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مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  کناب 

: هدنسیون

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  93کناب 

باتک 93تاصخشم 

يرادازع ثیدح  لهچ  . 193

باتک 93تاصخشم 

93همّدقم

ینیسح ِقشع  95شتآ 

مغ زور  95اروشاع ، 

يراوگوس هام  95مّرحم ، 

نادنخ ياه  96هدید 

مالّسلا هیلع  نیسح  گوس  96درگلاس 

يرادازع 96هجدوب 

یتّنس یناوخ  96هحون 

مالّسلا هیلع  نیسح  يارب  نتفگ  رعش  97شاداپ 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  يارب  97ندورس 

هیثرم حدم و  97باحصا 

ازع ماّیا  رد  یناوخ  97رعش 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  ترصن  98هیثرم ، 

کشا 98هتشُک 

کشا هرطق  98کی 

يرادازع شاداپ  99تشهب ، 

مالّسلا اهیلع  همطاف  نادنزرف  دای  99هب 

اه هناخ  رد  99يراوگوس 
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البرک يادهش  گوس  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  100کشا 

خزود باجح  100کشا ، 

هیرگ لاس  100تسیب 

يراوگوس 101بدا 

رابکشا 101ياهمشچ 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  طخ  101ءایحا 

ینیسح 101سلاجم 

دنمشزرا 102ياهکشا 

هتخوس 102ياهلد 

هعیش تّیمولظمرب  102هیرگ 

باسح یب  103باوث 

کشا 103رثوک و 

نامسآ 103هیرگ 

بولطم هودنا  103هیرگ و 

دیهش رب  هیرگ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  104ربمایپ 

حیبست 104ياهسََفن 

راوگوس 104ناگتشرف 

مالّسلا هیلع  نیسح  رب  105هیرگ 

مالّسلا مهیلع  هّمَئا  دای  هب  105یسلاجم 

مالّسلا هیلع  نیسح  رب  نتسیرگ  105راثآ 

هانگ شزرمآ  105گشا و 

ترتع اب  106یلدمه 

اهتشون 106یپ 

يرادازع هفسلف  . 2106
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باتک 106تاصخشم 

106همدقم

108هدیکچ

: يدیلک 108ناگژاو 

يرادازع تیهام  فیرعت  لوا ؛ 108لصف 

يرادازع 108فیرعت 

يرادازع 109تیهام 

نآرق رد  يرادازع  109ياههشیر 

؟) درک يرادازع  دیاب  ارچ   ) يرادازع يهفسلف  مود  110لصف 

مالسا بتکم  نتشاد  هگن  هدنز   - 1110

نید هب  توعد   - 2110

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تلاسر  رجا   - 3111

اهنآ هار  يریگارف  ماَلَّسلا و  ُمهْیَلَع  همئا  اب  اهلد  دنویپ  ییانشآ و   - 4111

رصع نایدیزی  دیزی و  هار  رکف و  ندش  روفنم   - 5111

ملظ نتفریذپن  ندرکن و  ملظ  ندش ، شنم  ینیسح   - 6112

اهشزرا ندرکن  شومارف   - 7112

يرادازع تارمث  موس  113لصف 

113هراشا

مالسا بتکم  ظفح   - 1113

: سفن بیذهت  ناج و  ریهطت   - 2113

مدرم نیب  رد  ماَلَّسلا  ُمهْیَلَع  تیب  لها  فراعم  رشن  يدیحوت و  فراعم  ینیبناهج و  اب  ییانشآ   - 3114

(37 . ) اوق روما و  لیدعت  زومآ و  تلادع  ياهناتساد  نتخومآ   - 4114

يردارب یتسود و  بادآ  يریگارف   - 5114

ءاملع اب  تسلاجم   - 6114
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مدرم نیب  رد  ماَلَّسلا  ُمهْیَلَع  تیب  لها  فراعم  رشن   - 7114

دوخ ياهدرد  بئاصم و  ندش  رگ  هولج  تیمهایب   - 8114

تایاور هاگدید  زا  يرادازع  مراهچ  115لصف 

115هراشا

: دومرف ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  یلع  ترضح   - 1115

: دومرف ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  نیسح  ماما   - 2115

: دومرف لیضف  هب  ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  قداص  رفعج  ماما   - 3115

: دومرف ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  اضر  ماما   - 4116

: دومرف ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  رقاب  دمحم  ماما   - 5116

: دومرف ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  قداص  رفعج  ماما   - 6116

: دومرف ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  قداص  رفعج  اما   - 7116

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دمحم  ترضح   - 8117

ذخآم 119عبانم و 

119تشونیپ

يراوگوس تیمها  ای  يرادازع  هفسلف  . 3121

باتک 121تاصخشم 

121همدقم

؟ میرادب یمارگ  ار  اروشاع  هثداح  دیاب  122ارچ 

ینیسح سلاجم  يرازگرب  122ترورض 

122هراشا

مدرم 123تیاده 

لماک ناسنا  123ندناسانش 

هعماج رد  تیونعم  123داجیا 

تدحو 124داجیا 
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يریگ 124تربع 

نید ترطف و  رد  يرادازع  124هاگیاج 

ترطف اب  124یگنهامه 

يرادازع 125نید و 

هیرگ 126هقباس 

يراوگوس هیرگ و  126تقایل 

ناییاروشاع نیسح و  ماما  رب  127هیرگ 

دلوت زا  لبق  نیسح  ماما  رب  127هیرگ 

مدآ 127هیرگ 

تداهش زا  لبق  يراوگوس  127هیرگ و 

ربمایپ 128هیرگ 

یلع ماما  128هیرگ 

تداهش زا  دعب  يراوگوس  128هیرگ و 

يراوگوس 128نیلوا 

داجس ماما  128هیرگ 

رقاب ماما  128هیرگ 

قداص ماما  129هیرگ 

رفعج نب  یسوم  129هیرگ 

اضر ماما  129يرادازع 

نامز ماما  129ياههیرگ 

يریگ 130هجیتن 

يرادازع هفسلف  . 4130

باتک 130تاصخشم 

130راتفگشیپ
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ینید رئاعش  131ییاپرب 

131هراشا

رئاعش 131موهفم 

رئاعش 132عونت 

ناحجر ّهلدا  132یسررب 

فرع هب  قیبطت  134يراذگاو 

تاهبش هب  135خساپ 

138يرادازع

لقع هاگدید  زا  138يرادازع 

اروشاع گنهرف  يایحا  يرادازع و   - 1138

یهلا يایلوا  اب  تّما  یفطاع  طابترا   - 2139

سلاجم يونعم  ّوج  زا  يرادربهرهب   - 3143

هعماج داشرا  حالصا و   - 4143

ایلوا گوس  رد  هیرگ  یتاذ  تیبولطم   - 5143

ضغب ّبح و  رهاظم  زا  144يرادازع 

144حیضوت

تسا بجاو  اهنآ  تّبحم  هک  144یناسک 

؟ دننایک تیب  144لها 

میرک نآرق  رد  تیب  لها  145یتسود 

تایاور رد  مالسلا  مهیلعتیبلها  146یتسود 

ادخ یتسود  رب  يدارفا  یتسود  رب  147دیکأت 

ناسنا یگدنز  رد  تّبحم  148ياههولج 

یهلا يایلوا  يازع  رد  روضح  148مکح 

تدحو ياتسار  رد  يرادازع  149ییاپرب 
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مالسلا هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  149ینزهنیس 

ندیشوپ یکشم  153سابل 

154ییارسهیثرم

رثن هب  154ییارسهیثرم 

154حیضوت

یهلا يایلوا  گوس  رد  154ییارسهیثرم 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  155ییارسهیثرم 

155هراشا

مالسلا هیلعنیسح  ماما  تدالو  زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ییارسهیثرم   - 1155

مالسلا هیلعنیسح  ماما  تدالو  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ییارسهیثرم   - 2156

هملسما هناخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ییارسهیثرم   - 3157

هشیاع هناخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ییارسهیثرم   - 4157

خزرب ملاع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ییارسهیثرم   - 5158

مالسلا هیلعیلع  ماما  ییارسهیثرم   - 6158

مالسلا هیلعقداص  ماما  ییارسهیثرم   - 7158

نینبلاما ییارسهیثرم   - 8159

مالسلا اهیلعبنیز  ترضح  ییارسهیثرم   - 9159

سابع نبا  ییارسهیثرم   - 10160

مقرا نب  دیز  ییارسهیثرم   - 11160

يرصب نسح  ییارسهیثرم   - 12160

رعش هب  160ییارسهیثرم 

160حیضوت

رعش هب  ییارسهیثرم  ناحجر  زاوج و  161هلدا 

161هراشا
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هحابا لصا   - 1161

ینید رئاعش  میظعت   - 2161

مالسلا هیلعمدآ  ترضح  ییارسهیثرم   - 3161

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  يارب  رعش  هب  ییارسهیثرم   - 4162

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیحان  زا  هباحص  یثارم  ریرقت   - 5163

مالسلا هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  رعش  هب  166ییارسهیثرم 

170نتسیرگ

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  170نتسیرگ 

نتسیرگ 172راثآ 

لقع هاگدید  زا  یهلا  يایلوا  گوس  رد  173هیرگ 

خیرات هاگدید  زا  ایلوا  گوس  رد  174هیرگ 

174حیضوت

لیباه گوس  رد  مالسلا  هیلعمدآ  ترضح  نتسیرگ   - 1174

فسوی قارف  رد  بوقعی  هیرگ   - 2174

هزمح رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 3175

شترتع رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیرگ   - 4175

بّلطملادبع شّدج  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 5175

هتوم گنج  يادهش  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 6175

رفعج رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 7176

شردام گوس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 8176

دسا تنب  همطاف  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 9176

نوعظم نب  هَّللادبع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 10176

نتسیرگ هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تصخر   - 11176

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  گوس  رد  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  هیرگ   - 12176
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رامع گوس  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هیرگ   - 13177

هبتع نب  مشاه  رب  مالسلا  هیلعیلع  هیرگ   - 14177

رکبوبا نب  دّمحم  رب  مالسلا  هیلعیلع  هیرگ   - 15177

شردپ گوس  رد  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هیرگ   - 16177

شردام رب  مالسلا  اهیلعهمطاف  هیرگ   - 17177

هیقر رب  مالسلا  اهیلعهمطاف  هیرگ   - 18177

رفعج گوس  رد  مالسلا  اهیلعهمطاف  هیرگ   - 19178

مالسلا هیلعیلع  ترضح  گوس  رد  هفوک  لها  مالسلا و  هیلعنسح  ماما  هیرگ   - 20178

مالسلا هیلعسابع  شردارب  گوس  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هیرگ   - 21178

لیقع نب  ملسم  رب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هیرگ   - 22178

شراوخریش لفط  رب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هیرگ   - 23179

رّهسم نب  سیق  رب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هیرگ   - 24179

یحایر دیزی  نب  ّرح  رب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هیرگ   - 25179

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  گوس  رد  هنیدم  لها  هیرگ   - 26179

مالسلا هیلعنسح  ماما  گوس  رد  هنیدم  لها  هیرگ   - 27180

مالسلا هیلعنسح  ماما  رب  هریرهوبا  هیرگ   - 28180

مالسلا هیلعنسح  ماما  گوس  رد  صاع  نب  دیعس  هیرگ   - 29180

مالسلا هیلعنسح  ماما  رب  هفینح  نب  دّمحم  هیرگ   - 30180

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يروآدای  ماگنه  هنیدم  لها  هیرگ   - 31180

مالسلا هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  181نتسیرگ 

نیفلاخم هلدا  183یسررب 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  186عزج 

یهلا يایلوا  گوس  رد  188یکابت 

نتسیرگ 189یسانشناور 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


189حیضوت

هیرگ 189بتارم 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  هیرگ  اب  یبهذم  190لّوحت 

190هراشا

دیجملادبع فورعم  فیرشوبا ، يرصم ، داتسا   - 1190

دیمحلادبع بئاص  داتسا   - 2191

یبرغم ینیسح  سیردا  داتسا   - 3192

یسنوت یناجیت  دمحم  رتکد   - 4195

ینیسح رجاه  مناخ   - 5196

یندرا بوقعی  نیسح  دمحا   - 6196

هتاّحش نسح  دمحم  رتکد  همالع   - 7197

تنس لها  هشیدنا  رد  اروشاع  197هعقاو 

داقع دومحم  سابع   - 1197

هدبع دمحم  خیش   - 2197

يواطنط خیش   - 3198

راحسلا ةدوج  دیمحلادبع   - 4198

يدیبعلا  - 5198

یلئالع هَّللادبع  خیش   - 6198

یطاشلا تنب  مناخ   - 7198

يواقرش نمحرلادبع   - 8199

ملعوبا قیفوت   - 9199

یقابلادبع دمحم   - 10199

دلاخ دمحم  دلاخ   - 11199

یندم دومحم  دمحم  خیش   - 12200
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اشاپ لولغز  دمحم   - 13200

یقیدص میلک  رتکد   - 14201

ردنکسا دمحا   - 15201

حانج یلع  دمحم   - 16201

يراغل ناخ  دمحا  قوراف   - 17201

وتوب ریظنیب  مناخ   - 18201

نایحیسم هشیدنا  رد  اروشاع  201هعقاو 

201هراشا

اراب ناوطنا   - 1202

ناملکورب لراک   - 2205

ستفول میلو   - 3205

راکوه ج ، رتکد ،  - 4205

ماینیورگ واتسوگ   - 5206

نیبرام  - 6206

نادیز یجرج   - 7207

گنیوریا نتگنشاو  روسفورپ   - 8207

رلشیرف تروک   - 9208

همالس سلوب   - 10208

قادرج جروج   - 11208

کیراسام ساموت   - 12208

سکیاس یسرپ  رس   - 13209

تلوزور  - 14209

اه تشون  209یپ 

ات 114  1209
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ات 225  115213

ات 337  226216

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  هفسلف  . 5220

باتک 220تاصخشم 

220همدقم

نوگانوگ ياههنیمز  رد  نآ  راثآ  اروشاع و  مایق  يزاسزاب  رد  يرادازع  220شقن 

تیونعم نامیا و  220شیازفا 

نید نایاوشیپ  هب  221ادتقا 

ماما فادها  تیصخش و  223يایحا 

مالسا 224تاجن 

ینید رکفت  226يایحا 

اربت 227الوت و 

بان هشیدنا  یهاگآ و  229شرتسگ 

231هجیتن

؟ تنس ای  تعدب  يرادازع ؛ . 6231

باتک 231تاصخشم 

231هدیکچ

رئاعش ياهقادصم  زا  232يرادازع 

يرادازع هیرگ و  یلک  232مکح 

نافلاخم عاونا  234هلدا و 

234هراشا

یعرش عضوم  زا  234تفلاخم 

یسایس 235نافلاخم 

نافرع عضوم  زا  236تفلاخم 
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237یقرواپ

؟ تنس ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش  . 7238

باتک 238تاصخشم 

ذاتسالا 239ۀملک 

داتسا 239نخس 

240زاغآرس

19 رئاعش / تیهام  لوا : 241لصف 

21 ناسانش … ص : تغل  نخس  - 1241

25 کسانم … ص : اب  رئاعش  قرف  - 2242

26 يرابتعا … ص : دوجو  ینیوکت و  دوجو  - 3243

27 تسا … ص : لعج  عضو و  لولعم  بلاغ  رد  زیچ  کی  ندش  هریعش  - 4244

244هراشا

30 ینعم … ص : هب  نیا  و  دنکیم ، عضو  عراش  دوخ  ار  رئاعش  زا  245یخرب 

30 تسین … ص : عراش  رد  عضاو  245راصحنا 

31 ینامسآ … ص : رئاعش  یکاخ و  رئاعش  - 5245

33 یطابترا … ص : لپ  ای  رئاعش  - 6246

روهظ ون  رئاعش  تیعورشم  مود : 247لصف 

37 نآ … ص : ندرامش  کبس  زا  یهن  یهلا و  رئاعش  میظعت  هب  رما  - 1247

40 يوغل … ص : یناعم  رب  یعرش  نیوانع  ءاقب  لصا  - 2248

42 نآ … ص : یعضو  تلالد  هریعش و  يرابتعا  دوجو  - 3249

43 رئاعش … ص : قلطم  هب  مکح  قلعت  - 4250

44 دنک … ص : فلخت  دوخ  عوضوم  زا  مکح  تسا  لاحم  - 5250

45 عیرشت … ص : قیبطت و  نیب  قرف  - 6250

46 تسوا … ص : نایرس  هب  طونم  یمومع  نوناق  تعیبط  - 7251
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48 دشاب … ص : مارح  دیابن  طقف  رئاعش  قادصم  - 8252

49 تسا … ص : هنسح  تنس  يراذگ  هیاپ  دیدج  رئاعش  داجیا  - 9252

51 ثحب … ص : هجیتن  - 10253

تاضارتعا هب  خساپ  موس : 253لصف 

253هراشا

55 نید … ص : لیدبت  رییغت و  - 1253

56 رئاعش … ص : تّیفیقوت  - 2254

58 نید … ص : رد  يراذگ  تعدب  - 3255

62 یتسرپ … ص : هفارخ  - 4256

256هراشا

62 مهوت … ص : لّیخت و  اب  هفارخ  256قرف 

64 لباقتم … ص : تهج  ود  رد  رئاعش  257هفارخ و 

65 هبیتک و … ص : مچرپ و  258مَلَع و 

66 تبیصم … ص : لقن  رد  258لّیخت 

71 ءازهتسا … ص : نهو و  - 5260

260هراشا

71 ءازهتسا … ص : 260ماسقا 

74 یعامتجا … ص : لقع  رب  ءازهتسا  تناها و  ریثات  262رطخ 

77 رئاعش … ص : فلتخم  263ياههریاد 

85 ینامیا … ص : رئاعش  میظعت  ورگ  رد  نانموم  یلخاد  تّیوه  265ظفح 

86 ص : بهذم … ؟ يدوبان  ای  بهذم  266نهو 

90 سفن … ص : هب  رارضا  - 6267

267هراشا

91 لئاضف … ص : بسک  ریسم  رد  ررض  لّمحت  تسخن : 268بلطم 
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96 یصخش … ص : ررض  زا  رتمهم  ینیسح  رئاعش  مود : 270بلطم 

105 ص : ررض … ؟ نیمادک  موس : 273بلطم 

105 يورخا … ص : عفن  يویند و  273ررض 

107 تسا … ص : نآ  رد  ررض  قّقحت  زا  عنام  ینیسح  رئاعش  رامشیب  يورخا  يویند و  274عفانم 

109 ندرک … ص : ظفح  ار  دوخهن  تسانتشذگ  دوخ  زا  يارب  ینیسح  275رئاعش 

111 شاب … ص : ناکین  276دننامه 

113 276اهتسرهف /

115 276همانباتک … ص :

119 تایآ … ص : 278تسرهف 

121 ثیداحا … ص : 279تسرهف 

123 مالعا … ص : 280تسرهف 

127 اهنامز … ص : اهناکم و  284تسرهف 

129 اهباتک … ص : 286تسرهف 

131 راعشا … ص : 287تسرهف 

ازع نشج و  مسارم  ییاپرب  . 8288

باتک 288تاصخشم 

رشان 288همدقم 

ینید رئاعش  289ییاپرب 

289هراشا

رئاعش 289موهفم 

رئاعش 289عونت 

ناحجر ّهلدا  290یسررب 

290حیضوت

رئاعش تایآ  290فلا - 
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هباشم تایآ  291ب - 

فرع هب  قیبطت  292يراذگاو 

تاهبش هب  293خساپ 

293هراشا

!! عراش بناج  زا  لعج  ترورض   - 1293

293خساپ

تعیرش ضیوفت  موزل   - 2293

293خساپ

!! لالح میرحت  مارح و  لیلحت  موزل   - 3294

294خساپ

!! تعیرش تامّلسم  اب  يزاب   - 4294

294خساپ

دراوم مامت  هب  میمعت   - 5294

295خساپ

!! تعیرش ناکرا  مالسا و  ینابم  تمرح  کته   - 6295

295خساپ

!! رئاعش زا  یخرب  ندوب  يررض   - 7295

295خساپ

!! تعیرش ندش  هدناشک  ازهتسا  هب   - 8296

296خساپ

نشج مسارم  296ییاپرب 

نشج مسارم  296ییاپرب 

نایباهو 297ياواتف 

ضغب ّبح و  رهظم  نشج ، 297ییاپرب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


297هراشا

تّبحم 297بوجو 

297حیضوت

دنوادخ  - 1297

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   - 2298

مالسلا مهیلعربمایپ  تیب  لآ   - 3298

مالسلا مهیلعلوسر  لآ  ّبح  موزل  298لماوع 

نآرق هاگدید  زا  مسارم  299ییاپرب 

299هراشا

مالسلا هیلعمیهاربا  ماقم  300فلا )

هورم افص و  300ب )

هیدف 300ج )

تارمج یمر  301د )

ثیداحا هاگدید  زا  مسارم  302ییاپرب 

تّنس لها  دزن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دالیم  304دیع 

مسارم ییاپرب  305دیاوف 

نایباهو تالاکشا  306یسررب 

306هراشا

لّوا 306لاکشا 

306خساپ

مود 306لاکشا 

306خساپ

موس 306لاکشا 

307خساپ
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مراهچ 307لاکشا 

307خساپ

مجنپ 308لاکشا 

308خساپ

مشش 308لاکشا 

308خساپ

مسارم ییاپرب  هرابرد  308تافیلأت 

لقع هاگدید  زا  309يرادازع 

309حیضوت

اروشاع گنهرف  يایحا  يرادازع و   - 1309

ینیسح ياهراعش  زا  309یخرب 

یهلا يایلوا  اب  تّما  یفطاع  طابترا   - 2310

سلاجم يونعم  ّوج  زا  يرادربهرهب   - 3310

هعماج داشرا  حالصا و   - 4310

310هراشا

ضغب ّبح و  رهاظم  زا  311يرادازع 

تسا بجاو  اهنآ  تّبحم  هک  311یناسک 

311حیضوت

دنوادخ  - 1311

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   - 2311

مالسلا مهیلعربمایپ  تیب  لآ   - 3311

؟ دننایک 312تیبلها 

میرک نآرق  رد  تیب  لها  312یتسود 

تایاور رد  مالسلا  مهیلعتیبلها  313یتسود 
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صاخ 314ّهلدا 

ناسنا یگدنز  رد  ّبح  315ياههولج 

يرادازع یسانش  315ناور 

316هراشا

هیرگ 316بتارم 

316حیضوت

هقالع طابترا و  زا  یشان  هیرگ   - 1316

هدیقع زا  یشان  هیرگ   - 2316

یهاوخ لامک  زا  یشان  هیرگ   - 3316

مولظم رب  هیرگ   - 4317

یگدرسفا يرادازع و  317مسارم 

یهلا يایلوا  يازع  رد  روضح  318مکح 

318هراشا

تدحو ياتسار  رد  يرادازع  319ییاپرب 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  319ینزهنیس 

319حیضوت

هعیش تایاور  319فلا - 

تنس لها  تایاور  320ب - 

نیفلاخم هلدا  321یسررب 

321هراشا

هماع تایاور  321فلا - 

321خساپ

مالسلا مهیلعتیب  لها  تایاور  322ب - 

322خساپ
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ندیشوپ یکشم  323سابل 

323هراشا

هعیش تایاور  323فلا - 

هّماع تایاور  324ب - 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  324تسرهف 

تیباهو نوماریپ  ياهباتک  328هلسلس 

اه تشون  328یپ 

ینیسح يرادازع  مسارم  هب  ینید  یتخانش -  ناور  یهاگن  . 9333

باتک 333تاصخشم 

333راتفگشیپ

334همدقم

تسیچ 334يرادازع 

یعامتجا هورگ  کی  يرادازع  336مسارم 

يرادازع زا  یشان  یناور  337ياهناجیه 

ینید نوتم  هاگدید  زا  يرادازع  344مسارم 

يرادازع مسارم  345یسانشبیسآ 

346یقرواپ

ینیسح ياهيرادازع  هب  یهاگن  . 10351

باتک 351تاصخشم 

351همدقم

اهيرادازع حالصا  باب  رد  رصاعم  ناحلصم  زا  352يراتفگ 

352هراشا

يرادازع سلاجم  يریگ  لکش  354هچخیرات 

يرادازع 356هفسلف 
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356هراشا

لیلجت میظعت و  358ياههناوتسا 

358هراشا

یفطاع 359داعبا 

359هراشا

تاساسحا کیرحت  رد  هیرگ  360شقن 

ینالقع 361داعبا 

اهنآ تالکشم  اهيرادازع و  يرازگرب  363یگنوگچ 

یلمع 365تاداهنشیپ 

365یقرواپ

ادهشلادیس بتکم  يارب  يدایرف  گنیتیم و  يرادازع ، . 11366

باتک 366تاصخشم 

367هدیکچ

367همدقم

يرادازع یسایس  367داعبا 

يرادازع 368جیاتن 

يرادازع 368هچخیرات 

یسراف بدا  رد  369يرادازع 

369یقرواپ

تاهبش هب  خساپ  يرادازع و  تایاور  زا  عافد  . 12369

باتک 369تاصخشم 

370هدیکچ

371ههبش 01

373ههبش 02
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ینسحلا فورعم  مشاه  دیس  راتفگ  376ههبش 03 - 

يدوبهب راتفگ  377ههبش 04 - 

379ههبش 05

382یقرواپ

یقیقح رادازع  . 13383

باتک 383تاصخشم 

384راتفگشیپ

نارادازع يرادازع و  386بتارم 

386هراشا

يرادازع لوا  386هبترم 

يرادازع مود  387هبترم 

يرادازع موس  387هبترم 

نآ ياهتفآ  388يرادازع و 

مالسا رظن  زا  هدنزاس  بوخ و  لمع  کی  388طیارش 

تافآ همه  389ردام 

ییارجا لماوع  389فعض 

تداع هب  لمع  ندش  389لیدبت 

دوشیمن لمع  كرت  بجوم  تفآ  390دوجو 

موس هبترم  رد  يرادازع  390تافآ 

يرادازع سلاجم  اب  تیدض  هب  نمشد  392فارتعا 

نآ هب  نارادازع  یهجوت  یب  نیسح و  ماما  رظن  رد  تقو  لوا  زامن  394تیمها 

تسا مارح  دنزب  ررض  بجاو  هب  هک  یبحتسم  ره  مالسا  394رد 

شترضح ناوریپ  همه  هب  ءادهشلادیس  395مایپ 

اهنآ بئاصم  عاونا  نیموصعم و  396تخانش 
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396هراشا

نیموصعم تخانش  عبانم  396نیرتمهم 

میرک 396نآرق 

اروشاع 397ترایز 

هریبک 397هعماج 

هسدقم هیحان  397ترایز 

بئاصم 398عاونا 

398هراشا

میظع 398تبیصم 

398هراشا

مظعا 398تبیصم 

398هراشا

يرشب تایح  رد  نید  399هاگیاج 

399هراشا

تسا لیذ  هناگراهچ  لحارم  لماش  هک  یعیبط ، 399تایح 

يرطف ای  یناسنا  399تایح 

يرشب تایح  رد  موصعم  صصختم و  ربهر  400هاگیاج 

صصخت تلاصا  400لصا 

؟ تسیک 401صصختم 

؟ میدنمزاین تیب  لها  تخانش  هب  402ارچ 

دنتسه ادخ  باتک  لیوأت  هب  ناملاع  ملع و  رد  ناخسار  404نیموصعم 

تسا ینآرق  تقیقح  هاگیاج  نیموصعم  405هنیس 

دنتسه دنوادخ  نطاب  رهاظ و  تمعن  405نیموصعم 

تیب لها  ام و  يدوجو  405هطبار 
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عیشت حور  نید و  ندوب  406يرطف 

دنتسه ام  یقیقح  ناردپ  تیب  407لها 

دنتسه ام  دنواشیوخ  نیرتگرزب  تیب  408لها 

تنایخ نیرتگرزب  ملظ ، 408نیرتگرزب 

تبیصم ود  ره  لابق  رد  هفیظو  409فشک 

میظع تبیصم  ربارب  رد  یسانش  409هفیظو 

نامناردپ لابق  رد  ام  409يهفیظو 

مظعا میظع و  تبیصم  نیب  دوجوم  ياهتبسن  ای  410هطبار 

میظع تبیصم  هدنزگ  خلت و  411رثا 

411هراشا

میظع تبیصم  يدرف  411رثا 

411هراشا

میظع تبیصم  یعامتجا  411راثآ 

ناربکتسم اب  هزرابم  یشخب  ماهلا  يزاس و  411رادیب 

... بسانم دازآ و  ياضف  ندرک  زاب  اهتوغاط و  تردق  ندرک  412دودحم 

لامک 412دشر و 

مظعا تبیصم  خلت  412هرهچ 

؟ تسیچ 413يرادازع 

413هراشا

يرادازع موزل  ینآرق  413لیالد 

نآ يانعم  هللا و  مایا  413دای 

یهلا رئاعش  414میظعت 

تیب لها  تدوم  415بوجو 

يرادازع هب  قیوشت  فلتخم  ياهشور  415نیموصعم و 
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415هراشا

تداهش زا  لبق  416يرادازع 

تداهش زا  سپ  416يرادازع 

يرادازع يارب  هنیزه  416صاصتخا 

416هراشا

نآ باوث  رکذ  اب  يرادازع  هب  416قیوشت 

416هراشا

هودنا نزح و  ندنایرگ ، 416نتسیرگ ،

تیب لها  لیاضف  ای  تیمولظم و  ءاثر و  رد  رعش  417ندورس 

تیب لها  تشادگرزب  سلاجم  ییاپرب  هب  417روتسد 

یهلا يایلوا  ریاس  تیب و  لها  روبق  ترایز  تیلضف  باوث و  418نایب 

يرادازع باوث  هرابرد  یئابطابط  همالع  420رظن 

( تسین هانگ  هدننک  هیجوت  هیرگ   ) مهوت کی  420عفد 

میظع تبیصم  ربارب  رد  نامز  ماما  يریگ  424عضوم 

مظعا تبیصم  ربارب  رد  یسانش  426هفیظو 

مظعا تبیصم  لابق  رد  ام  426هفیظو 

هللا راث  426يانعم 

روتوم رتو و  428يانعم 

ماقتنا حور  428شیادیپ 

مراهچ هبترم  رد  يرادازع  430سلاجم 

نیسح ماما  رظن  زا  سلاجم  432ياوتحم 

ترخآ نید و  هب  لهج  433رطخ 

تیب لها  ییاهنت  ینیشن و  هناخ  رد  نایعیش  434شقن 

هدیقع تسس  لهاج و  نایعش  زا  نینمؤملاریما  435تیاکش 
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435هراشا

ماقتنا 438تایلمع 

438هراشا

ماقتنا تایلمع  هناگ  هس  438لحارم 

438هراشا

ینابز تئارب  439نعل و 

یلمع 440تئارب 

ناشلماک يدوبان  ات  اهنآ  تردق  ندرک  دودحم  اهنآ و  هب  ندز  هبرض  نانمشد و  اب  442داهج 

ماقتنا تایلمع  رب  تمحر  حور  443تیمکاح 

ترضح هاگن  مالک و  رد  داهج  ياههزیگنا  نیسح و  ماما  تضهن  445هفسلف 

داهج حور  نتشادن  447رطخ 

ماقتنا تایلمع  رد  نیسح  نوخ  مقتنم  اب  یقیقح  رادازع  448دنویپ 

ناهج رب  موصعم  ناصصختم  تیمکاح  زاغآ  مظعا و  تبیصم  یعطق  یگشیمه و  نایاپ  نامز  ماما  449روهظ 

مظعا تبیصم  هب  تیاضر  449هانگ 

نامز ماما  لابق  رد  شاهفیظو  هب  لمع  یقیقح و  450رادازع 

یقیقح رادازع  رظتنم و  کی  يوزرآ  452نیرتگرزب 

؟ دوب ترخآ  ایند و  رد  وا  هارمه  نامز و  ماما  برقم  بوبحم و  ناوتیم  453هنوگچ 

ماقتنا تایلمع  رد  تمواقم  455رادازع و 

مجنپ هبترم  رد  456يرادازع 

يرادازع ياهفعض  تافآ و  اب  رادازع  458هزرابم 

تیب لها  تشادگرزب  يرادازع و  سلاجم  459شرتسگ 

460یقرواپ

خساپ شسرپ و  دنچ  رد  يرادازع  . 14471

باتک 471تاصخشم 
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يرادازع 471هفسلف 

تایاور رد  473يرادازع 

يرادازع 473هنیشیپ 

يرادازع 477شور 

479یقرواپ

ع)  ) نیسح ماما  يرادازع  تنس  زا  یتخانش  هعماج  یلیلحت  . 15480

باتک 480تاصخشم 

نیسح ماما  يرادازع  تنس  زا  یتخانش  هعماج  481یلیلحت 

483یقرواپ

يرادازع ياهدیابن  اهدیاب و  . 16484

باتک 484تاصخشم 

مالسا رد  484يراوگوس 

يرادازع 484مکح 

ینیسح يرادازع  سلاجم  485هچخیرات 

مسارم ییاپرب  487فادها 

487هراشا

يرادازع مسارم  لوحت  شرتسگ و  یگنادواج ، رد  رثؤم  488لماوع 

ییارس هیثرم  هب  ینییآ  نارعاش  بیغرت  488قیوشت و 

ندینایرگ 489نتسیرگ و 

نادیهش رالاس  البرک و  نیمزرس  ترایز  هب  بیغرت  489هیصوت و 

ترضح نآ  تبرت  رب  ندومن  هدجس  البرک و  كاخ  هب  نداهن  489جرا 

ینیسح تضهن  فادها  نییبت  تبیصم و  رکذ  سلاجم  يرازگرب  هب  490قیوشت 

نایعیش 490فیاظو 

ناگدننادرگ ناراذگناینب و  492فیاظو 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


492هراشا

ربنم لها  494فیاظو 

494هراشا

یلمع یملع و  494ياهتیحالص 

عوضوم زا  494یهاگآ 

یمالسا عیفر  قالخا  کین و  رادرک  زا  494يرادروخرب 

495تیبوبحم

راتفگ رادرک و  495قباطت 

ییوگتسار 495یتسار و 

ینیسح نارعاش  497ياون 

یحادم ياهدیاب  سدقم و  500تلاسر 

504یقرواپ

يرادازع یسانش  ناور  . 17508

باتک 508تاصخشم 

508همدقم

ینید نوتم  هاگدید  زا  يرادازع  509مسارم 

يرادازع 510یتسیچ 

510هراشا

نادنزرف نیدلاو و  511نادقف 

يرادازع 512مسارم 

یعامتجا هورگ  کی  يردازع  512مسارم 

513هراشا

هورگ 513فیرعت 

يرادازع زا  یشان  یناور  513ياهناجیه 
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514هراشا

هیرگ يرادازع و  514مسارم 

هعماج يداش  يرادازع و  515مسارم 

یگدرسفا يرادازع و  517مسارم 

سفن تزع  يرادازع و  518مسارم 

يرادازع مسارم  یسانش  520بیسآ 

رگید یهاگن  زا  يرادازع  . 18520

باتک 521تاصخشم 

521همدقم

يرادازع 521ياههشیر 

521یخیرات

523ییاور

يرادازع دیاوف  راثآ و  525هفسلف ،

525هراشا

هدیدمتس زا  يرادفرط  525مالعا 

رگمتس زا  يرازیب  525مالعا 

تنس بلاق  رد  هثداح  525دای 

یگنهرف 526لاقتنا 

ینید هیحور  526تیوقت 

526یهدوگلا

ینید فراعم  526شزومآ 

یسایس يونعم ـ  527رونام 

تیمولظم تردق  مرها و  زا  527هدافتسا 

یناسنا حور  527فیطلت 
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یعامتجا ینید و  یگتسب  527مه 

يدام 527عفانم 

اروشاع ياهمایپ  اهشزرا و  528يایحا 

اروشاع ياهمایپ  528اهشزرا و 

سفن 528تزع 

ینید 528تریغ 

ینکش 528جوم 

دوخ رب  بتکم  529حیجرت 

529يدرمدازآ

زامن هب  نداد  529تیمها 

529تعاجش

ماما هب  529يرادافو 

طابضنا 530مظن و 

نمشد هب  تبسن  یتح  یناسنا  لوصا  530تیاعر 

تشذگ يریذپ و  530هبوت 

تاجانم اعد و  هب  530قشع 

اهخساپ 531اهشسرپ و 

؟ تسا نایوفص  نایملید و  تسایس  هتخاس  يرادازع  531ایآ 

؟ تسین يراوخ  نوخ  سح  ياضرا  يرادازع  531ایآ 

؟ تسین فعض  هناشن  نتخیر  کشا  ندرک و  هیرگ  532ایآ 

؟ دنکیم دیدهت  ار  يرادازع  یتفآ  چیه  533ایآ 

يریگ 535هجیتن 

يرادازع ماکحا  . 19535

يرادازع 535ماکحا 
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تمالع 536ماکحا 

یناوخ هیبش  هیزعت و  537ماکحا 

هایس سابل  زا  هدافتسا  537ماکحا 

یقیسوم 538ماکحا 

اروشاع 538ماکحا 

اه 539یقرواپ 

یشوپ 540هایس 

نانز یحادم  یناوخ و  540هیثرم 

مرحم هام  رد  یسورع  دقع و  540مسارم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  كرابم  541مان 

مالسلا هیلع  ینیسح  تبرت  541ندروخ 

مالسلا مهیلع  يده  ۀمئا  گوس  رد  هایس  سابل  542ندیشوپ 

اروشاع زور  رد  542رذن 

غورد ياه  542هضور 

ینارکنل لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ  543رتفد 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  545رتفد 

تجهب هللا  تیآ  زا  546تائاتفتسا 

يزیربت داوج  ازریم  یمظعلا  هللا  547تیآ 

یناحور قداص  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  547تیآ 

یعناص یمظعلا  هللا  تیآ  550رتفد 

يزاریش قداص  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  552رتفد 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  556رتفد 

يربهر ماقم  تائاتفتسا  556رتفد 

یناتسیس یمظعلا  هللا  تیآ  557رتفد 
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یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  559تیآ 

يدورهاش ینیسح  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  561تیآ 

ینادمه يرون  یمظعلا  هللا  562تیآ 

يرهاظم هللا  تیآ  564تائاتفتسا 

مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  رب  هیرگ  يرادازع و  تاکرب  راثآ و  . 20565

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  رب  هیرگ  يرادازع و  نوماریپ  565ینخس 

ینیسح تضهن  زمر  ظفح  - 1567

ترضح نآ  نانمشد  زا  رفنت  و  ماما ، هب  تبحم  دایدزا  - 2568

نآ رشن  نید و  تقیقح  اب  ییانشآ  - 3568

ناهانگ شزرمآ  - 4568

تشهب رد  تنوکس  - 5569

نتفای افش  - 6569

تسین نایرگ  تمایق  رد  نیسح ، رب  هدننک  هیرگ  - 7570

خزود شتآ  توم و  تارکس  زا  ناما  - 8570

ینیسح يازع  رد  ندورس  رعش  ریثأت  - 9571

: اهتشون 572یپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  ینیمخ و  ماما  . 21573

باتک 573تاصخشم 

573همدقم

اروشاع گنهرف  هب  تبسن  یفارحنا  573تارظن 

اروشاع گنهرف  اب  تیدض  574جوا 

اروشاع گنهرف  هب  ینیمخ  ماما  هجوت  يالعا  575هنومن 

رگید 575هنومن 

اروشاع گنهرف  يایحا  يارب  دیقف  ماما  هب  576لسوت 
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ینیمخ ماما  عطاق  576خساپ 

تسا هدرک  ظفح  ار  مالسا  هیرگ ، 577هضور و 

دیقف ماما  طسوت  اروشاع  گنهرف  578موادت 

تسا هتشاد  یساسا  شقن  ناریا  تلم  یمالسا  تضهن  موادت  رد  هک  گنهرف  نیا  ظفح  اب  هطبار  رد  اروشاع  گنهرف  رگایحا  ینیمخ ، ماما  تانایب  اهمایپ و  زا  یتاسبق 

ادخ يایلوا  رورس  نادیهش و  دیس  گرزب  تضهن  هام  579مرحم ،

؟ درک مایق  نیسح  ماما  579ارچ 

ریشمش رب  نوخ  يزوریپ  هام  579مرحم ،

رئاج ناطلس  ربارب  رد  نداتسیا  580موزل 

داتسیا دیاب  رئاج  ناطلس  ربارب  580رد 

ینیسح نیعبرا  ندیسر  581ارف 

تداهش هب  581قشع 

درادن تسکش  مایق هللا  و  دوب ، ءادهشلادیس هللا  ندش  581هتشک 

ود لهچ و  دصیس و  رازهکی و  دادرخ  582مهدزناپ 

تسا مالسا  عفن  هب  قح  لها  تداهش  يرهاظ و  582تسکش 

582یقرواپ

تسادخ لوسر  ياه  تنس  زا  تیم  رب  هیرگ  . 22583

باتک 583تاصخشم 

584همدقم

تنس باتک و  روحم  رب  584تدحو 

دومرف بیغرت  نآ  رب  تسیرگ و  یفوتم  رب  ربمایپ  دیوگ :  یم  هک  یتایاور  585فلا - 

 : هدابع نب  دعس  يرامیب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ   - 1585

 : میهاربا شرسپ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ   - 2585

 : شیوخ هون  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ   - 3585

 : هزمح شیوخ  يومع  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ   - 4586
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 : هتوم گنج  يادهش  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ   - 5586

 : بلاط یبا  نب  رفعج  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ   - 6586

 : هنمآ شردام  رازم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ   - 7586

ربمایپ هب  ناگتشرف  نداد  ربخ  دییات  نوگانوگ و  ياهتبسانم  رد  نیسح  شدنزرف  رب  ص ) ربمایپ ( هیرگ  -8586

 : لضفلا ما  ثیدح   - 1586

 : شحج تنب  بنیز  تیاور   - 2587

 : هشیاع تیاور   - 3587

 : هملس ما  تیاور   - 4587

 : کلام نب  سنا  ثیدح   - 5588

تایاور نیا  اشنم  و  دومرف ،  یهن  ندرک  هیرگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ :  یم  هک  یتایاور  588ب - 

دنک یم  یهن  یهن ،  زا  ار  رمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  589لوسر 

نآ هجیتن  تایاور و  589هسیاقم 

اهتشون 590یپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  گنهرف  ییاور  تادنتسم  . 23592

باتک 592تاصخشم 

نیسح ماما  رب  هیرگ  گنهرف  ییاور  592تادنتسم 

602يدنبعمج

602یقرواپ

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  زا  ییاهناتساد  . 24603

باتک 603تاصخشم 

603همدقم

مدآ ترضح  605هیرگ 

دیزی هب  مدآ  606نیرفن 

حون ترضح  نیرفن  607هیرگ و 
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مدآ ترضح  608نزح 

حون 608نزح 

البرکب میهاربا  ترضح  609رذگ 

میهاربا 610هیرگ 

لیعامسا ترضح  611نیرفن 

شا هدنیامن  یسوم و  ترضح  611رورم 

تاجانم 612یسوم و 

تاجانم رد  یسوم  613ترضح 

رضخ 614ترضح 

نامیلس ع 615ترضح 

یسیع ع 616ترضح 

نیسح درد  617مغ 

ایرکز ترضح  ییارس  617هحون 

هیروح 618هیرگ 

هیرگ 619سلجم 

دلوت ماگنه  620هیرگ 

کلم 621سرطف 

لیئربج 622ربخ 

السلااهیلع ارهز  ترضح  623هیرگ 

ربمغیپ 624هیرگ 

هللا ص لوسر  625کشا 

البرک 625كاخ 

زوسناج هلان  626يادص 

از کشا  627كاخ 
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البرک 627دیهش 

628ادهشلادیس

وبشوخ 629لگ 

رتخد ردپ و  630هیرگ 

ربمایپ 631هناحیر 

نیسح يادف  ار  632همه 

ریشمش 632ياج 

نزح 633بابسا 

هزین يور  634رس 

راضتحا 635لاح 

یلع ع 636کشا 

لیئربج 637هیرگ 

تسنادن 638قیفوت 

اهتشون 639یپ 

... راعشا زا  ییاههنومن  هارمههب  نآ  ياههخسن  لیلحت  هیزجت و  هیزعت و  يریگلکش  یگنوگچ  هرابرد  ییاهیسررب  هیزعت : ات  هیثرم  زا  . 25642

باتک 642تاصخشم 

اروشاع 642لعشم 

تیب لها  هریس  رد  644يراوگوس 

عیسو یسایقم  رد  يراد  645متام 

ءادهشلا ۀضور  باتک  زا  ماهلا  646سابتقا و 

هیوفص رصع  رد  647يرادازع 

یناوخ هیبش  تامدقم  زا  649ییاههناشن 

یشیامن ياهيراوگوس  650شیادیپ 

یناوخ هیزعت  رد  بیشن  651زارف و 
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هیزعت 654مدرم و 

یناوخ هیبش  نساحم  ایازم و  656یخرب 

هعیش ياهشزرا  یناوخ و  658هیبش 

661یقرواپ

هیراجاق هرود  ات  يرادازع  یخیرات  ریس  . 26664

باتک 664تاصخشم 

664هدیکچ

ناشیا نالتاق  ندش  هتشک  ات  تداهش  زا  سپ  665هلحرم 

تسا هدمآ  دوجو  هب  هلحرم  هس  رد  دوخ  هک  یبهذم  ینییآ  تروص  هب  يرادازع  665سیسأت 

يرادازع نییآ  تنس و  يزیر  یپ  يارب  يزاس  665هنیمز 

يرادازع ناکرا  يزیر  یپ  سیسأت و  قداص ، ماما  رقاب و  ماما  666نارود 

رقاب ماما  666رصع 

قداص ماما  666رصع 

اضر ماما  مظاک و  ماما  نامز  رد  يرادازع  هعسوت  لیمکت و  667هلحرم 

667هراشا

مظاک ماما  667نارود 

اضر ماما  668نارود 

668هراشا

نیشیپ ناماما  ياههزومآ  میکحت  يارب  668شالت 

شرتسگ يارب  668شالت 

مراهچ هدس  همین  رد  نآ  ندش  یمسر  نامز  ات  سیسأت  زا  سپ  669نارود 

مجنپ مراهچ و  ياههدس  رد  یعیش  ياهتلود  لیکشت  اب  يرادازع  ندش  یمسر  670نارود 

670هراشا

دادغب رد  671يرادازع 
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رصم رد  671يرادازع 

مهد ات  مشش  ياههدس  یعیش ، ردتقم  ياهتلود  ألخ  672نارود 

672هدس 6

675هدس 7

675هدس 8

676هدس 9

مهدزای مهد و  ياههدس  هیوفص ، 676نارود 

680یقرواپ

هضور سلجم  . 27687

یناوخ هیثرم  شور  يهرابرد  هتکن  تشه  تسیب و  687دصکی و 

هضور سلجم  رد  روضح  يارب  هتکن  694لهچ 

البرک خیرات  نیرتعماج  ةاجنلا ) ۀعیرذ  همجرت   ) نیسح ماما  گوس  رد  نینوخ  ياهکشا  . 28696

باتک 696تاصخشم 

سدقم هاگشیپ  هب  697میدقت 

697راتفگشیپ

فلؤم 699راتفگشیپ 

700همدقم

يدهلا ملع  یضترم  دیس  زا  702ینخس 

یسلجم يهمالع  زا  704ینخس 

نیسح ماما  جورخ  تلع  706تمکح و 

هکم يوس  هب  هنیدم  زا  ترضح  نآ  جورخ  یگنوگچ  دیدرگ و  عقاو  نیسح  ماما  رب  هرونم  هنیدم  رد  هک  يروما  706رد 

نیعل دیزی  شدنزرف  هب  نوعلم  يهیواعم  706تیصو 

نیعل دیزی  يارب  تعیب  نوعلم و  يهیواعم  706گرم 

دنکیم تیاکش  ادخ  لوسر  هب  تما  تسد  زا  نیسح  708ماما 
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دنیبیم باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  شراوگرزب  دج  نیسح  708ماما 

هرونم يهنیدم  زا  نیسح  ماما  709تکرح 

هیفنح نب  دمحم  شردارب  هب  نیسح  ماما  709تیصو 

نیسح ماما  اب  هملس  ما  710تاقالم 

نیسح ماما  اب  ناگتشرف  زا  یهورگ  711تاقالم 

نیسح ماما  اب  نج  ناناملسم  711تاقالم 

همرکم يهکم  هب  نیسح  ماما  712دورو 

نیسح ماما  خساپ  نایفوک و  فرط  زا  همان  712لاسرا 

هفوک يوس  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  دوخ  يومعرسپ  نیسح  ماما  نداتسرف  نایب  714رد 

هفوک يوس  هب  ملسم  ترضح  714تکرح 

هفوک هب  ملسم  ترضح  714دورو 

دوشیم هفوک  رادنامرف  نیعل  دایز  715نبا 

هفوک مدرم  دیدهت  دایز و  نبا  716ینارنخس 

یناه يهناخ  رد  ملسم  716ترضح 

دایز نبا  لتق  يهشقن  روعا و  717کیرش 

دایز نبا  اب  یناه  718يوگتفگ 

یناه ندش  719حورجم 

هفوک مدرم  ییافو  یب  ملسم و  ترضح  720جورخ 

ملسم ترضح  ندش  721اهنت 

هفوک ياههچوک  رد  ملسم  ترضح  722گنج 

ملسم ترضح  722تعاجش 

ملسم ترضح  يریگتسد  نایفوک و  723يهلمح 

ملسم ترضح  725تیصو 

نوعلم دایز  نبا  اب  ملسم  ترضح  725يوگتفگ 
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ملسم ترضح  726تداهش 

یناه 727تداهش 

نوعلم دیزی  يارب  یناه  ملسم و  ترضح  رس  727نداتسرف 

البرک هب  ترضح  نآ  ییامرف  فیرشت  ات  همظعم  يهکم  زا  نیسحلا  هللادبع  یبا  نینوکلا  دیس  ترضح  تکرح  عیاقو  728رد 

هکم زا  نیسح  ماما  728تکرح 

هکم زا  تکرح  ماگنه  هب  نیسح  ماما  728نانخس 

هکم زا  تکرح  ماگنه  هب  نیسح  ماما  زا  729ياهزجعم 

هیفنح نب  دمحم  اب  نیسح  ماما  729يوگتفگ 

هریغ سابع و  نبا  هب  نیسح  ماما  730نانخس 

دیعس نب  ییحی  دارفا  اب  نیسح  ماما  باحصا  731يریگرد 

ینمی ناوراک  اب  نیسح  ماما  731تاقالم 

شدنزرف ود  طسوت  نیسح  ماما  هب  رفعج  نب  هللادبع  731يهمان 

بلاغ نب  رشب  اب  نیسح  ماما  732تاقالم 

ربکا یلع  ترضح  شدنزرف  اب  نیسح  ماما  نانخس  هیبلعث و  732لزنم 

نیسح ماما  اب  هرهابا  732تاقالم 

نیسح ماما  تکرح  زا  عنم  رمع و  733نبا 

نیسح ماما  باوخ  بیذع و  733لزنم 

نیسح ماما  اب  حامرط  734تاقالم 

نیعل دایز  نبا  هب  دیلو  734يهمان 

زجاح لزنم  رد  نیسح  ماما  734لوزن 

هفوک لها  هب  نیسح  ماما  يهمان  زجاح و  735لزنم 

نیسح ماما  يهداتسرف  رهسم  نب  سیق  735يریگتسد 

نیسح ماما  اب  عیطم  نب  هللادبع  736تاقالم 

نیق نب  ریهز  اب  نیسح  ماما  736تاقالم 
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دوخ باحصا  اب  ریهز  737نانخس 

هیمیزخ لزنم  رد  نیسح  ماما  737لوزن 

ملسم ترضح  تداهش  ربخ  نیسح و  737ماما 

ملسم ترضح  ماقم  زا  نیسح  ماما  738دیجمت 

نیسح ماما  دصاق  تداهش  ربخ  هلابز و  739لزنم 

ملسم ترضح  رتخد  زا  شزاون  نیسح و  739ماما 

هبقع نطب  رد  نیسح  ماما  740لوزن 

نیسح ماما  زا  رح  لابقتسا  فارش و  740لزنم 

رح نارای  عمج  رد  نیسح  ماما  741نانخس 

نیسح ماما  تکرح  زا  رح  742يریگولج 

لتاقم ینب  رصق  هب  نیسح  ماما  743دورو 

نیسحلا نب  یلع  ترضح  نخس  نیسح و  ماما  744باوخ 

رح هب  نیعل  دایز  نبا  745يهمان 

البرک رد  نیسح  ماما  745لوزن 

دوخ نارای  عمج  رد  نیسح  ماما  نانخس  746البرک و 

نیسح ماما  هب  نیعل  دایز  نبا  747يهمان 

البرک زا  مشاه  ینب  هب  نیسح  ماما  747يهمان 

تسویپ عوقو  هب  ترضح  نآ  داهج  گنج و  عقوم  ات  البرک  هب  نیسح  ماما  دورو  زا  دعب  هچنآ  نایب  748رد 

البرک هب  نوعلم  دعس  رمع  748دورو 

ترضح نآ  خساپ  نیسح و  ماما  هب  دعس  رمع  مایپ  748غالبا 

البرک زا  نیعل  دایز  نبا  هب  نوعلم  دعس  رمع  749يهمان 

نوعلم دعس  رمع  يهمان  هب  نیعل  دایز  نبا  749خساپ 

دنکیم کیرحت  نیسح  ماما  اب  گنج  رب  ار  مدرم  دایز  749نبا 

البرک هب  ددعتم  ياهرکشل  مازعا  نیعل و  رمش  749جورخ 
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دسا ینب  هلیبق  زا  رهاظم  نب  بیبح  750دادمتسا 

تارف بآ  زا  ندش  عنام  نعیل و  دعس  نبا  751رکشل 

بآ بلط  يارب  يدارفا  اب  لضفلاوبا  ترضح  751مازعا 

نیعل دعس  رمع  اب  نیسح  ماما  752يوگتفگ 

نوعلم دایز  نبا  هب  نیعل  دعس  رمع  زا  رگید  752ياهمان 

نوعلم دعس  رمع  هب  نیعل  دایز  نبا  يهمان  753خساپ 

شناردارب لضفلاوبا و  ترضح  هب  رمش  يهمان  ناما  اعوسات و  754رصع 

بنیز ترضح  یباتیب  رکشل و  موجه  اعوسات و  754رصع 

تلهم ياضاقت  رکشل و  يوس  هب  لضفلاوبا  ترضح  755نداتسرف 

نیسح ماما  نانخس  اروشاع و  756بش 

نیسح ماما  يرای  يارب  مشاهینب  يرادافو  مالعا  اروشاع و  756بش 

نیسح ماما  يرای  يارب  باحصا  يرادافو  مالعا  اروشاع و  756بش 

هنیکس ترضح  تیاور  هب  اروشاع  757بش 

داجس ماما  تیاور  هب  اروشاع  758بش 

نیسح ماما  یناگدنز  بش  نیرخآ  اروشاع  759بش 

تدابع بش  اروشاع  760بش 

نیسح ماما  يایؤر  اروشاع و  بش  760رحس 

نیسح ماما  رکشل  هب  نمشد  زا  يدارفا  نتسویپ  اروشاع و  761بش 

يراصنا نامحرلادبع  اب  ریرب  حازم  اروشاع و  761بش 

نیسح ماما  رکشل  یگدامآ  راوشاع و  761حبص 

اهنآ تارفن  دادعت  نمشد و  رکشل  یگدامآ  اروشاع و  762حبص 

نایرکشل اب  نیسح  ماما  باحصا  762نانخس 

نمشد رکشل  ربارب  رد  نیسح  ماما  763نانخس 

نیعل دعس  رمع  هب  نیسح  ماما  767نانخس 
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نیسح ماما  نیرفن  نمشد و  دارفا  زا  ياهدع  767تراسج 

هفوک مدرم  اب  ینادمه  نیصح  نبا  768نانخس 

نایرکشل اب  نیسح  ماما  زا  يرگید  768نانخس 

مرح لها  یباتیب  نیسح و  ماما  769نانخس 

نانآ تداهش  یگنوگچ  نیسح و  ماما  باحصا  يهزرابم  770رد 

نمشد فرط  زا  گنج  770زاغآ 

نیعل دعس  رمع  اب  وا  نانخس  771رح و 

رح تشگزاب  771هبوت و 

هفوک مدرم  اب  رح  772نانخس 

راوگرزب نآ  تداهش  رح و  773يهزرابم 

ینادمه ریرب  774يهزرابم 

یبلک بابح  نب  بهو  775يهزرابم 

شدنزرف دلاخ و  نب  ورمع  776يهزرابم 

یمیمت دعس  776يهزرابم 

یجحذم هللادبع  نب  ریمع  776يهزرابم 

بیبح هب  وا  تیصو  هجسوع و  نب  ملسم  776يهزرابم 

یلجب لاله  نب  عفان  777يهزرابم 

اروشاع رهظ  زامن  نیسح و  778ماما 

باحصا هب  تشهب  تراشب  نیسح و  778ماما 

ینزی نامحرلادبع  779يهزرابم 

يراصنا ورمع  779يهزرابم 

رذوبا مالغ  نوج  780يهزرابم 

يوادیص ورمع  780يهزرابم 

رکشل اب  وا  نانخس  یماش و  يهلظنح  780يهزرابم 
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ورمع نب  دیوس  781يهزرابم 

نیسح ماما  هاگشیپ  رد  يزابناج  يارب  باحصا  781يهقباسم 

ینزام ییحی  781يهزرابم 

ةرق یبا  نب  ةرق  781يهزرابم 

سنا نب  کلام  782يهزرابم 

یفعج عاطم  نب  ورمع  782يهزرابم 

نیسح ماما  نذؤم  قورسم  نب  جاجح  782يهزرابم 

نیق نب  ریهز  782يهزرابم 

رهاظم نب  بیبح  782يهزرابم 

یلجب عفان  نب  لاله  783يهزرابم 

دوب هدش  دیهش  گنج  نادیم  رد  شردپ  هک  یناوج  783يهزرابم 

يرافغ يهورع  نب  رباج  784يهزرابم 

دوواد نب  کلام  784يهزرابم 

يدع نب  حامرط  784يهزرابم 

يراصنا يهدانج  784يهزرابم 

هدانج نب  ورمع  784يهزرابم 

هورع نب  نامحرلادبع  784يهزرابم 

وا مالغ  يرکاش و  سباع  784يهزرابم 

يرافغ نامحرلادبع  هللادبع و  785يهزرابم 

نیسح ماما  كرت  مالغ  785يهزرابم 

دایز نب  دیزی  786يهزرابم 

یلشهن ورمعوبا  786يهزرابم 

رجاهم نب  دیزی  786يهزرابم 

يرباج عیرس  نب  کلام  ثراح و  نب  فیس  786يهزرابم 
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باحصا ياهمالس  هب  خساپ  نیسح و  787ماما 

نانآ تداهش  یگنوگچ  نیسح و  ماما  تیب  لها  ناشیوخ و  يهزرابم  نایب  787رد 

هزرابم يارب  یگدامآ  نیسح و  ماما  تیب  787لها 

ملسم نب  هللادبع  787يهزرابم 

ملسم نب  دمحم  787يهزرابم 

لیقع نب  رفعج  788يهزرابم 

لیقع نب  نامحرلادبع  788يهزرابم 

لیقع نب  هللادبع  788يهزرابم 

لیقع نب  دیعسوبا  نب  دمحم  788يهزرابم 

رفعج نب  هللادبع  نب  دمحم  788يهزرابم 

رفعج نب  هللادبع  نب  نوع  789يهزرابم 

نسح ماما  نادنزرف  789يهزرابم 

نسح نب  مساق  ترضح  789يهزرابم 

نسح نب  مساق  ترضح  790تعاجش 

نسح نب  مساق  ترضح  790تداهش 

نسح نب  رکبوبا  791يهزرابم 

نسح نب  دمحا  791يهزرابم 

یلع نانمؤمریما  نادنزرف  792يهزرابم 

یلع نب  رکبوبا  792يهزرابم 

یلع نب  رمع  792يهزرابم 

یلع نب  نامثع  793يهزرابم 

یلع نب  رفعج  793يهزرابم 

یلع نب  هللادبع  793يهزرابم 

یلع نب  دمحم  793يهزرابم 
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دوشیم نادیم  مزاع  لضفلاوبا  794ترضح 

رکشل يوس  هب  تکرح  لضفلاوبا و  794ترضح 

تارف يوس  هب  تکرح  لضفلاوبا و  794ترضح 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  795تداهش 

دوشیم نادیم  مزاع  ربکا  یلع  796ترضح 

ربکا یلع  ترضح  797يهزرابم 

ربکا یلع  ترضح  798تداهش 

ربکا یلع  ترضح  نیلاب  رب  بنیز  799ترضح 

ربکا یلع  ترضح  تداهش  هنیکس و  799ترضح 

مولظم نآ  تداهش  تیفیک  نیسح و  ماما  يهزرابم  داهج و  يربک و  يهعقاو  یمظع ، تبیصم  800رد 

نیسح ماما  ییاهنت  اروشاع و  800زور 

نیسح ماما  زا  يرای  داجس و  800ماما 

رغصا یلع  ترضح  800تداهش 

مرح لها  اب  نیسح  ماما  801عادو 

نمشد ربارب  رد  نیسح  802ماما 

نیسح ماما  يرای  هب  ناینج  ناگتشرف و  804ندمآ 

نیسح ماما  يهزرابم  804زاغآ 

رگید عادو  نیسح و  806ماما 

داجس ماما  شدنزرف  اب  نیسح  ماما  807عادو 

مرح لها  اب  نیسح  ماما  808نانخس 

ترضح نآ  شطع  نیسح و  809ماما 

نیسح ماما  فیرش  ندب  ياهمخز  809دادعت 

نیسح ماما  یگدنز  تاظحل  810نیرخآ 

نسح نب  هللادبع  810تداهش 
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نانمشد رب  نیرفن  نیسح و  811ماما 

نمشد هرصاحم  رد  نیسح  811ماما 

نیسح ماما  یگدنز  تاظحل  812نیسپاو 

؟ تسیک نیسح  ماما  813لتاق 

نیسح ماما  ياهسابل  814تراغ 

نیسح ماما  815بسا 

مرح لها  نیسح و  ماما  815بسا 

هریغ و  لاوما ، تراغ  اههمیخ ، ندنازوس  لثم  دش ، دراو  ترضح  نآ  تیب  لها  رب  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  هک  یبیاصم  816رد 

تیب لها  ياههمیخ  816تراغ 

تیب لها  ياههمیخ  ندز  817شتآ 

يرغص يهمطاف  تیاور  هب  اههمیخ  818تراغ 

دنتخات بسا  اب  نیسح  ماما  فیرش  دسج  رب  هک  ینیع  819الم 

ناگدنرپ نیسح و  ماما  فیرش  819مسج 

نیعل دایز  نبا  يوس  هب  نیسح  ماما  رهطا  رس  821نداتسرف 

یلوخ رونت  نیسح و  ماما  رهطا  821رس 

شراوگرزب دج  نیسح و  ماما  رهطا  821رس 

هاگلتق رد  نیسح  ماما  ترایز  راوگرزب و  822ناربمایپ 

نوعلم نابراس  هیضق  نیسح و  ماما  823هاگلتق 

یلعم يالبرک  يادهش  824نفد 

هاگلتق رانک  زا  تیب  لها  827روبع 

هاگلتق زا  روبع  ماگنه  هب  يربک  بنیز  827ياههلان 

نیسح ماما  فیرش  ندب  رانک  هنیکس  828ترضح 

... دش و عقاو  ماش  يوس  هب  اهنآ  جورخ  ات  هفوک  رب  تیب  لها  يارسا  دورو  ماگنه  رد  هچنآ  نایب  829رد 

هفوک هب  تیب  لها  يارسا  829دورو 
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هفوک مدرم  عمج  رد  يربک  بنیز  ترضح  829نانخس 

هفوک مدرم  عمج  رد  يرغص  همطاف  ترضح  831نانخس 

هفوک مدرم  عمج  رد  موثلک  ما  ترضح  833نانخس 

هفوک مدرم  عمج  رد  داجس  ماما  833نانخس 

هفوک مدرم  راتفر  تیب و  لها  834يارسا 

نیسح ماما  رهطا  رس  اب  يربک  بنیز  ياهوگتفگ  836هفوک و 

تیب لها  يارسا  نیعل و  دایز  نبا  838سلجم 

نیعل دایز  نبا  هب  مقرا  نب  دیز  839ضارتعا 

نیعل دایز  نبا  اب  يربک  بنیز  839يوگتفگ 

نیعل دایز  نبا  اب  داجس  ماما  840يوگتفگ 

نیسح ماما  رهطا  رس  ملکت  نیعل و  دایز  نبا  840سلجم 

نیعل یلوخ  يهناخ  نیسح و  ماما  رهطا  841رس 

نآرق تئارق  نیسح و  ماما  رهطا  841رس 

فیفع نب  هللادبع  ضارتعا  نیعل و  دایز  نبا  842نانخس 

فیفع نب  هللادبع  842يهزرابم 

ير تموکح  زا  وا  تیمورحم  نیعل و  دعس  843رمع 

لیقع نب  ملسم  ترضح  ماقمالاو  دنزرف  ود  تداهش  تیفیک  844رد 

ملسم ترضح  نادنزرف  844تداهش 

رگید تیاور  هب  ملسم  ترضح  نادنزرف  847تداهش 

ماش هب  دورو  ات  هفوک  زا  جورخ  ماگنه  زا  تیب  لها  رب  هعقاو  يایاضق  848رد 

نیعل دیزی  دزن  هب  نیسح  ماما  رهطا  رس  848نداتسرف 

تیرکت هب  تیب  لها  يارسا  849دورو 

نیسح ماما  يارب  ناینج  يهبدن  850يرادازع و 

انیل هب  تیب  لها  يارسا  850دورو 
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لصوم هب  تیب  لها  يارسا  850دورو 

نیبیصن هب  تیب  لها  يارسا  850دورو 

تاوعد هب  تیب  لها  يارسا  851دورو 

نیرسنق هب  تیب  لها  يارسا  851دورو 

ینارصن رید  رد  نیسح  ماما  رهطا  852رس 

ینارصن اب  نیسح  ماما  رهطا  رس  852يوگتفگ 

نامعن هرعم  هب  تیب  لها  يارسا  852دورو 

داجس ماما  راعشا  روبیس و  852رهش 

ةامح هب  تیب  لها  يارسا  853دورو 

صمح هب  تیب  لها  يارسا  853دورو 

کبلعب هب  تیب  لها  يارسا  853دورو 

داجس ماما  راعشا  بهار و  854يهعموص 

بهار دزن  نیسح  ماما  رهطا  854رس 

يراصن ندش  ناملسم  نیسح و  ماما  رهطا  856رس 

دنوشیم کیدزن  قشمد  هب  تیب  لها  857يارسا 

857تالییذت

دش عقاو  ماش  هفوک و  هار  نایم  رد  تیب  لها  زا  هک  یتازجعم  857تامارک و 

ماش رهش  هب  تیب  لها  862دورو 

ماش رازاب  رد  رهطم  ياهرس  862ارسا و 

رهطم ياهرس  ارسا و  اب  نایماش  863راتفر 

یماش درمریپ  اب  داجس  ماما  864يوگتفگ 

ماش رد  فهک  يهروس  تئارق  نیسح و  ماما  رهطا  865رس 

تیب لها  تراسا  نیسح و  ماما  لتق  هب  هیما  ینب  865تراشب 

ماش تاعاس  يهزاورد  نیسح و  ماما  رهطا  866رس 
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نیعل دیزی  سلاجم  رد  نیسح  ماما  رهطا  866رس 

نیعل دیزی  اب  موثلک  ما  871يوگتفگ 

نیعل دیزی  سلجم  رد  داجس  871ماما 

نیعل دیزی  رب  یملسا  يهزرب  وبا  872ضارتعا 

نیعل دیزی  سلجم  رد  يربک  بنیز  873نانخس 

نیعل نآ  رب  دیزی  رصق  زا  يزینک  876ضارتعا 

نیعل دیزی  اب  داجس  ماما  877يوگتفگ 

نیعل دیزی  طسوت  داجس  ماما  لتق  877روتسد 

هنیکس ترضح  ضارتعا  نیعل و  دیزی  877نانخس 

دبلطیم يزینک  هب  ار  نیسح  ماما  رتخد  یماش  878درم 

داجس ماما  ضارتعا  نیعل و  دیزی  بیطخ  879ینارنخس 

ماش يهبارخ  رد  تیب  لها  يارسا  879ناکسا 

رگید تیاور  هب  داجس  ماما  ضارتعا  نیعل و  دیزی  بیطخ  880ینارنخس 

دیزی سلجم  رد  داجس  ماما  881نانخس 

داجس ماما  نانخس  زا  نیعل  دیزی  883تشحو 

لاهنم اب  داجس  ماما  884يوگتفگ 

نیعل دیزی  رب  مور  ریفس  884ضارتعا 

رگید تیاور  هب  لاهنم  رب  ماش  بیاصم  فیصوت  داجس و  887ماما 

داجس ماما  اب  وا  يوگتفگ  نیعل و  دیزی  سلجم  888نایاپ 

البرک يوس  هب  هنیدم  هار  زا  اهنآ  تشگزاب  و  هنیدم ، يوس  هب  ماش  زا  تیب  لها  تکرح  رد  دیامن و  دازآ  ار  تیب  لها  نیعل  دیزی  ات  دش  ببس  هک  يروما  اهوگتفگ و  اهایؤر ، یخرب  نایب  رد 

وا ندروآ  مالسا  نیعل و  دیزی  رب  ینارصن  قیلثاج  889ضارتعا 

هنیکس ترضح  889يایؤر 

دیزی نز  891يایؤر 

هیقر ترضح  تداهش  ماش و  رد  تیب  لها  891يرادازع 
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نیعل دیزی  رهاوخ  اب  موثلک  ما  892يوگتفگ 

نیعل دیزی  رتخد  اب  هنیکس  893يوگتفگ 

نیعل دیزی  نز  اب  ونابرهش  893يوگتفگ 

وا ضارتعا  دیزی و  نز  زینک  894يایؤر 

نیسح ماما  رب  اهنآ  يرادازع  تلفغ و  باوخ  زا  ماش  لها  894يرادیب 

هنیدم هب  تیب  لها  896تشگزاب 

البرک هب  تیب  لها  دورو  نیسح و  ماما  897نیعبرا 

البرک رد  تیب  لها  897يرادازع 

البرک زا  تیب  لها  897عادو 

هرونم يهنیدم  هب  تیب  لها  897دورو 

هنیدم رد  نیسح  ماما  تداهش  898ربخ 

هنیدم رهش  لخدم  رد  داجس  ماما  898نانخس 

هنیدم هب  دورو  ماگنه  رد  موثلک  ما  زوسناج  900ياههیثرم 

رما دنچ  نایب  باتک و  902نایاپ 

نیسح ماما  تیب  لها  ناگدش  هتشک  903دادعت 

نیسح ماما  نادنزرف  903دادعت 

نیسح ماما  فیرش  رمع  904تدم 

نیسح ماما  ترایز  904تلیضف 

نیسح ماما  رب  هیرگ  905تلیضف 

906یقرواپ

لتقم . 29920

لیقع نب  ملسم  تبیصم  لوا  بش  920هضور 

البرک هب  قشع  ناوراک  دورو  مود  بش  922هضور 

میمصت هبوت و  هسامح  رح ؛ تیاکح  موس  بش  925هضور 
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س)  ) بنیز ناردارب  نادنزرف و  تبیصم  مراهچ  بش  929هضور 

مالسلا هیلع  نسح  نب  هللادبع  تبیصم  مجنپ  بش  930هضور 

لسع زا  رتشوخ  يالب  س ؛)  ) مساق تبیصم  مشش  بش  932هضور 

تیب لها  لد  رب  یغاد  س ؛)  ) رغصایلع متفه  بش  935هضور 

ربمایپ هیبش  مالسلا ؛ هیلع  ربکایلع  تبیصم  متشه  بش  937هضور 

ناگنشت بل  یقاس  تبیصم  مهن  بش  939هضور 

ع)  ) نیسح ماما  بئاصم  رکذ  اروشاع  بش  943هضور 

نابیرغ ماش  تبیصم  مهدزای  بش  949هضور 

ع)  ) نیدباعلا نیز  ماما  تبیصم  مهدزاود  بش  952هضور 

( رعش  ) کشا يهیرگ  . 30955

باتک 955تاصخشم 

955راتفگشیپ

اهیتیب 956ود 

ینامحر 956قداص 

! دزیم هنیس  956ملاع 

! دزیم هنیس  من  956من 

! یمخز 956يولگ 

سیورپ 956دمص 

! باتهم رد  956وضو 

قشع 956خلسم 

قشع 956زامن 

يرجنس 957دومحم 

!؟ شیاهتسد 957وک 

! هزین 957دیشروخ 
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( باهش  ) يزردوگ 957هللادی 

! هدیرب 957ياهگر 

! اهریت يا  957الا 

! بنیز دوب  اهنت  957هچ 

یناسف بئاص  957اضریلع 

! وگتفگ تعکر  957ود 

( زیئاپ م -  ) داژن یبارهس  اضر  957دمحم 

...! 957مریمب

ینیسح يدهم  957دیس 

! 957شطع

! مشچ 958ریت و 

! یقاس 958تخوسیم 

! بآ دش ، 958باریس 

! 958بیصن

( بوبحم  ) يرجشم 958دمحا 

958افش

اه 958یعابر 

یعراز اضر  958دمحا 

! اپ 958يادص 

یلضفاریم یلع  958دیس 

بآ 958حور 

نوخ 958قطنم 

یمشاه يهیضار  959هدیس 

تداهش 959غاب 
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( نهک  ) هیسابع 959دمحم 

! نیسح 959اب 

! 959زامن

! نوخ 959يهراوف 

یتاره 959ناملس 

! زبس 959درو 

! 959تیامح

959ریوصت

یناشاک 959قفشم 

امن قح  959يهنییآ 

! بر 960ای 

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  960دمحم 

! دمآ 960دایرفب 

! موصعم 960تبرغ 

960عادو

! 960تونق

ارهز ترضح  رذن  960نویش !

! گرزب حور  960يا 

اروشاع خرس  960دایرف 

! ینافوط 961يهبطخ 

! نم اب  وت  961يهمه 

! بت 961يهلعش 

! بت 961مره 

...! شتآ دش  961مرگرس 
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باتفآ 961يهجنپ 

! دیشروخ ود  961داتفه و 

! وت 961يهدنمرش 

! يزارفارس 962بابسا 

! 962دنخبل

! رثوک 962لالز 

! دزیخرب 962رگا 

!؟ یلدریش 962وک 

شودب 962گشم 

...! هک مدینشن  962ایرد 

! رون 962ریرح 

! 962توالت

! نم اب  وت  963يهلصاف 

! ین 963شرع 

! 963ینایرع

!؟ نیزا 963رتنایرع 

روپ یتارب  963سابع 

! 963غاد

! وت 963میدقت 

! دندروآ 963بآ 

! دناوخیم 963نآرق 

! هدز نافوط  964یتشک 

! طش 964رانک 

! تشاذگب 964رجنخ 
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یلیفارسا 964نیسح 

نافرع 964طش 

! 964شوواچ

! خلسم 964رد 

! 964راسمرش

! هنهرب ياپ  964اب 

! 964نیرتدازآ

یگرزب هد  965دحا 

دیشروخ 965ریفس 

! رو 965هلعش 

يرادیب 965رعش 

! 965تسیرگ

! 965تسدیب

! رادبرس 965لگ 

! یلع 965دیدنخ 

! دیدنخ 965اما 

! 966هسوبلگ

هنیدم مدرم  هب  ریشب  ماغیپ  افو ،! طحق  966رد 

! قشع 966رتخد 

نآرق 966راهب 

داجس ترضح  يارب  لد ،! يهمیخ  966رد 

! هتسسگ 966نآرق 

تسوپهایس نوج  بانج  يارب  يدرک ،! مدیپس  966ور 

نینوخ 966يهقادنق 
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سابع بانج  يارب  نوخ ،! رد  967خرچ 

ریضخ نبا  ریرب  بانج  يارب  دربن ، 967درم 

ياهنوت 967یبتجم 

مغ 967ترضح 

! باتفآ رضحم  967رد 

يدمحم 967لالج 

نیسح 967يوک 

! 967مدقشیپ

دنورادهب 967ربکا 

! خرس 967ياههبطخ 

يدیحو 967يداه 

! دیراب 967نوخ 

ینباکنت ینموم  نسح  968دمحم 

! شطع هنیس  968کی 

هدیپس هار  968رد 

بورغ تهب  968رد 

! داد ناج  ایرد  968رانک 

یکوزاپ 968مانهب 

! ترسح 968کشرس 

ینیسح 968نسح 

! دروخیم 968ناوارف 

! نازوس 968شسرپ 

! اباب باوج  969رد 

! نآرق 969ریسفت 
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( هتفشآ  ) هدازلوسر 969رفعج 

! داد ناج  شرانک  969رد 

! تشاد 969رواب 

هدیپس 969دننام 

! زوس شطع  969طش 

هفرط 969نامیا 

! یبور 969رابغ 

! ضغب هلفاق  969کی 

( زیئاپ م -  ) داژن یبارهس  اضر  970دمحم 

! هشوگ شش  970ربق 

! 970هقادنق

! بآ دش ، 970بآ 

! 970همقلع

! هایسور يراج  970يا 

! هبارخ جنک  970رد 

! لالز 970نوخ 

يرقاب 970دعاس 

! يددم بر  970ای 

! هآ 971لوسر 

( قفشم  ) یناشاک شنم  یک  971سابع 

971هقراب

ینامحر 971قداص 

! لد يهبعک  971يا 

( رصیق  ) روپ يوفص  971نسح 
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! نوگ هلال  971تشد 

بورغ گنت  971رد 

( قفش  ) هدازروفغ داوج  971دمحم 

! 971رگدایرف

! توکس تهب  971رد 

! البرک مچرپ  972يا 

بالقنا 972يهژاولگ 

اهلد 972بیبط 

! دایرف 972نیرتاسر 

! نم يههام  972شش 

! تسین 972یقاس 

هناتسآ نسحروپ  972یلع 

!؟ ینم ردارب  وت  972ایآ 

! نیسح لابند  972هب 

لدمحر 972اضرمالغ 

! بش تکاس  973رد 

! ياو 973يا 

روکف 973دمحم 

! نم همه  973وا ،

( نادنخ  ) یناوریش 973هللارکش 

قشع 973يهروطسا 

رفدار 973اضرلادبع 

! نوخ 973رذب 

! نوخ كاخ  لمخم  973رب 
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روپ نیما  973رصیق 

! شطع جوا  973رد 

! راوس یب  974بسا 

نایرز 974میحر 

! اضق 974رادرس 

يرای 974نیسح 

974هسوب

! تخیریم 974رتخا 

يریما 974دیحو 

بآ 974ياکنخ 

( رادساپ م -  ) یقتمروپ 974یقت 

974اقس

! 974لادوگ

يدیزی 975باهش 

! تعافش 975بابسا 

يزاریش 975نیما 

! باتفآ 975ریوصت 

یمادخ 975هللازیزع 

! روآ بآ  تسد  975ود 

! خرس 975يهعطق 

ینادمه ققحم  975داوج 

! هلال ود  975داتفه و 

یفاک 975اضرمالغ 

! ياو 975يا 
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يرجنس 975دومحم 

! غیت 975يا 

وکین يدمحم  اضر  976دمحم 

! دورس 976نایاپ 

976اهلزغ

یماشتحا 976ورسخ 

قشع 976رهظ 

( لدیب  ) كاکش ریم  976یلعفسوی 

دمآ ناقشاع  976رود 

ینیسح 976يدهم 

هنیئآ 977يهلعش 

بآ 977بارس 

یقاس 977تبرغ 

! شتآ زا  977یغاب 

( هنیئآ  ) ینایصع 978یضترم 

...! دنکن ادج  978ادخ 

وکین يدمحم  اضر  978دمحم 

تداهش 978ریشمش و 

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  978دمحم 

افص لها  978يهلبق 

قشع گوس  979رد 

خرس 979تعجر 

! نم بحاص  یب  بسا  979يا 

! تساهنت ياهنت  هک  979یبسا 
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( نامژپ  ) ینارمع 980لیلخ 

! باتفآ 980شوایس 

یناهارف کلامملا  980بیدا 

! مرس 980نیکسم ،

( قفش  ) هدازروفغ داوج  980دمحم 

مالس 980نیرخآ 

لمحم 981باتفآ 

! مدروآ 981نهاریپ 

ماش 981يهبارخ 

( هتفشآ  ) هداز لوسر  981رفعج 

ملسم ترضح  رذن  دیرایب ، غیت  981بانط و 

! دوریم ناسآ  982هچ 

رهاظم نب  بیبح  یسامح  982دورس 

نیق نب  ریهز  ياوه  لاح و  رد  زبس ! 982ناج 

نیسح ماما  يهنادزان  عادو  رد  اشامت ، 982مهس 

روضح 982جارعم 

هراتس نامسآ  983کی 

! درد هحرش  983هحرش 

تسود يوس  983هب 

هوزق 983اضریلع 

فیح 983اما 

( امغی  ) یقدنج 984يامغی 

مهرفاک تخوس ، 984ناملسم 

( دجاو  ) یلیخد 984ربکا 
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هبعک میرح  984ساپ 

( زارف  ) یشیرق 984یقت 

نیسح دوب و  984البرک 

( ریوک  ) يدمحم 984اضرمالغ 

تلجخ 984منبش 

( داوف  ) ینامرک داوف  هللا  985حتف 

! تساخرب 985تمایق 

هولج 985یلع 

نوخ 985لصف 

روپ نیما  985رصیق 

دریگیم 985ملد 

( يروبص  ) یناسارخ يروبص  ءارعشلا  985کلم 

! دراد یی  هزادنا  متس  985ملظ و 

ینارهت 986یتشد 

نیشن 986هبارخ 

يدهم 986یلعسابع 

بآ يرارق  986یب 

يرمشاک 986هوکشم 

گشم تفرگ  نادند  986هب 

( رصیق  ) روپ يوفص  986نیسح 

بایان 986رهوگ 

( يدور  ) رهم نیورپ  987نیسح 

! تخوس یم  987اقس 

ینامحر 987قداص 
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لضفلاوبا ترضح  رذن  خرس ، ياهلگ  نمچ  987کی 

داژن ییابطابط  987يدهم 

تبرغ 987ریوک 

يدابآ ماج  987یضترم 

988دنویپ

يدزی يوسوم  988باهش 

ملع گشم و  988تسد و 

یناهجروپ 988لیعامسا 

راثیا ناهج  988کی 

ینادمه ققحم  988داوج 

! دناوخ نآرق  988هناقشاع 

( دیرف  ) یبسامهط 989رداق 

دایرف 989يهمشچ 

( هتسراو  ) یناشاک يهتسراو  989دمحم 

نیسح 989يالبرک 

یلیفارسا 989نیسح 

باتفآ 989دورف 

( بئات  ) یناشاک ناوخا  989نیسح 

مرح 989نارتوبک 

روپ یتارب  990سابع 

دیهش رح  يارب  990يراگدای ،

ءادهشلادیس يهنادزان  بئاصم  رد  راظتنا ، 990لگ 

( دادح  ) یناشاک دادح  990سابع 

هراتس 990لگ 
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( انس  ) ییامه 990نیدلالالج 

خرس 990يهلال 

مرحم 991لاله 

يزیربت رایرهش  نیسح  991دمحم 

! رغصا 991باوخب 

ینارآ يرکشت  991باهش 

خرس 991يهچنغ 

یتاجن 991يهناورپ 

! 991ییالال

يدبع 992نیسح 

هراتس ود  992داتفه و 

( دیما  ) یمق نایدحوم  992دمحم 

! داعیم نیرت  992ییاشامت 

ینباکنت ینمؤم  نسح  992دمحم 

! اههزین 992يور 

( لدشوخ  ) ینارهت لدشوخ  ربکا  992یلع 

هسامح 992نیرتاویش 

ینیسح تضهن  993يهفسلف 

يزیربت 993رین 

.... هورگ يا  993تفگ 

رون 993يهیآ 

یمق 994تردق 

ءادهشلادیس 994راوز 

( قفشم  ) یناشاک شنم  یک  994سابع 
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نتخاس 994روش 

( یسدق  ) یسدق 994اضرمالغ 

فلاخم 994زاس 

يدرونجب 994فراع 

ینیسح 994روش 

یلج 994بارتوبا 

تبحم 994تافرع 

يزیربت دباع  995دمحم 

تبحم 995يهتشک 

يدزی یضایر  یلع  995دمحم 

شطع 995ماغیپ 

یناسارخ هدنراگن  995یلعلادبع 

یما تنا و  995یباب 

نارهم 996دمحا 

قح 996هاگهولج 

( بنذم  ) یلامج لیلخ  996دمحم 

996توعد

( اسراپ  ) یناکرسیوت 996ياسراپ 

یلوخ 996رونت 

( لامک  ) یناسارخ روپلامک  996دمحا 

!؟ يدوب هک  996نامهم 

هزیوه الوم  997ماظن 

997وزرآ

هدوشخب هللا  997بیبح 
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هللادبعابا 997رذن 

دنراد 997نیسح 

نیسح ماما  يههام  شش  كدوک  يارب  اروشاع ، 997رهم 

رهاظم نب  بیبح  قشع ، نادیم  ریپ  997هب 

دقتعم 998اضر 

! کچوک 998زابرس 

لضفلاوبا ترضح  رذن  قلطم ، یتشد  998لیلج 

نادیم 998يوربآ 

ینیسح 998نسح 

البرک زاس  998خیرات 

ءادهشلادیس هب  میدقت  یناغفا ، يدیعس  فیرش  998دمحم 

داب رد  999نادیم 

يزردوگ 999هللادی 

وت يولگ  فاصم  999رد 

999اهیونثم

يرایتخب 999ردان 

رونت رد  999دیشروخ 

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  1000دمحم 

! نیرفآ 1000رشحم 

! تسشوخ 1000ینایرع 

رهاظم نب  بیبح  رذن  بیبح ،! 1000ای 

! ربکا 1001هللا 

! شاب 1001هاوخرطاخ 

هماندیپس 1002زورهب 
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1002اونین

( ینآاق  ) يزاریش ینآاق  1002میکح 

درد 1002لها 

يدزی یضایر  یلع  1002دمحم 

ینیسح 1002روش 

قشع 1003بتکم 

( بنذم  ) یلامج یلیلخ  1004دمحم 

زور يارب  1004یبش 

ینارآ يوسوم  1004باهش 

دوب هک  ادیش  قشاع  1004نیا 

( یناغفا رعاش   ) یمظاک مظاک  1005دمحم 

! غیت ود  1005داتفه و 

یگیب 1005زیورپ 

ییاهر 1005ناماگشیپ 

يدورامرگ يوسوم  1005یلع 

! شهاگن رد  تسیلع  1005نامشچ 

! دش مک  هزین  ود  وا  تماق  1006زا 

یگیب 1006بیبح 

دوب نیگنس  1006غاد ،

( رصیق  ) روپ يوفص  1007نیسح 

رخآ 1007زامن 

هداز دیرف  1007نیسح 

! داد 1007تسد 

یئاکاک 1007رابجلادبع 
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؟ نیا تسیک  مان  1008جوم 

( مثیم  ) راگزاس 1008اضرمالغ 

! بیبح 1008ای 

( انس  ) ییامه 1008نیدلالالج 

! قرو رد  1008قرو 

دنمهرف 1009ربخم 

تسلا 1009مزب 

رورسم 1009نیسح 

نوخ 1009جوم 

ملعم 1009یلع 

دیشروخ درک  1009لگ 

( ریفص  ) ریفص یلع  1010دمحم 

؟ مرح دنوادخ  1010وک 

يزرو 1010نسحلاوبا 

يدمرس 1010رمع 

یلیفارسا 1010نیسح 

اههمیخ 1010رادرس 

بلط عقاو  1011لیلج 

! تریغ من  1011کی 

1011اههدیصق

يدیزی یضایر  یلع  1011دمحم 

گرزب 1011حور 

( دیما  ) نایدحوم 1011دمحم 

قشع 1011نامیپ 
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( هبذج  ) یخرهاش 1012دومحم 

ییوکین 1012يهچابید 

یناهفصا 1012شورس 

بنیز 1012يهیده 

( لیهس  ) يدومحم تباث  1012نیسح 

! مشچ رب  نیرفآ  داب ! 1012نیرفآ 

( ارآ ناهج   ) یئارآ ناهج  1013داوج 

! بآ 1013ردارب ،

( قفش  ) هدازروفغ داوج  1013دمحم 

ترتع 1013رطع 

ماهدمآ هدیرفآ ، 1014راختفا 

( اسر  ) اسر 1014مساق 

ملاح هدیروش  1014یکدوک 

ضیف 1014رصان 

1014ترایز

1015اههعطق

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم  ضیف  1015رصان 

! یلع 1015نابز 

ماع 1015تمحر 

( بوبحم  ) یناشاک يرجشم  1015دمحا 

! 1015تبرغ

يدهشم مرزآ  1015م -

سابع 1015يهدرپارس 

ازریم 1016جریا 
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ربکا یلع  ترضح  گوس  1016رد 

مایخ 1016شتآ 

( هدنراگن  ) هدنراگن 1016یلعلادبع 

!؟ یی هدروآ  1016رس 

یفقث 1016اضر 

! دربیم رس  1016اییوگ 

( لدشوخ  ) ینارهت لدشوخ  ربکا  1016یلع 

تداهش 1016رس 

ایوگ یلع  1017دمحم 

دوب هدنام  درم  1017کی 

هقرفتم 1017راعشا 

زیخ بش  1017سابع 

! جنپ 1017ره 

يدمحا 1017يدهم 

! البرک 1017رذن 

مرزآ 1017تمعن 

! تفگش 1017يهنحص 

ینادرم 1018هللارصن 

1018رادملع

شخرذآ ود  1018داتفه و 

يزیربت 1018رین 

! زیخ ياج  1018ز 

1019یهار

هلیبق 1019يهلبق 
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یناجزارب 1019هدیرف 

! البرک ات  هبعک  1019زا 

يرسایک يدیعس  1019يداه 

؟ یمهف ادا  1019وک 

یلیفارسا 1019نیسح 

! بآ 1019يا 

! گشم 1019يا 

( هتفشآ  ) هداز لوسر  1019رفعج 

رونت 1019نامهم 

یعیفش 1020لیلخ 

! دش دوب ، هتفگ  ادخ  1020هچنآ 

( قفش  ) هدازروفغ داوج  1020دمحم 

داجس ترضح  لاح  نابز  هنیدم ، هب  تشگزاب  ماگنه  1020هب 

1022یقرواپ

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تاکرب  راثآ و  . 311022

باتک 1022تاصخشم 

1023ءادها

تسخن 1023راتفگ 

ع)  ) نیسح ماما  يازع  قنور  يارب  راهطا  همئا  ياه  1024دادما 

اروشاع بش  رد  نیسح  ماما  نارادازع  يور  هب  نینمؤملاریما  مرح  ياهرد  ندش  1024زاب 

هاشنامرک یلاها  يرادازع  ماگنه  رد  نیسح  ماما  رهطم  حیرض  زا  لیلخ » ای   » 1025دایرف

يرتشوش رهاط  دمحم  خیش  جاح  ردپ  يهضور  سلجم  رد  هقیدص  ترضح  ندرک  1025تکرش 

جیریوط نارادازع  نایم  رد  هنهرب ، ياپ  رس و  اب  هللا  ۀیقب  ترضح  ندز  هنیس  رس و  1026هب 

يدنشف یلع  دمحم  جاح  فرشت  رد  لضفلاابا  ترضح  تبیصم  رد  نامز  ماما  1027يهیرگ 
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هاشنامرک رد  یناوخ  هضور  سلجم  رد  نامز  ماما  ترضح  ییامرف  1028فیرشت 

دنداد دای  ار  لضفلاابا  ترضح  هب  لسوت  يهقیرط  نامز  1030ماما 

دندومرف خیبوت  دوب ، نیسح  ماما  رب  هیرگ  تلیضف  رکنم  هک  ار  يدرم  هقیدص  1031ترضح 

نیسح ماما  يازع  سلاجم  رد  تکرش  دنموزرآ  يالبرک  1031يادهش 

درک كرت  ار  نیسح  ماما  ترایز  هک  یسک  زا  ءایبنالا  متاخ  ترضح  1032يهیالگ 

درک كرت  ار  البرک  هب  نتفر  هک  یملاع  زا  نینمؤملاریما  1032هیالگ 

دیشورفن ایند  تایدام و  هب  ار  هداوناخ  ام  دومرف : نیسح  1032ماما 

دوب هدرمش  کچوک  ار  نز  ریپ  لزنم  رد  يرادازع  سلجم  هک  یظعاو  هب  هقیدص  ترضح  1033خیبوت 

دوشیم ررقم  ءادهشلادیس  ترضح  طسوت  یناوخ  هضور  1034لوپ 

دش نیمأت  لضفلاابا  ترضح  طسوت  یناوخ  هضور  سلجم  1034جرخ 

ییاضرهش یکات  یلع  خیش  جاح  لزنم  رد  يراوگوس ، سلجم  يارب  ياچ  دنق و  ندش  1035هدروآ 

دندومرف لیمکت  ار  یناشاک  مشتحم  يهیثرم  مظعالا  هللا  ۀیقب  1036ترضح 

دندناوخ هیثرم  ءایبنالا  متاخ  روضح  رد  یناهفصا  لبقم  یناشاک و  1036مشتحم 

ییاسحل موحرم  يایؤر  رد  نیسح  ماما  رب  هیرگ  يرادازع و  رطاخ  هب  نارهت  مدرم  زا  باذع  ندش  1037هتشادرب 

باتک نیا  رد  شخب 01  1037تاقحلم 

نینمؤم تاوما  هکئالم و  همئا و  ءایبنا و  حاورا  يرادازع  1038مارتحا و 

ناگتشرف طوبه  یلوخ و  لزنم  رد  هجیدخ  ترضح  ارهز و  ترضح  1038يرادازع 

شمعا نامیلس  يهیاسمه  يایؤر  رد  هعمج ، بش  رد  نیسح  ماما  راوز  يارب  ناما  1038ياههعقر 

یکمرب ییحی  رسمه  يایؤر  رد  نیعبرا  بش  رد  ارهز  ترضح  1039يرادازع 

یلامث يهزمحوبا  تیاور  هب  نیسح  ماما  ترضح  ربق  زا  هکئالم  هللا و  میلک  یسوم  ترضح  1040ترایز 

ناضمر هام  موس  تسیب و  بش  رد  ینورزاک  یلع  الم  1041هفشاکم 

تسا هدش  هلبق  هب  تشپ  ماما و  هب  ور  نیسح ، ماما  يهلبق  تمس  رد  1041هزانج 

تسا هتشگرب  حیرض  فرط  هب  ناشرس  دندوب ، هدش  نفد  نیسح  ماما  ترضح  رس  الاب  هک  1041ییاههزانج 

منک زارد  حیرض ) فرط  هب   ) ار میاپ  مناوتیمن  تفگ : ایؤر  ملاع  رد  یناردنزام ، نسحلاوبا  الم  نز  1042رهاوخ 
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اروشاع زور  رد  نیسح  ماما  يارب  مق  ناخیش  ناتسربق  رد  تاوما  1042يرادازع 

داد مالس  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  ربق ، رد  نیقلت  ماگنه  رد  يرکاذ  خیش  1043موحرم 

باتک نیا  رد  شخب 02  1043تاقحلم 

تادامج تاناویح و  يرادازع  1043مارتحا و 

دنولا هوک  رانک  رد  اهنآ  يرادازع  تاناویح و  ندش  1043عمج 

ریمشک رد  یهوک  يهنماد  رد  هینیسح  ماب  رب  ریش  1044يرادزع 

دنداد سپ  ار  لضفلاوبا  ترضح  يرذن  دنفسوگ  1044اهگرگ 

نیسح ماما  يازع  رد  نیوزق ، دابآرز  رانچ  تخرد  نتسیرگ  1045نوخ 

اروشاع زور  رد  ناتسرال ، غادف  رد  ردس  تخرد  نتسیرگ  1045نوخ 

اروشاع زور  رد  مور  دالب  زا  یکی  رد  یتخرد  نتسیرگ  1046نوخ 

اروشاع بش  رد  نآ  نتسیرگ  نوخ  و  ءامح ، رهش  نیسحلادجسم  رد  یگنس  يور  رب  نیسح  ماما  ياهگرهاش  1046رثا 

اروشاع زور  رد  یگنس  ریش  نتسیرگ  1046نوخ 

نآ يهلیسوب  رفن  ود  يافش  نارهت و  يهیدوعسم  كرهش  رد  ملع ، يالاب  رد  يزلف  تسد  نتخیر  1046نوخ 

نامع يهروباخ  رهش  رد  عقاو  سابعلا » متأم   » رد لضفلاوبا  ترضح  حیرض  هیبش  يور  رب  لوقعلا  ریحم  1047يرون 

دنه روشک  رد  ونهکل ، رهش  رد  سابع  ترضح  هاگرد  رد  ملع ، ندش  1048هایس 

دنکیم مارتحا  لضفلاوبا  ترضح  ربق  لباقم  رد  1048بآ 

دنه دابآ  ردیح  عباوت  زا  نکد  رد  شتآ  رد  ینیسح  نارادازع  1048نتفر 

باتک نیا  رد  شخب 03  1049تاقحلم 

ترضح نآ  راثآ  و  ع )  ) نیسح ماما  هب  نیهوت  1049مارتحا و 

تخورف الط  لاقثم  راهچ  جح و  هن  هب  ار  البرک  ترایز  کی  هک  يواروس ، يهریوث  نیا  هب  همطاف  ترضح  نیرفن  1049خیبوت و 

يدابآ ناطلس  یلعحتف  الم  هب  تراسج  نیسح و  ماما  راوز  يارب  رابنا  بآ  نتخاس  رد  رامعم ، ندرک  للعت  1050يازس 

ینادمه اضر  ازریم  ینارنخس  سلجم  رد  لضفلاوبا  ترضح  يهضور  مارتحا  هب  ير  رهش  رد  دیدش  نافوط  داب و  ندش  1051نکاس 

دننکیم مارتحا  وا  مداخ  هب  لضفلاوبا ، ترضح  سرت  زا  زین  ینس  1051نادزد 

دندرک روک  ار  وا  ربمایپ  دوب و  دایز  نبا  رکشل  یهایس  هک  یضاق ، حابر  نبا  1052يایور 
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تسنادیم لضفلاوبا  ترضح  زا  رتالاب  ار  دوخ  هک  یملاع  1052هیبنت 

تسا رترب  لضفلاوبا  ترضح  زا  درک  اعدا  هکنیا  رطاخ  هب  یکلوپرس  هللادسا  خیش  ندروخ  1052یلیس 

درک رارف  هدیدزد و  ار  نیسح  ماما  ترضح  بسا  ایؤر  ملاع  رد  اما  تسا ، البرک  يادهش  دننام  باوث  رد  درکیم  نامگ  هک  1053يدرم 

داتفا بآ  ضوح  رد  درک و  یخوش  لضفلاوبا  ترضح  اب  هک  یسافط  1053نسح 

داتفا ییوشتسد  هاچ  رد  درک و  زیمآ  تراسج  یخوش  سابع  ترضح  هب  تبسن  هک  1053ياهبلط 

لضفلاوبا ترضح  هب  تناها  رطاخ  هب  تسد ، کچوک  تشگنا  1054عطق 

درکیم ظفح  ار  شدوخ  تسد  تشاد ، تردق  سابع  ترضح  رگا  تفگ : هک  يدرم  ندرک  1054فداصت 

تسا هدوب  شوپ  همکچ  کی  نم ، لثم  زین  لضفلاوبا  تفگ : البرک  یقاچاق  راوز  هب  هک  یمردناژ  ندش  1054هتشک 

داد ناج  دوخ  بسا  ياهتسد  ریز  درک و  تناها  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  زیربت ، رد  ریگب  تایلام  1054رومام 

درک تراسج  لضفلاوبا  ترضح  هب  تشادرب و  ینز  رس  زا  رداچ  زیربت ، رد  هک  یسیلپ  1055يازس 

درک نیهوت  لضفلاوبا  ترضح  هب  مدرم ، بسا  نتفرگ  يارب  هک  یثیبخ  سیلپ  1055يازس 

دش دیدپان  نفک  نورد  زا  دسج  ناهگان  اما  دندروآ ، لضفلاوبا  ترضح  نحص  هب  نفد  يارب  ار  ینامثع  كرت  1056يهزانج 

دش جراخ  توبات  زا  یگس  البرک ، هب  هزانج  ندیسر  زا  1056لبق 

دش مین  ود  لضفلاوبا  ترضح  ریشمش  اب  دنک ، تراغ  ار  نیسح  ماما  يهزوم  هنازخ و  تساوخیم  هک  ياهدرک  1057رس 

دنربب نوریب  لضفلاوبا  ترضح  مرح  زا  ار  تمیق  نارگ  شرف  دنتساوخیم  هک  یناسک  رس  ندش  1057هدیرب 

دش دنلب  اوه  هب  درکیم ، يدزد  لضفلاوبا  ترضح  مرح  رد  هک  1057ینز 

درک جلف  اضر  ماما  ترضح  مرح  رد  ار  يرب  بیج  لضفلاوبا ، ترضح  1058مشخ 

لکوتم روتسد  هب  نیسح  ماما  ربق  رب  نتسب  بآ  ربق و  شبن  ببس  هب  يرعم ، نوراه  يهرهچ  ندش  1058هایس 

دش صوربم  موزجم و  هناوید و  داد ، ماجنا  یحیبق  راک  نیسح  ماما  ربق  رانک  رد  هک  1058یصخش 

تسین زیاج  نیسح  ماما  تبرت  1058شورف 

نیسح ماما  تبرت  هب  یمارتحا  یب  ببس  هب  یمشاه ، یسیع  نب  یسوم  راب  تلذ  1059گرم 

نیهوت يهطساوب  يرامیب  تشگزاب  حیبست و  هناد  کی  اب  ینس  درم  1060ياوادم 

تشاد ار  ملع  ریپ  بیرخت  دصق  لباب  رد  ناخ  اضر  نامز  رد  هک  یسیلپ  ندش  1060کشخ 

دش مین  ود  نیشام ، خرچ  ریز  هقیقد  دنچ  زا  سپ  دیشاپ و  بارش  لضفلاوبا  ترضح  ریوصت  هب  هک  1061ياهدننار 
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وا زیگناتفگش  يادص  هظحل و  کی  رد  وا  ندش  بیغ  نارهت و  رد  اعوسات  بش  رد  یناوج  يراوخبارش  1062نیهوت و 

ارماس نارادزع  هب  ءازهتسا  رطاخ  هب  ینس  کی  1062ندرم 

دش ماجنا  يدتبم  ناوخ  هضور  طسوت  هک  لضفلاوبا ، ترضح  تبیصم  عامتسا  اب  مدرم  1062ندیدنخ 

تفرگ ار  یشوواچ  بیبح  دیس  اقآ  يهمامع  روز  هب  هک  ناخ ، يداه  گرم  1063طوقس و 

زور هس  رد  ناوج  هس  گرم  و  ناناوج ، زا  ياهدع  نیهوت  رطاخ  هب  لضفلاوبا  ترضح  هب  يزاریش  يرئاح  يداه  خیش  1064تیاکش 

( لضفلاوبا ترضح  حیرض  رانک  رد   ) تسا هدش  نتسبآ  وا  ماهدرکن و  شزیمآ  مرسمه  اب  نم  تشاد  اعدا  هک  برع  درم  ندش  1064هتشک 

درم اج  نامه  درک و  دای  دنگوس  داد و  شرسمه  هب  اوران  تبسن  لضفلاوبا  ترضح  حیرض  رانک  رد  هک  1065يدرم 

دندروآ نوریب  ار  شاهزانج  دروخ و  مسق  غورد  هب  لضفلاوبا  مرح  رد  1065لتاق 

یناجنز ناج  اقآ  الم  جاح  تیاور  هب  تفرگ ، رارق  بضغ  دروم  درک و  دای  قحان  هب  دنگوس  لضفلاوبا  ترضح  مرح  رد  هک  1066يدرم 

غورد مسق  رطاخ  هب  لضفلاوبا  ترضح  حیرض  رانک  رد  ندروخ  نیمز  راب  1066هس 

تخاس انیبان  ار  هعیش  درم  وهنکل ، رهش  رد  لضفلاوبا  ترضح  هاگرد  رد  ینس  صخش  لباقم  رد  هعیش  غورد  1067دنگوس 

دش عونمم  هاگداد  رد  مسق  عون  نیا  و  دش ، كاله  هظحل  نامه  رد  درک و  دای  مسق  لضفلاوبا  ترضح  هب  زاقفق  هاگداد  رد  1067یناملسم 

دوب هدرک  دای  قحان  مسق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  هک  یسک  ندش  1067یناور 

درم شرسپ  زور  نامه  رد  درک و  دای  مسق  لضفلاوبا  ترضح  هب  تشاذگ و  شرسپ  رس  رب  تسد  نیمز ، 1068بصاغ 

درکیم راکنا  دوب و  هدروخ  ار  رانا  هک  یسک  نآ  تسش  ندش  1068عطق 

دوب هتشک  ندروخ ، تهج  هب  ار  نیسح  ماما  مرح  رتوبک  کی  هک  ياهبلط  يارب  تشوگ  1069يررقم 

نیسح ماما  مرح  ياهرتوبک  ندروخ  رطاخ  هب  يزیربت  زاس  تعاس  ندش  1070جلف 

باتک نیا  رد  شخب 04  1070تاقحلم 

رذن هب  افو  مدع  يهرابرد  1070رادشه 

دیهدب اههبلط  هب  ار  لضفلاوبا  ترضح  تاروذن  تفگ : هک  یلیبدرا  میحرلادبع  دیس  ياقآ  نابز  ندمآ  1071دنب 

دوش هداد  اههبلط  هب  رهطم ، مرح  يارب  يرذن  لوپ  هک  دندادن  هزاجا  لضفلاوبا  1071ترضح 

داد ارقف  هب  ار  شتمیق  تشادرب و  دوخ  يارب  ار  لضفلاوبا  ترضح  يرذن  میجاج  هک  یجنایم  هللا  ترصن  خیش  هب  1072رادشه 

رذن هب  شرهوش  ییانتعا  یب  رطاخ  هب  لضفلاوبا  ترضح  حیرض  هب  ینز  1073ندیبسچ 

لضفلاوبا ترضح  رذن  يادا  زا  سپ  رامیب ، ندش  1073بوخ 
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دهن مان  لضاف  ار  شدنزرف  هک  داد  لوق  لضفلاوبا  ترضح  مرح  رد  ندش ، راد  هچب  يارب  یحیسم  1073درم 

دنداد ربخ  رذن ، هب  ندرکن  افو  زا  هقیدص  1074ترضح 

رذن يادا  تهج  يرکش ، نسحلاوبا  جاح  يارب  1074ماغیپ 

لضفلاوبا ترضح  حیرض  لخاد  هب  نآ  نتفر  ینز و  تسد  زا  دنبتسد  ندش  1074ادج 

لضفلاوبا ترضح  حیرض  يالاب  هب  نتفر  يرذن و  يهچراپ  ندرک  1075زاورپ 

تخادنا هاچ  رد  ار  رفن  ود  ره  دوبر و  دندوب ، هدروآ  لضفلاوبا  ترضح  حیرض  هب  کمک  تهج  هک  ار  يدرم  نز و  تارهاوج  هک  1075ياهدننار 

درب راکب  لضفلاوبا  ترضح  يهرانم  يارب  صلاخان  يالط  هک  يرگرز ، گرم  ندش و  1076هایس 

وا زامن  لاس  هاجنپ  يهرابرد  دوخ  دهع  هب  ندرکن  لمع  ردام و  يارب  لضفلاوبا  ترضح  نداد  رارق  1077نماض 

باتک نیا  رد  شخب 05  1077تاقحلم 

نارئاز نارادازع و  1077مارتحا 

شتسد مروت  وا و  ندز  کتک  رادازع و  ناوج  هب  ناراطع  دومحم  دیس  نظ  1077ءوس 

درک دوبک  ار  ترضح  نآ  تروص  لضفلاوبا ، ترضح  رئاز  هب  1078یلیس 

يدرک نوریب  مرح  زا  ارم  نامهیم  نیرتزیزع  بشما  دندومرف : مداخ  هب  نیسح  1078ماما 

دنتسرفیم مالس  نک ، تفج  شفک  درمریپ  يارب  دنیآیم و  راوز  یناردنزام و  سابع  الم  دیدزاب  هب  نیسح  1079ماما 

سابع الم  يایؤر  رد  راوز ، ندید  هب  باحصا  رح و  لضفلاوبا و  ترضح  1080ندمآ 

يربراب راطق  رد  نیسح  ماما  راوز  ياپ  لگ  طسوت  يدرجورب  يدهم  ازریم  جاح  هللا  تیآ  مشچ  1081يافش 

تشاد بارطضا  عادو  ترایز  توف  يارب  وا  دوب و  هتسب  اهمامح  دمآ ، نحص  هب  تبانج  تلاح  اب  هک  يدنواهن  نیدلارون  دیس  هب  نیسح  ماما  1082هجوت 

نامز ماما  ترضح  طسوت  نیسح  ماما  رئاز  ندب  رب  زامن  1082لسغ و 

باتک نیا  رد  شخب 06  1084تاقحلم 

ع)  ) نیسح ماما  سلاجم  رد  1084ماعطا 

نایعیش هب  ناشیا  يهمان  لضفلاوبا و  ترضح  ماعطا  زا  ندروخ  نانبل و  رد  يدجسم  رد  نامز  ماما  ترضح  1084تکرش 

دوبن بوک » بآ   » هتشذگ يهتفه  1085دنق 

نیعبرا زور  رد  لاقب  اضردمحم  جاح  ماعطا  رادقم  هب  نیسح  ماما  1085هجوت 

دیاهدرکن فرصم  نآ  ماعطا  زا  اما  دیاهدرک ، تکرش  سلجم  رد  طقف  امش  دومرف : یشوپ  هایس  1086مناخ 
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يدورهاش یلع  دیس  ياقآ  بانج  لزنم  رد  تکرب  اب  1086یماعطا 

باتک نیا  رد  شخب 07  1087تاقحلم 

میناوخب تبیصم  1087هنوگچ 

دناوخیم هضور  غورد  هب  هک  یسک  زا  ندیشک  باسح  يهرابرد  1087ییایور 

تسا نادند  اب  نیسح  ماما  ندب  تشوگ  ندنک  لثم  ندناوخ  غورد  1088تبیصم 

دنتخومآ هیثرم  ناوخ  هضور  مناخ  کی  هب  ارهز  1089ترضح 

نیسح ماما  گوس  رد  هقیدص  ترضح  ییارس  1089هیثرم 

دننکیم تساوخرد  ار  نیسح  ماما  عادو  تبیصم  رکذ  هقیدص  1089ترضح 

تسین نم  رسپ  نسح  رگم  دومرف : كرت  ربکا  یلع  خیش  جاح  هب  ارهز  1089ترضح 

دندرک لقن  ینیوزق  میهاربا  دیس  يارب  ترضح  نآ  دوخ  هک  لضفلاابا  ترضح  1090تبیصم 

ناوخب ار  تبیصم  نیا  هک  دنداتسرف  ماغیپ  یتبس  مظاک  خیش  يارب  لضفلاابا  1090ترضح 

تسا کچوک  لضفلاابا  ترضح  ربق  1090ارچ 

هسدقم يهیحان  ترایز  زا  زوسناج ، 1091ياهزارف 

باتک نیا  رد  شخب 08  1092تاقحلم 

دیواج 1092ناگدنز 

مهن شخب  يهرابرد  1092ياهتکن 

دنهدیم باوج  دنخبل  اب  هدروآ ، البرک  هب  ار  شردام  ردپ و  هک  یناوج  هب  هعمج ، بش  ره  نیسح  ماما  1093ترضح 

دندرک دازآ  دندیرخ و  ار  وا  نیسح  ماما  ترضح  تخورف و  یمالغ  هب  ار  شدنزرف  هک  1094يدرم 

رهشمرخ يازع  سلجم  رد  لضفلاابا  ترضح  طسوت  فلیخم  1095يافش 

دنداد افش  ار  رامیب  ناوجون  وهنکل  رد  هاگرد »  » رانک رد  بسا  رب  راوس  سابع  1096ترضح 

دنداد افش  ار  جلف  يهلاس  هدزای  رسپ  لضفلاوبا  1098ترضح 

ناوراک هب  وا  ندناسر  سابع و  ترضح  طسوت  یلیبدرا  دحا  ییالبرک  1098يافش 

دندرک راوس  دوخ  بسا  كرت  رب  نطو ، هب  نتشگزاب  البرک و  هب  نتفر  رد  ار  نیسح  دیسآ  سابع  1100ترضح 

ینامثع نازابرس  رارف  سابع و  ترضح  مرح  زا  تسدب ، ریشمش  تماق و  دنلب  صخش  ندمآ  1100نوریب 
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درک هلمح  اهیباهو  هب  دمآ  نوریب  سابع  ترضح  مرح  زا  نینهآ  ششوپ  ياراد  راوس  1101کی 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  طسوت  يدزی  راوز  ناوراک  1101تاجن 

دناهتسشن وا  ياج  هب  دوخ  دناهتشک و  ار  نئاخ  يهدننار  لضفلاوبا  ترضح  فجن ! يوس  هب  هدننار  نودب  1102نیشام 

لضفلاوبا ترضح  طسوت  بارعا  تسد  زا  رئاز ، یمناخ  1102تاجن 

دوش نفد  يرهشوب  درم  يهزانج  ات  درک  قرفتم  ار  اهودنه  دش و  ادیپ  يراوس  1102بسا 

نامزلا بحاص  ای  وگب  دندومرف : دوب  ندش  قرغ  لاح  رد  هک  یناوج  هب  لضفلاوبا  1103ترضح 

داد تاجن  ار  ام  دوخ  شیامرف  اب  دوب و  هداتسیا  اهفرب  يور  دوخهالک  همکچ و  اب  1103ییاقآ 

دنوریم ینیوزق  دیمحلادبع  الم  لابقتسا  هب  نیسح  ماما  نامرف  هب  ربکا  یلع  ترضح  لضفلاوبا و  1104ترضح 

دش ناملسم  یحیسم  ردام  دید و  رهطم  حیرض  رد  ار  سابع  ترضح  هلاس ، هس  1105رتخد 

دنداد هلاوح  برع  درم  هب  رانید  دص  دندش و  رهاظ  رهطم  حیرض  رد  سابع  1105ترضح 

دش بیاغ  ناهگان  هک  يراوگرزب  صخش  طسوت  ناراسچگ ، سابعلا  تیب  نارگراک  يارب  ياچ  1106دنق و 

دندرک اطع  رامیب  نز  هب  يزبس  گرب  دندش و  رهاظ  يرادیب  رد  مه  باوخ و  رد  مه  هیقر  1107ترضح 

باتک نیا  رد  شخب 09  1107تاقحلم 

لضفلاوبا ترضح  نیسح و  ماما  ترضح  تکرب  هب  ناگدرم  ندش  1107هدنز 

نیسح ماما  تکرب  هب  يراسناوخ  نیسحلادبع  الم  رسپ  ندش  1108هدنز 

دش هعیش  وا  دندرک و  هدنز  ار  ودنه  دنتشک و  ار  لتاق  ود  نیسح  1109ماما 

دش بیاغ  دنابسچ و  وا  ندب  هب  ار  سابع  ترضح  هیبش  رس  نیرحب ، رد  یناوخ  هیبش  يهسلج  رد  1110یمناخ 

نیسح ماما  ياعد  تکرب  هب  ینارهت  لیلخ  ازریم  جاح  ندش  1110هدنز 

نیسح ماما  تبرت  تکرب  هب  یناهفصا ، یکدوخن  موحرم  دنزرف  ندش  1111هدنز 

لضفلاوبا ترضح  ترضح  تکرب  هب  دوب ، هدش  کشخ  یگتفرگ  قرب  رثا  رد  هک  یناوجون  ندش  1111هدنز 

لضفلاوبا ترضح  تکرب  هب  دوب  هدش  کشخ  دوب و  هداتفا  قرب  ياهمیس  يور  هک  یکدوک  ندش  1112هدنز 

لضفلاوبا ترضح  تکرب  هب  وا ، رمع  رب  لاس  یس  1112ندوزفا 

ددرگیمرب ندب  هب  لضفلاوبا  ترضح  تکرب  هب  يروکشا ، ثدحم  دومحم  دیس  1113حور 

ماهدادن ماجنا  يراک  چیه  نم  دیآیم و  مرهوش  نالا  نک ! هدنز  ار  هچب  نیا  دوز  لضفلاابا ، 1113ای 
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سابعلا مداخ  ای  تفگ : يزاریش  نسح  دمحم  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  هب  1113یمناخ 

دش دنلب  ردام  ضارتعا  دایرف  داد و  ناج  لضفلاوبا  ترضح  حیرض  رانک  رد  1114لفط 

یجئاوحلا باب  بقل  يهطساوب  راضتحا ، لاح  رد  ناوج  گرم  زا  1115يریگولج 

دنداد تاجن  یمتح  گرم  زا  ار  هلاس  راهچ  لفط  جئاوحلا ،» باب   » لضفلاوبا 1116ترضح 

باتک نیا  رد  شخب 10  1116تاقحلم 

البرک يادهش  لضفلاابا و  ترضح  و  ع )  ) نیسح ماما  تکرب  هب  هبوت  تیاده و  1117قیفوت 

بجاو جح  ماجنا  تهج  وا  رمع  هب  لاس  هد  ندش  هدوزفا  راضتحا و  زا  يدزیا  میحر  دمحم  جاح  1117تاجن 

لضفلاوبا ترضح  تکرب  هب  یصاعم ، زا  وا  هبوت  قیفوت  یبجعت و  يدهم  ياقآ  يرامیب  1118يافش 

لضفلاابا ترضح  تبیصم  رکذ  سلجم  رد  یناوج  1119يهبوت 

دش يراج  شمشچ  زا  ینیسح ، نارادازع  ياذغ  گید  ریز  زا  شتآ  دود  ببس  هب  هک  یکشا  هطساو  هب  راکهانگ  نز  1119يهبوت 

خزرب ملاع  رد  وا  تاجن  و  لضفلاابا ، ترضح  يهضور  هب  نداد  شوگ  يهطساو  هب  یلع » شاد   » ندرک 1120هبوت 

لضفلاوبا ترضح  يدرمناوج  توتف و  يهطساو  هب  میظع » یطول   » ندرک 1120هبوت 

دوش دهتجم  ندناوخ  سرد  نودب  تساوخیم  هک  ياهبلط  يارب  لضفلاوبا  ترضح  تجح  1120مامتا 

یناهفصا نسحلاوبا  دیس  هللا  تیآ  دزن  وا  نداتسرف  لضفلاوبا و  ترضح  طسوت  کیوشلب  یسور  رسفا  تیاده  1121تاجن و 

وا ندش  هعیش  تسا و  تشهب  كاخ  نیسح ، ماما  تبرت  هکنیا  هب  یگنرف  ریفس  1121فارتعا 

فیرش ندش  هعیش  راجاق و  هاش  نیدلارصان  نامز  رد  نیسح  ماما  تبرت  اب  هکم  فیرش  مشچ  1122يافش 

نیسح ماما  راوز  رابغ  تکرب  هب  یلصوم  یعیلخ  نیدلا  لامج  يهبوت  1123تیاده و 

نیسح ماما  رئاز  ندومن  باریس  يازا  رد  لضفلاوبا ، ترضح  تکرب  هب  یقفاب  موحرم  طسوت  ینمرا  سنوی  ندش  1123ناملسم 

نیسح ماما  يازع  رد  لام  لذب  رطاخ  هب  ءایبنالا  متاخ  ترضح  طسوت  ایؤر  ملاع  رد  يدنه  نیسحمالغ  میکح  ندش  1124هعیش 

نیسح ماما  تکرب  هب  هلودلاراختفا  تیاده  1128افش و 

هلاقن يهکئالم  طسوت  البرک  هب  وا  يهزانج  لقن  وا و  گرم  و  نیسح ، ماما  يازع  تکرب  هب  یسور  نز  ندش  1128هعیش 

البرک هب  دورو  رادازع و  راوز  اب  ندش  هارمه  يهطساوب  ینارصن  ناوج  يهبوت  1129تیاده و 

دش هعیش  وا  دندرک و  بوسحم  دوخ  رئاز  دوب ، هلودلا  نیما  يهناخ  يهلیوط  رد  هک  ار  ییاسرت »  » نیسح ماما  1130ترضح 

دش ناملسم  تفای و  ار  دوخ  ياهالط  دمآ و  فجن  هب  نیسح  ماما  ترایز  زا  سپ  يدادغب  شورف  الط  1131يدوهی 
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سابعلا لضفلایبا  جئاوحلا  باب  ترضح  زا  نتفرگ  افش  زا  سپ  یحیسم  صخش  ندش  1131هعیش 

شرهوش وا و  ندش  هعیش  لضفلاوبا و  ترضح  طسوت  ایور  ملاع  رد  يدوهی  نز  1132يافش 

اهنآ ندش  هعیش  ترضح و  نآ  روضح  اب  وا  رتخد  نتفرگ  افش  هیقر و  ترضح  هب  یحیسم  ردام  کی  1132لسوت 

« لضفلاابا ای   » نتفگ رثا  رد  ناملسم  ریغ  يهدننار  ندش  تیاده  گرم و  زا  1133تاجن 

تفای تاجن  یگدننار  يهحناس  زا  لضفلاابا » ای   » نتفگ اب  هک  ینمرا  يهدننار  ندش  1133هعیش 

رذگرد وا  زا  تسا ، نیسح  ماما  نارادازع  مداخ  هکنیا  رطاخ  هب  دومرف : وا  يهرابرد  نینمؤملاریما  هک  یبصاغ  یصخش  1134تیاده 

نیسح ماما  رب  هیرگ  رطاخ  هب  درک ، بصغ  ار  يرذن  يهلاسوگ  هک  ننست  لها  زا  يدرم  ندش  1134هعیش 

ینیسح نارادازع  هب  نیهوت  رطاخ  هب  ندش  هیبنت  زا  سپ  یسور  گنهرس  ندش  1135ناملسم 

دوش دورد »  » رهش رد  مرحم  مایا  يرادازع  عنام  تساوخیم  هک  ینس  یتلود  رومام  1137تیاده 

درک ییانتعایب  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  هک  ننست  لها  زا  يدرم  1137تیاده 

باتک نیا  رد  شخب 11  1139تاقحلم 

لضفلاوبا ترضح  و  ع )  ) نیسح ماما  هب  لسوت  اب  افش  تاجاح و  1139نتفرگ 

دنتفای تاجن  گرم  زا  نیسح  ماما  تعافش  هب  يرئاح  یمظعلا  هللا  ۀیآ  1139ترضح 

دابانگ فارطا  رد  ننست  لها  تسد  هب  ندش  روگ  هب  هدنز  زا  ناوخ  هضور  درمریپ  1140تاجن 

تفای تاجن  ندش  قرغ  زا  نیسح  ماما  تکرب  هب  يراصنا  دمحم  خیش  1141دنزرف 

دنتشاذگ اهبرع  يهقلح  رد  دنداد و  تاجن  ایرد  زا  ار  یناسارخ  نیسح  دیس  جاح  نیسح ، 1141ماما 

دنتفای هچغاب  هشوگ  رد  ار  وا  اما  داتفا ، هاچ  رد  1143هچب 

نیسح ماما  ترضح  طسوت  ایؤر ، رد  یقارع  موحرم  مشچ  1143يافش 

دنداد دای  وا  هب  ایؤر  ملاع  رد  هک  رعش ، تیب  کی  رارکت  اب  مشچ  1144يافش 

ایؤر رد  نیسح  ماما  ترضح  طسوت  یلالج  سابع  ياقآ  1144يافش 

یناقمام هللا  تیآ  يارب  سابع  ترضح  طسوت  ثرا ) هلئسم   ) یملع لکشم  1145لح 

نیسح ماما  ترضح  طسوت  یمج  عیفش  دمحم  خیش  جاح  يارب  البرک  رفس  ندش  1145ایهم 

دوب هدیشک  رومأم  مشچ  لباقم  رد  ياهدرپ  ییاضرهش ، یکات  یلع  خیش  جاح  1145لسوت 

نیسح ماما  مان  تکرب  هب  یسبط ، اضرمالغ  خیش  يارب  اثارب  دجسم  رد  ندش  1146زاب 
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لضفلاوبا ترضح  سدقم  مان  اب  يراسناوخ ، لضفلاوبا  خیش  جاح  هللا  ۀیآ  ترضح  دلوت  بش  رد  هچوک ، رد  ندش  1146زاب 

هرامالا توک  رد  سیلگنا  رکشل  رب  برع  رکشل  يزوریپ  ثعاب  سابع  ترضح  1147ریشمش 

دندومرف یفرعم  رگیدکی  هب  یناغفا ، ناناملسم  هب  کمک  يارب  يراکمه  تهج  ار  يزاقفق  ناملسم  رسفا  ود  سابع  1148ترضح 

باتک نیا  رد  شخب 12  1148تاقحلم 

يرادازع مسارم  رد  افش  تاجاح و  1149نتفرگ 

نیسح ماما  رادازع  لگ  تکرب  هب  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  مشچ  1149يافش 

زیربت يدنبرد  موحرم  طسوت  سابع  ترضح  يهضور  ندناوخ  ماگنه  رد  رامیب  تفه  تسیب و  1149يافش 

يرادازع سلجم  تکرب  هب  زارفارس  ياقآ  لزنم  رد  ياهبصح  تفه  1150يافش 

تفرگ افش  دش و  هتسب  ربنم  هب  تشاد  زوق  هک  1151ياهچب 

نیسح ماما  يازع  کشا  هلیسوب  رادرس ، ياقآ  رتخد  يرامیب  1151يافش 

سابع ترضح  يارب  يرادازع  تکرب  هب  هدز ، نافوط  یتشک  رد  شناهارمه  سابعلا و  ةایح  فلوم  1152تاجن 

اهتارکومد اهياهدوت و  زا  ناجیابرذآ  تاجن  يارب  سابع  ترضح  هب  1152لسوت 

باتک نیا  رد  شخب 13  1154تاقحلم 

ع)  ) نیسح ماما  مرح  رد  افش  تاجاح و  1154نتفرگ 

نیسح ماما  مرح  رد  اعد  تکرب  هب  یناحبس ، رفعج  دمحم  دیس  ضرق  1154يادا 

دش هناخ  بحاص  لهأتم و  يراصنا  خیش  1155درگاش 

دندرب زور  تفه  رد  هکم  ات  البرک  زا  هدایپ  ار  هللازیزع  دیس  نامز  1155ماما 

هللا ۀیقب  ترضح  رضحم  هب  فرشت  يارب  نیسح  ماما  ترایز  هعمج  بش  1156لهچ 

درک اعد  نیسح  ماما  رئاح  رد  دیاب  زین  يداه  ماما  يافش  1157يارب 

نیسح ماما  مرح  رابغ  تکرب  هب  يرئازج  موحرم  مشچ  فعض  1158يافش 

یناحبس رفعج  دمحم  دیس  ردپ  مشچ  1158يافش 

دوب هدش  جلف  البرک  یخسرف  دنچ  رد  هک  یصخش  1158يافش 

نیسح ماما  نیمآ  راوگرزب و  يدیس  ياعد  اب  يربهر  رصان  ياقآ  1159يافش 

نیسح ماما  نحص  رد  وا  يافش  ایؤر و  تابتع و  هب  وا  نتفر  يرهبا و  ییحی  ازریم  مکش  1160خفن 
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باتک نیا  رد  شخب 14  1164تاقحلم 

لضفلاوبا ترضح  مرح  رد  افش  تاجاح و  1164نتفرگ 

يراصنا خیش  موحرم  تسد  هب  يرتشوش  میحرلادبع  خیش  تجاح  ندش  1164ياطع 

ینیوزق يداه  دیس  كالما  زا  تایلام  1164نتشادرب 

تفای ار  شاهدشمگ  دنزرف  يردام  سابع  ترضح  تکرب  1166هب 

داد تداهش  شردام  یکاپ  هب  محر ، رد  1166لفط 

دنکن شاعم  بسک  مارح  هار  زا  تساوخیم  هک  یمناخ  هب  حیبست  اب  هراختسا  نداد  1167دای 

هاشردان روضح  ماگنه  رد  رهطم  مرح  هب  وا  ندناسر  نایمارح و  تسد  زا  سورع  يزاس  1169دازآ 

دمآرد وا  دقع  هب  رتخد  دش و  عطق  رسپ  1170تسد 

تفای افش  زین  ناوج  ياهمشچ  دش ، حبذ  يرذن  واگ  نوچ  دش ، انیبان  درک و  دای  دنگوس  یتسرد  هب  ناوج  1171درم 

ینیوزق يهمالع  لسوت  اب  يزاریش  يدهم  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  کلهم  يرامیب  1171يافش 

يولوم ياقآ  بانج  لولسم  ردارب  1172يافش 

لضفلاوبا ترضح  مرح  رد  نیمرحلا  نیب  رازاب  يانیبان  بساک  1172يافش 

لضفلاابا ترضح  مرح  رد  ییاضرهش  یکات  یلع  خیش  جاح  مشچ  1173يافش 

تشگزاب ملاس  درک و  باترپ  حیرض  فرط  هب  ار  ۀقلخلا  صقان  1173يهچب 

دوب هدش  هتسب  لیخد  حیرض  هب  دوب و  هدرک  توف  ارهاظ  هک  یناوج  1174يافش 

لضفلاوبا ترضح  يوضو  ندید  اب  ساوسو ، يرامیب  1174يافش 

دندوب هتسب  حیرض  هب  ار  وا  هک  ياهناوید  رتخد  1175يافش 

هناوید يهلاس  هدجیه  رتخد  1175يافش 

ینافاش سابعلا  دز : ادص  هناوید  1176رتخد 

باتک نیا  رد  شخب 15  1177تاقحلم 

صاخ 1178يایاطع 

دش يرتشوش  رفعج  خیش  موحرم  رد  تواکذ  هظفاح و  بجوم  نیسح  ماما  يهمیخ  ياذغ  زا  همقل  1178دنچ 

ناشیا تالکشم  عفر  و  البرک ، رد  نیسح  ماما  رضحم  هب  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  1178فرشت 
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نیسح ماما  ترضح  طسوت  ینورزاک  یلعالم  هب  نآرق  حیتافم و  تئارق  یئاناوت  1180ياطع 

نیسح ماما  ترضح  طسوت  مادخ ، زا  یکی  ردپ  نیسح  دیس  هب  تکرب  اب  لوپ  هسیک  ود  1180ياطع 

باتک نیا  رد  شخب 16  1181تاقحلم 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  اب  1181تکارش 

دوب هتفرگ  هدهع  هب  ار  هناخاقس  تمدخ  هک  يدرم  يهزاغم  نادزد  هب  لضفلاوبا  ترضح  1181راطخا 

لضفلاوبا ترضح  اب  تکارش  رطاخ  هب  روباشین  هار  رد  ینمرا  يهدننار  1182تاجن 

ینمرا کی  لزنم  رد  زور  جنپ  تدم  هب  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يارب  یناوخ  1182هضور 

یگدننار يهحناس  زا  تاجن  ببس  هب  لضفلاوبا  ترضح  اب  ینمرا  زاس  يرطاب  کی  1183تکارش 

ناناملسم ریغ  هب  تایانع  1184تاهجوت و 

دنادرگرب ار  يوسنارف  تارهاوج  هچقودنص  دزد  یناوخ ، هضور  تهج  الط  هریل  دص  رذن  1184اب 

سابع ترضح  هب  ینمرا  کی  لسوت  اب  امیپاوه ، نارفاسم  1185تاجن 

تشاذگ سابع  مالغ  نیسحمالغ و  ار  شنادنزرف  مان  يدوهی ، فسوی  1185رتکد 

دش ردپ  سابع  ترضح  هب  لسوت  اب  یحیسم  1186يهدننار 

لضفلاوبا ترضح  طسوت  دنه ، روپلاوک  يهجار  دنزرف  يهرجنح  ناطرس  1186يافش 

يراوخبارش زا  راتسرپ  یهن  اعوسات و  بحاص  هب  تبسن  بدا  رطاخ  هب  ینمرا ، ضیرم  1187يافش 

دناوخب لضفلاابا  ترضح  هضور  ات  دیهدب ، یناهفصا  یماما  دمحا  اقآ  جاح  هب  ار  لوپ  نیا  تفگ : يدوهی  1188درم 

دنفسوگ کی  رذن  لضفلاوبا و  ترضح  هب  لسوت  اب  ناهفصا ، رد  يدوهی  دنزرف  1188يافش 

اعوسات زور  رد  لضفلاوبا  ترضح  مچرپ  هب  ندیلام  اب  ینمرا  يهچب  ياهتسد  1189يافش 

باتک نیا  رد  شخب 18  1189تاقحلم 

هیقر ترضح  بنیز و  ترضح  1190راثآ 

دنیرگیم نوخ  بنیز  ترضح  تبیصم  رد  نامز  1190ماما 

دننکیم تکاس  ار  اهنآ  يدهم  ترضح  هک  دنیآیم  شورخ  هب  نانچ  نامسآ  لها  يربک  بنیز  تلحر  زور  1190رد 

دیهد دنگوس  بنیز  ترضح  قح  هب  ار  ادخ  هکنیا  هب  نامز  ماما  1190نامرف 

بنیز ترضح  هب  لسوت  رثا  رد  کیب  لیعامسا  میحر  دمحم  موحرم  ندش  1191انیب 
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بنیز ترضح  هب  لسوت  اب  مالسالا  ضیف  موحرم  1191يافش 

بنیز ترضح  يهعنقم  تکرب  هب  يدابآ  ناطلس  رقاب  دمحم  دیس  مشچ  1192يافش 

بنیز ترضح  طسوت  یلماع  لبج  نادیز  هیزوف  1192يافش 

ناشنرهاوج حیرض  کی  رذن  و  بنیز ، ترضح  تکرب  هب  يدنه  رتخد  1193يافش 

هیقر ترضح  ربق  نتفرگ  1194بآ 

وا لسن  یقشمد و  میهاربا  دیس  يهلیسوب  برقع  رام و  مس  ندش  1194فرطرب 

ناشیا مرح  رد  هیقر  ترضح  هب  لسوت  رثا  رد  ندش  راد  1195هچب 

هیقر ترضح  تکرب  هب  يوسنارف  نز  نامیاز  ندش  1195یعیبط 

هیقر ترضح  هب  لسوت  اب  ناتسرامیب  رد  يربکا  دمحا  ياقآ  1196يافش 

هیقر ترضح  هضور  يهطساوب  ایؤر  ملاع  رد  هداز  ثدحم  یلع  ازریم  موحرم  يهرجنح  1197يافش 

باتک نیا  رد  شخب 19  1198تاقحلم 

نیسح ماما  تبرت  تاکرب  1198صاوخ و 

نمؤم یجاح  تیاور  هب  نفک ، رد  نینوخ  1198تبرت 

يراسناوخ نیسحلادبع  الم  تیاور  هب  اروشاع  زور  رد  نیسح  ماما  ربق  كاخ  ندش  1198نینوخ 

یناسح دیمحلادبع  ياقآ  لزنم  رد  دولآ  نوخ  1199تبرت 

اضر ماما  يهیده  اب  هارمه  نیسح ، ماما  رئاح  1199تبرت 

نیسح ماما  ترضح  رهطم  تبرت  يهلیسوب  يرئازج ، هللا  تمعن  دیس  مشچ  1199يافش 

... برکلا فشاک  ای  متخ  تبرت و  بآ  اب  یتشهب  یفطصم  دیس  رتکد  رتخد  1200يافش 

راوگرزب نآ  تبرت  تکرب  هب  لضفلاوبا  ترضح  مرح  یلوتم  1200يافش 

رهطم تبرت  اب  لکشم  نیا  لح  و  هموصعم ، ترضح  حیرض  هب  رگلافغا  نز  تسد  1201ندیبسچ 

دش ربق  رد  ندش  هتفریذپ  بجوم  راکدب ، نز  يهزانج  اب  هارمه  نیسح  ماما  1201تبرت 

نآ رد  تبرت  نتخیر  اب  ایرد  1202شمارآ 

دوب هدش  هدیلام  راوید  رب  هک  یتبرت  هب  هللا  ۀیقب  ترضح  1202مارتحا 

يرون موحرم  يایؤر  رد  تبرت  رهم  ود  نتسکش  1202يهجیتن 
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باتک نیا  رد  شخب 20  1203تاقحلم 

اروشاع ترایز  تاکرب  1203صاوخ و 

اروشاع اروشاع ، اروشاع ، دندومرف : یتشر  دیس  هب  نامز  1203ماما 

درک عفد  ار  ابو  سجرن  ترضح  هب  هیده  اروشاع  1204ترایز 

ییوقربا نیدباعلا  نیز  اقآ  لیماف  يرامیب  يافش  و  باتفآ ، رد  اروشاع  1205ترایز 

سابع ترضح  هب  هیده  اروشاع ، ترایز  داتشه  ندناوخ  اب  كدوک ، ياپ  1205يافش 

ناوخب اروشاع  ترایز  نامز ، ماما  زا  تباین  هب  حبص  زور  1206ره 

اروشاع ترایز  يهطساوب  يزور  1206يهعسوت 

دش هلاوح  وا  يارب  لوپ  اروشاع ، ترایز  نیملهچ  زا  1206دعب 

دندرک ترایز  ار  دادح  فرشا  داتسا  رسمه  هبترم  هس  ربق ، لوا  بش  رد  نیسح  ماما  1206ترضح 

ناهفصا دالوف  تخت  رد  نکربق ، رد  ام  رادید  يارب  نیسح  ماما  ییامرف  1207فیرشت 

اروشاع ترایز  رطاخ  هب  یتالحم  میهاربا  ازریم  موحرم  دنلب  1208ماقم 

اروشاع ترایز  رب  تموادم  رطاخ  هب  رفن  هس  1208ماقم 

اروشاع ترایز  رب  نتشادن  توادم  رطاخ  هب  خزرب  رد  1208فسات 

باتک نیا  رد  شخب 21  1208تاقحلم 

راوز نارادازع و  1209خزرب 

تخوسن نز  هنیس  يودنه  يهنیس  1209تسد و 

دید یهاوخ  ار  نیسح  ماما  تنطلس  ماقم و  ترخآ  ملاع  1209رد 

ماۀعساولا هللا  تمحر  نم  دومرف : نیسح  1209ماما 

خزرب ملاع  رد  ياهچرد  رقاب  دمحم  1210دیس 

دندومرف اطع  يدورگنل  نیظعاولا  جات  هب  نیسح ، ماما  ترضح  هک  يرصق  1210غاب و 

دنیوگیم نخس  نیسح  ماما  يرادازع  ترایز و  يهرابرد  خزرب ، ملاع  رد  ینیما  يهمالع  1210موحرم 

دش هتفریذپ  نیسح  ماما  هب  طوبرم  لامعا  1211يهمه 

تفای تاجن  ربق  لوا  بش  رد  نیسح  ماما  1211يربنم 
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دوب یلالح  ریغ  لغش  ياراد  هک  نیسح  ماما  ياهيربنم  زا  یکی  1212خزرب 

خزرب ملاع  رد  یهدس  داوج  1212دیس 

یناوخ هضور  جرخ  نیمأت  رطاخ  هب  ناخ  یبن  ازریم  1212ماقم 

درک زارفارس  خزرب  ملاع  رد  ار  وا  ردپ  لضفلاوبا ، ترضح  يارب  یناهفصا  ریغص  راعشا  زا  1213یکی 

تفای تاجن  دناوخ و  هیثرم  خزرب  رد  یعازخ  1213لبعد 

تفای تافو  نیسح  ماما  ترایز  هار  رد  هک  تسپ  رومام  1214خزرب 

درک بآ  رپ  نیسح  ماما  راوز  خزرب  رهن  زا  ار  1214هزوک 

باتک نیا  رد  شخب 22  1215تاقحلم 

ع)  ) نیسح ماما  1215تعافش 

دنداد هار  فجن  هب  ار  قساف  درم  يهزانج  البرک ، رابغ  مارتحا  هب  1215نینمؤملاریما 

« دنربیمن منهج  هب  البرک  زا  ار  سکچیه  : » دندومرف نامز  1216ماما 

؟ دنک لاؤس  البرک  رد  نوفدم  زا  هک  دراد  تأرج  هتشرف  مادک  دندومرف : نیسح  1216ماما 

تمایق لوه  زا  ناما  البرک ، رد  1216نفد 

ترایز شاداپ  نیسح  ماما  1216تعافش 

دندرک عنم  ار  اهنآ  نیسح  ماما  یلو  دننک ، جراخ  مرح  زا  ار  راکهنگ  ناوج  دنتساوخیم  هلاقن  کلم  1217ود 

دندرک عنم  ار  هلاقن  هکئالم  نیسح  ماما  1217ترضح 

ددرگ اپرب  نیسح  ماما  يازع  تشاد  تسود  هک  برع ، خویش  زا  یکی  1218خزرب 

دندید نیسح  ماما  مرح  رد  يرادیب  رد  ار  هاش  یلعحتف  حور  ینک ، یلع  الم  یمظعلا  هللا  1218ۀیآ 

دوشیم هدید  رهطم  مرح  رد  نیسح ، ماما  دای  هب  ندیشون  بآ  رطاخ  هب  گرم ، زا  سپ  راجاق  هاش  یلعحتف  1219حور 

دش ثیل  نب  ورمع  تاجن  بجوم  نیسح ، ماما  هب  يرای  يوزرآ  1219هیرگ و 

نیسح ماما  تعافش  هب  راتخم  1220تاجن 

دندیشارتیم شیر  اهنیا  زا  کیمادک  دومرف : یناتسکاپ  نیسح  روظنم  هب  راوگرزب  1220صخش 

تسا عفان  ترخآ  يارب  اروشاع  ترایز  دومرف : ایؤر  رد  يراصنا  گرزب  خیش  1221اقآ 

باتک نیا  رد  شخب 23  1221تاقحلم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


1221یقرواپ

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  يراوگوس  . 321235

باتک 1235تاصخشم 

1235همدقم

يراوگوس نافلاخم  1237هاگدید 

نآرق رظنم  زا  دیقف  رب  1238يرادازع 

تنس هاگن  زا  دیقف  رب  1238يرادازع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  يراوگوس  رب  تنس  1240تلالد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  رد  تنس  لها  1240ياهتیاور 

« مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  يراوگوس   » هب هعیش  ياهتیاور  1243تلالد 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  1245هرابرد 
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مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

1392، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  مرحم / هام  هژیو  يرادازع  عماج  کناب  : روآدیدپ مان  ناونع و 

یپاچ :  رشان 
.1392 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 

مارحلا 1435 مرحم 
باتک هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

يرادازع عوضوم :

يرادازع ثیدح  لهچ  . 1

باتک تاصخشم 

 - 1331 داوج ، یثدحم ، هسانشرس : 
Mohadesi، Javad

. یثدحم داوج  میظنت  هیهت و  يرادازع / ثیدح  لهچ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1380 فورعم ، رشن  مق : رشن :  تاصخشم 

. مس  13/5×10/5 64ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 
( مود پاچ   ) لایر  600 964-6739-7-17 ؛  لایر : 1000 کباش : 

يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. یبرع یسراف -  تشاددای : 

زییاپ 1375. مود : پاچ  تشاددای : 
.1384 مجنپ : پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
نرق 14 تانیعبرا --  عوضوم : 

نرق 14 هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 
. ثیداحا اهیراوگوس --  عوضوم : 

BP143/9/م265چ94 1379 هرگنک :  يدنب  هدر 
218/297 ییوید :  يدنب  هدر 

م12717-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همّدقم
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تداهش  نوخ و  طخ  ءایحا  يرادازع ، 
یـسایس يرکف و  ّطخ  تسا .  هدوب  قح )   ) اب هلباقم  دروخرب و  رد  مکاح ،  نارگمتـس  نهک  هویـش  بش ،  راـصح  رد  رون )  ) ندرک ینادـنز 

دوب .  هتفرگ  رارق  یلیمحت  ياوزنا  تیودحم و  قییضت و  دروم  اهتردق ،  يوس  زا  هراومه  ور  نیمه  زا  هعیش ،  ناماما 
یم باسح  هب  هعیـش  ّرث  ؤم  ياهبولـسا  زا  نانآ ،  ّطخ  هار و  رکفت و  رـشن  ندورـس و  نتفگ و  نتـشون و  طیارـش ،  نانچ  رد  هک  تسا  یعیبط 

ناـیب اـه و  هساـمح  نتـشادهگن  هدـنز  و  هّمئارما )  ءاـیحا   ) رد يرادازع ،  کـشا و  هیثرم و  رعـش و  ملق و  ناـبز و  اـب  قـح ،  ناوریپ  دـمآ و 
دندرک .  یم  شالت  ناشلیاضف 

تشاد .  یپ  رد  اهرطخ  دوب و  یعاتمجا  یسایس -  هزرابم  یعون  ناماما ، )  طخ   ) حرط ناقفخ ،  رصع  نآ  رد 
دوب .  داهج  اهدای ،  اهرکذ و 

هیثرم و رعـش و  دمآ و  یم  باسح  هب  یبتکم )  تدحو   ) ياهروحم ِنتفای  يریگ و  ماهلا  يارب  يا  هلیـسو  نایعیـش ،  رادـید  سنا و  تاسلج 
زا يداعبا  اه ،   ( نتسناوتن  ) ِرصع نآ  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتیمولظم  ادهشلادیس و  البرک و  نادیهـش  رب  يرادازع  نتـسیرگ و  هحون و 

دوب .  نامیا )   ) و رون )  ) هب توعد  قح و  لعشم  نتشادهگن  هدنز  هلءاسم 
تشاد :  یساسا  روحم  ود  هدمعروطب  دش ،  یم  طوبرم  تیب  لها  هب  هک  هچنآ  یعیش ،  نارعاش  رادعضوم  ياه  هدورس 

حیادم  - 1
یثارم  - 2

تفرگ .  یم  رارق  هدافتسادروم  روج ،  ياهتموکحاب  هزرابمو  قحزا  عافد  رد  یمرها  ناونعب  هراومه  هیثرم ،  حدمزا و  هدافتسا 
تکرح خیرات ،  رد  هراومه  ناشتداهـش ،  داهج و  تایح و  شخب  ماهلا  دنمهوکـش و  هرطاخ  يایحا  هّمئا و  يارب  يراوگوس  مسارم  ییاپرب 

تسا .  هدوب  رگرادیب  نیرفآ و 
هک ارچ  دوب ،  ناماما  روتسد  قیوشت و  دروم  زین ،  تیب  لها  گوس  سلاجم  رد  ندنایرگ  نتـسیرگ و  ندناوخ و  هیثرم  نتفگ و  رعـش  ّتنس 

ياهجنر نایب  نانآ ،  دای  هب  سلاجم  هماقا  تشاد .  میظع  یتلاسر  دوب و  ناناملسم  شوگ  هب  یلع  لآ  ّتیمولظم  يادص  ندناسر  يرادازع ، 
دوب و نارگاوغا  بیرفرپ  يوهایه  رد  نانآ  هنامولظم  هلان  ِندرک  راکـشآ  نتخاس و  شاف  لدـع ،  همئا  ياهلد  نوخ  قح و  نایاوشیپ  هاکناج 

( . 1  ) نونکا ات  تفای ،  همادا  نانچمه  طخ  نیا  و  دش . . .  یم  یّقلت  هدنیآ  ياهلسن  هب  تداهش  گنهرف  ِلاقتنا  دیهش ،  يارب  يرادازع 
ياهـساسحا يایوگ  نابز  کشا ،  دنام و  یم  هدـنز  اروشاع  بتکم  دـیآ و  یم  روعـش  کمک  هب  هفطاع ،  ساسحا و  سلاجم ،  هنوگنیا  رد 

تسا .  ییالبرک  ینیسح و  ّطخ  هب  دنب  ياپ  دّهعتم و  ناسنا  کی  قیمع 
دنویپ .  هناشن  تسا و  قشع  لیلد  کشا ، 

قوش .  دهاش  تسا و  لد  نابز  کشا ، 
 ، هیرگ نیا  اب  دیرگ و  یم  نانآ  گوس  رد  کش  یب  دراد ،  قشع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  هب  هک  یلد 
هار ياضما  تسا و  تداهش  گنهرف  و  البرک )  ) اب تعیب  دیدجت  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  هیرگ  دهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  ینورد  هقالع  رهم و 

نادیهش .  نینوخ 
درورپ .  یم  دیهش  دهاجم و  دزاس و  یم  نوخ  کشا ، 

قـشع هنوگچ  دـهد  یم  ناـشن  هک  تسا  يدنـس  نیرت  هدـنز  نیرتاـیوگ و  سدـقم ، )  عاـفد   ) ياـهلاس رد  یمالـسا  ناریا  مرگ  ياـه  ههبج 
هب ار  کشا  دزاس و  یم  ریـشمش ) رب  نوخ  يزوریپ   ) هام ار  مّرحم  نادیهـش ،  رـالاس  رب  نتخیر  کـشا  یناوخ و  هحون  مسارم  ییاروشاـع و 

دنک .  یم  لیدبت  ّرث  ؤم  يراک و  یحالس 
مهیلع همطاف و . . .  یلع و  ربماـیپ و  دوخ  تسا و  هنیرید  رایـسب  مالّـسلا  مهیلع  ربماـیپ  نادـناخ  تیمولظم  رب  يراوگوس  يرادازع و  هقباـس 
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هتشذگ يایبنا  یتح  دنا .  هدرک  اپرب  هیرگ  ازع و  سلاجم  هتـسیرگ و  هّللا )  لآ   ) ّتیمولظم رب  سنا  ّنج و  نایبوّرک و  ناگتـشرف و  مالّـسلا و 
( . 2) دنا هتشاد  تداهش  ياه  هوسا  تمصع و  نادناخ  هب  یهّجوت  لّسوت و  نازوس و  یلد  نازیر و  یکشا  مه 

ناماما گوس  رد  ینید  رئاعـش  مسارم و  هماقا  لّسوت و  يرادازعو و  نتـسیرگ  هلءاسم  هب  تبـسن  ناضرغم  ای  ناـمهف  جـک  ياـهینیرفآ  ههبش 
( . 3) دریگ یمن  تءاشن  مالسا ،  ربمایپ  ياهتنس  اهروتسد و  مالسا و  میلاعت  زا  نانآ  يربخ  یب  زا  زج  دیهش ،  مولظم و 

هک تسا  دیما  درادرب .  رد  ار  هدنزاس  دنمشزرا و  ّتنـس  نیا  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  یخرب  دیراد ،  ور  شیپ  هک  ثیدح  لهچ  هعومجم  نیا 
ددرگ .  تمایق  زور  رد  ام  زا  تیب )  لها   ) تعافش ببس  ام و  تاجن  هلیسو  نآ ،  هب  لمع  ینید و  گنهرف  اب  ییانشآ 

یثدحم داوج  مق - 
نیدرورف 1375

ینیسح ِقشع  شتآ 

هلآ :  هیلع و  هّللا  یّلص  ِهّللا  ُلوُسَر  َلاق 
ًاَدبَا .  ُدَْربَت  َنینم ال  ؤُْملا  ِبُوُلق  یف  ًةَرارَح  مالّسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَِقل  َّنِا 

همجرت : 
دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

دوش .  یمن  شوماخ  درس و  زگره  هک  تسا  نانم  ؤم  ياهلد  رد  ییامرگ  ترارح و  مالسلا ،  هیلع  نیسح  تداهش  يارب 
ص 556 ج 12 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج 

مغ زور  اروشاع ، 

مالّسلا :  هیلع  اضّرلا  لاق 
ِهِروُرُس .  َو  ِهِحَرَف  َمْوَی  ِۀَمایقلا  َمْوَی  ّلَجَوّزَع  ُهّللا  َلَعَج  ِِهئاُکب  َو  ِِهنْزُح  َو  ِِهتَبیصُم  َمْوَی  اروشاع  ُمْوَی  َناک  ْنَم 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 

زور وا  يارب  ار  تمایق  زور  دنوادخ  دشاب ،  شا  هیرگ  هودنا و  تبیصم و  زور  اروشاع ،  هک  سک  ره 
دهد .  یم  رارق  رورس  يداش و 

ص 284 ج 44 ،  راونالاراحبل ، 

يراوگوس هام  مّرحم ، 

مالّسلا :  هیلع  اضّرلا  لاق 
َِکلذ َناک  ُرِشاْعلا  ُمْوَْیلا  َناک  اذِاَف  ٍماّیَا ،  ُةَرْـشَع  ُْهنِم  َیِـضْمَی  یّتَح  ِْهیَلَع  ُِبْلغَت  َُۀبَّاِْکلا  َِتناک  َو  ًاکِحاض  يُری  ِمَّرَحُْملا ال  ُرْهَـش  َلَخَد  اذِا  یبَا  َنا 

ِِهئاُکب . . . .  َو  ِِهنْزُح  َو  ِِهتَبیصُم  َمْوَی  ُمْوَْیلا 
همجرت : 

دومرف :  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 
تفای یم  هبلغ  وا  رب  یگدرسفا  مغ و  دش و  یمن  هدید  نادنخ  رگید  مالّسلا )  هیلعرفعج  نب  یسوم   ) مردپ دیسر ،  یم  ارف  مّرحم  هام  هاگره 
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دوب .  مردپ  هیرگ  هودنا و  تبیصم و  زور  زور ،  نآ  دش ،  یم  هک  مّرحم  مهد  زور  تشذگ ،  یم  مّرحم  زا  زور  هد  هک  نآ  ات 
ص 111 قودص ،  یلاما 

نادنخ ياه  هدید 

هلآ :  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  ُلوسر  َلاق 
ِۀّنَْجلا .  ِمیعَِنب  ٌةَرِْشبَتْسُم  ٌۀَکِحاض  اهِّنِاَف  ِنیَسُْحلا  ِباصُم  یلَع  ْتََکب  ٌْنیَع  ِّالا  ِۀَمایْقلا  َمْوَی  ٌهَیِکاب  ٍْنیَع  ُّلُک  ُۀَمِطاف !  ای 

همجرت : 
دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

تمایق رد  مشچ  نآ  هک  دشاب ،  هتسیرگ  نیسح  يازع  تبیصم و  رد  هک  یمـشچ  رگم  تسا ؛  نایرگ  یمـشچ  ره  تمایق  زور  ناج !  همطاف 
دوش .  یم  هداد  هدژم  یتشهب  ياهتمعن  هب  تسا و  نادنخ 

ص 293 ج 44 ،  راونالاراحب ، 

مالّسلا هیلع  نیسح  گوس  درگلاس 

مالّسلا :  هیلع  قداّصلا  ِنَع 
ِهیف .  َبیُصا  يذَّلا  ِمْوَْیلا  َنِم  َنینِس  َثالث  َو  ٍۀَْلَیل  َو  ٍمْوَی  ِّلُک  یف  ًۀَنَس  یلَع  ِْنب  ِنیَسُْحلا  یَلَع  َحین 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 

تشگ .  اپرب  يراوگوس  شتداهش  زور  رد  لاس ،  هس  دش و  یناوخ  هحون  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رب  زور  بش و  ره  مامت ،  لاس  کی 
ص 102 ج 79 ،  راونالاراحب ، 

يرادازع هجدوب 

مالّسلا :  هیلع  قداّصلا  َلاق 
ینِم .  َماّیَا  ینِمب  َنینِس  َرْشَع  یُنبُْدنَت  َبِداّونلا  اذکو  اذَک  یلام  ْنِم  یل  ِْفقْوَا  ُرَفْعَج !  ای  یبَا :  یل  َلاق 

همجرت : 
دیامرف :  یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

دومرف :  نم  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  مردپ 
یناوخ و هحوـن  نم  رب  ّجـح ،  ماـیا  رد  اـنم )  ) رد لاـس  هد  تّدـم  هب  هک  نک  ناـناوخ  هحوـن  فـقو  رادـقم  نـالف  مدوـخ  لاـم  زا  رفعج !  يا 

دننک .  يراوگوس 
ص 220 ج 46 ،  راونالاراحب ، 

یتّنس یناوخ  هحون 

لاق :  ِفوفکملا  َنوراه  یبَا  نَع 
همجرت : 
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هِْربَق . . .  َْدنِع  ِهیثَْرت  امَک  َو  َنُودِْشُنت  امَک  ال ،  َلاقَف :  ُُهتْدَْشنَءاَف  ینْدِْشنَا ،  یل :  َلاقَف  مالّسلا  هیلع  هّللاِْدبَع  یبا  یلَع  ُْتلَخَد 
دیوگ :  یم  فوفکم  نوراه  وبا 

هن روطنیا  دومرف :  مدناوخ .  يراعشا  شیارب  سپ  ناوخب . )  رعش  میارب   : ) دومرف نم  هب  ماما  مدیسر .  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ 
یناوخ .  یم  هیثرم  ادهشلادیس  ترضح  ربق  دزن  هک  هنوگنامه  دینک و  یم  یناوخرعش  ناتدوخ )  يارب   ) هک روط  نامه  ، 

ص 287 ج 44 ،  راونالاراحب ، 

مالّسلا هیلع  نیسح  يارب  نتفگ  رعش  شاداپ 

مالّسلا :  هیلع  قداّصلا  لاق 
َُهل .  َرَفَغ  َو  ًۀّنَْجلا  َُهل  ُهّللا  َبَجْوَا  ِّالا  ِِهب  یْکبَا  َو  یکَبَف  ًاْرعِش  ِنیَسُحلا  یف  َلاق  ٍدَحَا  ْنِم  ام 

همجرت : 
دومرف :  نافع  نبرفعج  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

بجاو وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ ،  هک  نآ  رگم  دنایرگب  نآ  اب  دیرگب و  دیارـسب و  يرعـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  هک  تسین  سک  چیه 
دزرمآ .  یم  ار  وا  دنک و  یم 

ص 289 یسوط ،  خیش  لاجر 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  يارب  ندورس 

مالّسلا :  هیلع  قداّصلا  لاق 
ِۀَّنَْجلا .  ِیف  ًاْتَیب  َُهل  ُهّللا  یََنب  ٍْرعِش  َْتَیب  انیف  َلاق  ْنَم 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنک .  یم  انب  تشهب ،  رد  يا  هناخ  وا  يارب  دنوادخ  دیارسب ،  رعش  تیب  کی  ام  يارب  ام و  هار  رد  سکره 
ص 467 ج 10 ،  هعیشلا ،  لئاسو 

هیثرم حدم و  باحصا 

مالّسلا :  هیلع  قداّصلا  لاق 
اَنل .  یثْرَی  َو  انُحَدْمَی  َو  اْنَیِلا  ُدِفَی  ْنَم  ِساّنلا  ِیف  َلَعَج  يذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنیوگ .  یم  هیثرم  حدم و  ار  ام  دنوش و  یم  دراو  ام  رب  دنیآ و  یم  ام  يوس  هب  هک  داد  رارق  ار  یناسک  مدرم ،  نایم  رد  هک  ساپس  ار  ادخ 
ص 469 ج 10 ،  هعیشلا ،  لئاسو 

ازع ماّیا  رد  یناوخ  رعش 

مالّسلا :  هیلع  اضّرلا  َلاق 
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مالّسلا .  مهیلِعْتیَْبلا  ِلْهَا  انیَلَع  ْتناک  ٍنْزُح  ُماّیَا  َماّی  الا  ِهِذه  َّنِاَف  ًاْرعِش  ینَدِْشُنت  ْنَا  ُّبُِحا  ُِلبْعِد !  ای 
همجرت : 

دومرف .  تیب )  لها  رعاش   ) لبعد هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 
نادناخ ام  رب  هک  تسا  یمغ  هودنا و  زور  اروشاع ) مایا   ) اهزور نیا  هک  ارچ  یناوخب ،  ییارسب و  يرعش  میارب  هک  مراد  تسود  لبعد !  يا 

تسا .  هتفر 
ص 567 ج 12 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  ترصن  هیثرم ، 

مالّسلا :  هیلع  اضّرلا  نَع 
َْتعَطَتْسا .  اَم  انِرْصَن  ْنَع  ْرِصُقت  الَف  ًاّیَح  َْتمُد  ام  انُحِدام  َو  انُرِصان  َْتنَاَف  مالّسلا  هیلعَْنیَسُحلا  ِْثرِا  ُِلبعِد !  ای 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 

یهاتوک ام  يرای  زا  یناوت ،  یم  ات  یپ  ییام ،  رگشیاتس  روای و  يا ،  هدنز  ات  وت  وگب ،  هیثرم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يارب  لبعد !  يا 
نکم . 

ص 567 ج 12 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج 
مالّسلا :  هیلع  ُّیلع  لاق 

اِننْزُِحل .  َنُونَزْحَی  َو  انِحَرَِفب  َنوُحَْرفَی  َو  انَنوُرُْصنَی  ًۀَعیش  اَنل  َراتِْخا  َهّللا . . .  َّنِا 
همجرت : 

دومرف :  مالّسلا  هیلع  یلع 
 ، ام مغ  هودنا و  رد  دنوش و  یم  لاحشوخ  ام  یلاحشوخ  اب  دننک ،  یم  يرای  ار  ام  هک  تسا  هدیزگرب  یناوریپ  نایعیش و  ام ،  يارب  دنوادخ 

دندرگ .  یم  نوزحم 
ص 235 ج 1 ،  مکحلاررغ ، 

کشا هتشُک 

مالّسلا :  هیلع  ُنیسحلا  لاق 
ِةَْربَْعلا ُلیتَق  انَا 

یَکب .  ِّالا  ٌنِم  ؤم  ینُرُکْذَی  ال 
همجرت : 

دومرف :  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
دنک .  یم  هیرگ  میاهتبیصم )  رطاخب   ) هکنآ رگم  دنک  یمن  دای  ارم  ینم  ؤم  چیه  مکشا .  هتشُک  نم 

ص 279 ج 44 ،  راونالاراحب ، 

کشا هرطق  کی 
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مالّسلا :  هیلع  ُنیسحلا  َلاق 
َۀَّنَجلا .  ّلَجَوَّزَع  ُهّللا  ُهءاََّوب  ًةَرْطَق  انیف  ُهانیَع  ْتَعِمَد  ْنَم 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

دهد .  یم  ياج  تشهب  رد  ار  وا  دنوادخ  دزیرب ،  کشا  يا  هرطق  ام  ياهتبیصم  رد  هک  سک  ره  نامشچ 
ص 523 ج 5 ،  قحلا ،  قاقحا 

يرادازع شاداپ  تشهب ، 

مالّسلا :  هیلع  داّجسلا  نیسحلا  نب  یلع  لاق 
ًافَرُغ .  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُهّللا  ُهَءاََّوب  ِْهیَّدَخ  یلَع  َلیسَی  یّتَح  هَعَم  ْنَم  َو  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَِقل  ُهاْنیَع  ْتَعِمَد  ٍنِم  ُؤم  امُّیَا 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 

 ، ددرگ يراج  شتروص  رب  کشا  دوش و  رابکشا  شناهارمه  مالّسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ندش  هتـشک  يارب  شنامـشچ  هک  ینم  ؤم  ره 
دهد .  یم  ياج  یتشهب  ياه  هفرغ  رد  ار  وا  دنوادخ 

ص 429 هدوملا ،  عیبانی 

مالّسلا اهیلع  همطاف  نادنزرف  دای  هب 

مالّسلا :  هیلع  ُداّجسلا  َلاق 
ٌةَْربَع .  َِکلِذل  یْنتَقَنَخ  ِّالا  َۀَمِطاف  یَنب  َعَرْصَم  ْرُکْذَا  َْمل  ّینِا 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما 

تشگ .  رابکشا  منامشچ  نآ ،  رطاخب  هکنآ  رگم  مدرواین ،  دای  هب  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  ِتداهش  زگره  نم 
ص 109 ج 46 ،  راونالاراحب ، 

اه هناخ  رد  يراوگوس 

مالّسلا :  هیلع  ُرقابلا  لاق 
ِّزَُعِیل َو  ِتُوُیبـلا  ِیف  ًاـضَْعب  ْمُهُـضَعب  ِءاـُکبلِاب  َنُوقـالَتَی  َو  ِْهیَلَع  ِعَزَْجلا  ِراـهْظِِاب  ُهَتَبیـصُم  ِهِراد  یف  ُمیُقی  َو  ِْهیَلَع  ِءاـُکْبلِاب  ِهِراد  یف  ْنَم  ُُرمْءاَـی  َو  ِهیک  ْ

مالّسلا .  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِباصُِمب  ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب 
همجرت : 

دنداد و يرادازع  روتسد  هنوگنیا  دنورب ،  ترـضح  نآ  ترایز  هب  دنناوت  یمن  اروشاع  زور  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
دندومرف : 

نیسح رب  هلان  هیرگ و  راهظا  اب  شا  هناخ  رد  دنیرگب و  وا  رب  هک  دهد  روتسد  دوخ  هناخ  لها  هب  دنک و  هیرگ  يرادازع و  هبدن و  مالّسلا  هیلع 
ناشیاه هناخ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  گوس  رد  ییوگ  تیلـست  تیزعت و  هیرگ و  اب  ار  رگیدکی  دنک و  اپرب  يرادازع  مسارم  مالّـسلا ،  هیلع 
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دننک .  تاقالم 
ص 175 تارایزلا ،  لماک 

البرک يادهش  گوس  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  کشا 

مالّسلا :  هیلع  رقابلا  َلاق 
 ، ْمُهُؤامِد ُقارُْهت  انُهیهَو  ْمِِهلاحِر  یْقُلم  اذـه  َو  ْمِِهباکِر  ُخانَم  اذـه  َلاق :  َُّمث  ِءاُکْبِلل  ُهاْنیَع  ْتَقَْرقََرت  اِهبَّرَم  اّملَف  َلاق :  ِِهباحْـصَا  ْنِم  ِْنیَْنِثا  یف  الَب 

ِۀَّبِح .  الا  ُءامِد  ُقارُْهت  ِْکیَلَع  ٍَۀبُْرت  ْنِم  َِکل  یبوط 
همجرت : 

دومرف :  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
 ، دش دولآ  کشا  شیاهمشچ  اجنآ ،  زا  روبع  ماگنه  ترـضح ،  دندرک ،  رذگ  البرک )  ) زا شنارای  زا  نت  ود  اب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

دومرف :  سپس 
یکاخ يا  وت  لاح  هب  اشوخ  دوش ،  یم  هتخیر  ناشیاهنوخ  اجنیا  تسا و  ناشندنکفاراب  ّلحم  اجنیا  دباوخ ،  یم  نیمز  رب  ناشیاهبکرم  اجنیا 

دوش !  یم  هتخیر  وت  يوررب  ناتسود  نوخ  هک 
ص 258 ج 44 ،  راونالاراحب ، 

خزود باجح  کشا ، 

مالّسلا :  هیلع  رقابلا  لاق 
ُهَْنَیب ًاباجِح  َْعمَّدلا  َِکلذ  َلَعَج  َو  ِۀَّنَْجلا  یف  ًاْتَیب  َُهل  ُهّللا  یََنب  ِّالا  ِۀَضوعَْبلا  ِحانَج  َْلثِم  َْولو  ٌءام  ِْهیَْنیَع  ْنِم  ُجُرْخَی  ُهَْدنِع  انْرِکُذ  َْوا  انَرَکذ  ٍلُجَر  ْنِم  ام 

ِراّنلا .  َْنَیب  َو 
همجرت : 

دومرف :  سپس  تسیرگ و  تیب ،  لها  هرابرد  تیمک )   ) ياه هدورس  ندینش  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هکنآ رگم  دـیآ ،  کشا  يا  هشپ  لاب  هزادـنا  هب  دـنچ  ره  شنامـشچ  زا  دوش و  دای  اـم  زا  وا  دزن  اـی  دـنک ،  داـی  ار  اـم  هک  تسین  سک  چـیه 

دهد .  رارق  خزود  شتآ  وا و  نایم  باجح  ار  کشا  نآ  دنک و  انب  يا  هناخ  تشهب ،  رد  شیارب  دنوادخ 
ص 202 ج 2 ،  ریدغلا ، 

هیرگ لاس  تسیب 

مالّسلا :  هیلع  ُقداّصلا  َلاق 
یَکبِّالا .  ٌماعَط  ِْهیَدَی  َْنَیب  َعِضُو  ام  َو  ًۀَنَس  َنیرْشِع  مالّسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  ُْنب  ُّیلَع  یَکب 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

یم هیرگ  هکنیا  رگم  دنتـشاذگ  یمن  وا  يور  شیپ  یماعط  زگره  تسیرگ و  اروشاع ) دای  هب   ) هلاس تسیب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
درک . 

ص 108 ج 46 ،  راونالاراحب ، 
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يراوگوس بدا 

مالّسلا :  هیلع  ُقداّصلا  َلاق 
هلآ :  هیلع و  هّللا  یّلصُّیبّنلا  َلاقَُّمث  ِعُومُّدلِاب  ِهّللِالوُسَر  ُْنیَع  ْتَلَمَح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ِهّللِالوُسَر  ُْنب  ُمیهاربِا  َتام  اَّمل 

َنُونوُزْحََمل .  ُمیهاربِا  ای  َِکب  ّانِا  َو  َّبَّرلا  ُطِخُْسی  ام  ُلوُقَن  َو ال  ُْبلَْقلا  ُنَزْحَی  َو  ُْنیَْعلا  ُعَمْدَت 
همجرت : 

دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
دومرف :  ربمایپ  سپس  دش .  کشا  زا  رپ  ربمایپ  مشچ  تفر ،  ایند  زا  ادخ -  لوسر  رسپ  میهاربا -  نوچ 

میهاربا يا  وت -  گوس  رد  ام  و  دروآ ،  مشخ  هب  ار  ادـخ  هک  مییوگ  یمن  يزیچ  یلو  ددرگ ،  یم  نیگمغ  لد  دوش و  یم  رابکـشا  مشچ ، 
میکانهودنا .  - 

ص 157 ج 22 ،  راونالاراحب ، 

رابکشا ياهمشچ 

مالّسلا :  هیلع  ُقداّصلا  َلاق 
ِراّنلا .  یَلَع  ُهَهْجَو  ُهّللا  َمَّرَح  ُهاْنیَع  ْتَضافَف  ُهَْدنِع  انْرِکُذ  ْنَم 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنک .  یم  مارح  خزود  شتآ  رب  ار  شا  هرهچ  دنوادخ  ددرگ ،  کشا  زا  رپ  شنامشچ  دوش و  دای  ام ) تیمولظم  و   ) ام زا  هک  سک  ره  دزن 
ص 285 ج 44 ،  راونالاراحب ، 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  طخ  ءایحا 

مالّسلا :  هیلع  قداّصلا  لاق 
انَْرمَا .  اُویْحَا  اوُرَکاذَت و  َو  اُوقالَت  َو  اوُرَواَزت 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

دینک .  هدنز  يربهر )  تموکح و  زا  هیانک  ار : (  ام  رما  دینیشنب و  هرکاذم  نخس و  هب  مه  اب  دیورب ،  رگیدکی  رادید  ترایز و  هب 
ص 352 ج 71 ،  راونالاراحب ، 

ینیسح سلاجم 

لیَضُفِلل :  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  لاق 
انَْرمَا .  ییْحَا  ْنَم  ُهّللا  َمِحَرَف  انَْرمَا ،  اُویْحَءاف  اهُّبُِحا  َِسلاجَْملا  َْکِلت  َّنِا  َلاق :  ْمَعَن ،  َلاقَف :  َنُوثِّدَُحت ؟  َو  َنوُِسلَْجت 

همجرت : 
دیسرپ :  لیُضف )   ) زا مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
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دییوگ ؟  یم  نخس  ثیدح و  دینیشن و  یم  مه )  رود   ) ایآ
يرآ تفگ : 

ایحا ار  ام  هار  رما و  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  يادـخ  دـیرادب .  هدـنز  ار  ام  تماما )   ) ِرما سپ  مراد ،  تسود  ار  سلاجم  هنوگنیا  دومرف : 
دنک . 

ص 392 ج 10 ،  هعیشلا ،  لئاسو 

دنمشزرا ياهکشا 

مالّسلا :  هیلع  قداّصلا  لاق 
َْدنِع يرَتَس  َّکنِا  امَا  اِننْزُِحل ،  َنُونَزْحَی  انِحَرَِفل و  َنوُحَْرفَی  َنیذَّلاَو  اـَنل  ِعَزَْجلا  ِلـْهَا  ْنِم  َنَوُّدَُـعی  َنیذَّلا  َنِم  َکَّنِا  اـمَا  َکَـتَْعمَد ،  ُهّللا  َمِحَر  . . . 

ََکل . . . .  یئابآ  َروُضُح  َِکتْوَم 
همجرت : 

دومرف :  دوب ،  ینیسح  يازع  رب  ناگدننک  هیرگ  ناراوگوس و  زا  هک  عمسم )   ) هب مالّسلا ،  هیلع  قداص  ماما 
يداش اب  هک  ینانآ  زا  و  دنیآ ،  یم  رامش  هب  ام  ناگتخوسلد  زا  هک  ینانآ  زا  وت  شاب ،  هاگآ  دهد .  رارق  تمحر  دروم  ار  وت  کشا  يادخ ، 

دندرگ .  یم  نیگمغ  ام  هودنا  اب  دنوش و  یم  داش  ام 
دوب .  یهاوخ  شیوخ  نیلاب  رب  مناردپ  روضح  دهاش  گرم ،  ماگنه  وت  شاب !  هاگآ 

ص 397 ج 10 ،  هعیشلا ،  لئاسو 

هتخوس ياهلد 

مالّسلا :  هیلع  قداّصلا  لاق 
یّتلا َۀَخْرَّـصلا  ِمَحْرا  َو  اَنل  ْتَقَرَتْحا  َو  ْتَعَزَج  یتَّلا  َبُولُْقلا  َْکِلت  ْمَحْرا  َو  اـَنل  ًۀَـمْحَر  اـهُعُومُد  ْتَرَج  یتَّلا  َُنیْعَـالا  َکـِْلت  ْمَحْرا  َو  مهّللَا . . . 

اَنل .  َْتناک 
همجرت : 

دومرف :  یم  درک و  یم  اعد  نینچ  تیب ،  لها  ناراوگوس  نارئاز و  رب  هتسشن و  دوخ  هداّجس  رب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
نآ هتخوس و  هتـشگ و  نالان  ام  رطاخب  هک  ار  ییاهلد  هدش و  يراج  ام  رب  هفطاع  مّحرت و  هار  رد  شیاهکـشا  هک  ار  ناگدید  نآ  ایادخ . . . 

هدب .  رارق  تمحر  دروم  تسا ،  هدوب  ام  هار  رد  هک  ار  ییاه  هلان  اهدایرف و 
ص 8 ج 98 ،  راونالاراحب ، 

هعیش تّیمولظمرب  هیرگ 

مالّسلا :  هیلع  ُقداّصلا  َلاق 
ًابُقُح .  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اِهب  یلاعَت  ُهّللا  ُهءاََّوب  اِنتَعیش  ْنِم  ٍدَحَِالْوَا  اَنل  َکُِهْتنُا  ٍضْرِع  َْوا  ُهانْصُِقن  اَنل  ٍّقَح  َْوا  اَنل  َکِفُس  ٍمَِدل  ًۀَْعمَد  اَنیف  ُُهْنیَع  ْتَعِمَد  ْنَم 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

زا هک  ییوربآ  ای  دـنا ،  هتفرگ  ام  زا  هک  یقح  ای  تسا ،  هدـش  هتخیر  ام  زا  هک  ینوخ  رطاخب  دوش ،  نایرگ  ام  هار  رد  شمـشچ  هک  سک  ره 
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دهد یم  ياج  دبا  يارب  نادواج ،  تشهب  رد  ار  وا  ببس ،  نیمه  هب  لاعتم  يادخ  دنا ،  هدرک  تمرح  کته  هدرب و  ام  نایعیش  زا  یکی  ای  ام 
. 

ص 175 دیفم ،  خیش  یلاما 

باسح یب  باوث 

مالّسلا :  هیلع  ُقداّصلا  َلاق 
انیف .  ٌۀَْعمَدلا  ِالا  ٌباَوث  ٍْئیَش  ّلُِکل 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

دراد . ) هزادنا  یب  دزم  دنک و  یمن  يربارب  نآ  اب  يزیچ  هک   ) دوش هتخیر  ام  يارب  هک  یکشا  رگم  دراد ،  يدزم  شاداپ و  يزیچ  ره 
ص 548 ج 12 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج 

کشا رثوک و 

مالّسلا :  هیلع  ُقداّصلا  َلاق 
ُْهنِم .  ْتَیِقُس  َو  َِرثْوَْکلا  َیِلا  ِرَظَّنلَاب  ْتَمُِّعن  ِّالا  اَنل  ْتََکب  ٍْنیَع  ْنِم  ام 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

دننک .  یم  شباریس  نآ  زا  دوش و  یم  رثوک )  ) هب هاگن  ِتمعن  زا  رادروخرب  هکنیا  رگم  دیرگب ،  ام  يارب  هک  تسین  یمشچ  چیه 
ص 554 ج 12 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج 

نامسآ هیرگ 

مالّسلا :  هیلع  ُقداّصلا  ِنَع 
ًاحابَص .  َنیَعبْرَا  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ْتََکب  َءامَّسلا  َّنِا  ُةَرارُز !  ای 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

درک .  هیرگ  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  گوس  رد  زور ،  لهچ  نامسآ  هرارز !  يا 
ص 552 ج 12 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج 

بولطم هودنا  هیرگ و 

مالّسلا :  هیلع  ُقداّصلا  َلاق 
همجرت : 

مالّسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  یَلَع  ُءاُکْبلا  َو  ُعَزَْجلا  يَوِس  ٌهوُرْکَم  ِءاُکْبلا  َو  ِعَزَْجلا  ُّلُک 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


مالّسلا .  هیلع  نیسح  رب  هیرگ  هلان و  رگم  تسا ،  هورکم  يا  هیرگ  ندیلان و  ره 
ص 313 ج 45 ،  راونالاراحب ، 

دیهش رب  هیرگ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

مالّسلا :  هیلع  ُقداّصلا  َلاق 
ُؤی َو  یناثِّدَُـحی  اناک  ُلوقَی :  َو  ًاّدِـج  امِْهیَلَع  ُُهئاُکب  َُرثَک  ُهَْتَیب  َلَخَد  اذَا  َناک  َۀـَثِراح  ِنب  ِدـْیَز  َو  ٍبلاـط  یبَا  ِنب  ِرَفْعَج  ُةاـفَو  ُْهتَئاـج  اَّـمل  َّیبَّنلا  َّنِا 

ًاعیمَج .  ابَهَذَف  یناِسنا 
همجرت : 

دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
دیهـش ود  نآ  رب  دش ،  یم  هناخ  دراو  هاگره  سپ  نآ  زا  دیـسر ،  ادـخ  ربمایپ  هب  هثراح  نب  دـیز  بلاط و  یبا  نب  رفعج  تداهـش  ربخ  یتقو 

دومرف :  یم  تسیرگ و  یم  تّدشب 
دنتفر . . . !  ود  ره  و  دندوب ،  سینا  مدمه و  نخس و  مه  نم  اب  دیهش ،  ود  نآ 

ص 177 ج 1 ،  هیقفلا ،  هرضحیال  نم 

حیبست ياهسَفَن 

مالّسلا :  هیلع  ُقداّصلا  َلاق 
ٌحیبْسَت انِْملُِظل  ِموُمْهَْملا  ُسَفَن 

مالّسلا :  هیلع  ِهّللاِدبَع  ُوبَا  َلاق  َّمَث  ِهّللا .  ِلیبَس  یف  ٌداهِج  انّرِس  ُناْمتِک  َو  ٌةَدابِع  اَنل  ُهُّمَه  َو 
ِبَهَّذلِاب .  ُثیدَْحلا  اذه  َبَتُْکی  ْنَا  ُبِجَی 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

هار رد  داهج  ام  زار  ندناشوپ  تسا و  تدابع  ام ،  يارب  شهودـنا  تسا و  حـیبست  دوش ،  نیگهودـنا  ام  ّتیمولظم  رطاخب  هک  یـسک  سَفَن 
تسادخ . 

دوزفا :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 
تشون !  الط  اب  دیاب  ار  ثیدح  نیا 

ص 338 دیفم ،  خیش  یلاما 

راوگوس ناگتشرف 

مالّسلا :  هیلع  ُقداّصلا  َلاق 
ِۀَمایِقلا .  ِمْوَی  یِلا  ُهَنوُْکبَیٌْربُغ  ٌْثعُش  مالّسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  َْدنِع  ٍکَلَم  ِف  الا  ُۀََعبْرَا 

همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنیرگ .  یم  ترضح  نآ  رب  تمایق  زور  ات  دولآرابغ ،  هدیلوژ و  مالّسلا  هیلع  ادهشلادیس  ربق  دزن  هتشرف  رازه  راهچ 
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ص 119 تارایزلا ،  لماک 

مالّسلا هیلع  نیسح  رب  هیرگ 

مالّسلا :  هیلع  اضّرلا  َلاق 
ُْشبَْکلا .  َُحبُْذی  امَک  َِحبُذ  ُهَّنِاَف  مالّسلا  هیلع  ٍبلاط  یبَا  ِْنب  ّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحِلل  ِکبْاَف  ٍئَِشل  ًایِکاب  َْتنُک  ْنِا  ٍبیبَش !  َنبا  اَی 

همجرت : 
دومرف :  بیبش )  نب  ناّیر   ) هب مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 

رس دنفسوگ  دننام  ار  وا  هک  ارچ  نک ،  هیرگ  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  رب  ینک ،  یم  هیرگ  يزیچ  رب  رگا  بیبش !  رـسپ  يا 
دندیرب . 

ص 286 ج 44 ،  راونالاراحب ، 

مالّسلا مهیلع  هّمئَا  دای  هب  یسلاجم 

مالّسلا :  هیلع  اضّرلا  َلاق 
انُْرمَا ِهیف  ییُْحی  ًاِسلْجَم  َسَلَج  ْنَم 

ُبُولُْقلا .  ُتوُمَت  َمْوَی  ُُهْبلَق  ْتُمَی  َْمل 
همجرت : 

دومرف :  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 
دریم .  یمن  دنریم ،  یم  اهلد  هک  يزور  رد  شلد  دوش ،  یم  ایحا  ام ) مارم  ّطخ و  و   ) رما نآ ،  رد  هک  دنیشنب  یسلجم  رد  سک  ره 

ص 278 ج 44 ،  راونالاراحب ، 

مالّسلا هیلع  نیسح  رب  نتسیرگ  راثآ 

مالّسلا :  هیلع  اضّرلا  َلاق 
َنوُکاْبلا ِْکبَْیلَف  ِنیَسُْحلا  ِْلثِم  یلَعَف 

َماظِْعلا .  َبُونُّذلا  ُّطُحَی  ِهیَلَع  َءاُکبلا  َّنِاَف 
همجرت : 

دومرف :  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 
دزیر .  یم  ورف  ار  گرزب  ناهانگ  وا ،  يارب  نتسیرگ  هک  ارچ  دننک ،  هیرگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  نوچمه  یسک  رب  دیاب  ناگدننک  هیرگ 

ص 284 ج 44 ،  راونالاراحب ، 

هانگ شزرمآ  گشا و 

مالّسلا :  هیلع  اضّرلا  َلاق 
ًاریبَک َْوا  َناک  اریغَص  ُهَْتبَنْذَا  ٍْبنَذ  َّلُک  ََکل  ُهّللا  َرَفَغ  َْکیَّدَخ  یلَع  َکُعُومُد  َریـصَت  یّتَح  مالّـسلا  هیلع  ِنیَـسُحلا  یَلَع  َْتیََکب  ْنِا  ٍبیبَش !  َْنب  اَی 

ًاریثک .  َْوا  َناک  الیلَق 
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همجرت : 
دومرف :  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 

هک ار  تناهانگ  همه  دنوادخ  دوش ،  يراج  تا  هرهچ  رب  تیاهگـشا  هک  ینک  هیرگ  ردـق  نآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رب  رگا  بیبش !  رـسپ  يا 
دایز .  ای  دشاب  مک  گرزب ،  ای  دشاب  کچوک  دزرمآ ؛ یم  يا  هدش  بکترم 

ص 112 قودص ،  یلاما 

ترتع اب  یلدمه 

مالّسلا :  هیلع  اضّرلا  َلاق 
انِحَرَِفل .  ْحَْرفا  َو  اِننْزُِحل  ْنَزْحاَف  ِنانِجلا  َنِم  یلُْعلا  ِتاجَرَّدلا  ِیف  انَعَم  َنوُکَت  ْنَا  َكَّرَس  ْنِا 

همجرت : 
دومرف :  بیبش  نب  ناّیر  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 

شاب .  لاحشوخ  ام  يداش  رد  شاب و  نیگمغ  ام  هودنا  رد  سپ  یشاب ،  ام  اب  تشهب  يالاو  تاجرد  رد  هک  دنک  یم  لاحشوخ  ار  وت  رگا 
ص 549 ج 12 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج 

اهتشون یپ 

 . هدنسیون زا  اروشاع ) گنهرف   . ) ك اه ر . هنیمز  نیا  رد  - 1
. دینک هعجارم  ینیسح )  يرادازع  هچخیرات   ) مان هب  نآ  یسراف  همجرت  ای  دیهشلا ) مامالا  یلع  ۀحاینلا  خیرات   ) باتک هب  - 2

. دراد هراب  نیا  رد  يدنتسم  هدرتسگ و  ثحابم  ینیما ،  همالع  موحرم  زا  انتنس ) انتریس و   ) باتک - 3

يرادازع هفسلف  . 2

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. ییاباباقآ يدهم  يرادازع / هفسلف  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1391 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

يرادازع ع - )  ) نیسح ماما  عوضوم :

همدقم

(. َنیِرِهاَّطلا ِِهْتَیب  ِلْهَأ  َو  یِفَطْصُْملا  ِدَّمَُحم  َنِیلَسْرُْملا  َفَرْشَأ  َّیَلَع  ُماَلَّسلا  َو  هالصلا  َنیَِملاَْعلا و  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  )
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دناهدومن  تیاور  ار  نآ  ینس  هعیـش و  هک  يوبن  فیرـش  ثیدح  رد 

: دندومرف مَّلَس 
(1 «. ) ْنیَسُح ْنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ٌْنیَسُح  »
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: ینعی
(. منیسح زا  نم  نم و  زا  نیسح  )

: تسا دنب  ود  ياراد  ثیدح  نیا 
: لوا دنب 

. تسا نشور  حضاو و  تمسق  نیا  یِّنِم » ٌْنیَسُح  »
. تسا ترضح  نآ  يهون  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رتخد  دنزرف  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح  ماما  اریز 

: مود دنب 
تسا و مالسا »  » وا نید  ءاقب  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ءاقب  هک : دناهدرک  ینعم  نینچ  ار  دنب  نیا  ءاملع  ْنیَـسُح » ْنِم  اَنَأ  «و 

. تسادخ هار  رد  وا  يراکادف  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  نیسح  ماما  داهج  نوهرم  مالسا  ءاقب 
نیب زا  ار  مالـسا  شیپ ، اهنرق  هیماینب  دوبن ، مالـسا  هار  رد  شتیب  لها  نارای و  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  نیـسح  ماما  يراکادف  ءاروشاع و  نایرج  رگا 

! دندوب هدرب 
. تسا ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح  زا  زین  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ءاقب  هک  تسا  باسح  نیا  يور 

. تسوا دنزرف  هک  تسا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح  نیا  رب  انب 
. تسوا زا  شترضح  ءاقب  هک  تسا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  و 

: تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  گرزب  يدنمشناد  هک  هنوگ  نامه 
«. ِءاَقَبلا ُّینیسُح  َو  ِدوجُولا  ُّيدَّمَُحم  ُمالسِالَا  »

: ینعی
«. تسا ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح  زا  نآ  ءاقب  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دمحم  زا  مالسا  شیادیپ  »

نتشاد هاگن  هدنز  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  نیسح  ماما  تضهن  زا  تیامح  هب  یگتسب  زین  رضاح  رصع  رد  مالـسا  ءاقب  هک  مینکیم  كرد  ام  ور  نیا  زا 
نآ تضهن  نتـشاد  هاگن  هدنز  دراد و  شترـضح  يرادازع  يراوگوس و  سلاجم  ندرک  رازگرب  رتهوکـش  اب  هچ  ره  ترـضح ، نآ  بالقنا 

ناکما تسا ، مایا  رگید  اروشاع و  مایا  رد  روانهپ  ناهج  زا  اجک  ره  رد  نایعیـش  يهمانرب  هک  ینیـسح  رئاعـش  زا  يرادـساپ  اـب  زج  ترـضح 
. تسین ریذپ 

ِْهیَلَع نیـسح  ماما  ترـضح  يراکادف  البرک و  يهعجاف  ءاروشاع و  ناتـساد  زا  هبناج  همه  یلمع و  تسرامم  عون  کی  ینیـسح  رئاعـش  اریز 
. دزاسیم هدنز  ار  یمالسا  ینیسح و  حور  اهناسنا  دوجو  رد  هک  تسا  رئاعش  نیا  تسا و  نید  هار  رد  ماَلَّسلا 

. تفر دهاوخ  نیب  زا  مالسا  نآ  لابند  هب  دش و  دهاوخ  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ترضح  بالقنا  دوش  كورتم  رئاعش  نیا  رگا 
بجاو عون  کی  هقطنم  ره  رد  هلاس و  همه  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسح  ءازع  سلاجم  يرازگرب  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  رـصتخم  یـسررب  نیا  اب 

ءاقب هک  دـش  نشور  مه  نآ  بوجو  تلع  دـناهداد و  يوتف  نآ  بوجو  هب  نیدـهتجم  ءاهقف و  ناگرزب  زا  یـضعب  هتـشذگ  رد  تسییاـفک و 
رئاعـش نتـشاد  اپ  رب  اب  نیا  رب  انب  تسا ، ینیـسح  رئاعـش  اب  اهنت  ترـضح  نآ  تضهن  ءاقب  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  نیـسح  ماـما  تضهن  نوهرم  مالـسا 

: دندومرف هک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  يهدومرف  یعقاو  ینعم  دیاش  تسا و  مالسا  ءاقب  ببس  ینیسح 
. دش هراشا  هک  دشاب  نیمه  ْنیَسُح » ْنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ٌْنیَسُح  »

تسیهلا رئاعش  زا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ءادهشلادیس  يراوگوس 
: دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

(2 «. ) بُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  «و 
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: ینعی
. تسیوقت حوری  هناشن  نآ  دراد  گرزب  ار  یهلا  رئاعش  سک  ره 

«. تسا تمالع  ینعم  هب  هریعش  عمج  رئاعش  »
: ینعی

ییامنهار ادـخ  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  تسیزیچ  ره  ادـخ : ياههناشن  تسا و  حور  ياوقت  زا  ناشن  دراد  گرزب  ار  یهلا  ياههناشن  سک  ره 
. دنک

. تسادخ ياههناشن  زا  جح  تسادخ ، ياههناشن  زا  تعامج  زامن  تسادخ ، ياههناشن  ءزج  زامن  سپ 
زا همه  نانآ ، شور  هار و  دای و  نتـشاد  هاگن  هدنز  ادخ و  ياههناشن  تشادـگرزب  نانآ ، تشادـگرزب  دـنیادخ ، ياههناشن  زا  ماما  ربمایپ و 

. تسا دنوادخ  ياههناشن 
يهناشن یهلا و  رئاعـش  ءزج  ترـضح  نآ  يرادازع  هنوگ  ره  يرازگ  رب  ماَـلَّسلا و  ِْهیَلَع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ياهتبیـصم  رکذ  نیا ، رب  اـنب 

دناوخیم و ارف  مالـسا  يوس  هب  عقاو  رد  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  نیـسح  ماما  يوس  هب  ار  مدرم  هک  تساهدوبدای  سلاجم و  نیا  اریز  تسا ، دـنوادخ 
ناحجر هب  هعیش  خیرات  لوط  رد  ءاهقف  دیلقت و  عجارم  یمامت  هک  تسور  نیا  زا  تسا و  حور  ياوقت  يهناشن  رئاعـش و  میظعت  سلاجم  نیا 

. دنتشاد دیکات  نآ  ندش  رتهوکش  اب  هچ  ره  رب  هراومه  هداد و  يوتف  نآ  يرازگرب  بابحتسا  ینیسح و  رئاعش  يهماقا 

هدیکچ

هک يرادازع  تارمث  دومن ، يرادازع  دیاب  ناسنا  اًلـصا  ارچ  هک  يرادازع  يهفـسلف  يرادازع و  تیهام  نوماریپ  دیراد  ور  شیپ  هک  ياهوزج 
زا هک  یتایاور  مه  نایاپ  رد  دزادرپب و  يرادازع  هب  دشابیم  ایند  طاقن  یصقا  ناریا و  ياجک  ره  رد  بحم  هعیـش و  هک  دراد  ییاههرمث  هچ 

تیاضر دروم  هللا  ءاشنا  ماهدومن . نایب  ار  تسا  هدـمآ  يرادازع  يهرابرد  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ینارون  رهطم و  ناسل 
. دریگ رارق  ناگمه  هار  غارچ  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  نیسح  ماما  رئاعش  هللا و  رئاعش  زا  دشاب و  یلاعت  قح 

: يدیلک ناگژاو 

تبیصم رد  ییابیکش  ندرک ، ییابیکش  يرادازع :
. تمالع يانعم  هب  هریعش  عمج  رئاعش :

يرادازع تیهام  فیرعت  لوا ؛ لصف 

يرادازع فیرعت 

. دشابیم متام  گوس و  تیزعت  يراوگوس ، تبیصم ، رد  ییابیکش  ندرک ، ییابیکش  يانعم  هب  تغل  رد  ءازع 
(2)

. دشابیم يرادازع  مسارم  يرادلد و  يراسگمغ ، یلست ، تناتم ، راقو ، ینیگنس ، يانعم  هب  نینچ  مه  و 
(3)

گوس و يارب  ندـمآ و  رد  ناگدز  متام  تلاح  هب  ندرک و  نویـش  يراز و  يانعم  هب  نتفرگ  ازع  هک : تسا  هدـمآ  ادـخهد  همان  تغل  رد  و 
. تسیسک گرم  ببس  هب  يراوگوس  هماقا  يانعم  هب  ندرک و  رب  رد  سابل  تبیصم ،
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(4)

يرادازع تیهام 

: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما 
َو ْمَُهلاَْومَأ  َنُولُذـْبَی  اَِننْزُِحل و  َنُونَزْحَی  اَنِحَرَِفل و  َنوُحَْرفَی  اَنَنوُرُْـصنَی  ًۀَعیِـش  اََنل  َراَتْخا  اَنَراَتْخاَف و  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  َعَلَّطا  َیلاَـعَت : َو  َكَراَـبَت  َهَّللا  َّنِإ  »

«. اَْنَیلِإ َو  اَّنِم  َِکَئلوُأ  اَنِیف  ْمُهَسُْفنَأ 
يرای ترـصن و  ار  ام  هک  تسنیا  ناشتمالع  اـم  نایعیـش  درک . باـختنا  ار  هعیـش  اـم  يارب  درک و  باـختنا  ار  اـم  نیمز ، هرک  يور  دـنوادخ 

ییاهنیا دننکیم ،) جرخ (  ریدغ  دیع  دننکیم ،) جرخ (  ءاروشاع  زور  دنکانمغ .) ام  مغ  يارب  دـنریگیم ، نشج  ام  يداش  يارب  دـنهدیم ،
(5 . ) دنیآیم ام  يوس  هب  دنتسه و  ام  زا  اهنیا  دنکانمغ و …  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  تیب  لها  يازع  هب  دنداش و  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  تیبلها  قشع  هب  هک 

زا ار  ام  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  مینک ، رکـشت  وا  زا  دیاب  ام  دهدب و  ام  هب  یلگ  یـسک  هک  نیا  لثم  تسا  تدوم  یعون  يرادازع 
؟ تسیچ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  دزم  میدش ، ناملسم  داد و  تاجن  یتسرپ ، هفارخ  یتسرپ و  شتآ  یتسرپ و  تب 

ُمْهیَلَع تیب  لـها  هک  تسنیا  طـقف  نم  دزم  تسا ، ( 6  ) یبرقلا یف  هدوملا  مهاوـخیم  نم  هک  يدزم  اـهنت  مهاوـخیمن ، يدزم  چـیه  نم  هک 
: دیامرفیم رگید  ياج  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دیشاب و  هتشاد  تسود  ار  نم  ماَلَّسلا 

: دیورب ادخ  هار  رد  هک  تسنیا  مهاوخیم  نم  هک  يدزم 
: دنیامرفیم اج  کی  رد  ترضح  هک  قوف  يهیآ  ود  هب  هجوت  اب  لاح  ( 7 « ) اًلیبس اًلِیبَس  ِهِّبَر  یلِإ  َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  اَّلِإ  »

: تفگ دیاب  ور  نیا  زا  تسا  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  تیب  لها  تدوم  طقف  نم  دزم  هک : دنیامرفیم  رگید  ياج  رد  تسادخ و  هار  طقف  نم  دزم 
. تسین اهنآ  تدوم  ماَلَّسلا و  ُمْهیَلَع  تیب  لها  هار  زج  ادخ  هار 

نآرق رد  يرادازع  ياههشیر 

. تسا دنوادخ  دوخ  ناوخهضور ، نیلوا  دراد . ییاههشیر  يرادازع  نآرق ، رظن  زا 
: دیامرفیم ات 8  تایآ 4  جورب  هروس  رد  دنوادخ 

ِهَّللِاب اُونِمُْؤی  ْنَأ  َّالِإ  ْمُْهنِم  اوُمَقَن  ام  دوُهُـش و  َنینِمْؤُْملِاب  َنُولَعْفَی  ام  یلَع  ْمُه  دوُُعق و  اْهیَلَع  ْمُه  ْذِإ  دُوقَْولا ، ِتاذ  ِراَّنلا  دوُدْـخُْألا ، ُباحْـصَأ  َِلُتق  »
«. دیمَْحلا ِزیزَْعلا 

دـنتخیر و لادوگ ) لـخاد   ) ار نینمؤـم  دـندنک و  یلادوـگ  هک ) دنتـسه  یناـسک  ( ؟ دـننایک دودـخا  باحـصا  دودـخا ، باحـصا  رب  گرم 
. دندرکیم اشامت  لادوگ  يالاب  ناشدوخ )  ) دندنازوس و

: دیامرفیم نآرق 
ار نمؤم  نیموـلظم  نیا  ندـش  هتخوـس  يهضور  اـجنیا ) رد   ) نآرق دـندش . هتخوـس  دـندوب  نمؤـم  هک  نیا  مرج  هب  طـقف  نینمؤـم ) نیا  هک  )

. تسا هدناوخ )  ) نآرق دوخ  هضور  نیلوا  سپ  دناوخیم .
(. داد مسق  نت  جنپ  يامسا  هب  ار  ادخ  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  مدآ  ترضح  هک  یعقوم  نآ  دشابیم  لیئربج  مه  ءادهشلادیس  ناوخهضور  نیلوا  )

: دیامرفیم نآرق 
، دندرکیم داهج  شالت و  صلخم ، نارای  نیا  دنتـشاد  یـصلخم  نارای  هچ  دـندوب و  یناربمغیپ  هچ  رِیثَک » َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتاق  ٍِّیبَن  ْنِم  ْنِّیَأَک  «و 

. دنکیم فیرعت  اهنآ  راثیا  زا  دراد  نآرق  ینعی  دندرک  مایق  دوخ  ریت  نیرخآ  ات  سفن و  نیرخآ  ات  دندشیمن و  تسس  دندشیمن ، هتسخ 
(8)
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: دیامرفیم نآرق 
(9 . ) يرادب یمارگ  ار  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  میهاربا  دای  يرومأم  ربمغیپ  يا  وت  درک و  يراکادف  میهاربا  َمیِهاْربِإ » ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  «و 

َمَیْرَم ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  و 
(10 . ) ینک نایب  هدش  هدیبسچ  وا  هب  هک  ییاهنخس  میرم و  مان  هک  يرومأم  وت  ربمغیپ ! يا 

: دیوگیم دناوخیم و  هضور  نآرق 
(11  ) تَرِشُح ُشوُحُْولا  اَذِإ  تَلِّطُع و  ُراشِْعلا  اَذِإ  ْتَرِّجُس و  ُراِحْبلا  اَذِإ  تَرَدَْکنا و  ُموُجُّنلا  اَذِإ  تَرِّوُک و  ُسْمَّشلا  اَذِإ 

ِّيَِأب تَِلئُـس  ُةَدُؤْوَْملا  اَذِإ   » زور نآ  دـنراذگیم ، رارف  هب  اپ  مدرم  دـیآیم و  شوج  هب  اـهایرد  دوشیم  هتفرگ  دیـشروخ  رون  هک  تماـیق  زور 
. تسا هدش  هدناوخ  هضور  مه  سمش  هروس  رد  سپ  دیتشک ؟ ار  مولظم  نیا  یهانگ  هچ  هب  هک  دوشیم  لاؤس  ( 12 « ) تَِلُتق ٍْبنَذ 

؟) درک يرادازع  دیاب  ارچ   ) يرادازع يهفسلف  مود  لصف 

مالسا بتکم  نتشاد  هگن  هدنز   - 1

يایحا يارب  راثیا ، راثن و  شـشوک ، شالت و  زا  تسا  ترابع  هک  تسا ؛ یکی  اهنآ  فدـه  دنتـسه و  دـحاو  رون  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  نیرهاط  همئا 
. تسیهلا بتکم  لصا  ندنام  هدنز  ثعاب  ناشمادک ، ره  دای  مان و  نتشاد  هگن  ور  نیا  زا  بتکم . غارچ  نتشاد  هگن  نشور  نید و 

مالـسا بتکم  نتـشاد  هگن  هدنز  رد  ییازـسب  ریثات  وا ، دای  مان و  نتـشاد  هگن  هدـنز  هک  دراد  یتیـصوصخ  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نادیهـش  رالاس  نکیل 
(13 . ) دراد

. تسا ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ءادهشلادیس  بتکم  ظفح  يارب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ءادهشلادیس  يهضور 
هدوب و هچ  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ءادهـشلادیس  بتکم  دـنمهفیمن  اًلـصا  دـیناوخن ، ار  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  ءادهـشلادیس  يهضور  دـنیوگیم  هک  یناـسک  نآ 

نیا اـهربنم ، نیا  اـب  هک  تسا  لاـس  دـصراهچ  رازه و  نـآلا  تسا .)  ) هدرک ظـفح  ار  بتکم  نـیا  اـههضور  نـیا  اـههیرگ و  نـیا  دـننادیمن 
. دناهدرک ظفح  ار  ام  اهینز ، هنیس  نیا  اهتبیصم و  نیا  اههضور ،

امهیلع یلع  نب  نیـسح  فدـه  هک  دوب  نیا  يارب  دـنامب ، هدـنز  دـیاب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  يازع  هک  دـندرک  هیـصوت  اهنآ  ( 14)
. دوب سدقم  مالسلا 

ِْهیَلَع ءادهشلادیس  ترضح  اًلـصا  ( 15 . ) دنامب هدـنز  شبتکم  دنتـساوخیم  دروآ ، دوجو  هب  ار  بتکم  کی  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
، دینکب هیرگ  دیـشاب ، هتـشاد  عمجم  هک  نیا  هب  دندرک  رارـصا  ردق  نیا  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  همئا  هک ) نیا   ) دراد ام )  ) هیرگ هب  یجایتحا  هچ  ماَلَّسلا 

. دنکیم ظفح  ار  ام  بهذم ، نیا  هک  تسنیا  يارب  دینکب ، هچ 
(16)

نید هب  توعد   - 2

تسا مالـسا  يارب  یحالـس  همانرب و  نیرتهب  هجو و  نیرتوکین  هب  نید ، يوس  هب  تسیهاگ  توعد  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  تیب  لها  يارب  يراوگوس 
رثا اـهلد  رد  دـنکیم و  باریـس  ار  هنـشت  ياـهناج  دروآیم و  شوـه  هب  یتـسم  زا  ار  ناـنادان  دـنکیم و  رادـیب  ار  ناـگدولآ  باوـخ  هک 

ياهتلصخ مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  شور  ناناملـسم ، ياهتجح  نید ، لئالد  مالـسا ، تایآ  تلاسر  ياههناشن  دراذگیم و 
دهدیم و ناشن  مدرم  هب  ار  دـنوادخ  يالعا  يهملک  اهرازآ و  رب  نانآ  ییابیکـش  ماَلَّسلا ، ُمْهیَلَع  تیب  لها  ياهتبیـصم  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  یلع 

(17 . ) دزومآیم
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مَّلَس َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تلاسر  رجا   - 3

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  مان  هب  هک  تسا  هعیـش  یلاع  رانیمـس  یِمالـسا و  میظع  عمجم  کی  ماَلَّسلا ، ُمْهیَلَع  تیب  لها  يرادازع  سلاجم 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ياهب  نارگ  هدنام  یقاب  لصا  ود  تنس ، باتک و  دنوادخ و  نامسیر  هب  نآ  رد  دوشیم و  لیکشت  شنامدود  مَّلَس و 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نامدود  یتسود  هب  ار  تلاسر  رجا  ات  دنوشیم  عمج  نایعیش  عماجم  نیا  رد  دوشیم و  هدز  گنچ  مَّلَس  َو  ِهلآ 

(18 . ) دنزاس هدنز  ار  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  تیب  لها  هیلاع  فادها  دنزادرپب و  مَّلَس 

اهنآ هار  يریگارف  ماَلَّسلا و  ُمهْیَلَع  همئا  اب  اهلد  دنویپ  ییانشآ و   - 4

. دنکیم انشآ  کیدزن و  راوگرزب  نآ  فده  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  اب  ار  ام  ياهلد  هک  تسنیا  يارب  يرادازع  سلاجم 
زا نتخادنا  هار  هب  يرادازع  ياههتـسد  ازع و  بکاوم  ندز و  هنیـس  رـس و  هب  ندرک ، هیرگ  ندناوخ ، هضور  نتـسشن ، يرادازع  سلاجم  رد 

. تسا بوخ  رایسب  دنکیم و  شوج  رپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  نادناخ  هب  تبسن  ار  یمومع  فطاوع  هک  تسیروما 
ادخ هب  لکوت  حور  نمشد ، زا  ندیـسرتن  حور  ییاروشاع ، حور  هسامح ، حور  دیاب  رفـص  مرحم و  مایا  رد  ام  زیزع  تلم  ور ) نیا  زا  ( ) 19)

. دننکب تیوقت  ناشدوخ  رد  ار  ادخ  هار  رد  هناراکادف  تدهاجم  حور  و 
فادها مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  ار  ام  ياهلد  هک  تسنیا  يارب  يرادازع  سلاجم  نیا  دنریگب . ددم  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسح  ماما  زا 

، دروخ تسکـش  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسح  ماما  هک  دـنیوگن  مهف  جـک  هدـع  کی  میریگب . ارف  ار  اـهنآ  هار  دـنکب ، انـشآ  کـیدزن و  راوگرزب  نآ 
ار یفرح  نینچ  تسا  نکمم  ینادان  ناسنا  مادـک  دـنوشب . هتـشک  ناریا  تلم  يهمه  هک  تسنیا  شیانعم  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسح  ماـما  دـنیوگن 

لکوت دوخ  يادخ  هب  دشاب ، یکتم  دوخ  هب  دسرتن ، نمـشد  زا  ینعی  دریگب ، سرد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  دیاب  تلم  کی  دنزب .
ناوت ماما  تسیوق  هدرتسگ و  رهاظ  هب  نمـشد  يهبج  رگا  دنادب  تسا ، رادـیاپان  تکوش  نیا  تسا ، تکوش  اب  نمـشد  رگا  هک  دـنادب  دـنک 

. تسا مک  شایعقاو 
(20)

رصع نایدیزی  دیزی و  هار  رکف و  ندش  روفنم   - 5

دورد تاولص و  نانآ  رب  هتشاد و  یلوت  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  تیب  لها  هب  تبـسن  دیناوخب و  اروشاع  ترایز  زور  ره  دناهدرک  شرافـس  هک  نیا  رس 
دیزی هیواعم و  زا  نخس  نونکا  مه  هن  رگ  دوش و  روفنم  ناشیا ، ِنادناعم  رکف  زرط  هک  تسا  نآ  يارب  دیئوجب ، يربت  نانمـشد  زا  دیتسرفب و 

نایدیزی دیزی و  هار  رکف و  زا  نخس  نآلا  تسین ، شیب  يا  یناد  هلابز  ناشربق  هتسب و  رب  تخر  اهنآ  دای  مان و  مینک . تنعل  ار  نانآ  ات  تسین 
. تسا رصع 

ناهج و نارگمتـس  رب  دایرف  دناهدش ، راپـسهر  منهج  هب  ضرقنم و  نانآ  هک  نآ  اب  مهیلع ،) هللا  تنعل   ) هیماینب دادیب  زا  نیرفن  نعل و  ( 21)
. تسا نکش  متس  دایرف  نیا  نتشاد  هگن  هدنز 

(22)
: تفگن درک  اعد  یهلا  هاگرد  هب  هک  یتقو  نوعرف  نز 

: تفگ هکلب  هدب  تاجن  ناینوعرف  زا  طقف  ارم  ایادخ 
(23 «. ) َنیِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ینَِّجن  ِِهلَمَع و  َو  َنْوَعِْرف  ْنِم  ینَِّجن  ِۀَّنَْجلا و  ِیف  اًْتَیب  َكَْدنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر  »

(24 . ) هدب تاجن  دنتسه  وا  دنسپان  راتفر  هئیس و  تنس  نارادفرط  هک  ناینوعرف  نوعرف و  زا  ارم  ینعی 
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قح یتسه  ماظن  رد  هک  دوب  نیا  دندرک  مایق  دندرک و  انب  ار  دوخ  هزرابم  انبم ، نامه  رب  دوب و  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نادیهش  رالاس  داقتعا  دروم  هچنآ 
. تسا تسکش  هب  موکحم  لطاب  زین  هن و  ای  دنشاب  رادروخرب  يدام  تردق  زا  هاوخ  تسا ، زوریپ 

هارمه قح  اب  هاوخ  تسا ، زوریپ  دراد  يدام  تردـق  هک  ره  هک  دوب  نیا  دـندرک ، انب  ار  ناشتموکح  انبم  نامه  رب  دوب و  نایوما  ياـنبم  هچنآ 
. دشاب قح  دنچ  ره  تسا ؛ تسکش  هب  موکحم  هن  رگ  هن و  ای  دشاب 

تلاصا دـنکیم و  هصالخ  هدام  رد  ار  ناهج  هک  یـسک  دریگیم ، تأشن  ینیبناـهج  عون  ود  زا  تسه ، هدوب و  هارمه  هک  رکف  زرط  ود  نیا 
لزع و دوعق و  مایق و  روحم  نآ  رد  دوشیم و  یقلت  تردـق  وحم  اـجنآ  تشاد  روضح  رتشیب  تعیبط ، ناـیرج  اـج  ره  دـهدیم ، هداـم  هب  ار 
دهدیم و انعم  هب  ار  تلاصا  تسا ، هدرک  میظنت  یتسه  تقیقح  ساسا  رب  ار  ینیبناهج  هک  یـسک  یلو  دـنزیم  رود  تلذ  تزع و  بصن و 

. دنروحم هدام  هک  نارگید  لابق  رد  دنروحم  قح  هورگ  نیا  دنکیم ، تکرح  قح  روحم  رد 
نایرج رد  زین  تسا و  هدـش  میظنت  قح  ِتموکح  ِساسا  رب  ناهج  رـسارس  یماود ، هن  دراد و  يرثا  هن  لطاب  یتسه ، ناهج  رد  هکنآ  هصالخ 

(25 «. ) هَّللا ِنْذِِإب  ةَرِیثَک  ًۀَِئف  ْتَبَلَغ  ۀَلِیلَق  ٍۀَِئف  ْنِم  ْمَک  ، » تسا نیمه  زین  وجگنج  نانمؤم  نخـس  دنکیم و  بوکرـس  ار  لطاب  قح  اهتموکح ،
هک دوشیم  هصالخ  نیا  رد  وا  شالت  يهمه  هکلب  درادـن ، یتشحو  هدـننک  يرای  یمک  ای  ییاهنت  زا  يو  دوب ، یـسک  اب  قح  رگا  انبم  نیا  رب 
قح هب  ققحتم  رگا  دوش  ققحتم  فصتم و  قح ، دوخ  هب  قح  تخانش  زا  سپ  دلقم و  هن  دشاب ، ققحم  قح  تخانش  رد  زین  دسانشب و  ار  قح 

دهاوخ بوکرس  ار  نآ  اًرهق  لطاب ، تخانـش  زا  سپ  دزیهرپب و  لطاب  زا  دیاب  دروخیمن و  تسکـش  زگره  تسا و  زوریپ  تباث و  اًنیقی  دش ،
. درک

اما تسا  هدام  تکرح و  ورملق  رد  طـقف  تسا  ینـالطب  رگا  زین  دوشیمن و  هصـالخ  تعیبط  روحم  رد  ناـهج  هک  تسنیا  قح  نادرم  رکفت 
اهنآ یبرجت  یسح و  یـسانش  تفرعم  لوصحم  ( 26 « ) رْهَّدـلا اَّلِإ  انُِکلُْهی  ام  ایَْحن و  َو  ُتوُمَن  اْینُّدـلا  اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ام   » دـنیوگیم هک  یناسک 

(27 . ) تسین يرگید  زیچ  تعیبط  هدام و  زج  شنیرفآ  ناهج  هک  تسنیا 

ملظ نتفریذپن  ندرکن و  ملظ  ندش ، شنم  ینیسح   - 6

سلاجم نیا  هک  ام  تسا ) هدـش  اپ  رب   ) ماَلَّسلا ُمْهیَلَع  يدـه  همئا  شرافـس  هب  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  قداص  ترـضح  رما  هب  تقو  نآ  زا  ازع  سلاجم 
هیضق ام  يابطخ  میتشاد ، هگن  هدنز  ار ) البرک  هیضق   ) ام ملظ . لباقم  رد  یگداتـسیا  مییوگیم ، ار  هلأسم  نامه  میراد  مینکیم ، اپ  رب  ار  ازع 

. گرزب یتوغاط  میژر  کی  لباقم  رد  گرزب -  نامیا  اب  کچوک -  هتسد  کی  هلباقم  هیضق  دنتشاد ، هگن  هدنز  ار  البرک 
هارمه ار  تداهـش  هب  قایتشا  دیهـش ، رب  کـشا  هک  تسا  نآ  يارب  دـناهدومن  ندرک  يرادازع  نتخیر و  کـشا  هب  ناوارف  شرافـس  هک  نیا 

وا يارب  هک  دریگیم  ار  یسک  گنر  کشا ، نوچ  دنادرگیم . اراوگ  وا  ناج  رد  ار  تداهش  معط  هدنز و  ناسنا  رد  ار  هسامح  يوخ  دراد ،
. دریذپیم متس  هن  دنکیم و  متس  هن  شنم ، ینیسح  ناسنا  ور  نیا  زا  دهدیم . زین  کشا  بحاص  هب  ار  گنر  نیمه  دوشیم و  هتخیر 

نب نیسح  صاخ  هعیش  هن  رگ  تسین و  اهنآ  رد  ینیسح  يوخ  هک  تسا  نآ  يارب  دنتـسه  يریذپ  ملظ  ای  ندرک  ملظ  رکف  هب  ياهدع  هک  نیا 
تفص يوما  مه  ملاظ  هکنانچ  تسا ، کلسم  يوما  تسا  ریذپ  ملظ  هک  یسک  نآ  دریذپیم . ملظ  هن  دنکیم و  ملظ  هن  مالسلا  امهیلع  یلع 

. دشاب هتشاد  بل  رب  ماَلَّسلا » ِْهیَلَع  نیسح  ای  ، » همزمز هک  دنچ  ره  تسا 
(28)

اهشزرا ندرکن  شومارف   - 7

ام مییوـگب  دـیاب  دـییوگب ؟ دـیهاوخیم  هچ  دـینزیم  ناترـس  هـب  دـینکیم و  نیـسح  نیـسح  هـک  اروشاـع  زور  رد  امـش  دنـسرپب  اـم  زا  رگا 
: مینکب تایح  دیدجت  میهاوخیم  لاس  ره  ام  مییوگب . ار  نامیاقآ  فرح  میهاوخیم 
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(29 « ) مُکِییُْحی اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  لوُسَّرِلل  َو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
. تسام دیدجت  زور  اروشاع  مییوگب  دیاب 

، میهد وشتـسش  ار  نامدوخ  حور  مینک ، تایح  دـیدجت  میوش ، شیـالآ  یب  كاـپ و  هدرک ، انـش  ینیـسح  رثوک  رد  میهاوخیم  زور  نیا  رد 
هب رما  سح  میهاوخیمن  ام  مینک . قیرزت  نامدوخ  هب  ون  زا  ار  مالسا  حور  میزومایب  ار  مالـسا  ینابم  يدابم و  مینک ، هدنز  ون  زا  ار  نامدوخ 

حور میهاوخیمن  دوـشب ، شوـمارف  اـم  رد  قـح  هار  رد  يراکادـف  ساـسحا  داـهج ، ساـسحا  تداهـش ، ساـسحا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 
! ندش هدیـشخب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مان  هب  دـعب  ندرک و  هانگ  هن  تساروشاع ، هفـسلف  نیا  دریمب . ام  رد  قح ، هار  رد  يراکادـف 

. دش هدیشخب  نامناهانگ  مییوگب  مینکب و  تکرش  یسلجم  رد  دعب  مینکب  هانگ 
اًعطق ام  ناهانگ  دروخب ، دـنویپ  رگا  مالـسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیـسح  حور  اب  دروخب  يدـنویپ  ام  حور  هک  دوشیم  هدیـشخب  یتقو  نآ  هانگ 

یلع نب  نیسح  سلجم  زا  یتقو ) هک  نیا   ) اما میوریمن . هانگ  نآ  لابند  رگید  هک  تسنیا  شندش  هدیشخب  تمالع  یلو  دوشیم . هدیـشخب 
مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  حور  اب  ام  حور  هک  تسنیا  هناـشن  میورب ، ناـهانگ  نآ  لاـبند  هراـبود  میور و  یم )  ) نوریب مالـسلا  اـمهیلع 

. تسا هدروخن  دنویپ 
(30)

يرادازع تارمث  موس  لصف 

هراشا

: هلمج زا  دراد  يرایسب  تارمث  اهيرادازع ، یبهذم و  مسارم  رد  تکرش 

مالسا بتکم  ظفح   - 1

. تسا تضهن  نتشاد  هگن  هدنز  دیهش ، رب  ندرک  هیرگ 
شیازج دروآ ) رد   ) راد هیرگ  تروص  هب  ار  شدوخ  ای  دـنایرگب  ار ) يرگید  ای (  دـنکب  هیرگ  شدوخ )  ) هک یـسک  تسه : تیاور  رد  اذـل 

نیا دهدیم  شدوخ  هب  راد  هیرگ  تروص  دهدیم و  نزح  لاح  کی  شتروص ، هب  هک  یسک )  ) نآ یتح  هک  تسا  نآ  يارب  تسا ، تشهب 
مامت ناخاضر ، كاواس  نیرومأم  هک  دوبن  دوخیب  دـنکیم  ظفح  ار  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسح  ماما  تضهن  دـنکیم ، ظفح  ار  تضهن  دراد  درف ) )

، دوب رومأم  ناخ  اضر  دوشب ، لئاسم  نیا  اب  فلاخم  ساسا  لصا و  رد )  ) هک دوبن  نوچمه  ناخ  اـضر  دـندرک  نغدـق  ار  يرادازع  سلاـجم 
، دندوب هدرک  هعلاطم  ار  اهتلم  لاح  هک  ام  ياهنمشد  ار ، لئاسم  دندوب  تفتلم  هک  ییاهنآ  دندوب  سانـشراک  هک  ییاهنآ  يارب  دوب  رومأم 

دـصاقم هب  دـنناوتیمن  تسه ، ملاظ  يرگاشفا  نآ  اـت  تسه و  مولظم  يارب  اهییارـس  هحون  نیا  اـت  تسه و  سلاـجم  نیا  اـت  هک  دـندیدیم 
(31 . ) دنسرب ناشدوخ 

: سفن بیذهت  ناج و  ریهطت   - 2

. تسا سفن  بیذهت  ناج و  ریهطت  رد  نآ  فرگش  رثا  یبهذم ، زکارم  رد  روضح  رگید ) دئاوف  زا  )
: دیامرفیم زکارم  نیا  دروم  رد  میرک  نآرق 

«. نیِرِّهَّطُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  اوُرَّهَطَتَی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاجِر  ِهِیف  . » دنرادیم تسود  ار  لد  يافـص  ریمـض و  ریهطت  هک  دنتـسه  ینامدرم  اجنآ  رد  هک 
(33 ( ) 32)
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مدرم نیب  رد  ماَلَّسلا  ُمهْیَلَع  تیب  لها  فراعم  رشن  يدیحوت و  فراعم  ینیبناهج و  اب  ییانشآ   - 3

عفر ناـنآ  روضح  رد  ار  شتالکـشم  دوشیم و  رادروـخ  رب  ناـملاع  اـب  ینیـشنمه  زا  مک  تسد  تفاـین ، تسد  اـهنیا  زا  کـی  چـیه  هب  رگا 
(34 . ) دوشیمن هزات  تالکشم  راتفرگ  ای  دنکیم 

ِْهیَلَع نیسح  ماما  ترضح  شیامرف  نیا  هب  ناوتیم  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نادیهش  رالاس  يرادازع  یبهذم و  مسارم  رد  تکرش  دئاوف ) رگید  هلمجزا  )
: دندومرف هک ) درک  هراشا   ) ماَلَّسلا

(35 «. ) ءاَمَلُْعلا ُۀََسلاَُجم  اًداَفَتْسُم و  اًخَأ  َو  َۀلِداَع  ًۀَّیِضَق  َو  ًۀَمَکُْحم  ًۀَیآ  عبرا : نم  هلصخ  مدعی  مل  اناتا  نم  »
، دزومایب ار  ام  تریس  تنس و  دناوخب و  ار  ام  هب  طوبرم  ياهباتک  دبای -  روضح  یبهذم  سلاجم  رد  ینعی  دیایب –  ام  يوس  هب  هک  یـسک 

(36 . ) دوشیم انشآ  يدیحوت  فراعم  ینیبناهج و  یهلا و  مکحم  تایآ  اب  هک ) نیا  اهنآ  زا  یکی   ) دوشیم دنمهرهب  هدئاف  دنچ )  ) زا

(37 . ) اوق روما و  لیدعت  زومآ و  تلادع  ياهناتساد  نتخومآ   - 4

يردارب یتسود و  بادآ  يریگارف   - 5

ارف ار  دتـس  داد و  نییآ  یتـسود و  يردارب و  بادآ  یعاـمتجا و  یگنهاـمه  دوب ، يرتنییاـپ  يهلحرم  رد  وا  كاردا  رگا  اًداَفَتْـسُم » اًـخَأ  َو  »
. دریگیم

(38)

ءاملع اب  تسلاجم   - 6

« ءاَمَلُْعلا ُۀََسلاَُجم  «و 
عفر ناـنآ  روضح  رد  ار  شتالکـشم  دوشیم و  رادروـخ  رب  ناـملاع  اـب  ینیـشنمه  زا  مک  تسد  تفاـین ، تسد  اـهنیا  زا  کـی  چـیه  هب  رگا 

(39 . ) دوشیمن هزات  تالکشم  راتفرگ  ای  دنکیم 

مدرم نیب  رد  ماَلَّسلا  ُمهْیَلَع  تیب  لها  فراعم  رشن   - 7

، سلاجم نیا  تکرب  هب  اهشناد  مولع و  دزیگنایم و  رب  ناناملـسم  ياهلد  رد  ار  فراعم  حور  ماَلَّسلا ، ُمْهیَلَع  تیب  لها  يرادازع  سلاـجم 
هب نآ  رد  هک  تسا  ماوع  مدرم  يارب  هسردـم  نیرتـهب  تفگ  ناوتیم  دوش ، ارجا  حیحـص  لوصا  يور  زا  هک  یتروـص  رد  ددرگیم و  رـشن 
هب دنرادیم و  تفایرد  ار  نایاوشیپ  نشور  ياهفدص  سلاجم  نیا  زا  دنوشیم و  انـشآ  نایاوشیپ  یلاع  راتفگ  هطـساو  هب  اهتمکح  راونا 
ارف دـنزومایب ، دـنراچان  دـنراد و  مزال  ار  هچنآ  دـنوشیم و  انـشآ  هقف  ریـسفت و  ثیداـحا و  هب  دـندرگیم و  فقاو  نوگاـنوگ  ياـهتربع 

. تسیمالسا ياهرهش  مامت  رد  مدرم  ِماوع  يارب  ياهسردم  اهنت  سلاجم  نیا  هکلب  دنریگیم ؛
(40)

دوخ ياهدرد  بئاصم و  ندش  رگ  هولج  تیمهایب   - 8

یلست رگید  ياههودنا  ربارب  رد  دنکیم و  ادیپ  نیکـست  رگید ، بئاصم  لباقم  رد  دتفیب ، ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  تیب  لها  تبیـصم  دای  هب  ناسنا  رگا 
اهنآ بئاصم  دای  هب  ناـسنا  رگا  دـنکیم و  هولج  تیمهایب  ماَـلَّسلا  ُمْهیَلَع  تیب  لـها  بئاـصم  لـباقم  رد  رگید  بئاـصم  اریز  دوشیم  هداد 

: تسا هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  همئا  ياثر  رد  هک  نانچ  دیامنیم ، شومارف  ار  دوخ  ياهجنر  اهدرد و  دشاب ،
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« هیتآلا انایازر  تنوه  تفلس و  یتلا  انایازر  مکتیزر  تسنا  »
ناسآ ار  ام  يهدنیآ  بئاصم  تخاس و  شومارف  ار  ام  هتشذگ  ياهدرد  امش  بئاصم  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نامدود  يا  ینعی 

(41 . ) دینادرگ
هک نآ  هن  تخیر ، کشا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نادیهـش  رالاس  يارب  درک و  هناهب  دـیاب  ار  يراوگاـن  خـلت و  هثداـح  ره  هک ) تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  )

هبدـن دـنزیرب و  کشا  شیوخ ، مخز  مایتلا  يارب  دـننک و  هناهب  ار  ترـضح  نآ  دوخ  تاساسحا  فطاوع و  نیکـست  يارب  هدـید ، غاد  دارفا 
ماَـلَّسلا ُمْهیَلَع  نیـسح  ماـما  ترـضح  يارب  تیزعت  یکی ، لوـصحم  اریز  تسا ! رفاو  قرف  يرادازع  هنوـگ  ود  نیا  نیب  هک ) نیا  هچ   ) دـنیامن

. دشابن رثایب  مه  البرک  زوسناج  هعقاو  نداد  رارق  هناهب  تسا  نکمم  دنچ  ره  دوخ  يارب  تیلست  يرگید  هجیتن  تسا و 
(42)

تایاور هاگدید  زا  يرادازع  مراهچ  لصف 

هراشا

يرادازع دروم  رد  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  نیموصعم  همئا  ثیداحا 
ترایز ازع و  تاسلج  نیا  ییاپ  رب  يور  يدایز  شرافـس  تسا  دوجوم  هعیـش  ربتعم  بتک  رد  هک  یثیداـحا  قبط  ماَـلَّسلا  ُمْهیَلَع  راـهطا  همئا 

. دناهتشاد ناشرونم  روبق 
تمصع و تیب  لها  زا  يوریپ  هب  دنریگیم  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  همئا  زا  ار  قالخا  عورف و  لوصا و  زا  معا  مالـسا  تاروتـسد  همه  هک  مه  نایعیش 
هک دومن ، دنهاوخ  اپ  رب  مه  هدنیآ  رد  دناهدومن و  اپرب  زورما  هب  ات  مالسا  ردص  زا  ار  تبیصم  هضور و  سلاجم و  نیا  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  تراهط 

: میزادرپیم اج  نیا  رد  ثیداحا  نیا  زا  يدادعت  هب 

: دومرف ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  یلع  ترضح   - 1

َو ْمَُهلاَْومَأ  َنُولُْذبَی  اَِننْزُِحل و  َنُونَزْحَی  اَنِحَرَِفل و  َنوُحَْرفَی  اَنَنوُرُْـصنَی و  ًۀَعیِـش  اََنل  َراَتْخا  اَنَراَتْخاَف و  ضرالا و  یلا  َعلطا  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  »
«. اَْنَیلِإ َو  اَّنِم  َِکَئلوُأ  انیف ، ْمُهَسُْفنَأ 

يرای تهج  ینایعیـش )  ) یناوریپ مه  ام  يارب  دیزگرب و  دوخ  ءایلوا  ناونع  هب  ار  ام  دومن  نیمز  هب  هجوت  تیانع و  هک  یتقو  گرزب  دنوادخ 
ام زا  نانیا  دنـشخبیم  ام  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  لاوما و  دنـشابیم و  نوزحم  اـم  مغ  رد  داـش و  اـم  يداـش  رد  ناـنآ  هک  درک  باـختنا  اـم 

(43 . ) تشگ دنهاوخ  زاب  ام  يوس  هب  دنتسه و 

: دومرف ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  نیسح  ماما   - 2

«. انبئاصم هماقا  یف  نومتهی  انئایلوال  اولوق  »
: دییوگب ام  نایعیش  ناتسود و  هب 

(44 . ) دیئامن ششوک  تمه و  ام  ياهتبیصم  ازع و  سلاجم )  ) ییاپ رب  هماقا و  رد 

: دومرف لیضف  هب  ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  قداص  رفعج  ماما   - 3

: لاق ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  هللادبع  یبا  نع  »
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؟ َنُوثِّدَُحت َو  َنوُِسلَْجت  ٍْلیَضُِفل : َلاَق 
: لاق

َجَرَخَف هَدـْنِع  اَنْرِکُذ  َْوأ  اَنَرَکَذ  ْنَم  ُْلیَُـضف  اَی  اَنَْرمَأ  اَیْحَأ  ْنَم  ُهَّللا  َمِحَرَف  ُْلیَُـضف ! اَی  اَنَْرمَأ  اُویْحَأَف  اَهُّبِحُأ  َِسلاَجَْملا  َکـِْلت  َّنِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ْمَعَن 
« رْحَْبلا َِدبَز  ْنِم  َرَثْکَأ  َْتناَک  َْول  َُهبُونُذ و  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ِبَابُّذلا  ِحاَنَج  ُْلثِم  ِِهْنیَع  ْنِم 

: تفگ لیضف  دیراد ؟ ثیدح  سلاجم  ایآ 
: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ماما  موش . امش  يادف  هلب ،

هدنز ار  ام  نخس  هک  یسک  دنک  تمحر  ادخ  لیضف ، يا  دینک . هدنز  سلاجم ) نیا  اب   ) ار ام  تاروتـسد  سپ  مراد ، تسود  ار  سلاجم  نیا 
دنوادخ دوش ، جراخ  یکـشا  هشپ  لاب  هزادنا  هب  شمـشچ  زا  سپـس  دنیوگب  شیارب  ای  دـیدوگب  ار  ام  بئاصم  هک  یـسک  لیـضف  يا  دـنک ،

. دشاب رتشیب  ایرد  فک  زا  هچ  رگا  دشخبیم  ار  وا  ناهانگ 
(45)

: دومرف ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  اضر  ماما   - 4

یکبت موی  هنیع  کبت  مل  یکبا  یکبف و  انباصمب  رکذ  نم  همایقلا و  موی  انتاجرد  یف  انعم  ناک  اـنم  بکترا  اـمل  یکب  اـنبئاصم و  رکذـی  نم  »
«. بولقلا تومت  موی  هبلق  تمی  مل  انرما  هیف  ییحی  اسلجم  سلج  نم  نویعلا و 

ای دیرگب  دوش و  نایب  شیارب  ام  ياهتبیـصم  هک  یـسک  دـشابیم و  ام  اب  تمایق  زور  دـیرگب ، نآ  رب  دـنک و  نایب  ار  ام  بئاصم  هک  یـسک 
نایب ام  نانخس  ثیداحا و  هک  یسلجم  رد  هک  یـسک  دوب و  دهاوخن  نایرگ  وا  مشچ  تسا ، نایرگ  اهمشچ  يهمه  هک  تمایق  زور  دنایرگب 

. تسا هدنز  وا  لد  دوب  دهاوخ  هدرم  اهلد  همه  هک  تمایق  زور  دنیشنب  دوشیم 
(46)

: دومرف ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  رقاب  دمحم  ماما   - 5

«. ابقُح هنجلا  یف  یلاعت  هللا  ُهَاََّوب  اَِنتَعیِش  ْنِم  ٍدَحَِأل  َْوأ  اََنل  َکُِهْتنا  ٍضْرِع  َْوأ  ُهاَنْصُِقن  اََنل  ٍّقَح  َْوأ  انل  َکفُس  ٍمدل  ًۀَْعمَد  اَنِیف  ُُهْنیَع  ْتَعَمَد  ْنَم  »
ای ام و  زا  هک  یتیثیح  يوربآ و  هدرپ  ای  هتفر ، جارات  هب  ام  زا  هک  یقح  اـی  تسا ، هدـش  هتخیر  اـم  زا  هک  ینوخ  رطاـخ  هب  اـم  هار  رد  سک  ره 

(47 . ) داد دهاوخ  رارق  تشهب  رد  دایز  ياهلاس  ار  وا  شاداپ  ناحبس  دنوادخ  دزیرب  یکشا  هرطق  هتشگ ، هدیرد  ام  نایعیش  زا  یکی 

: دومرف ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  قداص  رفعج  ماما   - 6

بَهَّذلِاب ُثیِدَْحلا  اَذَه  َبَتُْکی  ْنَأ  ُبِجَی  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث 
: ماَلَّسلا ِْهیَلَع  لاق  مث  ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  ٌداَهِج  اَنِّرِس  ُناَْمتِک  ٌةَداَبِع و  اََنل  ُهُّمَه  ٌحِیبْسَت و  اَنِْملُِظل  ِموُمْهَْملا  ُسَفَن  »

«. بَهَّذلِاب ُثیِدَْحلا  اَذَه  َبَتُْکی  ْنَأ  ُبِجَی 
تسا تدابع  ام  رطاخ  هب  وا  هودنا  تسا و  رکذ  و  نتفگ ) هللا  ناحبس   ) حیبست تسا  هدش  ام  رب  هک  یملظ  رطاخ  هب  نیگهودنا  صخـش  سفن 

: دومرف سپس  تسادخ ، هار  رد  داهج  ام  رارسا  ندناشوپ  و 
(48 . ) دوش هتشون  الط  اب  ثیدح  نیا  هک  تسا  هدنبیز  مزال و 

: دومرف ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  قداص  رفعج  اما   - 7
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: لاق هللادبع  یبا  نع  »
: لاق یکبف  هتدشنا  مث  یکبف  هتدشناف  لاق  یلع . نب  نیسحلا  یف  یندشنا  هرامعابا  ای  یل : لاق 

: لاق رادلا . نم  ءاکبلا  تعمس  یتح  یکبی  هدشنا و  تلز  ام  هللاوف 
: لاقف

هلف نیثالث ، یکباف  اًرعش  نیسحلا  یف  دشنا  نم  هنجلا و  هلف  نیسمخ ، یکباف  اًرعـش  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  یندشنا  نم  هرامعابا  ای 
نیسحلا یف  دشنا  نم  هنجلا و  هلف  هرشع ، یکباف  اًرعش  نیسحلا  یف  دشنا  نم  هنجلا و  هلف  نیرشع ، یکباف  اًرعش  نیسحلا  یف  دشنا  نم  هنجلا و 

. هنجلا هلف  یکابتف ، اًرعش  نیسحلا  یف  دشنا  نم  هنجلا و  هلف  ًارعش ، نیسحلا  یف  دشنا  نم  هنجلا و  هلف  ًادحاو ، یکباف  اًرعش 
: تفگ هرامعوبا 

: دومرف نم  هب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما 
مدناوخ رعـش  هرابود  دومن . هیرگ  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما  مدـناوخ ، رعـش  مه  نم  ناوخب . رعـش  نم  يارب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسح  ماما  يهرابرد 

: تفگ هرامعوبا  دعب  دومن . هیرگ  اًددجم  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ماما 
زا مه  ار  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ماما  تیب  لها  هیرگ  يادـص  هک  دومنیم  هیرگ  نانچ  ترـضح  نآ  مدـناوخیم  رعـش  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ماـما  يارب  تقو  ره 

. مدینشیم لزنم  نورد 
: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما  دعب 

يهرابرد سک  ره  تسا و  تشهب  وا  شاداـپ  دـنایرگب ، ار  رفن  دیوگب و 50  رعـش  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسح  ماما  يهرابرد  سک  ره  هرامع  وبا  يا 
. تسا تشهب  وا  شاداپ  دنایرگب ، ار  رفن  دیوگب و 30  رعش  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح  ماما 

ماما يهرابرد  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  تشهب  وا  شاداـپ  دـنایرگب ، ار  رفن  کـی  اـی  رفن و  اـی 10  رفن  دیوگب و 20  رعـش  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسح 
. دشابیم تشهب  وا  دزم  دریگب ، دوخ  هب  ازع  تلاح  ای  دیرگب و  دوخ  دیوگب و  رعش  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح 

(49)

: دومرف مَّلَس  َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دمحم  ترضح   - 8

تلاق اًدیدش و  ءاکب  همطاف  تکب  نحملا  نم  هیلع  يرجی  ام  نیسحلا و  اهدلو  لتقب  همطاف  هتنبا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یبنلا  ربخا  اّمل  »
هب مزتلی  نم  و  هیلع ؟ یکبی  نمف  تبا  ای  تلاق : واه  ءاکب  دتـشاف  ٍیلع ، نم  کـنم و  ینم و  لاـخ  ناـمز  یف  لاـق  کـلذ ؟ نوکی  یتم  تبا  اـی 

؟ هل ءازعلا  هماقا 
، ٍلیج دـعب  اًلیج  ءازعلا  نوددـجی  یتیب و  لها  لاجد  یلع  نوکبی  مهلاجر  یتیب و  لها  ءاسن  یلع  نوکبی  یتما  ءاسن  نا  همطاف ، ای  یبنلا : لاقف 

هانلخ وا  هدیب و  انذـخا  نیـسحلا  باصم  یلع  مهنم  یکب  نم  لک  لاجرلل و  عفـشا  انا  ءاسنلل و  تنا  نیعفـشت  همایقلا  ناک  اذاف  ٍهنـس . لک  یف 
. هنجلا

(50 «. ) هنجلا میعنب  هرشبتسم  هکحاض  اهناف  نیسحلا  باصم  یلع  تکب  نیع  الا  همایقلا  موی  هیکاب  نیع  لک  همطاف  ای 
دوشیم دراو  ترـضح  نآ  رب  هک  یبئاصم  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  دعب  دومن  يدیدش  هیرگ  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  همطاف  ترـضح  درک ، نایب  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  همطاف  ترـضح  يارب 
؟ تسا ینامز  هچ  رد  هعقاو  نیا  مردپ  دومن ، لاؤس  مَّلَس 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ 
: دومرف دش و  رتشیب  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  همطاف  ترضح  هیرگ  میتسین ، ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  وت و  نم و  هک  دوشیم  عقاو  هثداح  نیا  ینامز  رد 
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؟ دنکیم اپ  رب  مرسپ  يارب  ازع  سلاجم  یسک  هچ  و  درک ؟ دهاوخ  هیرگ  منیسح  رب  یسک  هچ  سپ  مردپ 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 

اپ رب  لاس  ره  ار  يرادازع  نیا  دننکیم و  هیرگ  متیب  لها  نادرم  رب  متما  نادرم  دـننکیم و  هیرگ  متیب  لها  نانز  رب  نم  تما  نانز  همطاف  يا 
. دننکیم

رب نم  تما  زا  سک  ره  نادرم و  يارب  مه  نم  ینکیم و  تعافـش  متما  نانز  يارب  وت  تماـیق  زور  هک ) تسنیا  اـهيرادازع  نیا  شاداـپ  (و 
. داب یتشهب  ياهتمعن  هب  وا  رب  تراشب  تسا و  نادنخ  تمایق  زور  مشچ  نیا  دشاب ، هدرک  هیرگ  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح  تبیصم 

: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  رفعج  ماما   - 9
: دیوگیم يوار 

ار وا  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  ماـما  رـضحم  هب  دوب  رعاـش  هک  ناـفع  نب  رفعج  میدوب ، ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  قداـص  ماـما  روضح  رد  هفوـک  مدرم  زا  یهورگ  اـم 
: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ماما  دعب  داد . رارق  دوخ  کیدزن 

: تفگ رعاش  رفعج ، يا 
. دنک امش  يادف  ارم  دنوادخ  هلب 

: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ماما 
: تفگ رفعج  ییوگیم ؟ ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح  ماما  مدج )  ) يهرابرد بوخ  رعش  امش  هک  هدیسر  نم  هب  عالطا 

. هلب
: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ماما 

. ناوخب رعش  میارب 
: تفگ رعاش 

: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما  دعب  دندومن ، هیرگ  هب  عورش  نایفارطا  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  ماما  مدناوخ ، رعش  نم 
بجوا دقل  رثکا و  اَْنیََکب و  اَمَک  اْوََکب  ْدََقل  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  نیسحلا  یف  کلوق  نوعمسی  انهه  نوبرقملا  هللا  هکئالم  تدهش  دقل  هللا  رفعج و  ای  »

. کل هللارفغ  اهرساب و  هنجلا  هتعاس  یف  رفعج  ای  کل  یلاعت  هللا 
: ماَلَّسلا ِْهیَلَع  لاقف 

: لاق َكُدیِزَأ ؟ َالَأ  رفعج  ای 
: ماَلَّسلا ِْهیَلَع  لاق  يِدِّیَس . اَی  ْمَعَن 

(51 «. ) َهل َرَفَغ  َو  َۀَّنَْجلا  َُهل  ُهَّللا  َبَجْوَأ  اَّلِإ  ِِهب  یَْکبَأ  َو  یَکَبَف  اًْرعِش  ِْنیَسُْحلا  ِیف  َلاَق  ٍدَحَأ  ْنِم  اَم 
يروط نامه  دندینش ، ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح  ماما  يهرابرد  ار  وت  رعـش  دندوب و  دهاش  اجنیا  دنوادخ  برقم  ناگتـشرف  مسق ، ادخ  هب  رفعج  يا 

تناهانگ داد و  رارق  لماک  تشهب  ار  وت  شاداپ  دنوادخ  دندرک و  هیرگ  ام  زا  رتشیب  اهنآ  هکلب  دنتسیرگ  مه  ناگتشرف  میدرک ، هیرگ  ام  هک 
. دیشخب ار 

: دومرف رفعج  هب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ماما  دعب 
؟ منک نایب  تیارب  رتشیب  باوث  یهاوخیم 

: تفگ رفعج 
. هلب

: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ماما 
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ار شناهانگ  دومن و  دهاوخ  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دنایرگب  دـیرگب و  دـیوگب و  رعـش  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسح  ماما  يهرابرد  سک  ره 
. دیاشخبیم

ذخآم عبانم و 

لاس 1380. مهدجه /  پاچ  ریبکریما /  تاراشتنا  نیعم /  دمحم  رتکد  یسراف /  گنهرف 
یسراف هب  یبرع  رصاعم  گنهرف  باتک و 

. يدلج  110 هیمالسالا /  بتکلاراد  تاراشتنا  یسلجم /  رقاب  دمحم  همالع  راْونَالاراِحب / 
. نارهت هاگشناد  نارهت 1377 /  ادخهد /  ربکا  یلع  ادخهد /  همان  تغل 

دنفسا 1384. مشش /  پاچ  ءارسا /  رشن  زکرم  یلمآ /  يداوج  هللا  تیآ  نافرع /  هسامح و 
.1385 مراهچ /  پاچ  ینیمخ /  ماما  راثآ  رشن و  میظنت  هسسوم  ینیمخ /  ماما  رون /  هفیحص 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  نیسح  ماما  يرادازع  تداهش و  يهفسلف 
هام 1380. يد  ما /  یس  پاچ  اردص /  تاراشتنا  يرهطم /  یضترم  دیهش  داتسا  ینیسح /  هسامح 

هامرذآ 1384. موس /  پاچ  ءارسا /  رشن  زکرم  یلمآ /  يداوج  ینیسح /  تضهن  وترپ  رد  لقع  ییافوکش 
. مهدزای پاچ  ترجه /  تاراشتنا  یمق /  سابع  خیش  لامآلا /  یهتنم 

.1364 يوضر /  سدق  ناتسآ  یمالسا /  ياهشهوژپ  داینب  يدادغب /  يربکع  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم /  خیش  ِیلاَمَا 

تشونیپ

ص ج 3 ، ْنیَحیِحَّصلا ، كَرْدَتْسُم  ص 262 ، ج 3 ، هسمخلا ، لئاضف  ص 221 ، ج 6 ، لاّمعلا ، ُْزنَک  ص 307 ، ج 2 ، يذِمِرت ، حیحص  ( - 1)
ص 19 و ص 130. ج 2 ، َۀباَغلا ، دْسُأ  177 و 

ج 2 ص 2298 نیعم ، دمحم  یسراف  گنهرف  ( - 2)
ص 473 شون ، رذآ  شاترذآ  یسراف ، هب  یبرع  رصاعم  گنهرف  باتک و  ( - 3)

ادخهد ج 10 ص 15857 همان  تغل  ( - 4)
راْونَالاراِحب ج 10 ص 114 ( - 5)

.23 يروشلا /  ( - 6)
.57 ناقرف /  ( - 7)

.146 نارمع /  لآ  ( - 8)
.41 میرم /  ( - 9)

16 میرم /  ( - 10)
ات 5.  1 ریوکتلا /  ( - 11)
8 و 9. ریوکتلا /  ( - 12)

ص 310 یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  نافرع ، هسامح و  ( - 13)
ص 69. ج 8 ، رون ، هفیحص  ( - 14)

ص 81. ج 1 ، يرهطم ، یضترم  ینیسح ، هسامح  ( - 15)
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ص 217. ج 10 ، رون ، هفیحص  ( - 16)
ص 112. ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  نیسح  ماما  يرادازع  تداهش و  يهفسلف  ( - 17)

111 صص 110 -  نامه  ( - 18)
1373  / 3 خیرات 17 /  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  زا  ییاهزارف  ( - 19)

1371  / 4 خیرات 10 /  نامه ، ( - 20)
.311 صص 310 -  نافرع ، هسامح و  ( - 21)

ص 173. ج 21 ، رون ، هفیحص  ( - 22)
.11 میرحت /  ( - 23)

ص 311. نافرع ، هسامح و  ( - 24)
.249 هرقب /  ( - 25)
.24 هیثاج /  ( - 26)

.60 صص 55 -  یلمآ ، يداوج  ینیسح ، تضهن  وترپ  رد  لقع  ییافوکش  ( - 27)
.312 صص 311 -  نافرع ، هسامح و  ( - 28)

.24 لافنا /  ( - 29)
.43 صص 35 -  يرادازع ، نییآ  ، 189 صص 187 -  ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( - 30)

ص 31. ج 10 ، رون ، يهفیحص  ( - 31)
.8 هبوت /  ( - 32)

ص 249. ینیسح ، تضهن  وترپ  رد  لقع  ییافوکش  ( - 33)
ص 247. نامه ، ( - 34)

ص 247. ینیسح ، تضهن  وترپ  رد  لقع  ییافوکش  ص 195 و  ج 44 ، راْونَالاراِحب ، ( - 35)
ص 247. نامه ، ( - 36)
ص 247. نامه ، ( - 37)
ص 247. نامه ، ( - 38)
ص 247. نامه ، ( - 39)

.114 صص 113 -  يرادازع ، تداهش و  هفسلف  ( - 40)
ص 115. نامه ، ( - 41)

.47 صص 43 -  يرادازع ، نییآ  ص 234 و  ینیسح ، تضهن  وترپ  رد  لقع  ییافوکش  ( - 42)
راْونَالاراِحب ج 44 ص 287 ( - 43)

شیوخ تیب  لها  اب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ترضح  عادو  لامآلا  یهتنم  ( - 44)
ص 282. ج 44 ، راْونَالاراِحب ، ( - 45)
ص 278. ج 44 ، راْونَالاراِحب ، ( - 46)

ح 5. سلجم 22 ، دیفم ، خیش  ِیلاَمَا ، ( - 47)

ح 3. سلجم 40 ، دیفم ، خیش  ِیلاَمَا ، ( - 48)
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ص 282. ج 44 ، راْونَالاراِحب ، ( - 49)

ص 293. ج 44 ، راْونَالاراِحب ، ( - 50)

ص 283. ج 44 ، راْونَالاراِحب ، ( - 51)

يراوگوس تیمها  ای  يرادازع  هفسلف  . 3

باتک تاصخشم 

يراوگوس تیمها  ای  يرادازع  هفسلف  ناونع : 
( رگ فیصوت  () (ع یلع نب  نیسح  موس  ماما  ناگدنروآدیدپ : 

( روآدیدپ ) یمساق همیکح 
یمساق همیکح  رشان : 

نتم عون : 
هلاقم  : سنج

یکینورتکلا
یسراف نابز : 

[1] اه يراوگوس  رگفیصوت : 
یگنهرف ياهشزرا 

همدقم

، دوخ نامز  رد  یناوارف  ياـهریثأت  ببـس  هک  داـتفاقافتا ، زیگناروش  ياهساـمح  گرزب و  ياهثداـح  رـشب ، یناگدـنز  خـیرات  زا  یعطقم  رد 
ماگ یعامتجاو  یـصخش  داعبا  مامت  رد  يزاسون  ینوگرگد و  حالـصا ، فدـه  اـب  ع )  ) نیـسح ماـما  . دـیدرگ رـضاح  رـصع  اـت  روط  نیمه 

، تسا خـیرات  لوط  رد  بان ، نید  يراگدـنام  يارب  ناشیا  شـالت  ماـمتها و  هدـننک  ریـسفت  زین  ترـضح  نآ  شنم  شور و  هار و  تشادرب ؛
نییآ موادتببس  هک  یتکرح  دیرفآ ، میظع  ینوگرگد  کی  يارب  ار  نآ  ماما  هک  تسا  یحالصا  تکرح  کی  رولبت  البرک  گرزب  هسامح 
سپـس و  ع )  ) یلع ماما  و  ص )  ) نانآ متاخ  هژیو  هب  ناربمایپ ، اروشاع ، هسامح  ققحت  زا  لبق  اـما  . تشگ رـشب  خـیرات  لوط  رد  ص )  ) ربماـیپ

يراوگوس ازع و  سلاجم  شدای  هب  هتـسویپ  دندرک و  هیرگ  مامه  ماما  نآ  رب  اروشاع ، هثداح  ناگدنامزاب  یمامت  و  ناماما : همه  نآ ، عوقو 
و ص )  ) ادخلوسر ارچ  تسیچ ؟ نتخیر  کشا  يرادازع و  هفـسلف  هک  تسا  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  ددصرد  هلاقم  نیا  نونکا  دـندومن . اپرب 

رفص مرحم و  ياههام  رد  نایعیـش  هژیو  هب  ناناملـسم ، ارچ  و  دنتـسیرگیمشنارای ؟ و  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  گوس  رد  موصعم  ناماما 
تـسا نیا  تفرگ  دهاوخ  رارق  یـسررب  قیقحت و  دروم  شهوژپ  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن  ؟ دـننکیم اپرب  يرادازع  مسارملاس  مایا  رد  هکلب 

ياهشیدنا هچ  هیاس  رد  نادیهش ، رالاس  يارب  يرادازع  مسارم  نیا  و  ددرگیم ؟ ادخ  نید  دیحوت و  يایحا  ببس  رفـص  مرحم و  هنوگچ  هک 
شنارایهمه یلع و  نب  نیـسح  ییاروشاع  ماـیق  فادـها  تمکح و  هب  یتفاـی  هر  یعرـش و  نیزاوم  هب  لـمع  رد  نارادـنید  ماکحتـسا  ببس 

هک هنوگ  ناـمه  هک  دیـسر  میهاوخ  هتکن  نیا  هب  يرادازع  یعاـمتجا  تاریثأـت  یـسررب  ییاور و  یخیراـت و  دـهاوش  ناـیب  زا  سپ  ؟ دوشیم
بجوم دیواج  هرطاخ  نآ  يروآدای  تشادگرزب و  تسا ، هتـشاد  مدرم  تیاده  هار  ندـش  نشور  رد  ياهدـننک  نییعت  شقن  اروشاع  هثداح 

یعامتجا يدرف و  تارمث  تاکرب و  زا  هعماج  دنـشوکب و  رون  نایهار  نآ  زا  يریذپ  وگلا  رد  یمالـسا  هژیو  هب  يرـشب  هعماج  هک  ددرگیم 
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. دندرگ دنمهرهب  نآ 

؟ میرادب یمارگ  ار  اروشاع  هثداح  دیاب  ارچ 

یناسنا ره  ؟ مینک اپرب  نآ  يارب  یمـسارم  میرادهگن و  هدنز  ار  زیگنامغ  هسامح  نآ  دای  نرق ، هدراهچ  هب  کیدزن  تشذگ  زا  دعب  دـیاب  ارچ 
زا يرایسب  دشاب . هتـشاد  یمیظع  راثآ  نآ  هدنیآ  تشونرـس و  رد  دناوتیم  ینییآ  هعماج و  ره  هتـشذگ  ثداوح  هک  دباییم  رد  یگداس  هب 

ار نآ  فادـها  بتارم و  يزاسزاب  يرگنزاب و  اب  دـنناوتیم  دـناهدوب ، راـکنا  لـباق  ریغ  یتاـکرب  راـثآ و  ياراد  دوخ  ياـج  رد  هک  ثداوح 
، دـنراذگیم مارتحا  اهنآ  هب  و  دـننکیم ؛ دای  دوخ  هتـشذگ  ثداوح  زا  هک  تسا  موسرم  يرـشب  عماوج  همه  رد  . دـنبایب هعماج  رد  هراـبود 

نیا دنیامنیم ، روظنم  یتشادـگرزب  ياهنییآ  دوخ  ینید  یلم و  نانامرهق  ناعرتخم و  نادنمـشناد و  تشادـگرزب  يارب  ملاع  يالقع  هکلب 
یهاگ نیا ، رب  نوزفا  . دـهدیم خر  دوشیم ، ریبعت  یـسانشقح  ّسح  هب  نآ  زا  هک  يرطف  ياههتـساوخ  نیرتسدـقم  زا  یکی  ساسا  رب  راک 

هـسامح مسارم  اهيرادازع و  زا  فده  نیاربانب  دوشیم ، نآ ، عوقو  دننامه  يریثأت  ببـس  اهنآ  یعقاو  دـیدجت  دـننامه  اههرطاخ ، نآ  دای 
رد يرادازع  اروشاع و  نتشاد  یمارگ  هجیتن  رد  تسا . ع )  ) نیسح ماما  نینوخ  مایق  هب  ندیشخب  رارمتـسا  اروشاع و  هفـسلف  يایحا  اروشاع ،

نتـشاد و هگن  هدنز  بجوم  اروشاع  تضهن  نتـشاد  هدـنز  ایحا و   - 1: هلمجزا تسا  هدوب  يدنمـشزرا  دیفم و  ياهرثا  ياراد  خـیرات  لوط 
يرادازع  - 2. تسا راثیا  هسامح و  حور  هدـنهد  شرورپ  هدـننک و  تیبرت  تساه و  توغاط  ربارب  رد  بالقنا  ماـیق و  بتکمیمئاد  جـیورت 

رد تکرش  دیهـش  رب  هیرگ  : » يرهطم دیهـش  داتـسا  ریبعت  هب  تسارگمتـس و  هب  ضارتعا  رگبالقنا و  مولظم  اب  یفطاع  مکحم  دنویپ  یعون 
داجیا ییادـج  بتکم ، هعماج و  یحور  دـنویپ  نایم  دـناوتن  نورق  تشذـگ  دوشیم  ببـس  اروشاع  نتـشاد  هگن  هدـنز   - 3 .« تسوا هسامح 

اهفرـصت و زا  راگزور  مخ  چیپ و  رد  ار  بتکم  دنـشاب و  ناما  رد  نانمـشد  تافارحنا  تاریثأت و  زا  مالـسا  تما  دوشیم ، ببـس  و  دیامن ،
رپ خیرات  اب  ار  نانآ  هطبار  ات  دنشوکیم  یمالـسا  ياهتلم  يدوبان  يارب  نارگرامعتـسا  هک  تسا  ور  نیمه  زا  دیامن و  تظفاحم  اهتعدب 

راثآ زا  ياهشوگ  دمآ ، ملق  هب  نونکات  هچنآ  . دـنروآ مهارف  ار  دوخ  گنهرفياقلا  هنیمز  الخ ، داجیا  اب  ات  دـنیامن  عطق  مالـسا  ردـص  راختفا 
 - 1: زا دـنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  يرایـسب  یتیبرت  هدـنزاس و  ياههفـسلف  تسا ، ادهـشلادیس  هژیو  هب  ناماما : رب  يرادازع  یعاـمتجا 

ییانشآ ؛3 -  نیتسار ياهوگلا  تما و  نیب  یفطاع  قیمع  دـنویپ  ؛2 -  ییوج تقیقح  راثیا و  یبلطتداهـش ، یگدازآ ، بالقنا ، حور  ماهلا 
. سفن هیکزت  حور و  شیالاپ  ؛4 -  ینید فراعم  اب  مدرم  ياههدوت 

ینیسح سلاجم  يرازگرب  ترورض 

هراشا

سلاـجمب مکیلع  :» دـیامرفیم ص )  ) ربماـیپ تسا ، هدـش  ینید  سلاـجم  لیکـشت  يارب  يداـیز  دـیکأت  موصعم : ناـماما  ینارون  نانخـس  رد 
ۀنجلا ضایر  اوعترا  :» دیامرفیم رگید  ياج  رد  دینک و  تکرش  اهنآ  رد  دیهد و  لیکـشت  ار  ینید  سلاجم  هک  تسا  مزال  امـش  رب  رکذلا ».
دندرک لاؤس  دیوش . رـضاح  نآ  رد  دـیدرک ، دروخرب  تشهب  ياهغابهب  هاگره  رکذـلا ». سلاجم  لاق : ۀـّنجلا  ضایر  ام  هّللا  لوسر  ای  اولاق :

ع)  ) اضر ماما  . دوش هدنزنیـسح  ماما  تیب و  لها  ادـخ و  دای  اهنآ  رد  هک  یتاعامتجا  رکذ و  سلاجم  دومرف : تسیچ ؟ تشهب  ياـهغاب  هک 
نآ رد  ام  رما  هک  دنک  تکرش  یسلجم  رد  هک  یسک  ره  بولقلا ». تومی  موی  هبلق  تمی  مل  انرما  هیف  ییحی  اسلجم  سلج  نم  : » دندومرف زین 

دصراهچ رازه و  نالا  :» دیامرفیم هراب  نیا  رد   1 ینیمخ ماما  ترـضح  . دریمیمن تسا ، هدرم  اهلد  هک  يزور  نآ  رد  شلد  دوشیم ، هدنز 
، دـش نایب  هچنآ  هب  هجوت  اب  .« دـناهدرک ظفح  ار  ام  اهینز  هنیـس  نیا  اب  اهتبیـصم و  نیا  اـب  اـههضور و  نیا  اـب  اـهربنم ، نیا  هک  تسا  لاـس 

: تسا سلاجم  نیا  دیاوف  دش ، نایب  هچنآ  زا  رتزیمآ  تلالد  تسا . نشور  يراوگوس  سلاجم  يرازگرب  ترورض 
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مدرم تیاده 

ماـجنا ملع  هب  لـهج  زا  روـن و  يوـس  هب  تاـملظ  زا  ناـسنا  نداد  تکرح  اـب  تیادـه  تسا . مدرم  تیادـه  یهلا  ناربماـیپ  یماـمت  تلاـسر 
تهج و اما  دزاس ، يوق  ار  ناسنا  شرگن  دـناوتیم  لقع  دـشاب . وا  رگتیادـه  دـناوتیمن  ییاـهنت  هب  ناـسنا  لـقع  رگید  يوس  زا  دریذـپیم .

نیا تسین . زین  یلقع  كاردا  هزوح  هطیحرد و  تسین ، لـقع  فلاـخم  هچ  رگا  ناـهج  یقیقح  ینید و  لـئاسم  زا  يرایـسب  شرگن و  يوـس 
تهج روظنم  هب  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  . دریذـپیم تروص  یهلا  ناربمایپ  طسوت  یلقع  تاکاردارب  دـیکأت  نینچمه  شرگن و  تهج  يوس و 

ینادرگرـس راـچد  قساـف  ناـمکاح  نانمـشد و  یتاـغیلبت  يوهاـیه  رد  مدرم  هک  درک  هدـهاشم  یتـقو  اریز  تفرگ ، تروـص  مدرم  هب  نداد 
سلاجم . دنوش تیاده  رون  تقیقح  يوس  هب  یهارمگ  تلالـض و  تریح  زا  مدرم  ات  دهدب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  دش  رـضاح  دـناهدش ،

تسد و شیوخ  گنهرف  جیورت  اب  يراد ، هیامرس  ياهماظن  هک  یناهج  رد  هک  دنتسه  اراد  ار ، تلاسر  نیمه  زین  ع )  ) نیسح ماما  يرادازع 
سلاجم هدـش  ناسنا  زورما  یگدـنز  رد  تیونعم  الخ  ببـس  و  تسا ، هتـسب  یناسفن  ياـهاوه  توهـش و  ِریجنز  لـغ و  اـب  ار  اـهناسنا  ياـپ 

هب نداد  الج  تیونعم و  زج  يزیچ  دـهدیم ، خر  سلاجم  نیا  رد  هچنآ  ددرگ . اهتوهـش  دـیق  زا  ناسنا  ییاهر  يرادـیب و  ثعاـب  ینیـسح 
. تسین هتسخ  ياهحور 

لماک ناسنا  ندناسانش 

رد سلاجم  نیا  بطاخم  ور  نیا  زا  تسا . ترـضح  نآ  مایق  فادـها  تافـص و  فاـصوا و  دوشیم  داـی  ینیـسح  سلاـجم  رد  رتشیب  هچنآ 
تیناسناو تما  حالصا  يارب  هکلب  بعل ، وهل و  يور  زا  ای  سفن و  ياوه  ببس  هب  هن  هک  تسا  ياهتسراو  لماک و  ناسنا  نیسح  هک  دباییم 

هک دوشیم  ییاهناسنا  يارب  يزاسوگلا  ببـس  شنارای  ترـضح و  نآ  يروآدای  ناـس  نیدـب  تشاذـگ . صـالخا  قبط  رد  ار  دوخ  ناـج 
ياـهوگلا زا  باـن  ياـهوگلا  هک  ددرگیم  ببـس  دوـش ، رازگرب  حیحـص  تروـص  هب  يرادازع  سلاـجم  رگا  . دنونـشیم ار  وا  تشذـگرس 

رارکت شیافواب  ناروای  ماما و  هرطاخ  نیاربانب  ددرگ ، هعماج  رد  یهلا  ياـهشزرا  ماکحتـسا  بجوم  ياهنوگ  هب  دوش و  هتخانـش  شزرایب 
. تسا سلاجم  نیا  دمایپ  لماک ، ناسنا  نداد  رارق  وگلا  تخانش و  يرادافو و  دوشیم و  رکذتم  ار  خیرات 

هعماج رد  تیونعم  داجیا 

تیونعم و زا  شیوخ  تالکـشم  یپ  رد  هک  یناسنا  هعماـج  هک  تسا  نیا  تسا ، بترتم  يرادازع  سلاـجم  يرازگرب  رب  هک  يرثا  نیرتمهم 
رارق افص  تیونعم و  زا  يوج  رد  نامز  زا  یتدم  رد  نایعیش  دبایب و  يرگید  ياوه  لاح و  یتدميارب  لقاال  تسا ، هتشگ  رود  نطاب  يافص 

حالـصا و يوس  هب  هعماج  نآ  یپ  رد  ات  ددرگیم  یهلا  تمحر  هب  دـیما  سرت و  تیوقت  لد و  ياـیحا  يزاـس و  هدـنز  ببـس  دـنریگیم و 
تشذـگ و زا  سپ  دـنزادرپیم ، يرادازع  هب  تین  صولخ  اب  یتسرد و  هب  هک  نانآ  نیاربانب  دور . شیپ  هب  بان  يدام  يونعم و  یگدـنزاس 

يواکجنک . درک دـهاوخ  ادـیپ  ، راکنا لـباق  ریغ  يدـشر  ناـنآ  تیونعم  شنیب و  دـننکیم و  ادـیپ  ییادـخ  یتیـصخش  تاـیونعم ، نیا  رارکت 
ماما فادـها  هب  ندیـسر  هجیتن  رد  يراوگوس و  مسارم  يرازگرب  لیلد  نانآ ، نتفایرد  و  مسارم ، نیا  يرازگرب  هرابرد  ناناوجون  ناناوج و 

ناـسنا هب  یتخانـش  ناور  رظن  رگا  . تشاذـگ دـهاوخ  لد  رد  قیمع  يریثأـت  هدارا ، نودـب  ترـضح ، نآ  تیـصخش  تخانـش  و  ع )  ) نیـسح
، دریذپب دمهفب و  ار  یبلطم  ناسنا  یتقو  تفرعم : تخانش و  لماع   - 1: دنرثؤم ام  هناهاگآ  راتفر  رد  هدمع  لماع  ود  دید  میهاوخ  مینکفیب ،

لماع  - 2. دشاب یقیقح  تخانـش  رب  ینتبم  هک  دوب  دـهاوخ  راگدـنام  یلمع  تشاذـگ و  دـهاوخ  ییازـسب  ریثأت  وا  راتفر  رد  تخانـش  ًاعطق 
، تاـساسحا رگید  ریبعت  هب  هزیگنا و  لـماع  دراد ، ریثأـت  تخانـش  زا  رتشیب  اـم  راـتفر  رد  هک  يرگید  لـماع  دـیاش  تـالیامت : تاـساسحا و 

شقن ناسنا  نتخیگنارب  رد  یلـصا  لماع  هک  میباییم  رد  مینکیم  لیلحت  ار  اهناسنا  راـتفر  هاـگره  . دـشاب اـهلیم  اـهشیارگ و  تـالیامت ،
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تداعس رد  نآ  مهم  شقن  و  ع )  ) ءادهشلا دیس  ِتکرح  ِتخانش  زا  دعب  تسا . تاساسحا  لیامت و  هزیگنا و  لماع  هک  تسا  هتـشاد  یـساسا 
هار ندومیپ  هب  ارام  يراوگوس  مسارم  رد  هرطاخ  نآ  ندروآ  دای  هب  اما  تسین ، نیرفآ  تکرح  تخانش ، اهنت  هک  میوشیم  هجوتم  اهناسنا ،

نامرف یـسوم  هب  دـنوادخ  یتقو  مینک : تقد  هتکن  نیا  هب  لمع  رد  مسجت  رثا  ندـش  نشور  يارب  . درادیم او  ناـنآ  نداد  رارق  وگلا  ناـنآ و 
هلمج اب  هرابود  یلو  دنک  تاجانم  ادخ  اب  روط  هوک  رد  بشیس  یسوم  هک  دوب  نیا  ادخ  هدعو  هدارا و  هلیل ) نیثالث  یسوم  اندعاو  و  : ) داد

نآ درک و  هدافتـسا  تصرف  نـیا  زا  يرماـس  دنتـشادن و  ربـخ  زور  هد  نـیا  زا  مدرم  دـش . هدوزفا  نآ  هـب  رگید  زور  هد  رـشعب ،) اـهانممتا  (و 
زا يرایسب  تسا ، یسوم  امش و  يادخ  نیا  یـسوم ) هلا  مکهلا و  اذه  : ) تفگ درک و  توعد  نآ  شتـسرپ  هب  ار  مدرم  تخاس و  ار  هلاسوگ 

تموق نایم  رد  هک  درک  یحو  یـسوم  هب  دـنوادخ  دـندومن . هدجـس  هلاسوگ  لباقم  رد  هدرکن و  شوگ  نوراه  ياهفرح  هب  لیئارـسا  ینب 
هک ياهنوگ  هب  دش . ینابـصع  دنتـسرپیم ، هلاسوگ  مدرم  دید  ات  تشگرب و  یـسوم  زور  هد  تشذگ  زا  دعب  تسا . هداد  خر  ياهعقاو  نینچ 

ار نوراه -  شردارب -  رـس  تخادـنا و  يرانک  هب  ار  حاولا  هیلا ) هرجی  هیخا  سأرب  ذـخا  حاولالا و  یقلا  و  :) درک باترپ  يرانک  هب  ار  حاولا 
هتکن نیا  هب  هجوت  روظنم  »؟ دـنوش هارمگ  مدرم  يداد  هزاـجا  ارچ  درک : تساوخزاـب  ار  وا  دیـشک و  دوـخ  يوـس  هب  تینابـصع  اـب  تفرگ و 

هک دید  تشگزاب و  هک  ینامز  اما  دـشن ، رهاظ  وا  رد  بصغ  راثآ  دـناهدش ، تسرپ  هلاسوگ  تموق  یـسوم  يا  هک  دـمآ  یحو  یتقو  تسا ،
هب دوشیم ، تاساسحا  ِکیرحت  ثعاب  نتسیرگ و  ببـس  يراوگوس  مسارم  . دیامن لمحت  تسناوتن  تفـشآرب و  دنتـسرپیم ، هلاسوگ  نانآ 

افیا ار  يرادازع  شقن  دناوتیمن ، اروشاع  هعقاو  هناملاع  یـسررب  ثحب و  اهنت  نیاربانب  درادـن . يرثا  نانچ  ندـناوخ  نتـسناد و  هک  ياهنوگ 
. دیامن کیرحت  ار  مدرم  تاساسحا  هک  دیآ  دوجو  هب  ییاههنحص  عامتجا  رد  دیاب  هکلب  دنک ،

تدحو داجیا 

ماما ناوریپ  هک  دوشیم  ببـس  يرادازع  مسارم  تسا ، ناهج  فلتخم  للم  اههقرف و  زا  ناناملـسم  هدنروآدرگ  جح ، هوکـش  رپ  مسارم  رگا 
. دنوش لد  کی  دنتسه ، توافتم  ياهشنیب  اب  فلتخم و  ياهداژن  زا  هک 

يریگ تربع 

فوطعم شیوخ  هعماج  هب  ناگدنونـش  نهذ  دوشیم ، نییبت  راگزور  نآ  تارکنم  تاـفارحنا و  اـهملظ ، ـالبرک ، هعقاو  يروآداـی  رد  یتقو 
رد درادینیسح ، یتموکح  رگا  هک  دیآیمرب  ددص  رد  راگزور  نآ  اب  دوخ  رصع  هسیاقم  اب  و  دهدیم ، رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  ددرگیم و 

شیوخ و ياوشیپ  ِرای  رگا  هک  دنریگیم  تربع  رادازع  مدرم  . دتسیاب نآ  ربارب  رد  هتسشن ، دنـسَم  رب  ملاظ  یمکاح  رگا  دشوکب و  نآ  ظفح 
داسف لطاب و  لباقم  رد  هنوگچ  هک  نیا  رگید  هدـنزومآ  سرد  دـمآ و  دـهاوخ  ینید  یناـبم  هعماـج و  رـس  رب  هچ  ، دنـشابن تیـالو  رما  عباـت 

. تسا یهلا  گنر  وترپ  رد  ياهسامح  ، دنامیم یقاب  هچنآ  دننادب  دنسارهن و  توغاط  اب  هزرابم  زا  دنتسیاب و 

نید ترطف و  رد  يرادازع  هاگیاج 

ترطف اب  یگنهامه 

تبـسن هب  توافتم  ياهجرد  رد  یگدرـسفا  ندش و  نیگمغ  یعیبط ، روط  هب  اما  دـشابن ، نشور  ناسنا  رد  هیرگ  يداش و  ياههشیر  هچ  رگا 
هب يداش  زاربا  ای  هیرگ  هلیـسو  هب  ّرثأت  زاربا  هک  تسا  نیا  دـهدیم  ناشن  هبرجت  هچنآ  نیاربانب  ، دوشیم کـشا  ندـش  ناور  ببـس  اـهناسنا 

فیصوت لداعتم  ان  ار  وا  ناور  ناوتیم  ددنخن ، دیرگن و  يدرف  رگا  هک  ياهنوگ  هب  تسا . ناسنا  یحور  لداعت  ياههناشن  زا  هدنخ ، هلیـسو 
طاشن و زا  يرتشیب و  یحور  یمـسج و  تمالـس  زا  دـنهدیم ، زورب  ار  دوخ  اهيداش ي  اهمغ و  هدـنخ ، هیرگ و  اـب  هک  ییاـهناسنا  درک .
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بولقلاۀیـشخو نویعلا ، ءاکب  : » تسا هدش  هجوت  ناسنا  يرطف  هتکن  نیا  هب  ینید  عبانم  رد  . دنرادروخرب یگدنز  هنحـص  رد  يرتهب ، كرحت 
محریب یبـلق  ندرکن و  هیرگ  لـباقم  رد  تسا و  يدـنوادخ  تمحر  ياـههناشن  زا  اـهبلق  سرت  اـهمشچ و  هیرگ  یلاـعت ؛ هّللاۀـمحر  نـم 

ياههناشن زا  بلقلا ؛ ةوسق  نیعلا  دومج  ءاقـشلا : تامالع  نم  : » دـنیامرفیم ص )  ) ربمایپ . تسا هدـش  یفرعم  ناسنا  یتخبدـب  هناـشن  نتـشاد ،
داـی هب  هکلب  دنتـسه ، ناـسنا  هقـالع  دروم  هک  یناـسک  تیمولظم  مسجت  نیارباـنب  .« تسا لد  ِتواـسق  مشچ و  ِدوـمج  تواقـش ، یتخبدـب و 

ملظ و يدب  تفایرد  اریز  دهدیم ، رارق  ریثأت  تحت  دنـشاب ، هتـشاد  كاپ  یترطف  هک  ار  ییاهناسنا  فطاوع  اروشاع ، هسامح  هرطاخ  ندروآ 
. دراد ناسنا  ترطف  رد  هشیر  يرادازع  سلاجم  لیکشت  هجیتن  رد  تسا . يرطف  یلقع و  رما  تلادع  یبوخ 

يرادازع نید و 

ناونع هب  ءادهشلادیس  يارب  يرادازع  هیرگ و  ثحب  هب  ندیسر  يارب  ام  هک  دنتـسه  ینوگانوگ  ياههمـشچرس  ياراد  اههیرگ  یلک  روط  هب 
شیوخ تاهابتشا  دریگیم و  رارق  دنوادخ  لباقم  رد  ناسنا  یتقوهابتشا  اطخ و  رب  هیرگ   - 1: میوشیم روآ  دای  ار  يدنب  میسقت  نیا  همدقم 

نم :» دـنیامرفیم ع )  ) یلع ماما  . دزادرپیم هبانا  هیرگ و  ینعی  هبوت ، هلحرم  نیرتـالاب  هب  اـهنآ  شزرمآ  شـشخب و  يارب  ، دروآیم داـی  هب  ار 
زا يدنس  اب  ع )  ) قداصماما و  .« دریگیم رارق  شزرمآ  لومـشم  ، دنک هیرگ  هداد ، ماجنا  هک  یهانگ  رطاخ  هب  سکره  هلرفغ ؛ بنذ  نم  یکب 

بکترم هک  یهانگ  يارب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  هتئیطخ ؛ یلع  یکب  ... نمل یبوط  :» دنیامرفیم لقن  ع )  ) یـسیع ترـضح  زا  دوخ  ناردـپ 
هب اروا  تداسح  ببـس  هب  دـندرب و  ارحـص  هب  شدرگ  هناهب  هب  ار  وا  ع )  ) فسوی ناردارب  یتقوغورد  ریوزت و  هیرگ   - 2 .«. دیامن هیرگ  هدش 

: دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  نآرق  دنتـسیرگ . وا  لباقم  رد  هداد و  ناشن  ردپ  هب  ار  وا  نینوخ  نهاریپ  دنتـشگرب ، هک  ردـپ  يوس  دـنتخادنا ، هاچ 
نیغورد ياهیرگ  هکلب  دوبن ، هنازوسلد  یقیقح و  نانآ  هیرگ  اما  دـنتخادرپ . هیرگ  هب  ردـپدزن  تشگرب  رد  و  نوکبی ) ًءاشع  مهاـبا  اوؤاـجو  )

یکی قوش  هیرگ  دوشیم . رگهولج  کشا  بلاق  رد  هاگ  مسبت و  هدـنخ و  بلاق  رد  هاگ  قوش  يداشقوش و  هیرگ   - 3 .. دنوشن مهتم  ات  دوب 
دـشکیم و شوغآ  هب  ار  شیوخ  دـنزرف  قارف ، اهلاسزا  سپ  هک  يردام  تسا . ناسنا  یحور  ِیگدادـلد  ساسحا و  ییاـبیز  ياـههولج  زا 

نب رفعج  یتقو  . دنزاسیم رهاظ  هیرگ  اب  هدارا  نودب  ار  شیوخ  قوش  يداش و  دـباییم ، تسد  قوشعم  لاصو  هب  قارف  زا  سپ  هک  یقـشاع 
نآرق .« تسیرگ شرادـید  قوـش  زا  و  هتیؤرب ؛ ًاـحرف  یکب  و  ، » تفروا لابقتـسا  هب  ص )  ) ربماـیپ تشگرب ، هنیدـم  هب  هـشبح »  » زا بلاـط  یبا 
عمدلا نم  ضیفت  مهنیعا  يرت  لوسرلا  یلا  لزنا  ام  اوعمس  اذاو  :) دیامرفیم دنونشیم ، ار  یحو  هک  یماگنه  نانمؤم  یحور  دروخرب  هرابرد 

ناشیاهمشچ زا  کـشا  دناهتخانـشهک ، یتقیقح  نآ  رثا  رب  ینیبیم  دنونـشب ، هدـش  لزاـن  ص )  ) ربماـیپ هب  هچنآ  نوچ  قحلانم ؛) اوفرع  اـمم 
عزفلا نم  اناما  هل  بتک  اهیف و  هّللا  هنکـسا  ۀـنجلا  یلا  ًاقوش  یکب  نم  :» دـیامرفیم تشهب  هب  قوش  هراـبرد  ع )  ) یلع ماـما  .و  دوشیم ریزارس 

تشحو و زا  وا  تینوصم  ناما و  دنس  دهدیم و  ناکسا  اج  نآ  رد  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دنک ، هیرگ  تشهب  ِقایتشا  يارب  هک  یسک  ربکالا ؛
هجوت تساهدش ، لزان  هیآ  نانآ  تیناقح  اهنآ و  هرابرد  هک  ینانمؤم  ِقوش  ِکشا  هب  ماما  سپـس  .« دنکیم ردقم  تمایق ، گرزب  بارطـضا 

. تفر ایند  زا  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  میهاربا  ترجه ، متشه  لاس  ردهودنا  مغ و  يزوسلد و  محر ، هیرگ   - 4. دیاتسیم ار  نآ  دهدیم و 
باوـج رد  ترـضح  دـینکیم ؟ هیرگ  دوـخ  دـنزرف  يارب  مه  امـش  اـیآ  ص )  ) هّللا لوـسر  اـی  دـنتفگ : ترـضح  هب  تـسیرگ . ص )  ) ربماـیپ

دروم دـنکن ، محر  سک  ره  تسا و  تمحر  هکلب  تسین  هیرگ  نیا  محری ، محری ال  نمو ال  ۀـمحر ، اذـه  امنا  ءاـکب ، اذـه  سیل  :» دـندومرف
هب باطخ  ترضح  دادیم ، ناج  هک  دوب  ص )  ) ربمایپ شوغآ  رد  كدوک  نآ  هک  تسا  هدمآ  هراب  نیمه  رد  زین  و  .« دوشیمن عقاو  زین  محر 

دزوسیم و لد  میتسه ، نیگمغ  وت  يارب  ام  مدنزرف ! ؛ برلا طخـسی  ام  لوتنالو  بلقلا ، عمدی  و  نیعلا ، یکبت  نونوزحمل ، کب  انا  :» دومرف وا 
تسا هتکن  نیا  رب  مکحم  يدهاش  نانخس  نیا  میروآیمن ». نابز  هب  دوش  ادخ  یتیاضران  ببـس  هکار  يزیچ  ام  یلو  دزیریم ، کشا  مشچ 
يرما ناشیوخ  ای  ناتـسود و  غارف  رد  نتخوس  نیاربانب  . دوشیم يراج  ناگدـید  زا  کشا  دزوسیم و  بلق  یعیبط  روط  هب  مغ ، ماـگنه  هک 

مدع ببـس  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنکیم  وگزاب  ار  يدـهاجم  نانمؤم  ناتـساد  یتقو  نآرق  تسا . توافتم  نآ  تاجرد  هک  تسا  يرطف 
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؛) نوقفنی ام  اودجی  الا  انزح  عمدلا  نم  ضیفت  مهنیعا  اولوت و  :) دیامرفیم دوب ، هدرک  يراددوخ  گنج  ههبج  هب  نانآ  مازعا  زا  یلام  ییاناوت 
يرما هیرگ  نیاربانب  . دـناهتفاین ادـخ  هار  رد  قافنا  يارب  يزیچ  ارچ  هک  دوب  يراج  ناشنامـشچ  زا  کشا  دنتـشگیم ، رب  هک  یلاح  رد  ناـنآ 
اهنیا رب  نوزفا  دـشابن . ناشدوخ  هاـگیاج  رد  هیرگ  هکنیا  رگم  دومن ، شنزرـس  نآ  ببـس  هب  ار  یـسک  ناوتیمن  هک  تسا  یعیبط  يرطف و 

. دراد هنیرید  ياهقباس  هیرگ  اریز  دیامن ، شنزرس  شیوخ  ناماما  رب  يراوگوس  لیلد  هب  ار  نایعیش  دناوتیمن  یسک 

هیرگ هقباس 

كرت تشهب و  زا  يرود  لـیلد  هب  دـش ، هدروآ  نیمزهب  مدآ ، هک  یماـگنه  اریز  تسا . رـشب  دوجو  هقباـس  هب  هیرگ ، هنیـشیپ  تفگ  ناوتیم 
وه هنا  هیلع  باتف  تاملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف  : » دـش هتفریذـپ  شاهبوت  دـنوادخ  ییامنهار  اب  هکنیا  ات  تسیرگ  لاس  نیدـنچ  یلوا )  ) ناـمرف

هدنـشخب ریذـپ و  هبوت  وا  اریز  تفریذـپ . اروا  هبوت  دـنوادخ  درک و  هبوت  دـنوادخ  يوس  زا  یتاـملک  تفاـیرد  زا  سپ  مدآ  میحرلا ». باوتلا 
تقو تشاذـگ ، اـهنت  فـلع  بآ و  یب  هـکم  نوـچ  ینیمزرـس  رد  ار  لیعامـسا  شدـنزرفو  رـسمه  هـک  یماـگنه  مـیهاربا  ترـضح  تـسا .

شفـسوی دای  هب  ردقنآ  ، تشادن مارآ  زور  بش و  شدنزرف  قارف  رد  بوقعی  ترـضح  هک  دـیامرفیم  نآرق  .و  تسیرگ رایـسب  یظفاحادـخ 
زا و  ؛) میظک وهف  نزحلا  نم  هانیع  تضیبا  فسوی و  یلع  یفـسا  ای  لاق  مهنع و  یلوت  و  :) دـش دیفـس  شنامـشچ  تشگ و  انیبان  اـت  تسیرگ 

رکذت اؤَتْفَت  هّللات  اولاق  .«) دربیم ورف  ار  دوخمشخ  اما  دش ، دیفـس  هزادـنا  زا  وا  نامـشچ  و  فسوی » رب  سوسفا  : » تفگ دـنادرگرب و  ور  اهنآ 
رارق گرم  هناتـسآ  رد  اـت  ینکیم  داـی  فسوی  زا  ردـق  نآ  وت  مسق  ادـخ  هب  : دـنتفگ نیکلاـهلا ؛) نم  نوکت  وا  ًاـضرح  نوکت  یتـح  فسوی 

نادـنز هب  ینماد و  هدولآ  ِیهار  ود  رـس  رب  رـصم  ِزیزع  ِرـسمه  هئطوت  اـب  یتـقو  زین  ربماـیپ  ِفسوی  لـباقم  رد  . يوشیم كـاله  يریگیم و 
تحاران ناینادنز  ریاس  ع )  ) قداص ماما  هدومرف  هب  هک  درک  هیرگ  يردق  هب  ردپ ، زا  يرود  ببـس  هب  نادنز  رد  تفریذپ ، ار  تراسا  نداتفا ،

دهاوشنیا دـنزادرپب . تحارتسا  شیاسآ و  هب  ناـمز  ود  نیا  زا  یکی  رد  ناـنآ  اـت  زور ، اـی  دـنک  هیرگبش  اـی  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دـندش و 
یهن و دروـم  دراد و  نیرید  ياهقباـس  بوـبحم ، يزیزع  نداد  تسد  زا  يرود و  لـیلد  هب  يرادازع  هیرگ و  هـک  تـسا  هـتکن  نـیا  رگناـشن 

. دناهدرک زاربا  ار  نآ  ياهنوگ  هب  زین  یهلا  ناربمایپ  هکلب  تسین ، شهوکن 

يراوگوس هیرگ و  تقایل 

شزرا ناـنآ  يارب  اـهناسنا  تافـص  ساـسا  رب  ناـمدرم  تقیقح  رد  دـننکیمن . هیرگ  یـسک  ره  يارب  مدرم  هک  تسا  نـشور  بـلطم  نـیا 
ینشور هب  ار  هتکن  نیا  میرک  نآرق  . دنکیمن دای  یکین  هب  نانآ  زا  دیرگیمن و  ناراکهابت  يارب  یـسک  زورما  ور  نیا  زا  دنیامنیم . يرازگ 

اهنآ رب  نامـسآ  هن  نیرظنم ؛) اوناـک  اـمو  ضرـالاو  ءامـسلا  مهیلع  تکب  اـمف  : ) دـیوگیم لیئارـسا  ینب  زا  یموـق  هراـبرد  دـنکیم و  نییبـت 
و دـندوب ، هداد  تسد  زا  ار  شیوـخ  یعاـمتجا  هاـگیاپ  شزرا و  تیعمج  نیا  . دـش هداد  تصرف  تلهم و  ناـنآ  هب  هن  نیمز و  هن  تـسیرگ و 
هک دـنزیریم  کشا  یـسک  يارب  مدرم  هک  دـهدیم  ناشن  هیآ  نیا  دنتـسه و  نیمز  نامـسآ و  لها  روظنم  ریـسافت ، ساـسا  رب  تسا  نکمم 

: دوشیم تفای  ع )  ) یلع ترضح  ياهتیصو  نانخـس و  رد  درواتـسد  نیا  . دنـشاب هدرک  یگدنز  یناسنا  ِینابم  هیاپ  رب  هتخاس و  ار  شیوخ 
راتفر ياهنوگ  هب  مدرم  اب  منادنزرف  يا  :» دنیامرفیم ترضح  مکیلع »... اوکب  متدقف  نا  مکیلا و  اونح  متبغ  نا  ةرشع  سانلا  اورـشاع  ینب  ای  »
نخس نیا  .« دننک هیرگ  امش  يارب  یتفر  ناشنایم  زا  رگا  دنشاب و  امـش  تاقالم  قاتـشم  ناهاوخ و  دیدش ، بیاغ  نانآ  نایم  زا  رگا  هک  دینک 

دنیوگیم نانآ  زا  یعیبط  روط  هب  مدرم  هک  دننکیم  یگدنز  يروط  یخرب  تسا ، هنوگ  ود  اهناسنا  یگدنز  هک  دـنکیم  نشور  یبوخ  هب 
اهنآزا یکین  هـب  يداـی  مدرم  هـک  دـنوشیم  ببـس  یهاـبت  يرگنایـصع و  اـب  یخرب  یلو  دنـشکیم . شود  هـب  ار  ناـشتاقالم  ترــسح  و 

هب نامز  زا  یعطقم  رد  تسا ، یهلا  یناسناتافص و  نیرتتلیـضف  اب  نیرتگرزب و  ياراد  هک  ع )  ) نیـسح ماما  نوچ  یـسک  نونکا  . دنیامنن
ظوفحم شیوخ و  تلاسر  ندناسر  يارب  هکلب  هدوبن ، نتشیوخ  يارب  زین  يراثن  ناج  نیا  دنـسریم و  تداهـش  هب  درف  هب  رـصحنم  ياهنوگ 
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ینورد هتساوخ  نیا  دنیشنب و  تکاس  گرزبهسامح  نیا  لباقم  رد  دناوتیم  دراد ، كاپ  یترطف  هک  یسک  ایآ  تسا . هدوب  ادخ  نید  ندنام 
؟ دزاسن رهاظ  ار  شیوخ 

ناییاروشاع نیسح و  ماما  رب  هیرگ 

یعامتجا يدرف و  تاریثأت  زا  رظن  فرص  اب  هک  تفای  میهاوخ  رد  ع )  ) نیسح ماما  رب  يراوگوس  ریس  رد  قیقحت  اب  هتشذگ ، دراوم  رب  نوزفا 
هلحرم هس  رد  ار  ءادهـشلا  دیـس  رب  هیرگ  يراوگوس و  ور  نیا  زا  تسا . یهلا  تلاسر  تیونعم و  ناسنا و  تقلخ  رد  ار  نآ  هشیر  يرادازع ،
دادیور زا  دعب  ماما  رب  هیرگ  .ج ) مایق زا  لبق  دلوت و  زا  دعب  ماما  رب  هیرگ  .ب ) دـلوت زا  لبق  ع )  ) نیـسحماما رب  هیرگ  فلا ) : مینکیم یـسررب 

. اروشاع

دلوت زا  لبق  نیسح  ماما  رب  هیرگ 

ماما نآ  رب  نانآ  تسا و  هدومن  یحو  ع )  ) ناربمایپ زا  یخرب  هب  نآ  دادـیور  زا  لبق  تسا ، هداد  خر  ـالبرک  رد  هک  ار  هچنآ  لاـعتم  دـنوادخ 
. دناهدرک هیرگ  ع )  ) مامه

مدآ هیرگ 

ماگنه رد  هک  درک  نیقلت  وا  هب  لیئربج  دـید ، هتـشون  ار  تلاـسر  نادـناخ  سدـقم  ماـن  شرمع ، قاـس  رب  مدآ  ترـضح  تسا  هدـش  تیاور 
کنم نیــسحلا و  نسحلاقـحب و  نـسحم  اـی  همطاـف ، قـحب  رطاـف  اـی  یلع ، قـحب  یلاـع  اـی  دــمحم ، قـحب  دــیمح  اــی  :» دــیوگب تاــجانم 

زا لیئربج  تسکش ؟ ملد  نیسح  مان  رکذ  اب  ارچ  دیـسرپ : لیئربج  زا  تسکـش . شلد  دینـش ، ار  نیـسح  مان  ع )  ) مدآ هک  یماگنه  .« ناسحالا
هیرگ دـشاب ، هدرم  شدـنزرف  هک  يردام  دـننام  هب  شنادـنزرف  ءادهـشلا و  دیـس  بئاـصم  يارب  ود  ره  سپـس  تفگ . نیـسح  ماـما  تبیـصم 

تاجانم هب  نارمع  نب  یـسوم  يزور  تسا : هدـش  لقن  نینچ  ییاور  بتک  رد  هک  تسا  هدـمآ  خـیراوتلا  خـسان  یخیرات  باـتک  رد  . دـندرک
رایـسب هانگ  اریز  دشخبب  ارم  هاوخب  ادخ  زا  ادخ  یبن  يا  درک : ضرع  درک و  تاقالمار  یـسوم  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  هار  نیب  رد  تفریم ،

نیا هک  ینادیم  وت  منکیم و  لاؤس  وت  زا  اراگدرورپ  درک : ضرع  دیدرگ ، تاجانم  لوغشم  روط  هوک  رد  نوچ  تفریذپ و  یسوم  . ماهدرک
ار وا  دـیامن ، ترفغم  بلط  اـم  زا  سک  ره  متـشذگ و  هدـنب  نیا  هاـنگ  زا  یـسوم  اـی  دیـسر : باـطخ  شخبب . ار  وا  نوـنکا  تفگ ، هـچ  درم 
وا لتاق  دمآ : باطخ  تسیک ؟ وا  لتاق  یلع و  نب  نیسح  نم ! راگدرورپ  درک : ضرع  یـسوم  ع .)  ) یلع نب  نیـسح  هدنـشک  رگم  مریذپیم 

دـنزادنایم و نیمز  يور  نایرع  نفک و  یب  ار  نیـسح  دـسجو  دنـشکیم  البرک  رد  ار  وا  نایتوغاط . ناـهارمگ و  زا  تسوا و  دـج  تما  زا 
دنیامنیم بصن  اههزین  يور  ار  نانآ  ياهرس  دننادرگیم . اهرهش  رد  دننکیم و  ریسا  ار  شنادنزرف  نانزو و  دنربیم  تراغ  هب  ار  وا  لاوما 

رگا دکشخیم . مه  رد  ناشیا  ندب  تسوپ  ار  ناشناگرزب  دنکیم و  كاله  یگنـشت  ار  ناشیا  ناکدوک  دنهدیم . فاوط  اهرازاب  رـس  رب  و 
تدـشهب یـسوم  ترـضح  دینـش ، ار  نانخـس  نیا  نوچ  دـهدیمن . هانپ  ار  اهنآ  سک  چـیه  دـسرن و  ناشیا  داد  هب  یـسک  دـیامنب  هثاغتـسا 

. دناهتسیرگ ترضح  نآ  ياربزین  یهلا  ءایبنا  هتشاد و  دوجو  ملاع  يادتبا  زا  ع )  ) نیسح ماما  يارب  هیرگ  نیاربانب  . تسیرگ

تداهش زا  لبق  يراوگوس  هیرگ و 

ردپ و وا و  هب  ار  ماما  نآ  تداهـش  ربخ  دش و  لزان  ادخ  لوسر  هب  لیئربج  ع )  ) نیـسح ماما  تدالو  ماگنه  يرایـسب ، ياهتیاور  ساسا  رب 
. دنتسیرگ ءادهشلادیس  يارب  لوا  ياهزور  نامه  زا  نانآ  داد و  دازون  ِردام 
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ربمایپ هیرگ 

رد دوشن . دراو  یـسک  دندرک  شرافـس  نم  هب  دشیم ، لزان  ناشیا  رب  یحو  هک  دوب  ياهناخ  رد  ادـخ  لوسر  یتقو  دـنکیم : تیاور  هشیاع 
كدوک نیا  هک  درذگیمن  ینامز  تفگ : ص )  ) ربمایپ هب  لیئربج  تفر . ترضح  دزن  دش و  دراو  ، دوب كدوک  هک  ع )  ) نیـسح لاح  نیمه 

مقتنی فوسف  کبت ، ال  :» تفگ لیئربج  . تسیرگ ص )  ) ربمایپ دـنناسریم . لـتق  هب  قارع  ِكاـخ  زا  ّفط  نیمزرـس  رد  وت  تما  زا  يدارفا  ار 
ماما و  .« دریگیم ماقتنا  نانآ  زا  وت  تیبلا  لها  مئاق  هلیـسوب  دـنوادخ  هک  دـیاپیمن  يرید  نکن ، هیرگ  ع ؛)  ) تیبلا لـها  مکمئاـقب  مهنم ، هّللا 

فویـسلا عضوم  لبقا  ینبای  لوقیف  ... یکبی هلبقیف و  ... هیلا هب  ذـج  ع )  ) نیـسحلا لخد  اذا  ص )  ) هّللا لوسر  ناـک  :» دـنیامرفیم لـقن  «ع » رقاـب
يا دومرفیم : درکیم و  هیرگ  دیـسوبیم و  تفرگیم و  لغب  رد  ار  وا  ، دـمآیم وا  دزن  نیـسح  هاگره  دوب . هنوگنیا  هتـسویپ  ربمایپ  ...، کنم

. مسوبیم ار  اهریشمش  ياج  نم  مدنزرف 

یلع ماما  هیرگ 

هب دـندرک . يرایـسب  هیرگ  ترـضح  میدرکیم ، روبع  اونین  زا  یتقو  مدوب . ع )  ) یلع هارمه  نیفـص ، هب  نتفر  ماـگنه  دـیوگیم : ساـبع  نبا 
نم رگم  ياو  ياو ، :» دومرف ترـضح  میدرک . هیرگ  ماما  اب  ادصمه  مه  ام  دـش . يراج  رهاظ و  ناشهرهچ  رب  ناشیا  ياهکشا  هک  ياهنوگ 
.« دنوریم كاخ  شوغآ  هب  دنسریم و  تداهش  هب  ع )  ) همطاف نم و  نادنزرفزا  رفن  هدفه  نیمزرس  نیا  رد  ماهدرک ؟ هچ  نایفس  یبا  لآ  اب 

تداهش زا  دعب  يراوگوس  هیرگ و 

يراوگوس نیلوا 

يراوگوس مسارم  نیلوا  تفگ  ناوتیم  دـشزاغآ . يرادازع  مسارم  تلاـسر ، ِنادـناخ  ِنادـنزرف  ناراـی و  ترـضح و  نآ  تداهـش  زا  سپ 
. دندید ار  اباب  بحاص  نودب  بسا  دـندمآ و  نوریب  اههمیخ  زا  ترـضح  نآ  بسا  يادـص  ندینـش  اب  نیـسح  ماما  تیب  لها  هک  دوب  ینامز 

. تفرگ لکش  تداهش  زا  دعب  يراوگوس  مسارم  نیلوا  دندومن و  يراز  هیرگ و  هب  عورش  هتفرگ و  ار  بسا  فارطا  نانآ 

داجس ماما  هیرگ 

زا ار  زیگنامغ  گرزب و  هسامح  نآ  هرطاخ  هاگچیه  ، شیوخ رمع  هیقب  رد  اروشاع ، هعقاو  زا  سپ  تلاسر ، نادـناخ  زا  هدـنامیقاب  نادـهاش 
نیدـباعلا نیز  ترـضح  دوب ، زوسناج  هعقاو  نآ  دـهاش  هک  یناسک  زا  یکی  دـندومنیم . اـپرب  هیرگ  ازع و  سلاـجم  هتـسویپ  دـندربن و  داـی 

کشا بآ  هک  درکیم  هیرگ  ياهنوگ  هب  دشونب ، هک  تشادیم  رب  ار  بآ  ِفرظ  تقو  ره  ترـضح  نآ  :» دسیونیم بوشآ  رهـش  نبا  . تسا
عابـسلل و ًاقلطم  ناک  يذلا  ءاملا  نم  یبا  عنم  دق  و  یکبا ؟ فیک ال  و  :» دومرفیم دندادیم ، يرادـلد  ار  ناشیا  یخرب  یتقو  دـشیم و  دولآ 

.« تشگ عونمم  مردپ  يارب  دوب ، دازآ  یشحو  تاناویح  ناگدنرد و  يارب  هک  یبآ  منکن ؟ هیرگ  هنوگچ  و  شوحولا ؟

رقاب ماما  هیرگ 

دوخ هناخ  لها  هب  هیقت  ِتیاعر  اـب  درکیم و  هلاـن  هیرگ و  ءادهـشلادیس  يارب  ع )  ) رقاـب ماـما  :» دـنکیم تیاور  یمرـضح ، دـمحم  نبهمقلع 
رگیدکی هب  ار  ع )  ) نیسح ترضح  تبیصم  نانآ  دیدرگیم و  لیکـشت  يراوگوس  ازع و  سلجم  هناخ  نآ  رد  دننک . هیرگ  دادیم ، روتـسد 

.« دنتفگیم تیلست 
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قداص ماما  هیرگ 

هدـشنا و تلزام  هّللاو  لاق  یکبف  هتدـشنا  لاق  یکبف  هتدـشناف  لاق  نیـسحلا  یف  یندـشنا  هرامع  ابا  ای  یل  لاق  : » دـیوگیم رعاش  هراـمع  یبا 
ندینشاب ترضح  ناوخب . هیثرم  ام  يارب  ع )  ) نیسح هرابرد  هرامع  ابا  يا  دندومرف : نم  هب  قداصماما  رادلا ، نم  ءاکبلا  تعمـس  یتح  یکبی 

یف دشنا  نم  :» دندومرف ماما  سپـس  دش ، دنلب  هیرگهب  مه  هدرپ  تشپ  نانز  يادص  هک  اج  نآ  ات  دـندرکیم  هیرگ  هتـسویپ  تسیرگ و  هیثرم 
، دنایرگب ار  رفن  هد  دنک و  هیرگ  دیوگب و  يرعـش  ع )  ) نیـسح هرابرد  هک  یـسک  ... ۀنجلا هل  بتک  ارـشع  یکبا  یکبت و  ارعـش  ع )  ) نیـسحلا

هدیرپ یگنر  اب  ار  ترضح  ، مدیسر ع )  ) قداص ماما  تمدخ  هب  ییاروشاع  زور  دیوگیم : نانـس  نب  هّللادبع  و  .« دوشیمبجاو وا  رب  تشهب 
هدش دیهش  ع )  ) یلع نب  نیسح  ام  دج  يزور  نینچ  رد  ینادیمن  رگم  : دندومرف مدرک  لاؤس  نآ  تلع  زا  مدید . كانمغ  رایسب  نایرگ و  و 

. تسا

رفعج نب  یسوم  هیرگ 

ههد ات  دیدنخیمن ، دوب و  كانهودنا  هتـسویپ  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  مردـپ  دیـسریم ، ارف  مرحم  هام  هاگره  دـیامرفیم : ع )  ) اضر ماما 
، زورنیا ع ؛)  ) نیـسحلا هیف  لـتق  يذـلا  مویلا  وه  : » دومرفیم درکیم و  يراوگوس  هیرگ و  هشیمه  اروشاـع  زور  رد  دوـش . يرپـس  اروشاـع 

. تسا هدش  هتشک  نآ  رد  ع )  ) نیسح هک  تسا  يزور 

اضر ماما  يرادازع 

دنوادـخ دـنک ، كرت  اروشاـع  زور  رد  ار  يویند  ياههتـساوخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  شـالت  راـک و  سک  ره  دـیامرفیم : ع )  ) اـضر ماـما 
ار تمایق  زور  دـنوادخ  دـشاب ؛ وا  هیرگ  مغ و  تبیـصم و  زور  اروشاع ، زور  سک  رهو  دـنکیم ، هدروآرب  ار  وا  ترخآ  ایند و  ياهتجاح 
دنادب و تکرب  زور  ار  اروشاع  زور  هک  نآ  ره  دوشیم و  نشور  تشهب  رد  ام  رادید  هب  شمـشچ  و  دـهدیم . رارق  وا  رورـس  يداش و  زور 

راگزور رد  هک  تسا  یهام  مرحم  دـیامرفیم : رگید  ناـیب  رد  .و  دـباییمن ، تسا هدرک  هریخذ  هچ  نآ  رد  یتکرب  چـیه  دـنک ، هریخذ  يزیچ 
ار ام  تمرح  دنتخیر ، ار  ام  نوخ  هام  نآ  رد  نانمشد  اما  دنتـشاد ، زیهرپ  يزیرنوخ  گنج و  زا  هام  نآ  رد  مدرم  تشاد و  مارتحا  تیلهاج 

دروم رد  ار  ص )  ) ربمایپ شرافس  دندرب و  تراغ  هب  ار  ام  لاوما  دندزام ، همیخ  هب  شتآ  دنتفرگ ، تراسا  هب  ار  ام  نازیزع  نانز و  دنتسکش ،
بونذـلا طحی  هیلع  ءاکبلا  ّناف  نوکابلاکبیلف ، نیـسحلا  لثم  یلعف  ... انعومد لیـساو  اـننوفج  حرقا  ع )  ) نیـسحلاموی نا  :» دنتـشادن ساـپ  اـم 

هک ارچ  دننک . هیرگ  دیاب  ع )  ) نیـسح دننامه  رب  ... هتخاس ناور  ار  ام  ياهکشا  حورجم و  ار  ام  ياهکلپ  ینیـسح  ياروشاع  زور  ماظعلا ؛
.« دربیم نیب  زا  ار  گرزب  ناهانگ  وا  رب  هیرگ 

نامز ماما  ياههیرگ 

ناراگزور رگا  راوگرزب ، دج  يا  : تسا هدمآ  نینچ  ع )  ) ادهشلادیس هب  باطخ  رد  ترـضح  نآ  جع )  ) نامز ماما  هسدقم  هیحان  ترایز  رد 
زا رگا  منکیم و  هیرگ  وت  يارب  ماش  حبـص و  ره  اما  میامنب ، گنج  وت  نانمـشد  اب  مباتـشب و  وت  يرای  هب  متـسناوتن  تخادـنا و  ریخأت  هب  ارم 

ثیداحا رد  هعیـش  ناماما  ءایـصوا و  یهلا و  ءایبنا  هیرگ  رب  نوزفا  .« منکیم هیرگ  نوخ  کشا  ياج  هب  دوش ، کـشخ  ممـشچ  هیرگ  تدـش 
هدرک هیرگ  ع )  ) راوگرزب ماما  نآ  رب  سنا  نج و  ملاع و  تارذ  همه  هکلب  دیشروخ ، ناگتـشرف ، هک  تسا  هدش  دیکأت  هتکن  نیا  هب  یناوارف 

دننامه يرایسب  باوث  اروشاع  نارادازع  يارب  لاعتم  دنوادخ  تشذگ ، زین  هدش  دای  ِثیداحا  یخرب  رد  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب  . دننکیم و 
رد شریذـپ  ندرک و  هبوت  يارب  ترـضح  نآ  نداد  رارق  هطـساو  يرادازع و  ببـس  دـناوتیم  دوخ  نیا  تسا و  هداد  رارق  ناهانگ  شـشخب 
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. ددرگیهلا هاگرد 

يریگ هجیتن 

اهنآ دای  هتشاذگ و  مارتحا  دوخ  ياههروطسا  هب  هک  تساهناسنا  داهن  ترطف و  رد  يرادازع  تمکح  هفـسلف و  تشذگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب 
نید یگـشیمه  ندنام  هدنز  ببـس  دشاب و  هتـشاد  یناوارف  ياههرمث  دناوتیم  ادهـشلادیس  رب  يرادازع  نیا ، رب  نوزفا  . دـنرادیم یمارگ  ار 
ادـخ نید  موادـت  ببـس  خـیرات  هشیمه  يارب  دومیپ  وا  هک  یهار  هکلب  درکن  هدـنز  یـصاخ  عطقم  رد  ار  نید  اهنت  ماـما  اریز  ددرگ ، مالـسا 
هیرگ ترـضح  نآ  يارب  همه  ناماما  یهلا و  ناربمایپ  هک  ياهنوگ  هب  دراد ؛ خـیرات  رد  هشیر  ع )  ) نیـسح ماما  رب  هیرگ  رگید  يوس  زا  . دـش

نانمشد خیرات  لوط  رد  ات  ددرگیم  نیسح  ماما  ِتیناقح  نایب  اروشاع و  مایق  یشخب  تیعورـشم  ببـس  شاداپ ، رب  هوالع  نیا  هک  دناهدرک 
دناوتیمن ار  ناشیا  ناوریپیـسک  رگید  دناهتخیر ، کشا  مامه  ماما  نآ  رب  یهلا  يایلوا  همه  هک  ییاجنآ  زا  . دـنناشوپن ار  مایق  نیا  تیناقح 

رب هیرگ  زین  یهلا  تایآ  هک  ارچ  دـنادب . كرـش  تعدـب و  ار  تیب  لهارب  يرادازع  اـی  دـنک و  شنزرـس  ترـضح  نآ  رب  هلاـن  هیرگ و  يارب 
. تسا هدومن  لقن  ، خیرات ریوصت  رد  نازیزع 

يرادازع هفسلف  . 4

باتک تاصخشم 

 - 1341 رغصایلع ، یناوضر  هسانشرس : 
. یناوضر رغصایلع  فیلات  يرادازع / هفسلف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1387. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 
228 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

978-964-973-193-3 لایر :   20000 کباش : 
( يراپسنورب  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. اپیف  ) 1390 مود : پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

اهيراوگوس 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 
یمالسا ياهيراوگوس  عوضوم : 

مالسا یبهذم --  ياههبنج  هیرگ --  عوضوم : 
تنس لها  رظن  61ق --  البرک ، هعقاو  عوضوم : 

ناسانشرواخ رظن  61ق --  البرک ، هعقاو  عوضوم : 
( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP260/ر6ف8 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/74 ییوید :  يدنب  هدر 

1712496 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ
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يرادازع یهلا  يایلوا  گوس  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  دارفا  یخرب  طسوت  تاقوا  یـضعب  هک  یتاـضارتعا  اـی  اـهلاؤس  زا  یکی 
اههتـشذگ دروم  رد  ارچ  و  میناوخیم ؟ هیثرم  مینزیم و  هنیـس  هب  ارچ  مینکیم ؟ اـپرب  مسارم  مییرگیم و  اـهنآ  گوس  رد  ارچ  و  مینکیم ؟

؟ میجاتحم اهنآ  يارب  يرادازع  هب  ام  ای  دنراد  جایتحا  ام  يرادازع  هب  اهنآ  ایآ  مینکیم ؟ هرطاخ  دیدجت 
دیاب دیآیمن و  باسح  هب  تنس  ءزج  اذل  درادن و  دوجو  اهنآ  يارب  یکردم  لیلد و  چیه  دنیوگیم : دننادیم و  تعدب  ار  لمع  نیا  نانآ 

. دوش كرت 
نم هریغ  لوتقملا و  ّنا  مولعملا  نم  و  ةدـیدع . نینـس  نم  لتق  دـق  نم  یلع  ۀـحاینلا  متآـملا و  ۀـماقا  مهتاـقامح  نم  و  : » دـیوگیم هیمیت  نبا 

(1 (؛»... بویجلا قش  دودخلا و  مطل  نم  نوتأی  ءالؤه  و  هلوسر ... هَّللا و  همّرح  اّمم  کلذ  ناک  مهتوم  بقع  مهب  کلذ  لثم  لعف  اذا  یتوملا 
هک تسا  مولعم  و  تسا . هدش  هتشک  شیپ  ياهلاس  هک  تسا  یـسک  رب  یناوخهحون  يرادازع و  مسارم  ییاپرب  نانآ  ياهتقامح  هلمج  زا  »

مارح شلوسر  ادـخ و  هک  تسا  ییاهزیچ  هلمج  زا  اهنیا  دوش  ماجنا  ناشیارب  اهراک  نیا  ناشگرم  زا  دـعب  رگا  ناگدرم  زا  وا  ریغ  لوتقم و 
...«. دنهدیم ماجنا  ار  نداد  كاچ  نابیرگ  ندز و  تروص  هب  لیبق  زا  اهراک  هنوگ  نیا  اهنآ  یلو  تسا ... هدرک 

هیف دشنی  عرـصملا و  هیف  أرقی  ًامتأم  هذاختا  نم  ۀضفارلا  هلعفت  ام  مظعا  کلذ و  نم  حبقا  و  ءاروشاع ... ثیدح  کلذک  و  : » دـیوگیم زین  وا 
متام ار  زور  نآ  دـنهدیم و  ماجنا  هضفار  هک  تسا  يراک  نآ  زا  رتگرزب  رتحـیبق و  و  اروشاع ... ثیدـح  زا  زین  و  ( » 2 (؛»... ۀحاینلا دئاصق 

...«. دننکیم ءاشنا  هحون  يارب  ییاههدیصق  هدناوخ و  لتقم  هتفرگ و 
. میزادرپیم ناگرزب  هباحص و  هریس  تایاور و  نآرق و  القع و  هاگدید  لقع و  رظن  زا  عوضوم  نیا  هب  خساپ  یسررب و  هب  باتک  نیا  رد  ام 

یناوضر رغصا  یلع 

ینید رئاعش  ییاپرب 

هراشا

نیا لصا  رد  تسا . هدش  هدرمـش  بلق  ياوقت  زا  نآ  میظعت  هک  يرما  تسا . ینید  رئاعـش  ییاپرب  مالـسا ، سدقم  عرـش  دیکا  تاروتـسد  زا 
نآ ای  تسا  هدش  راذگاو  عرـش  هب  نآ  قیداصم  رب  مکح  نیا  قیبطت  ایآ  هک  تسا  نآ  رد  فالتخا  یلو  درادـن ، دوجو  یفالتخا  چـیه  مکح 

. میزادرپیم عوضوم  نیا  هب  ثحبم  نیا  رد  دشاب . القع  هعرشتم و  فرع  هطساو  هب  دناوتیم  قیبطت  نیا  هک 

رئاعش موهفم 

(3 ...«.) مدیمهف ار  نآ  مدرک و  لقعت  ینعی  ُهتْرَعَش ، : » دیوگیم يدیهارف  دمحا  نب  لیلخ   - 1
رد موق  راعش  و  تسا ... رئاعش  ءزج  دشاب  لاعتم  دنوادخ  تعاطا  يارب  ملع  هک  هچ  ره  و  تسا ، ّجح  لامعا  رئاعش ، : » دیوگیم يرهوج   - 2

(4 «.) دیمهف زین  وا  ار ، وا  مدنامهف  ینعی  رعَشَف ، ُهترَعْشَاو  دنسانشب ... ار  رگید  یخرب  یخرب ، ات  تسا  نانآ  تمالع  گنج :
(5 ...«.) ّجح تامالع  کسانم و  زا  تسا  ترابع  ّجح  راعش  و  درک ... مالعا  وا  هب  ار  رما  ینعی  رمألا ، هرَعْشَا  : » دیوگیم يدابآزوریف   - 3

ياـنعم هب  تسا ، رعـشم  نآ  درفم  ملاـعم و  ياـنعم  هب  رعاـشم  و  تسا . ّسح  قـیرط  زا  مـالعا  ياـنعم  هب  راعـشا  : » دـیوگیم سراـف  نبا   - 4
(6 «.) تسا هدش  مولعم  یتامالع  طسوت  هب  هک  یعضاوم 

ای راعـش  نآ  هب  دشابیم ، راعـشا  مالعا و  رگناشن  هک  تسا  يرما  نآ  رد  تسا و  لاعتم  دنوادخ  يارب  هک  يزیچ  ره  : » دیوگیم یبطرق   - 5
نید ياهمَلَع  يانعم  هب  ادخ  رئاعـش  و  تمالع ، يانعم  هب  هریعـش  و  مدرک ، مالعا  ینعی  ترعـشا  تمالع و  ینعی  راعـش  و  دـنیوگیم . رئاعش 

(7 «.) تسادخ
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مه و  دراد ، یمالعا  هبنج  نآ  رد  هک  دوریم  راک  هب  یّسح  مالعا  دراوم  رد  مه  رئاعـش »  » ظفل هک  دوشیم  هدافتـسا  تاملک  نیا  عومجم  زا 
. دوریم راک  هب  دنوادخ  رون  شرتسگ  نید و  رشن  ینید و  مالعا  هبنج  رد  ینآرق  لامعتسا  قباطم 

تفاـی رئاعـش »  » هملک تیهاـم  رد  هچرگ  دـُعب  نیا  تسا . يزارفارـس  ـالعإ و  دـُعب  ناـمه  هک  دراد  دوـجو  زین  يرگید  هـبنج  هـملک  نـیا  رد 
. دراد دوجو  رئاعش  ّقلعتم  ّتیهام  رد  یلو  دوشیمن ،

هبنج اهنآ  رد  اریز  دـنیوگ ؛ رعاشم  ار  ّجـح  لامعا  کُسن و  يرآ  تسین ، وه  ثیح  نم  ّجـح  لامعا  کـُسن و  ناـمه  رئاعـش  هک : نیا  هجیتن 
. دراد ادخ  نید  يالعا  هبنج  هب  هراشا  رئاعش  هکلب  دنتسین ، ادخ  نید  رئاعش ، رگید  ریبعت  هب  و  دراد . دوجو  یمالعا 

رئاعش عونت 

: تسا یفلتخم  نوگانوگ و  عاونا  ياراد  تسا ، هتفرگ  رارق  یمالسا  ياههقرف  زا  یخرب  ضارتعا  دروم  هک  ینید  رئاعش 
هک يرما  مالسلا  مهیلعتیب  لها  زا  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دننامه  نید ؛ ناگرزب  دالیم  گرزب  ياهنشج  دوبدای و  ییاپرب   - 1

. دناهدومن نآ  تلالض  تعدب و  هب  مکح  هدرمشرب و  هثدحتسم  روما  زا  ار  نآ  نایباهو 
، ردـب گنج  زور  ثعبم ، زور  لثم : تسا ؛ هداتفا  قاّفتا  یّمهم  ثداوح  نآ  رد  هدوب ، یندـنامدای  هب  مالـسا  رد  هک  ییاهزور  هب  ماـمتها   - 2

... ریدغ و زور  هلهابم و  زور  ترجه ، بش  جارعم ، بش  هکم ، حتف  زور  قدنخ ،
نالعا تقیقح  رد  ات  مینک ، انب  هرانم  دـبنگ و  اهنآ  يور  رب  هدرک و  دابآ  ار  نید  يایلوا  روبق  هکنیا  هب  دراوم ، نیا  زا  رتـالاب  ياهجرد   - 3

. دشاب وا  نییآ  شیک و  هب  ادتقا  هب  توعد  یهلا و  يربهر  ماما و  دوجو  رب  يراعشا  و 
عـضوم ارح ، راغ  مخ ، ریدـغ  لحم  لثم  تسا ؛ هداتفا  قاّفتا  یّمهم  عیاقو  اـجنآ  رد  هک  ییاـهناکم  ییاـیفارغج ، ياـهناکم  هب  ماـمتها   - 4

اهنآ زا  هدش و  رـضاح  اهناکم  نآ  رد  هک  نیا  هب  تسا . هدروآ  اج  هب  زامن  اهنآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  يدجاسم  ردب و  هوزغ 
. مییوج كّربت 

. نانآ بیاصم  رکذ  یهلا و  يایلوا  دوبدای  رد  یناوخ  هضور  ازع و  سلاجم  هماقا  مالسلا و  هیلعینیسح  رئاعش  ییاپرب   - 5
. ینید رئاعش  ییاپرب  ّتین  هب  كرتشم ، تروص  هب  یعمج و  هتسد  ياهرکذ  اهاعد و  ندناوخ   - 6

ناحجر هّلدا  یسررب 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دناهدرک  کّسمت  ّهلدا  زا  یعاونا  هب  دنتسه ، ینید  رئاعش  ییاپرب  ناحجر  زاوج و  هب  لئاق  هک  یناسک 
رئاعش تایآ  فلا )

: لیبق زا  تسا ؛ هدمآ  نایم  هب  یهلا  رئاعش  زا  نخس  يرایسب  تایآ  رد 
نامیا هک  یناسک  يا  ( » 8 (؛» َماَرَْحلا َْتیَْبلا  َنیِّمآ  َو ال  َِدئالَْقلا  َال  َو  َيْدَْهلا  َال  َو  َماَرَْحلا  َرْهَّشلا  َال  َو  ِهَّللا  َِرئاَعَش  اوُّلُِحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی   - » 1

یب ياهینابرق  هن  و  مارح ، هام  هن  و  دینادن ؛ لالح  ار  اهنآ ] اب  تفلاخم  دیرمـش و  مرتحم  ار  جح  مسارم  و   ] یهلا دودح  رئاعـش و  دیاهدروآ !
.« دنیآیم وا  يدونشخ  راگدرورپ و  لضف  ندروآ  تسد  هب  يارب  ادخ  هناخ  دصق  هب  هک  ار  اهنآ  هن  و  ار ، رادناشن  ناشن و 

یهلا رئاعـش  میظعت  هب  رما  ار  نینمؤـم  دـنوادخ  تقیقح  رد  دـشاب و  یباـجیا  مکح  هک  نآ  یکی  تسا : هدـش  هداد  لاـمتحا  ود  هیآ  نـیا  رد 
هیآ نیا  رد  هک  یقیداـصم  یهلا و  رئاعـش  ییاـپرب  رد  ندرک  یتسـس  زا  یهن  ددـص  رد  دـشاب و  یمیرحت  مکح  هکنیا  رگید  و  تسا . هدومن 

. تسا هدش  رکذ 
نیا دراد ، گرزب  ار  یهلا  رئاعـش  سک  ره  و  جـح ؛  کسانم   ] تسا نیا  ( » 9 (؛» ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اَهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاَعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  َکـِلَذ   - » 2

.« تساهلد ياوقت  هناشن  راک 
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رئاعـش میظعت  ناحجر  ّتیبوبحم و  رب  تلالد  حیرـص  روط  هب  اریز  تسا ؛ مسارم  ییاپرب  ناحجر  تابثا  يارب  تایآ  نیرتحـضاو  زا  هیآ  نیا 
. دراد مومع  روط  هب  یهلا 

رارق یهلا  رئاعش  زا  امـش  يارب  جح  مسارم  رد   ] ار هبرف  قاچ و  ياهرتش  و  ( » 10 (؛» ٌْریَخ اَهِیف  ْمَُکل  ِهَّللا  ِِرئاَعَـش  ْنِم  ْمَُکل  اَهاَْنلَعَج  َنُْدْبلا  َو   - » 3
.« تسا تکرب  ریخ و  امش  يارب  اهنآ  رد  میداد ؛

باسح هب  یهلا  رئاعـش  هلمج  زا  زین  جـح  مایا  رد  ینابرق  ياهرتش  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  هیـضیعبت  نم »  » هیآ نیا  رد 
. دیآیم

ياههناشن و   ] رئاعش زا  هورم  افص و  ( » 11 (؛» اَمِِهب َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحاَنُجالَف  َرَمَتْعا  َِوأ  ِْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ِهَّللا  ِِرئاَعَش  ْنِم  َةَوْرَْملا  َو  اَفَّصلا  َّنِإ   - » 4
هورم افص و  یعـس  و  [ ؛ دننک فاوط  ود  نآ  رب  هک  تسین  یعنام  دنهدیم ، ماجنا  هرمع  ای  ادخ و  هناخ  ّجح  هک  یناسک  نیاربانب ، تسادخ ؛ [

سّدـقم ناـکم  ود  نیا  ّتیعقوـم  زا  دـندوب ، هدرک  بصن  هوـک  ود  نیا  رب  ییاـهتب  هک  ناکرـشم ، هـیور  یب  لاـمعا  زگره  و  دـنهد . ماـجنا 
[.« دهاکیمن

دای مارحلارعـشم  دزن  ار  ادخ  دیدرک  چوک  تافرع  زا  هک  یماگنه  و  ( » 12 (؛» ِمارَْحلا ِرَعْشَْملا  َْدنِع  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ٍتافَرَع  ْنِم  ُْمتْـضَفَأ  اذِإَف   - » 5
.« دینک

. تسا هدش  رعشم  ظفل  اب  ینید  رئاعش  نایب  ددصرد  زین  هیآ  نیا 
هباشم  تایآ  ب )

. تسا هتفر  راک  هب  نآ  رد  رئاعش »  » ظفل زا  ریغ  یظفل  یلو  هدرک ، ینید  رئاعش  هب  هراشا  هک  تسا  تایآ  زا  رگید  یعون 
ٍماَّیَأ ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَی  َو  ْمَُهل  َِعفاَنَم  اوُدَهْـشَِیل  ٍقیِمَع *  ٍّجَـف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماَض  ِّلُک  یَلَع  َو  ًالاَجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْـحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو   - » 1

ِْتیَْبلاـِب اُوفَّوَّطَْیلَو  ْمُهَروُذـُن  اُوفُوْیل  َو  ْمُهَثَفَت  اوُضْقَْیل  َُّمث  َریِقَْفلا *  َِسئآَْـبلا  اوُمِعْطَأ  َو  اَْـهنِم  اُولُکَف  ِماَْـعنَْألا  ِۀَـمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  اَـم  یَلَع  ٍتاَـمُوْلعَم 
رب هراوـس  هداـیپ و  اـت  نک ، جـح  هـب  یموـمع  توـعد  ار  مدرم  و  ( » 13 (؛» ِهِّبَر َدـْنِع  ُهـَل  ٌْریَخ  َوُـهَف  ِهَّللا  ِتاَـمُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَـم  َو  َکـِلَذ  ِقِیتَْـعلا * 

مایا رد  و  دنـشاب ؛] شخب  تایح  همانرب  نیا  رد   ] شیوخ نوگانوگ  عفانم  دـهاش  اـت  دـنیایب . وت  يوس  هب  يرود  هار  ره  زا  رغـال  ياـهبکرم 
ار ریقف  ياونیب  دـیروخب و  اهنآ  تشوگ  زا  سپ  دـنربب ؛ ندرک  ینابرق  ماگنه  هب  ، ] تسا هداد  نانآ  هب  هک  ینایاپراچ  رب  ار ، ادـخ  مان  ینیعم 
. دـننک فاوط  هبعک  یمارگ  هناخ  درگ  رب  و  دـننک ، افو  دوخ  ياهرذـن  هب  و  دـنزاس ؛ فرطرب  ار  شیاهیگدولآ  دـیاب  سپـس  دـییامن . ماعطا 

.« تسا رتهب  وا  يارب  شراگدرورپ  دزن  دراد ، گرزب  ار  یهلا  ياههمانرب  سک  ره  و  تسا ؛ نیا  جح  کسانم  ]
هدـعاق قباطم  اریز  دـناهدرک ؛ یهلا  رئاعـش  ییاپرب  رد  لخاد  هدـش ، یهلا  ياهتمرح  میظعت  هب  هراشا  هک  ار  قوف  هیآ  لیذ  نیرـسفم  املع و 

هک درک  لالدتـسا  ینیواـنع  هب  ناوتیم  نینچمه  هدـش ، دراو  نآ  رد  یـصاخ  ناونع  هک  درک  ياهلدا  هب  لالدتـسا  ناوتیم  هک  هنوگ  ناـمه 
هک هدـش  دراو  یلک  یـسنج  ای  یعون  ناونع  کـی  رب  مکح  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دـشابیم ، صاـخ  ناونع  نآ  اـب  كرتشم  هباـشم و 

. دش دهاوخ  لطاب  سایق  هب  رجنم  هنرگو  تسا ، نوگانوگ  دارفا  ياراد 
ناهد اب  ار  ادخ  رون  دـنهاوخیم  اهنآ  ( » 14 (؛» َنوُِرفاَْکلا َهِرَک  َْولَو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  َّالِإ  ُهَّللا  َیبْأَـی  َو  ْمِهِهاَْوفَأـِب  ِهَّللا  َرُون  اُوئِفُْطی  ْنَأ  َنوُدـیُِری   - » 2

.« دنشاب دونشخان  نارفاک  دنچره  دنک ، لماک  ار  دوخ  رون  هک  دهاوخیمن  نیا  زج  ادخ  یلو  دننک ، شوماخ  دوخ 
رد مالسا  نانمشد  هک  ادخ  نید  زا  دوصقم  اذل  هدمآ ، نید  غیلبت  رشن و  دیحوت و  هب  توعد  داهج و  تایآ  قایـس  رد  هیآ  نیا  هک  اج  نآ  زا 

. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  ِهَّللا » َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو   » رگید هیآ  رد  هک  تسا ، یهلا  رئاعش »  » نامه دندمآرب  نآ  ندرک  شوماخ  ددص 
هک دراد  رارق  ییاه  هناخ  رد  غورفرپ  غارچ  نیا  ( »] 15 (؛» ِلاَصْآلا َو  ِّوُدُْغلِاب  اَهِیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسا  اَهِیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف   - » 3

هدرب اهنآ  رد  ادخ  مان  هک  ییاههناخ  هب  دشاب ] ناما  رد  نازابـسوه  نیطایـش و  دربتـسد  زا  ات   ] دور الاب  نآ  ياهراوید  هدومرف  نذا  دـنوادخ 
...«. دنیوگیم وا  حیبست  اهنآ  رد  ماش  حبص و  و  دوشیم ،
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روـن اـهنآ  رد  هک  تسا  ییاـههناخ  ٍتوـُُیب »... ِیف   » زا دوـصقم  هک  دراد  تلـالد  روـن »  » هیآ هلمج  زا  نآ ، لـبق  تاـیآ  هظحـالم  اـب  هیآ  نیا 
. تسا تعیرش  تیاده و  ّلحم  نید و  رون  ینکفاوترپ  عبنم  ردصم و  هک  تسا  يزکارم  و  تسادخ ،

تدابع و ادـخ و  رکذ  ّلحم  موادـم  روط  هب  هک  تسا  راوازـس  زین  و  دوش . میرکت  عیفرت و  يرون  ياههناخ  نیا  هدرک  هدارا  لاـعتم  دـنوادخ 
. دشاب قح  ترضح  تعاط 

هک تسا  ینامسآ  میلاعت  مالسا و  نید  ماکحا  نایب  لّفکتم  هک  یلحم  ره  ات  هدرک  هدارا  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
هب صتخم  ینعی  درادن ؛ صاخ  یباب  هب  صاصتخا  رئاعـش »  » هک دوشیم  هدافتـسا  زین  و  دوش . میرکت  میظعت و  هدش ، ریبعت  ادخ  رون  هب  نآ  زا 
نآ رد  هک  ار  یعوضوم  ره  زین  و  تسا ، نید  ماکحا  رشن  نآ  رد  هک  دوشیم  يزیچ  ره  لماش  هکلب  تسین ، دوهعم  تادابع  ای  ّجح  کسانم 

. دریگیم رب  رد  تسا  یمالسا  فراعم  غیلبت  نایب و 
رارق نییاپ  ار  نارفاک  فده  و   ] راتفگ دنوادخ  و  ( » 16 (؛» ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  اَْیلُْعلا  َیِه  ِهَّللا  ُۀَِملَک  َو  یَْلفُّسلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َۀَِملَک  َلَعَج  َو   - » 4

.« تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  تسا و  زوریپ ] و   ] الاب  [ وا نییآ  و   ] ادخ نخس  تخاس و  هجاوم  تسکش  اب  ار  نانآ  و   ] داد
زا تسا  رفکلا  ۀـملک  يدوبان  هَّللا و  ۀـملک  يـالعا  هب  شتـشگزاب  هچره  دوشیم ، هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  هک  تسا  رارق  نیدـب  هیآ  نیا  هیجوت 

. دیآیم باسح  هب  نید  دصاقم  زا  عرش و  ضارغا 
.« تسا هدادن  یطّلست  نانمؤم  رب  ار  نارفاک  زگره  دنوادخ  و  ( » 17 (؛» ًالِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِرفاَْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْنل  َو   - » 5

و تسا . نیملسم  مالـسا و  تّزع  يدنلبرـس و  دایدزا  هبنج  نآ  و  تسا ، هدش  رئاعـش »  » تقیقح زا  يرگید  دُعب  هب  هراشا  هکرابم  هیآ  نیا  رد 
. تسا نیملسم  هملک  زازعا  هَّللا و  ۀملک  يالعا  هبنج  دراد  تلالد  نآ  رب  ینید  رئاعش  هدعاق  هک  نآ  رگید  دُعب 

فرع هب  قیبطت  يراذگاو 

هزاجا ار  هعّرـشتم  القع و  فرع و  عراش ، هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دـنکیمن ، فرـصت  ینّیعم  يانعم  دوجو  رد  هک  یماگنه  سدـقم  عراـش 
. دننک هدایپ  جراخ  رد  دنناوتیم  ار  انعم  نآ  زا  قادصم  ره  ات  هداد 

عوضوم رتشیب  ندش  نشور  يارب  تسا . رارق  نیمه  زا  تسا ، هدومن  نآ  میظعت  هب  بیغرت  سّدـقم  عراش  هک  ینید » رئاعـش   » ناونع دروم  رد 
: مینکیم هراشا  هتکن  هس  هب 

يانعم رب  ار  نیوانع  نآ  دـیاب  تسین ، دـیدج  يانعم  هب  يوغل  يانعم  زا  نآ  لـقن  رب  یلیلد  هدـش و  دراو  عرـش  ناـسل  رد  هک  ینیواـنع  فلا )
. تشاذگ یقاب  دوخ  یلّوا  يوغل 

مینکیم ذـخا  ار  نآ  تسا ، هدومن  حیرـصت  صاـخ  یتیفیک  هب  هدرک و  یفرـصت  عراـش  رگا  جراـخ ، رد  تاـعوضوم  تیفیک  دروم  رد  ب )
. مییامنیم ذخا  نآ  یفرع  يانعم  نامه  هب  هنرگو 

... هراجا و عیب ، لـیبق  زا  تـالماعم ؛ بلغا  نیواـنع  ًـالثم  يراـبتعا ؛ دوجو  يرگید  ینیوکت و  دوجو  یکی  تسا : وحن  ود  رب  ایـشا  دوجو  ج )
. تسا يرابتعا  ناشدوجو 

هملک رد  هک  یلـصا  یقیقح و  يانعم  اریز  تسا ؛ رارق  نیا  زا  بلطم  زین  دوشیم  هفاضا  مالـسا  نید  اـی  ادـخ  هب  هک  رئاعـش »  » هملک دروم  رد 
اذل تسا  هدرکن  نییعت  صوصخ  روط  هب  نآ  يارب  یـصاخ  قادصم  عراش  هک  اج  نآ  زا  و  تسا . راشتنا  مالعا و  نامه  هدش  ذـخا  رئاعـش » »

هب جراخ  رد  نآ  دوجو  تیفیک  هراـبرد  هدومن و  یفرع  ياـنعم  رب  یقاـب  ینعی  میراذـگیم ؛ یقاـب  دوخ  لاـح  رب  مّود  لّوا و  هنیمز  رد  ار  نآ 
. مینکیم راذگاو  هعرشتم  فرع 

باسح هب  ینیوکت  روما  زا  هسفن  ّدـح  یف  هچرگ  تسا ، رگید  روما  رب  ياهناـشن  تمـالع و  ینید » رئاعـش   » هک اـج  نآ  زا  رگید ، یفرط  زا  و 
. ینیوکت هن  تسا  يرابتعا  یمالعا  یناعم  رب  اهنآ  تلالد  اذل  دنیآیم ،
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. دوشیم راذگاو  هعرشتم  فرع  هب  هدرکن  یتلاخد  جراخ  رد  نآ  قادصم  نایب  رد  عراش  هک  يرابتعا  رما  نیا  هجیتن : رد 
رئاعش قیداصم  زا  یکی  ار  نآ  هدرک و  ذخا  ار  نآ  تسا  هدرک  نّیعم  ینید  رئاعـش  ناونع  هب  سّدقم  عراش  هک  ار  يدروم  ره  هک : نیا  هجیتن 
باسح هب  ینید  رئاعـش  یمتح  قیداصم  زا  ار  نآ  القع  هعرـشتم و  فرع  هک  دوشیم  ادیپ  یقیداصم  نامز  رورم  هب  یلو  میرادنپیم . ینید 

. دوب دهاوخ  یهلا  رئاعش  میظعت  هلدا  مومع  رد  لخاد  عطق  روط  هب  زین  اهنآ  دننیبیمن ، يروذحم  چیه  نآ  هب  لمع  رد  و  دنروآیم ،

تاهبش هب  خساپ 

هک تسا  هدش  دراو  یتالاکشا  تاهبـش و  نایباهو  دننامه  نیفلاخم ؛ هیحان  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يرادازع  مسارم  ییاپرب  اب  هطبار  رد 
: میزادرپیم اهنآ  هب  ثحبم  نیا  رد 

!! عراش بناج  زا  لعج  ترورض   - 1
تلالض و تعدب و  هنرگو  دشاب  هدش  عیرـشت  لعج و  عراش ، بناج  زا  دیاب  دوش  اپرب  نید  بناج  زا  تسا  رارق  هک  يراعـش  ره  دنیوگیم :

. تسا دنوادخ  رب  ءارتفا 
خساپ 

: اریز دنامیمن ، یقاب  لاکشا  نیا  يارب  ییاج  رگید  دش ، هراشا  اهنآ  هب  ًالبق  هک  یتانایب  اب 
ره یلک  ماع و  لعج  دراوم  رد  هدرک و  کّسمت  صاخ  لعج  هب  ماع ، لعج  صاـخ و  لـعج  تسا : عون  ود  رب  عراـش  عیرـشت  لـعج و  ًـالوا :

ار نآ  هعرـشتم  فرع  یلو  هدربن ، یمـسا  اـهنآ  زا  عراـش  هک  يدراوم  رد  مینکیم و  ذـخا  نآ  هب  هدرک ، صخـشم  عراـش  هک  ار  یقادـصم 
. مییامنیم لمع  زین  اهنآ  هب  تسا  هتفریذپ 

ّریخم ناسنا  درواین ، يدیق  نآ  ندروآ  اج  هب  رد  و  زامن ، هب  رما  لثم  دنک ؛ یّلک  لعف  هب  رما  رگا  عراش  هک  هدـش  هراشا  لوصا  ثحب  رد  ًایناث :
درادن یعرـش  روذـحم  هک  یناکم  نامز و  ره  رد  ار  زامن  ًالثم  دـهد . ماجنا  درادـن  یعرـش  عنام  هک  يوحن  ره  هب  ار  نآ  قادـصم  هک  تسا 

. تسا رارق  نیا  زا  مکح  زین  ینید  رئاعش  میظعت  دروم  رد  دهد . ماجنا 
تعیرش  ضیوفت  موزل   - 2

هدش ضیوفت  نانآ  هب  تعیرـش  رما  هک  دیآیم  مزال  هجیتن  رد  دنک  راذگاو  هعرـشتم  فرع  هب  ار  رئاعـش  رما  سّدـقم  عراش  رگا  دـنیوگیم :
. تسا لطاب  ضیوفت  عون  نیا  و  دشاب ،

خساپ 
هب فرع  هیحان  زا  زین  یّلک  مکح  لصا  هک  تسا  ضیوفت  یتقو  نآ  دـیآیمن . باسح  هب  نید  رد  ضیوفت  دـیدج ، قادـصم  رب  یّلک  قیبطت 

. دشاب هدش  ضیوفت  وا  هب  هدمآ و  تسد 
: دنا مسق  ود  رب  يوناث  نیوانع  رگید ، ینایب  هب 

، نایـسن جرح ، ررـض ، ناونع  لیبق  زا  تسا ؛ يوناث  زین  ناشمکح  اذـل  تسا و  يوناث  ناـشکالم  هک  مکح ؛ هیحاـن  رد  يوناـث  نیواـنع  فلا )
... رارطضا و هارکا ،

یـضراع تـالاح  نیا  مکح . هن  دوـشیم  ضراـع  عوـضوم  رب  هک  یتـالاح  زا  تسا  تراـبع  هـک  عوـضوم ؛ هیحاـن  رد  يوناـث  نیواـنع  ب )
ردام و ردـپ و  هب  مارتحا  قیداصم  لیبق : زا  تسا ؛ يوناث  شعوضوم  اهنت  و  تسا ، یلّوا  اهنآ  مکح  كالم و  هکلب  تسین  يوناـث  ناـشکالم 

ضراـع نوگاـنوگ  ياـهتلاح  مکح  عوـضوم  رب  ینعی  تسا  يوناـث  اـهنآ  عوـضوم  یلو  تسا ، یلّوا  اـهنآ  مکح  كـالم و  هـک  ناـمهیم 
زا ثداح  دیدج و  قیداصم  یلو  تسا ، مکاح  نآ  رب  عرـش  لقع و  هک  تسا  یلّوا  مکح  مارتحا ، مییوگیم : صاخ  دروم  نیا  رد  دوشیم .

هدـش راذـگاو  فرع  هب  نآ  رما  هک  دـیآیم  دـیدپ  مکح  عوضوم  رد  هک  تسا  يدـیدج  تـالاح  تسا ، موـسرم  مدرم  نیب  رد  هک  مارتـحا 
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. دوشن بترتم  نآ  رب  صاخ  یعرش  عنم  هک  یمادام 
!! لالح میرحت  مارح و  لیلحت  موزل   - 3

اریز دش ؛ دهاوخ  لالح  میرحت  مارح و  لیلحت  هب  رجنم  دنک ، راذگاو  فرع  هب  ار  ینید  موسر  رئاعـش و  رما  سدـقم  عراش  رگا  دـنیوگیم :
مارح تسا  لالح  هک  ار  يراک  سکعلاـب  یهاـگ  هتـسناد و  لـالح  تسا  مارح  هک  ار  يزیچ  یهاـگ  تسین  موصعم  هک  نآ  تهج  هب  فرع 

. درادنپیم
خساپ 

لالح و یکردم  لیلد و  چـیه  نودـب  ار  یجراخ  یقادـصم  لعف  هعرـشتم  فّلکم و  هک  تسا  انعم  نیا  هب  رگا  لالح  میرحت  مارح و  لیلحت 
رگا یلو  تسا ، دراو  قوف  ضارتعا  تروص  نیا  رد  و  دوشیم ، مارح  لیلحت  لالح و  میرحت  هب  رجنم  راک  نیا  دنک ، مارح  زین  ار  یقادـصم 

و تسا ، یعرش  لیلد  كردم و  مِّرحم ، لِّلحم و  اریز  تسین ؛ بترتم  نآ  رب  یلاکشا  چیه  دشاب  ماع  ولو  یعرش  لیلد  هب  دانتـسا  اب  لمع  نیا 
. تسا قیداصم  رب  قیبطت  فلکم  ناسنا  راک 

!! تعیرش تباوث  اب  يزاب   - 4
اریز دوشیم ، تعیرـش  تباوث  اب  يزاب  يراک و  ثبع  هب  ّرجنم  دوش  راذـگاو  فرع  هب  اـهنآ  ییاـپرب  رئاعـش و  لـعج  رگا  دـنیوگیم : زین  و 

. تسا فلتخم  اهتیعقوم 
خساپ 

تسا يرما  نیا  تسا ، نآ  شرتسگ  تعیرش و  هعسوت  دراد  فوخ  نآ  زا  هدننک  لاکشا  هک  ار  يروذحم  مییوگیم : لاکـشا  نیا  دروم  رد 
. دراد هراشا  نآ  هب  نآرق  تایآ  دوخ  هک 

و دزاس ». رـشتنم  هداد و  شرتسگ  ار  شتعیرـش  نید و  دوخ و  رون  هک  هدرک  هدارا  دنوادخ  « ؛» ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللاَو  دیامرفیم ...« : لاعتم  دنوادخ 
لیبق زا  یهلا  قیداصم  ییاپرب  و  تسا ،». هدومن  ار  دوخ  نییآ  نید و  يزارفارـس  هدارا  دنوادخ  « ؛» اْیلُْعلا َیِه  ِهَّللا  ُۀَِملَک  َو  دـیامرفیم ...« : زین 

نید و هعـسوت  زا  دوصقم  رگا  و  تسا . هدرک  هدارا  ار  نآ  یّلک  وحن  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  رون  میمتت  هَّللا و  ۀـملک  يـالعا  رد  هعـسوت 
رب ینید  رئاعش  یّلک  ناونع  قیبطت  هک  مینادیم  و  تسین ، شنالطب  رد  یّکـش  رما  نیا  تسا ، ود  نآ  تباوث  رد  یتح  لّوحت  رییغت و  تعیرش ،

. تسین نآ  تباوث  رد  نید  هعسوت  مسق  زا  فلتخم  قیداصم  دیدج و  تاعوضوم 
دراوم مامت  هب  میمعت   - 5

لثم رگید ؛ باوبا  رد  ارچ  تسا ؟ فلتخم  دراوم  باوبا و  نیب  یقرف  هچ  دوش  راذگاو  مدرم  هب  رئاعـش  ییاپرب  هک  دشاب  رارق  رگا  دنیوگیم :
طرـش و دوخ  يارب  یهورگ  ای  سکره  دنـشاب و  هتـشادن  تلاخد  ّقح  هعرـشتم  فرع و  رگید ، باوبا  سمخ و  تاکز ، ّجح ، هزور ، زامن ،

؟ دننک یفّرعم  ینید  راعش  ناونع  هب  دوخ  هب  صاخ  طیارش  دویق و  اب  ار  تقیقح  نآ  دنراذگن و  اهنآ  رد  يدیق 
خساپ 

یعرـش تقیقح  ناونع  هک  يدروم  رد  هیوغل ؛ تقیقح  هیعرـش و  تقیقح  زا  یلوصا  ثحب  نیب  روما و  ندوب  یفیقوت  هدعاق  نیب  تسا  یقرف 
هتـشادن و یفّرـصت  اهنآ  یناعم  نیوانع و  رد  عراش  هک  يدراوم  فـالخ  هب  دوشیم ، يراـج  اـنعم  ماـمت  هب  روما  ندوب  یفیقوت  هدـعاق  تسا 
رب ار  انعم  ناونع و  مکح ، نینقت  عیرـشت و  ماگنه  سدقم  عراش  دراوم  نیا  رد  هک  تسا ، هدراذگ  یقاب  نآ  يوغل  تقیقح  رب  ار  ظفل  يانعم 

هتـشاذگن ياج  هب  دوخ  زا  یعرـش  تقیقح  ردام ، ردـپ و  هب  یکین  هب  عراش  رما  دروم  رد  ًـالثم  تسا ؛ هدراذـگ  یقاـب  دوخ  ّتیلک  قـالطا و 
نآ هک  تسا  يراـک  ره  ماـجنا  تسا  بجاو  ناـسنا  رب  هچنآ  اذـل  تسا ، هدرکن  نّیعم  تاـّیئزج  تایـصوصخ و  فـیلکت  نیا  يارب  و  تسا ،

. تسا هدراذگ  یقاب  نآ  يوغل  يانعم  رب  هدرکن و  دیدحت  ار  ناونع  نیا  عراش  اریز  دنک ، ادیپ  قّقحت  ردام  ردپ و  هب  یکین  ناونع 
تاعوضوم رگید  هزور و  فاکتعا ، ّجـح ، زامن ، دـننام  تسا ؛ هدراذـگ  ياج  هب  یعرـش  تقیقح  دوخ  زا  عراش  هک  يدراوم  نآ  فالخ  رب 
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، میشاب عرش  عبات  دیاب  تمایق  زور  ات  طیارش  ازجا و  رد  هکلب  مینک ، هفاضا  یطیارـش  دویق و  دوخ  زا  میناوتیمن  ام  دراوم  نیا  رد  هک  يدابع ،
نآ رگم  میناوخب ، ناکم  مادـک  رد  ار  زامن  هک  نآ  لثم  مینیبیم ، راتخم  ار  دوخ  تسا ، جراخ  لمع  ّتیهام  زا  هک  یتایـصوصخ  رد  هچرگ 

. دوشیم ریبعت  یلقع  رییخت  هب  نآ  زا  لوصا  رد  هک  دشاب  هدیسر  صاخ  یعرش  عنم  هک 
!! تعیرش ناکرا  مالسا و  ینابم  تمرح  کته   - 6

تعیرـش ناکرا  مالـسا و  ینابم  هب  بدا  هئاسا  تمرح و  کته  ثعاـب  دوش ، راذـگاو  مدرم  هب  نید  عیارـش  رما  هک  یتروص  رد  دـنیوگیم :
. درادن يراگزاس  مالسا  یلاع  میلاعت  خماش و  نیماضم  اب  زین  دش و  دهاوخ 

خساپ 
نیملـسم فعـض  طاـقن  فشک  نآ  هب  دوصقم  نید  دروـم  رد  و  ( 18 .) دـنیوگ ار  هدیـشوپ  رما  رتس و  ندرک  هراپ  ياـنعم  هب  تغل  رد  کـته 

. تسا
ازهتسا و تعیرش و  نید و  تمرح  کته  بجوم  مدرم  هب  یفیقوت  فیلاکت  روما و  رد  تعیرش  يراذگاو  مییوگیم : قوف  لاکشا  دروم  رد 

قیبطت قادصم و  رما  درادن ، عراش  هیحان  زا  یعرش  تقیقح  هک  ینیوانع  رد  یلو  دوب ، دهاوخ  تعیرش  ناکرا  مالسا و  ینابم  هب  بدا  هئاسا 
. تسا هدش  راذگاو  مدرم  فرع  هعرشتم و  تسد  هب  یجراخ  دارفا  رب  نآ  یّلک 

!! رئاعش زا  یخرب  ندوب  يررض   - 7
هارمه نآ  ییاپرب  هک  مالسلا  هیلعینیسح  رئاعش  ًاصوصخ  دش ، دهاوخ  نیملسم  ای  مالسا  رب  ررض  هب  ّرجنم  رئاعـش  زا  یخرب  هماقا  دنیوگیم :

. تسا بجاو  دشاب  هک  ياهجرد  ره  هب  ررض  عفد  سدقم  عرش  تاروتسد  قباطم  و  تسا . یناوارف  ياهررض  لّمحت  اب 
خساپ 

رب يّدـح  اـت  تسا  یفیقوت  ریغ  رداـم  ردـپ و  هب  مارتـحا  لـیبق  زا  هکلب  تسین  یفیقوت  نیواـنع  زا  نآ  یّلک  ناونع  هک  ینید  رئاعـش  دروم  رد 
ناوتیم ار  یفیقوت  ریغ  ناونع  ره  هک  مینکیمن  اعدا  یّلک  روط  هب  ام  اریز  دوشن ، تمرح  هب  ّرجنم  هک  مینکیم  قیبطت  نآ  یجراخ  قیداـصم 

ار قادصم  نآ  عراش  رگید  ریبعت  هب  و  دشاب . یّلک  ناونع  قّقحم  هک  درک  هدایپ  ناوتیم  یقادـصم  رب  اهنت  هکلب  درک ، هدایپ  یقادـصم  ره  رد 
. دشاب ۀیلحلا  ۀلاصا  رد  لخاد  ای  هتشاد  نآ  ّتیّلح  هب  حیرصت  هکلب  دشاب ، هدرکن  میرحت  هصوصخ  هب 

!! تعیرش ندش  هدناشک  ازهتسا  هب   - 8
تعیرش هک  دننک  هدایپ  یقیداصم  رب  ار  یّلک  نیوانع  مدرم  هک  دوشیم  رجنم  فرع  تسد  هب  تعیرـش  قیداصم  ضیوفت  دنیوگیم : یخرب 

دوخ تسد  هب  دـیاب  ار  تعیرـش  قیبطت  رما  هجیتن  رد  تسا ، بجاو  تعیرـش  يوربآ  نایک و  ظفح  هک  اج  نآ  زا  و  دوش . هدیـشک  ازهتـسا  هب 
. درک راذگاو  دراوم  مامت  رد  عراش 

خساپ 
: تسا مسق  دنچ  رب  رگید  نایدا  اهتلم و  زا  ای  یمالسا  رگید  ياههقرف  هیحان  زا  هچ  ازهتسا ؛

: قح ریغ  لطاب و  يازهتسا  فلا )
ازهتـسا هب  ار  ام  يدابع  لامعا  رگید  نایدا  اـی  بهاذـم  مدرم  هک  نیا  لـثم  درادـن ؛ یتّیعناـم  هتـشادن و  يریثأـت  هنوگ  چـیه  ازهتـسا  عون  نیا 

. تسین نید  دوخ  رد  ای  نینمؤم  رد  یبیع  صقن و  زا  فشاک  ازهتسا  عون  نیا  دنریگب .
: یفرع يازهتسا  ب )

یلو تسا ، هدـش  عضو  يدـنلب  يانعم  رب  تلـالد  تهج  هب  یموق  ره  ياهراعـش  تساـهطیحم . اـهفرع و  فـالتخا  هجیتن  ازهتـسا  عون  نیا 
رد ار  یناـعم  نآ  هک  دوـشیمن  ثعاـب  تشادرب  فـالتخا  نیا  یلو  دـننک ، تشادرب  ار  يرگید  ياـنعم  اـهنآ  زا  رگید  یموـق  تسا  نکمم 

. مییامن عنم  هدرک  عارتخا  هک  یموق 
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: یعقاو تاهج  هب  يازهتسا  ج )
ود نیا  هک  اج  نآ  زا  و  تسا . نید  تعیرـش و  یعقاو  يازهتـسا  تمرح و  کـته  بجوم  اذـل  و  دـنراد ، یعقاو  تاـهج  اهازهتـسا  زا  یخرب 

قادـصم رب  یّلک  ناونع  قیبطت  يدروم  رد  رگا  اذـل  دـنکیم ، كرد  ار  نآ  لقع  تسا و  یلقع  حـبق  نسح و  فانـصا  قیداصم و  زا  ناونع 
. مینکیم میرحت  ار  نآ  دش  یعقاو  يازهتسا  هب  ّرجنم 

يرادازع

لقع هاگدید  زا  يرادازع 

القع رظن  لقع و  دییأت  دروم  نادیهش  رالاس  رورس و  ًاصوصخ  ایلوا  گوس  رد  يرادازع  هک  میربیم  یپ  القع  هاگدید  لقع و  هب  هعجارم  اب 
. میهدیم رارق  یسررب  دروم  هیواز  نیا  زا  ار  عوضوم  نیا  کنیا  تسا .

اروشاع گنهرف  يایحا  يرادازع و   - 1

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نادیهـش  رالاس  رورـس و  ًاصوصخ  یهلا ، يایلوا  يازع  مسارم  ییاـپرب  هک  میربیم  یپ  میلـس  لـقع  هب  هعجارم  اـب 
دوخ ناگرزب  هک  یتّما  ره  تسا و  نانآ  ياهراعـش  میظع و  تیـصخش  میرکت  تقیقح  رد  نانآ  میرکت  ایحا و  اریز  دشابیم ، لقع  اب  قفاوم 

. دنزاسیم ار  نآ  هدرک و  میسرت  ار  اهتّما  خیرات  هک  دنناگرزب  تسا . يدوبان  تسکش و  هب  موکحم  دنکن  میرکت  ار 
هب ار  اروشاع  هرطاخ  لاس  ره  هعیـش  : » دسیونیم مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هرابرد  تسا  نانبل  تنـس  لها  ياملع  زا  هک  یلئالع  هَّللادبع  خیش 

تماهش حور  البرک ، ناروالد  يزابناج  شیامن  اب  هک  هدنزاس  مهم و  رایسب  تسا  يدای  هدنز  نیا  و  دنکیم ، دیدجت  ینید  یتیبرت و  تاهج 
يریگیپ شزومآ و  اب  اهنت  هک  میدقتعم  ام  ور  نیا  زا  دنکیم . جیـسب  رگمتـس  ياهتردق  ّدض  ار  اهنآ  دـهدیم و  اهناسنا  هب  يراکادـف  و 

قفوم نانآ  هدـناشن  تسد  ياهتموکح  قرـش و  برغ و  نارگرامعتـسا  اب  هزراـبم  هار  رد  میناوتیم  هک  تسا  مالـسلا  هیلعنیـسح  تضهن 
(19 «.) میدرگ

ّيا كانه  نکی  مل  : » دـیوگیم نآ  هرابرد  دوب  اروشاع  ياهيرادازع  زا  یکی  دـهاش  هکنآ  زا  دـعب  لیالراک » ساموت   » یـسیلگنا هدنـسیون 
تلصوت ّیناب  رعشا  تلزام  رئاعشلا و  کلت  لالخ  ۀظحللا و  کلت  یف  ترعشف  سانلا ، نیب  طبضلا  مدعنی  مل  ۀیجمهلا و  وا  ۀیـشحولا  نم  عون 
امهعسوب مهنم  ۀقفدتملا  ۀسامحلا  سانلا و  کئلوا  یف  نماکلا  عرولا  ّناب  تنقیا  و  مالـسالا ، یف  ۀیویحلاب  ءیلتمم  نسح و  وه  ام  عیمج  یلا 

رد ( » 20 (؛» نیدـلا نوؤش  یف  ۀـیرطف  ۀـیعقاو  سانلا  ءالؤهلف  ورغال  و  ۀـمیوقلا . لبـسلا  اجهتنا  ًاحلاص و  ًاهیجوت  اهّجُو  ول  اـمیف  ًازه  ملاـعلا  ّزه 
مدیمهف و اهراعش  نیب  رد  هظحل و  نآ  رد  نم  دروخیمن . مه  رب  مدرم  طابضنا  هظحل  کی  دوبن و  مجاهت  ای  يرگیشحو  هنوگ  چیه  اجنآ 
هک یعرو  اوقت و  هک  مدرک  ادیپ  نیقی  مدیـسر و  مالـسا  رد  تسا  یگدنز  زا  رپ  تسوکین و  ابیز و  هچنآ  مامت  هب  هک  ممهفیم  مه  نونک  ات 

دیامیپب ار  دوخ  حیحـص  مکحم و  هار  دوش و  هیجوت  تسرد  هک  یتروص  رد  دراد  شـشوج  نانآ  زا  هک  ياهساـمح  هتفهن و  مدرم  ناـهن  رد 
.« دشاب راذگریثأت  ناهج  رد  هداد و  ناکت  ار  ملاع  دناوتیم 

ینامیا ناشدوجو  همه  اب  شناراـی  مالـسلا و  هیلعنیـسح  هک  تسا  نیا  میریگیم  ـالبرک  يدژارت  زا  هک  یـسرد  نیرتهب  : » دـیوگیم زین  وا 
مهم دایز  تیعمج  دوشیم  ورهبور  لطاب  اب  قح  هک  اجنآ  دندرک  تباث  نایناهج  هب  دوخ  لمع  اب  نانیا  دنتـشاد . گرزب  دـنوادخ  هب  راوتـسا 

يزوریپ راـک ، هجیتن  نوچ  دـش ؛ ناـهج  ناـیاناد  همه  یتفگـش  ثعاـب  تشاد  هک  یتیلقا  دوجو  اـب  مالـسلا  هیلعنیـسح  يزوریپ  اریز  تسین ؛
(21 «.) دوب مالسلا  هیلعنیسح 

نآ رد  مدرم  هک  ماهدرک  هدهاشم  ار  دوشیم  لیکشت  لوبناتسا  رد  هک  ینیـسح  سلاجم  : » دیوگیم یناملآ  فورعم  فوسلیف  نیبرام  مناخ 
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، تسا بجاو  ام  رب  وا  زا  تعاطا  يوریپ و  هک  یـسک  نامه  تسام ، رگتیادـه  ماما و  هک  ینیـسح  انامه  دـنیوگیم : رگیدـکی  هب  تاسلج 
دومن و میدقت  شماقم  تمظع  بسح و  فرـش و  ظفح  تهج  هب  ار  دوخ  لایع  دالوا و  لام و  ناج و  اذـل  دوش و  دـیزی  وریپ  هک  تساوخن 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  تشاذگ و  ياج  هب  ترخآ  رد  ار  لاعتم  يادخ  زا  تلزنم  برق و  تعافش و  ایند و  رد  یکین  دای  دوخ  زا  ضوع  رد 

مالعا رگیدـکی  هب  دـننادیم و  تقیقح  هب  نانآ  هک  مدـیمهف  مدـید و  هاگنآ  دـندراذگ ... ياجرب  ترخآ  ایند و  رد  ار  نارـسخ  وا  نانمـشد 
بلاط ار  راختفا  دیتسه و  یشنمگرزب  هیحور  ياراد  دیشابیم و  فرش  لها  دیتسه و  مالسلا  هیلعنیـسح  وریپ  رگا  دنیوگیم : دنرادیم و 
يراوخ اب  هارمه  یگدـنز  رب  ار  تزع  اب  گرم  هک  تسازـس  امـش  رب  و  دیـشابن ، دـیزی  نوچمه  يدارفا  وریپ  دـیاب  زین  امـش  سپ  دیـشابیم ،

... دییآ لیان  ترخآ  تداعس  هب  هدش و  هنادواج  ات  دیهد  حیجرت 
دنادوخ و ناشیکمه  ناعون و  مه  راختفا  تزع و  لابند  هب  نانآ  زا  مادک  ره  و  دنکیم . كرد  ار  فرش  تداعـس و  عاونا  مامت  هعیـش  يرآ 

یـساملپید میهافم  تقیقح  نیا  و  تسا ... یقوقح  تامیلعت  نامه  نیا  دشابیم و  هاوخیقرت  ياهتلم  نیب  رد  تفرـشیپ  تقیقح  نامه  نیا 
نونج و هب  ار  اهنآ  مینیبیم  داضت  یفانت و  رد  دوخ  لوصا  اب  ار  رگید  بهاذم  تاکرح  تیعضو و  هک  نیا  درجم  هب  اپورا  مدرم  ام  تسام .

(22  ...«.) میربیم ییالقع  یتسایس  هب  یپ  مینک  لابند  ار  اهنآ  فادها  دوصقم و  رگا  هکنآ  زا  لفاغ  میهدیم ، تبسن  يرگیشحو 
هیلعنیسح ماما  سرد  : » دیوگیم هتفرگ  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  مایق  زا  هک  یـسرد  هرابرد  تسا  سانـشقرش  کی  هک  سمج » کیردرف  »

نینچمه دنریذپان و  رییغت  هک  دراد  دوجو  تبحم  محرت و  تلادع و  يدبا  لوصا  ایند  رد  هک  تسا  نیا  يرگید  دیهش  نامرهق  ره  مالسلا و 
دهاوخ رادـیاپ  یقاب و  ایند  رد  هشیمه  لوصا  نآ  دـیامن ، راوتـسا  نآ  هار  رد  رـشب  دـنک و  تمواقم  يدـبا  تافـص  نیا  يارب  یـسک  هاگ  ره 

(23 «.) دنام
ینیسح  ياهراعش  زا  یخرب 

؛ مینکیم هراشا  ینیسح  راگدنام  ياهراعش  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام 
اب یگدـنز  تداعـس و  زج  ار  گرم  یطیارـش  نینچ  رد  نـم  ( » 24 (؛» ًامرب ّالإ  نیملاـظلا  عم  ةاـیحلا  و  ةداعـس ، ّـالإ  توملا  يرأ  ـال  ّینا   - » 1

.« منادیمن تبکن  جنر و  زج  ار  نارگمتس 
زج تزع  هار  رد  گرم  « ؛» هعم ةاـیحال  يذـلا  توـملا  ّـالإ  ّلذـلا  عـم  ةاـیحلا  تسیل  و  ةدـلاخ ، ةاـیح  ّـالإ  ّزعلا  لـیبس  یف  توـملا  سیل   - » 2

.« تسین گرم  زج  ّتلذ  اب  یناگدنز  و  تسین . نادیواج  یناگدنز 
هداز انز  رـسپ  هدازانز ، هک  دیـشاب  هاگآ  « ؛»...  ّۀلذلا اّنم  تاهیه  ّۀلذلا و  ۀّلـسلا و  نیب  نیتنثا ، نیب  زکر  دـق  یعدـلا  نبا  یعدـلا  ّنإ  الأ و   - » 3
یلو منک ، تعیب  دـیزی  اب  مشوپب و  تلذ  سابل  ای  موش و  گنج  هدامآ  هدیـشک  ریـشمش  اب  ای  تسا . هتخاس  ّریخم  زیچ  ود  نیب  ارم  داـیز ] نبا  ]

.« تسا رود  رایسب  ام  زا  تلذ 
عوجر وا  يوـس  هب  ادـخ و  يارب  اـم  ( » 25 (؛» دـیزی لـثم  عارب  ۀـمألا  تیلب  دـق  ذإ  مالـسلا  مالـسالا  یلع  و  َنوـُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِِهَّلل  اَّنِإ   - » » 4

.« درک عادو  مالسا  اب  دیاب  تسا  التبم  دیزی  دننام  يربهر  هب  تما  هک  یماگنه  درک . میهاوخ 
نأ دیرأ  هلآو ، هیلع  هللا  یلصيّدج  ۀمأ  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  اّمنإ  و  ًاملاظ ، ًادسفم و ال  ًارطب و ال  ًارـشأ و ال  جرخأ  مل  ّینإ   - »... 5

داجیا يرگنایغط و  تهج  هب  نم  ( » 26 (؛»...  مالسلا هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  یبا  يّدج و  ةریسب  ریسأ  رکنملا و  نع  یهنأ  فورعملاب و  رمآ 
زا یهن  فورعم و  هب  ِرما  مهاوخیم  مدومن ، جورخ  دوخ  ّدـج  تّما  رد  حالـصا  يارب  هکلب  مدرکن ، مایق  ملظ  داـسف و  نیملـسم و  نیب  هقرفت 

.« منک لمع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  دج و  هریس  هب  هدرک و  رکنم 

یهلا يایلوا  اب  تّما  یفطاع  طابترا   - 2

ناسنا دوجو  رد  هفطاع  کیرحت  هار  مدرم ، مومع  يارب  یعامتجا  یـسایس و  یتدـیقع و  لئاسم  هیجوت  رد  ّمهم  یـساسا و  ياـههار  زا  یکی 
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اهشور رگید  زا  رترثؤم  شور  نیا  رگید ، يریبـعت  هب  رگید . بناوـج  یلقع و  هبنج  اـت  تسا  ریذـپریثأت  رتـشیب  تهج ، نیا  زا  ناـسنا  تسا .
بتکم و اهنت  اریز  دومن ؛ هدنز  مدرم  رد  دیاب  زین  ار  ییارگلقع  ساسحا  هارمه  درک و  شومارف  دـیابن  زین  ار  لقعت  لقع و  هار  هچرگ  تسا .
، نادیهـش رالاس  رورـس و  ًاصوصخ  یهلا  يایلوا  تداهـش  هیـضق  هب  هجوت  اب  لاح  دشاب . ساسحا  لقع و  زا  هتفرگرب  هک  دراد  ماود  یبهذـم 

ناونع هب  ار  ناراوگرزب  نآ  میناوتیم  قیرط  نیا  زا  دش و  دـهاوخ  مدرم  تاساسحا  کیرحت  ببـس  هعقاو  نآ  هب  مدرم  نداد  هجوت  رکذـت و 
. میناسرب مدرم  هب  تسا -  دنوادخ  ياهروتسد  اهراعش و  نامه  هک  ار -  ناشیاهروتسد  اهراعش و  هدرک ، یفرعم  وگلا 

نیسح : » دومرف هک  اجنآ  دوشیم ؛ صخشم  رتشیب  ترضح  نآ  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  حدم  نتفرگ  رظن  رد  اب  بلطم  نیا 
ار نیسح  هک  سک  ره  درادیم  تسود  دنوادخ  منیسح ، زا  نم  نم و  زا  نیـسح  ( » 27 (؛» ًانیسح ّبحأ  نم  هَّللا  ّبحأ  نیـسح ، نم  انأ  یّنم و 

.« درادب تسود 
لها ناناوج  دیس  رورس و  نیـسح  نسح و  ( 28 (؛» ۀّنجلا لهأ  بابش  ادّیـس  نیـسحلا  نسحلا و  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نینچ  مه 

.« دنتشهب
ۀمحلم هب  تیظح  ام  لثمب  ثیدحلا  میدقلا و  نیخیراتلا  یف  ۀیناسنا  ۀمحلم  ظحت  مل  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  اراب » ناوطنا   » یحیسم هدنسیون 
هـسامح هک  يرادـقم  هب  دـیدج  میدـق و  خـیرات  رد  یناسنا  هسامح  چـیه  ( » 29 (؛» فطاـعت سرد و  باـجعا و  نم  ءـالبرک  یف  داهـشتسالا 

.« تسا هدشن  دنمهرهب  هفطاع  سرد و  باجعا و  زا  دش  دنمهرهب  البرک  رد  مالسلا  هیلعنیسح  تداهش 
یتح تدجو و  ذم  ۀیناسنالا  خیرات  یف  ةدلاخلا  ةدیحولا و  ةدئارلا و  یلوألا و  : » دنکیم فیـصوت  هنوگ  نیا  ار  البرک  هعقاو  همادا  رد  زین  وا 

خیرات رد  راگدنام  هناگی و  نیرتزاتشیپ و  نیرترب و  هسامح  نیا  ( » 30 (؛» هلجا نم  تماق  يذلا  ناسنالا  دولخ  ةدلاخ  یه  ذا  روهدلا ؛ یضقنت 
هـسامح نآ  هک  یناسنا  تسا ، هدنز  دراد ، دوجو  یناسنا  ات  هسامح  نیا  اریز  راگزور ؛ تیاهن  ات  تفای و  ققحت  هک  يزور  زا  تسا  تیناسنا 

.« دمآ دیدپ  وا  تهج  هب 
خوسر ّالا  مایألا  یلایللا و  زورک  هدزی  مل  ضرألا و  لبق  رئامـضلا  یف  هرثا  سردنیال ، مَلَعک  دیهـشلا  نیـسحلا  ربق  لتحا  و  : » دـیوگیم زین  وا 

. ًاولع هرثا  دادزاف  ًاتابث ، ًازورب و  ّالا  لالضلا  عایشا  رفکلا و  ۀمئا  تاداهتجا  هتداز  ام  و  همسر ،
عاقـصألا عاقبلا و  لک  یف  اهلعجنل  ءادهـشلادیس ... ةداهـش  اهحرتجا  یتلا  تازجعملا  هذـه  مامت  نم  کش  یف  اّنک  اذا  نـآلا  اـننویع  لـجنل  و 

اورکذ اذا  و  مهرکذ ، یحمنا  مهراثآ و  تسردنا  دقف  ءالؤهل ، رثا  ّيا  یلع  رثعن  نا  نکمیالف  رمـش ، وا  ۀـیواعم  وا  دـیزیل  رثا  ّيا  نع  نیثحاب 
... ئفطنتال ۀیماح  رانب  مهل  ءاعدلا  مهنعل و  لجألف 

نیـسحلا ۀیغاط ... لک  مامأ  قح و  رون و  نم  سبق  نیـسحلا  ۀملظم ... ّلک  یف  ةاجن و  قوط  نیـسحلا  ّمی ... ّلک  قوف  يده و  ةرانم  نیـسحلا 
ّلکل ءافش  نینوزحملا و  نیحورجملل  مسلی  و  نیمولظملا ، نیرئاحلل و  لمأ  عامسألا ، راصبألا و  ءلم  مالـسلا  هیلعوه  رذَتال ، یقُبتال و  ةروث 

. ۀیقالخا ۀیعامتجا و  ۀلع 
هیلعنیـسحلا مهنایدأ  فالتخا  یلع  نونمؤملا  مرُکی  فیک  نآلا  رنل  و  نورکذـی ... فیک  مهروبق و  نیأ  نوملاظلا و  کئلوا  نیأ  نآلا  رنل  و 

ذا هدابعب ؛ اقوفر  ناک  يذلا  هَّللا  دـجمنف  اهرئابک ، ۀـیویندلا و  مهروما  رئاغـص  یف  مهدوعق ، مهمایق و  یف  هتروث  نومهلتـسی  فیک  مالـسلا و 
. دیهشلا نیسحلا  صخشب  قحلا  ۀلیضفلا و  ةرانم  ۀلیلکلا  مهرئاصب  مامأ  عفر  مهصالخ و  قوط  مهل  دعأ 

ۀمکحل اهبابرا  یلاعت  اهل  لـسری  یتلا  قحلا  تاوعد  نع  مهناذآ  اومـصی  مهرئاـصب و  اومعی  ـال  یک  رـشبلا  ینبل  يولع  سرد  ةربعل و  اـّهنا  و 
. مهکاردإ يوتسم  قوف 

. قرغی اهبوکر  نع  فلختی  نم  وجنی و  اهبکری  نمف  میرکلا ؛ لوسرلا  اهانع  یتلا  ۀنیفسلا  یه  مالسلا  هیلعنیسحلا  ۀضهن  و 
الیک نیـسحلا  ةرانم  وحن  هجوتت  نأل  اهمالآ ، برد  ًاّیوطلُـس ، ًایعامتجا و  ًایقالخا و  ملظملا  رـصعلا  اذه  یف  زاتجت  یه  ۀیرـشبلاب و  ردجا  امف 

. لالذإلا ملظلا و  نیباعث  ۀلالضلا و  شوحو  اهنع  دعبت  یک  هتخرصب  دشرتست  و  قرغت ، الیک  هئدابم  قاوطأب  کسمتت  لضت و 
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نطوتـست ةراح  یه  و  ًادـبأ ، دربتال  ةراح  انبولق  نم  ۀـثعبنملا  نیـسحلا  لتق  ةرارحب  ئفدتـسن  نأل  یـضم ، تقو  ّيا  نم  رثکا  نآلا  انارحأ  ام  و 
لتقل ّنا  : " میرکلا لوسرلا  هلوق  یف  اـنل  و  نینمؤم . اـّنک  ذا  اـنبولق  ةرارح  نم  ءزج  یهف  انرودـص ، نع  ًادـیعب  اـهنع  ثحبلل  یعادـال  اـنبولق و 

تلتحا دق  نیسحلا  لتق  ةرارح  ّنا  یه  و  اهنع ، انلفاغت  املاطل  ۀیرهوج  ۀقیقح  كاردإل  ًاعفاد  ًادبا " دربتال  نینمؤملا  بولق  یف  ةرارح  نیسحلا 
هرک ّتیدوجوم  زا  لبق  اهناهن  رد  ار  دوخ  رثا  دوریمن  نیب  زا  هک  یمَلَع  دننام  هب  دیهش  نیـسح  ربق  ( » 31 (؛»... انعومد یف  تجزتما  انبولق و 

ياهشـشوک و  تسا . هدرک  ادیپ  خوسر  مدرم  رد  نآ  تقیقح  هکلب  هدـشن  مک  نآ  زا  يزیچ  اهنت  هن  زورهنابـش  رذـگ  رد  هتـشاذگ و  نیمز 
هدش رتهبترمدـنلب  زور  هب  زور  هدوزفا و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ربق  تابث  روهظ و  رب  اهنت  هدربن و  ییاج  هب  هار  تلالـض  ناوریپ  رفک و  ياسؤر 

. تسا
هتـشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  ادهـشلا  دیـس  تداهـش  هک  یتازجعم  نیا  مامت  رد  رگا  مینک  زاب  ار  دوخ  ياـهمشچ  زورما  هک  تسا  بوخ  هچ 

دوجو رمش  ای  هیواعم و  ای  دیزی و  زا  يرثا  ایآ  هک  مییامن  وجتسج  ياهطقن  يوک و  ره  رد  مینک و  زاب  ار  دوخ  ياهمشچ  يرآ  میراد ، کش 
مه رگا  و  تسا ، هتـشگ  وحم  نانآ  دای  هدـش و  سردـنم  نانآ  راثآ  يرآ ، میباییمن ، ناـنآ  زا  يرثا  هنوگ  چـیه  مینک  صّحفت  هچ  ره  دراد ،

... دوشیمن شوماخ  زگره  هک  تسا  ياهتخورفا  شتآ  اب  اهنآ  رب  نیرفن  نعل و  تهج  هب  دوشیم  اهنآ  زا  يدای 
... دراد دوجو  یملظ  ره  ربارب  رد  تاجن و  هقلح  مالـسلا  هیلعنیـسح  تسا ... یـسونایقا  ره  زا  رتـالاب  تیادـه و  هراـنم  مالـسلا  هیلعنیـسح 

دراذگیم و یقاب  ار  يزیچ  هن  هک  تسا  یتضهن  مالسلا  هیلعنیسح  تسا ... یتوغاط  ره  لباقم  قح و  رون و  زا  یلعشم  مالـسلا  هیلعنیـسح 
نیحورجم راک  کمک  و  دـنمولظم ، هدـش و  ّریحتم  هک  تسا  یناسک  دـیما  هدرک و  رپ  ار  اهشوگ  اهمشچ و  وا  دـنکیم . اـهر  ار  يزیچ  هن 

. تسا یقالخا  یعامتجا و  درد  ره  يافش  نوزحم و 
...؟ دنوشیم دای  هنوگچ  تساجک و  ناشیاهربق  دندرک و  ملظ  هک  یناسک  نآ  دنیاجک  مینک ، هدهاشم  نآلا  هک  تسا  بوخ 

وا تضهن  زا  هنوگچ  و  دننکیم ، میرکت  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  نایدا ، رد  فالتخا  اب  نانمؤم  هنوگچ  هک  مینیبب  نآلا  تسا  بوخ  هچ  زین  و 
هب هک  یناـبرهم  تهج  هب  ار  ادـخ  اـم  و  دـنریگیم . ماـهلا  وا  زا  دوخ  يویند  روما  نیرتگرزب  نیرتکـچوک و  رد  ناشحلـص و  ماـیق و  رد 
رد ار  قح  تلیضف و  رون  ناشرات  ياهمشچ  لباقم  رد  هدرک و  هدامآ  ار  یـصالخ  هار  مدرم  يارب  هک  ارچ  مینکیم ؛ دیجمت  دراد  شناگدنب 

. تسا هدومن  دنلب  مالسلا  هیلعدیهش  نیسح  تیصخش 
زا ار  دوخ  ياهشوگ  ِرد  هتسبن و  ار  دوخ  ياهمشچ  ات  تسا  رـشب  عون  يارب  يولع  سرد  تربع و  أشنم  مالـسلا  هیلعنیـسح  تضهن  يرآ ،

... دنریگن هداتسرف ، رشب  كرد  حطس  ندرب  الاب  تهج  هب  نآ  يارب  ار  يدارفا  دنوادخ  هک  قح  ياهتوعد 
ره هتفای و  تاجن  دوش  راوس  ار  نآ  سک  ره  سپ  تسا ؛ هدرک  دصق  ار  نآ  میرک  لوسر  هک  تسا  یتشک  نامه  مالسلا  هیلعنیسح  تضهن 

. دش دهاوخ  قرغ  دنک  یهاتوک  نآ  رب  ندش  راوس  زا  سک 
هب هدیشک ، اهتبیصم  یتموکح  یعامتجا و  یقالخا و  لیاسم  دروم  رد  یکیرات  رـصع  نیا  رد  هک  یتیرـشب  يارب  تسا  راوازـس  رایـسب  هچ 

دوش دنمهرهب  وا  ياهراعش  زا  ددرگن و  قرغ  ات  دنک  کسمت  وا  يدابم  ياههقلح  هب  ددرگن و  هارمگ  ات  دنک  ور  مالسلا  هیلعنیسح  ّتینارون 
ات تسا  راوازـس  مزال و  رگید  تقو  ره  زا  شیب  ام  يارب  نآلا  ردـق  هچ  و  دـندرگ . رود  وا  زا  ناهارمگ  ناـملاظ و  تلالـض و  ناگدـنرد  اـت 

، دش دـهاوخن  شوماخ  درـس و  زگره  هک  یترارح  مینک ، روهلعـش  ار  هتخورفارب  نامیاه  بلق  رد  هک  مالـسلا  هیلعنیـسح  تداهـش  ترارح 
ارچ مینک ، وجتسج  ار  نآ  دوخ  ياههنیس  زا  رود  هک  درادن  یتهج  دیزگ و  دهاوخ  ینکـس  ام  ياهبلق  رد  هدوب و  مرگ  رایـسب  هک  یترارح 

شوماـخ زگره  هک  دـهدیم  رارق  نینمؤم  بولق  رد  یترارح  مالـسلا  هیلعنیـسح  تداهـش  اـنامه   " میرک لوسر  راـتفگ  و  مینمؤـم . اـم  هک 
نیـسح تداهـش  ترارح  هک  نیا  نآ  میاهدوب و  لفاغ  نآ  زا  اهتدم  هک  یـساسا  یتقیقح  كرد  يارب  تسا  ياهزیگنا  ام  يارب  دوشیمن "

 ...«. تسا هدش  جوزمم  ام  ياهکشا  رد  هدرک و  حتف  ار  ام  بلق 
هقرف دـّیؤم  هک  یعیبـط  روما  هلمج  زا  و  دـسیونیم ...« : لوقعلاّریحم » تاـّیقرت  هعیـش و   » ناونع تحت  یقیقحت  رد  يوسنارف  فزوژ »  » رتـکد
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یعیبط روما  زا  هلأسم  نیا  و  تسا . ناشنید  ناگرزب  تیمولظم  راهظا  هلأسم  دراذگ ، ریثأت  اههقرف  رگید  بلق  رد  تسا  هتـسناوت  هدش و  هعیش 
يرشب ياهتعیبط  دبای و  هبلغ  يوق  رب  فیعض  دراد  تسود  دراد و  ششک  مولظم  يرای  ترصن و  هب  سک  ره  عبط  اریز  دیآیم ، رامـش  هب 

... تسا فیعض  هب  لیامتم 
داقتعا نانآ  هب  هک  نآ  دوجو  اب  دنسیونیم  ار  وا  ندش  هتشک  شباحـصا و  مالـسلا و  هیلعنیـسح  هلتاقم  لیـصفت  هک  ییاپورا  نافّنـصم  نیا 

. دننکیم دای  يدب  هب  ار  ترـضح  نآ  نیلتاق  مان  دنراد و  ناعذا  شنارای  ترـضح و  نآ  نیلتاق  یمحر  یب  يّدعت و  ملظ و  هب  یلو  دـنرادن ،
(32 ...«.) دیآیم رامش  هب  هعیش  هقرف  يارب  تادّیؤم  زا  هتکن  نیا  و  دتسیاب . دناوتیمن  زیچ  چیه  شلباقم  رد  یعیبط  روما  نیا 

ینعی هنایقرتم  راعـش  نیا  تیفیک  ّتیمک و  زا  یعالطایب  تهج  هب  ام  ناگدنـسیون  زا  یخرب  : » دـیوگیم یناـملآ  فوسلیف  نیبراـم »  » مناـخ
تقد هلأسم  نیا  رد  یلو  دننادیم ، هعیـش  نونج  زا  ار  ینیـسح  يرادازع  نیا  هدرک و  ییاسرفملق  یعالطا  چـیه  نودـب  ینیـسح ... يرادازع 

... تسا هداد  رییغت  ار  مالسا  نوؤش  يرادازع  نیا  هنوگچ  هک  هدرکن 
هب دنه  گرزب  تیعمج  نیموس  هزورما  هک  یلاح  رد  دـندوب  رامـشتشگنا  دـنه  رد  مالـسلا  امهیلعنیـسح  یلع و  نایعیـش  شیپ  لاس  دـص 

... دراد دوجو  مه  اهروشک  ریاس  رد  تبسن  نیا  دنوریم و  رامش 
تفرشیپ زا  مهد  کی  دنراد  هار  نیا  رد  هک  یناوارف  ششوک  لاوما و  همه  نآ  اب  مینک  هسیاقم  نایحیسم  تاغیلبت  اب  ار  تاغیلبت  نیا  نوچ  و 

هب دنناوتیمن  یلو  دراد  مدرم  نیب  رد  ییازـسب  ریثأت  هک  دـننکیم  رکذ  ار  حیـسم  ياهتبیـصم  یحیـسم  نارّـشبم  هکنآ  اب  دـنرادن ، ار  هعیش 
هیلعنیسح ياهتبیصم  هجرد  هب  حیسم  ياهتبیصم  هک  دشاب  تهج  نیا  هب  دیاش  و  دنیامن . جیورت  مالسلا  هیلعنیسح  نایعیش  شور  دننام 

نونج هب  ار  نانآ  دنربب  هناگیب  ماوقا  نیا  تاداع  راعش و  تقیقح  هب  یپ  ام  ناراگنخیرات  رگا  دشابن و  راذگریثأت  مدرم  ياهبلق  رد  مالـسلا 
... دنهدیمن تبسن 

مالسلا و هیلعنیـسح  ندش  هتـشک  ببـس  هب  مالـسا  قنور  نیملـسم و  تفرـشیپ  يدّمحم و  نوناق  ظفح  تنایـص و  هب  یپ  دوخ  مشچ  هب  نم 
هک تسا  هدرک  ادـیپ  یّلجت  تسایـس  تقیقح  موـق  نیا  نیب  رد  هنوـگچ  هک  مربیم ، ینیـسح  يرادازع  هطـساو  هب  عیاـقو  نـیا  ندـمآ  دـیدپ 

هرهب نیرتابیز  تداعـس و  نیرتهب  راعـش و  نیرتفیرـش  یـسایس  يامکح  دزن  تفـص  نیا  و  روج ، ملظ و  زا  رفنت  يرود و  زا  دشاب  ترابع 
تقد اب  تسا  راوازس  دنوریمن ... ّتلذ  يراوخ و  راب  ریز  زگره  دراد  دوجو  نانآ  يارب  هکلم  نیا  هک  یمادام  و  تسا ، ناسنا  رد  هدیدنـسپ 

ار یناعم  هچ  دـنزاسیم و  يراج  ناـبز  هب  ینیـسح  يازع  سلاـجم  رد  ناـنآ  هک  دزویم  یگدـنز  حور  هب  یقیقد  تاـکن  هچ  هک  مینک  رظن 
(33 «.) دنریگ یمارف 

ّلح امل  ًاعجوت  ملظلا و  یلع  ةروث  نیمرکالا و  نیبیطلا  تیبلا  لها  یلعل و  ًابح  عیـشتلا  ناک  اذا  : » دـیوگیم یحیـسم  رعاـش  همالـس » سلوب  »
كاـپ و تیب  لـها  یلع و  تبحم  ياـنعم  هب  عیـشت  رگا  ( » 34 (؛» یعیـش یّنناف  خـیراتلا ، يواطم  یف  تابکنلا  نم  هدالواب  لزن  اـم  نیـسحلاب و 

دراو نانآ  رب  خیرات  لوط  رد  هک  تساهيراتفرگ  زا  وا  دالوا  رب  هچنآ  نیـسح و  بیاصم  اب  يدردمه  راهظا  ملظ و  دض  رب  بالقنا  میرک و 
.« متسه هعیش  نم  متح  روط  هب  سپ  هدش ،

، یلاغلا نیـسحلا  مدـب  ۀـبوضخم  ةاصح  اهّنکلو  مالکلا ، ریما  ای  کلحاس  یف  ةاصحل  يرعـش  نا  ّفسیل و  ناـیبلا  نا  ًاـقح  : » دـیوگیم زین  وا 
رعـش انامه  تساسران و  نایب  هک  میوگیم  قح  هب  ( » 35 (؛» كرکذب هملق  فّرـش  زجاع  یلا  دلخلا  فرافر  نم  رظنا  و  ۀمحلملا ، هذـه  لّبقتف 
هدش باضخ  مالسلا  هیلعدنمشزرا  نیسح  دنمشزرا  نوخ  اب  هتسه  نیا  ّنکلو  مالک ، ریما  يا  وت  لحاس  رانک  رد  تسا  ياهتـسه  دننامه  نم 

.« تسا هدرک  ادیپ  فرش  وت  دای  هب  شملق  هک  نک  هاگن  يزجاع  هب  دلخ  تشهب  تاقبط  زا  ریذپب و  نم  زا  ار  راعشا  نیا  سپ  تسا ،
البرک هرابرد  یتقو  هک  دوشیم  ادیپ  یتیلقا  ایآ  : » دیوگیم اروشاع  هعقاو  هرابرد  تسا  یسیلگنا  یـسانشرواخ  هک  لیونارگ » نوارب  دراودا  »

نآ ياول  تحت  یمالسا  گنج  نیا  هک  ار  یحور  یکاپ  دنناوتیمن  زین  ناناملسم  ریغ  یتح  ددرگن ؟ درد  نزح و  اب  هتـشغآ  دونـشیم  نخس 
(36 «.) دننک راکنا  تفرگ  ماجنا 
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سلاجم يونعم  ّوج  زا  يرادربهرهب   - 3

تکرش اب  زین  لافطا  یتح  ناسنا و  اذل  دنرضاح  تاسلج  نیا  رد  یهلا  يایلوا  ریاس  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  یتوکلم  حور  هک  اج  نآ  زا 
. دنوش دنمهرهب  نآ  تاضویف  زا  دنناوتیم  سلاجم  نیا  رد 

ياهّلحم هّینیـسح و  رکذ و  لفاحم  ملع و  سلاجم  رد  یگهام  دنچ  ات  ار  نادازون  هقادـنق  دومرفیم ...« : هک  هدـش  لقن  ناگرزب  زا  یکی  زا 
راـکذا و داروا و  موـلع و  تـسا و  سیطاـنغم  نوـچمه  لـفط  سفن  هـک  ارچ  دـیربب ، دوـشیم  هدرب  نآ  رد  ادهـشلادیس  مـسا  هـک  يرادازع 

یکدوک نارود  رد  شحور  و  دنکیم ، كاردا  یلو  درادن ، نابز  هچ  رگ  لفط  دنکیم . بذج  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  حور  تیـسوّدق 
نآ دوش  هدرب  ملع  تدابع و  رکذ و  ياهلحم  رد  رگا  و  دـنکیم ، هدولآ  ار  وا  هانگ  مرج و  نآ  دوش  هدرب  تیـصعم  ّلاحم  ای  ّلـحم  رد  رگا 
نیا قباس  ياملع  دیهدب ، رارق  دیراد  هک  يرکذ  قاتا  ای  یناوخهضور  قاطا  رانک  رد  ار  دوخ  لافطا  امش  دریگیم . دوخ  هب  ار  افص  یکاپ و 

يرطف تافص  زیارغ و  ءزج  دنامیم و  تباث  وا  رد  رمع  رخآ  ات  دیامنیم  ذخا  نامز  نیا  رد  لفط  هک  ار  يراثآ  اریز  دندومنیم ؛ لمع  روط 
كاردا مدرم  هّماـع  ار  ریطخ  ّرـس  نیا  مهم و  ياـنعم  نیا  هـچ  رگ  تـسا ، هـضحم  ّتیلباـق  ناـمز  نـیا  رد  هـچب  سفن  هـک  اریز  ددرگیم ، وا 

«. دننکیمن

هعماج داشرا  حالصا و   - 4

نداد شوگ  اب  نمض  رد  یلو  دننکیم ، تکرش  ترضح  قشع  هب  دوشیم  اپ  رب  مالسلا  هیلعادهشلادیس  مان  هب  هک  یتاسلج  رد  مدرم  هچرگ 
نیا زا  هدـش و  لیان  رگید  يامظع  ضیف  هب  تاـیقالخا ، ماـکحا و  تاداـقتعا و  زا  معا  دوخ ؛ ینید  لـئاسم  یمالـسا و  فراـعم  يریگارف  و 

. دیسر تداهش  هب  نآ  رطاخ  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هک  یفده  نامه  دیسر . دنهاوخ  تداعس  لامک و  هب  قیرط 
یلا سانلا  انوعدل  ًاربنم و  ۀیرق  ّلک  یف  هل  انبـصنل  ًاقریب و  دلب  لک  یف  هل  انعفرل  انل  نیـسحلا  ناک  ول  : » دـیوگیم یحیـسم  ناشیـشک  زا  یکی 

میتشاذگیم ربنم  ياهیرق  ره  رد  میدرکیم و  بصن  یقریب  يرهش  ره  رد  وا  يارب  دوب  ام  يارب  نیـسح  رگا  ( » 37 (؛» نیسحلا مساب  ۀیحیسملا 
.« میدومنیم توعد  تیحیسم  هب  وا  مسا  هب  ار  مدرم  و 

رازه زا  شیب  یمالـسا ، ياهباتک  یـصاصتخا  شخب  رد  مدرک . ندید  مر  رد  ناکیتاو  هناخباتک  زا  نم  : » دـیوگیم نوّسحلا » ریهز  خیـش  »
: تفگ نم  باوج  رد  وا  مدرک ، لاؤس  هراب  نیا  رد  هناخباتک  ریدـم  زا  متفای . مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هراـبرد  یّطخ  هدـش و  پاـچ  باـتک 

لها بهذم  ملاع ، رد  يرایـسب  دارفا  هدرک و  ادیپ  راشتنا  ملاع  حطـس  رد  عّیـشت  هک  دناهدرک  هدهاشم  ریخا  تدم  نیا  رد  ناکیتاو  ناگرزب  »
ماما تیمولظم  راشتنا  نآ ، ببـس  هک  دـناهدرب  یپ  هثداح  نیا  تمظع  رد  یـسررب  زا  سپ  نانآ  دـناهتفرگ . شوغآ  رد  ار  مالـسلا  مهیلعتیب 

رساترس رد  ناکیتاو  ناگدنیامن  هب  نانآ  اذل  تسا . نایعیش  بناج  زا  يرادازع  ياههتسد  ییاپرب  ینیسح و  سلاجم  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح 
اهنآ زا  ات  دننک ، يروآ  عمج  هدش  فیلأت  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هرابرد  هک  ار  یّطخ  ای  هدش  پاچ  باتک  هچ  ره  ات  دنداد  روتـسد  ملاع 

مالسلا هیلعنیسح  دننامه  حیسم  هک  دندقتعم  نایحیسم  اریز  دنیامن ؛ هدافتسا  حیسم  تیمولظم  رشن  قیرط  زا  تیحیـسم  شرتسگ  رـشن و  رد 
(38 «.) تسا هدش  هتشک  هنامولظم  هدش و  هتخیوآ  راد  هب 

ایلوا گوس  رد  هیرگ  یتاذ  تیبولطم   - 5

اریز دوب  لفاغ  زین  نآ  یتاذ  راثآ  زا  دـیابن  یلو  دراد  يرایـسب  یبناج  راثآ  هچرگ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ًاصوصخ  اـیلوا  گوس  رد  هیرگ 
دـناسرب و لماکت  هب  ار  ناسنا  هدرک و  كاپ  ار  اـم  هدولآ  ياـهلد  دـناوتیم  هک  تسا  يرهطم  كاـپ و  بآ  دـننامه  اـیلوا  گوس  رد  هیرگ 
زا يرایسب  هک  هنوگنامه  دناسریم  قوشعم  هب  ار  ناسنا  هتشاد و  ششک  قشع  تسا و  قشع  هیرگ  ایلوا  رب  هیرگ  دنادرگ . ینارون  افصاب و 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


. دندیسر تداعس  لامک و  هب  هار  نیا  زا  دارفا 

ضغب ّبح و  رهاظم  زا  يرادازع 

حیضوت

. دوشیم ریبعت  يزیچ  هب  سفن  یلیم  یب  لیم و  هب  ود  نآ  زا  هدش و  ضراع  ناسنا  رطاخ  رب  هک  تسا  ضقانتم  رما  ود  ضغب  ّبح و 

تسا بجاو  اهنآ  تّبحم  هک  یناسک 

: تسا بجاو  ناسنا  رب  دارفا  یخرب  ّتبحم  هک  دوشیم  هدافتسا  یلقن  یلقع و  هلدا  زا 
دنوادخ  - 1

هب تادوجوم  همه  هک  نیا  و  لامج ، لامک و  تافـص  همه  ندوب  اراد  تهج  هب  ًاتلاصا  وا  ّتبحم  هک  تسا  یناسک  سأر  رد  لاعتم  دنوادخ 
. تسا بجاو  دناهتسباو ، وا 

اهَداسَک َنْوَشَْخت  ٌةَراِجتَو  اهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَأَو  ْمُُکتَریِـشَعَو  ْمُکُجاوْزَأَو  ْمُُکناوْخِإَو  ْمُکُؤاْنبَأَو  ْمُکُؤابآ  َناک  ْنِإ  ُْلق  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
يا ( »] 39 (؛» َنیقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللاَو ال  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَس  یف  ٍداهِجَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ  اهَنْوَضَْرت  ُنِکاسَمَو 
لام دیاهدروآ و  عمج  هک  یلاوما  ار و  دوخ  نادنواشیوخ  نانز و  ناردارب و  نارـسپ و  ناردـپ و  امـش  رگا  مدرم ! ياهک  ار  تّما  وگب  لوسر 

تـسود وا  هار  رد  داـهج  لوـسر و  ادـخ و  زا  شیب  دیاهتـشاد  شوـخ  لد  نآ  هـب  هـک  یلزاـنم  دـیکانمیب و  نآ  يداـسک  زا  هـک  ياهراـجتلا 
.« درک دهاوخن  تیاده  ار  ناراکدب  ناقساف و  ادخ  ددرگ و  يراج  ادخ  ذفان  رما  ات  دیشاب  رظتنم  سپ  دیرادیم ،

هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   - 2
عیرـشت و ضیف  هطـساو  وا  اریز  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  میرادب  تسود  دیاب  ادـخ  رطاخ  هب  هک  ار  یناسک  هلمج  زا 

. تسا هدش  وا  ّتبحم  هب  رما  هدش و  دای  ترضح  زا  دنوادخ  مان  رانک  رد  قوف  هیآ  رد  ور  نیمه  زا  تسا . نیوکت 
تهج نآ  زا  ار  دنوادخ  ( » 40 (؛»...  هَّللا ّبحب  ینّوبحأ  مکوذغی و  امل  هَّللا  اّوبحا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  زا 

.« دیرادب تسود  ادخ  رطاخ  هب  ارم  دهدیم و  يزور  ار  امش  هک  دیرادب  تسود 
رد ار  شتّبحم  هدرک و  ترـضح  نآ  بذج  ار  ناسنا  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  ترـضح  نآ  تالامک  لیاضف و  بقانم و  رگید ، فرط  زا 

. دروآیم لد 
مالسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لآ   - 3

نیا و  تسا ؛ هدش  ناوارف  دـیکأت  مالـسلا  مهیلعربمایپ  تیبلها  ّتبحم  تّدوم و  رب  یّنـس -  یعیـش و  زا  معا  یمالـسا -  تایاور  نآرق و  رد 
لـیاضف و ياراد  ناـنآ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  دـنیوا ، لـسن  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هیرذ  ناـنآ  هک  تـسین  تـهج  نادـب  اـهنت 
، تقیقح رد  اذل  دنا . یهلا  لالج  لامج و  تافص  رهظم  رتقیقد ، ریبعت  هب  دنلامج ؛ لامک و  تافص  همه  عماج  رگید  ترابع  هب  و  تالامک ،

اهیبوـخ نیا  همه  عـبنم  و  هدوـمن ، یّلجت  لـماک  وـحن  هب  ناـنآ  رد  هک  تسا  ییاـهیبوخ  هب  تبحم  تیعماـج ، نآ  اـب  ناـنآ  نتـشادتسود 
دنوادخ هب  تدارا  راهظا  تبحم و  مالـسلا ، مهیلعتیبلها  هب  یبلق  تادارا  قشع و  راهظا  تبحم و  تقیقح  رد  سپ  تسا . لاعتم  دـنوادخ 

، نابوخ هب  تبحم  یتیبرت ، هبنج  زا  سپ  دـهدیم ، قوس  بوبحم  يوس  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  ییورین  ّتبحم ، هک  اـج  نآ  زا  تسا و  لاـعتم 
. دهدیم قوس  اهیبوخ  هب  ار  ناسنا 

؟ دننایک تیب  لها 
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دارفا هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیبلها  زا  دارم  هک  میربیم  یپ  یثیدـح  ياهباتک  زین  و  املع ، حالطـصا  تغل و  ياهباتک  هب  هعجارم  اب 
؛ دوشیمن ناشیا  یببس  یبسن و  ناگتسباو  مامت  لماش  تیبلها ، دنتسه و  یصاخ 

عمج نید  ای  بسن  هب  ار  نانآ  هک  یناسک  و  ناسنا ، هب  تسا  مدرم  نیرتکیدزن  ناسنا  لـها  : » دـیوگیم برعلاناـسل  رد  یقیرفا  روظنم  نبا 
(41 «.) دنکیم

ارهز و همطاف  ّیلع و  ماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامه  هک  هتفر  راـک  هب  یـصاخ  دارفا  دروم  رد  تیبلـها  تاـیاور ، نآرق و  رد 
موصعم ماما  ُهن  نامه  هک  دنقحلم ، نانآ  هب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  موصعم  كاپ و  هیرذ  هیقب  و  تسا . مالـسلا  مهیلعنیـسح  نسح و 

. دنتسه مالسلا  مهیلعنیسح  ماما  نادنزرف  زا 
لزان هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  ًاریهْطَت » ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِا   » هیآ هک  یماگنه  دیوگیم : هملسما 

(42 .«) دننم تیبلها  نانیا  : » دومرف هدرک و  راضحا  ار  مالسلا  مهیلعنیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ترضح ، دش ،
.« میتّوبن تیبلها  ام  ( » 43 (؛» ةوبنلا تیبلها  ّانا  : » دومرف مالسلا  هیلعنیسح  ماما  و 

یلع نب  نسحلا  ءاجف  دوسا ، رعش  نم  لّجرم  طرم  هیلع  ةادغ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصیبنلا  جرخ  : » دنکیم لقن  هشیاع  زا  دوخ  دنـس  هب  ملـسم 
َلْهَأ َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » لاق مث  هلخداف  ّیلع  ءاج  مث  اهلخداف ، ۀـمطاف  تءاج  مث  هعم ، لخدـف  نیـسحلا  ءاج  مث  هلخداف 
هدش هتفاب  ياهچراپ  وا  شود  رب  هک  یلاح  رد  دش ، جراخ  لزنم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  حبص  ماگنه  ( » 44 (؛» » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا 

زین ار  وا  دش  دراو  مالـسلا  هیلعنیـسح  هاگنآ  دومن . اسک  نآ  لخاد  ار  وا  دـش  دراو  وا  رب  یلع  نب  نسح  دوب ، اسک "  " مان هب  هایـس  يوم  زا 
نیا هاگنآ  دومن . لخاد  زین  ار  وا  دش  دراو  مالسلا  هیلعیلع  دعب  درک ، اسک  لخاد  زین  ار  وا  دمآ  مالسلا  اهیلعهمطاف  سپس  درک . نآ  لخاد 

« .« ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » دومن تئارق  ار  هیآ 
ًانیسح ًانسح و  ۀمطاف و  ًایلع و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  اعد  ْمُکَءآَْنبَأَو ،» انَءآَْنبَأ  ُعْدَن   » ۀیآلا هذه  تلزن  اّمل  : » دیوگیم لبنح  نب  دمحا 

یلع ترضح ؛ دش ، لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هلهابم  هیآ  هک  یماگنه  ( » 45 (؛» یلها ءالؤه  مهّللا  لاقف : نیعمجا  مهیلع  هَّللا  ناوضر 
.« دنتسه نم  تیب  لها  نانیا  ایادخ ! راب  درک : ضرع  هاگنآ  تساوخ ، ار  مالسلا  مهیلعنیسح  نسح و  همطاف و  و 

میرک نآرق  رد  تیب  لها  یتسود 

امـش زا  نم  وگب  تما  هب  ام  لوسر  يا  ( »] 46 (؛  یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَا  ُْلق ال  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 
.« دیراد روظنم  منادنواشیوخ  ّقح  رد  ارم  ّتبحم  تّدوم و  هک  نیا  زج  مهاوخیمن  تلاسر  يارب  يرجا  چیه 

مالـسلا مهیلعتیبلـها  قـح  رد  ار  نآ  لوزن  خـیرات ، ثیدـح و  ریـسفت و  ياـهباتک  بلغا  رد  هک  تسا  تّدوـم  هیآ  هب  فورعم  هیآ  نـیا 
. دننادیم

یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَا  ُْلق ال  : » هیآ نیا  هک  یماگنه  دنکیم : لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  یطویس 
؟ تسا بجاو  ام  رب  نانآ  تدوم  هک  دننایک  وت  نادنواشیوخ  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  هباحص  دش ، لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب 

(47 «.) اهنآ نادنزرف  ود  همطاف و  یلع و  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصترضح 
انأ و  دومرف ...« : یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  دندرک ، داریا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تداهـش  زا  دعب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هک  ياهبطخ  رد 
ْنَم َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَا  ُْلق ال  : » یلاعت كراـبت و  لاـقف  ملـسم ، ّلـک  یلع  مهتّدوم  هَّللا  ضرتفا  يذـلا  تیبلا  لـهأ  نم 

ره رب  ار  نانآ  تّدوم  دـنوادخ  هک  متـسه  یتیبلـهأ  زا  نم  و  تیبلالـهأ ...« ؛» اـنتّدوم  ۀنـسحلا  فارتقاـف  « ًانْـسُح اـهیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَـسَح  ْفِرَتْقَی 
.« تسا تیبلها  ام  تدوم  کین  راک  ماجنا  سپ  ْمُُکلَأْسَأ ،»... ُْلق ال  : » دومرف یلاعت  كرابت و  دنوادخ  سپ  تسا ، هدومن  بجاو  یناملسم 

؟  یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَا  ُْلق ال  : » ۀـیآلا هذـه  یف  ةرـصبلا  لهأ  لوقی  ام  : » دومرف لوحا  رفعجوبا  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
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ّیلع یف  تیبلا  لهأ  یف  ۀّصاخ  انیف  تلزن  اّمنإ  اوبذک  لاقف : هلآو ، هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  براقال  اهنإ  نولوقی : مهنإ  كادف  تلعج  تلق :
اَّلِإ ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَا  ُْلق ال  : » هیآ نیا  رد  هرـصب  لـها  دـنیوگیم  هچ  ( » 48 (؛» مالسلا مهیلعءاسکلا  باحـصأ  نیـسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  و 

. تسا هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نادنواشیوخ  نأش  رد  هیآ  نیا  دـنیوگیم : نانآ  مدرگ ، تیادـف  مدرک : ضرع  یبرُْقلا »؟  ِیف  َةَّدَوَْملا 
.« تسا هدش  لزان  اسک  باحصا  نیسح ، نسح و  همطاف و  یلع و  تیبلها ، ام  قح  رد  اهنت  دنیوگیم ، غورد  دومرف : ترضح 

. دوشیم زین  ناماما  هیقب  لماش  اذل  و  یقیقح ، هن  تسا  یفاضا  تایاور ، نیا  رد  رصح  هک  مینادیم 

تایاور رد  مالسلا  مهیلعتیبلها  یتسود 

هراشا اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  مالـسلا  مهیلعتیبلـها  ّتبحم  رب  حیرـص  روط  هب  میرک  نآرق  دـننامه  نیقیرف  تاـیاور  رد 
: مینکیم

؛ مالسلا مهیلعتیبلها  یتسود  رب  ندومن  راداو   - 1
دالوا ( » 49 (؛» نآرقلا ةءارق  و  هتیب ، لهأ  ّبحو  مکّیبن ، ّبح  لاصخ : ثالث  یلع  مکدالوأ  اوبّدا  : » دـنیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر 

.« نآرق تئارق  و  شتیب ، لها  یتسود  ناتربمایپ ، یتسود  دینک : تیبرت  تلصخ  هس  رب  ار  دوخ 
؛ تسادخ لوسر  یتسود  تیبلها  یتسود   - 2

ار ادخ  ( » 50 (؛» یّبـحل یتیبلـهأ  اّوبحأ  و  هَّللا ، ّبحل  ینّوبحأو  همعن ، نم  مکوذـغی  اـمل  هَّللا  اّوبحأ  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخلوسر 
هب زین  ار  متیبلها  و  دیرادب ، تسود  ادخ  یتسود  تهج  هب  ارم  و  دهدیم . يزور  امـش  هب  شیاهتمعن  زا  هک  نآ  تهج  هب  دیرادب  تسود 

.« دیرادب تسود  نم  یتسود  تهج 
هللا یلـصربمایپ  هرجح  لخاد  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  مدید  هک  مدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدخ  رد  دیوگیم : مقرا  نب  دـیز 
هیلع هللا  یلصربمایپ  دش ، دراو  نانآ  رس  تشپ  زین  مالسلا  هیلعیلع  و  دندوب ، وا  اب  نیسح  نسح و  شدنزرف  ود  هک  یلاح  رد  دش ، هلآو  هیلع 

ارم درادـب ، تسود  ار  نانیا  سک  ره  ( » 51 (؛» ینـضغبأ دقف  مهـضغبا  نم  و  ینّبحأ ، دـقف  ءالؤه  ّبحأ  نم  : » دومرف هدرک ، رظن  نانآ  هب  هلآو 
.« تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب ، نمشد  ار  نانیا  هک  سک  ره  هتشاد و  تسود 

هتخانش ار  ام  قح  سک  ره  ( » 52 (؛» یلاعت كرابت و  هَّللا  ّبحأ  دقف  انّبحأ  انّقح و  فرع  نم  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا 
.« تسا هتشاد  تسود  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تقیقح  رد  درادب  تسود  ار  ام  و 

؛ تسا نامیا  ساسا  تیبلها  ّبح   - 3
.« تسا نم  تیبلها  نم و  یتسود  مالسا ، ساسا  ( » 53 (؛» یتیب لهأ  ّبح  یّبح و  مالسإلا  ساسأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخلوسر 

ام ّبـح  مالـسا  هیاـپ  تـسا و  یـساسا  يزیچ  ره  يارب  ( » 54 (؛» تیبلا لهأ  اـنّبح  مالـسإلا  ساـسأ  و  ساـسأ ، ءیـش  ّلـکل  : » دومرف نینچمه 
.« تسا تیبلها 

؛ تسا تدابع  مالسلا  مهیلعتیبلها  ّبح   - 4
لآ یتسود  زور  کی  ( » 55 (؛» ۀّنجلا لخد  هیلع  تام  نم  و  ۀنس ، ةدابع  نم  ریخ  ًاموی  دّمحم  لآ  ّبح  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخلوسر 

.« دوشیم تشهب  لخاد  دریمب  یتسود  نآ  رب  هک  یسک  و  تسا ، تدابع  لاس  کی  زا  رتهب  دّمحم ،
؛ تسا نامیا  هناشن  مالسلا  مهیلعتیبلها  یتسود   - 5

نم هیلإ  ّبحأ  یترتع  و  هلهأ ، نم  هیلإ  ّبحأ  یلهأ  و  هسفن ، نم  هیلإ  ّبحأ  نوکأ  یّتح  دبع  نمؤی  ال  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخلوسر 
زا وا  دزن  رتینتـشادتسود  نم  هک  یتروص  رد  رگم  دنکیمن ، ادیپ  لماک  نامیا  ياهدـنب  چـیه  ( » 56 (؛» هتاذ نم  هیلإ  ّبحأ  یتاذ  و  هترتـع ،

.« دشاب رتبوبحم  شتاذ  زا  متاذ  رتینتشاد و  تسود  شترتع  زا  مترتع  و  رتبوبحم ، شلها  زا  متیبلها  زین  و  مشاب ، شدوخ 
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؛ تدالو یکاپ  هناشن  تیبلها  یتسود   - 6
و ال ۀلالض ، یلإ  وعدیال  ًاّیلع  ّنإف  هّبحب ، مکدالوأ  اونحتمإ  سانلا ! اهّیأ  : » دومرف درک و  مالـسلا  هیلعیلع  هب  هراشا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
وا اریز  دـییامن ، ناحتما  یلع  یتسود  هب  ار  دوخ  دالوا  مدرم ! يا  ( » 57 (؛» مکنم سیلف  هضغبأ  نم  و  مکنم ، وهف  هّبحأ  نمف  يده ، نع  دـعبی 
ره و  تسامـش ، زا  درادب  تسود  ار  یلع  هک  امـش  دالوا  زا  کی  ره  سپ  دزاسیمن . رود  تیاده  زا  دنکیمن و  توعد  یهارمگ  هب  ار  امش 

.« تسین امش  زا  درادب  نمشد  ار  وا  هک  مادک 
تیبلا لـهأ  اـنّبحأ  نم  رذاـبأ ! اـی  : » تسا هدـمآ  هدرک  رذاـبا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یتّیـصو  رد  دومرف : مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

ره رذابا ! يا  ( » 58 (؛» هدـلوم باط  نم  ّالإ  انّبحی  ّهنا ال  ةدالولا ، بیط  لاق : معنلا ؟ لّوأ  ام  و  هَّللا ! لوسر  ای  لاـق : معنلا . لّوأ  یلع  هَّللادـمحیلف 
تمعن نیلوا  ادـخ ! لوـسر  يا  درک : ضرع  رذوـبا  دـیامن . شیاتـس  ار  دـنوادخ  تمعن ، نـیلّوا  رب  دـیاب  دراد  تـسود  ار  تیبلـها  اـم  سک 

.« تسا كاپ  شتدالو  هک  یسک  رگم  ار  ام  درادن  تسود  اریز  تدالو ، یکین  دومرف : تسیچ ؟
؛ تمایق زور  رد  تیبلها  یتسود  زا  لاؤس   - 7

لاؤـس هدـنب  زا  تماـیق  زور  رد  هک  يزیچ  نـیلوا  ( » 59 (؛» تیبلا لـهأ  اـنّبح  دـبعلا  هنع  لأـُسیام  لّوأ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخلوسر 
.« تسا تیبلها  ام  یتسود  دوشیم ،

نمو هقفنأ  امیف  هلام  نعو  هالبأ ، امیف  هدسج  نع  و  هانفأ ، امیف  هرمع  نع  عبرأ : نع  لأُسی  یّتح  ۀمیقلا  موی  ٍدـبع  امدـق  لوزت  ال  : » دومرف زین  و 
رد هک  شرمع  زا  دوش : لاؤس  زیچ  راهچ  زا  هک  نآ  ات  دراد  یمن  رب  مدق  زا  مدـق  هدـنب  تمایق  زور  ( » 60 (؛» تیبلالهأ انّبح  نعو  هبسک ، نیأ 

هدروآ تسد  هب  اجک  زا  هدرک و  جرخ  یهار  هچ  رد  هک  شلام  زا  و  هتفرگ ، راـکهب  یهار  هچ  رد  هک  شندـب  زا  و  هدرک ، فرـص  یهار  هچ 
.« تیبلها ام  یتسود  زا  و  تسا ،

ادخ یتسود  رب  يدارفا  یتسود  رب  دیکأت 

هب دـیکأت  هراشا و  تایاور ، زا  رگید  ياهتـسد  تشاد ؛ مالـسلا  مهیلعتیبلـها  هعومجم  یتسود  هب  هراـشا  دـش ، رکذ  نونکاـت  هک  یتاـیاور 
: مینکیم هراشا  زین  اهنآ  زا  يدادعت  هب  هک  دراد  تیبلها  زا  یخرب  ّتبحم  یتسود و 

؛ مالسلا هیلعیلع  ماما  یتسود   - 1
.« تسا مالسلا  هیلعیلع  یتسود  منهج ، شتآ  زا  يرود  هار  اهنت  ( » 61 (؛» ّیلع ّبح  رانلا  نم  ۀئارب  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هک یسک  لاح  هب  اشوخ  یلع ! يا  ( » 62 (؛» کیف بذـک  کضغبأ و  نمل  لیو  و  کیف ، قدـص  کّبحا و  نمل  یبوط  یلع ! ای  : » دومرف زین  و 
.« دشاب وگغورد  وت  ّقح  رد  هتشاد و  نمشد  ار  وت  هک  یسک  رب  ياو  و  دشاب ، قداص  وت  قح  رد  هتشاد و  تسود  ار  وت 

ار مالـسلا  هیلعیلع  قفانم ، ( » 63 (؛» نمؤم هضغبی  و ال  قفانم ، ًایلع  ّبحی  ـال  : » دومرف هک  دـنکیم  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هملـسما 
.« درادن نمشد  ار  وا  نمؤم  درادن و  تسود 

و ال نمؤم ، ّالإ  ینّبحی  ّهنا ال  ّیلإ  یّمـألا  یبّنلا  دـهعل  ّهنإ  ۀمـسنلا ، أرب  ۀـبحلا و  قلف  يذـلاو  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  زا 
تـسود هک  نم  هب  یّما  ربمایپ  زا  تسا  يدـهع  هنیآ  ره  دـیرفآ ، ار  ناسنا  و  تفاکـش ، ار  هناد  هک  یـسک  هب  مسق  ( » 64 (؛» قفانم ّالإ  ینضغبی 

.« قفانم رگم  ارم  درادن  نمشد  و  نمؤم ، رگم  ارم  درادن 
؛ مالسلا اهیلعارهز  همطاف  یتسود   - 2

ره تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  ( » 65 (؛» ینبضغأ دقف  اهبضغأ  نم  یّنم ، ۀعضب  ۀمطاف  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا 
.« تسا هدرک  نیگمشخ  ارم  دروآ ، بضغ  هب  ار  وا  سک 

: تلاق هلآو ؟ هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یلإ  بحأ  ناک  سانلا  يأ  تلئـسف : ۀـشئاع  یلع  یتمع  عم  تلخد  : » دـیوگیم یمیت  ریمع  نب  عیمج 
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لوسر دزن  ناـنز  زا  صخـش  نیمادـک  درک : لاؤـس  وا  میدـش ، دراو  هشیاـع  رب  ماهمع  اـب  ( » 66 (؛» اهجوز تلاق : لاجرلا ، نم  لـیقف : ۀـمطاف ،
.« شرسمه تفگ : نادرم ؟ زا  دش : لاؤس  همطاف . تفگ : هشیاع  تسا ؟ هدوب  رتبوبحم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

؛ مالسلا امهیلعنیسح  ماما  نسح و  ماما  یتسود   - 3
ود نانیا  ( » 67 (؛» امهّبُحی نم  ّبحأ  امهّبحأف و  مهّللأ  امهّبحُأ ، ّینإ  مهّللأ  نیـسحلا ، نسحلا و  يانبا  ناذه  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

.« رادب تسود  دراد ، تسود  ار  نانآ  هک  سک  ره  نانآ و  زین  وت  ایادخ ! راب  مرادیم . تسود  ار  نانآ  نم  ایادخ ! راب  دنتسه ، نم  نادنزرف 
.« دنتسه نم  لگ  هتسد  ود  نیسح  نسح و  ( » 68 (؛» ياتناحیر نیسحلا  نسحلا و  : » دومرف زین  و 

ناسنا یگدنز  رد  تّبحم  ياههولج 

رد ار  سفن  لابقا  دش ، هراشا  هک  هنوگنامه  هکلب  دنامب  یقاب  سفن  رد  هک  تسین  یتلاح  اهنت  یتسود  نیا  دراد  تسود  هک  ار  یـسک  ناسنا 
رهاظم و نآ  عبت  هب  درک  ادـیپ  ناحجر  يدروم  رد  تبحم  رگا  و  تسا . ناسنا  یگدـنز  رد  زورب  روهظ و  أـشنم  سفن  لاـبقا  نیا  دراد و  یپ 

لثم دریگ ؛ رارق  یهن  دروم  یتدارا  راهظا  هک  يدراوم  رد  رگم  دوشیم ، زین  اهنآ  لماش  بابحتـسا  هلدا  ددرگیم و  حجار  زین  نآ  تازورب 
: مینکیم هراشا  بح  رهاظم  یخرب  هب  کنیا  دوشیم . جراخ  بابحتسا  لیلد  زا  دروم  نیا  هک  بوبحم  تهج  هب  دوخ  نتخادنا  تکاله  هب 

. دایقنا تعاطا و   - 1
. بوبحم ترایز   - 2

. بوبحم میظعت  میرکت و   - 3
. بوبحم ياهتجاح  ندرک  هدروآرب   - 4

. فلتخم ياحنا  هب  بوبحم  زا  عافد   - 5
. بوبحم قارف  رد  هودنا  نزح و   - 6

. بوبحم راثآ  ظفح   - 7
. بوبحم لسن  نادنزرف و  هب  مارتحا   - 8
. تسا طبترم  وا  هب  هچ  نآ  ندیسوب   - 9

. بوبحم دالیم  رد  یناوخ  يدولوم  نشج و  مسارم  ییاپرب   - 10
. تسا مالسلا  مهیلعتیب  لها  ّبح  رهاظم  مزاول و  زا  يرادازع  هماقا  هک  نیا  هجیتن 

یهلا يایلوا  يازع  رد  روضح  مکح 

هیف فرعی  سلج  ۀحاور  نبا  رفعج و  ۀثراح و  نب  لتق  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  ءاج  اّمل  : » دنکیم لقن  هشیاع  زا  دوخ  دنـس  هب  يراخب 
رد ترـضح  دیـسر ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  هحاور  نب  هَّللادبع  رفعج و  هثراح و  نب  دیز  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  ( » 69 (؛»... نزحلا

.« تسشن اجنآ  رد  دش و  دجسم  دراو  دوب  نایامن  شتروص  رد  نزح  راثآ  هک  یلاح 
هلآو هیلع  هللا  یلصهانیع  تفرذف  یلتقلا ، یلع  حاونلا  ءاکبلا و  عمس  ۀنیدملا  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلصیبنلا  عجر  اّمل  : » دنکیم لقن  ماشه  نبا 
هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ّمع  یلع  نیکبف  کلذ ، اوعمس  اّمل  لهـشالادبع  ینب  لاق  ءاسن  ءاجف  هل ، یکاوبال  ةزمح  نکل  لاق : مث  یکب ، و 

ناگدش هتـشک  رب  ار  هحون  هیرگ و  يادص  تشگزاب  هنیدم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یماگنه  ( » 70 (؛»... دجسملا باب  یلع  نحن  و 
نانز نخس ، نیا  ندینـش  اب  درادن . ياهدننک  هیرگ  هزمح  یلو  دومرف : دش و  کشا  زا  رپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامـشچ  هاگ  نآ  دینش .

.« دنتسیرگ هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يومع  رب  دندمآ و  لهشا  ینب 
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تدحو ياتسار  رد  يرادازع  ییاپرب 

یخرب رب  نعل  ضارتعا و  هدنریگرب  رد  مسارم  نیا  اریز  درادن ؛ يراگزاس  ناناملـسم  تدحو  اب  ازع  مسارم  ییاپرب  هک  دوشیم  هتفگ  یهاگ 
. تسا يرورض  مزال و  نآ  كرت  نیملسم  نیب  رد  تدحو  داجیا  تهج  هب  اذل  و  تسا ، ناناملسم  يافلخ  زا 

خساپ 
اذل دشابیم ، ملاع  ناهاوخ  يدازآ  مومع  ناناملسم و  تحلصم  هب  هکلب  تسا  هعیش  تحلصم  هب  اهنت  هن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هیـضق  ًالوا :

ناوتیم نامیا  يدازآ و  تیبثت  هار  رد  یبلطتداهـش  هیحور  داجیا  اب  مالـسلا و  هیلعنیـسحلا  هَّللادـبعابا  ترـضح  دوبدای  مسارم  ییاپرب  اـب 
. دیشخب ییاهر  نارگید  یگدرب  تراسا و  غوی  زا  ار  يرشب  عماوج 

یلصربمایپ هباحص  مومع  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دیآیمن . نایم  هب  هباحص  زا  ینخس  نادنچ  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  تبیـصم  رکذ  رد  ًایناث :
رد ـالبرک  رد  ناـنآ  زا  یخرب  یتح  و  دـندومنیم ؟ مارتحا  ار  وا  دنتـشادیم و  تسود  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ترـضح  هلآو ، هیلع  هللا 

هورع ینادـمه ، ریـضخ  نبریرب  هجـسوع ، نب  ملـسم  رهاظم ، نب  بیبح  هب  ناوتیم  اهنآ  نایم  زا  هک  دندیـسر  تداهـش  هب  ناـشماما  باـکر 
. درک هراشا  نارگید  يرافغ و 

ناناملـسم و نیب  دـناوتیم  ینیـسح  دوبدای  يرآ ، درک . دـهاوخن  هدرکن و  فالتخا  داجیا  ناناملـسم  نیب  زگره  ینیـسح  ياروشاع  دوبداـی 
. دزادنیب هقرفت  نانآ  نارادفرط  دعس و  نب  رمع  دایز و  نبا  دیزی و  لاثما  يراکلغد  ناقفانم 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  ینزهنیس 

، دوش هنیس  ندش  زمرق  بجوم  هچ  رگ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  ندز  هنیـس  هک  دوشیم  هدافتـسا  یّنـس  هعیـش و  تایاور  یخرب  زا 
. تسا حجار  يرما  هکلب  هتشادن ، یلاکشا 

هعیش  تایاور  فلا )
. دناهداد هزاجا  ار  ینزهنیس  لیبق  زا  عورشم  يرادازع  عاونا  مالسلا  مهیلعتیب  لها  هک  دوشیم  هدافتسا  هعیـش  تایاور  رد  لّمأت  هعجارم و  اب 

: مینکیم هراشا  تایاور  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا 
نققش دق  و  ۀبوتلا ، رافغتـسالا و  يوس  دودخلا  یلع  مطللا  یف  یـشال  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یـسوط  خیـش   - 1

رد يزیچ  ( » 71 (؛» بویجلا ّقشت  دودـخلا و  مطلت  هلثم  یلع  مالـسلا و  امهیلعیلع  نب  نیـسحلا  یلع  تاـّیمطافلا  دودـخلا  نمطل  بویجلا و 
هب همطل  هداد و  كاچ  نابیرگ  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  گوس  رد  یمطاف  ناـنز  اریز  تسین ، هبوت  رافغتـسا و  زج  هب  تروص  رب  ندز 

.« داد كاچ  نابیرگ  هدز و  تروص  هب  همطل  دیاب  نیسح  لثم  رب  و  دندز . تروص 
تامطال دودخلا  یلع  روعـشلا ، تارـشان  رودخلا  نم  نزرب  ًاّیزخم ... كداوج  ءاسنلا  نیأر  اّملف  : » تسا هدمآ  هسدقم  هیحان  ترایز  رد   - 2

(72 (؛» تایحان لیوعلاب  و 
رب همطل  هدرک و  ناـشیرپ  ار  دوخ  ياـهوم  هک  یلاـح  رد  دـندمآ  نوریب  اـههدرپ  تشپ  زا  دـندید ... ار  وت  هدروـخ  مخز  بسا  نوـچ  ناـنز  »

.« دندرکیم هحون  دنلب  يادص  اب  دندزیم و  تروص 
ًاحابـص و کّنبدنأل  و  : » دـنکیم ضرع  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  میناوخیم  ترایز  نآ  رد  زین  و   - 3

.« میرگیم نوخ  وت  رب  اهکشا  ياج  هب  منکیم و  هبدن  وت  رب  رصع  حبص و  نم  ( » 73 (؛» ًامد عومدلا  لدب  کیلع  ّنیکبأل  و  ًاءاسم ،
. دوشیم هدافتسا  نآ  زا  ینزهنیس  ناحجر  مکح  یلوا  قیرط  هب  اذل  تسا و  ندز  هنیس  زا  رتالاب  نتسیرگ  نوخ  عوضوم 

و الب ، برک و  ضرأب  انزیزع  ّلذا  انعومد و  لبـسا  اننوفج و  حرقا  نیـسحلا  موی  ّنا  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا   - 4
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هدومن نازیر  ار  ام  ناکشا  هدرک و  مخز  ار  ام  ياهکلپ  مالسلا  هیلعنیـسح  زور  انامه  ( » 74 (؛»... ءاضقنالا موی  یلا  ءالبلا  برکلا و  انثروا 
.« تسا هدراذگ  ثرا  هب  ام  يارب  تمایق  زور  ات  ار  الب  هصغ و  و  تسا . هدرک  لیلذ  الب  برک و  نیمزرس  رد  ار  ام  زیزع  و 

کل ٍّفا  رهد  ای  : » دیوگیم هک  دینش  ار  مالسلا  هیلعنیسح  شردارب  راعشا  مالسلا  اهیلعبنیز  نوچ  دنکیم : لقن  هللا  همحردیفم  خیش   - 5
(75 .) دش شوهیب  داد و  كاچ  نابیرگ  درب و  تسد  دز و  تروص  هب  یلیس  لیلخ »... نم 

زا یتعامج  هارمه  ار  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  دندیسر ، البرک  هب  هنیدم  هب  ناشتشگزاب  رد  ناریسا  نوچ  : » هدرک لقن  سوواط  نبدیـس   - 6
دندیسر مه  هب  تقو  کی  رد  یگمه  دناهدمآ . مالسلا  هیلعنیـسح  ربق  ترایز  يارب  هک  دندرک  هدهاشم  لوسر  لآ  زا  ینادرم  مشاه و  ینب 

نانآ اب  زین  نیمزرس  نآ  نانز  دنازوسیم . ار  اهرگج  هک  دندرک  اپ  رب  يرادازع  نانچ  دندزیم و  دوخ  رب  هدرک و  نزح  هیرگ و  هب  عورـش  و 
(76 .) دندرک اپ  رب  يرادازع  زور  دنچ  هدش و  اونمه 

(77 .) دز تروص  هنیس و  هب  نیسح  رب  نییلع  یلعا  رد  نیعلاروح  هک  هدرک  لقن  هیولوق  نبا   - 7
تنس  لها  تایاور  ب )

هیلعنیسح ماما  نادیهـش  رالاس  ًاصوصخ  یهلا  يایلوا  گوس  رد  ینزهنیـس  ناحجر  رب  تلالد  هک  دناهدرک  لقن  ار  یتایاور  زین  ّتنـس  لها 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  دراد . مالسلا 

دوخ تروص  هب  هدیشک ، نویش  نانز  دنداد  رورم  شباحصا  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  ندب  رب  ار  ناریـسا  نوچ  هک  هدرک  لقن  ریثک  نبا   - 1
(78 ...«.) هادّمحم ای  : » درک دنلب  ادص  بنیز  و  دندز ،

. درکن ضارتعا  نانآ  لمع  هب  دوب  ناشهارمه  هک  مالسلا  هیلعداجس  ماما  زگره  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
: دناوخ زجر  نینچ  البرک  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هک  ینامز   - 2

لیلخ  نم  کل  ّفا  رهد  ای 
لیصالا  قارشإلاب و  کل  مک 

دمآ و نوریب  همیخ  زا  هنهربرس  دز و  دوخ  تروص  رب  هداد ، كاچ  ار  دوخ  نهاریپ  ماگنه  نیا  رد  دیسر . مالسلا  اهیلعبنیز  شوگ  هب  ادص 
(79 .) هانزحاو هالکثاو ، دروآرب : دایرف 

چیه نیمز  يور  رب  هک  یناسک  ًاصوصخ  ایبنا ، نادنزرف  ایـصوا و  ایبنا و  گوس  رد  ندز  تروص  هنیـس و  رب  تمرح  مدـع  هلدا  هلمج  زا   - 3
هللا یلصادخ  لوسر  تفگ ...« : هک  دناهدرک  لقن  هشیاع  زا  حیحص  دنس  هب  نارگید  دمحا و  هک  تسا  یتیاور  تسا ، هدوبن  نانآ  لثم  سک 

اب نم  ماگنه  نیا  رد  مداد . رارق  یتشلاب  رب  ار  وا  رـس  هاگنآ  ([، 80) تشاد رارق  نم  نماد  رد  وا  رـس  هک  یلاح  رد  ] دش حور  ضبق  هلآو  هیلع 
(81 ...«.) مدزیم دوخ  تروص  هب  نم  هدز و  دوخ  هب  هتساوخرب و  نانز 

(82 «.) تسا حیحص  دنس  نیا  : » دیوگیم ثیدح  نیا  دنس  هرابرد  دسا  میلس  دّمحم 
هیلعنیسح نوچ  ( » 83 (؛» هرصب بهذ  یتح  هیلع  یکبی  سابع  نبا  لزی  مل  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  لتق  اّمل  و  : » دیوگیم يزوج  نب  طبـس   - 4

.« دش روک  شنامشچ  هک  نیا  ات  تسیرگیم  وا  رب  ّبترم  سابع  نبا  دش ، هتشک  مالسلا 
ورغال و  ملاعلا ، خیرات  یف  اهنم  عظفأ  ثدحیمل  يربک  ۀمیرج  نیـسحلا  لتقب  بکترا  دایز  نبا  ّنا  کش  ال  : » دـیوگیم نادـیز  یجرج   - 5
تسین یکش  ( » 84 (؛» ًامولظم لتق  ّهنال  هیلع ؛ ًافـسا  مهوردص  اوعرق  مهبویج و  اوقزم  و  ماع ، لک  یف  هوکب  نیـسحلا و  لتقل  ۀعیـشلا  مّلظت  اذا 
یکاب اذل  و  تسا . هدـشن  عقاو  ملاع  خـیرات  رد  نآ  زا  رتعیجف  هک  دـش  بکترم  ار  یگرزب  مرج  مالـسلا  هیلعنیـسح  نتـشک  اب  دایز  نبا  هک 
راهظا اب  و  دهد ، كاچ  نابیرگ  و  دیرگب ، لاس  ره  رد  وا  رب  هدرک ، ملظت  راهظا  مالسلا  هیلعنیسح  ندش  هتشک  تهج  هب  هک  هعیش  رب  تسین 

.« دش هتشک  هنامولظم  وا  اریز  دنز ؛ دوخ  ياههنیس  هب  وا  رب  فّسأت 
وبا زا  دوخ  دنـس  هب  لبنح  نب  دـمحا  اریز  تسین ؛ نآ  تمرح  رب  یلیلد  هدـش ، دراو  وا  هب  هک  یتبیـصم  رد  شدوخ  هب  ناسنا  ندز  درجم   - 6
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ار دوخ  يوم  درک و  دوـخ  تروـص  هب  ندز  هب  عورـش  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دزن  یبارعا  یـصخش  هک  هدرک  لـقن  هریره 
!؟ تسا هدومن  كاله  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف : وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  منیبیم . هدش  كاله  ار  مدوخ  نم  تفگیم : دـنکیم و 

(85 (؟ ینک دازآ  هدنب  کی  یناوتیم  ایآ  دومرف : وا  هب  ترضح  مدرک ! عامج  دوخ  رسمه  اب  ناضمر  هام  رد  نم  تفگ  وا 
یهن وم  ندـنک  تروص و  هب  ندز  زا  ار  وا  درکن و  ضارتعا  وا  راک  نیا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  مینکیم  هدـهاشم  ثیدـح  نیا  رد 

. دومنن
هصفح رب  نم  تفگ : رمع  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  دنکیم  لقن  ار  دوخ  نارـسمه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  قالط  هیـضق  سابع  نبا   - 7

ایآ متفگ : هصفح  هب  نم  دندزیم . دوخ  هب  هداتسیا و  زین  ربمایپ  نارسمه  نینچمه  و  دزیم ، دوخ  هب  دوب و  هداتـسیا  هک  یلاح  رد  مدش  دراو 
(86 (...؟ تسا هداد  قالط  ار  وت  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

نیفلاخم  هلدا  یسررب 
: دناهدرک کّسمت  نیقیرف  تایاور  زا  دنچ  ياهلدا  هب  ینزهنیس  نافلاخم 

ّتنس  لها  تایاور  فلا )
يوعدب اعد  بویجلا و  ّقش  دودخلا و  مطل  نم  اّنم  سیل  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدرک  لقن  هَّللادـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  يراخب 

.« دشاب ّتیلهاج  ياوعد  یعّدم  دهد و  كاچ  اههقی  هدز ، یلیس  تروص  هب  هک  یسک  تسین  ام  زا  ( » 87 (؛» ۀیلهاجلا
هیلعنیـسحلا هَّللادـبعابا  نادیهـش  رالاس  یتح  یهلا  ياـیلوا  گوس  رد  ییارـسهحون  ینزهنیـس و  زا  هدرک و  کّـسمت  ثیدـح  نیا  هب  یخرب 

. دناهدرک عنم  مالسلا 
خساپ 

نیا و  دـهد . ماجنا  شزیزع  گرم  لباقم  رد  یهلا  ياضق  هب  ضارتعا  ناونع  هب  ار  لاـعفا  نیا  یـسک  هک  تسا  يدروم  هب  رظاـن  ثیدـح  نیا 
(88 .) دناهدرک هراشا  نآ  هب  ینالطسق  ینامرک ، يراق ، یلع  الم  ینالقسع ، لیبق : زا  يراخب ؛ حیحص  ناحراش  زا  يرایسب  هک  تسا  ياهتکن 

يوعد رـسفی  نا  الا  مهللا  ظیلغتلل ، وه  تلق : یفنلا ؟ ینعم  امف  ۀمالا  هذه  نم  امهلعاف  جرخیال  قشلا  مطللا و  تلق : ناف  : » دـسیونیم ینامرک 
نابیرگ دیوگب : یسک  رگا  ( » 89 (؛» ۀقیقح یفنلا  نوکی  ذئنیحف  هَّللا ، ءاضقل  میلـستلا  مدع  وا  مارحلا  لیلحت  وحن  رفکلا  بجوی  امب  ۀـیلهاجلا 

رد دراد ؟ ییاـنعم  هچ  یفن  نیا  سپ  ددرگ ، جراـخ  تما  نیا  زا  راـک  ود  نیا  لـعاف  هک  دوشیمن  ثعاـب  ندز  تروـص  هب  ندرک و  كاـچ 
رفک بجوم  هک  مینک  ریـسفت  ياهنوگ  هب  ار  تیلهاج  بلاطم  ياـعدا  هک  نآ  رگم  تسا ، ظـیلغت  تدـش و  تهج  هب  نیا  مییوگیم : باوج 

.« تسا یقیقح  یفن ، تروص  نیا  رد  هک  یهلا ، ياضق  ربارب  رد  میلست  مدع  ای  مارح  لیلحت  دننام  دوش ،
تسا نآ  نمضتم  لامعا  نیا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ببس  و  دراد ، تیاضر  مدع  رب  تلالد  ریبعت  نیا  : » دسیونیم ثیدح  نیا  لیذ  رد  يوانم 

(90 «.) تسا یهلا  ياضق  هب  ندوبن  یضار  هلمج  نآ  زا  هک 
یلمع تسین ، یهلا  يایلوا  رگید  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  يازع  رد  اروشاع و  زور  رد  ینزهنیـس  رب  رظان  زگره  ثیدح  نیا  هک : نیا  هجیتن 

. دریگیم ماجنا  مالسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  هب  تبسن  تبحم  راهظا  نآ و  رئاعش  نید و  میظعت  تهج  هب  هک 
مالسلا  مهیلعتیب  لها  تایاور  ب )

؛ تسا هدرک  یهن  ینزهنیس  ییارسهحون و  زا  رهاظ  هب  هک  دراد  دوجو  یتایاور  یعیش  عبانم  رد 
خارـصلا عزجلا ، ّدـشا  : » دومرف ترـضح  مدرک ؟ لاؤس  عزج )  ) هرابرد مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا  دـیوگیم : يراـصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج   - 1

نیرتدیدش ( » 91 (؛» هقیرط ریغ  یف  ذـخا  ربصلا و  كرت  دـقف  ۀـحاونلا  ماقا  نم  و  یـصاونلا . نم  رعـشلا  ّزج  ردـصلا و  هجولا و  مطل  لیولاب و 
هب دنک  اپ  رب  يرگهحون  سکره  و  رس ، يولج  زا  وم  ندنک  هنیس و  تروص و  هب  ندز  نتفگ ، ياو  هارمه  دایرف  زا  تسا  ترابع  عزج  هبترم 

.« تسا هتفرگ  رارق  ربص  ریغ  هار  رد  هدرک و  اهر  ار  ربص  متح  روط 
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ۀـحاینلا و نع  یهن  ۀبیـصملا و  دـنع  ۀـنرلا  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یهن  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا   - 2
شوگ ییارـسهحون و  زا  زین  و  تسا . هدرک  یهن  تبیـصم  ماگنه  ندروآرب  داـیرف  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ( » 92 (؛» اهیلا عامتسالا 

.« تسا هدومن  یهن  زین  نآ  هب  نداد 
لوسر دوـمرف : ( 93 «.) ٍفوُْرعَم یف  َکَنیـصْعَیال  َو   » هیآ هراـبرد  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  دـیوگیم : مادـقم  یبا  نـب  ورمع   - 3
لیولاب يدانتال  ًارعش و  ّیلع  یخُرتال  ًاهجو و  ّیلع  یشمختالف  ّتم  انأ  اذا  : » دومرف مالـسلا  اهیلعهمطاف  شرتخد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

يرگهحون نم  يارب  زاسم و  ناشیرپ  ار  دوخ  يوم  و  هدـم ، شارخ  ار  دوخ  تروص  متفر  ایند  زا  نم  هاـگ  ره  ( » 94 (؛» ۀحئان ّیلع  ّنمیقتال  و 
.« نکن

خساپ 
دـشاب هتـشاد  تافانم  یهلا  ردـق  اضق و  اب  هک  یلمع  ره  زا  هکلب  دـنکیمن ، یهن  ار  ازع  سلاجم  ییاپرب  ِلـصا  تاـیاور ، زا  هتـسد  نیا  ًـالوا :

یلو دـنربیم ، لاؤس  ریز  ار  یهلا  تارّدـقم  هدومن ، ضارتـعا  هوکـش و  دوخ  هتفر  تسد  زا  قارف  رد  یخرب  اریز  تسا ؛ دـنکیم  يریگولج 
. درادن یلاکشا  دوش  هتفگ  وا  ياهیبوخ  لیاضف و  رکذ  اهنت  ّتیم  يارب  یناوخ  هیثرم  ییارس و  هحون  رد  رگا 

يارب يرادازع  هک  یلاـح  رد  ددرگن ، بترتم  ییـالقع  يرثا  ییارـسهیثرم  يرگهحون و  رب  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم  تاـیاور  نیا  ًاـیناث :
ًاـصوصخ مینک . ماع  هلدا  رد  لخاد  ار  يرادازع  عوضوم  میناوتیم  هک  میدـناسر  تابثا  هب  ام  و  تسا . ییالقع  يراثآ  ياراد  یهلا  ياـیلوا 

خیرات لوط  رد  ناناملسم  نیعبات و  هباحص و  تراهط و  تمصع و  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هریـس  هک  دش  تباث  هک  نآ 
. تسا هدوب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ًاصوصخ  یهلا ، يایلوا  گوس  رد  يرگهحون  ییارسهیثرم و  ازع و  مسارم  ییاپرب  رب 

: تسا هدش  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  عزج  يرگهحون و  ناحجر  هکلب  زاوج  هب  حیرصت  تایاور  زا  یخرب  رد  ًاثلاث :
هیلعنیـسحلا یلع  ءاـکبلا  عزجلا و  يوس  هورکم  ءاـکبلا  عزجلا و  ّلـک  : » دومرف هک  تسا  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  یتیاور  رد   - 1

.« مالسلا هیلعنیسح  ماما  رب  هیرگ  عزج و  زج  هب  تسا  هورکم  ياهیرگ  عزج و  ره  ( » 95 (؛» مالسلا
برک و ضرأب  انزیزع  ّلذا  انعومد و  لبسا  اننوفج و  حرقا  مالسلا  هیلعنیسحلا  موی  ّنا  دومرف ...« : بیبش  رسپ  هب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما   - 2
ار ام  ياهکشا  هدرک و  مخز  ار  ام  ياـهکلپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  زور  اـنامه  ( » 96 (؛»... ءاضقنالا موی  یلا  ءـالبلا  برکلا و  اـنثروا  ـالب و 

.« تسا هدراذگ  ثرا  هب  ام  يارب  ار  الب  هصغ و  ایند ]  ] ءاضقنا زور  ات  و  تسا . هدرک  لیلذ  الب  برک و  نیمز  رد  ار  ام  زیزع  هتخاس و  يراج 
کلذ و  هنبدنی ، ءاسن  مهریغ و  نم  ًاسان  ۀفوکلا و  یحاون  نم  هنوتأی  ًاموق  ّنا  ینغلب  : » دومرف دامح  نب  هَّللادبع  هب  مالسلا  هیلعقداص  ماما   - 3

تدهش دق  كادف ، تلعج  معن  هل : تلقف  یثارملا . لوقی  لئاق  و  بدنی ، بدان  ّصقی و  ّصاق  أرقی و  يراق  نیب  نمف  نابعش ، نم  فصنلا  یف 
انتبارق و نم  مهیلع  نعطی  نم  انّودـع  لعج  انل و  یثری  انحدـمی و  انیلا و  دـفی  نم  سانلا  یف  لعج  يذـلا  هَّلل  دـمحلا  لاقف : فصت . ام  ضعب 
زا یهورگ  زین  رگید و  طاـقن  هفوـک و  فارطا  زا  ییاـههورگ  هـک  هدیـسر  ربـخ  نـم  هـب  ( » 97 (؛» نوعنـصی ام  نوحبقی  مهنوردـهی و  مهریغ 

دننکیم و توالت  نآرق  هدرک و  ییارسهحون  وا  رب  هدومن ، عامتجا  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  كاپ  تبرت  رانک  نابعـش ، همین  رد  اهمناخ 
. دنزادرپیم ییارسهیثرم  هب  رگید  یخرب  خیرات و  لقن  هب  یهورگ 

هب ات  هداد  رارق  ام  دـنمهقالع  ار  مدرم  زا  یخرب  هک  ساپـس  ارادـخ  دومرف : ماما  ماهدوب . یمـسارم  نینچ  دـهاش  دوخ  نم  درک : ضرع  داـمح 
راکشآ ار  نانآ  دنسپان  تشز و  ياهراک  هداد ، رارق  شنزرس  دروم  ار  ام  نانمشد  دننک ، يراوگوس  ام  يارب  هتخادرپ و  ام  شیاتـس  حدم و 

.« دنیامن
: لاـق یلب ، تلق : هب ؟ عنـص  اـم  رکذـت  اـمفأ  دومرف ...« : نم  هب  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  هک  هدرک  تیاور  نیدرک  عمـسم  زا  هیولوق  نبا   - 4

هَّللا محر  لاق : یهجو . یف  کلذ  نیبتسی  یتح  ماعطلا  نم  عنتماف  ّیلع ، کلذ  رثا  یلها  يری  یتح  کلذل  ربعتسا  و  هَّللا ، يا و  تلق : عزجتف ؟
هب ار  البرک  بیاصم  ایآ  ( »... 98 (؛»... اننزحل نونزحی  انحرفل و  نوحرفی  نیذلا  انل و  عزجلا  لها  نم  نوّدـعی  نیذـلا  نم  کنا  اما  کتعمد ،
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. منکیم هـیرگ  هـک  ادـخ ! هـب  دـنگوس  يرآ ، مـتفگ : ینکیم ؟ یتحاراـن  راـهظا  عزج و  اـیآ  دوـمرف : يرآ . مدرک : ضرع  يروآیم ؟ داـی 
زا وت  دننکیم . عزج  یتحاران و  راهظا  ام  بیاصم  يارب  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  هک  شاب ! هاگآ  دریذپب . ار  تاهیرگ  ادـخ  دومرف : ترـضح 

...«. دنکانهودنا ام  نزح  هودنا و  رد  لاحشوخ و  ام  یلاحشوخ  رد  هک  یتسه  یناسک 

ندیشوپ یکشم  سابل 

. تسا هدش  زین  نآ  رب  عامجا  ياعدا  هکلب  دراد ، تهارک  هیماما  روهشم  دزن  زامن  لاح  رد  ًاصوصخ  یکشم  سابل  ندیشوپ  هک  تسین  یکش 
ینب راعش  هکنیا  تهج  هب  ای  تسا  هورکم  تسا  یکشم  سابل  هک  نیا  ظاحل  هب  ینعی  تسا ، یتاذ  تهارک  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  ثحب  یلو 

؟ دشابیم هورکم  ( 100 ،) تسا منهج  لها  سابل  نوچ  ای  ( 99) هدوب سابع 
راعـش هک  نیا  لثم  دریگ ؛ دوخ  هب  يرگید  ناونع  هک  یتروص  رد  اذـل  تسین و  یتاذ  نآ  تهارک  هک  دوشیم  هدافتـسا  هلدا  یخرب  رهاظ  زا 

زین بحتـسم  هدـش ، یهلا  رئاعـش  ياـیحا  ناوـنع  رد  لـخاد  هکلب  دـهدیم  تسد  زا  ار  قباـس  تـهارک  اـهنت  هـن  دوـش  یهلا  ياـیلوا  رب  نزح 
زا یکی  نادـقف  تبیـصم  رد  ازع  ماگنه  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  هک  میربیم  یپ  خـیراوت  راـبخا و  هعجارم  اـب  هک  نآ  ًاـصوصخ  ددرگیم .

هراشا هدـمآ  ینـس  هعیـش و  بتک  رد  هک  ییاههنومن  هب  کنیا  دـناهدرک . اضما  ار  نآ  ندیـشوپ  اـی  ، هدیـشوپیم ار  یکـشم  ساـبل  ناـگرزب ،
: مینکیم

هعیش  تایاور  فلا )
ینب ءاسن  نسبل  مالسلا  هیلعنیـسحلا  يدج  لتق  اّمل  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  ماما  دنزرف  زا  شدنـس  هب  یقرب   - 1

؛» متأملا یف  ماعطلا  مهل  لمعی  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  یبا  ناـک  و  درب ، ـال  ّرح و  یف  اـّهنّریغی  مل  داوسلا و  باـیث  همتأـم  یف  مشاـه 
. دندادن رییغت  امرس  امرگ و  رد  ار  نآ  دندیشوپ و  هایس  سابل  وا  متام  رد  مشاه  ینب  نانز  دش ، هتشک  مالسلا  هیلعنیسح  مدج  نوچ  ( » 101)

.« درکیم هدامآ  اذغ  يرادازع  ماگنه  رد  نانآ  يارب  مالسلا  امهیلعنیسحلا  نب  یلع  مردپ  و 
ای لاق : ۀحیـص و  حاص  مث  اهیلع  هتحنجا  رـشن  رحبلا و  یلع  لزن  سودرفلا  ۀـکئالم  نم  ًاکلم  ّنا  : » هک هدرک  لقن  شدنـس  هب  هیولوق  نبا   - 2

اهّمـش و ّالا  اهیف  ًاکلم  قلی  ملف  تاومـسلا  یلا  هتحنجا  یف  هتبرت  نم  لمح  مث  حوبذـم ، لوسرلا  خرف  ّناف  نزحلا ؛ باوثا  اوسبلا  راـحبلا ! لـها 
دز ياهحیص  هاگ  نآ  دنارتسگ . نآ  رب  ار  دوخ  ياهلاب  دمآ و  دورف  ایرد  رب  سودرف  ياههتشرف  زا  ياهتـشرف  ( » 102 (؛»... رثا اهل  هدنع  راص 

ياهلاب رب  ار  وا  تبرت  زا  يردق  هاگ  نآ  تسا . هدش  حبذ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  اریز  دـینک ؛ نت  هب  نزح  ياهسابل  اهایرد ! لها  يا  تفگ : و 
.« دنام وا  دزن  نآ  زا  يرثا  دومن و  مامشتسا  ار  نآ  هک  نآ  زج  درکن  تاقالم  ار  ياهتشرف  چیه  و  درب . اهنامسآ  يوس  هب  هدراذگ و  دوخ 

هّماع  تایاور  ب )
متهرک نا  مکیلا و  جرخ  متببحا  ناف  ًافلخ ، كرت  دق  یّفوت و  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ّنا  : » دـنکیم لقن  ینئادـم  زا  دـیدحلا  یبا  نبا   - 1

بایث هیلع  مهیلا و  جرخ  ناک  و  لاـقف ...: مهبطخف  مالـسلا  هیلعنسحلا  جرخف  اـنیلا . جرخی  لـب  اولاـق : ساـنلا و  یکبف  دـحا . یلع  دـحا  ـالف 
هیلعنینمؤملاریما انامه  تفگ : دـمآ و  مدرم  دزن  بلطملادـبع  نب  سابع  نب  هَّللادـبع  تفای ، تاـفو  مالـسلا  هیلعیلع  نوچ  ( » 103 (؛»... دوس

یسک دیراد  تهارک  رگا  دیآیم و  امش  دزن  دیراد  تسود  رگا  تسا ، هداد  رارق  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  یـسک  وا  تفای ، تافو  مالـسلا 
تشاد نت  هب  یکشم  سابل  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلعنسح  دیایب . ام  يوس  هب  هکلب  دنتفگ : دنتـسیرگ و  مدرم  درادن ؟ يرارـصا  يرگید  رب 

...«. دومرف داریا  ياهبطخ  دمآ و  نانآ  دزن 
دوبن ینز  هنیدم  رد  دومن ... غالبا  هنیدم  لها  هب  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهـش  ربخ  ریـشب  نب  نامعن  هک  هدرک  تیاور  فنخم  یبا   - 2

(104 .) دش يرادازع  لوغشم  هدیشوپ ، یکشم  سابل  دمآ و  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  هک  نآ  زج 
نب نیـسحلا  ماـمالا  لـتقم  اـهغلب  اّـمل  اـّهنا  : » هک هدرک  لـقن  هملـسّما  زا  شدنـس  هب  یناهفـصا  مـیعن  یبا  زا  یـشرق  سیردا  نیدـلادامع   - 3

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما ندـش  هتـشک  ربخ  نوچ  ( » 105 (؛» داوسلا تسبل  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  دجـسم  یف  ءادوس  ۀـبق  تبرـضا  مالـسلا  اـمهیلعّیلع 
.« دومن نت  هب  یکشم  سابل  دز و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دجسم  رد  هایس  ياهمیخ  دیسر  وا  هب  مالسلا  هیلعنیسح 

ندیشوپ  یکشم  سابل  زا  یهن  تایاور  یسررب 
(106 .) تسا هدش  یهن  یکشم  سابل  ندیشوپ  زا  تایاور  زا  یخرب  رد 

خساپ 
نیا رگید  يریبعت  هب  تسین و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يازع  رد  یکشم  سابل  ندیشوپ  هب  رظان  اهنآ  دنـس  ندوب  مامت  ضرف  رب  تایاور  نیا 

یمسر سابل  ار  یکشم  سابل  هک  تسا  سابعینب  نامکاح  نارابج و  هب  دارفا  هبشت  هب  رظان  هلدا  نیا  اریز  تسا ؛ ینثتـسم  یهن  هلدا  زا  دروم 
اب یـسایس ، ياهتکرح  رد  ار  دوخ  راعـش  نایـسابع  هک  هدش  تبث  خیرات  رد  و  دـنتخاسیم . روبجم  نآ  ندیـشوپ  رب  ار  مدرم  هدرک و  دوخ 

اهمچرپ نیا  روهظ  زا  نخس  اهنآ  رد  هدیسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  دننک  قیبطت  یثیداحا  رب  ات  دنتخاس ؛ هارمه  هایس  ياهمچرپ 
لها زا  يادهش  رگید  البرک و  يادهش  رادازع  ام  هک  دنهد  ناشن  مدرم  هب  ات  دندیشوپیم  هایس  ياهسابل  نانآ  تسا . هدش  قرـشم  هیحان  زا 
ماما يازع  رد  نآ  ندیـشوپ  لماش  تسا و  نایـسابع  هب  هبـشت  هب  رظاـن  هدرک  یهن  هایـس  ساـبل  ندیـشوپ  زا  هک  یتاـیاور  اذـل  و  میتسه . تیب 

. دوشیمن نامز  رصع و  نیا  رد  ًاصوصخ  سابعینب ، تلود  ضارقنا  زا  دعب  مالسلا  هیلعنیسح 

ییارسهیثرم

رثن هب  ییارسهیثرم 

حیضوت

یلامعا نینچ  نیا  نیـشیپ  ياهتّما  نایم  رد  ایآ  مینکیم ؟ ییارـس  هیثرم  يراوگوس و  یهلا  يایلوا  گوس  رد  ارچ  دـننکیم : لاؤس  یخرب 
ریبعت هب  نیعبات و  هباحص و  ایآ  دندادیم ؟ ماجنا  ناگرزب  گوس  رد  ار  يراک  نینچ  شتیبلها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ایآ  تسا ؟ هدوب 

؟ دندادیم ماجنا  یلمع  نینچ  حلاص ، فلس  رگید 
کنیا تسا . هدوب  نونک  ات  مالـسا  ردص  زا  لوادتم  یتنـس  یهلا  يایلوا  گوس  رد  رثن ، هب  ییارـسهیثرم  هک  میربیم  یپ  خیرات  هب  هعجارم  اب 

: مینکیم هراشا  نآ  زا  ییاههنومن  هب 

یهلا يایلوا  گوس  رد  ییارسهیثرم 

. دندرکیم ییارـسهیثرم  یهلا  يایلوا  ًاصوصخ  تاوما  گوس  رد  هباحـص  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  میربیم  یپ  خیرات  هب  هعجارم  اب 
: مینکیم هراشا  نآ  زا  ییاههنومن  هب  کنیا 

هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ییارسهیثرم   - 1
هلبق فرط  هب  ار  وا  هزانج  میدیدن . هزمح  دننامه  یسک  رب  نایرگ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ام  : » دنکیم لقن  دوعـسم  نبا  زا  یبلح 

و ادخ ! لوسر  يومع  يا  دومرف : ماگنه  نیا  رد  دوش . شوهیب  دوب  کیدزن  هک  دز  ياهحیص  سپس  داتسیا . وا  هزانج  نیلاب  رب  هاگنآ  دومن .
لوسر ظفاحم  يا  عفادم ، يا  اههصغ ، هدننک  فرطرب  يا  هزمح ، يا  تاریخ ، هدـنهد  ماجنا  يا  هزمح ، يا  وا ، لوسر  ریـش  ادـخ و  ریـش  يا 

(107 !«) ادخ
مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ییارسهیثرم   - 2
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يا دومرف : هدرک ، نم  هب  ور  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  میدـش ، غراـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نفد  زا  نوـچ  : » دـیوگیم کـلام  نب  سنا 
تراگدرورپ توعد  هک  مردپ  يا  داد : رس  ادن  هدرک ، هیرگ  هب  عورش  هاگنآ  دیزیرب ؟ ادخ  لوسر  تروص  رب  كاخ  دیتسناوت  هنوگچ  سنا !

(108 (.»...!؟ يداد خساپ  ار  تراگدرورپ  يادن  هک  مردپ  يا  یتفر !؟ تراگدرورپ  برق  هب  هک  مردپ  يا  يدومن !؟ تباجا  ار 
هشیاع  ییارسهیثرم   - 3

تبیصم هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  ثداوح  نیرت  گرزب  تفگ ...« : داتـسیا و  رکبوبا  ربق  رـس  رب  هشیاع  دیوگیم : ّهبردبع  نبا 
(109 «.) تسا وت  نادقف 

مالسلا  هیلعنسح  ماما  ییارسهیثرم   - 4
رد مالـسلا  هیلعیلع  ماما  ندش  هتـشک  زا  دعب  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  زا  هک  دنکیم  لقن  رباج  نب  دـلاخ  زا  دوخ  دنـس  هب  يربط 

نون نب  عشوی  لتق  اهیف  مالـسلا و  هیلعمیرم  نب  یـسیع  عفر  اهیف  و  نارقلا ، لزن  اهیف  ۀـلیل  یف  ًالجر  ۀـلیللا  متلتق  دـقل  : » دومرف ياهبطخ  نمض 
یف هثعبیل  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ناک  نا  هَّللاو  هدعب . نوکی  دحا  هکردیالو  هلبق ، ناک  دحا  هقبس  ام  هَّللاو  مالسلا ، امهیلعیسوم  یتف 
امش ( » 110 (؛» همداخل اهدصرا  ۀئامعبـس  وا  ۀئامنامث  ّالا  ءاضیبالو  ءارفـص  كرتام  هَّللاو  هراسی ، نع  لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیئربج  و  ۀّیرـسلا ،

نوـن نب  عـشوی  هتفر و  نامـسآ  هب  مالـسلا  هیلعمیرم  نب  یـسیع  بش  نآ  رد  و  دـش . لزاـن  نآرق  بش  نآ  رد  هک  دـیتشک  ار  يدرم  بـشما 
دهاوخن كرد  ار  وا  سک  چیه  وا  زا  دعب  هتفرگن و  تقبس  وا  رب  یسک  وا  زا  لبق  دنگوس ! ادخ  هب  دش . هتشک  مالسلا  امهیلعیسوم  درمناوج 

وا و تسار  فرط  رد  لـیئربج  هک  یلاـح  رد  داتـسرفیم ، یگنج   ] هیرـس رد  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دـنگوس ! ادـخ  هب  درک .
مهرد دصتفه  ای  دصتـشه و  زج  هب  تشاذگن  یقاب  ياهرقن  الط و   ] يدیفـس يدرز و  چیه  دنگوس ! ادخ  هب  دوب . وا  پچ  فرط  رد  لیئاکیم 

.« دوب هدراذگ  رانک  شمداخ  يارب  هک 
مشاهینب  نانز  ییارسهیثرم   - 5

وا يارب  مشاه  ینب  نانز  دومن . تلحر  ایند  زا  یلع  نب  نسح  نوچ  تفگ : هک  دنکیم  لقن  روسم  نب  رکبما  زا  شدنـس  هب  يروباشین  مکاح 
(111 .) دندرک ییارسهحون  هام  کی 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  ییارسهیثرم 

هراشا

نامز رد  نیعبات  هباحـص و  مالـسلا و  مهیلعتیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  میربیم  یپ  یخیرات  یثیدـح و  رداصم  هب  هعجارم  اـب 
هراشا هراب  نیا  رد  يدراوم  هب  کنیا  دـناهدرک . ییارـسهیثرم  وا  گوس  رد  هتـشاد و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  يارب  ازع  هماـقا  دوخ  تاـیح 

: مینکیم

مالسلا هیلعنیسح  ماما  تدالو  زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ییارسهیثرم   - 1

ّینا هَّللا ! لوسر  ای  تلاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  یلع  تلخد  اّهنا  : » هک دنکیم  لقن  لضفلاما  زا  حیحـص  دنـس  هب  يروباشین  مکاح 
یف تعـضو  تعطق و  كدـسج  نم  ۀـعطق  ّنأک  تیأر  تلاق : وه ؟ ام  و  لاق : دـیدش ، ّهنا  تلاـق : وه ؟ اـم  و  لاـق : ۀـلیللا ، ًارکنم  ًاـملح  تیأر 

، نیـسحلا ۀمطاف  تدلوف  كرجح ، یف  نوکیف  ًامالغ  هَّللا -  ءاش  نا  ۀمطاف -  دلت  ًاریخ ، تیأر  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاقف  يرجح .
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تنا و یباب  هَّللا ! یبن  ای  تلقف : تلاق : عومدلا . نم  ناقیرهت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  انیع  اذاف  ۀتافتلا  یّنم  تناح  مث  هرجح ، یف  ناکف 
؛» ءارمح هتبرت  نم  ۀـبرتب  یناتا  و  معن ، لاقف : اذـه ؟ تلقف : اذـه . ینبا  لتقیـس  یتّما  ّنا  ینربخاف  مالـسلا  هیلعلیئربج  یناتا  لاق : کلام ؟ یما 
نآ دومرف : ترـضح  مدید . يدب  باوخ  هتـشذگ  بش  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دش و  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  يزور  »
امش ندب  زا  یتمـسق  ایوگ  مدید  ایؤر  ملاع  رد  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ دومرف : ترـضح  تسا . يدب  باوخ  مدرک ، ضرع  تسیچ ؟ باوخ 

دهاوخ ایند  هب  يرـسپ  دـهاوخب  ادـخ  رگا  مرتخد )  ) همطاف ياهدـید . یبوخ  باوخ  دومرف : ربماـیپ  تفرگ . رارق  نم  ناـماد  رد  هدـش و  ادـج 
. دش دهاوخ  گرزب  وت  ناماد  رد  هک  دروآ 

هللا یلـصادخ  لوسر  هک  هنوگ  نامه  دوب ، نم  ناماد  رد  وا  دروآ و  ایند  هب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  مالـسلا  اهیلعهمطاف  دیوگیم : لضفلا  ما 
هجوت ترـضح  هب  مدراذگ . شنماد  رد  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  مدش و  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  هک  نآ  ات  دومرف ، هلآو  هیلع 

ار امـش  هک  هدش  هچ  تیادف ، هب  مردام  ردـپ و  ادـخ ! ربمایپ  يا  مدرک : ضرع  دـش . ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  هک  مدـید  ناهگان  مدرک ،
نیا مدرک : ضرع  دـنناسریم . تداهـش  هب  ار  وا  دوز هب  متما  هک  داد  ربخ  دـش و  لزاـن  نم  رب  لـیئربج  دومرف : ترـضح  منیبیم ؟ ناـیرگ 

.« داد نم  هب  ار  ترضح  نآ  نینوخ  تبرت  زا  یتمسق  هاگ  نآ  يرآ . دومرف : ترضح  ار ؟ دنزرف 
: لیبق زا  دناهدرک ، لقن  تنس  لها  ياملع  زا  ياهدع  ار  ثیدح  نیا 

(112 .) يروباشین مکاح  - 
(113 .) یمزراوخ بیطخ  - 
(114 .) یکلام غابص  نبا  - 

(115 .) یّکم رجح  نبا  - 
(116 .) یقهیب - 

(117 .) يدنه یقتم  - 
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ةرّمحم ًاکلم  رشع  انثا  هلآو ، هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  یلع  طبه  ۀلماک  ۀنس  هتدالو  نم  نیسحلا  یلع  یتا  اّمل  و  : » دیوگیم یفنح  یمزراوخ 
لمحی لیباه و  رجا  لثم  یطعیس  لیباق و  نم  لیباهب  لزن  ام  نیسحلا  كدلوب  لزنیس  دمحم ! ای  نولوقی : مه  مهتحنجا و  اورشن  دق  مههوجو 

، هتبرت هیلع  ضرعی  یطعی و  ام  باوثب  هربخی  نیسحلاب و  هیّزعی  ّیبنلا  یلع  لزن  ّالا و  کلم  ءامسلا  یف  قبی  مل  لاق : لیباق . رزو  لثم  هلتاق  یلع 
. هبلط امب  هعتمتال  هلتق و  نم  لتقا  هلذخ و  نم  لذخا  مهّللا  لوقی : ّیبنلا  و 

لئسف هانیع ، تعمد  عجرتساف و  فقو  قیرطلا  ضعب  یف  ناک  اّملف  رفس ، یف  ّیبنلا  جرخ  ناتلماک  ناتنس  هدولوم  نم  نیـسحلا  یلع  تتا  اّمل  و 
ای هلتقی  نم  لیقف : ۀمطاف . نب  نیـسحلا  يدلو  اهیف  لتقی  ءالبرک ، اهل : لاقی  تارفلا  ئطاشب  ضرا  نع  ینربخی  لیئربج  اذـه  لاقف : کلذ  نع 

يدـها دـق  اهب و  هنفدـم  هفرـصنم و  یلا  رظنا  ّیناک  و  هسفن . یف  هَّللا  كراب  ال  دـیزی ، هل  لاقی  لـجر  لاـقف : هلآو ؟ هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر 
لوتقم اذـه  يدـلو  ّناـب  لـیئربج  ینربخا  دـق  مهّللا و  ظـعو ... بطخف و  ربـنملا  دعـصف  ًاـمومغم ، کـلذ  هرفـس  نم  یبـنلا  عجر  مث  هسأر ...

زمرق ناشیاهتروص  هک  یلاح  رد  کلم  هدزاود  تشذـگ  لماک  لاس  کی  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  تدـالو  زا  نوچ  ( » 118 (؛»... لوذخم
نیسح تدنزرف  رب  هک  تسا  دوز  دمحم ! يا  دنتفگ : هدمآ ، دورف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  دندوب  هدرتسگ  ار  دوخ  ياهلاب  دوب و 

هداد لیباق  باذع  دننامه  وا  لتاق  رب  و  دوش ، هداد  وا  هب  لیباه  رجا  دننامه  هک  تسا  دوز  دـیایب و  دـش ، دراو  لیباه  رب  لیباق  فرط  زا  هچنآ 
مالـسلا هیلعنیـسح  تبیـصم  رد  وا  هب  هدش و  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  نآ  زج  دوبن  یکلم  نامـسآ  رد  زور  نآ  دـش . دـهاوخ 
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. درک هضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تبرت  زین  و  داد ، ربخ  دوشیم  هداد  وا  هب  هک  یباوث  زا  و  تفگ ، تیلـست 
هب و  ناسر ، لـتق  هب  دـشکیم  ار  وا  سک  ره  و  نادرگراوخ ، ار  وا  دـنک  راوخ  ار  وا  سک  ره  ایادـخ ! راـب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

. زاسم دنمهرهب  ار  وا  دنکیم  لابند  ار  هچنآ 
دومن و فقوت  هار  نیب  رد  تفر . رفس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تشذگ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تدالو  زا  لماک  لاس  ود  هک  یماگنه 

ترـضح دـش ؟ لاؤس  نآ  تلع  زا  دـش . کـشا  زا  رپ  شنامـشچ  تخاـس و  يراـج  ناـبز  رب  ار  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِِهَّلل  اَّنِإ   » عاـجرتسا هملک 
لتق هب  اج  نآ  رد  همطاف  رـسپ  نیـسح  مدـنزرف  هک  دـهدیم  ربخ  البرک  مان  هب  تارف  ّطش  رد  ینیمزرـس  زا  ارم  هک  تسا  لیئربج  نیا  دومرف :
رظن ایوگ  و  دـنادرگن . كرابم  ار  وا  دـنوادخ  دـیزی ، مان  هب  يدرم  دومرف : دـناسریم ؟ لتق  هب  ار  وا  یـسک  هچ  دـش : ضرع  دیـسر . دـهاوخ 

زا دوب  نوزحم  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دنربیم ...  هیده  ار  شرـس  هک  یلاح  رد  البرک  رد  شنفدـم  تشگزاب و  هب  منکیم 
هداد ربخ  لیئربج  ارم  ایادـخ ! راب  درک : ضرع  هاگ  نآ  دومن ...  هظعوم  ار  مدرم  دـناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  يالاب  رب  تشگزاب . دوخ  رفس 

 ...«. دش دهاوخ  راوخ  هتشک و  مدنزرف  نیا  هک 
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هلآو هیلع  هللا  یلـصیبنلا  یتأی  نا  ّهبر  نذأتـسا  رطملا  کلم  ّنا  : » تفگ هک  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  حیحـص  دنـس  هب  لبنح  نب  دـمحا 
یلع دعقی  لعجف  لخدف  بثوف  هتعنمف  لخدیل  نیـسحلا  ءاج  و  تلاق : دـحا . انیلع  لخدـیال  بابلا  انیلع  یکلما  هملـس : ما  ای  هل  لاقف  هل  نذاف 

کتّما ّنا  اما  لاق : معن . لاق : هّبحتا ؟ هلآو : هیلع  هللا  یلصیبنلل  کلملا  لاقف  لاق : هقتاع . یلع  هبکنم و  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  رهظ 
تلاق لاق : اهرامخ . یف  اهتّرـصف  ۀملـسما  اهتذخاف  ءارمح ، ۀـنیطب  ءاجف  هدـیب  برـضف  هیف . لتقی  يذـلا  ناکملا  کتیرا  تئـش  نا  و  هلتقتس ،

دنوادخ دوش ، دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدخ  ات  تفرگ  نذا  شراگدرورپ  زا  ناراب  هتـشرف  ( » 119 (؛» ءالبرک اّهنا  انغلب  تباث :
لخاد هک  دمآ  مالسلا  هیلعنیسح  دیوگیم : هملس  ما  دوشن . دراو  نم  رب  یسک  ات  شاب  بظاوم  دومرف : هملسما  هب  ترضح  داد . هزاجا  وا  هب 

. تفر الاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  ندرگ  هناش و  زا  دـش و  ادـخ  لوسر  قاتا  لخاد  درک و  رارف  ترـضح  مدـش . عنام  ار  وا  نم  دوش 
انامه شاب ! هاگآ  درک : ضرع  هتشرف  يرآ . دومرف : ترضح  يراد ؟ تسود  ار  وا  ایآ  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  هتـشرف  نآ 

زا دز و  یتسد  هتـشرف  مهد . ناشن  وت  هب  دسریم  لتق  هب  اج  نآ  رد  هک  ار  یناکم  یهاوخیم  رگا  و  تشک . دنهاوخ  يدوز  هب  ار  وا  وت  تما 
.« تسالبرک كاخ  نیا  هک  هدیسر  ربخ  ام  هب  هک  تفگ  تباث  دراذگ . شاهعنقم  رد  هتشادرب و  ار  نآ  هملسما  دروآ . ناکم  نآ  زمرق  كاخ 
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هنع هتیحنف  هیلا  اوبحی  نیسحلا  ءاج  ذا  دقار  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  انیب  : » تفگ هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  حیحـص  دنـس  هب  رکاسع  نبا 
بـضغ ّدتـشاف  نیـسحلا . اهیلع  لتقی  یتلا  ۀبرتلا  ینارا  لیئربج  ّنا  لاق : کیکبی ؟ ام  تلقف : یکبی . ظقیتساف  هنم ، اندف  يرما  ضعبل  تمق  مث 

لتقی یتّما  نم  اذه  نمف  یننزحیل ، ّهنا  هدیب  هسفن  يذلاو  ۀشئاع ! ای  لاقف : ءاحطب . نم  ۀضبق  اهیف  اذاف  هدـی  طسب  و  همد ، کفـسی  نم  یلع  هَّللا 
فرط هب  دش و  دراو  مالـسلا  هیلعنیـسح  ناهگان  دوب  باوخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  ماگنه  نآ  رد  ( » 120 (؛»؟ يدعب ًانیسح 

یلصربمایپ کیدزن  مالسلا  هیلعنیسح  متفر . میاهراک  زا  یخرب  لابند  هب  سپـس  مدرک . رود  ترـضح  زا  ار  وا  نم  درک . تکرح  ترـضح 
؟ تسا هدروآرد  هیرگ  هب  ار  امـش  زیچ  هچ  مدرک : ضرع  وا  هب  دش . رادیب  باوخ  زا  دوب  نایرگ  هک  یلاح  رد  ترـضح  دـمآ . هلآو  هیلع  هللا 

دزیر نیمز  رب  ار  وا  نوخ  هک  یـسک  رب  ادخ  بضغ  داد . ناشن  نم  هب  دوشیم  هتـشک  نآ  رد  نیـسح  هک  ار  یتبرت  لیئربج  دومرف : ترـضح 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسد هب  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  هشیاع ! يا  دومرف : دروآ و  ءاحطب  زا  ياهضبق  هاگان  هدرتسگ و  ار  دوخ  تسد  هاگنآ  دش . دهاوخ  دیدش 
.»!؟ دناسریم لتق  هب  ار  نیسح  نم  زا  دعب  هک  متما  زا  تسا  یسک  هچ  نیا  دنکیم . نوزحم  ارم  رما  نیا  تسوا 

خزرب ملاع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ییارسهیثرم   - 5

وه راهنلا و  فصنب  مئانلا  يری  امیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  تیأر  : » تفگ هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  حیحـص  دنـس  هب  لبنح  نب  دـمحا 
ذنم هطقتلا  لزا  مل  هباحصا ، نیـسحلا و  مد  اذه  لاق : اذه ؟ ام  هَّللا ! لوسر  ای  یّما  تنا و  یباب  تلقف : مد . اهیف  ةروراق  هدیب  ربغا ، ثعـشا  مئاق 

هک یلاح  رد  اـیؤر  ملاـع  رد  زور  همین  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ( » 121 (؛» مویلا کلذ  یف  لتق  هودـجوف  مویلا  کلذ  انیـصحاف  مویلا ،
؟ تسیچ نیا  تیادف ! هب  مردام  ردـپ و  مدرک : ضرع  مدـید . دوب  نوخ  زا  رپ  ياهشیـش  شناتـسد  رد  دولآرابغ و  لاح و  ناشیرپ  هداتـسیا و 

نامه میدرک  باسح  ار  زور  نآ  اـم  دـیوگیم : ساـبع  نبا  متـشادرب . ار  نآ  زورما  تسوا ، باحـصا  نیـسح و  نوخ  نیا  دومرف : ترـضح 
.« دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلعنیسح  هک  دوب  يزور 

لوسر تیأر  تلاق : کیکبی ؟ ام  تلقف : یکبت  یه  هملسما و  یلع  تلخد  : » تفگ هک  هدرک  لقن  یملس  زا  حیحص  دنس  هب  مکاح  يذمرت و 
؛» ًافنآ نیـسحلا  لتق  تدهـش  لاق : هَّللا ! لوسر  ای  کـلام  تلقف : بارتلا . هتیحل  هسأر و  یلع  و  ماـنملا -  یف  ینعت  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصهَّللا 

یلـصادخ لوسر  تفگ : تسا ؟ هدروآ  رد  هیرگ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  مدرک : ضرع  دوب . نایرگ  هک  یلاـح  رد  مدـش  دراو  هملـسما  رب  ( » 122)
يا هدـش  هچ  ار  امـش  مدرک : ضرع  دوب . هتـسشن  كاخ  شنـساحم  رـس و  رب  هک  یلاح  رد  مدرک  هدـهاشم  باوخ  ملاع  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا 

.« مدوب منیسح  ندش  هتشک  دهاش  لبق  ياهظحل  دومرف : ترضح  هلآو ؟ هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

مالسلا هیلعیلع  ماما  ییارسهیثرم   - 6

نیفـص هب  ناشهار  هک  اونین -  هب  نوچ  دومن . تکرح  مالـسلا  هیلعیلع  اب  وا  هک  هدرک  لقن  ّیجن  زا  حیحـص  دنـس  هب  لبنح  نب  دمحا  فلا )
ترـضح تسیچ ؟ نایرج  مدرک : ضرع  هَّللادـبعابا ! يا  نک  ربص  داد : ادـن  تارف  طش  رانک  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  دندیـسر ، دوب - 

هب یـسک  ار  امـش  ایآ  ادخ ! ربمایپ  يا  مدرک : ضرع  دوب ، نازیر  کشا  شمـشچ  ود  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  ادـخ  لوسر  رب  يزور  دومرف :
دش و جراخ  نم  دزن  زا  لیئربج  نیا  زا  شیپ  یتدم  يرآ ، دومرف : ترـضح  تسا ؟ نایرگ  ناتنامـشچ  هک  هدش  هچ  تسا ؟ هدروآرد  بضغ 

ترـضح مهد ؟ ناشن  وت  هب  وا  تبرت  زا  یهاوخیم  ایآ  دومرف : هاـگ  نآ  دـش . دـهاوخ  هتـشک  تارف  ّطـش  راـنک  رد  نیـسح  هک  داد  ربخ  ارم 
نامـشچ کشا  متـسناوتن  نم  دومن ، اطع  نم  هب  تشادرب و  كاخ  زا  ياهضبق  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  هاگ  نآ  يرآ . متفگ : نم  دومرف :

(123 .) دش يراج  مناکشا  اذل  مراد  هگن  ار  دوخ 
يا دش : ضرع  وا  هب  دومن . یفقوت  اجنآ  رد  دش و  دراو  البرک  نیمزرس  هب  مالـسلا  هیلعیلع  هک  هدرک  لقن  شدنـس  هب  محازم  نب  رـصن  ب )

اج نآ  دومرف : درک و  یناکم  هب  هراشا  شتـسد  اب  هاگ  نآ  تسا  الب  يراتفرگ و  ياراد  دومرف : ترـضح  تسا . ـالبرک  اـجنیا  نینمؤملاریما !
(124 .) تسا نانآ  ياهنوخ  نتخیر  ّلحم 

هتخورفارب دیسر  البرک  هب  هک  یماگنه  مالسلا  هیلعیلع  تفگ : هک  هدرک  لقن  دوب  ینامثع  هک  نابیش  زا  حیحـص  دنـس  هب  یناربط  ظفاح  ج )
(125 «.) ردب يادهش  زج  هب  تسین  يدننامه  نانآ  يارب  هک  دنتسه  ییادهش  ناکم  نیا  رد  : » دومرف دش و 

مالسلا هیلعقداص  ماما  ییارسهیثرم   - 7
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ةالصلا و تمقا  دق  ّکنا  دهشا  : » تفگ داتسیا و  مالـسلا  هیلعنیـسح  شدج  ربق  رانک  رب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دنکیم : لقن  ّهبردبع  نبا 
یتح ًابـستحم  ًارباص  هلیبس  یف  تدـهاج  ًاصلخم و  هتدـبع  و  هلوسر ، هَّللا و  تعطا  رکنملا و  نع  تیهن  فورعملاـب و  ترما  ةاـکزلا و  تیتآ 

وت انامه  هک  مهدیم  یهاوگ  ( » 126 (؛» هب تیضرف  کلذب  تعمس  ۀما  هَّللا  نعلو  کتملظ ، ۀما  هَّللا  نعلو  کتلتق  ۀما  هَّللا  نعلف  نیقیلا ، كاتا 
اب ار  وا  هدرک و  تعاـطا  ار  شلوـسر  ادـخ و  يدرک و  یهن  رکنم  زا  هدرک و  رما  فورعم  هب  یتـخادرپ و  ار  تاـکز  هتـشاد و  اـپ  هب  ار  زاـمن 
ار وـت  هـک  نآ  اـت  يدراذـگ  ادـخ  باـسح  هـب  ار  هـمه  هدوـب و  روبـص  هـک  یلاـح  رد  هدرک  داـهج  وا  هار  رد  و  يدوـمن . تداـبع  صـالخا 

تنعل ادخ  و  درک . ملظ  وت  هب  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  و  دناسر . لتق  هب  ار  وت  هک  یتما  دنک  تنعل  ادخ  سپ  دیـسر . ارف  تداهـش ) ) نیقی
.« داد تیاضر  نآ  هب  دینش و  ار  تندش  هتشک  هک  ار  یتما  دنک 

نینبلاما ییارسهیثرم   - 8

ۀبدن یجـشا  اهینب  بدنتف  عیقبلا  یلا  جرخت  یلتقلا ، ةوخالا  ۀعبرالا  ءالؤه  ما  نینبلا  ما  تناک  : » دیوگیم نینبلاما  هرابرد  یناهفـصا  جرفلاوبا 
ردام نینبلاما  ( » 127 (؛» یکبی اهتبدن و  عمسی  لازیالف  کلذل ، ئیجی  نمیف  ئیجی  ناورم  ناکف  اهنم . نوعمسی  اهیلا  سانلا  عمتجیف  اهقرحا ، و 

ار اههبدـن  نیرتزوسناج  نیرتشارخلد و  شنادـنزرف  رب  دـمآیم و  عیقب  ناتـسربق  هب  وا  دـندوب . هدیـسر  لتق  هب  یگمه  هک  دوب  ردارب  راهچ 
هب هشیمه  وا  دوب ، ناورم  دمآیم  عیقب  هب  هک  یناسک  هلمج  زا  دندومنیم . ارف  شوگ  وا  ياههبدن  هب  هدش ، عمج  وا  رود  هب  مدرم  دناوخیم .

.« درکیم هیرگ  دادیم و  ارف  شوگ  نینبلاما  ياههبدن 

مالسلا اهیلعبنیز  ترضح  ییارسهیثرم   - 9

رظنا ّیناک  و  : » تفگ نادیم ، هب  گنج  يارب  ربکا  نیسحلا  نب  یلع  جورخ  ماگنه  هک  دناهدرک  لقن  دیمح  زا  نارگید  یناهفـصا و  جرفلاوبا 
، بلاط یبا  نب  یلع  تنب  بنیز  هذه  اولاقف : اهنع  تلأسف  هاخا . نبا  ای  هابیبح ، ای  يدانت : ۀـعلاطلا ، سمـشلا  اّهناک  ۀعرـسم  تجرخ  ةأرما  یلا 

دمآ نوریب  همیخ  زا  تعرـس  اب  هک  ینز  هب  مدرک  رظن  ( » 128 (؛»... طاطسفلا یلا  اهدیب  ذخاف  نیـسحلا  اهءاجف  هیلع ، ّتبکنا  یّتح  تءاج  مث 
رتخد بنیز  وا  دـنتفگ : مدرک ، لاؤس  وا  هراـبرد  نم ! ردارب  دـنزرف  يا  نم ! تسود  يا  دزیم : ادـص  وا  تسا ، هدرک  عولط  دیـشروخ  اـیوگ 

ار وا  تسد  دـمآ و  مالـسلا  هیلعنیـسح  تخادـنا . مالـسلا  هیلعربکا  یلع  هزانج  يور  رب  ار  دوخ  دـمآ و  هاگ  نآ  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع 
.« درب همیخ  هب  تفرگ و 

ماما نارسمه  دنهد . تکرح  البرک  زا  ار  هلفاق  ات  داد  روتسد  دعس  نبا  دیـسر  ارف  مّرحم  مهدزای  زور  نوچ  : » دناهدرک لقن  نارگید  يربط و 
تکرح مور  كرت و  ناریـسا  دننامه  ار  نانآ  دندوب . هلفاق  نآ  رد  بنیز  اب  ترـضح  نارتخد  نارهاوخ و  نادـنزرف و  مالـسلا و  هیلعنیـسح 

هک یلاح  رد  شباحصا  نیسح و  ندب  رب  ار  ناریسا  دیهد . روبع  مالسلا  هیلعنیسح  هاگلتق  رب  ار  ام  ادخ  قح  هب  ار  امـش  دنتفگ : نانز  دنداد .
. دندز دوخ  تروص  رب  هدرک و  نویش  هحیص و  داتفا  اههتشک  هب  نانز  هاگن  نوچ  دنداد . روبع  دندوب  هداتفا  نیمز  يور  رب 

هتـسکش لد  نیزح و  توص  اب  درکیم و  هبدن  مالـسلا  هیلعنیـسح  يارب  هک  منکیمن  شومارف  ار  بنیز  دنگوس ! ادخ  هب  دـیوگیم : يوار 
و یکتشملا ، هَّللا  یلا  ایابس ، کتانب  و  ءاضعالا ، عّطقم  ءامدلاب ، لّمرم  کنیسح  اذه  ءامـسلا ، کیلم  کیلع  یّلـص  هادّمحم ، ای  : » دادیم ادن 

هیلع یفست  يرعلاب ، نیسح  اذه  هادّمحم ، ای  ءادهـشلادیس . ةزمح  یلا  و  ءارهزلا ، ۀمطاف  یلا  یـضترملا و  یلع  یلا  یفطـصملا و  دمحم  یلا 
ۀّیرذ ءالوه  دّـمحم ! باحـصا  ای  هَّللا ، لوسر  يدـج  تام  مویلا  هَّللادـبعابا ، ای  کیلع  هاـبرکاو  هاـنزحاو ، اـیاغبلا ، دـالوا  لـیتق  ابـصلا ، حـیر 
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روهطوغ نوخ  رد  هک  تسوت  نیـسح  نیا  دناهداتـسرف ، دورد  وت  رب  نامـسآ  ناگتـشرف  هک  دمحم ! يا  « ؛» ایابـسلا قوس  نوقاسی  یفطـصملا 
هزمح ارهز و  همطاـف  یـضترم و  یلع  یفطـصم و  دّـمحم  ادـخ و  يوس  هب  دـناهتفر . تراـسا  هب  شنارتـخد  هدـش و  عـطق  شیاـضعا  تسا .

. تسا انز  دالوا  تسد  هب  هدش  هتشک  وا  دزویم . وا  رب  ابص  داب  هک  نابایب  نیا  رد  تسا  نیسح  نیا  دمحم ! يا  منکیم . تیاکش  ادهشلادیس 
دنشابیم یفطـصم  هّیرذ  نانیا  دمحم ! باحـصا  يا  دومن . تلحر  ادخ  لوسر  مدج  زورما  هَّللادبعابا ! يا  وت  رب  تبیـصم  وت و  نزح  زا  ناما 

.« دنربیم ناریسا  دننامه  هک 
(129 .) دروآرد هیرگ  هب  ار  یتسود  نمشد و  ره  بنیز  ماگنه  نآ  رد  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگیم : يوار 

سابع نبا  ییارسهیثرم   - 10

يدهلا حیباصم  بلطملادبع  نایتف  ًانیسح و  تلتق  دق  ّكدو و  یلع  ینثحت  کترـصن و  ینلأست  ّکنا  : » دیوگیم دیزی  هب  باطخ  سابع  نبا 
نم زا  وـت  ( » 130 (؛»... ءامّظلاب نیلوتقم  ءارعلاب ، نیبولـسم  ءامّدـلاب ، نیلّمرم  دـحاو ، دیعـص  یف  كرمأب  کلویخ  مهترداغ  مـالعالا ، موجن  و 

هک ّبلطملادـبع  ناـناوج  نیـسح و  هک  يدوـب  وـت  هک  یلاـح  رد  ینکیم  راداو  دوـخ  اـب  یتـسود  رب  ارم  منک و  تايراـی  هـک  یهاوـخیم 
، هدرک تراغ  ار  اهنآ  نیمزرس  کی  رد  وت  نامرف  روتـسد و  هب  نایرکـشل  و  يدناسر ، لتق  هب  دندوب  امنهار  ناگراتـس  تیاده و  ياهغارچ 

 ...«. دنتخاس ادج  ندب  زا  ار  ناشیاهرس  هنشت  بل  دندوبر و  ار  نانآ  ياهسابل  و  دنتخیر ، نیمز  رب  ار  ناشیاهنوخ 

مقرا نب  دیز  ییارسهیثرم   - 11

بوچ اب  ندز  هب  عورش  وا  دندراذگ ، هفوک  رد  دایز  نبا  دزن  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رـس  هک  یماگنه  دناهدرک : لقن  نارگید  رجح و  نبا 
املاطل هَّللاوف ! کبیـضق ، عفرا  : » تفگ دایز  نبا  هب  دوب ، رـضاح  اجنآ  رد  مقرا  نب  دیز  دومن . مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ياهنادـند  رب  یتسد 

ادـخ هب  رادرب ، ار  دوخ  یتـسد  بوـچ  ( » 131 (؛» یکبی دـیز  لعج  مث  نیتفـشلا ، نیتاـه  نیب  اـم  لـّبقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تیأر 
هیرگ هب  عورـش  هاگنآ  دیـسوبیم . ار  اهبل  ود  نیا  نیب  ام  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يداـیز  تدـم  دـنگوس !

.« درک

يرصب نسح  ییارسهیثرم   - 12

تنب نبا  تلتق  ۀّما  ّلذا  لاق : مث  هاغدص ، جلتخا  یتح  یکب  نیـسحلا  لتق  يرـصبلا  نسحلا  غلب  اّمل  : » دـنکیم لقن  يرهز  زا  يزوج  نب  طبس 
نسح هب  نیسح  ندش  هتشک  ربخ  نوچ  ( » 132 (؛» ۀناجرم نبا  نم  هوبا  هّدج و  هل  ّنمقتنیل  مث  هدـسج ، یلا  نیـسحلا  سأر  ندریل  هَّللا  و  اهّیبن ،

لتق هب  ار  شربماـیپ  رتـخد  دـنزرف  هک  یتـما  داـب  راوخ  تفگ : هاـگ  نآ  دـش . بوطرم  شاهنوگ  ود  ره  هک  تسیرگ  نادـنچ  دیـسر  يرـصب 
.« تفرگ دنهاوخ  ار  وا  ماقتنا  هناجرم  رسپ  زا  شردپ  دج و  هاگ  نآ  ددرگ ، یمزاب  شدسج  هب  نیسح  رس  دنگوس ! ادخ  هب  تسا . هدناسر 

رعش هب  ییارسهیثرم 

حیضوت
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يرتشیب رثا  میهد  رارق  رعـش  بلاق  رد  ار  بلاطم  ام  رگا  اذل  و  دراد ، ناسنا  فطاوع  ناور و  حور و  رب  ییازـسب  ریثأت  رعـش  هک  تسین  یکش 
. تشاد دهاوخ  مدرم  سوفن  بولق و  رد 

رد ییازـسب  ریثأـت  دـناوتیم  دـیآرد  رعـش  بلاـق  رد  رگا  تسا  ناناملـسم  فطاوع  تاـساسحا و  كّرحم  دوخ  يدوـخ  هب  هک  ـالبرک  هعقاو 
نیا کنیا  دنوش . رتکیدزن  وا  فادها  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  هب  مدرم  هار  نیا  زا  ات  دشاب  هتـشاد  مدرم  تاساسحا  فطاوع و  کیرحت 

: میهدیم رارق  یسررب  دروم  یعرش  مکح  ظاحل  هب  ار  هلأسم 

رعش هب  ییارسهیثرم  ناحجر  زاوج و  هلدا 

هراشا

: دومن کسمت  دنچ  ياهلدا  هب  ناوتیم  بلطم  نیا  تابثا  يارب 

هحابا لصا   - 1

اج نآ  زا  و  دشابن . نآ  فالخ  رب  یلیلد  هک  یمادام  تسا ، يراج  زین  ییارسهیثرم  دروم  رد  رما  نیا  تسا ، هحابا  ءایـشا  مامت  رد  یلّوا  لصا 
. تسا زاوج  هحابا و  یلّوا  لصا  رد  لخاد  اذل  دراد  دوجو  نآ  ناحجر  رب  لیلد  هکلب  هدشن  عقاو  یهن  دروم  رما  نیا  هک 

ینید رئاعش  میظعت   - 2

اب میناوتیم  دیآیم ، باسح  هب  هعماج  ناربهر  زا  هدوب و  یهلا  يایلوا  زا  هک  یتروص  رد  دوش  هدـناوخ  هیثرم  وا  يارب  تسا  رارق  هک  یـسک 
مدرم قیوشت  دوخ  هبون  هب  لمع  نیا  هک  میهدیم  قوس  وا  فرط  هب  ار  مدرم  هجیتن  رد  هدرک  بذـج  وا  هب  ار  مدرم  تاـساسحا  ییارـسهیثرم 

دنوادخ تسا . یهلا  رئاعـش  میظعت  زراب  قیداصم  زا  ییارـسهیثرم  هک  تفگ  ناوتیم  اذـل  دوب ، دـهاوخ  صخـش  نآ  زا  يوریپ  تعباتم و  هب 
ياوقت هناشن  راـک  نیا  دراد ، گرزب  ار  یهلا  رئاعـش  سک  ره  و  ( » 133 (؛» ِبُولُْقلا يَْوقَت  نِم  اَهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئعَـش  ْمِّظَُعی  نَمَو  : » دـیامرفیم لاعتم 

.« تساهلد

مالسلا هیلعمدآ  ترضح  ییارسهیثرم   - 3

وا يارب  ترـضح  دـیناسر  لـتق  هب  ار  شردارب  مدآ  دـنزرف  نوـچ  : » دوـمرف هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  زا  شدنـس  هب  يربـط 
: درک ییارسهیثرم  نینچ  تسیرگ و 

اهیلع نم  دالبلا و  تّریغت 
حیبق  ّربغم  ضرالا  نولف 

نول  معط و  يذ  ّلک  ّریغت 
(134) حیلملا هجولا  ۀشاشب  ّلق  و 
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  يارب  رعش  هب  ییارسهیثرم   - 4

: دندرک ییارسهیثرم  رعش  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  گوس  رد  نارگید  هباحص و  زا  يرایسب  تعامج 
؛ مالسلا اهیلعارهز  ترضح  ییارسهیثرم  فلا )

: درک ضرع  داتسیا و  شردپ  ربق  يالاب  رب  همطاف  دنکیم : لقن  هبردبع  نبا 
اهلباو ضرالا  دقف  كاندقف 

بتکلا  یحولا و  اّنع  تبغ  ذم  باغ  و 
انفداص توملا  ناک  کلبق  تیلف 

(135) بثکلا کنود  تلاح  تیعن و  اّمل 
: ّبلطملادبع رتخد  هیثرم  ب )

انءاجر تنک  هَّللا  لوسر  ای  الأ 
ًایفاج کت  مل  ًاّرب و  انب  تنک  و 

ًامّلعم ًایداه و  ًامیحر  تنک  و 
(136) ًایکاب ناک  نم  مویلا  کیلع  کبیل 

: تباث نب  ناّسح  هیثرم  ج )
یتلا  ۀمعنلااذ  نیکبتال  کلام  و 

دّمغتی غئاس  اهنم  سانلا  یلع 
یلوعأ  عومدملاب و  هیلع  يدوجف 

دجوی رهدلا  هلثمال  يذلا  دقفل 
دّمحم لثم  نوضاملا  دقف  ام  و 

دقفی ۀمیقلا  یّتح  هلثم  و ال 
؛ ثراح نب  نایفسوبا  هیثرم  د )

: تفگ نینچ  وا  ياثر  رد  تسیرگ و  رایسب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  گوس  رد  ثراح  نب  نایفسوبا  دیوگیم : قاحسا  نبا 
لوزیال  یلیل  تابف  تقّرأ 

لیوط  هیف  ۀبیصملا  یخا  لیل  و 
امیف كاذ  ءاکبلا و  یندعساف 
لیلق  هب  نوملسملا  بیصا 

تلج  انتبیصم و  تمظع  دقل 
(137) لوسرلا ضبق  دق  لیق : ۀیشع 

: یلذه بیؤذوبا  هیثرم  ه )
اهردب موجنلا و  هعرصمل  تفسک 

حطبألا  نطب  ماطآ  تعزعزت  و 
اهّلک برثی  لابجا  تعزعزت  و 
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(138) حدفم بطخ  لولحل  اهلیخن  و 
: ناهّیت نب  مثیهلا  یبا  هیثرم  و )

انفونا انناذآ و  تعدج  دقل 
(139) دّمحم ّیبنلاب  انئجف  ةادغ 

: هیریشق هلعرما  هیثرم  ز )
اهتحاس رومعملا  ۀمطاف  راد  ای 

(140) راد نم  تییح  ًانزح  یل  تجیه 
: لیفط نب  رماع  هیثرم  ح )

ونلا یلع  ءامسلا  ضرالا و  تکب 
ًاجارس دابعلل  ناک  يذلا  ر 

حلا لبس  یلا  هب  انیده  نم 
(141) اجاهنملا فرعنال  اّنک  ق و 

: براق نب  داوس  هیثرم  ط )
انؤامس انضرا و  هیلع  تکب 
دابکالا هب  ًادجو  تعّدصت  و 

ًادمحم ّیبنلا  نودفت  لیق : ول 
دالوالا لاومالا و  هل  تلذب 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیحان  زا  هباحص  یثارم  ریرقت   - 5

یهن راک  نیا  زا  ار  نانآ  اهنت  هن  ترـضح  دندرک و  ییارـسهیثرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  روضح  رد  دارفا  زا  يرایـسب  گوس  رد  هباحص 
. درک قیوشت  راک  نیا  رب  زین  ار  نانآ  هکلب  دومرفن 

؛ ّبلطملادبع نب  ةزمح  يارب  هیثرم  فلا )
: دیوگیم بلطملادبع  رتخد  هیفص 

ۀفاخم دحأ  باحصا  ۀلئاسأ 
ریبخ مجعا و  نم  یبا  تانب 

يوث  دق  ةزمح  ّنا  ریبخلا  لاقف 
ریزو ریخ  هَّللا  لوسر  ریزو 

ةوعد شرعلاوذ  ّقحلا  یلا  هاعد 
(142) رورس اهب و  ایحی  ۀّنج  یلا 

: دیوگیم هزمح  گوس  رد  کلام  نب  بعک 
يزجعتال  یموق و  ۀّیفص 

ةزمح یلع  ءاسنلا  یّکب  و 
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اکبلا یلیطت  نا  یمأستال  و 
ةّزهلا یف  هَّللادسا  یلع 

انماتیأل ًاّزع  ناک  دقف 
ةّزبلا یف  محالملا  ثیل  و 
دمحا اضرلا  كاذب  دیری 

(143) ةّزعلا شرعلا و  يذ  ناوضر  و 
؛ بلطملادبع نب  ثراح  نب  ةدیبع  يارب  هیثرم  ب )

: تفگ وا  گوس  رد  نانکهیرگ  يراصنا  کلام  نب  بعک  دیسر ، تداهش  هب  ردب  رد  هدیبع  نوچ 
یلخبتال  يدوج و  نیع  ایا 

يرزنتال  ًاقح و  کعمدب 
هلَلُه  انّده  دّیس  یلع 

(144) رصنعلا دهاشملا و  میرک 
؛ هتوم يادهش  بلاط و  یبا  نب  رفعج  يارب  هیثرم  ج )

: دیوگیم تباث  نب  ناّسح 
اوعباتت یلتق  هَّللا  ندعُبیالف 

رفعج نیحانجلاوذ  مهنم  ۀتؤمب 
اوعباتت نمیف  هَّللادبع  دیز و  و 

(145) رطخت ۀّینملا  باحصا  ًاعیمج و 
: دیوگیم يراصنا  کلام  نب  بعک 

لمهی  کنیع  عمد  نویعلا و  مان 
لّضخملا  بابطلا  ّفک  امک و  ًاّحس 

اهمومه ّیلع  تدرو  ۀلیل  یف 
لملمتأ  ةرات  نحأ و  ًاروط 

مهسوفن  هلإلل  ۀتؤمب  اوربص 
اولکنی نا  ۀفاخم  يدرلا و  رذح 
هئاول  رفعجب و  نودتهی  ذا 

(146) لّوالا معنف  مهلّوا  ماّدق 
؛ عیجر زور  ناگدش  هتشک  هیثرم  د )

. دتـسرفب اهنآ  هقطنم  هب  مالـسا  ماکحا  میلعت  يارب  ار  یهورگ  ات  دنتـساوخ  ناشیا  زا  هدـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  یتعامج 
. داتسرف اهنآ  يوس  هب  ار  دوخ  باحصا  زا  رفن  شش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

نانآ دندرک . هلمح  رفن  شش  نیا  رب  لیذه  هلیبق  زا  نتفرگ  کمک  اب  دندیسر . دوب  لیذه  هلیبق  يارب  یبآ  هک  عیجر  همـشچ  هب  هک  یماگنه 
رفن شش  نآ  زا  یخرب  میریگب . هزیاج  ات  مینک  میلست  هکم  لها  هب  ار  امش  میهاوخیم  هکلب  میشکب  ار  امـش  میهاوخیمن  ام  دنتفگ : ادتبا  رد 

دـشکب ریـشمش  نانآ  رب  هک  تساوخ  وا  هارمه  هار  نیب  رد  دندرک . میلـست  ار  دوخ  وا  هارمه  بیبخ و  یلو  دندش  هتـشک  ات  دندیگنج  اهنآ  اب 
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ناسح دنتخیوآ . راد  هب  ار  وا  هکم  لها  دندومن و  میلست  هکم  لها  هب  ار  بیبخ  مه  رخآ  رد  و  دندناسر . تداهـش  هب  گنـس  اب  زین  ار  وا  هک 
: دیوگیم نانآ  هرابرد 

اوعباتت نیذلا  یلع  هلإلا  یّلص 
اوبیثا اومرکاف و  عیجرلا  موی 

مهریما  دثرم و  ۀیرسلا  سأر 
(147) بیبُخ مهماما و  ریکبلا  نبا  و 

: دیوگیم نانکهیرگ  نانآ  گوس  رد  زین  و 
اهعمادم أقرتال  کنیع  لاب  ام 

قلقلا  ؤلؤلا  لثم  ردصلا  یلع  ًاّحس 
اوملع دق  نایتفلا  یتف  بیبُخ  یلع 

(148) قزنال هاقلت و  یّتح  لشفال 
؛ شرسمه گوس  رد  معن  هیثرم  ه )

: دیوگیم وا  گوس  رد  شرسمه  دوب  دحا  نادیهش  زا  هک  وا 
ساسبا  ریغ  ضیفب  يدوج  نیع  ای 
(149) ساّبل نایتفلا  نم  میرک  یلع 

؛ ذاعم نب  دعس  يارب  هیثرم  و )
: دیوگیم دوب  قدنخ  گنج  ناحورجم  زا  هک  دعس  دروم  رد  راصنا  زا  يدرم 

کله  توم  نم  هَّللا  شرع  ّزتها  ام  و 
(150) ورمع یبا  دعسل  ّالا  هب  انعمس 

: دیوگیم دعس  تبیصم  رد  نایرگ  تباث  نب  ناّسح 
ةربع ینیع  عمد  نم  تمجس  دقل 

دعس یلع  ضیفت  نا  ینیعل  ّقح  و 
هب  تعجف  كرعم  یف  يوث  لیتق 

(151) دجولا ۀمئاد  عمدلا  يراوذ  نویع 
؛ هنوعم هاچ  يادهش  يارب  هیثرم  ز )

وت توعد  نانآ  هک  دوریم  دیما  یتسرفب ، دجن  لها  هب  ار  تباحصا  زا  یناسک  رگا  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  ءاّرب  وبا 
لوسر همان  دـندمآ . دورف  هنوعم »  » هاچ رانک  رد  هدرک و  تکرح  نانآ  داتـسرف ، دـجن  هب  ار  یتعامج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـنریذپب . ار 

، رگید لیابق  کمک  اب  مه  دیناسر و  لتق  هب  ار  هداتسرف  مه  و  درکن ، رظن  نآ  رد  وا  یلو  دنداد  لیفط  نب  رماع  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
. دنتشک ار  دندوب  هدش  هداتسرف  دجن  هب  هک  ناناملسم  زا  هدع  نآ 

: دیوگیم هتسیرگ ، هعقاو  نیا  يادهش  زا  یعازخ  ءاقرو  نب  لیدب  نب  عفان  رب  هحاور  نب  هَّللادبع 
لیدب  نب  عفان  هَّللا  محر 

داهجلا باوث  یغتبملا  ۀمحر 
ام اذا  ّیفو  قداص  رباص 
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(152) دادسلا لوق  لاق  موقلا  رثکا 
: دیوگیم نانآ  هرابرد  نانکهیرگ  تباث  نب  ناسح 

یّلهتساف  ۀنوعم  یلتق  یلع 
(153) رزن ریغ  ًاحس  نیعلا  عمدب 

؛ نوعظم نب  نامثع  يارب  هیثرم  ح )
: تفگ نینچ  وا  هرابرد  شرسمه  درک ، تلحر  ایند  زا  نوعظم  نب  نامثع  نوچ 

نونمم  ریغ  عمدب  يدوج  نیع  ای 
نوعظم  نب  نامثع  ۀّیزر  یلع 

هقلاخ  ناوضر  یف  ناک  ئرما  یلع 
(154) نوفدم صخشلا  دیقف  نم  هل  یبوط 

؛ هریغم نب  دیلو  نب  دیلو  يارب  هیثرم  ط )
: دیوگیم دیلو  يارب  نانکهیرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رسمه  هملس  ما 

ةریغم نب  دیلولا  نب  دیلولل  یکباف  نیع  ای 
(155) هریم انیف و  ۀمحر  نینسلا و  یف  ًاثیغ  ناک  دق 

؛ باطخ نب  رمع  نب  دیز  يارب  هیثرم  ي )
؛ دیوگیم دش ، هتشک  يدع  ینب  گنج  رد  هک  وا  هیثرم  رد  ریکب  نب  سایا 

یندلت  مل  یّما  تیل  ای  الأ 
عیقبلا  يدل  ةازغلا  یف  كا  مل  و 

دیز ریخلا  نب  عرصم  رأ  مل  و 
(156) عیرص نم  کل  انه  هتّده  و 

؛ مالسلا اهیلعهمطاف  گوس  رد  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  هیثرم  ك )
يولج تسناوتن  دوب  هدش  شریگولگ  اهضغب  اههصغ و  هک  یلاح  رد  هداتسیا و  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ربق  يالاب  رب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

: دیوگیم هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دریگب ، ار  دوخ  نازوس  بلق  زا  یشان  کشا 
ۀقرف نیبلیلخ  نم  عامتجا  لکل 

لیلق  تامملا  نود  يذلا  ّلک  و 
دحاو دعب  ًادحاو  يداقتفا  ّنا  و 

(157) لیلخ مودیال  نأ  یلع  لیلد 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  رعش  هب  ییارسهیثرم 

هب ارعش  ( » 158 (؛» مهنم ۀیـشخ  ۀیماینب و  نم  ۀفاخم  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  ءاثر  یلع  مدقتال  ءارعـشلا  تناک  : » دیوگیم یناهفـصا  جرفلاوبا 
.« دندرکیمن مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يارب  ییارسهیثرم  هب  مادقا  نانآ  زا  ساره  هیما و  ینب  سرت  تهج 

لّوا ّنا  : » تفگ هک  دنکیم  لقن  يّدس  زا  يزوج  نب  طبـس  دندورـس : رعـش  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  گوس  رد  یهورگ  لاح  نیع  رد  یلو 
یسبع ورمع  نب  ۀبقع  درک  ییارـس  هیثرم  نیـسح  گوس  رد  هک  یـسک  لّوا  ( » 159 (؛» یسبعلا ورمع  نب  ۀبقع  مالسلا  هیلعنیـسحلا  یثر  نم 
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.« دوب
زا یخرب  هب  کنیا  دناهدورـس  رعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  هرابرد  هک  دناهدوب  ییارعـش  هک  میربیم  یپ  یخیرات  بتک  رورم  اب 

: مینکیم هراشا  نانآ 
هّتق  نب  نامیلس   - 1

هیثرم رد  دـمآیم  باـسح  هب  نیعباـت  زا  هدوب و  مشاـه  ینب  نارادـفرط  زا  يؤل و  نب  بعک  نب  ةّرم  نب  میمت  ینب  هلیبق  نادرم  زا  یکی  هک  وا 
: تسا نینچ  نآ  لّوا  هک  دراد  يرعش  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

دّمحم لآ  تایبا  یلع  تررم 
(160) ّتلح موی  اهدهعک  اهرأ  ملف 

یعازخ  حجرلاوبا   - 2
مالـسلا هیلعنیـسح  هرابرد  ياهیثرم  وا  يارب  دش و  دراو  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  رتخد  همطاف  رب  یعازخ  حجرلاوبا  دیوگیم : ینابزرم 

: تسا نینچ  نآ  علطم  هک  درک  تئارق 
ةربع بئاجس  ینیع  یلع  تلاجأ 

ّتلعمرا  ّیتح  عمدلا  دعب  ّحصت  ملف 
دمّحم ّیبنلا  لآ  یلع  یکبت 

(161) ّتلقا لب  عمدلا ال  یف  ترثکا  ام 
مالسلا  امهیلعنینمؤملاریما  رتخد  بنیز   - 3

رد دنتخیر . نوریب  اههناخ  زا  نانک  هیرگ  نانزهّجض و  هنیدم  لها  همه  دیسر ، هنیدم  هب  ارـسا  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  كرابم  رـس  نوچ 
هاگ نآ  هادّـمحم . او  هالهأ ، او  هاتوخا ، او  هانیـسح ، او  دزیم : دایرف  نانکهحیـص  مالـسلا  مهیلعبلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  ماـگنه  نیا 

: دومرف
مکل  ّیبنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذام 

ممألا  رخآ  متنا  متلعف و  اذام 
مکل  امأ  يدالوا  یتیب و  لهأب 

ممذلاب  نوفوت  متنأ  امأ  دهع 
ۀعیضمب یّمع  ونب  یتّیرذ و 

مدب  اوجّرض  مهنم  يراسأ و  مهنم 
مکل  تحصن  ذا  یئازج  اذه  ناک  ام 

(162) یمحر يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نا 
نافع  نب  رفعج   - 4

: دیوگیم نینچ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هیثرم  رد  تسا ، مالسلا  هیلعقداص  ماما  باحصا  زا  هک  وا 
ًایکاب ناک  نم  مالسالا  یلع  کبیل 

ّتلحتسا  هماکحا و  تعّیض  دقف 
ۀیرذ حامرلل  نیسح  ةادغ 

ّتلع  فویسلا و  هنم  تلهن  دق  و 
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ًادّدبم ًامحل  ءارحصلا  یف  ردوغ  و 
تلظ  تقاب و  ریطلا  قانع  هیلع 

اعد ذا  ءوسلا  ۀّما  هترصن  امف 
(163) ّتلض اهنم و  مالحالا  تشاط  دقل 

یعفاش  سیردا  نب  دمحم   - 5
دمحم نب  لضف  مساقلاوبا  زا  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دجـسم  رد  ثیدح  خیـش  يدنرز -  نسح  نب  فسوی  نیدلاّزع  نب  دّـمحم 

ار راعشا  نیا  یعفاش  هک  هدیسر  ربخ  وا  هب  هک  هدرک  لقن  ّبیط  نب  نارکب  مساقلاوبا  زا  وا  دمحم و  نب  لهس  رکبوبا  یضاق  زا  وا  یلمتـسم و 
: تسا هدناوخیم 

بیئک  داؤفلا  ّیمه و  بّوأت 
بیرغ  داقرلا  ینیع و  قّرأ  و 

یتُّمل  ّبیش  یمون و  یفن  اّمم  و 
بوطخ  ّنهل  ماّیا  فیراصت 

ّدمحم لآل  ایندلا  تلزلزت 
بوذت  لابجلا  ّمص  مهل  تداک  و 
بئاوذ  تّرعشقا  موجن و  تراغ  و 

بویج  ّقش  راتسا و  کّته  و 
ّۀنر حمّرلل  لاوعإ و  لصنللف 

بیحن  لیهّصلا  دعب  نم  لیخلل  و 
ًۀلاسر نیسحلا  ّینع  غلبم  نمف 

بولق  سفنا و  اهتهرک  نا  و 
هصیصق  ّنأک  مرجالب  لیتق 

بیضخ  ناوجرُألا  ءامب  غیبص 
مشاه  لآ  نم  راتخملا  یلع  یّلُصی 

بیجعل  اذ  ّنا  هونب  يزُغی  و 
دّمحم لآ  ّبح  یبنذ  ناک  نئل 

بوتا  هنع  تسل  بنذ  کلذف 
یفقوم  يرشح و  موی  یئاعفش  مه 

(164) بونذ ّیعفاشلل  مهّبح  و 
نیدلادضع  ریما   - 6

لها مالـسلا و  هیلعیلع  نب  نیـسح  هیثرم  رد  هک  هدرک  لقن  ریزو  هَّللادبع  نب  یلع  نب  دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلادضع  ریما  زا  يدنرز 
: تسا نینچ  نآ  زا  یشخب  هک  تسا  هدورس  نآ  زا  رتقیقر  هکلب  لالز  بآ  دننامه  یتایبا  مالسلا  مهیلعشتیب 

البلا برکلا و  نم  يألم  البرک  تدب 
یکبن  افق  اهضرا و  یف  یعم  اموقف 
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ٍدمحم ّیبنلا  طبس  اولتق  اهب 
کلُملا  لاملاب و  دشّرلا  كاذه  اوعاب  و 

ٌةزیزع قارعلاب  ٌءامد  تعاض  و 
کسملا  نم  ًامار  ناک  ذا  ٌۀمّرکم 

اوضّرعت ةاغط  ماوقا  لیوایف 
(165) کفسلاب تاّیمطافلا  ءامدلا  کلتل 

يزوج  نب  طبس  ّدج   - 7
: تسا نینچ  نآ  زا  یشخب  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تبیصم  رد  ار  يراعشا  شّدج  زا  يزوج  نب  طبس 

ّۀلذم ةایحلا  ضعب  اوأر  اّمل  و 
مّرحم  ریغ  توملا  ّزع  مهیلع و 

عقاو  ّلذلا  شیعلا و  اوقوذی  نأ  اوبأ 
(166) ممذت مل  ۀتیم  اوتام  هیلع و 

مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رسمه  بابر   - 8
عانتما وا  یلو  دش  يراگتساوخ  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  بابر  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  یبلک  ماشه  زا  یناهفـصا  جرفلاوبا 

ماـما گوس  رد  ار  تاـیبا  نیا  هاـگ  نآ  درک . مهاوخن  جاودزا  یـسک  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنزرف  زا  دـعب  نم  دومرف : دومن و 
: دورس مالسلا  هیلعنیسح 
هب  ءاضتسی  ناک  يذلا  ّنا 
نوفدم  ریغ  لیتق  ءالبرکب 
ۀحلاص هَّللا  كازج  ّیبنلا  طبس 

نیزاوملا  نارسخ  تبّنج  اّنع و 
هب  ذولأ  ًابعص  ًالبج  یل  تنک  دق 

نیدلا  محرلاب و  انبحصت  تنک  و 
نم  نیلئاسلل و  نم  یماتیلل و  نم 
نیکسم  لک  هیلا  يوؤی  ینغی و 
مکرهصب  ًارهِص  یغتبا  هَّللا ال  و 

(167) نیطلا لمرلا و  نیب  ّبیغا  ّیتح 
یفعج  ّرح  نب  هَّللادیبع   - 9

هک دوب  یناسک  هلمج  زا  یفعج  ّرح  نب  هَّللادیبع  دیسر ، لتق  هب  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  تفر و  ایند  زا  هیواعم  نوچ  : » دسیونیم ریثا  نبا 
يوج تسج و  هب  عورـش  دایز  نبا  دـش ، هتـشک  مالـسلا  هیلعنیـسح  نوچ  دوب . هدرک  یفخم  ار  دوخ  ًادـمع  هدرکن و  تکرـش  ماما  لـتق  رد 

: تفگ وا  هب  دایز  رـسپ  دـش . دراو  دایز  نبا  رب  ّرح  نب  هَّللادـیبع  دوخ  هک  نیا  ات  دـیدن ، ار  ّرح  نب  هَّللادـیبع  یلو  دومن  هفوک  لها  زا  فارـشا 
. مدوب ضیرم  تفگ : وا  يدوب ؟ اجک 

هدراذـگ و ّتنم  نم  رب  دـنوادخ  دوب و  ضیرم  مندـب  یلو  تسا ، هدوبن  ضیرم  مبلق  تفگ : وا  ندـب ؟ ضرم  ای  بلق  ضرم  تفگ : دایز  نبا 
. يدوب ام  نانمشد  اب  وت  یلو  یتفگ ، غورد  تفگ : دایز  نبا  دیشخب . تیفاع  ار  نآ 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 169 

http://www.ghaemiyeh.com


. يدوب هتفای  زین  ارم  مدوب  اهنآ  اب  نم  رگا  تفگ : وا 
، درک لاؤس  وا  هرابرد  دایز  نبا  تخیرگ . دش و  بسا  رب  راوس  هدمآ و  نوریب  هرامالاراد  زا  وا  اذل  و  دش ، لفاغ  رح  نب  هَّللادیبع  زا  دایز  نبا 

. دیروآ نم  دزن  ار  وا  تفگ : دایز  نبا  تسا . هدش  شبسا  رب  راوس  وا  دنتفگ :
هاگ نآ  دـمآ . مهاوخن  وا  دزن  دوخ  لیم  اب  زگره  دـیهد  ربخ  وا  هب  تفگ : نک . تعاطا  ار  ریما  رما  دـنتفگ : دـنتفر و  وا  رـس  تشپ  نارومأـم 

. دنتفرگ ار  وا  رود  شباحصا  دش . دراو  یئاط  دایز  نب  دمحا  لزنم  رب  هدروآرد و  تکرح  هب  ار  شبسا 
نانآ رب  تخادنا و  شهارمه  ناگدشهتـشک  مالـسلا و  هیلعنیـسح  هاگلتق  رب  رظن  دـیناسر . البرک  هب  ار  دوخ  دـش و  جراخ  هناخ  زا  هاگ  نآ 

: دیوگیم ياهدیصق  رد  هتفخ ، نوخ  هب  نادیهش  گوس  رد  يو  دمآ . نیادم  فرط  هب  سپس  دومن . رافغتسا 
رداغ نبا  رداغ و  ریما  لوقی 

همطاف  نب  نیسحلا  تلق  تنک  الأ 
هلازتعا  هنالذخ و  یلع  یسفن  و 
همئال  دهعلا  ثکانلا  اذه  ۀعیب  و 

هترصن  نوکا  نا ال  یمدن  ایف 
همدان  ددستال  سفن  ّلک  الأ 
هتامح  نکأ  ما  ینأل  ینإ  و 

همزال  قرافت  نا  ام  ةرسح  وذل 
اورزآت نیذلا  حاورا  هَّللا  یقس 

همئاد  ثیغلا  نم  ًایقس  هرصن  یلع 
مهلاحم  مهثادجا و  یلع  تفقو 

(168) همجاس نیعلا  ضقنی و  اشحلا  داکف 

نتسیرگ

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  نتسیرگ 

هب کنیا  دوشیم ، نشور  نتخیر  کشا  هیرگ و  هرابرد  ام  يارب  یناوارف  ناهن  راکـشآ و  قیاقح  تایاور ، میرک و  نآرق  تاـیآ  هعلاـطم  اـب 
: مینکیم هراشا  هنیمز  نیا  رد  تایاور  تایآ و  زا  یخرب 

نآرق  تایآ  فلا )
قیاقح  كرد  هناشن  هیرگ   - 1

اَْنُبتْکاَف اَّنَمآ  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  ِّقَْحلا  َنِم  اُوفَرَع  اَّمِم  ِْعمِّدلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُهَُنیْعَأ  يَرت  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُعِمَـس  اذِإ  َو  : » دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
يراج نانآ  نامـشچ  زا  کشا  هک  ینیبیم  دنونـشب ، هدش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  ار  یتایآ  هاگ  ره  و  ( » 169 (؛» َنیِدِهَّشلا َعَم 

.« سیونب ناهاوگ  اب  ار  ام  مان  سپ  میدروآ ، نامیا  اراگدرورپ ! دنیوگیم : نانآ  دناهتفایرد . هک  یتقیقح  رطاخ  هب  دوشیم ،
هب هکم  زا  نیملسم  ترجاهم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمالسا  یمارگ  ربمایپ  تثعب  زاغآ  رد  هک  تسا  هشبح  رادمامز  یشاجن  هب  طوبرم  هیآ  نیا 

. دش رجاهم  ناناملسم  ياریذپ  هشبح  يوس 
تازاجم  هیرگ   - 2
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رایـسب دـندنخب و  رتمک  دـیاب  ناـنآ  سپ  ( » 170 (؛» َنُوبِـسْکَی اُوناَک  اَِمب  ًءاَزَج  ًارِیثَک  اوُْکبَْیلَو  ًـالِیلَق  اوُکَحْـضَْیلَف  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 
.« دندادیم ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  يازج  نیا  دنیرگب ،

يراددوـخ داـهج  رد  تکرـش  زا  اوـه  يامرـس  اـی  اـمرگ  هناـهب  هب  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رـصع  نیقفاـنم  هب  طوـبرم  هـیآ  نـیا 
. دنتشاد یمزاب  داهج  رد  تکرش  زا  زین  ار  مدرم  دندرکیم و 

يدنمدرخ  هناشن  ادخ ، يارب  کشا   - 3
: دنیوگیم ( » 171 (؛» ًاعوُشُخ ْمُهُدیِزَی  َو  َنوُْکبَی  ِناَقْذَْأِلل  َنُوّرِخَی  َو  ًالوُعْفََمل *  اَنِّبَر  ُدْعَو  َناَک  ْنِإ  اَنِّبَر  َناَْحبُـس  َنُولوُقَی  َو  : » دیامرفیم دنوادخ 

هراومه یهلا  تایآ  توالت  دننکیم و [ هیرگ  دنتفایم و  نیمز  هب  نانآ  تسا . یندش  ماجنا  ًانیقی  شیاه  هدـعو  هک  ام  راگدرورپ  تسا  هزنم 
.« دیازفایم نانآ  عوشخ  رب 

یهلا  يایبنا  هریس  ادخ ، يارب  کشا   - 4
دندوب یناسک   [ ناگتفای تیاده  یهلا و  ناربمایپ   ] نانآ ( » 172 (؛» ًاّیُِکب َو  ًادَّجُس  اوُّرَخ  ِنمْحَّرلا  ُتاَیآ  ْمِْهیَلَع  یَْلُتت  اَذِإ  دیامرفیم ...« : دنوادخ 

.« دندوب نایرگ  دندرکیم و  هدجس  هک  یلاح  رد  دنداتفایم  كاخ  هب  دشیم  هدناوخ  نانآ  رب  نامحر  دنوادخ  تایآ  یتقو  هک 
ناهارمگ  هراچ  هار  تمادن ، کشا   - 5

(173 (؛» َنوُْکبَتال َو  َنوُکَحْـضَت  َو  َنُوبَْجعَت *  ِثیدَْـحلا  اَذـه  ْنِمَفَأ  ٌۀَفِـشاک *  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اـَهل  َْسَیل  ُۀَـفِزْالا *  ِتَفِزَأ  : » دـیامرفیم دـنوادخ 
نیا زا  ایآ  دزاس . فرط  رب  ار  نآ  ياهیتخـس  دـناوتیمن  ادـخ  زج  سک  چـیه  تسا و  هدـش  کیدزن  تماـیق ،   ] دوش کـیدزن  دـیاب  هچنآ  »

.« دیوشیمن نایرگ  دیدنخیم و  دینکیم و  بجعت  نخس 
تایاور  ب )

: تسا هدش  نایب  یصاخ  شزرا  کشا  هیرگ و  يارب  زین  یمالسا  تایاور  رد 
دنوادخ فطل  هناشن  کشا ،  - 1

تمحر زا  ادـخ ] زا   ] اهلد سرت  اهمشچ و  کشا  ( » 174 (؛» هَّللا ۀمحر  نم  بولقلا  ۀیشخ  نویعلا و  ءاکب  : » دومرف مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
.« دوریم رامش  هب  دنوادخ 

ناسنا  هب  ادخ  هیده  نیلّوا  کشا ،  - 2
رد ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یتمحر  کشا  انامه  ( » 175 (؛» هدابع بولق  یف  اهلعجی  ۀمحر  یه  اّمنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.« دهدیم رارق  شناگدنب  دوجو 
لد  ّتینارون  لماع  کشا ،  - 3

، ادخ فوخ  زا  ندرک  هیرگ  ( » 176 (؛» بنذلا ةدواعم  نم  مصعی  بلقلا و  رینی  هَّللا  ۀیـشخ  نم  ءاکبلا  : » دومرف مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما 
.« درادیمزاب هانگ  باکترا  هب  تشگزاب  زا  ینارون و  ار  بلق 

کشا  هطساو  هب  لد  ندش  مرن   - 4
ةواـسق نیعلا و  دومج  ءاقـشلا : نم  لاـصخ  عبرا  ّیلع ! اـی  : » دومرف مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هب  دوـخ  تیـصو  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

، زارد يوزرآ  لد ، یتخس  مشچ ، یکشخ  تسا : تواقـش  یتخبدب و  زا  یگژیو  راهچ  یلع ! يا  ( » 177 (؛» ءاقبلا ّبح  لمالا و  دُعب  بلقلا و 
.« اقب نتشاد  تسود 

باذع  زا  ییاهر  لماع  کشا ،  - 5
.« تسا خزود  زا  ییاهر  بجوم  ادخ  فوخ  زا  نتسیرگ  ( » 178 (؛» رانلا نم  ةاجن  هَّللا  ۀیشخ  نم  ءاکبلا  : » دومرف مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

یهلا  میظع  شاداپ  و  کشا ،  - 6
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لمع راک و  ره  ( » 179 (؛» بّرلا بضغ  یفطت  اّهناف  ۀـعمدلا ، ّالا  باوث  نزو و  هل  ّالا و  لمع  نم  اـم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر 
.« دناشنیم ورف  ار  یهلا  مشخ  شتآ  مشچ  کشا  انامه  سپ  کشا ، رگم  تسا ، باوث  شاداپ و  ياراد  ینّیعم  هزادنا  هب  یکین 

دیهش نوخ  لداعم  مشچ ، کشا   - 7
لیللا داوس  یف  عمد  ةرطق  و  هَّللا ، لـیبس  یف  مد  ةرطق  نیترطق : نم  هَّللا  یلا  ّبحا  ةرطق  نم  اـم  و  دومرف ...« : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 

هک یکشا  هرطق  و  دوش ، هتخیر  ادخ  هار  رد  هک  ینوخ  هرطق  تسین : هرطق  ود  زا  رتبوبحم  ادخ  دزن  ياهرطق  چیه  ( »... 180 (؛» هَّللا ۀیشخ  نم 
.« ددرگ يراج  هدید  زا  ادخ  میب  زا  بش  یکیرات  رد 

نتسیرگ راثآ 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دناهدرک  رکذ  یتاریثأت  راثآ و  نتسیرگ  يارب  نادنمشناد  املع و 
نطاب  هیفصت   - 1

ادخ يارب  هک  یکشا  اریز  دننکیم ؛ ادیپ  یسرتسد  یناوارف  يونعم  جیاتن  هب  دنربیم  هرهب  هآ  کشا و  زا  ّقح  ّتیدوبع  ریسم  رد  هک  یناسک 
ّتینارون زا  تسا  مکاح  نآ  رد  یهلا  یناحور و  یتلاح  هک  تهج  نآ  زا  دوشیم ، يراج  ناگدید  راسهمـشچ  زا  یهلا  يایلوا  هودـنا  رد  ای 

ای : » دنکیم ضرع  لاعتم  دنوادخ  هب  لیمک  ياعد  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  اذل  دشابیم . رادروخرب  ياهداعلاقوف  ّتیونعم  و 
زا نیمادـک  يارب  نم ! يالوم  اقآ و  راگدورپ و  يا  « ؛» یکبأ ّجـضا و  اهنم  امل  اوکـشا و  کیلا  رومألا  ّيأل  يالوم ، يدیـس و  ّیبر و  یهلا و 

.« میامن يراز  هیرگ و  اهنآ  زا  نیمادک  يارب  مروآ و  وت  يوس  هب  هوکش  دوخ  روما 
هیرگ هدرک  مـگ  زیزع  هـیرگ  دـننامه  وـت  يرود  زا  نـم  هـتبلا  و  « ؛» نیدـقافلا ءاـکب  کـیلع  ّنیکبـأل  و  : » دـنکیم ضرع  رگید  ییاـج  رد  و 

.« منکیم
شاهحلـساو يراودیما  شاهیامرـس  هکیـسک  هب  نکمحر  « ؛» ءاکبلا هحالـس  ءاجرلا و  هلام  سأر  نم  محرا  : » دـیوگیم اعد  رخآ  زارف  رد  و 

.« تسا يراز  هیرگ و 
يزاسدوخ  حالس  کشا ،  - 2

مالسلا هیلعیلع  ترضح  اذل  دشاب . هتشاد  ام  هب  ینایاش  کمک  يزاسدوخ  هار  رد  دناوتیم  هک  هدنُّرب  يوق و  تسا  یحالس  هیرگ  کشا و 
هحلـسا ربکا ، داهج  ههبج  ینعی  ینورد ، نمـشد  اب  گنج  رد  ءاکبلا .» هحالـس  ءاجرلا و  هلام  سأر  نم  محرا  : » دـیامرفیم لیمک  ياعد  رد 

رنه و نآ  اما  دناهتسشن ، مالسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  يازع  سلجم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ریـشمش . هن  تسا  هیرگ  نهآ ، هن  تسا  هآ  ناسنا 
راک لد ، شمرن  لیصحت  هک  نیا  هچ  تسین ، نانآ  رد  لد  شمرن  دنشاب  هتشاد  كرد  هک  مه  ضرف  رب  و  دنزیرب ، کشا  ات  دنرادن  ار  كرد 

. ددرگ وا  بیصن  هک  تسین  یسک  ره 
زا يرایسب  دش ، التبم  یلد  تخس  بلق و  تواسق  هب  یتقو  ناسنا  تسا . بلق  تواسق  اهتیانج  زا  يرایـسب  هشیر  قالخا  ياملع  هاگدید  زا 

زار و هب  یتبغر  هن  و  دپتیم ، یسک  رهم  رد  شلد  هن  دوشیم و  رثأتم  نارگید  مالآ  زا  هن  هک  يروط  هب  دهدیم ، تسد  زا  ار  يرطف  بهاوم 
، هنیمز نیا  رد  اوادم  ای  يریگشیپ  هلیسو  نیرتهب  هک  تسا  یهیدب  دنکیم . ساسحا  دوخ  رد  مدرم  اب  ّتبحم  هب  لیامت  هن  دراد و  ادخ  اب  زاین 

. تسا هیرگ  کشا و 
قشع  هب  ندیسر  يارب  یهار  کشا ،  - 4

رد يور  هداــیز  زا  تـسا  تراــبع  قـشع  : » دــیوگیم یمق  ثّدــحم  تـسا . یهاوخرطاــخ »  » و یگدادــلد »  » ياــنعم هـب  تـغل  رد  قـشع 
(181 «.) ّتبحم

دشابیم زاین  تسا ، -  ادخ  ینعی  ملاع  بوبحم  هب  قشع  نامه  هک  یقیقح -  قشع  هب  لوصو  يارب  هک  یلیاسو  رازبا و  نیب  رد  عطق  روط  هب 
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دریگن ددم  هیرگ  کشا و  زا  یلو  دشاب  تقیقح  هب  ندیـسر  قاتـشم  ناسنا ، رگا  نیاربانب  تسا . هیرگ  کشا و  تفرعم ، تخانـش و  زا  سپ 
. دیآیمن دیدپ  وا  رد  ّرثؤم  عیسو و  يونعم  لّوحت  زگره 

نآ یلو  دراد ، روضح  قشع  دزیریم  درد  ساسحا و  يور  زا  یکشا  هک  اجنآ  تسا . مشچ  قشع ، نامجرت  یلو  تسا  لقع  نامجرتم  نابز 
هدـنبوک یقطنم و  تالالدتـسا  هک  روط  نامه  نیاربانب ، تسا . رـضاح  لقع  دزاسیم ، یقطنم  ياههلمج  دوخ  مظنم  شدرگ  اب  نابز  هک  اج 

ّدـض رب  یفطاع  گنج  نـالعا  دـناوتیم  زین  کـشا  هرطق  دزاـس ، راکـشآ  بتکم  نآ  ناربهر  فادـها  اـب  ار  هدـنیوگ  یگتـسبمه  دـناوتیم 
. ددرگ بوسحم  بتکم  نانمشد 

قشع ریذپانییادج  تامزالم  زا  اهکشا  اهوزرآ و  اههآ ، اهایؤر ، اههشیدنا ، : » دیوگیم یـسیلگنا  رعاش  هدنـسیون و  دنمـشناد ، ریپسکش ،
«. دنتسه

(182 «.) دنام دهاوخ  ابیز  زیمت و  هزیکاپ و  هشیمه  دوش ، هداد  وش  تسش و  مشچ  ياهکشا  اب  هک  یقشع  : » دیوگیم رگید  ياهلمج  رد  و 
زادگ زوس و  قشع و  هتسیاش  هک  هدیشخب  یلد  وا  هب  ادخ  هک  تسا  یسک  تخبـشوخ  : » دیوگیم یبرغ  فورعم  هدنـسیون  وگوه ، روتکیو 

(183 «.) تسا
ناسنا  یتمالس  رد  نتسیرگ  ریثأت   - 5

هراـشا اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  یفلتخم  یّبـط  صاوـخ  کـشا  يارب  یکـشزپ ، موـلع  ناـقّقحم  یبرجت و  موـلع  نادنمـشناد  هدـیقع  هـب 
: مینکیم

. دنکیم ینوفع  ّدض  ار  نآ  فارطا  مشچ و  هک  دوشیم  جراخ  یمیزنآ  کشا  هارمه   - 1
. دنوشیم راچد  رشع  ینثا  هدعم و  ياهمخز  هب  رتمک  دننکیم  هیرگ  رتشیب  هک  نانآ  هدمآ ، لمع  هب  تاشیامزآ  قباطم   - 2

. دراد یبیجع  رایسب  ریثأت  یناور  یحور و  ياهراشف  و  ینورد ، مالآ  شهاک  رد  نتسیرگ ، هک  دندقتعم  نادنمشناد   - 3
هب اذـل  تسا و  ندـب  نوخ  زا  هدـش  فاص  هیاـم  مشچ  کـشا  نوچ  داد ، صیخـشت  ار  اـهيرامیب  زا  یخرب  ناوتیم  هیرگ  کـشا و  اـب   - 4

. درک ییاسانش  ار  ناطرس  زا  یفلتخم  ياههنوگ  ناوتیم  نآ  کمک 

لقع هاگدید  زا  یهلا  يایلوا  گوس  رد  هیرگ 

دیاوف راثآ و  ياراد  هدوب و  میلـس  لقع  اب  قفاوم  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادبعابا  نادیهـش  رالاس  رب  ًاصوصخ  یهلا  يایلوا  گوس  رد  هیرگ 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  يرایسب 

هدومن و رما  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نانآ  هب  ّتبحم  رهاظم  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ًاصوصخ  مالسلا  مهیلعتیب  لها  رب  هیرگ   - 1
. دنکیم دییأت  ار  نآ  زین  لقع 

. میرادیم اپ  هب  ار  نانآ  ياهراعش  تقیقح  رد  لمع  نیا  اب  اریز  تسا ، یهلا  رئاعش  میظعت  قداصم  زا  کشا  نیا   - 2
ماـما رب  هیرگ  اریز  تسا ، اـهیبوخ  ماـمت  هب  عوـجر  دـنوادخ و  يوـس  هب  هباـنا  هبوـت و  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  رب  هـیرگ   - 3

تساهیبوخ مامت  ياراد  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنزرف  وا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هکلب  درادن ، یصخش  تهج  مالسلا  هیلعنیـسح 
. تساه یبوخ  اب  طابترا  تشگزاب و  هبانا و  يدارفا  نینچ  يارب  هیرگ  سپ  تسا . هدیسر  تداهـش  هب  هنامولظم  یهلا  نید  يایحا  هار  رد  هک 
( دنک یکابت   ) دهد ناشن  نایرگ  ار  دوخ  ای  دـنایرگب  ای  دـنک  هیرگ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  رب  سک  ره  تسا : هدـمآ  یمالـسا  تایاور  رد 

. تسا لاعتم  دنوادخ  هب  عوجر  هبانا و  هبوت و  تقیقح  رد  شیارگ  نیا  اب  هیرگ  هنوگ  نیا  اریز  ددرگیم ، بجاو  وا  رب  تشهب 
دنکشیمن شلد  دنکن ، ادیپ  طابترا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ًاصوصخ  ادخ  ّیلو  اب  قیرط  نآ  زا  دنکن و  عوجر  دوخ  نطاب  هب  ات  ناسنا   - 4

يدوجو اـب  دودـحم  يدوـجو  نیب  نطاـب  هار  زا  طاـبترا  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  رب  هیرگ  سپ  ددرگیمن . يراـج  شکـشا  و 
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دودحم بآ  رگا  هک  هنوگ  نامه  دش . دهاوخ  دودحمان  زین  دودـحم  ناسنا  طابترا ، نیا  اب  هک  تسا  حـضاو  رپ  تسا . دودـحمان  نارکیب و 
، اوه یمرگ  تّدـش  لیلد  هب  ای  هدـیدنگ و  بآ  یکدـنا  تدـم  رد  میزاسن ، طبترم  لصتم و  نارکیب  ياـیرد  هب  ار  نآ  دـشاب و  ياهکرب  رد 

عون ره  زا  نوصم  مصاع و  اـیرد  دـننام  هب  تروص  نیا  رد  هک  مییاـمن  لـصتم  نارکیب  ياـیرد  هب  ار  نآ  هک  نآ  رگم  دـش ، دـهاوخ  دوباـن 
. دش دهاوخ  يدوبان  نّفعت و  بورکیم و 

نیشناج ّیصو و  ماما و  هدوب و  موصعم  هک  یـسک  ًاصوصخ  دومن ، دهاوخ  مولظم  عفادم  و  هدرک ، یـساسحا  ار  ناسنا  مولظم ، رب  هیرگ   - 5
دهاوخ رب  وا  زا  عافد  رکف  هب  یمولظم  ره  ندید  اب  نینچ  مه  دش . دهاوخ  تعیرـش  عفادم  ناسنا  ماگنه  نیا  رد  هک  دشاب ، تعیرـش  بحاص 
ریسکا نیا  زا  يرادرب  هرهب  ببس  هب  نایعیـش  هک  مینیبیم  ور  نیمه  زا  دناهدرک . هراشا  نآ  هب  زین  ناسانـشناور  هک  تسا  یبلطم  نیا  دمآ و 
. دناهدوب نامولظم  هانپ  تشپ و  یماح و  خیرات  لوط  رد  هراومه  تسوا  ّتیمولظم  مالسلا و  هیلعءادهشلادیس  رب  هیرگ  نامه  هک  مظعا 

نآ رب  هـک  یبیاـصم  تـهج  هـب  هـک  تـسا  ياهتخوـس  ياـهبلق  شخب  مارآ  مالـسلا  هیلعنیــسح  ماـما  ًاـصوصخ  ادـخ  ّیلو  رب  هـیرگ   - 6
. دوب دهاوخ  نانآ  لد  رب  یمحرم  کشا ، ياههرطق  هدش و  روهلعش  نآ  زا  شتآ  هدش ، دراو  مالسلا  هیلعترضح 

رد دنوادخ  راونا  دورو  يارب  ار  هنیمز  دنکیم و  رود  ناسنا  زا  ار  تواسق  هدش و  بلق  ّتقر  ببـس  یهلا  يایلوا  يارب  ًاصوصخ  کشا ،  - 7
. تسا لد  راگنز  هدننک  یلقیص  هدش  هیجوت  ِکشا  اریز  دزاسیم ، مهارف  ناسنا  لد 

زا هک  دـننکیم  دومناو  لمع  نیا  اب  ینعی  تسا ، رئاج  نامکاح  اب  یلمع  یفنم و  هزرابم  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  رب  کشا   - 8
هعقاو زا  دـعب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شردـپ  تافو  زا  دـعب  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  هک  هنوگ  ناـمه  دـنرازیب ، ناـنآ  راـتفر 

مهیلعتیب لها  هک  نآ  اب  دیرگیم ؟ تسا و  تحاران  ادخ  لوسر  رتخد  هچ  يارب  هک  دنامهفب  مدرم  هب  ات  درک ، یناوارف  ياههیرگ  هفیقس » »
. دناییابیکش تماقتسا و  يرابدرب و  رهظم  ربص و  يوگلا  مالسلا 

نینچ مه  تسا ؛ ناراوگرزب  نآ  هار  نتـشاد  هگن  هدنز  نداد و  همادا  ِمالعا  نادیهـش  رورـس  ًاصوصخ  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  رب  کشا   - 9
ناـمز و ناینیـسح  مالـسلا و  هیلعنیـسح  وریپ  قفاوم و  هدوب و  نایدـیزی  دـیزی و  فلاـخم  خـیرات  لوـط  رد  اـم  هک  تسا  بلطم  نیا  مـالعا 

. میتسه ناشیاهراعش 

خیرات هاگدید  زا  ایلوا  گوس  رد  هیرگ 

حیضوت

دوجو تمرح  ینعی  نآ  فالخ  رب  یلیلد  هک  یمادام  تساجرباپ  لصا  نیا  و  تسا . هحابا  لصا  رد  لخاد  یهلا  يایلوا  گوس  رد  نتـسیرگ 
یهلا يایلوا  گوس  رد  نتسیرگ  تهارک  ای  تمرح  رب  یلیلد  چیه  هک  درک  میهاوخ  هراشا  بلطم  نیا  هب  هدنیآ  ثحابم  رد  و  دشاب . هتـشادن 
هراشا یهلا  يایلوا  گوس  رد  نتـسیرگ  زا  ییاههنومن  هب  کنیا  دومن . لیلد  هماقا  نآ  ناحجر  بابحتـسا و  رب  ناوتیم  هکلب  درادـن ، دوجو 

: مینکیم

لیباه گوس  رد  مالسلا  هیلعمدآ  ترضح  نتسیرگ   - 1

ار مدآ  دنزرف  نوچ  ( » 184 (؛»...  مدآ هاکب  هاخا  مدآ  نبا  لتق  اّمل  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  زا  شدنس  هب  يربط 
...«. تسیرگ وا  رب  مدآ  دیناسر ، لتق  هب  شردارب 

فسوی قارف  رد  بوقعی  هیرگ   - 2
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هدرک لقن  يرصب  نسح  زا  شدنـس  هب  ( 185 «،) َنیِِکلْهلا َنِم  َنوُکَت  َْوأ  ًاضَرَح  َنوُکَت  یَّتَح  َفُسُوی  ُرُکْذـَت  اُؤَتْفَت  ِهَّللاـَت   » هیآ ریـسفت  رد  يربط 
لاـق هرـصب ، بهذ  یتـح  یکبی  هبلق ، نزحلا  قراـفی  مل  ۀنـس ، نوناـمث  عجر  موی  یلا  بوقعی  دـنع  نم  فسوی  جرخ  ذـنم  ناـک  : » تفگ هک 

بوقعی دزن  زا  فسوی  ترـضح  هک  ینامز  زا  ( » 186 (؛» مالـسلا هیلعبوقعی  نم  هَّللا  یلع  مرکا  ۀفیلخ  ذـئموی  ضرالا  یلع  ام  هَّللاو  نسحلا :
هکنیا ات  تسیرگ  ردق  نآ  درکن . تقرافم  بوقعی  لد  زا  نزح  ماگنه  نیا  رد  دیشک . لوط  لاس  داتـشه  تشگزاب ، هک  يزور  ات  دش  جراخ 

.« دوبن بوقعی  زا  ادخ  رب  رتمیرک  یقولخم  نیمز  يور  زور  نآ  رد  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگیم : يرصب  نسح  دش . روک  شنامشچ 

هزمح رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 3

: لاق مث  یکب  هانیع و  تفرذـف  یلتقلا ، یلع  حاونلا  ءاـکبلا و  عمـس  ۀـنیدملا  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  عجر  اّـمل  : » دـیوگیم ماـشه  نبا 
نوچ ( » 187 (؛» هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ّمع  یلع  نیکبف  کلذ ، اوعمـس  اّمل  لهـشالادبع  ینب  ءاسن  ءاجف  " هل . یکاوب  ـال  ةزمح  نکل  "

دـش و کشا  زا  رپ  ترـضح  نامـشچ  دیـسر ، شـشوگ  هب  ناگتـشک  رب  هلان  هیرگ و  يادـص  تشگزاب ، دـحا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
يومع رب  هیرگ  هب  عورـش  دندینـش ، ار  ادن  نیا  نوچ  لهـشألادبع  ینب  نانز  درادن ". ياهدـننک  هیرگ  هزمح  یلو  : " دومرف سپـس  تسیرگ .

.« دندرک هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
هتزانج و یلع  فقو  مث  ۀلبقلا ، یف  هعضو  هزمح ، یلع  هئاکب  نم  ّدشا  ًایکاب  هَّللا  لوسر  انیأر  ام  : » تفگ هک  هدرک  لقن  دوعـسم  نبا  زا  زین  وا 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نتـسیرگ  دـننام  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـیرگ  اـم  ( » 188 (؛» یـشغلا هب  غلب  یتـح  قهـش  يا  بحتنا 
.« دوش شوهیب  دوب  کیدزن  هک  دز  ياهحیص  داتسیا و  وا  هزانج  نیلاب  رب  هاگ  نآ  دومن ، هلبق  فرط  هب  ار  وا  ترضح  میدیدن . هزمحرب 

شترتع رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیرگ   - 4

ینب زا  یتعامج  ناهگان  میدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  يزور  تفگ : هک  هدرک  لـقن  دوعـسم  نبا  زا  شدنـس  هب  هبیـش  یبا  نبا 
امـش تروص  رد  ام  مدرک : ضرع  وا  هب  درک . رییغت  شگنر  هدش ، نایرگ  شنامـشچ  درک  هدـهاشم  ار  نانآ  ترـضح  نوچ  دـندمآ ، مشاه 
لهأ ّنا  و  ایندـلا ، یلع  ةرخآلا  انل  هَّللا  راتخا  تیب  لها  ّانا  : » دومرف ترـضح  تسا ؟ هدـننک  تحاران  امـش  يارب  هک  مینکیم  هدـهاشم  يزیچ 

هک تسا  دوز  انامه  و  تسا . هدرک  باختنا  ایند  رب  ار  ترخآ  ام  يارب  دـنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  اـم  اـنامه  ( » 189 (؛» ءالب نوقلیس  یتیب 
.« دسر ارف  الب  ار  متیبلها 

بّلطملادبع شّدج  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 5

یلصادخ لوسر  ( » 190 (؛» یکبی وه  و  بلطملادبع -  يا  هریرس -  تحت  یشمی  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  تیأر  انا  : » دیوگیم نمیاما 
.« درکیم تکرح  تسیرگیم  هک  یلاح  رد  ّبلطملادبع  توبات  ریز  هک  مدرک  هدهاشم  ار  هلآو  هیلع  هللا 

هتوم گنج  يادهش  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 6

مث ۀیارلا ، ذخا  : " لاق مهربخ و  مهیتأی  نا  لبق  سانلل  ۀـحاور  نبا  ًارفعج و  ًادـیز و  یعن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  ّنا  : » دـنکیم لقن  يراخب 
هب هک  نآ  زا  لبق  ار  هحاور  نبا  رفعج و  دـیز و  تداهـش  ربخ  ( » 191 (؛» نافرذت هانیع  "و  بیصاف ، ۀحاور  نبا  ذخا  مث  بیـصاف ، رفعج  ذخا 
رب زین  وا  تفرگ  رفعج  سپـس  داـتفا ، نیمز  رب  و  تفرگ ، دـیز  ار  مچرپ  دومرف : داد و  ناـنآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوـخ  دـسرب  مدرم 

.« دوبنایرگشنامشچهکیلاحردتفگیماراهنیا . داتفانیمزربزینواوتفرگ هحاور  نبا  هاگنآ  داتفا ، نیمز 
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رفعج رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 7

دییوب و ار  نانآ  دیبلط . ار  رفعج  نادنزرف  دش و  وا  هناخ  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دندیسر ، تداهش  هب  شباحصا  رفعج و  نوچ 
ایآ تسا ؟ هدروآرد  هیرگ  هب  ار  امـش  زیچ  هچ  تیادف ! هب  مردام  ردپ و  درک : ضرع  ترـضح  هب  ءامـسا  شرـسمه  دش . نایرگ  شنامـشچ 

مدش دنلب  نم  دیوگیم : ءامسا  دندیسر . تداهش  هب  نانآ  زورما  يرآ ، دومرف : ترضح  تسا ؟ هدیسر  امش  هب  شباحـصا  رفعج و  زا  يربخ 
: دومرفیم درکیم و  هیرگ  هک  یلاح  رد  دـش  لخاد  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ماگنه  نیا  رد  مدرک . عمج  دوخ  رود  رب  زین  ار  نانز  متـسیرگ و  و 

. هاّمعاو
.« دنیرگب ناگدننک  هیرگ  دیاب  رفعج  لثم  رب  ( » 192 (؛» یکاوبلا کبتلف  رفعج  لثم  یلع  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

شردام گوس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 8

ربـق تراـیز  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ( » 193 (؛» هلوـح نم  یکبا  یکبف و  هّما  ربـق  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصیبنلا  راز  : » دـیوگیم هریرهوـبا 
.« دروآرد هیرگ  هب  زین  دوب  وا  فارطا  رد  هک  ار  یسک  ره  تسیرگ و  تفر و  شردام 

دسا تنب  همطاف  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 9

: دومرف و  تسیرگ . دراذگ و  ربق  رد  ار  وا  هدناوخ ، زامن  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  ردام  همطاف  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هدش  تیاور 
روط هب  دهد . ریخ  يازج  يدرک -  نم  قح  رد  هک  يردام -  تهج  هب  ار  وت  دنوادخ  ( » 194 (؛» ّما ریخ  تنک  دقلف  ًاریخ ، ّما  نم  هَّللا  كازج  »

.« يدوب يردام  بوخ  وت  متح 

نوعظم نب  هَّللادبع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 10

(195 (؛» یکبی وـه  ّتیم و  وـه  نوـعظم و  نب  ناـمثع  لـّبق  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصّیبنلا  ّنا  : » هـک دـنکیم  لـقن  هشیاـع  زا  شدنـس  هـب  مکاـح 
.« درک هیرگ  دیسوب و  دوب  هدرم  هک  یلاح  رد  ار  نوعظم  نب  نامثع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  »

نتسیرگ هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تصخر   - 11

ماگنه هیرگ  هب  ار  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ( » 196 (؛» ءاکبلا یف  انل  صّخر  : » دنیوگیم بعک  نب  ۀـظرق  دـیز و  نب  تباث  دوعـسم و  نبا 
.« داد تصخر  تبیصم 

رمع دوب و  تکرح  لاح  رد  ياهزانج  لابند  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تفگ : هک  دنکیم  لقن  هریره  وبا  زا  شدنـس  هب  يروباشین  مکاح 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تشادزاب . راک  نیا  زا  ار  نانآ  و  دینش ، ار  نانز  هیرگ  يادص  رمع  درکیم . تکرح  وا  هارمه  زین  باطخ  نب 
سفن رابکشا و  مشچ  اریز  نک ، اهر  ار  نانآ  رمع ! يا  ( » 197 (؛» بیرق دهعلا  ۀباصم و  سفنلاو  ۀعماد ، نیعلا  ّناف  ّنهعد ، رمع ! ای  : » دومرف

.« تسا کیدزن  دهع  هدید و  تبیصم 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  گوس  رد  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  هیرگ   - 12

ره مالسلا  هیلعیلع  دومن ، تلحر  مالـسلا  اهیلعهمطاف  نوچ  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  امهیلعدّمحم  نب  رفعج  زا  یکلام  غاّبـص  نبا 
اهیلعارهز ترـضح  ربق  يور  رب  ار  دوخ  دـمآ و  يزور  مالـسلا  هیلعیلع  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  دـمآیم . وا  تراـیز  هب  زور 
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: دومن ءاشنا  ار  راعشا  نیا  تسیرگ و  دنکفا و  مالسلا 
ًامّلسم روبقلا  یلع  تررم  یل  ام 

یباوج  ّدری  ملف  بیبحلا  ربق 
ًایدانم بیجتال  کلام  ربق  ای 

(198) بابحألا ۀّلخ  يدعب  تللمأ 
. دهدیمن ار  مباوج  یلو  مهدیم  مالس  مبیبح  تسود و  ربق  رب  منکیم و  رذگ  روبق  رب  هک  هدش  هچ  ارم  »

.»؟ ياهدش هتسخ  لولم و  ناتسود  اب  ترشاعم  زا  نم  زا  دعب  ایآ  یهدیمن ؟ ار  هدنهد  ادن  باوج  هک  هدش  هچ  ار  وت  ربق ! يا 

رامع گوس  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هیرگ   - 13

ایآ يدع ! يا  « ؛»؟ رسای نب  رامع  لتق  يدع ! ای  : » دومرف يدع  هب  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  دیـسر ، لتق  هب  رامع  نوچ  : » دیوگیم هبیتق  نبا 
قزرلا ةایحلا و  بجوتسا  ! رامع ای  هَّللا  کمحر  : » دومرف تسیرگ و  ترضح  هاگ  نآ  يرآ . درک : ضرع  يدع  دش »؟ هتـشک  رـسای  نب  رامع 

.« دوب میرک  قزر  یناگدنز و  بجوتسم  وا  رامع ! يا  ار  وت  دنک  تمحر  ادخ  ( » 199 (؛»... میرکلا

هبتع نب  مشاه  رب  مالسلا  هیلعیلع  هیرگ   - 14

اّمم ًارامع  لعج  و  امهیلع ، یّلص  امهیلع و  یلع  یکبف  صاقو ، یبا  نب  ۀبتع  نب  مشاه  ًاضیا  مویلا  کلذ  یف  لتق  : » دیوگیم يزوج  نب  طبس 
. دـش هتـشک  زین  صاقو  یبا  نب  ۀـبتع  نب  مشاـه  نیفـص ، ینعی  زور  نآ  رد  ( » 200 (؛» امهلـسغی مل  ۀـلبقلا و  یلی  اّمم  ۀـبتع  نب  مشاـه  و  هیلی ،

لـسغ ار  ود  نآ  و  دومن ، هلبق  فرط  هب  ار  هبتع  نب  مشاه  دوخ و  فرط  هب  ار  راـمع  و  درازگ . زاـمن  ناـنآ  رب  تسیرگ و  ود  ره  رب  ترـضح 
.« دادن

رکبوبا نب  دّمحم  رب  مالسلا  هیلعیلع  هیرگ   - 15

هب رکبوبا  نب  دـمحم  ندـش  هتـشک  ربخ  ( » 201 (؛» هلتاـق نعل  هیلع و  فّسأـت  یکبف و  دّـمحم  لـتق  ًاـیلع  غلب  و  : » دـیوگیم يزوـج  نب  طـبس 
.« داتسرف تنعل  شلتاق  رب  دومن و  فسأت  راهظا  وا  رب  تسیرگ و  دیسر و  مالسلا  هیلعیلع 

شردپ گوس  رد  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هیرگ   - 16

نآ ( » 202 (؛» هب تقحل  یّتح  یکبت  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  بدـنت  لزت  مل  موقلا و  تلزتعا  اـّهنا  ّمث  : » دـیوگیم يزوج  نب  طـبس 
.« دش قحلم  ترضح  نآ  هب  ات  تسیرگیم  درکیم و  هبدن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  ًامئاد  تفرگ و  هرانک  مدرم  زا  همطاف  هاگ 

شردام رب  مالسلا  اهیلعهمطاف  هیرگ   - 17

(203 (؛»؟ یّما نیا  لوقت : یکبت و  یه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسرب  قلعتت  ۀـمطاف  تلعج  ۀـجیدخ  تیفوـت  اّـمل  و  : » دـیوگیم یبوـقعی 
؟ مردام تساجک  تفگ : دیناسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  ار  دوخ  تسیرگیم  هک  یلاح  رد  همطاف  دومن  تلحر  هجیدخ  نوچ  »

.»؟ مردام تساجک 

هیقر رب  مالسلا  اهیلعهمطاف  هیرگ   - 18
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هیلع هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تنب  ۀـیقر  تتام  امل  : » تفگ هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  شدنـس  هب  هّبـش  نبا 
اهینیع نع  عومدلا  حسمی  هلآو ، هیلع  هللا  یلصیبنلا  لعجف  ربقلا ، ریفـش  یلع  ۀمطاف  تکبف  نوعظم ... نب  نامثع  ریخلا  انفلـسب  ینقحلا  هلآو :

ام ریخ  فلس  هب  : " دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصترضح  درک ، تلحر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  هیقر  نوچ  ( » 204 (؛» هبوث فرطب 
هـشوگ اب  ار  وا  ياهکشا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تسیرگ و  ربق  رانک  همطاـف  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  ... داـب " قحلم  نوعظم  نب  ناـمثع 

.« درک كاپ  شنامشچ  زا  شسابل 

رفعج گوس  رد  مالسلا  اهیلعهمطاف  هیرگ   - 19

تیلست تبیصم  نیا  هب  وا  رب  داد و  وا  هب  ار  رفعج  تداهش  ربخ  دش و  دراو  ءامـسا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنکیم : لقن  ریثا  نبا 
(205 .) درک هیرگ  هب  عورش  دش و  دراو  مالسلا  اهیلعهمطاف  تفگ .

مالسلا هیلعیلع  ترضح  گوس  رد  هفوک  لها  مالسلا و  هیلعنسح  ماما  هیرگ   - 20

دمحف مالـسلا ، هیلعیلع  نینمؤملاریما  اهیف  ضبق  یتلا  ۀلیللا  ۀحیبص  یف  بطخ  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نسحلا  ّنا  : » دیوگیم دیدحلا  یبا  نبا 
دقل نورخالا  هکردی  مل  نولوالا و  هقبسی  مل  لجر  ۀلیللا  هذه  یف  ضبق  دقل  لاق : مث  هلآو  هیلع  هللا  یلصّیبنلا  یلع  یّلص  هیلع و  ینثا  هَّللا و 

نع لـیئاکیم  هنیمی و  نع  لـیئربج  هفنتکیف  هتیارب  ههجوی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ناـک  و  هسفنب ، هیقیف  هَّللا  لوسر  عـم  دـهاجی  ناـک 
فلخ ام  و  نون ، نب  عشوی  ضبق  اهیف  و  میرم ، نب  یـسیعب  اهیف  جرع  یتلا  ۀـلیللا  یفوت  دـقل  و  هیدـی . یلع  هَّللا  حـتفی  یتح  عجری  الف  هلاـمش ،

؛»... هعم سانلا  یکب  یکبف و  ءاکبلا  هقنخ  مث  هلهال ، ًامداخ  اهب  عاتبی  نا  دارا  و  هئاـطع ، نم  تلـضف  مهرد  ۀئامعبـس  ّـالا  ءاـضیب  ـال  ءارفص و 
دـمح و زا  سپ  درک و  داریا  ياهبطخ  دومن ، تلحر  بش  نآ  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  هک  یبـش  نآ  حبـص  رد  یلع  نب  نسح  ( » 206)

زین ناگدنیآ  هتفرگن و  تقبـس  وا  رب  ناینیـشیپ  هک  دومن  تلحر  يدرم  بش  نیا  رد  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  دورد  یهلا و  يانث 
لوسر دومنیم . عاـفد  وا  زا  دوـخ  ناـج  اـب  درکیم و  داـهج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هارمه  هشیمه  وا  درک . دـنهاوخن  كرد  ار  وا 
گنج زا  و  دندوب ، وا  پچ  فرط  رد  لیئاکیم  وا و  تسار  فرط  رد  لیئربج  درکیم . ییامنهار  شمچرپ  اب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

و دومن ، جورع  نامـسآ  هب  میرم  نب  یـسیع  هک  تفای  تاـفو  یبش  رد  وا  دادیم . رارق  وا  ناتـسد  رب  ار  يزوریپ  دـنوادخ  اـت  تشگیمن  زاـب 
هک شلاوما  يداـیز  زا  مهرد  دـصتفه  زج  تشاذـگن  ياـج  رب  ار  ياهرقن ) ـالط و   ) يدیفـس يدرز و  چـیه  و  تفاـی . تاـفو  نون  نب  عشوی 

...«. دنتسیرگ وا  اب  زین  مدرم  تسیرگ و  درشف و  ار  وا  يولگ  ضغب  هاگ  نآ  دنک . هیهت  شاهداوناخ  يارب  یمداخ  نآ  اب  تساوخیم 

مالسلا هیلعسابع  شردارب  گوس  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هیرگ   - 21

: لوقی وه  ضرـالا و  یلع  عقوف  هتماـه  قـلفف  فیرـشلا  هسأر  یلع  دـیدح  نم  دوـمعب  مهنم  لـجر  هبرـضف  : » دـنکیم لـقن  یفنح  يزودـنق 
یلع هلمح  هیلا و  لزن  هنع و  مهفـشک  مهیلع و  لمح  هابلق و  ۀـجهماو  هاسابعاو ، مامالا : لاقف  مالـسلا . یّنم  کـیلع  نیـسح ! اـی  هَّللادـبعاباای !

فیرـش رـس  رب  نهآ  زا  يدومع  اب  يدرم  ( »... 207 (؛»... ءازجلا ریخ  یّنع  هَّللا  كازج  لاق : ًادـیدش و  ًاءاکب  یکب  ۀـمیخلا و  هلخداـف  هداوج 
: دومرف ماما  داب . وت  رب  نم  مالس  نیسح ! يا  هَّللادبعابا ! يا  دروآرب : دایرف  داتفا و  نیمز  رب  تفاکش و  ار  شقرف  هک  دیبوک  مالسلا  هیلعسابع 

لخاد درک و  راوس  نآ  رب  ار  وا  دـش و  هدایپ  بسا  زا  دز . رانک  ار  نانآ  هدرک ، هلمح  رکـشل  رب  هاـگ  نآ  ملد . نوخ  رب  ياو  مساـبع ، رب  ياو 
...«. دیامرف تیانع  ازج  نیرتهب  ار  وت  نم  تهج  هب  دنوادخ  دومرف : تسیرگ و  رایسب  دومن و  همیخ 

لیقع نب  ملسم  رب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هیرگ   - 22
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هل لاقف  ۀفوکلا  لها  نم  لجر  هیلع  مدق  ّهنا  کلذ  و  لتق ؛ دق  لیقع  نب  ملسم  ّناب  یلع  نب  نیـسحلا  غلب  و  : » دسیونیم یفوک  مثعا  نب  دمحا 
هَّللا امهمحر  یجحذملا  ةورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  ترظن  یتح  تجرخ  ام  و  ۀفوکلا ، نم  لاق : تلبقا ؟ نیا  نم  مالسلا : هیلعنیـسحلا 

: لاق مث  ًایکاب  مالسلا  هیلعنیسحلا  ربعتساف  لاق : ۀیواعم . نب  دیزی  یلا  امهیسأرب  هجو  دق  و  نیباصقلا ، قوس  یف  نیسکنم ، نیبولـصم ، نیلیتق ،
لها زا  يدرم  هک  قیرط  نیا  هب  تسا . هدش  هتشک  لیقع  نب  ملـسم  هک  دیـسر  ربخ  یلع  نب  نیـسح  هب  ( » 208 (؛» » َنوـُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِِهَّلل  اَّنِإ  »

هک نیا  ات  مدماین  نوریب  هفوک  زا  نم  هفوک . زا  تفگ : ياهدمآ ؟ اجک  زا  دومرف : وا  هب  ترـضح  دش . دراو  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  رب  هفوک 
هدیشک نیمز  يور  رب  ناباصق  رازاب  رد  هتخیوآ و  راد  هب  هدش و  هتـشک  ود  ره  هک  مدرک  رظن  یجحذم  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  رب 

. دنداتسرف هیواعم  نب  دیزی  يارب  ار  ود  نآ  رس  و  دندشیم .
« .« َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِِهَّلل  اَّنِإ  : » دومرف هاگ  نآ  تسیرگ . دیشک و  یهآ  ترضح 

شراوخریش لفط  رب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هیرگ   - 23

وا نتشک  رب  رارصا  دعس  نب  رمع  رکشل  هک  درک  هدهاشم  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نوچ  : » دنکیم لقن  دّمحم  نب  ماشه  زا  يزوج  نب  طبس 
مکاح هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مّدج  ادخ و  باتک  امـش  نیب  نم و  نیب  داد : ادن  تشاذـگ و  رـس  يور  رب  تشادرب و  ار  نآرق  دراد ،

مردارب نم و  ّقح  رد  مّدج  راتفگ  ایآ  متـسین ؟ امـش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  ایآ  دیرامـشیم ؟ لالح  ارم  نوخ  یمرج  هچ  هب  موق ! يا  دـشاب .
مقرا و نب  دـیز  رباج و  زا  دـینکیمن  قیدـصت  ارم  رگا  تسا ؟ هدیـسرن  امـش  هب  دنتـشهب » راوگرزب  ناـناوج  ود  نیـسح  نسح و  : » دومرف هک 

؟ تسین نم  يومع  راّیط  رفعج  ایآ  دینک . لاؤس  يردخ  دیعسوبا 
دینکیمن محر  نم  هب  رگا  موق ! يا  دز : ادـص  دومن . بلج  دوخ  هب  ار  وا  هجوت  درکیم  یبات  یب  شطع ، تهج  هب  هک  یلفط  ماگنه  نیا  رد 

: تفگ درک و  هیرگ  هب  عورـش  مالـسلا  هیلعنیـسح  دومن . حـبذ  ار  وا  دز و  وا  رب  يریت  موق  ناـیم  زا  يدرم  دـینک . محر  لـفط  نیا  هب  لـقاال 
ام نیب  ایادخ ! راب  ( » 209 (؛» ۀّنجلا یف  ًاعضرم  هل  ّناف  نیسح ! ای  هعد  ءاوهلا : نم  يدونف  انولتقف . انورـصنیل  انوعد  موق  نیب  اننیب و  مکحا  مهللا  »
يا دش : هداد  ییادن  نامـسآ  زا  دـندناسر . لتق  هب  ار  ام  ضوع  رد  یلو  دـننک  ناميرای  ات  دـندرک  توعد  ار  ام  هک  نک  مکح  یموق  نیب  و 

.« تسا تشهب  رد  ياهدنهدریش  وا  يارب  اریز  نک ؛ اهر  ار  وا  نیسح !

رّهسم نب  سیق  رب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هیرگ   - 24

انتعیشل انل و  لعجا  مهللا  : » دومرف هاگ  نآ  تسیرگ . دیشک و  یهآ  ترضح  دیسر  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  سیق  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ 
لزنم ام  نایعیش  ام و  يارب  ایادخ ! راب  ( » 210 (؛» ریدق ءیش  ّلک  یلع  ّکنا  کتمحر ، ّرقتـسم  یف  مهاّیا  اننیب و  عمجا  كدنع و  ًامیرک  ًالزنم 

.« ییاناوت يراک  ره  رب  وت  اریز  نک ، عمج  تتمحر  ّرقتسم  رد  نانآ  نیب  ام و  نیب  و  هد ، رارق  دوخ  دزن  یمیرک 

یحایر دیزی  نب  ّرح  رب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هیرگ   - 25

نت زا  ار  شرـس  دش ، هتـشک  سپـس  تشک و  ار  رفن  هاجنپ  نانآ  نایم  زا  دش و  روهلمح  هفوک  لها  رب  ّرح  دنکیم ...« : لقن  یفنح  يزودـنق 
شتروص يور  زا  ار  نوخ  تسیرگیم  هک  یلاح  رد  تشاذـگ و  نماد  هب  ار  وا  رـس  ترـضح  دـندومن . باترپ  ماـما  فرط  هب  هدرک ، ادـج 

! دنگوس ادـخ  هب  ( » 211 (؛» ةرخآلا یف  دیعـس  ایندـلا و  یف  ّرح  ّکناف  ًاّرح  کتّمـس  ذا  کـّمأ  تأـطخا  اـم  هَّللاو  : » دومرفیم درکیم و  كاـپ 
.« یترخآ رد  تداعس  اب  ایند و  رد  ّرح  وت  اریز  دیمان ، ّرح  ار  وت  هک  ینامز  درکن  هابتشا  تردام 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  گوس  رد  هنیدم  لها  هیرگ   - 26
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لوسر ضبق  اولاق : هم ؟ تلقف : مارحالاب . اولها  جـیجحلا  جیجـضک  ءاکبلاب  جیجـض  اـهلهال  ۀـنیدملا و  تمدـق  : » دـیوگیم یلذُـه  بیؤذوبا 
. دـنوشیم جراخ  مارحا  زا  نایجاح  هک  هنوگناـمه  دوب  دـنلب  هیرگ  هّجـض و  يادـص  مدـش ، هنیدـم  دراو  ( » 212 (؛» هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللا 

.« تسا هدرک  تلحر  ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنتفگ : تسا ؟ هدش  ربخ  هچ  متفگ :

مالسلا هیلعنسح  ماما  گوس  رد  هنیدم  لها  هیرگ   - 27

ءاـسنلا و ًاعبـس  ۀـنیدملا  ۀـکمب و  یلع  نب  نسحلا  یلع  یکب  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  شردـپ  زا  حـیجن  یبا  نبا  زا  شدنـس  هـب  رکاـسع  نـبا 
مالـسلا اـمهیلعیلع  نـب  نـسح  رب  زور  تـفه  تّدـم  هـب  كدوـک ، درم و  نز و  زا  مـعا  هنیدـم ، هـکم و  لـها  ( » 213 (؛» لاجرلا ناـیبصلا و 

.« دنتسیرگ

مالسلا هیلعنسح  ماما  رب  هریرهوبا  هیرگ   - 28

هیلع هللا  یلـصهَّللا  لوسر  دجـسم  باب  یلع  ًامئاق  ةریرهابا  تیأر  : » تفگ هک  هدرک  لقن  دعـس  ینب  یلوم  رواـسم  زا  شدنـس  هب  رکاـسع  نبا 
؛» اوکباف هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ّبح  مویلا  تاـم  ساـنلا ! اـهیا  اـی  هتوص : یلعاـب  يداـنی  یکبی و  یلع و  نب  نسحلا  تاـم  موی  هلآو 

مالـسلا امهیلعیلع  نب  نسح  تلحر  زور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم  ِرد  رب  هک  یلاـح  رد  مدرک  هدـهاشم  ار  هریرهوبا  ( » 214)
تاملک نیا  اب  وا  دومن . تلحر  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  بوبحم  زورما  مدرم ! يا  دهدیم : ادن  دنلب  يادص  اب  دیرگیم و  هداتـسیا و 

.« تخادنا هیرگ  هب  ار  همه 

مالسلا هیلعنسح  ماما  گوس  رد  صاع  نب  دیعس  هیرگ   - 29

تس و نبا  وه  لوالا و  عیبر  نم  نولخ  سمخل  نیسمخ  ۀنس  یلع  نب  نسحلا  تام  : » دنکیم لقن  براحم  نب  ۀملـسم  زا  شدنـس  هب  مکاح 
لوـالا عیبر  زا  زور  جـنپ  هاـجنپ و  هک  یلاـح  رد  یلع  نب  نسح  ( » 215 (؛» هیلع یکبی  ناک  و  صاـعلا ، نب  دیعـس  هیلع  یّلـص  و  ۀنـس ، نیعبرا 

.« داتسرف دورد  وا  رب  تسیرگیم  هک  یلاح  رد  صاع  نب  دیعس  و  دومن . تلحر  تشاد  لاس  شش  لهچ و  دوب و  هتشذگ 

مالسلا هیلعنسح  ماما  رب  هفینح  نب  دّمحم  هیرگ   - 30

ای هَّللا  کمحر  لاق : ًایکاب و  هربق  یلع  ۀیفنحلا  نب  دـمحم  هوخا  ماق  یلع -  نب  نسحلا  نفد -  اّمل  و  : » دـناهدرک لقن  نارگید  ّهبردـبع و  نبا 
ار وت  دـنوادخ  درک : ضرع  داتـسیا و  وا  ربق  يـالاب  رب  ناـیرگ  هیفنح  نب  دـمحم  شردارب  دـش  نفد  یلع  نب  نسح  نوچ  ( » 216 (؛» دمحمابا

!«. دمحمابا يا  دنک  تمحر 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يروآدای  ماگنه  هنیدم  لها  هیرگ   - 31

؛»؟ انروزت نَا  کل  نَا  اما  لالب ؟ ای  ةوفجلا  هذهام  : » دومرف وا  هب  هک  یلاح  رد  دید  باوخ  ار  ربمایپ  ایؤر  ملاع  رد  لالب  دـنکیم : لقن  يرزج 
رب راوس  دـش و  رادـیب  دوب  نوزحم  هک  یلاح  رد  لالب  ییاـیب .»؟ اـم  تراـیز  هب  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  اـیآ  لـالب ! يا  تسا  ییاـفج  هچ  نیا  »

ترضح ربق  هب  ار  دوخ  درک و  هیرگ  هب  عورش  تفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  فرط  هب  ًامیقتـسم  دمآ و  هنیدم  يوس  هب  هدش ، بکرم 
وت میهاوخیم  ام  دندومرف : لالب  هب  ود  نآ  دنابسچیم . دوخ  هب  دیـسوبیم و  ار  ود  نآ  لالب  دندمآ . مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  دیلام .

نوچ دـیزرل . دوخ  رب  مدرم  هیرگ  زا  هنیدـم  ربکا .» هَّللا  ربکا ، هَّللا  : » تفگ نوچ  تفر . دجـسم  ماب  يـالاب  لـالب  ییوگب . ناذا  رحـس  ماـگنه 
و دنتخیر ، نوریب  اههناخ  زا  نانز  هَّللا ، لوسر  ًادّمحم  ّنا  دهـشا  تفگ : نوچ  دش . رتشیب  هنیدـم  لها  نویـش  هَّللا ، ّالا  هلا  نأ ال  دهـشا  تفگ :
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(217 .) دنشاب هتسیرگ  نانز  نادرم و  هنوگ  نیا  هک  دشن  هدید  زور  نآ  دننام  هب  يزور 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  نتسیرگ 

گوس رد  تما ، ناـگرزب  نیعباـت و  هباحـص و  مالـسلا و  مهیلعناـشیا  تیب  لـها  ربماـیپ و  هک  میربیم  یپ  ثیدـح  خـیرات و  هب  هعجارم  اـب 
: مینکیم هراشا  هدش ، حیرصت  نآ  هب  تنس  لها  بتک  رد  هک  ییاههنومن  هب  کنیا  دناهتسیرگ . مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تبیصم 

مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیرگ   - 1
، ّبکنم وه  هرهظ و  یلع  كربف  هیلا ، یحوی  وه  هلآو و  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  یلع  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسحلا  لخد  : » دیوگیم هشیاع 

یف لاق : ءاضیب و  ۀبرتب  هاتاف  هدی  ّدـم  و  كدـعب . اذـه  کنبا  لتقی  كدـعب و  نتفتـس  کتما  نا  دـمحم ! ای  لیئربج : لاقف  هرهظ . یلع  بعل  و 
مهیف و  هدـی ، یف  ۀـبرتلا  هباحـصا و  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  جرخ  لیئربج  بهذ  اّملف  ّفطلا . اهمـسا  کنبا  لـتقی  ضرـالا  هذـه 
لتقی نیـسحلا  ینبا  نا  لیئربج  ینربخا  لاقف : هَّللا ! لوسر  ای  کیکبی  ام  اولاقف : یکبی  وه  رذوبا و  رامع و  ۀـفیذح و  یلع و  رمع و  رکبوبا و 

یلصادخ لوسر  رب  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  ( 218 (؛» هعجـضم اهیف  ّنا  ینربخاف  ۀبرتلا  هذهب  ینءاج  فطلا و  ضراب  يدعب 
! دّمحم يا  درک : ضرع  ترـضح  هب  لیئربج  دومن . يزاب  وا  تشپ  رب  تفر و  الاب  وا  رمک  زا  دش و  دراو  دوب  هدـش  لزان  یحو  هلآو  هیلع  هللا 
داد و وا  هب  ار  تبرت  زا  یتشم  درک و  زارد  تسد  هاگ  نآ  دنناسرب . لتق  هب  ار  تدنزرف  نیا  دننک و  هنتف  وت  زا  دعب  تتما  هک  تسا  دوز  انامه 

یلصادخ لوسر  تفر ، لیئربج  نوچ  تسا . ّفط "  " نآ مسا  هک  ینیمزرس  دش ، دهاوخ  هتشک  تدنزرف  هک  تسا  نیمزرـس  نیا  رد  تفگ :
رذوبا رامع و  هفیذـح ، یلع ، رمع ، رکبوبا ، نانآ  ناـیم  رد  دـش . دراو  شباحـصا  رب  دوب  شتـسد  رد  تبرت  نآ  هک  یلاـح  رد  هلآو  هیلع  هللا 

!؟ هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  يا  تسا  هدروآرد  هیرگ  هـب  ار  امـش  زیچ  هـچ  دـندرک : ضرع  درک . هـیرگ  هـب  عورـش  ترـضح  دـندوب .
ار تبرت  نیا  نم  يارب  و  دش . دهاوخ  هتـشک  ّفط  نیمزرـس  رد  نم  زا  دعب  نیـسح  مدـنزرف  انامه  هک  داد  ربخ  ارم  لیئربج  دومرف : ترـضح 

.« دوب دهاوخ  وا  نفد  ّلحم  اج  نآ  رد  هک  داد  ربخ  دروآ و 
مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هیرگ   - 2

: داد ادن  ترضح  دیسر ، دوب  نیفـص  هار  رد  هک  اونین  هب  نوچ  میدرک . تکرح  مالـسلا  هیلعیلع  اب  نم  هک  دنکیم  لقن  یجن  زا  رکاسع  نبا 
هاـنیع موی و  تاذ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  یلع  تلخد  لاـق : كاذ ؟ اـم  و  تلق : تارفلا . ّطـشب  هَّللادـبعابا  اـی  ربـصا  هَّللادـبعابا ! اـی  ربـصا  »
لتقی نیـسحلا  ّنا  ینثّدـحف  دـما  لبق  لیئربج  يدـنع  نم  ماق  لب  لاق : ناضیفت ؟ کینیع  نأش  ام  دـحا ، کبـضغا  هَّللا ! ّیبن  ای  تلق : ناضیفت ،
ّینیع کلما  ملف  اهیناطعاف  بارت  هنم  ۀضبق  ضبقف  هدی  ّدمف  معن ، تلقف : لاق : هتبرت ؟ نم  کّمـشا  نا  یلا  کل  له  لاقف : لاق : تارفلا . ّطشب 

ترـضح هچ ؟ يارب  مدرک : ضرع  دـیوگیم : يوار  تارف . ّطـش  رد  هَّللادـبعابا  يا  نک  ربـص  هَّللادـبعابا ! يا  نک  ربـص  ( » 219 (؛» اتضاف نا 
ار وت  یسک  ایآ  هلآو ! هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  يا  مدرک : ضرع  دوب . نایرگ  شمشچ  ود  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  ربمایپ  رب  يزور  دومرف :
هک داد  ربخ  ارم  دوب و  اـجنیا  لـیئربج  لـبق  یتاـظحل  دومرف : ترـضح  تسا ؟ رابکـشا  ناتنامـشچ  هک  هدـش  هچ  تسا ؟ هدروآرد  بضغ  هب 

مهد وت  هب  شتبرت  زا  یهاوخیم  ایآ  دومرف : نم  هب  ترضح  دیوگیم : یجن  دیسر . دهاوخ  لتق  هب  تارف  ّطش  رانک  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح 
متـسناوتن نم  دومن . اطع  نم  هب  تشادرب و  كاخ  زا  یتشم  هدرک و  زارد  ار  دوخ  تسد  هاگ  نآ  يرآ . مدرک : ضرع  ییاـمن ؟ مامـشتسا  اـت 

.« دش يراج  مکشا  اذل  مریگب ، ار  دوخ  يولج 
مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  مالسلا  هیلعداجس  ماما  هیرگ   - 3

مالسلا هیلعبوقعی  ناف  ینومولتال ، لاقف : هئاکب  ةرثک  نع  نیسحلا  نب  یلع  لئس  : » هک هدرک  لقن  دّمحم  نب  رفعج  زا  شدنس  هب  رکاسع  نبا 
یف نوحبذی  یتیب  لها  نم  ًالجر  رـشع  ۀعبرا  یلا  ترظن  دق  و  تام ، هنا  ملعی  مل  نزحلا و  نم  هانیع  تضیبا  یتح  یکبف  هدـلو  نم  ًاطبـسدقف 

ترثـک دروـم  رد  مالـسلا  مهیلعبلاـط  یبا  نب  یلع  نـب  نیـسح  نـب  یلع  زا  ( » 220 (؛» ًادـبا یبلق  نم  بهذـی  مهنزح  نورتفأ  ةدـحاو  ةادـغ 
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ود هک  نیا  ات  تسیرگ  ردق  نآ  دش ، دوقفم  شنادنزرف  زا  یکی  بوقعی  اریز  دـینکن ؛ تمالم  ارم  دومرف : ترـضح  دـش ؟ لاؤس  شنتـسیرگ 
یگمه زور  کی  حبص  رد  هک  مدرک  رظن  متیب  لها  زا  رفن  هدراهچ  هب  نم  یلو  تسا . هدرمن  وا  تسنادیم  هک  یلاح  رد  دش  دیفس  شمشچ 

»؟ دور نوریب  مبلق  زا  نانآ  نزح  هک  دیهاوخیم  امش  ایآ  دندش ، حبذ 
مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  هیرگ   - 4

مداخ هک  مدوب  مالسلا  امهیلعدّمحم  نب  رفعج  هَّللادبعوبا  دزن  نم  تفگ : هک  هدرک  لقن  یمیمت  لیعامسا  زا  شدنـس  هب  یناهفـصا  جرفلاوبا 
. داد رارق  هدرپ  تشپ  ار  دوخ  تیب  لها  دوش . دراو  هک  داد  روتسد  ترضح  تفرگ . دورو  هزاجا  ترـضح  زا  رعاش -  يریمح -  دیـس  يارب 

ماما گوس  رد  ار  راعشا  نیا  يریمح  دناوخب . رعش  ات  تساوخ  وا  زا  ترضح  تسـشن . ياهشوگ  رد  درک و  مالـس  دش و  دراو  يریمح  دیس 
: دورس مالسلا  هیلعنیسح 

نیسحلا  ثدج  یلع  ررمأ 
هّیکزلا  همظعأل  لقف 
نم  تلزال  ًامظعأآ 

ۀّیور ۀبکاس  ءافط  و 
هربقب  تررم  اذا  و 

ۀّیطملا فقو  هب  لطأف 
رّهطملل رّهطملا  کبا  و 

ۀیقنلا ةرّهطملا  و 
تتأ  ۀلوعم  ءاکبک 

ۀّینملا اهدحاول  ًاموی 
، دش دنلب  ترضح  هناخ  زا  نویـش  يادص  و  دوب ، ریزارـس  شیاههنوگرب  دّمحم  نب  رفعج  ياهکشا  هک  مدرک  هدهاشم  دیوگیم : يریمح 

(221 ... .) دندش تکاس  زین  نانآ  دنداد . يراددوخ  هب  روتسد  ماما  هک  يّدح  هب 
مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  سابع  نبا  هیرگ   - 5

روک شمـشچ  هک  نیا  اـت  تسیرگیم  وا  رب  ساـبع  نبا  ًاـمئاد  دـش ، هتـشک  مالـسلا  هیلعنیـسح  نوـچ  تسا : هدرک  لـقن  يزوـج  نب  طـبس 
(222 .) دش

مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  کلام  نب  سنا  هیرگ   - 6
اب داد و  رارق  یتشت  رد  ار  نآ  دـندرک ، دراو  دایز  نبا  رب  ار  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  كراـبم  رـس  نوچ  : » دـیوگیم یفنح  يزودـنق 

هیرگ هب  عورش  دوب ، وا  دزن  سَنَا  مدیدن . ار  اهنادند  نیا  لثم  تفگیم : دومن و  ترضح  نآ  ياهنادند  هب  ندز  هب  عورش  شایتسد  بوچ 
(223 .) تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  مالسلا  هیلعنیسح  تفگ : درک و 

مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  مقرا  نب  دیز  هیرگ   - 7
هک ماهدـید  تاـعفد  هب  دـنگوس ! ادـخ  هب  رادرب ، ار  تبوـچ  تفگ : وا  هب  دوـب ، داـیز  نبا  دزن  مقرا  نب  دـیز  هک  هدرک  تیاور  ایندـلا  یبا  نبا 

(224 .) درک هیرگ  هب  عورش  هاگ  نآ  دیسوبیم . ار  بل  ود  نیا  نیب  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  هملسما  هیرگ   - 8

؛» اهیلع یشغ  یتح  تکب  مث  ًاران ، مهروبق  هَّللا  ألم  اهولعف ؟ دق  وأ  : » تفگ دیسر ، هملسما  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ 
.« درک شغ  هکنیا  ات  تسیرگ  ردق  نآ  هاگ  نآ  دنکرپ . شتآ  زا  ار  ناشیاهربق  دنوادخ  دندرک !؟ ار  راک  نیا  ایآ  ( » 225)
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مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  يرصب  نسح  هیرگ   - 9
نوچ ( » 226 (؛»... اهّیبن تنب  نبا  تلتق  ۀما  ّلذا  و  لاق : مث  هاغدص  جلتخا  یتح  یکب  نیسحلا  لتق  يرـصبلا  نسحلا  غلب  اّمل  : » دیوگیم يرهز 

داب لیلذ  تفگ : هاگ  نآ  دـش . کشا  زا  رپ  شیاههنوگ  ود  هک  يّدـح  هب  تسیرگ ، دیـسر ، يرـصب  نسح  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  لـتق  ربخ 
!...«. تسا هدناسر  لتق  هب  ار  ناشربمایپ  رتخد  دنزرف  هک  یموق 

مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  میثُخ  نب  عیبر  هیرگ   - 10
عیبرلا غلب  اّمل  : » دنکیم لقن  يزوج  نب  طبس  تسا . میثخ  نب  عیبر  تسیرگ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تبیصم  گوس  رد  هک  نیعبات  هلمج  زا 

؛» هذخف یلع  مهـسلجا  و  هدیب ، مهمعطا  مهّبحال ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  مهآر  ول  ۀیتف  اولتق  دقل  لاق : یکب و  نیـسحلا  لتق  میثخ  نب 
یلصادخ لوسر  هاگ  ره  هک  دنتشک  ار  یناناوج  نانآ  تفگ : تسیرگ و  دیسر  عیبر  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ  ( » 227)

.« دناشنیم دوخ  يوناز  رب  دادیم و  ماعط  ار  نانآ  دوخ  ناتسد  هب  تشادیم و  تسود  دیدیم  ار  نانآ  هلآو  هیلع  هللا 
مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  هفوک  لها  هیرگ   - 11

نویش هآ و  يادص  فرط  ره  زا  و  دندمآ . هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادناخ  نانز  ندید  هب  یگمه  مدرم  دیسر ، هفوک  هب  ارُسا  بکرم  نوچ 
ناریـسا رب  نادرم  یهارمه  اـب  دـندادیم ، كاـچ  ناـبیرگ  هک  یلاـح  رد  ناـنک  هبدـن  هفوک  ناـنز  دوـب . دـنلب  ییارـسهیثرم  ادـص و  رـس و  و 

(. 228 ...) دنتسیرگیم
مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  نیباّوت  هیرگ   - 12

ار نیمز  مالسلا » هیلعنیـسحلا  تاراثلای   » هب نیباوت  هحیـص  هک  دوب  هدشن  لخاد  يرجه  جنپ  تصـش و  لاس  : » دیوگیم یطاشلا  تنب  هشیاع 
ار هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  دنداتفا ، هار  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ربق  فرط  هب  دوخ  ياههحلسا  اب  هفوک  لها  و  دروآرد ، هزرل  هب  هیما  ینب  ياپ  ریز 

ياهحیـص یگمه  دندیـسر ، ربق  دزن  نوچ  (. 229 «) مُِکئِرَاب َدـْنِع  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلَذ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلْتقاَف  ْمُِکئِراـَب  َیلِإ  اُوبُوتَف  : » دـندرکیم توـالت 
(230 ...«.) دندومن عّرضت  هدرک و  تماقا  اج  نآ  رد  زور  هنابش  کی  نانآ  دندیدن . زور  نآ  زا  رتنایرگ  ار  مدرم  و  دندز .

نیفلاخم هلدا  یسررب 

ثحب و دروم  ار  اهنآ  هک  دناهدرک  کسمت  دـنچ  ياهلدا  هب  دنتـسه ، تاوما  رب  نتـسیرگ  ناحجر  زاوج و  رکنم  تنـس  لها  زا  هک  یناسک 
: میهدیم رارق  یسررب 

ّتیم  رب  نتسیرگ  زا  یهن  تایاور و   - 1
هک ینادیمن  ایآ  مکرتخد ! يا  شاب ، مارآ  تفگ : وا  هب  رمع  تسیرگ . رمع  رب  هصفح  تفگ : هک  دناهدرک  لقن  هَّللادبع  زا  نارگید  ملسم و 

.« دهدیم باذع  ار  وا  تیم ، هداوناخ  هیرگ  ( » 231 (؛» هیلع هلها  ءاکبب  بّذعی  ّتیملا  ّنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
ایآ تفگ : دـمآ ، شوه  هب  نوچ  دـندومن . دـنلب  نویـش  هب  ادـص  وا  رب  دـش . شوهیب  دروخ  هزین  رمع  نوـچ  هک  هدـش  لـقن  رمع  نبا  زا  زین  و 
.« دوشیم باذع  هدنز  هیرگ  رب  هدرم ، انامه  ( » 232 (؛» ّیحلا ءاکبب  بذعیل  تیملا  ّنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دینادیمن 

خساپ 
. تسا ضراعم  دراد ، هیرگ  ناحجر  ای  زاوج  رب  تلالد  همه  دش و  رکذ  ًالبق  هک  یثیداحا  اب  ثیداحا  نیا  ًالّوا :

بیهـص اریز  تسا ، هدرک  هابتـشا  شدروم  رب  يوبن  ثیدـح  نیا  قیبـطت  رد  باـطخ  نب  رمع  هک  دوشیم  هدافتـسا  رگید  ثیداـحا  زا  ًاـیناث :
هن تفگ : هشیاع  مدرک . وگزاب  وا  يارب  مدوب  هدینـش  رمع  زا  هچ  نآ  متفر و  هشیاع  دزن  رمع ، زا  ثیدح  نیا  ندینـش  زا  دعب  نم  : » دـیوگیم
هَّللا هدیزی  رفاکلا  ّنا  : » دومرف هکلب  دوشیم ، باذع  یسک  هیرگ  هب  ّتیم  هک  دومرفن  زگره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنگوس ! ادخ  هب 

شلها هیرگ  ببـس  هب  ار  رفاک  باذع  دنوادخ  انامه  ( » 233 (؛» يرخا رزو  ةرزاو  رزتال  و  یکبأ ، کحـضا و  وهل  هَّللا  ّناو  ًاباذع ، هلها  ءاکبب 
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.« دنکیمن لمح  ار  يرگید  راب  یسک  چیه  دنایرگیم ، دنادنخیم و  دنوادخ  انامه  و  دنکیم . دایز 
: تفگ هشیاع  دوشیم ، باذع  وا  رب  شلها  هیرگ  هب  تیم  هک  دش  لقن  رمع  نبا  لوق  هشیاع  دزن  هک  دنکیم  لقن  شردـپ  زا  هورع  نب  ماشه 

هللا یلصادخ  لوسر  رانک  زا  ار  يدوهی  درم  هزانج  يزور  تسا . هدرکن  ظفح  یلو  هدینش  ار  يزیچ  وا  ار ، نمحرلادبعابا  دنک  تمحر  ادخ 
امش ( » 234 (؛» بذـعیل ّهنا  نوکبت و  متنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دنتـسیرگیم . وا  رب  شلها  هک  یلاح  رد  دـنداد  روبع  هلآو  هیلع 

.« دوشیم باذع  وا  دینکیم و  هیرگ 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  یلو  درک ، عنم  ّتیم  رب  نانز  هیرگ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دزن  رمع  هک  میدرک  هراشا  یتیاور  هب  ًـالبق  ًاـثلاث :

نازیر و کشا  مشچ  اریز  نک ، اهر  ار  نانآ  رمع ! يا  « ؛» بیرق دهعلا  باصم و  بلقلا  ۀعماد و  نیعلا  ّناف  رمع ! ای  ّنهعد  : » دومرف وا  هب  هلآو 
.« تسا بیرق  دهع  هدیدتبیصم و  بلق 

يراکهانگ چیه  ( » 235 (؛  يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزتال  َو  : » دـیامرفیم دـنوادخ  اریز  درادـن ؛ يراگزاس  نآرق  تایآ  رهاظ  اب  تیاور  نیا  ًاعبار :
.« دشکیمن شود  رب  ار  يرگید  هانگ  راب 

ّتیم  رب  هیرگ  زا  رمع  یهن   - 2
. تسا زاوج  مدع  رب  لیلد  وا  یهن  اذل  تسا ، هدرکیم  یهن  تاوما  رب  نتسیرگ  زا  باطخ  نب  رمع  دنیوگیم  یهاگ 

خساپ 
. دراد ناحجر  هکلب  زاوج  رب  تلالد  هک  تسا  یصوصن  لباقم  رد  وا  یهن  ًالّوا :

. درادن يرابتعا  ام  دزن  رمع  ّتنس  ًایناث :
. تسا هتفرگ  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تفلاخم  دروم  هدش ، هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  وا  یهن  ًاثلاث :

نب دلاخ  و  ( 237) باطخ نب  دیز  (، 236) نرقم نب  ناـمعن  رب  شدوخ  هک  یلاـح  رد  هدرک  یهن  تاوما  رب  نتـسیرگ  زا  رمع  هنوگچ  ًاـعبار :
(239 .) تسا هدومن  دیلو  نب  دلاخ  رب  هیرگ  هب  رما  زین  و  تسا . هتسیرگ  (، 238) دیلو

تاوما  رب  هیرگ  یهن  و  تاروت ،
باـتک لـها  اـب  هک  اـج  نآ  زا  رمع  و  دراد ، تاروت  رد  هشیر  ناـگدرم ، گوس  رد  هیرگ  زا  یهن  هک  میربیم  یپ  دوـهی  بتک  رد  یلمأـت  اـب 

. تسا هتشاذگ  ارجا  هب  مالسا  رد  ار  مکح  نیا  اذل  تسا  هدرکیم  تئارق  ار  نانآ  ياهباتک  هتشاد و  طابترا  دوهی  ًاصوصخ 
ار تناکـشا  نکم و  هیرگ  هحون و  سپ  مریگیم ، تبرـض  کی  اـب  ار  تنامـشچ  ود  توهـش  وت  زا  دـنزرف ! يا  : » میناوخیم دوهی  بتک  رد 

(240 «.) ناوخن تاوما  رب  هحون  و  شاب ، تکاس  هتفرگ و  مارآ  زاسم . يراج 
ناملاظ  رصع  هب  نتسیرگ  تایاور  صاصتخا   - 3

لاهجلا مّهوت  : » دیوگیم مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رب  هیرگ  تلیضف  تایاور  لیذ  راونألاراحب »  » باتک رب  دوخ  هقیلعت  رد  يدوبهب  رقاب  دّمحم 
ناسح و حاحـص و  نیب  ثیداحالا -  هذه  ّنا  قحلا  و  راکنإلا ... ّدـشا  ضعب  اهرکناف  نامز ، فرظ و  لک  لمـشی  ًاقالطا  ثیداحألا  هذـهل  ّنا 
هترایز و هیلع و  ءاکبلا  نیـسحلا و  رکذ  ناک  امنیح  تردـص  اهّنکل  لیوأتلا ، حرجلا و  دـی  اهیلا  قرطتت  ةرتاوتم ال  لـب  ۀضیفتـسم  فاـعض - 
مهـساسأل و ًامده  موشغلا و  ۀـملاظلا  ۀـیما  ینب  هَّللا : ءادـعا  عم  ۀـبراحم  و  هَّللا ، لیبس  یف  ةدـهاجم  رکنملل و  ًاراکنا  هیف  رعـشلا  داشنا  هئاثر و 

... لوسرلا نآرقلاب و  ةرفاکلا  مهتریس  نم  ًاریفنت  ًاحیبقت و 
ثیحف ال داهجلا ... ناونع  هیلع  ءاکبلا  نیـسحلا و  رکذ  یلع  قدـصی  الف  اذـه  اننامزک  مهئادـعا  تیبلا و  لها  نیب  ۀـبراحم  نامز ال  یف  اّما  و 

مّهنا ةرجفلا  ۀقـسفلا  کبیلف  اذک . اذک و  باوث  الف  سفن  فوخ  لاکن و ال  باذـع و ال  ثیح ال  و  ۀـنجلاب ، دـعو  الف  هیلع  ءاکبلا  یف  داهج 
فیعـض نسح و  حیحـص و  تیاور  ثیداحا  نیا  رد  هک  تسا  نیا  قح  و  ( » 241 (؛»... هتّنج نم  عدخی  هَّللا ال  ّنا  مهلامعا  ءییـسب  نوذوخأم 

رداص یماگنه  تایاور  نیا  یلو  درادـن  هار  اهنآ  رد  لیوأت  حرج و  تسد  هک  تسا  رتاوتم  هکلب  ضیفتـسم  لاح  نیع  رد  یلو  دراد  دوجو 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


نانمشد اب  گنج  ادخ و  هار  رد  هدهاجم  رکنم و  راکنا  وا  هرابرد  رعـش  تئارق  یناوخهیثرم و  ترایز و  وا  رب  هیرگ  نیـسح و  رکذ  هک  هدش 
هب تبـسن  اهنآ  زیمآرفک  شور  زا  ریفنت  حیبقت و  اهنآ و  ناینب  ساسا و  مدـه  بجوم  هدـمآیم و  باسح  هب  بصاغ  ملاظ و  هیماینب  ادـخ 

... تسا هدمآیم  باسح  هب  لوسر  نآرق و 
قداـص داـهج  ناونع  وا  رب  هیرگ  نیـسح و  رکذ  رب  رگید  ناـمز ، نیا  لـثم  هدوبن  یگنج  ناشنانمـشد  تیب و  لـها  نیب  هک  یناـمز  رد  اـّما  و 
تسین ناج  رب  سرت  يراتفرگ و  باذع و  هک  یماگنه  و  دشابیمن ، تشهب  هب  ياهدعو  سپ  تسین  وا  رب  هیرگ  رب  يداهج  نوچ  و  تسین ...

اریز دنوشیم  هذخاؤم  ناشدب  لامعا  تهج  هب  نانآ  دنیرگب ، رجاف  قساف  دارفا  دیاب  سپ  تسین . هدمآ ، تایاور  رد  هک  مه  ییاهباوث  سپ 
...«. دروخیمن بیرف  شتشهب  رد  دنوادخ 

خساپ 
یتلاح ره  ناکم و  نامز و  ره  لماش  تسا و  قلطم  هدش  دراو  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تبیـصم  رب  هیرگ  باوث  دروم  رد  هک  یتایاور  ًالوا :

. تسا
حرفا اننزحل و  نزحاف  نانجلا  نم  یلُعلا  تاجردـلا  یف  انعم  نوکت  نا  كّرـس  نا  بیبش ! نبای  : » دومرف بیبش  نبا  هب  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما 

رد ام  اـب  هک  يراد  تسود  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  ( » 242 (؛» ۀـمیقلا موی  هعم  هَّللا  هرـشحل  ًارجح  ّیلوت  ًالجر  ّنا  ولف  انتیالوب ؛ کیلع  اـنحرفل و 
تـسود ار  یگنـس  یـسک  رگا  اریز  ام ؛ تیالو  هب  داب  وت  رب  و  شاب . داش  ام  يداش  رد  نوزحم و  اـم  نزح  رد  یـشاب  تشهب  یلاـع  تاـجرد 

.« دنکیم روشحم  گنس  نامه  اب  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  درادب 
، انل عزجلا  لها  نم  نودعی  نیذلا  نم  ّکنا  اما  کتعمد ، هَّللا  محر  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  کلملادبع  نب  عمـسم 

یناسک ءزج  وت  انامه  شاب ! هاگآ  دتـسرف . تمحر  وت  رب  تناکـشا  تهج  هب  دنوادخ  ( » 243 (؛» اننزحل نونزحی  انحرفل و  نوحرفی  نیذـلا  و 
.« دنکانهودنا ام  نزح  رد  داش و  ام  يداش  رد  هک  یناسک  دنکیم و  عزج  ام  يارب  هک  یتسه 

ناوریپ زا  هیماینب  ناـثراو  زین  نـالا  تسا ، هدوـب  داـهج  مکح  رد  هیرگ  هک  تسا  هیماینب  ناـمز  صوـصخم  تاـیاور  هنوـگ  نیا  رگا  ًاـیناث :
يرکذ دای و  ناراوگرزب  نآ  زا  هک  دنهاوخیمن  لقاال  دنانمشد و  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  اب  هک  دنراد  دوجو  نایباهو  نیب  رد  ماش  هسردم 

. دیآیم باسح  هب  داهج  مالسلا  مهیلعتیب  لها  گوس  رد  هیرگ  نامز  نیا  رد  تهج  نیا  زا  اذل  دوش و  هدرب 
تموکح هب  هیماینب  زونه  هک  تسا  هدرک  هیرگ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  يارب  یناـمز  رـصع و  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  ًاـثلاث :

. دیآ رامش  هب  نانآ  ّدض  رب  داهج  مکح  رد  هیرگ  ات  دوب  هدیسرن 
ای تلاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یلع  تلخد  اّهنا  : » تفگ هک  هدرک  لقن  ثراـح  رتخد  لـضفلاما  زا  شدنـس  هب  يروباـشین  مکاـح 

تعطق و كدـسج  نم  ۀـعطق  ّنأک  تیأر  تلاق : وهام ؟ و  لاق : دـیدش . ّهنا  تلاق : وه ؟ ام  و  لاـق : ۀـلیللا . ًارکنم  ًاـملح  تیأر  ّینا  هَّللا ! لوسر 
تدـلوف كرجح . یف  نوکیف  ًامالغ  هَّللا -  ءاـش  نا  ۀـمطاف -  دـلت  ًاریخ ؛ تیأر  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاـقف  يرجح . یف  تعـضو 

یف هتعضوف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یلا  ًاموی  ُتلخدف  هلآو . هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاق  امک  يرجح ، یف  ناکف  نیـسحلا ، ۀمطاف 
؟ کل ام  یّما ، تنا و  یبأب  هَّللا ! ّیبن  ای  تلقف : عومدـلا . نم  ناقیرهت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ًانیع  اذاف  ۀـتافتلا  یّنم  تناـح  مث  هرجح ،
؛» ءارمح هتبرت  نم  ۀـبرتب  یناتا  و  معن ، لاقف : اذـه ؟ تلقف : اذـه . ینبا  لتقتـس  یتّما  ّنا  ینربخأف  مالـسلا ، ةالـصلا و  هیلع  لیئربج  یناتأ  لاق :

ترـضح مدـید . يدـب  باوخ  هتـشذگ  بش  ادـخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  هدـش ، دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  يزور  ( » 244)
زا یتمسق  ایوگ  مدید  ایؤر  ملاع  رد  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ دومرف : ترضح  تسا . يدب  باوخ  مدرک ، ضرع  تسیچ ؟ باوخ  نآ  دومرف :
ایند هب  يرـسپ  دهاوخب  ادخ  رگا  مرتخد )  ) همطاف ياهدید . یبوخ  باوخ  دومرف : ربمایپ  تفرگ . رارق  نم  ناماد  رد  هدـش و  ادـج  امـش  ندـب 

. دش دهاوخ  گرزب  وت  ناماد  رد  هک  دروآ  دهاوخ 
هللا یلـصادخ  لوسر  هک  هنوگ  نامه  دوب ، نم  ناماد  رد  وا  دروآ و  ایند  هب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  مالـسلا  اهیلعهمطاف  دـیوگیم : لضفلاما 
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هجوت ترـضح  هب  مدراذگ . شنماد  رد  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  مدش و  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  هک  نآ  ات  دومرف ، هلآو  هیلع 
ار امـش  هک  هدش  هچ  تیادف ، هب  مردام  ردـپ و  ادـخ ! ربمایپ  يا  مدرک : ضرع  دـش . ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  هک  مدـید  ناهگان  مدرک ،

نیا مدرک : ضرع  دـنناسریم . تداهـش  هب  ار  وا  يدوز  هب  متما  هک  داد  ربخ  دـش و  لزان  نم  رب  لـیئربج  دومرف : ترـضح  منیبیم ؟ ناـیرگ 
.« داد نم  هب  ار  ترضح  نآ  نینوخ  تبرت  زا  یتمسق  هاگ  نآ  يرآ . دومرف : ترضح  ار ؟ دنزرف 

هک دنتسیرگ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  هیماینب  تلود  ییاپرب  زا  لبق  هباحص  زا  يرایـسب  تایاور ، زا  یخرب  قباطم  نینچمه  ًاعبار :
. دومن یسایس  لئاسم  رب  لمح  ار  نآ  ناوتیمن  متح  روط  هب 

: داد ادن  ترضح  دیسر ، دوب  نیفـص  هار  رد  هک  اونین  هب  نوچ  میدرک . تکرح  مالـسلا  هیلعیلع  اب  نم  هک  دنکیم  لقن  یجن  زا  رکاسع  نبا 
ربمایپ رب  يزور  دومرف : ترـضح  هچ ؟ يارب  مدرک : ضرع  دیوگیم : يوار  تارف . ّطش  رد  هَّللادبعابا  يا  نک  ربص  هَّللادـبعابا ! يا  نک  ربص 

هک هدش  هچ  تسا ؟ هدروآرد  بضغ  هب  ار  وت  یـسک  ایآ  ادـخ ! ربمایپ  يا  مدرک : ضرع  دوب . نایرگ  شمـشچ  ود  هک  یلاح  رد  مدـش  دراو 
لتق هب  تارف  ّطش  رانک  رد  مالسلا  هیلعنیسح  هک  داد  ربخ  ارم  دوب و  اجنیا  لیئربج  لبق  یتاظحل  دومرف : ترضح  تسا ؟ رابکشا  ناتنامـشچ 

. دیسر دهاوخ 
دوخ تسد  هاگ  نآ  يرآ . مدرک : ضرع  ییامن ؟ مامـشتسا  ات  مهد  وت  هب  شتبرت  زا  یهاوخیم  ایآ  دومرف : نم  هب  ترـضح  دیوگیم : یجن 

(245 .) دش يراج  مناکشا  اذل  مریگب ، ار  دوخ  يولج  متسناوتن  نم  دومن . اطع  نم  هب  تشادرب و  كاخ  زا  یتشم  هدرک و  زارد  ار 
روک شمـشچ  هک  نیا  اـت  تسیرگیم  وا  رب  ساـبع  نبا  ًاـمئاد  دـش ، هتـشک  مالـسلا  هیلعنیـسح  نوـچ  تسا : هدرک  لـقن  يزوـج  نب  طـبس 

(246 .) دش
اب داد و  رارق  یتشت  رد  ار  نآ  دـندرک ، دراو  دایز  نبا  رب  ار  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  كراـبم  رـس  نوچ  : » دـیوگیم یفنح  يزودـنق 

هیرگ هب  عورش  دوب ، وا  دزن  سَنَا  مدیدن . ار  اهنادند  نیا  لثم  تفگیم : دومن و  ترضح  نآ  ياهنادند  هب  ندز  هب  عورش  شایتسد  بوچ 
(247 .) تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  مالسلا  هیلعنیسح  تفگ : درک و 

هک ماهدـید  تاـعفد  هب  دـنگوس ! ادـخ  هب  رادرب ، ار  تبوـچ  تفگ : وا  هب  دوـب ، داـیز  نبا  دزن  مقرا  نب  دـیز  هک  هدرک  تیاور  ایندـلا  یبا  نبا 
(248 .) درک هیرگ  هب  عورش  هاگ  نآ  دیسوبیم . ار  بل  ود  نیا  نیب  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

. دنکرپ شتآ  زا  ار  ناشیاهربق  دنوادخ  دندرک !؟ ار  راک  نیا  ایآ  تفگ : دیسر ، هملسما  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ 
(249 .) درک شغ  هک  نیا  ات  تسیرگ  ردق  نآ  هاگ  نآ 

هک اـجنآ  تسا  هداد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  تبیـصم  رد  دوخ  هیرگ  زا  ربخ  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تاـیاور  زا  یخرب  قباـطم  ًاـسماخ :
.« منکیم هیرگ  نوخ  کشا  ياج  هب  وت  يارب  هک  قیقحت  هب  و  ( » 250 (؛» ًامد عومدلا  لدب  کیلع  ّنیکبأل  و  : » دیامرفیم

هیلعنیسح ماما  شدج  تبیـصم  رد  دوخ  دایز  هیرگ  هب  هدرکیم  یگدنز  یـسابع  يافلخ  رـصع  رد  هک  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  رگم  ًاسداس :
انثروا و  الب ، برک و  ضرأب  انزیزع  ّلذا  انعومد و  لبسا  اننوفج و  حرقا  نیـسحلا  موی  ّنا  : » دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ؟ هدرکن  هراشا  مالـسلا 

هدومن و نازیر  ار  ام  ناکـشا  هدرک و  مخز  ار  ام  ياهکلپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  زور  اـنامه  ( » 251 (؛»... ءاضقنالا موی  یلا  ءـالبلا  برکلا و 
...«. تسا هدراذگ  ثرا  هب  ام  يارب  تمایق  زور  ات  ار  الب  هصغ و  و  تسا . هدرک  لیلذ  الب  برک و  نیمزرس  رد  ار  ام  زیزع 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  عزج 

. تسا تبیصم  درد و  نزح و  راهظا  يانعم  هب  ربص و  ضیقن  عزج » »
.« تسا ربص  ضیقن  عزج  و  ( » 252 (؛» ربصلا ضیقن  عزجلا  و  : » دیوگیم روظنم  نبا 

.« تسا هدومن  نزح  راهظا  هدرکن و  ربص  وا  ( » 253 (؛» نزحلا رهظاف  ربصی  مل  : » تسا هدمآ  عزج »  » ریسفت رد  دراوملا » برقا   » رد
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. تسا هدش  ریسفت  انعم  نیمه  هب  زین  دجنملا »  » رد
: تسا یماسقا  عاونا و  ياراد  نزح  راهظا 

. دنیوگیم ییارسهحون  نآ  هب  هک  هیرگ  هارمه  هب  ادص  ندرک  دنلب   - 1
. دنیوگیم لیوع  نآ  هب  هک  نویش  هارمه  هیرگ   - 2

. دنیوگیم هبدن  نآ  هب  هک  هتفر  ایند  زا  صخش  نساحم  ندرمش  اب  هارمه  هیرگ   - 3
... . الیواو و نتفگ  لثم  تسا  لوق  اب  مه  یهاگ   - 4

. دنکیم عزج  دنزیم و  شاهنیس  ای  تروص و  ای  یناشیپ  رب  ار  شتسد  هکنیا  هب  تسا  لمع  اب  هارمه  مه  یهاگ   - 5
هب زین  تایاور  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا و  عزج  قیداصم  زا  دشاب  نآ  راهظا  نزح و  هبلغ  راثآ  زا  هک  يراتفگ  رادرک و  ره  لاح  ره  رد 

. تسا هدش  هراشا  نآ 
هجولا و مطل  لیوعلا و  لیولاب و  خارصلا  عزجلا  ّدشا  : » دومرف ترضح  تسیچ ؟ عزج  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  دیوگیم : رباج 

رـس يوـلج  زا  وـم  ندـنک  هنیـس و  تروـص و  هب  ندز  ـالیواو و  هب  داـیرف  عزج  نیرتدـیدش  ( » 254 (؛»... یـصاونلا نم  رعـشلا  ّزج  ردـصلا و 
...«. تسا

مالسلا  مهیلعتیب  لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  عزج 
هیلعنیـسحلا یلع  ءاکبلا  عزجلا و  يوس  هورکم  ءاکبلا  عزجلا و  ّلک  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  بهو  نب  ۀـیواعم 

.« مالسلا هیلعنیسح  رب  هیرگ  عزج و  زج  هب  تسا  هورکم  هیرگ  عزج و  عاونا  مامت  ( » 255 (؛» مالسلا
عزجلا ءاکبلا و  الخ  ام  عزج  ام  لک  یف  دـبعلل  هورکم  عزجلا  ءاکبلا و  ّنا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  هزمح  نب  ّیلع 

زج هب  تسا  هورکم  دوشیم  عزج  هچ  ره  رد  ناسنا  يارب  عزج  هیرگ و  انامه  ( » 256 (؛» روجأم هیف  ّهناف  مالسلا ، امهیلعّیلع  نب  نیسحلا  یلع 
.« دراد باوث  دروم  نیا  رد  هک  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  رب  عزج  هیرگ و 

نب نیـسحلا  یلع  تایمطافلا  دودخلا  نمطل  بویجلا و  نققـش  دقل  و  دومرف ...« : هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ریدس  نب  دلاخ 
امهیلعیلع نب  نیـسح  يارب  ار  نابیرگ  یمطاف  ناـنز  اـنامه  و  ( »... 257 (؛» بویجلا ّقشت  دودـخلا و  مطلت  هلثم  یلع  و  مالـسلا ، امهیلعیلع 

.« داد كاچ  اهنابیرگ  دز و  اهتروص  رب  دیاب  وا  لثم  رب  و  دندز ، تروص  رب  هداد و  كاچ  مالسلا 
: تلق مالسلا ؟ -  هیلعنیسحلا  هب -  عنُص  ام  رکذت  اما  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دیوگیم : يرـصب  نیدرک  هَّللادبع  نب  عمـسم 
. یهجو یف  کلذ  نیبتـسی  یتح  ماعطلا  نع  عنتماف  ّیلع ، کـلذ  رثا  یلها  يری  یتح  کلذـل ، ربعتـساو  هَّللاو ، يا  تلقف : عزجتف ؟ لاـق : معن .
انفوخل و نوفاخی  اننزحل و  نونزحی  انحرفل و  نوحرفی  نیذـلا  انل و  عزجلا  لها  نم  نوّدـُعی  نیذـلا  نم  کـّنا  اـما  کـتعمد ، هَّللا  محر  لاـق :

نآ زا  دـنگوس و  ادـخ  هب  يرآ  مدرک : ضرع  ینکیم ؟ داـی  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلعنیـسح  رب  هک  ار  هـچنآ  اـیآ  ( » 258 (؛» اّنمأ اذا  نونمأـی 
متروص رد  راک  نیا  رثا  مشکیم و  تسد  اذـغ  زا  اذـل  دـننک و  یم  هدـهاشم  نم  رد  ار  نآ  رثا  متیب  لها  هک  يّدـح  هب  موشیم  كانهودـنا 

دـننکیم و عزج  ام  يارب  هک  ییآیم  باسح  هب  یناـسک  زا  وت  شاـب ! هاـگآ  تناکـشا ، رب  ادـخ  تمحر  دومرف : ترـضح  دوشیم . ناـیامن 
.« دنناما رد  میناما  نما و  رد  ام  هک  یماگنه  فئاخ و  ام  فوخ  هب  دننوزحم و  ام  نزح  رد  داش و  ام  يداش  رد  هک  یناسک 

یتح تسلجف  هتیب ، یف  هالـصم  یف  هتدجوف  تلخدف  لخدا  یل : لیقف  مالـسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  یلع  تنذأتـسا  : » دیوگیم بهو  نب  ۀـیواعم 
، موش دراو  وا  رب  ات  متفرگ  هزاجا  هَّللادبعوبا  زا  ( » 259 (؛»... ۀمارکلاب انّصخ  نم  ای  ّمهّللا  لوقی : وه  ّهبر و  یجانی  وه  هتعمسف و  هتالص ، یضق 
هک مدینش  وا  زا  دوش  مامت  ناشزامن  ات  متـسشن  مدرک . هدهاشم  شبارحم  رد  هرجح  رد  ار  ترـضح  مدش و  دراو  نم  دش . هداد  دورو  هزاجا 

تهج هب  هک  ییاهمشچ  نآ  رب  يداد ... صاصتخا  تمارک  هب  ار  ام  هک  یـسک  يا  ایادخراب ! تشادیم : هضرع  شراگدرورپ  اب  تاجانم  رد 
اهدایرف نآ  تسرف و  تمحر  تسا  هتخوس  ام  يارب  هدرک و  عزج  هک  ییاهبلق  نآ  رب  زین  و  نک . محر  هدش  يراج  ناشکشا  ام  رب  تمحر 
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.« امرف دوخ  تمحر  لومشم  هدش  هدز  ام  يارب  هک  ار  ییاهنویش  و 
هدلو و نم  هعم  ناک  نم  لتق  مالـسلا و  هیلعیبا  لتق  انباصا و  ام  ّفطلاب  انباصا  اّمل  ّهناف  دـیامرفیم ...« : هدـئاز »  » هب مالـسلا  هیلعداجـس  ماما 

یف کـلذ  مظعف  اوراوـی ، مل  یعرـص و  مهیلا  رظنا  ُتلعجف  ۀـفوکلا ، اـنب  داری  باـتقألا ، یلع  هؤاـسن  همرح و  تلمح  هـلها و  رئاـس  هتوـخا و 
یلام تلاقف : مالسلا  اهیلعّیلع  تنب  يربکلا  بنیز  یتّمع  یّنم  کلذ  تنّیبت  و  جرخت ، یـسفن  تداکف  یقلق ، مهنم  يرا  امل  ّدتـشا  يردص و 

یّمع و دلو  یتمومع و  یتوخا و  يدّیـس و  يرا  دق  علها و  عزجا و  فیک ال  و  تلقف : یتوخا ؟ یبا و  يّدج و  ۀیقب  ای  کسفنب  دوجت  كارا 
دراو البرک  رد  اـم  رب  گرزب  تبیـصم  نآ  نوچ  ( »... 260 (؛»... نوراویال نونفکی و  ال  نیبّلـسم ، يرعلاب ، نیلّمرم  مهئامدب ، نیعّرـصم  یلها 
دندش هدرب  تراسا  هب  نارتش  رب  شنانز  مرح و  لها  دندیسر و  تداهـش  هب  شتیب  لها  ریاس  ناردارب و  دالوا و  زا  هک  یناسک  مردپ و  دش و 

ینیگنس ماهنیس  رب  عوضوم  نیا  دندوب . هدشن  نفد  هداتفا و  نیمز  يور  رب  هک  مدرکیم  رظن  اههزانج  هب  نم  دننک ، دراو  هفوک  هب  ار  اهنآ  ات 
امهیلعیلع رتـخد  بنیز  ماهمع  دوش . جراـخ  منت  زا  ناـج  هک  دوب  کـیدزن  دـمآ و  نارگ  میارب  رما  مدـید  هنوگ  نیا  ار  ناـنآ  نوچ  درک و 

ردپ و دج و  هدـنامیقاب  يا  ینکیم  يزاب  دوخ  ناج  اب  هک  هدـش  هچ  ار  وت  تشاد : هضرع  درک  هدـهاشم  نم  زا  ار  تلاح  نیا  نوچ  مالـسلا 
نوـخ هب  هک  منیبیم  ار  متیب  لـها  اهومعرـسپ و  اـهومع و  ناردارب و  اـقآ و  هک  یلاـح  رد  منکن  عزف  عزج و  هنوـگچ  متفگ : نم  مـناردارب ؟

نفد دـنک و  نفک  ار  اـهنآ  هک  تسین  یـسک  هدرب و  تراـغ  هب  ار  اـهنآ  ياـهسابل  دـناهداتفا و  كاـخ  هب  ـالبرک  نیمزرـس  رد  هدـیطلغ و 
...«. دیامن

مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  عزج  تهارک  مدع  يانعم 
رگم تسا  هورکم  هیرگ  عزج و  عاونا  همه  دومرف : هک  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  بهو  نب  ۀیواعم  تیاور  حرـش  رد  ینارحب  فسوی  خـیش 

ال ًازاجم ، هیلع  رجألا  باوصلا و  بترت  مدع  انه  ۀهارکلاب  دارملا  ّنا  رهاظلاف  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهـش  رد  هیرگ  عزج و 
ءاکبلا هیلع و  ءاکبلا  لثم  لیمجلا  رجألا  لیزجلا و  باوثلا  بجویام  ءاکبلا  دارفا  نم  ءیـش  یف  سیل  ّهناف  کـلذ  و  ّمذـلل ، ۀـبجوملا  ۀـهارکلا 

اجنآ رد  تهارک  هب  دارم  هـک  تـسا  نآ  رهاـظ  سپ  ( » 261 (؛» تاحابملا لیبس  هلیبس  ّنا  مهریغ  یلع  ءاکبلا  يراـصق  و  هئاـنبا : هئاـبآ و  یلع 
يزیچ هیرگ  عون  چیه  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تهج  ددرگ و  تمذـم  بجوم  هک  یتهارک  هن  دـشاب ، هیرگ  رب  رجا  باوث و  ّبترت  مدـع  ًازاجم 

مهیلعوا نادنزرف  دادجا و  ردپ و  رب  هیرگ  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  رب  هیرگ  دننامه  تسین ، دوش  ابیز  رجا  دنمـشزرا و  باوث  بجوم  هک 
.« دشاب حابم  هک  تسا  نآ  دوشیم  نارگید  رب  هیرگ  رب  بترتم  هک  یمکح  تیاهن  و  دراد . يرجا  باوث و  نینچ  هک  مالسلا 

یهلا يایلوا  گوس  رد  یکابت 

دنهاوخ هیرگ  شزرا  باوث و  هب  دننک  مه  یکابت  رگا  نانیا  دننک . هیرگ  دنناوتیم  رتمک  دراد  ناشبلق  هک  یصاخ  ّتیعـضو  رطاخ  هب  یخرب 
. دیسر

یتعامج رب  ار  ًارَمُز » َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َقیسَف   » رمز هروس  رخآ  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  یثیدح  رد 
. مدرک یکابت  یلو  دـماین ، نوریب  ياهرطق  نم  مشچ  زا  درک : ضرع  ناوج  دنتـسیرگ . نانآ  زا  یناوج  زج  هب  یگمه  درک . توالت  راصنا  زا 

.« تسا تشهب  وا  يارب  دنک  یکابت  سک  ره  ( » 262 (؛» ۀّنجلا هلف  یکابت  نم  : » دومرف ترضح 
؛» ۀـّنجلا هلف  یکابت  نم  ۀـّنجلا و  هلف  یکب  نم  ُْرثاَکَّتلا » ُمُکْهلأ   » مکیلع ئراق  ّینا  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ریرج 

درک مه  یکابت  سک  ره  دوشیم و  بجاو  وا  رب  تشهب  تسیرگ  سک  ره  مناوخیم ، ار  ُْرثاَکَّتلا » ُمُکْهلَأ   » هروس امـش  رب  نم  انامه  ( » 263)
.« تسا بجاو  تشهب  وا  رب  زین 

(264 «.) ایر نودب  یلو  دراداو ، هیرگ  هب  تمحز  اب  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  یکابت  : » دیوگیم هدبع  دّمحم  خیش 
هیرگ رگا  « ؛» اوکابتف اوکبت  مل  نا  : » دومرف هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لوق  یکابت  رد  لصا  : » دـیوگیم یناجرج  فیرـش  دیـس  ریم 
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وهل يور  زا  هک  یسک  لفاغ و  یکابت  هن  تسا ، هیرگ  ّدعتسم  هک  تسا  یـسک  زا  یکابت  هلمج  نیا  زا  دوصقم  دینک ». یکابت  سپ  دینکیمن 
(265 «.) دنکیم نینچ  نیا 

. دراد تیبولطم  زین  هجوت  اب  یکابت  هک  دوشیم  هدافتسا  مالسلا  مهیلعتیب  لها  تایاور  زا 
.« تسا تشهب  وا  يارب  دنک  یکابت  سک  ره  ( » 266 (؛» ۀّنجلا هلف  یکابت  نم  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما 

یکابت دناوخب و  يرعش  مالسلا  هیلعنیسح  هرابرد  سک  ره  و  ( »... 267 (؛» ۀنجلا هلف  یکابتف  ًارعش  نیسحلا  یف  دشنأ  نم  و  دومرف ...« : زین  و 
.« تسا بجاو  وا  رب  تشهب  دنک 

نتسیرگ یسانشناور 

حیضوت

یپ رد  زین  ناگدـننک  تکرـش  رتشیب  تسا و  یناور  تاریثأـت  دراد  ناگدـننک  تکرـش  رب  يرادازع  مسارم  هک  يریثأـت  نیرتمهم  نیرتشیب و 
دوشیم ثعاب  فلتخم  ياهتبسانم  هب  لاس و  لوط  رد  مسارم  نیا  شرتسگ  يرادازع و  دنیوگیم : یخرب  اذل  دنتـسه . تاریثأت  عون  نیمه 

. دوش هعماج  رد  یگدرسفا  شیازفا  ثعاب  هجیتن  رد  دنک و  ینیگمغ  ساسحا  رتشیب  دشاب و  رود  اهيداش  زا  هعماج  هک 

هیرگ بتارم 

ياهكّرحم قیرط  زا  یناور  تاریثأـت  دـیاب  ینعی  تسا ؛ کـیژولویزیف  رما  کـی  نآ  رهاـظ  نطاـب . کـی  تسا و  رهاـظ  کـی  ياراد  هیرگ 
زا یصاخ  شخب  ماگنه  نیا  رد  دوش . باصعا  زغم و  يژولویزیف  هخرچ  دراو  تارثأت  نیا  سپس  دریگ ، لکـش  رّکفت  لثم  ینورد  ای  ینوریب 

هیرگ ار  نآ  ام  هک  دـنکیم  ادـیپ  ناـیرج  کـشا  تارطق  تیاـهن  رد  و  دـهدیم ، تیلاـعف  ناـمرف  ار  مشچ  یکـشا  ددـغ  هدـش و  لاّـعف  زغم 
یفطاع تارثأت  رادـمریاد  زین  هیرگ  ياهدـمایپ  باب  رد  ام  يرواد  یتخانـشناور و  هاگن  تسا . ینورد  تاّرثأت  نامه  هیرگ  نطاب  میماـنیم .

يویند و رثا  أشنم  ینیـسح  يازع  مسارم  رد  نتفرگ  دوخ  هب  هیرگ  تلاح  ندنایرگ و  ندرک و  هیرگ  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  رگا  تسا .
نطاب تشاد . نایرگ  ینامشچ  ناوتیم ، مه  ییایمیـش  داوم  اب  ای  یعونـصم و  تروص  هب  هنرگو  دراد  رظن  ینورد  تارثأت  هب  تسا ، يورخا 

یگدرـسفا اـب  دـناوتیم  تسا و  دوخ  هدـش  بوکرـس  ياـهزاین  دوخ و  هب  فوطعم  نآ  عون  کـی  هک  دوشیم  میـسقت  عوـن  راـهچ  رب  هیرگ 
نیرفآ و تکرح  تسا و  شخبدیما  رگید ، عون  هس  اّما  دزاس ، لتخم  ار  درف  یعامتجا  ارو  شنکاو  شنک و  دـشاب  هتـشاد  تبثم  یگتـسبمه 

مـسارم رد  هچ  رگا  دنتـسین  یعقاو  گوس  رگید  عوـن  هس  اـّما  تسا ، یعقاو  گرم  زا  یـشان  لّوا  عوـن  دراد ؛ یگدرـسفا  اـب  سوـکعم  هطبار 
: زا دنترابع  عون  راهچ  نیا  دریذپیم . ماجنا  يراوگوس 

هقالع طابترا و  زا  یشان  هیرگ   - 1
هب هیرگ  نیا  ددرگیم . يراج  هدارایب  ًـالومعم  و  تسین ، يراـیتخا  دوشیم و  لـصاح  یگدـید  غاد  تبیـصم و  مغ و  ماـگنه  هب  هیرگ  نیا 

. ددرگیمزاب وا  هدش  هتفوکرس  ياهزاین  درف و  دوخ  هب  تسا و  یناجیه  یناور -  هیلخت  نارگنامرد ، ناور  ناسانش و  ناور  حالطصا 
هدیقع  زا  یشان  هیرگ   - 2

رد هشیر  هیرگ  عون  نیا  تسا . هدـنیآ  لاح و  هب  رظان  هک  دوشیم . يراج  ناـسنا  زا  تاـجانم  ماـگنه  هک  تسا  یکـشا  لـثم  هیرگ  عون  نیا 
. تسین هّرمزور  یگدنز  يویند و  ياهسرت  هب  طوبرم  دراد و  تاداقتعا 

یهاوخ  لامک  زا  یشان  هیرگ   - 3
خر ماما و ... ربمایپ و  قالخا و  ّیبرم  مّلعم و  نادـقف  رد  هک  ياهیرگ  لثم  تسا ، یهاوخ  لامک  یبلطتلیـضف و  زا  یـشان  اههیرگ  زا  یخرب 
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هدزقوذ تـالامک ، نآ  ندوب  زا  مینکیم و  نیـسحت  ار  دـشر  لاـمک و  ناـمدوجو  قـمع  رد  اـم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  عوـن  نیا  دـهدیم .
. دراد دوجو  عون  نیا  زا  ییاههیرگ  يرادازع  مسارم  رد  یهاگ  میدرگیم . تحاران  اهنآ  نادقف  زا  میوشیم و 

مولظم  رب  هیرگ   - 4
. مییرگیم هدش  دراو  نانآ  رب  هک  یبیاصم  نادیهش و  رالاس  ًاصوصخم  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  هک  نیا  لثم 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  هیرگ  اب  یبهذم  لّوحت 

هراشا

ار دناهدوبن  ترضح  نآ  نییآ  رد  لخاد  هک  یناسک  ات  هدش  ثعاب  هکلب  تسا ، هدش  ّتیرشب  مومع  بولق  رد  ریثأت  أشنم  اهنت  هن  البرک  هعقاو 
. دهد قوس  ترضح  نآ  يوس  هب  هدرک و  جراخ  هیواعم  نییآ  نید و  زا  دزاس و  نومنهر  نآ  يوس  هب 

هراشا هدش  ناشراصبتـسا  بجوم  هدش و  ادـیپ  نانآ  رد  یبهذـم  لّوحت  اروشاع  هعقاو  ندینـش  ای  ندـناوخ  اب  هک  یناسک  زا  یخرب  هب  کنیا 
: مینکیم

دیجملادبع فورعم  فیرشوبا ، يرصم ، داتسا   - 1

سلاج اـنا  ریغـص و  عایذـم  يدـی  یف  ةرهاـقلا و  ۀـعاذإ  نع  ثحبا  تنک  موی  تاذ  : » دـسیونیم ینیـسح  ياـبطخ  زا  یکی  هب  ياهماـن  رد  وا 
دق تایئاضفلا  نکت  مل  يرعاشم و  یلع  یلوتـسی  یبلق و  زمغی  اهیلا  قوشلا  ناـک  و  رـصم ، جراـخ  اـهنیح  شیعأ  تنک  یتفرغ ، یف  يدـحو 

. دعب ترهظ 
تدادزاف لبق ، نم  هتعمـس  ءادا  لک  نع  ًامامت  ًافلتخم  ءادألا  ناک  عایذـملا ، رـشؤم  تفقواف  بذـع ، میخر  توص  ینذا  یلا  یهاـنت  ةأـجف  و 

نم رهـش  ّيا  یف  يردا  ال  ءالبرک ، یف  تعقو  یتلا  ۀـعیرملا  ۀـثراکلا  نع  مالـسلا و  هیلعنیـسحلا  مامالا  نع  ثدـحتی  لجرلا  ناـک  یتشهد .
. مرحم رهش  یف  اّنک  اّمبر  و  اّنک ، روهشلا 

، دیدش نزح  اهرمغ  دق  یسفن  تدجو  ینّنکل  ءاکبلا و  اذه  ینعم  مالسلا و  هیلعنیسحلا  یلع  ءاکبلا  ُدعب  تفرع  دق  نکا  مل  مایألا  کلت  یف 
نا یلا  لـبق ، نم  اهدـهعا  مل  ۀـقرح  ةرارمب و  یکبا  تحر  و  ةدارا ، نود  ةرارح  ةرازغب و  ینویع  نم  عومدـلا  تضاـف  و  ءاـکبلاب ، تشهجاـف 

عیذملا نلعا  مالـسلا  مهیلعراهطألا  تیبلا  لها  ۀبیـصم  یمامأ  تدسجت  دق  و  ریثألا ، ربع  ًامداق  یحناوج  یلع  یلوتـسا  يذلا  ثیدحلا  یهتنا 
یّننأل دیدشلا ؛ فسألاب  ترعـشف  ۀیادبلا ، یف  هرکذ  دق  ناک  عبطلاب  هّلعل  و  ثدحتملا ، مسا  رکذی  مل  هّنکل  و  نارهط ، ۀعاذا  یه  ۀـعاذإلا  ّناب 

... راتسألا بجحلا و  فلخ  نم  مداقلا  توصلا  اذه  بحاص  ۀفرعمل  قوشلا  ةدش  یف  تنک 
رد هک  یلاح  رد  زور  کـی  ( » 268 (؛» مالسلا هیلعنیـسحلا  مامالا  تاربعلا  لیتق  یلع  ۀعـساو  ةدیدج  قافآ  یتریـصب  ماما  تحتفنا  نا  ناک  و 

ناهگان مدـناخرچیم  ار  جوم  هک  لاح  نامه  رد  مدوب ، هتـسشن  مقاـتا  رد  اـهنت  مدوب . هرهاـق  جوم  لاـبند  هب  دوب  یکچوک  يویدار  مناتـسد 
قرف مدوب  هدینـش  ًـالبق  هک  ییاهادـص  ماـمت  اـب  ادـص  نیا  متـشاد . هگن  نآ  رب  ار  ویدار  جوم  دروخ ، مشوـگ  هب  زیگنالد  اراوـگ و  ییادـص 

رد هک  یخلت  هثداح  زا  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  هرابرد  یصخش  مدیمهف  مدرک ، تقد  درک . بلج  شدوخ  هب  ار  ماهّجوت  مک  مک  درکیم .
. دوب مّرحم  هام  رد  منامگ  دوب ، لاس  ياههام  زا  یهام  هچ  رد  منادیمن  دیوگیم . نخس  تسویپ  عوقو  هب  البرک 

ینزح ملد  رد  بیطخ  نآ  زا  البرک  هعقاو  زا  یشخب  ندینش  اب  یلو  متسنادیمن . ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رب  هیرگ  هلأسم  زونه  نم  مایا  نآ 
نم تشاد . شـشوج  ترارح ، تّدش و  اب  هدارا و  نودـب  مناگدـید  زا  مناکـشا  متـسیرگ و  راز  راز  ماگنه  نآ  رد  مدومن . ساسحا  دـیدش 

بیطخ مالک  رخآ  ات  نم  دوجو  رد  تلاح  نیا  مرادـن ، دای  ار  نآ  لـثم  مرمع  لوط  رد  زگره  هک  متـشاد  شزوس  اـب  خـلت و  ياهیرگ  ناـنچ 
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نم يولج  رد  ار  مالـسلا  مهیلعراهطا  تیب  لها  تبیـصم  تشاذـگ و  ریثأـت  نآ  رد  هتفرگرب و  رد  ارم  دوجو  ماـمت  هک  یتلاـح  تشاد ، همادا 
. دوب هدرب  ادـتبا  زا  ار  وا  مان  ایوگ  درکن و  رکذ  ار  نارنخـس  مسا  یلو  تسا ، نارهت  يادـص  ادـص  نیا  هک  درک  مالعا  ویدار  تخاس . مسجم 

اههدرپ اـهباجح و  نیا  تشپ  زا  ار  ادـص  نیا  بحاـص  هـک  متـشاد  يداـیز  قاـیتشا  اریز  مدرک ؛ ساـسحا  يدـیدش  فسأـت  دوـخ  رد  نـم 
... مسانشب

.« دش زاب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  اهکشا ، هدش  هتشک  هب  تبسن  منامشچ  شیپ  رد  هدرتسگ  دیدج و  ياهقفا  هک  دوب  نامز  نیا  زا  دعب 
. دوشیم نویزیولت  نایرجم  زا  یکی  ناریا  هب  رفس  اب  هدرک و  باختنا  ار  عّیشت  هعقاو ، نآ  زا  دعب  وا 

دیمحلادبع بئاص  داتسا   - 2

نیـسحلا عم  ۀـیادبلا ، تناک  اذـکه  معن ، : » دـنکیم وگزاب  نینچ  ار  دوخ  راصبتـسا  هصق  یبهذـملا » ءاـمتنالا  یف  جـهنم   » دوخ باـتک  رد  وا 
نسحل هَّللا  ینقّفوف  ینتدصق  یتلا  یه  اّمنا  انا و  اهدصقا  مل  ۀیادب  عورشلا . ناک  ةاجنلا  ۀنیفـس  نیـسحلا  عم  و  ۀیادبلا ، تناک  يدهلا  حابـصم 

... اهتابتع یلا  يدیب  ذخا  اهلابقتسا و 
اهرئأتس هنود  تلدسا  اهفرطب و  تلام  هنع و  ْتضغأف  ًاریثک  لبق  نم  اهقرط  دق  ناک  اّمبر  ّیجش ، توص  یعماسم  ّیلع  کلم  موی  ناک  کلذ 

يردا و ثیح  نم  یفطاوع  یساسحا و  لک  هتحنم  يرعاشم و  هل  تزتهاف  اههبش ، وا  ةولخ  یف  انا  ةرملا و  هذه  یناعد  یتح  هیلع ، تصعأ  و 
تحرف هیلع ، ّيوتع  هل  عاصنا  هیدی و  نیب  یئایربک  تباذ  یتح  ةریاطتملا ، هبیهل  ۀنـسلا  و  ةرداهلا ، هجاوما  ینلدابتت  هیلا ، ینبذـجف  يردا ... ال 

مامالا لـتقم  ۀـصق  تناـک  کـلت  ۀـیاهنلا . یتح  یطخلا  عباـتا  و  اوّطح ، اذا  ّطـحا  نیلحارلا و  عم  ریـسا  اـهیف ، بوذا  ثادـحألا و  شیعا  هعم 
ءاغصا امّیا  هدنع  تیغـصاف  ةرجهلل . ۀنس 1402  نم  مارحلا  مّرحم  نم  رـشاعلا  یف  یبعکلا ؛ ءارهزلادبع  خیـشلا  توصب  مالـسلا  هیلعنیـسحلا 

ای کیبل  یحراوج : یف  فاته  و  ةروثلا ، ّهنأک  یمد  یف  ءیـش  ةربعلا و  ۀعمدلا و  عم  یحراوج  دعترت  مالـسلا و  هیلعنیـسحلا  مامالا  تاءادنل 
. ةدـحاو ۀـعفد  بیحرلا  ءاضفلا  ّقشی  ثعبناف  ًابوجحم ، ناک  رون  ّهناک  یهتنت و  داـکت  ـال  ۀـلأسا  ینهذ  یف  قلطنت  و  هَّللا ! لوسر  نباـی  يدـیس 

نم اهدوقی  هَّللا  لوسر  دـیدج و  نم  ثعبنت  هّلک  مالـسالا  ۀـقالطنا  نیدـلا . ملع  ۀـّمألا و  سأر  و  یفطـصملا ، ۀـیقب  نیـسحلا ، اهمؤی  ۀـقالطنا 
. مالسلا هیلعنیسحلا  هطبس  هتناحیر و  صخشب  دیدج ،

. اهاوس یف  ینعم  مالسالل  فرعی  اهفرعی و ال  عیمجلا  ّلح و  امنیا  اهّثبی  مالسالا  تاءادن  هذه  و 
هیلعنیسح اب  و  دوب . نآ  عورـش  تیاده ، غارچ  مالـسلا  هیلعنیـسح  اب  نآ ، عورـش  دوب  نینچ  نیا  يرآ  ( » 269 (؛»...! لوسرلا ءانبا  عراصم  و 

نآ زا  لابقتسا  نسح  هب  ارم  دنوادخ  و  دومن ، دصق  ارم  وا  هکلب  مدوب ، هدرکن  دصق  ار  نآ  نم  هک  یعورش  دش . عورش  تاجن  یتشک  مالسلا 
ادـص نآ  اسب  هچ  دروخ . مشوگ  هب  نیزح  ییادـص  هک  دوب  يزور  نآ ، و  دـیناسر ... نآ  ياـههبتع  هب  هتفرگ و  ارم  تسد  دـینادرگ و  ّقفوم 

یهّجوت یب  نم  هب  زین  وا  متخادنا ، اههدرپ  نآ  يور  رب  مدوب و  هدرک  رذـگ  هّجوت  یب  نآ  زا  یلو  دوب  هدیـسر  مشوگ  هب  اهراب  زین  نآ  زا  لبق 
ّساوح رعاشم و  مامت  ادـص  نآ  تهج  هب  مدوب . نآ  هیبش  ای  یتولخ  ياج  رد  نم  هک  یلاح  رد  دومن  توعد  دوخ  هب  ارم  راـب  نیا  یلو  درک .

... . مداد رارق  وا  رایتخا  رد  رایتخا  یب  ار  مفطاوع  ساسحا و  مامت  زین  نم  دمآرد و  هزرل  هب  نم 
هک يّدح  هب  ات  دومنیم . تباصا  نم  رب  هظحل  ره  شاهدنکارپ  هلعش  ياههنابز  مطالتم و  جاوما  و  درک ... بذج  دوخ  يوس  هب  ارم  ادص  نآ 

تکرح هب  توص  نآ  اـب  نم  تخاـس . هّجوتم  دوخ  هب  هدرک و  شوگ  رـسارس  ار  مدوجو  ماـمت  دومن و  بوذ  دوخ  دزن  ار  مدوـجو  ياـیربک 
دورف هک  اـجک  ره  و  مدوـمنیم ، ریـس  هلفاـق  نآ  اـب  و  مدـشیم ... بوذ  اـهنآ  رد  هدرک ، یگدـنز  درکیم  لـقن  هـک  یعیاـقو  اـب  مدـمآرد و 

. مدومیپ ار  هار  هتشادرب و  ار  دوخ  ياهماگ  رخآ ، هب  ات  نانآ  لابند  هب  مدمآیم و  دورف  زین  نم  دندمآیم ،
. دوب يرجه  لاس 1402  مارحلا  مّرحم  هام  زا  مهد  زور  رد  یبعک ؛ ارهزلادبع  خیش  يادص  اب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  لتقم  هصق  هعقاو ، نآ 
، دوب تربع  کشا و  اب  هارمه  تلاح  نیا  و  دیزرلیم ، نآ  زا  محراوج  مامت  مدادیم و  شوگ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ياهادن  مامت  هب  نم 
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!... هَّللا لوسر  نبای  يدیس ، ای  کیبل  هک  محراوج ... رد  ییادن  بالقنا و  ایوگ  منوخ ... رد  يزیچ  و 
ار اضف  مامت  هعفد  کی  تخورفارب و  رون  نیا  تسا . هدوب  روتـسم  بوجحم و  لبق  زا  هک  يرون  ایوگ  و  دوب ، ناـیاپیب  ییاـهلاؤس  منهذ  رد 

ناربهر زا  تّما و  گرزب  یفطـصم و  راگدای  هک  ینیـسح  تشاد ، رب  رد  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  هب  ءادـتقا  يوریپ و  هک  یـشزورف  تفاکش .
. دوب نید 

هیلعنیسح شطبس  هناحیر و  صخش  طّسوت  هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  تخیگنارب و  ون  زا  هک  انعم  مامت  هب  مالسا  زا  یشزورف 
. دومن يربهر  ون  زا  مالسلا 

هتخانـش نآ  زج  هب  ییانعم  مالـسا  يارب  و  دنـسانشیم ! ار  اهنآ  همه  دوشیم و  هدنکارپ  دـیآ  دورف  اجک  ره  هک  تسا  مالـسا  ياهادـن  نیا 
. دوشیمن

!...«. ادخ لوسر  نادنزرف  ندروخ  نیمز  رب  ياهناکم  يرآ ،

یبرغم ینیسح  سیردا  داتسا   - 3

؟ اهتدمتعا بتکلا  ّيا  کعّیـش و  يذلا  نم  ًاموی : نیبرقملا  دحا  یل  لاق  : » دسیونیم مالـسلا » هیلعنیـسحلا  ینعّیـش  دـقل   » دوخ باتک  رد  وا 
. يرخألا حاحصلا  يراخبلا و  حیحص  ینعّیش  دقف  بتکلا  نع  اّما  و  ۀمیلألا . هتاسأم  نیسحلا و  يّدج  ّهناف  ینعّیش ، نمل  ۀبسنلاب  اّما  هل : تلق 

یتلا ۀّمألا  ّنا  کتیُغب ! دجتـس  كاذ  ذا  ًایلم ... اهدـنع  تفقو  ّالا  ۀـناطر  هتیـصحا و ال  ّالا  ًاضقانت  عدـت  اهأرقا و ال  هل : تلق  کلذ ؟ فیک  لاق :
، دئاسلا رکفلا  حلاصل  ثادحألا  هذه  لّووأ  نا  یننکمی  و ال  ًاقلطم ، اهب  ۀقثلا  یننکمی  نیرهاطلا ال  هلها  تبـس  مالـسلا و  هیلعنیـسحلا  ِتلتق 

مهب یـصوا  نم  فرـشا  ءامد  یه  اّمنا  ۀـّیرهن ، هایم  تسیل  تلاس  یتلا  ءامدـلا  هذـه  یعیبطلا . ءاـملاب  رهاـطلا  مدـلا  لـیوأت  عیطتـسا  ـال  اـملثم 
قَُری مل  مالسلا  هیلعنیسحلا  مد  ّناب  ینوعنقی  نل  مّهناف  اولاق  امهم  و  اهسفن ، یف  ۀقثلا  ۀمألا  ینتدقفأ  ۀمألا ، هذه  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلصّیبنلا 
هیلع هللا  یلصلوسرلا  ءانبا  عرت  مل  یتلا  ۀمالا  ًانسح . ًالماعت  مهعم  ۀعامجلا  ۀنسلا و  ۀمئا  لماعت  ناک  و  ۀیمالسالا ، ۀمألا  اومکح  نیملـسم  دیب 

ّنا لق : مالسلا و  مهیلعتیبلا  لها  لتق  یف  اودهتجا  لوألا  دهعلا  یف  نیملسملا  ّنا  لق : تئش . ام  لق  هدعب ، هتّنس  عرت  نا  نکمی  هدعب ال  هلآو 
طیحملا نم  نیملسملا  نم  دحاو  عیطتسی  له  نکل  یمالسالا ، خیراتلا  یف  اهل  ۀقیقح  ۀلیخد و ال  ۀعیشلا  بتک  یف  تدرو  یتلا  راکفألا  هذه 

حیرش نم  ۀیمـسر  يوتفب  ۀیواعم و  نب  دیزی  نینمؤملاریما  نم  رمأب  ًامولظم  ًادیهـش  تمَی  مل  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  ّنا  یعّدی  نا  طیحملا  یلا 
ثدح وه  مالسالا  خیرات  یف  هعون  نم  دیرف  ثدح  رثإ  یلع  ۀماعلا و  رکف  اهیف  عرعرت  ۀعیب  یف  دقاحلا ، يومألا  شیجلا  فویـس  یـضاقلا و 

ّنال کلذ ؛ عیطتـسی  دحا  الف  اّلک ، فلا  اّلک و  نیملـسملا ... یلع  ًابـصغ  ۀیواعم  نب  دیزی  بصُنی  ثیح  ضوضع ، کُلم  یلا  ۀفالخلا  لیوحت 
هعیش ار  وت  یسک  هچ  تفگ : نم  هب  مناکیدزن  زا  رفن  کی  ( » 270 (؛» نودسفملا هرک  ول  نیفعضتسملا و  ایاضقل  ًانیما  یقبی  نا  ّالا  یبأ  خیراتلا 

نآ میوگب : دیاب  دومن  هعیش  ارم  یسک  هچ  هک  لاؤس  نیا  هب  تبـسن  اّما  متفگ : وا  باوج  رد  نم  يدومن ؟ دامتعا  ییاهباتک  هچ  هب  و  دومن ،
هراب نیا  رد  یباتک  هچ  هب  هک  لاؤس  نیا  هب  تبـسن  اـّما  و  داـتفا . قاـفتا  وا  رب  هک  دوب  يراوگاـن  هعجاـف  مالـسلا و  هیلعنیـسح  مّدـج  صخش 

هب تسا ؟ نکمم  هنوگچ  نیا  درک : لاؤس  وا  دندومن . هعیش  تنس ، لها  رگید  حاحـص  يراخب و  حیحـص  ارم  هک  میوگب  دیاب  مدرک ، دامتعا 
نآ رد  هک  نآ  زج  رذگم  یمالک  زا  زین  و  ییامن . هرامـش  ار  اهنآ  هک  نآ  زج  رذـگم  نآ  تاضقانت  زا  و  نک ، هعلاطم  ار  حاحـص  متفگ : وا 

. دیسر یهاوخ  دوخ  يوزرآ  هب  ماگنه  نیا  رد  ییامن ... لّمأت 
زگره و  تسین . دامتعا  لباق  زگره  درب  تراسا  هب  ار  وا  نیرهاـط  تیب  لـها  دـناسر و  لـتق  هب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  یتّما  متح  روط  هب 
یعیبط بآ  اـب  ار  كاـپ  نوخ  مناوتیمن  نم  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک ، هیجوت  ار  ثداوح  نیا  اـت  درادـن  ناـکما  بّصعت  یب  دازآ و  رکف  يارب 

رب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوب  یناسک  نیرتفیرـش  ياهنوخ  هکلب  دوبن ، رهن  ياهبآ  دـش  يراج  هک  ییاهنوخ  نیا  میامن . لیوأت 
عناق ارم  دنناوتیمن  دنیوگب  هچ  ره  و  دنهدب ، تسد  زا  ار  ناشرابتعا  هک  دندش  ثعاب  دوخ  تّما  نیا  دوب . هدومن  ّتیـصو  تّما  نیا  رد  نانآ 
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لها ياملع  دناهدرکیم و  ینارمکح  یمالسا  تّما  رب  هک  دش  هتخیر  نیمز  رب  يدارفا  تسد  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  نوخ  هنوگچ  هک  دننک 
! دنتشاد یبوخ  راتفر  نانآ  اب  تعامج  تنس و 

رد یهاوخیم  هچ  ره  دـنک ، وا  زا  دـعب  ار  شتّنـس  تاعارم  دـناوتیمن  زگره  درادـن  وا  زا  دـعب  ار  شربمایپ  نادـنزرف  لاح  تیاعر  هک  یتّما 
بتک رد  هک  راکفا  نیا  وگب : و  دندرک ! داهتجا  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  نتـشک  رد  لّوا  دـهع  رد  ناناملـسم  هک  وگب  وگب ، لمع  نیا  هیجوت 

نآ ات  سونایقا  فرط  نیا  زا  ناناملـسم  زا  رفن  کی  ایآ  یلو  درادن ، یتقیقح  مالـسا  خـیرات  رد  تسا و  یگتخاس  یگمه  دراد  دوجو  هعیش 
یـضاق و حیرـش  زا  یمـسر  ياوتف  هب  هیواعم و  نب  دیزی  رما  هب  هنامولظم  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  دـنک  راکنا  دـناوتیم  سونایقا  فرط 
رد دوخ  عون  زا  درف  هب  رصحنم  ياهثداح  یپ  رد  هدرک و  دشر  هماع  رکف  نآ  رد  هک  ياهعماج  دش  هتشک  زوتهنیک  يوما  رکشل  ياهریـشمش 

روط هب  هیواعم  نب  دیزی  نآ  زا  دعب  هک  دوب . تنطلس  یهاشداپ و  هب  تفالخ  لیوحت  زا  ترابع  هک  ياهثداح  تسویپ ، عوقو  هب  مالسا  خیرات 
... دش بوصنم  ناناملسم  رب  هنابصاغ 

تبـسن هک  تسا  نآ  خیرات  ّتنـس  اریز  دیامن ؛ هیجوت  ای  راکنا  ار  عوضوم  نیا  هک  درادن  ناوت  تأرج و  سک  چـیه  زگره ... رازه  و  زگره ،
.« دنشاب هتشاد  تهارک  نیدسفم  هچرگ  دنکن ، یهاتوک  هدش  دراو  نیفعضتسم  رب  هک  ییایاضق  عیاقو و  هب 

و ۀطلسلا ، یلع  مثاجلا  يومألا  نایکلا  ّدض  ةروثلل  اهکّرحی  و  اهدومج ، نم  ۀمألا  لشتنی  نا  دیری  مالسلا  هیلعنیسحلا  ناک  : » دیوگیم زین  وا 
ماما تساوخ  ( » 271 (؛» نولذخی اولازام  هتیـضق و  اولذخ  نیذلا  موقلا  سوفن  یف  َثدُحیل  قاُری ؛ فیرـش  مد  نم  ّدـبال  و  ۀیحـضت ، نم  ّدـبال 

هدز هیکت  هطلـس  رب  هک  يوما  نایک  ّدض  رب  یبالقنا  يارب  ار  وا  دـناهرب و  هدرک  ادـیپ  هک  يدومج  زا  ار  تّما  ات  دوب  نیا  مالـسلا  هیلعنیـسح 
سوفن رد  ار  یبالقنا  ات  دوش ، هتخیر  هک  دوب  ینوخ  هب  جاـیتحا  و  تشاد ، يراکادـف  یناـشفناج و  هب  جاـیتحا  راـک  نیا  و  دـیامن . کـیرحت 

...«. دروآ دیدپ  مدرم 
لذُخ دقل  اهلالذا ... دـیزی و  نود  لوحی  و  اهتحلـصم ، ۀـمألا و  ۀـمارک  یلع  صرحی  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  مامالا  ناک  : » دـنکیم هفاضا  يو 

دوب نانآ  تحلصم  تما و  تمارک  رب  صیرح  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ( » 272 (؛» هرصنی نم  یلا  ۀجاحلا  ّسما  یف  وه  مالسلا و  هیلعنیسحلا 
ار وا  ات  تشاد  یناسک  هب  دیدش  جایتحا  هک  یلاح  رد  دش  راوخ  مالسلا  هیلعنیسح  يرآ  داتـسیایم ... وا  ياهیهارمگ  دیزی و  لباقم  رد  و 

«. دننک يرای 
هعیش ارم  مالسلا  هیلعنیسح  مالـسلا » هیلعنیـسحلا  ینعّیـش  دقل   » هکدسریم هجیتن  نیا  هب  راصتخا  تروص  هب  اروشاع  هعقاو  نییبت  زا  دعب  وا 
ۀکرح ّلک  یف  نازحألاب  ینیّنُمی  یتاسادق ، سدقا  یف  كّرحتی  هادـص  لازی  يذـلا ال  دهـشملا  ّهنا  يرمعل ، و  دـیوگیم ...« : سپـس  و  دومن .
ۀطقن ْتأدـب  انه  نم  و  يرکف ، یـسفن و  یف  ءالبرک  تماق  یتح  ۀـیواسأملا  اهلیـصافتب  ءـالبرک  ۀـحبذم  ةءارق  نم  تصلخ  نا  اـم  اـهکّرحتأ .

... یلقع یحور و  لخاد  مالسلا  هیلعنیسحلا  ةروث  ۀثوروملا ، یتامّلسم  یمیهافم و  لک  یلع  ةروثلا  ةروثلا ،
، يوطالبلا خیراتلا  یلع  رصتنا  لب و  فیسلا ، یلع  مدلا  رـصتنا  مدلاب و  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  ءاج  و  فیـسلاب ، ۀفوکلا  ماشلا و  لها  ءاج  دقل 

. فیرحتلا مَلُظ  هّطغت  مل  ًارون  مالسلا  هیلعنیسحلا  ناکف 
اّننا ّالا  هتاناعم ، ّلک  مْهتَْـسنَأ  دق  همیعن  نم  ةرطق  ّنا  و  ّقح ، یلع  یـضم  دق  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  مامالا  ّنا  ملعن  ةاسأملا و  هذـه  یعنن  نحن  و 

يدتقی عرولا  نم  جذامن  ةوسا و  مهل و  ةودـق  هیلذاخ  مهراصنا و  مالـسلا و  هیلعنیـسحلا  یلتاق  نم  اوذـختا  نیذـلا  نیلّفغملا  کئلوا  یکبن 
سأر زارتحا  یف  اوکرتشا  نیذلا  کئلوا  نیب  نم  تناک  ۀیخیرات  تایصخشل  ًاحدم  تفزُع  یتلا  ریمازملا  تعُرق و  یتلا  لوبطلا  رثکا  ام  و  اهب .

! ۀّسخب هعاتم  بهن  مالسلا و  هیلعنیسحلا 
مهانمأ يذلا  ماطحلا  یف  ًاعمط  ّالا  هولتقام  و  نیملسملا ، برعلا و  دیس  مهریما و  نم  ریخ  ّهنا  نوملعی  مه  مالـسلا و  هیلعنیـسحلا  اولتق  نیذلا 

؟ ماطحلا سفن  نع  ًاثحب  ثیداحألا  قالتخا  مالسالا و  فیرحت  یلع  نیرداق  اوسیلا  دیزی ، هب 
یلع باسنت  یه  و  ۀطیبعلا ، هئامدب  ینعّیش  مالسلا ، مهیلعتیبلا  لها  وه و  اهدهاش  یتلا  ةاسأملا  لالخ  نم  مالسلا  هیلعنیسحلا  ینعّیـش  دقل 
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بلقلا تلق و  ۀقیقر ، ۀنیزح و  ۀعمد  ینیع  نم  تبکسنا  دق  تیدان و  اهموی  ءاسنلا . حاون  لافطألا و  خارصبو  فوفطلا  ضراب  رفـصألا  لمرلا 
: نازحألا هقّزمت 

نوجشلا  ایند  کبابر  یثرَی  و 
اسرلا ضیف  حاونلا و  عمد  و 

 - هارا تلزاـم  و  نیرغاـص ، خـیراتلا  ةربقم  اولخدـیل  ریماـسملاب  مهـشوعن  اّوقد  مهروبق و  اورفح  نا  يوس  هتومب  ءادـعألا  عنـص  ءیـش  ّيا  و 
؛ رطعلا ّیکزلا  همدب  ةایحلا  رّون  دقل  خیراتلا ، نیع  یف  ًاریبک  هَّللادبعابا - 

سومشلا  ْضمَوک  ًاقیرب  تعطس 
ءامسلا قربک  كانس  عاش  و 

عبرت دق  اهیدل  هافلا  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  و  یـسافنا ، یلا  یـسافنا  دوعت  مث  ًادیعب ، ۀبذجلا  ینذـخأت  یتح  ءالبرک  لیـصافت  نع  أرقأ  نإ  ام  و 
. ةرهاطلا هئامدب 

یف هسفن و  یف  ًاعقو  ۀیخیراتلا  ۀـمیرجلل  يری  نم ال  ینمهفی  دـق ال  ینمهفَی و  نم  كانه  کلت  یف  و  ًامیظع . ًازوف  زوفأف  هعم ، تنک  ینتیلایف 
. اهقحلت یتلا  ثادحألا  تابّرجم 

فهرم بیدا  ۀـبذج  وا  بلقلا ، قیقر  یفوص  ۀـبذج  اـهیلا  بذـجُأ  ـال  فیکف  مالـسالا ، یلا  ۀـقیقحلا ، یلا  خـیراتلا ، یلا  یلخدـم  ءـالبرکف 
ّدض ۀیخیراتلا  ۀمیرجلا  فورظ  مالـسلا و  مهیلعتیبلا  لآ  ةاناعم  لمجم  نع  یمالک  اهب  یهنُأ  نا  تدرا  یتلا  ۀّطحملا  یه  کلت  و  روعـشلا ،

تاسدقم نیرتسّدقم  رد  وا  دایرف  هشیمه  هک  تسا  یـسک  دهـشم  نیا  دـنگوس ! مدوخ  ناج  هب  ( »... 273 (؛» هلآو هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  لسن 
. تسا هدومن  نوزحم  ارم  متاکرح  تالاح و  مامت  رد  و  تسا . تکرح  رد  هدمآرد و  ادص  هب  نم 

بالقنا هطقن  اج  نیا  زا  و  دومن . مایق  مرکف  سفن و  رد  البرک  هک  نآ  زج  متفاین  یصالخ  شهاکناج  لیصافت  اب  البرک  راتشک  تئارق  زا  نم 
لخاد مالـسلا  هیلعنیـسح  بالقنا  يرآ ، ناگتـشذگ ، زا  نم  يارب  هتـشاذگ  ثرا  هب  تامّلـسم  میهافم و  مامت  ّدض  رب  یبالقنا  دـش ، عورش 

... . ملقع حور و 
فارحنا خیرات  رب  هکلب  دش ، زوریپ  ریشمش  رب  نوخ  و  دمآ ، دوخ  نوخ  اب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  یلو  دندمآ ، ریـشمش  اب  هفوک  ماش و  لها 

یمارگ ار  هعجاف  تبیـصم و  نیا  ام  دیناشوپ . دـهاوخن  ار  وا  فیرحت ، ياهیکیرات  هک  تسا  يرون  مالـسلا  هیلعنیـسح  اذـل  تشگ ، زوریپ 
، درپس خیرات  یشومارف  هتوب  هب  ار  نانآ  مامت  وا  نوخ  زا  ياهرطق  اهنت  دش و  هتشک  قح  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  مینادیم  میرادیم و 
زا ياهنومن  و  هداد ، رارق  دوخ  ربهر  وگلا و  ار  وا  راصنا  مالسلا و  هیلعنیـسح  ناگدننکراوخ  نالتاق و  هک  مییرگیم  یلفاغ  دارفا  رب  ام  یلو 

ناشریما زا  وا  دنتسنادیم  هک  یلاح  رد  دندناسر  تداهش  هب  ار  مالسلا  هیلعنیسح  هک  یناسک  دنیامنیم ... ادتقا  نانآ  هب  دناهتشادنپ و  عرو 
هداد نانآ  هب  ار  شتراشب  دیزی  هک  ییایاده  رطاخ  هب  زج  دنتشکن  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  نانآ  تسا . ناناملـسم  برع و  دّیـس  وا  تسا ، رتهب 

؟ دنتشادن دیزی  يایاده  هب  ندیسر  تهج  هب  ار  ثیداحا  لعج  مالسا و  فیرحت  رب  تردق  نانآ  ایآ  دوب .
ياهنوخ اب  ارم  دومن . هعیـش  دـندش ، التبم  نآ  هب  شتیب  لـها  وا و  هک  یتبیـصم  نیا  يـالهبال  زا  ارم  هک  دوب  مالـسلا  هیلعنیـسح  نیا  يرآ ،

يادـص اب  ارم  وا  تخیر . نیمز  رب  البرک )  ) فط نیمزرـس  رد  درز  ياـههزیر  گنـس  يور  رب  هک  ياهزاـت  ياـهنوخ  دومن . هعیـش  شاهزاـت 
بلق ّتقر  نزح و  اب  هارمه  یکـشا  مناگدـید  زا  هک  یلاح  رد  مدروآرب  داـیرف  زور  نآ  داـی  هب  نم  دومن . هعیـش  ناـنز  ياـههحون  لاـفطا و 

: متفگ دومنیم  هراپ  ار  نآ  اههودنا  هک  یبلق  اب  و  دوب . يراج 
نوجّسلا  ایند  کبابر  یثرَی  و 

امدلا ضیف  حاونلا و  عمد  و 
شـشوج رد  شنوخ  نازیر و  شاهنارگ  هحون  ِکشا  هک  یلاـح  رد  تسا  نمؤم  نادـنز  هک  ییاـیند  زا  وت  باـبر  دـنکیم  ییارـس  هیثرم  «و 
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«. دشابیم
اب ات  دندرک  دروخ  دـگل  اب  ار  دوخ  ياهشعن  هدـنک و  ار  دوخ  ياهروگ  هک  نآ  زج  دـندرک ، هچ  وا  نانمـشد  مالـسلا  هیلعنیـسح  گرم  اب 

كاپ نوخ  هب  یگدنز  تایح  منیبیم . گرزب  خیرات  مشچ  رد  ار  وت  هشیمه  نم  هَّللادبعابا ! يا  دنوش . نفد  خیرات  هربقم  رد  ّتلذ  يراوخ و 
. دش ینارون  وت  رّطعم  و 

سومشلا  ِْضمَوک  ًاقیرب  َتعطس 
امسلا ربک  كانس  َعاش  و 

«. تفرگارف ار  نامسآ  هدرتسگ  هنهپ  وت  رون  عاعش  اهدیشروخ و  كدنا  عاعش  ربارب  رد  دش  عطاس  وت  رون  »
نیـسح دیآ و  یمرد  شپت  هب  میاهسفن  هاگ  نآ  دربیم ، دوخ  يوس  هب  ارم  ياهبذـج  رود  زا  منکیم  تئارق  ار  البرک  لیـصافت  هاگ  ره  نم 

هبذـج و نآ  رد  و  متـشگیم .! لئان  میظع  زوف  هب  مدوب و  وا  اب  نم  شاک  يا  تسا . رو  هطوغ  شکاپ  نوخ  هب  هک  مباییم  دوخ  راـنک  رد  ار 
نم هچ  نآ  هک  دشاب  یـسک  تسا  نکمم  و  دـمهفیم ، مدـیمهف  نم  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  یـسک  اج  نآ  رد  يرآ  مدـشیم .! وحم  شـشک 

... دراذگن يرثا  وا  سفن  رد  یخیرات  میظع  هعقاو  نآ  دمهفن و  مدیمهف 
بلقلا قیقر  یفوص  هبذج  دننامه  هنوگچ  تسا . مالـسا  هب  دورو  تقیقح و  هب  دورو  تسا ، خـیرات  هب  نم  دورو  نامز  ّلحم و  البرک  يرآ ،

نآ رب  هک  تسا  ياهعقاو  نیا  يرآ  مدرگن . یناف  تسا  هدمآ  ناجیه  هب  شروعـش  هک  یبیدا  هبذج  دـننامه  ای  موشن ، بذـج  تقیقح  نیا  هب 
متفگ نخس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  لسن  ّدض  رب  خیرات  مرج  مالسلا و  مهیلعتیب  لآ  بیاصم  زا  لامجا  رصتخم و  روط  هب  مدمآ و  دورف 

.« مناسر نایاپ  هب  ار  ممالک  مهاوخیم  نآلا  و 

یسنوت یناجیت  دمحم  رتکد   - 4

مالـسلا هیلعنیـسحلا  اندّیـس  ۀـنحم  انـشع  كانه  و  ءالبرک ، یلا  انرفاس  معنم و  یقیدـص  ءاج  : » دـسیونیم تیدـها » ّمث   » دوخ باتک  رد  وا 
تاشارفلاک و هحیرـض  لوح  نوّصارتی  نومحازتی و  سانلاف  تمی ، مل  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  اندیـس  ّناب  ذئتقو  تملع  و  هتعیـش ، اهـشیعیامک 

. نآلا دهشتسا  مالسلا  هیلعنیسحلا  ّناکف  ًالیثم ، دهشا  مل  ۀفهل  ۀقرحب و  نوکبی 
هسفن و کسمی  نا  مهل  عماسلا  داـکی  ـال  بیحن و  حاون و  یف  ءـالبرک  ۀـثداحل  مهدرـسب  ساـنلا  روعـش  نوریثی  كاـنه  ءاـبطخلا  تعمـس  و 

. راهنی یتح  کسامتی 
تنک ّیناک  و  مویلا ، کلذ  لبق  اهفرعا  تنک  ام  ةریبک  ۀیسفن  ۀحارب  تسـسحا  ۀتوبکم و  تناک  اّهنأک  اهنانع و  یـسفنل  تقلطا  تیکب و  دقف 

. مهحاوراب هنودفی  نیذلا  هعابتا  هباحصا و  یلا  ةأجف  تبلقنا  مالسلا و  هیلعنیسحلا  ءادعا  فوفص  یف 
و ۀفعسلاک ، شعتری  ۀکرعملا  یف  فقو  هّنکل  مالسلا و  هیلعنیسحلا  لاتقب  نیفّلکملا  ةداقلا  دحا  وه  ّرحلا و  ۀصق  ضرعتـسی  بیطخلا  ناک  و 

یلا قلطنا  هداوج و  زمه  مث  رانلا . ۀّنجلا و  نیب  یسفن  ّریخا  ینّنکل  و  هَّللاو ، ال  ّرحلا : هباجا  توملا ؟ نم  تنا  فئاخا  هباحصا : ضعب  هلأس  اّمل 
هلآو  هیلع  هللا  یلص  ؟ هَّللا لوسر  نبای  ۀبوت  نم  له  ًالئاق : مالسلا  هیلعنیسحلا 

نبای ۀبوت  نم  له  مالـسلا : هیلعنیـسحلا  نم  بلطا  و  ّرحلا ، رود  لّثمأ  ّینأک  و  ًایکاب ، ضرألا  یلع  تطقـس  نا  اذه  عامـسدنع  کلامتا  ملو 
. هَّللا لوسر  نبای  ینحماس  هَّللا ؟ لوسر 

، ًایکاب ًاقناعم ، ّیلع  ّبکنا  یحایص و  یقیدص  عمـس  کلذ  دنع  بیحنلا . ءاکبلاب و  سانلا  تاوصا  تعفترا  و  ًارثؤم ، بیطخلا  توص  ناک  و 
و یقیقحلا ، ءاکبلا  اهیف  تفرع  تاظحل  قئاقد و  تناـک  نیـسح . اـی  نیـسح ، اـی  دّدری : وه  اهدـلو و  مـألا  ّمضت  اـمک  هردـص ، یلا  ینّمـض  و 
رد میدرک و  ترفاسم  البرک  هب  مه  اب  دـمآ و  معنم  متـسود  ( »... 274 (؛» لخادلا نم  يدسج  ّلک  یبلق و  تلسغ  یعومد  ّنأک  تسـسحا و 

ماحدزا مدرم  تسا . هدرمن  مالسلا  هیلعنیسح  ترضح  هک  مدیمهف  هزات  مدرب و  یپ  نایعیش -  دننام  نیسح -  نامرورس  تبیـصم  هب  اج  نآ 
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یباتیب دندرکیم و  هیرگ  مدوب ، هدیدن  زگره  شریظن  هک  يزادگ  زوس و  اب  دندیخرچیم و  راوهناورپ  شهاگمارآ  درگادرگ  دـندرکیم و 
البرک هعجاف  ندرک  وگزاب  اب  هک  مدینشیم  ار  نانارنخس  و  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  نونکامه  ییوگ  هک  دندومنیم 

دونشب و ار  ناتساد  نیا  دناوتیمن  ياهدنونـش  چیه  دنتـشادیم و  او  گوس  نویـش و  هلان و  هب  ار  نانآ  دنتخیگنایمرب و  ار  مدرم  تاساسحا 
، دوب هدنام  میولگ  رد  هّصغ  اهلاس  ییوگ  هک  متسیرگ  ردق  نآ  متسیرگ و  متسیرگ و  مه  نم  دوریم . لاح  زا  رایتخایب  هکلب  دنک ، لمحت 

. دوشیم رجفنم  نونکا  و 
مالسلا هیلعنیسح  نانمشد  فص  رد  ییوگ  وت  مدوب . هدیدن  يزیچ  نانچ  زور  نآ  زا  شیپ  هک  مدرک  یشمارآ  ساسحا  نویـش ، نآ  زا  سپ 

، دـندرک شراثن  ار  دوخ  ناج  هک  ترـضح  نآ  ناوریپ  ناراـی و  هورگ  رد  مدوب و  هدـش  بلقنم  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  رد  نونکا  ماهدوب و 
هب هک  دوب  فلاخم  هاپس  نارس  زا  یکی  ّرح  درکیم . یـسررب  ار  ّرح  ناتـساد  نارنخـس ، تاظحل ، نامه  رد  هک  بلاج  هچ  و  متفرگیم . رارق 

هدش هچ  ار  وت  هک  دندرک  لاؤس  وا  زا  شباحصا  یتقو  دیزرل و  دوخ  رب  دربن  نادیم  رد  هرابکی  یلو  دوب ، هدمآ  مالسلا  هیلعنیـسح  اب  گنج 
هک منیبیم  ّریخم  ار  دوخ  یلو  مرادن  یـساره  گرم  زا  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : خساپ  رد  وا  یـسارهیم ؟ گرم  زا  هک  دنکن  تسا ؟

ناـنکهیرگ تفاتـش و  وا  رادـید  هب  داد و  تکرح  مالـسلا  هیلعنیـسح  يوـس  هب  ار  دوـخ  بسا  ناـهگان  وا  ار . خزود  اـی  منیزگرب  ار  تشهب 
.»؟ تسه میارب  هبوت  هار  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » درک ضرع 

مدرکیم و هدایپ  ار  رح  شقن  ایوگ  و  مدنکفا ، نیمز  رب  ار  دوخ  نانکنویش  مروایب و  تقاط  متسناوتن  رگید  هک  دوب  هظحل  نیمه  رد  تسرد 
«. شخبب ارم  رذـگرد و  نم  زا  هَّللا ! لوسر  نبای  تسه ؟ میارب  ياهبوت  ایآ  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يا   » هک متـساوخیم  مالـسلا  هیلعنیـسح  زا 
ارم هیرگ  اب  دینش ، ار  مدایرف  يادص  هک  متسود  دش . دنلب  مدرم  نویش  هیرگ و  هک  دوب  هتـشاذگ  ناگدنونـش  رد  يریثأت  نانچ  ظعاو  يادص 
دوب یتاظحل  نیـسح .»! ای  نیـسح ! ای  : » درکیم رارکت  دریگیم و  ربرد  ار  شدـنزرف  يردام  هک  هنوگنامه  درک . هقناعم  تفرگ و  لـغب  رد 

نورد زا  ار  مندب  مامت  دنهدیم و  وش  تسش و  ار  مبلق  میاهکشا  هک  مدرکیم  ساسحا  و  مدوب ، هدرک  كرد  ار  یعقاو  هیرگ  نانآ  رد  هک 
.« دننکیم ریهطت 

ینیسح رجاه  مناخ   - 5

ولج مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  قشع  اب  نم  : » دیوگیم شندش  ناملـسم  تلع  هرابرد  هدوب  اکیرمآ  ياینیجریو  یلاها  زا  یحیـسم و  هک  وا 
میراد يوبن  ثیدح  رد  مدیدیم . هصالخ  ناشیا  رد  ار  قیاقح  مامت  نوچ  مدرک  باختنا  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  مدش . ناملـسم  متفر و 
ناشیا رد  مالـسا  نید  مامت  عقاو  رد  ینعی  تسا ؛ نم  زا  نیـسح  متـسه و  نیـسح  زا  نم  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  هک 

(275 ...«.) درک لح  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  هقالع  اب  ناوتیم  ار  تالکشم  مامت  هک  تسا  نیا  مروظنم  دوشیم . هصالخ 

یندرا بوقعی  نیسح  دمحا   - 6

حیرـض ترایز  نم  ياههمانرب  هلمج  زا  : » دـیوگیم دوب  هدـمآ  ناریا  هب  هللا  همحرینیمخ  ماما  تافو  درگلاس  تبـسانم  هب  يرفـس  رد  هک  وا 
رفن نویلیم  هس  زا  رتمک  هک  ّتیعمج  زا  یهوبنا  اب  متفر و  وا  حیرض  ترایز  هب  زور  نآ  حبص  دوب . وا  تافو  درگلاس  تبسانم  هب  ینیمخ  ماما 

مه اب  هدرک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياـهتسد  هتفرگ و  لـغب  رد  ياهقلح  دـننامه  ار  وا  حیرـض  هک  مدـش  هجاوم  دوبن  نز  درم و 
نانآ تفگ : وا  دیوگیم ؟ هچ  ّتیعمج  نیا  هک  نک  همجرت  قیقد  روط  هب  نم  يارب  متفگ : دوخ  مجرتم  هب  دـنهدیم . یـسراف  هب  ییاهراعش 

!. ماما يا  میتسه  وت  اب  ام  دندراذگ ، اهنت  ار  دوخ  ماما  هک  میتسین  یصاخشا  دننامه  ام  دنیوگیم :
!! تسا مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نامه  دنک  هلتاقم  وا  اب  تفالخ  رکشل  ات  دنتـشاذگ  اهنت  ار  وا  هک  یماما  مدیمهف  و  مدش ، رجفنم  هیرگ  زا  نم 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


زا مدرم  ندرک  علّطم  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  و  میآرب . البرک  هعقاو  اب  هطبار  رد  یفیلأت  رکف  هب  هک  درک  روطخ  مبلق  نهذ و  هب  زور  نآ  رد 
یناگیاب بلاطم و  عمج  ندناوخ و  هب  عورش  مدرک و  رذن  عوضوم  نیا  يارب  ار  متقو  زا  یشخب  اذل  و  دراد . ترورـض  البرک  هعقاو  تایئزج 

... . منزب فیلأت  هب  تسد  هنیمز  نیا  رد  هجیتن  رد  ات  مدومن  اهنآ  ندرک 
هک یتاقافتا  زا  مدوب . نوزحم  رتشیب  مایا  همه  زا  قلطم  روط  هب  هک  دوب  ییاهتیعقوم  مدوب ، هراب  نیا  رد  مباتک  فیلأت  لوغـشم  هک  یماـگنه 

البرک هعقاو  فـلتخم  ياـهشخب  رب  هک  تسا  یناـسنا  هـچ  و  متـسیرگیم . زور  لوـط  رد  داـیز  تاـعفد  هـب  و  مدـشیم ، ّرثأـتم  دوـب  هداـتفا 
(276 ...«.) دیرگن

. تسا هدرک  فیلأت  بهذم  نیا  زا  عافد  رد  ییاهباتک  عّیشت  باختنا  زا  دعب  هک  تسا  ینیرصبتسم  هلمج  زا  وا 

هتاّحش نسح  دمحم  رتکد  همالع   - 7

رد هدرب و  هقرف  نیا  تیناّقح  هب  یپ  هیماـما ، هعیـش  اـب  هطبار  رد  ناوارف  تاـعلاطم  زا  سپ  زین  تسا  رهزـالا  هاگـشناد  قباـس  دـیتاسا  زا  هک  وا 
یمامت زا  هک  دش  ببـس  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  نم  قشع  : » دـیوگیم زاوها  مدرم  يارب  دوخ  ینارنخـس  رد  تشاد  ناریا  هب  هک  يرفس 

«. مرادرب تسد  متشاد  هک  ییاهّتیعقوم 
ای تفای  ناوتیم  قرـش  رد  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  دـننک : لاؤس  نم  زا  رگا  : » دـیوگیم شنانخـس  زا  يرگید  تمـسق  رد  نینچمه  وا 

هیلعنیـسح ماما  تحاس  هب  فّرـشت  قیفوت  دنوادخ  و  دید . نم  بلق  رد  ناوتیم  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  مهدیم  باوج  نم  برغ ؟
(277 «.) تسا هداد  نم  هب  ار  مالسلا 

تنس لها  هشیدنا  رد  اروشاع  هعقاو 

داقع دومحم  سابع   - 1

دینک رواب  : » دیوگیم مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هرابرد  دیآیم  باسح  هب  برع  مان  هب  ناگدنسیون  زا  رـصم و  رد  برع  تایبدا  داتـسا  هک  وا 
(278 «.) دروآ يور  مالسلا  هیلعنیسح  دننامه  يراک  هب  دناوتب  هک  تسا  هدیسرن  مه  هب  يدنزرف  ار  مدآ  زونه 
(279 «.) دناهدیدیم یناسنا  فطاوع  ظفاح  اهنت  يراگتسر و  هیام  اتکی  ار  وا  ناناملسم  همه  : » دیوگیم زین  وا 

هدهاشم يارب  نیملسم  ریغ  دنیآیم و  نآ  ترایز  هب  يروآ  دای  تربع و  يارب  ناناملسم  هک  تسا  یمرح  البرک  نیمزرس  : » دیوگیم زین  وا 
زا یبیـصن  دوخ  عون  يارب  هک  داد  رارق  یناـسنا  ره  هاـگ  تراـیز  ار  نآ  دـیاب  دوش  ادا  نیمزرـس  نیا  ّقح  هک  دـشاب  اـنب  رگا  یلو  دـیدزاب ، و 

تبقنم تلیـضف و  ياراد  نینچ  نیا  البرک  دـننام  هب  نیمز  زا  ياهعطق  هک  میرادـن  دای  هب  ام  اریز  تسا ، لـئاق  تلیـضف  زا  ياهرهب  تسادـق و 
(280 «.) تسا هدش  نیجع  نورقم و  مالسلا  هیلعنیسح  هاگلزنم  البرک و  مسا  اب  نیمزرس  نیا  هک  نآ  تهج  هب  رگم  تسین  نیا  دشاب .

هدبع دمحم  خیش   - 2

اریز دوب ؛ بجاو  دیزی  دض  رب  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  مایق  : » دسیونیم مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  مایق  هرابرد  تسا  يرـصم  هدنـسیون  هک  وا 
رب دشاب  هدرک  لیطعت  ار  تاروتسد  نآ  راک  متس  تموکح  هتشاد و  دوجو  مالسا  تاروتـسد  ندرک  هدایپ  يارب  لدع  تموکح  هک  یماگنه 

مالـسلا هیلعنیـسح  ماما  مایق  تهج  نیا  زا  دننک . رانکرب  راک  زا  ار  راکمتـس  هدرک و  کمک  لدع  تموکح  هب  تسا  بجاو  نیملـسم  همه 
هک هیواـعم  نب  دـیزی  ینعی  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  نیملـسم  روما  هک  متـس  ملظ و  ياوـشیپ  ّدـض  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دـنزرف 

(281 «.) دوب وا  یتّمه  دنلب  زا  بجاو و  دنک ، راوخ  ار  شناراک  کمک  وا و  دنوادخ 
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يواطنط خیش   - 3

ادخ هار  رد  يراکادـف  هب  ار  ناگدازآ  قشع  ینیـسح ، ناتـساد  : » دـیوگیم اروشاع  هعقاو  هرابرد  دـیآیم  باسح  هب  رـصم  ياملع  زا  هک  وا 
(282 «.) دنیوج یشیپ  رگیدکی  رب  هاگنابرق  هب  باتش  يارب  هکنادنچ  دروآیم ، رامش  هب  اهوزرآ  نیرتهب  ار  گرم  لابقتسا  دزیگنایمرب و 

راحسلا ةدوج  دیمحلادبع   - 4

تموکح هب  دنک و  تعیب  دیزی  اب  تسناوتیمن  مالسلا  هیلعنیسح  : » دسیونیم مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هرابرد  تسا  يرصم  هدنـسیون  هک  وا 
ییاورنامرف رب  تخاـسیم و  مکحم  ار  ناـیغط  ملظ و  ناـکرا  تشاذـگیم و  دـییأت  رهم  روجف  قسف و  رب  تروص  نآ  رد  اریز  دـهد ؛ نت  وا 

شنارای دوخ و  دـنور و  تراسا  هب  شلایع  لها و  هچرگ  دـشیمن  یـضار  اهراک  نیا  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  دومنیم . نیکمت  لـطاب 
(283 «.) دنوش هتشک 

يدارفا درکیم . تواضق  هدومن و  یسررب  دوخ  نیبتقیقح  مشچ  هچیرد  زا  ار  یگدنز  مالسلا  هیلعنیسح  نیا ، رب  هوالع  : » دیوگیم زین  وا 
نآ هار  رد  هدومن و  كرد  ار  مالسلا  هیلعنیسح  هار  هدیقع و  دنناوتیمن  هدومن  رک  ار  ناششوگ  روک و  ار  ناشنطاب  مشچ  تسایر  ّبح  هک 
هب ایند  زورما  اما  دندرب ، يریسا  هب  یجراخ  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  لایع  لها و  یتح  ریذپانیتشآ ، دربن  نیا  رد  دنراذگب . مدق 
اب وا  شوگ  هب  هقلح  نامالغ  ناراوخ و  هریج  دیزی و  مان  اما  دوشیم ، رکذ  مارتحا  اب  وا  نادیواج  مان  دتسرفیم و  دورد  مالـسلا  هیلعنیـسح 

(284 «.) تسا هدش  نیرق  یگشیمه  راجزنا  گنن و 

يدیبعلا  - 5

زین نآ  نیببـسم  هک  نانچمه  تسا ، ياهردان  رـشب  خـیرات  رد  البرک  هعجاف  : » دـیوگیم البرک  هعجاف  هرابرد  هدوب  لصوم  رهـش  یتفم  هک  وا 
ربمایپ نابز  هب  نآرق و  رد  دنوادخ  نامرف  ربانب  ار  مومع  حلاصم  مولظم و  قح  زا  عافد  تنس  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  دنراگزور ... هردان 

ياوشیپ خیرات  لوط  رد  دش و  بوسحم  نادیهـش  رورـس  راگدرورپ  دزن  زین  ببـس  نیدـب  و  دـید ، شیوخ  هفیظو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
(285 «.) تفای تسد  نآ  زا  رتالاب  هکلب  دوب  هتساوخ  هچنآ  هب  تقیقح  رد  دمآ و  باسح  هب  نابلط  حالصا 

یلئالع هَّللادبع  خیش   - 6

دوب هدش  تباث  راگزور  نآ  ناملسم  نارکفتم  همه  يارب  : » دسیونیم مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هرابرد  تسا  نانبل  تنس  لها  ياملع  زا  هک  وا 
زیاج زگره  تیعقوم  نآ  رد  توکس  یناملسم  چیه  يارب  تسا و  ياهلیسو  ینانچنآ ، صخشم  تیبرت  صاخ و  قالخا  هب  هجوت  اب  دیزی  هک 
يارب دوخ  يدزماـن  مـالعا  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـیق  تروص  نیا  رد  دوب . راکـشآ  ضارتـعا  تفلاـخم و  ناـنآ  هفیظو  هدوـبن و 

دیلو هب  مالسلا  هیلعنیـسح  راتفگ  اعدا  نیا  هاوگ  تفریم . رامـش  هب  دیزی  تیالو  هب  ضارتعا  زیچ ، ره  زا  شیب  ًاتاذ و  هکلب  دوبن ، تموکح 
(286 «.) دشابیم راکشآ  ادخ  يارب  شقسف  هک  تسا  یقساف  دیزی  تفگ : دنک  تعیب  تساوخ  وا  زا  نوچ  هک  تسا 

هدنز زور  یتشاد ؛ زور  کی  اهنت  نیـسح  يا  وت  یلو  ندرم ، زور  ندش و  هدنز  زور  دراد ؛ زور  ود  یگدـنز  رد  سک  ره  : » دـیوگیم زین  وا 
نیمه هب  يداد . شیوخ  سدقم  نامرآ  گرزب و  فده  كاپ و  هدیقع  رس  رب  ار  دوخ  نیریش  ناج  وت  يدرمن و  زگره  اریز  تایح ؛ ندش و 

(287 «.) ياهدنز مه  وت  تسا  هدنز  ناهج  رد  مالسا  تقیقح و  قح و  ات  لیلد 

یطاشلا تنب  مناخ   - 7
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يزوریپ تذل  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  رهاوخ  بنیز  : » دیوگیم مالسلا  اهیلعبنیز  ترضح  هرابرد  تسا  يرصم  ناگدنـسیون  زا  هک  وا 
نوچمه اروشاع  زا  سپ  یـسایس  ثداوح  همه  رد  و  تخیر ، رهز  تارطق  نانآ  يزوریپ  ماج  رد  درک و  خلت  هیما  ینب  دایز و  نبا  ماک  رد  ار 
نامرهق مالسلا  اهیلعبنیز  عیشت ، بهذم  ندش  مکحم  نایسابع و  تموکح  ییاپرب  نایوما و  تلود  طوقس  ریبز و  نب  هَّللادبع  راتخم و  مایق 

(288 «.) تشاد ییازسب  شقن  البرک 

يواقرش نمحرلادبع   - 8

نید و هار  دیهش  مالسلا  هیلعنیـسح  : » دیوگیم مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هرابرد  تسا  يرـصم  نارعاش  نابیدا و  ناگدنـسیون و  زا  هک  يو 
(289 «.) دننک راختفا  فیرش  مان  نیا  هب  دیاب  ایند  نادرمدازآ  مامت  هکلب  دلابب  مالسلا  هیلعنیسح  مان  هب  دیاب  هعیش  اهنت  هن  تسا  یگدازآ 

ملعوبا قیفوت   - 9

درک البرک  دصق  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  : » دیوگیم مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هرابرد  تسا  رصم  رد  هسیفن  هدیـس  دجـسم  هرادا  سیئر  هک  وا 
عانتما مایق و  نیا  هک  دوب  نشور  وا  يارب  هک  دنچ  ره  دیامن ، يراددوخ  دیزی  اب  تعیب  زا  رگید  يوس  زا  دنزب و  مایق  هب  تسد  وس  کی  زا  ات 

دمآیمرب و مالسا  نید  رد  یساسا  تارییغت  ندروآ  دوجو  هب  ددصرد  دیزی  درکیم  تعیب  دیزی  اب  وا  رگا  اریز  دش ؛ دهاوخ  رجنم  وا  لتق  هب 
ناکرا درک و  شدج  يادف  ار  شنادنزرف  هداوناخ و  دوخ و  نیـسح ، دـناهتفگ : هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  داهنیم . انب  ار  يدایز  ياهتعدـب 

(290 «.) دشیمن لزلزتم  وا  لتق  اب  زج  مه  هیماینب  تموکح 

یقابلادبع دمحم   - 10

براش هک  تیصخش  یب  قساف  دیزی  اب  مالـسلا  هیلعنیـسح  رگا  : » دیوگیم مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هرابرد  تسا  يرـصم  هدنـسیون  هک  وا 
نازیوآ الط  اهنومیم  اهگس و  ندرگ  هب  هدرک و  لیدـبت  بارـش  هقلح  زاوآ و  زاس و  سلجم  هب  ار  تفالخ  هاـگیاج  دوب و  راـکبان  رمخ و 

نیا درکیم ، تعیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  دندوب ، مورحم  هنسرگ و  ناملـسم  رازه  اهدص  هک  یلاح  رد  دوب  هدومن 
؛ دمآیم باسح  هب  شتیاضر  ناونع  هب  وا  توکـس  یتح  دـشیم و  بکترم  دـیزی  هک  ییاهراک  مامت  رب  دوب  یتیاضر  دـییات و  رهم  وا  لمع 

(291 «.) دوب درف  هب  رصحنم  صخش  برعلا  ةریزج  هبش  رد  مالسلا  هیلعنیسح  اریز 

دلاخ دمحم  دلاخ   - 11

هَّللادـبعابا زا  رتـهب  تسناوـتیم  یـسک  هچ  : » دـیوگیم اروشاـع  هعقاو  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماـما  هراـبرد  تـسا  يرـصم  هدنـسیون  هـک  وا 
يراکادف و هداوناخ  زا  ثراو  نیرتهتـسجرب  ردـپ ... نیرتهب  زا  دـنزرف  نیرتهب  دریگ ...؟ هدـهعرب  ار  ناگدازآ  يربهر  مالـسلا  هیلعنیـسحلا 

اروشاع زج  زور  نیا  دـناشوپب و  لمع  هماج  دوخ  هفیظو  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  دـسرارف  دـیاب  يزور  نیارباـنب ، شـشخب ... یناـمرهق و 
يراکادـف زور  زور ، هـچ  سپ  دـشابن  يراکادـف  زور  زورما  رگا  تـسا . يراکادـف  زور  اروشاـع  زور  سپ  دـشاب ؟ دـناوتیم  زور  نیمادـک 

(292 (.»!؟ تسا
دیزی دننام  یـصخش  گنج  هب  اهنت  لماک ، تریـصب  اب  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  دوب  نشور  يدرف  ره  يارب  هیـضق  تقیقح  : » دیوگیم زین  وا 

(293 «.) تشاد گنج  رس  هیواعم  رکف  اب  شراوگرزب  ردپ  هک  هنوگنامه  دوب ، دیزی  رکف  اب  هزرابم  شفده  هکلب  تفریمن 
نیا دوب ... دوجوم  وا  داهن  رد  اهیهارمگ  ّدـض  رب  شروش  لـماوع  همه  اـم ، هدـیقع  هب  : » دـیوگیم مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هراـبرد  زین  وا 

ندـش ینابرق  دـیاش  يراکادـف و  هب  جایتحا  مالـسا ، نیبم  نید  يرادـهگن  يارب  هک  تسنادیم  وا  دوب ... وا  حیحـص  كاردا  دولوم  میمـصت 
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نیا يارب  یناگدـنیامن  یتح  دـننک و  تعیب  يو  اـب  اـت  دـندوب  هدرک  توعد  وا  زا  هفوک  مدرم  هک  تفرگن  نیا  يارب  ار  میمـصت  نیا  وا  دراد .
اب مالسلا  هیلعنیسح  يربهر  تحت  دننک و  شروش  دیزی  دض  رب  دنتساوخیم  هفوک  مدرم  هتبلا  دندوب ... هداتسرف  شترـضح  يوس  هب  روظنم 
وا دشاب . دیزی  تسد  هچیزاب  مدرم  يایند  ادخ و  نید  هک  دهد  هزاجا  تسناوتیمن  مالسلا  هیلعنیسح  يرآ ... دنیامن . هزرابم  يو  تموکح 
ای هدرک  توعد  ار  وا  هفوک  مدرم  هاوخ  دنزب ... ار  دوخ  عطاق  تبرـض  ات  درکیم  هدامآ  نادـیلپ  تموکح  اب  هزرابم  تمواقم و  يارب  ار  دوخ 
ار وا  هک  دوبن  مه  یجراـخ  يورین  چـیه  و  دادیم ... شوگ  نادـجو  يادـن  هب  تسنادیم و  یبوخ  هب  ار  دوـخ  تیلوئـسم  وا  دنـشاب ، هدرکن 

(294 ...«.) تشادن مه  یجراخ  دییات  یتح  قیوشت و  هب  جایتحا  اریز  دنک ؛ کیرحت  قیوشت و 
دروم دشاب و  ناناملـسم  قشمرـس  هشیمه  يارب  دـیاب  هک  تسا  هدـیقع  هار  رد  يراکادـف "  " عقاو رد  البرک  گرزب  سرد  : » دـیوگیم زین  وا 

(295 «.) دریگ رارق  شیاتس 

یندم دومحم  دمحم  خیش   - 12

هار نادهاجم  هتسجرب  هنومن و  دیهش  مالسلا  هیلعنیسح  : » دیوگیم تسا  رصم  رهزالا  هاگـشناد  تعیرـش  هدکـشناد  سیئر  داتـسا و  هک  وا 
ماما نآ  رسپ  توبن  تخرد  خاش  هک  دید  ار  دوخ  تسا . هتـسب  نآ  رب  ار  هار  وس  ره  زا  لطاب  هتـسکش و  قح  رپ  لاب و  هک  درک  هدهاشم  ادخ 

. تخادنین ریز  هب  رس  تلذ  میب  زا  زگره  هک  تسا  یلد  ریش 
. تسا هدـش  هتـساوخ  وا  زا  هدـش و  هداد  هلاوـح  وا  هب  اـهیکیرات  نیا  ندرب  ناـیم  زا  هودـنا و  نزح و  نیا  ندرک  فرطرب  هک  دـید  ار  دوـخ 

. یتسه دیادش  نیا  عفر  يارب  ربمایپ ! رسپ  يا  وت  دادیم : ادن  ار  وا  شدوجو  قامعا  زا  ییادص 
و ُْحتَْفلاَو » ِهَّللا  ُرْـصَن  َءآَج  اَذِإ   » دـش لزان  وا  رب  ات  تخاس  دوبان  ار  لطاب  رهاظ و  ار  قح  فرطرب و  ار  اهیکیرات  وت  ّدـج  هطـساو  هب  دـنوادخ 

لیلذ ار  ناکرـشم  ياهندرگ  ات  تفرن  ماین  رد  هک  دوب  یعطاق  هدنرب و  ریـشمش  نامه  وت  ردپ  دندش . لخاد  ادخ  نید  رد  هورگ  هورگ  مدرم 
. درک دیحوت 

متـس ملظ و  يدیلپ  زا  ار  نیمز  امن و  عفد  ار  ناراکمتـس  امن و  تیامح  ادخ  نید  زا  نک و  داهج  تدج  ردـپ و  دـننام  هَّللادـبعابا  يا  زیخرب 
... زاس كاپ 

قاـمعا زا  ار  ادـص  نیا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ییوگ  همطاـف . یلع و  رـسپ  يا  ینکن  ماـیق  وت  رگا  دـنکیم  ماـیق  تما  تاـجن  يارب  یـسک  هچ 
ادن نیا  هب  خساپ  زج  ياهراچ  مالسلا  هیلعنیسح  سپ  دیزرویم . رارصا  وا  رب  زور  بش و  دادیم و  ادص  ادن  نیا  هب  هک  دینـشیم  شدوجو 

تراسج نمـشد و  تواسق  تدش و  دومرفن و  یتافتلا  دندناسرتیم  هتـشاد و  زاب  مایق  زا  ار  وا  هک  یناسک  هب  و  تشادن ، ادص  نیا  تباجا  و 
وا يارب  درک و  مایق  ادخ  رما  هب  هک  دوب  يدهاجم  وا  اریز  تشادـن ؛ زاب  ادـخ  هار  رد  داهج  زا  ار  وا  توبن  نادـناخ  مارتحا  هب  وا  ییانتعایب  و 
«. ِْنیَیَنْـسُْحلا يَدْـحِإ  اَّلِإ  اِنب  َنوُصَّبََرت  ْلَه   » دوب تفارـش  شیارب  تروص  ود  ره  نوچ  روصنم ؛ ای  دـشاب  بولغم  رهاظ  هب  هک  تشادـن  یتواـفت 

دزن رد  تاجرد  نیرتگرزب  هب  وا  دـندش و  راتفرگ  مدرم  هکئالم و  مامت  ادـخ و  تنعل  هب  شنالتاق  دـش و  دیهـش  قح  ادـخ و  هار  رد  وا  سپ 
(296 « «.) َنیِِحلاّصلاَو ِءآَدَهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  ِِیبَّنلا  َنیّ ِم  َنّ مِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  . » دش راگتسر  شیادخ 

اشاپ لولغز  دمحم   - 13

بجاو هب  راک  نیا  رد  مالسلا  هیلعنیسح  : » دیوگیم اهیناریا  هینیـسح  رد  دوخ  ینارنخـس  رد  تسا  يرـصم  ياهتیـصخش  زا  یکی  هک  وا 
هار رد  اهنآ  هدارا  توق  هیام  دهدیم و  شرورپ  مدرم  رد  ار  تماهـش  حور  يرادازع ، سلاجم  هنوگنیا  درک و  مایق  دوخ  یـسایس  ینید و 

(297 «.) ددرگیم تقیقح  قح و 
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یقیدص میلک  رتکد   - 14

، حیحص تهج  رد  رثؤم  ماگ  نیتسخن  عیشت ، لها  دزن  : » دیوگیم ینیـسح  مایق  زا  ماهلا  اب  تسا  ناتـسلگنا  ناناملـسم  ناملراپ  سیئر  هک  وا 
ّدر هب  نآ  ياههشیر  دـیدرگ و  یلجتم  دوجوم  ياهماظن  اب  شزاس  هنوگره  یفن  ّدر و  بلاق  رد  دـش و  هتـشادرب  ناـنآ  خـیرات  لـیاوا  ناـمه 

لها نایم  رد  هک  درک  ناعذا  دیاب  و  ددرگیمزاب . البرک  رد  ناشیا  تداهش  نآ  بقاعتم  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  يوس  زا  دیزی  تیمکاح 
(298 «.) تسا هدشن  زاغآ  زونه  یحالصا  هلحرم  نیا  ننست 

ردنکسا دمحا   - 15

دش هتشک  نیسح  : » دسیونیم هدرک  رشتنم  هَّللا » راث   » مان هب  رصم  هیروهمجلا »  » همانزور رد  هک  ياهلاقم  رد  تسا  يرصم  ياهدنـسیون  هک  وا 
رـصع رد  یلو  تخیر  نیمز  هب  شنوخ  دـنام . تداهـش  زمر  هشیمه  يارب  یلو  دـش  هدـیرب  شرـس  دـیدرگ . گرزب  یتلاـسر  وا  مـالک  یلو 

امش هک  يرارـشا  هب  دینک و  زاب  ار  دوخ  نامـشچ  هک  دروآرب ... دایرف  نازرابم  نانمؤم و  شوگ  رد  هک  دش  يدایرف  اهرـصع  همه  شیوخ و 
(299 «.) دیزاس نک  هشیر  شیوخ  نورد  زا  ار  یتسپ  دیدرت و  فعض و  لماوع  دیرگنب و  دناهدرک  هرصاحم  ار 

حانج یلع  دمحم   - 16

هیلعنیسح ریظن  : » دیوگیم مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هرابرد  دیدرگ  روشک  نآ  تموکح  سیئر  نیتسخن  ناتـسکاپ  لالقتـسا  زا  سپ  هک  وا 
هار دیهـش  نیا  زا  دیاب  نایناهج  همه  ناناملـسم و  همه  نم  داقتعا  هب  تفای . ناوتن  دوجو  ناهج  رـسارس  رد  تماهـش  تعاجـش و  رد  مالـسلا 

(300 «.) دنریگب تربع  قشمرس و  تقیقح  قح و  ریظنیب  ییادف  دنوادخ و 

يراغل ناخ  دمحا  قوراف   - 17

تیاده هار  ام  يارب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  كرابم  یگدنز  : » دیوگیم مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هرابرد  دوب  ناتـسکاپ  روهمج  سیئر  هک  وا 
(301 «.) مینک یثنخ  ار  نانمشد  ياههئطوت  میناوتیم  هار  نیا  زا  يوریپ  اب  تسا و 

وتوب ریظنیب  مناخ   - 18

لمع مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هریـس  هب  دـیاب  ینـسوب  ریمـشک و  نیطـسلف ، ناناملـسم  : » دـیوگیم دوب  ناتـسکاپ  ریزو  تسخن  ینامز  هک  وا 
(302 «.) دنیامن

نایحیسم هشیدنا  رد  اروشاع  هعقاو 

هراشا

ناوارف دـیکأت  نآ  رب  هدیـسر و  هجیتن  کـی  هب  كارتـشا و  هطقن  هب  مه  اـب  یحیـسم  یمالـسا و  رکف  هک  یتدـیقع  لـئاسم  نیرتمهم  زا  یکی 
یکی طخ  ود  نیا  ردصم  عبنم و  تسا . هدیقع  نامیا و  اب  هارمه  نآ  هار  رد  يراکادف  تلاسر و  يادن  توعد و  تباجا  قح و  هلأسم  دنراد ،

هدش هداتـسرف  رـشب  يارب  قالخا  مراکم  تهج  هب  هک  تسادخ  هیحان  زا  نآ  ینامـسآ  تلاسر  اریز  درادـن ؛ یقرف  نآ  یخیرات  ریـس  تسا و 
هللا یلـصمالسا  ربمایپ  تلاسر  مالـسلا و  هیلعحیـسم  ترـضح  تلاسر  اهتلاسر  نیا  هلمج  زا  و  دناهرب . ملظ  تلاهج و  زا  ار  نانآ  ات  تسا 

ياهیدـه ود  نیا  هک  ارچ  دـشاب ، نینچ  هک  دـیاب  و  تسا . هتـشاذگ  ییازـسهب  ریثأـت  هدروآرد و  تکرح  هب  ار  ناـهج  هک  تـسا  هـلآو  هـیلع 
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کین و قالخا  عاونا  مامت  هب  ات  تسا  جاتحم  صلاـخ  یفاـص و  عبنم  نینچ  هب  هشیمه  عاـمتجا  هعماـج و  تسا ، رـشب  تاـجن  يارب  ینامـسآ 
مالـسا و نید  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  و  ددرگ ، لیان  دوخ  یلاع  فادها  هب  هار  نیا  زا  هدیـسر و  اراوگ  یناگدنز  تمارک و  تلیـضف و 

شايراکادف تضهن و  اب  هک  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیفطصم  دّمحم  شّدج  تلاسر  هدـنهد  همادا  هک  تسا  یتیـصخش  شربمایپ  تلاسر 
رد ار  قح  هملک  دوخ  يربهر  اب  مالسلا  هیلعحیسم  ترضح  هک  هنوگنامه  هدومن ، حالصا  دوب  هدش  هدیـشک  فارحنا  هب  هک  ار  تما  ریـسم 

هعماج نآ  زا  ار  ملظ  لهج و  ات  دـش  ثعاب  داد  ناشن  دوخ  زا  هک  یناشفناج  يراکادـف و  اب  درک و  هداـیپ  لیئارـساینب  موق  زور  نآ  هعماـج 
ياههلیح اب  ار  قح  دیشروخ و  رون  ات  دنتساوخیم  یخرب  دوب ، ینامسآ  تلاسر  تمارک  تهج  هب  دید  هک  ار  یتالکشم  مامت  اذل  و  دیادزب ،
ترـضح تیعـضو  دوب  هنوگ  نیا  و  دـنیآ . لـیان  دوخ  موـش  فادـها  هب  دنتـسناوتن  اذـل  تساوـخن و  دـنوادخ  هک  دـننک  شوماـخ  فـلتخم 

. مالسلا هیلعحیسم 
ره هدیقع  هار  رد  دومن و  هقناعم  هزین  اب  هدرک و  هحفاصم  ریشمش  اب  تفرگ  شیپ  رد  هک  يراکادف  ریسم  هار و  اب  زین  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما 

. تشگ لیان  تسا  یمالسا  فادها  نامه  هک  دوخ  یلاع  فادها  هب  درب و  اههرهب  هار  نیا  زا  درک و  ادف  تشاد  هک  ار  هچ 

اراب ناوطنا   - 1

تناک و  لوسرلا ، هدج  اهأدب  یتلا  یلوألا  ۀـلحرملا  دـعب  مالـسإلل  ۀـیناثلا  ۀـلحرملا  لجر  وه  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  ناک  نذا  : » دـیوگیم وا 
نآرقلا حرص  نیذلا  تیبلا  لهأ  سماخ  وه  مالسلا  هیلعسیلأ  َِمل ال ؟ و  میقتسملا . طارصلا  یلا  ةدیقعلا  ةریسم  ةداعإل  يّدصتت  ةریبک  هتّمهم 

هؤاقب يدّـمحم و  هؤدـب  هیف : لیق  يذـلا  مالـسإلل  میوقتلا  ةداعا  ۀیرارمتـسالا و  لجر  نوکی  نأل  هنم  ردـجا  ناک  نم  و  مهتراهطب ... میرکلا 
شدـج هک  ياهلحرم  تسا ، لوا  هلحرم  زا  دـعب  مالـسا  يارب  مود  هلحرم  درم  ناـمه  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـگنه  نـیا  رد  ( » 303 (؛» ینیسح

هار هب  هدـیقع  ندـنادرگزاب  ناـمه  هک  دراد  شود  هب  ار  یگرزب  فـیلکت  هفیظو و  مالـسلا  هیلعنیـسح  تسا و  هدرک  عورـش  ار  نآ  لوـسر 
زا یسک  هچ  و  دراد ... حیرصت  اهنآ  تراهط  هب  میرک  نآرق  هک  تسین  یتیب  لها  زا  رفن  نیمجنپ  وا  ایآ  دشابن ؟ نینچ  ارچ  و  تسا . میقتسم 

، دـشاب مالـسا  هب  ماکحتـسا  هدـننادرگزاب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصيدّمحم  فادـها  هدـنهد  همادا  رارمتـسا و  درم  هک  نیا  يارب  رتراوازـس  وا 
.« تسا ینیسح  شئاقب  يدّمحم و  شعورش  هک  هدش  هتفگ  نآ  هرابرد  هک  یمالسا 

تءاج دـقف  انرئامـض ، تاثفن  نم  ًاءزج  دیهـشلا  نیـسحلا  ّبح  ادـغ  و  رـشبک ... انیلع  ابجاو  رئاـثلا  نیـسحلا  ّبح  ادـغ  دـیوگیم ...« : زین  وا 
کسمتلا ۀبحملا و  یه  نایدألا  فادها  ّنا  ذا  يوضنا ... ةدیقع  ۀیأ  تحت  رـصم و  رـصع و  ّلک  یف  ناسنالا  ینبل  ًاساربن  مالـسلا  هیلعهتحیص 

مالسلا هیلعنیـسح  نیا  نتـشاد  تسود  ( »... 304 (؛» ًایناث هیخأب  ًالوا و  ّهبرب  درفلا  ۀـقالع  میظعتل  يرـشبلا  یخآـتلا  یلا  ةوعدـلا  لـئاضفلاب و 
هک تسام  ینورد  تالاح  زا  یئزج  دیهـش  مالـسلا  هیلعنیـسح  تبحم  زین  و  هدـش ... بجاو  رـشب  دارفا  زا  یکی  ناونع  هب  اـم  يارب  یبـالقنا 

هدـیچیپ ياهدـیقع  ره  تحت  ناـکم و  رـصع و  ره  رد  اـهناسنا  عون  يارب  ياهدـنزرا  تقیقح  وا  يادـص  متح  روـط  هب  دراد . زورب  روـهظ و 
اب درف  هقـالع  میظعت  تهج  هب  ناـهج  حطـس  رد  يردارب  هب  توـعد  لـئاضف و  هـب  کـسمت  تـبحم و  ناـمه  ناـیدا  فادـها  اریز  تـسا ؛...

.« دشابیم دعب  هبترم  رد  شعونمه  ناردارب  هب  لوا و  هبترم  رد  شراگدرورپ 
متح روـط  هب  ( » 305 (؛» روهدلا دبا  یلا  نایدألا  ریمـض  ۀّلثمم  تءاضا  مالـسالا ... ۀعمـش  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  ناک  دـقف  : » دـیوگیم زین  وا 

.« تسا راگزور  نایاپ  ات  نایدا  همه  داهن  هدنیامن  ناونع  هب  هک  دوب  مالسا  يارب  ینارون  یلعشم  دننامه  مالسلا  هیلعنیسح 
ًابهذم مالـسالا  ناکل  اهالول  یتلا  ۀیمالـسالا و  ةدیقعلا  ریـسم  یف  رثألا  ریطخلا  یحورلا ، فطعنملا  ۀکرحلا  تلکـش  دـقل  : » دـیوگیم زین  وا 
تکرح متح  روـط  هب  ( » 306 (؛» ملـسم ّلک  نادـجو  یف  عرتی  ًانامیا  رودـصلا و  قامعأ  یف  ۀخـسار  ةدـیقعال  سوؤرلا  رهاظ  یف  نکری  ًاتهاب 
مالسا دوبن ، رگا  هک  یتکرح  تسا ، هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  هدرک و  میسرت  یمالسا  هدیقع  ریـسم  رد  ار  يدنمـشزرا  رثا  یحور  یفطاع و 
نادجو رد  هک  ینامیا  اههنیـس و  قامعا  رد  خسار  ياهدیقع  هن  تفرگیم  رارق  اهرـس  رهاظ  رد  اهنت  هک  دمآیم  باسح  هب  فرِـص  یبهذـم 
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«. دریگ رارق  یناملسم  ره 
ۀما نایک  ظفح  یلا  تمر  ۀـضافتنا  ۀـّیا  و  رایخألا ... هتیب  لآ  ّیبنلا و  ةرتع  نم  اهثادـحا  دوقو  تدمتـسا  یه  ۀـمحلم  ۀـّیأف  : » دـیوگیم زین  وا 

، ۀینیدلا ۀمارکلا  زمر  ملـسملا  رطاخ  یف  تلظ  ۀمحلم  اهنع ؟ نیکهتنملا  يذا  ّبذ  ۀسدقملا و  ۀنـسلا  ۀیامح  ملـسملا و  ةدیقع  نوصو  دّـمحم 
ۀئیضم فرحأب  ةرّطسم  فیّزلا ، ّقرلا و  ۀیدوبعلا و  لاکـشا  نم  ۀیراع  ءاضیب  ۀحفـص  هتدیقع ، ةریـسم  نم  ةدیدج  ۀحفـص  اهلالخ  نم  دهاش 
نیمادک سپ  ( » 307 (؛» ناسناک هب  ةریدـجلا  نامألا  ۀـطقن  غلبیل  اهکلاسم  یف  ریـسلا  هیلع  بجوتی  یتلا  ۀـمیوقلا  لبـسلا  یلا  هنادـجو  يدـهت 

و تسا ... هدرک  دادمتـسا  هتفرگ و  تأـشن  شاهدـیزگرب  تیب  لـها  ربماـیپ و  ترتع  زا  شثداوح  بوچراـچ  تامدـقم و  هک  تسا  هساـمح 
سدقم و تنـس  زا  تیامح  ناملـسم و  هدیقع  يرادهگن  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تّما  نایک  ظفح  شفده  هک  تسا  یبالقنا  نیمادـک 

باسح هب  ینید  تمارک  زمر  ناونع  هب  ناملـسم  هرطاخ  رد  هک  ياهسامح  دـننکیم ؟ تمرح  کـته  هک  دـشاب  یناـسک  رازآ  زا  نآ  هلباـقم 
یگدنب و ياهلکـش  زا  یلاخ  دیفـس و  ياهحفـص  تسا ، هدرک  هدهاشم  ار  شاهدیقع  ریـسم  زا  يدیدج  هحفـص  نآ  يالهبال  زا  دـیآیم و 

ریس اب  هک  ییاههار  دنکیم ، تیاده  مکحم  ياههار  هب  ار  یناملسم  ره  هدش و  هتـشون  نشور  فورح  اب  هک  ياهسامح  فارحنا ، یگدرب و 
.« دناسریم تسا  ناسنا  قحتسم  هک  یشمارآ  ناما و  هطقن  هب  ار  وا  متح  روط  هب  اهنآ  رد 

ۀـیحورلا و اهتبیکرتب  أدـبملا  رخـصلا و  ۀبالـص  اهل  ّنا  ّالا  ۀـیداملا ، اهبیکرتب  ۀفیعـض  ةروث  تناک  : » دـیوگیم ینیـسح  تضهن  هرابرد  زین  وا 
هیلعنیسحلا و  ءالبرک . ۀحبذم  نم  ۀمالسلا  راثیاب  هغلبیل  نکی  ملام  ةدیقعلل  رارمتسالا  رصنلا و  اهب  غلاب  ّهناب  ملعی  مالسلا  هیلعناک  و  ۀیزمرلا ،

یلا هادـعتت  اهفادـها  تناک  لب  ۀـینمز ، وا  ۀـیدرف  ةدـعاق  نم  هتاـقلطنم  نکت  مل  ذا  مکحلا ؛ یـسرک  لاون  لـجأل  رثی  مل  راـث  اـم  دـنع  مالـسلا 
یحور و بیکرت  ظاـحل  هب  هکنآ  زج  دیـسریم  رظن  هب  فیعـض  يداـم  بیکرت  ظاـحل  هب  وا  تـضهن  ( » 308 (؛» ۀـمداقلا لایجألا  باقعألا و 

یفده دیسر ، دهاوخ  هدیقع  يریگیپ  ترصن و  هب  هک  تسا  هار  نیا  زا  اهنت  هک  تسنادیم  وا  دوب . ياهشیر  مکحم و  یتبالص  ياراد  يزمر 
درک عورـش  ار  دوخ  تضهن  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلعنیـسح  و  تفاـی . دـهاوخن  ققحت  ـالبرک  هکرعم  زا  ندـمآ  نوریب  ملاـس  اـب  زگره  هک 

صاخ و صخـش  زا  وا  فادـها  هکلب  دوبن ، صاخ  نامز  هب  طوبرم  ای  يدرف  وا  فدـه  اریز  دوبن ؛ تفالخ  تخت  جات و  هب  ندیـسر  شفدـه 
.« دوب رگید  ياهلسن  ناگدنیآ و  يارب  هتشذگ و  نامز 

ثادحا لوألا : امهل ؛ ثلاث  نافده ال  اهل  ناک  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  ۀکرح  و  : » دـیوگیم مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تکرح  هیجوت  رد  زین  وا 
ۀیرورضلا ئدابملا  ۀیئاهنلا و  سـسألا  عضو  یناثلا : و  ییاهن ، وا  یلحرم  سیل  یئدبم و  فده  اذه  و  ۀیمالـسالا ، ۀمألا  نایک  یف  ۀفینع  ۀّجر 

یسیئرلا يرهوجلا و  اهفده  وه  اذه  و  نیطالس ، وا  دارفا  دی  یلع  ّلحمضت  وا  فعـضت  وا  لزت  نا  اهب  ًارذاحم  دبألا  یلا  ةدیقعلا  نایک  ظفحل 
نایم رد  يدنت  تکرح  داجیا  لوا  فده  تشادن ؛ یموس  فده  دوب و  فده  ود  ياراد  مالسلا  هیلعنیسح  تکرح  و  ( » 309 (؛» یساسألا و 

ییاهن و ياهساسا  نداد  رارق  وا  فدـه  نیمود  و  دـمآیم . باسح  هب  ییاهن  اـی  ياهلحرم  هن  ییادـتبا و  یفدـه  نیا  و  دوب ، یمالـسا  تما 
دارفا تسد  هب  هدیقع  نایک  لالحمضا  ای  فعض  ای  شزغل  زا  نآ  هطـساو  هب  ات  دمآیم  باسح  هب  هدیقع  نایک  ظفح  يارب  يرورـض  يدابم 

.« دوب وا  تضهن  یساسا  یسیئر و  ياهشیر و  فده  نامه  نیا  و  دوش ، يریگولج  نیطالس  ای 
هللا یلـصّیبنلا  ّناب  ةداهـش  فیلکت ؛ ةداهـش و  اهیف  هّبحا ، ّیناف  هّبحا  مهّللا  نیـسح ، نم  انأ  یّنم و  نیـسح  لوسرلا : ۀلوق  و  : » دـیوگیم زین  وا 
نا ّهبر  نم  بلط  هّبحأ و  يذلا  نبإلل  فیلکت  و  هنم . ۀعـضب  وه  يذلا  نیـسحلا  هطبـس  یلا  هیلع  لزنا  يذلا  مالـسالا  ۀیارب  دهع  دق  هلآو  هیلع 

ةداهشلا و هذه  تناکف  هلالحمضا  یلا  نایدؤی  اداک  نیذلا  راتهتـسالا  ثبعلا و  نم  نیدلا  حور  نع  ًاعافد  ةدیقعلل و  ًانوص  داهـشتسالاب  هّبحی 
لوق يزغم  هرادج  نع  قحتـسا  یتح  ّدجلا ، ةدیقع  یلع  ظافحلا  لیبس  یف  نبالا  ۀضهنل  دلاخلا  زومرلا  مخـضلا و  ناونعلا  امه  فیلکتلا  اذه 
رادب تسود  ار  وا  ایادخ ! راب  منیـسح ، زا  نم  نم و  زا  نیـسح  : " دومرف لوسر  هک  نیا  ( » 310" (؛» ینیسح هؤاقب  يدّمحم و  هؤدب  مالسالا  "

رب هک  یمالـسا  مچرپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هکنیا  رب  تسا  یهاوگ  تسا ؛ فیلکت  یهاوـگ و  نآ  رد  مراد " تسود  ار  وا  نم  هک  اریز 
زا دراد و  تسود  ار  وا  هک  يدنزرف  هدـهع  رب  تسا  یفیلکت  و  تسا . هدرپس  شدوجو  زا  ياهراپ  نیـسح ، شاهون  تسد  هب  ار  هدـش  لزان  وا 
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هک يرما  ود  فارحنا ، یگدوهیب و  زا  نید  حور  زا  عافد  هدیقع و  ظفح  هار  رد  تداهـش  اب  درادب  تسود  ار  وا  ات  دهاوخیم  شراگدرورپ 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنزرف  تضهن  رد  نادـیواج  زمر  مهم و  ناونع  ود  فیلکت  نیا  یهاوگ و  نیا  اذـل  دوشیم . نآ  يدوبان  بجوم 

شئاقب يدّمحم و  شعورش  مالـسا  : " هک تسا  زغمرپ  یمالک  قحتـسم  وا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دشابیم ؛ شّدج  هدیقع  هار  رد  هلآو 
" .« تسا ینیسح 

يذلا ّیبنلا  نید  داعا  دّمحم و  لآ  ۀیمولظم  زربا  فینحلا و  هنید  یف  هقلخ و  یف  هَّللا  ۀجح  ّمتا  ۀنجلا ... لها  بابـش  دیـس  : » دـیوگیم زین  وا 
نید رد  ادـخ و  قلخ  رد  هک  یـسک  یتشهب ... ناـناوج  رورـس  ( » 311 (؛» لیبسلا اذـه  یف  هلها  هتاذ و  ینفاـف  میقتـسملا ، هطارـص  یلا  هب  رّـشب 

میقتـسم هار  هـب  دوـب  هدـش  هداد  تراـشب  نآ  هـب  هـک  ار  ربماـیپ  نـید  زاربا و  ار  دّـمحم  لآ  تیموـلظم  هدوـمن و  ماـمت  ار  تـجح  يدـیحوت 
.« تشاذگ هار  نیا  رد  ار  شلها  ناج و  و  دنادرگزاب ،

ّفطلا ضرا  فصی  هیلتاق و  نعلی  نیسحلا و  لتق  نع  ئبُنیف  البرک  ضرأب  ّرمی  مالسلا  هیلعیسیع  ۀیحیسملا  دیهـش  وه  اهف  : » دیوگیم زین  وا 
... ربدم ریغ  ًالبقم  ءایبنألا  عم  دیهشلاک  حبصیف  هعم ، لاتقلاب  همایا  كردا  نم  یصوی  ریخلا و  ةریثک  ۀعقبلاب 

دیهـش ةرایز  یف  لوقعملا  ریغ  وهام  و  نیع ؟ ۀـفرطب  ءـالبرک  یلا  لوصولا  هیلع  عیطتـسی  لـه  ۀـقراخ ... تازجعمب  هَّللا  هدـّیا  یـسیعک  ّیبن  و 
دیهـش وا  يرآ  ( » 312 (؛»...  لدعلا قحلا و  ةداهش  مّمتیل  نورق  دعب  یتأیـس  يذلا  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  ةداهـش  سأر  طقـسم  یلا  ۀیحیـسملا 

نعل ار  شنالتاق  دهدیم و  مالسلا  هیلعنیسح  تداهـش  زا  ربخ  دنکیم و  رذگ  البرک  نیمزرـس  زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلعیـسیع  تیحیـسم 
كرد ار  وا  راـگزور  هک  یناـسک  هب  و  دـنکیم ، فیـصوت  تسا  رایـسب  ریخ  ياراد  هک  ینیمز  هـب  ار  ـالبرک )  ) ّفـط نیمزرـس  دـیامنیم و 

رارف هک  نآ  هن  هدرکیم  هلمح  هک  دـنوش  ایبنا  هارمه  دیهـش  دـننام  هب  قیرط  نیا  زا  دـننگنجب و  وا  زا  عافد  هب  ات  دـنکیم  شرافـس  دـننکیم 
... دناهدرکیم

ار شدوخ  ندز  مه  رب  مشچ  کی  اب  هک  هتسناوتیم  ایآ  هدرک ... دییأت  هداعلاقراخ  تازجعم  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  حیسم  نوچمه  يربمایپ  و 
نآ دشاب ، هتفر  مالسلا  هیلعنیسح  تداهش  ّلحم  ترایز  هب  تیحیسم  دیهش  هک  دسریمن  رظن  هب  لوقعمریغ  يرما  يرآ ، دناسرب ؟ البرک  هب 

 ...«. دیامن لیمکت  ار  تلادع  قح و  تداهش  ات  دمآ  دهاوخ  وا  زا  اهنرق  زا  دعب  هک  یتیصخش 
هیلع تشُقن  ۀیهلإلا  ایاصولا  رفِس  یف  یه  لب  اهتعاس  ةدیلو  تسیل  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  ةروث  و  : » دیوگیم ینیـسح  مایق  تلع  هرابرد  زین  وا 

نم ۀـلاسرلا  هذـه  هل  ضرعتتـس  امب  یلاعت  ملعی  ناک  ذا  تالاسرلا ؛ ثعاب  ناوکألا و  ّبر  دـنع  کلذ  ملع  و  ۀـیدّمحملا ، ۀـلاسرلا  لوزن  لبق 
هعاسلا و قلخ  مالـسلا  هیلعنیـسح  تضهن  و  ( » 313 (؛» نوکی نا  لبق  نیـسحلا  اهل  أیهف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدّمحم  یلع  اـهلوزن  دـعب  زازتها 
ملاع و راگدرورپ  ملع  رد  هتـسب و  شقن  يدّـمحم  تلاسر  لوزن  زا  لبق  یهلا  يایاصو  باتک  رد  تضهن  نآ  هکلب  دوبن ، تقو  نامه  دولوم 

هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  رب  شلوزن  زا  دعب  تلاسر  نیا  تسا  دوز  هک  تسنادیم  لاعتم  دنوادخ  اریز  دوب ؛ تباث  اهتلاسر  هدننک  ثوعبم 
.« درک هدامآ  نآ  يارب  دوش ، هدیرفآ  هک  نآ  زا  لبق  ار  مالسلا  هیلعنیسح  اذل  و  دیآرد ، هزرل  هب 

اهرارمتسا ینیسح و  اهؤدب  نیـسحلا  ةروث  ًاضیا : لاقی  نا  ردجألاف  ینیـسح  هؤاقب  يدّمحم و  هؤدب  مالـسالا : یف  لیق  اذاف  : » دیوگیم زین  وا 
تـضهن دوش : هتفگ  هک  تسا  راوازـس  سپ  تسا  ینیـسح  شئاقب  يدّـمحم و  شعورـش  مالـسا  هک  دوشیم  هتفگ  هاگ  ره  ( » 314 (؛» یبنیز

.« تسا یبنیز  شرارمتسا  ینیسح و  شعورش  نیسح 
هدـج هب  رّـشب  امک  مالـسالا  یلع  یقبأف  هّدـج ، ۀـمهم  نع  ۀـیمهأ  ًارطخ و  ّلقتال  ۀـمهمب  ماق  ۀـیلوسرلا  ۀعـضبلا  نیـسحلاف  : » دـیوگیم زین  وا 

(315 (؛» نوکلمیام یلغا  ردنأک و  اهیلع  ظافحلا  بوجوب  مهدوعق  مهمون و  یف  مههبنت  ۀنیمث  ۀعیدو  نیملـسملا  رودص  یف  عدوا  و  میرکلا ،
دوبن و رتمک  شّدـج  ّمهم  راک  زا  نآ ، تیمها  رطخ و  هک  درک  مایق  یمهم  راک  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  نت  هراـپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  »
هک تشاذگ  ار  ییاهبنارگ  هعیدو  ناناملـسم  ياههنیـس  رد  و  دوب ، هداد  تراشب  نآ  هب  شمیرک  ّدج  هک  هنوگنامه  دـش  مالـسا  ياقب  هیام 

.« درک هاگآ  ناشفیاظو  رب  ار  اهنآ  نکمم  هجو  نیرتهب  هب  دومن و  رادیب  یکرحت  یب  باوخ و  زا  ار  نانآ 
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ۀیسدقلا تایرذلا  رهاطلا و  يرثلا  تاذ  ضرألا  راهطألا ... هبحـص  تیبلا و  لآ  ةرتع  نیـسحلا و  لتقم  دعب  ءالبرک  تراص  : » دیوگیم زین  وا 
اهـضرأ قوف  ملظ  بذُـع و  نا  دـعب  نیمولظملا  نیبذـعملل  أجلم  تراص  بائذـلا ، نالـسعلا و  اهتالف  یف  عترت  ءاوخ  ءارحـص  تناک  نا  دـعب 

نیسح و تداهش  زا  دعب  البرک  ( » 316 (؛» نیمولظملا نیبذعملل و  ًاذالم  ملظلا  باذعلا و  ضرا  نم  لعجی  فیک  هَّللا  ناحبسف  رایخألا ، ةرربلا 
اههدنرد و دوب و  کشخ  ییارحص  هکنآ  زا  دعب  دش  سدقم  هیرذ  كاپ و  يدارفا  ياراد  ینیمزرـس  وا ... كاپ  باحـصا  تیب و  لآ  ترتع 

باذع ریخ  لها  کین و  يدارفا  نآ  نیمز  يور  رب  هکنآ  زا  دعب  دش  مولظم  بذـعم و  دارفا  هانپ  اهدـعب  یلو  دـندیرچیم ، نآ  رد  اهگرگ 
هدش و عقاو  باذع  رد  هک  دهدیم  رارق  یناسک  هانپ  ّلحم  ار  ملظ  باذع و  نیمز  هک  ییادخ  نآ  تسا  هزنم  دندش . عقاو  ملظ  دروم  هدید و 

.« تسا هدش  ملظ  اهنآ  هب 
اهیلع مدقا  یتلا  ةداهـشلا  و  اهدجم ، ۀیرـشبلل  تلجـس  ًانرق  رـشع  ۀعبرأ  ذنم  ءالبرک  يرث  قوف  تقرهأ  یتلا  ۀیکزلا  ءامدلاف  : » دیوگیم زین  وا 
نرق هدراهچ  زا  لبق  البرک  نیمز  يور  هک  ياهزیکاپ  كاپ و  ياـهنوخ  ( » 317 (؛» رصتنی یتح  ًامولظم  نوکی  فیک  ناسنالا  تمّلع  نیسحلا 

ات دشاب  مولظم  هنوگچ  هک  تخومآ  ناسنا  هب  دومن  مادقا  نآ  رب  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  یتداهـش  و  دش ، تیرـشب  دـجم  ثعاب  دـش  هتخیر 
.« دوش زوریپ 

: دروآیم ار  رعش  تیب  ود  نیا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هرابرد  شباتک  رخآ  رد  وا 
نیسحلا  سأر  اوبلطت  و ال 

برغب  وا  ضرا  قرشب 
اوجّرع عیمجلا و  اوعد  و 

یبلقب  هدهشمف  يوحن 
دهـشم هک  اریز  دـیوش ؛ هناور  نم  يوـس  هب  دـییامن و  اـهر  ار  هـمه  دـینکن ، وجتـسج  ملاـع  برغ  اـی  قرـش  رد  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  رـس  »

.« تسا نم  بلق  رد  مالسلا  هیلعنیسح 

ناملکورب لراک   - 2

ّیلع و بزحل  ینیدلا  روطتلا  یف  تلجع  دـق  نیـسحلا  اهتام  یتلا  ءادهـشلا  ۀـتیم  ّنا  قحلا  : » دـیوگیم ناملکورب » لراک   » یناملآ قرـشتسم 
رد دوب  مالـسلا  هیلعنیـسح  يربهر  اـب  هک  ادهـش  گرم  هک  تسا  نآ  قح  ( » 318 (؛» ۀجحم سدقا  ءالبرک  یف  نیـسحلا  حیرـض  نم  تلعج 

تجح نیرتسدقم  البرک  رد  مالسلا  هیلعنیسح  حیرض  زا  تشاذگ و  ییازسب  ریثأت  مالـسلا  هیلعیلع  بزح  تفرـشیپ  هب  ندیـشخب  تعرس 
.« دمآ دیدپ 

ستفول میلو   - 3

ۀمق یلا  هتاسأمب  عفترا  ۀیناسنالا و  خیرات  یف  ةداهـش  غلبا  مّدق  ّیلع  نب  نیـسحلا  ّنا  : » دیوگیم ستفول » میلو   » یـسیلگنا خّروم  هدنـسیون و 
ییاهتبیصم اب  درک و  میدقت  تیناسنا  خیرات  رد  ار  یناشفناج  تداهش و  نیرتهب  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  انامه  ( » 319 (؛» ةذفلا ۀلوطبلا 

.« دش هنومن  دومن و  دوعص  يدرمناوج  هّلق  هب  دش  لمحتم  هک 

راکوه ج ، رتکد ،  - 4

لازتام یتلا  فطاوعلا  ءالبرک و  یف  نیسحلا  دهشم  یلا  لحرت  یتلا  راوزلا  فونص  ّتلد  : » دیوگیم راکوه » ج ، رتکد ،  » یسیلگنا قرشتسم 
مایا نم  رثکا  نیسیدقلا  عفنی  توملا  ّنا  یلع  ّلدتل  ترمتسا  رهاظملا  هذه  لک  هرسأب ... یمالسالا  ملاعلا  یف  مرحم  نم  رـشاعلا  یف  اهججؤت 
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نیا خیرات  لوط  رد  هک  یفطاوع  دنوریم و  البرک  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  دهـشم  يوس  هب  هک  نارئاز  ياههتـسد  ( » 320 (؛» ۀعمتجم مهتایح 
گرم هک  دهد  ناشن  هکنیا  ات  هدرک  ادیپ  رارمتـسا  رهاظم  نیا  مامت  تسا ... دـنلب  یمالـسا  ملاع  مامت  رد  مرحم  زا  اروشاع  زور  رد  تضهن 

.« دهدیم عفن  سدقم  دارفا  هب  یگدنز  نیا  زا  شیب 

ماینیورگ واتسوگ   - 5

ۀنزحملا ةروصلا  ترثأ  دقلف  ۀینوک ، ۀیمها  تاذ  ءالبرک  ۀعقو  ّنا  : » دیوگیم البرک  هعقاو  هرابرد  ماینیورگ » واتـسوگ   » ییاکیرمآ قرـشتسم 
ياراد البرک  هعقاو  اـنامه  ( » 321 (؛» يرخأ ۀملسم  ۀیصخش  ۀیأ  هغلبت  مل  ًاریثأت  نیملـسملا  یف  عاجـشلا  لیبنلا  لجرلا  کلذ  نیـسحلا ؛ لتقمل 

هک هتـشاذگ  يریثأت  ناناملـسم  نیب  رد  عاجـش ، هنومن و  درم  نآ  نیـسح ، لتقم  زیگنانزح  تروص  نآ  متح  روط  هب  تسا و  یتایح  تیمها 
.« تسا هتشاذگن  ياج  هب  دوخ  زا  ار  يریثأت  نینچ  رگید  ناملسم  تیصخش  چیه 

نیبرام  - 6

، هبحـص صاوخ  همامعا و  ینب  هتوخا و  ینب  هتوخا و  هدالوا و  نم  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  بلط  : » دـیوگیم یناملآ  فوسلیف  نیبرام ، مناـخ 
لیبس یف  هلها  هسفن و  ۀیحـضت  هبلق و  ةوق  هتـسایس و  نسح  یلع  ۀلالد  اذه  یف  و  ۀیما ... ینب  حضف  یف  هتبغر  یلا  ًادیحو  هکرت  فارـصنالا و 

نادـنزرف ردارب و  نادـنزرف  ناردارب و  دالوا و  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ( » 322 (؛» هل هّدعت  ۀیهلإلا  ۀـیانعلا  تناک  يذـلا  دـصقملا  یلا  لوصولا 
اهنت تسا  هیماینب  ندرک  حـضتفم  ناـمه  هـک  هـتفرگ  شیپ  رد  هـک  یهار  رد  ار  وا  دـندرگرب و  اـت  تساوـخ  شباحـصا  صاوـخ  اـهومع و 

هک دراد  یفدـه  دـصقم و  هب  ندیـسر  هار  رد  شتیب  لها  وا و  یناشفناج  بلق و  توق  تسایـس و  نسح  رب  تلـالد  شور  نیا  و  دـنراذگ ...
.« تسا هدرک  هدامآ  وا  يارب  یهلا  تیانع 

رخآ یف  نیسحلا  لمع  : » دیوگیم دربن  نادیم  هب  ار  مالـسلا  هیلعرغـصا  یلع  ترـضح  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ندروآ  تلع  هرابرد  زین  وا 
ۀمکارتملا و مومهلا  ۀنزحملا و  بئاصملا  کلت  عم  یلاعلا  دصقملا  کلذ  نع  هرظن  فرصی  مل  ۀفـسالفلا و  لوقع  ّریح  ًالمع  هتایح  تاعاس 

یلع ریغصلا  هلفط  عفر  ًاریغص ... هل  نومحری  ۀیماینب ال  ّنا  ملعی  نیسحلا  ناک  اّملف  عیـضرلا ، هَّللادبع  ۀصق  وه  و  تاحارجلا ، شطعلا و  ةرثک 
ملاعلا میهفت  لمعلا  اذه  نم  نیسحلا  ضرغ  ّنا  ّنظلا  یلع  بلغی  و  مهسلاب . ّالا  هوبیجی  ملف  هل  ءاملا  بلط  ۀبیـصملل و  ًامیظعت  موقلا  مامأ  هدی 
لفطلا لتق  ّنال  هسفن ؛ نع  عافدلا  لجأل  ۀعجفملا  لامعألا  کلت  یلع  ًاروبجم  ناک  دیزی  ّنا  دحا  ّنظیال  و  مشاهینبل ، ۀیماینب  ةوادع  ةدـشب 

ۀیفاک تناک  هذه  و  ۀعیرـش ، نید و  لک  دعاوقل  ۀیفانم  ۀیعبـس  ةوادع و  شحوت و  ّالا  وه  سیل  ۀـیفیکلا ... کلتب  لاحلا و  کلت  یف  عیـضرلا 
يراک شایگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ( » 323 (؛»...  دّمحم لآ  ةدابا  یلا  ۀیلهاج  ۀیبصعب  یعـسلاب  مهماهتا  مهحاضتفال و 

ناوارف و شطع  مکارتـم و  ياـهيراتفرگ  زیگنانزح و  ياهتبیــصم  هـمه  نآ  اـب  تـشاداو و  تریح  هـب  ار  هفــسالف  ياـهلقع  هـک  درک 
مالـسلا هیلعنیـسح  نوچ  تسا . راوخریـش  هَّللادـبع  هصق  نآ  و  تشادـن ، زاب  دـنلب  فدـه  نآ  زا  ار  دوخ  رظن  زگره  تشاد ، هک  یتاـحارج 

نداد ناـشن  گرزب  تهج  هب  تفرگ و  تسد  رب  ار  دوخ  کـچوک  لـفط  اذـل  دـننکیمن ... محر  یکدوـک  چـیه  هب  هیماینب  هک  تسنادیم 
هک تسا  نیا  منامگ  و  دـنداد . ریت  اب  اـهنت  ار  شباوج  اـهنآ  یلو  درک  بآ  ياـضاقت  وا  يارب  دروآ و  هیماینب )  ) نمـشد موق  ولج  تبیـصم 

سک چیه  و  دـنراد . ینمـشد  مشاهینب  اب  رادـقم  هچ  ات  هیماینب  دـنامهفب  نایناهج  هب  هک  تسا  نیا  راک  نیا  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ضرغ 
لاح نآ  رد  راوخریـش  لفط  نتـشک  اریز  تسا ؛ هدوب  روبجم  دوخ  زا  عافد  تهج  هب  شارخلد  لامعا  هنوگ  نیا  رب  دیزی  هک  دنکیمن  نامگ 

يارب ییاهنت  هب  نیا  دراد و  تافانم  یتعیرـش  نید و  ره  دـعاوق  اـب  هدوبن و  ییوخهدـنرد  ینمـشد و  يرگیـشحو و  زج  تیفیک ... نآ  اـب  و 
.« تسا یفاک  دّمحم  لآ  نداد  چوک  اب  تیلهاج  تابصعت  هار  رد  ششوک  هب  نانآ  ماهتا  ندرک و  حضتفم 

؛» ریخال رثا و  مهنم  قبی  مل  ًایـسنم و  ًایـسن  مهلعجف  ۀیماینب ، نم  ردص  یـسایس  أطخ  مظعا  نیـسحلا  لتق  یلع  دیزی  مادـقا  : » دـیوگیم زین  وا 
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درپس یشومارف  هتوب  هب  ار  اهنآ  راک  نیا  اذل  و  دزرس ، هیماینب  زا  هک  دوب  یسایس  هابتشا  نیرتگرزب  نیـسح  نتـشک  هب  دیزی  مادقا  ( » 324)
.« دراذگن یقاب  يربخ  رثا و  نانآ  زا  و 

زا شیب  مالسلا  هیلعنیسح  هرابرد  هعیش  ینعی  مالسلا  هیلعیلع  ناوریپ  : » دیوگیم وا  يارب  يرادازع  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  هرابرد  زین  وا 
يرایسب ياهتّقشم  لّمحتم  حیـسم  مییوگیم  ام  هک  هنوگ  نامه  اریز  دندقتعم ؛ دنراد ، هدیقع  مالـسلا  هیلعحیـسم  هرابرد  نایحیـسم  هچنآ 

تمایق رد  وا  هک  تسا  دقتعم  دیوگیم و  مالسلا  هیلعنیـسح  هرابرد  ار  بلطم  نیا  هعیـش  نینچمه  دشاب ، ناهانگ  زا  یتشذگ  وفع و  ات  دش 
(325  ...«.) دشابیم قلطم  عفاش 

زا ار  دوخ  ناج  هدنیآ  رد  شدنلب  فادها  هب  ندیـسر  تهج  هب  هک  ار  ینید  بحاص  ای  یناحور  کی  درادن  غارـس  خیرات  : » دیوگیم زین  وا 
انامه تسین . ناهج  خیرات  رد  يریظن  نآ  يارب  اذل  هدوب و  تسایس  تمکح و  ملع و  يور  زا  نیـسح  هعقاو  یلو  دهدب ... دمع  ملع و  يور 

دای هب  خـیرات  دوب و  يّدـج  یلاع و  بلطم  کی  هب  وا  هجوت  مامت  دوب و  ندـش  هتـشک  هداـمآ  هشیمه  شیپ  ياـهلاس  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح 
(326  ...«.) دهدب دمع  ملع و  يور  زا  نید  دییأت  يارب  ار  شناج  مالسلا  هیلعنیسح  زا  ریغ  یسک  هک  درادن 

هتـشک نیـسح و  بئاصم  یگرزب  تهج  هب  تسا ، مالـسلا  هیلعنیـسح  هب  صتخم  خـیرات  رد  یپایپ  ياهالب  نیا  موجه  و  : » دـیوگیم زین  وا 
اهنآ تشز  ياهراک  دش و  فشکنم  هیماینب  فادها  هبترم  کی  هک  دوب  وا  نارتخد  نانز و  تراسا  تسا و  زیگنانزح  هک  یقافتا  ندـش و 

ارف ار  اج  همه  هیماینب  دیزی و  دض  رب  یـشکرس  تفلاخم و  اذل  دـش و  راکـشآ  ناناملـسم  نیب  رد  بالقنا  هشیر  تسایـس و  تشگ و  رهاظ 
(327  ...«.) دنشابیم مالسا  يدوبان  ددصرد  نانآ  هک  دندیمهف  مدرم  تفرگ و 

هک ییاهبالقنا  نینچمه  دوب  رتگرزب  ناینیشیپ  ياهتبیـصم  مامت  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ياهتبیـصم  هک  هنوگنامه  : » دیوگیم زین  وا 
نیا زا  اذـل  و  تسا ، هدوب  رتشیب  اهنآ  راثآ  تدـم و  هدوب و  ناگتـشذگ  ياـهبالقنا  رب  یتّیزم  ياراد  دـمآ  دوجو  هب  اروشاـع  ماـیق  زا  دـعب 

«. دش ناهج  مامت  رد  ياهناشن  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  تیمولظم  تهج 

نادیز یجرج   - 7

ۀعیـشلا مّلظت  اذا  ورغال  و  ملاعلا ، خیرات  یف  اهنم  عظفأ  ثدحیمل  يربک  ۀـمیرج  نیـسحلا  لتقب  بکترا  دایز  نبا  ّنا  کش  ال  : » دـیوگیم وا 
اب دایز  نبا  هک  تسین  یکش  ( » 328 (؛» ًامولظم لتق  ّهنال  هیلع ؛ ًافـسا  مهوردص  اوعرق  مهبویج و  اوقزم  و  ماع ، لک  یف  هوکب  نیـسحلا و  لتقل 
هک هعیش  رب  تسین  یکاب  اذل  و  تسا . هدشن  عقاو  ملاع  خیرات  رد  نآ  زا  رتعیجف  هک  دش  بکترم  ار  یگرزب  مرج  مالسلا  هیلعنیسح  نتـشک 
هب وا  رب  فّسأت  راهظا  اب  و  دـهد ، كاچ  نابیرگ  و  دـیرگب ، لاس  ره  رد  وا  رب  هدرک ، ملظ  راهظا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ندـش  هتـشک  تهج  هب 

.« دش هتشک  هنامولظم  وا  اریز  دنز ؛ دوخ  ياههنیس 

گنیوریا نتگنشاو  روسفورپ   - 8

ار دوخ  دوب  نکمم  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يارب  : » دیوگیم مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هرابرد  تسا  ییاکیرمآ  سانشرواخ  دنمشناد و  هک  وا 
تفالخ هب  ار  دـیزی  دادیمن  هزاجا  زگره  تضهن  تسایر  ییاوشیپ و  تیلوئـسم  اـما  دـهد ، تاـجن  دـیزی  هدارا  لـباقم  رد  ندـش  میلـست  اـب 

ار تبیـصم  تقـشم و  هنوگ  همه  یگدازآ  تماهـش و  لامک  رد  ناـیوما  متـس  ملظ و  راـهق  لاـگنچ  زا  ناناملـسم  ییاـهر  يارب  دسانـشب و 
. تسا دیواج  يدمرس و  مالسلا  هیلعنیسح  كانبات  ناور  يرآ  تفریذپ .

نازوس باـتفآ  ریز  رد  هک  تسوت  حور  نیا  داـب ، وت  رب  دورد  نیـسح ! يا  هدازآ ، راوسهـش  يا  تماهـش و  هنوـمن  يا  گرزب و  ناـمرهق  يا 
وت ناور  راثن  نایناهج  همه  مالـس  نیـسح ، نم  نامرهق  گرزب  يا  ناولهپ و  يا  تساپرب . تیدـبا  ات  ریذـپان و  انف  ناتـسبرع  مرگ  کـشخ و 

(329 «.) داب
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رد ار  نخس  مرادن  تسود  هعقاو ، نآ  یکانلوه  يراوگان و  تلع  هب  هک  تسا  یتشذگرس  مالسلا  هیلعنیسح  ندش  هتشک  : » دیوگیم زین  وا 
تبیصم مالسلا  هیلعنانمؤمریما  ندش  هتـشک  هچ  رگا  تسا . هتـسویپن  عوقو  هب  نآ  زا  رتتشز  يراک  مالـسا  رد  اریز  منک ؛ ینالوط  شدروم 

ندینش زا  هک  تشادرب  رد  ار  تراسا  ندرک و  هلثم  عیجف و  راتشک  مالسلا  هیلعنیـسح  تشذگرـس  نکیل  دمآیم ، رامـش  هب  یگرزب  رایـسب 
(330 ...«.) تسا اهتبیصم  نیرتروهشم  زا  هک  اریز  دتفایم ... هزرل  هب  ناسنا  ندب  نآ 

رلشیرف تروک   - 9

مزع هک  وا  دوب و  هدرک  هدامآ  ندش  هتشک  يارب  ار  دوخ  مالسلا  هیلعنیسح  هک  مینادیم  : » دیوگیم مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  مایق  هرابرد  وا 
رگا هک  تسنادیمن  رگم  دزیم ؟ ریـشمش  تخاتیم و  بسا  مئاد  ارچ  دنناسرب و  شلتق  هب  ات  درکن  فقوت  ارچ  دیامن  ادف  ار  شیوخ  تشاد 
راهچ شناراوس  هرامـش  لقادح  هک  یهاپـس  زا  تسناوت  دهاوخن  دـنزب  ریـشمش  تسد  هد  ره  اب  دـشاب و  هتـشاد  تسد  هد  تسد  ود  ياج  هب 

؟ درب ردب  ملاس  ناج  دوب  نت  رازه 
رد داهج  یگنادرم و  زا  رود  ار  ندش  هتشک  يارب  فقوت  نتشاذگ و  تسد  يور  تسد  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  تسا  نیا  داریا  نیا  باوج 

کیدزن نارگید  هک  نیا  ات  نداد  اـضق  هب  ندرگ  ندرک و  فقوت  اـج  کـی  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  رظن  رد  تسنادیم . دوخ  بیـشن  رپ  هار 
(331 «.) دوشیم بوسحم  یشکدوخ  دنناسرب  لتق  هب  ار  وا  دنوش و 

همالس سلوب   - 10

ّیلعل عمتجا  ام  مهنم  دحاول  عمتجی  مل  دیوگیم ...« : مالـسلا  امهیلعنیـسح  ماما  یلع و  ماما  هرابرد  تسا  ینانبل  یحیـسم و  يرعاش  هک  وا 
موی ذنم  هنع  دایذلل  هفیـس  دّرج  ّقحلل و  بالا  شاع  دقف  نیـسحلا ؛ نم  عجـشا  نیملاظلا  هجو  یف  مقی  مل  و  حالـصلا ، ملعلا و  ۀـلوطبلا و  نم 

زا کـی  چـیه  يارب  ( »... 332 (؛» هنم ةذـلف  یناثلا  دّـمحم و  بیبر  لّوالاف  ورغ  و ال  ءـالبرک ، موی  ۀـیرحلا  لـیبس  یف  نبـالا  دهـشتسا  و  ردـب ،
یـسک نیملاظ  لباقم  رد  و  تسا ، هدـشن  مهارف  هدـش ، عمج  مالـسلا  هیلعیلع  يارب  حالـص  ملع و  تعاجـش و  زا  هچنآ  خـیرات  نادرمناوج 

و دیشک ، ریـشمش  ردب  زور  زا  نآ  زا  عافد  تهج  هب  درک و  یگدنز  قح  تهج  هب  ردپ  نآ  تسا ؛ هداتـسیان  مالـسلا  هیلعنیـسح  زا  رتعاجش 
دمحم و هدش  تیبرت  مالسلا ) هیلعیلع   ) یلوا هک  ارچ  دسریمن ؛ رظن  هب  دیعب  چیه  و  دیسر ، تداهش  هب  البرک  زور  يدازآ  هار  رد  رسپ  نیا 

.« تسوا هشوگ  رگج  نت و  هراپ  مالسلا ) هیلعنیسح   ) یمود

قادرج جروج   - 11

نیـسح و لتق  هب  قیوشت  ار  مدرم  دـیزی  یتقو  : » دـسیونیم اروشاع  هعقاو  هرابرد  تسا  یحیـسم  سانـشرس  راـگنهمانزور  هدنـسیون و  هک  وا 
هتشک راب  داتفه  رگا  میتسه ، وت  اب  ام  دنتفگ : وا  هب  نیسح  راصنا  اما  یهدیم ؟ لوپ  رادقم  هچ  دنتفگیم : اهنآ  درکیم  يزیرنوخ  هب  رومأم 

(333 «.) میوش هتشک  مینک و  گنج  تباکر  رد  هک  میهاوخیم  زاب  میوش 
هنوگنامه تسا ، دنلب  نامـسآ  نوچ  یقالخا  سایقم  رد  هک  دنکیم  تباث  دید  دوخ  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  یثداوح  : » دیوگیم زین  وا 

(334 «.) تسا تسپ  رایسب  یقالخا  سایقم  رظن و  زا  دنکیم  تباث  دروآ  دوجو  هب  دیزی  هک  یثداوح  هک 

کیراسام ساموت   - 12

ترضح بئاصم  رکذ  زا  مه  ام  ناشیـشک  هچرگ  : » دیوگیم مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تبیـصم  تمظع  هرابرد  تسا  قرـشتسم  کی  هک  وا 
دهاوخن تفای  حیسم  ناوریپ  رد  دوشیم  تفای  مالسلا  هیلعنیـسح  ناوریپ  رد  هک  یناجیه  روش و  نآ  یلو  دنزاسیم ، رثاتم  ار  مدرم  حیـسم 
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میظع هوـک  لـباقم  رد  تـسا  یهاـک  رپ  دـننام  مالـسلا  هیلعنیـسح  بئاـصم  ربارب  رد  حیـسم  بئاـصم  هـک  دـشاب  نـیا  ببــس  اـیوگ  دـش و 
(335 «.) رکیپ

سکیاس یسرپ  رس   - 13

زا لیلق  هدع  نیا  هک  يروالد  تعاجش و  نآ  ًاتقیقح  : » دسیونیم مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هرابرد  تسا  یسیلگنا  لارنژ  سانشرواخ و  هک  وا 
نیرفآ نیـسحت و  هب  نابز  راـیتخایب  دینـش  ار  نآ  هک  یـسک  ره  يداـمتم  نورق  نیا  ماـمت  رد  هک  تسا  هدوب  ياهجرد  هب  دـنداد  زورب  دوخ 
(336 «.) دنتشاذگ ياج  هب  دبا  ات  دوخ  يارب  لاوز  لباق  ریغ  دنلب و  یمان  لیپومرت ، ناعفادم  دننام  دنمتریغ  ریلد  مدرم  هدع  نیا  دوشگ .

تلوزور  - 14

یقتلا ّهنا  نییعیشلا  ریغ  نم  ۀقیقشلا  راطقالا  نم  لاجرلا  رابک  ّنا  انثدح  دقل  : » دنکیم لقن  دوشیم  رشتنم  هرهاق  رد  هک  مالسالا » ءاول   » هلجم
ۀیـشحوب اـهنراقی  مالـسالا و  یف  برحلا  بدا  هل  حرـشی  ذـخا  و  اـهتالیو ، برحلا و  یلع  اـمهنیب  ثیدـحلا  رادـف  ریغـصلا ، تلفزور  رتـسمب 

هیلا بسنن  یبن  نبا  انلتق  اّننا  اّنع  عمـسی  مل  اّنناف  ءادتعالا  ۀیـشحولا و  نم  نوبراحملا  غلب  امهم  تلفزور : هل  لاقف  ۀیبرغلا . لودلا  نیب  بورحلا 
ناگرزب هک  هدیسر  ربخ  ام  هب  ( » 337 (؛» ملکتا مل  تمجوف و  انثّدحم : لاق  نیمرکم . ریغ  ایابس  مهانذخا  مهبایث و  نم  هلآ  یبنلا و  اندّرج  و ال 

نخـس نآ  راثآ  گنج و  هرابرد  اهنآ  وا و  نیب  دـندرک و  تاقالم  کچوک » تلوزور  رتسم   » اب یماگنه  تسود  ياهروشک  زا  یعیـش  ریغ 
گنج رد  یبرغ  ياهتلود  ياهيرگیشحو  اب  هدرک و  مالسا  هاگدید  زا  گنج  بادآ  حرش  هب  عورش  بهذم  ینـس  ياملع  دمآ . نایم  هب 
هدینـش ام  زا  یلو  دـسرب  هک  يرادـقم  ره  هب  ام  نایوجگنج  زواجت  يرگیـشحو و  تفگ : نانآ  هدـنیامن  هب  تلوزور  دـندومنیم . هسیاـقم 

نانآ میدرواینرد و  وا  لآ  ربمایپ و  نت  زا  سابل  زین  و  مینکیم ، بوسنم  وا  هب  ار  دوخ  هک  میناسرب  لتق  هب  ار  يربمایپ  دنزرف  زگره  هک  هدشن 
.« میتفگن ینخس  چیه  هدش و  تکاس  ام  دیوگیم : ام  يوگنخس  میدربن . يریسا  هب  روز  هب  ار 

اه تشون  یپ 

ات 114  1

ص 52. ج 1 ، ۀنسلا ، جاهنم  ( 1
ص 151. ج 8 ، نامه ، ( 2

نیعلا ج 1 ص 251 باتک  ( 3
ص 699. ج 2 ، ۀغللا ، حاحص  ( 4

ص 60. ج 2 ، طیحملا ، سوماق  ( 5
ص 193و194. ج 3 ، ۀغللا ، سییاقم  مجعم  ( 6

ص 56. ج 12 ، یبطرق ، ریسفت  ( 7
هیآ 2. هدئام ، هروس  ( 8
هیآ 32. جح ، هروس  ( 9

هیآ 36. نامه ، ( 10
هیآ 158. هرقب ، هروس  ( 11
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هیآ 198. نامه ، ( 12
تایآ 30-27. جح ، هروس  ( 13

هیآ 32. هبوت ، هروس  ( 14
هیآ 36. رون ، هروس  ( 15

هیآ 40. هبوت ، هروس  ( 16
هیآ 141. ءاسن ، هروس  ( 17

. کته هدام  ۀغللا ، حاحص  ( 18
ص 88. یلئالع ، ص 121 ؛ داهن ، نیرترب  رد  فده  نیرترب  ( 19

. وا زا  لقن  هب  ص 388 ، لاطبالا ، ( 20
ص 316. ج 3 ، نایاپیب ، رازلگ  هعومجم  ( 21

نیرادلا 182-170. ةریخذ  ( 22
. وا زا  لقن  هب  ص 443 ، تخومآ ، اهناسنا  هب  مالسلا  هیلعنیسح  هک  یسرد  ( 23

ص 218. ج 14 ، قشمد ، خیرات  ( 24
ص 184. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ( 25

ص 328. ج 44 ، راونألاراحب ، ( 26
. هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  باحصا  لئاضف  ص 51 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 27

ص 369. ج 3 ، دمحا ، دنسم  ص 617 ؛  ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 28
ص 10. یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  ( 29

. نامه ( 30
ص 189-186. نامه ، ( 31

ص 356. نیما ، دیس  مئاللا ، عانقا  ( 32
ص 182-170. نیرادلا ، ةریخذ  ( 33

ص 22. همالس ، سلوب  ریدغلا ، دیع  ( 34
ص 22. ریدغلا ، دیع  ( 35

ص 280. اروشاع ، گنهرف  ( 36
. وا زا  لقن  هب  ص 82 ، یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  ( 37

ص 19. ج 1 ، فطلا ، بدا  ( 38
هیآ 24. هبوت ، هروس  ( 39

ص 194. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 40
. لها هدام  بغار ، تادرفم  لها ؛  هدام  ص 28-27 ، ج 11 ، برعلا ، ناسل  ( 41

ص 63. ج 7 ، يربکلا ، ننسلا  ح 4705 ؛  ص 158 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 42
ص 184. ج 1 ، یمزراوخ ، مالسلا ، هیلعنیسح  مامالا  لتقم  ( 43

. ۀباحصلا لئاضف  باتک  ح 2424 ، ص 1883 ، ج 4 ، ملسم ، حیحص  ( 44
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ص 185. ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 45
هیآ 23. يروش ، هروس  ( 46

ص 219. ج 4 ، فاشک ، ص 168 ؛ ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 172 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 7 ؛ ج 6 ، روثنملارُد ، ( 47
ص 128. دانسالا ، برق  ح 66 ؛  ص 80 ، ج 8 ، یفاک ، ( 48

ح 331. ص 225 ، ج 1 ، ریدقلا ، ضیف  ح 45409 ؛  ص 456 ، ج 16 ، لامعلازنک ، ( 49
ص 150. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ح 3789 ؛  ص 664 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 50

ص 126. ج 91 ، قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ( 51
ح 98. ص 112 ، ج 8 ، یفاک ، ( 52

ص 7. ج 6 ، روثنملا ، رد  ح 34206 ؛  ص 105 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک  ( 53
ح 461. ص 247 ، ج 1 ، نساحملا ، ( 54

ح 3. ص 46 ، ج 2 ، یفاک ، ص 127 ؛  راصبالارون ، ( 55
ح 9. ص 274 ، قودص ، یلاما  ح 6416 ؛  ص 86 ، ج 7 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 56

ح 730. ص 225 ، ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلعیلع  ماما  همجرت  ( 57
ص 455. قودص ، یلاما  ( 58

ح 258. ص 62 ، ج 2 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ( 59
ح 11177. ص 102 ، ج 11 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 60

ص 241. ج 2 ، مکاح ، كردتسم  ( 61
ص 135. ج 3 ، نامه ، ( 62

ح 6499. ص 656 ، ج 8 ، لوصالا ، عماج  ح 3717 ؛  ص 635 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 63
ص 643. ج 5 ، يذمرت ، ننس  ح 131 ؛  ص 86 ، ج 1 ، ملسم ، حیحص  ( 64

ص 1902. ج 4 ، ملسم ، حیحص  ص 92 ؛  ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 65
ح 3965. ص 362 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 66

ص 446. ج 2 ، دمحا ، دنسم  ص 656 ؛  ج 5 ، يذمرت ، ننس  ح 235 ؛  ص 101-100 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 67
ص 85. ج 2 ، دمحا ، دنسم  ح 3770 ؛  ص 657 ، ح 5 ، يذمرت ، ننس  ح 241 ؛  ج 5 ص 102 ، يراخب ، حیحص  ( 68

ص 393. ج 2 ، يراسلا ، داشرا  ( 69
ص 105. ج 3 ، ۀیوبنلا ، ةریسلا  ( 70

ص 325. ج 8 ، ماکحالا ، بیذهت  ( 71
ص 260و261. تارایزلا ، لماک  ( 72

. نامه ( 73
ص 284. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 74

ص 232. هللا ، همحردیفم  خیش  داشرالا ، ( 75
ص 146. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 112و113 ؛  فوهل ، ( 76

ص 201. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 80 ؛  تارایزلا ، لماک  ( 77
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ص 39. ج 2 ، یمزراوخ ، مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  ص 210 ؛  ج 8 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  ( 78
ص 94. ج 2 ، دیفم ، داشرا  ص 59 ؛  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 319 ؛  ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 79
(. مینادیمن حیحص  هدوب  هشیاع  نماد  رب  هک  عوضوم  نیا  صوصخ  رد  ار  تنس  لها  رظن  ام  ( 80

ص 274. ج 6 ، دمحا ، دنسم  ( 81
ص 63. ج 5 ، یلعی ، یبا  دنسم  هیشاح  ( 82

ص 152. صاوخلا ، ةرکذت  ( 83
. نادیز یجرج  زا  لقن  هب  ص 30 ، ج 2 ، ۀحاینلا ، خیرات  ( 84

ص 516. ج 2 ، دمحا ، دنسم  ( 85
ص 534. ج 2 ، لاّمعلا ، زنک  ( 86

ح 1220. يراخب ، حیحص  ( 87
ج 8، يراقلاةدمع ، ص 406 ؛  ج 2 ، يراسلا ، داشرا  ص 88 ؛  ج 7 ، يراخب ، حیحص  رب  ینامرک  حرش  ص 195 ؛  ج 3 ، يرابلا ، حتف  ( 88

ص 87.
ص 88. ج 7 ، يراخب ، حیحص  رب  ینامرک  حرش  ( 89

ص 493. ج 5 ، ریدقلا ، ضیف  ( 90
. لیوعلا لیولاب و  خارصلا  ۀهارک  باب  ص 915 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 91

. نامه ( 92
هیآ 12. هنحتمم ، هروس  ( 93

ص 915. ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 94
ص 289. ج 44 ، راونألاراحب ، ( 95

ص 285. نامه ، ( 96
باب 108. ص 539 ، هیولوق ، نبا  تارایزلا ، لماک  ( 97

ص 289. ج 44 ، راونألاراحب ، ( 98
ص 252. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 99

ح 3. یّلصم ، سابل  باوبا  باب 20 ، ص 281 ، ج 3 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 100
ص 890. ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 188 ؛  ج 45 ، راونألاراحب ، ( 101

ص 221 و 222. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 67 و 68 ؛  تارایزلا ، لماک  ( 102
ص 22. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 103

ص 222و223. فنخم ، یبا  لتقم  ( 104
ص 109. راثآلا ، نونف  رابخالا و  نویع  ( 105

ص 251. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ( 106
ص 461. ج 1 ، ۀیبلحلا ، ةریسلا  ( 107

ص 197. ج 3 ، دمحا ، دنسم  ص 31 ؛  ج 2 ، دیرفلادقع ، ( 108
ص 37. ج 2 ، دیرفلادقع ، ( 109
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ص 157. ج 5 ، يربط ، خیرات  ( 110
ص 173. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 111
ص 176. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 112

ص 158و159. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ( 113
ص 154. ۀمهملا ، لوصفلا  ( 114

ات 225  115

ص 115. هقرحملا ، قعاوصلا  ( 115
ص 125. ج 2 ، يربکلا ، صئاصخلا  ( 116

ص 223. ج 6 ، لامعلازنک ، ( 117
ص 163. ج 1 ، یمزراوخ ، مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  ( 118

ص 242و265. ج 3 ، دمحا ، دنسم  ( 119
مقر 229. رکاسع ، نبا  خیرات  زا  مالسلا  هیلعیلع  ماما  همجرت  ( 120

ص 397. ج 4 ، مکاح ، كردتسم  ص 283 ؛  ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 121
ص 340. ج 4 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  ص 19 ؛  ج 4 ، مکاح ، كردتسم  ( 122

ص 60و61. ج 2 ، دمحا ، دنسم  ( 123
ص 278. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 158 ؛  نیفص ، هعقو  ( 124

. یناربط زا  لقن  هب  ص 162 ، یمزراوخ ، لتقم  ( 125
ص 8. ج 2 ، دیرفلا ، دقعلا  ( 126

ص 85. نییبلاطلا ، لتاقم  ( 127
ص 256. ج 6 ، يربط ، خیرات  ص 33 ؛  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 115 ؛  نییبلاطلا ، لتاقم  ( 128
ص189. ج8 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص32 ؛ ج4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص465 ؛ ج5 ، يربط ، خیرات  ( 129
ص18. ج4 ، فارشالا ، باسنا  ص25 ؛ ج7 ، دئاوزلا ، عمجم  ص50 ؛ ج4 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 130
ص 349. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 231 ؛  صاوخلا ، ةرکذت  ص 118 ؛  هقرحملا ، قعاوص  ( 131

ص 240. صاوخلا ، ةرکذت  ( 132
هیآ 32. جح ، هروس  ( 133

ص 43. ج 1 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 37 ؛  ج 1 ، يربط ، خیرات  ( 134
ص 218. ج 3 ، دیرفلا ، دقعلا  ( 135

ص 312. ج 4 ، ۀباصالا ، هیشاح  رد  باعیتسالا  ( 136
ص 134. ج 4 ، باعیتسالا ، ( 137

ص 98. ج 4 ، نامه ، ( 138
ص 186. ج 4 ، ۀباصالا ، ( 139

ص 276. نامه ، ( 140
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ص 54. ج 3 ، نامه ، ( 141
ص 167. ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  ( 142

ص 158. نامه ، ( 143
ص 25. نامه ، ( 144

ص 384و385. ج 4 ، نامه ، ( 145
ص 386. نامه ، ( 146

ص 183. ج 3 ، نامه ، ( 147
ص 177. نامه ، ( 148
ص 168. نامه ، ( 149

ص 54. ج 4 ، نامه ، ( 150
ص 296. نامه ، ( 151

ص 188. ج 3 ، نامه ، ( 152
ص 189. نامه ، ( 153

ص 630. ج 3 ، باعیتسالا ، ( 154
. نامه ( 155

ص 102. ج 1 ، نامه ، ( 156
ص 9. ج 2 ، دیرفلا ، دقعلا  ( 157

ص 90. نییبلاطلا ، لتاقم  ( 158
ص 286. صاوخلا ، ةرکذت  ( 159

ص 91. نییبلاطلا ، لتاقم  ص 91 ؛  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 160
ص 232. ءارعشلا ، مجعم  ( 161

ص275. صاوخلاةرکذت ، ص198 ؛ ج8 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص293 ؛ ج5 ، يربط ، خیرات  ( 162
ص 144. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ( 163

ص 126. ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  ص 80 ؛  يدنرز ، لوصولا ، جراعم  ( 164
ص 81. نامه ، ( 165

ص 373. صاوخلا ، ةرکذت  ( 166
ص 141و142. ج 16 ، یناغألا ، ( 167
ص 288. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 168

هیآ 83. هدئام ، هروس  ( 169
هیآ 82. هبوت ، هروس  ( 170

تایآ 108 و 109. ءارسا ، هروس  ( 171
هیآ 58. میرم ، هروس  ( 172

تایآ 60-57. مجن ، هروس  ( 173
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ص 336. ج 90 ، راونألاراحب ، ص 317 ؛  یسربط ، قالخألا ، مراکم  ( 174
ح 43. ص 91 ، ج 79 ، راونألاراحب ، ( 175

ح 36. ص 245 ، ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 176
ح 21. ص 164 ، ج 70 ، راونألاراحب ، ص 360 ؛  ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 177

ح 35. ص 245 ، ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 178
ص 240. ج 11 ، نامه ، ( 179

ح 8. ص 11 ، دیفم ، خیش  یلاما ، ( 180
ص 197. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 181
ص 250. اههشیدنا ، هدیکچ  ( 182

. نامه ( 183
ص 37. ج 1 ، يربط ، خیرات  ( 184

هیآ 85. فسوی ، هروس  ( 185
ص 32. ج 13 ، يربط ، ریسفت  ( 186

ص 105. ج 3 ، ۀّیبلحلا ، ةریسلا  ( 187
ص 323. ج 2 ، نامه ، ( 188

ص 697. ج 8 ، فّنصملا ، ( 189
ص 7. صاوخلا ، ةرکذت  ( 190

. دلاخ بقانم  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ص 240 ، ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 191
ص 90. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 192

ح 108. باب 36 ، زئانجلا ، باتک  ص 671 ، ج 2 ، ملسم ، حیحص  ( 193
ص 56. یبقعلا ، رئاخذ  ( 194

ص 361. ج 1 ، مکاح ، كردتسم  ( 195
ص 268. ج 3 ، فّنصملا ، ( 196

ص 333. ج2 ، دمحا ، دنسم  ص190 ؛ ج4 ، یئاسن ، ننس  ص381 ؛ ج1 ، مکاح ، كردتسم  ( 197
ص 130. ۀمهملا ، لوصفلا  ( 198

ص 110. ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ( 199
ص 94. صاوخلا ، ةرکذت  ( 200

ص 107. نامه ، ( 201

ص 318. نامه ، ( 202
ص 35. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 203

ص 103. ج 1 ، ةرّونملا ، ۀنیدملا  خیرات  ( 204
ص 90. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 205

ص 11. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 206
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ص 409. ةدوملا ، عیبانی  ( 207

ص 110. ج 5 ، حوتفلا ، ( 208
ص 252. صاوخلا ، ةرکذت  ( 209

ص 145. ج 5 ، حوتفلا ، ( 210

ص 414. ةدوملا ، عیبانی  ( 211
ص 371. ج 2 ، ۀباحصلا ، ةایح  ص 265 ؛  ج 7 ، لامعلا ، زنک  ( 212

ص 235. مالسلا ، هیلعنسح  ماما  همجرت  قشمد ، خیرات  ( 213
ص 229. مالسلا ، هیلعنسح  ماما  همجرت  قشمد ، خیرات  ص 277 ؛  ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 214

ص 173. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 215
ص 213. صاوخلا ، ةرکذت  ص 8 ؛  ج 2 ، دیرفلا ، دقع  ( 216

ص 208. ج 1 ، ۀباغلادسا ، ( 217
ج 3، مکاح ، كردتسم  ص 364 ؛ ج 5 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 164 ؛ ج 2 ، ظاّفحلا ، ةرکذت  صص 29 و 30 ؛ ج 11 ، ریثک ، نبا  خیرات  ( 218

ص 342. ج 3 ، دمحا ، دنسم  ص 176 ؛
، ریبکلا مجعملا  ص 85 ؛  ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 300 ؛  ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 238 ؛  مالسلا ، هیلعنیسح  ماما  قشمد ، خیرات  ( 219

ص 105. ج 2 ،
ص 138. ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 56 ؛  مالسلا ، هیلعنیدباعلا  نیز  همجرت  قشمد ، خیرات  ( 220

ص 240. ج 7 ، یناغالا ، ( 221
ص 152. صاوخلا ، ةرکذت  ( 222

. يذمرت زا  لقن  هب  ص 389 ، ةدوملا ، عیبانی  ( 223
ص434. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص315 ؛ ج3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص21 ؛ ج2 ، ۀباغلادسا ، ( 224

ص 196. هقرحملا ، قعاوص  ( 225

ات 337  226

ص127. ج3 ، ریبکلامجعملا ، ص227؛ ج3 ، فارشالاباسنا ، ص265؛ صاوخلاةرکذت ، ( 226
ص 268. صاوخلا ، ةرکذت  ( 227

ص 734. یطاشلا ، تنب  هشیاع  رتکد  هلآو ، هیلع  هللا  یلصیبنلا  لآ  ۀعوسوم  ( 228
امـش يارب  راک  نیا  دیناسرب ، لتق  هب  ار ) رگیدکی   ) ار دوخ  دیدرگ و  زاب  دوخ  قلاخ  يوس  هب  و  دینک ؛ هبوت  سپ  هیآ 54 ، هرقب ، هروس  ( 229

. تسا رتهب  ناتراگدرورپ  هاگشیپ  رد 
ص 451. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 764 ؛  هلآو ، هیلع  هللا  یلصیبنلا  لآ  ۀعوسوم  ( 230

. هیلع هلها  ءاکبب  بذعی  تیملا  باب  زئانجلا ، باتک  ص 639 ، ج 2 ، ملسم ، حیحص  ( 231
. نامه ( 232

ح 22 و 23. باب 9 ، زئانجلا ، باتک  ملسم ، حیحص  ص 155 ؛ ج 1 ، زئانجلا ، باتک  يراخب ، حیحص  ( 233
ص 156. ج 1 ، يراخب ، حیحص  ثیدح 25 ؛  باب 9 ، زئانجلا ، باتک  ملسم ، حیحص  ( 234
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هیآ 18. رطاف ، هروس  ( 235
ص 344. ج 3 ، فّنصملا ، ( 236

ص 191. ج 3 ، دیرفلا ، دقعلا  ( 237

ص 731. ج 15 ، لامعلا ، زنک  ( 238
ص 175. ج 7 ، فّنصملا ، ( 239

هرقف 18-16. حاحصا 24 ، لایقزح ، رفِس  ( 240
ص 296-293. ج 44 ، راونألاراحب ، ( 241

. رازم باوبا  زا  باب 64  ح 5 ، ص 393 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 242
ح 16. رازملا ، باوبا  زا  باب 66  ص 393 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 243

ص 194. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  ( 244
، ریبکلا مجعملا  ص 58 ؛  ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 300 ؛  ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 238 ؛  مالسلا ، هیلعنیسح  ماما  قشمد ، خیرات  ( 245

ص 105. ج 2 ،
ص 152. صاوخلا ، ةرکذت  ( 246

. يذمرت زا  لقن  هب  ص 389 ، ةدوملا ، عیبانی  ( 247
ص434. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص315 ؛ ج3 ، ءالبنلا ، مالعاریس  ص 21 ؛ ج 2 ، ۀباغلادسا ، ( 248

ص 196. هقرحملا ، قعاوص  ( 249
ص 260و261. تارایزلا ، لماک  ( 250

ص 284. ج 44 ، راونألاراحب ، ( 251
ص 184. ج 1 ، برعلا ، ناسل  ( 252

ص 120. ج 1 ، دراوملا ، برقا  ( 253
. نفد باوبا  زا  باب 83 ، ح 1 ، ص 915 ، ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 254

سلجم 6. ح 20 ، ص 162 ، یسوط ، یلاما  ( 255
باب 32. ح 2 ، ص 201 ، ترایزلا ، لماک  ( 256

. تارافک باوبا  زا  باب 31 ، ح 1 ، ص 583 ، ج 15 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 257
باب 32. ح 7 ، ص 206-203 ، تارایزلا ، لماک  ( 258

باب 40. ح 2 ، ص 228 ، تارایزلا ، لماک  ( 259
.266 ص 260 -  تارایزلا ، لماک  ( 260
ص 164. ج 4 ، ةرضانلا ، قئادحلا  ( 261

لامعلازنک ج 1 ص 147 ( 262
ص 148. نامه ، ( 263

ص 301. ج 8 ، رانملا ، ریسفت  ( 264
ص 48. تافیرعتلا ، ( 265

سلجم 29. ص 86 ، قودص ، یلاما  ( 266
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ص 282. ج 44 ، راونألاراحب ، ( 267
ص 112و113. یسدقم ، رتکد  ۀیمالسالا ، ۀیعوتلا  یف  ینیسحلا  ربنملا  رود  ( 268

ص 31و32. دیمحلادبع ، بئاص  یبهذملا ، ءامتنالا  یف  جهنم  ( 269
ص 65-63. یبرغم ، سیردا  مالسلا ، هیلعنیسحلا  ینعّیش  دقل  ( 270

ص 297. نامه ، ( 271

ص 303. نامه ، ( 272
ص 315-313. مالسلا ، هیلعنیسحلا  ینعّیش  دقل  ( 273

ص 98-96. مدش ، تیاده  هاگنآ  ( 274
ص 8. ، 1380 نیدرورف ،  18 هبنش ، یمالسا ، يروهمج  همانزور  ( 275

ص 7و8. بوقعی ، Ơ سح دمحا  ةاسأملا ، ةروثلا و  ءالبرک ، ( 276
هرامش 6771. یمالسا ، روهمج همانزور  زا  لقن  هب  ( 277

ص 118. ءادهشلاوبا ، ( 278
ص 64. نامه ، ( 279

ص 145. ادهشلاوبا ، ( 280
ص 267. ج 1 ، رانملا ، ( 281

. وا زا  لقن  هب  ص 283 ، اروشاع ، گنهرف  ( 282
. نامه ( 283

. وا زا  لقن  هب  ص 99 ، اهناسنا ، ياوشیپ  مالسلا ، هیلعنیسح  ( 284
. وا زا  لقن  هب  ص 282 ، اروشاع ، گنهرف  ( 285

ص 88. یلئالع ، داهن ، نیرترب  رد  فده  نیرترب  ( 286
. نامه ( 287

. وا زا  لقن  هب  ص 281 ، اروشاع ، گنهرف  ( 288

ص 283. وا ، زا  لقن  هب  اروشاع ، گنهرف  ( 289
ص 119. ملعوبا ، قیفوت  مالسلا ، هیلعیلع  نب  نیسحلا  ءادهشلاوبا ، ( 290

ص 79. مالسالا ، یف  لوالا  رئاثلا  ( 291
ص 110-108. دلاخ ، دمحم  دلاخ  البرک ، رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادنزرف  ( 292

ص 41. نامه ، ( 293
ص 104. نامه ، ( 294

ص 35. نامه ، ( 295
. وا زا  لقن  هب  ص 112 ، مالسلا ، هیلعیلع  نب  نیسح  ناشخرد  هرهچ  ( 296

. وا زا  لقن  هب  ص 283 ، اروشاع ، گنهرف  ( 297
ص 21. ج 3 ، اپورا ، هراق  ياهنیمزرس  رد  اروشاع  ( 298

خیرات 18/12/1972. هیروهمجلا ، همانزور  ( 299
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ص 376. ج 3 ، نایاپیب ، رازلگ  هعومجم  ( 300
ص25. دنه ، هراق  هبشو  ناریا  ياهنیمزرسرد  اروشاعزا  لقنهب  ناتسکاپ ، گنجهمانزور ، ( 301

. نامه ( 302
صص 453 و 454. اراب ، ناوطنا  یحیسملا ، رکفلا  یف  مالسلا ، هیلعنیسحلا  ( 303
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ص 65. نامه ، ( 305

ص 452. نامه ، ( 306
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. نامه ( 308
ص 454. نامه ، ( 309
ص 455. نامه ، ( 310
ص 455. نامه ، ( 311

ص 97. یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  ( 312
ص 101 و 102. یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  ( 313

ص 128. نامه ، ( 314
ص 303 و 304. نامه ، ( 315

ص 312. نامه ، ( 316

ص 332. نامه ، ( 317
. وا زا  لقن  هب  ص 74 ، یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  ( 318

ص 75. نامه ، ( 319
. وا زا  لقن  هب  ص 77 ، یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  ( 320

. وا زا  لقن  هب  ص 174 ، یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  ( 321
. وا زا  لقن  هب  ص 250  یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  ( 322
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ص 58. فزوژ ، رتکد  نیبرام ، ینیسح ، تسایس  ( 325
. نامه ( 326
. نامه ( 327

. نادیز یجرج  زا  لقن  هب  ص 30 ، ج 2 ، ۀحاینلا ، خیرات  ( 328
ص 375. ج 3 ، نایاپیب ، رازلگ  هعومجم  ( 329

ص 5. يرخف ، خیرات  ( 330
ص 444. ناریسا ، مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  ( 331

 . ص 18 همالس ، سلوب  ریدغلا ، دیع  ( 332
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ص 281. اروشاع ، گنهرف  ( 333
ص 49. ج 5 ، یناسنا ، تلادع  توص  مالسلا ، هیلعیلع  ماما  ( 334

. وا زا  لقن  هب  ص 280 ، اروشاع ، گنهرف  ( 335
ص 282. اروشاع ، گنهرف  ( 336

ص 67. 1367 ه ،  یناثلا ، عیبر  متشه ، هرامش  هرهاق ، مالسالا ، ءاول  هلجم  ( 337

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  هفسلف  . 5

باتک تاصخشم 

یمیلس میکحلادبع  هدنسیون : 
یمیلس میکحلادبع  رشان : 

همدقم

يالعا يارب  هزرابم  نآ ، نیرتسدـقم  تازرابم  عونزا  دـماجنایم . ینوبز  تلذ و  هب  يرورپ  نت  یلبنت و  . تسا رادـتقا  تزع و  لماع  هزرابم 
هب ار  شایلماکت  دنور  نآ  زا  نتفرگ  قشمرـس  اب  دناوتب  ات  تسا  یـضایف  عبنم  دـنمزاین  یبتکم  هزرابمنینچ  تسا . لطاب  يدوبانو  قح  هملک 
رد ناشیتازرابم  تکرح  رد  ار  نانآ  هدوب و  ناـهاوخ  قحشخب  ماـهلا  هراومه  هک  تسا  ياهنـسح  يوگلا  اروشاـع  ماـیق  دـنک . یط  یبوخ 

ناـهذا و رد  مرحم  ماـیا  رد  هلاـس  همه  هدرک ، ادـیپ  یناـکم  ارفو  یناـمز  ارف  تروص  هک  یماـیق  دـنکیم . يربهر  قاـفن  ملظ و  رفک و  ربارب 
، نآ يزاـسزاب  رد  يرادازع  مسارم  شقن  یهلا و  ماـیق  نیا  تمظع  هب  هجوـت  اـب  . دـباییم یلجت  ناـهج  ناـگدازآ  ناینیـسح و  حور  قاـمعا 
زا اهنرق  هک  ياهثداح  يارب  دیاب  ارچ  دنهاکب . نآ  ندوب  هوسا  تسادق و  زا  تاهبـش  ياقلا  اهتعدب و  داجیا  اب  دننکیم  شالت  ناهاوخدـب 
هچ مسارم  هنوگ  نیا  رارکت  ؟ یکاـت ندز  هنیـس  رـس و  رب  لـفاحم و  رازاـب و  هچوک و  ندرکشوپ  هایـس  مینک ؛ يرادازع  هتـشذگ ، نآ  عوقو 
... یتاعوبطم و سنارفنک  وشیامه  يرازگرب  دـننامه  ون  ياههویـش  اـب  ار  اروشاـع  هثداـح  داـی  دوشیمن  اـیآ  دراد ؟ عاـمتجا  لاـحهب  یعفن 

انشآ يرادازع  تقیقح  اب  هک  یناسک  رتشیب  دزن  رد  تسا  نکمم  اهشسرپنیا  تسیچ ؟ ادهشلادیس  يرادازع  هفسلف  الوصا  تشاد ؟ یمارگ 
نانچنآ يرادازع  نیـسح و  ماما  مایق  زونه  هدیبات ؛ یناسنا  ياهشزرا  قافآ  رد  هک  تسا  يدیـشروخ  اروشاع  دنچ  ره  . دشابحرطم دنتـسین 

ره رد  : » دومرف (ع ) قداـص ماـما  . تسا نآ  يرادازع  هفـسلف  اروشاـع و  تقیقح  نییبـت  صاوخ  تلاـسر  نیرتمهم  تسین . هتخانـش  دـیاب  هک 
نآ زاار  نادان  نایارگطارفا  فیرحت  لطاب و  لها  لیوأت  دنـشکیم ، شود  رب  ار  نید  نیا  تیلوئـسم  راب  لداع  ياهناسنا  ناـمز  زا  ياههرب 

رارق یـسررب  ثحب و  دروم  نوگانوگ  ياههنیمز  رد  نآ  راثآ  اروشاـع و  ماـیق  يزاـسزاب  رد  يرادازع  شقن  راتـشون ، نیا  رد  « دـننکیم عفد 
. تسا هتفرگ 

نوگانوگ ياههنیمز  رد  نآ  راثآ  اروشاع و  مایق  يزاسزاب  رد  يرادازع  شقن 

تیونعم نامیا و  شیازفا 

تیونعم نامیا و  ورگ  رد  ناناملـسم  تزع  . تسا یمالـسا  هعماج  حور  تیونعم  ینید و  ياـههزومآ  هحول  رـس  اروشاـع  بتکم  رد  تداـبع 
نامیا و ندش  گنر  مک  دنکیم  دیدهت  ار  یمالسا  هعماج  هک  يرطخ  نیرتمهم  دنک ، مالعا  ات  دمآ  البرک  رد  (ع ) نیـسح ماما  تسا . نانآ 
ار نیـسح  ماما  نایدیزی  دننادیم  ناناملـسم  تسا . « ینکـش میرح   » و ییادز » تسادـق   » دـمایپ اروشاع  تساهشزرا . ییاجهباج  تیونعم و 
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نامه نیا  دننک . هدایپ  ار  دوخ  موش  فادها  ات  دـندرک  يوزنم  ار  ادـخ  ماکحا  دـننک . یفرعم  ناناملـسم  ماما  ار  دـیزی  ات  دـندناوخ  یجراخ 
، تسا لقع  ملع و  فالخ  سدـقت  دـنراد  اعدا  زینزورما  تسه . هدوب و  تیلاـعف  رد  رمتـسم  ناـیرج  تروص  هب  هک  تسا  یگنهرف  نوخیبش 

تمظع وترپ  ات  دنربیم  لاؤس  ریز  ار  يرادازع  دـنربب . هاگنابرق  هب  ار  تیونعم  تدابع و  اتدـنراد  ناشدوخ  هک  دـننادیم  نآ  ار  ملع  لقع و 
ناـمیا و رولبت  راـثیا و  تلادـع ، تزع ، ، تیوـنعم دـیحوت ، تداـبع ، یلجت  اروشاـع  هک  نآ  زا  لـفاغ  دـنریگب ، ناناملـسم  زا  ار  ینیـسحمایق 
نیـسح و ماما  هژیو  هب  نید و  ناـیاوشیپ  يراوگوس  مسارم  ییاـپرب  هعیـش  گـنهرف  رد  . تساروشاـع تشادـگرزب  يرادازع  تساـهشزرا .

ییافوکـش ثعاـب  يرادازع  تسا . نآ  يادرف  راـثآ  تیونعم  ناـمیا و  شیازفا  ببـس  اروشاـع و  بش  هژاولگ  زاـمن  . تسا تداـبع  شناراـی 
ناقــشاع و هــبعک  ــالبرک  تســالبرک ، هار  يرادازع  تــسا . ترــضح  اــب  نیــشنمه  نیـــسح  ماــما  رادازع  هــک  ارچ  ، تــسا تیوــنعم 

تعیب وا  اب  هک  یسک  ، دنکیم ینیـسح  ار  اهناسنا  دنویپ  نیا  دنکیم ، ادیپ  لاصتا  تماما  اب  مسارم  نیا  رد  تکرـشاب  رادازع  . تساناگتفیش
(ع) قداص ماما  . تسادخ ریغ  زا  ندیرب  ادخ و  اب  طابترا  زامن  هک  نانچ  تسا ، تدابع  دوخ  راک  نیا  دوشیم ، ادج  نایدـیزی  فص  زا  دـنک 

سفن نادناخ  ام  تیمولظم  رب  ناراوگوس  « ؛ بهذلا ِءامب  ثیدـحلا  اذـه  بتکت  نأ  بجی  حـیبست ... تیبلا  لها  اننزحل  مومهملا  سفن  : دومرف
تهج رد  رگا  میزیریم  نیـسح  ماما  يارب  هک  یکـشا  دوش ». هتـشون  الط  بآ  اب  ثیدـح  نیا  تسا  هتـسیاش  تسا ... تداـبع  ناشندیـشک 

اوقت و نامیا ، تیّرح و  تریغ ، تمه و  زا  ياهّرذ  رگا  . دنکیم ینیسح  حور  اب  ام  حور  هک  تسا  یکچوک  زاورپ  دشاب ، ام  حور  یگنهامه 
نیـسح تمظع  يارب  هک  یکـشا  دراد . شزرا  تیاهن  یب  کشا  نآ  دوش ، يراج  شناگدید  زا  یکـشا  دـباتب و  ناسنا  رد  ینیـسح  تدابع 

راشف گرم و  هماگنه  نوچ  ساسح  فقاوم  رد  تسا و  تاجن  لماع  دشاب  نیـسح  ماما  فادها  اب  یگنهامه  زا  ياهناشن  هک  یکـشا  دشاب ،
هطـساو يرادازع  نآناگدنیوج ؛ رب  تسا  قح  شزاون  تسد  اروشاع  دریگیم . ار  ناسنا  تسد  یـسرباسح  عقوم  رد  تمایق و  خزرب و  ربق ،

بلق قامعا  رد  هک  ییاههرطاخ  تسالبرک ، راگدنام  ياههرطاخروآدای  اروشاع و  رولبت  يرادازع  تسا . یناسنا  لامک  لماع  یهلا و  ضیف 
اروشاع تشادـگرزب  تسادـخ ، دای  يرادازع  دزاـسیم . کـیرحت  ار  تاـساسحا  و  دـنکیم ، داـجیا  شورخ  شوج و  دارفا  نیرتدرـسنوخ 

نم و  . ) تساوقت هناـشن  نآ  میظعت  ، تسا یهلا  رئاعـش  زا  يراوـگوس  مسارم  میرک ، نآرق  رظنم  زا  دـهدیم . زاورپ  ادـخ  يوـس  هب  ار  ناـسنا 
فـص رد  دورو  طرـش  تساهلد . ياوقت  هناشن  راک  نیا  دراد  گرزب  ار  یهلا  رئاعـش  سکره  و  بولقلا ) يوقت  نم  اـّهنأف  هللا  رئاعـش  مّظعی 

شیازفا ثعاـب  يرادازع  رگید  فرط  زا  دوـشیم ، رادازع  تبیـصم  نـیا  رد  دراد  اوـقت  هـک  یلد  تـسا ، یبـلق  یگداـمآ  ینیـسح  نارادازع 
، دـنهدیم ماجنا  حـلاص  لمع  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  . ) تسا حـلاص  لـمع  ناـمیا و  هناـشن  مسارم ، نیا  ییاـپرب  هک  ارچ  تساوقت ،
رد هیبـعت  لزغ  لوـق و  هـمه  نـیا  دوـبن  هـنرو  نخــس  تخوـمآ  لـگ  ضیف  زا  لــبلب  (. دــهدیم رارق  بوـبحم  ار  ناــنآ  ناــبرهم  دــنوادخ 

. دـننک هئطوـت  دـنناوتیمن  نانمـشد  ياهعماـج  نینچ  رد  . دراد تیوـنعم  ناـمیا و  هک  ارچ  دراد ، تزع  دراد  اروشاـع  هک  ياهعماـجشراقنم 
. تسا تیونعم  نامیا و  همیب  یعقاو  يرادازع  تفگ  ناوتیم  زگره . ار  ناصلخم  اما  دننک ، هارمگ  ار  اهناسنا  دنناوتیم  نیطایش 

نید نایاوشیپ  هب  ادتقا 

لد دوشیم و  راد  هحیرج  تاساسحا  هاگ  تسا ، هدـنز  هفطاع  اب  ناـسنا  تسا . یعیبط  يرما  هتفر  تسد  زا  ناـسک  رب  يراوگوسو  يرادازع 
هب يرادازع  مسارم  دـندش ، راوـگوس  ناـشنازیزع  بئاـصم  رد  زین  نید  ناـیاوشیپ  دـباییم . روـلبت  کـشا  تروـص  هب  نآ  راـثآ  دزوـسیم ،

لکشم یطرـشب  هتفر  تسد  زا  زیزع  تبیـصم  رد  يرادازع  هک  نانچ  تسا  هدیدنـسپ  یهلا  يایلوا  ایبنا و  يرادازع  ام  گنهرف  رد  دندرکاپ .
تداهـش رد  ترـضح  تسام . يوگلا  اههنیمز  همه  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  رادرک  راتفر و  . دـشابن تعیرـش  تاروتـسد  فلاـخم  هک  درادـن 

نیا ندینش  اب  ناناملـسم  درادن .» ياهدننک  هیرگ  هزمح  اما  ؛ هل یکاوب  ةزمح ال  نکل  : » دیامرفیم يزیمآکیرحت  ریبعت  اب  ادهـشلادیس  هزمح 
ناگدننک هیرگ  « » یکاوبلاکبتلف هلثم  یلع  :» دومرف بلاطیبا  نب  رفعج  تداهـش  رد  ناشیا  دندرکاپ . هب  يرادازع  مسارم  هزمح  يارب  نخس 

دنارذـگ هودـنا  مغ و  رد  ار  لاس  کی  شایمارگ  يومع  بلاطوبا  نینمؤملاماهجیدـخ و  گوس  رد  دـننک .» هیرگ  رفعج  لاـثما  يارب  دـیاب 
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نامه رتشا  کلام  تداهـش  هرابرد  ع )  ) یلع ماما  تسا . مالـسا  خـیرات  راگدای  نازحـالا  تیب  رد   3 همطاف ترضح  ياههیرگ  (. نزحلا ماع  )
کلام لثم  یلع  : » دیامرفیم مالسا  روالد  هدنامرف  نآ  فیـصوت  زا  سپ  ناشیا  . دومرف رفعج  هرابرد  مالـسا  ربمایپ  هک  درب  راک  هب  ار  يریبعت 

یهلا یحارط  هکلب  هدوبن ، رذگدوز  يداع و  قافتا  کی  اروشاع  هثداح  «. دننک هیرگ  کلام  لاثما  رب  دیاب  ناگدـننک  هیرگ  یکاوبلا ؛ کبتلف 
عوقو زا  شیپ  یهلا  ياـیبنا  زا  يرایـسب  هللالوـسر و  نامـسآ و  نیمز و  مینک ، يرادازع  هیرگ و  نآ  رب  اـم  طـقف  هک  تسین  ياهثداـح  تسا .

رد ياهدع  دـنتخیر  کشا  دـندرک و  هیرگ  یهلا  يایلوا  ایبنا و  هک  ياهثداحرد  تسا  فاصنا  زا  رود  هب  دنتـسیرگ . دـندش و  رادازع  هثداح 
هک دـناهدرک  هیـصوت  ع )  ) راهطا همئا  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  نامز  زا  نید  نایاوشیپ  . دـنوش دـیدرت  کش و  راچد  مامه  ماما  نآرب  يراوگوس 

مـسارم ییاپرب  ارچ  دنتـشاد ، مامتها  هثداح  نیا  هب  نید  همئا  ارچ  ددرگ . دـیدجت  هلاس  همه  دـنامب و  هدـنز  دـیاب  ع )  ) نیـسح ماـما  تبیـصم 
هدنز اروشاع  بتکم  هک  دوب  نیا  فده  تسا . نشور  ًالماک  هلئسم  نیا  هفـسلف  . دناهداد رارق  دیکأت  دروم  همه  نیا  ار  نیـسح  ماما  يرادازع 

مالسا رب  ییاهتبیـصم  هچ  اهيرادازع  اههیرگ و  نیا  دوبن  رگا  دنادیم  ادخ  تسا . مالـسا  ددجم  تایح  یلجت  اروشاع  ندنام  هدنز  . دنامب
رگنایغط مجاهم و  ار  شنارای  نیـسح و  ماما  قح ، رب  ار  ناشدوخ  ات  دندرک  شالت  ع )  ) نیـسحماما تداهـش  زا  سپ  نایوما  . دنروآیم دراو 

نشج و ياوتف  يراـبرد  ياـملع  طـسوتو  تسا  تکرب  دـیع و  زور  اروشاـع  هک  نیا  رب  ینبم  دـندرک  لـعج  یثیداـحا  یتـح  دـننک ، یفرعم 
یکی تشذگ  اب  دوش ، یفرعم  دیع  زور  ناونع  هب  ص )  ) هللالوسر صخـش  نابز  زااروشاع  زور  یتقو  تسا  یعیبط  دـندرک . رداص  ینامداش 

نیرتمک . دنروآیم باسح  هب  ینیددایعا  زا  ار  نآ  دنریگیم و  نشج  ار  زور  نیا  ناگتـشذگ ، زا  دـیلقت  تلفغ و  رثا  رب  ناناملـسم  ، لسن ود 
نینچ ندمآ  دیدپ  يرگنهدنیآ ، اب  (ع ) نیسح ماما  تسا . هدوب  هناگیب  نید  زا  ع )  ) نیسح ماما  دننک  رواب  مدرم  هک  دوب  نآ  اهشالت  نیا  رثا 

دیحوت و هرابرد  شیوخ  هدیقع  نایب  زا  سپ  شایهلا  یسایس ـ  همانتیصو  رد  اذل  دوب ؛ هدرک  ینیبشیپ  یبوخ  هب  ار  مومـسم  هدولآ و  ياضف 
ۀما یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  اّمنا  ًاملاظ  ادـسفم و ال  ارطبـال و ال  ًارـشا و  جرخا  مل  ینأ  و  :» دـنکیم دـیکات  هلئـسم  نیا  رب  داـعم  توبن و 

ای یهاوخدوخ  يور  زا  هن  نم  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  یبا  يّدـج و  ةریـسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاـب و  رمآ  نأ  دـیرا  ص )  ) يّدـج
تـسا و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  نـم  فدـه  هـکلب  مدرگیم ، جراـخ  هنیدـم  زا  يرگمتـس  داـسف و  يارب  هـن  ینارذگـشوخ و  يارب 

نایاوشیپ «. تسا بلاطیبا  نب  یلع  مردپ  مسر  هار و  و  (ص ) ربمایپ تنـس  ندرک  هدـنز  تما و  دـسافم  حالـصا  تکرح ، نیا  زا  ماهتـساوخ 
كانرطخ هئطوت  ات  دنتسب  راک  هب  ار  اهیشیدنا  هراچ  نیرتهنامیکحو  دنتخادنا  هار  هب  یعیسو  تیلاعف  ع )  ) نیسح ماما  تداهـش  زا  دعب  نید 

هماقا هب  ع )  ) رقاب دـمحم  ماما  تیـصو  دـش . لابند  ـالبرک  تراـیز  يرادازع و  یناوخ  هضور  تنـس  اـب  تلاـسر  نیا  . دـننک یثنخ  ار  نمـشد 
رترب ای  نتسناد  ربارب  جح  اب  ار  نآ  شاداپ  رظن  زا  و  ع )  ) نیـسح ماما  ترایز  نتفر  هب  نید  ناماما  شرافـس  جح و  مایا  رد  ینم  رد  يرادازع 

نم دـیوگیم : فوفکم  نوراهوبا  . دناهتـشاد شقن  اروشاع  مایق  يزاسهوسا  يراگدـنام و  رد  اههمانترایز  ياشنا  ، جـح رب  نآ  ندرک  ضرف 
هب مدرک  عورش  نم  مناوخب . ع )  ) نیسح ياثر  رد  يرعـش  دومرف : نم  هب  ترـضح  مدش . بایفرـش  ع )  ) قداص رفعج  ماما  رـضحم  هب  يزور 

زادـگ زوس و  اب  ینعی  ناوخب ، دـینکیم  ییارـس  هیثرم  ماما  ربق  رانک  رد  دوخ و  نیب  رد  هک  هنوگ  نامه  هن ، روط  نیا  دومرف : ماما  ندـناوخ .
نیا هلمج  زا  دندومرف ، يراوگوس  یناوخ و  هضور  شاداپ  باوث و  هرابرد  یبلاطم  ترـضح  رخآ  رد  تسیرگ . ماما  مدـناوخ و  نم  ناوخب .

: دومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) اضر ماما  زا  یثیدح  رد  . تسوا ياج  تشهب  دـنایرگب  ار  رفن  هد  دـناوخب و  يرعـش  نیـسح  ياثر  رد  سک  ره  هک 
ات درک و  راوخ  الب » برک و   » نیمزرـس رد  ار  ام  زیزع  تخاـس ، ناور  ار  اـم  کـشا  حورجم و  ار  اـمبلق  نیـسح  ماـما  تداهـش  زور  اـنامه 

مّرحم هام  نوچ   » دومرف دنیرگب ... نیـسح  نوچ  یمولظم  ناسنا  رب  ناگدننک  هیرگ  دیاب  سپ  تشاذگ ، ياج  رب  الب  هودـنا و  ام  يارب  تمایق 
زور اروشاـع ، زور  دـشیم . رتشیب  شهودـنا  مغ و  بترم  مهد  اـت  مرحم  لوا  زور  زا  دـشیمن و  هدـید  نادـنخ  مردـپ  رگید  دیـسریم ، ارف 

نیسح لاثما  رب  ناگدننک  هیرگ  : » دومرف ترضح  ...« دش هتشک  نیسح  هک  تسا  يزور  دومرفیم  هتسویپ  دوب و  وا  هیرگ  هودنا و  تبیـصم و 
، دوب وا  هودـنا  مغ و  تبیـصم و  جوا  زور  نیا  مهد و  زور  اـت  درکیم  هیرگ  بترم  مّرحملوـلح  ناـمز  زا  مردـپ  تفگ  دـننک و  هیرگ  دـیاب 
، مراوگرزب دج  :» دیامرفیم نآ  زا  يزارف  رد  ترضح  هب  بوسنم  یلصفم  همانگوس  رد  جع )  ) نامز ماما  دش .» هتشک  (ع ) نیـسح هک  يزور 
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ياج هب  مرادازع و  وت  گوس  رد  ماش  حبـص و  ره  اما  منک ، دربن  تنانمـشد  اب  هک  مدوبن  البرک  رد  هدرک و  رود  وت  زا  ارم  راگزور  دـنچ  ره 
فادها اب  هعیش  نتخاس  هارمه  البرک و  هثداح  ندرک  هنادواج  يارب  يزاس  هنیمز  تامدقم ، نیا  مامت  «. میرگیم نوخ  وت  تبیـصم  رب  کشا 

هفسلف یبوخ  هب  تسا  ناشماما  هب  تما  طابترا  هلیسو  نیرتهب  نیـسح و  ماما  فادها  رگنایب  هک  اروشاع  ترایز  رد  تسا . هدوب  اروشاع  مایق 
بلط ینقزری  نا  َکب  ینمرکا  کماقم و  مرکا  يذـلا  هللا  لئـساف  کب  یباـصم  مظع  دـقل  یّما  تنا و  یبأـب  :» میباـییم ار  ماـیق  نیا  یـسایس 

ملظ ببس  هب  نایعیـش ) مامت  و   ) نم رب  وت  تبیـصم  نزح و  لمحت  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  « ؛ ٍدّمحم تیب  لها  نم  روصنم  ٍماما  عم  كراث 
تـساوخرد دیـشخبتزع  وت  ببـس  هب  مه  ارم  و  تشاد ، یمارگ  ار  وت  ماـقم  هک  ییادـخ  زا  سپ  تسا  راوـشد  تفر ، امـش  رب  هک  یمتـس  و 

تضهن هاگن ، نیا  رد  «. مشاب وت  هاوخ  نوخ  جع - )  ) رصع ماما  ( - ص  ) دمحم تیب  لها  زا  روصنم  ماما  اب  ات  دنادرگ  نم  يزور  هک  منکیم 
رد ینعی  دزرو  مامتها  نآ  نتفرگ  رد  ناکم  ره  رد  نامز و  ره  رد  دیاب  هعیش  کی  هک  يراث  تسا  حرطم  میاد  راث  کی  تروص  هب  ینیـسح 

شقن يزیر  نوخ  نیارد  لطاب  لها  همه  ییوگ  هک  هدـش  ریوصت  نانچ  تسا و  هوسا  ماـیق  کـی  اروشاـع  ماـیق  لـطاب ، قح و  ریگیپ  هزراـبم 
ناسنا يارب  هک  یسک  ره  نیسح و  ماما  نایعیش  تسا . نید  نایاوشیپهریـس  زا  تیعبت  يرادازع  سپ  تفرگ . ماقتنا  نانآ  زا  دیاب  دناهتـشاد و 

هیرگ و اب  ار  شیوخ  صولخ  و  یمارگ ، يرادازع  ییاپرب  اب  ار  نادیهـش  رالاس  تداهـش  اروشاع و  مایق  هلاس  همه  دـنلیاق  یتمظع  یتفارش و 
سلاجملا کلت  ّنا  : » دومرف درادیم ، تسود  ار  سلاجم  نیا  ع )  ) قداص ماما  . دـنرادیم زاربا  نایئالبرک  زادـگناج  تبیـصم  رب  يراوگوس 

دنک تمحر  دـنوادخ  دـیراد ، هگن  هدـنزار  ام  رما  سپ  مرادیم ، تسود  ار  سلاجم  نیا  نم  انرما ؛ اـیحا  نم  هللا  محرف  اـنرما  اویحاـف  اـهّبحا 
رارق تبحم  دروم  زین  ار  نآ  رد  ناگدـننک  تکرـش  درادیم  تسود  ار  سلاجم  نیا  ع )  ) ماما رگا  دـنکیم .» هدـنز  ار  اـم  رما  هک  ار  یـسک 

. تسا یناگدنز  ریسکا  ع )  ) قداص ماما  تبحم  دهدیم .

ماما فادها  تیصخش و  يایحا 

راثیا هوسا  ینامرهق و  زمر و  تعیرش  هحولرـس  تیناسنا و  يوگلا  تیاده و  ِدامن  وا ، يالاو  ياهنامرآ  زا  ناهاگآ  دزن  رد  (ع ) نیـسح ماما 
يرادازع . تساهيدب رـشن  یگنهرف و  مجاهت  روجف و  قسف و  یهابت و  داسف و  رهظم  دیزی »  » هملک هک  نانچ  تسا ، نید  هار  رد  يراکادف  و 

ثعاب يرادازع  تسا . تلادع  قح و  زا  يرادساپ  هار  رد  شنارای  نیـسح و  ماما  يزابناج  يراکادـف و  هرطاخ  يزاس  زاب  یناوخ ، هضور  و 
هدنز تقیقحرد  ینمؤم  یناگدـنز  خـیرات  ندومن  وگزاب  هایحا ؛ دـقف  أنموم  ّخرو  نم   » هک ارچ  تسا . ع )  ) نیـسحماما فادـها  ندرک  هدـنز 
هدرک هدنز  ار  مدرم  همه  ایوگ  دنک  هدنز  ار  يدرف  هک  یـسک  . تسوا يالاو  فادها  ندنام  هدـنز  ورگ  رد  نمؤم  یگدـنز  و  تسوا » ندرک 

مایق نیا  مان و  نیا  تسا . یناگدنز  تایح و  هعسوت  ینیـسح  هشیدنا  جیورت  دنکیم ، هدنز  ار  اهتلم  وا ، يالاو  فادها  نیـسح و  دای  . تسا
اروشاـع همیب  مالـسا  تـسا . تاـجن  لـماع  تیادـه و  قـیرط  اروشاـع  هـب  لـسوت  تـسا . يرگمتـس  ره  ربارب  رد  نـینط  رپ  يداـیرف  هـشیمه 

رب لمتشم  ترضح ، شرافـس  ارچ . هک  دننکاپ ، هب  يرادازع  مسارم  ینِم »  » رد دنکیم  تیـصو  (ع ) رقاب ماما  اهيرادازع . همیب  اروشاع  ، تسا
ماما فادـها  يایحا  هنیمز  مهم ، رما  نیا  هب  مدرم  هجوت  دـنکیم . هجوتم  تیب  لها  تیمولظم  هب  ار  مدرم  تسا . یناور  یـسایس -  مهم  هتکن 
روش هب  ار  تاـساسحا  فطاوع و  دـهدیم ، ذوفن  مدرم  هشیدـنا  ناـج و  قاـمعا  رد  ار  ینیـسح  راـکفا  هک  تساـه  يرادازع  نیا  تسا . (ع )

ار ادهـشلادیس  هضور  دنیوگیم  هک  یناسک  نآ  تسادهـشلادیس . بتکم  ظفح  يارب  ادهـشلادیس  هضور  . » دنیرفآیم تکرح  و  دروآیم ،
هدرک ظـفح  ار  بتکم  نیا  اـههضور  نیا  اـههیرگ و  نیا  هچ . ینعی  دـننادیمن  هدوـب و  هچ  ادهـشلادیس  بتکم  دـنمهفیمن  الـصا  ، دـیناوخن
فرح ًالـصا  تسا ، زور  فرح  هشیمه  ادهـشلادیس  فرح  مینزب . زور  فرح  هضور ) ياج  هب   ) دـیاب ام  الاح  دـننکیم  لایخ  اـهنیا  تسا ...
بتکم يایحا  يارب  تسا  يدایرف  گنیتم و  کی  نیـسحلا  هللادـبعابا  يرادازع  سلاجم و  نیا  هداد ... ام  تسد  هدروآ ، ادهـشلادیس  ار  زور 

ار (ع ) نیسح ماما  نایعیـش  زا  دادعت  هچ  زور  نآ  نارادمامز  رگید  یـسابع و  لکوتم  دینک . هعلاطم  ار  اروشاع  زا  دعب  خیرات  ...«. ادهـشلادیس
نابهدید دندناسر . تداهـش  هب  ياهناملاظ  عیجف و  تروص  هب  ترـضح  نآ  رهطم  دـقرم  ترایز  يرادازع و  بکاوم و  ندومن  اپ  رب  مرج  هب 
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یلیلد اهراک  نیا  دـندرکیم . لمع  هنوگ  نیا  ارچ  دـنناسرب ، لتق  هب  ریگتـسد و  ار  ماما  ناراوز  ات  دـندوب  هداد  رارق  البرک  ریـسمرد  ار  ییاه 
رب نید  نایاوشیپ  مالسا ، نانمشد  رگناریو  تکرح  ربارب  رد  . دندرکیم رطخ  ساسحا  نیسح  ماما  بتکم  يایحا  زا  اهنآ  هک  نیا  زج  تشادن 

تروص هب  دیاب  تسا  لبمس  کی  نیسح  تسا . نشور  نآ  هفـسلف  دندیزرو . مامتها  اروشاع  نتـشاد  هگن  هدنز  یناوخ و  هضور  يرادازع و 
رد ادن  دـنکیم و  روهظ  شزیگناروش  ياهدایرف  الاو و  راکفا  نآ  اب  (ع ) نیـسح ماما  دـنکیم ، عولط  مرحم  هک  لاس  ره  دـنامب . هدـنز  وگلا 
هک دینیبیمن  مدرم  يا  دیـشاب ، هاگآ  ًاقحم » هللا  ِءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع  یهانتی  لطابلا ال  نأ  هب و  لمعی  قحلا ال  نأ  نورت  الا  :» دـهدیم

ماـمت اـب  دوش و  قیوشت  قح  هار  رد  تداهـش  هب  نمؤم  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتـن  ددرگیمن و  يریگولج  لـطاب  زا  دوشیمن و  لـمع  قـح  هب 
يارب ناراکمتساب  یعضو ] نینچ  رد   ] یگدنز « ؛ امرب الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  ةداعـس و  الا  توملا  يراال  دنک : ادتقا  نیـسح  ماما  هب  شدوجو 

نم ریخ  توملا  :» دناهتشون ار  راعـش  نیا  ناشلفاحم  يادنلب  رب  نرادازع  «. تسین يزیچ  تداعـس  زج  نم  رظن  رد  گرم  تسا ، روآگنن  نم 
يراوگوس تسا . یناگدنز  ياهراعـش  دوشیم ، یناوخزاب  يرادازع  مسارم  رد  هچنآ  «. تسا رتهب  راب  تلذ  یگدـنز  زا  گرم  راعلابوکر ؛

زین نایئاروشاع  تزع  اروشاع و  هشیدنا  یلجت  تسادخ  رضحم  هک  هنوگ  نامه  ملاع  هعیش ، گنهرف  رد  تسا . اروشاع  فادها  هار و  موادت 
نیـسح نیـسح  ، دـینکیم يرادازع  اروشاع  زور  رد  ارچ  دنـسرپب  اـم  زا  رگا  سپ  تسا . ع )  ) نیـسح ماـما  زا  اـهربنم  بارحم و  همه  تسه .

زادنانینط ناهج  رد  هک  ار  وا  دایرف  مینک ، تعیب  دیدجت  دوخ  ماما  اب  میهاوخیم  مییوگیم  خساپرد  دـینزیم  هنیـس  رـس و  رب  دـییوگیم و 
میهاوخیم تسا  مالسا  حور  اروشاع  تسام . تایح  دیدجت  زور  اروشاع  زور  . مینکب تایح  دیدجت  میهاوخیم  لاس  ره  ام  میونـشب ، تسا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قح و  هار  رد  يراکادـف  تداهـش و  داـهج و  ساـسحا  یلجت  اروشاـع  مینک ، قـیرزت  هعماـج  هب  وـن  زا  ار  نآ 
نآرق شرافـس  نیا  تسا و  (ع ) نیـسح ماما  هب  کـیبل  يرادازع  میرادهگن . هدـنز  دوخ  رد  ار  ساـسحا  نیا  يرادازع  اـب  میهاوخیم  تسا ،
ربمغیپ ادخ و  توعد  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  مکییحی ) امل  مکاعد  اذا  لوسّرلل  اوبیجتـسا هللا و  اونمآ  نیذـّلااهیا  ای   ) هک تسا  میرک 

يراکادف هیحور  نتـشاد  هگن  هدنز  اروشاع  دشخبیم .» تایح  ار  امـش  هک  دناوخیم  يزیچ  يوس  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  دینک ، تباجا  ار 
لیم فیحناناملـسم و  لاملا  تیب  ارچ  تسا : دـنلب  نیـسح  ماما  يادـن  ایوگ  تسا  مالـسا  ياـیحا  راعـش  ، اروشاـع راعـش  تسا . عاـمتجا  رد 

رقف و ارچ  دینکیم ، توکس  تاسدقم  هب  ناگدننک  نیهوتربارب  رد  ارچ  دننکیم ، مارح  ار  ادخ  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  ارچ  دوشیم ،
رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیحور  نتشاد  هگن  هدنز  وس  کی  زا  يرادازع  اروشاع و  تسا ، شیازفا  هب  ور  یمالـسا  هعماج  رد  ضیعبت 

ناـمه دـیاب  اـج  ره  رد  زور و  ره  هک  نیا  هب  تسا  روتـسد  کـی  نیا  هر )  ) لـحار ماـما  هدـیقع  هب  . تساـهارچ نیا  هب  خـساپ  رگید  يوس  زا 
گرزب يروطارپما  کی  لباقم  درک و  مالـسا  يادـف  ار  شزیچ  همه  مک  هدـع  اب  (ع ) نیـسح ماما  دـیهدب . همادا  ار  هماـنرب  ناـمه  تضهن و 

دننادیمن دـیناوخن  هضور  دـنیوگیم  هک  یناسک  دـنامب . ظوفحم  هن »  » نیا هک  تسا  نیمه  لابند  هب  سلاجم  نیا  و  تفگ ... هن »  » داتـسیا و
ناشیاهگرزب و دننالوبقیم . ار  هیرگ  یگدوهیب  تلمامش  هب  هک  ییاهنآ  تسا . تضهن  نتـشادهگن  هدنز  نیـسح  يازع  رب  ندرک  هیرگ  هک 

هکدیراد هگن  هدنز  ار  اهتبیـصم  نآ  یتّنـس و  ياههضور  نآ  هک ...«  دننکیم  دیکأت  رگید  ياج  رد  . دنـسرتیم اههیرگ  نیا  زا  ناشنابابرا 
وا ندوب  هدنز  اب  هک  دیراد  هگن  هدنز  ار  ادهشلادیس  كرابم  مان  البرک و  تسالبرک . زا  تاکرب  نیا  تساهنآ ، زا  دسریم  ام  هب  هک  یتاکرب 

ياهتلع لوصحم  تسا  ياهعقاو  زاـغآ ، هن  تسا و  ناـیاپ  هن  اروشاـع  هک  دوشیم  نشور  نییبت  نیا  اـب  «. دوشیم هتـشاد  هگن  هدـنز  مالـسا 
. نآ زا  دعب  يارب  تربع  زا  نوحشم  تسا  ياهثداح  دوخ و  یخیرات 

مالسا تاجن 

، درک توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم  یهلا  ِنذاهب  داد و  رـس  دـیحوت  يادـن  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هاگ  نآ  تسا . تلاسر  هدـننک  لماک  اروشاع 
شقن یّلجت  منیـسح » زا  نم  نم و  زا  نیـسح  ( » ص  ) مرکا ربمایپ  ریبعت  دش . لماکالبرک  رد  تفرگ و  لکـش  مالـسا  خـیرات  رد  نآ  تروص 
تمظع هب  ندرب  یپ  يارب  داد . تاجن  هیما  ینب  ياههئطوت  راصحنا  زا  ار  مالسا  شایهلا  مایق  اب  نیسح  ماما  تسا . هنیمز  نیا  رد  ینیسحمایق 
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هک دروخ  مقر  ياهنوگ  هب  مالـسا  تما  تشونرـس  دوش . هجوت  درکیم  دیدهت  ار  مالـسا  نامز  نآ  رد  هک  یتارطخ  هب  تسا  یفاک  مایق  نیا 
وا هک  هنیدم  یلاو  مکح  نب  ناورم  هب  خساپ  رد  نیسح  ماما  دوب . ناهج  هرهش  شروجف  قسف و  هک  يدیزی  دش ، مالسا  ناهج  رادنامرف  دیزی 

یلعۀیواعم متیأر  اذاف  نایفـس  یبا  لآ  یلع  ۀمرحم  ۀفالخلا  لوقی : (ص ) هللا لوسر  يّدج  تعمـس  » دومرف دناوخیم  ارف  دـیزی  اب  تعیب  هب  ار 
هک ادخ  لوسر  مدج  زا  مدینـش  دیزی ؛ هنباب  مه  التباف  اورما  ام  هب  اولعفی  ملف  هللا  لوسر  ربنم  یلع  ۀنیدملا  لها  هار  دقل  هنطب و  اورقباف  يربنم 
رد ار  وا  هنیدم  مدرم  یلو  دیـشکب ، ار  وا  دیدید  نم  ربنم  يالاب  رب  ار  هیواعم  يزور  رگا  تسا و  مارح  نایفـسوبا  هداوناخ  رب  تفالخ  دومرف 

یمامت ًاـنلع  هک  دوب  یـسک  دـیزی  تسا .» هدرک  ـالتبم  قساـف  دـیزی  شدـنزرف  هب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  کـنیا  دنتـشکن و  دـندید و  لوسر  ربنم 
هدـش لزان  وا  رب  یحوهن  درک ، يزاب  تموکح  کلم و  اب  دـمحم  :» دـینک هجوت  وا  زیمآرفک  راتفگ  زا  ياهنومن  هب  . درک کـته  ار  تاسدـقم 

اب نم  هک  هچنآ  دندیدیم  نم  ناردپ  رگا  مریگن ... ماقتنا  دمحا  نادنزرف  زا  رگا  متـسین  دوخ  هلیبق  زا  نم  تشاد ، يربخ  نامـسآ  زا  هن  دوب ،
هب طیارش  دیزیيا .» دازیرم  تسد  دنتفگیم  دندروآیم و  رب  دایرف  رورـس  يداش و  ترثک  زا  هنیآ  ره  مداد  ماجنا  البرک  رد  دمحا  نادنزرف 

نوچ ییاورنامرف  هب  تما  هک  هاگ  نآ  دناوخ  دیاب  ار  مالـسا  هحتاف  ؛ دیزی لثم  ٍعارب  ۀمألا  تیلب  دق  ذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  :» هک دوب  ياهنوگ 
ماما داد . تاجن  ار  مالـسا  یهلا  ِتضهن  نیا  ناشن .» كات  زا  هن  دوب و  ناـشن  كاـت ، زا  هن   » دوبن نیـسح  ماـما  ماـیق  رگا  «. دـیآ راـتفرگ  دـیزی 

تلاسر فدـه  یمالـسا و  تموکح  تفالخ و  نید و  يانعم  دـنک و  يریگولج  تما  ینید  يرکف و  تاـفارحنا  زا  تفرگ  میمـصت  نیـسح 
ریوصت هب  هنوـگ  نیا  ار  ع )  ) نیـسح ماـما  ماـیق  ِشقن  شدوـخ  ياـبیز  راعـشا  اـب  يروهـال  لاـبقا  دـنک ، یفرعم  ناـیناهج  هب  ار  ادـخ  لوـسر 

ناراب هلبق  باحـس  نوچ  ممالا  ریخ  هولجرـس  نآ  تساختخیر  ماک  ردنا  رهز  ار  تیرح  تخیـسگ  نآرق  زا  هتـشر  تفالخ  نوچ  : دشکیم
رد قح  رهبدرک  داجیا  نمچ  وا  نوخ  جوم  درک  دادبتسا  عطق  تمایق  اتتفر  دیراک و  اهناریو  رد  هلال  تفر  دیراب و  البرک  نیمز  ربمدق  رد 

نانآ باسح  دناسانـش و  مدرم  هب  ار  نایدیزی  دیزی و  هرهچ  ع )  ) نیـسح ماماتسا  هدیدرگ  هلا » ال   » يانب سپ  تسا  هدـیدرگ  نوخ  كاخ و 
هیـضق تسا  زمر  نیرتـالاب  هک  گرزب  ياـهزمر  زا  یکی   » دـیامرفیم هطبار  نیارد  هر )  ) لـحار ماـما  . درک ادـج  نآرق  نید و  باـسح  زا  ار 

، دوش ظفح  دـیاب  تضهن  نآ  تشاد ... هگن  درک و  همیب  ار  مالـسا  شدوخلمع  اب  درک ، همیب  ار  بهذـم  ع )  ) ادهـشلادیس تسادهـشلادیس .
البرک هثداح  رثا  نیرتگرزب  يرهطم  دیهـش  هاگدید  زا  مینک .» ظفح  ار  زمر  نیا  دـیاب  دـشاب  دازآ  لقتـسم و  نامتکلمم  میهاوخب  ام  رگا 
مدرم رب  نید  مان  هب  نایوما  دوبن ، اروشاع  تضهن  رگا  دش ، ادج  نید  باسح  زا  ًالمع  تنطلـس  باسح  دـیرد و  ار  قافن  هدرپ  هک  تسا  نیا 
نیـسح ماما  . درکیم ثولم  ار  نیدياهدع  رظن  رد  درکیم و  هئربت  ار  اهنآ  ياهدع  رظن  رد  نید  هب  اهنآ  ندیبسچ  هتبلا  دندرکیم ، تموکح 

لها تراسا  شنارای و  دوخ و  نوخ  دنزب و  نالطب  رهم  دشاب  هدروخ  قح  گنر  هچ  رگا  لطاب ، یناشیپ  رب  دـبا  يارب  ات  دـمآ  البرک  رد  (ع )
تعیب نایدیزی  اب  زگره  ناینیسح  هلثم : عیابی  یلثم ال  هک  دنایامنب  نایوج  قح  هب  ار  هار  تفرگ  میمـصت  دزاس و  نانآ  ییاوسر  هیام  ار  شتیب 
مجاهت اب  هلباقم  يرادازع  مالـسا . يایحا  ياتـسار  رد  ترـضح  نآ  راـتفر  ماـگ  هب  ماـگ  بیقعت  ینعی  ع )  ) نیـسح ماـما  يرادازع  . دـنکیمن

ود ع )  ) نیـسحماما يرادازع  سلاجم  ياههزومآ  . تسا رگید  يوس  زا  ینید  ياهشزرا  زا  يرادساپ  وس و  کی  زا  نید  نانمـشد  یگنهرف 
ناگناگیب و ياههئطوت  ربارب  رد  دـنراد و  ساپ  دـیاب  ار  نید  میرح  هک  دـنزومآیم  بتکم  نیا  نادرگاش  ناگدـننک و  تکرـش  ، تسا هیوس 

ِرالاساغوغ يایند  رد  هک  دـنریگیم  دای  ددرگ و  ظفح  تسا  یّلجتم  نید  رد  هک  ناشتداعـس  تزعات و  دـنزیخرب  هلباـقم  هب  ناشیدـنا  رگید 
یعامتجا گرزب  هژوس  کی  یلع  نب  نیسح   » نوچ . دننک ادیپ  ینیـسح  هیحور  ادتقا و  نیـسح  ماما  هب  هک  تسا  نآ  تیقفوم  هار  اهنت  زورما 
نیـسحلا تراـثلای  شراعـش  دـنکب  ماـیق  ملظ  ربارب  رد  تساوخیم  سک  ره  . دوـب گرزب  هژوـس  کـی  ناـمز  نآ  رد  یلع  نب  نیـسح  تسا .

ندرک هدـنز  يارب  زامن ، هماقا  يارب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  ياهژوس  ، تسا گرزب  هژوس  کی  یلع  نب  نیـسح  مه  زورما  ، دوب
تیوما مالـسا و  دوبن  اروشاـع  ماـیق  رگا  هک  نآ  هصـالخ  «. دوشب اـیحا  اـم  دوجو  رد  یمالـسا  فـطاوع  تاـساسحا و  هک  نیا  يارب  مالـسا ،

تناید  » سرد يرادازع  درکیم . طوقـس  زین  مالـسا  نایوما  لاوز  اب  دـشیم و  نکممان  اهنآ  کیکفت  هک  دروخیم  دـنویپ  مه  هب  ناـنچنآ 
. تسا مالـسا  ياـقب  نماـض  مسارم  نیا  هک  تسا ، تلع  نیا  هب  ًاـقیقد  يراوگوس  سلاـجم  زا  مالـسا  نانمـشد  فوخ  تسا . تسایـس » نیع 
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يالعا مسجت  يرادازع  نامز . هرتسگ  رد  تسا  یحو  ياههزومآ  ینابهگن  ژد  يرادزع  اروشاع . هدنز  مالـسا  تسا و  مالـسا  موادت  اروشاع 
. تسا نامیا  رادتقا  یلجت  ناناملسم و  تزع  ثعاب  يرادازع  مسارم  هنوگ  نیا  تسا و  یمالسا  بان  رکفت  ینیسح و  هشیدنا 

ینید رکفت  يایحا 

قح قـیرط  رب  دـنراد و  ینید  تریـصب  هک  دـنرادیاپ  قـح  فـص  رد  یناـسک  نادـیم  نیا  رد  رمتـسم . تسا  يراـکیپ  لـطاب ، قـح و  راـکیپ 
ملعلا اذه  لمحی  الا و ال  :» دیامرفیم (ع ) یلع ماما  . تسا يربصیب  یمالسا و  رکفت  ِنتـشادن  لطاب  هب  نتـسویپ  قح و  زا  ندیرب  زمر  . دنرباص

هب دنتـسه و  ربص  تریـصب و  لها  هک  اهنآ  زج  ار  رفک  لطاب و  اب  هزرابم  مچرپ  هک  دـینادب  قحلا ؛ عضاومب  ملعلا  ربصلا و  رـصبلا و  لـها  ـالا 
ار هعماج  دناهدرک  یعس  هراومه  ینید  رکفت  شقن  زا  عالطا  اب  زین  ناهاوخدب  «. دنشکب شود  رب  دنناوتیمندنراد  ملع  قح  عضوم  هاگیاج و 
ارف ار  عامتجا  رکیپ  ناطرـس  يرامیب  دننامه  دنکیم و  دـیدهت  ار  یمالـسا  هعماج  هشیمه  هک  تسا  یتفآ  نیا  دـننک و  یهت  ینید  روعـش  زا 

نانمشد ماجنارـس  درادیم ، زاب  ملاظم  ربارب  رد  لمعلاسکع  زا  ار  نانآ  دیآیم و  ادیپ  دارفا  رد  مالظنا  يراوخ و  تلذ و  هیحور  دریگیم ،
یگنهرف مجاهت  ، تلاسر نارود  زا  سپ  مالـسا  ردص  رد  . دنوشیم اریذپ  زین  نانآ  دـننکیم و  لیمحت  نانآ  رب  ار  دوخ  ياههتـساوخ  مالـسا 

نآ رد  . » تفر نیب  زا  ربمایپ  رـصع  ناناملـسم  هتـسجرب  زاتمم و  تافـص  جـیردت  هب  . دـش زاغآ  ینید  هشیدـنا  ندرک  دوبان  فدـه  هب  نمـشد 
رد وا  تسا ... هدـیدن  مه  ار  ربمایپ  هک  یناملـسم  هزاـت  يدوهی  تسا ، راـبحالا  بعک  دـیوگیم  فراـعم  مدرم  يارب  هک  مه  یـسک  هعماـج 

مالـسا و زا  ام  يارب  يراد  الاح  وت  : تفگ دـش و  ینابـصع  رذوبا  هک  تفگ  يزیچ  دـش ، دراو  رذوبا  باـنج  هک  دوب  هتـسشن  ناـمثع  سلجم 
فیعـض اهشزرا  یتقو  تفر ، تسد  زا  اهرایعم  یتقو  میاهدینـش . (ص ) ربمایپ زا  نامدوخ  ار  ماکحا  نیا  ؟ ییوگیم نخـس  یمالـسا  ماکحا 
ناملسم هزات  هک  یسک  . دوشیم یمالـسا  یهلا و  فراعم  روما  رادهتـشر  رـس  یـسک  نینچ  مه  فراعم  گنهرف و  ملاع  رد  تقو  نآ  دش ...
تاـغیلبت رثا  رب  درک . ادـیپ  همادا  یگنهرف  مجاـهت  دـنور  نیا  تسا .» هتفگ  مالـسا  هک  هچنآ  هن  دـیوگیم -  دـمهفب  شدوخ  هچ  ره  تسا و 

مدرم ینید  ِروعـش  نارو ، شناد  ناگتـسیاش و  ياوزنا  حیحـص ، ياهشزرا  جـیورت  تیعونمم  ، مالـسا ياـههمانرب  يارجا  لـیطعت  ناـیوما و 
ورف تشاذگ  شیامن  هب  یتریصب  یب  زا  ار  مالسا  تما  رکیپ  یگدوسرف  هک  هنوگ  نامه  اروشاع  مایق  . دییارگ طاطحنا  هب  هشیدنا  و  فیعض ،
یتلم ندش  هدنز  یلـصا  نکر  داد ، لآدیا  قشع و  مدرم  هب  درک و  مایق  نیـسح  ماما  درک . دایرف  ار  ینایفـسوبا  ِمالـسا  هب  هدولآ  ماظن  یـشاپ 

اهنآ هب  دیمد و  یمالسا  ملاع  رد  ياهزات  تایح  (ع ) نیسح ماما  تیـصخش  دنراد . تیـصخش  دنراد  ینید  ساسحا  هک  یمدرم  تسا ، نیمه 
شیور دنراد  ییاهلآدیا  اهقشع و  رگا  دوش و  هداد  لآ  هدیا  قشع و  اهنآ  هب  هک  تسا  نیا  هب  تلم  کی  نداد  تیـصخش  داد . تیـصخش 

بعک رگا  هک  دـنک  مالعا  ات  دـمآ  البرک  رد  (ع ) نیـسح ماما  «. درک هدـنز  ار  نآ  هبترم  ود  دودز و  ار  رابغ  درگ و  نآ  تسا ، هتفرگ  رابغ  ار 
فراعم دننک و  ادـیپ  هار  هعماج  یگنهرف  هصرع  رد  نانآ  لاثما  و  ناملـسم ) هزات  یحیـسم  ) يرادـلا میمت  و  ناملـسم ) هزات  يدوهی   ) رابحالا

تزع تساوخ  (ع ) نیسح ماما  ددرگیم . لئاز  مدرم  ینید  روعش  دوشیم و  خسم  بان  مالسا  رکفت  دوش  غیلبت  نانآ  موش  نابز  زا  یمالـسا 
دصقم سب  تسا و  نید  تزع  رهب  غیت  : هک دنک  يروآدای  خیرات  هشیمه  يارب  ار  ناناملسم  ینید  تلاسر  ایحا و  ار  ینید  روعـش  یگنهرف و 
هدیباوخ تلم  درک  رارسا  نیا  ریسفت  وا  نوختسین  هدنکفا  شرس  ینوعرف  شیپ  تسین  هدنب  ناملسم  ار  هللاوس  امسب  تسا و  نیئآ  ظفح  وا 

ام تاـجن  ناونع  رطـس  تشون  ارحـص  رب  هللا  ـالا  شقندیـشک  نوخ  لـطاب  باـبرا  گر  زا  دیـشک  نورب  ناـیم  زا  نوچ  ـال  غیتدرک  رادـیب  ار 
زا ام  راـتتفر  داـی  زا  هط  اـنرغ  توطـس  تفر  دادـغب  ّرف  ماـش و  تکوشمیتخودـنا  اههلعـش  وا  شتاز  میتخومآ  نیـسح  زا  نآرق  زمرتشون 
رد نیسح  ماما  ناوریپناسر  وا  كاپ  كاخ  رب  ام  کشا  ناگداتفا  رود  کیپ  يا  ابـص  يازونه  نامیاوا  ریبکت  زا  هزات  زونه  نازرل  شاهمخز 

ناشناگدـید کشا  اب  ددرگیم و  يزاس  زاـب  ناـشینید  رکفت  دـنوشیم ، انـشآ  نید  تقیقح  اـب  يرادازع ، سلاـجم  رد  اروشاـع و  بتکم 
بتکم لسوت  يراوگوس و  ؛ تسا ینیسح  رکفت  اب  هناقشاع  تعیب  یلجت  يرادازع  . دننکیم ریسفت  ار  نیسح » نم  انأ  یّنم و  نیـسح   » ثیدح
بیغرت يارب  رگا  دربیم . الاب  ار  تمه  کین و  ار  قالخا  ، ماکحتسا ار  نامیا  اروشاع ، خیرات  ییوگزاب  . تسا ینید  هشیدنا  یگدنزاس  یلاع 
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و ع )  ) نیـسح ماما  زا  رتراوازـس  یـسک  هچ  تسا ، یلمع  ياهوگلا  هئارا  ، هار نیرتّرثؤم  ینید  رکفت  ندرک  هدـنز  یناسنا و  لـیاضف  هب  مدرم 
ار اهيرادازع  نیا  دنتـسنادیمار  اروشاع  تقیقح  نانآ  رگا  : دـیوگیم يرادازع  نافلاخم  هب  خـساپ  رد  يربکود  سیروم  ؟ ترـضح ناراـی 
، درک لوبق  دیابن  ار  رامثتسا  رامعتسا و  یتسد و  ریز  یتسپ و  هک  دنریگیم  دای  مسارم  نیا  رد  نیـسح  ناوریپ  اریز  دنتـشادنپیمن ، هنانونجم 

یقیقح نازابرـس  همه  تسا ، نینچ  شتامیلعت  روگ  ات  هراوهگ  زا  هک  یتلم  دوب ... متـس  ملظ و  راـب  ریز  هب  نت  ندادـن  ناـشربهر  راعـش  اریز 
میهاوخ تسا و  مالسا  نآرق و  تاروتسد  زا  يوریپ  نآ  یلصا  لماع  دوشیم  هدهاشم  ناناملسم  رد  یلالقتسا  رگا  زورما  دنتفارـش . تزع و 

تزع يرادازع  دنزاس . دوخرماوا  عیطم  ار  ملاع  برغ و  قرش و  مالسا  ردص  دننام  یعقاو  داحتا  هیاس  رد  ملاع  ناناملسم  هک  ار  يزور  دید 
مولعم ناهج  لها  رب  شیوخ  مایق  ابنیـسح  راکفا  دـناشفا  ناهج  رد  تمه  رذـب  نیـسح  راتفر  داد  ایند  هب  يدازآ  سرد  : هک ارچ  ، تسا ینید 

نیسح رابرهگ  نیریش و  راتفگ  نیا  دشاب  اههشیدنا  هر  رد  دشاب  راکیپ  یگدنزنیسح  راع  دوب  نتشگ  متس  لها  عبات  درک 

اربت الوت و 

ییورایور نیا  هجیتن  اروشاع  نید . هب  تبسن  تبحم  يادنلب  رد  يرگید  توادع و  جوا  رد  یکی  دنداتسیا ، مه  ربارب  رد  البرک  رد  هورگ  ود 
هب دنزیم  جوم  یتسرپ  قح  تناید و  ناشرادرک  راتفر و  رد  هک  دنناینیسح  نیسح و  فرط  کی  رد  . تسا اربت  الوت و  شیامن  اروشاع  . تسا

نانآ درکلمع  زا  رـشب  دنتـسه ، تثابخ  تیانج و  مسجت  هک  دـننایدیزی  دـیزی و  رگید  فرط  رد  دـنکیم ، راختفا  نآ  هب  ناـسنا  هک  ياهنوگ 
ّتبحم و هویـش  درک و  ریـسفت  نوخ  اب  ار  ضغبلا » ّبحلا و  الا  نیدـلا  لـه   » فیرـش ثیدـح  ـالبرک  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  . تسا هدـنکفارس 

دیکأت لصا  نیا  رب  تداهـش  ياههظحل  رد  یتح  اروشاع  زور  ات  درک  زاغآ  ار  تکرح  ماما  هک  هاگنآ  زا  دناسانـش . نایناهج  هب  ار  توادـع 
نیسح ماما  مایق  یلصا  فادها  زا  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننکیمن .» تعیب  نایدیزی  اب  ناینیـسح  « ؛» هلثم عیابی  یلثم ال   » هک درک 
تبحم زج  يزیچ  نید  هک  هدـش  لقن  نید  نایاوشیپ  زا  يددـعتم  تایاور  رد  . تسا تئارب  تیالو و  رما  رد  ناشیا  ماـمتها  رگناـیب  تسا  (ع )

رد هیرگ  تسا و  تبحم  جیورت  يرادازع  . دوبدهاوخن يرثا  زین  ینید  تبحم  زا  تسا  یعیبط  ، درادـن تیمکاح  نید  هک  ياهعماج  رد  . تسین
ییاپ رب  دزاسیم . لد  ار  لد  هک  تساقشع  نیا  ،و  دـنکیم يزاـس  قشع  ، دـنکیم ینیـسح  ار  اـهلد  هک  تسا  يریـسکا  يرادازع  سلاـجم 
قشاع هعیش  . تسا هانگ  بیع و  یتدیقع  ِنافلاخم  ناقفاوم و  ربارب  رد  نمؤم  ندنام  توافت  یب  تسا  يربت » ّیلوت و   » دامن يرادازع  سلاجم 

رد ناـمیا  ییآراـک  . دـش هتـشاک  تلاـسر  رـصع  رد  یناگدـنز  ياـیمیک  نیا  رذـب  تسا . راوتـساقشع  تبحم و  ياـنبم  رب  وا  بهذـم  تسا ،
هقالع قشع و  یعقاو و  تبحم  ام  ینیدرکفت  رد  و  دشاب . هارمه  یفطاع  دنویپ  قشع و  تبحم و  اب  هک  تسا  یماگنه  كرحت  لمعهلحرم و 
ربمایپ رضحم  رد  يزور  : دنکیم لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  رکاسع  نبا  . دباییم یلجت  اروشاع  رد  نآ  جوا  هک  تسا  ع )  ) تیب لها  هب 
تسد رد  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  ؛ نوزئافلا مه  هتعیـش  اذه و  نأ  هدیب  یـسفن  يّذلا  و   » دومرف ترـضح  ، دش دراو  ع )  ) یلع ، میدوب (ص )

... انتنیط لضاف  نم  اوقلخ  اّنم  انتعیـش  نأ   » دومرف ع )  ) قداـص ماـما  «. دنناراگتـسرزا تماـیق  زور  رد  شنایعیـش  و  ع ))  ) یلع  ) درم نیا  تسوا 
نوزحم و اـم  يراـتفرگرد  رورـسم و  اـم  يداـش  رد  دـناهدش ، هدـیرفآ  اـم  تنیط  زا  دنتـسه  زا  نایعیـش  اـننزحل ؛ نونزحیو  اـنحرفل  نوحرفی 

امش زا  نم  ربمایپ ، يا  وگب  یبرقلا ؛) یف  ةدوملا  الا  ًارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال   ) تسا تلاسر  رجا  تیب  لها  ِتبحم  میرک  نآرق  رد  «. دنراتفرگ
ناشن مالـسا  یمارگ  ربمایپ  يدایز  تایاور  رد  یّنـس  هعیـش و  لقن  ساسا  رب  منادنواشیوخ ، یتسود  رگم  ، منکیمن تساوخرد  يدزم  رجا و 

ای دندرک  ضرع  باحـصا  تشگ  لزان  تدوم  هیآ  هک  هاگنآ  دنتـسه . ترـضح  ناصاخ  ناکیدزن و  تیب و  لها  یبرق »  » زا روظنم  دهدیم 
راب هس  ار  نخـس  نیا  ، ) ناشنادـنزرف همطاف و  یلع و  : دومرف دـننایک ؟ تسا  بجاو  ام  رب  ناـنآ  تبحم  هک  وت  نادـنواشیوخ  (ص ) هللا لوسر 

بحلا و الا  نیّدلا  له   » ثیدح دافم  يرادازع  مسارم  ییاپرب  . دناهدرک لقن  ّتنـس  لها  زا  باتک  هاجنپ  دودح  ار  ثیدـح  نیا  درک .) رارکت 
هب ار  اربـت  ـالوت و  ـالمع  ناگدـننک  تکرـش  اـت  دـنکیم  باـجیا  ار  یـسلاجم  نینچ  دوجو  ینید  ضغب  بح و  رگید  ناـیب  هب  . تسا « ضغبلا

رالاس هاگـشیپ  هب  تدارا  ضرع  یهلا و  یناسنا و  فادـها  نیرتكاپ  هب  تسا  تبحم  زاربا  فرط  کـی  زا  يرادازع  . دـنهد ناـشن  ناـیناهج 
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. اهناکم اهنامز و  همه  رد  نایدیزی  دـیزی و  زا  تئارب  مالعا  اهیتشز و  اهيدـیلپ و  همه  زا  رفنت  راجزنا و  ِراهظا  رگید  فرط  زا  نادـیهش ،
اب ار  ّبحم  دـهدیم  ناـشن  ار  دوـخ  لـمع  رد  نآ  راـثآ  هکلب  دوـشیمن ، هصـالخ  هقـالع  رد  طـقف  دـشاب  یـساسا  رگا  تئارب  تبحم و  نیا 

نمل ملـس  ینأ  :» دـنکیم روضح  مالعا  هنوگ  نیا  درادیمرب و  ماـگوا  فادـها  هتـساوخریسم و  رد  هک  ياهنوگ  هب  ، دـهدیم دـنویپ  بوبحم 
ینقزر مِکئایلوا و  ۀـفرعم  مکتفرعمب و  ینمرکا  يذـّلا  هللا  لئـساف  مکاداع  نمل  ّودـع  مکالاو و  نمل  یلو  مکبراح و  نمل  برح  مکملاس و 

ناتـسود اب  نم  نایئاروشاع ] يا  [ ؛ ةرخ ´ الا ایندلا و  یف  ٍقدص  مدـق  مکدـنع  یل  تبثی  نا  ةرخ و  ´ الا ایندـلایف و  مکعم  ینلعجی  نأ  ۀـئاربلا 
قح مرک  زا  منادیم و  نمـشدار  امـش  نانمـشد  مراد و  تسود  ار  امـش  ناتـسود  مزیتـس ، گـنج و  رد  امـش  نانمـشد  اـب  حلـص و  رد  اـمش 

يزور ار  امش  نانمشد  زا  يرازیب  هشیمه  دیامن و  فطل  نم  هب  دزاس و  یمارگ  ارم  امش  ناتـسود  امـش و  تفرعم  اب  هک  منکیم  تساوخرد 
اعد و نیا  «. دراد هگن  مدق  تباث  ارم  امش  يافص  قدص و  ماقم  هب  ملاع  ود  رد  دهد و  رارق  نیشنمه  امش  اب  ترخآ  ایند و  رد  ارم  دنک و  نم 

لاـمک ینعی  يرادازع  دزاـسیم . نومنهر  يرادازع  شقن  هب  ار  اـم  نآ  هب  ینطاـب  هجوت  کـی  ، دـنک ناـیب  اـم  يارب  دـهاوخیم  هچ  تراـیز 
البرک رد  ار  هللا ) یلا  برق   ) ییاهن لامک  هب  ندیـسر  هار  دـباییم و  وا  دوجو  رد  ار  یناسنا  لامک  نوچ  تسا  نیـسح  قشاع  رادازع  ، ییوج
نیرفآ قوش  نآ  ِنتـشاد  یـسامح  ِحور  ببـس  هب  البرک  يایاضق  زا  يرایـسب  تسا . قوش  رـس  زا  هاگ  يرادازع  سلاـجم  رد  هیرگ  . دـنیبیم

زا نم  نارای  يا  دـیامرفیم : درادیمرب ، شناراـی  زا  ار  تعیب  ماـما  هک  هاـگنآ  ، دـیروآ داـی  هب  ار  اروشاـع  بش  ناتـساد  زیگناروش . تسا و 
یکی افو ، اب  نارای  دوب  مکاح  سلجم  رب  یبیجع  توکس  دنرادن ... راک  یـسک  هب  نم  زج  هب  نانیا  اریز  دیورب ، دینک  هدافتـسا  بش  یکیرات 

هچ يارب  ًادـبا ؛ کلذ  هللا  انارا  ،ال  کلذ دـعب  یقبنل  کلذ ؟ لعفن  َمل  و  :» دـندرکروضح مالعا  ییابیز  تاریبعت  اب  تبون  هب  يرگید و  زا  سپ 
تـسخن ار  نیرفآ  تزعنخـس  نیا  درواین ،» ار  يزور  نینچ  زگره  ادخ  مینامب ، هدنز  وت  زا  دـعب  هک  نیا  يارب  ایآ  میوربو ، میراذـگب  ار  وت 

ار وت  زا  دعب  یگدنز  دنوادخ  ربمغیپ  رـسپ  يا  دیوگیم : هجـسوعنب  ملـسم  . دـندرک تعباتم  ار  وا  زین  نارگید  تفگ ، ع )  ) سابع ترـضح 
منکیم و هزرابم  گنس  اب  مشاب  هتشادن  ياهلیسو  رگا  مروآ ، دورف  تنانمشد  هنیس  رد  ار  مریشمش  هزین و  ات  مگنجیم  دنادرگن ، نم  بیصن 

هدنز سپـس  موشیم و  هتـشک  وت  هار  رد  منادب  رگا  ربمایپ ، دنزرف  يا  دنکیم . ضرع  هللادـبع  نب  دیعـس  مریمب . وت  اب  ات  موشیمن  رود  وت  زا 
زا سپ  . منیببار شیوخ  گرم  وت  زا  لبق  ات  موشیمن  ادج  وت  زا  دوشیم  نینچ  نم  اب  راب  داتفه  هک  منادب  مزوسیم و  هدنز  هدنز  مدرگیم و 

هدنز ار  وت  تیب  لها  ار و  وت  دنوادخ  موش و  هدـنز  زاب  هتـشک و  راب  رازه  مراد  تسود  ربمایپ ، رـسپ  يا  : تفگ تساخرب و  نیق  نب  ریهز  نآ 
ارچ . دـندرک يرادافو  مالعا  نکمم  تاریبعت  نیرتهب  اب  تزع  قشع و  بش  نآ  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  باحـصا  ناراـی و  زا  کـی  ره  درادـب .

ار ینادواج  تداعس  تزع و  نیسح  ماما  هار  رد  يزابناج  يراکادف و  اما  تسین ، شیب  هبترم  کی  گرم  دننادیم  هک  یناسک  دشابن ، نینچ 
رد طـقف  كاـپ  ياهنادـجو  رد  ار  نآ  ریثأـت  هک  تـسا  يزیگناروـش  نـیرفآ و  تزع  ياههنحـص  نـینچ  يروآداـی  يرادازع  دراد . یپ  رد 

هـسفق نورد  رد  هچنآ  تسا ، هدـنز  هفطاع  اب  ناسنا  . دراد یفطاع  هبنج  هاگ  يرادازع  هیرگ و  . درک ریـسفت  دـید و  ناوتیم  کشا  ياههرطق 
ددرگ و رادهحیرج  شـساسحا  ، دـیآ درد  هب  ـالبرک  هدـنهد  ناـکت  رظاـنم  ندینـش  اـب  یبـلق  رگا  گنـس . هن  تسا  بـلق  دراد ، رارق  وا  هـنیس 
. فعـض تمالع  هن  تسا ، لد  تمالـس  توق و  هناشن  نیا  دـنک  باترپ  جراخ  هب  کـشا  ياـههرطق  تروص  هب  ار  دوخ  نیـشتآ  ياـههرارش 

ياههمیخ اـههزین و  رب  ادـخ  ربماـیپ  نازیزعياهرـس  نادیهـش ، هدـش  هعطق  هعطق  ياهندـب  ـالبرک ، نیگنر  يارحـص  يرادازع ، سلاـجمرد 
هفوک و مدرم  ینامداش  هلهله و  ع )  ) نیـسح ماما  كرابم  ياهبل  هنایزات و  ماش ، هبارخ  ، هدروخ هنایزات  ياهندـب  ، هراپ ياهشوگ  هتخوس ،

يروآدای يزاس و  زاب  ع ...)  ) داجس ماما  بیاصم  و  بنیز ، هدیمخ  دق  هدش و  دیفـس  ياهوم  تراهط ، تمـصع و  نادناخ  هب  تراسج  ، ماش
ضارتعا دروم  ار  نانآ  درکلمع  دنکن  نیرفن  نایدـیزی  رب  دـیاین و  ناجیه  روش و  هب  بئاصم  نیا  ندینـش  زا  یناسنا  درادـن  ناکما  . ددرگیم

هک ياهیرگ  . ددرگیم شاـخرپ  ضارتـعا و  هیرگ و  هب  لیدـبت  تیاـهن  رد  شناراـی  و  ع )  ) نیـسحماما رب  هیرگ  بیترت ، نیا  هـب  دـهدن . رارق 
ساسا اهکشا  نیا  تسا . يزورما  ياـهراکو  زاـس  فرح و  زا  رتشیب  بتارم  هب  اـههیرگ  نیا  ریثأـت  تساـههنوگ  رب  ـالبرک  فادـها  مسجت 

یعـس ناهاوخدـب  نـیمهيارب  ناگدـنیآ ، يارب  تـشاد  ماـیپ  نازحـالا  تـیب  رد  س )  ) ارهز همطاـف  ترـضح  هـیرگ  . دـنازرلیم ار  نانمـشد 
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هـضور سلجم  روشک  رـساترس  رد   » دـننکیم هیـصوت  اههیرگ  نیاِریثأت  كرد  اب  هر )  ) لحار ماما  دـنراد . زاب  لمع  نیا  زا  ار  وا  دـندرکیم 
اهشیامه يرازگرب  ندناوخ ، دورـس  نداد ، راعـش  قیرط  زا  دنناوتیم  اروشاع  بتکمناوریپ  «. دننک هیرگ  همهو  دنناوخب  هضور  همه  دشاب ،

لوق هب  هک  ارچ  دشاب ، دنویپ  نیا  رگنایب  دـناوتیم  رتهناقداص  يراوگوس  يرادازع و  اما  دـنیامن ، زاربا  اروشاع  فادـها  اب  ار  ناشدـنویپ  و ...
هک مینک  ضرف  . تسا نایئاروشاع  تاراختفا  مسجت  ـالبرک و  بئاـصم  يزاـسزاب  يرادازع  سلاـجم  ندـیددننام . دوب  یک  ندینـش  فورعم 

، ددرگ شوپهایـس  رهـش  دوش ، يزاسزاب  اروشاع  ياههنحـصرگا  اما  دراد ، ریثأت  نتـسناد  نیا  تشذـگ ، هچ  ـالبرک  رد  دـننادیم  مدرم  همه 
مینادیم لاح  . تسا نیسح  ماما  يالاو  فادها  هب  يرادافو  مالعا  تامادقا  نیا  . دراد يرتشیب  ریثأت  بتارمهب  دتفیب ، هار  يرادازع  ياههتـسد 

هیرگ نم  رب  دیدینـش  ار  يدیهـش  ای  بیرغ  ربخ  رگا  ینوبدـناف ؛ ٍدیهـش  وا  ٍبیرغب  متعمـس  وا   » درک دایرف  هدـیرب  موقلح  زا  نیـسح  ماما  ارچ 
دولآهرطاخ يارحص  يزاسزاب  يرادازع  تسوا . جوم  رد  تکرح  و  هسامح ، رد  تکرش  وا ، حور  اب  یگنهامه  دیهـشرب  هیرگ  نوچ  دینک »

دروآیم دیدپ  دیدش  ناجیه  هودـنا و  نزح و  دزیگنایمرب ، شورخ  شوج و  دارفا  نیرتدرـسنوخ  بلق  قامعا  رد  نآ  يروآدای  . تسالبرک
یـسیلگنا سانـشرواخ  نورب  دراودا  دـنکیم . هوـلج  زیچاـن  نآ  ربارب  رد  اـیند  همه  هـک  دـهدیم  زاورپ  ناـنچ  لاـمک  جراـعم  رد  ار  حور  و 

هیلاـع رهاـظم  زا  هک  ار  مسارم  نآ  تقیقح  دـشاب و  يرگید  بهذـم  وریپ  هک  نیا  وـلو  دـنیبب ، ار  نایعیـش  يرادازع  هک  تـسیک   » دـیوگیم
يرادازع يرآ ، »؟ دنکن ساسحا  دوخ  ریمـض  رد  يدح  ات  دراد  نایعیـش  دزن  يراوگوس  نیا  هکار  یتیمها  تسا و  نانآ  یبهذـم  تاساسحا 

خیرات نادیهـش  ماما  ياوشیپ  تحاس  هب  نایعیـش  هک  ار  هبئاشیب  تادارا  صلاـخ و  تبحم  نیا  دـناوتیمن  یتردـق  چـیه  تسا ، تبحم  زمر 
ناشن شنابحمهب  ار  هار  وگلا )  ) داـمن نیا  اریز  دـهدیم ، دـیما  درادیم و  هدـنز  ار  اـم  تبحم  نیا  دـنک . نوریب  ناـنآ  لد  زا  دـنرادیم  زاربا 

هتفگ هب  نوچ  تسا  مالسا  یمارگ  ربمایپ  رضحم  هب  تیلـستضرع  يرادازع  دزاسیم . راشرـس  الاو  ياهنامرآ  زا  ار  نانآ  دوجو  دهدیم و 
هب زور  نیارد  هراومه  دوب  هدـنز  اروشاع  زور  زا  سپ  ادـخ  ربماـیپ  رگا  ازعلل » هیلع  مویلا  دـعق  هدـعب  ییحی  هللا  لوسر  ول  ( » هر  ) یـضر دـیس 

. دنیوگب تیلست  وا  هب  دنیایب و  همه  ات  تسشنیم  ازع  بحاص  ناونع 

بان هشیدنا  یهاگآ و  شرتسگ 

. تسین هدیشوپ  یسک  رب  یقالخا  یسایس و  یعامتجا  یگنهرف و  نوگانوگ  داعبا  رد  ناناملـسم  يرکف  حطـس  ندرب  الاب  رد  يرادازع  شقن 
یقالخا و تامیلعت  جـیورت  صوصخم  ار  تفگنه  ياهلوپ  لاوما و  رگا  تسا . هاگـشناد  کی  يرادازع  سلاجم  تفگ  ناوتیم  تأرج  هب 

رارق لابقتـسا  نسح  دروم  هدوبن و  رادروخرب  تابثزا  يرادازع  هزادـنا  هب  دـشاب  لاـعف  لاـس  لوط  رد  ییاـهبتکم  دـنهد و  رارق  یعاـمتجا 
هب ور  هدوـب و  لاـعف  نرق  هدراـهچ  دودـح  هـک  تشاذـگ  ناـینب  ياهسردـم  تیوـنعم ، راـثیاو  صـالخا  هیامرـس  اـب  نیـسح  ماـما  دریگیمن .

يرکف و هعـسوت  نیا  دـشابیم و  هجوت  روخ  رد  مسارم  نیا  نوزفازور  هعـسوت  یعیـش  هعماج  رد  هژیو  هب  مالـسا  ناهج  رد  تساشرتسگ و 
نابز زا  بان  مالـسا  هعـسوت  رد  ار  يرادازع  شقن  تسا  رتهب  هنیمز ، نیا  رد  . تسا مالـسا  شرتسگ  بجوم  لمع  رد  ناناملـسم  ینید  دـشر 

تامحز اب  هدرک و  پاچ  تراک  رازه  اههد  دـیاب  میـشاب . هتـشاد  یـسایس  ای  یعامتجا  رما  کی  رگا  ام  : دـیوگیم نوئلپان  میونـشب . نارگید 
کی بصن  اب  نایعیش  ناناملسم و  نیا  نکیل  دنوشیم  رـضاح  ناشرفن  رازهدودح  دادعت ، نآ  زا  هزات  میناسریم  نارگید  هب  ار  اهنآ  يدایز 

رد تعاس  ود  فرظ  رد  ناشرفن  رازه  اههد  مینک ، يرادازع  نامزیزع  نیـسح  يارب  میهاوخ  دـننکیم  مالعا  ياهناـخ  رد  رـسرب  هایـس  مچرپ 
مایق راثآ  زا  یکی  نیا  دننکیم ؛ لصف  لح و  سلجم  نآ  رد  ار  دوخ  یبهذـم  یعامتجا و  یـسایس و  لیاسم  مامت  دـنوشیم و  عمج  سلجم 

خیرات زا  یـضعب  یعالطا  یب  » دسیونیم یمالـسا  تسایـس  باتک  رد  یناملآ  سانـشرواخ  فوسلیف و  نیبرام  ویـسم  . تسا ع )  ) نیـسحماما
رد ام  دناهدز . تمهت  هعیـش  هب  هتفگ و  هفازگ  نانیا  یلو  دـنهد  تبـسن  یگناوید  نونج و  هب  ار  هعیـش  يرادازع  هک  هدـش  بجوم  ام  ناسیون 

ياهتسایـس نیـسح  يرادازع  ندرک  اـپرب  هطـساو  هب  نایعیـش  اریز  میاهدـیدن ، هدـنز  روشرپ و  هعیـش  دـننام  یمدرم  اـهتلم  ماوـقا و  ناـیم 
یگدنز دنک و  یسررب  ار  هعیش  یلماکت  ریس  هک  یـسک  دنروآیم . دوجو  هب  ار  یـشخبرمث  یبهذم  ياهتضهن  هداد و  ماجنا  ار  ياهنالقاع 
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لماکت هلحرم  نیرخآهب  هعیـش  هک  دمهفیم  دـهدرارق  هعلاطم  دروم  رخآ  لاس  دـص  تدـم  رد  دـننکیم  اپ  هب  ار  نیـسحيازع  هک  ار  ینانآ 
هبترم رد  دنه  نایعیش  زورما  یلو  دندوب ، مک  رامش و  تشگنا  دنه  رد  نیسح  یلع و  ناوریپ  نایعیـش و  شیپ  لاس  دص  تسا . هدیـسر  دوخ 

يرتشیب قیقحت  هعیـش  هرابرد  هک  تسا  مزال  ام  ناسیون  خیرات  رب  . ناهج طاقن  رئاس  رد  تسا  نینچ  مه  دناهتفرگ و  رارق  یبهذم  رظن  زا  موس 
تداهش رطاخ  هب  ناناملـسم  لماکت  مالـسا و  تفرـشیپ  اقب و  زمر  هک  مدقتعم  نم  دنهدن . تبـسن  نونج  یگناوید و  هب  ار  نانآ  راک  دننک و 

هب نانآ  زاس  یگدـنز  همانرب  يارجا  ناناملـسم و  هنـالقاع  تسایـس  هک  مراد  نیقی  دـشابیم و  زیگنامغ  ياهدادـیور  نآ  یلع و  نب  نیـسح 
دنهدیمن و يراوخ  هب  نتنانآ  زگره  دراد  دوجو  ناناملسم  نایم  رد  تلصخ  شور و  نیا  هک  یمادام  تسا . هدوب  نیسح  يرادازع  هطساو 

مدینش مجرتم  هطساو  هب  مدرک و  تکرـش  نیـسح  ياردازع  سلاجمرد  لوبماتـسا  رد  راب  دنچ  مدوخ  نم  دنوریمن ... یـسک  تراسا  تحت 
نادناخ دوخ ، زا  . درکن شزاس  راکتیانج  دیزی  اب  تفرن و  متس  ملظ و  راب  ریز  زگره  تسا ، بجاو  شتعاط  ام  ربهک  ینیـسح  دنیوگیم : هک 

رد ییازسب  ترهش  دیـسر و  یکین  مان  هب  هک  دوب  هطـساونیا  هبو  دنک  ظفح  ار  دوخ  ماقم  بسح و  يدنلب  تفارـش و  ات  تشذگ  شلاوما  و 
يراکنایزو یتخبدب  هب  ترخآ  ایند و  رد  وا  نانمشد  یلو  تشگ ، تمایق  رد  تعافش  ماقم  زیاح  و  دیسریهلا . برق  ماقم  هب  درک ، ادیپ  ایند 

رگیدمه هب  دنزومآیم و  تعاجش  يدرمناوج و  سرد  رگیدمه  هب  هار  نیا  زا  تقیقح  رد  نایعیش  هک  مدیمهف  سپ  نآ  زا  نم  . دندش راچد 
نایدیزی دـیزی و  راب  ریز  هب  سپ  دـیتسه ، یگرزب  تدایـس و  ناهاوخ  دیـشابیم و  فرـش  باحـصا  دـیتسه و  هعیـش  امـش  رگا  دـنیوگیم :

نـشور رپ  دیـشاب . راگتـسر  ترخآو  ایند  رد  ات  دینیزگرب . رابتلذ  یگدنز  رب  ار  تزع  اب  گرم  هکلب  دـینکن ، لوبق  يراوخ  تلذ و  ، دـیورن
يرآ دیـسر ، دـنهاوخ  یلاع  يایاجـس  زغن و  راـکفا  زا  ياهجرد  هچ  هب  دزومآیمار  هیلاـع  میلاـعت  نینچ  روگ  اـت  هراوهگ  زا  هک  یتما  تسا 

هب دوخ  ياههسامح  تفارـش و  میرح  زا  هک  دنتـسه  ناـنآ  دنـسرب و  تفارـش  تداعـس و  هجرد  نیرتیلاـع  هب  هک  تسا  راوازـسیتلم  نینچ 
لوصا هداد و  شزومآ  ار  یناـسنا  قوـقح  هک  تسا  بتکم  نیا  دنـسریم و  زور  یلاـع  ندـمت  هب  هار  نیا  زا  دـننکیم و  يرادـساپ  یبوـخ 

تاعلاطم و زا  هکار  ياهجیتن  طقف  ماهدرواین  ياهزات  يزیچ  دنه  مدرم  يارب  نم   » دیوگیم دنه  دـیقف  ربهر  يدـناگ  . دـهدیمدای ار  تسایس 
، میهدـب تاجن  ار  دـنه  میهاوخب  رگا  ام  مدرک ، دـنه  تلم  ناغمرا  مدوب  هدروآ  تسد  هب  البرک  نامرهق  یناگدـنز  خـیرات  هرابرد  متاقیقحت 

ناونع تحت  ناناملسم » مالسا و   » مان هب  شباتک  رد  يوسنارف  سانشرواخ  فزوژ ، «. دومیپ یلع  نب  نیسح  هک  مییامیپب  ار  یهار  نامه  دیاب 
دهدیم ناشن  داد ، هئارا  هسنارف  تلود  فلؤمتایح -  نامز  رد  ًاریخا -  هک  يراـمآ  : » دـسیونیم نآ » هدـننک  هریخ  ياهتفرـشیپ  هعیـش و  »

یشیپ یمالسا  ياههقرف  ریاس  رب  رگید  نرق  ود  ای  کی  زا  سپ  تفگ  ناوتیم  دنهدیم ... لیکـشت  نایعیـش  ار  ناهج  ناناملـسم  مشـش  کی 
هعیـش بهذم  يوس  هب  ار  نارگید  هک  تسا  نیـسح  يرادازع  ندرکاپ  هب  تسا  رثؤم  تفرـشیپ  نیا  رد  هک  یتلع  نیرتگرزب  تفرگ . دهاوخ 

متام و هماقا  رثا  رب  دراد ، دوجو  يرایسب  نایعیش  دنه  رد  مینیبیم  رگا  ... دننکیماپ هب  ار  نیـسح  يازع  نایعیـش  همه  زورما  دنکیم . توعد 
هک غیلبت  نخـس و  يورین  هلیـسو  هب  هعیـش  هکلب  تسا ... هدربن  شیپ  هب  ریـشمش  روز  هطـساو  هب  ار  دوخ  بهذـم  هعیـش  يرآ  . تسا يرادازع 

دناهدیسر ییاج  هب  یبهذم  مسارم  ماجنا  هب  نداد  تیمها  رثا  رد  نایعیـش  تسا . هدیـسر  ماقم  هجرد و  نیا  هب  تسا  رتالاب  ریـشمش  زا  شرثا 
رگید ياههقرف  رب  تمظع  ددع و  رظن  زا  هعیـش  يدوز  هب  دـناهدش . اهنآ  کیرـش  هکلب  هدرک ، يوریپ  نانآ  شور  زا  ناناملـسم  موس  ود  هک 

زیمآتملاسم یگدنز  دندرگ . انشآ  ندمت  نامز و  ياهتساوخرد  هب  نایعیش  هک  هدش  ثعاب  مسارم  نیا  درک . دهاوخ  ادیپ  يرترب  یمالسا 
. دـنورگب ناـنآ  بهذـم  هـب  تیاـهن  رد  دـندرگ و  انـشآ  هعیـش  ياـههزومآ  اـب  ناـشلفاحم  رد  تکرـش  اـب  نارگید  هـک  هدـش  ببـس  ناـنآ 

فرـصم هب  ار  يداـیز  جراـخم  اـسیلک  نیئآ  تفرـشیپ  يارب  هدرک و  يوریپ  نید  غیلبت  جـیورت و  رد  نایعیـش  شور  زا  یبرغ  نارادمتـسایس 
هعجاف : » دسیونیم نینچ  مالسا  ناهج  تاردقم  رد  يرادازع  اروشاع و  مایق  شقن  ریثأت  هنیمز  رد  یبرغ  ناخروم  زا  رگید  یکی  «. دنناسریم

نآ هک  تسیک  درک . نییعت  تفالخ  ضارقنا  زا  دعب  یتدـم  ار  یمالـسا  یهاشداپ  کلامم  تاردـقم  هکلب  تفالخ ، تاردـقم  اهنت  هن  البرک 
نوزوم و گنهآ  اب  دـنبوکیم و  هنیـس  ماب  ات  ماش  زا  هنوگچ  ناهج  ناناملـسم  لاـس  ره  هک  دـنادب  دـنیبب و  ار  ناـجیهرپ  روشرپ و  يرادازع 
هک ار  یمدود  هدنرب و  ریشمش  هدنشک و  هبرح  و  نیـسح ! نیـسح ، نیـسح ، دننزیم : دایرف  راوهناوید  دنوش  هتـسخ  هک  نآیب  دوخ  نوزحم 
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وا . دهد ناشن  شدوخ  زا  دعب  ياهمایق  يارب  ار  هار  ات  دمآ  البرک  رد  نیـسح  ماما  يرآ ، »؟ دهدن صیخـشت  دناهداد  دوخ  نانمـشد  هب  نایوما 
تراسا هب  تیب  لها  بنیز و  دـنک . کح  نوخ  اب  یناسنا  ياهشزرا  قافآ  رد  ار  البرک » ٍضرا  لک  اروشاع و  موی  لک   » لصا اـت  درک  ماـیق 

. دنزاس هنادواج  ریسفت و  ار  نآ  ات  دنتفر 

هجیتن

ماما اب  تعیب  دـیدجت  نید ، نایاوشیپ  هب  ادـتقا  يرادازع  . تساهناکم اهنامز و  همه  رد  نآ  یلجت  يرادازع  هوسا و  مایق  کی  اروشاع  ماـیق 
ناناملسم يرکف  هعسوت  مالـسا و  تفرـشیپ  تاجن و  ثعاب  تیاهن  رد  تیونعم ، نامیا و  شیازفا  لماع  ، نایدیزی دیزی و  زا  تئارب  نیـسح و 

نیـسح ماما  هرابود  روهظ  مّرحم  مایا  رد  يرادازع  دننادرگرـس . هراومه  هک  نیبذـبذم  اب  تسا  نامیا  رد  نارادـیاپ  فاصم  يرادازع  تسا .
تما و نیب  تسا  ياهلیسو  ، نایئاروشاع تسد  رد  تسا  یشخبافش  هخسن  يرادازع  تسا . ترضح  شخبدیما  زیگناروش و  دایرف  نآ  اب  (ع )

هـصرع نیا  رد  هک  یناسک  دنتفارـش . تزع و  یقیقح  نازابرـس  نارادازع  . تسا تاجن  هتـشرف  رادازع  ناگدـید  ِکشا  ِلالز  ياههرطق  ماـما 
میرح ددص  رد  هناضرغم  ای  دـناعالطایب  اروشاع  ياههنحـص  يزاسزاب  رد  نآ  شقن  يرادازع و  یعقاو  هفـسلف  زا  ای  دـننکیم  ههبـش  داجیا 

هک تسا  تما  صاوخرب  لاح ، ره  رد  دنسرب . ناشدوخ  موش  فادها  هب  ات  دنربیم  لاؤس  ریز  ار  مدرم  تاسدقم  اهشزرا و  دنتسه ، ینکش 
عم كدنع  ٍقدـص  مدـق  انل  تبث  دورولا و  موی  نیـسحلا  ۀعافـش  انقزرا  مهّللا  . دـننک تمه  نآ  يرادازع  ینیـسح و  مایق  هفـسلف  غیلبت  هار  رد 

(. ع  ) نیسحلا نود  مهجهم  اولذب  نیذلا  نیسحلا  باحصا  نیسحلا و 

؟ تنس ای  تعدب  يرادازع ؛ . 6

باتک تاصخشم 

ییاباب اضر 
52735-82 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اضر ییابابیجاح ، هسانشرس : 
اضر ییابابیجاح ، تنس /؟ ای  تعدب  يرادازع ، روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.13 ص 11 -  دنفسا 1382 :)  6 ، ) ش 15 يرهشمه ، هماندرخ  هلاقم ، :  اشنم 
اهیراوگوس رگفیصوت : 

موس ماما  (ع ،) یلعنبنیسح رگفیصوت : 
اروشاع مایق  رگفیصوت : 
مرحم هام  رگفیصوت : 

هدیکچ

دیاقع نافلاخم  هاگدـید  مغریلع  و  تسا . هدـش  شرافـس  يرایـسب  تایاور  رد  نآ  میظعت  هب  هک  تسا  رئاعـش  زراـب  قیداـصم  زا  يرادازع 
اب . تسا هدش  هتسناد  هدیدنسپ  يرما  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رب  هیرگ  ناگتشذگرد ، رب  هیرگ  ندوب  هورکم  ندوب و  عورـشمان  رب  ینبم  یعیش 
اّما دناهدرمش ؛ تعدب  ار  نآ  هتخادرپ ، هعیش  لمع  حیبقت  هب  ینافرع  هاگ  یسایس و  عضوم  زا  هاگ  یعرـش و  عضوم  زا  هاگ  نافلاخم ، هک  نیا 

مالـسلا هیلعنیـسح  ماما  يارب  هعیـش  يرادازع  هیرگ و  يارجام  دهدیم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  يوبن  هریـس  تنـس و  زا  يربتعم  صوصن 
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هدرک يرادـنید  نـید و  بیـصن  ار  يرایــسب  دـیاوف  زین  ًاـتابثا  تـسا ، مالــسا  يوـس  تمــس و  اـب  قباـطم  قـح و  ًاـتوبث ، هـک  نآ  رب  هوـالع 
هَّللادبع ابا  ترضح  نادیهش ، رالاس  دّیس و  يارب  يرادازع  هیرگ و  . افرع تیباهو ، یهلا ، رئاعش  هیرگ ، تعدب ، يرادازع ، اههژاودیلک : . تسا
يرتشیب رابتعا  جاور و  نایعیـش ، نایم  رد  هچ  رگا  دـنمحور ، تفگـش و  ّتنـس  نیا  دراد . مالـسا  داعبا  همه  رد  هشیر  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
بهاذـم ناـملاع  ياواـتف  هیلّوا و  صوصن  نهک و  نوـتم  يـالهبال  زا  اریز  درادـن ؛ ياهژیو  صوـصن  صاـخ و  بهذـم  هب  صاـصتخا  دراد ،

تابثا يارب  اریز  میزادرپیمن ؛ تسا ، هدمآ  یعیـش  بتک  رد  هک  يرابخا  ثیداحا و  هب  اجنیا  رد  دروآ . تّجح  نآ  يارب  ناوتیم  فلتخم ،
باوص تّحص و  هب  طوبرم  تایاور  نیا ، زا  هتشذگ  درک . افتکا  بهذم  نآ  عبانم  هب  دیابن  ناوتیمن و  صاخ ، یبهذم  هب  طوبرم  یعوضوم 

. تسین رـصتخم  نیا  رد  اهنآ  رارکت  هب  يزاین  تسا و  هدـمآ  درگ  یفلتخم  ياههعومجم  رد  هیماـما ، بهذـم  قیرط  زا  ادهـشلادّیس  رب  هیرگ 
هراـب نیا  رد  تسا . مالـسلا » هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  يرادازع  يراگناتعدـب   » ّدر تسا ، هدنـسیون  ماـمتها  ههجو  رـصتخم ، نـیا  رد  هـچنآ 

هب لزنم ، نیرتکیدزن  زا  میـشوکیم  اّما  تفگ ؛ نخـس  زین  يرادازع » راثآ   » و هیرگ » دیاوف   » زا ًالثم  درک و  زاغآ  رود  ياههطقن  زا  ناوتیم 
. مینکیم اهر  تسه ، زین  يرورض  دوخ  ياج  رد  هک  ار ، تامّدقم  زا  ياهراپ  میراپسب و  هر  دصقم  يوس 

رئاعش ياهقادصم  زا  يرادازع 

عورف لوصا و  زا  یخرب  اب  مازتلا  طابترا و  یب  اّما  تسا ، نید  عورف  زا  هن  لوصا و  زا  هن  هچ  رگا  ادـخ ، يایلوا  بئاـصم  رب  هیرگ  يرادازع و 
يارب يرادازع  هک  تسا  بلطم  نیا  ندرک  نشور  نید و  هعومجم  رد  ار  هنیرید  ّتنـس  نیا  هاگیاج  نداد  ناشن  ماـگ ، نیتسخن  تسین . نید 

زاین نانآ  تسا و  لهس  هعیش ، دزن  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  دراد . مالسا  رد  یهاگیاج  هچ  ًاصوصخ ، ادهـشلادّیس ، يارب  و  ًامومع ، ادخ ، يایلوا 
يایحا و  تسا ، هلمج  نآ  زا  ناماما ، دای  مان و  يایحا  هک  دراد  یمزاول  عباوت و  تماما ، لصا  اریز  دـنرادن . هراب  نیا  رد  شواک  هب  ینادـنچ 

هیلع نیـسح  ماـما  يارب  يرادازع  هک  تسین  يروآداـی  هب  زاـین  تسین . نکمم  اّربـت  اـّلوت و  رذـگهر  زا  زج  مالـسلا  مهیلع  همئا  شنم  مارم و 
زا دماجنایم و  تماما  لصا  يایحا  هب  هک  تسا  يزاغآ  هطقن  هیرگ ، يرادازع و  نیا ، ربانب  تسا . اّربت  ّالوت و  ینیع  مّسجت  نیرتزراب  مالـسلا 

نیسح ماما  يارب  يرادازع  يارب  نآرق  زا  ناوتیم  هک  یناونع  نیرتهتـسیاش  دش ، هتفگ  هچنآ  زج  . دشخبیم ماکحتـسا  ار  نید  ساسا  اجنآ 
هب هریعش ، عمج  رئاعـش ،» [ » 1 «. ] ِبوـُلُْقلا يَوـْقَت  نِم  اَـهَّنِإَف  ِهَّللا  َر  -ِ لَعَـش ْمِّظَُعی  نَم  َو  . » تسا یهلا » رئاعـش  میظعت  ، » داد ناـشن  مالـسلا ، هیلع 
هک يرتش   » و [ ، 2 « ] هورم  » و افص » : » هک تسا  هدرمش  رب  ار  اههناشن  نیا  قیداصم  زا  یخرب  دوخ  میرک ، نآرق  تسا . هناشن  تمالع و  يانعم 
هب اهنآ  باستنا  طابترا و  لیلد  هب  هورم ،) افـص و   ) سّدقم هقطنم  رد  جـح  هحیبذ  یتقو  تسا . هلمج  نآ  زا  [ 3 « ] دنربیم ینم  رد  حبذ  يارب 

ياهقادصم رتشیب ، باستنا  طابترا و  لیلد  هب  ادخ ، يایلوا  تیولوا ، قیرط  هب  طانم و  حیقنت  هب  دـنوشیم ، بوسحم  وا  ياههناشن  زا  ادـخ ،
لاس رد  يرادازع  نزح و  و  ایلوا ، رورـس  ماّیا  رد  ینامداش  هک  دراد  یقرط  رئاعـش ، میظعت  رگید  يوس  زا  دـنایهلا . رئاعـش  يارب  يرتنشور 
نییآ اب  طابترا  تمرح  هب  دـناتادامج ، زا  یگلمج  هک  تافرع ، ینم و  هورم و  افـص و  هبعک و  رگا  تسا . هلمج  نآ  زا  نانآ ، بئاصم  زور 
رئاعـش میظعت  هب  شرافـس  زا  ریغ  ؟ تسین یهلا  رئاعـش  میظعت  وا ، يایلوا  ناتـسود و  تشادگرزب  ایآ  دنباییم ، مارتحا  وا ، هب  باستنا  ادـخ و 
نآرق رد  دـنوادخ  تسا . يرادازع  يارب  رگید  ياهشیر  وا ، نادـنواشیوخ  اب  یتسود  هب  نآرق  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هیـصوت  یهلا ،

، تلاسر رجا  بیترت  نیدـب  [ 4 «. ] َیبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلسَأ  آَّل  ُلق  : » دـیوگیم نانمؤم  هب  باـطخ  شربماـیپ و  ناـبز  زا  دـیجم 
. تسا نانآ  رورس  رد  ینامداش  نانآ و  تبیصم  رد  نتسیرگ  یتسود ، نیا  ياضتقا  تسا و  ربمایپ  ناشیوخ  اب  یتسود 

يرادازع هیرگ و  یلک  مکح 

مزع رس  زا  رایتخا و  هب  دنناوتیمن  ًاعون -  اهناسنا -  هک  هنوگنامه  دنریگ . رارق  یهن  رما و  دروم  ات  دنتسین  يرایتخا  روما  زا  هیرگ ، نزح و 
هجویب ثبع و  ياهیهن  هلمج  زا  هیرگ ، زا  یهن  دنرادن . نتسیرگ  زا  يزیرگ  دش ، لصاح  نانآ  رد  هیرگ  تامّدقم  یتقو  دنیرگب ، دّهعت ، و 
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دناوتیم ورنیدب ، تسا و  ناسنا  رایتخا  رد  نتفرگ ، رارق  هیرگ  ناکم  عضو و  رد  نتـسیرگ و  تامّدقم  نامز . تشذگ  زا  یهن  دننام  تسا ؛
، ناگدرم يارب  يرادازع  هیرگ و  ِلصا  . تسا نآ  تامدـقم  زا  یهن  نتـسیرگ ، زا  یهن  زا  دارم  اـجنیا  رد  نیا  رباـنب  دـشاب ؛ یهن  رما و  دروم 

لیالد دـهاوش و  تسا ، هدـمآ  يوبن  هریـس  رد  هچنآ  زا  ریغ  تسین . تعیرـش  ياهیهن  زا  کی  چـیه  عوضوم  تسا و  هحاـبا  لـصا  لومـشم 
ساسا رب  هک  تسا  هدش  لقن  یتایاور  يراخب ، حیحص  باتک  رد  دوشیم . تفایرد  مالسا  خیرات  رد  نتسیرگ ، زا  عون  نیا  دییأت  رب  ینـشور 

مود هفیلخ  ار  تیاور  نیا  [ 5 «. ] هیلع ِهلهَا  ِءاُکِبب  بّذُعَیل  ّتیملا  ّنإ  : » دنوشیم بّذعم  نانآ ، رب  ناشناشیوخ  نتسیرگ  مرج  هب  ناگدرم  اهنآ ،
زیهرپ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يازع  رد  نتـسیرگ  زا  ار  هشیاع  ثیدـح ، نیا  لقن  اـب  وا  تسا . هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا 

ِهربق یف  بّذـُعی  : » دوشیم باذـع  شناگدـنامزاب  هحون  مرج  هب  هدرم ، زین  نآ  رد  هک  دـناهداد  تبـسن  ربمایپ  هب  زین  يرگید  تیاور  دادیم .
هب هشیاع  خساپ  ییاور ، بتک  رد  دنکیم . لقن  شیوش ، يازع  رد  هشیاع  هب  باطخ  رمع ، نب  هَّللادـبع  زین  ار  تیاور  نیا  [ 6 «. ] هیلع ِهحایّنلاب 

نیدب يَرْخُأ .» َرْزِو  ٌةَرِزاَو  ُرَِزت  َالَو  : » دناوخیم ار  ماعنا  هروس  هیآ 164  ود ، نآ  هب  خساپ  رد  هشیاع ، تسا . هدش  لقن  شدنزرف  مود و  هفیلخ 
یلقع و دـعاوق  نیتسخن  اب  نخـس  نیا  نوچ  و  دـننک ، باذـع  ار  ّتیم  دـیابن  تساطخ ، رادازع  لمع  رگا  دـیوگیم : نانآ  هب  هشیاع  بیترت ،

مامت :» دسیونیم هراب  نیا  رد  یعفاش ، هتـسجرب  ناملاع  زا  يوون ، لضاف  تسین . هَّللا  لوسر  نخـس  متح ، هب  سپ  تسین ، راگزاس  یهلا  لدع 
اطخ یـشومارف و  هب  ار  نانآ  درکیم و  راکنا  ار  ود  نآ  نخـس  هشیاع  تسا . هدش  لقن  هَّللادبع  شدـنزرف  باطخ و  نب  رمع  زا  تایاور  نیا 
دبع دّیس  موحرم  [ . 7 ««. ] يَرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاَو  ُرَِزت  اـَلَو  : » درکیم دانتـسا  هیآ  نیا  هب  هراـب  نیا  رد  درکیم و  بوسنم  يوـبن ] تیاور  لـقن  رد  ]

تّجح شنایوار  ياطخ  رب  هدرک و  راکنا  ار  تایاور  نیا  زین  ساّبع  نبا  : » دیازفایم يوون ، لضاف  نخس  لقن  زا  سپ  نیدلا  فرش  نیـسحلا 
، هتسویپ عوضوم ، نیا  رد  هشیاع  رمع و  تسا . هدمآ  ود  نآ  حورش  ملسم و  حیحص  يراخب و  حیحص  رد  بلطم  نیا  لیـصفت  تسا . هدروآ 

نینچ ّبیسم  نب  دیعس  زا  لقن  هب  دوخ ، خیرات  مراهچ  دلج  رد  يرجه  لاس 13  هب  طوبرم  ثداوح  لقن  رد  يربط  دندوب . رگیدکی  فلاخم 
زا ار  ناـنآ  داتـسیا و  وا  هناـخ  رد  رب  رمع  داد . بیترت  هیرگ  يراوگوس و  سلجم  وا  يارب  هشیاـع  تفاـی ، تاـفو  رکبوبا  نوچ  تسا : هدروآ 

رتـخد وش و  هناـخ  دراو  تفگ : دـیلو  نب  ماـشه  هب  رمع  دندیچیپرـس . یهن  نیا  زا  راوگوس  ناـنز  درک . یهن  رکبوبا  يارب  يرادازع  هیرگ و 
: تفگ ماشه  هب  رمع  مهدیمن . وت  هب  ار  ماهناخ  هب  دورو  هزاجا  تفگ : دینـش ، ار  رمع  نخـس  نیا  نوچ  هشیاع ، رواـیب . نم  دزن  هب  ار  رکبوبا 
تفوک و ورف  یتابرـض  هب  ار  وا  رمع  دروآ . رمع  دزن  هب  ار  رکبوبا ، رتخد  هورف ، ّما  دـش و  هناخ  دراو  ماشه  مهدیم . نذا  وت  هب  نم  وش ، دراو 
: دنکیم تواضق  نینچ  هتفگ ، شیپ  ثداوح  لقن  زا  سپ  هرخافلا ، سلاجملا  هدنسیون  [ . 8 «. ] دندش هدنکارپ  دندید ، نینچ  نوچ  نارادازع 

میومع هزمح ، هک  تفگ  یّتح  درکن و  یتفلاخم  دینـش و  ار  راصنا  نانز  هیرگ  دـحا ، گنج  يارجام  رد  ربمایپ  هک  تسنادیمن  رمع  اـیوگ  »
دیاب رفعج  دـننام  یـسک  يارب  دومرف : هک  دوب  هدینـشن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  نخـس  نیا  رمع  اـیوگ  درادـن . ياهدـننک  هیرگ  زورما 

«. دومرف عنم  شرتخد  هیقر ، يازع  رد  ناـیرگ  ناـنز  ندز  زا  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوب  هدرک  شومارف  رمع  اـیوگ  تسیرگ و 
رد هیرگ  زاوج  يارب  یهجو  اهنآ  رد  هک  یبن  ریرقت  لوق و  لعف و  زا  تسا  نوحـشم  ییاور ، عباـنم  یخیراـت و  بتک  اـهنیا ، همه  زا  ریغ  [ . 9]

هزمح تداهش  زور  رد  و  [ ، 10  ] بلاط وبا  شراوگرزب ، ّمع  گرم  زور  رد  ترـضح  نآ  هیرگ  هلمج ، زا  تسه . هتـشذگرد  ِنانمؤم  يازع 
یلص ربمایپ  هیرگ  تّدش  هرابرد  عبانم ، زا  يرایـسب  رد  [ 14 . ] هحاور نب  هَّللادبع  و  [ 13  ] هثراح نب  دیز  و  [ 12  ] رفعج و  [ ، 11  ] ادهشلادّیس

گرم زور  رد  نینچمه  [ . 15 . ] دش ادیپ  وا  رد  یشغ  تلاح  هک  تسیرگ  نانچ  راوگرزب  نآ  هک  تسا  هدمآ  هزمح ، يازع  رد  هلآو  هیلع  هللا 
، وا هب  ربمایپ  خـساپ  دـینکیم »؟ هیرگ  زین  امـش  ایآ  : » تفگ فوع  نب  نمحرلا  دـبع  لاح ، نآ  رد  تسیرگ . وا  هزانج  رب  میهاربا ، شدـنزرف ،
ام نایرگ و  ْمشچ  دوشیم و  نیگهودـنا  بلق ، : » دومرف دنرامـشیم ؛ تعدـب  دنـسپان و  ار  يرادازع  هیرگ و  هک  تسا  ینانآ  همه  هب  خـساپ 

یبلق ناوتیمن  تسا . بلق  نزح  زا  یعباـت  مشچ ، هیرگ  نیا ، رباـنب  دـنک .» دونـشخان  ار  ادـخ  هک  مییوگیمن  ینخـس  يرادازع ] ماـگنه  رد  ]
[17 . ] تسا هدـش  دراو  هنمآ ، شرداـم ، ربق  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هیرگ  هراـبرد  زین  یتاـیاور  [ 16 . ] تسیرگن اـّما  تشاد ، نوزحم 
ره رد  اهنع -  هَّللا  یـضر  همطاف -  : » دـسیونیم دـهدیم و  ربخ  هزمح  ربق  رب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هعمج  ره  هیرگ  زا  كردتـسم  رد  مکاح 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 233 

http://www.ghaemiyeh.com


یناگدنز نامز  رد  ینید  یناسنا و  ّتنـس  نیا  [ . 18 «. ] تسیرگیم درازگیم و  زاـمن  تفریم ، هزمح  شیومع  رازم  تراـیز  هب  هعمج  زور 
لاحترا زا  سپ  دناهتشون  هکنانچ  درکیمن ؛ کش  نآ  بابحتسا  زاوج و  رد  یسک  هک  دوب  جیار  موسرم و  نانچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

ار مدرم  ترضح ، نآ  ناوریپ  نارای و  زا  یسک  دنتسیرگیم و  تخس  راوگرزب  نآ  ربق  رس  رب  دندمآیم و  مدرم  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
هیرگ و تهارک  رب  هک  یتاـیاور  فیعـضت  اـی  هیجوت  يارب  ار  قّـقحم  ثّدـحم و  تسد  لوـقنم ، هریـس  ناوارف و  تاـیاور  نیا  . درکیمن یهن 

[ . 19 . ] دراذگیم زاب  دننکیم ، تلالد  نادیهش  ناگدرم و  رب  يرادازع 

نافلاخم عاونا  هلدا و 

هراشا

رورـس نآ  يارب  يرادازع  هیرگ و  تهج ، نیمه  هب  دنـسانشیمن و  یعرـش  یهجو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رب  هیرگ  يارب  هـک  یناـفلاخم 
ار يرادازع  اب  فلاخم  ياههورگ  اجنیا ، رد  دنتـسین . عضوم  کی  رد  همه  دننادیم ، نید  حور  اب  فلاخم  هورکم و  ار  تشهب  لها  ناناوج 

نخس يرگیفلس  عضوم  زا  هک  دنتسه  یناسک  تسخن ، هورگ  مییوگیم . نخس  هناگادج ، هورگ ، ره  هرابرد  میهدیم و  رارق  هتسد  هس  رد 
بئاصم رد  يرادازع  هیرگ و  يارب  زین  یهورگ  دنشارتیم . ییاور  یخیرات و  یعرـش ، هوجو  يرادازع ، اب  دوخ  ِتفلاخم  يارب  دنیوگیم و 

. تسا هنایفوص  ینافرع و  ياهریـسفت  عضاوم  زا  موس  هورگ  تفلاخم  دـننیبیم . یـسایس  ءوس  ياهدـمایپ  عباوت و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
: تسا رارق  نیدب  هتفگ ، شیپ  ياههورگ  دیاقع  لیصفت  حرش و 

یعرش عضوم  زا  تفلاخم 

رد تعدب  رگید ، يافوتم  ره  ای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  يرادازع  هیرگ و  هک  دننآ  رب  هیمیت  نبا  نادرگاش  تیباّهو و  بهذم  ناوریپ 
دانتسا اب  یلبنح ، ناملاع  زا  هیمیت ،» نبا   » هب فورعم  میلحلا ، دبع  نب  دمحا  ساّبعلا  وبا  تسا . فلس  هریـس  يوبن و  ّتنـس  زا  فارحنا  نید و 

. تساخرب یعیش  دیاقع  زا  يرایسب  اب  تفلاخم  هب  وا ، رادمان  باحـصا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هریـس  زا  ییاههشوگ  تایآ و  یخرب  هب 
داتـسا ياههشیدنا  ذوفن  مجح و  رب  دابعلا  ریخ  يده  یف  داعملا  داز  باتک  رد  داد و  جاور  ار  يو  دیاقع  میقلا ،» نبا  ، » شدرگاش وا  زا  سپ 

یعیش ناملاع  راثآ  زا  دش . هتشون  یّنس  هعیـش و  ناملاع  يوس  زا  هیمیت ، نبا  راکفا  ّدر  دقن و  رد  يرایـسب  ياهباتک  نامز ، نامه  زا  دوزفا .
نیسحلا دبع  دّیـس  تاعجارملا  ینیما و  هماّلع  ریدغلا  نیـسح ، دماح  ریم  راونألا  تاقبع  يرتشوش ، هَّللا  رون  یـضاق  قحلا  قاقحإ  زا  ناوتیم 

اهنآ درکدای  هک  دنتشاگن  هیمیت  نبا  يرکف  تافارحنا  نداد  ناشن  رد  يرایسب  ياهباتک  زین  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  درک . دای  نیدلا  فرش 
رس زا  1206 ق ))  - 1115  ) باّهولا دـبع  نب  دّـمحم  اهنآ  نیرتفورعم  ، ) وا ناوریپ  هیمیت و  نبا  يور  ره  هب  دـجنگیمن . رـصتخم  نیا  رد 

ینشور ياههراپ  دمآ و  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هچنآ  . دنتسه ادهشلادّیس  ترـضح  هژیوب  نادیهـش ، يارب  يرادازع  هیرگ و  نافلاخم  نیرتتخس 
ردق نیمه  دنکیم . فاعم  رتشیب  طسب  حرـش و  زا  ار  ملق  نیا  اهیفلـس ، دیاقع  هب  یّنـس  یعیـش و  ناّفلؤم  نیتم  ياهخساپ  يوبن و  ّتنـس  زا 

تعیرـش زا  یمکحم  مهم و  ياهشخب  اب  هعزانم  عقاو  رد  یهاوخ ، تعافـش  ترایز و  لّسوت ، يرادازع ، هیرگ ، اب  تفلاـخم  هک  مییازفایم 
فلـس هریـس  ّتنـس و  زا  یفیعـض  ياهشخب  هب  دوخ ، راکفا  هیجوت  رد  وا  نادرگاش  هیمیت و  نبا  دـنراد . ّتنـس  نآرق و  رد  هشیر  هک  تسا 

ار يوبن  ّتنس  هریس و  زا  يرتدنتـسم  رتمهم و  رتشیب ، ياهشخب  دیاب  دننامب ، یقاب  دوخ  دیاقع  رب  دنهاوخب  رگا  نانآ  اّما  دننکیم ؛ کّسمت 
چیه تسا و  تعدب  نادیهش ، ای  ناگدرم  زا  یسک  يارب  هحون  هیرگ و  هک  تسا  نآ  هورگ ، نیا  نخس  نیرتیساسا  نیرتمهم و  . دننک راکنا 
هعقاو کی  ای  دنتسم و  نخـس  کی  رگا  یّتح  هک  تسا  نشور  درادن . دوجو  فلـس -  هریـس  رد  هن  صوصن و  رد  هن  ینید -  هقئاس  هقباس و 

، دشاب هدش  هتشاذگ  هّحـص  ناگدرم ، زا  ياهدرم  ای  نادیهـش  زا  يدیهـش  رب  يرگهحون  تیزعت و  رب  نآ  رد  هک  دوش  تابثا  لقن و  یخیرات ،
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، نایوار نیرتقثاو  عبانم و  نیرتنهک  ربانب  مالـسا ، خیرات  همه  هکنآ  لاح  دـش . دـهاوخ  تسـس  شودـخم و  نانآ  يراگناتعدـب  هیـضرف 
هب لئاق  هورگ  نیا  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  تسا . هدوب  ادـخ  ربماـیپ  یّتح  اـیلوا و  يوس  زا  اـهيرادازع  اـهيرگهحون و  نینچ  عوقو  دـهاش 
«، هحابا  » لصا هب  کّسمت  نمض  دنناوتیم  هک  دنراد  رارق  یناسک  لباقم ، رد  دننک . هماقا  يرایسب  لیالد  دیاب  تمرح  هب  نالئاق  دناتمرح و 

هنوـگنیا هراـبرد  هک  اـجنآ  زا  . دـنراد هیـضق  نیا  رب  ناـهرب  لـیلد و  نارازه  اهدـص و  هکنآ  لاـح  دـننک . هدنـسب  زین  یلقن  لـیلد  کـی  هب 
يارآ یـسررب  دقن و  تسا ، هدـش  هتـشون  یمالـسا  هتـسجرب  ناملاع  ملق  هب  یناوارف  تافینـصت  راثآ و  نافلاخم ، زا  هتـسد  نیا  اهتفلاخم و 

عاجرا هرخافلا  سلاجملا  تاعجارملا و  قحلا ، قاقحإ  نوچمه  يراـثآ  هعلاـطم  هب  ار  ناگدـنناوخ  میهنیم و  او  اـجنیمه  ار  تسخن  هورگ 
. میهدیم

یسایس نافلاخم 

انب یعرـش  دـیاقع  ماـکحا و  تاـئاضتقا و  رب  ار  دوـخ  تفلاـخم  مالـسلا ، هـیلع  نیــسح  ماـما  يارب  يرادازع  هـیرگ و  ناـفلاخم  زا  یهورگ 
تدحو ظفح  يارب  ار  نآ  زا  زارتحا  هک  دنرامشیم )!(  رب  یئوس  ياهدمایپ  مالسلا ، هیلع  ترـضح  نآ  بئاصم  رکذ  يارب  هکلب  دننکیمن ؛

یخرب نعل  نعط و  اهنآ  رد  هک  دماجنایم  ینارنخـس  داریا  هب  ازع ، سلاجم  يرازگرب  دـندقتعم  هورگ  نیا  دـننادیم . بجاو  یمالـسا  نایک 
هتفگ هک  دنکیم  لقن  یلازغ  زا  هقرحملا  قعاوصلا  رد  رجح  نبا  دوشیم . نیملسم  نیب  عازن  فالتخا و  هیام  نیمه  دراد و  دوجو  باحـصا 

، ربمایپ هباحص  نایم  تامصاخم  تارجاشم و  لقن  زین  نآ و  هب  طوبرم  تایاکح  نیـسح و  ندش  هتـشک  لقن  ظعاو ، ریغ  و  ظعاو ، رب  : » تسا
...«. دنانید ناگرزب  زا  نانآ  هک  یلاح  رد  دوشیم ، ناشیا  رب  نعط  هباحص و  یخرب  رب  ندش  خاتـسگ  بجوم  راک  نیا  هک  ارچ  تسا ؛ مارح 

حدـق نخـس ، نیا  رد  هک  ارچ  تفگ ؛ نخـس  اروشاع  مشچ  ِبآ  رپ  هصق  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  بئاـصم  زا  دـیابن  بیترت  نیدـب  [ . 20]
ِرَس زا  یناسک  دوشیم . هتفگ  ییاههنوگ  هب  نخـس  نیا  زین  ام  راگزور  رد  ! مالـسا ردص  ریهاشم  نایوار و  زا  يرایـسب  ّمذ  تسه و  باحـصا 

ثداوح زا  ياهراپ  لقن  رکذ و  زا  دـیاب  مالـسا ، ناهج  یگچراپکی  نیملـسم و  تدـحو  ظفح  يارب  هک  دـنرواب  نیا  رب  تلفغ ، اـی  يزوسلد 
نامز و ياضتقا  هب  دیاب  هاگ  تسین و  لطاب  هرسکی  هچ  رگا  نخس ، نیا  داهن . يرانک  هب  هرسکی  ار  اّربت »  » ِلصا دیشوپ و  مشچ  مالسا ، ردص 
نید و رهوگ  یخیرات و  قیاقح  هک  تفریذپ  اجنآ  ات  ار  نآ  ناوتیمن  اّما  دنهد ؛ يرتلدتعم  ِلکـش  دوخ ، ياهيرادازع  هب  نایعیـش  ناکم ،

هیلع هَّللادبع  ابا  بئاصم  رکذ  خیرات ، نورق  اهلاس و  نیرتساّسح  رد  هعیش ، ناگرزب  مالسلا و  مهیلع  ناماما  درب . دای  زا  ار  یعرش  تامّلسم 
لمع مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  دوخ  يرادازع  هفیظو  هب  هنیمز ، هناـمز و  ياـضتقا  بساـنت و  هب  هراـمه  دـندرکن و  فقوتم  ار  مالـسلا 

یپ رد  يرایسب  ياهنایز  هک  تعفنم ، هن  ادهشلادّیس  ترـضح  يارب  یناوخهیزعت  يرادازع و  زا  ییاهلکـش  هک  تفریذپ  دیاب  هتبلا  دندرک .
لتقم تیاور  هک  یلازغ ، نخـس  هرابرد  اّما  . نآ لصا  هن  تسا ، هدوب  يرادازع  ّصاـخ  لکـش  زا  یـشان  اـهنایز ، نیا  همه  اـّما  تسا ؛ هتـشاد 
رایسب نخس  تسا ، هدومن  دنتسم  نید  ماوق  هباحص و  تمرح  ظفح  هب  ار  دوخ  ياوتف  هدرک و  میرحت  هباطخ  لها  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

رب یعازن  ددرگیم و  رادیدپ  نیملسم  نایم  هک  ياهلئسم  ره  رد  دیاب  هاگنآ  میریذپب ، ار  لالدتسا  نیا  رگا  هکنیا  هلمج  زا  تفگ ؛ ناوتیم 
. تساههلماجم اهتوکس و  نیمه  هرمث  البرک ، كاندرد  هصق  تشاذگ . اهنت  ار  قح  هعزانم ، فالتخا و  میب  زا  درک و  توکس  دزیگنایم ،
زا زین  هعیش  رگا  دیشکیمن و  اروشاع  هب  راک  زگره  دندنکآیم ، دوخ  يروشحلس  روضح و  زا  ار  قح  ههبج  دنداتـسیایم و  ناناملـسم  رگا 

تثابخ تایانج و  زا  رپ  خیرات  دندرک ، لمع  نیّفـص  لمج  هفیقـس و  رد  نیتسخن  ناناملـسم  هک  درکیم  راتفر  هنوگنامه  دـعب ، هب  اروشاع 
نآ زا  دوخ  داهتجا  رایتخا و  هب  هک  دـنداتفین  درکلمع  عضوم و  نیا  هب  دوخ  داهتجا  رایتخا و  هب  نایعیـش  هکنآ  رگید  . دـشیم نایارگ  لطاب 
همه زا  . تسا هدوب  نانآ  دنتسم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بئاصم  رکذ  هب  هیـصوت  دیکأت و  رد  رایـسب  رابخا  اهتیاور و  هکلب  دنـشک . تسد 

دیاقع ماکحا و  اب  ار  نانآ  هدوب و  مدرم  ياههدوت  يارب  سرد  ياهسالک  هباثم  هب  خیرات ، لوط  رد  ینیـسح ، يازع  سلاجم  هتـشذگ ، اهنیا 
اوقت ياهناسنا  شرورپ  دهم  سلاجم ، نیا  تسا . هدرکیم  انـشآ  رگید  ینید  ریغ  ینید و  عوضوم  اهدص  تسایـس و  لاجر ، خیرات ، ینید ،
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دیابن لاح  نیع  رد  تسا . ینید  شزومآهاگتسد  زا  یّمهم  شخب  فذح  يانعم  هب  اهنآ ، ندرک  لیطعت  تسا و  بلط  قح  سرتادخ و  هشیپ ،
، تسا اهناملـسم  نایم  هک  یتدحو  یلدـمه و  رادـقم  نیمه  دـننک و  هدافتـسا  ءوس  تیناسنا ، مالـسا و  نانمـشد  هک  درک  لمع  ياهنوگ  هب 

دزیریم یناسک  يوج  رد  بآ  دوشیم و  مامت  مالـسا  نانمـشد  دوس  هب  تیاهن  رد  يرادازع ، عاونا  یخرب  هک  تفریذپ  دیاب  ددرگ . مدـهنم 
نینچ هک  یلازغ ، دننام  یناسک  ییوس ، زا  . دنراد شوخ  ِلد  نیملسم ، ياههخاش  رگید  دوجو  زا  هن  دنایضار و  هعیش  تایح  همادا  هب  هن  هک 
تسد نیا  زا  کی  چیه  دزیخیم ، رب  دوخ  فلاخم  ياههقرف  اب  عازن  هب  هک  اجنآ  دنراد ، رایسب  دوخ  راثآ  رد  ار  يدنسپ  هماع  ياهتحیصن 

یلازغ و هک  دننادیم  کین  یمالسا ، نّدمت  خیرات  اب  نایانـشآ  یمالک و  ثحابم  هب  ناهاگآ  دنرادیمن . اور  ار  اهيریگناسآ  تاظحالم و 
هنهادم حماست و  هخـسن  رگا  دندرکن . غیرد  يدنفرت  شالت و  چـیه  زا  هیلیعامـسا -  هقرف  هژیوب  یعیـش -  دـیاقع  اب  هزرابم  رد  شنارکف ، مه 

یقوجلـس ناطلـس  ای  یـساّبع  هفیلخ  هب  ار  اهنآ  تشونیم و  باتک  تماما ، هب  نالئاق  ضفاور و  ّدر  رد  همه  نیا  دـیابن  وا  تسا ، شخب  دوس 
، نیملـسم تدحو  ظفح  هزادنا  هب  یعرف ، لصا و  چـیه  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  هدـیقع  نیا  رب  زین  هدـنراگن  يور ، ره  هب  . درکیم میدـقت 
زا یخرب  رد  يرادازع  سلاـجم  ییاـپرب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  بئاـصم  رکذ  هک  تـسین  ناـمگ  نـیا  رب  اـّما  درادـن ؛ جاور  تـّیمها و 

. تسا مالسا  تّما  هزاریش  یگتخیسگمه  زا  تدحو و  مده  بجوم  نآ ، ياهلکش 

نافرع عضوم  زا  تفلاخم 

هچنانچ هک  دننکیم  لالدتسا  دننادیم و  هدیقع  رد  فارحنا  دشاب -  گرزب  هک  ردق  ره  هدرم -  يارب  ار  ازع  سلجم  هماقا  هیرگ و  یهورگ 
ای گرم  اریز  تفرگ ؛ نشج  ار  وا  لاـصو  درک و  اـپرب  یناـمداش  وا  يارب  هک  دراد  اـج  تسویپ ، قـح  راوـج  هب  تسر و  نت  دـنب  زا  یناـسنا 

زور نایحیـسم  هکنانچ  تسا ؛ هدناسر  تسا ، قح  راوج  رد  ندیمرآ  انعم و  ملاع  هب  لاّصتا  انامه  هک  شاهنیرید ، يوزرآ  هب  ار  وا  تداهش ،
هیلع یسیع  يارب  ار  تداهش  هک  دهدیم  ناشن  نایحیـسم ، لمع  نیا  دننکیم . ینامداش  دنریگیم و  نشج  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تداهش 
رتفد رد  يو  تسا . يولوم  یمالـسا ، ِياملع  نایم  رد  هاگدید ، نیا  يوگنخـس  . یماجرف ان  تسکـش و  هن  دننادیم ، تیقفوم  ریخ و  مالـسلا 

، دوب ربخیب  رهش  نآ  مدرم  موسر  بادآ و  زا  نوچ  دش و  بلح  رهش  دراو  اروشاع  زور  هک  دنکیم  لقن  ار  يرعاش  تیاکح  يونثم ، مشش 
يارب هک  ار  یگرزب  نیا  هک  تساوخ  دیسرپ و  مدرم  زا  هکنیا  ات  دنام . تفگش  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  متام  رد  نانآ  يازع  هحون و  زا 
بیرغ رعاش  هب  مدرم  دزاـسب . ياهیثرم  هتفر ، تسد  زا  زیزع  نآ  يارب  هک  دوب  نآ  رعاـش ، دـصق  دنناسانـشب . وا  هب  دـناهتفرگ ، متاـم  نینچ  وا 

زا هتـشذگ  تسا ؛ هدرم  تسا  اهنرق  هک  وا  تفگ : رعاش  درم  تسا . مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  زور  لاـس  زورما ، هک  دـنتفگ 
هدرک هبرجت  ار  دوخ  یگدنز  هعقاو  نیرتهنامداش  يزور ، نینچ  رد  وا  هک  دینک  دوخ  يارب  دـینکیم ، يرادازع  دـیریگیم و  متام  رگا  نآ ،

مینارْد و هچ  هماـج  تسَجب  ینادـنز  یناطلـس ز  حورنارگ  باوخ  نیا  تسا  یگرم  دـب  هکنآ  ناـگتفخ ز  يا  دـینک  دوخ  رب  ازع  سپ  : تسا
ار ریجنز  هدنُک و  دنتخات  تلود  ِناورُداش  يوسدنب  دنتـسکشب  وچ  دش  يداش  تقو  دـناهدوب  نید  ورـسخ  ناشیا  هک  نوچتـسد  مییاخ  نوچ 

نیا ربارب  رد  . درک ینامداش  دناهتشاذگ ، رس  تشپ  ار  ایند  هک  یناسک  همه  يارب  دیاب  ذاش ، تفگش و  هدیقع  نیا  ياضتقا  هب  [ . 21  ] دنتخادنا
هتشک یسیع  دیوگیم  هک  تسا  یفارخ  داقتعا  نامه  يور  دریگیم ، نشج  ار  تداهش  نیا  هک  یحیـسم  يایند   » ًالّوا هک  تفگ  دیاب  هدیقع 
قرف نامه  نیا  ًایناث  تسا ؛ ترخآ  رد  ام  یتخبـشوخ  ِنّمـضتم  تداعـس و  بجوم  وا  گرم  نیا ، ربانب  دشک ؛ شود  رب  ار  ام  هانگ  راب  ات  دش 

یقالخا زردنا  دراد ، هک  يزیچ  نآ  همه  هک  تسا  ینید  تیحیسم ، تسا و  یعامتجا  ِنید  مالـسا  تسا . هدش  فیرحت  ِتیحیـسم  مالـسا و 
یلع نب  نیـسح  تداهـش  مالـسا ، رظن  زا  یعامتجا . رظن  زا  هاگ  مینکیم و  هاگن  يدرف  رظن  زا  ياهثداح  کی  هب  هاگ  رگید ، فرط  زا  تسا .

، مدآ دلُو  یلع  توملا  ّطُخ  : " دومرفیم ترضح  دوخ  دوب و  تیقفوم  کی  مالسلا  هیلع  ماما  صخـش  يارب  يدرف ، هاگدید  زا  مالـسلا  هیلع 
ماما تسا . تیقفوم  تداهش ، دیهـش ، رظن  زا  [ 22" . ] فسوی یلإ  َبوقعی  قایتشا  یفالـسأ  یلإ  ینهلوأ  امو  ةاتفلا  دـیج  یلع  ِةدالقلا  ّطـخم 

امو ُهترکنأ  ٌعلاط  وأ  هتْهرک  ٌدراو  توملا  نم  ینأجف  ام  هَّللاو  : " دومرف دمآ ، دورف  شکرابم  قرف  رب  جراوخ  غیت  هک  هاگنآ  مالسلا  هیلع  یلع 
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. درگنیمن یـصخش  رظنم  زا  هشیمه  ار  ایاضق  دنکیم و  ظاحل  مه  ار  رگید  فرط  مالـسا ، اّما  [ 23" . ] ٍدـجو بلاطو  ٍدرو  ِبراقک  ّالإ  ُتنک 
نآ بکترم  هک  یناسک  هب  تبـسن  یعامتجا و  هبنج  زا  اروشاع  هثداح  دـنکیمن ؟ توافت  نآ  یـصخش  هبنج  زا  اروشاع  یعامتجا  هبنج  اـیآ 
رب نوزفا  [ . 24 «. ] ددرگن رارکت  رگید  ات  دوش  يروآدای  دنامب و  هدنز  دیاب  هرامه  اذل  دوب . یمالـسا  هعماج  رد  طاطحنا  کی  رهظم  دـندش ،

یلاح رد  دنرادن ، هگن  هدنز  ار  نآ  دننیشنن و  ازع  هب  ناشربمایپ  دنزرف  تداهش  رد  دنناوتیم  ياهناهب  هچ  هب  هنوگچ و  ناناملـسم  اهنیا ، همه 
انب تسیرگ و  وا  رب  اروشاع ، هثداح  عوقو  زا  شیپ  اهلاس  مالسلا و  هیلع  نیـسح  تدالو  ماگنه  یّتح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک 

تیاور نینچ  یبعـش  زا  دعـس  نبا  تسا : هداد  ناشن  دوخ  زا  هودـنا  نزح و  تلاح  اهراب  تسا ، عمج  نیقیرف  بتک  رد  هک  يرایـسب  رابخا  رب 
یلص ادخ  لوسر  دزن  هب  دومرف : دش . كانمن  شکشا  زا  كاخ  هک  تسیرگ  نانچ  تشذگیم و  البرک  زا  نیّفص  هار  رد  یلع  تسا : هدرک 

مه لـیئربج  دومرف : ربماـیپ  ییرگیم ؟ ارچ  ادـخ ، لوسر  يا  تناـبرق  مرداـم  ردـپ و  متفگ : تسیرگیم . هک  یلاـح  رد  متفر  هلآو  هیلع  هللا 
یتشم لیئربج ، هاگنآ  دوشیم . هتشک  البرک "  " مان هب  ینیمزرس  رد  تارف و  هرانک  رب  نیـسح  مدنزرف  هک  داد  ربخ  ارم  دوب و  نم  دزن  کنیا 

دّیس نآ  يارب  هحون  سلاجم  هماقا  يرادازع و  نیسح و  رب  هیرگ  يارب  هعیش  نیا ، ربانب  [ . 25 «. ] دنایوب نم  هب  دروآ و  ارف  ار  البرک  كاخ  زا 
ار يرایـسب  صوـصن  دوـخ ، لـمع  حیحـصت  هیجوـت و  يارب  هکلب  تسا ، ینید  ياههشیدـنا  حور و  هب  رهظتـسم  اـهنت  هن  نادیهـش ، رـالاس  و 

هیلع نیـسح  ماما  يارب  هعیـش  يرادازع  هیرگ و  يارجام  هک  تسا  نآ  هراب  نیا  رد  رخآ  نخـس  . دهد ناشن  يوبن  هریـس  ّتنـس و  زا  دناوتیم 
. تسا هدرک  يرادنید  نید و  بیصن  ار  يرایسب  دیاوف  زین  ًاتابثا  تسا ، مالسا  يوس  تمس و  اب  قباطم  قح و  ًاتوبث ، هکنآ  رب  هوالع  مالسلا ،

يرتخارف لاجم  صحف و  هب  زاین  هک  تسا  يرگید  هلوقم  دوخ  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  يارب  يرادازع  دیاوف  هفـسلف و  ینعی  عوضوم ، نیا 
. دوب نآ  نافلاخم  عاونا  هب  خساپ  ینید و  صوصن  ییاور و  نوتم  رد  هلئسم  نیا  ياههشیر  نداد  ناشن  دمآ ، هتفگ  نونکات  هچنآ  دراد .

یقرواپ

هیآ 32. جح ، هروس  [ 1]
هیآ 158. هرقب ، هروس  [ 2]

هیآ 36. جح ، هروس  [ 3]
هیآ 23. يروش ، هروس  [ 4]

ص 80. ج 2 ، يراخب ، حیحص  [ 5]
ص 16. ج 4 ، ییاسن ، ننس  [ 6]

فرش نیسحلا  دبعزا  لقن  هب  ص 318 ، سماخلا ، دلجم  يراصنالا ، ایرکزو  یناطسقلا  یحرش  شماه  یف  عوبطملا  ملسم  حیحص  حرش  [ 7]
. همتاخ ادهشلادّیس ، ترضح  خیرات  لامآلا ، یهتنم  و  ص 17 ؛ ةرخافلا ، سلاجملا  نیدلا ،

ص 17. هرخافلا ، سلاجملا  [ 8]
. ] نامه [ 9]

يرایسب عبانم  نساحملا ، فلؤم  ص 13 . هرخافلا ، سلاجملا  زا  لـقن  هب  ص 462 ، هجیدـخ ، بلاط و  یبا  باـب  یبلح ، هریـس  ك : ر . [ 10]
. دنکیم لقن  نآ  زا  سپ  ياهربخ  ربخ و  نیا  يارب 

. نامه زا  لقن  هب  ص 323 ، ءزج 2 ، یبلح ، هریس  [ 11]
. نامه [ 12]
. نامه [ 13]
. نامه [ 14]
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. نامه [ 15]
رد ود  نآ  دوش  موـلعم  هک  تسا  نآ  يارب  بلق ، نزح  هب  مشچ  هیرگ  هیبـشت  ص 155 . زئانجلا ، باوبا  لوالا ، ءزجلا  يراخب ، حیحـص  [ 16]

. دراد ار  مکح  نیمه  زین  يرگید  تسین ، یجرح  بلق ) نزح   ) یکی رب  هکنانچ  دنناسکی و  زاوج )  ) مکح
ص 112. ج 2 ، ءافولا ، ءافو  يدوهمس ، ص 377 ؛ ج 1 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  يروباشین ، مکاح  [ 17]

ص 1361. جت 4 ، ءافولا ، ءافو  [ 18]
هب تیباّهو ، نییآ  رد  یناحبـس  رفعج  دّیـس  هَّللا  تیآ  هرخاـفلا و  سلاـجملا  رد  نیدـلا  فرـش  دّیـس  ریدـغلا ، رد  ینیما  همـالع  موحرم  [ 19]

. دناهتفگ خساپ  هدرک و  هراشا  تایاور  نیا  زا  ياهراپ 
ص 223. هقرحملا ، قعاوصلا  [ 20]

.799 تایبا 796 -  مشش ، رتفد  نوسلکین ، هخسن  يونعم ، يونثم  [ 21]
ص 29. ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 5 ؛ ج 22 ، یمزراوخلا ، نیسحلا  لتقم  ص 25 ؛ فوهللا ، ص 366 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، [ 22]

ص 875. هغالبلا ، جهن  مالسالا ، ضیف  ص 254 ؛ ج 42 ، راونألاراحب ، [ 23]
. فّرصت صیخلت و  اب  ص 128 ، ج 1 ، ینیسح ، هسامح  يرهطم ، دیهش  [ 24]

. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  رد  هدراو  ثیداحا  باب 60 ، هّدوملا ، عیبانی  يزودنق ، [ 25]

؟ تنس ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش  . 7

باتک تاصخشم 

 - 1362 نسح ، یناشاک ، هسانشرس : 
. یناشاک نسح  دنس / دمحم  هللاتیآ  ثحابم  هلسلس  زا  ییاهتشاددای  تنس :؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 ام ، لیلد  مق : رشن :  تاصخشم 
ص. [ 131  : ] يرهاظ تاصخشم 

.1 یهوژپاروشاع ؛ هعومجم  تسورف : 
( مود پاچ   ) لایر  14000 978-964-397-460-2 ؛  لایر :   14000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
زییاپ 1388. مود : پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینجمه  118 ؛ [ - 115 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
. هیامن تشاددای : 

اهيراوگوس 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 
ریسفت دقن و  اهيراوگوس --  عوضوم : 

 - 1340 دمحم ، دنس ، هدوزفا :  هسانش 
BP260/ك2ش9 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/74 ییوید :  يدنب  هدر 
1685127 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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ذاتسالا ۀملک 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 
نیلسرملا لضفأ  یلع  مالسلاو  ةالصلا  نیملاعلا و  برهَّلل  دمحلا 

. نیمایملا ۀّمئالا  هلآ  یلعو  دمحم  نییبنلا  متاخ  و 
«1 « » بُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  : » یلاعت لاق  دقف  دعب ، و 

یبنلا راشأ  ثیح  نیدلا ، ةایح  یلع  تظفاحو  تقبأ  یتلا  ۀّینیسحلا  رئاعشلا  اهسأر  یلعو  ۀّینیدلا  رئاعشلل  سیدقت  ءایحإ و  وهو  میظعتب  رمأف  ، 
«. 2 « » ْنیَسُح ْنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ٌْنیَسُح  : » هلوقب کلذ  یلا  هلآو  هیلع  هَّللا  یلص 

ماـق يرخأ  تاـناید  یلإ  مالـسلا  مهیلع  ءاـیبنألا  رئاـسو  یـسیعو  یـسومو  میهارباو  حونو  مدآ  هغلبأ  يذـلا  مالـسإلا  نید  سمطنا  کلذـلو 
«3 « » مالْسِْإلا ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنا   » ذإ مهدعب ، مهعابتأ  هفیرحتب 

ءایبنألا عیارش  تفلتخا  نإو 
12 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

«1 « » اجاْهنِم َو  ًۀَعْرِش  ْمُْکنِم  اْنلَعَج  ٍّلُِکل  »
. مالسلا هیلع  نیسحلا  ۀّنجلا  لهأ  بابش  دّیس  داهشتسإ  لضفب  کلذ  ّلک  نییبنلا ، متاخ  دعب  کلذ  ثدحی  مل  نکلو  ، 

ۀـضهنل نویدـم  مهتاثعبو  مالـسلا ، مهیلع  ءایبنألا  ۀـّفاک  دوهجل  لب  هتثعب ، نّییبنلا و  متاخ  دوهجل  ظفح  سیل  هباصم  یلع  ماقی  يذـلا  ءازعلاف 
. ءایصوألاو ءایبنألا  تالاسر  ّطخ  ءاقبإ  یف  ینیسحلا  ءازعلا  ةروطخ  مظع  ملعی  کلذ  نمو  ءالبرک .

، ینیدلا عیرشتلل  عبنمو  ردصم  ننـس  اهعانطـصا  دیرأ  یتلا  رومألا  نم  ةرتعلاو  باتکلا  ءاروام  ۀّیعجرمل  لاطبإ  ادهـشلادیس  هب  ماق  ام  ّنأ  امک 
. نیملسملا دنع  عیرشتلا  رداصم  نم  دیزیو  ۀیواعم  ۀّنس  تناکل  ۀّینیسحلا  ةریعشلا  الولو 

نع اًلضف  اهیف  ۀّیهقفلا  تالوطملا  ثوحب  ةردن  عم  اهبعصأو ، ۀّیهقفلا  دعاوقلا  یف  ثوحبلا  دقعأ  نم  رئاعشلا  ةدعاق  یف  ثحبلا  ّنأ  یفخیالو 
تاهجلاو تایاورلاو  تایآلا  نم  لالدتـسإلا  ّداوم  یف  عّبتتلاو  ۀعانـصلاو  قمعلاو  ۀـّقدلا  نم  دـیزملا  یلإ  اهیف  ثحبلا  ّبلطتی  ّمث  نمو  اـهریغ .

. ۀّیعامتجالا ۀّیئیبلا  ۀّیعوضوملا 
وجرأو ثحبلا ، هذه  یف  ذبن  نم  هتعاری  هتمقر  ام  یلع  یناشاک  نسح  خیشلا  یعذوللا  لضافلا  ۀحامسل  رفاولا  رکـشلا  نم  لزجأ  ماتخلا  یفو 

. قیفوتلا نم  دیزملا  هل 
دنس دمحم 

مارحلا 1430 مرحم   18
13 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

داتسا نخس 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 
نیلسرملا لضفأ  یلع  مالسلاو  ةالصلا  نیملاعلا و  برهَّلل  دمحلا 

. نیمایملا ۀّمئالا  هلآ  یلعو  دمحم  نییبنلا  متاخ  و 
رئاعـش هک  هدرک  رما  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  «، 1 « » تساهبلق ياوقت  هناشن  راک  نیا  دنک  میظعت  ار  ادخ  رئاعـش  هک  ره  : » هدومرف لاعتم  دـنوادخ 

ینیـسح رئاعـش  رئاعـش  نآ  سأر  رد  تساهنآ . نتـسناد  سّدقمو  نتـشاد  هگن  هدنز  يانعم  هب  نیا  هک  مینک  میظعت  هدرمـش ، گرزب  ار  ینید 
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اجنآ هدرک  هراشا  بلطم  نیمه  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا ، هتـشاد  هگن  رادیاپو  هدنز  ار  نید  هک  يزیچ  نامه  دراد ، رارق 
«2 «. » منیسح زا  نم  نم و  زا  نیسح  : » دیامرفیم هک 

یسومو میهارباو  حونو  مدآ  هک  یمالسا  نید  نآ  تلع  نیمه  هب  ًاقیقد 
14 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

نید ناشتما  ناربمایپ  نیا  نتفر  زا  سپو  دش ، لیدبت  رگید  ياهنید  هبو  تفر  نیب  زا  دندومن  غالبا  ار  نآ  مالسلا  مهیلع  ایبنا  ریاسو  یسیع  و 
امـش زا  مادک  ره  ياربو  ، » تسا ددـعتم  ءایبنا  عیارـش  دـنچ  ره  « 1 « » تسا مالـسا  طقف  ادـخ  دزن  رد  نید   » اریز دـندرک ، فیرحت  ار  مالـسا 

یتشهب ناناوج  رورس  تداهش  تکرب  هب  نیا  داتفین ، قافتا  متاخ  ربمایپ  زا  دعب  لیدبتو  فیرحت  نیا  یلو  «. 2 « » میداد رارق  یهار  تعیرش و 
. تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تامحز هدنرادهگن  ظفاح و  هکلب  تسین ، نییبنلا  متاخ  تثعب  تامحز و  ظفاح  اهنت  دوشیم  رازگرب  وا  ياهتبیصم  رب  هک  ییازع  ور  نیا  زا 
هچ درب ، ینیـسح  يازع  هداعلا  قوف  تیمها  هب  یپ  ناوتیم  اجنیا  زا  تسالبرک . تضهن  نویدم  یگمه  نانآ  ياهتثعبو  هدوب ، ناربمایپ  یمامت 

. دنکیم ظفح  هتشاد و  هگن  ار  یهلا  ناربمایپ  ياهتلاسر  هتشر  اهيرادازع  نیا  هکنیا 
ترتعو نآرق  زا  ریغ  هچ  ره  تیعجرم  رب  دوخ  تضهن  اب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ماـیق  تاـکرب  زا  رگید  یکی 

رگا دنهد . رارق  ینید  نیناوقو  نید  يارب  عبنمو  ردصم  تنس و  ناونع  هب  ار  اهنآ  دنتساوخیم  یخرب  هک  ییاهزیچ  دیشک ، نالطب  طخ  تسا 
. تفرگیم رارق  ناناملسم  دزن  ینید  عیرشت  عبانم  رداصم و  هلمج  زا  دیزیو  هیواعم  شورو  هار  نونکا  دوبن  ینیسح  رئاعش 

یهقف لّصفم  ياهباتک  رد  یفرط  زاو  تسا ، یهقف  دعاوق  نایم  رد  ثحابم  نیرتراوشدو  نیرتهدیچیپ  زا  یکی  رئاعـش  هدعاق  هک  مینادب  دـیاب 
رایسب

15 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
یملع تعانـص  ندرب  راک  هب  زینو  قمعتو  ّتقد  دنمزاین  ثحب  نیا  ور  نیا  زا  رگید . ياهباتک  هب  دسرب  هچ  هدش ، ثحب  نآ  دروم  رد  كدـنا 

رد لـمأت  روطنیمه  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  لالدتـسا  داوم  هک  تسا  تاـیاور  تاـیآ و  رد  ناوارف  عّبتت  دـنمزاین  نینچمهو  دـشابیم ، يرتـشیب 
. دشابیم عوضوم  تاهج  هب  طوبرم  هک  عامتجا  رتسب  ياههنیمز 

هتشر هب  شناتشگنا  اب  ار  ثحابم  نیا  زا  يرادقم  هک  مراذگـساپس  رایـسب  یناشاک  نسح  خیـش  یمارگ  لضاف  باطتـسم  بانج  زا  نایاپ  رد 
. مدنموزرآ ار  رتشیب  تاقیفوت  وا  ياربو  هدروآ ، رد  ریرحت 

دنس دمحم 
مارحلا 1430 مرحم   18

17 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

زاغآرس

ظفاح مالسا و  ءاقب  ببس  نید و  نیکر  نکر  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبعیبا  ترـضح  ملاع  نادیهـش  رالاس  دیـس و  يرادازع  هک  اجنآ  زا 
يرادازع يارب  يدیدج  ياههویـش  نامز  رذگ  اب  یفرط  زا  و  هدوب ، نایعیـش  ینید  ّتیوه  ءاقب  یلـصا  تلع  خیرات  لوط  رد  و  تسا ، بهذم 

يارب يدیدج  هلیـسو  ای  يرادازع و  ناونع  هب  ياهزات  هنوگ  یمیلقا  هقطنم و  ره  رد  نامز  زا  ياههرب  ره  رد  و  دوشیم ، عارتخا  مدرم  يوس  زا 
؛ میوش ایوج  نآ  دروم  رد  ار  عرـش  رظن  هدرک و  یـسررب  ار  روهظون  ياهيرادازع  نیا  تقیقح  ات  میدـش  نآ  رب  دوشیم ، موسرم  ازع  هماـقا 
رد يراذگ  تعدـب  يراک  نینچ  ًاساسا  ایآ  و  تسیچ ، نآ  دودـح  طیارـش و  دـنراد  رگا  ریخ ، ای  دـنراد  يراک  نینچ  هزاجا  نینموم  ایآ  هک 

. ریخ ای  دوشیم  بوسحم  نید 
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مکح یسررب  هب  دیاب  ساسح  عوضوم  نیا  یسررب  يارب  ور  نیا  زا  تسا ، یهلا  رئاعش  ماسقا  زا  یکی  نادیهش  رالاس  يرادازع  هک  میناد  یم 
رئاعش

18 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
داجیا رد  ار  مدرم  تسد  ایآ  هک  میوش  ایوج  نآ  دروم  رد  ار  عراش  رظن  رئاعـش  تقیقح  تیهام و  ناـیب  زا  سپ  و  میزادرپب ، مالـسا  نید  رد 

. هن ای  هتشاذگ  زاب  رئاعش  دیدج  ياههویش 
تعدـب لیبق : زا  یتاضارتعا  هدـش ، حرطم  هطبار  نیا  رد  هک  یتاضارتعا  زا  یخرب  هب  تخادـنا  میهاوخ  یهاگن  مین  بلطم  نیا  ناـیب  زا  سپ 

. سفن هب  رارضا  و  بهذم ، نهو  يرادازع ، رد  ییارگ  هفارخ  نید ، رییغت  موزل  نید ، رد  يراذگ 
تاراشا و اهییامنهار و  و  ماهدرب ، دنـس  دـمحم  خیـش  هَّللا  ۀـیآ  مراوگرزب  داتـسا  زا  یناوارف  ياـههرهب  راتـشون  نیا  رد  تسا  رکذ  هب  مزـال 

مهیلع تیب  لها  بتکم  هب  تمدخ  رد  ار  دنمجرا  داتـسا  مهاوخیم  گرزب  دنوادخ  زا  دـش . بوتکم  نیا  داجیا  هب  رجنم  ناشیا  ياهتبحم 
رئاعش يایحا  هار  رد  زیچان  یتمدخ  هدش و  عقاو  نادیهش  رالاس  لوبق  دروم  راتشون  نیا  هک  دیما  نیا  هب  دنادرگ ، قفوم  شیپ  زا  شیب  مالسلا 

. دیآ باسح  هب  ینیسح 
یناشاک نسح 

مرحم 1430 مق -
21 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

19 رئاعش / تیهام  لوا : لصف 

21 ناسانش … ص : تغل  نخس  - 1

: دیوگیم نیعلا  باتک  رد  يدیهارف  دمحا  نب  لیلخ 
: لاقیو ًاراعـش .. هلعج  یتح  ّمهلاب  هسبلأ  ًاّمه ، یبلق  ٌنالف  َرَعْـشَأو  ةدوملاو ، برُقلاب  هفـصت  راثِّدـلا ، نود  راعِّشلا  تنأ  لجرلل : لاُقی  راعـشلا : »

: رَعشملاو ُهتمهفو .. ُهتلقع  ُهترعشو : کیردی .. امو  َكُرِعُْشی : ام  لاقیو : یملِعيأ .. يرعش ، تیل 
«1 «. » ّجحلا رئاعش  نم  ةریعشلاو  ّجحلا .. رئاعش  نم  راعشلا  کلذکو : ّجحلا . رعاشم  نم  کسنملا  عضوم 

سابل لباقم  رد  ور  سابل  هب  هک  هنوگ  نامه  دشاب  هتشاد  راهظا  زاربا و  هبنج  هچنآ  یکی  دیوگیم : هریعـش  زیچ  ود  هب  لیلخ  ترابع  نیا  رد 
: دیوگیم سپس  دنمزالتم . رگیدکی  اب  رما  ود  نیا  هتبلا  دشاب ، هتشاد  ماهفا  مالعا و  هبنج  هچنآ  رگید  و  دنیوگیم ، راعش  ریز 

يأ ًاکُسن .. نُدبلا .. هذه  ُترعشأو  نُدبلا ، ةریعشلاو  »
22 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

ةریعشلاب نُدبلا  ۀیمست  ببسو  يْدَه .. ُۀندب  اّهنأ  فرُعتف  اهبناج  یلع  مدلا  لیسیف  نیّکسب  اهمانِـس  أجُوی  نأ  اهراعـشإو  يدُهت ، هریعـش  اُهتلعج 
«1 «. » يدَهلل نُدب  اّهنأملُعی  یّتح  مَّلُعتيأ - رَعُشت - اّهنأ  راعشلاب  وأ 

وا دوشیم . هتخانش  نآ  ببس  هب  هک  هدش  هداهن  یتمالع  ینابرق  نیا  رب  اریز  دوشیم ، هتفگ  هریعـش  ناِرق  جح  رد  ینابرق  هب  دیوگیم : لیلخ 
همه دنک  رذگ  اج  ره  زا  ات  يراذگ ، تمالع  ینعی  راعـشا  دیوگیمو : دـنادیم  ناویح  نیا  ندرک  راد  تمالع  رد  ار  يراذـگمان  نیا  ّتلع 

«2 . » تسا جح  يارب  نیا  هک  دنمهفب 
: دیوگ حاحص  رد  يرهوج 

نم دسجلا  یلوام  راعَشلاو  ّساوحلا ؛ رعاشملاو  کسانملا ، عضاوم  رعاشملاو : یلاعت ، هَّللا  ۀعاطلًامَلَع  لعُج  ام  ّلکو  ّجحلا ، لامعأ  رئاعشلاو  »
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.. دسجلا یف  بایثلا  نم  راعشلا  ناکمب  قزل  اذإ  ًامه ، لجرلا  رعشأو  ًاضعب ، مهضعب  فرعیل  مهتمالع  برحلا : یف  موقلا  راعشو  بایثلا ،
«3 «. » يردف ُهتیردأ  يأ  رعَشف ، ُهترعشأو 

23 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
ببس و  دشاب ، ناسنا  فّرعم  ور  سابل  دننامه  هدوب و  تمالع  مَلَع و  هک  دنادیم  يزیچ  ینعم  هب  ار  رئاعش  هریعش و  ترابع  نیا  رد  يرهوج 

هک جح  لامعا  دننامه  دنادیم  نید  راعش  ار  دشاب  یتسرپ  ادخ  مچرپ  نتشارفا  رب  تخانش و  هیام  هک  ار  يزیچ  ره  وا  ددرگ . تفرعم  لوصح 
. دراد ناناملسم  يارب  مالعا  روهظ و  زورب و  هبنج 

: دیوگ سوماق  رد  يدابآزوریف 
: هرئاعش وأ  اهعضومرعشملاو .. ةراعـشلاو  ةریعـشلاو  هتامالعو ، هکـسانم  ّجحلا  راعـشو  هریعـش ، اهل  لعج  اهَرعـشأو : هملعأيأ ، رمألا  هَرَعـشأ  »

«1 «. » اهب مایقلاب  رمأو  اهیلا  هَّللا  بدن  یّتلا  هملاعم 
. دنادیم نآ  زارباو  مالعا  ندوب و  تمالع  هب  ار  رئاعش  ماوق  يرهوج  دننامه  دوخ  ترابعرد  زین  يدابآزوریف 

: دیوگ ۀغللا  سییاقم  رد  سراف  نبا 
: رعاشملا هنمو  ّسحلا .. قیرط  نم  مالعإلا  راعشإلاو : »

«2 «. » تامالعب ترعشُأ  دق  یتلا  عضاوملا  یهو  رعشَم ، اهدحاو  ملاعملا ،
زاتمم عضاوم  ریاس  زا  ات  دناهدش  صخشم  یمئالع  اب  هک  تسا  ياهناکم  رعاشم  دیوگیم : دنادیم و  یـسح  راهظا  مالعا و  ار  راعـشا  زین  وا 

. دنوش
24 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

ای بهذـم  ای  بتکم  يارب  یـسح  مالعا  هبنج  هک  تسا  يزیچ  دامن و  تمالع و  ینعم  هب  هریعـش  هک : تسا  نیا  تغل  لها  تاـملک  هصـالخ 
. تسا نآ  زاربا  راهظا و  مالعا و  هبنج  هب  هریعش  ماوق  دشاب . هتشاد  ار  رگید  زیچره 

، دزاسیم زیامتم  نآ  ریغ  زا  سوسحم  یتمالع  هلیـسو  هب  ار  بهذـمو  بتکم  کی  ای  نامز و  کی  ای  ناکم ، کی  ای  هّدـع ، کـی  هک  يزیچ 
. دراد رارق  يرکف  مالعا  لباقم  رد  یسح  مالعا  نیا  دوشیم . اهرظن  رد  نآ  یگرزب  تمظع و  ءالعا و  ببسو 

ءالقع هشیمه  تسا . ءالعا  راهظا و  مالعا و  هبنج  رئاعـش  هریعـش و  رد  نیکر  نکر  هک  دیآیم  تسد  هب  یبوخ  هب  نآ  ریغ  تاملک و  نیا  زا 
و دنیامنیم ، علطم  ناشمارم  بهذم و  بتکم و  نومضم  زا  ار  نیریاس  دوخ ، شنم  مارمو و  بهذم  بتکم و  يارب  راعش  کی  نداد  رارق  اب 
اههورگ و یتح  دـنراد . دوخ  بتکم  تایونم و  یلاعت  رد  یعـس  رذـگهر  نیا  زا  و  دـنروآیم ، باـسح  هب  دوخ  يارب  يداـمن  ار  راعـش  نآ 
زا ار  اهنآ  هدوب و  اهنآ  فّرعم  ات  دـنهدیم ، رارق  ار  یتمـالع  مرآ و  راعـش و  دوخ  يارب  زین  يراـجت  ریغ  يراـجت و  ياهتکرـش  تاسـسوم و 

دوجو و راهظا  ینعم  هب  نآ  ماجنا  هک  یصاخ  لامعا  ای  شوقن  ای  دشاب  تاملک  خنس  زا  راعـش  نآ  هک  دنکیمن  یقرف  دزاس . زیامتم  نارگید 
. دیآ باسح  هب  صاخ  فیط  هسسوم و  ای  تکرش  ای  بتکم  نآ  يارب  تایح  مالعا 

ره ور  نیا  زا  دنشابیم ، رگید  ییانعم  هدننک  وگزاب  هک  ییاهزیچ  ینعی  تسا  لاود  خنس  زا  موسر  شوقن و  تاملک و  دننامه  رئاعش  نیاربانب 
نید يارب  یمالعا  یغیلبت و  هبنج  هدوب و  یبهذم  هزرابم  نآ  رد  هک  يزیچ 

25 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
. دیآیم باسح  هب  نید  رئاعش  دنک  لقتنم  نارگید  هب  ار  نید  یناعم  زا  یکی  دشاب و  هتشاد 

25 کسانم … ص : اب  رئاعش  قرف  - 2

بجاو هکنیا  رب  هوالع  هکنآ  یکی  دنوشیم : میـسقت  هتـسد  ود  هب  فیلاکت  لامعا  نیا  دوشیم ، هتفگ  هیعرـش  فیلاکت  لامعا و  هب  کسانم 
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ار هبنج  نیا  هکنآ  مود  هتسد  دشابیم . ینید  یناعم  زا  رگید  یکی  رب  لاد  هدننک و  وگ  زاب  ینعی  دراد  زین  تیراعـش  هبنج  تسا  بحتـسم  ای 
. دشاب هتشادن 

هک دراد  دوجو  اهنآ  رد  هبنج  نیا  هک  دنتسه  کسانم  زا  یخرب  هکلب  دشاب ، مه  نید  راعـش  تسین  مزال  ینید  لامعا  کسانم و  ره  نیاربانب 
زا ریغ  هسـسوم  کی  راعـش  تلود و  نآ  دوخ  زا  ریغ  تلود  کی  راعـش  هک  روطنامه  تساهنآ . بوجو  لصا  رب  هفاـضا  یـضراع و  یتیثیح 

. تسا هسسوم  نآ  دوخ 
. تسا بلطم  نآ  دوخ  زا  ریغ  زین  ینید  بلطم  کی  تمـالع  راعـش و  تسا ، ماـکحا  دوخ  زا  ریغ  نید  ماـکحا  غـالبا  راذـنا و  هک  روطنیمه 

تحلـصم غـیلبت  تهج  زا  ریغ  هب  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  دـشاب ، هتـشاد  ار  نید  غـیلبت  مـالعا و  هبنج  هک  دـنیوگیم  يزیچ  نآ  هب  رئاـعش 
. دشاب هتشاد  دوخ  رد  زین  يرگید 

تهبا هیام  تسا ، فیلکت  طقسم  هتشاد و  يدرف  هبنج  هکنآ  رب  هوالع  تعامج  زامن  هک  تسا  نیا  رد  يدارف  زامن  اب  تعامج  زامن  قرف  اًلثم 
مالعا و راعش و  هبنج  هک  تسا  یلامعا  هتسد  نآ  زا  جح  کسانم  تسا . زامن  قح  ندرک  تیاعر  هناشن  زامن و  هوکش  نیملـسم و  تمظع  و 

هیامو دراد  راهظا 
26 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

هجوت دـیاب  یلو  دوشیم ، قالطا  رئاعـش  جـح  کسانم  هب  ور  نیا  زا  تسا ، اـهناسنا  ریاـس  زا  اـهنآ  ییادـج  هناـشنو  نیملـسم  تهباو  هوکش 
. تسا نآ  ندوب  کسانم  لصا  رب  هفاضا  یتیثیح  جح  کسانم  ندوب  راعش  تشاد 

26 يرابتعا … ص : دوجو  ینیوکت و  دوجو  - 3

: تسا هنوگ  ود  هب  ءایشا  تادوجو 
. نیمزو نامسآ  ای  تخرد  ای  گنس  دوجو  دننام  ینیوکت  دوجو  لوا : عون 

ینیوکت يدوجو  اهنیا  هک  قالط ، حاکن و  هبه و  حلص و  هراجا و  عیب و  دننام  هیئالقع  تالماعم  رثکا  دوجو  دننام  يرابتعا  دوجو  مود : عون 
. دننکیم رابتعا  ار  نآ  ضرف  رابتعا و  قفا  رد  القع  اهنت  هکلب  دنرادن 

و دـشابن ، هچ  دـشاب و  ایند  رد  یلقاع  هچ  تسین ، ءـالقع  راـبتعا  رب  فقوتم  زیچ  نآ  دوجو  لوا  عون  رد  هک  تسا  نیا  رد  هنوگ  ود  نیا  قرف 
دهاوخن دوجو  زیچ  نآ  دنک  رابتعا  ار  زیچ  نآ  هک  دـشابن  یـسک  ات  مود  عون  رد  اما  دراد ، دوجو  زیچ  نآ  هن  ای  دراذـگب  يرارق  رابتعا و  هچ 

. تشاد
رارق عراـش  ياـضما  دروم  دـننکیم  لـمع  نآ  هب  دوخ  هّرمزور  یگدـنز  رد  اـهنآ  دراد و  راـبتعا  ـالقع  دزن  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  هاـگ  ره 
هَّللا لحا  : » دـیوگیم عراش  یتقو  اًلثم  درک . دـهاوخ  ادـیپ  رابتعا  هدوب  القع  دزن  هک  هچ  نامه  درکن  نآ  رد  یفرـصت  چـیه  عراش  و  تفرگ ،

«1 « » عیبلا
هکنیا هن  تسا ، حیحص  لالح و  هدوب  ربتعم  القع  دزن  هک  ياهلماعم  عیب و  نامه  ینعی 

27 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
، درادن دّدجم  ّتیلح  لعج  هب  زاین  هدوب و  لالح  ساسا  زا  هک  یعرش  هلماعم  اریز  تسا . عراش  دزن  هک  دنک  ياهلماعم  عیب و  ّتیلح  هب  مکح 

. تسا لصاح  لیصحت  نآ  ّتیلح  هب  مکح  هکلب 
زاربا و يارب  یـسح  یتمالع  ینعی  دراد ؛ یگتـسب  نآ  ندوب  تمالع  هب  هریعـش  راعـش و  رئاعـش و  تیهاـم  مییوگیم : رئاعـش  دروم  رد  نونکا 

یتاذ ود  نآ  نایم  یطابترا  نینچ  ینعی  تسا . يرابتعا  یطابترا  دراد  دوجو  رما  نآ  تمالع و  نیا  نیب  هک  یطابترا  نیا  يرما . کـی  مـالعا 
نیا ندـید  زا  هک  هدـش  داـجیا  ـالقع  نهذ  رد  یطاـبترا  نینچ  ود  نآ  نارتـقا  ترثـک  اـی  لـعج و  عضو و  رطاـخ  هب  هکلب  تسین ، ینیوکت  و 
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. دنربیم نآ  هب  یپ  تمالع 
تاذ دوخ  مییوگیمن  تسا . يرابتعا  يرما  هریعـش  راعـش و  رئاعـش و  تیهام  ینعی  تسا ، مود  عون  زا  تمالع  هریعـش و  رئاعـش و  نیا  رباـنب 
دوجو دنچره  دوشن  رابتعا  ات  ینعی  تسا ، لعج  هب  هتـسباو  يرابتعا و  نآ  ندوب  تمالع  ندوب و  هریعـش  فصو  هکلب  تسا ، يرابتعا  هریعش 

، دوب دهاوخن  روشک  نآ  هدننک  وگ  زاب  دوشن  رابتعا  روشک  نآ  تمالع  ناونع  هب  يروشک  مچرپ  ات  اًلثم  دوب . دهاوخن  راعش  اما  دشاب  هتـشاد 
. دشاب هتشاد  دوجو  ًانیوکت  دنچ  ره 

27 تسا … ص : لعج  عضو و  لولعم  بلاغ  رد  زیچ  کی  ندش  هریعش  - 4

هراشا

و دنتسه ، دوخ  لولدم  هدننک  وگزاب  اهنت  دنادن و  ییانعم  دوخ  زا  هک  ییاهزیچ  ینعی  تسا ، لاود  خنـس  زا  هریعـش  دش  مولعم  هکنآ  زا  سپ 
: مییوگیم تساهنآ ؛ تلالد  اهنآ  رد  ساسح  هتکن 

28 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
. یعضو ای  یعبط و  ای  تسا  یلقع  تلالد  ای  دنک : تلالد  دوخ  لولدم  رب  هنوگ  هس  نیا  زا  یکی  هب  تسا  نکمم  یلاد  ره 

هک یگنس  ندید  زا  هکنیا  دننام  ود ، نآ  نایم  یتاذ  همزالم  تهج  هب  دوشیم  لقتنم  لولدم  هب  لاد  ندید  اب  ناسنا  لقع  ینعی  یلقع  تلالد 
. دربیم نآ  هدننک  باترپ  دوجو  هب  یپ  دوشیم  باترپ  اوه  هب 

هب یپ  دـشکیم  هزایمخ  هک  یناسنا  ندـید  زا  هکنیا  دـننام  دربیم ، رگید  زیچ  دوجو  هب  یپ  يزیچ  ندـید  زا  ناسنا  عبط  ینعی  یعبط  تلالد 
. دشابن یمزالت  رما  ود  نیا  نایم  اًلقع  دنچ  ره  یگدنمرش ، هب  هرهچ  گنر  ندش  خرس  زا  ای  دربیم ، وا  یگتسخ 

یپ طابترا  نیا  هب  دوخ  يدوخ  هب  عبط  لقع و  و  تسا ، عضو  داد و  رارق  لعج و  هب  هتـسباو  لولدم  لاد و  نیب  طابترا  ینعی  یعـضو  تلالد 
ات دشابن و  یلعج  عضو و  ات  مسق  نیا  رد  یگدننار ، ییامنهار و  مئالع  زا  یخرب  ای  دوخ  یناعم  رب  تاملک  فورح و  تلالد  دننام  دربیمن .

. دریگیمن تروص  تلالد  نیا  دشابن  دادرارق  نآ  هب  ملاع  ناسنا 
لعج عضو و  لولعم  بلاغ  رد  دراد  دوجو  نآ  لولدم  هریعش و  نیا  نیب  هک  یطابترا  نیا  ینعی  تسا ، یعـضو  ياهتلالد  عون  زا  ًابلاغ  رئاعش 

ار تما » روصنم  ای   » ردب گنج  رد  اهناملـسم  اًلثم  دربیمن . نآ  تلالد  هب  یپ  عبط  ای  لقع و  قیرط  زا  ناسنا  دشابن  لعج  ات  تسا ، دادرارق  و 
نینچ هک  دش  ناناملـسم  راعـش  ینامز  نآ  تسا  رافک  كاله  يارب  ادخ  زا  يرای  بلط  ینعم  هب  هک  هلمج  نیا  دندوب ، هداد  رارق  دوخ  راعش 

. تشادن ناناملسم  ههبج  رب  یتلالد  نآ  زا  لبقو  دش  هتشاذگ  اهنآ  نیب  يرارق 
29 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

يارب یتلم  ره  هک  یـصاخ  ياهنییآو  راتفر  لامعا و  ای  دوشیم ، عضو  يرما  يارب  هک  ییاهتمالع  اهراعـش و  اـهدامن و  رثکا  تسا  روطنیمه 
راعش و دوخ  يدوخ  هب  عضو ، نداد و  رارق  زا  لبق  تلم  کی  موسر  اهنییآ و  ای  هسـسوم و  کی  ای  تلود  کی  راعـش  هاگ  چیه  دنراد . دوخ 
هب ای  شدوخ  لقع  هب  ناسنا  هاگ  چیه  دشابن  رابتعا  داد و  رارق  عضو و  نیا  رگا  و  دـنرادن ، هسـسوم  ای  تلم  نآ  رب  یتلالدو  دنتـسین  تمالع 

. تسا دادرارق  عضو و  هب  هتسباو  نآ  تلالد  هکلب  تسین  یعبط  یلقع و  نآ  تلالد  اریز  تسا ، يزیچ  هچ  راعش  نیا  هک  دمهفیمن  عبط 
تـسا یتلالد  هکلب  یعبط  هن  تسا و  ینیوکت  هن  تمالع  نیا  یلو  تسا  نید  یناعم  زا  یکی  يارب  یـسح  یتمالع  نید  رئاعـش  تیهاـم  سپ 

ره هب  ای  دشاب ، هتـشاد  ینید  یناعم  زا  یکی  رب  یتلالد  هک  دـننک  لعج  نامز  لوط  رد  القع  هک  ار  يزیچ  ره  نیا  ربانب  يداد . رارق  یعـضو و 
نآ لماش  رئاعـش  میظعت  هب  رما  دـش  ینید  هریعـش  هکنآ  زا  سپ  و  دوب . دـهاوخ  ینید  هریعـش  زیچ  نآ  دوش  ادـیپ  یتلالد  نینچ  يرگید  وحن 
دوخ هکنیا  هن  دنکیم ، اضما  ار  تسا  دوجوم  القع  دزن  هک  يزیچ  نآ  اهنت  عراش  يرابتعا  يروما  رد  میتفگ  هک  روطنامه  اریز  دـش . دـهاوخ 
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. دنک تسرد  نآ  يارب  يدوجو 
هن دـننکیم ، تسرد  عوضوم  یعرـش  مکح  يارب  اهنت  تمالع  راعـش و  ناونع  هب  ياهزیچ  لعج  عضو و  اب  القع  هک : تسا  نیا  هجوت  لـباق 

تمالع راعـش و  هریعـش و  زیچ  نآ  دـندرک  عضو  ار  یتمالع  ینید  یناعم  زا  یکی  يارب  القع  یتقو  دـشاب . اهنآ  تسد  هب  مکح  لعج  هکنیا 
، درادن عراش  ياضما  هب  يزاین  نآ  ندوب  هریعش  ندوب و  تمالعو  دش ، دهاوخ  نید 

30 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
يارب ار  یتمالع  اـی  دـندرک  عضو  يزیچ  يارب  ار  یمـسا  ـالقع  یتقو  هک  روطناـمه  تسا . يداد  رارق  يراـبتعا و  هریعـش  دوجو  میتفگ  اریز 

ياضما هب  يزاین  نآ  ندـش  تمالع  ندـش و  مسا  دـش ، دـهاوخ  رما  نآ  تمالع  تمالع ، نآ  و  زیچ ، نآ  مسا  مسا ، نآ  دـنداد ، رارق  يرما 
هریعـش هب  عجار  عراش  رظن  دید  دـیاب  دـش  ینید  هریعـشو  نید  تمالع  دامن و  ءالقع  رابتعا  عضو و  اب  يرما  هکنیا  زا  سپ  هلب  درادـن . عراش 

. مینکن تناها  نآ  هب  هدومن و  میظعت  ار  هریعش  نآ  هک  هدرک  رما  عراش  دمآ  دهاوخ  هک  روطنامه  و  تسیچ ، ینید 
یناعم ندرک  وگزاب  يارب  القع  هکنیا  دننام  دنشاب ؛ یعـضو  یعبط و  زا  یطولخم  ای  یعبط  اهتمالع  اهراعـش  زا  یخرب  هک  تسا  نکمم  هتبلا 
تلالد هکنآ  هچ  دنهدیم ، رارق  دوخ  راعش  تمالع و  ار  نآو  دننکیم  هدافتـسا  هلال  لگ  ای  نوخ و  خرـس و  گنر  زا  راثیا  تداهـش و  دنلب 

. یعضو هن  تسا  یعبط  راثیا  تداهش و  رب  نوخ 

30 ینعم … ص : هب  نیا  و  دنکیم ، عضو  عراش  دوخ  ار  رئاعش  زا  یخرب 

30 تسین … ص : عراش  رد  عضاو  راصحنا 

یعرـش عضو  لعج و  نیا  زا  سپ  و  دـهدیم ، رارق  نید  هریعـش  ناونع  هب  ار  يزیچ  عراش  دوخ  دراوم  زا  یخرب  رد  هک : تسا  رکذ  هب  مزـال 
اهنت هک  تسین  نآ  ینعم  هب  نیا  اما  جح . کسانم  دننام  دیآیم ، باسح  هب  هَّللا  رئاعـش  زا  یکی  هدـش و  نید  زمر  دامن و  تمالع و  زیچ  نآ 

لاد و نایم  هک  تسیا  هقلع  طابترا و  نآ  هب  هتـسباو  هریعـش  تیهام  میتفگ  هک  روطناـمه  اریز  دـهد . ماـجنا  یعـضو  نینچ  دـناوتیم  عراـش 
هاگ ره  دراد . دوجو  لولدم 

31 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
هک تسا  نیا  هداد  ماجنا  دراوم  نیا  رد  عراش  هک  يراک  اهنت  دوب . دهاوخ  تمالع  دوخ  هب  دوخ  زیچ  نآ  دش  داجیا  نهذ  رد  یطابترا  نینچ 

هبنج هب  هریعـش  تیهام  مامت  دـننکیم . داجیا  القع  ار  طابترا  نیا  دراوم  ریاس  رد  اما  هدرک ، داجیا  طابترا  تمالع  بحاـص  تمـالع و  ناـیم 
. تسا هدرک  تمالع  ار  تمالع  نیا  یسک  هچ  هکنیا  هن  تسا  نآ  ندوب  تمالع 

طابترا رما  ود  نایم  لیلد  ره  هب  هاگ  ره  درادـن ، لاد  تلالد و  تیهام  رد  یلخد  لولدـم  لاد و  نایم  طابترا  هدـننک  داجیا  رگید : ترابع  هب 
رد یلخد  تمالع  نیا  هدـننک  داجیا  تیـصخش  دوب و  دـهاوخ  تمالع  لاد و  زیچ  نآ  دـشیم ، هدرب  یپ  يرگید  هب  یکی  زا  هک  دـش  داجیا 

. درادن تمالع  دوخ 

31 ینامسآ … ص : رئاعش  یکاخ و  رئاعش  - 5

دـشاب يرکف  نایرج  ای  هسـسوم  کی  راعـش  هاگ  ره  و  دوشیم ، هتفگ  یلم  راعـش  نآ  هب  دـشاب  تلم  کی  راعـش  يراعـش  ای  تمالع  هاگ  ره 
فالتخا رگید . زیچ  ره  ای  یشزرو و  هورگ  کی  ای  تلود  راعش  روطنیمه  و  دوشیم ، هدیمان  يرکف  نایرج  ای  هسـسوم  نآ  تمالع  راعش و 

. تسا هدش  نآ  راعش  راعش  نیا  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالتخا  رد  رئاعش 
الاب يراعـش  مه  راعـش  نآ  دـشاب  یتوکلم  و  یـشرع ، ینامـسآ ، الاب ، يرما  دـنکیم  تلالد  وا  رب  هریعـش  نیا  هک  یموهفم  ینعم و  نآ  رگا 
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شزرایب تسپ و  ینیمز ، يرما  تسا  نآ  هدننک  وگزاب  نییآ  راعش و  دامن و  نیا  هک  هچنآ  رگا  اما  دش . دهاوخ  یتوکلم  یشرع و  ینامسآ 
. دش دهاوخ  شزرایب  زین  راعش  نآ  تبسن  نامه  هب  دشاب 

32 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
یناف رگید  ترابع  هب  و  دنکیم ، موهفم  ینعم و  بسک  دوخ  لولدم  زا  درادن و  یموهفم  ینعم و  دوخ  يدوخ  هب  راعش  نیا  هکنآ : هصالخ 

. دنکیم تئاند  ای  تفارش  بسک  دوخ  ینعم  زا  هک  ظافلا  دننامه  دوشیم ، دوخ  موهفم  ینعم و  رد 
هب و  دوشیم ، هتفگ  ینید  رئاعش  نآ  هب  دشاب  نید  غیلبت  راهظا و  هیام  ینید و  یناعم  زا  یکی  هدننک  وگزاب  یتمالع  ای  راعـش و  رگا  نیارب  انب 

ياههناشن ای  مخ ، ریدغ  ای  ردـب  ناکم  دـننام  ییایفارغج  ییاههناشن  تسا  نکمم  رئاعـش  نیا  دـنکیم . رابتعا  شزرا و  بسک  تبـسن  نامه 
موسر و اهنییآ و  يرـس  کی  دـننام  رگید  ییاههناشن  ای  و  مهم ، عیاـقو  عوقو  ناـمز  وا و  ترجه  مرکا و  ربماـیپ  دـلوت  ناـمز  دـننام  یناـمز 

شزرا بسک  دنراد  ینید  ینعم  نآ  اب  هک  یطابترا  تبسن  هب  رئاعش  نیا  زا  مادک  ره  دراد . یمالـسا  ینید و  گنهرف  رد  هشیر  هک  يدیلاقت 
. دوشیم بوسحم  ینید  ینعم  نآ  هب  تناها  هریعش  نیا  هب  تناها  دننکیم و  رابتعا  و 

یئادـخ الاب و  الاو و  يرما  اب  طابترا  هناشن  زمر و  ناونع  هب  نوچ  اما  دـشاب  هتـشادن  یـشزرا  رثا  ای  نییآ و  ای  داـمن و  نیا  دوخ  تسا  نکمم 
. دراد رب  رد  هک  تسا  یموهفم  ینعم و  هب  تناها  نآ  هب  تناها  تسا  هتفرگ  رارق 

رثا نآ  هک  دـنرگنیم  يزیچ  نآ  هب  هکلب  دـننکیمن ، هاگن  رثا  نآ  دوخ  شزرا  هب  تلم  روشک و  کی  یناتـساب  یّلم و  راثآ  رد  هک  روطنامه 
. تسوا فرعم 

ییالاب رایـسب  شزرا  زا  دـناهدش  ّتیوه  زمر  ّتیلم و  راعـش  هکنیا  تهج  هب  دـنرادن  یتمیق  چـیه  رهاـظ  رظن  زا  هک  یئایـشا  یخرب  ور  نیا  زا 
. دوشیم رادروخرب 

رتالاب هریعش  رابتعا  شزرا و  دشاب  رتشیب  رتیوق و  طابترا  نیا  هچ  ره 
33 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

راعش زا  رتمهم  رایسب  زامن  راعش  اًلثم  دوب . دهاوخ  رتمهم  زین  نآ  راعش  دشاب  رتیساسا  رتمهم و  ینید  بلطم  نآ  هچ  ره  روطنیمه  دور . یم 
. تسا یعرف  تابحتسم  زا  یکی  تمالعو 

راعش تمالع و  زا  رتشزرا  اب  رتالاب و  رتمهم و  رایسب  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبا  يازع  تمالع  هک  ینیسح  رئاعـش  ور  نیا  زا 
رد دوشیم . بوسحم  ینید  بلاطم  ریاس  ساسا  ادهشلا  دیسو  تیالو  تماما و  هک  تبـسن  نامهه  هب  دوب ، دهاوخ  نید  یعرف  بلاطم  ریاس 

: دناهدومرف سپس  تیالو و  داهج و  جح ، هزور ، زامن ، تسا : راوتسا  هیاپ  جیپ  رب  مالسا  هک  هدمآ  ثیدح 
«1 « » ِِۀیالِولِاب َيِدُون  اَمَک  ٍءیَِشب  ِداُنی  َْمل  »

. تسا هتفرگن  رارق  تیمها  دروم  تیالو  دننام  هب  يزیچ  چیه 

33 یطابترا … ص : لپ  ای  رئاعش  - 6

. دیآیم باسح  هب  تلم  نآ  دامن  زمر و  ناونع  هب  تساهنآ و  ّتیلم  ّتیوه و  هدنهد  ناشن  هک  دنراد  ییاهزیچ  دوخ  يارب  یموق  تلم و  ره 
رد اهنآ  ندـمت  زا  ناشن  هک  دـشاب  اهنآ  یناتـساب  راثآ  یخرب  یتح  ای  صاخ و  ياـهنییآ  موسر و  بادآ و  اـی  مئـالع  تسا  نکمم  روما  نیا 

نّدـمت اـهنآ و  نیب  نتخادـنا  هلـصاف  اـهنآ و  یّلم  ّتیوه  زا  تلم  نآ  ندرک  ادـج  ینعم  هب  اـههناشن  نیا  ندرب  نیب  زا  دراد . خـیرات  هتـشذگ 
اهنییآ نیا  یفرط  زاو  تساهنآ .

34 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
نیب زا  اهنآ  ندرب  نیب  زاو  تسا ، يدامتم  نرق  نیدـنچ  رد  اهناسنا  براـجت  لولعم  هکلب  دـیآیمن  دوجو  هب  هعفد  کـی  ًاـبلاغ  یلم  رئاعـش  و 
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تناها هداد و  تیمها  رایـسب  دوخ  یّلم  ياههناشن  اهدامن و  نیا  هب  اهتّلم  ور  نیا  زا  تسا . يدامتم  ياهنرق  رورم  رد  اهناسنا  ياهـشالت  ندرب 
. دننادیم دوخ  نطو  كاخ و  بسن و  لصا و  ّتیلم و  دوخ و  هب  تناها  ار  نآ  هب 

دامن تمالعو و  زمر  ناونع  هب  تساهناسنا و  ینامـسآ  ّتیوه  هدـننک  وگ  زاب  هک  تسه  زین  يرئاعـش  اهنییآ و  موسر  بادآ و  هلـسلس  کـی 
ياـهدامن اـهناشن و  اـی  و  هدـنام .، یقاـب  ناینامـسآ  زا  هک  دـشاب  یخیراـت  يراـثآ  تسا  نکمم  اـهنیا  دـیآیم ، باـسح  هب  اـهنآ  ّتینامـسآ 

بادآ نیا  ندرب  نیب  زا  رد  یعس  تسا . توکلم  شرع و  اب  اهنآ  طابترا  رگناشن  موسر  لامعا و  نیا  هک  یصاخ  ياهنییآ  ای  و  صوصخم ،
و تساهنآ ، یتوکلم  یشرع و  ّتیوه  ندرب  نیب  زا  نامـسآ و  اب  اهناسنا  طابترا  عطق  رد  یعـس  ینعم  هب  راثآ ، موسر و  اههناشن و  دیلاقت و  و 

. تسا یندوشخبان  یتیانج  نیا 
37 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

روهظ ون  رئاعش  تیعورشم  مود : لصف 

37 نآ … ص : ندرامش  کبس  زا  یهن  یهلا و  رئاعش  میظعت  هب  رما  - 1

زاـمن و هماـقا  مکح  نیا  قـلعتم  تسا و  بوـجو  مکح  رهظ  زاـمن  رد  اًـلثم  عوـضوم . قـلعتم ، مـکح ، دراد : دوـجو  زیچ  هـس  یمکح  ره  رد 
: مییوگیم بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  دشاب . فیلکت  طئارش  همه  ياراد  رهظ  ماگنه  رد  هک  یفلکم  نآ  عوضوم 

یهیزنت اـی  یمیرحت  مکح  رگید  یخرب  یبابحتـسا و  اـی  یموزل  مکح  ّهلدا  نیا  زا  یخرب  داـفم  دراد ، دوـجو  یناوارف  ّهلدا  رئاعـش  دروـم  رد 
و دنادیم . راگدورپ  تیاضر  يوقت و  نامیا ، ناشن  ار  نآو  هدش  بجاو  رئاعش  نآ  مارتحا  ظفح و  میرکت و  میظعت و  يدایز  ّهلدا  رد  تسا .

: لوا هتسد  رد  تسا . هدش  یهن  رئاعش  نیا  ندرمش  کبس  یمارتحایب و  کته و  زا  یناوارف  ّهلدا  رد  زین 
بابحتسا ای  بوجو  مکح :
میرکت میظعت و  قلعتم :

. دشاب ادخ  هب  بوسنم  رذگهر  نیا  زا  و  هدش ، ینید  یناعم  زا  یکی  تمالع  راعش و  هک  تسا  يزیچ  ره  عوضوم :
: مود هتسد  رد 

میرحت مکح :
38 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

کته تناها و  قلعتم :
. دشاب نید  تمالع  راعش و  هک  يزیچ  ره  عوضوم :

: دوشیم هراشا  نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  کنیا 
«1 « » بُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  َِکلذ  »

«2 « » هَّللا َِرئاعَش  اوُّلُِحت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
«3 « » هَّللا ِِرئاعَش  ْنِم  َةَوْرَْملا  َو  افَّصلا  َّنِإ  »

«4 « » هَّللا ِِرئاعَش  ْنِم  ْمَُکل  اهاْنلَعَج  َنُْدْبلا  َو  »
«5 « » هُمْسا اَهیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  یف  »

رارق رما  قلعتم  رئاعش  میظعت  هکلب  هدشن ، رما  رئاعـش  هماقا  هب  هکنآ  هچ  تسا ، هدش  نایب  هجو  نیرتهب  هب  رئاعـش  میظعت  تیبوبحم  لوا  هیآ  رد 
. تسا هتفرگ 
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میظعت اما  میتسه . كاسما  هب  رومأم  هزور  ردو  نآ ، هماقا  هب  رومأم  زامن  دروم  رد  اًـلثم  هدـماین . هدـشن  دراو  یناـیب  نینچ  تاـبجاو  ریاـس  رد 
. دینک مّدقم  ار  نآ  رگید  ياهزیچ  رب  دینادب و  مهم  گرزب و  ار  نآ  ینعی  تسا ؛ يرگید  بلطم 

هاگن نآ  هب  تفح  دید  هب  دیابن  تسا ، هدرک  یهن  رئاعش  يرامش  کبس  ینکش و  تمرح  یمارتحایب و  زا  تحارص  هب  دنوادخ  مود  هیآ  رد 
. دومن نیهوت  نآ  هبو  تفرگ  مک  تسد  هب  ار  نآ  دیابن  درک ،

39 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
. دناسریم یبوخ  هب  ار  عراش  دزن  رئاعش  نیا  ناوارف  تیمها  ینایب  نینچ  نآ ، هب  نیهوت  زا  یهن  مه  هدش و  رئاعش  میظعت  هب  رما  مه  نیاربانب 
ود نیا  هب  رصحنم  یهلا  رئاعش  هک  هدرک  نایب  ْنِم »  » ظفل ندروآ  اب  و  هدرک ، هراشا  رئاعـش  قیداصم  زا  قادصم  ود  هب  مراهچ  موس و  هیآ  رد 

اهنآ رب  یـضراع  یفـصو  جح  رد  ینابرق  ای  هورم و  افـص و  ندوب  هریعـش  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دنتـسه . رئاعـش  زا  یخرب  اهنیا  هکلب  تسین 
. تساهنآ دوخ  مکح  زا  يادج  نآ  ندوب  هریعش  مکح  هک  ینعم  نیا  هب  تسا 

یناسک ياههناخ  اهنآ  هک  تسا ، حرطم  هیآ  رد  هک  ییاههناخ  تویب و  هک  تسا  نیا  رگنایب  اما  هدماین  هریعـش  ظفل  دـنچ  ره  مراهچ  هیآ  رد 
میظعت ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  روطنامه  دـنوش ، میظعتو  هدـش  هدرمـش  گرزب  دـیاب  هدرک ، نایب  ار  اهنآ  فاصوا  دـعب  لبق و  هیآ  رد  هک  تسا 
. دوشیم هدافتسا  لوا  هیآ  زا  هک  یبلطم  نامه  دوش  میظعت  میرکت و  دیاب  ادخ  رکذ  دیحوت و  دامن  ناونع  هب  اههناخ  نیا  تسا . هدومن 

. مینکیم افتکا  رادقم  نیمه  هب  ام  تسا ، هدش  نآ  مکح  رگنایب  اما  هدماین  رئاعش  ظفل  اهنآ  رد  هک  تسا  دوجوم  زین  يرگید  تایآ 
: مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  دننام  دوشیم . هدافتسا  مکح  نیمه  اهنآ  عومجم  زا  هک  هدیسر  نوگانوگ  ياهنیب  هب  زین  يرایسب  تایاور 

«1 « » اَنَْرمَأ اَیْحَأ  ْنَم  هَّللا  َمِحَر  »
«. دیامنب ءایحا  ار  ام  رما  هک  یسک  دنک  تمحر  ادخ  »
40 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

: دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ثیدح  ای  و 
« ِسِدْقَملا ِْتِیب  ِءاََنب  یلَع  َدُواَد  َْنب  َناَْمِیلُس  َناَعَأ  اَمَّنَأَکَف  اَهَدَهاَعَت  َو  ْمُکَرُوُبق  َرَّمَع  ْنَم  ِیلَع  اَی  »

کمک سدقملا  تیب  تخاس  رد  نامیلـس  هب  هک  تسا  یـسک  دننامه  دـنک  يرادـهگن  ار  اهنآ  دزاسب و  ار  امـش  ياهربق  هکره  ناج ؛ یلع  »
«. 1 « » تسا هدرک 

میظعت موزل  رئاعش و  مکح  رد  یفالخ  هکنیا  و  راصتخا ، تیاعر  تهج  هب  ام  هک  دروخیم  مشچ  هب  ناوارف  ام  تایاور  رد  تاریبعت  نیا  ریاظن 
. مینکیم رظن  فرص  اهنآ  یلیصفت  رکذ  زا  دنقفتم  نآ  رد  همه  تسین و  نآ  هب  تناها  تمرح  میرکت و  و 

40 يوغل … ص : یناعم  رب  یعرش  نیوانع  ءاقب  لصا  - 2

نهذ هب  هک  ییانعم  نامه  و  دـنام ، دـهاوخ  یقاب  دوخ  يوغل  ینعم  هب  هب  عوضوم  نآ  داد  رارق  دوخ  مکح  عوضوم  ار  یناونع  عراش  هاگ  ره 
رد نآ  يارب  يدویق  دودح و  دنک و  فرـصت  عوضوم  رد  عراش  رگا  هلب  دوب . دـهاوخ  عرـش  مکح  عوضوم  دـسریم  تغل  هب  فراع  فرع 

دهاوخ یقاب  يوغل  يانعم  نامه  هدرکن  حیرـصت  یبلطم  نینچ  هب  هک  یمادام  اـت  اـما  درک ؛ تیعبت  دویق  دودـح و  ناـمه  زا  دـیاب  دریگب  رظن 
. دوب دهاوخ  یعرش  مکح  عوضوم  نامهو  دنام 

41 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
دویق و اما  هداد ، رارق  دوخ  مکح  عوضوم  ار  ینعم  ناـمه  زین  عراـش  و  دراد ، یـصاخ  ياـنعم  ـالقع  دزن  قـالط  اـی  حاـکن و  هنومن : باـب  زا 
ره طئارش  نیا  دقاف  قالط  ای  حاکن و  تروص  نیا  رد  دننکیمن . هظحالم  دوخ  ياهفرع  رد  ار  نآ  القع  هک  هدرک  ظاحل  نآ  رد  ار  یطورش 

. تسین یعرش  مکح  عوضوم  دیآیمن و  باسح  هب  قالط  حاکن و  عراش  رظن  زا  اما  تسه ، قالط  حاکن و  تغل  فرع و  رظن  رد  دنچ 
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تغل رد  هک  یتعسو  نامه  اب  عوضوم  نآ  تشاذگ  یقاب  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  درکن و  یفرصت  تاعوضوم  زا  یعوضوم  رد  عراش  اج  ره  اما 
عراش نوچ  و  تسا ، دیـشروخ  لاوز  رهظ  زامن  بوجو  مکح  عوضوم  دویق  زا  یکی  اًلثم  دوب . دهاوخ  یعرـش  مکح  عوضوم  دراد  فرع  و 

. دنام دهاوخ  یقاب  دوخ  يوغل  ینعم  نامه  هب  هدرکن  یفرصت  لاوز  ینعم  رد 
یعیبط تسا ، هتفرگ  رارق  عرـش  رد  یماکحا  عوضوم  رئاعـش  نیمه  و  دراد ، یـصاخ  يوغل  ینعم  دـش - نایب  الـصفم  هک  روطنامه  رئاـعش -

اریز تفرگ . دـهاوخ  رارق  ماکحا  نیا  عوضوم  تسه  نآ  يارب  فرع  رد  هک  یتعـسو  نامه  يوغل و  يانعم  نامه  اب  عوضوم  نیا  هک  تسا 
. تسا هتشاذگ  یقاب  دوخ  يوغل  يانعم  نامه  هب  ار  نآو  هتفرگن  رظن  رد  نآ  يارب  یصاخ  يانعم  هدرکن و  رئاعش  يارب  يدیدج  عضو  عراش 
هب دـنهدب ، رارق  ملاع  نامولظم  دیـس  يازع  يارب  رت  مهم  همه  زا  و  ینید ، ملاـعم  زا  یکی  يارب  دـیدج  یتمـالع  هعرـشتم  هاـگره  ور  نیا  زا 

، دوش رارقرب  طابترا  ینید  يانعم  نآ  اب  تمـالع  نآ  ناـیم  فرع  دزنو  دوش ، بوسحم  نید  راعـش  داـمن و  زمر و  تمـالع و  نآ  هک  يروط 
ثیح زا  يزیچ  نینچ 

42 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
. دش دهاوخ  قوف  یمیرحت  یبوجو و  ماکحا  عوضوم  دوب و  دهاوخ  نید  هریعش  فرعو  تغل 

رارق یعرش  مکح  عوضوم  هک  يزیچ  اهنت  هکلب  دنوش ، میظعت  دیاب  دنشاب  هتشاد  ار  دیق  نالف  هک  يرئاعش  اهنت  هدومرفن  عراش  رگید : نایب  هب 
. دشاب ینید  یناعم  زا  یکی  يارب  تمالع  ًافرع  هک  هچ  ره  ینعی  تسا ، نید  راعش  ناونع  هتفرگ 

ندرک یکین  ًافرع  هک  يزیچ  ره  تسا ، هتـشاذگن  نآ  يارب  يدیق  اما  هتـسناد ، مزال  ار  نیدلاو  هب  ندرک  یکین  لاعتم  دنوادخ  هنومن  باب  زا 
دننام دشاب ، هدرک  بجاو  صوصخ  هب  ار  اهیکین  عاونا  زا  یخرب  عراش  تسا  نکمم  هتبلا  دوب . دهاوخ  ادخ  رما  لومـشم  دـشاب  نیدـلاو  هب 
يزیچ ره  هکلب  تسین ، دروم  نامه  رد  ناسحاو  یکینو  ِّرب  ناونع  ندرک  دّیقم  ینعم  هب  نیا  اما  اهنآ ، رقف  تروص  رد  نیدـلاو  هب  نداد  هقفن 

. دوب دهاوخ  رما  درومو  عراش  بولطم  شتاجرد - بسح  هب  دنک - قدص  یکین  ناسحا و  وا  رب  هک 
ناونع ندرک  دّیقم  ینعم  هب  نیا  اما  جـح ، کسانم  دـننام  دـنک ، بجاو  صوصخ  هب  ار  رئاعـش  دارفا  زا  یخرب  عراش  تسا  نکمم  روطنیمه 

عراش رما  لومـشم  دیآ  دیدپ  زین  موصعم  رـصع  زا  دعب  رگا  یتح  دشاب  نید  راعـش  ۀغل  ًافرع و  هک  يدرف  ره  هکلب  تسین ، درف  نآ  رد  رئاعش 
. دوب دهاوخ 

42 نآ … ص : یعضو  تلالد  هریعش و  يرابتعا  دوجو  - 3

رئاعش فالتخا  فرط  نآ  زا  دشابیم . اهنآ  دادرارق  عضو و  لولعم  بلاغ  رد  هک  دراد  يرابتعا  يدوجو  القع  دزن  هریعش  رئاعش و  هک  میتفگ 
فالتخا هب 

43 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
ره ور  نیا  زا  دش . دهاوخ  بوسحم  ینید  راعش  دشاب  نید  تمالع  رگا  یلم و  راعـش  دشاب  تلم  کی  تمالع  يزیچ  رگا  تسا ، نآ  قلعتم 

دهاوخ ینید  هریعـش  زیچ  نآ  دـشاب ، ینید  یناعم  زا  یکی  رب  لاد  هدـننک و  وگ  زاب  يرگید  زیچ  ره  تمالع و  ای  دامن و  ای  راک  ای  نیئآ  هاگ 
. دوب دهاوخ  رت  مهم  زین  هتفرگ  رارق  نآ  يارب  هک  یتمالع  دشاب  رت  مهم  ینید  ینعم  نآ  هچ  ره  دوب .

نیا دش و  عضو  یتقو  هک  تسا  نیا  مهم  دشاب ، عضاو  یسک  هچ  تسین  مهم  درادن . یتلاخد  هریعش  تقیقح  رد  عضاو  تیصخش  هک  میتفگ 
دوب و دهاوخ  هریعش  يزیچ  نینچ  دش ، رارقرب  تسا  فینح  نید  تابتاث  زا  یکی  هک  نآ  موهفم  ینعم و  هریعـش و  نیا  نایم  يرابتعا  طابترا 

. دوشیم رئاعش  ّهلدا  لومشم 
داجیا یعرـش  مکح  يارب  عوضوم  اهنت  ون  هریعـش  تمالع و  عضو  اب  اهنآ  اریز  تسا ، زاب  دـیدج  رئاعـش  عضو  يارب  فرع  تسد  ور  نیا  زا 

. دش دهاوخ  بترتم  نآ  رب  مکح  ارهق  عوضوم  ققحت  زا  دعب  دننکیم و 
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43 رئاعش … ص : قلطم  هب  مکح  قلعت  - 4

رما قلعتم  ناونع  نآ  دارفا  یماـمت  دـنکن ، يدرف  هب  دـیقم  ار  نآ  دـهد و  رارق  دوخ  مکح  عوضوم  ار  یناونع  قلطم  روـط  هب  عراـش  هاـگ  ره 
دیامنن يدرف  هب  دیقم  ار  عوضوم  نیا  و  راذگ » مارتحا  نادنمـشناد  هب  « » ءاملعلا مرکا  : » دیوگب شدبع  هب  یلوم  یتقو  اًلثم  دش . دهاوخ  عراش 

ار نآ  کته  مزال و  قلطم  روط  هب  ار  یهلا  رئاعش  یمامت  میظعت  عراش  زین  رئاعـش  دروم  رد  دنوش . مارکا  دیاب  دنمـشناد  ملاع و  دارفا  یمامت 
ظاحل نآ  رد  يدیق  و  هدرک ، مارح 

44 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
دارفا وزج  دهدیم - صیخـشت  فرع  ار  ناونع  نیا  قدص  هک  دنک - قدص  وا  رب  ینید  هریعـش  ناونع  هک  يدرف  ره  ور  نیا  زا  تسا . هدرکن 

. دوشیم نآ  لماش  هریعش  ماکحا  دوب و  دهاوخ  هَّللا  رئاعش 

44 دنک … ص : فلخت  دوخ  عوضوم  زا  مکح  تسا  لاحم  - 5

موزل مکح  و  دش ، دهاوخ  رئاعـش  ّهلدا  لومـشم  درف  نآ  درک ، تلالد  ینید  یناعم  زا  یکی  رب  دش و  داجیا  هریعـش  دارفا  زا  درف  کی  هاگ  ره 
وا زا  مکح  ّقلعت  زا  دـعب  ای  و  دورن ، نآ  يور  مکح  هک  تسا  لاـحم  عوضوم  ققحت  زا  سپ  دریگیم . قلعت  نآ  هب  تناـها  تمرح  میظعت و 

عوضوم هاگ  ره  و  دمآ ، دهاوخ  ارهق  مه  مکح  دـمآ  عوضوم  هاگ  ره  دنـشابیم ؛ لولعم  تلع و  دـننامه  مکح  عوضوم و  اریز  دوش . بلس 
. دش دهاوخ  یفتنم  مه  مکح  دش  یفتنم  عوضوم  هاگ  ره  و  دوب ، دهاوخ  یقاب  مه  مکح  دوب  یقاب 
. دنامب یقاب  مکح  عوضوم  لاوز  اب  ای  دوشن و  بترتم  نآ  رب  مکح  عوضوم  دوجو  اب  تسا  لاحم 

زا مکح  فلخت  دـشابن ، مارح  اـما  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرکـسم  تسا  لاـحم  داد ، رارق  تمرح  عوضوم  ار  رکـسم  قلطم  عراـش  یتقو  اًـلثم 
. تسا عوضوم  ّتیعوضوم  ضرف  فلاخم  و  لاحم ، عوضوم 

هدـش دراو  رئاعـش  هب  تناـها  تمرحو  میرکتو ، میظعت  موزل  هب  تبـسن  هک  یماـکحا  رماوا و  نیا  زا  دـش  هتفگ  نونک  اـت  هچنآ  هب  هجوـت  اـب 
: هک دوشیم  هدافتسا 

هریعش قیداصم  زا  یقادصم  ره  رب  مکح  نیا  قیبطت  يارب  فرع  تسد 
45 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

یتمالع ینعی  دـنکیم - ردابت  تغل  هب  فراع  نهذ  هب  یـصاخ  ینعم  نید  رئاعـش  ینید و  هریعـش  ظفل  قـالطا  زا  هک  اـجنآ  زا  و  تسا ، زاـب 
هک یلمع  ای  راک  ره  نآ ، زا  یـصاخ  هصح  يور  هن  هتفر  تعیبط  دارفا  مامت  يور  زین  مکح  و  ینید ،- یناعم  زا  یکی  ندناسر  يارب  یـسح 

یبوجو و ماکحا  قادـصم  شتیمها - هجرد  هب  دـشاب - نید  يالاو  یناعم  زا  یکی  هدـننک  وگزاب  ینعی  دـیایب  باـسح  هب  نید  هریعـش  ًاـفرع 
. نآ هب  تناها  تمرح  نآ و  میظعت  بوجو  دوب ؛ دهاوخ  قوف  یمیرحت 

45 عیرشت … ص : قیبطت و  نیب  قرف  - 6

اب اهنت  فّلکم  دنیآیم . باسح  هب  یّلک  ناونع  نآ  يارب  یقیداصم  یگمه  نآ  دیدج  ياهتیفیکو  هریعـش  فلتخم  ياههنوگ  تقیقح  رد 
مکح فّلکم  ینعی  عیرـشت . هن  دـنیوگیم  قیبـطت  يراـک  نینچ  هب  دـنکیم ، شقیداـصم  رب  قبطنم  ار  یلک  مکح  نآ  هریعـش  عوـن  باـختنا 

. تسا هداد  قیبطت  شقیداصم  رب  ار  دوجوم  مکح  نآ  هکلب  هدرکن ، عارتخا  يدیدج 
لومعم نامز  هتـشذگ  رد  دـنچ  ره  ندرک  یکین  فلتخم  ياـه  تیفیک  اـههنوگ و  درک ، نیدـلاو  هب  یکین  هب  رما  عراـش  یتقو  هکنیا  دـننام 
تعدب عیرـشت و  هجو  چـیه  هب  تسا  زاب  یکین  عون  ندرک  رایتخا  يارب  دـنزرف  تسد  هکنیا  و  دوب ، دـنهاوخ  یلک  مکح  نآ  قادـصم  هدوبن 
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بوسحم ناـسحا  یکین و  هتـشذگ  رد  يراـک  رگا  یتح  دـیآیم . باـسح  هب  قیداـصم  رب  یلک  مکح  نآ  قیبطت  هکلب  دوشیمن ، بوسحم 
دوخ هب  یهیقف  زگره  دوب . دهاوخ  نیدلاو  هب  ناسحا  یکین و  لیلد  لماش  زین  دوش  بوسحم  ناسحا  هزورما  اما  هدشیمن 

46 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
ای بوجو  هب  مکح  هدوب و  لوادتم  مالسلا  مهیلع  همئا  نامز  رد  هک  تسا  عراش  بولطم  یکین  زا  ییاههویش  اهنت  دیوگب  هک  دهدیمن  هزاجا 

. تسا مارح  تعدب و  نآ  نیون  ياههویش  بابحتسا 
رد راک  نیا  دـننکیم ، لـمع  نآ  هب  دوخ  عماوج  رد  ـالقع  همه  هک  تسا  یمکح  دـسریم  هار  زا  هک  یـسک  هب  ندرک  مارتحا  رگید : لاـثم 

ندش مخ  هب  یهاگو  تسوا ، لباقم  رد  ندش  دنلب  هب  هاگ  دراد ، یصاخ  هویش  وا  هب  مارتحا  یعامتجا  ره  رد  اما  تسا . هدیدنـسپ  زین  ام  عرش 
هیوناث نیوانع  تقیقح  رد  اهنیا  دوخ . هالک  نتـشادرب  هب  عماوج  زا  یـضعب  ردو  نداـهن ، هنیـس  هب  ار  تسد  اـی  نداد  تسد  اـی  وا ، لـباقم  رد 

مکح نامه  لیذ  رد  اهنآ  یمامتو  دنتـسه ، دوشیم  دراو  هک  یـسک  هب  مارتحا  قیداصم  زا  یگمه  دوشیم و  ضراع  عوضوم  رب  هک  تسیا 
«1 . » دنراد رارق  ماع  یلک 

46 تسوا … ص : نایرس  هب  طونم  یمومع  نوناق  تعیبط  - 7

رد هک  يدودـعم  درف  دـنچ  رد  رـصحنم  نآ  دارفا  هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب ، يرامـشیب  دارفا  رب  قابطنا  لباق  هک  دوشیم  نوناـق  هاـگنآ  نوناـق 
. دوشیم لماش  زین  ار  درف  نآ  نوناق  دیآ  دوجو  هب  هک  ياهزات  درف  ره  ینامز  ره  ات  هکلب  دشابن ، دنتسه  دوجوم  جراخ 

عـضو صاخ  دروم  کی  يارب  یمومع  نوناق  هاـگچیه  ینعی  دنتـسه ، هیقیقح  ياـیاضق  لکـش  هب  یعرـش  ماـکحا  نیناوق و  یلوصا  ریبعت  هب 
دوشیمن

47 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
رب نآ  نایرج  نایرس و  دیآیم  رد  نوناق  تروص  هب  هک  یعیرـشت  مکح و  تیهام  اریز  دشابن . قابطنا  لباق  هباشم  دراوم  رد  هک  ياهنوگ  هب 

، دوجولا قّقحم  دارفا  هن  هدش  لعج  دوجولا  ضورفم  دارفا  يارب  مکح  رگید : ریبعت  هب  دـنیایب . دوجو  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  يدارفا  مامت 
یماـمت مکح  نیا  دوش  ضرف  وا  يارب  مه  درف  تیاـهن  یب  رگا  و  دوش ، شدوجو  ضرف  هک  يدرف  ره  يارب  دوـشیم  لـعج  مکح  نیا  ینعی 

. دریگیم ار  دارفا  نآ 
. دوب دهاوخ  مارح  اهنآ  یمامت  دوش  ضرف  رمخ  تیاهنیب  رگا  اًلثم 

نیعم رکـسم  کـی  اـی  رمخ  کـی  هب  رـصحنم  تمرح  نیا  هک  دـیآیم  رد  یمومع  نوناـق  کـی  تروص  هب  یتقو  تارکـسم  رمخ و  تمرح 
رب رد  ار  دوش  نآ  رد  راکـسا  ضرف  هک  يزیچ  رهو  هدوب  ریگارفو  یمومع  تمرح  نیا  هکلب  دـشابن ، دراد  دوـجو  جراـخ  رد  هک  صخـشمو 

تمرحو دوب ، دهاوخ  مارح  زاب  هتـشادن  هقباس  هک  دوش  داجیا  ياهدـننک  تسم  زین  نوناق  نیا  لعج  نامز  تشذـگ  زا  دـعب  رگا  یتح  دریگ .
. دوشیم زین  نآ  لماش  تارکسم 

ای صاخ  درف  کـی  رب  نوناـق  دومج  تسا . كرتشم  یهلا  يرـشب و  نیناوق  نیب  بلطم  نیا  و  دوشیم ، هتفگ  یمومع  نوناـق  يزیچ  نینچ  هب 
هب نوناق  هک  تسین  نیا  راذـگ  نوناق  فدـه  دراد . تافانم  نوناق  عضو  زا  فدـه  اـب  دـنراد  دوجو  نوناـق  عضو  ناـمز  رد  اـهنت  هک  يدارفا 

، هدش يراج  درک  ادـیپ  يدروم  هک  اج  ره  رد  مکح  نوناق و  نیا  هک  تسا  نآ  فدـه  هکلب  دـنامب ، یقاب  قادـصم  کی  رد  دـماج  تروص 
. دوش تیاعر  نآ  رد  هدرک  هدارا  راذگ  نوناق  هک  یفادها  تاکالمو و 

درک ینید  رئاعش  هماقا  میظعت و  هب  رما  سدقم  عراش  یتقو  نیاربانب 
48 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

شدوجو ضرف  هک  يراعـش  هریعـش و  ره  رب  دراد و  يراـج  يراـس و  یتعیبط  یهلا  نوناـق  نیا  دومن ، نآ  هب  یهجوتیب  تناـها و  زا  یهن  و 
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هب موصعم  رـصع  رد  هریعـش  نآ  دنچ  ره  دوب ، دهاوخ  قبطنم  دوش  بوسحم  هریعـش  نینقت  رـصع  تشذگ  زا  سپ  هک  يدرف  ره  زین  و  دوش ،
. تسا هدوبن  حرطم  نید  هریعش  ناونع 

48 دشاب … ص : مارح  دیابن  طقف  رئاعش  قادصم  - 8

مارح درف  هک  تسا  یعیبط  دوب ، مارح  دارفا  نیا  زا  یـضعب  تشاد و  يددعتم  دارفا  تعیبط  نآ  دومن و  یلک  تعیبط  کی  هب  رما  عراش  یتقو 
درف نیا  رد  رـصحنم  یعیبط  نآ  دارفا  یفرط  زاو  دراد ، یتاذ  هدسفم  درف  نیا  اریز  دریگ . رارق  یلک  تعیبط  نآ  قادصم  ناونع  هب  دناوتیمن 

. دوشیم مارح  درف  نیا  زا  ریغ  هب  دّیقم  یلک  تعیبط  نآ  دارفا  دوخ  هب  دوخ  دراد . زین  يرگید  حابم  دارفا  هکلب  تسین 
اهنآ زا  یخرب  رد  هک  دراد  ینوگانوگ  دارفا  ناکم  ثیح  زا  زامن  یعیبط  اریز  دناهتـسناد ، لطاب  ار  یبصغ  ناکم  رد  زامن  اهقف  تهج  نیا  هب 

فلکم ور  نیا  زا  دنرادن . یصخش  کلام  هک  ییاهنیمز  هار و  رد  زامن  ای  هناخ و  ای  دجـسم  رد  زامن  دننام  تسین ، ياهدسفم  تمرح و  چیه 
فقوت هب  رطضم  رگا  اما  دوشیم . جراخ  ةالص  ّهلدا  مومع  تحت  زا  زامن  زا  درف  نیا  اذلف  تسین ، یبصغ  ناکم  رد  ندناوخ  زامن  هب  رطـضم 

. درادن یعنام  ناکم  نآ  رد  وا  زامن  تشادن  ناکما  شیارب  زامن  زا  يرگید  درف  دوب و  یبصغ  ناکم  رد 
دارفا زا  يدرف  دنناوتیم  رگید  دارفا  یمامت  میرذگب  هک  مارح  زرم  زا 

49 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
نیمه هب  دـشاب . هورکم  یتح  ای  حابم و  ای  بحتـسم و  اـی  بجاو و  هسفن  یف  درف  نآ  هچ  دـنریگ ، رارق  رما  قلعتم  دـنوش و  یلک  تعیبط  نآ 

هدوب و حیحـص  اما  دـمآ - تفر و  لحم  ناسنا و  لباقم  ای  مامح و  رد  زامن  دـننام  تسا - هورکم  هکنیا  اب  عضاوم  زا  یـضعب  رد  زامن  تهج 
یعرش ناحجر  ندرب  نیب  زا  ببس  نآ  رد  دوجوم  تهارک  یبابحتـسا . رما  هچ  یبوجو و  رما  هچ  دوشیم ، لماش  ار  نآ  ةالـص  تعیبط  هب  رما 

ناحجر باوث و  یلک  روط  هب  هکنیا  هن  دنکیم ، رتمک  ناکم  نیا  ریغ  رد  زامن  هب  تبسن  ار  نآ  باوث  دراد  هک  يرثا  اهنت  هکلب  دوشیمن  نآ 
. دربب نیب  زا  ار 

حابم هچ  بحتسم ، هچ  بجاو ، هچ  میرذگب  هک  مارح  زا  اما  دشابن ، مارح  هریعش  قادصم  دیاب  اهنت  تسا ، رارق  نیمه  زا  هیضق  زین  رئاعش  رد 
نآ تناـها  تمرح  میظعت و  موزل  هب  مـکح  دـندش  هریعـش  هـکنآ  زا  دـعب  و  دـنریگ ، رارق  رئاعـش  قادـصم  دـنناوتیم  یگمه  هورکم  هـچ  و 

. دنکیم ادیپ  قادصم 
يازع رد  یکـشم  ساـبل  ندیـشوپ  دـننام  دنتـسه - هورکم  هسفن  یف  هک  رئاعـش  زا  یخرب  دروـم  رد  رگا  یتـح  دـناهدومرف : اـهقف  ور  نـیا  زا 

زمر راعـش و  ناونع  هب  هکنآ  زا  سپ  اریز  دـش ، دـهاوخ  نآ  بابحتـسا  هب  مکح  زاب  دوشن ، ادـیپ  ءانثتـسا  رب  یلیلد  مالـسلا - مهیلع  تیبلـها 
. دوب دهاوخ  مارح  نآ  کته  مزال و  نآ  میظعت  دش ، ینید  يالاو  بلاطم  زا  یبلطم  نینچ  راعش  و  تفرگ ، رارق  تیب  لها  يازع 

49 تسا … ص : هنسح  تنس  يراذگ  هیاپ  دیدج  رئاعش  داجیا  - 9

ای و  نادیهـش ، رـالاس  يرادازع  يارب  يدـیدج  ياـههنوگ  هئارا  دـننام  تسا  هتـشادن  هقباـس  هک  نیوـن  رئاعـش  داـجیا  دـش  هتفگ  هچنآ  رباـنب 
ياههویش

50 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
يارب تنس  نیا  هب  نالماع  رجا  هک  تسا  ییوکین  هنسح و  تنـس  کی  يراذگ  هیاپ  ینیـسح  تضهن  يالاو  یناعم  نالعا  زاربا و  يارب  نیون 

. دوب دهاوخ  زین  نآ  راذگ  هیاپ 
زاربا و ار  نآ  دـشاب و  نید  يالاو  یناعم  زا  یکی  رگناشن  هک  ییاه  تمالع  اههناشن و  ای  اـهنییآ و  هلـسلس  کـی  ینعی  هریعـش  میتفگ : اریز 

دوشیم رشتنم  ینید  يالاو  یناعم  زا  یکی  قیرط  نآ  زا  هک  یتمالع  نید و  راعـش  نید و  هریعـش  ناونع  هب  ياهریعـش  هاگ  ره  و  دنک . راهظا 
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ون هویـش  نیا  و  دوشیم . نآ  لماش  رئاعـش  هریعـش و  ماکحا  دشاب ،- هدش  داجیا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نامز  زا  دعب  یتح  تفرگ -، رارق 
هریعش قادصم  یتقو  و  نآ ، هدرمش  کبـس  تناها و  زا  یهن  نآ و  سیدقت  میرکت و  میظعت و  هب  رما  دریگیم ؛ رارق  یهن  رما و  دروم  روهظ 

. دوب دهاوخ  هَّللا  رئاعش  کته  نآ  کته  و  تسا ، هَّللا  رئاعش  میظعت  قادصم  نآ  هب  لمع  دش 
ّهلدا دـهدن  رارق  هریعـش  ناونع  هب  ار  يزیچ  کی  فرع  هک  یتقو  ات  تسا و  یعـضو  ياهتلالد  عون  زا  اهرئاعـش  بلاـغ  تلـالد  هک  تشذـگ 

تلـالد هقطنم  اـی  صخـش  نآ  رب  مسا  نیا  دـنهدن  رارق  ياهقطنم  اـی  یـسک  يارب  ار  یمـسا  اـت  هـک  روطناـمه  دوـشیمن ، نآ  لـماش  رئاـعش 
. دوشیم بوسحم  نآ  بحاـص  هب  تناـها  میرکت و  مسا  نآ  هب  تناـها  میرکت و  هدـش و  داـجیا  یتلـالد  نینچ  عـضو  زا  دـعب  و  دـنکیمن .
رد دوشیم . ربتعم  نآ  زا  دعب  اما  درادـن  يرابتعا  دریگن  رارق  روشک  نآ  مچرپ  ناونع  هب  ات  هک  روشک  کی  تمالع  مچرپ و  تسا  روطنیمه 

چیه دشیمن  عضو  ناناملسم  فرط  زا  راعش  نیا  یتقو  ات  و  دندادیم ، رارق  يزمر  راعش و  دوخ  يارب  ناناملسم  یگنج  ره 
51 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

. درکیم ادیپ  رابتعاو  تلالد  عضو  زا  دعب  اما  تشادن  يرابتعا  تلالد و 
. دننکیم عضو  يزمر  راعش و  نآ  يارب  دنهدیم و  ماجنا  موصعم  نامز  زا  دعب  ناناملسم  هک  یگنج  ره  رد  تسا  روطنیمه 

51 ثحب … ص : هجیتن  - 10

کته مزـال و  اـهنآ  میظعتو  هدوـب  عورـشم  طرـش  ود  ندوـب  اراد  تروـص  رد  يرادازع  نیوـن  ياههویـش  هک : دـش  نیا  ثـحبم  نـیا  هجیتـن 
: تسا مارحاهنآ 

هب فراـع  فرع  یتـقوو  دـنیامن  مولظم  نآ  يازع  نوؤـش  زا  یکی  رب  تلـالد  ینعی  دنـشاب ، ادهـشلا  دیـس  يازع  تمـالع  ًاـفرع  هکنیا  یکی 
. دشاب هتشادن  هقباسو  هدوب  داینب  ون  ياهویش  نینچ  دنچ  ره  دنتفیب ، وا  يازع  ماما و  نآ  دای  هب  دننیبب  ار  نآ  يرادازع 

. دشابن مارح  هسفن  یف  راک  نیا  هک  تسا  نآ  مود  طرش 
53 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

تاضارتعا هب  خساپ  موس : لصف 

هراشا

رئاعش تیفیقوت  نید 2 - لیدبت  رییغت و  - 1
یتسرپ هفارخ  نید 4 - رد  يراذگ  تعدب  - 3

سفن هب  رارضا  ءازهتسا 6 - نهو و  - 5
55 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

55 نید … ص : لیدبت  رییغت و  - 1

اریز تسا ، نید  فیرحت  لیدـبت و  رییغت و  شا  همزـال  دـشاب  فرع  تسد  هب  رئاعـش  قیداـصم  صیخـشت  نییعت و  رگا  دوـشیم : هتفگ  هاـگ 
هب ینید  ناونع  و  میراذگب ، نید  باسح  هب  ار  هویش  نآ  میهاوخب  ام  رگا  دننک و  عارتخا  يدیدج  هویش  ینامز  ره  رد  هعرشتم  تسا  نکمم 

. دوشیم فیرحت  رییغت و  شوختسد  ادخ  نید  هتفر  هتفر  میهدب  نآ 
؟ دریگیم تروص  يزیچ  هچ  رد  نداد  تعسو  لیدبت و  رییغت و  نیا  مییوگیم : خساپ  رد 
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؟ تباوث نآ  راهظا  زاربا و  هلیسو  رد  ای  هتفرگ  تروص  لیدبت  رییغت و  نید  تباوث  رد  ایآ 
یلو دوش  ظفح  ینید  تاتباث  رگا  اما  تسا ، هدش  فیرحت  نید  دنک  ادیپ  تعـسو  اهنآ  دریگ و  تروص  رییغت  ینید  یناعم  تباوث و  رد  رگا 

. تسا هدش  رشتنم  شیپ  زا  شیب  هکلب  هدشن ، فیرحت  نید  ددرگ  هضرع  نیون  ییاههویش  اب  تاتباث  نامه 
؛ تسا مود  عون  زا  رئاعش  دش  هتفگ  رئاعش  تیهام  لیلحت  رد  هک  روطنامه 

56 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
، دریگیم رارق  ینید  يـالاو  یناـعم  زا  یکی  يارب  داـمن  تمـالع و  راعـش و  ناونع  هب  هک  هچنآ  و  نید ، ینـالعا  یمـالعا و  ياـهرازبا  ینعی 

. میناسرب نارگید  هب  میناوتیم  رتشیب  رتهب و  ار  ینید  تباوث  مینک  تفرشیپ  رتشیب  یغیلبت  یمالعا و  ياهرازبا  نیا  رد  هچ  ره  نیاربانب 

56 رئاعش … ص : تّیفیقوت  - 2

قح هعرشتم  دوشب ، نید  راعش  زیچ  نآ  ات  دهد  رارق  نید  راعـش  ناونع  هب  ار  يزیچ  عراش  دوخ  دیاب  ینعی  تسا ، یفیقوت  رئاعـش  هدش : هتفگ 
. دنهد رارق  نید  دامن  تمالع و  راعش و  ناونع  هب  ار  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  دنرادن 

هکلب درادن ، یّلقتـسم  ینعم  چیه  دوخ  زا  دنکیم و  تلالد  رگید  زیچ  رب  هک  يزیچ  ینعی  تسا ، لاود  خنـس  زا  رئاعـش  هک : تسا  نیا  خساپ 
یناعم و نآ  هک  تسا  نیا  لکـشتسم  روظنم  رگا  دـننکیم . داجیا  طابترا  ینعم  نآ  بطاخم و  نیب  هک  دـنراد  یطبر  یفرح و  ياـنعم  اـهنت 

میراد لوبق  ار  نآ  زین  ام  و  تسا ، ینیتم  نخس  الماک  دنرادن  یعرش  ینید و  دیدج  ینعم  کی  داجیا  قح  هعرـشتم  تسا و  یفیقوت  اهلولدم 
. دنک رییغت  نید  تاتباث  دیابن  هک  مینکیم  رارصا  و 

زیچ نآ  دـهدن  رارق  ینید  یناعم  زا  یکی  رب  ّلاد  ار  يزیچ  عراش  ات  تسا و  یفیقوت  زین  یناـعم  نآ  رب  لاود  هک  تسا  نیا  وا  روظنم  رگا  اـما 
لماک روط  هب  لوصا  ملع  رد  اهتلالد  ثحبم  رد  اریز ؛ تسا . قیقحت  زا  رود  رایسب  ینخس  نینچ  تشاد ، دهاوخن  ینید  بلطم  نآ  رب  یتلالد 

: تسین یعرش  رما  رب  فقوتم  اهنیا  زا  مادک  چیه  و  یعضو ، ای  یعبط و  ای  تسا  یلقع  ای  اهتلالد  هک  هدش  حّقنم 
57 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

. یعرش یلعج و  هن  تسا  ینیوکت  یتاذ و  لولدم  لاد و  نآ  نیب  طابترا  اریز  تسا  حضاو  هک  یلقع  تلالد  اما 
. عضو لعج و  هن  دراد  مدرم  عبط  هب  یگتسب  زین  یعبط  تلالد 

دـشاب عضو  هب  ملاـع  هک  یـسک  يارب  دوخ  هب  دوخ  تفرگ  تروص  عضو  یتقو  تسا ، عضاو  عضو  نوهرم  تلـالد  زین  یعـضو  تلـالد  رد 
. هن ای  دنکب  رما  عراش  هچ  دوشیم ، لصاح  تلالد  یتلالد  نینچ 

عضو تقیقح  رد  یلخد  عضاو  ّتیصخش  هک  میتفگ  و  تسا ، یعضو  یعبط و  زا  یطولخم  ای  یعضو  بلاغ  رد  رد  رئاعش  تلالد  هک  میتفگ 
. درادن شلولدمرب  هریعش  تلالد  و 

الومعم درادن . یلخد  عضو  تقیقحرد  تیفیقوت  ینابم  نآ  زا  کی  چیه  قبط  رب  و  تسا ، يددعتم  ینابم  عضو  تقیقح  رد  هکنآ  زا  هتشذگ 
یپ لاد  ندید  زا  دوخ  هب  دوخ  دـش ، عقاو  رما  ود  نآ  نیب  ینارتقا  نینچ  یتقو  و  دوشیم ، لصاح  رگیدـکی  اب  رما  ود  نارتقا  ترثک  زا  عضو 

. دوشیم هدرب  لولدم  هب 
هب لقتنم  ظفل  نآ  ندینـش  زا  سپ  وا  میهد  ناشن  لفط  هب  ار  صوصخم  عیام  نامه  بآ  ظـفل  ندرب  زا  دـعب  راـب  نیدـنچ  رگا  هک  روطناـمه 

. دشاب هتشاد  يربخ  عیرشت  عرش و  عراش و  زا  هکنآ  نودب  دوشیم ، بآ  تقیقح 
زیچ ره  ای  ياهچراپ  ای  یبوچ  ای  دـشاب  ینهآ  دـشاب - هک  سنج  ره  زا  یتمالعو  مَلَع  ای  دامن  ای  سابل ، ای  نییآ ، ای  راک ، کی  یتقو  نیارباـنب 

ینید ینعم  نآ  هب  لقتنم  ار  بطاخم  نهذ  ینعی  دـش ، عضو  ینید  یناعم  زا  یکی  ندـناسر  يارب  هاگره  دـشاب - هک  یلکـش  ره  هب  و  رگید ،
. دوب دهاوخ  مارح  نآ  کته  و  دوشیم ، بوسحم  نید  هریعشو  هدوب  نید  تمالع  زیچ  نآ  درک ،
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58 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
. تسین یفیقوت  زگره  و  درادن ، یعرش  لعج  هب  یطبر  دشاب  هک  هنوگ  ره  هب  عضو  نیا 

زا یکی  هکلب  تسین ، نآ  رد  رئاعـش  رـصح  يانعم  هب  نی  اـما  دـهد ، رارق  رئاعـش  ناونع  هب  ار  اـهزیچ  زا  یخرب  عراـشدوخ  تسا  نکمم  هتبلا 
«. 1 « » هَّللا ِِرئاعَش  ْنِم  ْمَُکل  اهاْنلَعَج  َنُْدْبلا  َو  : » هدومرف هک  روطنامه  دش . دهاوخ  بوسحم  نآ  قیداصم 

58 نید … ص : رد  يراذگ  تعدب  - 3

قح ام  و  دوب ، دـهاوخ  مارح  تسا و  نید  رد  يراذـگ  تعدـب  نید  رد  نآ  ندرک  لخاد  يرادازع و  دـیدج  ياههویـش  داـجیا  هدـش : هتفگ 
، نیدلا یف  سیلام  لاخدا   » يراک نینچ  اریز  میهد ، ماجنا  ار  هدوبن  موسرم  مالسلا  مهیلع  همئا  نامز  رد  هک  يرادازع  زا  ینیون  هویش  میرادن 

. تسا نیدلا » یف 
نامولظم دیـس  يارب  اهراب  دوخ  یگدـنز  لوط  رد  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  ام  همئا  دوشیم : حرطم  يرگید  تروص  هب  لاکـشا  نیا  هاگ 

میهد داد  ماجنا  ار  يرادازع  زا  ییاههنوگ  اهنت  دیاب  ام  و  دناهدرک ، اپ  رب  ازع  سلاجم  هدرک و  يرادازع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  یبا 
لیلد اـی  دـشن  هدـید  يرادازع  زا  ياهنوگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هریـس  رد  رگا  و  هدـش ، هدـهاشم  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  هریـس  رد  هک 
زاـب نید  رد  يراذـگ  تعدـب  هب  زین  لاکـشا  نـیا  درک . يرادازع  هویـش  نآ  هـب  دـیابن  دـندرکیم  يرادازع  روـطنیا  هـمئا  هـک  دوـبن  یمکحم 

. ددرگیم
59 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

نید زا  هک  ار  هچنآ  نید  رد  ندرک  لخاد  : » ینعی تعدب  دوش . نشور  تعدـب  ینعم  ادـتبا  تسا  مزال  مییوگیم : لاکـشا  نیا  هب  خـساپ  رد 
«. هدرکن عیرشت  ار  هچنآ  ادخ  هب  نداد  تبسن   » ای و  تسین »

ساسا نیزاوم و  نید و  تاررقم  نیناوق و  هعومجم  هب  عالطا  هطاـحا و  زا  دـعب  رگم  درک  یبلطم  ندوب  تعدـب  هب  مکح  ناوتیمن  نیارباـنب 
میناوتیم هنوگچ  میشابن  علطم  نید  يایاوز  همه  زا  ات  اریز  تسین . نید  زا  بلطم  نیا  مییوگب  میناوتیم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  عیرـشت ،

نیون هویـش  نیا  رگا  دـشابیم ، هیقیقح  نیوانع  ماـکحا و  هیلک و  نیناوق  رب  لمتـشم  نید  هک  اـجنآ  زا  و  تسین ؟ نید  زا  بلطم  نیا  مییوگب 
. نید زا  جراخ  هن  دوب  دهاوخ  نید  وزج  دشاب  هیلک  نیوانع  نآ  زا  یکی  رد  لخاد  يرادازع 

يدرف ره  رد  يراج  يراس و  هک  تسا  هریعـش  قلطم  هب  قلعتم  نآ  مکح  تسا و  هیقیقح  هیـضق  وحن  هب  رئاعـش  ّهلدا  دـش  تباث  هکنآ  زا  سپ 
قیبطت و  تسا ، يرهق  شدارفا  هب  قلطم  مکح  نایرس  اریز  دنامیمن ؛ یقاب  ضارتعا  نیا  يارب  ییاج  رگید  مارح ،- دارفا  زا  ریغ  هب  دشابیم -

. درادن تعدب  هب  یطبر  چیه  یعیبط  دارفا  نییعت  رد  یلقع  رییخت  قیداصم و  رب  یلک  مکح 
هب ناـسحا  مکح  اـی  و  دـنک ، داـجیا  هللحم  دارفا  زا  يدرف  ره  نمـض  رد  ار  یعیبـط  نیا  تسا  راـتخم  زاـمن  یعیبـط  هب  فلکم  هک  روطناـمه 

هدوبن لومعم  نیموصعم  نامز  رد  دنچ  ره  دوش  ماجنا  دنک  قدص  هلـص  ناسحا و  ناونع  هک  یتروص  ره  هب  دناوتیم  محر  هلـص  نیدـلاو و 
. تسا

رب تسا  یلک  قیبطت  هکلب  تسین ، تعدب  عیرشت و  دهدب  رارق  بجاو  قادصم  دهاوخیم  هک  ار  يدرف  ره  دناوتب  دشاب و  دازآ  فلکم  هکنیا 
. شدارفا

60 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
تقو طسو  ای  تقو  لوا  رد  ای  رطعم ، ندـب  سابل و  اب  ار  زامن  اـی  دجـسم ، نآ  رد  هن  دـناوخب  دجـسم  نیا  رد  ار  رهظ  زاـمن  فلکم  رگا  اًـلثم 

و هدرک ، نیعم  فلکم  يارب  ار  یعیبط  فیلکت و  هدودحم  عراش  اریز  دوب ، دهاوخ  فیلکت  طقـسم  درک  رایتخا  وا  هک  يدرف  نامه  دناوخب ،
فلکم هکنیا  ضحم  هب  و  دروایب ، دهاوخیم  هک  ار  نآ  دارفا  زا  مادک  ره  هک  هتشاذگ  زاب  ار  وا  تسد  تعیبط  نآ  هدش  صخشم  دودح  رد 
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. دوشیم لماش  ار  نآ  عراش  مکح  درک  داجیا  ار  دارفا  نآ  زا  یکی 
عراش دوخ  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  دوشیمن ، هتفگ  يراذگ  تعدب  عیرـشت و  قادصم  نییعت  رد  فلکم  رییخت  قیبطت و  رد  يدازآ  نیا  هب 

. تسا هدرکن  یصاخ  درف  هب  دّیقم  ار  دوخ  رما  هتساوخ و  وا  زا  ار  یعیبط  اهنت  هتشاذگ و  زاب  ار  وا  تسد 
، دنربیم راک  هب  نارگید  ندرک  دوبان  يارب  یباهو  يوردنت  اههورگ  زا  یخرب  هاگ  هک  تسیا  هدیـسوپ  هبرح  نید  رد  يراذگ  تعدـب  ماهتا 
ای یبوجو  نیواـنع  زا  یکی  رد  لـخاد  دـنچ  ره  دـننادیم ، نید  رد  تعدـب  ار  نآ  هدوبن  موـسرم  ربماـیپ  ناـمز  رد  يراـک  هک  يدرجم  هب  و 

. دشاب نید  یبابحتسا 
ام دـنک و  نییعت  دوخ  زین  ار  مکح  نآ  قابطنا  قیداصم  دراوم و  دـیاب  درک  لعج  ار  یمکح  عراش  یتقو  دـنیوگیم : اهنآ  رگید  تراـبع  هب 
نآ همزالو  مکح ، نوناق و  تییهام  ندرک  وحم  هب  نخس  نیا  تشگزاب  مینک . قادصم  لعج  یلک  نوناق  نآ  يارب  دوخ  شیپ  زا  میناوتیمن 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  هک  دنشاب  هیعرش  ماکحا  ّهلدا و  لماش  يدراوم  اهنت  رگا  اریز  تسا ، هّیمتخ  تعیرـش  ندرب  نیب  زا 

ياج دراوم  دارفا و  نآ  هک  نامز  رورم  هب  دناهدوب 
61 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

نیمه هب  دوریم . نیب  زا  هدش و  ضرقنم  نامز  رورم  هب  درک و  دهاوخن  ادیپ  یقادـصم  عرـش  ماکحا  رگید  دـنهدیم ، رگید  دارفا  هب  ار  دوخ 
نویزیولت و…  نفلت ، زا  هدافتسا  يراوس ، هخرچود  تمرح  هب  مکح  اهنآ  تهج 

. تساهنآ تلاهج  يرکفیب و  تیاهن  يایوگ  نیا  و  دناهدرک ،
رازبا و هچ  ره  دنک و  تفرشیپ  رشب  شناد  هچ  ره  هک  درب ، نیلسرملا  دیس  تعیرش  تیمتخ  مالسا و  نید  دولخ  رـس  هب  یپ  ناوتیم  اجنیا  زا 
رب لیلد  موصعم  نامز  رد  درف  نیا  ندوبن  و  دوب ، دهاوخ  مالـسا  هیلک  ماکحا  نیناوق و  نامه  لومـشم  اهنآ  یمامت  دوش  ادـیپ  دـیدج  لئاسو 

. دوشیمن یعرش  مکح  ندشن  لماش 
ماجنا ار  غیلبت  راذنا و  نیا  ناوتب  نآ  زا  هدافتـسا  اب  هک  يدیدج  رازباو  هلیـسو  ره  دومن ، نید  غیلبت  مدرم و  راذنا  هب  رما  سدـقم  عراش  یتقو 

زا هدافتـسا  دـننام  تسا . هدوـبن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناـمز  رد  یغیلبت  هویـش  نیا  دـنچ  ره  تفرگ ، دـهاوخ  رارق  عراـش  رما  دروـم  داد ،
مارح هک  یمادام  اهنیا  یمامت  يرنه . ياـهراک  ریاـس  نشیمینا و  ملیف ، زا  هدافتـسا  اـی  و  یعمج ، طاـبترا  لـئاسو  ریاـس  هراوهاـم و  تنرتنیا ،

راعـش و زمر و  نید و  ینعم  هدننک  وگ  زاب  هک  تساهراک  نیمه  خنـس  زا  زین  رئاعـش  دنوشیم . بوسحم  نید  غیلبت  راذنا و  قادصم  دـشابن 
. تسا بهذم  هیلاع  یناعم  يارب  تمالع 

نداد ماجنا  ناکماو  دناهتـسیزیم ، هیقت  طئارـش  نامز و  رد  مالّـسلا  مهیلع  ام  همئا  هک  تسا  نیا  درک  تلفغ  نآ  زا  دـیابن  هک  يرگید  هتکن 
. دوب دهاوخن  نآ  تمرح  رب  لیلد  همئا  نامز  رد  يرادازع  هویش  کی  ندوبن  نیاربانب  تسا . هدوبن  اهنآ  يارب  يرادازع  ياههویش  زا  یخرب 

62 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

62 یتسرپ … ص : هفارخ  - 4

هراشا

نید ناوـنع  هب  ار  يزیچ  یـسک  زور  ره  تسا ، ساـسایب  ياـهزیچ  هب  داـقتعا  یتـسرپ و  هفارخ  هب  توـعد  فرح  نـیا  همزـال  هدـش : هـتفگ 
. دنکیم رود  تایعقاو  زا  ار  مدرم  دهدیم و  مدرم  دروخ  هب  دشارتیم و 

62 مهوت … ص : لّیخت و  اب  هفارخ  قرف 
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. دشاب هتشادن  تیعقاو  هک  دوشیم  هتفگ  یلیخت  یمهو و  زیچ  ره  هب  هفارخ  دوش ؛ نشور  هفارخ  ینعم  ادتبا  تسا  مزال  خساپ  رد 
حیحـصان هچ  حیحـص و  هچ  لـطاب ، هچ  قح و  هچ  ار  يزیچ  ره  دـناوتیم  وا  تسا ، مهوت  لـّیخت و  تردـق  ناـسنا  حور  ياهتردـق  زا  یکی 

ناعذا نآ  هب  و  دهد ، رارق  شیاهيریگ  میمصت  يانبم  درک  روصت  هک  ار  يزیچ  نآ  ینعی  دیامن . لمع  شقبط  رب  نآ  زا  سپ  و  دنک ، لّیخت 
، دیامن تیاده  ار  نآ  هدرک و  هدافتسا  حور  تردق  نآ  زا  ناسنا  لقع  ینعی  دشاب  لقع  رایتخا  رد  مهوت  نیا  هاگ  ره  دریذپب . ار  نآ  هدرک و 
هدز و مهوت  لیخت و  هب  تسد  لقع  ییامنهار  نودب  دوخ و  شیپ  زا  رگا  اما  دریگیم . رارق  تیعقاو  تقیقح و  ریـسم  رد  مّهوت  لّیخت و  نآ 

. دوشیم یتسرپ  هفارخ  هفارخ و  هب  لیدبت  دنک  لمع  شقبط  رب 
هب ندیـسر  أشنم  دریگیم و  رارق  لقع  تمدخ  رد  نانچ  نآ  مّهوت  لّیخت و  تردـق  هاگ  هکلب  تسین ، هفارخ  یمّهوت  یّلیخت و  رما  ره  نیاربانب 

حور رد  تردق  نآ  رگا  هک  يروط  هب  دوشیم ، یملع  ياهتفرشیپ  قئاقح و 
63 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

. دنک ادیپ  یسرتسد  یقیاقح  نینچ  هب  تسناوتیمن  هاگچیه  دوبن  ناسنا 
لبق و  ددرگب ، نآ  يارب  لیلد  لابند  هب  هدرک و  زاربا  ار  دوخ  هیرظن  هکنآ  زا  لبق  ادتبا  يرشب  مولع  رد  يزادرپ  هیرظن  عرتخم  فشتکم و  ره 

. دنکیم مهوت  روصت و  ار  اهنآ  ادتبا  دوخ ، عارتخا  جیاتن  راثآ و  هدهاشم  زا 
زا لبق  راثآ  نآ  یسررب  اب  و  داتفا ، دهاوخ  یتاقافتا  هچ  تشاد و  دهاوخ  يراثآ  هچ  دشاب  حیحص  هیرظن  نیا  رگا  هک  دشیدنایم  ادتبا  ینعی 

. دریگیم تروص  مّهوت  لّیخت و  تردق  طسوت  اهراک  نیا  یمامت  دهدیم . همادا  دوخ  یملع  يوپاکت  هب  اهنآ  قّقحت 
؟ تسا یتسرپ  هفارخ  هفارخ و  ناشیاهشناد  نادنمشناد و  نیا  یمامت  تفگ  ناوتیم  ایآ 

هفارخ هاـگچیه  دـیامن  زاربا  نآ  ریغ  اـی  رعـش و  بلاـق  رد  دـنک و  روصت  سوسحم  یناـعم  تروـص  هب  ار  سوـسحم  ریغ  یناـعم  ناـسنا  رگا 
زج ياهراچ  چیه  دوخ  دارم  ندناسر  يارب  رعاش  هاگ  دنـشاب . یحیحـص  یعقاو و  یناعم  سوسحم  ریغ  یناعم  نآ  هک  یمادام  دوب ، دـهاوخن 
رد يدایز  تردق  هچ  هک  دیمهف  دیهاوخ  دیزادنیب  نارگید  ای  ظفاح  تایلزغ  هب  یهاگن  مین  رگا  تایلزغ . رد  ًاصوصخ  درادن  مّهوت  لّیخت و 
نآ رگا  دناهدرک . لقتنم  نارگید  هب  ار  دوخ  رظن  دروم  یناعم  یتردق  نینچ  مادختـسا  اب  دناهتـشاد و  سوسحمان  قیاقح  ندیـشک  ریوصت  هب 

دـشاب عقاو  فالخ  لطاب و  یناعم  نآ  رگا  اما  دوب ، دـهاوخ  قداـصو  تیادـه  ریـسم  رد  لـیخت  زا  هدافتـسا  دـشاب  حیحـص  یعقاو و  یناـعم 
. دوب دهاوخ  بذاکو  یهارمگ  هار  رد  لیخت  زا  هدافتسا 

لقع تیاده  نودب  هابتشا و  لّیخت  رّوصت و  کی  زا  هفارخ  نیاربانب 
64 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

. دهد رارق  شیاهراک  يانبم  ار  نآو  دنک  بترتم  نآ  رب  يراثآ  هدرک و  ناعذا  نآ  هب  ناسنا  سفن  نآ  یپ  رد  هک  دریگیم ، تأشن 

64 لباقتم … ص : تهج  ود  رد  رئاعش  هفارخ و 

درادـن ناکما  هجو  چـیه  هب  دـنراد و  رارق  داضتم  الماک  هطقن  ود  رد  هفارخ  ینید و  رئاعـش  مییوگیم : دـش  نشور  هفارخ  يانعم  هک  نونکا 
هفارخ اب  رئاعش  ناونع  هک  تسین  يدروم  و  دوش ، بوسحم  نید  هریعـش  تسین  نکمم  ياهفارخ  چیه  هک  روطنامه  دشاب ، هفارخ  نید  رئاعش 

. دوش عمج 
صوـصخ هب  و  ینید ، یناـعم  زا  یکی  يارب  هناـشن  ملع و  تمـالع و  زا  تسا  تراـبع  میداد - حیـضوت  اـقباس  هـک  روطناـمه  رئاعـش - اریز :

هریعـش تمالع و  نیا  دوخ  رد  ایآ  تیعقاو  ریغ  هفارخ و  نـالطب و  مالـسلا . هیلع  نادیهـش  رـالاس  يازع  نووش  زا  یکی  زاربا  يارب  یتمـالع 
؟ دنکیم لقتنم  نآ  هب  ار  ام  هریعش  نیا  هک  یموهفم  ینعم و  نآ  رد  ای  تسا ،

یضرف نینچ  و  هدش ، هتخانـش  تمالع  ناونع  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  نتـشادن  تلالد  ندوبن و  تمالع  ینعم  هب  تمالع  رد  هفارخ  نالطب و 
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سپ تسا . عوضوم  ءافتنا  هب  یفتنم  هبلاس  دوب و  دهاوخن  تمالعو  هریعـش  دشاب ، هتـشادن  یتلالد  رگا  ینعی  دراد ، تافانم  رئاعـش  تقیقح  اب 
. هفارخ مه  دشاب و  هریعش  مه  يزیچ  هک  دوشیمن 

ینعم نآ  هک  میتفگ  اـم  یلو  دوش . ضرف  یعقاو  ریغ  لـطاب و  دـنکیم  لـقتنم  نآ  هب  ار  اـم  هریعـش  نیا  هک  یلولدـم  ینعم و  نآ  هکنیا  رگم 
نایتشهب رورس  يازع  نوؤش  زا  یکی  ای  فینح و  نید  یقیقح  هتباث و  یناعم  زا  یکی 

65 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
. درادن هار  نآ  رد  نالطب  ناونع  چیه  هب  و  دشابیم ، نید  تایعقاو  تاتباث و  زا  هک  تسا 

65 هبیتک و … ص : مچرپ و  مَلَع و 

ریغ لیخت  هب  هفارخ  هک  میداد  حیـضوت  اریز  دشاب ، دـناوتیمن  هفارخ  ناونع  چـیه  هب  دـش  نید  راعـش  یمهو  یلایخ و  رما  کی  رگا  نیاربانب 
. تسا لیصاو  راد  تیعقاو  ینید  راعش  نیا  دنیوگیم و  یعقاو 

دارفا یحور  ّوج  دنکیم و  البرک  هنحص  لیخت  هب  راداو  ار  بطاخم  هک  دوشیم  هدافتـسا  یلئاسو  زا  يرادازع  ياههویـش  زا  یخرب  رد  هاگ 
رذگهر نیا  زا  هدش و  هتـشارفا  رب  یـسک  تسد  هب  اهتئیه  رد  هک  مَلَع  دـننام  دـیامنیم . هیرگ  فطاوع و  زاربا  هدامآ  هتخاس و  نوگرگد  ار 

لقتنم نابطاخم  هب  ار  دیامنیم  مشچ  رد  رود  زا  هتشارفا  ياهریشمش  اههزین و  یگنج و  گرب  زاس و  اب  یگمه  هک  نایرکشل  هوکـش  تهبا و 
زمر راعـش و  اریز  دشاب  یعقا  ریغ و  ای  هفارخ و  تسین  نکمم  يراک  نینچ  دیامنب . اروشاع  هنحـص  رّوصت  لّیخت و  هب  راداو  ار  اهنآ  ات  دزاس ،
ازع هضور و  تئیه و  دای  هب  نآ  ندـید  زا  دـشاب  هتـشاد  يرادازع  زا  یهاگآ  كدـنا  سک  ره  تسا . هتفرگ  رارق  ینیـسح  يازع  تمـالع  و 

. درک راکنا  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  يرهق  ود  نآ  نایم  طابترا  تلالد و  نیارب  انب  دتفایم ،
يراک نینچ  دزوسیم ، شتآ  ياههلعش  رد  هک  دنهدیم  ناشن  ار  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  رهطم  ياههمیخ  زا  ییامن  اههویـش  زا  یخرب  رد 

. تسا رثوم  رایسب  اروشاع  رصع  هنحص  ندرک  رّوصت  لّیخت و  يارب 
66 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

. دراد مان  یناوخ  هیبش  ای  یناوخ و  هیزعت  هک  دنهدیم  ماجنا  اروشاع  ياهنایرج  زا  ياهمانشیامن  یهاگ 
اب نآ  فارطا  هک  گرزب  یبوچ و  ياهیاـپ  راـهچ  اروشاـع  زور  ییا  هقطنم  رد  هک  دـش  لاوـس  يدرجورب  یمظعلا  هَّللا  ۀـیآ  زا  هک  یماـگنه 

ادهـشلادیس يازع  يارب  یمـسر  ره  ياهقطنم  ره  رد  دومرف : ناشیا  دـنروآیم ، نوریب  حیرـض  ای  لخن و  ناونع  هب  ار  هدـش  هدیـشوپ  هچراـپ 
. دوش ماجنا  روطنامه  دیاب  تسه 

ربـمغیپ دـنزرف  يازع  ینعی  ملاـع  تقیقح  نیرتـمهم  ندرک  وگ  زاـب  يارب  مّهوـت  لـّیخت و  هوـق  زا  ینـالقع  یقطنم و  هدافتـسا  اـهنیا  یماـمت 
هب طیحم  هک  یلعا - ـالم  رد  هکئـالم  و  « 1  » هدـمآرد هزرل  هب  تسا - قئاـقح  نیرت  مهم  زا  هک  شرع - ياـههیاپ  وا  يازع  رد  هک  تسادـخ ،

«2 . » دناهتسیرگ شیارب  دنتسه - تایعقاو 

66 تبیصم … ص : لقن  رد  لّیخت 

نآ ياهتبیصم  لقن  تسا ؛ رثوم  رایسب  نادیهش  رالاس  يازع  رد  هّلیخمو  همهاو  هّوق  زا  حیحص  یقطنم و  هدافتـسا  هک  ییاهاج  زا  رگید  یکی 
یسوسحم بلاق  رد  دنتسین  كرد  لباق  هک  ار  مالسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  میظع  گرزب و  ياهتبیـصم  تبیـصم  لقان  یتقو  تسا . مولظم  ماما 

. تشاد دهاوخ  دارفا  رد  یفعاضم  رثا  دشکب  یلایخ  تروص  هب  ار  تباث  یقیقح و  یناعم  نآ  مّهوت  لّیخت و  زا  هدافتسا  اب  و  دنک ، نایب 
67 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
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: دیوگیم مشتحم  یتقو  اًلثم 
تسوت نیسح  نوزفا  شنت  رب  هراتس  زا  مخز  تسه  هک  نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام  نیا 

: دیارسیم مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رضحم  رد  لبعد  ای  و 
تارف طشب  اناشطع  تام  دق  الدجم و  نیسحلا  تلخ  ول  مطافأ 

«1  » تانجولا یف  نیعلا  عمد  تیرجاو  هدنع  مطاف  دخلا  تمطلل  اذا 
. دشاب هدادن  خر  اًلصا  هنیعب  ياهعقاو  نینچ  دنچ  ره  دنکیم ، لقتنم  شنابطاخم  هب  ار  تبیصم  قمع  رت  اسر  رتهب و  رایسب 

ینعم و کی  نایب  هویش  اریز  دشاب ، هدیسر  وا  هب  ربتعم  دنـس  هب  تبیـصم  لقان  ظافلا  یمامت  دیاب  امتح  مییوگب  هک  تسا  اوران  طلغ و  رایـسب 
. دراد یفلتخم  ياههنوگ  موهفم 

؟ تسا یتسرپ  هفارخ  یلایخ  ریواصت  اب  تبحم  قشع و  يانعم  ندناسر  ایآ 
؟ تسا هفارخ  یمهوت  یبلاق  رهاظ  رد  دایز  هقالع  قوش و  نایب  ایآ 

؟ تسا یتسرپ  لطاب  لطاب و  یلایخ  یتروص  ندیشک  ریوصت  هب  اب  نزح  تبیصم و  تدش  نایب  ایآ 
تایح هک  هدنزاس  رثوم و  رایسب  لماوع  زا  یکی  دیاب  تروص  نیا  رد 

68 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
اهنآ یمامت  هک   … رعش و ، شیامن  ملیف  نامر  نتخاس  دننام  ییاهشور  میراذگب ؛ رانک  ار  تسا  نآ  رب  ینتبم  يرشب  عماوج  یناسنا  یملع و 
يارب رگا  اما  دوب ، دهاوخ  طلغ  لطاب و  دوش  هدافتـسا  یلطاب  تشز و  یناعم  ندـناسر  يارب  اهـشور  نیا  رگا  تسا . مهوت  لیخت و  رب  ینتبم 

. دوب دهاوخ  قح  حیحص و  رایسب  دوش  هدافتسا  یشزرا  حیحص و  قح و  یناعم  ندناسر 
يزیچ نآ  اب  قباطم  ملیف  شیامن و  نیع  ای  ناتـساد و  ظافلا  نیع  تسین  مزال  بلطم  ناـیب  ارجاـم و  لـقن  زا  بولـسا  نیا  رد  هکنآ : هصـالخ 
رایعم كالم و  دشاب . تقیقح  قح و  دوشیم  هدافتـسا  یّلیخت  بولـسا  نیا  زا  هک  یموهفم  ینعم و  نآ  دیاب  اهنت  هکلب  هدـش ، عقاو  هک  دـشاب 

تقیقح کی  هدننک  وگ  زاب  هدش و  هتخاس  هک  ینامر  ای  ملیف  هب  هاگچیه  تسا . عاونا  ریاس  زا  توافتم  لقن  زا  عون  نیا  رد  بذـک  قدـص و 
یلایخ و یـشرازگ  نیا  هدادن و  خر  جراخ  رد  هروکذم  تانایرج  نیع  هک  هناهب  نیا  هب  دنهدیمن  عقاو  فالخ  بذـک و  تبـسن  تسا  مهم 

. دوب دهاوخ  قداص  نامر  ای  ملیف  نیا  تسا  قح  نآ  موهفم  ینعم و  نوچ  هکلب  تسا ، حیحصان 
نوچ هتبلا  دـنکیم . زاربا  هدرک و  طابنتـسا  ار  يزیچ  فلتخم  تالاح  طیارـش و  هظحالم  اب  نایرج  يوار  هک  تسا  خنـس  نیا  زا  لاح  ناـبز 

رب یـسک  ره  هدـهع  زا  تسا  يداـهتجا  یطابنتـسا و  يراـکو  دراد ، لـماک  تیوربـخ  مهف و  هب  زاـین  هعقاو  تایـضتقم  لاـح و  طئارـش  مـهف 
هّزنم نآ  زا  ماما  يالاو  ناش  هک  دـننکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  یلاح  نابز  دوخ  صقاـن  ناـمگ  هب  هک  یناـسک  رایـسب  هچ  دـیآیمن .

لّزنت یلومعم  ناسنا  کی  دح  رد  ار  ترضح  نآ  ماما ، خماش  ماقم  هب  دوخ  تفرعم  فعض  رثا  رد  لقان  و  تسا ،
69 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

. درادن یلاح  نینچ  وا  نوچ  تسین  ماما  لاح  نابز  نیا  تقیقح  رد  دنکیم . وا  لاح  زا  تیاکحو  هداد 
زا حیحـص  كرد  مدـع  رب  ینتبم  هک  یتاضارتعا  دوشیم ، نشور  ینیـسح  رئاعـش  رب  تاضرتعا  زا  يرایـسب  ندوب  تسردان  رذـگهر  نیا  زا 
زا یکی  رگنایب  اما  تسا ، هدادـن  خر  جراخ  رد  الـصا  هک  دوشیم  نایب  رعـش  نابز  هب  یبلطم  یهاگ  تسا . تاساسحاو  هسامحو  رعـش  نابز 
. دراذگیم هدنونش  رب  یفعاضم  رثا  رذگهر  نیا  زاو  هدیشک ، ریوصت  هب  ار  نآ  لّیخت  تردق  زا  هدافتسا  اب  رعاش  هک  دشابیم  یعقاو  یناعم 

: دیوگیم ظفاح  یتقو  هنومن  باب  زا 
ار اراخب  دنقرمس و  مشخب  شیودنه  لاخ  هب  ار  ام  لد  درآ  تسد  هب  يزاریش  كرت  نآ  رگا 

ود نیا  دـهاوخیم  هنوگچ  هدوب  بش  نان  جاتحم  یهاگ  هک  وا  دـنک ، ودـنه  لاخ  کی  شکـشیپ  ار  اراخب  دنقرمـس و  دـهاوخیمن  ًاعقاو  وا 
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نایب بلاق  نیا  رد  هک  تسوا  لاصوو  قوشعم  هب  قایتشاو  هقالع  تّدـش  نایب  وا  یعقاو  دـصق  دـشخبب !؟ یـسک  هب  اجکی  ار  دـنمتورث  هقطنم 
. تسا هدش 

نآ ندوب  ضرف  رب  ار - مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  شدنزرف  هب  الیل  بانج  ناوارف  قایتشاو  هدرک  هدافتسا  هویش  نیمه  زا  يرگید  رعاش 
: تسا هدیشک  ریوصت  هب  نینچ  نیا  البرک - رد  بانج 

اناحیر ّفطلا  قیرط  ّنعرزأل  اوعجر  نإو  اوداع  نإل  َّیلع  رذن 
. مراکب لگ  ار  البرک  هار  دندرگرب  هکرعم  زا  ملاس  نیسح  ماما  ربکا و  یلع  رگا  هک  منکیم  رذن  نم  ینعی :

70 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
ردام قایتشا  تّدش  نایب  دوصقم  هکلب  دراد ، ار  يراک  نینچ  ماجنا  دصق  ایو  هدرک  رذن  ًاعقاو  وا  هک  دیوگب  دهاوخیمن  رعاش  تسا  حـضاو 

. تسا يدامتم  ياهلسن  لوط  رد  مدرم  فطاوع  ندرک  رادیب  ببس  دوخ  نیا  هک  تسا ، دنزرف  رادید  هب 
ات هنیدم  زا  هار  خسرف  دصیس  رد  نتشاک  لگ  اریز  تسا ، اروشاع  تافیرحت  زا  یکیو  غورد  رعـش  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  هاگ  هچنآ  نیاربانب 
نآ ره  یـسک  ره  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  دش  هتفگ  هک  روطنامه  هتبلا  « 1 . » تسین لاکشا  زا  یلاخ  تسا ، يروعـش  یبو  یلقع  یب  البرک 

خماش ماقم  یلاح  نابز  نینچ  اسب  هچ  دهد . تبـسن  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  هب  لاح  نابز  هناهب  هب  هتخادرپ و  دـمآ  شنهذ  رد  هچ 
. تسا یصّصخت  اًلماک  يراکو  هدوب  لماک  ّتیوربخ  دنمزاین  لاح  تایضتقم  مهف  دروآ . نییاپ  ناگدید  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

سوسحم اهروصتم و  ریغ  ندیـشک  ریوصت  رب  اجنیا  رد  تغالب  ساسا  تسا ، راوتـسا  فطاوع  کیرحت  هسامح و  لیخت و  رب  رعـش  بولـسا 
رد هک  تسا  یموهفم  ینعم و  نآ  هب  رظن  مامت  هکلب  دـننکیمن  هاگن  ظفل  یقباطم  لولدـم  هب  اـجنیا  رد  تسا ، سوسحماـن  ياـهزیچ  ندرک 
رد و  دـشابیم ، مهوت  لـیخت و  تردـق  زا  ینـالقع  یقطنم و  هدافتـسا  تبیـصم  ناـیب  هویـش  نینچ  تسا . هدـش  هدـناجنگ  ظاـفلا  نیا  يارو 

. تسا هتفرگ  رارق  لقع  رایتخا  رد  حور  تردق  نیا  تقیقح 
71 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

71 ءازهتسا … ص : نهو و  - 5

هراشا

بهذـم و نهو  ببـس  يرادازع  ياههویـش  نیا  هک : تسا  نیا  دوشیم  دراو  يرادازع  ياههنوگ  زا  یخرب  رب  هک  یتاضارتعا  زا  رگید  یکی 
زا دننکیم  هدهاشم  ار  يرادازع  هویش  نینچ  ناناملـسم  زا  یخرب  یتح  ای  ناناملـسم و  ریغ  یتقو  دوشیم . هّقح  بهذم  هب  نارگید  ءازهتـسا 

. دوشیم نیبدب  بهذم  هب  هدش و  رّفنتم  نآ 
- دوشیم ماجنا  عیرـس  ناسآ و  رایـسب  هزورما  هک  ار - نآ  ياهـشرازگ  ریواـصت و  راـشتنا  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  زین  ناشیدـنا  دـب 

بجوم جیورت و  غیلبت و  زا  عنام  دوش  نید  جـیورت  غیلبت و  ببـس  دوب  انب  هک  رئاعـش  هجیتن  رد  دـنهدیم ، رارق  بهذـم  هیلع  غیلبت  هیامتسد 
نینچ تسا و  نید  بهذـم و  لصا  هب  ندـناسر  ررـض  هیاـم  مارح و  يوناـث  ناونع  هب  يرادازع  زا  عون  نیا  نیارباـنب  دـش . دـهاوخ  نآ  نهو 

نیب زا  ناناملسم و  هرکیپ  هب  رارضا  نیا  اریز  تسین ، ضامغا  ندیـشخب و  لباق  شدوخ - ندب  هب  ناسنا  یئزج  رارـضا  فالخ  رب  يرارـضا -
. تسا بهذم  لصا  ندرب 

71 ءازهتسا … ص : ماسقا 

: مییوگیم عوضوم  یسررب  يارب 
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نآ فعض  رگناشن  بهذم و  یتسس  ببس  يدنخشیر  رخسمت و  ره  هک  تسین  روطنیا  ینعی  تسین ، نهو  کته و  اب  مزالم  هشیمه  ءازهتـسا 
. دشاب

هدش رّفنتم  دنکیم  هرخسمار  نآ  هک  يراک  نآ  زاادتبا  هدننک  ءازهتسا  هشیمه 
72 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

یکی نیسحتو  حیبقت  دیامنیم . رخسمت  ءازهتسا و  هب  عورش  سپـس  دنادیم ، تشزو  هدرک  حیبقت  ار  راک  نآ  حالطـصا  هبو  دیآیم  شدبو 
نآ یپ  رد  هدرک و  حـیبقت  ار  نآ  درک  هولج  تشز  دـمآ و  دـب  ناسنا  رظن  هب  يزیچ  یتقو  دـهدیم ، ماـجنا  ناـسنا  سفن  هک  تسیاـهراک  زا 

. دنکیم رخسمت 
: دوش ماجنا  ریز  تهج  هس  نیا  زا  یکی  هب  تسا  نکمم  يراک  نینچ 

اهناملسم خیرات  لوط  رد  هک  نیکرـشم  دننامه  دنهدیم ، ماجنا  گنهرفو  قالخا  بدا و  زا  رود  ياهناسنا  هک  تسردان  لطاب و  ءازهتـسا  - 1
: هدومرف نینچ  ناشلاح  فصو  رد  دنوادخ  دندرکیم ، هرخسم  ینید  ضئارف  ماجنا  رطاخ  هب  ار 

«1 « » َنوُرَخْسَت امَک  ْمُْکنِم  ُرَخْسَن  اَّنِإَف  اَّنِم  اوُرَخْسَت  ْنِإ  َلاق  ُْهنِم  اوُرِخَس  ِهِمْوَق  ْنِم  ٌأَلَم  ِْهیَلَع  َّرَم  امَّلُک  َو  َْکلُْفلا  ُعَنْصَی  َو  »
« ٌمیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ْمُْهنِم  ُهَّللا  َرِخَس  ْمُْهنِم  َنوُرَخْـسَیَف  ْمُهَدْهُج  اَّلِإ  َنوُدِجَی  َنیذَّلا ال  َو  ِتاقَدَّصلا  ِیف  َنینِمْؤُْملا  َنِم  َنیعِّوَّطُْملا  َنوُزِْملَی  َنیذَّلا  »

«2»
«3 « » ۀَمایِْقلا َمْوَی  ْمُهَقْوَف  اْوَقَّتا  َنیذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َنِم  َنوُرَخْسَی  َو  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  َنِّیُز  »

دیابن یئازهتـسا  نینچ  دوب . دـهاوخن  نهو  کته و  مزلتـسم  تسین و  یتساک  یجک و  زا  فشاـک  یناـسک  نینچ  رخـسمت  هک  تسا  یهیدـب 
نیرتکچوک

73 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
شنزرـس شنزرـس  داد . همادا  تسا  هدیدنـسپ  هک  یهار  نآ  هب  رتیدج  یتمه  رتخـسار و  یمزع  اب  دیاب  هکلب  دشاب ، هتـشاد  ناسنا  رد  يریثات 

چیه خیرات  لوط  رد  نینموم  هک  روط  نامه  تسا . نامیا  تّوق  تمالع  دوخ  نیا  هک  دیامن ، تسس  ریـسم  همادا  زا  ار  ناسنا  دیابن  ناگدننک 
. دندادیم همادا  ار  دوخ  ریسم  راوتسا  یهوک  ناسبو  دندرکیمن  گنهرف  زا  رود  ياهناسنا  نیا  ءازهتساو  رخسمت  هب  ییانتعا 

«1 « » ٍِمئال ُۀَمَول  هَّللا  ِیف  ُهُذُخَْأتال  : » هک تسا  نیا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  فاصوا  زا  یکی 
. تشادیمن زاب  ادخ  هار  زا  ار  وا  ناگدننک  شنزرس  شنزرس  ینعی 

هدیدنسپ ابیز و  رظنم  کی  زا  فرع و  کی  رد  هک  يراک  دوشیم ، یـشان  هاگدید  ود  فرع و  ود  فالتخا  زا  حیبقت  ءازهتـسا و  یهاگ  - 2
يانعم کـی  تمـالع  راعـش و  ناونع  هب  يرما  کـی  ياهعماـج  هقطنم و  ره  رد  دـیامنیم . هولج  دنـسپان  تشز و  رگید  فرع  رد  اـما  تسا 
يرگید هابتشا  یناعم  تمالع  نآ  زا  دنرادن ، ییانشآ  اهنآ  موسر  بادآ و  هعماج و  نآ  اب  هک  یناسک  تسا  نکمم  یلو  هتفرگ ، رارق  يالاو 

. دسرب ناشنهذ  هب 
رگا هکنآ  هچ  دشابیمن . صاخ  نییآ  هریعش و  نآ  نداد  ماجنا  زا  عنامو  تسین  بهذم  کته  نهو و  مزلتـسم  زین  یئازهتـسا  حیبقت و  نینچ 
یتّیلم ّتیوه و  اهنآ  يارب  رگید  دنهد ، ماجنا  دیآیم  ناششوخ  رگید  عماوج  ار  هچ  ره  هتشادن و  یتبالـص  چیه  دوخ  زا  ياهعماج  دشاب  انب 
دهاوخ ار  اـهنآ  تلاـصا  ياـج  یبـنجا  ّتیوه  و  دوریم ، نیب  زاو  هدـش  بوذ  نارگید  ّتیوه  رد  اـهنآ  ّتیوـه  هکلب  دـنام ، دـهاوخن  یقاـب 

. تفرگ
74 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

شوخ شوختسد  تسا ، شرع  توکلم و  اب  اهنآ  طابترا  زمر  و  تساهناسنا ، ینامسآ  ّتیوه  هدنرادهگن  هک  یهلا  رئاعش  دشاب  انب  رگا  لاح 
، دوش هتشاذگ  رانک  دنرادن  راک  نیا  تیعقاو  زا  یهاگآ  هک  اهنآ  ءازهتسا  رطاخ  هب  و  دوشیمالـسا ، گنهرف  اب  هناگیب  ياهفرع  دماین  دمآ و 
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. دوریم نیب  زا  اهنآ  ینید  ّتیوه  دش و  دهاوخ  هدیرب  نامسآ  اب  مدرم  طابترا  تروص  نیا  رد 
نینچ دوشیم . حـیبقت  رطاخ  نیا  هب  تسا و  حـیبق  تشز و  اعقاو  راک  نیا  ینعی  تسا ، یعقاو  تاهج  زا  یـشان  حـیبقت  ءازهتـسا و  یهاگ  - 3

. دشابیم بهذم  نهو  کته و  مزلتسم  هدوب و  رئاعش  زا  عنام  یحیبقت 
- تسا مسق  ود  نآ  زا  زین  اهرخـسمت  بلاغ  هک  رگید - مسق  ود  تسا و  رئاعـش  هدعاق  عنام  ءازهتـسا  رخـسمت و  زا  مسق  کی  اهنت  هجیتن : رد 

. تسین نآ  کته  بهذم و  نهو  مزلتسم  تشاد و  دهاوخن  هدعاق  نیا  زا  یتعنامم  چیه 
دشاب ياهریعش  هکنیا  هن  دش ، دهاوخ  عوضوم  ءافتنا  هب  یفتنم  هبلاسو  دربیم  نیب  زا  ار  رئاعش  تیهام  زین  موس  ینعم  هب  حیبقت  رخـسمت و  هکلب 

، دنکیم نید  هیلاع  یناعم  زا  یکی  رب  تلالد  هک  تسیا  هناشن  تمالع و  ینعم  هب  هریعـش  میتفگ  هکنانچ  اریز  دشابن ؛ زیاج  نآ  هب  لمع  یلو 
. دشاب دناوتیمن  نآ  رد  یتشز  حبق و  تهج  زگره  عوضوم  نیا  رب  ظّفحت  ابو 

74 یعامتجا … ص : لقع  رب  ءازهتسا  تناها و  ریثات  رطخ 

نیـسحت و ار  نسح  راک  نآ  كرد  زا  سپ  و  دنکیم ، كرد  ار  ءایـشا  یتاذ  حـبق  نسح و  لقع  سدـقم  رون  زا  يدـنمرهب  تکرب  هب  ناسنا 
دشاب یعقاو  حبق  نسح و  زا  یشان  رگا  حیبقت  نیسحت و  دیامنیم . حیبقت  ار  حیبق  راک 

75 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
. دوب دهاوخ  طوقس  بجوم  دشر و  زا  عنام  دشاب  یعقاو  ریغ  تاهج  زا  یشان  رگا  یلو  دوب ، دهاوخ  ناسنا  یلاعت  دشر و  ثعاب  قداص و 
هکلب دوب ، دـهاوخن  لقع  هب  دنتـسم  قداص و  نآ  حـیبقت  نیـسحت و  دـشابن  تشز  حـیبق و  ای  و  وکین ، نسح و  اعقاو  يراک  ات  رگید : ناـیب  هب 

. دوشیم وکین  ياهراک  كرت  تشز و  ياهراک  رد  عوقو  ببس  بذاک و  یحیبقت  نیسحت و  نینچ 
لوا و مسق  زا  تسا  نید  ءاقب  ببس  رئاعش و  وزج  هک  يرادازع  فلتخم  ياههنوگ  هب  تبسن  نارگید  ندرک  هرخسم  ءازهتسا و  رگا  نیاربانب 

درخ لقع و  زا  رود  راتفر  نینچ  تمدـخ  رد  یللملا  نیب  نوگانوگ  ياههناسر  یناهج و  یناسر  طاـبترا  لـئاسو  رگا  اـصوصخ  دـشاب ، مود 
دوشیم ببـس  و  هدرک ، هابتـشا  ّوج  کی  راتفرگ  ار  نانموم  اهناملـسم و  مک  مک  دریگ ، تروص  هنیمز  نیا  رد  ياهدرتسگ  تاـغیلبت  و  دـشاب ،

هک تسا  یتلاـح  نیرتدـب  یتلاـح  نینچ  دـننادب . وکین  تسا  تشز  عقاو  رد  هک  يزیچ  دـنرادنپب و  تشز  تسا  وکین  عـقاو  رد  هک  ار  يزیچ 
هکنیا ینعی  دـناهداد  رادـشه  نآ  عوقو  هب  تبـسن  يددـعتم  تاـیاور  رد  هک  تسا  ناـمه  نیا  دوش ، نآ  راـتفرگ  هعماـج  کـی  تسا  نکمم 

. دوش فورعم  رکنم و  رکنم و  فورعم 
رگید وـکین  فورعم و  ار ، رکنم  تشز و  راـک  و  دـننادب ، دـب  تـشز و  رکنم و  ار ، نـسح  فورعم و  بوـخ و  راـک  ياهعماـج  دارفا  یتـقو 

هب اهیتشز  يوس  هب  ناباتـش  اهنآ  هکلب  تسین ، يزیچ  چیه  هب  زاین  اهنآ  ندرب  نیب  زا  يارب  دنرادن و  يدـبا  تکاله  رد  طوقـس  اب  ياهلـصاف 
. دنودیم اهیبوخ  مان 

76 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
: دومرف نینموملاریما  هک  تسا  لقع  تراسا  تلاح  یتلاح  نینچ 

«1 «. » ریِمَأ يَوَه  َتَْحت  ٍریِسَأ  ٍلْقَع  ْنِم  ْمَک  »
« دناهدش ریسا  سفن  ياوه  قوی  ریز  هک  ییاهلقع  رایسب  هچ  »

، دنیبیم تشز  ار  ابیز  و  ابیز ، ار  تشز  هدش و  تراسا  راتفرگ  هک  تسین  يدرف  لقع  نیا  یتلاح  نینچ  رد  هک  تسا  نآ  رتدـیدش  تبیـصم 
، يرشب عماوج  لقع  یتقو  دشابیم . ریـسا  یماهوا  نینچ  لاگنچ  رد  هک  تسا  یناسنا  هعماج  لقع  یعامتجا و  لقع  یعمج و  لقع  نیا  هکلب 

اهيدب مسا  هب  اهیکین  زا  و  هدش ، ناباتش  اهیکین  مسا  هب  اهیتشز  يوس  هب  تیرشب  تفرگ ، رارق  یتیعضو  نینچ  رد  رشب  یعومجم  لقع  و 
. تسا هدش  هدرمش  نامزلا  رخآ  ياههناشن  زا  هک  دتفایم  قافتا  یتلاح  نامه  ًاقیقد  دنوشیم ، نازیرگ 
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: دندومرف ترضح  نآ  هک  دندرک  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
؟ ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َِکلَذ  ُنوُکَی  َو  َُهل : َلیِقَف  ِرَْکنُْملا ؟ ِنَع  اْوَْهنَت  َْمل  َو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُُرمْأـَت  َْمل  َو  ْمُُکباَبَـش  َقَسَف  َو  ْمُکُؤاَِـسن  ْتَدَـسَف  اَذِإ  ْمُِکب  َْفیَک  »
ٌّرَش َو  ْمَعَن ، َلاَق : َِکلَذ ؟ ُنوُکَی  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َُهل : َلیِقَف  ِفوُْرعَْملا ؟ ِنَع  ُْمْتیَهَن  َو  ِرَْکنُْملِاب  ُْمتْرَمَأ  اَذِإ  ْمُِکب  َْفیَک  َِکلَذ . ْنِم  ٌّرَـش  َو  ْمَعَن ، َلاَقَف :

«2 « »؟ ًافوُْرعَم َرَْکنُْملا  َو  ًارَْکنُم  َفوُْرعَْملا  ُُمْتیَأَر  اَذِإ  ْمُِکب  َْفیَک  َِکلَذ . ْنِم 
امش ياهنز  هک  يراگزور  رد  امش  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  »

77 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
یتیعـضو نینچ  ایآ  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ  دینک ؟ كرت  ار  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  امـشو  دنوش  راکهانگ  ناتناناوجو  هدش  دساف 

هتفگ دینک ؟ فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  هک  ینامز  امـش  لاح  تسا  هنوگچ  دش . دـهاوخ  نیا  زا  رتدـب  هلب ، دومرف : دـمآ ؟ دـهاوخ  شیپ 
»؟ دینیبب بوخ  ار  دب  و  دب ، ار  بوخ  هک  ینامز  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  دوشیم . زین  نیا  زا  رتدب  يرآ ، دومرف : دش ؟ دهاوخ  نینچ  ایآ  دش :

بوخ و ياـهراک  زا  يرایـسب  مینکیم ، هدـهاشم  یمالـسا  عماوج  رد  اـصوصخ  يرـشب  عـماوج  رد  هزورما  ار  ییوگـشیپ  نیا  زا  ياـههنومن 
هدـمآ رد  زیمآ  رفنت  تشز و  ییاـهراک  تروص  هب  یمالـسا  هعماـج  رد  دربیم ، نآ  یبوـخ  یکین و  هب  یپ  یناـسنا  ره  لـقع  هک  هدیدنـسپ 

. هدیدنسپ ابیز و  ییاهراک  تروص  هب  یمالسا  هعماج  رد  دنسپان  تشز و  ياهراک  زا  رایسب  و  تسا ،

77 رئاعش … ص : فلتخم  ياههریاد 

یصاخ نابطاخم  يرس  کی  يراعش  هریعش و  ره  هک  تسا  نیا  داد  رارق  هجوت  دروم  رئاعش  هدعاق  رد  دیاب  هک  یمهم  رایسب  تاهج  زا  یکی 
دهاوخ اهنآ  رب  ار  دوخ  يوکین  بوخ و  راثآ  یهاگآ  ملع و  نینچ  رثا  رد  و  دنتـسه ، دـناسریم  هک  ییاـنعم  نآ و  عضو  زا  هاـگآ  هک  دراد 

. یعمج لقع  فارحنا  زا  يریگولج  ینید ، ّتیوه  تابث  هعماج ، حالصا  لیبق  زا  يراثآ  تشاذگ .
دهاوخ یسوکعم  تارثا  اسب  هچ  دوش  ماجنا  دنتـسین  نآ  یعقاو  بطاخم  هک  نارگید  يارب  دور و  رتارف  دوخ  هریاد  زا  هریعـش  نیمه  رگا  اما 

. تشاد
فیط کی  اهنآ  بطاخم  دراد و  یمومع  هبنج  ینید  رئاعش  زا  یخرب 

78 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
. تسا هدش  عضو  نایدا  اهتلم و  یمامت  توعد  نید و  رشن  غیلبت و  يارب  هکلب  دنتسین ، یصاخ 

هعیش و زا  معا  اهناملـسم - هب  اهنت  نآ  هدیاف  هدش و  لعج  اهناملـسم  لخاد  رد  یمالـسا  گنهرف  ّتیوه و  ظح  يارب  رئاعـش  زا  رگید  یخرب 
. دسریم ینس -

راکفا بوسر  عنام  هدش و  اهنآ  یعیـش  یئالو و  ّتیوه  ظفح  ببـس  ات  تسا  هدش  عضو  ینامیا  یعیـش و  هعماج  يارب  اهنت  رئاعـش  موس  عون 
. دوش اهنآ  نیب  رد  فرحنم 

هریعـش نیا  ایآ  دید  دیاب  درک ، هئارا  ار  وا  اب  بسانم  هریعـش  یبطاخم  ره  يارب  تشاذگ و  قرف  ماسقا  نیا  نیب  دیاب  هک : تسا  نیا  مهم  هتکن 
عیرشت زا  ضرغ  ضقن  رئاعش  نیا  ییاجباج  « 1 . » ینامیا ياهطیحم  ای  یمالسا و  ياهطیحم  يارب  ای  هدش  عضو  یمالسا  ریغ  ياهطیحم  يارب 

ام همئا  هک  هدش  دراو  رتاوتم  هکلب  ضیفتسم  تایاور  رد  هک  تسا  یلک  مکح  دراوم  زا  یکی  بلطم  نیا  دوشیم . نید  رشن  زا  عنام  رئاعش و 
نینچ رد  هک  دـینکن ، لیمحت  وا  رب  یـسک  تقاط  قوف  دیـشاب و  هتـشاد  نتفریذـپ  عقوت  وا  زا  یـسک  ره  ینامیا  هجرد  هزادـنا  هب  دـناهدومرف :

«2 . » دیتسه اهنآ  بیذکت  نیا  لوئسم  امش  درک و  دنهاوخ  راکنا  بیذکت و  اهنآ  یتروص 
رایـسب دراذـگیم و  طیحم  نیا  رب  یمهم  رایـسب  تاریثات  هک  هدـش  عضو  یعیـش  ياهطیحم  يارب  ادـخ  نانمـشد  نعل  هریعـش  هنومن  باـب  زا 

بولطم
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79 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
رد مالسا  نید  رشن  ادخ و  هار  هب  ناناملسم  ریغ  توعد  دش . دهاوخ  رفنت  ببس  یعیش  ریغ  ياهطیحم  رد  هریعش  نیمه  زا  هدافتـسا  اما  تسا .

لیلد نیا  اما  دراد . ّتیباذـج  ناشیارب  تساهنآ و  دنـسپ  دروم  هک  دـشاب  ییاهـشور  اههویـش و  زا  هدافتـسا  اب  دـیاب  یمالـسا  ریغ  ياـهطیحم 
هدافتسا اههویش  نامه  زا  دیاب  طقف  زین  ناناملسم  ینامسآ  نایک  ّتیوه و  ظفح  يارب  یمالسا و  ياهطیحم  رد  نید  رـشن  يارب  هک  دوشیمن 

. درک
ظفح ببس  و  تسا ، هتفهن  ینید  يالاب  رایسب  یناعم  نآ  نمض  رد  هک  تسا  مالـسا  سدقم  نید  ياهراعـش  زا  یکی  جح  کسانم  کشیب 
يارب یهلا  هریعـش  نیا  تاـکرب  راـثآ و  تسا . نداـهن  بوبحم  لـباقم  رد  میلـست  رـس  دوبعم و  اـب  طاـبترا  زار  ناناملـسم و  یتوکلم  ّتیوه 

. تسین راکنا  لباق  ناناملسم 
اب یتـیعمج  درادـن  ینعم  اـهنآ  يارب  تـسا ؛ زیمآ  رفنت  هدوـهیب و  تـشز و  یمالـسا  ریغ  ياـهطیحم  زا  یخرب  يارب  یهلا  هریعـش  نـیمه  اـما 

یگنس هناخ  کی  درگ  رب  دیفس  هچراپ  ود  اب  اهنت  دنروآ و  رد  ار  ناشیاهـسابل  یمامت  دنوش ، عمج  یکاخ  هرک  فارطا  زا  ناوارف  ياهتقـشم 
لمحت هک  تیعمج  لیـس  نآ  رد  مه  نآ  دنیامن ، هلوره  یـصاخ  ناکم  رد  دننک و  دمآ  تفر و  راب  تفه  هوک  ود  نیب  نآ  زا  سپ  دندرگب ،

دـنورب و رگید  نابایب  هب  نابایب  نیا  زا  دـعب  دـنوش ، عمج  یناـبایب  رد  یگمه  یـصاخ  ناـمز  رد  سپـس  دـیامنیم . راوشد  یـسب  اـهنآ  راـشف 
زور و دنچ  ار  راک  نیا  و  دننک ، گنس  ناراب  يادف  ار  ياهدع  ناج  رس و  اتسار  نیا  رد  دننزب و  گنس  راب  تفه  یگنس  نوتس  هب  روطنیمه ،
ار نآ  دنشاب و  هتشاد  ناشتشوگ  هب  يزاین  هکنآیب  دنربب  رس  رتش  دنفـسوگ و  واگ و  اهنویلیم  دنـشارتب و  رـس  دنیامن ، رارکت  هلحرم  دنچ  رد 

یلوبق هناشن 
80 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

رّفنت تشز و  هدوهیب و  تسین  هاـگآ  یهلا  گرزب  کـسانم  نیا  زار  زمر و  زا  هک  یناملـسم  ریغ  يارب  اـهراک  نیا  یماـمت  دـننادب . ناـشجح 
ار نآ  بهذم  نهو  هناهب  هب  و  تسـش ، نآ  زا  تسد  دـیاب  دـننادیمن  ار  یهلا  میظع  کسانم  نیا  رارـسا  اهنآ  هکنیا  رطاخ  هب  ایآ  اما  تساز .

؟ تشاذگ رانک 
: دیامرفیم دنوادخ  تهج  نیمه  هب  ینوریب ، طیحم  هن  تسا  ناناملسم  یلخاد  طیحم  هب  طوبرم  رئاعش  نیا  هریاد  هک  تسا  نیا  هتکن  مامت 

«1 « » هَّللا ِِرئاعَش  ْنِم  ْمَُکل  اهاْنلَعَج  َنُْدْبلا  َو  »
نوریب هن  تسا  ناناملسم  لخاد  هب  دودحم  هریعش  نیا  هدودحم  نارگید ؛ يارب  هن  میداد  رارق  ادخ  رئاعـش  زا  امـش  يارب  ار  ینابرق  ام  ینعی  . 

لقع حطس  رد  هک  تسج  هرهب  ییاههویش  زا  دیاب  هکلب  دوشیمن  هدافتسا  جح  هریعش  زا  مالسا  هب  ناناملسم  ریغ  توعد  يارب  هاگچیه  اهنآ .
«2 . » دشاب هتشاد  ّتیلوبقمو  هدوب  اهنآ  درخ  و 

82 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
دوخ بوخ  رایسب  رثا  زین  طیحم  نامه  رد  تسا و  نانموم  ناناملسم و  لخاد  هب  دودحم  ینید  رئاعش  زا  يرایـسب  هریاد  هک  دش  نشور  یتقو 
اهنآ الـصا  اریز  تسـش ، تسد  نآ  زا  تسا  رئاعـش  نیا  حیحـص  كرد  مدع  زا  یـشان  هک  نارگید  ءازهتـسا  رطاخ  هب  دـیابن  دراذـگیم ، ار 

چوپ و رایـسب  ام  يارب  هک  دوخ - یلخاد  ياهنییآ  زا  تسد  اهنآ  هک  روطنامه  تسا . هدـشن  عضو  اهنآ  يارب  رئاعـش  نیا  دنتـسین و  بطاـخم 
. دنرادیمن رب  دسریم - رظن  هب  هدوهیب 

هتفیرف ار  اهنآو  هدوب  اهنآ  كرد  مهف و  دـح  رد  هک  ییاههویـش  تسج ، هرهب  يرگید  ياههویـش  زا  دـیاب  نامیا  هب  اـهنآ  توعد  يارب  يرآ 
ءادا دهع ، هب  يافو  دـننام  دـنکیم  دوخ  بوذـجم  ار  اهلد  هک  یمالـسا  هیلاع  يدابمو  هنـسح  قالخا  رب  زیکرت  دـننام  دـیامن ؛ یهلا  نییآ  نیا 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دناهداد . روتسد  ام  ناماما  هک  روطنامه  ییوگتسار ، یئورشوخ و  تناما ،
«1 «. » َعَرَْولا َو  َقْدِّصلاَو  َداَِهتْجالا  ُمُْکنِم  اْوَرَِیل  ْمُِکتَنِْسلَأ  ِْریَِغب  ِساَّنلا  َةاَعُد  اُونوُک  »
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« دیتسه وگتسارو  ناهانگ  زا  يرودو  ادخ  هار  رد  يدج  شالت  لها  امش  هک  دننیبب  ات  دینک  توعد  ناتنابز  ریغ  اب  ار  نامدرم  »
ماحش دیز  مان  هب  ناشباحصا  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  مشش  ماما  رگید  ياج  رد 

83 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
: دننکیم شرافس  نینچ 

ِقْدِـص َو  ِهَّلل  ِداَِهتْجِالا  َو  ْمُِکنیِد  ِیف  ِعَرَْولا  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ْمُکیِـصوُأ  َو  َماَـلَّسلا  َِیلْوَِقب  ُذُـخْأَی  َو  ْمُْهنِم  ِینُعیُِطی  ُهَّنَأ  يََرت  ْنَم  یَلَع  ْأَْرقا  »
َْوأ ًاَّرب  اَْهیَلَع  ْمُکَنَمَْتئا  ِنَم  َیلِإ  َۀَناَمَْألا  اوُّدَأ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ٌدَّمَُحم  َءاَج  اَذَِـهبَف  ِراَوِْجلا  ِنْسُح  َو  ِدوُجُّسلا  ِلوُط  َو  ِۀـَناَمَْألا  ِءاَدَأ  َو  ِثیِدَْـحلا 

اوُّدَأَو ْمُهاَضْرَم  اوُدوُع  َو  ْمُهَِزئاَنَج  اوُدَهْـشا  َو  ْمُکَِرئاَشَع  اُولِـص  ِطَیْخِْملا  َو  ِْطیَْخلا  ِءاَدَِأب  ُُرمْأَی  َناَک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإَف  ًارِجاَف 
َو َِکلَذ  ِینُّرُـسَیَف  ٌّيِرَفْعَج  اَذَه  َلِیق  ِساَّنلا  َعَم  ُهُُقلُخ  َنُسَح  َو  َۀـَناَمَْألا  يَّدَأ  َو  َثیِدَْـحلا  َقَدَـص  َو  ِِهنیِد  ِیف  َِعرَو  اَذِإ  ْمُْکنِم  َلُجَّرلا  َّنِإَف  ْمُهَقوُقُح 

ِینَثَّدََـحل ِهَّللا  َوَف  ٍرَفْعَج  َُبدَأ  اَذَـه  َلِیقَو  ُهُراَعَو  ُهُؤاََلب  َّیَلَع  َلَخَد  َِکلَذ  ِْریَغ  یَلَع  َناَک  اَذِإ  َو  ٍرَفْعَج  َُبدَأ  اَذَـه  َلِیق  َو  ُروُرُّسلا  ُْهنِم  َّیَلَع  ُلُخْدَـی 
ْمُهَقَدْصَأَو ِقوُقُْحِلل  ْمُهاَْضقَأَو  ِۀـَناَمَْأِلل  ْمُهاَدآ  اَهَْنیَز  ُنوُکَیَف  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِۀَعیِـش  ْنِم  ِۀَـلِیبَْقلا  ِیف  ُنوُکَی  َناَک  َلُجَّرلا  َّنَأ  مالـسلا  هیلع  ِیبَأ 

«1 «. » ِثیِدَْحِلل اَُنقَدْصَأ  َو  ِۀَناَمَْأِلل  اَناَدَآل  ُهَّنِإ  ٍناَُلف  ُْلثِم  ْنَم  ُلوُقَتَف  ُْهنَع  ُةَریِشَْعلا  ُلَأُْست  ْمُهُِعئاَدَو  َو  ْمُهاَیاَصَو  ِْهَیلِإ  ِثیِدَْحِلل 
هب ار  امش  نم  ناسرب ، ارم  مالس  دنکیم  يوریپ  نم  نانخس  زا  دهدیم و  نم  فرح  هب  شوگ  ینکیم  نامگ  هک  یسک  ره  هب  »

84 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
شوخو ینالوط  ياههدجـسو  تناـما  ءاداو  ییوگتـسارو  ادـخ  يارب  يدـج  شـالتو  ناـتنید ، رد  ناـهانگ  زا  يرودو  ادـخ  يوقت  تیاـعر 

هب ار  شتناما  تشاذگ  امش  دزن  یتناما  درک و  دامتعا  امـش  هب  هک  ره  تسا . هدروآ  ار  ینییآ  نینچ  ربمایپ  هک  منکیم ، شرافـس  یگیاسمه 
امـش دزن  تناما  هب  یـسک  رگا  ار  ینزوسو  خـن  دومرفیم  ادـخ  لوسر  هنیآ  ره  دـشاب ، يدـب  ناـسنا  اـی  بوخ  ناـسنا  وا  هچ  دـینادرگ  رب  وا 
دینک تداـیع  ناشیاهـضیرم  زاو  دـیورب  اـهنآ  هزاـنج  عییـشت  هب  دیـسرب ، اـهنآ  داد  هب  هدرک و  یکین  ناـتموق  هب  دـینادرگرب . وا  هـب  تشاذـگ 

دـشاب بوخ  مدرم  اب  شقالخا  دـشاب ، رادـتناماو  وگتـسار  هدوب ، راکزیهرپ  شنید  رد  امـش  زا  یکی  رگا  دـیزادرپب . اـهنآ  هب  ار  ناـشقوقحو 
الب دـشابن  روـط  نیا  رگا  یلو  تسا . رفعج  تیبرت  نیا  دوـشیم  هتفگ  موـشیم ، دونـشوخ  وا  رطاـخ  هب  نمو  تسا  يرفعج  نـیا  دـنیوگیم 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  هک  درک : لـقن  میارب  مردـپ  مسق  ادـخ  هب  تسا . رفعج  تیبرت  نیا  دـنیوگیمو  دوـب  دـهاوخ  نـم  رب  شراـعو 
رتوگتـسار همه  زاو  دـندرکیم  ار  مدرم  قوقح  تاـعارم  رتشیب  همه  زاو  رترادـتناما  همه  زا  هدوب ، هلیبق  نآ  تنیز  هیاـم  دـندوب  هک  ياهلیبـق 

لها زا  یتقو  دندرپسیم . وا  هبار  دوخ  ياهتناما  و  دندرکیم ، وا  هب  ار  دوخ  ياهشرافـس  دندادیم و  رارق  دوخ  یـصو  ار  وا  همه  دندوب ،
«. تسا رتوگتسار  رترادتناما و  ام  همه  زا  وا  هک  یتسار  هب  تسا  ینالف  دننام  یسک  هچ  دنتفگیم : يدرکیم  لاوس  هلیبق 

رئاعش ياههریاد  طلخ  زا  یشان  دوشیم  نارگید  ءازهتسا  ببـس  دیآیم و  شیپ  رئاعـش  يارب  هک  یتالکـشم  زا  يرایـسب  هکنآ : نخـس  هاتوک 
دیاب تسا ،

85 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
یگنهرف و روما  رد  هک  یناـسک  و  ناحادـم ، ناگدـنیوگ ، ناـبیدا ، نارعاـش ، دـننام  فلتخم  نوـنف  موـلع و  رد  ناسانـشراک  ناصـصختم و 

بذج يارب  يرازبا  هچ  زا  دنتـسه و  یناسک  هچ  يا  هریعـش  عون  ره  بطاخم  هک  دننک  یـسررب  تقد  اب  دنراک  ردنا  تسد  یبهذم  سلاجم 
هک نید ، زا  جراخ  ییاهزیچ  هدننک  وگزاب  هکنیا  هن  دـشاب  نید  ملاعم  هدـننک  وگزاب  اهنت  رازبا  نآ  هکنیا  طرـش  هب  تسج . هرهب  ناوتیم  اهنآ 

. تسا نید  یعقاو  تباث و  یناعم  زا  یکی  رب  لاد  هدننک و  وگزاب  هک  یسح  تمالع  ینعی  تسا ؛ نیمه  زین  هریعش  نکر 

85 ینامیا … ص : رئاعش  میظعت  ورگ  رد  نانموم  یلخاد  تّیوه  ظفح 

یتوکلم یهلا و  ّتیوه  ظفح  تیوقت و  نآ  زا  فدـه  و  تسا ، هدـش  لعج  نانموم  ای  ناناملـسم  یلخاد  ياـهطیحم  يارب  ینید  رئاعـش  رثکا 
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. دنامب ظوفحم  اهنآ  یمالسا  ینامیا و  تلاصا  دنوشن و  بوذ  نارگید  رد  ات  تساهنآ ،
یناـمیا ریغ  یمالـسا و  ریغ  ياـهطیحم  رد  هک  یناـسک  دـننام  دـناهتفرگ  هلـصاف  رئاعـش  نیا  زا  یتدـم  هک  یناـسک  مینیبیم  تهج  نیمه  هب 
بارحم دجسم و  هن  دروخیم و  ناششوگ  هب  ادخ  زا  یمـسا  هن  دننیبیم ، تعامج  زامن  هن  دنونـشیم و  ناذا  يادص  هن  هک  دننکیم ؛ یگدنز 

دننیبیم و ار  نامولظم  دیـس  يازع  همیخ  لعـشم و  مچرپ و  ملع و  هن  دنوریم و  هضور  سلجم  هن  دننیبیم ، ار  یمالـسا  رهاظم  زا  يرهظم  و 
ياون هن  لیمک و  توص  هن  دونـشیم ، ار  راطفا  رحـس و  تاجانم  اعد و  يادـص  هن  دـننیبیم و  ناضمر  هام  هن  دنونـشیم ، ار  هضور  يادـص  هن 
رگید رد  هتفر و  نیب  زا  ناشینامسآ  یتوکلم و  ینید و  ّتیوه  دریمیم و  اهنآ  یمالسا  ینامیا و  حور  مارآ  مارآ  دسریم ؛ ناششوگ  هب  هبدن 

. دنهدیم تسد  زا  ار  دوخ  ینید  تلاصا  هدش و  بوذ  اهّتیوه 
86 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

نآ هب  تناها  هدرک و  نآ  میظعت  هب  رما  هکلب  هدومنن  افتکا  نآ  هماقا  هب  اهنت  هدش و  لئاق  ياهژیو  تیمها  رئاعـش  يارب  مالـسا  نید  ور  نیا  زا 
ینید میلاعت  ریاس  ات  دـنامیمن  یقاب  ینامیا  هیحور  دـشابن  رگا  تسا و  رئاعـش  رب  ینتبم  نید  مامت  نوچ  تسا ، هدرمـش  یندوشخبان  هانگ  ار 

. دشاب هتشاد  دربراک 

86 ص : بهذم … ؟ يدوبان  ای  بهذم  نهو 

راب هعجاف  كانرطخ و  ردقچ  نایعیش  ریغ  ای  ناناملسم و  ریغ  ياهدماین  دمآ و  شوخ  و  اهگنهرف ، زا  یعیـش  عماوج  يریذپ  ریثات  دش  مولعم 
ياهگنهرف ریاس  رد  اهنآ  یـشرع  گنهرف  ندـش  بوذ  توکلم و  اب  طابترا  عطق  ینامیا و  ّتیوه  نداد  تسد  زا  ياـنعم  هب  نیا  اریز  تسا ،

هک دـش  یتسردان  شنیب  نینچ  شوخ  تسد  یعامتجا  یعمج و  لـقع  نارگید - هدرتسگ  تاـغیلبت  رثا  رد  یتقو - یفرط  زا  و  تسا . یـشرف 
راجنه هب  راجنهان  راجنهان و  هب  راجنه  ینعی  دـمآ ؛ دـهاوخ  شیپ  هعماج  کـی  يارب  تلاـح  نیرتدـب  تسناد  بوخ  ار  دـب  و  دـب ، ار  بوخ 

. دوشیم لیدبت 
نامسآ اب  اهنآ  طابترا  تفر و  نیب  زا  هیحور  نیا  یتقو  و  تسا ، هعماج  مدرم  ینامیا  هیحور  نتفر  نیب  زا  ینعم  هب  یهلا  رئاعـش  نتفر  نیب  زا 

هن داعم ، هن  تماما و  هن  توبن و  هن  لدع و  هن  دیحوت و  هن  دوب ؛ دهاوخن  رثوم  دیفم و  اهنآ  يارب  ینید  میلاعت  زا  کی  چیه  رگید  دـش  هدـیرب 
ینعی تفرگ  دـهاوخ  دوخ  هب  ار  تیلهاج  نامز  تلاح  ياهعماـج  نینچ  رگید . زیچ  چـیه  هن  و  بقاـنم ، مراـکم و  هن  قـالخا و  هن  ماـکحا و 

. نآ زا  رت  تسپ  هکلب  یناویح و  شّحوت  رد  نتفر  ورف  ناربمایپ و  میلاعت  زا  مدرم  تسد  ندش  هدیرب 
87 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

یتسرپ ناطیش  رد  هاگ  هک  ناشورف - هلیحو  نازاب  هدبعـشو  نارگوداجو  تامهوتو  ناضاترمو  نانهاک  تافارخ  ماد  راتفرگ  ياهعماج  نینچ 
ماد رد  اهنآ  تراساو  یناطیش  تافارخ  يوسو  تمس  هب  تیرشب  موجه  دش . دهاوخ  دننکیم ،- هولج  رگید  سابل  رد  هاگو  دنوشیم  عمج 

یهلا فراعم  لالز  ناشوج و  همشچرس  زا  اهنآ  حور  ندوب  یهت  لولعم  یبرغ ،- گنهرف  رد  ًاصوصخ  رضاح - رـصع  رد  یلهاج  تامهوت 
نیمه طّسوت  طابترا  نیا  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ناینامسآو  نامـسآ  نایـشرعو ، شرع  نایتوکلمو ، توکلم  اب  طابترا  عطق  رثا  رد  هک  تسا 

نهو هناهب  هب  رئاعـش  زا  یخرب  ندرک  گـنر  مک  ور  نیا  زا  دوشیم . ماـجنا  تسا  ینیـسح  رئاعـش  اـهنآ  سأر  رد  هک  ینید  رهاـظمو  رئاـعش 
. تسا بهذم  لصا  ندرک  دوبان  تقیقح  رد  بهذم 

ياهباتک نیرتمهم  هک  لقع  دض  تامهوت  تافارخ و  ماد  رد  ناناملـسم - ریغو  یمالـسا  بهاذـم  ریاس  زا  معا  نایعیـش - ریغ  ندـش  راتفرگ 
هک نامز  ماما  مدرم و  نایم  طاـبترا  هقلح  رئاعـش  نیا  تساـهنآ ، ناـیم  رد  ینیـسح  رئاعـش  نیمه  ندوبن  تهج  هب  تساـهنآ ، زا  رپ  نایـشنید 

طبترم اهنآ  اب  نایناطیشو  ناطیـش  ًارهق  دنتفرگ  هلـصاف  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  دش و  هدیرب  طابترا  نیا  یتقو  دشابیم ، تسا  نید  ظفاح 
. دنهدیم اهنآ  دروخ  هب  رون  مان  هب  ار  ناشیاهیکیراتو  دش  دنهاوخ 
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! یتافارخ هچو  یتامهوت  هچ 
ار تخرد  تشپ  ناسناو  هدوب  تخرد  زا  رتهاتوک  شدق  هک  دناهدومن  نادانو  لهاجو  رادقمیبو  تسپ  يزجاع  ناسب  ار  رداق  یح  يادخ 

88 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
شرع شینیگنـس  زا  هتـسشن و  شـشرع  رب  « 3 ، » دریگیم یتشک  شربـمغیپ  اـب  هاـگ  « 2 ! » دـنکیم هابتـشا  ار  اـههناخ  سردآ  « 1 ، » دنیبیمن

زا « 5 ! » دننییم ار  وا  ياپ  قاس  مدرمو  دربیم  ورف  منهج  رد  ار  شیاپ  دـیآیم ! دورف  هبعک  ماب  رب  هدـش و  شرطاق  رب  راوس  هاگ  « 4 ! » دلانیم
! دوشیم هدازو  دیازیم  « 6 ! » دوشیم نامیشپ  دوخ  رادرک 

«9 ! » ددزدیم ادـخ  زا  ار  تّوبن  بیرف  گنرین و  اب  هاـگو  « 8 ، » دزاسیم هناختبو  دتـسرپیم  تب  « 7 ، » دـیوگیم رفک  یهاگ  زین  شروآ  مایپ 
تـسا رود  هب  یناسنا  بادآ  زا  ردقنآ  « 10 ! » هتفرگ يزاب  هب  ار  وا  ناطیـش  ای  هدش  لزان  وا  رب  لیئربج  ایآ  دـنادیمن  هک  تسا  لهاج  ردـقنآ 

نارگید يولج  هک 
89 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

«1 ! » دراد مرش  نآ  ماجنا  زا  یناسنا  ره  هک  دنکیم  ییاهراک 
ناشتـسوپو تشوگ  اب  ادـخ  ات  دـنروخب  ار  يرگید  گنر  زمرق  هدام  ای  نوخ  هب  هتـشغآ  نان  دـیاب  رتهدوهیبو ؛ رتچوپ  مه  ناشبادآو  ماـکحا 

نینچ رگا  هک  دـنربب  ناـمرف  يرگمتـسو  وگروز  مکاـح  ره  زا  ارچو  نوچیب  هکنیا  اـیو  « 2 ! » دـنوش ادـخ  دـنزرف  هار  نیا  زاو  دوش  طولخم 
ناشیادـخ تروص  هب  ادابم  هلبق ، تمـس  هب  هن  دـنزادنیب  ناـشیاپ  ریز  هب  ار  ناـشناهد  بآ  دـیاب  زاـمن  رد  « 3 ! » دـناهتفر نوریب  نید  زا  دـننکن 

اب ار  اهنآ  طابترا  راک  نیا  اریز  دنـشکب  ار  وا  دـنراد  قح  دـش  در  رگا  دوش ، در  اـهنآ  يولج  زا  زاـمن  ماـگنه  درادـن  قح  یـسک  « 4 ! » دزیرب
«5 ! » دنکیم عطق  هتسشن - ناشلباقم  رد  هک  تسا  یتب  نامه  ناشیادخ -

ناشنهذ رد  مکحمو  راوتـسا  یملع  بلاطم  ناونع  هبو  هدرک ، خوسر  نارگید  ياههشیدنا  راکفا و  رد  هک  اهنیا  دننام  اهدـصو  تافارخ  نیا 
اج

90 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
رئاعـش رد  لاصتا  نیا  زمر  هک  تسا  ینابر  تفالخ  یهلا و  تماما  هتـشر  زا  اهنآ  ندش  ادج  لولعم  یگمه  دناهدش ، دـقتعم  نآ  هبو  هتفرگ ،

. تسا هتفهن  ینیسح 
رد ار  نآو  هدش  نید  فیعضت  ببس  رئاعش  ندرب  نیب  زاو  تسا ، نید  هعومجم  یمامت  ءاقب  ببـسو  نید  نیکر  نکر  رئاعـش  رطاخ  نیمه  هب 
رد رگا  دـنکیم . تیوقت  ار  یتـسرپ  ناطیـشو  یتـسرپ  اـیندو  يداـمو  یگدوهیب  ياـههار  ضوع  رد  و  دـهدیم ، رارق  يدوباـنو  لاوز  رطخ 

هقطنم نآ  یلاها  يارب  رگید  نآ ، ریغ  يرـصب و  ای  یعمـس  رهاظم  زا  معا  دورب  نیب  زا  ینامیا  یمالـسا و  سوسحم  رهاـظم  یماـمت  یطیحم 
. دش دهاوخ  عطق  یلک  هب  نامسآ  اب  اهنآ  طابتراو  دنام  دهاوخن  یقاب  ینید 

گنج نالعااهنآ  هب  نیملـسم  مکاح  دیاب  دوشن  دنلب  اههنذأم  زا  ناذا  يادـص  يرهـش  رد  رگا  هک  هدـش  لقن  یئاهب  خیـش  زا  رطاخ  نیمه  هب 
. تسا بهذمو  نید  اب  رهش  نیا  مدرم  طابترا  زمر  نیا  اریز  دنک ،

90 سفن … ص : هب  رارضا  - 6

هراشا

سفن هب  ندناسر  ررض  مزلتسم  اههویش  نیا  هک : تسا  نیا  دننکیم  دراو  يرادازع  ياههنوگ  زا  یخرب  هب  هاگ  هک  یتالاکشا  زا  رگید  یکی 
ناونع هب  اما  دـشاب  لـالح  یلوا  ناونع  هب  اـهنیا  دـنچ  ره  نیارباـنب  هدوب ، مارح  دـشاب - هب  ینتعمو  مهم  ررـض  رگا  سفن - هب  رارـضا  تسا و 
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. دوب دهاوخ  مارح  يوناث 
. دوشب دنکیم  لمحت  یتلیضف  هار  رد  ناسنا  هک  يررض  لماش  دناوتیمن  سفن  هب  رارـضا  تمرح  ّهلدا  مییوگیم : لاکـشا  نیا  هب  خساپ  رد 

يارب یلو  تسا  یلوصا  یهقف و  طوسبم  ثحب  دنمزاین  بلطم  نیا  حیضوت 
91 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

. مینکیم هراشا  بلطم  هس  هب  ثحب  لیمکت 

91 لئاضف … ص : بسک  ریسم  رد  ررض  لّمحت  تسخن : بلطم 

ناونع چیه  هبو  دراد  فارصنا  يررض  نینچ  لومش  زا  تکاله  رد  ءاقلا  تمرح  ای  سفن و  لتق  تمرح  دننام  سفن ، هب  رارـضا  تمرح  ّهلدا 
ّهلدا دروم  يررض  نینچ  دوشب  يررض  لمحتم  ناسنا  تسا  هدیدنسپو  حجار  اعرش  هک  يزیچ  هب  ندیـسر  يارب  هاگره  دوشیمن . نآ  لماش 

. تسین رارضا  تمرح 
، هعماج رد  تلیضف  تابثا  و  تلیضف ، بسک  هار  رد  هک  یمادام  دوشب  زین  ناج  نداد  تسد  زا  ای  وضع و  صقن  هب  رجنم  رگا  یتح  ررض  نیا 
رد هک  تسا  يرارضا  ارصحنم  اهنآ  دروم  هکلب  دش ، دهاوخن  رارضا  تمرح  ّهلدا  لومـشم  دشاب  اهنآ  هب  ياهدسفم  ندیـسر  زا  يریگ  ولجو 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  بلطم  نیا  رب  يدایز  دهاوش  دشابن . لئاضف  لیصحت  هار 
: تسا هدومرف  مالسا  مرکم  یبن  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدش  دراو  ناج  ضرع و  لام و  زا  عافد  ناحجر  زاوج و  ای  موزل و  رد  هچنآ  - 1

«1 «. » ِْدیِهَشلا َِۀلِْزنََمب  َوِهَف  َِهلاَم  َنُود  َِلُتق  ْنَم  »
«. تسا دیهش  دننامه  دوش  هتشک  شلام  زا  عافد  هار  رد  سک  ره  »

«2 . » دنرادن يدیدرت  دشاب  هتشاد  دوجو  وضع  ای  ناج و  نتفر  نیب  زا  لامتحا  نآ  رد  هک  یعافد  نینچ  بوجو  ای  زاوج  رد  اهقف  یگمه 
92 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

تهج نیا  هب  دـیاش  تسا . بجاو  ای  حـجار و  هکلب  هدوبن  عونمم  ررـض  لمحت  یـصخش  ناج  ضرع و  ای  ایند و  لام  ظفح  هار  رد  نیارباـنب 
ندشن میلست  ملاظ  لباقم  رد  نتفرن و  تلذ  راب  ریز  تزع و  تلیضف  تسا ؛ تلیضف  ظفح  ناج و  ظفح  نیب  رئاد  رما  دراوم  نیا  رد  هک  دشاب 

ءاـقب ببـس  هک  ینیـسح  رئاعـش  دروم  رد  هنوگچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  تسا . رکنم  زا  یهن  عون  کـی  نیا  هک  دوش ، لـتق  هب  رجنم  دـنچ  ره 
؟ دنکیم هیوناث  تمرح  هب  لیدبت  ار  هیلوا  ناجحر  هدش و  نآ  یلوا  مکح  عنام  یصخش  ررض  تسا  نید  یمامت  ماوق  مالسا و 

ار تسا - ندب  ياضعا  فرشا  هک  شمشچ - هکنیا  ات  تسیرگ  فسوی  قارف  رد  ردقنآ  بوقعی  ترضح  هک  هدش  دراو  میرک  نآرق  رد  - 2
رب راـک  نیا  زا  تسد  دوجو  نیا  اـب  اـما  دوشیم ، مشچ  نداد  تسد  زا  هب  رجنم  ياهیرگ  نینچ  تسنادیم  وا  هکنیا  بلاـج  و  داد ، تسد  زا 

نینچ زا  ار  وا  شنارـسپ  هک  دوب  هداد  رارق  رطخ  رد  ار  شناج  وا  هیرگ  یتح  داد . تسد  زا  ار  نیا  رد  ار  شندـب  ياضعا  فرـشا  تشادـن و 
مالسلا هیلع  داجس  ماما  و  « 2 . » دنکیم لقن  ام  يارب  هظعوم  تربع و  ناونع  هب  نآرق  ار  موصعم  ربمغیپ  نآ  راک  « 1 . » دنتشاد رذح  رب  يرطخ 

هب نزح  هیرگ و  نیا  « 3 . » دنکیم داهشتسا  وا  راک  هب  زین 
93 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

دای وا  زا  نآرق  هکلب  هدرکن  تباث  بوقعی  يارب  ار  یتصقنم  چـیه  تسا  توبن  ماقم  ياراد  لئاضف و  عماج  هک  فسوی  نداد  تسد  زا  رطاخ 
. دنکیم دیجمت  شراک  نیا  زا  هدرک و 

رد وا  ینعی  دـهدب ، تسد  زا  ار  شناـج  هیرگ  نیا  رثا  رد  دوـب  نکمم  هک  تـسیرگیم  شموـلظم  ردـپ  يازع  رد  ردـقنآ  مراـهچ  ماـما  - 3
: دنتفگیم ترضح  نآ  هب  هک  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  روطنامه  دوب ، سفن  فلت  رد  عوقو  ضرعم 

«. َْنیِِکلاَْهلا َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  َْکیَلَع  ُفاِخِأ  یِّنا  »
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. دیهدب تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هیرگ  ندش  رثا  رد  هک  دوریم  نآ  فوخ  ینعی 
: دومرفیم خساپ  رد  ترضح  نآ 

«1 « » ةَْربَع َِکلَِذل  ِیْنتَقَنَخ  اَّلِإ  َۀَمِطاَف  ِیَنب  َعَرْصَم  ْرُکْذَأ  َْمل  یِّنِإ  َنوُمَْلعَت » ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِینْزُح  َو  یَِّثب  اوُکْشَأ  امَّنِإ  »»
دالوا تداهـش  دای  هب  هاگ  چیه  نم  دینادیمن ، امـش  هک  منادیم  يزیچ  ادـخ  زاو  منکیم  هوکـش  ادـخ  هب  طقف  ار  میتحارانو  هودـنا  زا  نم  »

«. ددنبیم ار  میولگ  هار  هیرگ  هکنآ  رگم  متفایمن  همطاف 
94 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

رد راتفر  نیا  هنومن  دندرکیمن . مّدقم  نآ  رب  ار  یصخش  ررضو  دنتـشادیمن  رب  تلیـضف  نیا  هار  رد  هیرگ  زا  تسد  ترـضح  دوجو  نیا  اب 
هکنیا اب  دناهدشیم ، شوهیبو  هدش  باتیب  تبیـصم  رکذ  ماگنه  رد  هاگ  هکنیا  لثم  دوشیم ، تفای  روفو  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  یناگدـنز 

.« تسین يرایتخا  ریغ  زین  ياهیرگ  نینچ  دهدیم و  رارق  توف  ضرعم  رد  ار  ناسنا  یشوهیب 
رد میتفگ  هکنیا  اب  دـناهدرک ، لقن  روفو  هب  هصاخ  هماع و  هک  ادـخ  اب  تاجانم  اعد و  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریاس  نینموملاریما و  ءامغا  - 4

. دناهتفر ایند  زا  تارـضح  نآ  هک  دندرکیم  نیقی  دـندوب  رگهراظن  هک  یناسک  دراوم  زا  یخرب  رد  یتح  دراد . دوجو  توف  ّتیـضرعم  ءامغا 
ترـضح هکنآ  زا  سپو  درک ، هدـهاشم  تاجانم  لاح  رد  ناتـسلخن  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  ءادردـلاوبا  فورعم  نایرج  دـننام 

هناخ هب  همیـسارس  دادیمن ، ناشن  یتکرح  دوخ  زا  داد  ناکت  ار  ترـضح  نآ  هچ  رهو  داتفا  نیمز  يور  کشخ  بوچ  دننامو  هدـش  شوهیب 
«2 . » دنک ربخ  اب  مالسلا  هیلع  نیمؤملاریما  توف  زا  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  شرسمه  ات  هدرک  هعجارم  ترضح  نآ 

نآ تفر  ایند  زا  دز و  ياهقهـش  نیقتم  فاصوا  ندینـش  رثا  رد  ماـمه  هکنآ  زا  سپ  دـندومرف ، ماّـمه  هبطخ  رخآ  رد  نینموملاریما  هچنآ  - 5
: دومرف بانج 

«3 « » اَِهلْهَِأب ِۀَِغلاَبلا  ُظِعاَوَْملا  ُعَنْصَت  اَذَکه  »
95 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

هب و  تسا ، یتکاله  نینچ  رد  عوقو  ضرعم  رد  وا  دنتسنادیم  ترضح  هکنآ  اب  دراذگیم ، شلها  رد  ار  يرثا  نینچ  اسر  ياههظعوم  ینعی 
دومرف ییاویش  نایب  نینچ  ترضح  درک  رارصا  وا  یتقو  و  دندادیمن ، ار  وا  خساپ  دنتفریم و  هرفط  نیقتم  فاصوا  نایب  زا  ادتبا  تهج  نیمه 

. تفرگ ار  وا  ناج  هک 
نمض رد  دندناوخ و  ياهبطخ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دنتخادرپ  قطانم  نآ  تراغ  هب  دندرک و  هلمح  رابنا  هب  هیواعم  نایرکـشل  یتقو  - 6

: دندومرف نآ 
هانپ رد  هک  يرفاک  نز  ناملسم و  نز  هناخ  دراو  هیواعم  نازابرس  زا  یکی  هک  هدیسر  نم  هب  ربخ   » 24 يرفاک ، نز  ناملسم و  نز  هناخ  دراو 
عافد يارب  ياهلیسو  چیه  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرب  تراغ  هب  ار  اهنآ  ياههراوشوگ  دنب و  ندرگ  دنبتـسد و  لاخلخ و  و  هدش ، تسا  مالـسا 
هرطق ای  درادرب و  یمخز  اهنآ  زا  رفن  کی  یتح  هکنیا  نودب  دـنتفر  ناوارف  تمینغ  اب  ماش  نایرکـشل  دناهتـشادن . ندرک  سامتلا  هیرگ و  زج 
«1 .« » تسا راوازس  نم  رظن  زا  دش و  دهاوخن  تمالم  دریمب  فسأت  يور  زا  یناملسم  هثداح  نیا  يارب  رگا  دوش . هتخیر  ناشیا  زا  ینوخ 
ندرک گرزب  اب  رگلواپچ  نارادمتسایس  دننامه  ات  تسین ، ییوگ  هغلابم  لها  تسا و  قح  نازیم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  مینادب  دیاب 

تموـکح تمرح  کـته  دـیامرفیم  وا  تسا . تقیقح  قـح و  نیع  وا  نخـس  دـنک . گـنج  هب  بـیغرت  ار  مدرم  تـسین  گرزب  هـک  يزیچ 
زرم دح و  نتسکش  یمالسا و 

96 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
ناملـسم کی  نداد  ناج  هک  تسا  مهم  ردق  نآ  هدش ، تموکح  نیا  هب  هدـنهانپ  هک  يرفاک  نز  هب  تناها  هزادـنا  هب  یتح  يولع  تموکح 

. تسا راوازس  تبیصم  نآ  يارب  نامیالا  لماک 
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؟ داتفا قافتا  البرک  رد  هچنآ  رد  ای  هدش  کته  تیالو  نآرق و  مالسا و  تمرح  رتشیب  نایرج  نیا  رد  ایآ 
یحو سیماون  ياپ  زا  لاخلخ  ندـنک  يارب  نداد  ناج  یلو  تسازـس  مالـسا  هانپ  رد  هیدوهی  ياـپ  زا  لاـخلخ  ندـنک  يارب  نداد  ناـج  اـیآ 

؟ ازسان
نیا رب  هاوگ  اهنآ  یمامت  مینکیم . رظن  فرص  اهنآ  رکذ  زا  راصتخا  تیاعر  تهج  هب  هک  دراد  دوجو  يرگید  دایز  رایـسب  دهاوش  اجنیا  رد 

زا یتلیـضف  ریـسم  رد  ررـض  رد  عوقو  تیـضرعم  هک  تسا  يدراوم  زا  فرـصنم  یلک  روط  هب  سفن  هب  رارـضا  تمرح  ّهلدا  هک  تسا  بلطم 
. دشاب لئاضف 

96 یصخش … ص : ررض  زا  رتمهم  ینیسح  رئاعش  مود : بلطم 

هک درک  هظحالم  دـیاب  ینعی  دراد ؛ محازت  هب  تشگزاب  ًاّبل - هیلوا - ماکحا  رب  تکاله  رد  سفن  ءاـقلا  سفن و  هب  رارـضا  تمرح  ّهلدا  مّدـقت 
مّدـقم دوب  رت  مهم  مادـک  ره  دراد ، دوجو  ررـض  ّتیـضرعم  نآ  رد  هک  يزیچ  نآ  ای  تسا ، رتمهم  تسا  ناسنا  هجوتم  هک  يررـض  نآ  اـیآ 

. دش دهاوخ 
هتیم لکا  تمرح  اما  دوشیم ، هتشادرب  یگدروخامرس  ای  رصتخم و  بت  نوچمه  یکدنا  ررض  فوخ  اب  لسغ  وضو و  بوجو  هب  مکح  اًلثم 

تـسا نکمم  نیاربانب  دورب . ناج  نداد  تسد  زا  فوخ  هک  دـسرب  يدـح  هب  ررـض  هک  دوشیم  هتـشادرب  یتروص  رد  اهنت  كوخ  تشوگ  و 
دناوتب ررض  زا  رادقم  کی 

97 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
. دنک عفر  ار  نید  یلصاو  ینکر  ماکحا  زا  یکی  دناوتیمن  هنیعب  ررض  زا  رادقم  نامه  اما  درادرب ، ار  نید  یعرف  ماکحا  زا  یکی 

هب داهج  كالم  نوچ  دوشیمن  هتشادرب  ررـض  رطاخ  هب  تسا  ندش  هتـشک  فوخ  نآ  رد  هکنیا  اب  ادخ  هار  رد  داهج  مکح  تهج  نیمه  هب 
لماش ررض  ّهلدا  الصا  دیآیم  هچنآ  زین  لبق و  بلطم  هب  هجوت  اب  هچ  رگ  تسا . رفن  نیدنچ  هکلب  کی و  ناج  ظفح  كالم  زا  يوقا  بتارم 

. دسرب تموکح  محازت و  هب  تبون  ات  دوشیمن  داهج  دننام  یباوبا 
هاگ چیه  یـصخش  ررـض  هک  تسا  مهم  ردقنآ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  رئاعـش  هماقا  كالم  مییوگیم : دش  نشور  بلطم  نیا  هک  نونکا 

یلـصا تلع  رئاعـش  نیا  دشابیم . تسد  رد  ینیـسح  رئاعـش  هداعلا  قوف  تیمها  نیا  رب  تایاور  رد  يدایز  دهاوش  دش . دهاوخن  نآ  زا  عنام 
عنام و  ناهج ، رد  لئاضف  یمامت  ءاقب  ببـس  و  عیارـش ، یمامت  هکلب  تعیرـش  همه  داعم و  تماما و  توبن و  دـیحوت و  نید و  مالـسا و  ءاقب 

رئاعـش رد  ار  ياهداعلا  قوف  تیمها  نینچ  تاـیاور  زا  یفلتخم  فئاوط  تسا . تیلهاـج  بادرگ  رد  یناـسنا  هماـج  طوقـس  لـئاذر و  دـشر 
: مینکیم هراشا  دراد  ثیدح  دص  دنچ  رب  غلاب  مادک  ره  هک  اهنآ  زا  هتسد  ود  هب  اهنت  ام  دنکیم . وگزاب  ینیسح 

نیموصعم تارضح  تایاور  نیا  رد  هدش . دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  بیغرت  قیوشت و  رد  هک  يدایز  تایاور  لوا : هتـسد 
ادهشلادیس ترایز  نارود  نآ  رد  مینادیم  هکنیا  اب  دندومنیم ، بانج  نآ  ترایز  هب  راداو  ار  نایعیش  دنت  رایـسب  ياهنحل  اب  مالـسلا  مهیلع 

رهطم ربق  مده  رب  رمک  اهراب  وا  ریغ  لّکوتم و  هکنانچمه   … وضع و ، عطق  تراغ و  لتق و  اب  دوب  يواسم 
98 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

ترضح نآ  يارب  ینیسح  رئاح  رد  ات  دنتسرفیم  ار  یسک  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  لکوتم  نیمه  نامز  رد  هکنیا  بلاج  دنتسب . ترضح  نآ 
«1 . » دنک اعد 

هب نتفر  رب  همئا  دـیدش  قیوشت  ضیرحت و  روطنیمه  و  تسین ، راکنا  لباق  نارود  نآ  رد  تراـیز  هب  نتفر  ماـگنه  رطخ  رد  عوقو  ّتیـضرعم 
نیا رگا  دوش . كرت  ترایز  نیا  دیابن  سبح  لتق و  زا  سرت  دوجو  اب  هک  هدـش  حیرـصت  اهنآ  زا  یخرب  رد  یتح  طئارـش . نامه  رد  ترایز 

رئاعـش ظـفح  هک  تساـیوگ  حوضو  هب  طئارـش  نآ  رد  مه  نآ  ـالاب  نیماـضم  نآ  اـب  نتفر  تراـیز  هب  رما  دوخ  دوـبن  زین  تاـیاور  زا  هتـسد 
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. تسا ناسنا  تمالس  ناج و  ظفح  زا  رت  مهم  بتارم  هب  تساهنآ - زا  یکی  ترایز  هک  ینیسح -
«. 2  » تسا دوجوم  دایز  رایسب  ام  یثیدح  عماجم  رد  تایاور  لیبق  نیا  زا 

: مینکیم هراشا  نیماضم  نیا  زا  یخرب  هب  هنومن  يارب 
یسک دروم  رد  دییامرفیم  هچ  مدیسرپ : رقاب  ماما  زا  دیوگ : هرارز  - 1

99 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
: دومرف ترضح  نآ  دورب . ناتردپ  ترایز  هب  تشحو  سرت و  اب  هک 

«1 «. » كُزْوَف ِهِیف  يِذَّلا  َکُمْوَی  اَذَه  ْنَزَْحت  َال  َو  ْفََخت  َال  َُهل  ُلاَُقی  َو  ِةَراَِشْبلِاب  ُۀَِکئاَلَْملا  ُهاَّقََلت  َو  ِرَبْکَْألا  ِعَزَْفلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُُهنِمُْؤی  »
: دنیوگیم دنوریم و  وا  لابقتسا  هب  تراشب  اب  هکئالمو  دهدیم ، رارق  ناما  رد  تمایق )  ) رتگرزب همهاو  تشحو و  زور  ار  وا  دنوادخ  »

«. تسوت يراگتسر  زور  زورما  هک  شابم  نوزحم  سرتن و 
ناتردپ ربق  ترایز  هب  هک  دهاوخیم  رایسب  ملد  مراد و  لزنم  ناجّرا  رد  نم  متشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : ریکب  نبا  - 2
هاـشداپ زا  تـسا ، تـشحوو  سرتو  بارطـضا  رد  مـلد  اـمئاد  مدرگیم  رب  یتـقو  اـت  مور  نوریب  تراـیز  دـصق  هـب  هـک  یتـقو  زا  اـما  مورب ،

: دندومرف ترضح  دندراد .) دوجو  ار  رد  هک   ) یحلسم نازابرسو  وا  ناسوساجو 
هیلع َْنیَـسُْحلا  ُُهثِّدَُـحم  َناَک  َو  ِهِشْرَع  ِّلِظ  ِیف  ُهَّللا  ُهَّلَظَأ  اَِنفْوَِخل  َفاَـخ  ْنَم  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  اَـم  َأ  ًاـِفئاَخ ؟ اَـنِیف  ُهَّللا  َكاَرَی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَـم  َأ  ٍْریَُکب  َْنبا  اَـی  »

«2 «. » ِةَراَِشْبلِاب ُهَْبلَق  ْتَنَّکَس  َو  ُۀَِکئاَلَْملا  ُْهتَرَّقَو  َعِزَف  ْنِإَف  ُعَْزفَی ، َال  َو  ُساَّنلا  ُعَْزفَی  ِۀَماَیِْقلا  ِعاَْزفَأ  ْنِم  ُهَّللا  ُهَنَمآ  َو  ِشْرَْعلا  َتَْحت  مالسلا 
رطاخ هب  هک  یـسک  ینادیمن  ایآ  دـناهدش ؟ ناسرت  ام  يارب  هک  دـنیبب  یناسک  هرمز  رد  ار  وت  ادـخ  هک  يرادـن  تسود  ایآ  ریکب  دـنزرف  يا  »

«2  » ششرع هیاس  رد  ار  وا  دنوادخ  دوش  ناسرت  ام  سرت 
100 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

زور ياهتشحو  بارطضا و  زا  ار  وا  دنوادخو  دوب . دهاوخ  وا  تبحص  مه  مد و  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شرع  ریز  ردو  داد ، دهاوخ  ياج 
هدرک مارآ  ار  وا  هکئالم  دوش  ناساره  رگا  درادن ، یبارطضا  چیه  وا  اما  دنتـشحو  بارطـضا و  رد  مدرم  همه  دهدیم ، رارق  ناما  رد  تمایق 

«. دننکیم تحار  تراشب  اب  ار  شبلق  و 
: دومرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینش  دیوگ : دلاخ  نب  نامیلس  - 3

اَمَأ اًلَسَک ! َو  ًازْجَع  َو  ًانُواَهَت  َو  ُْهنِم  ًءاَفَج  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  َْربَق  ِیتْأَی  َال  ُهَرْهَد  ِِهب  ُّرُمَی  ْمُهَدَحَأ  َّنِإ  ُلاَُقی  اََنل  ٌۀَعیِـش  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  ٍماَْوقَِأل  ًابَجَع  »
«1 …  «. » َلِسَک َال  َو  َنَواَهَت  اَم  ِلْضَْفلا  َنِم  ِهِیف  اَم  ُمَْلعَی  َْول  ِهَّللا  َو 

! دوریمن نیـسح  ربق  ترایز  هب  درذگیم و  اهنآ  زا  یکی  رمع  دـنیوگیم  دنتـسه ، ام  هعیـش  دـننکیم  نامگ  هک  یهورگ  زا  تسا  بجعت  »
ار نآ  هن  تسوا  ترایز  رد  یتلیـضف  هچ  تسنادیم  رگا  مسق  ادخ  هب  تسوا . یلبنتو  یتسـسو  نتـسناد  تیمها  یبو  افج  رطاخ  هب  راک  نیا 

«. درکیم یتسس  هن  تشادنپیم و  شزرایب 
هدرک كرت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  تلع  نودب  هک  یـسک  زا  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : هجراخ  نبا  - 4

: دومرف تسا .
«2 «. » ِراَّنلا ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  اَذَه  »

«. تسا شتآ  لها  زا  يدرم  نیا  »
101 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 5
َّقَح َّنَِأل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِقوُقُح  ْنِم  ًاّقَح  ًاکِراَت  َناََکل  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُْحلا  ِرُزَی  َْمل  َُّمث  ُهَرْهَد  َّجَح  ْمُکَدَحَأ  َّنَأ  َْول  »
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«1 «. » ِملْسُم ِّلُک  یَلَع  ٌۀَبِجاَو  ِهَّللا  َنِم  ٌۀَضیِرَف  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  قوقح  زا  یکی  دنکن  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دورب و  جح  هب  ار  شرمع  همه  امش  زا  یکی  رگا  »

«. تسا یناملسم  ره  ندرگ  رب  ادخ  فرط  زا  بجاو  ياهضیرف  مالسلا  هیلع  نیسح  قح  اریز  تسا ، هدرک  كرت  ار  هلآ 
: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  - 6

«2 «. » ِهِشْرَع َقْوَف  َهَّللا  َراَز  ْنَمَک  َناَک  ٍتاَُرف  ِّطَِشب  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  َْربَق  َراَز  ْنَم  »
« هدرک ترایز  ششرع  يالاب  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دننامه  دنک  ترایز  تارف  طش  رانک  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  سک  ره  »

، تسا دوجوم  هنیمز  نیا  رد  ثیدح  دصناپ  زا  شیب  دـنکیم . نایب  ار  يرادازع  فلتخم  ياههویـش  هک  تسا  يددـعتم  تایاور  مّود : هتـسد 
عوقو تیضرعمو  سفن  هب  رارضا  مزلتسم  نیوانع  نیا  زا  يرایسب  هک  تسا ، هدش  دراو  مولظم  ماما  نآ  يازع  دروم  رد  ناونع  هاجنپ  دودحو 

. تسا تکاله  رد 
102 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

: تسا ریز  رارق  هب  نیوانع  نیا  زا  یخرب 
نداد كاـچ  ناـجیه ، مشچ ، کـلپ  ندـش  حورجم  ّملأـت ، عّجفت ، نزح ، هخرـص ، ۀحیـص ، هبدـن ، حون ، ءاـکب ، عزج ، عله ، قلق ، مدـل ، مَْطل ،

. نآ ریغو  نابیرگ 
بات رگا  هک  دهد  ماجنا  ییاهراک  درواین و  بات  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  تبیصم  رثا  رد  ناسنا  ینعی  تسا ، یباتیب  ینعم  هب  عزج 

. دادیمن ماجنا  ار  اهراک  نآ  دروآیم 
ندوبن لرتنک  ردو  ندش  برطـضم  ینعی  قلق  دوش . يراج  نوخ  ات  نتفوک  هنیـس  تروص و  رب  ینعی  مدل  ندز . یلیـس  تروص  هب  ینعی  مطل 
هخرـص دـنلب . نویـش  ینعی  هحیـص  تسا . یلمحتیب  عزج و  ینعم  هب  عله  دـتفیب . ناسنا  يارب  تسا  نکمم  یقاـفتا  ره  یتلاـح  نینچ  رد  هک 

. دنلب هحیص  ینعی 
هاگ چیه  دشاب  مارح  مولظم  يازع  رد  سفن  هب  رارـضا  رگا  درادن . شزاس  ناجو  سفن  ظفح  اب  نیوانع  نیا  دینکیم  هدهاشم  هک  روطنامه 

. دوش جراخ  وا  لرتنک  تحت  زا  شلاعفاو  هدش  هدز  ناجیه  هداتفا و  بارطضا  هب  ناسنا  هک  يدح  هب  دش  باتیب  تبیصم  نیا  رد  دیابن 
زا وا  راکو  دشاب  هدرک  يرادازع  اعقاو  درک  يراج  دوخ  زا  ینوخو  دش  برطضم  هک  هنوگ  ره  هب  یسک  ره  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  هتبلا 
رب لمع  نیا  یفرع  تلالد  هلمج  نآ  زا  هک  دوش  تیاعر  نآ  رد  دش  حرطم  نونکات  هک  یطئارـش  دـیاب  هکلب  دوش ، بوسحم  ینیـسح  رئاعش 

. تسا نآ  رب  مارح  ناونع  قابطنا  مدعو  نادیهش  رالاس  يازع 
103 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

: مینکیم هراشا  زین  نیماضم  نیا  زا  یخرب  هب  نونکا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1

«1 «. » مالسلا هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَِقل  َءاَُکْبلا  َو  َعَزَْجلا  اَلَخ  اَم  ٌهوُرْکَم  ِءاَُکْبلا  َو  ِعَزَْجلا  ُّلُک  »
« مالسلا هیلع  نیسح  تداهش  يارب  هیرگو  یباتیب  رگم  تسا  هورکم  ياهیرگو  یباتیب  ره  »

؟ ینکیم یباتیب  عزج و  نآ  يارب  یتفایم و  نیسح  ماما  ياهتبیصم  دای  هب  وت  ایآ  دندیسرپ : نیدرک  عمسم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2
زا هک  يدح  هب  مماشایب ، بآو  مروخب  اذغ  مناوتیمن  رگیدو  دننیبیم  ماهرهچ  رد  ار  نآ  رثا  ملها  هک  میرگیم  ردقنآ  ادـخ  هب  يرآ  متفگ :

: دومرف ترضح  دنکیم . رییغت  ماهرهچ  عضو  یگنشتو  یگنسرگ  طرف 
«2 « …  » اََنل ِعَزَْجلا  ِلْهَأ  ْنِم  َنوُّدَُعی  َنیِذَّلا  َنِم  َکَّنِإ  اَمَأ  َکَتَْعمَد  ُهَّللا  َمِحَر  »

«. دنوشیم بوسحم  ام  رب  یباتیب  عزج و  لها  زا  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  هنیآره  دیامن ، محر  تمشچ  کشا  هب  ادخ  »
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شاهناخ ردو  دـننک  هیرگ  ترـضح  نآ  رب  دومرفیم  درکیمن  هّیقت  اهنآ  زا  هک  هناخ  لها  یمامت  هب  اروشاع  زور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  - 3
«3 . » دنهد ناشن  هدرک و  راکشآ  ار  دوخ  یباتیب  ینعی  دننک ، عزج  راهظا  هدرک و  اپ  رب  ازع  سلجم 

104 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  - 4

«1 «. » اَنَعُومُد َلَبْسَأ  َو  اَنَنوُفُج  َحَْرقَأ  ِْنیَسُْحلا  َمْوَی  َّنِإ  »
«. تسا هدومن  نازیر  ار  ام  ياهکشا  هدرک و  مخز  ار  ام  مشچ  ياهکلپ  نیسح  زور  »

: هک تسا  هدش  دراو  هیحان  ترایز  رد  - 6
«2 «. » نیِْعلا ُروُْحلا  َْکیَلَع  ْتَمََطل  َو  َنیِّیِّلِع  یَلْعَأ  ِیف  ُمَتْأَْملا  ََکل  ْتَمِیقُأ  َو  »

«. تسا هدز  همطل  دوخ  تروص  هب  وت  رطاخ  هب  نیعلا  روحو  هدش  انب  اههدکمتام  ازع و  سلاجم  نییلع  یلعا  ردوت  يارب  »
كالم هک  نیا  نآو  تسا ، بلطم  کی  يایوگ  اهنآ  یمامتو  هدـش  دراو  باـب  نیا  رد  هک  تسا  یناوارف  تاـیاور  ياـیرد  زا  ياهرطق  اـهنیا 

داد خر  ود  نیا  ناـیم  یمحازت  رگا  نیارب  اـنب  تسا . رگید  ماـکحا  زا  يرایـسب  زا  رتيوقو  رتمهم  رایـسب  موـلظم  رب  يازع  ینیـسح و  رئاـعش 
. دوب دهاوخ  مدقم  ارچ  نوچیب و  ینیسح  رئاعش 

«3 « » ِِۀیالِولِاب َيِدُون  اَمَک  ٍءیَِشب  ِداُنی  َْمل   » هک تسا  تیالو  اب  طبترم  رئاعش  نیا  هک  تسا  نیا  تیمها  هجو 
نیب زا  رئاعش ا  رگا  تسا ، تاحن  یتشک  تیاده و  غارچ  ادخ و  لوسر  سفن  وا  هک  تسادهشلادیس  اب  طبترم  و  ، 

105 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
ای کی  ناج  نداد  تسد  زا  ور  نیا  زا  تشاد . دنهاوخن  تیاده  يارب  یغارچ  تفای و  دنهاوخن  تاجن  هدش و  كاله  دـبا  ات  تیرـشب  دورب 

. درادن یشزرا  تیرشب  همه  يونعم  تایح  لباقم  رد  رفن  دنچ 

105 ص : ررض … ؟ نیمادک  موس : بلطم 

زا هدوهیب  ار  یـشزرا  اب  زیچ  ناسنا  یتقو  دورب . ناسنا  تسد  زا  هدوهیب  هرتگ و  هک  دـنیوگیم  يزیچ  هب  نداد ، تسد  زا  تکـاله و  ررض و 
رد یلو  داد  تسد  زا  ار  يزیچ  ناسنا  رگا  اما  تسا . هدرک  ررـض  وا  دشاب  هتـشادن  دوجو  ياهجیتن  هرهب و  چـیه  شلباقم  رد  دـهدب و  تسد 
رد دورب و  امـش  تسد  زا  هدوهیب  امـش  لوپ  رگا  اًلثم  دـننکیمن . باسح  ررـضتم  ار  وا  یقطنم  چـیه  رد  دروآ ، تسد  هب  يرتهب  زیچ  لـباقم 

يررـض چـیه  دیاهدیـسرب  يرگید  دنمـشزرا  زیچ  هب  لوپ  نداد  تسد  زا  يازا  رد  رگا  اما  دـیاهدرک ، ررـض  دوشن  ناتدـئاع  يزیچ  شلباقم 
. دیاهدرکن

تماجح و ای  و  تسا ، ررـض  زا  يریگولج  هکلب  هدوبن  ررـض  اضعا  ریاس  زا  تظفاحم  يارب  ندـب  ياـضعا  زا  یکی  نداد  تسد  زا  روطنیمه 
زا لباقم  رد  دید  دیاب  هکلب  تسین  ررض  يزیچ  ره  نداد  تسد  زا  ور  نیا  زا  ندب . تمالس  ظفح  يارب  رمک  ای  رس  نوخ  زا  يرادقم  نتفرگ 

. تسا هدمآ  تسد  هب  يزیچ  هچ  زیچ  نآ  نداد  تسد 

105 يورخا … ص : عفن  يویند و  ررض 

ققحم موحرم  دـش . دـهاوخ  یفتنم  ررـض  عوضوم  دوشب  ناـسنا  بیـصن  یترخآ  عفن  يویند  روما  زا  یکی  نداد  تسد  زا  لـباقم  رد  یتـقو 
رد یقارن 

106 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
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. تسا هدومن  بترتم  نآ  رب  ار  يدایز  عورف  هعیشلا  دنتسم  رد  و  «، 1  » هدرک هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  مایألا  دئاوع 
ياههرهب نآ  نداد  تسد  زا  يازا  رد  نوچ  تسین ، ررـض  اما  تسه  وضع  سفن و  فلت  نآ  رد  هکنیا  اب  ادـخ  هار  رد  داهج  تهج  نیمه  هب 

ره نداد  تسد  زا  تسا  نینچمه  دشاب . تکاله  ات  هدشن  فلت  هدوهیب  دیهـش  ناج  و  دوشیم ، یمالـسا  هعماج  دهاجم و  دوخ  دئاع  یناوارف 
. يورخا رما  ندروآ  تسد  هب  يارب  يویند  رما 

ندـنک هزادـنا  هب  یتح  یمالـسا - موب  زرم و  هب  تناها  تبیـصم  رد  ناملـسم  نداد  ناـج  دـیامرفیم  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ماـما  یتقو 
هار رد  هکلب  هدـشن  فلت  هدوهیب  صخـش  نآ  ناج  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  تسازـسو  اج  هب  يراک  مالـسا - هاـنپ  رد  هیدوهی  ياـپ  زا  لاـخلخ 

. تسین وا  هجوتم  یتمالم  چیه  هدوب و  تلیضف 
هب يداقتعا  الـصا  دننیبیم و  ایند  نیا  رد  ار  رـش  ریخ و  مامت  هک  تسا  نییدام  ناتـسرپ و  ایند  هاتوک  دید  زا  یـشان  لاکـشا  نیا  تقیقح  رد 

: دنکیم تیاکح  هنوگنیا  ار  نانآ  لاح  نآرق  دنرادن ، يورخا  تاماقم  تالامک و  لئاضف و 
«2 «. » نوُّنُظَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلِذب  ْمَُهل  امَو  ُرْهَّدلا  اَّلِإ  انُِکلُْهی  ام  َو  ایَْحن  َو  ُتوُمَن  اْینُّدلا  اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ام  اُولاق  َو  »

ادـیپ تسد  يدایز  ياهزیچ  هب  زیچ  نیا  نداد  تسد  زا  لباقم  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  ناسنا  دـشاب و  ترخآ  ناهج  هب  يداقتعا  رگا  اـما 
. دروآیمن باسح  هب  ررض  ار  نآ  تقو  چیه  دنکیم 

107 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
زا ار  ناسنا  تلیـضف ، لامک و  کی  هب  ندیـسر  هار  رد  يویند  ررـض  کی  لمحت  هاگ  هکنیا  ظاـحل  هب  سدـقم  عراـش  تسا  نکمم  هتبلا  هلب 

شفیلاکت زا  یکی  رد  ررض  دوجو  رطاخ  هب  دهد ، ریسم  همادا  هار  نیا  رد  دناوتیمن  رگیدو  درادیم ، زاب  يرگید  ناوارف  تالامک  لیـصحت 
ره دوشن  ررـض  لمحتم  هدومن و  ار  ررـض  تاعارم  هک  دـنک  مزال  فلکم  رب  و  درادرب ، نآ  زاوج  زا  یتح  ای  فیلکت و  نآ  بوجو  زا  تسد 

مکح عفر  هچ  دوشیم ، هتـشادرب  لـسغو  وضو  هزور و  بوجو  مکح  ررـض  دوجو  اـب  هکنیا  دـننامه  دوـش . توـف  وا  زا  تلیـضف  نیا  دـنچ 
ررـض نآ  كالم  ندوب  يوقا  رطاخ  هب  هن  ررـض  لمحت  موزل  يدروم  نینچ  رد  هک  تسا  نیا  رد  هتکن  مامت  یلو  تمیزع . ای  دـشاب  تصخر 
رظن رد  هک  تسا  یتالامک  ریاس  كرد  ریسم و  همادا  زا  فلکم  ندش  مورحم  رطاخ  هب  هکلب  تسا ، یعرش  مکح  كالم  زا  يویند  یصخش 

. تسا یعرف  مکح  نیا  كالم  توف  زا  مها  عراش 

107 تسا … ص : نآ  رد  ررض  قّقحت  زا  عنام  ینیسح  رئاعش  رامشیب  يورخا  يویند و  عفانم 

، دئاقع قالخا و  رد  هعماج ، صخش و  رد  يورخا ، يویند و  ناوارف  تاکرب  ببـس  هک  ملاع  نادیهـش  رالاس  رب  يرادازع  مییوگیم : نونکا 
ًاصّصخت و اجنیا  رد  ررـض  دوشیمن و  بوسحم  ررـض  سفن  فلت  ای  وضع و  فلت  عفن  همه  نیا  لباقم  رد  دراد ، یعامتجا و …  تیبرت  رد 

. تسا یفتنم  ًاعوضوم 
؟ تسا هدش  نایدا - ریاس  دننامه  ینامسآ - نییآ  نیا  فیرحت  عنام  مالسا و  ءاقب  تلع  هک  یلاح  رد  دشاب  ررض  هنوگچ 

108 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
زا رئاعـش  نیا  رگاو  تسوا ؟ هب  هتـسباو  یگمه  بادآو  قالخا  زا  تاید ، ات  تراهط  زا  داعم ، ات  دیحوت  زا  هک  یلاح  رد  دشاب  ررـض  هنوگچ 

نایدا ریاس  رد  هک  يزیچ  نامه  تاملظو ، تاـفارخ  یتشم  رگم  دـنام ، دـهاوخن  نآ  زا  يزیچو  تفر  دـهاوخ  نیب  زا  نید  یماـمت  دورب  نیب 
. مینکیم هدهاشم  هدش  فیرحت 

اهیرادازع نیا  زا  ناساره  هشیمه  ار  اهنآ  و  هدیـشک ، شلاچ  هب  ار  راگزور  ياهتوغاط  تایح  رئاعـش  نیا  هکنآ  لاح  دـشاب و  ررـض  هنوگچ 
ترایز اهيرادازع و  رئاعـش و  نیا  ندرک  گنرمک  رد  یعـس  اوق  مامت  اب  زورما  هب  ات  نامز  هتـشذگ  زا  ببـس  نیمه  هب  و  تسا ، هتـشاد  هگن 

؟ دنتسه اهنتفر 
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هک تسا  ینامیا  عماوج  رد  نتفرن  ملظ  راب  ریز  تزع و  يدنلبرس و  هیحور  تیوقت  ببـس  يرئاعـش  نینچ  هکنآ  لاح  دشاب و  ررـض  هنوگچ 
؟ تسا هدروآ  رد  ار  ملاع  ناربکتسم  داد 

نانمشد یگنهرف  نوزفا  زور  تامجاهت  ربارب  رد  یمکحم  دس  هدوب و  عماوج  ینامیا  هیحور  تیوقت  ببس  هکنآ  لاح  دشاب و  ررض  هنوگچ 
؟ تسا

؟ دنکیم ظفح  رئاعش  نیمه  ار  نید  مامت  و  تسا ، رئاعش  نیا  هب  نید  ماوق  هکنآ  لاح  دنک و  قدص  رئاعش  نیا  رد  ررض  هنوگچ 
يورخا عفانم  هب  تبـسن  ار  قوف  هدـعاق  رگا  یتح  ور  نیا  زا  دراد . زین  يویند  رامـشیب  عفاـنم  يورخا  یهاـنتیال  عفاـنم  رب  هوـالع  رئاعـش  نیا 

. درک یـشوپ  مشچ  رئاعـش  نیا  يویند  رامـشیب  عفانم  زا  ناوتیمن  هجو  چیه  هب  مینادـب ، يویند  عفانم  اهنت  ار  ررـض  عفن و  كالم  میریذـپن و 
ظاحل هب  هچ  تسا  یفتنم  ًاعوضوم  ررض  ندوب - هریعش  ناونع  رب  ظفحت  اب  رئاعش - نیا  رد  سپ 

109 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
. يویند رامشیب  عفانم  ظاحل  هب  هچو  يورخا  عفن 

109 ندرک … ص : ظفح  ار  دوخهن  تسانتشذگ  دوخ  زا  يارب  ینیسح  رئاعش 

، یهاوخ دوخو  دوخ  ظفحو  ناج  تاعارم  هن  تسا ، یگتشذگ  دوخ  زاو  راثیاو  يراکادفو  یسامح  هیحور  داجیا  رب  ینیسح  رئاعـش  ساسا 
. یتسرپ نت  هن  تسا  يزابناج  رب  ساسا  ناج ، نتشاد  هگن  هن  تسا  یناشفناجو  داهج  رب  ساسا 

رتنیریش ار  توبحم  هار  رد  یناشفناج  ینعی  ندوبن ، دوخ  رکف  هب  ینعی  نتشذگ ، دوخ  زا  ینعی  يراکادف ، ینعی  مالسلا  هیلع  نیـسح  الـصا 
. وا ندیدو  دوخ  ندیدن  ینعی  نتسناد ، لسع  زا 

وا زا  ینت  ات  نامز  ماما  هار  رد  ندش  هعطق  هعطق  ینعی  البرک  دـلخن ، هَّللا  ۀـجح  ياپ  هب  يراخ  ات  ندـیرخ  ناج  مشچ و  هب  ار  ریت  ینعی  البرک 
دنزرف هار  رـس  زا  راخ  نارازه  زا  راخ  کی  رذگهر  نیا  زا  ات  دنک  باترپ  نمـشد  فرط  هب  ار  دنزرف  هدـیرب  رـس  ردام ، ینعی  البرک  دـنجرن ،
بـسک هار  نیا  زا  ات  دوش  طولخم  شماما  نوخ  اب  شاهدولآ  نوخ  هک  دـشاب  نیا  ناسنا  يوزرآ  اهتنم  هکنیا  ینعی  البرک  دوش . هدـنک  ارهز 

وا زا  ینوخ  ادابم  ات  دـلخن  شیاپ  رد  يراخ  هک  دـشاب  نیا  ناـسنا  رکذو  رکف  ماـمت  هکنآ  هن  تساروشاـع  تضهن  یناـعم  اـهنیا  دـنک . وربآ 
«1 . » تسا هدرک  جردنم  داهج  باب  رد  ار  ینیسح  رئاعش  یمق  يازریم  تهج  نیمه  هب  دنیبب . ياهمطلو  دوش  يراج 

110 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
بوسحم ررـض  دنزابب  فدـه  هار  رد  ار  دوخ  رـس  دنرـضاح  هک  يراکادـف  نازابرـس  یگدامآ  نیرمت و  يارب  ناوارف  ياهررـض  لمحت  ایآ 

؟ دوشیم
هب ار  یناسک  نینچ  دنرخب ، ناج  هب  ار  یتمحز  ره  ناشفده  هار  رد  دنرـضاح  هک  دنتـسه  راکادف  زابرـس  هدـع  کی  يرکـشل  ره  رد  هشیمه 

نتخیر زا  دـیابن  سپ  دـنهدب  ناـج  تسا  رارق  اـهنیا  اریز  دـنزجاع ، نآ  لـمحت  زا  نارگید  هک  دـنرادیم  او  يراوـشد  تخـس و  ياـهنیرمت 
هکلب دـناهدماین ، دـنراد  هگن  ار  دوخ  هکنیا  يارب  اهنیا  دنـشاب . هتـشاد  ياهمهاو  یماظن  یگدامآو  شیامزر  ماگنه  رد  ناشنوخ  زا  يرادـقم 

یماظن ياهـشیامزر  یخرب  رد  هاگ  دوشن . ادف  ناشفده  ات  دننک  ادف  ار  ناشناج  دـنراد ، هگن  ار  ناشفدـهو  دـنرادن  هگن  ار  دوخ  ات  دـناهدمآ 
رد هک  ینازابرـس  تیبرتو  یماظن  یگدامآ  لباقم  رد  رفن  دـنچ  ناج  نتفر  زا  كاب  هچ  اما  دوریم ، نیب  زا  زین  نارواکت  نیا  زا  یخرب  ناـج 

. دنزابیم رس  ناشفده  هار 
رب خرـس  گنرو  نوخ  تلالد  اریز  دـننکیم ، هدافتـسا  هلال  لگ  ایو  زمرق  گنر  زا  تداهـشو  راثیا  يالاو  یناـعم  نینچ  ناـیب  يارب  ـالومعم 

. تسا رئاعش  ماسقا  ریاس  رد  دوجوم  یعضو  ياهتلالد  زا  رترب  یتلالد  نینچو  تسا  یعبط  یتلالد  تداشرو  تداهش 
بقع دـسرب  هک  ناج  تبحـص  اما  دـنرادن  غیرد  لام  لذـب  زا  ناشبوبحم  هار  رد  یخرب  تسوا ، ناـج  ناـسنا  يارب  زیچ  نیرتزیزع  مینادیم 
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هک يزیزع  ناج  نامه  دنزابب ، زین  ار  دوخ  ناج  ناشبوبحم  هار  رد  فعش  روش و  دص  اب  دنرـضاح  هک  دنتـسه  ییاهدع  اما  دننکیم . ینیـشن 
هک دنتسه  یناسک  نامه  اهنیا  دننکیم . ظفح  ار  نآ  زآو  صرح  دصود  اب  همه 

111 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
. دناهدرب ورف  همهاو  بارطـضاو و  سرتو  یگنگو  یجیگ  يایرد  رد  ار  اهنآو  دـناهدوبر ، ناشبوبحم  ناهاوخدـب  مشچ  زا  ار  تحار  باوخ 
رب یلد  هنو  دـناهتخود  ایند  هب  یمـشچ  هن  اهنیا  اما  درک ، هفخ  دـیدهت  اب  ار  ناشیادـص  اـی  تسب ، لوپ  اـب  دوشیم  ار  نارگید  نارگید  تسد 

. ناج
اهزیچ نیرتزیزع  هک  دوخ - لد  نوخ  زا  روش  قشع و  اب  هنوگچ  هک  دوب ، دهاوخ  یندـید  رایـسب  راکادـف  هورگ  نیا  شیامزر  هک  هتبلا  دـص 

خلت رایـسب  رگید  هورگ  يارب  یـشیامزر  نینچ  هک  هتبلا  دـصو  دنتـسین ! تحاراـن  الـصاو  دـنرذگیم  یتـحار  هچ  هب  دـشابیم - یـضعب  دزن 
وا نامرف  هب  دـشاب  رارقو  دـننیبب  ار  وا  رگا  دـنزابیم  رـس  نینچ  ناشبوبحم  مان  اب  هک  اهنیا  دـنکیم ، تسار  ناشنت  رب  ار  ومو  هدوب  كرابمانو 

هرمه لد  هلفاق  دـص  هک  هدرک  رفـس  رای  نآ  يرای  يارب  تسا  یماظن  یگداـمآو  نیرمت  کـی  نیا  تقیقح  رد  درک ؟ دـنهاوخ  هچ  دـنگنجب 
. نآ زا  لبق  هچو  شروهظ  زا  سپ  هچ  تسوا ،

111 شاب … ص : ناکین  دننامه 

تدـش هناشن  وا  راک  نیاو  تسا ، رادروخرب  ییالاب  تخانـش  نینچ  زا  دـنکیم  تکرـش  شیاـمزر  نیا  رد  هک  ره  مییوگب  میهاوخیمن  هتبلا 
ياهویـش نیرتهب  زا  یکیو  تیبرتو  قالخا  ملع  رد  ّملـسم  لوصا  زا  یکی  اـما  دـشابیم . شبوبحم  هار  رد  وا  هقـالعو  يراکادـفو  تداـشر 

رایـسب شیارب  یحور  لئاضف  زا  یکی  هک  یـسک  ینعی  تسا . ناکین  اب  يدـننامه  شومچ ، بسا  نیا  ناـنع  ندروآ  تسد  هبو  سفن  لرتنک 
هیبش ار  دوخ  دیاب  دنک ، تداع  تلیضف  نیا  ماجنا  ربو  هدش  مار  شسفن  دهاوخب  رگا  دیامنیم ، راوشد 

112 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
کی دوخ  ناکین  اب  يدننامه  هک  دروایب  رد  ار  شیاهیراکو  وا  يادا  هنایماع  حالطـصا  هب  و  دیامنب ، دنتـسه  تلیـضف  نیا  ياراد  هک  یناسک 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دش . دهاوخ  وا  دننام  دریگیم و  دوخ  هب  ار  وا  گنر  ناسنا  مک  مک  یتلاح  نینچ  رد  تسا . تیلیضف 
«1 «. » ْمُْهنِم َنوُکَی  ْنَأ  َکَشْوَأ  اَّلِإ  ٍمْوَِقب  َهَّبَشَت  ْنَم  َّلَق  ُهَّنِإَف  ْمَّلَحَتَف  ًامِیلَح  ْنُکَت  َْمل  ْنِإ  »

زا هرخألاب  هکنآ  رگم  دنیامن  یهورگ  هیبش  ار  دوخ  هک  یناسک  دـنکدنا  رایـسب  هک  روآ ، رد  نارابدرب  لکـش  هب  ار  دوخ  یتسین  رابدرب  رگا  »
«. دش دنهاوخ  اهنآ 

تـضهن دـنلب  یناعم  اهنیا  یمامت  هک  یگتـشذگدوخ - زاو  راثیاو  يراکادـفو  يزابناج  یـسامح و  هیحور  داجیا  ياههار  زا  یکی  نیارباـنب 
. دوش داجیا  مه  اهنآ  رد  ياهیحور  نینچ  هطساو  نیا  هب  ات  تسا ، لئاضف  نیا  ناگدنراد  اب  يدننامه  تسالبرکو - اروشاع 

115 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

113 اهتسرهف /

115 همانباتک … ص :

هعیش یثیدح  عبانم 
. نارهت هیمالسا  بتکلا  راد  پاچ  يرمق . یفوتم 329  مالسالا ، ۀقث  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، عورف  لوصا و  . 1

. مق همالع  تاراشتنا  هسسوم  پاچ  يرمق . یفوتم 588  یناردنزام ، بوشآ  رهش  نب  دمحم  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ای  بقانملا  . 2
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. يرمق یفوتم 381  یمق ، هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، خیش  یلاما  . 3
. هیمالسا هناخباتک  پاچ 

. توریب ءافولا  ۀسسوم  پاچ  يرمق . یفوتم 1111  همالع ، یسلجم  رقاب  دمحم  راونالاراحب ، . 4
. يرمق یفوتم 460  ۀفئاطلا ، خیش  یسوط  نسح  نب  دمحم  ماکحألابیذهت ، . 5

. نارهت هیمالسا  بتکلا  راد  پاچ 
. يرمق یفوتم 381  یمق ، هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  اضرلا ، رابخا  نویع  . 6

. ناهج تاراشتنا  پاچ 
116 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

. مق هیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  پاچ  يرمق . یفوتم 550  يدمآ ، یمیمت  دمحم  نب  دحاولا  دبع  ملکلا ، رردو  مکحلاررغ  . 7
. هیوضترم تاراشتنا  پاچ  یفوتم 367 . یمق ، هیولوق  نبا  تارایزلا ، لماک  . 8

. توریب ۀعیشلا  هقف  ۀسسوم  پاچ  يرمق . یفوتم 460  ۀفئاطلا ، خیش  یسوط  نسح  نب  دمحم  دّجهتملا ، حابصم  . 9
. يرمق یفوتم 406  یضر ، دیس  ۀغالبلا ، جهن  . 10

. ثارتلا ءایحال  تیبلا  لآ  ۀسسوم  پاچ  يرمق . یفوتم 1104  یلماع ، رح  خیش  ۀعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  ۀعیشلا  لئاسو  . 11
هعیش یهقف  عبانم 

. ۀیوضترملا ۀبتکملا  پاچ  يرمق . یفوتم 460  ۀفئاطلا ، خیش  یسوط  نسح  نب  دمحم  طوسبملا ، . 12
. يرمق یفوتم 726  یلح ، همالع  رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  ءاهقفلا ، ةرکذت  . 13

. ثارتلا ءایحال  تیبلا  لآ  ۀسسوم  پاچ 
. ناهیک هسسوم  پاچ  يرمق . یفوتم 1231  یمق ، يازریم  نسح ، دمحم  نب  مساقلاوبا  تاتشلا ، عماج  . 14

. ثارتلا ءایحال  تیبلا  لآ  هسسوم  پاچ  يرمق . یفوتم 940  یناث  ققحم  یکرک  نیسح  نب  یلع  دعاوقلا ، حرش  یف  دصاقملا  عماج  . 15
. نارهت هیمالسا  بتکلا  راد  پاچ  يرمق . یفوتم 1266  یفجنلا ، نسح  دمحم  مالسالا ، عیارش  حرش  یف  مالکلا  رهاوج  . 16

تیبلا لآ  ۀسـسوم  پاـچ  يرمق . یفوتم 786  لوا ، دیهـش  یلماع  یکم  نیدـلا  لامج  نب  دـمحم  ۀعیرـشلا ، ماـکحا  یف  ۀعیـشلا  يرکذ  . 17
. ثارتلا ءایحال 

117 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
. مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسالا  رشنلا  ۀسسوم  پاچ  يرمق . یفوتم 1231  یئابطابط ، یلع  دیس  لئاسملا ، ضایر  . 18

یمالسالا مالعالا  بتکمل  عباتلا  رشنلا  زکرم  پاچ  يرمق . یفوتم 1245  یقارن ، يدهم  دمحم  نب  دمحا  مایألا ، دئاوع  . 19
رشنلا ۀسـسوم  پاچ  يرمق . یفوتم 1137  يدـنه ، لضاف  یناهفـصا  نسح  نب  دـمحم  نیدـلا  ءاهب  ماکحالا ، دـعاوق  نع  ماـثللا  فشک  . 20

. مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسالا 
هب هتسباو  یمالسالا  رشنلا  ۀسـسوم  پاچ  يرمق . یفوتم 993  یلیبدرا ، دمحا  یلوم  ناهذالا ، داشرا  حرـش  یف  ناهربلاو  ةدـئافلا  عمجم  . 21

. مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج 
فراعملا ۀسـسوم  پاـچ  يرمق . یفوتم 965  یناث ، دیهـش  یلماـع  یلع  نب  نیدـلا  نیز  مالـسالا ، عیارـش  حـیقنت  یلا  ماـهفالا  کـلاسم  . 22

. ۀیمالسالا
. ثارتلا ءایحال  تیبلا  لآ  ۀسسوم  پاچ  يرمق . یفوتم 1245  یقارن ، يدهم  دمحم  نب  دمحا  ۀعیرشلا ، ماکحا  یف  هعیشلا  دنتسم  . 23

ینس یثیدح  عبانم 
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119 تایآ … ص : تسرهف 

26 عیبلا » هَّللا  لحا  »
72 … َنیذَّلا »  َو  ِتاقَدَّصلا  ِیف  َنینِمْؤُْملا  َنِم  َنیعِّوَّطُْملا  َنوُزِْملَی  َنیذَّلا  »

11 مالْسِْإلا » ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنا  »
38 هَّللا » ِِرئاعَش  ْنِم  َةَوْرَْملا  َو  افَّصلا  َّنِإ  »

93 َنوُمَْلعَت » ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِینْزُح  َو  یَِّثب  اوُکْشَأ  امَّنِإ  »
38 بُولُْقلا » يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  َِکلذ  »

72 اُونَمآ » َنیذَّلا  َنِم  َنوُرَخْسَی  َو  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  َنِّیُز  »
38 هُمْسا » اَهیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  یف  »

12 اجاْهنِم » َو  ًۀَعْرِش  ْمُْکنِم  اْنلَعَج  ٍّلُِکل  »
80 ، 58 ، 38 هَّللا » ِِرئاعَش  ْنِم  ْمَُکل  اهاْنلَعَج  َنُْدْبلا  َو  »

106 اَّلِإ » انُِکلُْهی  ام  َو  ایَْحن  َو  ُتوُمَن  اْینُّدلا  اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ام  اُولاق  َو  »
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11 بُولُْقلا » يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  »
72 ُْهنِم » اوُرِخَس  ِهِمْوَق  ْنِم  ٌأَلَم  ِْهیَلَع  َّرَم  امَّلُک  َو  َْکلُْفلا  ُعَنْصَی  َو  »

38 هَّللا » َِرئاعَش  اوُّلُِحت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
121 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

121 ثیداحا … ص : تسرهف 

ِْریَْحلا … 98 َیلِإ  اُوثَْعبا  ِْریَْحلا  َیلِإ  اُوثَْعبا 
َماَلَّسلا 83 َِیلْوَِقب  ُذُخْأَی  َو  ْمُْهنِم  ِینُعیُِطی  ُهَّنَأ  يََرت  ْنَم  یَلَع  ْأَْرقا 

نیِْعلا 104 ُروُْحلا  َْکیَلَع  ْتَمََطل  َو  َنیِّیِّلِع  یَلْعَأ  ِیف  ُمَتْأَْملا  ََکل  ْتَمِیقُأ 
ْمَّلَحَتَف 112 ًامِیلَح  ْنُکَت  َْمل  ْنِإ 

َْنیِِکلاَْهلا 93 َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  َْکیَلَع  ُفاِخِأ  یِّنا 
ةَْربَع 93 َِکلَِذل  ِیْنتَقَنَخ  اَّلِإ  َۀَمِطاَف  ِیَنب  َعَرْصَم  ْرُکْذَأ  َْمل  یِّنِإ 

اَنَعُومُد 104 َلَبْسَأ  َو  اَنَنوُفُج  َحَْرقَأ  ِْنیَسُْحلا  َمْوَی  َّنِإ 
ْنیَسُح 11 ْنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ٌْنیَسُح 

اََنل 103 ِعَزَْجلا  ِلْهَأ  ْنِم  َنوُّدَُعی  َنیِذَّلا  َنِم  َکَّنِإ  اَمَأ  َکَتَْعمَد  ُهَّللا  َمِحَر 
اَنَْرمَأ 39 اَیْحَأ  ْنَم  هَّللا  َمِحَر 

ٌۀَعیِش 100 ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  ٍماَْوقَِأل  ًابَجَع 
َعَزَْجلا 103 اَلَخ  اَم  ٌهوُرْکَم  ِءاَُکْبلا  َو  ِعَزَْجلا  ُّلُک 

ریِمَأ 76 يَوَه  َتَْحت  ٍریِسَأ  ٍلْقَع  ْنِم  ْمَک 
َداَِهتْجالا 82 ُمُْکنِم  اْوَرَِیل  ْمُِکتَنِْسلَأ  ِْریَِغب  ِساَّنلا  َةاَعُد  اُونوُک 

122 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
ْمُُکباَبَش 76 َقَسَف  َو  ْمُکُؤاَِسن  ْتَدَسَف  اَذِإ  ْمُِکب  َْفیَک 

ٍِمئال 73 ُۀَمَول  هَّللا  ِیف  ُهُذُخَْأتال 
104 ِِۀیالِولِاب 33 ، َيِدُون  اَمَک  ٍءیَِشب  ِداُنی  َْمل 

ٍِّیلَع 101 َْنب  َْنیَسُْحلا  ِرُزَی  َْمل  َُّمث  ُهَرْهَد  َّجَح  ْمُکَدَحَأ  َّنَأ  َْول 
ِهِشْرَع 101 َقْوَف  َهَّللا  َراَز  ْنَمَک  َناَک  ٍتاَُرف  ِّطَِشب  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  َْربَق  َراَز  ْنَم 

ِْدیِهَشلا 91 َِۀلِْزنََمب  َوِهَف  َِهلاَم  َنُود  َِلُتق  ْنَم 
ِراَّنلا 100 ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  اَذَه 

اَِهلْهَِأب 94 ِۀَِغلاَبلا  ُظِعاَوَْملا  ُعَنْصَت  اَذَکه 
ًاِفئاَخ 99 اَنِیف  ُهَّللا  َكاَرَی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَم  َأ  ٍْریَُکب  َْنبا  اَی 

اَمَّنَأَکَف 40 اَهَدَهاَعَت  َو  ْمُکَرُوُبق  َرَّمَع  ْنَم  ِیلَع  اَی 
ِرَبْکَْألا 99 ِعَزَْفلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُُهنِمُْؤی 

123 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
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123 مالعا … ص : تسرهف 

13 ، 11 مدآ ،
76 يدمآ ،

98 ، 94 ، 78 ، 61 ، 58 ، 46 همئا ،
13 ، 11 میهاربا ،

99 ریکب ، نبا 
100 هجراخ ، نبا 

93 بوشآ ، رهش  نبا 
23 سراف ، نبا 

93 ، 92 هیولوق ، نبا 
98 یمق ، هیولوق  نبا 

94 ءادردلاوبا ،
109 یمق ، يازریم  نسح ، دمحم  نب  مساقلاوبا 

89 دوواد ، یبا 
65 ، 58 ، 33 نیسحلا ، هَّللا  دبع  یبا 

98 يرفعجلا ، مشاهیبا 
91 سدقم ، یلیبدرا ، دمحا 

106 ، 105 یقارن ، يدهم  دمحم  نب  دمحا 
85 نابیدا ،

13 ، 11 نیمایملا ، ۀّمئالا 
69 ، 68 ماما ،

82 ناماما ،
103 ، 98 ، 84 ، 83 رقاب ، ماما 

109 ، 103 ، 101 ، 100 ، 99 ، 93 ، 69 ، 67 ، 17 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 نیسح ، ماما 
104 ، 101 ، 67 اضر ، ماما 

109 ، 87 نامز ، ماما 
92 داجس ، ماما 

103 ، 101 ، 100 ، 99 ، 84 ، 83 ، 82 ، 76 ، 39 قداص ، ماما 
101 ، 66 مولظم ، ماما 

124 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
98 يداه ، ماما 

112 ، 95 ، 94 ، 84 ، 83 ، 76 ، 73 ، 40 نینموملاریما ،
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14 ، 12 ، 11 ءایبنا ،
12 ءایصوا ،

93 همطاف ، دالوا 
87 ، 70 ، 61 ، 58 ، 49 ، 18 تیب ، لها 

24 تغل ، لها 
13 ، 11 نیلسرملا ، لضفأ 

89 ، 88 يراخب ،
66 يدرجورب ،
93 ۀمطاف ، ینب 

90 یئاهب ،
89 یقهیب ،
99 هاشداپ ،

92 بوقعی ، نارسپ 
84 ، 83 ، 76 ، 60 ، 40 ، 32 ، 14 ، 13 ، 11 مرکا ، ربمایپ 

86 ، 14 ناربمایپ ،
69 يزاریش ، كرت 

88 يذمرت ،
99 ناسوساج ،

88 لیئربج ،
83 يرفعج ،

23 ، 22 يرهوج ،
69 ، 63 ظفاح ،
109 هَّللا ، ۀجح 

100 ، 98 ، 93 یلماع ، رح 
91 یلح ، همالع  رهطم ، نب  فسوی  نب  نسح 

18 ، 15 ، 12 یناشاک ، نسح 
109 ، 107 ، 104 ، 98 ، 97 ، 96 ، 92 ، 90 ، 87 ، 69 ، 65 ، 50 ، 33 ، 18 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ینیسح ،

94 ، 67 همطاف ، ترضح 
104 نیعلا ، روح 

14 ، 13 ، 12 ، 11 نییبنلا ، متاخ 
22 ، 21 يدیهارف ، دمحا  نب  لیلخ 

63 نادنمشناد ،
108 ، 78 نانمشد ،
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67 لبعد ،
101 ، 76 هَّللا ، لوسر 

104 ، 101 ، 84 ، 77 ادخ ، لوسر 
95 ، 94 ، 76 دیس ، یضر ،

98 هرارز ،
96 ، 95 رفاک ، نز 

95 ناملسم ، نز 
82 ماحش ، دیز 

91 یناث ، دیهش  یلماع ، یلع  نب  نیدلا  نیز 
125 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

107 ، 102 ، 80 ، 66 ، 64 ، 49 ، 18 ، 17 نادیهش ، رالاس 
110 ، 99 ، 95 نازابرس ،

110 راکادف ، زابرس 
64 ، 14 نایتشهب ، رورس 
100 دلاخ ، نب  نامیلس 

40 دواد ، نب  نامیلس 
98 دایز ، نب  لهس 

95 رگلواپچ ، نارادمتسایس 
104 ، 97 ، 66 ، 14 ، 12 ادهشلادیس ،

61 نیلسرملا ، دیس 
12 ۀّنجلا ، لهأ  بابش  دّیس 

85 ، 58 ، 41 نامولظم ، دیس 
88 یطویس ،

107 ، 80 ، 61 ، 60 ، 58 ، 57 ، 56 ، 48 ، 47 ، 46 ، 45 ، 44 ، 43 ، 42 ، 41 ، 40 ، 39 ، 31 ، 30 ، 29 ، 27 ، 26 ، 18 عراش ،
85 نارعاش ،

103 یلماع ، رح  خیش 
94 قودص ، خیش 
66 یسوط ، خیش 
97 ، 17 نایعیش ،

108 راگزور ، ياهتوغاط 
14 ، 12 ترتع ،

73 یسلجم ، همالع 
69 ربکا ، یلع 
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98 لالب ، نب  یلع 
91 یناث ، ققحم  یکرک ، نیسح  نب  یلع 

91 دیس ، یئابطابط ، یلع 
89 ، 14 ، 11 حیسم ، یسیع 

86 نایعیش ، ریغ 
86 ، 80 ، 79 ، 71 ناناملسم ، ریغ 

99 ریکب ، دنزرف 
66 ادخ ، ربمغیپ  دنزرف 

109 ارهز ، دنزرف 
91 ، 49 ، 48 اهقف ،

23 يدابآزوریف ،
94 يزودنق ،

28 رافک ،
85 ناگدنیوگ ،

65 نایرکشل ،
95 ماش ، نایرکشل 

95 هیواعم ، نایرکشل 
21 ناسانش ، تغل 

69 الیل ،
56 ، 55 ، 41 ، 18 هعرشتم ،

88 يدنه ، یقتم 
98 ، 97 لکوتم ،

126 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
67 مشتحم ،

104 ، 101 ، 100 ، 99 ، 98 ، 93 ، 82 ، 67 ، 40 ، 39 ، 13 ، 11 همالع ، یسلجم ، رقاب  دمحم 
91 لوا ، دیهش  یکم ، نیدلا  لامج  نب  دمحم 
91 يدنه ، لضاف  یناهفصا ، نسح  نب  دمحم 

101 ، 98 ، 91 ۀفئاطلا ، خیش  یسوط ، نسح  نب  دمحم 
98 ةزمح ، نب  دمحم 

104 ، 98 ، 94 ، 91 ، 83 ، 76 ، 66 ، 33 ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم 
91 رهاوج ، بحاص  یفجن ، نسح  دمحم 

18 ، 15 ، 12 دنس ، دمحم 
70 يرهشير ، يدمحم 
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85 ناحادم ،
70 يرهطم ، یضترم 

108 ملاع ، ناربکتسم 
89 ، 88 ملسم ،

96 ، 95 ، 85 ، 82 ، 80 ، 79 ، 78 ، 75 ، 72 ، 71 ، 51 ، 50 ، 28 ، 26 ، 25 ، 23 ، 14 ناناملسم ،
103 نیدرک ، عمسم 

89 نایحیسم ،
72 نیکرشم ،

14 ، 12 هیواعم ،
61 ، 51 ، 48 ، 42 موصعم ،

97 ، 59 ، 50 نیموصعم ،
100 ، 99 ، 66 هکئالم ،

13 ، 11 یسوم ،
85 ، 82 ، 17 نانموم ،

109 یمق ، يازریم 
96 یحو ، سیماون 

13 ، 11 حون ،
94 ماّمه ،

89 ، 88 یمثیه ،
111 هدرک ، رفس  رای 

14 ، 12 دیزی ،
93 ، 92 بوقعی ،
93 ، 92 فسوی ،

96 مالسا ، هانپ  رد  هیدوهی 
127 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

127 اهنامز … ص : اهناکم و  تسرهف 

99 ناجّرا ،
85 راطفا ،
98 ریحلا ،

98 رکسعلا ،
95 رابنا ،

69 اراخب ،
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32 ، 28 ردب ،
79 نابایب ،

40 سدقملا ، تیب 
66 شرع ، ياههیاپ 

98 ینیسح ، رئاح 
79 یگنس ، هناخ 

85 ازع ، همیخ 
65 هَّللا ، دبع  یبا  رهطم  ياههمیخ 

79 هوک ، ود 
69 البرک ، هار 

104 نیسح ، زور 
99 رتگرزب ، همهاو  تشحو و  زور 

79 یگنس ، نوتس 
85 رحس ،

69 دنقرمس ،
101 ، 67 تارف ، طش 

39 ، 38 افص ،
69 فطلا ، قیرط 

112 ، 109 ، 103 ، 66 ، 65 اروشاع ،
65 اروشاع ، رصع 

32 مخ ، ریدغ 
101 ، 100 ، 99 ، 98 ، 97 نیسح ، ماما  ربق 

40 تیب ، لها  ياهربق 
18 مق ،

112 ، 109 ، 96 ، 69 ، 14 ، 12 البرک ،
128 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

79 یکاخ ، هرک 
85 هضور ، سلجم 

85 بارحم ،
18 ، 15 ، 12 مرحم ،

39 ، 38 هورم ،
85 ، 60 ، 48 دجسم ،

22 ، 21 رعاشم ،
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23 ، 21 رعشم ،
66 یلعا ، الم 

69 ودنه ،
104 نیسحلا ، موی 

99 ربکألا ، عزفلا  موی 
129 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

129 اهباتک … ص : تسرهف 

104 ، 94 ، 83 ، 33 یفاک ، لوصا 
88 روثنملا ،، ردلا 

21 نیعلا ،
23 طیحملا ، سوماقلا 

91 طوسبملا ،
93 بقانملا ،

104 ، 101 ، 100 ، 99 ، 98 ، 93 ، 82 ، 78 ، 73 ، 67 ، 40 ، 39 ، 13 ، 11 راونألاراحب ،
91 ءاهقفلا ، ةرکذت 

66 ماکحالا ،، بیذهت 
101 ماکحألابیذهت ،

109 تاتشلا ، عماج 
91 دصاقملا ، عماج 
91 مالکلا ، رهاوج 

70 ینیسح ، هسامح 
91 ۀعیشلا ، يرکذ 

91 لئاسملا ، ضایر 
89 دوواد ، یبا  ننس 

88 يذمرت ، ننس 
89 يربک ، ننس 

22 حاحص ،
22 ۀغللا ، حاحص 

89 ، 88 يراخب ، حیحص 
89 ، 88 ملسم ، حیحص 

106 مایألا ، دئاوع 
94 اضرلا ، رابخا  نویع 
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76 مکحلاررغ ،
66 یفاک ،، عورف 

98 ، 91 ، 76 یفاک ، عورف 
70 ءادهشلا ،، دیس  يرادازعو  ییارس  هیثرم  همانگنهرف 

130 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 
23 سوماق ،

98 ، 93 ، 92 تارایزلا ، لماک 
88 سدقم ، باتک 
91 ماثللا ، فشک 
88 لامعلا ، زنک 

88 دئاوزلا ،، عمجم 
89 دئاوزلا ، عمجم 
91 ةدئافلا ، عمجم 

94 قودص ، خیش  یمق ، هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم 
91 ماهفالا ، کلاسم 
106 هعیشلا ، دنتسم 

98 دّجهتملا ، حابصم 
23 ۀغللا ،، سییاقم  مجعم 

23 ۀغللا ، سییاقم 
112 هغالبلاجهن ،

95 ، 94 ، 76 ۀغالبلا ، جهن 
98 ، 93 ۀعیشلا ، لئاسو 

103 ، 100 ۀعیشلالئاسو ،
94 ةدوملا ، عیبانی 

131 ص : تنس ،؟ ای  تعدب  يرادازع  نیون  ياههویش 

131 راعشا … ص : تسرهف 

هدنع 67 مطاف  دخلا  تمطلل  اذا 
الدجم 67 نیسحلا  تلخ  ول  مطافأ 

ار 69 ام  لد  درآ  تسد  هب  يزاریش  كرت  نآ  رگا 
تسه 67 هک  نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام  نیا 

اوعجر 69 نا  اوداع و  نال  یلع  رذن 
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ازع نشج و  مسارم  ییاپرب  . 8

باتک تاصخشم 

 1341 رغصایلع ، یناوضر  هسانشرس : 
. یناوضر رغصایلع  فیلات  ازع /  نشج و  مسارم  ییاپرب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1385. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 
107 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

. تیباهو ثحابم  هلسلس  تسورف : 
موس 3-049-973-964-978 پاچ  لایر   10000 لایر ؛   4500 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
ناتسمز 1388. موس : پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
اههیدر اههیعافد و  هیباهو --  عوضوم : 
اههیدر اههیعافد و  هعیش --  عوضوم : 

اهيراوگوس عوضوم : 
یبهذم مسارم  ریاعش و  عوضوم : 

اهنشج عوضوم : 
( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP212/5/ر57ب4 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/417 ییوید :  يدنب  هدر 

م25633-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان همدقم 

هدوب ییاهيدرخبان  اهیـشیدنا و  جک  راچد  خیرات  لوط  رد  مالـسلا  مهیلعتراهط  تمـصع و  تیب  لها  يدّـمحم و  بان  گنهرف  جـیورت 
مالـسا نید  زا  ار  ناهج  ناناملـسم  همه  هک  يرکفت  دوب ، رگراظن  ناوتیم  يرگیفلـس  تیباـهو و  هشیدـنا  رد  ار  نآ  زراـب  هنومن  هک  تسا 

هدرک و لکـشم  راچد  ار  نایدا  رگید  ناهج و  ناناملـسم  یـشیدناجک ، اـب  هک  كدـنا  ياهّدـع  دـننادیم . ناملـسم  ار  دوخ  طـقف  جراـخ و 
هلآو هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  نادنزرف  نافلاخم  زا  هیمیت  نبا  هشیدنا  نیا  رامعم  دـناهدومن . هئارا  تمحر  نید  زا  هیرک  نشخ و  ياهرهچ 

تفرگ رارق  یمالـسا  بهاذم  نادنمـشیدنا  تفلاخم  دروم  هدش و  هدرپس  یـشومارف  هب  مهدزیـس  نرق  ات  متفه  نرق  زا  وا  رّکفت  هک  دشابیم 
دراد اـج  ددرگیم . حرطم  لاـحلا  مولعم  يدارفا  طـسوت  یمالـسا  هعماـج  رد  هراـبود  یفارحنا  رّکفت  نیا  هک  تسا  نرق  کـی  زا  رتمک  یلو 
باـن مالـسا  ناـمه  هک  یمالـسا  تدـحو  روـحم  هدرک و  یفرعم  ناـهج  ناناملـسم  هب  ار  فرحنم  يرکف  ياـهنایرج  یمالـسا ، نـیرکفتم 

هیلع هللا  یلـصمالسا  یمارگلوسر  تیب  لها  زا  يوریپ  ّتبحم و  ساسارب  هک  يروحم  دـنیامن ، نییبت  ار  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيدمحم 
لفاحم رد  وگ  تفگ و  درادن . نآ  اب  یتّیخنس  چیه  تسا و  رود  هب  يراذگبمب  رورت و  متش و  برض و  یشاحف و  زا  تسا و  راوتـسا  هلآو 

. تسا ایهم  هشیدنا  ملع و  نادیم  دنقداص ، راتفگ  رد  نانآ  هچنانچ  و  درادن ، یفارحنا  تاکرح  نآ  هب  زاین  بان ، هشیدنا  یفرعم  یملع و 
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هب یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  هک  تفرگ  تعرـس  زاغآ و  یناـمز  زا  یمالـسا  لیـصا  رّکفت  هب  اهتسینویهـص  یناـهج و  رابکتـسا  مجاـهت 
ياهنماخ هَّللا  تیآ  ترضح  یمالسا  بالقنا  راوگرزب  ربهر  طسوت  تسشن و  رمث  هب  ناریا  یمالسا  روشک  رد  هللا  همحرینیمخ  ماما  يربهر 

. دیدرگ تیاده  هلظ  ماد 
ترضح نارکمج  سّدقم  دجسم  مرتحم  تیلوت  هژیو  هب  دنیامنیم  يرای  مالسلا  مهیلعتیب  لها  فراعم  رشن  رد  ار  ام  هک  ینازیزع  هیلک  زا 

میراد ار  ینادردـق  رکـشت و  لامک  یناوضر  رغـصا  یلع  داتـسا  بانج  مرتحم  فلؤم  تاراشتنا و  هعومجم  رد  ناراـکمه  یفاو و  هَّللا  تیآ 
. هَّللا ءاش  نا  دریگ . رارق  ّقح  ترضح  ياضر  دروم  تسا  دیما 

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم 

ینید رئاعش  ییاپرب 

هراشا

نیا لصا  رد  تسا . هدش  هدرمـش  بلق  ياوقت  زا  نآ  میظعت  هک  يرما  تسا . ینید  رئاعـش  ییاپرب  مالـسا  سدـقم  عرـش  دـیکا  تاروتـسد  زا 
نآ ای  تسا  هدش  راذگاو  عرـش  هب  نآ  قیداصم  رب  مکح  نیا  قیبطت  ایآ  هک  تسا  نآ  رد  فالتخا  یلو  درادـن ، دوجو  یفالتخا  چـیه  مکح 

. میزادرپیم عوضوم  نیا  هب  ثحبم  نیا  رد  دشاب . القع  هعرشتم و  فرع  هطساو  هب  دناوتیم  قیبطت  نیا  هک 

رئاعش موهفم 

(1 ...«.) مدیمهف ار  نآ  مدرک و  لقعت  ینعی  هترعش ؛» : » دیوگیم يدیهارف  دمحا  نب  لیلخ   - 1
رد موق  راعش  و  تسا ... رئاعش  ءزج  دشاب  لاعتم  دنوادخ  تعاطا  يارب  مَلَع  هک  هچ  ره  و  تسا ، ّجح  لامعا  رئاعش ، : » دیوگیم يرهوج   - 2

(2 «.) دیمهف زین  وا  ار ، وا  مدنامهف  ینعی  رعشف » هترعشاو  ... » دنسانشب ار  رگید  یخرب  یخرب ، ات  تسا  نانآ  تمالع  گنج ،
(3 ...«.) ّجح تامالع  کسانم و  زا  تسا  ترابع  ّجح  راعش  و  درک ... مالعا  وا  هب  ار  رما  ینعی  رمألا » هرعشا  : » دیوگیم يدابآزوریف   - 3

ياـنعم هب  تسا ، رعـشم  نآ  درفم  ملاـعم و  ياـنعم  هب  رعاـشم  و  تسا . ّسح  قـیرط  زا  مـالعا  ياـنعم  هب  راعـشا  : » دـیوگیم سراـف  نبا   - 4
(4 «.) تسا هدش  مولعم  یتامالع  طسوت  هک  یعضاوم 

ای راعـش  نآ  هب  دشابیم  راعـشا  مالعا و  رگناشن  هک  تسا  يرما  نآ  رد  تسا و  لاعتم  دنوادخ  يارب  هک  يزیچ  ره  : » دـیوگیم یبطرق   - 5
نید ياهمَلَع  يانعم  هب  ادخ  رئاعش  تمالع و  يانعم  هب  هریعش »  » و مدرک ، مالعا  ینعی  ترعـشا »  » تمالع و ینعی  راعـش  و  دنیوگیم . رئاعش 

(5 «.) تسادخ
و تسا ، یمالعا  هبنج  نآ  رد  هک  دوریم  راک  هب  یّسح  مالعا  دراوم  رد  مه  رئاعش »  » ظفل هک  دوشیم  هدافتـسا  تاحیـضوت  نیا  عومجم  زا 

. دوریم راک  هب  دنوادخ  رون  شرتسگ  نید و  رشن  ینید و  مالعا  هبنج  رد  ینآرق  لامعتسا  قباطم  مه 
تفاـی رئاعـش )  ) هملک تیهاـم  رد  هچرگ  دـُعب  نیا  تسا . يزارفارـس  ءـالعإ و  دـُعب  ناـمه  هک  دراد  دوـجو  زین  يرگید  هبنج  هملک  نـیا  رد 

. دراد دوجو  رئاعش  ّقلعتم  ّتیهام  رد  یلو  دوشیمن ،
هبنج اهنآ  رد  اریز  دـنیوگ  رعاشم  ار  ّجـح  لامعا  کُسن و  يرآ  تسین ، وه  ثیح  نم  ّجـح  لاـمعا  کـُسن و  ناـمه  رئاعـش  هک : نیا  هجیتن 

. دراد ادخ  نید  ءالعا  هبنج  هب  هراشا  رئاعش  هکلب  دنتسین ، ادخ  نید  رئاعش ، رگید  ریبعت  هب  و  دراد . دوجو  یمالعا 

رئاعش عونت 
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: تسا یفلتخم  نوگانوگ و  عاونا  ياراد  تسا ، هتفرگ  رارق  یمالسا  ياههقرف  زا  یخرب  ضارتعا  دروم  هک  ینید  رئاعش 
هک يرما  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  زا  ناـماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـننامه  نید ، ناـگرزب  دـالیم  ياـه  نشج  دوبداـی و  ییاـپرب   - 1

. دناهدومن نآ  تلالض  تعدب و  هب  مکح  هدرمشرب و  هثدحتسم  روما  زا  ار  نآ  نایباهو 
، ردـب گـنج  ثعبم ، زور  لـثم : تسا ، هداـتفا  قاـّفتا  یّمهم  ثداوح  نآ  رد  هدوب و  یندـنامدای  هب  مالـسا  رد  هک  ییاـهزور  هب  ماـمتها   - 2

... . ریدغ و زور  هلهابم و  زور  ترجه ، بش  جارعم ، بش  هکم ، حتف  زور  قدنخ ، گنج 
نالعا و تقیقح  رد  ات  مینک ، انب  هرانم  دـبنگ و  اهنآ  يور  رب  هدرک ، دابآ  ار  نید  يایلوا  روبق  هکنیا  هب  دراوم ، نیا  زا  رتالاب  ياهجرد   - 3

. دشاب ناشیا  نییآ  شیک و  هب  ادتقا  هب  توعد  یهلا و  يربهر  ماما و  دوجو  رب  يراعشا 
عـضوم ءارح ، راغ  مخ ، ریدـغ  لحم  لثم  تسا ؛ هداتفا  قاّفتا  یّمهم  عیاقو  اجنآ  رد  هک  ییاـهناکم  ییاـیفارغج ، ياـهناکم  هب  ماـمتها   - 4

اهنآ زا  هدش ، رـضاح  اهناکم  نآ  رد  هک  نیا  هب  تسا . هدروآ  اج  هب  زامن  اهنآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  يدـجاسم  ردـب و  هوزغ 
. مییوج كّربت 

. نانآ بیاصم  رکذ  یهلا و  يایلوا  دوبدای  رد  یناوخ  هضور  ازع و  سلاجم  هماقا  مالسلا و  هیلعینیسح  رئاعش  ییاپرب   - 5
. ینید رئاعش  ییاپرب  ّتین  هب  كرتشم ، تروص  هب  یعمج و  هتسد  ياهدرو  اهاعد و  ندناوخ   - 6

ناحجر هّلدا  یسررب 

حیضوت

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دناهدرک  کّسمت  ّهلدا  زا  یعاونا  هب  دنتسه ، ینید  رئاعش  ییاپرب  ناحجر  زاوج و  هب  لئاق  هک  یناسک 

رئاعش تایآ  فلا - 

: لیبق زا  تسا ، هدمآ  نایم  هب  یهلا  رئاعش  زا  نخس  يرایسب  تایآ  رد 
نامیا هک  یناسک  يا  ( » 6 (؛» َماَرَْحلا َْتیَْبلا  َنیِّمآ  الَو  َِدئالَْقلا  َالَو  َيْدَْـهلا  َالَو  َماَرَْحلا  َرْهَّشلا  َالَو  ِهَّللا  َِرئاَعَـش  اوُّلُِحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی   - » 1

ياهینابرق هن  و  مارح ، هام  هن  و  دینادن ؛ لالح  ار  اهنآ ] اب  تفلاخم  و  دیرمـش ؛ مرتحم  ار  جح  مسارم  و   ] یهلا دودـح  رئاعـش و  دـیاهدروآ !
.« دنیآیم وا  يدونشخ  راگدرورپ و  لضف  ندروآ  تسد  هب  يارب  ادخ  هناخ  دصق  هب  هک  ار  اهنآ  هن  و  ار ، رادناشن  ناشن و  یب 

یهلا رئاعـش  میظعت  هب  رما  ار  نینمؤـم  دـنوادخ  تقیقح  رد  دـشاب و  یباـجیا  مکح  هک  نآ  یکی  تسا : هدـش  هداد  لاـمتحا  ود  هیآ  نـیا  رد 
نیا رد  هک  یقیداصم  یهلا و  رئاعـش  ییاپرب  رد  ندرک  یتسـس  زا  یهن  ددـص  رد  ینعی  دـشاب ؛ یمیرحت  مکح  هکنیا  رگید  و  تسا . هدومن 

. دشاب هدش  رکذ  هیآ 
نیا دراد ، گرزب  ار  یهلا  رئاعـش  سک  ره  و  جـح ؛  کسانم   ] تسا نیا  ( » 7 (؛» ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اَهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاَعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  َکـِلَذ   - » 2

.« تساه لد  ياوقت  هناشن  راک 
رئاعـش میظعت  ناحجر  ّتیبوبحم و  رب  تلالد  حیرـص  روط  هب  اریز  تسا ، مسارم  ییاپرب  ناحجر  تابثا  يارب  تایآ  نیرتحـضاو  زا  هیآ  نیا 

. دراد مومع  روط  هب  یهلا 
رارق یهلا  رئاعـش  زا  امـش  يارب  جح  مسارم  رد   ] ار هبرف  قاچ و  ياهرتش  و  ( » 8 (؛» ٌْریَخ اَهِیف  ْمَُکل  ِهَّللا  ِِرئاَعَـش  ْنِم  ْمَُکل  اَهاَْنلَعَج  َنْدـُْبلاَو   - » 3

.« تسا تکرب  ریخ و  امش  يارب  اهنآ  رد  میداد ؛
باسح هب  یهلا  رئاعـش  هلمج  زا  زین  جـح  مایا  رد  ینابرق  ياهرتش  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  هیـضیعبت  نم »  » هیآ نیا  رد 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 290 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیآیم
ياههناشن و   ] رئاعش زا  هورم  افص و  ( » 9 (؛» اَمِِهب َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحاَنُجالَف  َرَمَتْعا  َِوأ  ِْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ِهَّللا  ِِرئاَعَـش  ْنِم  َةَوْرَْملاَو  اَفَّصلا  َّنِإ   - » 4

هورم افص و  یعـس  و  [ ؛ دننک فاوط  ود  نآ  رب  هک  تسین  یعنام  دنهدیم ، ماجنا  هرمع  ای  ادخ و  هناخ  جح  هک  یناسک  نیاربانب ، تسادخ ؛ [
سدـقم ناـکم  ود  نیا  ّتیعقوـم  زا  دـندوب ، هدرک  بصن  هوـک  ود  نیا  رب  ییاـهتب  هک  ناکرـشم ، هـیور  یب  لاـمعا  زگره  و  دـنهد . ماـجنا 

[.« دهاکیمن
دای مارحلارعـشم  دزن  ار  ادخ  دیدرک  چوک  تافرع  زا  هک  یماگنه  و  ( » 10 (؛» ِمارَْحلا ِرَعْشَْملا  َْدنِع  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ٍتافَرَع  ْنِم  ُْمتْـضَفَأ  اذِإَف   - » 5

.« دینک
. تسا هدش  رعشم »  » ظفل اب  ینید  رئاعش  نایب  ددصرد  زین  هیآ  نیا 

هباشم تایآ  ب - 

. تسا هتفر  راک  هب  نآ  رد  رئاعش »  » ظفل زا  ریغ  یظفل  یلو  هدرک  ینید  رئاعش  هب  هراشا  هک  تسا  تایآ  زا  رگید  یعون 
ٍماَّیَأ ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَـیَو  ْمَُهل  َِعفاَنَم  اوُدَهْـشَِیل  ٍقیِمَع *  ٍّجَـف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماَض  ِّلُک  یَلَعَو  ًالاَجِر  َكُوتْأَـی  ِّجَْـحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأَو   - » 1

ِقِیتَْعلا ِْتیَْبلِاب  اُوفَّوَّطَْیلَو  ْمُهَروُُذن  اُوفُوْیلَو  ْمُهَثَفَت  اوُضْقَْیل  َُّمث  َریِقَْفلا *  َِسئآَْبلا  اوُمِعْطَأَو  اَْهنِم  اُولُکَف  ِماَْعنَْألا  ِۀَـمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  اَم  یَلَع  ٍتاَمُوْلعَم 
رغال ياهبکرم  رب  هراوس  هدایپ و  ات  نک ، جح  هب  یمومع  توعد  ار  مدرم  و  ( » 11 (؛» ِّهِبَر َْدنِع  َُهل  ٌْریَخ  َوُهَف  ِهَّللا  ِتاَمُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  َِکلَذ  * 

رب ار ، ادخ  مان  ینیعم  مایا  رد  و  دنشاب ؛] شخب  تایح  همانرب  نیا  رد   ] شیوخ نوگانوگ  عفانم  دهاش  ات  دنیایب . وت  يوس  هب  يرود  هار  ره  زا 
سپـس دـییامن . ماعطا  ار  ریقف  ياونیب  دـیروخب و  اهنآ  تشوگ  زا  سپ  دـنربب ؛ ندرک  ینابرق  ماگنه  هب  ، ] تسا هداد  نانآ  هب  هک  یناـیاپراچ 

نیا جـح  کسانم  . ] دـننک فاوط  هبعک  یمارگ  هناخ  درگ  رب  و  دـننک ، اـفو  دوخ  ياهرذـن  هب  و  دـنزاس ؛ فرطرب  ار  ناـشیاهیگدولآ  دـیاب 
.« تسا رتهب  وا  يارب  شراگدرورپ  دزن  دراد ، گرزب  ار  یهلا  ياههمانرب  سک  ره  و  تسا ؛

هدـعاق قباطم  اریز  دـناهدرک ؛ یهلا  رئاعـش  ییاپرب  رد  لخاد  هدـش ، یهلا  ياهتمرح  میظعت  هب  هراشا  هک  ار  قوف  هیآ  لیذ  نیرـسفم  املع و 
هک درک  لالدتـسا  ینیواـنع  هب  ناوتیم  نینچمه  هدـش ، دراو  نآ  رد  یـصاخ  ناونع  هک  درک  ياهلدا  هب  لالدتـسا  ناوتیم  هک  هنوگ  ناـمه 
هک هدـش  دراو  یلک  یـسنج  ای  یعون  ناونع  کـی  رب  مکح  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دـشابیم ، صاـخ  ناونع  نآ  اـب  كرتشم  هباـشم و 

. دش دهاوخ  لطاب  سایق  هب  رجنم  هنرگو  تسا ، نوگانوگ  دارفا  ياراد 
ناهد اب  ار  ادخ  رون  دـنهاوخیم  اهنآ  ( » 12 (؛» َنوُِرفاَْکلا َهِرَک  َْولَو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  َّالِإ  ُهَّللا  َیبْأَـیَو  ْمِهِهاَْوفَأـِب  ِهَّللا  َرُون  اُوئِفُْطی  ْنَأ  َنوُدـیُِری   - » 2

.« دنشاب دونشخان  نارفاک  دنچره  دنک ، لماک  ار  دوخ  رون  هک  دهاوخیمن  نیا  زج  ادخ  یلو  دننک ، شوماخ  دوخ 
رد مالـسا  نانمـشد  هک  ادخ  نید  زا  دوصقم  اذل  هدمآ ، نید  غیلبت  رـشن و  دیحوت و  هب  توعد  داهج و  تایآ  قایـس  رد  هیآ  نیا  هک  اجنآ  زا 

. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  ِهَّللا » َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  رگید «  هیآ  رد  هک  تسا ، یهلا  رئاعش »  » نامه دناهدمآرب  نآ  ندرک  شوماخ  ددص 
هک دراد  رارق  ییاههناخ  رد  غورفرپ  غارچ  نیا  ( »] 13 (؛» ِلاَصْآلاَو ِّوُدُْغلِاب  اَهِیف  َُهل  ِبَُسی  ُحّ ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  یف   - » 3

هدرب اهنآ  رد  ادخ  مان  هک  ییاههناخ  هب  دشاب ] ناما  رد  نازابسوه  نیطایش و  دربتسد  زا  ات   ] دور الاب  ار  نآ  ياهراوید  هدومرف  نذا  دنوادخ 
...«. دنیوگیم وا  حیبست  اهنآ  رد  ماش  حبص و  و  دوشیم ،

اهنآ رد  هک  تسا  ییاه  هناخ  ٍتُوُیب »... یف  زا «  دوصقم  هک  دراد  تلالد  تسا  رون »  » هیآ هلمج  زا  هک  نآ  لبق  تاـیآ  هظحـالم  اـب  هیآ  نیا 
. تسا تعیرش  تیاده و  ّلحم  نید و  رون  ینکفاوترپ  عبنم  ردصم و  هک  تسا  يزکارم  و  تسادخ ، رون 

تدابع و ادخ و  رکذ  ّلحم  موادم  روط  هب  هک  تسا  راوازس  زین  و  دوش . میرکت  عیفرت و  يرون  ياههناخ  نیا  هک  هدرک  هدارا  لاعتم  دنوادخ 
. دشاب قح  ترضح  تعاط 
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 - تسا ینامـسآ  میلاعت  مالـسا و  نید  ماکحا  نایب  لّفکتم  هک  یلحم  ره  ات  هدرک  هدارا  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
صتخم ینعی  درادن ، صاخ  یباب  هب  صاصتخا  رئاعـش »  » هک دوشیم  هدافتـسا  زین  و  دوش . میرکت  میظعت و  هدش  ریبعت  ادخ  رون  هب  نآ  زا  هک 

رد هک  ار  یعوضوم  ره  زین  و  دوشیم ، لماش  نید  ماکحا  رـشن  نآ ، رد  هک  يزیچ  ره  هکلب  تسین ، صوصخم  تادابع  ای  ّجـح  کـسانم  هب 
. دریگیم رب  رد  تسا  یمالسا  فراعم  غیلبت  نایب و  نآ 

رارق نییاپ  ار  نارفاک  فده  و   ] راتفگ دنوادخ  و  ( » 14 (؛» ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللاَو  اَْیلُْعلا  َیِه  ِهَّللا  ُۀَِملَکَو  یَْلفُّسلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َۀَِـملَک  َلَعَجَو   - » 4
.« تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  تسا و  زوریپ ] و   ] الاب وا ] نییآ  و   ] ادخ نخس  تخاس و  هجاوم  تسکش  اب  ار  نانآ  و   ] داد

هب نید  دصاقم  زا  عرـش و  فادها  زا  تسا  رفکلا  ۀملک  يدوبان  هَّللا و  ۀملک  ءالعا  هب  نآ  تشگزاب  هک  هچره  دوشیم . هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
. دیآیم باسح 

.« تسا هدادن  یطّلست  نانمؤم  رب  ار  نارفاک  زگره  دنوادخ  و  ( » 15 (؛» ًالِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِرفاَْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْنلَو   - » 5
و تسا . نیملسم  مالـسا و  تّزع  يدنلبرـس و  دایدزا  هبنج  نآ  و  تسا ، هدش  هراشا  رئاعـش »  » تقیقح زا  يرگید  دُعب  هب  هکرابم  هیآ  نیا  رد 

. تسا نیملسم  هملک  زازعا  هَّللا و  ۀملک  يالعا  هبنج  دراد  تلالد  نآ  رب  ینید  رئاعش  هدعاق  هک  نآ ، رگید  دُعب 

فرع هب  قیبطت  يراذگاو 

ار نآ  قیداصم  تاعوضوم و  قیبطت  عراش ، هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دنکیمن ، فرـصت  ینیعم  يانعم  دوجو  رد  هک  یماگنه  سدقم  عراش 
جراخ رد  دنناوتیم  ار  انعم  نآ  زا  قادـصم  ره  ات  هداد  هزاجا  ار  هعرـشتم  القع و  فرع و  تسا . هدرپس  هعرـشتم  ًالقع و  فرع و  هدـهع  هب 

. دننک هدایپ 
هس هب  عوضوم  رتشیب  ندش  نشور  يارب  تسا . رارق  نیمه  زا  تسا ، هدومن  نآ  میظعت  هب  بیغرت  سّدقم  عراش  هک  زین  ینید » رئاعـش   » ناونع

: مینکیم هراشا  هتکن 
يانعم رب  ار  نیوانع  نآ  دـیاب  تسین ، دـیدج  يانعم  هب  يوغل  يانعم  زا  نآ  لقن  رب  یلیلد  هدـش و  دراو  عرـش  ناسل  رد  هک  ینیواـنع  فلا - 

. تشاذگ یقاب  دوخ  یلّوا  يوغل 
مینکیم ذـخا  ار  نآ  تسا  هدومن  حیرـصت  صاـخ  یتیفیک  هب  هدرک و  یفرـصت  عراـش  رگا  جراـخ ، رد  تاـعوضوم  تیفیک  دروم  رد  ب - 

. مییامنیم ذخا  ار  نآ  یفرع  يانعم  نامه  هنرگو 
... هراجا و عیب ، لیبق  زا  تـالماعم  بلغا  نیواـنع  ًـالثم  يراـبتعا . دوجو  يرگید  ینیوکت و  دوجو  یکی  تسا : وحن  ود  رب  ایـشا  دوجو  ج - 

. تسا يرابتعا  ناشدوجو 
هملک رد  هک  یلـصا  یقیقح و  يانعم  اریز  تسا ؛ رارق  نیا  زا  بلطم  زین  دوشیم  هفاضا  مالـسا  نید  اـی  ادـخ  هب  هک  رئاعـش »  » هملک دروم  رد 

نآ اذل  تسا  هدرکن  نییعت  صوصخ  روط  هب  نآ  يارب  یصاخ  قادصم  عراش  هک  اجنآ  زا  و  تسا . راشتنا  مالعا و  نامه  هدش  ذخا  رئاعـش » »
فرع هب  جراخ  رد  نآ  دوجو  تیفیک  هرابرد  هدومن و  یقاب  یفرع  يانعم  رب  ینعی  میراذـگیم ، یقاب  دوخ  لاـح  هب  مّود  لّوا و  هنیمز  رد  ار 

. مینکیم راذگاو  هعرشتم 
باـسح هب  ینیوکت  روـما  زا  هسفن  ّدـح  یف  هچرگ  تسا -  رگید  روـما  رب  ياهناـشن  تمـالع و  ینید » رئاعـش   » هک اـجنآ  زا  رگید ، یفرط  زا 

. ینیوکت هن  تسا  يرابتعا  یمالعا ، یناعم  رب  اهنآ  تلالد  اذل  دنیآیم 
. تسا هدش  راذگاو  هعرشتم  فرع  هب  هدرکن  یتلاخد  جراخ  رد  نآ  قادصم  نایب  رد  عراش  هک  يرابتعا  رما  نیا  هجیتن : رد 

قیداـصم زا  یکی  ار  نآ  هدرک و  ذـخا  ار  نآ  تسا  هدرک  نّیعم  ینید  رئاعـش  ناونع  هب  سّدـقم  عراـش  هک  ار  يدروـم  ره  هک : نیا  هصـالخ 
هب ینید  رئاعـش  یمتح  قیداصم  زا  ار  نآ  القع  هعرـشتم و  فرع  هک  دوشیم  ادـیپ  یقیداصم  نامز  رورم  هب  یلو  میرادـنپیم . ینید  رئاعش 
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. دوب دهاوخ  یهلا  رئاعش  میظعت  هلدا  مومع  رد  لخاد  عطق  روط  هب  زین  اهنآ  دننیبیمن ، يروذحم  چیه  نآ  هب  لمع  رد  و  دنروآیم ، باسح 

تاهبش هب  خساپ 

هراشا

هک تسا  هدش  دراو  یتالاکشا  تاهبـش و  نایباهو  دننامه  نیفلاخم ؛ هیحان  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يرادازع  مسارم  ییاپرب  اب  هطبار  رد 
: میزادرپیم اهنآ  هب  ثحبم  نیا  رد 

!! عراش بناج  زا  لعج  ترورض   - 1

تلالـض و تعدب و  هنرگو  دشاب  هدش  عیرـشت  لعج و  عراش  بناج  زا  دیاب  دوش  اپرب  نید  بناج  زا  تسا  رارق  هک  يراعـش  ره  دنیوگیم :
. تسا دنوادخ  رب  ءارتفا 

خساپ

: اریز دنامیمن ، یقاب  لاکشا  نیا  يارب  ییاج  رگید  دش  هراشا  اهنآ  هب  ًالبق  هک  یتاحیضوت  اب 
ره یلک  ماع و  لعج  دراوم  رد  هدرک و  کّسمت  صاخ  لعج  هب  ماع ، لعج  صاـخ و  لـعج  تسا : عون  ود  رب  عراـش  عیرـشت  لـعج و  ًـالوا :

ار نآ  هعرـشتم  فرع  یلو  هدربن ، یمـسا  اـهنآ  زا  عراـش  هک  يدراوم  رد  مینکیم و  ذـخا  نآ  هب  هدرک ، صخـشم  عراـش  هک  ار  یقادـصم 
. مییامنیم لمع  زین  اهنآ  هب  تسا  هتفریذپ 

ّریخم ناسنا  درواین ، يدـیق  نآ  ندروآ  اج  هب  رد  و  زامن ، هب  رما  لثم  دـنک ، یّلک  لعف  هب  رما  رگا  عراش  هک  هدـش  هراشا  لوصا  ملع  رد  ًایناث :
درادـن یعرـش  روظحم  هک  یناکم  نامز و  ره  رد  ار  زامن  ًالثم  دـهد . ماجنا  درادـن  یعرـش  عنام  هک  يوحن  ره  هب  ار  نآ  قادـصم  هک  تسا 

. تسا رارق  نیا  زا  مکح  زین  ینید  رئاعش  میظعت  دروم  رد  دهد . ماجنا 

تعیرش ضیوفت  موزل   - 2

هدش ضیوفت  نانآ  هب  تعیرش  رما  هک  دیآیم  مزال  هجیتن  رد  هدرک ، راذگاو  هعرـشتم  فرع  هب  ار  رئاعـش  رما  سّدقم  عراش  رگا  دنیوگیم :
. تسا لطاب  ضیوفت  عون  نیا  و  دشاب ،

خساپ

هیحان زا  زین  یّلک  مکح  لصا  هک  دنکیم  قدص  ضیوفت  یتقو  دـیآیمن . باسح  هب  نید  رد  ضیوفت  نآ ، دـیدج  قادـصم  رب  یّلک  قیبطت 
. دشاب هدش  ضیوفت  وا  هب  هدمآ و  تسد  هب  فرع 

: دنمسق ود  رب  يوناث  نیوانع  رگید : ینایب  هب 
، نایـسن جرح ، ررـض ، ناونع  لیبق  زا  تسا ، يوناث  زین  ناشمکح  اذـل  تسا و  يوناث  ناشکالم  هک  مکح : هیحان  رد  يوناـث  نیواـنع  فلا - 

... . رارطضا و هارکا ،
یـضراع تالاح  نیا  مکح . رب  هن  دوشیم  ضراـع  عوضوم  رب  هک  یتـالاح  زا  تسا  تراـبع  هک  عوضوم : هیحاـن  رد  يوناـث  نیواـنع  ب - 
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ردام و ردـپ و  هب  مارتحا  قیداصم  لیبق : زا  تسا . يوناث  شعوضوم  اهنت  و  تسا ، یلّوا  اهنآ  مکح  كالم و  هکلب  تسین  يوناث  ناشکالم 
ضراع نوگاـنوگ  ياـهتلاح  مکح  عوضوم  رب  ینعی  تسا ، يوناـث  اـهنآ  عوضوم  یلو  تسا ، یلّوا  اـهنآ  مکح  كـالم و  هک  ناـمهیم 

زا ثداح  دیدج و  قیداصم  یلو  تسا ، مکاح  نآ  رب  عرـش  لقع و  هک  تسا  یلّوا  مکح  مارتحا ، مییوگیم : صاخ  دروم  نیا  رد  دوشیم .
، هدـش راذـگاو  فرع  هب  نآ  رما  هک  دـیآیم  دـیدپ  مکح  عوضوم  رد  هک  تسا  يدـیدج  تـالاح  تسا ، موسرم  مدرم  نیب  رد  هک  مارتـحا 

. دوشن بترتم  نآ  رب  صاخ  یعرش  عنم  هک  یمادام 

!! لالح میرحت  مارح و  لیلحت  موزل   - 3

اریز دش ؛ دهاوخ  لالح  میرحتو  مارح  لیلحت  هب  رجنم  دـنک  راذـگاو  فرع  هب  ار  ینید  موسر  رئاعـش و  رما  سدـقم  عراش  رگا  دـنیوگیم :
مارح تسا  لـالح  هکار  يراـک  سکعلاـب  یهاـگو  هتـسناد  لـالح  تسا  مارح  هکار  يزیچ  یهاـگ  تسین  موـصعم  هک  نآ  تهج  هب  فرع 

. درادنپیم

خساپ

ار یقادصم  لالح و  یکردم  لیلد و  چیه  نودب  ار  يراک  ماجنا  هعرـشتم  فّلکم و  هک  تسا  انعم  نیا  هب  رگا  لالح  میرحت  مارح و  لیلحت 
اب لمع  نیا  رگا  یلو  تسا ، دراو  قوف  ضارتعا  تروص  نیا  رد  و  دوشیم ، مارح  لیلحت  لالح و  میرحت  هب  رجنم  راک  نیا  دـنک ، مارح  زین 

ناسنا راک  و  تسا ، یعرـش  لیلد  كردم و  مِّرحم  لِّلحم و  اریز  تسین ، بترتم  نآ  رب  یلاکـشا  چیه  دشاب  ماع  ولو  یعرـش  لیلد  هب  دانتـسا 
. تسا قیداصم  رب  قیبطت  فلکم 

!! تعیرش تامّلسم  اب  يزاب   - 4

اریز دوشیم ، تعیرـش  تباوث  اب  يزاب  يراک و  ثبع  هب  رجنم  دوش  راذـگاو  فرع  هب  اـهنآ  ییاـپرب  رئاعـش و  لـعج  رگا  دـنیوگیم : زین  و 
. تسا فلتخم  اهتیعقوم 

خساپ

تسا يرما  نیا  تسا ، نآ  شرتسگ  تعیرش و  هعسوت  دراد  فوخ  نآ  زا  هدننک  لاکشا  هک  ار  يروذحم  مییوگیم : لاکـشا  نیا  دروم  رد 
. دراد هراشا  نآ  هب  نآرق  تایآ  دوخ  هک 

و دزاس ». رشتنم  هداد و  شرتسگ  ار  شتعیرـش  نید و  دوخ و  رون  هک  هدرک  هدارا  دنوادخ  « ؛» ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللاَو  دیامرفیم ... « : لاعتم  دنوادخ 
لیبق زا  یهلا  قیداصم  ییاپرب  تسا ،». هدومن  ار  دوخ  نییآ  نید و  يزارفارـس  هدارا  دـنوادخ  « ؛» اـْیلُْعلا َیِه  ِهَّللا  ُۀَِـملَکَو  دـیامرفیم ... « : زین 

نید و هعـسوت  زا  دوصقم  رگا  و  تسا . هدرک  هدارا  ار  نآ  یّلک  وـحن  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  روـن  میمتت  هَّللا و  ۀـملک  ءـالعا  رد  هعـسوت 
رب ینید  رئاعــش  یّلک  ناوـنع  قیبـطت  یلو  تـسین ، شنــالطب  رد  یکــش  رما  نـیا  تـسا ، ود  نآ  تباوـث  رد  یّتـح  لّوـحت  رییغت و  تـعیرش 

. تسین نآ  تباوث  رد  نید  هعسوت  مسق  زا  فلتخم  قیداصم  دیدج و  تاعوضوم 

دراوم مامت  هب  میمعت   - 5
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لثم رگید ؛ باوبا  رد  ارچ  تسا ؟ فلتخم  دراوم  باوبا و  نیب  یقرف  هچ  دوش  راذگاو  مدرم  هب  رئاعـش  ییاپرب  هک  دشاب  رارق  رگا  دنیوگیم :
طرـش و دوخ  يارب  یهورگ  ای  سکره  دنـشاب و  هتـشادن  تلاخد  ّقح  هعرـشتم  فرع و  رگید ، باوبا  سمخ و  تاکز ، ّجح ، هزور ، زامن ،

؟ دننک یفّرعم  ینید  راعش  ناونع  هب  دوخ  هب  صاخ  طیارش  دویق و  اب  ار  تقیقح  نآ  دنراذگن و  اهنآ  رد  يدیق 

خساپ

تقیقح ناونع ، هک  يدروم  رد  درک : کـیکفت  هیوغل  تقیقح  هیعرـش و  تقیقح  نیب  دـیاب  ینعی  تسا ؛ روما  یخرب  ندوب  یفیقوـت  نآ  قرف 
یفّرـصت اهنآ  یناعم  نیواـنع و  رد  عراـش  هک  يدراوم  فـالخ  هب  دوشیم ، يراـج  اـنعم  ماـمت  هب  روما  ندوب  یفیقوت  هدـعاق  تسا  یعرش 

ناونع و مکح ، نینقت  عیرـشت و  ماگنه  سدقم  عراش  دراوم  نیا  رد  هک  تسا ، هدراذگ  یقاب  نآ  يوغل  تقیقح  رب  ار  ظفل  يانعم  هتـشادن و 
ياج هب  دوخ  زا  یعرـش  تقیقح  ردام ، ردـپ و  هب  یکین  هب  عراش  رما  دروم  رد  ًالثم  تسا . هدراذـگ  یقاـب  دوخ  ّتیلک  قـالطا و  رب  ار  اـنعم 

تـسا يراک  ره  ماجنا  تسا ، بجاو  ناسنا  رب  هچنآ  اذـل  تسا ، هدرکن  نّیعم  تاّیئزج  تایـصوصخ و  فیلکت  نیا  يارب  و  تسا ، هتـشاذگن 
. تسا هدراذگ  یقاب  نآ  يوغل  يانعم  رب  هدرکن و  دیدحت  ار  ناونع  نیا  عراش  اریز  دنک ، قدص  ردام  ردپ و  هب  یکین  ناونع  هک 

تاعوضوم رگید  هزور و  فاکتعا ، ّجـح ، زامن ، دـننام  تسا ؛ هدراذـگ  ياج  هب  یعرـش  تقیقح  دوخ  زا  عراش  هک  يدراوم  نآ  فالخ  رب 
عبات دـیاب  تمایق  زور  اـت  طیارـش  ازجا و  رد  هکلب  مینک ، هفاـضا  ار  یطیارـش  دویق و  دوخ  شیپ  زا  میناوتیمن  اـم  دراوم  نیا  رد  هک  يداـبع ،

ناـکم مادـک  رد  ار  زاـمن  هک  نآ  لـثم  مینیبیم ، راـتخم  ار  دوخ  تسا ، جراـخ  لـمع  ّتیهاـم  زا  هک  یتایـصوصخ  رد  هچرگ  میـشاب ، عرش 
. دوشیم ریبعت  یلقع  رییخت  هب  نآ  زا  لوصا  رد  هک  دشاب  هدیسر  صاخ  یعرش  عنم  هک  نآ  رگم  میناوخب ،

!! تعیرش ناکرا  مالسا و  ینابم  تمرح  کته   - 6

تعیرـش ناکرا  مالـسا و  ینابم  هب  بدا  هئاسا  تمرح و  کته  ثعاـب  دوش ، راذـگاو  مدرم  هب  نید  عیارـش  رما  هک  یتروص  رد  دـنیوگیم :
. درادن يراگزاس  مالسا  یلاع  میلاعت  خماش و  نیماضم  اب  راک  نیا  هک  دش  دهاوخ 

خساپ

نیملـسم فعـض  طاـقن  فشک  نآ  هب  دوصقم  نید  دروـم  رد  و  ( 16 .) دـنیوگ ار  هدیـشوپ  رما  رتس و  ندرک  هراپ  ياـنعم  هب  تغل  رد  کـته 
. تسا

ءازهتسا تعیرش و  نید و  تمرح  کته  بجوم  مدرم  هب  یفیقوت  فیلاکت  روما و  رد  تعیرش  يراذگاو  مییوگیم : قوف  لاکـشا  دروم  رد 
ندرک ادیپ  راک  درادن ، عراش  هیحان  زا  یعرـش  تقیقح  هک  ینیوانع  رد  یلو  دوب ، دـهاوخ  تعیرـش  ناکرا  مالـسا و  ینابم  هب  بدا  هئاسا  و 

. تسا هدش  راذگاو  مدرم  فرع  هعرشتم و  هب  یجراخ  دارفا  رب  یّلک  ناونع  نآ  قیبطت  قادصم و 

!! رئاعش زا  یخرب  ندوب  يررض   - 7

هارمه نآ  ییاپرب  هک  مالسلا  هیلعینیسح  رئاعش  ًاصوصخ  دش ، دهاوخ  نیملسم  ای  مالسا  رب  ررض  هب  ّرجنم  رئاعـش  زا  یخرب  هماقا  دنیوگیم :
. تسا بجاو  دشاب  هک  ياهجرد  ره  هب  ررض  عفد  سدقم  عرش  تاروتسد  قباطم  تسا و  یناوارف  ياهررض  لّمحت  اب 

خساپ
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رب يّدـح  اـت  تسا  یفیقوت  ریغ  رداـم  ردـپ و  هب  مارتـحا  لـیبق  زا  هکلب  تسین  یفیقوت  نیواـنع  زا  نآ  یّلک  ناونع  هک  ینید  رئاعـش  دروم  رد 
ناوتیم ار  یفیقوت  ریغ  ناونع  ره  هک  مینکیمن  اعدا  یّلک  روط  هب  ام  اریز  دوشن ، تمرح  هب  ّرجنم  هک  مینکیم  قیبطت  نآ  یجراخ  قیداـصم 

. دشاب یّلک  ناونع  قّقحم  هک  درک  هدایپ  ناوتیم  یقادصم  رب  اهنت  هکلب  درک ، هدایپ  یقادصم  ره  رد 
دشاب ۀیلحلا  ۀلاصا  رد  لخاد  ای  هتشاد  نآ  ّتیّلح  هب  حیرـصت  هکلب  دشاب ، هدرکن  میرحت  هصوصخ  هب  ار  قادصم  نآ  عراش ، رگید  ریبعت  هب  و 

؟ دناسریم مالسا  هب  يررض  هچ  یمالسا  فراعم  ماکحا و  نایب  ازع و  هماقا  فرِص  ّالاو 

!! تعیرش ندش  هدناشک  ازهتسا  هب   - 8

هک دـننک  هدایپ  یقیداصم  رب  ار  یّلک  نیوانع  مدرم  هک  دوشیم  رجنم  نیا  هب  فرع  تسد  هب  تعیرـش  قیداصم  ضیوفت  دـنیوگیم : یخرب 
دراوم مامت  رد  ار  تعیرش  قیبطت  رما  هجیتن  رد  تسا ، بجاو  تعیرش  يوربآ  نایک و  ظفح  هک  اجنآ  زا  و  دوش . هدیشک  ازهتـسا  هب  تعیرش 

. درک راذگاو  عراش  دوخ  تسد  هب  دیاب 

خساپ

: تسا مسق  دنچ  رب  رگید -  نایدا  اهتلم و  زا  ای  یمالسا  رگید  ياههقرف  هیحان  زا  هچ  ءازهتسا - 
: قح ریغ  لطاب و  يازهتسا   - 1

ازهتـسا هب  ار  ام  يدابع  لامعا  رگید  نایدا  اـی  بهاذـم  مدرم  هک  نیا  لـثم  درادـن ، یتّیعناـم  هتـشادن و  يریثأـت  هنوگ  چـیه  ازهتـسا  عون  نیا 
. تسین نید  دوخ  رد  ای  نینمؤم  رد  یبیع  صقن و  زا  فشاک  ازهتسا  عون  نیا  دنریگب .

: یفرع يازهتسا   - 2
یلو تسا ، هدـش  عضو  يدـنلب  يانعم  رب  تلـالد  تهج  هب  یموق  ره  ياهراعـش  تساـهطیحم . اـهفرع و  فـالتخا  هجیتن  ازهتـسا  عون  نیا 

رد ار  یناـعم  نآ  هک  دوشیمن  ثعاـب  تشادرب  فـالتخا  نیا  نکل  دـننک ، تشادرب  ار  يرگید  ياـنعم  اـهنآ  زا  رگید  یموـق  تسا  نکمم 
. مییامن عنم  هدرک  عارتخا  هک  یموق 

: یعقاو تاهج  هب  يازهتسا   - 3
ناونع ود  نیا  هک  اجنآ  زا  و  تسا . نید  تعیرش و  یعقاو  يازهتسا  تمرح و  کته  بجوم  اذل  و  دنراد ، یعقاو  تاهج  اهازهتـسا  زا  یخرب 

یجراخ قادصم  رب  یّلک  ناونع  قیبطت  يدروم  رد  رگا  اذل  دنکیم ، كرد  ار  نآ  لقع  تسا و  یلقع  حـبق  نسح و  فانـصا  قیداصم و  زا 
. مینکیم میرحت  ار  نآ  مه  ام  دش  یعقاو  يازهتسا  هب  رجنم 

نشج مسارم  ییاپرب 

نشج مسارم  ییاپرب 

ياهبش ای  اهزور  رد  يداش  نشج و  مسارم  ییاپرب  دنهدیم  ماجنا  صاخ  ياهتیعقوم  رد  خـیرات  لوط  رد  نیملـسم  هک  یلامعا  زا  یکی 
. نآ دننام  ربمایپ و  تثعب  ای  دشاب  ماما  تدالو  هاوخ  دوشیم ؛ ماجنا  ّتیعقوم  نآ  ندوب  كرابم  تیمها و  لیلد  هب  راک  نیا  تسا . یصاخ 

تشادگرزب اب  هدرک و  تکرـش  یـسلاجم  نینچ  رد  نیموصعم  زا  ضیف  بسک  سدقم و  تاقوا  نآ  رد  يونعم  هدافتـسا  تهج  هب  نیملـسم 
، دـننکیمن هدافتـسا  یتاـکرب  نینچ  زا  هکنیا  رب  هوـالع  خـیرات  لوـط  رد  ناـیباهو  هنافـسأتم  یلو  دـنباییم ، تسد  یمیظع  تاـکرب  هب  نآ 
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زگره نمشد  اریز  دنناشوپیم ؛ لمع  هماج  ار  مالسا  نانمـشد  تساوخ  قیرط  نیا  زا  هدرک و  عنم  یـسلاجم  نینچ  ییاپرب  رد  زین  ار  نارگید 
. مینکیم یسررب  اجنیا  رد  ار  نآ  عوضوم ، تیمها  رطاخ  هب  دنیامن . دهع  دیدجت  ناشتاسدقم  اب  ناناملسم  دهاوخیمن 

نایباهو ياواتف 

یخرب هکنیا  هجح و  يذ  مهدـجه  دـننامه  تسا ؛ هداتفا  یقافتا  نآ  رد  هک  تسا  ییاهزور  مایا ، زا  مود  عون  دـیوگیم ...« : هیمیت  نبا   - 1
زا یتعیرـش  دایعا ، دنتفرگن و  دیع  ار  زور  نآ  نارگید  تیب و  لها  زین  ناینیـشیپ و  اریز  درادـن ؛ یـساسا  لصا و  دـنریگیم  دـیع  ار  زور  نآ 

ثداوح هک  تسا  اراصن  لامعا  دـننامه  لـمع  نیا  درک ، يراذـگتعدب  هکنآ  هن  دومن ، تعباـتم  روتـسد  زا  دـیاب  نآ  رد  هک  تسا  عیارش 
(17 «.) دنریگیم دیع  ار  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح 

؛ تسا نید  رد  ياهتعدب  زا  لمع  نیا  دوش و  اپرب  یمـسارم  ربمایپ  ریغ  ربمایپ و  يارب  تسین  زیاج  : » دیوگیم زاب  نب  زیزعلادـبع  خیـش   - 2
(18 «.) دناهدادن ماجنا  یلمع  نینچنیا  نیعبات ، هباحص و  زا  نارگید  نیدشار و  يافلخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اریز 

ناشدـلوت و زور  رد  نانآ  دای  ندرک  هدـنز  زین  نیحلاـص و  اـیبنا و  گوس  رد  تسین  زیاـج  : » دـنیوگیم ناـیباهو  ياوتف  یمئاد  ياروش   - 3
نید رد  هک  تسا  ییاهتعدـب  زا  روما  نیا  مامت  اریز  دوش ؛ رازگرب  یمـسارم  ناـشروبق  رب  ندرک  بصن  عمـش  یناـغارچ و  مَلَع ، نتـشادرب 

زا کی  چـیه  هباحـص و  دـناهدرکن . نینچنیا  هتـشذگ  ِنیحلاص  اـیبنا و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تسا و  كرـش  دراوم  زا  هدـش و  دراو 
(19 «.) دندرکن نینچ  تساهنرق  نیرتهب  هک  نرق  هس  لوط  رد  مه  نیملسم  ناماما 

هام رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تدالو  تبـسانم  هب  نشج  ییاپرب  هلمج  زا  تسا ؛ دایز  رـصع  نیا  ياهتعدب  : » دـیوگیم نازوف  نبا   - 4
(20 «.) دشابیم لوالاعیبر 

زا هکلب  هدوبن ؛ نیملسم  تداع  زا  تسادخ ، نانمشد  هب  هّبشت  نآ  رد  هک  دنزرف  يارب  دلوت  ِنشج  مسارم  ییاپرب  : » دیوگیم نیمیثع  نبا   - 5
(21 «.) دیآیم باسح  هب  موق  نآ  هرمز  زا  دوش  هیبش  یموق  هب  سک  ره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تسا . هدیسر  ثرا  هب  نارگید 

ضغب ّبح و  رهظم  نشج ، ییاپرب 

هراشا

. دننکیم ریبعت  ناسنا  سفن  لیم  مدع  لیم و  هب  ود  نآ  زا  هدش و  ضراع  ناسنا  داهن  رب  هک  تسا  يرما  ود  ضغب  ّبح و 

تّبحم بوجو 

حیضوت

: هلمج زا  تسا ؛ بجاو  ناسنا  رب  دارفا  یخرب  هب  ّتبحم  هک  دوشیم  هدافتسا  یلقن  یلقع و  هلدا  زا 

دنوادخ  - 1

لامج و لامک و  تافـص  عیمج  ندوب  اراد  تهج  هب  مه  نآ  تسا ، بجاو  ًاتلاصا  وا  هب  ّتبحم  هک  تسا  یناـسک  سأر  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
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ٌلاَْومَأَو ْمُُکتَریِـشَعَو  ْمُکُجاَوْزَأَو  ْمُُکناَوْخِإَو  ْمُکُؤاَْـنبَأَو  ْمُکُؤاـَبآ  َناَـک  ْنِإ  ْلـُق  دـیامرفیم « : دـنوادخ  اذـل  وا . هب  تادوجوم  همه  یگتـسباو 
ُهَّللاَو ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداَهِجَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ  اَهَنْوَضَْرت  ُنِکاَسَمَو  اَهَداَسَک  َنْوَشَْخت  ٌةَراَِـجتَو  اَـهوُُمْتفَرَْتقا 
عمج هک  یلاوما  دوخ و  نادنواشیوخ  نانز و  ناردارب ، نارسپ ، ناردپ ، امش  رگا  مدرم  يا  وگب  لوسر  يا  ( »] 22 (؛» َنیِقِساَْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال 

هار رد  داهج  لوسر و  ادخ و  زا  شیب  ار  دیاهتـشاد  شوخ  لد  نآ  هب  هک  یلزانم  دیکانمیب و  نآ  ندـش  داسک  زا  هک  ياهراجتلا  لام  هدرک و 
.« درک دهاوخن  تیاده  ار  ناراکدب  قاّسف و  دنوادخ ، ددرگ و  يراج  ادخ  ذفان  رما  ات  دیشاب  رظتنم  سپ  دیرادیم ، تسود  وا 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   - 2

عیرـشت و ضیف  هطـساو  وا  اریز  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  میرادـب ، تسود  ادـخ  رطاخ  هب  دـیاب  هک  یناـسک  هلمج  زا 
. تسا هدش  رما  وا  ّتبحم  هب  هدش و  دای  مه  وا  زا  دنوادخ  مان  رانک  رد  قوف  هیآ  رد  اذل  تسا . نیوکت 

هب هک  دیرادب  تسود  تهج  نآ  زا  ار  دنوادخ  ( » 23 (؛» هَّللا ّبحب  ینّوبحأو  مکوذغی  امل  هَّللا  اّوبحأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ 
.« دیرادب تسود  ادخ  رطاخ  هب  ارم  دهدیم و  يزور  امش 

لد رد  ار  شتّبحم  هدرک و  بذـج  ترـضح  نآ  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  زین  ترـضح  نآ  تالامک  لیاضف و  بقانم و 
. دنکیم داجیا 

مالسلا مهیلعربمایپ  تیب  لآ   - 3

لیاضف عمجم  نانآ  هکنآ  زا  رظن  عطق  اب  اریز  تسا ؛ مالسلا  مهیلعادخ  لوسر  تیب  لها  تسا ، بجاو  اهنآ  هب  ّتبحم  هک  یناسک  هلمج  زا 
رد ًالثم  تسا ؛ هدومن  رما  نانآ  هب  ندیزرو  ّتبحم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنایهلا ، عیرـشت  نیوکت و  ضیف  هطـساو  هدوب و  تالامک  و 

.« دیرادب تسود  نم  رطاخ  هب  ار  متیب  لها  و  « ؛» یّبحل یتیب  لهأ  اّوبحأو  : » دیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  قوف  ثیدح  نامه 

مالسلا مهیلعلوسر  لآ  ّبح  موزل  لماوع 

: تسا مزال  بجاو و  ریز  تاهج  هب  زین  لوسر  لآ  هب  ّتبحم  تسا ، بجاو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  ّتبحم  هک  اجنآ  زا 
(24 (؛» یبسنو یببـس  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنم  بسنو  ببـس  لک  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اذل  تلاسر . بحاص  هب  نانآ  باستنا   - 1

.« نم بسن  ببس و  رگم  تسا  عطقنم  تمایق  زور  رد  یبسن  ببس و  ره  »
. تسا هدش  هراشا  اهنآ  هب  ریط »  » ثیدح و  هیار »  » ثیدح رد  هک  هنوگنامه  دنلوسر ؛ ادخ و  بوبحم  تیب ، لها   - 2

ًارْجَأ ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  َال  ُْلق  دیامرفیم « : لاعتم  دنوادخ  هک  روط  نامه  تسا ؛ يدّـمحم  تلاسر  دزم  رجا و  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ّبح   - 3
(25 «.) َیبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ 

: دنکیم لقن  نینچ  دـهاجم  زا  يزوجلا  نب  طبـس  ( 26 «.) َنُولوُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفقَو  دوشیم « : لاؤـس  لوـسر  لآ  ّتبحم  زا  تماـیق  زور   - 4
(27 .) دوشیم لاؤس  مالسلا  هیلعیلع  ّتبحم  زا  تمایق  زور 

ّینإ : » دومرف هراشا  نآ  هب  نیلقث »  » ثیدح رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  روطنامه  دنایهلا ؛ باتک  لدِـع  مالـسلا  مهیلعنیموصعم   - 5
«. یترتعو هَّللا  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات 

یلصربمایپ هک  تسا  هدش  دراو  ینس  هعیش و  قیرط  زا  حیحـص  ثیداحا  رد  اریز  تسا ؛ نامیا  طرـش  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هب  ّتبحم   - 6
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رگم ار  وـت  درادـن  تسود  یلع ! يا  ( » 28 (؛» قفانم ّالإ  کضغبیالو  نمؤم  اـّلإ  کـّبحیال  : » دومرف مالـسلا  هیلعیلع  هب  باـطخ  هلآو  هیلع  هللا 
.« قفانم رگم  ار  وت  درادن  نمشد  نمؤم و 

نم حون  ۀنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لـثم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هکناـنچ  دـنتّما ؛ تاـجن  یتشک  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها   - 7
، دـش نآ  رب  راوس  سک  ره  تسا ، حون  یتشک  دـننامه  امـش  نایم  رد  متیب  لـها  لـثم  ( » 29 (؛» رانلا یف  ّخز  اـهنع  فّلخت  نمو  یجن ، اـهبکر 

.« تسا هدش  قرغ  درک ، فلخت  نآ  زا  سک  ره  هتفای و  تاجن 
: دومرف مالسلا  هیلعیلع  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اریز  تسا ؛ تادابع  لامعا و  یلوبق  طرـش  مالـسلا ، مهیلعتیب  لها  ّبح   - 8

اهرات دننام  هک  يّدح  هب  دنرادب  زامن  ردقنآ  دور و  ورف  اهلد  هدش و  مخ  نامک  دـننام  ناشرمک  هک  دـنرادب  هزور  ردـقنآ  نم  تّما  رگا  »
(30 «.) دزادنایم مّنهج  شتآ  رد  ور  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دنرادب ، نمشد  ار  وت  یلو  دندرگ ،

نامأ یتیب  لهأو  ءآمسلا  لهأل  نامأ  موجنلا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هنوگنامه  دننیمز ؛ لها  ناما  مالسلا  مهیلعتیب  لها   - 9
تیب لها  دننامسآ و  یلاها  يارب  ناما  ناگراتس  ( » 31 (؛» سیلبإ بزح  اوراصف  اوفلتخإ  برعلا  نم  ۀـلیبق  اهتفلاخ  اذإف  فالتخألا ، نم  یتّمأل 

دـتفایم و فالتخا  ناشدوخ  نیب  دـننک  تفلاخم  متیب  لها  اب  برع  زا  ياهلیبق  هاگ  ره  سپ  دنـشابیم . فالتخا  زا  نم  تما  يارب  ناما  نم 
.« دندرگیم سیلبا  بزح  زا  هجیتن  رد 

وا هب  يادـتقا  بوبحم و  يوس  هب  ات  هدرک  کیرحت  ار  ناسنا  ياوق  هک  تسا  ياهکرحم  ورین  هباثم  هب  ّتبحم  هک  تسا  هّجوت  لـباق  هتکن  نیا 
. دشکرپ

زا اریز  تسا ؛ بوبحم  هب  تبـسن  ّتبحم  ياـههولج  زا  ياهولج  مسارم ، ییاـپرب  هک  میـسریم  هجیتـن  نیا  هب  بلاـطم  نیا  زا  يدـنبعمج  رد 
روهظ هکلب  تسین ، یناسفن  کیرحت  سفن و  لابقا  اهنت  ّتبحم  رثا  رگید  یفرط  زا  دـنفلتخم و  ّتبحم  تاجرد  رد  مدرم  هک  مینادیم  یفرط 

هک هنوگنامه  تسین -  بوبحم  زا  دایقنا  تعاـطا و  اـهنت  مه  نآ  ینوریب  رثا  هتبلا  تسا . رثؤم  مه  یجراـخ  ياـهراتفر  رد  هتـشاد و  زورب  و 
هلدا اب  هکنآ  رگم  دوشیم ، لماش  ار  اهنآ  مامت  ّتبحم  موزل  هلدا  قالطا  هک  دراد  زین  يرگید  ياههولج  راثآ و  هکلب  دـنیوگیم -  یخرب 

. بوبحم ّتبحم  رد  سفن  لتق  لثم  دشاب ؛ هتشاد  هضراعم  رگید 
: زا دنترابع  ناسنا  یگدنز  رد  بح  ياههولج 

؛ دایقنا تعاطا و   - 1
؛ بوبحم ترایز   - 2

؛ بوبحم میظعت  میرکت و   - 3
؛ بوبحم تاجاح  ندروآرب   - 4

؛ بوبحم زا  عافد   - 5
. فسوی قارف  رد  بوقعی  نزح  دننامه  بوبحم ؛ قارف  رد  هودنا  نزح و   - 6

؛ بوبحم راثآ  ظفح   - 7
؛ وا لسن  نادنزرف و  هب  مارتحا   - 8

؛ تسا طبترم  وا  هب  هچنآ  ندیسوب   - 9
. بوبحم دالیم  رد  یناوخيدولوم  نشج و  مسارم  ییاپرب   - 10

نآرق هاگدید  زا  مسارم  ییاپرب 

هراشا
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؛ تسا هدومن  بیغرت  نادب  هکلب  اضما ، نآرق  ار  نآ  لصا  هک  تسا  یلئاسم  زا  دوبدای ، مسارم و  ییاپرب  هک  میربیم  یپ  نآرق  هب  هعجارم  اب 
نآ زا  هنومن  دـنچ  هب  هک  تسا ، یهلا  يایلوا  ایبنا و  دوبداـی  ییاـپرب  تقیقح  رد  اـهنآ  رتشیب  هک  میربیم  یپ  جـح  هب  طوبرم  تاـیآ  زا   - 1

: مینکیم هراشا 

مالسلا هیلعمیهاربا  ماقم  فلا )

.« دیهد رارق  دنوادخ  شتسرپ  هاگیاج  ار  میهاربا  ماقم  ( » 32 (؛» ًیّلَصُم َمیِهاَْربِإ  ِماَقَم  ْنِم  اوُذِخَّتاَو  دیامرفیم « : لاعتم  دنوادخ 
دای ات  دـننک  باختنا  یّلـصم  ناونع  هب  ار  اـجنآ  هتـسج و  كربت  میهاربا  ترـضح  ياـپ  ياـج  زا  نیملـسم  هک  دـنکیم  رما  لاـعتم  دـنوادخ 

. دنامب هدنز  هبعک  يانب  مالسلا و  هیلعمیهاربا  ترضح 
هکنآ ات  دومنیم ، انب  ار  هناخ  زین  میهاربا  دروآیم و  گنس  لیعامسا  ادخ ، هناخ  نتخاس  ماگنه  هک  دنکیم  لقن  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 

(33 .) دندناسر مامتا  هب  ار  ادخ  هناخ  نامتخاس  تلاح  نیا  اب  ود  ره  تفر و  نآ  يالاب  میهاربا  دندروآ و  ار  یگنس  تفر ، الاب  نامتخاس 

هورم افص و  ب )

هورم افص و  ( » 34 (؛» اَمِِهب َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحاَنُج  اَلَف  َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ِهَّللا  ِِرئاَعَـش  ْنِم  َةَوْرَْملاَو  اَفَّصلا  َّنِإ  دیامرفیم « : لاعتم  دنوادخ 
هورم افص و  یعـس  هک  تسین  یکاب  سپ  دروآ ، ياج  هب  هرمع  صوصخم  لامعا  ای  هبعک  هناخ  جح  سک  ره  سپ  تسادخ ، نید  رئاعـش  زا 

.« دروآ ياج  هب  زین 
. دنامب هدنز  اههرطاخ  رد  هورم  افص و  نیب  رجاه  ششوک  ات  داد  رارق  جح  کسانم  زا  ار  هورم  افص و  نیب  یعس  لاعتم  دنوادخ 

رب يدیدش  شطع  دش و  مامت  بآ  دومن ، اهر  هکم  نیمزرـس  رد  ار  لیعامـسا  شدنزرف  رجاه و  هک  یماگنه  میهاربا  دـنکیم : لقن  يراخب 
نمـض رد  دنیبن و  ار  دنزرف  تیعـضو  نیا  ات  تفر  افـص  هوک  فرط  هب  رجاه  دیچیپیم . دوخ  هب  شطع  تدـش  زا  دـنزرف  دومن ، هبلغ  ود  ره 

هوک زا  تفر ، هورم  هوک  فرط  هب  باتـش  اب  دمآ و  نییاپ  هوک  زا  سویأم  یلو  دیامن ، بلط  بآ  وا  زا  هدومن و  ادیپ  ار  یـسک  ات  دـنک  یعس 
راب تفه  لمع  نیا  دومنن . هدهاشم  ار  یـسک  زین  ناکم  نیا  رد  یلو  دنک ، بلط  بآ  وا  زا  هدومن و  هدهاشم  ار  یـصخش  دیاش  ات  تفر  الاب 

هورم افـص و  نیب  راـب  تفه  جاـجح  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دومرف : هک  دـنکیم  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ساـبع  نبا  دـش . رارکت 
(35 .) دنیامنیم فاوط 

هیدف ج )

اَی َلاَق  يََرت  اَذاَم  ْرُْظناَف  َکَُحبْذَأ  یِّنَأ  ِماَنَْملا  ِیف  َيرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  اَی  َلاَق  َیْعَّسلا  ُهَعَم  َغََلب  اَّمَلَف  ٍمِیلَح *  ٍماَلُِغب  ُهاَنْرَّشَبَف  دـیامرفیم « : لاعتم  دـنوادخ 
َِکلذَک اَّنِإ  اَیْؤُّرلا  َْتقَّدَص  ْدَق  ُمیِهاَْربِإ *  اَی  ْنَأ  ُهاَْنیَداَنَو  ِنِیبَْجِلل *  ُهََّلتَو  اَمَلْسَأ  اَّمَلَف  َنیِِرباَّصلا *  ْنِم  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  ُرَمُْؤت  اَم  ْلَْعفا  َِتبَأ 

رسپ نآ  هک   ] هاگنآ میداد . وا  هب  ار  يرابدرب  رـسپ  هدژم  سپ  ( » 36 (؛» ٍمیِظَع ٍْحبِِذب  ُهاَْنیَدَفَو  ُنِیبُْملا *  ُءاَلَْبلا  َوَُهل  اَذه  َّنِإ  َنِینِـسْحُْملا *  يِزَْجن 
، منکیم ینابرق  ار  وت  هک  مدید  نینچ  باوخ  ملاع  رد  نم ! یمارگ  دـنزرف  يا  تفگ : میهاربا  تفاتـش . لمع  یعـس و  هب  وا  اب  تفای  يدـشر 
ود ره  نوچ  سپ  تفای . یهاوخ  نیرباص  زا  ارم  هَّللا  ءاش  نا  هک  هد ، ماـجنا  يرومأـم  هچ  ره  ردـپ ! يا  تفگ : تسیچ ؟ هعقاو  نیا  رد  ترظن 

ماجنا ار  ایؤر  ملاع  تیرومأم  وت  میهاربا ! يا  هک  میدرک  باطخ  لاح  نآ  رد  ام  دنکفا ، يور  هب  نتشک  يارب  ار  وا  دنتـشگ ، قح  رما  میلـست 
حبذ ام  دـنکیم و  نشور  ار  نامیا  لاح  تقیقح  هک  تسا  یناحتما  نامه  التبا  نیا  میهدیم ، شاداپ  وکین  نینچ  ار  ناراـکوکین  اـم  يداد ،

.« میتخاس وا  يادف  ار  یگرزب 
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ناحتما میظع و  لمع  نآ  دوبدای  هب  هدرک و  ادتقا  میهاربا  ترضح  هب  انم  رد  ات  هدومن  رما  ار  نایجاح  يراکادف ، نیا  ساپ  هب  لاعتم  دنوادخ 
. دنیامن ینابرق  انم  نیمزرس  رد  ار  يدنفسوگ  گرزب ،

تارمج یمر  د )

هرمج يوس  هب  ار  میهاربا  لیئربج  دـننکیم : لقن  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوخ  ياهدنـسم  رد  یـسلایط  لبنح و  نب  دـمحا 
دزن سپس  دش . دنلب  نآ  زا  ناطیش  يادص  هک  دومن  باترپ  وا  هب  گنس  تفه  میهاربا  تشگ ، نایامن  وا  رب  ناطیش  ماگنه  نآ  رد  درب ، هبقع 
يوس هب  هاگنآ  دش . دنلب  وا  يادص  هک  دومن  باترپ  وا  رب  گنس  تفه  زین  ماگنه  نآ  رد  دش ، رهاظ  وا  رب  ناطیـش  زاب  دمآ ، یطـسو  هرمج 

(37 .) دمآرد شیادص  هک  يّدح  هب  دومن ، یمر  گنس  تفه  اب  ار  وا  میهاربا  ترضح  دش و  رهاظ  وا  رب  ناطیش  مه  زاب  دمآ ، يوصق  هرمج 
هدـنز هعقاو ، نآ  دای  ات  هدرک  بجاو  جاجح  يارب  ار  لمع  نآ  هیـضق ، نیا  دوبدای  رطاخ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هنوگچ  هک  مییاـمنیم  هدـهاشم 

. دنامب
مرتحم گرزب و  ار  ادـخ  نید  رئاعـش  سک  ره  و  ( » 38 (؛» ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اَهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاَعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  دـیامرفیم « : لاعتم  دـنوادخ   - 2

.« تساوقت اب  ياهلد  تفص  نیا  دراد ،
دنوادخ و ياههناشن  يانعم  هب  دنوادخ  رئاعش  تسا و  هناشن  يانعم  هب  هریعش  عمج  رئاعش ، هک  تسا  نآ  هفیرش  هیآ  نیا  هب  لالدتسا  تیفیک 

ییاپرب اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  یهلا  رئاعـش  ءزج  دنک ، يروآدای  نومنهر و  شنید  ادخ و  يوس  هب  ار  مدرم  هک  یلمع  ره  اذل  تسوا . نید 
کیدزن لاـعتم  دـنوادخ  هب  یلو ، نآ  تـالامک  لـیاضف و  رکذ  اـب  مدرم  تقو  نآ  رد  هک  تسا  ایـصوا  اـیبنا و  يارب  يدوـلوم  نشج  مسارم 

. دنوشیم
.« دنوادخ ياهزور  هب  ار  نانآ  هد  يروآدای  و  ( » 39 (؛» ِهَّللا ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذَو  دیامرفیم « : لاعتم  دنوادخ   - 3

زور رد  اریز  تسا ؛ نآ  قیداصم  زا  یکی  زین  ادـخ  ّیلو  تدالو  ماـیا  هک  تسا ، قح  روهظ  لـطاب و  رب  قح  هبلغ  ماـیا  ادـخ ، ماـیا  زا  دوصقم 
. دنک هبلغ  لطاب  رب  وا  اب  ات  دروآ  ایند  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ   ) ار قح  لاعتم  دنوادخ  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  تدالو 

رجا امـش  زا  نم  وگب : تما  هب  ادـخ  لوـسر  يا  ( »] 40 (؛» َیبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  َال  ْلـُق  دـیامرفیم « : لاـعتم  دـنوادخ   - 4
.« دیراد روظنم  منادنواشیوخ  ّقح  رد  ارم  ّتبحم  تّدوم و  هک  مهاوخیمن  نیا  زج  تلاسر 

ادا ار  يوبن  تلاسر  رجا  زا  يرادـقم  اـهنآ  دوبداـی  یبرقلا و  يوذ  مالـسلا و  مهیلعربماـیپ  تیب  لـها  يدولوم  مسارم  ییاـپرب  اـب  نیا  رباـنب 
. میاهدرک

.« دناشوپب هایس  هدرپ  رد  ار  ناهج  هک  یماگنه  رات  بش  هب  مسق  ( » 41 (؛» یَجَس اَذِإ  ِْلیَّللاَو  یَحُّضلاَو *  دیامرفیم « : لاعتم  دنوادخ   - 5
دناهتفگ یخرب  تسا . هدرک  دای  مسق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دالیم  بش  هب  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  : » دیوگیم هیبلح » هریس   » رد یبلح 

(42 «.) دشاب ود  ره  هب  مسق  هک  درادن  یعنام  تسا و  ءارسا  بش  دارم ، هک 
دروم ار  نآ  ات  هدرک  هدـنز  مدرم  نهذ  رد  ار  نآ  دای  مسق ، اـب  اذـل  دراد . نآ  تیمها  زا  تیاـکح  يزیچ ، هب  ندروخ  مسق  هک  تسا  حـضاو 

. دنهد رارق  مارتحا 
ُهوُرَـصَنَو ُهوُرَّزَعَو  ِِهب  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  دـیامرفیم « : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناگدـننکمیظعت  ناناسريرای و  دـییأت  رد  لاـعتم  دـنوادخ   - 6
شايرای دنتـشاد و  هاگن  ار  وا  تّزع  تمرح و  دندیورگ و  وا  هب  هک  نانآ  سپ  ( » 43 (؛» َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلْوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتاَو 

.« دنملاع ناراگتسر  تقیقح  هب  هورگ  نآ  دندرک ، يوریپ  هدش  لزان  وا  هب  هک  يرون  زا  دندرک و 
هداد تراشب  يراگتـسر  هب  هدوتـس و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناگدـننکمیظعت  ناگدـننکيرای و  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ 
هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  میظعت  میرکت و  قیداصم  زا  وا  ثعبم  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دالیم  زور  رد  مسارم  ییاپرب  اـیآ  لاـح  تسا .
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؟ تسین هلآو 
.« میدرک دنلب  ار  وت  مان  ( » 44 (؛» َكَرْکِذ ََکل  اَنْعَفَرَو  دیامرفیم « : ربمایپ  نأش  رد  لاعتم  دنوادخ   - 7

هللا یلصربمایپ  تیعقوم  ندناسانش  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  تبسن  مدرم  يرکف  حطـس  ندرب  الاب  یعون  مسارم ، ییاپرب  نیا  ربانب 
. تسا مدرم  هب  هلآو  هیلع 

. دراد لاعتم  دنوادخ  هب  صاصتخا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  میظعت  میرکت و  ترصن و  هفیرش ، هیآ  دافم  قبط  هک  دنک  لاکشا  یسک  رگا 
هک دنکیم  نامگ  دروم  نیا  رد  یـسک  ایآ  ( 45 «.) ًازیِزَع ًارْـصَن  ُهَّللا  َكَرُْـصنَیَو  دیامرفیم « : رگید  ییاج  رد  دنوادخ  مییوگیم : باوج  رد 

؟ میرادن فیلکت  چیه  هراب  نیا  رد  ام  تسا و  دنوادخ  هب  صوصخم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترصن 
وت رب  ار  ایبنا  رابخا  تایاکح و  نیا  ام  و  ( » 46 (؛» َكَداَُؤف ِِهب  ُتِّبَُثن  اَم  ِلُسُّرلا  ِءاَْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ًّالُکَو  دیامرفیم « : دنوادخ  نینچمه   - 8

.« مینادرگ راوتسا  يوق و  نآ  هب  ار  وت  بلق  ات  مینکیم  نایب 
رد اـت  تسا ، ناـشیا  بلق  تیبثت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يارب  اـیبنا  تشذگرـس  ناـیب  تمکح  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
هب هک  دراد  اج  اذل  دـنراد . بولق  تیبثت  هب  يرتشیب  جایتحا  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  ناناملـسم  هک  تسین  یّکـش  دـشاب . مدـقتباث  تالکـشم 
نآ تلیضف  هب  ار  نانآ  هدرک و  عمج  سّدقم  یلحم  رد  ار  مدرم  ثعبم ، ای  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دالیم  زور  دننامه  صاخ ؛ ياهتبسانم 

. دوش تیوقت  یهلا  نید  هب  مدرم  بولق  ات  میزاس  انشآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  لیاضف  هریس و  اب  هتخاس و  هاگآ  بش  ای  زور 
: دیوگیم قوف  هیآ  حیـضوت  رد  یبُد -  یمالـسا  نوؤش  فاقوا و  هرادا  لک  ریدم  يریمحلا -  عنام  نب  دّمحم  نب  هَّللادبع  نب  یـسیع  داتـسا 

تدـالو دوـمن ، ناـیب  وا  بلق  تیبـثت  تهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  يارب  ار  اـیبنا  ياـههصق  لاـعتم  دـنوادخ  هـک  هنوگناـمه  »
. دش دهاوخ  تیبثت  نینمؤم  بولق  اهنآ ، يروآدای  اب  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياهربخ  رب  لمتـشم  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

(47 «.) نآ هب  نتشاد  تیانع  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دلوم  دوبدای  رارکت  ّتیبولطم  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  اذل 
دنوادـخ تمحر  لضف و  رد  ربماـیپ  يا  وگب  ( » 48 (؛» اوُحَْرفَْیلَف َِکلَذـِبَف  ِِهتَمْحَِربَو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  ُْلق  دـیامرفیم « : نآرق  رد  دـنوادخ  زین  و   - 9

.« دییامن يداش 
همه يارب  یتـمحر  ار  وت  اـم  ( » 49 (؛» َنیَِملاَْعِلل ًۀَـمْحَر  اَّلِإ  َكاَْنلَـسْرَأ  اَمَو  دـیامرفیم « : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نأـش  رد  رگید  ییاـج  رد 

.« میداتسرف نایملاع 
ربمایپ دوجو  شتمحر ، زا  دارم  و  ملع ، ادـخ  لضف  زا  دوصقم  دـنکیم : لقن  نینچ  هیآ  نیا  هراـبرد  ساـبع  نبا  زا  روثنملا » ّرد   » رد یطویس 

(50 .) تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا 
(51 .) تسا تمحر  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  روهشم  تافص  زا  یکی  دیوگیم : هفیرش  هیآ  لیذ  رد  زین  یسولآ 

دالیم و دـننام  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هب  قلعتم  هک  ییاـهزور  رد  دـیاب  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  هیآ  ود  نیا  نیب  عمج  اـب 
هب ار  تشادگرزب  سلاجم  ییاپرب  مکح  اهكالم  ّهلدا و  نیمه  اب  ناوتیم  هتبلا  مییامن . يداش  نشج ، مسارم  ییاپرب  اب  ترضح ، نآ  ثعبم 

. دنک زواجت  نآ  عورشم  ّدح  زا  دیابن  يداش  هک  تسا  لمأت  لباق  هتکن  نیا  داد . میمعت  زین  یهلا  يایلوا  ریاس 

ثیداحا هاگدید  زا  مسارم  ییاپرب 

: درب یپ  یسلاجم  نینچ  تیعورشم  هب  ناوتیم  زین  تایاور  هب  هعجارم  اب 
موی کلذ  : " لاـقف نینثـإلا  موی  موص  نع  لئـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ّنإ  : » دـنکیم لـقن  هداـتق  یبا  زا  شحیحـص  رد  ملـسم   - 1

: دومرف دش ؟ لاؤس  هبنشود  زور  هزور  بابحتسا  ّتلع  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  انامه  ( » 52" (؛» ّیلَع لزنأ  هیفو  هیف  تدلو 
.« تشگ لزان  نآرق  نم  رب  زور  نآ  رد  هدش و  دلوتم  زور  نآ  رد  نم  هک  تسا  تهج  نادب 
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نع اولأسف  ءآروشاع ، موی  نوموصی  دوهیلا  دجو  ۀنیدملا  هلآو  هیلع  هللا  یلصّیبنلا  مدق  اّمل  : » دنکیم لقن  سابع  نبا  زا  نینچمه  ملسم   - 2
: هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاقف  هل . ًامیظعت  موصن  نحنو  نوعرف ، یلع  لیئآرـسا  ینبو  یـسوم  هَّللا  رفظأ  يذـّلا  مویلا  وه  اولاقف : کلذ ،

اروشاع زور  نایدوهی  هک  دومن  هدهاشم  دش  هنیدم  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  یماگنه  ( » 53 (؛» هموصب رمأو  " یسومب . یلوأ  نحن  "

اذل دینادرگ ، زوریپ  نوعرف  رب  ار  لیئارسا  ینب  یـسوم و  دنوادخ  هک  تسا  يزور  نیا  دنتفگ : دومن ؟ لاؤس  نآ  تلع  زا  دنریگیم ، هزور  ار 
هزور ار  اروشاع  زور  ات  داد  روتـسد  اذـل  میتسه . لمع  نیا  هب  رتراوازـس  اـم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـنرادیم . میظعت  ار  زور  نآ 

.« دنرادب
هدومن لالدتـسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تدـالو  مسارم  ییاـپرب  تیعورـشم  رب  ثیدـح  نیدـب  یطویـس  لـقن  رباـنب  ینالقـسع  رجح  نبا 

(54 .) تسا
دالیمب ًارورـس  ۀبیوث  هقاتعإل  نینثإلا ، موی  لثم  یف  باذعلا  هنع  فّفخی  بهلابأ  ّنأ  ّحص  دق  : » دـیوگیم یقـشمد  نیدلارـصان  نب  ظفاح   - 3

هکنآ تهج  هب  دوشیم ، هداد  باذع  فیفخت  بهلوبا  هب  هبنشود  زور  رد  هک  هدش  دراو  حیحص  لقن  هب  ( » 55 (؛»... هلآو هیلع  هللا  یلصّیبنلا 
.« درک دازآ  يدونشوخ  يور  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دالیم  رد  ار  ۀبیوث  شزینک 

کی فرط  زا  ترضح  نآ  دوبدای  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دلوم  رد  مسارم  ییاپرب  هک  مینکیم  هدافتـسا  تیولوا  قیرط  هب  دروم  نیا  زا 
. دراد یمیظع  شزرا  نمؤم 

یف هنع  ّقع  بلطملادبع  هّدج  ّنإ  درو  دق  ّهنإ  عم  ةّوبنلا ، دـعب  هسفن  نع  ّقع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  ّنإ  : » دـنکیم لقن  سنا  زا  یقهیب   - 4
هدـش دراو  تایاور  رد  هکنآ  اب  دومن ، هقیقع  ار  يدنفـسوگ  دوخ  فرط  زا  شتّوبن  زا  دـعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ( » 56 (؛» هتدالو عباس 

.« دوب هدرک  هقیقع  ار  يدنفسوگ  شتدالو  متفه  زور  رد  ربمایپ  يارب  بلاطوبا  هک 
هب ربمایپ  هک  مینک  لمح  نیا  رب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  لمع  نیا  دیاب  اذل  دوشیمن ، رارکت  راب  ود  هاگ  چیه  هقیقع  : » دیوگیم یطویس 
رب ترـضح  نآ  هک  هنوگنامه  دومن ؛ هقیقع  تسا ، هداد  رارق  نایملاع  يارب  تمحر  هدیرفآ و  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  زا  رکـش  راهظا  تهج 

هدومن عامتجا  شتدالو  زور  رد  یهلا ، هاگرد  هب  يرازگرکش  تهج  هب  مه  ام  هک  تسا  بحتـسم  تهج  نیمه  هب  داتـسرفیم و  دورد  دوخ 
(57 «.) مییامن راهظا  ار  ادخ  رکش  دراد ، یبّرقت  هبنج  هک  روما  نیا  لاثما  نداد و  ماعطا  اب  و 

هک تسا  زور  نآ  رد  ( » 58 (؛» مدآ قلخ  هیفو  : » دومرف هعمج  زور  تلیضف  هرابرد  هک  دنکیم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  يذمرت   - 5
.« دش قلخ  مدآ 

يزور هب  دسر  هچ  دراد ؛ تلیضف  هداد ، خر  نآ  رد  هک  یکرابم  صاخ و  قافتا  تهج  هب  مایا  زا  یخرب  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدحنیا  زا 
. دشاب هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  دالیم  زور ، نآ  رد  هک 

! هَّللا لوـسر  اـی  : » مدرک ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  تفگ : هک  دـناهدرک  لـقن  عیرـس  نب  دوـسا  زا  نارگید  لـبنح و  نب  دـمحا   - 6
هب ار  ادخ  نم  ادخ ! لوسر  يا  ( » 59 (؛» هَّللا ۀحدمب  أدباو  تاه  هلآو : هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  لاق  ۀحدمب ؟ کتحدمو  ۀحدمب  هَّللا  تحدم 

.« نک ادخ  حدم  هب  عورش  روایب و  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ماهدرک . حدم  رگید  ياهنوگ  هب  زین  ار  امش  ياهنوگ و 
. امن عورش  ادخ  زا  ار  حدم  دومرف : یلو  نکن ، حدم  ارم  دومرفن : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هل ضرعف  ۀبقعلا ، ةرمج  یلإ  میهاربإب  بهذ  لیئربج  ّنإ  : » دومرف هک  دناهدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  نارگید  دـمحا و   - 7
يوصقلا ةرمجلا  یتأ  ّمث  خاسف ، تایصح ، عبسب  هامرف  ناطیشلا  هل  ضرعف  یطسولا ، ةرمجلا  یتأ  ّمث  خاسف . تایـصح ، عبـسب  هامرف  ناطیـشلا 

. دـش نایامن  وا  رب  ناطیـش  ناهگان  هک  دروآ  هبقع  هرمج  دزن  ار  میهاربا  لیئربج  ( » 60 (؛»... خاسف تایصح ، عبسب  هامرف  ناطیـشلا ، هل  ضرعف 
شدوخ ناطیش  زین  اجنآ  دروآ ، یطسو  هرمج  دزن  ار  مالسلا  هیلعمیهاربا  هاگنآ  دمآرد . ادص  هب  ناطیش  هک  دز  گنس  تفه  ار  وا  ترضح 
ناهگان هک  درب  يوصق  هرمج  دزن  هب  ار  وا  زاب  دـمآرد . ادـص  هب  ناطیـش  هک  دومن . باترپ  وا  هب  گنـس  تفه  ترـضح  تخاـس . ناـیامن  ار 
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...«. دمآرد ادص  هب  ناطیش  هک  تفرگ ، هناشن  ار  وا  گنس  تفه  اب  ترضح  تشگ . رهاظ  وا  رب  ناطیش 

تّنس لها  دزن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دالیم  دیع 

کین و لامعا  زا  ار  نآ  هدرک و  شیاتـس  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دالیم  تبـسانم  هب  نشج  مسارم  ییاپرب  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یخرب 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  يدادعت  هب  لیذ  رد  هک  دناهدرمشرب  بحتسم 

هب هدرک و  اپرب  نشج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دالیم  هام  رد  ناناملـسم  خیرات ، لوط  رد  : » دسیونیم ۀیندللا » بهاوملا   » رد ینالطـسق   - 1
راهظا وا  هب  ترـضح  نآ  يدولوم  تئارق  هب  هجوت  رورـس و  راهظا  اب  دنهدیم و  يرای  ار  نادنمتـسم  تاقدـص ، عاونا  هب  هداد و  ماعطا  مدرم 

(61 «.) دننزیم تسد  میظع  لمع  نیا  هب  هک  ار  یناسک  دنک  تمحر  دنوادخ  ... دنیامنیم تدارا 
سابل ندیشوپ  اب  هدومن و  رورـس  يداش و  زور  نآ  رد  سک  ره  تسا و  نیملـسم  دایعا  زا  يوبن  دولوم  نم  رظن  هب  : » دیوگیم دابع  نبا   - 2

(62 «.) تسا هداد  ماجنا  حابم  يرما  دیامن ، زاربا  ار  دوخ  يداش  یناغارچ ، رخاف و 
؟ مومذم ای  تسا  هدیدنسپ  يرما  عرش ، ثیح  زا  ایآ  هک  هدش  عقاو  لاؤس  دروم  لوالا  عیبر  هام  رد  یناوخ  يدولوم  : » دیوگیم یطویـس   - 3

؟ ریخ ای  دوشیم  هداد  باوث  وا  هب  دهدیم  ماجنا  هک  یسک  ایآ 
نأـش رد  تاـیاور  ندـناوخ  نآرق و  زا  يرادـقم  تئارق  مدرم و  عاـمتجا  زا  تسا  تراـبع  هک  یناوـخيدولوم  لـصا  هک  تسا  نیا  باوـج 

یناـب و هک  وـکین ، تسا  یلمع  ددرگیم ، عـیزوت  مدرم  نیب  دوـشیم و  هدروآ  اذـغ  ياـهفرظ  زین  ناـیاپ  رد  هلآو و  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ 
رد هدش و  میظعت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تلزنم  ردق و  لمع ، نیا  اب  اریز  دوشیم ؛ هداد  باوث  نانآ  هب  هدوب و  روجأم  نآ  هدـننکتکرش 

(63 «.) دوشیم يداش  راهظا  ترضح  نآ  تدالو 
و تسوکین ، ياهراک  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  دوبدای  مسارم و  ییاپرب  : » دیوگیم یـشبح »  » هب فورعم  يوره  هَّللادبع  خیـش   - 4

(64 «.) میمانب هنسح  ّتنس  ار  نآ  هک  تسا  راوازس  هکلب  درادن ، دوجو  نآ  راکنا  رب  یلیلد 
همیلو و  دـننکیم ، اپرب  نشج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تدالو  هام  رد  مالـسا  لـها  خـیرات ، لوط  رد  هشیمه  : » دـیوگیم يرکب  راـید   - 5
انتعا و  دننکیم ، دایز  ار  ریخ  ياهراک  هدرک و  رورـس  راهظا  و  دنهدیم ، قّدصت  تاقدص  عاونا  هب  هام  نیا  ياهبش  رد  دنزاسیم و  هدامآ 

(65 «.) ددرگیم رهاظ  نانآ  رب  یمیظع  تلیضف  ره  ترضح  تامارک  زا  اذل  و  دنهدیم . ترضح  فیرش  دولوم  تئارق  هب  تیمها  و 
تدالو زور  اب  قفاوم  زور  رد  هک  تسا  یلمع  هدـش ، ادـیپ  ام  ناـمز  رد  هک  یبوخ  ياـهراک  هلمج  زا  و  : » دـیوگیم یـسدقم  هماـشوبا   - 6

رب هوالع  اهراک  نیا  دـنهدیم . ماجنا  رورـس ، راهظا  تنیز و  ندرک  رهاـظ  هب  ریخ  ياـهراک  تاقدـص و  لـیبق  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(66 «.) دشابیم زین  ناشیا  هب  تبحم  نالعا  راعش و  تسا ، ارقف  هب  یکین  ناسحا و  نآ  رد  هکنیا 

تـسا ترابع  اهنآ  نیرتمهم  تسا ؛ رایـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دالیم  رد  مسارم  ییاپرب  لافتحا و  زاوج  هلدا  : » دیوگیم یعافر   - 7
: زا

تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصیفطصم  هب  رورس  يداش و  زا  يریبعت  فیرش ، دالیم  رد  مسارم  ییاپرب  فلا )
شندـمآ دوجو  هب  تهج  هب  شلّـضفت  شگرزب و  تمعن  رب  زور  نآ  رد  ار  ادـخ  هتـشاد و  گرزب  ار  دوخ  دـالیم  زور  ترـضح ، دوـخ  ب )

... تسا هدرک  رکش 
«. اوُحَْرفَْیلَف َِکلذـِبَف  ِِهتَمْحَِربَو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  ُْلق  دـیامرفیم « : دـنوادخ  اریز  تسا ؛ بولطم  میرک  نآرق  رما  هب  ترـضح  دـالیم  رد  يداـش  ج )
امَو دیامرفیم « : نآرق  تسا . ادخ  تمحر  نیرتگرزب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  و  مینک ، يداش  شتمحر  رد  هک  هدرک  رما  ار  ام  دنوادخ 

«. َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  ّالِإ  َكاْنلَسْرَأ 
تقو هاگ  ره  اذل  و  دیزرویم . مامتها  دوب ، هدش  یـضقنم  هتـشذگ و  شتقو  هک  مهم  ینید  ثداوح  هب  هشیمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  د )
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... دنک میظعت  ار  نآ  تاعاط ، زا  یتعاط  ماجنا  اب  هدرک و  زور  نآ  زا  يدای  ات  دیدیم  بسانم  دیسریم ، نآ 
هیلع هللا  یلصربمایپ  يارب  يرایسب  مالس  دورد و  ناسنا  ات  تسا  یتصرف  تبسانم و  هلآو  هیلع  هللا  یلصترضح  فیرـش  تدالو  تقو  رد  ه )

«. ًامِیلْسَت اوُمِّلَسَو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم « : هک  اجنآ  تسا ؛ ادخ  بولطم  هک  يراک  دتسرفب . هلآو 
ار ام  لاعتم  دنوادخ  هک  يرما  دنکیم ، ناشیا  هریس  تازجعم و  لیامـش و  زا  يدای  ناسنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصترضح  تدالو  تقو  رد  و )
؛» َرِخآلا َمْوَْیلاَو  َهَّللا  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  دیامرفیم « : هک  اجنآ  تسا ، هدرک  شرافـس  نآ  تخانـش  هب 

.« تسا هتشاد  تمایق  زور  ادخ و  هب  ندیسر  دیما  هک  یناسک  يارب  تسا ، یبوخ  يوگلا  ادخ  لوسر  رد  امش  يارب  متح  روط  هب  ( » 67)
هطساو هب  ار  ام  لاعتم  دنوادخ  اریز  تسا ؛ ام  ندرگ  رب  هک  ترضح  نآ  گرزب  قوقح  زا  یخرب  يادا  يارب  تسا  یتصرف  مسارم  ییاپرب  ز )

... . تسا هدرک  تیاده  رون  هب  اهیکیرات  زا  هداد و  تاجن  خزود  شتآ  زا  هدرک و  تیاده  وا 
، دوشیم هدافتـسا  اجنیا  زا  دش .» دلوتم  مدآ  زور  نآ  رد  : » دومرف نآ  يایازم  هعمج و  زور  تلیـضف  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ح )

... . تسا فیرش  یلوا  قیرط  هب  هدش  دلوتم  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هک  ینامز 
تهج نیدب  اذل  و  دناهداد ؛ ماجنا  ار  نآ  هدرمـش و  نسح  ار  لمع  نیا  قطانم ، اهرهـش و  مامت  رد  لاح  هتـشذگ و  زا  ناناملـسم  املع و  ط )

هَّللا دـنع  وهف  ًاحیبق  نوملـسملا  هآر  امو  نسح ، هَّللا  دـنع  وهف  ًانـسح  نوملـسملا  هآر  ام  : » هدرک لقن  دوعـسم  نبا  اریز  تسا ؛ بولطم  ًاـعرش 
دزن لمع  نآ  دناهدرمـش  حـیبق  ناناملـسم  هک  ار  هچنآ  تسا و  نسح  دـنوادخ  دزن  لمع  نآ  دناهدرمـش  نسح  ناناملـسم  ار  هچنآ  « ؛» حـیبق

.« تسا حیبق  زین  دنوادخ 
، تسا مالـسا  رد  عورـشم  يرما  نیا  و  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصیفطصم  دای  ندرک  هدـنز  تهج  هب  عامتجا  تقیقح  رد  نشج  مسارم  ي )

... . تسا هدیدنسپ  ياهراک  ندرک  هدنز  جح ، لامعا  هک  هنوگنامه 
هک دوشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  َكَداُؤف .» ِِهب  ُتِّبَُثن  ام  ِلُسُّرلا  ِءاـْبنَأ  ْنِم  َکـْیَلَع  ُّصُقَن  ـالُکَو  دـیامرفیم « : یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  ك )

هلآو هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  فیرـش  بلق  تیبثت  تهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  نـالوسر  ياـهربخ  ییوگهصق  رد  تمکح 
نآ هب  نامیا  اب  ار  دوخ  بولق  وا و ... داهج  رّطعم و  هریـس  تئارق  اب  ات  میراد  جاـیتحا  هلأـسم  نیا  هب  زورما  زین  اـم  هک  تسین  یکـش  و  تسا .

... . تسا فده  نیمه  ياتسار  رد  زین  مسارم  ییاپرب  و  مییامن . تیبثت  ترضح 
هک تسا  مزال  هکلب  تسا ، مارح  رکنم و  تعدب  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  هدوبن  لوا  ردص  رد  دناهدادن و  ماجنا  ناینیـشیپ  هک  ار  يراک  ره  ل )

... . دشابیم بجاو  تسا  تحلصم  رب  لمتشم  هک  ار  هچنآ  دومن ، هضرع  عرش  هلدا  رب  دوشیم  ثداح  ار  هچ  ره 
، دییقت نیا  رب  لیلد  و  دناهدرک . هئّیـس  تعدب  هب  دّیقم  ار  تسا ». تلالـض  یتعدب  ره  و  « ؛» ۀلالـض ۀعدب  ّلکو   » ثیدـح هللا  مهمحر  املع  م )

... . تسا هدوبن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  هک  هدش  رداص  ثداح  روما  زا  نیعبات  هباحص و  ناگرزب  زا  هک  تسا  يزیچ 
دنداد روتـسد  هک  دـشاب  مارح  مه  تباث  نب  دـیز  رمع و  رکبوبا و  راـک  دـیاب  دوب  نینچ  رگا  و  تسین ، مارح  تعدـب  يروآون ، ره  زین  و  ن )

ننس حاحص و  بتک  رد  فیرش  ثیدح  نیودت  عمج و  زین  و  دورن ! نیب  زا  ادخ  تایآ  يراق  هباحـص  گرم  اب  ات  دوش  نیودت  عمج و  نآرق 
، فیرـش يوبن  دـهع  زا  دـعب  هک  یعرـش  مولع  زا  مولع  رگید  دـیحوت و  دـیوجت و  هقف و  ملع  دـیابن  زین  و  دـشابن . حیحـص  رداصم ، رگید  و 

. ددرگ فیلأت  دش  راکتبا  فینصت و 
هشقانم و هلداجم و  ماگنه  و  گنج ، حلـص و  لاح  رد  ات  میاهدش  رما  نآ  هب  هک  تسا  ام  فینح  نید  هناشن  ینید  حماست  هکنیا : رخآ  رد  و 

(68 «.) مییامن عوجر  نآ  هب  هبطاخم 

مسارم ییاپرب  دیاوف 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یتاکرب  راثآ و  یهلا  يایلوا  دوبدای  مسارم و  ییاپرب 
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. ددرگیم رتدایز  ناشیا  هب  تبسن  ناشتبحم  هداتفا و  یهلا  يایلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دای  هب  زور  نآ  رد  ناناملسم  هلاس  ره   - 1
. دنوشیم رتکیدزن  ادخ  هب  نانآ ، هب  یّسأت  اب  زین  مدرم  دوشیم و  هداد  حیضوت  حیرشت و  تارضح ، نآ  لیاضف  تالامک و  زا  یخرب   - 2
. دنزاسیم مکحتسم  ار  نآ  هتشاد و  زاربا  یهلا  يایلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  ار  دوخ  تدارا  نامیا و  يداش ، حرف و  راهظا  اب   - 3

. دنربیم زین  يدام  هرهب  سلاجم  نیا  زا  افعض  زا  یهورگ  هدیسر و  ماعطا  باوث  هب  ینیریش  شخپ  ماعطا و  اب  سلجم  نایاپ  رد   - 4
. دوشیم توالت  نآرق  تایآ  زا  يدایز  رادقم  هدش و  هدنز  ادخ  دای  سلاجم  نیا  رد   - 5

. دنتسرفب دورد  دوخ  ربمایپ  رب  رتشیب  مدرم  هک  تسا  یبسانم  تصرف   - 6
. ددرگیم مهارف  وا  تاروتسد  ادخ و  هب  مدرم  توعد  يارب  یبسانم  تیعقوم  نینچمه   - 7

نایباهو تالاکشا  یسررب 

هراشا

لمع لباقم  رد  نایباهو  مه  زاب  دوبدای ، مسارم  ییاپرب  ناـحجر  هکلب  زاوج ، رب  نیملـسم  هریـس  تاـیاور و  تاـیآ ، زا  ناوارف  ّهلدا  دوجو  اـب 
اهنآ خـساپ  تاداریا و  زا  یخرب  رکذ  هب  کنیا  دـنوشیم . سدـقم  لـمع  نیا  ییاـپرب  عناـم  تسـس ، تاداریا  عاونا  اـب  هداتـسیا و  نیملـسم 

: میزادرپیم

لّوا لاکشا 

(69 .) تسا ادخ  ریغ  تدابع  یعون  دوبدای ، مسارم و  ییاپرب 

خساپ

رد اذـل  مییامنیم . میظعت  ار  وا  هک  تسا  یـسک  ّتیبوبر  ای  تیهولا  هب  داـقتعا  تداـبع ، مّوقم  رـصنع  هک  تسا  هدـش  هراـشا  دوخ  ياـج  رد 
. دنیوگیمن تدابع  ار  نآ  ًاحالطصا  دشاب ، یلاخ  رصنع  نیا  زا  یمیظعت  میرکت و  هک  یتروص 

مود لاکشا 

(70 .) انغ یقیسوم و  اب  حدم  تئارق  نادرم ، اب  نانز  طالتخا  دننامه  تسا ؛ مارح  ًابلاغ  هک  تسا  يروما  اب  هارمه  یمسارم ، نینچ  ییاپرب 

خساپ

هب ار  هدیدنـسپ  حودـمم و  یلمع  میناوتیمن  ام  یلو  نآ ، ریغ  ای  دـشاب  مسارم  نیا  رد  هاوخ  تسا ؛ مارح  ینامز  ناکم و  ره  رد  هاـنگ  لـمع 
(71 .) دومن يریگولج  مارح  فالخ و  لامعا  زا  دیاب  هکلب  میوش ، عنام  دتفایم  قافتا  یهاگ  هک  یبناج  روما  تهج 

موس لاکشا 

مـسارم ییاپرب  تمرح  رب  ثیدح  نیا  هب  میق  نبا  ( 72 «.) دیهدن رارق  دـیع  ارم  ربق  ربق و  ار  دوخ  ياههناخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
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(73 .) تسا هدرک  لالدتسا 

خساپ

. اهناکم قلطم  هن  دراد ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  هب  هراشا  اهنت  تیاور  اریز  تسا ؛ اعّدم  زا  ّصخا  لیلد ، ًالّوا :
حرف و راهظا  اب  هلئسم  نیا  دشاب و  عوشخ  عوضخ و  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رـضحم  رد  دیاب  ناسنا  هک  دشاب  نیا  دیاش  نآ  تهج  ًایناث :

. دریگ ماجنا  رگید  ییاج  رد  هک  درادن  یتافانم  یلو  درادن ، يراگزاس  ربق  رانک  رد  رورس 
ترایز و نم  ربق  رانک  رد  هکلب  دـیهدن ، رارق  دـیع  ياهزور  دـننام  ارم  ربق  دـشاب : نیا  ثیدـح  يانعم  هک  تسا  لـمتحم  دـیوگیم : یکبس 

(74 .) دیناوخب اعد  مالس و 

مراهچ لاکشا 

(75 .) تسا اراصن  هب  هّبشت  یناوخيدولوم ، مسارم و  ییاپرب  رد 

خساپ

رد نیملـسم  زا  يدحا  ایآ  هک  مینکیم  لاؤس  لاح  دراد . دـصق  هب  جایتحا  نآ ، رب  مکح  ّبترت  رد  هک  تسا  يدـصق  نیوانع  زا  هّبـشت  ًالّوا :
. تسا یفنم  باوج  ًاعطق  دراد ؟ ار  اراصن  رافک و  هب  هّبشت  دصق  مسارم ، ییاپرب 

لُعا لبه ، لُعا  : » داد ادص  نیکرـشم  کیرحت  يارب  نایفـسوبا  دنکیم : لقن  دـحا  هوزغ  باب  رد  دوخ  حیحـص  زا  يزاغم  باتک  رد  يراخب 
؟ مییوگب هچ  دندرک : ضرع  دییوگب . ار  وا  باوج  زین  امش  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لبُه » تب  داب  هدنز  لبُه ، تب  داب  هدنز  « ؛» لبه

الو يّزعلا  انل  نحن  : » داد رـس  هلمح  هب  نیکرـشم  کیرحت  يارب  ار  يرگید  راعـش  رگید  راب  نایفـسوبا  ّلـجأو .» یلعأ  هَّللَا  : » دـییوگب دومرف :
هچ دندرک : ضرع  دـیهدب . ار  وا  باوج  زین  امـش  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـیرادن .» يّزُع  امـش  يّزُع و  تسام  يارب  « ؛» مکل يّزع 

«. دیرادن الوم  امش  تسام و  يالوم  ادخ  ( » 76 (؛» مکل یلوم  الو  انالوم  هَّللا  : » دییوگب دومرف : مییوگب ؟
تسا و رافک  هب  هّبشت  وت  لمع  نیا  ادخ ! لوسر  يا  دیوگب : هدومن و  ضارتعا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  دناوتیم  نایباهو  لثم  یـسک  ایآ 

هزور امش  رب  ( » 77 (؛» ْمُِکْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَمَک  ُماَیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  هدومرفن « : میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  رگم  تسین ؟ زیاـج 
رب یلیلد  ناینیـشیپ ، رادرک  اب  لمع  کی  هباشت  درجم  سپ  دوب ». هدش  هتـشون  زین  امـش  زا  لبق  ماوقا  رب  هک  هنوگنامه  هدش ؛ یمتح  هتـشون و 

. تسین نآ  نالطب 
: دـیوگیم دومن ، لاؤس  دوشیم  دراو  برغ  زا  هک  ییاههالک  هرابرد  وا  زا  هک  یـسک  لاؤس  باوج  رد  يواتفلا »  » باتک رد  توتلـش  خـیش 

يواسم نآ  رد  ناملـسمریغ  ناملـسم و  هکلب  تسا ، یمالـساریغ  راعـش  نیملـسمریغ و  صاخ  ّيز  اههالک  نیا  مییوگب  هک  تسین  حیحـص  »
زا يریگولج  تهج  هب  هکلب  تسین ، ناشنید  تایصوصخ  رد  نیملسم  ریغ  هب  هبشت  دصق  هب  دنراذگیم  رـس  هب  ناناملـسم  هک  هچنآ  تسا و 

(78 «.) درادن یلکشم  اذل  دننکیم . هدافتسا  نآ  زا  ناتسمز  يامرس  ای  دیشروخ  ترارح 
هلدا اب  ار  نآ  تیعورـشم  ام  و  هن . ای  دـشاب  نارگید  لمع  هب  هیبش  هاوخ  تسا ؛ ّتنـس  باتک و  اب  نآ  قابطنا  لمع ، کی  زاوج  ساـسا  ًاـیناث :

. میدرک تباث  صاخ  ماع و 
ندز بیلص و  لیبق  زا  نانآ ؛ تایصاصتخا  رد  هّبـشت  اراصن ، هب  هّبـشت  زا  دوصقم  دش ، هدافتـسا  توتلـش  خیـش  مالک  زا  هک  هنوگنامه  ًاثلاث :

. یلمع ره  رد  هن  تسا ، سوقان 
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مجنپ لاکشا 

. دندادن ماجنا  ار  لمع  نیا  حلاص  فلس 

خساپ

، لعف مدـع  اهنت  هکلب  درادـن ، بوجو  رب  تلالد  موصعم  لعف  و  تمرح ، رب  تلالد  موصعم  لعف  مدـع  هک  هدیـسر  تابثا  هب  لوصا  رد  ًـالّوا :
. تسین زاوج  مدع  تمرح و  رب  لیلد  ندادن ، ماجنا  دّرجم  سپ  دراد . تمرح  مدع  رب  تلالد  لعف  بوجو و  مدع  رب  تلالد 

. تسا تّجح  عامجا  هک  دنراد  حیرصت  ّتنس  لها  هدوب و  مسارم  ییاپرب  هیمیت ، نبا  رصع  ات  نیملسم  لمع  هریس و  ًایناث :
ماجنا ار  لمع  نیا  ًامتح  دوبیم  زیاج  رگا  هدوب و  رتشیب  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  حلاص  فلـس  تبحم  هدـمآ : هیمیت  نبا  مالک  رد  هکنیا  ًاثلاث :

انامه : » هدـمآ هباحـص  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  اریز  تسا ؛ يوبن  ثیداـحا  فـالخ  فرح ، نیا  دـندادیم ،
(79 «.) دشاب رتشیب  نم  هب  تبسن  ناشتبحم  امش  زا  هک  دنیایب  یماوقا  هک  تسا  دوز 

مشش لاکشا 

. تسا تعدب  يداش  حرف و  راهظا  يارب  صاخ  يزور  نداد  صاصتخا 

خساپ

اهنامز زا  یخرب  تسا ؛ نینچنیا  زین  نامز  دنکیم ، ادـیپ  فرـش  شفورظم  تهج  هب  یناکم  یهاگ  هدیـسر ، تابثا  هب  هک  هنوگنامه  ًالّوا :
ام « ؛» ٍۀَکَراَبُم ٍۀَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  دیامرفیم « : نآرق  هک  ردـق  بش  دـننامه  تسا ؛ دنمـشزرا  هتفرگ  ماجنا  نآ  رد  هک  یـصاخ  لمع  تهج  هب 

ماـجنا ریدـغ  اـی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـالیم  لـثم  یـصاخ  تقو  رد  ار  یمـسارم  رگا  سپ  میدرک ». لزاـن  یکراـبم  بـش  رد  ار  نآرق 
. تسا صاخ  نامز  نآ  یکرابم  تهج  هب  میهدیم 

هب کمک  دـننامه  تسا ؛ فلکم  هدـهع  رب  قیداصم  رب  شقیبطت  هک  دریگیم ، قلعت  نآ  ماـع  ناونع  هب  یئیـش  هب  یهاـگ  عراـش  رماوا  ًاـیناث :
عون ره  ات  هدـش  راذـگاو  فلکم  هدـهع  هب  صاخ ، قیداـصم  رب  نآ  قیبطت  یلو  ارقف ،) هب  کـمک   ) تسا یّلک  یعوضوم  رب  مکح  هک  ارقف ،

هک یتقو  ره  رد  اـت  هدـش  راذـگاو  فلکم  هب  شتقو  رب  نآ  قیبطت  زین  اـجنیا  رد  دـهد . ماـجنا  تسوا  رودـقم  دراد و  مزـال  ریقف  هک  یکمک 
. دیامن هدایپ  دنیبیم  بسانم 

مسارم ییاپرب  هرابرد  تافیلأت 

هب کنیا  دـناهدرک . فیلأت  یلقتـسم  ياهباتک  تدالو ، نشج  مسارم  ییاپرب  ناحجر  بابحتـسا و  هکلب  زاوج  هرابرد  ّتنـس  لـها  ياـملع 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  یماسا 

. یطویس نیدلالالج  ظفاح  دلوملا ،» لمع  یف  دصقملا  نسح   - » 1
. یطویس يواتفلل ،» يواحلا   - » 2

. تسا هدرک  حرطم  يوبنلا » دلوملاب  لافتحالا  مکح   » ناونع تحت  ار  یثحب  باتک  نیا  لوصف  زا  یکی  رد  وا 
. یقشمد ریثک  نبا  زا  دلج ، هس  رد  «، راتخملا ّیبنلا  دلومیف  راثآلاعماج   - » 3
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. ریثک نبا  زا  قئالخلا ،» ریخ  دلوم  یف  قئارلا  ظفللا   - » 4
(80 .) ریثک نبا  زا  يداهلا ،» دلوم  یف  يداصلا  دروم   - » 5
. یقارع ظفاح  زا  یّنسلا ،» دلوملا  یف  ینهلا  دروملا   - » 6

. يواخس ظفاح  زا  كولسلا ،» لیذ  یف  كوبسملا  ربتلا   - » 7
. يراق یلع  ّالم  يوبنلا ،» دلوملا  یف  يورلا  دلوملا   - » 8

لقع هاگدید  زا  يرادازع 

حیضوت

یهلا يایلوا  گوس  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  نایباهو  ای  دارفا و  یخرب  طسوت  تاقوا  یخرب  هک  یتاضارتعا  ای  اهلاؤس  زا  یکی 
دروم رد  ارچ  و  میناوخیم ؟ هیثرم  مینزیم و  هنیـس  هب  ارچ  مینکیم ؟ اـپرب  مسارم  مییرگیم و  اـهنآ  گوس  رد  ارچ  و  مینکیم ؟ يرادازع 

؟ میجاتحم اهنآ  يارب  يرادازع  هب  ام  ای  دنراد  جایتحا  ام  يرادازع  هب  اهنآ  ایآ  مینکیم ؟ هرطاخ  دیدجت  اههتشذگ 
دیآیمن و باسح  هب  تنـس  ءزج  اذل  درادن و  دوجو  اهنآ  يارب  یکردم  لیلد و  چیه  دنیوگیم : دـننادیم و  تعدـب  ار  لمع  نیا  نایباهو 

. دوش كرت  دیاب 
: میزادرپیم فلتخم  حوطس  رد  عوضوم  نیا  یسررب  هب  کنیا 

اروشاع گنهرف  يایحا  يرادازع و   - 1

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نادیهـش  رالاس  رورـس و  ًاصوصخ  یهلا ، يایلوا  يازع  مسارم  ییاـپرب  هک  میربیم  یپ  میلـس  لـقع  هب  هعجارم  اـب 
ار دوخ  ناگرزب  هک  یتّما  ره  تسا و  نانآ  ياهراعـش  میظع و  تیـصخش  میرکت  تقیقح  رد  نانآ  میرکت  ایحا و  اریز  تسا ، لقع  اب  قفاوم 

. دنزاسیم ار  نآ  هدرک و  میسرت  ار  اهتّما  خیرات  هک  دنناگرزب  تسا . يدوبان  تسکش و  هب  موکحم  دنکن  میرکت 

ینیسح ياهراعش  زا  یخرب 

اب یگدـنز  تداعـس و  زج  ار  گرم  یطیارـش  نینچ  رد  نـم  ( » 81 (؛» ًامرب ّالإ  نیملاـظلا  عم  ةاـیحلا  و  ةداعـس ، ّـالإ  توملا  يرأ  ـال  ّینا   - » 1
.« منادیمن تبکن  جنر و  زج  ار  نارگمتس 

زج تزع  هار  رد  گرم  « ؛» هعم ةاـیحال  يذـلا  توـملا  ّـالإ  ّلذـلا  عـم  ةاـیحلا  تسیل  و  ةدـلاخ ، ةاـیح  ّـالإ  ّزعلا  لـیبس  یف  توـملا  سیل   - » 2
.« تسین گرم  زج  ّتلذ  اب  یناگدنز  و  تسین . نادیواج  یناگدنز 

هداز انز  رـسپ  هدازانز ، هک  دیـشاب  هاگآ  « ؛»...  ّۀلذلا اّنم  تاهیه  ّۀلذلا و  ۀّلـسلا و  نیب  نیتنثا ، نیب  زکر  دـق  یعدـلا  نبا  یعدـلا  ّنإ  الأ و   - » 3
یلو منک ، تعیب  دـیزی  اب  مشوپب و  تلذ  سابل  ای  موش و  گنج  هدامآ  هدیـشک  ریـشمش  اب  ای  تسا . هتخاس  ّریخم  زیچ  ود  نیب  ارم  داـیز ] نبا  ]

.« تسا رود  رایسب  ام  زا  تلذ 
میهاوخ عوجر  وا  يوس  هب  ادخ و  يارب  ام  ( » 82 (؛» دیزی لثم  عارب  ۀمألا  تیلب  دق  ذإ  مالسلا  مالسالا  یلع  و  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  ّانِإَو  ِِهَّلل  ّانِإ   - »» 4

.« درک عادو  مالسا  اب  دیاب  تسا  التبم  دیزی  دننام  يربهر  هب  تما  هک  یماگنه  درک .
نأ دیرأ  هلآو ، هیلع  هللا  یلصيّدج  ۀمأ  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  اّمنإ  و  ًاملاظ ، ًادسفم و ال  ًارطب و ال  ًارـشأ و ال  جرخأ  مل  ّینإ   - »... 5

داجیا يرگنایغط و  تهج  هب  نم  ( » 83 (؛»...  مالسلا هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  یبا  يّدج و  ةریسب  ریسأ  رکنملا و  نع  یهنأ  فورعملاب و  رمآ 
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زا یهن  فورعم و  هب  ِرما  مهاوخیم  مدومن ، جورخ  دوخ  ّدـج  تّما  رد  حالـصا  يارب  هکلب  مدرکن ، مایق  ملظ  داـسف و  نیملـسم و  نیب  هقرفت 
.« منک لمع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  دج و  هریس  هب  هدرک و  رکنم 

یهلا يایلوا  اب  تّما  یفطاع  طابترا   - 2

ناسنا تسا . ناسنا  دوجو  رد  هفطاع  کیرحت  هار  مدرم ، یعامتجا  یـسایس و  یتدیقع و  لئاسم  هیجوت  رد  ّمهم  یـساسا و  ياههار  زا  یکی 
هجوت اب  لاح  تسا . بناوج  رگید  زا  رترثؤم  شور  نیا  رگید ، يریبعت  هب  رگید . بناوج  یلقع و  هبنج  ات  تسا  ریذـپریثأت  رتشیب  وس ، نیا  زا 
مدرم ياهساسحا  کیرحت  ببس  هعقاو  نآ  هب  مدرم  نداد  هجوت  رکذت و  نادیهش ، رالاس  رورس و  ًاصوصخ  یهلا  يایلوا  تداهش  هیـضق  هب 

اهراعـش و نامه  هک  ار -  ناشیاهروتـسد  اهراعـش و  هدرک ، یفرعم  وگلا  ناونع  هب  ار  ناراوگرزب  نآ  میناوتیم  قیرط  نیا  زا  دش و  دـهاوخ 
لاس تسیب  ات  اروشاع  هعقاو  زا  دـعب  مالـسلا  هیلعنیدـباعلا  نیز  ماما  هک  تسا  لیلد  نیدـب  میناسرب . مدرم  هب  تسا -  دـنوادخ  ياهروتـسد 

. درکیم هیرگ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  شردپ  ًاصوصخ  البرک ، يادهش  يارب 
: دوشیم صخشم  رتشیب  ترضح  نآ  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  حدم  نتفرگ  رظن  رد  اب  بلطم  نیا 

، منیسح زا  زین  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  ( » 84 (؛» ًانیسح ّبحأ  نم  هَّللا  ّبحأ  نیسح ، نم  انأ  یّنم و  نیسح  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
.« دراد تسود  ار  نیسح  هک  سک  ره  درادیم  تسود  دنوادخ 

لها ناناوج  دیس  رورس و  نیـسح  نسح و  ( 85 (؛» ۀّنجلا لهأ  بابش  ادّیـس  نیـسحلا  نسحلا و  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نینچ  مه 
.« دنتشهب

سلاجم يونعم  ّوج  زا  يرادربهرهب   - 3

رد تکرش  اب  زین  لافطا  یتح  ناسنا و  اذل  دنرضاح  تاسلج  نیا  رد  یهلا  يایلوا  ریاس  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  یتوکلم  حور  هک  اجنآ  زا 
. دنوش دنمهرهب  نآ  تاضویف  زا  دنناوتیم  سلاجم  نیا 

ياهّلحم هّینیـسح و  رکذ و  لفاحم  ملع و  سلاجم  رد  یگهام  دنچ  ات  ار  نادازون  هقادـنق  دومرفیم ...« : هک  هدـش  لقن  ناگرزب  زا  یکی  زا 
راـکذا و داروا و  موـلع و  تـسا و  سیطاـنغم  نوـچمه  لـفط  سفن  هـک  ارچ  دـیربب ، دوـشیم  هدرب  نآ  رد  ادهـشلادیس  مـسا  هـک  يرادازع 

یکدوک نارود  رد  شحور  و  دنکیم ، كاردا  یلو  درادن ، نابز  هچ  رگ  لفط  دنکیم . بذج  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  حور  تیـسوّدق 
نآ دوش  هدرب  ملع  تدابع و  رکذ و  ياهلحم  رد  رگا  و  دـنکیم ، هدولآ  ار  وا  هانگ  مرج و  نآ  دوش  هدرب  تیـصعم  ّلاحم  ای  ّلـحم  رد  رگا 

. دریگیم دوخ  هب  ار  افص  یکاپ و 
لمع روـط  نیا  قباـس  ياـملع  دـیهدب ، رارق  دـیراد  هک  يرکذ  قاـتا  اـی  یناوـخهضور  قاـطا  راـنک  رد  ار  دوـخ  لاـفطا  امـش  دوـمرفیم : وا 

وا يرطف  تافـص  زیارغ و  ءزج  دـنامیم و  تباـث  وا  رد  رمع  رخآ  اـت  دـیامنیم  ذـخا  ناـمز  نیا  رد  لـفط  هـک  ار  يراـثآ  اریز  دـندومنیم ؛
كاردا مدرم  هّماـع  ار  ریطخ  ّرـس  نـیا  مـهم و  ياـنعم  نـیا  هـچ  رگ  تـسا ، هـضحم  ّتیلباـق  ناـمز  نـیا  رد  هـچب  سفن  هـک  اریز  ددرگیم ،

«. دننکیمن

هعماج داشرا  حالصا و   - 4

هراشا

شوگ اب  نمـض  رد  یلو  دـننکیم ، تکرـش  ترـضح  قشع  هب  دوشیم  اپ  رب  مالـسلا  هیلعادهـشلادیس  مان  هب  هک  یتاـسلج  رد  مدرم  هچ  رگ 
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زا هدـش و  لیان  رگید  يامظع  ضیف  هب  تایقالخا ، ماکحا و  تاداـقتعا و  زا  معا  دوخ ؛ ینید  لـئاسم  یمالـسا و  فراـعم  يریگارف  نداد و 
. دیسر تداهش  هب  نآ  رطاخ  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هک  یفده  نامه  دیسر . دنهاوخ  تداعس  لامک و  هب  قیرط  نیا 

ضغب ّبح و  رهاظم  زا  يرادازع 

. دوشیم ریبعت  يزیچ  هب  سفن  یلیم  یب  لیم و  هب  ود  نآ  زا  هدش و  ضراع  ناسنا  رطاخ  رب  هک  تسا  ضقانتم  رما  ود  ضغب  ّبح و 

تسا بجاو  اهنآ  تّبحم  هک  یناسک 

حیضوت

: تسا بجاو  ناسنا  رب  دارفا  یخرب  ّتبحم  هک  دوشیم  هدافتسا  یلقن  یلقع و  هلدا  زا 

دنوادخ  - 1

هب تادوجوم  همه  هک  نیا  و  لامج ، لامک و  تافـص  همه  ندوب  اراد  تهج  هب  ًاتلاصا  وا  ّتبحم  هک  تسا  یناسک  سأر  رد  لاعتم  دنوادخ 
. تسا بجاو  دناهتسباو ، وا 

اهَداسَک َنْوَشَْخت  ٌةَراِجتَو  اهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَأَو  ْمُُکتَریِشَعَو  ْمُکُجاوْزَأَو  ْمُُکناوْخِإَو  ْمُکُؤاْنبَأَو  ْمُکُؤابآ  َناک  ْنِإ  ُْلق  دیامرفیم « : لاعتم  دنوادخ 
يا ( »] 86 (؛» َنیقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللاَو ال  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَس  یف  ٍداهِجَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ  اهَنْوَضَْرت  ُنِکاسَمَو 
لام دیاهدروآ و  عمج  هک  یلاوما  ار و  دوخ  نادنواشیوخ  نانز و  ناردارب و  نارـسپ و  ناردـپ و  امـش  رگا  مدرم ! ياهک  ار  تّما  وگب  لوسر 

تـسود وا  هار  رد  داـهج  لوـسر و  ادـخ و  زا  شیب  دیاهتـشاد  شوـخ  لد  نآ  هـب  هـک  یلزاـنم  دـیکانمیب و  نآ  يداـسک  زا  هـک  ياهراـجتلا 
.« درک دهاوخن  تیاده  ار  ناراکدب  ناقساف و  ادخ  ددرگ و  يراج  ادخ  ذفان  رما  ات  دیشاب  رظتنم  سپ  دیرادیم ،

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   - 2

عیرـشت و ضیف  هطـساو  وا  اریز  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  میرادـب  تسود  دـیاب  ادـخ  رطاـخ  هب  هک  یناـسک  هلمج  زا 
. تسا هدش  وا  ّتبحم  هب  رما  هدش و  دای  ترضح  زا  دنوادخ  مان  رانک  رد  قوف  هیآ  رد  ور  نیمه  زا  تسا . نیوکت 

دیرادب تسود  تهج  نآ  زا  ار  دنوادخ  (87 (؛»...  هَّللا ّبحب  ینّوبحأ  مکوذغی و  امل  هَّللا  اّوبحا  : » دیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ 
.« دیرادب تسود  ادخ  رطاخ  هب  ارم  دهدیم و  يزور  ار  امش  هک 

رد ار  شتّبحم  هدرک و  ترـضح  نآ  بذج  ار  ناسنا  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  ترـضح  نآ  تالامک  لیاضف و  بقانم و  رگید ، فرط  زا 
. دروآیم لد 

مالسلا مهیلعربمایپ  تیب  لآ   - 3
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نیا و  تسا ؛ هدش  ناوارف  دـیکأت  مالـسلا  مهیلعربمایپ  تیبلها  ّتبحم  تّدوم و  رب  یّنـس -  یعیـش و  زا  معا  یمالـسا -  تایاور  نآرق و  رد 
لـیاضف و ياراد  ناـنآ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  دـنیوا ، لـسن  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هیرذ  ناـنآ  هک  تـسین  تـهج  نادـب  اـهنت 
، تقیقح رد  اذل  دنا . یهلا  لالج  لامج و  تافص  رهظم  رتقیقد ، ریبعت  هب  دنلامج ؛ لامک و  تافص  همه  عماج  رگید  ترابع  هب  و  تالامک ،

اهیبوـخ نیا  همه  عـبنم  و  هدوـمن ، یّلجت  لـماک  وـحن  هب  ناـنآ  رد  هک  تسا  ییاـهیبوخ  هب  تبحم  تیعماـج ، نآ  اـب  ناـنآ  نتـشادتسود 
دنوادخ هب  تدارا  راهظا  تبحم و  مالـسلا ، مهیلعتیبلها  هب  یبلق  تادارا  قشع و  راهظا  تبحم و  تقیقح  رد  سپ  تسا . لاعتم  دـنوادخ 

، ناـبوخ هب  تبحم  یتـیبرت ، هبنج  زا  سپ  دـهدیم ، قوس  بوبحم  يوس  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  ییورین  ّتبحم ، هک  اـجنآ  زا  تسا و  لاـعتم 
. دهدیم قوس  اهیبوخ  هب  ار  ناسنا 

؟ دننایک تیبلها 

دارفا هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیبلها  زا  دارم  هک  میربیم  یپ  ثیدـح  ياهباتک  زین  و  املع ، حالطـصا  تغل و  ياهباتک  هب  هعجارم  اب 
: دوشیمن ناشیا  یببس  یبسن و  ناگتسباو  مامت  لماش  تیبلها ، دنتسه و  یصاخ 

: فرع تغل و  رد  تیبلها  فلا - 
عمج نید  ای  بسن  هب  ار  نانآ  هک  یناسک  و  ناسنا ، هب  تسا  مدرم  نیرتکیدزن  ناسنا  لـها  : » دـیوگیم برعلاناـسل  رد  یقیرفا  روظنم  نبا 

(88 «.) دنکیم
: تنس نآرق و  رد  تیبلها  ب - 

ماما هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامه  هک  هتفر  راک  هب  یصاخ  دارفا  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیبلها  تایاور ، نآرق و  رد 
ماما نادنزرف  زا  موصعم  ماما  ُهن  نامه  هک  دنقحلم ، نانآ  هب  زین  كاپ  هیرذ  هیقب  و  تسا . مالسلا  مهیلعنیسح  نسح و  ارهز و  همطاف  ّیلع و 

. دنتسه مالسلا  مهیلعنیسح 
لزان هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِا  هیآ «  هک  یماگنه  دیوگیم : هملسما 

(89 .«) دننم تیبلها  نانیا  :» دومرف هدرک و  راضحا  ار  مالسلا  مهیلعنیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ترضح ، دش ،
.« میتّوبن تیبلها  ام  ( » 90 (؛» ةوبنلا تیبلها  ّانا  : » دومرف مالسلا  هیلعنیسح  ماما  و 

ياهچراپ وا  شود  رب  هک  یلاحرد  دش ، جراخ  لزنم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  حبـص  ماگنه  دنکیم : لقن  هشیاع  زا  دوخ  دنـس  هب  ملـسم 
وا دش  دراو  مالسلا  هیلعنیسح  هاگنآ  دومن . اسک  نآ  لخاد  ار  وا  دش  دراو  وا  رب  یلع  نب  نسح  دوب ، اسک »  » مان هب  هایس  يوم  زا  هدش  هتفاب 

سپ دومن . لخاد  زین  ار  وا  دش  دراو  مالسلا  هیلعیلع  دعب  درک ، اسک  لخاد  زین  ار  وا  دمآ  مالسلا  اهیلعهمطاف  سپـس  درک . نآ  لخاد  زین  ار 
(91 «.) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِا  دومن « : تئارق  ار  هیآ  نیا 

نـسح و همطاـف و  یلع و  ترـضح ؛ دـش ، لزاـن  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصربمایپ  رب  هلهاـبم »  » هـیآ هـک  یماـگنه  دـیوگیم : لـبنح  نـب  دـمحأ 
(92 «.) دنتسه نم  تیبلها  نانیا  ایادخ ! راب  : » درک ضرع  هاگنآ  تساوخ ، ار  مالسلا  مهیلعنیسح 

میرک نآرق  رد  تیب  لها  یتسود 

امش زا  نم  وگب   [ تما هب  ام  لوسر  يا  ( »] 93 (؛  یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَا  ُْلق ال  دیامرفیم « : میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 
.« دیراد روظنم  منادنواشیوخ  ّقح  رد  ارم  ّتبحم  تّدوم و  هک  نیا  زج  مهاوخیمن  تلاسر  يارب  يرجا  چیه 

مالـسلا مهیلعتیبلـها  قـح  رد  ار  نآ  لوزن  خـیرات ، ثیدـح و  ریـسفت و  ياـهباتک  بلغا  رد  هک  تسا  تّدوـم  هیآ  هب  فورعم  هیآ  نـیا 
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. دننادیم
یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَا  ُْلق ال  هیآ « : نیا  هک  یماگنه  دنکیم : لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دانسا  هب  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  یطویس 

؟ تسا بجاو  ام  رب  نانآ  تدوم  هک  دننایک  وت  نادنواشیوخ  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  هباحص  دش ، لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب 
(94 «.) اهنآ نادنزرف  ود  همطاف و  یلع و  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصترضح 

انأ و  دومرف ...« : یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  دندرک ، داریا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تداهـش  زا  دعب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هک  ياهبطخ  رد 
ْنَمَو یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَا  ُْلق ال  یلاعت « : كراـبت و  لاـقف  ملـسم ، ّلـک  یلع  مهتّدوم  هَّللا  ضرتفا  يذـلا  تیبلا  لـهأ  نم 

ره رب  ار  نانآ  تّدوم  دـنوادخ  هک  متـسه  یتیبلـهأ  زا  نم  و  تیبلالـهأ ...« ؛» اـنتّدوم  ۀنـسحلا  فارتقاـف  « ًانْـسُح اـهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَـسَح  ْفِرَتْقَی 
.« تسا تیبلها  ام  تدوم  کین  راک  ماجنا  سپ  ْمُُکلَأْسَأ ،»... ُْلق ال  دومرف « : یلاعت  كرابت و  دنوادخ  سپ  تسا ، هدومن  بجاو  یناملسم 

یبرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَا  ُْلق ال  هیآ « : نیا  رد  هرـصب  لها  دنیوگیم  هچ  : » دومرف لوحا  رفعجیبأ  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
. تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نادنواشیوخ  نأش  رد  هیآ  نیا  دنیوگیم : نانآ  مدرگ ، تیادف  درک : ضرع   »؟

(95 .«) تسا هدش  لزان  اسک  باحصا  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  تیبلها ، ام  قح  رد  اهنت  دنیوگیم ، غورد  : » دومرف ترضح 
. دوشیم زین  ناماما  هیقب  لماش  اذل  و  یقیقح ، هن  تسا  یفاضا  تایاور ، نیا  رد  رصح  هک  مینادیم 

تایاور رد  مالسلا  مهیلعتیبلها  یتسود 

هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  مالـسلا  مهیلعتیبلـها  ّتبحم  رب  حیرـص  روط  هب  میرک  نآرق  دـننامه  نیقیرف  تاـیاور  رد 
: مینکیم

؛ مالسلا مهیلعتیبلها  یتسود  رب  ندومن  راداو   - 1
دالوا ( 96 (؛» نآرقلا ةءارق  و  هتیب ، لهأ  ّبحو  مکّیبن ، ّبح  لاصخ : ثالث  یلع  مکدـالوأ  اوبّدا  : » دـنیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر 

.« نآرق تئارق  و  شتیب ، لها  یتسود  ناتربمایپ ، یتسود  دینک : تیبرت  تلصخ  هس  رب  ار  دوخ 
ضغب اهيدب  نیرتدـب  و  ام ، ّبح  اهیکین  نیرتهب  ( 97 (؛» انضغب تائیسلا  أوسأ  و  انّبح ، تانسحلا  نسحأ  : » دومرف مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

.« تسا مالسلا  مهیلعتیبلها  ام 
؛ تسادخ لوسر  یتسود  تیبلها  یتسود   - 2

ار ادخ  ( » 98 (؛» یّبـحل یتیبلـهأ  اّوبحأ  و  هَّللا ، ّبحل  ینّوبحأو  همعن ، نم  مکوذـغی  اـمل  هَّللا  اّوبحأ  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخلوسر 
هب زین  ار  متیبلها  و  دیرادب ، تسود  ادخ  یتسود  تهج  هب  ارم  و  دهدیم . يزور  امـش  هب  شیاهتمعن  زا  هک  نآ  تهج  هب  دیرادب  تسود 

.« دیرادب تسود  نم  یتسود  تهج 
هللا یلـصربمایپ  هرجح  لخاد  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  مدید  هک  مدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدخ  رد  دیوگیم : مقرا  نب  دـیز 
هیلع هللا  یلصربمایپ  دش ، دراو  نانآ  رس  تشپ  زین  مالسلا  هیلعیلع  و  دندوب ، وا  اب  نیسح  نسح و  شدنزرف  ود  هک  یلاح  رد  دش ، هلآو  هیلع 

ارم درادـب ، تسود  ار  نانیا  سک  ره  ( 99 (؛» ینـضغبأ دـقف  مهـضغبا  نم  و  ینّبحأ ، دـقف  ءالؤه  ّبحأ  نم  : » دومرف هدرک ، رظن  نانآ  هب  هلآو 
.« تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب ، نمشد  ار  نانیا  هک  سک  ره  هتشاد و  تسود 

تسود ار  ام  هتخانش ، ار  ام  قح  سک  ره  ( 100 (؛» یلاعت كرابت و  هَّللا  ّبحأ  دقف  انّبحأ  انّقح و  فرع  نم  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
.« تسا هتشاد  تسود  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تقیقح  رد  درادب 

؛ تسا نامیا  ساسا  تیبلها  ّبح   - 3
.« تسا نم  تیبلها  نم و  یتسود  مالسا ، ساسا  ( » 101 (؛» یتیب لهأ  ّبح  یّبح و  مالسإلا  ساسأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخلوسر 
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ام ّبح  مالـسا  هیاـپ  تـسا و  یـساسا  يزیچ  ره  يارب  ( » 102 (؛» تیبلا لهأ  انّبح  مالـسإلا  ساـسأ  و  ساـسأ ، ءیـش  ّلـکل  : » دومرف نینچمه 
.« تسا تیبلها 

؛ تسا تدابع  مالسلا  مهیلعتیبلها  ّبح   - 4
یتسود زور  کی  ( » 103 (؛» ۀّنجلا لخد  هیلع  تام  نم  و  ۀنـس ، ةدابع  نم  ریخ  ًاموی  دّـمحم  لآ  ّبح  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخلوسر 

.« دوشیم تشهب  لخاد  دریمب  یتسود  نآ  رب  هک  یسک  و  تسا ، تدابع  لاس  کی  زا  رتهب  دّمحم ، لآ 
؛ تسا نامیا  هناشن  مالسلا  مهیلعتیبلها  یتسود   - 5

نم هیلإ  ّبحأ  یترتع  و  هلهأ ، نم  هیلإ  ّبحأ  یلهأ  و  هسفن ، نم  هیلإ  ّبحأ  نوکأ  یّتح  دبع  نمؤی  ال  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخلوسر 
زا وا  دزن  رتینتـشادتسود  نم  هک  یتروص  رد  رگم  دنکیمن ، ادیپ  لماک  نامیا  ياهدنب  چـیه  ( » 104 (؛» هتاذ نم  هیلإ  ّبحأ  یتاذ  و  هترتـع ،

.« دشاب رتبوبحم  شتاذ  زا  متاذ  رتینتشاد و  تسود  شترتع  زا  مترتع  و  رتبوبحم ، شلها  زا  متیبلها  زین  و  مشاب ، شدوخ 
؛ تدالو یکاپ  هناشن  تیبلها  یتسود   - 6

و ال ۀلالض ، یلإ  وعدیال  ًاّیلع  ّنإف  هّبحب ، مکدالوأ  اونحتمإ  سانلا ! اهّیأ  : » دومرف درک و  مالـسلا  هیلعیلع  هب  هراشا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
وا اریز  دییامن ، ناحتما  یلع  یتسود  هب  ار  دوخ  دالوا  مدرم ! يا  ( » 105 (؛» مکنم سیلف  هضغبأ  نم  و  مکنم ، وهف  هّبحأ  نمف  يده ، نع  دعبی 
ره و  تسامـش ، زا  درادب  تسود  ار  یلع  هک  امـش  دالوا  زا  کی  ره  سپ  دزاسیمن . رود  تیاده  زا  دنکیمن و  توعد  یهارمگ  هب  ار  امش 

.« تسین امش  زا  درادب  نمشد  ار  وا  هک  مادک 
تیبلا لـهأ  اـنّبحأ  نم  رذاـبأ ! اـی  : » تسا هدـمآ  هدرک  رذاـبا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یتّیـصو  رد  دومرف : مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

ره رذابا ! يا  ( » 106 (؛» هدلوم باط  نم  ّالإ  انّبحی  ّهنا ال  ةدالولا ، بیط  لاق : معنلا ؟ لّوأ  ام  و  هَّللا ! لوسر  ای  لاق : معنلا . لّوأ  یلع  هَّللادـمحیلف 
تمعن نیلوا  ادـخ ! لوـسر  يا  درک : ضرع  رذوـبا  دـیامن . شیاتـس  ار  دـنوادخ  تمعن ، نـیلّوا  رب  دـیاب  دراد  تـسود  ار  تیبلـها  اـم  سک 

.« تسا كاپ  شتدالو  هک  یسک  رگم  ار  ام  درادن  تسود  اریز  تدالو ، یکین  دومرف : تسیچ ؟
؛ تمایق زور  رد  تیبلها  یتسود  زا  لاؤس   - 7

لاؤـس هدـنب  زا  تماـیق  زور  رد  هک  يزیچ  نیلوا  ( » 107 (؛» تیبلا لهأ  اـنّبح  دـبعلا  هنع  لأـُسیام  لّوأ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخلوسر 
.« تسا تیبلها  ام  یتسود  دوشیم ،

نمو هقفنأ  امیف  هلام  نعو  هالبأ ، امیف  هدسج  نع  و  هانفأ ، امیف  هرمع  نع  عبرأ : نع  لأُسی  یّتح  ۀمیقلا  موی  ٍدـبع  امدـق  لوزت  ال  : » دومرف زین  و 
رد هک  شرمع  زا  دوش : لاؤس  زیچ  راهچ  زا  هک  نآ  ات  دراد  یمن  رب  مدق  زا  مدق  هدنب  تمایق  زور  ( » 108 (؛» تیبلالهأ انّبح  نعو  هبسک ، نیأ 

هدروآ تسد  هب  اجک  زا  هدرک و  جرخ  یهار  هچ  رد  هک  شلام  زا  و  هتفرگ ، راـکهب  یهار  هچ  رد  هک  شندـب  زا  و  هدرک ، فرـص  یهار  هچ 
.« تیبلها ام  یتسود  زا  و  تسا ،

صاخ هّلدا 

یتسود و هب  هراشا  تایاور ، زا  رگید  ياهتـسد  تشاد ؛ مالـسلا  مهیلعتیبلها  هعومجم  یتسود  هب  هراـشا  دـش ، رکذ  نونکاـت  هک  یتاـیاور 
: مینکیم هراشا  زین  اهنآ  زا  يدادعت  هب  هک  دراد  تیبلها  زا  یخرب  ّتبحم 

؛ مالسلا هیلعیلع  ماما  یتسود   - 1
.« تسا مالسلا  هیلعیلع  یتسود  منهج ، شتآ  زا  يرود  هار  اهنت  ( » 109 (؛» ّیلع ّبح  رانلا  نم  ۀئارب  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هک یسک  لاح  هب  اشوخ  یلع ! يا  ( » 110 (؛» کیف بذک  کضغبأ و  نمل  لیو  و  کیف ، قدـص  کّبحا و  نمل  یبوط  یلع ! ای  : » دومرف زین  و 
.« دشاب بذاک  وت  ّقح  رد  هتشاد و  نمشد  ار  وت  هک  یسک  رب  ياو  و  دشاب ، قداص  وت  قح  رد  هتشاد و  تسود  ار  وت 
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ار مالسلا  هیلعیلع  قفانم ، ( » 111 (؛» نمؤم هضغبی  و ال  قفانم ، ًایلع  ّبحی  ال  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هملـسمأ 
.« درادن نمشد  ار  وا  نمؤم  درادن و  تسود 

؛» قفانم ّالإ  ینـضغبی  و ال  نمؤم ، ّالإ  ینّبحی  ّهنا ال  ّیلإ  یّمألا  یبّنلا  دهعل  ّهنإ  ۀمـسنلا ، أرب  ۀبحلا و  قلف  يذـلاو  : » دومرف مالـسلا  هیلعیلع  ماما 
رگم ارم  درادـن  تسود  هک  نم  هب  یّما  ربماـیپ  زا  تسا  يدـهع  هنیآ  ره  دـیرفآ ، ار  ناـسنا  و  تفاکـش ، ار  هناد  هک  یـسک  هـب  مـسق  ( » 112)

.« قفانم رگم  ارم  درادن  نمشد  و  نمؤم ،
؛ مالسلا اهیلعارهز  همطاف  یتسود   - 2

ار وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  ( » 113 (؛» ینبضغأ دقف  اهبضغأ  نم  یّنم ، ۀعضب  ۀمطاف  : » دنیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلصادخلوسر 
.« تسا هدرک  نیگمشخ  ارم  دروآ ، بضغ  هب 

زا دـش : لاؤس  همطاف . تفگ : تسا ؟ هدوب  رتبوبحم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  ناـنز  زا  صخـش  نیمادـک  دـش : لاؤس  هشیاـع  زا 
(114 .) شرسمه تفگ : نادرم ؟

؛ مالسلا امهیلعنیسح  نسح و  ماما  یتسود   - 3
ود نانیا  ( » 115 (؛» امهّبُحی نم  ّبحأ  امهّبحأف و  ّمهّللأ  امهّبحُأ ، ّیِنإ  ّمهّللأ  نیسحلا ، نسحلا و  يانبا  ناذه  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.« رادب تسود  دراد ، تسود  ار  نانآ  هک  سک  ره  نانآ و  زین  وت  ایادخ ! راب  مرادیم . تسود  ار  نانآ  نم  ایادخ ! راب  دنتسه ، نم  نادنزرف 
.« دنتسه نم  لگ  هتسد  ود  نیسح  نسح و  ( » 116 (؛» ياتناحیر نیسحلا  نسحلا و  : » دومرف زین  و 

ناسنا یگدنز  رد  ّبح  ياههولج 

نیا دراد و  لابقا  دش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه  هکلب  دنامب  یقاب  سفن  رد  هک  تسین  یتلاح  اهنت  یتسود  نیا  دراد  تسود  ار  یسک  هک  ناسنا 
حجار زین  نآ  تازورب  رهاظم و  نآ  عبت  هب  درک  ادـیپ  ناحجر  يدروم  رد  تبحم  رگا  و  تسا . ناسنا  یگدـنز  رد  زورب  روهظ و  أشنم  لاـبقا 

دوخ نتخادنا  تکاله  هب  ءاقلا  لثم  دریگ ؛ رارق  یهن  دروم  رهظم  هک  يدراوم  رد  رگم  دوشیم ، زین  اهنآ  لماش  بابحتسا  هلدا  ددرگیم و 
: مینکیم هراشا  بح  رهاظم  یخرب  هب  کنیا  دوشیم . جراخ  بابحتسا  لیلد  زا  دروم  نیا  هک  بوبحم  تهج  هب 

. دایقنا تعاطا و   - 1
. بوبحم ترایز   - 2

. بوبحم میظعت  میرکت و   - 3
. بوبحم ياهتجاح  ندرک  هدروآرب   - 4

. فلتخم ياحنا  هب  بوبحم  زا  عافد   - 5
. بوبحم قارف  رد  هودنا  نزح و   - 6

. بوبحم راثآ  ظفح   - 7
. بوبحم لسن  نادنزرف و  هب  مارتحا   - 8
. تسا طبترم  وا  هب  هچ  نآ  ندیسوب   - 9

. بوبحم دالیم  رد  یناوخ  يدولوم  نشج و  مسارم  ییاپرب   - 10
. تسا مالسلا  مهیلعتیب  لها  ّبح  رهاظم  مزاول و  زین  يرادازع  هماقا  هک  نیا  هجیتن 

يرادازع یسانش  ناور 
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هراشا

یپ رد  زین  ناگدـننک  تکرـش  رتشیب  تسا و  یناور  تاریثأـت  دراد  ناگدـننک  تکرـش  رب  يرادازع  مسارم  هک  يریثأـت  نیرتمهم  نیرتشیب و 
دوشیم ثعاب  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  لاس و  لوط  رد  مسارم  نیا  دایدزا  يرادازع و  دـنیوگیم : یخرب  اذـل  دنتـسه . تاریثأت  عون  نیمه 
یـسررب هب  کنیا  دوش . هعماج  رد  یگدرـسفا  شیازفا  ثعاب  هجیتن  رد  دـنک و  ینیگمغ  ساسحا  رتشیب  دـشاب و  رود  اهيداش  زا  هعماج  هک 

. میزادرپیم نآ  هب  خساپ  لاؤس و  نیا 

هیرگ بتارم 

حیضوت

ياهكّرحم قیرط  زا  یناور  تاریثأـت  دـیاب  ینعی  تسا ؛ کـیژولویزیف  رما  کـی  نآ  رهاـظ  نطاـب . کـی  تسا و  رهاـظ  کـی  ياراد  هیرگ 
زا یصاخ  شخب  ماگنه  نیا  رد  دوش . باصعا  زغم و  يژولویزیف  هخرچ  دراو  تارثأت  نیا  سپس  دریگ ، لکـش  رّکفت  لثم  ینورد  ای  ینوریب 

هیرگ ار  نآ  ام  هک  دـنکیم  ادـیپ  ناـیرج  کـشا  تارطق  تیاـهن  رد  و  دـهدیم ، تیلاـعف  ناـمرف  ار  مشچ  یکـشا  ددـغ  هدـش و  لاّـعف  زغم 
یفطاع تارثأت  رادـمریاد  زین  هیرگ  ياهدـمایپ  باب  رد  ام  يرواد  یتخانـشناور و  هاگن  تسا . ینورد  تاّرثأت  نامه  هیرگ  نطاب  میماـنیم .

يویند و رثا  أشنم  ینیـسح  يازع  مسارم  رد  نتفرگ  دوخ  هب  هیرگ  تلاح  ندنایرگ و  ندرک و  هیرگ  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  رگا  تسا .
نطاب تشاد . نایرگ  ینامشچ  ناوتیم ، مه  ییایمیـش  داوم  اب  ای  یعونـصم و  تروص  هب  هنرگو  دراد  رظن  ینورد  تارثأت  هب  تسا ، يورخا 

یگدرـسفا اـب  دـناوتیم  تسا و  دوخ  هدـش  بوکرـس  ياـهزاین  دوخ و  هب  فوطعم  نآ  عون  کـی  هک  دوشیم  میـسقت  عوـن  راـهچ  رب  هیرگ 
هطبار نیرفآ و  تکرح  تسا و  شخبدـیما  رگید ، عوـن  هس  اـّما  دزاـس ، لـتخم  ار  درف  یعاـمتجا  { 000  } دشاب و هتـشاد  تبثم  یگتـسبمه 

يراوگوس مسارم  رد  هچ  رگا  دنتسین  یعقاو  گوس  رگید  عون  هس  اّما  تسا ، یعقاو  گرم  زا  یـشان  لّوا  عون  دراد ؛ یگدرـسفا  اب  سوکعم 
: زا دنترابع  عون  راهچ  نیا  دریذپیم . ماجنا 

هقالع طابترا و  زا  یشان  هیرگ   - 1

هب هیرگ  نیا  ددرگیم . يراج  هدارایب  ًـالومعم  و  تسین ، يراـیتخا  دوشیم و  لـصاح  یگدـید  غاد  تبیـصم و  مغ و  ماـگنه  هب  هیرگ  نیا 
. ددرگیمزاب وا  هدش  هتفوکرس  ياهزاین  درف و  دوخ  هب  تسا و  یناجیه  یناور -  هیلخت  نارگنامرد ، ناور  ناسانش و  ناور  حالطصا 

هدیقع زا  یشان  هیرگ   - 2

رد هشیر  هیرگ  عون  نیا  تسا . هدـنیآ  لاح و  هب  رظان  هک  دوشیم . يراج  ناـسنا  زا  تاـجانم  ماـگنه  هک  تسا  یکـشا  لـثم  هیرگ  عون  نیا 
. تسین هّرمزور  یگدنز  يویند و  ياهسرت  هب  طوبرم  دراد و  تاداقتعا 

یهاوخ لامک  زا  یشان  هیرگ   - 3

خر ماما و ... ربمایپ و  قالخا و  ّیبرم  مّلعم و  نادـقف  رد  هک  ياهیرگ  لثم  تسا ، یهاوخ  لامک  یبلطتلیـضف و  زا  یـشان  اههیرگ  زا  یخرب 
هدزقوذ تـالامک ، نآ  ندوب  زا  مینکیم و  نیـسحت  ار  دـشر  لاـمک و  ناـمدوجو  قـمع  رد  اـم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  عوـن  نیا  دـهدیم .

. دراد دوجو  عون  نیا  زا  ییاههیرگ  يرادازع  مسارم  رد  یهاگ  میدرگیم . تحاران  اهنآ  نادقف  زا  میوشیم و 
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مولظم رب  هیرگ   - 4

. مییرگیم هدش  دراو  نانآ  رب  هک  یبیاصم  نادیهش و  رالاس  ًاصوصخم  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  هک  نیا  لثم 

یگدرسفا يرادازع و  مسارم 

: دوشیم میسقت  یّلک  مسق  هس  هب  یگدرسفا  تالالتخا 
. هدمع یگدرسفا  لالتخا   - 1
. ییوخ یگدرسفا  لالتخا   - 2

(117 .) دناهتفرگن ياج  عون  ود  نآ  رد  هک  يدروم  یگدرسفا  لالتخا   - 3
: زا تسا  ترابع  نآ  ياههناشن  زا  یخرب  تسا و  یگدرسفا  عون  نیرتدیدش  هدمع ، یگدرسفا  لالتخا 

. زور مامت  ای  رتشیب  رد  یچوپ  ای  ینیگمغ  ساسحا  فلا - 
. زور هدمع  شخب  رد  اهتیلاعف  همه  هب  تبسن  تذل  ای  هقالع  ریگمشچ  شهاک  ب - 

. هام کی  ضرع  رد  نزو  هظحالم  لباق  شیازفا  ای  ییاذغ ، نزو  ای  زیهرپ  نودب  ندب ، نزو  ریگمشچ  شهاک  ج - 
. زور همه  رد  ًابیرقت  یگدزباوخ  ای  یباوخیب  د - 

. زور همه  رد  ًابیرقت  يژرنا  نداد  تسد  زا  ای  یگتسخ  ه - 
. طرفم هانگ  ساسحا  ای  یشزرایب  ساسحا  و - 

. هزور همه  یمیمصت  یبایزکرمت  ای  يرکف  ییاناوت  شهاک  ز - 
. گرم هب  عجار  هدننک  دوع  ررکم و  راکفا  ط - 

تـسا هدش  هعماج  یگدرـسفا  ثعاب  يرادازع  مسارم  دـنیوگ  هک م یناـسک  رظن  دروـم  مّوـس  لوا و  عوـن  یگدرـسفا ، عوـن  هس  نیا  نیب  زا 
اب يرادازع  مسارم  هن  تسا و  هدـمع  یگدرـسفا  هب  ـالتبم  ناریا  هعماـج  هن  تسا ، نـالطبلا  حـضاو  دـیدش و  رایـسب  لوا  دروم  نوچ  تسین ،

. دوش هعماج  هدمع  یگدرسفا  ثعاب  دناوتیم  مینادیم  هک  ییاهیگژیو 
لالتخا یئزج ، یگدرـسفا  لالتخا  یگدـئاق ، زا  شیپ  لالم  لـالتخا  لـیبق : زا  صاـخ  يدراوم  هب  طوبرم  هک  ارچ  تسین  دارم  مه  مّوس  عون 

ًاتبسن ییوخ  یگدرسفا  لالتخا  تسا . رظن  دروم  ییوخ  یگدرسفا  سپ  تسا . هریغ  ینرفوزیکسا و  زا  یشان  یشیرپناور  زا  سپ  یگدرسفا 
: تسا ریز  یصیخشت  ياههناشن  ياراد  تسا و  فیفخ 

. ییاهتشارپ ای  ییاهتشا  مک   - 1

. یگدزباوخ ای  یباوخیب   - 2
. یگتسخ ساسحا  ای  يژرنا  دوبمک   - 3

. یگدنامرد ساسحا  يریگمیمصت و  رد  لاکشا   - 4
. لاس ود  لقادح  تدم  هب  اهزور  رتشیب  رد  زور و  هدمع  شخب  رد  اههناشن  نیا  روهظ   - 5

. دشابن وراد و ... حیحصان  فرصم  لثم  کیژولویزیف  راثآ  زا  یشان  اههناشن  نیا   - 6
. دوش وا  یلغش  یعامتجا و  درکراک  رد  لالتخا  بجوم  اههناشن  نیا   - 7

؟ هن ای  دوشیم  هعماج  رد  یگدرسفا  ثعاب  و  دنکیم ، مهارف  ناسنا  رد  ار  ییوخهدرسفا  ياههناشن  يرادازع  مسارم  ایآ  مینیبب  نونکا 
لماع هس  ییوخ  هدرـسفا  يارب  مینک . یهجوت  یـسانشناور  هاگدید  زا  ییوخ  هدرـسفا  لماوع  هب  تسا  مزال  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب 
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لماع یفرط  زا  و  تسین . یطیحم  لماع  یگدرـسفا ، لـماع  اـهنت  ( 118 .) یطیحم یناجیه -  یثرا و  یتسیز ، دـناهدرک : شرامـش  ار  هدـمع 
نیب رد  و  دـنراد . نآ  فلتخم  ياهتمـسق  درکراک  زغم و  تیعـضو  رد  یتسیز  یثرا و  ياههنیمز  هک  تسا  رثؤم  یناسک  رد  اـهنت  یطیحم 

لماوع نآ  زا  یکی  دناوتیم  یعقاو  غاد  گوس و  درادن . دوجو  يرادازع  مسارم  يارب  ییاج  دراد  دیدش  ییاز  سرتسا  هک  یطیحم  لماوع 
درکراک یعامتجا و  یسانشناور  رد  هک  یثحابم  هب  هجوت  اب  سکعرب  هکلب  درادن ، ییازسرتسا  رد  یمهـس  چیه  يرادازع  مسارم  اّما  دشاب 

رد دراد و  ار  ییادزسرتـسا  شقن  ًـالماک  يرادازع  مسارم  هک  تفگ  ناوتیم  دوشیم ، هتفگ  یبهذـم  ياـههورگ  ياـهیگژیو  اـههورگ و 
بارطضا هدرک و  ناسنا  دوجو  رد  شمارآ  داجیا  دناوتیم  دشاب  مولظم  رب  هیرگ  ای  یهاوخلامک  ای  هدیقع  زا  یـشان  بتارم  زا  هک  یتروص 

: مینکیم هراشا  هراب  نیا  رد  ياهنومن  هب  بلطم  نیا  تابثا  يارب  دیامن . ییادز 
دننام نیسح -  نامرورس  تبیصم  هب  اجنآ  رد  میدرک و  ترفاسم  البرک  هب  مه  اب  دمآ و  معنم  متـسود  دیوگیم ...« : یـسنوت  یناجیت  رتکد 

درگادرگ دـندرکیم و  ماحدزا  هک  دـندوب  مدرم  نیا  تسا و  هدرمن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ترـضح  هک  مدـیمهف  هزاـت  مدرب و  یپ  ناـیعیش - 
ییوگ هک  دندومنیم  یباتیب  دـندرکیم و  هیرگ  مدوب  هدـیدن  زگره  شریظن  هک  يزادـگ  زوس و  اب  دـندیخرچیم و  راوهناورپ  شهاگمارآ 

ار مدرم  تاساسحا  البرک ، هعجاف  ندرک  وگزاب  اب  هک  مدینـشیم  ار  نانارنخـس  و  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  نونکامه 
هکلب دنک ، لمحت  دونـشب و  ار  ناتـساد  نیا  دناوتیمن  ياهدنونـش  چـیه  دـنرادیم و  او  گوس  نویـش و  هلان و  هب  ار  نانآ  دـنتخیگنایمرب و 
رجفنم نونکا  و  دوب ، هدنام  میولگ  رد  هّصغ  اهلاس  ییوگ  هک  متسیرگ  ردق  نآ  متـسیرگ و  متـسیرگ و  مه  نم  دوریم . لاح  زا  رایتخایب 

. دوشیم
مالسلا هیلعنیسح  نانمشد  فص  رد  ییوگ  وت  مدوب . هدیدن  يزیچ  نانچ  زور  نآ  زا  شیپ  هک  مدرک  یشمارآ  ساسحا  نویـش ، نآ  زا  سپ 

، دـندرک شراثن  ار  دوخ  ناج  هک  ترـضح  نآ  ناوریپ  ناراـی و  هورگ  رد  مدوب و  هدـش  بلقنم  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  رد  نونکا  ماهدوب و 
هب هک  دوب  فلاخم  هاپس  نارس  زا  یکی  ّرح  درکیم . یـسررب  ار  ّرح  ناتـساد  نارنخـس ، تاظحل ، نامه  رد  هک  بلاج  هچ  و  متفرگیم . رارق 
هچ ار  وت  هک  دندرک  لاؤس  وا  زا  شباحـصا  یتقو  دـیزرل و  دوخ  رب  دربن  نادـیم  رد  هرابکی  یلو  دوب ، هدـمآ  مالـسلا  هیلعنیـسح  اب  گنج 

منیبیم ّریخم  ار  دوخ  یلو  مرادن  یساره  گرم  زا  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : خساپ  رد  وا  یسارهیم ؟ گرم  زا  هک  دنکن  تسا ؟ هدش 
نانکهیرگ تفاتـش و  وا  رادـید  هب  داد و  تکرح  مالـسلا  هیلعنیـسح  يوس  هب  ار  دوخ  بسا  ناهگان  وا  ار . خزود  ای  منیزگرب  ار  تشهب  هک 

.»؟ تسه میارب  هبوت  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » درک ضرع 
مدرکیم و هدایپ  ار  رح  شقن  ایوگ  و  مدنکفا ، نیمز  رب  ار  دوخ  نانکنویش  مروایب و  تقاط  متسناوتن  رگید  هک  دوب  هظحل  نیمه  رد  تسرد 

«. شخبب ارم  رذگرد و  نم  زا  هَّللا ! لوسر  نبای  تسه ؟ میارب  ياهبوت  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا   » هک متساوخیم  مالسلا  هیلعنیسح  زا 
ارم هیرگ  اب  دینش ، ار  مدایرف  يادص  هک  متسود  دش . دنلب  مدرم  نویش  هیرگ و  هک  دوب  هتـشاذگ  ناگدنونـش  رد  يریثأت  نانچ  ظعاو  يادص 

!«. نیسح ای  نیسح ! ای  : » درکیم رارکت  دریگیم و  ربرد  ار  شدنزرف  يردام  هک  هنوگنامه  درک . هقناعم  تفرگ و  لغب  رد 
ار مندب  مامت  دنهدیم و  وش  تسش و  ار  مبلق  میاهکشا  مدرکیم  ساسحا  و  مدوب ، هدرک  كرد  ار  یعقاو  هیرگ  نانآ  رد  هک  دوب  یتاظحل 

امش متسسنادیم  نم  هچنآ  رگا  : » دومرفیم هک  مدیمهف  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیاور  يانعم  هک  دوب  اجنآ  دننکیم . ریهطت  نورد  زا 
دهد یّلست  ارم  تساوخیم  متـسود  مدنارذگ . هودنا  اب  ار  زور  نآ  مامت  دیتسیرگیم .» رتشیب  دیدیدنخیم و  رتمک  هنیآ  ره  دیتسنادیم  مه 

هک مدرک  تساوخرد  متـسود  زا  دوب . هدش  روک  میاهتـشا  یّلک  هب  یلو  دروآ ، ینیریـش  تبرـش و  يرادـقم  میارب  اذـل  دـیامن و  يرادـلد  و 
(119 ...«.) متسناد یمن  دایز -  هن  مک و  هن  نآ -  زا  يزیچ  اریز  دنک ؛ رارکت  میارب  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهش  ناتساد 

یهلا يایلوا  يازع  رد  روضح  مکح 

هراشا
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هیلع هللا  یلصربمایپ  هب  هحاور  نب  هَّللادبع  رفعج و  هثراح و  نب  دیز  تداهش  ربخ  هک  یماگنه  : » دنکیم لقن  هشیاع  زا  دوخ  دنس  هب  يراخب 
(120 «.) تسشن اجنآ  رد  دش و  دجسم  دراو  دوب  نایامن  شتروص  رد  نزح  راثآ  هک  یلاح  رد  ترضح  دیسر ، هلآو 

نآ دینـش . ناگدش  هتـشک  رب  ار  هحون  هیرگ و  يادص  تشگزاب  هنیدـم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یماگنه  : » دـنکیم لقن  ماشه  نبا 
لهشا ینب  نانز  نخس ، نیا  ندینـش  اب  درادن . ياهدننک  هیرگ  هزمح  یلو  دومرف : دش و  کشا  زا  رپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامـشچ  هاگ 

(121 «.) دنتسیرگ هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يومع  رب  دندمآ و 

تدحو ياتسار  رد  يرادازع  ییاپرب 

یخرب رب  نعل  ضارتعا و  هدنریگرب  رد  مسارم  نیا  اریز  درادن ؛ يراگزاس  ناناملـسم  تدحو  اب  ازع  مسارم  ییاپرب  هک  دوشیم  هتفگ  یهاگ 
. تسا يرورض  مزال و  نآ  كرت  نیملسم  نیب  رد  تدحو  داجیا  تهج  هب  اذل  و  تسا ، ناناملسم  يافلخ  زا 

، تسا ملاع  ناهاوخ  يدازآ  مومع  ناناملسم و  تحلصم  هب  هکلب  تسا  هعیش  تحلصم  هب  اهنت  هن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هیضق  ًالوا : خساپ :
ناوتیم نامیا  يدازآ و  تیبثت  هار  رد  یبلطتداهش  هیحور  داجیا  اب  مالسلا و  هیلعنیسحلا  هَّللادبعابا  ترـضح  دوبدای  مسارم  ییاپرب  اب  اذل 

. دیشخب ییاهر  نارگید  یگدرب  تراسا و  غوی  زا  ار  يرشب  عماوج 
یلصربمایپ هباحص  مومع  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دیآیمن . نایم  هب  هباحص  زا  ینخس  نادنچ  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  تبیـصم  رکذ  رد  ًایناث :

رد ـالبرک  رد  ناـنآ  زا  یخرب  یتح  و  دـندومنیم ؟ مارتحا  ار  وا  دنتـشادیم و  تسود  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ترـضح  هلآو ، هیلع  هللا 
يرافغ و هورع  ینادمه ، ریضخ  نبریرب  هجسوع ، نب  ملسم  رهاظم ، نب  بیبح  هب  ناوتیم  اهنآ  زا  هک  دندیسر  تداهـش  هب  ناشماما  باکر 

. درک هراشا  نارگید 
ناناملـسم و نیب  دـناوتیم  ینیـسح  دوبدای  يرآ ، درک . دـهاوخن  هدرکن و  فالتخا  داجیا  ناناملـسم  نیب  زگره  ینیـسح  ياروشاع  دوبداـی 

. دزادنیب هقرفت  نانآ  عابتا  دعس و  نب  رمع  دایز و  نبا  دیزی و  لاثما  يراکلغد  ناقفانم 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  ینزهنیس 

حیضوت

، دوش هنیس  ندش  زمرق  بجوم  هچ  رگ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  ندز  هنیـس  هک  دوشیم  هدافتـسا  یّنـس  هعیـش و  تایاور  یخرب  زا 
. تسا حجار  يرما  هکلب  هتشادن ، یلاکشا 

هعیش تایاور  فلا - 

هزاـجا ار  ینزهنیـس  لـیبق  زا  عورـشم  يرادازع  عاونا  ناـشیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  تاـیاور  رد  لـّمأت  هعجارم و  اـب 
: مینکیم هراشا  تایاور  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  دناهداد .

نققش دق  و  ۀبوتلا ، رافغتـسالا و  يوس  دودخلا  یلع  مطللا  یف  یـشال  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یـسوط  خیـش   - 1
رد يزیچ  ( » 122 (؛» بویجلا ّقشت  دودخلا و  مطلت  هلثم  یلع  مالـسلا و  امهیلعیلع  نب  نیـسحلا  یلع  تاّیمطافلا  دودـخلا  نمطل  بویجلا و 

تروص هب  هداد و  كاچ  نابیرگ  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  گوس  رد  یمطاف  نانز  اریز  تسین ، هبوت  رافغتسا و  زج  هب  تروص  رب  ندز 
.« داد كاچ  نابیرگ  هدز و  تروص  هب  دیاب  نیسح  لثم  رب  و  دندز .

تامطال دودخلا  یلع  روعـشلا ، تارـشان  رودخلا  نم  نزرب  ًاّیزخم ... كداوج  ءاسنلا  نیأر  اّملف  : » تسا هدمآ  هسدقم  هیحان  ترایز  رد   - 2
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(123 (؛» تایحان لیوعلاب  و 
تروص رب  هدرک و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياـهوم  هک  یلاـح  رد  دـندمآ  نوریب  اـههدرپ  تشپ  زا  دـندید ... ار  وت  هدروخ  مخز  بسا  نوچ  ناـنز  »

.« دندرکیم هحون  دنلب  يادص  اب  دندزیم و 
ًاحابـص و کّنبدنأل  و  : » دـنکیم ضرع  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  میناوخیم  ترایز  نآ  رد  زین  و   - 3

.« میرگیم نوخ  وت  رب  اهکشا  ياج  هب  منکیم و  هبدن  وت  رب  رصع  حبص و  نم  ( » 124 (؛» ًامد عومدلا  لدب  کیلع  ّنیکبأل  و  ًاءاسم ،
و الب ، برک و  ضرأب  انزیزع  ّلذا  انعومد و  لبـسا  اننوفج و  حرقا  نیـسحلا  موی  ّنا  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا   - 4

هدومن نازیر  ار  ام  ناکشا  هدرک و  مخز  ار  ام  ياهکلپ  مالسلا  هیلعنیسح  زور  انامه  ( » 125 (؛»... ءاضقنالا موی  یلا  ءالبلا  برکلا و  انثروا 
.« تسا هدراذگ  ثرا  هب  ام  يارب  تمایق  زور  ات  ار  الب  هصغ و  و  تسا . هدرک  لیلذ  الب  برک و  نیمزرس  رد  ار  ام  زیزع  و 

ٍّفا رهد  ای  : » دیوگیم هک  دینـش  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  شردارب  راعـشا  مالـسلا  مهیلعبنیز  نوچ  دنکیم : لقن  هللا  همحردیفم  خیـش   - 5
(126 .) دش شوهیب  داد و  كاچ  نابیرگ  درب و  تسد  دز و  تروص  هب  یلیس  لیلخ »... نم  کل 

زا یتعامج  هارمه  ار  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  دندیسر ، البرک  هب  هنیدم  هب  ناشتشگزاب  رد  ناریسا  نوچ  : » هدرک لقن  سوواط  نبدیـس   - 6
دندیسر مه  هب  تقو  کی  رد  یگمه  دناهدمآ . مالسلا  هیلعنیـسح  ربق  ترایز  يارب  هک  دندرک  هدهاشم  لوسر  لآ  زا  ینادرم  مشاه و  ینب 

نانآ اب  زین  نیمزرس  نآ  نانز  دنازوسیم . ار  اهرگج  هک  دندرک  اپ  هب  يرادازع  نانچ  دندزیم و  دوخ  رب  هدرک و  نزح  هیرگ و  هب  عورـش  و 
(127 .) دندرک اپ  رب  يرادازع  زور  دنچ  هدش و  اونمه 

(128 .) دندز تروص  هنیس و  هب  نیسح  رب  نییلع  یلعا  رد  نیعلاروح  هک  هدرک  لقن  هیولوق  نبا   - 7
خارصلا عزجلا  ّدشا  : » دومرف ترضح  تسیچ ؟ عزج  درک : ضرع  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  هک  دنکیم  لقن  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک   - 8

...«. تسا هنیس  تروص و  هب  ندز  هحیص و  الیواو و  دایرف و  عزج ، نیرتدیدش  ( » 129 (؛»... ردصلا هجولا و  مطل  لیوعلاو و  لیولاب 

تنس لها  تایاور  ب - 

هیلعنیسح ماما  نادیهـش  رالاس  ًاصوصخ  یهلا  يایلوا  گوس  رد  ینزهنیـس  ناحجر  رب  تلالد  هک  دناهدرک  لقن  ار  یتایاور  زین  ّتنـس  لها 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  دراد . مالسلا 

دوخ تروص  هب  هدیـشک ، نویـش  نانز  دـنداد  رورم  شباحـصا  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  رب  ار  ناریـسا  نوچ  هک  هدرک  لقن  ریثک  نبا   - 1
(130 ...«.) هادّمحم ای  : » درک دنلب  ادص  بنیز  و  دندز ،

. درکن ضارتعا  نانآ  لمع  هب  دوب  ناشهارمه  هک  مالسلا  هیلعداجس  ماما  زگره  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
: دناوخ زجر  نینچ  البرک  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هک  ینامز   - 2

لیلخ  نم  کل  ّفا  رهد  ای 
لیصالا  قارشالا و  یف  کل  مک 

دمآ و نوریب  همیخ  زا  هنهربرس  دز و  دوخ  تروص  رب  هداد ، كاچ  ار  دوخ  نهاریپ  ماگنه  نیا  رد  دیسر . مالسلا  اهیلعبنیز  شوگ  هب  ادص 
(131 .) هانزحاو هالکثاو ، دروآرب : دایرف 

چیه نیمز  يور  رب  هک  یناسک  ًاصوصخ  ایبنا ، نادنزرف  ایـصوا و  ایبنا و  گوس  رد  ندز  تروص  هنیـس و  رب  تمرح  مدـع  هلدا  هلمج  زا   - 3
هللا یلصادخ  لوسر  تفگ ...« : هک  دناهدرک  لقن  هشیاع  زا  حیحص  دنس  هب  نارگید  دمحا و  هک  تسا  یتیاور  تسا ، هدوبن  نانآ  لثم  سک 

هب نم  هدز و  دوخ  هب  هتـساوخرب و  نانز  اب  نم  ماگنه  نیا  رد  مداد . رارق  یتشلاـب  رب  ار  وا  رـس  هاـگنآ  ([، 132 ]...) دش حور  ضبق  هلآو  هیلع 
(133 ...«.) مدزیم دوخ  تروص 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


(134 «.) تسا حیحص  دنس  نیا  : » دیوگیم ثیدح  نیا  دنس  هرابرد  دسا  میلس  دّمحم 
وبا زا  دوخ  دنـس  هب  لبنح  نب  دـمحا  اریز  تسین ؛ نآ  تمرح  رب  یلیلد  هدـش ، دراو  وا  هب  هک  یتبیـصم  رد  شدوخ  هب  ناسنا  ندز  درجم   - 4

ار دوخ  يوم  درک و  دوـخ  تروـص  هب  ندز  هب  عورـش  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دزن  یبارعا  یـصخش  هک  هدرک  لـقن  هریره 
!؟ تسا هدومن  كاله  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف : وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  منیبیم . هدش  كاله  ار  مدوخ  نم  تفگیم : دـنکیم و 

(135 (.؟ ینک دازآ  هدنب  کی  یناوتیم  ایآ  دومرف : وا  هب  ترضح  مدرک ! عامج  دوخ  رسمه  اب  ناضمر  هام  رد  نم  تفگ  وا 
یهن وم  ندـنک  تروص و  هب  ندز  زا  ار  وا  درکن و  ضارتعا  وا  راک  نیا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  مینکیم  هدـهاشم  ثیدـح  نیا  رد 

. دومنن
هصفح رب  نم  تفگ : رمع  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  دنکیم  لقن  ار  دوخ  نارـسمه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  قالط  هیـضق  سابع  نبا   - 5

ایآ متفگ : هصفح  هب  نم  دندزیم . دوخ  هب  هداتسیا و  زین  ربمایپ  نارسمه  نینچمه  و  دزیم ، دوخ  هب  دوب و  هداتـسیا  هک  یلاح  رد  مدش  دراو 
(136 (...؟ تسا هداد  قالط  ار  وت  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

روک شنامـشچ  هک  نیا  اـت  تسیرگیم  وا  رب  ّبترم  ساـبع  نبا  دـش ، هتـشک  مالـسلا  هیلعنیـسح  نوچ  : » دـیوگیم يزوـج  نب  طبـس   - 6
(137 «.) دش

رد نآ  زا  رتعیجف  هک  دش  بکترم  ار  یگرزب  مرج  مالسلا  هیلعنیـسح  نتـشک  اب  دایز  نبا  هک  تسین  یکـش  : » دیوگیم نادیز  یجرج   - 7
لاس ره  رد  وا  رب  هدرک ، ملظ  راهظا  مالسلا  هیلعنیسح  ندش  هتـشک  تهج  هب  هک  هعیـش  رب  تسین  یکاب  اذل  و  تسا . هدشن  عقاو  ملاع  خیرات 

(138 «.) دش هتشک  هنامولظم  وا  اریز  دنز ؛ دوخ  ياههنیس  هب  وا  رب  فّسأت  راهظا  اب  و  دهد ، كاچ  نابیرگ  و  دیرگب ،

نیفلاخم هلدا  یسررب 

هراشا

: دناهدرک کّسمت  نیقیرف  تایاور  زا  دنچ  ياهلدا  هب  ینزهنیس  نیفلاخم 

هماع تایاور  فلا - 

يوعدب اعد  بویجلا و  ّقش  دودخلا و  مطل  نم  اّنم  سیل  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدرک  لقن  هَّللادـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  يراخب 
.« دشاب ّتیلهاج  ياوعد  یعّدم  دهد و  كاچ  اههقی  هدز ، یلیس  تروص  هب  هک  یسک  تسین  ام  زا  ( » 139 (؛» ۀیلهاجلا

هیلعنیسحلا هَّللادبعابا  نادیهش  رالاس  ًاصوصخ  یهلا  يایلوا  گوس  رد  ییارـسهحون  ینزهنیـس و  زا  هدرک و  کّسمت  ثیدح  نیا  هب  یخرب 
. دناهدرک عنم  مالسلا 

خساپ

نیا و  دـهد . ماجنا  شزیزع  گرم  لباقم  رد  یهلا  ياضق  هب  ضارتعا  ناونع  هب  ار  لاـعفا  نیا  یـسک  هک  تسا  يدروم  هب  رظاـن  ثیدـح  نیا 
هراـشا نآ  هـب  ینالطــسق  یناـمرک ، يراـق ، یلع  ـالم  ینالقــسع ، لـیبق : زا  يراـخب ؛ حیحــص  ناــحراش  زا  يرایــسب  هـک  تـسا  ياهـتکن 

(140 .) دناهدرک
جراخ تما  نیا  زا  راک  ود  نیا  لعاف  هک  دوشیمن  ثعاب  ندز  تروص  هب  ندرک و  كاچ  نابیرگ  دیوگب : یـسک  رگا  : » دسیونیم ینامرک 
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ار تیلهاج  بلاطم  ياعدا  هک  نآ  رگم  تسا ، ظیلغت  تدـش و  تهج  هب  نیا  مییوگیم : باوج  رد  دراد ؟ ییانعم  هچ  یفن  نیا  سپ  ددرگ ،
یقیقح یفن  تروص  نیا  رد  هک  یهلا ، ياضق  ربارب  رد  میلـست  مدـع  ای  مارح  لـیلحت  دـننام  دوش ، رفک  بجوم  هک  مینک  ریـسفت  ياهنوگ  هب 

(141 «.) تسا
تسا نآ  نمضتم  لامعا  نیا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ببس  و  دراد ، تیاضر  مدع  رب  تلالد  ریبعت  نیا  : » دسیونیم ثیدح  نیا  لیذ  رد  يوانم 

(142 «.) تسا یهلا  ياضق  هب  ندوبن  یضار  هلمج  نآ  زا  هک 
یلمع تسین ، یهلا  يایلوا  رگید  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  يازع  رد  اروشاع و  زور  رد  ینزهنیـس  رب  رظان  زگره  ثیدح  نیا  هک : نیا  هجیتن 

. دریگیم ماجنا  مالسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  هب  تبسن  تبحم  راهظا  نآ و  رئاعش  نید و  میظعت  تهج  هب  هک 

مالسلا مهیلعتیب  لها  تایاور  ب - 

؛ تسا هدرک  یهن  ینزهنیس  ییارسهحون و  زا  رهاظ  هب  هک  دراد  دوجو  یتایاور  یعیش  عبانم  رد 
لیولاب خارصلا  عزجلا  ّدشا  : » دومرف ترضح  مدرک ؟ لاؤس  عزج )  ) هرابرد مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دیوگیم : يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج   - 1

هبترم نیرتدیدش  ( » 143 (؛» ۀـقیرط ریغ  یف  ذـخا  ربصلا و  كرت  دـقف  هحاونلا  ماقا  نم  یـصاونلا و  نم  رعـشلا  ّزج  ردـصلا و  هجولا و  مطل  و 
روط هب  دنک  اپ  رب  يرگهحون  سکره  و  رس ، يولج  زا  وم  ندنک  هنیـس و  تروص و  هب  ندز  نتفگ ، ياو  هارمه  دایرف  زا  تسا  ترابع  عزج 

.« تسا هتفرگ  رارق  ربص  ریغ  هار  رد  هدرک و  اهر  ار  ربص  متح 
ۀـحاینلا و نع  یهن  ۀبیـصملا و  دـنع  ۀـنرلا  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یهن  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا   - 2

شوگ ییارسهحون و  زا  زین  و  تسا . هدرک  یهن  تبیـصم  ماگنه  ندروآرب  دایرف  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ( » 144 (؛» اهیلا عامتسالا 
.« تسا هدومن  یهن  زین  نآ  هب  نداد 

لوسر دومرف : ( 145 «.) ٍفوُْرعَم یف  َکَنیِـصْعَیالَو  هیآ «  هراـبرد  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  دـیوگیم : مادـقم  یبا  نب  ورمع   - 3
لیولاب يدانتالو  ًارعش  ّیلع  یخُرتال  ًاهجو و  ّیلع  یـشمختالف  ّتم  انأ  اذا  : » دومرف مالـسلا  اهیلعهمطاف  شرتخد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

يرگهحون نم  يارب  زاسم و  ناشیرپ  ار  دوخ  يوم  و  هدـم ، شارخ  ار  دوخ  تروص  متفر  ایند  زا  نم  هاگ  ره  ( » 146 (؛» ۀحئان ّیلع  ّنمیقتالو 
.« نکن

خساپ

دـشاب هتـشاد  تافانم  یهلا  ردـق  اضق و  اب  هک  یلمع  ره  زا  هکلب  دـنکیمن ، یهن  ار  ازع  سلاجم  ییاـپرب  لـصا  تاـیاور  زا  هتـسد  نیا  ًـالوا :
رگا یلو  دـنربیم ، لاؤس  ریز  ار  یهلا  تارّدـقم  هدومن ، ضارتعا  هوکـش و  دوخ  هتفر  تسد  زا  غارف  رد  یخرب  اریز  تسا ؛ هدرک  يریگولج 

. درادن یلاکشا  دوش  هتفگ  وا  ياهیبوخ  لیاضف و  رکذ  اهنت  ّتیم  يارب  یناوخ  هیثرم  ییارس و  هحون  رد 
يارب يرادازع  هک  یلاح  رد  ددرگن ، بترتم  ییـالقع  يرثا  یناوخهیثرم  يرگهحون و  رب  هک  تسا  يدروم  هب  طوبرم  هیهاـن  تاـیاور  ًاـیناث :
تباث هک  نآ  ًاصوصخ  مینک . ماع  هلدا  رد  لخاد  ار  نآ  میناوتیم  هک  میدـناسر  تابثا  هب  زین  و  تسا . ییـالقع  يراـثآ  ياراد  یهلا  ياـیلوا 

ییاپرب رب  خـیرات  لوط  رد  ناناملـسم  نیعبات و  هباحـص و  تراهط و  تمـصع و  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هریـس  هک  دـش 
. تسا هدوب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ًاصوصخ  یهلا ، يایلوا  گوس  رد  يرگهحون  یناوخهیثرم و  ازع و  مسارم 

: تسا هدش  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گوس  رد  عزج  يرگهحون و  ناحجر  هکلب  زاوج  هب  حیرصت  تایاور  زا  یخرب  رد  ًاثلاث :
هیلعنیـسحلا یلع  ءاـکبلا  عزجلا و  يوس  هورکم  ءاـکبلا  عزجلا و  ّلـک  : » دومرف هک  تسا  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  یتیاور  رد   - 1
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.« مالسلا هیلعنیسح  ماما  رب  هیرگ  عزج و  زج  هب  تسا  هورکم  ياهیرگ  عزج و  ره  ( » 147 (؛» مالسلا
برک و ضرأب  انزیزع  ّلذا  انعومد و  لبسا  اننوفج و  حرقا  مالسلا  هیلعنیسحلا  موی  ّنا  دومرف ...« : بیبش  رسپ  هب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما   - 2
ار ام  ياهکشا  هدرک و  مخز  ار  ام  ياهکلپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  زور  اـنامه  ( » 148 (؛»... ءاضقنالا موی  یلا  ءالبلا  برکلا و  اـنثروا  ـالب و 

.« تسا هدراذگ  ثرا  هب  ام  يارب  ار  الب  هصغ و  ایند ]  ] ءاضقنا زور  ات  و  تسا . هدرک  لیلذ  الب  برک و  نیمز  رد  ار  ام  زیزع  هتخاس و  يراج 
زا یهورگ  زین  رگید و  طاقن  هفوک و  فارطا  زا  ییاههورگ  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  : » دومرف دامح  نب  هَّللادبع  هب  مالسلا  هیلعقداص  ماما   - 3

نآرق هدرک و  ییارـسهحون  مالـسلا  هیلعنیـسح  رب  هدومن ، عامتجا  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  كاپ  تبرت  رانک  نابعـش ، همین  رد  اـهمناخ 
. دنزادرپیم ییارسهیثرم  هب  رگید  یخرب  خیرات و  لقن  هب  یهورگ  دننکیم و  توالت 

هب ات  هداد  رارق  ام  دـنمهقالع  ار  مدرم  زا  یخرب  هک  ساپـس  ار  ادـخ  دومرف : ماما  ماهدوب . یمـسارم  نینچ  دـهاش  دوخ  نم  درک : ضرع  دامح 
راکشآ ار  نانآ  دنسپان  تشز و  ياهراک  هداد ، رارق  شنزرس  دروم  ار  ام  نانمشد  دننک ، يراوگوس  ام  يارب  هتخادرپ و  ام  شیاتـس  حدم و 

(149 «.) دنیامن
»؟ يروآیم دای  هب  ار  ـالبرک  بیاـصم  اـیآ  دومرف ...« : نم  هب  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  هک  هدرک  تیاور  نیدرک  عمـسم  زا  هیولوق  نبا   - 4

: دومرف ترـضح  منکیم . هیرگ  هک  ادـخ ! هب  دـنگوس  يرآ ، متفگ : ینکیم »؟ یتحاران  راهظا  عزج و  اـیآ  دومرف ...« : يرآ . مدرک : ضرع 
یتسه یناسک  زا  وت  دننکیم . عزج  یتحاران و  راهظا  ام  بیاصم  يارب  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  هک  شاب ! هاگآ  دریذـپب . ار  تا  هیرگ  ادـخ  »

(150 ...«.) دنکانهودنا ام  نزح  هودنا و  رد  لاحشوخ و  ام  یلاحشوخ  رد  هک 

ندیشوپ یکشم  سابل 

هراشا

. تسا هدش  زین  نآ  رب  عامجا  ياعدا  هکلب  دراد ، تهارک  هیماما  روهشم  دزن  زامن  لاح  رد  ًاصوصخ  یکشم  سابل  ندیشوپ  هک  تسین  یکش 
راعـش هکنیا  تهج  هب  ای  تسا  هورکم  تسا  یکـشم  ساـبل  هک  نیا  ظاـحل  هب  ینعی  تسا ، یتاذ  تهارک  نیا  اـیآ  هک  تسا  نیا  ثحب  یلو 

؟ دشابیم هورکم  (، 152) تسا منهج  لها  سابل  نوچ  ای  ( 151) هدوب سابع  ینب 
راعـش هک  نیا  لثم  دریگ ؛ دوخ  هب  يرگید  ناونع  هک  یتروص  رد  اذـل  تسین و  یتاذ  نآ  تهارک  هک  دوشیم  هدافتـسا  هلدا  یخرب  رهاظ  زا 

زین بحتـسم  هدـش ، یهلا  رئاعـش  ياـیحا  ناوـنع  رد  لـخاد  هکلب  دـهدیم  تسد  زا  ار  قباـس  تـهارک  اـهنت  هـن  دوـش  یهلا  ياـیلوا  رب  نزح 
زا یکی  نادـقف  تبیـصم  رد  ازع  ماگنه  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  هک  میربیم  یپ  خـیراوت  راـبخا و  هعجارم  اـب  هک  نآ  ًاـصوصخ  ددرگیم .

هراشا هدـمآ  ینـس  هعیـش و  بتک  رد  هک  ییاههنومن  هب  کنیا  دـناهدرک . اضما  ار  نآ  ندیـشوپ  اـی  ، هدیـشوپیم ار  یکـشم  ساـبل  ناـگرزب ،
: مینکیم

هعیش تایاور  فلا - 

مشاه ینب  نانز  دش ، هتشک  مالسلا  هیلعنیسح  مدج  نوچ  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  ماما  زا  شدنـس  هب  یقرب   - 1
ماگنه رد  نانآ  يارب  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  مردـپ  و  دـندادن . رییغت  امرـس  امرگ و  رد  ار  نآ  دندیـشوپ و  هایـس  سابل  وا  متاـم  رد 

(153 .) درکیم هدامآ  اذغ  يرادازع 
هاگ نآ  درتسگ . نآ  رب  ار  دوخ  ياهلاب  دـمآ و  دورف  اـیرد  رب  سودرف  ياههتـشرف  زا  ياهتـشرف  هک  هدرک  لـقن  شدنـس  هب  هیولوق  نبا   - 2
وا تبرت  زا  يردق  هاگ  نآ  تسا . هدش  حبذ  ادخ  لوسر  دـنزرف  اریز  دـینک ؛ نت  هب  نزح  ياهسابل  اهایرد ! لها  يا  : » تفگ دز و  ياهحیص 
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نآ زا  يرثا  دومن و  مامـشتسا  ار  نآ  هک  نآ  زج  درکن  تاقالم  ار  ياهتـشرف  چیه  و  درب . اهنامـسآ  يوس  هب  هدراذـگ و  دوخ  ياهلاب  رب  ار 
(154 .) دنام وا  دزن 

هّماع تایاور  ب - 

دـمآ و مدرم  دزن  بلطملادـبع  نب  سابع  نب  هَّللادـبع  تفای ، تافو  مالـسلا  هیلعیلع  نوچ  دـنکیم : لـقن  ینئادـم  زا  دـیدحلا  یبا  نبا   - 1
دزن دـینکیم  تباجا  ار  وا  رگا  تسا ، هداد  رارق  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  یـسک  وا  تفای ، تافو  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  اـنامه  تفگ :

مالسلا هیلعنسح  دیایب . ام  يوس  هب  هکلب  دنتفگ : دنتـسیرگ و  مدرم  درادن ؟ يرارـصا  يرگید  رب  یـسک  دیراد  تهارک  رگا  دیآیم و  امش 
(155 .) دومرف داریا  ياهبطخ  دمآ و  نانآ  دزن  تشاد  نت  هب  یکشم  سابل  هک  یلاح  رد 

دوبن ینز  هنیدم  رد  دومن ... غالبا  هنیدم  لها  هب  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهـش  ربخ  ریـشب  نب  نامعن  هک  هدرک  تیاور  فنخم  یبا   - 2
(156 .) دش يرادازع  لوغشم  هدیشوپ ، یکشم  سابل  دمآ و  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  هک  نآ  زج 

هب مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ندش  هتشک  ربخ  نوچ  هک  هدرک  لقن  هملسّما  زا  شدنس  هب  یناهفصا  میعن  یبا  زا  یشرق  سیردا  نیدلادامع   - 3
(157 .) دومن نت  هب  یکشم  سابل  دز و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دجسم  رد  هایس  ياهمیخ  دیسر  وا 

، مدش هفوک  دجسم  دراو  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ندش  هتشک  زا  دعب  : » تفگ هک  دنکیم  لقن  هتابن  نب  غبصا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  زین  و   - 4
(158 .) دنتشاد نت  هب  یکشم  سابل  هک  مدرک  هدهاشم  ار  نیسح  نسح و 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

ياهشمق  یهلا  يزیرین /  طخ  یلحر  هسالگ  گنر -  راهچ  میرک /  نآرق   1
ياهشمق  یهلا  يزیرین /  طخ  یبیجمین ) یبیج ، يریزو ،  / ) میرک نآرق   2

ياهشمق  یهلا  هط /  نامثع  طخ  یفیک )  ) یبیجمین میرک /  نآرق   3
ياهشمق  یهلا  هط /  نامثع  طخ  لباقم ) همجرت  ریز ، همجرت   ) يریزو میرک /  نآرق   4

هط  نامثع  طخ  همجرت ) نودب   ) يریزو میرک /  نآرق   5
ياهشمق  یهلا  / يریزو نیسح  شیاریو  هیداجس  هفیحص   6

نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  یبرع  نانجلا /  حیتافم  تایلک   7
ياهشمق  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیجمین ) یبیج ، يریزو ،  / ) نانجلا حیتافم  تایلک   8

ياهشمق  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیجمین ) یبیج ،  / ) نانجلا حیتافم  بختنم   9
ياهشمق  یهلا  یمتاخ /  طخ  یبیجمین ) یبیج ، نانجلا /  حیتافم  بختنم   10

تاقیقحت  دحاو  ادخ  اب  طابترا   11
يوسوم  اضر  دیمح  دّیس  يزیمآگنر  رعش و  (/ 1و2  ) موصعم هدراهچ  اب  ییانشآ   12

یمق  یمیرک  نیسح  رارسا  هنیئآ   13
یمحرت  دومحم  هانپ  نیرخآ   14

تاقیقحت  دحاو  ادیپ  دیشروخ  نیرخآ   15
یهللا  فیس  نسح  دمحم  دهاز  یضترم  خیش  اقآ   16

شهوژپ  دحاو  مراکملا ) لایکم  رصتخم   ) راظتنا نییآ   17
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تاقیقحت  دحاو  تیالو  لالز  زا   18
یناوضر  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانشمالسا و   19

شهوژپ  دحاو  روهظ  تبیغ ، تماما ،  20
تاقیقحت  دحاو  يدهلا /  ملع  مالک  ملع  هاگدید  زا  تبیغ  تماما و   21

يولع  بارهس  نایدا  هاگمزر  رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما   22
یناوضر  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانشماما و   23

تاقیقحت  دحاو  ناراب  راهب و  راظتنا   24
يردیح  هَّللا  زیزع  رصاعم  ناسنا  راظتنا و   25

يدراهتشا  يدمحم  دمحم  هماقا  ناذا و  تیمّها   26
یناریا  نیسح  مایپ  نیرخآ  رد  ماما  نیلوا  اب   27
یسبط  یجّورم  داوج  دمحم  تیرشب  دادماب   28

یئافو  همطاف )  ) یسمش كدوک  راهب /  زا  رتهب   29
يدراهتشا  يدمحم  دمحم  اونین  رادمچرپ   30

يربکا  اضر  دمحم  تیاده  مچرپ   31
يرئاح  ییافص  سابع  خیش  دلج  ود  مالسلا /  هیلعنینمؤملا  ریما  خیرات   32

يرئاح  ییافص  سابع  خیش  دلج  ود  هلآو /  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  خیرات   33
تاقیقحت  دحاو  یسیلگنا ) ودرا ، یبرع ، یسراف ،  / ) نارکمج سدقم  دجسم  هچخیرات   34

يرئاح  ییافص  سابع  خیش  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  خیرات   35
یمیظعریم  رفعج  دیس  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هاگیلجت   36

روپیلع نیسح  مالسلا  هیلعرصع  ماما  یناهنپ  ياههولج   37
یجنگ  نیسح  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  اب  يونعم  طابترا  راتفگ  هدراهچ   38

داژندیس قداص  دیس  مالسلا  هیلعیلع  ماما  مالک  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما   / ثیدح لهچ   39
يدراهتشا  يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح   40

اینمیهف نیسح  دمحم  دیواج  ياهتمکح   41
شهوژپ  دحاو  هعقاو  سی و  ياههروس  متخ   42

يرهوج  ینیسح  سابع  راعشا ) هعومجم   ) راعشالا نئازخ   43
يداتسا  اضر  بقاثلا ) مجن  رصتخم   ) بیاغ دیشروخ   44

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم  راعشا ) هعومجم   ) ییالط ياههشوخ   45
یمثیم  یقارع  دومحم  خیش  مالسلا  راد   46

داشرا نسح  مالسلا  هیلعنامز  ماما  زا  ییاهناتساد   47
يودهم  یلع  راعشا ) هعومجم   ) قیاقش غاد   48

یناروک  یناحبس ، یفاص ، رون  يوجتسج  رد   49
ياهرمک  یمق /  سابع  خیش  مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد   50
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یشاقلزق  ارهز  تسود  رادید  ترسح  رد  هدشلد   51
اینمیهف نیسح  دّمحم  يدازآ  نید و   52

یسرو  يرهاط  یلع  دمحا  تعجر   53
یهللا  فیس  نسح  دمحم  كرت  لوسر   54

يزاّرخ  نسحم  دیس  بیغ  ملاع  زا  ییاههنزور   55
تاقیقحت  دحاو  هسّدقم  هیحان  ترایز   56

يدزی  یلیعامسا  سابع  تمحر  باحس   57
یتشهب  ههلا  رانا  خرس  دورس   58

يردیح  اروهط  رادید  هنشت  دوخ  اّقس   59
یناوضر  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  و  تیباهو )  ) يرگیفلس  60

یناچوق  یفجن  اقآ  برغ  تحایس   61
یهللا  دبع  رتکد  یبرع  رعش  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  يامیس   62

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم  یسراف  رعش  هنیئآ  رد  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  يامیس   63
یجیئان  نیسح  دّمحم  هعلاطلا ) سومشلا  همجرت   ) هریبک هعماج  ترایز  حرش   64

حلاص  دّمحم  لامج  دّیسلا  یبرع  باحسلا / ءارو  سمش   65
يدیهش  یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ   66

ینیسح  لیلخ  دیس  ینمشد  یتسود و  یّلجت  اروشاع   67
داژندیس قداص  دیس  یسیونهضیرع   68

یتّجح  دماح  بیس  رطع   69
یعفاشلا  سدقملا  یبرع  مالسلا /  هیلعرظتنملا  رابخأ  یف  رردلا  دقع   70

تاقیقحت  دحاو  تیالو  دیراورم  مالسلا  هیلعیلع   71
نایفسلف  دیجم  دیس  خیرات  نایاپ  مالسلا و  هیلعیلع   72

یناوضر  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانشریدغ و   73
یناوضر  رغصا  یلع  نیتال ) يرذآ  یسور ،  ) مخریدغ  74

یناوضر  رغصا  یلع  تیباهو  هنتف   75
يدحاو  دمحم  دیس  مالسلا  اهیلعهمطاف  راقفلاوذ  كدف   76

یناوضر  رغصا  یلع  تیالو  نابات  غورف   77
يدزی  یلیعامسا  سابع  قالخا  گنهرف   78
يدزی  یلیعامسا  سابع  تیبرت  گنهرف   79

يردص  نسح  شخپ ) ) اهيرامیب یعیبط  نامرد  گنهرف   80
ینامیا  هیقف  رقاب  دمحم  ربکا  زوف   81

تاقیقحت  دحاو  مالسلا  هیلعيدهملا  تامارک   82
تاقیقحت  دحاو  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ياهتمارک   83
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ناولهپ  روصنم  هللا /  همحرقودص  خیش  دلج ) ود   ) ۀمعنلا مامتو  نیدلا  لامک   84
یناتایب  نسح  راعشا ) هعومجم   ) یلین هار  ناشکهک   85

( یجتلم  ) نایسنوی رغصا  یلع  راعشا ) هعومجم   ) تسود رذگهر  زا  يدرگ   86
یناگیاپلگ  یفاص  هَّللا  تیآ  تیودهم  نامتفگ   87

یناکدرا  ینیسح  موحرم  تاولص  متخ  تکرب ، رون و  هنیجنگ   88
هللا  همحریسلجم  هماّلع  راونالا  ةاکشم   89

ینذؤم  یلع  بئاغ  رکذم  درفم   90
ینیوزق  يرئاح  یناهفصا / يوسوم  دلج ) ود   ) مراکملا لایکم   91

هللا  همحریمق  سابع  خیش  گرم  زا  سپ  یگدنز  ةرخآلا ، لزانم   92
یناریا  نیسح  هغالبلا  جهن  رظنم  زا  دوعوم  یجنم   93

رفيردیح دیجم  اونین  روشنم   94
یناوضر  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانشدوعوم و   95

يردیح  هَّللا  زیزع  تاجن  دیما و  مّسجت  مالسلا  هیلعيدهم   96
بولقلا  بوبحم  يدیمعلا /  یمالسا  هشیدنا  رد  مالسلا  هیلعرظتنم  يدهم   97

ياهیمورا  هللا /  همحریسلجم  هماّلع  دلج  ود  راحب -  دلج 13  همجرت  مالسلا ، هیلعدوعوم  يدهم   98
يدابآهاش  نسح  دمحم  نارکیب  رهم   99

يدومحم  نسح  ناوجون  ردام /  زا  رتنابرهم   100
ینیوزق  يرئاح  يدهم  دیس  سی ) لآ  ترایز  حرش   ) نارظتنم قاثیم   101

تاقیقحت  دحاو  الاگنب ) یسیلگنا ، یلوبناتسا ، یکرت   ، یسراف  / ) ام اب  یلو  ادیپان   102
هللا  همحريرون  نیسح  ازریم  بقاثلا  مجن   103

هللا  همحريرون  نیسح  ازریم  يدلجود ) ) بقاثلا مجن   104
يزاریش  یمداخ  دمحم  وا  روهظ  ياههناشن   105

هدازیلع  يدهم  راظتنا  هماکچ  رای و  ياههناشن   106
ریدغ داینب  تیالو  يادن   107

نارکمج  سّدقم  دجسم  شهوژپ  دحاو  بش  زامن   108
یتشد  دمحم  هللا /  همحریضر  دیس  یبیج ) يریزو ، /) هغالبلا جهن   109

يربکا  اضر  دّمحم  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ياههتشون  اههتفگ و  همارکلا  جهن   110
یتشهب  ههلا  دمآ  رترید  هک  نآ  111 و 

یناوضر  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  اروشاع و  هعقاو   112
تاقیقحت  دحاو  نارظتنم  فیاظو   113

يرئازج  نیدلا  رون  دیس  مالسلا  اهیلعبنیز  ترضح  ياهیگژیو   114
هللا  همحرینایتشآ  دمحا  ازریم  یبیجمین ) یبیج ،  / ) هیدمحا هیده   115

یمرک  نژیب  / يوالتف يدهم  رظتنم  يدهم  اب  هارمه   116
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يزاریش  یمداخ  دمحم  مالسلا  هیلعيدهم  دای   117
یتّجح  دمحم  راعشا ) هعومجم   ) رظن زا  بئاغ  رای   118

يدزی  یلیعامسا  سابع  دلج  جنپ  یبرع -  ۀمکحلا /  عیبانی   119
: یناشن اب  دیناوتیم  قوف ، ياهباتک  دیرخ  هیهت و  تهج 

سامت  0251  - 7253340 ياه 7253700 ،  نفلت  هرامـش  اب  ای  هبتاکم و  نارکمج  سّدقم  دجـسم  تاراشتنا  یتسپ 617 ،  قودنـص  مق - 
. دییامن لصاح 

. ددرگیم لاسرا  امش  يارب  یتسپ  هنیزه  نودب  یتساوخرد  ياهباتک 
: شورف ياهیگدنیامن  ریاس 

021  - 66928687  ، 66939083 نارهت :
0351  - 6280671-2 ، 6246489 دزی :

0122  - 5664212  - 14 راکنودیرف :

تیباهو نوماریپ  ياهباتک  هلسلس 

( نایباهو ) اهیفلس تخانش   - 1
تیباهو  راکفا  سسؤم  هیمیت ، نبا   - 2

نایباهو  هاگدید  زا  ادخ   - 3
تیباهو  يداقتعا  ینابم   - 4

نایباهو  دزن  كرش  دراوم   - 5
لسوت   - 6

روبق ترایز   - 7
ازع نشج و  مسارم  ییاپرب   - 8

اه تشون  یپ 

نیعلا ج 1 ص 251 باتک  ( 1
ص 699. ج 2 ، ۀغللا ، حاحص  ( 2

ص 60. ج 2 ، طیحملا ، سوماق  ( 3
ص 193و194. ج 3 ، ۀغللا ، سییاقم  مجعم  ( 4

ص 56. ج 12 ، یبطرق ، ریسفت  ( 5
هیآ 2. هدئام ، هروس  ( 6
هیآ 32. جح ، هروس  ( 7

هیآ 36. نامه ، ( 8
هیآ 158. هرقب ، هروس  ( 9

هیآ 198. نامه ، ( 10
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تایآ 30-27. جح ، هروس  ( 11
هیآ 32. هبوت ، هروس  ( 12
هیآ 36. رون ، هروس  ( 13

هیآ 40. هبوت ، هروس  ( 14
هیآ 141. ءاسن ، هروس  ( 15

. ۀغللا حاحص  ( 16
.295 ص 293 -  میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  ( 17

ص 183. ج 1 ، ۀعونتم ، تالاقم  يواتف و  عومجم  ( 18
مقر 1774. يوتفلا ، نم  ۀمئادلا  ۀنجللا  ( 19

ص 25 و 27. نازوف ، نبا  ۀعدبلا ، ( 20
ص 43. ج 1 ، مالسالا ، رانم  يواتف  ( 21

هیآ 24. هبوت ، هروس  ( 22
ص 149. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 23

ص129. ج3 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 24
هیآ 23. يروش ، هروس  ( 25

هیآ 24. تافاص ، هروس  ( 26
ص 10. صاوخلا ، ةرکذت  ( 27

ح ص 135 ، دمحا ج1 ، دنسم  ص 601 ح 3736 ، ج 5 ، يذمرت ، حیحـص  نامیالا ، باتک  ص 120 ح 131 ، ج 1 ، ملسم ، حیحـص  ( 28
ح 114. ص 42 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ، 643

. خز هدام  ریثا ، نبا  ۀیاهن  ( 29
ص 143. ج 12 ، قشمد ، ۀنیدم  خیرات  ( 30

. مکاح كردتسم  ( 31
هیآ 125. هرقب ، هروس  ( 32

ص 158. ج 2 ، ءایبنالا ، باتک  يراخب ، حیحص  ( 33
هیآ 158. هرقب ، هروس  ( 34

ص 158. ج 2 ، ءایبنالا ، باتک  يراخب ، حیحص  ( 35
.107 تایآ 101 -  تافاص ، هروس  ( 36

ح 2697. یسلایط ، دنسم  ص 306 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 37
هیآ 32. جح ، هروس  ( 38

هیآ 5. میهاربا ، هروس  ( 39
هیآ 23. يروش ، هروس  ( 40

تایآ 1و2. یحض ، هروس  ( 41
ص 58. ج 1 ، ۀیبلحلا ، ةریسلا  ( 42
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هیآ 157. فارعا ، هروس  ( 43
هیآ 7. حارشنا ، هروس  ( 44

هیآ 3. حتف ، هروس  ( 45
هیآ 120. دوه ، هروس  ( 46

. هلآو هیلع  هللا  یلصلوسرلا  دلومب  لاقتحالا  ءافتحالا و  یف  لومأملا  غولب  ( 47
هیآ 58. سنوی ، هروس  ( 48
هیآ 107. ءایبنا ، هروس  ( 49

ص 367. ج 4 ، روثنملا ، ّرد  ( 50
ص 141. ج 10 ، یناعملا ، حور  ( 51
ص 819. ج 2 ، ملسم ، حیحص  ( 52

ص 215. ج 7 ، يراخب ، حیحص  ح 1130 ؛ ملسم ، حیحص  ( 53
ص 196. ج 1 ، يواتفلل ، يواحلا  ( 54
. يداهلا دلوم  یف  يداصلا  دروم  ( 55

ص 196. ج 1 ، يواحلا ، ( 56
. نامه ( 57

ح 491. يذمرت ، حیحص  ( 58
ص842. ،ج1 ، ریبکلامجعملا ص180؛ ج6 ، ۀبیشیبانبا ، فَّنصملا ، ج4،ص24؛ دمحادنسم ، ( 59

ح 2697. یسلایط ، دنسم  ص 306 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 60
ص 148. ج 1 ، ۀّیندللا ، بهاوملا  ( 61

ص 175. لسرلا ، ریخ  دلومب  لافتحالا  مکح  یف  لصفلا  لوقلا  ( 62
ص 189 و 197. ج 1 ، يواتفلل ، يواحلا  ( 63

ص 33. ۀیکزلا ، حئاورلا  ( 64
ص 323. ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ( 65

ص 83و84. ج 1 ، ۀیبلحلا ، ةریسلا  ( 66
هیآ 21. بازحا ، هروس  ( 67

هرامش 4870. ق ،  . لاس 1402 ه لوالا ، عیبر   23 ۀیتیوکلا ، ۀسایسلا  هلجم  ( 68
. هیشاح رد  ص 154 و 155 ، دیحوتلا ، ةدیقع  حرشب  دیجملا  حتف  ( 69

ص 2. ج 2 ، جاحلا ، نبا  لخدملا ، ( 70
ص 19. ج 1 ، یطویس ، يواتفلل ، يواحلا  ( 71

ص 246. ج 2 ، دمحا ، دنسم  ( 72
ص 32. ج 6 ، دوبعملا ، نوع  هیشاح  ( 73

ص 449. بایترالا ، فشک  ( 74
ص 294. میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  ( 75
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ص 28. ج 4 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ح 4043 ؛ يراخب ، حیحص  ( 76
هیآ 183. هرقب ، هروس  ( 77

ص 88. توتلش ، يواتفلا ، ( 78
ص 374. ج 2 ، لامعلا ، زنک  ص 66 ؛ ج 10 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 79

. نونظلا فشک  ر.ك : ( 80
ص 218. ج 14 ، قشمد ، خیرات  ( 81

ص 184. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ( 82
ص 328. ج 44 ، راونألاراحب ، ( 83

. هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  باحصا  لئاضف  ص 51 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 84
ص 369. ج 3 ، دمحا ، دنسم  ص 617 ؛ ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 85

هیآ 24. هبوت ، هروس  ( 86
ص 194. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 87

. لها هدام  بغار ، تادرفم  لها ؛ هدام  ، 28 ص 27 -  ج 11 ، برعلا ، ناسل  ( 88
ص 63. ج 7 ، يربکلا ، ننسلا  ح 4705 ؛ ص 158 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 89

ص 184. ج 1 ، یمزراوخ ، مالسلا ، هیلعنیسح  مامالا  لتقم  ( 90
. ۀباحصلا لئاضف  باتک  ح 2424 ، ص 1883 ، ج 4 ، ملسم ، حیحص  ( 91

ص 185. ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 92
هیآ 23. يروش ، هروس  ( 93

ص 219. ج 4 ، فاشک ، ص 168 ؛ ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 172 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 7 ؛ ج 6 ، روثنملا ، رد  ( 94
ص 128. دانسالا ، برق  ح 66 ؛ ص 79 ، ج 8 ، یفاک ، ( 95

ح 331. ص 225 ، ج 1 ، ریدقلا ، ضیف  ح 45409 ؛ ص 456 ، ج 16 ، لامعلازنک ، ( 96
ح 3363. ص 211 ، ج 1 ، مکحلاررغ ، ( 97

ص 150. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ح 3789 ؛ ص 664 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 98
ص 126. ج 91 ، قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ( 99

ح 98. ص 112 ، ج 8 ، یفاک ، ( 100
ص 7. ج 6 ، روثنملا ، رد  ح 34206 ؛  ص 105 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک  ( 101

ح 461. ص 247 ، ج 1 ، نساحملا ، ( 102
ح 3. ص 46 ، ج 2 ، یفاک ، ص 127 ؛ راصبالارون ، ( 103

ح 9. ص 274 ، قودص ، یلاما  ح 6416 ؛ ص 86 ، ج 7 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 104
ح 730. ص 225 ، ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلعیلع  ماما  همجرت  ( 105

ص 455. قودص ، یلاما  ( 106
ح 258. ص 62 ، ج 2 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ( 107

ح 11177. ص 102 ، ج 11 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 108
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ص 241. ج 2 ، مکاح ، كردتسم  ( 109
ص 135. ج 3 ، نامه ، ( 110

ح 6499. ص 656 ، ج 8 ، لوصلا ، عماج  ح 3717 ؛ ص 635 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 111
ص 643. ج 5 ، يذمرت ، ننس  ح 131 ؛ ص 86 ، ج 1 ، ملسم ، حیحص  ( 112

ص 1902. ج 4 ، ملسم ، حیحص  ص 92 ؛ ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 113
ح 3874. ص 701 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 114

ص 446. ج 2 ، دمحا ، دنسم  ص 656 ؛ ج 5 ، يذمرت ، ننس  ح 235 ؛ ص 101-100 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 115
ص 85. ج 2 ، دمحا ، دنسم  ح 3770 ؛ ص 657 ، ح 5 ، يذمرت ، ننس  ح 241 ؛ ج 5 ص 102 ، يراخب ، حیحص  ( 116

ص 602. اکیرمآ ، یسانشناور  نمجنا  ( 117
ص 88-67. یجنگ ، يدهم  همجرت  اکیرمآ ، یکشزپ  نمجنا  ( 118

ص 98-96. مدش ، تیاده  هاگنآ  ( 119
ص 393. ج 2 ، يراسلا ، داشرا  ( 120
ص 105. ج 3 ، ۀیوبنلا ، ةریسلا  ( 121

ص 325. ج 8 ، ماکحالا ، بیذهت  ( 122
ص 260و261. تارایزلا ، لماک  ( 123

. نامه ( 124
ص 284. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 125

ص 232. هللا ، همحردیفم  خیش  داشرالا ، ( 126
ص 146. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 112و113 ؛ فوهل ، ( 127

ص 201. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 80 ؛ تارایزلا ، لماک  ( 128
ص 915. ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 129

ص 39. ج 2 ، یمزراوخ ، مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  ص 210 ؛ ج 8 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  ( 130
ص 94. ج 2 ، دیفم ، داشرا  ص 59 ؛ ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 319 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 131

.( مینادیمن حیحص  هدوب  هشیاع  نماد  رب  هک  عوضوم  نیا  صوصخ  رد  ار  تنس  لها  رظن  ام  ، ) تشاد رارق  نم  نماد  رد  هک  یلاح  رد  ( 132
ص 274. ج 6 ، دمحا ، دنسم  ( 133

ص 63. ج 5 ، یلعی ، یبا  دنسم  هیشاح  ( 134
ص 516. ج 2 ، دمحا ، دنسم  ( 135
ص 534. ج 2 ، لاّمعلا ، زنک  ( 136
ص 152. صاوخلا ، ةرکذت  ( 137

. نادیز یجرج  زا  لقن  هب  ص 30 ، ج 2 ، ۀحاینلا ، خیرات  ( 138
ح 1220. يراخب ، حیحص  ( 139

ص ج 8 ، يراقلاةدمع ، ص 406 ؛ ج 2 ، يراسلا ، داشرا  ص 88 ؛ ج 7 ، يراخبلا ، یلع  ینامرکلا  حرش  ص 195 ؛ ج 3 ، يرابلا ، حتف  ( 140
.87
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ص 88. ج 7 ، يراخب ، رب  ینامرک  حرش  ( 141
ص 493. ج 5 ، ریدقلا ، ضیف  ( 142

. لیوعلا لیولاب و  خارصلا  ۀهارک  باب  ص 915 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 143
. نامه ( 144

هیآ 12. هنحتمم ، هروس  ( 145
ص 915. ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 146
ص 289. ج 44 ، راونألاراحب ، ( 147

ص 285. نامه ، ( 148
باب 108. ص 539 ، هیولوق ، نبا  تارایزلا ، لماک  ( 149

ص 289. ج 44 ، راونألاراحب ، ( 150
ص 252. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 151

ح 3. یّلصم ، سابل  باوبا  زا  باب 20  ص 281 ، ج 3 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 152
ص 890. ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 188 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 153

ص 221و222. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 67و68 ؛ تارایزلا ، لماک  ( 154
ص 22. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 155

ص 222و223. فنخم ، یبا  لتقم  ( 156
ص 109. راثآلا ، نونف  رابخالا و  نویع  ( 157

. دیدحلا یبا  نبا  حرش  ( 158

ینیسح يرادازع  مسارم  هب  ینید  یتخانش -  ناور  یهاگن  . 9

باتک تاصخشم 

ینیسح يرادازع  مسارم  هب  ینید  یتخانشناور -  یهاگن 
ینایواک دمحم 

راتفگشیپ

. تسا هداد  رارق  عماوج  يورارف  ار  ياهزات  ياهشـسرپ  زور ، ره  ریخا ، ياهههد  رد  تاعالطا ، تاـطابترا و  گـنهرف ، باتـشرپ  تـالوحت 
هک دوـشیم  حرطم  يداـقتعا ، ياـهرواب  رد  رییغت  ياـههزیگنا  فادــها و  اـب  زین  یــضعب  يواـکجنک و  يور  زا  اهشــسرپ  نـیا  زا  یخرب 

ییاهههبـش اهشـسرپ ، نیا  يهلمج  زا  تسا . هدش  راکـشآ  شیپ  زا  شیب  نآ  تیمها  هزورما  هک  تسا  یترورـض  اهنآ  هب  خساپ  دـیدرتیب ،
، هلمج زا   ) ینآرق تاـیآ  هب  کـسمت  اـب  یخرب  . دوشیم حرطم  اـم  يهعماـج  رد  يرادازع ، يهدیدنـسپ  مسارم  تنـس و  يهراـبرد  هک  تسا 

فلاخم مسارم ، نیا  يرازگرب  هکلب  درادن ، دوجو  يرادازع  يارب  نید ، نتم  زا  یلیلد  اهنت  هن  هک  دناهدش  یعدم  هرقب ) يهروس  يهیآ 156 
اب رـضاح ، يهتـشون  . دوشیم نآ  رد  یگدرـسفا  شرتـسگ  بجوم  دزاـسیم و  رود  طاـشن  يداـش و  زا  ار  هعماـج  هدوب ، یهلا  ردـق  اـضق و 

، شناد نیا  هاگدـید  زا  ار  هدـش  دای  يههبـش  ات  دزادرپیم  يرادازع  زا  هنایارگعقاو  لـیلحت  هیزجت و  هب  یـسانشناور ، شناد  زا  يریگهرهب 
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تنس و قباطم  هکلب  تسین ، ینید  میلاعت  نآرق و  اب  فلاخم  يرادازع ، اهنت  هن  هک  تسا  هیضرف  نیا  تابثا  ددصرد  نینچ  مه  دنک ؛ یبایزرا 
یناـسنا بوـلطم  يهعماـج  کـی  بساـنم  رایـسب  ياـهراجنه  زا  یکی  هناسانـشناور ، هاگدـید  زا  تسا و  مالـسلامهیلع  ناـموصعم  يهریس 

زین ینآرق و  ياهشهوژپ  رد  عوضوم ، نیا  ندوب  هقباسیب  مک و  تصرف  هب  هجوت  اب  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  حیـضوت  نایاپ ، رد  . تسا
دیعب تامدقم  زا  ار  شهوژپ  مرتحم ، ققحم  راچان  یناسنا ، عماوج  رب  ینید ، يرادازع  تبثم  ریثأت  یگنوگچ  رتهب  قیقد و  تخانـش  رب  دیکأت 

ینآرق ثحابم  هب  دورو  يارب  یبوخ  زاغآ  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  هدنامن  لفاغ  ینآرق  تایآ  هب  دانتـسا  زا  بسانم ، دراوم  رد  هدرک ، زاغآ 
زین هلئـسم و  تیمها  هب  هجوت  اب  لاح ، ره  هب  . دنزادرپب هرابنیا  رد  يرتهدرتسگ  تاعلاطم  هب  نف ، ناصـصختم  تسا  مزال  هچرگا  درک ، یقلت 

رتسب کیدزن ، ياهدـنیآ  رد  ات  دوشیم  افتکا  ثحب  حرط  زا  هزادـنا  نیا  هب  ینآرق ، ياهشهوژپ  رد  هزات  ون و  ياهلصف  ندوشگ  ترورض 
نآرق فراعم  گنهرف و  زکرم  . دوش مهارف  روشک  ناهوژپ  نآرق  ناققحم و  يهلیسو  هب  رادهنماد ، تاقیقحت  شرتسگ 

همدقم

تبـسانم وسکـی ، زا  نونکا  اـما  مسیونب ؛ هعیـش  [ 2  ] یبهذـم مـسارم  زا  [ 1  ] یتخانـش ناور  یلیلحت  هـک  ماهتــشاد  رظن  رد  تـسا  اهتدـم 
دح رد  ات  دش  یقیوشت  لیصفت ، نآ  يارب  یفاکان  تصرف  رگید ، يوس  زا  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  كرابم  مان  هب  يراج ، لاس  يراذگمان 

نییبت [ ، 3  ] فیصوت رب  تسا  لمتـشم  یتخانـشناور ، لیلحت  . مسیونب ار  یبلاطم  ینیـسح ، راختفا  تزع و  يرادازع و  يهرابرد  هلاقم ، کی 
رد هناگراهچ  ياهیسررب  رگا  [ . 9  ] يراتفر و  [ ، 8  ] یفطاع [ ، 7  ] یتخانش دعب  هس  رد  مه  نآ  6 ؛ ]  ] حالصا رییغت و  و  [ 5  ] ینیبشیپ [ ، 4]
زا معا   ) هعیـش یبهذـم  مسارم  يهمه  يهرابرد  دـهاوخب  اهیـسررب ، نیا  رگا  دوشیم و  مولعم  راک  يهرتسگ  دوش ، برـض  هناگ  هس  داـعبا 

نیا رب  دبلطیم . شالت  تصرف و  هزادنا  هچ  هک  تسا  مولعم  دوش ، ماجنا  يراوگوس و ،)... ای  يداش  یگـشیمه ، ای  یعطقم  یعمج  ای  يدرف 
ات مداد  رییغت  مالسلاهیلع ،» ینیسح  يرادازع  مسارم   » هب ار  هعیش  یبهذم  مسارم  و  یتخانشناور » یهاگن   » هب ار  یتخانـشناور  لیلحت  ساسا ،

« یعقاو [ 10  ] گوس يرادازع و   » يهرابرد یحیضوت  تسخن ، رصتخم ، نیا  رد  . دنبلطیم ار  نیا  زا  شیب  هک  نانآ  دزن  دشاب  يریـصقت  رذع 
کی ار  مسارم  نآ  [ ، 12  ] یعامتجا سانشناور  کی  هاگدید  زا  نآ  زا  سپ  دوش . هئارا  مه  اب  ودنآ  توافت  و  [ ، 11 « ] يرادازع مسارم   » و

مغ و دـننام  يرادازع ، زا  یـشان  یناور  ياـهناجیه  هب  سپـس  میرگنیم و  نآ  ياهدـمایپ  راـثآ و  هـب  هدرک ، یقلت  [ ، 13  ] یعامتجا هورگ 
نیا یـسررب  هب  ینید ، نوتم  هاگدید  زا  ماجنارـس ، تخادرپ . میهاوخ  و ... [ 17  ] سفن تزع  [ ، 16  ] يداش [ ، 15  ] یگدرسفا [ ، 14  ] هودنا

نآرق هژیو  هب  ینید ، نوتم  اـب  ار  ثحب  یفیرـشت ، تیولوا  كربت و  نمیت و  باـب  زا  هک  تسا  نیا  رتبساـنم  هتبلا   ) تخادرپ میهاوخ  مسارم 
دـنایعامتجا و یگنهرف و  رتشیب ، هکلب  دنتـسین ، ینآرق  یعرـش و  میهافم  گوس ، يرادازع و  میهافم  الوا ، هک  اجنآ  زا  اـما  مینک ؛ زاـغآ 

نآ اب  هک  دش  هداد  حیجرت  ورنیا ، زا  ینآرق ، هن  تسا ، یعامتجا  یملع و  نابز  اب  تسا ، هدش  اهنآ  هجوتم  هک  ییاهلاکـشا  اهههبـش و  ایناث ،
. درک میهاوخ  يرادازع  مسارم  یسانشبیسآ  هب  زین  رصتخم  رایسب  یهاگن  ینید ، ثحابم  زا  سپ  دوش .) زاغآ  ثحابم ،

تسیچ يرادازع 

تروص هب  هک  يرادازع  مسارم  بلعفلاب ) یـصخش و  يرادازع  یگدـیدغاد و  فلا ) : دوریم راـک  هب  اـنعم  ود  هب  ماـع ، فرع  رد  يرادازع 
يرما یعقاو ، یگدـیدغاد  دـنتوافتم . الماک  یـسانشناور ، هاگدـید  زا  انعم ، ود  نیا  . دوشیم رازگرب  نارگید  ینید و  ناگرزب  يارب  یتنس ،

مـسارم ماما  دـندرگرب ؛ يداع  یگدـنز  هب  جـیردت  هب  دـیاب  دـنوشیم و  جراخ  يداع  یگدـنز  رادـم  زا  رادـغاد  دارفا  يراـیتخا . ریغ  تسا 
یناور یتلاح  يرادغاد  دوشیم . بوسحم  دارفا  يداع  یگدنز  ياههمانرب  زا  یشخب  تسا و  هدش  يزیرهمانرب  يرایتخا و  الماک  يرادازع ،

هب یلماوع  رادغاد ، درف  یگدنز  ندـش  يداع  يارب  دریگیم . تروص  یعامتجا  تروص  هب  الومعم  يرادازع ، مسارم  یلو  تسا ؛ ینورد  و 
دننام دشاب ؛ یگدامآ  نودب  یناهگان و  تروص  هب  تسا  نکمم  یگدـیدغاد  تسا . يرادازع  مسارم  اهنآ  يهلمج  زا  هک  دـنیآیم ، کمک 
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زا سپ  يزیزع  هک  نیا  دـننام  دـشاب ؛ یلبق  یگدامآ  ینیبشیپ و  اب  تسا  نکمم  دـنهدب و  تسد  زا  لیبموتا  فداصت  رد  ار  يزیزع  هک  نیا 
رتتخــس تـسا ، یناـهگان  هـک  نآ  اـما  دـنکیم ؛ قدـص  یگدـیدغاد  تروـص ، ود  ره  رد  دورب . اـیند  زا  يراـمیب ، تخــس  يهرود  کـی 

یگدنز عیاقو  نیرتراشف  رپ  زا  رسمه ، گرم  [ 19 . ] دنراد یتوافتم  ياهیگدیدغاد  ياهراب  فلتخم ، ياهنادقف  [ 18 : ] یگدیدغاد . تسا
، هدـیدغاد يهداوناخ  دـص  زا  شیب  اب  ناـشیاههبحاصم  ساـسا  رب  (، 1989  ) لـنرب و  [ 20  ] لـنرب نادرم . يارب  مه  ناـنز و  يارب  مـه  تـسا ،
. دننک يراددوخ  نادقف ، زا  سپ  یناهگان ، تامیمصت  نتفرگ  زا  هام  شش  ات  لقادح  . 1. دندرک هئارا  هدیدغاد  درف  هب  ار  ریز  ياهییامنهار 
، نادقف يهبرجت  هک  دشاب  هتـشاد  نانیمطا  دیاب  هدـیدغاد  درف  . 2 (. ددجم جاودزا  لغـش و  رییغت  نآ ، لیاسو  هناخ و  شورف  دـیرخ و  دـننام  )

ماگنه فیعض ، ياهشخبمارآ  زا  هدافتـسا  نیتسخن ، ياهزور  رد  یحور ، دیدش  یلیخ  ياهتلاح  رد  . 3. دش دهاوخ  یط  دراد و  یلحارم 
مزال هک  يدراوم  رد  . 5. دوش نایب  هدـیدغاد ، يارب  گرم ، دـنیارف  هنالدمه ، ياضف  کی  رد  رواشم ، کی  طـسوت  . 4. درادن لاکشا  باوخ 

نیدلاو و نادقف  . دراد لاسدرخ  دـنزرف  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رـسمه  هک  يدرم  دـننام  دوش ؛ هدافتـسا  یعامتجا  راکددـم  زا  تسا ،
ردـپ زا  اسب  هچ  ردام  اما  ددرگیمرب ؛ يداع  یگدـنز  هب  رتدوز  ردـپ  ناردام . يارب  هژیو  هب  تسا ، دـیدش  ياـهگوس  زا  زین  نیا  نادـنزرف :

رد . دنک تیامح  ار  وا  هجوت و  ردام  تیعضو  هب  رایسب  دیاب  ردپ  تیعقوم ، نیا  رد  تسا . هدش  يداع  وا  راتفر  دوز ، هچ  هک  دوشیم  بجعتم 
تیامح كرد و  ار  رگیدکی  دننک  یعـس  نیدـلاو  دوشن . ملاسان  رادهشدـخ و  نیدـلاو ، طباور  هک  تسا  نیا  مهم  يهتکن  دـنزرف ، گوس 

. دنریگب هرهب  دوخ  ینامیا  تاداقتعا  زا  دنـشاب و  هتـشاد  یگدنز  زا  یمجـسنم  يهفـسلف  دنـشاب ، هتـشاد  گرم  زا  یبوخ  نییبت  مهف و  دننک ،
تـسد زا  ار  هدنیآ  دنزرف ، نادقف  اب  ار و  لاح  رـسمه ، نادقف  اب  و  ار ، هتـشذگ  نیدلاو ، نادقف  اب  درف ، دنیوگیم : یگدـیدغاد  ناصـصختم 

تاعلاطم رد  ( 1944 [ ) 21  ] نمدنیال دنکیم . لمحت  ار  يرایـسب  ياهراشف  هدیدغاد ، درف  تروص ، ره  رد  (. 1989 لنرب ، لنرب و   ) دنهدیم
[ ، 24  ] يرارقیب [ ، 23  ] بارطضا [ ، 22  ] نتسیرگ دننام  ییاهشنکاو ، وا  . داد رارق  هعلاطم  دروم  ار  هدیدغاد  درف   101 دوخ ، یکشزپناور 
اما دنهدیم ؛ ناشن  شنکاو  نادقف ، ازع و  هب  همه  دیوگیم : [ 27 ( ] 1981  ) سار رلبوک  درک . شرازگ  ار  [ 26  ] ییاهتشایب و  [ 25  ] یباوخیب

[30  ] یتخانشهعماج و  [ 29  ] یتخانشناور [ ، 28  ] یکیزیف دـعب  هس  رد  ار  یگدـیدغاد  راثآ  عومجم ، رد  . دوخ صاخ  يهویـش  هب  سک  ره 
دیدج و تایاکـش  داجیا  یلبق ، ياهيرامیب  میالع  دـیدشت  ینامـسج ، ياهيرامیب  دـننام  یتارثا  یکیزیف ، دـعب  رد  درک . یـسررب  ناوتیم 

رسمه نادرم  هورگ  ود  رد  (، 1989  ) لنربو لنرب  و  ( 1982  ) گنیـسله هک  ياهعلاطم  رد  تسا . هجوت  روخ  رد  کشزپ ، هب  هعجارم  شیازفا 
لنربو لنرب  دوب . رگید  نیدلاو  زا  رتشیب  دـصرد   34/3 رادغاد ، نیدـلاو  رد  ریم  گرم و  هک  دـنتفرگ  هجیتن  دـنداد ، ماجنا  هداد ، تسد  زا 

سفن و یگنت  يژرنا ، نادقف  ناهد ، یکـشخ  ضغب ،)  ) ولگ یگتفرگ  اههچیهام ، فعـض  اههناش ، یگتفرگ  ساسحا  دننام  یتارثا  (، 1989)
، یلبق ینامـسج  تمالـس  سنج ، نس ، دـننام  دراد ؛ طاـبترا  يرایـسب  ياـهریغتم  هـب  یتخانـشناور ، راـثآ  . دـندرک هدـهاشم  ار  ندیـشک  هآ 
، توف یگنوـگچ  اـفوتم ، هدـیدغاد و  يهطبار  عوـن  یگنهرف ، يداـصتقا ، یعاـمتجا ، لـماوع  درف ، یتیـصخش  ياـهریغتم  یلبق ، يراـگزاس 

دروآ تسد  هب  ياهعلاطم  رد  ( 1983  ) زکاپ راگیـس و ... یلکلا ، تابورـشم  ردخم ، داوم  دننام  يروما  رد  رادغاد  يهقباس  افوتم و  يهقباس 
، دارفا تروص ، ره  رد  اما  نآ ؛ زا  دعب  هن  دش ، دنهاوخ  لوا  لاس  رد  دنوش ، یکـشزپناور  دیدش  تالکـشم  راتفرگ  هدیدغاد ، دارفا  رگا  هک 
، یگدرـسفا مغ ، راکنا ، ییاونـش و ،... ییانیب ، تاـمهوت  اـفوتم ، يهراـبرد  يراـکفا  اـب  یلوغـشملد  یجیگ ، يرواـبان ، راـتفرگ  شیب  مک و 
، دنکیم رییغت  اهدمآ  تفر و  تسا . رایسب  هویب ، نانز  نیب  رد  هژیوب  یگدیدغاد ، یعامتجا  راثآ  . دنوشیم بارطضا  مشخ و  هانگ ، ساسحا 

درف . دـننکیم شقن  يافیا  تهج  نیا  رد  زین ، یگتـسشنزاب  یگداوناخ و  تاـضراعت  لغـش ، نادـقف  دـننام  يروما  دوشیم ، ضوع  اـههاگن 
يهبرـض نانچنآ  هدیدغاد ، درف  یهاگ  [ 31 : ] نادقف تیعقاو  شریذـپ  . 1: دـنکیم یط  ار  هلحرم  راهچ  یعیبط ، گرم  کی  رد  هدـیدغاد ،

لقن ( 1982  ) ندرو دـنوشیم . یـشومارف  راتفرگ  دارفا  یهاـگ  تسا . هدرمن  وا  دـیوگیم  دـنکیم و  راـکنا  ار  نادـقف  هک  دـنیبیم  یحور 
یتح درک ، شومارف  شردپ  يهرابرد  ار  زیچ  همه  يدامتم ، نایلاس  يارب  داد و  تسد  زا  ار  شردـپ  یگلاس ، هدزاود  رد  يدرف  هک  دـنکیم 

دنیارف نآ ، نودـب  تسا و  ازع  دـنیارف  زا  یئزج  هبرجت ، نیا  [ 32 : ] نادقف یکاندرد  يهبرجت  . 2. دروآیمن رطاخ  هب  زین  ار  شردـپ  تروص 
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نیا زا  یسک  رگا  دیوگیم : [ 33 ( ] 1980  ) یبلاب دراد . هدـهع  رب  یمهم  شقن  هعماج  هلحرم ، نیا  رد  دوشیمن . یط  ملاـس  يهنوگ  هب  ازع ،
هب مه ، هلحرم  نیا  دـیدج : طیارـش  اب  يراگزاس  . 3. دوشیم راچد  یگدرـسفا  زا  یتاجرد  هب  ابلاغ  هک  دـیاپیمن  يرید  دـنک ، عانتما  هلحرم 
رپ ار  افوتم  ياهشقن  یلاخ  ياج  هنوگچ  دننک و  یگدنز  هنوگچ  دنبایرد  هک  دشکیم  لوط  اهتدـم  تسا . لکـشم  هویب  نانز  يارب  هژیو 

، هنایماع حالطـصا  هب  دوش . زکرمتم  دیدج  تاطابترا  رب  هدـیدغاد ، درف  یفطاع  يژرنا  دـیاب  دـیدج : تاطابترا  رد  يراذگهیامرـس  . 4. دننک
هب ییانتعایب  نیا ، هک  دنرادنپیم  یهورگ  تسا . تخس  رایسب  رما ، نیا  ياهدع ، يارب  دراپسب . لد  اههدنز  هب  دنکب و  لد  افوتم  درف  زا  دیاب 

يهطبار داجیا  يارب  دش . دنهاوخ  ضراعت  راچد  ناشنادـنزرف  دـننک ، جاودزا  هرابود  الثم  رگا  هک  دـنرادنپیم  دارفا  زا  یـضعب  تسا . افوتم 
حالطـصا کی  یمالـسا ، نوتم  رد  يرادازع  يرادازع : مسارم  . تسا مزال  تقو  لاس  ود  ات  کی  دودح  ددـجم ، جاودزا  حطـس  رد  دـیدج ،

يانعم هب  ازع  تشگ . نآ  ياهدربراک  لابند  هب  تاغل ، گنهرف  رد  دیاب  ورنیا ، زا  اذل  دناهدرب . راک  هب  ار  نآ  ناناملسم  هکلب  تسین ، یعرش 
یلـست ینعی  لجرلا » هیزعت  . » تسا هتفر  راک  هب  لیعفت  باـب  زا  يزع » [ » 34 . ] تسا هدـمآ  تبیـصم  گوس و  يانعم  هب  متام و  رد  ییابیکش 

وت هب  دنوادخ  ینعی  كازع ،» هللا  نسحا  . » دندرک ربص  هب  هیـصوت  ار  رگیدـکی  ینعی  اضعب ،» مهـضعب  يزع  . » ندرک ربص  هب  هیـصوت  نداد و 
. تسا هدـیدغاد  هب  نداد  یلـست  يارب  لصا  رد  يرادازع ، دـیآیم ، تسد  هب  يوغل  يانعم  زا  هک  هنوگنامه  [ . 35 . ] دـنک اطع  یکین  ربص و 
.2. اـهيدردمه یعاـمتجا و  ياــهراجنه  . 1: هـلمج زا  تـسج ؛ دوـس  ناوـتیم  يددــعتم  لــماوع  زا  هدــیدغاد  هـب  یــشخبشمارآ  يارب 
میدرگ و زاب  يداع  یگدنز  هب  دیاب  مرجال  هک  هتکن  نیا  رب  یقطنم  رکفت  . 3. مدرم يهقالع  دروم  یخیرات  ینید و  ناگرزب  اب  يزاسناسمه 
زا يرگید  هار   ) نارگید اـــب  اـــههصغ  مــغ و  ندرک  رکذ  . 5. یفطاــع يزیرنورب  ندرک و  هــیرگ  . 4. درک لـیطعت  ار  یگدـنز  ناوـتیمن 

لماوع يهمه  هک  تسا  نیا  هجوت ، روخ  رد  يهتکن  . نآ يروآدای  داـعم و  هب  داـقتعا  . 7. رادانعم كانمغ و  راعـشا  ندناوخ  . 6 (. يزیرنورب
راـهظا اهدـیدزاب ، دـید و  بلاـق  رد  دوـشیم . لـصاح  هدـیدغاد  درف  يارب  نارگید ، کـمک  اـب  يرادازع و  مـسارم  نمـض  رد  هناـگتفه ،
ندـناوخ نانآ ، بیاصم  رکذ  ینید و  ناگرزب  زا  ندرک  یحادـم  ناگدـنامزاب ، افوتم و  هب  مارتحا  يادا  مسارم و  رد  تکرـش  اـهيدردمه ،

رگید هدـیدغاد و  يارب  مزال  تخانـش  يهئارا  طیارـش و  تیعقوم و  اب  بسانم  ياهینارنخـس  داریا  شخبیلـست ، بساـنم و  تاـیآ  نآرق و 
دراد و یعمج  مسارم  هب  صاصتخا  اهنیا ، زا  يرایسب  هک  نیا  رتبلاج  دیآیم . تسد  هب  يرادازع  مسارم  نمض  رد  همه ، همه و  نابطاخم ،
. دراد هتشاد و  دوجو  مسارم  نیا  يارب  یهباشم  اتبسن  ياههویش  فلتخم ، عماوج  رد  . دوشیمن لصاح  یگداوناخ  ياهتسـشن  ییاهنت و  رد 

کمک دـیدج  طیارـش  اب  هدـیدغاد  يراگزاس  هب  ام ،) يهعماج  رد   ) درگلاس هاـگ  ملهچ و  متفه ، لوا ، زور  هس  رد  متخ  يرادزع و  مسارم 
زیزع و تارطاخ  هب  ار  نآ  هک  افوتم ، داـی  تشاد  یمارگ  نمـض  هک  دوشیم  کـمک  ناگدـنامزاب  هب  درگلاـس ، مسارم  نتفرگ  اـب  دـنکیم .

زین نایدا  رگید  رد  . دنتسه يراگزاس  لماوع  يهلمج  زا  نامز ،» تشذگ   » و یشومارف »  » لماع ود  یلک ، روط  هب  دننک . لیدبت  یندشنرارکت 
یناریا گنهرف  رد  تیحیسم . نید  رد  یسیع ، ترـضح  ندش  بولـصم  زا  يروآدای  مسارم  دننام  دراد ؛ دوجو  یمـسارم  اهراجنه و  نینچ 
يافیا نارادغاد ، ياههصغ  مغ و  شهاک  رد  یلو  دنامیم ، هناسفا  یعون  هب  هچرگا  بارهس ،» گرم   » و شوایس » نوخ   » زین مالـسا  زا  شیپ 

نتفر رادرب  فسوی ، شدـنزرف  مغ  رد  بوقعی  ربص  اخیلذ ، یماـکان  نونجم ، يدرگناـبایب  داـهرف ، ندز  رـس  رب  هشیت  تسا . هدرکیم  شقن 
. تسا مغ  اب  ندمآ  رانک  انعم و  نیا  كرد  يارب  هودنا  مغ و  زا  نیدامن  يرصانع  همه ، همه و  جالح و ،...

یعامتجا هورگ  کی  يرادازع  مسارم 

، اهيزابمه هسردـم ، هداوناخ ، ياههورگ  دـنراذگیم . اه  هورگ  رد  ار  دوخ  یگدـنز  زا  یگرزب  شخب  یعامتجا و  تسا  يدوجوم  ناـسنا 
یگدـنز زا  یهجوت  روخرد  شخب  الومعم  ام  هک  دنتـسه  ییاههورگ  زا  یعامتجا و ،.. یـسایس ، یبهذـم ، ياههورگ  ناراکمه ، نالاسمه ،

، هورگ درک . یـسررب  هورگ ، کـی  ناونع  هب  ار  اـهنآ  ناوـتیم  دـنفیدر و  نیمه  رد  زین  یبهذـم  ياـههورگ  مینارذـگیم . اـهنآ  اـب  ار  دوـخ 
دناهتسباو و مه  هب  ياهنوگ  هب  دنراد ، مه  اب  يرادیاپ  طباور  دنکرتشم ، یفادها  رد  دنراد ، لماعت  مه  اب  هک  تسا  رفن  دنچ  ای  ود  زا  لکشتم 
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، دـش ناـیب  هک  ییاـهیگژیو  فـیرعت و  نیا  اـب  هورگ ، [ . 37 ( ] 1997  ) نوریاـب و  [ 36  ] نوراـب  ) دـننکیم یقلت  هورگ  زا  يوـضع  ار  دوـخ 
ار [ 39  ] نتـشاد قلعت  هب  ام  یناور  زاین  زا  یـشخب  . 1: زا دنترابع  اهدرکراک  نآ  زا  یـضعب  دراد . يددعتم  [ 38  ] یتخانشناور ياهدرکراک 
، هورگ نوریب  رد  هک  میروآیم  تـسد  هـب  یتاـعالطا  شناد و  . 3. میـسریم كرتشم  فادـها  هب  يرتشیب  یتحار  اب  . 2. دزاسیم هدروآرب 

تیوه تیبثت  ماکحتـسا و  ثعاـب  . 5. دوشیم داـجیا  يرتشیب  [ 40  ] تـینما ساـسحا  كرتـشم ، نمـشد  ربارب  رد  . 4. تسین نکمم  ناـمیارب 
ندوب یعمج  یگژیو  . 7. دوشیم ام  [ 42  ] یعامتجا لیهـست  ثعاب  فطاوع ، تاساسحا و  رییغت  داـجیا و  رد  . 6. دوشیم ام  [ 41  ] یعامتجا
دنیارف رد  ناکدوک ، هژیو  هب  دارفا ، هب  . 9. دنکیم کمک  درف  رتشیب  [ 43  ] سفن دامتعا  هب  . 8. دوشیم اهنآ  رارمتسا  ثعاب  اههمانرب ، یضعب 

هب اهدیدزاب  دید و  هنسحلاضرق و  یبایلغش ، یبایتسود ، هرواشم ، دننام  نآ ، شایبناج  دیاوف  . 10. دنکیم کمک  [ 44  ] ندش یعامتجا 
دروم الومعم  دـب ،) ای  بوخ  [ ) 45  ] هورگ ياـهراجنه  . 11. دوشیم لصاح  یبهذـم  ياههورگ  قیرط  زا  زین  تالکـشم ، يراـمیب و  ماـگنه 

، عقاو رد  یهاگ  دنرذگیم و  کچوک  ياهفالتخا  زا  دنلئاق ، هورگ  يارب  هک  یتیمها  تلع  هب  دارفا   ) دریگیم رارق  ءاضعا  يهمه  شریذپ 
راکـشآ و یتالیکـشت  ياهراک  یهدلکـش  عورـش و  يارب  دنـشاب  ینابم  زاغآ و  دـنناوتیم  اـههورگ  نیا  . 12. دنهدیم [ 46  ] شرگن رییغت 

[ ، 48  ] یطخ [ ، 47  ] یطابترا ياههکبـش  زا  یفلتخم  عاونا  یماظن . یهاگ  یـسایس و  یعامتجا ، یگنهرف ، ياـهراک  نداد  ماـجنا  یفخم و 
تامادقا تکرح ، نیا  ياههنومن  زا  یکی  [ 51 . ] دریگب لکش  یعامتجا  ياههورگ  قیرط  زا  تسا  نکمم  و ،... [ 50  ] یخرچ [ ، 49  ] يوقلح

راچان رصم  تموکح  هک  داد  لکش  ار  یتالیکشت  ماجنارس ، درک و  عورـش  یبهذم  يهداس  مسارم  زا  وا  دوب . يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس 
. دراد دوجو  زین  یبهذـم  ياههورگ  رد  دـش ، ناـیب  یعاـمتجا  ياـههورگ  يا  هک  ییاـهدرکراک  يهمه  . دـش روشک  نآ  زا  ناـشیا  جارخا  هب 
زا يرایـسب  دـننک . یـسررب  ار  نآ  لیـصفت ، هب  هک  تسا  یعاـمتجا  ناسانـشناور  رب  تـسا و  اـنعم  ماـمت  هـب  هورگ  کـی  يرادازع ، مـسارم 

، رمع رخآ  ات  دوشیم ، اهتأیه  نیا  وضع  هک  یـسک  دریگیم . لکـش  اههورگ  نیمه  بلاق  رد  ناوجون ، لاسدرخ و  نادنزرف  ياهتیادـه 
دریگیم و تهج  وا  فطاوع  تاساسحا و  تسا ، طباور  نآ  ریثأت  تحت  شیاهشرگن  دراد ، دوخ  اب  ار  تئیه  ياههچب  تأـیه و  تارطاـخ 

نآ حیضوت  هب  لیصفت ، زا  بانتجا  يارب  یلو  تسا ؛ رایسب  نخس  يرادازع ، مسارم  یبهذم و  ياههورگ  يهرابرد  . دنامیم یقاب  هنوگنامه 
ترضح نآ  [ 52 : ] میناوخیم مالـسلاهیلع  یلع  ماما  نانخـس  رد  ثیدـح ، کی  بلاـق  رد  ار  اـهدرکراک  نآ  زا  يرایـسب  اـما  میزادرپیمن .

ینید و ردارب  نتفاـی  . 1. درک دهاوخ  دوخ  بیـصن  ار  هناگتشه  ياههرهب  زا  یکی  دنک ، دـمآ  تفر و  دجـسم  هب  یـسک  هاگره  : دـیامرفیم
رب یهلا  مکحم  تایآ  اههناشن و  زا  ياهناشن  . 3. دش دهاوخ  هفاضا  وا  مولع  رب  دیدج  یملع  . 2. دشاب هارمه  وا  اب  یهلا  ریسم  رد  هک  یتسود 
هار هب  وا  تیادـه  بجوم  هک  دونـشیم  ار  ینخـس  . 5. درک دـهاوخ  تفایرد  ادـخ  زا  ار  شراـظتنا  دروم  تمحر  . 4. دش دـهاوخ  نشور  وا 

. تشاد دهاوخ  زاب  هانگ  زا  ار  وا  نارگید ، شیپ  وا  يایح  بجح و  . 8. دنکیم كرت  یهلا  فوخ  زا  ار  یهانگ  . 7. دش دهاوخ  تسار 

يرادازع زا  یشان  یناور  ياهناجیه 

یپ رد  زین  ناگتکرش  رتشیب  تسا و  [ 53  ] یناور تاریثأت  دراد ، ناگدننک  تکرش  رب  يرادازع  مسارم  هک  يریثأت  نیرتمهم  نیرتشیب و 
، رگیدعون زا  یهورگ  یسلجم و  رتمک  رد  هک  دنباییم  یشمارآ  دهدیم ، تسد  نانآ  هب  صاخ  یتذل  ساسحا  دنتسه . تاریثأت  عون  نیمه 

نیا اما  دـنریگیم ، دوخ  هب  هیرگ  تلاح  ای  دـننکیم  هیرگ  دوشیم ، رابمغ  يرادازع ، سلاـجم  رد  رادازع ، دارفا  يهرهچ  دوشیم . لـصاح 
ناـمولظم تیمولظم  مغ  تسا ، ترخآ  مغ  تسا ، تیونعم  مغ  تسا . هرمزور  یگدـنز  ياـههصغ  مغ و  اـب  تواـفتم  رگید و  یعون  زا  مغ ،

رد [ 55  ] راجنههبان یلماع  شهاـک ، هن  دـهدیم ، شیازفا  ار  دارفا  [ 54  ] یعاـمتجا يروشنک  تسا و  تکرح  أـشنم  هک  تسا  یمغ  تسا ،
دوخ هک  یناسک  تسا  یهیدب  . دنیرفآیم طاشن  یگدنز  يارب  دنکیم و  افیا  [ 56  ] ینامرد شقن  يدراوم  رد  هکلب  دوشیمن ، دارفا  یگدنز 

اب هعیش ،)  ) یبهذم مدرم  رتشیب  دننکیم و  تکرش  مسارم  اههورگ و  نیا  رد  لاس ، زا  یصاخ  ياهنامز  رد  یعطقم ، ای  رمتـسم  تروص  هب 
، تفلاخم نیا  يارب  دنفلاخم و  يرادازع  اب  هک  دنتسه  زین  يدارفا  . دننکیم لابقتسا  نآ  زا  دندنـسپیم و  ار  نآ  دنتـسه و  قفاوم  مسارم  نیا 
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یعون نیا ، میرادـن و  يرادازع  يارب  نید ، نتم  زا  یلیلد  اـم  . 1: میروآیم ار  نآ  ياهلیلد  زا  یـضعب  اجنیا  رد  دنراد . زین  ییاهلالدتـسا 
یناسک يارب  هک  دراد  یموزل  هچ  اما  میـشاب ، هتـشاد  يرادازع  زاوج  رب  ماـع  یلک و  یلیـالد  هک  نیا  ضرف  رب  . 2. دوشیم بوسحم  تعدب 

دیاب ام  تسا . یهلا  ردـق  اضق و  اـب  تفلاـخم  ندرک ، يرادازع  ؟3 . دناهدیـسر ییالاو  ماقم  هب  هدـش ، دیهـش  شیپ  اهنرق  هک  مینک  يرادازع 
هقی سفن ، هب  رارـضا  دـننام  دـهدیم ؛ خر  یقالخا  ریغ  عرـش و  فالخ  ياهراک  اهيرادازع ، رد  یهاگ  . 4 [ . 57 . ] میشاب میلـست  میریذپب و 

.5. تسا هدـش  عنم  اـهنآ  زا  تاـیاور ، زا  یخرب  رد  هک  ندرک ، هیرگ  دـنلب  وـم و  ندرک  ناـشیرپ  ندرک ، ینوـخ  ار  اـهتروص  ندرک ، هراـپ 
رتشیب دـشاب و  رود  هب  اهيداش  زا  هعماج  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  فلتخم ، ياهتبـسانم  هب  لاـس ، لوط  رد  مسارم  نیا  داـیدزا  يرادازع و 

نارظنبحاص زا  یضعب  ملق  نابز و  زا  یهاگ  لاکـشا ، نیا  دوشب . هعماج  رد  یگدرـسفا  شیازفا  ثعاب  هجیتن ، رد  دنک و  ینیگمغ  ساسحا 
، یناور ياهناجیه  یـضعب  يهرابرد  هک  يرـصتخم  یـسررب  اب  ام  . تسا هدش  حرطم  زین  تالاقم  رد  سرد و  ياهسالک  رد  یـسانشناور ،

تالاکـشا باب  رد  میهدیم ، ماجنا  اهنآ ، يور  رب  يرادازع  مسارم  ریثأت  سفن و  تزع  یگدرـسفا و  هدـنخ ، يداش و  ، هیرگ هودـنا و  دـننام 
يرادازع مسارم  . میریگیم عضوم  هدش ، حرطم  ینید  ياهلاکشا  دروم  يهرابرد  درک  میهاوخ  رظن  راهظا  تسا ، هدش  حرطم  یتخانشناور 

ياهكرحم قیرط  زا  [ ، 59  ] یناور تاریثأت  دیاب  تسا ، [ 58  ] کیژولویزیف يرما  نآ ، رهاظ  نطاب : کی  دراد و  رهاظ  کی  هیرگ  هیرگ : و 
یصاخ شخب  دوشب ، باصعا  زغم و  يژولویزیف  هخرچ  دراو  تاریثأت ، نیا  سپـس  دریگب . لکـش  رکفت ، دننام  [ 61  ] ینورد ای  [ 60  ] ینوریب

نیا . میمانیم هیرگ  ار  نآ  ام  هک  دنبای ، نایرج  کشا  تارطق  تیاهن ، رد  دـهدب و  تیلاعف  نامرف  ار  مشچ  یکـشا  ددـغ  هدـش ، لاعف  زغم  زا 
هیرگ نطاب  يهرابرد  یعطق  یبلطم  يایوگ  دـنراد ، کـشخ  کـشامک و  یکـشا  ددـغ  یـضعب  دـنراد و  ناوارف  کـشا  یـضعب  هک  بلطم 

. رتمک کشا  يرگید  دزیرب و  ناوارف  کشا  رفن ، کی  اما  دنوش ، رثأتم  تدـش  هب  یناور ، تاریثأت  رظن  زا  رفن  ود  تسا  نکمم  ینعی  تسین ؛
، دنکن هیرگ  صاخ ، یتیعقوم  رد  وا  میشاب و  هتشاد  نانیمطا  یـسک ، مشچ  ندوب  کشارپ  کیژولویزیف و  تمالـس  زا  يدروم ، رد  رگا  هتبلا 

ینورد تاریثأت  پاپوس  هیرگ  درف ، تمالـس  راجنه و  هب  طیارـش  رد  هصالخ ، تسا . هدرکن  ادـیپ  یناور  ریثأـت  وا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم 
يرفعج همـالع  تسا . هیرگ  لـلزت ، هولج  نیرتاـبیز  اـفرع ، هاگدـید  زا  دوشیم . عونتم  مه  هیرگ  ینورد ، تاریثأـت  عوـنت  بسح  هب  تسا و 

يهرابرد ام  يرواد  یتخانـشناور و  هاـگن  تسا . ینورد  تاریثأـت  ناـمه  هیرگ ، نطاـب  [ . 62 . ] دـنکیم ناـیب  ار  هیرگ  زا  یعاوـنا  هللاهمحر 
هب هیرگ  تلاح  ندـنایرگ و  ندرک و  هیرگ  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  رگا  تسا . یفطاع  تاریثأـت  ناـمه  رادـم  رئاد  زین  هیرگ  ياهدـمایپ 

یعونصم و تروص  هب  دوشیم  الا  داد و  رظن  ینورد  تاریثأت  هب  تسا ، يورخا  يویند و  رثا  أشنم  ینیـسح ، يازع  مسارم  رد  نتفرگ ، دوخ 
، نآ عون  کی  طقف  هک  [ 63 ، ] مینکیم میسقت  عون  راهچ  هب  ار  هیرگ  نطاب  راتسج ، نیا  رد  ام  تشاد . نایرگ  ینامشچ  ییایمیـش ، داوم  اب  ای 

درف یعامتجا  يروشنک  دشاب و  هتشاد  تبثم  یگتـسبمه  یگدرـسفا ، اب  ناوتیم  تسا و  دوخ  هدش  بوکرـس  ياهزاین  دوخ و  هب  فوطعم 
گرم زا  یـشان  لوا ، عون  دراد . یگدرـسفا  اـب  سوکعم  يهطبار  نیرفآتکرح و  تسا و  شخبدـیما  رگید ، عوـن  هس  اـما  دـنک ؛ لـتخم  ار 

يهقالع زا  یـشان  يهیرگ  فلا ) . دـنوشیم لـصاح  يراوگوس  مسارم  رد  هچ  رگا  دنتـسین ، یعقاو  گوس  رگید ، عون  هس  اـما  تسا ؛ یعقاو 
الومعم تسین و  يراـیتخا  دوشیم ، لـصاح  یگدـیدغاد  تبیـصم و  مغ و  ماـگنه  هب  هیرگ ، نیا  دوخ : تاـقلعتم  دوخ و  هب  ناـسنا  یعیبـط 

حالطـصا هب  نونکا  تسا و  هتـشاذگ  یتارثا  هداد و  خر  یتبیـصم  تسا ، هتـشذگ  هب  رظاـن  درف ، تاریثأـت  دوشیم . يراـج  کـشا  هدارایب ،
ظفح و يژولوکا  هب  طوبرم  [ ، 64  ] اهمتـسیس یمومع  هیرظن  حالطـصا  هب  هیرگ ، نیا  دزیریم . کشا  دوشیم و  هدوشگ  اههدقع  هنایماع ،

درف دوخ  هب  هیرگ ، نیا  تسا . [ 67  ] یناجیه یناور -  يهیلخت  [ ، 66  ] نارگنامردناور ناسانشناور و  حالطصا  هب  تسا و  [ 65  ] يرادهگن
یلاعتم يژولوکا  هب  یلو  تسا ، یناـجیه  هیلخت  عقاو ، رد  مه ، هیرگ  رگید  عون  هس  هچرگا  . ددرگیم رب  وا  هدـش  [ 68  ] هتفوکرس ياهزاین  و 

رد یمتـس  دهاوخیم  دوشیم . یناجیه  دنکیم و  كرد  ار  نیا  تسین . اما  دشاب ، لامک  جوا  رد  دهاوخیم  ناسنا  تسا . طوبرم  درف  [ 69]
رد ای  تسا . هدـش  نارگید  رب  هکلب  تسا ، هدـشن  ملظ  شدوخ  هب  طوبرم  رثأت ، نیا  دوشیم . رثأتم  دـنیبیم و  ار  نآ  تسه . اـما  دـشابن ، نیب 

. دوشیم یناجیه  تسا ، هداد  رارق  رـشب  رایتخا  رد  هک  یتامعن  تاکرب و  یهلا و  ياهتمحر  يروآدای  اب  دیاب  ناسنا  هیرگ ، زا  يرگید  عون 
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هک ياهیرگ  .ب ) دوشیم کشا  نایرج  ثعاب  یهورگ  اما  تسا ؛ يداش  قوش و  سنج  زا  هکلب  تسین ، هودـنا  مغ و  سنج  زا  ناـجیه ، نیا 
ار دوخ  رادرک  راتفر و  دباییم و  ادخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  ناسنا  دوشیم . لصاح  تاجانم  لاح  رد  هچنآ  دننام  دراد : تاداقتعا  رد  هشیر 

ياـهتمحر يروآداـی  ناـضمر و  هاـم  اـب  عادو  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  ياـعد  ـالثم  راـکهانگ و ؛... ار  دوـخ  دـنادیم و  هدـش  طـبض 
مالـسلاهیلع داجـس  ماـما  هکنیا  داد . دـهاوخ  يور  هچنآ  تسا و  لاـح  هدـنیآ و  هب  رظاـن  هیرگ ، عوـن  نیا  تسا . عوـن  نیا  زا  يدـنوادخ ،

«، دوش هتخیر  ادـخ  سرت  زا  بش و  یکیرات  رد  هناـصلخم ، هک  تسا  یکـشا  يهرطق  لاـعتم ، دـنوادخ  دزن  هرطق  نیرتبوبحم  : » دـیامرفیم
موصعم ناماما  ياهتاجانم  رد  اههیرگ  رتشیب  تسین . هرمزور  یگدـنز  ییاـیند و  ياـهسرت  هب  طوبرم  دراد و  تاداـقتعا  رد  هشیر  [ 70]

یبرم ملعم و  نادقف  رد  هک  ياهیرگ  دننام  دوشیم : یشان  یهاوخلامک  یبلطتلیضف و  زا  هک  ياهیرگ  .ج ) تسا عون  نیا  زا  مالسلا  مهیلع 
زا مینکیم و  نیـسحت  ار  دـشر  لامک و  نامدوجو ، قمع  رد  ام  هک  تسا  يور  نیا  زا  هیرگ ، نیا  دـهدیم . خر  ماما و ... ربمایپ و  قالخا و 

الثم دراد ؛ دوجو  زین  عون  نیا  زا  ییاههیرگ  يرادازع ، مسارم  رد  یهاگ  تحاران . اهنآ  نادقف  زا  میوشیم و  هدز  قوذ  تالامک ، نآ  ندوب 
کـشا نآ ، ندینـش  اب  ام  دوشیم و  هتفگ  نخـس  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يرادافو  تعاجـش و  يهراـبرد 

هن رگم  ینکیم ، هیرگ  ارچ  دیسرپ : وا  زا  مود  هفیلخ  درکیم ، هیرگ  نمیاما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تافو  زا  سپ  میزیریم .
هاتوک یحو  نامـسآ و  رابخا  زا  ام  تسد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نم  هیرگ  داد : خساپ  نمیاما  تسا ؟ دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ادخلوسر  هکنیا 

، مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع و  یلع  ماما  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  يهیرگ  دـننام  مولظم : رب  هیرگ  د ) [ . 71 . ] تسا هدش 
هیرگ دننام  دندش و  دیهش  هنامولظم  تروص  هب  هک  نید ، همئا  ياهتداهش  رد  ناناملسم ، يرادازع  هیرگ و  دننام  نانآ و  تداهش  زا  شیپ 

ار هیرگ  زا  رگید  یعون  یهاگ  تیب و. لها  بیاصم  رگید  همطاف و  ترـضح  ربکایلع ، ترـضح  و  هیقر ، ترـضح  یناوخهضور  ماـگنه  هب 
 - یسایس مهم  رایسب  هلئسم  کی  اروشاع ، نتشادهگن  هدنز  : دیامرفیم هللاهمحر  ینیمخ  ماما  . دنربیم مان  یـسایس » يهیرگ   » ناونع تحت  زین 
زا عقاو ، رد  ماما  [ 72 [ ؛ تسا یسایس  هلئـسم  کی  تسا ، هداد  مالـسا  هار  رد  ار  زیچ  همه  هک  يدیهـش  يارب  ندرک  يرادازع  تسا . يدابع 

یهدتهج یـسایس ، فادـها  رد  ددرگیم و  رب  روکذـم  عاوـنا  زا  یکی  هب  هکلب  تسین ، لقتـسم  یعوـن  هیرگ ، نیا  یـسانشناور ، هاگدـید 
ییاهدرکراک دـشاب ، هک  هناـگراهچ  عاونا  زا  مادـک  ره  زا  يرادازع ، مسارم  رد  هیرگ  . تسا هیرگ  عاونا  ياـهدربراک  زا  یکی  نیا  دوشیم .

مهم رایسب  هتکن ، نیا  دوشیم . بلق  يالج  ثعاب  دراد و  لابند  هب  ار  یـشمارآ  تسا و  یناجیه  يهیلخت  یعون  تروص ، ره  رد  فلا ) : دراد
يهرابرد درف ، تخانـش  تیاهن ، رد  يواکجنک و  هتـشاذگ ، رثا  [ 73  ] یتخانـش دـعب  رد  یناور ، تاریثأت  اهناجیه و  .ب ) تسا دنمـشزرا  و 

اهتخانـش و نآ  بساـنت  هـب  درف ، [ 74  ] يراـتفر یگداـمآ  اهتخانـش ، فطاوع و  تیوقت  اـب  .ج ) دـنکیم تیوقت  ار  رظن  دروـم  عوـضوم 
هقالع دروم  تاعوضوم  دارفا و  اب  يزاسدـننامه  ثعاـب  .د ) دوشیم تیوقت  عوضوم ، نآ  هب  درف  [ 75  ] شرگن دوشیم و  رتشیب  فـطاوع ،

ترضحنآ اب  دوخ ، ناوت  دحرد  تعاجش ، رد  هاگآدوخان ، دزیریم ، یکشا  سابع ، ترضح  تعاجش  ندینش  رد  هک  یسک  الثم  دوشیم ؛
نـسح اهنآ  زا  دنـشاب و  هتـشاد  ینید و ... یگنهرف ، یـسایس ، ياهيریگتهج  دـناوتیم  اههیرگ  عاونا  يهمه  دـنکیم و.ه ) يزاسدـننامه 

، رظن دروم  عوضوم  هب  درف  تبحم  هقـالع و  و ) (. يرادازع سلاـجم  ناگدـننکهرادا  اـی  درف  دوخ  طـسوت   ) دوـشب هدافتـسا  ءوـس  اـی  هدافتـسا 
يرادازع مسارم  دـنوشیم ؟ هعماج  يداـش  ثعاـب  یلماوع  هچ  تسیچ ؟ يداـش  هعماـج : [ 76  ] يداـش يرادازع و  مسارم  . دـباییم شیازفا 

هس مک  تسد  هک  تسا  دقتعم  وطسرا  تسا . هدش  هئارا  یفلتخم  فیراعت  يداش ، يارب  ؟ دراد هعماج  دارفا و  يداش  اب  ياهطبار  هچ  یبهذم ،
لـصاح درف  يارب  بوخ ، درکلمع  لاـبند  هب  هک  یتلاـح  .ب ) دوشیم لـصاح  تذـل  اـب  هارمه  هک  یتلاـح  فـلا ) : دراد دوـجو  يداـش  عوـن 

عون تسا . يداش  رذگدوز  لزان و  حطـس  لوا ، عون  وطـسرا ، هاگدـید  زا  . دوشیم لصاح  هنارکفتم  یگدـنز  رثا  رب  هک  یتلاح  .ج ) دوشیم
یمرج و  [ 77  ] كالناج دـننام  ینافوسلیف  . تسا يداش  تدـم  زارد  یلاع و  حطـس  موس ، عون  يداش و  تدـم  نایم  طسوتم و  حطـس  مود ،

زا تسین . يداـش  زا  مدرم  هدوت  فیرعت  اـب  قبطنم  فیراـعت ، نیا  . دراد یگتـسب  یگدـنز  تاذـل  دادـعت  هب  يداـش  هک  دـناهتفگ  [ 78 ، ] ماتنب
، ربخ کی  ندینـش  اب  نیگمغ ، رهظزادـعب  دـشاب و  داش  حبـص  زور  کی  تسا  نکمم  درف  کی  رطاخ . طاسبنا  ینعی  يداش  مدرم ، هاگدـید 
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رب [ 81 . ] تسا هدـش  فیرعت  هنوگ  نیمه  زین  [ 80  ] ناجیه و  [ 79  ] شزیگنا اهباتک ، زا  یـضعب  رد  نیگمغ . رگید ، يربخ  اـب  دوش و  داـش 
نخـس یعامتجا  يداـش  زا  اـم  یتقو  . تسا يداـش  نآ  ماـن  دوش ، لـصاح  يرطاـخ  طاـسبنا  مه ، وراد و  فرـصم  اـب  رگا  یتح  ساـسا ، نیا 
تسا نکمم  وراد  فرصم  اب  یتح  هک  یلذتبم  رذگدوز و  يداش  هن  میراد و  رظن  رد  ار  ییوطـسرا  يالعا  حطـس  يداش  نآ  هن  مییوگیم ،

تیاضر و عمج  لـصاح  اـب  تسا  ربارب  يداـش  یعاـمتجا ، یـسانشناور  هاگدـید  زا  هزورما  تسیچ ؟ رظن  دروم  يداـش  سپ  دوش . لـصاح 
عوضوم ای  تیلاعف  اب  مه  يداش  فیرعت ، نیا  ساـسا  رب  . تسا قبطنم  زین  يداـش  زا  مدرم  يهدوت  روصت  اـب  فیرعت ، نیا  [ . 82 . ] تذل حطس 

[83 ، ] اههبرجت زا  یشان  هک  درف ، یناور  تیعضو  اب  مه  میدرک و  نایب  ار  نآ  تذل ، حطـس  يهفلؤم  اب  هک  تسا ، طبترم  لعفلاب  نیرفآتذل 
ریغ يروما  هفلؤم ، ود  ره  میدرک و  نایب  تیاضر  يهفلؤم  اـب  ار  نآ  هک  دراد ، میقتـسم  طاـبترا  تسا ، و ... [ 85  ] اهوزرآ و  [ 84  ] تاراظتنا

حطـس  ) هفلؤم ود  نآ  هب  دیاب  هعماج ، درف و  رد  يداش  حطـس  ندرب  الاب  يارب  هک  دوشیم  هتـسناد  بیترت ، نیدـب  . دنتـسه قلطم  ریغ  تباث و 
هک تسین  هنوگنیا  دـنریذپیمن . یفنم  رثا  يرادازع ، مسارم  زا  هفلؤم ، ود  نیا  مینک و  تیوقت  ار  اـهنآ  و  هدرک ، هجوـت  تیاـضر ) تذـل و 

دوـجو تبثم  یگتـسبمه  رب  يدـهاوش  هکلب  دنـشاب ، هتـشاد  یفنم  یگتـسب  مه  دارفا ، تیاـضر  حطـس  تذـل و  حطـس  اـب  يرادازع ، مسارم 
یناسک دننکیم . تیاضر  ساسحا  دـنربیم و  تذـل  نآ  زا  دـنوریم ، يرادازع  مسارم  هب  دوخ ، باختنا  هقالع و  اب  هک  یناسک  اعطق  . دراد

ياههضیرف لابند  هب  دـیاب  یـسانشناور  هاگدـید  زا  دـنباییم ، نیگمغ  ار  هعماـج  دنتـسه و  هعماـج  رد  ناگدرـسفا  يـالاب  راـمآ  نارگن  هک 
یقالخا یـسایس و  یگنهرف و  یملع و  يهعـسوت  مدع  يداصتقا ، هرـصاحم  یلیمحت ، گنج  ياهدمایپ  دننام  ییاههیـضرف  دنـشاب ، يرگید 

، ناـمگ سدـح و  يور  زا  هک  نیا  هن  تفگ  نخـس  تفرگ و  هجیتـن  درک و  شـالت  یملع  تروص  هب  دـیاب  تسا ، نیگمغ  هعماـج  رگا  و ...
مدرم تاسدقم  هب  هک  هاگنآ  هژیو  هب  درک ، حرطم  تاعوبطم  رد  یسانشناور ، نیوانع  اب  یفرعم و  یملع  یبلطم  ار  ياهدشن  تابثا  هیـضرف 
هیهت يداش  شیازفا  يارب  ياهماـنرب  [ ، 86 ، ] سیدروف لکیام  ییاکیرمآ ، سانـشناور  هلمج ، زا  ناسانـشناور ، زا  ياهدع  . دشاب طبترم  زین 
هئارا هیهت و  يرـصنع  هدراهچ  همانرب  کی  وا  دننک . مادـقا  ندوب  داش  يارب  دوخ  دارفا ، هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  سیدروف ، رظن  هب  دـندرک .

صاصتخا یعاـمتجا  طـباور  هب  ار  يرتشیب  تقو  . 2. دیـشاب رتلاعف  دیراد و  هگن  لوغـشم  ار  دوخ  . 1. دـیآیم ریز  رد  راصتخا  هب  هک  درک 
زا رودقملایتح  . 5. دـینک یهدناـمزاس  يزیرحرط و  شور ، نیرتـهب  هب  ار  یگدـنز  روـما  . 4. دـینک تکرـش  انعم  اب  ياـهراک  رد  . 3. دیهد

نامز رد  . 8. دینارورپب دوخ  رد  ار  هنانیبشوخ  تبثم و  رکفت  . 7. دیروایب نییاپ  ار  ناتیاهوزرآ  تاراظتنا و  حطس  . 6. دیرادرب تسد  ینارگن 
یفنم تاساسحا  . 12. دیشاب ناتدوخ  . 11. دیشاب یعامتجا  ارگنورب و  . 10. دیشاب هتشاد  ملاس  یتیصخش  دینک  یعس  . 9. دینک یگدنز  لاح 

رد . دیهد رارق  تیولوا  تسخن  يهجرد  رد  ار  يداش  . 14. دینک داش  ار  دوخ  کیدزن ، طباور  نتـشاد  اب  . 13. دیربب نوریب  ار  یفنم  لئاسم  و 
هلباقم نآ  اب  فقوتم و  ار  دوخ  نیگمغ  قلخ  ات  تسا  هدرک  کمک  نانآ  هب  همانرب ، نیا  هک  دنتفگ  ناگدـننک  تکرـش  زا  % 89 یسرب ، کی 

شیازفا هک  دندوب  یعدـم  % 36 تسا ، هداد  شیازفا  ار  ناشيداش  حطـس  همانرب ، نیا  هک  دـنداد  ناـشن  % 80 دنزادنا . ریخأت  ار  نآ  ای  دـننک 
مسارم يهطبار  ناوتیم  زین  نآ ، ياههیصوت  کتکت  درکراک  رد  تقد  همانرب و  نیا  هب  هجوت  اب  [ . 87 . ] تسا هدوب  دایز  یلیخ  اهنآ  يداش 

؟ دنتسین رتلاعف  دارفا  دوشیمن ؟ ارجا  اههیصوت  نیا  زا  یهجوت  روخرد  دادعت  يرادازع ، مسارم  رد  ایآ  داد . صیخـشت  ار  يداش  يرادازع و 
هنانیبشوخ رکفت  دنکیمن ؟ لیدـعت  ار  اهوزرآ  تاراظتنا و  حطـس  تسین ؟ ییانعماب  راک  يرادازع  دوشیمن ؟ رتشیب  ناشیعامتجا  طباور 

نامز رد  ار  نانآ  دـهدیم ، دارفا  هب  هک  یعامتجا  یگنهرف و  یـسایس ، ینید ، تاعالطا  اب  ؟ دـهدیمن دـشر  ار  ییارگنورب  دـنکیمن ؟ اـقلا 
طاشن و دـنیرفآیم ، یقیقح  يداش  دارفا ، هعماج و  يارب  عقاو ، رد  يرادازع  تسا و  تبثم  اهشـسرپ  نیا  همه  خـساپ  . دـهدیمن رارق  لاـح 

مزاول زا  اهبیـسآ  نآ  اما  درک ؛ میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  هک  دنکیم  دـیدهت  ار  يرادازع  مسارم  زین  ییاهبیـسآ  هتبلا  دروآیم و ... كرحت 
هکلب تسین ، تاملک  بلاق  رد  طقف  يداش ، روهظ  زورب و  هک  تسا  ینتفگ  . دوش هدودز  دـیاب  هک  یـضراع  يروما  هکلب  تسین ، مسارم  نیا 
میالع زین  [ ، 92  ] ادص [ ، 91  ] نت مشچ و  تاکرح  [ ، 90  ] یندب تیعضو  تسژ ، [ ، 89  ] ياهرهچ زاربا  دننام  [ ، 88  ] یمالک ریغ  ياهراتفر 
الومعم یمالک ، ریغ  ياهراتفر  اما  دراد ؛ دوجو  نابز  قیرط  زا  ییوگفالخ  ناکما  یهاگ  دنتـسه . ندوبن  ای  ندوب  داش  يارب  یبوخ  رایـسب 
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شناتـشگنا اب  دشاب ، شوماخ  شیاهبل  رگا  : » دـنکیم فیـصوت  هنوگنیا  ار  زابگنرین  صخـش  [ 93  ] دیورف دنومگیز  دنتـسین . هنوگنیا 
نونکا میتـسناد . ار  يرادازع  مسارم  فیرعت  یگدرـسفا : يرادازع و  مسارم  [ . 94 .« ] دنهدیم ول  ار  وا  شندب  ياضعا  همه  دـنزیم ، فرح 

هعماج رد  یگدرسفا  شیازفا  ثعاب  يرادازع ، مسارم  هک  نخس  نیا  ایآ  تسا ؟ رارقرب  ود  نیا  نیب  ياهطبار  هچ  تسیچ و  یگدرـسفا  مینیبب 
لالتخا . 2 [ . 95 . ] هدمع یگدرسفا  لالتخا  . 1. دوشیم میسقت  یلک  هتسد  هس  هب  یگدرـسفا  تالالتخا  هن ؟ ای  دراد  یملع  ینزو  تسا ، هدش 

نیرتدیدش هدمع ، یگدرسفا  لالتخا  [ . 97 . ] دناهتفرگن ياج  عون  ود  نآ  رد  هک  يدروم ، یگدرـسفا  ياهلالتخا  . 3 [ . 96 . ] ییوخ هدرسفا 
شهاک .ب ) زور مامت  ابیرقت  ای  رتشیب  رد  یچوپ ، ای  ینیگمغ  ساـسحا  فلا ) : زا دـنترابع  نآ  ياـههناشن  زا  یـضعب  تسا . یگدرـسفا  عون 
ییاذغ میژر  ای  زیهرپ  نودب  ندـب ، نزو  هظحالم  لباق  شهاک  .ج ) زور رتشیب  رد  اهتیلاعف  يهمه  ابیرقت  زا  تذـل  ای  هقالع  هظحالم  لباق 

 - یناور يدـنک  ای  يرارقیب  .ه ) زور يهمه  رد  ابیرقت  یگدزباوخ ، ای  یباوخیب  د ) (. هام کی  ضرع  رد  نزو  هظحالم  لـباق  شیازفا  اـی  )
هاـنگ ساـسحا  اـی  یـشزرایب  ساـسحا  .ز ) زور يهمه  رد  اـبیرقت  يژرنا ، نداد  تسد  زا  اـی  یگتـسخ  .و ) زور يهمه  رد  اـبیرقت  یتـکرح ،

لـالتخا . گرم يهراـبرد  هدــننکدوع  ررکم و  راـکفا  .ط ) هزور هـمه  یمیمــصتیب  اـی  یباـیزکرمت  اـی  يرکف  ییاـناوت  شهاـک  .ح ) طرفم
، ییاهتشارپ ای  ییاهتـشامک  ياههناشن  دروم  دنچ  ای  ود  فلا ) : تسا ریز  یـصیخشت  ياههناشن  ياراد  تسا و  فیفخ  اتبـسن  ییوخهدرـسفا ،

ساسحا يریگمیمصت و  رد  لاکشا  ای  فیعـض  زکرمت  نییاپ ، سفن  تزع  یگتـسخ ، ساسحا  ای  يژرنا  دوبمک  یگدزباوخ ، ای  یباوخیب 
ود هرود  کی  یط  .ج ) دنوش شرازگ  لاس  ود  مک  تسد  تدم  هب  اهزور ، رتشیب  اههناشن  نیا  .ب ) دشاب هتـشاد  دوجو  درف  رد  یگدنامرد 

هتـشادن دوجو  هدـمع  یگدرـسفا  لاس ، ود  نیا  یط  رد  .د ) دـشابن الاب  ياههناشن  زا  یلاخ  هاـم ، ود  زا  شیب  تدـم  هب  زگره  صخـش  هلاـس ،
ان فرـصم  دـننام   ) کیژولویزیف تارثا  زا  یـشان  اههناشن  نیا  .و ) دـشاب هتـشادن  دوجو  ییوخ  يراودا  لالتخا  ياـهكالم  زگره  .ه ) دـشاب

يدراوم هب  طوبرم  موس ، عون  یگدرسفا  . دنوش یلغـش و ... یعامتجا ، درکراک  رد  لالتخا  بجوم  اههناشن  نیا  .ز ) دشابن وراد و )... حیحص 
یشان یشیرپناور  زا  سپ  یگدرسفا ، لالتخا  .ج ) یئزج یگدرـسفا  لالتخا  .ب ) یگدعاق زا  شیپ  لالم  لالتخا  فلا ) : دننام تسا ؛ صاخ 

یگدرـسفا ثعاب  يرادازع  مسارم  : دـنیوگیم هک  یناسک  رظن  دروم  موس ، لوا و  عون  یگدرـسفا ، عون  هس  نیا  نیب  زا  .... ینرفوزیکـسا و زا 
مسارم هن  تسا و  هدمع  یگدرسفا  راچد  ناریا ، يهعماج  هن  تسا . نالطبلا  حضاو  دیدش و  رایسب  لوا ، عون  اریز  تسین ؛ تسا ، هدش  هعماج 

هب طوبرم  هک  اریز  تسین ؛ دارم  مه  موس  عون  دوـش . هعماـج  هدـمع  یگدرـسفا  ثعاـب  دـناوتیم  میتخانـش ، هک  ییاـهیگژیو  اـب  يرادازع ،
ياـههناشن يرادازع ، مـسارم  اـیآ  مینیبـب  نوـنکا  . تـسا رظن  دروـم  ییوخهدرـسفا  سپ  مـیدرب . ماـن  ار  یـضعب  هـک  تـسا  صاـخ  يدراوـم 

لماوع هب  تسا  مزـال  بلطم ، نیا  ندـش  نشور  يارب  دوـشیم ؟ هعماـج  رد  یگدرـسفا  شیازفا  ثعاـب  دـنکیم و  داـجیا  ار  ییوخهدرـسفا 
یثرا [ ، 99 ، ] یتـسیز [ 98 : ] دناهدرمـش رب  ار  مهم  لـماع  هس  ییوخهدرـسفا ، يارب  مینک . هجوـت  یـسانشناور ، هاگدـید  زا  ییوخهدرـسفا ،
لاقتنا [ 102  ] یبصع ياهلقان  نآ ، فلتخم  ياهتمـسق  درکراک  زغم و  تیعـضو  هب  یتسیز ، لماوع  [ 101 . ] یطیحم یناـجیه و  و  [ 100]

. دناهداد صاصتخا  دوخ  هب  زغم  رد  ار  یصاخ  هاگیاج  یگدرسفا ، ياههناشن  زا  يرایسب  دراد . هراشا  و ... [ 104  ] اهسپانیس [ 103 ، ] یبصع
ثعاب [ 107 ، ] نیماـپود و  [ 106  ] نینوتورس [ 105 ، ] نیرفن یپارون  لقان  هس  اـما  تسا ؛ هدـش  هتخانـش  یبصع  لـقان  یـس  زا  شیب  نونک  اـت 

يراـمیب کـی  ار  یگدرـسفا  تسا و  هتفرگ  رارق  هجوـت  دروـم  هک  تـسا  اـهلاس  یثرا ، لـماع  دـنوشیم . یگدرـسفا  ياـههناشن  زا  یـضعب 
زا یضعب  دنتسه . زین  نآ  نژ  ییاسانش  لابند  هب  دننادیم و  یگدرـسفا  يارب  یمهم  لماع  ار  ثراوت  نژ و  هزورما  و  دناهتـسناد . یگداوناخ 

یتسیز لماوع  زا  شیپ  هراومه و  یناجیه ، یطیحم و  لماوع  . تسا هدرک  تیوقت  ار  یگدرـسفا  ندوب  یثرا  یگداوناخ و  يرامآ ، تاعلاطم 
زا یشان  تاساسحا  نهذ و  دنناوتیم  یطیحم  ياهدادیور  هک  دنتسنادیم  نانآ  تسا . هدوب  ناکـشزپ  ناسانـشناور و  هجوت  دروم  یثرا ، و 

نیا هب  دنـشاب . رثؤم  نهذ  رب  دـنناوتیم  همه  اهنارحب ، اهنادـقف و  یگداوناـخ ، تیبرت  نارگید ، اـب  طـباور  دـنهد . رارق  ریثأـت  تحت  ار  نآ 
نارگشهوژپ نونکا  دـش . رتقیقد  جـیردت  هب  هاگدـید ، نیا  اما  دریگب ؛ رارق  یطیحم  لماوع  ریثأت  تحت  تسناوتیم  زین  یگدرـسفا  بیترت ،

هک تـسا  هدوـب  زین  یناوارف  ياـههنومن  . 2. دـنوشیم یگدرـسفا  راچد  دـیدش ، يازسرتسا  ياهدادـیور  زا  سپ  دارفا ، یـضعب  . 1: دندقتعم
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، یطیحم يازسرتسا  ياههبرجت  هک  دنرواب  نیا  رب  نارگشهوژپ  یـضعب  ورنیا ، زا  دـناهدش . یگدرـسفا  راچد  سرتسا ، هنوگچـیه  نودـب 
، دنرادن ار  اههنیمز  نآ  هک  یناسک  دوشیم و  یگدرـسفا  ثعاب  دنراد ، یتثارو  یتسیز و  یگدامآ  هک  یناسک  رد  طقف  میقتـسم و  ریغ  طقف 
زا زا : دـنترابع  دـننکیم ، لاعف  ار  یثرا  یتسیز و  ياههنیمز  هک  ازسرتسا ، لماوع  زا  یـضعب  [ . 108  ] دوشیمن یگدرـسفا  ثعاب  اهسرتسا 

، تشذگ هچنآ  اب  نونکا  . يدـج يداصتقا  لکـشم  قفومان و  جاودزا  قالط ، ناگتـسب ، زا  یکی  گرم  هطبار ، کی  عطق  لغـش ، نداد  تسد 
یثرا و ياههنیمز  هک  تسا  رثوم  یناسک  رد  طقف  یطیحم  لماع  .ب ) تسین یطیحم  لماوع  یگدرـسفا ، لـماع  اـهنت  فلا ) : هک تسا  مولعم 
. مینکیمن ادیپ  يرادازع  یمـسا  مسارم  کسانم و  يارب  ییاج  دـنراد ، دـیدش  ییازسرتسا  هک  یطیحم ، لماوع  نیب  رد  .ج ) دـنراد یتسیز 
اب .د ) درادن ییازسرتسا  رد  یمهـس  چیه  يرادازع ، مسارم  اما  دشاب ؛ لماوع  زا  یکی  دناوتیم  یعقاو  غاد  گوس و  دـنددعتم . لماوع ، نآ 
هک تفگ  ناوتیم  دوشیم ، هتفگ  یبهذـم  ياههورگ  ياهیگژیو  اههورگ و  درکراک  یعاـمتجا و  یـسانشناور  رد  هک  یثحاـبم  هب  هجوت 

موهفم کـی  ینید ، هاگدـید  زا  مه  سفن ، تزع  عوضوم  سفن : تزع  يرادازع و  مسارم  . دراد ییازسرتسا  شقن  ـالماک  يرادازع  مسارم 
هدش ناوارف  هجوت  نآ  هب  یعامتجا ، تیصخش و  ینیلاب ، دشر ، دننام  ییاهشیارگ  رد  یسانشناور ، هاگدید  زا  مه  تسا و  مهم  يروحم و 

یهاگدید ره  زا  ار  يرادازع  مسارم  (. ناراکمه 1983 نوسنیکتا و   ) دوشیم بوسحم  يراـجنههب  ياـههفلؤم  زا  یکی  سفن  تزع  تسا .
مهارف دارفا  رد  ار  رتشیب  سفن  تزع  ياـههنیمز  هکلب  درادـن ، سفن  تزع  اـب  یفنم  يهـطبار  مـینک ، هعلاـطم  هـک  یـسانشناور ) اـی  ینید  )
سفن تزع  ناوتیم  رگید  نایب  هب  دوشیم . هدـیمان  سفن  تزع  نآ ، یلک  شزرا  بسح  رب  شیوخ ، يرادـنپ  دوخ  زا  ام  یباـیزرا  . دروآیم

رتشیب دوخ ، زا  ام  تشادرب  ای  یهاگآ  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  تاعلاطم ، تفرگ . رظن  رد  میتسه ، لئاق  دوخ  يارب  ام  هک  یـشزرا  نازیم  ار 
(1998  ) ناهیش نیلیا  [ 109 . ] دینیبیم ار  ام  نارگید  مینکیم  رکف  هک  مینیبیم  هنوگنآ  ار  دوخ  ام  تسا . ام  یعامتجا  ياههبرجت  زا  یـشان 

مزج ار  دوخ  مزع  هک  ماهدـید  ار  يدارفا  ماهتـشاد ، فلتخم  ناعجارم  اب  نایلاس ، لوط  رد  هک  ییاـهتاقالم  یط  دـیوگیم : [ ، 111 [ ] 110]
هب راثآ ، نآ  زا  یـضعب  دـندرک . دوخ  بیـصن  ار  يددـعتم  تبثم  راـثآ  رذـگهر ، نیا  زا  دـنربب و  ـالاب  ار  دوخ  سفن  تزع  هک  دـندوب  هدرک 

یگدامآ شمارآ و  . 3. میهاوخیم یگدـنز  رد  هچنآ  زا  رتشیب  یهاگآ  . 2. نارگید دوخ و  رتشیب  هچره  شریذـپ  . 1: تسا ریز  بیترت 
ساسحا . 7. نارگید هب  رتهب  هجوت  . 6. رتشیب تیلؤسم  نتشاد  هب  قایتشا  . 5. ندوب داش  ساسحا  ندوب و  تبثم  . 4. سرتسا راهم  يارب  رتشیب 

.11. یگدنزرس ساسحا  رهاظ و  دوبهب  . 10. رتشیب تیقالخ  دوخ و  هب  اکتا  . 9. ندوب لداعتم  ساسحا  . 8. یعامتجا ياهتیعقوم  رد  یتحار 

.13. رتشیب ياهرطخ  هب  ندز  تسد  ییاناوت  دوخ و  اب  ندوب  رتمیالم  . 12. نارگید هب  ندرک  تبحم  تبحم و  تفایرد  يارب  رتشیب  یگدامآ 
هب تالکـشم ، ندرک  لیدبت  . 15. اـهتیلاعف يهمه  رد  دوخ ، هب  نتـشاد  ناـنیمطا  . 14. تداسح نودـب  نارگید ، هب  ییوگکیربت  ییاـناوت 

ياهراک رد  اـهییاسران  هناـقداص  ناـیب  ییاـناوت  . 17. نارگید اـب  تاـساسحا  نتــشاذگ  ناـیم  رد  يارب  رتشیب  لـیامت  . 16. اهییوجهزرابم
.. دراذـگیم یفنم  رثا  زین  درف  یعاـمتجا  راـتفر  رد  سفن  تزع  دوبمک  [ . 112 . ] یگدـنز هب  رتشیب  يدـنمهقالع  هزیگنا و  قایتشا ، . 18. دوخ
ار نییاـپ  سفن  تزع  زا  رثأـتم  یعاـمتجا  ياـهراتفر  زا  یتـسرهف  وا  داد . ماـجنا  سرادـم  رد  ار  يرایـسب  تاـعلاطم  (، 1988 [ ) 113  ] ینرگ
ار نارگید  هاگدید  . 4. دنکیمن دامتعا  اههبیرغ  هب  . 3. تسا رگشاخرپ  شنالاسمه  اب  . 2. دهدیم رازآ  ار  نارتکچوک  . 1: تسا هدرمشرب 

بانتجا يربهر  ياهشقن  زا  . 7. دهدیم زورب  دوخ  زا  یمک  تاعالطا  . 6. تسا هتسباو  رایـسب  تردق  عجارم  تارظن  هب  . 5. دنکیمن كرد 
.11. دوـشیم يوزنم  ریگهراـنک و  رتشیب  . 10. دوشیم باختنا  شنالاسمه  طـسوت  تردـن  هب  . 9. دوـشیم بلطواد  تردـن  هب  . 8. دنکیم

شنالاسمه . 15. تسا شدوخ  هب  شهجوت  . 14. ددنخیم تردن  هب  . 13. دـنکیمن دوجو  زاربا  تسا و  عیطم  . 12. دراد ضقانتم  ياهراتفر 
، يددـعتم نیوانع  اب  عوضوم ، نیا  زا  ینید ، نوتم  رد  [ . 114  ] دوشیم نییعت  نارگید  طسوت  شیاهتیلاعف  . 16. دنکیم یقلت  شزرایب  ار 
تزع و نمؤم ، نید ، هاگدـید  زا  تسا . هدـش  داـی  [ 118  ] یگدازآ و  [ 117  ] یگنادرم [ 116 ، ] سفن تـمارک  [ 115 ، ] سفن تزع  دـننام 

دنمزاین هب  رگا  : » دـیامرفیم نآرق  ـالثم  میرادـب ؛ زیزع  زین  ار  رگید  ناـنمؤم  دـیاب  سفن ، تزع  رب  نوزفا  ینعی  [ 119 [ ؛ دراد یـصاخ  مارتحا 
رب بوخ  یتاملک  رگا  دـیهدن و  هقدـص  الـصا  هنرگو ، دـینکن  هارمه  نتـشاذگ  تنم  ندرک و  تیذا  اب  ار  نآ  دـیدرک ، یلام  کمک  ینمؤم 
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«. دـینکن لطاب  ندرک ، تیذا  نتـشاذگ و  تنم  اب  ار  دوخ  تاقدـص  ! دـیاهدروآ نامیا  هک  یناـسک  يا   » و تسا »... رتهب  دـینک ، يراـج  ناـبز 
زگره يو  ریقحت  تسا و  رتشیب  زین  هبعک  نوچ  یتاسدقم  تمرح  زا  نمؤم ، سفن  تمرح  هک  تسا  هدمآ  زین  يددـعتم  تایاور  رد  [ 120]

. یناسنا سفن  تزع  صخش و  سفن  تزع  دوشیم : هاگن  حطس  ود  رد  ینید ، نوتم  رد  زین  سفن  تزع  يهرابرد  [ . 121 . ] تسین یندوشخب 
ندرمــش مـهم  ندرک و  هجوـت  ینعی  دراد ؛ رظن  یــصخش  دوـخ  هـب  طـقف  دـیآیم ، ناـیم  هـب  نخــس  سفن  تزع  زا  رگا  یــسانشناور  رد 

رد تشاد و  زیزع  زین  ار  یناـسنا  سفن  ینورد ، ياهدادعتـسا  ندرک  اـیحا  رب  نوزفا  دـیاب  نید ، رد  اـما  درف ؛ دوـجو  رد  هتفهن  ياهدادعتـسا 
زا يرایـسب  ساسا  رب  [ 123 . ] درکن زارد  نارگید  شیپ  زاـین  تسد  رودـقملایتح  دـیاب  [ 122 . ] داد شرورپ  ار  نآ  یناوـیح ، سفن  لـباقم 

ردقنآ رما  نیا  [ 124 . ] تسا هدادـن  وا  هب  يریذـپتلذ  هزاجا  یلو  تسا ، هدرک  راذـگاو  يو  دوخ  هب  ار  نمؤم  ياهراک  دـنوادخ  تایاور ،
یهلا بجاو  کی  نداد  ماجنا  يارب  تسین . نارگید  تلذ  تنم و  شریذـپ  يارب  يرذـع  زین  یهلا  تابجاو  نداد  ماـجنا  یتح  هک  تسا  مهم 
دورب جح  هب  وا  هنیزه  اب  هک  دنک  توعد  ار  ینمؤم  یـسک  رگا  دوشیمن . نمؤم  يوربآ  زا  اما  تشاذـگ ؛ هیام  ناج ، یتح  لام و  زا  ناوتیم 

مزال يرورـض و  رایـسب  دوخ ، حیحـص  يانعم  هب  هک  سفن ، اب  هزرابم  یتح  دریذـپب . تسین  مزال  دـشاب ، نیب  رد  يراذـگتنم  زا  ياهبئاش  و 
سفن اب  دناوتیم  رتهب  نارگید ، دزن  دوخ  ریقحت  اب  هک  دنک  نامگ  یسک  تسا  نکمم  دوش . سفن  تزع  نتفرگ  هدیدان  بجوم  دیابن  تسا ،
راتفرگ دناهتـشاد ، ییانـشآ  مالـسا  ینغ  عبانم  اب  رتمک  هک  فوصت ، لها  زا  یخرب  . دـهدیمن هزاجا  ار  نیا  مالـسا  اما  دـنک ؛ هزرابم  شیوخ 

يریذـپتلذ یعون  نیا ، نوچ  دوشب ؛ یهاوخترذـعم  هب  روبجم  نآ ، زا  سپ  هک  دـنک  يراـک  دـیابن  نمؤم  [ 125 . ] دـناهدش ییاطخ  نینچ 
شدوخ دشاب ، رتفیعض  رگا  نوچ  دوش ؛ رفسمه  دنراد ، وا  اب  يرایـسب  يداصتقا  يهلـصاف  هک  یناسک  اب  ترفاسم ، رد  دیابن  [ 126 . ] تسا
میقتـسم يهطبار  تبثم ، یقالخا  راتفر  سفن و  تزع  نیب  [ . 127 . ] دوشیم دوخ  رفـسمه  تیذا  بجوم  دشاب ، رتینغ  رگا  دوشیم و  تیذا 

رب [ 128 . ] تشاد راظتنا  وا  زا  ناوتیم  رتشیب  دوشیم ، یقالخا  ياهاطخ  راتفرگ  رتمک  دـشاب ، هتـشاد  سفن  تزع  هک  یـسک  دراد . دوجو 
[130 . ] مینادـب نـمیا  وا  رـش  زا  ار  دوـخ  دـیابن  و  [ 129  ] تشاد يراـظتنا  وا  زا  دـیابن  درامـشب ، کبـس  ار  دوـخ  سفن  هـک  یـسک ، سکع ،
زا یشان  دزرویم ، قافن  هک  یـسک  [ 131 . ] تسا هدرک  ساـسحا  دوخ  رد  ار  یتلذ  هک  نیا  رگم  دـنکیمن ، ربـکت  نارگید  يارب  سکچـیه 

یقالخا لیاضف  الاب و  سفن  تزع  نیب  یگتسبمه  [ . 133 . ] تسا وا  زجع  تلع  هب  دنکیم ، تبیغ  هک  یسک  و  [ 132  ] تسا شاینورد  تلذ 
. رگنیتسف [ 134 « ] یتخانـش یگنهامه   » هیرظن زا  تسا  تراـبع  نآ  تفرگ و  هجیتن  ناوتیم  زین  یتخانـشناور  ملـسم  نوناـق  کـی  هار  زا  ار 

گنهامهان رگیدکی ، اب  ام  راتفر  تخانش و  ای  رگیدکی  اب  ام  تخانـش  ود  هک  میوش  هجوتم  رگا  هک  تسا  نیا  هیرظن ، نیا  يهدیکچ  [ 135]
رد هک  تسا  راکـشآ  یعیبط و  . میزاس فرط  رب  ار  یگنهاـمهان  نآ  رودـقملایتح ، هک  مینکیم  شـالت  میوشیم و  یتحاراـن  راـچد  تسا ،
هب تسا و  هدوب  نآ  وریپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دوشیم  ینید  جیورت  غیلبت و  نآ ، ياوتحم  رد  الوا ، مالـسلاهیلع  ینیـسح  يرادازع  مسارم 
زا دوشیم ، دای  اـهنآ  زا  يرادازع  مسارم  رد  هک  ناـشیا  ياـهمایپ  نانخـس و  تکرح ، اـیناث ، میربیم . یپ  نید  نیا  رد  سفن  تزع  هاـگیاج 

لثملابرض ناشیا  تکرح  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  [ 136 « ] هلذلا انم  تاهیه   » مایپ نآ . رب  دـیکأت  سفن و  تزع  زا  تسا  رپ  اهتنا ، ات  ادـتبا 
ناشیا يزیتسملظ  ینیسح و  تضهن  اروشاع و  مان  نآ ، هارمه  اروف  دناوخب ، ای  دونشب  ار  نیسح  مان  هک  سک  ره  ایند  رسارس  رد  تسا . هدش 

هدش ماجنا  تاقیقحت  [ 137 ( ] 1967  ) تیمسا رپوک  دنرمـشیم . رب  ار  یلماوع  سفن ، تزع  دشر  يارب  ناسانـشناور  اثلاث ، دوشیم . حرطم 
نازیم . 1: دـنراد سفن  تزع  دـشر  رد  ياهژیو  تیمها  لـماع ، راـهچ  هک  دیـسر  هجیتـن  نیا  هـب  درک و  یناوخزاـب  ار  سفن  تزع  يهراـبرد 

شزرا و زا  درف  هـک  يریــسفت  . 3. دــنلئاق هعماـج  رد  وا  يارب  هـک  یتـیعقوم  درف و  ياـهتیقفوم  . 2. دـنلئاق وا  يارب  نارگید  هـک  یـشریذپ 
راهچ نیا  رد  لمأت  یکدـنا  اب  [ . 138 . ] دروآیمرد ارجا  هب  ار  دوخ  ریـسفت  درف ، هک  ییاهشور  اـی  شور  . 4. دراد هتـشاد و  دوخ  ياهوزرآ 

، يرادازع مسارم  رد  دارفا ، دوشیم . سفن  تزع  دـشر  هجیتن ، رد  لماوع و  نیا  دـشر  ثعاب  يرادازع ، مسارم  هک  میوشیم  هجوتم  لـماع ،
رد هک  ار  سک  ره  مالسلاهیلع  نیسح  مارتحا  هب  ناگدننک ، رازگرب  نارادازع و  مسارم ، نیا  رد  دنریذپیم . ار  رگیدکی  لماک ، یتسرد و  هب 

یناسک دننادیم . مالسلاهیلع  ماما  نامهم  ار  نآ  دنرامشیم و  زیزع  دشاب ) هتشاد  مه  يراکهزب  هب  راهتـشا  رگا  یتح   ) دوش دراو  مسارم  نیا 
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دنراد و تسود  ار  اهيدجسم  اهیتأیه و  مدرم  دنراد . یـصاخ  هاگیاج  یمالـسا ، يهعماج  رد  دنتـسه ، ینیـسح  يرادازع  مسارم  لها  هک 
یلاـم تکراـشم  جاودزا و  دـننام  یگدـنز ، مهم  روما  رد  دوـخ  شنیزگ  ياـهرایعم  زا  یکی  هاـگآدوخان ، هاـگآدوخ و  تروـص  هب  ار  نآ 

، دـنکیم یلمع  ار  اهشزرا  اـهوزرآ و  نآ  درف ، هک  ياهویـش  نینچ  مه  دراد ، دوخ  ياـهوزرآ  اـهشزرا و  زا  درف  هک  يریـسفت  دـننادیم .
. تسا يرادازع  مسارم  زا  یشان  فطاوع  اهتخانش و  میقتسم  ریثأت  تحت 

ینید نوتم  هاگدید  زا  يرادازع  مسارم 

مـسارم ناوـنع  تحت  نوـنکا  هچنآ  اـما  درادـن ؛ دوـجو  دـشاب ، يرادازع  مکح  رگناـیب  میقتـسم ، حیرـص و  روـط  هب  هک  یتاـیآ  نآرق ، رد 
دننکیم رما  ملظ ، هیلع  ندرک  دایرف  هب  هک  یتایآ  فلا ) : دراد دوخ  رـس  يالاب  ار  تایآ  زا  هورگ  دنچ  دییأت  تسد  دوشیم ، ماجنا  يرادازع 

دیکأـت تیب  لـها  تدوم  رب  یتاـیآ  ج ) [ . 140 . ] دـناهداد رارق  دوـخ  فدـه  ار  تیـالو  میکحت  هک  یتاـیآ  ب ) [ . 139 . ] دـنهدیم زوجم  ای 
رد بوقعی  ترضح  يراوگوس  دننام  دناهتـشاد ؛ یهلا  يایلوا  رگید  ای  ایبنا  زا  یـضعب  يراوگوس  رب  تلالد  هک  یتایآ  د ) [ . 141 . ] دناهدرک

قیرط زا  هک  دنتسه  زین  يرایـسب  تایآ  [ . 143 . ] دننکیم دـیکأت  ار  یهلا  رئاعـش  تشادگرزب  هک  یتایآ  ه ) [ . 142 . ] فسوی ترضح  قارف 
اهنآ هب  دنتـسین ، باب  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  اـما  دـناهدش ؛ طـبترم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  اـب  یعون ، هب  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  تاـیاور 
ماما هب  هک  [ 145 ، ] هنئمطم سفن  يهیآ  ای  تسا ، نآ  قیداصم  زا  یکی  مالسلاهیلع  ترضحنآ  هک  [ 144 ، ] هلهابم يهیآ  دننام  میزادرپیمن ؛

ریسفت رد  [ 146 . ] دریگیم نامیپ  يزیرنوخ و ... يهرابرد  شناگدـنب ، زا  دـنوادخ  هک  ياهیآ  اـی  تسا ؛ هدـش  ریـسفت  مالـسلاهیلع  نیـسح 
دندرک و بیذکت  ار  وا  نالوسر  ضقن و  ار  ادخ  دهع  دوهی ، : » دومرف ربمایپ  دش ، لزان  يهیآ  نیا  یتقو  : تسا هدـمآ  يهیآ  نیا  لیذ  ناهرب ،
هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترضح  هللالوسر ! ای  هلب  دنتفگ : تما »؟ نیا  دوهی  زا  نانآ  هباشم  هب  مهدب  ربخ  امش  هب  ایآ  دنتـشک . ار  یهلا  يایلوا 
، دننکیم ضوع  ارم  تنـس  تعیرـش و  دنـشکیم ، ارم  هیرذ  لضافا  دـننادیم ، نم  تلم  لها  زا  ار  دوخ  هک  نم ، تما  زا  یموق  : » دومرف هلآ 
رب تلالد  هک  میراد  زین  يرایسب  تایاور  [ . 147 «. ] دنتشک ار  ییحی  ایرکز و  دوهی ، هک  هنوگنامه  دنشکیم ، ار  نیـسح  نسح و  منادنزرف 

دنراد و يراز  نویـش و  ییارـسهحون و  هب  زاین  اهتبیـصم ، رد  ناوناب  : دیامرفیم مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـننکیم . يرادازع  هیرگ و  زاوج 
ناگدننکهیرگ : دیامرفیم رگید  ياج  رد  ترـضحنآ  [ . 148 ... ] دنیوگب هدوهیب  لطاب و  نانخـس  دیابن  اما  دوش ؛ يراج  ناشیاهکشا  دـیاب 

بوقعی تشهب ، زا  جارخا  اطخ و  تلع  هب  مدآ  يهیرگ  نیـسحلا . نب  یلع  دمحم و  تنب  همطاف ، فسوی و  بوقعی و  مدآ و  دندوب : رفن  جنپ 
هیرگ شردـپ  تداهـش  يارب  زین  مالــسلاهیلع  داجــس  ماـما  شردـپ و  يارب  ارهز  ترــضح  ردـپ و  يرود  رد  فـسوی  فـسوی و  قارف  رد 
نیا زا  یتایاور  [ 150 . ] دنک رازگرب  يرادازع  سلاجم  شیارب  هک  دنکیم  شرافس  شدنزرف  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  [ . 149 . ] دندرکیم

يرادازع اب  تنس ، لها  تایاور  زا  یضعب  هتبلا  [ . 151 . ] تسا هدوب  سابعینب  هیماینب و  متس  اب  هزرابم  ناشفادها ، نیرتمهم  دنرایسب و  عون ،
دنتـسه و عمج  لباق  تایاور ، نیا  هک  تسا  نیا  خساپ  تسا . هدش  هداد  اهنآ  خـساپ  زین  تنـس  لها  دوخ  تایاور  زا  اما  دـناهدرک ؛ تفلاخم 

هدـمآ دوشیم ، هداد  ماجنا  اهيرادازع  رد  هک  تسرداـن ، ياـهراک  زا  یـضعب  یفن  يارب  فلاـخم ، تاـیاور  هک  تسا  نیا  اـهنآ  عمج  هجو 
رد [ . 152 . ] دنراد يرادازع  لصا  هب  رظن  دنتسه ، قفاوم  هک  اهنآ  اما  نتفگ ؛ لطاب  نخـس  ندیرد و  نابیرگ  ندرک ، دایرف  داد و  دننام  تسا ؛
رد دنداد . دیهش  داتفه  دحا ، گنج  رد  ناناملسم  . تسا هدوب  هقباس  ياراد  يرادازع ، زین  ناناملسم  يهریس  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  هریس 

دـش و کشا  زا  رپ  هنحـص ، نیا  ندـید  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامـشچ  درکیم . هیرگ  دوخ  دیهـش  ناگتـسب  يارب  سک  ره  هنیدـم ،
. درک هیرگ  رایـسب  هزمح  گوس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیوگیم : دوعـسمنبا  [ 153 «. ] درادن هدـننکهیرگ  هزمح  میومع ، : » دومرف

نب رفعج  رسمه  ءامسا ، [ 154 . ] درمـش رب  ار  هزمح  بوخ  تافـص  درک و  هیرگ  دنلب  يادـص  اب  داتـسیا و  داهن و  هلبق  هب  ور  ار  هزمح  هزانج 
هیلع هللا  یلص  ادخلوسر  رب  دیسر . تداهش  هب  هتوم  گنج  رد  رفعج  دیوگیم : دوب ، مالـساردص  راکادف  نامیااب و  نانز  زا  هک  بلاطیبا ،

دیـشک و شوغآ  رد  ار  نانآ  مدروآ . ترـضح  نآ  شیپ  ار  نانآ  دنیاجک .»؟ رفعج  نادـنزرف  ءامـسا ! يا  : » دومرف ناشیا  مدـش ، دراو  هلآ  و 
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يرامیب رخآ و  تدایع  رد  هلمج ، زا  شنارای ، گوس  رد  اهراب  اهراب و  ربمایپ  [ . 155 «. ] دیسر تداهش  هب  زورما  رفعج  : » تفگ درک و  هیرگ 
زا بلق  هک  نیا  نایب  اب   ) میهاربا شدـنزرف ، گوس  رد  هنیدـم ، رد  دوخ ، رتخد  رازم  رانک  رد  جرزخ ، هلیبق  سیئر  هدابع ، نب  دعـس  راـضتحا 

، ناشردام رازم  رانک  رد  هنیدم ، رد  نوعظم ، نب  نامثع  گوس  رد  میوگیمن ،) قح  ياضر  فالخ  رب  ینخـس  اما  دزوسیم ؛ هودـنا  تدـش 
ماما مالـسلاهیلع و  یلع  ماما  تداهـش  يروآدای  ماگنه  هب  توبن ،) هب  ترـضح  نآ  ندش  ثوعبم  زارد و  نایلاس  تشذـگ  زا  سپ   ) ءاوبا رد 

، هملـسما نینموملاما  ياـهلزنم  دـننام  فلتخم ، ياـهناکم  رد  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  تدـالو  ماـگنه  رد  یتـح  مالـسلاهیلع ، نیـسح 
ریغ دندرکیم . يرادازع  هباحـص  زین ، ربمایپ  زا  سپ  دـندرک . هیرگ  مالـسلاهیلع ، یلع  ماما  هناخ  رد  هشیاع و  نینموملاما  بنیز ، نینموملاما 
هیرگ ربماـیپ  گوس  رد  زین  مود  لوا و  هفیلخ  نمیاما ، سیق ، لـالب ، دـننام  يرگید ، ناـسک  مالـسلامهیلع  ءارهز  ترـضح  رمتـسم  هیرگ  زا 
نیسح ماما  تداهش  زا  ایؤر ، رد  هملسما ، دندرک . هیرگ  يرادازع و  نیسح ، ماما  نسح و  ماما  تداهـش  رد  مشاهینب  نانز  [ . 156 . ] دندرک
هللادـبع نب  رباـج  درک . توـعد  نیـسح  ماـما  يارب  يرادازع  هب  زین  ار  یمـشاه  ناـنز  تخادرپ . يرادازع  هب  يرادـیب ، زا  سپ  دـش و  ربخاـب 

سنا درک ، ناوارف  هیرگ  تفر و  نیـسح  ماما  رازم  يوس  هب  نیگهودنا ، هنهرباپ و  زیمت ، سابل  ندیـشوپ  تارف و  رد  لسغ  زا  سپ  يراصنا ،
مـسق درک و  هیرگ  نیـسح  ماما  يازع  رد  یفقث  راتخم  دـندرک . هیرگ  نیـسح  ماما  گوس  رد  ربمایپ ، ناراـی  زا  مقرا ، نب  دـیز  کـلام و  نب 

ماما رازم  رب  دندش و  عمج  ماقتنا  يارب  یعازخ ، درص  نب  نامیلـس  يربهر  هب  نیـسحلا ،» تاراثل  ای   » راعـش اب  نیباوت  دریگب . ماقتنا  هک  دروخ 
، برع ناگدنیارـس  ارعـش و  . دندرک يرادازع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هنیدم ، ماش و  هفوک و  مدرم  دـندرک . هلان  هیرگ و  هتفر ، نیـسح 
، دش رکذ  ناناملسم  نیموصعم و  يهریس  زا  هک  يدراوم  زا  یـضعب  هک  تسا  ینتفگ  . دناهدورـس ترـضح  نآ  گوس  رد  ار  یناوارف  راعـشا 

گوس رد  هک  تسا  هدوب  مه  يددـعتم  دراوـم  اـما  تسا ؛ هدوـب  یعقاو  یگدـیدغاد  گوـس و  هکلب  تسا ، هدوـبن  يرادازع  مسارم  هب  رظاـن 
، مالسلاهیلع نیـسح  ماما  سپ  همئا  يهمه  تسا . هدشیم  ماجنا  یـسایس  یغیلبت و  فده  اب  هدوب ، يرادازع  مسارم  هکلب  تسا ، هدوبن  یعقاو 
دندشیم و عمج  دارفا  درکیم و  اپ  رب  سلجم  قداص  ماما  هژیو  هب  دناهتشاد ، هگن  هزات  ار  تبیـصم  دناهدرک و  يرادازع  ترـضح  نآ  يارب 
ات اما  دندرکیم ؛ اپ  رب  ار  نیسح  ماما  يرادازع  نایعیش  زین  مالسلامهیلع  همئا  نامز  زا  سپ  [ . 157 . ] دندرکیم هیرگ  دشیم و  تبیصم  رکذ 
نآ زا  دوب و  ناهنپ  زین  هجحیذ ) مهدجه   ) ریدـغ دـیع  زور  رد  رورـس ، نشج و  هک  هنوگنامه  دوب ، ناهنپ  تروص  هب  مراهچ ، نرق  زا  شیپ 

تشاد و یساسا  شقن  هعیش ، رئاعش  نتخاس  راکشآ  رد  هک  دوب  هیوبلآ  ردتقم  گرزب و  نیطالس  زا  یملید ، هلودلا  زعم  دش . راکـشآ  سپ 
یقلت و مهم  اروشاع ، مسارم  مجنپ ، نرق  طـساوا  اـت  نیب 352  ياهلاس  رد  درکیم . قیوشت  نیـسح  ماـما  يارب  يرادازع  هب  ار  دادـغب  مدرم 

رصم رد  اروشاع  مسارم  دنداهن و  انب  ار  هرهاق  رهش  دندروآ و  رد  فرصت  هب  ار  رـصم  هیلیعامـسا ، هیمطاف و  اهلاس ، نیمه  رد  دشیم . ارجا 
، ناریا رد  درک . خوسر  یبرع  ياهروشک  یخرب  ناریا و  اقیرفآ ، لامش  یمالـسا ، ياهروشک  رگید  هب  يرادازع ، مسارم  دشیم . رازگرب  زین 

ریغ نایعیش و  ریغ  زا  يرایسب  یتح  هکلب  نایعیش ، اهنت  هن  زین  نونکا  . تفای رتشیب  شرتسگ  اهدعب  یلو  دوب ؛ جیار  هیزعت  مود ، لوا و  نرق  زا 
یمالسا يروهمج  تکرب  هب  هزورما  دنلئاق . مارتحانآ  يارب  دنـسانشیم و  یبوخ  هب  ار  ینیـسح  ياردازع  مسارم  نیـسح و  ماما  ناناملـسم ،

ياههتـسد نداد  لیکـشت  ینزهنیـس ، یحادـم ، یناوـخهضور ، ینارنخـس ،  ) ناریا رد  موـسرم  ياهویـش  ناـمه  هـب  ياردازع ، مـسارم  ناریا ،
رثا روضح و  رگید ، ياهتلم  . تسا هتفای  جاور  زین  ینپاژ  و  ینیچ ، یناملآ ، یـسیلگنا ، دننام  يرگید ، فلتخم  ياهنابز  هب  يرادازع و )...

نیـسح و ماما  شقن  دـشاب ، هدرک  یلمأت  كدـنا  سک  ره  دـناهدید . ار  نایعیـش  یـسایس  یعاـمتجا و  ياههدـیدپ  رد  مسارم ، نیا  يراذـگ 
ياهتضهن دنه ، دیقف  ربهر  يدناگ ، تسین . نایعیش  راصحنا  رد  نیـسح  ماما  دسانـشیم . یبوخ  هب  سدقم ، عافد  رد  ار  ینیـسح  يرادازع 

كرد ار  يرادازع  مسارم  یبوخ  هب  دنناوتیم  یناسک  . دناهتفرگ هرهب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  نیطـسلف و ... نانبل ، نیوگزره ، ینـسوب و 
يارب دنشاب  هدرک  ینورد  هبرجت  ار  نآ  یفطاع  راثآ  تکرش ، نآ  رد  ایناث ، دنـشاب و  هتـشاد  نآ  يهرابرد  مزال  ياهتخانـش  الوا ، هک  دننک 

. تسا یفاکان  اما  مزال  یلقع ، یلیصحت  یلوصح و  ملع  هدیدپ ، نیا  تخانش 

يرادازع مسارم  یسانشبیسآ 
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، ینید ياملع  زا  یضعب  ياهدایرف  دوش . تظفاحم  نآ  زا  اهبنارگ  رهوگ  کی  دننامه  دیاب  دراد ، تیمها  هزادنا  نیا  يرادازع ، مسارم  رگا 
يارب تسا . رما  نیمه  هب  رظان  تسا ، هدـمآ  درگ  اروشاع  ياهفیرحت  ینیـسح و  یـسامح  باـتک  دـلج  هس  رد  هک  يرهطم ، دیهـش  دـننام 

اب طقف  رصتخم ، نیا  رد  اما  دوش ؛ ماجنا  یشهوژپ ، فلتخم  ياههویش  اب  لصفم ، لقتسم و  یتاعلاطم  تسا  مزال  مسارم ، نیا  یـسانشبیسآ 
رد اهبیـسآ ، نیا  هک  میهاوخیم  لاعتم  دـنوادخ  زا  مینکیم و  نایب  ار  یـسانشبیسآ  تاکن  زا  یـضعب  مسارم ، نیا  هب  يرظن  هاـگن  کـی 

داجیا یبهذـم  ياهتأیه  اهورگ و  نیب  یهاگ  هک  يدـیدش  ياهتباقر  فلا ) : دـسرب لقادـح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  مسارم 
زا یـضعب  نتفای  تلاصا  .ج ) مدرم یمومع  گـنهرف  زا  یتسرداـن  روما  تاـفارخ و  اـب  يرادازع ، مسارم  ندـش  هارمه  ب ) [ . 158 . ] دوشیم

رازآ و ندروآ  مـهارف  .د ) دـیدزاب دـید و  دـننام  دوـش ؛ لـصاح  تـسا  نـکمم  یعاـمتجا ، هورگ  ره  قـیرط  زا  هـک  یعرف ، یبناـج و  دـیاوف 
.ه) دـنک رجزنم  ار  يدارفا  تسا  نکمم  دوـش ، رارکت  رگا  هک  اـهنابایخ ، ندـش  هتـسب  وگدـنلب و  يادـص  دـننام  نارگید ، يارب  ییاـهتیذا 
هک تسا  ینتفگ  هتبلا  . ) دشاب عرش  فالخ  تسا  نکمم  یهاگ  تسین و  ینیسح  يرادازع  نأش  رد  هک  ییاهیقیـسوم  راعـشا و  زا  هدافتـسا 

ناکدوک و رد  هژیو  هب  یقیسوم ، هب  زاین  ياضرا  رد  ییازسهب  مهس  دراد ، جاور  ام  يهعماج  رد  هک  اهيدولوم ، يرادازع و  نیگنهآ  مسارم 
تخانش دعب  زا  تلفغ  یفطاع و  دعب  ندرک  هبلغ  و ) (. درادیم زاب  لذتبم  ياهیقیسوم  هب  ندش  بذج  زا  ار  نانآ  اسب  هچ  دراد و  ناناوجون 

[159  ] يدارم دیرم و  ياههطبار  داجیا  .ز ) دشاب رگبیرخت  دناوتیم  تدمزارد  رد  تسا و  يدج  رایسب  بیسآ  نیا  مسارم . نیا  رد  ینید ،
ندوب يرارکت  .ط ) دـننک دوخ  هب  توعد  نید ، هب  توعد  ياـج  هب  راکـشآان ، هفاـفل و  رد  يدارفا  تسا  نکمم  یهاـگ  یلوـمعم . دارفا  نیب 

ریثأت اما  تسین ، دنتسم  هک  یبلاطم  هضور و  زا  ندرک  هدافتسا  ای  نتخاس  ي ) [ . 160 . ] راعشا اهینارنخس و  دننام  يراج ، ياههویش  اوتحم و 
هب ندناسر  بیسآ  ل ) [ . 161 . ] لذتبم ياهگنهآ  يارجا  روپیـش و  نتخاون  دننام  اهراتفر ، یـضعب  نداد  ماجنا  .ك ) دنکیم داجیا  یفطاع 

ندناوخ ن ) [ . 163 . ] داوـسمک دارفا  راـیتخا  رد  يرادازع  سلاـجم  نـتفرگ  رارق  م ) [ . 162 . ] درادـن ینید  يانبم  هک  ینزهمق ، دـننام  ندـب ،
[ . 164 . ] تسا ینید  تاداقتعا  فالخ  هک  زیمآولغ ، راعشا  زا  یضعب 

یقرواپ

.Psychological Analysis [ 1]
.Religious Ceremonies [ 2]

.Description [ 3]
.Explanation [ . 4]

.Prediction [ 5]
.Modification [ 6]

.Cognitive [ 7]
.Affective [ 8]

. ] Behavioral [ 9]
.Mourning [ 10]

.Mourning Ceremonies [ 11]
.Social Psychologist [ 12]

.Social Group [ 13]
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.Grief [ 14]
.Depression [ 15]
.Happiness [ 16]

.Self - esteem [ 17]
.Beravement [ 18]

. یگدیدغاد ینامردناور  يورسخ ، هرهز  [ 19]
.Bernel [ 20]

.Lindman [ 21]

.Te weep [ 22]
.Anxiety [ 23]

.Agitation [ 24]
.Aleeplessness [ 25]

.Loos Of Appetitc [ 26]
.Ros [ 27]

.Physical [ 28]
.Psychological [ 29]
.Socialogoical [ 30]

.Accepting The Reality Of Loss [ 31]
.Affliction Of Loss [ 32]

.Boulby [ 33]
«. ازع  » يهژاو دیمع ، گنهرف  [ 34]

ص 504. رینملاحابصم ، [ 35]
.Baron [ 36]
.Byrne [ 37]

.Psychological Function [ 38]
.Belonging [ 39]

.Security [ 40]
.Social Identity [ 41]

.Social Facilitation [ 42]
.Self Confidence [ 43]

.Socialization [ 44]
.Group Norms [ 45]

.Attitude Change [ 46]
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.Communication Network [ 47]
.Chain Network [ 48]

.Circular Network [ 49]
.Wheel Network [ 50]

.Baron & Byrne , Social Psychology [ 51]
وا افرطتسم  املع  وا  هللا ، یف  ادافتسم  اخا  نامثا ، يدحا  باصا  دجسملا  یلا  فلتخا  نم  : » لوقی ناک  هنا  مالسلاهیلع ، نینمؤملاریما  نع  [ 52]

ج راونالاراحب ، «. ) ءابح وا  ۀیـشخ  ابنذ  كرتی  وا  يده ، یلع  هلدت  ۀملک  عمـسی  وا  يدرلا  نع  هدرت  ۀملک  وا  ةرظتنم ، ۀمحر  وا  ۀـمکحم  ۀـیآ 
(. تیاور 4 باب 8 ، ص 351 ، ، 83

.Psychological [ 53]
.Social Function [ 54]

.Abnormal [ 55]
.Therapeutic [ 56]

(. يهیآ 156 ( 2  ) هرقب ...( ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  اولاق  ۀبیصم  مهتباصأ  اذا  نیذلا  [ ) 57]
.Psychologic [ 58]

.Psychological [ 59]
.External Stinulus [ 60]
.Internal Stinulus [ 61]

.263 ص 272 -  ج 2 ، يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  يرفعج ، یقت ، دمحم  ر.ك : [ 62]
ص 20. يرادازع ، تاهبش  هب  خساپ  یبجر ، نیسح  ر.ك : [ 63]

.General System Theory [ 64]
.Maintenance Ecology [ 65]

.Psychotherapist [ 66]
.Catharsis [ 67]

.Repressed [ 68]
.Transcendental Ecology [ 69]

. ءاکبلا لضف  باب  ص 329 ، ج 90 ، راونالاراحب ، [ 70]
ص 266. ج 7 ، هوبنلا ، لیالد  [ 71]

ص 154. ج 13 ، رون ، يهفیحص  [ 72]
.Cognetive [ 73]

.Behavioral [ 74]
.Attitude [ 75]

.Happiness [ 76]
.John Locke [ 77]
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.Jeremy Bentham [ 78]
.Motivation [ 79]

.Emotion [ 80]
ص 167. ناجیه ، شزیگنا و  یجرف ، هللاحیبذ  [ 81]

ص 16-19. تخبزوریف ، دادرهم  يهمجرت  يداش ، یسانشاور  لکیام ، کنزیآ ، [ 82]
.Experiences [ 83]

.Expectations [ 84]
.Wishes [ 85]

.Miclel Fordice [ 86]
ص 187-189. نامه ، [ 87]

.Nonverbal [ 88]
.Facial Assertion [ 89]

.Posturing [ 90]
.Eye - Movements [ 91]

.Sonoity [ 92]
.Freud [ 93]

.Baron & Byrne , Social Psychology [ 94]
.Major Depression [ 95]

.Dysthymia [ 96]
ص 564-602. ( DSMIV  ) یناور ياهلالتخا  يرامآ  یصیخشت و  يامنهار  زا  يرگنزاب  نیمراهچ  اکیرمآ ، یسانشناور  نمجنا  [ 97]

.67 ص 88 -  یجنگ ، يدهم  همجرت  اکیرمآ ، یکشزپ  نمجنا  [ 98]
. ] Biological [ 99]

.Heritable [ 100]
.Emotional [ 101]

.Neurotrasmitter [ 102]
.Trasmission [ 103]

.Synapse [ 104]
.Norepinephrine [ 105]

.Serotonine [ 106]
.Dopamine [ 107]

.88 ص 96 -  نامه ، [ 108]
.Atkinson R.L [ 109]

ص 10. یجنگ ، يدهم  همجرت  سفن ، تزع  ناهیش ، نیلیا  [ 110]
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.Sheehen.Elan [ 111]
نامه ص 20. [ 112]

.Gurney [ 113]
ص 61. هژیو ، ياهزاین  اب  دارفا  رد  سفن  تزع  تاداسلاردص ، لالج  دیس  [ 114]

(. يهیآ 29 ( 48  ) حتف ...( ) رافکلا مهب  ظیغیل  عارزلا  بجعی  هقوس  یلع  يوتساف  ظلغتساف  هرزآف  ءاطش  جرخأ  عرزک  [ ) 115]
(. يهیآ 12 ( 49  ) تارجح ( ) مکاقتأ هللا  دنع  مکمارکأ  نا  [ ) 116]

(. يهیآ 13 ( 18  ) فهک ( ) يده مهاندز  مهبرب و  اونمآ  ۀیتف  مهنا  [ ) 117]
(. يهیآ 39 ( 33  ) بازحا ( ) هللا الا  ادحأ  نوشخی  هنوشخی و ال  هللا و  تالاسر  نوغلبی  نیذلا  [ ) 118]

(. يهیآ 8 ( 63  ) نوقفانم ( ) نینمؤملل هلوسرل و  ةزعلا و  هللاو  [ )... 119]
يهیآ 264- ( 2  ) هرقب ( ) يذألا نملاب و  مکتاقدص  اوطبت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  يذأ .. اهعبتی  ۀـقدص  نم  ریخ  ةرفغم  فورعم و  لوق  [ ) 120]

(. 262
ص 16. ج 68 ، ص 71 ؛ ج 67 ، راونالاراحب ، [ 121]

(. يهمان 31 هغالبلاجهن ، ...« ) بئاغرلا یلا  کتقاس  نا  ۀیند و  لک  نع  کسفن  مرکأ  [ » 122]
(. يهیآ 273 ( 2  ) هرقب ( ) ففعتلا نم  ءاینغأ  لهاجلا  مهبسحی  [ ) 123]

(. رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باتک  ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  « ) سفنلا ینغ  ینغلا  ریخ  : » مالسلاهیلع نیسحلا  نع  [ 124]
. مالسا رد  تیبرت  میلعت و  يهفسلف  قالخا و  يهفسلف  يرهطم ، یضترم  ر.ك : رتشیب ، هعلاطم  يارب  [ 125]

باب 13. ص 425 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 126]
10 و 20. ، 11 ، 18 ح 19 ، ص 269 ، ج 76 ، راونالاراحب ، [ 127]

(. هرامش 449 راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، « ) هتوهش هیلع  تناه  هسفن ، هیلع  تمرک  نم  [ » 128]
(. ص 394 ج 1 ، ررد ، ررغ و  حرش   ) هریخ جرتالف  هسفن ، هیلع  تناه  نم  [ 129]

(. ص 512 ياهرمک ، يهمجرت  لوقعلا ، فحت  « ) هرش نم  نمأتالف  هسفن ، هیلع  تناه  نم  [ 130]
ص 225. ج 73 ، راونالاراحب ، [ 131]

(. ص 181 ج 6 ، يدمآ ، ررد  ررغ و  حرش  يراسناوخ ، لامج  « ) هسفن لذ  نم  ءرملا  قافن  [ 132]
(. هرامش 453 راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، « ) زجاعلا دهج  ۀبیغلا  [ » 133]

.Cognitive Dissonance [ 134]
.Festinger [ 135]

...«. ترهط تباط و  روجح  انل  هللا  یبای  ۀلذلا ، انم  تاهیه  و  هلذلا ، ۀلسلا و  نیب  نیتنثا ، نیب  زکر  دق  یعدلا  نبا  یعدلا  نا  الأ  [ » 136]
.Cooper smith [ 137]

ص 15. هژیو ، ياهزاین  اب  دارفا  رد  سفن  تزع  [ 138]
يهیآ ( 11  ) دوه يهیآ 227 ؛ ( 26  ) ءارعـش زین  و  يهیآ 148 ) ( 4  ) ءاسن ( ) ملظ نم  ـالا  لوقلا  نم  ءؤسلاـب  رهجلا  هللا  بحی  ـال   ) لـثم [ 139]

يهیآ 39. ( 22  ) جح 113 ؛
يهیآ 254. ( 2  ) هرقب يهیآ 59 ؛ ( 4  ) ءاسن زین  و  يهیآ 55 ) ( 5  ) هدئام ...( ) نیذلاو هلوسر  هللا و  مکیلو  امنا  : ) لثم [ 140]

(. يهیآ 23 ( 42  ) يروش ...( ) یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجأ  هیلع  مکلأسأ  لق ال  [ ) 141]
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(. يهیآ 84-85 ( 12  ) فسوی ( ) میظک وهف  نزحلا  نم  هانیع  تضیبا  فسوی و  یلع  یفسأ  ای  لاق  و   ) لثم [ 142]
(. يهیآ 32 ( 22  ) جح ( ) بولقلا يوقت  نم  اهناف  هللا  رئاعش  مظعی  نم  و   ) لثم [ 143]

(. يهیآ 61 ( 3  ) نارمعلآ ( ) مکسفنأ انسفنأ و  مکءاسن و  مکءانبأ و  انءانبأ و  عدن  اولاعت  لقف  [ ) 144]
(. يهیآ 27-30 ( 89  ) رجف ( ) یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  ۀیضرم -  ۀیضار  کبر  یلا  یعجرا  ۀنئمطملا -  سفنلا  اهتیأ  ای  [ ) 145]

(. يهیآ 84 ( 2  ) هرقب مکراید )... نم  مکسفنأ  نوجرخت  مکءامد و ال  نوکفست  مکقاثیم ال  انذخأ  ذا  و  [ ) 146]
. میرکلا نآرقلا  لالخ  نم  مالسلاهیلع ، نیسحلا  ر.ك : تایآ ، هنوگنیا  يهرابرد  رتشیب  يهعلاطم  يارب  [ 147]

زاوج باب  ص 90 ، ج 12 ، هعیـشلا ، لئاسو  ..« ) ارجه لوتق  نا  یغبنی  ـال  اـهتعمد و  لـیتل  حونلا  یلا  متاـملا  یف  ةأرملا  جاـتحت  اـمنا  [ » 148]
(. لطابلاب قحلا ال  همئانلا  بسکلا 

ص 922. ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 149]
. مالسلاهیلع نیسحلا  ۀبیصم  یلع  ءاکبلا  باوث  باب  ص 289 ، ج 44 ، راونالاراحب ، [ 150]

ص 87. يرادازع ، تاهبش  هب  خساپ  یبجر ، نیسح ، [ 151]
ص 90-101. نامه ، [ 152]

ص 206. ج 2 ، هیبلحلا ، ةریس  [ 153]
ص 60. نامه ، [ 154]

ص 282. ج 8 ، تاقبط ، دعسنبا ، [ 155]
ص 50-61. يرادازع ، تاهبش  هب  خساپ  [ 156]

ص 111-120. نامه ، [ 157]
. رگید تایآ  و  يهیآ 2 ) ( 5) هدئام ( ) يوقتلا ربلا و  یلع  اونواعت  : ) دننام یتایآ  اب  ضراعت  رد  [ 158]

يهیآ 108. ( 12  ) فسوی دننام : رگید  یتایآ  و  يهیآ 31 ) ( 3  ) نارمعلآ ( ) هللا مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نا  لق  [ ) 159]
(. يهیآ 102 ( 21  ) ءایبنا ( ) نودلاخ مهسفنأ  تهتشا  امیف  مه  اهسیسح و  نوعمسی  ال  [ ) 160]

(. يهیآ 30 ( 22  ) جح ( ) روزلا لوق  اوبنتجا  و  [ ) 161]
(. يهیآ 7 ( 59  ) رشح ( ) اوهتناف هنع  مک  اهن  ام  و  [ ) 162]

(. يهیآ 7 ( 21  ) ءایبنا ( ) نوملعت متنک ال  نا  رکذلا  لهأ  اولأساف  [ ) 163]
(. يهیآ 30 ( 22  ) جح ( ) روزلا لوق  اوبنتجا  و  [ ) 164]

ینیسح ياهيرادازع  هب  یهاگن  . 10

باتک تاصخشم 

ینیسح ياهيرادازع  هب  یهاگن 
يزایا یلع  دمحم  دیس 

همدقم

و يرادازع »  » و يراوـگوس »  » ماـن ریز  اروشاـع  تـضهن  مالــسلا و  هـیلعیلع  نـب  نیــسح  ماـن  هـب  يدوبداـی  سلاــجم  هـک  مـینادیم  هـمه 
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زا یکی  گرزب و  رهاـظم  زا  یکی  سلاـجم  نـیا  و  ددرگیم ، هدــیدرگ و  رازگرب  ـالبرک  هثداـح  زا  سپ  خــیرات  لوـط  رد  ییارــسهیثرم » »
يرادیب و رد  تاعامتجا  سلاجم و  نیا  و  تسا . هدوب  مالـسلا  مهیلعتمـصع  تیب  لها  هب  نادنمهقالع  يونعم  یبهذم و  تایح  ياهلبمس 

هثداح اریز  تسا . هدرک  افیا  ار  یگرزب  یتایح و  شقن  هتـشاد و  ییازـسب  ریثأـت  نید  قیاـقح  هب  هجوت  یمالـسا و  گـنهرف  رـشن  یهاـگآ و 
ياهنوگ هب  تسا ، هدـش  نیجع  ام  مدرم  تشوگ  تسوپ و  اب  هتـشاذگ و  رثا  ام  تلم  دوجو  قامعا  رد  هک  تسا  ياهنادواج  هساـمح  ـالبرک 

فرـص مدرم  تقو  زا  اهتعاس  دـننکیم ، رازگرب  سلاجم  دـننکیم ، رارکت  دنونـشیم ، ار  نآ  اـهراب  اـهراب و  یگدـنز  لوط  رد  مدرم  هک 
نانآ دنراذگب و  تقو  لاس  رد  ییاهزور  يرما  نینچ  ییاپرب  يارب  دنراد  تسود  دوشیم و  نآ  تایـصوصخ  رکذ  اب  هثداح  نامه  ندـینش 

و دـیآیم ، زوس  هب  اهلد  دـتفایم ، شپت  هب  اهبلق  نآ  ندینـش  اب  هکلب  دـننکیمن ؛ رارکت  ساسحا  دـنوشیمن و  هتـسخ  اهنت  هن  راـک  نیا  زا 
، دـنزاسیم نیـسح  مان  هب  اهنامتخاس  دـننکیم ، هنیزه  ار  یجراخم  هچ  نیـسح ، قشع  هب  مدرم  رگید ، فرط  زا  . دوشیم رابکـشا  اـهمشچ 

میرکت میظعت و  هثداح و  نیا  دای  رد  ار  یمیظع  تاناکما  دنزادنایم ، هار  هب  اهتئیه  اههتسد و  دننکیم ، اپ  هب  یگرزب  کچوک و  سلاجم 
نآ تکرب  هب  دـنوشیم  ظـعاو  حادـم و  رکاذ و  دـننکیم و  لـیلجت  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  زا  هک  یناـسک  یتح  دـنریگیم ، راـک  هب  نآ 

تمظع اهبلق و  اهلد و  رد  نآ  ریثأت  تمظع  ینیـسح و  راک  یگرتس  زا  ناشن  اـهنیا  همه  دـنریگیم . رارق  یـصاخ  مارتحا  دروم  ترـضح 
بـسانم تسا و  حرطم  هچنآ  تسین ، نکمم  هزیجو  نیا  رد  هیـضق  نیا  داعبا  همه  زا  نییبت  ثحب و  . تسا خیرات  لوط  رد  نآ  یعامتجا  ریثأت 

حور اب  قباطم  ییارـسهیثرم  يرادازع و  دریگیم و  ماجنا  یبوخ  هب  اهتکرح  نیا  مامت  ایآ  هک  تسا  نیا  دبلطیم  ار  یثحب  هئارا  يریگیپ و 
نیا دوـشیم و  هتفرگ  سلاـجم  نیا  همه  زا  بوـلطم  هجیتـن  اـیآ  رگید ، ریبـعت  هب  تسین ؟ یباـیزرا  دـنمزاین  تسا و  ینیـسح  ماـیق  هفـسلف  و 

نآ هینیـسح و  نیا  رهـش ، نآ  رهـش و  نیا  روشک ، نآ  روشک و  نیا  هزور  همه  ههام و  همه  هلاـس و  همه  یندـشانفصو  میظع و  تاـناکما 
قفوم يداهنـشیپ  یلح و  هار  ایآ  دوشیمن  هتفرگ  راک  هب  رگا  و  دوشیم ، هتفرگ  راک  هب  بولطم  تهج  رد  هناخ ، نآ  هناـخ و  نیا  هینیـسح و 

نیا دـیاب  ای  داد ، هئارا  ار  یبسانم  راکهار  درک و  لـیلحت  یـسررب و  یبوخ  هب  ار  عوضوم  نیا  ناوتیم  اـیآ  و  دراد ، دوجو  راـک  دوبهب  يارب 
دمآ شیپ  هچ  ره  و  درک ، اهر  روطنیمه  ار  راک  دیـشک و  تسد  نآ  دـیدج  یبایزرا  يزاسزاب و  دوبهب و  حالـصا و  زا  درک و  اهر  ار  راـک 

دراد و ار  تکرح  هب  تبسن  یبایزرا  ترورض  هیعاد  درد و  نآ  هدنـسیون  و  تسا ، عوضوم  نیا  نییبت  یپ  رد  هاتوک  هتـشون  نیا  ! دمآ شوخ 
تیلک هب  نآ  حالـصا  یباـیزرا و  حرط ، اداـبم  هک  دراد  مه  ار  ینارگن  نیا  اـما  تسا . ینیـسح  يرادازع  سلاـجم  حالـصا  موزل  هـب  دـقتعم 

هک تسا  دـقتعم  اذـل  درب ، لاؤس  ریز  ار  ینیـسح  يرادازع  تبثم  هدنهوکـش و  تکرح  تمظع  دـناسر و  بیـسآ  سلاجم  هماقا  يرادازع و 
اپ رب  رد  دیدرت  اهثحب  نیا  زا  روظنم  هک  دـیاین  شیپ  ههبـش  نیا  هک  درک  ناونع  ياهنوگ  هب  ار  لئاسم  حرط  درک و  تکرح  ماگ  هب  ماگ  دـیاب 
ای دوشیم و  لفاحم  همه  لماش  تسا و  ییاج  همه  لکـشم  نیا  اـی  تسا ، اـهنآ  ندرک  گـنرمک  اـی  اههتـسد و  لـفاحم و  سلجم و  ندرک 

یبایزرا نابز  اب  دنور  نیا  دوبهب  تهج  رد  اهنت  هزیجو  نیا  تقیقح  رد  . دراد البرک  هسامح  تشادگرزب  رد  ینأش  مک  ندنایرگ  نتسیرگ و 
یبوخ هب  رگا  تکرح  نیا  ًاعبط  تسا . نآ  حالصا  تکرح و  نیا  ندرک  یقطنم  لوقعم و  يارب  یلح  هار  نتفای  و  هلئسم ، داعبا  رد  یسررب  و 

ناوج و ياـهورین  ندـشن  رادههبـش  نانمـشد و  هدافتـسا  ءوس  زا  يریگـشیپ  بجوم  دریگ ، رارق  هجوـت  دروـم  نآ  تامدـقم  دریگ و  ماـجنا 
هـسامح هک  مهم  رایـسب  هتکن  نیا  زا  میرذگب  دش ، دهاوخ  فرـص  بولطم  تهج  رد  هتفر  راک  هب  تاناکما  و  دش ، دـهاوخ  هدرک  لیـصحت 

هب ام  راتفر  تکرح و  هاگ  اـما  درک ، صاـخ  یبهذـم  رد  رـصحنم  ار  نآ  دـیابن  درادـن و  هعیـش  هب  یـصاصتخا  ینیـسح  يرادازع  اروشاـع و 
همه هب  ار  نآ  میناوتیمن  اذل  و  لفاغ ، اروشاع  هسامح  هفسلف  اب  يرادازع  نداد  قیبطت  زا  میزجاع و  نآ  یقطنم  هیجوت  زا  هک  تسا  ياهنوگ 

. میهد شرتسگ  اهتلم 

اهيرادازع حالصا  باب  رد  رصاعم  ناحلصم  زا  يراتفگ 

هراشا
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هب تبسن  ار  نانآ  ینارگن  درک و  میهاوخ  لقن  رصاعم  ناحلـصم  نادنمـشیدنا و  زا  يراتفگ  دنچ  دیهمت  گنهآ  هب  ثحب  رد  دورو  زا  شیپ 
تیعضو نیا  هب  تبسن  ام  ناگرزب  ناحلـصم و  تسا و  یناگمه  ینارگن  نیا  هک  دوش  نشور  ات  میروآیم  لاثم  ناونع  هب  دوجوم  تیعـضو 

زا يرون -  نیـسح  ازریم  موـحرم  اـم  نارود  زا  شیپ  . تسا هتـشاد  يرگید  لـیالد  دـناهتفگ ، نخـس  رتـمک  رگا  دنتـسین و  هدوـبن و  دونـشخ 
موزل هب  باتک  نیا  رد  هک  ناجرم  ؤلؤل و  ماـن  هب  دراد  یباـتک  يو  تسا . ییارـسهیثرم  حیحـصت  ناماگـشیپ  زا  مهدزیـس -  نرق  نادنمـشناد 

يو زا  سپ  . تساهیناوخهضور تیعـضو  نارگن  دـنکیم و  دـیکأت  اـهيرادازع  حیحـص  دانتـسا  رد  تقد  خـیرات و  لـقن  تحـص  هب  هجوت 
ناشن يرفاو  شالت  هنیمز  نیا  رد  هک  دنتسه  يدرجورب  هَّللاتیآ  موحرم  مق و  هیملع  هزوح  راذگناینب  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  موحرم 

ترـضح . دنداد ماجنا  زین  یلمع  تامادقا  هنیمز  نیا  رد  دنتـشاد و  ضارتعا  سلاجم  هرادا  اهيرادازع و  زا  یخرب  لکـش  هب  تبـسن  دنداد و 
يرازگرب هب  تبـسن  تسنادیم و  اروشاـع  ماـیق  زا  رثأـتم  رایـسب  ار  دوـخ  تضهن  هک  تسا  یناـسک  زا  اـم  رـصع  رد  هللا  هـمحرینیمخ  ماـما 

شرافـس عوضوم  نیا  هب  نوگانوگ  دراوم  رد  درکیم و  رایـسب  دـیکأت  اهنآ  رب  ظفحت  اهتئیه و  تکرح  یناوخهیثرم و  لفاحم  سلاـجم و 
ملظ رب  لدع  لهج و  رب  لقع  هاپس  هبلغ  سلاجم  هک  ناگدازآ  رورس  نامولظم و  دیس  تشادگرزب  سلاجم  : دومرفیم هک  اجنآ  ات  دومنیم ،

هب اروشاـع  نینوخ  قریب  دوش و  اـپ  رب  رتهدرـشف  رتهوکـشاب و  هچ  ره  تسا  توغاـط  تموکح  رب  یمالـسا  تموکح  تناـیخ و  رب  تناـما  و 
مه اهيرادازع  نیا  تهج  دـیاب  هک  دـندرکیم  دـیکأت  زین  و  [ . 1 . ] دوش هتـشارفا  رتشیب  هچ  ره  ملاـظ ، زا  مولظم  ماـقتنا  زور  لولح  تمـالع 
رجا ءادهـشلا و  دیـس  يارب  دننکب  هیرگ  هک  تسا  نیا  يارب  هن  ازع ، سلجم  : دوشن شومارف  ینیـسح  تضهن  یـسایس  داعبا  دوش و  صخـشم 

مالـسا ردـص  رد  اـم  هّمئا  هک  تسا  یـسایس  هبنج  نآ  مهم  هکلب  دـننک ؛ بیـصن  يورخا  رجا  ار  نارگید  و  تسه -  مـه  نـیا  هـتبلا  دـنربب - 
ار راک  نیا  دناوتیمن  زیچ  چیه  و  هدـیا ، کی  تحت  عامتجا  قریب ، کی  تحت  عامتجا  نیا  نآ ، دـشاب و  رخآ  ات  هک  دناهدیـشک  ار  شاهشقن 

شرافـس نیرکاذ  ظاعو و  ابطخ و  رب  اهراب  ماما  نیمه  اما  [ . 2 . ] دنکب ریثأت  دراد ، ریثأت  وا  رد  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  يازع  هک  يرادقم  هب 
زا دـنهد و  رییغت  مایق  هفـسلف  نایب  ماکحا و  رکذ  تیادـه و  تهج  رد  ار  سلاـجم  دـننک و  نوگرگد  ار  سلاـجم  تیعـضو  هک  دـندرکیم 

سلاجم نیا  زا  ار  مالسا  لئاسم  زا  عالطایب  دارفا  تسد  و  دننکن ، وگزاب  ار  عقاو  فالخ  يایاضق  دننک و  زیهرپ  اهتئیه  رد  اوران  ياهراک 
مه ینخس  کی  دیاب  اجنیا  : دوش هجوت  نانخـس  نیا  زا  ياهنومن  هب  دنامب ، ظوفحم  تاجتـسد  رد  یعرـش  تاهج  تسا  مزال  و  دننک ، هاتوک 

مسا نیا  اب  هک  مییوگیمن  نارادنید  زا  کی  چیه  ام و  مییوگب : دوشیم  اپ  هب  یلع  نب  نیسح  مان  هب  هک  یـسلاجم  يرادازع و  صوصخ  رد 
زا دوخ  تبون  هب  هتـسناد و  اوران  ار  اهراک  نیا  زا  يرایـسب  نادنمـشناد ، گرزب و  ياملع  اسب  هچ  تسا . بوخ  دنکیم  يراک  ره  سک  ره 

میرکلادـبع خیـش  جاـح  موحرم  راوگرزب  لـماع  ملاـع  نیا ، زا  شیپ  لاـس  دـنچ  تسیب و  رد  هک  مینادیم  هچناـنچ  دـندرک ، يریگولج  نآ 
یناوخهضور هب  لدبم  ار  گرزب  رایـسب  سلاجم  زا  یکی  درک و  عنم  ار  یناوخهیبش  مق  رد  دوب  هعیـش  نویناحور  نیرتگرزب  زا  هک  يرئاح 

دیکأت رگید  ییاج  رد  و  [ . 3 . ] دـننکیم هدرک و  عنم  هدوب  نید  روتـسد  فالخرب  هک  ییاهزیچ  مه  رگید  نادنمـشناد  نویناحور و  و  درک ،
رگا هک  دـینادب  دـیاب  : دوش هاتوک  مالـسا  زا  عـالطایب  دارفا  تسد  دوش و  هیفـصت  ینیـسح  تضهن  زا  دـیاب  اوراـن  ياـهزیچ  هک  دـنیامرفیم 

تـسد و  قباس ، تسا  هدوب  ییاوران  ياهزیچ  هچنانچ  رگا  هتبلا  دـینک ، ظـفح  ار  اهّتنـس  نیا  دـیاب  دـنامب ، ظوفحم  امـش  تضهن  دـیهاوخب 
نینچ هک  تسا  یناسک  زا  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  موحرم  [ . 4 . ] دوشب هیفـصت  دیاب  اهنآ  هدوب ، مالـسا  لئاسم  زا  عالطایب  صاخـشا 

هب تبسن  اهراب  اهراب و  دوخ  ياهینارنخس  رد  دیوگیم و  نخـس  يرادازع  لفاحم  مسارم و  يزاسزاب  حالـصا و  زا  هتـشاد و  ار  یـساسحا 
رد ناشیا  تسا . دوهـشم  ًالماک  هشیدـنا  نیا  ینیـسح  هسامح  باتک  رد  و  تسا ، هتفگ  نخـس  اههیثرم  تایلقن  لرتنک  سلاجم و  ینوگرگد 

ناونع هب  وا  دوشب و  ترایز  شربق  دوشب و  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  يازع  هماقا  هک  هدش  داهنـشیپ  نید  ءایلوا  فرط  زا  : دیوگیم ییاج 
دنوش و ادیپ  ياهفرح  ناناوخهیثرم  یـضعب  هک  دش  ببـس  ًاجیردت  عوضوم  نیا  دشاب . هدـنیاپ  هدـنز و  شمان  هشیمه  گرزب ، راکادـف  کی 
هک دوش  ادـیپ  يرکف  یفرط  زا  دـیآرد . رگید  فرط  زا  یگدـنز  هلیـسو  و  فرط ، کـی  زا  رنه  نف و  کـی  تروص  هب  یناوـخهیثرم  مکمک 
زا دنکیم ، حابم  ار  هلیـسو  فده  يِدابَْملا » ُرِّرَُبت  ُتایاغلا  : » مکح هب  سپ  دراد ، میظع  رجا  لیزج و  باوث  هَّللادـبعابا  يارب  ندـنایرگ  نوچ 
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اب هزرابم  ناشیا  رگید  ییاـج  رد  [ . 5 . ] دوشیم عورـشم  ياهدـع  رظن  رد  غورد  لعج و  هک  تساجنیا  درک . هدافتـسا  دوشیم  ياهلیـسو  ره 
رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياـههنومن  زا  ار  عورـشمان  طـلغ و  ياههویـش  اـب  دروخرب  دـنادیم و  مالـسا  ياـملع  هفیظو  ار  ینزغورد 

ِتَرَهَظ اذِإ  : » هک تسا ] نیا   ] صوصخ روط  هب  هثداح  نیا  رد  مومع و  روط  هب  باب  نیا  رد  تما  ياملع  هفیظو  . دـنادیم اهتعدـب  اب  هزرابم 
تـسا نادنمـشناد  املع و  رب  درک ، ادیپ  جاور  مدرم  نایم  رد  اهتعدب  هک  هاگنآ  ره  «،] ِهَّللا ُۀَنَْعل  ِْهیَلَعَف  ّاِلا  َو  ُهَْملِع  َرِهُْظی  ْنَا  ِملِاْعلا  یَلَعَف  ُعَدَْبلا 

اّنَع َنوُْفنَی  ًالوُدُـع  ٍفَلَخ  ِّلُـک  ِیف  اـَنل  َّنِا  ِو  [، » دـنوشیم راـتفرگ  ادـخ  تنعل  هب  هنرگو  دـنیوگب ، ار  قـح  دـننک و  راکـشآ  ار  دوـخ  ملع  هک 
رظن زا  صوـصخ  روـط  هب  هثداـح  نیا  رد  موـمع و  روـط  هب  باـب  نیا  رد  ناملـسم  تلم  هفیظو  و  [ 6 « ] َنیلِْطبُْملا ِلاـِحْتنا  َو  َنِیلاـغلا  َفیرَْحت 

ار لکـشم  نیا  دیدش  يرثأت  اب  یمیکح  اضردّـمحم  داتـسا  [ . 7 . ] تسا رکنم  زا  یهن  یلمع و  هزراـبم  موزل  عامتـسا و  رد  تکرـش  تـمرح 
اب : دـناهدرک فسأت  راهظا  لفاحم  نیا  نداتفا  ناـهاگآان  تسد  رد  يرادازع و  سلاـجم  ندـش  اوتحمیب  یناـماسبان و  زا  دـناهدرک و  حرطم 

يرگـشاخرپ دهعت و  تمواقم و  میهافم  زا  يرثا  رتمک  نونکا  تسا ... هدومیپ  یبیجع  طاطحنا  هار  ازع  هیثرم و  راعـشا  رثأت  فسأت و  لامک 
سرد نآ  رد  رتمک  دروخیم ، مشچ  هب  یبهذـم  ياههحون  راعـشا و  رد  راگزور  ناتوغاط  نارابج و  اـب  يریگرد  نارگمتـس و  متـس و  هیلع 

سلاجم زا  يرایـسب  شخبقنور  انعمیب  تیـصاخیب و  لمهم و  تالمج  رارکت  اب  راعـشا  دوشیم . هدید  یگدـنز  شور  قالخا و  نامیا و 
هاگآان و دارفا  تسد  رد  اوتحمیب و  ياهراک  تمدخ  رد  یبهذم  ياهتئیه  ینزریجنز  ینزهنیـس و  يرادازع و  تسا . هدش  تبیـصم  ازع و 

يارب ینیـسح  هسامح  رکذ  ییارـسهیثرم و  يرادازع و  دیوگب ، هک  تسین  یـسک  اجنیا  رد  تسا . هدش  عقاو  بهذم  نید و  روما  هب  اناد  ریغ 
نآ رد  سلاجم  رگا  دوب . دهاوخن  بترتم  نآ  رب  يرثا  هدیاف و  دشابن ، اوتحم  هفـسلف و  فدـه و  نآ  رگا  هک  تسا  هدوب  ياهفـسلف  فدـه و 
دوخ رثأت  زین  داژنیمشاه  دیهش  داتسا  [ . 8 . ] تشاد دهاوخن  تیصاخ  دشابن ، تیناسنا  قالخا و  سرد  یمالـسا و  فراعم  نایب  نید و  میلعت 

لذـتبم و زیگنامغ و  ار  دـنور  نیا  درادیم و  زاربا  هدـش  فرحنم  لکـش  اـب  یناوـخهیثرم  لـفاحم  اـهنمجنا و  یخرب  لیکـشت  هب  تبـسن  ار 
یهاگ هنافسأتم  ددرگیم ، لیکـشت  ناهج  ناگدازآ  ربهر  مان  هب  هک  اهنمجنا  نیا  رد  : دسیونیم دوخ  باتک  رد  يو  دنکیم ، دای  روآتلذ 
داریا ینانخس  بلاطم و  هکلب  دوشیمن ، هتشادرب  یمدق  تضهن  یلصا  فده  نتخاس  نشور  مالـسا و  فراعم  لوصا و  رـشن  هار  رد  اهنت  هن 

فلاخم هطقن  تسرد  دراد و  هلصاف  اهگنسرف  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  یلـصا  دصقم  مالـسا و  تایعقاو  نید و  قیاقح  اب  هک  ددرگیم 
هدیدمتس ياهتلم  هدرم و  تاعامتجا  ياهدبلاک  رب  هک  ار  اونین  شخبتایح  ياههرطاخ  هک  تسین  زیگنامغ  نیا  ایآ  . تسا ینیسح  تضهن 

یگدازآ و تزع و  سرد  نیرتیلاع  کی  ره  هک  دش  عقاو  يدازآ  لدع و  نیمزرس  نآ  رد  هک  یثداوح  دهدیم و  یگدنز  يدازآ و  حور 
نادیهـش رالاس  لوق  زا  لاح  نابز  هناهب  هب  ًالثم  مینک و  دای  يروآتلذ  لذـتبم و  رایـسب  تروص  هب  دـهدیم ، تیناسنا  ناهج  هب  ار  تلیـضف 

اَّنِم َتاْهیَه  دزیم : دایرف  نیشتآ  مرگ و  ياهراتفگ  نمض  اروشاع  زور  رد  دوخ  هک  نیسح  ددرگ .» راوخ  بنیز  هک  یـضار  مدش  : » میناوخب
دروخرب رثأـت و  دراوم  [ . 9 . ] میهدـب تلذ  يراوخ و  تبـسن  شزیزع  نارای  ترـضح و  نآ  هب  ام  هک  دراد  شزاس  قطنم  نیا  اب  اـیآ  ۀَّلِّذـلا ...

نانآ کیاکی  هاتوک  هتشون  نیا  رد  ناوتیمن  و  دنتسین ، مک  ناهاگآ  نادنمشیدنا و  هیحان  زا  يرادازع  دوجوم  تیعـضو  هب  تبـسن  يداشرا 
لیلحت و ثحب و  رد  دورو  يارب  دشاب  يدمآردشیپ  ات  میدرک ، هراشا  دروم  دـنچ  هب  اهنت  ام  و  درک ، سکعنم  ار  ناشینارگن  دومن و  لقن  ار 

ياهراـشا زاـغآ  رد  ثحاـبم ، نآ  رد  دورو  زا  شیپ  . ینیـسح هساـمح  میظعت  يرادازع و  لـفاحم  سلاـجم و  يرازگرب  یگنوگچ  زا  ریـسفت 
ققحت هب  اروشاع  هیـضق  زا  سپ  يرادازع  هک  دش  هنوگچ  هکنیا  يرادازع و  سلاجم  يریگلکـش  یگنوگچ  هچخیرات و  هب  تشاد  میهاوخ 

و دـنداد ، ییارـسهیثرم  هب  روتـسد  مالـسلا  مهیلعنیموـصعم  هّمئا  هـک  دـش  هـچ  دوـب و  هـچ  هَّللادـبعابا  يرادازع  هفـسلف  ًـالوصا  و  تسوـیپ ،
یلصا هتسه  اوتحم و  ینالقع و  داعبا  تسیچ و  تاساسحا  هب  هجوت  هیرگ و  شقن  تسیچ ؟ اهيرادازع  نیا  رد  لیلجت  میظعت و  ياههناوتسا 

مهف هیاـس  رد  اریز  تخادرپ ، میهاوـخ  ینیـسح  يرادازع  يرازگرب  یگنوـگچ  ینعی  دوـخ  ثحب  هـب  هاـگنآ  تـسا ؟ مادـک  اـهيرادازع  رد 
. دوشیم حضاو  دوجوم  ياهینارگن  ددرگیم و  نشور  اهیگنوگچ  نیا  يرادازع ، هفسلف  هچخیرات و 

يرادازع سلاجم  يریگ  لکش  هچخیرات 
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تکرح ره  اب  هک  دهد  ناشن  تسیابیم  یفرط  زا  دوب ، هتفرگ  رارق  راوشد  ییانگنت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  زا  سپ  هیماینب  تموکح 
ار ییاهيراوشد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنزرف  لتق  هب  فارتعا  یفرط  زا  دـنکیم و  بوکرـس  ار  نآ  دـنکیم و  دروخرب  یبـالقنا 

يارب دیزی  تسا و  هدوب  رگنایغط  مجاهم و  درف  کی  ترـضح  نآ  هک  دـهد  ناشن  ات  دومن  یعـس  تهج  نیدـب  دروآیم ، دوجو  هب  وا  يارب 
رادهنماد تاغیلبت  نیا  هک  تسا  یهیدـب  تسا . هدز  يراک  نینچ  هب  تسد  مالـسا  نایک  ظفح  یعامتجا و  مظن  ندروخن  مه  هب  مظن و  ظفح 
تکلمم باـسحیب  تفگنه و  جراـخم  فرـص  اـب  یتـلود و  ياههاگتـسد  هلیـسو  هـب  یمالـسا  دـالب  رگید  ماـش و  هفوـک و  رد  هدرتـسگ  و 

، نآ رب  نوزفا  دـشاب . هتـشاد  نامز  نآ  روآسرت  ناقفخ و  طـیحم  رد  يریگمـشچ  ریثأـت  زاـغآ  رد  دـشاب و  زاـسراک  يدـح  اـت  تسناوتیم 
دیع زور  ار  اروشاع  زور  ات  دوب  هدرک  ثیدح  لعج  رومأم  ار  بیرفرهاظ  رادـمتردق و  ناتـسرپایند  رابخا و  نالعاج  زا  یهورگ  تموکح 
يو هب  وکین  شاداپ  دنهد ، رارق  نشج  دیع و  زور  ار  زور  نیا  هک  یناسک  : دننک لقن  نینچ  ربمایپ  نابز  زا  دـننک و  یفرعم  يداش  تکرب و  و 

دنزاس رود  البرک  روآنزح  زیگنامغ و  هثداح  هب  هجوت  زا  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  ثیدـح  لعج  تاغیلبت و  نیا  زا  فدـه  [ . 10 . ] داد دنهاوخ 
زا هاگآان  ناناملـسم ، هک  دییاپیمن  يرید  اروشاع  زور  ندش  دیع  اب  هک  دوب  یعیبط  و  دـننک . يریگولج  دوخ  تشز  راک  یبیرخت  راثآ  زا  و 

طیحم نینچ  رد  دنراپس . یشومارف  هب  ار  اروشاع  ثداوح  و  دننک ، يداش  ار  زور  نآ  دنـسانشب و  یبهذم  دیع  زور  ار  اروشاع  زور  اج ، همه 
هب ار  اهنآ  يراـکبیرف  تاـغیلبت و  دـنتخادرپ و  راـکفا  ندرک  نشور  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها  تاـغیلبت ، زا  هدـنکآ  مومـسم 

رکذ یناوخهیثرم و  هَّللادـبعابا و  تبیـصم  رکذ  سلاجم  يرازگرب  روتـسد  اهشور  نآ  زا  یکی  هک  دـنتخاس ، یثنخ  نوگاـنوگ  ياـهلکش 
نیا . دوب ندـنایرگ  ندرک و  هیرگ  تلیـضف  تبیـصم و  ازع و  زور  ناونع  هب  اروشاع  زور  ندرک  یفرعم  اروشاع و  زور  عیاقو  ناـیب  راعـشا و 

هک ياهنوگ  هب  تشاد ، تیب  لـها  هب  نادـنمهقالع  ناـیم  رد  هژیوب  ناـمز  نآ  نیملـسم  هعماـج  رد  ییازـسب  ریثأـت  درک و  ار  دوخ  راـک  شور 
دوخ تفای و  یگریچ  یگتخاس  نیغورد و  ياـهيداش  نآ  رب  اروشاـع  زور  رد  ازع  لـفاحم  سلاـجم و  داد و  داـب  رب  ار  نایدـیزی  تاـغیلبت 

تـضهن يراپـسشومارف  موش  هشقن  نآ  دـش و  ینیـسح  مایق  تضهن و  زا  يرادـهگن  هاگیاپ  يرادازع  سلاجم  اریز  دـش ، رگید  ياهساـمح 
نازوس غورف و  رپ  هشیمه  ار  لعـشم  نیا  تسناوتیم  هک  تهج  نآ  زا  یکی  دوب ، هجوت  لباق  تهج  ود  زا  تکرح  نیا  دـش . یثنخ  ینیـسح 
هزرابم نوناک  ینیسح  سلاجم  لفاحم و  دوش و  نارگمتس  اب  هزرابم  لبمس  وگلا و  مالسلا  هیلعنیـسح  هک  تهج  نیا  زا  مود ، و  دراد ، هگن 

هتفگ تکرح  نیا  فیـصوت  رد  دـیامن . عمج  مه  رود  گنهامه  یعیبط و  روط  هب  ار  تیب  لها  هب  نادـنمهقالع  و  ددرگ ، یهاوختلادـع  و 
هیلعیلع نب  نیسح  صخش  هچرگا  هکنیا  يارب  دنامب . هدنز  بتکم  نیا  هک  دنامب  هدنز  اروشاع  دنتفگ  تهج  نیا  زا  راهطا  هّمئا  : تسا هدش 

شدوخ رگا  نیسح  دشاب . هدنز  ورین  کی  تروص  هب  دشاب ، لبمس  کی  زورما  لوق  هب  دیاب  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  یلو  تسین ، مالسلا 
یهانَُتی َلِطاْبلا ال  َّنَأ  َو  ِِهب  ُلَمُْعی  َّقَْحلا ال  َّنَأ  َنْوََرت  الَأ  : » دنونـشب اضف  ماـمت  زا  مدرم  هبترم  کـی  دـنکیم ، عولط  هک  مرحم  لاـس  ره  تسین ،

رد نیملـسم  روما  دـسافم  حالـصا  روش  رکنم ، زا  یهن  روش  فورعم ، هب  رما  روش  تاـیح ، روـش و  تقیقح ، یتـسار و  زا  هکنیا  يارب  ْهنَع ؛»
لیلحت ار  يرادازع  یخیراـت  هشیر  رگید  یهاـگن  اـب  تکرح  نیا  فیـصوت  رد  ینیمخ  ماـما  ترـضح  [ . 11 . ] دوشب ادـیپ  هعیـش  مدرم  نایم 

يارب ام  تایاور  رد  هکنیا  تسا . هدشن  مولعم  چیه  یضعب  شیپ  دیاش  و  تسا ، هدش  مولعم  مک  يرادازع  ياهسلجم  شزرا  قمع  : دناهدرک
نیا باب  زا  هن  دـنلئاق ، شزرا  ندـمآرد ) هیرگ  تروص  هب   ) یکابت يارب  یتح  دـنلئاق ، شزرا  ردـقنآ  البرک  مولظم  يارب  کـشا  هرطق  کـی 

اهباوث همه  هچرگ  دـشاب -  نیملـسم  امـش و  ندرب  باوث  يارب  طقف  هک  تسا  نیا  هب  دراد ، راـک  نیا  هب  جاـیتحا  ناـمولظم  دیـس  هک  تسا 
مولعم شایـسایس  دید  زا  هلئـسم  نیا  مکمک  تسا ... هدـش  هداد  رارق  میظع  ردـقنآ  ازع  سلاجم  نیا  يارب  ار  باوث  نیا  ارچ  نکل  تسه - 
رتـشیب يوما و  تموکح  هب  دـندوب  ـالتبم  هیجاـن  هقرف  نیا  هک  تسا  هدوب  يزور  تسا ، هدـش  رداـص  تاـیاور  نیا  هک  يزور  نآ  دوشیم ...
یسایس تیلاعف  هب  نداد  نامزاس  يارب  تقو  نآ  رد  گرزب . ياهتردق  لباقم  رد  یمک  تیلقا  کی  یمک ، رایـسب  تیعمج  کی  یـسابع و 

ردق نیا  سلاجم  نیا  يارب  هکنیا  هب  یحو ، عبانم  زا  لقن  نآ ، و  تسا . هدنامزاس  شدوخ  هار  نیا  هک  دندرک  تسرد  یهار  کی  تیلقا ، نیا 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 355 

http://www.ghaemiyeh.com


و دـندرکیم ، عامتجا  تقو  نآ  تیلقا  اب  نایعیـش  اهيرادازع : اـهکشا و  نیا  رب  لوح و  رد  ردـقنآ ، اـهکشا  نیا  يارب  و  تسه ، تمظع 
لوط رد  و  اهتیرثکا ، نآ  لباقم  رد  تیلقا  هورگ  کی  هب  یهدـنامزاس  بلطم  یلو  تسه ، هچ  بلطم  دنتـسنادیمن  اهنآ  زا  يرایـسب  دـیاش 
نیا رب  يانب  دـندمآیم و  شیپ  هک  ییاهتموکح  لباقم  رد  تسه ... اهروشک  يرـساترس  یهدـنامزاس  کی  هک  ازع  سلاـجم  نیا  خـیرات ،

دش یسلاجم  دش ، غیلبت  هاگیاپ  دش ، یگنهامه  نوناک  هب  لیدبت  لفاحم  نیا  هتفر  هتفر  يرآ  [ . 12 . ] دنربب نیب  زا  ار  مالسا  ساسا  هک  دنتشاد 
یملع هریـس  دندادیم ، زردنا  دنپ و  تشگیم ، نایب  دیاقع  لوصا  دـشیم ، هداد  میلعت  نید  لئاسم  دـشیم ، هتفگ  نآرق  ریـسفت  نآ  رد  هک 
سرد تیصخش ، ساسحا  تمه ، ولع  دشیم . هدنز  مدرم  نیب  رد  رگمتـس  اب  ینمـشد  مولظم و  زا  تیامح  حور  دشیم ، فیـصوت  ناگرزب 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  زاـمن ، هماـقا  سرد  یگتـشذگ ، دوخ  زا  راـثیا و  هیحور  يزیتسملظ ، یهاوختلادـع ، يربارب ، تاواـسم و  تریغ ،
لاقتنا يرادازع  لفاحم  ینید و  هعماج  هب  ینیسح  تضهن  زا  هک  دندوب  ییاهسرد  یگنادرم ، تورم و  نانز ، يارب  تمصع  تفع و  رکنم ،

ات نآرق  يادن  رگا  و  ددرگیم ، حیرـشت  ینید  دـیاقع  قالخا و  رگا  دوشیم ، غیلبت  مالـسا  ماکحا  رگا  عیـشت  ناهج  رد  هصالخ  .و  تفاییم
نآ ياوـل  ریز  و  تسا ، ینیـسح  سلاـجم  تکرب  هب  اـهنیا  همه  دـنکفایم  نینط  شود  هب  هناـخ  ریاـشع  نیب  رد  یتـح  اهاتـسور و  نـیرترود 
هب نادنمهقالع  هک  تسوا  زاسناسنا  بتکم  ینیسح و  تمظع  اب  تیصخش  هبذاج  نیا  ددرگیم و  لیکـشت  ترـضح  نآ  مان  هب  ترـضح و 

هدروآرد طاـشناب  كرحترپ و  اـیوپ و  یتروص  هب  ار  ینید  لـفاحم  روتـسد ، نیا  تکرب  هب  و  تسا . هدرک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  تیب  لـها 
. تسا

يرادازع هفسلف 

هراشا

باوث هَّللادبعابا  رب  هیرگ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هکنیا  تسیچ ؟ تیب  لها  تبیصم  هب  هجوت  داجیا  ییارـسهیثرم و  يرادازع و  زا  روظنم 
ارچ و نوچ و  نودب  دـنایرگ  درک و  هیرگ  دـیاب  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  نوچ  تسا و  یفخم  رما  نآ  زا  روظنم  ایآ  تسانعم ؟ هچ  هب  دراد ،

بلج هک  تسا  هدمآ  لیلد  نیدب  تاروتـسد  نآ  ای  دوب و  باوث  يوجتـسج  رد  تشادن و  يرادازع  زا  فدـه  تمکح و  هدـیاف و  هب  يراک 
نآ دـنلب  فادـها  هب  هجوت  بلج  هک  تسا  هدـمآ  لـیلد  نیدـب  تاروتـسد  نآ  اـی  دوب و  باوث  يوجتـسج  رد  تشادـن و  يرادازع  هب  هجوت 

هلحرم میراد ، هلحرم  ود  زامن  رد  ام  رگید ، ترابع  هب  ؟ ددرگیم لصاح  یهجوت  نینچ  هیاس  رد  شباوث  دوشب و  ناـنآ  هار  نازاـسهسامح و 
بلق روضح  اب  هچرگا  تسا ، حیحص  شزامن  داد  ماجنا  ار  زامن  تابجاو  ناکرا و  یسک  رگا  تحص  هلحرم  رد  لوبق ،»  » هلحرم و  تّحص » »

روضح اب  زامن  دـیاب  طیارـش  تیاعر  رب  نوزفا  هک  تسا  ییاجنآ  رد  هانگ  زا  يریگولج  ریثأت و  لوبق و  هلحرم  اـما  دـشابن ، دوبعم  هب  هجوت  و 
ماجنا لد  يافـص  اب  تانراقم  تامدقم و  هک  تسا  ییاج  رد  ٍیِّقَت » ِّلُک  ُجاْرعِم  ُةولَّصلا  . » دشاب ِرَْکنُْملا » َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت   » ات دشاب ، بلق 

ایآ لوـبقم . مه  تسا و  حیحـص  زاـمن  مه  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  دریگ ، رارق  ادـخ  هاگـشیپ  رد  زاـمن  هفـسلف  هب  هجوـت  اـب  ناـسنا  دریگب و 
دراد باوث  تخیر  هک  لکش  ره  هب  دوب و  هک  سک  ره  تخیر ، کشا  ياهرطق  یسک  ره  هک  تسا  نینچ  هَّللادبعابا  رب  يرادازع  نتسیرگ و 

زا ضرغ  تسا و  یتلع  تمکح و  ياراد  يرادازع  تسا و  یطیارش  هب  طورشم  يرادازع  تسین و  نینچ  ای  دوشیم ، هدیـشخب  شناهانگ  و 
زا دنکیم و  تکرش  سلاجم  نیا  رد  دهدیم و  بیترت  ار  لفاحم  نیا  هجوت  اب  هناهاگآ و  هک  یسک  هچرگ  تسین ، ندرب  باوث  روتسد  نیا 
مزال لاؤس ، نیا  هب  خساپ  يارب  ؟ تسا طرـش  تبرق  دصق  دهد و  ماجنا  ادـخ  يارب  دـیاب  اذـل  دراد و  باوث  دـنکیم  يریگهرهب  سلاجم  نیا 

ياتسار رد  ار  نیسح  ماما  هاگتسد  مینک و  هجوت  مالسا  میلاعت  حور  هب  تهج  نیا  رد  میشاب و  هتشاد  يرادازع  هفسلف  رد  یـشاکنک  ام  تسا 
زا نیـسح  يرادازع  هفـسلف  کش ، نودب  . ددرگیم نشور  هدش  دای  خساپ  هک  تسا  تروص  نآ  رد  مینادـب . وا  ياهّتنـس  ادـخ و  هاگتـسد 

نینچ ام  هب  هّمئا  نارود  رد  يرادازع  للع  اههشیر و  يرادازع و  لوحت  روطت و  ریـس  تخانـش  هک  ناـنچ  تسین ، ادـج  ینیـسح  ماـیق  هفـسلف 
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تـسا ياهفـسلف  لیلد و  دریذپب ، راختفا  اب  ار  تداهـش  دـنک و  مایق  یلع  نب  نیـسح  دـش  ثعاب  هک  یلماع  نامه  ًاقیقد  دزومآیم . ار  يزیچ 
مایق رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هماـقا  نآرق و  زا  عاـفد  مالـسا و  ياـیحا  يارب  مالـسلا  هیلعیلع  هب  نیـسح  رگا  وا . يرادازع  هماـقا  يارب 

يرادازع رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جیورت  لدع و  هماقاو  نآرق  زا  عافد  مالسا و  جیورت  يارب  دشاب  ياهلیسو  دیاب  يو  يرادازع  درک ،
ینیـسح فادها  اب  دناوتیمن  دشاب ، یلاخ  حیحـص  يریگتهج  اوتحم و  زا  دـشاب و  هتـشادن  لابند  هب  ار  فادـها  نیا  نآ ، نطب  حور و  هک 
َِۀلالَّضلا َنِم  َكَداَبِع  َذِْقنَتْسَِیل  : » دیامرفیم تسا ، ترـضح  نآ  هب  باطخ  هک  یترایز  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  ییاج  رد  . دشاب قبطنم 

تاجن کش  يروک و  ینادان و  یهارمگ و  زا  ار  ادـخ  ناگدـنب  ّتنـس  دوخ  مایق  اب  هک  تسا  یـسک  وا  [ 13 [ ؛ ِّکَّشلا َو  یَمَْعلا  َو  ِۀـَلاَهَْجلا  َو 
رد مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دنک . نومنهر  تیاده  هب  ینادان  یهارمگ و  زا  ار  ام  وا  هیثرم  دشاب و  هتـشاد  يرثا  نینچ  مه  وا  يرادازع  دیاب  «. داد

تاروتسد تیب و  لها  نید و  يایحا  ياتسار  رد  ار  يرادازع  هفسلف  دنکیم و  نایب  ار  هلئسم  نیمه  ًاقیقد  تاعامتجا  نیا  فیـصوت  رد  ینایب 
هک یتسرد  هب  [ . 14 «. ] اَنِرْکِذ َیِلا  َداَع  َو  اَنِْرمَِأب  َرَکاذ  ْنَم  اَنِدَْعب  ْنِم  ِساَّنلا  ُْریَخ  َو  انُؤاَیْحِإ ، ْمُِکتَرَکاَذـُم  َو  ْمُکِعاَِمتْجا  ِیف  َّنِاَف  : » دـنادیم نانآ 
رد ار  ام  رما  دهد و  رارق  اهدای  رد  ار  ام  هک  تسا  یسک  ام  زا  سپ  مدرم  نیرتهب  تسا و  ام  يایحا  امش  نتفگ  نخس  امـش و  ندمآ  درگ  رد 

تیب و لها  هشیدـنا  يایحا  نیـسح  يرادازع  سلاـجم  لـفاحم و  نیارباـنب ، . دـناوخب تیب  لـها  يوس  هب  ار  مدرم  دـنک و  حرطم  لـفاحم  نآ 
نینچ اب  يرادازع  ققحت  يرادهیثرم و  باوث  تساهنآ . هار  رکف و  جـیورت  اـهنآ و  ياـهشزرا  تشادـگرزب  تسا . ناـنآ  گـنهرف  درکداـی 

. ْمَعَن َلاَقَف : َنُوثَّدَحَتَت ؟ َو  َنوُِسلَْجت  َا  :» دیامرفیم راسی  نب  لیـضف  هب  زین  قداص  ماما  رگید  ياهلمج  رد  . تسا لوصح  لباق  يدصقم  هفـسلف و 
«. ُبُولُْقلا ُتوُمَی  َمْوَی  ُُهْبلَق  ْتُمَی  َْمل  انُْرمَا  ِهیف  ییُْحی  اًِسلْجَم  َسَلَج  ْنَم  َّنِاَف  اـَنَْرمَأ ، اُویْحَأَـف  َِسلاَـجَْملا  َکـِْلت  ُّبُحا  ّینِا  اـمَا  مالـسلا : هیلعَلاَـقَف 
ار سلاجم  نیا  هتبلا  نم  هک  دینادب  دومرف : ترضح  یلب . متفگ : دینکیم ؟ ثیدح  دینیشنیم و  ییارسهیثرم  سلاجم  نیا  رد  امش  ایآ  [ . 15]

هدنز نآ  رد  ار  ام  رما  و  اهشزرا ] راعش و  گنهرف و  و   ] دنیشنیم سلاجم  نیا  رد  هک  یـسک  اریز  دینک ، هدنز  ار  ام  رما  سپ  مراد . تسود 
نیا جیورت  نایب  رد  هک  یثیداحا  رگید  و  ثیدح -  ود  نیا  نیاربانب ، . دـنریمیم اهبلق  هک  يزور  رد  درم  دـهاوخن  وا  بلق  زگره  دـنکیم ،

هریـس و تاروتـسد و  اهشزرا و  ًاعبط  هک  اهنآ  مان  ندرک  هدـنز  تیب و  لها  رما  يایحا  هک  دـهدیم  داـی  اـم  هب  تسا -  لـفاحم  سلاـجم و 
روهـشم نادیهـش و  رالاس  دوخ  هب  بوسنم  هک  رگید  ياهلمج  رد  . دوب دهاوخ  سلاجم  يرازگرب  هفـسلف  ناونع  هب  تساهنآ  یگدـنز  شور 

نیا ییاج  رد  هلمج  تسا و  هدش  دراو  نیموصعم  لوق  زا  مه  ترـضح  ياعد  رد  متـسه و  تربع  هتـشک  نم  [ 16 [ ؛» ِةَْربَْعلا ُلِیتَق  اَنَأ  : » تسا
زا هکنآ  رگم  دنکیمن  دای  ار  نم  ینمؤم  متسه ، تربع  هتشک  نم  [ 17 [ ؛ َرَبْعَتْـسا اَّلِإ  ٌنِمُْؤم  ِینُرُکْذَی  ِةَْربَْعلا ال  ُلِیتَق  اَنَأ  : » تسا هدش  لقن  روط 
هار ندرک و  هیرگ  ییارسهیثرم و  ترضح و  نآ  دای  تبیصم و  رکذ  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هلمج  نیا  زا  دریگیم .» دنپ  هثداح  نیا 

تسا و یندوتس  دنمشزرا و  یتروص  رد  يو  درکدای  و  دشاب ، هتشاد  ياهرمث  نینچ  دشاب و  فده  نیا  اب  دیاب  يرادازع  ياههتسد  نتخادنا 
دـش و هتخیر  نیـسح  نوخ  : دـسیونیم هراب  نیا  رد  داژنیمـشاه  دیهـش  موحرم  . دـشاب نتفرگ  سرد  تربع و  هیام  هک  تسا  نمؤم  نأش  رد 
، دبای یصالخ  كاندرد  عضو  نآ  زا  ربخیب  نادان و  تلم  نآ  نادرگرـس ، عامتجا  نآ  هارمگ ، دابع  نآ  ات  دیدرگ  ماجنا  وا  سدقم  تضهن 

دهدیم راب  یسک  هچ  هب  دوریم ، اجک  هب  دنکیم و  هچ  دنادب  ات  دبای  تاجن  تلالض  یهارمگ و  زا  دوش ، اناد  دنک و  ادیپ  تریصب  تما  ات 
هیلعنیـسح نوخ  دـیوگیم  قداص  ماما  هک  ییاهفدـه  نآ  تساهنیا  يرآ  دراذـگیم . یتردـق  هچ  راـیتخا  رد  ار  دوخ  یناـسنا  يورین  و 

انشآ اهفده  نیا  هب  ترضح  نآ  ناتسود  دیاب  و  َِۀلالَّضلا » ِةْریَح  َو  َِۀلاَهَْجلا  َنِم  َكَداَبِع  َذِْقنَتْسَِیل  : » دش هتخیر  اهفده  نیا  رطاخ  هب  مالسلا 
سلاجم تسا و  هدوب  نادنمشناد  املع و  هریس  تبیغ  نارود  زا  سپ  هویش  نیمه  هتبلا  [ . 18 . ] دننک ششوک  اهنآ  هب  ندیسر  يارب  دندرگ و 

يارب ار  يرادازع  دناهتساوخیمن ، يرادازع  يارب  ار  يرادازع  تسا و  هدشیم  لابند  یفادها  نینچ  اب  دناهدرکیم  رازگرب  هک  ار  یلفاحم  و 
ماوع هبش  ماوع و  زا  یخرب  نایم  رد  یفارحنا  ياههشیدنا  ریخا  ياهنارود  رد  اما  دناهتـساوخیم ، ینیـسح  گنهرف  يایحا  تلیـضف ، بسک 
مایق مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هک  دناهدرک  نامگ  هورگ  نیا  تسا . هدش  نتسیرگ  يرادازع و  هب  طبترم  هاوخان  هاوخ  رکف  نیا  هدرک و  خوسر 

هَّللادبعابا ندش  هتـشک  زا  فده  هک  دننکیم  دومناو  نینچ  عومجم  رد  ای  دوش و  هدوشخب  هیرگ  هلیـسو  هب  ام  ناهانگ  ات  دـش  هتـشک  درک و 
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ای و  میزاسیم . مهارف  ار  تعافـش  نیا  هنیمز  يرادازع  اب  ام  تسا و  راکتیـصعم  هراچیب و  ياهناسنا  ام  يارب  مالـسلا  هیلعماما  ندش  عیفش 
راکبساک و داوسیب و  ياهدع  طسوت  هک  لیبق  نیا  زا  ییاهزیچ  تسا و  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  لد  ندرک  لاحـشوخ  يارب  نتـسیرگ 

يزیچ تسا و  اروشاع  تضهن  هفسلف  يرادازع و  هفسلف  ندرب  ههاریب  هشیدنا ، نیا  تقیقح  رد  دوشیم . جیورت  سلاجم  یعنصت  قنور  يارب 
تـسا يزیچ  نآ  فالخ  رب  ًاقیقد  دناهدرک و  تاملک  نیا  هب  هوفت  املع  زا  کی  چیه  هن  و  عرـش ، اب  هن  دیآیمرد و  روج  لقع  اب  هن  هک  تسا 

هّمئا ارچ  هک  میتسه  هجاوم  لاؤس  نیا  اب  ام  : دـسیونیم هراب  نیا  رد  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  موحرم  تسا . هدیـسر  ناـموصعم  زا  هک 
ره اهيژرنا  اهورین و  اهلوپ و  اهرمع و  اهتقو و  ام  هجیتن  رد  دوش و  هماقا  هشیمه  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يازع  هک  دـنداد  روتـسد  نید 

هدیـشخب تما  ناهانگ  هک  دـش  هتـشک  دـناهتفگ  نادان  ناتـسود  مینک ...؟ فرـص  هام  ود  نیا  ریغ  رد  هکلب  رفـص و  مرحم و  هام  ود  رد  لاس 
ماما دوخ  هک  تسا  نامه  تقیقح  دـندوب . هتفگ  حیـسم  هرابرد  يراصن  هک  دـنتفگ  ار  نآ  دـنداد ، هیـضق  هب  یلاـیخ  ینامـسآ و  هبنج  دوش .
يارب دـشاب  یتیلـست  يدردـمه و  هک  هدوبن  نیا  روظنم  تسین . تمکح  نودـب  یعرـش  فیلاـکت  تفگ  دـیاب  دوـمرف ... مالـسلا  هیلعنیـسح 
يارب يرتشیب  رطاـخ  یلـست  مینکب ، هیرگ  اـم  هزادـنا  ره  مینکیم  لاـیخ  مینکب . لاحـشوخ  ار  ارهز  اـهناوخهضور  لوق  هب  ربمغیپ ، نادـناخ 

يوزرآ هشیمه  هک  ار  ریما  ترضح  ارهز و  ترضح  لوسر و  ترضح  ام  تروص  نیا  رد  ردقچ  تسه . ارهز  ترـضح  لوسر و  ترـضح 
عزج و لاح  رد  لاس  تسیب  دصیس و  رازه و  زا  دعب  زونه  مینکیم  لایخ  میدرک و  کچوک  دتـسنادیم  دوخ  رخف  دندیـشکیم و  تداهش 

نیا سپ  [ . 19 . ] دـنامب هدـنز  هشیمه  یتیبرت  یمیلعت و  بتکم  کـی  تروص  هب  ـالبرک  ناتـساد  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دنـشابیم ، عزف 
نیا تسا . هدرک  مایق  تمایق  رد  راکهانگ  هدولآ و  دارفا  تعافش  يارب  وا  هک  مینک  کچوک  نانچنآ  ار  نیـسح  فده  ام  هک  تسا  فارحنا 
میهد لزنت  هجرد  نیا  رد  ار  راوگرزب  نآ  یلصا  دصقم  مینک و  یفرعم  راکهنگ » تما  ییادف   » ار نیسح  هک  تسا  ینیـسح  تضهن  فیرحت 

زا یعمج  هک  تسا  نیـسح  گرزب  دـصقم  ندرب  ههاریب  نیا  تسا . هدـش  رازگرب  ناراکهنگ  ندـش  هدیـشخب  يارب  يراوگوس  سلاـجم  هک 
لاح نیا  اب  دـنوش و  بکترم  دـندرک  هدارا  هک  ار  یهانگ  ره  دـنهد و  ماـجنا  دنتـساوخ  يراـک  ره  توهـش  يوه و  ناگدـنب  ناـسوهلاوب و 

رد یناسک  رگا  ددرگیم . فرطرب  نیگنن  لامعا  نآ  مامت  و  دوش ، هدیشخب  نانآ  ناهانگ  مامت  کشا  هرطق  دنچ  اب  هک  دنـشاب  رطاخ  هدوسآ 
تداهش هب  رما  نیا  يارب  نیـسح  هکنیا  هن  اما  دشخبب ، ار  اهنآ  ناهانگ  دنوادخ  هک  تسا  دیما  دنوش ، ینیـسح  دنریگ و  رارق  نیـسح  طارص 

. تسا ییاهزیچ  نینچ  يارب  ازع  هماقا  زا  فده  و  دوشیم ، اپ  هب  يدصقم  نینچ  يارب  ازع  سلاجم  تسا و  هدیسر 

لیلجت میظعت و  ياههناوتسا 

هراشا

هک مینکیم  حرطم  ار  يرگید  ثحب  اجنیا  رد  دوب . هچ  اهيرادازع  نآ  هفـسلف  لیلد و  دـش و  اپ  هب  اـهيرادازع  هنوگچ  هک  میتفگ  شیپ  رد 
ياهزادنا ات  مه  دوش ، نییبت  یبوخ  هب  ثحب  نیا  رگا  دندرگیم . لیکشت  ياهناوتـسا  هچ  زا  و  دنتـسیچ ، سلاجم  نیا  یلـصا  ناکرا  اههیاپ و 

حالـصا هک  ار  اـم  ثحب  عوضوم  و  دوشیم ، صخـشم  نآ  يریگتهج  مه  و  دوـشیم ، نشور  هَّللادـبعابا  رب  نتـسیرگ  يرادازع و  هفـسلف 
هیاپ ود  رب  مالـسلا  هیلعنیـسح  يرادازع  هک  تسا  نآ  عقاو  . دـنکیم راکـشآ  دـشاب  یناوخهیثرم  ياهتئیه  سلاجم و  لـفاحم و  تیعـضو 

بجوـم ددرگیم و  تضهن  ماود  تاـیح و  بجوـم  هچنآ  ینـالقع . يریگتهج  هناوتـسا  و  یفطاـع ، دـعب  هناوتـسا  تسا . راوتـسا  یـساسا 
تبیصم و رکذ  يرادازع و  یناوخهضور و  دنکیم ، نیمضت  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  مایپ  هسامح و  هبنج  دوشیم و  اروشاع  ندشن  شومارف 
تسا و هدمآ  هَّللادبعابا  مایق  هفسلف  رد  تسا و  ینیسح  مایق  تقیقح  حور و  دهدیم و  لیکشت  ار  تضهن  تیوه  هچنآ  تسا و  یفطاع  دعب 

عومجم رد  هک  تسا  نمشد  هب  موجه  يریذپیتشآ و  زا  رفنت  متس و  اب  هزرابم  یگدازآ و  تلادع و  نید و  ظفح  تسا ، نآ  ساسا  لصا و 
هب ار  فده  نیا  رگیدکی  نودب  مادکچیه  دـنرگیدکی و  لمکم  ود  نیا  . ددرگیم هصالخ  يرادازع  ینالقع  يریگتهج  یلقع و  دـعب  رد 
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: میزادرپیم اهنآ  کیاکی  حیضوت  هب  مینک  وگزاب  رتهب  ار  عوضوم  نیا  میناوتب  هکنیا  يارب  دناسریمن . دصقم 

یفطاع داعبا 

هراشا

یسک رگا  یتح  دوشب ، یناوخهحون  ییارسهیثرم و  دوشب ، نیـسح  تیمولظم  رب  هیرگ  دوش ، ازع  هماقا  هک  تسا  هدیـسر  روتـسد  هک  اجنآ  زا 
يارب ددرگ . هجوتم  فطاوع  تاساسحا و  البرک  هیضق  هب  تبسن  دیاب  هک  دوشیم  هدیمهف  دروآرد ، هیرگ  هب  ار  دوخ  دنک ، هیرگ  دناوتیمن 
لاؤس نیا  نونکا  . تسا مزـال  لد  رد  ثداوح  نآ  ندرک  ریوصت  نتخوـس و  لد  رثأـت و  تسین ، یفاـک  هساـمح  هب  هجوـت  یهاـگآ و  میظعت ،

رد يرثا  شقن و  هچ  ًالوصا  هدش و  هدرمش  مزال  و  تسا ، هدش  يریگهرهب  هفطاع  زا  ارچ  تسا و  هدش  هداد  روتسد  نینچ  ارچ  تسا ، حرطم 
تالاعفنا هفطاع و  هطبار  عامتجا و  ناسنا و  یگدنز  رد  هفطاع  شقن  ياهمدـقم  اب  میراچان  عوضوم  نیا  ندـش  نشور  يارب  ؟ تسا راک  نیا 

تروص نآ  رد  دزاسیم ، مهارف  دـنمفده  ینالقع  تکرح  کی  يارب  ار  هار  هفطاع  هنوگچ  میهد  ناـشن  و  مینک ، ناـیب  ار  هفطاـع  زا  ناـسنا 
ار ناسنا  راتفر  شور و  هار و  هک  تسا  هفطاع  تسا . یمدآ  تیصخش  رـصانع  نیرتمهم  زا  هفطاع  . ددرگیم نشور  نآ  ریثأت  هیرگ و  شقن 

يورین یگدـنز و  ینـشاچ  فـطاوع  رگید ، تراـبع  هب  . تسا یگدـنز  زرط  رد  یـساسا  شقن  ياراد  فـطاوع  ور  نـیا  زا  دـنکیم ، نـییعت 
هراوهاگ راوج  رد  ار  اهبش  يرداـم  رتمک  دوبن  تبحم  رهم و  هفطاـع و  ناـمرف  رگا  دوریم . رامـش  هب  ناـسنا  یناور  ياـهتیلاعف  كرحم 

يورین دیزرویم . تردابم  يزابناج  يراکادف و  هب  شیوخ  تلم  تاجن  يزارفارس و  يارب  ینامرهق  رتمک  تسشنیم . رادیب  حبص  ات  دنزرف 
ناـیجنم گرزب و  ناتـسود  ناـسنا  دـناشکیم . اهنامـسآ  زارف  اـهسونایقا و  رعق  هب  ار  گرزب  نیفـشاک  هک  تسا  فطاوع  میظع  دـیدش و 
دنمجرا تاساسحا  و  یفطاع » تایح   » فرگـش يورین  نویدم  ار  شیوخ  يراکادف  يرابدرب و  تماقتـسا و  يورین  همه  تیرـشب ، هدوتـسان 

تـالاعفنا زا  یهورگ  نتفاـی  زکرمت  زا  هک  تسا  یناور  دادعتـسا  کـی  زا  تراـبع  دـیدج ، یـسانشناور  فیرعت  قـبط  هفطاـع  . دنانتـشیوخ
ياهزیگنا درف  ياهیهاگآ  روجنگ  رد  اریز  دـیآیم . دـیدپ  عوضوم  اب  درف  طاـبترا  دروخرب و  رارکت  هجیتن  رد  یـصخشم  عوضوم  نوماریپ 

، دباییم یگدامآ  لاعفنا  شنکاو و  زا  یعون  نداد  ناشن  يارب  شزیگنا  نیا  رارکت  رذگهر و  زا  درف  دراد و  دوجو  فلتخم  تالیامت  يارب 
یتشادرب نینچ  اب  هفطاع  [ . 20 . ] دشابیم توافتم  دوشیم ، دـلوتم  طیارـش  نآ  رد  درف  هک  یطیارـش  عاضوا و  بسح  رب  اهشنکاو  نیا  هک 

. دریگیم تروص  يریگدای  اـهیهاگآ و  قیرط  زا  ندروآ  يور  نیا  هک  ینیعم ، عوضوم  فرط  هب  نادـجو  ندروآ  يور  زا  تسا  تراـبع 
، نامرهق ای  روشک و  ای  نید  هب  هقالع  ًالثم  دـنباییم . عمجت  نآ  رد  ینوگانوگ  تالاعفنا  هک  تسا  یناور  هتـسویپ  مه  هب  هدوت  کـی  هفطاـع 
نید و هب  ام  هک  تالاح  نیا  عمجت  دـمآیپ  دـنیآیم و  مهارف  نآ  رد  ینادـجو  تالاح  زا  يرامـش  هک  تسا  یناور  هتفای  دـنویپ  هدوت  کی 

ساسحا نآ  هب  تبسن  دوخ  رد  میهدیم ، نتشک  هب  ار  دوخ  میگنجیم و  نآ  رطاخ  هب  میتسه و  یهابم  دوخ  یلم  ینید و  نامرهق  ای  نهیم و 
هفطاع يزکرم  هتسه  سپ  میشوکیم . نآ  هب  طوبرم  فیاظو  يافیا  رد  و  میربیم ، رس  هب  ینارگن  رد  نآ  هب  تبـسن  مییامنیم و  یگتـسبلد 
نیمه دروآیم . دوجو  هب  تالاعفنا  لـعف و  نآ  ساـسا  رب  و  دریگیم ، رارق  تساـم  هجوت  دروم  هک  يزیچ  ره  اـی  ناـمرهق و  اـی  نهیم  نید ،

زا یعون  یناسنا ، هفطاع  دـسریم . مه  هب  دوخ  ینید  ای  یناسنا و  ردارب  هب  تبـسن  ناـسنا  هفطاـع  هک  تیناـسنا  یتسود و  عون  باـب  رد  روط 
دوخ يرایمه  تکراشم و  هب  نآ  هیاس  رد  ناسنا  دـسریم و  رمث  هب  فلتخم  حطـس  رد  هک  تسا ، رگید  ياهناسنا  هب  تبـسن  ناسنا  هقـالع 

داجیا ادـخ » بح   » هب تبـسن  یتلاح  نینچ  . دـشخبیم رارمتـسا  یتآ  ینآ و  ثداوح  لـئاسم و  رد  یـشوخان و  یـشوخ و  رد  يو  هب  تبـسن 
دهاوخ لابند  هب  ار  مزاول  يرـسکی  ندومن و  يراکادف  راثیا و  ندرک ، ار  اهیتخـس  لمحت  ندش ، داقنم  عیطم و  نوچمه  یعباوت  دوشیم و 

تـقد و رکفت و  ریثأـت  تـحت  ار  یمدآ  فـطاوع  اریز  دـنکیم ، يزیریپ  ار  هفطاـع  ساـسا  هیاـپ و  هـک  تـسا  تـالیامت  نـیا  سپ  . تـشاد
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ناونع هب  وا  هب  سنا  ادـخ و  هب  قشع  ای  هعماج  دارفا  هب  یگتـسبلد  هقالع و  ناسنیدـب  دراذـگیم . دـشر  هب  ور  یلاعفنا  فلتخم  ياـههبرجت 
كرحم دوـخ  نیا  هک  تسا ، نـیقلت  رارکت و  دـناسریم ، ددـم  هفطاـع  نیوـکت  هـب  هـک  یلماوـع  هـلمج  زا  . دریگیم رارق  تـالیامت  ساـسا 

ناسنا یگدـنز  رد  دـناوتیم  هک  یهاگیاج  نآ و  هفـسلف  يرادازع و  تیمها  همدـقم ، نیا  هب  هجوت  اب  . ددرگیم ناسنا  یفطاع  ياـهتیلاعف 
مالسلا و هیلعیلع  نب  نیسح  يراکادف  هسامح  اروشاع و  زیگنامغ  ثداوح  عامتسا  يرادازع و  يرازگرب  اریز  دوشیم . نشور  دشاب  هتشاد 

اهراب اهراب و  ناتساد  نیا  رگا  هژیوب  دوشیم ، زیمآشیاتس  تاساسحا  فرگش و  ياهتیلاعف  كرحم  و  دنکیم ، افیا  یشقن  نینچ  وا  نارای 
رد اهشزرا  نآ  هب  شیارگ  رد  ینامداش  يزارفارـس و  تالیامت و  دنکیم و  خوسر  ناسنا  هفطاع  رد  تروص  نآ  رد  دوش ، نیقلت  رارکت و 

تسا نیا  هب  هتسب  اهریثأت  نیا  هتبلا  دص  هتبلا و  . دنکیم ادیپ  ینیع  دوهش  وا  رد  هدش  وگزاب  ياهتماهش  اهتعاجـش و  ددرگیم و  داجیا  وا 
یهاوختلادـعو و عبط  تعانم  راثیا و  سفن و  تزع  يراکادـف و  اروشاع و  هسامح  زا  رگا  دوش ، هتفگ  هچ  ثداوح  نآ  ییوگزاـب  رد  هک 

نآ تالیامت  ثداوح ، نآ  ندرک  ریوصت  ندینـش و  درک و  دـهاوخ  ادـیپ  لـیامت  تمـس  ناـمه  هب  هدنونـش  هفطاـع  دوش ، هتفگ  يزیتسملظ 
دـنزاسیم و دوـخ  زا  اـم  نایارـسهحون  یخرب  هچنآ  لـثم  دوـش ، هتفگ  رگید  زیچ  رگا  و  دروآ ، دـهاوخ  راـب  هـب  ناـسنا  لد  رد  ار  اـهشزرا 

رکذ نمشد  نایرگشل  ربارب  رد  ار  يو  هبال  زجع و  بنیز و  تلذ  ای  دننکیم و  رکذ  بآ  ياهعرج  ندیشون  يارب  نیـسح  يانمت  شهاوخ و 
فرگـش ریثأت  تسام ، رظن  دروم  هچنآ  میدرک و  هراشا  طقف  میرادـن ، ثحب  نیا  هب  يراک  نونکا  . دـنکیم خوسر  لد  رد  ناـمه  دـننکیم ،

دـیآیمنرب و یلقع  كرد  زا  هک  يزیچ  دراذـگیم ، ياجب  ناـسنا  یگدـنز  رد  دروخرب  زا  لکـش  نیا  هک  تسا  یناـجیه  روش و  هفطاـع و 
رد هشیمه  يارب  دـننک و  همیب  ار  ینیـسح  تکرح  نیا  ازع  لفاحم  سلاجم و  لیکـشت  اـب  دناهتـساوخ  موصعم  ناـماما  و  درادـن ، يزاـسراک 

یفطاع تایح  زا  يریگهرهب  اب  هک  دـنراد  یمیظع  مامتها  قالخا  ياملع  لـیلد  نیمه  هب  شور و  نیا  دـییأت  رد  . دـنزاس نادواـج  اـههرطاخ 
و دیآ ، دوجو  هب  هتـسیاش  یلاع و  فطاوع  نآ  رد  هک  دندروآیم  مهارف  ار  یطیحم  دنهد و  ياج  اهلد  رد  ار  سفن  هیکزت  قالخا و  سرد 

نآ شخبیمرگ  نافراع  ناـکلاس و  داـی  يزاـسدوخ ، هبرجت  رکذ  رب  نوزفا  ظـعو ، سلاـجم  اـهنوناک و  نیا  رد  دـسر . رمث  هب  يزاـسدوخ 
ار دوخ  هداعلاقوف  تردق  اهتمارک  یعیبط و  ریغ  تافرـصت  اب  دـناهدوب و  قفوم  دوخ  راک  رد  هک  یگرزب  نافراع  ناکلاس و  تسا . لفاحم 

زکرمت تمـس  نآ  هب  اهنهذ  و  دـبای ، شیازفا  یعوضوم  هب  تبـسن  ناسنا  تفرعم  تخانـش و  ردـق  ره  نیاربانب ، . دـناهدناسر روهظ  هصنم  هب 
ناـسنا كرد  شخب  ورین  و  دراذـگیم ، ینوزف  تدـش و  هب  ور  تسا ، عوضوم  نآ  يارب  يزکرم  هتـسه  روـحم و  هک  فـطاوع  دوـش ، هداد 

تایح رد  هجوت  لباق  تاکن  زا  . دـیآیمنرب نیبوچ  لالدتـسا  لـقع و  ناوت  زا  هک  دروآیم  دوجو  هب  راـک  رد  یباداـش  یمرگ و  ددرگیم و 
هب هقالع  ًالثم  تسا . ناسنا  یگدـنز  رد  رگید  هلحرم  هب  هلحرم  کـی  زا  رگید و  عوضوم  هب  عوضوم  کـی  زا  ییاـجباج  لاـقتنا و  یفطاـع ،

هفطاع و دروآیم و  دوجو  هب  نآ  بناوج  همه  هب  ار  ییاجباج  لاقتنا و  نیا  ددرگیم و  نامرهق  نآ  تاـقلعتم  هب  تبحم  بجوم  یناـمرهق ،
هک ار  يرما  ره  درادیم ، تسود  ار  لاعتم  يادخ  هک  یـسک  ور  نیا  زا  دوشیم . لدبم  یگتخابلد  قشع و  هب  دـشخبیم و  توق  ار  یتسود 

. درادیم تسود  ار  وا  تاقلعتم  مامت  درادیم ، تسود  ار  ینامرهق  هک  یسک  و  درادیم ، تسود  تسوا  هب  قلعتم 

تاساسحا کیرحت  رد  هیرگ  شقن 

كرحت و رد  هیرگ  شقن  ریثأت و  دش ، نایب  یفطاع  ینادجو و  یناور  تایح  هاگیاج  و  دـش ، هتفگ  یفطاع  تایح  باب  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب 
یناوخهیثرم سلاجم و  هماقا  و  ندـنایرگ ) نتـسیرگ و   ) هیرگ رب  دـیکأت  اریز  ددرگیم ، نشور  اروشاع  نازاسهسامح  هرطاخ  ندـنام  هدـنز 

هب هتسباو  تاعوضوم  هب  عوضوم  زا  ییاجباج  لاقتنا و  دنکیم و  هنیداهن  ياهعماج  نینچ  رد  ار  یفطاع  تایح  و  دنکیم ، افیا  یشقن  نینچ 
همه نید و  ياـیحا  يزیتسمتـس ، يراکادـف ، تزع ، هب  قـشع  نیـسح ، هب  قـشع  هقـالع و  دزاـسیم و  مهارف  ار  مالـسلا  هیلعهَّللادـبعابا  ماـیق 

هتخادرپ هدـش  هیرگ  باـب  رد  هک  یلاکـشا  هـب  هـک  تـسا  بساـنم  اـجنیا  رد  . دروآیم ناـغمرا  هـب  ار  ینیـسح  تـضهن  روـشنم  ياـهشزرا 
هیرگ هب  ددرگیم ، رازگرب  هک  لفحم  ره  يوریم و  هک  اج  ره  هیرگ ، بهذـم  هدـش  هعیـش  دـناهتفگ : نینچ  هیرگ ، نافلاخم  زا  یخرب  : دوش
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ندیشک بیلص  گرم و  زا  سپ  نایحیسم  هچنانچ  درک ، یلاحـشوخ  ینامداش و  دیاب  بولغم ، دیزی  دش و  زوریپ  نیـسح  رگا  دوشیم ! متخ 
نیسح تداهش  نیاربانب ، دننادیم . دوخ  تعافش  تداعس و  هلیسو  ار  وا  گرم  دننکیم و  یلاحـشوخ  يداش و  دوخ ) هدیقع  قبط   ) یـسیع

ياهتبیصم اهجنر و  شخبمارآ  ام  يراز  هیرگ و  دنیوگیم : رگید  فرط  زا  . ازع هیرگ و  هن  تسام  یلاحشوخ  بجوم  تداعـس و  هلیـسو 
یقلت تیب  لها  اب  یهارمه  یلدـمه و  یعون  هیرگ  نانآ ، دوخ  نامز  رد  رگا  دـیناسر و  دـهاوخن  ام  نانآ و  هب  يدوس  و  دـش ، دـهاوخن  اهنآ 
ثحب رد  زاغآ  رد  هک  يروطنامه  مییوگب : دیاب  خساپ  رد  . درادن ییاجب  ضارتعا  درادن و  ياهجیتن  انعم  نیا  رگید  رـصع  نیا  رد  هدـشیم ،

طاشن و تایح و  یگدـنیوپ و  تلاح  زا  دـنکیم و  دومج  راتفرگ  ار  ناسنا  هفطاع  نودـب  ینالقع  یگدـنز  میدرک ، هراشا  یفطاـع  تاـیح 
نایـصع و یـشومچ و  يرـسدوخ و  بصعت و  راچد  ار  ناسنا  قطنم  لقع و  نودب  هفطاع  دزاسیم ، یگدرـسفا  دومج و  هب  لیدـبت  یباداش 

هناشن دیرگیم ، مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  رب  رگا  هعیـش  دنکیم . تیـصاخیب  اوتحمیب و  ياهراک  راچد  فدهیب و  روک و  ياهتکرح 
دیزی رب  اـهنت  هن  ضارتعا  نیا  تسا و  هدـش  اور  ناـنآ  هب  هک  تسا  یمتـس  هب  ضارتعا  توبن و  نادـناخ  نیـسح و  تیمولظم  هب  تبـسن  رثأـت 

قشع و یعون  تسا ، نیسح  یلاع  هدیا  الاو و  نامرآ  رب  تبحم  راهظا  نیـسح ، رب  هیرگ  تقیقح  رد  و  تسا ، خیرات  نایدیزی  رب  هکلب  تسا ،
هتسکش دومخ و  ار  ناملسم  ياهتلم  حور  هیرگ  دوشیم  هتفگ  هکنیا  اما  . تسا تمصع  تیالو و  ماقم  فده  هار و  اب  یگتـسویپ  هقالع و 

يراز هیرگ و  اب  اهنآ  باصعا  نوچ  دزاسیم ، مهارف  ار  متـس  لـمحت  هنیمز  دـنکیم و  هدنکفارـس  رطاخهدرـسفا و  ار  اـهنآ  دروآیم و  راـب 
تالاوم و قشع و  هبذج و  تبحم و  هناشن  یخرب  اهکشا  تسین . تلذ  زجع و  زا  هتـساخرب  اههیرگ  همه  اریز  تسین ، تسرد  هدش ؛ ریدخت 
یگدنکفارـس و هـن  تـسا  یهارمه  یلدـمه و  هناـشن  مالـسلا ، هیلعنیــسح  ماـما  يرادازع  رد  تـسا و  یلاحــشوخ  قوـش و  هناـشن  یخرب 

لمحت هنیمز  دـش  هتفگ  هکنیا  اما  . تسا ربمایپ  نادـناخ  اب  یبلق  طابترا  هبذـج و  قشع و  یبلق و  تبحم  رگنایب  اههلان  اهکشا و  یگدرـسفا ؛
تماهش و يارب  یسرد  اهيرادازع  رگا  تسا . تیعقاو  فالخ  خیرات  تداهـش  هب  مالک  نیا  دنکیم ، مهارف  ار  رگمتـس  ياهتموکح  متس 

تدحو نوناک  هکلب  دربیم ، نیب  زا  ار  نایوگروز  شریذپ  هنیمز  اهنت  هن  دشاب ، نارگمتس  متس  زا  ییاهر  يارب  توعد  رگا  دشاب ، يراکادف 
دناوتیم هیرگ  دنتـسین و  نینچ  اـههیرگ  هشیمه  هک  میراد  لوبق  . تسا نید  تیادـه  شزومآ و  دـهعم  ماـیق و  هزراـبم و  يارب  یگنهاـمه  و 

زومآسرد و شخبتذل و  هیرگ  تسا  هدـمآ  نیـسح  يرادازع  نیـسح و  مایق  هفـسلف  رد  هچنآ  ًاقافتا  اما  دـشاب ، هتـشاد  دـب  بوخ و  تهج 
هدیقع و  تسا ، هدش  هتخیوآ  راد  هب  نایحیسم  ناهانگ  ندیشخب  يارب  یسیع  دنکیم  نامگ  هک  یبتکم  نیب  تسا  قرف  تساهلد . رگنـشور 

دنادیم مایق  هزرابم و  سرد  ار  ینیسح  مایق  هفـسلف  فادها و  هک  یبتکم  اب  دنکیم  ناونع  ار  هدش  فیـصوت  يدژارت  نآ  اب  هانگ  شیاشخب 
ظفاـح تسا ، يرایـسب  راعـشا  نانخـس و  نآ  هاـگیاج  هیرگ و  باـب  رد  . دوـشیم رتنازورف  تضهن  هلعـش  هشیمه  هـیرگ  اـب  تـسا  دـقتعم  و 

زوس دش  هک  نینوخ  مشچ  زا  کشا  عمش  يارایبدرب  ایرد  بل  هب  دناوت  لیـس  ار  گنـس  هار  هب  دروآ  نم  کشا  ار  وت  نیگنـس  لد  : دیوگیم
ام هچرگ  نیاربانبتـسادخ ، ضیف  همـشچ  نایرگ  مشچ  تساود  ناـمردیب  درد  ره  رب  هیرگ  : دـیوگیم رگید  يرعاـش  اینـشور  قلخ  رب  تلد 

هعماج و تیاده  ماکحا و  نایب  هشیدـنا و  رکف و  نوناک  اهنمجنا  نیا  دـیاب  میدـقتعم  مینادیمن و  هیرگ  ار  يرادازع  لفاحم  یلـصا  لئاسم 
دهاوخن موادت  لباق  هنرگ  دشاب و  نیـسح  رب  نتخیر  کشا  هیرگ و  نودب  دناوتیمن  مه  ینیـسح  لفحم  اما  دشاب ، نیـسح  مایق  هفـسلف  رکذ 

هیاـس رد  يونعم  حور  ینید و  لاـمعا  کـسانم و  رهاـظم و  کـش ، نودـب  دروآ . دـهاوخن  دوـجو  هب  ار  یتیادـه  جـیاتن  تارثا و  نآ  دوـب ،
تکرح و اـما  دـننکیم ، ییاـمنهار  و  دنـشکیم ، هشقن  لـقع  ملع و  رگا  اریز  تسا ، شخبموادـت  یفطاـع  تاـیح  روـضح  ییارـسهیثرم و 

تسا ساسحا  هفطاع و  دهدیم ، شبنج  تکرح و  هچنآ  داد ، دنهاوخن  تمواقم  یگداتسیا و  سرد  تشاد و  دنهاوخن  شورخ  ششوج و 
عماجم و نیا  هب  یهاگن  اب  تسا . زیگناروش  ای  زیگنامغ و  هثداح  اب  درف  یحور  سامت  هقالع و  رگنایب  ناسنا و  هفطاـع  زا  یـساکعنا  هیرگ  و 

. تسین نایب  نیا  زا  شیپ  هب  يزاین  دوهشم و  ًالماک  هتکن  نیا  یبالقنا  ياهتکرح  هوبنا  مجح  لفاحم و 

ینالقع داعبا 
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تسا و هفطاع  زا  يریگهرهب  یعون  اروشاع  تشادیمارگ  میظعت و  میتفگ  و  دوب ، اروشاع  هسامح  یفطاع  داعبا  رد  دش  هتفگ  نونکات  هچنآ 
داـجیا راـکفا و  یعادـت  يروآداـی و  رکفت و  كاردا و  راـتفر و  زرط  رد  هفطاـع  و  تـسا ، یمدآ  تیـصخش  رــصانع  نـیرتمهم  زا  هفطاـع 
ياجب وا  ياهيرواد  يور  دـنکیم و  رداص  ناـسنا  هک  یمکح  يور  ار  دوخ  رثا  فطاوع  یتح  دوشیم ، رهاـظ  اـهنآ  لیدـعت  تادـقتعم و 

دنک نشور  هفطاع  يارب  ار  هار  دیاب  غارچ  نوچمه  هک  تسا  عرـش  لقع و  نیا  تسین و  یفاک  ییاهنت  هب  هفطاع  لیلد  نیمه  هب  دراذـگیم ،
زا ثحب  تسا . فطاوع  لداعت  زا  نخـس  ینیـسح و  يرادازع  سلاجم  يرازگرب  زا  نخـس  رگید ، ترابع  هب  . دـنک راگزاس  قطنم  اب  ار  وا  و 

، دـنراد هک  یموزل  دـئاوف و  همه  اب  فطاوع  تسا . اهيرادازع  عون  ندرک  دنـسپعرش  نداد و  حیحـص  تهج  اهيرادازع و  ندرک  ینالقع 
طارفا و راچد  دنوشن ، حلـسم  حرـش  لقع و  حالـس  هب  دنهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  لادتعا  دنوش و  جراخ  طسو » دح   » ییالط هدـعاق  زا  رگا 
ای و  دوشیم ، يرادازع  موزل  رکنم  هک  دوشیم  نانچنآ  فرط  نآ  زا  ای  دـش . دـنهاوخ  كانرطخ  شخبنایز و  تخـس  دـندرگیم و  طیرفت 

ندناسر بیسآ  درامشیم . زیاج  ار  یغوردره  هَّللا  قلخ  ندنایرگ  يارب  درامشیم . زیاج  ار  يراک  ره  هب  ندز  تسد  يرادازع  ققحت  يارب 
یعون ار  يرادازع  شیامن  يارب  رگید  ياهگنهرف  طلغ  ياهّتنس  زا  ندرک  يوریپ  درامشیم ، رئاعش  میظعت  يرادازع و  یعون  ار  دوخ  هب 

اب مأوت  هتفـشآ و  راکفا  دیاقع و  راچد  میوش و  رود  هب  فطاوع  قلطم  تموکح  طلـست و  زا  هک  مینکب  هچ  اجنیا  رد  . دنادیم فطاوع  زاربا 
نارگید ءازهتـسا  هیرخـس و  بجوم  چـیه ، هک  میرادـن  نآ  رب  یعرـش  یقطنم و  یلیلد  هک  میوشن  يراـتفر  دـیاقع و  راـچد  میوشن ، بصعت 

ندز و همق  دوشیم  نامگ  هک  دوشیم  هچ  ًاعقاو  ایآ  دوشیم . ربمغیپ  تیب  لها  هب  نادنمهقالع  هعیـش و  هیلع  رب  ياهدنرب  حالـس  ددرگیم و 
هن هک  تسا  یتاساسحا  عون  هچ  نیا  تسا . یمالسا  ینید و  رئاعش  رهاظم  زا  تسا و  نیسح  يرادازع  ءزج  ندرک  دولآنوخ  اپارـس  ار  دوخ 

یتمیق ره  هب  فطاوع  هب  هزادنا  زا  شیب  نداد  اهب  تافارحنا و  نیا  یلـصا  لکـشم  دسریم ، نامگ  هب  . عرـش اب  هن  دیآیمرد و  روج  قطنم  اب 
ترضح ياهمایپ  هب  یهجوتیب  تکرح و  نیا  حور  زا  یهاگآان  ینیـسح و  تضهن  فادها  زا  ندش  رود  تسا . ندش  ماوع  عبات  هدش ، هک 

هک تسا  اروشاع  هساـمح  ینـالقع  داـعبا  هب  یهجوتیب  يرآ  . تسـالبرک ناروشحلـس  يرادازع  هفـسلف  نتـسنادن  مالـسلا و  هیلعهَّللادـبعابا 
و دزاـسیم . روآناـیز  اوتحمیب و  ياـهرادرک  قطنمیب و  روک و  فـطاوع  راـتفرگ  ار  اـم  ددرگیم و  ماـیق  هفـسلف  زا  نداـتفا  رود  بجوـم 

هلئـسم رد  یفطاع  دـعب  هچرگ  هک  دوشیم  نشور  اجنیمه  زا  . ددرگیم نآ  نیتسار  دـیاقع  عیـشت و  هیلع  نانمـشد  مجاـهت  يارب  ياهلیـسو 
يرادازع رد  ام  ياهراک  لامعا و  رگا  و  تسا ، ساسا  لصا و  اـهيرادازع  تهج  ندرک  ینـالقع  هناوتـسا  اـما  تسا ، مهم  رایـسب  يرادازع 

لیلد نیمه  هب  درادن ، ياهدیاف  شزرا و  یفطاع  دعب  دشابن ، راگزاس  يرادازع  دصقم  فدـه و  اب  دـشابن و  تضهن  حور  اب  قبطنم  ًاعومجم 
دیکأت اما  دنلیاق ، ياهداعلاقوف  شقن  هیرگ  يارب  دنراد و  ینیـسح  يرادازع  يور  هک  یتادیکأت  همه  نآ  اب  هللا  همحرینیمخ  ماما  ترـضح 
هزیگنا امش  : تسین فده  هیرگ  و  میشاب ، هتـشاد  يدصقم  فده و  نیـسح  يرادازع  يارب  مینک و  نشور  ار  هیرگ  تهج  دیاب  ام  هک  دنراد 
جایتحا ادهشلا  دیـس  هن  ادهـشلادیس ، يارب  مینک  هیرگ  ام  هک  تسا  نیا  طقف  هک  دینکن  لایخ  ار  هضور  سلاجم  رد  عامتجا  نیا  هیرگ و  نیا 
دننکیم عمتجم  نوچمه  ار  مدرم  اهسلجم  نیا  نکل  دـیآیمرب . نآ  زا  يراک  کی  هسفنیف  شدوخ  هیرگ  نیا  هن  و  دراد ، اـههیرگ  نیا  هب 

کی فرط  ههجو ، کی  اروشاع  ههد  ًاصوصخ  رفص و  مرحم و  هام  ود  رد  تیعمج  نویلیم  جنپ  یس و  نویلیم ، یس  دنهدیم ، ههجو  کی  و 
هک سک  ره  هکنیا  هب  ام  هّمئا  دنیوگیمن  دوخیب  دنناوخب . هضور  ربانم  رد  نم  يارب  هک  دنیامرفیمن  ام  هّمئا  زا  یضعب  دوخیب  دنوریم . هار 

هلئـسم هلئـسم ، تسین ، هیرگ  هلئـسم  هلئـسم ، تسا . نالف  نالف و  شرجا  دریگب  شدوخ  هب  ندرک  هیرگ  هیرگ و  تروص  ای  دنایرگب  دیرگب ،
دننک و جیسب  مه  اب  ار  اهتلم  نیا  هک  دنتساوخیم  دنتشاد ، هک  یهلا  دید  نامه  اب  ام  هّمئا  هک  تسا  یـسایس  هلئـسم  هلئـسم ، تسین ، یکابت 
زا یکی  هب  ینارنخـس  نیا  رد  ماما  ترـضح  هتبلا  [ . 21 . ] دشابن ریذپبیـسآ  ات  دـننک  هچراپکی  ار  اهنیا  فلتخم ، ياههار  زا  دـننک ، هچراپکی 
زا مالسا  يایحا  اهتلیـضف و  بسک  یـسایس ، یهاگآ  ماکحا ، نایب  دننام  يرادازع  رگید  ياههبنج  هنرگ  دناهدرک و  هراشا  يرادازع  دیاوف 
هک تسا  نیا  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  تسا و  مهم  هچنآ  تروص ، ره  رد  تسا . هتفهن  يرادازع  دیاوف  هفـسلف و  رد  هک  دنتـسه  يروما 

رایعم و دـش و  دیهـش  درک و  مایق  نآ  رطاخ  هب  نیـسح  هک  تسا  یفادـها  ساسا  لصا و  تسین ، ساسا  لـصا و  هیرگ  تسین ، فدـه  هیرگ 
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رهظم يرادازع ، یناوخهضور و  : یمیکح اضردّمحم  داتـسا  ریبعت  هب  تسا و  یلقع  یعرـش و  دعاوق  رب  يرادازع  نداد  قابطنا  يارب  كالم 
هدنز شمایپ  هسامح و  هبنج  ات  تساروشاع ، ندشن  شومارف  يارب  و  دراد ، یفطاع  یساسحا و  هبنج  تبیصم  ینعی  تسا ، اروشاع  موس  دعب 

رد اروشاع  تبیـصم  هک  هنوگنامه  نیاربانب ، دشاب ، قباطم  ثیح  ره  زا  نآ ، یلـصا  أشنم  اب  هک  دراد  شزرا  یماگنه  دـعب  نیا  سپ  دـنامب .
خـسم هب  و  دهد ، انعم  ات  دشاب  الاو  تقیقح  نامه  تمدخ  رد  زین  تبیـصم  رکذ  سلاجم  دـیاب  تسا ، هدوب  تلادـع  نید و  هسامح  تمدـخ 

لصا و دـنکیم و  هراشا  انعم  نیمه  هب  زین  يرهطم  دیهـش  داتـسا  [ . 22 . ] دـشاب ماما  لوبق  ادـخ و  ياضر  دروم  و  دـماجنین ، اروشاع  تیهام 
دیاب اروشاع  البرک و  هثداح  ینیـسح و  هسامح  هک  منکیم  دیکأت  نم  هکنیا  : دنادیم ینیـسح  هسامح  زا  يریگهرهب  يرادازع  رد  ار  ساسا 

اثر و فلاخم  نم  دزوماـیب . اـم  هب  دـناوتیم  ماـیق  نیا  هک  تسا  یگرزب  ياـهسرد  رطاـخ  هب  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  هبنج  نیا  زا  رتشیب 
کیرحت و ام  دوجو  رد  ار  ینیـسح  ینامرهق  سح  نآ  لاح  نیع  رد  هک  دشاب  یلکـش  هب  دیاب  هیثرم  اثر و  نیا  میوگیم  یلو  متـسین ، هیثرم 
هک یـسک  ره  دوب . گرزب  هژوـس  کـی  ناـمز  نآ  رد  یلع  نب  نیـسح  تسا . یعاـمتجا  گرزب  هژوـس  کـی  یلع  نب  نیـسح  دـنکب . اـیحا 

، تسا گرزب  هژوس  کی  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  مه  زورما  دوب . نیـسحلا » تاراثل  ای   » شراعـش دنکب ، مایق  ملظ  لباقم  رد  تساوخیم 
یمالـسا هیلاع  فطاوع  تاساسحا و  هکنیا  يارب  مالـسا ، ندرک  هدنز  يارب  زامن ، هماقا  يارب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  ياهژوس 

[ . 23 . ] دوشب ایحا  ام  دوجو  رد 

اهنآ تالکشم  اهيرادازع و  يرازگرب  یگنوگچ 

هرطاـخ روآداـی  یعون  هب  هک  تسا  يراـک  ره  اـهشیامن و  تآـیه و  اههتـسد و  سلاـجم ، لـفاحم و  عون  همه  يرازگرب  اـجنیا  رد  روـظنم 
هب تبـسن  يدـنبعمج  دـیاب  مینک ، نایب  ار  یگنوگچ  نیا  لح  هار  حیحـص و  ياهرایعم  هکنآ  زا  شیپ  . دـشاب البرک  روآهساـمح  زیگنامغ و 

ار فلتخم  داعبا  رد  اروشاع  هیـضق  ندش  رگهولج  هنوراو  ندش و  هدیـشک  فارحنا  هب  زا  ار  دوخ  ینارگن  و  میـشاب . هتـشاد  نیـشیپ  ياهثحب 
نیا رگا  دوب ، روآنزح  هنادنمگوس و  یخیرات  نایرج  کی  ًافرـص  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  تداهـش  رگا  دوشیم : دیکأت  مینک . وگزاب 

میلاعت قبط  نوچ  اما  دوبن ، حرطم  نآ  ندش  هنوراو  زا  ثحب  دوبن و  ینارگن  نیا  دوب ، ناسنا  یگدنز  یخیرات  ثداوح  رگید  دننامه  هثداح ،
نالوج و یناسنا و  حور  رد  یـسامح  تکرح  کی  رهظم  ینیـسح  تضهن  تسا و  يزومآسرد  تربع و  يارب  ياهلیـسو  هثداـح  نیا  هّمئا 
رد هچرگ  تفرگ ، هدـیدان  ار  نآ  زا  فارحنا  ناوـتیمن  تسا ، هدـیقع  زا  عاـفد  یگداتـسیا و  تمواـقم و  يروشحلـس و  تهج  رد  ناـجیه 

نیا لاح  . تسا زیختفآ  نآ  هعیاض  یمومع و  نآ  ریثأت  هاوخان  هاوخ  اما  دـشاب . کچوک  زاـغآ  رد  هچرگ  دـشاب ، هعماـج  زا  یکدـنا  شخب 
یکی البرک . هثداح  تامدقم  ایاضق و  ندرک  نوگرگد  هثداح و  نایب  لکش  رد  فیرحت  . 1: دریگ ماجنا  تهج  دنچ  رد  دناوتیم  یگنوراو 

هب تسا . ثداوح  ندش  هنوراو  یظفل و  ياهفیرحت  هب  ندش  التبم  البرک و  هثداح  زا  حیحصان  طلغ و  فیصوت  اهيرادازع ، تالکشم  زا 
ياـهزیچ دروآرد ، هیرگ  هب  ار  مدرم  دزادـنیب و  هار  هسلج  رد  ـالیو  روـش و  دـنک و  مرگ  ار  سلجم  هکنیا  يارب  ناوـخهیثرم  هـک  اـنعم  نـیا 

طیارش اب  دناوتیمن  زگره  هک  دناوخیم  لاح  نابز  هب  ار  يراعشا  ای  و  دنکیم ، لقن  دامتعا  لباق  ریغ  فیعـض و  ياهباتک  زا  ار  یگتخاس 
زا هدنیوگ  دوشیم ، بیجع  یلیخ  يدژارت  نیا  یهاگ  دشاب و  هتـشاد  شزاس  يربک  بنیز  ینعی  البرک  نامرهق  شنارای و  ماما و  تیعقوم  و 

یلکـش البرک  هثداح  هجیتن  رد  درادـن ، يراگزاس  اروشاع  گنهرف  اب  زگره  هک  دـنکیم ، لـقن  ار  ییاـهباوخ  دـنکیم و  هدافتـسا  باوخ 
ناراـی نیـسح و  تمظعاـب  یناروـن و  هرهچ  ًارهق  دـیآیمرد و  ياهروطـسا  زیمآهغلاـبم و  لکــش  رد  ثداوـح  دریگیم ، دوـخ  هـب  شّوـشم 

زا یخرب  ار  تاـفیرحت  نیا  هنومن  . دـیآیمرد ياهناـسفا  لکـش  هب  اـیاضق  ثداوح و  دوشیم و  رگهوـلج  یناـملظ  کـیرات و  شردـقنارگ ،
هدروآ اروشاع » تافیرحت   » لصفم ثحب  رد  ینیـسح  هسامح  باتک  رد  يرهطم  دیهـش  داتـسا  موحرم  دناهدرک و  لقن  نیثدـحم  نیققحم و 

رکذ لیـضفت و  ياج  اجنیا  هک  دـناهدوزفا ، نآ  هب  ار  يرگید  دراوم  هدرک و  لـیمکت  ار  تکرح  نیا  زین  رـصاعم  ناـققحم  زا  یخرب  تسا و 
یخرب هک  هنوگ  نیدب  تسا ، هثداح  نیا  ریسفت  رد  فیرحت  رگید ، تالکشم  زا  هثداح . نیا  ریسفت  رد  فیرحت  . 2 [ . 24 . ] تسین نآ  دراوم 
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دش و هلفن  و  تشادن ، ینیعم  تهج  همانرب و  دش و  هتشک  تهجیب  مولظم و  یصخش  ترضح  هک  دننکیم  فیـصوت  ار  هثداح  نیا  نانچنآ 
هچ ام  تشاد و  هزراـبم  يارب  یـصوصخ  روتـسد  دوب و  رومأـم  دـنوادخ  فرط  زا  دـنیوگیم : اـی  تفر و  ردـه  هب  شنوخ  تشگ و  عیاـض 
هک ددرگیم  ریـسفت  يروج  نیـسح  ماما  مایق  هجیتن  رد  درادن ، یطبر  ام  هب  تسا و  ماما  ملع  هب  طوبرم  نیا  درک ، هزرابم  هچ  يارب  مینادیم 

توافت زا  طلغ  یلیلحت  یعامتجا و  ياهتیلوؤسم  زا  رارف  يارب  دشاب  یهاگزیرگ  دوشب و  جراخ  ندوب  ادـتقا  لباق  يرـشب و  لمع  هزوح  زا 
ار توبن  هلالـس  نآ  تکرح  هک  میتسه  هجاوم  ار  ریـسفت  رد  فیرحت  نیا  ینیـسح  مایق  هفـسلف  رد  ای  .و  نیـسح ماما  مایق  نسح و  ماما  حلص 

حیـضوت تمایق  رد  راکهانگ  هدولآ و  دارفا  تعافـش  ار  راوگرزب  نآ  یلـصا  دـصقم  دـننکیم و  یفرعم  راـکهنگ  تما  ندـش  ییادـف  يارب 
ریغ ندوب و  یـصاصتخا  یعون  نآ  زا  دنادیم و  یـسرتسد  لباق  ریغ  مهبم و  ار  هَّللدبع  ابا  مایق  تکرح  هک  اهریـسفت  عون  نیا  ًاعبط  . دنهدیم

تاجاح ندروآرب  یـصخش و  تالکـشم  عفر  ای  ناهانگ و  هرافک  تعافـش ، يارب  ماـیق  تکرح  اـی  دوشیم و  مامـشتسا  ندوب  يوریپ  لـباق 
دهاوـخ یثـنخ  ار  تضهن  گرزب  تکرح  نآ ، تارثا  تشاد و  دـهاوخ  لاـبند  هب  ار  ییاهيزومآدـب  دوـشیم ، یفرعم  نآ  دـننام  يداـم و 

و درادـن ، یهاگیاج  ام  هعماج  يرکف  دـشر  رثا  رب  هتفای و  شهاک  رایـسب  ریخا  نارود  رد  دـیاقع  نیا  هک  مییوگب  مه  ار  هتکن  نیا  هتبلا  . درک
اما دوشیم ، حرطم  تافارخ  عبات  هدزماوع و  ياهطیحم  رد  رتشیب  دـنکدنا و  دـننکیم  نایب  ار  لطاب  ياهریـسفت  نیا  هاگآدوخان  هک  یناسک 

رداـن و تاـفارحنا  نیا  هکنیا  لـیلد  هب  دـیابن  اـم  دراد و  دوـجو  اـم  نایارـسهیثرم  زا  یخرب  رد  زوـنه  راـکفا  نـیا  تاـبوسر  تروـص  ره  رد 
درک و يریگـشیپ  نآ  زا  تروص  ره  رد  دـیاب  تسا و  لطاب  لطاب ، اریز  مینک ، تلفغ  اهيژک  اب  هزرابم  زا  میـشاب و  توافتیب  دـنافیعض ،

فیصوت رد  یگنوراو  هک  اهيژک  زا  رگید  یکی  . 3. ددرگ مالسا  نانمشد  تاغیلبت  يارب  ياهلیسو  ای  دنک و  خوسر  ام  هعماج  رد  تشاذگن 
ياههزومآ هب  یهجوتیب  ای  البرک و  هسامح  هفـسلف  نداد  ناشن  گنرمک  یبنج و  ياـیاضق  هب  نداد  تهج  دـهدیم ، ناـشن  ار  هثداـح  نیا 

اما دـشاب ، مه  تادـقتعم  وزج  دـشاب ، هتـشاد  مه  تقیقح  دـشاب ، تسرد  دوشیم  حرطم  هک  یثداوـح  زا  یخرب  تسا  نکمم  . تسا هثداـح 
ياضق يارب  ياهلیسو  وا  يرادازع  هاگتسد  مالسلا و  هیلعنیسح  هکنیا  . دشابن دوخ  هاگیاج  رد  يزیچ  ره  دشابن . هعضوم » یف  ءیـشلا  عضو  »

رد ادـخ و  هار  رد  قافنا  ماعطا و  هکنیا  تسا ، نوگانوگ  راـثآ  صاوخ و  ياراد  ًاـقح  نیـسح  رب  هیرگ  هکنیا  تساـم ، تالکـشم  جـئاوح و 
اروشاع و تضهن  ندرک  فیـصوت  تسین و  اهنیا  اروشاع  تضهن  لئاسم  همه  اما  درادـن ، رکنم  دـنکیم ، ناـنچ  نینچ و  يرادازع  سلاـجم 

گنرمک نتفر و  ههاریب  يژک و  یعون  تضهن ، گرزب  ياهسرد  یلـصا و  لـئاسم  زا  ندـش  لـفاغ  لـئاسم و  نیا  هب  نآ  ندرک  دودـحم 
هک یـسلاجم  یلفاحم و  تسا  نکمم  . دروآ راـب  هب  ار  يداـقتعایب  یگدز و  تاـبجوم  نآ  حرط  تسـالبرک و  هساـمح  هفـسلف  نداد  ناـشن 

هفـسلف ندرب  دای  زا  دـش و  هراشا  هک  یلئاسم  هب  هداعلاقوف  مامتها  تلفغ و  اما  دـشابن ، گرزب  قیاـقح  نآ  یفن  تهج  رد  دوشیم ، رازگرب 
ار یکی  تفگن و  ار  هیقب  تفگ و  ار  تـیعقاو  زا  یـشخب  یـسک  رگا  تـیعقاو ، فیـصوت  رد  نوـچ  دـشاب ، فـیرحت  یعوـن  دوـخ  يرادازع 

هراشا هک  يروط  نامه  دیاش -  «. ُءایْـشَا َْکنَع  َْتباغ  َو  اًْئیَـش  َتْظِفَح   » تسا فیرحت  یعون  دوخ  داد ، هولج  گنررپ  ار  يرگید  گنرمک و 
يونعم یظفل و  تافیرحت  هب  تبـسن  هتـشذگ  زا  شیب  نف ، عالطا و  لها  دشاب و  مک  ام  نامز  رد  مود  لوا و  هتـسد  ياهيژک  مجح  دـش - 

فیرحت ثداوح و  لقن  رد  فیرحت  هچرگ  تسا ، رتشیب  موس  ینارگن  نیا  هنادنمگوس  ماما  دنـشاب ، هداد  ناشن  تیـساسح  ینیـسح  هسامح 
هثداح و ییازمغ  تهج  هب  هجوت  تضهن و  هفـسلف  ساسا  لصا و  نداد  ناشن  گنرمک  اـما  تسا  كاـنرطخ  دوخ  یخیراـت  ياهریـسفت  رد 

تداهش رگا  : تسا هدننکنارگن  يرهطم -  دیهـش  داتـسا  لوق  هب  نداد -  رارق  هجـض  هودنا و  مغ و  هلان و  بلاق  رد  ار  اروشاع  ناتـساد  مامت 
قحان هب  ینوخ  هک  دوبیم  نیا  ًافرص  رگا  دوبیم ، تبیصم  کی  ًافرـص  رگا  دوب ، روآنزح  نایرج  کی  ًافرـص  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح 
لابند هب  يراثآ  نینچ  زگره  یگرزب ، رایـسب  تیـصخش  ولو  دوبیم  تیـصخش  کی  ندـش  هلفن  ًافرـص  رگید  ریبعت  هب  و  تسا ، هدـش  هتخیر 

یمالسا گرزب  هسامح  کی  وا  تضهن  هک  دروآیم ... دوخ  لابند  هب  ار  راثآ  نیا  تهج  نآ  زا  یلع ، نب  نیسح  تداهـش  دروآیمن . دوخ 
رگتیانج و ياهدـع  کی  فرط  زا  يرگمتـس  تیانج و  کی  تبیـصم و  کـی  اـهنت  هچخیراـت  ناتـساد و  نیا  هک  تهج  نیا  زا  دوب . یهلا  و 

نب نیـسح  تداهـش  دندرک . دراو  وا  رب  ار  اهتیانج  هک  دوب  یـسک  نامه  فرط  زا  گرزب  رایـسب  رایـسب  ینامرهق  کی  هکلب  دوبن ، رگمتس 
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دـنکیم و حرطم  يرادازع  لـفاحم  هب  تبـسن  ار  ینارگن  نـیا  ًاـقیقد  رگید  ییاـج  رد  و  [ . 25 . ] دـیمد مالـسا  ملاع  رد  ياهزات  تاـیح  یلع ،
رگا هدننکسحیب ، هن  دشاب  هدننکهدنز  دیاب  ردـخم ، هن  دـشاب  ییحم  دـیاب  اههتـسد  رد  اههیکت و  رد  سلاجم ، رد  ام  ياهراعـش  : دـیوگیم
رجا یلیخ  نتخیر  نیسح  يارب  کشا  نیا  دنکیم . رود  نیـسح  زا  ار  ام  هکلب  تشاد ، میهاوخن  یـشاداپ  رجا و  اهنت  هن  دشاب  هدننکسحیب 

ِبُوُلق ِیف  ًۀـَنُونْکَم  ًۀَّبَحَم  ِْنیَـسُْحِلل  َّنِا  : » دوـشب دراو  اـم  لد  رد  تسه  هک  ناـنچنآ  دوـش ، دراو  اـم  لد  رد  نیـسح  هکنیا  طرـش  هب  اـما  دراد ،
نآ زا  هتبلا  [ . 26 . ] نامیا زا  تسا  ياهمسجم  نیسح  نوچ  دشاب ، هتـشادن  تسود  ار  نیـسح  دناوتیمن  دشاب ، نامیا  یلد  رد  رگا  َنینِمْؤُْملا »

ياههبنج هب  نیسح  يرادازع  هب  تبـسن  يراکطارفا  رـس  زا  یهورگ  هک  يروط  نامه  ینعی  تسا ، طیرفت  زا  ینارگن  تسه ، ینارگن  فرط 
زور لئاسم  تاداشرا و  ماکحا و  ناـیب  هب  ماـمتها  دنـشاب و  هجوتیب  هیرگ  ییارـسهیثرم و  هب  فرط  نآ  زا  دـننکن ، هجوت  یتیادـه  يونعم و 

. دوش هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ازع  هماقا  ناجیه و  روش و  دنک و  لفاغ  تبیصم  رکذ  زا  ار  اهنآ 

یلمع تاداهنشیپ 

دارفا نادنمشناد و  املع و  شقن  سلاجم و  يرازگرب  یگنوگچ  هب  صاخ  تیانع  ترورـض  دش ، هتفگ  اهینارگن  باب  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب 
هک ياهنوگ  هب  دننکب ، دنهاوخیم  هک  يراک  ره  ماوع  دـنراذگب  دـیابن  هک  دنتـسه  ناگنازرف  نیا  اریز  ددرگیم . نشور  نایم  نیا  رد  هاگآ 
رد هّمئا  نأش  اب  فلاخم  اوتحمیب و  یگتخاس و  ياهناتـساد  غورد و  هک  دـنراذگن  دـندرگ ، ماوع  عبات  صاوخ  ًاـنایحا  يرادازع  هیـضق  رد 

يریگولج هنوگفارـسا ، ياهـشاپ  تخیر و  شتآ و  زا  ندیرپ  ینزهمق ، دـننام  تعیرـش  فلاخم  تاکرح  زا  دـبای و  هار  راعـشا  سلاجم و 
هک ییاهباتک  یسررب  دقن و  نینچمه  ینیسح . مایق  رد  هدافتـسا  لباق  ربتعم و  عبانم  یفرعم  . 1: تسا مزال  تکرح  دنچ  اتسار  نیا  رد  . دوش
هب تبـسن  مزال  تیـساسح  داجیا  یعمج و  طابترا  ياههاگتـسد  اههینایب و  قیرط  زا  مدرم  هیجوت  . 2. دـناهتخادرپ تافارخ  تایلعج و  لقن  هب 

يراددوخ ینینچ  نیا  سلاجم  رد  تکرش  زا  دنهد و  ناشن  تیساسح  یفنم  ياهتکرح  هب  تبـسن  مدرم  دوخ  ات  یگتخاس . غورد و  عیاقو 
هک اروشاـع  اـعوسات و  ياـهزور  رد  هژیوـب  مدرم  تیادـه  داـشرا و  تـهج  رد  يرادازع  سلاـجم  زا  هدافتــسا  رثکادـح  رب  دـیکأت  . 3. دننک

اهيرادازع رد  نآ  تیمها  هب  هجوت  مالـسا و  تاررقم  ماکحا و  تیاعر  . 4. تسا ییانثتـسا  نکمم و  غیلبت  تصرف  تسا و  رتشیب  تاعامتجا 
ارقف و لاح  تیاعر  و  یمومع ، عماجم  رد  امنندب  ياهسابل  ندیشوپن  تعامج و  زامن  تقو و  لوا  زامن  لیبق : زا  یبحتسم  تاروتسد  یتح 
زا یخرب  اـی  ندـیرپ و  شتآ  زا  ینزهمق و  دـننام  مالـسا  نوئـش  فلاـخم  تاـکرح  هـب  تبـسن  یتاـغیلبت  هزراـبم  . 5. اهماعطا رد  نادنمتـسم 

نتخاس انـشآ  اهناوخهضور و  نیرکاذ و  ناحادـم و  يارب  لاس  رد  تبون  دـنچ  رد  یهیجوت  عماجم  تاـسلج و  يرازگرب  . 6. اهیناوخهیبش
ياههتـسد اهتئیه و  ياسؤر  زا  توعد  نینچمه  يرادازع . هفـسلف  زا  فارحنا  تارطخ  ندرک  وگزاب  ینیـسح و  هفـسلف  فادها و  هب  نانآ 

بالط يارب  یهیجوت  تاـسلج  يرازگرب  . 7. يرادازعو نیـسح  ماما  نأش  نود  ياهراک  زا  يریگـشیپ  فادـها و  نییبت  تهج  رد  يرادازع 
تـضهن حور  اـب  قباـطم  دـنلب و  یناـعم  اـب  كاـنزوس  راعـشا  هئارا  رد  نارعاـش  قیوشت  . 8. هدـش دای  تاـکن  يروآداـی  هیملع و  ياـههزوح 

طابترا ياههاگتسد  امیس و  ادص و  زا  نتفرگ  هرهب  رب  نوزفا  اهيرادازع ، تیعضو  دوبهب  حالصا و  يارب  داهنـشیپ  نیرتهب  نیاربانب  . ینیـسح
مدرم و هب  تسرد  حیحـص و  شور  ینعی  تسا . تبثم  روط  هب  حیحـص  ياهلحهار  هئارا  يرادازع ، هفـسلف  اـب  ییانـشآ  رب  دـیکأت  یعمج و 

تکرح نیا  دوش و  وگزاب  ینیـسح  هسامح  تضهن  فادـها  عماـجم  همه  رد  گـنهامه  روط  هب  دوش و  هئارا  ظاـعو  نیرکاذ و  ناحادـم و 
ای دروآ و  راب  هب  رابنایز  هجیتن  دنک و  داجیا  یفنم  لمعلاسکع  هزرابم  نیا  دوخ  هک  دشابن  ياهنوگ  هب  دشاب و  يداشرا  مارآ و  یجیردـت و 

. دروآ دوجو  هب  يرادازع  لصا  هب  تبسن  ییاهدیدرت 

یقرواپ

. مرحم هام  ندیسر  ارف  تبسانم  هب  ناریا  عاجش  تلم  هب  ماما  مایپ  ص 226 ، ج 3 ، رون ، هفیحص  [ 1]
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.1367 یگنهرف ، یملع و  كرادم  نامزاس  نارهت ، املع ، زا  یهورگ  عمج  رد  ماما  تانایب  ص 218 ، ج 16 ، كردم ، نامه  [ 2]
. یبهذم يابطخ  ظاعو و  ناگدنیوگ ، عمج  رد  ماما  تانایب  ص 205 ، ج 15 ، رون ، هفیحص  [ 3]

. اتیب نارهت ، ص 173 ، رارسالا ، فشک  [ 4]
1363ش. مود ، پاچ  اردص ، تاراشتنا  نارهت ، ص 282 ، ج 3 ، ینیسح ، هسامح  [ 5]

. دنزاسیم رود  ار  نایارگ  لطاب  ینزغورد  نارگ و  طارفا  فیرحت  هک  تسا  ینالداع  یلسن  ره  رد  ار  ام  [ 6]
ص 277. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  [ 7]

. اتیب یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، ص 265 ، باتفآ ، ریسفت  [ 8]
.392 تخومآ ، اهناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  [ 9]

ص 270. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 10]
ص 278. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  [ 11]

... تاعامج هّمئا  املع و  زا  یهورگ  عمج  رد  ینیمخ  ماما  تانایب  ص 218 ، ج 16 ، رون ، هفیحص  [ 12]
. توریب پاچ  زا  ص 177 ، ج 98 ، راونالاراحب ، [ 13]

. اتیب یتریصب ، تاراشتنا  مق ، ص 100 ، مرقم ، قازرلا  دبع  نیسحلا ، لتقم  [ 14]
. كردم نامه  [ 15]

هنوگ هب  یـضعب  لّوا و  هنوگ  هب  یـضعب  اذل  تسا ، هودنا  کشا و  ینعم  هب  نیع  حتف  هب  و  زردنا ، دـنپ و  ینعم  هب  نیع  رـسک  هب  تَْربِع : [ 16]
. دناهدرک هیجوت  ینعم و  ار  نآ  مود 

ج 103. كردم ، نامه  [ 17]
ج 398. تخومآ ، اهناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  [ 18]

ص 90. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  [ 19]
ص 161. ج 2 ، یتجح ، رقاب  دّمحم  دیس  ، یلازغ هاگدید  زا  یسانشناور  [ 20]

. یبهذم يابطخ  ظاعو و  عمج  رد  ماما  تانایب  ص 153 ، ج 13 ، رون ، هفیحص  [ 21]
.264 باتفآ ، ریسفت  [ 22]

ص 175. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  [ 23]
داتسا باتک  دقن  دراوم  یخرب  رد  تارظن و  لیلحت  لیمکت و  همادا و  رد  باتک  نیا  يدابآفجن ، یحلاص  ینیسح ، هسامح  هب  یهاگن  [ 24]

. تسا هدش  هتشاگن  يرهطم  یضترم  دیهش 
ص 162. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  [ 25]
ص 210. ج 2 ، كردم ، نامه  [ 26]

ادهشلادیس بتکم  يارب  يدایرف  گنیتیم و  يرادازع ، . 11

باتک تاصخشم 

رذآ ینمکرت  نیورپ  هدنسیون : 
رذآ ینمکرت  نیورپ  رشان : 
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هدیکچ

نارباج تموکح  متـس و  ملظ و  لباقم  رد  تمواقم  سرد  ماما  تسا . تسایـس  زا  نید  ییادج  هدیقع  رب  ینالطب  طخ  ع )  ) نیـسح ماما  مایق 
كدنا تما  یهدـنامزاس  هب  زاین  نید  ظفح  يارب  مالـسا  ردـص  رد  ام  همئا  . تسا زور  فرح  خـیرات ، هشیمه  رد  ماما ، فرح  دـنتخومآ . ار 

ملظ هک  تسا  یناسنا  یناور و  یسایس  ياهزرابم  اهیرادازع  رد  هیرگ  دمآیم . رامش  هب  هار  نیا  رد  هلیـسو  نیرتهب  يرادازع  دنتـشاد و  دوخ 
اب عاجـش و  ناردام  ناناوج و  نتخاس  تسا . هعماج  درف و  یگدـنزاس  اهیرادازع ، زا  لصاح  جـیاتن  دـنکیم . تیوقت  ار  مولظم  مدـهنم و  ار 
وا دسریم . یملید  هلودلازعم  نامز  هب  اهیرادازع  عورش  خیرات  . مالسا یخیرات  ياهزور  شیاز  هرخالاب  ناملسم و  تما  یهدنامزاس  نامیا ،

یمسر اب  هیوفـص  تلود  داد و  ار  ادهـشلادیس  يارب  يرادازع  ییاپ  رب  روتـسد  ق  لاس 352 ه . رد  یـسابع  هفیلخ  دادغب و  رب  طلـست  زا  سپ 
شنکاو تردـق و  هب  ندیـسر  زا  دـعب  لـبق و  رد  ناـخ  اـضر  تامادـقا  تشاد . يرثؤم  شقن  مسارم  نیا  شرتسگ  رد  هعیـش  بهذـم  ندرک 
تایبدا . تساهیرادازع نیمه  نویدم  بالقنا ، يزوریپ  هرخالاب  تسا و  بلطم  نیا  رگنایب  اهیرادازع  لباقم  رد  يولهپ  اضر  دمحم  تموکح 

، يرادازع . تسا هداد  ماجنا  ینایاش  تامدخ  مسارم ، نیا  ندرک  رترابرپ  رد  ینادرگ  هیزعت  ییارـس و  هیثرم  یـسیون ، لتقم  قیرط  زا  یـسراف 
هب کلم  نج و  تسا  مغ  زا  رپ  اهلد  هک  تسیک  يازع  نارای  «. هر  » ینیمخ ماـما  ع - )  ) ادهـشلادیس بتکم  ياـیحا  يارب  يداـیرف  گـنیتیم و 

ازع و هچ  هحون و  هچ  نیا  زابتـسا  ملاع  قلخ  رب  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب  تسا  مخ  ارجام  نیزا  رهپـس  دبنگ  هنتـسا  مغ  رپ  هدید  وا  متام 
تسا  متام  هچ 

همدقم

زا نید  ییادج  هدیقع  رب  ینالطب  طخ  ع )  ) نیسح ماما  لمع  تقیقح ، رد  و  یعامتجا ، یـسایس ، یبهذم ، داعبا  ياراد  ع )  ) نیـسح ماما  مایق 
هـشیدنا یگنوگچ  زا  ادـج  ار  نآ  حیحـص  شرتسگ  ییاپرب و  دیـشیدنایم و  نید  مان  ياـقب  هب  طـقف  ع )  ) نیـسح ماـما  رگا  . تسا تساـیس 

ار وا  نازیزع  یتسه و  مامت  هک  ینمـشد  اب  دربن  درکیمن . مادـقا  نمـشد  لباقم  رد  رباربان  دربن  هب  هاـگچیه  دـیدیم ، نارگتموکح  یـسایس 
هفـسلف اب  زج  یگنج  نینچ  زا  ماما  فده  هشیدنا و  درک . دـهاوخ  تباصا  فدـه  هب  نمـشد  ریت  هک  دـندوب  نئمطم  ماما  دوب و  هتفرگ  هناشن 

یلع ماما  شردپ ، و  ص )  ) ربمایپ شدج ، هار  موادت  ع )  ) نیسح ماما  هار  تقیقح ، رد  تسین . ریذپ  هیجوت  تسایس  نید و  لباقتم  یگتـسباو 
هک درک  لمع  هنوگنیمه  دـندیدیمن و  وجدـس  ملاظ و  ماکح  ینوگنرـس  زج  یهار  نآ ، رارمتـسا  قح و  ییاپرب  يارب  زین  ناـنآ  تسا . (ع )

روز و هب  یکتم  نامکاح  ملظ  لباقم  رد  تمواقم  هوسا  قح و  نابلاط  ياشگهار  ماما ، تاین  لمع و  زین  اروشاع  زا  سپ  دـندرک . لمع  نانآ 
ار مالـسا  دـیزی  نوچ  درک ، دـیاب  هچ  نارباـج  تموکح  لـباقم  رد  ملظ ، لـباقم  رد  هک  تخومآ  همه  هب  ادهـشلادیس  ترـضح  . دـیدرگ رز 

. تسا زور  فرح  خیرات ، هشیمه  رد  ماما ، فرح  تساخاپ . هب  مالسا  تاجن  يارب  ادهشلادیس  درک ، فیرحت  نوگرگد و 

يرادازع یسایس  داعبا 

یهلا و مچرپ  تحت  ار  ناناملـسم  عامتجا  دنراد و  هاگن  هدنز  ار  ملظ  اب  هزرابم  دناهتـساوخ  مسارم  نیا  يرارقرب  اب  مالـسا  ردـص  رد  ام  همئا 
همئا همئا . وریپ  كدنا  یتما  دندوب و  تردق  دنـسم  رب  یـسابع  يوما و  نامکاح  اهزور  نآ  رد  . دـنیامنظفح دـنروآ و  درگ  يدـیحوت  رکفت 

ندناسر تما و  يروآ  عمج  يارب  هلیسو  نیرتهب  دندرکیم و  یهدنامزاس  ار  كدنا  تما  دیاب  رگمتـس ، ياهتردق  نینچ  اب  ییورایور  يارب 
مالعا یبهذم  یـسایس ، ياههنحـص  رد  ار  دوخ  روضح  مسارم ، نیا  ییاپرب  اب  هلاس  ره  زین  هعیـش  تما  دوب . اهیرادازع  نیمه  غیلبت ، اهمایپ و 

، يرادازع ياههتسد  تکرح  . تسا نادیم  جراخ  رد  غیلبت  نادیم و  رد  يراکادف  ناملسم ، تما  راعش  لاح ، همه  رد  دنرادیم . دناهتـشاد و 
نایم یگنهامه  لماع  ازع ، سلاجم  تساـم . يزوریپ  زمر  اهینزهنیـس  اـهیناوخهحون و  تسا و  یـسایس  ياوتحم  اـب  ییاـمیپهار  تقیقح ، رد 
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سرت نتخیگنارب  بجوم  اهیرادازع  رد  هیرگ  تسا . هیرگ  اروشاع ، مسارم  رگید  يراذگشزرا  دومن  تسا . نانمشد  ربارب  رد  ناملـسم  تما 
یناسنا یناور و  یسایس ، ياهزرابم  سلاجم ، نیا  رد  هیرگ  تسا . ملاظ  لباقم  رد  دایرف  تسا ، مولظم  رب  هیرگ  اههیرگ ، نیا  تسا . ملاظ  رد 

ام .» دنکیم رتکیدزن  مولظم  تیوقت  ملظ و  مادهنا  مالسا و  بتکم  هب  ار  تلم  اههیرگ  نیا  تسا . هعیـش  تضهن  ظفح  دیهـش  رب  هیرگ  تسا .
مالـسا لباقم  رد  هک  ار  ییاهدـس  مینکیم ، درخ  میهدیم و  نایرج  لیـس  اهکـشا  نیمه  اب  هک  میتسه  یتلم  اـم  میتسه  یـسایس  هیرگ  تلم 

«. هر  » ینیمخ ماما  [ 1 .« ] تسا هداتسیا 

يرادازع جیاتن 

ناجیه هب  ار  مدرم  هک  تسا  روشاع  زیزع  تاجتسد  نیا  دروآیم و  شوج  هب  ار  یمالسا  ياهتلم  همه  نوخ  هک  تسادهـشلادیس  نوخ  نیا  »
درف و يزاس  هدامآ  یگدنزاس و  يرادازع ، مسارم  یلـصا  هجیتن  [ . 2 .« ] دنکیم ایهم  یمالسا  دصاقم  ظفح  يارب  مالـسا و  يارب  دروآیم و 

هدـنزاس تسا ؛ بلط  تداهـش  رویغ و  ناناوج  هدـنزاس  مسارم ، نیا  تسا . ع )  ) نیـسح ماما  یـسایس  یبهذـم -  راکفا  يایحا  يارب  هعماـج 
دنکیم یهدنامزاس  ار  یبتکم  یتما  یسایس  ياهتیلاعف  مسارم ، نیا  دننکیم . ینابرق  ار  دوخ  نازیزع  هک  تسا  یتماهش  اب  عاجـش و  ناردام 

. تساه نمهب  اهدادرخ و 22  هدنزاس 15  تسا ؛ مالسا  خیرات  هدنهد  موادت  هدنزاس و  مسارم ، نیا  ماجنارس ، و 

يرادازع هچخیرات 

هدـننک همیب  مسارم  نیا  دـناهدروآ ؛ موجه  یمالـسا  لـلم  هب  وس  همه  زا  هک  تسا  يراـکم  رگهئطوت و  ياهتردـق  هدـننک  دوباـن  مسارم  نیا 
رد یمـسر  روط  هب  يرادازع  مسارم  يرازگرب  زاغآ  دوشب : يرادازع  مسارم  هچخیراـت  رب  رـصتخم  رایـسب  يرورم  تسا  مزـال  . تسا مالـسا 
داد روتسد  ق  لاس 352 ه . مرحم  هام  رد  تفای  طلـست  یـسابع  هفیلخ  دادغب و  رب  هلودلازعم  نوچ  تفرگ . تروص  یملید  هلودلا  زعم  نامز 

، نایعیش هیوب ، لآ  هرود  رد  دننک . تکرش  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  يازع  رد  دنـشوپب و  هایـس  هماج  دننک و  لیطعت  ار  راک  بسک و  مدرم 
907 ه.  ) هیوفص تلود  ندمآ  راک  يور  اب  [ . 3 . ] دنتخادرپیم ادهشلادیس  يرادازع  هب  نانز  هنیـس  رب  دنداتفایم و  هار  هب  رازاب  هچوک و  رد 
هچوک و رد  هک  ناوخهحون  نز و  ریجنز  نزهنیس و  ياههتـسد  تفای . یمـسر  هبنج  مرحم  ههد  مسارم  عیـشت ، بهذم  نتفای  تیمـسر  و  ق )

رتسولمم يارب  لبط  شعن و  بسا و  ملع و  لمح  تفای . شرتسگ  دـندرکیم ، يرادازع  البرک »  » هعقاو گوس  رد  دـنداتفایم و  هار  هب  رازاب 
زا هیوفص  هرود  رد  هک  یحایس  هلاوالدورتیپ  . دشیم هارمه  نیسح ، هاش  نوچ  ییاهراعـش  اب  یناوخهحون  . دیدرگ جیار  البرک »  » هعقاو ندرک 

یـضعب یموـمع و  ياـهاج  رد  اهبـش  دـجاسم و  رد  اـهزور  مسارم ، : » دـسیونیم یناوـخ  هضور  مسارم  دروـم  رد  تسا  هدرک  ندـید  ناریا 
هچ ره  تدش  اب  یناوخ  هضور  دوشیم و  رارکت  دناهدش ، صخـشم  هایـس  ياهمچرپ  يرادازع و  تامالع  ناوارف و  ياهغارچ  اب  هک  اههناخ 

هودنا و نزح و  تیاهن  اب  دنبوکیم و  دوخ  هنیـس  هب  نانز  صوصخب  دننکیم . يراز  هیرگ و  دنلب  يادص  اب  نیعمتـسم  دراد و  همادا  رتمامت 
رد يرادازع  ياههتسد  [ . 4 .« ] نیسح هاش  نیسح ... هآ  دنیوگیم : دننکیم و  رارکت  دوشیم  هدناوخ  هک  ار  ياهیثرم  دنب  نیرخآ  مه  اب  همه 

دیلامیم و رـس  هب  لگ  نویناحور  بلج  مدرم و  بیرف  يارب  شتردـق  میکحت  زا  لبق  ناخ  اضر  . دوب هتخیمآ  یـسایس  لئاسم  اب  خـیرات  لوط 
ار ادهشلادیس  يرادازع  تردق  هب  ندیسر  زا  سپ  یلو  دادیم  لیکـشت  يرادازع  سلاجم  زین  دوخ  درکیم و  تکرـش  يرادازع  مسارم  رد 

هرود نیا  رد  تسا . راکـشآ  یبوخ  هب  مسارم  نیا  اـب  تموکح  دروخرب  زا  اـضر  دـمحم  ناـمز  رد  اـهیرادازع  یـسایس  تیمها  . درک عونمم 
نایم هب  ینخـس  لیئارـسا  هیلع  - 2. دـنیوگن نخـس  تکلمم  لوا  صخـش  هیلع  - 1: دـش لوکوم  طرـش  هس  هب  نویناـحور  اـبطخ و  ینارنخس 

مـسارم نیا  رثؤم  شقن  يرادازع ، نایناب  فادها  زا  تموکح  ساره  تسا . رطخ  رد  مالـسا  هک  دـنناوخن  مدرم  شوگ  هب  بترم  - 3. دنرواین
رطخ زا  رتمک  مالـسا  رب  زورما  رطخ  هک  دـننادب  ناـیاقآ  : » دـنیامرفیم دوخ  ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  لاس 42 ، رد  ماما  . دنکیم راکـشآ  ار 

رد دیهد . رکذت  مدرم  هب  ار  نآ  لامع  لیئارسا و  رطخ  دنکیم . یهارمه  اهنآ  لامع  لیئارـسا و  اب  اوق  مامت  اب  رابج  هاگتـسد  تسین . هیماینب 
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نویناحور و دیعبت  سبح و  [ . 5 .« ] دیوش روآدای  تعیرش  راصنا  تناید و  هقف و  زکارم  مالسا و  رب  هدراو  ياهتبیصم  زا  ینزهنیـس  ياههحون 
ییاپرب و اب  هلاس  ره  یبالقنا  ناناملسم  هتبلا ، تشاد . هارمه  هب  ار  تموکح  يرهاظ  شمارآ  لاس  دنچ  يارب   42  - لاس 43 رد  بالقنا  ربهر 

نیـسح ماما  بالقنا  زا  ماهلا  اب  ار  دوخ  دـنویپ  دـنتفابیم و  مه  هب  ار  دوخ  نید  یتدـیقع  ياهریجنز  ع ،)  ) نیـسح ماما  يرادازع  رد  تکرش 
ینیـسح يالبرک  نیمزرـس  هب  یمالـسا  ناریا  رکـشل  هک  و 57  لاـس 56  رد  . دـندرکیم رتمکحم  ناـشربهر  ياـهدومنهر  تاـنایب و  و  (ع )

، هتفرگ تسد  هب  قح  قاقحا  مچرپ  ینیـسح ، هدیروش  ناناوج  تسویپ و  ققحت  هب  اروشاع » موی  لک  البرک و  ضرا  لک   » دشیم و رتکیدزن 
نوخ يوب  نیا  دوب و  هدش  یلجتم  ناریا  هعیـش  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رد  نآ  موادـت  اروشاع و  حور  دنتـشاذگ ، ع )  ) نیـسح هاگلتق  رد  ياپ 

رد . تفاییم ماجنا  زاغآ و  وا  مان  هب  نیـسح و  زا  یناشن  اب  تاباصتعا  تارهاظت و  مسارم  مامت  دوب . هتخاس  شوهدم  ار  همه  هک  دوب  نیـسح 
ایند تمایق  شمناوخ  رگ  تسین  دیهش  زا  افو  نیمز  یهت  زگرهتسین  دیجم  يادخ  ریغ  هب  ازع  بحاص  تسین  دیدج  یمظع  تبیصم  نیا  رهد 

تسا  مرحم  شمان  هک  ماع  زیختسر  نیاتسین  دیعب 

یسراف بدا  رد  يرادازع 

هنومن تساهنآ و  هلمج  زا  یسیون  لتقم  . تسا هدرک  اروشاع  بالقنا  هب  نایاش  یتامدخ  يرادازع ، مسارم  يروراب  يارب  زین  یـسراف  تایبدا 
یفـشاک ظعاو  لامک  نیـسح  الم  فیلأت  ءادهـشلا  ۀضور  رد  ار  رنه  نیا  شرتسگ  تسا و  یمزراوخ  نیـسحلا » لتقم   » نآ نهک  راکـشآ و 
ءادهـشلا ۀـضور  زا  یبلاطم  يرادازع  سلاجم  مسارم و  رد  دـیدرگ . زاغآ  یناوخهضور  سلاجم  باتک ، نیا  فیلأت  اب  میباـییم . يراوزبس 

ییارـسهیثرم . دنیوگیم زین  یناوخهضور  يرادازع  مسارم  هب  تهج  نیمه  هب  دندیمانیم و  ناوخهضور  ار  نآ  هدـنناوخ  دـشیم و  هدـناوخ 
. تسا الب » برک و   » هعقاو رعـش ، عون  نیا  رد  ماهلا  عبنم  تفاـی . قنور  یناـشاک  مشتحم  ریظن  ینارعاـش  طـسوت  يوفـص  دـهع  لـیاوا  رد  زین 

ياهمانمغ اهنآ  زا  کی  ره  دروآیمرد و  شیامن  هب  ار  البرک  تضهن  تفگـش  ياههولج  هک  تسا  یبهذـم  شیاـمن  یعون  زین  یناوخهیزعت 
« ـالب برک و   » عیاـقو ندرک  هدـنز  مدرم و  تاـساسحا  نتخیگنارب  هب  رتـشیب  هـیزعت ، هـیثرم و  ناگدنیارـس  . تسـالبرک نادیهـش  گوـس  رد 

دوز هداس و  مهفهمه و  ینابز  دـیاب  دوریم ، راک  هب  مدرم  رتشیب  يدـنمهرهب  تاساسحا و  نایب  يارب  هک  یناـبز  املـسم  دـناهدوب و  دـنمقالع 
همانتیـصو زا  ياهلمج  هب  نایاپ  رد  . دـش نیزگیاج  اهلد  رد  درک و  رارقرب  هطبار  مدرم  اب  یتحارب  هیزعت  رعـش  تهج ، نیمه  هب  دـشاب و  مهف 

هناـنامرهق داـیرف  مالـسا ، یخیراـت  هساـمح  :» منکیم هراـشا  ع )  ) نیـسح ماـما  ماـیق  دروم  رد  یمالـسا  بـالقنا  ریبک  ربـهر  یهلا  یـسایس - 
.«. دبالایلا خیرات ، لوط  رد  هشیپمتس  نارادمدرس  رب  تساهتلم 

یقرواپ

ص 156. ج 13 ، رون ، هفیحص  [ 1]
ص 204. ج 15 ، نامه ، [ 2]

ص 542. ج 8 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 3]
.124 ص 125 -  هلاوالدورتیپ ، همانرفس  [ 4]

ص 52. ج 1 ، رون ، هفیحص  [ 5]

تاهبش هب  خساپ  يرادازع و  تایاور  زا  عافد  . 12

باتک تاصخشم 
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یمق ناینیسح  يدهم  هدنسیون  ناگدنروآدیدپ : 
تاهبش هب  خساپ  يرادازع و  تایاور  زا  عافد  یلصا  ناونع 

هشیدنا گنهرف  همانلصف  هیرشن : 
39-9 هحفص : 

یسراف نابز : 
17 یپایپ : 

یسمش  1385 خیرات : 
 : ییاوتحم طابترا 

12073813 اسراپ :  دک 

هدیکچ

رب هحون  هیرگ و  رب  باوث  ّبترت  دناهتخاس و  حرطم  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رب  هیرگ  هب  طوبرم  تایاور  هب  تبسن  ار  یتاهبـش  دارفا  زا  یخرب 
باوث یناوارف  . تسا هدش  عافد  طوبرم  تایاور  زا  هتفگ و  خساپ  ههبـش  تفه  هب  هلاقم  نیا  رد  دناهداد . رارق  دیدرت  دروم  ار  نادیهـش  رالاس 

عوضوم هیرگ  ياج  هب  ماقتنا  ازع و  یناوارف  ندوب  دنسپان  مالسلا ، هیلعنیـسح  ماما  ملع  تداهـش ، يارب  رورـس  نشج و  ییاپرب  هیرگ ، يارب 
هدمآرب هدش  حرطم  ياهداریا  عفر  ددص  رد  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تایاور  نتخاس  حرطم  اب  هدنسیون  تسا . هدش  حرطم  تاهبش  زا  یخرب 

، ًابـصانم ةوادـعلا  کـل  بصن  نملو  ًاـبراحم ، کـبراح  نمل  نکأ  ملو  رودـقملا ، كرـصن  نـع  ینقاـعو  روهدـلا ، ینترّخأ  نـئلف  تـسا ....
باصملا و ۀعولب  تومأ  یّتح  ًافّهلتو ، كاهد  ام  یلع  ًافّـسأتو  کیلع  ةرـسح  ًامد ، عومدلا  لدـب  کل  ّنیکبألو  ًءاسمو ، ًاحابـص  کّنبدـنألف 

مدوبن تشادزاب و  وت  يرای  زا  ارم  نم ] شنیرفآ  رد   ] یهلا رّدقم  تخادـنا و  ریخأت  هب  ار  مروضح  راگزور ، هچرگا  [ . 1 [ ؛... بایتکالا ۀّصغ 
نداد تسد  زا  ترسح  رد  یلو  منک ؛ ینمـشد  تشارفارب ، ینمـشد  مچرپ  وت  اب  هک  سک  نآ  اب  مگنجب و  دیگنج ، وت  اب  هک  سک  نآ  اب  هک 

شزوس اب  هکنآ  ات  میرگیم  وت  رب  نوخ  کشا ، ياج  هب  منکیم و  هبدـن  وت  رب  ماـش  حبـص و  دیـسر ، وت  هب  هچنآ  رب  هودـنا  زوس و  رد  وت و 
نآ يارب  يرادازع  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  رب  هیرگ  يرایـسب  ياهتیاور  رد  . مریمب مهد و  ناج  مغ ، نیا  ندش  ریگولگ  تبیـصم و  هودنا 
هب دوریم . رامـش  هب  یهلا  تابرق  اهتدابع و  نیرتهب  زا  یکی  رما  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  ینید  نایاوشیپ  هیـصوت  دیکأت و  دروم  ترـضح ،
هب دورو  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ینارنخـس  زین  و  [ 3  ] مالـسلا هیلعاضر  ماما  [ 2 ، ] مالـسلا هیلعقداص  ماما  زا  لوقنم  ياـهتیاور 

عزجلا ّلک  : دـیامرفیم هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . دـینکفیب یهاگن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هسدـقم  هیحاـن  تراـیز  و  [ 4  ] هنیدم
نیسح ماما  رب  هیرگ  یباتیب و  زج  تسا ، دنـسپان  هیرگ  یباتیب و  عون  ره  ؛ مالـسلا هیلع  نیـسحلا  یلع  ءاکبلاو  عزجلا  يوس  هورکم  ءاکبلاو 
ندرب تراسا  هب  ندرک و  تمرح  کته  نتـشک و  زا  اروشاع ، رببیکـش  بئاـصم  ندرمـش  رب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  . مالـسلا هیلع 

هلآو هـیلع  هللا  یلــص  ادــخ  ربماـیپ  مارتـحا  تـمرح و  تیاـعر  مدــع  هَّللا و  لآ  لاوـما  تراـغ  اـههمیخ و  ندز  شتآ  ناـنز و  نادــنزرف و 
ام مشچ  ياهکلپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زور  ؛ ءالبو برک  ضرأب  انزیزع  ّلذأو  انعومد  لبـسأو  اننوفج  حرقأ  نیـسحلا  موی  ّنإ  : دیامرفیم
الب هودنا و  :و  دیامرفیم تحارـص  اب  .و  دـناشک ّتلذ  هب  البرک  نیمزرـس  رد  ار  ام  زیزع  تخیر و  ورف  ار  ام  ياهکشا  تخاس و  حورجم  ار 

مالسلا هیلع  نیـسح  نوچ  رب  ؛ نوکابلا کبیلف  نیـسحلا  لثم  یلعف  : دیامرفیم يّدج  هیـصوت  کی  رد  سپـس  .و  درک ام  ثرا  تمایق  زور  ات  ار 
رد نادیهـش  رالاس  رب  يرادازع  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ناشردپ  هریـس  هب  نایاپ  رد  سپـس  . دنیرگب ناگدننک  هیرگ  دیاب 
ات دوب  وا  یمومع  تلاح  مغ  هودنا و  دشیمن و  هدید  نادنخ  رگید  دیـسریم ، مّرحم  نوچ  مردپ  : دـیامرفیم دـنکیم و  هراشا  اروشاع  ههد 

يزور زورما  دومرفیم : دوب و  شاهیرگ  نزح و  تبیـصم و  زور  رگید  دشیم ، اروشاع  زور  نوچ  دراذـگب و  رـس  تشپ  ار  ههد  نیا  هکنآ 
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رد نادیهش ، رالاس  رب  هبدن  هحون و  هیرگ ، يرادازع ، يرآ  . تسا هدش  هتشک  هدیسر و  تداهش  هب  نآ  رد  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  تسا 
کیرـش نانآ  تبیـصم  رد  ار  دوخ  ازع ، ییاپرب  هبدـن و  هیرگ و  اب  هک  تسا  اروشاـع  هثداـح  زا  ناگدـنامزاب  اـم  روضح  عون  کـی  تقیقح 

شیوخ دـنویپ  مینکیم و  راجزنا  زاربا  تسا ، هتفر  نانآ  هب  هک  یملظ  زا  میروخیم و  ترـسح  نامولظم  نآ  نداد  تسد  زا  رب  میزاسیم و 
هب ار  ازع  ات  میتسه  نآ  یپ  رد  هکنیا  رتالاب  میرادیم و  مالعا  ار  ناـنآ  شنم  راـتفر و  زا  دوخ  يوریپ  ناـنآ و  ياـهنامرآ  فادـها و  اـب  ار 

چیه هک  تسا  يرورـض  يرطف و  يدردـمه  راـهظا  يرادازع و  هیرگ و  نیا  ناـنچ  . مینک لـصو  ناـنآ  يارب  يریگقح  هب  ار  هیرگ  ماـقتنا و 
ماـما رب  رگا  . دروآیمن ماود  هاگچـیه  تاهبـش  تهادـب ، نیا  ربارب  رد  و  دوـشیمن . تواـفتیب  نآ  هب  تبـسن  نآ ، لّـقعت  رّوـصت و  اـب  سک 

رد شنارای  راوگرزب و  نآ  رب  هک  یملظ  رب  رگا  تسیرگ . دیاب  يزیچ  هچ  رب  مییرگن ، شیافواب  نارای  وا و  تیمولظم  مالـسلا و  هیلعنیـسح 
یهاوخداد و دایرف  مییرگن و  تسا ، هدش  مالسلا  هیلع  نیـسح  زا  مورحم  هک  تسا  تیرـشب  همه  هب  ملظ  تقیقح  رد  و  هتفر ، اهنآ  ياروشاع 

يارب يرادازع  هیرگ و  رب  مالـسلا  مهیلعناـموصعم  شرافـس  دـیکأت و  همه  نیا  اـب  . مینک داـیرف  یملظ  هـچ  رب  سپ  میهدـن ، رـس  تیموـلظم 
ههبش و تفه  هب  راتشون  نیا  رد  ام  دنریگ . رارق  یـسررب  دروم  دیابیم  هک  دناهدش  حرطم  هراب  نیا  رد  ییاهههبـش  مالـسلا  هیلعادهـشلادّیس 

ّبترتـم نآ  رب  هک  یناوارف  باوث  يرادازع و  هیرگ و  تاـیاور  رد  هشدـخ  . 1. میهدیم رارق  لیلحت  دـقن و  دروم  ار  اهنآ  هتخادرپ و  شـسرپ 
ار تایاور  نیا  ای  هجیتن  رد  دننکیم و  داعبتـسا  يرادازع  هیرگ و  رب  دنمجوا  دنمجرا و  باوث  نینچ  ّبترت  رد  ههبـش ، نیا  نارادـفرط  . تسا

مشاه دّیـس  ياقآ  مالک  هب  ام  ههبـش ، نیا  رد  . دننکیم ریـسفت  ار  نآ  هژیو ، ياهنوگ  هب  دنزادرپیم و  نآ  لیوأت  هیجوت و  هب  ای  دنریذپیمن و 
راونألاراحب دـلج 44  یقرواپ  رد  يدوبهب  رقاب  دّـمحم  ياقآ  مالک  هب  زین  رابخألا و  راـثآلا و  یف  تاـعوضوملا  باـتک  رد  ینـسحلا  فورعم 

هیرگ و ياج  هب  تداهش ، يارب  رورـس  نشج و  ییاپرب  . 2. میهدیم خـساپ  اهنآ  هب  راصتخا  هب  هدروآ ، ار  ود  نیا  مـالک  نتم  و  میزادرپیم .
هدمآ دّرجم  حور  باتک  رد  ینارهط  ینیسح  نیسح  دّمحم  دّیس  هَّللا  تیآ  زا  لقن  هب  داّدح ، مشاه  دّیس  مالک  رد  مه  ههبش ، نیا  . متام ازع و 

رتتخـس و تسا ، داّدـح  مشاه  دّیـس  نخـس  رد  هچنآ  هتبلا  . فوهل باتک  همدـقم  رد  هرـس  سدـق  سوواـط  نب  دّیـس  مـالک  رد  مه  تسا و 
ماوع مدرم  راک  ار  ازع  هیرگ و  داّدح  مشاه  دیـس  . تسا هتخاس  حرطم  رتمرن  رتفیطل و  هرـس  سدق  سوواط  نب  دّیـس  یلو  تسا ؛ رتدـیدش 
يدنت رایـسب  ریبعت  نیا ، هک  ازع ؛ متام و  هیرگ و  هن  دندرکیم  ینامداش  رورـس و  نشج و  دنتـسنادیم ، ماوع  نیا  رگا  دـیوگیم : هتـسناد و 

نآ تداهـش  یپ  رد  دوب ، هدرکن  رما  نادیهـش  رـالاس  يارب  يراوگوس  ییاـپرب  هب  دـنوادخ ، رگا  دـسیونیم : سوواـط  نب  دّیـس  یلو  تسا .
ار دوخ  تاـظحالم  میروآیم و  ار  راوگرزب  ود  ره  نخـس  نتم  اـم  . میتخادرپیم رورـس  یناـمداش و  زاربا  هب  میتـفرگیم و  نشج  ترـضح 
.4. دیرگیم هتشک ، نیا  رب  شدوخ  زاب  نونکا  مه  تسا و  هتشک  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شدوخ  هعیـش  . 3. میزاسیم حرطم  نآ  هرابرد 
ندش و هتـشک  زا  سپ  دـینکیم و  يرادازع  ار  اروشاع  ههد  ارچ  . 5. تسین هدیدنـسپ  دح ، نیا  ات  هزادـنا و  نیا  هب  هیرگ  متام و  ازع و  همادا 

دّیـس مالک  نتم  هراب  نیا  رد  دبای . همادا  دیاب  ندش  هتـشک  زا  سپ  يرادازع  هکنیا  اب  . دباییم همتاخ  عوضوم  نیا  رگید  ماما ، موس  تشذگ 
ماقتنا ياج  هب  ارچ  دیـشاب ، يریگماقتنا  رکف  رد  دـیاب  امـش  . 6. تسا هتخادرپ  نآ  خـساپ  ههبـش و  هب  هک  میروآیم  لاـبقا  زا  ار  سوواـط  نب 

میزادرپیم لیصفت  هب  مجنپ  مود و  لوا ، ههبش  هب  هک  تسا  تاهبـش  زا  يدادعت  اهنیا  . اهيرادازع عاونا  زا  یخرب  هب  داریا  ؟7 . دینکیم هیرگ 
هاگن هک  ارچ  تسیرگن ، رتشیب  يرادازع  هرابرد  هدراو  تایاور  رد  دیاب  هک  مینکیم  دیکأت  دیآیم و  تسدب  اهنآ  زا  تاهبش  رگید  خساپ  و 

. ددنبیم ياههبش  ره  رب  ار  هار  هک  تسا  نانچ  ینیسح  يازع  هب  تایاور 

ههبش 01

هنوگچیه ياج  هک  تسا  هدرتسگ  ناوارف و  نانچ  ازع ، هیرگ و  تایاور  هک  دـننادیم  یبوخ  هب  ثیدـح ، تیاور و  ناسانـشراک  ناققحم و 
نوـخ کـشا  ياـج  هب  هک  ناـینیمز  اـت  ددرگیمن  کـشخ  ناشکـشا  هک  ناینامـسآ  زا  ناگتـشرف ، اـت  هتفرگ  اـیبنا  هیرگ  زا  . درادـن يراـکنا 

، ارحص ایرد و  نیمز ، نامـسآ و  هیرگ  رب  یناوارف  تایاور  دیواج . يارـس  نآ  رد  یّتح  ایند و  نایاپ  ات  هتفرگ  شنیرفآ  يادتبا  زا  دنیرگیم ،
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ازع ییاپرب  هب  توعد  ياهدرتسگ ، تایاور  . دیرگیم نوخ  وا  رب  یگنس  ره  هتسیرگ و  وا  رب  دیشروخ  دراد . تلالد  ایرد  نایهام  تاناویح و 
عزج یّتح  . دناهتـسیرگ ًادیدش  نادیهـش  دّیـس  نداد  تسد  زا  گوس  رد  دناهدرک و  اپ  هب  ازع  متام  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  هدومن و 

یباـتیب عزج و  زا  دوـشیم و  بیکـش  ربـص و  هب  توـعد  اهتبیـصم  رد  هـشیمه  تـسا و  هورکم  مومذـم و  گرزب ، ياهتبیـصم  رد  هـک 
هب ماما  هک  هدـمآ  عمـسم  تیاور  رد  . مینک یباتیب  عزج و  ات  دناهتـساوخ  ام  زا  گرزب  تبیـصم  نیا  اهنت  دروم  رد  یلو  ددرگیم ؛ شهوکن 

: دیوگیم وا  ینکیم ؟ دای  هتفر ، وا  هب  هک  یملظ  وا و  زا  يورب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  هب  یناوتیمن  هک  نونکا  مه  ایآ  دومرف : عمـسم 
ماهداوناخ هکنیا  ات  منکیم  هیرگ  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ ، دـیوگیم : عمـسم  يراد . مه  یباتیب  عزج و  ایآ  دـسرپیم : ماـما  سپـس  يرآ .

هیلع قداص  ماما  هک  تساجنیا  رد  . ددرگیم راکـشآ  ماهرهچ  رب  شرثا  هکنیا  ات  منکیم  عانتما  كاروخ  زا  دنرگنیم و  نم  رب  ار  شراثآ 
ام رب  عزج  لها  هرمز  رد  هک  یتسه  یناـسک  زا  وت  هک  رادـشه  دـهد . رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ار  تکـشا  دـنوادخ ، دـیامرفیم : مالـسلا 

نیا دـناوتیمن  یـسک  تسا و  ناگمه  قاّفتا  دروم  نآ ، رد  يدنـس  هشقانم  مدـع  تاـیاور و  نیا  شریذـپ  نیا ، رباـنب  .... دـنوشیم بوسحم 
نشور و مه  تایاور  داـفم  يوتحم و  هچرگ  دـناهتفگ ، نخـس  تاـیاور  نیا  لـیلحت  ریـسفت و  رد  هتبلا  دریگب . هدـیدان  ار  هدرتسگ  هعومجم 

ءوس نآ  زا  اـم  ریبعت  هب  دز و  تسد  یطلغ  تشادرب  هب  تاـیاور ، نیا  زا  ناوتیم  هن  درادـن . ار  ياهغدـغد  هنوگچـیه  ياـج  تسا و  حـضاو 
هب هک  يرادازع -  هیرگ و  تایاور  هرابرد  . تخادـنا يرادازع  هیرگ و  شزرا  ندرک  وگزاـب  زا  ار  تاـیاور ، نیا  ناوتیم  هن  درک و  هدافتـسا 

فورعم ياقآ  رظن  هباشم  يرظن  . 1: دراد دوجو  رظن  هس  تسین ،-  تایاور  زا  هعومجم  نیا  رد  يدنس  ثحب  هب  يزاین  یّتح  هدیـسر و  رتاوت 
دـنکیم و یفّرعم  یلعج  تایاور  هرمز  رد  ار  تاـیاور  نیا  يو  ص 170 و ص 173. رابخألاو ، راثآلا  یف  تاعوضوملا  باـتک  رد  ینـسح ،

هدـیدرگ نایب  مشچ ، ندـش  رت  اـی  هیرگ و  هرطق  کـی  يارب  تاـیاور  رد  هک  تسا  يرایـسب  شاداـپ  باوث و  ناـمه  ندوب ، یلعج  رب  شلیلد 
هئارا تاـیاور  نیا  ندوـب  یلعج  تهج  رد  هک  تسا  یلیلد  زیچاـن ، هاـتوک و  لـمع  نیا  رب  گرزب ، شاداـپ  نیا  ّبترت  زا  يو  داعبتـسا  . تسا

ج راونألاراحب ، یقرواپ  رد  يدوبهب  رقاب  دّمحم  ياقآ  رظن  هباشم  يرظن  . 2. دمآ دهاوخ  دعب  تاحفص  رد  يو ، تارابع  لماک  نتم  دوشیم .
هرطق کی  تسا و  قلطم  تایاور ، نیا  دـنرادنپیم  نالهاج  درادیم : نایب  نومـضم  نیا  هب  ار  دوخ  رظن  يدـنت ، ریبعت  اـب  يو  ص 293. ، 44

اب یخرب  و  دندرگیم . لعج  عضو و  یعّدم  دنوشیم و  رکنم  یخرب  اذل  تسا و  دنمجرا  هزادنا  نیا  یطیارـش ، ره  رد  نامز و  ره  رد  هیرگ 
هک تسین  نینچ  درادن و  قالطا  تایاور ، نیا  ًالـصا  هک  دریذپیم  ار  رظن  نیا  شدوخ  يو  هاگنآ  . دننکیم رواب  دـنریذپیم و  هتـسب  مشچ 

، تسا ّبترتم  نآ  رب  ادـخ  هار  رد  داهج  ناونع  هک  تخـس  طیارـش  رد  هیرگ  هکلب  دـشاب ؛ هتـشاد  یگرزب  شاداپ  نینچ  قلطم ، روط  هب  هیرگ 
شریذپ . 3. دمآ دهاوخ  يدعب  تاحفص  رد  يو ، مالک  لماک  نتم  تسین . اهربخ  نیا  زا  ًالصا  يداع  طیارش  رد  یلو  دراد  ار  یشاداپ  نینچ 

جوا و طیارـش ، هب  هّجوت  اـب  یتداـبع  ره  هچرگ  دـشاب . تخـس  طیارـش  هک  يدروم  هب  نآ ، صیـصخت  مدـع  قـلطم و  روـط  هب  تاـیاور  نیا 
هزور تردـق ، یناوج و  نامز  رد  ای  دـتفیب و  شزرا  زا  زامن  ًالثم  يداـع  طیارـش  رد  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  یلو  دـنکیم  ادـیپ  یـضیضح 

ییالاو يدـنمجرا  شزرا و  زا  تاداـبع  همه  تسین ؛ نینچ  هن  دـشاب . هتـشادن  يدـنمجرا  جـح  تنکم ، ییاـناوت و  اـب  اـی  ددرگ و  شزرایب 
يدنمجرا نامه  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  يازع  هیرگ و  لکـش  نیا  هب  . دناسریم جوا  هب  ار  يدنمجرا  نیا  هژیو ، طیارـش  هتبلا  دنرادروخرب .

داقتعا هدـیقع و  شزرا  هک  هدـشیم  تهج  نیا  زا  هشیمه  تلفغ  ددرگیم و  فعاـضم  شايدـنمجرا  تخـس  طیارـش  رد  هچرگ  دراد . ار 
سک ره  هک  دـنرادنپیم  نینچ  دـننک و  عـمج  تسرداـن  لـمع  تسرد و  هدـیقع  نیب  دـنناوتیمن  اـیوگ  یـضعب  اـی  و  دوـش . هتفرگ  هدـیدان 
دوخ یـصخش  یگدـنز  هب  هک  سک  ره  . تسین نینچ  هکنیا  اب  دـش  دـهاوخ  تسرد  شرادرک  راـتفر و  همه  ًاـمتح  دوب ، تسرد  شاهدـیقع 

عقاوم رد  مه  میراد و  داقتعا  ادخ  هب  مه  دـناهدش . عمج  وا  هدـیقع  اب  همه  هک  دراد  غارـس  دوخ  رد  ار  یناوارف  ياهشزغل  اهاطخ و  درگنب ،
فلا : درک هّجوت  رایسب  تهج  ود  هب  دیاب  نیا  ربانب  . دسانشیمن ار  ادخ  هک  ایوگ  دنزیم ؛ رـس  وا  زا  یکچوک  گرزب و  ياهشزغل  يرایـسب ،

ار مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  یـسک  دراد . ییالاو  شزرا  دوخ  بوخ ، هدیقع  هکنیا  اب  مینادیمن  لمع  وزج  ار  هدیقع  امهدیقع  شزرا  - 
یسک . دشابیم رایسب  ناهانگ  هب  هدولآ  یلیالد  هب  درف  نیا  هچرگ  تسا ، یگرزب  شزرا  نیا  دراد . شیارگ  وا  هب  ًابلق  هتخانش و  نایم  نیا  رد 
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يرازیب نانآ  نانمشد  زا  دسانشیم و  نیمز  رد  ادخ  هدنیامن  تّجح و  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دراد و  تسود  ار  ناربمایپ  هک 
شبوخ هدیقع  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  ییاج  ات  هاگ  تسا و  رایسب  درف  نیا  شزرا  تسا ، هتـشگ  یناهانگ  هب  هدولآ  یلیالد  هب  دیوجیم و 

شاهدیقع هک  یسک  دنیوگیم : یـضعب  ب -  (. دوش تقد   ) دهدیم رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  اهنآ  دراد و  حیجرت  شدب  ياهراک  مامت  رب 
تاجرد رد  بوخ  ياههدـیقع  یلو  دراد ؛ ار  يدـمایپ  نینچ  ـالاب  تاـجرد  رد  مه  نآ  بوخ ، هدـیقع  يرآ ، دـنکیمن . هاـنگ  تسا ، بوخ 

ریما تسا  يدرف  . دوشیم عمج  هانگ  اب  رایـسب  هاگ  هاـنگ و  اـب  هاـگ  هاـگ  هکلب  درادـن ؛ ار  يّدـج  دـمایپ  نینچ  دـنراد ، يرایـسب  هک  شنییاـپ 
نینچ تسا . هدولآ  یناـهانگ  هب  دوخ ، یـسفن  یطیحم و  طیارـش  لـیالد  هب  یلو  هدرک  باـختنا  یّتـح  هتخانـش و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا 

دوش و راک  رتشیب  هعماج  ام و  گنهرف  اب  طابترا  رد  دوش و  هتـسب  هانگ  رب  هار  دـشاب و  مکاح  قح ، هک  میهاوخیم  همه  ام  . دنرایـسب يدارفا 
ریخـست ار  اهنادـیم  رثکا  لطاب  تسین و  مکاح  ناهج  رد  قح  هک  اـجنآ  زا  یلو  . ددرگ لـصاح  ناـمیارب  رترب  تینوصم  هب  یباـیتسد  هنیمز 

ياهیگدولآ و  مینامب . كاپ  میراد  هدـیقع  هک  هنوگنآ  میناوتیمن  اذـل  میتسه  تیلقا  رد  ام  و  دـنراد . اـپ  ریز  ار  اـهنآ  لـطاب  لـها  هدرک و 
ام دناهدیـسر ، هتـساوخ و  نانآ  . تسام نانمـشد  ياهیگدولآ  زا  تواـفتم  ًـالماک  اـم  ياـهیگدولآ  نیا  دـیآیم . دـیدپ  ناـمیارب  يرایـسب 

هدولآ هانگ  هب  یّتح  هک  ینارگید  رب  هاـنگ  هب  هدولآ  هعیـش  تاـیاور ، زا  یخرب  رد  دـیاش  هک  تساذـل  و  میاهدـش . نآ  هب  يـالتبم  هتـساوخان 
رد لامجا  هب  ام  هک  دراد  یتقیقح  نامه  هب  هراشا  اهنیا  . دـناهتفرگ نانآ  ياپ  هب  ار  نانیا  هاـنگ  یّتح  رتـالاب  دـناهدش و  هداد  حـیجرت  دنتـسین ،
مان دای و  زا  عافد  وا و  هار  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  شریذپ  يرادازع ، هیرگ و  یگدادلد و  نیا  ربانب  (. دینک ّتقد   ) میتخادرپ نآ  هب  اجنیا 

. ددرگیم بوسحم  يراکبیرف  دوشیم و  یغورد  يزیچ  مک  مک  ازع  هیرگ و  هاگ  هتبلا  . یطیارش ره  رد  تسا  دنمـشزرا  ًالماک  نیـسح  ماما 
بجوم تسا ، هدولآ  یـصخش  هچرگ  دـشاب ، هتـشاد  ار  بولطم  یتـسرد  یتـسار و  دـصرد  رگا  یلو  تسا ؛ شزرایب  ییازع  هیرگ و  نینچ 
هکنیا نخـس  هاتوک  .و  دوشیم هدـهاشم  هک  هنوگنآ  ددرگ . گنر  مک  مک ، مک  شیاهیگدولآ  زا  يرایـسب  ددرگ و  كاـپ  هک  ددرگیم 

. دزاس وحم  ار  اهيدب  همه  دناوتیم  تسا و  دنمشزرا  رایسب  درف ، کی  بلق  رد  نشور  دیپس و  هطقن  نیا 

ههبش 02

رد : دروآیم نینچ  هرس  سدق  داّدح  يوسوم  مشاه  دّیس  جاح  بانج  شداتسا  هرابرد  هرس  سدق  ینارهط  ینیسح  نیسح  دّمحم  دیس  ياقآ 
رد هودنا  نزح و  لاح  یلو  ینارون ، ناشخرد و  نامشچ  دشیم و  خرس  هرهچ  دوب ، بلقنم  رایسب  داّدح  ترضح  لاح  يرادازع ، ههد  مامت 

متام و دنروخیم و  هّصغ  هتخاب  ناج  دیهش  نیا  يارب  هک  دنلفاغ  مدرم  ردقچ  دومرفیم : . دوب تّرسم  جاهتبا و  رسارس  دشیمن ، هدید  ناشیا 
رهاظم نیرتوکین  یهلا و  لالج  لامج و  نطاوم  نیرتابیز  تسا و  يزاـبقشع  رظاـنم  نیرتیلاـع  اروشاـع ، هنحـص  دـنرادیم ؟ اـپ  هب  هودـنا 

و نادـیواج ، تاـیح  هورذ  یلعا  هب  لوـصو  بتارم و  تاـجرد و  زا  روـبع  زج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  يارب  و  بضغ ، تمحر و  يامـسا 
لها ترـسم  يداش و  زور  ًاقیقحت  . تسا هدوبن  يزیچ  تیدـحا ، تاذ  رد  قلطم  ياـنف  و  رهاـظ ، لـصا  هب  قّقحت  و  رهاـظم ، زا  ندـش  خلـسنم 

لوخد تیئزج و  زا  روبع  زور  تسوا . ناما  نما و  مرح  ادخ و  میرح  رد  دورو  یلوبق  رفظ و  یبایماک و  زور  اریز  تسا ؛ مالـسلا  مهیلعتیب 
ار نآ  زا  ياهشوگ  هک  تسا  يزور  تسا . یلصا  فده  ییاغ و  بولطم  هب  لوصو  زور  تسا . حاجن  يزوریپ و  زور  تسا . تیّلک  ملاع  رد 

اپرب تمایق  ات  هرـسکی  دندرگیم و  شوهدم  يداش  طرف  زا  رمع  مامت  رد  دـنهد ، ناشن  ادـخ  هار  ناگدـیروش  ناقـشاع و  ناکلاس و  هب  رگا 
هتسب ار  ناششوگ  مشچ و  ایند  ّتبحم  نانچ  دنرادن و  ربخ  مدرم  دومرفیم : داّدح  ياقآ  ترضح  . دنتفایم رد  ور  هب  رکش  هدجـس  هب  دوش ،
عایتبا اهبرپ و  هلماعم  حاجن و  زوف و  اهنآ  همه  هک  دننادیمن  مدرم  دنلانیم ! هدرم  دـنزرف  نز  نوچمه  و  دـنروخیم ، فسأت  زور  نآ  رب  هک 
تاـیح دوبن ، رمع  یگدـیرب  عاـطقنا و  دوب . تاـیح  نیع  دوبن ، گرم  نتـشک  نآ  تسا . هدوب  فزخ  ربارب  رد  یتمیق  رهاوج  هسیفن و  يایـشا 
اجنیا رید  هچ  مغ ، نآ  تسا  دـُب  ْیِک  دـیزی  رود  وگ  کـیل  يرآ ، تفگ : : تفگ بلح  مدرم  رب  دراو  يرعاـش  دـندومرفیم : . دوـب يدـمرس 

دندرکیم هیرگ  رایسب  داّدح  ياقآ  ترـضح  اروشاع  ههد  رددینـش  ار  تیاکح  نیا  ناّرک  شوگ  دیدب  ار  تراسخ  نآ  ناروک  مشچدیـسر 
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ینادوان ییوگ  هک  دـمآیم  رتاوتم  یلاوتم و  ناشیاهکشا  نانچ  رورـس  دـجو و  تّدـش  زا  تاـقوا  یـضعب  دوب و  قوش  هیرگ  شاهمه  یلو 
راعـشا نیا  یمور ، یخلب  دّمحم  انالوم  باتک  يور  زا  راب  دـنچ  دزیریم . ناشفیرـش  نساحم  يور  رب  ار  قشع  ناراب  تمحر  بآ  هک  تسا 

هرطاخ رد  راوبالیـس  ياهکشا  نآ  گنهآ و  نآ  ادص و  نآ  تسا ، زونه  هک  زونه  هک  دندناوخیم  يزاونلد  گنهآ  توص و  هچ  اب  ار 
راعـشا لماک  ینارهط  ینیـسح  ياقآ  هاگنآ  . دراد تسد  رد  ار  يونثم  باتک  هتـسشن و  ربارب  رد  هک  تسا  داّدح  کنیا  ییوگ  وت  و  مّسجم ،

هرـس سدق  سوواط  نب  دیـس  . تسا هدروآ  دید و ... يرادازع  لاح  رد  ار  مدرم  دش و  دراو  بلح  مدرم  رب  هک  يرعاش  نآ  هرابرد  ار  يونثم 
دزاـسیم و كاـپ  اـیند ، زا  ار  ناـنآ  دـنکیم ، یّلجت  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  هـکنیا  رب  ینبم  هاـتوک  ياهمّدــقم  زا  سپ  فوـهل  باـتک  رد 
ار یهلا  فاطلا  شریذـپ  نانیا  هک  تسا  تهج  نآ  هب  ناگدـنب ، زا  یعمج  اب  دروخرب  نیا  و  دزاسیم ، مهارف  ناشیارب  ار  يونعم  ياـهرورس 
؛ دننک يرپس  هدوهیب  ار  ناشرمع  اهناسنا  نیا  هک  دهاوخیمن  دنوادخ  هجیتن  رد  دناهدش . یهلا  هّجوت  نیا  هتـسیاش  هدروآ و  دـیدپ  دوخ  رد 

ینیبیم ار  نانیا  . دننک بلط  ار  وا  ياضر  اهنت  دنربب و  لد  ادـخ  ریغ  زا  هک  ییاج  ات  دـنزادرپب  اهراک  نیرتهب  هب  ات  دـهد  قیفوت  ار  نانآ  هکلب 
ناـنیا . تسا هدز  مقر  ناـشیارب  رادـید  زا  سرت  هک  ینکیم  هدـهاشم  ناـنآ  رد  یمیب  دـنداش و  دـناهتفریذپ  ار  تماـیق  هک  یناـسک  نوچ  هک 

دورو و دهاوخیم  وا  هک  هنوگنآ  یهلا و  لیم  هیاپ  رب  دزاس و  کیدزن  ادـخ  دوصقم  دارم و  هب  ار  نانآ  هک  دنتـسه  يزیچ  قاتـشم  هتـسویپ 
، نانیا شریذپ  هزادنا  هب  مه  دنوادخ  دناهدرپس و  قح  دای  ینیریش  هب  لد  دناهداد و  قح  رارسا  ندینـش  هب  شوگ  نانیا  . دنـشاب هتـشاد  جورخ 
زا اهنت  و  تسا . رادـقمیب  راوخ و  کچوک و  نانیا  رظن  زا  دزاس ، رود  ای  دراد و  زاب  ادـخ  زا  ار  ناـنآ  هچ  ره  . دراد ّتبحم  هّجوت و  ناـنآ  هب 

دنروآ و رد  نت  زا  ار  اقب  سابل  تسا ، یهلا  ياههتساوخ  يریگیپ  زا  عنام  ناشندنام ، یگدنز و  هک  دننیبب  رگا  نانیا  . دندنمهرهب ادخ  اب  سنا 
ات دندیـسر  دنلب  ماقم  نیا  هب  اهییالبرک  و  دنراپـسب . اههزین  اهریـشمش و  هب  ار  دوخ  دنبوکب و  ناج  مسج و  لذب  اب  ار  ادخ  اب  رادید  ياهرد 

لاثتما الولو  : درادیم نایب  لکش  نیدب  ار  دوخ  رظن  سوواط  نب  دّیس  هاگنآ  . دنتفرگیم تقبس  رگیدکی  زا  تداهش  كرد  يارب  هک  اجنآ 
نم انتاف  ام  یلع  ًافّسأتو  ۀیاوغلا  ناکرأ  نم  سُّساو  ۀیادهلا  مالعأ  نم  سمط  ام  لجأل  باصملاو  عزجلا  راعش  سبل  یف  باتکلاو  ۀّنـسلا  رمأ 

یضر عزجلا  یف  ثیحو  . يرشبلاو ةّرـسملا  باوثأ  يربکلا  ۀمعنلا  کلتل  انـسبل  دق  اّنک  ّالإو  ةداهـشلا  کلت  لاثمأ  یلع  ًافّهلتو  ةداعـسلا  کلت 
بولقلل ءاکبلا و  رتاوتب  يدوج  نویعلل  انلقو  عومدلا  لاسرإب  انسنأو  عوزجلا  لابرس  انـسبل  دق  نحن  اهف  دابعلا  راربأل  ًاضرغ  داعملا و  ناطلـسل 
تـسمط هئاـنبأو  همرحب  هتّیـصو  موسرو  فوفطلا  موی  تحیبُا  فوؤرلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  عئادو  ّنإـف  . ءاـسنلا لـکاوث  ّدـج  يّدـج 

وحم تیاده  ياههناشن  نوچ  یگدزتبیصم  یباتیب و  راعش  ندیشوپ  هرابرد  ّتنس ، نآرق و  روتسد  لاثتما  دوبن  رگا  ؛و  هئادعأو هتُّما  يدیأب 
( میدرکیمن نینچ  ام   ) یتداهش نینچ  رب  زوس  هودنا و  ام و  زا  تداعس ، توف  رب  ترـسح  لیلد  هب  هدش و  راوتـسا  یهارمگ  ياههیاپ  هدش و 

تماـیق کـلام  يدونـشخ  یباـتیب  عزج و  رد  نوـچ  یلو  میدوـمنیم  نت  رب  تراـشب  يداـش و  ياـهسابل  گرزب ، تمعن  نیا  ساـپ  هـب  و 
سنا ناـمیاهکشا  نتخیر  ورف  اـب  میـشوپیم و  نت  رب  ار  اـهیباتیب  ساـبل  اـم  نوـنکا  مه  تـسا . ناگدـنب  زا  ناـکاپ  روـظنم  و  دـنوادخ ) )

؛ دیـشوکب هحون  هلان و  رد  هدرم  دنزرف  نانز  نوچ  مییوگیم  نامیاهلد  هب  دینک و  هیرگ  هتـسویپ  هک  مییوگیم  نامنامـشچ  هب  میریگیم و 
تّما و ياهتسد  اب  شنادـنزرف  مرح و  هرابرد  وا  تیـصو  طوطخ  هدـش و  هدرمـش  حابم  ّفط  زور  رد  فوؤر  ربماـیپ  ياـهتناما  هک  ارچ 

دای عیجف  لکـش  نآ  هب  ناشیا  ندـش  هتـشک  زا  دـنکیم و  هراشا  ادهـشلادّیس  بئاصم  هب  سوواط  نب  دّیـس  هاـگنآ  . تفر نیب  زا  شنانمـشد 
دهدیم و رارق  بطاخم  ار  ریمض  نشور  مدرم  سپس  .... هک دندیدیم  دندوب و  ناشردپ  مالسلا و  اهیلع  همطاف  شاک  دسیونیم : و  دنکیم .
رد يو  .... دنهد رس  هحون  هلان و  مالسلا  اهیلع  ارهز  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زیزع  رب  دننک و  دای  ناگتشک  نیا  زا  هک  دهاوخیم  نانآ  زا 

دهدیم دنگوس  ار  نابطاخم  دـینکیمن و  یهارمه  هیرگ  رد  ربمایپ  اب  ارچ  دـسیونیم : ناربمایپ  متاخ  هب  تبـسن  نارادافو  هب  باطخ  اب  همادا 
تـسد تسا ، هدرک  یهارمه  نانآ  اب  هک  یـسک  شاداپ  هب  ات  دیوش  هحون  مه  شدـنزرف  رب  نتـسیرگ  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  اب  هک 

ندش هتشک  : تسا ینتفگ  ههبش  نیا  هب  خساپ  رد  . دنکیم هراشا  یکابت  یّتح  ندنایرگ و  نتـسیرگ ، تلیـضف  هرابرد  یتیاور  هب  هاگنآ  . دیبای
، لاصو برق ، شاهمه  نانآ  يارب  دراد . ور  ود  هک  تسا  ياهّکـس  نوچ  ترـضح  نآ  راکادـف  ناراـی  اـفواب و  تیب  لـها  نادیهـش و  رـالاس 
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تداهـش اب  زج  هک  دـناهتفای  یماقم  دناهدیـسر و  شیوخ  یهلا  ياههتـساوخ  هب  ندـش  هتـسکش  تداهـش و  اب  نانآ  تسا . ینامداش  رورس و 
هیرگ ازع و  گوس و  مغ و  میاهدوب ، راوگان  تخـس و  هعجاف  نآ  دهاش  میاهداد و  تسد  زا  ار  نانآ  هک  ام  يارب  یلو  دناهدیـسریمن . نادب 

هک تیادف  هب  مردام  ردپ و  کب ، یباصم  مظع  دقل  یُّماو  تنأ  یبأب  هک  میناوخیم  اروشاع  ترایز  رد  اذل  تسا . هّکس  يور  ود  نیا ، . تسا
نادقف اب  ایند  تفگ : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  هرابرد  مه  هعصعص  هک  رگید  نایب  هب  .و  تسا تخس  گرزب و  ام  رب  امش  تبیـصم 

اب هارمه  نادـقف  نیا  هک  هوالع  هب  مییرگیم . نادـقف  نیا  رب  ناینیمز  ام  .و  دوشیم نشور  امـش  رون  اب  ترخآ  یلو  ددرگیم ؛ کیرات  اـمش 
ینیسح نخس  زا  ههبش ، نیا  هب  خساپ  رد  تسین  دب  اجنیا  رد  . دنکیم بابک  ار  ناسنا  بلق  هک  تسا  ياهنایـشحو  راتفر  نمـشد و  تنوشخ 
تسناد دیاب  : دسیونیم نینچ  ینیـسح  يازع  اب  هطبار  رد  داّدح  مشاه  دّیـس  شداتـسا  راتفگ  راتفر و  هیجوت  يارب  يو  میریگب . ددم  ینارهط 

ياـنف هب  هدومن و  روبع  ترثک  ملاوع  زا  هک  تسا  هدوب  ناوا  نآ  رد  ناـشیا ، یـصخش  تـالاح  دـناهدومرف : داّدـح  موحرم  هک  ار  هچنآ  هک :
روطنامه دناهتشاد . تسا ، هَّللا  یف  هک  مود  رفس  هب  لاغتشا  هدیـسر ؛ نایاپ  هب  هَّللا  یلا  رفـس  رگد : ترابع  هب  دندوب و  هدیـسر  هَّللا  یف  قلطم 

زا و  تسا ؛ هدوب  هنوگنیدب  زین  بلح  رهش  رد  دراو  یعیش  رعاش  درم  نآ  لاوحا  راعـشا و  نیا  ندورـس  تقو  رد  یمور  ياّلم  لاوحا  رد  هک 
دنراتفرگ و ترثک  ملاع  رد  هک  مدرم  دارفا  ریاس  اّما  . دناهدیدرگ نّکمتم  قح  لاصو  میرح  دیحوت و  ّزع  مرح  رد  هدرک  روبع  سفن  تاجرد 

نادب و  دـننک ، یط  ار  هار  دـنناوتب  قیرط  نیدـب  ات  دـننک  یناوخهحون  ینزهنیـس و  يرادازع و  هیرگ و  دـیاب  ًامتح  دـناهدماین ، نورب  سفن  زا 
يرادازع هب  رما  ار  اـم  هضیفتـسم ، هریثـک  تاـیاور  رد  هک  ناـنچمه  تقیقح  نآ  يارب  تسا  ياهرطنق  زاـجم  نیا  دـنیآ . لـئان  یلاـع  دـصقم 

یط هعبرا  رافسا  هک  یتقو  هزات  .و  میدرگ گنهآمه  لیبس  نیا  ّیط  رد  نارورس  نآ  اب  مینک و  كاپ  ار  دوخ  ناج  هلیسو ، نیدب  ات  دناهدومن 
اب هک  تسا  ندومن  تیاعر  هّقح  وه  امک  ار  ملاع  ره  قح  ترثک و  ملاوع  هب  ندش  لّکشتم  هَّللا  یف  ءانف  ماقم  زا  دعب  هَّللاب  ءاقب  مزاول  زا  دش ،

تسا دیحوت  مه  ازع . مه  تسا و  قشع  مه  هک  ندیدرگ  یبوبر  تدحو  نیع  رد  یقلخ  تافـص  هب  فصّتم  ندوب و  قلخ  ملاع  رد  دنوادخ 
فرـص و يانف  ماقم  زا  سپ  هک  دـشیم  هدـهاشم  رمع  رخاوا  رد  داّدـح  ياقآ  ترـضح  رد  تـالاح  نیا  دوخ  نیع  هکناـنچ  ترثک . مه  و 

ّتقر لد و  زوس  زا  یـشان  يرادازع  هیرگ و  يراوگوس ، سلاجم  رد  دیدش ، قشع  نامه  اب  مأوت  دـناهدوب . اقب  ماقم  ياراد  دّرجت  رد  نّکمت 
کعمدب یبلق  یقرحت  ال  دندومرف : ناشزیزع  رتخد  هنیکس  ترضح  هب  مه  مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس  ترضح  دوخ  . دوب دوهشم  ناشیا  زا  بلق 

رد ناج  هک  یتقو  ات  دزیریم ، ترـسح  يور  زا  هک  یکـشرس  نیا  نزن . شتآ  تکـشرس  اب  ارم  بلق  ینامثج ؛ یف  حورلا  یّنم  مادام  ةرـسح 
نآ يور  کی  ور  ود  هکـس  دننام  ًانیع  تسا  ياهدیچیپ  ضماغ و  رایـسب  ناتـساد  البرک ، ناتـساد  هاتوک : رـصتخم و  ترابع  هب  .و  مراد ندب 

هجنکـش و باذع و  هودنا و  هصغ و  نآ  رگید  يور  ملاوع و  نآ  هب  دشابیم  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  ترـضح  زوف  لین و  روش و  قشع و 
اذه لثمل  دشاب  هدومن  روبع  نآ  زا  هدرک و  اشامت  هدید و  ار  ور  نیا  هک  دنک  اشامت  ار  هکـس  يور  نآ  دناوتیم  یـسک  اّما  دـشابیم . هیرگ 

ياقفر دـیدیمن و  انف  زا  رتالاب  ار  يزیرگ  هراچ و  چـیه  درکیم و  روبع  داّدـح  نابز  رب  هک  دوب  یظفل  نیرتشیب  اـنف  ظـفل  . نولماـعلا لـمعیلف 
هب هیصوت  رب  هوالع  ام  داّدح ، نخس  هیجوت  رد  ینارهط  ینیـسح  نایب  داّدح و  مشاه  دّیـس  هتفگ  هرابرد  [ . 8 . ] دومنیم توعد  نادب  ار  دوخ 
هب ناهارمه  نادیهـش و  رالاس  نوچ  یمولظم  مه  نآ  مولظم ، رب  هیرگ  هک  مینکیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  اهنت  ینارهط ، ینیـسح  ناـیب  رد  ّتقد 
هَّللا مالس  يدهم  ترضح  هتفگ  هب  هاگن  کی  اهنت  .و  تسا یمازلا  هدیدنسپ و  لحارم  همه  ات  همه  يارب  تمایق و  ات  هشیمه  يو  ناطلغ  نوخ 

عومدلا لدب  کیلع  ّنیکبألو  ًءاسمو  ًاحابص  کّنبدنألف  دیرگنب ...: دزاس ، انـشآ  رما  تقیقح  اب  ار  ام  هک  تسا  یفاک  هیحان ، ترایز  رد  هیلع 
ّنإ هک : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هلمج  ای  .و  بایتکالا ۀّصغو  باصملا  ۀعولب  تومأ  یّتح  ًافّهلتو  كاهدام  یلع  ًافّسأتو  کیلع  ةرسح  ًامد 

نیـسحلا لثم  یلعف  ءاضقنالا  موی  یلإ  ءالبلاو  برکلا  انتثروأ  ءالبو  برک  ضرأب  انزیزع  ّلذأو  اـنعومد  لبـسأو  اـننوفج  حرقأ  نیـسحلا  موی 
رب يرادازع  هیرگ و  . تسین میزادرپـب ، نآ  باوج  هب  هکنآ  دـنمزاین  اذـل  تسین ؛ موهفم  يرایـسب  يارب  اـههیجوت  هیقب  و  .... نوکاـبلا کـبیلف 

رارق هشدـخ  دروم  اههتفگ  نیا  اب  هک  تسین  يزیچ  ترـضح ، نآ  بئاصم  رورـس و  نآ  نداد  تسد  زا  تبیـصم  هب  هّجوت  نادیهـش و  رالاس 
مـشاه دّیـس  هتفگ  نامه  حور  یلو  تسا  هدـش  نایب  رتمرن  رتفیطل و  هچرگ  مه  سوواط  نب  دّیـس  مـالک  هک  تسا  ینتفگ  ناـیاپ  رد  . دریگ
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هاـگ اـم  هتبلا  . دـیزرون تلفغ  وس  چـیه  زا  دـید و  تسا ، رّوصتم  هک  ینعم  دـنچ  هب  یّتـح  ار  هّکـس  يور  ود  ره  دـیاب  ًارهاـظ  تسا و  داّدـح 
هدـیدان ًـالثم  ور  نیا  دوش ، هّجوت  رگید  يور  نآ  هب  تسرد  رگا  مییوـگیم  مینک  هکـس  رگید  يور  کـی  هّجوـتم  ار  صخـش  میهاوـخیم 

. درک راک  دیاب  نیا  زا  شیب  هنیمز  نیا  رد  . دشاب ظوحلم  دیاب  تسا و  مهم  ور  ود  ره  یلو  دوشیم  هتفرگ 

ینسحلا فورعم  مشاه  دیس  راتفگ  ههبش 03 - 

یف دـهزلا  یف  ًالاوقأو  ًادوعو  هیلإ  اوبـسنف  لوسرلا  یلع  بذـکلا  یف  ظاّعولاو  صاّصقلا  نعمأ  دـقو  : درادیم مـالعا  نینچ  ار  دوخ  رظن  يو ،
اذإ ناسنإلا  اهاقلی  یتلا  ةافاکملل  مهـضرع  یف  اوفرـسأو  ۀیعدألاو  راکذألاو  تاعاسلاو  ماّیألاو  عوجلاو  ضرملاو  رقفلاو  ءالبلا  لضفو  ایندـلا 
ّلک یلع  هوطعأف  ءایقتألاو  ءایلوألا  ضعب  ةرایزل  یعس  وأ  روهـشلا  ضعب  نم  رثکأ  وأ  ًاموی  ماص  وأ  ماّیألا  وأ  یلایللا  ضعب  یف  نیتعکر  یّلص 

اهاشم ةوطخ  وأ  هماص  موی  ّلک  یلعو  ناجرملاو  توقایلاو  دـجربزلا  نم  عونـصملا  ثاثألاو  نادـلولاو  روحلا  فالآو  روصقلا  تائم  ۀـعکر 
ربص نم  باوثو  رمتعم  فلأو  جاح  فلأ  رجأ  هل  ناکو  تائّیـسلا  فالآ  هنع  اوطقـسأو  تانـسحلا  فالآ  ضیرم  ةداـیع  وأ  ّیلو  ةراـیز  یلإ 
ولو یّتح  نیحایرلاو  دورولاب  ۀـّنجلا  قیرط  هل  اوشرفو  تاّیورملا  ضعب  یف  ءاج  امک  نیقیّدـصلاو  نیّیبنلا  نم  هلاثمأو  بّویأک  ًـالمع  نسحأو 

رب رایـسب  ناظعاو ، نایوگهّصق و  . مهتاّیورم ضعب  کلذب  حّرـصت  امک  تارکنملا  لعف  ول  یّتحو  لب  ًائیـش  تاعاطلا  نم  کلذ  دـعب  لعفی  مل 
، ضرم رقف ، ـالب ، تلیـضف  اـیند و  رد  دـهز  هراـبرد  ار  ییاـههتفگ  اههدـعو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  دناهتـسب و  غورد  ادـخ  لوسر 

زامن تعکر  ود  رگا  دسریم ، نآ  هب  ناسنا  هک  ییازج  شاداپ و  دروم  رد  .و  دناهداد تبـسن  اهاعد  اهرکذ و  اهتعاس ، اهزور ، یگنـسرگ ،
، دورب ایقتا  ایلوا و  زا  یخرب  ترایز  يارب  ای  درادب و  هزور  اههام  یخرب  زا  ار  رتشیب  ای  زور  کی  ای  و  دـناوخب ، اهزور  ای  اهبش  زا  یخرب  رد 

دجربز زا  هدش  هتفاب  هیثاثا  یتشهب و  نارسپ  هیروح و  اهرازه  خاک و  اهدص  یتعکر  ره  رب  صخـش ، نآ  هب  دناهدرک . يور  هدایز  فارـسا و 
هنـسح اهرازه  درادیم ، رب  ضیرم  کی  ندرک  تدابع  ای  ادـخ  یلو  ترایز  ات  هک  یماگ  ره  ای  زور و  ره  رب  دـناهداد و  ناجرم  توقاـی و  و 

راک دـناهدرک و  ربص  هک  یناسک  شاداپ  نک و  هرمع  رازه  یجاح و  رازه  شاداپ  وا  يارب  دـناهدومن و  طقاس  ار  هاـنگ  اـهرازه  وا  زا  هداد و 
ار تشهب  هار  تسا و  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  هنوگنآ  . دناهداد ناقیّدص  ناربمایپ و  زا  وا  دـننام  بّویا و  نوچ  دـناهداد  ماجنا  وکین 
ار رکنم  هانگ و  ياهراک  رگا  یّتح  ای  دهدن و  ماجنا  یتعاط  چـیه  لمع ، نآ  زا  دـعب  رگا  یّتح  دـناهدرک ، شرف  نیحایر  اهلگ و  اب  وا  يارب 

میهاربا نب  یلع  ریسفت  یف  ءاجو  : دسیونیم هراب  نیا  رد  يو  سپس  . دنکیم حیرصت  نادب  ناشتایاور  زا  یخرب  هک  هنوگنآ  ددرگ ، بکترم 
دبز لثم  تناک  ولو  هبونذ  هل  هَّللا  رفغ  ۀـضوعبلا  حانج  لثم  عمد  هینیع  نم  جرخف  هدـنع  انرکذ  وأ  انرکذ  نم  لاق : دّـمحم  نب  رفعج  مامالا  ّنا 
نب یلع  ریسفت  رد  و  [ . 5 [ ؛ باتکلا اذه  نم  ۀیتآلا  لوصفلا  یف  تابسانملا  بسح  اهضعب  ضرعنـس  یتلا  تاّیورملا  نم  کلذ  ریغ  یلإ  رحبلا 

، شمـشچ ود  زا  دوش و  دای  وا  دزن  ام  زا  ای  دـنک و  دای  ار  اـم  هک  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  هک  تسا  هدـمآ  میهاربا 
رد ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  یتایاور  رگید  .و  دشاب ایرد  فک  نوچ  هچرگ  دزرمآیم  ار  شناهانگ  دنوادخ  دـیآ ، نوریب  هشپ  لاب  نوچ  یکـشا 

همادا نینچ  دـعب  هحفـص  دـنچ  رد  يو  . مـیروآیم اهتبـسانم  بـسح  رب  راـبخألاو ،] راـثآلا  یف  تاـعوضوملا   ] باـتک نـیا  هدـنیآ  لوـصف 
ۀعمدلا ّنا  عمسی  ام  دنع  هب  دوعوملا  باوثلا  یلع  لاّکتالا  حور  هسفن  یف  ثعبیو  لمعلا  نع  عماسلا  رّذحی  اّمبر  هتاذ  تقولا  یفو  دهدیم ...:

ولو هبونذ  عیمج  اهببـسب  هل  هَّللا  رفغی  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  باصأ  ام  یلع  ًانزح  هنیع  نم  تجرخ  اذإ  ۀـضوعب  حاـنج  نع  دـیزت  ـال  یتلا 
اـسب هچ  لاـح ، نیع  رد  و  [ ... 6 [ ؛... مالـسلا هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  مامإلا  نع  میهاربإ  نب  یلع  ۀـیاور  یف  ءاج  امک  رحبلا  دـبز  لثم  تناـک 
هرطق کی  دونشیم  هک  نامز  نآ  دزیگنایم . رب  وا  رد  ار  هدش  هداد  هدعو  شاداپ  رب  هیکت  حور  دنکیم و  ریذحت  لمع  هب  تبسن  ار  هدنونش 
ببـس هب  دنوادخ  دیآ ، نوریب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  رب  هودـنا  يور  زا  شمـشچ  زا  رگا  تسین  هشپ  لاب  کی  زا  شیب  هک  کشا 
قداص ماما  زا  میهاربا  نب  یلع  تیاور  رد  هک  هنوگنآ  دـشاب ، اـیرد  فک  هزادـنا  هب  هچرگ  دزرمآیم ، ار  شناـهانگ  همه  هرطق ، کـی  نآ 

. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع 
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يدوبهب راتفگ  ههبش 04 - 

ضعب اهرکنأف  نامزو  فرظ  ّلک  لمـشی  ًاقالطا  ثیداحألا  هذـهل  ّنأ  لاّهجلا  مّهوت  : درادیم نایب  لکـش  نیدـب  هراـب  نیا  رد  ار  دوخ  رظن  وا 
ةالـصلا كرتو  ماکحألاو  ضئارفلا  لیطعت  یلإ  ّيدألو  هدـعاوقو  بهذـملا  ناینب  یلع  یتال  ثیداـحألا  هذـه  ّحـص  ول  لاـقو  راـکنإلا  ّدـشأ 

هیلع ءاکبلاو  هتّبحمو  نیسحلا  ءالو  یلع  ۀعینـشلا  مهمئارج  یف  ماحتقالاو  تائّیـسلا  باکترا  یف  نولکّتی  راّجفلاو  قاّسفلا  يرن  امک  مایـصلاو 
ًاجیورت تیبلا  لهأ  رابخأ  یف  مهّـسد  ةالغلا  لبق  نم  ۀـعوضوم  ّالإ  ثیداحألا  هذـه  سیلف  . مهفاستعاو مهّیغو  مهملظ  نع  اوهتنی  نأ  نود  نم 

نم حیحـصلا  وه  ام  یلع  مهیهنو  مهرمأو  مهناطلـس  تحت  لوخدلا  مهتّبحم ال  وه  اّمنإ  تیبلا  لهأ  ءالو  ّنأ  یف  مهکلـسمو  دسافلا  مهمارمل 
وأ نیـسحلا  یلع  یکب  نم   » ّنأ یعّداو  قالطإلاب  ذخأ  نوّربدتی  الو  هیف  نولقعی  الو  ثیدـحلا  نووری  نیذـلا  رخآلا  مهـضعبو  . ۀـیالولا ینعم 
ملو بهذـملا  نع  اوجرخو  اورفک  مّهنأب  نیرکنملا  یلع  دـش  ّمث  ناک  نم  ًانئاک  انرـصعو  اذـه  اننامز  یف  یّتح  ۀـّنجلا » هلف  یکاـبت  وأ  یکبأ 

ضعب باوجلا  یف  درـس  وا  اهازغمو  اهیناعم  نع  اهجرخأو  ثیداحألا  لیوأت  یف  ذخأ  لاکـشالاب  مزلأ  اذإ  مث  مهتفرعم و ... ّقح  ۀمئألا  اوفرعی 
لیوأتلاو حرجلا  دـی  اهیلإ  قّرطتت  ةرتاوتم ال  لب  ۀضیفتـسم  فاعـضو  ناـسحو  حاحـص  نیب  ثیداـحألا  هذـه  ّنأ  ّقحلاو  . يؤرلاو صیـصاقالا 

عم ۀبراحمو  هَّللا  تاذ  یف  ةدهاجمو  رکنملل  ًاراکنإ  هیف  رعشلا  داشنإو  هؤاثرو  هترایزو  هیلع  ءاکبلاو  نیسحلا  رکذ  ناک  امنیح  تردص  اهنّکل 
مهیلع ۀّمئألا  تناک  کلذلو  لوسرلاو  نآرقلاب  ةرفاکلا  مهتریـس  نم  ًاریفنتو  ًاحیبقتو  مهـساسأل  ًامدهو  موشغلا  ۀملاظلا  ۀیُما  ینب  هَّللا  ءادـعأ 

هیلع ءاکبلاو  ةرایزلاو  حیدملاو  ءاثرلاب  ناک  وحن  ّيأب  هرمأ  ءایحإو  نیسحلا  ۀملک  ءالعإب  سّدقملا  داهجلا  کلت  یف  ۀعیـشلا  نوبغری  مالـسلا 
هوذـخأ کلذ  نم  ًائیـش  لعفیو  دـجو  نمف  هیلع  ءاکبلاو  هئاـثرو  هتراـیز  نم  عنمیو  نیـسحلا  رکذ  ۀـتامإ  یلع  جرعت  ۀـّیُما  ونب  مهلباـقم  یفو 

هاّوسو نیـسحلا  ربق  لکوتملا  دابأ  رفکلا  راصنأو  نیدلا  راصنا  نیقیرفلا ، نیب  ۀمئاقلا  ۀـبراحملا  کلت  لجألو  هراد  اومدـهو  هولتقو  هودرـشو 
كاذ یف  هروزی  وأ  هیثری  وأ  نیسحلا  یلع  یکبی  ناک  نمف  . نورفاکلا هرک  ولو  هرون  ّمتم  هَّللاو  هَّللا  رون  ئفطیل  هیلع  ءاملا  يرجأو  ضرألا  عم 
ءالبلاو دهجلا  نم  هنوساقی  ام  عم  هَّللا  لیبس  یف  ًاداهجو  نیدـلا  ءادـعأل  ۀـبراحم  لب  طقف  ۀیلـستو  ءازعو  ةرـسح  کلذ  هلعف  نکی  مل  فرظلا 

الو بصن  الو  أمظ  مهبیـصی  ـال  مّهنأـب  کـلذ  . باـسح ریغب  ۀـّنجلا  هقزریو  هلیبس  یف  دـهاجملا  بیثی  نأ  هَّللا  یلع  ّقحف  لـیکنتلاو  دیرـشتلاو 
رجأ عیـضی  هَّللا ال  ّنإ  حـلاص  لمع  هب  مهل  بتک  اـّلإ  ًـالین  ّودـع  نم  نولاـنی  ـالو  راّـفکلا  ظـیغی  ًاـئطوم  نؤاـطی  ـالو  هَّللا  لـیبس  یف  ۀـصمخم 

نمؤم ّلک  ّالإ  ءاثرلا  هیف  دشنیو  نیسحلا  یلع  یکبیل  نکی  مل  ناریإ -  یف  ۀنـس  نیرـشع  لبق  انیأر  امک  نامزلا -  كاذ  لثم  یفف  . نینـسحملا
 - قاّسفلا ءالؤه  ناک  لب  . ثیداحألا یف  لکشتسی  یّتح  براشو  قساف  ّلکال  لیکنتلاو  باذعلا  نم  کلذ  یف  امل  نیقیلاو  يوقتلا  لهأ  یفو 

مهوعنمیو ۀعیشلا  يدیأ  یلع  اوذخأیل  رایدلا  لالخ  نوسّسجتی  ۀیغابلا  ۀئفلا  یلإ  نیزاحنم  ۀیُما  ینب  ناطلسب  نیرهظتـسم  فرظلا -  كاذ  یف 
نامز ال یف  اّمأو  . مالسلا هیلع  هراد  نم  ءاکبلاو  لیولا  خارص  اوعمـس  ام  دعب  قداصلا  هَّللادبع  یبأ  راد  اومحتقا  امک  نیـسحلا  رکذ  ءایحإ  نم 

ّالإ نیسحلا  رکاذ  یقلی  ّهنأ ال  امک  داهجلا  ناونع  هیلع  ءاکبلاو  نیسحلا  رکذ  یلع  قدصی  الف  اذه  اننامزک  مهئادعأو  تیبلا  لهأ  نیب  ۀبراحم 
ام هیلإ  حدقیو  مدـقم  ریخ  تمدـق  هل  لاقیو  مرکیو  فرـشی  نیـسحلا  یلع  یکابلاو  ةرجأ  کلذـب  ذـخأی  لب  نسحلا  ءانثلاو  لیمجلا  رکذـلا 

کبیلف اذکو  اذک  باوث  الف  سفن  فوخ  الو  لاکن  الو  باذـع  ثیحو ال  ۀـّنجلاب  دـعو  الف  هیلع  ءاکبلا  یف  داهج  ثیحف ال  . هّکفتیو برـشی 
ضعب یلع  هضعب  ثیبخلا  لعجیو  بیطلا  نم  ثیبخلا  زیمیلو  هتّنج  نع  عدـخی  ـال  هَّللا  ّنا  مهلاـمعأ  یئیـسب  نوذوخأـم  مّهنأ  ةرجفلا  ۀقـسفلا 

ره دراد و  قالطا  يرادازع ، هیرگ و  تاـیاور  نیا  هک  دـنرادنپیم  نـالهاج  [ 7 [ ؛ نورـساخلا مه  کئلوا  مّنهج  یف  هلعجیف  ًاـعیمج  همکریف 
تایاور نیا  رگا  دـناهتفگ : دـناهدرک و  راکنا  لکـش  نیرتدـیدش  اب  ار  تاـیاور  نیا  یخرب  هجیتن ، رد  دوشیم . لـماش  ار  یطیارـش  ناـمز و 
هنوگنآ دـماجنایم ، هزور  زامن و  كرت  زین  تابجاو و  ماکحا و  لیطعت  هب  دوریم و  نیب  زا  نآ  ياههیاپ  بهذـم و  ساـسا  دـشاب ، تسرد 

هیکت وا  رب  هیرگ  یتسود و  نیـسح ، ماما  يالو  رب  ناشتـشز  ياهراک  رد  نتفر  ورف  ناهانگ و  ماجنا  يارب  نارجاـف  ناقـساف و  .و  مینیبیم هک 
نیا نانآ  هدـیدرگ و  لعج  نایلاغ  يوس  زا  اهنت  تایاور  نیا  نیا ، رباـنب  . دنـشکب تسد  ناـشفارحنا  یهارمگ و  متـس ، زا  هکنآیب  دـننکیم 
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يالو هک  تسا  نامه  ناشکلـسم  دناهدرک . لخاد  ام  تایاور  رد  هدرک و  عضو  دنراد  هک  یکلـسم  دساف و  مارم  زا  جیورت  يارب  ار  تایاور 
یهاون رماوا و  میلـست  ار  دوخ  هداد و  رارق  نانآ  تیالو  ذوفن و  ریز  ار  شیوخ  هن  تسا  نانآ  یتسود  يانعم  هب  اهنت  مالـسلا  مهیلعتیب  لها 

نآ رد  یلو  دـننکیم ، لـقن  ار  تیاور  هک  رگید  یخرب  .و  تسا مالـسلا  مهیلع  تـیب  لـها  تیـالو  تـسرد  ياـنعم  نـیا  هـک  ندوـمن  ناـنآ 
ای دیرگب  نیـسح  ماما  رب  سک  ره  هک  دننکیم  اعّدا  دنریگیم و  ار  يرادازع  هیرگ و  تایاور  قالطا  نانیا  دننکیمن ، ّربدت  دنـشیدنایمن و 

نیا نارکنم  رب  نانیا  دـشاب ، هک  سک  ره  اـم و  ناـمز  رد  یّتح  تسا . تباـث  وا  يارب  تشهب  دـنزب ، هیرگ  هب  ار  شدوخ  یّتح  اـی  دـنایرگب و 
ار نانآ  تسا ، ناماما  هتـسیاش  هک  هنوگنآ  دـناهتفر و  نوریب  بهذـم  زا  دـنرفاک ، ناـنآ  هک  دـنیوگیم  دـننکیم و  هلمح  تخـس  تاـیاور 
یناعم و زا  ار  اهنآ  دننکیم و  تایاور  لیوأت  هب  عورـش  دـننامیم ، دـننکیم و  ریگ  لاکـشا  نیا  ربارب  رد  هک  ینامز  ره  و  .... دنـسانشیمن و

مه هک  تایاور  نیا  هک  تسا  نآ  قح  یلو  دـننکیم . وگزاـب  ار  اـهباوخ  اـههّصق و  زا  یـضعب  خـساپ ، رد  هکنیا  اـی  دـنزادنایم و  اوتحم 
رودص اّما  . دباییمن هار  نادب  لیوأت  ّدر و  تسد  تسه و  رتاوتم  هکلب  هضافتسا و  ّدح  رد  تسا  نآ  رد  فیعـض ، مه  نسح و  مه  حیحص و 

رد هدهاجم  رکنم و  راکنا  ناشیا ، يارب  رعش  ندناوخ  ترایز و  وا و  رب  هیرگ  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  دای  هک  تسا  ینامز  رد  تایاور  نیا 
بجوم تخاسیم و  مدهنم  ار  هیما  ینب  تموکح  ياههیاپ  هیرگ ، دای و  نیا  دوب و  رگمتس  هیما  ینب  ینعی  ادخ  نانمشد  اب  گنج  ادخ و  هار 

، مالـسلا مهیلع  ناماما  هک  دوب  ساـسا  نیمه  رب  .و  دوب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نآرق و  هب  ناـنآ  زیمآ  رفک  شور  نتخاـس  روفنم  حـیبقت و 
ای ییارـسهیثرم  اـب  هچ  دوـب ، هک  لکـش  ره  هب  نیـسح  رما  ياـیحا  نیـسح و  ماـن  ندرب  ـالاب  اـب  سّدـقم  داـهج  نیا  رد  تکرـش  هـب  ار  هـعیش 

نیب زا  ار  نیـسح  دای  ات  دنتـساوخیم  هّیما  ونب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ربارب  رد  .و  دـندرکیم بیغرت  هیرگ ، ترایز و  اـی  ییارـسهحیدم و 
ار وا  دنزیم ، تسد  اهراک  نیا  زا  زا  یکی  هب  هک  دندیدیم  ار  سک  ره  اذل  دنراد و  زاب  نیـسح  رب  هیرگ  یناوخهیثرم و  ترایز ، زا  دنربب و 

نارای نید و  نارای  هورگ  ود  نایم  راوتـسا  گنج  نیمه  يور  .و  دندومنیم بارخ  ار  شاهناخ  دنتـشکیم و  دندرکیم ، دیعبت  دـنتفرگیم ،
یلو دزاس ؛ شوماخ  ار  ادـخ  رون  ات  دومن  ناور  نآ  رب  ار  بآ  درک و  فاـص  نیمز  اـب  ار  نآ  درب و  نیب  زا  ار  نیـسح  ماـما  ربق  لـکوتم  رفک 

رد ار  وا  ای  دناوخب  هیثرم  ای  دیرگب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هک  سک  ره  سپ  . دنهاوخن نارفاک  هچرگ  دنکیم ، مامت  ار  شرون  دنوادخ 
بوسحم ادخ  هار  رد  داهج  ادخ و  نانمـشد  اب  گنج  هکلب  تسین ؛ تیلـست  ازع و  ترـسح و  راهظا  اهنت  يو  راک  دنک ، ترایز  طیارـش  نآ 

ار وا  دـهد و  شاداپ  دوخ  هار  رد  دـهاجم  هب  هک  تسا  دـنوادخ  رب  اذـل  دـننیبیم . هک  یبیذـعت  دـیعبت و  ـالب و  جـنر و  هب  هّجوت  اـب  دوشیم ،
هک یماگ  چیه  دسریمن و  نانآ  هب  ادخ  هار  رد  یگنـسرگ  یگتـسخ و  یگنـشت ، چـیه  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  . دزاس یتشهب  باسحیب 

هتشون نانآ  يارب  یحلاص  لمع  نآ ، رطاخ  هب  هکنیا  رگم  دنروخیمن ، نمشد  زا  ياهبرـض  دنرادیمن و  رب  دوشیم ، نارفاک  مشخ  بجوم 
نانمؤم اهنت  میدید -  ناریا  رد  شیپ  لاس  تسیب  ام  هک  ینامز -  نینچ  رد  سپ  . دنکیمن هابت  ار  ناراکوکین  شاداپ  دـنوادخ  اریز  دوشیم ؛

قساف ره  هن  تسا  بیذعت  هجنکش و  وا  رب  هیرگ  هیثرم و  رد  نوچ  دنناوخیم  وا  يارب  هیثرم  دنیرگیم و  نیـسح  رب  نیقی  يوقت و  لها  افواب 
نآ هب  دنریگیم و  کمک  هیما  ینب  تردق  زا  تخس -  طیارش  نآ  رد  ناقـساف -  نآ  هکلب  . دوش دراو  لاکـشا  تایاور  هب  ات  يراوخبارـش  و 
رد هک  هنوگنآ  دنراد ، زاب  نیـسح  دای  يایحا  زا  ار  نانآ  دنریگب و  ار  نایعیـش  ات  دـننکیم  یـسوساج  اهرهـش  رد  دـندنویپیم و  نارگمتس 

ناشنانمـشد تیب و  لها  نایم  هک  ینامز  رد  یلو  . دنتخیر دندینـش ، ار  الیواو  هیرگ و  يادـص  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هناخ 
. دـنکیمن قیبطت  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  داـی  رب  داـهج  ناونع  دروم  نیا  رد  اـم ، ناـمز  نیا  نوچ  تسین ؛ یگنج 

مه دزم  هیرگ  دای و  يارب  هک  رتالاب  دوشیمن . دروخرب  کـین  شیاتـس  کـین و  داـی  اـب  زج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رکاذ  اـب  هک  هنوگنآ 
فراعت هویم  یندیشون و  وا  هب  يدمآ و  شوخ  دنیوگیم : وا  هب  تسا و  زّزعم  مّرکم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هدننک  هیرگ  دریگیم و 

زا سرت  جنر و  هجنکـش و  نوچ  دوب و  دـهاوخن  تشهب  هدـعو  رگید  تسین ، داهج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  رد  نوچ  .و  دـننکیم
؛ دنوشیم هذخاؤم  ناشدب  ياهراک  ربارب  رد  نانآ  دنیرگب  رجاف  ناقساف  نیا  ربانب  . دوب دهاوخن  ینانچ  ياهباوث  رگید  تسین ، ندش  هتـشک 
رد دنک و  عمج  مه  يور  ار  اهدیلپ  دنوادخ  ددرگ و  ادج  كاپ  زا  دیلپ  هک  دیاب  داد و  بیرف  ناوتیمن  شتشهب  هرابرد  ار  دنوادخ  هک  ارچ 
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رد . 1 نآ طورـشم  شریذـپ  اـی  يرادازع و  هیرگ و  تاـیاور  شریذـپ  مدـع  هب  هاـتوک  ياهخـساپ  . دـناناراکنایز ناـنیا  دـهد و  رارق  مّنهج 
؟ تسا شزرایب  مه  نانآ  هیرگ  هک  دوشیم  لیلد  نیا  ایآ  دنشکیم . بقع  دننزیم و  اج  مه  يوقت  لها  زا  يرایسب  هاگ  تخس ، ياهنامز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يازع  زا  تسد  دننامب و  رادیاپ  تسا  نکمم  امش  حالطصا  هب  قاّسف  نامه  زا  یخرب  هاگ  تخـس ، ياهنامز  رد  . 2
رگید دـناهدش  بکترم  قسف  نوچ  ای  دـینادیم  يراـج  ناـنیا  ّقح  رد  ار  تاـیاور  نآ  اـیآ  امـش  . دـنوش هتـشک  هار  نیا  رد  یّتح  دـنرادنرب و 

هب هک  ارچ  دیرگب  ادهـشلادّیس  رب  یتسار  هب  یـسک  رگا  یلو  درادن ؛ ياهجیتن  ادهـشلادّیس  رب  نیغورد  هیرگ  . 3. دنتسین تایاور  نآ  لومشم 
نامگ میتسه ، ام  رثکا  هک  هنوگنآ  دـشاب  هانگ  هب  هدولآ  هیرگ  رانک  رد  یلو  دـنک  دایرف  ار  وا  تیمولظم  تسا و  هتفر  متـس  نابوخ  ماما  نآ 

، دش دهاوخ  تمایق  رد  نانمؤم  ریگتسد  تعافش  ای  درک و  زاب  ار  هبوت  باب  دنوادخ  رگا  . 4. دیآ دیدپ  یلکشم  شاهیرگ  يارب  هک  منکیمن 
رب ادخ  هار  زا  یـسک  ات  دیدنبب  ار  ادـخ  يوس  هب  تشگزاب  هار  امـش  هک  تسا  رتهب  سپ  دوشیم . ناراکهنگ  تأرج  تراسج و  بجوم  نیا 
رب هیرگ  تسا . طـلغ  هزومآ  نآ  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  یلو  تشاد  يدـب  تشادرب  ناوتیم  ینید  هزومآ  ره  زا  رگید ، ریبـعت  هب  و  ددرگن .

هبوت قح  هب  دنک و  هیرگ  قح  هب  هک  ياهدولآ  ناسنا  تسا ، روط  نیمه  همه  ادخ  فوخ  زا  هیرگ  تعافش ، هبوت ، مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما 
هک تسا  یلیلد  داعبتسا  : تسا ینتفگ  هدمآ ، يرادازع  هیرگ و  يارب  هک  یـشاداپ  زا  داعبتـسا  هرابرد  . دباییم تسد  نآ  يالاو  راثآ  هب  دنک ،

ربارب رد  تسین ، لیلد  داعبتـسا  . 1: یلو دنزاسیم  راوتـسا  نآ  هیاپ  رب  ار  شیوخ  نخـس  دنیوجیم و  کّسمت  نادب  ثحب  ماگنه  هب  يرایـسب 
نیا . 2. دـشاب باوج  دـنمزاین  اـت  تسین  لـیلد  داعبتـسا  سپ  دوشیم .» ًاـعطق  يرآ . : » میهدیم خـساپ  دوشیم »؟ رگم  اـیآ   » هک داعبتـسا  نیا 

کچوک رهاظ  هب  ياهلمع  زا  يرایسب  تسین . نادیهش  رورس  نآ  رب  يرادازع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  باوث  هب  رصحنم  داعبتسا 
هیرگ و باوـث  دروـم  رد  مه  اـم  دـیداد ، دراوـم  نآ  رد  هک  یباوـج  ره  امـش  دـناهداد . صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  یگرزب  ياـهباوث  نـید  رد 
. دراد ییالاب  شزرا  یلو  تسا  مک  یکیزیف  مجح  رظن  زا  يراـک  هاـگ  تسین . يزیچ  هرطق  کـی  هک  درادـنپم  یـسک  . 3. میهدیم يرادازع 

هانگ اـی  تسا  رتشیب  هروس  اـعد و  رکذ و  دـنچ  دوعق و  ماـیق و  دـنچ  رگم  دوشیم ، بوسحم  بجاو  نیرتمهم  تاـبجاو  رد  هک  زاـمن  نیمه 
لمع کـی  شزرا  كـالم  هچنآ  تسین . رظن  دروم  اـهنت  لـمع  یکیزیف  مجح  نیا  رباـنب  دوب ؟ رتشیب  ندرکن  هدجـس  کـی  اـهنت  رگم  سیلبا 

ناگدنب هب  اهلمع  رب  دـنوادخ  هک  ییاهباوث  . 4. ددرگیم ّبترتم  نآ  رب  هک  تسا  يرثا  لـمع و  نآ  رد  هک  تسا  یتـقیقح  حور و  تسا ،
کی هک  درک  داعبتـسا  دیابن  نیا  ربانب  دـنهدیم . رـصتخم  لمع  کی  يارب  هاگ  هک  ییاههزیاج  دـننام  تسا ؛ لّضفت  يور  زا  همه  دـهدیم ،
رـالاس گوـس  رد  ّتبحم  صـالخا و  رـس  زا  هک  کـشا  هرطق  کـی  نیمه  هراـبرد  یـسک  رگا  . 5. دـشاب هتـشاد  یگرزب  باوث  هداس ، لمع 

داعبا و رد  دزادرپب و  نآ  هب  نوگانوگ  تاهج  زا  دزاس و  شیوخ  قیقحت  عوضوم  ار  نآ  دـنک و  یـسررب  ثحب و  دوشیم ، هتخیر  نادـیهش 
هرطق کـی  نیا  تشپ  یبـلق  تدارا  اـیند  کـی  تسین . یمک  زیچ  هرطق  کـی  نیا  هک  دـیمهف  دـهاوخ  دوش ، قیمع  کـشا  هرطق  نیا  تاـهج 
تسا هتفهن  هرطق  کی  نیا  تشپ  كرد ، مهف و  ایند  کی  . دنامیم زجاع  هرطق  کی  نیا  ندروآ  دیدپ  رد  هاگ  نخـس  ایند  کی  هک  هدیباوخ 

رثا و ایند  کی  دـننامیم . زجاـع  هرطق  کـی  نیا  ندروآ  دـیدپ  زا  مدرم  همه  هاـگ  تسا و  هدـش  هتفرگرب  سوناـیقا  نآ  زا  هرطق  کـی  نیا  و 
کی . تسین تاکرب  راثآ و  نآ  ندروآ  دـیدپ  رد  هرطق  کی  نیا  نیزگیاج  رگید  زیچ  چـیه  هاگ  هک  تسا  ّبترتم  هرطق  کی  نیا  رب  تکرب ،

ناکین ناکاپ و  ناربمایپ ، ياهشالت  هجیتن  یلو  تسا  هرطق  کی  دنزیم . دـنویپ  هرگ و  ناکین  ناکاپ و  ایلوا ، ایبنا ، هب  ار  وت  یلو  تسا  هرطق 
. دراد تیاکح  یگدادلد  تدارا و  كرد و  مهف و  قمع  کی  زا  یلو  تسا  هرطق  کی  تسا .

ههبش 05

دیس . دینک هظحالم  لابقا  رد  ار  دّیس  مالک  نتم  دیشاب و  هارمه  ام  اب  تسا . هداد  خساپ  دوخ  هدرک و  حرطم  ار  مجنپ  ههبـش  سوواط  نب  دیس 
اروشاع دعب  هنولمعی  لتقلا  عوقو  لبق  مّرحملا  رـشع  لّوأ  نم  هنولمعی  يذـلا  نزحلا  ناک  اّله  لوقی  ًالئاق  ّلعلو  لوقأ : : دـسیونیم سوواط  نب 

هَّللا لوق  تحت  لخد  هلآو  هیلع  هَّللا  تاولـص  لتق  اّملف  هیلع  لاحلا  ترج  اّمم  ًافوخ  نزحلا  ناک  رـشعلا  لّوأ  ّنإ  لوقأف : لـتقلا  دّدـجت  لـجأل 
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َنوُرِْـشبَتْسَیَو يِِهلْـضَف  نِم  ُهَّللا  ُمُهَلتاَء  آَِمب  َنیِحِرَف  َنُوقَزُْری -  ْمِهِّبَر  َدـنِع  ٌءآَیْحَأ  ْلـَب  ماـَت  َْومَأ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  اـَلَو  : » یلاـعت
دعب رورـسلا  یف  مهل  ۀـکراشملا  بجو  ةداعـسب  نیحرف  اوراـص  اـملف  «. َنُونَزْحَی ْمُه  اـَلَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِّم  مِِهب  ْاوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلاـِب 

ّلج هَّللا  لدع  یلع  لتقلا  ۀّصق  ضرع  وه  هتئارق  ّنأل  لوقأف  ماع  ّلک  نزحلاو  لتقملا  ۀئارق  نودّدجت  مالعف  لیق  نإف  . ةداعسلاب مهرفظتل  لتقلا 
ثیح رشعلا  ماّیألا  یف  مهل  ةاساوم  ّهن  ألف  نیرورسم  اوراص  ءادهـشلاو  رـشع  ّلک  نزحلا  دّدجت  اّمأو  . لدعلا نم  دعو  امک  هراثب  ذخأیل  هلالج 
دیاش میوگیم : [ . 9 [ ؛ نیرورـسم رورـسلا  تقوو  نینوزحم  نزحلا  تقو  اونوکی  نأ  ءافولا  لهأل  یغبنی  ۀنـس  ّلک  یفف  نینحتمم  اـهیف  اوناـک 

ماـجنا تداهـش  ندـمآ  دـیدپ  لـیلد  هب  اروشاـع و  زا  سپ  دـنریگیم ، راـک  هـب  مّرحم  تـسخن  زور  زا  هـک  ار  یهودـنا  ارچ  دـیوگب  یـسک 
يراج ترضح  رب  هک  تسا  یثداوح  زا  میب  لیلد  هب  هودنا  نزح و  مّرحم  ههد  تسخن  زور  زا  میوگیم : ههبش ) نیا  هب  خساپ  رد  .) دنهدیمن
زگره ربمایپ ! يا  : » هک تسا  لاـعتم  دـنوادخ  هتفگ  لومـشم  رگید  دـسریم ، تداهـش  هب  ددرگیم و  هتـشک  ترـضح  نوچ  یلو  ددرگیم 

رطاخ هب  اهنآ  دنوشیم . هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  و  دناهدنز ، نانآ  هکلب  دنناگدرم ! دندش ، هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ 
 ]= دناهدشن قحلم  اهنآ  هب  زونه  هک  یناسک  رطاخ  هب  و  دنلاحشوخ ؛ تسا ، هدیشخب  ناشیا  هب  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  هک  یناوارف  ياهتمعن 

هن تساهنآ و  رب  یسرت  هن  هک  دننادیم ) و  دننیبیم ، ناهج  نآ  رد  ار  اهنآ  هتسجرب  تاماقم  اریز  ( ؛ دنتقوشوخ هدنیآ ،] نادیهش  نادهاجم و 
رد نانآ  اب  ناشتداهش  ندش و  هتشک  زا  سپ  هک  تسا  مزال  دندرگیم ، نامداش  تداهش  تداعـس  هب  نانآ  نوچ  سپ  . تشاد دنهاوخ  یمغ 

نزح مالسلا و  هیلع  ادهشلادّیس  ترضح  لتقم  ندناوخ  امش  ارچ  سپ  دوش : هتفگ  رگا  . دناهدیسر تداعـس  هب  هک  ارچ  دش ، هارمه  ینامداش 
ياهلاس رد  متام ، ازع و  رد  رارکت  دناهتشگ ، رورـسم  دناهدیـسر و  تداهـش  هب  نانآ  رگا   ) دینکیم رارکت  لاس  ره  رد  ار  ناشیارب  هودنا  و 

يو نوخ  ماقتنا  دنوادخ  ات  تسا  یهلا  لدع  رب  ترضح  تداهش  ناتساد  ندرک  هضرع  لتقم ، ندناوخ  نوچ  میوگیم : (. درادن یهجو  دعب 
هب تداهش ) زا  سپ   ) نادیهـش هکنیا  اب  مرحم  ههد  ره  رد  هودنا  نزح و  رارکت  اّما  .و  تسا هداد  تلادع  هدعو  دوخ  هک  هنوگنآ  دریگب ، ار 
هب يـالتبم  مرحم  ههد  رد  ناـنآ  نوـچ  مینک . یهارمه  مرحم  ههد  رد  ناـنآ  اـب  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  دـناهتفای . تـسد  تداهـش  رورس 

رورسم داش و  ینامداش  ماگنه  هب  نیگهودنا و  هودنا ، نزح و  ماگنه  رد  هک  دیاب  نارادافو  لاس  ره  رد  نیا  ربانب  دناهدوب . اهالب  اهتنحم و 
رگید هلاقم ، نیا  رد  هدـمآ  تایاور  هعومجم  رد  لّمأت  اب  هک  میرواب  نیا  رب  ام  . میزادرپیم رگید  تیاور  دـنچ  هب  زاب  هلاقم ، همادا  رد  . دنـشاب

عافد نادیهـش  رالاس  رب  یباتیب  عزج و  يرادازع ، هیرگ و  زا  یبوخ  هب  دوخ  تایاور  نیا  تسین . تاهبـش  زا  هناگادج  ياهخـساپ  هب  يزاین 
یئرف ّطق  موی  یف  هَّللادبع  یبأ  دنع  ّیلع  نب  نیـسحلا  رکذ  ام  لاق : دـشنملا  ةرامع  یبأ  نع  دـهدیم .... هئارا  یبسانم  ياهلیلحت  دـنکیم و 
قداص ماما  دزن  هاگچیه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیثرم  دیوگ : هرامع  وبا  [ . 10 . ] لیّللا یلإ  مویلا  کلذ  یف  ًامّسبتم  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  وبأ 

ّنإ لوقی : هتعمـس  لاق : مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  یبأ  نع  دوش .... هدید  مّسبت  اب  بش  ات  زور  نآ  رد  ترـضح  هک  دشیمن  هدناوخ  مالـسلا  هیلع 
قداص ماما  زا  [ . 11 . ] روجأم هیف  ّهنإف  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  یلع  ءاکبلا  الخ  ام  عزج ، ام  ّلـک  یف  دـبعلل  هورکم  عزجلاو  ءاـکبلا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  زج  تسا  دنـسپان  دشاب ، هک  هچ  ره  هرابرد  هدنب  يارب  یباتیب  هیرگ و  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع 
ءاکبلاو عزجلا  يوس  هورکم  ءاکبلاو  عزجلا  ّلک  لاق : مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  یبأ  نع  بهو ، نب  ۀیواعم  نع  تسا .... روجأم  هدـننک  هیرگ  هک 

هیلع نیسح  ماما  رب  هیرگ  یباتیب و  زج  تسا  دنسپان  هیرگ  یباتیب و  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ . 12 . ] مالسلا هیلع  نیسحلا  یلع 
اهدـلو لـتقب  ۀـمطاف  هتنبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ربـخأ  اّـمل  ّهنأ  يور  نیرـصاعملا : نم  تاـقثلا  ضعب  تاـفیلأت  ضعب  یف  تیأر  . مالـسلا

نمو کنمو  یّنم  لاخ  نامز  یف  لاق : کلذ ؟ نوکی  یتم  تبأ  ای  تلاـقو : ًادـیدش  ًءاـکب  ۀـمطاف  تکب  نحملا  نم  هیلع  يرجی  اـمو  نیـسحلا 
یتُّما ءاسن  ّنا  ۀـمطاف ! ای  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  ؟ هل ءازعلا  ۀـماقإب  مزتلی  نمو  هیلع ، یکبی  نمف  تبأ  ای  تلاقو : اـهؤاکب  ّدتـشاف  ّیلع 

نیعفشت ۀمایقلا  ناک  اذإف  ۀنس  ّلک  یف  لیج  دعب  ًالیج  ءازعلا  نودّدجیو  یتیب  لهأ  لاجر  یلع  نوکبی  مهلاجرو  یتیب  لهأ  ءاسن  یلع  نوکبی 
ۀمایقلا موی  ۀیکاب  نیع  ّلک  ۀمطاف ! ای  . ۀّنجلا هانلخدأو  هدیب  انذخأ  نیسحلا  باصم  یلع  مهنم  یکب  نم  ّلکو  لاجرلل  عفـشأ  انأو  ءاسنلل  تنأ 

هب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  [ . 13 . ] ۀّنجلا میعنب  هرـشبتسم  ۀکحاض  اّهنإف  نیـسحلا  باصم  یلع  تکب  نیع  ّالإ 
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تّدش هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  داد ، ربخ  دوریم ، وا  رب  هک  ار  ییاهالب  نیـسح و  شدنزرف  تداهـش  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ناشرتخد 
همطاف هیرگ  میتسین . مادـکچیه  یلع  هن  وت و  هن  نم و  هن  هک  ینامز  رد  دومرف : ترـضح  دوشیم ؟ نینچ  یِک  ناج ! ردـپ  تفگ : تسیرگ و 

ماما يارب  ازع  هماقا  هب  فّظوم  ار  دوخ  یـسک  هچ  دیرگیم و  نیـسح  رب  یـسک  هچ  ناج ! ردـپ  تفگ : تفرگ . رتشیب  تّدـش  مالـسلا  اهیلع 
ًالسن دنیرگیم و  متیب  لها  نادرم  رب  ناشنادرم  متیب و  لها  نانز  رب  نم  تّما  نانز  همطاف ! يا  دومرف : ترضح  دنادیم ؟ مالسلا  هیلع  نیسح 
مادک ره  منکیم و  تعافش  نادرم  يارب  نم  نانز و  يارب  وت  دوش ، تمایق  نوچ  دننکیم و  دیدجت  ار  نیـسح  يازع  لاس ، ره  رد  لسن  دعب 

نیز لاق : ّهنأ  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  يور  . منکیم دراو  تشهب  هب  مریگیم و  ار  ناشتـسد  دـننک  هیرگ  نیـسح  تبیـصم  رب  هک  ناـنآ  زا 
ای لک  لوقیف : هیدی ، نیب  هعضیف  هبارـشو  هماعطب  همالغ  ءاج  راطفإلا  رـضح  اذإف  هلیل  ًامئاق  هراهن  ًامئاص  ۀنـس  نیعبرأ  هیبأ  یلع  یکب  نیدباعلا 

جرخی ّمث  هعومد  نم  هماعط  لبی  یّتح  یکبیو  کلذ  رّرکی  لازی  الف  ًاناشطع  هَّللا  لوسر  نبا  لـتق  ًاـعئاج  هَّللا  لوسر  نبا  لـتق  لوقیف : يـالوم 
! يدّیس ای  تلقف : :.... لاق ءارحصلا  یلإ  ًاموی  زرب  ّهنا  مالـسلا  هیلع  هل  یلوم  ثّدحو  . ّلجو ّزع  هَّللاب  قحل  یّتح  کلذک  لزی  ملف  هعومدب  هبارش 

ناک یبن  نبا  ًاّیبن  ناک  مالسلا  هیلع  میهاربإ  نبا  قاحـسإ  نب  بوقعی  ّنإ  کحیو  یل : لاقف  ّلقت ؟ نأ  کئاکبلو  یـضقنی  نأ  کنزحل  نآ  اّما 
یف ّیح  هنباو  ءاکبلا  نم  هرـصب  بهذو  مغلا  نم  هرهظ  بدودحاو  نزحلا  نم  هسأر  باشف  مهنم  ًادـحاو  هناحبـس  هَّللا  ّبیغف  ًانبا  رـشع  انثا  هل 

قداص ماما  زا  [ . 14 [ ؟ یئاکب ّلقیو  ینزح  یـضقنی  فیکف  نیلوتقم  یعرـص  یتیب  لهأ  نم  رـشع  ۀعبـسو  یخأو  یبأ  تدقف  انأو  ایندلا  راد 
دنتـشادیم و هزور  ار  اهزور  دنتـسیرگ . لاس  لهچ  ناشردپ  رب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع 
. داهنیم ترضح  يور  شیپ  رد  دروآیم و  یندیـشون  اذغ و  ناشمالغ  دشیم ، راطفا  نامز  نوچ  دندرکیم و  يرپس  تدابع  هب  ار  اهبش 
؛ دش هتـشک  هنـشت  ادخ  لوسر  دـنزرف  دـش ؛ هتـشک  هنـسرگ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  دومرفیم : نآ  زا  سپ  روخب . مالغ  يا  دومرفیم : ترـضح 
دوش و جوزمم  شیاهکشا  اب  شایندیـشون  نآ  زا  سپ  ددرگ و  رت  شمـشچ  کشا  زا  شیاذـغ  اـت  دومنیم  رارکت  ار  نخـس  نیا  هتـسویپ 
هب دیوگ : مالغ  .... تفر ارحص  هب  يزور  داّجس  ماما  هک  دیوگ  ترـضح  مالغ  .و  دمآ لیان  لجو  زع  دنوادخ  رادید  هب  ات  دوب  نینچ  هتـسویپ 
رب ياو  دومرف : نم  هب  ترضح  ددرگ ؟ مک  امش  هیرگ  دریذپ و  نایاپ  امـش  هودنا  هک  هدیـسرن  نآ  نامز  ایآ  مرورـس ! يا  مدرک : ضرع  ماما 
رود وا  مشچ  زا  ار  نانآ  زا  یکی  دنوادخ  تشاد ، رسپ  هدزاود  دوب . ربمایپ  رسپ  ربمایپ و  مالسلا  هیلع  میهاربا  رـسپ  قاحـسا  رـسپ  بوقعی  وت !

رد هدنز  شرـسپ  هک  یلاح  رد  دش ، انیبان  هیرگ  زا  شمـشچ  تشگ و  هدیمخ  مغ  زا  شتـشپ  تشگ و  دیپس  هودـنا  زا  شرـس  يوم  تخاس .
هنوگچ دـندوب . هداـتفا  نیمز  يور  هتـشک  همه  هک  یلاـح  رد  مداد  تسد  زا  ار  مناـشیوخ  زا  رفن  هدـفه  مردارب و  مردـپ ، نم  یلو  دوب . اـیند 

یکب هیلإ  رظن  اّملف  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یلإ  ًاموی  لخد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ّنإ  ددرگ ...؟ مک  ماهیرگ  دریگ و  ناـیاپ  مهودـنا 
هب لتقاف  ّیلإ  سدـی  ّمس  یلا  یتوی  يذـلا  نا  مالـسلا : هیلع  نسحلا  هل  لاقف  کب  عنـصی  امل  یکبأ  لاق : هَّللادـبع  ابأ  ای  کـیکبی  اـم  هل : لاـقف 

نولحتنیو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  انّدج  ۀـُّما  نم  مّهنأ  نوعّدـی  لجر  فلأ  نوثالث  کیلإ  فلدزی  هَّللادـبع  ابأ  ای  کمویک  موی  نکلو ال 
ۀّیما ینبب  ّلحت  اهدنعف  کلقث . باهتناو  كءاسنو  کیرارذ  یبسو  کتمرح  كاهتناو  کمد  کفسو  کلتق  یلع  نوعمتجیف  مالـسالا  نید 
هیلع نیـسح  ماما  [ .... 15 . ] راحبلا یف  ناتیحلاو  تاولفلا  یف  شوحولا  یّتح  ءیـش  ّلک  کـیلع  یکبیو  ًاـمدو  ًاداـمر  ءامـسلا  رطمتو  ۀـنعللا 

ناشیا هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دنتـسیرگ . دنتـسیرگن ، ترـضح  نآ  هب  نوچ  دندیـسر . مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تمدـخ  يزور  مالـسلا 
هب مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  . دوشیم امـش  اـب  هک  هچنآ  يارب  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ییرگیم ؟ هچ  يارب  هَّللادـبع ! اـبا  يا  دومرف :
زور نوچ  يزور  یلو  موشیم  هتشک  نآ  اب  نم  دنهدیم و  نم  هب  ریوزت  هلیح و  اب  هک  تسا  یّمـس  اهنت  دوشیم ، نم  اب  هچنآ  دومرف : ناشیا 
هلآو هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  ام  ّدج  تّما  زا  هک  دنایعّدم  همه  هک  درم  رازه  یـس  دنوشیم  کیدزن  وت  هب  هَّللادبع ! ابا  يا  تسین  وت 

ثاثا و تراغ  وت و  نانز  نادنزرف و  تراسا  وت و  تمرح  کته  تنوخ و  نتخیر  وت و  نتشک  رب  دندنبیم و  دوخ  هب  ار  مالسا  نید  دنتسه .
تاناویح یّتح  زیچ  همه  درابیم و  نوخ  رتسکاـخ و  نامـسآ  دریگیم و  ار  هیما  ینب  ادـخ  تنعل  ناـمز  نآ  رد  . دـننکیم عاـمتجا  وت  لاوما 

ینحنا دق  خیـش  ءاج  ذإ  مالـسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  دنع  ًاسلاج  تنک  لاق : بهو  نب  ۀیواعم  نع  . دـنیرگیم وت  رب  ایرد  نایهام  ارحص و 
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یکبو هدی  لّبقو  هنم  اندف  یّنم  ندا  خیـش  ای  هَّللا  ۀمحرو  مالـسلا  کیلعو  هَّللادبع : وبأ  هل  لاقف  هَّللا . ۀـمحرو  کیلع  مالـسلا  لاقف : ربکلا  نم 
هذه لوقأ : ۀنـس . ۀـئام  نم  وحن  مکنم  ءاجر  یلع  میقم  انأ  هَّللا  لوسر  نبای  هل : لاق  خیـش ! ای  کیکبی  امو  مالـسلا : هیلع  هَّللادـبع  وبأ  هل  لاقف 

کتّینم ترّخأ  نإ  خیـش  ای  لاق : ّمث  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  وبأ  یکبف  لاق : یکبأ  نأ  ینمولتف  مکیف  هارأ  الو  مویلا  اذـهو  رهـشلا  اذـهو  ۀنـسلا 
. هَّللا لوسر  نبای  اذه  دـعب  ینتافام  یلابُا  ام  خیـشلا : لاقف  . هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لقث  عم  ۀـمایقلا  موی  تنک  تلّجع  نإو  انعم  تنک 

لهأ یترتعو  لزنملا  هَّللا  باتک  اّولـضت  نل  امهب  متکّـسمت  نإ  ام  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینإ  لاق : هَّللا  لوسر  ّنإ  خیـش  ای  هَّللادبع : وبأ  هل  لاقف 
. كادف تلعج  اهداوس  نم  لاق : نیأ ؟ نمف  لاق : ال . لاق : ۀفوکلا . لهأ  نم  کبسحأ  ام  خیـش  ای  لاق : ّمث  . ۀمایقلا موی  انعم  تنأو  یئیجت  یتیب 
مد كاذ  خیـش  ای  لاق : رثُکاو . هیتآل  ّینإ  لاق : هل ؟ کنایتا  فیک  لاق : هنم . بیرقل  ّینإ  لاق : نیـسحلا ؟ مولظملا  يّدج  ربق  نم  تنأ  نیأ  لاق :

اوربصو هَّلل  اوحصن  هتیب  لهأ  نم  رشع  ۀعبس  یف  مالسلا  هیلع  لتق  دقلو  نیسحلا  لثمب  نوباصی  الو  ۀمطاف  دلو  بیصا  ام  هب  یلاعت  هَّللا  بلطی 
لوقیف ًامد  رطقی  هسأر  یلع  هدیو  نیسحلا  هعم  هَّللا و  لوسر  لبقأ  ۀمایقلا  موی  ناک  اذإ  ّهنا  نیرباصلا  ءازج  نسحأ  هَّللا  مهازجف  هَّللا  بنج  یف 

بهو نب  ۀیواعم  [ . 16 . ] نیسحلا یلع  ءاکبلاو  عزجلا  يوس  هورکم  ءاکبلاو  عزجلا  ّلک  مالـسلا : هیلع  لاقو  ینبا ؟ اولتق  میف  یتُّما  لس  ّبر  ای 
داب وت  رب  مالس  تفگ : وا  دمآ . دوب ، هدش  هدیمخ  دق  يریپ ، زا  هک  يدرمریپ  هک  مدوب  هتسشن  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  دیوگ :

دـش و کیدزن  ماما  هب  وا  ایب . کیدزن  درمریپ  يا  ادـخ  تمحر  مالـس و  داب  وت  رب  و  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ادـخ . تمحر  و 
ادخ لوسر  دنزرف  يا  تفگ : ماما  هب  وا  ییرگیم ؟ ارچ  خیـش  يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . تسیرگ دیـسوب و  ار  ناشیا  تسد 

تمالم ارم  لاح  منیبیمن . امش  تسد  رد  ار  نآ  یلو  زورما  هام و  نیا  لاسما ، میوگیم : متسه . امش  دیما  هب  هک  تسا  لاس  دص  دودح  نم 
دتفیب ریخأت  هب  تگرم  رگا  درمریپ  يا  دومرف : سپس  تسیرگ . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : بهو  نب  ۀیواعم  . منکیم هیرگ  هک  دینکیم 

خیـش . یتسه هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لها  اب  تمایق  زور  رد  دـسر ، ارف  رتدوز  رگا  یتسه و  ام  اب  وت  دـسرب ،) ام  تموکح  نامز  ات  )
يا دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دورب . تسد  زا  هک  هچنآ  زا  مرادن  یکاب  رگید  نخـس ، نیا  زا  سپ  ادخ  لوسر  دـنزرف  يا  تفگ :

هارمگ دـینزب ، گـنچ  ود  نآ  هب  هک  یناـمز  اـت  مراذـگیم ؛ اـهبنارگ  نیگنـس و  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نـم  دوـمرف : ادـخ  لوـسر  درمریپ !
: دومرف ترضح  سپس  . تمایق رد  یتسه  ام  اب  هک  یلاح  رد  ییآیم  وت  خیش ! يا  متیب . لها  ینعی  نم  ترتع  ادخ و  لزنُم  باتک  دیوشیمن :

تیادـف هفوک  یلاوح  زا  تفگ : وا  ییاجک ؟ زا  سپ  دومرف : ترـضح  هن . تفگ : وا  یـشاب . هفوک  یلاـها  زا  هک  منکیمن  ناـمگ  درمریپ ! يا 
. متـسه کـیدزن  ناـشیا  ربـق  هب  نم  تفگ : وا  ياهنوگچ ؟ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ممولظم  ّدـج  ربـق  اـب  هطبار  رد  وت  دوـمرف : ترـضح  مدرگ .

يا دوـمرف : ترـضح  . موریم مه  ناوارف  موریم و  ربـق  رادـید  هب  نم  تفگ : وا  وـت ؟ نتفر  ربـق  تراـیز  هب  تسا  هنوـگچ  دوـمرف : ترـضح 
همطاـف نادـنزرف  هدـنیآ  رد  هن  هتـشذگ و  رد  هن  تـسا ) نوـخ  نآ  یپ  رد   ) دـنکیم ار  نآ  يریگیپ  دـنوادخ  هـک  تـسا  ینوـخ  نآ  درمریپ !

ادخ يارب  ار  ناشیتسود  شاهداوناخ  زا  رفن  هدفه  اب  هارمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دننیبیمن و  هدیدن و  ار  نیسح  تبیصم  نوچ  یتبیـصم 
دیآیم ادخ  ربمایپ  دوش ، تمایق  زور  نوچ  . دهدب ار  نارباص  شاداپ  نیرتهب  نانآ  هب  دنوادخ  دندومن . ربص  ادخ  رانک  رد  دـندرک و  صلاخ 

: دیوگیم ترضح  دکچیم . نوخ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رس  زا  تسا و  نیسح  رـس  رب  ربمایپ  تسد  تسوا و  هارمه  نیـسح  هک  یلاح  رد 
رب هیرگ  یباتیب و  زج  تسا ، دنـسپان  ياهیرگ  یباتیب و  ره  دومرف : ترـضح  .و  دنتـشک ار  مدـنزرف  هچ  يارب  سرپب  متّما  زا  نم ! راگدرورپ 
ام هب  اراگدرورپ ! . مینک یباتیب  عزج و  نادیهش  رالاس  تداهـش  رد  تفرعم  اب  هک  هدب  رارق  یناسک  زا  ار  ام  ایادخ  . مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما 

نید تیمکاح  يارب  ناشیا  رانک  رد  میریگب و  ار  نادیهش  رالاس  نوخ  ماقتنا  هادف  انحاورا  يدهم  ترضح  نامیالوم  باکر  رد  ات  هد  قیفوت 
مامإ عم  كراث  بلط  ینقزری  نأ  کب  ینمرکأو  کماقم  مرکأ  يذلا  هَّللا  لئـسأف  کب  یباصم  مظع  دقل  یُّماو  تنأ  یبأب  . میـشوکب لدـع  و 

. هلآو هیلع  هللا  یلص  دّمحم  تیب  لهأ  نم  روصنم 

یقرواپ
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ص 501. ریبکلا ، رازملا  [ 1]
(. ص 283 و 289 ج 44 ، راونألاراحب ،  ) يدزا دّمحم  نب  رکب  تیاور  مالسلا و  هیلعقداص  ماما  زا  نیدرک  عمسم  تیاور  ك : ر . [ 2]

(. ص 283 ج 44 ، راونألاراحب ،  ) مالسلا هیلعاضر  ماما  زا  رورسم  نبا  تیاور  ك : ر . [ 3]
ص 148. ج 45 ، راونألاراحب ، [ 4]

ص 170. رابخألاو ، راثآلا  یف  تاعوضوملا  [ 5]
ص 173. نامه ، [ 6]

. یقرواپ ص 293 ، ج 44 ، راونألاراحب ، [ 7]
ص 91. دّرجم ، حور  [ 8]

. ] ص 583 لامعألا ، لابقإ  [ 9]
ص 280. ج 44 ، راونألاراحب ، [ 10]

ص 291. نامه ، [ 11]

ص 280. نامه ، [ 12]

ص 292. نامه ، [ 13]
ص 149. ج 45 ، نامه ، [ 14]

ص 218. ج 45 ، راونألاراحب ، [ 15]
ح 14. ص 313 ، نامه ، [ 16]

یقیقح رادازع  . 13

باتک تاصخشم 

 - 1343 دمحم ، یعاجش ، هسانشرس : 
. یعاجش دمحم  یقیقح / رادازع  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 ییحم ،  مق :  رشن :  تاصخشم 
ص. [ 212  : ] يرهاظ تاصخشم 

 ) لایر  35000 متـشه ؛ ) پاچ   ) لایر  30000 مشـش ؛ ) پاچ   ) لایر  18000 9-8-92569-964 ؛ :  مراهچ پاچ  لایر : 18000 کباش : 
( مهدزای پاچ  لایر (  35000 مهد ؛ ) پاچ   ) لایر  35000 مهن ؛ )  پاچ 

(. 1383(188ص ییحم ، یلبق : پاچ  تشاددای : 
. مراهچ پاچ  تشاددای : 

ناتسمز 1385. مشش : پاچ  تشاددای : 
.1388 مهن :  پاچ  تشاددای : 

.1387 متشه :  پاچ  تشاددای : 
ناتسمز 1388. مهد : پاچ  تشاددای : 

.1389 مهدزای :  پاچ  تشاددای : 
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. رادازع كولس  ریس و  هناگجنپ  بتارم  یقیقح : رادازع  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  209 ؛ ]  - 208 .] ص همانباتک : تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
. رادازع كولس  ریس و  هناگجنپ  بتارم  یقیقح : رادازع  دلج  :  يور  ناونع 

اهيراوگوس 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 
اهيراوگوس عوضوم : 

BP260/3 1385/ش3ع4 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/74 ییوید :  يدنب  هدر 

1164097 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

زین تداهـش و  ماـیا  رد  يراوگوس  اـهنآ و  هب  لـسوت  زین  نید و  ياـیلوا  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  سدـقم  رهطم و  روبق  تراـیز  عوـضوم 
ءادهـشلادیس سدـقم  دوجو  دروم  رد  صوصخ  هب  و  تسا ، طوبرم  هبیط  راونا  نآ  هب  يوحن  هب  هک  یمایا  ای  و  ناشدالیم ، مایا  تشادـگرزب 

نآ زا  زین  اـهگنهرف  ریاـس  دـنچ  ره  دراد . یعیفر  رایـسب  هاـگیاج  یمالـسا ، گـنهرف  رد  هک  تسا  یتاـعوضوم  نـیرتمهم  زا  مالـسلاهیلع ،
دمحم و زا  رتبوبحم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دزن  یقلخ  چیه  هک  دهدیم  ناشن  ار  تقیقح  نیا  تایاور  تایآ و  یسررب  . دنتـسین هرهبیب 

ترـضح دوجو ، نیا  اب  . دنتـسین رتشیب  تقیقح  کی  دنتـسه و  دحاو  رون  اهنآ  همه  . درادن هتـشادن و  دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ 
هدهع هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يوس  زا  هک  ياهژیو  تیرومأم  لیلد  هب  شایناکم و  ینامز و  طیارـش  لیلد  هب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
بولق رد  یصاخ  هاگیاج  هژیو و  یتیعقوم  وا  يارب  صاخ  ششخرد  یلجت و  نیمه  تسا و  یصاخ  یلجت  ششخرد و  ياراد  تسا ، هتشاد 

رد وا  يرادازع  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هک  یـشقن  صاـخ و  هاـگیاج  لـیلد  هب  . تسا هدرک  داـجیا  نینمؤم  صوصخ  هب  اـهناسنا و  همه 
لوط رد  وا  هسامح  وا و  سدقم  مان  هک  تسا  هدرک  هحفص 2 ] هدارا [  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دراد ، یهلا  میقتسم  هار  هب  اهناسنا  تیاده 

نیرتبوبحم ءادهشلادیس  هک  تقیقح  نیا  . دشاب اپرب  وا  يرادازع  ناهج  فلتخم  طاقن  للم و  ماوقا و  همه  رد  زین  و  [ 1  ] دشاب حرطم  خیرات 
نیا رتهب  كرد  يارب  درادـن . تابثا  هب  ینادـنچ  زاین  و  تسا ، ناشبهاذـم  ددـعت  عونت و  همه  اب  ناهج ، ماوقا  همه  نیب  رد  یناسنا  تیـصخش 

رد مینیبب  ات  میزادنیب  يرظن  نامروشک  جراخ  لخاد و  رد  ینیسح  يازع  سلاجم  یگدرتسگ  هب  رفص  مرحم و  مایا  رد  تسا  یفاک  تقیقح 
نیسح ماما  ریظن  یتیصخش  تیرشب  زگره  تساپرب . نادیهـش  رالاس  يارب  يراوگوس  فلتخم ، بهاذم  همه  ناوریپ  دزن  ناهج و  ياج  همه 

رد یهلا  سدقا  تاذ  هیحان  زا  هکنیا  . دنیامن يرادازع  وا  يارب  دـننک و  دای  وا  زا  هنوگنیا  بهاذـم  همه  ناوریپ  هک  تسا  هدـیدن  مالـسلاهیلع 
زا یکاح  تسا ، هدش  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  يرادازع  هب  يدایز  شرافـس  مالـسلامهیلع  موصعم  هدراهچ  يوس  زا  زین  یـسدق و  ثیداحا 
رد مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  يرادازع  ییاپرب  هزادنا  هب  یلمع  چیه  . تسا نآ  نتـشاد  هگن  هدنز  نید و  يایحا  رد  راک  نیا  میظع  شقن 
هب تسین . هدوبن و  رثؤم  ینید  گـنهرف  هعـسوت  نینچمه  نید و  يدوباـن  يارب  مالـسا  نانمـشد  ناـمایب  موجه  زا  فارحنا و  زا  نید  ظـفح 

يرادنید نید و  حور  طسب  زین  یمالسا و  هعماج  نید و  نایک  زا  تنایص  يارب  هلیـسو »  » نیرتمهم ار  یـسلاجم  نینچ  ناوتیم  رگید  ترابع 
کی يارب  ام  ار ، مالسا  داد  تاجن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  :» هرـس سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  بالقنا  ریبک  ریبهر  دومرف  ابیز  هچ  تسناد .

نیا ظفح  يارب  میورب  ربنم  دیاب  زور  ره  ام  مینک ، هیرگ  دـیاب  زور  ره  هدـش ، هتـشک  هحفـص 3 ] هتفر و [  ار و  مالـسا  هداد  تاجن  هک  یمدآ 
. تسا هتشاد  هگن  هدنز  ام  يارب  ار  مالسا  هک  تسا  ءادهشلادیس  يراکادف  تسا . هتشاد  هگن  هدنز  ار  مالسا  هک  تسا  رفـص  مرحم و  بتکم .

 - ناملـسم ریغ  لـلم  نیب  رد  یتـح  ناـهج -  ياـهروشک  ریاـس  زا  رفن  نوـیلیم  اـههد  زین  ناریا و  مدرم  زا  رفن  نوـیلیم  اـههد  هلاـس  ره  [ .« 2]
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هاگیاج تیمها و  همه  اب  اهيرادازع  هنافـسأتم  . دـنهدیم صاصتخا  سدـقم  رما  نیا  هب  ار  دوخ  تقو  تعاس  اهدرایلیم  ناـموت و  اـهدرایلیم 
ات ار  مهم  هلیـسو »  » نیا شقن  هک  تسا  هدـش  یتافارحنا  تارطخ و  و  تافآ ، راچد  نامز  لوط  رد  دـنراد ، یمالـسا  گـنهرف  رد  هک  یمهم 

دوخ ياهییاناوت  اهدرکراک و  همه  دنناوتن  اهتشادگرزب ، اساسا  اهيرادازع و  ات  هدش  بجوم  تافآ  نیا  . تسا هدرک  گنرمک  يدودـح 
دوصقم هجوت و  دروم  هک  یمهم  سدقم و  راثآ  همه  زا  دناهتسناوتن  سلاجم  نیا  ناگدننکرازگرب  رگید  ترابع  هی  دنهد . روهظ  زورب و  ار 
تردق . دننک ار  یفاک  مزال و  يرادربهرهب  تسا ، هدوب  یـسلاجم  نینچ  ییاپرب  هب  ناشدیکا  هنامیکح و  شرافـس  رد  نید  يایلوا  دنوادخ و 
ینیسح نارادازع  هک  تسا  دایز  يردق  هب  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  مایق  یلـصا  فده  اب  قبطنم  حیحـص و  يرادازع  کی  راثآ  یگدنزاس و 

ناهج یمالسا و  هعماج  دندشیم ، نآ  رد  تافآ  همه  نیا  ذوفن  عنام  دندرکیم و  حیحص  مزال و  هدافتـسا  دنمتردق  رایـسب  هلیـسو »  » نیا زا 
هب نآ  زا  دندرکیم و  يدج  هجوت  اروشاع  ياهمایپ  هب  نایعیش  رگا  . تشاد تسا ، نآ  راچد  زورما  هچنآ  اب  توافتم  الماک  یتیعـضو  مالـسا 

تالکـشم و همه  نیا  دندوب و  هدش  لیدـبت  يونعم  هحفـص 4 ] يدام و [  ظاحل  زا  هعماج  نیرتهتفرـشیپ  هب  زورما  دـنتفرگیم ، وگلا  یبوخ 
یتمس هب  اهيراوگوس  اهيرادازع و  ریسم  دشیم و  هتفرگ  يدج  اروشاع  مایپ  رگا  . دادیمن جنر  ار  یمالـسا  هعماج  نوگانوگ ، تالـضعم 

نیا دهاش  یمالـسا ، هوکـشاب  بالقنا  زا  لاس  جنپ  تسیب و  تشذگ  زا  سپ  دشیم ، تیاده  دـندوب ، هتـساوخ  مالـسلامهیلع  نیموصعم  هک 
، دـشیم هجوت  البرک  ياهسرد  هب  اهيراوگوس  رد  رگا  . میدوبن یگدـنامبقع  ضیعبت و  رقف ، داسف ، زیگناربفسأـت  تشز و  رهاـظم  همه 

مالـسا نانمـشد  دشیمن و  اهنآ  تدم  ینالوط  راثآ  نوگانوگ و  ياهيراجنهان  اب  هزرابم  فرـص  ام ، تکلمم  تاناکما  هجدوب و  همه  نیا 
هلیـسو  » نینچ ناـهج ، رد  یتـلم  چـیه  ینید و  چـیه  . دـندروآیمن تسد  هب  ریگمـشچ  ياـهيزوریپ  همه  نیا  دوـخ ، یگنهرف  نوخیبـش  رد 

« هلیسو  » نیرتدنمتردق نیا  زا  یتسرد  هب  یبوخ و  هب  یمالسا  هعماج  هک  سوسفا  درادن . تسد  رد  تداعـس  تفرـشیپ و  يارب  ار  يدنمتردق 
نیـسح ماـما  ماـیق  یلـصا  فدـه  زین  نیملـسم و  مالـسا و  بیـصن  میظع  نارگ  هیامرـس  نیا  زا  یمک  هرهب  اـهنت  هک  سوسفا  . درکن هدافتـسا 
یلـصا فدـه  اـب  هجدوب  ناـموت  اـهدرایلیم  تقو و  تعاـس  اـهدرایلیم  نیا  زا  یکچوک  شخب  اـهنت  رگید  تراـبع  هب  . دوـشیم مالـسلاهیلع 

، دنتـشاد اهنآ  تشادـگرزب  سلاجم  ییاپرب  ازع و  هماقا  هب  ناشدـیکأت  بیغرت و  زا  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  هک  یمهم  دـصاقم  يرادازع و 
تـشادگرزب ازع و  سلاجم  دننامیب  میظع و  تردق  زا  هدافتـسا  دنمزاین  ینونک  نامز  دـننام  ینامز  چـیه  رد  یمالـسا  هعماج  تسا . قبطنم 

هب ددعتم  تاسلج  رد  لاس 1370  زا  هک  هدنراگن  . تسین اروشاع  ياهمایپ  اهسرد و  زا  تسرد  قیقد و  هدافتـسا  مالـسلامهیلع و  نیموصعم 
« هلیسو  » نیا زا  تسا  هتسناوتن  زونه  یمالـسا  هعماج  هکنیا  زا  تسا ، هتخادرپ  اروشاع  ترایز  حرـش  زین  هحفص 5 ] يرادازع و [  هفـسلف  نایب 

هـشیمه . تسا هدوب  جنر  رد  دیامنب ، نآ  نینوخ  نانمـشد  اب  هزرابم  نید و  سدـقم  فادـها  دربشیپ  يارب  ار  مزال  یفاک و  هدافتـسا  تمظعاب 
یـسایس و راثآ  صوصخ  هب  نآ ، نوگانوگ  راثآ  يرادازع و  هاگیاج  تیمها و  هراـبرد  لـصفم  باـتک  کـی  نتـشون  دـیاش  مدرکیم  رکف 
رد دنچ  ره  دـشیم . يراک  نینچ  هب  نتخادرپ  زا  عنام  هلغـشم  ترثک  یلو  دـشاب ، دـیفم  نآ  يدـیحوت  ینافرع و  راثآ  صخالاب  یعامتجا و 
راک نینچ  تقایل  قیفوت و  هک  لاح  مداـتفا  رکف  نیا  هب  [ 3 . ] تسا هتخادرپ  داعبا  نیا  هب  يدودح  ات  اروشاع  ترایز  حرش  ياهثحب  هلـسلس 

نادـنمتدارا و هژیو  هب  یحو ، نادـناخ  ناـبحم  مدرم و  مومع  راـیتخا  رد  هیهت و  کـچوک  یباـتک  تسا  رتهب  مرادـن ، ار  یلـصفم  طوسبم و 
مشاب هتشادرب  هدنزاس  ینارون و  سلاجم  نیا  زا  رتشیب  رتهب و  يروهرهب  هار  رد  کچوک  دنچ  ره  یمدق  ات  مهد ، رارق  ءادهشلادیس  ناقـشاع 

، یهاوخیم ار  هچنآ  هاـگ  ره  [ - 4  ] نوکی ام  درتاف  دـیرت  اـم  نکی  مل  اذا  : » هک مشاـب  هدرک  لـمع  نینمؤملاریمأ  ینارون  شیاـمرف  نیا  هب  و 
ریـس و هناگ  جـنپ  لحارم  باتک  نیا  رد  . دـیامن اطع  زین  ار  نیا  لـیمکت  قیفوت  دـنوادخ  تسا  دـیما  «. هاوخب تسه ، هک  ار  هچنآ  سپ  تسین .
تارطخ و اهيرادازع ، تافآ  نینچمه  و  هلیـسو »  » کی ناونع  هب  يرادازع » هیرگ و   » اب وا  طاـبترا  تیفیک  رادازع و  کـی  دـشر  كولس و 

سلاجم هحفص 6 ] زا [  يرادربهرهب  عون  نیرتیلاع  نینچمه  تسا . هدش  یـسررب  رـصتخم  روط  هب  هدرک ، ادیپ  رـضاح  هنامز  هک  یتافارحنا 
هتفرگ رارق  یـسررب  دروـم  طوـسبم ، روـط  هـب  یـسلاجم  نـینچ  ییاـپرب  زا  فادـها  نیرتـمهم  مالــسلاهیلع و  نادیهــش  رـالاس  يراوـگوس 

هللاءاشنا میاهتخادرپ . میراد ، اهنآ  زا  کی  ره  لابق  رد  هک  یفیاظو  زین  مالـسلامهیلع و  تیب  لـها  بئاـصم  عاونا  حیرـشت  هب  نینچمه  . تسا
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زا منادیم  مزال  نایاپ  رد  . دشاب دیفم  زیزع  ناگدنناوخ  يارب  دریگ و  رارق  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  یهلا و  هاگرد  لوبقم 
ياقآ زیزع  ردارب  يراکمه  زا  زین  دندرک و  تمحز  لوبق  رگید  راثآ  نوچمه  رثا  نیا  میظنت  يراتـساریو و  رد  هک  مراکادـف  زیزع و  رـسمه 

رکـشت و لامک  رثا  نیا  يزاسهدامآ  رد  ناـیداوج  میرم  يرارب و  ارهز  يدهـشم ، تاداـس  همجن  اـهمناخ : یمارگ ، نارهاوخ  یبیرق و  اـضر 
هحفص 9 ] ناتسمزیعاجش 83 [  دمحم  مقنیملاعلا -  بر  هللا  دمحلا  . میامنب ار  یناردق 

نارادازع يرادازع و  بتارم 

هراشا

ياراد نانمؤم  دـننامه  نارادازع ، . تسا هدـش  هجوت  یتدـیقع  ياههیامنورد  اـب  یـسایس  یعاـمتجا و  يهبنج  هب  رتشیب  يدنبمیـسقت  نیا  رد 
هب ار  وا  برق  نازیم  زین  دـنوادخ و  دزن  رد  تیناسنا و  ماظن  رد  ار  رادازع  هاگیاج  هجرد و  ، هبترم ره  هک  دنتـسه  یفلتخم  بتارم  تاـجرد و 

بیـصن ار  یباوث  ریخ و  هبترم  ره  تسا و  یهلا  باوث  رجا و  ياراد  يرادازع  تاجرد  یمامت  هتبلا  . دـهدیم ناـشن  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس 
یـسررب یفرعم و  باتک  نیا  رد  ار  هتـسد  جنپ  هک  درک  میـسقت  هتـسد  شـش  هب  ناوتیم  ار  ینیـسح  نارادازع  یلک  روط  هب  . دـنکیم رادازع 

. درک میهاوخ  یسررب  رگید  یتصرف  رد  هللاءاشنا  تسا ، ینافرع  یقالخا و  لئاسم  هب  طوبرم  هک  ار  مشش  هتسد  مینکیم و 

يرادازع لوا  هبترم 

یتیاضران مغ و  هکنیا  نودب  تسا ؛ یضاران  نیگمغ و  مالـسلاهیلع ، ءادهـشلادیس  هب  هدراو  تبیـصم  زا  دوخ  بلق  رد  رادازع  هبترم  نیا  رد 
ینعی تسا  ترضح  نانمشد  هحفـص 10 ] هبترم [  نآ ، زا  رتنییاپ  و  تسا ؛ يرادازع  هجرد  نیرتمک  هیترم  نیا  دـهد . زورب  الومعم  ار  دوخ 
نینچ ثراو  ترایز  رد  هورگ  نیا  هرابرد  دـشاب . یـضار  نآ  هب  ددرگن و  تحاران  دوش و  هاـگآ  ینیـسح  بئاـصم  هب  صخـش  هک  ياهبترم 

ملظ وت  هب  دنتـشک و  ار  وت  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  دنوادخ  [ - 5  ] هب تیضرف  کلذب  تعمـس  ۀمأ  هللا  نعل  کتلتق و  ۀمأ  هللا  نعل  :» میناوخیم
و دنتسه ، يرادازع  لوا  هبترم  رد  هک  یناسک  «. دندش یـضار  نآ  هب  دندینـش و  ار  یتیانج  نینچ  ربخ  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  و  دندرک ؛
هب یـشاداپ  باوث و  زا  دـنوادخ  دزن  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  يارب  ناـشیبلق  هودـنا  رطاـخ  هب  دنـشاب ، هک  ینییآ  نید و  ره  زا 

لقن یلاـعت  هللا  هظفح  تجهب  هللاتیآ  ترـضح  زا  ار  ياهرطاـخ  هک  تسا  بساـنم  هراـب  نیا  رد  [ 6 . ] دنتـسه رادروخرب  ناشهدیقع  بسانت 
بـش ره  هعیـش  يدرم  هک  بیـصم ،»  » مان هب  تسا  يدابآ  هلجد ، تارف و  هناـخدور  ود  یقـالت  لـحم  رد  فرـشا ، فجن  یکیدزن  رد  :» مینک

، تشاد هناخ  هعیش  درم  هار  رس  رد  هک  تنس  لها  زا  يدرم  تفریم . اجنآ [ هب   [ مالسلاهیلع نینمؤملاریمأ  نایقتم  يالوم  ترایز  يارب  هعمج 
هب راـب  کـی  یتـح  درکیم ، هرخـسم  ار  وا  يو ، روبع  ماـگنه  هراومه  دوریم ، مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تراـیز  هب  يو  تسنادیم  نوچ 

هلان درک و  یباتیب  یلیخ  دش  فرـشم  اقآ  تمدخ  نوچ  دش . تحاران  یلیخ  هعیـش  درم  و  درک ، تراسج  مالـسلاهیلع  یلع  سدقم  تحاس 
هچ ره  هک  دراد  یقح  ام  رب  وا  دندومرف : اقآ  درک . تیاکـش  دید و  باوخ  رد  ار  اقآ  بش  نآ  . دـنکیم هچ  فلاخم  نیا  ینادیم  وت  هک : دز 
قح امش  رب  دنکیم  وا  هک  ییاهتراسج  نآ  رطاخ  هب  دبال  يرآ ، مدرک : ضرع  دیوگیم ، هعیش  میهدب . رفیک  ار  وا  میناوتیمن  ایند  رد  دنکب 

ناهگان درکیم ، هاگن  تارف  هب  دوب و  هتـسشن  هلجد  تارف و  بآ  یقالت  لحم  رد  يزور  وا  هکلب  هن ، دندومرف : ترـضح  تسا !؟ هدرک  ادیپ 
هک درکن  یبوخ  راک  دعـس  نب  رمع  : » تفگ دوخ  شیپ  داتفا و  شرطاخ  هب  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  زا  بآ  عنم  ـالبرک و  ناـیرج 
زا کشا -  هرطق -  کـی  دـش و  تحاراـن  و  هحفـص 11 ] تشکیم [ !» ار  همه  دـعب  دادیم ، بآ  اـهنآ  هب  دوب  بوخ  تشک ، هنـشت  ار  اـهنآ 

مدـش و رادـیب  باوخ  زا  دـیوگیم : هعیـش  درم  نآ  . میهدـب ازج  ار  وا  میناوـتیمن  هک  درک  ادـیپ  یقح  اـم  رب  تهج  نیا  زا  تخیر ، وا  مشچ 
!؟ يدناسر مایپ  ام  فرط  زا  يدید و  ار  اقآ  تفگ : رخسمت  اب  درک و  دروخرب  نم  اب  ینـس  نآ  هار ، رـس  رد  نتـشگرب  ماگنه  مدرک ، تکرح 
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یتقو درک . وگزاب  رخآ  ات  ار  نایرج  هعیـش  درم  تسیچ ؟ وگب  تفگ : دـیدنخ و  وا  مراد . یمایپ  زین  مدـناسر و  ماـیپ  يرآ  تفگ : هعیـش  درم 
یمک دنکفا و  ریز  هب  رس  دینش  ات  ینس  درم  درک ، وگزاب  داتفا و ... البرک  دای  هب  درک و  یهاکن  بآ  هب  يو  هک  ار  مالـسلاهیلع  ماما  شیامرف 

هلـصافالب دـیمهف . اجک  زا  اـقآ  ماهتفگن ، یـسک  هب  ار  نیا  نم  دوبن و  اـجنآ  رد  سک  چـیه  ناـمز  نآ  رد  ایادـخ ، تفگ : تفرورف و  رکف  هب 
هعیـش هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یـصو  هللا و  یلو  نینمؤملاریمأ  ایلع  نا  و  هللا ، لوسر  ادـمحم  نا  و  هللا ، الا  هلا  ـال  نا  دهـشا  :» تفگ

یگرزب ياهشاداپ  اب  دریگ ، تروص  اهنآ  يارب  هک  يراک  نیرتکچوک  هک  تسا  يردق  هب  مالسلامهیلع  تیب  لها  ماقم  تمظع  [ . 7 .« ] دش
صخـش نوچ  دیامن ، تیاعر  اهنآ  هب  تبـسن  ار  یبدا  ای  دنک و  اهنآ  هب  یتمدخ  مه  رفاک  کی  رگا  لاح  دـش . دـهاوخ  ناربج  اهنآ  هیحان  زا 

، دـشاب هتـشاد  ار  یگدامآ  تیخنـس و  نیرتکچوک  صخـش  رگا  دـنهدیم و  وا  هب  ایند  رد  ار  وا  شاداپ  تسین ، تاجن  لها  ترخآ  رد  رفاک 
تبسن رافک  يوس  زا  هک  یتامدخ  ای  ریخ و  ياهراک  زا  یضعب  دنچ  ره  دوش . زین  وا  تیاده  بجوم  مالسلامهیلع  تیب  لها  شاداپ  اسب  هچ 

زین یترخآ  باذع  شهاک  تروص  هب  دنشاب ، هتشادن  ار  تیاده  تقایل  هک  یتروص  رد  دریگیم ، تروص  مالسلامهیلع  تیب  لها  نید و  هب 
. دوشیم ناربج 

يرادازع مود  هبترم 

(، یکاـبت  ) هیرگ ضغب و  تلاـح  نتفرگ  هرهچ ، یگتفرگ  لـیبق  زا  نوگاـنوگ  ياهلکـش  هب  ار  دوخ  یتیاـضران  مغ و  رادازع  هبترم  نیا  رد 
نارگید هارمه  هب  یهاگ  اهنت و  هحفص 12 ] یهاگ [  راک  نیا  رد  دهدیم و  زورب  ندز و ... رس  هنیس و  هب  ازع  سابل  ندیـشوپ  ندرک ، هیرگ 

هطبار دـنویپ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  وا و  نیب  هک  تسوربور  یبـیرغ  سح  اـب  دوـخ  نورد  رد  رادازع  هبترم  نـیا  رد  . دـنکیم يرادازع 
تفای نیمه  دـنکیم و  ادـیپ  ترـضح  نآ  هب  زاـین  شـشک و  یعون  زین  تفلا و  سنا و  یعون  هبترم  نیا  رد  رادازع  دـنکیم . رارقرب  ياهژیو 

شیارگ . دنک تکرـش  ناشیا  يرادازع  رد  زین  دنک و  هیرگ  ترـضح  نآ  يارب  هک  دـنکیم  راداو  ار  وا  بیرغ ، سنا  تبـسن و  زین  ینورد و 
ترضح نآ  هب  هک  یساسحا  زین  و  دننکیم -  هیرگ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  بهاذم -  ریاس  ناوریپ  یحیـسم و  یمیلک ، نارادازع 

مالسلامهیلع نیموصعم  همه  هک  تسا  نیا  تقیقح  . تسا انشآ » بیرغ   » کی اهنآ  يارب  ترضح  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدنهدناشن  دنراد ،
مراهچ هتبرم  رد  هراب  نیا  رد  ام  هک  دنراد  ییوترپ  روضح و  اهناسنا  همه  دوجو  رد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  سدـقم  دوجو  صوصخ  هب 

هتفر نآ ، نتفرگ  تدش  تبحم و  داجیا  رادازع و  بلق  نورد  هب  انشآ » بیرغ   » نیا ذوفن  الومعم  . میاهداد طوسبم  یفاک و  حیضوت  يرادازع 
. دناشکیم يرادازع  موس  هبترم  يوس  هب  ار  وا  هتفر 

يرادازع موس  هبترم 

تبیصم و نیلماع  هب  تبـسن  ار  دوخ  ضارتعا  رفنت و  رادازع  دنهدیم ، لیکـشت  ار  نآ  ياضعا  نیرتشیب  ترـضح  نایعیـش  هک  هبترم  نیا  رد 
نیرفن نعل و  اهنآ  رب  دنکیم و  راهظا  مالسلامهیلع  تیب  لها  همه  یلک  روط  هب  شنارای و  مالسلاهیلع و  ءادهشلادیس  قح  رد  ناراکتیانج 
سدقم دوجو  هب  رادازع  هک  تسا  یتفرعم  تخانـش و  دنک ، یقرت  موس  هبترم  هب  مود  هبترم  زا  رادازع  هک  هدـش  بجوم  هچنآ  دـنکیم ؛ راثن 

رتشیب تخانـش  . تسا هتفای  وا  نییآ  ترـضح و  نآ  هب  تبـسن  هک  تسا  يرتالاب  داقتعا  هحفص 13 ] هدرک و [  ادیپ  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
، نایدیزی دیزی و  ربارب  رد  ناشیا  مایق  هرابرد  یبسن  دودحم و  مهف  ترـضح و  نآ  ماقم  هب  رتشیب  رتالاب و  داقتعا  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس 
هب تبحم  سنا و  نتفای  تدش  هدش ، رکذ  لماوع  رب  هوالع  نینچمه  دنک . ادـیپ  یقرت  موس  هبترم  هب  مود  هبترم  زا  رادازع  هک  هتـشگ  بجوم 

تیانع هب  وس  کـی  زا  دوخ  نورد  رد  رادازع  هک  ییاـج  اـت  و  تسا ؛ هدومن  رتشیب  رتقیقر و  ار  رادازع  تاـساسحا  فطاوع و  ترـضح ، نآ 
رد دـنکیم . يرتشیب  زاین  ساسحا  وا  نالتاق  زا  يرازیب  تئارب و  نالعا  زین  ناشیا و  يارب  زوس و  هآ و  هیرگ و  هب  رگید  يوس  زا  ترـضح و 

یبوـخ هب  هبترم  هس  نیا  یـسررب  زا  . دریگیم تروـص  بدا  ضرع  اـهتجاح و  ندـش  هدروآرب  باوـث ، بسک  تین  هب  يرادازع  هبترم  نیا 
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ییاروشاع راعشا  اههحون و  يرنه ، راثآ  قیقد  یسررب  تسا . تاساسحا  فطاوع و  رصنع  هبترم ، هس  نیا  یلصا  رـصنع  هک  دوشیم  هدیمهف 
هار رتالاب  بتارم  لحارم  هب  رادازع  تسا و  تاساسحا  فطاوع و  حطـس  رد  ابلاغ  هلحرم  هس  نیا  رد  يرادازع  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب 

. تسا هدرکن  ادیپ 

نآ ياهتفآ  يرادازع و 

ندرک اهر  رهاوظ و  رب  هیکت  یفطاع و  لـیاسم  تیروحم  اـهيرادازع و  زا  تفرعم  رـصنع  ندـش  فذـح  هک  مینک  فارتعا  دـیاب  اـحنیا  رد 
فده  » کی هب  دمآراک » بوخ و  هلیـسو   » کی زا  يراوگوس  هیرگ و  ندش  لیدـبت  زین  و  اهتشادـگرزب ، اهيرادازع و  تمکح  هفـسلف و 
تداع کی  يرارکت و  تنـس  کی  هب  دـهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  درکراک  تیـصاخ و  سلاجم  هنوگ  نیا  هک  هدـش  بجوم  یلـصا »

هب هحفـص 14 ] یتقو [  جـح و ... نآرق ، تئارق  هزور ، زامن ، يرادازع ، لیبق  زا  یبهذـم  هدـنزاس  بوخ و  لمع  کـی  دوش . لیدـبت  یبهذـم 
ره هک  تسین  یکـش  . تسا كاـنرطخ  عاـمتجا  درف و  يارب  لاـح  نـیارد  دوـش  تـلفغ  نآ  یلـصا  درکراـک  زا  دـیایبرد و  تداـع  تروـص 

روتـسد و نآ  تیاعر  هک  هدوب  تلع  نیا  هب  تسا و  هدوب  ام  دوخ  رطاخ  هب  دناهداد  ام  هب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  دـنوادخ و  هک  يروتـسد 
یتافآ ای  تفآ  ياراد  یبوخ  هدنزاس و  زیچ  ره  هک  درک  تلفغ  دیابن  اما  دنکیم . داجیا  ام  يارب  دشر  یگدـنزاس و  یعون  هفیظو  نآ  ماجنا 
دهاوخ لیدبت  رـضم  برخم و  يزیچ  هب  هکلب  داد ، دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  یگدنزاس  اهنت  هن  دنک ، ذوفن  بوخ  زیچ  نآ  رد  رگا  هک  تسا 
یتـــفآ يزیچ  ره  يارب  [ - 8  ] ۀـفآ ءیـش  لـکل  : » هک دـناهداد  همه  هب  ار  هدـنزاس  مهم و  رادـشه  نـیا  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤـملاریما  . دـش

زیچ ره  هب  ام  رگا  دوش و  شومارف  دیابن  مهم  رادـشه  نیا  یلو  تسین . یکـش  میـشاب  تبثم  روما  اهیبوخ و  بلاط  دـیاب  ام  هکنیا  رد  .« تسا
دوخ فدـه  زا  دـشر ، يزوریپ و  يارب  الا  میـشاب و  زین  نآ  ياهتفآ  اـی  تفآ  بظاوم  دـیاب  میتفاـی  تسد  يدنمـشزرا  هدـنزاس و  بوخ و 

. تفرگ میهاوخ  یفنم  سکع و  هجیتن  دنام و  میهاوخزاب 

مالسا رظن  زا  هدنزاس  بوخ و  لمع  کی  طیارش 

و قلاخ -  هدـنزاس و  ناونع  هب  يرادازع -  دـنوادخ  اهنت  تسا  یهیدـب  دوش . ماجنا  شدوخ  صاـخ  طیارـش  مزاول و  اـب  دـیاب  لـمع  ره   - 1
هدنزاس و لمع  کی  صاخ  طیارـش  لماک  روط  هب  دنناوتیم  دنوادخ -  یقیقح  هدنیامن  صـصختم و  ناونع  هب  مالـسلامهیلع -  نیموصعم 

. ] دننکیم نیمضت  ار  لمع  نآ  يراذگریثأت  یگدنزاس و  هک  یبادآ  تاررقم و  هعومجم  ینعی  صاخ  طیارش  مزاول و  . دننک نایب  ار  بوخ 
ماجنا اهنت  مالـسا  رظن  زا  دربب . نیب  زا  لمع  نیح  لـبق و  ار  تفآ  ذوفن  ناـکما  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  دـیاب  طیارـش  مزاول و   - 2 هحفص 15 ]

مه ار  ياهدنزاس  بوخ و  رثا  دریگ و  ماجنا  شطیارـش  مزاول و  همه  اب  هدنزاس  بوخ و  لمع  کی  اسب  هچ  تسین . یفاک  لمع  کی  بوخ 
ار هدنزاس  بوخ و  رثا  کی  ام  تسا  نکمم  دشاب . تباث  رادیاپ و  هدـنزاس  بوخ و  رثا  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  دـنک ، داجیا 

دـض کی  هب  ار  نآ  دـنربب و  نیب  زا  ار  هدـنزاس  بوخ و  رثا  نآ  یتدـم  زا  سپ  ییاـهتفآ  اـی  تفآ  یلو  میرواـیب ، تسد  هب  لـمع  کـی  زا 
تردق ای  تمعن  کی  نتشاد  بوخ ، لمع  کی  ماجنا  لامک ، کی  لیصحت  ای  نتشاد  فرـص  سپ  دننک . لیدبت  برخم  زیچ  کی  شزرا و 

زا . دـنوش لیدـبت  ناشدوخ  دـض  هب  یگدزتفآ  رثا  رد  میراذـگن  میراد و  هگن  ار  اهنآ  میناوتب  هک  تسا  نیا  مهم  تسین . یفاک  یحور و ...
زا دـعب  تفآ  هارمه و  تفآ  لـبق ، تفآ  تسا : تفآ  عوـن  هس  ياراد  یبوـخ  هدـنزاس و  زیچ  ره  هک  میریگیم  هجیتـن  دـش  تفگ  هـک  هـچنآ 

نیا تسا  يرورض  هک  هچنآ  اما  درادن ، ار  نآ  شیاجنگ  رصتخم  هتـشون  نیا  هک  تسا  ياهنمادرپ  لقتـسم و  ثحب  یـسانشتفآ ، ثحب  . نآ
تبثم و راثآ  هب  اهنت  هن  دننک ، ذوفن  نآ  رد  رگا  هک  تسا  ییاهتفآ  ياراد  تابحتـسم  تابجاو و  ریاس  دننام  مه  يرادازع  مینادب  هک  تسا 
برخم و راثآ  راـچد  تفاـی و  میهاوخ  تسد  میدرکیم ، لاـبند  يرادازع  رد  هک  هچنآ  فـالخ  یجیاـتن  هب  هکلب  میـسریمن ، نآ  هدـنزاس 
، دنتـشاد رظن  رد  هعماـج  درف و  يارب  يرادازع  هب  رما  رد  مالـسلامهیلع  نیموصعم  هک  هچنآ  همه  هب  لقادـح  اـی  دـش و  میهاوـخ  كاـنرطخ 
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هرابرد عماج  یـسررب  کی  هب  میرادن  دصق  اجنیا  رد  . دـش دـهاوخن  رادروخرب  مزال  یگدـنزاس  تیفیک و  زا  ام  يرادازع  دیـسر و  میهاوخن 
هراشا تسا ، تافآ  زا  يرایـسب  هشیر  أدـبم و  هک  یـساسا  تفآ  کـی  هب  اـما  میرادزپب . تاداـبع  ریاـس  هحفـص 16 ] ای [  يرادازع و  تاـفآ 

. درک میهاوخ  يرصتخم 

تافآ همه  ردام 

نآ تبثم  تاریثأت  یگدنزاس و  هدننک  نیمضت  هک  لمع  نآ  هژیو  بادآ  ترارقم و  هک  تسا  نآ  لمع  کی  یگدنزاس  يارب  یلـصا  طرش 
لماک تخانش  نودب  ام  هک  تسا  نیا  تسا ، تافآ  همه  ردام  هک  تفآ  نیرتیلصا  هابتـشا و  نیرتگرزب  نیاربانب  دوش . تیاعر  الماک  تسا ،

ریاس يرادازع و  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  مینک . ینالوط  تدـم  يارب  نآ  همادا  لمع و  ماجنا  هب  عورـش  بادآ ، ترارقم و  نآ  قیقد  و 
اهنت ياهلیسو  ره  تسا  یهیدب  دنتسه . ناسنا  یقرت  دشر و  يارب  ياهلیسو  اهنآ  همه  هکلب  دنتـسین ، فده  مادک  چیه  تابجتـسم  تابجاو و 

کین و لمع  ره  هک  تسین  روط  نیا  . دـشاب هدـنزاس  تبثم و  راثآ  ياراد  دـناسرب و  دـصقم  هب  ار  اـم  دـناوتیم  یـصاخ  مزاول  طیارـش و  اـب 
دنکیمن و یمکح  نینچ  یمیلس  لقع  چیه  سدقم و  عرـش  دوش . ام  دشر  بجوم  یطیارـش  ره  رد  بحتـسم  بجاو و  زا  معا  ياهدیدنـسپ 
، نآ مزاول  طیارـش و  هفـسلف و  هب  تبـسن  تخانـش  نودب  یلمع  چیه  هکنیا  بلطم و  رتشیب  ندـش  نشور  يارب  . دریذـپیمن ار  ییاعدا  نینچ 

چیه دـنوادخ  [ - 9  ] ۀفرعمب الا  المع  هللا  لبقی  ال  :» دـندومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  . دـییامرف هجوت  تیاور  نیا  هب  دـشاب ، دـیفم  دـناوتیمن 
هویش و نتخانشن  زین  لمع و  کی  هفسلف  ای  یلصا و  درکراک  هب  تبسن  تخانش  مدع  میتفگ  هک  روط  نامه  «. دریذپن تخانش  اب  زج  ار  یلمع 

هحفص 17 ] دش [ . دهاوخ  ینوگانوگ  ياهتفآ  ندمآ  دیدپ  بجوم  لمع ، نآ  ماجنا  حیحص  تاررقم 

ییارجا لماوع  فعض 

یـصصخت فیرظ و  قیقد ، يراـک  مالـسلامهیلع ، تیب  لـها  بتکم  نید و  تاـیح  لـماوع  نیرتهب  نیرتيوق و  زا  یکی  ناونع  هب  يرادازع 
نآ و نوگانوگ  داعبا  هب  هبناج  همه  یهاگآ  اب  هک  داد  دـهاوخ  زورب  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  راـظتنا  دروم  راـثآ  یناـمز  طـقف  هک  تسا 
، دنـشاب صاخ  طیارـش  داعبا و  نیا  هب  لهاج  يرادازع  ییارجا  لماوع  ناگدـننادرگ و  رگا  دریگ . ماجنا  شدوخ  صاخ  طیارـش  تاررقم و 

رما کـی  هب  ار  يرادازع  لقادـح  دـنریگن ، مه  یکاـنرطخ  بولطماـن و  هجیتن  رگا  دـنریگب و  يرادازع  زا  ار  بولطم  هجیتـن  نآ  دـنناوتیمن 
نینچ دـننادیم و  راک  نآ  تفآ  ار  راک  کی  ییارجا  لماوع  نایرجم و  یناوتاـن  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  دـننکیم . لیدـبت  رثامک  فیعض و 

.« تسا نایرجم  یناوتان  اهراک ، تفآ  [ - 10  ] لامعلا زجع  لامعالا  ۀفآ  :» دنیامرفیم

تداع هب  لمع  ندش  لیدبت 

زا ار  بوخ  لمع  کی  هدـنزاس  مهم و  راثآ  و  دـیآیم ، دوجو  هب  ینادان  لهج و  رثا  رد  ناـیرجم  یناوتاـن  رب  هوـالع  هک  يرگید  مهم  تفآ 
، دنـشابن انـشآ  بوخ  نآ  هفـسلف و  لمع و  کی  صاخ  طیارـش  اب  نایرجم  یتقو  تسا . تداع  کی  هب  لمع  نآ  ندـش  لیدـبت  دربیم ، نیب 

دریگ ماجنا  دوخ  هژیو  ياهدیابن  اهدیاب و  هب  هجوت  نودـب  لمع  نآ  هک  دوشیم  بجوم  زجع  یناوتان و  نیا  دوب و  دـنهاوخ  زجاع  ناوتان و 
مالسلاهیلع نینمؤملاریمأ  دوش . لیدبت  رـضم  كانرطخ و  تداع  کی  هدرکان  يادخ  ای  اوتحممک و  تنـس  تداع و  مسر ، کی  هب  افرـص  و 

هک یتقو  يرادازع  [ . 11 . ] دـننادیم راک  ماجنا  رد  تداع  هیلغ  دوشیم ، ماجنا  تلاهج  رثا  رد  هک  ار  راـک  کـی  ياـهتفآ  نیرتمهم  زا  یکی 
يرادازع فده  تیفیک و  هک  درادن  يراک  سک  چـیه  رگید  دوش  هحفص 18 ] تداع [  کی  هب  لیدبت  ناگدننک  تکرـش  نایرجم و  يارب 

نیا . دنک داجیا  دـیاب  يراثآ  صاوخ و  هچ  يرادازع  دـناهدرک و  يرادازع  ییاپرب  هب  رما  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ارچ  دـشاب و  دـیاب  هنوگچ 
هکنیا ياج  هب  دوش . تکرح  هدـننکدنک  ازتلفغ و  دـشاب ، هدـنهددشر  نیرفآتکرح و  هکنیا  ياج  هب  يرادازع  ات  دوشیم  بجوم  تلاح 
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دوشیم و رود  مالـسلاهیلع  نیموصعم  راظتنا  دروم  راثآ  زا  دوش ، لیدبت  فده  هب  يرادازع  هک  یتقو  دوش . لیدبت  فده  هب  دـشاب ، هلیـسو 
دننکیم لایخ  ناگدننکتکرـش  نایرجم و  یتلاح  نینچ  رد  دـش . دـهاوخ  لیدـبت  راثآ  صاوخ و  نآ  نودـب  لقتـسم  شزرا  کی  هب  دوخ 

چیه دزاس ، دراو  همطل  تابجاو  ریاس  ای  زامن و  هب  رگا  تسا و  لقتـسم  لمع  کی  زامن ، لثم  لاـمعا ، ریاـس  لـباقم  رد  ییاـهنت  هب  يرادازع 
باوث کی  تروص  نیا  رد  يرادازع  تسا . یفاک  دشاب ، رارقرب  يرادازع  تروص  هک  نیمه  دش  اهتفآ  عاونا  راچد  رگا  درادن و  یلاکـشا 

يرادازع عون  نیا  . دـشاب تافالتخا  ناـهانگ و  اـهفیرحت ، اـهغورد ، عاونا  اـب  مأوت  دـنچ  ره  دوشیم  یقلت  مهم  فدـه  کـی  تداـبع و  و 
ادخ و زا  هکنیا  ياج  هب  ینعی  دروآیم . راب  مالـسلاهیلع  تیب  لها  ادخ و  زا  راکبلط  عقوترپ و  تدش  هب  ار  ناگدـننک  تکرـش  نایرجم و 

راذگتنم ار  اهنآ  دناهداد ، ار  سلاجم  نیا  رد  تکرش  سلاجم و  نینچ  ییاپرب  قیفوت  اهنآ  هب  هک  دنشاب  رازگساپس  مالـسلامهیلع  تیب  لها 
قح هللا و  قح  زا  معا  بجاو ، فیاظو  ریاس  رد  رگا  دـننکیم  لایخ  یناسک  نینچ  دـنکیم . مالـسلامهیلع  تیب  لها  ادـخ و  زا  راـکبلط  و 

تیب لها  هاگتـسد  رد  راک  تسا و  یفاـک  دنتـسه ، راـک  لوغـشم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هاگتـسد  رد  هک  نیمه  دـننک ، یهاـتوک  ساـنلا 
تمالم زا  ار  ناسنا  دهدیم و  ناسنا  هب  ار  فیاظو  ریاس  رد  يراکمک  عون  ره  زوجم  دشابن ، راگزاس  اهنآ  فادها  اب  دنچ  ره  مالسلامهیلع 

اوتحم زا  ندش  یلاخ  تداع و  کی  هب  ندـش  لیدـبت  رطخ  هتبلا  . دـنکیم فاعم  تابجاو  ریاس  رد  ریـصقت  هحفـص 19 ] رطاخ [  هب  خیبوت  و 
طیارش و هب  هجوت و  نودب  نآ و  یلصا  درکراک  هب  هجوت  نودب  هک  بحتـسم  بجاو و  لمع  ره  هکلب  درادن  صاصتخا  اهيرادازع  هب  طقف 
برخم و راثآ  هکلب  تشاد ، دـهاوخن  یگدـنزاس  رگید  داد و  دـهاوخ  تسد  زا  ار  شیدوجو  هفـسلف  اهنت  هن  دوش ، ماجنا  شاهژیو  تاررقم 

دنـسپان تشز و  راک  زا  ار  وا  شزامن  هک  سک  ره  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنانچ  درک . دهاوخ  داجیا  ار  ینوگانوگ  رـضم 
[ . 12 «. ] دوشن هدوزفا  ادخ  زا  وا  يرود  رب  زج  درادنزاب ،

دوشیمن لمع  كرت  بجوم  تفآ  دوجو 

دیاب سپ  مینادیمن ، ار  نآ  تاـفآ  اـم  اـی  دوش و  تفآ  راـچد  تسا  نکمم  يرگید  لـمع  ره  يرادازع و  نوچ  هک  دوش  روصت  نینچ  دـیابن 
اب هک  يدارفا  اـی  ناطیـش و  تسا  نکمم  تسا . ناربـج  لـباقریغ  رطخ  کـی  یناطیـش و  هسوسو  کـی  هجیتـن  نیا  دوش . كرت  اـی  لـیطعت و 

اـساسا . دنتـسه هدوهیب  اهيرادازع  سپ  دـنیوگب  دـنهد و  رارق  ياهناهب  ار  اـهفرح  نیا  دنتـسه  فلاـخم  رگید  ياـهتدابع  اـی  يرادازع و 
میهاوخ باتک  نیا  رد  هک  روطنامه  دریگیم و  تروص  ناـمز  رورم  هب  لـمع و  نیح  رد  اـهنآ  ندرک  فرطرب  عناوم و  تاـفآ و  تخاـنش 

هتخانش و نآ  تافآ  دوشن ، عورش  لمع  کی  ات  تسا . یجیردت  ياهلحرم و  دنچ  ریـس  يرادازع  سلجم  رادازع و  یقرت  دشر و  ریـس  تفگ 
ياهتیلقا يرادازع  اههچوک و  رد  نالاسدرخ  ناکدوک و  يرادازع  زا  يرادازع ، بتارم  همه  هب  یمالـسا ، هعماـج  دـش . دـهاوخن  فرطرب 

ره یلاع  بتارم  لـثم  يرادازع  هحفـص 20 ] یلاع [  بتارم  الومعم  دراد . جاـیتحا  نآ  زا  رتـالاب  يرادازع و  مجنپ  هبترم  اـت  هتفرگ  یبهذـم 
، نییاپ بتارم  روبع  كرد و  نودب  الومعم  رگید  ترابع  هب  دیآیم . دوجو  هب  نآ  نییاپ  بتارم  لد  زا  يرگید  تدابع  ره  هدـنزاس و  لمع 

. دوشیمن لصاح  رتیلاع  رتالاب و  بتارم 

موس هبترم  رد  يرادازع  تافآ 

داضت رد  ینیـسح  هسامح  حور  يرادازع و  هفـسلف  اب  هک  یکانرطخ  ياهتعدب  دنـسپان و  ياهشور  اهفیرحت ، موس ، هبترم  رد  هنافـسأتم 
ماظع عجارم  يوس  زا  هک  زیمآرفک  راعـشا  اههحون و  ندـناوخ  هدـش ، فیرحت  ای  یلعج و  ياـهارجام  ناـیب  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  دنتـسه ،

کبس و تاکرح  ماجنا  وا ؛ هسامح  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  تیصخش  اب  یفانم  نهوم و  فیعض ، راعـشا  اههحون و  دناهدش ؛ میرحت  دیلقت 
زا دوشیم ، یمالسا  ماظن  نایعیش و  هیلع  غیلبت  زین  عیـشت و  مالـسا و  هدروخ  مسق  نانمـشد  هدافتـساءوس  بجوم  هک  غیلبت  دض  لامعا  ماجنا 
اب فلاخم  طلغ و  ياهيزاستنس  هک  تسا  نیا  تسا ، رثأت  فسأت و  هیام  رتشیب  هچنآ  . دنتـسه كانرطخ  ياهشور  اهفیرحت و  لیبق  نیا 
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وا رطاخ  هب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هار  رد  نوچ  هک  هیجوت  نیا  اـب  مه  نآ  دوشیم ، ماـجنا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  مسا  هب  نید ، حور 
مسارم رد  لطاب  همه  نیا  روضح  یلصا  لماع  هک  تسا  نیا  مهم  هلئسم  تسا . ترضح  نآ  يدونـشخ  بجوم  باوث و  رجا و  ياراد  تسا ،

هحفـص 21] اـهشور [ ، هنوگ  نیا  یلـصا  هدـمع و  لـیالد  زا  یکی  تسا  دـقتعم  هدـنراگن  ؟ تسیک تسیچ و  قح  هار  دیهـش  تشادـگرزب 
نیا رد  . تسا فطاوع  هیرگ و  هب  ضحم  ياکتا  تاساسحا و  حطس  رد  يرادازع  زا  هبترم  نیا  ندنام  فقوتم  نامه  اهفیرحت ، اهتعدب و 

ای یتفرعم  یـسامح و  ياههبنج  تسا و  يرادازع  یلـصا  هزیگنا  دراد و  ار  یلـصا  شقن  رگید -  زیچ  هن  و  ندنایرگ -  ندرک و  هیرگ  هبترم 
اهسرد و هن  دراد ، تیمها  اروشاع  هثداح  یگنوگچ  حیرشت  رتشیب  هبترم  نیا  رد  اریز  دنراد . زیچان  رایسب  یمهس  ای  دنرادن و  یمهـس  الـصا 
رد رگهسوـسو ، سفن  ناطیـش و  دـش ، يرادازع  یلـصا  فدـه  تـلع و  ندـنایرگ  ندرک و  هـیرگ  یتـقو  هـک  تـسا  یهیدـب  نآ . ياـهمایپ 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  ماـیق  نید و  تقیقح  اـب  قبطنمریغ  دنـسپان و  راعـشا  اـهشور و  تاـکرح ، عارتخا  زین  فیرحت و  يزرادرپغورد و 
فده زا  ندـش  رود  فارحنا و  هنیمز  دـش ، لیدـبت  فدـه »  » هب دـمآراک ، بوخ و  هلیـسو »  » کی ناونع  هب  هیرگ  یتقو  . دنتـسه راذـگریثأت 

هک درادـن  تیمها  الـصا  يراوگوس ، سلاجم  ناراکردـناتسد  ریاس  نارادازع و  يارب  هبترم  نیا  رد  . دوشیم مهارف  [ 13  ] يرادازع یلصا 
رد رگید  ترابع  هب  دناهدرک . هیـصوت  سدقم  ياهتبـسانم  ریاس  زین  ناشدوخ و  تشادـگرزب  يرادازع و  هب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  ارچ 

تلفغ دروم  مالسلامهیلع  تیب  لها  ریاس  ناشیا و  يارب  يرادازع  هفسلف  مه  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  مایق  فده  مه  سلاجم ، هنوگ  نیا 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  رب  هیرگ  يرادازع و  شزرا  تیمها و  هرابرد  هک  یناوارف  ثیداحا  رب  هیکت  اب  هبترم ، نیا  رد  نارادازع  . دریگیم رارق 

هب هجوت  نودـب  زین  يرادازع و  فدـه  هب  هجوـت  نودـب  ییاـهنت و  هب  هک  دـننادیم  یلقتـسم  لـمع  ار  هیرگ  يراوـگوس و  تسا ، دـش  دراو 
ره زا  یـسلاجم ، نینچ  يرازگرب  يارب  اـسب  هـچ  هحفـص 22 ] تسا [ . ناسنا  شخبتاـجن  تاـبجاو ، ماـجنا  تاـمرحم و  زا  زیهرپ  ترورض 
هللا ۀمحر   ) يرهطم هللاتیآ  ترضح  هعیـش  رکفتم  . دننکیم كرت  ار  یبجاو  دشاب ، مزال  رگا  دننکیم و  هدافتـسا  مارح ، دنچ  ره  ياهلیـسو 

ره هب  مینایرگب ؛ هلیـسو  هچ  هب  تسیرگ . دیاب  تسا و  یبوخ  راک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  نتـسیرگ  :» دـیوگیم نینچ  هراب  نیا  رد  هیلع )
يراج کشا  هک  ردق  نیمه  روآتناها . هیزعت  کی  میدروآرد ؛ هیزعت  رگا  دش ، هچ  ره  هلیـسو  تسا ، سدقم  هک  فدـه  دـش ؟ هک  هلیـسو 

لعج مینک . تسرد  مساق  یـسورع  میناشوپب . نز  سابل  درم  ندب  هب  مینکب . يراک  تیـصعم  مینزب . لبط  مینزب . روپیـش  درادن ! لاکـشا  دش ،
، یفطاع دعب  هبترم  نیا  رد  [ . 14 ...«. ] دـنکیم بجعت  ناسنا  هک  دـندز  فیرحت  لعج و  هب  تسد  يدارفا  هجیتن  رد  مینک !... فیرحت  مینک .

نامز ماما  نیـسح و  ماما  نانمـشد  سلاـجم ، نیا  زا  يرطخ  چـیه  اذـل  تسا . هتفرگ  ار  تفرعم  لـمع و  هساـمح ، ياـج  يراوگوس  هیرگ و 
، دنتـشادن سرت  سلاجم  نیا  زا  اهنت  هن  نارگمتـس  اهتوغاط و  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دنکیمن . دیدهت  ار  مالـسلاامهیلع 

سدـقم تروص  تشپ  رد  ار  دوخ  ياـهملظ  تشز و  نطاـب  یبیرفماوع ، اـب  اـت  دـندرکیم  مادـقا  یـسلاجم  نینچ  ییاـپرب  هب  زین  دوخ  هکلب 
نانمـشد اهتوغاط و  ياهلوپ  تاناکما و  اب  هک  یگرزب  سلاجم  زا  تسا  رپ  روشک  نیا  خـیرات  دـنناشوپب . نادیهـش  رالاس  يارب  يرادازع 

هب . دندرکیم یفرعم  مالسلامهیلع  تیب  لها  رادتـسود  هعیـش و  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  تسا . هدش  اپرب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نییآ  نید و 
هنوگ نیا  زا  زین  یموس  هتـسد  مالـسلامهیلع ، تیب  لها  تبحم  یعدم  ملاظ و  نامکاح  نادان و  نایعیـش  ناتـسود و  ینعی  هورگ  ود  نیا  زج 

نمشد عیشت ، قح و  نید  ینمشد  رب  هوالع  هک  دنتسه  نیربکتسم  رافک و  هورگ  نآ  و  دنربیم ، دوس  هدش  فیرحت  تیصاخمک و  سلاجم 
تـشادگرزب يرادازع و  سلاجم  یقیقح  تردـق  زا  اهنآ  مینک  نامگ  رگا  هک  تسا  یـشیدناهداس  هحفص 23 ] دنتـسه [ . زین  تکلمم  نیا 

کلهم و ياههبرـض  یقیقح  نارادازع  یقیقح و  يرادازع  سلاجم  زا  خیرات  لوط  رد  یهاگ  هاگ  اریز  دـنرادن . ربخ  مالـسلاهیلع  تیب  لها 
هب ترضح  نآ  يارب  يرادازع  هفـسلف  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  مایق  هفـسلف  زا  اهنآ  ناگدننکاپرب  هک  یـسلاجم  زا  دناهدروخ . ياهدنبوک 

يارب سلاجم  نآ  ریثأت  تردـق و  همه  زا  دـناهدومن و  اـپرب  ناشحیحـص  قیمع و  تخانـش  هیاـپ  رب  ار  دوخ  سلاـجم  دـندوب و  هاـگآ  یبوخ 
هنومن دنراد . یخلت  رایـسب  ياههبرجت  یقیقح  يراوگوس  سلاجم  ییاپرب  زا  رافک  يرآ  . دـناهدرک هدافتـسا  ملظ  كرـش و  رفک و  اب  هزرابم 

اب رادازع  اهنویلیم  زور  ود  نیا  رد  هک  دـیدرگ . رازگرب  ش ) ه .  ) لاس 1357 ياروشاع  اعوسات و  رد  سلاجم  نیا  يابیز  صخاش و  رایـسب 
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بئان زا  ار  دوخ  تیامح  زین  يولهپ و  زیرنوخ  میژر  نامز و  نایدیزی  زا  ار  دوخ  يرازیب  تئارب و  دنتخیر و  اهنابایخ  هب  یتنس  هویش  نامه 
هدیـشوپ سک  چـیه  رب  يوـلهپ  مـیژر  ینوگنرـس  ناریا و  توغاـط  طوقـس  رد  یقیقح  يرادازع  نـیا  شقن  دـندومن و  مـالعا  ناـمز ، ماـما 

هیرگ و زوس و  یفرط  زا  هک  هدوب ، ناریا  يالبرک  رد  سدـقم  عافد  نارود  يرادازع  سلاجم  سلاجم ، نیا  رگید  لماک  ابیز و  هنومن  . تسین
تهج رد  همه  اـههلان  اـهزوس و  اـههیرگ ، هک  يروط  هب  دوب . ناریا  مالـسا و  نانمـشد  هیلع  داـهج  هساـمح و  رگید  فرط  زا  يراوـگوس و 
نیـسح ماما  یقیقح  سلاجم  زا  هک  ینمـشد  تسا  یهیدب  . دوب نامز  نایدـیزی  هیلع  ینیـسح  حور  داجیا  زین  داهج و  هسامح و  حور  تیوقت 

. دنکیم نآ  گرزب  زیگناتفگش و  راثآ  ندرک  یثنخ  رد  یعـس  دنیـشنیمن و  شوماخ  زگره  تسا ، هدروخ  یلیـس  نینچ  نیا  مالـسلاهیلع 
ندرک گرزب  اهيرادازع و  ریسم  رییغت  رد  یعس  تفگنه  ياههنیزه  فرص  فلتخم و  هحفص 24 ] ياههسیسد [  هئطوت و  اب  ینمشد  نینچ 

. دنکیم هدرک و  نآ  یسامح  یتفرعم و  دعب  ندرب  نیب  زا  نآ و  یفطاع  يراوگوس و  دعب 

يرادازع سلاجم  اب  تیدض  هب  نمشد  فارتعا 

هئطوت حرط  زا  هدرپ  یهلا » بتکم  ییادـج  يارب  ياهشقن   » ناوـنع اـب  یباـتک  رد  ایـس »  » ناـمزاس ناـنواعم  زا  یکی  تنارب - » کـیام   » رتـکد
( ایـس  ) يزکرم تاـعالطا  ناـمزاس  تاـماقم  روضح  اـب  هک  ییاـمهدرگ  کـی  رد  : » تشون تشادرب و  عیـشت  هیلع  یناـهج  رابکتـسا  گرزب 
، تشاد روضح  زین  یمالـسا  عماوج  رد  روشک  نیا  دایز  براجت  تلع  هب  سیلگنا  تاعالطا  سیورـس  زا  ياهدـنیامن  نآ  رد  دـش و  رازگرب 

نیا رد  : » تسا هدروآ  باـتک  ناـمه  رد  يو  .« دنتـسه اـیوپ  لاـعف و  یمالـسا  بهاذـم  رگید  زا  رتـشیب  نایعیـش  هک  دـش  لـصاح  هجیتـن  نیا 
هب دنـشاب . هتـشاد  ییاهيزیرهمانرب  تاقیقحت  نیا  قبط  دریگ و  تروص  يرتشیب  تاقیقحت  بهذـم  نیا  يور  هک  دـش  بیوصت  ییامهدرگ 
ام تاقیقحت  نیا  : » دراگنیم قیقحت ، نیا  رب  یکتم  ياهلحهار  هرابرد  يو  «.... دـش هداد  صاصتخا  نآ  يارب  رالد  نویلیم  روظنم 40  نیمه 

تشپ دیاب  تسا و  تخس  رایسب  نآ  رب  يزوریپ  ناکما  دش و  ورردور  هعیش  بهذم  اب  ناوتیمن  میقتـسم  روط  هب  هک  دناسر  هجیتن  نیا  هب  ار 
حرط دوخ  تدـم  دـنلب  ياهتسایـس  يارب  ار  ياهدرتسگ  ياهيزیرهمانرب  ام  : » دـسیونیم ایـس  ناـمزاس  دـشرا  ماـقم  نیا  .« مینک راـک  هدرپ 

دوجدوس و ناحادـم  نانارنخـس و  زا  تیاـمح  مدرم ، ناـیم  رد  اـهنآ  تیلوبقم  لاوز  روظنم  هب  ینید  عجارم  هیلع  هدرتـسگ  تاـغیلبت  . میدرک
نیا رد  ام  ياـههمانرب  هلمج  زا  بهذـم  نیا  هب  صـالخ  ریت  ندز  تیاـهن  رد  یفارخ و  کلـسم  کـی  ناونع  هب  هعـش  یفرعم  بلطترهش و 

گنهرف عوضوم  میدرکیم ، راک  نآ  يور  دیاب  هک  يدراوم  زا  یکی  : » دروآیم باتک  نامه  رد  ایـس  نامزاس  دـشرا  ماقم  تسا ...» هصرع 
تیامح اب  میتفرگ  میمصت  ام  دنرادیم . هاگن  هدنز  ار  گنهرف  نیا  یمسارم  يرازگرب  اب  نایعیـش  هلاس  ره  هک  دوب  یبلطتداهـش  اروشاع و 

دـیاقع و دنتـسه ، بلطترهـش  وجدوس و  يدارفا  هک  مسارم  هنوـگ  نیا  یلـصا  ناگدـننکرازگرب  ناحادـم و  نانارنخـس و  یخرب  زا  یلاـم 
 - نوتگنیتناـه لـئوماس  .« میروآ دوـجوب  نآ  رد  یفارحنا  لـئاسم  مـینک و  لزلزتـم  تسـس و  ار  یبلطتداهـش  گـنهرف  هیعـش و  ياـهناینب 

كوـلب نیرتمهم  مالـسا  ندـمت  زورما  : » تـسا هحفـص 25 ] هـتفگ [  ناوـپول  يوـسنارف  هماـنزور  اـب  وـگتفگ  رد  ییاـکیرمآ -  زادرپهـیرظن 
تـسد لومـش  ناهج  یبلطهاـج  زا  تسا  هدرک  روبجم  ار  ندـمت  نیا  تسا و  هدرک  ملع  دـق  برغ  ندـمت  هار  رـس  هک  تسا  یکیژولوئدـیا 
هزیگنا اما  دش . نایب  صخشم و  مالـسا ، رفاک  نانمـشد  زین  ناملـسم و  رهاظ  هب  ملاظ و  نامکاح  ینعی  ریخا  هورگ  ود  هزیگنا  [ . 15 .« ] درادرب

رد دنتـسین . دحاو  هزیگنا  کی  ياراد  اهنآ  همه  هک  تفگ  دـیاب  هورگ  نیا  هرابرد  ؟ تسیچ مالـسلامهیلع  تیب  لها  نیبحم  ینعی  لوا  هتـسد 
زا هک  دنتسه و  یلهاج  حولهداس و  نیبحم  نایعیش و  لوا ، هتـسد  . درک میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  هیلوا  هداس و  يدنبمیـسقت  کی 

هتسد نیا  دنوشیم . ییاهشزغل  نینچ  راچد  ینیسح ، هسامح  يارب  یفطاع  هبنج  زا  ریغ  يرگید  دعب  نتخانشن  يزوسلد و  صالخا و  يور 
دنتسین انشآ  يرادازع  هفسلف  زین  مالسلاهیلع و  ادهشلادیس  مایق  فده  اب  دنرادن و  ینیـسح  هسامح  خیرات  مالـسا و  خیرات  زا  یتسرد  عالطا 

يربخیب یگداس و  زا  هک  دنتـسه  یناسک  مود ، هتـسد  . دـننکیم هاگن  دوخ  ناردـپ  زا  هدیـسر  تنـس  مسر و  کـی  ناونع  هب  يرادازع  هب  و 
هدش راشرـس  ياهدمآرد  بسک  يارب  یلحم  هب  لیدبت  اهنآ  يارب  سلاجم  نیا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دـننکیم . هدافتـساءوس  لوا  هتـسد 
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ندرک لوغـشم  مدرم و  ندنایرگ  رتشیب  رد  هورگ  نیا  ات  تسا  هدش  بجوم  مود  هتـسد  ياهتنطیـش  لوا و  هتـسد  تلاهج  لابقتـسا و  . تسا
یهیدب . دننک يدایز  یعـس  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هب  طوبرم  ياهتبـسانم  ریاس  اروشاع و  يهعقاو  زیگنامغ  تیمولظم و  ياههبنج  هب  اهنآ 

تلفغ دروم  دنامیم و  هدیـشوپ  رادازع  مدرم  رب  یقیقح  يرادازع  هفـسلف  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  مایق  یلـصا  هبنج  راک  نیا  اب  هک  تسا 
تیبوبحم دنریگب ، هلان  کشا و  مدرم  زا  دنناوتب  رتشیب  هچ  ره  هک  دننادیم  یبوخ  هب  هتـسد  نیا  هحفص 26 ] تفرگ [ . دهاوخ  رارق  ناگمه 

زا یضعب  . دروآ دنهاوخ  تسد  هب  هدنیآ  رد  لوپ  ترهش و  بسک  يارب  يرتشیب  نیمضت  نیاربانب  دش و  دهاوخ  نانآ  بیصن  يرتشیب  لوپ  و 
رس رب  اهنآ  مان  هکنیا  يارب  اسب  هچ  تسا . تیبوبحم  توهش  یبلطترهش و  ياضرا  نانآ  هزیگنا  دنرذگیم و  زین  لوپ  توهش  زا  یتح  اهنآ 
زا شیب  سلجم  کی  يارب  ياهفرح  نابساک  میوگب  رتهب  ای  ناحادم  زا  یضعب  اهرهش  زا  یـضعب  رد  . دننک جرخ  زین  ییاهلوپ  دتفیب ، اهنابز 

ياهتنس دناهدناوخ و  ار  يدایز  زیمآرفک  نهوم و  راعـشا  هک  ناحادم  زا  یـضعب  ماهدید  دوخ  زین  .و  دننکیم تفایرد  ناموت  نویلیم  کی 
( يد یـس   ) هدرـشف ياهحول  يوئدـیو و  تساک ، ياهراون  يدایز ، ياهلوپ  فرـص  اب  دـناهدروآ ، دوجو  هب  اهيرادازع  رد  ار  یکاـنرطخ 

يارب گرزب  تبیـصم  کی  يدارفا ، نینچ  دوجو  هک  یتسار  هب  . دننکیم عیزوت  روشک  رد  یعیـسو  حطـس  رد  ناگیار و  هب  ار  دوخ  سلاجم 
رتگرزب یتقو  تبیصم  نیا  . تسا وا  سلاجم  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ندش  رتمولظم  رد  گرزب  لماع  کی  یقیقح و  يراوگوس  سلاجم 

نتفاب نتخاـس و  رد  مادـک  ره  دـنزادرپیم و  رگیدـکی  اـب  تباـقر  هب  ترهـش  اـی  رتشیب  لوپ  بسک  يارب  يدارفا  نینچ  هک  دوشیم  رتشیب  و 
رتالاب تبیـصم  دنامیم . فقوتم  دـح  نیمه  رد  تبیـصم  شاک  يا  دـنریگیم . تقبـس  مه  رب  ینیـسح  هسامح  فیرحت  تسردان و  بلاطم 
یتحار هب  لدکاپ  حولهداس و  مدرم  هدیقع  اب  دـنزادرپیم و  يرگید  هیلع  يزاسوج  هب  نادـیم  زا  فیرح  ندرک  نوریب  يارب  کی  ره  هکنیا 

دنهدیم هزاجا  دوخ  هب  یتحار  هب  دـننادیم و  مدرم  نید  میق  یلوتم و  ار  دوخ  هورگ  نیا  هکنیا  رتدـب  همه  زا  هحفص 27 ] دننکیم [ . يزاب 
نیعمتسم مدرم و  يارب  دننک و  رظنراهظا  تلاخد و  تسا ، طوبرم  نید  نادنمـشناد  املع و  هب  هک  نید  یـصصخت  روما  رد  ینادان ، نیع  رد 

ات ار  نید  ياملع  عجارم و  تارظن  دنهدیمن و  تیمها  مالـسا  نیتسار  نادنمـشناد  املع و  هب  هورگ  نیا  دـننک . نییعت  یعرـش  فیلکت  دوخ 
عجارم و لباقم  رد  يدارفا  نینچ  تمواقم  زا  يرادازع  خـیرات  دـشاب . هتـشاد  یناوخمه  اهنآ  ياههقیلـس  عماطم و  اب  هک  دـنراد  لوبق  ییاج 
. هن ای  تساهتـشاد  تقیقح  دـنهدیم ، جـیورت  ای  دـنناوخیم  ار  هچنآ  تسین  مهم  اهنآ  يارب  . دراد دای  هب  ار  يدایز  ياـههنومن  ینید  ناربهر 
هک تسا  یفاک  دنروآ ، تسد  هب  ار  لوپ  ناگدننک  تخادرپ  سلاجم و  نایناب  مدرم و  لد  دنریگب و  مدرم  زا  یکشا  دنناوتب  هک  نیمه  هکلب 

تبسن نیا  هتبلا  دنهد . تبسن  اهنآ  نارای  مالسلامهیلع و  نیموصعم  هب  دنروایب و  نابز  هب  ار  ياهدشفیرحت  ای  فیعـض و  غورد ، بلطم  ره 
تیمها مالسا  ناهج  مالسا و  حلاصم  هب  هن  یصاخشا  نینچ  . دریگیم تروص  لاح  نابز  نایب  هناهب  هب  ای  تسا و  میقتسم  روط  هب  ای  اهنداد 

مالسا و ینونک  حلاصم  اب  اهنآ  ياهراک  نانخـس و  هک  تسین  مهم  اهنآ  يارب  دنراد . يراک  ینید  ناربهر  عجارم و  تارظن  اب  هن  دنهدیم و 
مالـسلاهیلع ءادهـشلادیس  تیـصخش  مایق و  تقیقح  اب  اهنآ  ياهراک  اههتفگ و  هک  دنرادن  تیمها  اهنآ  يارب  هن . ای  تسا  راگزاس  نیملـسم 

سلاجم هتـسیاش  تهج  هفیظو و  اب  يراک  اهنآ  دـنرادن . اهتشادـگرزب  اهيرادازع و  یلـصا  تلاسر  اب  يراک  اهنآ  هن . ای  دراد  يراـگزاس 
لها سلاجم  يارب  اهنآ  دنرادن . دوریم ، یمالسا  تکلمم  مالـسا و  زا  عافد  رد  سلاجم  نیا  زا  هک  يراظتنا  عون  مالـسلامهیلع و  تیب  لها 

مدرم و ندـنایرگ  مه  هحفـص 28 ] نآ [  دنـسانشب و  هک  دـنهاوخیمن  دنـسانشیمن و  رتشیب  هفیظو  کی  تلاسر و  کی  مالـسلامهیلع  تیب 
رگید يدایرف  مه  نیا  . تسا زورما  ياهناسنا  يارب  نآ  مایپ  هسامح و  نیا  حور  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ینیـسح  هسامح  رابمغ  لئاسم  حرط 

شزرا یلع  نب  نیـسح  يرادازع  هب  میهاوخیم  رگا  (:» هیلع یلاـعت  هللا  ناوضر   ) يرهطم دیهـش  داتـسا  اـهفیرحت ، اـب  هزراـبم  هار  دیهـش  زا 
ایآ دیهدب ؟ يراعش  هچ  تفگیم  دینک ، يرادازع  نم  يارب  تفگیم  شدوخ  دوب و  زورما  یلع  نب  نیسح  رگا  هک  مینک  رکف  دیاب  میهدب .

، مرمع رد  نیـسح  ماما  نم  هک  ییاهزیچ  هچ  عادولا !؟ عادولا  مرطـضم  بنیز  دـییوگب ، تفگیم  اـی  نم ، ربکا  ناوجون  دـیناوخب : تفگیم 
دوـب یلع  نب  نیـسح  رگا  متفگن ، ار  اـهفرح  نـیا  زا  هـملک  کـی  مدادـن و  نـت  روآتـلذ  فیثـک  تـسپ و  ياهراعـش  روـج  نـیا  هـب  زگره 

نوگانوگ ياهشقن  اب  يرادازع  ناراکردناتسد  هبترم  نیا  رد  ...«. سانشب ار  زورما  رمش  درم ، شیپ  لاس  دصیس  رازه و  رمـش  تفگیم ...
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اهنآ تیمولظم  رب  هتسنادان  یلو  دنراد ، يو  نادناخ  نارای و  ءادهشلادیس و  نداد  ناشن  رتمولظم  هچ  ره  رد  یعس  فلتخم  ياهتیلوئـسم  و 
حادـم و هلحرم  نیا  رد  دـنکیم . رود  يرادازع  یلـصا  فدـه  زا  ار  مدرم  دـنهدیم و  رییغت  ار  اـهيرادازع  یلـصا  ریـسم  اریز  دـنیازفایم .

نآ رد  هک  تسا  رتقفوم  ياهینیـسح  تئیه و  دـنایرگب . رتشیب  ار  اـهنآ  دریگب و  مدرم  زا  يرتشیب  کـشا  دـناوتب  هک  تسا  رتقفوم  ینارنخس 
اهمچرپ و عون  اذغ ، ياهگید  دادعت  يرادازع ، هتـسد  لوط  رادازع ، دادـعت  لیبق  زا  يرهاظ  ياههبنج  رب  هیکت  دوش . هتخیر  يرتشیب  کشا 
رد شدرگ  يرادازع ، تعاس  رادـقم  اذـغ و  عون  یقیـسوم ، تالآ  عون  يریوصت ، یتوص و  لیاسو  اـهتمالع ، يهغیت  دادـعت  اـهتمالع و 

تافآ نیا  تسا . يرادازع  زا  هلحرم  نیا  تافآ  رگید  زا  تاجهتـسد ، يهدننک  تعیاشم  یچاشامت و  تیعمج  نازیم  اهنابایخ و  اههچوک و 
هحفص 29 ] دنکیم [ . مهارف  زین  هریبک  ناهانگ  مارح و  روما  هب  ار  اهتئیه  نارادازع و  ندش  هدولآ  هنیمز  یهاگ 

نآ هب  نارادازع  یهجوت  یب  نیسح و  ماما  رظن  رد  تقو  لوا  زامن  تیمها 

نیا هک  منک  رادـید  یلاح  رد  ار  دوخ  راـگدرورپ  مراد  تسود  : » درک ضرع  نینچ  ترـضح  هب  يدـعاص  ۀـمامثوبا  یتقو  اروشاـع  زور  رد 
. دـهد رارق  دـنیوا  دای  رد  هک  ینارازگزامن  زا  ار  وت  ادـخ  يدروآ  دای  ار  زامن  : » دـندومرف ماما  مشاب ». هدـناوخ  هدیـسر  شتقو  هک  ار  يزامن 

ياهنییآ ایآ  دعـس ! رمع  يا  وت  رب  ياو  : » دـندومرف دـش ، وربور  نمـشد  تمواقم  اب  یتقو  میرازگ .» زامن  ات  دـنرادرب  تسد  ام  زا  دـیهاوخب 
مالسلاهیلع نیـسح  ماما  يرآ  [ . 16 [ »!؟ میدرگرب گنج  هب  میرازگ و  زامن  اـت  یـشکیمن  گـنج  زا  تسد  ارچ  ياهدرب !؟ داـی  زا  ار  مالـسا 

اـهتئیه و رد  نارادازع  زا  يرایـسب  یلو  تخادرپ ؛ تقو  لوا  زاـمن  هب  درک و  فـقوتم  تـسا ، نـید  نوتـس  هـک  زاـمن  رطاـخ  هـب  ار  گـنج 
يرادازع هب  مه  ناذا  زا  سپ  اهتعاس  ات  دوشیم  هدید  یهاگ  دننک و  فقوتم  زامن  يارب  ار  يرادازع  دنتسین ، رـضاح  يرادازع  ياههتـسد 

، دنهدیم تیمها  شدوخ  هاگیاج  رد  زیچ  ره  هب  هک  زامن  لها  نارادازع  رکذت  تیحـصن و  هب  هکنآ  رتدب  رتتشز و  نیا  زا  دنهدیم . همادا 
هحون رعش و  رادقم  نالف  ندناوخ  ای  ار و  هیرگ  ای  ینزهنیـس  رادقم  نالف  نوچ  دنوشیم . تحاران  مه  رکذت  نیا  زا  هکلب  دننکیمن و  هجوت 

سلجم لاح  هب  اداـبم  اـت  دـتفیب  ریخأـت  هب  هجو  چـیه  هب  دـیابن  هک  یبجاو  مه  نآ  دـننادیم . بجاو !!! ار  نتفرگ  روش  رادـقم  نـالف  اـی  ار و 
کبـس ساسایب  ییاههناهب  اب  ار  یهلا  گرزب  بجاو  نیا  دندنبیم و  هاوخریخ  دارفا  رکذـت  هب  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  دوش . دراو  ياهمطل 
هجوـت هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  تیاور  ود  نیا  هب  دـیاب  میربـب ، یپ  رتـشیب  راـک  نیا  یتـشز  نازیم  هب  میهاوـخب  رگا  دنرمـشیم .

هب تسا ، هریبک  ناهانگ  نابکترم  هرابرد  نم  تعافـش  [ - 17 « ] ملظلا كرشلا و  لها  الخ  ام  رئابکلا  باحـصا  یفف  یتعافـش  اما   - » 1. مینک
زامن هک  یسک  [ - 18  ] هللا ضوحلا ال و  یلع  دری  هتالصب و ال  فختسا  نم  یتعافش  لانی  ال   - » 2 هحفص 30 ] نارگمتس [ .» ناکرشم و  زج 

هللا یلـص  ربمایپ  هکنیا  زا  .« دوشن دراو  نم  رب  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  دباین و  تسد  نم  تعافـش  هب  درامـشب  کبـس  ار 
هک دوشیم  مولعم  دنکیمن ، تعافـش  ار  زامن  هدنرامـش  کبـس  یلو  دنکیم  تعافـش  هدـش  هریبک  هانگ  بکترم  هک  ار  یـسک  هلآ  هیلع و 

يارب نآ  راثآ  رتگرزب و  دـنریگیم ، رارق  مالـسلامهیلع  شلآ  ربمایپ و  تعافـش  دروم  هک  ياهریبک  ناهانگ  ریاس  زا  زامن  ندرمـش  کـبس 
. تسا رتكانرطخ  ناسنا ، حور 

تسا مارح  دنزب  ررض  بجاو  هب  هک  یبحتسم  ره  مالسا  رد 

تمیق هب  هک  تسین  یضار  زگره  مالسلاهیلع  ءادشهلادیـس  دنزن . ررـض  زامن  تقو  هب  هک  تسا  هدیدنـسپ  ینامز  ات  يرادازع  لیلد  نیمه  هب 
ریاـس زاـمن و  هب  هک  یـسلجم  يرادازع و  . دوش يرادازع  وا  يارب  تسا ، نید  نوتـس  هک  یهلا  تاـبجاو  نیرتـمهم  زا  یکی  ندرمـش  کـبس 
ربانب هک  میتفگ  . ادـخ مکح  هن  دوشیم  ماـجنا  سفن  ياوه  مکح  هب  ناطیـش و  تیـالو  تحت  هک  تسا  یتداـبع  دـنزب ، همطل  یهلا  تاـبجاو 
تیب لـها  ناـشیا و  تعافـش  زا  ار  ناـسنا  زاـمن  ندرمـش  کبـس  تسا ، نیملاـعلل  ۀـمحر  هک  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  شیاـمرف 

نیا هک  تسا  نآ  يانعم  هب  نیا  . تسا هدـش  هریخذ  هریبک  ناهانگ  نابحاص  يارب  ناشیا  تعافـش  هکنیا  اـب  دـیامنیم . مورحم  مالـسلامهیلع 
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یـساسحا یفطاع و  هبنج  رب  هیکت  مییوگیم  لاح  . میاهدـش یهن  نآ  زا  هک  یهاـنگ  یتشز و  ینعی  رکنم  تسا . تارکنم  نیرتگرزب  زا  راـک 
طوقس يدایز  تارکنم  رد  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  دنتـسه ، يرادازع  یقیقح  هفـسلف  هک  نامیلـصا  فیاظو  زا  تلفغ  اهيرادازع و  رد 

زا فدـه  دوخ  وا  تسا . هدـش  هتـشک  اهنآ  زا  یهن  يارب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هحفـص 31 ] هک [  ییاهزیچ  ناـمه  تسرد  ینعی  دـنک .
کی اهيرادازع  عون  نیا  دـنکیم . یفرعم  لطاب  زا  یهن  قح و  هب  لمع  زین  نید و  ماکحا  يایحا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  شمایق 
ماـیق یلـصا  لـماع  . دوشیم اـهنآ  تیذا  رازآ و  بجوم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  قح  رد  قیمع  راکـشآ و  ملظ 

، دوـب هدـمآ  دـیدپ  یمالـسا  هعماـج  نید و  رد  هک  تسا  یتاـفارحنا  اهتعدـب و  اـب  هزراـبم  ادـخ و  نـید  ياـیحا  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
زا مدرم  تـیمورحم  هعماـج و  رد  نـید  ندـش  فیعـض  مالــسلامهیلع  موـصعم  هدراـهچ  یهلا و  ياـیبنا  هـمه  دزن  رد  تبیــصم  نیرتـگرزب 
رد هک  دنراد  ار  هزاجا  نیا  درک ، مایق  لطاب  اب  هزرابم  قح و  يایحا  يارب  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارادازع  ایآ  . تسا نید  ياهشزومآ 
قح هار  دیهش  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سلاجم  رد  دنهد . جاور  ار  لطاب  روما  دنراذگب و  اپ  ریز  ار  قح  تاروتـسد  قح و  اهيرادازع ،

؟ دنکیم هچ  لطاب ، موسر  بادآ و  لطاب و ، تالآ  رازبا و  لطاب ، ياههحون  راعشا و  تسا ،

شترضح ناوریپ  همه  هب  ءادهشلادیس  مایپ 

تشادرب و تسا ، هدش  شتـضهن  ثعاب  نامه  درزآیم و  ادیدش  ار  شـسدقم  حور  هک  يروآجنر  درد  نآ  يور  زا  هدرپ  مالـسلاهیلع  ماما 
يراددوخ لـطاب  زا  دوشیمن و  لـمع  قح  هب  هک  دـینیبیمن  اـیآ  هنع -  یهاـنتی  ـال  لـطابلا  نا  هب و  لـمعی  ـال  قحلا  نا  نورت  ـالا  :» دـندومرف

ادخ ءاقل  تداهش و  رادتسود  اقح  گرم و  دنموزرآ  نمؤم  ناسنا  یعـضو  نینچ  رد  دیاب  اقحم -  هللا  ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  »!؟ ددرگیمن
یگدنز تداعس و  زج  ار  گرم  كانفسا ) عضو  نیا  رد  هک   ) نم امرب -  الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  ةداعـس و ال  الا  توملا  يرا  یناف ال  .«» دشاب
نامزیزع يالوم  ماما ، راتفگ  نیا  ایآ  هک : میشاب  هتشاد  هتکن  نیا  هب  هجوت  تسا  مزال  اجنیا  «. مینیبیمن یگدرسفا  لالم و  زج  ار  نارگمتس  اب 

اهنآ زا  هدرک و  هحفـص 32 ] نایب [  اهنآ  يارب  طقف  ار  دوخ  یحور  روآجـنر  درد  هدوب و  شنامز  مدرم  هب  طوبرم  اهنت  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ام لباقم  نونکا  مه  ییوگ  تسه و  زین  ام  يارب  یمایپ  ای  دنیآرب ؟ لطاب  زا  يراددوخ  قح و  هب  لمع  ماقم  رد  دنروخب و  ناکت  هک  هتـساوخ 
ار ملد  درد  دیتسه ؛ نم  رادتسود  ادج  دییوگیم و  تسار  رگا  نم ، تبحم  نایعدم  يا  امش  دیوگیم : لولم  هدرسفا و  یحور  اب  هداتسیا و 
زا دوشیمن و  لمع  قح  هب  هک  دـینیبیمن  ایآ  هنع -  یهانتی  لطابلا ال  نا  هب و  لـمعی  ـال  قحلا  نأ  نورت  ـالا  .» دیـسرب ملد  داد  هب  دیـسانشب و 
رد دـنکن  دـینکیم ؟ لمع  هنوگچ  لطاب  قح و  اب  دـیاهنوگچ و  ناتدوخ  امـش  ایآ  تسا . نیمه  نم  لد  درد  »!؟ ددرگیمن يراددوخ  لـطاب 

دودح دیناشنب و  رـس  يور  ار  لطاب  اپ و  ریز  ار  قح  دوخ  یگدنز  نوؤش  مامت  رد  دـینزیم ، دوخ  يهنیـس  رـس و  رب  نم  يارب  هک  لاح  نیع 
هب لیدبت  ار  نامتانـسح  لقادح  میـشاب و  دوخ  راتفگ  راتفر و  بقارم  ادیدش  دیاب  ام  هک  یتسار  هب  دییامنن !؟ تیاعر  ار  ادـخ  مارح  لالح و 
ره هک  مینادب  مینکن . هانگ  هب  هدولآ  تسام ، گرزب  رایسب  تدابع  هک  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يرادازع  نیمه  میفظوم  ام  میامنن ! تائیس 

ناونع هکلب  رثایب  لطاب و  اهنت  هن  دوشب ؛ ماجنا  ایر  اب  رگا  دـنراد و  تفآ  جـح  هزور و  زاـمن و  دـنکیم . رثایب  ار  نآ  دراد و  یتفآ  یتداـبع 
تاعر رگا  دنراد . يرایـسب  تافآ  اهنتفر ، ربنم  اهنداد و  سلجم  لیکـشت  اهینزهنیـس و  نیمه  دـنریگیم . دوخ  هب  زین  تیـصعم  كرش و 
میهاوخ ادـخ  رهق  شتآ  رد  تمادـن ؛ ترـسح و  شتآ  رب  هوـالع  ازج  زور  رد  دوب و  میهاوـخ  هرهبیب  اـهنآ  يوـنعم  راـثآ  زا  مینکن  دودـح 

 - ترسح زور  زا  ار  اهنآ  [ - 19  ] نونمؤی مه ال  ۀلفغ و  یف  مه  رمالا و  یـضق  ذا  ةرـسحلا  موی  مهرذنأ  و  :) تسا هدومرف  ادخ  هک  تخوس ؛
هب اـیند  رد  ار  دوـخ  رمع  هک  ناـسرتب  تسین -  نتـشگزاب  ناربـج و  هار  رگید  و  هتفرگ -  ناـیاپ  زیچ  همه  هک  تماـیق -  مظع  زیخاتـسر  زور 
ای ینید  ینارنخـس  سدـقم  لغـش  مدرم  تیادـه  داـشرا و  ریـسم  رد  هک  یناراوگرزب  .( دـناهدرواین تقیقح  هب  ناـمیا  هدرک و  يرپـس  تلفغ 

هاگآ و گرزب  تدابع  نیا  تافآ  زا  دنسانشب و  ار  دوخ  راک  تمظع  هک  تسا  رتراوازس  اسب  هچ  دنراد ، ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  یحادم 
هحفص 33 ] [ . ] 20 . ] ددرگن یتمرح  کته  دوشن و  یبدا  يهئاسا  مالسلامهیلع  تیب  لها  سدقا  میرح  هب  هک  دنشاب  بقارم  تخس 
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اهنآ بئاصم  عاونا  نیموصعم و  تخانش 

هراشا

نایعیش نارادازع و  هورگ  رد  دربیم و  رتالاب  تسا ، نیملـسم  ریغ  نیملـسم و  نیب  كرتشم »  » هبترم هک  موس  هبترم  زا  ار  رادازع  هچنآ  اساسا 
رادازع . تسا ناهج  قیاقح  هب  تبـسن  وا  تفرعم  تبحم و  نازیم  نتفر  الاب  نطاب و  يافـص  دزاسیم ، دراو  مالـسلامهیلع  نیموصعم  یقیقح 

ساسحا لاـح  نیا  رد  دوشیم . انـشآ  شباحـصا  نادـناخ و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  تمظع  زا  ینوگاـنوگ  تاـیلجت  اـب  موس  هبترم  رد 
كرد يارب  يرتـشیب  تیفرظ  شطع و  هبترم  نیا  رد  رطاـخ  نیمه  هب  دـنکیمن و  یـضار  عابـشا و  ار  وا  موس  هبترم  رد  ندـنام  هک  دـنکیم 

اههیجوت رگید  هک  دـنکیم ، ساسحا  دوخ  رد  مالـسلاهیلع  ءادشهلادیـس  صوصخ  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  تمظع 
عناـق باریـس و  ار  وا  هنـشت  حور  دـنراد ، رارق  موـس  هـلحرم  رد  زین  دوـخ  هـک  ناگدنـسیون  ناگدـنیوگ و  یـضعب  ناحادـم و  ياهحیـضوت 
یبوخ هب  رادازع  یلو  دنناوخیم . دنیوگیم و  مالـسلامهیلع  نیموصعم  ریاس  نیـسح و  ماما  زا  دوخ ، مهف  هزادنا  هب  اهنآ  هک  ارچ  دنکیمن ،

دیدج و تفرعم  ندیسر  يارب  وا  شالت  لاح  نیا  رد  دنیوگیم . اهنآ  هک  تسا  يزیچ  زا  رتالاب  تقیقح ، هک  دنکیم  ساسحا  یتسرد  هب  و 
رد وا  هحفـص 36 ] دنکیم [ . تکرح  شتالوهجم ، عفر  دـیدج و  تفرعم  هب  دوخ  شطع  ندرک  فرطرب  يارب  دوشیم و  زاغآ  رتشیب  قمع 
هب هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  هراـبرد  هچ  ره  سک  ره  هک  دـسریم  هجیتـن  نیا  هـب  نارگید ، کـمک  هـب  اـی  دوـخ  راـکفا 

مهف كرد و  تسا و  هدوب  اـهنآ  زا  دوخ  مهف  كرد و  ساـسارب  دـیوگیم  هتفگ و  ینیـسح  هساـمح  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  صوصخ 
هک روط  نآ  مالسلامهیلع  هبیط  راونا  نیا  تمظعاب  دوجو  هرابرد  دنناوتیم  هنوگچ  تسا . دودحم  ناگدنسیون ، ناگدنیوگ و  ناگدنناوخ ،
هک روط  نآ  ار  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  دوـجو  دـناوتیمن  یلعا  میظع و  دـنوادخ  زج  هب  سک  چـیه  دنـسیونب . دـنیوگب و  تسا ، هتـسیاش 

تـالوهجم و درذـگیم و  موـس  هـبترم  رد  شکولــس  زا  هـک  یتدـم  زا  سپ  رادازع  نیارباـنب  دـیامن . فیــصوت  یفرعم و  تـسا ، هتــسیاش 
هللا یلص  دمحم  لآ  دمحم و  قلاخ  هک  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  غارس  هب  دهدیم ، رارق  راشف  تحت  ار  وا  و  دسریم ، جوا  هب  شیاهشسرپ 

دیدـج تفرعم  هب  ار  وا  اـت  دـنکیم  دادمتـسا  اـهنآ  زا  دوریم و  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  تارـضح  دوـخ  غارـس  هب  زین  تسا و  هلآ  هیلع و 
لها اب  تروشم  زین  ریگیپ و  شالت  تلاسک و  یلبنت و  زا  زیهرپ  اب  هناقداص و  يوجتـسج  زا  سپ  وا  دنیامن . فرطرب  ار  وا  شطع  دنناسرب و 
دوخ و  دنتـسه -  مالـسلامهیلع  نیموصعم  ادخ و  نید  ادخ و  هب  مدرم  نیرتانـشآ  هک  نید ، ياملع  تیناحور و  صوصخ  هب  شناد ، ملع و 

. دباییم تسد  یمهم  یتاعالطا  یتفرعم و  عبانم  هب  دناهدرک -  یط  ار  مجنپ  مراهچ و  بتارم 

نیموصعم تخانش  عبانم  نیرتمهم 

میرک نآرق 

ایند و هدـننیرفآ  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  هبیط  راونا  هدـننیرفآ  هک  هدـش  لزان  يدـنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  ینامـسآ  باتک  میرک  نآرق 
هک یگدـنز ، فدـه  نیرتالاب  يارب  شیوخ و  هژیو  يوترپ  اب  ار  ناسنا  درک و  قلخ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  همه  هک  يدـنوادخ  تسا . ترخآ 

، میرک نآرق  يرآ  . دیرفآ دشابیم ، ندش  هللا  یلو  یهلا و  تفالخ  ماقم  اب  تسا و  يدنوادخ  هحفص 37 ] تافص [  ءامسا و  همه  تیرهظم 
وا لباقم  رد  ییامندوخ  هب  رداق  ياهشیدنا  باتک و  چـیه  هک  یباتک  تسا . هدـش  لزان  الاو  نینچ  یفدـه  يارب  تسا و  ییادـخ  نینچ  مالک 

تمظعاب بتاک  نیا  تفایرد  نآرق و  لوزن  تیفرظ  یگتسیاش و  وا  سدقم  بلق  هک  یناسنا  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تسین .
هللا لضفک  مالکلا  رئاـس  یلع  نآرقلا  لـضف  :» دـندومرف نآ  هراـبرد  دسانـشیم ، ار  نآرق  يرگید  سک  ره  زا  رتهب  و  تسا ؛ هتـشاد  ار  یهلا 

ماـظن ساـسارب  هک  ینامـسآ  باـتک  نیا  رد  «. تسا وا  قلخ  رب  دـنوادخ  يرترب  نوـچمه  نانخـس ، رگید  رب  نآرق  يرترب  [ - 21  ] هقلخ یلع 
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نایم هب  نخـس  یهلا  ملع  زا  اهراب  هدش ، لزان  يو  یلامک  بتارم  لاعتم و  دـنوادخ  يوس  هب  ناسنا  تشگزاب  ریـس  ناهج و  ناسنا و  تقلخ 
ملعا مکبر  :) دیامرفیم ءارـسا  هروس  رد  . دسانـشیمن ار  ناسنا  تقلخ و  ماظن  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  زا  رتهب  یـسک  چـیه  هکنیا  هدـمآ و 

ادخ [ - 23  ] هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  :) دیامرفیم يرگید  ياج  رد  و  .( تسامـش دوخ  زا  رتهاگآ  امـش  هب  امـش  راگدرورپ  [ - 22  ] مکب
نودـب کشیب  دسانـشب ، ار  مالـسلامهیلع  نیموصعم  دـهاوخب  یـسک  رگا  نیاربانب  .( دراد ررقم  ار  دوخ  تلاسر  اـجک  رد  هک  دـنادیم  رتهب 

رد مالسلاهیلع  رقاب  ماما  هحفص 38 ] [ . ] 24 . ] دبای تسد  یحیحص  تخانـش  هب  دناوتیمن  دنوادخ ، زا  دادمتـسا  میرک و  نآرق  هب  هعجارم 
راهچ رد  نآرق  [ - 25  ] ماکحا ضئارف و  عبر  لاثما و  ننس و  عبر  انودع و  یف  عبر  انیف و  عبر  عابرا ، ۀعبرا  نآرقلا  لزن  :» دنیامرفیم هراب  نیا 
کی لاثما و  تنـس و  هرابرد  مراهچ  کی  ام و  نانمـشد  هرابرد  مراهچ  کی  تسام و  هرابرد  نآ  مراهچ  کـی  تسا ، هدـش  لزاـن  تمـسق 

.« تسا ماکحا  تابجاو و  رد  مراهچ 

اروشاع ترایز 

تهج هب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  يوس  زا  و  [ 26  ] تسا یـسدق  ثیدـح  اروشاع  ترایز  هک  تسا  نیا  املع  ادـخ و  يایلوا  نیب  روهـشم 
ماـما و لاـبق  رد  شناگدـنب  هک  ياهفیظو  میظع و  زور  نیا  فلتخم  داـعبا  تخانـش  ترورـض  زین  اروشاـع و  هعقاو  ءادشهلادیـس و  تمظع 

مالسلاهیلع رقاب  ماما  هلیسو  هب  تسا و  هدش  اطعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مالسلاهیلع  لیئربج  یحو  هتشرف  طسوت  دنراد ، اروشاع 
کی یقیقح و  رادازع  هعیـش و  کی  یگدـنز  يهماننییآ  روشنم و  اروشاع  ترایز  . تسا هتفرگ  رارق  مدرم  راـیتخا  رد  ـالبرک  هعقاو  زا  سپ 
هطبار تخانش  زین  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  هژیو  هب  نیموصعم  تخانـش  رد  یهلا  فراعم  نیرتیلاع  اب  ترایز  نیا  رد  . تسا نیتسار  نمؤم 

لابق رد  قداص  رادازع  کی  یقیقح و  هعیش  کی  هک  یفیاظو  نینچمه  یسانشناسنا و  ثحابم  مالسلامهیلع و  نیموصعم  اب  مدرم  يدوجو 
نآ و تیمها  رگناشن  تسا ، هدش  فیرـش  ترایز  نیا  هب  هک  ياهژیو  تیانع  میوشیم . انـشآ  دراد ، وا  تضهن  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس 
و هادف -  انحاورا  تجح -  ترضح  شدنزرف  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  اب  یناسنا  ره  دیاب  هک  ياهطبار  عون  رد  نآ  نیماضم  ندوب  يدیلک 
هک تسا  رادوخرب  يدنلب  رایسب  یتفرعم  هحفص 39 ] هاگیاج [  نانچ  زا  ترایز  نیا  دشابیم . دیامن ، رارقرب  ینیسح  هسامح  اب  یلک  روط  هب 

هدشن فذـح  مالـسا  نیتسار  ياملع  زین  ناشنارای و  همئا و  زا  کی  چـیه  يدابع  همانرب  زا  اهنت  هن  نونکات  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  نامز  زا 
. تسا هدش  رتشیب  نآ  ندناوخ  رب  تموادم  نآ و  تیمها  هب  ناشتادیکأت  هب  زور  هب  زور  هکلب  تسا ؛

هریبک هعماج 

مالسلاهیلع يداه  ماما  سدقم  دوجو  طسوت  هک  تسا  یـسانشماما  نتم  نیرتلماک  نیرتیلاع و  تسا . تارایز  نیرتربتعم  زا  هک  ترایز  نیا 
ناتساد هریبک ، هعماج  ترایز  لقن  زا  سپ  نانجلا  حیتافم  فیرـش  باتک  رد  یمق  سابع  خیـش  موحرم  . تسا هتفرگ  رارق  نایعیـش  رایتخا  رد 

رد هریبک  هعماج  ترایز  زین  اروشاع و  ترایز  هاگیاج  تیمها و  نآ  زا  هک  تسا  هدروآ  یتشر » دیـس  تیاکح   » مان هب  ياهدنزومآ  بلاج و 
. دوشیم هدیمهف  یبوخ  هب  هادف -  انحاورا  مظعالا -  هللا  ۀیقب  ترضح  سدقم  دوجو  دزن 

هسدقم هیحان  ترایز 

يارب مالسلاهیلع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  ینعی  اهنآ  یلصا  مقتنم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  هدنامزاب  اهنت  يهمانگوس  ترایز ، نیا 
. میوشیم انشآ  مالسلامهیلع  تیب  لها  بئاصم  نوگانوگ  داعبا  اب  ترایز  نیا  رد  . تسالبرک ناگدنامزاب  ادهـش و  شبیرغ و  مولظم و  دج 

تاعالطا هک  تسناد  اروشاع  ترایز  حرش  ار  نآ  ناوتیم  يوحن  هب  تسالبرک و  هعقاو  هرابرد  طوسبم  یـشرازگ  تقیقح  رد  ترایز  نیا 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 397 

http://www.ghaemiyeh.com


روکذم و هناگراهچ  عبانم  زا  هدافتـسا  اب  رادازع  . دـهدیم رارق  ام  رایتخا  رد  ینیـسح  هسامح  زا  یقیقد  شزرااب و  رایـسب  ياهيرگنشور  و 
هک يا  « هتسیاش هطبار   » و دوخ »  » زا يرتالاب  رتدیدج و  تخانش  هب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تاشیامرف  هحفص 40 ] ریاس [  زا  هدافتـسا  اب  زین 
زا يرتدـیدج  كرد  هب  الاب ، دـیدج و  تخانـش  نیا  هیاس  رد  دـسریم و  دـشاب ، هتـشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  اب  دـیاب 
زا هک  یتفرعم  هیاس  رد  یقیقح  رادازع  .» دسریم اهنآ  يارب  هتـسیاش » يرادازع   » هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  ياهتبیـصم » »

نیموـصعم تارـضح  يارب  تبیـصم »  » عوـن ود  كرد  هـب  هدروآ ، تـسد  هـب  سانــشنید  ياـملع  ییاـمنهار  اـب  یمالــسا و  لیــصا  عباـنم 
يرگید زا  یکی  یلو  دنتسه ؛ گرزب  ود  ره  دنچ  ره  هک  دوشیم  لیان  مالسلاهیلع ، ءادهشلادیس  سدقم  دوجو  صوصخ  هب  مالـسلامهیلع ،

. تسا رتگرزب 

بئاصم عاونا 

هراشا

تبیـصم  » و میظع » تبیـصم   » ياهمان اب  ار  تبیـصم  ود  نیا  اجنیا  رد  اـم  تسا . هدـننکرود  یفنم و  يرگید  هدـننککیدزن و  تبثم و  یکی 
اهنآ زا  کی  ره  لـباقم  رد  دسانـشیم و  یبوخ  هب  اـهنآ  ياـیاوز  یماـمت  اـب  ار  تبیـصم  ود  ره  یقیقح » رادازع  .» داد میهاوخ  حرـش  مظعا »

. دهدیم ناشن  بسانم  لمعلاسکع  يریگعضوم و 

میظع تبیصم 

هراشا

نادناخ اهنآ و  ندناسر  تداهش  هب  رد  هک  ییاهملظ  اهتیانج و  ینعی  تسا . هدیسر  اهنآ  ینارون  سدقم و  دوجو  هب  هک  یتبیـصم  نامه  ای 
نیح تایح و  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینارون  نینزان و  دوجو  هب  هک  یبیاصم  افج و  . تسا هدـش  دراو  نانآ  رب  ناـشمرکم 

تایح نامز  رد  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریمأ  سدقم  دوجو  هب  هک  یهاکناج  ياهتبیـصم  . دش دراو  ناشلاحترا 
ياهتیمومسم تبیصم  هحفـص 41 ] دیدرگ [ . دراو  تارـضح  نآ  رب  ناشتداهـش  ماگنه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  زین  ربمایپ و 

بئاصم صوصخ  هب  تارـضح ؛ زا  مادـک  ره  ناشیا و  تداهـش  زا  دـعب  شرهطم  ینارون و  ندـب  ناراـبریت  مالـسلاهیلع و  نسح  ماـما  ررکم 
یتایانج بئاصم و  هرخالاب  نآ و  زا  سپ  البرک و  يارجام  رد  مالسلامهیلع  شنارای  نادناخ و  هداوناخ و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  میظع 

« یقیقح رادازع  هعیش و   » اما . دنتـسه میظع  تبیـصم  عون  زا  همه  همه و  دش ، هتـشاد  اور  البرک  هعقاو  زا  سپ  مالـسلامهیلع  همئا  قح  رد  هک 
ریثأتتحت هنـالعفنم و  يرادازع  کـی  هب  موس  هبترم  دـننام  اـیآ  دـهدیم ؟ ناـشن  یلمعلاسکع  عون  هچ  میظع  ياهتبیـصم  نیا  هب  تبـسن 

لمع يرگید  هنوـگ  هـب  اـی  و  دروآیم ؟ يور  اهتعدـب  تاـفیرحت و  تاـفآ ، هـمه  نآ  دوـجو  اـب  مـه  نآ  ضحم ، تاـساسحا  فـطاوع و 
. میهدب مظعا » تبیصم   » ثحب زا  سپ  ار  شسرپ  نیا  هب  خساپ  مینادیم  رتهب  ؟ دنکیم

مظعا تبیصم 

هراشا

، یهلا ناربهر  سدقم  دوجو  زا  تیمورحم  زین  نید و  تقیقح  زا  تیمورحم  تلع  هب  خیرات  لوط  رد  یناسنا  هعماج  هب  هک  یتبیصم  نامه  ای 
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ماقم و زا  مالسلامهیلع  نیموصعم  ندش  هتشاذگ  رانک  تلع  هب  تبیصم  نیا  تسا . هدیدرگ  دراو  مالسلامهیلع  نیموصعم  همئا  صوصخ  هب 
تبیـصم و ود  نیا  رتشیب  حیـضوت  يارب  تسا . هتفرگ  رظن  رد  یناسنا  هعماـج  تیادـه  يربهر و  رد  ناـنآ  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  ياهبترم 

همدـقم دـنچ  رکذ  هب  راچان  اهنآ ، زا  کـی  ره  لاـبق  رد  یقیقح » هعیـش  رادازع و   » کـی هفیظو  نینچمه  دراد ، دوجو  اـهنآ  نیب  هک  یطباور 
: میتسه

يرشب تایح  رد  نید  هاگیاج 

هراشا

سکره زا  رتهب  دـشابیم ، تقلخ  ماـظن  هدـننکریبدت  هحفـص 42 ] کـلام و [  نیملاـعلا و  بر  تسا و  ناـهج  ناـسنا و  قلاـخ  هک  دـنوادخ 
: دیامنیم یفرعم  یگدنز  تایح و  عون  ود  اهناسنا  يارب  میرک  نآرق  رد  وا  [ 27 . ] دسانشیم ار  اهنآ  اهناسنا ، دوخ  زا  رتهب  یتح  يرگید 

تسا لیذ  هناگراهچ  لحارم  لماش  هک  یعیبط ، تایح 

امش ياهبلق  سپس  [ - 28  ] ةراجحلاک یهف  کلذ  دعب  نم  مکبولق  تسق  مث  .) دنتسه يدامج  تایح  شزرا  ياراد  اهناسنا  زا  یـضعب  - 1
[29  ] ةوسق دشا  وا  .) دنتسه رتنییاپ  زین  دامج )  ) گنس زا  یتح  تایح  رظن  زا  اهیـضعب   - 2 .( دش گنس  دننام  سپ  دش ، تخـس  نیا  زا  دعب 

نانآ [ - 30  ] ماعنالاک کئلوا  .) تسا نایاپراهچ  تاناویح و  دح  رد  طقف  اهیضعب  تایح   - 3 .( دش رتتخس  زین  گنس  زا  امش  ياهبلق  - 
کی رد  .« دنتسه نایاپراهچ  زا  رتتسپ  هکلب  [ - 31  ] لضا مه  لب  .) دنتسه رتتسپ  زین  نایاپراهچ  زا  اهیضعب   - 4 .« دنتسه نایاپراهچ  دننام 

میـسقت یناویح  تایح  یهایگ و  تایح  يدامج ، تایح  يداـمج ، زا  رتتسپ  تاـیح  هب  ناوتیم  ار  هناـگراهچ  لـحارم  رگید  يدنبمیـسقت 
[ . 32 . ] درک

يرطف ای  یناسنا  تایح 

هب وا  تاـیح  زا  هلحرم  نیا  زا  دـنوادخ  هکناـنچ  تسا . یهلا  یحور  یناـسنا و  يدـعب  ياراد  دوخ  یناویح  یعیبـط و  دـعب  رب  هوـالع  ناـسنا 
یحور نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاـف  [ ) هحفـص 43 دنیامرفیم [ : اههتـشرف  هب  باطخ  هک  اجنآ  تسا . هدرک  دای  ناسنا  رد  ادخ  حور  ندیمد 

وا هب  امـش  سپ  مدیمد ، وا  رد  دوخ  حور  زا  متخاس و  شراوتـسا  لداعتم و  ندـب ) رظن  زا   ) ار وا  هک  یماگنه  ره  [ - 33 « ] نیدجاس هل  اوعقف 
هدیمان ناسنا  هک  تسا  دعب  نیا  نتـشاد  هطـساو  هب  ناسنا  تسا . هدش  دای  ترطف »  » ناونع اب  یهلا ، حور  نیا  زا  نید  نابز  رد  .( دـینک هدـجس 

دشر دوشیم و  افوکش  دنوادخ  تیبرت  تیاده و  اب  اهنت  زین  ناسنا  دوجو  زا  دعب  نیا  . تسا هدش  نانآ  هدجس  قیال  هکئالم و  زا  رترب  و  دش ،
ترطف افینح  نیدلل  کهجو  مقاف  .) تسا هدرک  میظنت  وا  ترطف  دشر  تایح و  یناسنا و  ترطف  اب  قباطم  ار  دوخ  نید  زین  دنوادخ  دباییم .

( تناوریپ همه  اب   ) لوسر يا  وت  سپ  [ - 34  ] نوملعی سانلا ال  رثکا  نکل  میقلا و  نیدلا  کلذ  هللا  قلخل  لیدبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا 
چیه هک  نک  يوریپ  تسا ، هدـیرفآ  نآ  رب  ار  قلخ  ترطف  هک  ادـخ  نید  قیرط  زا  هتـسویپ  روایب و  مالـسا  كاپ  نیئآ  بناـج  هب  ور  میقتـسم 

ياهناسنا هک  زین  ءایبنا  .« دنتـسین هاـگآ  نآ  تقیقح  زا  مدرم  رثکا  نکیل  قح و  راوتـسا  نیئآ  تسا  نیا  داد و  دـیابن  ادـخ  تقلخ  رد  يرییغت 
هب رداق  یلماع  چیه  ادخ  نید  ءایبنا و  زج  دنتسه . اهنآ  یناسنا  هژیو  لامک  يوس  هب  اهناسنا  تیاده  ادخ و  نید  غیلبت  رومأم  دنتسه ، لماک 

تایح ققحت  تسا ، وا  قلاخ  هک  دنوادخ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسرد  تسین . وا  يرطف  تایح  ییافوکـش  داجیا و  ناسنا و  یهلا  تیبرت 
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: ] دومرف هک  اجنآ  دـنادیم . ققحم  یهلا  نید  ءایبنا و  شخبتایح  تاروتـسد  لباقم  رد  وا  ندـش  میلـست  ورگ  رد  طقف  طقف و  ار  وا  یناسنا 
ار امش  هک  یماگنه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  دینک  تباجا  [ - 35  ] مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتسا هللا و  [ ) هحفص 44

تـسا يزیچ  نامه  دهدیم ، تایح  ناسنا  هب  هک  هچنآ  رگید  ترابع  هب  .( دهدیم تایح  امـش  هب  هک  زیچ  نآ  رب  دـننکیم  توعد  يزیچ  هب 
نییآ شخبتایح  تاروتـسد  تباجا  اب  سپ  قح .» نید   » ینعی دـننکیم  توعد  نآ  هب  ار  ناـسنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  ادـخ و  هک 

مالـسلاهیلع یلع  ماـما  دنتـسه . مورحم  تاـیح  نآ  زا  نید ، تباـجا  نودـب  دنـسریم و  یناـسنا  هبیط  تاـیح  هـب  اـهناسنا  هـک  تـسا  ادـخ 
یناسنا تایح  نامه  تایح ، نیا  زا  روظنم  هک  تسا  یهیدـب  (. نید اب  رگم  تسین  یتاـیح  ناـسنا  يارب  [ 36  ] نیدلاب الا  ةایح  ال  :) دـنیامرفیم

همه رواـب  زین  اـهنآ و  قـبطرب  لـمع  و  لوـصا ، نآ  هب  تبـسن  یبـلق  رواـب  داـقتعا و  هک  تـسا  یعورف  لوـصا و  ياراد  زین  ادـخ  نـید  . تـسا
نیرتمهم نیاربانب  . دروآیم دوجو  هب  وا  يارب  ار  یناسنا  يدـبا  هبیط  تایح  هک  تسا  اهنآ  قبطرب  لمع  و  نید ، یلمع  یقـالخا و  تاروتـسد 

عورف لوصا و  اب  هک  وا  هژیو  تیادـه  زا  يدـنمهرهب  دوخ و  راگدرورپ  قلاخ و  اب  طابترا  زا  تسا  ترابع  یناسنا ، تایح  يارب  ناـسنا  زاـین 
ادـخ نید  زا  تیمورحم  نامه  اـهناسنا  يارب  مظعا  تبیـصم  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  دـش ، هتفگ  نونکاـت  هچنآ  زا  . دوشیم نیمأـت  نید 

هب کسمت  اب  طقف  اهناسنا  . دنکیمن ادیپ  هار  تایح  یناسنا  يرطف و  هلحرم  هب  تایح  یعیبط  هلحرم  زا  یناسنا  چیه  ادخ  نید  نودـب  تسا .
و هحفـص 45 ] میقتـسم [  طارـص  زج  ینییآ  هار و  چیه  دنوشیم . لیان  يدبا  ییایند و  تداعـس  هب  یهلا  تیاده  زا  يدنمهرهب  ادـخ و  نید 

ياهباتک لوزن  ءاـیبنا و  تثعب  زا  فدـه  اذـل  دـناسرب . وا  قیـال  لاـمک  تقلخ و  فدـه  هب  ار  ناـسنا  دـناوتیمن  یهلا ، شخبتاـیح  نییآ 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  تسا . هدوب  لطاب  ياههار  اهنید و  همه  رب  ادخ  نییآ  تیمکاح  زین  قح و  هار  ادخ و  نید  هب  مدرم  تیاده  ینامـسآ ،
همه زین  و  [ 37  ] اـهناسنا هک  فدـه  نـیا  دنتـساوخیمن . یناـسنا  هعماـج  رد  ادـخ  نـید  تیمکاـح  مدرم و  تیادـه  زج  يزیچ  زین  هـلآ  و 

زین یهلا و  ناربماـیپ  زا  نت  نارازه  هک  تـسا  هدوـب  گرزب  ردـقنآ  دـناهدش ، قـلخ  نآ  يارب  نـیمز ، اهنامـسآ و  هـمه  ملاـع و  تادوـجوم 
، ناوج درم ، نز ، زا  هتـسجرب  حـلاص و  ناسنا  اـهنویلیم  دنـسرب . تداهـش  هب  نآ  رطاـخ  هب  دـناهدوب  رـضاح  مالـسلامهیلع  موصعم  هدراـهچ 

ریاـس رقف و  اهیگنـسرگ ، اهدـیعبت ، اههجنکـش ، اـهتراسا ، اهتداهـش ، هب  نت  ادـخ  نید  تیمکاـح  رطاـخ  هب  ناـکدوک ، یتح  ناوجون و 
یقیقح ياهناسنا  شرورپ  بجوم  هک  یناسنا  هعماج  رب  وا  میقتـسم  هار  ادخ و  نید  تیمکاح  اهناسنا و  تیاده  نیاربانب  . دناهداد بئاصم 

تبیـصم  ) اهتبیـصم نآ  یمامت  تسا و  هدوب  اـهنآ  ناوریپ  یهلا و  ناربهر  تازراـبم  اـهشالت و  یگدـنز ، فادـها  نیرتـالاب  زا  دوشیم ،
تیمورحم ای  هعماج و  رب  تیمکاح  رد  یهلا  ناربهر  یماکان  مظعا ، تبیـصم  مییوگیم  لیلد  نیمه  هب  . دشابیم نآ  همزال  همدقم و  میظع )

. تسا ادخ  نید  تیمکاح  زا  یناهج  هعماج  ناسنا و 

يرشب تایح  رد  موصعم  صصختم و  ربهر  هاگیاج 

لثم موصعم ، نودب  يرادنید  تسین . شیب  یلایخ  تاجن ، تیادـه و  يادوس  موصعم و  صـصختم و  ییامنهار  اب  طابترا  نودـب  يرادـنید 
هتشاد مظعا  تبیـصم  يانعم  زا  يرتهب  كرد  هکنیا  هحفـص 46 ] يارب [  تسا . کشزپ  نودب  نامرد  تشادهب و  زین  ملعم و  ندوب  شزومآ 

. دوش نشور  اهناسنا  ریاس  موصعم و  ربهر  نیب  هطبار  زین  سانشنید و  موصعم و  ربهر  اب  نید  نیب  هطبار  تسیابیم  میشاب ،

صصخت تلاصا  لصا 

يرطف لصا  کی  هک  لصا  نیا  . تسا هدش  لقن  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  یتشآ  باتک  زا  هحفص 62  نایاپ  ات  هحفص  نیا  مهدراهچ  رطس  زا 
يرادربهرهب يزادناهار ، فیرعت ، يهلحرم  راهچ  رد  دنمماظن و  هاگتسد  ای  هعومجم  ره  اب  دروخرب  رد  ناسنا  دیوگیم : ام  هب  تسا  یلقع  و 

ره هک  تسا  یهیدب  تسا . دـنمزاین  صـصختم  هب  مود  هجرد  رد  هدـنزاس و  ییامنهار  هب  لوا  هجرد  رد  یبارخ ، زا  دـعب  ریمعت  حالـصا و  و 
هتفریذپ يرطف  ساسا و  لصا  . تسا رتشیب  صـصختم  هدنزاس و  هب  ام  زاین  دشاب ، رتشیب  هاگتـسد  ای  هعومجم  نآ  تیـساسح  یگدیچیپ و  هچ 
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نوناق نیا  هب  القع  اترطف و  اهناسنا  يهمه  تسا . يراک  ره  رد  صصختم  زا  ارچ  نوچیب و  ضحم و  تیعبت  اهناسنا ، يهمه  نیب  رد  هدش 
نامرد رد  دنوریم ، راک  نآ  صصختم  غارس  هب  دنرادن ، صصخت  یهاگآ و  نآ ، يهرابرد  دوخ  هک  يراک  ره  رد  هک  دنتـسه  زهجم  یهلا 

غارـس هب  اـهیبارخ  حالـصا  اههاگتـسد و  ریمعت  رد  دـنوریم . يراـمیب  نآ  يهژیو  صـصصختم  نیرتـالاب  هـکلب  صـصختم  هـب  اـهيرامیب 
غارس هب  ياهنیمز  چیه  رد  تسین ، رضاح  ناسنا  دنوریم و .... نآ  يهدنزاس  ینعی  دراد ؛ یهاگآ  هاکتسد  نآ  زا  هک  یـسک  نیرتصـصختم 

تاغیلبت ای  صصختم  طلغ  صیخشت  لیبق  زا  یفلتخم  لماوع  ریثأت  تحت  رگا  دورب و  يزیچ  يراک و  ره  رد  یلصا  صـصختم  هدنزاسریغ و 
هب دنکیم و  اهر  ار  وا  اروف  دش ، یهابتشا  نینچ  هجوتم  دعب  تفر و  صصختمریغ  غارس  هب  صصختم  تخانش  رد  يراگنالهس  ای  نیغورد 
وا نتفای  تخانش و  رد  یلصا  صـصختم  تخانـش  ناکما  زین  یلقع و  لصا  نینچ  دوجو  اب  رگا  دوریم . یقیقح  یلـصا و  صـصختم  غارس 

دوخ هب  يدمع  راکشآ و  تنایخ  هناقمحا و  يراک  اهناسنا  يهمه  دزن  راک  نیا  دیامن ، یچیپرس  وا  زا  شنتخانش ، زا  سپ  ای  دنک  یهاتوک 
دسریمن و دصقم  هب  زگره  هک  ار  طلغ  هار  هدرک ، مورحم  قح  تسرد و  شور  هار و  زا  ار  دوخ  ناسنا  يراک  نینچ  اب  اریز  دوشیم ، یقلت 

صصختم ارچ  هک  دوش  لاؤس  وا  زا  رگا  تسا و  موکحم  زین  شدوخ  دزن  یتح  یسک  نینچ  تسا . هدرک  باختنا  هحفص 47 ] دناسریمن [ ،
یلصا هک  نیصصختم  زا  يوریپ  موزل  . درادن زین  هدننک  لاؤس  شدوخ و  يارب  یباوج  چیه  هتفر ، نآ  ریغ  غارس  هب  هدرک و  اهر  ار  نف  لها  و 

تداعـس نیمأـت  یناـسنا و  قیـال  لاـمک  تیدـبا و  يوس  هب  تکرح  ینعی  ناـسنا  لـمع  تکرح و  نیرتمهم  دروم  رد  تسا ، تباـث  یلقع و 
لـصا نیمه  اب  ار  اـم  دـنوادخ  تماـیق  رد  تسا و  یلقع  لـصا  ناـمه  عباـت  ناـسنا  تکرح  نیرتمهم  دراد ، ناـیرج  زین  وا  يدـبا  ییاـیند و 

ینعی یـصصخت  تاـعالطا  مجح  نی  رتشیب  هب  زاـین  ترخآ  اـیند و  تداعـس  نیمأـت  ینعی  تکرح ، نیا  هک  هژیو  هب  درک ، دـهاوخ  همکاـحم 
دنوادـخ زا  امیقتـسم  ار  تاـعالطا  نآ  هک  یناـسک  زا  ریغ  هب  ناـسنا -  دارفا  زا  کـی  چـیه  تسد  رد  هـک  دراد  [ 38  ] هناگ تفه  تاـعالطا 

هزادنا هب  تمایق  زور  ات  تقلخ  لوا  زا  ناسنا  ياهراک  زا  کی  چیه  تسین . هدرک -  یفرعم  دییأت و  ار  اهنآ  اصخـش  دنوادخ ، دناهتفرگارف و 
رد یهاـتوک  نیاریاـنب  درادـن . یـصصخت  تاـعالطا  هب  زاـین  هنوگ  نیا  ترخآ ، اـیند و  تداعـس  نیمأـت  قیـال و  لاـمک  يوس  هب  وا  تکرح 

ناسنا قلاخ  دنوادخ ، هک  یهار  زا  ریغ  یهار  ره  ندومیپ  دوب و  دهاوخ  ناسنا  یتخبدب  تکاله و  بجوم  یقیقح  هار  صصختم و  تخانش 
، تسا مزال  يهناگ  تفه  ياهصصخت  زا  رود  هب  لهج و  رب  ینتبم  لطاب و  دهدیم ، ناشن  صـصختم  موصعم و  ناربهر  تسد  هب  ناهج  و 

دنوادـخ هک  ینییآ  زا  ریغ  ار  یـشور  نییآ و  عوـن  ره  میرک  نآرق  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  . تسا یلهاـج  نییآ  لـطاب و  چوـپ و  یهار  اذـل 
هب مدرم  ایآ  [ - 39  ] امکح هللا  نم  نسحا  نم  نوغبی و  ۀیلهاجلا  مکحفا  :) دنکیم یفرعم  یلهاج  لطاب و  نییآ  تسا ، هدرک  نیعم  رشب  يارب 

تیناسنا ماقم  قیال  بسانم و  ار  ییادخ  نییآ  تیاده و  اهنت  نینچمه  .« تسا رتهب  ادخ  مکح  زا  مکح  مادک  دنتسه و  تیلهاج  نییآ  لابند 
نیا دناوتیمن  سک  چیه  دنوادخ  زج  نیاربانب  .( تسا یقیقح  تیاده  ادخ ، تیاده  طقف  وگب  [ - 40  ] يدهلا وه  هللا  يده  نا  لق  :) دنادیم

هحفص 48 ] دیامن [ . تیاده  تداعس  هار  هب  ار  تمظعاب  دوجوم 

؟ تسیک صصختم 

رارق يو  رایتخا  رد  ار  تیدبا )  ) ترخآ ات  ایند  ریـسم  ندومیپ  هب  طوبرم  تاعالطا  هدومن و  تیاده  ار  ناسنا  هنوگچ  دنوادخ  هک  دیاب  لاح 
زین رشب و  تیاده  يارب  مزال  یهلا  لمع  ياراد  هک  ياهدیزگرب  ياهناسنا  قیرط  زا  ار  دوخ  تیاده  نابرهم  گرزب و  دنوادخ  تسا ؟ هداد 
زین لقع  دندنمزاین و  نادـب  هدـیزگرب  ياهناسنا  نیا  يهمه  هک  تسا  يزیچ  ود  نامه  تصمع  ملع و  تسا . هداد  ماجنا  دنتـسه ، تمـصع 

نآ و هب  ندـش  کـیدزن  هک  تـسا  تمظعاـب  ساـسح و  هدـیچیپ ، رایـسب  ناـسنا  دوـجو  یفرط  زا  اریز  دـنکیم ، مـکح  ار  ود  نآ  ترورض 
هب ملع  نیا  ندـناسر  رد  رگید  فرط  زا  دراد و  یهلا  ملع  صـصخت و  هب  زاـین  نآ ، يارب  اهدـیابن  اهدـیاب و  نـییعت  نآ و  ندرک  يراکتـسد 
اطخ هنوگ  ره  عوقو  تروص  رد  هک  دریگ  تروص  یـشزغل  اطخ و  هنوگ  چیه  دیابن  مدرم  تیادـه  نایرج  نتفرگ  تسد  هب  اهناسنا و  ریاس 

مالـسلامهیلع نیموصعم  تسا و  دـنوادخ  تسد  هب  طقف  طقف و  ناسنا  تیادـه  تقیقح  رد  سپ  . دوشیم لـتخم  تیادـه  ناـیرج  شزغل  و 
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هدرپس یهلا  ناربهر  تسد  هب  ناـیرج  نیا  یتـقو  تسا ، یقیقح  تیادـه  یهلا ، تیادـه  طـقف  هک  اـجنآ  زا  دنـشابیم . تیادـه  نیا  يارجم 
دننک نیقی  مدرم  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  اهنآ  ییاناوت  ملع و  دنـشاب ، هتـشاد  میقتـسم  سامت  مدرم  اب  دنوادخ  رهاظم  ناونع  هب  ات  دوشیم 

ار اـهنآ  ییارچ  نوچ و  هنوگ  چـیه  نودـب  دنراپـسب و  یهلا  ناربهر  هب  ار  دوخ  لد  ناـج و  اـب  اـت  تسا  دـنوادخ  تیادـه  تیادـه ، نیا  هک 
هابتـشا و هنوگ  چیه  ات  دنـشاب  رادروخرب  زین  تمـصع  ماقم  زا  دنـشاب و  لصتم  دنوادخ  ملع  ندعم  هب  دیاب  یهلا  ناربهر  اذل  دـننک ، تعاطا 
اب ار  دوخ  هار  تسا و  رایتخا  ياراد  ناسنا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـش ، هتفگ  ـالبق  هک  روطناـمه  . دـیاین شیپ  مدرم  تیادـه  ریـسم  رد  ییاـطخ 

مزال ياهییاناوت  دـنک و  هئارا  ناسنا  هب  ار  هار  طقف  هک  تسا  نیا  تسا ، دـنوادخ  رب  هچنآ  دـنکیم . یط  باختنا و  دوخ  رایتخا  تساوخ و 
ار ناسنا  هکنیا  رب  هوالع  . 1: زا دنترابع  هک  تسا  هداد  بیترت  ار  يروما  روظنم  نیا  يارب  دنوادخ  دـنک . اطع  ناسنا  هب  ار ، نآ  ندومیپ  يارب 
بوخ و لطاب و  قح و  صیخـشت  تردق  دهدیم ، قوس  دوخ ، لصا  أدبم و  فرط  هب  ار  ناسنا  حور ، نامه  هک  هداد  رارق  دوخ  حور  لماح 
رد يراتفرگ  زا  دسانـشب و  تسا ، رطخ  عنام و  وا  يارب  تداعـس  ریـسم  رد  هک  ار  هچنآ  یهلا  رون  نیا  اب  ات  تسا  هدرک  اـطع  وا  هب  زین  ار  دـب 

سفن و و  :) دیامرفیم هرابنیا  رد  میرک  نآرق  دنک . رارقرب  دنویپ  نآ ، هب  دسانـشب و  تسا ، وا  تداعـس  قباطم  هک  ار  هچنآ  دشاب . نمیا  نآ ،
.2 .( درک ماهلا  ار  شریخ  رـش و  وا  هب  دـیرفایب و  لامک  دـح  هب  ار  وا  هکنآ  ناسنا و  سفن  هب  مسق  [ 41 « ] اهاوقت اهروجف و  اهمهلاف  اهاوس  اـم 
هب دریذپب و  ار  نآ  یتحار  هب  دـناوتب  ناسنا  ات  تسا  وا  ترطف  ناسنا و  يدوجو  راتخاس  اب  قبطنم  هک  قح  نییآ  ینامـسآ و  باتک  نداتـسرف 

یهلا و قـالخا  هب  قلختم  یهلا و  ملع  عبنم  هب  لـصتم  هک  موصعم  یهلا  ناربهر  نییعت  . 3 هحفص 49 ] دنک [ . یط  ار  تیاده  ریـسم  تلوهس 
ناسنا تمظع  يهرابرد  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  . دننک تیاده  ار  اهنآ  دنشاب و  مدرم  نیب  رد  میقتسم  روط  هب  ات  دنتـسه  دنوادخ  يهدش  تیبرت 
قولخم نیرتلـماک  نیرتـگرزب و  ناوـنع  هب  وا  داـعبا  یگدـیچیپ  دـنوادخ و  تیدـبا و  يوـس  هب  وا  تشگزاـب  ریـس  تیـساسح  یگرزب و  و 

میریگیم هجیتن  دش ، هتفگ  شقیال  لامک  یقیقح و  تداعـس  يوس  هب  وا  تیاده  يارب  هناگتفه  ياهصـصخت  ترورـض  زین  دـنوادخ و 
نایرج ات  دـنک  یفرعم  نییعت و  دامتعا  لباق  ینییآ  موصعم و  صـصختم و  يربهر  وا  يارب  هک  تسا  دـنوادخ  رب  ناـسنا  ملـسم  قح  نیا  هک 

صصختم و ناربهر  ندوبن  دناسرب . شبولطم  تداعـس  لامک و  دوخ و  يدوجو  فادها  هب  ار  دوخ  دناوتب  دشاب و  هدش  نیمـضت  وا  تیاده 
ربهر و دوجو  نودـب  ینعی  تسا ؛ ناسنا  تقلخ  فدـه  فالخ  دـنوادخ و  تمکح  فالخ  فافـش  داـمتعا و  لـباق  ینید  ندوبن  موصعم و 

قح نیا  هب  هجوت  اب  تساربم . هزنم و  يراک  نینچ  یتقلخ و  ننچ  زا  دـنوادخ  تسا و  هدوهیب  چوپ و  ناسنا  تقلخ  ماظن  داـمتعا ، لـباق  نید 
چیه ات  تسا  هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  صـصختم  موصعم و  یناربهر  هشیمه  نیمز ، يور  رب  وا  تایح  خیرات  مامت  رد  دنوادخ  ناسنا ، ملـسم 
طقف طقف و  ار  زاین  نیا  دراد و  قیال  يامنهار  هب  زاین  یموق  ناسنا و  ره  هک  تقیقح  نیا  يهرابرد  نآرق  . دشاب هتـشادن  ادخ  رب  یتجح  سک 

يربهر یمدرم  ره  يارب  ياهدـنهدمیب و  طقف  وت  انامه  [ - 42  ] داه موق  لکل  رذنم و  تنا  امنا  :) دیامرفیم نینچ  دنک ، نیمأت  دنوادخ  دـیاب 
دحاو دعب  دـحاو و  ءایـصوالا  مث  یلع  هدـعب  نم  ةادـهلا  مث  هللا  یبن  هب  ءاج  ام  یلا  مهیدـهی  داه  انم  نامز  لکل  رذـنملا و  هللا  لوسر  .() تسا
هدروآ ادخ  ربمایپ  هک  هچنآ  رب  ار  مدرم  هک  تسا  يربهر  ام  زا  ینارود  ره  رد  تسا و  هدـنهدمیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  [ - 43]

اب ار  ربهر  هکنیا  تلع  اما  (. يرگید زا  سپ  یکی  دنتـسه  وا  زا  سپ  يایـصوا  مالـسلاهیلع و  یلع  يو ، زا  سپ  ناربهر  سپـس  دـنک ، يربهر 
رب ینتبم  هک  ادـخ  نییآ  زا  ندرکن  يوریپ  رطخ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، یفرعم  هدـنهدمیب  هدـنناسرت و  ياـنعم  هـب  رذـنم »  » ظـفل

. دهد رادشه  موصعم  صصختم و  ربهر  زا  ندرکن  يوریپ  رطخ  هب  نینچمه  تسا و  ناسنا  تداعس  هار  اهنت  تسا و  ناهج  ناسنا و  تخانش 
هحفص 50 ] ] 

؟ میدنمزاین تیب  لها  تخانش  هب  ارچ 

طابترا کی  يرارقرب  نودـب  درادـن و  دوجو  اهنآ  ام و  نیب  حیحـص  طابترا  کی  يرارقرب  ناـکما  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  تخانـش  نودـب 
یسک هک  درادن  ناکما  . دومیپ دشاب ، هناگتفه  ياهصصخت  رب  ینتبم  دیاب  هک  ار  یتخبـشوخ  قیرط  تسار و  هار  ناوتیمن  زگره  حیحص 
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رد يدایز  ياهناسنا  مینیبیم  رگا  دـنک . باختنا  يرگید  يوگلا  ربهر و  دوخ  يارب  دسانـشب و  حیحـص  روط  هب  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها 
لها زا  یحیحـص  تخانـش  هک  تسا  نآ  تلع  هب  دناهدشن ، مالـسلامهیلع  تیب  لها  اب  هدـنز  طابترا  کی  يرارقرب  هب  قفوم  زونه  ام  فارطا 
رگا [ - 44  ] انوعبتال انمالک  نساحم  اوملع  ول  سانلا  نا  :» دـنیامرفیم مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دـنرادن . ناـشگنهرف  مالـسلامهیلع و  تیب 

یگتفشآ نارحب و  راچد  یگدنز  شور  وگلا و  ندرک  ادیپ  رد  تلع  نیمه  هب  و  .« دننکیم تیعبت  ام  زا  امتح  دننادب  ار  ام  مالک  نسح  مدرم 
، دنتسه لهاج  شايدوجو  داعبا  ناسنا و  هب  تبسن  اهنآ  یگمه  هک  فلتخم  نیوانع  اب  فلتخم ، ياهتیصخش  نیب  امئاد  دنتـسه و  يدایز 

نالف یهاگ  ار و  هشیپرنه  نالف  یهاگ  ار و  راکـشزرو  نالف  یهاگ  دـنهدیم و  رارق  وگلا  ار  هدنـسیون  نالف  یهاـگ  دنـشابیم . دـیدرت  رد 
دیاب هک  ار  دوخ  فیرش  زیزع و  رمع  هک  دننیبیم  دنیآیم ، دوخ  هب  یتقو  تیاهن  رد  و  ار و ... فوسلف  نالف  یهاگ  ار و  یجراخ  تیصخش 

نودـب دـناهدرک ؛ فلت  تقوم  یبالق و  ياهوگلا  نیب  دـمآ  تفر و  بارـس  رد  دنـشاب ، وگخـساپ  شاهظحل  هظحل  هب  تبـسن  تمایق  زور  رد 
هک دنوشیم  یهاکناج  هدنشک و  مغ  راچد  هک  تساج  نیا  رد  دنشاب . هدیـسر  یقیقح  راگدنام و  یتخبـشوخ  انتعا و  لباق  يزیچ  هب  هکنیا 

اهقوشعم و ياپ  هب  ار  دوخ  طاشن  یناوج و  رمع ، ینعی  یگدنز  يهیامرـس  نیرتشزرااب  نیرتگرزب و  هک  ارچ  دوشن ، مامت  هاگ  چیه  دـیاش 
نأش میدـنمزاین . موصعم  يوگلا  ربهر و  هب  اتاذ  نوچ  میراد ، زاین  نیموصعم  تخانـش  هب  نیاربانب ، . دـناهداد ردـه  هتخیر و  یبالق  ياهوگلا 

موصعم زا  رتمک  هب  ار  دوخ  سک  ره  تسین و  یضار  موصعم  زا  رتمک  هب  وا  تیاده  يارب  دنوادخ  هک  تسا  شزرااب  الاب و  يردق  هب  ناسنا 
مه دوخ و  هب  مه  دهد ، ناشن  موصعم  ریغ  ییوگلا  ربهر و  يرگید  هب  سک  ره  تسا و  هدرک  یگرزب  تنایخ  افج و  دوخ  قح  رد  دراپـسب ،
زاین موصعم  تخانـش  هب  . تسین ام  قیال  نآ ، زا  رتمک  نوچ  میراد ، زاـین  موصعم  تخانـش  هب  سپ  . تسا هدرک  یگرزب  تناـیخ  اـفج و  وا  هب 

ام هفیظو  نبرتمهم  نیاربانب  میرازیب . نارحب  یمگردرـس و  هحفـص 51 ] زا [  مینک و  فلت  ار  دوخ  رمع  دـیابن  میهاوخیمن و  نوـچ  میراد ،
اب دنویپ  نودب  هک  تسا  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  صوصخ  هب  تیاده و  ناماما  یهلا و  ناربهر  تخانـش  زیچ  ره  زا  لبق 

ترایز رد  هکنانچ  تسا . میقع  هجیتنیب و  ام  تامحز  اـهراک و  وا  اـب  دـنویپ  نودـب  میناریح و  هدـشمگ و  هار و  زا  هدـنامرد  هدـناماو و  وا 
ره هک  ادخ  هار  يا  وت  رب  مالس  [ - 45  ] کله هریغ  کلس  نم  يذلا  هللا  لیبس  ای  کیلع  مالسلا  :» مینکیم ضرع  نینچ  شرـضحم  هب  ناشیا 
هب ار  تداعـس  هار  دـنتفین و  یتخـس  تمحز و  هب  اهناسنا  هکنیا  يارب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  .« دـش كـاله  دومیپ ، ار  نآ  زا  ریغ  سک 

نیموـصعم ياـج  هـب  هـکنیا  زا  زین  و  تـسا ، هدوـمرف  رما  مالــسلامهیلع  نیموـصعم  زا  يوریپ  هـب  ار  اــهنآ  دــننک ، یط  تمالــس  یتـحار و 
هب تبسن  یطلست  صصخت و  هنوگ  چیه  هک  ار  يرگید  ناسک  دنتسه ، تیاهنیب  ات  تیاده  رما  رد  صصختم  ناربهر  اهنت  هک  مالسلامهیلع 

دیسرتب دنوادخ  زا  [ - 46  ] نیقداصلا عم  اونوک  هللا و  اوقتا  :) دنیامرفیم هتشاد و  رذحرب  دننک ، باختنا  دنرادن ، تیناسنا  تمظعاب  رایسب  هار 
زا  » ترابع رکذ  [ . 47 «. ] میتسه ام  دوصقم  : » دندومرف دندرک ، لاؤس  هیآ  نیا  يهرابرد  مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  زا  .« دیشاب نایوگتـسار  اب  و 

دروم رد  تسا  دنوادخ  زا  يدیدهت  ترابع  نیا  تسا . رادروخرب  یصاخ  يانعم  زا  نایوگتسار  اب  یهارمه  هب  روتـسد  زا  لبق  دیـسرتب » ادخ 
یهاـبت داـسف و  هب  فرحنم و  تداعـس  یقیقح  ریـسم  زا  دـننز ، زابرـس  یهلا  قح و  ناـماما  هب  دوـخ  ندرپـس  یهارمه و  زا  مدرم  رگا  هکنیا 

يدوجو و قیال  تالامک  هب  ندیـسرن  باذـع  ینعی  دـناهدرک  مهارف  دوخ  هک  یباذـع  . دـنوشیم راچد  باذـع  هب  تاـهن  رد  هدـش ، هدیـشک 
كرابت و هللا  لاق  :» دنیامرفیم مالسلاهیلع  رقاب  ماما  . تسا مزال  يرورض و  یتخبـشوخ  يارب  تسا و  زاین  دروم  هچنآ  زا  دوخ  ندرک  مورحم 

لک نع  نوفعال  ۀیقت و  ةرب  اهلامعا  یف  ۀیعرلا  تناک  نا  هللا و  نم  سیل  رئاج  ماما  لک  ۀیالوب  تناد  مالـسالا  یف  ۀیعر  لک  نبذـعال  یلاعت :
كرابت و يادخ  [ - 48  ] ۀئیسم هحفـص 52 ] ۀملاظ [  اهـسفنا  یف  ۀیعرلا  تناک  نا  هللا و  نم  لداع  ماما  لک  ۀیالوب  تناد  مالـسالا  یف  ۀیعر 

يرادـنید تسین ، ادـخ  بناج  زا  هک  يرگمتـس  ماما  زا  يوریپ  اب  مالـسا  رد  هک  ار  یتیعر  ره  منکیم  باذـع  هنیآ  ره  تسا : هدومرف  یلاعت 
زا يوریپ  اب  مالسا  رد  هک  یتیعر  ره  زا  مرذگیمرد  هنیآ  ره  دشاب و  راگزیهرپ  راکوکین و  دوخ  لامعا  هب  تبـسن  تیعر  نآ  هچ  رگا  دنک ،

مالـسلاهیلع رقاب  ماما  حیـضوت  اب  .« دشاب رادرکدـب  رگمتـس و  دوخ  هب  تبـسن  تیعر  نآ  هچ  رگا  دـنک ، يرادـنید  ادـخ  بناج  زا  لداع  ماما 
تاحیـضوت نیا  اب  دش . رتنشور  ناشیا  زا  روتـسد  بسک  وگتـسار و  ناماما  اب  یهارمه  هب  روتـسد  زا  لبق  ادـخ » زا  دیـسرتب   » ترابع يانعم 
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هب تسا ، موصعم  لماک و  يوگلا  کی  صصختم و  یهلا  ربهر  کی  نتشاد  ترخآ  ایند و  تداعـس  نیمأت  رد  زیچ  نیرتمهم  هک  دش  مولعم 
اب یلو  میـسریمن ، هجیتن  هب  میهد ، ماجنا  ریخ  بوخ و  ياهراک  ات  مینک  شالت  هک  مه  ردق  ره  میـشاب ، مورحم  وگلا  نیا  زا  رگا  هک  يروط 
نم و  :» دـیامرفیم میرک  نآرق  . دـشاب هتـشاد  دوجو  مه  یتاهابتـشا  نامیاهراک  رد  هچ  رگا  میـسریم ، هجیتن  هب  امتح  موصعم  يوگلا  دوجو 

یهلا ییاـمنهار  نودـب  هدوب و  دوـخ  یناـسفن  لاـیما  وریپ  هکنآ  زا  رتهارمگ  یـسک  هچ  و  [ - 49  ] هللا نم  يدـه  ریغب  هاوه  عـبتا  نمم  لـضا 
ای دوب ، دنهاوخ  تخبـشوخ  هتفای و  تیاده  تروص  نیا  رد  هک  دنتـسه  دـنوادخ  ییامنهار  ملع و  صـصخت و  عبات  ای  اهناسنا  سپ  .« دـشاب

مالـسلاهیلع مظاک  ماما  . دوب دنهاوخ  تخبدب  هارمگ و  تروص  نیا  رد  هک  دنتـسه  یهلا  ییامنهار  زا  يدـنمهرهب  نودـب  سفن و  ياوه  عبات 
يهمئا زا  ماـما  نودـب  هک  تسا  یـسک  همه  زا  رتهارمگ  [ 50  ] يدـهلا ۀـمئأ  نم  ماما  ریغب  هیأر  هنید  ذـختا  نم  :» دـنیامرفیم هیآ  نیا  هرابرد 
دهاوخ هک  ره  :» دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوق  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  .« دریگب دوخ  رظن  يأر و  اـب  ار  دوخ  نید  اـمنهار ،

اب دنک و  يوریپ  یلع  زا  دیاب  دوش ، نکاس  هدیرفآ ، نامحر  يادخ  هک  یتشهب  رد  دریمب و  نادیهـش  دننام  دـنک و  یگدـنز  ناربمغیپ  دـننام 
. دناهدش هدیرفآ  هحفـص 53 ] نم [  تنیط  زا  دنتـسه و  نم  ترتع  ناشیا  اریز  دـنک ، ادـتقا  يو  زا  سپ  ناماما  هب  دـنک و  یتسود  وا  تسود 
[51 .« ] ناسرم اهنآ  هب  ارم  تعافش  ایادخ  دنشاب . ناشیا  فلاخم  هک  نم  تما  زا  یناسک  رب  ياو  نک . يزور  ناشیا  هب  ارم  ملع  مهف و  ایادخ 
؛ تسا مامت  لماک و  وت  تما  يایقـشا  رب  نم  تجح  :» دنیامرفیم یلاعت  كرابت و  يادخ  لوق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نینچمه  .

تلیضف اریز  دندرک ، راکنا  ار  وا  زا  دعب  يایـصوا  وا و  تلیـضف  هدومن ، یتسود  شنامنـشد  اب  هتفگ و  كرت  ار  یلع  تیالو  هک  ییاهنامه 
وت زا  دـعب  ربهار  ناماما  اهنآ  ناـشیا . یناـمرفان  وت  یناـمرفان  ناـشیا و  قح  وت  قح  ناـشیا و  تعاـطا  وت  تعاـطا  تسا و  ناـشیا  تلیـضف  وت 

دنـشابیم و وت  ترتع  ناشیا  هدش و  هدیمد  وت  رد  تراگرورپ  فرط  زا  هک  تسا  نامه  وت  حور  تسا و  ناشیا  دـبلاک  رد  وت  حور  دنتـسه ،
ناشیا هتشاد ، يراج  ناشیا  رد  ار  وت  زا  شیپ  ناربمغیپ  وت و  شور  تنـس و  لجوزع  يادخ  دناهدش  هتـشرس  وت  نوخ  تشوگ و  تنیط و  زا 

هک ره  مدیدنـسپ . متخاـس و  كاـپ  مدرک و  باـختنا  مدـیزگرب و  ار  ناـشیا  نم . رب  تسا  یقح  اـهنیا  دنتـسه . نم  ملع  رادهنازخ  وت  زا  سپ 
مان ناشیا و  مان  مالسلاهیلع  لیئربج  انامه  تسا . هتفای  تاجن  دشاب ، فرتعم  اهنآ  تلیـضف  هب  دنک و  يوریپ  اهنآ  زا  دراد و  تسود  ار  ناشیا 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  لوق  زا  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  [ . 52 .« ] تسا هدروآ  نم  يارب  ار  ناشیا  تلیضف  هب  نیفرتعم  ناشناتسود و  ناشناردپ و 
يرگناوت و ینمیا و  شزرمآ و  يراوگرزب و  تکرب و  یبایماک و  کمک و  يزوریپ و  یگدوسآ و  تمحر و  میـسن  انامه  :» دـنیامرفیم هلآ 

دنک شتعاطا  درادب و  تسود  ار  یلع  هک  تسا  یـسک  يارب  لجوزع ، يادخ  یتسود  دیما و  ییاناوت و  يرای و  برقت و  ناضور و  هدژم و 
راگدرورپ رب  مروآرد و  متعافـش  رد  ار  ناشیا  هک  تسا  نم  رب  دشاب ، فرتعم  شنانیـشناج  وا و  تلیـضف  هب  دیوج و  يرازیب  شنمـشد  زا  و 

يوتسی له  [ .) 53 .« ] تسا نم  زا  دنک ، يوریپ  نم  زا  هک  ره  دنتسه و  نم  وریپ  اهنآ  اریز  دریذپب ، ناشیا  هب  تبسن  ارم  تعافش  هک  تسا  نم 
. دنربارب دننادیمن  هک  یناسک  اب  دننادیم  هک  یناسک  هحفص 54 ] ایآ [  [ - 54  ] بابلالا اولوا  رکذتی  امنا  نوملعی  نیذلا ال  نوملعی و  نیذلا 

انودع نوملعی  نیذلا ال  نوملعی و  نیذلا  نحن  امنا  :» دندومرف هفیرش  هیآ  نیا  هرابرد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  .( دنوشیم رکذتم  نادنمدرخ  اهنت 
يرآ .« دننادنمدرخ ام  نایعیـش  دنیام و  نانمـشد  دننادیمن  هک  اهنآ  دـننادیم و  هک  یناسک  میتسه  ام  اهنت  [ - 55  ] بابلالا اولوا  انتعیـش و  و 

زا رتمک  هب  ار  دوخ  هک  دنتـسه  دنمدرخ  لیلد  نیا  هب  نایعیـش  دنکیمن . هعجارم  صـصختم  ریغ  هب  يراک  چیه  رد  هک  یـسک  ینعی  دنمدرخ 
دوخ ردق  هک  یسک  ینعی  دنمدرخ  دنریذپیمن . ندوب  وگلا  يربهر و  هب  ار  مالسلاهیلع  موصعم  زا  رتمک  دنراپـسیمن و  مالـسلاهیلع  موصعم 

هک دراپـسب  یناسک  هب  ار  دوخ  دـشاب و  ناسنا  تیادـه  ملع و  نایعدـم  یهاگـشیامزآ  شوم  تسین ، رـضاح  دـنادیم و  ار  یناوج  رمع و  و 
، هعیـش نینوخ  خیرات  . دنراد ار  یناسنا  عماوج  يربهر  ياعدا  تردـق ، توهـش و  راشف  تحت  دنـشاب ، هتـشاد  یهاگآ  تقایل و  هکنیا  نودـب 

. دناهدوبن اریذپ  ار  اهتوغاط  تیالو  زگره  نایعیش  خیرات ، لوط  رد  هک  دهدیم  ناشن 

دنتسه ادخ  باتک  لیوأت  هب  ناملاع  ملع و  رد  ناخسار  نیموصعم 
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قداـص ماـما  .( دـننادیمن ار  نآرق  لـیوأت  ملع ، رد  ناخـسار  ادـخ و  زج  و  [ - 56 ... ] ملعلا یف  نوخـسارلا  هللا و  ـالا  هلیوأـت  مـلعی  اـم  و  )... 
ار نآرق  لیوأت  ام  ملع و  رد  ناخسار  مییام  [ - 57  ] هلیوأت ملعن  نحن  ملعلا و  یف  نوخسارلا  نحن  :» دنیامرفیم هیآ  نیا  يهرابرد  مالسلاهیلع 

«. مینادیم

تسا ینآرق  تقیقح  هاگیاج  نیموصعم  هنیس 

ملع اـهنآ  هب  هک  یناـسک  يهنیـس  رد  نشور ، تـسا  ییاـههیآ  نآرق  هـکلب  [ - 58 ... ] ملعلا اوتوا  نیذـلا  رودـص  یف  تانیب  تاـیآ  وه  لـب  )
قداص ماما  و  [ 59  ] دـندومرف هراشا  دوخ ، يهنیـس  هب  تسد  اب  هدومرف و  توالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  هحفـص 55 ] دناهداد [ ».

رقاب ماما  «. دنتـسه ۀمئا  اهنت  اهنآ  [ 60  ] ۀـصاخ ۀـمئألا  مه  :» دـندومرف هیآ  نیا  رد  هدـش ، هداد  اهنآ  هب  ملع  هک  یناسک  يهرابرد  مالـسلاهیلع 
فرح کی  اهنت  تسا و  فرح  هس  داتفه و  ادخ  مظعا  مسا  :» دندومرف نینچ  مالـسلامهیلع  نیموصعم  یملع  نأش  تمظع و  رد  مالـسلاهیلع 

، تفرگ تسد  هب  ار  تخت  وا  اـت  دـیدرون  مهرد  ار  سیقلب  تخت  وا و  ناـیم  نیمز  تفگ و  ار  فرح  کـی  نآ  فصآ  دوب ، فصآ  دزن  نآ 
ار مظعا  مسا  زا  فرح  ود  داتفه و  ام  دـش و  ماجنا  ندز  مه  هب  مشچ  کـی  زا  رتمک  رد  لـمع  نیا  تشگزاـب و  لوا  تلاـح  هب  نیمز  سپس 

[ . 61 .«. ] تسا هتخاس  صوصخم  دوخ  يارب  بیغ  ملع  رد  ار  نآ  هک  تسادخ  دزن  مه  فرح  کی  میراد و 

دنتسه دنوادخ  نطاب  رهاظ و  تمعن  نیموصعم 

نطاب رهاظ و  ياهتمعن  دنوادخ  [ - 62  ] ۀنطاب ةرهاظ و  همعن  مکیلع  غبـسا  و  :) دیامرفیم نینچ  دنوادخ  ياهتمعن  يهرابرد  میرک  نآرق 
ةرهاظ و همعن  مکیلع  غبـسأ  و  : » لجوزع هللا  لوق  نع  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  يدیـس  تلأس  لاق  .(» دومن ناوارف  امـش  يارب  ار  دوخ 

راصبأ نع  بیغی  معن ، لاق : بیغی ؟ نم  ۀـمئالا  یف  نوکی  و  هل : تلقف  بئاغلا  مامالا  ۀـنطابلا  رهاظلا و  ماـمالا  ةرهاـظلا  ۀـمعنلا  لاـقف : ۀـنطاب )
یسوم ماما  دوخ  دیس  زا  دیوگیم : يدزا  دایز  نب  دمحم  [ - 63  ] انم رشع  یناثلا  وه  هرکذ و  نینمؤملا  بولق  نع  بیغی  هصخش و ال  سانلا 

رهاظ و ماما  يرهاظ  تمعن  دندومرف : ماما  مدیـسرپ ، ۀنطاب ) ةرهاظ و  همعن  مکیلع  غبـسا  و   ) ادخ شیامرف  يهرابرد  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب 
مدرم مشچ  زا  هلب ، دـندومرف : دوش ؟ بیاغ  هحفـص 56 ] هک [  تسه  یـسک  ناماما  رد  مدیـسرپ : ناشیا  زا  تسا و  بیاغ  ماما  ینطاب  تمعن 
ناسآ ار  یلکـشم  ره  وا  يارب  ادـخ  .«» تسا ام  زا  نیمهدزاود  وا  دوشیمن و  بیاغ  مدرم  ياهلد  زا  وا  دای  یلو  دوشیم ، بیاـغ  وا  صخش 

ره وا  يهلیـسو  هب  دوـشیم . کـیدزن  وا  يارب  يرود  رما  ره  راکـشآ و  نیمز  ياهجـنگ  يهـمه  وا  يارب  تـحار ، ار  یتخـس  ره  دـنکیم و 
رپ وا  يهلیـسو  هب  ار  نیمز  دنک و  رهاظ  ار  وا  ادخ  هک  یتقو  ات  دوشیم ... كاله  يدرمتم  ناطیـش  ره  وا  تسد  هب  لیلذ و  يدانع  اب  رگمتس 

چیه تسا ، هدومرف  هک  روط  نامه  تسا و  نارکیب  دـنوادخ  ياـهتمعن  [ . 64 « ] دش روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روطنامه  دـنک ، داد  لدـع و  زا 
، دنکیم یفرعم  شقلاخ  هک  روطنامه  ار  وا  مینک و  هاگن  وا  يدوجو  داعبا  يهمه  اب  ناسنا  هب  رگا  دنک . شرامـش  ار  اهنآ  دـناوتیمن  سک 
اب تسایند و  رد  وا  حیحص  یناسنا و  یگدنز  ورگ  رد  وا  يدبا  تداعس  هک  ياهنوگ  هب  مینیبب ؛ تیدبا )  ) ترخآ ات  ایند  زا  دتمم  دوجو  کی 

ماما و نتـشاد  ار ، تمعن  نیرتگرزب  نیرتمهم و  نیرتالاب و  اعطق  مینک ، یـسررب  هتـشاد ، ینازرا  وا  هب  دـنوادخ  هک  ار  ییاهتمعن  هاگن  نیا 
، تسین موصعم  يربهر  وگلا و  نتـشاد  زا  رتالاب  رتمهم و  یتمعن  جـیه  يدوجوم  نینچ  يارب  تفاـی . میهاوخ  مالـسلامهیلع  موصعم  ناربهر 
تیالو و تمعن  زج  هب  یهلا  ياهتمعن  يهمه  زا  ناسنا  رگا  دنتـسین . رکذ  هسیاقم و  لباق  تمعن  نیا  ربارب  رد  اـهتمعن  ریاـس  اـساسا  هکلب 

تمعن نیا  زا  نارادروخرب  هک  سوسفا  دـید . دـهاوخن  ترخآ  رد  هچ  اـیند و  رد  هچ  ار  یتخبـشوخ  يور  زگره  دـشاب ، رادروـخرب  تماـما 
. دنروآیم ياج  هب  ار  نآ  رکش  رتمک  دننادیم و  ار  نآ  ردق  رتمک  دننامیب  میظع و 

تیب لها  ام و  يدوجو  هطبار 
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مالسلاهیلع نامز  ماما  صوصخ  هب  اهنآ و  تبسن  يدودح  ات  مالسلامهیلع  نیموصعم  تمظعاب  دوجو  يهرابرد  رـصتخم  تاحیـضوت  نیا  اب 
نودـب هک  دـش  مولعم  . میـسانشب اهنآ  هب  تبـسن  ار  ام  يهفیظو  نامدوخ و  اـب  ار  اـهنآ  تبـسن  میناوتیم  رتهب  لاـح  دـش . نشور  دـنوادخ  اـب 

ام تقیقح  لـصا و  اـهنآ  هک  میتـسناد  زین  ترخآ . تداعـس  هب  هن  میـسریم و  اـیند  تداعـس  هب  هن  زگره  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تخاـنش 
 ] همه دـنراد و  یلجت  وترپ و  اهناسنا  همه  رد  هک  دنتـسه  دـنوادخ  حور  نامه  اهنآ  تسا . يدوجو  هطبار  کی  اهنآ  اـب  اـم  هطبار  دنتـسه .

مکحاورا :» میناوخیم هریبک  هعماج  ترایز  رد  تسا . اهنآ  یلجت  شبات و  اهنآ و  دوجو  خنـس  زا  نامدوجو  زا  یمهـس  اـتاذ  اـم  هحفص 57 ]
اب اـم  يدوـجو  يهـطبار  يهراـبرد  «. تساـهناج رد  امـش  ياـهناج  اـهحور و  رد  امـش  ياـهحور  سوـفنلا -  یف  مکـسفنا  حاورـالا و  یف 

انتعیش بولق  قلخ  نییلع و  یلعا  نم  انقلخ  هللا  نا  :» دنیامرفیم مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  مینکیم ؛ رکذ  ار  تیاور  دنچ  مالـسلامهیلع  نیموصعم 
دـیرفآ و نییلع  یلعا  زا  ار  ام  ادـخ  اـنامه  [ - 65  ] انقلخ امم  تلقخ  اهنال  انیلا ، يوهت  مهبولق  کـلذ ، نود  نم  مهنادـبا  قلخ  اـنقلخ و  اـمم 

هجوتم ام  هب  نایعـش  ياهلد  ورنیا  زا  دـیرفآ . شنییاپ  يهجرد  زا  ار  ناشیاهرکیپ  دـیرفآ و  هدـیرفآ ، ار  ام  هچنآ  زا  ار  ام  نایعیـش  ياـهلد 
ادخ ملع  زا  یملع  ادخ و  رس  زا  يرس  ام  دزن  .» دنیامرفیم مالسلاهیلع  قداص  ماما  «. دناهدش هدیرفآ  میاهدش ، هدیرفآ  ام  هچنآ  زا  اریز  تسا ،

ات میتفاین  ياهدـنریذپ  یلها و  یلحم و  شیارب  میدرک و  غیلبت  لجوزع  يادـخ  بناج  زا  ار  نآ  ام  دومرف و  رومأم  شغیلبت  هب  ار  ام  هک  تسا 
لـضف زا  ار  اهنآ  درک و  قلخ  دوب ، هدیرفآ  ار  وا  يهیرذ  لآ و  دمحم و  هک  يرون  تنیط و  نامه  زا  ار  یمدرم  نآ  شریذپ  يارب  ادخ  هکنآ 

غیلبت میدوب ، رومأـم  شغیلبت  هب  ادـخ  بناـج  زا  ار  هچنآ  اـم  نوچ  سپ  تخاـس ، ار  وا  يهیرذ  دـمحم و  هکناـنچ  تخاـس ، دوـخ  تمحر  و 
زا اهنآ  رگا  تشگ ، هجوتم  ام  ثیدح  هب  ییاسانش و  هب  ناشیا  ياهلد  سپ  دیسر ، اهنآ  هب  ام  دای  دندرک و  لمحت  دنتفریذپ و  اهنآ  میدرک ،

هطبار هرابرد  مالسلاهیلع  نامز  ماما  [ . 66 « ] دندرکیمن لمحت  ار  نآ  مسق  ادخ  هب  هن  دـندوبن ، نینچ  نیا  دـندشیمن ، قلخ  رون  تنیط و  نآ 
عئانص نحن  [ » هحفص 58 دنیامرفیم [ : نینچ  دنتـسه  مدرم  هشیر  لصا و  اهنآ  هکنیا  زین  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  اب  ادخ  ناگدنب  يدوجو 

.« دنتسه ام  يهدشهتخاس  قلخ  میتسه و  ادخ  ناگدشهتخاس  ام  [ - 67  ] انعئانص دعب  قلخلا  انبر و 

عیشت حور  نید و  ندوب  يرطف 

دمحم یلجت  نامه  هک  دنایهلا  ترطف  هخفن و  ياراد  مدرم  يهمه  دـش ، هراشا  زین  هتـشذگ  رد  هک  روطنامه  تسا ، نیا  رکذ  لباق  يهتکن 
دمحم لآ  ياههزومآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نید  اب  هک  دنراد  يزیچ  ناشنورد  رد  ینعی  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  و 

نآ لماح  دوخ ، نورد  تاذ و  رد  مدرم  هک  يزیچ  نامه  ینعی  دنکیم ، یفرعم  يرطف  ار  دوخ  نید  دـنوادخ  دراد . تیخنـس  مالـسلامهیلع 
نوملعی سانلا ال  رثکا  نکل  میقلا و  نیدـلا  کلذ  هللا  قلخل  لیدـبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا  ةرطف  افینح  نیدـلل  کـهجو  مقاـف  .) دنتـسه

رد هدـیرفآ و  ترطف  نآ  رب  ار  رـشب  ادـخ  هک  یترطف  تسا ، ادـخ  ترطف  قباـطم  هک  نـک  فـینح  نـید  يوـس  هـب  دوـخ  يور  سپ  [ - 68]
نیب میرک ، نآرق  شرازگ  تداهـش و  هب  نیارباـنب  .( دـننادیمن مدرم  رتـشیب  یلو  اـجرباپ ، نید  تسا  نیا  تـسین . ینوـگرگد  ادـخ  شنیرفآ 

تیخنس و دنتـسه ، مالـسلامهیلع  موصعم  هدراهچ  نآ ، ناربهر  تسا و  ادخ  نید  لادتعا و  نید  هک  مالـسا  نید  اهناسنا و  يهمه  راتخاس 
؛ دوشیم رتافوکـش  رتلاعف و  وا  ریذـپنید  ترطف  یهلا و  يهخفن  نآ  دـنک ، لمع  نید  نیا  روتـسد  هب  هک  سک  ره  دراد . دوجو  یگنهامه 

نیموصعم یلجت  ندـش  رتافوکـش  ندـش و  رتلاعف  اـب  تسا ، وا  نورد  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناـشیا  لآ  ربماـیپ و  یلجت  ناـمه  ینعی 
رارقرب اهنآ  اب  يرتشیب  تیخنـس  ینید  ياهروتـسد  تباجا  اب  اریز  دوشیم ، کیدزن  ناشیا  لآ  ربمایپ و  هب  صخـش  نورد ، رد  مالـسلامهیلع 

هیلع هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  زا  یقیقد  حیحص و  تخانش  هب  ناهج  ياجک  ره  رد  سک  ره  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسرد  دوشیم .
افوکش وا  بلق  رد  ناشیا  لآ  ربمایپ و  تبحم  عیرس  رایـسب  تیباهو ) مالـسا  لثم  يدروآرد  نم  ییاکیرمآ و  ياهمالـسا  هن   ) دسریم هلآ  و 

نیا یجراـخ -  یغیلبت  ياهرفـس  رد  هچ  روشک و  لـخاد  رد  هچ  ناملـسم -  هزاـت  ياـهیجراخ  اـب  دروخرب  رد  دوـخ ، هدـنراگن  ددرگیم .
شیادیپ تشادن ، دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ناشیا  لآ  ربمایپ و  اهناسنا و  نیب  یتیخنس  رگا  تسا . هدوب  دهاش  رایسب  ار  دادخر  تقیقح و 
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هزات ياهناسنا  یبلطتداهش ، يزابناج و  قشع و  دحرس  ات  هک  یتبحم  تدوم و  دوب ؛ لاحم  تعرـس  نیا  اب  مه  نآ  یتدوم  تبحم و  نینچ 
نییآ شریذپ  يارب  هدش ، باختنا  هورگ  ار  نایعیش  ینعی  یصاخ ، رـشق  تیاور ، رد  رگا  نیاربانب  هحفص 59 ] دربیم [ . شیپ  هب  ار  ناملـسم 

، هدرک تیوقت  دوـخ  رد  ار  یبـلطقح  حور  هک  یناـسنا  ره  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـیامنیم ، یفرعم  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  ياهروتـسد  و 
تیب لـها  اـهناسنا  هـمه  . دـناسریم مالـسلامهیلع  تـیب  لـها  بـتکم  عیـشت و  هـب  ار  وا  بلطقـح  حور  ناـمه  دراذـگب ، راـنک  ار  بـصعت 

ناشیا لآ  ربمایپ و  اـت  دـننک  تیوقت  دوخ  رد  ار  یهلا  يهخفن  نآ  يرطف و  يهیاـم  نآ  دـیاب  طـقف  دـنراد ، دوخ  دوجو  رد  ار  مالـسلامهیلع 
ینعی عیـشت  هب  درک ، ار  راک  نیا  سک  ره  دـنک و  یلجت  ناشدوجو  رد  اهنآ  وترپ  دـنوش و  هدـنز  رادـیب و  وا  دوجو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تیالو و شریذپ  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  نییآ  لمحت  هب  قفوم  ینعی  دسریم ؛ تعیبط  یناویح و  حور  رب  ترطف  یهلا و  حور  تیمکاح 
قح و ياهوگلا  نتشاد  یصصخت و  بتکم  هب  دورو  تقایل  دنراذگیم و  رانک  ار  صصختم  ریغ  لطاب و  ياهوگلا  دنوشیم و  اهنآ  يربهر 

مالسلامهیلع تیب  لها  وترپ  نتشاد  اب  اهناسنا  يهمه  سپ  دننکیم . ادیپ  دنتسه ، یهلا  میقتـسم  میلعت  هب  حلـسم  زهجم و  هک  ار  صـصختم 
زا سپ  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  هن ، اـی  دـنوشیم  دراو  قح  نید  هب  اـیآ  هکنیا  تسا و  زاـب  قح  نید  هب  ناـشدورو  هار  یهلا  ترطف  هخفن و 

دوخ يهشیپ  ار  ییارگقح  دـنراذگب و  رانک  ار  بصعت  دـح  هچ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بان  مالـسا  زا  مزال  تاعالطا  تفاـیرد 
. دننک

دنتسه ام  یقیقح  ناردپ  تیب  لها 

دعب ینامـسج و  يهشیر  لصا و  ام  نیدـلاو  تسا . رتيوق  رتدـیدش و  رتکیدزن و  رایـسب  ام  هب  رداـم  ردـپ و  تبـسن  زا  اـم  هب  اـهنآ  تبـسن 
دنتسه ام  يدبا  یهلا و  یناسنا و  دعب  يهشیر  ام و  تاذ  حور و  تقیقح  ام و  لصا  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنتسه ، ام  ییایند  يدام و  یناویح و 

لصا و اهنآ  دنتـسه . رتمهم  رتزیزع و  ام  يارب  اـیند  رد  اـم ، نازیزع  ماـمت  نیدـلاو و  یتح  سک  همه  زا  دـنوادخ  زا  سپ  لـیلد  نیمه  هب  و 
مالـسلامهیلع نیموصعم  دنتـسه . یلاعت  قح  هب  ام  يهدـنناسر  دـنوادخ و  هب  ام  قشع  يهطـساو  هک  دنتـسه  ام  ینامـسآ  یـسدق و  نیدـلاو 

ترایز رد  هکنانچ  تسا . لاحم  دـنوادخ  اب  ام  یقیقح  لاـصتا  اـم و  دـنویپ  اـهنآ  زا  عورـش  نودـب  اـهنآ و  اـب  دـنویپ  نودـب  هک  دـنایناسک 
عورش امش  زا  درک ، ار  ادخ  هب  ندیسر  يهدارا  هک  یـسک  ره  مکب -  ءدب  هللا  دارا  نم  :» میناوخیم هنوگ  نیا  ار  تقیقح  نیا  هریبک  يهعماج 

اهنآ هب  ندیسر  يادف  ار  نامزیچ  همه  زاین  تروص  رد  میرضاح  هک  تسا  نیمه  يارب  دتسه . هللا  باب  یهلا و  میقتسم  طارص  اهنآ  «. دنکیم
یعیبط ینیمز و  يهبنج  هب  طوبرم  هچنآ  میرضاح  ینعی  یمأ » متنأ و  یبأب  : » مییوگیم اهنآ  هب  باطخ  هک  ییاج  ات  مینک  ناشهار  ندومیپ  و 

اب یفطاع  يهطبار  نتـشاد  یگتـسبلد و  ینعی  میـسرب ؛ دوخ  ینامـسآ  یهلا و  یـسدق و  تقیقح  هب  ات  مینک  ادـف  هحفـص 60 ] دوشیم [ ، ام 
ام یقیقح  نـطو  یلــصا و  شیوـخ  یقیقح و  نیدـلاو  يدـبا و  لـصا  يوـس  هـب  زاورپ  عناـم  زگره  اـیند  رد  شیوـخ  موـق و  تادوـجوم و 
نم هیلا  بحا  نوکآ  یتح  دبع  نمؤی  ال  :» دیامرفیم نینچ  هرابنیا  رد  تسا  نیملاعلل  ۀمحر  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  . دوشیمن

هب نامیا  ياهدنب  چیه  [ - 69  ] هتاذ نم  هیلا  بحا  یتاذ  نوکت  هلها و  نم  هیلا  بحا  یلها  نکی  هترتع و  نم  هیلا  بحا  یترتـع  نوکی  هسفن و 
هداوناخ زا  شیب  ار  ماهداوناـخ  شدوخ و  ترتع  زا  شیب  ارم  ترتع  مشاـب و  وا  دزن  رد  شدوخ  زا  رتبوبحم  نم  هکنیا  اـت  درادـن ، دـنوادخ 
يهخفن نامه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ناشیا  لآ  ربمایپ و  هکنیا  هب  هجوت  اب  .« دشاب هتـشاد  تسود  شدوخ  تاذ  زا  شیب  ارم  تاذ  شدوخ و 

تاذ هک  دوشیم  نینچ  دـشاب » هتـشاد  تسود  شدوـخ  زا  شیب  ارم  تاذ   » هک تراـبع  نیا  ياـنعم  دنتـسه ، اـم  یقیقح  تاذ  دنتـسه ، یهلا 
ادـج وا  زا  گرم  اب  تسا و  وا  اـب  اـتقوم  هک  دوخ  یناویح  یعیبط و  ینیمز ، یعرف ، تاذ  زا  شیب  ار  دوخ  ینامـسآ  یهلا و  یـسدق ، یلـصا ،

لـصا رب  يدبا  ییادخ و  لصا  حیجرت  نودب  يدبا  تایح  ترخآ و  دـنوادخ و  هب  نامیا  رگید  ترابع  هب  .و  دـشاب هتـشاد  تسود  دوشیم ،
اهنآ و يوس  هب  ام  يهمه  تشگزاب  هک  دنتـسه  ام  يهشیر  لصا و  اـهنآ  يرآ  . تسین شیب  یغورد  هدوبن ، نکمم  یعیبط  تقوم و  ینیمز و 

. میتسه تخبشوخ  میراد و  شمارآ  هک  تسا  نامنطو  هب  ندیسر  ناملصا و  هب  لاصتا  اب  ام  تسا . اهنآ  اب  ام  يهمه  باسح 
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دنتسه ام  دنواشیوخ  نیرتگرزب  تیب  لها 

هک یـسک  هب  دـنوادخ  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  نآ  كرت  یهلا و  تابجاو  زا  ناشیوخ  اـب  دـنویپ  ماـحرا و  يهلـص  مالـسا  رد  هک  مینادیم 
يهروس رد  تسا . هداد  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ار  یتایآ  زین  میرک  نآرق  رد  هداد و  باذع  يهدعو  دنک  عطق  ناشیوخ  اب  ار  دوخ  دـنویپ 

هب دـنوادخ  هک  هچنآ  اب  هک  یناسک  [ - 70 ... ] لصوی نا  هب  هللا  رما  ام  نولـصی  نیذلا  و  :) دیامرفیم نینچ  درخ  نابحاص  فیـصوت  رد  دـعر 
ۀلـص کلذ  نم  [ » هحفـص 61 دـنیامرفیم [ : هیآ  نیا  يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  .( دـننکیم رارقرب  دـنویپ  هدرک ، رما  نآ ، اب  نتـسویپ 

ام ینعی  .« تسام اب  وت  دـنویپ  هیآ ، لیوأت  تیاغ  تسا و  محر  يهلـص  دـنویپ ، قیداـصم  زا  یکی  [ - 71  ] انایا کتلـص  اهلیوأت  ۀیاغ  محرلا و 
رتالاب و رتکیدزن ، یـسک  چیه  ام   » رگید ترابع  هب  یـشاب . هتـشاد  دنویپ  ام  اب  تسا  بجاو  وت  رب  هک  میتسه  وت  شیوخ  نیرتالاب  تیب  لها 

.« میرادن ایند  رد  مالسلامهیلع  تیب  لها  زا  رتنابرهم 

تنایخ نیرتگرزب  ملظ ، نیرتگرزب 

دنوادـخ هفیلخ  رهظم و  هکنیا  يارب  دـنوادخ  يوس  هب  یمدآ  یلماکت  تکرح  زین  دـنوادخ و  اب  ناسنا  يهطبار  يهراـبرد  نونکاـت  هچنآ  زا 
نیموصعم شقن  هب  هجوـت  اـب  نینچمه  دـسرب ، قـلطم  تیاـهنیب و  تداعـس  هب  زین  دوـخ  قـلطم ، تیاـهنیب و  لاـمک  هب  ندیـسر  اـب  دوـش و 

ناـسنا و زاـین  نیرتگرزب  . 1: میـسریم هجیتـن  دـنچ  هب  دـش ، هتفگ  اـم  دـنوادخ و  اـب  اـهنآ  تبـسن  هاـگیاج و  هنیمز و  نیا  رد  مالـسلامهیلع 
ناسنا و تقلخ  مه  هک  تسا  نابرهم  گرزب و  دـنوادخ  ینعی  دوخ ، یقیقح و  يهشیر  لصا و  اب  دـنویپ  وا  یتخبـشوخ  لماع  نیرتیـساسا 
ییاناوت و نیا  وا  زج  یـسک  چیه  لوا  يهجرد  رد  تقیقحرد و  تسا . وا  راصحنا  رد  ناهج  ناسنا و  تیاده  مه  تسا و  وا  تسد  هب  ناهج 
، تسا نکمم  هک  یملظ  نیرتگرزب  اذل ، تسا . ناسنا  فارحنا  كاله و  ندش و  طقاس  نیع  دـنوادخ  اب  دـنویپ  عطق  نیاربانب  درادـن . ار  قح 
هب تسا . یقیقح  دوصقم  زین  يداه و  قلاخ و  اب  شاهطبار  ندرک  فیعـض  ای  ندرک  عطق  دـهد ، ماجنا  يرگید  ای  دوخ  قح  رد  ناـسنا  کـی 
ای عطق و  بجوم  هک  ياهطبار  دنویپ و  ره  ای  یچیپرـس  هانگ و  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  نآرق و  گنهرف  دـنوادخ و  مالک  رد  لیلد  نیمه 

هدـش قـالطا  قیـال ، یقیقح و  نأـش  هار و  زا  ندـش  جراـخ  ینعی  ملظ »  » ظـفل دوش ، وا  لـصا  تقیقح و  ناـسنا و  نیب  هطبار  ندـش  فیعض 
اهنت مدرم و  نـیب  رد  ادـخ  قـحرب  نانیـشناج  ادـخ و  ماـت  رهاـظم  دـنوادخ و  دـییأت  دروـم  ناربـهر  اـهنت  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  . 2. تسا

ياههلیسو اههطساو و  ناربهر ، زا  وا  هب  ندیسر  يارب  ات  داد  روتسد  اهناسنا  يهمه  هب  دنوادخ  دتسه . دنوادخ  هب  ندیـسر  هار  ناصـصختم 
هب دوشیم . هدـیمهف  نآرق  ددـعتم  تاـیآ  زا  هک  روـط  ناـمه  دوـش . هدافتـسا  دنـشاب ، مالـسلامهیلع  نیموـصعم  هک  یـصوصخ  هب  نئمطم و 

يارب هلیـسو  يوجتـسج  رد  دیـسرتب و  ادخ  زا  نامیا ، لها  يا  [ - 72  ] ۀلیـسولا هیلا  اوغتبا  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی  :) يهیآ صوصخ 
اهنت اهنت و  هلیسو ، لماک  قادصم  دش ، لقن  مالـسلامهیلع  نیموصعم  شیامرف  زا  هچنآ  نینچمه  هحفص 62 ] دیـشاب [ ). وا  هب  ندش  کیدزن 
هداد رارق  ام  رد  ار  اهنآ  وترپ  یلجت و  تسا و  هدرک  قلخ  اهنآ  رون  زا  اهنآ و  قلخ  زا  سپ  ار  ام  دنوادخ  هک  دنتسه  مالـسلامهیلع  نیموصعم 

هب هجوت  اب  . 3. دوش مهارف  اهناسنا  يهمه  يارب  اهنآ  زا  تیعبت  تخانـش و  يهلیـسو  هب  دـنوادخ  اب  طابترا  يرارقرب  ناکما  هلیـسو  نیدـب  ات 
ضحم هار  هک  مالسلامهیلع -  نیموصعم  اب  ناسنا  طابترا  ندش  فیعـض  ای  عطق  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  دش ، ملظ »  » زا هک  یفیرعت 

نامه دننام  تسین -  یـضار  ام  يارب  نانآ  زا  رتمک  يربهر  وگلا و  هب  نانآ و  زا  ریغ  یهار  هب  دـنوادخ  دنتـسه و  دـنوادخ  يوس  هب  هژیو  و 
نیموصعم اب  ادـمع  ار  يرگید  ای  دوخ  يهطبار  یـسک  ره  رگید  ترابع  هب  دـباییم . ققحت  ناـسنا  دـنوادخ و  يهطبار  رد  هک  تسا  یملظ 

ادخ اب  دنویپ  لماع  نامـسیر و  زا  ار  نارگید  دوخ و  تسد  نوچ  تسا . هدش  ملظ  نیرتگرزب  بکترم  دنک ، فیعـضت  ای  عطق  مالـسلامهیلع 
خیراـت رد  هک  یتیاـنج  تناـیخ و  نیرتگرزب  هک  تسا  نیا  تفرگ ، یلبق  ياهدـنب  زا  ناوتیم  هک  يرگید  مهم  يهجیتن  . 4. تسا هدرک  عطق 

صصختم و فذح  ینعی  موصعم  فذح  . تسه هدوب و  مالسلامهیلع  نیموصعم  یهلا و  ناربهر  زا  مدرم  ندرک  رود  تسا  هداتفا  قافتا  رشب 
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ریـسم تیـساسح و  تیمها و  زین  حور و  یگرزب  يدوجو و  داعبا  یگدـیچیپ  يهمه  اب  ناسنا  يربه  تیادـه و  راک  نداتفا  یقیقح و  ملاـع 
یگدـنز رد  فارحنا  ملظ و  عوـن  نیرتـگرزب  داـجیا  ینعی  راـک  نیا  صـصختم و  ریغ  لـهاج و  دارفا  تسد  هب  یمدآ ، تداعـس  تـکرح و 

قح و هار  هب  يربهر  تیادـه و  يهلأسم  زا  رتيرورـض  رتیـساسا و  عرـش ، لقع و  مکح  هب  اهناسنا  یگدـنز  رد  يهلأـسم  چـیه  . اـهناسنا
اب دنویپ  نامز و  ماما  تخانـش  ترورـض  صوصخ  هب  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  اب  دنویپ  ترورـض  يهرابرد  هچنآ  . درادن دوجو  تداعس ،

ینآرق و ياهشزومآ  رد  تیالو  يهلأسم  یلک  روط  هب  ترخآ و  ایند و  رد  ناشنامز  ماما  لابق  رد  اهناسنا  یترخآ  تیلوؤسم  زین  ناـشیا و 
نیرتگرزب . 5. تسا تیادـه »  » عوـضوم لوا  يهجرد  راـکنا و  لـباقریغ  تیمها  رگناـشن  همه  همه و  تسا ، هدـمآ  یهلا  ناربـهر  مـالک  زین 

نیا راثآ  ندیشچ  نآ و  ناوات  نتخادرپ  لاح  رد  تیرشب  زونه  هک  داتفا  قافتا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  یتیانج 
راچد تیرـشب  اهنآ  فذـح  اـب  دوب . مدرم  لـماک  تیادـه  يربهر و  زا  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  تلاـسر و  نادـناخ  فذـح  تسا ، تیاـنج 
یهلا موصعم  صـصختم و  ناربهر  تسد  زا  ریگارف  نالک و  روط  هب  اهناسنا  تیادـه  نایرج  هک  ارچ  دـش ؛ تبیـصم  نارـسخ و  نیرتگرزب 

یتخبدب و چیه  یتراسخ و  چیه  دراد . هتـشاد و  همادا  نونکات  هنافـسأتم  نآ ، دنور  هک  داتفا  بلطهاج  لهاج و  دارفا  تسد  هب  دش و  جراخ 
هحفص 63] هناگهس [  لحارم  رد  ناسنا  لماک  تخانش  رب  ینتبم  هک  یهلا  تیاده  نایرج  زا  تیمورحم  زا  رتالاب  يرـشب  تایح  يارب  یتبکن 
هب هک  موصعم  قحرب و  ناماما  تسد  هب  دیاب  طقف  طقف و  هک  ینایرج  درادن . هتشادن و  دوجو  تسه ، تعیبط  ملاع  تخانـش  زین  شدوجو و 

يانعم دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  . داـتفایم درادـن ، دوجو  اـهنآ  يارب  یمهبم  لوهجم و  يهتکن  چـیه  دنتـسه و  لـصتم  یهلا  ملع  يهنازخ 
. دوشیم هدیمهف  رتهب  تسا ، یناهج  هعماج  رب  يربهر  تیمکاح و  هاگیاج  زا  مالسلامهیلع  نیموصعم  فذح  هک  مظعا  تبیصم 

تبیصم ود  ره  لابق  رد  هفیظو  فشک 

ات ار  مظعا  میظع و  تبیصم  تسناوت  تفای و  تسد  يرتقیقد  رتقیمع و  تخانش  هب  یمالسا  لیصا  عبانم  زا  هدافتسا  اب  رادازع  هکنآ  زا  سپ 
لها نادـقف  هعجاف  هعیاض و  ربارب  رد  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  یعقاو  رادازع  يارب  دـسریم ، هفیظو  فشک  هب  تبون  دسانـشب ، يدودـح 

ره لابق  رد  نامیعامتجا  يدرف و  هفیظو  نییبت  هب  يدـعب  لصف  ود  رد  ؟ دراد ياهفیظو  هچ  دنتـسه ، وا  هشیر  لـصا و  هک  مالـسلامهیلع  تیب 
هحفص 67 ] میزادرپیم [ . تبیصم  ود  نیا  زا  کی 

میظع تبیصم  ربارب  رد  یسانش  هفیظو 

نامناردپ لابق  رد  ام  يهفیظو 

ءابالا قوقح  نم  ۀمألا و  هذه  اوبا  تنا  انا و  یلع  ای  :» دنیامرفیم نینچ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ناردپ قوقح  زا  میتسه و  تما  نیا  ناردپ  وت  نم و  یلع ! يا  [ - 73  ] مهقوقح ءادا  مهیف  نوکیل  تاقوالا  یف  مهیلع  اومحرتی  نا  تاهمالا  و 
تـسا هتـسیاش  .« دنـشاب هدومن  ناشقوقح  يادا  ات  دنروآ  تمحر  ناشردام  ردپ و  رب  یـضتقم  تاقوا  رد  هک  تسا  نیا  نادنزرف  هب  ناردام  و 

اب ار  مالسلامهیلع  شتیب  لها  دوخ و  تبسن  هنوگچ  هک  دیامرف  تقد  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیامرف  نیا  رد  زیزع  يهدنناوخ  هک 
هجوت دنراد ، تما  رب  ردپ  ناونع  هب  هک  یقوقح  اهنآ و  يردـپ  تقیقح  هب  هک  دـنهاوخیم  تما  زا  هنوگچ  دـنرادیم و  نایب  تما  نیا  دارفا 
ناردپ هجوتم  ار  دوخ  تمحر  يهمه  هک  تسا  بجاو  تما  يهمه  رب  هک  دیـسر  دهاوخ  ینامز  تاقوا و  شیامرف  نیا  قبط  دنـشاب . هتـشاد 

یمالـسا تما  هک  سوسفا  یلو  دنزادرپب ، دراد ، دوجو  دنزرف  ناونع  هب  ناشهدهع  رب  هک  ياهفیظو  قوقح و  يادا  هب  دـنیامن و  دوخ  يونعم 
یهجوتیب و ربارب  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  وا  زیزع  تیب  لـها  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  سپ  درکن و  هجوت  تاـقوا  نآ  هب  هاـگ  چـیه 

مهم یلصا و  يهغدغد  لاؤس و  درکن . لمع  دوخ  يدنزرف  يهفیظو  هب  سک  چیه  كدنا ، ياهدع  زج  دندیسر و  تداهش  هب  مدرم  تواسق 
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ام زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يدـنزرف  يهفیظو  هب  ایآ  مینکیم ؟ هچ  ناممولظم  یقیقح و  ردـپ  اب  ام  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  نیا 
نب یلع  لاق  یلع و  دمحم و  مکرکـشب  امهقحا  مکیدلاو و  لضفا  :» دنیامرفیم مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  !؟ مینکیم لمع  دبلطیم ،

مظعا هحفص 68 ] مهیلع [  انقحل  ۀمالا و  هذه  اوبا  بلاطیبا  نب  یلع  انا و  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  مالسلاهیلع : بلاطیبا 
و امـش ، ناردپ  نیرتالاب  [ - 74  ] رارحالا رایخب  ۀـیدوبعلا  نم  مهقحلن  رارقلا و  راد  یلا  رانلا  نم  انوعاطا  نا  مهذـقنن  اـناف  مهیدـلاو ، قح  نم 

مدینش دندومرف : مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنشابیم و  مالسلاامهیلع  یلع  دمحم و  ترضح  امش  رکش  ساپس و  هب  اهنآ  نیرتراوازس 
ردـپ و قـح  زا  رتمیظع  رترب و  اـهنآ  رب  اـم  قـح  هک  هتبلا  میتـما و  نیا  ردـپ  ود  یلع  نم و  دـندومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
زا ار  اهنآ  هدرک ، رقتـسم  تشهب  نادـیواج  يهناخ  رد  هدـیناهر و  شتآ  زا  ار  ناـنآ  دـنرب ؛ ناـمرف  اـم  زا  هچناـنچ  اریز  دـشابیم ، ناـشردام 
نآ ياـهیکیرات  تعیبط و  زا  ار  ناـسنا  هک  دنتـسه  یناـسک  یقیقح  ناردـپ  .« میزاـس قحلم  ناـگدازآ  نیرتهب  عمج  هب  یگدرب  تیدوبع و 
هب دید . دهاوخن  ار  تداعـس  گنر  زگره  ناسنا  یناردپ  نینچ  نودـب  دـنناسرب . يدـبا  یقیقح و  نطو  یلـصا و  هاگیاج  هب  دـنهد و  تاجن 

رتگرزب يرگید  سک  ره  ردام و  ردپ و  قح  زا  ناشقح  هک  دنتـسه  ام  ناردپ  نیرتالاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  لآ  ربمایپ و  لیلد  نیمه 
زا سپ  هک  دنتـسه  ام  ناشیوخ  نیرتگرزب  ناردـپ و  اهنآ  دـنراد و  يدوجو  هطبار  ام  اب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هک  میتسناد  اـجنیا  اـت  . تسا
هب سک  چیه  زین  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  سپ  و  درادن . اهنآ  زا  رتکیدزن  رتقیمع و  يدنویپ  ام  اب  سک  چیه  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ 

تمحر و رهظم  دنتـسه ، نیمز  يور  دنوادخ  نیـشناج  هک  تهج  نآ  زا  اهنآ  اساسا  هکلب  تسین  نابرهم  فوئر و  ام  هب  تبـسن  اهنآ  هزادـنا 
یفیاظو اهنآ  نادـنزرف  ناونع  هب  زین  اـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  شیاـمرف  هب  اـنب  دنـشابیم . اـهناسنا  همه  اـم و  هب  تبـسن  یهلا  تفأر 

. دندومرف نایب  یضتقم » طیارش  تاقوا و  رد  اهنآ  هب  تمحر   » ینعی اسر  لماک و  هلمج  کی  رد  ار  فیاظو  نآ  ترـضح  هک  میراد  هدهعرب 
زا رپ  بلق  تمحر و  رظن  اب  دیاب  ام  هک  یعقاوم  طیارـش و  هک  دـناسریم  ندوب  عمج  نیمه  عقوم . نامز و  ینعی  تسا  تقو »  » عمج تاقوا » »

ار عقاوم  طیارـش و  نآ  همه  میهاوخب  رگا  مییوگیم  لاح  تسا . توافتم  ددـعتم و  مینک ، مادـقا  اهنآ  هب  تبـسن  نامفیاظو  ماجنا  هب  تدوم 
وربور اهنآ  میظع  تبیصم  اب  هک  یعقاوم  طیارش و  رد  ام  هفیظو   - 1 هحفـص 69 ] مییامن [ : عمج  دروم  ود  رد  ار  اهنآ  میناوتیم  مینک  عمج 

ادتبا هفیظو ، ود  نیا  هب  تبسن  رتقیمع  كرد  يارب  . میوشیم وربور  اهنآ  مظعا  تبیصم  اب  هک  یعقاوم  طیارش و  رد  ام  هفیظو   - 2. میوشیم
. مینک یسررب  ار  مظعا  تبیصم  میظع و  تبیصم  نیب  تبسن  هطبار و  تسا  رتهب 

مظعا میظع و  تبیصم  نیب  دوجوم  ياهتبسن  ای  هطبار 

نامفیاظو ماجنا  يریگعضوم و  رد  ام  هب  یبوخ  رایـسب  کمک  نآ ، تخانـش  هک  دراد  دوجو  لماعت  طباور و  مظعا  میظع و  تبیـصم  نیب 
مکاح رد  یهلا  ناربهر  یماـکان  تبیـصم  یلو  دنتـسه ، خـلت  گرزب و  تبیـصم  ود  ره   - 1. دـنکیم تبیـصم  ود  نیا  زا  کی  ره  لاـبق  رد 

نت اریز  تسا . رتگرزب  یهلا  صـصختم  موصعم و  ناربهر  تیمکاح  زا  ناهج  مدرم  تیمورحم  تبیـصم  نیمز و  يور  رد  ادخ  نید  ندرک 
تبیصم عوقو  زا  يریگولج »  » يارب میظع  تبیصم  نوگانوگ  لاکـشا  عاونا و  لمحت  میظع و  تبیـصم  هب  اهنآ  ناوریپ  یهلا و  ناربهر  نداد 

« داجیا  » رطاخ هب  نیملاظ  اهتوغاط و  يوس  زا  اهارگترطف ، ریاس  یهلا و  ناربهر  رب  میظع  تبیصم  لیمحت  هک  یلاح  رد  . تسا هدوب  مظعا 
یلو دـننک . هزرابم  نآ  اب  دـنوش و  مظعا  تبیـصم  عنام »  » ات دـناهدیرخ  ناج  هب  ار  میظع  تبیـصم  اـهارگترطف ، . تسا هدوب  مظعا  تبیـصم 
نید زا  مدرم  يرود  ینعی  مظعا  تبیـصم  دوش . زاب  مظعا  تبیـصم  يارب  هار  ات  دـناهدرک  لیمحت  داـجیا و  ار  میظع  تبیـصم  اـهارگتعیبط 
سپ تسا . میظع  تبیـصم  دولوم  هجیتن و  مظعا  تبیـصم  رگید  ترابع  هب  دـبای . شرتسگ »  » قافن كرـش و  رفک و  هب  ندـش  هدولآ  ادـخ و 

خـلت و هرهچ  ود  تهج و  ود  ياراد  میظع  تبیـصم   - 2. تساهارگتعیبط ناطیـش و  بوبحم  اهارگترطف و  ادخ و  روفنم  مظعا  تبیـصم 
هحفص 70 ] دراد [ . یفنم  هرهچ  مه  نآ  هرهچ و  کی  طقف  مظعا  تبیصم  یلو  تسا . نیریش 
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میظع تبیصم  هدنزگ  خلت و  رثا 

هراشا

باحصا تراهط و  تمصع و  نادناخ  هب  الب  ندیسر  ای  هنامولظم و  تداهش  زا  هک  تسا  زیگنامغ  یفطاع و  يرثا  میظع ، تبیـصم  خلت  رثا 
هتشک ای  هدزتبیصم و  ناسنا  ای  شارخلد و  ياههنحص  ندینـش  ای  ندید و  اب  یناسنا  ره  یعیبط  روط  هب  . دوشیم داجیا  ناسنا  رد  ناشیافواب 

دـشاب و ناسنا  هب  رگید  سک  ره  زا  رتکیدزن  هدزتبیـصم  صخـش  رگا  لاح  دوش . یم  ریثأت  هودـنا و  راچد  رگید ، ناسنا  هنامولظم  ندـش 
روهظ یفلتخم  ياهلکـش  هب  ریثأت  هودـنا و  تلاح  نیا  دوشیم . رتشیب  مغ  ریثأـت و  نازیم  دـشاب ، نیرتبوبحم  نیرتسدـقم و  ناـسنا  يارب 
یهاگ دوشیم -. نایامن  زین  ناسنا  هرهچ  رد  هودنا  نیا  یهاگ  دهدیم -. تسد  ناسنا  هب  یبلق  هودـنا  ریثأت و  کی  افرـص  یهاگ  دـنکیم -.

ضارتعا راهظا و  فرـص  لیبق  زا  یفلتخم  بتارم  نیا  هک  دنکیم  راهظا  ار  دوخ  هودـنا  نابز ، اب  ناسنا  دریگیم و  رارق  ریثأتتحت  زین  نابز 
ای ندز و  رس  هنیـس و  هب  لثم  یندب  تاکرح  هحون ، هجـض ، هلان  هیرگ ، ندادرـس  دناسریم ؛ ار  هودنا  تدش  هک  یتاملک  يریگراکب  ینابز ،

دارفا و بلق  تقر  نازیم  دش ، هتفگ  میظع  تبیـصم  یعامتجا  راثآ  زا  ثحب  رد  هک  یتفرعم  یفطاع و  لماوع  رب  هوالع  . دراد نآ  زا  رتدیدش 
، دوخ تلاح  نیرتدیدش  رد  میظع  تبیـصم  هدنزگ  خلت و  رثا  . تسا رثؤم  هودنا ، مغ و  نیا  فعـض  تدش و  زین  اهنآ و  لد  يافـص  یکاپ و 
. تسا میظع  تبیصم  یعامتجا  يدرف و  راثآ  روهظ  زاغآرس  دوخ  هک  ددرگیم ؛ فلتخم  ياهلکـش  رد  مه  نآ  يرادازع »  » تلاح هب  رجنم 

هدنزاس بولطم و  نیریـش ، هرهچ  تسا . زیگنامغ  هدنزگ و  شرگید ، هرهچ  هدنزاس و  بولطم و  میظع ، تبیـصم  هرهچ  کی  هحفص 71 ] ] 
. میزادرپیم نآ  نایب  هب  رصتخم  روط  هب  لیذ  رد  هک  تسا  نآ  یعامتجا  يدرف و  تبثم  راثآ  لیلد  هب  میظع  تبیصم 

میظع تبیصم  يدرف  رثا 

هراشا

یگنسرگ هجنکش ؛ لمحت  تراسا ؛ نادنز و  تداهش ؛ داهج و  تسا . مولظم  هدزتبیصم و  صخـش  هب  طوبرم  میظع ، تبیـصم  يدرف » رثا  »
یتخس و عون  ره  لمحت  یلک  روط  هب  تسا . تفارش  ماقم و  ناسنا  يارب  ادخ  هار  رد  نتفرگ و  رارق  تمهت  دروم  ندش و  ریقحت  یگنـشت ؛ و 

دوبعم قوشعم و  رطاخ  هب  يراکادف  تسا . ناسنا  ترخآ  ایند و  تداعـس  هیام  زین  لماکت و  لماع  حور و  يهدـنزاس  ادـخ  هار  رد  تبیـصم 
تبیـصم يدرف  رثا  هرابرد  ثحب  نوچ  . تسا یقیقح  نامیا  قشع و  راـهظا  تاـبثا و  هار  نیرتمهم  وا ، يارب  اهیتخـس  لـمحت  زین  و  یقیقح ،

هبنج رب  دـیکأت  زکرمت و  هک  باتک  نیا  درکیور  اب  زین  دـبلطیم و  ياهژیو  رتشیب و  لاجم  نآ  یگدرتسگ  عوضوم و  تیمها  لـیلد  هب  میظع 
[ . 75 . ] مینکیم لوکوم  يرگید  تصرف  هب  ار  هراب  نیا  رد  ثحب  درادن . بسانت  دشابیم ، ینیسح  هسامح  یعامتجا  یسایس و 

میظع تبیصم  یعامتجا  راثآ 

ناربکتسم اب  هزرابم  یشخب  ماهلا  يزاس و  رادیب 

هتفخ ياهناج  دنمتردق و  ار  فیعـض  ياهحور  دشاب ، تیناقح »  » اب مأوت  یتقو  فلتخم ، ياههرهچ  رد  تیمولظم »  » و نوخ »  » کش نودـب 
حور زین  دـنکیم و  قـیوشت  کـیرحت و  تدــش  هـب  ناربکتــسم  نیملاـظ و  اـب  هزراـبم ، يارب  ار  اـهنآ  دزاـسیم و  هحفــص 72 ] رادـیب [  ار 

کیرحت ییازتردـق و  یـشخبرثا  نیا  نازیم  دروآیم . دوـجو  هب  ار  ناراـکتیانج  زا  ماـقتنا  حور  نـینچمه  یگدازآ و  یهاوـخيدازآ و 
صخـش سدقت  نازیم  هدـش -؛ هتخیر  نوخ  مولطم و  صخـش  يدوجو  راثآ  تیبوبحم و  شزرا ، دراد -: یگتـسب  لیذ  لماوع  هب  یگدـننک 

-؛ دنراد هدـش  هتخیر  نوخ  مولظم و  صخـش  نآ  اب  مدرم  هک  ياهطبار  تبـسن و  تیمولظم -؛ قمع  تدـش و  هدـش -؛ هتخیر  نوخ  مولظم و 
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دوجو میظع  تبیـصم  لیمحت  رد  ناشدـیلپ  ياههمانرب  فادـها و  زین  اهنآ و  یفنم  تیـصخش  زا  هک  یتخانـش  نیملاظ و  ندوب  روفنم  نازیم 
يراذگریثأت تدش  تردق و  . دراد دوجو  مولظم  صخش  مد  يایلوا  نارادفرط و  نیب  رد  الاب  هناگجنپ  لماوع  زا  هک  یتخانـش  نازیم  دراد -؛

هب لماوع  نیا  رد  تقد  اب  . دوشیم رئاج  ياهتموکح  ینوگنرس  میظع و  بالقنا  کی  هب  رجنم  هک  تسا  دایز  يردق  هب  یهاگ  لماوع  نیا 
رتشیب حیـضوتینالقع  یتفرعم و  لماوع   - 2 یفطاع ، یـساسحا و  لـماوع   - 1 دنوشیم : میـسقت  هتـسد  ود  هب  اهنآ  هک  میـسریم  هجیتن  نیا 

. درک میهاوخ  حرطم  يدعب  ثحابم  رد  ار  اهنآ  ریثأت  نازیم و  هتسد و  ود  نیا  هرابرد 

... بسانم دازآ و  ياضف  ندرک  زاب  اهتوغاط و  تردق  ندرک  دودحم 

یلمع و یعامتجا ، یـسایس ، ياهتیلاعف  يارب  یبسن -  روط  هب  ولو  بسانم -  دازآ و  ياضف  ندرک  زاب  اهتوغاط و  تردق  ندرک  دودحم 
اـهتوغاط و هـیلع  بـالقنا  ماـیق و  ینعی  یلبق  رثا  هجیتـن  رثا ، نـیا  . حــلاص دارفا  یقیقح و  ياـهناسنا  شرورپ  زین  اـهارگترطف و  يوـنعم 

رثا دننک ، لمع  رتقیمع  رتيوق و  ینالقع » و  هحفص 73 ] یتفرعم [   » لماوع زین  و  یفطاع » یساسحا و   » لماوع ردق  ره  دشابیم . ناربکتسم 
ترابع هب  . دوب دهاوخ  رتشیب  دودحم -  ناکم  نامز و  رد  دنچ  ره  اهنآ -  ندش  دوبان  یتح  ای  نیربکتـسم و  تردق  ندش  دودحم  ینعی  مود 

. درک دهاوخ  روهظ  رتشیب  مود  رثا  دشاب ، رتيوق  دنک و  لمع  رتهب  میظع -  تبیصم  یعامتجا  راثآ  زا  لوا -  رثا  هچ  ره  رگید ،

لامک دشر و 

هیلع هزراـبم  ییوجماـقتنا و  هب  تسد  ینـالقع » یتـفرعم و   » زین و  یفطاـع » یـساسحا و   » لـماوع ریثأـت  رثا  رد  عـماوج  اـی  دارفا  هـمه  یتـقو 
میظع تبیـصم  عون  زا  یبیاصم  هب  اهنآ ، لمعلاسکع و  نیملاظ و  اهتوغاط و  تمواقم  رثا  رد  دوخ  هب  دوخ  دـندز ، نیملاظ  اـهتوغاط و 

زا يدیدج  رود  دوخ  هبون  هب  ددرگیم و  تقلخ  فده  تهج  رد  تکرح  اهنآ و  لامک  دشر و  بجوم  بئاصم ، نیمه  دـنوشیم و  راچد 
. دنکیم داجیا  يرتشیب  تردق  اب  ار  یعامتجا  يدرف و  راثآ 

مظعا تبیصم  خلت  هرهچ 

دوجو هب  مالسلامهیلع  موصعم  ناصصختم  تیمکاح  يربهر و  زا  يرشب  هعماج  تیمورحم  زا  هک  يراثآ  همه  رد  مظعا  تبیصم  خلت  هرهچ 
یشان تسا ، هتفرگ  خیرات  لوط  رد  ار  يرـشب  هعماج  نماد  هک  ییاهتبکن  اهیهابت و  اهداسف ، اهملظ ، اهگنج ، همه  تسا . نایامن  هدمآ ،
رتـهب اـهنآ ، زا  کـی  ره  راـثآ  مظعا و  میظع و  تبیـصم  لـباقتم  طـباور  هب  تبـسن  یهاـگآ  زا  سپ  لاـح  . تسه هدوـب و  مظعا  تبیـصم  زا 

تبیصم اب  هک  ماگنه  نآ  رد  هفیظو  فشک  . مییربب یپ  تبیـصم  ود  نیا  زا  کی  ره  لابق  رد  دوخ  یناسنا  یهلا و  بجاو  هفیظو  هب  میناوتیم 
هک یتقو  نایعیـش -  هحفـص 74 ] طقف [  هن  یناـسنا -  ره  هک  تسا  یهیدـب  یعیبط و  رایـسب  تسین ، راوشد  یلیخ  میتسه  وربور  اـهنآ  میظع 

زوس دوشیم ، رهاظ  شدوجو  رد  هک  يرثا  نیرتییادتبا  دنرادیم ، اور  تواسق  تراسج و  تیانج ، همه  نآ  شناسک  نیرتزیزع  هب  تبـسن 
ترضح نآ  تسین و  ترضح  نآ  نایعیش  صوصخم  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  رب  هیرگ  لیلد  نیمه  هب  . تسا متام  هیرگ و  دیدش ، رثأت  لد ،

وا بئاـصم  مالـسلاهیلع و  نیـسح  اـب  هک  یـسک  ره  یلک  روط  هب  ینامـسآ و  بتاـکم  ناـیدا و  ریاـس  ناوریپ  ناـیمیلک ، نایحیـسم ، نیب  رد 
ءادشهلادیـس هزادـنا  هب  ناهج  رد  سک  چـیه  يارب  هک  دـشاب  زیگناتفگـش  لوا  هاگن  رد  دـیاش  رما  نیا  دراد . يدایز  نارادازع  تسانـشآ ،

کی ربهر  يارب  نوگاـنوگ  بتاـکم  ناوریپ  هک  تسین  نینچ  ناـهج  ياـجک  چـیه  رد  تسا . هتفرگن  تروص  يرادازع  هیرگ و  مالـسلاهیلع 
لها هاگیاج  زا  نونکات  هک  هچنآ  رد  یمک  رگا  یلو  دـننک . هیرگ  يرادازع و  نینچ  نیا  تسا ، ناـشدوخ  بتکم  زا  ریغ  هک  صاـخ  بتکم 
هدـش هتفگ  اهناسنا  همه  اب  اهنآ  يدوجو  هطبار  زین  ملاـع و  يدوجو  ماـظن  رد  مالـسلاهیلع  ءادشهلادیـس  صوصخ  هب  مالـسلامهیلع و  تیب 

نیـسح ماـما  روـن  زا  ییوـترپ  اـهناسنا  همه  دوـجو  رد  . درب میهاوـخ  یپ  ياهقباـسیب  ییانثتـسا و  رما  نینچ  تلع  هب  یبوـخ  هب  مینک ، تقد 
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ریغ ای  دـشاب  ناملـسم  هکنآ  زا  معا  دوشیم  انـشآ  وا  هسامح  مالـسلاهیلع و  نیـسح  اب  یـسک  ره  رگید  تراـبع  هب  دراد  دوجو  مالـسلاهیلع 
ءوس تاغیلبت  هدولآ و  طیحم  ریثأتتحت  هک  یناـسک  رگم  دـنکیم ، هبلغ  شدوجو  رب  وا  تبیـصم  رب  نزح  وا و  تبحم  راـیتخایب  ناملـسم ،
یلع نب  نیـسح  زا  ناشدوجو  رد  هک  یتقیقح  يارب  هاگآدوخان  اهنآ  نخـس ، رگید  هب  دنـشاب . هتفرگ  رارق  مالـسلامهیلع  تیب  لها  نانمـشد 

نیرتیعیبـط يرادازع  هـیرگ و  نیارباـنب  . دنتــسه رادازع  ناـشیقیقح  ردــپ  يارب  یگمه  اـهنآ  دــنوشیم . نوزحم  دــنراد  مالــسلاامهیلع 
هدش يدایز  شرافس  هحفـص 75 ] نآ [  ظفح  هب  هدـش و  هفیظو  کی  يرادازع  ارچ  هکنیا  اما  تسا . میظع  تبیـصم  لابق  رد  لـمعلاسکع 

هک تهج  نآ  زا  . تسا هدـش  هتفگ  مظعا  میظع و  تبیـصم  لـباقتم  طـباور  زا  ثحب  رد  لاـمجا  روط  هب  نآ  خـساپ  هک  تسا  یلاؤـس  تسا ،
دوشیم و رجنم  ینالقع » یتفرعم و   » لماوع تیوقت  هب  يدعب  هجرد  رد  و  یفطاع » یـساسحا و   » لماوع تیوقت  هب  لوا  هجرد  رد  يرادازع 

هجوت دروم  رایـسب  دـنکیم ، یـساسا  کـمک  مظعا  تبیـصم  اـب  هزراـبم  زین  و  میظع ، تبیـصم  یعاـمتجا  يدرف و  راـثآ  روهظ  هب  هجیتن  رد 
يرادازع و تیهام  هرابرد  يرتشیب  حیـضوت  هب  تیمها  نیمه  لـیلد  هب  دراد . نید  رد  يدـنلب  هژیو و  هاـگیاج  تسه و  هدوب و  یهلا  ناربهر 

. میزادرپیم یتفرعم  یفطاع و  لماوع  رب  نآ  يراذگریثأت  تیفیک 

؟ تسیچ يرادازع 

هراشا

، لتق لیبق  زا  یعیبط  ریغ  ای  یعیبط  للع  هب  هک  یسک  دای  تسا و  هدش  راچد  یتبیـصم  هب  هک  یـسک  دای  تسا . رکذ  دای و  هلوقم  زا  يرادازع 
هجوت هک  ییاهزیچ  هب  تبسن  تسا و  راکشاومرف  اتعیبط  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  هک  تسین  یکش  . تسا هتفر  ایند  زا  اهنیا  لاثما  هثداح و 

رضم و شیارب  هک  یثداوح  هب  التبا  زا  ار  ناسنا  زیچ  نآ  رکذت  يروآدای و  عقاوم  نیا  رد  دوشیم . تلفغ  راچد  تسا ، دیفم  شیارب  اهنآ  هب 
مهم نیناوق  زا  یکی  یلک و  لصا  کی  . دزاسیم دـنمهرهب  دـیفم ، زیچ  نآ  هب  هجوت  بوخ  راـثآ  زا  دـهدیم و  تاـجن  تسا ، هدـننکكاله 

نارسخ راچد  ار  ناسنا  نآ  زا  تلفغ  دشاب ، يرورـض  مزال و  دیفم ، ناسنا  ترخآ  ایند و  تداعـس  يارب  هک  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  تقلخ 
فرطرب ار  وا  تلفغ  درک و  مهم  زیچ  نآ  هجوـتم  ار  وا  نکمم  يهلیـسو  ره  هب  تسا  مزـال  لـیلد  نیمه  هب  دـنکیم و  یترخآ  اـی  ییاـیند و 

هحفص 76 ] تخاس [ .

يرادازع موزل  ینآرق  لیالد 

نآ يانعم  هللا و  مایا  دای 

روما نیا  تسا . هدومرف  رکذ  تسا ، هدـنزاس  يرورـض و  یلاعت  ریـسم  رد  ناسنا  يارب  نآ  هب  هجوت  هک  يروما  زا  ددـعتم  دراوم  میرک  نآرق 
، لامعا هبساحم  تمایق و  خزرب ، گرم ، تیدبا ، ترخآ و  تقلخ ، فده  یهلا ، ياهتمعن  وا ، تافص  امسا و  دنوادخ و  زا : تسا  ترابع 
اههعدـخ و وا و  راـصنا  ناوـعا و  ناطیـش و  میراد ، اـهنآ  لاـبق  رد  هـک  یفیاـظو  یهلا و  ناربـهر  تاـمرحم ، تاـبجاو و  مـنهج ، تـشهب و 
دوش و یشومارف  تلفغ و  راچد  روما  نیا  هب  تبسن  تسا  نکمم  ناسنا  هک  تسا  هدرک  حیرصت  میرک  نآرق  روما . نیا  لاثما  شیاهبیرف و 
ار يروآدای  نیا  یهاگ  . تسا هدومرف  حیرصت  یهلا ، ریغتی  تنس ال  کی  یلک و  لصا  کی  ناونع  هب  رکذت  يروآدای و  ترورض  هب  تبـسن 

روما نآ  دای  هب  ار  اهناسنا  هک  هتـساوخ  یهلا  ناربمایپ  زا  یهاگ  و  دـهدیم . ماجنا  ناسنا  یگدـنز  رد  فلتخم  ثداوح  داـجیا  اـب  دـنوادخ 
راچد روما  نآ  هب  تبسن  دنشاب  بظاوم  هدوب و  مهم  روما  نآ  دای  هب  هک  تسا  هتـساوخ  اهناسنا  دوخ  زا  یهاگ  دنزادنیب و  يرورـض  مهم و 
یکی لاثم  ناونع  هب  دنزادنیب . يرورض  مهم و  روما  نآ  دای  هب  فلتخم  ياهتروص  هب  ار  رگیدکی  رتالاب  هکلب  دنوشن و  تلفغ  یشومارف و 

انلـسرأ دـقل  و  .) ادـخ ياهزور  ینعی  تسا  هللا » مایا   » دـنزادنیب نآ  دای  هب  ار  مدرم  هک  تسا  هداد  روتـسد  ءایبنا  هب  دـنوادخ  هک  ییاـهزیچ  زا 
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ام هک  یتسار  هب  [ - 76  ] روکش رابص  لکل  تایآل  کلذ  یف  نا  هللا  مایأب  مهرکذ  رونلا و  یلا  تاملظلا  نم  کموق  جرخأ  نأ  انتایآب  یـسوم 
نک و جراـخ  رون  يوس  هب  هحفـص 77 ] اهیکیرات [  زا  ار  دوخ  موق  یـسوم ) يا   ) هک میداتـسرف  شیوخ  ياههزجعم )  ) تایآ اب  ار  یـسوم 

مایا يروآدای  هک  تسا  یهیدب  .( تسا تربع ) و   ) اهناشن يرازگرکش  روبص و  ره  يارب  راک  نیا  رد  هک  روایب  اهنآ  دای  هب  ار  ادخ  ياهزور 
نینچ هللا » ماـیا   » هراـبرد یئاـبطابط  همـالع  موحرم  . تسا رون  يوس  هب  تملظ  زا  مدرم  ندرک  جراـخ  ياـهشور  قیداـصم و  زا  دوـخ  یهلا 

همه مایا و  همه  هکنیا  اب  ادـخ  دای  هب  صوصخم  مایا  نداد  تبـسن  و  تسا ، یـصوصخم  مایا  ماـیا ،»  » زا دارم  هک  تسین  یکـش  :» دـنیامرفیم
هتخاس رهاظ  ار  یلاـعت  يادـخ  رما  هدـمآ و  دوجو  هب  صوصخم  ماـیا  نآ  رد  هک  تسا  یثداوح  رطاـخ  هب  اـمتح  تسا ، ادـخ  زا  تادوجوم 
تایآ ادخ و  رما  هک  تسا  ییاهنامز  نآ  ادخ ، مایا  زا  دوصقم  ملسم  روط  هب  سپ  تسا ، هدادن  خر  يروهظ  نینچ  مایا  رگید  رد  هک  تسا ،

بابسا و  ددرگیم ، ادیوه  ادخ  یترخآ  تنطلس  زور  نآ  رد  هک  گرم ، زور  دننام  دوشیم ، رهاظ  ای  و  هدش ، رهاظ  وا  تنطلس  تینادحو و 
دناوتیمن يراک  یسک  يارب  تسین و  يزیچ  کلام  يرگید  يارب  سک  چیه  هک  تمایق  زور  دننام  زین  و  دتفایم ، ریثأت  تیببـس و  زا  يویند 

نیا نوچ  دناهدیـسر ، تکاله  هب  مایا  نآ  رد  دومث  داع و  حون و  موق  هک  یمایا  دـننام  زین  و  تسا ، ادـخ  تسد  هب  اهنت  روما ، همه  و  دـنکب ،
روهظ مایا  تسه  مه  نکمم  . تسا هدرک  ییامندوخ  ییادـخ ، تزع  و  هتـشگ ، رهاظ  نآ  رد  یهلا  هبلغ  رهق و  هک  دنتـسه  یمایا  ماـیا ؛ هنوگ 

نآ هب  ماـیا  رگید  رد  هک  هتفاـی  يروـهظ  ناـنچ  نآ  یهلا  ياـهتمعن  هک  یماـیا  نآ  هتبلا  دـشاب ، هدوـب  ماـیا  نیا  ءزج  یهلا ، تمعن  تـمحر و 
هک يزور  و  دندش ، ادخ  تاکرب  مالس و  لومشم  دندمآ و  نوریب  یتشک  زا  شنارای  حون و  ترضح  هک  يزور  دننام  تسا ، هدوبن  ینـشور 

ادـخ ریغ  هب  یتبـسن  تقیقح  رد  رگید ، روکذـم  مایا  دـننام  مایا ، هنوگ  نیا  اریز  اهنیا ؛ لاـثما  و  تفاـی ، تاـجن  شتآ  زا  مالـسلاهیلع  میهاربا 
دننام برع ، مایا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هداد ، تبـسن  اهنآ  هب  ار  ماوقا  اهتما و  مایا  هکنانچمه  دـنیوا ، هب  بوسنم  ادـخ و  ماـیا  هکلب  هتـشادن ،

هک دننکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  یثیدح  سپـس  [ » 77  ] اهنیا لاثما  و  ثاغب » زور   » و راجف » زور   » و راـق » يذ  يزور  »
زا اعطق  مالسلامهیلع  نیموصعم  تداهـش  ای  دالیم و  مایا  [ . 78 .« ] تسا ادخ  ياهالب  اهتمعن و  هللا  مایا  : » دندومرف هللا  مایا  هرابرد  ترـضح 

يرادازع تسا . هدنزاس  هحفـص 78 ] مزال و [  رون  يوس  هب  یکیرات  زا  ناسنا  جورخ  یگدـنزاس و  يارب  اهنآ  يروآدای  هک  تسا  هللا » مایا  »
اهنآ لابق  رد  ام  فیاظو  زین  ام و  زا  ناشیاههتساوخ  تاروتسد و  اهنآ و  دای  هب  ار  ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  زین  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يارب 

. تسا هللا » مایا  دای   » قیداصم زا  دزادنایم ، هدیسر ، اهنآ  هب  هک  یبیاصم  و 

یهلا رئاعش  میظعت 

میظعت و قیاـصم  زا  اهتشادـگرزب  نیا  هک  تسا  نـیا  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  تداهـش  دـالیم و  ماـیا  تشادـگرزب  هراـبرد  رگید  هـتکن 
هللا رئاعش  مظعی  نم  و  .) تسا هتـسناد  بلق  ياوقت  جیاتن  زا  ار  نآ  دومرف و  نآ  هب  رما  ار  ام  میرک  نآرق  هک  تسا  یهلا  رئاعـش  تشادگرزب و 

ینعی یهلا » رئاعش  .(» تساهلد ياوقت  هناشن  تشادگرزب  نیا  درامش ، گرزب  ار  ادخ  ياههناشن  هک  یـسک  [ - 79  ] بولقلا يوقت  نم  اهناف 
نیرتـگرزب زا  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  هک  دـنکیم  توـعد  وا  يوـس  هب  دزادـنایم و  ادـخ  داـی  هـب  ار  ناـسنا  هـک  يزیچ  ره  تمـالع و  ره 

زا يوریپ  ادـخ و  ناتـسود  یتسود  : دـیامرفیم ییابطابط  همالع  تسا . ادـخ  میظعت  تقیقح  رد  اهنآ ، میظعت  دنتـسه و  دـنوادخ  ياـههناشن 
ادـخ دای  هب  ار  ناسنا  هچنآ  هصالخ  رابخا ، نآرق و  نید و  ناگرزب  املع و  وا و  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـننام  ناـنآ ،
اهنآ میظعت  ادخ و  هب  برقت  اهنآ ، هب  برقت  نیاربانب  تسین . كرـش  ادبا  تسا و  ادخ  هب  تبـسن  صالخا  یتسود و  تقیقح  رد  دزادـنایم ،
هکلب تسین . یطرش  دیق و  هنوگ  چیه  هیآ  نیا  رد  دنکیم و  توعد  ادخ  يوس  هب  هک  تسا  یمئالع  نامه  ادخ  رئاعـش  اریز  تسا ... اوقت  هب 

رب لیلد  اهنآ  میظعت  مارتحا و  دـشابیم و  نآ  لومـشم  دزادـنایم ، وا  دای  هب  ار  ناسنا  دنتـسه و  ادـخ  مئالع  تایآ و  زا  هک  ییاهزیچ  قلطم 
یلقاع چیه  هتبلا  یلو  . دوشیم لماش  زین  ار  انیا  دنکیم ، توعد  اوقت  هب  ار  مدرم  دـیجم  نآرق  رد  هک  یتایآ  مامت  نیاربانب  [ ، 80  ] تسا اوقت 
رئاعش زا  هک  دوشیم  بجوم  اهنآ ، ندوب  یگدنز  گرم و  ررـض و  عفن و  کلام  ادخ و  لباقم  رد  اهنآ  لالقتـسا  هب  داقتعا  هک  تسین  رکنم 
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هحفـص 79] [ . ] 81 . ] تسا ادـخ  هب  كرـش  تیهولا و  سدـقم  میرح  هب  زواجت  يداـقتعا  نینچ  هتبلا  دـنوش . جراـخ  ندوب ، یهلا  تاـیآ  و 
[82  ] دـنوادخ ياـههناشن  نیرتـگرزب  داـی  هب  ار  ناـسنا  هک  تـهج  نآ  زا  یهلا  ياـیلوا  مالـسلامهیلع و  تـیب  لـها  يارب  يرادازع  نیارباـنب 

بجوم يرادازع  سلاجم  . تسا لد  ياوقت  لیالد  نیرتگرزب  زا  ادـخ و  ياههناشن  میظعت  تشادـگرزب و  قیداـصم  نیرتمهم  زا  دزادـنایم ،
. تسا اهلد  رد  نانآ  بتکم  مالسلامهیلع و  تیب  لها  دای  ندنام  هدنز 

تیب لها  تدوم  بوجو 

لیلد یهلا ، رئاعش  میظعت  موزل  هللا و  مایا  دای  موزل  زا  دندوب  ترابع  هک  میدرک  رکذ  ار  يرادازع  موزل  تیمها و  رب  ینآرق  لیلد  ود  اجنیا  ات 
لها هب  تبـسن  تدوم  میرک  نآرق  تسامالـسلامهیلع . ربمایپ  تیب  لها  هب  تبـسن  تدوم  موزل  دنکیم  تلالد  يرادازع  موزل  رب  هک  یموس 

الا ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  :) تسا هتخاس  بجاو  نیملسم  همه  رب  تما  يوس  زا  ترضح  تلاسر  دزم  ناونع  هب  ار  مالسلامهیلع  ربمایپ  تیب 
روـظنم نادــنواشیوخ  قـح  رد  ارم  تـبحم  تدوـم و  هـک  مهاوـخن  نـیا  زج  تلاــسر  رجا  امــش  زا  نـم  وـگب  [ - 83  ] یبرقلا یف  ةدوــملا 
نیرتمک زا  نانآ  نانمـشد  نیلتاق و  زا  راجزنا  مالعا  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  هب  تبـسن  تبحم  مالعا  يرادازع و  هک  تسا  یهدب  .( دـیراد

هلمج زا  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  هب  تبـسن  نیملـسم  تدوم  هک  دوش  روصت  نینچ  دـیابن  اـما  تسا . ناـنآ  هب  تبـسن  [ 84  ] تدوم بتارم 
، تسا تدوم  بتارم  نیرتمک  زا  هک  يرادازع  تدوم و  نیا  هکلب  دنـشاب  هتـشاد  جاـیتحا  نآ  هب  اـهنآ  هک  تسا  يزیچ  اـهنآ  يارب  يرادازع 

تیب لـها  تدوـم  مـیرک  نآرق  رد  هـک  یلاـعت  كراــبت و  هحفـص 80 ] دـنوادخ [ . دراد . زاـین  نآ  هـب  یمالــسا  هعماـج  هـک  تـسا  يزیچ 
ام لق  : » تسا هدومرف  یفرعم  یمالـسا  هعماج  يارب  یتایح  زاین  کی  ناونع  هب  ار  نآ  تسا ، هدرک  بجاو  نیملـسم  همه  رب  ار  مالـسلامهیلع 

لها تدوم  .( تسا ناـتدوخ  عفن  هب  سپ  منادـناخ ) تدوم   ) متـساوخ اـشم  زا  رجا  ناونع  هب  هک  هچنآ  وگب  [ 85  ] مکل وـهف  رجا  نم  مکتلئس 
شریذپ یتسود و  ینعی  اهنآ  تدوم  تسا و  یناهج  هعماج  هکلب  یمالـسا  هعماج  ترخآ  ایند و  تداعـس  لماع  دـیلک و  مالـسلامهیلع  تیب 

رب اهنآ  تیمکاح  بتکم و  يرارقرب  يارب  شالت  زین  دنتسه و  دنوادخ  نانیـشناج  رهاظم و  هک  موصعم  ناصـصختم  یتسرپرـس  تیمکاح و 
زین هعیش  تیلقا  دنتفرگ و  هدیدان  ار  دنوادخ  روتسد  نیا  هفیرش و  هیآ  نیا  لاح  هتـشذگ و  رد  نیملـسم  رثکا  هک  سوسفا  ناهج . مدرم  همه 

رد ار  اهنآ  دندرک و  یهاتوک  مالـسلامهیلع  تیب  لها  یلمع  يرای  رد  دـندرک و  انعم  تبحم  ینعی  شاهبترم  نیرتنییاپ  رد  ار  تدوم  رتشیب 
دـص و رازه و  زا  شیب  اهنآ  نیرخآ  دندیـسر و  تداهـش  هب  تیمولظم  تبرغ و  ییاهنت ، رد  اهنآ  کی  کی  ات  هتـشاذگ  اهنت  نانمـشد  ربارب 
رد تیرـشب  ناهج  هکلب  یمالـسا  هعماج  تسا و  هدـش  درط  هراوآ و  اـهنت و  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریمأ  شیاـمرف  هب  هک  تسا  لاـس  تصش 

نیرتـمک زا  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  يارب  يرادازع  هک  تسا  یهیدـب  . تسا هدـش  اـهمغ  دـسافم و  تبکن ، ملظ ، عاوـنا  راـچد  اـهنآ  يرود 
هک تسا  نیا  دوش  نایب  هک  تسا  مزال  اجنیا  رد  هچنآ  . دوشیم ماجنا  اهنآ  تدوم  هرابرد  نآرق  حیرص  روتـسد  هب  تبـسن  هک  تسا  یفیاظو 

طوبرم مالـسلامهیلع  تیب  لـها  هب  هک  یتشادـگرزب  عون  ره  موزل  رب  هکلب  دـننکیمن  تلـالد  يرادازع  موزل  رب  افرـص  ینآرق  لـیلد  هس  نیا 
هحفص 81 ] دنکیم [ . تلالد  زین  اهنآ  تیال  تماما و و  ای  دالیم  نشج  لیبق  زا  دوش ،

يرادازع هب  قیوشت  فلتخم  ياهشور  نیموصعم و 

هراشا

المع زین  دوخ  دـناهدرک و  رما  نیموصعم  ریاس  يارب  ازع  سلاجم  هماقا  دوخ و  رب  هیرگ  هب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 
هک ییاهشور  . دندرکیم تیبثت  یمالسا  هعماج  رد  ار  نآ  دندادیم و  ناشن  ار  رما  نیا  تیمها  رگیدکی  يارب  ازع  سلاجم  هماقا  هیرگ و  اب 

. مینکیم هراشا  اهشور  نیا  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام  تسا . هدوب  فلتخم  دناهتفرگ ، راکب  مهم  راک  نیا  رد  مالسلامهیلع  نیموصعم 
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تداهش زا  لبق  يرادازع 

، رگید موصعم  اـی  شیوخ و  تداهـش  تیفیک  ناـکم و  ناـمز ، رکذ  اـب  دـسرب ، تداهـش  هب  دور و  اـیند  زا  یموـصعم  هکنآ  زا  لـبق  یهاـگ 
ربمایپ . دنزاس هاگآ  نآ  لابق  رد  ناشفیاظو  هثداح و  نآ  تیمها  هب  تبسن  ار  نایعیـش  ات  دنتخادنایم  هیرگ  هب  زین  ار  نارگید  دنتـسیرگیم و 
يارب دروآیم و  دای  هب  ار  ترضح  بئاصم  هریغ  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  دلوت  لیبق  زا  فلتخم  ياهتبسانم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

. دندرکیم نینچ  زین  مالسلاامهیلع  ءارهز  ترضح  نینمؤملاریما و  . دنایرگیم زین  ار  نارگید  تسیرگیم و  دوخ  درکیم . لقن  زین  نارگید 
باصم یلع  تکب  نیع  الا  ۀـمایقلا  موی  ۀـیکاب  نیع  لک  ۀـمطاف ! ای  :» دـندومرف نینچ  ناشیمارگ  رتخد  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

تبیـصم و رد  هک  یمـشچ  رگم  تسا ؛ نایرگ  یمـشچ  ره  تمایق  زور  ناـج ! همطاـف  [ - 86  ] ۀنجلا میعنب  ةرـشبتسم  ۀـکحاض  اهناف  نسحلا 
هحفص 82 ] دوشیم [ ». هداد  هدژم  یتشهب  ياهتمعن  هب  تسا و  نادنخ  تمایق  رد  مشچ  نآ  هک  دشاب ؛ هتسیرگ  نیسح  يازع 

تداهش زا  سپ  يرادازع 

مرحملا ال رهش  لخد  اذا  یبا  ناک  .:» دنیامرفیم مالسلاهیلع  اضر  ماما  . دندادیم يرادازع  سرد  نایعـش  هب  المع  ازع  سلاجم  هماقا  اب  یهاگ 
هنزح و هتبیـصم و  موی  مویلا  کلذ  ناک  رـشاعلا  مویلا  ناک  اذاـف  ماـیا ، ةرـشع  هنم  یـضمی  یتح  هیلع  بلغت  ۀـبائکلا  تناـک  اـکحاض و  يری 
وا رب  یگدرسفا  مغ و  دشیمن و  هدید  نادنخ  رگید  مالسلاامهیلع ) رفعج  نب  یسوم   ) مردپ دیسریمارف ، مرحم  هام  هاگره  [ - 87 ... ] ۀئاکب

و .« دوب مردـپ  هیرگ  هودـنا و  تبیـصم و  زور  زور ، نآ  دـشیم ، هک  مرحم  مهد  زور  تشذـگیم ، مرحم  زا  زور  هد  هکنآ  ات  تفاـییم  هبلغ 
ماما [ - 88  ] یکب الا  ماعط  هیدـی  نیب  عضو  ام  ۀنـس و  نیرـشع  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یکب  :» دـنیامرفیم مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
.« درکیم هیرگ  هکنیا  رگم  دنتشاذگیمن ، وا  يور  شیپ  یماعط  زگره  تسیرگ و  اروشاع ) دای  هب   ) لاس تسیب  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز 

يرادازع يارب  هنیزه  صاصتخا 

هراشا

اهيرادازع و تهج  هجدوب  صاصتخا  يارب  نایعیـش  هب  مه  دـندنامهفیم و  ار  نآ  تیمها  مه  يرادازع  يارب  هجدوب  صاصتخا  اـب  یهاـگ 
اذک و یلام  نم  یل  فقوا  رفعج ! ای  یبا : یل  لاق  :» دنیامرفیم مالـسلاهیلع  قداص  ماما  . دندادیم وگلا  مهم ، رایـسب  هار  نیا  رد  ندرک  هنیزه 

رادقم نالف  مدوخ  لام  زا  رفعج ! يا  دـندومرف : نم  هبمالـسلاهیلع  رقاب  ماما  مردـپ  [ - 89  ] ینم مایا  ینمب  نینـس  رـشع  ینبدنت  بداونلا  اذک 
هحفص 83 ] دننک [ . يراوگوس  یناوخهحون و  نم  رب  جح ، مایا  رد  انم »  » رد لاس  هد  تدم  هب  هک  نک  ناناوخهحون  فقو 

نآ باوث  رکذ  اب  يرادازع  هب  قیوشت 

هراشا

. دندرکیم نیمضت  دنوادخ ، فرط  زا  ار  یناوارف  ياهباوث  مدرم  بیغرت  يارب  دنتفرگیم و  شیپ  ار  قیوشت  تسایس  یهاگ 

هودنا نزح و  ندنایرگ ، نتسیرگ ،

هرورـس هحرف و  موی  ۀـمایقلا  موی  لجوزع  هللا  لعج  هئاکب  هنزح و  هتبیـصم و  موی  اروشاع  موی  ناک  نم  .» دـنیامرفیم مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 
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رارق رورــس  يداـش و  زور  وا  يارب  ار  تماـیق  زور  دــنوادخ  دــشاب ، شاهـیرگ  هودــنا و  تبیــصم و  زور  اروشاــع ، هـک  سک  ره  [ - 90]
اهب هللا  هأوب  هدخ و  یلع  لیست  یتح  ۀعمد  یلع  نب  نیسحلا  لتقل  هانیع  تعمد  نمؤم  امیا  :» دنیامرفیممالـسلاهیلع داجـس  ترـضح  .« دهدیم

يراج شتروص  رب  کشا  دوش و  رابکشا  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ندش  هتشک  يارب  شنامـشچ  هک  ینمؤم  ره  [ - 91  ] افرغ ۀنجلا  یف 
هللا مرح  هانیع  تضافف  هدـنع  انرکذ  نم  .: دـنیامرفیم مالـسلاهیلع  قداص  ماما  «. دـهدیم ياـج  یتشهب  ياـههفرغ  رد  ار  وا  دـنوادخ  ددرگ ،

شتآ رب  ار  شاهرهچ  دـنوادخ  ددرگ ، کشا  زا  رپ  شنامـشچ  دوش و  داـی  اـم ) تیمولظم  و   ) اـم زا  هک  سک  ره  دزن  [ 92  ] رانلا یلع  ههجو 
انل کهتنا  ضرع  وا  هانصقن  انل  قح  وا  انل  کفس  مدل  ۀعمد  انیف  هنیع  تعمد  نم  .:» دنیامرفیم مالـسلاهیلع  قداص  ماما  .« دنکیم مارح  خزود 

هتخیر ام  زا  هک  ینوخ  رطاخ  هب  دوش ، نایرگ  ام  هار  رد  شمشچ  هک  سک  ره  [ - 93  ] ابقح ۀنجلا  یف  اهب  یلاعت  هللا  هأوب  انتیعش  نم  دحأل  وا 
يادخ دـناهدرک ، تمرح  کته  هدرب و  ام  نایعیـش  زا  یکی  ای  ام  زا  هک  ییوربآ  ای  دـناهتفرگ ، هحفـص 84 ] ام [  زا  هک  یقح  ای  تسا ، هدـش 
يزیچ ره  [ 94 « ] انیف ۀعمدلا  الا  باوث  یئیش  لکل  :» دندومرف زین  و  «. دهدیم ياج  دبا  يارب  نادواج ، تشهب  رد  ار  وا  ببـس ، نیمه  هب  یلاعت 

ام :» دـندومرف زین  و  («. دراد هزادـنایب  دزم  دـنکیمن و  يربارب  نآ  اب  يزیچ  هک   ) دوش هتخیر  ام  يارب  هک  یکـشا  رگم  دراد ، يدزم  شاداپ و 
زا رادروخرب  هکنیا  رگم  دـیرگب ، اـم  يارب  هک  تسین  یمـشچ  چـیه  [ - 95  ] هنم تیقـس  رثوکلا و  یلا  رظنلاـب  تمعن  ـالا  اـنل  تکب  نیع  نم 

نیـسحلا یلع  ءاکبلا  عزجلا و  يوس  هورکم  ءاکبلا  عزجلا و  لک  :» دـندومرف زین  و  «. دوشیم باریـس  نآ  زا  دوشیم و  رثوک »  » هب هاگن  تمعن 
انملظل موـمهملا  سفن  :» دـندومرف زین  و  «. مالـسلاهیلع نیـسح  رب  هیرگ  هلاـن و  رگم  تسا ، هورکم  ياهـیرگ  ندـیلان و  ره  [ - 96  ] مالسلاهیلع

نیـسحلا لثم  یلعف  :» دـنیامرفیم مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  «. تسا حـیبست  دوش ، نیگمغ  اـم  تیمولظم  رطاـخ  هب  هک  یـسک  سفن  [ 97  ] حیبست
ارچ دننک ، هیرگ  مالسلاهیلع  نیسح  نوچمه  یـسک  رب  دیاب  ناگدننک  هیرگ  [ - 98  ] ماظعلا بونذـلا  طحی  هیلع  ءاکبلا  ناف  نوکابلا  کبیلف 

ریـصت یتـح  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلع  تـیکب  نا  بیبـش ! نباـی  :» دـندومرف زین  و  «. دزیریمورف ار  گرزب  ناـهانگ  وا ، يارب  نتــسیرگ  هـک 
رب رگا  بیبش ! رسپ  يا  [ - 99  ] اریثک وا  ناک  الیلق  اریبک  وا  ناک  اریغـص  هتبنذا  بنذ  لک  کل  هللا  رفغ  هحفص 85 ] کیدخ [  یلع  کعومد 

؛ دزرمآیم ياهدش  بکترم  هک  ار  تناهانگ  همه  دنوادخ  دوش ، يراج  تاهرهچ  رب  تیاهکشا  هک  ینک  هیرگ  ردق  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح 
«. دایز ای  دشاب  مک  گرزب ، ای  دشاب  کچوک 

تیب لها  لیاضف  ای  تیمولظم و  ءاثر و  رد  رعش  ندورس 

سک چیه  [ - 100  ] هل رفغ  ۀنجلا و  هل  هللا  بجوا  الا  هب  یکبا  یکبف و  ارعش  نیسحلا  یف  لاق  دحا  نم  ام  :» دنیامرفیممالسلاهیلع قداص  ماما 
ار وا  دنکیم و  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ ، هکنآ  رگم  دنایرگب  نآ  اب  دیرگب و  دیارسب و  يرعش  مالـسلاهیلع  نیـسح  هرابرد  هک  تسین 

رعـش تیب  کی  ام  يارب  اـم و  هار  رد  سک  ره  [ - 101  ] ۀنجلا یف  اتیب  هل  هللا  ینب  رعـش  تیب  انیف  لاق  نم  :» دـنیامرفیم نینچمه  و  «. دزرمآیم
مایا مایألا  هذه  ناف  ارعـش  یندـشنت  نا  بحا  لبعد ! ای  :» دـنیامرفیم نینچمه  و  «. دـنکیم انب  تشهب ، رد  ياهناخ  وا  يارب  دـنوادخ  دیارـسب ،
مایا  ) اهزور نیا  هک  ارچ  یناوخب ، ییارسب و  يرعـش  میارب  هک  مراد  تسود  لبعد ! يا  [ - 102  ] مالسلامهیلع تیبلا  لها  انیلع  تناک  نزح 

.« تسا هتفر  نادناخ  ام  رب  هک  تسا  یمغ  هودنا و  زور  اروشاع )

تیب لها  تشادگرزب  سلاجم  ییاپرب  هب  روتسد 

دنیشنب یـسلجم  رد  سک  ره  [ - 103  ] بولقلا تومت  موی  هبلق  تمی  مل  انرما  هیف  ییحی  اسلجم  سلج  نم  :» دـندومرف مالـسلاهیلع  اضر  ماـما 
فوفکم نوراهوبا  و  هحفـص 86 ] دریمیمن [ .» دـنریمیم ، اـهلد  هک  يزور  رد  شلد  دوشیم ، ءاـیحا  اـم  مارم ) طـخ و  و   ) رما نآ ، رد  هک 

[ - 104 ... ] هربق دـنع  هیثرت  امک  نودـشنت و  امک  ـال ، لاـقف : هتدـشنأف  یندـشنا ، یل : لاـقف  مالـسلاهیلع  هللادـبعیبا  یلع  تلخد  :» دـیوگیم
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، هن روطنیا  دندومرف : مدناوخ . يراعشا  شیارب  سپ  ناوخب  رعـش  میارب  دندومرف : نم  هب  ماما  مدیـسر . مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  تمدخ 
هک روط  ناـمه  «. یناوخیم هیثرم  ءادشهلادیـس  ترـضح  ربـق  دزن  هک  هنوگناـمه  دـینکیم و  یناوخرعـش  ناـتدوخ ) يارب   ) هک روطناـمه 

تسا يزیچ  نیا  دنناوخب و  رعش  یتنس ، یناوخهحون  هویش  نامه  هب  وا  يارب  هک  تشاد  تسود  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دییامرفیم  هظحالم 
ترـضح نآ  ترایز  هب  دنناوتیمن  اروشاع  زور  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  . تسا رتبسانم  مدرم  حور  هقئاذ و  اب  هک  و 

هتبیصم هراد  یف  میقی  هیلع و  ءاکبلاب  هراد  یف  نم  رمأی  هیکبی و  نیـسحلا و  بدنیل  مث  :» دندومرف دنداد و  يرادازع  روتـسد  هنوگ  نیا  دنورب ،
نیـسح رب  [ - 105  ] مالـسلاهیلع نیـسحلا  باصمب  اضعب  مهـضعب  زعیل  تویبلا و  یف  اضعب  مهـضعب  ءاـکبلاب  نوقـالتی  هیلع و  عزجلا  راـهظاب 

نیسح رب  هلان  هیرگ و  راهظا  اب  شاهناخ  رد  دنیرگب و  وا  رب  هک  دهد  روتـسد  دوخ  هناخ  لها  هب  دنک و  هیرگ  يرادازع و  هبدن و  مالـسلاهیلع 
ناشیاههناخ رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  گوس  رد  ییوگتیلـست  تیزعت و  هیرگ و  اـب  ار  رگیدـکی  دـنک و  اـپرب  يرادازع  مسارم  مالـسلاهیلع 

اب دیورب ، رگیدکی  رادـید  ترایز و  هب  [ 106  ] انرما اویحا  اورکاذت و  اوقالت و  اوروازت و  :» دـندومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  «. دـننک تاقالم 
لیضف زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هحفـص 87 ] دینک [ .» هدـنز  يربهر ) تموکح و  زا  هیانک   ) ار ام  رما  دینیـشنب و  هرکاذـم  نخـس و  هب  مه 

( مه رود   ) ایآ [ - 107  ] انرما ییحا  نم  هللا  محرف  انرما ، اویحأف  اهبحا  سلاجملا  کلت  نا  لاق : معن ، تلق : نوثدـحت ؟ نوسلجت و  :» دندیـسرپ
. دیرادب هدنز  ار  ام  تماما )  ) رما سپ  مراد ، تسود  ار  سلاجم  هنوگنیا  دندومرف : يرآ . متفگ : دییوگیم ؟ نخـس  ثیدـح و  دینیـشنیم و 

نیرتـگرزب نیرتـمهم و  زا  نید  ياـیلوا  تشادـگرزب  يرادازع و  هک  میتـفگ  «. دـنک اـیحا  ار  اـم  هار  رما و  هک  ار  یـسک  دـنک  تحر  يادـخ 
نم و  .) تسا لد  ياوقت  ياههناشن  زا  دوخ  میرک  نآرق  شیامرف  ربانب  هک  تسا  ادخ ) ياههناشن  تشادـگرزب   ) یهلا رئاعـش  میظعت  قیداصم 

همـالع موحرم  ( تساـهلد ياوـقت  زا  راـکنیا  دـنک ، میظعت  ار  ادـخ  ياـههناشن  سک  ره  [ 108  ] بوـلقلا يوـقت  نم  اـهناف  هللا  رئاعـش  مظعی 
اوقت هفاضا  :» دنیامرفیم نینچ  تسا ، اهلد  ياوقت  لیلد  ادخ  ياههناشن  تشادـگرزب  ارچ  هکنیا  نایب  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  رد  ییابطابط 

هک يونعم ، تسا  يرما  وا ، مراـحم  زا  زیهرپ  و  یلاـعت ، يادـخ  بضغ  زا  باـنتجا  زارتحا و  و  اوقت ، تقیقح  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  بولق  هب 
، تسین یندـب  تانکـس  تاکرح و  زا  تسا  ترابع  هک  لامعا  هب  مئاق  اوقت  سپ  تسا . سوفن  لد ، و  بلق ، زا  روظنم  و  اهلد ، هب  تسا  مئاق 
و انز ؛ حاکن و  رد  فلاخم ، سنج  ندب  ندرک  سمل  و  ندز ، تسد  الثم  تسا ، كرتشم  تیـصعم  تعاطا و  رد  تانکـس  تاکرح و  نوچ 

سپ تسا ، یکی  يرهاظ  تلکـسا  رظن  زا  اهنیا  لاثما  و  ایر ؛ يارب  ادـخ و  يارب  زامن  زین  و  صاـصق ؛ تیاـنج و  رد  ندرک  ناـجیب  نینچمه 
دوخ هن  تسا ، یبـلق  ياوقت  ینرود و  يونعم  رما  ناـمه  رطاـخ  هب  تسا  فورعم  يرگید  تشز و  یکی  مارح ، يرگید  لـالح و  یکی  رگا 

[ . 109 « ] نآ وحن  تعاطا و  ناسحا و  دننام  دوشیم ؛ عازتنا  لاعفا  زا  هک  ینیوانع  هن  لمع و 

یهلا يایلوا  ریاس  تیب و  لها  روبق  ترایز  تیلضف  باوث و  نایب 

هحفـــص 88] مدرم [  رگا  [ - 110  ] اقوش اوتامل  لضفلا  نم  نیـسحلا  ربق  ةراـیز  یف  اـم  ساـنلا  ملعی  ول  :» دـنیامرفیم مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما 
نب نیسحلا  يرئاز  مایا  نا  :» مالـسلاهیلع قداص  ماما  «. دندرمیم ترایز  قوش  زا  تسا ، نیـسح  ربق  ترایز  رد  یتلیـضف  هچ  هک  دنتـسنادیم 

ناشرمع تدـم  زا  دـننکیم  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  تراـیز  فرـص  نارئاز  هک  یناـمز  اـنامه  [ - 111  ] مهلاـجآ نم  دـعت  ـال  یلع 
ار ترایز  ییاناوت  هکنآ  اب  دنک  كرت  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هک  یـسک  هرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  .« دوشیمن بوسحم 

یصخش نینچ  انامه  [ 112  ] هل وه  رمأب  فختـسا  انقع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قع  دق  هنا  :» دندومرف دـش ، لاؤس  دـشاب ، هتـشاد 
قداص ماما  .« تسا هتـشاد  ار  شماجنا  ییاناوت  هک  هدرمـش  کچوک  ار  يروتـسد  تسا و  هدرک  ار  تیب  لـها  اـم  ادـخ و و  لوسر  یناـمرفان 

رب ربماـیپ  رتـخد  همطاــف  اــنامه  [ - 113  ] مـهل رفغتـستف  نیـسحلا  اـهنبا  ربـق  راوز  رــضحت  دـمحم  تـنب  ۀـمطاف  نا  :» دـندومرف مالــسلاهیلع 
هللا هبتک  هقحب  افراع  نیسحلا  یتا  نم  :» دندومرف زین  و  .« دنکیم شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب  دراد و  تیانع  نیسح  شرسپ  ربق  ناگدننکترایز 

یلعا رد  ار  وا  مان  دنوادخ  دراد ، تخانش  شقح  هب  هک  یلاح  رد  دور  نیـسح  ترایز  هب  هک  سک  ره  [ - 114  ] نییلع یلعا  یف  لجوزع و 
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ربق سک  ره  [ - 115  ] هشرع قوف  هللا  راز  نمک  تارفلا  طشب  هللادبعیبا  ربق  راز  نم  :» دنیامرفیم مالـسلاهیلع  اضر  ماما  «. دنکیم تبث  نییلع 
هحفـص تسا [ .» هدرک  ترایز  وا  شرع  قوف  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک ، ترایز  تارف  طش  رانک  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

[ - 116  ] ءادهشلا بابش  دیس  قلخلا و  نع  ۀنجلا  لها  بابش  دیس  هناف  هوفجت  نیسحلا و ال  ربق  اوروز  :» دندومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  [ 89
دوجسلا :» دندومرف زین  و  «. تسا دیهش  ناناوج  تشهب و  لها  ناناوج  ياقآ  وا  هک  یتسرد  هب  دینکن . افج  وا  هب  ار و  نیـسح  ربق  دینک  ترایز 

زین و  «. دـنکیم هراـپ  ار  هناـگتفه  ياـهباجح  مالـسلاهیلع  نیـسح  تـبرت  رب  هدجــس  [ 117  ] عبـسلا بـجحلا  قرخی  نیــسحلا  ۀـبرت  یلع 
هک سک  ره  [ - 118  ] ءالبرک ۀصرع  یف  هعم  لتق  امنأک  همدب  اظحلم  ۀمایقلا  موی  هللا  یقل  اروشاع  ۀلیل  نیـسحلا  ربق  دنع  تاب  نم  :» دـندومرف
هک یسک  دننام  دشاب ، شنوخ  هب  هتشغآ  هک  دنک  تاقالم  یلاح  رد  ار  دنوادخ  تمایق  زور  دنک ، رحس  نیـسح  دقرم  رانک  رد  اروشاع  بش 

روبق ترایز  مالسلامهیلع و  تیب  لها  تشادگرزب  هب  هک  ینایعیـش  قح  رد  اعد  ه -  .« دشاب هدش  هتـشک  نیـسح  رانک  رد  البرک و  نادیم  رد 
ار ادخ  [ - 119  ] انل یثری  انحدمی و  انیلا و  دفی  نم  سانلا  یف  لعج  يذلا  دمحلا هللا  :» دنومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  : دندادیم تیمها  اهنآ 

قداص ماما  «. دنیوگیم هیثرم  حدم و  ار  ام  دنوشیم و  دراو  ام  رب  دـنیآیم و  ام  يوس  هب  هک  داد  رارق  ار  یناسک  مدرم ، نایم  رد  هک  ساپس 
نودعی نیذلا  نم  کنا  امأ  کتعمد ، هللا  محر  :» دندومرف دوب ، ینیسح  يازع  رب  ناگدننکهیرگ  ناراوگوس و  زا  هک  عمسم »  » هب مالسلاهیلع ،

[ - 120 ... ] کل یئابآ  روضح  کتوم  دـنع  يرتس  کنا  امأ  اننزحل ، نونزحی  اـنحرفل و  هحفـص 90 ] نوحرفی [  نیذلا  انل و  عزجلا  لها  نم 
ام يداش  اب  هک  ینانآ  زا  و  دنیآیم ، رامـش  هب  ام  ناگتخوسلد  زا  هک  ینانآ  زا  وت  شاب ، هاگآ  دهد . رارق  تمحر  دروم  ار  وت  کشا  يادخ ،

ماما ...«. دوب یهاوخ  شیوخ  نیلاب  رب  منرادپ  روضح  دهاش  گرم ، ماگنه  وت  شاب ! هاگآ  دـندرگیم . نیگمغ  ام  هودـنا  اب  دـنوشیم و  داش 
هدـعو ام  هب  يدـینادرگ و  هژیو  دوخ  تمارک  هب  ار  ام  هک  یـسک  يا  : دـنیامرفیم نینچ  زامن  زا  دـعب  دوخ  تاـجانم  رد  مالـسلاهیلع  قداـص 

هب نانیا  نتفر  زا  ام  نانمشد  ایادخ ! راب  زرمایب ... ار  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  مردپ  ربق  نارئاز  نم و  نارادارب  نم و  ياهداد ... تعافش 
نیا سپ ، تشادـنزاب . ام  يوس  هب  ندـمآ  نتـساخرب و  زا  ار  نانآ  نانمـشد ، لیم  مغریلع  اهيریگهدرخ ، نیا  اـما  دـنتفرگ . هدرخ  تراـیز 

رـس زا  هک  ار  ییاهمـشچ  نیا  دوشیم و  هدـیلام  كاـخ  هب  هللادـبعیبا  مردـپ  ربـق  رب  هک  ار  ییاـههنوگ  نیا  ار و  هتخوس  باـتفآ  ياـههرهچ 
ار ییاهنویش  هلان و  نیا  تسا و  نازوس  باتیب و  ام  تبیصم  مغ  رد  هک  ار  ییاهلد  نیا  ددرگیم و  ریزارس  ناشیاهکشا  ام  يارب  يزوسلد 
زا یگنشت  زور  نآ  رد  ات  مراپـسیم  وت  هب  ار  اهرکیپ  نیا  اهناج و  نیا  نم  ایادخ ! راب  امرفب . شیوخ  تمحر  لومـشم  دوشیم ، ام  يارب  هک 

راـصتخا هب  ار  اـهنآ  هک  دـیآیم  تسد  هب  یجیاـتن  دـش ، هتفگ  يرادازع  هراـبرد  هچنآ  عومجم  زا  [ . 121 . ] ینک ناشباریـس  رثوک )  ) ضوح
و یفطاع »  » لماوع مالسلامهیلع ، نیموصعم  تشادگرزب  يرادازع و  سلاجم  هزادنا  هب  یلماع  چیه ،  - 1 هحفص 91 ] داد [ . میهاوخ  حرش 

يارب هلیسو  نیرتيوق  نیرتمهم و  نیرتهب ، يرادازع  . دهدیمن شرتسگ  دنکیمن و  تیوقت  دنتـسه ، میظع  تبیـصم  لولعم  هک  ار  یتفرعم » »
رظن زا  ار  نآ  ياـج  دـناوتب  هک  ینیزگیاـج  چـیه  هک  يروط  هب  تسا . یهلا  ناربـهر  اـب  مدرم  دـنویپ  يرارقرب  قح و  نید  نتـشادهگن  هدـنز 

رد هک  یثداوح  رکذ  اب  دوخ  تداهـش  زا  لـبق  یتح  یهلا  ناربهر  لـیلد  نیمه  هب  درادـن . دوجو  دریگب ، ریثأـت  عاعـش  یگدرتسگ  تردـق و 
رد مدرم  ثداوح ، عوقو  اب  ات  دندرکیم ، يرادازع  هب  مادقا  دوشیم ، دراو  نانآ  رب  اهدعب  هک  یبیاصم  زا  نداد  ربخ  دتفایم و  قافتا  هدـنیآ 

هلیـسو هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  بئاصم  رکذ  . دـبای شرتسگ  داجیا و  یتفرعم »  » و یفطاع »  » راـثآ هجیتن  رد  دـننکن و  یهاـتوک  يرادازع 
وا رب  هیرگ  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  شرافـس  زین  ناشتداهـش و  زا  دـعب  هیرگ  يرادازع و  يارب  هنیزه  صاصتخا  ناـشیا ، زا  لـبق  نیموصعم 

يارب مالـسلامهیلع  نیموـصعم  يرادازع   - 2. تسا هدـش  ماـجنا  دـصق  نیمه  هب  همه  ناریا ، يوـس  هـب  تـکرح  هنیدـم و  زا  جورخ  ماـگنه 
نآ مهم  راثآ  هجیتن  رد  يرادازع و  نتـشاد  هگن  هدنز  يارب  یلمع  یمادـقا  شزومآ و  مالـسلاهیلع  ناشنیرهاط  ناردـپ  تیمولظم  تداهش و 
زمر  - 4. تسا اـهراک  نیرتیندـنام  نیرتهب و  زا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تشادـگرزب  ازع و  سلاـجم  هماـقا  يارب  ندرک  هنیزه   - 3. تسا

هفطاـع و  » رـصنع دوـجو  تسا ، هدرک  لیدـبت  نید  ياـیحا  يارب  ریظنیب  هلیـسو  کـی  هب  ار  نآ  هک  شفرگـش  تردـق  يرادازع و  تـمظع 
نیموـصعم اــملک  رد  ازع ، هحفــص 92 ] مـغ [ ، تیموـلظم ، نزح ، تبیــصم ، هـیرگ ، لـیبق ، زا  یتاــملک  دوـجو  تـسا . نآ  رد  ساــسحا »
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مالسلاهیلع قداص  ماما  هکنیا  . دراد ناسنا  یگدنزاس  رد  یساسحا  یفطاع و  لماوع  دنمتردق  دنلب و  هاگیاج  زا  تیاکح  همه  مالـسلامهیلع 
فرـص هک  دراد  يریثأت  گنهآ  اون و  نیزح ، توص  هک  دـهدیم  ناشن  دـیناوخب ، رعـش  یتنـس  لکـش  نامه  هب  دـیامرفیم  نوراـهوبا »  » هب

فرظ بلاق و  رگید  ترابع  هب  تسا . مهم  زین  فرظ  بلاق و  هکلب  تسین ؛ یفاک  طـقف  اوتحم  ینعی  درادـن . یلومعم  روط  هب  رعـش  ندـناوخ 
رـصنع صوـصخم ، گـنهآ  اوـن و  اـب  مه  نآ  رعـش  رازبا   - 5. دریذـپ ریثأت  ناسنا  بلق  ات  دـنک  داجیا  یفطاع  یـساسحا و  راـب  دـناوتب  دـیاب 

تیب لـها  هاـگیاج  تیمولظم و  دـناسرب و  اـهلد  هب  رتـهب  ار  اوتحم  هک  یلوقعم  عورـشم و  هیلـسو  ره  هکلب  تسین . يرادازع  رد  يراـصحنا 
لیبق زا  نآ  لوقعم  عورـشم و  ياهتروص  یمامت  رد  رنه  رـصنع  دـنک . تکرـش  يرادازع  رد  دـناوتیم  دـهد ، ناشن  رتهب  ار  مالـسلامهیلع 

هلیـسو کـی  شگرزب  راـثآ  تلع  هب  يرادازع  هک  اـجنآ  زا   - 6. دراد بتکم  کی  ياقب  رد  یـساسا  شقن  شیاـمن و ... یقیـسوم ، یـشاقن ،
رایسب ياهباوث  تسا ، هبساحم  روصت و  قوف  نآ  شزرا  و  دشابیم ، نآ  تفرشیپ  نید و  يایحا  رد  نیزگیاج  لباقریغ  یلـصا و  يدیلک و 

، تسا نآ  هب  هتـسباو  بتکم » تاـیح   » هک يریظنیب  هلیـسو  نینچ  يارب  شاداـپ  باوـث و  همه  نیا  رکذ  تسا . هدـش  رکذ  نآ  يارب  يداـیز 
تبثم يریثأت  هک  تهج  نآ  زا  یهاگ  ناسنا  کی  لامعا  هکنیا  حیـضوت  . تسا یقطنم  لوقعم و  رایـسب  هکلب  تسین  راـظتنا  زا  رود  بیجع و 

رب هک  دراد  يریثأت  نازیم  هب  یگتسب  لامعا  باوث  نازیم  تسا  یهیدب  تسا . باوث  شزرا و  ياراد  دراد ، شدوخ  يدوجو  ماظن  حور و  رد 
رد هک  يریثأـت  عون  تهج  هحفـص 93 ] زا [  یهاـگ  دـنکیم و  داـجیا  صخـش  رد  هک  تسا  يرییغت  نازیم  زین  دراذـگیم و  صخـش  يور 
مه تسا و  باوث  ياراد  يدرف  یگدنزاس  عون  تهج  زا  مه  يرادازع ، . دـشابیم باوث  رجا و  ياراد  دراد ، عامتجا  یناسنا و  ماظن  عومجم 
ریغ کـی  اـی  هعیـش و  ریغ  کـی  رگا  یتـح  لـیلد  نیمه  هب  دراد . ياهژیو  لقتـسم و  شزرا  دراد ، یعاـمتجا  ماـظن  رد  هک  يریثأـت  تهج  زا 
نآ کشا و  نیا  هک  تهج  نآ  زا  دزیرب ، یکـشا  اقآ  تیمولظم  يارب  ای  دـنک و  تکرـش  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  يرادازع  رد  زین  ناملـسم 

تروص هب  نآ  شاداپ  تسا و  یلقتـسم  شزرا  باوث و  ياراد  تسا . هدومن  کمک  قح » نید  تاـیح  لـماع   » قنور هب  سلجم ، رد  تکرش 
رد یـششک  هیرگ و  نینچ  اریز  ددرگیمزاب . هدننک  هیرگ  هب  نامیا ؛ هبوت و  تیاده ، تروص  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ییایند و  جئاوح  عفر 
رد هک  دشابیم ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سدقم  تحاس  هب  تبسن  یبلق ) هن  و   ) یملع تخانش  مدع  نیع  رد  تیخنـس  یعون  زا  یکاح  عقاو 

نازیزع ياهرادازع  زا  دروم  نارازه  تلاح ، نیا  زراب  هنومن  ددرگیم . نامیا  هب  تیادـه  رفک و  زا  تاجن  هبوت و  هب  رجنم  دراوم  زا  ياهراـپ 
اهنآ تیاده  ای  یگدنز و  گرزب  تالضعم  لح  جالعال ، ناضیرم  يافش  هب  رجنم  هک  دشابیم  ناهج  رـسارس  رد  هریغ  یمیلک و  یحیـسم ،

نیـسح ماـما  رب  هیرگ  . میاهدـید یمیلک  یحیـسم و  مرتـحم  ياـههداوناخ  رد  ار  راـثآ  نـیا  زا  هنوـمن  اهدـص  ناریا  رد  اـم  تـسا و  هدـیدرگ 
یعون تقیقح  رد  تسا و  یلاـعت  قح  تافـص  امـسا و  یماـمت  رهظم  دـنوادخ و  هفیلخ  رب  هیرگ  تیناـسنا و  تقیقح  رب  هیرگ  مالـسلاهیلع ،

ياهایرد کشا ، نآ  زا  هرطق  کی  هک  تسا  گرزب  ياهبوت  دننام  تهج  نیا  زا  تسا و  شیوخ  یهلا  تقیقح  شیوخ و  لصا  هب  تشگزاب 
هحفص 94 ] دوشیم [ . ناسنا  تشگزاب  تاجن و  بجوم  دنکیم و  شوماخ  ار  منهج  زا  یمیظع 

يرادازع باوث  هرابرد  یئابطابط  همالع  رظن 

قداـص ماـما  شیاـمرف  قبط  هنوگچ  هک  لاؤـس  نیا  هب  خـساپ  رد  دـندوب  يرادازع  هیرگ و  لـها  رایـسب  دوـخ  هک  یئاـبطابط  همـالع  موـحرم 
نذا و هب  یکـشا  هرطق  هـک  دراد  یعناـم  هـچ  :» دـنیامرفیم [ 122 ، ] دـناشنیمورف ار  مـنهج  شتآ  رادازع  کـشا  زا  هرطق  کـی  مالــسلاهیلع 

ندرب نیب  زا  راثآ و  وحم  هانگ و  شزرمآ  ثعاب  هک  تسا  هبوت  ریظن  کشا  هرطق  عقاو  رد  دـنادرگ ، شوماخ  ار  منهج  شتآ  ادـخ ، تساوخ 
«. ددرگیم یـشتآ  نتخورفا  ببـس  یتشهب و  ياهتمعن  تانـسح و  يدوبان  طبح و  ثعاب  رفک ، نآ  لباقم  هطقن  رد  زین  و  دوشیم ، باذـع 

[ . 123]

( تسین هانگ  هدننک  هیجوت  هیرگ   ) مهوت کی  عفد 
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فرطرب زین  تسا ، ناهانگ  يارب  یهاـگهیکت  هیجوت و  لـماع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رب  هیرگ  هک  مهوت  نیا  دـش ، هداد  هک  یحیـضوت  اـب 
ره رگا  دـنکیم و  زاینیب  اوقت  هناصلاخ و  لمع  زا  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  فرـص  هک  دـناهدرک  نامگ  یـضعب  دوشیم .

لها دنشاب ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  لها  هک  نیمه  درادن و  یتیمها  رگید  دنشاب ، هتـشاد  یقالخا  تلیذر  ره  و  دنداد ، ماجنا  یلمع 
رب هیرگ  هیرگ : راـثآ  فـلا -  : میزیرگاـن مهم  هتکن  ود  رکذ  هب  عوـضوم  نیا  هزادـنا  زا  شیب  تیمها  لـیلد  هـب  هراـب  نـیا  رد  . دنتـسه تاـجن 
 - 1: زا تسا  ترابع  راثآ  نیا  درک . وجتـسج  راثآ  نیا  رد  دـیاب  ار  ییاهباوث  نینچ  زمر  هک  تسا  يراـثآ  ياراد  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس 
زا رفنت  نینچمه  تسا و  هدـش  ناـشیا  رب  هک  یملظ  هب  تبـسن  رفنت  ترـضح و  هب  تبحم  یعوـن  هناـشن  هک  تهج  نآ  زا  ترـضح  رب  هـیرگ 

ترضح نآ  سدقم  دوجو  اب  تیخنـس  هحفـص 95 ] یبلق و [  دـنویپ  یعون  رادازع  دوجو  رد  هک  دوشیم  بجوم  تسا ، ترـضح  نانمـشد 
يزیتسملظ حور  رتالاب ، دعب و  هلحرم  رد  ترضح  رب  هیرگ   - 2. دهدیم شیازفا  ار  ناشیا  هب  تبحم  دوخ  هبون  هب  دنویپ  نیا  هک  دوش  داجیا 

ناشناوریپ و اهنآ و  تشز  قالخا  لامعا و  زا  رادازع  هک  دوشیم  بجوم  دـهدیم و  شیازفا  ار  اـهتوغاط  ترـضح و  نانمـشد  زا  رفنت  و 
قالخا راـتفر و  هک  دـنکیم  كرد  ار  تقیقح  نیا  دوخ  نورد  زا  يرطف و  روط  هب  وا  دـنیزگ . يرود  دنتـسه ، راـچد  نآ  هب  هک  یتاـفارحنا 

داسف ملظ و  اب  هزرابم  يارب  اهنآ  هک  دنادیم  نوچ  دراد و  يدایز  هلـصاف  تسا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  ياضر  دروم  هک  هچنآ  اب  نیفرحنم 
مالـسلامهیلع تیب  لـها  يوخ  قلخ و  هب  رود و  نیفرحنم  زا  ار  دوـخ  دـنکیم  یعـس  دناهدیـسر ، تداهـش  هب  دـیاقع  لاـمعا و  قـالخا ، رد 

ياضر دنسپ و  دروم  رادازع  هکنیا  دوشیم و  مالسلامهیلع  تیب  لها  اب  تهابش  تیخنـس و  بجوم  ادهـشلادیس  رب  هیرگ   - 3. دنک کیدزن 
و يزاـسدوخ ، هـب  يریگوـگلا  نـیا  هیاـس  رد  دزادرپیم و  اـهنآ  یگدـنز  زا  يریگوـگلا  هـب  دریگ ، رارق  مالــسلامهیلع  تـیب  لـها  ادــخ و 
. تسین یفطاع  یـساسحا و  لمع  کی  فرـص  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تارـضح  رب  هیرگ  نیاربانب  . دـنزیم تسد  يدایز  ياهیگدـنزاس 
هب دنکیم . ییامنهار  رتالاب  بتارم  هب  لوا  هبترم  زا  ار  رادازع  مدق ، هب  مدق  و  هلحرم ، هب  هلحرم  هک  تسا  یتفرعم  یفطاع و  دنور  کی  هکلب 

تیب لـها  رب  هیرگ  تبحم : همزـال  اوـقت ، تیعبت و  .ب -  تـسا يزاـسناسنا  بـتکم  کـی  كولـس و  ریـس و  کـی  يرادازع  رگید  تراـبع 
بوخ هب  هقالع  میمصت و  شیوخ  نورد  رد  صخش  هک  داد  دهاوخ  تاجن  ار  ناسنا  تشاد و  دهاوخ  رثا  یگدنزاس و  ینامز  مالسلامهیلع 

رد هحفـص 96 ] رگا [  یلو  دشاب . هتـشادن  ادـخ  رما  اب  تفلاخم و  ناهانگ و  رب  رارـصا  رگید  فرط  زا  دـشاب و  هتـشاد  ندـش  كاپ  ندوب و 
دشاب هتشاد  رارصا  شناهانگ  رب  نانچمه  و  دشاب ، هتشادن  ندنام  كاپ  ندش و  كاپ  ندوب و  بوخ  هب  یمیمـصت  هقالع و  چیه  دوخ  نورد 

رتشیب و بلق  تواسق  راچد  هکلب  دنکیمن ، ادیپ  تاجن  تادابع  ریاس  اههیرگ و  نیا  اب  اهنت  هن  دهد ، همادا  نانچمه  ار  ادخ  رما  اب  تفلاخم  و 
ار ناسنا  میرک  نآرق  ریبعت  هب  هک  زامن  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنانچ  . دش دهاوخ  مالسلامهیلع  تیب  لها  ادخ و  زا  يرود 
ره [ - 125 « ] ادعب الا  هللا  نم  ددزی  مل  رکنملا  ءاشحفلا و  نع  هتالـص  ههنت  مل  نم  :» دـندومرف نینچ  [ 124 ، ] درادیمزاب تارکنم  اـشحف و  زا 

دنوادخ يوس  زا  هبوت  شریذپ  میرک  نآرق  «. دوشن هدوزفا  ادخ  زا  وا  يرود  رب  زج  درادنزاب ، دنسپان  تشز و  راک  زا  ار  وا  شزامن  هک  سک 
یلیخ یهاگآ ، زا  سپ  دـناهدش و  یهانگ  بکترم  رارـصا -  اب  یهاگآ و  يور  زا  هن  تلاهج -  لیلد  هب  هک  دـنادیم  یناسک  لماش  اهنت  ار 

نیذـلل نـآلا و  تبت  ینا  لاـق  توملا  مهدـحا  رـضح  اذا  یتح  تائیـسلا  نولمعی  نیذـلل  ۀـبوتلا  تسیل  و  :) دـننک هبوت  هدـش و  فرـصنم  دوز 
نیقی هب  هک  هاگ  نآ  ات  دزرو  لاغتـشا  شرمع  مامت  تشز  لاـمعا  هب  هک  یـسک  [ - 126  ] امیلا اباذع  مل  اندـتعا  کئلوا  رافک  مه  نوتومی و 

هب سک  ره  هکنانچ  دش  دهاوخن  هتفریذپ  سک  نینچ  هبوت  مدرک ، هبوت  نونکا  دیوگ : دوش و  نامیـشپ  تعاس  نآ  رد  دـنک  گرم  هدـهاشم 
لماـش ار  یهلا  ترفغم  نینچمه  میرک  نآرق  (. میتخاـس اـیهم  كاـندرد  سب  یباذـع  هورگ  نیا  رب  دوـشن ، لوـبق  شاهبوـت  دریمب  رفک  لاـح 

هانگ ماجنا  رب  رارـصا  شزرمآ ، بلط  ادخ و  دای  نمـض  دـننک ، یمتـس  دوخ  هب  ای  دـنوش  تشز  يراک  بکترم  هاگره  هک  دـنادیم  یناسک 
مل هللا و  الا  بونذـلا  رفغی  نم  مهبونذـل و  اورفغتـساف  هللا  اورکذ  مهـسفنا  اوملظ  وا  ۀـشحاف  اولعف  اذا  نیذـلاو  [ ) هحفص 97 دنشاب [ . هتـشادن 

شیوخ سفن  هب  یملظ  ای  دنز  رـس  ناشیا  زا  ياهتـسیاشان  راک  هاگره  هک  دنتـسه  اهنآ  ناکین  [ - 127  ] نوملعی مه  اولعف و  ام  یلع  اورـصی 
دزرمایب و ار  قلخ  هانگ  دناوتیمن  سکچیه  ادخ  زج  هک  دننک . رافغتـسا  هبوت و  ادخ  هاگرد  هب  دوخ  هانگ  زا  دـنرآ و  دای  هب  ار  ادـخ  دـننک ،
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میرک نآرق  شیامرف  نیا  هرابرد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  ( دنهاگآ تیصعم  یتشز  هب  هک  یلاح  رد  دننکن  تشز  راک  رد  رارصا  هک  دنتسه  اهنآ 
هک تسا  نیا  هانگ  رب  رارـصا  [ - 128  ] ۀبوتلاب هسفن  ثدحی  رفغتـسی و ال  دبعلا و ال  بنذی  نا  رارـصالا  :» دنیامرفیم هانگ  رب  رارـصا  ینعم  و 

رکم نمأی  نما و ال  رارـصالا  :» دنیامرفیم هرابنیا  رد  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  «. دشابن مه  هب  رکف  رد  دبلطن و  شزرمآ  دنک و  هانگ  هدـنب 
زا ار  دوخ  ناراکنایز ، زج  یسک  تسا و  ادخ  باذع  زا  دوخ  نتـسناد  نمیا -  يانعم  هب  هانگ -  رب  رارـصا  [ - 129  ] نورساخلا موقلا  الا  هللا 
هانگ نیرتگرزب  [ - 130  ] هلماع هیلع  رـصا  بنذ  هللادنع  بونذلا  مظعا  :» دنیامرفیم نینچ  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  .« درادن نمیا  دـنوادخ  رکم 

رب رارصا  ناهانگ و  هیجوت  بجوم  زگره  مالسلامهیلع  تیب  لها  رب  هیرگ  نیاربانب  «. دنک رارصا  نآ  رب  شبکترم  هک  تسا  یهانگ  ادخ ، دزن 
ءادهشلادیس رب  هیرگ  . دندومن مایق  تارکنم  ناهانگ و  اب  هزرابم  يارب  مالسلاهیلع  ادهـشلادیس  هک  یلاح  رد  دشاب  نینچ  هنوگچ  تسین . اهنآ 

ناهانگ يارب  یهاگهیکت  ناـسنا و  رورغ  بجوم  رگا  يرگید ، هحفـص 98 ] تدابع [  حلاص و  لمع  ره  زین  باوث و  همه  نآ  اب  مالـسلاهیلع 
ياهلیـسو هن  تسا  ادخ  هب  برقت  ندش و  كاپ  يارب  حـلاص  لمع  تدابع و  هیرگ و  اریز  داد . دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  رثا  هدـیاف و  دوش ،

نرتـغت ـال  و  هللااـب ، نرتـغت  ـال  دوعـسم ، نباـی  :» دـنیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  . وا رماوا  اـب  تفلاـخم  تیـصعم و  هیجوـت  يارب 
یکین و لمع و  ملع و  یکاـپ و  هب  وشم و  رورغم  ادـخ  هب  دوعـسم ، رـسپ  يا  [ - 131  ] کتدابع كرب و  کلمع و  کـملع و  کحالـصب و 

ةرفغملا هللا  یلع  ینمتی  ۀیـصعملا و  یلع  دـبعلا  رـصی  نا  هللااب  ةرغلا  نم  نا  :» دـنیامرفیم مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  . وشن هتفیرف  دوخ ، تداـبع 
رد تکرش  فرص  هب  هک  یسک  «. تسا ادخ  هب  ندش  رورغم  ادخ ، زا  نتشاد  شزرمآ  يوزرآ  تیـصعم و  رد  هدنب  ندرک  يراشفاپ  [ - 132]

یهلا و تابجاو  هب  تبسن  ترضح  نآ  تعافش  تبحم و  رب  هیکت  عمط و  اب  دوشیم و  رورغم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تعافـش  هب  يرادازع 
ماما هن  دوشیم ، یعرـش  تامرحم  بکترم  یتحار  هب  یلایخ ، تعافـش  تبحم و  نیمه  رب  هیکت  اـب  دـنکیم و  یهجوتیب  یتسـس و  یعرش 

ایند رد  تعافش  زا  هتسسگ  طابترایب و  ترخآ  رد  تعافش  اریز  ار . تعافـش  تبحم و  تقیقح  هن  تسا و  هتخانـش  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
. تسا هتشادن  یعقاو  تبحم  تقیقح  رد  دهدن ، تاجن  یگدولآ  هانگ و  منهج  زا  ار  وا  دوشن و  وا  عیفش  وا  تبحم  ایند  رد  هک  یسک  تسین .
هک یتبحم  درادن . منهج  زا  ار  ناسنا  تاجن  تردق  زین  ترخآ  رد  درادن ، ایند  رد  ناهانگ  زا  ار  ناسنا  نتـشاد  هگن  رود  تردـق  هک  یتبحم 

شیب یغورد  لطاب و  یلایخ  دـنک ، قوشعم  اب  تفلاخم  تیـصعم و  هحفـص 99 ] هب [  راداو  ار  وا  دـهد و  رارق  قوشعم  لباقم  رد  ار  ناـسنا 
هب رما  ار  دوخ  مایق  زا  فدـه  دراد و  یهلا  نیمارف  يارجا  تیدوبع و  زا  ار  دوخ  تمظع و  شزرا و  يهمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . تسین

کی باوث  زین  نآ و  باوث  يرادازع و  زا  یطارفا  طلغ و  ياهتشادرب  عون  نیا  . دـنکیم یفرعم  لطاب  اب  هزراـبم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 
یگدزماوع راچد  هک  تسا  رگنیحطـس  داوسمک و  نیغلبم  طلغ  ياهشزومآ  زین  یحطـس و  تاعلاطم  زا  یـشان  راـکذا ، لاـمعا و  هلـسلس 

مالـسلامهیلع تیب  لها  تمذـم  دروم  ینیغلبم  نینچ  دـننکیم . اـقلا  دوخ  نیبطاـخم  ناـهذا  هب  ار  یبلاـطم  نینچ  یمرگ  رازاـب  يارب  هدوب و 
طلغ تیفیک  لاـمعا ، باوث  نتفگ  رد  يورهداـیز  هلمج : زا  دـناهدرک  عنم  زیچ  دـنچ  زا  ار  اـهنآ  هشیمه  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  دـناهدوب و 

رب هیکت  اـب  ناـهانگ  رد  اـهنآ  هب  نداد  تعاجـش  زین  مالـسلامهیلع و  تیب  لـها  هـب  مدرم  ندرک  رورغم  مالـسلامهیلع و  تـیب  لـها  تعاـفش 
ام ال مهولمحت  نوفرعی و ال  امب  سانلا  اوثدـح  :» دـنیامرفیم هراب  نیارد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  مالـسلامهیلع . تیب  لها  تبحم  تعافش و 
، دـنرادن ار  نآ  مهف -  لمحت -  ار  هچنآ  اهنآ  رب  دـییوگب و  نخـس  ناشتخانـش  و  مهف -  ساسارب -  مدرم  اـب  [ - 133  ] انب مهنورغتف  نوقیطی 

هللا نیب  اننیب و  و ال  ةءارب ، هللا  نم  انعم  ام  هللاو ، :» دنیامرفیم مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  «. دـینک رورغم  ام  هب  ار  اهنآ  هلیـسو  نیدـب  ات  دـینکن  لیمحت 
هعفنت مل  ایصاع هللا  مکنم  ناک  نم  و  انتیالو ، هعفنت  اعیطم هللا  مکنم  ناک  نمف  ۀعاعطلاب ، الا  هللا  یلا  برقتن  و ال  ۀجح ، هللا  یلع  انل  و ال  ۀبارق ،

يدنواشیوخ دـنوادخ  ام و  نایم  میرادـن و  یتئارب  ادـخ  بناج  زا  ام  مسق  ادـخ  هب  [ - 134 ! ] اورتغت مکحیو ال  اورتغت ! ـال  مکحیو  اـنتیالو .
دنوادخ عیطم  امش  هحفـص 100 ] زا [  سک  ره  سپ  میوشیمن . کیدزن  ادـخ  هب  تعاط  اـب  زج  تسین و  یتجح  دـنوادخ  رب  ار  اـم  تسین .

! دیروخن بیرف  امـش ، رب  ياو  درادن . شیارب  يدوس  ام  تیالو  دنک : ینامرفان  امـش  زا  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  شدوس  هب  ام  تیالو  دـشاب ،
خیشلا یلا  هنع  درو  امیف  :» دنهدیم زیهرپ  هانگ  زا  ار  نایعیـش  هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  !« دیروخن بیرف  امـش ، رب  ياو 
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ۀبوت و هعفنت  نیح ال  ةأجف  ۀتغب  انرما  ناف  انطخس ، انتهارک و  نم  هیندی  ام  بنجنیل  انتبحم و  نم  هب  برقی  امب  مکنم  ءرما  لک  لمعیلف  دیفملا :
زا و  دیامنیم ؛ کیدزن  ام  یتسود  تبحم و  هب  ار  يو  هک  دـنک  يراک  دـیاب  امـش  زا  کی  ره  [ - 135  ] ۀبوح یلع  مدـن  انباقع  نم  هیجنی  ال 

هبوت و هک  یماگنه  رد  دـسریمارف ، ناهگان  ام  رما  اریز  دـنیزگ ، يرود  تسا ، ام  مشخ  تهارک و  ثعاب  هدوبن و  اـم  دـنیآشوخ  هک  هچنآ 
تبحم مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  سدـقم  دوجو  .« دـشخبیمن شتاجن  ام  رفیک  زا  هانگ ، زا  وا  ینامیـشپ  درادـن و  يدوس  وا  يارب  تشگزاـب 

هب تیب  لها  ام  زا  درادـب  تسود  ار  ام  سک  ره  : » دـنیامرفیم نینچ  ناـشتاشیامرف  نیرتینارون  زا  یکی  رد  درادـن و  لوبق  ار  تیعبت  نودـب 
راب هس  و  دیآیم » رامش  هب  تیب  لها  ام  زا  يرآ  : » دندومرف دیآیم !؟ رامش  هب  امش  زا  دندیـسرپ : بجعت  اب  دندینـش  هک  اهنآ  دیآیم » رامش 

تیعبت ارم  سک  ره  : » دندومرف هک  دیاهدینشن  ار  نآرق -  رد  لیلخ -  میهاربا  نخس  نیا  رگم  : » دندومرف سپـس  دندرک . رارکت  ار  هلمج  نیا 
عبات و ایند  رد  یقیقح  بحم  . تسا تیعبت  نامه  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  رظن  زا  تبحم  نیاربانب  [ 137 [ » ] 136  ] تسا نم  زا  وا  سپ  دـنک 

نینچ نیقتم  ماـما  هک  روطناـمه  دوـشیم  تشهب  دراو  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  رـس  تـشپ  زین  ترخآرد  مالـسلامهیلع و  تـیب  لـها  وریپ 
ای تلق  نیـسحلا . نسحلا و  ۀـمطاف و  انا و  ۀـنجلا  لخدـی  نم  لوا  نا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینربخا  [ » هحفص 101 دنیامرفیم [ :

نیلوا هک : داد  ربـخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـندومرف : مالـسلاهیلع  یلع  [ - 138  ] مکئراو نم  لاـق : اـنوبحمف ؟ هللا  لوسر 
: دـندومرف دوشیم ؟ هچ  ام  نارادتـسود  سپ  هللا  لوسر  ای  متفگ  میتسه . نیـسح  نسح و  ۀـمطاف و  نم و  دوشیم  تشهب  لخاد  هک  یناسک 

نمف ضوحلا ، یلع  یطبـس  یترتع و  یعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  انأ  :» دـندومرف زین  و  «. دـنوشیم تشهب  دراو  امـشزا -  دـعب 
ره سپ  میتسه  رثوک  ضوح  رانک  رد  نم  هارمه  مناگداون  نادناخ و  متـسه و  هللا  لوسر  هارمه  نم  انلمع -  لمعیل  و  انلوقب ، ذـخأیلف  اندارأ 

هریغـص و ناهانگ  همه  شزرمآ  لیبق  زا  ییاهباوث  نیاربانب  .« دـنک راتفر  ام  رادرک  هب  دریذـپب و  ار  ام  يهتفگ  دـیاب  دـهاوخیم  ار  اـم  سک 
ندش كاپ  دصق  دراد و  رارصا  نآ  ماجنا  رب  تسا و  هانگ  لها  هک  یسک  لماش  کشا و ،... زا  ياهرطق  اب  منهج  ندش  شوماخ  زین  هریبک و 

. دـناهدرک رکذ  نمؤم  صخـش  يارب  ار  اهباوث  راثآ و  نیا  تاـیاور ، زا  ياهراـپ  رد  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دوشیمن . درادـن ، مه  هبوت  و 
لیست یتح  هتعمد  یلع  نب  نیسحلا  لتقل  هانیع  تعمد  نمؤم  امیا  :» دندومرف هک  تشذگ  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  لوق  زا  نآ  تیاور  هکنانچ 
کشا رابکشا و  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ندش  هتشک  يارب  شنامـشچ  هک  ینمؤم  ره  [ - 139  ] افرغ ۀنجلا  یف  اهب  هللا  هأوب  هدـخ  یلع 
رابتعا هب  باوث  راثآ و  رکذ  تاقوا  یهاگ  تسا  نکمم  ج -  «. دهدیم ياج  یتشهب  ياههفرغ  رد  ار  وا  دـنوادخ  ددرگ ، يراج  شتروص  رب 

هبوت ریظن  کشا ، هرطق  نیا  عقاو  رد  [ » هحفص 102 دندومرف [ : ییابطابط  همالع  موحرم  هک  روط  نامه  ینعی  دشاب . هدنیآ  رد  صخـش  لاح 
هک تسا  نیتسار  هبوت  لثم  هیرگ ، نیا  تیهام  رگید  ترابع  هب  .« دوشیم باذـع  ندرب  نیب  زا  راثآ و  وحم  هانگ و  شزرمآ  ثعاـب  هک  تسا 
زا یضعب  تاقوا  یهاگ  هکنیا  رتشیب  حیضوت  . دش دهاوخ  ناسنا  سفن  زا  ناهانگ  راثآ  ندرب  نیب  زا  هتـشذگ و  ناربج  هانگ و  كرت  هب  رجنم 

دوشیم بجوم  دوشیم و  نشور  شلد  رد  یتیاده  رون  دـهد ، ماجنا  ار  اهنآ  هانگ  لها  رفن  کی  رگا  هک  دنتـسه  يراثآ  ياراد  ریخ  لامعا 
ناربـج ار  دوـخ  هتـشذگ  درادرب و  ناـهانگ  همه  زا  تسد  دـنک و  یقیقح  هبوـت  هک  دـسرب  ییاـجب  دـیامن و  دـشر  هـتفر ، هـتفر  صخـش  اـت 

هتفر هتفر  ندناوخ ، زامن  نیمه  اسب  هچ  دهد ، همادا  ندناوخ  زامن  هب  رگا  راکهانگ  صخش  هک  تسا  زامن  حلاص ، لامعا  نیا  زا  یکی  . دیامن
زا يدادـعت  دوخ  رمع  رد  ام  زا  کی  ره  دزاس . مهارف  ادـخ ، اب  وا  یتشآ  زین  يرادـیب و  هجوت و  يارب  ار  هنیمز  و  دوش ، وا  یبلق  رثأـت  بجوم 

تشز ياهراک  بکترم  لاح  نیع  رد  دناوخیم و  زامن  ترـضح  نآ  اب  هک  يدرم  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . میاهدید ار  دارفا  نیا 
هک تشذـگن  يرید  سپ  تشاد .» دـهاوخ  زاب  تشز -  راک  زا  ار -  وا  يزور  شزامن ، [ - 140  ] ام اموی  هاهنت  هتالص  نا  :» دندومرف دشیم ،

ار وا  شزامن  [ - 141  ] هعدرتل هتالـص  نا  :» دندومرف درکیم ، يدزد  بش  دـناوخیم و  زامن  زور  هک  يدرم  هرابرد  زین  .و  درک هبوت  درم  نآ 
، یگدولآ دوجو  اب  يراکهانگ  رگا  هک  تسا  حلاص  ياهراک  نیا  هلمج  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  .« تشاد دهاوخ  زاب  راک  نیا  زا 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  يرادازع  خیرات  داد . دهاوخ  تاجن  ار  وا  اههیرگ  هحفـص 103 ] نیمه [  هرخالاب  دوب ، ترـضح  نآ  رب  هیرگ  لها 
هیـصوت ناگدـنناوخ  همه  هب  ار  وا  تشونرـس  هعلاطم  هک  تسا  كرت  لوسر  نآ  هتـسجرب  رایـسب  زراـب و  هنومن  تسا . يدارفا  نینچ  زا  ولمم 
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رد و  دناهدوب ، روهشم  تارکنم  ءاشحف و  هب  دوب و  هانگ  لها  هک  نیموصعم  نیبحم  زا  يدارفا  هک  میاهدینش  ای  هدید  رایسب  [ . 142 . ] مینکیم
لمحت ینیـسح  يازع  سلاجم  هماقا  رد  ار  یتامحز  اسب  هچ  دناهتـشاد و  مامتها  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سلاجم  رد  تکرـش  هب  لاح  نیع 

جراخ لخاد و  رد  ناناملسم  ریغ  یتح  هک  میاهدید  هدینـش و  رایـسب  زین  .و  دناهدومن یقیقح  هبوت  دناهدش و  بلقنم  یتدم  زا  سپ  دناهدرک ،
هب دـناهدش و  تیادـه  مالـسلاهیلع ، ءادهـشلادیس  هوکـشاب  تمظعاب و  بتکم  هب  تمدـخ  یعون  ای  لسوت و  اـی  هیرگ و  لـیلد  هب  روشک ، زا 

مالـسلامهیلع نیموصعم  سدقم  تحاس  هب  تدارا  ضرع  ای  هیرگ  قیفوت  هتبلا  دـناهدیدرگ . فرـشم  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ینارون  بتکم 
نیا دوشیمن . یناملسم  ریغ  ره  لماش  تشاد ، دهاوخ  لابند  هب  ار  تیاده  هبوت و  قیفوت  دوخ  هبون  هب  هک  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  اصوصخ 

مالسلاهیلع ادهشلادیس  فده  هار و  اب  تیخنس  یبلق و  یکاپ  یعون  دوخ ، یناملسم  ریغ  ملاع  نامه  رد  هک  تسا  یناسک  لاح  لماش  قیفوت 
دهاوخن زین  ناناملسم  زا  یضعب  بیـصن  هکنیا  امک  [ 143 . ] دش دهاوخن  نیملـسم  ریغ  رثکا  بیـصن  یقیفوت  نینچ  لیلد  نیمه  هب  دـنراد . ار 

يرآ دراد . ار  اهشاداپ  نیرتگرزب  نیرتالاب و  هاگتسد ، نیا  رد  تمدخ  نیرتمک  هک  دناسریم  ار  مالسلاهیلع  ادهـشلادیس  تمظع  نیا  دش .
اهشاداپ نیرتگرزب  تسوا ، نید  ياقب  نماض  شکاپ  نوخ  هک  یسک  رب  ناگدننکهیرگ  يارب  یلاعت  كرابت و  هحفص 104 ] دنوادخ [  رگا 

قـشع ناطلـس  يا  هک  دـمآ  لیئربج  : تسا هدورـس  ابیز  هچ  ار  تمظع  نیا  زمر  یناماس  نامع  موحرم  تسین . یبیجع  زیچ  دـنکیم ، اـطع  ار 
ارت رم  نیرفآناج  ترـضح  ناج  يا  دـیوگمایپ  مه  تیحت  مه  مالـس و  مه  ماـما  خرف  يا  وت  رب  قح  زا  مرادقشع  نادـیم  يهصرع  زاـتهکی 
يا ماوت ، نم  نظ  تالیوست  دـشاب ز  ییود  نیاتسارم  قاشع  وت  زا  يدـیپسور  تسارم  قاـثیم  وت  زا  اـهیمکحمنیرفآ  ناـج ، رب  مسجرب و 

تهر رد  مهر  ردـنا  ياهداد  تدوب  هچ  رهاـهبنوخ  میارت  نم  نوخ ، ارم  وت  اـهر  يدرک  مهر  رد  ار  يدوخ  نوچنم  وت  تدـحو  رد  وت ، نم 
[ . 144  ] مهدیم مراد  هچ  ره  نم 

میظع تبیصم  ربارب  رد  نامز  ماما  يریگ  عضوم 

هک مالـسلاهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نبا  ۀجح  ترـضح  نییـصولا  متاخ  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  هدـنامزاب  اهنت  غارـس  هب  لاح 
تاساسحا و هحفـص 105 ] هنوگچ [  ینارون  نینزان و  دوجو  نیا  هک  مینیبب  میورب و  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  شدـج  نوخ  یقیقح  مقتنم 

نامز ماما  ياهیریگعضوم  یـسررب  دهدیم . ناشن  شاهداوناخ  تراسا  وا و  نارای  نادناخ و  شدـج و  تداهـش  هرابرد  ار  شکاپ  فطاوع 
ناـشیا يریگعـضوم  نیرتـمهم  هب  طـقف  اـجنیا  رد  اـم  دـبلطیم  ار  یلقتـسم  باـتک  دوـخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  هساـمح  هراـبرد  مالـسلاهیلع 

هژیو و تیانع  دروم  هک  اروشاع  ترایز  زا  ییاهتمسق  ریـسفت  حرـش و  یعون  هب  ناوتیم  ار  هسدقم  هیحان  ترایز  هک  میتفگ  میزادرپیم .
صخش چیه  هک  میباییمرد  ینشور  هب  نآ  رد  تقد  ترایز و  نیا  هعلاطم  اب  تسناد  [ ، 145  ] تسا مالسلاهیلع  نامز  ماما  دیکأت  شرافس و 

نآ يارب  ناشیا  زا  رتدیدش  رتشیب و  یـسک  چـیه  درادـن و  دوجو  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  زا  رتگرزب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  يرادازع 
رگید سک  ره  زا  رتـهب  تسا ، مالـسلاهیلع  نیـسح  دـنزرف  یهلا و  تجح  ادـخ و  رهظم  دوـخ  هک  وا  . دـنکیمن هدرکن و  يرادازع  ترـضح 

تسا و یهلا  ملع  ندـعم  وا  تسا . هدرکن  یناوخهیثرم  شدـج ، يارب  وا  نوچ  سک  چـیه  . دسانـشیم ار  وا  يـالبرک  مالـسلاهیلع و  نیـسح 
لاح هب  شملع  دـننامه  هدـنیآ  هتـشذگ و  هب  وا  ملع  تسا . یکی  هدـنیآ  لاح و  و  هتـشذگ ، وا  يارب  تسین . باجح  شیارب  ناـکم  ناـمز و 
رانک رد  نتسیرگ  نتخوس و  نآ و  ياههنحص  یمامت  ندید  اب  دراد و  يدوجو  فارـشا  هطاحا و  البرک  هثداح  تایئزج  یمامت  هب  وا  تسا .

شموصعم ناردـپ  زین  شرداـم و  رب  هدراو  ياهتبیـصم  اـهتیمولظم و  یماـمت  وا  تسا . هتخادرپ  يرادازع  یناوـخهیثرم و  هب  هنحـص ، ره 
يهرذ هرذ و  شنوخ و  تسوپ و  تشوگ و  اب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  شدج  ياهتبیصم  صوصخ  هب  اهنآ ، نارای  نادناخ و  مالسلامهیلع و 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  ندب  اب  راب  کی  وا  . دنتسه ادخ  رون  دحاو و  حور  اهنآ  هحفص 106 ] هکنیا [  هن  رگم  تسا . هدیشچ  شناج  مسج و 
هتسب و تسد  رگید  راب  .و  دروخ یلیـس  مشاهینب  گنت  هچوک  رد  دنام و  راوید  رد و  نیب  شردام  اب  رگید  رابکی  داد و  ناج  هنابیرغ  هلآ  و 

نارود یلع  شدج  اب  دیـسر و  تداهـش  هب  مولظم  هنابیرغ و  شردام  اب  نآ  زا  سپ  دـش . هدـناشک  دجـسم  هب  تعیب  يارب  ندرگ و  هب  بانط 
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یبـتجم ماـما  اـب  هکنیا  اـت  درک . یط  تشاد ، ولگ  رد  ناوختـسا  مشچ و  رد  راـخ  هک  یلاـح  رد  ار  تیمولظم  ییاـهنت و  هلاـس  جـنپ  تسیب و 
يارب ار  شـضغب  مالـسلاامهیلع  بنیز  لضفلاوبا و  نیـسح و  هارمه  هب  دـش و  نارابریت  شرهطم  شاهزانج  دیـشون و  رهز  اهراب  مالـسلاهیلع 

هزین و ریت و  مخز  نادـهاجم  کیاکی  اب  البرک  رد  دـمآ . ـالبرک  هب  راوگرزب  هس  نیا  اـب  درک و  سبح  هنیـس  رد  نیملـسم  مالـسا و  حـلاصم 
نایفوک و ياهگنس  اهنابزمخز و  دروخ و  کتک  هنایزات و  تفر و  تبرغ  يریسا و  هب  ارسا  اب  دیشک و  یگنـشت  درک و  سمل  ار  ریـشمش 
روضح و اب  زج  سک  چـیه  هک  تسا  ياهنوگ  هب  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  ياههیثرم  درک . لمحت  ار  دـیزی  دایزنبا و  ياهتتامـش  نایماش و 

نانآ ندناسرت  زا  سپ  زین  وت  سپ  دنتساخرب . هلباقم  ینمشد و  هب  وت  اب  یلو  : دنک یناوخهیثرم  هنوگ  نیا  دناوتیمن  عیاقو ، تایئزج  هدهاشم 
ار تدج  ار و  تراگدرورپ  دتـسکش و  ار  وت  تعیب  اهنامیپ و  سپ  يدرک . هزرابم  ناشیا  اب  یهلا  تجح  رب  دـیکأت  و  یهلا -  ياهباذـع  زا  - 

تکاله ار  هراکدب  نایرکشل  یتساخاپب و  ریشمش  هزین و  تابرض  ندرک  دراو  يارب  وت  سپ  دندرک . زاغآ  ار  وت  اب  گنج  دندروآ . مشخ  هب 
راوتـسا و ار  وت  نوچ  سپ  یقح . هدـیزگرب  یلع  نامه  وت  ییوگ  هک  یتفرورف  گـنج  نادـیم  راـبغ  درگ و  هب  راـقفلاوذ  اـب  ناـنچ  يدرک و 
دنتساخرب و وت  اب  گنج  هب  ترارش  گنرین و  اب  دنداهن و  تهار  رس  ار  ناشرکم  ياهماد  دندید ، ساره  سرت و  هنوگ  چیه  نودب  لديوق ،
زا گنج ، رد  دنتفاتش و  وت  اب  هزرابم  هب  دنتـشادزاب و  هحفـص 107 ] بآ [  رب  دورو  بآ و  زا  ار  وت  ات  داد  نامرف  شنایرکـشل  هب  نوعلم  نآ 

ياهتسد دندرک و  تنارابگنـس  نارابریت و  دندیزرو و  باتـش  وت  اب  ندـیگنج  هنیـس  هب  هنیـس  رد  دـندش و  راوس  اهبـسا  رب  هدایپ و  اهرتش 
مارح چیه  زا  هن  دندرک و  تیاعر  ار  یقح  تمرح و  هن  تندرب  تراغ  تناتسود و  نتـشک  رد  دندوشگ و  تیوس  هب  ار  رادنارب  داینب  زیخالب 

هک اجنآ  ات  يدرکیم . لمحت  ار  تامیالمان  یتخاتیم و  شیپ  هب  نادـیم  راـبغ  درگ و  رد  ناـنچمه  وت  دندیـسرت و  وت  هب  تبـسن  یهاـنگ  و 
دنتخادنا و ياپ  زا  ار  وت  ناوارف  ياهمخز  اب  دندز و  هقلح  وت  درگ  وس  ره  زا  نانمشد  سپ  دندش  هدزتفگش  وت  ربص  زا  اهنامسآ  ناگتشرف 
مرح و نانز  زا  يدرکیم و  ربص  هتـشاذگ ، ادـخ  باسح  هب  ار  زیچ  همه  وت  دوب و  هدـنامن  یقاب  يرای  وت  يارب  دنتـسب و  وت  رب  ار  تاـجن  هار 

وت اهبسا  هک  یلاح  رد  يداتفا  كاخ  رب  حورجم  رساترس  یندب  اب  دندرک و  نوگنرس  تبـسا  زا  ار  وت  هکنیا  ات  يدومنیم ؛ عافد  تنادنزرف 
هب وت  پچ  تسار و  تسـشن و  تکرابم -  یناشیپ -  رب  گرم  قرع  دـندزیم ، اهریـشمش  اب  ار  وت  نارگزواجت  دـندرکیم و  بوکدـگل  ار 
وت رب  هچنآ  هـک  یلاـح  رد  يدرکیم . هاـگن  مرح  ياـههمیخ  يوـس  هـب  مـشچ  هشوـگ  اـب  مارآ  وـت  تـفریم و  نییاـپ  ـالاب و  بواـنتم  روـط 

دـصق هب  ناـنکهیرگ  نانکههیـش و  هدـش و  رود  وت  زا  وت ، درمناوـج -  بسا -  تشادیمزاـب و  تیب  لـها  نادـنزرف و  زا  ار  وـت  تشذـگیم 
زا دـنتفای  نوگژاو  نآ  رب  ار  وـت  نیز  دـندید و  هدیـسر  يراوـخ  هدزـالب و  ار  وـت  بسا  مرح  ناـنز  هک  نیمه  تفرگ . تعرـس  تیاـههمیخ 

دندزیم ناشیاهتروص  رب  یلیـس  هتخادنا و  هرهچ  زا  باقن  هتخاس و  ناشیرپ  اههرهچ  رب  ار  ناشناوسیگ  هکیلاح  رد  دندمآ  نوریب  اههیمخ 
هناـصیرح هتـسشن و  وـت  هنیـس  يور  هب  رمـش  دنتفاتـشیم و  وـت  هاـگلتق  يوـس  هب  هدـش ؛ راـتفرگ  يراوـخ  تلذ و  هب  تزع  يرمع  زا  دـعب  و 

وت ساوح  درکیم ! ادج  تندب  زا  رـس  ریمـشمش  اب  هتفرگ و  ار  وت  نساحم  شدـیلپ -  تسد -  اب  دوب  هتـشاذگ  وت  هاگولگ  رب  ار  شریـشمش 
ریجنز لغ و  رد  دندش و  هتفرگ  يریسا  هب  ناگدرب  دننام  تلایع  لها و  تفر و  هزین  يالاب  هب  ترس  تشگ و  ناهن  وت  ياهسفن  دش و  مارآ 

؛ دندشیم هدنار  اهنابایب  اهارحص و  رد  دنازوسیم ؛ ار  شیاههرهچ  باتفآ  ترارح  دندش . هدیـشک  هحفص 108 ] دنب [  هب  نارتش  يالاب  رب 
تیمولظم و ياههنحـص  کیاکی  دـهاش  وا  يرآ  . دـندشیم هدـناخرچ  اهازاب  رد  دوب ؛ هدـش  هتـسب  ناشیاهندرگ  هب  ریجنز  اب  ناشیاهتسد 
هک یـسک  نآ  رب  مالـس  مالـسلا - ... :» دهدیم مالـس  اههنحـص  نآ  رب  هنوگ  نیا  هک  تسا  هدوب  وا  نارای  نادناخ و  شدیهـش و  دـج  تبرغ 

هتـشک ناگدازانز  تسد  هب  هک  یـسک  رب  مالـس  نادیهـش ! دیهـش  رب  مالـس  نابیرغ ! بیرغ  هب  مالـس  دـش ...! هتـسکش  شهاگهیمخ  تمرح 
مالس هدیکشخ ! ياهبل  نآ  رب  مالس  هدش ! كاچ  ياهنابیرگ  نآ  رب  مالس  دنتسیرگ ...! وا  رب  نامسآ  ناگتشرف  هک  یـسک  رب  مالـس  دش ...!
يراج ياهنوخ  نآ  رب  مالس  هتفای ! گنر  رییغت  ياهرکیپ  نآ  رب  مالس  هدنام ! هنهرب  ياهدسج  نآ  رب  مالس  هدیـسر ...! الب  ياهناج  نآ  رب 

ياهندب رب  مالس  ! کچوک راوخریش  رب  مالس  و  هدش ...! هتفر  الاب  هزین  هب  ياهرس  نآ  رب  مالس  هدش ! هعطق  هعطق  ياضعا  نآ  رب  مالـس  هدش !
ياهرس رب  مالس  نفکیب ! ناگدشنفد  رب  مالس  اهنطو ! زا  ناگداتفارود  رب  مالس  اهنابایب ! رد  ناگداتفا  كاخ  هب  رب  مالـس  هدش !... تراغ 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 425 

http://www.ghaemiyeh.com


وا اب  لیئاکیم  هک  یسک  رب  مالس  درکیم ! راختفا  وا  هب  لیئربج  هک  یسک  رب  مالـس  رواییب ...! هدیدمتـس  نآ  رب  مالـس  ندب ...! زا  هداتفاادج 
هب شنوخ  هک  یسک  رب  مالس  دش ! تمرح  کته  هک  یسک  رب  مالس  دش ! هتسکش  شنامیپ  هک  یسک  رب  مالس  تفگیم ! نخـس  هراوهگ  رد 

یسک رب  مالس  دش ! اههزین  ماج  شون  هعرج  هک  یسک  رب  مالس  دش ! هداد  لسغ  شیاهتحارج  نوخ  اب  هک  یسک  رب  مالس  دش ! هتخیر  متس 
یسک رب  مالس  دندرک ! نفد  ار  شندب  نانیشناتسور  هک  یسک  رب  مالس  دش ! هدیرب  افق  زا  شرـس  هک  یـسک  رب  مالـس  دش ! حابم  شنوخ  هک 
مالس دش ! باضخ  نوخ  هب  شنساحم  هک  یسک  رب  مالـس  دنام ! رواییب  نید  زا  تیامح  رد  هک  یـسک  رب  مالـس  دش ! هدیرب  شگرهاش  هک 

 - نارزیخ پوچ -  اب  هک  ینادند  هب  مالس  هحفص 109 ] هتفر [ !) تیمنغ  هب  هماج   ) هتفر تراغ  هب  ندب  رب  مالـس  ! هدولآ كاخ  هب  يهنوگ  رب 
راوخنوخ ناگدنرد  دندرک و  ناشهراپ  هکت و  رگزواجت  ياهگرگ  هک  دـنام  هنهرب  اهنابایب  رد  هک  ییاهرکیپ  رب  مالـس  دـش ...! هدـیبوک 

مالس تسا ! يراج  شکشا  وت ، ندرک  دای  عقوم  تسا و  رادهحیرج  وت  تبیصم  زا  شبلق  هک  یسک  مالـس  دندرک ...! دمآ  تفر و  ناشفارطا 
میـسرت هدـید و  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  هک  شارخناج  ياههنحـص  نیا  کیاکی  يرآ  [ . 146 «. ] هراچیب يهتشگرس  نوزحم  يهدزتبیـصم 

هدنهد ناشن  دناوخیم ، هراچیب » هتـشگرس  نوزحم  هدزتبیـصم   » ار دوخ  وا  هک  ییاج  ات  تسا  هدومن  رادهحیرج  ار  شکرابم  بلق  هدرک و 
يدـهم نامیالوم  نوچمه  میـشاب و  نایرگ  رمع  کی  اهنآ  زا  کـی  ره  يارب  رگا  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  تبیـصم  تدـش  یگرزب و 

زا کی  ره  يارب  رگا  هک  میاهدرکن ، يورهدایز  اهنت  هن  میشاب ، هراچیب  يهتشگرس  نوزحم  يهدزتبیصم  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  )
ماما هک  یلاح  رد  دشابن ، قح  هتسیاش و  تبیصم  هحفـص 110 ] همه [  نیا  مغ  رد  نداد  ناج  هنوگچ  میراد . قح  زین ، میریمب  بئاصم ، نآ 

، امد عومدـلا  لدـب  کل  نیکبأل  و  ءاسم ، احابـص و  کنبدـنألف  :» دـنکیم باطخ  نینچ  شبیرغ  مولظم و  دـج  هب  باطخ  مالـسلاهیلع  مامز 
هلان تیارب  ماـش  حبـص و  سپ  [ - 147  ] بایتکالا ۀـصغ  و  باصملا ، ۀـعولب  تومأ  یتح  افهلت  و  كاـهدام ، یلع  افـسأت  و  کـیلع ، ةرـسح 

زوس و رد  روهلعـش  درک . راتفرگ  ار  وت  هچنآ  رب  فسأت  هودنا و  وت و  رب  ترـسح  رطاخ  هب  میرگیم ، نوخ  تیارب  کشا  ياج  هب  منکیم و 
ماگنه زین  و  میظع ، تبیـصم  لابق  رد  ام  مهم  هفیظو  سپ  .« مریمب ینیگهودـنا  يهصغ  اهتبیـصم و  اهیتخـس و  يرارقیب  زا  هکنیا  اـت  مزادـگ 
ناشن ینعی  دندومرف . مالـسلاهیلع  نامز  ماما  هک  تسا  نامه  هدش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  قح  رد  هک  یتایانج  يروآدای 
نیـسح هاـکناج  تبیـصم  رد  ندرم ، هـکنیا  اـب  ارچ  اـما  ندرم  یگراـچیب و  یگتــشگرس و  هودـنا و  نزح و  یگدزتبیــصم ، هـیرگ ، نداد 
نادناخ کیاکی  مالسلاهیلع و  رقاب  ماما  مالـسلاهیلع و  نیدباعلانیز  ترـضح  تسا و  بئاصملاما  هک  يربک  بنیز  تسا ، قح  مالـسلاهیلع 

هبدن هیرگ و  مالسلاهیلع  نامز  ماما  هکنیا  اب  ارچ  دندرمن ؟ هصغ  زا  دندید  ار  اههنحـص  نآ  دندوب و  البرک  رد  هک  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
وجتسج مظعا  تبیصم  زا  ثحب  رد  دیاب  ار  لاؤس  نیا  باوج  تسا ؟ هدرمن  و  دنادیم ، قح  گرم  هب  ندیـسر  ات  ار  ندرک  هیرگ  نوخ  هکلب 

هحفص 113 ] میریگ [ . رارق  یقیقح  رادازع  هرمز  رد  هکنیا  ات  میبای  هار  يرادازع  رس  هب  میربب و  یپ  گرزب  زار  نیا  هب  ات  مینک 

مظعا تبیصم  ربارب  رد  یسانش  هفیظو 

مظعا تبیصم  لابق  رد  ام  هفیظو 

میظع و لباقتم  طباور  زین  اهنآ و  اب  ام  يدوجو  هطبار  تقلخ ، ماظن  رد  مالـسلامهیلع  نیموصعم  هاگیاج  هراـبرد  نونکاـت  هچنآ  زا  دـنچ  ره 
ار هتکن  دنچ  عوضوم  هداعلاقوف  تیمها  تهج  هب  یلو  دوشیم  نشور  يدایز  دودح  ات  مظعا  تبیـصم  لابق  رد  ام  هفیظو  دش ، هتفگ  مظعا 

. مینکیم نایب  رصتخم  روط  هب 

هللا راث  يانعم 

اهنآ و اب  ام  يدوجو  هطبار  زین  ناهج و  ناسنا و  تقلخ  ماظن  رد  یهلا  ناربهر  مالسلامهیلع و  نیموصعم  هاگیاج  هرابرد  هک  هچنآ  هب  هجوت 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 426 

http://www.ghaemiyeh.com


ترایز رد  ترابع  نیا  مینک  ادـیپ  هللا » راث   » تراـبع زا  يرتهب  كرد  اـت  دـنکیم  کـمک  اـم  هب  دـش  ناـیب  مظعا  تبیـصم  ياـنعم  نینچمه 
کیلع مالسلا  : » تسا هدش  هدرب  راک  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  زین  ترضح و  نآ  هابرد  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  تارایز  ریاس  اروشاع و 

لماع اما  تسا ؛ تایح  لماع  نوخ ، دراد ؟ نایرج  اجک  رد  ادخ  نوخ  ادخ » نوخ  رـسپ  ادخ و  نوخ  يا  وت  رب  مالـس  هراث -  نبا  هللا و  راث  ای 
یعیبط و تایح  ياقب  يارب  ناسنا  هک  روط  نامه  . تسا ام  همه  گر  رد  نوخ  نیا  دراد ؟ نایرج  گر  مادـک  اجک و  رد  يزیچ ؟ هچ  تایح 

کی ادخ » نوخ  [ » هحفـص 114 تسا [ . دنمزاین  تایح  لماع  هب  زین  دوخ  یهلا  یناسنا و  تایح  يارب  دراد  زاین  ندـب  نوخ  هب  دوخ  یناویح 
یناسنا تایح  يانعم  مهف  نودب  تسا . ینآرق  ینید و  یسانشناسنا  هب  طونم  نآ  يانعم  مهف  هک  تسا  فیطل  قیقد و  فیرظ ، رایـسب  هیبشت 
یناویح قوف  شخب  ناسنا و  تقیقح  تایح  لماع  ادـخ  نید  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  دوشیمن . هدـیمهف  هللا » راث   » يانعم یناویح ، قوف  و 

تایح لماع  مه  تسا  ادـخ  رهظم  هک  موصعم  ماما  زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  اقب  تایح و  لماع  کی  دوخ  نید  نیمه  اما  تسا  وا  دوجو 
ماقم زا  ماما  فذـح  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  لیلد  نیمه  هب  . تسا عامتجا  یقیقح  تایح  نید و  تاـیح  لـماع  مه  اـم و  یناـسنا 

مالـسالا یلع  :» دیامنیم یفرعم  نید  يدوبان  اب  ربارب  ار  دیزی -  صخـش  طقف  هن  دیزی -  لاثما  تیمکاح  هعماج و  يونعم  یـسایس و  يربهر 
هدش راتفرگ  دیزی  نوچ  ییاورنامرف  هب  یمالـسا  تما  هک  درک  یظفاحادخ  مالـسا  اب  دـیاب  [ 148  ] دیزی لثم  عارب  ۀمألا  تیلب  دـق  ذا  مالـسلا 
لماع نانآ  تسا . ناسنا  رکیپ  اب  نوخ  هطبار  دـننام  یناسنا  هعماج  اب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  ریاس  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هطبار  .« تسا
دمحم لآ  دمحم و  نودب  دنتـسه . یناسنا  هعماج  رد  یهلا  هبیط  تایح  نماض  اهنت  ادـخ و  نید  ياقب  لماع  ایند و  مدرم  همه  یناسنا  تایح 
یقیقح تدابع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  نودب  تشادیم . دوجو  نید  هن  دشیم و  هتخانـش  ییادخ  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نودب هک  دنتسه  ادخ  تجح  نانآ  دنتـسه  وا  يامن  مامت  يهنییآ  دنوادخ و  لماک  رهاظم  یهلا و  يافلخ  نامه  نانآ  دوبن . نکمم  دنوادخ 
هحفص [ . ] 150 . ] دربیمورف ار  دوخ  لها  نیمز  نانآ  نودـب  [ 149 . ] دشابیم ثبع  چوپ و  اهناسنا  تقلخ  نیمز و  نامـسآ و  تقلخ  اهنآ 

رد مالسلاهیلع  يداه  ماما  . دسانشب ای  دنک و  فیصوت  یفرعم و  لماک  روط  هب  ار  اهنآ  دناوتیمن  اهنآ  دوخ  دنوادخ و  زج  یـسک  چیه  [ 115
یفرعم نـینچ  ار  مالــسلامهیلع  نیموـصعم  هـبیط  راوـنا  تـسا ، یــسانشماما  نـتم  نیرتلــماک  نیرتـگرزب و  هـک  هریبــک  هعماــج  تراــیز 

ایند و لهارب  ادـخ  ياـهتجح  ناربماـیپ ... ناـثراو  مدرم ، هاـنپ  ناـمیا ...، ياـهرد  شناد ...، نارادهنازخ  تمحر و  ندـعم  دـنیامرفیم ...«:
و ادـخ ...، باتک  نالماح  یهلا و  رارـسا  ناظفاح  ادـخ و  تمکح  نداعم  ادـخ و  تکرب  نکاس  دـنوادخ و  تخانـش  ياههاگیاپ  ترخآ ...

مالـسلاهیلع موصعم  اب  طابترا  نودب  يرادنید  «. ادخ ناهرب  رون و  تجح و  ادخ ...، ياهيدنمتیاضر  هب  نایامنهار  ادـخ و  يوس  هب  نایعا 
ادهـشلادیس شراوگرزب ، مولظم و  دـج  يارب  شزوسناـج  هیثرم  رد  مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما  اـقآ  سدـقم  دوجو  تسین . شیب  ماـخ  یلاـیخ 

ماکحالا و ننـسلا و  اوضقن  مایـصلا و  ةالـصلا و  اولطع  مالـسالا و  کلتقب  اولتق  دـقل  :» دـنکیم ضرع  نینچ  ناـشیا  هب  باـطخ  مالـسلاهیلع 
زامن و دنتـشک و  ار  مالـسا  وت  لتق  اب  تقیقح  رد  دنتـشک ، ار  وت  یتقو  نیـسح ! يا  [ - 151  ] نآرقلا تایآ  اوفرح  نامیالا و  دـعاوق  اومدـه 
دـندرک و دوبان  ار  نامیا  ياههیاپ  دـندرب و  نیب  زا  ار  نید -  ماکحا -  و  یهلا -  ياهتنـس -  دـندرک ، دوبان  لیطعت و  ار  یقیقح -  هزور - 

نآ تمظع  زا  هریبک  هعماج  ریباعت  دننام  زین ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سدـقم  دوجو  هرابرد  تاریبعت  نیا  «. دـندرک فیرحت  ار  نآرق  تایآ 
، هزور زامن ، مالـسا ، لداعم  ییاهنت  هب  کی  ره  هک  دـنکیم  تیاـکح  مالـسلامهیلع  نیموصعم  هاـگیاج  تمظع و  اـساسا  سدـقم و  دوجو 
زا یقیقح  تیمورحم  مالـسلاهیلع ، موصعم  اـب  طاـبترا  عـطق  هک  تسا  یهیدـب  دنتـسه . نآرق  ناـمیا و  ياـههیاپ  ماـکحا ، یهلا ، ياـهتنس 

ناـمز ماـما  تسا و  هدـیمان  تما  ار  میهاربا  ترـضح  میرک  نآرق  یفیطل ! دـنلب و  ریبعت  هچ  [ » هحفـص 116 تسا [ . روـما  نیا  همه  تقیقح 
 - زامن 4 نآرق 3 -  مالسا 2 -  ار 1 -  وا  ینعی  تسا ؛ هتـسناد  نید  ناکرا  ناونع  هب  تما و  يارف  ار  مالـسلاهیلع  ادشهلادیـس  مالـسلاهیلع ،
مایق هدرک و  ادـیپ  تاعالطا  یتقو  مه  مدرم  تسا . هتـسناد  نآرق  تایآ  نامیا 7 -  ياههیاپ  نید 6 -  ماکحا  یهلا و  ياهتنـس  هزور 5 - 

ندنام هدنز  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دنیوگیم : رهاوظ  یـضعب  دانتـسا  هب  دـننکیم ، لیلحت  هنارکفنـشور  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
عیاض ار  هزور  زامن و  دنتـشک و  ار  مالـسا  وت ، نتـشک  اب  نیـسح ! يا  مییوگیم : رتالاب  یقفا  زا  هیحان ، تراـیز  رد  یلو  درک . ماـیق  مالـسا ،
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ماما ملاع ، نیا  رد  رگید و  زیچ  نیـسح  ماما  تسا و  زیچ  کی  مالـسا  رهاـظ ، ملاـع  رد  میراد . نطاـب  اـهاج و  هیقب  لـثم  مه  اـجنیا  دـندرک .
نآرق هناوتشپ  و  نیعم .» الب  یماحملا  یلع  مالسلا   » تسا نید  یماح  و  نیدلا » بوسعی  یلع  مالسلا  . » تسا نید  هدنامرف  مالسلاهیلع  نیسح 

رب دوشیم . نآ  نیزگیاج  تدـحو  ددـنبیمرب و  تخر  اهقارتفا  اهتوافت و  اـهیگناگود و  نیا  نطاـب ، ملاـع  رد  «. ادنـس نآرقلل  و   » تسا
هیحاـن تراـیز  رد  ورنیا  زا  تسا . هزور و ... زاـمن و  ماـکحا و  مالـسا و  دوـخ  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  نطاـب ، ملاـع  رد  ساـسا ، نـیمه 

ار هزور  زامن و  مییوگیم و  و  دینک ) تقد  . ) دنتشک ار  نید  ربهر  مییوگیمن  دنتشک و  ار  مالـسا  وت  نتـشک  اب  نیـسح ! يا  هک : میناوخیم 
رد هک  دنکیم  یتایآ  فیرحت  زا  تیاکح  اوفرح ... هلمج  هک  دننکیم  روصت  یضعب  دنتـشک و ... ار  ناوخزامن  مییوگیمن  دندرک و  عیاض 

تسا نآرق  تایآ  شدوخ ، مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  هک  دوشیم  نشور  قوف  تاحیضوت  ساسارب  یلو  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نأش 
نتشک وا ، نتشک  تسا ، نآرق  تایآ  مالسلاهیلع  نیسح  نوچ  ینعی  تسا ؛ مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نتشک  نآرق ، تایآ  فیرحت  زا  روظنم  و 

[ . 152 «. ] تسا نآرق  فیرحت  و 

روتوم رتو و  يانعم 

هدزتبیصم و يانعم  هب  هک  تسا  روتوملا » رتولا  و   » ترابع هدش ، هراث » نبا  هللا و  راث   » ترابع زا  سپ  اروشاع  ترایز  رد  هک  يرگید  ریبعت 
نیـسح ماما  نیلتاـق  نتـشک  اـب  یفقث  راـتخم  رگم  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  دـشاب . هدـشن  هتفرگ  وا  ماـقتنا  هک  تسا  یمولظم 

، تسا ام  روصت  قوف  هک  اهباذـع  نیرتدـیدش  یهلا و  تبوقع  هب  منهج  رد  اـهنآ  رگم  تفرگن ؟ ار  ترـضح  نآ  نوخ  ماـقتنا  مالـسلاهیلع 
نآ راتفرگ  نالا  هک  هچنآ  زا  رتدـیدش  یباذـع  هب  ار  اهنآ  میتسناوتیم  دیـسریم  اهنآ  هب  ام  تسد  رگا  اـیآ  هحفص 117 ] دنتـسین [ ؟ راتفرگ 

هاگیاج هرابرد  نونکات  هچنآ  زا  لاؤس  باوج  ؟ درکیم قدص  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  ریبعت  نیا  مه  زاب  ایآ  مینک ؟ تبوقع  دنتـسه 
هتفگ مالسلامهیلع  نیموصعم  تارضح  ندوب  هللا » راث   » يانعم نینچمه  اهناسنا و  ریاس  اب  وا  يدوجو  هطبار  تقلخ و  ماظن  رد  موصعم  ماما 

ود هداتفا  قافتا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  ریاس  تداهـش  نامز  رد  زین  البرک و  رد  هچنآ  هکنیا  ددجم  حیـضوت  . دوشیم نشور  یبوخ  هب  دش 
تـسد هب  اهنآ  ندـش  مومـسم  ای  ناشفیرـش و  رهطم و  نوخ  ندـش  هتخیر  اب  هک  ناشیا  هنامولظم  تداهـش  ای  میظع  تبیـصم  - 1 تسازیچ :

هب یهلا  باذع  هب  اهنآ  ندش  راتفرگ  و  رمش و ... دعسنبا و  مجلمنبا و  ندش  هتشک  یتبیصم  نینچ  لباقم  رد  تسا  هتفرگ  تروص  نانمشد 
موصعم ماما  ادخ و  هفیلخ  تیمکاح  يربهر و  زا  یناسنا  هعماج  تیمورحم  نامه  هک  مظعا  تبیـصم  -2 تسا . یفاک  نوخ  صاصق  ناونع 
گرزب تیانج  ملظ و  نیا  هب  تبسن  تسین  یکش  تسا . هدرک  نییعت  اهنآ  يارب  دنوادخ  هک  یماقم  زا  اهنآ  ندز  رانک  اب  یهلا  صـصختم  و 

هدـشن ناربـج  زگره  تسا ، هدـش  خـیرات  لوـط  رد  یناـسنا  هعماـج  رب  هک  یمیظع  تراـسخ  تیاـنج و  هدـشن و  هـتفرگ  اـهنآ  ماـقتنا  زگره 
 - ادخ هفیلخ  ماما و  ناونع  هب  هن  و  یقیقح -  صخش  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ندب  نوخ  ماقتنا  داد ، ماجنا  راتخم  هک  هچنآ  . تسا
نب یلع  ياج  هب  نیا  نیسح و  ياج  هب  نآ   » تفگ دنداد ، رارق  راتخم  لباقم  رد  ار  شرسپ  دعـس و  رمع  هدیرب  رـس  یتقو  لیلد  نیمه  هب  . دوب
زین وا  ناتـشگنا  زا  تشگنا  دنب  کی  ياج  هب  مشکب ، ار  شیرق  مراهچ  هس  رگا  مسق  ادخ  هب  دنتـسین  يواسم  زگره  : » تفگ دـعب  و  نیـسح »

هعماـج رد  زونه  تبیـصم  نیا  بقاوع  تارثا و  هک  ارچ  تسا . هدـشن  هتفرگ  مظعا  تبیـصم  ماـقتنا  اـما  هحفـص 118 ] [ . ] 153 «. ] دوشیمن
رد صـصختم  موصعم و  ماما  کی  يونعم  یـسایس و  تیمکاح  يربهر و  زا  یناهج  هعماج  هک  تسا  يزارد  نایلاس  دراد و  دوجو  یناـسنا 

. تسه هدوب و  مورحم  شتقلخ  فده  يوس  هب  ناسنا  تیاده  رما 

ماقتنا حور  شیادیپ 

يرما هکلب  دـشاب  هدـش  مامت  هک  تسا  هدوبن  یخیرات  یـصخش و  رما  کی  اروشاع  يارجاـم  هک  دـهدیم  ناـشن  روتوملا » رتولا  و   » تراـبع
نخس تسا . هدشن  هتفرگ  ترضح  نیلتاق  ندش  هتشک  اب  مالسلاهیلع  ادهـشلادیس  ماقتنا  تسا و  اهنامز  همه  یناسنا و  هعماج  همه  هب  طوبرم 
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هب مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  نخـس  دراد . نایرج  اهناسنا  همه  دوجو  رد  هک  تسا  ادـخ » نوخ   » زا نخـس  هکلب  تسین  ترـضح  ندـب  نوخ  زا 
هب هک  تسا  یقوقح  تیـصخش  کی  نیمز و  يور  رد  وا  هدنیامن  هفیلخ و  ادـخ و  رهظم  زا  نخـس  هکلب  تسین  یقیقح  صخـش  کی  ناونع 

همه دوجو  رد  هک  دنتـسه  دـنوادخ  هخفن  حور و  ناـمه  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  همه  مالـسلاهیلع و  نیـسح  دراد . قلعت  نیمز  يور  مدرم 
ریاس زین  مالـسلاهیلع و  نیـسح  زا  يوترپ  دوخ  نورد  رد  اهناسنا  همه  دـش  هتفگ  زین  البق  هک  روط  نامه  [ 154 . ] تسا هدش  هدیمد  اهناسنا 

اهزور همه  ـالبرک و  اـهنیمز  همه  دومرف : (: » هیلع هللا  ۀـمحر   ) یبـالود لیعامـسا  ازریم  موحرم  لوق  هب  دـنراد . ار  مالـسلامهیلع  تیب  لـها 
«. نک ادـیپ  ار  نیـسح  ماما  تدوخ  رد  درگب و  سپ  دـینک ... كرد  ناتدوخ  تشاذـگ  دینیـسح . ماما  امـش  همه  دومرفن  یلو  تسا  اروشاع 

ترـضح هارمه  ار  نامدوخ  نوخ  ماقتنا  هحفـص 119 ] هک [  میهاوـخیم  دـنوادخ  زا  اروشاـع  تراـیز  رد  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  [ . 155]
ینقزری نا  کب  ینمرکا  کماقم و  مرکا  يذلا  هللا  لئـساف   » مینکیم ضرع  نینچ  دنک و  نامیزور  فیرـش ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم
نکهشیر هب  هکلب  تسین  رمـش  ناتـسدمه  رمـش و  نتـشک  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماقتنا  « مکنم قحلاب  قطان  رهاظ  يدـه  ماما  عم  يراث  بلط 

ام ینعی  البرک  ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک  دناهتفگ  هکنیا  تسا . نامز  نایدیزی  اهتوغاط و  ندرک  دوبان  ناهج و  رـسارس  زا  ملظ  ندرک 
نیسح هب  قحلم  مینک ، لمع  ینیسح  حور  اب  مالسلاهیلع و  نیـسح  لثم  میـشاب  هدرک  يزاسدوخ  ام  رگا  میراد . مالـسلاهیلع  نیـسح  هشیمه 
اهنامز مامت  رد  اه  « نیسح  » روهظ ناکما  هک  تسا  انعم  نیدب  تسا ، هدش  مالسلاهیلع  نیسح  يرادازع  هب  شرافس  رگا  میتسه . مالـسلاهیلع 

ریذـپناکما ینیـسح  حور  زا  يرادروـخرب  تیخنـس و  اـب  زج  نیا  دـننک و  لـمع  مالـسلاهیلع  نیـسح  لـثم  هک  یناـسک  ینعی  دراد . دوـجو 
تیمکاح سأر  رد  ادـخ  هفیلخ  نتفرگ  رارق  ینعی  هعماـج ، ياـهگر  رد  ادـخ  نوخ  ندـنادرگزاب  ینعی  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـقتنا  . تسین

روهظ و يزاسهمدـقم  ام  هفیظو  دریگ . ماجنا  وا  تسد  هب  مالـسلاهیلع و  ناـمز  ماـما  هارمه  دـیاب  ماـقتنا  مه  تلع  نیمه  هب  یناـهج . هعماـج 
رد . تسین نکمم  هفیظو  نیا  ماجنا  ماقتنا » حور   » نتشاد اب  زج  هک  تسا  ماقتنا  تایلمع  رد  ترضح  اب  یهارمه  يارب  روهظ  عناوم  نتـشادرب 

نینمؤـملاریما هب  باـطخ  هک  میدرک  لـقن  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ار  ياهدـنهدناکت  مـهم و  فیرـش ، ثیدـح  موـس ، لـصف 
تاقوا رد  هک  تسا  نیا  نادنزرف  هب  ناردام  ناردـپ و  قوقح  زا  میتسه و  تما  نیا  ناردـپ  وت  نم و  یلع ! يا  :» دـندومرف نینچ  مالـسلاهیلع 

هطبار مالـسلامهیلع  نیموصعم  اب  ام  هطبار  شیامرف  نیا  قبط  دنـشاب .» هدومن  ناشقوقح  يادا  ات  دنروآ  تمحر  ناشردام  ردپ و  رب  یـضتقم 
مه هب  تبـسن  نیفرط  زا  کـی  ره  هحفـص 120 ] تسا و [  هفرط  ود  هطبار  کـی  هطبار  نیا  ینعی  تـسا . شدوـخ  ناردـپ  اـب  دـنزرف  یقیقح 

هلمج زا  دوـخ  یهلا  فیاـظو  هب  اـهنآ  هکنیا  رد  تسا . رگیدـکی  هـب  تبـسن  تفوـطع  يزرورهم و  فیاـظو  نـیا  هـلمج  زا  دـنراد  یفیاـظو 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  قبط  . درادن دوجو  يدیدرت  کش و  چـیه  دـننکیم  هدرک و  لمع  ام  هب  تبـسن  تفوطع  يزرورهم و 

تبسن بجاو  قوقح  يادا  يارب  طیارش  تاقوا و  نآ  رد  دیاب  هک  دمآ  دهاوخ  شیپ  یطیارـش  تاقوا و  تارـضح  نآ  نادنزرف  ام  يارب  هلآ 
هک مینیبب  ینعی  مینک . دروخرب  اهنآ  اب  ینابرهم  تمحر و  اب  دنتـسه ، ام  ناشیوخ  نیرتگرزب  یقیقح و  ناردپ  هک  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هب 

اهنآ هب  تبسن  هنوگچ  تدوم ، یهلا  هفیظو  هب  ام  رگید  ترابع  هب  دنراد  راظتنا  ام  زا  يراک  هچ  یکمک و  هچ  اهنآ  طیارـش  تاقوا و  نآ  رد 
يرادازع میظع ، تیبصم  لابق  رد  ام  یناسنا  یهلا و  هفیظو  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  موس  لصف  رد  . مینکیم لـمع  نوگاـنوگ  طیارـش  رد 

هللا مظعا  : » مییوگب هک  تسا  نیا  هلحرم  نیا  رد  ام  راعـش  اعد و  دـش . هتـشاد  اور  اـهنآ  قح  رد  هک  تسا  یگرزب  تاـیانج  رطاـخ  هب  ندرک 
رد «. دنک میظع  مالسلاهیلع  نیسح  يارب  نامتبیصم  رد  ار  امـش  ام و  رجا  دنوادخ  [ - 156  ] مالسلاهیلع نیسحلاب  انباصمب  مکروجا  انروجا و 

ردـپ زا  ار  یناهج  هعماج  هک  یناسک  زا  ماقتنا  تسا  ماقتنا »  » مظعا تبیـصم  لابق  رد  ام  یلـصا  هفیظو  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  لـصف  نیا 
هک تسا  نیا  هلحرم  نیا  رد  اـم  راعـش  اـعد و  هحفـص 121 ] [ . ] 157 . ] دـناهدرک مورحم  صـصختم  يداه  موصعم و  ماـما  دوخ و  یقیقح 
زا ار  امــش  اـم و  دـنوادخ  [ - 158  ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نم  يدـهملا  هیلو  عـم  هراـثب  نیبلاـطلا  نـم  مکاـیا  اـنلعج و  :» مییوـگب

یلوصا راعش  هعیش و  یلصا  هفیظو  سپ  دهد » رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  يدهم  شدوخ  یلو  هارمه  نیـسح  ناگدنریگماقتنا 
هک هفیظو  نیا  هب  رگا  مییوگیم  لاح  . دبای ققحت  دیاب  هک  تسا  ماقتنا  تایلمع  رد  یلصا  مقتنم  اب  یهارمه  مظعا  تبیصم  اب  دروخرب  رد  وا 
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میاهتشاد و اور  اهنآ  قح  رد  ار  تواسق  ییافویب و  تیاهن  مینکن ، لمع  میراد ، میظع  تبیصم  لابق  رد  هک  تسا  ياهفیظو  زا  رتمهم  رایـسب 
ام رب  میرک  نآرق  هک  یتدوم  هفیظو  هب  تبسن  زین  هدرک و  بجاو  ام  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نامناردپ  هب  تبسن  تمحر  هفیظو  هب 
دج يارب  وت  هارمه  میظع  تبیـصم  رد  اـم  هک : تفگ  مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما  هب  ناوـتیمن  . میاهدرکن لـمع  [ ، 159 ، ] تسا هدوـمن  بجاو 

فاـعم روذـعم و  هعماـج  رکیپ  هب  ادـخ » نوخ   » ندـنادرگزاب ماـقتنا و  يارب  وـت  یهارمه  زا  مظعا  تبیـصم  رد  یلو  مینکیم  هیرگ  تبیرغ 
هبترم رد  رادازع  . يرادازع هیرگ و  فرـص  هن  تسا  ماقتنا  تایلمع  رد  تکرـش  دـهاوخیم  ام  زا  هلحرم  نیا  رد  ترـضح  هک  هچنآ  میتسه ،

هک یهاگیاج  ماقم و  زا  ار  نیموصعم  هک  دوشیم  یناسک  زا  ماقتنا » حور   » ياراد رتـالاب  رتدـیدج و  ياـهتفرعم  هب  نتفاـی  تسد  اـب  مراـهچ 
لیمحت رد  ار  هعماج  تیاده » تماما و  ماقم   » نیبصاغ هک  یناسک  زا  ماقتنا  نینچمه  دندز و  رانک  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  يارب  دنوادخ 
يهفیظو دـنچ  ره  ار  ندـنایرگ  ندرک و  هیرگ  هلحرم ، نیا  رد  رادازع  هحفـص 122 ] دندرک [ . يرای  ناهج  مدرم  رب  تیانج  نیرتگرزب  نیا 

نامه هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  بزح  رد  تیوضع  ماـقم  هب  تسا  هدرک  ادـیپ  هک  یتدوم  هیاـس  رد  وا  دـنادیمن . یفاـک  دنتـسه ، یمهم 
لوسر تیب  لها  هب  تبـسن  تدوم  هب  ار  نانمؤم  همه  هک  ار  میرک  نآرق  رد  یهلا  نامرف  هبترم  نیا  رد  نمؤم  . دوشیم لیان  تسا  هللا » بزح  »

هب تدوم  . » ددرگیم لیان  تدوم »  » ماقم هب  تبحم »  » ماقم زا  ار  وا  رگید  ترابع  هب  دـیوگیم . کـیبل  دـناوخیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
دمحم و دنزرف و  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  شیامرف  قبط  وا  [ 160 « ] دشاب رهاظ  لمع  ماقم  رد  شرثا  هک  تسا  یتبحم  يانعم 

ماقتنا هک  دـنیبیم  وا  مد » یلو   » مالـسلاهیلع و ترـضح  نآ  هداوناخ  وضع  ار  دوخ  اذـل  [ . 161 . ] دنادیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ 
عون دباییم و  تسد  یقیقح » نامیا   » هب هبترم  نیا  رد  رادازع  . تسا هتشگ  بجاو  وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  يادهـش  همه  نوخ 
اجنآ تسا ، هتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوشیم  هنوگ  نامه  مالـسلامهیلع  شلآ  ربمایپ و  هب  وا  تبحم  هاگن و  ساسحا و 

نوکت هلها و  نم  هیلا  بحا  یلها  نوکی  هترتع و  نم  هیلا  بحا  یترتع  نوکی  هسفن و  نم  هیلا  بحا  نوکا  یتح  دبع  نمؤی  ال  :» دـندومرف هک 
ارم ترتع  مشاب و  وا  دزن  رد  شدوخ  زا  رتبوبحم  نم  هکنیا  ات  درادـن ، دـنوادخ  هب  نامیا  ياهدـنب  چـیه  [ - 162  ] هتاذ نم  هیلا  بـحا  یتاذ 
روط نامه  نیاربانب  «. دشاب هتشاد  تسود  شدوخ  تاذ  زا  شیب  ارم  تاذ  شدوخ و  هداوناخ  زا  شیب  ار  ماهداوناخ  شدوخ و  ترتع  زا  شیب 

هحفـص هیرگ و [  هب  اهنت  دـنک ، یتیانج  ملظ و  وا  هداوناخ  ياضعا  ریاس  ای  یقیقح و  رادازع  یندـب  یعیبط و  ردام  ردـپ و  هب  یـسک  رگا  هک 
صوصخ هب  شلآ  دـمحم و  هب  هک  یمیظع  ملظ  زا  وا  ناج  نینچمه  دریگیمن ، مارآ  دریگن ، ماـقتنا  اـت  دـنکیمن و  هدنـسب  يرادازع  [ 123

نایرگ و رادغاد و  هراومه  دزوسیم و  ترضح  مغ  شتآ  رد  هتـسویپ  هدش ، شباحـصا  نادناخ و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هب  هک  یملظ 
لآ دـمحم و  اب  هک  یتبـسن  رطاخ  هب  رادازع  ناج  قمع  زا  هکنیا  رب  هوالع  ماقتنا  حور  نیا  دریگب . ار  اهنآ  نوخ  ماقتنا  هکنیا  اـت  تسا  رادازع 

. دـناهدرک رما  نآ  هب  ار  ام  تارایز  ریاس  رد  اروشاـع و  تراـیز  رد  هک  تسا  یهلا  یفیلکت  دـشوجیم ، دراد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
ماقتنا هرابرد  هک  هچنآ  زا  [ . 163 . ] تسا هدش  دای  مالسلاهیلع » نیـسح  راث  بلط   » ای راث » بلط   » هب نآ  زا  هک  تسا  یماقم  نامه  ماقتنا  حور 

الاب و رایـسب  هبترم  کی  ماقم و  کی  یحور  نینچ  نتـشاد  ماقتنا و  حور  هب  ندیـسر  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  دـش ، هتفگ  ماقتنا  حور  و 
مد یلو  تسا و  مالـسلامهیلع  تیب  لها  یقیقح  دنزرف  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دوش ، یحور  نینچ  ياراد  یـسک  رگا  اریز  تسا . دنمـشزرا 

هداوناخ مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  بزح  یقیقح  وضع  تسا و  هدرک  ادیپ  نیقی  تسا ، هدـش  بجاو  وا  رب  ناشماقتنا  نتفرگ  هک  تسا  اهنآ 
رگید ترابع  هب  دنک  لمع  نآ  ياضتقم  هب  هکلب  دنکن ، افتکا  ماقتنا  حور  نتشاد  هب  افرص  هکنیا  طرش  هب  تسا  هدش  مالسلامهیلع  تیب  لها 

. دوش يرادازع  مجنپ  هبترم  ای  ماقتنا  تایلمع  هلحرم  دراو  دنک و  یلمع  ار  دوخ  ماقتنا 

مراهچ هبترم  رد  يرادازع  سلاجم 

. دندیسر تداهش  هب  اهنآ  رطاخ  هب  مالسلامهیلع  تیب  لها  هک  تسا  سدقم  ياهشزرا  ظفح  ایحا و  يارب  ياهلیسو  هبترم  نیا  رد  يرادازع 
نید و اب  شیپ  زا  شیب  سلاجم  نیا  رد  تکرـش  اب  مدرم  تسا و  رود  هب  تاـفالتخا  فیرحت و  مارح ، غورد ، هحفص 124 ] زا [  مسارم  نیا 
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ندرک ادیپ  زین  تخانـش و   » لحم مراهچ  هبترم  رد  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تشادگرزب  يرادازع و  سلاجم  . دنوشیم انـشآ  دوخ  فیاظو 
رارق تخانـش  هجوت و  دروـم  تقلخ  ماـظن  رد  وا  هاـگیاج  مالـسلاهیلع و  ادهـشلادیس  یهلا  تیـصخش  سلاـجم  نیا  رد  تسا . ماـقتنا » حور 
دروم مهم و  رایـسب  ازع  سلاـجم  يرازگرب  تیفیک  رد  مالـسا ، يارب  ترـضح  نآ  ندوب » تاـیح  لـماع  ندوب و  هللا  راـث   » ياـنعم دریگیم .

ةریح ۀلاهجلا و  نم  كدابع  ذقنتـسیل  کیف  هتجهم  لذب  :» میناوخیم مالـسلاهیلعءادشهلادیس  ترایز  رد  هک  روط  نامه  دوب . دـهاوخ  هجوت 
تاــجن یهارمگ  تریح  تلاــهج و  زا  ار  تناگدــنب  اــت  درک  راــثن  ادــخ -  يا  وـت -  هار  وـت  رد  ار  دوـخ  رگج  نوـخ  [ - 164  ] ۀلالضلا

مکاح نآ  رب  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  تقیقح  حور و  دراد . مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  يوب  گنر و  مراهچ ، هبترم  رد  يرادازع  مسارم  «. دهد
زا دنکیم و  انشآ  ناسنا  ناهج و  تقلخ  ماظن  رد  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  هاگیاج  تقیقح و  اب  ار  مدرم  یفرط  زا  سلاجم ، عون  نیا  تسا .

نیب دنکیم و  لقتنم  مدرم  هب  ار  ترـضح  يدوجو  راثآ  ینعی  درک . البرک  رد  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  هک  دـنکیم  ار  يراک  نامه  یفرط 
تاجن يارب  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  سدقم  دوجو  هک  روط  نامه  رگید  ترابع  هب  دروآیم . دوجو  هب  تهابش  تیخنس و  ترـضح  مدرم و 

زا مدرم  تاجن  ینعی  ترـضح  يدوجو  رثا  نامه  زین  ترـضح  يازع  سلاـجم  دیـسر ، تداهـش  هب  یهارمگ  زا  جورخ  تلاـهج و  زا  مدرم 
هب ناـشدوخ و  يازع  سلاـجم  ییاـپرب  هب  نید  ناـگرزب  هیـصوت  تـلع  نیرتـمهم  نـیا  دراد و  ار  یکیراـت  یهارمگ و  زا  جورخ  تلاـهج و 

دادـعت هلاـن ، هیرگ و  نازیم  رگید  سلجم ، نیرتهب  راـیعم  مراـهچ  هبترم  رد  هحفـص 125 ] تسا [ . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  صوصخ 
. تسین نارنخس و ... حادم و  ترهـش  لیاسو ، تاناکما و  يرادازع ، لحم  نامتخاس و  يرادازع ، هتـسد  لوط  اهنآ ، راهان  ماش و  تیعمج و 

هبترم رد  یقیقح  رادزع  رظن  زا  ددرگیم . رادازع  بیـصن  سلجم  رد  هـک  تـسا  یتیخنـس  تخانــش و  نازیم  سلجم ، نیرتـهب  راـیعم  هـکلب 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  سدقم  دوجو  اب  تیخنس  ینیسح و  حور  دناوتب  هک  تسا  یسلجم  يرادازع ، سلجم  نیرتهب  نیرتلیـصا و  مراهچ ،

نایب ناشیا  دوخ  نابز  زا  هک  وا  تضهن  يهفـسلف  مالـسلاهیلع و  ادهـشلادیس  مایق  حور  اب  هبترم  نیا  رد  رادازع  . دروآ دوجو  هب  رادازع  رد  ار 
هبترم نیا  رد  رادازع  يارب  هیرگ  . دـنکیم هدامآ  ترـضح  نآ  مایق  فادـها  ندرک  هدایپ  يارب  ار  دوخ  دوشیم و  انـشآ  [ ، 165  ] تسا هدش 

زا رتمهم  رتالاب و  یفدـه  ندرک  هیرگ  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  روتـسد  هک  تسا  هتفایرد  یبوخ  هب  وا  تسین . یـساسحا  لمع  کی  اـفرص 
مایپ نتشادهگن  هدنز  يارب  ياهلیسو  هکلب  تسین ، فده  رگید  يرادازع ، هیرگ و  هبترم  نیا  رد  . دراد تاساسحا  زورب  یفطاع و  هیلخت  کی 
نیا رد  تسا . هلیـسو  نیرتمهم  هکلب  مهم  رایـسب  هلیـسو »  » کی فطاوع  تاساسحا و  زاربا  ندرک و  هیرگ  . تسا زورما  لـسن  يارب  اروشاـع 

هب هکلب  فده  کی  ناونع  هب  هن  اما  دنهدیم  تیمها  ندنایرگ  ندرک و  هیرگ  زین  تاساسحا و  فطاوع و  هب  ود  ره  نارنخس  حادم و  هبترم 
اب اهنآ  دنویپ  مدرم و  تفرعم  حطس  ندرب  الاب  يارب  یبوخ  هلیسو  هیرگ  . مدرم كرد  مهف و  ندرب  الاب  يارب  بوخ  رایـسب  هلیـسو  کی  ناونع 
هب تبسن  تیلوئسم  دهعت و  حور  یهلا ، هحفص 126 ] موصعم [  ناربهر  اب  دنویپ  تفرعم و  حطس  ندرب  الاب  اب  تسا . مالـسلامهیلع  تیب  لها 

هسامح و حور  ینعی  ینیـسح  حور  ات  دوشیم  بجوم  ندـنایرگ  ندرک و  هیرگ  هبترم  نیا  رد  . دوشیم داـجیا  رادازع  رد  اـهنآ ، هار  اـهنآ و 
راـنک رد  ـالبرک و  رد  شاـک  يا  هک  دـنکیم  زورآ  هظحل  ره  هک  يروـط  هب  دوـش . هدـیمد  رادازع  رد  ادـخ  نید  يارب  هناقـشاع  يراکادـف 
هبترم نیا  رد  وا  يوزرآ  اعد و  راعـش و  دـنداد . ماجنا  اهنآ  هک  درکیم  ار  يراک  نامه  تشاد و  روضح  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  کـیاکی 
دیهش هدومرف  هب  «. متفاییم تسد  میظع  يراگتسر  هب  ات  مدوب  امـش  اب  شاک  يا  [ - 166  ] امیظع ازوف  زوفاف  مکعم  تنک  ینتیل  ای  :» تسا نیا 

نیا رد  رادازع  يهیرگ  تسا .» وا  يهساـمح  رد  تکرـش  دیهـش ، رب  يهیرگ  ، » دوب یقیقح  يرادازع  هیرگ و  لـها  رایـسب  دوـخ  هک  يرهطم 
نانمـشد تفـالخ و  نیبصاـغ  وا  هیرگ  تـسا . رادتـهج  یـسایس و  ياهـیرگ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ياـههیرگ  زا  تـیعبت  هـب  هـبترم 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  غارس  هب  هک  دندرک  رطخ  ساسحا  نانچ  هک  يروط  هب  درکیم . دیدهت  دادیم و  رازآ  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 
ترـضح عالطا  هب  ار  اهنآ  هتـساوخ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  یتقو  دـنک . دودـحم  ار  دـهاجم  يوناب  نآ  ياههیرگ  ات  دنتـساوخ  وازا  هتفر ،

الیل و ال تکـسا  هللاوف ال  مهرهظأ  نیب  نم  یبیغم  برقا  ام  مهنیب و  یثکم  لقا  ام  نسحلاابا ! اـی  :» دـندومرف ناـشیا  باوج  رد  مناـخ  دـناسر ،
تـسا کیدزن  هچ  اهنآ و  نیب  رد  نم  ندنام  تسا  مک  ردـقچ  نسحلاوبا ! يا  [ - 167  ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یبأب  قحلأ  وا  اراهن 
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هللا یلـص  هللا  لوسر  مردپ  هب  هکنیا  ات  زور  رد  هن  بش و  رد  هن  دش  مهاوخن  تکاس  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  اهنآ . عمج  زا  نم  ندـش  ناهنپ 
، هلئـسم :» دندومرف نینچ  ناشیاهيرادازع  رد  ناریا  مدرم  ياههیرگ  هرابرد  مالـسلاهیلع  تما  ماما  هحفـص 127 ] موش [ ». قـحلم  هلآ  هیلع و 

دنتساوخیم دنتشاد ، هک  یهلا  دید  نامه  اب  همئا  هک  تسا  یسایس  يهلئسم  هلئـسم ، تسین ، یکابت  يهلئـسم  هلئـسم ، تسین ، هیرگ  يهلئـسم 
هیرگ [ 168 ... ] دنـشابن ریذپبیـسآ  ات  دننک  هچراپکی  ار  اهنیا  فلتخم  ياههار  زا  دـننک ، هچراپکی  دـننک و  جیـسب  مه  اب  ار  اهتلم  نیا  هک 

ات یبتکم  ره  دننزب ، هنیـس  شیاپ  دـیاب  دـهاوخیم ، وهایه  یبتکم  ره  [ »» 169  ] تسا تضهن  نتشادهگن  هدنز  نتـشادهگن ، دیهـش  رب  ندرک 
نآ هب  یه  هک  تسا  یلگ  نآ  هتشاد ، هگن  هدنز  هشیمه  ار  مالسا  هک  تسا  یشقن  کی  شقن ، نیا  دوشیمن ... ظفح  دشابن ، ینزهنیس  شیاپ 

يرادازع و هیرگ و  تدـش  مراهچ  هبترم  رد  [ ». 170  ] ار ادهشلادیس  بتکم  هتشاد  هگن  هدنز  اههیرگ ، نیا  نتـشاد  هگن  هدنز  دنهدیم . بآ 
شنارای ماقم  زین  وا و  ماقم  موصعم و  زا  تفرعم  هب  دشاب ، هتـشاد  هیکت  فطاوع ، تاساسحا و  هب  افرـص  هکنآ  زا  رتشیب  نآ  ماود  قمع و  زین 

هیرگ و دوشیم  رتشیب  یهلا  يایلوا  ریاس  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  هب  تبـسن  رادازع  تفرعم  حطـس  ردـق  ره  رگید  تراـبع  هب  دراد . هیکت 
ره زا  رتشیب  هک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  هکنانچ  تسا . رتزوسناج  رتقیمع و  رتشیب ، هدیـسر ، ناـنآ  هب  هک  یبیاـصم  ناـنآ و  يارب  وا  هلاـن 

باطخ ترضح  نآ  تلحر  زا  سپ  دوب  هاگآ  وا  يدوجو  راثآ  شزرا و  زا  تخانـشیم و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يرگید  سک 
للجل كدـعب  کلبق و  هنا  و  لیلجل ، کب  باصملا  نا  کیلع و  الا  حـیبقل  عزجلا  نا  کنع و  الا  لـیمجل  ربصلا  نا  : » تفگ نینچ  ناـشیا  هب 

گرزب و وت  نادـقف  تبیـصم  وت ، گرم  هودـنا  رد  زج  تسا  دنـسپان  یباتیب  وت و  نداد  تسد  زا  مغ  رد  زج  تسابیز ، ربص  انامه  [ - 171]
اـهتفارظ و داـجیا  اهیتخـسرس و  اـهتمواقم و  ندرک  مک  رد  ییـالاب  رایـسب  شقن  هیرگ  «. دـنزیچان وـت  زا  سپ  وـت و  زا  شیپ  ياهتبیـصم 

تالامک زین  و  وا ، تقلخ  فده  يوس  هب  ار  رادازع  زاورپ  تعرس  تردق و  تبحم ، فطاوع ، دناوتیم  هیرگ  هحفص 128 ] دراد [ . اهتفاطل 
، تیوـنعم تیناروـن ، مـلع ، زین  مالـسلامهیلع و  تـیب  لـها  یهلا  ماـقم  اـب  رادازع  ردـق  ره  . دـهد شیازفا  يزیگناتفگـش  زرط  هـب  وا ، قیـال 
وا تدوم  تبحم و  دوشیم ، رتانـشآ  نانآ  يدوجو  تالامک  ریاـس  ادـخ و  قلخ  اـب  یناـبرهم  تفوطع و  يراوگرزب ، تمارک و  تیناـحور ،

نیا رد  هیرگ  لیلد  نیمه  هب  دوشیم  رتکاندرد  رتزوسناج و  اهنآ  بئاصم  يروآدای  ماگنه  رد  وا  يهیرگ  رتقیمع و  رتشیب و  نانآ  هب  تبسن 
يوس زا  . دشابیم اهنآ  نانمـشد  زا  ماقتنا  حور  زین  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  نانمـشد  اب  داهج  حور  ندمآ  دوجو  هب  رد  یمهم  لماع  هبترم 
يارب ار  وا  دـنکیم و  رتفـیطل  رتكاـپ و  ار  وا  حور  هظحل  هب  هظحل  هـک  دراد  ار  یلقیـص  مـکح  هـبترم  نـیا  رد  رادازع  يارب  هـیرگ  رگید 
ماـجنا يارب  رادازع  ناوـت  یگداـمآ ، تفاـطل و  نیا  رثا  رد  . دـنکیم رتمرن  رتهداـمآ و  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  ادـخ و  تاروتـسد  شریذـپ 

رتالاب و یهلا  قالخا  هب  تبسن  وا  شریذپ  نازیم  لیلد  نیمه  هب  دوشیم . رتيوق  یهلا  نیناوق  يارجا  يارب  وا  حور  رتالاب و  ینید  تاروتسد 
یهلا تاروتـسد  يارجا  هب  تبـسن  ناسنا  یتخـسرس  تمواقم و  ردق  ره  اریز  دوشیم . رتشیب  شتقلخ  فده  يوس  هب  تکرح  رد  وا  تعرس 

راکورـس لد  میرح  اب  تسا و  لد  راک  هک  تهج  نآ  زا  هیرگ  . دـش دـهاوخ  رتشیب  تیناسنا  ریـسم  یط  رد  وا  تعرـس  تردـق و  دوش ، رتمک 
. تسا هیوس  ود  لمع  کی  لد  رد  هیرگ ، لمع  یفنم . یبلق  روما  هچ  تبثم و  یبلق  روما  هچ  تسا . راذگریثأت  یبلق  روما  همه  يور  رب  دراد ،

هیرگ تسا . هدرک  ادیپ  هار  لد  هحفص 129 ] نورد [  هب  هک  ییاهراجنهان  اهشزرادض و  رب  مه  دراذگیم و  ریثأت  اهراجنه  اهشزرا و  رب  مه 
يهیرگ تعیبـط . رب  مه  دراذـگیم و  رثا  ترطف  رب  مه  هیرگ  تیـصعم ، روجف و  اـب  مه  دراد و  راـک  تسا  بلق  رد  شلحم  هک  اوقت  اـب  مه 

. دـنکیم مک  ار  وا  سرت  داـیز و  ار  وا  تعاجـش  دـنکیم . فیعـضت  ار  وا  یناویح  دـعب  تعیبـط و  و  تیوـقت ؛ ار  وا  ترطف  یقیقح ، رادازع 
دهدیم شیازفا  ار  مالسلامهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  تدوم  تبحم و  هیرگ  دنکیم . فیعـضت  ار  وا  لخب  و  تیوقت ، ار  وا  مرک  تواخس و 

زا ار  ناسنا  دربیم . الاب  ار  اهنآ  نانمـشد  زا  تئارب  رفنت و  رگید  يوس  زا  دـنکیم . تیوقت  داجیا و  ار  اهنآ  هب  تبـسن  تیلوئـسم  ساسحا  و 
. تسا زاستریغ  زوسریغ و  تفرعم  اب  هارمه  يهیرگ  يرآ  دزاسیم . رود  اهنآ  شنم  گنهرف و 

نیسح ماما  رظن  زا  سلاجم  ياوتحم 
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تاـشیامرف زا  یکی  رد  تـسا . سلاـجم  ياوـتحم  تـیفیک و  نـییعت  يارب  سک  نیرتـهب  دوـخ  مالــسلاهیلع ، نیــسح  ماـما  سدـقم  دوـجو 
ره [ - 172  ] ءاملعلا ۀسلاجم  ادافتسم و  اخا  ۀلداع و  ۀیـضق  ۀمکحم و  ۀیآ  عبرا : نم  ۀلـصخ  مدعی  مل  اناتا  نم  :» دنیامرفیم نینچ  ناشینارون 

ینیبناهج دـیاقع و  لوصا  دـهدیمن : تسد  زا  ار  زیچ  راـهچ  زا  یکی  لقادـح  دـنک -  تکرـش  اـم  سلاـجم  رد  دـیآ -  اـم  يوس  هب  سک 
لوصا اب  مدرم  ییانـشآ  ياج  مالـسلامهیلع  تیب  لها  سلاجم  نیاربانب  «. ءاملع اب  ینیـشنمه  دـنمدوس و  يردارب  یقـالخا ، نیناوق  یمالـسا ،

رب ار  نآ  يریگدای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  یملع  هس  نامه  ینعی  تسا . نید  عورف  ماکحا و  زین  تایقالخا و  تاداقتعا ، نید و 
دندومرف نینچ  و  تسا ؛ هدومن  بجاو  یناملـسم  ره  رب  ار  ملع  بلط  ادـتبا  ینارون  شیاـمرف  رد  ناـشیا  تسا . هدوـمرف  بجاو  یناملـسم  ره 
يریگدای هک  یملع  تسا  یهیدـب  هحفـص 130 ] تسا [ .» بجاو  یناملـسم  ره  رب  ملع  بلط  [ - 173  ] ملـسم لک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط  »

تـسا یملع  هکلب  دشاب . هرمزور  مولع  عون  زا  دـناوتیمن  تسا ، ینیع  بجاو  نآ  لیـصحت  رگید  ترابع  هب  دـشاب و  بجاو  ناگمه  رب  نآ 
، دـعب هلحرم  رد  ترـضح  هاگنآ  دراد . میقتـسم  طابترا  وا  ترخآ  ایند و  تداعـس  زین  وا و  تقلخ  فدـه  ناسنا و  يدوجو  راـتخاس  اـب  هک 
ام ۀمئاق و  ۀنس  وا  ۀلداع  ۀضیرف  وا  ۀمکحم  ۀیآ  ۀثالث  ملعلا  امنا  :» دنیامنیم حیرشت  نینچ  تسا  بجاو  سک  ره  رب  شلیصحت  هک ، ار  یملع 

میریگیم هجیتن  نیاربانب  «. تسا لضف  اهنیا  زا  ریغ  ماکحا و  قالخا و  دیاقع ، لوصا  تسا  زیچ  هس  یقیقح  ملع  [ - 174  ] لضف وهف  نهالخ 
زین یناـسنا و  یهلا و  فراـعم  نید و  تقیقح  اـب  نارادازع  نآ  رد  هک  تسا  یـسلجم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تیاـضر  دروم  سلجم  هک 

ادهـشلادیس سلجم  هدـننکاپرب  یتـقو  . دـنوشیم انـشآ  نیتـسار  هعیـش  ناـسنا و  کـی  یقیقح و  رادازع  نمؤم و  کـی  ناونع  هب  ناـشفیاظو 
صاصتخا ینزهنیـس  یحادـم و  هب  ار  سلجم  تقو  هدـمع  تلاصا و  اههمانرب  میظنت  رد  دـشاب ، هدیـسرن  مراهچ  هلحرم  هب  دوخ  مالـسلاهیلع 

هب دننکیم ، توعد  ینارنخس  رگا  اهتقو ، رتشیب  دشابیم و  هجوتمک  ای  درادن و  یهجوت  الصا  ای  نارنخس  ینارنخـس و  هب  تبـسن  دهدیم و 
زا هک  دنراد  عقوت  وا  زا  رتشیب  دنهاوخب ، وا  زا  هتسناد ، دوخ  سلاجم  هتـسیاش  مالـسلاهیلع  ادشهلادیـس  هک  ار  يدراوم  بلاطم و  هکنیا  ياج 

ار یناسک  رتشیب  هکلب  دنرادن . هدـیزرو  ملاع و  نانارنخـس  زا  توعد  هب  يدایز  هقالع  ینایناب  نینچ  نیا  اساسا  دریگب . هلان  کشا و  تیعمج 
رگید یفرط  زا  هحفــص 131 ] دـننک [ . مـهارف  سلجم  رد  نتفرگروـش  ناحادـم و  يارب  ار  بساـنم  هـنیمز  دـنناوتب  هـک  دـننکیم  توـعد 

فراعم اب  ندش  انـشآ  ینارنخـس و  عامتـسا  هب  ياهقالع  دـناهدرکن ، ادـیپ  هار  مراهچ  هبترم  هب  دـناهدنام و  موس  هبترم  رد  هک  مه  ینارادازع 
نوریب ای  هناخرادبآ  رد  ار  دوخ  تقو  ینارنخـس  ماگنه  هک  دنهدیم  حـیجرت  رتشیب  اهنآ  دـنرادن . ناشفیاظو  ینید و  یگدـنز  نییآ  یهلا و 

دنهدیم و شوگ  ینارنخـس  هب  یگلـصوحیب  اب  دننیـشنب ، سلجم  رد  دنـشاب  راچان  رگا  دـننارذگب و  ندز  پگ  ندروخ و  ياچ  اب  سلجم 
نارنخـس عـالطا  هب  ار  یگلـصوحیب  نیا  فلتخم  ياـهتروص  هب  اـسب  هچ  دوش و  زاـغآ  نتفرگروش  يرادازع و  رتدوز  دـنهدیم  حـیجرت 

. دناسریم

ترخآ نید و  هب  لهج  رطخ 

ار یناسک  نیا  رب  هوالع  تسا . هدومن  دیکأت  نآ  رب  هدومرف و  بجاو  یناملسم  ره  رب  ار  یـسانشنید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  میتفگ 
هب [ - 175  ] ةرخآلاب لهاج  ایندلاب  ملاع  لک  ضغبی  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  :» دناهدومرف خـیبوت  نینچ  دـننک ، یهاتوک  بجاو  رما  نیا  رد  هک 

ترخآ سک  ره  ترـضح  رظن  زا  «. درادیم نمـشد  تسا ، ترخآ  هب  لهاج  هک  ار  ییایند  هب  ملاع  ره  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  یتسرد 
هناخ ترخآ و  هب  یهاگآ  هک  یـسک  اریز  تسا . ادخ  ضوغبم  دنادب ، ار  ییایند  مولع  دنچ  ره  دسانـشن ، تسا ، ناسنا  يدـبا  هاگیاج  هک  ار 

ییایند مولع  هلیـسو  هب  ترخآ  يارب  ندش  هدامآ  تسا  یهیدب  دنک . هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  دناوتیمن  زگره  دـشاب ، هتـشادن  دوخ  تیدـبا 
. درک هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  دش و  سانشترخآ  ناوتیم  هک  تسا  ینید  فراعم  نید و  تخانـش  هلیـسو  هب  طقف  هکلب  دوشیمن . لصاح 

تدشب دـنزادرپیمن ، یهلا  فراعم  ینید و  هحفص 132 ] تاروتسد [  يریگدای  هب  هک  ار  ینایعیـش  مالـسلامهیلع  نیموصعم  لیلد  نیمه  هب 
تـسین نم  زا  [ - 176  ] ملعتم وا  ملاع  الا  ینم  سیل  :» دـنیامرفیم هرابنیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـناهدرک . خـیبوت  تمذـم و 
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یف ایداغ  الا  مکنم  باشلا  يرا  نا  بحا  تسل  :» دـنیامرفیم زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  . تسا يریگدای  لاـح  رد  هک  یـسک  اـی  ملاـع  رگم 
[ - 177  ] قحلاب ادـمحم  ثعب  يذـلا  رانلا و  نکـس  مثا  نا  و  مثا ، عیـض  ناف  عیـض  طرف  ناف  طرف ، لعفی  مل  ناف  املعتم  وا  املاع  اـما  نیلاـح :
نینچ رگا  سپ  يریگدای ؛ لاح  رد  ای  دشاب و  ملاع  ای  دنک . حبـص  تلاح  ود  زا  یکی  رد  هکنیا  رگم  منیبب  ار  امـش  زا  یناوج  مرادـن  تسود 
یـسک هب  مسق  دنک ، هانگ  رگا  تسا ؛ هدرک  هانگ  دـنک ، عیاض  رگا  و  تسا ؛ هدرک  عیاض  دـنک ، یهاتوک  رگا  و  تسا ؛ هدرک  یهاتوک  دـنکن 

دوشیم بجوم  نآ  تاروتسد  نید و  هب  لهج  يرآ  «. دوشیم شتآ  نکاس  تسا ، هدرک  ثوعبم  قح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک 
بابـش نم  باشب  تیتوا  ول  :» دـیامرفیم نینچ  يرگید  مالک  رد  ترـضح  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دروآرد ، منهج  زا  رـس  لفاغ  ناسنا  هک 
مهاوخ بدا  ار  وا  دـنکیمن ، [ 179  ] هقفت نید  رد  هک  دـنروآ ، نم  دزن  ار  هعیـش  ناـناوج  زا  یناوـج  رگا  [ - 178  ] هتبدال هقفتی ، ۀعیـشلا ال 
ریصقت یهاتوک و  زا  رس  ات  دنسانشب  تقد  هب  ار  نید  مارح  لالح و  شنایعیش  باحـصا و  هک  دنکیم  وزرآ  ترـضح  نآ  نینچمه  و  «. درک
مارحلا لالحلا و  یف  اوهقفتی  یتح  یباحصا  سوؤر  یلع  طایـسلا  تیل  [ » هحفـص 133 دنیامرفیم [ : نینچ  اذل  دنرواینرد ، باذع  هانگ و  و 

، نید مارح  لالح و  مهف  نودـب  «. دـنمهفب بوخ  ار  نید  مارح  لالح و  هکنیا  ات  دـندزیم  مباحـصا  رـس  رب  اههنایزات  اـب  شاـک  يا  [ - 180]
تمحز دـیاب  مارح  لالح و  تخانـش  يارب  لیلد  نیمه  هب  تسا  لاحم  ترخآ  ایند و  تداعـس  يرادـنید  نودـب  تسین و  نکمم  يرادـنید 

داجـس ماـما  هک  مینیبـب  دـشاب . ندروخ  هناـیزات  تمیق  هب  تمحز  نیا  رگا  یتـح  میوـشن . ترخآ  اـیند و  تبکن  باذـع و  راـچد  اـت  دیـشک 
ملعلا بلط  یف  اـم  ساـنلا  ملعی  ول  :» دـنیامرفیم قیوشت  نید  قیقد  تسرد و  مهف  هار  رد  یتخـس  لـمحت  هب  ار  نایعیـش  هنوـگچ  مالـسلاهیلع 
نتخیر اب  هچ  رگا  دنبلطیم  ار  نآ  تسا  ياهدیاف  هچ  ملع  بلط  رد  دننادب  مدرم  رگا  [ - 181  ] ججللا ضوخ  جهملا و  کفسب  ول  هوبلطل و 

یحطـس و يرادـنید  رطخ  هنوگچ  مالـسلاهیلع  مظاک  ترـضح  هک  مینیبب  رتشیب  دـیکأت  يارب  و  «. دـشاب اـهبادرگ  رد  نتفرورف  لد و  نوخ 
هک سک  ره  [ - 182  ] ـالمع هل  هللا  ضری  مل  هنید  یف  هقفتی  مل  نم  :» دـنیامرفیم دزـشوگ  ار  نـید  قـیقد  مـهف  زا  ندوـب  مورحم  فـیعض و 

نینچ قیمع  مهف  نودب  نید  هرابرد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  «. دوشیمن دنـسرخ  وا  لمع  چیه  زا  دنوادخ  دشاب  هتـشادن  نید  زا  قیمع  یهاگآ 
دوـجو يریخ  چــیه  تـسین ، نآ  رد  قـیمع  مـهف  هـک  ینید  رد  مدرم ! يا  [ - 183  ] امیف هقفت  ـال  نید  یف  ریخ  ـال  ساـنلا ! اـهیأ  : دـنیامرفیم

زا يرایـسب  دنک . نیمأت  ترخآ  ایند و  رد  ار  ناسنا  یتخبـشوخ  دناوتیمن  میرادن  حیحـص  قیقد و  تخانـش  نآ  هب  تبـسن  هک  ینید  «. درادن
تاروتـسد هب  ندرکن  لـمع  نید و  زا  اـهنآ  حیحـص  تخانـش  مدـع  تـلع  هـب  ناناملـسم  یگدـنز  ياهجـنر  هحفـص 134 ] تالکــشم و [ 

تدابع لمع و  اب  دـنچ  ره  دروآیمن ، دوجو  هب  ناسنا  رد  ار  یلامک  دـشر و  چـیه  یهاگآان ، یحطـس و  يرادـنید  تسا . نآ  شخبتایح 
راـمحلاک هقف  ریغ  یلع  دـبعتملا  :» دـنیامرفیم نینچ  تسا ، تماـیق  رد  اـم  لاـمعا  نازیم  هـک  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  دـشاب . مأوـت  ناوارف 

هک ییاج  زا  یلو  دـخرچیم  دوخ  رود  هک  تسا ، بایـسآ  رخ  نوچمه  نید  زا  هاـگآان  هدـننکتدابع  [ - 184  ] حربی رودی و ال  ۀـنوحاطلا 
، دراد نید  زا  هک  تسا  یقیمع  حیحـص و  تخانـش  نازیم  هـب  لوا  هـجرد  رد  یناـسنا  ره  شزرا  مالـسا  رد  اـساسا  «. دوریمن رتـشیپ  تـسه 

[ - 185  ] املع مهلقا  ۀمیق  سانلا  لقا  املع و  مهرثکا  ۀمیق  سانلا  رثکا  :» دنیامرفیم نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هکنانچ 
تخانـش نودـب  ندوـب ، هعیـش  ياـعدا  فرـص  «. تسا اـهنآ  نیرتملعمک  مدرم  نیرتشزرامک  تسا و  اـهنآ  نیرتملاـع  مدرم  نیرتشزرااـب 

. تسا زاسرطخ  كانرطخ و  رایسب  نید  لصا  يارب  صخش و  يارب  هکلب  تسین ، یفاک  دیفم و  اهنت  هن  نید  قیقد  حیحص و 

تیب لها  ییاهنت  ینیشن و  هناخ  رد  نایعیش  شقن 

یلع ترـضح  . تسا هدوب  قمحا  لهاج و  نایعیـش  ياهیهاتوک  رثا  رد  تسا ، هدـش  مالـسلامهیلع  تیب  لها  قح  رد  هک  یتیاـنج  ملظ و  ره 
مالسلااهیلع ارهز  همطاف  اهبش  تما ، تماما  ینعی  دوخ  هدش  بصغ  قح  نتفرگ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالسلاهیلع 

مدرم یلو  تساوخیم ، هحفص 135 ] کمک [  اهنآ  زا  تفریم و  راصنا  هناخ  رد  هب  مالسلاامهیلع  نینـسح  اب  درکیم و  یبکرم  رب  راوس  ار 
اهنآ تعیب  شماما  شرسمه و  يرای  رد  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دندروآیم . طوبرمان  لیالد  هانگ و  زا  رتدب  ياهرذع  ترـضح  يارب 
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اهدعب [ . 186 «. ] تشاذگ یقاب  یـسک  يارب  يرذع  ریدغ  زور  رد  مردپ  ایآ  : » دندومرفیم تخادنایم و  ناشدای  هب  ریدغ  رد  ار  ترـضح  اب 
بکرم رب  راوس  ار  ترـسمه  وت  : » تشون نینچ  دز و  نابزمخز  وا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  ياهمان  رد  هعقاو  نیمه  رکذ  اـب  هیواـعم 

ار وت  رفن  جـنپ  راهچ  زج  یلو  یتساوخیم  يرای  اهنآ  زا  يدزیم و  ار  راصنا  هناخ  رد  یتفرگیم و  ار  تنیـسح  نسح و  تسد  يدرکیم و 
مخز هب  کمن  هنوگنیا  همادا  رد  ناـبزمخز  نیا  زا  دـعب  دـندرکیم » يراـی  ار  وت  مدرم  يدوب  وگتسار  تیاـعدا  رد  رگا  دـندرکن . يراـی 

هناقداص رفن  لهچ  رگا  یتفگ  مردـپ  هب  وت  هکنیا  نآ  منکیمن و  شومارف  ار  زیچ  کی  منک ، شومارف  ار  زیچ  همه  رگا  : » دـشاپیم ترـضح 
ییاهنت و هراـبرد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  [ . 187 «. ] دـناهدوبن وـت  اـب  ناناملـسم  مه  زور  کـی  منزیم . ماـیق  هب  تـسد  دـننک ، يراـی  ارم 

يدنواشیوخ دنویپ  هک  مهاوخیم ، کمک  وت  زا  ناشنارای  شیرق و  رب  يزوریپ  يارب  ایادخ  :» دنیامرفیم نینچ  نامز  نآ  رد  دوخ  تیمولظم 
: دـنتفگ دـندیدرگ و  دـحتم  مرتاوازـس ، نانآ  همه  زا  هک  یقح  رد  نم  اب  هزرابم  يارب  یگمه  و  دـندرک ، نوگرگد  ارم  راک  و  دـندیرب ، ارم 

متـسیرگن مفارطا  هب  ریمب »! ترـسح  اب  ای  و  نک ، ربص  هودـنا  مغ و  اب  ای  دـنراد ، مورحم  قح  زا  ار  وت  رگا  اـی  و  ریگب ، یناوتیم  رگا  ار  قح  »
ماج هدرک ، ریگ  نآ  رد  ناوختـسا  يولگ  اب  و  مداهن ، مه  رب  هدید  هتفرورف ، مشچ  رد  راخ  سپ  دتفا . رطخ  هب  ناشناج  مدوبن  لیام  هک  مدـید 
لد رد  ریـشمش  يزیت  نتفرورف  زا  رتكاندرد  و  لظنح ، هایگ  زا  رتخلت  هک  يرما  رد  مشخ  ندروخورف  رد  و  مدیـشون ، هعرج  هعرج  ار  خـلت 

ناوارف رارـصا  اب  دـندوب و  هتفر  وا  غارـس  هب  دوخ  هک  مدرم  زین  تفـالخ  هب  ندیـسر  زا  سپ  هحفـص 136 ] [ . ] 188 !« ] مدرک ییابیکـش  دوب 
يرادربناـمرف يراـی و  هـب  ار  اـهنآ  ترـضح  هـک  یماـگنه  لـمع و  هنحــص  رد  دـندوب ، هتخاـس  راداو  تیمکاـح  شریذـپ  هـب  ار  ترــضح 

دوخ تیمولظم  ییاهنت و  دوخ و  نارای  یتسپ  ییافویب و  زا  فلتخم  ياهنامز  اههنحـص و  رد  ترـضح  دنتـشاذگ . اهنت  ار  وا  دناوخیمارف ،
. تسا هدرک  يزوسناج  ياهتیاکش 

هدیقع تسس  لهاج و  نایعش  زا  نینمؤملاریما  تیاکش 

هراشا

ارچ هک  هداد  رارق  شنزرس  دروم  ار  دوخ  نارای  ترـضح  هک  دراد  دوجو  اهتمکح -  اههمان و  زا  ریغ  هبطخ -  زا 20  شیب  هغالبلاجهن  رد 
يرادراب نز  هب  امش  انامه  قارع ! مدرم  يا  :» مینکیم رکذ  ار  رصتخم  هنومن  دنچ  اجنیا  رد  ام  دنربیمن . ار  شنامرف  دنراذگیم و  اهنت  ار  وا 

ار وا  ثاریم  و  دنام ، رهوشیب  ینالوط  ینامز  و  دریمب ، شتـسرپرس  و  دنک ، طقـس  ار  دوخ  نینج  يراداب  ياهزور  نیرخآ  رد  هک  دـینامیم 
ربخ نم  هب  مدش ، هدناشک  امـش  راید  فرط  هب  هکلب  مدماین  امـش  يوس  هب  دوخ  رایتخا  اب  نم  دیـشاب ! هاگآ  دننک . تراغ  رود  نادـنواشیوخ 
زور بش و  نم  دیـشاب ! هاگآ  [ 189 ... ] دیاهتـشاد اور  غورد  یـسک  هچ  رب  دشکب ، ار  امـش  ادخ  دیوگیم ! غرود  یلع  دییوگیم  هک  دنداد 

، دنگوس ادخ  هب  دینک ، دربن  نانآ  اب  دنگنجب  امش  اب  اهنآ  هکنآ  زا  شیپ  متفگ  مدرک و  توعد  نایماش  اب  هزرابم  هب  ار  امش  راکشآ ، ناهنپ و 
ار تلذ  يراوخ و  و  دیداد ، جرخ  هب  یتسس  اما  هحفص 137 ] دش [ . دهاوخ  لیلذ  دریگ ، رارق  موجه  دروم  دوخ  يهناخ  نورد  هک  یتلم  ره 

تیعقاو نیا  دنگوس  ادخ  هب  اتفگش ! اتفگش ! دومن . فرصت  ار  امـش  نیمزرـس  درک و  هلمح  امـش  هب  یپردیپ  نمـشد  هک  اجنآ  ات  دیتفریذپ ،
داب تشز  دیقرفتم . دوخ  قح  رد  امـش  دـنراد و  تدـحو  دوخ  لطاب  رد  نایماش  هک  دـنکیم  هودـنا  مغ و  راچد  دـناریمیم و  ار  ناسنا  بلق 

یمن امش  دنگنجیم ، امـش  اب  دینکیمن !؟ هلمح  امـش  دننکیم ، هلمح  امـش  هب  دیدش ! الب  ریت  جامآ  هک  دیباین  ییاهر  هودنا  زا  امـش و  يور 
دییوگیم مهدیم ، نمشد  يوس  هب  تکرح  نامرف  ناتسبات  رد  یتقو  دیهدیم ؟ تیاضر  امش  دوشیم و  ادخ  تیصعم  هنوگ  نیا  دیگنج !؟

راذگب تسا  درـس  یلیخ  اوه  دـییوگیم  مهدیم ، گنج  نامرف  ناتـسمز  رد  هک  هاگنآ  و  درذـگب ، امرگ  زوس  ات  هد  تلهم  تسا ، مرگ  اوه 
ریـشمش زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دینکیم ، رارف  امرـس  امرگ و  زا  امـش  یتقو  دوب ؟ امرگ  امرـس و  زا  رارف  يارب  اههناهب  نیا  يهمه  دورب . امرس 
تـسود ردقچ  دراد ! تهابـش  نیـشنهدرپ  ناسورع  هب  امـش  ياهلقع  هک  درخیب  ناتفـصكدوک  يا  درمان ! نایامندرم  يا  ! دینازیرگ رتشیب 
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یهودنا و  تشادن ، یلصاح  ینامیشپ  زج  هک  ادخ -  هب  دنگوس  امش -  ییاسانش  متخانشیمن ! زگره  مدیدیمن و  زگره  ار  امش  هک  متـشاد 
مغ و ياههساک  تسا ! لامالام  امـش  مشخ  زا  ماهنیـس  و  نوخرپ ، امـش  تسد  زا  نم  لد  هک  دشکب  ار  امـش  ادخ  دـش . نآ  ماجنارـس  راب  مه 
، مه رانک  رد  امش  ياهندب  [ 190 ... ] دیدرک هابت  ارم  ریبدت  يأر و  يریذپتلذ ، ینامرفان و  اب  و  دـیدناشون ، نم  هب  هعرج  هعرج  ار ، هودـنا 
ار نانمـشد  امـش  تس  راتفر  یلو  دنکـشیم ، ار  تخـس  ییاهگنـس  امـش ، ییاعدا  نانخـس  تسا ؛ هدنکارپ  امـش  ياههتـساوخ  راکفا و  اما 

رود ام  زا  گنج  يا  دییوگیم  دربن  زور  رد  اما  دیهدیم و  رـس  دنت  ياهراعـش  اهاعدا و  دیاهتـسشن ، هک  ناتیاههناخ  رد  دزاسیم ؛ راودـیما 
هحفـص 138] درادن [ . شیاسآ  امـش  يهدننک  اهر  بلق  و  تسا ، راوخ  لیلذ و  دهاوخ ، يرای  امـش  زا  هک  یـسک  نآ  دینکیم . رارف  و  وش ،

دارفا هک  دینادب  دینکیم  یتسـس  هزرابم  يارب  دـیبلطیم و  تلهم  نم  زا  تلهم ، ناهاوخ  ناراکهدـب  نوچ  دـیروآیم ، هنادرخبان  ياههناهب 
دوخ يهناخ  زا  هک  امـش  دیآیمن ، تسد  هب  شـشوک  شالت و  اب  زج  قح  و  دننک ، رود  ار  متـس  ملظ و  دـنناوتیمن  زگره  ناوتان  فیعض و 

بیرف دنگوس ! ادـخ  هب  تفر ؟ دـیهاوخ  هزرابم  هب  نم  زا  سپ  ماما  مادـک  اب  و  دـییامنیم ؟ عافد  نارگید  يهناخ  زا  هنوگچ  دـینکیمن  عافد 
، تسا هدمآ  نادیم  هب  ناکیپ  نیرتدنک  اب  دور ، يزوریپ  يوس  هب  امش  دیما  هب  هک  یـسک  دوش ، رورغم  امـش  راتفگ  هب  هک  سک  نآ  هدروخ ،
رد مدرک  حبص  دنگوس ! ادخ  هب  تسا ! هدرک  يزادناریت  هتسکش  يریت  اب  دهد ، رارق  فده  امش  يهلیسو  هب  ار  نمشد  دهاوخب  هک  یـسک  و 
هچ ار  امـش  یتسار  منکیمن . دیدهت  امـش  هلیـسو  هب  ار  نانمـشد  و  متـسین ، راودـیما  امـش  يرای  هب  و  مرادـن ، رواب  ار  امـش  راتفگ  هک  یلاح 
...؟ دینکن لمع  دیهد و  راعـش  تسراوازـس  ایآ  دنیامـش  دـننام  مه  ماش  مدرم  تسا ؟ مادـک  ناتنامرد  شور  و  تسیچ ؟ ناتیوراد  دوشیم ؟

رذگدوز یگدنز  هب  تمایق  نادیواج و  یگدنز  ياج  هب  ایآ  مدـش . هتـسخ  امـش  شنزرـس  یناوارف  زا  هک  نایفوک ! امـش  رب  نیرفن  [ - 191]
، منکیم توعد  ناتنمشد  اب  داهج  هب  ار  امش  هاگ  ره  دیدرک ؟ باختنا  ار  تلذ  یتخبدب و  يدنلبرـس ، تزع و  ياج  هب  دیداد ؟ تیاضر  ایند 
ناریح و هدـش ، هناگیب  دوخ  زا  تسم  ياهناسنا  نوچ  هدوبر و  ار  امـش  لقع  گرم  زا  سرت  ایوگ  ددرگیم ، هساـک  رد  سرتزا  ناتنامـشچ 

دوخ هناوتـشپ  ار  امـش  و  مرادن ، نانیمطا  امـش  هب  هاگ  چیه  رگید  نم  . دینکیمن كرد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ياهلقع  ایوگ  دـینادرگرس 
کی زا  هاگ  ره  هک  دینامیم  نابراسیب  نارتش  هب  دنک . زارد  تسد  امـش  يوس  هب  یـسک  هک  دـیتسین  يدنمتفارـش  نارای  امـش  مرادـنپیمن ،

امش دیتسه ؛ گنج  شتآ  نتخورفا  يارب  ییاههلیسودب  امش  دنگوس ، ادخ  هب  . دیوشیم هدنکارپ  رگید  يوس  زا  دیدرگ ، يروآعمج  فرط 
يارب نمـشد  مشچ  دیرادن ، اورپ  امـش  دنریگیم و  ییاپپ  ار  امـش  نیمزرـس  دـینادیمن ، نداد  بیرف  اما  دـنهدیم  بیرف  هحفـص 139 ] ار [ 

رگیدکی يرای  زا  تسد  هک  تسا  یناسک  يارب  تسکـش  دـنگوس ، ادـخب  دـیربیم . رـس  هب  تلفغ  رد  امـش  یلو  درادـن  باوخ  امـش  هلمح 
، بلاـطوبا دـنزرف  فارطا  زا  دریگربرد ، ار  امـش  گرم  شزوس  ترارح و  دوـش و  ریگرد  تخـس  گـنج  رگا  ادـخب ، دـنگوس  دنـشکیم .

نوچ و  دنربیمن ، نامرف  منکیم  رما  نوچ  هک  ماهدـش  یناسک  راتفرگ  [ - 192 ... ] دیوشیم هدنکارپ  ادج و  نت ، زا  رـس  ندش  ادج  دننامه 
هک دـیرادن  ینید  ایآ  دـیراظتنا ؟ رد  هچ  يارب  ناتراگدرورپ  يرای  رد  هشیر ، لصایب و  مدرم  يا  دـننکیمن . تباـجا  مناوخیمارف  ار  اـهنآ 

، مهاوخیم يرای  امش  زا  هنازجاع  و  مشکیم ، دایرف  هتساخ  اپهب  امش  نایم  رد  ؟ دراداو مشخ  هب  ار  امـش  هک  یتریغ  ای  و  دروآ ؟ درگ  ار  امش 
ماقتنا ناوتیم  امـش  اب  هن  دش ، راکـشآ  راوگان  ياهدـمایپ  هکنآ  ات  دـینکیمن ، تعاطا  ارم  نامرف  و  دیراپـسیمن ، شوگ  نم  نانخـس  هب  اما 

هلان و دلانب ، درد  زا  هک  يرتش  دننام  مناوخیم ، ناتناردارب  يرای  هب  ار  امش  . دیـسر فده  هب  ناوتیم  امـش  کمک  اب  هن  و  تفرگ ، ار  ینوخ 
زین اهنآ  هک  دندمآ  نم  يوس  هب  یکدـنا  هورگ  اهنت  دـینکیمن . یتکرح  دـشاب  مخز  نآ  تشپ  هک  یناویح  دـننامه  ای  و  دیهدیمرـس ، دایرف 

هک تسا  قمحا  لهاج و  يهیعش  دنتشاذگ . اهنت  ار  دوخ  ماما  هنوگچ  قمحا  لهاج و  نایعش  هک  میدید  [ . 193 «. ] دندوب برطضم  ناوتان و 
رد صوصخ  هب  ار  دوخ  ینید  فیاظو  نید و  یگمه  نایعیـش  رگا  تسا . رتمکحم  وا  نامیا  زا  هشپ  لاب  مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما  هدومرف  هب 

تیانج ملظ و  همه  نیا  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  تبرغ و  تیمولظم و  همه  نیا  دـهاش  زگره  خـیرات  دنتخانـشیم ، بوخ  ناشناماما  لابق 
وا لابق  رد  هک  یفیاظو  هب  دنتخانشیم و  بوخ  ار  مالسلاهیلع  نامز  ماما  صوصخ  هب  ار  دوخ  ناماما  نایعیش ، رگا  هحفص 140 ] دوبیمن [ .

لد و نوخ  تبیغ و  راتفرگ  تیمولظم ، ییاهنت و  رد  لاـس ، تصـش  دـص و  رازه و  زا  شیب  مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما  دـندوب ، هاـگآ  دـنراد ،
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زا هنوگچ  شیپ  لاس  رازه  دشابیم ، وا  نوخ  یلـصا  مقتنم  شراوگرزب و  دج  یقیقح  رادازع  هک  نینزان  دوجو  نآ  مینیبب  . دشیمن رارطـضا 
 - هتعاطل هللا  مهقفو  انعایشأ -  نا  ول  و  :» دنکیم تیاکـش  تسا ، اهنآ  یتمهیب  تلاهج و  زا  یـشان  هک  شنایعیـش  یلدمه  مدع  ییافویب و 

ۀـفرعملا و قح  یلع  انتدـهاشمب  ةداعـسلا  مهل  تلجعتل  و  انئاقلب ، نمیلا  مهنع  رخأت  اـمل  مهیلع  دـهعلاب  ءاـفولا  یف  بولقلا  نم  عاـمتجا  یلع 
تعاط ماجنا  رب  دنوادخ  هک  ام -  نایعیـش  رگا  [ - 194  ] مهنم هرثون  ۀهرکن و ال  امم  انب  لصتی  ام  الا  مهنع  انـسبحی و  امف  انب ، مهنم  اهقدـص 
تفرعم اب  هارمه  رادید  تداعس  داتفایمن و  ریخأت  هب  اهنآ  زا  ام  تاقالم  یکرابم  دندوب ، لدمه  ام  دهع  هب  ندرک  افو  رد  درادب -  ناشقفوم 

زا میرادن و  تسود  ام  دسریم و  ام  هب  اهنآ  زا  هک  ییاهزیچ  نامه  رگم  درادیمن ، هدیشوپ  اهنآ  زا  ار  ام  سپ  تفاتـشیم . اهنآ  يوس  هب  ام 
اهدـیدهت و ریثأتتحت  مالـسلاهیلع ، یبتجم  نسح  ماما  تیناقح  هب  ملع  دوجو  اـب  هک  دـندوب  قمحا  لـهاج و  نایعـش  .« میرادـن راـظتنا  اـهنآ 

تما ماما  . دـندرک هیواعم  اب  حلـص  هب  راداو  دنتـشاذگ و  اـهنت  ار  ترـضح  نآ  دـنتفرگ و  رارق  ماـما  هیلع  وا  تاـغیلبت  هیواـعم و  ياـهعیمطت 
یبـتجم نسح  ماـما  تیموـلظم  هراـبرد  دـناهدروخ ، نـالهاج  ناـقمحا و  زا  ار  لد  نوـخ  نیرتـشیب  ناـشدوخ  حیرـصت  هـب  هـک  مالـسلاهیلع 

زا تشاد ، شباحـصا  ناتـسود و  نیا  زا  هک  يراتفرگ  ردـق  نآ  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  :» دـنیامرفیم نینچ  شناتـسود  نیب  رد  مالـسلاهیلع 
راکفا اب  ناشکچوک  ياهلایخ  اب  دـنکیم ، لمع  دراد  ياهشقن  هچ  يور  ناشنامز  ماما  هک  دنتـشادن  هجوت  هک  یباحـصا  تشادـن . نارگید 

اب هدـهاعم  دـنداد ، شتـسکش  هک  منک  ضرع  دـندرک و  هحفـص 141 ] شتیذا [  دـندرک ، شتراغ  دنداتـسیایم و  شلباـقم  رد  ناشـصقان ،
ناتـسود نایعیـش و  تسد  زا  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  هک  یلد  نوخ  يرآ  [ . 195 .« ] دـندرک تسرد  طاسب  روج  رازه  دـندرک و  شنمـشد 

هک یملظ  نیهوت و  تیذا ، ره  دندروخ و  ناشنانمـشد  تسد  زا  هک  یلد  نوخ  ره  هکلب  دندروخن و  نانمـشد  زا  زگره  دـندروخ  ناشلهاج 
مراهچ هلحرم  هب  اـت  هعیـش  میدـقتعم  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  تسرد  تسا . هدوب  اـهنآ  تفرعمیب  نایعیـش  دـب  درکلمع  زا  یـشان  دـندید ،

کیرـش دـسریم ، مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما  هب  هک  ییاهتبیـصم  رد  اـسب  هچ  هکلب  تسین  یقیقح  رادازع  اـهنت  هن  تـسا ، هدیـسرن  يرادازع 
رظتنم [ . 196 . ] تسین زین  مالـسلاهیلع  نامز  ماـما  یقیقح  رظتنم  یلوا  قیرط  هب  دـشاب ، یقیقح  رادازع  دـناوتیمن  هاـگآان  هعیـش  یتقو  . دـشاب

 - ءادـفلا هل  انحاورا  مظعالا -  هللا  ۀـیقب  ترـضح  دـنوادخ و  هب  اهنت  هن  یهلا  مارح  لالح و  اب  ییانـشآ  نید و  مهف  نودـب  دـنادیم  یقیقح 
هب افرـص  هک  یناسک  دزادنایم . هانگ  هب  رتشیب  دـنکیم و  رترود  اهنآ  زا  ار  ناسنا  نآ  مهف  نید و  رد  فعـض  هکلب  دـش ، کیدزن  ناوتیمن 

لیم و هب  دننکیم و  یتالابمیب  یهجوتیب و  دنوادخ  ياهروتسد  عرـش و  مکح  اب  ناشتادابع  لامعا و  قیبطت  رد  دنزادرپیم و  نید  رهاوظ 
نوخ ار  ترـضح  كرابم  لد  دنهدیم و  جنر  ار  ترـضح  نآ  مالـسلاهیلع ، نامز  ماما  هب  کمک  ياج  هب  دـننکیم ، يرادـنید  دوخ  هقیلس 

يرادنید و یلو  دنک ، ترـضح  هب  تبحم  نید و  ياعدا  ناسنا  هک  دنوادخ  رب  هانپ  دنک . تیاکـش  وا  زا  شماما  هک  یـسک  رب  ياو  . دننکیم
مشخ و هار  اهنآ  هب  یکیدزن  تبحم و  بلج  ياج  هب  دـهد و  رازآ  ار  مالـسلامهیلع  نیموصعم  ریاـس  ترـضح و  وا  ياـهتبحم  وا و  راـتفر 

قیال بدا ، تسین  ار  هک  ره  وا  سلجم  رد  هک  زرو  بدا  زودنا و  شناد  . دریگ رارق  اهنآ  بضغ  تنعل و  دروم  دنک و  یط  ار  اهنآ  زا  يرود 
دوخ دیاقع  قالخا و  اهراتفر ، يهمه  قیبطت  رد  يدایز  یعس  هک  تسا  یـسک  یقیقح  رظتنم  نیاربانب  هحفص 142 ] [ . ] 197  ] دوبن تبحص 

سوه يوه و  عبات  دنکیمن و  لمع  ياهقیلـس  يرادنید  رد  وا  دـنکیم ، دـناهتخومآ  وا  هب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  هچنآ  نید و  تقیقح  اب 
شراـتفر یقیقح  رظتنم  تسیچ ؟ دروـم  نآ  رد  نید  روتـسد  دـنادب  هک  تسا  نـیا  لاـبند  هـب  يراـک  ره  رد  هـکلب  تـسین ، نارگید  دوـخ و 

دروم وا  یگدـنز  نوؤش  يهمه  وا و  نید  ات  دـنکیم  يرود  تدـش  هب  هنالهاج  يروآردنم و  ياهراتفر  زا  تسا و  هیلمع  هلاسر  ساـسارب 
شوک ملع  هب  یماما  ياقل  بلاط  رگ  . دریگ رارق  ترـضح  یقیقح  نارای  ناتـسود و  فیدر  رد  دـناوتب  دریگ و  رارق  شیـالوم  لوبق  اـضر و 

نید مسا  هب  تسین ، نید  رد  ار  هچنآ  اـت  دریگیم  راـک  هب  ار  دوـخ  تریـصب  شنیب و  تیاـهن  رظتنم ، [ . 198  ] دننک انـشآ  اب  هلماعم  رظن  لها 
نید لها  املع و  عمج  زا  ار  دوخ  زگره  دـیوجیم و  ددـم  ینابر  ياملع  زا  هار  نیا  رد  دـنکن و  درط  اهر و  تسا ، نید  رد  هچنآ  دریذـپن و 

هب نادرخیب  نالهاج و  زا  تسا و  نید  نوزفازور  رتشیب و  مهف  هعلاـطم و  يهنـشت  وا  دـنکیمن . ادـج  دـننکیم ، يرادنید  تریـصب  اـب  هک 
[ . 199 . ] دریذپب يدب  رثا  دوخ  هکنیا  نودب  دزومایب ؛ يزیچ  اهنآ  هب  دهاوخب  هکنآ  رگم  دنکیم ، يرود  تدش 
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ماقتنا تایلمع 

هراشا

نیا رد  تسا . رادروخرب  رتقیمع  یتفرعم  رتالاب و  نطاب  يافـص  زا  تسا . مراهچ  هبترم  نامه  يهدـش  لماک  هبترم  هک  هبترم  نیا  رد  رادازع 
سح هب  زین  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  هب  تبـسن  تدوم  هب  تسا ، هدرک  لیـصحت  هک  يرتـالاب  تفرعم  هیاـس  رد  هک  یقیقح » رادازع   » هبترم
قیمع شنیب  هدیقع و  رب  ینتبم  تدوم و  هدییاز  هک  یلمع  دروآیم . يور  لمع »  » هب رتشیب  تسا ، هتفای  تسد  اهنآ  نانمشد  هب  تبـسن  ماقتنا 

رس هلان  هیرگ و  تسا ، هدش  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  هک  یمیظع  تبیـصم  يارب  رگا  هک  تسا  یـسک  یقیقح  رادازع  . تسا یهلا  و 
نیـسحلا لـتقل  نا  :» دـندومرف هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هحفـص 143 ] تـسا [ . رادازع  رتـشیب  مـظعا  تبیـصم  ربارب  رد  دـهدیم ،

تسا نانمؤم  ياهلد  رد  یترارح  مالسلاهیلع  نیـسح  لتق  يارب  هک  یتسرد  هب  [ - 200  ] ادبا دربت  نینمؤملا ال  بولق  یف  ةرارح  مالسلاهیلع 
یندشندرس یترارح  شتآ و  تسا ، میظع  تبیصم  هک  شباحصا  ترضح و  ندش  هتشک  زا  رگا  یقیقح  رادازع  «. دوشیمن درـس  زگره  هک 

وا دوجو  رد  اریز  دزوسیم . رتشیب  بتارم  هب  دوب ، هداد  بیترت  وا  يارب  دنوادخ  هک  یماقم  زا  ترضح  ندش  هتشاذگ  رانک  زا  دراد ، لد  رد 
رد تسا ، هداد  رارق  ترضح  نآ  مدیلو  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  مالسلاهیلع  ادهـشلادیس  یقیقح  دنزرف  وا  . دراد رارق  ینیـسح  حور  هخفن و 
هب ار  وا  هک  تسا  تیناسنا  ادخ و  نانمـشد  زا  سدـقم  هنیک  شتآ  نیمه  دوشیمن و  شوماخ  زگره  هک  تسه  یماقتنا  هنیک و  شتآ  وا  لد 
هک روط  نامه  هلحرم  نیا  رد  وا  ياعد  . دزاسیم دراو  نیسح  نانمشد  اب  هزرابم  داهج و  ندش و  یتایلمع  هبترم  ینعی  يرادازع  مجنپ  هبترم 

بلط ینقزری  نا  کب  ینمرکا  کماقم و  مرکا  يذلا  هللا  لئـساف  :» هک تسا  نیا  تسا ، هدـش  میلعت  وا  هب  تارایز  ریاس  اروشاع و  ترایز  رد 
وت هلیـسو  هب  مه  ارم  تـشاد و  یمارگ  ار  وـت  هـک  ییادـخ  زا  [ - 201  ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیب  لـها  نم  روصنم  ماـما  عم  كراـث 
رد و  «. دـنادرگ نم  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیب  لـها  زا  روصنم  ماـما  هارمه  ار  وت  یهاوخنوخ  هک  مهاوخیم  تشاد ، یمارگ 

بلط ینقزری  نا  کب  ینمرکا  کـماقم و  مرکا  يذـلا  هللا  لئـساف  :» دـنکیم ضرع  نینچ  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  هب  باـطخ  يرگید  هرقف 
ماما هارمه  ار  مدوخ  هحفص 144 ] یهاوخنوخ [  مهاوخیم  هک ... ییادخ  زا  [ - 203  ] مکنم قحلاب  قطان  رهاظ  [ 202  ] يده ماما  عم  يراث 
لها نید و  نانمـشد  هیلع  مادقا  ندش و  یتایلمع  هبترم  مجنپ ، هبترم  «. دنادرگ نم  بیـصن  تسامـش ، زا  هک  قح  هب  قطان  يهدنوش  تیادـه 
مظعا تبیـصم  تسا . مظعا  تبیـصم  زا  تسرد  مهف  همزال  هبترم  نیا  رگید  تراـبع  هب  تسا . مظعا  تبیـصم  نیلماـع  مالـسلامهیلع و  تیب 

. دبلطیمن هزرابم  داهج و  زج  یلمعلاسکع  چیه 

ماقتنا تایلمع  هناگ  هس  لحارم 

هراشا

داـیز تیمها  تلع  هب  یلو  تفاـی  تسد  ماـقتنا  تاـیلمع  رد  رادازع  هفیظو  هب  یلک  روـط  هب  ناوـتیم  دـش  هتفگ  نونکاـت  هچنآ  زا  دـنچ  ره 
نیا مان  زا  هک  روطنامه  تسا  بجاو  رادازع  رب  ماقتنا  تایلمع  رد  هچنآ  مینکیم . ضرع  یلک  يدنبمیـسقت  کی  اب  ار  هفیظو  نیا  عوضوم 

زا هچنآ  . تسوا هدـهع  رب  كاردا  لـقع و  ساـسحا و  بلق و  زا  رتارف  ياهفیظو  ینعی  تسا . تاـیلمع  هلـسلس  کـی  ماـجنا  تسادـیپ  هلحرم 
دراد هدهع  رب  یلمع  هفیظو  هس  هلحرم  نیا  رد  نمؤم  هک  تسا  نیا  دیآیم . تسد  هب  مالسلامهیلع  نیموصعم  میرک و  نآرق  میلاعت  عومجم 

. نانمشد اب  داهج  یلمع ؛ تئارب  ینابز ؛ تئارب  نعل و  زا : دنترابع  بیترت  هب  هک 
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ینابز تئارب  نعل و 

نایمدآ یگدنز  رد  تنایخ  تیانج و  نیرتگرزب  مالسلامهیلع  نیموصعم  دنوادخ و  اب  اهناسنا  يهطبار  ندرک  فیعـض  ای  عطق  هک  اجنآ  زا 
ياههتـشرف ناربمایپ و  دـنوادخ و  دناهتـشاد ، تسد  گرزب  ملظ  تیانج و  نیا  رد  نونکات  رـشب  خـیرات  لوط  رد  هک  یناسک  یماـمت  تسا ،

ملـسم تسا . یتخبـشوخ  هار  زا  ندوب  ادـج  یهلا و  تیادـه  تمحر و  زا  ندوب  رود  ياـنعم  هب  نعل  . دـناهداد رارق  نعل  دروـم  ار  اـهنآ  یهلا 
زا ار  نارگید  دوخ و  دـناهدرک  ادـج  مالـسلامهیلع  موصعم  ناربهر  ناماد  دـنوادخ و  تسد  زا  ار  نارگید  دوخ و  تسد  هک  یناسک  تسا ،

حیحص تیاده  ریـسم  زا  هک  یـصخش  ینعی  نوعلم  صخـش  دنتـسه ، نوعلم  دناهدرک ، رود  یتخبـشوخ  هار  زا  مورحم و  تیاده  تمحر و 
یهلا تیاده  هار  زا  نارگید  دوخ و  نداتفا  رود  لماع  هک  ییاهناسنا  ندرک  تنعل  هحفص 145 ] دوریم [ . ههاریب  هب  تسا و  هدش  فرحنم 

نعل دروم  هک  يدارفا  هکنیا  نآ ، تسا و  كانتشحو  خلت و  رایـسب  یجراخ و  تیعقاو  کی  زا  یـشرازگ  نداد و  تداهـش  عقاو  رد  دنتـسه ،
ترخآ ایند و  یتخبـشوخ  یناـسنا و  قیـال  لاـمک  فرط  هب  تکرح  زا  ار  نارگید  دوخ و  جراـخ ، ملاـع  رد  تقیقح و  رد  دـنریگیم ، رارق 

ایند و رد  اهباذـع  اهيراتفرگ و  عاونا  هب  ندـش  راـچد  تواقـش و  یتخبدـب و  هک  ار  تیمورحم  نیا  يهجیتن  یتسیاـب  دـناهدرک و  مورحم 
لوا ياـنعم  هب  هک  مدرم  حالطـصا  رد  نعل  رگید  ياـنعم  . دـناهدز مقر  دوـخ ، يارب  ار  یتشونرـس  نینچ  دوـخ  اریز  دـنریذپب ، تسا ، ترخآ 
رفنت نآ ، تسا و  نشور  رایـسب  زین  نیرفن  نعل و  نینچ  لیلد  تسا . یمیظع  تیانج  نینچ  نیلماع  يارب  نیرفن  باذع و  بلط  ددرگیمزاب ،

هار دـس  ار  یـسک  اـی  يزیچ  هک  یـسک  ره  رگید  تراـبع  هب  دوشیم . داـجیا  شنورد  رد  تناـیخ  نیا  لـماع  زا  سک  ره  هک  تسا  یقحرب 
راتخم یناسنا و  لماع  کی  لماع  نآ  رگا  دبلطیم . ار  نآ  ندرک  رود  دنوادخ  زا  دوشیم و  رفنتم  نآ  زا  دنیبیم ، نارگید  دوخ و  تداعس 

، نارگید يارب  یترخآ  ییایند و  تالکـشم  عاونا  داجیا  اهناسنا و  تداعـس  دـنور  رد  لماع  نآ  یفنم  تشز و  تاریثأت  هب  هجوت  اب  دـشاب ،
يهمه دزن  یصخش  نینچ  هک  تسا  یعیبط  تسا و  هناراکتیانج  تشز و  لامعا  يازـس  هب  ندیـسر  یهلا و  هیبنت  باذع و  نیرفن و  قحتـسم 

لها نابز  میرک و  نآرق  رد  لیلد  نیمه  هب  [ . 204 . ] دشاب رفنت  نیرفن و  قحتسم  اهییابیز ، اهیبوخ و  ناقشاع ، يهمه  یتخبشوخ و  نابلاط 
هدش ترخآ  ایند و  رد  مدرم  شیاسآ  یتخبشوخ و  عنام  هک  یلماوع  ای  صاخشا  تارضح ، نآ  تارایز  رد  صوصخ  هب  مالـسلامهیلع  تیب 
راک رایـسب  دوخ  هک  تسا  ماقتنا  تاـیلمع  لـحارم  رد  راـک  نیرتمک  یناـبز  تئارب  مـالعا  [ . 205 . ] دـناهتفرگ رارق  نعل  دروـم  دـنوشیم ، و 

یترایز چیه  ناوتن  دیاش  تسین . نآ  هب  نتخادرپ  تصرف  اجنیا  رد  هک  تسا  يددعتم  مهم و  راثآ  ياراد  هلحرم  نیا  تسا . یمهم  گرزب و 
. دنشاب هتفرگن  رارق  ینابز  تئارب  نعل و  دروم  نانمـشد  نآ  رد  هک  تفای  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  زا  هدراو  ياهترایز  زا  هحفص 146 ] ] 

همئا ياهترایز  زا  يرایـسب  اروشاع و  ترایز  رد  . دـناهتفرگ رارق  نیرفن  نعل و  دروم  اهراب  اهراب و  ادـخ  نید  نانمـشد  زین  میرک  نآرق  رد 
زا هورگ  هس  اروشاع  ترایز  رد  . تسه زین  نانآ  نانمـشد  اـب  ینمـشد  تئارب و  مـالعا  تسا ، تیـالو  تبحم و  مـالعا  اـج  ره  مالـسلامهیلع 

يدعب ياهملظ  نآ ، بصغ  تفالخ و  ریـسم  رییغت  اب  هک  ینانمـشد  فلا ) : زا دنترابع  هک  دناهتفرگ  رارق  ینابز  تئارب  نعل و  دروم  نانمـشد 
ترایز رد  . دـندرک يراذـگهیاپ  ار  تفر  یمالـسا  هعماج  نایعیـش و  ریاـس  مالـسلامهیلع و  تیب  لـها  رب  اروشاـع  رد  هک  یتاـیانج  هلمج  زا 

نینمؤملاریما يربهر  تفالخ و  بصغ  اـب  مالـسا  ردـص  رد  هک  دـنادیم  یفارحنا  زا  یـشان  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تبیـصم  اروشاـع ،
مالـسا ردـص  رد  هک  دـنکیم  نعل  ار  یناـسک  ادـتبا  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  تبیـصم  تمظع  ناـیب  زا  سپ  تـفرگ . تروـص  مالـسلاهیلع 

یهارمگ و رذب  فارحنا  نیا  اب  دندرک و  فرحنم  ار  مدرم  تیاده  تیمکاح و  ریسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هلـصافالب 
رجنم زاب  هک  داتفا  قافتا  اروشاع  هعجاف  هنوعلم ، هرجش  نیا  دشر  زا  . دش هیماینب  هنوعلم  يهرجش  نآ ، هجیتن  هک  دش  هتـشاک  نیگمهـس  قافن 

تداهـش هب  ار  شباحـصا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هک  ینانمـشد  .ب ) دش موصعم  يربهر  زا  یناسنا  هعماج  تیمورحم  ماما و  فذـح  هب 
دوجو هب  اروشاع  زور  زا  دعب  هک  ینانمـشد  .ج ) دندرک مهارف  نمـشد  رکـشل  اب  يراکمه  ای  توکـس و  اب  ار  تیانج  نآ  همدقم  ای  دناسر و 
رتمهم نونکا  مه  هک  هچنآ  مالسلامهیلع  تیب  لها  نانمشد  مود  لوا و  هتسد  نعل  موزل  رب  هوالع  نعل  ثحب  رد  . تمایق زور  ات  دمآ  دنهاوخ 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 439 

http://www.ghaemiyeh.com


عناوم هک  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  نانمـشد  صوصخ  هب  تیب  لها  ینونک  نانمـشد  رد  هحفـص 147 ] تئارب [  نالعا  نعل و  تسا ، رتمزـال  و 
دوخ ینمشد  سدقم و  هنیک  دناوتیمن  تسین و  مالسلاهیلع  نامز  ماما  ینونک  نانمشد  نعل  لها  هک  یسک  دنشابیم . دنتسه ، روهظ  یلـصا 

هک میدوب  نآ  دـهاش  دایز  اهلاس  نیا  رد  . دـنک کش  اهنآ  هب  تبـسن  دوخ  نامیا  یتسود و  رد  دـیاب  دـنک ، مالعا  حیرـص  روط  هب  اهنآ  اب  ار 
ریاـس اـکیرمآ و  گرزب  ناطیـش  هب  تبـسن  نعل  یناـبز و  تئارب  نـالعا  زا  یهاو  ياـههناهب  هب  ار  مدرم  نیدـتم ، نمؤـم و  رهاـظ  هب  ياهدـع 

هب دنرادیم و  هتشادزاب و  دنتـسه ، مالـسلاهیلع  نامز  ماما  مالـسا و  کی  هجرد  نمـشد  زین  اهتیانج و  يهمه  أشنم  هک  یناهج  ياهتردق 
امنسدقم ياهدع  هک  مینیبیم  هدش و  هدید  رایسب  نینچمه  دننکیم . عنم  لیئارسا  رب  گرم  اکیرمآ و  رب  گرم  راعـش  زا  ار  تلم  صوصخ 

هب شمدرم  هک  يروشک  ینعی  ناریا  یمالسا  يروهمج  راذگناینب  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  . دننکیم تفلاخم  جح  رد  تئارب  نالعا  مسارم  اب 
زمر دوخ  یهلا  یسایس  همانتیصو  رد  دنتسه  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  روهظ  نازاسهمدقم  [ 206  ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يهدومرف 

منکیم هیصوت  ناریا  زیزع  تلم  هب  :» دننکیم حیرـشت  نینچ  مینکیم  ناشنانمـشد  راثن  مالـسلامهیلع  تیب  لها  سلاجم  رد  هک  ار  ییاهنعل 
ءایبنا و یهلا و  رفاو  تاولـص  نیـسحلا  هللادبعیبا  ترـضح  نادیهـش  رورـس  نامولظم و  دیـس  هژیوب  راهطا و  همئا  يرادازع  مسارم  زا ... هک 

نیا تشادـگرزب  يارب  مالـسلامهیلع  همئا  روتـسد  هچنآ  دـننادب  و  دـننکن . تلفغ  هاـگچیه  داـب  وا  یـسامح  حور  رب  ءاحلـص  هللا و  ۀـکئالم 
هشیپمتس نارادمدرس  رب  تسا  اهتلم  يهنانامرهق  دایرف  مامت  تسا  تیب  لآ  نارگمتس  رب  نیرفن  نعل و  هچنآ  تسا و  مالـسا  یخیرات  هسامح 
راپـسهر منهج  هب  ضرقنم و  نانآ  هکنآ  اب  مهیلع  هللا  ۀنعل  هیماینب  دادیب  زا  دایرف  نیرفن و  نعل و  هک  دینادیم  و  دـبالا . یلا  خـیرات  لوط  رد 

قح همئا  زا  يانث  راعشا  اههحون و  رد  تسا  مزال  و  تسا . نکـشمتس  دایرف  نیا  نتـشادهگن  هدنز  ناهج و  نارگمتـس  رـس  رب  دایرف  دناهدش 
 ] مالسا ناهج  تیمولظم  رصع  نیا  رد  دوش و  يروآدای  رصم  رصع و  ره  نارگمتـس  ياهيرگمتـس  عیاجف و  هدنبوک  روط  هب  مالـسلامهیلع 

هللا و ۀنعل  یهلا  گرزب  مرح  هب  نینئاخ  نیا  دوعـس  لآ  هلمج  نآ  زا  نانآ و  هب  ناگتـسباو  ریاس  يوروش و  اکیرمآ و  تسد  هب  هحفص 148 ]
دیدجت جـح  رد  تئارب  نالعا  :» دـنیامرفیم زین  و  [ . 207 «. ] دوش نیرفن  نعل و  يروآداـی و  هدـنبوک  روـط  هب  تسا  مهیلع  هلـسر  هتکئـالم و 
زاغآرس هک  دوشیمن  هصالخ  مه  راعش  هب  تساهتسرپتب و  كرش و  رفک و  اب  دربن  همادا  يارب  نادهاجم  لکـشت  نیرمت  هزرابم و  قاثیم 

هب دـیحوت  هیلوا  لوصا  زا  تسا و  ناتفـصسیلبا  سیلبا و  دونج  ربارب  رد  یلاعت  يادـخ  دونج  یهدـنامزاس  هزراـبم و  روشنم  نتخاـس  ینلع 
اکیرمآ و رب  گرم  راعـش  هک  تسا  ینتفگ  :» دـنیامرفیم ناریا  مدرم  ياکیرمآ  رب  گرم  راعـش  يهراـبرد  نینچمه  [ . 208 «. ] دوریم رامش 
، لیجنا تیحیـسم ، ياههزومآ  دیاقع و  لیبق  زا   ) اکیرمآ مدرم  تاسدـقم  هب  نیهوت  هجو  چـیه  هب  نآ  لاثما  روشک و  نیا  مچرپ  ندز  شتآ 

هنابلطهطلـس هناملاظ و  ياهتسایـس  زا  ترفن  راـجزنا و  هکلب  دـشابیمن  ناشیـشک و )... یـسکودترا ، ناتـستورپ ، کـیلوتاک ، ياـهاسیلک 
«. دزاسیم نایامن  روشک  نیا  مچرپ  ندز  شتآ  اکیرمآ و  رب  گرم  راعش  بلاق  رد  ار  دوخ  راجزنا  ناریا ، مدرم  تسا . اکیرمآ  نادرمتلود 

یلمع تئارب 

تبحم رازبا  هک  تسا  یهیدـب  . نانآ دـیاقع  قـالخا و  زا  زیهرپ  نانمـشد و  یگنهرف  طلـست  گـنهرف و  زا  ندرک  يرود  ینعی  یلمع  تئارب 
هراـب نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تسین . راـگزاس  ناـنآ  نانمـشد  قـالخا  گـنهرف و  شریذـپ  اـب  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  هب  تبـسن 

نم رش و  لک  لصا  انودع  و  ظیغلا و ... مظک  مایصلا و  ةالـصلا و  دیحوتلا و  ربلا  نمف  رب  لک  انعورف  نم  ریخ و  لک  لصا  نحن  :» دنیامرفیم
انریغ عورفب  قلعتم  وه  انعم و  هنا  معز  نم  بذکف  ابرلا و ... لکا  ۀیعطقلا و  ۀمیمنلا و  لخبلا و  بذکلا و  مهنمف  ۀشحاف  حیبق و  لک  مهعورف 

دیحوت و تساهیبوخ : رامـش  رد  تسام . عورف  هحفـص 149 ] زا [  تسا  یبوخ  هچ  ره  میتـسه و  یبوخ -  و  ریخ -  ره  لـصا  اـم  [ - 209]
. تساهنآ عورف  زا  تسا  یتشز  يدیلپ و  هچ  ره  هچ  دنتـسه و  يدب  ره  هشیر  ام  نانمـشد  و  مشخ و ... رب -  هبلغ  ندربورف -  هزور و  زامن و 
و تسام -  اب  هک  درادنپیم  هک  سک  ره  هتفگ  غورد  نیاربانب  يراوخابر و ... محر و  عطق  ینیچنخـس و  لخب و  غورد و  تساهنآ  زا  سپ 

مالـسلامهیلع تیب  لها  زا  ار  دوخ  هک  یـسک  دـیوگیم  غورد  يرآ  «. دراد قلعت  اهيدـب -  و  اـم -  ریغ  عورف  هب  هک  یلاـح  رد  تساـم -  زا 
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لخب و یـشورفنارگ و  اب  زین  ینیچنخـس و  ینهددـب و  یقالخادـب و  ابر ، نداد  نتفرگ و  اب  دراد و  ار  نانآ  نانمـشد  قالخا  یلو  دـنادیم 
زا تئارب  لها  دنادیم و  مالـسلامهیلع  تیب  لها  بحم  ار  دوخ  هک  یـسک  دـیوگیم  غورد  دـنکیم . راتفر  نانآ  نایعیـش  اب  بیرف  بلقت و 

تیبرت زین  سومان و  هب  تبـسن  یتریغیب  يزامنیب و  یباجحیب ، یباجحدب ، اب  تسین و  اهنآ  يرـشبدض  دـساف و  گنهرف  نید و  نانمـشد 
دوخ هک  یسک  دیوگیم  غورد  دنکیم . مالسلامهیلع  تیب  لها  ریاس  مالـسلاهیلع و  نامز  ماما  لد  هب  نوخ  نادنزرف و ، طلغ  یبهذم و  ریغ 
تیب لها  يازع  هماقا  يارب  دنکیم و  بصن  ار  نیـسح » ای   » مچرپ دوخ  لزنم  برد  يالاب  دـنادیم و  مالـسلامهیلع  تیب  لها  رادتسود  ار 

تبحم لد  رد  اما  دنکیم ، نت  رب  هایس  سابل  مالسلامهیلع  تیب  لها  يازع  مایا  رد  زین  دوخ  دنکیم و  شوپهایس  ار  دوخ  لزنم  مالسلامهیلع 
يرکف و تراسا  یگدنب و  ملع  شلزنم  ماب  يالاب  رد  دنارورپیم و  ار  ناشفیثک  گنهرف  اهنآ و  هب  تبسن  یگتفیش  نامز و  ماما  نانمشد  هب 

نانمـشد گنهرف  اب  ینمـشد  رد  فعـض  تئارب و  فعـض  اب  تبحم  . تسا هدرک  بصن  ار  هراوهاـم  نتنآ  ینعی  نانمـشد  هب  تبـسن  یگنهرف 
امش نانمشد  زا  تئارب  رد  یلو  دراد . تسود  ار  امش  ینالف  تفگ : ناشیا  هب  هک  یـسک  باوج  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسین . راگزاس 

دیوـگیم غورد  زگره ! [ - 210  ] انودـع نم  أربتی  مل  انتبحم و  یعدا  نم  بذـک  تاـهیه ، [ » هحفـص 150 دندومرف [ : نینچ  تسا ، فیعض 
اب شلد  هکنآ  مالغ  نم  يا  دناهدوشگ  قشع  يوعد  هب  نابز  قلخ  «. دیوجیمن تئارب  ام  نمشد  زا  دنکیم و  ار  ام  یتسود  ياعدا  هک  یسک 

راثن ششوک ، شالت ، زا  تسا  ترابع  هک   ) تسا یکی  اهنآ  يهمه  فده  دنتـسه و  دحاو  رون  مالـسلامهیلع  نیرهاط  همئاتسا  یکی  نابز 
لـصا ندنام  هدنز  ثعاب  ناشمادک  ره  دای  مان و  نتـشاد  هگن  هدنز  ور  نیا  زا  بتکم ) غارچ  نتـشاد  هگن  نشور  نید و  يایحا  يارب  راثیا  و 

هگن هدـنز  رد  ییازـس  هب  ریثأت  وا  دای  مان و  نتـشاد  هگن  هدـنز  هک  دراد  یتیـصوصخ  مالـسلاهیلع  نادیهـش  رـالاس  نکیل  تسا . یهلا  بتکم 
هتشاد و یلوت  مالسلامهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  دیناوخب و  اروشاع  ترایز  زور  ره  دناهدرک  شرافس  هکنیا  رس  ... دراد مالسا  بتکم  نتـشاد 

مه هنرگ  دوش و  روفنم  ناـشیا  نادـناعم  رکف  زرط  هک  تسا  نآ  يارب  دـییوجب ، يربت  ناشنانمـشد  زا  دـیتسرفب و  دورد  تاولـص و  ناـنآ  رب 
نخس نآلا  تسین ، شیب  ینادهلابز  زین  ناشربق  هتسبرب و  تخر  اهنآ  دای  مان و  مینک . تنعل  ار  اهنآ  ات  تسین  دیزی  هیواعم و  زا  نخـس  نونکا 
هکلب هدب  تاجن  نوعرف  زا  طقف  ارم  ایادخ  تفگن  درک ، اعد  یهلا  هاگرد  هب  هک  یتقو  نوعرف  نز  تسا . رصع  نایدیزی  دیزی و  هار  رکف و  زا 

نم يارب  ياهناخ  وت  اهلاراب ! [ - 211 . ] نیملاظلا موقلا  نم  ینجن  هلمع و  نوعرف و  نم  ینجن  ۀـنجلا و  یف  اتیب  كدـنع  یل  نبا  بر  : ) تفگ
نارادـفرط هک  ناینوعرف ، نوعرف و  زا  ارم  ینعی  شخب ) تاجن  راکمتـس  موق  زا  شرادرک و  رفاک و  نوعرف  رـش  زا  ارم  نک و  اـنب  تشهب  رد 

رات و زا  دعب  . دنک ادیپ  رییغت  شناونع  مسا و  هک  دنچ  ره  دنامیم  یقاب  هشیمه  يارب  رکفت  هدب . تاجن  دنتسه ، وا  دنسپان  راتفر  هئیس و  تنس 
ياهسدقم نیا  دش : ضرع  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  هب  یگدنز ، تایح و  هنحـص  زا  ناشندش  جراخ  نوارهن و  رد  جراوخ  ندش  رام 

نوکی یتـح  عطق ، نرق  مهنم  مجن  اـملک  ءاـسنلا  تارارق  و  لاـجرلا ، بالـصأ  یف  فـطن  مهنا  هللاو  ـالک ؛ :» دـندومرف دـنتفر . نیب  زا  کـشخ 
ياهدع دنورب ، نیب  زا  اهنیا  زا  يرادقم  هاگ  ره  نانز . هاگرارق  نادرم و  تشپ  رد  دنتـسه  ییاههفطن  اهنیا  [ - 212  ] نیبالس اصوصل  مهرخآ 

رالاس هار  مه  زین ، نونکا  «. دـش دـنهاوخ  رگتراغ  نانزهر  حلـسم و  ناقراس  راک ، ماجنارـس  هکنیا  اـت  دـننکیم  هحفـص 151 ] روهظ [  رگید 
ندرک يرادازع  نتخیر و  کشا  هب  ناوارف  شرافس  هکنیا  دراد . دوجو  یسابع  یناورم و  يوما و  کلسم  مارم و  مه  تسا و  هدنز  نادیهش 

رد ار  تداهش  معط  هدنز و  ناسنا  رد  ار  هسامح  يوخ  دراد ، هارمه  هب  ار  تداهـش  هب  قایتشا  دیهـش  رب  کشا  هک  تسا  نآ  يارب  دناهدومن 
زا دـهدیم . زین  بحاص  هب  ار  گنر  نیمه  دوشیم و  هتخیر  وا  يارب  هک  دریگیم  ار  یـسک  گنر  کشا  نوچ  دـنادرگیم . اراوگ  وا  ناج 
هک تسا  نآ  يارب  دنتسه  يریذپملظ  ای  ندرک  ملظ  رکف  هب  ياهدع  هکنیا  دریذپیم . متس  هن  دنکیم و  متس  هن  شنمینیسح ، ناسنا  ور  نیا 
هک یـسک  نآ  دریذـپیم . ملظ  هن  دـنکیم و  ملظ  هن  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  صاخ  يهعیـش  هنرگ  تسین و  اـهنآ  رد  ینیـسح  يوخ 

تمایق رد  و  دشاب . هتشاد  بل  رب  نیسح » ای   » يهمزمز هک  دنچ  ره  تسا ، تفصيوما  مه  ملاظ  هکنانچ  تسا  کلـسم  يوما  تسا  ریذپملظ 
اذل دنکیم  تکرـش  نایوما  فص  رد  رگمتـس  صخـش  مهماماب ) سانأ  لک  اوعدن  موی  : ) دننزیم ادص  شرادـمامز  مان  هب  ار  یـسک  ره  هک 
يوخ وا  رد  هک  دـنیبب  دـیاب  نایوما ، هار  یهار  ای  تسا  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هار  یهار  هک  دـمهفب  دـهاوخب  ناـسنا  رگا 
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. دنک رظندیدجت  دوخ  قالخا  رد  دیاب  دید  دوخ  رد  ار  تشز  ياهتلصخ  نیا  هب  شیارگ  رگا  هن . ای  دراد  دوجو  يرگهطلس  ای  يریذپمتس 
[ . 213]

ناشلماک يدوبان  ات  اهنآ  تردق  ندرک  دودحم  اهنآ و  هب  ندز  هبرض  نانمشد و  اب  داهج 

دید بیسآ  تسا ، بان  دیحوت  هک  ترطف ، ملسم  قح  هجیتن  رد  تفای و  جاور  كرش  یتسرپتب و  ءوس ، غیلبت  یگنهرف و  مجاهت  رثا  رب  رگا 
ییادـتبا داهج  ار  نآ  هقف  رهاظ  هب  هک  دـنچ  ره  تسا  عافد  مایق ، نیا  حور  نکیل ، درک . هناحلـسم  مادـقا  ماـیق و  قح  نیا  قاـقحا  يارب  دـیاب 

هک روطنامه  تسا . هعماج  درف و  تایح  هیام  دیحوت  هک  تسا  نآ  هدش ، هدرمـش  يرـشب  ترطف  ملـسم  قح  دـیحوت »  » هکنیا رـس  دـمانیم .
، دـیحوت زا  يو  تیمورحم  رطاـخ  هب  ار  رفاـک  زین  مـیرک  نآرق  و  [ . 214 « ] سفنلا ةایح  دیحوتلا  :» هدومرف مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

تسا لد »  » هدنز هک  ره  ات  [ - 215  ] نیرفاکلا یلع  لوقلا  قحی  ایح و  ناک  نم  رذنیل  :) دنکیم رکذ  هدنز »  » لباقم رد  ار  وا  دـنادیم و  هدرم 
هحفـص ددرگ [ ). مزال  یمتح و  تجح » مامتا  زا  دعب   » باذع هدعو  نارفاک  رب  و  دناسرتب -  تمایق  ادخ و  زا  و  دهد - دـنپ  شتایآ  هب  ار  وا 

قح تایح ، هیام  نیا  ایناث  تسا ، یناسنا  هعماج  درف و  يونعم  تایح  هیام  دـیحوت  الوا  هک : دـهدیم  ناشن  تاـیاور  تاـیآ و  عومجم  [ 152
هبه ار  نآ  تیرشب  قلاخ  هک  تسا  یقح  نوچ  تایح  نیا ، رب  نوزفا  دنراد . ار  نآ  زا  هدافتسا  قح  اهناسنا  مامت  تسا و  تیرشب  همه  ملسم 

ناوتیمن زین  ار  دوخ  هکلب  تشادزاب ، نآ  زا  ار  نارگید  ناوتیمن  اهنت  هن  دشاب ) هدیسر  نآ  هب  دوخ  راکتبا  راکتشپ و  اب  رشب  هکنآ  هن   ) هدرک
ینعی تسا . يرورـض  كرـش  رفک و  لماع  اب  هزرابم  مزال و  اهناسنا  يرطف  قح  زا  عافد  نیاربانب ، . تخادنا رطخ  هب  یـشکدوخ  راحتنا و  اب 

هب تسا ، مزال  عافد  دنربب  نیب  زا  ار  اهنآ  دنناسرب و  بیسآ  ياهعماج  ای  درف  يرهاظ  تایح  هب  دنتـساوخ  یهورگ  ای  درف  رگا  هک  روط  نامه 
يولج ای  دـننک  رفاک  ار  اهنآ  هدومن و  مودـصم  ار  ياهعماج  ای  درف  يونعم  تاـیح  اـت  دـندوب  ددـصرد  یهورگ  اـی  درف  رگا  تروص  ناـمه 

اب هلباـقم  دربب ، نیب  زا  ار  دوخ  تساوخ  تشاد و  راـحتنا  دـصق  زین  یـسک  رگا  هکناـنچ  دوب . دـهاوخ  مزـال  عاـفد  دـنریگب ، ار  ناـنآ  مالـسا 
يداو هب  ندـیزرو و  كرـش  نامه  هک  وا ، یحور  يونعم و  راـحتنا  زا  يریگولج  تسا ؛ بجاو  يو  تاـیح  ظـفح  روظنم  هب  وا  یـشکدوخ 

 - لوا تسا : هدومرف  نییبت  روحم  هس  رد  ار  یتایح  هدنزومآ و  بلطم  نیا  میرک  نآرق  [ . 216 . ] تسا يرورض  مزال و  تسا ، ندیطلغ  رفک 
نآ ییانـشور  زا  نارگید  دـنراذگیمن  اـهنت  هن  دـنریگیمن و  هرهب  یهلا  روـن  زا  دوـخ  اـهنت  هن  هک  تسا  نیا  ناراـکهبت  یگژیو  تلـصخ و 
نا نودیری  :) دننک دوبان  ار  نآ  زا  هدافتـسا  هنیمز  دننکیم  شالت  هتـشاد و  نید  رون  ندرک  شوماخ  رد  یعـس  هراومه  هکلب  دنوش  دـنمهرهب 

راتفگ هریت و  سفن  هب  ار  ادخ  رون  هک  دـنهاوخیم  نارفاک  [ - 217  ] نورفاکلا هرک  ول  هرون و  متی  نا  الا  هللا  یبأی  مهاوفاـب و  هللا  رون  اوؤفطی 
یـضاران و نارفاک  دنچ  ره  دناسرب  لامک  يالعا  روهظ و  ياهتنم  رد  ار  دوخ  رون  هکنآ  ات  دراذگن و  ادـخ  دـننک و  شوماخ  دوخ  هنالهاج 

تایآ ضیف  زا  ار  مدرم  مه  هک  دنیاهنیا  و  [ - 218  ] نورعشی ام  مهسفنأ و  الا  نوکلهی  نا  هنع و  نوأنی  هنع و  نوهنی  مه  و  .() دنـشاب فلاخم 
هدافتـسا هیآ  ود  نیا  زا  .( دـنکفایم كـاله  هب  ار  دوخ  اـهنت  هک  دـننآ  زا  لـفاغ  دـننکیم و  مورحم  نآ  زا  ار  دوخ  مه  دـنرادیمزاب و  ادـخ 

نید زا  ار  مدرم  مه  هکنیا  رب  هوالع  دنام . دنهاوخ  هحفص 153 ] ماکان [  یلو  دنتسه  یهلا  رون  ندرک  شوماخ  ددصرد  نارفاک  هک  دوشیم 
دننام یئان ، تسا و  یهان  مه  هک  یـسک  دـنرود . یئان و  نآ  زا  دوخ  مه  دـننکیم و  یهن  يروهرهب  زا  ار  اـهنآ  دـنرادیم و  هگن  رود  یهلا 

مود دربیمن . ياهرهب  تسا و  مورحم  نآ  زا  زین  دوخ  دسرب و  ناماکهنشت  هب  يونعم  تایح  بآ  دراذگیمن  هک  تسا  بآ  رهن  هنهد  گنس 
یفرعم شنیرفآ  ناهج  هدـش  میـسرت  یلک و  طوطخ  اـب  قباـطم  ار  نآ  دـنادیم و  تمحر  زا  هتـساخرب  ار  هار  ياـهراخ  زا  هنوگ  نیا  عفد  - 

مدرم زا  یضعب  دنوادخ  رگا  و  [ - 219  ] نیملاعلا یلع  لضف  وذ  هللا  نکل  ضرالا و  تدسفل  ضعبب  مهـضعب و  سانلا  هللا  عفد  الول  :) دنکیم
ملاـع همه  رب  مرک  لـضف و  دـنوادخ  لاـعتم  يادـخ  نکیل  تـفرگیمارف و  ار  نـیمز  يور  داـسف  تـخیگنایمنرب  رگید  یـضعب  ربارب  رد  ار 

ادـخ رگا  و  [ - 220  ] اریثک هللا  مسا  اـهیف  رکذـی  دـجاسم  تاولـص و  عیب و  عماوص و  تمدـهل  ضعبب  مهـضعب  ساـنلا  هللا  عفد  ـالول  .() تسا
رکذ زامن و  نآ  رد  هک  يدجاسم  اهتشنک و  رید و  اههعموص و  انامه  دنکن  رگید  یضعب  اب  ار  مدرم  زا  یـضعب  عفد  دهدن و  گنج  تصخر 
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رادتقا و ياهتنم  ار  ادخ  هک  درک  دهاوخ  يرای  ار  وا  ادخ  هتبلا  دنک  يرای  ار  ادخ  هک  ره  دشیم و  ناریو  بارخ و  همه  دوشیم  رایسب  ادخ 
محازم درط  مجاـهم و  عفد  نودـب  هک  تسا  یتـمحر  یناریو ، زا  بهذـم  زکارم  تنایـص  یهاـبت و  زا  نیمز  ظـفح  نوـچ  و  .( تسا ییاـناوت 

زراب قیداـصم  زا  ریخ و  ياـهراک  وزج  اـهنزهر  یمر  مجر و  هار و  ياـهراخ  نیا  نتـشادرب  عناوم و  زا  هنوگ  نیا  عفد  دوب ، دـهاوخن  نکمم 
مزتلم دوشیم ، بوسحم  تمحر  ناهج  نسحا  ماظن  باـسح  هب  هک  هچنآ  ماـجنا  هب  دـنوادخ  موس -  دـمآ . دـهاوخ  رامـش  هب  یهلا  تمحر 
هلیـسو هب  ار  نایغاط  عفد  دـنوادخ  رگا  دـندومرف : هکنیا  زا  سپ  لوا  هیآ  لیذ  رد  ور  نیا  زا  . درک دـهاوخن  یهاـتوک  نآ  لاـمعا  رد  تسا و 
هزاجا ادـخ  تمحر  لضف و  ینعی  نیملاـعلا ) یلع  لـضف  وذ  هللا  نکل  و  : ) دـندومرف دریگیمارف ، ار  نیمز  داـسف  دـهدن  ماـجنا  حـلاص  مدرم 
زکارم دوشن  لصاح  روبزم  عفد  رگا  دندومرف : هکنیا  زا  سپ  مود  هیآ  لیذ  رد  دنـشکب و  یهابت  داسف و  هب  ار  نیمز  نایتوغاط ، هک  دهدیمن 

تزع تردـق و  یهلا و  لـضفت  ینعی  زیزع ) يوـقل  هللا  نا  هرـصنی  نم  هللا  نرـصنیل  و  : ) دـندومرف ددرگیم ، ناریو  یبهذـم  عماـجم  ینید و 
زین هحفـص 154 ] دـیامن [ . هئارا  ار  دوخ  تمحر  لماکت ، هار  ياهراخ  عفد  اب  دـنک و  هجوت  نایغاط  درط  هب  هک  دـنکیم  اـضتقا  يدـنوادخ 

هب زین  یخرب  دـنهدیم و  قوس  داسف  يوس  هب  ار  هعماج  یهورگ  هچرگ  هکنیا : رب  دـنکیم  تلالد  هرقب »  » هکراـبم هروس  ات 207  تایآ 203 
دنوادـخ نوچ  ینعی  تسا . دوخ  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  تفأر  وترپ  رد  انامه  راکادـف  رگراثیا و  هورگ  مادـقا  نکیل  دـنزادرپیم  راثیا  راـثن و 

سانلا نم  و  :) دننک فرطرب  ار  عنام  هنوگ  ره  سفن  لذب  ات  دنارورپیم  ار  اهنآ  دنیرفآیم و  ار  ياهدع  اذل  دـنکیم ، راتفر  تمحر  ساسارب 
دنرذـگرد دوخ  ناج  زا  هک  مالـسلاهیلع ) یلع  دارم   ) دـننادرم یـضعب  [ - 221  ] داـبعلاب فؤءر  هللا  هللا و  تاـضرم  ءآـغتبا  هسفن  يرـشی  نم 

ار روما  همه  هسدنه  نوچ  و  .( تسا یناگدنب  نینچ  ناتـسود  دنوادخ  و  دیباوخ ) رتسب  رد  ربمغیپ  ياج  هب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یبش  دـننام  )
مهومزهف :) دنیامرفیم تولاج  دواد و  يارجام  رد  تهج  نادـب  دراد . باستنا  وا  هب  زین  نآ  هجیتن  دـنکیم  میـسرت  ناحبـس  يادـخ  تمحر 

. دنداد تسکـش  ار  ناگناگیب  دنوادخ ، روتـسد  نذا و  هب  قح  هار  نادـهاجم  ینعی  [ 222  ] کلملا هللا  هاتا  تولاج و  دوواد  لـتق  هللا و  نذاـب 
[ ) 223  ] مهلتق هللا  نکل  مهولتقت و  ملف  تسا : بوسنم  دنوادخ  هب  تسا ، یهلا  تمحر  قادـصم  نیرتزراب  هک  نامجاهم ، لتق  لصا  هکنانچ 

ظفح ندش  دساف  زا  ار  اهنآ  ددرگیم و  حراوج  اضعا و  همه  ندوب  هدنز  ببـس  نآ و  تایح  هیام  ندـب  رد  حور  هک  روط  نامه  [ .... 224]
زا نآ ، تاقلعتم  تاـهج و  نوئـش و  همه  يرادروخرب  بجوم  هدوب و  نآ  يونعم  تاـیح  لـماع  یعاـمتجا ، یگدـنز  رد  زین  نید  دـنکیم ،
ور نیا  زا  دش . دنهاوخ  یهلا  مکح  هب  موکحم  هتفای و  ینید  هغبـص  نآ  تاهج  نوئـش و  زا  مادـک  ره  هجیتن  رد  ددرگیم . يونعم  یگدـنز 

تسا و مالـسا  مکح  هب  موکحم  نیمزرـس  نآ  دنـشاب  تمایق  هب  رقم  تلاسر و  یحو و  هب  دقتعم  ادـخ و  هب  نمؤم  نآ  نانکاس  هک  يروشک 
نآ زا  عافد  هک  نارفاک  نطو  فالخرب  . دوب دهاوخ  ادخ  هار  رد  داهج  نآ ، تنایص  هار  رد  گنج  بجاو و  نآ  زا  عافد  مزال ، نآ  ظفح  اذل 

میرک نآرق  دوشیمن . بوسحم  ینید  داهج  نآ ، زا  عافد  درادن و  یهلا  هغبص  زگره  كرش  نیمزرـس  ظفح  اریز  تسین ؛ ادخ  هار  رد  داهج 
هار رد  وا  يربهر  هب  ات  دـنک  نییعت  نانآ  يارب  یماظن  ربهر  رکـشل و  هدـنامرف  ات  دنتـساوخ  ناشربمایپ  زا  هک  لیئارـساینب  زا  یهورگ  هرابرد 

يور هدرک و  يراددوـخ  نآ  لاـثتما  زا  امـش  گـنج ، بوـجو  تروـص  رد  دـیاش  دـندومرف : ناـشربمایپ  دـنیامرفیم : دـننک ، هزراـبم  ادـخ 
هنوگچ ینعی  [ - 225  ] انئانبأ انراید و  نم  انجرخأ  دق  هللا و  لیبس  یف  لتاقن  الأ  انل  ام  و  [ ) هحفص 155 دنتفگ [ : باوج  رد  نانآ  دینادرگرب .

هیآ نیا  مهم  مایپ  )؟ میاهدش رود  نامنادنزرف  زا  هدنار و  نوریب  دوخ  نیمزرس  زا  هک  یلاح  رد  مینکن  هزرابم  ادخ  هار  رد  ام  هک  تسا  نکمم 
زا هک  یتروص  رد  هلئاع -  رادید  نیمزرـس و  هب  لوصو  روظنم  هب  لفکت ، تحت  هلئاع و  نادـنزرف و  یمالـسا و  نهیم  زا  عافد  هک  تسا  نآ 

تنایص يارب  هک  ینیطسلف  ناناملسم  داهج  زین  زورما  هچنانچ  دوب . دهاوخ  ادخ  هار  رد  داهج  انامه  ددرگ -  بوسحم  ناملـسم  مدرم  نوئش 
[ . 226 . ] تسا ادخ  هار  رد  داهج  دناهتساخرب ، هزرابم  هب  تسینویهص  نارگلاغشا  اب  دوخ  یمالسا  نهیم 

ماقتنا تایلمع  رب  تمحر  حور  تیمکاح 

يوق رب  هوالع  دنتـسه ، تبحم  رهم و  نوناـک  یهلا و  تمحر  نداـعم  هک  مالـسلامهیلع  نیموصعم  هب  برقت  تکرب  هب  هبترم  نیا  رد  رادازع 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 443 

http://www.ghaemiyeh.com


بتارم ثحب  رد  هک  روط  نامه  هکنیا  حیضوت  تسا . هدش  گرزب  دنمتردق و  زین  یناسنا  رهم  هفطاع و  رد  یناویح ، رهم  هفطاع و  رد  ندش 
تایـصوصخ و ياراد  هبترم  ود  ره  رد  هک  تسا  یناسنا  تاـیح  یناویح و  تاـیح  یلک  هبترم  ود  ياراد  ناـسنا  دـش ، هتفگ  یناـسنا  تاـیح 

هفطاع تبحم و  رگیدـکی  هب  تبـسن  تاناویح  رد  هک  روطناـمه  تسا و  ناویح  کـی  ناـسنا  یناویح ، هبترم  رد  دـشابیم ، هژیو  یتـالامک 
هفطاع رهم و  هیاس  رد  زین  ناسنا  دننکیم ، کمک  رگیدـکی  هب  تامیالمان  ربارب  رد  یگدـنز و  ریـسم  رد  هفطاع  نیا  هیاس  رد  دراد و  دوجو 

هبترم هب  طوبرم  عافد  تدـعاسم و  نیا  اـما  دـنکیم . عاـفد  اـهنآ  زا  تاـمیالمان  ربارب  رد  دـنکیم و  کـمک  رگید  ساـهناسنا  هب  یناویح ،
ندش و هتـشک  ندش ، حورجم  ندیـشک ، درد  ندش ، ضیرم  لمحت  الثم  . دریگیم ماجنا  یناویح  حور  اب  تسا و  یگدـنز  یناویح  یعیبط و 
رد دنکیم و  هزرابم  دروآ ، دوجو  هب  اهناسنا  هحفـص 156 ] يارب [  ار  دراوم  نیا  زا  یکی  هک  يزیچ  ره  اب  درادن و  ار  رگید  ياهناسنا  مغ 

کمک وا  هب  ناوت  تروص  رد  دـنکیم . يزوسلد  وا  يارب  دوش ، راـچد  هباـشم  دراوـم  ریاـس  اـی  دراوـم  نیا  زا  یکی  هب  ناـسنا  هک  یتروـص 
هیامرـس نارگید  مغ  درد و  شهاک  يارب  دوخ  شیاسآ  هافر و  زا  اسب  هچ  دنکیم و  وا  هودنا  مغ و  تبیـصم و  شهاک  رد  یعـس  دنکیم و 

ناویح کی  هک  تسا  هدش  هدید  رایـسب  دوشیم . هدید  روفو  هب  تارک و  هب  تاناویح  یگدنز  رد  هفطاع  يزرورهم و  عون  نیا  دراذـگیم .
. تسا هتخادـنا  رطخ  هب  ار  دوخ  عونمه ، تفج و  دـنزرف ، زا  معا  رگید  یناویح  ای  ناسنا و  کی  تاجن  يارب  شایناویح ، هفطاع  ریثأتتحت 

هبترم رد  . تسه هدوب و  ییایند  دودحم  رمع  یعیبط و  تایح  تاجن  يارب  یناویح و  یعیبط و  تایح  هدودـحم  رد  اهيزرورهم  نیا  همه  اما 
هب هک  تسا  یهاگن  عون  عبات  نارگید  دوخ و  هب  وا  تبحم  هفطاع و  تسا . نارگید  دوخ و  هب  يدـبا  یناسنا و  هاـگن  ياراد  ناـسنا  یناـسنا ،

، هاگن نیا  رد  . دراد ییایند -  دودـحم و  تالامک  رمع و  اب  ناویح  کی  ناونع  هب  هن  و  تاقولخم -  فرـشا  ناـسنا و  کـی  ناونع  هب  ناـسنا 
یناسنا يدبا و  تایح  نارذگ  يارب  تسا و  تاقولخم  فرـشا  رترب و  ناگتـشرف  زا  ییادخ ، هخفن  حور و  زا  يرادروخرب  هطـساو  هب  ناسنا 
يدوجو راتخاس  ساـسارب  هک  یهلا  فراـعم  نیناوق و  زا  ياهعومجم  ینعی  نید  تسا . دـنمزاین  نید  ینامـسآ و  ياـهباتک  ءاـیبنا و  هب  دوخ 
نیملاعلا بر  فرط  زا  ناسنا ، تیاده  يارب  زاین  دروم  [ 227  ] هناگتفه ياهصـصخت  هب  هجوت  اب  زین  وا و  هناگهس  تایح  لحارم  ناسنا و 

ملاع ایند و  هب  دودحم  ناسنا  تایح  هاگن  نیا  رد  هحفص 157 ] تسا [ . هدش  هدروآ  ءایبنا  هلیسو  هب  تسا  ناهج  ناسنا و  ربدم  کلام و  هک 
ترابع ناسنا  تایح  لحارم  . تسا وا  تاـیح  یناـیم  هبترم  مود و  هلحرم  اـیند ، تاـیح  هک  دـشابیم  هلحرم  هس  لـماش  هکلب  تسین ؛ تعیبط 

یتدم هدمآ و  ایند  نیا  هب  ییادخ  حور  زا  يرادروخرب  اب  ناسنا  ( تیدـبا ای  ترخآ   ) ایند زا  دـعب  ایند 3 -  رد  ایند 2 -  زا  لبق   - 1: زا تسا 
یطخ رادومن  هاگدید ، نیا  ساسارب  [ 229  ] دوریم ترخآ  تیدبا و  ملاع  ادخ و  يوس  هب  ماجنارس  و  [ 228  ] دنکیم یگدنز  ایند  نیا  رد 

، وا تایح  لحارم  همه  هب  هجوت  اب  ناسنا و  يدوجو  داعبا  همه  هب  ناسنا  تبحم  رهم و  یناسنا  هبترم  رد  : تسا نینچ  ناسنا  تکرح  تایح و 
هزادنا هب  هکلب  تسا ، مک  دودـحم و  هک  ایند  کی  هزادـنا  هب  هن  اما  دراد  تسود  ار  نارگید  دوخ و  وا  دریگیم . قلعت  نارگید  شدوخ و  هب 

نیرتيوق نیرتیلاـع و  ياراد  یعیبـط  تاـیح  اـیند و  یگدـنز  ياـضف  رد  یناوـیح و  دـعب  رد  اـهنت  هن  یقیقح  رادازع  . تیاـهنیب تیدـبا و 
مرتحم و وا  يارب  زیچ  همه  تسا و  تادامج  یتح  ناهایگ و  تاناویح ، زین  اـهناسنا و  هحفص 158 ] ریاس [  هب  تبـسن  اههفطاع  اهتبحم و 
، مجنپ هلحرم  رد  . تسا اراد  ار  هفطاع  تبحم و  نیرتيوق  نیرتیلاع و  نارگید  يدبا  یناسنا و  تایح  هب  تبسن  هکلب  تسا  ینتـشادتسود 

هیاس رد  دراد و  رگید  يوس  زا  مالـسلامهیلع  موصعم  ناربهر  نید و  هب  و  فرط ، کی  زا  ناـسنا  هب  هک  یحیحـص  يدـبا و  هاـگن  اـب  رادازع 
ياهزرابم دسانشیم و  ار  اهنآ  تداعس  دشر و  یقیقح  عناوم  اهناسنا و  يدبا  یناسنا و  تایح  نانمشد  دوخ ، نامز  هب  تبسن  قیقد  یهاگآ 

يدـبا و هاگن  تلع  هب  رادازع  . دـیامنیم زاـغآ  یناـسنا ، یهلاتاـیح و  عناوم  تاـفآ و  يدوباـن  يارب  ار  اـهناسنا  هب  يدـبا  تبحم  رب  ینتبم 
ناسنا و یتسود  رب  ینتبم  وا ، گنج  هزرابم و  درادن ، ینمـشد  یـصخش و  هنیک  تموصخ و  سک  چیه  اب  تادوجوم ، همه  هب  يدبا  تبحم 
وا داهج  . دریگیم تروص  ادخ  نامرف  هب  ادخ و  هار  رد  ادخ و  يارب  و  داهج »  » سدقم مان  تحت  ناشیا و  هب  يدـبا  راشرـس و  تبحم  رثا  رد 

تموکح و تردق و  توهش  یناویح ، مشخ  یـصخش ، بضغ  ظیغ و  نوچ  یلماوع  ریثأتتحت  زگره  دراد و  ینامـسآ  یهلا و  ياههزیگنا 
. تسین ییوجيرترب  یبلطهاج و  زین 
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ترضح هاگن  مالک و  رد  داهج  ياههزیگنا  نیسح و  ماما  تضهن  هفسلف 

هشیدنا رد  نآ  هاگیاج  داهج و  ترورـض  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  شیوخ  يالوم  ماما و  وریپ  هار  نیا  رد  رادازع 
باحـصا ناـگرزب و  زا  رفن  اهدـص  عمج  رد  ینم  رد  ترـضح  - 1: دـنیامرفیم ناـیب  نینچ  ار  شـسدقم  تضهن  زا  دوخ  هزیگنا  یمالـسا و 
يراکبیرف رایتخا  رد  یمالسا  هحفـص 159 ] راید [  هک  مشابن  تفگـش  رد  ارچ  و  اتفگـش ! : » دندومرف نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

هچنآ رد  تسا و  مکاح  میراد ، شکمـشک  ام  هچنآ  رد  ادـخ  سپ  تسا ، نانمؤم  رب  محریب  ياورنامرف  رگمتـس و  يریگبتایلام  راـکبان و 
ایند شزرایب  لام  هب  یسرتسد  زین  ییاورنامرف و  رد  تباقر  يارب  دزرس ، ام  زا  هچنآ  هک  ینادیم  وت  ایادخ ! . دنکیم يرواد  میراد  فالتخا 

هدیدمتس ناگدنب  ات  میزاس  راکشآ  تیاهنیمزرـس  رد  ار  یـشخبناماسورس  مینایامنب و  ار  وت  نییآ  ياههناشن  هک  تسور  نآ  زا  هکلب  دوبن ،
رد دـیناسرن و  يرای  سدـقم ) هار  نیا  رد   ) ار ام  رگا  مدرم )! يا   ) امـش و  دـننک . لمع  وت  ماکحا  ننـس و  ضیارف و  هب  دـندرگ و  هدوسآ  وت 
رب تسا و  سب  ار  ام  ادخ  دنشوکب . امش  ربمایپ  رون  ندرک  شوماخ  رد  دنریگ و  ورین  امش  رب  شیپ ) زا  شیب   ) نارگمتس دیـشابن ، ام  تمدخ 

شرادرب ياهیهاوخریخ  اـهيزوسلد و  هب  خـساپ  رد  - 2 [ . 230 « ] تسا وا  يوس  هب  ماجنارـس  میدرگزاـب و  وا  يوـس  هب  میراد و  لـکوت  وا 
. درک مهاوخن  تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  زگره  زاب  مشاب  هتشادن  یهانپ  چیه  ایند  رد  رگا  دنگوس  ادخ  هب  مردارب ! : » دندومرف هیفنح  نب  دمحم 
هب تشون و  ياهمانتیصو  سپس  [ 231 !« ] هدم ریخ  تکرب و  ار  دیزی  ایادخ ! دندومرف : وا -  هرابرد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک 

هزیگنا هب  اهنت  مدرکن ، ماـیق  يرگمتـس  يراـکهبت و  یـشکرس و  سوه و  يور  زا  نم  : » دـندومرف موقرم  نینچ  نآ  رد  داد و  شردارب  تسد 
بلاطیبا نبا  یلع  مردپ  دوخ و  دج  شور  مرادزاب و  اهیدب  زا  مهد و  نامرف  اهیکین  هب  مهاوخیم  متـساخرب ، مدـج  تما  رد  یـشخبناماس 

و تسا -  رتـکیدزن  قـح  هب  ادـخ  تفریذـپ ، تسا ، قـح  هـک  ور  نآ  زا  ارم  توـعد  سک  ره  هحفـص 160 ] منک [ . لابند  ار  مالـسلاامهیلع 
نیرتـهب وا  هک  دـنک  يرواد  قح  هب  مدرم  نیا  نم و  ناـیم  ادـخ  اـت  منکیم  ربـص  تفریذـپن ، ارم  توعد  سک  ره  و  تسا -  وا  اـب  شـشاداپ 

. دینیبیم هک  تسا  هدیـشک  اجنیا  هب  ام  راک  : » دندومرف نینچ  وا  رکـشل  رح و  هب  باطخ  تبون  دنچ  رد  ترـضح  - 3 [ . 232 « ] تسا نارواد 
فورظ هدـنامهت  نوچمه  یکدـنا  زج  نآ  زا  تسا و  رذـگرد  باتـش  اب  هدرک ، تشپ  شایکین  هدـش ، راگزاسان  نوگرگد و  اـیند  يهرهچ 

زا دـننکیمن و  لمع  قح  هب  هک  دـینیبیمن  اـیآ  رطخرپ . تخـس و  یهاـگارچ  نوچمه  تسا  یتسپ  یگدـنز  زین  نآ  هک  تسا  هدـنامن  شیب 
یگرم نینچ  نم  هک  دنشاب  تداهش -  هتفیش  و  ادخ -  رادید  ناهاوخ  هک  تسا  هتـسیاب  ار  نانمؤم  یطیارـش  نینچ  رد  دنرادیمنزاب !؟ لطاب 

نید دنیایند و  ناگدنب  مدرم  هک  اقح   » و [ 233 « ] منیبیمن يراوخ  گنن و  زج  ار  ناملاظ  رانک  رد  یگدنز  تداهش و  تداعس و -  زج -  ار 
دنوش هدوـمزآ  ـالب  اـب  هاـگ  ره  دـشاب و  خارف  رد  ناـشیایند  هک  دـننزیم  هقلح  اـجنآ  اـت  شدرگ  رب  هک  تسا  ناـشنابز  رب  ناـجیب  يزیچاـن 

نیا دینادب  شنابحاص  نآ  زا  ار  قح  دیـسرتب و  ادخ  زا  رگا  مدرم ! يا  ناه  دعب . اما  : » دـندومرف نینچ  زین  و  [ 234 « ] دندرگ كدنا  نارادنید 
رد زواجت  متس و  اب  هک  نیغورد  نایعدم  نیا  زا  مالسا  ناهج  تماما  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ) نادناخ ام  تسا . رتهدیدنسپ  ادخ  دزن 

دوخ ياههتـشون  رد  هک  تسا  نآ  زج  امـش  يأر  دیـسانشیمن و  ار  قح  دیدنـسرخان و  ام  زا  رگا  میرتراوازـس . دـننکیم  راـتفر  امـش  ناـیم 
رد یگرم  ره  مسرتب ، گرم  زا  هک  متسین  نآ  نم  : » دندومرف زین  و  هحفص 161 ] [ . ] 235 «. ] مدرگیمرب دنتفگیم ، اههداتسرف  دیاهدروآ و 
هک یگرم  زج  تلذ  اب  یگدنز  تسین و  دیواج  یگدنز  زج  مالسا  تزع  هار  رد  گرم  تسا ، ناسآ  هچ  قح  يایحا  تزع و  هب  ندیسر  هار 
زا هک  متـسین  نآ  نم  دـنام . ماکان  ترادـنپ  تفرگن و  تناشن  هک  تاهیه  یهدیم !؟ میب  گرم  زا  اـیآ  . دوب دـهاوخن  تسا  یهت  یگدـنز  زا 
!؟ دیراد ناوت  نم  نتشک  زا  رتشیب  هب  امش  ایآ  مور . متس  راب  ریز  هب  گرم  میب  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  متمه  رترب و  محور  مسارهب . گرم 
زین و  [ 236 ! ] كاب هچ  ندـش  هتـشک  زا  ارم  سپ  دـینک . دوباـن  ارم  فرـش  تزع و  دـجم و  دـیناوتیمن  امـش  ادـخ ، هار  رد  گرم  هب  اـشوخ 
یلص ادخ  لوسر  تنس  اب  دنکشیم ، ار  ادخ  نامیپ  درمـشیم ، لالح  ار  ادخ  ياهمارح  هک  دنیبب  ار  رگمتـس  ییاورنامرف  هک  ره  : » دندومرف

تسا ادخ  رب  دروشن ، وا  رب  دوخ  راتفگ  رادرک و  اب  وا  دنکیم و  راتفر  زواجت  هانگ و  اب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  هدرک  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا 
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كرت ار  نامحر  يادـخ  تعاطا  هدـیبسچ  ناطیـش  يوریپ  هب  نانیا  دـینادب  . دروآرد رگمتـس  نآ  روآباذـع ) تسپ و   ) هاگیاج رد  ار  وا  هک 
لالح لالح و  ار  ادخ  مارح  هدروآرد ، دوخ  راصحنا  رد  ار  لاملاتیب  هدرک ، لیطعت  ار  يدنوادخ  دودح  هتخاس ، راکشآ  ار  اهیهابت  هتفگ ،

دیـسر و متـسد  هب  امـش  ياههمان  . متـسیاب ناشربارب  رد  هدـیروش  ناـنیا  رب  هک  مرتراوازـس  رگید  سک  ره  زا  نم  دـناهتخاس و  مارح  ار  ادـخ 
و  ) دشر هب  دینامب  دوخ  تعیب  رب  رگا  دینکیمن . میاهر  هدرپسن  نمشد  هب  ارم  دوخ  تعیب  اب  امش  هک  دندمآرد  یپردیپ )  ) امش ياههداتسرف 
میامـش و اـب  مدوخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هحفـص 162 ] تخد [  دـنزرف  یلع  نب  نیـسح  نم  نونکا  دیـسریم . دوخ  لاـمک )

دنتـشاد یلاعت  قح  اب  ناشکرابم  تایح  تاظحل  نیرخآ  رد  هک  یتاـجانم  رد   - 4 [ . 237 «. ] متسه امش  يارب  وگلا  نم  تسامـش  اب  منادناخ 
رد هک  اصوصخم  مدـشیم ؛ هدـنز  هتـشک و  راب  رازه  داـتفه  وت  تبحم  يربناـمرف و  هار  رد  مراد  تسود  ارورـس ! ادوبعم ! : » دـیوگیم نینچ 
لآ ناناوج  ناتـسود و  نیا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  اهلا )!  ) دـشاب و هتفهن  وت  تعیرـش  سومان  ظفح  رما و  يایحا  نید و  يراـی  مندـش  هتـشک 

وا و يارب  دـنوادخ  هک  یتلزنم  ماـقم و  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  - 5 [ . 238 «. ] ماهتـسخ یگدـنز  زا  رگید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
زا تشاد و  رایـسب  هجوت  مدرم  رب  تموکح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینیـشناج  ینعی  دوـب  هتفرگ  رظن  رد  مالـسلامهیلع  شنادـناخ 
هک یتقو  لیلد  نیمه  هب  دـیدیم و  تبیـصم  نیرتگرزب  تسا ، مالـسا  تاروتـسد  فذـح  تیروجهم و  اب  ربارب  هک  ار  ماـقم  نیا  نتفر  ناـیم 

ریبزنبا لاؤس  باوج  رد  ترضح  دریگب ، دیزی  يارب  ترضح  زا  ات  داتسرف  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  غارس  هب  هنیدم  مکاح  دیلو  درم ، هیواعم 
مردارب زا  سپ  اریز  درک ، مهاوخن  تعیب  وا  اب  زگره  نم  : » دـندومرف درک ؟» یهاوخ  هچ  دـنناوخارف  دـیزی  اـب  تعیب  هب  ار  وت  رگا  : » تفگ هک 

رد ار  تفالخ  دوخ  زا  سپ  هک  درک  دای  دـنگوس  مردارب  يارب  وا  درک . ار  دوخ  راک  هیواـعم  تسا ، نم  اـب  تیـالو )  ) رما مالـسلاهیلع  نسح 
دنگوس هب  تفر و  اـیند  زا  هحفـص 163 ] وا [  نونکا  دراذگاو  نم  هب  مدوب  هدـنز  نم  رگا  ار  نآ  دـهدن و  رارق  دوخ  نادـنزرف  زا  کی  چـیه 

اب منک ، تعیب  دیزی  اب  نم  ایآ  نیبب ، رکبوبا ! میرادن . یـشمارآ  چـیه  نآ  اب  هک  هداد  خر  ياهثداح  ام  يارب  دـنگوس  ادـخ  هب  درکن ، افو  دوخ 
لوسر لآ  ناگدنامزاب  دنکیم و  يزاب  ناگنلپزوی  ناگس و  اب  دروخیم و  بارـش  دنکیم و  هانگ  اراکـشآ  هک  تسا  قساف  يدرم  وا  هکنیا 

! ریما بانج  :» دندومرف نینچ  هنیدم  مکاح  هب  باطخ  ترضح   - 6 [ . 239 « ] دش دهاوخن  نینچ  زگره  دنگوس  ادخ  هب  هن  درادیم ، نمشد  ار 
متخ زین  ام  هب  دومرف و  زاغآ  ام  هب  ادخ  میدـنوادخ و  تمحر  لحم  ناگتـشرف و  دـمآ  تفر و  عضوم  تلاسر و  ندـعم  توبن و  نادـناخ  ام 

تعیب ییوا  نوچ  اب  نم  لثم  و  دنکیم ، هانگ  اراکشآ  هک  كاپ ،) و   ) مرتحم ياهناسنا  هدنشک  ماشآیم و  راکهبت ، تسا  يدرم  دیزی  درک ،
هب کی  مادک  مینیبب )  ) ات دیشکیم  راظتنا  زین  امش  میـشکیم و  راظتنا  ام  دینکیم ، حبـص  زین  امـش  مینکیم و  حبـص  ام  نکل  درک ، دهاوخن 

نایفـسوبا نادـنزرف  رب  تفالخ  : » دـندومرف وا  هب  باطخ  زین  و  [ 240 [ »!؟ میرتراوازـس تعیب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ینیـشناج 
ترضح - 7 [ . 241 [ »!؟ تسا هدومرف  نینچ  نانآ  يهرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  منک  تعیب  ینادناخ  اب  هنوگچ  تسا . مارح 
مالـسا اـب  دـیاب  نیارباـنب  نوعجار ، هیلا  اـنا  اـنا هللا و  : » دـندومرف نینچ  دـناوخیمارف  دـیزی  اـب  تعیب  هب  ار  وا  هک  مکح  نب  ناورم  باوـج  رد 

يا وش  رود  نم  زا   » دومرف زین  هحفص 164 ] و [  [ 242 «. ] تسا هدمآ  راتفرگ  دیزی  نوچ  ییاورنامرف  هب  یمالـسا  تما  هک  درک  یظفاحادخ 
: دندومرف مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تسایوگ .» قح  هب  ام  نابز  تسام و  رد  قح  مییادخ و  لوسر  نادناخ  ام  ادخ ! نمشد 

ادـخ هب  . » دیفاکـشب ار  شمکـش  دـیدید  نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  رگا  تسا . مارح  ءاقلط  نادـنزرف  ءاـقلط و  نایفـسوبا و  ناـمدود  رب  تفـالخ 
ادخ درک . راتفرگ  دیزی  شدـنزرف  هب  ار  نانآ  ادـخ  ور  نیا  زا  دـندرکن ، لمع  شنامرف  هب  دـندید و  مدـج  ربنم  رب  ار  وا  هنیدـم  لها  دـنگوس 

: درک ضرع  نینچ  ترـضح  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یمارگ  رـسمه  هملـسما  - 8 [ . 243 «. ] دیازفیب شتآ  رد  ار  شباذـع 
رد قارع  راید  رد  نیسح  مدنزرف  دندومرف : مدینش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر   ) وت دج  زا  نکن . نوزحم  ارم  قارع  هب  نتفر  اب  مدنزرف  »

هتشک راچان  هب  نم  منادیم  ار  نیا  زین  نم  دنگوس  ادخ  هب  ناجردام ! : » دندومرف مالسلاهیلع  ماما  دش ». دهاوخ  هتشک  البرک  مان  هب  ینیمزرس 
نفد نآ  رد  هک  یناکم  دشکیم و  ارم  هک  یسک  زین  موشیم و  هتـشک  نآ  رد  هک  ار  يزور  نآ  دنگوس  ادخ  هب  تسین . يزیرگ  دش  مهاوخ 

ربق و یشاب  لیام  رگا  ناجردام ! . مسانـشیم دنوشیم  هتـشک  مناوریپ  ناکیدزن و  نادناخ و  زا  هک  یناسک  زین  مسانـشیم و  ار  همه  موشیم 
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ناملاظ ناودـع  ملظ و  زا  ارم  هک  تسا  لالجاب  زیزع و  يادـخ  تساوخ  ناج ! رداـم  : » دـندومرف زین  و  [ 244 « ] منایامنب وت  هب  ار  دوخ  دـقرم 
رد هدیدمتـس و  هدیرب و  رـس  ار  مناکدوک  مه  هداتفارود و  هدنار و  دوخ ) راید  زا   ) ارم نانز  ناشیوخ و  نادناخ و  زین  هدیرب و  رـس  هتـشک و 
زا جورخ  ماگنه   - 9 هحفص 165 ] [ . ] 245 «. ] دنباییمن يروای  رای و  دـنهاوخیم و  سردایرف  هک  یلاح  رد  دـنیبب  راتفرگ  تراسا  ریجنر 

یناوت چیه  وا  هب  زج  و  دیآ ) دیدپ   ) دهاوخ وا  هچنآ  تسا ، ادـخ  نآ  زا  اهشیاتـس  همه  : » دـندومرف نینچ  ياهبطخ  رد  البرک  يوس  هب  هکم 
ار دوخ  ناگتـشذگ  رادید  فسوی ، هب  بوقعی  قایتشا  نانوچ  نم  تسا و  مدآینب  يولگ  هزیوآ  نارتخد ، دنبندرگ  نوچمه  گرم  تسین .

منیبیم ار  البرک  سیواون و  ياهتشد  صیرح  ياهگرگ  ایوگ  منک . رادید  ار  نآ  راچان )  ) هک دناهدیزگ  میارب  یهاگتداهـش  و  مقاتـشم ! هچ 
مقر یهلا  ریدقت  ملق  اب  هچنآ  زا  دننک . هتـشابنا  نآ  زا  ار  دوخ  یلاخ  ياهکـشم  یهت و  ياههبمکـش  هتـسسگ  مه  زا  ار  ممـسج  دـنب  دـنب  هک 

لماک شاداپ  وا  هک  مییابیکـش  وا  يالب  رب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  ام  يدونـشخ  ادـخ  يدونـشخ  تسین  يزیرگ  هدروخ ،
، دنیآ درگ  وا  دزن  ییایربک  سدق  میرح  رد  نانآ  دش . دهاوخن  ادج  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هیرذ  دنک . اطع  ام  هب  ار  نارباص 

دشخبیم تسا ) ادخ  هار  هک   ) ام هار  رد  ار  شیوخ  نوخ  سک  ره  . دنک افو  ناشقح  رد  ار  دوخ  هدعو  دوش و  نشور  ناشرادید  هب  وا  مشچ 
زا سوواط  نب  دیس   - 10 [ . 246 «. ] مراپسهر ادرف  ادخ -  تساوخ  هب  نم -  هک  دوش  راپسهر  ام  اب  تسا ، هدرک  ادخ  رادید  هدامآ  ار  دوخ  و 

گنهآ نآ  يادرف  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یبش  نآ  رد  هیفنح  نب  دـمحم  :» دـندومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  رعفج  ماـما 
زین وت  ماجنارـس  هک  منارگن  یهاگآ . دوخ  ردارب  ردـپ و  قح  رد  نایفوک  گنرین  زا  وت  ناجردارب ! درک : ضرع  هدـمآ  وا  دزن  تشاد  ار  هکم 

ار منوخ  هیواعم  نب  دیزی  منارگن  ردارب ! : » دندومرف يرتظوفحم .» رتزیزع و  اجنیا  رد  هک  نامب  هکم  رد  دـشاب  ناترظن  رگا  دوش . نانآ  دـننام 
یحاون یخرب  ای  نمی  هب  هنابش  سپ  تسا  نینچ  رگا  درک : ضرع  هحفص 166 ] دنکشب [ ». هناخ  نیا  تمرح  ببس  نیا  هب  دیزیرب و  مرح  رد 

رحس ماگنه  .«. منکیم رکف  هراب  نیا  رد  : » دندومرف . دیاین تسد  وت  رب  یسک  يرتظوفحم و  اجنآ  رد  وت  هک  نک  چوک  تشد  نیا  هتخانشان ) )
راوس نآ  رب  هک  ار -  مالـسلاهیلع  ماما  هقان  راهم  دمآ و  هناباتیب  دیـسر ، هیفنح  نب  دمحم  هب  ربخ  نوچ  درک . چوک  هکم  زا  مالـسلاهیلع  ماما 

باتـش نیا  اـب  ارچ  سپ  درک : ضرع  «. ارچ : » دـندومرف !؟ منک رکف  هراـب  نیا  رد  هک  يدومرفن  اـیآ  ناـجردارب ! درک : ضرع  تفرگ و  دوـب - 
ادخ هک  وش  راپـسهر  ناج ! نیـسح  دندومرف : هدمآ ، مدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـش  ادـج  وت  زا  نوچ  : » دـندومرف . يراپـسهر

: دـندومرف !؟ يربیم دوخ  اب  ار  ناوناب  نیا  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  نوعجار ... هیلا  انا  اـنا هللا و  تفگ : دـمحم  .« دـنیبب هتـشک  ار  وت  هتـساوخ 
ردارب تداهـش  ربخ  هک  یماـگنه  هار  نیب  رد  - 11 [ . 247 « ] دنیبب ریـسا  ار  نانآ  هتـساوخ  ادخ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  »
يزیت هب  هک  ره  مدرم ! يا  ناه  : » دندومرف نینچ  دنداد  ناشیا  هب  ار  هورع  نبا  یناه  لیقع و  نب  ملسم  تداهـش  ربخ  زین  ترـضح و  یعاضر 

نینچ نمـشد  نایرکـشل  هب  باطخ  اروشاع  زور  رد  - 12 [ . 248 «. ] ددرگرب هنرگ  دـشاب و  ام  اب  تسا  رابدرب  اههزین  اـهمخز و  اهریـشمش و 
زا نآ  تسا  رود  هچ  و  تسا ! هدرک  ریخم  ندید  يراوخ  ندیشک و  ریـشمش  نایم  ارم  هدازانز  دنزرف  يهدازانز  هک  دیـشاب ! هاگآ  : » دندومرف
ام يارب  ار  نآ  ام  هتساریپ  ناکین  كاپ و  ياهنماد  نانمؤم و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  میریذپب ! ار  تلذ  ام  هک  تسا  رود  هچ  نم !

نیا اب  نم  هک  دـینادب ! دوش ! هداد  حـیجرت  ناراوگرزب  هاگلتق  رب  ناگیامورف  يوریپ  هک  تفریذـپ  دـنهاوخن  يرآ ) [ ) هحفص 167 دندنسپن [ 
ادهــشلادیس عباـت  دوـخ  لـمع  داـهج و  رد  یقیقح  رادازع  يرآ  [ . 249 !« ] منکیم راـکیپ  امـش  اـب  نمـشد ، یناوارف  دوخ و  كدـنا  ناراـی 

. دشابیم وا  سدقم  ياههزیگنا  مالسلاهیلع و 

داهج حور  نتشادن  رطخ 

اب اهناسنا  یقیقح  تایح  ات  دندرک ، لمحت  ار  میظع  بئاصم  تیرشب ، خیرات  لوط  رد  یهلا  موصعم  ناربهر  همه  مالسلامهیلع و  تیب  لها 
ار دوخ  شالت  یمامت  یقیقح ، نانمؤم  نید و  لها  دتفیب ، رطخ  هب  ادخ  نید  ینعی  نآ  لماع  ای  یناسنا  تایح  هاگره  دوش . ظفح  ادـخ  نید 

تایح دوخ  هن  دننادیم  تنوشخ  ار  نآ  دننکیم و  داقتنا  مالـسا  رد  داهج »  » روتـسد هب  هک  یناسک  . دـنریگیم راک  هب  اهناسنا  تاجن  يارب 
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یعیبط و تایح  يارب  دـیاب  ام  هک  تسا  نآ  هدـیقع  فرح و  نیرتهناقمحا  دـنراد . يربخ  نآ  شزرا  یناسنا و  تایح  زا  هن  دـنراد و  یناسنا 
تایح يزیچ  رگا  یلو  تخاس  دوباـن  ار  نآ  درک و  هزراـبم  نآ  اـب  دـیاب  درک ، دـیدهت  ار  نآ  يزیچ  رگا  میـشاب و  لـیاق  شزرا  ناـمییایند 

یعیبط و تایح  نتخادنا  رطخ  هب  هک  روط  نامه  تسا ! تنوشخ  نآ  اب  هزرابم  تخادنا ، رطخ  هب  ار  اهنآ  يدبا  تداعـس  اهناسنا و  یناسنا ،
اهناسنا و يدبا  یناسنا و  تایح  نتخادنا  رطخ  هب  تسا ، تنوشخ  مدرم  ییایند  یگدـنز  هب  ندز  هبرـض  تادوجوم ، ریاس  ناسنا و  یناویح 

مدرم یعیبـط  تاـیح  دـیدهت  زا  رتکاـنرطخ  رتـالاب و  ملظ  نیا  هـکلب  تـسا . مـلظ  تناـیخ و  تنوـشخ ، هحفـص 168 ] نآ [  هـب  ندز  هـبرض 
نآ حور  رگا  هک  تسا  بجاو  يرما  هکلب  تسا ، هدیدنسپ  لوقعم و  یناسنا ، يرما  اهنت  هن  نآ  ظفح  نید و  زا  عافد  يارب  داهج  يرآ  . تسا

حور نتشادن  . دشابیم رود  رایسب  يدبا  تداعس  زا  تسا و  یناسنا  هبترم  دقاف  وا  حور  هک  تسا  انعم  نیدب  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یـسک  رد 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  لیلد  نیمه  هب  . تسین راگزاس  یناسنا  حور  اب  هک  تسا  تیانج  ملظ و  هنوگ  ره  زیوجت  دییأت و  عقاو  رد  داهج 

نم :» دنیامرفیم نینچ  درادن ، داهج  حور  هک  یسک  هرابرد  تسا ، تمحر  نایملاع  همه  يارب  میرک  نآرق  ریبعت  هب  تمحر و  ربمایپ  هک  هلآ 
، دشابن گنج  رکف  هب  دنکن و  تکرش  گنج  رد  دریمب و  یسک  ره  [ 250  ] قافن نم  ۀبعش  یلع  تام  وزغب  هسفن  ثدحی  مل  زعی و  مل  تام و 
تایح و نید و  تمالس  هک  تسا  داهج  اریز  تسین . یقیقح  ناسنا  نمؤم و  یـسک  نینچ  رگید  ترابع  هب  «. تسا هدرم  قافن  زا  ياهخاش  رب 
هب یعقاو . نمؤم  هن  تسا و  یقیقح  ناسنا  هن  تسین  مدرم  ترخآ  ایند و  تداعس  تینما و  رکف  هب  هک  یسک  دنکیم و  ظفح  ار  مدرم  تینما 

لجع دوعوم -  يدهم  ینعی  نامز  نیـسح  صوصخ  هب  نیـسح و  ماما  نانمـشد  زا  ماقتنا  حور  هک  يرادازع  میدقتعم  هک  تسا  لیلد  نیمه 
راتفرگ هکلب  تسین ، نیتسار  یقیقح و  رادازع  اهنت  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  قبط  درادن و  ار  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا 

هحفص 169 ] تسا [ . قافن  یعون 

ماقتنا تایلمع  رد  نیسح  نوخ  مقتنم  اب  یقیقح  رادازع  دنویپ 

نکمم ناهج  رب  وا  تیمکاح  یلـصا و  مقتنم  ندـمآ  اب  زج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماقتنا  هک  تفای  تسد  تقیقح  نیا  هب  رادازع  هکنآ  زا  سپ 
ناـمز ماـما  سدـقم  دوجو  يوس  هب  دوجو  ماـمت  اـب  ار  وا  هدـش ، مکاـح  شدوجو  رب  میظع  تبیـصم  زا  هک  یلدزوـس  تفرعم و  نیا  تسین ،

نیموـصعم هاـگیاج  هب  تبـسن  تفرعم ، هیاـس  رد  ـالبق  هـک  رادازع  اـت  دوـشیم  بجوـم  رمتـسم  شـشک  نـیا  دـننکیم . داـجیا  مالـسلاهیلع 
شناـمز و ماـما  هب  تبـسن  ار  دوخ  تفرعم  تسا ، هتفاـی  تسد  یقیاـقح  هب  اـهنآ ، اـب  دوخ  يدوـجو  هطبار  تقلخ و  ماـظن  رد  مالـسلامهیلع 
زا یکی  هب  رادازع  دـهدیم . شیازفا  ار  تبحم  یفطاع و  لماع  دوخ  هک  تفرعم  نیا  لیمکت  اب  دـنک . رتشیب  دراد ، وا  لاـبق  رد  هک  ياهفیظو 

هبترم نیا  رد  [ . 251 . ] تسا راظتنا »  » ماقم نآ  دوشیم و  لـیان  دـسرب ، نآ  هب  ناـسنا  کـی  تسا  نکمم  هک  یتاـماقم  نیرتـالاب  نیرتمهم و 
تسا هدش  رظتنم »  » رگید الاح  هک  رادازع -  دوجو  نانچ  وا ، هب  تمدخ  حور  و  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم -  يدهم  هب  قشع 

دنوادخ تیاضر  هک  وا  تیاضر  بسک  وا و  اب  دنویپ  زج  ندرک ، یگدـنز  ندـنام و  هدـنز  يارب  ياهزیگنا  چـیه  رگید  هک  دریگیمارف  ار  - 
هب يرشب  هعماج  هک  یتایانج  اهیتلادعیب و  همه  و  اهتبکن ، اهیتخس و  همه  هک  دباییم  تسد  تقیقح  نیا  هب  وا  تشاد . دهاوخن  تسا ،

مدرم دوخ و  هب  هک  يدـبا  تبحم  هقالع و  اـب  وا  هحفـص 170 ] تسا [ . موصعم  یهلا و  ربهر  نیا  تبیغ  زا  یـشان  تسا ، هتـشگ  راچد  اهنآ 
دوجو اب  نینچمه  و  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  سگرن -  لگ  هب  هک  ینوزفازور  قشع  تبحم و  اب  دراد و  ناـهج 

وا داهج  لمع و  اما  . ددرگیم داهج » لمع و   » هلحرم دراو  هدـش و  راکب  تسد  دراد ، شنامز  ماـما  لاـبق  رد  هک  یهلا  تلاـسر  تیلوئـسم و 
همه هکلب  تسین ، یفاک  مالـسا  يارب  تهج  نودب  تمدخ  تدابع و  هک  تسا  هدیـسر  تسرد  هجیتن  نیا  هب  وا  تسا ، دـنمفده  رادتهج و 

رهظم هفیلخ و  يوس  هب  تکرح  نآ  دـشاب و  هتـشاد  تهج  کـی  دـیاب  یگمه  دوشیم ، ماـجنا  مالـسا  يارب  هک  ییاهتمدـخ  اـهتدابع و 
همه هکلب  دزادرپیمن  فرـص  تمدـخ  زین  حـلاص و  ریخ و  لامعا  هلـسلس  کی  هب  رگید  وا  تسا . وا  اـب  ینتـسسگان  دـنویپ  زین  و  دـنوادخ ،

تسا و هارمه  صاخ  فده  کی  صلاخ و  حور  کی  اب  دهدیم ، ماجنا  نیملسم  مالسا و  هب  هک  یتامدخ  همه  و  يو ، حلاص  ریخ و  لامعا 
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، یماظن يداصتقا ، یعامتجا ، یـسایس ، تیلاـعف  هنوگره  دـعب  هب  هظحل  نیا  زا  . تسا [ 252 « ] راظتنا رد  تمدـخ  حور   » و راـظتنا » حور   » نآ
هب تکرح  نآ  دـنراد و  تهج  کی  وس و  کی  یگمه  دزادرپیم ، اهنآ  هب  رظتنم  یقیقح و  رادازع  هک  یملع  یگنهرف و  ینافرع ، يدابع و 

فالتا دشاب ، هتـشادن  ار  فدـه  نیا  تهج و  نیا  هک  یتیلاعف  ره  تسا . وا  یناهج  تموکح  رارقتـسا  ناهج و  یجنم  دوعوم و  روهظ  يوس 
ادخ و زا  مد  تسا . نیملسم  مالـسا و  هب  تنایخ  زین  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  دنوادخ و  هب  تنایخ  زین  یعامتجا و  يدرف و  ياهدادعتـسا 

تکرح هحفص 171 ] مالسا و [  حور  نتفرگ  رظن  رد  نودب  یبهذم ، سدقم و  ياهراک  هلسلس  کی  اب  دوخ  ندرک  لوغشم  و  ندز ، مالـسا 
یمالسا . تسا سدقم  روص  اب  ناطیش  زا  ندروخ  بیرف  ندش و  رورغم  هادف ،-  انحاورا  مظعالا -  هللا  یلو  ادخ و  تجح  هفیلخ و  ریـسم  رد 

هیلع هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  دریگ ، رارق  یـشومارف  تلفغ و  دروم  میراد ، هدهع  هب  وا  لابق  رد  هک  یفیاظو  ادخ و  تجح  نآ  رد  هک 
ناطیش تیالو  تحت  اهتوغاط و  تیالو  تحت  مالـسا  [ . 253 . ] تسا ناطیش  تیالو  تحت  مالـسا  ییاکیرمآ و  مالـسا  هکلب  تسین ؛ هلآ  و 

بارطـضا سرت و  تبرغ ، تیمولظم ، یگراوآ ، ییاـهنت ، رد  ار  وا  دـننک و  تلفغ  ناـشنامز  ماـما  زا  اـهنرق  مدرم  اـت  هدـش  بجوم  هک  تسا 
. دننک درط  اهر و  [ ، 254]

ناهج رب  موصعم  ناصصختم  تیمکاح  زاغآ  مظعا و  تبیصم  یعطق  یگشیمه و  نایاپ  نامز  ماما  روهظ 

همه هب  هدنهدنایاپ  وا  . تسا خیرات  لوط  رد  یهلا  ناربهر  همه  هکلب  رگید  موصعم  هدزیس  ياهتیمولظم  همه  ثراو  مالسلاهیلع  نامز  ماما 
دج هکنانچ  . تسا هدش  ناهج  مدرم  همه  زین  مالـسلااهیلع و  شایمارگ  ردام  زین  مالـسلامهیلع و  شکاپ  ناردپ  قح  رد  هک  تسا  ییاهملظ 

[255  ] انئامدب بلاطی  نامزلا  رخآ  یف  يدلو ، نم  الجر  هللا  نثعبیل  :» دندومرف نینچ  شاهرابرد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  شراوگرزب 
، اـهتیمولظم هـمه  وا  ندـمآ  اـب  «. دـنکیم صاـصق  هبلاـطم و  ار  تـیب  لـها  اـم  نوـخ  هـک  دزیگنایمرب  ار  منادـنزرف  زا  يدرم  دــنوادخ  - 

روهظ اب  . دنهدیم شمارآ  يداش و  تینالقع و  دشر ، تیادـه و  تلادـع ، هب  ار  دوخ  هحفـص 172 ] ياج [  اهمغ  اهتلاهج و  اهیهارمگ ،
ناصـصختم ادخ و  نید  تیمکاح  یگـشیمه  ینارون و  نارود  تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  ار  ادـخ  نانمـشد  يدوبان  هک  مالـسلاهیلع  نامز  ماما 

زین تعجر  رابخا  زا  یـضعب  رد  :» دـنیامرفیم هراب  نیا  رد  هیلع ) هللا  ۀـمحر   ) یئابطابط همـالع  موحرم  . دـش دـهاوخ  زاـغآ  ناـهج  رب  موصعم 
تموکح لاس  رازه  تسیب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  تموکح  نآ  زا  لاس  رازه  داتـشه  تسا ، لاس  رازه  دـص  ملاـع  رمع  هدـمآ :

مهلعجن و ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  و  :) دـهدیم تراشب  نینچ  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق  [ . 256 « ] تسا نارگید 
رارق نیمز  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  هداـهن و  تنم  نیمز  نافعـضتسم  رب  هک  میاهدرک  هدارا  نینچ  اـم  و  [ - 257  ] نیثراولا مهلعجن  ۀمئأ و 

لآ تموکح  يارب  یشالت  چیه  هک  یلاح  رد  میتسه  اهنآ  یقیقح  رادازع  مالسلامهیلع و  تیب  لها  بحم  هک  درک  اعدا  ناوتیم  ایآ  .( میهد
؟ میشاب یضار  مظعا  تبیصم  هب  مینکن و  نیمز  رب  نافعضتسم  تثارو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

مظعا تبیصم  هب  تیاضر  هانگ 

ماما و میتسین . شیب  ياهدرم  نآ ، نودب  هک  تسا  ام  یناسنا  تایح  هدـننک  نیمأت  تسا ، نیتسار  دـیحوت  نامه  هک  ادـخ  نید  هک  دـش  هتفگ 
تسین و ینید  ماما ، نودـب  تسا . نید  ياقب  تاـیح و  لـماع  هدـش ، هدـیزگرب  نید  يرجم  ناونعب  دـنوادخ  هیحاـن  زا  هک  زین  موصعم  ربهر 

دروم دنشاب ، یضار  هدش  دراو  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  هک  یمیظع  تبیـصم  هب  هک  یناسک  ثراو  ترایز  رد  . تسین یتایح  نید ، نودب 
ندوبن هب  هک  یناـسک  دوشیم و  بوسحم  يرتـالاب  تیاـنج  مرج و  مظعا  تبیـصم  هب  تیاـضر  سپ  هحفـص 173 ] دناهتفرگ [ . رارق  تنعل 

ینید هب  دننک و  دییأت  ار  موصعم  ریغ  دنشاب و  یـضار  اهنآ  تیاده  رون  زا  مدرم  تیمورحم  یناسنا و  هعماج  رب  تیمکاح  سأر  رد  موصعم 
ات هک  دـنادیم  یبوخ  هب  هدرک  بسک  هک  یتـفرعم  هیاـس  رد  یقیقح  رادازع  . دنتـسه رتروفنم  رتنوعلم و  دـنهد ، تیاـضر  ادـخ  نید  زا  ریغ 

هکلب تسین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نامقتنم  وزج  یقیقح و  رادازع  دشابن ، مالسلاهیلع  نامز  ماما  روهظ  بلاط  [ ، 258  ] یقیقح رظتنم  یتقو 
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هدرک ملظ  ترضح  نآ  هب  دنکن ، شالت  لمع و  روهظ  عناوم  ندش  فرطرب  یلصا و  مقتنم  روهظ  يارب  رگا  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  رتالاب 
ندـشن گنت  لد  ندوبن و  رارقیب  . تسا ادهـشلادیس  نتـشاذگ  اهنت  رد  هفوک  مدرم  لمع  نامه  مالـسلاهیلع ، نامز  ماما  نتـشاذگ  اهنت  تسا .

نامز ماما  هک  تسا  یلماع  ناـمه  ترـضح ، یـشومارف  نایعیـش و  ییاـفویب  تسا . ناـشیا  هب  تبـسن  ییاـفویب  رهق و  نیع  ترـضح ، يارب 
نایرج تسا و  هتـشاد  هگن  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  ار  ترـضح  نونکات  هک  تسا  یلماع  نامه  دراد و  اـههلان  اهتیاکـش و  نآ  زا  مالـسلاهیلع 
دوجو میتفگ  البق  هک  روط  نامه  . تسا هتخادنا  ریخأت  هب  ار  مالسلامهیلع  نیموصعم  ریاس  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  تداهـش  زا  یهلا  ماقتنا 

( هیلع هللا  ۀمحر   ) دیفم خیش  يارب  شیپ  لاس  رازه  دودح  هک  ياهمان  رد  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا -  بحاص  ترضح  سدقم 
ترـضح و هب  ییافویب  زا : دـنترابع  هک  دـیامنیم  یفرعم  روهظ  رد  ریخأت  بجوم  ار  نایعیـش  هدـمع  فعـض  ود  لماع و  ود  تسا ، هتـشون 

ماـما هب  تبـسن  هک  ياهفیظو  ماـجنا  رد  هک  تهج  نآ  زا  ینایعیـش  نینچ  هحفـص 174 ] روهظ [ . عناوم  ندرک  فرطرب  يارب  ندوـبن  لدـمه 
تـسد زا  هنوگ  نیا  ترـضح  دـننکیم و  هدرک و  تیذا  رازآ و  ار  ناشیا  هک  دنتـسه  هتـسد  نآ  وزج  دـناهدرک ، یهاتوک  دـنراد ، ناشنامز 

لهاج و نایعیش  کش ، نودب  هنم -  حجرا  ۀضوغبلا  حانج  هنید  نم  مهئاقمح و  ۀعیشلا و  ءالهج  اناذآ  دق  :» دنکیم تیاکش  نانآ  ياهرازآ 
زا دــهاوخیمن  زگره  یقیقح  رادازع  [ . 259 «. ] دـنهدیم رازآ  ار  اـم  تسا ، رتمکحم  اـهنآ  نید  زا  هشپ  لاـب  هک  یناـسک  اـهنآ و  درخمـک 

. دـشاب کیرـش  دـناهدومن ، داجیا  عنام  شروهظ  يارب  هک  ترـضح  نانمـشد  مرج  رد  دـننکیم و  تیذا  ار  ناشنامز  ماما  هک  دـشاب  یناسک 
ندـمآ يارب  ییانمت  زگره  ام  هک  دوشیم  بجوم  تسام ، هدـهع  هب  ناشیا  هب  تبـسن  هک  یفیاظو  ماجنا  ترـضح و  تخانـش  رد  یهاـتوک 

رد هک  میریگ  رارق  یناسک  هرمز  رد  المع  مینکن و  شروهظ  عناوم  نانمـشد و  ندز  راـنک  يارب  يداـهج  شـالت و  میـشاب و  هتـشادن  ناـشیا 
میشاب کیرش  تیرشب ، ناهج  رب  تیمکاح  ینعی  تسا ، هتساوخ  ناشیا  يارب  دنوادخ  هک  یماقم  هبترم و  زا  مالـسلاهیلع  ماما  ندراذگ  رانک 

داهج و هب  شروهظ  يارب  دـنک و  روهظ  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  هک  میهاوخن  رگا  يرآ  میریگ . رارق  ادـخ  تنعل  لومـشم  هدرکاـن  يادـخ  و 
هعماج رب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  تیمکاح  زا  ریغ  یتیعـضو  هب  میهاوخب و  ار  روهظ  رد  ریخأت  ياهظحل  رگا  میتسه . نوعلم  میزادرپن ، هزرابم 

همه دـنوادخ و  نوعلم  میـشاب ، شوخلد  ناـشیا  تیمکاـح  طیارـش  زا  ریغ  یطیارـش  هب  میـشاب و  یـضار  تعاـس  کـی  يارب  یتـح  یناـهج 
ماما هب  ار  ملظ  نیرتگرزب  اریز  دوب . میهاوخ  یهلا  ناگتـشرف  همه  یهلا و  يایبنا  نوعلم  دـنناوخیم و  اروشاع  تراـیز  هک  یناگدـننکتنعل 

هحفص 175 ] میاهدرک [ . مالسلاهیلع  نامز 

نامز ماما  لابق  رد  شاهفیظو  هب  لمع  یقیقح و  رادازع 

زا یکچوک  تمـسق  طقف  مالـسلامهیلع  تیب  لها  يارب  تشادـگرزب  سلاـجم  ییاـپرب  يراوگوس و  هک  دـنادیم  یبوخ  هب  یقیقح  رادازع 
زا فیلکت  هب  لمع  . تسا اهنآ  هب  لمع  اروشاع و  ياـهتربع  اـهسرد و  هب  هجوت  رتـالاب  هفیظو  هکلب  تسا  ناـنآ  هب  تبـسن  وا  یهلا  هفیظو 

. دـنادیم لوئـسم  فلکم و  شنامز  ماـما  هب  تبـسن  ار  دوخ  وا  تسا . هتفرگارف  ناـییاروشاع  زا  یقیقح  رادازع  هک  تسا  ییاـهسرد  هلمج 
ییاهنت هب  دیاب  هک  دـنادیم  کین  رادازع  [ 260 . ] دنادیم فلکم  لوئـسم و  شنامز  ماما  هب  تبـسن  ار  سک  ره  میرک  نآرق  هک  روط  نامه 

رظتنم دنامیمن ، سک  چیه  رظتنم  شاهفیظو  هب  لمع  يارب  اذل ، دشاب  وگخـساپ  شنامز  ماما  اب  دوخ  راتفر  هب  تبـسن  یهلا  لدع  هاگداد  رد 
رارطـضا و تبیغ ، ییاـهنت ، زا  مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما  ندرک  حراـخ  يارب  ییاـهنت  هب  شدوـخ  وا  تسین . صاخـشا  اـهداهن و  اـهنامزاس ،

ماـجنا رکف  هب  طـقف  طـقف و  کـی  ره  دـندرکن و  هجوـت  ناـشتارفن  یمک  هب  زگره  هک  ـالبرک  يادهـش  دـننام  وا  دـنکیم . شـالت  یگراوآ 
مالـسلاهیلع نسح  نب  هللادبع  دننام  دنکیم  لمع  تشادن ، نارگید  دییأت  هجیتن و  هب  يراک  دوب و  شیاهنت  مولظم و  ماما  لابق  رد  شاهفیظو 

یماگنه دناسر و  شیومع  هب  ار  دوخ  تسا ، هتفرگ  ار  وا  رود  نمـشد  تسا و  هداتفا  نیمز  يور  هب  حورجم  اهنت و  شیومع  دـید  یتقو  هک 
شتسد دنک و  عافد  شماما  زا  ات  هتفرگ  وا  ریشمش  لباقم  رد  ار  دوخ  تسد  دشکب ، ار  ماما  هک  دروآ  دورف  ار  شریشمش  بعک  نب  رجبا  هک 
رادازع هحفـص 176 ] [ . ] 261 . ] دـناسر تداهـش  هب  ریت  اب  ار  وا  هلمرح  هکنیا  ات  داـتفا  مالـسلاهیلع  نیـسح  شیومع  شوغآ  رد  دـش و  عطق 
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ییاغ ییاهن و  لامک  تقلخ و  فده  هب  دنک و  بلج  ار  ادخ  تیاضر  دـهاوخب  رگا  هک  دـنادیم  هلحرم  نیا  رد  یقیقح » رظتنم   » ای یقیقح 
نا ةدحاوب  مکظعا  امنا  لق  :) دومرف هک  دنک  لمع  میرک  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هظعوم » اهنت   » نیا هب  دـیاب  دوش ، لیان  شدوجو 
امش هک  تسا  نیا  نخس  نآ  منکیم و  هظعوم  ار  امش  نخس  کی  هب  نم  هک  وگب  تما  هب  ام ، لوسر  يا  [ - 262  ] يدارف ینثم و  اوموقت هللا 
مالک نیا  رد  یلاعت  يادخ  :» دیامرفیم نینچ  دنوادخ  هظعوم  نیا  هرابرد  تما  ماما  .( دـینک مایق  ادـخ  يارب  ییاهنت  هب  ای  يرفن و  ود  صلاخ 
مامت هنایم  زا  ملاع  يادـخ  هک  تسا  ییاههظعوم  نیرتهب  هدرک و  ناـیب  ار  تیناـسنا  ریـس  ياـهتنم  اـت  تعیبط  کـیرات  لزنم  رـس  زا  فیرش ،

هک تسا  ادـخ  يارب  مایق  تسا . ناهج  ود  حالـصا  هار  اهنت  هملک  نیا  هدومرف ، رـشب  داهنـشیپ  ار  هملک  کـی  نیا  هدومرف و  باـختنا  ظـعاوم 
يادـن ال نز  نیقیلا  ملع  رد  اسآ  لیلخ  . هدـناهر تعیبط  ملاـع  نوگاـنوگ  ياـههولج  زا  هدـناسر و  تلخ  لزنم  هب  ار  نمحرلا  لـیلخ  میهاربا 
وا زین  داد و  انف  داب  هب  ار  اهنآ  جات  تخت و  مامت  درک و  هریچ  ناینوعرف  هب  اصع  کی  اب  ار  میلک  ياـسوم  هک  تسا  ماـیقنز هللا  نیلفـآلا  بحا 
رب هنت  کی  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  هک  تسا  ادخ  يارب  مایق  دـناشک . ارحـص  قعـص و  ماقم  هب  دـناسر و  بوبحم  تاقیم  هب  ار 

تاذ نآ  زین  تشاذـگ و  ار  اوقت  دـیحوت و  نآ  ياج  هب  تخادـنارب و  ادـخ  هناـخ  زا  ار  اـهتب  داد و  هبلغ  تیلهاـج  دـیاقع  تاداـع و  ماـمت 
رب ار  نایناهج  همه  هدناسر و  هایس  راگزور  نیا  هب  ار  ام  ادخ  يارب  مایق  كرت  یهاوخدوخ و  . دناسر یندا  وا  نیسوق  باق  ماقم  هب  ار  سدقم 
هک ار  یحالـصا  هار  هناـگی  دـیناوخب و  ار  ناـهج  يادـخ  تظعوم  هدروآرد ... نارگید  ذوفن  ریز  ار  یمالـسا  ياـهروشک  هدرک و  هریچ  اـم 
ود هنادنمتفارـش  یناگدنز  اب  دیوش و  لئان  ناهج  ود  ياهتداعـس  يهمه  هب  ات  هدرک  یـصخش  ياهعفن  كرت  دـیریذپب و  هدومرف  داهنـشیپ 

ماما تبیغ  هحفص 177 ] هایس [  زور  هب  ار  ام  هک  تسا  ادخ  يارب  مایق  كرت  ام و  یهاوخدوخ  يرآ  [ . 263 «. ] دیوش شوغآ  رد  تسد  ملاع 
نآ دوخ  هک  روط  نامه  تسا . هدرک  مکاح  یمالسا  ياهروشک  رب  ار  ناربکتـسم  هدناشک و  ترـضح  تبرغ  ییاهنت و  مالـسلاهیلع و  نامز 

تما ماما  هک  تسا  نامه  هراچ  هار  [ 264 .« ] داتفایمن ریخأت  هب  ام  روهظ  دندوب  لدمه  رادافو و  ام  هب  تبسن  نایعیش  رگا  : » هدومرف ترـضح 
اب مینک و  یـصخش  ياهعفن  كرت  میریذپب و  هدومرف ، داهنـشیپ  هک  ار  یحالـصا  هار  هناگی  میناوخب و  ار  ناهج  يادـخ  هظعوم  ینعی  دومرف 
زا مینک و  مایق هللا  شنانمـشد  اب  دربن  شروهظ و  عناوم  عفر  يارب  وا ، هب  تبـسن  يرادافو  اب  مینک و  یتشآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  یلـصا  مقتنم 

یتایلمع شروهظ  يارب  ایند ، يهدـیدنگ  يهفیج  یـصخش و  ياهعفن  نتـشاذگ  رانک  اب  میوش و  جراـخ  یلاـعفنا  یگدزاـیند و  تلاـح  نیا 
ینثم و اوـموقت هللا  نا  ةدـحاوب  مـکظعا  اـمنا  :) تـسا هدوـمرف  ادـخ  :» دـنیامرفیم رگید  ياـج  رد  هرــس  سدــق  ینیمخ  ماـما  [ 265 . ] میوـش

يارب هکنیا  هب  میفظوم  همه  مینک . مایق  دیاب  مه  اب  مینک ، مایق  دـیاب  مه  یعامتجا  مینکب ، مایق  دـیاب  مه  ییاهنت  میتسه ، اهنت  دـییوگن  ( يدارف
مایق ادخ  يارب  اورکفتت ) مث  يدارف  ینثم و  اوموقت هللا  نا  :) میوشیم روآدای  ار  ادـخ  هظعوم  :» دـنیامرفیم نینچمه  [ . 266 «. ] مینک مایق  ادخ 

زین مالـسلامهیلع و  تیب  لها  هب  ملظ  نراذـگناینب  زا  تئارب  مالعا  زا  سپ  اروشاع  ترایز  رد  [ . 267 «. ] دیـسارهن تبرغ  ییاهنت و  زا  دینک و 
هحفص ناوریپ و [  هب  تبـسن  دندرک . مهارف  ار  ناملاظ  تایانج  تامدقم  هک  یناسک  نینچمه  دندز و  رانک  ناشماقم  زا  ار  اهنآ  هک  یناسک 
تبیغ رد  صوصخ  هب  مظعا  تبیـصم  رد  خـیرات  لوط  رد  هک  یناسک  همه  زا  ینعی  دوشیم  تئارب  مالعا  زین  اهنآ  ناتـسود  نیعباـت و  [ 178

هلصافالب هک  تسا  نیمه  يارب  . تسا هدوب  تیرشب  یجنم  روهظ  هار  رس  رب  یعنام  يوحن  هب  اهنآ  راک  هتـشاد و  شقن  مالـسلاهیلع  نامز  ماما 
[ - 268  ] ۀمایقلا موی  یلا  مکبراح  نمل  برح  مکلاس و  نمل  ملس  ینا  هللادبعابا  ای  :» مینکیم ضرع  نینچ  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  هب  باطخ 

هب «. مگنج رد  دنتسه ، گنج  رد  امش  اب  هک  یناسک  اب  محلص و  رد  دنتسه  حلص  ملس و  رد  امـش  اب  هک  یناسک  اب  تمایق  ات  نم  هلادبعابا  يا 
تیب لها  بحم  هعیـش و  هک  یناسک  همه  اب  وا  تسا . صخـشم  نشور و  لماک  روط  هب  یقیقح  رادازع  ینمـشد  یتسود و  ماظن  بیترت  نیا 

صوصخ هب  مالسلامهیلع و  تیب  لها  نمشد  هک  یناسک  همه  اب  تسا و  یتسود  حلص و  رد  دنرادن ، ینمشد  اهنآ  اب  دنتسه و  مالسلامهیلع 
اب مه  تمایق  ات  نامز  ماما  نانمـشد  رگا  دراد . همادا  تماـیق  اـت  ینمـشد  یتسود و  نیا  و  تسا . گـنج  رد  دنتـسه  مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما 

مالعا زا  سپ  اذل  دوشیمن . ناوتان  هتسخ و  اهنآ  هیلع  داهج  هزرابم و  زا  زگره  یقیقح  رادازع  دنشاب ، هتـشاد  ینمـشد  تفلاخم و  ترـضح 
هارمه هب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماقتنا  راک  نیا  زا  سپ  میهدیم و  رارق  نعل  دروم  ار  اهنآ  رب  ملظ  ناراذگناینب  ادتبا  اهنآ ، نانمـشد  اب  گنج 
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زا ماقتنا  درادن و  هدیاف  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  یهارمه  نودب  تیب  لها  نانمشد  اب  هزرابم  هک  ارچ  مینکیم . وزرآ  مالـسلاهیلع  نامز  ماما 
اب هک  یتقو  ات  وا  دوشیمن . فذح  یقیقح  رادازع  یگدنز  زا  زگره  هزرابم  داهج و  رصنع  نیاربانب  تسین . نکمم  ترـضح  نآ  نودب  نانآ 

رارق مارآ و  زگره  تسورهبور ، ییاـهنت  تیموـلظم و  تبرغ و  جوا  رد  مه  هحفص 179 ] نآ [  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  تبیغ  مظعا  تیبصم 
زین روهظ  زا  سپ  و  دهدیم . همادا  روهظ  عناوم  اهلاجد و  اب  هزرابم  هب  مظعا  تبیـصم  نیا  نتفر  نیب  زا  روهظ و  هوکـشاب  هظحل  ات  وا  . درادن

داهج هزرابم و  نیا  هکنیا  زمر  دهدیم و  همادا  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ریاس  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ماقتنا  يارب  شماما  هار  رد  داهج  هب 
تیمکاح ناهج و  زا  بئاصم  هنتف و  عفر  ات  هک  تسا  هداد  روتـسد  نیملـسم  همه  هب  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  تسا ، ینالوط  یگـشیمه و 

نارفاک اب  [ - 269  ] هلک هللا نیدلا  نوکی  ۀـنتف و  نوکت  یتح ال  مهولتاق  و  :) دـنهد همادا  دوخ  سدـقم  داهج  هب  ناهج  رـسارس  رد  ادـخ  نید 
ماما تبیغ  زا  رتالاب  یناسنا  هعماج  يارب  تبیـصم  هنتف و  مادک  .( دشاب ادخ  نید  رد  ام  همه  نییآ  دنامن و  یقاب  ياهنتف  رگید  هک  دینک  داهج 

ساسح عطقم  نیا  رد  یقیقح  رادازع  . تسا ادخ  رهظم  یهلا و  صـصختم  موصعم و  ربهر  زا  یناهج  هعماج  تیمورحم  مالـسلاهیلع و  نامز 
باکر رد  داهج  دوخ و  ماما  هب  ندیسر  ات  و  هنتف ، نیرتگرزب  نیا  عفر  ات  تقو  توف  نودب  داهج ، یهلا  هفیظو  صیخشت  اب  زاستشونرـس  و 
ینونک نامز  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  هب  تبـسن  برقت  تمدـخ و  يزابرـس و  يارب  نامز  نیرتهب  دـنادیم  کـین  وا  . دزادرپیم هزراـبم  هب  وا ،
کئلوا لتاق  حـتفلا و  لبق  نم  قفنأ  نم  مکنم  يوتـسی  ال  :) دـیامرفیم میرک  نآرق  هکناـنچ  تسا . يزوریپ  ناـمز  هک  روهظ  ناـمز  هن  تسا .

حتف زا  شیپ  هک  یناناملـسم  نآ  [ - 270  ] ریبخ نولمعت  امب  هللا  ینـسحلا و  هللا  دعو  الک  اولتاق و  دعب و  نم  اوقفنأ  نیذـلا  نم  ۀـجرد  مظعأ 
حتف زا  دعب  هک  یناسک  ات  دـنراد ، رتمیظع  ياهجرد  نانآ  دنتـسین ، هحفـص 180 ] ربارب [  نارگید  اب  دـندرک  داهج  قافنا و  نید  هار  رد  هکم 

فرطرب يارب  داهج  مایق و  .( تسا هاگآ  دـینکیم  هچنآ  هب  ادـخ  و  داد . ناـسحا  هدـعو  هفیاـط  ود  ره  هب  ادـخ  هتبلا  دـندرک ، داـهج  قاـفنا و 
ماما اب  یهارمه  میرک  نآرق  اریز  دراد . ار  ترضح  نآ  باکر  رد  داهج  يزابرـس و  هب  تبـسن  يرتشیب  تیمها  شزرا و  روهظ  عناوم  ندرک 

. تسا مالـسلاهیلع  نامز  ماما  نتـشاذگ  اهنت  مجنپ  هبترم  رد  رادازع  يارب  هاـنگ  نیرتگرزب  . دـنادیم رتمهم  رتشزرااـب و  يزوریپ  زا  لـبق  ار 
نیرتشیب شنامز  ماما  هب  تبسن  یلدمه  يرادافو و  هب  دراد ، اروشاع  ياهمایپ  اهسرد و  هب  تبـسن  يدایز  یهاگآ  هبترم  نیا  رد  هک  رادازع 
يرادافو تسا . هتخومآ  یبوخ  هب  ار  شیوخ  نامز  ماما  هب  تبـسن  يرادافو  گرزب  سرد  اروشاـع  باحـصا  زا  وا  دراد . ار  ماـمتها  هجوت و 

تسا و تابجاو  نیرتگرزب  زا  موصعم  ربهر  ماما و  هب  تبـسن  صوصخ  هب  دهع  هب  يافو  میاهتـسب . هک  ینامیپ  دهع و  هب  ندوب  دنبياپ  ینعی 
دهع و تیاعر  هب  دـیکا  هیـصوت  زا  ولمم  یمالـسا  ربتعم  تایاور  میرک و  نآرق  دـشابیم . تامرحم  نیرتگرزب  زا  ییافویب  ینکـشنامیپ و 

ناتسود تفگ . نخس  نانمشد  ناتسود و  هورگ  ود  هرابرد  اروشاع  زور  رد  ادهـشلادیس  . تسا ییافویب  ینکـشدهع و  زا  زیهرپ  يرادافو و 
شناتــسود دروـم  رد  داد . رارق  شنزرــس  شهوـکن و  دروـم  ناـشییافویب  رطاـخ  هـب  ار  شنانمــشد  دوتــس و  يراداــفو  هـب  ار  شیوـخ 

اروشاع زور  رد  «. مسانشیمن مباحصا  زا  رتهب  رتافواب و  یباحصا  نم  [ - 271  ] یباحصا نم  اریخ  یفوا و ال  اباحصا  ملعا  یناف ال  :» دندومرف
الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  [ ) هحفص 181 دناوخ [ : ار  هفیرش  هیآ  نیا  دمآ ، هجسوع  نب  ملسم  نیلاب  رب  یتقو 

مه یخرب  دنتخاب ، ناج  هدرک و  افو  دوخ  دهع  هب  ناشیخرب  دندوب ، قداص  ادخ  اب  شیوخ  دهع  هب  هک  دنتـسه  ینادرم  نینمؤم  زا  [ - 272]
شیوخ دهع  دیتسین و  نامیپ  هب  افو  لها  رگا  : » دندومرف نینچ  زین  شنانمـشد  هرابرد  .( دنتخاسن نوگرگد  چیه  ار  نامیپ  دهع و  دـنرظتنم و 

راک نیمه  زین  لیقع  نب  ملسم  میومعرسپ  اب  و  مردارب ، اب  مردپ ، اب  دنگوس ، مناج  هب  دیاهداهن ، رانک  دوخ  ندرگ  زا  ارم  تعیب  هتـسکش و  ار 
یف تدـهاج  هللا و  دـهعب  تیفو  کنا  دهـشا  :» مینکیم ضرع  نینچ  ترـضح  نآ  دوخ  هب  باـطخ  نیعبرا  تراـیز  رد  [ . 273 «. ] دیدرک ار 

«. يدرک داهج  وا  هار  رد  تداهش ) و   ) نیقی هب  ندیسر  ات  يدرک و  افو  دوخ  دهع  هب  وت  هک  مهدیم  تداهش  نیقیلا -  کیتا  یتح  هلیبس 

یقیقح رادازع  رظتنم و  کی  يوزرآ  نیرتگرزب 

قیقد حیحص و  تفرعم  زا  یشان  تسا  مکاح  يو  رب  هک  يداهج  هزرابم و  حور  زین  دراد و  دوجو  رادازع  کی  رد  هک  یماقتنا  حور  سح و 
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وا تبسن  هطبار و  هکنیا  هب  تفرعم  دوریم ، اجک  هب  تسه و  اجک  رد  هدمآ و  اجک  زا  هکنیا  هب  تبسن  وا  تفرعم  . تسا قیمع  تبحم  کی  و 
مالـسلامهیلع تیب  لها  هب  هک  یتدوم  نینچمه  یناسنا و  تایح  تیناسنا و  شزرا  تقیقح و  هب  تفرعم  ؟ تسیچ مالـسلامهیلع  تیب  لها  اـب 

یقیقح مقتنم  اب  هارمه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نانمـشد  زا  ماقتنا  هک  دهاوخب  دـنوادخ  زا  رادازع  ات  دوشیم  بجوم  همه  همه و  دراد ،
کی يوزرآ  نیرتگرزب  هحفـص 182 ] تسین [ . یقیقح  رادازع  رظتنم و  کی  هتـساوخ  نیرتگرزب  اهنت و  وزرآ  نیا  اـما  دـنادرگ . وا  يزور 

وا و نیب  ياهظحل  دهد و  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  هارمه  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  رادازع  رظتنم 
نم ۀـئاربلا  ینقزر  مکئاـیلوا و  ۀـفرعم  مکتفرعمب و  ینمرکا  يذـلا  هللا  لئـساف  :» هک تسا  نیا  هبترم  نیا  رد  وا  ياـعد  . دزادـنین ییادـج  اـهنآ 

زا يرود  تـشاد و  یمارگ  ناتناتـسود  امـش و  تخانـش  هـب  ارم  هـک  ییادـخ  زا  [ - 274  ] ةرخـآلا ایندـلا و  یف  مکعم  ینلعجی  نا  مکئادـعا 
تقایل هک  دناسریم  اجنیا  هب  ار  ناسنا  هچنآ  نیاربانب  .« دهد رارق  امش  اب  ترخآ  ایند و  رد  ارم  هک  مهاوخیم  درک ، نم  بیصن  ار  ناتنانمشد 

يرود و زین  اهنآ و  ناتـسود  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  تفرعم  زا  تسا  ترابع  دـشاب ، هتـشاد  ار  یماقم  نینچ  يوزرآ  یتساوخرد و  نینچ 
«. اهنآ نانمشد  هب  تبسن  ینمشد 

؟ دوب ترخآ  ایند و  رد  وا  هارمه  نامز و  ماما  برقم  بوبحم و  ناوتیم  هنوگچ 

ترخآ ایند و  رد  مالسلامهیلع  شلآ  دمحم و  اب  یهارمه  هک  شیوزرآ  نیرتگرزب  هب  دهاوخب  رگا  یقیقح  رادازع  رظتنم و  کی  هک  میتفگ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  هب  تبـسن  تفرعم  زا -: دـنترابع  هک  دـنک  داـجیا  شدوجو  رد  ار  زیچ  دـنچ  دـیاب  دـسرب  تسا 
هب هک  تفرعم  ینعی  لوا  لماع  زا  رظنفرص  اب  ؛ ناشنانمـشد اب  ینمـشد  تئارب و  ناشناتـسود -؛ اهنآ و  اب  یتسود  تدوم و  اهنآ -؛ ناتـسود 

هتفریذـپ طرـش  اما  تسا . ناسنا  بلق  رد  ناـشهاگیاج  دـنچ  ره  تئارب  تدوم و  ینعی  رگید  لـماع  ود  دوشیم . طوبرم  ناـسنا  بلق  رکف و 
یتبحم زا  ترابع  تدوم  دـش ، هتفگ  زین  البق  هک  روطنامه  اساسا  تسا . اهنآ  یجراخ  هحفـص 183 ] روهظ [  اهنآ و  ندش  یلمع  ناشندش 

هداد ناشن  لمع  رد  دیاب  هک  تسا  يرما  زین  اهنآ  نانمشد  اب  ینمشد  تئارب و  . دوشیم هداد  ناشن  لمع  رد  دراد و  یجراخ  روهظ  هک  تسا 
اهنآ یجراـخ  روـهظ  نازیم  تئارب و  تدوـم و  ندـش  یلمع  هـک  تـسا  نـیا  مـهم  یـساسا و  لاؤـس  . دـشاب هتـشاد  یجراـخ  روـهظ  دوـش و 

یفاـک مینک  نعل  ار  اـهنآ  نانمـشد  اـی  مینک و  اـپرب  تشادـگرزب  سلاـجم  مینک و  هیرگ  تیب  لـها  بئاـصم  يارب  هک  نـیمه  اـیآ  ؟ تـسیچ
ام ترایز  هب  دـیتساوخ  هاگره  دـندومرف : نیـسای  لآ  ترایز  رد  ناشیا  میریگب ، مالـسلاهیلع  نامز  ماـما  دوخ  زا  ار  باوج  تسا  رتهب  ؟ تسا

تسا و هدامآ  ایهم و  امـش  يارب  نم  يرای  مکل -  ۀصلاخ  یتدوم  مکل و  ةدعم  یترـصن  :» دییوگب نینچ  دـینک ، هجوت  ام  ادـخ و  هب  دـییایب و 
رد یقیقح  هعیـش  رظتنم و  کی  هک  هچنآ  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  فیرـش  كراـبم و  رظن  زا  نیارباـنب  «. تسا صلاـخ  امـش  هب  تبـسن  متدوم 

تدوم لـماک 2 - یگداـمآ  - 1 .: تسا زیچ  ود  دـشاب ، هتـشاد  دـیاب  یتـفرعم  هـبنج  رب  هوـالع  شناـمز  ماـما  اـب  تاـقالم  تراـیز و  ماـگنه 
رد ینک . مالسلامهیلع  تیب  لها  فقو »  » اتقیقح ار  دوخ  دیاب  یشاب . هتشاد  ار  یقیقح  رظتنم  کی  طیارش  یمامت  ینعی  لماک  یگدامآصلاخ 

دیاب دعب  و  يربب . نیب  زا  دنوشیم ، مالسلاهیلع  نامز  ماما  هب  وت  ندش  قحلم  عنام  هک  ار  اهیگتسبلد  اهیلوغـشملد و  همه  دیاب  لوا  هجرد 
یـسک هب  مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما  زابرـس  یگنجب . دوخ  ناوت  دـح  رد  دـنوشیم ، مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما  روهظ  عناـم  هک  یعناوـم  همه  اـب 

هار رد  نداد  رس  يارب  یگدامآ  ندوب و  نامرف  هب  شوگ  هحفص 184 ] ینعی [  دشاب  هداد  ققحت  دوخ  رد  ار  زابرس  کی  ینعم  هک  دنیوگیم 
مه كدـنج  ناف  كدـنج  نم  ینلعجا  مهللا  :» مینکیم تساوخرد  نینچ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  زا  هبنـشهس  زور  ياعد  رد  الوم . ناـمرف 

دیاب نونزحی .» مه  مهیلع و ال  فوخ  کئایلوا ال  ناف  کئایلوا  نم  ینلعجا  نوحلفملا و  مه  کـبزح  ناـف  کـبزح  نم  ینلعجا  نوبلاـغلا و 
ینعی لماک  یگدامآ  . دوب مالـسلاهیلع  نامز  ماما  ادخ و  ناتـسود  زا  ادـخ و  زابرـس  ناوتیمن  صلاخ  تدوم  یگدامآ و  نودـب  هک  تسناد 

ارهز همطاف  لثم  ینعی  لماک  یگدامآ  . يرذگب تنامز  ماما  يارب  دوخ  زیچ  همه  زا  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچمه  هک  یـشاب  رـضاح 
زیچ چیه  هن  يرادهچب و  هن  ندوب ، اهنت  هن  ندوب ، رادراب  هن  ندوب ، نز  هن  هک  وا  لثم  ینک . مایق  تنامز  ماما  زا  عافد  هب  هنت  کی  مالـسلااهیلع 
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یناسک یقیقح  نویمطاف  دـشن . شنامز  ماما  نانمـشد  مظعا و  تبیـصم  نیلماع  اب  داهج  میظع و  ياهتبیـصم  هب  نداد  نت  زا  عنام  يرگید 
وا زا  عافد  رد  شنامز و  ماما  اب  طابترا  رد  یگدـنز و  رد  تسا ، نایعیـش  همه  یقیقح  رداـم  هک  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دنتـسه 

يزابرـس ماقم  هب  ات  دنربب  نیب  زا  ناشدوجو  رد  ار  نآ  رهاظم  ایند و  هب  یگتـسبلد  نامز و  ماما  زا  عافد  يارب  دـنهد و  رارق  شیوخ  يوگلا 
ياهسرد هب  مه  يردق  نارادازع  هیمطاف  مایا  ینعی  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يرادازع  مایا  رد  شاک  يا  دنـسرب . مالـسلاهیلع  نامز  ماما 

اهنآ هب  تمدخ  هار  رد  هک  یتبحم  ینعی  صلاخ  تدوم  . دننک هجوت  ناشدوخ  زا  وا  عقوت  راظتنا و  شنایعیش و  هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 
: ] ینک باطخ  نینچ  شنیرهاط  دادـجا  ترـضح و  هب  یناوتب  تقادـص  لامک  اب  یتسار  هب  هک  يروط  هب  دـنک . دازآ  تاـقلعت  همه  زا  ار  وت 

صلاخ تدوم  «. داب امـش  يادف  مناشیوخ  لام و  لها و  مردام و  مردپ و  [ - 275  ] یترـسا یلام و  یلها و  یمأ و  متنأ و  یبأب  هحفص 185 ]
رثؤم و یقیقح ، ینمـشد  زین  وا و  هب  وت  يهناقداص  تمدـخ  عنام  يزیچ  یهد و  حـیجرت  زیچ  ره  رب  ار  شـسدقم  فادـها  ترـضح و  ینعی 

یشابن یسک  قیوشت  دییأت و  رظتنم  شروهظ ، عناوم  اب  هزرابم  ترضح و  هب  تمدخ  يارب  ینعی  صلاخ  تدؤم  . دوشن شنانمشد  اب  وت  یلمع 
اهنآ زا  هک  یناسک  يوس  زا  ندش  درط  یتح  تیمولظم و  ییاهنت و  تبرغ و  لمحت  اب  نارگید و  يرای  نودـب  ییاهنت و  هب  یـشاب  رـضاح  و 

رد دوخ  یهلا  هفیظو  هب  دننکیم ، ار  ترضح  هب  تبحم  ياعدا  سدقت و  نامیا و  ياعدا  هک  یناسک  هلمج  زا  يراد ، تبحم  يرای و  راظتنا 
ینعی صلاخ  تدوم  . ینکن ياهلگ  تیاکـش و  يرخب و  ناج  هب  ینیریـش  اب  ار  یتخـس  تمهت و  راشف ، هنوگ  ره  ینک و  لمع  ترـضح  لابق 
رطاخ هب  زگره  ینعی  صلاخ  تدوم  . نتـشاذگن تنم  ندـیرخ و  ناـج  هب  ار  اهیتخـس  ینعی  سک  چـیه  زا  نتـشادن  عقوت  ندرک و  تمدـخ 

رب یشابن و  راکبلط  ترـضح  دوخ  زا  یتح  سک  چیه  زا  يروخیم ، هک  ییاههبرـض  ینکیم و  لمحت  هک  ییاهیتخـس  دوخ و  تامدخ 
بتارم رد  هک  یناسک  زا  ار  دوخ  یهدن و  تسد  زا  ادخ  ناگدنب  نیرتمک  ربارب  رد  ار  ینتورف  عضاوت و  يزرون و  ربکت  بجع و  سک  چیه 

هک ارچ  یشاب . هتشاد  تسود  بلق  میمـص  زا  ار  اهنآ  ینکن و  هاگن  ریقحت  هدید  هب  اهنآ  هب  ینیبن و  رترب  دنتـسه ، ینامیا  يرادازع و  رتنییاپ 
هدنز ار  وت  بوبحم  قوشعم و  دای و  مان و  ناشـصقان  تبحم  يرادازع و  نامه  اب  دـنراد و  تبحم  ترـضح  هب  شیوخ  عسو  هزادـنا  هب  اهنآ 

نیریـش و دنخبل  زج  ترـضح  زا  اهتیمورحم ، اهیتخـس و  لمحت  تامدخ و  لابق  رد  ینعی  صلاخ  تدوم  هحفص 186 ] دنرادیم [ . هگن 
هک یتمدخ  ره  ینادب  هکنیا  ینعی  صلاخ  تدوم  یشیدنین . يزیچ  هب  ترخآ  ایند و  رد  وا  اب  یهارمه  هب  زج  یهاوخن و  ار  شتیاضر  يابیز 

تاقیفوت زا  یگمه  ینکیم ، ادیپ  ترضح  هار  رد  تدادعتسا  لام و  رمع و  فرص  يارب  هک  یتصرف  ره  یشکیم و  هک  یتمحز  ینکیم و 
هدیشک هار  نیا  هب  زگره  دشابن ، اهنآ  تیانع  فطل و  رگا  تسا و  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) رـصع یلو  ترـضح  تاهجوت  یهلا و 

اب ادخ ، ناگدنب  هب  تبـسن  ربکت  ياج  هب  یـشاب و  نونمم  رازگرکـش و  ندوب ، عقوتم  نتـشاذگ و  تنم  ياج  هب  رطاخ  نیمه  هب  يدشیمن و 
زا دیایب ، تغارس  هب  اهراک  نیا  زا  تسا  نکمم  هک  يرورغ  يدنسپدوخ و  بجع و  ياج  هب  یشاب و  عضاوتم  اهنآ  هب  تبسن  نابرهم و  اهنآ 

نیاربانب . یـشاب لجخ  راسمرـش و  اهتمعن  اهتصرف و  ندرک  فلت  زین  دوخ و  ياـهیبلطتحار  اـهيراکمک و  اـهتلفغ و  اـهیهاتوک و 
هدـیمهف ار  اروشاع  مایپ  هک  یـسک  اریز  دـشاب ، قفوم  يزاسدوخ  رد  لوا  هجرد  رد  هک  تسا  رتکـیدزن  رظتنم  ماـقم  هب  رتقفوم و  يرادازع 
ترـضح نآ  هب  تبـسن  يرتشیب  تیخنـس  تهابـش و  زا  هک  تسا  رتکـیدزن  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  هب  یـسک  هک  دـنادیم  بوخ  دـشاب ،

دادـعت هعماـج  کـی  رد  ردـق  ره  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نانمـشد  زا  یلمع  ماـقتنا  یعون  يزاـسدوخ  هوـالع  هب  دـشاب ، رادروخرب 
نانمشد دشاب ، رتشیب  دنشاب ، ترضح  نآ  بتکم  وریپ  رتشیب  دنشاب و  هتشاد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  تهابـش  نیرتشیب  هک  ییاهناسنا 

رد دوشیم . رتایهم  یلصا  مقتنم  روهظ  يارب  هنیمز  دنوشیم و  رتيوزنم  رتفیعض و  رتنیگمشخ ، مالـسلاامهیلع  نامز  ماما  نیـسح و  ماما 
هحفـص دشاب [ . رتدیفم  رتيوق و  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  فادها  يارب  هک  تسا  رتکیدزن  رظتنم  ماقم  هب  رتقفوم و  يرادازع  يدـعب  هجرد 
سدقم هنیک  ردق  ره  دهدیم . ناشن  لمع  رد  وا  نوخ  مقتنم  نیـسح و  ماما  نانمـشد  هب  تبـسن  ار  دوخ  سدـقم  هنیک  یقیقح  رادازع  [ 187
رتيدج یلصا  مقتنم  روهظ  عناوم  اب  هزرابم  رد  رتيوق و  ماقتنا  تایلمع  يارجا  يزاسدوخ و  رد  ار  وا  دشاب  رتشیب  نانمشد  هب  تبسن  رادازع 

هب تبـسن  سدـقم  هنیک  تئارب و  . راعـش رد  ات  دوشیم  تباث  لمع  رد  رادازع  کی  تقادـص  نازیم  رگید  ترابع  هب  دـنکیم و  رتشالترپ  و 
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سدق ینیمخ  ماما  دراد . زاین  نآ  هب  یقیقح  رادازع  هک  تسا  يزیچ  نامه  دنتسه ، وا  روهظ  یلصا  عنام  هک  مالسلاهیلع  نامز  ماما  نانمـشد 
هراـب نیا  رد  تسنادیم  نیگمهـس  یتناـیخ  گرزب و  يرطخ  ار  وا  یناـهج  تموکح  لیکـشت  مالـسلاهیلع و  ناـمز  ماـما  زا  تلفغ  هک  هرس 
مدرم هللاءاشنا  درادرب . تسد  دوخ  یهلا  سدقم و  ياهنامرآ  لوصا و  زا  یطیارش  چیه  تحت  دیابن  ناریا  یمالـسا  يروهمج  :» دنیامرفیم

راکتیانج و يوروش  هیلع  ار  نآ  زوسمتـس  ياههلعـش  هتـشاد و  هگن  اههنیـس  رد  ار  شیوخ  سدـقم  یبالقنا و  مشخ  هنیک و  ناریا  روشحلس 
ماب رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بان  مچرپ  گرزب  دـنوادخ  فطل  هب  ات  تفرگ  دـنهاوخ  راک  هب  نانآ  بانذا  راوخناهج و  ياـکیرمآ 

هب تبسن  هک  یفیاظو  هب  رادازع  کی  ردق  ره  [ . 276 «. ] دندرگ نیمز  ثراو  ناحلاص ، ناگنهرباپ و  نافعـضتسم و  دزارفارب و  دق  ملاع  همه 
رـصنع زا  وا  یگدـنز  يرادازع و  اریز  تسا  رتکـیدزن  تقادـص  صولخ و  هب  [ 277  ] دـنک لمع  رتشیب  دراد ، ملاـع  یجنم  یلـصا و  مقتنم 

نامز ماما  ادهـشلادیس و  هک  تسین  یکـش  تسا . تلذ  فعـض و  اـب  مأوت  وا  يرادازع  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  رادروخرب  رتشیب  ماـقتنا 
ندـید زا  دنـسرخ و  دونـشخ و  دوخ  نابحم  نارادازع و  رد  هحفـص 188 ] لمع [ ، رد  تعاجـش  توق و  تردق و  ندـید  زا  مالـسلاامهیلع 
ندوب كانرطخ  نمشد و  هب  ندز  هبرض  تردق و  تعاجـش و  سرد  یقیقح  رادازع  . دنتـسه رازیب  نانآ  رد  سرت  تلفغ و  تلذ و  فعض و 
ناـمز ماـما  نانمـشد  یناـهج و  رابکتـسا  يارب  شدوـجو  هـک  يرادازع  تـسا . هـتفرگ  داـی  اروشاـع  باحــصا  زا  بوـخ  یلیخ  ار  وا  يارب 
هغدغد نینچ  الصا  ای  درادن و  ار  اهنآ  هب  ندز  هبرض  ترضح و  روهظ  عناوم  اب  هزرابم  تعاجش  هک  يرادازع  تسین ، كانرطخ  مالسلاهیلع 

قمع اـب  ار  تقیقح  نیا  یقیقح  رادازع  هبترم ، نیا  رد  . دـنک کـش  اـهنآ  هـب  تبـسن  دوـخ  تـبحم  تقادـص و  رد  دـیاب  درادـن  ار  یفدـه  و 
یغورد ناشنانمـشد ، هب  ندز  هبرـض  نانآ و  نانمـشد  اب  ینمـشد  نودب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هب  تبحم  هک  تسا  هدرک  كرد  شدوجو 

هار نیا  رد  يرذگب  ادـخ  هار  رد  زیچ  همه  زا  اهنآ  لثم  دـیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  اب  یهارمه  يارب  يرآ  . تسین شیب 
تلع نیمه  هب  تسرد  . تشذـگ ایند  یناف  تایرابتعا  همه  زا  ماقم و  ترهـش و  زا  و  وربآ ، لام و  زا  دـیاب  تسا . راک  نیرتناسآ  نداد  ناج 

و :» دیوگیم نینچ  دنوادخ ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  اب  یهارمه  تساوخرد  زا  سپ  هلـصافالب  کلاس  رادازع  هک  تسا 
نینچ رد  «. دنادرگ راوتـسا  امـش  دزن  رد  میارب  ار  یتسار  قدص و  ياهماگ  هکنیا  و  ةرخآلا -  ایندلا و  یف  قدـص  مدـق  مکدـنع  یل  تبثی  نا 

. دش میهاوخ  مالسلاهیلع  نامز  ماما  برقم  بوبحم و  اهنآ و  رضحم  قیال  میاهتفای و  تسد  صلاخ  تدوم  هب  هک  تسا  یطیارش 

ماقتنا تایلمع  رد  تمواقم  رادازع و 

. تسا هدرک  هدامآ  ییالب  یتخـس و  ره  يارب  ار  دوخ  هک  تسا  راوتـسا  دنمتردق و  نانچ  شنامز  ماما  اب  یلدـمه  يرادافو و  هار  رد  رادازع 
هتفرگارف یبوخ  هب  وا  يافواب  قشاع و  باحصا  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  زا  ار  تداهش  الب و  زا  هناقـشاع  لابقتـسا  سرد  هحفص 189 ] وا [ 

رقفلا ءالبلا و  هللا  و  :» دندومرف شنارای  زا  یکی  هب  باطخ  هک  تسا  هتفریذپ  ینیریش  نیقی و  اب  ار  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  نخـس  نیا  تسا و 
انیأرل کلذک  اونوکت  نأ  الول  هاهتنم و  لاق : رمصلا ؟ ام  تلق و  هرمـص ، یلا  لیـسلا  نم  و  نیذاربلا ، ضکر  نم  انبحا  نم  یلا  عرـسا  لتقلا  و 
رتعیرس شرمص  رد  لیس  نایرج  اپزیت و  نابـسا  تکرح  زا  ام  ناتـسود  يوس  هب  لتق  رقف و  الب و  دنگوس ، ادخ  هب  [ - 278 . ] انم متسل  مکنأ 

يرآ «. میتسنادیمن دوخ  زا  ار  امش  ام  هنیآ  ره  دوبن  نینچ  رگا  لیس ) هاگرارق   ) لیس هیلا  اهتنم  دندومرف : تسیچ ؟ رمـص  مدرک  ضرع  تسا .
زا ار  ام  ترـضح  میـشابن ، نید  هار  رد  اهتیذا  اهینمـشد و  اهالب و  ربص  لها  تداهـش و  داـهج و  لـها  مالـسلاهیلع  نیـسح  لـثم  اـم  رگا 

تیخنس و هکنآ  نودب  میشاب  مالسلامهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  اب  ترخآ  ایند و  رد  هک  تساوخ  ادخ  زا  ناوتیم  رگم  دننادیمن . ناشدوخ 
هب يدنبیاپ  دنوادخ و  هب  ام  قشع  نازیم  هب  ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  اب  ام  یهارمه  نازیم  میشاب . هدرک  داجیا  نانآ  هب  تبـسن  دوخ  رد  یتهابش 

جنر و ره  لمحت  رادازع  يارب  دراد . یگتسب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  بتکم  نید و  هار  رد  یناشفناج  يارب  ام  یگدامآ  نازیم  زین  وا و  نید 
زا ندوب  رود  وا  يارب  الب  جـنر و  نیرتگرزب  اریز  تسا . ناسآ  نیریـش و  شناج ، زا  رتبوبحم  مولظم و  اهنت ، ردـپ  هب  تمدـخ  يارب  یتخس 

يهچوـک زا  هک  يا  هحفـص 190 ] ظفاح [ ) ) دشاب شکالب  نادنر  يهویـش  یقـشاع  تسود  هب  هار  دربن  معنت  درورپزان  . تسا ترـضح  دوخ 
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ینیب هدیرب  اهرـس  اجناک  چیپم  لد  يا  شدـنمک  نوچ  فلز  رد  ( ظفاح ) شراوید دنکـشیم  رـس  هک  شاب  رذـحرب  يرذـگیم  ام  يهقوشعم 
هک اقح  : تسادج دنکیم ، تمذـم  ار  اهنآ  هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  هک  یمدرم  هار  زا  وا  شنم  هار و  ( ظفاح ) تیانجیب مرجیب و 
هاگ ره  دشاب و  خارف  رد  ناشیایند  هک  دننزیم  هقلح  اجنآ  ات  شدرگ  رب  هک  تسا  ناشنابز  رب  ناجیب  يزیچان  نید  دنیایند و  ناگدنب  مدرم 

[ . 279 . ] دندرگ كدنا  نارادنید  دنوش  هدومزآ  الب  اب 

مجنپ هبترم  رد  يرادازع 

يارب وا ، نوخ  یقیقح  مقتنم  اب  نتـشاد  دنویپ  نودب  ماقتنا و  حور  نتـشاد  نودـب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  يارب  يرادازع  مجنپ ، هبترم  رد 
کمک تمدخ و  نودب  روهظ و  يارب  تکرح  نودب  مالسلامهیلع ، تیب  لها  يارب  يرادازع  سلاجم  ییاپرب  . تسین یمک  مرج  هعیـش  کی 

مالسلامهیلع تیب  لها  همه  قح  رد  میظع  ملظ  کی  اجیب و  رورغ  کی  گرزب و  یبیرف  روهظ ، عناوم  نتشادرب  رد  مالسلاهیلع  نامز  ماما  هب 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  كاپ  هلالـس  نآ  ینیمخ  ماما  . تسا ملاع  نامولظم  همه  قح  رد  تنایخ  کی  و  اهنآ ، نوخ  مقتنم  صوصخ  هب  و 

ربهر رامعم و  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  قحرب  بئاـن  نآ  مالـسلاامهیلع و  یلع  نب  نیـسح  هحفـص 191 ] هتـسیاش [  دنزرف  نآ  هلآ و 
تلفغ یفرط  زا  دـننکیم و  مالعا  یفرعم و  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  روشک  ار  ناریا  وس  کی  زا  ناریا  تلم  یمالـسا  گرزب و  بـالقنا  ریبک 

کی ار  ناـشیا  یناـهج  تموکح  لیکـشت  مالـسلاهیلع و  ناـمز  ماـما  روهظ  يوس  هب  تکرح  يارب  روشک  ياوـق  یهدـنامزاس  زا  نالوئـسم 
. تسین ناریا  هب  دودحم  ام  بالقنا  هک  دننادب  دـیاب  ام  نالوؤسم  :» دـنیامرفیم نینچ  و  [ 280  ] دننادیم گرزب  يرطخ  نیگمهـس و  تنایخ 
رب دـنوادخ  هک  تسا  هادـف -  انحاورا  تجح -  ترـضح  يرادـمچرپ  هب  مالـسا  ناهج  گرزب  بالقنا  عورـش  يهطقن  ناریا  مدرم  بـالقنا 

ار نیلوؤسم  ياهظحل  رگا  يدام  يداصتقا و  لیاسم  دهد . رارق  رضاح  رصع  رد  ار  شجرف  روهظ و  دهن و  تنم  نایناهج  ناناملسم و  يهمه 
یمالـسا يروهمج  تلود  دـیاب  دراد . لاـبند  هب  ار  نیگمهـس  یتناـیخ  گرزب و  يرطخ  دـنک ، فرـصنم  دـنراد ، هدـهع  رب  هک  ياهفیظو  زا 

هک بـالقنا  میظع  فادـها  زا  ار  اـهنآ  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  یلو  دـیامنب ، مدرم  رتهب  هچ  ره  يهرادا  رد  ار  دوخ  ناوت  یعـس و  یماـمت 
اب هزرابم  داهج و  نودـب  یلـصا و  مقتنم  يانمت  نودـب  هعیـش  کـی  يارب  يرادازع  «. دـنک فرـصنم  تسا ، مالـسا  یناـهج  تموکح  داـجیا 

هرابرد مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  . تسا میظع  قاـفن  کـی  هکلب  گرزب  غورد  کـی  دوخ و  ندرک  هرخـسم  ناـشیا ، روهظ  عناوم  نانمـشد و 
يهزاوآ رما  نیا  بحاـص  [ 281  ] دیحولا دیرفلا  دیرطلا  دیرـشلا  رمالا ، اذه  بحاص  :» دـندومرف نینچ  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  سدـقم  دوجو 

ربهر قح و  نید  هنشت  هدش و  قرغ  یهارمگ  لهج و  رد  ناهج  هک  تسا  مظعا  تبیـصم  نامه  تلاح  نیا  «. تسا اهنت  يهناگی  يهدش  درط 
اب ماؤت  گرزب  لاؤس  نیا  هنادـنمدرد  یقیقح  رادازع  کـی  يارب  هحفـص 192 ] دـشاب [ . مولظم  اهنت و  هراوآ و  يربهر  نینچ  و  دـشاب ، یهلا 

تبیغ ندیــشک  لوـط  لـماع  یناـسک  هـچ  و  دــناهدرک ؟ درط  هراوآ و  ار  مالــسلاهیلع  ناـمز  ماـما  یناـسک  هـچ  هـک  تـسا  حرطم  بـجعت 
هچ تسا ، هدرک  تیاکـش  اـهنآ  تیذا  رازآ و  زا  ترـضح  تسا و  رتمکحم  اـهنآ  نید  زا  هشپ  لاـب  هـک  یقمحا  لـهاج و  نایعیـش  ؟ دنتـسه

مالسلاهیلع نامز  ماما  رگم  ؟ دنتسه موکحم  نوعلم و  دنتشاذگ  اهنت  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  یلع و  هک  هفوک ، لها  طقف  ایآ  ؟ دنتسه یناسک 
هب تیمولظم  ییاهنت و  نیا  هاـنگ  ؟ تسین هدـش  درط  هراوآ و  اـهنت و  ناـشراوگرزب ، ردـپ  ریبعت  هب  لاـس ، تصـش  دـص و  رازه و  زا  شیب  زین 

تساجنیا ؟ ار نادان  ناتـسود  ای  نانمـشد  دنادیم ؟ ییاهنت  تیمولظم و  همه  نیا  لماع  ار  یناسک  هچ  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  ؟ تسیک ندرگ 
هک یسلاجم  . درادن دوجو  مالسلاهیلع  نامز  ماما  زا  رتمولظم  يرادازع  سلاجم  زا  يرایـسب  رد  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  یقیقح  رادازع  هک 
هک یسلاجم  . دناهداد رارق  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  ییاهنت  تیمولظم و  یـشومارف  يارب  ياهناهب  ار  شاییاهنت  تیمولظم و  نیـسح و  رب  هیرگ 

نامز نایدیزی  تایانج  اهیناوخزجر و  نامز و  نیـسح  ییاهنت  تبرغ و  يرمق ، يرجه  لاس 61  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  اب  نآ  رد 
اب هزرابم  موزل  یناهج و  رابکتسا  ترـضح و  نانمـشد  دای  هب  ار  مدرم  سلاجم  نآ  رد  دهاوخب  یـسک  رگا  هک  یـسلاجم  دوشیم ، شومارف 

بارخ ار  سلجم  روش  لاـح و  درک و  یـسایس  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  سلجم  دـیابن  هک  دـننکیم  عنم  تدـش  هب  ار  وا  دزادـنیب ، اـهنآ 
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رغصایلع ربکایلع ، بنیز و  نیسح ، زا  اهتعاس  هحفص 193 ] دنهدیم [  حیجرت  اهنآ ، رد  ناگدننکتکرش  نایناب و  هک  یـسلاجم  !!! درک
دـنیوگن و يزیچ  دنتـسه ، ناشیا  روهظ  عنام  هک  ینایدـیزی  اهنیا و  نوخ  یلـصا  مقتنم  هراـبرد  هقیقد  دـنچ  اـما  دـنناوخب ، دـنیوگب و  هیقر  و 

هرابرد ندینش  ندناوخ و  اما  تشاد ؛ دهاوخ  یپ  رد  ار  ریگسفن  تخس و  ياهزرابم  داهج و  تیلوئـسم  هراب  نیا  رد  ندینـش  اریز  دنونـشن ،
يارب ناشلد  رد  یلو  دننکیم ، سلجم  تافیرشت  فرص  ناموت  اهنویلیم  سلاجم  نیا  زا  یضعب  نایناب  تسین ، نینچ  يرمق  لاس 61  نیسح 

، تسا نامز  لاجد  زین  روهظ و  عناـم  نیرتگرزب  مالـسلاهیلع و  ناـمز  ماـما  یلـصا  نمـشد  هک  گرزب  ناطیـش  اـکیرمآ و  اـب  هطبار  يرارقرب 
نیب رد  هنافـسأتم  . دـنراد يدـیزی  حور  نطاب  رد  یلو  دـننزیم ، وا  تبحم  نیـسح و  زا  مد  رهاـظ  هب  ناـنیا  دـننکیم . يرامـشزور  هناقاتـشم 

تبحم هب  مالسلامهیلع ، تیب  لها  سلاجم  يرازگرب  يارب  دوخ  لام  تقو و  فرـص  يرادازع و  نیع  رد  هک  یناسک  دنتـسین  مک  نارادازع 
هب ناگناگیب ، گنهرف  جورم  دلقم و  دناهدرپس و  لد  اهنآ  یمالـسا  دـض  ینید و  دـض  گنهرف  شریذـپ  مالـسلاهیلع و  نامز  ماما  نانمـشد 

نینمؤملاریما دنتـسه . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بان  مالـسا  دـض  ياهتردـق  ریاس  اکیرمآ و  دـساف  یناسنا و  دـض  گنهرف  صوصخ 
یف نیبلق  نم  لجرل  هللا  لعج  ام   ) دـحاو و بلق  یف  عمتجی  کلذ ال  نا  انـضغبم  بحی  نم  انبحی  نل  و  :» دـنیامرفیم صاخـشا  نینچ  هراـبرد 

هک یسک  [ - 283  ] هیف شغ  بهذلا ال  صلخی  امک  انبح  صلخی  وهف  انبحی  يذلاو  مهودع ، رخآلاب  بحی  اموق و  اذهب  بحی  [ 282 ( ] هفوج
دنوادخ  ) دوشیمن عمج  بلق  کی  رد  ام -  نمشد  اب  یتسود  ام و  تبحم  تسا - . هتشادن  تسود  ار  ام  زگره  درادب ، تسود  ار  ام  نمشد 
تـسود ار  اهنآ  نانمـشد  رگید  بلق  اب  دشاب و  هتـشاد  تسود  ار  یهورگ  بلق  کی  اب  هک  تسا ). هدادـن  رارق  بلق  ود  درم  کی  نرود  رد 

صلاخ بان  يـالط  هک  روط  ناـمه  دـنکیم . صلاـخ  ار  شایتسود  دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  اـم  هک  یـسک  هحفـص 194 ] دشاب [ . هتـشاد 
نانمشد یـسایس  یگنهرف و  يرکف ، هطلـس  شریذپ  اب  ترـضح  نآ  سلاجم  يرازگرب  مالـسلاهیلع و  ادهـشلادیس  يارب  يرادازع  «. دوشیم

ماما تداهـش  زا  سپ  ارچ  هک  دراد  دوجو  یـساسا  هغدـغد  لاؤس و  نیا  هبترم  نیا  رد  رادازع  يارب  . تسین راگزاس  مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما 
. دنتشادن ترضح  نانمشد  زا  ماقتنا  يارب  مزال  یلدمه  يرادافو و  دنتفرگن و  اروشاع  زا  مزال  تربع  سرد و  نایعیـش  مالـسلاهیلع ، نیـسح 
زا ارچ  . دـش تبیغ  هب  روبجم  اهنآ  نیرخآ  یتح  ات  دندیـسر . تداهـش  هب  کیاکی  تبرغ  تیمولظم و  لامک  رد  زین  يدـعب  همئا  هک  ییاج  ات 

مهارف يارب  نایعیـش  رد  ار  مزال  یلدـمه  يراداـفو و  تسا  هتـسناوتن  تشادـگرزب  يراوگوس و  يرادازع و  همه  نیا  نونکاـت  تبیغ  ناـمز 
يرادازع همه  نیا  دوجو  اب  ارچ  دیامن . داجیا  مالسلامهیلع  همئا  ریاس  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  یلصا  مقتنم  تیرشب و  یجنم  روهظ  ندرک 

وا ناماد  زا  ام  تسد  دربیم و  رس  هب  یگراوآ  ییاهنت و  تبیغ و  رد  مالسلاهیلع  نامز  ماما  زونه  تشادگرزب ، اروشاع و  ترایز  ندناوخ  و 
زیزع نآ  روهظ  يارب  مزال  یلدمه  يرادافو و  هب  ات  [ 284  ] مینک رظندیدجت  نامـسلاجم  تیفیک  يرادازع و  عون  رد  دیابن  ایآ  تسا . هاتوک 

ییاهنت تبرغ و  هب  مینک و  يراوگوس  يرجه  لاس 61  دیهش  نیـسح  تیمولظم  تبرغ و  رب  میهاوخیم  یک  ات  میبای ؟ تسد  بیرغ  اهنت و 
لاس 61 رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ینرـصنی » رـصان  نم  له   » يادـن يارب  میهاوخیم  یک  اـت  میـشاب  هجوتیب  ناـمز  نیـسح  تیمولظم  و 

نیسح ینرـصنی » رـصان  نم  له   » يادن هب  تبـسن  یلو  مدوب  امـش  اب  نم  شاک  يا  مییوگب : میهدب و  رـس  هحفـص 195 ] هلاـن [  هآ و  يرجه 
ضرع مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  تسین  گرزب  قافن  غورد و  کی  ساسایب و  راعـش  کی  نیا  ایآ  میـشاب ؟ هجوتیب  لفاغ و  نامنامز 

میورن و شیرای  هب  میراذـگب و  اهنت  ار  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  یلو  مدـشیم  لیان  میظع  يراگتـسر  هب  مدوب و  امـش  اـب  شاـک  يا  هک  مینک 
تسا تفرعم  يور  زا  هکلب  تسین  هفطاع  يور  زا  افرص  هیرگ  هبترم  نیا  رد  ؟ مینکن لمع  میراد  وا  هب  تبـسن  ینونک  نامز  رد  هک  ياهفیظو 

شدوجو یناسفن  ياوق  رب  دوریم و  الاب  هدـننک  هیرگ  ناوت  هیرگ  نیا  اب  داـجیا و  هدـننک  هیرگ  لد  رد  ار  تبحم  دـتبا  رد  ياهیرگ  نینچ  و 
لیلد نیمه  هب  دسریم . تیبلا » لها  انم   » ماقم هب  تیعبت  نیا  اب  دوشیم و  زاب  وا  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  تیعبت  هار  دنکیم و  هبلغ 
رگا تسین و  ياهیرگ  دـشابن  مـیظع  تبیـصم  رگا  متـسه .» کـشا  هتـشک  نـم  [ - 285  ] ةربعلا لیتق  انأ  :» دـندومرف مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس 
نامز نایدیزی  اب  داهج  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  يوریپ  دشابن ، تیعبت  تردـق و  رگا  تسین و  یتیعبت  تردـف و  تبحم و  دـشابن ، ياهیرگ 
مدرم تشاد و  دهاوخ  همادا  تبیغ  نادنز  رد  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  تراسا  ینعی  مظعا  تبیـصم  دش ، نینچ  رگا  تشاد و  دـهاوخن  دوجو 
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، نعل رب  رتشیب  مغ ، هیرگ و  تراسا ، یگنـشت ، نوچ ، یتاملک  رب  هیکت  ياج  هب  هبترم  نیا  رد  . دنام دنهاوخ  یهابت  ملظ و  داسف و  لاگنچ  رد 
تاملک هب  ندیـسر  يارب  دوشیم ، هدروآ  یمـسا  لوا  هتـسد  تاملک  زا  رگا  دوشیم و  هیکت  برح  ملـس و  مالـسلاهیلع ، نامز  ماما  ماـقتنا ،

نیا رد  يرادازع  یلصا  رصنع  تسا و  لمع  هسامح و  تفرعم ، هب  ندیسر  يارب  یساسحا  یفطاع و  هبنج  ریگد  ترابع  هب  تسا . مود  هتسد 
هحفص 196 ] تسا [ . داهج  هسامح و  هبترم 

يرادازع ياهفعض  تافآ و  اب  رادازع  هزرابم 

يرادازع هماقا  ینیـسح و  هسامح  نتـشاد  هگن  هدـنز  هب  فظوم  مالـسلامهیلع ، تیب  لها  روتـسد  قبط  هک  روط  ناـمه  هبترم  نیا  رد  رادازع 
نینچ يارب  دنیبیم و  تامرحم  تافارخ و  اهفیرحت ، اهغورد و  زا  سلاجم  نیا  ظفح  هب  فظوم  ار  دوخ  زین  روط  نامه  تسا ، نانآ  يارب 

نیـسح ماما  مایق  هفـسلف  اب  ناـناوج  صوصخ  هب  مدرم و  ندرک  انـشآ  يرگنشور و  اـهشالت ، نیا  سأر  رد  . دـنکیم شـالت  یمهم  هفیظو 
هبترم رد  رادازع  يهزرابم  مهم  تمسق  تقیقح  رد  . دهدیم رارق  هجوت  تیانع و  دروم  ار ، ترضح  نآ  يارب  يرادازع  هفسلف  مالـسلاهیلع و 

نآ هدــننک  فیعــضت  لـماوع  يرادازع و  تاـفآ  اـب  هزراـبم  یگنهرف ، هزراـبم  نـیمه  زا  یمهم  تمــسق  تـسا و  یگنهرف  هزراـبم  مـجنپ ،
يرادازع رگا  هک  دنادیم  بوخ  وا  تسانـشآ . دننکیم ، داجیا  تافآ  نیا  هک  یتارطخ  يرادازع و  تافآ  اب  یبوخ  هب  یقیقح  رادازع  . تسا

هدـننکرادیب و اـهنت  هن  دـشاب  بیاـغ  نآ  رد  تفرعم  رـصنع  دـشاب و  تاـساسحا  فطاوع و  رب  ینتبم  افرـص  دوش و  لیدـبت  تداـع  کـی  هب 
همه نآ  اـب  یمهم  سدـقم و  مسارم  نینچ  دـهدیمن  هزاـجا  زگره  وا  . دـشاب هدـننکباوخ  ازتلفغ و  دـناوتیم  هکلب  تسین  نیرفآتکرح 

زا هجیتن  رد  دوش و  نوگانوگ  ياهتفآ  يهدولآ  ضرغم ، ای  لهاج و  ياهدع  هلیسو  هب  فرگش  ياهيراذگریثأت  اهتردق و  اهدرکراک و 
هیکت و ره  رد  هینیسح و  دجسم و  ره  رد  ینیسح ، نارادازع  همه  هب  مارتحا  نمض  وا  . دوش رود  ینیرفآتردق  یشخبماهلا و  يراذگریثأت و 
 ] يرادازع هب  تبـسن  يرگنشور  يرادازع و  تافآ  اب  هزراـبم  هب  دـیابیم ، روضح  اـهنآ  رد  وا  و  دوشیم ، هماـقا  ینیـسح  يازع  هک  یلزنم 

تایح لماع  زا  تنایـص  تسارح و  رد  دوخ  فیاـظو  زا  یتمـسق  هب  اـت  دزادرپیم ، یقیقح  يرادازع  هرهچ  میـسرت  یقیقح و  هحفص 197 ]
هدیسر تفرعم  زا  ییالاب  هجرد  هب  یمالسا  ربتعم  لیصا و  عبانم  اب  طابترا  هیاس  رد  هک  وا  دشاب . هدرک  لمع  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  بتکم 
رهظیلف یتما ، یف  عدـبلا  ترهظ  اذا  :» دـندومرف هک  دـنادیم  لوؤسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  نیا  لاـبق  رد  ار  دوخ  تسا ،
تـسا بجاو  ملاع  رب  سپ  درک ، روهظ  اهتعدـب  نم  تما  نیب  رد  هاگ  ره  نیعمجا -  سانلا  ۀـکئالملا و  هللا و  ۀـنعل  هیلعف  الا  هلمع و  ملاعلا 

هب يداع  دارفا  رگا  «.» دننکیم تنعل  ار  وا  مدرم  همه  ناگتشرف و  دنوادخ و  هنرگو  دنک ) هزرابم  اهتعدب  اب   ) دنک راکشآ  ار  دوخ  ملع  هک 
ییایرد ریز  هک  دنـشاب  هدیـسر  ییاج  هب  يژولونکت  تعنـص و  رد  دنچ  ره  دش ؛ دـنهاوخ  فرحنم  تسار  هار  زا  دـنوش ، هداهناو  دوخ  لاح 

یگنهرف رقف  طخ  ریز  یتعنـص ، یملع و  ياهتفرـشیپ  همه  نآ  اب  نیچ  نپاژ و  مدرم  دنتـسرفب . نامـسآ  هب  ییاضف  ياههاگتـسیا  دنزاسب و 
يریگلاف و هب  زونه  زین  ندـمتم  رهاـظ  هب  ناـیبرغ  زا  یخرب  دـننکیم . شنرک  تسا ، رـشب  عونـصم  هک  تب  ربارب  رد  ناـنچمه  اریز  دنتـسه ؛

نیدب اهینپاژ  ضارتعا  دـندرک . ضارتعا  ناریا  نپاژ و  دـندرک ،، دوبان  ار  ادوب  همـسجم  نابلاط ، هورگ  هک  یماگنه  . دـنراد هدـیقع  تافارخ 
هک دوب  تلع  نادـب  ناریا  ضارتـعا  یلو  دنرامـشیم ؛ سدـقم  ار  نآ  دنتـسه و  لـئاق  يداـبع  تمارک  تب ، همـسجم و  يارب  هک  دوـب  لـیلد 

یناتساب ياهلافس  نهک و  فورظ  اههزوک و  دننام  دوش ؛ ظفح  دیاب  تسا و  نیمز  ریز  رد  روتسم  یگنهرف  ياهثاریم  ریاس  دننام  همسجم 
اههبامرگ اههزاغم و  اههناخ ، رد  يالاب  مدرم ، هتـشذگ ، رد  . دور نیب  زا  دیابن  دوش و  ظفح  دیاب  یخیرات  تمدـق  يرنه و  راثآ  ببـس  هب  هک 

هک دوب  نیا  نآ  سوحنم  يهشیر  دنـشاب ، هاگآ  طلغ  رواب  نیا  يهنیـشیپ  زا  هکنآیب  دنتـشاد ، داقتعا  راـک  نیا  هب  دـنتخیوآیم و  بسا  لـعن 
يور رب  اهنآ  اب  دندز و  هزات  لعن  ناشیاهبسا  مسرب  رخافت  يارب  یهورگ  دعس ، نب  رمع  نامرف  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 

ياهدع هفوک ، هب  نازاتبسا  تشگزاب  ماگنه  دش . مرن  نابسا  مس  ریز  نادیهـش  تشپ  هنیـس و  ناسنیدب  دنتخات و  نادیهـش  رهطم  ياهندب 
ناحیروبا  » نوچ یناگرزب  اهدـعب  . دـنتخیوآ ناـشیاههناخ  رد  يـالاب  كربت ، يارب  دـنداهن و  هدـید  رب  ار  اـهنآ  دـندز و  هسوب  اـهلعن  نآ  رب 
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دوب و جـیار  راک  نیا  زین  شیپ  لاس  هاجنپ  دودـح  ات  هنافـسأتم  دـندرک . هاگآ  ار  مدرم  دنتـشادرب و  هنادرخبان  راـک  نیا  زار  زا  هدرپ  ینوریب »
اههینیسح نتفای  قنور  اب  هکنیا  ات  دشیم  یقلت  كربت  يهیاپ  نمیت و  يهیام  دوب ، فرـص  يدیلپ  هحفص 198 ] ضحم و [  سحن  هک  يزیچ 

ربمایپ نامدود  يهناملاع  نانخس  اههینیسح و  اهربنم و  قنور  اب  . دش هتـشادرب  نایم  زا  یفارخ  تنـس  نیا  هاگآ ، ناملاع  شالت  اهدجـسم و  و 
دهاوخ هدرمش  یمارگ  یناتساب  ياهتنـس  مان  هب  طلغ ، ياهرواب  تافارخ و  هنرگو  دوشیم ؛ هتـسب  هفارخ  لهج و  هار  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

چیه هک  هسطع  کت  زا  سپ  ندرک  گنرد  يروس و  هبنشراهچ  ردب و  هدزیس  تشادیمارگ  هدزیس و  ددع  ندوب  سحن  نوچ  ییاهرواب  دش ؛
رد تسا و  هتفای  هار  نادیهـش  رالاس  يرادازع  رد  تسردان ، ياهتنـس  یخرب  زین  نونکا  . درادـن دوجو  اهنآ  هب  داقتعا  يارب  يدنـس  لیلد و 

هیـصوت نآ  هب  تایاور  نآرق و  رد  هن  تسا و  هنادنمدرخ  هن  راک ، نیا  دوشیم . هدیـشک  شود  رب  تیـصاخیب  نیگنـس و  ملع  اهيورهتـسد 
، درس نیگنس و  نهآ  زا  تسا و  زاسناسنا  هناهاگآ ، ندز  هنیس  رـس و  رب  هلان و  هآ و  کشا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  متام  رد  تسا . هدش 

نادیهـش رالاس  مسارم  رتلماک  رتهب و  هچ  ره  فرح ، فانـصا و  نانیدتم  هاگـشناد و  هزوح و  يرکف  ناربهر  تسا  مزال  . دـیآیمنرب يراک 
زوسناـج يهلاـن  نیا  مه  تسا ، لوـبقم  هنیزه  نآ  مه  هک  دـنلانب ؛ هناـنز  دـننک و  هنیزه  هنادرم  هک  يروـط  هـب  دـنیامن ؛ هماـقا  ار  مالـسلاهیلع 

هار رد  هک  تسا  یفیاظو  تقلخ و  فدـه  هب  تبـسن  نارادازع  تریـصب  ندرب  الاب  يارب  ياهلیـسو  هبترم  نیا  رد  سلاجم  [ . 286 «. ] زاسراک
هبترم نیا  رد  . تسا مالسلاهیلع  نیـسح  یلـصا  مقتنم  اب  نیتسار  دنویپ  فیاظو  نیا  هلمج  زا  هک  دنراد ، هدهع  هب  الاو  فده  نیا  هب  ندیـسر 

، دنراد ترضح  لابق  رد  نارادازع  زا  کی  ره  هک  ياهفیظو  مالـسلاهیلع و  نامز  ماما  تیمولظم  ییاهنت و  هب  هجوت  يرادازع  یلـصا  هرهوج 
نآ ماقتنا ، يارب  یناشفناج  هسامح و  حور  تریغ و  کـیرحت  يارب  ياهلیـسو  تاـساسحا  فطاوع و  هبترم ، نیا  رد  رادازع  يارب  . دـشابیم

ماما زا  ریـصبوبا  یتقو  هک  تسا  يروط  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  اب  یقیقح  هعیـش  کی  حور  لاصتا  تدش  . تسا یقیقح  مقتنم  هارمه  مه 
رد : » دیامرفیم باوج  رد  ترضح  دوشیم ، داش  دای  نیگمغ  تلع  هحفص 199 ] نودب [  یهاگ  ارچ  هک  دنکیم  لاؤس  مالسلاهیلع  قداص 
اریز دوشیم . دراو  زین  امش  رب  دوش ، دراو  ام  رب  يرورس  ای  نزح و  هاگ  ره  اریز  دسریم . امـش  هب  ام  يهیحان  زا  يداش  نزح و  نیا  تقیقح 

نیگمغ اهنآ  مغ  اـب  دوشیم و  داـش  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  يداـش  اـب  یقیقح  هعیـش  [ . 287 «. ] میتسه لـجوزع  يادـخ  رون  زا  امـش  اـم و 
ياهتبیـصم رگا  دراد . دوجو  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  ندـش  درط  تیمولظم و  ییاهنت ، مغ  زا  رتالاب  یمغ  هعیـش  یگدـنز  رد  اـیآ  دوشیم .

ریاس نیسح و  يازع  يارب  رگا  تسین . رتمیظع  اهنآ  مقتنم  تبیغ  ینیـشنهناخ و  تبیـصم  ایآ  تسا ، میظع  مالـسلامهیلع  تیب  لها  رب  هدراو 
اهنآ فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) مئاق تبیغ  مظعا  تبیـصم  يارب  داد ، رـس  متام  هلان و  هیرگ و  همه  نیا  دیاب  مالـسلامهیلع  تیب  لها 

يرتشیب غاد  تبیصم  مادک  مینیبب  دیاب  اما  دوشیم ، رادغاد  مالسلامهیلع  تیب  لها  لد  غاد  اب  هعیش  کی  لد  تسام ؟ هدهع  هب  ياهفیظو  هچ 
عاـمتجا و یلدـمه ، همه  نیا  میظع  تبیـصم  يارب  رگا  ؟ مظعا تبیـصم  اـی  میظع  تبیـصم  تسا ؟ هتـشاذگ  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  لد  رب 

يزیرهمانرب مالک  کی  رد  هنیزه و  تقو و  فرص  عامتجا و  یلدمه ، هب  زاین  مظعا  تبیصم  عفد  يارب  ای  تسا ؟ مزال  هنیزه  تقو و  فرص 
تیب لها  هب  لسوت  یهلا و  هوق  لوح و  زا  دادمتـسا  اب  دـیاب  هکلب  دـنک ، هیکت  دوخ  ناوت  هب  اهنت  دـیابن  وا  ؟ تسین نآ  قیقد  لماک و  يارجا  و 
زاین دروم  یلدمه  تدحو و  ات  دیامن  کیرحت  شروهظ  عناوم  ترضح و  نانمـشد  اب  هزرابم  يارب  ار  یمدرم  میظع  ياهورین  مالـسلامهیلع 

هحفص 200 ] دیآ [ . دوجو  هب  دراد ، هتشاد و  تیاکش  هلگ و  نایعیش  رد  نآ  نادقف  زا  هک  ترضح  روهظ  يارب 

تیب لها  تشادگرزب  يرادازع و  سلاجم  شرتسگ 

ناـمز ماـما  زورما  دـنتفرگیم ، وـگلا  نآ  زا  دـندرکیم و  هدافتــسا  تـسرد  اروشاـع  زا  نایعیــش  رگا  هـک  دـنادیم  بوـخ  یقیقح  رادازع 
نآ زا  رتمک  داد و  رارق  يرادازع  يارب  ياهلیـسو  طقف  ار  اروشاـع  هعیـش  هک  سوسفا  دوبن . یگراوآ  تیمولظم و  ییاـهنت و  رد  مالـسلاهیلع 

نیموصعم همئا  تیمکاـح  روضح و  مظعا و  تبیـصم  عفر  يارب  ار  يژرنا  ورین و  نیرتشیب  اـهسرد و  نیرتهب  اروشاـع  هثداـح  . تفرگ وگلا 
ماما دـش  بجوم  هک  تسا  لمع  هسامح و  زا  تلفغ  و  تبیـصم ، يراوگوس و  هب  نداد  تلاصا  نیمه  درک . داجیا  هعماج  رد  مالـسلامهیلع 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 459 

http://www.ghaemiyeh.com


اهسرد نیرتهب  دوخ  هک  رادازع  . دشاب نایعیش  تمه  تریغ و  رظتنم  ییاهنت ، تبرغ و  جنک  دوش و  درط  یمالسا  هعماج  زا  مالـسلاهیلع  نامز 
راـثآ تردـق و  زا  يرگید  سک  ره  زا  رتـهب  تسا ، هدـناسر  رظتنم »  » هبترم ینعی  مجنپ  هبترم  هـب  ار  دوـخ  هـتفرگ و  اروشاـع  هاگـشناد  زا  ار 

نیرتشیب دوخ  یگنهرف  داهج  رد  تسا ، هاـگآ  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  تشادـگرزب  سلاـجم  یلک  روط  هب  يرادازع  هیرگ و  زیگناتفگش 
تفرعم و رب  ینتبم  يوق  هتفرـشیپ و  يرادازع  سلاجم  صوصخ  هب  مالـسلامهیلع ، تیب  لها  تشادـگرزب  سلاـجم  ییاـپرب  يارب  ار  شـالت 
مالـسلاهیلع و نامز  ماما  يارب  يوق  زابرـس  کی  رادازع  زا  دنکیم و  داجیا  نارادازع  رد  ار  ینیـسح  حور  یـسلاجم  نینچ  دـنکیم  هسامح 

یلـصا عناوم  وا و  نانمـشد  هب  ار  هبرـض  نیرتشیب  دـنک و  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  هب  ار  تمدـخ  نیرتشیب  هک  دزاسیم  دـنمتردق  مقتنم  کـی 
تیب لـها  وا و  نیب  یکیدزن  تیخنـس و  داـجیا  رادازع و  يونعم  یحور و  یگدـنزاس  رد  ار  ریثأـت  نیرتشیب  یـسلاجم  نینچ  دـنزب . وا  روهظ 
ترتع نآرق و  نابز  زا  ینید  دنلب  فراعم  تخانش  مالسلامهیلع و  تیب  لها  اب  قیمع  ییانشآ  زکرم  سلاجم  نیا  هک  ارچ  دراد ، مالسلاهیلع 
هبترم نیا  رد  رادازع  . دراد راـظتنا  و  [ 288  ] هدومرف مالسلاهیلع  ادهشلادیس  هک  یـسلاجم  هحفص 201 ] نامه [  ینعی  دشابیم  مالـسلامهیلع 

عامتجا و يارب  یلحم  هبترم  نیا  رد  يرادازع  سلاجم  دنکیم . لیدـبت  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  يرای  يارب  یـسلجم  هب  ار  يرادازع  سلاجم 
هنیـس رـس و  هب  یتسد  رگا  سلاجم  نیا  رد  تسا . ناـمز  مولظم  رطـضم و  نیـسح  هب  کـمک  روهظ و  عناوم  ندرک  فرطرب  تهج  یلدـمه 

هب يدایز  ياـهتعاس  درذـگیم ، يرادازع  هیرگ و  هب  یتعاـس  رگا  دروخ . دـهاوخ  نمـشد  يور  رـس و  هب  يداـیز  ياـهتسد  دروخیم ،
يهژیو تیانع  دروم  یسلاجم  نینچ  . درذگیم فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  نیـسح  نانمـشد  يولگ  ندرـشف  ماقتنا و  تایلمع 

نینچ دارفا  هنوگنیا  سلاـجم و  هنوگ  نیا  هراـبرد  ییاـهنت  تبرغ و  تیاـهن  رد  شترـضح  اریز  تسا  هادـف -  اـنحاورا  هللا -  ۀـیقب  ترـضح 
مدیهش دج  تبیصم  هک  ینمؤم  ره  يارب  نم  جرفلا -  لیجعتل  وعدی  مث  دیهشلا ، يدج  ۀبیـصم  رکذی  نمؤم  لکل  وعدال  ینا  : » تسا هدومرف 

مقتنم اروشاع و  باحصا  ادهـشلادیس و  كرابم  لد  هک  یـسلاجم  نینچ  «. منکیم اعد  دنک ، اعد  جرف  رد  لیجعت  يارب  سپـس  دنک و  دای  ار 
قح رد  ار  نانآ  هژیو  ياعد  دنکیم و  داش  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  همه  مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  كرابم  لد  زین  وا و  نوخ  یلـصا 
ماـن هاـگره  هک  دـنکیم ، هدـنز  رادازع  رد  ناـنچ  ار  تدوم  تریغ و  شتآ  سلاـجم  هنوگ  نیا  عقاو  رد  دوشیم . بجوم  یقیقح  نارادازع 

دتفایم وا  یلصا  مقتنم  دای  هب  تدوم ، تریغ و  زا  ولمم  یبلق  نایرگ و  یمشچ  نازوس و  یلد  اب  دوش ، هدرب  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  كرابم 
هارمه ار  وت  یهاوخنوخ  هک  مهاوخیم  تشاد ، یمارگ  وت  هلیسو  هب  مه  ارم  تشاد و  یمارگ  ار  وت  هک  ییادخ  زا  :» دنکیم ضرع  نینچ  و 

ادشهلادیس هب  باطخ  يرگید  هرقف  رد  و  هحفص 202 ] [ . ] 289 «. ] دنادرگ نم  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیب  لها  زا  روصنم  ماما 
هک قح  هب  قطان  يهدنوش  رهاظ  تیاده  ماما  هارمه  ار  مدوخ  یهاوخنوخ  مهاوخیم  هک ... ییادـخ  زا  :» دـنکیم ضرع  نینچ  مالـسلاهیلع 

زاـسترطف زوستعیبـط و  تسا ؛ زاـستریغ  زوـسریغ و  تفرعم  يور  زا  یقیقح و  هیرگ  يرآ  [ . 290 «. ] دنادرگ نم  بیصن  تسامـش ، زا 
هیرگ سلاجم  داب  هدـنز  هیرگ و  داب  هدـنز  . تسا زاسرظتنم  زاسمقتنم و  تسازاسمقتنم ؛ زوسلفاغ و  تسا ؛ زاـسناسنا  زوسناویح و  تسا ؛

نیملاعلا بر  هللا  دمحلاو  . هدنزاس یقیقح و 

یقرواپ

هب ترضح ، يارب  اهنآ  هیرگ  یهلا و  یحو  قیرط  زا  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  يارجام  زا  نیـشیپ  ناربمایپ  یهاگآ  هرابرد  هعلاطم  يارب  [ 1]
. دوش هعجارم  نیبحملا  لیاسو  ص 49 و  راربالا ، نحم  ص 20 و  مومهملا ، سفن  ص 151 / دوضنملا ، ردلا 

ج 8 ص 69. رون ، هفیحص  [ 2]
. دشابیم رارقرب  مالسلاهیلع  میظعلادبع  ترضح  سدقم  مرح  رد  نونکا  مه  ثحابم  نیا  [ 3]

ج 3 ص 135. مکحلا ، ررغ  [ 4]
. نانجلا حیتافم  [ 5]
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. دمآ دهاوخ  يرتشیب  حیضوت  يرادازع  یتسیچ  زا  ثحب  رد  ناملسم  ریغ  نارادازع  شاداپ  باوث و  تیفیک  هرابرد  [ 6]
نافراع ص 170. تجهب  [ 7]

مکحلا ج 5 ص 19. ررغ  [ 8]
ص 44. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 9]

مکحلا ص 345. ررغ  [ 10]
ص 104. ج 3 ، نامه ، [ 11]

ص 198. ج 79 ، راونالاراحب ، [ 12]
. داد میهاوخ  حیضوت  مجنپ  مراهچ و  هبترم  رد  يرادازع  یلصا  فده  هرابرد  [ 13]

ص 49. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  [ 14]
. مشش تسیب و  لاس  هرامش 7388 ، يد 1383 ، هبنشهس 15  یمالسا ، يروهمج  همانزور  [ 15]

تاملک ۀعوسوم  برحلا » یلا  دوعن  نولصت و  یلصن و  یتح  برحلا  نع  فقت  الا  مالـسالا ، عیارـش  تیـسنا  دعـس  نب  رمع  ای  کلیو  [ » 16]
ص 444. مالسلاهیلع ، نیسحلا  مامالا 

ص 364. ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 17]
ص 400. ج 6 ، یفاک ، لوصا  [ 18]

هیآ 39. میرم ، هروس  [ 19]
(. يدابآءایض هللاتیآ  ترضح  تاشیامرف  زا   ) 17 صص 16 -  هرامش 26 ، تیاده  ریفص  [ 20]

ص 237. ج 4 ، لیاسولا ، كردتسم  [ 21]
هیآ 54. ءارسا ، هروس  [ 22]

هیآ 124. ماعنا ، هروس  [ 23]
هک هدـش  فیلأـت  يداـیز  بـتک  هدـش ، لزاـن  اـهنآ  هراـبرد  هـک  یتاـیآ  مـیرک و  نآرق  رد  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  هاـگیاج  هراـبرد  [ 24]

. دننک هعجارم  اهنآ  هب  دنناوتیم  نادنمهقالع 
ص 627. ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 25]

ص 780. دجهتملا ، حابصم  [ 26]
.54 هیآ ، ءارسا ، هروس  تسا ). رتهاگآ  امش  هب  امش  راگدرورپ  مکب -  ملعا  مکبر  [ ) 27]

هیآ 74. هرقب ، هروس  [ 28]
. نامه [ 29]

هیآ 179. فارعا ، هروس  [ 30]
. نامه [ 31]

. دییامرف هعجارم  هدنراگن  زا  ناسنا » يدوجو  تالامک   » باتک هب  هرابنیا  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  [ 32]
هیآ 29. رجح ، هروس  [ 33]

هیآ 30 مور ، هروس  [ 34]
هیآ 24. لافنا ، هروس  [ 35]

ص 420. ج 74 ، راونالاراحب ، [ 36]
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. مالسلامهیلع ناماما  ءایبنا و  همه  هلمج  زا  [ 37]
. دوش هعجارم  هدنسیون  نیمه  زا  ص 13  مالسلاهیلع ، نامز  ماما  اب  یتشآ  باتک  لوا  شخب  هب  هناگ  تفه  ياهصصخت  هرابرد  [ 38]

هیآ 50. هدئام ، هروس  [ 39]
هیآ 120. هرقب ، هروس  [ 40]

تایآ 7 و 8. سمش ، هروس  [ 41]
هیآ 7. دعر ، هروس  [ 42]

ص 191. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 43]
ص 92. ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 44]

. مالسلاهیلع رمالا  بحاص  ترضح  ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 45]
هیآ 119. هبوت ، هروس  [ 46]

ص 208. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 47]

ص 376. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 48]
هیآ 50. صصق ، هروس  [ 49]

ص 374. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 50]
ص 208. نامه ج 1 ، [ 51]

. نامه [ 52]
ص 300. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 53]

هیآ 9. رمز ، هروس  [ 54]
ص 212. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 55]

هیآ 7. نارمع ، لآ  هروس  [ 56]
ص 213. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 57]

هیآ 49. توبکنع ، هروس  [ 58]
ص 213. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 59]

ص 180. ج 27 ، هعیشلا ، لیاسو  [ 60]
ص 230. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 61]

هیآ 20. نامقل ، هروس  [ 62]
ص 150. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 63]

ص 105. نامه ، [ 64]
ص 390. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 65]

ص 402. نامه ، [ 66]
ص 178. ج 53 ، راونالاراحب ، [ 67]

هیآ 30. مور ، هروس  [ 68]
ص 86. ج 27 ، راونالاراحب ، [ 69]
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هیآ 21. دعر ، هروس  [ 70]
ص 236. ج 15 ، لیاسولا ، كردتسم  [ 71]

هیآ 35. هدئام ، هروس  [ 72]
ص 11. ج 36 ، راونالاراحب ، [ 73]

ص 9. ج 36 ، راونالاراحب ، [ 74]
باتک ینیـسح ، تضهن  ینافرع  یتدـیقع و  یقالخا ، ياههبنج  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  هک  دوشیم  هیـصوت  زیزع  ناگدـنناوخ  همه  هب  [ 75]

. دنیامن هعلاطم  ار  یثدحم  داوج  ياقآ  نیملسملا  مالسالاۀجح و  بانج  مرتحم ، دنمشناد  هتشون  اروشاع » ياهمایپ   » ياوتحمرپ دنمشزرا و 
هیآ 5. میهاربا ، هروس  [ 76]

ص 22 و 23. دلج 12 ، نازیملا ، ریسفت  [ 77]
ص 24. دلج 12 ، نامه ، [ 78]

هیآ 32. جح ، هروس  [ 79]
. داد میهاوخ  يرتشیب  حیضوت  ادعب  تسا  اوقت  رب  لیلد  ادخ  ياههناشن  میظعت  هکنیا  تلع  هرابرد  [ 80]

.1 صص 580 -  دلج 1 ، نازیملا ، ریسفت  [ 81]
نیرتمیظع نم  یلعالا -  لثملا  يربکلا و  ۀیآلا  یمظعلا و  ۀـجحلا  انا  : » دـندومرف نینچ  ناشدوخ  فصو  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  [ 82]

ص 335. ج 39 ، راونالاراحب ، متسه .» ادخ ) زا   ) هنومن نیرتیلاع  هناشن و  نیرتگرزب  تجح و 
هیآ 23. يروش ، هروس  [ 83]

. دییامرف هظحالم  يرادازع  مجنپ  هبترم  رد  ار  تدوم  هرابرد  رتشیب  حیضوت  [ 84]
هیآ 47. أبس ، يهروس  [ 85]

ص 293. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 86]
ص 128. قودص ، یلاما  [ 87]

ص 108. ج 46 ، راونالاراحب ، [ 88]

ص 220. ج 46 ، راونالاراحب ، [ 89]
ص 284. ج 44 ، نامه ، [ 90]

ص 285. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 91]

ص 285. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 92]

ص 279. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 93]
ص 597. ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  [ 94]
ص 507. ج 14 ، ۀیعشلا ، لئاسو  [ 95]

ص 313. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 96]
ص 338. دیفم ، خیش  یلاما  [ 97]

ص 284. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 98]
ص 129. قودص ، یلاما  [ 99]

ص 289. یسوط ، خیش  لاجر  [ 100]
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ص 231. ج 26 ، راونالاراحب ، [ 101]
ص 386. ج 10 ، لیاسولا ، كردتسم  [ 102]

ص 278. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 103]
ص 287. ج 44 ، نامه ، [ 104]

ص 175. تارایزلا ، لماک  [ 105]
ص 285. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 106]

ص 20. ج 12 ، ۀعیشلا ، لئاسو  [ 107]
هیآ 32. جح ، هروس  [ 108]

ص 528. ج 14 ، نازیملا ، ریسفت  [ 109]

ص 142. ج 2 ، تارایزلا ، لماک  [ 110]
ص 36. ج 6 ، بیذهتلا ، [ 111]

ح 96. ص 38 ، ج 2 ، نامه ، [ 112]
ح 14. ص 55 ، ج 98 ، راونالاراحب ، [ 113]

ح 16. ص 342 ، ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 114]
ح 96. ص 38 ، ج 6 ، بیذهتلا ، [ 115]

ح 2. ص 1 ، ج 98 ، راونالاراحب ، [ 116]
ح 14. ص 153 ، ج 82 ، نامه ، [ 117]

ح 2. ص 340 ، ج 95 ، نامه ، [ 118]
ص 599. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 119]
ص 507. ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  [ 120]

نا مهللا ، امهیلع ... هللا  تاولـص  یلع  نب  نیـسحلا  یبأ  ربق  راوز  یناوخال و  یلرفغا و  ۀعافـشلا ... اندـعو  و  ۀـمارکلاب ، انـصخ  نم  ای  [ 121]
و سمشلا ، اهتریغ  یتلا  هوجولا  کلت  محراف  مهیلع ، افالخ  انیلا  صوخـشلا  ضوهنلا و  نع  کلذ  مههنی  ملف  مهجورخ  مهیلع  اوباع  انءادعأ 

کلت محرا  و  اـنل ، ۀـمحر  اـهعومد  ترج  یتلا  نیعـألا  کـلت  محرا  و  مالـسلاهیلع ، هللادـبعیبأ  ربق  یلع  بلقت  یتـلا  دودـخلا  کـلت  محرا 
یتح نادـبألا  کلت  سفنألا و  کلت  کعدوتـسأ  ینا  مهللا  اـنل ، تناـک  یتلا  ۀخرـصلا  کـلت  محرا  و  اـنل ، تقرتحا  تعزج و  یتلا  بولقلا 

(. 30/8/101 راونالاراحبلا : . ) شطعلا موی  ضوحلا  نم  مهیورت 
ص 507. ج 14 ، هعیشلا ، لیاسو  رح » اهل  دجوی  یتح ال  اهرح  تأفطال  منهج ، یف  تطقس  هعومد  نم  ةرطق  نا  ولف  [ » 122]

ص 182. یئابطابط ، همالع  رضحم  رد  [ 123]
هیآ 45. توبکنع ، هروس  [ 124]

ص 198. ج 79 ، راونالاراحب ، ص 114 -  ج 4 ، لیاسولا ، كردتسم  [ 125]
هیآ 18. ءاسن ، هروس  [ 126]

هیآ 135. نارمع ، لآ  هروس  [ 127]
ص 367. ج 11 ، لیاسولا ، كردتسم  [ 128]

ص 209. ج 75 ، راونالاراحب ، [ 129]
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ص 368. ج 11 ، لیاسولا ، كردتسم  [ 130]
ص 451. ج 2 ، قالخالا ، مراکم  [ 131]

ص 137. ج 7 ، ۀعیشلا ، لئاسو  [ 132]
ص 78. ج 2 ، راونالاراحب ، [ 133]

ح 4. ص 185 ، ج 11 ، ۀیعشلا : لیاسو  [ 134]
ص 599. ج 2 ، جاجتحا ، [ 135]

هیآ 36. میهاربا ، هروس  ینم . هناف  ینعبتا  نم  [ 136]
ح 19. ص 85 ، رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  [ 137]

ح 56. ص 127 ، ج 65 ، راونالاراحب ، [ 138]
ص 285. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 139]
ص 198. ج 79 ، راونالاراحب ، [ 140]

ص 198. ج 79 ، نامه ، [ 141]
. دوش هعجارم  نارکمج  دجسم  تاراشتنا  زا  یهلافیس  نسحدمحم  هتشون  كرت  لوسر  باتک  هب  وا  لاح  حرش  هعلاطم  يارب  [ 142]

یلام و تالکـشم  لح  ناشیوخ ، دوخ و  يرامیب  يافـش  لیبق  زا  ییایند  ياهشاداپ  هب  رثکادـح  دـناهدشن  تیادـه  هک  مه  ییاـهنآ  [ 143]
. دناهدنام مورحم  یقیقح  تیاده  نآ  زا  اما  دناهدیسر و  هریغ 

.168  - 167 صص -  رارسالا ، ۀنیجنگ  [ 144]
. رگید عبانم  دینک و  هعجارم  تسا  هدمآ  هریبک  هعماج  ترایز  زا  سپ  هک  نانجلا  حیتافم  رد  یتشر  دیس  تیاکح  هب  [ 145]

کتعیب و کمامذ و  اوثکنف  مهیلع ، ۀـجحلا  دـیکأت  و  مهیلا ) ذاعیالا   ) مهل زاـعیالا  دـعب  مهتدـهاجف  ناودـعلا ، ملظلاـب و  كوهجاو  و  [ 146]
يذب ادـلاجم  رابغلا ، لطـسق  تمحتقا  و  راجفلا ، دونج  تنحط  و  برـضلا ، نعطلل و  تبثف  برحلاب ، كوءدـب  و  كدـجو ، کبر  اوطخـسأ 

، مهرـش مهدیکب و  كولتاق  مهرکم و  لئاوغ  کل  اوبـصن  شاخ ، فئاخ و ال  ریغ  شأجلا ، تباث  كوأر  املف  راتخملا ، یلع  کنأک  راقفلا ،
فکأ کیلا  اوطسب  و  لابنلا ، ماهسلاب و  كوقشر  و  لازنلا ، كولجاع  و  لاتفلا ، كوزجان  و  هدورو ، ءاملا و  كوعنمف  هدونج ، نیعللا  رمأ  و 

و تاوبهلا ، یف  مدـقم  تنأ  و  کلاحر ، مهبهن  کئایلوا و  مهلتق  یف  اماثأ ، کیف  اوبغار )  ) اوبقار ـال  و  اـمامذ ، کـل  اوعری  مل  و  مالطـصالأ ،
نیب کنیب و  اولاح  و  حارجلاب ، كونخثأ  و  تاـهجلا ، نم  کـب  اوقدـحأف  تاوامـسلا ، ۀـکئالم  كربص  نم  تبجع  دـق  تاـیذألل ، لـمتحم 
یلا تیوهف  كراوج ،)  ) كداوج نع  كوسکن  یتح  كدالوأ  کتوسن و  نع  بذت  رباص ، بستحم  تنأ  و  رـصان ، کل  قبی  مل  و  حاورلا ،

طاسبنالا ضابقنالاب و  تفلتخا  و  کنیبج ، توملل  حـشر  دـق  اهرتاوبب . ةاغطلا  كولعت  و )  ) وأ اـهرفاوحب  لویخلا  كؤطت  اـحیرج ، ضرـالا 
یلا ارداش ، کسرف  عرـسأ  کیلاهأ و  كدـلو و  نع  کسفنب  تلغـش  دـق  و  کتیب ، کـلحر و  یلا  اـیفخ  اـفرط  ریدـت  کـنیمی  کـلامش و 

تارـشان رودـخلا ، نم  نزرب  ایولم ، هیلع  کجرـس  ترظن )  ) نرظن و  ایزخم ، كداوج  ءاسنلا  نیأر  املف  اـیکاب . اـمحمحم  ادـصاق ، کـمایخ 
سلاج رمـشلا  و  تاردابم . کعرـصم  یلا  و  تاللذم ، زعلا  دـعب  تایعاد و  لیوعلاب  و ) ، ) تارفاس هوجولل  تامطال  دودـخلا  یلع  روعـشلا ،

، کسافنأ تیفخ  و  کساوح ، تنکس  دق  هدنهمب ، کل  حباذ  هدیب ، کتبیش  یلع  ضباق  كرحن ، یلع  هفیس  علوم )  ) غلوم و  كردص ، یلع 
، تارجاهلا رح  مههوجو  حـفلت  تایطملا ، باتقا  قوف  دـیدحلا ، یف  اودفـص  و  دـیبعلاک ، کلهأ  یبس  و  کسأر ، اـنقلا )  ) ةاـنقلا یلع  عفر  و 

ص 321 و 322. ج 98 ، راونالاراحب ، قاوسألا . یف  مهب  فاطی  قانعألا  یلا  ۀلولغم  مهیدیأ  تاولفلا ، يراربلا و  یف  نوقاسی 
ص 320. ج 98 ، نامه ، [ 147]

ص 326. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 148]
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ص 405. ج 16 ، نامه ، كالفالا  تقلخ  امل  كالول  [ 149]
نامال ینا  ص 37 . ج 23 ، نامه ، مالـسلاهیلع ) رقابلا   ) هباذع دـشأب  هللا  مهبذـعل  اهلهأب و  تخاسل  انم  ماما  الب  اموی  ضرالا  تیقب  ول  [ 150]

ص 92. ج 52 ، نامه ، مالسلاهیلع ) يدهملا   ) ءامسلا لهال  نامأ  موجنلا  نا  امک  ضرالا  لهأل 
ص 241. ج 98 ، نامه ، [ 151]

ص 165. رون ، هرمه  یناقلاط ، هللاتیاده  دیس  [ 152]
ص 532. ج 4 ، يربط ، خیرات  هلمانا . نم  ۀلمنا  اوفو  ام  شیرق  عابرا  ۀثالث  هب  تلتق  ول  هللاو  ءاوس  و ال  [ 153]

هیآ 72. هروس ص ، هیآ 9 -  هدجس ، هروس  هیآ 29 -  رجح ، هروس  مدیمد ) نآ  رد  مدوخ  حور  زا  یحور -  نم  هیف  تخفن  و  [ ) 154]
ص 300. يدهلا ، حابصم  [ 155]

ص 269. نیمالا ، دلب  [ 156]
هتفرگ رظن  رد  مالـسلامهیلع  همئا  يارب  ادـخ  ار  یناهج  هعماـج  تیادـه  تماـما و  ماـقم  رگا  هک  دـیآ  شیپ  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  [ 157]
هجیتن رد  ات  دنریگب ؛ اهنآ  زا  ار  ماقم  نیا  دنتسناوت  اهنآ  نانمشد  ارچ  ای  دننک و  ظفح  دوخ  يارب  ار  ماقم  نیا  دنتسناوتن  اهنآ  ارچ  سپ  تسا ،

مالسلاهیلع نامز  مامااب  یتشآ  باتک  مود  شخب  رد  طوسبم  روط  هب  لاؤس  نیا  خساپ  دسرب ؟ اجنیا  هب  یناهج  هعماج  ناناملـسم و  تیعـضو 
. تسا هدمآ 

ص 269. نیمالا ، دلب  [ 158]
هیآ 23. يروش ، يروس  یبرقلا ) یف  ةدوملا  الا  ارجأ  هیلع  مکلئسا  لق ال  [ ) 159]

ص 263. ج 16 ، نازیملا ، ریسفت  [ 160]
ص 11. ج 36 ، راونالاراحب ، میتسه . تما  نیا  ناردپ  وت  نم و  یلع ! يا  [ 161]

ص 86. ج 27 ، نامه ، [ 162]
ماما هارمه  ار  وت  ماقتنا  هک  دنک  میزور  هکنیا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیب  لها  نم  روصنم  ماما  عم  كراث  بلط  ینقزری  نا  [ » 163]

«. میریگب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیب  لها  زا  روصنم 
. نیعبرا ترایز  [ 164]

. دییامرف هظحالم  يرادازع  مجنپ  يهبترم  رد  ار  شسدقم  مایق  تلع  يهرابرد  ترضح  تاشیامرف  [ 165]
. مالسلاهیلع نیسح  ماما  صوصخم  ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 166]

ص 177. ج 43 ، راونالاراحب ، [ 167]
ص 153. ج 13 ، رون ، هفیحص  [ 168]

ص 31. ج 10 ، نامه ، [ 169]
ص 69. ج 8 ، نامه ، [ 170]

ص 292. تمکح ، هغالبلاجهن ، [ 171]
ص 195. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 172]

ص 30. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 173]
ص 32. دلج 1 ، نامه ، [ 174]
ح 28982. لامعلا ، زنک  [ 175]

ص 209. ۀنسلا ، باتکلا و  یف  همکحلا  ملعلا و  [ 176]
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[177]
ص 173. ج 1 ، قودص ، لاصخ  [ 178]

ص 219. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، ۀغالبلاجهن  حرش  [ 179]
هب یلوأ  تنک  اقح  یتعزانم  یلع  اوعمجأ  و  یئانا ، اوفکأ  یمحر و  اوعطق  دق  مهناف  مهناعأ ؛ نم  شیرق و  یلع  کیدعتـسا  ینا  مهللا  [ 180]

باذ و ال  دفار ، یل  سیل  اذاف  ترظنف  افـسأتم . تموأ  امومغم ، ربصاف  ۀعنمت ، نأ  قحلا  یف  و  هذخأت ، نأ  قحلا  یف  نا  الأ  اولاق : و  يریغ ، نم 
رمأ یلع  ظیغلا  مظک  نم  تربص  و  اجشلا ، یلع  یقیر  تعرج  و  يذقلا ، یلع  تیضغاف  ۀینملا  نع  مهب  تننضف  یتیب ؛ لهأ  الا  دعاسم ، و ال 

هبطخ 217. ص 445 ، یتشد ، دمحم  ۀغالبلاجهن ؛ رافشلا ، زخو  نم  بلقلل  ملآ  و  مقلعلا ، نم 
ص 121. هبطخ 71 ، نامه ، [ 181]

.77 صص 75 -  هبطخ 27 ، هغالبلاجهن ، [ 182]

.80 صص 79 -  هبطخ 29 ، هغالبلاجهن ، [ 183]
ص 87. هبطخ 34 ، هغالبلاجهن ، [ 184]

 - 106  - 108  - 116  - 119  - 121  - 129  - 131  - 180  - 182  - 208 ياـههبطخ 238 -  هب  زین  ص 93 و  هبطخ 39 ، نامه ، [ 185]
. دییامن هعجارم   77  - 97

ص 176. ج 53 ، راونالاراحب ، دیفم ، خیش  هب  باطخ  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  فیرش  عیقوت  [ 186]
ص 89. ج 8 ، رون ، هفیحص  [ 187]

هعجارم مالـسلاهیلع  نامز  ماما  اب  یتشآ  باتک  مراـهچ  شخب  هب  وا  فیاـظو  ماـقم و  یقیقح ، رظتنم  تایـصوصخ  زا  یهاـگآ  يارب  [ 188]
. دوش

ص 125. یناشاک ، ضیف  يدهم ، قوش  [ 189]

.124 یناشاک ص ، ضیف  يدهم ، قوش  [ 190]
.8 ص 287 -  مالسلاهیلع ، نامز  ماما  اب  یتشآ  [ 191]

ص 318. ج 10 ، لیاسولا ، كردتسم  [ 192]
. اروشاع ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 193]

. تسا هدمآ  يدهم » ماما  «، » يده ماما   » ياج هب  یضاق  اقآ  یلع  ازریم  موحرم  ياروشاع  ترایز  هخسن  رد  [ 194]
. اروشاع ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 195]

زا ار  امـش  هک  ار  یناـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  اـهیف -  هللا  مکبتر  یتـلا  مکبتارم  نع  مکتلازا  مکماـقم و  نـع  مـکتعفد  ۀـما  هللا  نـعل  و  [ » 196]
«. دنتخاس رود  هعماج -  يربهر  تیمکاح و  ماقم  دوب -  هداد  بیترت  امش  يارب  ادخ  هک  یبتارم  زا  دندز و  رانک  ناتماقم 

.51 مالسلاهیلع ص ، نامز  ماما  اب  یتشآ  [ 197]
ص 477. ج 2 ، همغلا ، فشک  [ 198]

. همدقم ینیمخ ، ماما  ترضح  یهلا  یسایس  همانتیصو  [ 199]
ص 112. ج 20 ، رون ، يهفیحص  [ 200]

.242 صص 243 -  ج 8 ، یفاک ، لوصا  [ 201]
ص 58. ج 27 ، راونالاراحب ، [ 202]

هیآ 11. میرحت ، هروس  [ 203]
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يهبطخ 60. هغالبلاجهن ، [ 204]
.312 صص 310 -  نافرع ، هسامح و  [ 205]

ص 145. ج 1 ، مکحلا ، ررغ  حرش  [ 206]
هیآ 70. سی ، هروس  [ 207]

ص 24. نافرع ، هسامح و  [ 208]
هیآ 32. هبوت ، هروس  [ 209]
هیآ 26. ماعنا ، هروس  [ 210]
هیآ 251. ، هرقب هروس  [ 211]
هیآ 40. جح ، هروس  [ 212]

هیآ 207. هرقب ، هروس  [ 213]

هیآ 251. هرقب ، هروس  [ 214]
هیآ 17. لافنا ، هروس  [ 215]

ص 28. نافرع ، هسامح و  [ 216]
هیآ 246. هرقب ، هروس  [ 217]

ص 32. نافرع ، هسامخ و  [ 218]
. دینک هعجارم  مالسلاهیلع ، نامز  ماما  اب  یتشآ  باتک  تسخن  شخب  هب  هناگتفه  ياهصصخت  زا  عالطا  يارب  [ 219]

هیآ 36. هرقب ، هروس  نیح ، یلا  عاتم  رقتسم و  ضرالا  یف  مکل  و  [ 220]
هیآ 156. نامه ، نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  [ 221]

ۀعوسوم ریـصملا . هیلا  اـنبنا و  هیلا  اـنلکوت و  هیلع  هللا و  انبـسح  و  مکیبـن ، رون  ءاـفطا  یف  اولمع  و  مکیلع ، ۀـملظلا  يوـق  انورـصنت  ـالا [ [222]
ص 276. مالسلاهیلع ، نیسحلا  مامالا  تاملک 

هیلا انبنا و  هیلا  انلکوت و  هیلع  هللا و  انبسح  و  مکیبن ، رون  ءافطا  یف  اولمع  و  مکیلع ، ۀملظلا  يوق  انورصنت  ] 
لوبقب ینلبق  نمف  [ 224 . ] ص 289 نامه ، ادبا . ۀیواعم  نب  دیزی  تعیاب  امل  يوأم ، أجلم و ال  ایندلا  یف  نکی  مل  ول  هللاو  یخا  ای  [ 223]

. نیمکاحلا ریخ  وه  قحلاـب و  موقلا  نیب  ینیب و  هللا  یـضقی  یتح  ربصا  اذـه  یلع  در  نم  قحلاـب و  یلوا  هللااـف  قحلا  لوبقب  ینلبق  نمف  [ 224]
ۀبابصک ۀبابص  الا  اهنم  قبی  مل  ادج و  ترمتسا  و  اهفورعم ، ربدا  ترکنت و  تریغت و  دق  ایندلا  نا  و  نورت ، دق  ام  رمالا  نم  لزن  دق  هنا  [ 225]

لطابلا نأ  هب و  لمعی  قحلا ال  نأ  نورت  الأ  لیبولا ، یعرملاک  شیع  سیسخ  و  ءانالا ،
ۀبابص الا  اهنم  قبی  مل  ادج و  ترمتسا  و  اهفورعم ، ربدا  ترکنت و  تریغت و  دق  ایندلا  نا  و  نورت ، دق  ام  رمالا  نم  لزن  دق  هنا  [ 225]

ص 356. نامه ، نونایدـلا  لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهـشئاعم  ترداـم  هنوطوحی  مهتنـسلا  یلع  قعل  نیدـلا  ایندـلا و  دـیبع  ساـنلا  نا  [ 226]
ءالوه نم  مکیلع  رمالا  اذه  ۀیالوب  یلوا  تیب  لها  نحن  و  یـضرا هللا ، نکی  هلهال  قحلا  فرعت  اوقتت و  نا  مکناف  سانلا  اهیأ  دـعب  اما  [ 227]

ودعلا روجلاب و  مکیف  نیرئاسلا  مهل و  سیل  ام  نیعدملا 
ءالوه نم  مکیلع  رمالا  اذه  ۀیالوب  یلوا  تیب  لها  نحن  و  یـضرا هللا ، نکی  هلهال  قحلا  فرعت  اوقتت و  نا  مکناف  سانلا  اهیأ  دـعب  اما  [ 227]

مکبتک و ینتتا  ام  ریغ  نالا  مکیأر  ناک  و  اقح ، متلهج  انومتهرک و  متنا  نا  و  ناودـعلا ، روجلاب و  مکیف  نیرئاسلا  مهل و  سیل  اـم  نیعدـملا 
زعلا لین  لیبس  یلع  توملا  نوها  ام  ، توملا فاخی  نم  نأش  ینأـش  سیل  [ 228 . ] ص 356 نامه ، مکنع . تفرصنا  مکلـسر  یلع  هب  تمدق 

عم ةایحلا  تسیل  ةدلاخ و  ةایح  الا  زعلا  لیبس  یف  توملا  سیل  قحلا ، ءایحا  و 
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ةدـلاخ ةایح  الا  زعلا  لیبس  یف  توملا  سیل  قحلا ، ءایحا  زعلا و  لین  لیبس  یلع  توملا  نوها  ام  ، توملا فاخی  نم  نأش  ینأـش  سیل  [ 228]
نا توملا ، فاخا  تسل  کنظ  باخ  کمهـس و  شاط  تاهیه  ینفوخت ، توملابفا  هعم ، ةایح  يذلا ال  توملا  الا  لذـلا  عم  ةایحلا  تسیل  و 

و هللا ، لیبس  یف  لتقلاب  ابحرم  یلتق !؟ نم  رثکا  یلع  نوردـقت  له  توملا و  نم  افوخ  میـضلا  لـمحا  نأ  نم  یلعـأل  یتمه  رکبـال و  یـسفن 
الحتسم ارئاج  اناطلس  يأر  نم  [ 229 . ] ص 460 نامه ، لتقلاب . یلابا  اذاف ال  یفرـش  يزع و  وحم  يدجم و  مدـه  یلع  نوردـقت  مکنکل ال 

اقح ناک  لوق ، لعفب و ال  هیلع  ریغی  ملف  ناودعلا  مثالاب و  هللا  دابع  یف  لمعی  هللا  لوسر  ۀنسل  افلاخم  هللا ، دهعل  اثکان  هللا ، مرحل 
هیلع ریغی  ملف  ناودعلا  مثالاب و  هللا  دابع  یف  لمعی  هللا  لوسر  ۀنسل  افلاخم  هللا ، دهعل  اثکان  هللا ، مرحل  الحتـسم  ارئاج  اناطلـس  يأر  نم  [ 229]

كرت و  ناطیشلا ، ۀعاط  اومزل  دق  ءالؤه  نا  الا و  هلخدم  هلخدی  نا  هللا  یلع  اقح  ناک  لوق ، لعفب و ال 
ءایحا کـنید و  ةرـصن  یلتق  یف  ناـک  اذا  امیـس  کـتبحم ، کـتعاط و  یف  ةرم  فلا  نیعبـس  ییحا  لـتقا و  نا  تددو  يدیـس  یهلا و  [ 230]

[231 . ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  نم  ۀیتفلا  ءالؤه  لتق  ۀبحألا و  لتق  دعب  ةایحلا  تمئـس  دق  ینا  مث  کعرـش ، سومان  ظفح  كرما و 
نـسحلا یخال  فلح  عنـص و  ام  ۀـیواعم  عنـصف  مالـسلاهیلع ، نسحلا  یخا  دـعب  نم  یل  ناـک  اـمنا  رمـالا  نـال  ادـبا ، هل  عیاـبا  ـال  ینا  عنـصا 

یل ءیفی و  مل  هایند و  نم  جرخ  دق  ۀیواعم  ناک  ناف  ایح ، تنک  نا  یلا  اهدری  نا  هدلو  نم  هدعب  نم  دحال  ۀفالخلا  لعجی  هنا ال  مالـسلاهیلع 
یخأل و ال 

نـسحلا یخال  فلح  عنـص و  ام  ۀیواعم  عنـصف  مالـسلاهیلع ، نسحلا  یخا  دعب  نم  یل  ناک  امنا  رمالا  نال  ادبا ، هل  عیابا  ینا ال  عنـصا  [ 231]
یل ءیفی و  مل  هایند و  نم  جرخ  دق  ۀیواعم  ناک  ناف  ایح ، تنک  نا  یلا  اهدری  نا  هدلو  نم  هدعب  نم  دحال  ۀفالخلا  لعجی  هنا ال  مالـسلاهیلع 

سلاهیلع نسحلا  یخأل  و ال 
ساف لجر  دیزی  و  متخ ، انب  هللا و  حتف  انب  ۀمحرلا و  لحم  ۀکئالملا و  فلتخم  ۀلاسرلا و  ندعم  ةوبنلا و  تیب  لها  انا  ریمالا ! اهیا  [ 232]

هیلع و آ هللا  یلص  هللا  لوسر  مهیف  لاق  دق  تیب  لها  عیابا  فیک  نایفسیبا و  دلو  یلع  ۀمرحم  ۀفالخلا  نا  [ 233]
؟ هللا ودع  ای  ینع  کیلا  [ 235 . ] ص 284 نامه ، دیزی . لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  دـق  ذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  [ 234]

ۀفالخلا لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  دق  و  انتنسلا ، قطنت  قحلاب  انیف و  قحلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیب  لها  اناف 
لع ۀنیدملا  لها  هآر  دقل  هللاوف  هنطب  اورتباف  يربنم  یلع  ۀیواعم  متیأر  اذاف  ءانبا  ءاقلطلا و  یلع  نایفسیبا و  لآ  یلع  ۀمرحم 

هللا لوسر  تعمـس  دـق  و  انتنـسلا ، قطنت  قحلاب  انیف و  قحلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لها  اناف  هللا ؟ ودـع  ای  ینع  کـیلا  [ 235]
دقل هللاوف  هنطب  اورتباف  يربنم  یلع  ۀیواعم  متیأر  اذاف  ءانبا  ءاقلطلا و  یلع  نایفـسیبا و  لآ  یلع  ۀمرحم  ۀـفالخلا  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ملا لها  هآر 
نم فرعا  و  هیف ، لتقا  يذلا  مویلا  فرعأل  هللاو  ینا  و  دب ، اذـه  نم  یل  سیل  و  ۀـلاحم ، لوتقم ال  ینا  و  کلذ ، ملعا  هللاو  انا  هاما و  ای  [ 236]

تعیش یتبارق و  یتیب و  لها  نم  لتقی  نم  فرعا  ینا  و  اهیف ، نفدا  یتلا  ۀعقبلا  فرعا  و  ینلتقی ،
یلافطا و  نیدرـشم ، یئاسن  یطهر و  یمرح و  يری  نا  ءاش  دق  و  اناودع ، املظ و  احوبذم  الوتقم  یناری  نا  لجوزع  هللاءاش  دق  هاما  ای  [ 237]

و ال هللا ، ءاش  ام  هللا و  دمحلا  [ 238 . ] ص 292 نامه ، انیعم . ارصان و ال  نودجی  الف  نوثیغتسی  مه  و  نیدیقم ، نیروسأم  نیمولظم  نیحوبذم 
یل ریخ  و  فسوی ، یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسا  یلا  ینهلوا  ام  و  ةاتفلا ، دـیج  یلع  ةدالقلا  طخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  طخ  هللااـب ، ـالا  ةوق 
نع صیحم  ال  ابغس ، ۀبرجا  افوج و  اشارکا  ینم  نألمیف  ءالبرک  سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالسع  اهعطقتی  یلاصوا  یناک  هیقال  انا  عرـصم و 

ذشت نل  نیرباصلا  روجا  انیفوی  هئالب و  یلع  ربصن  تیبلا ، لها  اناضر  هللا  یضر  ملقلاب ، طخ  موی 
لع توملا  طخ  هللااب ، الا  ةوق  و ال  هللا ، ءاش  ام  هللا و  دمحلا  [ 238]

دح یلع  ربصی  مکنم  ناک  نمف  سانلا  اهیا  [ 240 . ] ص 329 نامه ، ایابس . نهیری  نا  ءاش  دق  هللا  نا  یل : لاق  دق  [ 239]
نا الأ و  [ 241 . ] ص 390 نامه ، انع . فرصنیلف  الا  انعم و  مقیلف  ۀنـسالا  نعط  فیـسلا و  دح  یلع  ربصی  مکنم  ناک  نمف  سانلا  اهیا  [ 240]
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ترهط روجح  و  نونمؤملا ، هلوسر و  انل و  کلذ  هللا  یبا  ۀلذلا !! انم  تاهیه  ینم ! کلذ  هل  تاهیه  و  ۀلذلا ، ۀلـسلا و  نیب  ینکرت  دق  یعدـلا 
ص 425. نامه ، ودعلا . ةرثک  و  ددعلا ، ۀلق  یلع  ةرسألا و  هذهب  فحاز  ینا  الأ و  مارکلا ، عراصم  یلع  مائللا  ۀعاط  رثؤی  نا  تباط ، دودج  و 

ح 10558. ص 293 ، ج 4 ، لامعلا ، زنک  [ 242]
. دوش هعجارم  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  یتشآ  باتک  مراهچ  شخب  هب  ماقم  نیا  تمظع  تلع  رظتنم و  ماقم  راظتنا و  هرابرد  [ 243]

هب دـناهدرک  حرطم  ار  نآ  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  هک  راظتنا » رد  تمدـخ   » يژتارتسا زین  و  راظتنا » حور   » هرابرد رتشیب  عالطا  يارب  [ 244]
. دوش هعجارم  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  یتشآ  باتک  مراهچ  شخب 

هب تبـسن  يدابع  یگنهرف و  يداصتقا ، یعامتجا ، یـسایس  فلتخم  داعبا  رد  هک  ییاهتنایخ  اهتلفغ و  عاونا  زا  رتشیب  عالطا  يارب  [ 245]
هعجارم مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  یتشآ  باتک  مود  شخب  رد  یتشآ » همانمغ و   » تمسق هب  دریگیم  هتفرگ و  تروص  مالسلاهیلع  نامز  ماما 

. دوش
. تسا هدمآ  مالسلاهیلع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  هرابرد  مالسلامهیلع  نیموصعم  يوس  زا  اهنیا  ریظن  ریباعت  ریباعت و  نیا  همه  [ 246]

ص 112. ، 51 راونالاراحب ج ، [ 247]
ص 192. همالع ، رضحم  رد  [ 248]

هیآ 5. صصق ، هروس  [ 249]
ناـمز ماـما  اـب  یتـشآ  باـتک  مراـهچ  شخب  هب  ینونک  ناـمز  رد  صوـصخ  هب  نآ ، فیاـظو  یقیقح و  رظتنم  تایـصوصخ  هراـبرد  [ 250]

. دوش هعجارم  مالسلاهیلع 
.2 ج 473 ، جاجتحالا ، [ 251]

هیآ 71. ءارسا ، هروس  مینکیم ). توعد  نایاوشیپ  اب  ار  مدرم  زا  یهورگ  ره  ام  هک  يزور  مهماماب -  سانا  لک  اوعدن  موی  [ ) 252]
ص 53. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 253]

هیآ 46. أبس ، هروس  [ 254]
ص 3. ج 1 ، رون ، يهفیحص  [ 255]

ص 177. ج 53 ، راونالاراحب ، [ 256]
. دوش هعجارم  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  یتشآ  باتک  مراهچ  شخب  هب  ندش  یتایلمع  تیفیک  اب  رتشیب  ییانشآ  يارب  [ 257]

ص 201. ج 16 ، رون ، يهفیحص  [ 258]
.20 ج 127 ، نامه ، [ 259]

. اروشاع ترایز  [ 260]
هیآ 39. لافنا ، هروس  [ 261]

هیآ 10. دیدح ، هروس  [ 262]
ص 395. نیسحلا ، مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 263]

هیآ 23. بازحا ، هروس  [ 264]
ص 361. نیسحلا ، مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 265]

. اروشاع ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 266]
. هریبک هعماج  ترایز  [ 267]

و فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) رصع یلو  ترضح  یناهج  تموکح  یمالـسا و  بالقنا  هطبار  رد  ثحب  ج 21 -  رون ، هفیحص  [ 268]

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 470 

http://www.ghaemiyeh.com


. دییامن لابند  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  یتشآ  باتک  مراهچ  شخب  رد  ار  راظتنا  رد  تمدخ  هیحور  زین 
نامز ماما  اب  یتشآ  باتک  مراهچ  شخب  هب  میراد ، هدهع  هب  ملاع  یجنم  یلـصا و  مقتنم  هب  تبـسن  هک  یفیاظو  زا  رتشیب  عالطا  يارب  [ 269]

. دوش هعجارم  مالسلاهیلع 
ح 85. ص 249 ، ج 64 ، راونالاراحب ، [ 270]

تاملک ۀعوسوم  نونایدـلا . لق  ءالبلاب ، اوصحم  اذاف  مهـشئاعم  تردام  هنوطوحی  مهتنـسلا  یلع  قعل  نیدـلا  ایندـلا و  دـیبع  سانلا  نا  [ 271]
ص 356. مالسلاهیلع ، نیسحلا 

تاحفص زین  ات 146 و  تاحفص 108  رد  ار  مالسلاهیلع  نامز  ماما  هب  تبـسن  مدرم  تنایخ  نیلوؤئـسم و  تنایخ  هرابرد  رتشیب  ثحب  [ 272]
. دییامن لابند  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  یتشآ  باتک  ات 208   193

ص 120. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 273]
هیآ 4. بازحا ، هروس  [ 274]

ص 148. یسوط ، یلاما  [ 275]
بئاصم رکذ  فذح  اهيرادازع  رد  رظندـیدجت  زا  ام  روظنم  هک  دـنادیم  یبوخ  هب  هتـشذگ  بلاطم  هب  هجوت  اب  زیزع  هدـنناوخ  هتبلا  [ 276]

مظعا تبیصم  هب  هجوت  اهتبیصم و  رکذ  نیا  زا  حیحص  هدافتسا  هکلب  تسین  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  صوصخ  هب  مالسلامهیلع و  تیب  لها 
. تسا میظع  تبیصم  رکذ  اب 

ص 118. قودص ، خیش  یلاما  [ 277]
. یلمآ يداوج  هللاتیآ  ، 255 صص 254 -  ینیسح ، تضهن  وترپ  رد  لقع  ییافوکش  [ 278]

متغال و ینا  هللا ، لوسر  نبای  كادف  تلعج  هل : تلقف  انباحـصأ  نم  لجر  یعم  مالـسلاهیلع و  هللادبعیبا  یلع  تلخد  ریـصبیبا : نع  [ 279]
رورس وأ  نزح  انیلع  لخد  اذا  انم : مکیلا  لصی  حرفلا  نزحلا و  کلذ  نا  مالـسلاهیلع  هللادبعوبا  لاقف  ، اببـس کلذل  فرعأ  نأ  ریغ  نم  نزحأ 

ص 242. ج 5 ، راونالاراحب ، لجوزع . هللا  رون  نم  مکایا  انال و  مکیلع  الخاد  کلذ  ناک 
ص 195. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 280]

. اروشاع ترایز  [ 281]

. اروشاع ترایز  [ 282]

خساپ شسرپ و  دنچ  رد  يرادازع  . 14

باتک تاصخشم 

اههاگشناد رد  يربهر  مّظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  هدنسیون : 
1382 فراعم ، رشن  رتفد  مق ، رشان : 

يرادازع هفسلف 

رد يربـهر  مّـظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  تراـظن  مـیظنت و  ناـفلؤم ، هورگ  مّرحم ؛ هژیو  هدـیزگرب  ياهخـساپ  اهشـسرپ و  زا  هلاـقم  نـیا 
هجوت اب  ؟ ریخ ای  تسا  یلوقعم  رما  يرادازع  هفسلف  زا  شـسرپ  ایآ  . تسا هدش  هتفرگ  ، 1382 فراعم ، رشن  رتفد  مق ، لّوا : پاچ  اههاگـشناد .

میهافم و لئاسم ، یفاکـشدبلاک  شاکنک و  یپ  رد  رـصاعم  ناسنا  لـئاسم ، نییبت  لـیلحت و  هب  تبـسن  نیون  ياـهدرکیور  ندـش  رادـیدپ  هب 
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زا ینوریب ، یهاگن  اب  عوضوم  هب  نتخادرپ  عقاو  رد  تسا . هتـشاد  ییاهرواب  اهنآ  هب  تبـسن  هدرکیم و  یگدـنز  اهنآ  اـب  هک  تسا  یقیاـقح 
رد دهد . رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  درگنب و  يرادازع  هلئسم  هب  نوریب ، زا  دهاوخیم  یمدآ  ساسا ، نیا  رب  تسا . رصاعم  ناسنا  ياهیگژیو 

دـشابن ریذپدرخ  دنچره  دنادن -  زیتسدرخ  ار  نآ  لقادح  ای  درواین و  تسد  هب  يرادازع  زا  لوبقم  یهیجوت  هک  یتقو  ات  يو  لقع  تقیقح ،
یتفرعم ياهناینب  هکنیا  هچ  تسا ؛ كرابم  رایسب  لئاسم ، هب  هاگن  عون  نیا  . دنک رواب  ار  نآ  هتفرگ و  رارق  هدیدپ  نیا  نورد  رد  دناوتیمن  - 

نامیا يرظن ، هناوتـشپ  نیا  وترپ  رد  هک  درک  شومارف  دـیابن  دـنکیم و  تیوقت  یعیـش ، گنهرف  ياههفلؤم  یمالـسا و  لـئاسم  هب  ار  ناـسنا 
هئارا يرادازع  زا  یهجوم  نییبت  هیجوت و  رگا  ور  نیا  زا  دریگیم . لکش  يزرودرخ  تفرعم و  هیاپ  رب  نامیا  اریز  دباییم ؛ یلاعت  زین  یمدآ 
دیاوف مالسلا و  مهیلعتیب  لها  رب  يرادازع  هفسلف  . دش دهاوخ  تیوقت  عوضوم  نیا  هب  تبسن  رـصاعم ، لسن  ناناوج و  رواب  ياههیاپ  ددرگ ؛

نادـناخ یتسود  تایاور ، نآرق و  یتسود : تبحم و  فلا . : درک یبایهر  لیذ ، روما  رد  ناوتیم  ار  يرادازع  تمکح  هفـسلف و  ؟ تسیچ نآ 
دراد و یمزاول  یتسود  هک  تسا  نشور  [ 1 . ] تسا هدرک  بجاو  ناناملسم  رب  ار  مالسلا  مهیلعتیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر 
يدردمه و یتـسود ، مزاول  نیرتمهم  زا  یکی  دروآ . اـجب  دـیاش -  دـیاب و  هک  ناـنچ  ار -  یتـسود  طرـش  هک  تسا  یـسک  قداـص ، بحم 

لها يداـش  ماـیا  رد  رورـس  نشج و  ییاـپرب  رب  ثیداـحا ، رد  ور  نـیا  زا  [ 2 [ ؛ تسا نانآ  يداـش  اـی  گوس  عقاوم  رد  ناتـسود  اـب  یلدمه 
یتـیاور رد  مالــسلا  هـیلعیلع  ترــضح  . تـسا هدـش  ناوارف  دــیکأت  ناـنآ ، گوـس  عـقاوم  رد  هودــنا  نزح و  زاربا  مالــسلا و  مـهیلعتیب 

زین مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  [ . 3 . ] اـِننْزُِحل َنوـُنَزْحَی  َو  اـنِحَرَِفل  َنوُـحَْرفَی  دنکیرــش ؛ اـم  نزح  يداـش و  رد  اـم  ناوریپ  هعیــش و  : دــیامرفیم
يدایز زا  هدوب و  ام  دوخ  زا  ياهراپ  ام  نایعیـش  [ 4 [ ؛ انُّرُسَی ام  ْمُهُّرُـسَی  َو  انُؤُسَی  ام  ْمُهُؤوُسَی  اِنتَنیط  ِلْضَف  ْنِم  اوُِقلُخ  اّنِم  ٌءْزُج  اُنتَعیـش  : دندومرف

ینالقع و هفیظو  نیا  زج  . دـنادرگیم لاحـشوخ  لاحدـب و  ار  نانآ  دزاسیم ، لاحـشوخ  ای  لاحدـب  ار  ام  هک  هچنآ  دـناهدش ؛ قلخ  ام  لـگ 
هلان و هآ و  کشا ، اب  ینعی ، لاح ؛» نابز   » هب ار  دوخ  هودـنا  نزح و  مالـسلا ، مهیلعتیبلها  يرادازع  ماـیا  رد  هک  دـنکیم  باـجیا  یعرش ،
سنج و ثیح  زا  هک  یسابل  ندیـشوپ  اب  كاشوپ ، رظن  زا  و  [ 5  ] هدزمغ دارفا  دننام  ندـیماشآمک  ندروخمک و  اب  كاروخ ، رظن  زا  يراز ،
، یعیـش گنهرف  رد  هک  اجنآ  زا  يزاسناسنا : .ب . میزاس راکـشآ  تسا ، یتحاران  هودـنا و  رگتیاـکح  فرع ، رد  شـشوپ  هوحن  گـنر و 

نیدب هدوب و  نانآ  ياهنامرآ  بقانم و  لیاضف ، يروآدای  عقاو  رد  نازیزع ، نآ  اب  يدردمه  دشاب ؛ تخانش  تفرعم و  رس  زا  دیاب  يرادازع 
؛ دنکیم تکرـش  يرادازع ، سلاجم  رد  تفرعم  اب  هک  يدرف  . دـهدیم قوس  نانآ  زا  يریذـپوگلا  يریگوگلا و  تمـس  هب  ار  یمدآ  لکش ،

مـسارم زا  جورخ  ماـگنه  هتـشگ و  رادـیدپ  وا  رد  يوـق  ياهزیگنا  نآ ، وـترپ  رد  دزیمآیم و  مـهرد  ار  هفطاـع  تخانــش و  روـش ، روـعش و 
: يزاسهعماج .ج . تسا نتـشیوخ  دوجو  رد  بوبحم  فاـصوا  ندرک  هداـیپ  لاـبند  هب  ناباتـش ، لاـعف و  هک  دوشیم  یبحم  دـننام  يرادازع ،
ات دشوکیم  یمدآ  دوشیم و  هدیشک  زین  هعماج  هصرع  هب  ناسنا  ینورد  رییغت  تشگ ؛ يزاسناسنا  بجوم  يرادازع ، سلجم  هک  یماگنه 

هطساو کی  اب  عقاو  رد  مالسلا ؛ مهیلعتیب  لها  رب  يرادازع  رگید ، نایب  هب  . دنک امرفمکح  هعماج  رد  ار  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ياهنامرآ 
، يرادازع ياهتمکح  زا  یکی  تفگ : ناوتیم  لیلد  نیمه  هب  دزاسیم . مهارف  اهنآ  ندرک  هدایپ  نانآ و  ياـهنامرآ  ظـفح  يارب  ار  هنیمز 

نیا رکنم  دناوتیمن  یـسک  دعب : لسن  هب  یعیـش  گنهرف  هدـنهدلاقتنا  .د . تسا مالـسا  يوس  زا  هدـش  هئارا  يوگلا  ساسارب  هعماج  نتخاس 
یتسار هب  دـنوشیم . انـشآ  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  گـنهرف  اـب  يرادازع  سلاـجم  رد  یکدوک ، نینـس  رد  دـیدج  لـسن  هک  دوش  تقیقح 
هدـنیآ ياهلسن  هب  نیتسار ، ناماما  یلمع  يرظن و  ياههزومآ  اـت  تسا  ياهتـسجرب  لـماوع  رـصانع و  زا  یکی  هیزعت ، سلاـجم  يرادازع و 

لها رادرک  راتفگ و  اب  نانآ  ییانـشآ  دیدج و  لسن  تیبرت  میلعت و  يارب  هار  نیرتهب  اوتحم ، بلاق و  لیلد  هب  يرادازع ، مسارم  دوش . لقتنم 
گنهرف لاقتنا  يزاسهعماج و  يزاسناسنا ، هلئسم  ؟ تسیچ مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رب  يرادازع  تمکح  هفـسلف و  . تسا مالـسلا  مهیلعتیب 

ياههزومآ زین  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  مایق  تیهام  اریز  دـشابیم ؛ زین  رتيوق  مالـسلا ، هیلعنیـسح  ماما  سلاجم  رد  دـعب  لسن  هب  یعیش 
ياههفلؤم البرک ، دادـیور  رـصانع  هدوب و  ریگمشچ  هعماج  ناسنا و  یگدـنلاب  یلاعت و  رد  اروشاع ، یعامتجا  یگنهرف و  یـسایس ، یتیبرت ،

، تانایب هب  هجوت  اب  . دوشیم لقتنم  دعب  لسن  هب  يراوگوس  مسارم  طسوت  هک  تسا  هدز  مقر  یعیش  گنهرف  میـسرت  رد  ار  یلـصا  یـساسا و 
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، راـثیا تداـبع ، : نوچ يدراوـم  درک ؛ هظحـالم  ار  زاـسگنهرف  زاـسهعماج و  زاـسناسنا ، رـصانع  ناوـتیم  اروشاـع ، ياهراعـش  ناـنخس و 
، دـیزی نوچ  یـسک  اب  تعیب  تمرح  نایدـیزی ، هطلـس  طیارـش  رد  مالـسا  يدوبان  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربص ، لـکوت ، تعاـجش ،
، لطاب تیمکاح  رصع  رد  یبلطتداهش  موزل  ناحتما ، هنحص  رد  نیتسار  ياهناسنا  ندوب  كدنا  رابتلذ ، یگدنز  رب  خرس  گرم  تفارش 
، ادـخ هتـساوخ  ربارب  رد  اضر  میلـست و  قح ، ياوشیپ  فاصوا  نایغط ، روج و  هطلـس  اب  هزراـبم  فیلکت  ناـسنا ، يارب  تداهـش  ندوب  تنیز 
هب روبع  يارب  گرم  ندوب  لپ  نمؤم ، ناگنازرف  ناـگدازآ و  يارب  يریذـپتلذ  تمرح  هناـیوجقح ، تازراـبم  رد  نابلطتداهـش  یهارمه 

رذب نیـسح  راتفر  داد  ایند  هب  يدازآ  سرد  [ . 6 . ] قح قاـقحا  هار  رد  هشیمه  همه و  زا  یهاوخيراـی  يدرمناوج ، یگدازآ و  نیرب ، تشهب 
تزع ز اب  گرمنیـسح  راتفگ  دـشابیم ز  زغن  مالک  نیا  شاب  هدازآ  لقاال  ملاـع ، هب  نید  يرادـن  رگنیـسح  راـکفا  دـناشفا ، ناـج  رد  تمه 

تمکح دنناوتیم  هتفگ ، شیپ  دراوم  رب  هوالع  لیذ  دراوم  لاح  نیع  ردنیسح  رابررد  لعل  زا  دشابیم  ياهمغن  تسا  رتهب  تلذم  رد  شیع 
سح تیوقت  لماع  ؛2 . ناهج نامولظم  زا  تیامح  نامز و  ناملاظ  هب  ضارتعا  یعون  . 1: دننک نییبت  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رب  يرادازع 

؛ قح زا  عافد  يوریپ و  تهج  نایعیش  عامتجا  زاسهنیمز  ؛3 . نارگمتس زا  ییوجماقتنا  یهاوختلادع و 

تایاور رد  يرادازع 

هـس هب  دراد ؛ دوجو  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  تایاور  ؟ دراد دوجو  یتیاور  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  يارب  يرادازع  مسارم  ییاپرب  دروم  رد  ایآ 
هیلعقداص ماما  . 1: مینکیم هدنسب  مالسلا  مهیلعتیب  لها  يارب  يرادازع  مسارم  ییاپرب  هب  مالسلا  مهیلعهّمئا  هیـصوت  صوصخ  رد  تیاور 

نایعیش دنوادخ  [ . 7 [ ؛ ِةَرْسَْحلا َو  ِنْزُْحلا  ِلوُِطب  ِۀَبیِصُْملا  ِیف  اَنوُکَرَش  ِهَّللا  َو  ْدَقَف  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  ِهَّللا  َو  اُنتَعیِش  اَنَتَعیِش ، ُهَّللا  َمِحَر  : دندومرف مالسلا 
رد  ] شیوخ ینالوط  ترسح  نزح و  اب  مسق ! ادخ  هب  نانآ  دنانینمؤم ، نامه  ام  نایعیش  مسق ، ادخ  هب  دزاس . شیوخ  تمحر  لومـشم  ار  ام 
َناَک اَّنِم  َبُِکتْرا  اَِمل  یََکب  َو  اََنباَصُم  َرَّکَذـَت  ْنَم  : دـیامرفیم مالـسلا  هیلعاضر  ماما  . 2. دننادناخ ام  ياهتبیـصم  دردمه  کیرـش و  ام ] يازع 

َْمل اَنُْرمُأ  ِهِیف  ییُْحی  ًاـِسلْجَم  َسَلَج  ْنَم  َو  ُنُویُْعلا  یِْکبَت  َمْوَی  ُُهْنیَع  ِکـْبَت  َْمل  یْکبَا  َو  یکَبَف  اَِـنباَصُِمب  َرَکَذ  ْنَم  َو  ِۀَـماَیِْقلا ، َمْوَی  اَِـنتَجَرَد  ِیف  اَـنَعَم 
زور رد  دـنک ، هیرگ  هدـش ، دراو  ام  رب  هک  ییاهمتـس  تهج  هب  دوش و  ام  بیاـصم  رکذـتم  هک  یـسک  [ . 8 [ ؛ ُبُولُْقلا ُتوُمَت  َمْوَـی  ُُهْبلَق  ْتُمَی 

ار نارگید  دـیرگب و  دوخ  دـنک و  نایب  ار  اـم  ياهتبیـصم  هک  یـسک  تشاد و  دـهاوخ  ار  اـم  هجرد  ماـقم و  دوب و  دـهاوخ  اـم  اـب  تماـیق 
هدـنز ار  ام  رما  سلجم ، نآ  رد  هک  دنیـشنب  یـسلجم  رد  یـسک  ره  دـیرگن و  وا  مشچ  تسا ، نایرگ  اـهمشچ  همه  هک  يزور  رد  دـنایرگب ؛

ْمَعَن َلاَق : َنُوثِّدَُـحت ؟ َو  َنوُِسلَْجت  : دومرف لیـضف  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . 3. درم دـهاوخن  وا  بلق  دـنریمیم ، اهبلق  هک  يزور  دـننکیم ؛
َجَرَخَف ُهَْدنِع  اَنْرِکُذ  َْوأ  اَنَرَکَذ  ْنَم  ُْلیَُضف  اَی  اَنَْرمَأ  ییْحَأ  ْنَم  ُهَّللا  َمِحَرَف  ُْلیَُـضف ، اَی  اَنَْرمَأ  اُویْحَأَف  اَهُّبُِحا  َِسلاَجَْملا  َْکِلت  َّنِإ  َلاَق : َكاَِدف ، ُْتلِعُج 

رب هچنآ  تیب و  لها  زا  دینکیم و  اپرب  ازع  سلاجم  ایآ  [ . 9 [ ؛ ِرْحَْبلا َِدبَز  ْنِم  َرَثْکَأ  َْتناَک  َْول  َو  َُهبُونُذ  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ِبابُّذلا  ِحاَنَج  ُْلثِم  ِِهْنیَع  ْنِم 
ار ام  رما  سپ  مراد . تسود  ار  سلاجم  هنوگنیا  دومرف : ماما  مدرگ ، تنابرق  يرآ  تفگ : لیـضف  دـینکیم ؟ تبحـص  تسا ، هتـشذگ  نانآ 
وا دزن  ای  دنک  دای  ام  زا  سک  ره  لیـضف : يا ] . ] دریگیم رارق  ادخ  تمحرم  فطل و  دروم  دنک ، هدنز  ار  ام  رما  سک  ره  هک  دینادرگ  هدنز 

. دشاب ایرد  فک  زا  شیب  هچرگا  دزرمآیم ، ار  شناهانگ  ادخ  دزیرب ، کشا  یسگم  لاب  هزادنا  هب  دننک و  دای  ام  زا 

يرادازع هنیشیپ 

زا یکدـنا  ياههنومن  رکذ  هب  اهنت  اجنیا  رد  یلب ، ؟ دراد هقباس  مالـسلا  مهیلعناماما  ناـمز  رد  مالـسلا ، هیلعنیـسح  ماـما  يارب  يرادازع  اـیآ 
هدـش تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ادهـشلا ؛ دیـس  متاـم  رد  مشاـهینب  يرادازع  . 1: مینکیم هدنـسب  هدـش ، لـقن  خـیرات  رد  هک  هچنآ 

هک يدود  مشاهینب  زا  کی  چیه  هناخ  زا  دومنن و  باضخ  دیـشکن و  همرـس  مشاهینب ، ناوناب  زا  ییوناب  چیه  اروشاع  هثداح  زا  سپ  : تسا
. میاهتـشاد مشچ  رب  کشا  هتـسویپ  اروشاع  نینوخ  هعجاف  زا  سپ  ام  دیـسر . تکاله  هب  دایز  نبا  هکنآ  ات  دشن  دنلب  دشاب ، اذـغ  نتخپ  هناشن 
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اب هارمه  وا ، یگدنز  نارود  هک  دوب  یتروص  هب  ترـضح  نآ  رب  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  نزح  مالـسلا ؛ هیلعداجـس  ماما  يرادازع  . 2 [ . 10]
اـههمع و اـههدازومع ، ناردارب ، اـهومع ، رب  هـچنآ  دوـب و  مالـسلا  هیلعادهـشلا  دیـس  بئاـصم  رب  ترـضح  نآ  کـشا  هدـمع  دوـب . کـشا 

هنوگچ دومرفیم : دشیم و  يراج  ناشكرابم  کشا  دـنک ، لیم  ترـضح  ات  دـندروآیم  بآ  یتقو  هک  اجنآ  ات  دوب  هتـشذگ  شنارهاوخ 
، مروآیم دای  هب  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دالوا  تداهـش  هاگره  : » دومرفیم و  [ 11 [ ؟ دنتشک هنـشت  ار  ربمایپ  رـسپ  هک  یلاح  رد  مماشایب 
ار مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  هاگره  مالسلا  هیلعنیـسحلا  نب  یلع  مدج  : دومرف هرارز  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  [ . 12 «. ] دریگیم ماهیرگ 
.3 [ . 13 . ] دـندرکیم هیرگ  نارـضاح  وا  هیرگ  رب  دـشیم و  کشا  زا  رپ  شفیرـش  نساحم  هک  تخیریم  کشا  ردـق  نآ  دروآیم ، دای  هب 
رب درکیم و  اپرب  ازع  سلجم  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يارب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  مالـسلا ؛ هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما  يرادازع 

اجنیا هب  یتقو  دـناوخیم ، رعـش  تیمک  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  روضح  اب  ازع ، سلاـجم  زا  یکی  رد  دـندرکیم . هیرگ  ترـضح  نآ  بئاـصم 
هب ترعش  نیا  شاداپ  رد  میتشاد ، ياهیامرس  رگا  تیمک ! يا  : دندومرف هدرک ، دایز  هیرگ  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ِّفَّطلِاب ،»... ٌلیتَق  : » هک دیـسر 
هب هراومه  هک  دـندومرف  تباث  نب  ناسح  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  ییاـعد  ناـمه  وت  شاداـپ  اـما  میدیـشخبیم ؛ وت 

یسوم ماما  مالـسلا ؛ هیلعقداص  ماما  يرادزع  . 4 [ . 14 . ] دوب یهاوخ  سدـقلاحور  دـییأت  دروم  مالـسلا ، مهیلعتیب  لها  ام  زا  عاـفد  تهج 
رب کشا  دشیم و  نایامن  شاهرهچ  زا  هودنا  هکلب  دوبن ؛ نادـنخ  مردـپ  رگید  دیـسریم ، ارف  مرحم  هام  نوچ  : دـیامرفیم مالـسلا  هیلعمظاک 

تسیرگیم و هتسویپ  دیسریم . تیاهن  هب  ماما  هودنا  تبیـصم و  زور  نیا  رد  دیـسریم . ارف  مرحم  مهد  زور  هکنآ  ات  دوب ، يراج  شاهنوگ 
؛ مالسلا هیلعمظاک  یسوم  ماما  يرادازع  . 5 [ . 15 . ] دیسر تداهش  هب  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  مدج  هک  تسا  يزور  زورما ، دومرفیم :

تشاد همادا  عضو  نیا  دیدیمن و  نادنخ  ار  مردپ  یسک  دیسریم ، ارف  مرحم  هام  نوچ  : دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
هک ار  نیـسح  يزور  نینچ  رد  تفگیم : تسیرگیم و  تفرگیم و  ارف  تبیـصم  نزح و  هودـنا و  ار  مردـپ  زور  نیا  رد  اروشاـع ، زور  اـت 
زور انامه  : دندومرف هک  دوب  يدح  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هیرگ  مالـسلا ؛ هیلعاضر  ماما  يرادازع  . 6 [ . 16 . ] دنتـشک داب ، وا  رب  ادخ  دورد 

ترـضح تمدخ  لبعد  [ . 17 . ] تسا هتخاس  يراج  ار  ام  کشا  هدومن و  حورجم  ار  اـم  نامـشچ  کـلپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  تبیـصم 
یسک لبعد ! يا  : هکنیا هلمج  زا  دندومرف ؛ دنچ  یتاملک  مالسلا  هیلعادهشلا  دیس  رب  هیرگ  رعش و  هرابرد  ترضح  نآ  دمآ . مالسلا  هیلعاضر 

ياهدرپ دوخ  هداوناخ  نارضاح و  نیب  ترضح  هاگنآ  دزرمآیم . ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دنک ، هیرگ  مالسلا  هیلعنیسح  مدج  بیاصم  رب  هک 
ات هک  ناوخب ، هیثرم  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يارب  : دـندومرف لبعد  هب  سپـس  . دـنزیرب کشا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  بیاـصم  رب  اـت  دـندز 

، تخیریم شنامـشچ  زا  کشا  هک  یتلاح  رد  لبعد  . نکم یهاتوک  ام  ترـصن  زا  يراد  تردـق  ات  یتسه ، اـم  حداـم  رـصان و  وت  ياهدـنز 
رد كاخ ؟ رب  هداتفا  ار  نیسح  يدرکیم  نامگ  ایآ  همطاف ! يا  ] تاَُرف ِّطَِشب  ًاناَشْطَع  َتاَم  ْدَق  َو  ًالَّدَُجم  َْنیَـسُْحلا  ِْتلِخ  َْول  ُمِطاَف  َأ  : درک تئارق 

.7 [ . 18 . ] دـش دـنلب  ترـضح  نآ  تیب  لها  مالـسلا و  هیلعاضر  ماما  هیرگ  يادـص  [. تارف دور  رانک  رد  هنـشت  بل  اب  دـش  دیهـش  هک  یلاح 
ترـضح نآ  دـننکیم . هیرگ  ناشدـج  تداهـش  رب  روهظ  تبیغ و  نامز  رد  جـع )  ) نامز ماما  تایاور ، رباـنب  جـع ؛)  ) ناـمز ماـما  يرادازع 

ْنَِمل ْنُکَأ  َْمل  َو  ُروُدْقَْملا ، َِکتَرُْـصن  ْنَع  ِینَقاَع  َو  ُروُهُّدلا  ِیْنتَرَّخَأ  ِْنئَلَف  : دـنیامرفیم مالـسلا  هیلعادهـشلا  دیـس  ناشراوگرزب  دـج  هب  باطخ 
یَلَع ًافُّسََأت  َو  َْکیَلَع  ًةَرْسَح  ًامَد ، ِعُومُّدلا  َلََدب  ََکل  َّنَیِْکبََأل  َو  ًءاَسَم  َو  اًحاَبَص  َکََّنبُْدنََألَف  ًابِـصاَنُم  َةَواَدَْعلا  ََکل  َبَصَن  ْنَِمل  َو  ًابِراَُحم  ََکبَراَح 

وت ناهاوخدـب  اب  منک و  گنج  وت  نانمـشد  اب  ات  مدوبن  وت و  يرای  زا  مدـنام  رود  تخادـنا و  ریخأـت  هب  ارم  راـگزور  رگا  [ . 19 [ ؛ َكاَهَد اَم 
لد زا  ترسح  هآ  مرابیم و  هدید  زا  نوخ  امش  تبیصم  رد  کشا  ياجب  مزیریم و  کشا  امش  رب  ماش  حبص و  ره  نونکامه  میامن ؛ راکیپ 

دکـشخب نم ، مشچ  همـشچ  رگمیرگیم  نوزف  طش ، تارف و  لین و  زا  میرگیم  نورد  زوس  اب  وت  گوس  رد  . مشکیم ارجام  نیا  رب  درد  رپ 
هیلعنیـسح ماـما  رب  يرادازع  ؟ تفاـی جاور  هیوفـص  نارود  زا  يرادازع  مسارم  اـیآ  [ . 20  ] میرگیم نوخ  کشا ، ياجب  هدـید  زا  رـشح  اـت 

يرادازع مراـهچ ، نرق  زا  لـبق  دوب . یفخم  يرادازع  نیا  لاس 352 ق ) رد   ) هیوبلآ نامز  ات  یلو  تسا ؛ هدوب  وا  تداهـش  نامز  زا  مالـسلا 
اروشاع زور  رد  يراوگوس  مراهچ ، نرق  مود  همین  رد  اما  تفرگیم ؛ ماجنا  اههناخ  رد  یناـهن  دوبن و  ینلع  مالـسلا ، هیلعنیـسح  ماـما  يارب 
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زا دناهتشون ؛ یتاونـس  بیترت  هب  ار  عیاقو  هک  یناخروم  ًاصوصخم  یمالـسا -  ناخروم  مومع  تفاییم . ماجنا  رازاب  هچوک و  رد  راکـشآ و 
یبهذ و نانجلا و  تآرم  رد  یعفای  ۀیاهنلاو و  ۀیادبلا  باتک  رد  ریثک  نبا  لماکلا و  باتک  رد  ریثا  نبا  مظتنم و  باتک  رد  يزوجلا  نبا  لیبق 

نبا هلمج  زا  . دناهتـشون اروشاـع  زور  رد  ار  هعیـش  يرادازع  تـیفیک  نآ ، زا  دـعب  ياـهلاس  لاـس 352 و  عیاـقو  رکذ  نمـض  رد  نارگید - 
زور نیا  رد  دـننک . نزح  راهظا  دـنوش و  عمج  اروشاـع  زور  رد  مدرم  داد  روتـسد  یملید ، هلودـلا  زعم  لاـس 352  رد  تسا : هتفگ  يزوجلا 
بآ مدرم  دـنتخپن ، میله )  ) هسیره اـهزپهسیره ، دـندرکن ، حـبذ  دنفـسوگ  ناـباصق  دـیدرگ ، فوـقوم  شورف  دـیرخ و  دـش ، هتـسب  اـهرازاب 

هیلعنیـسح رب  دندزیم و  دوخ  يور  رـس و  هب  نانز  دنتخیوآ ، سالپ  اهنآ  رب  يرادازع  مسر  هب  دندرک و  اپ  هب  همیخ  اهرازاب  رد  دندیـشونن ،
ار دوخ  ياهتروص  يرادازع ] مسر  هب   ] هک یلاـح  رد  ناـشیرپ  يوم  ناـنز  زور ، نیا  رد  ینادـمه : لوق  هب  [ . 21 . ] دندرکیم هبدن  مالـسلا 

هتفگ ربانب  [ . 22 . ] دـندزیم دوخ  تروص  هب  یلیـس  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يازع  يارب  دـنداتفا و  هار  هب  اههچوک  رد  دـندوب ، هدرک  هاـیس 
لها هک  تسا : هتفگ  لاس 352  عیاقو  نمض  رد  ریثک  نبا  [ 23 . ] دشیم يراوگوس  البرک  نادیهش  يارب  هک  دوب  يزور  نیتسخن  نیا  یعفای :
نرق طساوا  ات  لاس 352  زا  . دوب ناشیا  اب  زین  تموکح  يورین  رایسب و  هعیش  هرامش  اریز  دنتشادن ؛ لامعا  نیا  زا  ار  هعیـش  عنم  تردق  ننـست 
دیع اب  اروشاع  رگا  تفرگیم و  ماجنا  شیب  مک و  روبزم ، بیترت  هب  اروشاع  مسارم  اهلاس  رتشیب  رد  دـنتفر -  ناـیم  زا  هیوبلآ  هک  مجنپ - 
هزات هیلیعامـسا ، هیمطاف و  هک  اهلاس  نیمه  رد  [ . 24 . ] دنتخادنایم ریخأت  هب  ار  دـیع  مسارم  ماجنا  دـیدرگیم ، فداصم  ناگرهم  ای  زورون 
زور رد  يزیرقم : هتـشون  رب  انب  تفاـییم . ماـجنا  رـصم  رد  اروشاـع  مسارم  دـندوب ، هداـهن  اـنب  ار  هرهاـق  رهـش  هدروآ و  فرـصت  هب  ار  رـصم 
هدوب لومعم  زین  لـبق  ياـهلاس  رد  روبزم  مسارم  هک  دـشیم  موـلعم  هلمج  نیا  زا   ) دوـخ لوـمعم  قباـطم  هعیـش  زا  یعمج  ياروشاع 363 ،
ماما رب  هیرگ  يرگهحون و  هب  عورـش  ناـکم ، ود  نآ  رد  دـنتفر و  مالـسلا ) هیلعنسح  ماـما  نادـنزرف  زا   ) هسیفن و  موثلک ، دهـشم  هب  تسا ،)

اب هک  یلاح  رد  یعمجهتسد  مدرم  دنتسبیم و  ار  اهرازاب  دشیم : اپرب  لاس  ره  نایمطاف  نامز  رد  اروشاع  مسارم  دندرک . مالسلا  هیلعنیسح 
اوزنا رد  لـیلد  هب  نآ  زا  دـعب  [ . 25 . ] دنتفریم هرهاق  عماج  دجـسم  هب  دـندرکیم ؛ يرگهحون  دـندناوخیم و  البرک  تبیـصم  رد  یتایبا  مه 
تـسد هب  عباـنم  یـضعب  زا  هچنآ  دوب . هیوبلآ  ناـمز  لـبق  زا  رتهب  تیعـضو  دـنچره  دوبن ، ینلع  یلیخ  يرادازع  مسارم  عیـشت ، نتفرگ  رارق 

هدشیم اپرب  مالسلا  هیلعهَّللادبعابا  يارب  يراوگوس  سلاجم  زین  هیوفص  نامز  زا  لبق  یفشاک -  ءادهـشلا  ۀضور  باتک  ًاصوصخ  دیآیم - 
هیزعت و ینزهنیـس ، ینزریجنز ، أشنم  . تفرگ دوخ  هب  يرتینلع  ماع و  لکـش  يرادازع  عیـشت ، جـیورت  لـیلد  هب  هیوفـص  زا  سپ  [ 26 . ] تسا
اب یبسانمان  عضو  هب  یخرب  هک  اجنآ  زا  تسا . هدمآ  ناریا  هب  ناتسکاپ  ناتسودنه و  زا  ینزریجنز ،» «؟ تسا للم  گنهرف و  مادک  زا  تمالع 

نیا رگا  یلو  دنداد ؛ اوتف  نآ  تمرح  هب  املع  زا  یخرب  تشگیم ، نآ  ندـمآ  نوخ  ندـب و  ندـش  یمخز  بجوم  هدرک و  يرادازع  ریجنز 
، دزاسن مهارف  اروشاع  ياههزومآ  نهو  يارب  ار  هنیمز  هتـشگن و  نالقاع  حـیبقت  ندـب و  هب  همدـص  بجوم  هک  دوش  ماجنا  ياهویـش  هب  لمع 

يراوگوس عون  نیا  يرادازع  نوؤش  تیاـعر  لـیلد  هب  ینزریجنز ، صوصخ  رد  ناریا  ياـهيرادازع  مومع  رد  هک  ناـنچ  درادـن ؛ یلاکـشا 
ياههحون باختنا  اب  هک  تسا  هدمآرد  دوجوم  تروص  هب  اهدعب  هدوب و  جیار  اهبرع  نایم  رد  ینزهنیس »  » ّتنـس لصا  [ . 27 . ] تسا جیار 

دـش هدرتسگ  ینلع و  يراوگوس  هک  ینامز  هدوب و  يدرف  تروص  هب  ادتبا  يرادازع  هنوگ  نیا  دروخیم . هنیـس  رب  تسد  تاکرح  نیگنس ،
هعقاو نداد  شیاـمن  ندرک و  مسجم  زا  تـسا  تراـبع  هـیزعت ،» [ .» 28 . ] تسا هدـمآرد  یهورگ  لکـش  هب  هیوفـص -  نامز  رد  ًاـصوصخ  - 

نیدلارـصان نامز  رد  دش و  جیار  هیوفـص  نامز  رد  لومعم و  ناریا  رد  دنز  ناخمیرک  هرود  رد  يرادازع  عون  نیا  ًارهاظ  اروشاع ، زوسناج 
اروشاع هعقاو  رد  ار  یهدشیامن  رما ، نیا  هک  هدوب  اپورا  ياهرتائت  زا  دوخ  ياهرفـس  رد  هاش  تادـهاشم  مه  نآ  أشنم  تفای . شرتسگ  هاش 

ّتنـس نیا  زین  يرگید  یعیـش  یمالـسا و  ياهروشک  رد  هدوبن و  ناریا  صوصخم  هیزعت ، يارجا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا . هتخاس  ینیع 
دنه رد  هلمج  زا  دوشیم ؛ ارجا  يرگید  تاودا  رازبا و  فلتخم و  مسارم  تاداقتعا و  نوگانوگ و  ياهکبـس  اـب  تسا و  هدوب  هجوت  دروم 

ياههتسد اهتئیه و  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يرادازع  لیاسو  رازبا و  زا  تمالع ،» [ .» 29 . ] دراد يرتشیب  جاور  هک  ناتسکاپ  و 
هدش سابتقا  تیحیـسم  یبهذـم  ياهنییآ  زا  راجاق ، رـصع  رد  اهییاپورا  اب  ناریا  طابترا  زا  سپ  رازبا  نیا  دوشیم . هتفرگ  راک  هب  یبهذـم 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 475 

http://www.ghaemiyeh.com


ایآ [ . 30 . ] درادیمزاـب ینید  رئاعـش  هماـقا  يرادازع و  لـصا  اوـتحم و  زا  ار  نارادازع  یهاـگ  هک  تـسا  يرهظم  داـمن و  رازبا ، نـیا  تـسا .
هک درک  هجوت  دـیاب  مکی . ؟ تسین نید  رد  يراذـگتعدب  عون  کـی  تسا ، هتـشادن  دوـجو  مالـسا  ردـص  ناـمز  رد  هک  يرادازع  ياـههویش 

ياهلکـش رد  تواـفتم و  ياـههنوگ  هـب  هـک  تـسا  یلـصا  کـی  يرادازع  عـقاو  رد  تـسا . يرادازع  تیهاـم  زا  ریغ  يرادازع ، ياـههویش 
بسانتم مایپ  زغم  يرادازع و  ياوتحم  اب  دیاب  تیهام  راهظا  رازبا و  مود . . رتشیب هن  دنرازبا  کی  ًافرص  اهنآ  نیاربانب  دنکیم ؛ روهظ  فلتخم ،

نایب هب  دنک . لقتنم  نارگید  هب  ار  هزومآ  سرد و  مایپ و  یهجو ، نیرتعفان  نیرتذفان و  نیرتاویـش ، نیرتهب ، اب  دـناوتب  هک  یتروص  هب  دـشاب ؛
دهدیمن ششوپ  ار  مایپ  همه  هک  دشاب ، کچوک  رگا  رتگرزب . هن  رتکچوک و  هن  دیآ ؛ تسار  نآ  تماق  هب  هک  دشاب  یـسابل  دیاب  رگید ،

، مایپ ياوتحم  غالبا  يارب  ناوتیم  موس . . درادیمزاب تقیقح  مهف  لصا  زا  ار  وا  دنکیم و  فرحنم  ار  بطاخم  نهذ  دشاب ، رتگرزب  رگا  و 
ار ودرا  نابز  مالـسا  هک  نانچ  تفرگ ؛ تمدخ  هب  ار  اهنآ  تسج و  دوس  دراد  دوجو  نوگانوگ  للم  ندـمت  گنهرف و  رد  هک  ییاهرازبا  زا 

تمدـخ رد  ار  نآ  تفرگ و  نانوی  زا  ار  هفـسلف  ای  داد . رارق  هراق  هبـش  هب  مالـسا  رودـص  يارب  يرازبا  ار  نآ  تفرگ و  تمدـخ  هب  دـنه  رد 
داضت و رد  مالـسا  رهوگ  یلـصا و  ياههزومآ  اب  هک  ینامز  ات  لـلم  موسر  بادآ و  هب  مالـسا  مراـهچ . .... تشاذـگ و یناـیحو  ياـههزومآ 

ياذغ تیفیک  سابل و  گنر  نابز و  يارب  هاگ  چیه  مالـسا  ًالثم  درادیمن ؛ اور  اهنآ  هب  تبـسن  یعنم  چیه  هتـشاذگ و  مارتحا  دشابن ، تفاهت 
هتفگ هچنآ  هب  هجوت  اب  . تسین لئاق  یتیدودـحم  دـشاب -  هتـشادن  تافانم  مالـسا  حور  اب  هک  یمادام  مولع -  عیانـص و  نونف ، فلتخم ، لـلم 
ماوقا للم و  نایم  رد  هک  يرازبا  اهمرف و  اهبلاق ، رد  دـناوتیم  مالـسلا ، مهیلعتیب  لها  يراوگوس » يرادازع و   » مالـسا هاگدـید  زا  دـش ،

، اههنوگ اههویش و  اهلکـش ، اهبلاق ؛ هک  تسا  ینامز  ات  نیا  دبای . یلجت  نوگانوگ  ياههویـش  هب  دوشیم و  ققحم  هدوب ، موسرم  فلتخم 
ياههویـش زا  هدافتـسا  ور  نیا  زا  دهد . ياج  بطاخم  ناج  نهذ و  رد  ار  مایپ  وحن  نیرتهب  هب  هکلب  دزاسن ؛ دراو  همطل  اوتحم  مایپ و  لصا  هب 

مالـسا راکددم  هکلب  تسین ؛ نید  رد  تعدـب  اهنت  هن  هیزعت و )... ینزهنیـس ، ینزریجنز ، دـننام   ) هدوبن مالـسا  ردـص  نامز  رد  هک  يرادازع 
رواب تمس  هب  ار  وا  بلق  هدناسر و  رـصاعم  ناسنا  شوگ  هب  ار  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  اروشاع و  ياهراعـش  دوخ ، دح  رد  دناوتیم  هدوب و 
يادخ هکنآ  هن  دوش ؛ ظفح  اهنآ  يرازبا  هبنج  هراومه  دیاب  رتشیب و  هن  دنرازبا  اهنت  اهنیا  هک  مینکیم  دیکأت  لاح  ره  رد  . دهد قوس  اهنادـب 

. دشابیمن یلوا  فده  هاگ  چیه  تسا و  بلطم  هیام  نب و  هب  ندیسر  نتشذگ و  يارب  یلپ  اهنت  رازبا  دیآ ! قئاف  هلئـسم  ناج  رب  رازبا  هدرکان 
لصا دنهدیم و  تیمها  نطاب  زا  شیب  رهاظ  هب  ینادان ، يور  زا  ياهدع  هک  تسا  خلت  هصق  نیمه  هنافسأتم  دوشیم ، هدهاشم  یهاگ  هچنآ 
هرتسگ لیلد  هب  نیا  ؟ تسین مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يرادازع  دننام  مالسلا ، مهیلعناماما  ریاس  يرادازع  ارچ  . دنراذگیم لوفغم  ار  عوضوم 
دنبرد نانآ ، ناوارف  ياهملظ  ناملـسم و  نامکاح  تالاح  ناناملـسم ، مالـسا و  ناهج  صاـخ  تیعـضو  تساروشاـع . هعقاو  یفیک  یمک و 

فورعم هب  رما  نوچ  ییاههزومآ  یشومارف  نایعیش ، هیلع  ملظ  دیدشت  تینما ، بلس  یمالسا ، تما  ریقحت  يدازآ ، تیناسنا و  ندش  هدیـشک 
وس و کی  زا  یناسنا و ... یمالسا و  قالخا  یشومارف  ناناملسم ، تدحو  رد  لالخا  نید ، هب  اهنآ  دورو  اهتعدب و  عویش  رکنم ، زا  یهن  و 
گنج و عون  ترـضح ، اب  تسود  رهاظ  هب  ناناملـسم  دروخرب  تیفیک  ییاهنت ، تیمولظم و  تهج  زا  مالـسلا  هیلعهَّللادـبعابا  هژیو  تیعقوم 
هب ینید  یگنهرف و  یـسایس ، یعاـمتجا ، یتیبرت ، ياـهسرد  اـههزومآ و  شلاـیع ، لـها و  باحـصا و  ترـضح و  نآ  اـب  یکیزیف  دروخرب 

هدیچیپ و نوگانوگ ، داعبا  هک  تسا  هداد  هثداح  نیا  هب  یصاخ  لکـش  همه  همه و  [ 31 [ ؛ رگید يوس  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  صوصخ 
نارازه دوـجو  هب  هجوـت  اـب  نیا  تـسا و  هداد  رارق  ناـققحم  يورارف  شهوژپ  قـیقحت و  يارب  ار  یناوارف  لـئاسم  تاـعوضوم و  نآ ، فرژ 

، مالـسلا هیلعیلع  ماـما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  . تسا هدـمآرد  شراـگن  هب  دادـیور ، نیا  هنیمز  رد  نونکاـت  هـک  تـسا  یباـتک 
صاخ و ياهیگژیو  نیمه  لیلد  هب  مالسلا ؛ هیلعهَّللادبعابا  زا  سپ  ناموصعم  مالسلا و  هیلعیبتجم  نسح  ماما  مالسلا ، اهیلعارهز  ترـضح 

اروشاع ثداوح  سفن  يور  ره  هب  [ . 32 . ] دناهدومرف دیکأت  يرادازع  بلاق  رد  نآ  درکدای  يایحا  رب  همه  نیا  البرک ، هصق  درف  هب  رـصحنم 
ای َکـِمْوَیَک  َمْوَی  ـال  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  هک  ناـنچ  تسا ؛ هتخاـس  خـیرات  رد  ریظنیب  ياهعقاو  ار  نآ  نآ ، نوگاـنوگ  داـعبا  و 

يرادازع تسا ، نینچ  اروشاع  هثداح  نوچ  دراد و  یگتـسب  نآ  یگدرتسگ  هب  ياهعقاو ، ره  تشادوکن  هک  تسا  نشور  و  [ 33 « ] ِهَّللاِْدبَعابأ
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. تسین هسیاقم  لباق  رگید  ياههعقاو  يارب  يرادازع  اب  ًافیک  ًامک و  زین  نآ 

يرادازع شور 

ماـما صوـصخ  هب  مالـسلا -  مهیلعتیب  لـها  رب  يرادازع  تمکح  هـب  هجوـت  اـب  ؟ تـسا زاـجم  هزادـنا  هـچ  اـت  نیـسح  ماـما  يارب  يرادازع 
بلاغ روعـش  رب  ار  روش  هک  دوش  ارجا  ییاههویـش  رد  يرادازع  رگا  دـننکیم . نییعت  لقع  عرـش و  ار  يرادازع  دـح  مالـسلا -  هیلعنیـسح 

رگا تسا . لوـقعم  هجوـم و  لوـبقم ، عورـشم ، يرادازع  دودـح  زا  جراـخ  ددرگ ؛ يرادازع  هفـسلف  زا  فارحنا  بجوـم  یعوـن  هب  دزاـس و 
اروشاع یلـصا  ياههزومآ  بهذـم و  نهو  بجوم  ار  نآ  هدرک ، حـیبقت  ار  نآ  هعماـج ، يـالقع  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  يرادازع  ياـهبلاق 

هتـسه و دناوتب  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  دـیاب  يرادازع ، تروص  لکـش و  هکنیا  ینتفگ  . دوب دـهاوخ  يرادازع  زاجم  ریغ  دـح  ًاعطق  دـننادیم ،
دیآرد یتروص  هب  رهاظ  نیا  رگا  یلو  دیامن ، تیوقت  اهنآ  هب  تبـسن  ار  اهناسنا  رواب  دنک و  غالبا  مدرم  هب  ار  اروشاع  مایپ  یلـصا  ياوتحم 

دوب و دهاوخن  یبسانم  تروص  لکش و  دوش ، رادهشدخ  عوضوم  هلئـسم و  لصا  ددرگ  ثعاب  هکلب  دهدن ، ناشن  ار  زغم  نطاب و  اهنت  هن  هک 
ارچ دنتشاد ، مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترـضح  هک  یتکوش  تهبا و  هب  هجوت  اب  [ . 34 .] دمآ دهاوخن  تسار  انعر ، نت  نیا  تماق  رب  سابل  نیا 

مکحم و تخـس ، يانعم  هب  تزع -  ؟ دوشیم هیجوت  هنوگچ  دننکیم  میـسرت  ناشیا  زا  راوخ ، مولظم و  هرهچ  سلاجم ، مسارم و  یخرب  رد 
نانمؤم شلوسر و  و  دنوادخ ، هدنبیز  ار  نآ  هدش و  يراشفاپ  نآ  رب  ینآرق  تایآ  یخرب  رد  هک  تسا  ياهدیدنـسپ  تفـص  ندوب -  راوتـسا 

دندوب و مدق  شیپ  هراومه  لمع  راتفگ و  رد  ینآرق  هزومآ  نیا  هب  یسأت  اب  ناشیا ، باحصا  مالسلا و  هیلعنیـسح  ماما  [ . 35 . ] تسا هتسناد 
اما . دش لیدبت  ییاروشاع  تضهن  لیـصا  ياهراعـش  زا  یکی  هب  ُۀَّلِّذلا » اَّنِم  َتاْهیَه   » هک اجنآ  ات  دـندرواین  بات  ار  تلذ  ینوبز و  هنوگ  چـیه 
دیـس تـضهن  هریـس  رد  تزع  رـصنع  تـسه -  زین  يرادازع  سلاـجم  زا  یخرب  هیامتـسد  هـک  اههتـشون -  عباـنم و  زا  یـضعب  رد  هنافـسأتم 

، ینیسح تضهن  ناغلبم  زا  یخرب  هک  تسا  هتفهن  هتکن  نیا  رد  هویـش ، نیا  یناور  لماع  هشیر و  . تسا لوفغم  دوقفم و  مالـسلا  هیلعادهـشلا 
تاساسحا و کیرحت  هب  اهنت  دنهد ؛ رارق  میظع  هعقاو  نیا  نوگانوگ  داعبا  اب  مدرم  تخانش  شیازفا  رد  ار  دوخ  شالت  یعـس و  هکنآ  ياجب 

تضهن زا  هنالیلذ  ياهرهچ  دنروآیم و  يور  دنتـسم  ریغ  قثوم و  ریغ  عبنم  ره  زا  بلاطم  لقن  هب  روظنم  نیا  يارب  هتخادرپ و  نانآ  فطاوع 
ماما يارب  تزع  زا  رود  هب  رابتقر و  یتروص  هک  بلاطم -  زا  ياهراپ  نایب  يور ، ره  هب  ! دننکیم میـسرت  مدرم  يارب  مالـسلا  هیلعهَّللادبعابا 

مهیلعتیب لها  يولع و  يوبن و  هریس  مالـسا و  نید  يدنمتریغ  لصا  اب  دزاسیم -  حرطم  يو  ناهارمه  باحـصا و  مالـسلا و  هیلعنیـسح 
رب هک  يدنتـسم  ياـهملظ  لـیلحت  ياـنعم  هب  مالـسلا ؛» هیلعهَّللادـبعابا  تیمولظم   » تیاور هتبلا  . تسا هجوم  ریغ  يراـک  راـگزاسان و  مالـسلا 

نشور رتشیب  ار  شناهارمه  ادهشلا و  دیس  تزع  هکلب  درادن ؛ میظع  تیـصخش  نآ  يدنمتزع  اب  یتافانم  چیه  تفر ، وا  هباحـص  ترـضح و 
، ناشیا يزیتسملظ  داعبا  حیرـشت  نآ و  اب  مالـسلا  هیلعهَّللادـبعابا  دروخرب  یگنوگچ  ترـضح و  نآ  نانمـشد  ملظ  نییبت  اـب  اریز  دزاـسیم ؛
هب اروشاع  تشادـگرزب  يارب  ارچ  . دـنک یگداتـسیا  ملظ  ربارب  رد  دـناوتیم  یبلاق  هچ  رد  هنوگچ و  هنازیزع  هیحور  هک  ددرگیم  صخـشم 

، دنک هیرگ  ینزهنیـس و  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  رـصحنم  طقف  اروشاع  دای  نتـشاد  هگن  هدـنز  ایآ  دوشیمن ؟ افتکا  وگوتفگ  ثحب و  شور 
ًاصوصخم دننک ؛ لیطعت  ار  دوخ  یگدنز  راک و  اهزور  یهاگ  یتح  دنزادرپب و  يرادازع  هب  بش  ياههمین  ات  مدرم  دنک ، شوپهایس  ار  رهش 

ياهررـض هک  دوش  دـیدجت  ياهنوگ  هب  اـههرطاخ  نیا  تسیننکمم  اـیآ  . دراد لاـبند  هب  يداـصتقا  ياهررـض  روـما  نیا  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 
وگوتفگ ثحب و  ياشامت  اب  و  دوش ، هداد  بیترت  ییاهرانیمس  ای  درگزیم  ثحب ، تاسلج  ًالثم  دشاب ، هتشاد  يرتمک  یعامتجا  يداصتقا و 

، اهسنارفنک اهدرگزیم ، لیکـشت  بلاق  رد  مالـسلا  هیلعادهـشلا  دیـس  تیـصخش  هرابرد  ثحب  ؟ دوش دـیدجت  مدرم  يارب  هثداح  نیا  هرطاخ 
زین ام  هعماج  رد  هتبلا  تسا و  مزال  دـیفم و  رایـسب  تاقیقحت ، یملع و  یگنهرف ، ياهراک  لیبق  نیا  لاـثما  تـالاقم و  نتـشون  اـهینارنخس ،

روما نیا  هرابرد  يدایز  تاـقیقحت  وگوتفگ و  ثحب ، ترـضح ، نآ  يرادازع  مالـسلا و  هیلعادهـشلادیس  ماـن  تکرب  هب  دوشیم و  ماـجنا 
اروشاع هثداـح  زا  اـم  هکنیا  يارب  اـیآ  اـما  تسا ، مزـال  دوخ  ياـجب  اـهتیلاعف  نیا  . دـنریگیم ارف  ار  فراـعم  زین  مدرم  دریگیم و  تروص 
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نداد باوج  ؟ تسا مزال  دوخ  ياجب  اهيرادازع  نیمه  لثم  زین  يرگید  روما  هکنیا  ای  تسا ؟ یفاک  تامادقا  نیا  مینک ، لماک  يرادربهرهب 
طقف تسا ، رثؤم  ام  هناهاگآ  راتفر  رد  هک  یلماوع  مینیبب  میزادنیب و  ناسنا  هب  هناسانـشناور  يرظن  ام  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  لاؤس  نیا  هب 

دوخ ياهراتفر  رد  هک  یماگنه  . تسا رثؤم  ام  یعامتجا  ياهراتفر  نداد  لکـش  رد  مه  يرگید  لماوع  اـی  تسا  تفرعم  یتخانـش و  لـماع 
هک یتخانـش  لماوع  هتـسد  کی  دـننکیم . افیا  یـساسا  شقن  لماوع  زا  هتـسد  ود  مکتسد  اـم  ياـهراتفر  رد  هک  میباـییمرد  مینک ، تقد 

، یلقع لالدتـسا  زا  نآ  اـب  بساـنتم  دـشاب ، هک  ياهلوقم  ره  زا  رظن  دروم  بلطم  ًاـعبط  دریذـپب . دـمهفب و  ار  یبلطم  ناـسنا  دوشیم  بجوم 
مه يرگید  لماوع  تسین . رثؤم  لماع  هناگی  اما  دراد ، يدایز  ریثأت  ام  راتفر  رد  تخانـش  ًاعطق  . دوشیم هدافتـسا  رگید  ياههار  ای  یبرجت و 

اهشیارگ تالیامت ، فطاوع ، تاساسحا و  یلک  روط  هب  ار  لماوع  نیا  دـشاب . تخانـش  زا  رتشیب  ام  راتفر  رد  اهنآ  ریثأت  دـیاش  هک  دنتـسه 
راتفر هاوخ  دینک - ، لیلحت  ار  دوخ  راتفر  امش  هاگره  . تسا رثؤم  ام  راتفر  رد  هک  تسا  یناور  ینورد و  لماوع  زا  ياهلسلس  اهنیا  دنمانیم .

نآ ماجنا  هب  ار  امش  هک  یلصا  لماع  دید ، دیهاوخ  دشاب -  امش  یـسایس  ای  یعامتجا و  راتفر  هاوخ  یگداوناخ ، يدرف و  یگدنز  هب  طوبرم 
رد دیاب  یلماع  : دنیامرفیم هراب  نیا  رد  يرهطم  داتـسا  دیهـش  موحرم  . دـشاب هدـننازیگنارب  هدـننککیرحت و  لماوع  اسب  هچ  هتـشاداو ، راتفر 

ماجنا هب  تبـسن  یقوش  روش و  دیاب  میهد . ماجنا  ار  راک  نآ  ات  میـشاب  هتـشاد  یلیم  يراک  ره  يارب  دیاب  دنازیگنارب . ار  ام  ات  دـشاب  ام  نورد 
تکرح هب  ار  ام  ات  تسین  یفاک  ْتخانـش  طقف  مینک . مادـقا  نآ  ماجنا  رب  ات  میـشاب  هتـشاد  راک  نآ  هب  تبـسن  ياهقالع  مینک ، ادـیپ  راـک  نآ 

ار لـماوع  هنوـگنیا  دـهد . قوـس  راـک  ماـجنا  فرط  هب  دـنازیگنارب و  راـک  يوـس  هب  ار  اـم  اـت  مـیراد  زاـین  يرگید  یناور  لـماع  دروآرد .
، دروآیم دوجو  هب  ناسنا  رد  ار  تکرح  هب  لیم  عومجم ، رد  لماوع  نیا  دـنمانیم . اهنآ  دـننام  فطاوع و  تاساسحا و  یناور ، ياههزیگنا 
هب ناسنا  رگا  یتح  دریگیمن . ماجنا  راک  دـشابن  لماوع  نیا  ات  دروآیم . دوجو  هب  ناجیه  روش و  دـنکیم و  داـجیا  ار  راـک  ماـجنا  هب  قشع 

ندروخ غارـس  هب  دوشن ، کیرحت  وا  ياهتـشا  ات  ای  دشاب و  هتـشادن  اهتـشا  ات  اما  تسا ، دیفم  وا  ندب  يارب  ییاذغ  هدام  نالف  هک  دنادب  نیقی 
هدام نیا  هک  دنیوگب  وا  هب  هچ  ره  دنکن ، ادیپ  اهتـشا  هک  دوش  التبم  يرامیب  هب  ای  دوش و  روک  یـسک  ياهتـشا  ًاضرف  رگا  دوریمن . اذـغ  نآ 
نورد رد  زین  هزیگنا  لیم و  نیا  دیاب  نتسناد ، نآ  زا  ریغ  سپ  دنکیمن ؛ ادیپ  نآ  ندروخ  هب  یلیامت  تسا ، دیفم  یلیخ  وا  ندب  يارب  ییاذغ 

ات تسا ، دـیفم  بوخ و  یعامتجا  تکرح  نالف  دـنادب  صخـش  هچ  ره  دراد . ار  مکح  نیمه  مه  یـسایس  یعامتجا و  لئاسم  دـشاب . ناسنا 
هناـهاگآ و ياـهتکرح  يارب  میتفریذـپ  هکنیا  زا  دـعب  لاـح ، . دـهدیمن ماـجنا  یتکرح  دـشاب ، هتـشادن  تکرح  نآ  ماـجنا  يارب  ياهزیگنا 

دیـس تکرح  میتـسناد  هکنیا  زا  دـعب  تسا و  مزـال  تاـساسحا  فطاوع و  اـی  یـشزیگنا  یتخانـش و  لـماوع  هتـسد  ود  یناـسنا ، ياـهراتفر 
ام يارب  دوـخ  هـب  دوـخ  تخانـش  نـیا  دـش  میهاوـخ  هجوـتم  تـسا ، هتـشاد  اـهناسنا  تداعــس  رد  یمهم  شقن  هـچ  مالــسلا  هیلعادهــشلا 
هک درادیماو  وا  هار  ندومیپ  هب  ماما و  راک  هباشم  يراک  هب  ار  ام  اههرطاخ  نآ  ندروآ  دای  هب  نتـسناد و  یماـگنه  دوشیمن . نیرفآتکرح 

داجیا ار  لیم  نیا  تخانـش ، ِدوخ  . میهد ماجنا  ار  راک  نآ  میـشاب  هتـشاد  تسود  مه  اـم  نآ ، ساـسارب  دـیآ و  دوجو  هب  ياهزیگنا  زین  اـم  رد 
ماجنا وا  راـک  هباـشم  يراـک  میهاوخب  مه  اـم  هکنیا  اـت  دوش  هتخیگنارب  اـم  تاـساسحا  دوش و  کـیرحت  اـم  فطاوع  دـیاب  هکلب  دـنکیمن ؛

لماع اما  دـهدب ، ام  هب  ار  مزال  تخانـش  ینعی ، دـنک ؛ نیمأـت  ار  لوا  شخب  نآ  دـناوتیم  اهینارنخـس  وگوتفگ و  ثحب و  تاـسلج  . میهد
هتـشاد یـشقن  دناوتیم  دادیور  کی  هعلاطم  يروآدای و  تخانـش ، دوخ  هتبلا  میراد ، مزال  فطاوع  تاساسحا و  تیوقت  يارب  مه  يرگید 

ياهنحـص هک  یماگنه  . دـشاب هتـشاد  ام  فطاوع  تاساسحا و  رب  یمیقتـسم  ریثأـت  هک  دـنکیم  اـفیا  ییاـهزیچ  ار  یـساسا  شقن  اـما  دـشاب ،
هکنیا ای  هدش ، عقاو  ینایرج  نینچ  دونشب  ناسنا  هک  یماگنه  اب  هدهاشم  نیا  درگنیم ، هنحـص  نآ  هب  کیدزن  زا  ناسنا  دوشیم و  يزاسزاب 
ثداوح ًاررکم  دـیاهدرک . هبرجت  اهراب  دوخ  امـش  ار  هلئـسم  نیا  هنومن  . دراد توافت  رایـسب  تسا ، هداتفا  قافتا  ياهثداح  نینچ  دـنادب  طـقف 

ایآ اما  دیسر ، تداهـش  هب  هنوگچ  اروشاع  زور  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  دینادیم  تسا . هتفرگ  ياج  امـش  نهذ  رد  دیاهدینـش و  ار  اروشاع 
نحل رگا  ًاصوصخم  دناوخیم ، هیثرم  ناوخهیثرم  دینکیم و  تکرـش  سلاجم  رد  یتقو  دـنکیم ؟ يراج  ار  امـش  کشا  امـش  ياههتـسناد 
يراج امـش  کشا  رایتخایب  هک  دـینیبیم  هاـگنآ  دـنک ، ناـیب  امـش  يارب  ار  ـالبرک  ناتـساد  یباذـج  تروص  هب  دـشاب و  هتـشاد  مه  یبوخ 
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تبسن نیمه  هب  درادن . ار  يرثا  نانچ  نتـسناد ، ندناوخ و  هک  دشاب  هتـشاد  ریثأت  امـش  تاساسحا  کیرحت  رد  دناوتیم  هویـش  نیا  . دوشیم
ارچ مینادـب  دـیاب  هکنیا  رب  هوـالع  اـم  هک  دوـب  نآ  تاحیـضوت  نیا  زا  روـظنم  تساهیندینـش . زا  رترثؤـم  بتارم  هب  دوـشیم ، هدـید  هـچنآ 

فطاوع و ات  دوش  يزاسزاب  ام  يارب  ياهنوگ  هب  بلطم  نیا  دـیاب  دـش ، دیهـش  هنامولظم  ارچ  هک  مینادـب  درک ، ماـیق  مالـسلا  هیلعهَّللادـبعابا 
یگدنز رد  اروشاع  هثداح  دـشاب ، رترثؤم  ام  تاساسحا  فطاوع و  ندـش  رتهتخیگنارب  رد  اهنیا  هزادـنا  ره  دوش . رتهتخیگنارب  ام  تاساسحا 

رد ییاههنحـص  دیاب  دنک . افیا  ار  يرادازع  شقن  دناوتیمن  اروشاع ، هعقاو  هناملاع  یـسررب  ثحب و  فرِـص  نیاربانب  . دوب دهاوخ  رترثؤم  ام 
، تسا هدش  شوپهایس  رهش  دننیبیم  دنیآیم ، نوریب  هناخ  زا  حبـص  هک  نیمه  دنک . کیرحت  ار  مدرم  تاساسحا  هک  دیآ  دوجو  هب  عامتجا 

ندـید اما  تسا ، مرحم  ادرف  دـننادیم  مدرم  هچرگ  . دـهدیم ناکت  ار  اـهلد  تلاـح ، رییغت  نیا  دوخ  تسا ... هدـش  بصن  هایـس  ياـهمچرپ 
ياههتـسد نتخادـنا  هار  دراذـگیمن . ار  رثا  نآ  تسا ، مرحم  لوا  ادرف  هـکنیا  نتـسناد  هـک  دراذـگیم  ناـنآ  لد  رد  ار  يرثا  هایـس ، مـچرپ 

هک تساجنیا  . درادن ار  راثآ  نآ  رگید  راک  چیه  هک  دـشاب  هتـشاد  لابند  هب  ار  يراثآ  دـناوتیم ، دوخ  صاخ  ناجیه  روش و  نآ  اب  ینزهنیس 
يرادازع هک  تشاد  رارصا  همه  نیا  ارچ  میراد . رفص  مرحم و  زا  میراد  هچنآ  دومرفیم  اهراب  هللا  همحرماما  ترضح  ارچ  میوشیم  هجوتم 

تاساسحا و نتخیگنارب  رد  یمیظع  شقن  روما  نیا  هک  دوب  هدـش  هبرجت  نرق  هدزیـس  لوط  رد  نوچ  دوش ؟ رازگرب  یتنـس  تروص  نامه  هب 
نارود رد  اـی  بـالقنا و  نارود  رد  هک  ییاـهيزوریپ  رتـشیب  هک  هداد  ناـشن  هبرجت  . دـنیرفآیم هزجعم  دـنکیم و  اـفیا  مدرم  ینید  فطاوع 
لـصاح مالـسلا  هیلعادهـشلادیس  ماـن  تکرب  هب  اروشاـع و  ماـیا  رد  مدرم  هک  دوب  یطاـشن  روش و  رثا  رد  دـش ، لـصاح  اـهههبج  رد  گـنج 

داجیا مدرم  رد  تکرح  روش و  همه  نیا  هک  دـیرفآ  عامتجا  رد  ار  یلماـع  نینچ  دوشیم  یتمیق  هچ  اـب  تسین . یمک  ریثأـت  نیا  دـندرکیم .
ياهعماج چیه  رد  ای  یبتکم و  چیه  رد  مییوگب  رگا  دنک ؟ هدامآ  تداهـش  يارب  ار  دارفا  هک  ییاج  ات  دنیرفایب ، سدقم  قشع  همه  نیا  دنک ؟

. میاهتفگن یفازگ  نخس  درادن ، دوجو  یلماع  نینچ 
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.161 ص 162 -  رون ، هّمئا  گوس  رد  یشوپهایس  زا : لقن  هب  ص 67  ج 2 ،
.183  - 201،185 ص 206 -  ج 1 ، نایرفعج ، لوسر  یخیرات ، تالاقم  ك : صوصخ ر . نیا  رد  [ 26]

ص 378. ج 8 ، ۀسدقملا ، تابتعلا  ۀعوسوم  [ 27]
ص 26. ناریا ، یبهذم  یقیسوم  [ 28]

ص27. رهم 63 ، یگنهرف ، ناهیک  ص 86 ، ناریا ، رد  شیاین  شیامن و  رب  يدمآرد  ص 35-33 و  نامه ، [ 29]
ص 346. اروشاع ، گنهرف  [ 30]

.5 ص 18 -  هنئمطم ، سفن  نیسح ، ك : صوصخ ر . نیا  رد  [ 31]
.... ص 293،291،289،282،281،245،244،243،223 و ج 44 ، راونالاراحب ، ك : ر . [ 32]

ص 77. یلاما ، قودص ، خیش  [ 33]
صوصخ رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياـهباوج  تائاتفتـسا و  نانخـس ، هعومجم  ، ) اروشاـع يرادازع  نوماریپ  ك : صوصخ ر . نیا  رد  [ 34]

(. اروشاع
تمکح هغالبلاجهن ، ك : تسا ر . هدـش  دـیکأت  مهم  نیا  رب  زین  تایاور  رد  و  هیآ 8 . نوقفانم ، هروس  هیآ 139 ؛ ءاـسن ، هروس  ك : ر . [ 35]

.... ص 346 و همکحلا ، نازیم  بختنم  113 و 371 ؛

ع)  ) نیسح ماما  يرادازع  تنس  زا  یتخانش  هعماج  یلیلحت  . 15

باتک تاصخشم 

12574-76 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
مالسالاتجح  ربکا ، هاپسریم  هسانشرس : 

مالسالاتجح  ربکا ، هاپسریم  نیسح  ماما  يرادازع  تنس  زا  یتخانشهعماج  یلیلحت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.87 ص 85 ـ  راهب 1376 :) ، ) تفرعم ش 20 هلاقم ، :  اشنم 

مرحم  هام  ياهیراوگوس  رگفیصوت : 
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یسانشهعماج رگفیصوت : 

نیسح ماما  يرادازع  تنس  زا  یتخانش  هعماج  یلیلحت 

ياهباوث ندروآ  تسد  هب  يویند و  جیاوح  ندش  هدروآرب  بجوم  ع )  ) ادهشلادیس ترایز   » تسا هکئالم  ایبنا و  رازم  ءادهـشلادیس  مرح  »
، گنراگنر ياهمچرپ  لمح  هایس ، سابل  ندیـشوپ  نز ، ریجنز  نزهنیـس و  ياههتـسد  نتخادنا  هار  «. دوشیم يونعم  تالامکتـسا  يورخا و 

ءوس ضارغا  زا  یـشان  ای  اهنیا  اب  هزرابم  تسا و  يرورـض  رما  اروشاع ، گنهرف  نتـشادهگن  هدـنز  يارب  همه  اـهنیا ، دـننام  تمـالع و  ملع ،
رظن رد  ناسنا  یعاـمتجا  یگدـنز  رـصنع  نیرتهداـس  ناونع  هب  ناوتیم  ار  یعاـمتجا  شنک  .» یگقیلـسیب يربخیب و  لاـمک  زا  اـی  تسا و 
رداص رگید ، ناسنا  هبتبـسن  یفدـه  لوصح  يارب  ناسنا  کـی  زا  هک  يزراـبتکرح  : » دـناهدرک ریبعت  نینچ  یعاـمتجا  شنک   » زا تفرگ .
رجنم یعامتجا  لباقتم  طابترا   » هب کیرحت  نیا  دهدیم و  يور  یعامتجا  لباقتم  کیرحت   » دبای رارمتسا  یعامتجا  شنک   » یتقو دوشیم ».

وا نوماریپ  رد  هک  يرگید  ياهناسنا  یعامتجا  ياهشنک  اب  ناسنا  کـی  یعاـمتجا  ياـهشنک  یعاـمتجا  لـباقتم  طاـبترا   » رثارب . دوشیم
زا یکی  هک  یعاـمتجا ،  لـباقتم  ياـهشنک   » زا دـنیآیم . دوجو  هب  یعاـمتجا  لـباقتم  ياـهشنک  ، » شزیمآ نیا  زا  دـنزیمآیم و  دنتـسه ،

نایم رد  دنوشیم و  عقاو  ناسنا  دنچ  ای  ود  نیب  هک  دنتسه  ییاهشنک  درک : ریبعت  نینچ  ناوتیم  تسا ، یـسانشهعماج  رد  يروحم  میهافم 
ياهشنک . هتـسسگ هتـسویپ و  دنامسق : ود  رب  نیتسخن ، میـسقت  رد  یعامتجا  لباقتم  ياهشنک  . دـنروآیم دوجو  هب  یگنهامه  یعون  نانآ 

نواعت ای  تقیقح و  کی  فشک  يارب  وگتفگ  دـننام  دـنریگیم ؛ تروص  ياهناگی  تهج  رد  هک  تسا  ییاـهنآ  هتـسویپ  یعاـمتجا  لـباقتم 
ماود و . زیتس تباقر و  دـننام  دـنرادن ؛ ياهناگی  تهج  هک  تسا  ییاـهنآ  هتـسسگ  یعاـمتجا  لـباقتم  ياـهشنک  . ریخ رما  کـی  ققحت  يارب 

حرطم يزاسمه   » موهفم هک  تسا  هنوگنیدب  دراد و  یگتسب  هتسسگ  هتسویپ و  لباقتم  ياهشنک  نتخیمآ  هب  یعامتجا  یگدنز  ماکحتـسا 
دشابیم يراگزاس   » يزاسمه لماک  تروص  تسا . هتسسگ  هتـسویپ و  لباقتم  ياهشنک  فالتخا  عفر  يارب  یـششوک  يزاسمه  .» دوشیم

لزنت زا  نخـس  الـصا  يراـگزاس  رد  هک  یلاـح  رد  دـشابیم ، حرطم  عـضاوم  زا  لزنت  ود ، نیا  رد  اریز  قـفاوت ؛   » هن تسا و  شزاـس   » هن هک 
دـنوشیم و کـیدزن  مه  هب  دـننادیم  هک  تـسا  نـیا  رد  نخـس  هـکلب  دـهد ، خر  یلزنت  مـه  يدراوـم  رد  تـسا  نـکمم  دـنچ  ره  تـسین ،
، دریگیم تروص  یـصخش  یهاگآ  تساوخ و  اب  هک  يايزاسمه  هب  يراگزاس   » زا لـیلد ، نیدـب  دـنوش . کـیدزن  مه  هب  هک  دـنهاوخیم 
زا رگید  یکی  زین  یعامتجا  هورگ  .» دـیآیم دـیدپ  یعامتجا  هورگ  ، » هتـسسگ هتـسویپ و  لباقتم  ياـهشنک  يزاـسمه  زا  تسا . هدـش  ریبعت 

يور ناـنآ  نیب  یلباـقتم  ياـهشنک  هک  دوشیم  ریبعت  اـهناسنا  زا  يرتـشیب  هدـع  اـی  ود  هب  نآ  زا  تسا و  یـسانشهعماج  يروحم  میهاـفم 
، نآ رثا  رب  دوشیم و  یهورگ  ییاـیوپ   » بجوم اـههورگهدرخ  هورگ و  ياـضعا  لـباقتم  ياـهشنک  . دـنرادروخرب يزاـسمه  زا  دـهدیم و 

ذوفن . » دنباییم تسد  يرتشیب  داحتا  هب  هجیتن ، رد  دنوشیم و  هتـسباو  رگیدـکی  هب  دـننکیم و  هنخر  رگیدـکی  یگدـنز  رد  هورگ  ياضعا 
هورگ ياضعا  راتفر  رد  روظنم  نیدب  هک  یتیخنس  یگنهامه و  زا  دوشیم . لصاح  قیرط  نیا  زا  یهورگ  لباقتم  ياکتا   » یهورگ و لباقتم 

ياهشنکاو ای  اهشنک و  رب  دراد و  دـیدش  یفطاـع  هبنج  هک  یهورگ ،  راـتفر   » زا ياهنوگ  . دوشیم رهاـظ  یهورگ  راـتفر   » دـیآیم دـیدپ 
رثا رب  ینعی  دـماجنایم ؛ یعامتجا  يریگاو   » هب روبزم  ياهشنکاو  ای  اهشنک  . دوشیم هدـیمان  یعمج  راتفر  ، » تسا راوتـسا  ینارود  لباقتم 

یفطاع تخناـسم  یعون  زا  هجیتن ، رد  دـنریگیمارف و  ار  رگیدـکی  یفطاـع  راـتفر  هدـنیازف ، یتدـش  اـب  تعرـس و  هب  هورگ  ياـضعا  اـهنآ ،
موهفم هب  ار  دوخ  عمج ،   » موـهفم زا  ـالومعم  ناسانـشهعماج  . دـنمانیم عـمج   » ار یعمج  راـتفر   » زا رادروـخرب  هورگ  . دـنوشیم رادروـخرب 
تـسا یعمج  تعامج  . » دـننکیم زکرمتم  تعامج   » يور ار  دوخ  قیقحت  هاگنآ  دـنناسریم و  تسا ، عمج  عون  نیرتمهم  هک  تعاـمج ،  »

طبر .» دـنتفایم شوج  بنج و   » هب دـنباییم و  طبر   » رگیدـکی اب  دـنیآیمن ، درگ  اجکی  رد  الومعم  هک  یـصاخشا  زا  بکرم  تخناسمرپ ،
رگیدـکی اب  دوخ  هبدوخ  یتحار و  هب  ناـنآ  هک  يروط  هب  دـهدیم ، دـنویپ  رگیدـکی  هب  ار  نت  دـنچ  اـی  ود  هک  تسا  یقیمع  یفطاـع  هطبار 

ریبکت ای  ندز و  فک  دـننام  دـهدیم ؛ يور  صاخـشا  طبر  رثا  رب  هک  تسا  يراکـشآ  یفطاع  راتفر  شوج  بنج و  . » دـنوشیم گـنهامه 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 481 

http://www.ghaemiyeh.com


رامـش هبتعاـمج  زا  لقتـسم  یعمج  ار  نآ  ناوتیم  ورنیا ، زا  دراد و  رایـسب  قرف  نآ  عاونا  ریاـس  اـب  هک  تعاـمج ، عاوـنا  زا  یکی  نتفگ .
درگ اـج  کـی  رد  ـالومعم  هک  يدارفا  زا  بکرم  خـناست ، هباـشت و  مک  تـسا  یعمج  هماـع  . » تـسا هماـع   » اـی رواـجمان » تعاـمج  ، » دروآ

یموـمع قاـفو   » یموـمع و هدـیقع   » دـجوم دــننکیم و  ادــیپ  طاـبترا  رگیدــکی  اـب  دوـخ  كرتـشم  حــلاصم  ببــس  هـب  یلو  دــنیآیمن ،
یلعف عضو  رد  باتک   » هک ناوخباتک  هماع  تواضق  دننام  دـشاب ؛ هماع  لوبق  دروم  هک  تسا  یتواضق  یمومع  هدـیقع   » زا دوصقم  . دـنوشیم

.« درادـن یفاک  تیارد  روشک ، یـشزرو  روما  لوؤسم   » هک راکـشزرو  هماع  تواضق  اـی  تسین و  رادروخرب  یبساـنتم  ياـضاقت  هضرع و  زا 
سینا قفـشم و  حـصان  باتک ،  » هک ناوخباتک  هماع  هدـیقع  دـننام  رادهشیر  رادهنماد و  تخـستسا  ياهدـیقع  زین  یمومع  قافو   » زا روظنم 
نونکا .« تسا یعقاو  راکـشزرو  ریذپانییادج  یگژیو  ود  يدرمناوج  عضاوت و   » هک راکـشزرو  هماع  هدیقع  دـننام  ای  تسا و  ییاهنت  جـنک 

، میراد ار  نآ  يادا  دـصق  هچنآ  اب  ار  یتخانـشهعماج  میهافم  نیا  حرط  تبـسانم  اـت  مینک  تیادـه  ياهنوگ  هب  ار  ثحب  هک  تسا  نآ  تبون 
ره تسا و  هدش  لیکـشت  هماع   » نیدنچ زا  هدـمع  روط  هب  میوشیم  هجوتم  میهد ، رارق  هقادـم  دروم  ار  [ 1  ] یناسنا هعماج  ره  : دزاـس نشور 

لمعلاسکع لمع و  شیوخ ، زا  یمومع  قافو   » یمومع و هدـیقع   » ساـسا رب  هک  میوشیم  هجوتم  میهد ، رارق  یـسررب  دروم  ار  يا  هماـع  »
زا . دـهدیم همادا  شایعامتجا  تایح  هب  یمومع  ياهقافو  دـیاقع و  ساـسا  رب  ياهعماـج  ره  مییوگب : میناوتیم  نیارباـنب ، دـهدیم . زورب 

یعامتجا تایح  رییغت  ذوفن و  اب  يواـسم  اـهنآ  رییغت  یمومع و  ياـهقافو  دـیاقع و  رد  ذوفن  هک : درک  هدافتـسا  نینچ  ناوتیم  قوف ، نخس 
میهاوخب رگا  . دراد رارق  تسایـس  ياملع  ناسانـشهعماج و  هجوت  دروم  تدـش  هب  یمومع  قافو   » یمومع و هدـیقع  ، » لـیلد نیمه  هب  تسا .

روط هب  راک ، نیا  يارب  دریگ . رارق  اتسار  نیا  رد  یمومع  هدیقع  ات  میـشیدنیب  ياهراچ  دیاب  میهد  رارق  بتکم  کی  ياتـسار  رد  ار  ياهعماج 
ناققحم همه  ابیرقت  هویش ، راهچ  نیا  نایم  رد  ؛ غیلبت ؛د -  بیرخت ؛ج -  دیدهت ؛ب -  عیمطت فلا -  : دوشیم هتفرگ  هرهب  هویش  راهچ  زا  یلک ،

ياملع ناسانـشهعماج و  لیلد ، نیمه  هب  زاـب  و  [ 2 . ] تسا رتمهم  نیاربانب ، رترثؤم و  رتزاسراک و  همه  زا  هویـش  نیمراـهچ  هک  دـنراد  لوبق 
ببـس هب  هنافـساتم  دراد . همادا  ییاـههنوگ  هب  تاـقیقحت  نـیا  مـه  زوـنه  هـک  دـناهداد  ماـجنا  هـنیمز  نـیا  رد  یعیـسو  تاـقیقحت  تساـیس ،

دنچ هب  طقف  نیاربانب ، تسین . رودـقم  اـهنآ  زا  یلاـمجا -  دـنچره  یـشرازگ -  رکذ  اـجنیا ، رد  لاـجم ، مدـع  تاـقیقحت و  نآ  یگدرتسگ 
يرما هرابرد  رکذت »  » تاسلج لیکشت  یغیلبت ، رثؤم  رایسب  ياههویش  زا  یکی  : مینکیم هراشا  دراد ، يرتشیب  بسانت  ثحب  نیا  اب  هک  بلطم ،

؛ دوشیم هدافتـسا  ینارود  لباقتم  شنکاو  ای  شنک و   » مسیناکم زا  هدـمع ، روط  هب  تاـسلج  نیا  رد  تسا . رظن  دروم  نآ  جـیورت  هک  تسا 
شنکاو نیا  دروآیم . دوجو  هب  دارفا  رد  یشنکاو  کیرحت ، نیا  دنوشیم . کیرحت  رکاذ »  » هلیـسو هب  هدمآ ، درگ  دارفا  هک  تروص  نیدب 

دهاوخ دارفا  نآ  هبتبـسن  ددجم  یکیرحت  دوخ  رتدیدش ، شنکاو  نیا  دوشیم . بجوم  ار  يرتدیدش  شنکاو  دـتفایم و  رثؤم  رکاذ »  » رد
زا هک  تسا  نامه  نیا  دوشیم و  هدوزفا  دارفا  نآ  خـسانتم  شنکاو  تدـش  رب  هراومه  قیرط ، نیا  هب  رگید . یکیرحت  شنکاو و  زاـب  دوب و 

ماـما يرادازع  تاـسلج  . دـماجنایم یعاـمتجا  يریگاو  هب  نینچنیا ، ینورد  ياـهشنکاو  لـباقتم و  ياـهشنک  دوشیم : ریبعت  نینچنیا  نآ 
ثحب و لباق  نوگانوگ  داـعبا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يرادازع  داد . رارق  هقادـم  دروم  ناوتیم  طاـبترا  نیا  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هک يدعب  ثحب ، نیا  رد  اما  تسا ، هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  يدودح  ات  نید  ياملع  طسوت  داعبا ، نیا  زا  يرایسب  هللادمحب ، تسا . یسررب 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  يرادازع  تاسلج  لیکشت  هب  مالسلامهیلعراهطا  همئا  ياههیصوت  رد  زین  هیواز  نیا  زا  یتقو  . تسا رظن  دم  دش ، رکذ 
تدارا مالـسلا  مهیلعهبیط  راونا  نیا  هب  شیپ  زا  شیب  دوشیم  بجوـم  هک  ياهنوـگ  هب  میباـییم ، هناـمیکح  رایـسب  ار  راـک  نیا  مینک  هاـگن 

ندوب يداه  ندوب و  هوسا  نیع  رد  هک  میـشیدنیب  تسا  مزـال  تسا . مدرم  يارب  هوسا   » نییعت یغیلبت ، رثؤم  ياههویـش  زا  رگید  یکی  . میزرو
زا وا  دقرم  تبرت  ارچ  دوشیم ؟ حرطم  تاجن ، یتشک  تیاده و  حابصم  ناونع  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ارچ  مالسلامهیلعراهطا  همئا  همه 
زا . تسا هتفای  مات  یلجت  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رد  هوسا ، کی  داعبا  نیرتقیقد  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ  ؟ تسا رادروخربتمرح  یگژیو و 

ماـجنا تروص  رد  اریز  دـشابیم ؛ ریاعـش  نآ  جـیورت  تیبـثت و  دـعب ، هلحرم  رد  ریاعـش و  لـعج  تسخن ، هلحرم  رد  رثؤم ، ياههویـش  رگید 
لمح هایـس ، سابل  ندیـشوپ  نز ، ریجنز  نزهنیـس و  ياههتـسد  نتخادـنا  هار  . تساهدـشجیورت تیبثت و  بولطم ، هدـیا  نآ  راک ، نیا  نتفرگ 
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ای اهنیا  اب  هزرابم  تسا و  يرورـض  رما  اروشاع ، گنهرفنتـشادهگن  هدـنز  يارب  همه  اهنیا ، دـننام  تمـالع و  ملع ، گـنراگنر ، ياـهمچرپ 
انشآ ناگنازرف  يوس  زا  ینیسحت  یلیمکت و  یحالصا و  دروخرب  يرآ ، یگقیلسیب . يربخیب و  لامک  زا  ای  تسا و  ءوس  ضارغا  زا  یشان 

یفذح دروخ  رب  ریاعـش  نیا  اب  هک  تسا  یناربخیب  ای  ناضرغم  هب  ضارتعا  دشابیم و  مه  مزال  هکلب  تسا ، حیحـص  اهنت  هن  عرـش ، قاذم  اب 
اهناکم نآ  هب  ندروآ  ور  اب  دارفا  ات  دشابیم  هژیو  کسانم  نداد  ماجنا  يارب  ییاهناکم  نییعت  هظحالم ، لباق  ياههویش  هلمج  زا  . دننکیم

نیا رد  . دروخب هرگ  هدیا  نآ  اب  رتشیب  هچره  اهلد  راک ، نیا  اب  دنشاب و  هدرک  بولطم  هدیا  داقتعا و  اب  يدهع  دیدجت  کسانم ، نآ  ماجنا  و 
[3  . ] تسا هکئالم  ایبنا و  رازم  مالسلاهیلعادهشلادیس  مرح  :» دسریم رظن  هب  دیفم  تسا ، لیذ  نیماضم  يواح  هک  یتایاور  هب  هجوت  طابترا ،

تسد هب  يویند و  جیاوح  ندش  هدروآرب  بجوم  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترایز  [ .» 4 «. ] دینکن كرت  ار  مالـسلاهیلعادهشلادیس  ترایز  .»
-1: دشاب يرورض  بلطم  ود  رکذت  دسریم  رظن  هبثحب  نیا  لیمکت  يارب  [ . 5 «. ] دوشیم يونعم  تالامکتسا  يورخا و  ياهباوث  ندروآ 

روصت نیا  اما  درک ؛ یقلت  مدرم  هبتنایخ  یعون  دـیاب  ار  نآ  رییغت  تسا و  دنـسپان  یلمع  یمومع  هدـیقع  رد  ذوفن  دوش  روصت  تسا  نکمم 
نادب نیا  دب . هن  درمـش و  بوخ  ناوتیم  هن  ار  نآ  رییغت  یمومع و  هدـیقع  رد  ذوفن  فرـص  هک  تسا  نآ  تقیقح ، درادـن و  یـساسا  چـیه 

دروخرب الصا  هک  دنراد  هدیقع  یضعب  - 2 .( دوشتقد .) تسا يزیچ  هچ  هب  زیچ  هچ  زا  رییغت  يدـصق و  هچ  هب  ذوفن  مینیبب  هک  دراد  یگتـسب 
یـسررب دـنچره  تخاس . قفوم  لطاب  زا  قح  صیخـشت  هب  ار  مدرم  یناهرب ، ياهشور  اب  طقف  دـیاب  هکلب  تسین ، ياهدیدنـسپ  رما  یتاغیلبت 

رد یناهرب  ياهشور  زگره  الوا ، : هک میوش  روآدای  دـیاب  عضوم  نالعا  دـح  رد  الامجا  اـما  دـبلطیم ، يرگید  لاـجم  نخـس  نیا  يداـقتنا 
یتح ایناث ، . تسوکین شیوخ  ياـج  هب  کـیره  تفگ : دـیاب  دـنکیمن و  ینغتـسم  یتاـغیلبت  ياـهدروخرب  زا  ار  اـم  هعماـج ، یمومع  حـطس 

نآ قبط  رب  لمع  يارب  یفاک  هزیگنا  قح ، صیخـشت  رب  هوالع  ات  دـناینف  هدـش و  باسح  تاغیلبت  دـنمزاین  زین  هعماـج  صاوخ  ناـگنازرف و 
هک دریگ  رارق  ثحب  دروم  اجنامه  دیاب  تسا و  یتیبرت  یـسانشناور  قالخا و  هفـسلف  هب  طوبرم  فیطل ، قیقد و  بلطم  نیا  دنـشاب  هتـشاد 

رکذ اـب  ار  ثحب  نیا  . تسا نیا  لـباقم  نوطـالفا  يار  رهاـظ  هچرگا  دـشاب ؛ لـمع  يوـس  هـب  ناـسنا  كرحم  دـناوتیمن  یلقع  عاـنقا  فرص 
دوبجیار یه  هک  اهفرح  زا  یکی  تقو ، نآ  رد  :» میربیم نایاپ  هب  هرس  سدقینیمخ  ماما  ترضح  بالقنا ، ریبک  ربهر  تانایب  زا  ییاهزارف 

مه نآ  دندرک ، لیطعت  تقو  نآ  ار  هضور  سلاجم  همه  هک  نیا  دنریگب . ناشتسد  زا  ار  هضور  سلاجم  هکنیا  يارب  هیرگ ؛ تلم  دنتفگیم :
اهنآ هضور  سلجم  زا  ای  دوب  هضور  سلجم  هیـضق  دروآیم ، رد  ار  اهيزاب  نآ  تفریم و  هضور  سلاجم  رد  شدوخ  هک  یـسک  تسد  هب 

.« میراد جایتحا  قباس  زا  رتشیب  هضور  هیزعت و  سلاجم  هب  ام  زورما  [ .» 6 [ »؟ دنربب نیب  زا  دنتساوخیم  ار  نآ  دندیمهفیم و  رگید  زیچ  کی 
مالسا هار  رد  ار  زیچ  همه  هک  يدیهش  يارب  ندرک  يرادازع  تسا . يدابع  یسایس -  مهم  رایسب  هلاسم  کی  اروشاع  نتشادهگن  هدنز  [ .» 7]

[8 . ] مینکیم هدافتـسا  تاعامتجا  نیا  زا  اـم  دراد . ازـسب  رثا  بـالقنا  دربشیپ  رد  هک  تسا  ياهلاـسم  کـی  تسا . یـسایس  هلاـسم  کـی  داد 
شـشوک یلاعت -  هللامهدـیا  ربنم -  لها  دـینک و  ظفح  نآ ، زا  رتشیب  تفرگیم و  ماجنا  رتشیپ  هک  یهوکـش  ناـمه  اـب  ار  ازع  سلاـجم  .«»

دیرادنربتسد هضور  زا  یمالسا و  یعامتجا  لئاسم  یمالسا ، یـسایس  لئاسم  یمالـسا و  لئاسم  هب  دنهدب  قوس  ار  مدرم  هک  نیا  رد  دننک 
[ . 9 .« ] میتسه هدنز  هضور  اب  ام  هک 

یقرواپ

. درادن دوجو  هماع  اهنآ  رد  اریز  ییادتبا ؛ عماوج  زا  ریغ  [ 1]
زا تسا و  یهلا  گنهرف  نیا  هژیو  یـشزرا  ياهرایعم  هلـسلس  کی  هب  هتـسباو  اههویـش  نیا  ریخات  میدقت و  یمالـسا ، شنیب  رد  دنچ  ره  [ 2]

رظندـم هناسانـشهعماج  لیلحت  ثیح  زا  یـسررب  نیا  لاـقم ، نیا  رد  نکل  تخادرپ ، ثحب  هب  يرگید  تبـسانم  تصرف  رد  دـیاب  ثیح ، نیا 
. تسا

یلع ءاکبلاباوثباب  ، 34 باب مالـسلاامهیلع ، یلعنبنیـسحلا  خیراتب  صتخی  ام  باوبا  راونالاراحب ، یـسلجم ، یقت  دمحم  هب : ك . ر . [ 3]
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 . 296  - ص 278 ج 44 ، ءاروشاع ، موی  متاملا  بدا  هیف  مالسلامهیلع و  ۀمئالا  رئاس  بئاصم  هتبیصم و 
 . تیاور 1 باب 10  زین  تیاور 1 و 4 و  باب 38 ، تارایزلا ، لماک  هب : ك . ر . [ 4]

 . 3 تیاور باب 41 ، نیشیپ ، [ 5]
49؛ باب تیاور 2 ، 59 ؛ باب  ، 3 تیاور 56 ؛ باب تیاور 1  باـب 51 ؛ و 5 ،   2 تـیاور 1 ، 49 و  باب و 2 ؛ تیاور 1  ، 46 باب نیشیپ ، [ 6]

اهباب 17 و  تیاور باب 54 ؛ تیاور 1 و 2 ، باب 52 ؛ تیاور 1 و 2 ،  باب 50 ؛ تیاور 1 ،  باب 44 ؛ تیاور 1 و 2 ،  باب 22 ؛  ، 6 تیاور
 . باتک نامه  رد  يرگید  تایاور  و 

هام لولحتبـسانم  هب  یبهذم  يابطخ  ظاعو و  عمج  رد  تانایب  ج 8 ، رون ، هفیحص  هرـس ،) سدق  بالقنا  ریبک  ربهر   ) يوسوم هللا  حور  [ 7]
. مرحم

هام لولحتبـسانم  هب  یبهذم  يابطخ  ظاعو و  عمج  رد  تانایب  ج 8 ، رون ، هفیحـص  هرـس ،) سدقبالقنا  ریبک  ربهر   ) يوسوم هللا  حور  [ 8]
. مرحم

هام لولح  تبسانم  هب  یبهذم  يابطخ  ظاعو و  عمج  رد  تانایب  ج 8 ، رون ، هفیحص  هرـس ،) سدق  بالقنا  ریبک  ربهر   ) يوسوم هللا  حور  [ 9]
. مرحم

يرادازع ياهدیابن  اهدیاب و  . 16

باتک تاصخشم 

يدنهدیب يرقاب  رصان  هدنسیون : 
يدنهدیب يرقاب  رصان  : رشان

مالسا رد  يراوگوس 

ات شنیرفآ  زاـغآ  زا  دریگیم و  همـشچرس  تبحم  رهم و  زا  تسا و  رـشب  یعیبط  هتفر ، تسد  زا  نازیزع  رب  دـنمفده  يراوگوس  يرادازع و 
ناوتیم ربتعم  عبانم  هب  هعجارم  اـب  . دوشیم هتخادرپ  هراـب  نیا  رد  مالـسا  درکیور  هب  هتـشون  نیا  رد  نکل  تسا ، هتـشاد  جاور  رـضاح  رـصع 

نب نامثع  میهاربا و  رفعج ، هزمح ، رب  نتـسیرگ  دـننام  تسیرگ ؛ دارفا  زا  يرایـسب  گرم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمتاخ  ربماـیپ  هک  تفاـیرد 
سلاجم يرازگرب  هب  شرافس  دیمان و  ازع  لاس  ینعی  نزحلا ، ماع  هکم ، رد  ار  بلاطوبا  بانج  هجیدخ و  ترـضح  تافو  لاس  [ 1 . ] نوعظم

نانآ اهنت  هن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دندرک و  یناوخهیثرم  هدرک و  يراوگوس  مالسا  ردص  يادهش  يارب  زین  ناناملسم  و  [ 2 . ] دومرف ازع 
نآ راوگرزب  هباحـص  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  لاحترا  لابند  هب  . دومرف دـییأت  ار  نانآ  لـمع  هکلب  دومرفن ، یهن  راـک  نیا  زا  ار 

یلصربمایپ تافو  تبیصم  رد  هشیاع  هکنانچ  [ 3 [ ؛ دندرک ءاشنا  ییاهدورس  ترضح  ياثر  رد  و  دنتسیرگ ، تدش  هب  وا  يرود  زا  ترـضح 
اب مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادبعابا  ترـضح  ناگدازآ  ياوشیپ  هک  يرجه  لاس 61  زا  اـما  و  [ 4 . ] دز یلیـس  دوخ  تروـص  رب  هلآو  هیلع  هللا 
هب هنامولظم  ياهنوگ  هب  هقباسیب و  شارخلد و  یتیعـضو  اب  تارف  رانک  رد  هنـشت  بل  اب  البرک  نیمزرـس  رد  شرگراثیا ، تیب  لـها  ناراـی و 

ماهلا تروص  هب  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ربمایپ و  رما  يایحا  تیبرت و  يارب  ات  دش  لیدـبت  یمومع  رایـس  هسردـم  هب  يراوگوس  دیـسر ، تداهش 
. دشاب نایدیزی  زا  ناینیسح  تخانش  لطاب و  زا  قح  ندش  نشور  يارب  ياهلیسو  دیآرد و 

يرادازع مکح 
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، هعیش دنلب ، يادص  اب  هیرگ  هرابرد  اما  دنراد . رظن  قافتا  یمالسا  بهاذم  همه  ناگتفر ، تسد  زا  مغ  رد  نتخیر  کشا  زاوج  صوصخ  رد 
هدرخ هعیـش  ندرک  هیرگ  هب  ّتنـس  لها  رتشیب  ماجنا  هلحرم  رد  لـمع و  ماـقم  رد  هچرگ  [ ) 5 . ] دـناهدرک زاوج  هب  مکح  نایلبنح  ناـیعفاش و 

تایاور لیلد  هب  افوتم  رب  نتـسیرگ  کش  نودب  دـسیونیم : مالکلا  رهاوج  دوخ  گنـسنارگ  رثا  رد  رهاوج  بحاص  رهام ، هیقف  .( دـنریگیم
هزمح رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نتـسیرگ  تایاور  هب  هاگنآ  و  تسا . زیاج  اهقف  ياواتف  هدیـسر و  يونعم  رتاوت  دح  هب  هک  يددعتم 

شرهاوخ راوگرزب و  ردـپ  رب  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح  هیرگ  زین  و   ] نوعظم نب  نامثع  ناـنآ  زج  میهاربا و  شدـنزرف  ءادهـشلا و  دـیس 
نیا هدنهد  ناشن  دراوم  نیا  مامت  دیامرفیم : سپـس  دنکیم و  هراشا  شراوگزب ، ردـپ  رب  نیدـباعلانیز  ماما  ینالوط  دـتمم و  هیرگ  و  هیقر ]
وترپ رد  ات  تسا  بحتـسم  هکلب  درادـن ، یعناـم  دناهتـسجرب ، ياـهیگژیو  ياراد  هک  یناـسک  يارب  ییارـسهحون  هبدـن و  هک  تسا  تیعقاو 
یهلا رئاعش  میظعت  موزل  و  هَّللا ، مایا  دای  موزل  زا  رظنفرص  . دنریگب وگلا  قشمرس و  نارگید  دبای و  رشن  نانآ  مراکم  لیاضف و  ازع ، سلاجم 

هلآو و هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لمع  ددعتم و  ثیداحا  رابخا و  تیب و  لها  اب  تاساوم  مالـسلا و  مهیلعتیب  لها  هب  تبـسن  تدوم  موزل  و  [ 6]
سلاجم هنوگ  نیا  ییاپرب  تفگ  ناوتیم  تسا  تسد  رد  يرادازع  تیعورـشم  رب  هک  رمتـسم  هریـس  مالـسلا و  مهیلعنیموصعم  هّمئا  راـتفر 

گوس هب  هداد و  لیکـشت  یمـسارم  یعاـمتجا  اـی  یـصخش و  ثداوح  ربارب  رد  هک  تسا  لومعم  ناـهج  قطاـنم  ماـمت  رد  ییـالقع و  يرما 
لها نادنمدرخ و  یمامت  لوبق  دروم  جیار و  تسا  يرما  نآ  دئاوف  هبترتم و  راثآ  هب  هجوت  اب  هکلب  زیاج  اهنت  هن  يرادازع  نیاربانب  . دننیشنیم

ات و  دنتفاتش . نادیهش  رازم  ترایز  هب  دنتفگ و  هیثرم  [ 7  ] دنتسیرگ دندش  رادازع  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهش  اب  نانمؤم  . دشابیم شناد 
قوقح يادا  ربمایپ و  لآ  رب  تبحم  همزال  اریز  دنام ، دهاوخ  یقاب  يرادازع  نیا  دراد  وریپ  متاخ  ربمایپ  تسا و  هنحص  رد  مالـسا  هک  ینامز 

اهغارچ و ندرک  نشور  اهرازاب و  اهنابایخ و  رد  ینزهنیـس  ياههتـسد  تکرح  ندز و  ریجنز  ندز و  هنیـس  مسارم  تسا و  يرادازع  نانآ ،
. تسا هدوب  لمع  يوتف و  ماقم  رد  گرزب  عجارم  املع و  دـییأت  دروم  تسا و  هتـشاد  نایرج  هک  تساهنرق  اـهمچرپ  اـهملع و  ندرک  دـنلب 
ناـیمارگ و نآ  توکـس  دـندرکیم . یهن  نآ  زا  دـندوب  تردـق  ذوفن و  ياراد  هک  ناـنآ  هصاـخ  نید  ناـگرزب  دوبن  زیاـج  مسارم  نیا  رگا 
دنتسنادیم و نیملسم  تزع  مالسا و  ياقب  نماض  ار  اروشاع  ياقب  سانـشمالسا  ياهقف  . تسا نانآ  دییأت  لیلد  مسارم ، نیا  رد  ناشروضح 

. دیراد هگن  هدنز  ار  اروشاع  دندرکیم  هیصوت  اذل 

ینیسح يرادازع  سلاجم  هچخیرات 

هیلعنیسح ماما  نادیهش  رالاس  دیـس و  تداهـش  نایرج  البرک ، زادگناج  هثداح  عوقو  نامز  ات  مالـسلا  هیلعمدآ  تقلخ  تسخن  راگزور  زا 
ناگتـشرف و جیجـض  زا  دـناهدش و  ملأتم  ای  هتـسیرگ و  ناماما  ءایبنا و  مامه ، ماما  نآ  يارب  . تسا هدـیدرگ  حرطم  فلتخم  قرط  هب  مالـسلا 
هک یثداوح  زا  یهاگآ  زا  سپ  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  راوگرزب  هباحص  ! تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  روهشم ، بتک  رد  نانآ  ءاکب 

هدوشگن ناـهج  هب  مشچ  زونه  راوـگرزب  نآ  هک  یلاـح  رد  دـناهدرک  هیرگ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  يارب  داـتفا  دـهاوخ  قاـفتا  هدـنیآ  رد 
دندرکیم شرازگ  نزح  مغ و  زا  هتفات  یلد  رابکشا و  ینامـشچ  اب  ار  امظع  تبیـصم  نیا  هک  یناسک  نیلوا  البرک  هثداح  عوقو  زا  سپ  . دوب

رگید مالـسلا و  اـهیلعيربک  بنیز  مشاـهینب ، هلیقع  مالـسلا و  هیلعداجـس  ترـضح  دـندنکفایم ، شتآ  ياهدـنبنج  ره  یتسه  نمرخ  رب  و 
سلاجم رد  یهاگ  اههزاورد ، رانک  رازاب و  رد  ینامز  نادیهـش ، هدـش  هعطقهعطق  داسجا  رانک  رد  یهاگ  نانآ  دـندوب . اروشاع  ناگدـنامزاب 

دایز نب  هَّللادیبع  نوچمه  یملاظ  رگمتس و  نایاورنامرف  نامکاح و  روضح  رد  یهاگ  نارازگزامن و  عمج  رد  دجسم و  رد  ینامز  یمومع ،
رد دوب و  اروشاع  راوگوس  هتـسویپ  مالـسلا  هیلعنیدباعلانیز  ماما  . دـندیزرویم تردابم  دوب  هتفر  نادیهـش  رب  هک  یملظ  بئاصم و  نایب  هب 
نآ دزاس و  مسجم  مدرم  ناگدید  ربارب  رد  ار  البرک  هعقاو  هک  دوب  نیا  رب  شمامتها  تسیرگ و  لاس  جنپ  یس و  تدم  گرزب  تبیصم  نیا 
زین تافرع  يارحـص  رد  ار  اروشاـع  تبیـصم  رکذ  تشاد  روضح  ـالبرک  زیگنامغ  هعقاو  رد  هک  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  . دراد هاـگن  هدـنز  ار 

شناگدـید زا  کشا  درکیم ، دای  مالـسلا  هیلعءادهـشلادیس  تبیـصم  زا  هاگره  مردـپ  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  و  دومنیم . هیـصوت 
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مالـسلا مهیلعتیب  لها  نزح  هام  مارحلا  مرحم  تخاسیم . ایهم  ار  نتـسیرگ  تامدقم  اضف و  دوخ  فیرـش  تیب  رد  ناشیا  دـشیم . يراج 
هب یناوارف  تیمها  زین  مالـسلا  هیلعاـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  دـشیم . هریچ  مالـسلا  هیلعمظاـک  ماـما  رب  هودـنا  مغ و  ماـیا  نیا  رد  دوب و 

رایـسب هدـش  هدـناوخ  مالـسلا  هیلعهَّللادـبع  ابا  ياثر  رد  بانج  نآ  روضح  رد  هک  لبعد  هدیـصق  دادیم . مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يرادازع 
مالسلا مهیلعموصعم  ناماما  رگید  و  دومنیم . هیـصوت  ار  هار  نیا  همادا  هنیدم ، رهـش  رد  ناگدنامزاب  هب  مامه  ماما  نآ  زین  و  تسا . فورعم 

دنتـسیرگیم و تدـش  هب  هدرک ، دای  ناشدـج  بئاصم  زا  دوخ  هاـگ  دـندوب و  اـشوک  ۀِّینَـس  ِّتنـس  نیا  جـیورت  رد  دوخ  ناـمز  رد  کـی  ره 
رگا دنتـسنادیم . اهشزرا  تادابع و  نیرتیلاـع  زا  ار  ـالبرک  زوسناـج  بئاـصم  اـب  هطبار  رد  تاـساسحا  زاربا  دـندنایرگیم و  ار  نارگید 

هتخادرپ و هثداـح  شرازگ  هب  یتصرف  ره  رد  تیب  لـها  هک  تسور  نیا  زا  تسا  هعیـش  خـیرات  لوصف  نیرتنشور  زا  یکی  اروشاـع  هثداـح 
اب ار  هار  نیا  تراهط  تمـصع و  تاـماقم  زا  یـسأت  هب  تما  ناـیداه  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ناـمز  زا  سپ  . دـناهدرک حیرـشت  ار  هعقاو  تاـیئزج 

ناوریپ . تسا هدرک  ظفح  ار  دوخ  قنور  تیب ، لها  بتکم  ناثراو  طسوت  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  يرادازع  دناهدومیپ و  يرادیاپ  يریگیپ و 
دیلقت گرزب  عجارم  هیور  زا  تیعبت  ءایلوا و  ءایبنا و  هب  یـسأت  اـب  زین  تماـما  ماـقم  هب  ناـفراع  و  نایعیـش ) صاوخ   ) ناراوگرزب نآ  قداـص 

رصع رد  یخیرات  ياهشرازگ  رب  انب  . دناهتخادرپ يرادازع  هب  اراکـشآ  هدش ، ایهم  طیارـش  هاگره  دناهدرک و  لمع  هنـسح  هریـس  نیا  هب  هعیش 
نادیهـش رورـس  يرادازع  هب  راکـشآ  روـط  هب  دنتـشاد  يرـصتخم  لـمع  يدازآ  نایعیـش  هک  یـسابع  ناـگفیلخ  زا  رگید  یـضعب  نومأـم و 

لاس 352 رد  ات  دـشیم  ماجنا  یفخم  تروص  هب  ًابلاغ  يرادازع  رگمتـس ، نامکاح  يریگتخـس  لـیلد  هب  مصتعم  زا  دـعب  اـما  دـنتخادرپیم .
لوـمعم دادـغب  رد  یمـسر  روـط  هب  ار  اروشاـع  زور  يرادازع  هیوـب -  لآ  ردـتقم  گرزب و  نیطالـس  زا  یکی  یملید -  هلودـلازعم  يرجه 

، دادغب دننام  دندوب ، هدرک  انب  ار  نآ  هزات  هک  هرهاق  هرهـش  رد  [ 9 . ] دنتخادرپیم متام  ازع و  هب  یمطاف  يافلخ  زین  رـصم  رد  و  [ . 8 . ] تخاس
هک نایرومیت  نامز  ات  تفای . همادا  فعـض  تدش و  اب  يرادازع  مسارم  دعب  هب  نامز  نآ  زا  و  داتفایم . هار  يرادازع  هتـسد  اروشاع  زور  رد 

خوسر اقیرفآ  لامش  یبرع و  ياهروشک  یخرب  ناریا ، ریظن  ییایسآ  ياهروشک  ریاس  هب  تکرح  نیا  هک  دوب  نینچ  تفرگ و  يدج  یقنور 
یلاعت هَّللا  ءاش  نا  تسه و  هدوب و  ماع  صاـخ و  دزناـبز  ینیـسح  يازع  هب  ناریا  مدرم  هجوت  تفاـی . لـماک  قنور  هیوفـص  رـصع  رد  درک و 
نادیهش رالاس  هرطاخ  دای و  لبق ، لاس  زا  رتروش  رپ  یلاس  ره  ناملسم  تما  شاهتخابناج  نارای  نیـسح و  ماما  نوخ  تکرب  زا  . دوب دهاوخ 
ریظنیب يراکادف  دای  هب  ًاصوصخ  یهلا ، يایلوا  دای  هب  رکذت  سلجم  هک  هزادـنا  نآ  هعیـش  دالب  رد  دناهتـشاد . ساپ  ار  ناشیاهيراکادـف  و 

هب اروشاع  تیمها  . ددرگیمن دقعنم  يرگید  یعامتجا  یبدا و  یسایس و  ینید و  یسلجم  چیه  دوشیم  لیکـشت  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیس 
ياـبرقلا يوذ  تـبحم  اریز  [ 10  ] دـننکیم يرادازع  زور  نآ  رد  زین  ّتنـس  لـها  زا  يرایـسب  هـکلب  نایعیـش ، اـهنت  هـن  هـک  تـسا  ياهزادـنا 

مالـسلا و هیلعنیـسح  ماما  يارب  یهلا ، بهاذـم  ناـیدا و  رگید  ناوریپ  یتح  درادـن . نایعیـش  هب  صاـصتخا  اـهنت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ییادیـش هاگ  طابترا و  یگتـسبمه و  ساسحا  دوخ  رد  دنونـشیم  ار  شـسدقم  ماـن  یتقو  دـنلئاق و  مارتحا  ترـضح  نآ  يراوگوس  مسارم 

نیا هب  ار  دوخ  تقو  زا  اهتعاس  تورث و  زا  یشخب  دنزرویم و  مامتها  ینیسح ، ياروشاع  رد  هژیوب  ازع ، سلاجم  لیکـشت  رد  دننکیم و 
هرهب وا  راـثیا  قـشع و  هسردـم  زا  دـنانوزحم و  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  هودـنا  نزح و  هاـم  رد  دـنهدیم و  صاـصتخا  سدـقم  رما 
دشاب هدید  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ریظن  یصخش  تلیـضف  هار  يادهـش  تقیقح و  قح و  ناعفادم  نایم  رد  یـسک  منکیمن  نامگ  دنربیم .

دـشاب و هتـشاد  يریثأت  نینچ  هک  داد  ناشن  ناوتیمن  ملاع  رد  ار  ياهثداح  چـیه  زین  و  دـننک . داـی  وا  زا  هنوگ  نیا  بهاذـم  همه  ناوریپ  هک 
هب فلتخم  راشقا  هک  تشاذـگ  عیـشت  ناکرا  رب  یقیمع  رثا  نانچ  فط  زادـگناج  هثداح  . دـشاب هداد  رارق  ریثأـت  تحت  ار  فلتخم  ياـهتلم 

ياههبنج یلمع و  يرظن و  دعب  رد  هاگآ  دـهعتم و  ناگدنـسیون  ناراگنخـیرات و  : دـنتخادرپ تلاسر  يافیا  هب  لامک ، هجرد  لاح و  روخارف 
ياههلاسر اهباتک و  هدروآ و  ناغمرا  هب  ییوبـس  ایرد  نآ  زا  هدیواک و  هدید و  ار  نآ  داعبا  زا  يدـعب  ناوت  دـح  رد  اروشاع  مایق  یـسامح 
ياههدورـس اب  هَّللا  لآ  بتکم  نارعاش  هتـشاد ، اپرب  تیب  لها  رکذ  سلاجم  اروشاـع  تضهن  هتخاـبلد  ناقـشاع  [ . 11 . ] دناهتشاگن يرامشیب 

هب لکـش  نیرتجیهم  هجو و  نیرتهب  هب  ار  فط  هصرع  نادرمروالد  شورخ  هسامح و  شیوخ ، ینورد  زادـگ  زوس و  زاربا  نمـض  نیـشتآ ،
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داریا اب  دـهعتم  نارکاذ  ظعتم و  ناظعاو  . تسا یقاب  دـیواج و  اههرطاخ  رد  هراومه  رـشق  نیا  نیـشنلد  هدـنزرا و  راعـشا  دناهدیـشک . ریوصت 
هضور هب  مامت  يراسکاخ  عضاوت و  اب  هدز ، ینیسح  ناقشاع  ياهلد  نمرخ  هب  هودنا  مغ و  ياههرارـش  زیگنانزح ، روشرپ و  ياهینارنخس 

رد رضاح  نایعیش  هآ  کشا و  و  ناییاروشاع ، ياهتبیـصم  رکذ  اب  دندومن و  ییارـسهیثرم  و  هدیزای ، تسد  البرک  تشد  نادیهـش  هاکناج 
نخـس کی  رد  . دوب دـنهاوخ  روجأـم  باـثم و  دوخ ، صـالخا  دـح  رد  مادـک  ره  هک  دندیـشخب  لـفاحم  هب  یـصاخ  يوب  گـنر و  سلجم 

نیا يرآ  . دیشک دهاوخ  هدیشکرپ و  نآ  هب  نادنمهقالع  زا  یعیسو  ياههدوت  بولق  هک  هتشاد  ياهبذاج  تمظع و  نانچ  یبهذم ، ياهتئیه 
زارف و دنام و  افوکش  خیرات  مطالت  رتسب  رد  اهلسن  اهرصع و  ياپ  هب  اپ  اروشاع  نینوخ  مایق  نازاسهسامح  مرحم 61 ه و  دای  هک  دوب  هنوگ 

. دنکیم ینیرفآشقن  ناشخرد ، یفطع  هطقن  ایوپ و  هدنز و  يرصنع  ناونع  هب  هکلب  هدرکن  وحم  ار  نآ  یخیرات  ياهبیشن 

مسارم ییاپرب  فادها 

هراشا

ناروشحلس هرطاخ  ندشن  شومارف  یناسنا و  ياهتمارک  لیاضف و  یبهذم و  ياهرواب  دشر  رد  لاعف  یشقن  زاب  رید  زا  تکرباب  مسارم  نیا 
راثآ زا  يرامش  هب  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  هدرک  افیا  نارگدادیب ، ياهتیانج  يرگاشفا  مالسا و  گرزب  نایاوشیپ  ماقم  ندناسانـش  اروشاع و 
لها ناماما  فده  . تسا يّربت  ّیلوت و  مامت  مات و  هولج  شیامن  یهلا و  رئاعش  تشادگرزب  ینیـسح  يازع  هماقا  ! مینکیم هراشا  نآ  دیاوف  و 

يایحا مالسلا  هیلعنیسح  ماما  قح ، یماح  گرزب  تمواقم  هرطاخ  دای و  مان و  نتشادهگن  هدنز  رب  يراشفاپ  همه  نیا  زا  مالـسلا  مهیلعتیب 
ناراکادف و زا  هک  یتیعمج  ره  و  تسا . هدوب  خیرات  شوگ  هب  مالسلا  هیلعیلع  لآ  تیمولظم  غالبا  ترضح و  نآ  يالاو  دصاقم  فادها و 

ياوتحم بلاق و  لیلد  هب  ینیسح  سلاجم  يرادازع و  رما  نیا  . تسا يدوبان  لاوز و  هب  موکحم  دنکن  میرکت  شیوخ  مودخ  ياهتیصخش 
هدروخ مسق  نانمـشد  نامایب  موجه  زا  فارحنا و  زا  نید  تنایـص  یهلا و  ماکحا  یمالـسا و  فراعم  لاقتنا  هار  نیرتهب  دراد ، هک  یباذج 

يوس زا  اـی  کـیئال  ياـهنایرج  قیرط  زا  هک  ییاههشیدـنا  ربارب  رد  نوگاـنوگ ، ياـههصرع  رد  یغیلبت  تکرح  کـی  ناوـنع  هب  هک  تسا .
ُۀَنیِفَـس َو  يدُْـهلا  ُحابْـصِم  َْنیَـسُْحلا  َّنِإ   » يانعم تسا  نیمه  .و  دـنکیم تمواقم  دنتـسیایم  مالـسا  يور  رد  ور  یناهج  رابکتـسا  ياـهرازبا 

رب يرثا  يوبن  تعیرـش  زا  و  درکیم ، لوفا  مالـسا  دیـشروخ  لوا  نرق  نامه  رد  دوبن ، ینیـسح  رانبوخ  دنمهوکـش و  مایق  رگا  [ 12 « ] ِةاجَّنلا
رد ینیـسح  مایق  شقن  یلجت  [ 13 « ] منیـسح زا  نم  نم و  زا  نیـسح   » دومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دـنلب  ریبعت  . دـنامیمن ياج 

رگا . دریگیم رارق  اتـسار  نیمه  رد  [ 14 « ] ِءاقَْبلا ُِّیْنیَـسُح  َو  ِثوُدُْـحلا  ُّيِدَّمَُحم  َمالْـسِْإلا  َّنِإ  : » دـیامرفیم هک  ياهلمج  تسا و  مالـسا  ياقب 
، تقیقح میرح  ناعفادـم  رـالاس  نوـهرم  شیرادـیاپ  موادـت و  رد  دوـب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  نویدـم  شثودـح  دوـجو و  رد  مالـسا 

تمایق هنماد  ات  هک  تسوا  تداهش  اریز  میراد ، مالسلا  هیلعنیسح  زا  میراد  هچره  ام  هک  درک  شومارف  دیابن  سپ  تسا . مالسلا  هیلعنیسح 
سح عاـمتجا و  رد  راـثیا  يراکادـف و  هـیحور  یعاـمتجا ، نـینچ  لیکـشت  اـب  نـینچمه  . درادیم هـگن  هدـنز  اـم  يارب  ار  مالـسا  تاروتـسد 

نوزفا اهيراجنهان  تالکشم و  رد  يرادنتشیوخ  ربص و  دوشیم و  تیوقت  هتشاد و  هاگن  هدنز  نارگمتس  زا  ییوجماقتنا  یهاوختلادع و 
داـجیا اـهیتشز  زا  يریگوـلج  فورعم و  هب  رما  هعـسوت  تـهج  رد  ار  اـههزیگنا  نیرتدـنمورین  ینیـسح  تـضهن  يروآداـی  زین  .و  ددرگیم

رجا هدش و  تعیب  دـیدجت  ناماما  اب  سلاجم  هنوگ  نیا  رد  . دزاسیم هتخورفارب  ار  نارگمتـس  هیلع  رب  نینوخ  ياهبالقنا  شتآ  و  دـنکیم ،
ترـضح يالاو  فادـها  راکفا و  ینمـض  دـییأت  سلاجم ، نیا  رد  روضح  هک  ارچ  ددرگیم ، ادا  يدودـح  اـت  يوبن  ياـسرفتقاط  تلاـسر 

لها ناماما  سلاجم  هزورما  . ددرگیم بوسحم  دـشابیم ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصنأشلامیظع  ربمایپ  تایونم  نامه  هک  مالـسلا  هیلعهَّللادـبعابا 
يداحتا [ 15 ، ] تسا ناناملسم  یعامتجا  یگنهرف و  یسایس ، یفطاع ، داحتا  مهم  لماوع  زا  یکی  یمیهاربا  جح  نوچمه  مالسلا  مهیلعتیب 
شیاـمن هب  ینیـسح  يرادازع  سلاـجم  ییاـپرب  . تسا لاـحم  هب  کـیدزن  هکلب  راوشد و  يداـم ، تاـناکما  لوپ و  اـب  نآ  نتخاـس  مهارف  هک 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 487 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا ناور  حور و  سلاجم  نیا  رد  . تسا هدش  میسرت  تیالو  ياناوت  تسد  اب  هک  تسا  یناسنا  ياهتمارک  زا  ریواصت  نیرتابیز  ندراذگ 
هیلعنیسحلا هَّللادبع  ابا  رادتـسود  . دوشیم ینامـسآ  دیآیمرد و  زازتها  هب  اهنآ  یگتـشذگ  دوخ  زا  حرـش  ندینـش  هدازآ و  نادیهـش  دای  اب 

هنیآ دنک ، شبوبحم  دننام  ار  شیوخ  يایاجـس  تافـص و  ناکما  دح  ات  دیآیمرب  ددص  رد  دـشاب ، رادروخرب  مزال  تفرعم  زا  رگا  مالـسلا 
مظعم ماـقم  لوق  هب  ددرگ . ناـیامن  رتـهب  نآ  رد  بوبحم  يارـالد  لاـمج  اـت  دـیازفیب ، شیوخ  تیفافـش  هب  زور  هب  زور  دوـش و  شراـسخر 
دـساف تانیقلت  اهيدـیلپ و  مامت  هک  تسا  ناراب  بآ  ندـش  يراج  دـننام  هب  مرحم  هاـم  لوا  ههد  رد  ینیـسح  ياـهبکوم  تکرح  : يربهر

رد هک  هدوب  ازع  سلاجم  رد  اهکشا  نیمه  . دـمدیم یهلا  نامیا  قشع و  زا  ياهزات  حور  نآ  هب  دـیادزیم و  هعماـج  طـیحم  زا  ار  نانمـشد 
یمالسا رئاعـش  زا  دوخ  هک  سلاجم  نیا  وترپ  رد  [ 16 . ] تسا هدش  نومنهر  يدّـمحم  بان  مالـسا  شوغآ  هب  ار  رفن  نارازه  نرق  دـنچ  یط 

رپ خیرات  نیا  سلاجم و  نیا  زا  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  دندوب  دهاش  ناریا  رورپدیهش  مدرم  . ددرگیم ایحا  نید  رئاعش  زا  يرایـسب  تسا ،
ماهلا البرک ، نینوخ  يارجام  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  تضهن  زا  نویبالقنا ، و  [ 17 . ] تفرگ همشچرس  اهاعوسات  اهاروشاع و  زا  تمظع و 

دوخ رصع  رد  هیعش  دیلقت  عجرم  گرزب  هک  هدوبن  تهجیب  يرآ  . دنتخومآ ترضح  نآ  زا  ار  متـس  رفک و  ربارب  رد  يرادیاپ  هار  رد  هتفرگ 
ماما يرادازع  سلاجم  هماقا  فقو  ار  دوخ  لام  ثلث  هماقم -  هَّللا  یلعا  يدرجورب -  ییابطابط  نیـسح  اـقآ  جاـح  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم 

تیمها تکرب و  هجرد  نیا  ات  ینیسح ، گوس  هک  لاح  [ . 18 . ] دوش فرصم  ناشیا  ءایصوا  تراظن  اب  هلاس  همه  ات  دومن  مالسلا  هیلعنیسح 
تظفاحم اهنآ  زا  اـهبنارگ  يرهوگ  نوچمه  دومن و  رازگرب  رتهدـنزاس  رتهوکـشاب و  ار  شموسر  مسر و  درمـش و  منتغم  ار  نآ  دـیاب  دراد ،

رد نیما  نسحم  دیس  هماّلع  ناجرم  ؤلؤل و  باتک  رد  يرون  نیـسح  ازریم  ماقم  الاو  ثدحم  دننام : هعیـش  ناملاع  زا  یـضعب  ياهدایرف  . دومن
رد کی  ره  هک  درک  شومارف  دـیابن  ار  ینیـسح  هسامح  باتک  رد  يرهطم  یـضترم  هَّللا  تیآ  دیهـش  داتـسا  هیبشلا و  لامعال  هیزنتلا  هلاـسر 
ابا ترـضح  يرادازع  نوماریپ  اهفیرحت  اهتعدـب و  یخرب  دروم  رد  ناـسیونلتقم  یـضعب  رگا  . تسا نیداـینب  هتکن  نیمه  هب  رظاـن  لـصا 

ار ینیـسح  سلاجم  هتـشذگ  دننام  مهلاثما -  هَّللارثک  هتـسجرب -  نارونخـس  ناهیقف و  دندرکیمن و  یهاتوک  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادـبع 
، اهيرون ثدحم  يدربهار  ياههیـصوت  دـندیدیمن و  ضراعت  رد  دوخ  یملع  ماقم  اب  ار  تبیـصم  رکذ  یناوخهضور و  دـندرکیم و  هرادا 

یتمس هب  اهيرادازع  ریسم  و  تفرگیم ، رارق  هجوت  دروم  [ 19  ] دیلقت ماظع  عجارم  اهيرهطم و  دیهش  اهیمق ، ثدحم  اهيدنجریب ، هماّلع 
البرک هب  درـس  ياـهغورد  سلجم ، کـی  یمرگ  تمیق  هب  ناـناوخهیثرم  دـشیم و  تیادـه  دـندوب ، هتـساوخ  مالـسلا  مهیلعنیموـصعم  هک 

هک دوب  هیاپ  نادـب  ییالو  مدرم  يرکف  دـشر  و  دنتـشاد . اهیحادـم  يارجا  دـنور  رب  رمتـسم  تراظن  ناحادـم  مرتحم  هعماج  و  دنتـسبیمن ،
هب بیغرت  رد  هعیـش  ناـیاوشیپ  هجوت  دروم  هک  یمهم  سدـقم و  راـثآ  همه  دـندرکیم ، رواـب  ار  ینیـسح  سلاـجم  رد  يرگنزاـب  ترورض 
زین نوـنکا  . دـشیم يرادربهرهب  تسا ، هدوـب  نیبأـت  مسارم  هماـقا  هب  صیرحت  يرادازع و  هب  ضیـضحت  يراوـگوس و  هب  قـیوشت  تـیزعت و 

رایسب یگدنزاس  تردق  زا  دومن و  تظفاحم  اهبنارگ  رهوگ  نیا  زا  طلغ  ياهّتنـس  زا  نآ  یگتـساریپ  شیالاپ و  تافآ و  ندوز  اب  ناوتیم 
. دروآ دوجو  هب  رابکتسا  رفک و  ربارب  رد  یگرزب  لوحت  و  دش . رادروخرب  نآ  يالاب 

يرادازع مسارم  لوحت  شرتسگ و  یگنادواج ، رد  رثؤم  لماوع 

ییارس هیثرم  هب  ینییآ  نارعاش  بیغرت  قیوشت و 

نادناخ نایارـسهیثرم  دهعتم و  نارعاش  هک  یماگنه  دوب -  نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  موصعم -  ناماما  ص 111-114. تارایزلا ، لماک  کن :
دنتـساوخیم ناـشیا  زا  دـندادیم و  رارق  ییوجلد  قـیوشت و  دروـم  ار  ناـنآ  دـندشیم  بایفرـش  ناـشروضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

ماما روضح  رد  یهورگ  اب  دـیوگ : ماحـش  دـیز  [ . 20 . ] دـنناوخب ناشروضح  رد  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  ياثر  رد  ار  دوخ  ياـههدورس 
ار وا  هدرک  ینایاش  مارتحا  ترضح  دش . دراو  یعیش  مانب  نایارـسهیثرم  زا  ق ) 15 ه . م :  ) یئاط نافع  نب  رفعج  هک  مدوب  مالـسلا  هیلعقداص 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 488 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ وا  ؟ تسا تسرد  اـیآ  ياهدروس ، ياهتـسیاش  راعـشا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ترـضح  ياـثر  رد  ماهدینـش  دومرف : دـناشن و  شیوخ  دزن 
ياههنوگ زا  کشا  تارطق  دـندرک و  هیرگ  هدـش ، رثأتم  نارـضاح  مالـسلا و  هیلعماما  درک و  تئارق  ار  دوخ  راعـشا  وا  . ناوخب دومرف : . يرآ

دروم رد  ار  وت  هدورس  دندش و  رـضاح  سلجم  نیا  رد  یهلا  برقم  ناگتـشرف  ادخ ، هب  دنگوس  رفعج ، يا  دومرف : هاگنآ  هدش  ریزارـس  ماما 
نایاپ رد  و  دیزرمآ . ار  وت  تخاس و  بجاو  وت  رب  ار  تشهب  نامز  نیا  رد  دنوادخ  دنتسیرگ . ام  زا  شیب  نانآ  دندینـش . مالـسلا  هیلعنیـسح 

ار وا  هدرک  بجاو  هدنیارـس  رب  ار  تشهب  دـنوادخ  دـنایرگب  دـنک و  هیرگ  دیارـسب و  مالـسلا  هیلعنیـسح  هیثرم  رد  يرعـش  هـک  ره  دوـمرف :
رب هوـالع  هاـگ  و  [ 22 . ] دـندرکیم ءاـشنا  ییاویـش  دـنلب و  ياـههیثرم  تیب  لـها  ناـماما  دوخ  یهاـگ  هکنآ  رکذ  ناـیاش  [ . 21 . ] دزرمآیم

ماما يایاده  و  تیمک ، هب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  يایاطع  ای  . دندرکیم میرکت  قیوشت و  ار  نانآ  هلـص ، نداد  اب  نارعاش ، يونعم  تشادگرزب 
نب میهاربا  یعازخ و  لبعد  هب  مالسلا  هیلعمتشه  ماما  نداد  هلص  نینچمه  يریمح و  دیس  زا  شرکشت  یملس و  عجشا  هب  مالسلا  هیلعقداص 

ناگرزب نآ  هریـس  رد  البرک  نادیهـش  يارب  يراد  متام  مسارم  ییاپرب  هک  دـهدیم  ناشن  تسا و  تقیقح  نیا  زا  یکاح  همه  همه و  سابع 
یماـن ماـن  دـنامب و  اـیوپ  هدـنز و  هراوـمه  ـالبرک  لیدـبیب  دادـخر  هک  دـش  ببـس  اـهقیوشت  اـهمامتها و  نیا  . تسا هتـشاد  يرفاو  تیمها 

ییایاده . ددرگ هفاضا  زور  هب  زور  یبالقنا  دهعتم و  نارعاش  دادعت  هب  ددرگ و  ملظ  هیلع  نویبالقنا  نیداینب  راعـش  مالـسلا  هیلعءادهـشلادیس 
. درک يدسا  تیمک  قح  رد  هک  ییاعد  داد و  قدزرف  هب  مالسلا  هیلعداجس  ماما  هک 

ندینایرگ نتسیرگ و 

تـضهن یگنادواج  رد  ییازـسب  ییاراک  هک  تسا  يرگید  هویـش  شنارای  ناردارب و  [ 23  ] ءادهـشلادیس و تبیـصم  رد  تبثم  هبدن  کشا و 
هیرگ هتخیر و  کشا  دوخ  مه  شباحصا  نادیهش و  ماما  گوس  رد  ناراوگرزب  نآ  تسا . هدوب  هرهاط  ترتع  دیکأت  دروم  هتشاد و  ینیسح 

هب فلتخم  قرط  هب  تاـیاور  زا  يرایـسب  رد  اریز  دـندرکیم . قـیوشت  [ 25  ] یکاـبت هبدــن و  هـیرگ و  رب  ار  نارگید  مـه  و  [ 24  ] دندرکیم
ییاد  ) بیبش نب  نایر  هب  اـنثلا -  ۀـیحتلا و  فـالآ  هیلع  اـضرلا -  یـسوم  نب  یلع  ماـما  هلمج  زا  تسا . هدـش  هیـصوت  ندـنایرگ  نتـسیرگ و 

. دـش ادـج  ندـب  زا  راوگرزب  نآ  رـس  هک  ارچ  نک  هیوم  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  رب  ییرگب ، يزیچ  رب  یهاوخیم  رگا  دومرف : مصتعم )
شزیر ترفغم و  شراب  نیا  زا  ار  دوخ  اـت  دومن  داـجیا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ناگتفیـش  يارب  يوق  ياهزیگنا  ثیداـحا  هنوگ  نیا  [ . 26]
طاشن توارط و  زا  ای  دـشیم و  وحم  اههرطاخ  زا  اونین  هثداـح  اـسب  هچ  دوبن ، اـهدای  اـههیرگ و  نیا  رگا  . دـنزاسن مورحم  یناـمحر  تمحر 

. دوب هدش  مگ  نیسح  هار  تخانشیمن و  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  زورما  یسک  و  داتفایم .

نادیهش رالاس  البرک و  نیمزرس  ترایز  هب  بیغرت  هیصوت و 

هب دوب . مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترایز  هب  ناوارف  هجوت  دـنتفرگ ، راک  هب  اروشاع  هسامح  يراگدـنام  يارب  نییآ  ناـبزرم  هک  ییاهویـش  زا 
ار بلطم  نیا  فـلتخم  ياـهترابع  هـب  رازم  ياـهباتک  و  تاراـیزلا ، لـماک  جرارپ  باـتک  تاـیاور  زا  یهجوـت  لـباق  مـجح  هـک  يروـط 

تراـیز هـب  هـعمج  ياـهزور  اـهبش و  تداـبع و  صوـصخم  یلاـیل  ماــیا و  ردــق و  ياــهبش  رد  ازع ، ماــیا  رد  داــیعا ، رد  دــناسریم .
يارب ناقـشاع  قیوشت  بیغرت و  هیـصوت و  هیاس  رد  دناهدومن . رکذ  يدحیب  ياهباوث  نآ  يارب  هدش و  هیـصوت  مالـسلا  هیلعءادهـشلادیس 

[ . 27 . ] تسا هدش  هتشاد  هاگن  هدنز  شنارای  مالسلا و  هیلعنیسح  ياهيراکادف  اروشاع و  هرطاخ  ترایز ،

ترضح نآ  تبرت  رب  ندومن  هدجس  البرک و  كاخ  هب  نداهن  جرا 

دیـس ینامـسآ  كاـخ  رب  هدجـس  هـب  هیـصوت  تـبرت و  يرادـهاگن  ینیـسح ، هساـمح  ياـیحا  يارب  مالـسلا  مـهیلعهّمئا  رگید  ياههویـش  زا 
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دای هب  هدجـس  لاح  رد  ار  رازگ  زامن  دراد و  دوجو  دوبعم  هار  رد  راثیا  قشع و  دـیحوت و  ياـههناشن  نآ  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلعءادهـشلا 
اروشاع گنهرف  اب  ار  ناسنا  حور  لد و  هک  دـناهدرک  راثن  بوبحم  هار  رد  ار  دوخ  ياهناج  هک  دزادـنایم  يرهاط  بیط و  كاـپ و  حاورا 

[ . 28 . ] تشاذگ دهاوخ  ناسنا  ناور  ناج و  رد  یبیجع  يونعم  یتیبرت و  رثا  اهوگلا  نینچ  نیا  دنکیم . سونأم  انشآ و 

ینیسح تضهن  فادها  نییبت  تبیصم و  رکذ  سلاجم  يرازگرب  هب  قیوشت 

دیهـشلا مامالا  یلع  ۀـحاینلا  خـیرات  مالـسلا ؛ هیلعءادهـشلا  دیـس  یلع  ءازعلا ، ۀـماقا  یف  ءازجلا  نسحا  متآملا ؛ ۀـماقا  یلع  مئاللا  عانقا  کـن :
هگن هدـنز  ار  اروشاع  هرطاـخ  هکنآ  رب  هوـالع  هعیـش  ناـماما  . ةرهاـطلا ةرتعلا  متأـم  یف  ةرخاـفلا  سلاـجم  انتنـس ؛ انتریـس و  یلع ؛ نب  نیـسح 

يرادازع هب  يراز  هیرگ و  اب  هارمه  زادـگ و  زوس و  اب  هلاس  ره  هک  دـندرکیم  مهم  نیا  هب  بیغرت  ار  دوخ  ناوریپ  هراومه  [ 29  ] دنتشادیم
همادا رب  ار  نایعیـش  هراومه  دندیـشوک و  گنهرف  نیا  شرتسگ  رد  موصعم  نایاوشیپ  يراتفر  هویـش  زا  يوریپ  اب  زین  نید  ناـملاع  . دـنزادرپب

رد اروشاع  ناـنیرفآهسامح  داـی  ماـن و  هشیمه  يارب  هک  درک  يراذـگهیاپ  ار  یتنـس  هدـشدای  لـماوع  . دـندومرفیم هیـصوت  سدـقم  رما  نیا 
اب هک : دنتفایرد  دندش و  انـشآ  نامز  ياهتوغاط  ربارب  رد  دوخ  فیاظو  هب  مدرم  دش و  لیدبت  هنادواج  ییوگلا  هب  دـنام و  هدـنز  اههرطاخ 

یناسنا یعامتجا  يداقتعا ، ياهرواب  اب  لد  ناج و  قمع  اب  البرک  هثداح  هنوگ  نیدـب  .و  درک اوسر  ار  یملاظ  ره  ناوتیم  مولظم » اـی   » راـعش
ینیـسح سلاجم  و  تشاد . هاگن  مرخ  باداش و  ار  مالـسا  نید  تشاک و  اهلد  رد  نارگمتـس  زا  یمئاد  قیمع و  یترفن  دروخ و  هرگ  مدرم 

اهنآ زا  میظنت و  بوخ  هک  یتروص  رد  ار -  ینیـسح  ياهربنم  یناملآ ، هدنـسیون  نیترام )  ) تسین تهجیب  تشاد . یناوارف  تاکرب  راثآ و 
گنهرف رد  هک  یمهم  هاگیاج  تیمها و  همه  اب  اروشاع  زورما  هنادنمگوس  . دنادیم نیملسم  تفرـشیپ  لماوع  نیرتمهم  زا  دوش -  هدافتـسا 

نیمه يارب  تسا . هتـشگ  شوـمارف  ییوجتلادـع ) يزیتـسملظ و   ) نآ یلـصا  ماـیپ  هداد و  تـسد  زا  ار  شیاوـتحم  قـمع و  دراد  یمالـسا 
ًاـضعب زین  اههیثرم  و  هدـش ، شومارف  نآ  یتفرعم  دـعب  بلاغ و  یفطاع  دـعب  هداد و  اروشاـع » بئاـصم   » هب ار  دوخ  ياـج  اروشاـع » لـئاسم  »

گنرمک اهنآ  رد  اروشاع  مایپ  درادـن و  وا  مایق  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  هشیدـنا  رکف و  اب  لماک  یگنهاـمه  هتـشگ و  کبـس  اوتحمیب و 
نآ یبناج  تامزاول  ناحادـم و  نوزوم  تاوصا  دوشیم ، هدـهاشم  يراوگوس  سلاجم  بلاغ  رد  هچنآ  و  تسین . دوهـشم  ًالـصا  ای  تسا و 

یبوخ هب  نآ  زا  دندرکیم و  هجوت  زین  نآ  ياهسرد  اهمایپ و  مایق و  ياوتحم  هب  نایعیش  رگا  ددرگیم . داجیا  ناعمتسم  يوس  زا  هک  تسا 
نآ زا  يروخ  رد  هرهب  يرادازع  هب  تاـفآ  نتفر  هار  اـب  هک  سوسفا  . دوب عماوج  نیرتهتفرـشیپ  وزج  ناـنآ  ییـالو  هعماـج  دـنتفرگیم ، وـگلا 

وترپ رد  اـهيرادازع  تـسا  يرورــض  دــنک  ادــیپ  يرتنوزفا  یگدــنلاب  دــشر و  اـهيرادازع  هـکنیا  يارب  [ 30 . ] دوـشیمن عیـشت  بیـصن 
دوش و هزرابم  دنکیم ، دیدهت  ار  اروشاع  درواهر  هک  یتافآ  اب  هاگآ  صصختم و  دهعتم و  تیناحور  دیلقت و  راوگرزب  عجارم  ياهدومنهر 

شقن ناوت ، هزادـنا  هب  دـنوش و  انـشآ  شیوخ  ياهتیلوؤسم  اـب  سلاـجم  نیا  هدنهدلیکـشت  ناـکرا  و  دوش . هداد  هدـنزاس  ياوتحم  نآ  هب 
. دننک افیا  ار  شیوخ 

نایعیش فیاظو 

رصع و رد  نایولع  نایعیش و  زا  ناگتشذگ  دنکیم . باجیا  ار  ییاهتیلوؤسم  نید ، يادا  تسا و  نویدم  اروشاع  هب  تبـسن  یمالـسا  تما 
يارب هک  تسا  نارضاح  يارب  رگید  یتیلوؤسم  رگید و  یتصرف  نامز و  کنیا  دنداد و  ماجنا  ار  نآ  هک  دنتشاد  ییاهتیلوؤسم  دوخ  نامز 

لابق رد  نایعیـش  فیلکت  تیلوؤسم و  دنـشوکب . ناـج  زا  نادیهـش  ناـمرآ  یفرعم  فدـه و  ناـیب  نادیهـش و  داـی  اروشاـع و  تشادـیمارگ 
تکرش قیفوت  رب  مالسلا و  مهیلعتیب  لها  بتکم  قیرط  رب  تیبرت  تیالو و  تمعن  رب  يرازگرکـش  . 1: تسا ریز  رارق  هب  ینیسح  ياروشاع 
ینیسح سلاجم  اب  ار  نانآ  هک  ینایبرم  نیدلاو و  هب  اعد  یسانشردق و  . 2. نآ ماود  تساوخرد  مالسلا و  مهیلعتیب  لها  سلاجم  كرد  و 
دهعتم رگا  مالسلا -  هیلعنیسح  ماما  نیتسار  ناوریپ  ملسم  ردق  . 3. دنتشاد داپ  هب  ار  ینیـسح  سلاجم  هک  یناسک  درکدای  دندرک و  سونأم 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 490 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دنتـسه و  اشوک  یعاس و  اروشاع  ياهمایپ  ندناسر  رد  دننادیم و  ترـضح  مایق  هفـسلف  زا  لماک  تخانـش  هب  فظوم  ار  دوخ  دنـشاب - 
.4. دنوریم شیپ  راثیا  زرم  ات  دنزرویمن و  غیرد  یناج  یلام و  مادـقا  هنوگ  چـیه  زا  نازیتس  اروشاع  هسیـسد  ندرک  یثنخ  يارب  اتـسار  نیا 

بتارم هب  ار  شتیب  لـها  تبیـصم  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  نارادازع  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا . يرادازع  هـبترم  نـیلوا  هـک  یبـلق  نزح  مـه و 
مود هـبترم  هـک  دّـمحم  لآ  نزح  ماـیا  رد  هودـنا  نزح و  زاربا  يرادازع و  . 5. دـنروآ باسح  هب  شاهداوناـخ  دوخ و  بئاـصم  زا  رتگرزب 

ْنَأ َكَّرَس  ْنِإ  بیبَش ، َْنباَی  : » دومرف نم  هب  مدیسر  متـشه  ماما  رـضحم  هب  مرحم  هام  زور  نیتسخن  رد  دیوگ : بیبش  نب  نایر  . تسا يرادازع 
َمْوَی ُهَعَم  ُهَّللا  ُهَرَـشََحل  ًارَجَح  ّیلَوت  ًالُجَر  َّنَأ  ْوَلَف  اِنتَیالِوب  َْکیَلَع  َو  انِحَرَِفل  ْحَْرفا  َو  انَنْزُِحل  ْنُزْحاَف  ِتاّنَْجلا  َنِم  یلَْعلا  ِتاجَرَّدـلا  ِیف  انَعَم  َنوُکَت 

نامداش ام  يداش  رد  نیگهودنا و  ام  هودنا  نزح و  رد  یشاب ، تشهب  یلاع  تاجرد  رد  ام  اب  يراد  تسود  رگا  بیبش ، رـسپ  [ 31 . ] ِۀَمایِْقلا
اب تمایق  زور  رد  ار  وا  لاعتم  يادـخ  دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  یگنـس  ناهج  نیا  رد  ناسنا  رگا  هک  نک  هشیپ  ام  یتسود  تبحم و  شاـب و 

نزح و هناشن  هک  يرادازع  سلاجم  اههیکت و  اههینیسح ، لزانم ، راوید  رد و  ندرک  شوپ  هایس  ندیشوپ و  هایـس  . 6 «. دنکیم روشحم  نامه 
روظنم هب  يراوگوس  لفاحم  رد  تکرش  ازع و  سلاجم  لیکـشت  . 7. تسا تیالو  ماقم  هب  نایعیـش  هقالع  قشع و  شوج  زا  فشاک  هودنا و 

يرازگرب هـب  زین  ار  نارگید  . 8. ناگدازآ رورس  شور  هار و  تخانـش  یعرـش و  ماکحا  فیاظو و  هب  ییانـشآ  سلجم و  هب  ندیـشخب  قنور 
هک تسا  ثیدح  رد  دـننکیم . تکرـش  یگداوناخ  تاسلج  رد  دنـشابن ، نیدـتم  دـنچ  ره  دارفا  اریز  دـنک  قیوشت  هناهام  یگتفه ، سلاجم 

نخس ام  هرابرد  مه  اب  دیهدیم و  لیکشت  سلجم  ایآ  دیامرفیم : راسی  نب  لیـضف  هب  باطخ  هنوگقیوشت  ینحل  اب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
. دیرادب هدنز  ار  ام  دای  سپ  مراد  تسود  دوش  دای  ام  زا  نآ  رد  هک  ار  یسلاجم  نم  دیامرفیم : ترضح  يرآ . دیوگیم : لیضف  ؟ دییوگیم

نآرق رد  نارگید . نداد  رارق  انگنت  رد  رازآ و  زا  يراددوخ  اب  نارگید  قوقح  میرح و  تیاـعر  اـب  سلاـجم  زا  هنیهب  يرادربهرهب  . 9 [ . 32]
وزج هک  تبیـصم  رکذ  ماگنه  هب  هیرگ  نزح و  . 10 [ . 33 ...«. ] اوُحَْـسفاَف ِسِلَجَْملا  ِیف  ْاوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلِیق  اَذِإ  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأَی  : » میناوخیم

ندش و رـضاح  سلاجم  رد  ینتورف  بدا و  لامک  اب  . 11. تسا تمایق  زور  ياهیتخـس  ربارب  رد  یظفاحم  ژد  يرادازع و  رد  لامعا  نیرترب 
رد هک  یتقو  زا  ات  دراد  ققحم  شیدناتحلـصم و  حلاص و  يابطخ  هک  یـسلاجم  رد  تکرـش  . 12. نتـسناد دوخ  رب  رظان  ار  گرزب  يادخ 

وهاـیهرپ و ياهیحادـم  سلاـجم و  هب  تبغر  زا  زیهرپ  سلجم و  قـمع  هـب  یـساسا  هجوـت  . 13. دربب ار  هدافتـسا  نیرتهب  دراذـگیم  رایتخا 
مالسلا هیلعنیسحلا  هَّللادبع  ابا  ترضح  نینوکلا ، یلوم  نورق  راصعا و  زاسهسامح  رون و  هلالس  رب  ندرک  مالس  . 14. اوتحممک ای  اوتحمیب 

لتق هنیمز  هـک  ینادـیلپ  نانمـشد و  زا  يرود  رفنت و  مـالعا  . 15. تسا اـهتمعن  نیرتدنمـشزرا  اـهقیفوت و  نیرتگرزب  زا  هـک  زور  ره  رد 
.16. دراد يرایـسب  تبثم  راـثآ  هک  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  هب  ناگدـننکملظ  ناگدنـشک و  دـندرک و  هداـمآ  ار  مالـسلا  مـهیلعهّمئا 

هیلعرقاب ماما  زا  یلقن  قبط  مالسلا  هیلعءادهشلادیس  يازع  ًاصوصخ  يرادازع  مایا  رد  رگیدکی  هب  مالسلا و  هیلعرـصع  ماما  هب  ییوگتیلـست 
وا ناهاوخنوخ  زا  ار  امش  ام و  درادب و  نوزفا  مالسلا  هیلعنیسح  هب  تبسن  ام  تبیصم  رد  ار  ام  شاداپ  دنوادخ ، : » دیوگب هنوگ  نیا  مالـسلا 

يرادربهرهب . 18. دشاب یمالـسا  طباوض  زا  جراخ  هک  يراتفر  ره  زا  زیهرپ  . 17 [ . 34 «. ] دّمحم لآ  يدهم  دوخ ، یلو  باکر  رد  دـهد ، رارق 
اب یقالخا و ... يدامتعا ، تالاؤس  یعرش ، لئاسم  ندراذگ  نایم  رد  ینید و  یهاگآ  حطس  شیازفا  ياتـسار  رد  سلاجم  هنوگ  نیا  زا  هنیهب 

یهن فورعم و  هب  رما  هماقا  . 20. دیلقت عجارم  ياهدومنهر  هب  هجوت  اب  يرادازع  تافآ  اب  یگنهرف  هزرابم  تخانش و  . 19. سلجم نانارنخس 
زا یتسیابن  بعل ) وهل و  تالآ  ندرب  راک  هب  حادم ، یناوخانغ  دننام   ) دندوب يرادازع  رد  يرکنم  دـهاش  سلجم  رد  نارـضاح  رگا  . رکنم زا 
هک یناسک  نوچمه  ات  دوش . ماجنا  رکنم  راک  یـسدقم  سلاجم  نینچ  رد  دنهد  هزاجا  دننک و  تلفغ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو 

َلیِء َرْسِإ  ِیَنب  منِم  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل   » دنوشن عقاو  نیرفن  دروم  دنتفرگ ، رارق  نیرفن  دروم  تیلوؤسم  نیا  ماجنا  رد  یهاتوک  رطاخ  هب  رتشیپ 
.21 [ . 35 «. ] َنُولَعْفَی ْاُوناَک  اَم  َْسِئَبل  ُهُولَعَف  ٍرَکنُّم  نَع  َنْوَهاَنَتَی  َال  ْاُوناَک  َنوُدَتْعَی ، ْاُوناَکَّو  ْاوَصَع  اَِمب  َِکل  َذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَسیِعَو  َدُوواَد  ِناَِسل  یَلَع 

اریز دنراد  تسود  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  دنتـسه و  ینیـسح  تئیه  هب  بستنم  هک  یناسک  هیلک  نویناحور و  نارکاذ و  نامداخ و  هب  مارتحا 
يارب ناوناـب  نآ و  یلـصا  ناگدـننادرگ  اـی  هدـننادرگ و  هب  ندـناسر  يراـی  . 22. تسا گرزب  يادـخ  بوـبحم  مالـسلا  هیلعنیـسح  بحم 
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هک یتروـص  رد  . 24. سلجم ناراکردـناتسد  ناگدـنراد و  اپرب  زا  رکـشت  ینادردـق و  . 23. دـنوش يراکمه  بلطواد  ناوناب  زا  ییاریذـپ 
راک زا  ندیشک  تسد  . 25. دیرواین مهارف  نایناب  يارب  لکشم  دیوش و  هدنکارپ  رتدوز  اذغ  فرـص  زا  سپ  دوشیم  رازگرب  لزنم  رد  تئیه 

، دنک لیطعت  ار  شیوخ  ياهراک  اروشاع  زور  هک  سک  نآ  دومرف : مالسلا  هیلعاضر  ماما  اریز  يرادازع ، نییآ  نتشاد  اپرب  يارب  اروشاع  رد 
گنهرف نارادــساپ  نادنمــشناد و  نویناـحور ، نارکاذ و  زا  هناـمرتحم  ینادردــق  . 26 [ . 36 . ] دروآرب ار  شترخآ  اــیند و  جــئاوح  ادــخ 
ياههیکت اههینیـسح و  نتخاس  رد  لاعف  تکرـش  . 28. ینیـسح سلاجم  زا  جورخ  زا  سپ  یعرـش  روما  هراـبرد  رتشیب  تبظاوم  . 27. اروشاع

. يرادازع نییآ  شرتسگ  تهج  رد  تسا  یماگ  هک  یبهذم 

ناگدننادرگ ناراذگناینب و  فیاظو 

هراشا

اهییاناوت و اهدادعتـسا ، زا  هار  نیا  رد  هدومن و  تیب  لـها  هب  تمدـخ  فقو  ار  دوخ  رمع  زا  یـشخب  هک  تیب  لـها  سلاـجم  هدـننکرازگرب 
رد دـنزرویمن -  غیرد  تمحز  جـنر و  لمحت  رمع و  فرـص  لاـم و  لذـب  زا  هار  نیا  رد  دـناهدرک و  ار  هدافتـسا  رثکادـح  دوخ  تاـناکما 

تیب لـها  رما  ياـیحا  نید و  غـیلبت  ناببـسم  ریخ و  ناگدـنهد  جاور  هرمز  رد  دـشاب  یعرـش  نیزاوـم  اـهكالم و  تیاـعر  اـب  هک  یتروـص 
هیاپرب ار  دوخ  سلاجم  هکنآ  رب  طورشم  دناکیرش ، زین  نارگید  باوث  رد  دوخ ، لمع  شاداپ  رب  هوالع  دنتسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
لماوع نایناب و  رگا  اریز  دـنزادرپب . فیرظ  قیقد و  راک  نیا  ماجنا  هب  بادآ  طیارـش و  تیاعر  اـب  دـنیامن و  اـپرب  حیحـص  قیمع و  تخاـنش 

سلاجم زا  يروخ  رد  هجیتن  دنناوتیمن  دننکن  ار  دودح  تیاعر  و  دنشاب ، نآ  صوصخم  ياهتفارظ  يرادازع و  فده  هب  لهاج  ییارجا ،
یحالـصا و ياههزومآ  دنک و  افیا  ار  دوخ  شقن  تسا  هتـسناوتن  لماک  روط  هب  اروشاع  گنهرف  هک  یمهم  لیالد  زا  یکی  و  دنریگب . دوخ 

يروهرهب سلاجم و  یـشخب  رثا  نازیم  ندرب  الاب  روظنم  هب  نازیزع  نیا  سپ  . تسا عوضوم  نیمه  دـهد ، باتزاب  ار  اروشاع  مایق  هنارگاـیحا 
ره تفآ  هک  ییامندوخ -  ایر و  زا  يدـج  زیهرپ  لمع  رد  صالخا  تیاـعر  . 1: دـننک تیاعر  ار  ریز  روما  یتسیاب  يرادازع  تمعن  زا  رتشیب 

نیا هناـصلاخ  تـین  نودـب  و  [ 37 . ] تسا تین  صوـلخ  هـب  تداـبع  ماوـق  تـسا و  تداـبع  قیداـصم  زا  يرادازع  اریز  تـسا  يداـبع  لـمع 
 - تاکز سمخ و  لثم  نآ -  یعرـش  قوقح  هک  دننک  هنیزه  یلاوما  . 2. تشاد دهاوخن  اهنآ  ناگدنهد  ماجنا  يارب  ینادـنچ  رمث  اهتیلاعف 
ره زا  ار  دوخ  لمع  دننک  شالت  . 4. دنشاب هتـشاد  نآ  تیلح  هب  تیانع  هجوت و  دننکیم  هدافتـسا  نارگید  يایاده  زا  رگا  . 3. دشاب هدش  ادا 

اوتحم و هب  دنـشیدنیب  نآ  يرهاـظ  ياـههبنج  سلاـجم و  يداـم  تاکرادـت  قرب و  قرز و  هب  هکنآ  زا  شیب  دـنهد و  ماـجنا  حیحـص  تهج 
اب هتـشاد و  تقد  مانوکن  نارکاذ  هتـسیاش و  نارنخـس  باـختنا  رد  دـنهد و  يرترب  ییارگلکـش  رب  ار  ییارگاـنعم  دـننک و  رکف  نآ  تیفیک 

رثامک و کشخ و  تافیرـشت  يارجا  هب  دنوشن و  یناسنا  یلام و  ياهورین  تاقوا و  هدننکعیاض  ات  دننک  تروشم  يوزوح  هتـسراو  ناملاع 
هب دنبیاپ  ییاسراپ و  لضف و  ملع و  بتارم  زا  رادروخرب  هک  دننک  توعد  یناگدنیوگ  زا  و  دـنرادن . شوخ  لد  یهاگآ  زا  رود  سلاجم  ای 

فرگش هار  نیا  رد  دیاب  یلماک  . دنک نییبت  یتسرد  هب  ار  ینیسح  يالاو  فادها  مالسا و  ماکحا  فراعم و  دنناوتب  دنـشاب و  یقالخا  لوصا 
يادص زا  يرادروخرب  تیاکح و  دنچ  رعـش و  هعطق  دنچ  ظفح  اب  سک  ره  هک  درک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیابفرژ  رحب  نیا  یـصاوغ  دـنک  ات 

دزاس هنیآ  هک  ره  هن  دناد  يربلد  تخورفا  رب  هرهچ  هک  ره  هن  . تسین حادم  داهن ، دوخ  رب  حادم  مان  هک  یظافل  تردـق  مه  یکدـنا  بوخ و 
، مانشوخ سانشماما ، ياهناوخهحون  زا  دیاب  سپ  ! دناد يردنلق  دشارتب ، رـس  هک  ره  هن  تساجنیا  ومز  رتکیراب  هتکن  رازهدناد  يردنکس 
هب هدافتسا  نیرتهب  سلجم  زا  ات  دننک  توعد  میراد -  رایسب  ادخ  لضف  هب  هک  يرادتناما -  ییوگتسار و  اوقت و  هب  فورعم  دهعتم ، نیدتم ،

: دـیامرفیم هراب  نیا  رد  داب -  وا  رب  ادـخ  ناوضر  هک  يزیربت -  یکلم  اقآ  داوج  ازریم  هَّللا  تیآ  یناـبر  ملاـع  لـصاو ، فراـع  دـیآ . لـمع 
مایق و هفسلف  اب  مرتحم  نارادازع  هکنیا  يارب  . دشاب وگتسار  تبیصم  ندناوخ  رد  اوقتاب و  هک  دننک  توعد  تبیـصم  ندناوخ  يارب  ار  یـسک 
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هک دـشاب  راوتـسا  بلطم  نیا  رب  شـشوک  شالت و  مامت  تسا  رتهب  دـنوش  انـشآ  رتشیب  نادیهـش  ياوشیپ  سدـقم  الاو و  فادـها  تداهش و 
رد هژیوب  دشاب . يربنم  رایتخا  رد  تقو  نیرتشیب  دننک و  هدامآ  سلجم  نارنخـس  يارب  ار  سلجم  یناخـشیپ ، اب  هتـشذگ  دننام  زیزع  ناحادم 

ندرک اوتحم  زا  یلاخ  يرادازع و  هلوقم  اب  فرـص  یفطاـع  دروخرب  مدرم ، ياـهرواب  راـکفا و  ندـش  شوشم  ماـگنه  هب  اـههنتف و  هماـگنه 
اهنت هن  تسا  هدش  جـیار  هزورما  هک  یلـصا  لئاسم  ندـش  یعرف  ظعو و  ربنم و  نداد  رارق  هیـشاح  رد  يرالاس و  حادـم  یبهذـم و  سلاجم 
هکلب دزاسیم ، ریذپبیـسآ  هدننکـش و  رایـسب  زین  ار  اهنآ  رواب  داـقتعا و  و  دـهدیم ، رارق  یهاـگآ  ناـمیا و  زا  لزاـن  یحطـس  رد  ار  مدرم 

ار هبرض  نیرتگرزب  هک  تسا  تیناحور  ياهنم  مالـسا  یلجت  اروشاع و  گنهرف  ناینب  داینب و  رد  رایـسب  ياهتفآ  دورو  لماع  نیرتيدج 
طسب حرش و  هب  یهجوتیب  اریز  دنتسین . یضار  نادب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترضح  تعیرش و  بحاص  ًاملسم  و  دیامنیم . دراو  مالسا  هب 

زین هثداح  لصا  یتح  دوش و  هتفرگ  هدیدان  نآ  فادها  هتـساوخان  يادخ  هک  دروآیم  شیپ  ینامز  نآ ، هدـنزاس  فادـها  البرک و  يارجام 
مرتـحم یناـب  رگا  نیارباـنب  دوشیم . يرادـنید  نید و  یگدیدبیـسآ  بجوم  هقفت ، نودـب  نید  هب  درکیور  زین  و  دریگ . رارق  راـکنا  دروم 

عماوج رد  نیمز  برغم  زا  يزیتـسنید  ًاـنایحا  يزیرگ و  نید  ياهرذـب  دـنوشب و  مه  ناد » مالـسا   » اـم هاوخ » مالـسا   » مدرم هک  دـهاوخیم 
وحن هب  دّمحم  لآ  نارگشیاتس  نانارنخس و  يایاده  ياطعا  نیمأت و  . 5. دنکب لابقتسا  ینیسح  ربنم  زا  يرایشوه  اب  دیاب  دوشن  هدیشاپ  ییالو 

تبسن رگم  ناگدننکتکرش  اب  ناسکی  دروخرب  . 6. نانآ عیفر  ماقم  تزع و  رتشیب  تشادساپ  روظنم  هب  هنایفخم  تروص  هب  مه  نآ  هتسیاش 
زا زیهرپ  . 7. لامک لـضف و  ناـبحاص  يرادازع و  ياـهتئیه  ناـتوسکشیپ  هلمج  زا  دـنرادروخرب ، يرتشیب  مارتحا  زا  هک  یـصاخ  دارفا  هب 

تاجهتـسد تکرح  صوصخ  رد  نآ  فارطا  هرـصب و  یلاها  ياتفتـسا  هب  خـساپ  رد  هدـق )  ) ینییان يازریم  یمان  هیقف  . يرادازع رد  تارکنم 
نیرتراکـشآ زا  اهنابایخ ، اههچوک و  رد  نآ  دـننام  ياهزور  اروشاع و  ههد  رد  يرادازع  ياههتـسد  نداتفا  هار  : دناهتـشاد موقرم  يرادازع 

ره زا  ار  گرزب  راعش  نیا  تسا ، مزال  لاح  نیع  رد  درادن . یلاکشا  تسا و  کیدزن  رود و  هب  ینیـسح  مایپ  ندیناسر  يرادازع و  قیداصم 
ولج و رد  تاجهتسد  تباقر  وهل و  رازبا  يریگراک  هب  مارح و  یگدنناوخ  زا  تساریپ . تسین ، یتدابع  نینچ  يارب  هتـسیاش  هک  دنـسپان  راک 
هب نآ  ندوب  مارح  دـنچ  ره  تسا ، مارح  دـهد ، خر  دنـسپان  ياهراک  تاقافتا و  لـیبق  نیا  رگا  دوش . زیهرپ  دـیاب  رگیدـکی  زا  نداـتفا  بقع 

تـسا مارح  یلمع  دوخ  هک  تسا  زامن  لاح  رد  مرحماـن  نز  هب  ندرک  هاـگن  نوچمه  [ 38  ] دنکیمن تیارس  يرادازع  يارب  هتـسد  تکرح 
شیاسآ بلـس  اـهنآ و  ندرک  ینـالوط  زا  زیهرپ  بساـنم و  ررقم و  تعاـس  رد  سلاـجم  يرازگرب  . 8 [ . 39 . ] دـنکیمن لطاب  ار  زاـمن  یلو 

يورهنایم و . 9. دنبای روضح  هسلج  رد  تقو  رـس  ناکما  تروص  رد  دنیامن  دیکأت  حادم  نارنخـس و  هب  رما  نیا  رد  قیفوت  يارب  ناگیاسمه .
تمحازم و زا  نتسج  يرود  . 10. دنهد رارق  دوخ  راک  هحولرـس  دیاب  نارادتئیه  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  لادتعا ، لصا  تیاعر  لادتعا .

رــس اههتــسد  يوـلج  هـک  یتاـناویح  نوـخ  ندرک  كاـپ  و  هناـخزپشآ ، رد  یتشادــهب  تاـکن  تیاـعر  . 11. شارخـشوگ ياهادـص  داجیا 
رد جع ) ) رـصع ماما  اب  یهارمه  دـهاوخب  گرزب  يادـخ  زا  تسا  یهلا  مقتنم  روهظ  راظتنا  نالعا  ینیـسح  يازع  ییاپرب  نوچ  . 12. دنربیم

.13 [ . 40 . ] ْمُْکنِم ٍقطان  ٍرهاظ  روْصنَم  ٍماِما  َعَم  ْمُکِراث  َبَلَط  ِینَقُزْرَی  ْنَأ  َهَّللا  ُلَئْسَأ  . دنادرگ وا  يزور  ار  مالـسلا  هیلعءادهـشلادیس  نوخ  بلط 
و رگید . ياهشخب  رد  نیدامن  تاغیلبت  زا  هدافتـسا  هودـنا و  مغ و  تبیـصم و  تدـش  نداد  ناشن  يارب  طیحم  زا  یـشخب  ندرک  شوپهایس 
هب دمآ  تفر و  ریسم  رد  تکارت  زا  يریگهرهب  . 14( ِیبُْدناَف ِْریَْخلا  َۀَْنبا  ای  یمْوَق  ُمِطافَا   ) یعازخ لبعد  راعشا  یناشاک و  مشتحم  راعشا  بصن 

مالسلا و هیلعنیسح  ماما  رهطم  مرح  سکع  قاصلا  سلجم و  يروخبآ  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  رب  مالـس  [ 41  ] تکارت بصن  . 15. سلجم
هدافتسا . 16. دوشیم هضرع  رازاب  رد  مالـسلا  هیلعمشاهینب  رمق  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  مان  هب  هک  نیغورد  ياهسکع  قاصلا  زا  زیهرپ 

زا یکی  رد  نارادازع  هب  دیفم  ياهباتک  ءادـها  . 17. تسا هدمآ  نآ  رد  البرک  زارفارـس  يادهـش  مان  هک  ابیز  طخ  اب  ییاههتـشون  هچراپ  زا 
زا یـشخب  اهنیا  دیلقت . عجارم  تارظن  هاگدـید و  هب  هجوت  . 19. نانآ رارقتـسا  لحم  نایاقآ و  اهمناخ و  يدورو  رد  ندرک  ادـج  . 18. اهبش

نایناب زا  . دراد یبهذـم  سلاجم  ناگدـننک  هرادا  زا  ماـیا  نیا  رد  ینیـسح  سلاـجم  هب  نادـنمهقالع  هتخوسلد و  درف  ره  هک  تسا  یتاراـظتنا 
. دنیامن شالت  اهنآ  ققحت  تهج  رد  دنشیدنیب و  ًاتقیقح  قوف  روما  ترورض  رد  هک  مراد  اعدتسا  مرتحم 
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ربنم لها  فیاظو 

هراشا

یحالـس نوچمه  دنتـسه ، جـع )  ) يدـهم ترـضح  مظعالا  هَّللا  ۀـیقب  سدـقم  دوجو  هجوت  دروم  هک  یلفاـحم  سلاـجم و  و  اروشاـع ، ماـیق 
اهبنارگ رهوگ  نیا  ظفح  هار  رد  هک  نانیا  شقن  تسا . ینیـسح  نارکاذ  یبهذم و  ناگدنیوگ  ینید و  ناملاع  تسد  رد  دمآراک  دنمورین و 

نیا تلاـسر  اذـل  تسا . هدـش  هدز  مقر  شیوخ  یهلا  ماـیپ  غـالبا  رد  [ 42  ] ءاـیبنا شقن  نوچمه  دـنیامنیم ، راـثیا  شـالت و  نآ  شرتسگ  و 
ندـنام ناشخرد  خـیرات و  لوط  رد  نید  ءاقب  . تسا ناکم  نامز و  بسانت  هب  اروشاع  زا  بساـنم  يرادربهرهب  ییـالو  هعماـج  رد  ناـگنازرف 

دنناـم هعفنملاماـع ، ریخ  ياـهانب  زا  کـین  راــثآ  هـمه  نـیا  . تـسا هورگ  نـیمه  ییادزفـیرحت  يرگنــشور و  نویدــم  ًاتدــمع  نآ  هرهچ 
هجیتـن رگید ، ریخ  ياـهراک  زا  يرایــسب  ناـیاونیب و  ماـعطا  ماـتیا و  يرادــهگن  يارب  تاـفوقوم  و  اـهرابنا ... بآ  اــهلپ ، اهناتــسرامیب ،
فراعم هضرع  نید و  ناربهر  یفرعم  نمض  دیاب  نایمارگ  نآ  زین  زورما  تسا . ینیسح  سلاجم  زا  یقیقح  نویناحور  حیحـص  يرادربهرهب 
گنهرف  » يرگداهج و هیحور  لاقتنا  ظفح و  هب  اوقت ، ریـسم  رد  اـهنآ  هب  نداد  تهج  مدرم و  كاـپ  فطاوع  زا  هتـسیاش  هدافتـسا  مالـسا و 

و دـنیامن . رود  تیـصعم  زا  بیغرت و  نابرهم  فوئر و  يادـخ  تعاط  هب  ار  مدرم  دـنزادرپب و  البرک  يادهـش  داـی  قیرط  زا  یبلطتداـهش »
. دیآیمنرب هشیپاوقت  سانشنید و  نادنمگرزب  زا  زج  ریطخ ، نیگنس و  نینچ  ياهفیظو  ندراذگ  هک  تسا  مولعم 

یلمع یملع و  ياهتیحالص 

هب هک  تسا  ییاهشناد  مولع و  هب  ندـش  زهجم  نید و  رد  قیمع ) مهف   ) هقفت دـنمزاین  رگتوعد ، ینورد  رواـب  ناـمیا و  رب  هوـالع  نید  غیلبت 
نیرتمهم شناد  ملع و  دیدرت  نودب  عقاو  رد  تسا . لیخد  شور  نیرتوکین  هویش و  نیرتهب  اب  نارگید  هب  نآ  ندناسانش  ییاسانـش و  یعون 
دناوتیمن دـشاب  هتـشادن  رمتـسم  هعلاـطم  دـشاب و  هدـیدن  داتـسا  یغلبم  رگا  و  تسا . زاسلکـشم  ینید  مولع  رد  یگیاـمیب  غلبم و  هیاـمرس 

كرد یبوخ  هب  ار  یبلطم  دوخ  هک  یـسک  دـنک و  كرد  یبوخ  هب  ار  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  نآرق و  دـنلب  لاح  نیع  رد  فرژ و  فراـعم 
دوــش هـک  دــناوت  یک  شخبیتــسه  زا  هتفاــیان  تاذ  : رعاــش ریبــعت  هـب  دــیامن . مـیهفت  نارگید  هـب  تـسرد  ار  نآ  تــسین  رداــق  هدرکن ،

هباطخ و نف  يریگارف  مزال و  ياهتراهم  بسک  زا  شیپ  نیاربانبیهد  بآ  تفص  يو  زا  دیان  یهت  بآ  دوب ز  هک  يربا  کشخـشخبیتسه 
اتنتخومآ نخـس  نانادنخـس  زو  نتخود  بل  تدیابیم  یتدم  : يولوم لوق  هب  دـنیامن . يراددوخ  ینارنخـس  لوبق  زا  هک  هب  نامه  يرونخس 

یکشیب دیوگ  وشح  دیوگب ، رو  یکی  دص  دیوگن  دزوماین 

عوضوم زا  یهاگآ 

یهاگآ ملع و  هک  ار  یبلطم  نیاربانب  یخیرات . ياههداد  يرورپزاب  ناوت  نآ  فارطا  داعبا و  ینارنخس و  عوضوم  هب  یفاک  طلست  یهاگآ و 
يرگید زیچ  مالـسا  هب  ندز  هبرـض  زج  شراک  دنک ، نایب  هدرکن  كرد  هتـسنادن و  ار  یبلطم  رگا  هچ ، دنک . غیلبت  دیابن  درادن ، نادب  لماک 

قطنم میکحت  نکم . يوریپ  يرادـن  ملع  نادـب  هک  ار  هچنآ  [ 43 [ ؛» ٌْملِع يِِهب  ََکل  َْسَیل  اَم  ُفْقَت  اـَل  َو  : » دـیامرفیم نآرق  هک  ناـنچ  تسین ،
. مارآ ياهوگتفگ  هظعوم و  تمکح و  ساسارب  غیلبت 

یمالسا عیفر  قالخا  کین و  رادرک  زا  يرادروخرب 

اوـقت و هلق  هـب  دوعـص  فـلتخم  لـحارم  هدیـشوک و  سفن  بیذـهت  هـیکزت و  رما  رد  دـیارایب و  سفن  بدا  هـب  ار  دوـخ  دـیاب  یمالـسا  غـّلبم 
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ییاهناسنا اب  دروخرب  ادخ و  هار  هب  مدرم  یناوخارف  هنیمز  رد  دناوتب  هدوب و  رادروخرب  مزال  ییاراک  زا  ات  دشاب  هدرک  یط  ار  يرادنتشیوخ 
نوردـنا هدیدنـسپ و  دـنلب  قالخا  هلیـسو  هب  گرزب ، ناغّلبم  دروآ . تسد  هب  يزوریپ  تیقفوم و  دـنرادروخرب ، یتوافتم  ياـههیحور  زا  هک 

هب دیاب  غلبم  کی  هک  یتافص  قالخا و  نیرتمهم  . دنوش لیان  گرزب  ياهتیقفوم  هب  دنتسناوت  یقالخا ، لئاضف  زا  لامالام  لیازر و  زا  یهت 
، تقادص سفن و  تزع  تفع ، ییوگقح ، تماهـش  يرابدرب ، ییوخمرن ، ینتورف ، ینابرهم ، ییوخشوخ ، زا : دنترابع  دـشاب  هتـسارآ  اهنآ 

. نایب ییاریگ  بلاطم ، مظن  تیاعر  لالدتسا ، تردق  هشیدنا ، تعسو  ینشور و 

تیبوبحم

دهاوخیم سک  ره  سپ  دوشیم ، عقاو  رثوم  رتشیب  شفرح  تسا  رادروخرب  هعماج  رد  الاو  تیبوبحم  زا  هدرک و  ذوفن  اـهلد  رد  هک  یغّلبم 
یگدنز نانچ  دیاب  دریگب  يدنمدوس  تبثم و  جیاتن  دوخ  ياهینارنخـس  زا  دـهاوخیم  دـهد و  ماجنا  ار  دوخ  یهلا  تیلوؤسم  يرونخـس  اب 

تمدخ نتـسیز ، هداس  يزاسدوخ ، یـسانشدوخ و  زا : دنترابع  راوتسرهف  روط  هب  تیبوبحم  لماوع  دشاب . بوبحم  مدرم  نیب  رد  هک  دـنک 
، تماقتـسا قح ، تیاـضر  بلج  سفن ، تزع  تمارک و  و  اـههتفگ ، هب  لـمع  ناگدیدمتـس ، زا  عاـفد  ییوخمرن ، اـجهب و  عـضاوت  مدرم ، هب 

مدقم ییارگتقیقح ، ینیبعقاو و  هجهل ، تحارص  فلتخم ؛ ياههنیمز  رد  هعلاطم  نتشاد  تفع ، ایح و  زا  يرادروخرب  ردص ، حرش  نتـشاد 
. یعمطیب یصخش ، عفانم  ضارغا و  رب  ینهیم  حلاصم  یلم و  عفانم  نتشاد 

راتفگ رادرک و  قباطت 

زا هراومه  مدرم  هک  تسا  یقیقح  نیا  دنـشاب . شیوخ  هظعوم  زا  ییوـگلا  اـههتفگ و  دـنبیاپ  دوـخ  دـیاب  ینامـسآ  تلاـسر  مچرپ  نـالماح 
رد [ . 44  ] دنتـسیا زاب  دنرادیم ، زاب  هچنآ  زا  دندنب و  راک  هب  دنیوگیم ، ار  هچنآ  دنـشاب و  ناشیاههتفگ  دنبیاپ  دوخ  دـنراد ، راظتنا  ناظعاو 
هک يرئاط  دسرن  اج  چیه  هب  دوش  دنلب  نخس  دش  یکی  وچ  نابز  لد و  . دنبای هار  نابطاخم  دوجو  يافرژ  هب  دنناوتیم  هک  تسا  تروص  نیا 

يرادنید نید و  هب  اهبیـسآ  نیرتتخـس  دیامن ، راتفر  هدرک  توعد  نآ  هب  هچنآ  فالخ  ای  دنک و  لمع  دب  ياهدـنیوگ  رگاتـسا  لاب  کی 
رد شنانخـس  دوبن  رادروخرب  یقالخا  لیاضف  زا  درکن و  حالـصا  ار  شیوخ  تاکلم  قـالخا و  یقطاـن  رگا  نیا  رب  هفاـضا  و  دوشیم ! دراو 

رارق رگا  دش . دهاوخ  روآتلالض  تیاده ، ياجب  داد و  دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  وا  سلاجم  هتـشاذگن و  یهجوت  لباق  رثا  نارگید 
نآ رثا  لقاال  هدش و  بکترم  یگرزب  هانگ  راک ، نیا  ءوس  راثآ  مامت  رب  هوالع  دنکن ، لمع  نادب  دوخ  دـیوگب و  يزیچ  یـصخش  هک  دـشاب 
دوب دهاوخ  یهلا  باتع  نیا  لومشم  دروآیم و  دوجو  هب  مدرم  نایم  رد  نآ  ناگدننکغیلبت  مالـسا و  هب  تبـسن  ینیبدب  یعون  هک  تسا  نیا 

؟ دینکیم شومارف  ار  نتشیوخ  دینکیم و  رما  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ  [ 45 « ] ْمُکَسُفنَأ َنْوَسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمَْأتَأ  : » هک

ییوگتسار یتسار و 

همه يارب  هک  تسا  یقالخا  لئاضف  زا  یکی  ییوگتـسار  قدـص و  تسا : يدـیلک  یـساسا و  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  شراـفس 
ماما ییاروشاع  گنهرف  ناینب  اریز  تسا . مزال  بجاو و  دنـسانشیم -  حالـص  ریخ و  هب  ار  اهنآ  مدرم  هک  ناحادم - ، ناگدنیوگ و  هصاخ 
ماقم رد  نآرق  . دراد رارق  گنهرف  نیا  لـباقم  رد  ًاـقیقد  لـمج ، غورد و  تسا و  راوتـسا  یتسرد  یتسار و  تقادـص ، رب  مالـسلا  هیلعنیـسح 

َْمل َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  : » تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  و  [ 46 . ] تسا هدرک  هیکت  نانآ  ییوگتسار  رب  ناربمایپ ، فاصوا  ندوتس 
تلاسر هب  ثوعبم  ار  يربمغیپ  چـیه  لالج  تزعاب و  يادـخ  اـنامه  [ 47 [ ؛ ِرِجاْفلا َو  ِّرَْبلا  َیِلا  ِۀـَنامَْألا  ِءادَأ  َو  ِثیدَْـحلا  ِقْدِِـصب  ّالِإ  اِیبَن  ْثَْعبَی 

اههضور و ندـناوخ  زا  دـیاب  نارکاذ  ناظعاو و  «. دـب هچ  کین و  هچ  ناراذـگتناما ، ندـنادرگرب  ییوگتـسار و  هب  روتـسد  اب  رگم  دومرفن 
نامیا و جیردت  هب  ناگدنونـش  ددرگ ، جیار  غورد  هیثرم ، رکذ و  سلاجم  رد  رگا  دنزیهرپب . ناعمتـسم  ندـنایرگ  هزیگنا  هب  نیغورد  راعـشا 
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اب هدرکن و  تیاعر  ار  یعرـش  ياهراجنه  هک  یحادـم  قطان و  رگید  يوس  زا  . داد دـنهاوخ  تسد  زا  اـههضور  راعـشا و  هب  ار  دوخ  داـمتعا 
مدرم هدیقع  نامیا و  اب  مه  درادن و  نامیا  ضایف  يادـخ  تیقازر  هب  مه  دـنزیم ، تسد  شیوخ  سلجم  ندرک  مرگ  هب  هنابذاک  يدرکیور 

ار يزور  غورد  دـننزیم ، گنچ  يویند  عاتم  هب  ندیـسر  يارب  ياهلیـسو  ناونع  هب  غورد  لماع  هب  هک  نانآ  روصت  فالخرب  . دـنکیم يزاب 
غورد هب  دایتعا  : » دومرف مالسلا  هیلعیلع  و  [ 48 «. ] دنکیم مک  ار  ناسنا  يزور  غورد  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنکیم . مک 

[50 « ] ٌدـِیتَع ٌبِیقَر  ِْهیَدـَل  اَّلِإ  ٍلْوَـق  نِم  ُظـِْفلَی  اَّم   » هفیرـش هیآ  هیاـپ  رب  نایارـسهیثرم  ناگدـنیوگ و  [ . 49 «. ] دوـشیم یتخبدـب  رقف و  بجوـم 
اهنآ تحص  رب  يدهاش  هک  طلغ  ياهلیلحت  اهدادخر و  رکذ  زا  یتسیاب  نیاربانب  تسا ، دوخ  راتفگ  لوؤسم  زیخاتـسر  رد  یمدآ ، دننادیم 

فالخرب ار  هعماج  لقادح  دراذگیم و  اجب  دوخ  زا  برخم  راثآ  تسردان ، تشادرب  هیاپیب و  بلاطم  اریز  دنک ، يراددوخ  درادن ، دوجو 
ّالِإ ُبُطْخَی  ٍبیطَخ  ْنِم  ام  : » دومرف رذابا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دیامنیم . توخر  دوکر و  راچد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  فده 

دارم و شنخس و  تمایق  زور  هکنآ  رگم  دیوگب  ینخس  هک  تسین  ییوگنخـس  چیه  [ .» 51 «. ] اِهب َدارأ  ام  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُُهتَبْطُخ  ِْهیَلَع  ْتَضِرُع 
خسم اهفیرحت ، اهتعدب ، ربارب  رد  عیشت  مالـسا و  لیـصا  ياهشزرا  يایحا  نید و  ظفح  . 7 «. دـننکیم هضرع  وا  هب  نآ  زا  ار  شدوصقم 

اروشاع شیادیپ  ياههنیمز  لیلحت  ریسفت و  و  تایاور ، تایآ و  زا  يریگهرهب  نآرق و  هب  مدرم  نداد  هجوت  رد  ششوک  یعس و  . 8. اهشزرا
رد دوبن  نیـسح  مان  هب  افتکا  نیـسح ، زا  . يزادرپهناسفا زا  زیهرپ  اروشاع و  ياهتربع  اهمایپ و  ینیـسح و  مایق  هفـسلف  فادـها و  حیرـشت  و 

.9 [ . 52  ] نیسح مارم  زا  فقاو ، یسک  ره  دوش  هک  وا ، يازع  ررکم  دشنیسح  مایق  یلصا  تلع  دنبایرد  قلخ  هک  دیاب ، هکلبنیـسح  ماقم  روخ 
، تسا هاگآ  ناگدنیوگ  هفیظو  مدرم ، یمومع  گنهرف  شیارآ  شیالاپ و  شیاریپ ، نوچ  . 10. هعماج يارب  موصعم  نایاوشیپ  نتخاس  وگلا 

فادها فیرحت  زا  يریگولج  یمالسا و  دیاقع  زا  تنایص  نانمشد و  تاغیلبت  يزاسیثنخ  ییادزماهبا و  يارب  يونعم  تعاجش  نتشاد  اذل 
سلجم نارنخـس  هفیظو  قـیرط ، هئارا  اـب  قـثوم و  عباـنم  رب  ءاـکتا  اـب  یهیجوـت  يرکف و  ياـهفارحنا  حیحـصت  ینیـسح و  تضهن  داـعبا  و 

فیعض و ياهباتک  زا  هدافتـسا  مدع  یعارتخا و  ءارآ  لطاب و  ياههشیدنا  تعدب و  لها  درط  یفن و  ییادزهفارخ و  ینابزرم و  . 11. تسا
و تسا ، بولقلا  بلقم  تسد  هب  اهلد  اریز  تسا . هدش  عقاو  هک  هنوگ  نآ  اروشاع  ثداوح  لقن  البرک و  هنحص  فیـصوت  رتسگفیرحت و 

ماوع يارب  نآ  لوبق  تابثا و  هک  یبلاطم  تازجعم و  لئاضف و  رکذ  زا  . 12. دزاسیم ناور  ار  اهکشا  هدرک و  داجیا  بلق  تقر  هک  تسوا 
تـسا هدیدرگ  حرطم  تاساسحا  نتخیگنارب  يارب  اهنت  هدشن و  تابثا  هک  ییاهزیچ  و  دشاب -  قح  هچرگ  تسا . نکمم  ریغ  ای  راوشد  مدرم 

[53 «. ] َُهلوُسَر َو  َهَّللا  َبِّذَُـکی  ْنَأ  َنوُّبُِحتَأ  َنُوفِْرعَی ، اِمب ال  َساّنلا  اُوثِّدَُـحت  ال  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنا  متاخ  هک  درک  زیهرپ  یتسیاـب 
اریز صـالخا  تیوقت  . 14. دوشن هدـیمر  اهلد  هک  دـنیامنن  تخـس  ياهتبیـصم  رکذ  اروشاـع  ماـیا  ریغ  رد  یناـمز و  طیارـش  كرد  . 13.

دـنکیم و ادـیپ  شزرا  یتقو  ینارنخـس  یحادـم و  ددرگیم . بوسحم  ناظعاو  مالک  رون  ادـخ و  هب  برقت  همیخ  دومع  عقاو  رد  صـالخا 
ناـناوخهیثرم و  ) هتبلا : دـسیونیم هلئـسم  نیا  رب  ناوارف  دـیکأت  نمـض  یـسربط  يرون  هماـّلع  . دوـش ماـجنا  صـالخا  اـب  هک  دـباییم  سدـقت 

ماگنه رد  هک  دوش  تدابع  هاگنآ  لمع ، نیا  تسا و  تاداـبع  ریاـس  دـننام  تداـبع ، نیا  هک  دـنوشب  تفتلم  دـننادب و  دـیاب  ناـناوخهضور )
نامه دراد ، رگا  دشاب و  هتـشادن  يدصقم  ضرغ و  مالـسلا  مهیلعيده  هّمئا  لوسر و  يدونـشخ  دنوادخ و  ياضر  زج  نآ ، ندروآ  ياجب 
يارب زاـب  لـمع  هچ  . درادـن یتاـفانم  لـمع  رد  صـالخا  اـب  هـک  دـشاب  هـکلهم  ناـهانگ  زا  ندـش  كاـپ  دوـعوم و  ياـهباوث  نتفاـی  درجم 

هزیگنا رگا  [ . 54 . ] دوش نمیا  شناهانگ  رـش  زا  دـسرب و  اهباوث  نآ ، هلیـسو  هب  هک  تسا  یلاعت  يراـب  ترـضح  ناـمرف  زا )  ) يرادربناـمرف
يدایز شزرا  جرا و  مه  قلخ  دزن  رد  دوب و  دـهاوخ  روجأم  راگدرورپ  دزن  رد  دـیدرتیب  دـشاب  ناـبرهم  يادـخ  هب  ناـمیا  قشع و  نارنخس 

زا یکی  میوشیم  هجوتم  میهد ، رارق  یـسررب  دروم  ناشخرد  ناشمان  ریگمـشچ و  ناشتمدـخ  هک  ار  ینابیطخ  یگدـنز  رگا  دـنکیم . ادـیپ 
مدع . امش زا  ماغیپ  دزم  مهاوخن  نم  . 15 لد رب  مرجال  دنیشن  دیآ  نورب  لد  زک  نخس  . تسا هدوب  صالخا  اهنآ ، تفرـشیپ  تیقفوم و  لماوع 
نایز . تسا غیلبت  نادیم  رد  نداهن  ماگ  ياهطرـششیپ  زا  یکی  نازرا  ياهب  هب  سدقم  تمدخ  نیا  نتخورفن  مدرم و  لاوما  هب  تشاد  مشچ 
انعم نادب  نیا  هتبلادهد  ایند  هب  نید  درخ  لها  هک  دهد  يوتف  عرـش  ای  لقع ، اجکنان  هب  دـشورفیم  بدا  ملع و  هک  نادریـسفت  درم  دـنکیم 
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نادنمتدارا لغـش  ناونع  هب  یحادم  داشرا و  ظعو و  هک  تسا  نیا  دارم  دنریذپن . ار  یمدرم  يایادـه  ربکت  بجع و  رـس  زا  نانیا  هک  تسین 
مدرم تبغر  ادخ و  ياضر  بجوم  ییوبـشوخ  یگتـسارآ و  هک  مینادیم  . هتـسارآ يرهاظ  نتـشاد  . 16. دریگن رارق  مالـسلا  مهیلعتیب  لها 

نیب یبسانتیب  دراد ، هعفاد  اذغ ، سابل و  تروص و  رـس و  هب  یگدیـسر  رد  طارفا  هک  هنوگنامه  دزاسیم ، رتیمیمـص  ار  اههطبار  تسا و 
ینید گنهرف  دـشوکب و  سوفن  ریهطت  لوقع و  ریونت  رد  . 17. دوشیم عمج  زین  یگداس  اب  یگتـسارآ  دراد . هعفاد  زین  شیر  رـس و  ياهوم 

هب ندیسر  يارب  ادخ  تدابع  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاکز و  يادا  زامن و  ییاپرب  ریـسم  رد  ار  سلجم  و  دشخب . قمع  توق و  ار 
تخانش . 18. دـشخب یلاعت  قالخا  مراکم  ناسحا و  تلادـع و  هب  مازتلا  هلیـسو  هب  ار  ناـبطاخم  راـتفر  و  دـهد . تهج  یهلا  تفرعم  نیقی و 

ناگدنونـش و همهاف  اب  بسانتم  ینایب  اب  بتکم  قیاقح  نایب  ماوع و  میلعت  مالـسا و  لوصا  نییبت  هب  لاح  ياضتقم  تیاعر  اب  ناـمز ، مدرم و 
رد هچ  البرک و  هعقاو  تیاور  هزوح  رد  هچ  ریذـپانلقع -  بلاطم  هئارا  سونأمان و  هدـیچیپ و  نانخـس  ناـیب  زا  دزادرپب و  ناـبطاخم  تیفرظ 

َو َهَّللا  َبِّذَُـکی  ْنَأ  َنوُدـیُرتَأ  ْمِهلوـُقُع ؛ ِرْدَـق  یلَع  َساـّنلا  اوُـمِّلَک  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلعیلع  هـک  دـیامن  يراددوـخ  نآ -  تـیارد  تحاـس 
رصع رد  نوچ  ندوبن ! يرارکت  . 20. هار تافآ  زا  ندنام  نوصم  يارب  مالسلا  مهیلعتیب  لها  ناماما  هب  نارادازع  تبحم  قیمعت  . 19 «. َُهلوُسَر

هشیمه قفوم  غلبم  کی  اذل  دهد  ارف  شوگ  يرارکت  بلاطم  تاحضاو و  حیضوت  هب  تسا  لیام  یـسک  رتمک  تاعالطا  راجفنا  تاطابترا و 
رعاـش رادـمان و  رونخــس  . دربیم شیپ  یگنهرف  رمتــسم  ناـیرج  کـی  رد  ار  ناـنآ  دـیامنیم و  ناـیب  شیوـخ  ناـبطاخم  يارب  وـن  بلاـطم 

زاب وگم  یتفگ ، راب  کی  وچدوب  نیسحت  قیدصت و  راوازس  دوب  نیریش  دنبلد و  هچرگ  نخس  : تسا هدورس  نیریش  هچ  يدعـس  راتفگشوخ 
ددنومیار . تسا ناگدنونـش  ندش  هتـسخ  ثعاب  هک  روآلالم  بانطا  مالک و  هلاطا  زا  زیهرپ  . 21 سب دـندروخ ، راب  کی  وچ  اولح  هک  سپ 

هب تردابم  . 22 [ . 55 «. ] دـننک كرت  ار  امـش  ناتناگدنونـش  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دـینک ، كرت  ار  ناتناگدنونـش  امـش  رگا  : » دـیوگ نکنو 
ساسایب و بلاطم  نایب  زا  زیهرپ  . 24. ناعمتسم هب  ییوگخساپ  يارب  ینارنخس  مامتا  زا  سپ  هاتوک  فقوت  . 23. عوقو زا  دعب  هابتشا  حیحصت 
زا سک  چـیه  تسا . شناد  زا  یمین  ییاسراپ و  يراوگرزب و  هناـشن  نخـس  نیا  هک  منادیمن »  » نتفگ زا  ندیـسارهن  داـینبیب  ياـهيروآون 

.25 [ . 56 . ] منادیمن دیوگب  هناقداص  دنادیمن ، ار  يزیچ  رگا  هک  دراد  ار  نآ  دیما  یلو  دـنادب  ار  زیچ  همه  هک  درادـن  راظتنا  هدـنیوگ  کی 
فحت لقن  قبط  هملج  زا  تسا  هدـش  شهوکن  ملع  نودـب  ياوتف  زا  ناوارف  تایآ  رد  اریز  دـهدن  اوتف  ماکحا  هنیمز  رد  تسین ، دـهتجم  رگا 
تنعل ار  وا  نـیمز  نامـسآ و  ناگتـشرف  دـهد ، اوـتف  مـلع  نودـب  مدرم ، رب  هـک  یـسک  : » دوـمرف هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  لوـقعلا 

هملک ندربـن  راـک  هب  ییاتـسدوخ و  زا  زیهرپ  . 27. زاین تروص  رد  یـصوصخ  هسلج  رد  راک  هزات  حادـم  راـک  دـقن  رکذـت و  . 26 «. دننکیم
. لتقم يور  زا  ولو  سلجم ، همتاـخ  رد  تبیـصم  رکذ  . 30. دریگن رارق  ربنم  رب  وضو  نودـب  . 29. سلجم ناـبیطخ  رگید  هب  مارتحا  . 28 «. نم »

يرود نآ ، كرت  دناهدوب و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رب  هدننک  هیرگ  ناوخهضور و  ءایبنا  زا  يرایـسب  ناگتـشرف و  لیئربج و  دنوادخ و  اریز 
، هتـشاد یناوارف  تیمها  مالـسلا  مهیلعهّمئا  دزن  هک  مهم  رما  نیا  هب  هجوـت  مدـع  هنافـسأتم  . تسا نـید  ناـیاوشیپ  ناگتـشرف و  ادـخ و  هار  زا 
رب مکاـح  صاـخ  یگنهرف  طیارـش  لـیلد  هب  غیلبت  هفیظو  يادا  . نید غیلبت  هار  رد  ربص  . 31. تسا هدش  یحادم  تافآ  ضعب  ییادـیپ  همدـقم 

نتـشیوخ رب  اهیتخـس و  لمحت  شاهمزال  تشاد . دـهاوخ  هارمه  هب  ار  یتالکـشم  لئاسم و  ًاعطق  تسین و  هداس  نادـنچ  اـهطیحم  زا  یخرب 
هب هتفریذـپ  ملـسم  لصا  تقیقح و  کی  ناونع  هب  هدینـش و  یعوضوم  هرابرد  یناوجون  نارود  رد  یمدآ  ار  هچنآ  . تسا جـنر  ندرک  راومه 

تقر و فرـص  نودب  دراد و  جایتحا  ردص  حرـش  رتشیب و  تقد  نابز و  هب  حیحـص  هیرظن  ندـنالوبق  يارب  اذـل  دـنکیمن  لد  نآ  زا  یناسآ 
یمارگ دای  یماـن و  ماـن  اـب  ربنم  زاـغآ  . 32. دـنوشیم عقاو  ناـبطاخم  يرهمیب  دروم  هاـگ ، نیا  رب  نوزفا  دـسریمن . تیقفوـم  هب  يراـبدرب 

. ترضح نآ  جرف  رما  رد  لیجعت  یتمالس و  يارب  شیاین  اعد و  اب  سلجم  متخ  و  هادف -  انحاورا  هَّللا -  ۀیقب  ترضح 

ینیسح نارعاش  ياون 

هک تسا  یلماوع  زا  اروشاع  يدژارت  تدش  قمع و  فط و  شارخلد  هعقاو  تشادگرزب  رب  ینبم  مالسلا  مهیلعتیب  لها  ناماما  ياههیصوت 
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نانآ تخاس و  روهلعـش  ار  ناشفطاوع  داد و  رارق  ریثأت  تحت  نونکات  یـسابع  يوما و  رابناقفخ  ياههرود  زا  ار  دهعتم  نابیدا  زا  يرایـسب 
هک نیشنلد  دنلب و  زغن و  راعشا  ياشنا  اب  ینییآ  روشرپ  نارعاش  [ . 57 . ] دناهتشاذگ ياجب  البرک  هعقاو  نوماریپ  دوخ  زا  ییاههدورس  گوس 

ار اونین  ناگتشک  قح و  هار  نادیهش  یلع و  لآ  تیمولظم  مالسلا و  هیلعنیـسح  دای  اروشاع و  مایق  تسا  ینیـسح  تیمولظم  تزع و  رگنایب 
کیرحت تخـس  دندوب ، فط  كانلوه  هثداح  لماع  هک  هیماینب ، زا  نتفرگ  ماقتنا  هب  ار  یمالـسا  نیطالـس  ماکح و  و  دـندومنیم . میـسرت 

، دیـشخبیمن صاخ  يانغ  ییابیز و  اروشاع  تایبدا  هب  ناماما  يالاو  فادها  تیب و  لها  نأش  اب  بسانتم  يزادرپنومـضم  رگا  . دندومنیم
و دـبوشآ ، رب  ار  نانآ  ینورد  روش  دزاس و  رثأتم  ار  نانآ  دـنک و  اپ  رب  بالقنا  روش و  ناراوگوس  ناـج  رد  تسناوتیم  رتمک  سلاـجم  نیا 
قشع و تیمولظم و  هدرب و  ورف  اروشاع  رهوج ، رد  ار  شیوخ  هماخ  هک  ینییآ -  تفرعماب  نارعاش  شقن  . دزاس لاعف  نآ  رد  ار  باـن  روعش 
اروشاع و هسامح  ییایاپ  نتـشاد و  هاگن  هدـنز  رد  دـناهدنایامن -  اههدورـس  گوس  نیرتدنمهوکـش  ناـگژاو و  نیرتشوخ  اـب  ار  هساـمح 

لها نارعاش  تسا و  زیگنارب  نیـسحت  یـساسا و  یگدـنز  ياههوسا  نیا  تفرعم  تبحم و  قیمعت  مالـسلا و  مهیلعتیب  لها  لئاضف  جـیورت 
دیاب تیب  لها  يارعش  هچنآ  . دنیامنیم حدم  تسا ، هدوتس  یتسه  قلاخ  هک  ار  ینامـسآ  لیدبیب  ياهوگلا  اریز  دنراد . ییالاو  تلزنم  تیب 

هعلاطم . 2. تسا هدش  هدورس  نمشد  شرافـس  هب  هک  يراعـشا  هب  خساپ  ینید و  تریغ  نتـشاد  . 1: تسا رارق  نیدب  دـنهد  رارق  هجوت  دروم 
هناقداص و ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  . دـشاب هتـشاد  حیحـص  نوتم  هب  اکتا  دوشیم  ءاشنا  هک  يرعـش  ات  ربتعم  ياهخـیرات  حیحـص و  لتاقم 

يریوصت هدومنن ، راـصتقا  هآ  کـشا و  هودـنا و  مغ و  رب  طـقف  دـشاب و  رجحت  زا  ياربـم  نهو و  نوـه و  زا  هزنم  دـنک و  فیـصوت  هناـفراع 
ابیز لاح  نیع  رد  نیگنس و  نیزو و  ياهبلاق  ارگنامرآ و  ربتعم و  ياوتحم  زا  و  دهد . هئارا  نایولع  رب  هدش  يراج  يراکمتـس  زا  نیتسار 

زا ندوـب  رود  . 4. دنامب رود  ریـسم  نیا  تافآ  دـنزگ  زا  ات  دـشاب  هتـشاد  اروشاع  خـیرات  تافیرحت  زا  یهاگآ  . 3. دشاب رادروخرب  باذـج  و 
اب تسا  هتفرگ  هیاـم  حیحـص  ّتنـس  میرک و  نآرق  زا  هـک  هیماـما  يرکف  ياـههشیر  اریز  دـنادب . دوـخ  هـفیظو  ار  زیمآوـلغ  راـکفا  دـیاقع و 
زا دـیامیپب و  ار  يورهداـیز  طارفا و  هار  یتسیاـبن  نـید  ناـیاوشیپ  حدــم  رد  تـیب  لـها  صلخم  رعاـش  . دراد زیتـس  رــس  هناـیلاغ  تاروـصت 

دیاب هک  دنتسه ، هنومن  ییاهناسنا  مالسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  مرکا و  ربمایپ  هچ  رگا  و  دوش . جراخ  هدومرف ، نییعت  نیبم  نید  هک  ياهدودحم 
رارق شهوکن  یهن و  دروم  تدش  هب  هک  تسا  يرگید  هلوقم  طارفا  اما  درک ، قیدـصت  تفگ و  ار  نانآ  دـنلب  تاجرد  تاماقم و  لیاضف و 

مالـسلا هیلعیلع  دـناهتفرگ . راک  هب  ناگدـشهدولآ  تاجن  تافارحنا و  نیا  حالـصا  يارب  ار  دوخ  شالت  ماـمت  اـب  ناـیاوشیپ  تسا و  هتفرگ 
( یکی ، ) دـندش دوبان  هابت و  نم  هراـبرد  رکفت ) زرط  ود   ) درم ود  [ 58 [ ؛ ٍلاق ٌضِْغبُم  َو  ٍلاغ  ٌّبُِحم  ِنالُجَر : َِّیف  َکَـلَه  : » دومرف دوخ  هراـبرد 

لها هراـبرد  وـلغ  زا  زیهرپ  رد  رگید  ینخـس  رد  ترـضح  نآ  دـیامن .» يورهداـیز  ینمـشد ، رد  هک  ینمـشد  يرگید )  ) ارگطارفا و تسود 
نمـض رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـیزیهرپب .» تیب  لها  هرابرد  يورهداـیز  ولغ و  زا  [ 59 [ ؛ انِیف َُّولُْغلا  َو  ْمُکاـّیِإ  : » دومرف مالـسلا  مهیلعتیب 

دنیوگیم ییاهزیچ  توبن ) نادـناخ   ) ام هرابرد  یهورگ  [ 60 [ ؛ ْمُْهنِم ِهَّللا  َیلِإ  ُأَْربَن  انِـسُْفنَأ ، ِیف  ُلوُقَن  الام  َنُولوُقَی  اًـمْوَق  َّنِإ  : » دومرف یتیاور 
دوشیم و تفای  ناوارف  هعیش ، بتک  رد  تایاور  هنوگنیا  لاثما  «. میربیم هانپ  ادخ  هب  مییوجیم و  يرازیب  نانیا  زا  مییوگیمن ، دوخ  ام  هک 

نآ زا  هک  حیحـص  ریغ  راعـشا  هک  ياهدنیوگ  هب  مالـسلا  هیلعهَّللادبع  ابا  هاگآ  ناوریپ  اذـل  دـناهتفرگ ؛ یپ  ار  شور  نیمه  زین  هعیـش  ناگرزب 
یخرب تسا  نکمم  . دزادرپب همانرب  يارجا  هب  ینیسح  سلاجم  رد  دنهدیمن  هزاجا  دنکیم ، هدافتسا  دوشیم ، مامشتسا  كرـش  رفک و  يوب 

هجوم ار  نارعاش  زیمآولغ  ياههدورس  [ 61 « ] ُْمْتئِش ام  اِنلْـضَف  ِیف  اُولُوق  َو  ِۀَِّیبُوبُّرلا  ِنَع  انُولَِّزن  : » لثم ثیداحا  زا  یخرب  نداد  رارق  زیواتـسد  اب 
نیا رابتعا   » دناهدومرف موقرم  رصاعم  ردقیلاع  ياهقف  زا  یکی  هک  هنوگنامه  اریز  تسین . راوتـسا  یتسرد  هیاپ  رب  رادنپ  نیا  اما  دنهد ، هولج 

تسدربز و يرعاش  تسا ، هدمآ  اهتشاددای  یضعب  رد  دشاب . هتشادن  يزومآدب  شرعش  . 5 [ . 62 «. ] تسا فیعض  تسین و  ققحم  ثیدح 
تسایلع اب  رـشح  هلماعم  رگا  بجاح  : دورـس ار  ریز  بسانمان  رعـش  مالـسلا  هیلعنانمؤم  ریما  فصو  رد  تشاد ، صلخت  بجاح  هک  ییالو 
ناراکهزب يارب  يزبس  غارچ  كانرطخ و  رایـسب  هدـش  جـیورت  تیب  نیا  رد  هک  بذاک  تبحم  نیانک  هانگ  یهاوخب  هچ  ره  وت  منماـض ، نم 

ًالمع دـهدیمن و  ناهانگ  تائیـس و  هب  یتیمها  رگید  تیب ، نیا  نومـضم  رب  دامتعا  هطـساو  هب  سوه  ماد  ریـسا  هدـنناوخ  ای  هدنونـش  تسا .
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دشاب زاب  هانگ  رد  ام  تسد  هب  هک  دشن  هتـشک  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  یلاح  رد  دزاسیم  دوخ  هشیپ  ار  ادخ  زا  ییاورپیب  ییاوقتیب و 
وا هب  ماما  دید ، ار  مالسلا  هیلعیلع  ایؤر  ملاع  رد  یبش  روبزم  رعاش  هکنآ  هجوت  بلاج  . دوش هدنازوس  هانگ  هشیر  ات  دیسر  تداهـش  هب  هکلب 
اب رـشح  هلماعم  رگا  بجاح  : داد خساپ  مالـسلا  هیلعماما  میارـسب ؟ هنوگچ  تفگ : رعاش  ياهتفگ ؟ هک  تسا  يرعـش  هچ  نیا  بجاح  دومرف :

نارعاش نارگشیاتس و  هک  اجنآ  زا  مالـسلا . مهیلعتیب  لها  هب  مارتحا  بدا و  تیاعر  . 6 نک هانگ  رتمک  نک و  یلع  خر  زا  مرـش  تسا  یلع 
نخــس ناـنآ  زا  ینتورف  بدا و  تیاـهن  رد  یتسیاـب  دنتــسه ، قـالخا  سیدـنت  تیناـسنا و  يـالعا  لـثم  سدـقم  تاوذ  تمدـخ  رد  ینییآ 

ساپ ار  نانآ  تمصع  تمرح و  ناس  نیدب  هتشاد و  ار  تقد  تیاهن  ناراوگرزب  نآ  هب  تبـسن  زیمآمارتحا  تاملک  ندرب  راک  هب  رد  . دنیوگب
ریقحت و یعون  هک  لوـعجم  اـی  یهاو و  نیماـضم  مالـسلا و  مهیلعيدـه  هّمئا  يـالاو  نأـش  زا  جراـخ  تاراـبع  يریگراـک  هب  زا  و  دـنرادب .

لباقم رد  شنارای  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  شهاوخ  يریذـپتلذ و  یناوتان و  فعـض و  رگناشن  البرک و  نارگراـثیا  ندرمـش  کـچوک 
نایارـسهیثرم و یطارفا  هجوت  دراوم  یخرب  رد  . دـننک زیهرپ  ًادـج  تسا ، ضراعت  رد  ییانثتـسا  تیـصخش  نیا  یتاذ  نایکاب  تسا و  نمـشد 

ربارب رد  اروشاع  نامرهق  راتفر  لامعا و  زا  هنالعفنم  سب  يراعـشا  هب  رجنم  نابطاخم  زا  کشا  نتفرگ  يارب  یفطاع  رـصانع  هب  ناناوخهحون 
شماقمنارگ تیب  لها  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  تلذ  هک  ار  یبلطم  : تسا هتشون  یمق  ثدحم  موحرم  یقتم  ملاع  تسا . هدش  ناشنانمـشد 

اب دـیزگرب و  تلذ  يراوخ و  رب  ار  ریـشمش  ریز  نداد  ناج  دوب . نارادـمتریغ  نازارفارـس و  گرزب  اقآ و  بانج  نآ  اریز  وگن  دـناسرب ، ار 
ُهَّللا َیبْأَی  ُۀَّلِّذلا  اَّنِم  َتاْهیَه  َو  ِۀَّلِّذلا  َو  ِۀَّلِّسلا  َْنَیب  ِْنیَتَْنثا : َْنَیب  َزَکَرْدَق  ِّیِعَّدلا  َْنبِا  َّیِعَّدلا  َّنِا  َو  الَأ  : » درک دایرف  اروشاع  زور  نیشتآ  دنلب و  يادن 

هب نت  زگره  تلذ . ای  گرم  تسا  هتـشاد  هگن  یهار  ود  رـس  رب  ارم  دایز ) نبا   ) كاـپان رـسپ  كاـپان  [ 63 «. ] َنُونِمْؤُْملاَو ُُهلوُسَر  َو  َِکلذ  اـَنل 
ام رب  . دنراد ابا  نآ  شریذپ  زا  زین  نامیا  اب  نادرم  ربمایپ و  دریذـپیمن  ام  يارب  ار  نآ  ادـخ  منک . لوبق  ار  ینوبز  هک  تاهیه  مهدیمن . تلذ 

نیزک تشذـگ  ناج  دـیاب ز  ملظ  ریغ  هب  دـنیبن  چـیه  هدـید  هک  نونکادویق  نیا  میهاوخن  هک  یتمه  گرم  يا  دـناهدرب  روز  یگدرب  ناـمگ 
هک دراد  یتیاکح  مالّـسلاراد ،»  » رد دنک -  ناراب  رون  ار  شدقرم  ادـخ  يرون -  نیـسح  ازریم  جاح  رحبتم  ثدـحم  داتـسادوس  هچ  یگدـنز 

لاوحا هب  سک  ره  دـناهدزتشحو و  مدرم  تسا و  هدـش  اپرب  زیخاتـسر  دـید ، باوخ  رد  ربنم  لها  تاداس  زا  یکی  : تسا نینچ  نآ  هدـیزگ 
هکنیا ات  تسا ، یبلج  رومأم  هاوگ و  يدرف  ره  اب  دنربیم و  باسح  ياپ  هب  ار  مدرم  باسح ، نالکوم  نارازگراک و  تسا . لوغـشم  شیوخ 

هیلعیلع هتـسشن و  ربنم  يالاب  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ، نیلـسرملا دّیـس  هّلپرپ . دـنلب و  رایـسب  دوب  يربنم  اجنآ  رد  . دـندرب باسح  ياـپ  هب  ارم 
ارچ دومرف : نم  هب  باتع  اب  دیسر  نم  هب  تبون  دندوب . هدیـشک  فص  وا  ربارب  رد  همه  دیـسریم . باسح  ار  مدرم  دوب و  لّوا  هّلپ  رب  مالـسلا 

راکنا زج  ياهراچ  مدش و  ناریح  ترضح  نآ  باوج  رد  نم  يداد ؟ تبسن  يراوخ  هب  ار  وا  يدرب و  مان  يراوخ  هب  ار  نیسح  مزیزع  دنزرف 
راموط يدرم  مدید  مدرک ، هاگن  دوخ  يولهپ  هب  نوچ  . دـندرک ورف  نآ  رب  یخیم  ایوگ  مدرک ، ساسحا  يدرد  دوخ  يوزاب  رد  هاگان  . مدـیدن

هدـش تبث  لصفم ، روط  هب  نآ ، رد  نم  ربانم  اهسلجم و  تروص  ماـمت  مدوشگ ، ار  راـموط  داد . نم  هب  ار  راـموط  درم  نآ  دراد . تسد  رد 
اهر ار  هظعوم  ربنم و  دّیس  نآ  هک  دیدرگ  ببـس  باوخ  نآ  دوب . هدش  جرد  نآ  رد  متـشگ  رکنم  نم  دوب و  هدش  شـسرپ  نم  زا  هچنآ  دوب .
ایآ وت  رب  ياو  تفگ : يو  هب  يریمح  دیـس  درک ، دروخرب  نافع  نبرفعج  اـب  يزور  تسا  دـهعتم  نارعاـش  زا  هک  يریمح  دّیـس  [ . 64 . ] دنک
هک ناتهناخ  دش  هِچباْوثَْألا  ِلَذْرَأ  ْنِم  ْمُُکباِیث  َو  ُهُفْقَس  ُبُرَْخت  ْمُُکْتَیب  َلاب  ام  ؟ ییارسیم رعـش  هنوگنیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  هرابرد 

: تفگ یتحاران  اب  يریمح  دیـس  دوب ؟ نیا  زا  ریغ  رگم  تفگ : خـساپ  رد  رفعجدـش  اههماج  نیرتتسپ  ناـتهماج  ارچ  تسا  بارخ  شفقس 
عبط مرادیم ، روذعم  ار  وت  نم  دننکیم ؟ فصو  هنوگنیا  ار  مالـسلا ، مهیلعدّمحم  لآ  ایآ  دنبورف . بل  یناوتان ، اهنآ  يوکین  حدم  زا  رگا 
نیا نآ  دـیادزیم و  نانآ  كاـپ  نماد  زا  ار  وت  حدـم  گـنن  هک  ماهتفگ  یحدـم  نم  یلو  تسا  ردـق  نیمه  ترکف  حطـس  تسا و  نینچ  وت 

ِۀَّمُـألا یَلَع  َُهل  يِذَّلا  َماَـمِإلا  َناَـک  ُُهْنبِإ  ٌَولُوبْجَم  ِِّربـْلا  َو  یقُّتلا  یَلَع  ٍبلاـطِیبأ  َْنب  َِّیلَع  َّنٌِإلُوئْـسَم  لاـق  اّـمَع  ُءْرَْملا  َو  ِِهتاـیآ  َو  ِهَّللاـِب  ُمِْسقُأ  : تسا
ِِهلاَبْشَأ َْنَیب  [ 65  ] یَنْرَفَْعلا َیْـشٌَملوُقْصَم  ِّدَْـحلا  یِـضاَم  َضَْیبَأ  ِهِّفَک  ِیف  َو  ِنْرَْقلا  َیلِإ  یِـشْمَُیلیِطَابَْألا  ِهیِْهُلت  َو ال  ِِهب  ِینْعَی  َو  ِّقَْحلاـِب  ُلوُقٌَیلیِـضْفَت 
اُولِْزنُأ ًادَدَم  ٍرَْدب  َۀَْلیَُللِیفاَرَـس  ْمُهُوْلتَی  َو  ٍْفلَأ  ِیف  ُلیِْربِج  َو  ٍْفلَأ  ِیف  ُلاَکیُِملیِْربِج  َو  ٌلاَکیِم  ِْهیَلَع  ٍۀَْـلَیل  ِیف  َمَّلَـس  يذَّلا  َكاَذـُلیِْغلا  ِصَنَْقِلل  ُهَزَْربَأ 
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ناتسدگنت قیال  وت  هدورس  تفگ  رعـش  دیاب  نینچ  ناگرزب  نآ  هرابرد  يرٌآلیِْجبَت ، َو  ٌماَظْعِإ  َكاَذ  َو  ُهَوْذَح  اَْوتَأ  اََّمل  اوُمَّلَـسَُفلِیبَابَأ  ٌْریَط  ْمُهَّنَأَک 
یکین و رب  بلاطیبا  نب  یلع  انامه  دیوگیم . هک  تسا  يزیچ  لوؤسم  یمدآ  انامه  شیاهتمعن  هب  ادخ و  هب  دنگوس  . تسا ناگدنامرد  و 

هجوتم قح  هب  دیوگیم و  قح  نخـس  هراومه  دراد . يرترب  تما  همه  رب  هک  تسا  يرگتیاده  ياوشیپ  وا  تسا . هدـش  هتـشرس  يراگزیهرپ 
نآ زا  ناـناولهپ  تفرگ و  ورف  اـههزین  ار  گـنج  نادـیم  هک  هاـگنآ  دزاـسیمن . لوغـشم  دوـخ  هب  ار  وا  لـطاب  ياـهراک  هاـگ  چـیه  تـسا و 
رد هک  دنامیم  يریش  هب  دوب . وا  تسد  رد  هدروخ  لقیـص  نارب و  يریـشمش  هک  یلاح  رد  تفریم  دوخ  دروامه  يوس  هب  وا  دنتخیرگیم .

لـیئاکیم و بش  کـی  رد  هک  تسا  یگرزب  ناـمه  وا  . تسا هدوـمن  جـییهت  راکـش  يارب  ار  وا  اـهرازهشیب  هداـتفا و  هار  هب  ناریـش  هچب  ناـیم 
نوچ دندمآ و  دورف  وا  يرای  يارب  ناگتـشرف  نآ  لیبابا  ریط  دننام  ردب  بش  رد  دناهداتـسرف . دورد  وا  رب  هتـشرف  رازه  لیفارـسا و  لیئربج و 

ابا يا  وت  تفگ : مارتحا  بدا و  اب  دیـسوب و  ار  وا  یناـشیپ  رفعج ، . دنداتـسرف دوردـب  تشادـگرزب  میرکت و  يور  زا  دندیـسر  یلع  ربارب  رد 
دیس اهتیمک ، نوچ  یعیش  روشرپ  نارعاش  هویـش  دیاب  ناحادم  نارعاش و  نیاربانب  [ . 66 . ] مییوت ناوریپ  ام  نارعاش و  رورـس  قح  هب  مشاه 

نآ شزرا  ینیسح و  تضهن  تقیقح  دامن  هک  ار  يرعش  و  دننیزگرب . ار  اهیلح و ... ردیح  دیس  اهیـضر و  دیـس  اهیفوک  دبع  اهيریمح ،
غورد و زا  دننک و  زیهرپ  توبن  تیب  لها  ياثر  حدم و  رد  كردمیب  تسـس و  فیعـض ، راعـشا  ندـناوخ  زا  دـنناوخب و  دنیارـسب و  دـشاب 

ياقآ بانج  تیب ، لها  صالخا  اب  حادـم  ینییآ و  مانب  رگـشیاتس  رعاش  . دـنیامن يرود  دوشیم  نیموصعم  ماقم  نهو  بجوم  هک  تاـیلعج 
نییبت هک  ینارهت » لدشوخ   » هب صلختم  هاوخحلـص  ربکایلع  مالـسالا  ۀّـجح  موحرم  رادـید  هب  يزور  تفگیم : مثیم )  ) راگزاس اضرمالغ 

اب ار  اقآ  دمحا  جاح  بانج  دوخ  دنزرف  ماما ، ترـضح  تفگ : متفر ، دوب ، هداد  رارق  دوخ  تمه  ههجو  ار  ینیـسح  تضهن  سدقم  فادـها 
نیگنن یگدـنز  زا  هب  خرـس  گرم  هک  تسا  نیا  نید  هاش  لتق  هفـسلف  گرزب  : دوب هعطق  نیا  رطاـخ  هب  ماـعنا  نیا  داتـسرف و  نم  دزن  یماـعنا 

مارم نیا  هک  ورب  ملظ  ریز  هب  ین  یسک ، هب  نک  ملظ  هنتسا  نیئآ  مارم و  شنینچ  هک  یسک  اشوخ  تسا  يدازآ  یگدازآ و  رهظم  نیسحتسا ،
یلاع دصقم  هک  نیببتسا  نیکست  بلق ، مالآ  رب  هیرگ  هچ  رگا  تسا  یفاک  بل  هنشت  هاش  نآ  رب  هیرگ  هن  نیمهتسا  نید  قطنم  تسا و  نیسح 

هلال ناماد  هچنغ و  ناـهد  لدـشوخ  ـالبرک  نادیهـش  خرـس  كاـخ  زتسا  نیکمت  هاـج و  ّزع و  ببـس  نآ  كرد  هک  تسود  يا  دـُب  هچ  يو 
[ . 67  ] تسا نیگنر 

یحادم ياهدیاب  سدقم و  تلاسر 

سدقم و يرنه  داب -  نانآ  رب  ادـخ  دورد  هک  مولظم -  ناموصعم  يازع  رد  یناوخهیثرم  يداش و  رورـس و  مایا  رد  یحادـم  هک  ییاجنآ  زا 
ياهراک وزج  دشابن  عرـش  فالخ  ياهراتفر  اب  هارمه  دـشاب و  تبرق ، دـصق  اب  مأوت  هک  یتروص  رد  تسا و  دنمـشزرا  الاو و  سب  ياهفرح 

ماـما يـالاو  ناتـسآ  نارازگتمدـخ  عمج  هب  نتـسویپ  دـصق  هک  ناـنآ  رب  دراد ، دوـجو  يدوـیق  طورـش و  نآ  يدـصت  يارب  تسا و  يداـبع 
نارامـشگرزب هرمز  رد  ات  دنراد  ساپ  ار  يروما  تسا ، مزال  دـنراد  ار  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  صالخا  اب  ناحادـم  مالـسلا و  هیلعنیـسح 

هب دـنبای و  قـیفوت  تیـالو » تبحم و   » ینعی نید  نـکر  نیرتـالاب  غـیلبت  و  ادـخ ، ناگدـنب  تیادـه  داـشرا و  رب  و  هـتفرگ ، رارق  یهلا  رئاـعش 
زا يرادروخرب  ناج و  تهازن  حور و  تسادق  لیصحت  اهيدب و  زا  یگتساریپ  رب  هوالع  تسا  مزال  نانآ  رب  دنبای . تسد  ناوارف  ياهـشاداپ 

يرود اهیگدولآ  مامت  زا  اوقت  تیاعر  و  [ 68 .( ] اًِحلاص َلِمَع  َو  ِهَّللا  َیلِإ  اعَد  ْنَّمِم  ًالْوَق  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو   ) یمالسا عیفر  قالخا  کین و  رادرک 
ار دنوادخ  .و  دنهاوخب کمک  وا  زا  هدرب و  هانپ  ادخ  هب  تارطخ  زا  ندنام  ملاس  رطاخ  هب  دنـشاب و  دنبیاپ  دنوادخ  یهاون  رماوا و  هب  دننک و 

رارق ناشلد  رد  هیامرس  نیرتهب  ناونع  هب  ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  قشع  یلع و  لآ  رهم  هک  دنـشاب  رکاش 
رنه نابز و  ساسحا و  دـنیآرد و  ناحادـم  فیرـش  ِّيز  رد  ات  داد  قیفوت  نانآ  هب  درک و  تیادـه  موصعم  هدراهچ  تیـالو  هب  ار  ناـنآ  داد ،
هّمئا رکذ  هب  یبهذـم  تاسلج  رد  روضح  اب  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هب  قشع  تهج  رد  ار  يرمع  داهن و  نید  نایاوشیپ  تمدـخ  رد  ار  دوخ 
ادـخ زا  دـنزاسب . تیب  لها  كاپ  ياههرهچ  يادیـش  قشاع  ار  اهبلق  دـننراذگب و  شناراـی  ـالبرک و  يارحـص  نفک  نوگلگ  هژیوب  راـهطا 
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هماـنرب يارجا  زا  لـبق  یحادـم  مهم  شقن  ياـفیا  يارب  قفوم  حادـم  . 1 ییالو نامداخ  دامن  . ددرگ ظـفح  ناـشتدارا  بصنم  نیا  دـنهاوخب 
هب تبـسن  ار  دوخ  تفرعم  ات  دـنک  ادـیپ  یهاگآ  یخیرات  یملع و  فراعم  زا  ياهعومجم  رب  هطوبرم  ياهسالک  رد  تکرـش  اب  دـشوکیم 

هعلاـطم نمـض  و  دروآ . يور  يرگــشیاتس  هـب  يرادسلجم  يارب  ییاـناوت  ناـنآ و  یعقاو  تـلزنم  هـب  تـفرعم  اـب  دربـب و  ـالاب  ناحودـمم 
یبدا نوتم  زا  ناتوسکشیپ  دـیتاسا و  تایبرجت  زا  هدافتـسا  ربتعم و  لتاقم  ندـناوخ  مالـسا و  نایاوشیپ  یگدـنز  باب  رد  ربتعم  ياهباتک 
نوزفا ترابع  رگید  هب  دشاب و  هتـشاد  اجکی  نومـضم ، لامک  اب  ار  تروص  لامج  هک  دهد  رارق  دوخ  راک  هیامتسد  ار  يراعـشا  دنمفده ،

هیلع هللا  یلـصربمایپ  ماقم  فرعم  و  دـشاب . هتـشاد  مایپ  يداقتعا و  راب  یغالب ، ياهتعنـص  يریگراک  هب  و  لاـیخ ، یفطاـع و  صیاـصخ  رب 
يرورض ياهزاین  دنناوتیم  ناوج  ناحادم  . دشاب نانآ  تیمولظم  لاح  نیع  رد  تمارک و  تزع و  تیناقح ، مالـسلا ، مهیلعتیب  لها  هلآو ،

ناگدنیارس هک  اوتحمرپ  نیتم و  هدنهدیهاگآ و  ياههیثرم  رب  تسا  لمتـشم  هک  دنزاس  هدروآرب  ریز  يرعـش  ياههعومجم  زا  ار  دوخ  راک 
ياهرهوگ یناحور  یتحایـس  رد  ناگدـنروآ  مهارف  دـناهتخیمآ و  مه  رد  رکـش  ریـش و  نوچ  انعم  ناقتا  تبالـص و  اب  ار  ظفل  تفارظ  اهنآ 

هک يرعـش  ياههعومجم  . دـناهدرک شیوخ  ناگدـنناوخ  میدـقت  هنادنمتواخـس  هدروآ و  تسد  هب  ییاروشاع  بدا  يایرد  لد  زا  ناشخرد 
هک ییاههعومجم  و  هناورپ ،)  ) يدهاجم یلع  دّمحم  ياقآ  مامتها  باختنا و  هب  هک  ییاههعومجم  و  يدنجریب ، يدمحا  دمحا  ياقآ  طسوت 

قداص جاح  ياقآ  دنمفده ، دهاجم و  رعاش  یناسنا و  یلع  جاح  ياقآ  طسوت  هک  ياهعومجم  زین  ینادرم و  یلع  دّمحم  ياقآ  شـشوک  هب 
اب دـشوکیمن و  شیوخ  هماـنرب  ییاوـتحم  يرکف و  ياـنغ  تهج  رد  هدـیدن و  داتـسا  هک  یحادـم  تسا  نشور  . تسا هدـش  شنیزگ  بئاـت 
هاگ هک  ار  یبرع  تاملک  دـناوتیمن  و  دـشاب . رتاهبنارگ  دناهتـشاذگ  حادـم  رایتخا  رد  ار  یبلاطم  دـناوتیمن  درادـن ، طابترا  حـلاص  ياملع 

لئاسم زا  یکی  نابرهم  يادخ  تیاضر  بلج  تین و  حالصا  . 2. دنک ظفلت  حیحص  دنکیم  بارخ  ار  ینعم  بارعا ، تکرح  کی  ییاجباج 
يزاسرهاظ اـیر و  زا  يرود  تین و  يزاـسکاپ  تسا  نیرفآشزرا  يرورـض و  نآ  هب  هجوت  ناحادـم  نایارـسهحیدم و  يارب  هک  یتیمها  اـب 

دروم تین  صولخ  تبرق و  دصق  نودـب  تدابع  و  [ 69  ] تسا یلـصوت ) هن   ) يدابع يرما  ادـخ ، هاگرد  نازیزع  يارب  يرادازع  نوچ  تسا .
دیدپ دوخ  رد  تسا  ییادخ  رهوج ، هک  ار  صالخا  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  رکاذ  حادم و  تسا  هتـسیاب  ور  نیا  زا  دوشیمن ، عقاو  شریذـپ 

قلخ ادخ و  دزن  وا  هبئاشیب  لمع  ات  دنک  یحادم  كاپ  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يدونشخ  دنوادخ و  تیاضر  يارب  طقف  دروآ و 
شندناوخ تشاذگ و  دهاوخن  ياج  رب  بولق  رد  يریثأت  چـیه  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش . عقاو  لوبقم  ناموصعم  هبیط  حاورا  هاگـشیپ  رد  و 

و ناـناوخهیثرم )  ) هتبلا : دـسیونیم هلئـسم  نـیا  رب  ناوارف  دـیکأت  نمـض  یـسربط  يروـن  هماـّلع  . سب تـسا و  يراـج  ندینـش  رتـسب  رد  اـهنت 
ياجب ماگنه  رد  هک  دوش  تدابع  هاگنآ  لمع  نیا  تسا و  تادابع  ریاس  دننام  تدابع ، نیا  هک  دـنوش  تفتلم  دـننادب و  دـیاب  ناناوخهضور 
درجم نامه  دراد ، رگا  دشاب و  هتـشادن  يدصقم  ضرغ و  مالـسلا  مهیلعيده  هّمئا  لوسر و  يدونـشخ  دنوادخ و  ياضر  زج  نآ ، ندروآ 

يرادربنامرف يارب  زاب  لمع  هچ  درادن . یتافانم  لمع  رد  یـصالخا  اب  هک  دشاب  هکلهم  ناهانگ  زا  ندـش  كاپ  هدوعوم و  ياهباوث  نتفای 
يارجا زا  لبق  . 3 [ . 70 . ] دوش نمیا  شناهانگ  رـش  زا  دسرب و  اهباوث  نآ  هب  نآ ، هلیـسو  هب  هک  تسا  یلاعت  يراب  ترـضح  دوخ  نامرف  زا 
هدراهچ دنلب  حور  زا  دادمتـسا  اب  دراپـسب و  اناوت  يادخ  هب  ار  دوخ  یعقاو  هذاعتـسا  هقدص و  نداد  یـسرکلا ، ۀـیآ  ندـناوخ  اعد و  اب  همانرب 

.4. دتـسرفب وا  كاپ  لآ  نایملاع و  رورـس  رب  تاولـص  دورد و  نآ  زا  دعب  دنک و  زاغآ  ناحبـس  يادـخ  مان  اب  ار  دوخ  همانرب  كاپ ، موصعم 
نتـشاد هدنز  یبلطتداهـش و  داهج و  هیحور  يایحا  یگنهرف و  يونعم و  ینید ، ياهشزرا  ناماما و  هشیدـنا  رما و  يایحا  وا  یلک  فدـه 

رد اهنآ  هب  نداد  تهج  تیب و  لها  نارادتـسود  كاپ  فطاوع  زا  و  دـشاب . نآ  ناـنیرفآهسامح  ینیـسح و  تضهن  هوکـشرپ  خـیرات  داـی و 
تیفیک زا  ناگدنونش  نایناب و  تابلاطم  حطس  ندرب  الاب  رد  و  دنک . هدافتسا  هتسیاش  وحن  هب  وکین  یقالخا  یگتسارآ  سفن و  بیذهت  ریـسم 
یتهابش ههبش و  هنوگ  چیه  دشاب و  روآانغ  یتسیابن  یتنـس  يابیز  ياهکبـس  اههمغن و  . 5. دنک شالت  اههمغن ، اهکبـس و  تینأش  اهرعش ،

دنشاب بظاوم  دیاب  تسا ، یکتم  رعش » «، » ادص  » رصنع ود  رب  ناشراک  هکنآ  ظاحل  هب  ناحادم ، . دشاب هتشادن  بعل  وهل و  تامغن  اب  میقتـسم 
سلاـجم رد  ندرک  اـنغ  صـصخم ، توبث  مدـع  و  عـنم ، هلدا  و  [ 71 . ] تسین فالخ  هعیـش  ناملاع  ناـیم  اـنغ  تمرح  رد  اریز  دـنناوخن  اـنغ 
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هک مینکیم  لـقن  ار  گرزب  ياـملع  زا  یکی  نخـس  مـالک  زا  دـنب  نیا  رد  دـهاکیم . نآ  تیعقوم  تسادـق و  زا  تسا و  مارح  زین  ینیـسح 
، تسین یتبـسانم  عجفت  ءاکب و  اب  ار  وهل  تسا و  يوهل  توص  انغ ، هک  یتسناد  هچ  تسا ، عونمم  عجفت  ءاکب و  رب  ءانغ  تناعا  : تسا هدومرف 
هک یبرط  تسا و  تلاـح  فـالتخا  قلطم  برط ، هچ  تسا ، نینچمه  دناهتـسناد  برطم  عیجرت  ار  وا  هک  روهـشم  فیرعت  رهاـظ  رباـنب  هکلب 
زا هیناویح  سوفن  رد  هک  تسا  نآ  تهج  هب  دـشاب  نزح  رگا  و  وا ، رب  نیعم  هن  تسا  عجفت  یفاـنم  دـشاب  رورـس  رگا  وا  زا  دوشیم  لـصاح 

فقوت دـنک  تناعا  هک  ضرف  رب  هدیـسر ، ناربمغیپ  متاخ  ترتع  نامز و  تاداس  هب  هچنآ  تهج  هب  هن  تسا  زوکرم  هیناسفن  تایهتـشم  دـقف 
، لصا مکح  هب  الا  بوخ و  رایسب  دوب  رگا  درک ، تمرح  لیلد  هظحالم  دیاب  دبال  هکلب  تسین ، وا  هحابا  رب  لیلد  يرما  رب  یحابم  ای  یبحتسم 

رهاظ وا  مالک  زا  هچنآ  .و  تسا مارح  ریغ  رما  همدـقم  هکنیا  هب  هحابا  رد  کسمت  تسین  زیاج  تروص  ره  هب  دـش . دـهاوخ  هحابا  هب  موکحم 
. تسین عجفت  زج  هیثرم  زا  ناشیا  دوصقم  هک  تسا  تناید  لها  دزن  هفراعتم  یثارم  لـثم  هب  رظن  تسین ، برط  یثارم  رد  هدومرف  هک  دوشیم 
زا یثارم  نآ  هب  نانز  نادرم و  زا  اهنارذگشوخ  وهل و  لها  دـننکیم  افتکا  هک  ینانچ  نآ  یثارم  وا  رـصع  رد  هدوب  هدـشن  ثداح  ایوگ  و 

یلـصربمغیپ هداد  ربخ  هچنانچ  و  ام ، نامز  رد  تسا  عیاش  هچنانچ  رامزم ، بصق و  هب  ینغت  راـتوا و  داوعا و  برـض  وهل و  سلاـجم  روضح 
رافسا زا  شرفس  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیـس  ترـضح  ترایز  هچنانچ  . َریِمازَم َنآرُْقلا  َنوُذِخَّتَی  هدومرف : هک  اجنآ  رد  وا  ریظن  هب  هلآو  هیلع  هللا 

نم تما  ياینغا  هدومرف : جح و  رفـس  رد  وا  ریظن  هب  هداد  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  انامه  .و  نیفرتم زا  يریثک  يارب  هدش  تهزن  وهل و 
رد تسا  دراو  هک  تسا  زیزع  باتک  لثم  ترضح  نآ  مالک  ایوگ  هعمس و  يارب  ارقف  و  تراجت ، يارب  طاسوا  و  دننکیم ، جح  تهزن  يارب 
هک یعبطلا  عینم  رکاذ  ینیـسح  سلاجم  ناگدننکرازگرب  دزاسن . شیوخ  بسک  هلیـسو  ار  یحادـم  . 6. وا ریظن  رد  تسا  يراـج  يدروـم و 

ناونع هب  دـنریگیم و  لیوحت  رتشیب  ار  وا  هتـشاد و  تسود  رایـسب  دراد ، سفن  تزع  دـنکیم و  یحو  نادـناخ  هب  ار  دوخ  باستنا  تیاـعر 
نیا ندـش  لیدـبت  نکیل  دـنرادن ، هتـشادن و  هقیاـضم  ناـنآ  هب  هجو  تخادرپ  زا  مالـسلا  مهیلعيدـه  همئا  هـب  قـشع  تدارا و  زا  ياهشوـگ 

ار زیزع  ناحادـم  ههجو  ندـش ، ياهفرح  یلاـم و  ياـهتخادرپ  شیپ  اهطرـششیپ و  نییعت  روآدوـس و  راـک  بسک و  یعوـن  هـب  گـنهرف 
ار ایند  یترخآ  راک  اب  [ 72 [ ؛ ِةَرِخْآلا ِلامْعَِاب  اْینُّدلا  َنُوُبلْطَی  دناهتفگ : هدـش ، نایب  نینچ  مدرم  هنوگ  نیا  لاح  یثیدـح  رد  . دزاسیم كوکلم 

هدومرف دـننکیم  شاعم  رارما  مدرم  ینید  ياههقالع  زا  درومیب  هدافتـسا  هار  زا  هک  يدارفا  شهوکن  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  . دـنیوجیم
هبرجت «. دروخیم هک  تسا  نامه  شنید  زا  وا  هرهب  دروخیم ، نید  هب  نان  هک  یسک  [ 73 . ] ُُهلُکْأَی ام  ِِهنیِد  ْنِم  ُهُّظَح  ِِهنیِِدب  ُلِکْأَتْسُْملا  : » تسا

شراتفر رد  هتساوخان  يادخ  دنزیم و  لوپ  زا  مد  هراومه  یحادم  دننیبب  ناعمتـسم  سلاجم و  نایناب  رگا  دنکیم . دییأت  ار  تیعقاو  نیا  زین 
مهارف زین  ار  دوـخ  هیلع  تمهت  تبیغ و  بابـسا  دوـشیم و  هتـساک  شمـالک  ذوـفن  زا  هـتفر و  تـسد  زا  وا  تزع  دراد ، دوـجو  یتـالابمیب 

زا ناحادم ، زا  یخرب  حیحـصان  درکلمع  هطـساو  هب  هک  يدارفا  رایـسب  هچ  تسین . یبهذم  ناحادم  نأش  قیال  هجو  چـیه  هب  نیا  دزاسیم و 
طرـش هک  تسا  نآ  نیعتم  هکلب  طوحا  : » دـسیونیم يدـنجریب  هَّللاتیآ  موحرم  . دـناهدش درـسلد  ینیـسح  صالخا  اب  ياـهرکون  نیا  عمج 

هک تسا . نآ  یعرـش  بحتـسم  بجاو و  لمع  و  تسا . تابحتـسم  هدـمع  زا  هَّللا  ءایلوا  یثارم  لئاضف و  رکذ  هظعوم و  هچ  دـیامنن . ترجا 
دنچ ره  یهلا  قح  ءادا  تسا  نآ  ندوب  اب  یفانم  ترجا  يارب  نآ  ندروآ  ياجب  سپ  دروایب . ياـجب  ار  نآ  هک  تسا  لـجوزع  دـنوادخ  قح 

تبیـصم رکذ  یناوخهیثرم و  ياههتـسیاب  زا  رگید  یکی  ضیعبت . نودب  نایناب  توعد  شریذـپ  . 7 [ . 74 «. ] دشابن طرـش  نآ  رد  تبرق  دصق 
مدرم هناصلاخ  تدارا  هب  دنبای و  روضح  دـنوشیم ، هدـناوخ  ارف  هک  اج  ره  ضیعبت  نودـب  ناحادـم  نارکاذ و  هک  تسا  نیا  یحو  نادـناخ 

نارکاذ ناـغلبم و  دـناهدوب  . دـنراذگن قرف  ییاتـسور  اـی  يرهـش  لوؤـسم ، ریغ  لوؤـسم و  دنمتـسم ، دـنمتورث و  نیب  دـنهدب و  تبثم  خـساپ 
هفیظو ماجنا  يریقف  رگراک  لزنم  رد  نیعم  یتعاس  رد  هک  هدش ، ریاد  رما  یتقو  و  دناهداهنن . یقاتشم  چیه  هنیـس  هب  در  تسد  هک  يراوگرزب 

رد دریگب و  هدیدان  ار  تئیه  نالف  تیعمج  رپ  هسلج  جع ) ) نامز ماما  دیاش  دندوب  دقتعم  دناهداد و  حیجرت  ار  ریقف  دنمتورث ، يدرف  ای  دـننک 
.8. دیامن تکرش  هداد  لیکشت  ییایریب  کچوک و  لفحم  رفن  دنچ  روضح  اب  هک  یصلخم  لاسنهک  هسلج  رد  رهش  ياههچوک  سپ  هچوک 

هتـشاد هجوت  البرک  زارفارـس  ناریـسا  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  راکادـف  باحـصا  زابکاپ و  نارای  همه  درک  دای  هب  ماما . نارای  ماـن  ياـیحا 
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نامرهق شقن  دندوب . هملک -  یعقاو  ینعم  هب  زابرس -  همه  اروشاع  شیامن  رد  اریز  دنکن ، هدنسب  نانآ  زا  یخرب  تبیصم  رکذ  هب  اهنت  . دشاب
مقتنم زا  درک  داـی  . 9. دـندوب نامرهق  زابرـس و  دوخ ، ياجب  دوخ و  ياج  رد  کـی  ره  هکلب  دـناهدرکن ، يزاـب  باحـصا  زا  یـضعب  اـهنت  ار 

اعد ترضح و  نآ  هب  لسوت  دننز و  دنویپ  تسا -  البرک  هعقاو  یقیقح  مقتنم  هک  جع - )  ) يدهم ترـضح  دای  اب  ار  دوخ  سلاجم  یقیقح .
دیاب هک  دراد  یناتوسکشیپ  یفنص  تلم و  موق و  ره  ناتوسکشیپ . مارتحا  تیاعر  . 10. دنهد رارق  دوخ  همانرب  رد  ار  شترضح  جرف  يارب 

هدنهدهمادا وا  هک  دناهدیشک  شود  هب  ار  یتلاسر  نامه  زین  ناشیا  اریز  تشاذگ  مارتحا  نانآ  تیصخش  هب  درک و  هدافتسا  اهنآ  تایبرجت  زا 
، ناگدـنیوگ هب  یتسیاـب  زین  . 11 [ . 75 «. ] َنوـُبَّرَقُْملا َك  -ِ لـَلْوُأ َنوـُِقبَّسلا ، َنوـُِقبَّسلا  َو  : » دـیامرفیم نآرق  هک  تسا  نـیا  هـن  رگم  تـسا  نآ 
.12. تسا مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  مارتحا  یعون  هب  نانآ ، هب  مارتحا  هک  ارچ  دراذگب ، مارتحا  ینیـسح  سلاجم  نارازگتمدخ  ناگدنیارس ،

ندرب راک  هب  زا  درادیم و  هگن  ار  راقو  تناتم و  بناج  ینیسح  سلجم  رد  مالـسلا  مهیلعهّمئا  صلخم  حادم  عضاوت : اب  مأوت  راقو  تناتم و 
اریز دـهدیم  رارق  باطخ  دروم  نیزو  ياهریبعت  اب  ار  نابطاخم  دزیهرپیم و  رورـس  يداـش و  تاـسلج  رد  حـیبق  نجهتـسم و  ياـهترابع 

عانقا و هک  دوخ  فدـه  هب  دریگیمن و  رارق  مدرم  مارتحا  دروم  دـنکن ، تاعارم  سلاجم  هنوگ  نیا  رد  ار  بدا  مالک و  تفع  رگا  دـنادیم 
هام رد  هصاخ  نانیمطا ، دروم  لوبق و  لباق  ذخآم  عبانم و  ساسارب  نخس  ندوب  راوتسا  ییوگ . دنتسم  . 13. دسریمن تسا  ناعمتسم  بیغرت 

ندودز وشومخ  ای  درخب  درم  يا  وگ  هتـسناد  نخـس  اـی  تسین  طرـش  یـشورفدوخ  ناـنادهتکن  طاـسب  رد  : ظـفاح لوق  هب  ناـضمر . كراـبم 
دنراد هاگن  هزادنا  بئاصم  رکذ  رد  تسوکن . هزادنا  هک  رادهگن  هزادنا  . 14. اروشاع هثداح  هب  طوبرم  تسردان  ياهرواب  فیعض و  بلاطم 
مدرم دوش و  در  تبیصم  رانک  زا  دناوتب  هک  تسا  یسک  دنمرنه  . دننک زیهرپ  عیجف  رایسب  ياهتبیـصم  شارخلد و  ياههضور  ندناوخ  زا  و 
هسلج نامه  رد  درک ، یهابتشا  هیثرم  ندناوخ  رد  رگا  اطخ . حالصا  . 15. تسا تحارص  زا  رتهب  تبیصم  رکذ  رد  هیانک » . » دروآ روش  هب  ار 
هـصاخ دنکن  ینالوط  ار  یحادم  نیعم ، نامز  تیاعر  اب  دیفم . رـصتخم و  . 16. دیامن حیحصت  ار  هابتـشا  نآ  دعب ، هسلج  رد  تسناوتن  رگا  و 

هب نخس  هک  دوب  یـسک  اناد  لقاع و  میکح و  : رعاش ریبعت  هب  دراد . دوجو  اهنآ  رد  یحادم  هب  تبـسن  يرتمک  هنیمز  هقالع و  هک  یلفاحم  رد 
رد و  دزادرپن . یحادم  هب  سلجم ، بحاص  نذا  نودـب  یـصوصخ  سلاجم  رد  ناذـیتسا . . 17 [ . 76  ] دیوگ وکن  دـیوگ و  مک  دـیوگ و  مهف 

نانآ ياهدیجمت  فیرعت و  ای  ناعمتـسم  ترثک  هاگ  رورغ . زا  يرود  . 18. دریگب هزاجا  یلوتم  زا  دراد ، یعرـش  یلوتم  هک  یفقو  ياهناکم 
سفن هیکزت  اوقت و  اب  رگا  هیحور  نیا  دنکیم ! شرع  ات  ییاناد  ياعدا  كدنا  شناد  اب  هک  دوشیم  حادم  رورغ  ببـس  رگید  لماوع  هاگ  و 

رد ولغ  رابنایز  رایسب  ياهدمآیپ  زا  یکی  ولغ . زا  زیهرپ  . 19. وا ناج  حالصا  لماکت و  دشر و  عنام  گرزب و  تسا  یتفآ  دوشن ، نکهشیر 
ینعی دنیزگیم . يرود  ولغ  زا  بوخ  حادم  کی  اذل  تسا ؛ مسارم  هنوگ  نیا  زا  نانمـشد  هدافتـسا  ءوس  تیفرظ  نتفر  الاب  يرادازع ، هلوقم 

، دوش جراخ  لادـتعا  دـح  زا  هک  يزیچ  ره  نوچ  رتشیب ، هن  رتمک و  هن  دـنک  یفرعم  شدوخ  یعقاو  هاگیاج  رد  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما 
داد و خر  خـیرات  رد  فارحنا  نیا  هک  روـط  ناـمه  تسین . انثتـسم  بلطم  نیا  زا  زین  ناـموصعم  هـب  تـبحم  دـش . دـهاوخ  فارحنا  بجوـم 

تالیخت تاساسحا و  عبات  هک  يدح  زا  جراخ  تبحم  تلع  هب  ناحادم  زا  یضعب  هدش  هدینـش  فسأت  لامک  اب  . دش نایلاغ  شیادیپ  بجوم 
اهنخـس باب  نیا  رد  تسا ! هدوب  كرـش  دح  رـس  ات  هک  دـناهدرک  حرطم  ینانخـس  هدـش و  فرحنم  یلـصا  هار  زا  یحادـم  لاح  رد  تسا ،

دـیلقت و ردـقیلاع  عجارم  تارظن  اههاگدـید و  هراومه  تسا ، مزـال  یحادـم ، رد  وـلغ  زا  ندـنام  ناـما  رد  يارب  یلوا . هتفگاـن  یلو  مراد ،
زا زیهرپ  . 20. دننک زیهرپ  ناشیا  ياههاگدید  اههشیدنا و  اب  ریاغم  تیلاعف  عون  ره  ماجنا  زا  دنـشاب و  هتـشاد  رظن  دم  ار  هیملع  هزوح  ناگرزب 

روظنم هب  هک  ینایارـسهیثرم  ای  ناحادـم  دوشیم  هدـهاشم  بلغا  دـهاکیم . مالـسلا  مهیلعهّمئا  ماقم  زا  تدـش  هب  هک  یباـقلا  ندرب  راـک  هب 
هک تسا  نیا  رب  لـیلد  نیا  دـنناوخیم . ترـضحیلعا »  » بقل هب  ار  ناـشیا  ییارـسهحیدم  رد  جـع )  ) ناـمز ماـما  ترـضح  هب  نداد  تمظع 

نیا زا  رتالاب  رتالاو و  راب  اهرازه  ماما »  » بقل نامه  هک  دنکب  دناوتیمن  روصت  هک  تسا  دودحم  نانچنآ  ارس  هحیدم  نیا  یناگژاو  گنهرف 
ترـضح هک  تسین  سدـقم  تارـضح  نیا  تانوئـش  رد  زگره  تسا و  يرابرد  نانیچباق  رود  ناجمداب  تسد  هب  هدـش  هتخاس  باقلا  عون 

اج نیمه  [ 77 . ] تسا تیالو  تماما و  ماقم  زا  رتلزان  یـسب  یهاش  هبترم  هک  یلاح  رد  دنناوخب ، هاشنهاش  ار  مالـسلا  هیلعهمئالا  نماث  اضر 
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ییاپرب . 21. تساهيرادازع نهو  ماما و  تمرح  کته  بجوم  يزورما  ياهیحادم  رد  ناموصعم  یماسا  بسانمان  دربراک  هک  دوزفا  دـیاب 
ماگنه هب  دنکیم و  تکرش  صالخا  اب  دنهدیم  لیکـشت  نارگید  هک  یتاسلج  رد  اهنت  هن  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  زادرپ  تحیدم  سلاجم .

تداهـش تدالو و  تبـسانم  هب  تاسلج  لیکـشت  هب  مادـقا  ناوت  تروص  رد  زین  دوخ  هکلب  دـباییم  یکابت  ای  ءاـکب  تلاـح  هضور  عامتـسا 
هدـنیوگ نانخـس  ياپ  دـشاب  هتـشادن  سلجم  هک  یتروص  رد  زین  و  دروآیم . لمع  هب  توعد  لضاف  ظاـعو  زا  دـیامنیم و  ینید  ناـیاوشیپ 

زا دیجمت  هب  بل  دوخ ، ینطاب  هدیقع  فالخرب  عمط  هزیگنا  هب  هک  تسا  یـسک  سولپاچ  حادم  ییوگ . قلمت  زا  رفنت  . 22. دنیشنیم سلجم 
رد رگا  بوخ  حادـم  کی  نیاربانب  دـنکیم . لامیاپ  ار  دوخ  یناسنا  شزرا  تیـصخش و  اجبان ، ییوگانث  اب  دـیاشگیم و  سلجم  بحاـص 

ِرُکْـشَی َْمل  ْنَم   » باب زا  اهنآ  یناسنا  دـیفم و  تامدـخ  یناوخهضور و  سلجم  ناراکردـناتسد  سلجم و  بحاـص  زا  تسا  مزـال  يدراوم 
یعقاو و ریغ  ياـهفیرعت  ییوـگ و  فازگ  طارفا و  زا  هدرک  تاـعارم  ار  لادـتعا  دــح  دــنک ، رکــشت  [ 78 « ] َِقلاـْخلا ِرُکْـشَی  َْمل  َقُولْخَْملا 

ُثِدُْحی ٌقَلَم  ِءانَّثلا  ُةَْرثِک  : » دـناهدرک تیاور  مالـسلا  هیلعیلع  زا  هک  دـنیامن  بانتجا  هناشنمادـگ  ياهیـسولپاچ  زیمآقارغا و  ياهفیـصوت 
نییاپ ار  ناـسنا  تیـصخش  و  دراد . لاـبند  هب  ار  ربکت  هک  تسا  یـسولپاچ  نارگید ، حدـم  رد  يورهداـیز  زا  [ 79 « ] ِةَّزِْعلا َنِم  ِینْدـُیَو  َوْهَّزلا 

ضرعم رد  ار  ادـخ  [ 80 « ] ْمُِکنَْمیَِّال ًۀَـضْرُع  َهَّللا  ْاُولَعَْجت  َالَو  : » دـیامرفیم دـیجم  نآرق  رد  دـیمح  دـنوادخ  دـنگوس . زا  زیهرپ  . 23. دروآیم
هچ دیروخم  دنگوس  ادـخ  هب  [ . 81 «. ] َنیبِذاک َو  َنیقِداص  ِهَّللِاب  اوُِفلَْحت  الَو  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  . دـیهدن رارق  دوخ  ياهدـنگوس 

نابزیم توعد  . 24. تسا مارح  ای  هورکم  ییاضق  همکحم  رد  قح  تابثا  يارب  زج  هَّللا  هب  ندروخ  مسق  اریز  وگغورد . هچ  دیشاب و  وگتـسار 
رد . 26. دــنکن نارگید  تاـفالتخا  ریگرد  ار  دوـخ  زیگنافـالتخا  لـئاسم  حرط  اــب  . 25. دریذـپب یناـمهیم  يارب  اهاتـسور  رد  ار  مانـشوخ 

دننکن و لمع  نأش  فالخ  دننکن و  ضارعا  دادو  دادس و  زا  مدق  ملق و  ای  مد  هب  هک  دنک  تقد  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ، ياهتکرح 
زا دنک  ششوک  دیاب  حادم  . 28. دـشاب گنهامه  وا  تناکم  اب  لیلج ، هفیاط  نیا  يرهاظ  تئیه  . 27. دوشن جراخ  تیب  لـها  نارکاذ  ِّيِز  زا 
هب مدرم  مومع  دوخ و  ماهتا  يزاسهنیمز  زا  باـنتجا  مدـع  تروص  رد  ِْبیَّرلا .» َِفقاوَم  اوُقَّتِإ  : » دـناهتفگ هک  دـنیزگ ، يرود  تمهت  عضاوم 

، مرحم  ) ازع هام  ود  رد  هایـس  ساـبل  ندیـشوپ  . 29. دوب دـنهاوخ  ناـهانگ  رگید  نظ و  ءوس  راـتفرگ  دوشیم  ادـیپ  هک  یمهاـفت  ءوس  رطاـخ 
تـسپ دـصاقم  يارجا  هلیـسو  تسد و  تلآ  هک  دنـشاب  بقارم  . 30. اروشاـع اـعوسات و  ياـهزور  هژیوـب  مرحم ، ههد  رد  مک  تسد  رفص ،)

رارکت و . 31. دـنزادرپب یحادـم  هب  دوخ  هیعرـش  فیلاکت  فیاـظو و  دودـح  رد  دـنوشن و  عقاو  بلطتصرف  دارفا  نادـسفم و  ناـضرغم و 
تبـسانم هب  . 32. دـهد رارق  مزـال  ياـهتبقارم  تـحت  ار  دوـخ  دـناوتب  ددـنبب و  شقن  شنهذ  رد  راعـشا  یثارم و  اـت  دـشاب  هتــشاد  نـیرمت 
ياهّتنس ندشن  هتسکش  هب  مامتها  دنسانشب و  دوریم  اجنآ  هب  یحادم  يارب  هک  ياهقطنم  ییایفارغج  ياهقطنم و  تایصوصخ  . 33. دناوخب

، دنوشیم هتخانش  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  بتکم  هب  هتسباو  نامدرم  يآرم  رظنم و  رد  هک  زیزع  ناحادم  . 34. دنشاب هتشاد  یعامتجا  حیحص 
نانآ ور  نیا  زا  دنراد . اهنآ  زا  مامت  مات و  يرادنید  راظتنا  مدرم  یگتسباو  نیمه  رطاخ  هب  تسرد  دنشاب . اهیبوخ  همه  لبمـس  وگلا و  دیاب 
رطخ دنیامن ، لمع  دب  نانیا  هاگره  اریز  دراد . قرف  نارگید  اب  نانآ  هانگ  . دنـشاب مالـسا  میلاعت  تاروتـسد و  هب  دنبیاپ  دیاب  نارگید  زا  رتشیب 
مدرم تسا . يدج  مالـسا  زا  ینادرگیور  یتح  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  يازع  هب  نانآ  يدنبیاپ  شهاک  تیفرظ و  مک  مدرم  ندش  تسس 

نید و باسح  هب  ار  اهنآ  هدرب و  یپ  اهنآ  یقیقح  تیهام  هب  دـناهدش  دراو  ناحادـم  عمج  رد  هک  يدـساف  ياـههنومن  هک  دنـشاب  هجوتم  زین 
صلخم ناحادم  اذل  تسا  یـشنادمک  لیلد  یهاوخدوخ و  بجع و  ناشن  يریذپانداقتنا  يریذپداقتنا . . 35. دراذگن مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

شزرا و مدرم  داهنشیپ  داقتنا و  رظن ، يارب  دنیآیمرب و  صقاون  عفر  ددص  رد  هدرک و  هجوت  لیم  لامک  اب  شراک  هویش  هب  حیحص  داقتنا  هب 
رد رثؤم  رایـسب  لماوع  زا  وکین  قالخا  دـشاب . وکین  قـالخا  ياراد  . 37. دنوش وا  بذـج  مدرم  ات  دـشاب  ربکتیب  . 36. دنوشیم لئاق  مارتحا 

. تسا یحادم  ياهمایپ  يراذگرثا 

یقرواپ
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باب یبنلا ، باحـصا  باتک  و ص 204 ، نوزحملا ، کـبانا  یبنلا  لوق  باـب  زئاـنجلا ، باـتک  ص 158 ، ج 1 ، يراخب ، حیحـص  کـن : [ 1]
نبا هریس  ص 211 ، ج 2 ، يربط ، خیرات  315 ؛ ص 317 -  ج 1 ، يدقاو ، يزاغم  ص 11 ، ج 3 ، دعـس ، نبا  تاقبط  دیلو ؛ نب  دلاخ  بقانم 

ص 461. ج 1 ، ۀیبلحلا ، ةریسلا  ص 43 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ص 313 ؛ ج 1 ، باعیتسالا ، ص 99 ، ج 3 ، ماشه ،
ص 364. ج 4 ، مالکلا ، رهاوج  ص 11، ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 40 ؛ ج 2 ، لبنح ، دمحا  دنسم  [ 2]

ص 80. ج 3 ، یهکاف ، هکم ، رابخا  ص 238 ، ج 4 ، باعیتسالا ، ص 276 ، ج 2 ، يرذالب ، فارشالا ، باسنا  [ 3]
ص 171. ج 3 ، ۀیوبنلا ، ةریسلا  [ 4]

ص 502. ج 1 ، ۀعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  [ 5]
هَّللا رئاعـش  مظعی  نم  و   » هلداجم هیآ 32  هک  تسنآرب  هدـیقع  ار  نارـسفم  اهقف و  یخرب  هللا  همحریقارن  دـمحا  الم  یمان  هیقف  هدروآ  هب  [ 6]

ص 31. مایالا ، دیاوع  دراد . لومش  تیمومع و  بولقلا » يوقت  نم  اهناف 
ص 383. ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  ص 163 ؛ ج 24 ، یناغالا ، ص 342 ، ج 3 ، يربط ، خیرات  کن : ار  هنومن  [ 7]

ص ج 1 ، يدرولا ، نبا  خیرات  لاس 352 ؛ ثداوح  لیذ  یبهذ ، مالـسالا  خیرات  ص 466 ؛ یهیقف ، زا  هیوـب  لآ  ص 15، ج 7 ، مظتنملا ، [ 8]
ص 119. هلودلادضع ، ، 280

. ] ص 116 رصم ، رد  نایمطاف  قالوب ؛ پاچ  ص 427 ، ج 1 ، ططخ ، [ 9]
1356؛ عیاقولا ، عیادـب  ص 372 ، ثارتـلا ، تانودـم  نم  بختنملا  فیـسلا ، نآرقلا و  هـیمیت ، نـبا  ص 36 ، قرفلا ، نـیب  قرفلا  کـن : [ 10]

ص 30. بیرقت ، رادهیالط  توتلش  دومحم  خیش  370 ؛ ص 373 -  ضقنلا ،
هیلعیلع نب  نیـسح  هرابرد  باتک  ناونع  یبیبح 878  یلقفجن  ياقآ  رثامالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  یـسانشباتک  رد  اهنت  هنومن  باب  زا  [ 11]

ماما یصاصتخا  یسانشباتک  يرایدنفسا و  دّمحم  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  یخیرات  یسانشباتک  کن : زین  تسا و  هدش  یفرعم  مالـسلا 
. روپیلعرفص هَّللاتمشح  زا  مالسلا  هیلعنیسح 

ص 184. ج 94 ، ص 205 ، ج 36 ، راونالاراحب ، ص 60؛ ج 1 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  [ 12]
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  باحصا  لئاضف  باب  هجام ، نبا  حیحـص  ص 307 ؛ ج 2 ، يذمرت ، حیحص  ص 261 ، ج 43 ، راونالاراحب ، [ 13]

ص 262. ج 3 ، هسمخلا ، لئاضف  ص 177 ؛ ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  هلآو ؛
. دشابیم مالسلا  هیلعنیسح  تمه  هب  نآ  ءاقب  و  هلآو ، هیلع  هللا  یلصدّمحم  هلیسو  هب  مالسا  زاغآ  [ 14]

ص 173. ج 21 ، رون ، هفیحص  کن : زین  [ 15]
هیلعنیسحلا ینعیش  دقل  31 ؛ ص 32 -  یبهذملا ، ءامتنالا  یف  جـهنم  112 ؛ ص 113 -  ۀیمالـسالا ، ۀیعوتلا  یف  ینیـسحلا  ربنملا  رود  [ 16]

. تاهبش هب  خساپ  اروشاع و  هعقاو  زا  لقن  هب  ص 96-98  مدش ، تیاده  هاگنآ  313 ؛ 63 و 315 -  ص 65 -  مالسلا ،
ص 255. ص 219 و ج 17 ، ص 11 و ج 16 ، ج 2 ، رون ، هفیحص  کن : [ 17]

ص 146. يدرجورب ، هَّللا  تیآ  یگدنز  [ 18]
. رمحا تیربک  غیلبت ، مسر  هار و  کن : [ 19]

193،36؛ ص 1920 -  ج 2 ، ریدغلا ، ص 16 ؛ صیصنتلا ، دهاعم  ص 214 ؛ یلامالا ، ص 368 ؛ مالـسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  کن : [ 20]
.52 ص 53 -  فطلا ، بدا  ص 44 ؛ نازحالاریثم ، مومهملا ؛ سفن 

ص183. ج44 ، راونالاراحب ، ص187 ؛ ج3 ، یشک ، لاجر  ص 594-592 ؛ ج 14 ، تیب ، لآ  چ  هعیشلا ، لئاسو  [ 21]
بدا 302 ؛ ص 304 -  ج 3 ، راحبلا ، ۀنیفـس  تسا : هدـمآ  عبانم  نیا  رد  مالـسلا  مهیلعناـموصعم  ياههدورـس  گوس  زا  ییاـههنومن  [ 22]

.395  - 402،398 ص 417 -  راهطالا ، ۀمئالا  ناوید  نم  راعشالا  عئاور  620 ؛ ص 621 -  300 و ج 7 ، ص 304 -  ج 3 ، فطلا ،
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. یناهج ریم  زا  مالسلا  هیلعنیسحلل  ءاکبلا  کن : [ 23]
. نآ رد  يرایمه  یهارمه و  نواعت و  نتشاداو و  هیرگ  هب  ار  دوخ  ینعی  یکابت  ص 434 . ج 93 ، راونالاراحب ، کن : [ 24]

ص 112. قودص ، خیش  یلاما  [ 25]
ص 129. قودص ، یلاما  ص 299 و  ج 1 ، رابخالا ، نویع  زا  لقن  هب  ص 103  ج 101 ، ص 286 . ج 44 ، راونالاراحب ، [ 26]

. مالسلا هیلعنیسحلاربق  ةرایز  یلا  یشملا  یف  نیعلارون  کن : زین  میاهتفگ . نخس  رای  يوک  نایهار  باتک  رد  عوضوم  نیا  هرابرد  [ 27]
ص 131. مرقم ، زا  مالسلا  هیلعنیسحلا  لتقم  ص 32 ؛ ۀینیسحلا ، ۀبرتلا  ضرالا و  کن : [ 28]

ص 123. ج 5 ، هینسلا ، سلاجملا  ص 120 ؛ دیهشلا ، مامالا  یلع  ۀحاینلا  خیرات  کن ، [ 29]
نادان ناتسود  اناد و  نانمـشد  تسد  هب  اما  تسا  بان  مالـسا  يوجتـسج  يارب  یمیظع  هنیجنگ  هک  اروشاع  گنهرف  هک  تسا  تسرد  [ 30]

لبق یملع  ناوت  زا  ای  هک  هتفرگ  رارق  ینانارنخـس  ناحادـم و  زا  یـضعب  رایتخا  رد  شیاهتیفرظ  همه  اب  ردـقنارگ  ربنم  هدـش و  تفآ  راچد 
نییآ تیریدـم  و  دـنرادیمن ! ساپ  دسانـشیمن و  ار  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  ناهج  حـلاصم  يور ، چـیه  هب  اـی  دنتـسین  رادروخرب  ییاـکتا 

. دنسانشیم ار  رتمهم  حلاصم  هنامز و  عاضوا  هن  دنراد و  قیمع  ییانـشآ  ینید  قیاقح  اب  هن  هک  تسا  هداتفا  یناسک  تسد  رد  هاگ  يرادازع 
روخ رد  یعرـش  ریغ  ولو  یناـکما  ره  زا  هدافتـسا  اـب  يوحن و  ره  هب  مه  نآ  ندـنایرگ  نتـسیرگ و  هب  ندرک  هدنـسب  طـلغ و  يرادربهرهب  و 

ار نآ  يردارب  هرهب  تیفرظ  هنارگتیادـه و  شقن  نآ و  لصا  هک  دوشیمن  لیلد  روما  نیا  هک  درک  لوبق  دـیاب  اما  تسین ، ینیـسح  سلاـجم 
تالیکـشت تحت  ار  یحادم  نارکاذ ، يامعز  تسا  مزال  هکلب  مینک . يریگولج  دشاب  هدنزاس  دـناوتیم  هک  یـسلاجم  زا  میریگب و  هدـیدان 

نامرآ عیـشت و  بتکم  عفن  هب  ار  اـههمانرب  نیا  ياوتحم  دوخ  فئاـظو  هب  ییانـشآ  اـب  ناـشخبیهاگآ  ناـهاگآ و  دـنروآرد و  یـصوصخم 
نانآ ياهلد  و  دروآیم ، مه  درگ  ار  تیب  لها  ناگتفیـش  يرگید ، تیعقوم  ره  زا  شیب  هک  اهبنارگ  تصرف  نیا  زا  دنهد و  رییغت  نادـیهش 
عافد هار  رد  یمدرم  ياهورین  زیهجت  ناناملـسم و  یعامتجا  يدرف و  دسافم  زا  يریگولج  رد  دیامنیم ، فراعم  ظعاوم و  ياریذپ  مرن و  ار 

رتناـماسب و ياـهراتفر  اروشاـع  ردـقنارگ  مـیظع و  ثیراوـم  لاـبق  رد  دــنریگب و  یفاـک  هرهب  ناناملــسم  نـید  ییاـیفارغج و  ياـهزرم  زا 
هعیش تیعجرم  دننک . شوماخ  ار  رون  نیا  دنربب و  یئوس  هدافتسا  نآ  زا  دنناوتن  هعیـش  بلطتصرف  نانمـشد  ات  دنهد  تروص  يرتهدیجنس 

. دشاب رثؤم  هار  نیا  رب  تراظن  رد  دناوتیم 
.299 ص 300 -  ج 1 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ص 285 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، سلجم 27 ؛ قودص ، یلاما  [ 31]

ص 501. ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  [ 32]
هیآ 11. هلداجم ، هروس  [ 33]

ص 509. ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  [ 34]
.78 تایآ 79 -  هدئام ، هروس  [ 35]

ح 4. سلجم 27 ، قودص ، یلاما  [ 36]
ینکن بلط  و  دنراد . گرزب  دننک و ... دای  نادـب  ار  وت  يرادـن  تسود  ینک ، لمع  نوچ  هک  تسا  نآ  صالخا  : » تسا هتفگ  یگرزب  [ 37]

ص 412. ءایلوالا ، ةرکذت  یلاعت .» قح  زا  رگم  سک ، چیه  زا  شیوخ  لمع  باوث 
ص 211-212. يرئاح ، رازن  قیقحت  یلح ، نیسحلادبع  زا  یهقفلا  نازیملا  یف  هینیسحلا  رئاعشلا  کن : [ 38]

 - ص 24 ۀینیسحلا ، رئاعـشلا  لوح  نیدلا  ءاملع  يواتف  کن : تسا . هدش  موقرم  لاس 1345  لوالا  عیبر  مجنپ  خـیرات  رد  هیباوج ، نیا  [ 39]
.21

ص 295. ج 101 ، راونالاراحب ، اروشاع ، ترایز  [ 40]
. تسا هتسب  شقن  نآ  رب  ییاهحرط  ای  تالمج  هک  عطق  کی  رد  ییاهذغاک  زا  تسا  ترابع  تکارت  [ 41]
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ةدـحاوب مکظعا  امنا  لـق  هدومرف : هدومن و  اـطعا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  ار  ظـعو  میظع  بصنم  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  [ 42]
(. هیآ 125 لحن ، هروس   ) ۀنسحلا ۀظعوملا  ۀمکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا  هیآ 46 ؛) أبس ، هروس  )

هیآ 36. ءارسا ، هروس  [ 43]
قحا اهبدوم  هسفن و  ملعم  و  هناسلب ، هبیدات  لبق  هتریـسب  هبیدأت  نکیل  و  هریغ ، میلعت  لبق  هسفن  میلعتب  ادبیلف  اماما  سانلل  هسفن  بصن  نم  [ 44]
لوا هیقف  يا  يادخ  نادرم  دندومرف  دندرک و  یتسار  دیوگ : يدعـس  ج 73 . تمکح ، هغالبلا ، جـهن  مهبدوم . سانلا و  ملعم  نم  لالجالاب 

. ار شیوخ  سفن  يوگ  تحیصن 
هیآ 44. هرقب ، هروس  [ 45]

هیآ 46. فسوی ، هروس  ، 56 تایآ 5 و 59 -  میرحت ، هروس  هیآ 41 ، میرم ، هروس  [ 46]
ص 473. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 47]

.3 ص 17 -  ج 2 ، تاداعسلا ، عماج  [ 48]
ص 473. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 49]

هیآ 18. هروس ق ، [ 50]
ص 143. ج 2 ، یسوط ، خیش  یلاما  ص 55 ؛ ج 2 ، مارو ، هعومجم  [ 51]

ص 53. اهناسنا ، ياوشیپ  نیسح  ینادمه ، رباص  [ 52]
ص 34. ینامعن ،)  ) تبیغ [ 53]

ص 14. ناجرم ، ؤلؤل و  [ 54]
ص 135. يدیس ، نیسح  يراهب ، ياههشیدنا  رطع  [ 55]

ص 805. مکحلا ، ررغ  تمکح 82 ؛ حلاص ، یحبص  هغالبلاجهن  ُمَلْعَا ، َلوُقَی ال  ْنَا  ُمَْلعَی  اّمَع ال  َِلئُس  اذِا  ْمُْکنِم  ٌدَحَا  َّنَیِحَتْسَی  الَو  [ 56]
. تسا هدروآ  مهارف  دلج  هدزای  زا  هدایز  رد  فطلا  بدا  مان  هب  روطق  یگنهرف  رد  ار  ءادهشلادیس  یثارم  زا  یشخب  ربش ، داوج  داتسا  [ 57]

تمکح ش 113. مالسالا ، ضیف  پاچ  و  تمکح ش 117 . حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  [ 58]
ص 324. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  [ 59]

ص 286. ج 25 ، راونالاراحب ، [ 60]
ص 64. مالسلا ، اهیلعءارهزلا  ۀبطخ  حرش  یف  ءاضیبلا  ۀعمللا  [ 61]

. یناگیاپلگ یفاص  هَّللا  تیآ  زا  یعیرشت ، تیالو  ینیوکت و  تیالو  [ 62]
ص 7 و 8. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 171 ؛ لوقعلا ، فحت  ص 55 ؛ نازحالاریثم ، [ 63]

ص 234. ج 2 ، مالسلاراد ، [ 64]
. دیدش يا  ینرَفَع : ٌدَسَا  [ 65]

ص 382. دیدج ،) پاچ  دلج 3   ) یناثلا ءزجلا  ریدغلا ، 131 و  ص 132 -  توریب ، رداص  راد  پاچ  يریمحلا ؛ دیسلا  ناوید  [ 66]
ص 221. نوخ ، کشا  745 ؛ ینارهت ، لدشوخ  ناوید  [ 67]

. دهد ماجنا  هتسیاش  لمع  دنک و  توعد  ادخ  يوس  هب  هک  یسک  نآ  زا  تسا  رتراتفگشوخ  یسک  هچ  هیآ 23 : تلصف ، هروس  [ 68]
ص 17-22. يدنبرد ، لضاف  زا  ةداهشلا  رارسا  یف  ةداعسلا  ریسکا  کن : [ 69]

ص 14. ناجرم ، ؤلؤل و  [ 70]
ح 6، بیذهت ، ح 22599،22594 و 22600 ؛ ، 303 ص 305 -  ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 434 ، ح 4 و 5 ، ص 431 ، یفاک ، کن : [ 71]
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نم ال ص 128 ؛ ج 2 ، اـضرلا ، راـبخا  نویع  ح 203 ؛ ص 61 ، ج 3 ، راصبتـسا ، ، 10119 ح 101020 -  ص 357 ، ، 356 ص 1018 - 
لقن انغ  قلطم  میرحت  رد  رگید  یعمج  اب  ص 222 ، ج 2 ، رئارس ، رد  سیردا  نبا  یفالخ و  رد  یسوط  خیش  ص 58 . ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی 

ج ماکحالا ، دعاوق  ، 160 ص 161 -  ج 1 ، ریرحتلارد ، هماّلع  و  ص 10 ، ج 2 ، مالسالا ، عیارـش  رد  ققحم  دننام  یعمج  دناهدرک و  عامجا 
رعـش قـلطم  نآرق و  تئارق  رد  اـنغ  میرحت  لومـش  هـب  حیرـصت  ، 212 ص 213 -  ج 3 ، ۀـیهبلا ، ۀـضورلا  رد  یناـث  دیهـش  ص 120 و  ، 1

. ثیداحا مومع  ياضتقم  هب  دناهدومرف و 
ص 63. ج 75 ، راونالاراحب ، [ 72]

ص 63. ج 78 ، نامه ، [ 73]
ص 37. رمحا ، تیربک  [ 74]

.10  - 11 هعقاو ، [ 75]
ص 164. يدعس ، تایلک  [ 76]

ص 400. نادمه ، ات  هناتمگه  [ 77]
. تسا هدرواین  اجهب  مه  ار  راگدیرفآ  رکش  دنکن ، رکشت  هدیرفآ  زا  هکنآ  [ 78]

.563 مکحلا ، ررغ  [ 79]
ص 218. ج 1 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  هیآ 224 ؛ هرقب ، هروس  [ 80]

ص 37. ج 12 ، ۀعیشلا ، لئاسو  [ 81]
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نید یسانشناور 

همدقم

مـسارم  » و یعقاو » گوس  يرادازع و   » سپـس . داد میهاوـخ  ینید  نوـتم  هاگدـید  زا  يرادازع  باـب  رد  یحیـضوت  ادـتبا ، رـصتخم ، نیا  رد 
هورگ کـی  ار  مـسارم  نآ  یعاـمتجا ، سانــش  ناور  کـی  رظنم  زا  نآ  زا  دـعب  مـینکیم ؛ یفرعم  یــسانش  ناور  هاگدـید  زا  ار  يرادازع ،»

، هودـنا مـغ و  لـثم  يرادازع  زا  یــشان  یناور  ياـهناجیه  هـب  اـهتنا  رد  مـیرگنیم و  نآ  ياهدــمایپ  راـثآ و  هـب  هدرک و  یقلت  یعاـمتجا ،
. تخادرپ میهاوخ  عضوم  نیا  رد  هدش ، حرطم  یملع  تالاکـشا  یـضعب  هب  رذگهر  نیا  زا  هتخادرپ و  سفن و ... تزع  يداش ، یگدرـسفا ،

. درک میهاوخ  رصتخم  ياهراشا  يرادازع  مسارم  یسانشبیسآ  هب  تیاهن  رد 
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ینید نوتم  هاگدید  زا  يرادازع  مسارم 

مـسارم ناونع  تحت  نونکا  هچنآ  اما  درادـن ، دوجو  دـشاب ، يرادازع  مکح  هدـننک  ناـیب  میقتـسم ، حیرـص و  روط  هب  هک  یتاـیآ  نآرق ، رد 
دنکیم رما  ملظ ، هیلع  ندرک  دایرف  هب  هک  یتایآ  فلا ) دراد : دوخ  رـس  يالاب  ار  تایآ  زا  هورگ  دنچ  دییأت  تسد  دوشیم ، ماجنا  يرادازع 

یتایآ د ) دناهدرک ؛ دیکأت  ار  تیبلها  تدوم  هک  یتایآ  ج ) دناهداد ؛ رارق  دوخ  فده  ار  تیالو  میکحت  هک  یتایآ  ب ) دـهدیم ؛ زوجم  ای 
ه) فسوی ؛ ترـضح  قارف  رد  بوقعی  ترـضح  يراوگوس  لثم  دناهتـشاد ، یهلا  يایلوا  رگید  ای  اـیبنا  زا  یـضعب  يراوگوس  رب  تلـالد  هک 

ياهنوگ هب  ناموصعم ، تایاور  قیرط  زا  هک  تسه  زین  نآرق  زا  يدایز  رایـسب  تایآ  . دننکیم دیکأت  ار  یهلا  رئاعـش  تشادگرزب  هک  یتایآ 
قیداصم زا  یکی  ع )  ) ترـضح نآ  هک  هلهابمهیآ ، لثم  میزادرپیمن . اهنآ  هب  تسین ، باب  رد  هک  اج  نآ  زا  اما  تسا ؛ نیـسح  ماما  هرابرد 

نامیپ ... يزیر و نوخ  هرابرد  شناگدنب ، زا  دنوادخ  هک  ياهیآ  ای  دوشیم ؛ ریسفت  ع )  ) نیـسح ماماهب  هک  هنئمطم  سفن  هیآ  ای  دنتـسه ، نآ 
وا نالوسر  ضقن و  ار  ادخ  دهع  دوهی ، دومرف : ربمایپ  ، دش لزان  هیآ  نیا  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  لیذ  رد  ناهرب  ریـسفت  رد  دریگیم ،

ترـضح ، هللا لوسر  ای  هلب  دـنتفگ  تما ؟ نیا  دوهی  زا  نانآ  هباشم  هب  مهدـب  ربخ  امـش  هب  ایآ  دنتـشکار ، یهلا  يایلوا  دـندرک و  بیذـکت  ار 
ضوع ارم  تنـس  تعیرـش و  دنـشکیم ، ارم  هیرذ  لـضافا  دـننادیم ، نم  تلم  لـها  زا  ار  دوخ  هک  نم  تما  زا  یموق  دوـمرف : (ص ) لوـسر

رب تلالد  هک  میراد  زین  يدایز  تایاور  . دنتـشک ار  ییحی  ایرکز و  دوهی ، هک  روط  نامه  دنـشکیم ، ار  نیـسح  نسح و  منادنزرف  دننکیم ،
دیاب دنراد و  يراز  نویـش و  ییارـس و  هحون  هب  زاین  اهتبیـصم ، رد  ناوناب  دـیامرفیم : ع )  ) قداص ماما  دـننکیم ؛ يرادازع  هیرگ و  زاوج 

رفن جنپ  ناگدننک  هیرگ  دـنیامرفیم : رگید  ياج  رد  ترـضح  نآ  دـنیوگب ... هدوهیب  لطاب و  نانخـس  دـیابن  اما  دوش ، يراج  ناشیاهکشا 
قارف رد  بوقعی  تشهب ، زا  جارخا  اطخ و  تهج  هب  مدآ  يهیرگ  نیسحلا . نب  یلع  دمحم و  تنب  همطاف  فسوی و  بوقعی و  مدآ و  دندوب ،
قداص ماما  دندرکیم ؛ هیرگشردپ  تداهـش  يارب  زین  ع )  ) داجـس ماما  شردپ و  يارب  ارهز  ترـضح  ردـپ و  يرود  رد  فسوی  فسوی و 

نیرتمهم تسا و  ناوارف  رایـسب  عوـن ، نـیا  زا  یتاـیاور  . دـیامن رازگرب  يرادازع  سلاـجم  شیارب  هـک  دـنکیم  شرافـس  شدـنزرف  هـب  (ع )
زا اما  دناهدرک ، تفلاخم  يرادازع  اب  تنـس  لها  تایاور  زا  یـضعب  هتبلا  . تسا هدوب  سابع  ینب  هیما و  ینب  متـسو  ملظ  اب  هزرابم  شفادـها ،

نیا اهنآ  عمج  هجو  و  دنتـسه ، یندش  عمج  تایاور  نیا  هک  تسا  نیا  خساپ  تسا . هدـش  هداد  زین  اهنآ  خـساپ  تنـس ، لها  تایاور  دوخ 
، ندرک دایرف  داد و  لثم  تسا ؛ هدـمآ  دوشیم ، ماجنا  يرادازع  رد  هک  حیحـصان  ياهراک  زا  یـضعب  یفن  يارب  فلاخم ، تایاور  هک  تسا 

ناناملسم هریس  و  ع )  ) ناموصعم هریس  رد  . دنراد يرادازع  لصا  هب  رظن  دنتـسه ، قفاوم  هک  اهنآ  اما  نتفگ ،... لطاب  نخـس  ، ندیرد نابیرگ 
هیرگ دوخ  دیهش  ناگتـسب  يارب  یـسک  ره  هنیدم ، رد  دنداد ؛ دیهـش  دـحا 70  گنج  رد  ناناملـسم  . تسا هدوب  هقباس  ياراد  يرادازع ، زین 

دوعـسم نبا  درادـن .» هدـننک  هیرگ  هزمح  میومع  اما  : » دـندومرف دـش و  کشا  زا  رپ  هنحـص ، نیا  ندـید  اـب  ص )  ) ربماـیپ نامـشچ  درکیم .
تافص درک و  هیرگ  دنلب  يادص  اب  داتسیا و  داهن و  هلبق  هب  ور  ار  هزمح  هزانج  درک ، هیرگ  رایـسب  هزمح  گوس  رد  ص )  ) ربمایپ : » دیوگیم

رفعج :» دیوگیم تسا ، هدوب  مالسا  ردص  راکادف  نامیا و  اب  ياهنز  زا  هک  بلاط  یبا  نب  رفعج  رـسمه  ءامـسا ، درمـشرب .» ار  هزمح  بوخ 
شیپ ار  نانآ  دنتسه ؟ اجک  رفعج  نادنزرف  ءامسا  يا  دندومرف : ناشیا  مدش ، دراو  ص )  ) ادخ لوسر  رب  دیسر ؛ تداهـش  هب  هتوم  گنج  رد 
گوس رد  یناوارف  تاعفد  هب  ربمایپ  «. دیسر تداهش  هب  زورما  رعفج  تفگ : درک و  هیرگ  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  نانآ  مدروآترـضح ، نآ 
گوس رد  هنیدم ، رد  دوخ  رتخد  رازم  رانک  رد  جرزخ ، هلیبق  سیئر  هدابع ، نبا  دعـس  راضتحا  يرامیب  رخآ و  تدایع  رد  هلمج : زا  شنارای 

نب نامثع  گوس  رد  میوگیمن ،) قح  ياضر  فـالخ  رب  ینخـساما  دزوسیم ، هودـنا  تدـش  زا  بلق  هک  نیا  ناـیب  اـب  ، ) میهاربا شدـنزرف 
ماـگنه هب  توبن ،) هب  ترـضح  نآ  ندـش  ثوعبم  زارد و  ناـیلاس  تشذـگزا  سپ  ، ) ءاوبا رد  ناـشردام  رازم  راـنک  رد  هنیدـم ، رد  نوـعظم 

ما ياهلزنم  لثم  فلتخم ؛ ياهناکم  رد  و  ع )  ) نیـسح ماما  تدالو  ماگنه  رد  یتح  ع ،)  ) نیـسح ماما  و  ع )  ) یلع ماما  تداهـش  يروآدای 
هباحـص زین ، ربماـیپ  زا  سپ  دـناهدرک . هیرگ  و ،... ع )  ) یلع ماـما  هناـخ  رد  و  هشیاـع ، نینمؤملا  ما  بنیز ، نینمؤـملا  ما  هملـس ، ما  نینمؤـملا 

رد زین  مود  لّوا و  هفیلخ  نمیا ، ما  سیق ، لـالب ، لـثم  يرگید ؛ ناـسک  س ،)  ) ارهز ترـضح  رمتـسم  هـیرگ  رب  هوـالع  ، دـندرکیم يرادازع 
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رد نینمؤملا ، ما  هملـسما ، دـندرک ؛ هیرگ  يرادازع و  نیـسح ، ماما  نسح و  ماما  تداهـش  رد  مشاه  ینب  ناـنز  . دـندرک هیرگ  ربماـیپ  گوس 
توعد نیسح  رب  يرادازع  هب  زین  ار  یمشاه  نانز  دزادرپیم و  يرادازع  هب  يرادیب  زا  سپ  دوشیم و  ربخ  اب  نیسح  ماما  تداهـش  زا  ایؤر ،

ماما رازم  يوس  هب  نیگهودـنا  هنهرباپ و  تروص  هب  زیمت ، سابل  ندیـشوپ  تارف و  رد  لسغ  زا  سپ  يراـصنا ، هللا  دـبع  نبا  رباـج  دـنکیم ؛
راتخم دـندرک ؛ هیرگ  نیـسح  ماما  گوس  رد  ربماـیپ ، ناراـی  زا  مقرا ، نبادـیز  کـلام و  نبا  سنا  دـنکیم ؛ ناوارف  هیرگ  دوریم و  نیـسح 

درـص نبا  نامیلـس  يربهر  هب  نیـسحلا ، تاراثلای  راعـش  اب  نیباوت  دریگب ؛ ماـقتنا  هک  دروخ  مسق  درک و  هیرگ  نیـسح  ماـما  يازع  رد  یفقث 
ماما تداهـش  زا  سپ  هنیدم ، ماش و  هفوک و  مدرم  دـننکیم ، هلانو  هیرگ  هتفر و  نیـسح  ماما  رازم  رب  دـنوشیم و  عمج  ماقتنا  يارب  یعازخ ،
رکذ دراوم  زا  یضعب  هک  دوشیم  يروآدای  . دناهدورس يراوگوس  رد  یناوارف  راعشا  برع ، ناگدنیارس  ارعـش و  ؛ دننکیم يرادازع  نیـسح 

دراوم اـما  تسا ، هدوـب  یعقاو  یگدـید  غاد  گوـس و  هکلب  تسا  هدوـبن  يرادازع  مسارم  هب  رظاـن  ناناملـسم ، ناـموصعم و  هریـس  زا  هدـش 
. تسا هدش  یم  ماجنا  زین  یـسایس  یغیلبت و  فده  اب  هدوب و  يرادازع  مسارم  هکلب  تسا ، هدوبن  یعقاو  گوس  هک  تسا  هدوب  مه  يددـعتم 

ماما هژیو  هب  دناهتـشاد ، هگن  هزاـت  ار  ترـضح  نآ  تبیـصم  دـناهدرک و  يرادازع  ترـضح  نآ  يارب  ناـنآ  همه  نیـسح ، ماـما  زا  سپ  همئا 
ماـما يرادازع  زین  ع )  ) همئا ناـمز  زا  سپ  . دـندرکیم هیرگ  دـشیم و  تبیـصم  رکذ  دـندشیم و  عـمج  دارفا  تفرگیم و  سلجم  قداـص 
ریدـغ دـیع  زور  رد  رورـس  نشج و  هک  روط  نامه  دوب ، ناهنپ  تروص  هب  مراهچ  نرق  زا  شیپات  اما  دـشیم ، ماجنا  نایعیـش  طسوت  نیـسح 
نتخاس راکشآ  رد  هک  دوب  هیوب  لآ  ردتقم  گرزب و  نیطالس  زا  یملید ، هلودلا  زعم  . دش راکشآ  سپ  نآ  زا  دوب و  ناهنپ  زین  هجحیذ )  18)
مسارم مجنپ ، نرق  طساوا  ات  نیب 352  ياهلاس  رد  درکیم . قیوشت  نیسح  يرادازع  هب  ار  دادغب  مدرم  تشاد و  یساسا  شقن  هعیش ، رئاعش 
دنداهن انب  ار  هرهاق  رهش  دندروآرد و  فرصت  هب  ار  رصم  هیلیعامـسا ، هیمطاف و  اهلاس ، نیمه  رد  . دشیم ارجا  دشیم و  یقلت  مهم  اروشاع ،

ياهروشک یخرب  ناریا و  اقیرفآ ، لامـش  یمالـسا ، ياهروشک  ریاـس  هب  يرادازع ، مسارم  دـشیم . رازگرب  زین  رـصم  رد  اروشاـع  مسارم  و 
يرایسب یتح  هکلب  نایعیـش ، اهنت  هن  زین  نونکا  . تفای رتشیب  شرتسگ  یلو  دوب ، جیار  هیزعت  مود ، لوا و  نرق  زا  ناریا  رد  درک . خوسر  یبرع 

هب هزورما  ، دـنلئاق مارتحا  نآ  يارب  دنـسانشیم و  یبوخ  هب  ار  ینیـسح  يرادازع  مسارم  نیـسح و  ماـما  ، زین ناناملـسم  ریغ  نایعیـش و  ریغ  زا 
ینز هنیس  یحادم و  یناوخ و  هضور  ینارنخس و   ) ناریا رد  موسرم  ياههویش  نامه  هب  يرادازع ، مسارم  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  تکرب 

هتفاـی جاور  زین  ینپاژ و ،... ینیچ ، یناـملا  یــسیلگنا ، لــثم  يرگید ؛ فـلتخم  ياــهنابز  هـب  يرادازع و )... ياههتــسد  نداد  لیکــشت  و 
كدنا یسک  ره  دناهدرک . هدهاشم  ار  نایعیش  یسایس  یعامتجا و  ياههدیدپ  رد  مسارم ، نیا  يراذگ  رثا  روضح و  رگید ، ياهتلم  . تسا

ربهر تسین ؛ نایعیـش  راصحنا  رد  نیـسح  دسانـشیم ، یبوخ  هب  سدقم ، عافد  رد  ار  ینیـسح  يرادازع  نیـسح و  شقن  دـشاب ، هدرک  یلمأت 
، یناـسک . دـناهتفرگ هرهب  نیـسح  زا  ،و ... نیطـسلف ناـنبل ، نیوـگزره ، ینـسوب و  ياـهتضهن  هتفرگ ؛ هرهب  نیـسح  زا  يدـناگ ، دـنه ، دـیقف 
هدرک و تکرش  نآ  رد  ایناث  و  دنشاب ، هتشاد  ار  نآ  هرابرد  مزال  ياهتخانـش  ًالوا  هک  دننک  كرد  ار  يرادازع  مسارم  یبوخ ، هب  دنناوتیم 

. تسین هدنسب  اما  تسا  مزال  یلقع ، لیلحت  یلوصح و  ملع  هدیدپ ، نیا  تخانش  يارب  دنشاب . هدرک  ینورد  هبرجت  ار  نآ  یفطاع  راثآ 

يرادازع یتسیچ 

هراشا

تروص هب  هک  يرادازع  مسارم  ب ) لعفلاب ؛ یصخش و  يرادازع  یگدید و  غاد  فلا ) دوشیم : قالطا  انعم  ود  هب  ماع  فرع  رد  يرادازع 
يرما یعقاو  یگدید  غاد  دنتـسه . توافتم  الماک  یـسانشناور  هاگدـید  زا  ود ، نیا  دوشیم . رازگرب  نارگید  ینید و  ناگرزب  يارب  یتنس 

مـسارم اما  دـندرگرب . يداع  یگدـنز  هب  جـیردت  هب  دـیاب  دـنوشیم و  جراخ  يداـع  یگدـنز  رادـم  زا  راد  غاد  دارفا  يراـیتخا و  ریغ  تسا 
یتلاح يراد  غاد  دوشیم . بوسحم  دارفا  يداع  یگدـنز  ياـههمانرب  زا  یـشخب  تسا و  هدـش  يزیر  هماـنرب  يراـیتخا و  ًـالماک  يرادازع ،
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، راد غاد  درف  یگدـنز  ندـش  يداـع  يارب  دریگیم . تروـص  یعاـمتجا  تروـص  هب  ًـالومعم  يرادازع  مسارم  یلو  تسا ، ینورد  یناور و 
یگدامآ نودـب  یناهگان و  تروص  هب  تسا  نکمم  یگدـید  غاد  تسا . يرادازع  مسارم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـنیآیم ، کـمک  هب  یلماوع 

يزیزع هک  نیا  لثم  دشاب ، یلبق  یگدامآ  ینیب و  شیپ  اب  تسا  نکمم  دنهدب و  تسد  زا  لیبموتا  فداصت  رد  ار  يزیزع  هکنیا  لثم  دشاب ؛
رتتخـس ندوب  یناهگان  اما  دـنکیم ، قدـص  یگدـید  غاد  تروص ، ود  ره  رد  دورب . ایند  زا  جالعال ، يراـمیب  تخـس  هرود  کـی  زا  سپ 

مه تسا ، یگدنز  عیاقو  نیرتراشفرپ  زا  یکی  رـسمه  گرم  دنراد . توافتم  ياهیگدید  غاد  راب  فلتخم ، ياهنادقف  یگدید : غاد  . تسا
ار ریز  ياهییامنهار  ، هدید غاد  هداوناخ  زا 100  شیب  اب  ناشیاه  هبحاصم  ساـسا  رب  (، 1989  ) لنرب لنوب و  نادرم . يارب  مه  ناـنز و  يارب 
هناخ و شورف  دیرخ و  دننام  ( ؛ دننک يراددوخ  نادـقف ، زا  سپ  یناهگان  تامیمـصت  زا  هام  ات 6  لقادح  ( 1: دندرک هیارا  هدـید  غاد  درف  هب 

دهاوخ یط  دراد و  یلحارم  نادقف ، هبرجت  هک  دشاب  هتـشاد  نانیمطا  دیاب  هدـید  غاد  درف  ( 2 ددجم و ؛)... جاودزا  لغـش ، رییغت  نآ ، لیاسو 
(4 درادن ؛ لاکـشاباوخ  ماگنه  رد  فیعـض  ياهشخب  مارآ  زا  هدافتـسا  هیلوا ، ياهزور  رد  یحور ، دـیدش  یلیخ  ياهتلاح  رد  ( 3 دش ؛

یعامتجا راکددم  زا  تسا  مزال  هک  يدراوم  رد  ؛5 ) دوش نایب  ، هدید غاد  يارب  گرم  دنیآرف  هنالدمه ، ياضف  کی  رد  رواشم ، کی  طسوت 
. دراد لاسدرخ  دنزرف  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  رسمه  هک  يدرم  دننام  دوش ، هدافتسا 

نادنزرف نیدلاو و  نادقف 

دوشیم بجعتم  ردپ  زا  اسب  هچ  ردام  اما  ددرگیمرب ، يداع  یگدنز  هب  رتدوز  ردپ  ناردام ؛ يارب  هژیو  هب  تسا ، دـیدش  ياهگوس  زا  زین 
هتکن دنزرف ، گوس  رد  . دنک تیامح  ار  وا  دنک و  هجوت  ردام  تیعضو  هب  رایسب  دیاب  ردپ  تیعقوم ، نیا  رد  تسا . هدش  يداع  دوز ، هچ  هک 

زا یبوخ  نییبت  مهف و  دننک ، تیامح  كرد و  ار  رگیدکی  دننک  یعس  نیدلاو  . دوشن ملاسان  راد و  هشدخ  نیدلاو  طباور  هک  تسا  نیا  مهم 
، دنیوگیم یگدید ، غاد  ناصصختم  . دنریگب هرهب  دوخ  ینامیا  تاداقتعا  زا  دنشاب ، هتشاد  یگدنز  زا  یمجسنم  هفسلف  دنشاب ، هتشاد  گرم 
ره رد  (. 1989 لنرب ، لنوب و  . ) دهدیم تسد  زا  ار  هدنیآ  دنزرف ، نادقف  اب  ار و  لاح  ، رسمه نادقف  اب  و  ار ، هتـشذگ  نیدلاو ، نادقف  اب  درف ،

ار هدـید  غاد  درف   101 دوخ ، یکـشزپ  ناور  تاعلاطم  رد  ( 1944  ) نمدـنیال دـنکیم . لمحت  ار  يدایز  ياهراشف  هدـید ، غاد  درف  تروص 
رلبوک . تسا هدرک  شرازگ  ار  ییاهتـشا ، یب  و  یباوخ ، یب  يرارق ، یب  بارطـضا ، نتـسیرگ ، لثم  ییاه  شنکاو  وا  داد . رارق  هعلاـطم  دروم 

یگدید غاد  راثآ  عومجم ، رد  . دوخ صاخ  هویـش  هب  یـسک  ره  اما  دنهدیم ، ناشن  شنکاو  نادقف ، ازع و  هب  همه  دیوگیم ، ( 1981  ) سار
دیدـشت ینامـسج ، ياهيرامیب  لثم  يراثآ ؛ یکیزیف ، دـعب  رد  دوشیم . یـسررب  یتخانـش  هعماج  و  یتخانـش ، ناور  یکیزیف ، دـعب  هس  رد 

لثم يراثآ ؛ (، 1989  ) لنرب لنوب و  تسا . یندرک  هجوت  کشزپ ، هب  هعجارم  شیازفا  دـیدج و  تایاکـش  داجیا  یلبق و  ياهيرامیب  میالع 
هدهاشمار ندیشک  هآ  سفن و  یگنت  يژرنا ، نادقف  ناهد ، یکـشخ  ضغب ،)  ) ولگ یگتفرگ  اههچیهام ، فعـض  اههناش ، یگتفرگ  ساسحا 
ياهریغتم یلبق ، يراگزاس  یلبق ، ینامـسج  تمالـس  سنج ، نس ، لثم  دراد ؛ طابترا  يرایـسب  ياهریغتم  هب  یتخانـش ، ناور  راثآ  . دـناهدرک

رد راد  غاد  هقباس  یفوتم و  هقباس  توف ، یگنوگچ  یفوتم ، هدـید و  غاد  هطبار  عون  یگنهرف ، ، يداصتقا یعامتجا ، لـماوع  درف ، یتیـصخش 
راـتفرگ هدــید  غاد  دارفا  رگا  هـک  دروآ  تـسد  هـب  ياهعلاـطم  رد  ( 1983) زکاپ ... راگیـس و یلکلا ، تابورـشم  ردـخم ، داوم  لـثم  يروما ؛

، يروابان راتفرگ  شیب  مک و  دارفا  تروص  ره  رد  اما  نآ . زا  دعب  هن  دش ، دـنهاوخ  لّوا  لاس  رد  دـنوشب ، یکـشزپ  ناور  دـیدش  تالکـشم 
بارطـضا مشخ و  هانگ ، ساسحا  یگدرـسفا ، مغ ، راکنا  ییاونـش و ،... ، ییاـنیب تاـمهوت  یفوتم ، هب  عجار  راـکفا  اـب  یلوغـشم  لد  یجیگ ،

يروما ، دوشیم ضوع  اههاگن  دنکیم ، رییغت  اهدـمآ  تفر و  تسا . دایز  هویب  نانز  نیب  رد  هژیو  هب  یگدـید  غاد  یعامتجا  راثآ  . دـنوشیم
راهچ یعیبط ، گرم  رد  هدید ، غاد  درف  . دننکیم شقن  يافیا  تهج  نیا  رد  زین ، یگتسشنزاب و ... یگداوناخ ، تاضراعت  لغش ، نادقف  لثم 

راـکنا ار  نادـقف  هـک  دــنیبیم  یحور  هبرــض  ناـنچ  نآ  هدــید ، غاد  درف  یهاـگ  نادــقف ؛ تـیعقاو  شریذــپ  ( 1: دــنکیم یط  ار  هـلحرم 
شردپ یگلاس  رد 12  يدرف  هک  دنکیم  لقن  (، 1982  ) ندرو دنوشیم . یـشومارف  راتفرگ  دارفا  یهاگ  تسا . هدرمن  وا  دیوگیم  ، دنکیم
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(2 دروآیمن . رطاـخ  هب  زین  ار  شردـپ  تروص  یتـح  درک ، شومارف  شردـپهرابرد  ار  زیچ  همه  يداـمتم ، ناـیلاس  يارب  داد و  تسد  زا  ار 
هعماج هلحرم ، نیا  رد  دوشیمنیط . ملاس  روط  هب  ازع ، دنیارف  نآ ، نودب  و  تسازع ، دـنیارف  زا  یئزج  هبرجت ، نیا  نادـقفیکاندرد ؛ هبرجت 

زا یتاـجرد  هب  ًاـبلاغ  هک  دـیاپیمن  يرید  دـنک ، عاـنتما  هـلحرم  نـیا  زا  یـسکرگا  دـیوگیم  ( 1980  ) یبلاـب دراد . هدــهع  هـب  یمهم  شقن 
هک دشکیم  لوط  اهتدم  . تسا لکشم  هویب  نانز  يارب  هژیو  هب  مه ، هلحرم  نیا  دیدج ؛ عاضوا  اب  يراگزاس  ( 3 دوشیم . راچد  یگدرسفا 

يژرنا دیاب  دیدج ؛ تاطابترا  رد  يراذگ  هیامرـس  ( 4. دننک رپ  ار  یفوتم  ياهشقن  یلاخ  ياج  هنوگچ  و  دـننک ، یگدـنز  هنوگچ  دـنبایرد 
يارب دراپـسب . لد  اههدنز  هب  دنکب و  لد  یفوتم  درف  زا  دیاب  هنایماع ، حالطـصا  هب  دوش . زکرمتم  دیدج  تاطابترا  رب  ، هدـید غاد  درف  یفطاع 
ددجم جاودزا  ًالثم  رگا  دنرادنپیم  دارفا  زا  یـضعب  . تسا یفوتم  هب  ییانتعایب  نیا  دنرادنپیم  یهورگ  تسا ، تخـس  یلیخ  نیا  ياهدـع ،

مزال تقو  لاسود  ات  کی  دودـح  ددـجم ، جاودزا  حطـس  رد  دـیدج ، هطبار  داجیا  يارب  دـش . دـنهاوخ  ضراعت  راچد  ناشنادـنزرف  دـننک ،
. تسا

يرادازع مسارم 

لابند هب  تاغل ، گنهرف  رد  دیاب  اذل  دـناهدرب ، راک  هب  ار  نآ  ناناملـسم  هکلب  تسین ، یعرـش  حالطـصا  کی  یمالـسا ، نوتم  رد  يرادازع ،
راک هب  لیعفت  باب  زا  يّزع ؛» . » تسا هدـمآ  تبیـصم  گوس و  يانعم  هب  متام و  رد  ییابیکـش  ربص و  يانعم  هب  ازع  تشگ . نآ  ياهدربراک 

. دندرک ربص  هب  هیـصوت  ار  رگیدـکی  ینعی  ًاضعب ؛» مهـضعب  يّزع  ، » ندرک ربص  هب  هیـصوت  نداد و  یلـست  ینعی  لجرلا ؛» هیزعت  ، » تسا هتفر 
یلـست يارب  لصا  رد  يرادازع ، دیآیم ، تسد  هب  تغل  زا  هک  هنوگ  نامه  . دنک اطع  یکین  ربص و  وت  هب  دنوادخ  ینعی  كازع ؛» هللا  نسح  »

یعامتجا و ياهراجنه  ( 1: هلمج زا  تسج ، دوس  ناوتیم  يددعتم  لماوع  زا  هدـید  غاد  هب  یـشخب  شمارآ  يارب  تسا . هدـیدغاد  هب  نداد 
یگدـنز هب  دـیاب  مرجال  هک  هتکن  نیارب  یقطنم ، رکفت  ( 3 مدرم . هقالع  دروم  یخیرات  ینید و  ناگرزب  اب  يزاـس  ناـسمه  ( 2. اهيدرد مه 

هار  ) نارگید اب  اـههّصغ  مغ و  ندرک  رکذ  ( 5 یفطاـع . يزیر  نورب  ندرکهیرگ و  ( 4 درک . لیطعت  ار  یگدـنز  دوشیمن  میدرگرب ، يداع 
هک تسا  نیا  هجوت  بلاج  هتکن  . اهنآ يروآدای  و  داعم و ... هب  داـقتعا  ( 7 راد . انعم  كان و  مغ  راعـشا  ندناوخ  ( 6 يزیرنورب ) زا  يرگید 

دـید و بلاـغ  رد  دوـشیم . لـصاح  هدـید ، غاد  درف  يارب  نارگید ، کـمک  اـب  و  يرادازع ، مـسارم  نمـض  رد  هناـگ ، تـفه  لـماوع  هـمه 
بیاصم رکذ  ینید و  ناگرزب  زا  ندرک  یحادم  ناگدنامزاب ، یفوتم و  هب  مارتحا  يادا  مسارم و  رد  تکرـش  اهيدردمه ، راهظا  اهدیدزاب ،

مزال ياهتخانـش  ندرک  هیارا  عاضوا و  تیعقوم و  اب  بسانم  ياهینارنخـس  يارجا  شخب ، یلـست  بسانم  تایآ  نآرق و  ندـناوخ  نانآ ،
، اهنیا زا  يرایسب  هک  نیا  رتهجوت  بلاج  و  دوشیم ، لصاح  يرادازع  مسارم  نمض  رد  همه  اهنیا  و ... نابطاخم ، رگید  هدید و  غاد  يارب 

یهباشم ًاتبـسن  ياههویـش  فلتخم ، عماوج  رد  . دوشیمن لصاح  یگداوناخ  ياهتسـشن  ییاـهنت و  رد  دراد و  یعمج  مسارم  هب  صاـصتخا 
يراگزاسهب ام ،) هعماج  رد   ) درگلاس هاـگ  و  ملهچ ، هتفه ، لّوا ، زور  هس  رد  متخ  يرادازع و  مسارم  . دراد هتـشاد و  دوجو  مسارم  نیا  يارب 

تـشاد یمارگ  يرازگرب  نمـض  هک  دوشیم  کمک  ناگدنامزاب  هب  درگلاس ، مسارم  نتفرگ  اب  دنکیم . کمک  دیدج  عاضوا  اب  هدید  غاد 
لماوع هلمج  زا  نامز » تشذگ   » و یـشومارف »  » لماع ود  یلک  روط  هب  دـننک . لیدـبت  یندـشن  رارکت  زیزع و  تارطاخ  هب  ار  نآ  یفوتم ، دای 

رد یـسیع  ترـضح  ندـش  بولـصم  زا  يروآدای  مسارم  لثم  دراد ؛ دوجو  یمـسارم  اهراجنه و  نینچ  زین  نایدا  ریاس  رد  . تسا يراگزاس 
شهاک رد  یلو  دنامیم ، هناسفا  یعون  هب  هچ  رگا  بارهس ،» گرم   » و شوایس » نوخ   » زین مالسا  زا  لبق  یناریا  گنهرف  رد  تیحیسم . نید 

مغ رد  بوقعی  ربص  اخیلز ، یماکان  نونجم ، يدرگ  نابایب  داهرف ، ندز  رس  رب  هشیت  تسا . هدرکیم  شقن  يافیا  ناراد  غاد  ياههصغ  مغ و 
. تسا مغ  اب  ندمآ  رانک  ینعم و  نیا  كرد  يارب  هودنا  مغ و  زا  نیدامن  يرصانع  همهو ، همه  و ،... جالح ، نتفر  رادرب  فسوی ، شدنزرف 

یعامتجا هورگ  کی  يردازع  مسارم 
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هراشا

، اهيزاب مه  هسردم ، هداوناخ ، ياههورگ  دـنارذگیم . اههورگ  رد  ار  دوخ  یگدـنز  زا  يرایـسب  شخب  تسا و  یعامتجا  يدوجوم  ناسنا 
یگدـنززا یهجوت  بلاج  شخب  ًالومعم  ام  هک  دنتـسه  ییاههورگ  زا  یعامتجا و ،... یـسایس ، یبهذـم ، ياههورگ  ناراک ، مه  نالاس ، مه 

. دوشیم یسررب  هورگ  کی  ناونع  هب  تسا و  فیدر  نیمه  رد  زین  یبهذم  ياههورگ  مینارذگیم . اهنآ  اب  ار  دوخ 

هورگ فیرعت 

مه هب  يوحن  هب  دـنراد ، مه  اب  يرادـیاپ  طباور  دـنکرتشم ، یفادـها  رد  دـنراد ، لـماعت  مه  اـب  هک  تسا  رفن  دـنچ  اـی  ود  زا  لکـشتم  هورگ 
تــسد هـب  هورگ  يارب  یگژیو  دـنچ  فـیرعت  نـیا  زا  (، 1977 نریاـب ، نوراـب و   ) دــننکیم یقلت  هورگ  زا  يوـضع  ار  دوـخ  دناهتــسباو و 

اهنآ طباور  ( 3. تسا رثوم  زین  نارگید  رب  دـتفایم ، قاـفتا  درف  کـی  يارب  هچ  نآ  هک  يوـحن  هب  دناهتـسباو ، ( 2 دـنراد . لماعت  ( 1: دیآیم
مه جاودزا  لثم  یگدـنز  تدـم  زارد  ياههبنج  رد  يراثآ  أشنم  درادهمادا و  اـهلاس  اـههام و  اـههتفه و  اـهزور و  اـسب  هچ  تسا و  رادـیاپ 
هب ًالومعم  هورگ ، بلاقرد  لـماعت  نیا  ( 5 دننکیم . يراکمه  شالت و  مه  اب  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  دنراد  كرتشم  فادـها  ( 4 دوشیم .

هورگ زا  یشخب  ار  دوخ  ( 6 دنـسانشیم . هاگیاج  نآ  رد  ار  وا  نارگید ، شدوخ و  دراد و  یهاگیاج  وضع ، ره  هک  تسا  دـنمماظن  ياهنوگ 
دنترابع اهدرکراک  نآ  زا  یـضعب  دراد . يددـعتم  یتخانـشناور  ياهدرکراک  دـش ، رکذ  هک  ییاهیگژیو  فیرعت و  نیا  اب  هورگ  . دـننادیم

و شناد  ( 3 میـسریم . كرتشم  فادـها  هب  يرتشیب  یتـحار  اـب  ( 2 دزاـسیم . هدروآربار  نتـشاد  قلعت  هب  اـم  یناور  زاـین  زا  یـشخب  ( 1: زا
نامیا رب  رتشیب  تینما  ساـسحاكرتشم  نمـشد  لـباقم  رد  ( 4 تسین . رـسیم  ناـمیا  رب  هورگ  نوریب  رد  هک  مـیروآیم  تـسد  هبیتاـعالطا 

لیهـست ثعاـب  فطاوع ، تاـساسحا و  رییغت  داـجیا و  رد  ( 6 دوشیم . اـم  یعاـمتجاتیوه  تیبثت  ماکحتـسا و  ثعاـب  ( 5 دوشیم . لـصاح 
درف رتشیب  سفن  داـمتعا  هب  ( 8 دوشیمهمانرب . رارمتـسا  همادتـسا و  ثعاب  اههمانرب ، یـضعب  ندوب  یعمج  یگژیو  ( 7 دوشیم . ام  یعاـمتجا 

تـسود اههرواشم ، لثم  شایبناج  دیاوف  ( 10 دـنکیم . کمک  ندـش  یعامتجا  دـنیارف  رد  ناکدوک  هژیو  هب  دارفا  هب  ( 9 دنکیم . کمک 
. دوشیم لصاح  یبهذم ، ياههورگ  قیرط  زا  زین  تالکـشم ، يرامیب و  ماگنه  هب  اهدیدزاب  دید و  اههنـسحلا ، ضرق  اهیبای ، لغـش  ، اهیبای

لئاـق هورگ  يارب  هک  یتـیمها  تهج  هب  دارفا   ) دریگیم رارق  ءاـضعا  همه  شریذـپ  دروـم  ًـالومعم  دـب ،) اـی  بوـخ   ) هورگ ياـهراجنه  ( 11
يارب دشاب  ییانبم  عورش و  دناوتیماههورگ  نیا  ( 12 دنهدیم . شرگن  رییغت  عقاو ، هب  یهاگ  دنرذگیم و  کچوک  تافالتخا  زا  دنتـسه ،

زا یکی  . یماظن یهاگ  یـسایس و  یعامتجا ، یگنهرف ، ياهراک  نداد  ماجنا  یفخمو و  راکـشآ  یتالیکـشت  ياـهراک  یهد  لکـش  عورش و 
لکش یتالیکشت  تیاهن  رد  درک و  عورـش  یبهذم  هداس  مسارمزا  وا  دوب ، يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیـس  تامادقا  تکرح ، نیا  ياههنومن 

رد دـش ، رکذ  یعاـمتجا  ياـههورگ  يارب  هک  ییاـهدرکراک  ماـمت  . دـش رـصم  روـشک  زا  ناـشیا  جارخا  هب  راـچان  رـصم  تموـکح  هـک  داد 
کی بلاق  رد  ار  اهدرکراک  نآ  زا  يرایسب  اما  میزادرپیمن . اهنآ  حیضوت  هب  لیـصفت ، زا  بانتجا  يارب  دراد . دوجوزین  یبهذم  ياههورگ 
تشه ياههرهب  زا  یکی  دنک ، دمآ  تفر و  دجسم  هب  یسک  هاگ  ره  دنیامرفیم  ترضح  نآ  میناوخیم : ع )  ) یلع ماما  نانخـس  رد  ثیدح 

وا مولع  رب  دـیدج  یملع  ( 2 دـشاب . هارمه  وا  اب  یهلا  ریـسم  رد  هک  یتسود  ینید و  ردارب  کی  نتفاـی  ( 1: درک دهاوخ  دوخبیـصن  ار  هناگ 
ادـخ بناج  زا  ار  شراـظتنا  دروم  تمحر  ( 4 دـش . دـهاوخ  نشور  وا  رب  یهلا  مکحم  تایآ  اـههناشن و  زا  ياهناـشن  ( 3. دش دهاوخ  هفاضا 

هار هبوا  تیادـه  بجوم  هک  ینخـس  ای  ( 6 دوشیم . اهیتسپ  زا  وا  بانتجا  يرود و  ثعاـب  هک  دونـشیم  ینخـس  ( 5. درک دهاوخ  تفایرد 
دهاوخ زاـب  هاـنگ  زا  ار  وا  نارگید ، شیپ  وا  ياـیحو  بجح  اـی  ( 8. دوشیم یهلا  فوخ  زا  یهانگ  كرت  ثعاـب  اـی  ( 7. دش دهاوخ  تسار 

. تشاد

يرادازع زا  یشان  یناور  ياهناجیه 
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هراشا

یپ رد  زین  اههدـننک  تکرـش  رثکا  تسا و  یناور  تاریثأـت  دراد ، ناگدـننک  تکرـش  رب  يرادازع  مسارم  هک  يریثأـت  نیرتمهم  نیرتـشیب و 
عون زا  یهورگ  یـسلجم و  رتمک  رد  هک  دـنباییم  یـشمارآ  دـهدیم ، تسد  اهنآ  هب  صاخ  یتذـل  ساـسحا  دنتـسه . تاریثأـت  عون  نیمه 

اما دـنریگیم ، دوخ  هب  هیرگ  تلاح  ای  دـننکیم  هیرگ  دوشیم ، راب  مغ  يرادازع ، سلاـجمرد  رادازع ، دارفا  هرهچ  دوشیم . لـصاح  ، رگید
نامولظم تیمولظم  مغ  تسا . ترخآ  مغ  تسا ، تیونعم  مغ  تسا . هرمزور  یگدـنز  ياههصغ  مغ و  اب  توافتم  رگید و  یعون  زا  مغنیا 

دارفا یگدـنز  رد  راجنهبان  لماع  ، شهاـک هن  دـهدیم  شیازفا  ار  دارفا  یعاـمتجا  يرو  شنک  تسا و  تکرح  أـشنم  هک  تسا  یمغ  تسا .
رمتسم و تروص  هب  دوخ  هک  یناسک  تسا ، یهیدب  . دنیرفآیم طاشن  یگدنز  يارب  . دنکیم افیا  ینامرد  شقن  يدراوم  رد  هکلب  دوشیمن ،

یبهذـم مدرم  قاـفتا  هب  بیرق  رثـکا  دـننکیم و  تکرـش  مسارم  اـههورگ و  نیا  رد  لاـس  زا  یـصاخ  ياـهنامزرد  یعطقم ، تروص  هب  اـی 
نیا رب  دنفلاخم و  يرادازع  اب  هک  دنتـسه  زین  يدارفا  . دننکیم لابقتـسا  نآ  زا  دندنـسپیم و  ار  نآ  دنتـسه و  قفاوم  مسارم  نیا  اب  هعیـش ،) )

میرادن و يرادازعيارب  نید ، نتم  زا  یناهرب  لیلد و  ام  ( 1: مینکیم هراشا  اهنآ  ياهلیلد  زا  یضعب  هب  دنرادزین ؛ ییاهلالدتسا  تفلاخم ،
هک دراد  یموزل  هچ  اما  میـشاب ، هتـشاد  زین  يرادازع  زاوج  رب  ماـعو  لـک  یلیـالد  هک  نیا  ضرف  رب  ( 2. دوشیم بوسحم  تعدـب  یعون  نیا 

یهلا ردـقو  اضق  اب  تفلاـخم  ندرک ، يرادازع  ( 3 دناهدیـسر ؟ ییالاو  ماقم  هب  هدـش و  دیهـش  شیپ  اهنرقهک  مینک  يرادازع  یناـسک  يارب 
هک تسا  هدـش  ثعاـب  فلتخم ، ياهتبـسانم  هب  لاـسلوط  رد  مسارم  نیا  داـیدزا  يرادازع و  ( 4 میـشاب . میلـست  میریذپب و  دـیاب  ام  تسا .

نیا دوـشب . هعماـج  رد  یگدرـسفا  یناوارف  شیازفا  ثعاـب  هجیتـن  رد  دـنک و  ینیگمغ  ساـسحا  رتـشیب  دـشاب و  رود  هب  اـهيداش  زا  هعماـج 
یسررب اب  ام  . تسا هدش  حرطم  زین  تالاقم  رد  سرد و  ياهسالک  رد  یسانشناور  نارظن  بحاص  زا  یضعب  ملق  نابز و  زا  یهاگ  لاکشا ،
يرادازع مسارم  ریثأت  و  سفن و ... تزع  یگدرسفا ، هدنخ ، يداش و  ، هیرگ هودنا و  لثم  یناور ؛ ياهناجیه  یـضعب  باب  رد  هک  يرـصتخم 

نید نوتم  رد  هک  يا  یسررب  اب  زین  درک و  میهاوخ  رظن  راهظا  هدش  حرطم  یتخانش  ناور  تالاکشا  باب  رد  میهدیم ، ماجنا  اهنآ ، يور  رب 
. مینکیم عضوم  ذاختا  هدش ، حرطم  ینید  تالاکشا  دروم  رد  داد ، میهاوخ  ماجنا 

هیرگ يرادازع و  مسارم 

ای ینوریب  ياهكرحم  قیرط  زا  یناور ، تاریثأت  دـیاب  ، تسا کیژولویزیف  رما  کی  نآ  رهاظ  نطاب . کی  تسا و  رهاـظ  کـی  ياراد  هیرگ 
ددغ هدش و  لاعف  زغم  زا  یصاخ  شخب  دوشب ، باصعا  زغم و  يژولویزیف  هخرچ  دراو  تارثأت ، نیا  سپس  . دریگب لکـش  رکفت ، لثم  ینورد 

تارثأت نامه  هیرگ  نطاب  . میمانب هیرگ  ار  نآ  اـم  دـنک و  ادـیپ  ناـیرج  کـشا  تارطق  تیاـهن  رد  دـهدب و  تیلاـعف  ناـمرف  ار  مشچ  یکـشا 
تسا هدمآ  تایاور  رد  رگا  تسا . یفطاع  تارثأت  رادم  ریاد  زین  هیرگ  ياهدمایپباب  رد  ام  يرواد  ام و  یتخانش  ناور  هاگن  تسا . ینورد 
ینورد تارثأت  هب  تسايورخا ، يویند و  رثا  أـشنم  ینیـسح ، يازع  مسارم  رد  نتفرگ ، دوخ  هب  هیرگ  تلاـح  ندـنایرگ و  وندرک  هیرگ  هک 

راهچ هب  ار  هیرگ  نطاب  راتسج ، نیا  رد  ام  تشاد . نایرگ  ینامـشچ  ، ییایمیـش داوم  اب  ای  یعونـصم و  تروص  هب  دوشیم  هنرگ  دراد و  رظن 
یگتـسب مه  یگدرـسفا  اب  دناوتیم  تسا و  دوخ  هدش  بوکرـس  ياهزاین  دوخ و  هب  فوطعم  نآ ، عون  کی  طقف  هک  مینکیم . میـسقت  عون 

اب سوکعم  هطبار  نیرفآ و  تکرح  تسا و  شخب  دیما  ، رگید عون  هس  اما  دـنک ، لتخم  ار  درف  یعامتجا  يرو  شنک  و  دـشاب ، هتـشاد  تبثم 
لـصاح يراوگوس  مسارم  رد  هچ  رگا  دنتـسین ، یعقاو  گوس  رگید ، عون  هس  اـما  تسا  یعقاو  گرم  زا  یـشان  لوا ، عون  دراد . یگدرـسفا 
لـصاح یگدـید  غاد  تبیـصم و  مغ و  ماگنه  هب  هیرگ  نیا  دوخ : تاقلعتم  دوخ و  هب  ناسنا  یعیبط  هقـالع  زا  یـشان  هیرگ  فلا ) . دـنوشیم
يراـثآ هداد و  خر  یتبیـصم  تسا ، هتـشذگ  هب  رظاـن  درف  تارثأـت  دوشیم . يراـج  کـشا  هدارا ، یب  ًـالومعم  تسین ، يراـیتخا  دوـشیم و 

نام رد  ناور  ناسانـشناور و  حالطـصا  هب  هیرگ  نیا  دزیریم . کشا  دوشیم و  هدوشگ  اههدـقع  هنایماع ، حالطـصا  هب  نونکا  هتـشاذگ و 
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: دراد تاداقتعا  رد  هشیر  هک  ياهیرگ  .ب ) ددرگیم رب  وا  هدـش  هتفوکرـس  ياهزاین  درف و  دوخ  هب  تسا و  یناـجیه  یناور -  هیلخت  نارگ ،
ار دوخ  دنادیم و  هدش  طبـض  ار  دوخ  رادرک  راتفر و  دباییم و  ادـخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  درف  ، دوشیم لصاح  تاجانم  لاح  رد  هچنآ  لثم 

عون نیا  تسا . عون  نیا  زا  يدنوادخ  ياهتمحر  يروآدای  ناضمر و  هام  اب  عادو  رد  ع )  ) داجـس ماما  ياعد  لاثم  ناونع  هب  راک و ... هانگ 
دنوادـخ دزن  رد  هرطق  نیرتبوـبحم  : » دـنیامرفیم ع )  ) داجـس ماـما  هک  نیا  . داد دـهاوخ  يور  هچنآ  تسا و  لاـح  هدـنیآ و  هب  رظاـن  هیرگ 

ياهسرت هب  طوبرم  دراد . تاداقتعا  رد  هشیر  نیا  دوش ،» هتخیر  ادخ  سرت  زا  بش و  یکیرات  رد  هناصلخم ، هک  تسا  یکـشاهرطق  لاعتم ،
یبلطتلیـضف و زا  هک  ياهیرگ  .ج ) تسا عون  نیا  زا  ع )  ) موصعم ناماما  ياهتاجانمرد  اـههیرگ  رثکا  تسین . هرمزور  یگدـنز  ییاـیند و 

يور نیا  زا  هیرگ  نیا  دـهدیم . خر  ماما و ... ربمایپ و  قالخا و  یبرم  ملعم و  نادـقفرد  هک  ياهیرگ  لـثم  دوشیم : یـشان  یهاوخ  لاـمک 
. تحران اهنآ  نادقف  زا  میوشیم و  هدز  قوذ  تالامک ، نآ  ندوب  زا  مینکیم و  نیـسحت  ار  دـشر  لامک و  نامدوجو  قمع  ردام  هک  تسا 

نیسح ماما  هب  ع )  ) سابع ترـضح  يرادافو  تعاجـش و  باب  رد  ًالثم ؛ دراد . دوجو  زین  عون  نیا  زا  ییاههیرگ  يرادازع ، مسارم  رد  یهاگ 
هفیلخ درکیم ، هیرگ  نمیا  ما  (، ص  ) لوسر ترـضح  تافو  زا  سپ  میزیریم . کشا  نآ ، ندینـش  اب  ام  و  دوشیم ، هداد  نخـس  طسب  (ع ،)

نآ يارب  نم  هیرگ  داد : خـساپ  نمیا  ما  تسا ؟ دـنوادخ  هاـگ  شیپ  ردادـخ  لوسر  هک  نیا  هن  رگم  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دیـسرپ ، وا  زا  مود 
(، ع  ) نیسح و  ع )  ) یلع رب  ص )  ) ادخ لوسر  هیرگ  دننام  مولظم : رب  هیرگ  .د ) تسا هدش  هاتوک  یحو  نامسآرابخا و  زا  ام  تسد  هک  تسا 
هب هیرگ  لثم  دندش ؛ دیهـش  هنامولظم  تروص  هب  هک  نید  همئا  ياهتداهـش  رد  ناناملـسم  يرادازع  هیرگ و  لثم  اهنآ و  تداهـشزا  شیپ 

هیرگ زا  رگید  یعون  یهاگ  تیب و -.... لها  بیاصم  رگید  همطاف و  ترضح  ربکا و  یلع  ترضح  و  هیقر ، ترـضح  یناوخ  هضور  ماگنه 
 - یسایس مهم  رایسب  هلئسم  کی  اروشاع ، نتشاد  هگن  هدنز  : » دنیامرفیم ینیمخ  ماما  ًالثم  دنربیم . مان  یـسایس » هیرگ   » ناونع تحت  زین  ار 

هاگدید زا  عقاو  رد  اما  تسا ». یـسایس  هلئـسم  کی  تسا  هداد  مالـسا  هار  رد  ار  زیچ  همه  هک  يدیهـش  يارب  ندرک  يرادازع  تسا . يدابع 
نیا . دوشیم یهد  تهج  یسایس ، فادها  رد  و  ددرگیم . رب  روکذم  عاونا  زا  یکی  هب  هکلب  تسین ، لقتسم  یعون  هیرگ ، نیا  یسانشناور ،

رد فلا ) : دراد ییاهدرکراک  دـشاب ، هک  هناگراهچ  عاونا  زا  مادـک  ره  زا  يرادازع ، مسارم  رد  هیرگ  . تسا هیرگ  عاونا  ياهدربراک  زا  یکی 
دنمشزرا مهم و  رایـسب  هتکن  نیا  دوشیم و  بلق  يـالج  ثعاـب  دراد و  لاـبند  هب  ار  یـشمارآ  تسا و  یناـجیه  هیلخت  یعوـن  تروـص  ره 

ار رظن  دروم  عوضوم  رد  درف ، تخانـش  تیاهن  رد  يواـکجنک و  هتـشاذگ و  رثا  یتخانـش  دـعب  رد  یناور ، تارثأـت  اـهناجیه و  ب ) تسا .
شرگن دوشیم و  رتشیب  فطاوع ، اهتخانـشنآ و  بسانت  هب  درف  يراتفر  یگدامآ  اهتخانـش ، فطاوع و  تیوقت  اب  ج ) دـنکیم . تیوقت 

رد هک  یـسک  دوـشیم . هقـالع  دروـم  تاـعوضوم  دارفا و  نآ  اـب  يزاـس  دـننامه  ثعاـب  .د ) دوـشیم تیوـقت  عوـضوم  نآ  هـب  تبـسن  درف 
يزاسدننامه ترـضح  نآ  اب  شدوخناوت ، دحرد  تعاجـش ، رد  هاگآدوخان ، روط  هب  دزیریم ، یکـشا  سابع ، ترـضح  تعاجـشندینش 

ءوس ای  هدافتـسا  نسح  اهنآ  زا  دشاب و  هتـشاد  ینید و ... یگنهرف ، یـسایس ، ياهيریگتهج  دناوتیم  اههیرگ  عاونا  مامت  ه ) .... دنکیم و
شیازفا رظن  دروم  عوضوم  هب  تبسن  درف  تبحم  هقالع و  و ) يرادازع .) سلاجم  ناگدننک  هرادا  طسوت  ای  درف  دوخ  طسوت   ) دوشب هدافتـسا 

. دباییم

هعماج يداش  يرادازع و  مسارم 

نیا رد  دراد ؟ هعماج  دارفا و  يداش  اب  ياهطبار  هچ  یبهذم ، يرادازع  مسارم  دـنوشیم ،؟ هعماج  يداش  ثعاب  یلماوع  هچ  تسیچ ؟ يداش 
: دراد دوجو  يداش  عون  هس  لقادـح  تسا ، دـقتعم  وطـسرا  تسا ؛ هدـش  یفلتخم  فیراعت  يداش  يارب  مییوگیم . نخـس  راصتخا  هب  دراوم 

رثا رب  هک  یتلاح  ج ) دوشیم . لصاح  درف  يارب  بوخ  درک  لمع  لابند  هب  هک  یتلاح  ب ) دوشیم . لصاح  تذل  اب  هارمه  هک  یتلاح  فلا )
تدم نایم  طسوتمحطس و  مود ، عون  تسا ؛ يداش  رذگدوز  لزان و  حطس  لّوا  عون  وطـسرا ، هاگدید  زا  دوشیملصاح . هنارکفتم  یگدنز 
تاذل دادعت  هب  یگتسب  يداش  دنتفگ  ماتنب ، یمرج  كال و  ناج  لثمینافوسلیف  تسا . يداش  تدم  زارد  یلاع و  حطـس  موس  عون  يداش و 
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نکمم درف  کی  رطاخ ، طاسبنا  ینعی  يداش  مدرم ، هاگدـید  زا  تسین . يداش  زا  مدرم  هدوت  فیرعت  اب  قبطنم  فیراـعت ، نیا  . دراد یگدـنز 
زا یـضعب  رد  دوشب . نیگمغ  رگید  يربخ  اب  داش و  ربخ ، کی  ندینـش  اب  دـشاب ، نیگمغ  رهظ  زا  دـعب  دـشاب و  داـش  حبـص  زور  کـی  تسا 

لـصاح يرطاخ  طاسبنا  ، مه وراد  فرـصم  اب  رگا  یتح  ساسا ، نیا  رب  تسا ، هدـش  فیرعت  هنوگ  نیمه  زین  ناجیه  شزیگنا و  ياـهباتک 
هن میراد و  رظن  رد  ار  ییوطـسرا  يالعا  حطـس  يداش  نآ  هن  مییوگیم ، نخـس  یعاـمتجا  يداـش  زا  اـم  یتقو  . تسا يداـش  نآ  ماـن  دوش ،

هاگدـید زا  هزورما  تسیچ ، رظن  دروـم  يداـش  سپ  دوـش ؛ لـصاح  تسا  نکمم  وراد  فرـصم  اـب  یتـح  هـک  یلذـتبم  رذـگدوز و  يداـش 
روصت اب  فیرعت  عون  نیايداش  تیاضر =  تذل  حطـس  تذـل : حطـس  تیاضر و  عمج  لصاح  اب  تساربارب  يداش  یعامتجا ، یـسانشناور 
حطـس هفلؤم  اب  هک  تسا ، طبترم  لعفلاب  نیرفا  تذـل  عوضوم  ای  تیلاعف  اب  مه  يداش  ساـسا ، نیا  رب  تسا و  قبطنم  يداـش ، زا  مدرم  هدوت 

نآ هک  دراد  میقتسم  طابترا  تسا ، و ... اهوزرآ ، تاراظتنا و  اههبرجت ، زا  یشان  هک  درف  یناور  تیعضو  اب  مه  میدرک و  نایب  ار  نآ  تذل ،
پیلیف و  زرجدار ، درـالیو  لـبپمک ، سوگنآ  . دنتـسه قلطم  ریغ  تباـث و  ریغ  يروـما  هفلؤـم ، ود  ره  و  میدرک ؛ ناـیب  تیاـضر  هفلؤـم  اـب  ار 

، هناخ سیئر  لاغتـشا  هداوناـخ ، دـمآرد  يراـکیب ، لاغتـشا ، داژن ، نس ،  ) ریغتم هطبار 10  هک  دـندرک  شالت  ، ییاکیرما ناـققحم  سروناـک ،
ار یندومزآ  نانآ 2144  دنجنـسب ، يداش  نازیم  اب  ار  دنزرف ) اب  لهأت  دنزرف ، نودب  لهأت  درجت ، ینیـشنرهش ، سنج ، بهذم ، تالیـصحت ،
رد ،و  دـنهدب تبـسن  روما ، نیا  هب  ار  دارفا  نیب  ياهيداش  توافت  دـصرد  طقف 10  دنتـسناوت  لماوع ، نیا  همه  ندرک  ظاحل  اـب  دـندومزآ ،

حطس ندرب  الاب  يارب  هک  دوشیم  مولعم  بیترت  نیدب  . دراد یگتسب  دارفا  شنم  ای  تیـصخش  عون  هب  يداش  ًاتدمع  هک  دنتفرگ  هجیتن  تیاهن 
مـسارم زا  هفلؤم  ود  نآ  و  مینک ؛ تیوقت  ار  اهنآ  هدرک و  هجوت  تیاضر ) تذـل و  حطـس   ) هفلؤم ود  نآ  هب  دـیاب  هعماج ، درف و  رد  يداـش 

هتـشاد یفنم  یگتـسبمه  دارفا ، تیاـضر  حطـس  وتذـل  حطـس  اـب  يرادازع ، مسارم  هک  تسین  هنوگ  نیا  دـنریذپیمن . یفنم  رثا  يرادازع ،
نآ زا  دـنوریم ، يرادازع  مسارم  هب  دوخ  باختنا  هقالع و  اب  هک  یناسک  ًاعطق  . دراد دوجو  تبثم  یگتـسبمه  يارب  يدـهاوش  هکلب  دنـشاب ،

ياهمانرب ، سیدروف لکیام  ییاکیرمآ  سانـش  ناور  هلمج  زا  ناسانـش  ناور  زا  ياهدع  . دـننکیم تیاضر  ساسحا  نآ  زا  دـنربیم و  تذـل 
هدراهچ هماـنرب  کـی  وا  دـننک . مادـقا  ندوب  داـش  يارب  ، دوخ دارفا ، هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  وا ، رظن  هب  دـندرک . هیهت  يداـش  شیازفا  يارب 

طباور هب  ار  يرتـشیب  تقو  ( 2. دیـشاب رتلاعف  دیراد و  هگن  لوغـشم  ار  دوخ  ( 1: دـیآیم ریز  رد  راـصتخا  هب  هک  درک  هیارا  هیهت و  يرـصنع 
(5. دینک یهدـنامزاس  يزیرحرط و  وحن  نیرتهب  هب  ار  یگدـنز  روما  ( 4 دینک . تکرـش  ینعم  اب  ياهراک  رد  ( 3. دیهد صاصتخایعامتجا 

دوـخ رد  ار  هناـنیب  شوـخ  تبثم و  رکفت  ( 7. دـیروایب نییاپ  ار  ناتیاهوزرآو  تاراظتنا  حطـس  ( 6. دـیرادرب تسد  ینارگن  زا  رودـقملا  یتح 
ناتدوخ ( 11 دیــشابیعامتجا . ارگ و  نورب  ( 10. دیشاب هتشاد  ملاس  یتیـصخش  دینک  یعـس  ( 9 دـینک . یگدـنز  لاحنامز  رد  ( 8. دینارورپب

هجرد رد  ار  يداـش  ( 14 دـینک . داش  ار  دوخ  کیدزن  طـباور  نتـشاداب  ( 13. دـیربب نوریب  ار  یفنم  لـیاسم  یفنم و  تاـساسحا  ( 12. دیشاب
قلخ ات  تسا ، هدرک  کمک  اهنآ  هب  همانرب  نیا  هک  دنتفگ  ناگدننک  تکرـش  زا  دـصرد   89 یـسررب ، کی  رد  . دیهد رارق  تیولوا  تسخن 

ار ناش  يداش  حطـس  همانرب ، نیا  هک  دنداد  ناشن  دـصرد   80. دـنزادنا ریخأت  ار  نآ  ای  دـننک ، هلباقم  نآ  اب  دـننک ، فقوتم  ار  دوخ  نیگمغ 
درکراک رد  تقد  همانرب و  نیا  هب  هجوت  اب  . تسا هدوب  دایز  یلیخ  اهنآ  يداـش  شیازفا  هک  دـندوب  یعدـم  دـصرد   36 تسا ، هداد  شیازفا 

زا یهجوت  بلاج  دادعت  يرادازع  مسارم  رد  ایآ  داد . صیخشت  ار  يداش  يرادازع و  مسارم  هطبار  ناوتیم  زین  نآ ، ياههیـصوت  کت  کت 
حطـس تسین ؟ ییاـنعم  اـب  راـک  يرادازع  دوشیمن ؟ رتشیب  ناـش  یعاـمتجا  طـباور  دنتـسین ؟ رتلاـعف  دارفا  دوشیمن !؟ ارجا  اههیـصوت ، نیا 

، یـسایس ، ینید تاعالطا  اب  دهدیمن ؟ دشر  ار  ییارگ  نورب  دـنکیمن ؟ ءاقلا  هنانیب  شوخ  رکفت  دـنکیمن ؟ لیدـعت  ار  اهوزرآ  تاراظتنا و 
رد يرادازع  تسا و  تبثم  تالاؤس ، نیا  همه  هب  خساپ  و ... دـنکیمن ؟ عقاو  لاح  نامز  رد  ار  اهنآ  دـهدیم ، دارفا  هک  یعامتجا  یگنهرف 

دیدـهت ار  يرادازع  مـسارم  زین  ییاـه  بیـسآ  هـتبلا  .... دروآیم و كرحت  طاـشن و  دـنیرفآیم ، یقیقحيداـش  دارفا ، هعماـج و  يارب  عـقاو 
دیاـب هک  تسا  یـضراع  يروما  هکلب  تسین ، مسارم  نیا  کـفنیال  مزاول  زا  اهبیـسآ  نآ  اـما  درک ، میهاوـخ  هراـشا  اـهنآ  هب  هک  دـنکیم 

. دوش هدودز 
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یگدرسفا يرادازع و  مسارم 

یگدرسفا ياهلالتخا  ( 3 ییوخ . هدرسفا  لالتخا  ( 2 هدمع . یگدرسفا  فالتخا  ( 1 دوشیم . میسقت  یلک  مسق  هس  هب  یگدرسفا  تالالتخا 
دنترابعنآ ياههناشن  زا  یضعب  و  تسا . یگدرسفا  عون  نیرتدیدش  هدمع ، یگدرسفا  فالتخا  . دناهتفرگن ياج  عون  ود  نآ  رد  هک  يدروم 

همه ًابیرقت  هب  تبـسن  تذـل  ای  هقالع  ریگ  مشچ  شهاک  ب ) زور . مامت  ًاـبیرقت  اـی  هدـمع  شخب  رد  یچوپ  اـی  ینیگمغ  ساـسحا  فلا ) زا :
کیضرع رد  نزو  هظحالم  لباق  شیازفا  ای   ) ییاذغ میژر  ای  زیهرپ  نودب  ندب ، نزو  ریگ  مشچ  شهاک  ج ) زور . هدمع  شخب  رد  تیلاعف 

زا ای  یگتـسخ  و ) زور . همه  رد  ًابیرقت  یتکرح  یناور -  يدـنک  ای  يرارق  یب  ه ) زور . همه  ًابیرقت  رد  یگدز  باوخ  ای  یباوخ  یب  د ) هاـم .)
ای یبایزکرمت  ای  يرکف  ییاـناوت  شهاـک  ح ) طرفم . هاـنگ  ساـسحا  اـی  یـشزرا  یب  ساـسحا  ز ) هزور . همه  رد  ًاـبیرقت  يژرنا  نداد  تسد 

یناسک رظن  دروم  موس  لّوا و  عون  یگدرـسفا ، عون  هس  نیا  نیب  زا  . گرم هب  عجار  هدـننک  دوع  ررکم و  راکفا  ط ) هزور . همه  یمیمـصتیب 
هن تسا . نالطبلا  حـضاو  دـیدش و  رایـسب  لّوا  عون  هک  ارچ  تسین ؛ تسا ، هدـش  هعماج  یگدرـسفا  ثعاـب  يرادازع  مسارم  دـنیوگیم ، هک 

هعماج هدمع  یگدرـسفا  ثعاب  دناوتیم  میتخانـش ، هک  ییاه  یگژیواب  يرادازع  مسارم  هن  تسا و  هدـمع  یگدرـسفا  هب  التبم  ناریا  هعماج 
یگدرـسفا لـالتخا  یگدـعاق ب) زا  شیپ  لـالم  لـالتخا  فلا ) لـثم : صاـخ ؛ يدراوم  هب  طوبرم  هک  ارچ  تسیندارم . مه  موس  عون  دوش .

هدرسفا لالتخا  . تسا رظن  دروم  ییوخ  هدرسفا  سپ  تسا . ینرفوزیکسا و ... زا  یـشان  یـشیرپ  ناور  زا  سپ  یگدرـسفا  لالتخا  ج ) یئزج .
یب ییاهتشا ، رپ  ای  ییاهتـشا  مک  ياههناشن  زا  دروم  دنچ  ای  ود  فلا ) : تسا ریز  یـصیخشت  ياههناشن  ياراد  تسا و  فیفخ  ًاتبـسن  ییوخ ،

ساسحا يریگمیمـصت و  رد  لاکـشا  ای  فیعـض  زکرمت  نییاپ ، سفن  تزع  یگتـسخ ، ساسحا  اـی  يژرنا  دوبمک  ، یگدز باوخ  اـی  یباوخ 
. دنوش شرازگ  لاس  لقادح 2  تدم  هب  اهزور ، رتشیب  رد  زور و  هدمعشخب  رد  اههناشن  نیا  ب ) دشاب . هتـشاد  دوجو  درف  رد  یگدـنامرد 

یگدرـسفا لاس  ود  نیا  یط  رد  د ) دـشابن . الاب  ياههناشن  زا  یلاخ  هاـم  ود  زا  شیب  تدـم  هب  زگره  صخـش  هلاـسود ، هرود  کـی  یط  ج )
کیژولویزیف راثآ  زا  یـشان  اههناشن  نیا  و ) دشاب . هتـشادندوجو  ییوخ  يراودا  لالتخا  ياهكالم  زگره  ه ) دشاب . هتـشادن  دوجو  هدـمع 

مسارم ایآ  مینیبب  نونکا  . دنوشب یلغش و ... یعامتجا ، درکراک  رد  لالتخا  بجوم  اههناشن  نیا  ز ) دشابن . ... وراد و حیحـصان  فرـصم  لثم  )
مزال بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب  دوشیم ؟ هعماج  رد  یگدرـسفا  شیازفا  ثعاب  دـنکیم و  داجیا  ار  ییوخ  هدرـسفا  ياههناشن  يرادازع ،

( فلا دناهدرک  شرامـش  ار  هدمع  لماع  هس  ییوخ  هدرـسفا  يارب  مینکب . یهجوت  یـسانشناور ، هاگدـید  زا  ییوخ  هدرـسفا  لماوع  هب  تسا 
لاقتنا یبصع و  ياهلقان  نآ و  فلتخم  ياهتمسق  درکراک  زغم و  تیعـضو  هب  یتسیز  لماوع  . یطیحم یناجیه و  ج ) یثرا ؛ ب ) یتسیز ؛

نونک ات  دـناهداد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  زغم  رد  یـصاخ  هاگیاج  ، یگدرـسفا ياـههناشن  زا  يرایـسب  دراد . هراـشا  اهسپانیـس و ... یبصع و 
یگدرـسفا ياـههناشن  زا  یـضعب  ثعاـب  نیماـپود ، و  نینوتورـس ، نیرفن ، یپاروـن  لـقان  هـس  اـما  هدـش  هتخانـش  یبـصع  لـقان  زا 30  شیب 

ثراوت نژ و  هزورما ، و  دناهتـسناد ، یگداوناخ  يرامیب  کی  ار  یگدرـسفا  تسا و  هدش  عقاو  هجوت  دروم  تساهلاس  یثرا ، لماع  . دنوشیم
ندوب یثرا  یگداوناخ و  يرامآ ، تاعلاطم  زا  یـضعب  دناهدوب . زین  نآ  نژ  ییاسانـش  لابند  هب  دـننادیم و  یگدرـسفا  يارب  یمهم  لماع  ار 

ناسانـش و ناور  هجوت  دروم  یثرا ، یتسیز و  لـماوع  زا  شیپ  هراومه و  زین  یناـجیه ، یطیحم و  لـماوع  . تسا هدرک  تیوقت  ار  یگدرـسفا 
طباور دنهد . رارق  ریثأت  تحت  ار  نآ  زا  یشان  تاساسحا  نهذ و  دناوتیم  یطیحم ، ياهدادیور  هک  دنتسنادیم  نانآ  تسا . هدوب  ناکـشزپ 
تحت تسناوتیم  زین  یگدرـسفا  بیترت  نیا  هب  دنـشاب . رثؤم  نهذ  رب  دـنناوتیم  همه  اهنارحب ، اهنادـقف و  ، یگداوناخ تیبرت  نارگید ، اـب 

زا سپ  دارفا ، یـضعب  ( 1 هک : دـندقتعم  نارگ  شهوژپ  نونکا  ؛ دـش رتقیقد  جـیردت  هب  هاگدـید  نیا  اما  دریگب ، رارق  یطیحم  لـماوع  ریثأـت 
هب التبم  يدیدشسرتسا ، هنوگ  چـیه  یب  هک  هدوب  زین  یناوارف  ياههنومن  ( 2 دنوشیم . یگدرـسفا  هب  التبم  ، دیدش ياز  سرتسا  ياهدادیور 
رد طقف  میقتـسم و  ریغ  روط  هب  طقف  یطیحم ، ياز  سرتسا  ياههبرجت  هک  دـنرواب  نیا  رب  نارگ  شهوژپ  یـضعب  اذـل  دـناهدش . یگدرـسفا 

ثعاـب اـهسرتسا  دـنرادن ، ار  اـههنیمز  نآ  هک  یناـسک  و  دوشیم . یگدرـسفا  ثعاـب  دـنراد ، ار  یتـثارو  یتـسیز و  یگداـمآ  هک  یناـسک 
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، لغـش نداد  تسد  زا  زا : دنترابع  دـننکیم ، لاعف  ار  یثرا  یتسیز و  ياههنیمز  هک  از  سرتسا  لماوع  زا  یـضعب  دوشیمن . ناش  یگدرـسفا 
: هک تسا  مولعم  تشذگ ، هچ  نآ  اب  نونکا  .... و يدج ، يداصتقا  لکشم  قفومان ، جاودزا  قالط ، ، ناگتسب زا  یکی  گرم  هطبار ، کی  عطق 
.ج) دنراد یتسیز  یثرا و  ياههنیمز  هک  تسا  رثوم  یناسک  رد  طقف  یطیحم  لماع  ب ) تسین . یطیحم  لماع  یگدرـسفا ، لماع  اهنت  فلا )

ددعتم لماوع  نآ  مینکیمن . ادـیپ  يرادازع  یمـسا  مسارم  کسانم و  يارب  ییاج  دـنراد ، دـیدش  ییاز  سرتسا  هک  یطیحم  لماوع  نیب  رد 
سکعرب هکلب  د ) دنرادن . ییاز  سرتسا  رد  یمهـس  چیه  يرادازع  مسارم  اما  دشاب ، لماوع  نآ  زا  یکی  دناوتیم  یعقاو  غاد  گوس و  دوب ،

هک تفگ  ناوتیم  دوشیم ، هتفگ  یبهذم ، ياههورگياهیگژیو  اههورگ و  درکراک  یعامتجا و  یـسانشناور  رد  هک  یثحابم  هب  هجوت  اب 
. دراد ییادزسرتسا  شقن  ًالماک  يرادزع  مسارم 

سفن تزع  يرادازع و  مسارم 

، دشر لثم  ییاه  شیارگ  رد  یسانش ، ناور  هاگدیدزا  مه  تسا و  مهم  يروحم و  موهفم  کی  ینید ، هاگدید  زا  مه  سفن ، تزع  عوضوم 
نوسنیکنا و  ) دوشیم بوسحم  يراجنهب  ياههفلؤم  زا  یکی  سفن  تزع  تسا ، هدـش  ناوارف  هجوت  نآ  هب  یعامتجا ، تیـصخش و  ینیلاـب ،

هکلب درادـن . سفن  تزع  اـب  یفنم  هـطبار  مـینک ، هعلاـطم  یــسانشناور ) اـی  ینید   ) یهاگدـید ره  زا  ار  يرادازع  مـسارم  (. ناراکمه 1983
هدیمان سفن  تزع  نآ ، یلک  شزرا  بسح  رب  شیوخ  هرادـنپ  دوخ  زا  ام  یبایزرا  . دروآیم مهارف  دارفا  رد  ار  رتشیب  سفن  تزع  ياههنیمز 

، تاـعلاطم تفرگ . رظن  رد  میتـسه ، لـئاق  دوخ  يارب  اـم  هک  یـشزرا  نازیم  نوچ  مه  ار  سفن  تزع  ناوـتیم  رگید ، تراـبع  هب  دوـشیم ؛
رکف هک  مینیبیم  هنوگ  نآ  ار  دوخام  تسام . یعامتجا  ياههبرجت  زا  یـشان  رتشیب  ، دوخ زا  ام  تشادرب  ای  یهاـگآ  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح 

ار يدارفا  ماهتـشاد ، فلتخم  ناعجارم  اب  نایلاس ، لوط  رد  هک  ییاهتاقالم  یط  دیوگیم ، وناهیـش  نیلیا  . دـینیبیم ار  ام  نارگید  مینکیم 
، دندرک دوخ  بیصن  ار  يددعتم  تبثم  راثآ  رذگ  هر  نیا  زا  دنربب و  الاب  ار  دوخ  سفن  تزع  هک  دندوب  هدرک  مزج  ار  دوخ  مزع  هک  ماهدید 
(3 میهاوخیم . یگدـنز  رد  هچنآ  زا  رتشیب  یهاگآ  نارگید 2 ) دوخ و  رتشیب  هچ  ره  شریذـپ  ( 1 تسا : ریز  بیترت  هب  راثآ  نآ  زا  یـضعب 

هجوت ( 6 رتشیب . تیلوئسم  تشاد  هب  قایتشا  ( 5 ندوب . داش  ساسحا  ندوب و  تینما  سرتسا 4 ) لرتنک  يارب  رتشیب  یگدامآ  رتشیب و  شمارآ 
دوبهب ( 10 رتشیب . تیقـالخو  دوخ  هب  اـکتا  ( 9 ندوب . لداعتم  ساـسحا  ( 8 یعامتجا . ياهتیعقوم  رد  یتحار  ساـسحا  (7. نارگید هب  رتهب 

ییاناوت دوخ ، اب  ندوب  رتمیـالم  ( 12 نارگید . هب  ندرک  تبحم  تبحمتفاـیرد و  يارب  رتشیب  یگداـمآ  ( 11 یگدنز . رـس  ساسحا  رهاظ و 
(15 اهتیلاعف . همه  رد  دوخ  هب  نتشادنانیمطا  ( 14 تداسح . نودب  نارگید  هب  ییوگ  کیربت  ییاناوت  ( 13 رتشیب . ياهرطخهب  ندز  تسد 

ناـیب ییاـناوت  ( 17 نارگید . اـب  تاـساسحا  نتــشاذگ  ناــیم  رد  يارب  رتـشیب  لــیامت  (16. اـهییوج هزراـبم  هـب  تالکـشم »  » ندرک لیدـبت 
تالکشم زین ، نییاپ  سفن  تزع  رگید  يوس  زا  . یگدنز هب  رتشیب  يدنمهقالع  هزیگنا و  قایتشا ، ( 18 دوخ . ياهراک  رد  اهییاسرانهناقداص 

دوخ دارفا  هچ  ره  دیوگیم  زجار  لراک  نارگید : دوخ و  شریذپ  مدـع  ( 1: زا دنترابع  اهنآ  زا  یـضعب  ، دنکیم داجیا  درف  يارب  ار  یناوارف 
هک نیا  سرت  زا  دارفا ، زا  يرایـسب  ندشكرت : زا  سرت  (2 سکع . رب  تسا و  رتشیب  ناشیارب  زین  نارگید  شریذپ  لامتحا  دـنریذپبرتشیب ، ار 

ییارگ لامک  ( 3 دنریگیم . هابتـشا  قشع  تبحم و  اب  ار  یگتـسباو  یهاگ  دـنهدیمهمادا ، نارگید  دوخ و  برخم  طباور  هب  دـنوش ، كرت 
ماجنا بوخ ، تسود  بوخ  رسمهزا  میشاب ، هتـشاد  رتالاب  عقوت  مینک و  هسیاقم  اهرتقفوم  اب  ار  دوخ  هراومه  ییارگ ، لامک  رد  رگا  : یطارفا

زا شرهوش  رگا  دراد ، نییاپ  سفن  تزع  هک  ینز  ـالثم  راـکنا : مزیناـکم  زاهدافتـسا  ( 4 دـنام . میهاوخ  مورحم  بوخ و ،... ياـهراک  نداد 
، ینکفارف یبوکرـسلثم ، يرگید  ياهمزیناکم  یهاـگ  ( 5. دـیوگیم روط  نیا  نم  یلاحـشوخ  يارب  طقف  وا  دـیوگیم  ، دـیوگب شا  ییابیز 

راگیـس يروخ ، مک  يروخرپ ، لثم  هرمزور ، یگدنز  رد  اهدایتعایـضعب  ( 6 تسا . سفن  تزع  دوـبمک  زا  یـشان  زین  و ... هنوراو ، شنکاو 
یشان یهاگ  زین  ... و نارگید ، شنزرس  هنایارگ ، لقع  تاساسحا  یسنج ، لئاسم  رامق ، تفاظن ، راک ، ردخمداوم ، لکلا و  فرصم  ندیشک ،
هارمه دوخ ، زا  رتنشور  تخانش  اب  الاب ، سفن  تزع  و  مهبمو ، فیعـض  هراگنا  دوخ  اب  نییاپ ، سفن  تزع  ( 7 دنتسه . نییاپ  سفن  تزع  زا 
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زین درف  یعامتجا  راتفر  رد  سفن  تزع  دوبمک  . تسا رتمک  نییاپ  سفن  تزع  اب  دارفا  رد  نارگید ، اب  طاـبترارد  ندـش  مدـق  شیپ  ( 8 تسا .
سفن تزع  زا  رثأتم  یعامتجا  ياهراتفر  زا  یتسرهف  وا  داد ؛ ماجنا  سرادـم  رد  ار  يداـیز  تاـعلاطم  (، 1988  ) ینرگ دراذگیم . یفنم  رثا 

. دنکیمن دامتعا  اههبیرغ  هب  ( 3. تسا هدننک  شاخرپ  شنالاسمه  اب  ( 2 دـهدیم . رازآ  ار  نارتکچوک  ( 1 تسا : هدرک  شرامـش  ار  نییاپ 
زا ( 7. دهدیم زورب  شدوخ  زا  یمک  تاعالطا  ( 6. تسا هتسباو  یلیخ  تردق  عجارم  تایرظن  هب  ( 5. دنکیمن كرد  ار  نارگید  هاگدید  ( 4
ریگ هرانک  ابلاغ  ( 10. دوشیم باختنا  شنالاسمه  طسوت  تردن  هب  ( 9 دوشیم . بلطواد  تردن  هب  ( 8 دنکیم . بانتجا  يربهر  ياهشقن 

شدوخ هب  شاهجوت  ( 14 ددنخیم . تردن  هب  ( 13. دنکیمن دوجو  زاربا  تسا و  عیطم  ( 12. دراد ضقانتم  ياهراتفر  ( 11. دوشیم يوزنم  و 
اب عوضوم  نیا  زا  ینید ، نوتم  رد  . دوشیم نییعت  نارگید  طسوت  شیاـه  تیلاـعف  ( 16 دـنکیم . یقلت  شزرا  یب  ار  شنالاسمه  ( 15. تسا

تزع نمؤم ، يارب  ًالوصا  نید ، هاگدید  زا  تسا . هدش  دای  یگدازآ و ... یگنادرم و  سفن ، تمارک  سفن ، تزع  لثم  يددعتم ؛ ياهناونع 
هب رگا  « ؛ دـیامرفیم نآرق  لاـثم  ناوـنع  هب  ؛ میرادـب زیزع  زین  ار  رگید  ناـنمؤم  دـیاب  سفن ، تزع  رب  هوـالع  ینعی  تسه . یـصاخ  مارتـحا  و 

دیهدن و هقدص  الـصا  تسا ، نیا  زا  ریغ  رگا  و  دینکن ، هارمه  نتـشاذگ  تنم  ندرکتیذا و  اب  ار  نآ  دیدرک ، یلام  کمک  ینمؤم  دـنمزاین 
ندرک تیذا  نتـشاذگ و  تنم  اب  ار  دوخ  تاقدـص  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  و  «. » تسا رتهب  دـینک ، يراج  نابز  رب  بوخ  یتاملک 

هب يو  ریقحت  و  تسا . رتشیب  زین  هبعک  لثم  یتاسدقم  تمرح  زا  نمؤم  سفن  تمرح  هک  تسا  هدمآ  زین  يددعتم  تایاور  رد  دـینکن ». لطاب 
يرگید یـصخش و  سفن  تزع  یکی  دوشیم : هاـگن  حطـس  ود  رد  ینید ، نوـتم  رد  زین  سفن  تزع  باـب  رد  . تسین یندوـشخب  هجو  چـیه 

مهم ندرک و  هجوت  ینعی  دراد ؛ رظن  یصخش  دوخ  هب  طقف  دیآیم ، نایم  هب  نخس  سفن  تزع  زا  رگا  یسانشناور  رد  یناسنا . سفن  تزع 
رد تشاد و  زیزع  ار  یناسنا  سفن  ینورد ، ياهدادعتسا  ندرک  ایحا  رب  هوالع  دیاب  نید ، رد  اما  درف . دوجو  رد  هتفهن  ياهدادعتـسا  ندرمش 

دنوادـخ تایاور ، يرایـسب  ساسا  رب  درکن ، زارد  نارگید  شیپزاـین  تسد  رودـقملا  یتح  دـیاب  داد . شرورپ  ار  نآ  یناویح ، سفن  لـباقم 
ماجنا یتح  هک  تسا  مهم  ردق  نآ  رما  نیا  تسا . هدادن  وا  هب  يریذپ  تلذ  هزاجا  یلو  تسا ، هدرک  راذـگاو  يو  دوخ  هب  ار  نمؤم  ياهراک 

، ناج زا  یتح  لام و  زا  ناوتیم  یهلا  بجاو  کی  ماجنايارب  تسین ، نارگید  تلذ  تنم و  شریذـپ  يارب  يرذـع  زین ، یهلا  تابجاو  نداد 
يراذگ تنم  زا  ياهبئاش  و  دورب ، جح  هب  وا  هنیزه  هب  هک  دـنک  توعد  ار  ینمؤم  یـسک  رگا  دوشیمن . نمؤم  يوربآ  زا  اما  تشاذـگ ، هیام 
هدیدان بجوم  دیابن  تسا . مزال  يرورـض و  يرایـسب  دوخ ، حیحـص  يانعم  هب  هک  سفن  اب  هزرابم  یتح  . دریذـپب تسین  مزال  دـشاب ، نیب  رد 

اما دنک ، هزرابم  شیوخ  سفن  اب  دناوتیم  رتهب  نارگید ، شیپ  دوخ  ریقحت  اب  هک  دنک  لایخ  تسا  نکمم  یـسک  دوشب . سفن  تزع  نتفرگ 
، دـنا هدـش  ییاطخ  نینچ  راتفرگ  دناهتـشاد ، ییانـشآ  مالـسا  ینغ  عبانم  اب  رتمک  هک  فوصت  لها  زا  یخرب  . دـهدیمن هزاـجا  ار  نیا  مالـسا 

یناسک اب  ترفاسم ، رد  دیابن  تسا . يریذپ  تلذ  یعون  نیا  نوچ  دوشب  یهاوخ  ترذعم  هب  روبجم  نآ  زا  سپ  هک  دنک  يراک  دیابن  نمؤم 
تیذا بجوم  دشاب  رتینغ  رگا  دوشیم و  تیذا  شدوخ  دشاب ، رتفیعض  رگا  نوچ  دوشب ، رفسمه  دنراد ، وا  اب  رایسب  يداصتقا  هلصاف  هک 
رتـمک دـشاب ، هتـشاد  سفن  تزع  هک  یـسک  دراد . دوجو  میقتـسم  هطبار  تبثم ، یقـالخا  راـتفر  سفن و  تزع  نیب  . دوشیم دوـخ  رفـس  مه 

نارگید يارب  یـسک  چیه  مینادب . نمیا  وا  ّرـش  زا  ار  نامدوخ  دیابن  تشاد و  راظتنا  وا  زا  ناوتیم  رتشیب  دوشیم ، یقالخا  ياهاطخ  راتفرگ 
یـسک تسا و  شاینورد  تلذ  زا  یـشان  دزرویم ، قافن  هک  یـسک  تسا . هدرک  ساسحا  شدوخ  رد  ار  یتلذ  هک  نیا  رگم  ، دنکیمن ربکت 

یتخانـش ناورملـسم  نوناق  کی  قیرط  زا  ار  یقالخا  لیاضف  الاب و  سفن  تزع  نیب  یگتـسب  مه  . تسا وا  زجع  رطاخ  هب  دـنکیم  تبیغ  هک 
، میوشب هجوتم  رگا  هک  تسا  نیا  هیرظن  نیا  هدیکچ  رگنیتسف . یتخانش » یگنهامه   » هیرظن زا  تسا  ترابع  نآ  تفرگ و  هجیتن  ناوتیم  زین 

یتح هک  مینکیم  شالتو  میوشیم  یتحاران  راـچد  تسا ، گـنهامهان  رگیدـکی  اـب  اـم  راـتفر  تخانـش و  اـی  رگیدـکیاب ، اـم  تخانـش  ود 
غیلبت و ، نید نآ  ياوتحم  ًالّوا ، ع ،)  ) ینیـسح يرادازع  مسارم  رد  هک  تسا  راکـشآ  یعیبط و  . میزاس فرط  رب  ار  یگنهامهان  نآ  رودقملا ،

تکرح و  ع )  ) نیـسح ماما  دوخ  ًایناث ، میتسناد ؛ ار  نید  نیا  رد  سفن  تزع  هاگیاج  و  تسا . هدوب  نآ  وریپ  ع )  ) نیـسح هک  دوشیم  جیورت 
. نآ رب  دـیکأت  سفن و  تزع  زا  تـسا  رپ  اـهتنا ، اـت  ادـتبا  زا  دوـشیم ، داـی  اـهنآ  زا  يرادازع  مـسارم  رد  هـک  وا ، ياـهمایپ  نانخـس و  وا و 
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ًاروف دناوخب ، ای  دونـشب  ار  نیـسح  مان  یـسکره  ایند  رـسارس  رد  تسا . هدش  لثملا  برـض  وا  تکرح  و  ع )  ) نیـسح ۀـلذلا » انم  تاهیه  » مایپ
یلماوـع سفن  تزع  دـشر  يارب  ناسانــشناور ، ًاـثلاث ، دوـشیم ؛ حرطم  نیــسح  يزیتـسملظ  نیــسح و  تـضهن  اروشاـع و  ماـن  نآ ، هارمه 

، لماع راهچ  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  درکرورم و  ار  سفن  تزع  يور  رب  هدش  ماجنا  تاقیقحت  ( 1967  ) تیمسا رپوک  دننکیم ، شرامشار 
يارب هک  یتیعقوم  درف و  ياـهتیقفوم  ( 2 دنتـسه . لباق  وا  يارب  نارگید  هک  یـشریذپ  نازیم  ( 1. دـناد سفن  تزع  دـشر  رد  ياهژیو  تیمها 

ار دوخ  ریسفت  نآ  درف ، هک  ییاهشور  ایشور  ( 4. دراد تسا و  هتشاد  دوخ  ياهزورآ  و  شزرا ، زا  درف  هک  يریـسفت  ( 3. دنلئاق هعماج  ردوا 
دـشر هجیتن  رد  لماوع و  نیا  دـشر  ثعاب  يرادازع ، مسارم  هک  میوشیم  هجوتم  لماع ، راهچ  نیا  رد  لمأت  یکدـنا  اب  . دـناشکیم لـمع  هب 

نارادازع مسارم ، نیا  رد  دنریگیم ، رارق  رگیدکی  شریذپ  دروم  لماک  حیحص و  روط  هب  يرادازع ، مسارم  رد  دارفا ، دوشیم . سفن  تزع 
زیزع دشاب ) هتشاد  مه  يراک  هزب  هب  راهتشا  رگا  یتح   ) دوش دراو  مسارم  نیا  رد  هک  ار  یسک  ره  ع )  ) نیسح مارتحا  هب  ناگدننکرازگرب ، و 

. دنراد صاخ  هاگیاج  یمالسا ، هعماج  رد  دنتسه ، ینیسح  يرادازع  مسارم  لها  هک  یناسک  دننادیم . نیـسح  نامهم  ار  نآ  دنرامـشیم و 
مهم روما  رد  دوخ  شنیزگ  ياهرایعم  زا  کیی  هاگآدوخان ، هاگآدوخ و  تروص  هب  ار  نآ  دنراد و  تسود  ار  اهيدجسم  اهیتئیه و  مدرم 

، درف هک  ياهویش  روط  نیمه  و  دراد ، دوخ  ياهوزرآ  اهشزرا و  زا  درف  هک  يریـسفت  دننادیم . یلام و ،... تکراشم  جاودزا ، لثم  یگدنز ،
. تسا يارادازع  مسارم  زا  یشان  فطاوع  اهتخانش و  میقتسم  ریثأت  تحت  دنکیم ، یلمعار  اهشزرا  اهوزرآ و  نآ 

يرادازع مسارم  یسانش  بیسآ 

ياملع زا  یـضعب  ياهدایرف  دیآ . لمع  هب  تظفاحم  نآ  زا  اهب  نارگ  رهوگ  کی  دننامه  دیاب  دراد ، تیمها  ردق  نیا  يرادازع ، مسارم  رگا 
تظفاحم نیمه  هب  رظان  تسا  هدـمآ  درگ  اروشاع » ياـهفیرحت  ینیـسح و  هساـمح   » باـتک دـلج  هس  رد  هک  يرهطم ، دیهـش  لـثم  ینید ،

نیا رد  اما  دوش ، ماجنا  یـشهوژپ ، فلتخم  ياههویـش  اـب  لـصفم  لقتـسم و  یتاـعلاطم  تسا  مزـال  مسارم ، نیا  یـسانشبیسآ  يارب  تسا .
نیا هک  میهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا  و  مینکیم ، رکذ  ار  یسانشبیسآ  تاکن  زا  یـضعب  مسارم ، نیا  هب  يرظن  هاگن  کی  اب  طقف  رـصتخم 

ياهتباقر فلا ) : دشابن هدهاشم  لباق  رکذ و  لباق  نادنچ  هک  ياهنوگ  هب  دسرب ، نکمم  لقادـح  هب  نیـسح  يرادازع  مسارم  رد  اهبیـسآ ،
زا یحیحصان  روما  تافارخ و  اب  يرادازع ، مسارم  ندش  لخادتم  .ب ) دوشیم داجیا  یبهذم  ياهتئیه  اههورگ و  نیب  یهاگ  هک  يدیدش 

، دوش لصاح  تسا  نکمم  یعامتجا  هورگ  ره  قیرط  زا  هک  یعرف  یبناج و  دیاوف  زا  یـضعب  ندرک  ادـیپ  تلاصا  جمدرم ) یمومع  گنهرف 
... نابایخ و ندش  هتـسب  وگدنلب ، يادص  قیرط  زا  لاثم  روط  هب  نارگید ، يارب  ییاه  تیذا  رازآ و  ندروآ  مهارف  د ) ... دیدزاب و دـید و  لثم 

تسین و ینیسح  يرادازع  نأش  رد  هک  يا  یقیـسوم  راعـشا و  زا  هدافتـسا  .ه ) دنک رجزنم  ار  يدارفا  تسا  نکمم  دوش ، رارکت  دایز  رگا  هک 
جاور ام  يهعماـج  رد  هک  اـهيدولوم  يرادازع و  نیگنهآ  مسارم  هک  دوشیم  يروآداـی  هتبلا  . ) دـشاب عرـش  فـالخ  تسا  نکمم  یهاـگ 

ياهیقیسوم هب  ندش  بذج  زا  ار  نانآ  اسب  هچ  ناناوجون ، ناکدوک و  رد  هژیو  هب  یقیـسوم ، هب  زاین  ياضرا  رد  دراد  ییازـسب  مهـس  دراد ،
زارد رد  تسا و  يدج  رایـسب  بیـسآ  نیا  مسارم ، نیا  رد  ینید  تخانـش  دعب  زا  تلفغ  و  یفطاع ، دعب  ندرک  هبلغ  و ) (. درادیم زاب  لذتبم 

هفاـفل و رد  يدارفا  تسا  نکمم  یهاـگ  یلوـمعم ؛ دارفا  نیب  يدارم  دـیرم و  ياـههطبار  داـجیا  .ز ) دـشاب هدـننک  بـیرخت  دـناوتیم  تدـم 
ي) ... راعشا و اهینارنخـس ، لثم  يراج ؛ ياههویـش  يوتحم و  ندوب  يرارکت  .ط ) دننک دوخ  هب  توعد  نید ، هب  توعد  ياج  هب  راکـشآان ،

لثم اهراتفر ؛ یـضعب  نداد  ماجنا  .ك ) دـنکیم داجیا  یفطاع  رثأت  اـما  تسین ، دنتـسم  هک  یبلاـطم  هضور و  زا  ندرک  هدافتـسا  اـی  نتخاـس 
ولغ راعشا  زا  یـضعب  ندناوخ  .ن ) داوس مک  دارفا  زایتخا  رد  يرادازع ، سلاجم  نتفرگ  رارق  .ل ) لذتبم ياهگنهآ  يارجا  روپیـش ، نتخاون 

. تسا ینید  تاداقتعا  فالخ  هک  زیمآ 

رگید یهاگن  زا  يرادازع  . 18
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باتک تاصخشم 

رگید یهاگن  زا  يرادازع  ناونع : 
( رگ فیصوت  () (ع یلع نب  نیسح  موس  ماما  ناگدنروآدیدپ : 

( روآدیدپ ) یتمصع ناحبس 
یتمصع ناحبس  رشان : 

نتم عون : 
هلاقم سنج : 

یکینورتکلا
یسراف نابز : 

[1] اه يراوگوس  رگفیصوت : 
ینید تاحالصا 

هیرگ بابسا 
یعامتجا تاحالصا 

همدقم

ـ ) ع  ) نیسح ماما  هژیو  هب  البرک ـ  يادهش  يارب  رفـص  مرحم و  مایا  رد  يرادازع  مسارم  يرازگرب  نایعیـش ، ام  نایم  رد  جیار  ياهتنـس  زا 
زارف و دوـجو  اـب  ناـمز  لوـط  رد  زاـغآ و  ـالبرک  هـعقاو  دـعب  زور  زا  ناراوـگرزب  نآ  يارب  يرادازع  ، یخیراـت ياـههداد  ساـسا  رب  تـسا .

رثا رب  یفرط ، زا  . تسا هدـمآ  رد  بادآ  مسارماب و  هارمه  صاخ  لکـش  مرف و  رد  هنایلاس  تنـس  لکـش  هب  هکنیا  ات  هتفای  همادا  ییاهبیـشن 
بادآ و هدـمآ و  رد  کچوک  ياهعماج  تروص  هب  يرـشب  ياـههعماج  ، یعاـمتجا طـباور  ندـش  هدرتسگ  یهورگ و  ياـههناسر  تفرـشیپ 
هعماج و رهیهورگ  رادرک  راتفر و  اذـل  تسا . هتفرگ  رارق  للم  ماوقا و  رگید  يرواد  دـید و  ضرعم  رد  هاوخانهاوخ  یتلم ، موق و  ره  موسر 

هکلب رگید  ماوقا  يارب  اهنت  هن  هکنانچ  دـیامنیم ، زیگناربشـسرپ  للم  اـههعماج و  رگید  يارب  دـباییم ، دومن  اهتنـس  بلاـق  رد  هک  یتلم 
دهاوخیمدیدج لسن  دوب . دهاوخن  شسرپ  رطاخ و  هغدغدیب  هدش ، ورهبور  يرـشب  شناد  شرتسگ  ابهک  یعیـش  هعماج  دیدج  لسن  يارب 

دوشن و رطاخ  هغدـغد  راچد  اـهنآ  هب  يدـنبياپ  رداـت  دـبای  یهاـگآ  یبهذـم ، تباـث  ياـهراجنه  اهتنـس و  ییادـیپ  هنیـشیپ  هفـسلف و  هب 
يادهش درگلاس  رد  يرادازع  هنیرید  تنس  زا  عافد  يارب  هک  تسام  هعماج  دهعتم  نادنمشناد  رب  ساسا ، نیا  رب  . دنک عافد  نآ  زا  هنازارفارس 
راتـشون . دریگ رارق  نانآ  درخ  ترطف و  شریذـپ  دروم  هک  دـنیامن  هضرع  دوخ  دـیدج  لسن  یناـهج و  هعماـج  رب  یتروص  هب  ار  نآ  ـالبرک ،

یناسنا و لیلحت  هیزجت و  تهج  رد  يرتگرزب  ياهماگ  دهعتم  نادنمـشناد  هک  نآ  دیما  هراب ، نیا  رد  كدنا  رایـسب  تسا  یـشالت  رـضاح 
رد ار  دوخ  بلاطم  . دوش انـشآ  اروشاع  گنهرف  اب  رتشیب  رتهب و  هچ  ره  ام  دیدج  لسن  یناهج و  هعماج  ات  دـنرادرب ، مهم  تنـس  نیا  ینالقع 

. اهخساپ اهشسرپ و  4 ـ اروشاع ؛ ياهشزرا  3 ـ يرادازع ؛ هفسلف  2 ـ يرادازع ؛ ياههشیر  1 ـ مییامنیم : هضرع  هصالخ  روط  هب  شخب  دنچ 

يرادازع ياههشیر 

یخیرات

يرادازع زا  هنومن  دنچ  هب  تسا ؛ هدـش  زاغآ  البرکهعقاو  دـعب  زور  زا  البرک  يادهـش  يارب  يرادازع  دـش  هراشا  همدـقم  رد  هک  روط  نامه 
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ینید نادـجو  یناـسنا و  ترطف  رد  هـشیر  ناراوـگرزب  نآ  يارب  يرادازع  هـک  دوـش  هداد  ناـشن  اـت  دوـشیم  هراـشا  ـالبرک  يادهــش  يارب 
هفوک هب  تراسا  لاح  رد  ار  ع )  ) نیـسح ماـما  تیب  لـها  هک  یتقو  :1 ـ تسا هتفرگ  ماـجنا  یعیبط  شوج و  دوخ  روط  هب  هتـشاد و  ناناملـسم 

: دومرف نانآ  هب  ع )  ) داجـس ماما  دـش ، دـنلب  يراز  هیرگ و  هب  ناش  هلان  دـنربمایپ ، نادـناخ  زا  نانآ  دـندش  هجوتم  مدرم  هک  یماگنه  دـندرب ،
ام هک  یسک  هچ  تسیک و  ام  هدنشک  سپ  دینکیم ، هحون  ام  رب  دییرگیمام و  يارب  ایآ  انَلَتَق ؟ ْيِذَّلااَذ  ْنَمَف  اِنلْجأ !؟ ْنِم  َنوُْکبَت  َو  َنوُحُونَتَا  »

درک و شنزرـس  ار  هفوک  مدرم  تساخیمرب  شناج  قمع  زا  هک  دوخ  رگرادـیب  نانخـس  اـب  س )  ) بنیز ترـضح  هک  یماـگنه  »؟ تشک ار 
تخـس دوخ  هدرک  زا  دـناهدروآ  دوجو  هب  خـیرات  رد  ار  یمیظع  هعجاف  هچ  دـناهدادماجنا و  ياهتـسیاشان  راـک  هچ  هک  دـندش  هجوتم  ناـنآ 

دندوب و ناریح  هبطخ ، نیا  ندینـش  ماگنه  هک  مدـید  ار  مدرم  مسق  ادـخ  هب  دـیوگ ، يوار  دـنتخادرپ ؛ يراز  نویـش و  هب  دـندش و  نامیـشپ 
يادص درک ، ینارنخـس  هفوک  مدرم  نایم  رد  ع )  ) یلع ماما  رتخد  س )  ) موثلکماهک یتقو  . دـندیزگیم نادـند  هب  اهتسد  دنتـسیرگیم و 

او دایرف  دندز و  تروص  هب  یلیس  دندیشارخ ، اههرهچ  دندیشاپ ، رس  رب  كاخ  دندرک ، ناشیرپ  وسیگ  نانز  تساخرب ، مدرم  زا  هلان  هیرگ و 
هیرگ زور  نآ  زا  شیب  مدرم  هک  دشن  هدید  عقوم  چیه  دـندنک ، ار  دوخ  نساحم  ياهوم  دنتـسیرگ و  اهدرم  دـندومن و  دـنلب  اروثب  او  الیو و 

هک ییاهینارنخـس  اـب  دـندرب و  قـشمد  هب  ـالبرک  يادهـش  ياهرـس  اـب  هارمه  هناریـسا  ار  ع )  ) نیـسح ماـما  تیب  لـها  هـک  یتـقو  .2 ـ دننک
هچ هک  دندرب  یپ  هزات  تختیاپ  مدرم  دش و  هدیرد  مه  زا  دیزی  هناروزم  هرهچ  دـندرک ، ع ))  ) داجـس ماما  صوصخ  هب   ) ادهـش ناگدـنامزاب 

البرک يادهـش  يارب  يرادازعهـب  گرزب  تبیـصم  نـیا  هـب  شنکاو  رد  تیاـنج و  نـیا  ناربـج  يارب  تـسا . هـتفرگ  ماـجنا  یمیظع  تیاـنج 
ام مسق  ادـخ  هب  دـنتفگ : دـندرک ، اپ  هب  يراوگوس  و  لیطعت ، ار  اهرازاب  دـندش و  رادـیب  دـندوب ، تلفغ  باوخ  رد  هک  ماش  لـها  دـنتخادرپ :

هدرک جورخ  قارع  كاـخ  رد  هک  تسا  یجراـخ  رفن  کـی  رـس  نآ  دـندوب ، هتفگ  نوـچ  تسا ، ع )  ) نیـسح رـس  ، رـس نآ  هک  میتـسنادیمن 
زا دیبلط و  ار  ع )  ) نیـسح ماما  مرح  دوخ ، هئربت  یمومع و  راکفا  بیرف  يارب  دوب ، هدـش  هجاوم  مدرم  فلاخم  تاساسحا  اب  هک  دـیزی  . تسا

يارب زور  دـنچ  میراد  تسود  دـنتفگ : دـیورب ؟ هنیدـم  يوس  هب  ای  دـینامب  نم  دزن  دـیراد  تسود  امـش  تفگ ، درک و  یهاوخ  رذـع  ناـنآ 
ار جایتحا  دروم  لیاسو  همه  دنراذگب و  نانآ  رایتخا  رد  ياهناخ  داد  روتسد  دیزی  میورب . هنیدم  هب  دعب  مینک ، ییارس  هحون  ع )  ) نیـسحماما

ساـبل هـکنیا  رگم  دـنامن ، یـشیرق  نز  چـیه  قـشمد  رد  دـندش . ع )  ) نیـسح رب  ییارـسهحون  لوغــشم  ناـنآ  دـندرک و  هداـمآ  ناـنآ  يارب 
درک و ّریخم  هنیدم  هب  نتفر  وا و  دزن  ندنامنیب  ار  نانآ  دیزی  دیسر ، متشه  زور  هک  نیمه  تسیرگ . ع )  ) نیسح رب  زور  تفه  دیشوپهایس و 
درک و نایسلجم  هب  ور  دیزی  دندروآ ، دیزی  دزن  ماش  هب  ار  البرک  يارسا  هک  یتقو  دسیونیم : يرونید  هبیتق  نبا  . دندرک رایتخا  ار  نتفر  نانآ 

ریما يا  تفگ : دوب ، رـضاح  سلجم  رد  هک  هفوک ) قباس  رادـنامرف   ) ریـشب نب  نامعن  تسیچ ؟ ارـسا  نیا  هراـبرد  ناـشرظن  دیـسرپ ، ناـنآ  زا 
ماما نارتخد  زا  یکی  درکیم . راتفر  دـیدیم ، لاح  نیا  رد  ار  نانیا  دوب و  هدـنز  ص )  ) ربمایپ رگا  هک  نک  راتفر  روط  نآ  نانیا  اـب  ناـنمؤم !
دنلب هیرگ  هب  ناشیادـص  دـندوب ، سلجم  رد  هک  ماـش  لـها  مدرم  مـالک  نیا  اـب  دـنربمایپ . نارتخد  ناـنز  نیا  دـیزی ! يا  تفگ : ع )  ) نیـسح
دراو هنیدم  هب  البرک  يادهـش  ناگدنامزاب  و  ع )  ) نیـسح ماما  تیب  لها  هک  یتقو  .3 ـ دناهدرک لقن  نینچ  یبلاطم  زین  يرذالب  يربط و  . دـش

ص)  ) ربمایپ هک  يزور  دننامه  دندرک ؛ دنلب  نویش  هیرگ و  هب  ادص  شنادنزرف ، ناردارب و  و  ع )  ) نیسح ماما  نادقف  رد  هنیدم  مدرم  دندش ،
نانز درک و  اپ  رب  اههمیخ  دش و  هدایپ  ع )  ) نیسح نب  یلع  میدیسر ، هنیدم  کیدزن  نوچ  تفگ : ملذج  نب  ریـشب  دوب . هدرک  تلحر  ایند  زا 
رسپ يا  يرآ ، تفگ ، ریـشب  ییوگب ؟ رعـش  یناوتیم  وت  ایآ  دوب ، رعاش  يدرم  هک  دزرمایب  ار  تردپ  ادخ  ریـشب ، يا  دومرف : دومن و  هدایپ  ار 
راوس مبسا  رب  نم  تفگ : ریـشب  ناسرب . مدرم  عالطا  هب  ار  هللا  دبعابا  تداهـش  ربخ  هنیدم و  ورب  دومرف : متـسه ، رعاش  مه  نم  ص ، )  ) ربمایپ
مدرک اشنا  ار  راعشا  نیا  مدومندنلب و  هیرگ  هب  ادص  مدیسر ، ص )  ) ادخ لوسر  دجـسم  هب  نوچ  مدش ، هنیدم  دراو  ات  مدمآ  باتـشابو  مدش 
مـشچ کشا  هک  تسوا  تداهـش  زا  دش و  هتـشک  ع )  ) نیـسح اریز  دینامن ، هنیدمرد  رگید  هنیدم ! مدرم  يا  تسا : ) نینچ  نآ  همجرت  هک  )

سپ دننادرگیم . اهرهش  رد  هزین  يالاب  ار  وا  سدقم  رس  هتـشغآ و  نوخ  هب  البرک  نیمز  رد  ع )  ) نیـسح ندب  دزیریم ، ورف  ناراب  نوچ  نم 
هداتسرف نم  تسامش و  رهش  راوید  تشپ  امش و  کیدزن  شنارهاوخ  اههمع و  اب  ع )  ) نیـسح نب  یلع  نونکا  هنیدم ، لها  يا  متفگ : نآ  زا 
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دایرف دندمآ و  نوریب  اهرداچ  زا  ، دندوب روتسم  باجح  رد  هک  هنیدم  نانز  مامت  نخس  نیا  زا  مهد . ناشن  امش  هب  ار  وا  هاگیاج  هک  متسه  وا 
هفوک مدرم  زا  یهورگ  يرمق  يرجه  لاس 65  .4 ـ دنشاب زور  نآ  زا  شیبناگدننک  هیرگ  هک  ار  يزور  مدیدن  دندومن ، دنلب  اروبث  او  الیواو 

يربهر هب  دندرکیم ، هانگ  ساسحا  دندوب و  هدش  نامیـشپ  تدش  هب  ع )  ) نیـسح ماما  هرابرد  دوخ  ياهیهاتوک  زا  هک  رگید ـ  ياهاج  و   ـ
هیرگ و هب  ادـص  دـندمآ ، ع )  ) نیـسح ماما  ربق  رانک  دربن ، زاغآ  زا  لبق  نانآ  دـندرک . مایق  هیما  ینب  هاگتـسد  هیلع  یعازخ  درـص  نب  نامیلس 
زا وا  يارب  دندرک و  هبوت  ترـضح  نآ  ربق  رانک  دشن . هدید  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  ناگدننک  هیرگ  نینچ  يزور  چـیه  دـندرک ؛ دـنلب  نویش 
ربق رانک  رد  دوب . يراز  هیرگ و  ناشراک  تدم  نیا  رد  دـندنام و  شربق  رانک  رد  زور  بش و  کی  دـندومن ، تمحر  بلط  دـنوادخ  هاگرد 

. تسرفب تمحر  وگتسار ، دنزرف  وگتسار  هتفای ، تیاده  دنزرف  هتفای  تیاده  دیهش ، دنزرف  دیهـش  نیـسح  رب  ایادخ  دنتفگیم : ع )  ) ماما
دنزرف ام  ایادخ  مییوا . ناتـسود  راد  تسود  وا و  ناگدنـشک  نمـشد  میتسه و  نانآ  هار  نید و  رب  هک  نیا  رب  مریگیم ، دـهاش  ار  وت  ایادـخ 

ماما يارب  مدرم  شوج  دوخ  يرادازع  زا  ییاههنومن  اـهنیا  . ریذـپب ار  اـم  هبوت  شخبب و  ار  اـم  هتـشذگ  لاـمعا  میدرکن ، يراـی  ار  تربماـیپ 
تردق و چیه  تسد  هتشاد و  یناسنا  هشیر  اههیرگ  نیا  تسا . هدوب  البرک  میظع  هعجاف  ربارب  رد  یعیبط  یشنکاو  شتیبلها و  و  ع )  ) نیسح
دریگیم و همـشچرس  نید  یناسنا و  كاپ  نادـجو  زا  هک  هدوب  يدرف  ياهيرادازع  اههیرگ و  زا  ریغ  هتـشادن و  هلخادـم  نآ  رد  یتساـیس ،

رادازع گرزب  تبیــصم  نـیا  رد  ار  دوـخ  هـشیمه  هـک  تـسا  تراـهط  تمــصع و  تـیب  لـها  ياـهيرادازع  اــههیرگ و  زا  ریغ  نـینچمه 
. دنتسنادیم

ییاور

دای و هک  دندرکیم  شالت  دـندوب و  نآ  يایحا  یپرد  هشیمه  ع )  ) راهطا همئا  هتـشاد ، مالـسا  خـیرات  رد  البرک  هثداح  هک  یتیمها  تهج  هب 
. دـیامنب خـیرات  رد  ار  ع )  ) تیب لـها  تیموـلظم  دـشخب و  ماـهلا  ار  نازیتسمتـس  نادـهاجم و  اـت  دـنراد ، هاـگن  خـیرات  رد  ار  هعقاو  نیا  ماـن 
ع)  ) همئا زا  تیاور  دـنچ  هب  تسا . هدوب  میظع  هثداح  نیا  دای  مان و  وحم  يارب  مکاح ، رگمتـس  ياههاگتـسد  شـشوک  لباقم  رد  شالتنیا 

ترـضح نآ  هک  متفر  ع )  ) اضر ماما  دزن  مرحم ) لّوا  ههد   ) ياـهزور زا  یکی  رد  دـیوگیم : یعازخ  لـبعد  :1 ـ مینکیم هراشا  هنومن  يارب 
رب نیرفآ  لـبعد ، يا  وت  رب  نیرفآ  دومرف : موریم ، وا  يوس  هب  ور  نم  دـید  هک  یتـقو  دوـب ، هتـسشن  شباحـصا  ناـیم  رد  نیگمغ  نوزحم و 
ـ  يرعـش هک  مراد  تسود  دومرف : درک و  زاب  شراـنک  رد  میارب  زا  ییاـج  نآ  زا  سپ  دـنکیم . يراـی  ار  اـم  شناـبز  تسد و  اـب  هک  یـسک 

. تسا هیماینب  صوصخ  هب  ام  نانمـشد  يداش  مایا  تیب و  لها  ام  هودـنا  نزح و  زور  اهزور  نیا  نوچ  یناوخب  تیب ـ  لها  بئاصم  هراـبرد 
هک ییاهتبیـصم  يارب  سک  ره  لـبعد ، يا  دوب . دـهاوخ  ادـخ  اـب  شرجا  ار ، رفن  کـی  هچ  رگا  دـنایرگب ، اـی  دـیرگب  سکره  لـبعد ، يا 

، لبعد يا  دوب . دـهاوخام  هورگ  رد  درک و  دـهاوخ  روشحم  ام  اب  تماـیق  رد  ار  وا  دـنوادخ  دزیرب ، کـشا  دـناهتخاس ، دراو  اـمرب  نانمـشد 
عبط هک  ینایعیش  دوشیم ، هدافتسا  تیاور  زا  . دیشخب دهاوخ  ار  شناهانگ  دنوادخ  کشیب  دیرگب ، نیسح  ام  ّدج  ياهتبیصم  رب  سکره 
نب ناّیر  .2 ـ تفرگرارق ع )  ) اضر ماما  قیوشت  دـییأت و  دروم  ناـشراک  نیا  دندورـسیم و  رعـش  ع )  ) نیـسحماما ياـثر  رد  دنتـشاد ، يرعش 

هزور ایآ  بیبش  رسپ  يا  دومرف : نم  هب  مدش ، دراو  ع )  ) اضرلا نسحلاوبا  رب  مرحم  لّوا  زور  هک  دنکیم  لقن  یـسابع ) مصتعم  ییاد   ) بیبش
، درک كاپ  ياهّیرذ  تساوخرد  وا  زا  دناوخ و  ار  دوخ  راگدرورپ  ع )  ) ایرکز ترضح  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  دومرف : . هن متفگ : يراد ؟

َكُرِّشَُبی َهللا  ّنإ  : ) هک دننک  ادن  وا  هب  داتسیا ، زامن  بارحم  رد  وا  هک  یعقوم  دومرف ، رما  ار  ناگتشرف  دومن و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  دنوادخ 
ار وا  ياعدادخ  دناوخب  ار  ادخ  دریگب و  هزور  ار  زورما  هک  ره  سپ  دهدیم . تراشب  تسا  ییحی  وا  مان  هکيدـنزرف  هب  ار  وت  ادـخ  ییْحَِیب )
رد تیلهاج  لها  هک  تسا  یهام  نآ  مرحم  بیبش ، رسپيا  دومرف : سپس  درک . باجتسم  ار  ع )  ) بّویا ياعد  هک  نانچ  دنکیم ، باجتـسم 

ربمایپ مارتحا  هن  دنتخانش و  ار  مارح  هام  تمرح  هن  تما  نیا  دندرمشیم و  مارح  ار  يزیرنوخ  ندرکگنج و  نآ  مارتحا  هب  هتشذگ ، نامز 
ار نانآ  زگره  ادخ  دـندرب ، تراغ  هب  ار  وا  یگدـنز  دـندرک و  ریـسا  ار  وا  نانز  دنتـشک و  ار  وا  نادـنزرف  هام  نیا  رد  دنتـشاد ، هگن  ار  دوخ 
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رـس دنفـسوگ  دـننام  ار  وا  هکنیا  هچ  زیرب ، کـشا  ع )  ) یلع نب  نیـسح  يارب  ینکیم ، هـیرگ  يزیچ  يارب  رگا  بیبـش ، رـسپ  يا  دزرماـین .
ياهنامـسآ دندناسر و  تداهـش  هب  وا  هارمه  دوبن ، ناشیارب  يدننامه  نیمز  يور  رد  هک  ار  شتیب  لها  نادرم  زا  رفن  هدجیه  زین  دـندیرب و 

هب ع )  ) نیـسح نم  دـج  نوچ  هک  درک  تیاور  شدـج  زا  وا  شردـپ و  زا  مردـپ  بیبـش  رـسپ  يا  دنتـسیرگ ... وا  رب  اـهنیمز  هناـگ و  تفه 
هنوگ رب  کشا  هک  ياهزادنا  هب  ینک ، هیرگ  ع )  ) نیسح ماما  يارب  رگا  بیبش ، رسپ  يا  دیراب . خرس  كاخ  نوخ و  نامـسآ  ، دیـسر تداهش 

یهاوخب رگا  بیبش ، رـسپ  يا  دایز . ای  دـشاب  مک  گرزب ، اـی  دـشاب و  کـچوک  دـشخبیم ؛ ار  وت  ناـهانگ  همه  دـنوادخ  ددرگ ، ناور  تا 
شلآ و  ص )  ) دـمحم اـب  تـشهب  دـنلب  ياـهخاک  رد  یهاوـخب  رگا  نـک و  تراـیز  ار  ع )  ) نیــسحسپ يوـش ، دراو  دــنوادخ  رب  هاـنگیب 

، یشاب ام  اب  تشهب  دنلب  تاجرد  رد  هک  يوشیم  لاحشوخ  رگا  بیبش ، رسپ  يا  تسرف . تنعل  ع )  ) نیسح ناگدنشک  رب  سپ  يریگياج ،
مرحم و هام  تیمها  نایب  زا  دـعب  ع )  ) اضر ماما  ... هدـم تسد  زا  ار  ام  یتسود  شابداش و  ام  يداش  يارب  كانهودـنا و  اـم  هودـنا  يارب  سپ 

نارود رد  ناکرـشم  هک  نیا  مغر  رب  هک  دـنکیم  هراشا  هام  نیا  رد  شنارای  و  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  هب  تیلهاج  نارود  رد  نآ  تمرح 
كاپان تسد  دـندرکن و  تیاعر  ار  هام  نیا  تمرح  ، دندرمـشیم ناملـسم  ار  دوخ  هک  يدارفا  دنتـسنادیم ، تمرح  هام  نیا  يارب  تیلهاـج 

دنوش نوزحم  ع )  ) نیسح ماما  يارب  هک  یناسک  تلزنم  ماقم و  هب  ع )  ) ماما هاگ  دندرک . هتشغآ  شنارای  و  ع )  ) نیسح ماما  نوخ  هب  ار  دوخ 
دامح نب  هللادبع  هب  ع )  ) قداص ماما  .3 ـ دنکیمقیوشت راک  نیا  هب  ار  نایعیـش  يونعم ، ياهشزرا  نایب  اب  دنکیم و  هراشا  دنزیرب ، کشا  و 

ع)  ) نیـسح ماـما  ربـق  راـنک  نابعـش  همین  رد  نآ  ریغ  هفوـک و  فارطا  زا  ناـنز  نادرم و  زایهورگ  هک  هدیـسر  ربـخ  نم  هب  دوـمرف : يرـصب 
نیسح ماما  تداهش  تیفیک  یـضعب  دنناوخیم و  نآرق  شربق  رانک  رد  مه  یـضعب  دننکیم و  ییارـس  هحون  ترـضح  نآ  يارب  دنیآیم و 

هک سلاجم  نیا  زا  یـضعب  رد  نم  تسا . نینچ  موش ، تیادف  هلب  متفگ : دننکیم . يرگ  هحون  ياهدـع  دـنهدیم و  حرـش  ار  شنارای  و  (ع )
ار اـم  ياـنث  دـنیآیم و  اـمدزن  هب  هک  ار  یناـسک  مدرم  ناـیم  رد  داد  رارق  هک  ار  ییادـخ  شیاتـس  دوـمرف : ماـما  ماهتفاـی . روـضح  ، دـیدومرف

تبحم قشع و  يارب  ینید و  نامیا  هزیگنا  هب  هفوک ، فارطا  نایعیـش  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  زا  . دنناوخیم هحون  ام  يارب  دنیوگیم و 
دنتخادنایم هار  هب  یناوخ  هیثرم  يرادازع و  مسارم  نابعش  همین  رد  ترضح  نآ  يارب  هنایلاس  شناگدنشک ، زا  ترفن  و  ع )  ) نیسح ماما  هب 

نینچ يراد  هک  نیا  زا  درک و  قیوشت  ار  نانآ  ع )  ) ماما دیسر و  ع )  ) قداص ماما  شوگ  هب  ربخ  نیا  دنتخادرپیم . البرک  يارجام  حرش  هب  و 
نیـسح ماما  ياثر  رد  هک  ار  ع )  ) تیب لها  نارعاش  ع )  ) همئا رگید ، تایاور  رد  . داد رارق  شیاتـس  دمح و  دروم  ار  دنوادخ  تسا ، ینایعیش 
هدنـسب هزادـنا  نیمه  هب  راـصتخا ، تیاـعر  تـهج  هـب  تـسا و  ناوارف  هراـب  نـیا  رد  تاـیاور  دـندرکیم . قـیوشت  دندورـسیم ، هـیثرم  (ع )

هنحـص دهاش  دوخ  هک  ع )  ) داجـس ماما  دننام  ( ، ع  ) ناماما زا  یـضعب  ع )  ) همئا قیوشت  مدرم و  شوج  دوخ  ياهيرادازع  رانک  رد  . مینکیم
ندش شومارف  زا  يریگولج  يارب  نادیهش و  مان  دای و  نتـشاد  هگن  هدنز  يارب  دوب ، نآ  زا  دعب  ياهارجام  البرک و  هعقاو  رابنوخ  راوگان و 

نیز ماما  هک : هدش  تیاور  ع )  ) قداص مامازا  دشیم ؛ يراج  شناگدید  زا  کشا  یتبـسانم  كدـنا  هب  دوب و  رادازع  زارد  نایلاس  هعقاو  نآ 
راطفا نوچ  دوب و  رادـیب  تدابع  هب  اـهبش  راد و  هزور  اـهزور  هک  یلاـح  رد  درک ، هیرگ  شردـپ  تبیـصم  رد  لاـس  لـهچ  ع )  ) نیدـباعلا
هنـشت هنـسرگ و  ربمغیپ  رـسپ  تفگیم ، ترـضح  نآ  دییامرفب ، لیم  تفگیم  داهنیم و  وا  ربارب  اذـغ  بآ و  ترـضح  نآ  مالغ  دـشیم و 

زا ات  دوب  لاح  نیا  هب  هراومه  دشیم ، طولخم  شمشچ  کشا  اباذغ  بآ و  ات  تسیرگیم ، تفگیم و  ار  نخس  نیا  هتـسویپ  دش و  هتـشک 
يور ار  دوخ  یناشیپ  مدـید  متفر ، وا  یپ  زا  نم  تفر و  ارحـص  هب  ع )  ) داجـس ماما  يزور  هک  دـنکیم  لقن  ترـضح  نآ  مـالغ  تفر . اـیند 

ًاّقَح ًاّقَح  َهللا  َّالإ  َهلإ  ال  : » تفگ هبترم  رازه  هک  مدرک  هرامش  مدینشیم و  ار  وا  هلان  هیرگ و  مداتـسیا و  نم  هتـشاذگ ، شخ  فاصان و  گنس 
کـشا زا  شنـساحم  تروص و  مدـید  تشادرب ، هدجـس  زا  رـس  سپـس  ًاقْدِـص ». َو  ًاْقیِدْـصَت  َو  ًاناْمیإ  َهللا  َّالإ  هلإ  ًاّقِر ال  َو  ًادُّبَعَت  َهللا  َّالإ  َهلإ  ال 
قاحسا نب  بوقعی  وت ، رب  ياو  دومرف : تسینریذپهمتاخ ؟ امش  هیرگ  درادن و  نایاپ  امش  هودنا  ایآ  نم ، يالوم  يا  متفگ : هدش . رت  شمشچ 

دیفس وا  ياهوم  هودنا ، راشف  زا  درک ، رود  وا  رظن  زا  ار  وا  نارسپ  زا  یکی  دنوادخ  تشاد ، رسپهدزاود  دوب و  هدازربمایپ  ربمایپ و  میهاربا  نب 
ردارب ردپ و  هک  مدید  دوخ  مشچ  هبنم  یلو  دوب ، هدنز  شرسپ  هک  یتروص  رد  دیدرگ ، انیبان  شناگدید  هیرگ  زا  دیمخ و  شرمک  مغزا  و 
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داجـس ماما  . ددرگ مک  نم  هیرگ  دوش و  مامت  نم  هودنا  مغ و  هنوگچ  سپ  دناهداتفا ، كاخ  يور  رب  هدش و  هتـشک  متیب  لها  زا  رفن  هدفه  و 
مان ظفح  تیلوئـسم  هراومه  دنک و  شومارف  ار  نآ  تسناوتیمن  هک  دوب  هعقاو  نیا  زا  رثأتم  نانچنآ  دوب ، البرک  هعقاو  لّوا  لسن  زا  هک  (ع )

هب ات  تشاد ، البرک  نادیهـش  دای  مان و  يایحا  رد  یعـس  شلامعا  راـتفر و  اـب  هشیمه  درکیم و  ساـسحا  دوخ  شود  رب  ار  هعقاو  نآ  داـی  و 
. دنیشنن نآ  يور  رب  یشومارف ، رابغ  درگ و  نامز  رورم 

يرادازع دیاوف  راثآ و  هفسلف ،

هراشا

. دـشخبیم تیمها  انعم و  نآ  هب  هک  تسا  يدـیاوف  راثآ و  اهتمکح و  ياراد  ـالبرک ، نادیهـش  رگید  و  ع )  ) نیـسح ماـما  يارب  يرادازع 
يرادازع و رب  ع )  ) همئا دـیکأت  همه  دوب . دـهاوخ  انعم  یب  یهت و  نایم  یبلاق  حور و  یب  مسج  نوچ  يرادازع  اـهنآ  نتفرگ  رظن  رد  نودـب 

: میرمشیم رب  ار  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  دیاوف  راثآ و  اهتمکح و  نیمه  يارب  نآ  اب  نانمشد  تفلاخم 

هدیدمتس زا  يرادفرط  مالعا 

وا تیمولظم  رب  دـنکیم و  تکرـش  یمولظم  يازعرد  هک  یـسک  تسا . هدیدمتـس  زا  يرادفرط  تیامح و  مالعا  يرادازع ، راثآ  زا  یکی 
نیا منکیم . دـییأت  ار  وا  راک  هار و  مراد و  نامیا  مولظم  یـشم  طخ  فدـه و  هب  نم  دـیوگب ، دـهاوخیم  شراـک  نیا  اـب  دزیریم ، کـشا 
ناج بتکم  نآ  يایحا  ظـفح و  تهج  رد  هک  یـسک  يارب  بتکم  ره  ناراد  فرط  ینعی ، دراد ، دوجو  اـهبتکم  همه  رد  هک  تسا  يزیچ 

رد ار  وا  سیدنت  دنناوتب  رگا  دننکیم و  رارقرب  وا  دوب  دای  هب  یمـسارم  دننکیم و  نیـسحت  ار  شراک  دنراذگیم و  مارتحا  دـندرک ، یناشف 
نآ رب  زین  مالسا  رد  هک  تسا  نآ  هار  رد  ناراکادف  بتکم و  نابحاص  نتـشاد  تسود  ای  ّالوت  نامه  نیا  دنرادیم . اپ  رب  اهرهـش  مهم  زکارم 

ینامیا دـنویپ  بتکم  کی  ناراد  فرط  نیب  ّالوت ، لصا  ساـسا  رب  دـناباتیمرب . ار  هتکن  نیا  ـالبرک  نادیهـش  يارب  يرادازع  هدـش و  دـیکأت 
نیا و  دـنزیخیمرب ـ  وا  زا  تیامح  هب  هدرک و  شنکاو  نارگید  دوش ، لکـشم  راچد  ناـنآ  زا  رفن  کـی  رگا  هک  يروط  هب  ددرگیم ، رارقرب 

. تسا يرادازع  تبثم  تهج  هدنهد  ناشن 

رگمتس زا  يرازیب  مالعا 

رگمتـس و یفن  ینعی ، درط ؛ یفن و  دُعب  ياراد  تسا ، هدـید  متـس  زا  يرادفرط  مالعا  ینعی ، تبثم ؛ دـُعب  ياراد  هکنیا  رب  هوالع  يرادازع 
رگمتـس و زا  نم  هک  دنک  مالعا  دهاوخیم  شلمع  نیا  اب  دنکیم ، تکرـش  يدیهـش  يازع  رد  هک  یـسک  تسه . زین  شیاهراک  زا  يرازیب 

هبذاج هدنهد  ناشن  يربت ) ّالوت و   ) لصا ود  نیا  تسین . نم  لوبق  دروم  وا  فادها  بتکم و  متسین . رگمتس  طخ  رد  مرازیب و  دیهش  هدنـشک 
یناسنا و تایح  زا  ناشن  ـالبرک  نادیهـش  يارب  يرادازع  نیارباـنب ، تسا . نآ  تاـیحو  ندوب  هدـنز  رـس  زا  یکاـح  هعماـج و  کـی  هعفاد  و 

. دراد نامیا  اب  هعماج  يونعم 

تنس بلاق  رد  هثداح  دای 

رد هنایلاس  تنـس  مسارم و  تروص  هب  اریز  تسا ، تنـس  بلاق  رد  هثداح  دای  نآ ، هنایلاس  يرارقرب  تاـیاور و  رد  يرادازع  رب  دـیکأت  راـثآ 
ینوگانوگ عاونا  هب  اـهتلم  ماـمت  رد  هک  تسا  يزیچ  هلئـسم  نیا  درادیم . هاـگن  شخب  ماـهلا  یقاـب و  ناـنچمه  ار  هعقاو  نآ  حور  ندـمآ 
ياههعجاف تبسانم  هب  اهدوب  دای  يرارقرب  ، مهم ياهتیصخش  تدالو  اهگنج ، يزوریپ ، نشج  دایعا ، هنایلاس  مسارم  يرارقرب  دراددوجو .
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دـیامن و ذوفن  مدرم  يوخ  قلخ و  رد  دـیآرد و  تنـس  تروص  هب  ياهثداح  دوب  دای  رگا  . تسا لصا  نیا  هب  لمع  هرابرد  همه  كاندرد و ...
نآ ساسا  رب  یعامتجا  ياهراتفر  اهراجنه و  دوریم و  نآ  تمس  هب  هعماج  دوخ  هب  دوخ  ًاترورـض  دوشب ، یعامتجا  تداع  کیتروص  هب 
هک یتایاور  هتسد  کی  درک : میسقت  هتسد  ود  هب  ناوتیم  ار  هدش  دراو  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  يرادازع  هرابرد  هک  یتایاور  . دریگیم لکش 

ع)  ) همئا تروص ، نیا  رد  هدـماین ، رد  تنـس  تروص  هب  زونه  دراد و  رارق  راـک  زاـغآ  رد  هثداـح  داـی  ینعی  دنتـسه ، يزاـس  تنـس  یپ  رد 
نیا رب  دیکأت  رد  رگید  ياهتـسد  دبای ؛ موادت  راصعا  نورق و  لوط  رد  ات  دنروآرد  یعامتجا  تنـس  کی  تروص  هب  ار  نآ  ات  دندیـشوکیم 
دوخ راتفگ  راتفر و  اب  ار  نآ  دناهدیـشوکیم و  نآ  تیوقت  رد  ع )  ) همئا هدـمآرد و  تنـس  تروص  هب  شیب  مک و  لـمع  ینعی  تسا ، تنس 

. دناهدومنیم دییأت 

یگنهرف لاقتنا 

، يرادازع تنـس  يرارقرب  ینعی ، تسا ؛ رگید  رـصعهب  يرـصع  زا  یلـسن و  هب  یلـسن  زا  یگنهرف  لاقتنا  يرادازع ، مسارم  يرارقرب  راـثآ  زا 
هدـنیآ ياهلسن  هب  نآ  ياهشزرا  اهمایپ و  لاقتنا  ثعاب  روط  نیمه  دوشیم ، رـضاح  نامز  ات  هثداح  لصا  ظفح  ثعاـب  هک  نیا  رب  هوـالع 

، دنـشکیم شود  هب  ار  نآ  لاقتنا  راب  دننکیم و  تفایرد  دوخ  ناردپ  زا  ار  نآ  دننکیم و  تکرـش  يرادازع  مسارم  رد  ناکدوک  دوشیم .
زا اهلسن  دیآ و  رد  یعامتجا  ترورـض  کی  تروص  هب  ات  دباییم  همادا  روط  نیمه  دـننکیم و  لقتنم  ناشنادـنزرف ، هب  زین  نانآ  سپـس  و 

. دوش يریگولج  یگنهرف  عاطقنا  زا  دنروخب و  دنویپ  مه  هب  یگنهرف  ظاحل 

ینید هیحور  تیوقت 

یبهذم و زکارم  اب  دارفا  ینید  طابترا  دـنویپ و  ببـس  هعماج و  رد  ینید  هیحور  تیوقت  ثعاب  نآ  رد  تکرـش  يرادازع و  مسارم  يرارقرب 
دنیشنیم ناج  هنییآ  رب  هرمزور  ياهراک  هب  لاغتشا  تهج  هب  هک  ییاهیتسس  فعض و  رابغ و  درگ و  هلیسو ، نیا  هب  دوشیم . ینید  ناملاع 

دارفا یناسنا  یهلا و  دُعب  دشر  يونعم و  هیکزت  هب  مسارم ، هنوگ  نیا  رد  تکرـش  دوشیم . هدودز  دـیامنیم ، تسـس  ار  يونعم  تاطابترا  و 
تسد دوخ  دنسپان  ياهراک  زا  دنوشیم و  يونعم  لوحت  راچد  مسارم ، نیا  رد  تکرـش  اب  هک  راکهنگ  دساف و  دارفا  اسب ، هچ  دماجنایم و 

. دوش هتساک  هعماج  رد  تایانج  میارج و  زا  عومجم ، رد  دنراد و  رب 

یهدوگلا

نیا يدرف  ره  هک  روط  نامه  تسوگلا ، هب  دنمزاین  ياهعماجره  تسا . هعماج  هب  نداد  وگلا  يرادازع ، تنـس  يرارقرب  تبثم  مهم و  راثآ  زا 
ره دنباییم و  ندش  ینوگرگد  لاح  رد  ار  دوخ  دنراد و  لیم  لامک  هب  درف  مه  هعماج و  مه  هکنیا  هچ ، ؛ دـنکیم ساسحا  دوخ  رد  ار  زاین 

هئارا يرادازع ، مسارم  يرارقرب  راثآ  زا  دزاسب . ار  دوخو  دوش  يریگتهج  نآ  ساسا  رب  ات  دراد  وگلا  هب  زاـین  ندـش ، هتخاـس  ینوگرگد و 
هتفگ البرک  نانامرهق  يوکین  ياهتلـصخ  يزاـبناج و  يراکادـف ، زا  اـهمسارم  هنوگ  نیا  رد  اریز  ، تسا درف  هعماـج و  هب  حیحـص  يوگلا 
نانآ دـننامه  ات  دـننکیم  شالت  دـنوشیم و  رثأتم  نانآ  يوخ  قلخ و  راتفر و  زا  هناهاگآ  ان  ای  هناـهاگآ  مه  ناگدـننک  تکرـش  دوشیم و 

. دوشیم قفوم  تهج  نیا  رد  دوخ  شالتو  یعس  هزادنا  هب  سک  ره  هتبلا  دنوش . هتخاس 

ینید فراعم  شزومآ 

هب مسارم  نیا  رد  نانارنخـس  تسا . ینید  ناملاع  ناظعاو و  طسوت  مدرم  هب  ینید  فراعم  شزومآ  يرادازع ، مسارم  تبثم  مهم و  راثآ  زا 
رگیدمه هب  محرت  محر ، هلـص  قالخا ، یگداوناخ و  لئاسم  تاکز ، سمخ ، جح ، هزور ، زامن ، زا  ؛ دنزادرپیم ینید  فراعم  ماکحا و  نایب 
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قوس ینید  فراعم  هب  لمع  ییانـشآ و  يوس  هب  شیوخ  راتفگ  اب  ار  مدرم  دنیوگیم و  مالـسا  فراعم  نایاونیب و  هب  تبـسن  یگدیـسر  و 
ینید فراعم  هب  ار  نانآ  دنروایب و  ینید  زکارم  هب  ار  تیعمج  نیا  هک  دوب  نکمم  هنوگچ  دوبن ، اهمسارم ، هنوگنیا  رگا  یتسار ، دنهدیم .

؟ دنزاس انشآ 

یسایس يونعم ـ  رونام 

اب ع )  ) نیسح ماما  ناوریپ  تسا . تیبلها : وریپ  هعماج  یسایس  يونعم و  تردق  شیامن  البرک ، نادیهش  يارب  يرادازع  مسارم  مهم  راثآ  زا 
نآ هار  ناگدنهد  همادا  ام  هک  دـننامهفیم  همه  هب  دـنهدیم و  ناشن  ناگمه  هب  ع )  ) ماما اب  ار  ناشیگتـسبمه  يراد و  فرط  دوخ  عامتجا 

. میتسه مجسنم  دهعتم و  ع )  ) نیسح ماما  زا  يرادفرط  یتسود و  روحم  رب  مه  اب  میترضح و 

تیمولظم تردق  مرها و  زا  هدافتسا 

دوخ عفن  هب  ار  یمومع  راکفا  تردـق ، نیا  زا  هدافتـسا  اـب  دـنناوتیم  شنارادفرط ، مولظم و  تسا . تیمولظم  تردـق ، ياـهمرها  زا  یکی 
دارفا اسب  هچ  تیمولظم ، مرها  رد  هتفهن  تردق  يارب  دنربب . شیپ  هب  نآ ، رب  هیکت  اب  ار  دوخ  فادها  دـنناروشب و  ملاظ  هیلع  دـنیامن و  بلج 
نیـسح ماما  هک  مینادیم  . دنزاس لیامتم  دوخ  تمـس  هب  ار  راکفا  ات  دنهدب ، ناشن  مولظم  ار  دوخ  هک  دننکیم  یعـس  يزاسهنحـص  اب  بابان 
فرـش تزع و  ص ، )  ) ربمایپ تنـس  نید ، زا  عافد  زج  یهانگ  چـیه  هکنآ  یب  دندیـسر ، تداهـش  هب  ـالبرک  رد  هناـمولظم  شناراـی ، و  (ع )

، دنربخ یب  ارجام  تقیقح  زا  هک  تسا  یناسک  همه  هب  نانآ ، تیمولظم  مایپ  ندناسر  ناراوگرزب  نآ  يارب  يرادازع  دنشابهتشاد . ناناملسم 
. دوش يریگتهج  ملاظ  هاگتسد  هیلع  هعماج  یمومع  راکفا  هلیسو  نیا  هب  ات 

یناسنا حور  فیطلت 

کشا البرک  نادیهـش  تیمولظم  رب  دنکیم و  تکرـش  مسارم  نیا  رد  هک  یـسک  اریز  تسا ، یناسنا  حور  فیطلت  يرادازع ، تبثم  راثآ  زا 
دهدیم تسد  وا  هب  هودنا  مغراب و  ندـش  هدودز  یکاپ و  تفاطل و  ّسح  دـنکیم و  یبلق  تیاضر  ساسحا  دوخ  راک  زا  نایاپ  رد  دزیریم 

دوـشیم و هتـساک  زین  شدوـخ  ینورد  تالکـشم  اههدـقع و  راـب  زا  یتـح  دـنکیم ، ادـیپ  یمیمـص  تلاـح  دوـخ  ناـعون  مه  هب  تبـسن  و 
. دوشیم یندرک  لمحت  رتهب  وا  يارب  دنریذپان ، راکنا  یتیعقاو  هک  یگدنز  ياهیتخس 

یعامتجا ینید و  یگتسب  مه 

عمج مه  رود  نید ، تداهـش و  تماما ، روحم  رب  نمؤمو ، دـقتعم  دارفا  هک  تسا  نیا  ـالبرک  نادیهـش  يارب  يرادازع  مسارم  تبثم  راـثآ  زا 
ياـهتئیه لیکـشت  دوشیم . تیوقت  مدرم  نیب  ینید  یگتـسبمه  هلیـسو  نیا  هب  دـنهدیم و  لیکـشتار  ییاـه  هورگ  اههتـسد و  دـنوشیم ،

رد صوصخ  هب  يرایـسب  یبهذـم  قوش  روش و  ددرگیم ، هعماج  دارفا  نیب  یکیدزن  تّدوم و  بجوم  يرادازع  مایا  رد  اههتـسد  فلتخم و 
دنکیم و افیا  یندم  ياههعماج  رد  بازحا  دننامه  یشقن  اههتـسد ، اهتئیه و  نیا  دروآیم . دوجو  هب  ناکدوک  ناناوجون و  ناناوج ، نایم 

دیدـپ يدام  یـسایس و  عفانم  ساسا  رب  ًاتدـمع  بازحا  رد  داحتا  اریز  تساهنآ ، زا  رتـالاب  رتهب و  هکلب  بازحا و  يارب  ياهتـسیاش  نیـشناج 
. دریگیم لکش  ینید  فراعم  نید و  روحم  رب  يرادازع  ياههتسد  اهتئیه و  رد  یلو  دیآیم ،

يدام عفانم 

نارادازع ماـعطا  هب  راـکوکین  دارفا  ًـالومعم  ، اـهمسارم هنوـگنیا  رد  هـک  ناـنچ  تـسا ، نآ  يداـم  دـیاوف  يرادازع ، مـسارم  تـبثم  راـثآ  زا 
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ییاهلوپ ددرگیم و  مادقا  نآ  عفر  رد  حرطم و  نادنمزاین  تالکـشم  دوشیم ؛ یعقاو  نادـنمزاین  بیـصن  مه  يزیچ  ًارهق  هک  دـنزادرپیم 
تقیقح رد  دوشیم . يروآ  عمج  نادنمتسم  ياهيدنمزاین  عفر  يارب  ای  ینید و  زکارم  مزال  لیاسو  دیرخ  دجـسم و  ریمعت  ای  نتخاس  يارب 
تخانش عاضوا و  زا  نانآ  عالطا  يارب  یعامتجا  يداصتقا و  تالکـشم  عفر  يارب  مدرم  یعامتجا  تکراشم  زا  يدومن  اهمسارم  هنوگ  نیا 

. تسا رگیدکی  هب  تبسن  اهلد  بیرقت  فیلأت و  رگیدمه و  رتهب 

اروشاع ياهمایپ  اهشزرا و  يایحا 

هزادـنا هب  دـننکیم ، یعـس  نارادازع  تسا . هتفهن  البرک  تضهن  رد  هک  تسا  ییاهمایپ  اـهشزرا و  جـیورت  اـیحا و  يرادازع  مهم  راـثآ  زا 
همه لیلحت  نییبت و  . دـنهد قوس  اهشزرا  نآ  تمـس  هب  زین  ار  هعماج  دـنریگب و  سرد  اهمایپ  زا  دـنوش و  اراد  ار  اهشزرا  نآ  دوخ ، تمه 

اهشزرا و ناونع  تحت  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هنومن ، يارب  یلو  دبلطیم ، ار  هناگادـج  يراتـشون  هک  تسا  لقتـسم  یثحب  اهمایپ ، اهشزرا و 
. دوشیم هراشا  اروشاع  ياهمایپ 

اروشاع ياهمایپ  اهشزرا و 

سفن تزع 

گنج و ای  مکاح و  هاگتـسد  اب  تعیب  داهنـشیپ  ود  نیب  ماما  هک  یتقو  تسا ؛ يریذپان  تلذ  سفن و  تزع  اروشاع ، مایق  ياهشزرا  زا  یکی 
دنلب يادص  اب  ماما  دوریمن . تسا ، مکاح  هاگتـسد  اب  تعیب  نامه  هک  تلذ  راب  ریز  دنیزگیمرب و  ار  گنج  دریگیم ، رارق  تزع  اب  هتـشک 

هک دیـشاب  هاگآ  ُۀَّلِّذـلا ؛ اَّنَم  َتاـْهیَو  ِۀَّلَّذـلاَِوۀَّلَّسلا  َْنَیب  ِْنیَتَْنثا  َْنَیب  َزَکَر  ْدَـق  ِّیِعَّدـلا  َْنبا  َّیِعَّدـلا  َّنإ  ـالأ و  : » دـنکیم مـالعا  اروشاـع  زور  رد 
دیزی اب  مشوپب و  ّتلذ  سابل  ای  موش و  گنج  هدامآ  هدیـشک  ریـشمش  اب  ای  هدرک ، ّریخم  زیچ  ود  نیب  ارم  داـیز ) نبا   ) هداز اـنز  رـسپ  هدازاـنز 

.« تسا رود  هب  رایسب  ام  زا  تلذ  یلو  منک ، تعیب 

ینید تریغ 

زا دریگیمن و  مارآ  دوخ  تلم  هب  نیهوت  ربارب  رد  ، دـشاب هتـشاد  یلم  تریغ  یـسک  رگا  تسا . ینید  تریغ  اروشاع  ياهمایپ  اـهشزرا و  زا 
دراذگیمن دشاب ، هتشاد  یـسومان  تریغ  رگا  دروآیمن و  بات  ار  دوخ  داژن  هب  تناها  دشاب  هتـشاد  يداژن  تریغ  رگا  و  دنکیم ، عافد  نآ 

نید و تمرح  کته  دهاش  دناوتیمن  هجو  چیه  هب  دشاب ، هتشاد  ینید  تریغ  یـسک  رگا  روط  نیمه  و  دنکب ، شمیرح  هب  يدب  رظن  هناگیب 
تریغ نیا  دراذگب . هیام  نید  ظفح  يارب  دوخ  ناج  زا  هک  تسا  رضاح  وا  دشاب . نآ  یتسه  نداتفا  رطخ  هب  نآ و  تاررقم  نتشاذگ  اپ  ریز 

چیه دوـب و  هدرک  مارآاـن  ار  وا  نینچ  نیا  دـشاب و  مالـسا  نید  نداـتفا  رطخ  هب  دـهاش  اـت  هدادیمن  هزاـجا  هک  دوـب  ع )  ) نیـسح ماـما  ینید 
. تسنادیمن هدننک  عناق  دوخ  يارب  دندرکیم ، هضرع  وا  رب  رصع  نارظن  بحاص  هک  ار  یهیجوت 

ینکش جوم 

، زور نآ  هعماج  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ هعماـج  رد  ییارگ  اـیند  جوم  فـالخ  رب  تکرح  ینکـش و  جوم  اروشاـع ، ياـهمایپ  اـهشزرا و  زا 
ياهتیـصخش ناـگرزب و  دوب . هداـتفا  هار  هب  هیما  ینب  نادـناخ  یپ  رب  یمالـسا  ياـهشزرا  زا  ندـش  رود  ییارگاـیند و  جوم  شوخ  تسد 

دـنتخادرپیم و دوجوم  عضو  هیجوت  هب  تلاهج  يور  زا  ای  ییارگ و  تحلـصم  ای  ایند و  عمط  هب  ای  سرت و  يور  زا  اـی  هک  دـندوب  يرایـسب 
ییارگایند ناـیرج  میلـست  ار  دوخ  شناراـی  و  ع )  ) ماـما یلو  دـندرکیم ، تکرحشناـیرج  اـب  گـنهامه  بآ ، جوم  يور  یهاـک  دـننامه 
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دننکن هعماج  یفارحنا  جاوما  ریسا  ار  دوخ  ات  تسا  نادرمدازآ  همه  يارب  یسرد  نیا  دندرک . عافد  نیا  زا  دنداتسیا و  نآربارب  رد  دندرکن و 
. دننک عافد  يونعم  ياهشزرا  زا  دنتسیاب و  نآ  ربارب  رد  و 

دوخ رب  بتکم  حیجرت 

ناناملـسم هب  اروشاع  مایق  ار  سرد  نیا  درک ، تیامحنید  زا  و  درک ، نآ  يالب  رپس  ار  ناج  دیاب  دـتفایم ، رطخ  هب  بتکم  یتسه  هک  اجنآ 
اهیـضعب هچنآ  فالخ  رب  . درک ادـف  ار  ناج  داد و  حـیجرت  ار  نید  دـیاب  دـیآ ، شیپ  ناج  نید و  ظفح  نیب  ضراعت  هک  یماگنه  دـهدیم .

نیسح ماما  مایق  تسا ، مدقم  یلـصا  ره  رب  ناسنا  اریز  دزادنا ، رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  ناسنا  تسین ، هتـسیاش  یلـصا  چیه  ربانب  هک  دنیوگیم 
. تسا مدقم  ناسنا  رب  دریگیم و  رب  رد  ار  یهلا  یناسنا و  ياهشزرا  همه  نید  لصا  هک  درادار  مایپ  نیا  (ع )

يدرمدازآ

شهاگ همیخ  و  ع )  ) ماما نیب  دعس ، نبرمع  نایرکشل  هک  یتقو  تسا . يدرمدازآ  دراد ، مه  یتیلم  ارف  هبنج  هک  اروشاع  تضهن  ياهمایپ  زا 
هک يراوـشد  لاـح  ناـمه  اـب  ع )  ) ماـما دـنراد ، رارق  دـیدهت  دروـم  ار  مرح  لـها  دـندش  لـیاح  ، دوـب ناـکدوک  ناـنز و  رارقتـسا  لـحم  هک 
َیَف ًارارحا  اوـُنوُکف  َداـعَملا  َنوفاـَحتال   ْ ُمْتنُک َو  ُنید  مکل  ْنُکَی  َْمل  نإ  ِنایفُـسیبأ  ِلآ  َۀَعیـش  اـی  ْمُکَْلیَو   » دوـمرف نایرکـشل  هب  باـطخ  ، تشاد

.« دیشاب درم  دازآ  دوخ  يایند  رد  مک  تسد  دیسرتیمن  تمایق  زور  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفسوبا ، لآ  ناوریپ  يا  امـش  رب  يا  و  ْمُکاینُد ؛»
دیامرفب دهاوخیم  ع )  ) ماما تخس  نیا  رد  . دتسیا یم  زامن  هب  دهدب ، هار  دوخ  هب  نمشد  زا  یمیب  هکنیا  یب  نمـشد  ربارب  ردعضو  نامه  رد 

رازآ و دـیابن  ناکدوک ، نانز و  صوصخ  هب  دـنرادن ، تکرـش  گنج  رد  هک  یناـنآ  ناـهانگیب و  . دراد ینوناـق  دوخ  يارب  مه  گـنج  هک 
هتکن نیا  دینکیمن ، رواب  ار  ترخآ  دیرادن و  مه  نید  یـسک  رگا  یتح  تسا . تیناسنا  يدرمناوج و  فالخ  نانآ  هب  هلمح  . دـنوشب تیذا 

. دیشاب دنبياپ  يدرم  دازآ  یناسنا و  لصا  نیا  هب  دیبایرد و  ار 

زامن هب  نداد  تیمها 

هماـمثوبا ماـن  هب  ع )  ) ماـما ناراـی  یکی  هک  یماـگنه  . تسا تقو  لّوا  رد  مه  نآ  زاـمن ، هب  نداد  تـیمها  اروشاـع ، ياـهمایپ  اـهشزرا و  زا 
ار وت  ادـخ  : » دـیامرفیم دـنکیم و  اعد  وا  يارب  ع )  ) ماما دزادـنایم ، زامن  دای  هب  ار  ع )  ) ماما گنج ـ  هحوبحب  رد  اروشاع  زور  يوادـیص ـ 

. دتسیایم زامن  هب  دهدب ، هار  دوخ  هب  نمشد  زا  یمیب  هک  نیا  یب  نمشد  ربارب  رد  عضو  نامه  رد  دنک » تمحر 

تعاجش

مخز همه  اب  دوب و  عاجـش  يدرف  ع )  ) ماما دوخ  هکنیا  رب  هوالع  تساروشاع . ياهمایپ  زا  گنج ، نادـیم  رد  نمـشد و  اب  دربن  رد  تعاـجش 
، دندرکیم رارف  وا  يولج  زا  خلم  نوچ  نمـشد  دارفا  درکیم و  هلمح  نمـشد  فوفـص  هب  نارّغ  ریـش  نوچ  دوب ، هدش  دراو  وا  رب  هک  ییاه 
وا اب  هزرابم  تئرج  یـسک  دیبلطیم ، هزرابم  دمآ و  دربن  نادیم  هب  یتقو  هک  دننکیم  لقن  سباع  هرابرد  دندوب ؛ عاجـش  يدارفا  زین  وا  نارای 

، یگنج سابل  یب  دروآ و  رد  نت  زا  ار  دوخ ، هالک  هرز و  تعاجش  يور  زا  دوب ، هتفای  وسرت  نوبز و  ردق  نیا  ار  نانمشد  هک  وا  هدرکن و  ار 
. درک هلمح  نمشد  فص  هب 

ماما هب  يرادافو 

ماما اروشاع  بش  تسا : نوخ  هرطق  نیرخآ  سفن و  نیرخآ  ات  وا  زا  تیامح  ربهر و  ماما و  هب  يراداـفو  اروشاـع ، ياـهمایپ  اـهشزرا و  زا 
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بش نآ  ناهارمه  زا  کی  چیه  یلو  دراد ، راک  وا  اب  طقف  نمشد  نوچ  دنراذگب ، اهنت  ار  وا  تساوخ  ناهارمه  زا  ياهبطخ  یط  ع )  ) نیسح
یکی دندرک ؛ ار  ترضح  نآ  باکر  رد  ندش  هتشک  يارب  یگدامآ  يرادافو و  راهظا  ماما ، ربارب  رد  مادک  ره  هکلب  دندرکن ، كرت  ار  ماما 

دنوادخ ات  موش  هدنز  زاب  هتشک و  راب  رازه  متشاد  تسود  ربمغیپ ، رسپ  مسق  ادخ  هب  تشادراهظا : نیق  نب  ریهز  مان  هب  ترضح  نآ  نارای  زا 
. درادب هدنز  ار  وت  تیب  لها  نادنزرف و  ناردارب و  وت و 

طابضنا مظن و 

ع)  ) نیـسح ماما  اروشاع  زور  تسین . نآ  ندوب  رثؤم  هب  يدـیما  هک  ییاج  نآ  رد  یتح  تسا  طابـضنا  مظن و  تیاعر  اروشاع ، ياـهمایپ  زا 
رد ار  رهاظم  نب  بیبح  داد و  رارق  هاپـس  هنمیم  رد  ار  نیق  نب  ریهز  داد . یگنج  شیارآ  نانآ  هب  درک و  مظنم  بترم و  ار  دوخ  كدنا  نارای 
رفح اههمیخ  تشپ  یقدنخ  تفرگ . رارق  رکشل  بلق  رد  دوخ  داد و  ع )  ) سابع شردارب  تسد  هب  ار  گنج  مچرپ  تشامگ و  هاپـس  هرـسیم 

. دنکن هلمح  همیخ  هب  تمس  نآ  زا  نمشد  ات  تخورفا ، رب  نآ  رد  شتآ  درک و 

نمشد هب  تبسن  یتح  یناسنا  لوصا  تیاعر 

رد دوب  تکرح  رد  هفوـک  تمـس  هب  ع )  ) نیـسحماما هک  یماـگنه  تسا . نمـشد  هراـبرد  یناـسنا  لوـصا  تیاـعر  اروشاـع ، ياـهشزرا  زا 
نیسح ماما  نانآ ، یگنشت  عفر  يارب  دش . هجاوم  ّرح  یگدرکرـس  هب  نمـشد ، يرفن  رازه  رکـشل  اب  فارـشا ـ  لزنم  رد  هفوک ـ  ياهیکیدزن 

. دوش فرطرب  ناشیگنشت  ات  دنهدب  ّرح  نایهاپس  هب  دنراد ، هارمه  هب  هک  یبآ  ات  داد  روتسد  شناهارمه  هب  (ع )

تشذگ يریذپ و  هبوت 

ياهاطخ ناربج  ددـص  رد  درب و  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  نمـشد  هک  یتقو  تسا . هدـننک  هبوت  زا  رذـع  لوبق  يریذـپهبوت و  اروشاع  ياـهمایپ  زا 
اذل درب ، یپ  دوخ  هابتشا  هب  ّرح  اروشاع  زور  تفریذپ . ار  شاهبوت  تشاذگ و  زاب  وا  يوس  هب  ار  تشگزاب  هار  ع )  ) نیـسح ماما  دمآرب ، دوخ 

هدایپ بسا  زا  : » دیـسر ع )  ) ماما دزن  ّرح  هک  یتقو  تسا ، هدمآ  خیرات  رد  تسویپ . ع )  ) نیـسح ماما  هب  دـش و  ادـج  دعـس  رمع  نایرکـشل  زا 
ّرح خیش ! يا  روایب  الاب  ار  ترس  دومرف  ع )  ) نیسح ماما  درک . یتخس  هیرگ  هدیسوب  ار  ع )  ) نیسح ماما  ياپ  تخادنا و  نییاپ  ار  شرس  دش .
اب موق  نیا  هک  متسنادیمن  نم  نم ، يالوم  يا  مدرک . عنم  تشگزاب  زا  ار  وت  هک  مدوب  نم  نم ، يالوم  يا  درک : ضرع  دروآ ، الاب  ار  شرس 

لوبق راگدرورپ  دزن  ماهبوت  ایآ  منکیم . تیادـف  ار  مناـج  منکیم و  هبوت  ماهدرک ، هچنآ  زا  هدـمآ و  وت  دزن  لاـح  درک و  دـنهاوخ  نینچ  وت 
.« تسا نیمحارلا  محرا  وا  دشخبیم . ار  وت  دریذپیم و  ار  تا  هبوت  دنوادخ  ینک ، هبوت  رگا  دومرف : ع )  ) نیسح ماما  تسا ؟

تاجانم اعد و  هب  قشع 

دایز نبا  زا  هک  يروتـسد  ساسا  رب  مرحم  مهن  زوررـصع  تسا . دنوادخ  اب  زاین  زار و  تاجانم و  هب  رفاو  هقالع  قشع و  اروشاع  ياهمایپ  زا 
هاگرارق يوس  هب  يو  نامرف  هب  دعـس ، رمع  هاپـس  اذـل  دـنک ، هرـس  کـی  ار  راـک  رـصع  ناـمه  رد  هک  دـش  رومأـم  يو  دیـسر ، دعـسرمع  هب 

، دـسرپب نانآ  زا  دورب و  نمـشد  هاپـس  يوس  هب  ات  تساوخ  ع )  ) سابع شردارب  زا  ع )  ) نیـسح ماـما  دـندمآرد . تکرح  هب  ع )  ) نیـسحماما
شیپ ياهلئـسم  هچ  دیـسرپ ، نانآ  زا  تفر و  نمـشد  هاپـس  دزن  ع )  ) سابع تسا ؟ هدمآ  شیپ  ياهلئـسم  هچ  دندمآرد ؟ تکرح  هب  هچ  يارب 

ماما هب  ار  مایپ  ع )  ) سابع دگنجب . ایو  دنک  تیعب  دیاب  ای  ع )  ) نیـسح ماما  نالا  هک  هدیـسر  دایز  نبا  زا  نامرف  هک  دـنتفگ  نانآ  تساهدـمآ .
هاگرد هب  مینک و  اعد  میناوخب و  زامن  بش  نیا  رد  ات  دنهدب  تلهم  ام  هب  ار  یبشماکی  هاوخب  نانآ  زا  دومرف ، ع )  ) نیـسح ماما  دناسر . (ع )

ياهمایپ اهشزرا و  . مراد تسود  ار  رافغتـسا  اعد و  ترثک  نآرق و  توالت  ندـناوخ و  زامن  نم  هک  دـنادیم  وا  مییامن . رافغتـسا  دـنوادخ 
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حرش هب  هک  و ... تداهش ، هب  قشع  تماقتسا ، تبحم ، راثیا ، تفارـش ، تمارک ، ، افو دننام  تسا ، هتفهن  ع )  ) نیـسح ماما  تضهن  رد  يرگید 
ياهشزرا نیا  جـیورت  ایحا و  ینعی  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  يرادازع  مینکیم . هدنـسب  دـش ، رکذ  هنومن  يارب  هب  هچنآ  هب  هتخادرپن و  اـهنآ 

اب زیتس  یگدازآ و  افو ، راثیا ، تزع ، تیناسنا ، تبحم ، تمارک ، تداهش ، تماهش ، سرد  اهناسنا  هب  يرادازع  سلاجم  هعماج . رد  یلاعتم 
ًاتقیقح هک  مسارم  نیا  هوکـش  قنور و  رب  هلاس  ره  هک  دـنکیم  مازلا  ع )  ) تیب لها  ناوریپ  رب  هک  تسا  لئاسم  نیه  دـهدیم و  ملاـظ  ملظ و 

. دنیامن باریس  اروشاع  ياهشزرا  زا  ار  ناشحور  ناج و  ات  دنیازفیب  تسا ، يزاسناسنا  هاگشناد 

اهخساپ اهشسرپ و 

؟ تسا نایوفص  نایملید و  تسایس  هتخاس  يرادازع  ایآ 

لاح ببـس  نآ  دـنداد . جاور  ناشدوخ  ياـکیتیلوپ  ياـضتقا  هب  نایوفـص  ناـیملید و  يراـگزور  ار  هیزعت  ياـنب  : » دـنیوگیم اهیـضعب  1 ـ 
تاقوا هلاس ، رازه  شرازگ  لقن  اب  هک  تسا  مک  مدآ  دوخ  درد  تبیـصم و  رگم  تساپ ، رب  هیزعت  ، يوریم هک  اجک  ره  هب  اما  هتفر ، ناـیمزر 

هب هن  تسا و  ياهدیاف  وت  يارب  هن  ًالـصا  يرادهیزعت  نیا  زا  دنامب . زاب  راک  بسک و  زا  هدیافیب ، لمع  تهج  هب  دـنکب و  خـلت  ًامئاد  ار  دوخ 
اب هتخیمآ  رگا  و  تسا ، باذـج  رنه  زا  یعون  دوخ  نیا  هک  دـشاب  یناوـخ  هیبـش  هیزعت ، زا  هدنـسیون  روـظنم  رگا  1 ـ خـساپ ( «. ع  ) ماما تهج 
رب یناوارف  ریثأت  دنکیم و  مسجم  نارگاشامت  ار  نآ  يارجام  البرک و  هنحـص  هک  اریز  دوب ، دهاوخ  دـیفم  يراک  دـشابن ، تافارخ  غورد و 

دنیبیم و رـضاح  اروشاع  هنحـص  رد  ار  دوخ  ایوگ  هک  نانچ  دنیبیم . رـضاح  اروشاع  هنحـص  رد  ار  دوخ  ایوگ  هک  نانچ  دراذـگیم . نانآ 
، هیزعت زا  روـظنم  رگا  اـما  دوـب ، دـهاوخ  راـب  زین  مسارم  زا  هنوـگ  نیا  رب  میدرمـش ، رب  هک  يرادازع  تبثم  راـثآ  زا  رایـسب  هک  تسا  نـشور 
ع)  ) نیـسح ماما  تداهـش  يادرف  زا  ددرگیم و  رب  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  هب  شخیرات  ، دـشاب هیرگ  تبیـصم و  رکذ  يانعم  هب  يرادازع 
ای نایملید و  نامز  رد  تسا  نکمم  هتبلا  تسا . هدش  هراشا  نآ  رب  تایاور  دیکأت  یخیرات و  دهاوش  زا  هنومن  دنچ  هب  هک  هدـش  يراذـگهیاپ 

هدوب تهج  نادب  نیا  تسا . هدش  رادروخرب  یصاخ  لالج  هوکش و  بیترت و  مظن و  زا  هجیتن  رد  هتفای و  يرتشیب  جاور  هلئسم  نیا  نایوفص 
زا لبق  هک  مسارم ـ  نیا  ماجنا  هعیـش ، تموکح  ندمآ  راک  يور  هب  اب  یلو  هدشن ، سیـسأت  یتموکح  عیـشت  يانبم  رب  نامز  نآ  زالبق  ات  هک 

مظن و ياراد  درکیم  ینابیتشپ  نآ  زا  تموکح  نوچ  تفای و  تیمـسر  ینلع  تروص  هب  دشیم ـ  رازگرب  یمـسرریغ  یفخم و  روط  هب  نآ 
هجوت اب  .2 ـ تساه تموکح  تسایس و  تسد  هتخادرپ  هتخاس و  مسارم  نیا  لصا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  زگره  نیا  دیدرگ . یـصاخ  بادآ 

، یـسایس يدرف ، یعامتجا ، يونعم ، يدام ، زا  معا  یناوارف  تبثم  راـثآ  هدـش و  هتفگ  نآ  ياـهتمکح  يرادازع و  راـثآ  دروم  رد  هچنآ  هب 
، مسارم نیا  هک  دـیوگیمن  یـسک  اریز  تسا ، ساـسا  یب  ردـقچ  نخـس  نیا  هک  دوشیم  نشور  دناهدرمـش ، نآ  يارب  یبهذـم  یگنهرف و 

نآ زا  یتسرد  هب  رگا  هک  ددرگیم  رب  هعماج  دوخ  هب  عومجم  رد  نآ ، دیفم  راثآ  مامت  هکلب  دراد ، ع )  ) نیـسح ماما  صخـش  يارب  ياهدیاف 
ندرک خلت  تاقوا  هدـش ، نایب  راثآ  هب  هجوت  اب  يرادازع  مسارم  يرارقرب  .3 ـ  تشاد میهاوخ  ياهلـضاف  هنیدم  کش  یب  دوش ، يرادرب  هرهب 

مه یـسایس و  تکرح  يونعم و  ینید و  هیحور  دیدجت  هعماج و  رد  نآ  ياهشزرا  جـیورت  اروشاع و  بتکم  زا  نتفرگ  سرد  هکلب  ، تسین
، نارگمتس تاقوا  هکنیا  هچ  دشاب ، مه  ندرک  خلت  تاقوا  انعم  کی  هب  هچرگ  . دوب دهاوخ  نید و ... فراعم  هب  یهاگآ  یعامتجا و  یگتسب 

. دوشیم خلت  زاسناسنا  مسارم  نیا  هدهاشم  زا  نایامن  رکفنشور  رامعتسا و  هب  ناگتسباو  نارگرامعتسا ، ، ناروتاتکید

؟ تسین يراوخ  نوخ  سح  ياضرا  يرادازع  ایآ 

زا هک  دینیبیم  بیلص  رب  ار  ع )  ) حیسم زا  ياهرکیپ  ، رانک هشوگ و  ره  رد  نزرب ، يوک و  ره  رد  یحیـسم ، روشک  رد  : » دنیوگیم اهیـضعب 
ون زا  رذگ  ره  رد  هظحل و  ره  زور و  ره  هداد ، يور  شیپ  لاس  رازه  ود  هک  ار  هثداح  نیا  هک  تسا  يدـمعت  هچ  تسا . ناور  نوخ  وا  ندـب 
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زا زین  نارگید  یبهذم  مسارم  زا  يرایـسب  تسین ؟ اهناسنا  یماشآ  نوخ  ّسح  ياضرا  نیا  ایآ  دنراذگب . ناگمه  راظنا  رد  دـنزاس و  هدـنز 
لمع زا  عاـفد  1 ـ  خـساپ .« نآ ریاـظن  ینز و  هنیـس  ینزغیت و  دـننازوسیم و  شتآ  رد  ار  دوـخ  هک  ییادوـب  ناـنهاک  دـننام  تسا ، لـیبق  نیا 
ّسح ياضرا  هب  یطابترا  ینز  هنیس  هلئـسم  اما  مینکیم و  راذگاو  ناشدوخهب  دنـشاب ـ  هتـشاد  یعافد  رگا  ار ـ  نایئادوب  مسارم  نایحیـسم و 
دراو ناـسنا  رب  نیگنـس  یتبیـصمیتقو  هک  نیا  حیـضوت  دریگیم . همـشچرس  یناـسنا  تاـساسحا  فـطاوع و  زا  هکلب  درادـنیماشآ ، نوـخ 
ینیب شیپ  یعیبط و  شنکاو  کی  نیا  دنزیم . دوخ  تروص  رـس و  هب  دهدیم و  رـس  نویـش  هلان و  دنکیم ، هیرگ  یعیبط  روط  هب  دوشیم ،
هعماج تسا . دیفم  هودنا  مغر و  اب  ندـش  هتـساک  یحور و  ياهراشف  هیلخت  يارب  هتبلا  هک  تسا  راوگان  ثداوح  ربارب  رد  ناسنا  يارب  هدـش 
یلصا ناگدید  تبیصم  هب  هیبش  ار  دوخ  دهاوخیم  دنزیم ، هنیس  ترـضح  نآ  يازع  رد  دنکیم و  يرادازع  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  هک  ام 
یحور یعیبـط و  ياـهزاینزا  یکی  نارگید ، يوـس  زا  يدردمه  راـهظا  هک  تسا  نشور  دـیامن . کیرـش  ار  دوـخ  ناـنآ  مغ  رد  دروآرد و 

رس و هب  دنزیریم و  کشا  وا  دننامه  دنکیرش و  وا  مغ  رد  نارگید  هک  دنیبیم  یتقو  هدید  تبیصم  ناسنا  تسا . هدید  تبیـصم  ياهناسنا 
هتـساک وا  مغ  راب  زا  دـباییم و  یّلـست  شلد  دـناهدرک ، نت  هب  يدرد  مه  يارب  هایـس  سابل  هتفرگ و  دولآنزح  ياهرهچ  ای  دـننزیم و  هنیس 

هک نآ  هن  تسا  نینچ  ینز  هنیـس  همـشچرس  دنـشکیم . شود  هب  ار  وا  مغ  راـب  زا  یمهـس  يدرد ، مه  راـهظا  اـب  مه  نارگید  اریز  دوشیم ،
نیا ياضرا  زج  ییانبم  چیه  مه  ینز  هنیـس  دشاب و  هتـشاد  دوجو  ناسنا  رد  یّـسح  نینچ  هک  ضرف  رب  .2 ـ  دشاب یماشآنوخ  ّسح  ياضرا 

ياملع ناسانـش و  ناور  هک  نانچ  مه  دوشیم . سح  نیا  هیلخت  بجوم  هک  تساهراک  زا  یـضعب  هک  تفگ  میهاوخ  دـشاب ، هتـشادن  سح 
وجهزیتس و ًاتاذ  رـشب  هک  دنیوگیم  نانآ  تسا . ییوج  هزیتس  یبلطگنج و  ّسح  هیلخت  شزرو ، دیاوف  هلمج  زا  هک  دـندقتعم  یتیبرت  مولع 
( دوشیم یناریو  گنج  هعماج و  ماظن  لالتخا  بجوم  اریز   ) دشاب عنامیب  دناوتیمن ، ّسح  نیا  ياضرا  هک  اج  نآ  زا  تسا و  بلط  گنج 

یشزرو ياهتباقر  نآ ، نیرتملاس  هار و  نیرتهب  دوش  اضرا  سح  نیا  دناسر ، یمن  هعماج  هب  يررـض  هک  رگید  ياههار  زا  هک  تسا  مزال 
زا یکی  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  دـشاب  حیحـص  نخـس ، نیا  رگا  دوشیم . هعماج  یناور  فیطلت  ییوج و  هزیتس  ّسح  هیلخت  ببـس  هک  تسا 

ار ینز  هنیـس  رگا  هک  تسا  نیا  درک ، هفاـضا  ناوتیم  اـج  نیا  رد  هچنآ  . دـشاب ینز  هنیـس  يرادازع و  مسارم  ناـسنا  حور  فیطلت  ياـههار 
تسا مولعم  دننزیم و  فک  دارفا  يداش ، نشج و  مسارم  رد  ًالثم  تسا ؟ دب  اهینز  دوخ  همه  رگم  دیسرپ ، دیاب  مینادبینز ، دوخ  ياهنوگ 
تـسا يداش  زا  هدمآ  دیدپ  ياهناجیه  هیلخت  ندز ، فک  ندـیدنخ و  هک  دـیوگب  هدـننک  داریا  رگا  تسا . ینز  دوخ  یعون  ندز  فک  هک 

دروم رد  هک  يریـسفت  هیجوت و  ره  تسا . هودـنا  مغ و  ساـسحا  زا  یـشان  ياـهناجیه  هیلخت  مه  ندرک  هیرگ  ینز و  هنیـس  هک  مییوـگیم 
. تفگ ناوتیم  ياهنوگ  هب  مه  اههودنا  مغ و  دروم  رد  دوش ، هتفگ  اهيداش 

؟ تسین فعض  هناشن  نتخیر  کشا  ندرک و  هیرگ  ایآ 

ظاـحل هب  ار  هیرگ  هکنیا  هچ  دـشاب ؛ ینوـبز  فعـض و  ناـشن  یلک ، روـط  هب  نتخیر  کـشا  ندرک و  هـیرگ  هـک  تـسین  روـط  نـیا  باوـج :
نیا رد  دـهدب ، تسد  زا  ار  يزیزع  دوش و  دراو  ناـسنا  رب  یتبیـصم  هک  هاـگ  نآتبیـصم  هیرگ  .1 ـ  تسا یماسقا  عاونا و  شیاههمـشچرس 

زا اهتبیصم  رد  ناسنا  هک  تسا  یعیبط  شنکاو  کی  نیا  دوشیم . يراج  شنامشچ  زا  کشا  بلقنم و  شلاح  دنکشیم ، شبلق  ، تروص
لامک اب  هک  دوش  یلامعا  بکترم  ناسنا  دیاش  اریز  تسا ، ینامیشپ  تمادن و  يارب  ناسنا  هیرگ  یهاگتمادن  هیرگ  .2 ـ  دهدیم زورب  دوخ 
هاگرد هب  دوشیم و  نامیـشپ  دوخ  راک  زا  یناسنا  ینید و  نادجو  راشف  رثا  رب  لمع  باکترا  زا  دعب  دشاب . داضت  رد  وا  یناسنا  هاگ  ياج  و 

ـ  3. دنکیم شـشخب  وفع و  ياضاقت  دزیریم و  کشا  هاگ  دنکیم و  تمادن  زاربا  دیآیم و  هدرک  ملظ  وا  قح  رد  هک  یـسک  ای  دنوادخ و 
ار وا  يرایـسب  تدم  هک  يزیزع  اب  ای  هدیـسر و  ناسنا  هب  هدـشن ، ینیب  شیپ  یتمعن  هک  تسا  نیا  يارب  کشا  هیرگ و  مه  یهاگقوش  هیرگ 

شنامـشچ زا  کشا  یلاحشوخ ، قوش و  تدش  زا  نآ  دـننام  يدراوم و  نینچ  رد  هدـش ، لیان  مهم  یتیقفوم  هب  ای  هدرک و  رادـید  هدـیدن ،
، لیس هلزلز ، نوچ  ؛ یعیبط ياهالب  شوخ  تسد  ییاه  ناسنا  هک  دوشیم  ربخ  اب  یصخش  هک  نآ  لثمهناتسودعون  هیرگ  .4 ـ  دوشیم يراج 
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کیدزن زا  ناکدوک ، صوصخ  هب  اههدز ، تبیـصم  هرهچ  ندید  شارخ و  لد  ياههنحـص  هدهاشم  اب  يو  دناهدش . یطحق و ... ناشفشتآ ،
یهاگهناهاوخکمک هیرگ  .5 ـ دـیآیم شوج  هب  وا  فطاوع  دوشیم و  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  هاگآدوخان  ، یهورگ ياههناسر  زا  اـی 

رظن دـنک و  مالعا  ار  دوخ  تیعـضو  اـت  دـیوگیم ، نآ  هب  یباـی  تسد  دوخ و  هتـساوخ  مـالعا  يارب  مزـال ، زاربا  نتـشادن  تهج  هب  ناـسنا ،
وا اریز  دـنکیم ، هیرگ  دوخ  ردام  ردـپ و  هب  زاین  تیعـضو و  مالعا  يارب  هک  لـفط  دـننام  دـیامن ؛ بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  هنارگ  تیاـمح 

تبحم هجوت و  بلج  يارب  زین ، نالاسگرزب  زا  یـضعب  درادـن . شاهتـساوخ  هب  ندیـسر  دوخ و  تیعـضو  زاربا  يارب  هیرگ  زا  ریغ  ياهلیـسو 
زج ياهلیـسو  چیه  ادخ  اب  ناسنا  هطبار  رد  ًالثم ، دـنیوگیم ؛ زاربا ، نتـشادن  دربراک  تهج  هب  مه  یهاگ  دـننکیم . هیرگ  دوخ ، هب  نارگید 

ُهُحالِـس اجَّرلا و  ِِهلام  سأَر  ْنَم  ْمَحْرإ  :» دنکیم ضرع  ادخ  هب  لیمک  ياعد  رد  ع )  ) نانمؤم ریما  هک  روط  نامه  درادـن ، دربراک  هآ  کشا و 
هک دوشیم  نشور  نآ  ياهتلع  هیرگ و  عاونا  هب  هجوت  اب  .« امن محر  تسا ، هیرگ  شحالسو  دیما  شاهیامرس  هک  یـسک  هب  ایادخ ! ُءاُکبلا ؛

یهاگ عاضوا  نیا  تسا و  صاخ  عاضوا  رد  ناسنا  یعیبط  شنکاو  ًاـبلاغ  هکلب  تسین ، یناوتاـن  فعـض و  زا  ناـشن  هشیمه  نتخیر ، کـشا 
هک دریگیم  همشچرس  هناتسود  عون  ّسح  زا  مه  دننکیم ، ع )  ) نیسح ماما  يارب  نارادازع  هک  ياهیرگ  . روآ نزح  ینامز  دنـشخب و  يداش 

ییاهتبیصم رادازع  ناسنا  اریز  تسا ، هدش  دراو  هدننک  هیرگ  صخش  رب  هک  تسا  یتبیـصم  زا  مه  دراد و  مولظم  زا  یفطاع  تیامح  هبنج 
ار دوخ  ناج  هک  تسا  رضاح  اسب  هچ  ، دزیریم کشا  هک  رادازع  ناسنا  نیمه  دنادیم و  دوخ  تبیصم  هدش ، دراو  ع )  ) نیسحماما رب  هک  ار 
. تسین ینوبز  فعـض و  زا  ناـشن  وا  هیرگ  نیارباـنب ، دتـسیاب . ترـضح  نآ  ناـمرآ  نانمـشد  ربارب  رد  دـننک و  ادـف  ع )  ) نیـسح ماـما  يارب 
و تمادن ، سح  زا  مه  دوب و  رادروخرب  هناتـسود  عون  ّسح  زا  مه  دندرک ، ع )  ) نیـسح ماما  يارب  يرجه  لاس 65  رد  نیباوت  هک  ياهیرگ 

. دندرک تمواقم  هیما  ینب  هاگتسد  ربارب  رد  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  لاح ، نیع  رد 

؟ دنکیم دیدهت  ار  يرادازع  یتفآ  چیه  ایآ 

:1ـ دوشیم هراشا  اهنآ  مها  هب  هک  دنکیم  دیدهت  یتافآ  ار ، هدنزاس  مهم و  تنس  نیا  تسا و  تبثم  شسرپ  نیا  باوج  فسالا ، عم  : باوج
هب دنکب ، ادیپ  تیعوضوم  هبنج  دوش و  یلاخ  اوتحم  زا  هک  تسا  نیا  دنکیم ، دیدهت  ار  يرادازع  تنـس  هک  ییاهتفآ  زانتفای  تیعوضوم 

مسارم يرارقرب  هب  مادقا  رگید ، تئیه  ای  دجسم  اب  تباقر  يارب  ای  دوخ و  زا  یبهذم  هرهچ  نداد  ناشن  يارب  ناگدننکرازگرب ، هک  انعم  نیا 
نآ رب  یگنهرف و ... یـسایس و  ، یتیبرت رثا  نادنچ  دریگیم و  یـشیپ  نآ  مزال  یعقاو و  هبنج  رب  مسارم ، یبادآ  هبنج  تروصنیا ، رد  دـننک .

يرازبا و هبنج  هب  رتشیب  هجوت  تفآ ، نیا  زا  يریگولج  يارب  نیاربانب ، دوش . رمع  ندنارذگ  یمرگرس و  ثعاب  هک  نیا  زج  دش ، دهاوخن  راب 
ناونع هب  ددرگ و  راب  نآرب  یتبثم  راثآ  دوش و  ظفح  نآ  هدنزاس  هنبج  ات  دیامنیم  مزال  دهدیم ، لیکشت  ار  نآ  حور  هک  مسارم  يدربراک 

دیدـهت ار  نآ  اوتحم  زا  ندـش  یلاـخ  دـیآ ، رد  تداـع  تروص  هب  هک  یلمع  اریز  دوـشن ، دروـخرب  نآ  اـب  یعاـمتجا  فرـص  تداـع  کـی 
؛ تسا يرادازع  مسارم  زا  یفنم  تشادرب  دـنکیم ، دـیدهت  ار  يرادازع  مـسارم  هـک  ییاـهتفآ  زايرادازع  زا  یفنم  تـشادرب  .2 ـ  دنکیم
، میتسه وا  ورهر  هک  ام  سپ  هک  میریگب  هجیتن  نینچ  هدـمآ ، شتیب  لـها  و  ع )  ) نیـسح ماـما  يارب  هک  ییاـهيراتفرگ  تیمولظم و  زا  ینعی 
، درک لیمحت  ام  رب  ار  نآ  يرگمتس  رگا  ای  دیایب و  نامشوخ  نآ  زا  میدرگب و  يراتفرگ  لابند  هب  میوش . عقاو  مولظم  هک  مینکب  يراک  دیاب 
ع)  ) نیسح ماما  يارب  هک  ییاهتبیصم  اهيراتفرگ و  هک  یتروص  رد  مییامن . هزرابم  رگ  متس  اب  هک  نآ  یب  مینک  لابقتـسا  نآ  زاب  هرهچ  اب 

يور زاهن  رگمتـس ، هاگتـسد  ربارب  رد  ع )  ) ماـما ماـیق  تهج  هب  مه  نآ  تسا ، هدوب  ترـضح  نآ  رب  نمـشد  يوـس  زا  یلیمحت  هدـمآ ، شیپ 
رگا یلو  مییامن ، هزرابم  رگمتـس  متـس و  اب  میریگبسرد و  ع )  ) ماما ياههزرابم  زا  هک  تسا  نیا  يرادازع ، ياـهتلع  زا  ییوبز . فعض و 
مهم هعقاو  نیا  زا  یفارحنا  دوخ  میهدـب ، اهیگریت  اهیکیرات و  هب  نت  میریگب و  یگدـنز  زا  يراـت  هریت و  هجیتن  اـهمسارم  نیا  زا  میهاوخب 
نیا يرادازع ، مسارم  نیتسار  يانعم  رگید ، ترابع  هب  هنانوبز . هن  تسا ، هدوب  هناعاجـش  ع )  ) نیـسح ماما  تیمولظم  هک  مینادب  دـیاب  تسا .
نیا رد  و  یهدب ـ  دیابن  هک  يدادن ـ  تلذ  هب  نت  و  یتسیاب ـ  دیاب  هک  يداتـسیا ـ  ملاظ  ملظ و  ربارب  رد  ع )  ) نیـسح ماما  دـننام  رگا  هک  تسا 
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نیا هن  یهدن ، تسد  زا  ار  تفده  تالکشم ، زا  زیرگ  يارب  شاب و  يرابدرب  روبص و  ع )  ) نیسح ماما  نوچ  يدش ، یتالکـشم  لمحتم  هار 
یهیجوت ار  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  يرادازع  يوش و  اریذپ  ینک ، ياهزرابم  هکنآیب  تفگ ، رگمتـس  هچ  ره  ینک و  لمحت  ار  اهیتخـس  هک 

هدننک ریدـخت  لماع  هب  تسا ، متـس  دـض  رگرادـیب و  یلماع  هک  ار  يرادازع  مسارم  عقاو  رد  تفآ  نیا  یهدـب . رارق  دوخ  ياهینوبز  يارب 
يارب تسا . یـسامح و ... یعامتجا و  یـسایس ، یفطاع ، فلتخم  داعبا  ياراد  ع )  ) نیـسح ماـما  تضهنطـیرفت  طارفا و  .3 ـ  دنکیم لیدبت 

رادوخرب نزاوت  لداعت و  زا  ع ، )  ) نیـسح ماما  وریپ  هعماج  اـت  دوش  ناـسکی  هجوت  نآ  داـعبا  همه  هب  دـیاب  تضهن ، نیا  زا  هتـسیاش  هدافتـسا 
یهاتوک نآ  رگید  دعب  رد  يور و  هدایز  تضهن  زا  يدعب  رد  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، دـیدهت  ار  يرادازع  مسارم  هک  ییاه  تفآ  زا  دـشاب .

ماما دوب ، میهاوخ  هآ  کشا و  لها  یناجیه و  یفطاع ، یتلم  ام  تروص  نیا  رد  هک  دوش  هجوت  دح  زا  شیب  نآ  یفطاع  دعب  هب  ًالثم  ددرگ ؛
یبالقنا و دعب  هب  طقف  ای  و  دـش ، میهاوخ  مورحم  عاضوا  هدـننک  لیلحت  نامز و  هب  هاگآ  یبالقنا و  یـسایس و  شنیب  اب  ياهعماج  نتـشاد  زا 

لیلحت یـسایس و  شنیب  يراد  یتلم  اـم  تروص  نیا  رد  هک  ددرگ  یهاـتوک  نآ  یفطاـع  دـعب  هب  دوش و  هجوت  هزادـنا  زا  شیب  نآ  یـسایس 
داعبا نیب  يرادازع ، مسارم  خـیرات  لوط  رد  فسالا ، عم  دوب . میهاوخ  رگراثیا  یفطاع و  ، فیطل حور  یب  اما  هزرابم ، لها  عاـضوا و  هدـننک 

یبالقنا و دـعب  هب  هزادـنا  زا  شیب  مه  یعاضوا  رد  نآ و  یفطاع  دـعب  هب  هزادـنا  زا  شیب  یعاـضوا  رد  تسا  هدوب  ناـسون  رد  شنوگاـنوگ 
لداعت نزاوت و  تضهن ، داعبا  همه  نیب  دیاب  هک  یتروص  رد  تسا . هدـش  یهجوتمک  نآ  یفطاع  دـعب  هرابرد  هدـش و  هتخادرپ  نآ  یـسایس 
مسارم هک  ییاهتفآ  زاتافارخ  .4 ـ  تفگ هسامح  هزرابم و  تسایـس ، زا  مه  دناوخ و  هیثرم  درک و  هیرگ  تخیر و  کشا  مه  . درک رارقرب 

رد تافارخ  دورو  دنک ، شودخم  مسارم  نیا  زا  ار  فده  لک  تسا  نکمم  ، دنشابن رایشوه  نآ  ربارب  رد  رگا  دنکیم و  دیدهت  ار  يرادازع 
هک ییاهلاح  نابز  اب  هاگ  .و  دریگیم ماجنا  درادن ، یتسرد  كردم  دنس و  چیه  هک  ییاهربخ  لقن  اب  هاگ  تافارخ ، نیا  تسا و  مسارم  نیا 

ریسفت تشادرب و  و  تبیصم ، رکاذ  ای  راعشا و  هدنیارـس  لاح  نابز  اههیثرم ، اهتبیـصم و  زا  یـشخب  دنهدیم . ناشن  ار  دوخ  دوشیم ، لقن 
یـصخش و تالکـشم  یحور و  تایـصوصخ  شنیب و  ریثأت  تسین ، یندرکن  راکنا  هچنآ  دوشیم . لـقن  هک  تسا  یخیراـت  عیاـقو  زا  ناـنآ 

کی لاح  نابز  زا  شیب  نآ ، هک  یتروص  رد  تسا ، خیرات  ياههنحص  میسرت  ریـسفت  یگنوگچ  رد  تبیـصم ، رکاذ  ای  هدنیارـس و  یعامتجا 
هب دوشیم . یقلت  مدرم  هدوتدزن  رد  یخیرات  هثداح  کی  هدـمآ و  شیپ  تاّیعقاو  تروص  هب  ناـمز  رورم  هب  تسین و  يدرفریـسفت  ریوصت و 
هچ دوب  رـضاح  هظحل  نآ  رد  شردام  رگا  هک  دـنکیم  ریوصت  نینچ  رکاذای  هدنیارـس  دوریم ، نادـیم  هب  ع )  ) ربکا یلع  یتقو  لاثم ، ناونع 
هچ دوبیم ، رـضاح  شرداـم  رگا  هک  نیا  هراـبرد  ًاملـسم  دزیم . وا  هب  ییاـهفرح  هچ  درکیم و  دروخرب  شناوجاـب  هنوـگچ  تفگیم و 

یعامتجا يدرف و  گـنهرف  رباـنب  ینعی ، تسا ؛ طوبرم  هدنیارـس ، یگداوناـخ  یعاـمتجا و  طـیحم  موسر  بادآ و  گـنهرف و  هب  تفگیم ،
رود رفس  هب  ای  گنج و  نادیم  هب  شناوج  هک  دنیبیم  ای  دتـسرفیم و  گنج  نادیم  هب  شناوج  يردام  هک  یماگنه  ، یثارم رکاذ  هدنیارس و 
ردام هب  دـشکیم و  ریوصت  هب  لاح  نابز  يارب  ار  دروخرب  نیمهوا  دراذـگیم ، ناـیم  رد  ار  ییاـهفرح  هچ  وا  اـب  هک  نیا  دوریم ، زارد  و 

ره تایحور  گنهرف و  مه  هک  نیا  هچ  دـشاب ؛ تسردان  یلک  هب  ریوصت  نیا  تسا ، نکمم  هک  یتروص  رد  . دـهدیم تبـسن  ع )  ) ربکا یلع 
بجوم فالتخا ، نیا  رگید . درف  اب  درف  ره  یحور  تایـصوصخ  تیـصخش و  مه  تسا و  توافتم  رگید  موق  تایحور  گـهرف و  اـب  یموق 
طوبرم لاـمعا  راـتفر و  هب  هک  تسا  یلمع  مه  تاـفارخ ، نیا  زا  یـضعب  ددرگیم . تالکـشم  راوگاـن و  ثداوح  اـب  دروخرب  رد  فـالتخا 

ياهوزاب يور  رد  تساه . یحیسم  بیلص  لکش  هب  هک  لیوط  ضیرع و  مَلَع  لمح  لثم  تسین ؛ روصنم  نآ  يارب  یحیحـص  هیاپ  دوشیم و 
موهفم هک  نازیوآ  هلوگنز  دنچ  مه  ملع  رس  رب  هدش و  بصن  اهدژا و ... رتوبک و  نیزربت ، لوکشک ، ، دیشروخ زا  یلاکشا  ییاذک ، ملع  نیا 

، گنج نادـیم  رد  نآ  لمح  و  مچرپ )  ) هناـشن تمـالع و  ياـنعم  هب  ملع  هک  یتروص  رد  دوشیمن . هدـیمهف  ایـشا  لاکـشا و  نیا  زا  یتسرد 
ار نآ  دنتـسبیم و  يدـنلب  بوچ  رب  دادرارق ، قبط  اـی  هاوخلد  گـنر  هب  ار  ياهچراـپ  گـنج ، ماـگنه  هب  ناـمز  نآ  رد  تسا . هدوب  موسرم 

صیخشت ار  نمـشد  تسود و  تیعقوم  نآ  ندید  اب  نایوج  گنج  دندادیم و  دوب ، یمزر  ياهورین  نیرتعاجـش  زا  هک  رادمچرپ  تسدرد 
زا رفن  نیدنچ  دوشیم ، لمح  يرادازع  مسارم  زا  یـضعب  رد  هزورما  هک  دشاب  ییاهملع  لثم  نامز ، نآ  ياهملع  هک  دوب  انب  رگا  دندادیم .
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نیا اسب  هچ  میراد ، رارق  ناهج  رسارس  رد  هدننیب  اهنویلیم  مشچ  ربارب  رد  نایعیـش ، ام  هزورما  . درادیم زاب  هفیظو  ماجنا  زا  ار  هدنمزر  يورین 
ام تسا . زیگنارب  شـسرپ  یناهج  نارظان  يارب  اههمانرب  هنوگ  نیا  ماجنا  دوشیم . هداد  ناشن  ناهج  رـسارس  هب  اـههراوهام  هلیـسو  هب  مسارم 

ییاهراک هک  نآ  هن  میوشب ، دوخ  گنهرف  هب  نانآ  بذـج  ثعاب  ات  میـشاب ، هتـشاد  دوخ  ياهراک  يارب  یلوقعم  هدـننک و  عناق  باوج  دـیاب 
دورب و رتارف  یبتکم ، نورد  هدودـحم  زا  دـیاب  ام  ياهلالدتـسا  . دوشب یناهج  راظنا  رد  ام  بتکم  تلم و  هب  نیهوت  بجوم  هک  دریگب  ماجنا 

. دشاب باذج  هدننک  عناق  یناهج  فرطیب  فصنم و  رظان  ره  يارب 

يریگ هجیتن 

ياراد يرادازع  تسا . ییاور  یخیراـت و  ياـههیاپ  ياراد  دراد و  یناـسنا  تاـساسحا  فطاوع و  رد  هشیر  ـالبرک  نادیهـش  يارب  يرادازع 
ییاور یخیرات و  ياههشیر  هب  هجوت  اـب  دـشابیم . اروشاـع  ياـهمایپ  اـهشزرا و  اـیحا  اـهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  ییاـه  تمکح  اههفـسلف و 

مرف لکش و  رد  تسا  نکمم  هچ  رگا  دنتـشادن  نآ  لصا  شیادیپ  رد  یـشقن  خیرات ، رد  یعیـش  ياهتموکح  هک  دوشیم  نشور  يرادازع 
زین یتافآ  دراد  يرادازع  تنـس  هک  یتیمها  اب  هارمه  هک  دش  مولعم  هتـشذگ  بلاطم  زا  نینچمه  هدیـشوک ، نآ  جیورت  ای  هتـشاد و  ریثأت  نآ 

زا یفنم  تشادرب  تضهن ، داعبا  رد  طیرفت  طارفا و  ندرک ، ادـیپ  یتافیرـشت  هبنج  نتفای و  تیعوضوم  نوچ  یتافآ  دـنکیم . دـیدهت  ار  نآ 
يرادازع تنـس  اب  هتـسیاش  ياهنوگ  هب  دـیاب  دـش  هراـشا  اـهنآ  هب  هک  تسا  ییاـهتفآ  هلمج  زا  يرادازع  تنـس  رد  تاـفارخ  دورو  تضهن 

. دشاب ع )  ) نیسح ماما  هار  وریپ  هعماج  شخب  ییانشور  ات  دنامب  نوصم  تافآ  دنزگ  زا  هکدرک  دروخرب 

يرادازع ماکحا  . 19

يرادازع ماکحا 

: هللا همحر  ینیمخ  ماما 
نیملـسم رد  تعاجـش  يراکادف و  راثیا و  یمالـسا و  تماهـش  نامیا و  حور  تیوقت  هیام  تابرق و  لضفا  زا  ءادهـشلادیس  يارب  يرادازع  »

(1 .« ) تسا
: لاؤس

؟ دشاب یم  زیاج  رهوش  نذا  نودب  نز ] طسوت   ] يرادازع مسارم  ندرک  اپ  رب  ایآ 
: ینادمه يرون  هللا  تیآ 

(2 . ) تسین زیاج  دشاب  رهوش  لاوما  زا  هک  یتروص  رد 
: لاؤس

افطل دوش ، یم  بوسحم  دجسم  هب  یمارتحا  یب  یعون  هک  دنوش ، یم  دراو  شفک  اب  دنوش ، یم  دجـسم  دراو  هک  اههتـسد  زا  یخرب  یهاگ 
؟ دراد یمکح  هچ  هلئسم  نیا  هک  دیئامرفب 

: ینادمه يرون  هللا  تیآ 
(3 . ) دراد لاکشا  دوش  کته  بجوم  رگا 

: لاؤس
رد رتـشیب  تسا و  زاـب  دارفا  نهاریپ  تشپ  اـبلاغ  نینچمه  دوش و  یم  ندـب  ندـش  حورجم  اـی  ندـش  هایـس  هب  رجنم  هک  ینز  ریجنز  دروم  رد 

؟ تسیچ امش  رظن  دنوش ، یم  رهاظ  یمومع  رباعم  نابایخ و 
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: هللا همحر  ینیمخ  ماما 
(4 . ) دوش ندب  رب  شحاف  ررض  بجوم  هکنیا  رگم  درادن ، یعنام 

: لاؤس
؟ ریخ ای  دراد  بیع  يرادازع  يارب  نانز  روضح  اب  نادرم  ندش  هنهرب  ایآ 

: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 
(5 . ) دننک رظن  یبنجا  درم  ندب  هب  دیابن  اهنز  درادن و  یعنام 

: لاؤس
. دسر یم  رذگهر  نادرم  شوگ  هب  اهنآ  يادص  دننک و  یم  ینارنخس  یحادم و  نانز  هنانز ، سلاجم  رد 

؟ تسا زیاج  لمع  نیا  ایآ 
: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 

(6 . ) تسین مارح  دشابن  ذاذتلا  هبیر و  ضرعم  رد  رگا  ناشیا  يادص  ندینش 
: لاؤس

دوش یم  نوخ  ندش  يراج  ندب و  ندش  یمخز  هب  رجنم  دشاب و  یم  غیت  ای  وقاچ و  ياراد  هک  يریجنز  اب  ندز  ریجنز  ای  غیت و  اب  ندز  هنیس 
؟ دراد یمکح  هچ 

: يزاریش يراکم  هللا  تیآ 
(7 . ) دوشن نآ  زا  هدافتسا  ءوس  بجوم  دهدن و  مالسا  نانمشد  تسد  هب  ياهناهب  هک  دشاب  نانچ  دیاب  يرادازع  تیفیک 

تمالع ماکحا 

: لاؤس
زین نآ  لمح  هدـش و  هدـیرخ  یفازگ  تمیق  هب  هک  دـننک  یم  یتامالع »  » لمح هب  مادـقا  یبهذـم ، ياه  يرادازع  مایا  رد  اـیاکت  زا  يرایـسب 

؟ دنراد یمکح  هچ  یعرش  رظن  زا  لئاسو  نیا  تسا . لاکشا  بجوم 
: هللا همحر  ینیمخ  ماما 

(8 . ) درادن لاکشا 
: لاؤس

دنتسه زین  ییاهراگن  شقن و  ياراد  یـضعب  دوش و  یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  مسارم  رد  هک  ییاهملع  مکح 
؟ تسیچ

: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 
(9 . ) تسا زیاج  يرادازع  رد  اهنآ  زا  هدافتسا 

: لاؤس
هینیـسح ریمعت  يرادازع و  رد  دـنناسرب و  شورفب  دـندنب  یم  ملع  يور  رب  مرحم  ماـیا  رد  هک  ار  ییاـه  لامتـسد  هچراـپ و  تسا  زیاـج  اـیآ 

؟ دننک فرصم 
: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 

اههینیسح تاجایتحا  يرادازع و  فراصم  هب  دنشورفب و  دنناوت  یم  دشاب ، فراعتم  رب  دیاز  دشابن و  تجاح  لحم  يرادازع  مسارم  رد  رگا 
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(10 . ) دنناسرب

یناوخ هیبش  هیزعت و  ماکحا 

: هللا همحر  ینیمخ  ماما 
هضور سلاجم  نآ ، ياج  هب  تسا  رتهب  یلو  درادن  لاکشا  دوشن ، بهذم  نهو  بجوم  دشابن و  مارح  رب  لمتـشم  رگا  یناوخ  هیبش  هیزعت و 

(11 . ) دننک اپرب  یناوخ 
: لاؤس

؟ تسا زیاج  يرادازع  مسارم  رد  یناوخ  هیبش  هیزعت و  ایآ 
: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 

(12 . ) درادن یعنام  دوشن  بهذم  نهو  بجوم  دشابن و  مارح  رب  لمتشم  رگا 
: هللا همحر  یناگیاپلگ  هللا  تیآ 

. درادن لاکـشا  دشوپن ، نز  هب  صتخم  سابل  درم  دـنناوخن و  غورد  انغ و  دـشابن و  یقیـسوم  تالآ  لامعتـسا  رب  لمتـشم  یناوخ  هیزعت  رگا 
(13)

: لاؤس
؟ تسا زیاج  نآ  ریغ  هیزعت و  شیامن و  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  هبشت  ایآ 

: هللا همحر  ینیمخ  ماما 
(14 . ) تسا زیاج  نانآ  مارتحا  تاعارم  اب 

: یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ  ینارکنل و  لضاف  هللا  تیآ 
(15 . ) درادن یعنام  دشابن  تناها  مزلتسم  هک  یتروص  رد 

: یناگرگ يولع  هللا  تیآ 
(16 . ) دوش بانتجا  دیاب  دوش ، نید  ناگرزب  سدقم  تحاس  هب  تمرح  کته  بجوم  یناوخ  هیبش  هیزعت و  رگا 

هایس سابل  زا  هدافتسا  ماکحا 

: لاؤس
؟ دراد ناحجر  ایآ  تسا و  زیاج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  رد  هایس  سابل  ندیشوپ  ایآ 

: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 
ناحجر دجاو  تسا ، رئاعـش  میظعت  قیداصم  زا  نوچ  مالـسلا  مهیلع  همئا  رگید  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يازع  رد  هایـس  سابل  ندیـشوپ 

(17 . ) دندرک یم  هدافتسا  هایس  يابق  زا  اروشاع  زور  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  نوچ  یناگرزب  المع  دشاب و  یم  یعرش 
: ینادمه يرون  هللا  تیآ  یناگیاپلگ و  یفاص  هللا  تیآ 

(18 . ) دراد ناحجر  مالسلا  مهیلع  همئا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد  هودنا  نزح و  نالعا  ناونع  هب  هایس  سابل  ندیشوپ 
: لاؤس

؟ تسا هورکم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارادازع  رب  هایس  سابل  اب  ندناوخ  زامن  ایآ 
: یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ 
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هورکم زین  نآ  اب  ندناوخ  زامن  اذل  دراد ، ار  ناحجر  لامک  ترضح  نآ  يرادازع  تسا و  ءادهشلادیس  نارادازع  تمالع  هایـس  سابل  نوچ 
(19 . ) دشاب یمن 

یقیسوم ماکحا 

یم دـیامن ، مهارف  ار  ندرک  هیرگ  هنیمز  دـناوت  یم  اـنغ  دـنیوگ  یم  هک  یناـسک  هب  خـساپ  رد  همرحم  بساـکم  رد  يراـصنا  خیـش  موـحرم 
: دیامرف

(28 . ) دومن کسمت  انغ  تمرح  هلدا  مومع  هب  دیاب  دریگ و  رارق  حابم  ای  بحتسم  همدقم  دناوت  یمن  ياهویش  نینچ 
: دیامرف یم  لامآلا  یهتنم  رد  هللا  همحر  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم 

ابلاغ هک  انغ  لـیبق  زا  تاـمرحم  لامعتـسا  زا  دوشن و  زارد  بصاون  ناـبز  هک  دـننک  كولـس  یهجو  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نارادازع 
(29 . ) دنهدن هار  گرزب  تدابع  نیا  رد  ار  ناطیش  دنیامن و  زارتحا  بذکلا  ۀنونظم  هفیعض  تایاکح  تسین و  نآ  زا  یلاخ  اههحون 

: لاؤس
. دنناوخ یم  بوخ  نحل  اب  زاس و  نزو و  اب  ار  البرک  هعقاو  اب  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  حدم  ویدار  رد 

؟ ریخ ایتسا  زیاج  شعامتسا  ایآ 
: هللا همحر  ینیمخ  ماما 

(30 . ) درادن عنام  دشابن  یقیسوم  انغ و  رگا 
: لاؤس

؟ دراد یمکح  هچ  یعرش  ظاحل  زا  دننز ، یم  ازع  کیزوم  ءادهش  هزانج  عییشت  مسارم  رد  هک  یناسک  هدنزاون و  ياه  تئیه 
؟ ریخ ای  تسا  مارح  مزاول  نآ  شورف  دیرخ و  ایآ  و 

: هللا همحر  ینیمخ  ماما 
(31 . ) درادن عنام  كوکشم  ياهادص  تسین و  زیاج  برطم  یقیسوم  تسا و  مارح  وهل  تالآ  شورف  دیرخ و 

: لاؤس
؟ هن ای  تسا  زیاج  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  هیزعت  رد  روپیش  لبط و  ندز  ایآ 

: هللا همحر  ینیمخ  ماما 
(32 . ) درادن عنام  دوشن  مه  بهذم  رب  نهو  دشابن و  بعل  وهل و  تالآ  زا  رگا 

: لاؤس
؟ تسا زیاج  لهد  لبط و  زا  هدافتسا  ءادهشلا  دیس  يرادازع  رد  ایآ 

: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 
(33 . ) تسین تالآ  نیا  ءزج  نآ  لاثما  لهد و  لبط و  یلو  تسا  مارح  بعل  وهل و  تالآ  زا  هدافتسا 

اروشاع ماکحا 

هک تسا  هدمآ  تیاور  رد  تسا . هورکم  نابرق  دیع  ای  تسا  هفرع  زور  دراد  کش  ناسنا  هک  يزور  اروشاع و  زور  هزور  - 1
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هزور دنرامـشب و  كرابم  دنریگب و  نشج  ار  وا  تداهـش  زور  دنوش ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  هب  قفوم  رگا  هک  دندرک  رذـن  هیما  ینب 
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اب یگنهامه  مدع  راکهبت و  هفیاط  نیا  اب  تفلاخم  تهج  هب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  اذل  تسا ، هیما  لآ  تنس  زور  نآ  رد  هزور  دنریگب و 
(34 . ) دندرک یهن  ار  اروشاع  هزور  نانآ ،

(35 . ) دنک يراددوخ  ندیماشآ  ندروخ و  زا  هزور  دصق  نودب  رصع  ات  ناسنا  هک  تسا  بحتسم  اروشاع  زور  رد  - 2
. ترورض دح  رد  رگم  دوش ، لیطعت  بسک  راک و  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  بسانم  رایسب  - 3

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
دوخ جئاوح  ندروآرب  يارب  شالت  راک و  هک  یسک  ( 36;  ) ِةَرِخالا َو  اینُدلا  َِجئاوَح  َُهل  ُهللا  یَـضَق  اروشاع  َموی  ِهِِجئاوَح  ِیف  یعَّسلا  َكََرت  نَم  »

.« دزاس یم  فرطرب  ار  وا  ترخآ  ایند و  ياهزاین  دنوادخ  دنک ، كرت  اروشاع  زور  رد  ار 
: لاؤس

؟ يرادازع ای  تسا  مدقم  زامن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يراوگوس  مایا  رد 
: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 

(37 . ) دندرک هماقا  رهظ  زامن  رهظ  ماگنه  اروشاع  زور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  روطنامه  دنراد ، مدقم  ار  زامن  هک  تسا  نآ  رتهب 

اه یقرواپ 

ص 158. ج1 ، مراکم ، هللا  تیآ  دیدج  تائاتفتسا  ص 28 و  ج2 ، ینیمخ ، ماما  تائاتفتسا  ( 1
ص 180. ج2 ، ینادمه ، يرون  هللا  تیآ  هلئسم ، کی  رازه و  ( 2

ص 40. ج2 ، یهقف ، هلئسم  کی  رازه و  ( 3
ص 580. ج3 ، ینیمخ ، ماما  تائاتفتسا  ( 4

س 2162. ص 619 ، ج1 ، لئاسملا ، عماج  ( 5
س 2183. ص 625 ، نامه ، ( 6

س 57. ص 158 ، ج1 ، دیدج ، تائاتفتسا  ( 7
س 72. ص 28 ، ج2 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تائاتفتسا  ( 8

س 2173. ص 623 ، ج1 ، لئاسملا ، عماج  ( 9
س 2179. نامه ، ( 10

س44 و 40 و 47 و 33. س 71 و ج3 ، ص 28 ، ج2 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تائاتفتسا  ( 11
س 2165. ج1 ، لئاسملا ، عماج  ( 12

س 77. ص 559 ، ج1 ، لئاسملا ، عمجم  ( 13
ص 336. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ياوتف  قبط  یهگوم ، میحرلادبع  هداوناخ ، ماکحا  ( 14

ص 132. ج2 ، یفاص ، هللا  تیآ  ماکحالا ، عماج  س 2166 و  ج1 ، ینارکنل ، لضاف  هللا  تیآ  لئاسملا ، عماج  ( 15
ص 365. لئاسملا ، ۀبوجا  ( 16

س 2170 ص 621 ، ج1 ، لئاسملا ، عماج  ( 17
ص 39. یلحر ، همرحم ، بساکم  ( 28

. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  رخآ  ص 468 ، ج1 ، لامالا ، یهتنم  ( 29
س 36. ص 16 ، ج2 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تائاتفتسا  ( 30

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 539 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 18. نامه ، ( 31
س 45. ص 583 ، ج3 ، نامه ، ( 32

س 2174. ص 623 ، ج1 ، لئاسملا ، عماج  ( 33
ص 107. ج7 ، رهاوج ، ج1 ; هلیسولا ، ریرحت  ( 33

ص 906. ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  ( 35
ص 268. قودص ، خیش  اضرلا ، رابخا  نویع  ( 36

ص 623. ج1 ، لئاسملا ، عماج  ( 37

یشوپ هایس 

س:
؟ تسا هورکم  مالسلا » مهیلع   » موصعم ناماما  يازع  رد  هایس  سابل  ندیشوپ  ایآ 

. دوب دهاوخ  زین  باوث  رجا و  ياراد  دشاب  رئاعش  میظعت  يارب  رگا  هکلب  تسین ، تباث  نآ  تهارک  ج )
يربهر مظعم  ماقم  تیاس 

نانز یحادم  یناوخ و  هیثرم 

س:
رذگهر نادرم  شوگ  هب  وگدنلب  اب  نانآ  يادص  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناشدوخ ، سلجم  رد  نانز  یحادم  یناوخ و  هیثرم  دراوم  یخرب  رد 

؟ تسا زیاج  لمع  نیا  ایآ  دسر ؛ یم 
ج:

. تسین زیاج  دشاب ، توهش  جییهت  ذّذلت و  هبیر ، ضرعم  رد  نانآ  يادص  رگا 
: ماظع تایآ  دیلقت  راوگرزب  عجارم  رظن  اب  قباطم 

یناتسیس يزیربت ، دیحو ، يرون ، یفاص ، لضاف ، تجهب ، يا ، هنماخ  هر )  ) ماما
: هعلاطم يارب 

، يرون س 1145 ؛ تائاتفتــسإلا ، هبوـجا  يا ، هنماـخ  س1681 ؛ ج2 ، ماـکحألا ، عماـج  یفاـص ، س2182 ؛ ج1 ، لئاسملا ، عماـج  لـضاف ،
یناتسی تجهب و  دیحو ، س 1058 ؛ تائاتفتسا ، يزیربت ، 57 و 58 ؛ رظن ، ماکحا  ج3 ، تائاتفتسا ، هر ،)  ) ماما س 545 ؛ ج2 ، تائاتفتسا ،

مرحم هام  رد  یسورع  دقع و  مسارم 

س:
؟ دراد لاکشا  مرحم  هام  رد  یسورع  دقع و  مسارم  ایآ 

ج:
نآرد یلو  درادن ؛ لاکشا  دشابن ، مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تمرح  کته  ای  تیـصعم و  اب  مأوت  رگا  مسارم ، عون  نیا  يرازگرب 

دوخ اب  بسانتم  مایا  رگید و  ياه  هام  رد  ار  مسارم  هنوگ  نیا  دننک  یعـس  دنمتریغ  ناناملـسم  هک  تسا  راوازـس  تسین و  یتکرب  عون  چـیه 
. دننک رازگرب 
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: راوگرزب عجارم  ياواتف  اب  قباطم 
ج13، ییوجـشناد ، ياـه  شـسرپ  ۀـعومجم  یفاـص . دـیحو و  يرون ، مراـکم ، لـضاف ، یناتـسیس ، يزیربت ، يا ، هنماـخ  تجهب ، هر ،) ) ماـما

ص336

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  كرابم  مان 

س:
؟ دراد یمکح  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  مان  هب  یمارتحا  یب 

ج:
: تسا یّصاخ  ماکحا  مارتحا و  ياراد  دشاب ، یم  هللاراث  ادخ و  تجح  مانو  یتشهب  ياه  مان  زا  نوچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  مان 

. تسا مارح  نآ  هب  یمارتحا  یبو  مزال  مان  نیا  مارتحا  ظفح  - 1
: دننام تسا ، مارح  دوش ، بوسحم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  مان  هب  یمارتحا  یب  یعون  هب  هک  یلمع  هنوگره  - 2

. تسا هدش  هتشون  نآرب  ناشیا  مان  هک  يا  هقرو  ندنازوس  أ -
. هبورکاخ هلابز و  لحم  لثم  دشاب ، نآ  هب  یمارتحا  یب  هک  ییاج  رد  نتخادنا  ب -

. دشاب یمارتحا  یب  هک  يزیچ  رب  يزیچ و  اب  نآ  نتشون  ت -
. دیآ باسح  هب  یمارتحا  یب  هک  نآرب  يزیچ  نتشاذگ  ث -

: هتکن
. دشاب هجوت  اب  دمع و  يور  زا  هک  تسا  مارح  یتروصرد  الاب  دراوم  هتبلا 

نیسح ماما  مانرب  نتـشاذگ  تسد  نیارب  انب  تسین ؛ زیاج  تراهط  نودب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  مان  هب  ندب  زا  ییاج  ندناسر  - 4
، دشاب هتشاد  ندب  اب  سامت  هک  یتروص  رد  هدش  هتشون  نآرب  مالسلا  هیلع  نیـسح  مان  هک  یـسابل  ندیـشوپ  ای  رویز  نتخیوآ  ای  مالـسلا  هیلع 

. تسا مارح 
: هتکن

. درادن ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مان  هب  طوبرم  ماکحا  صخش  نآ  مان  دننک ، يراذگ  مان  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  هب  ار  یسک  رگا 
: زا هدافتسا  اب 

هداز حالف  نیسح  دمحم  ینیسح ، ماکحا 

مالسلا هیلع  ینیسح  تبرت  ندروخ 

س:
ماما فیرش  دقرم  زا  يا  هدودحم  هچ  تسا ، بحتسم  نتفرگ  افش  دصق  هب  هک  البرک ) سدقم  كاخ   ) مالـسلا هیلع  ینیـسح  تبرت  ندروخ 

؟ دوش یم  لماش  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
؟ دراد ار  مکح  نامه  زین  البرک  ياهرهم  زا  يرادقم  ندروخ  ایآ 

ج:
يا هنماخ  هللا  تیآ  ترضح 

. دراد ار  مکح  نامه  دشاب ، هدش  هیهت  لحم  ود  نآ  زا  رگا  رهُمو  تسا  نآ  یفرع  تاقحلم  فیرش و  ربق  تبرت  نّقیتم ، ردق 
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(. درک هدافتسا  افش  يارب  ناوت  یم  دنناد  یم  ربق  وزج  قحلم و  مدرم  فرع  هک  يا  هدودحم  زا  يربهر  مظعم  ماقم  رظن  هب  )
تجهب هللا  تیآ  ترضح 

نآ رب  دئاز  رد  تسا و  رّهطم  ربق  رواجم  فارطا  ربق و  زا  هدش ) تشادرب  هتفرگ و   ) ذوخأم رب  ندومن ) افتکا   ) راصتقا بجاو ) طایتحا  ) طوحا
. دوش کلهتسم  بآرد 

هدودـحم نیا  زا  جراخ  زا  تبرت  رگا  دوش و  افتکا  ربق  فارطا  یفرع  رادـقم  ربق و  ِكاخ  هب  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  زین  ناـشیا  رظن  هب  )
(. ددرگ کلهتسم  بآرد  دوشن و  هدید  بآ  رد  كاخ  زا  يرثا  ًافرع  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، طولخم  بآ  اب  دیاب  دوب  هدش  هیهت 

: دینک هعجارم 
ص205 ج4 ، دیدج ، لئاسم 

مالسلا مهیلع  يده  ۀمئا  گوس  رد  هایس  سابل  ندیشوپ 

س:
؟ دراد یمکح  هچ  مرحم  هام  رد  ًاصوصخ  مالسلا ، مهیلع  يده  ۀمئا  گوس  رد  هایس  سابل  ندیشوپ 

؟ دراد تهارک  مایا  نیا  رد  هایس  سابل  ندیشوپ  ایآ 
ج:

وکین و  ] نسحتـسم متاـم ] هودـنا و   ] ّرثأـت راـهظا  ناونع  هب  رئاعـش و  میظعت  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  يازع  رد  هایـس  ساـبل  ندیـش  وپ 
یعرـش تیبولطم  ناحجر و  دجاو  دیلقت  عجارمو  ناگرزب  زا  يرایـسب  ياوتف  هب  هکلب  درادـن ؛ مه  تهارک  ناونع  نیا  هب  تسا و  هدیدنـسپ ]

یم هدافتـسا  هایــس  ياـبق  زا  اروشاـع  زور  رد  هر )  ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تـیآ  موـحرم  نوـچ  یناـگرزب  ًـالمع  دراد و  زین  باوـث  هدوـب و 
. دناهدرک

: هعلاطم يارب 
ص19 ج 3 ، دیلقت ، عجارم  ءاملع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم 

اروشاع زور  رد  رذن 

س:
؟ دهدب يرگید  یکاروخ  نآ  ياج  هب  دناوت  یم  ایآ  دهدب ، میلح  مدرم  هب  اروشاع ، زور  رد  هدرک  رذن  هک  یسک 

؟ دناسرب فرصم  هب  مرحم  هام  رگید  ياه  زور  رد  ار  میلح  ای 
ج:

. تسا وا  اب  رایتخا  هتشاد ، هغیص  رگا  دنک و  لمع  هدرک  رذن  هک  یتروص  نامه  هب  دیاب  هدوب ، یعرش  ربتعم  ۀغیص  قبط  رذن  رگا 
: راوگرزب عجارم  ياواتف  اب  قباطم 

. یفاص دیحو و  يرون ، مراکم ، لضاف ، یناتسیس ، يزیربت ، يا ، هنماخ  تجهب ، هر ،) ) ماما
ص335 ج13 ، ییوجشناد ، ياه  شسرپ  ۀعومجم 

غورد ياه  هضور 

س:
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( يرادازع سلاجم  الـسلا م و  مهیلع  تیب  لها  هب  یمارتحا  یب   ) کته رخـسمت و  بجوم  ًاضعب  هک  ربتعم  ریغو  غورد  ياه  هضور  ندـناوخ 
؟ دراد یمکح  هچ  ددرگ  یم 

ج:
. تسا مارح  دشاب  بهذم  نهو  بجوم  هک  یلمع  ره  نینچمه  تسین . زیاج  دشاب  رخسمت  کته و  بجوم  رگا 

: ماظع تایآ  دیلقت  راوگرزب  عجارم  رظن  اب  قباطم 
یناتسیس يزیربت ، مراکم ، لضاف ، تجهب ، يا ، هنماخ 

: هعلاطم يارب 
ات 34 و.…  ص31  ج 3 ، دیلقت ، عجارم  ءاملع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم 

ینارکنل لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد 

؟ دشاب یم  هچ  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم يارب  ندز  هنیس  لیلد  لاؤس 
نآ فدـه  موادـت  رد  هکلب  تسین  هابتـشا  اـهنت  هن  تسا و  نارگمتـس  ملظ  زا  رفنت  زاربا  يرادازع و  مهم  رهاـظم  زا  یکی  ینز  هنیـس  باوـج 

. دراد یمهم  شقن  ناراوگرزب 
؟ تسا زیاج  دوش  یم  نوخ  ندش  يراج  یتح  دوبک و  هب  رجنم  هک  يرادازع  رد  ندز  ریجنز  هنیس و  ایآ  لاؤس 

. دشابن سفن  رب  رارضا  مهم و  ررض  بجوم  هکنآ  رب  طورشم  تسا  حجار  هکلب  زیاج  باوج 
؟ تسا هنوگچ  نانز  رظنم  رد  ندز  ریجنز  ندز و  هنیس  لاح  رد  نادرم  ندش  هنهرب  لاؤس 

تخل تسین  زیاج  دـننک  یم  هاـگن  اـهنآ  ندـب  هب  ناـنز  دـنناد  یم  هک  ینادرم  رب  هتبلا  دـننک . يراددوخ  رظن  زا  تسا  مزـال  ناـنز  رب  باوج 
. دنوش

؟ تسا زیاج  ییایر  ندز  ریجنز  ندز و  هنیس  ایآ  لاؤس 
. دننک يراددوخ  ایر  زا  هللاءاش  نا  باوج 

، دننک یم  یطارفا  ياه  ینزدوخ  هب  مادقا  مرحمان  دارفا  لباقم  رد  نایرع  همین  تروص  هب  يا  هدع  دوش  یم  هدـهاشم  اه  يرادازع  رد  لاؤس 
؟ تسا زیاج  لمع  نیا  ایآ 

دروم رد  یلو  تسین . نآ  اـب  تفلاـخم  هنوگ  چـیه  هتـسیاش  هتفرگ  یم  ماـجنا  لومعم  روط  هب  فراـعتم و  قبط  هک  ینز  هنیـس  تنـس  باوج 
. دننک يراددوخ  ندرک  رظن  زا  تسا  مزال  نانز  رب  روکذم 

؟ دراد یمکح  هچ  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  يرادازع  سلاجم  رد  ندیرپ ) نییاپ  الاب و   ) هلوره لاؤس 
رعـشم رد  فوقو  زا  دعب  رّـسحم  يداو  زا  رذـگ  ماگنه  نادرم و  يارب  هورم  افـص و  نیب  یعـس  زا  یتمـسق  رد  طقف  مالـسا  رد  هلوره  باوج 

. تسین عورشم  بحتسم  لمع  کی  ناونع  هب  دروم  ود  نیا  ریغ  رد  تسا و  هدش  دراو  بحتسم  لمع  کی  ناونع  هب  مارحلا 
؟ تسا زیاج  يرادازع  مسارم  رد  یناوخ  هیبش  هیزعت و  ایآ  لاؤس 

اپرب یناوخ  هضور  سلجم  نآ  ياـج  هب  تسا  رتـهب  یلو  درادـن . یعناـم  دوشن  بهذـم  نهو  بجوم  دـشابن و  مارح  رب  لمتـشم  رگا  باوج 
. تسا تابرق  لضفا  زا  راوگرزب  نآ  باحصا  و  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلادیس هژیوب  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم يارب  يرادازع  هکلب  دننک 

؟ تسا زیاج  نآ  ریغ  هیزعت و  شیامن و  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  هّبشت  ایآ  لاؤس 
. درادن یعنام  دشابن  دوشن  بوسحم  ناراوگرزب  نآ  هب  تناها  کته و  ًافرع  هک  یتروص  رد  باوج 

؟ دراد یعرش  ناحجر  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ریاس  نیسح و  ماما  يازع  رد  هایس  سابل  ندیشوپ  ایآ  لاؤس 
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ياـقآ یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  نوچ  یناـگرزب  ًـالمع  دـشاب و  یم  یعرـش  ناـحجر  دـجاو  تسا  رئاعـش  میظعت  قیداـصم  زا  نوچ  باوج 
. دندرک یم  هدافتسا  هایس  يابق  زا  اروشاع  زور  رد  هرس ) سدق   ) يدرجورب

؟ تسا زیاج  ینز  همق  ایآ  لاؤس 
؟ تسیچ هفیظو  دشاب  هتشاد  دوجو  يرذن  دروم  نیا  رد  هچنانچ 

ناریا هدـش و  ادـیپ  ناهج  طاقن  رثکا  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  عیـشت  مالـسا و  هب  تبـسن  هک  یـشیارگ  هب  هجوت  اب  باوج 
مزال تسا  حرطم  مالـسا  رگنایب  وگلا و  ناونع  هب  ناریا  تلم  راتفر  لامعا و  دوش و  یم  هتخانـش  مالـسا  ناهج  يارقلا  ّما  ناونع  هب  یمالـسا 

هک دوش  لمع  يا  هنوگ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللادـبع  ابا  ترـضح  نادیهـش  رـالاس  يرادازع  يراوگوس و  لـئاسم  اـب  هطبار  رد  تسا 
یشقن نینچ  ندز  همق  طیارش  نیا  رد  تسادیپ  ددرگ . يو  سدقم  فده  ترـضح و  نآ  هب  رتدیدش  يدنم  هقالع  رتشیب و  شیارگ  بجوم 
نایعیش تسا  بسانم  اذل  دنرب . یم  راک  هب  بهذم  هیلع  ار  نآ  دنیامن و  یم  هدافتسا  ءوس  نآ  زا  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نانمشد  درادن و 

دجاو رذـن  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرذـن  دروم  نیا  رد  هچنانچ  دـنیامن و  يراددوخ  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  بتکم  هب  دـنم  هقالع 
. تسین داقعنا  تّحص و  طیارش 

: لاوس
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  راکشآ  افخ و  رد  ندز  همق  ایا  هک  تسا  نیا  ناشیا  زا  نم  لاوس  ادخ  مان  هب 

رکشت اب 
: باوج

دـصرتم يرابکتـسا  ياه  هناسر  اریز  دوش  باـنتجا  نآ  زا  تسا  رتهب  یلعف  طیارـش  رد  ماـع  ـآلم  رد  نکل  درادـن  لاکـشا  یناـهنپ  ندز  همق 
دنهد هولج  ْهَوَّشُم  ایند  رد  ار  هعیش  هرهچ  دننک و  ءوس  تاغیلبت  عیشت  هیلع  ات  دنا  تصرف 

زین ییاهراگن  شقن و  ياراد  یضعب  دوش و  یم  هدافتسا  اهنآ  زا  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم يرادازع  مسارم  رد  هک  ییاه  مَلَع  مکح  لاؤس 
؟ تسیچ دنتسه 

. تسا زیاج  يرادازع  رد  اهنآ  زا  هدافتسا  باوج 
؟ تسیچ شمکح  هدش  موسرم  يرادازع  ياه  تأیه  یخرب  رد  هک  تباقر  هویش  هب  یقیسوم  رازبا  زا  هدافتسا  لاؤس 

. دنک یمن  ضوع  ار  نآ  مکح  تباقر  دش و  نایب  لبق  لاؤس  رد  یقیسوم  تالآ  زا  هدافتسا  مکح  باوج 
. تسین زیاج  دوش ، نارگید  تیذا  بجوم  ای  دوش  تبرق  دصق  مدع  ایر و  ثعاب  تباقر  رگا  یلب 

؟ يرادازع ای  تسا  مدقم  تقو  لوا  زامن  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم يراوگوس  رد  لاؤس 
. دندرک هماقا  رهظ  زامن  اروشاع  زور  رهظ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  هنوگنامه  دنرادب  مدقم  ار  زامن  هک  تسا  نآ  رتهب  باوج 

دعب ات  دراوم  زا  یضعب  رد  یتح  نآ  ریخأت  بش و  ياه  همین  ات  مالسلا ) مهیلع   ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  سلاجم  ندش  ینالوط  لاؤس 
؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، اهنآ  حبص  زامن  ندش  اضق  ناناوج و  هژیوب  دارفا  ندنام  باوخ  بجوم  رگا  بش  همین  زا 

حبـص زامن  هضیرف  هک  دوش  يزیر  همانرب  يوحن  هب  دیاب  هکلب  دـنزادنین . ریخأت  هب  بش  زا  ماگنه  نآ  ات  ار  سلاجم  روبزم ، ضرف  رد  باوج 
. دوشن كرت  بحتسم  روما  هب  لاغتشا  رثا  رد 

دشاب تامرحم  كرت  تابجاو و  هب  لمع  زاس  هنیمز  دیاب  سلاجم  هنوگ  نیا  اریز 
انغ اب  ای  دننک  یم  حرط  ار  دنسلا  فیعـض  ای  كردم  یب  بلاطم  زا  یـضعب  دوخ  راعـشا  يالبال  رد  هک  ینایارـس  هیثرم  زا  توعد  ایآ  لاؤس 

؟ تسا حیحص  دنناوخ  یم 
دنناوخ یم  انغ  هک  يدارفا  زا  توعد  دشاب و  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  يرادازع  ای  نآرق  ندناوخ  هارمه  دنچ  ره  تسا  مارح  انغ  باوج 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 544 

http://www.ghaemiyeh.com


دنیامن یم  نایب  ار  یعقاو  حیحص و  بلاطم  هک  دوش  هدافتسا  ینایارس  هیثرم  زا  تسا  مزال  تسا و  مارح  اهنآ  سلاجم  رد  تکرش  و 
ایآ دسر ، یم  رذگهر  نادرم  شوگ  هب  وگدنلب  اب  ای  ًامیقتـسم  اهنآ  يادص  دـننک و  یم  ینارنخـس  یحادـم و  نانز  هنانز  سلاجم  رد  لاؤس 

؟ تسا زیاج  لمع  نیا 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  اما  تسین  مارح  دشابن  ذاذتلا  هبیر و  ضرعم  رد  رگا  ناشیا  يادص  ندینش  باوج 

« باجح ِءارَو  ْنِم  َّنُهولَئساف  »
. دوشب تفع  تاعارم  ًالماک  هک  دشاب  يروط  یبهذم  سلاجم  هژیوب  هنانز  سلاجم  هک  تسا  بوخ 

؟ دییامرف یم  هچ  دوش ، یم  هدناوخ  البرک  رد  مالسلا ) هیلع   ) مساق ترضح  جاودزا  اب  هطبار  رد  هک  ییاه  هضور  هیزعت و  دروم  رد  لاؤس 
. درادن دوجو  هربتعم  بتک  رد  هیضق  نیا  زا  يرثا  و  تسین . حیحص  دوش  یم  ای  هدش  حرطم  مساق  ترـضح  یـسورع  دروم  رد  هچنآ  باوج 

. دوب هدیسرن  جاودزا  ّنس  هب  مساق  ترضح  هکنیا  رب  ًافاضم 
ار تسردان  بلاطم  نیا  ًارهاظ  یلو  هدـش ، لقن  تسا  ترـضح  نآ  جاودزا  بسانم  هک  ییاهزیچ  یحیرط  موحرم  بختنم »  » باتک رد  یلب ،

یتبسانم هک  ار  بلاطم  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رترب  یحیرط  موحرم  و  دناهدرک . هفاضا  باتک  نآ  هب  نادان  ای  ضرغم  دارفا  موحرم ، نآ  زا  دعب 
يراد هیزعت  مسارم  رد  یضعب  هک  وحن  نیا  هب  هدمآ  یحیرط  باتک  رد  هچنآ  لاح  نیع  رد  دسیونب . دوخ  باتک  رد  درادن ، اروشاع  هعقاو  اب 

. دشاب یمن  دننک ، یم  هدایپ  یفارخ  تروص  هب  و 
؟ دراد یمکح  هچ  یبهذم  ياه  نشج  رد  ندز  فک  لاؤس 

ار نآ  هسدـقم  نکاما  اههینیـسح و  دـجاسم و  رد  تسا  مزـال  نینمؤم  رب  یلو  درادـن ، یلاکـشا  دوخ  يدوخ  هب  ندز  فک  دـنچ  ره  باوج 
بانتجا نآ  زا  تسا  مزال  دوش  بوسحم  ناراوگرزب  نآ  تمرح  کته  ًافرع  رگا  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم سلاجم  رد  زین  دننک و  كرت 

. دننک هدافتسا  تسا  تاولص  هک  ناناملسم  یگشیمه  راعشا  زا  نآ  ياج  هب  هک  تسا  نینمؤم  رب  دوش و 
؟ دییامرف موقرم  یبهذم  سلاجم  و  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هب  طوبرم  مسارم  يرازگرب  هوحن  رد  ار  دوخ  فیرش  رظن  لاؤس 

: دوش تاعارم  دیاب  لیذ  روما  یبهذم  سلاجم  و  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هب  طوبرم  مسارم  رد  یلک  روطب  باوج 
لاثما کیکر و  تارابع  ظافلا و  ندرب  راکب  ندز و  توس  ندز و  فک  لثم  دوش  یم  هدرمـش  تمرح  کـته  ًاـفرع  هک  یلمع  عون  ره  زا   1

. دوش بانتجا  دیاب  نآ 
. دوش بانتجا  دیاب  دوش  یم  بهذم  نهو  بجوم  ناضرغم و  هدافتسا  ءوس  دروم  درادن و  يریذپ  هیجوت  هبنج  هک  یلمع  عون  ره  زا   2

. دوش بانتجا  دیاب  دهد  یم  رفک  كرش و  يوب  هک  یتالمج  تارابع و  ندرب  راکب  زا   3
. دوش بانتجا  دیاب  دوش  یم  نآ  ندش  صقان  ای  ندب  هب  دیدش  ررض  بجوم  هک  يراک  عون  ره  زا   4

هاگرد لوبقم  هللاءاش  نا  ات  دوش  ماجنا  لومعم  یتنـس و  روطب  يویند  ضارغا  هنوگ  ره  ییامندوخ و  ایر و  زا  رودب  دیاب  مسارم  هنوگ  نیا   5
. دریگ رارق  یهلا 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  رتفد 

: لاوس
: تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  زا  یعرش  لاوس  کی  نم  امش  تامحز  زا  رکشت  اب  امش و  تمدخ  مالس  اب 

؟ هن ای  تسا  زیاج  تسا  مرحم  هام  رد  هک  ینز  همق  ایآ 
: باوج

تسا زیاج  دوشن  ررض  بجوم  رگا  ینز  همق 
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تجهب هللا  تیآ  زا  تائاتفتسا 

: ددرگ یم  لقن  تسا  هدش  رشتنم  لاس 1386  ناتسبات  رد  هک  ناشیا  تاءاتفتسا  باتک  مراهچ  دلج  زا  تارظن  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
لاوس 6386: هحفص 540 

هب مادقا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  نادیهش  رورس  سلجم  اصوصخ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  يرادازع  سلاجم  رد  نایعیـش  زا  یخرب 
؟ تسیچ نآ  یعرش  مکح  دوش -  یم  يزیرنوخ  ندش و  دوبک  ثعاب  هک  دنیامن -  یم  تروص  ندنک  ینز و  هنیس 

: باوج
. درادن لاکشا  دشابن  روآ  ضرم  دشاب و  يرادازع  بسانم  هک  یتروص  رد 

لاوس 6387: هحفص 540 
؟ تسا هنوگچ  يرادازع  رد  ندش  تخل 

؟ دراد یمکح  هچ  دوش  خرس  ندب  ینز  هنیس  رثا  رب  رگا  و 
: باوج

. تسین زیاج  دشاب ، مرحمان  مارح  رظن  ضرعم  رد  هک  یندش  تخل  درادن و  یلاکشا 
لاوس 6389: هحفص 540 

؟ دراد یمکح  هچ  ینزریجنز 
: باوج

. درادن یلاکشا 
لاوس 6398: هحفص 542 

. دنراد روضح  زین  نانز  هک  یلاح  رد  دننک ، یم  هنهرب  ار  ندب  زا  یشخب  دارفا  ینزریجنز ، ای  ینز  هنیس  رد  یهاگ 
؟ دراد لاکشا  ایآ 

: باوج
. درادن لاکشا  دنرادن  نارگید  زا  هبیر  ای  رظن  دمعت  هب  ملع  هک  یماگنه  ات 

لاوس 6404: هحفص 544 
؟ دراد لاکشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يازع  يارب  تسا  سوواط و …  رتوبک ، دننام  یتاناویح  همسجم  ياراد  هک  مَلَع  ندیرخ  ایآ 

: باوج
. درادن لاکشا 

لاوس 6407: هحفص 544 
؟ تسا عورشم  دراد  نیسح  ماما  يازع  هب  صاصتخا  هک  ییاه  هچراپ  مَلَع و  حیرض ، هایس ، سابل  هب  نتشاذگ  مارتحا  ایآ 

: باوج
. هلب

لاوس 6408: هحفص 544 
؟ دراد یمکح  هچ  يرادازع  ياه  هتسد  رد  غارچ  لهچ  زا  هدافتسا 

: باوج
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. درادن لاکشا 
لاوس 6380: هحفص 538 

؟ دراد یمکح  هچ  مساق ) ترضح  جاودزا  لثم   ) درادن يربتعم  دنس  هک  خیرات  زا  ییاه  شخب  یناوخ  هیبش  هیزعت و 
: باوج

. درادن لاکشا  تساه  تیاور  خیراوت و  ضعب  زا  لقن  هک  دشاب  مولعم  رگا 

يزیربت داوج  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ 

: لاوس
. دراد یمکح  هچ  نیسح  ماما  يارب  ینز  همق  دنادیمن  زیاج  ار  غیت  اب  تروص  ندیشارت  هک  یمالسا  رد 

: باوج
رهظم مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  رب  هودـنا  نزح و  ماـقم  رد  هک  نینمؤـم  يارب  تسا  راوازـس  نکل  درادـن و  یعناـم  هسفن  دـح  رد  ینز  هـمق 

. ملاعلا هللاو  اهرهش ، اهروشک و  فالتخا  هب  فلتخم  رهظم  نآ  دنک و  رایتخا  ار  يرتبسانم 
: لاوس

ریخ ای  تسا  زیاج  راکشآ  افخ و  رد  ندز  همق  ایا  هک  تسا  نیا  ناشیا  زا  نم  لاؤس 
: باوج

رهظم مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  رب  هودـنا  نزح و  ماـقم  رد  هک  نینمؤـم  يارب  تسا  راوازـس  نکل  درادـن و  یعناـم  هسفن  دـح  رد  ینز  هـمق 
 … ملاعلا هللاو  اهرهش ، اهروشک و  فالتخا  هب  فلتخم  رهظم  نآ  دنک و  رایتخا  ار  يرتبسانم 

یناحور قداص  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ 

: لاؤس
؟ دراد تحص  نایرج  نیا  ایآ  مینک و  لقن  ار  البرک  هعقاو  رد  نسح  نب  مساق  ترضح  جاودزا  دقع و  ناتساد  تسا  زیاج  ایآ 

: باوج
مدیدن نآ  يارب  يربتعم  دنس  هدنب  تسا و  دیعب  رایسب  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
؟ دراد تروص  هچ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  يرادازع  رد  اصوصخم  روپیش  لبط و  لامعتسا 

: باوج
درادن یعنام  دشابن ؛ وهل  تالآ  زا  هک  هداس  لبط  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
فارـسا تسا و  زیاـج  ندز  شتآ  ندرک و  تسرد  هاـگ  همیخ  تروص  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  اـب  يدردـمه  راـهظا  يارب  اروشاـع  زور 

؟ دوش یمن  بوسحم 
: باوج

دشابن تلاسر  نادناخ  هب  تناها  بجوم  ات  دوش  تیاعر  هتبلا  تسا . نسحتسم  یلمع  هکلب  تسین ؛ فارسا  اهنت  هن  یلاعت ؛ همسب 
: لاؤس
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؟ دیراد مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  يازع  رد  روپیش  جنس و  لبط و  زا  هدافتسا  زاوج  رب  تلالد  هک  یثیدح  ایآ 
؟ دییامرفب ییامنهار 

: باوج
تایاور قالطا  ياضتقم  تسا و  هدـشن  یهن  روما  نیا  زا  تسا و  هدـش  دراو  ترـضح  نآ  يرادازع  هرابرد  يدایز  تاـیاور  یلاـعت ؛ همـسب 

تسا اهنآ  زاوج 
: لاؤس

دروم نیا  ایآ  دننک  یم  حورجم  ار  ندب  دننز و  یم  دوخ  تروص  ورس  هب  یهاگ  يرادازع  روش  رثا  رد  مالسلا  هیلع  ینیـسح  ياه  تئیه  رد 
؟ هن ای  دراد  یلاکشا 

: باوج
تسا لاکشا  یب  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
باسح ربعم  دس  ایآ  دنوش  یم  روبع  هار  ندش  هتسب  ثعاب  دنرو و  یم  رازاب  نابایخ و  هب  هک  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  يرادازع  تاجتـسد  رد 

؟ دوش یم 
. دنیآ یم  يرادازع  ياشامت  يارب  ارثکا  دننک  یم  روبع  ریسم  نآ  زا  هک  یناسک  هتبلا 

: باوج
. تسا لاکشا  یب  زیاج و  ربعم  ّدس  هنوگنیا  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
؟ دراد تروص  هچ  هنانز  سلجم  رد  ینز  هنیس  وگدنلب و  اب  اه  مناخ  ندناوخ  هیثرم 

؟ دراد لاکشا  پوس  تروص  هب  هدنک  تسوپ  وج  نتخپ 
: باوج

اه مناخ  ندناوخ  هتبلا  دـشاب  رود  هیعرـش  ریغ  روما  زا  رودـقملا  یتح  دـیاب  تسا و  تیمها  اب  رایـسب  تادابع  زا  یناوخ  هیثرم  یلاعت ؛ همـسب 
. درادن لاکشا  زین  وج  نتخپ  درادن  یلاکشا  چیه  اه  مناخ  سلجم  رد  زین  اهمناخ  ندز  هنیس  . درادن یلاکشا  چیه  بناجا  ندینش  نودب 

: لاؤس
تسیچ نآ  یعرش  هجو  دنناوخ  یم  نآ  هب  بیرق  ای  یقیسوم  ياه  گنهآ  اب  ار  اههضور  یضعب  هک  ناحادم  نارکاذ و 

: باوج
دشاب یناوخ  هضور  رد  ولو  تسا  مارح  اقلطم  یقیسوم  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
؟ دراد یمکح  هچ  ینارنخس  تیبلها و  یحادم  تباب  نتفرگ  دزم 

: باوج
تسا زیاج  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
سدقم تحاس  هب  تناها  ظافلا  نیا  ایآ  دننک  یم  هدافتـسا  يرتلکـشوخ ) همه  زا  متـسم  نم   ) ياه ترابع  زا  تیب  لها  ناحادـم  زا  یـضعب 

؟ دوش یم  باسح  همئا 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 548 

http://www.ghaemiyeh.com


: باوج
مالـسلا هیلع  تیب  لها  ماقم  هب  تناها  اب  لمع  نیا  هک  تسا  فیح  درد و  لیزج  رجا  تسا و  یفیرـش  رایـسب  لغـش  یحادـم  یلاـعت ؛ همـسب 

دوش عرش  فالخ  هب  لدبم 
: لاؤس

زا هدافتـسا  دـنوش و  یم  كاله  انایحا  ندز  همق  ندرک و  حورجم  ار  دوخ  ندز و  همطل  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يرادازع  رد 
؟ دراد تروص  هچ  لبط 

: باوج
دوش تکاله  بجوم  هک  يراک  رگم  تسا ؛ نسحتسم  زیاج و  دیاهدرک  رکذ  هچنآ  مامت  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
دجسم ای  هینیـسح و  ریمعت  يرادازع و  رد  دنناسرب و  شورفب  دندنب  یم  ملع  رـس  رب  مرحم  مایا  هک  ار  ییاهلامتـسد  هچراپ و  تسا  زیاج  ایآ 

؟ دنیامن فرصم 
: باوج

درادن یلاکشا  دشاب ؛ هدشن  صوصخ  هب  راک  نآ  فقو  هچنانچ  یلاعت ؛ همسب 
: لاؤس

؟ يرادازع ای  تسا  مدقم  زامن  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللا  دبع  ابا  يراوگوس  مایا  رد 
: باوج

تسا مدقم  زامن  یلاعت ؛ همسب 
: لاؤس

؟ تسا زیاج  ندز  همق  تروص  نیا  رد  ایآ  دوش  هعیش  بهذم  نهو  ثعاب  ندز  همق  رگا 
: باوج

تسا دوهشم  نآ  سکع  هکلب  دوش ؛ یمن  نهو  بجوم  الصا  یلاعت ؛ همسب 
: لاؤس

؟ دشاب یم  هچ  مالسلا  مهیلع  همئا  يارب  ندز  هنیس  لیلد 
: باوج

یبهذم رئاعش  میظعت  یلاعت ؛ همسب 
: لاؤس

؟ تسا زیاج  دوش  یم  نوخ  ندش  يراج  یتح  يدوبک و  هب  رجنم  هک  يرادازع  رد  ندز  ریجنز  هنیس و  ایآ 
: باوج

تسا زیاج  یلب  یلاعت ؛ همسب 
: لاؤس

؟ تسا زیاج  ییایر  ندز  ریجنز  ندز و  هنیس  ایآ 
: باوج

تسا ییایر  زامن  دننامه  یلاعت ؛ همسب 
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: لاؤس
؟ دراد یمکح  هچ  جنس  لبط و  همق و  ندز  لیبق  زا  يرادازع  هنوگره  ءادهشلا  دیس  ترضح  يرادازع  رد 

: باوج
تسا زیاج  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
؟ دشاب یمن  ربنم  يور  یناوخ  هیبش  هیزعت و  نامه  رگم  یناوخ  هضور  دننک ؛ اپ  رب  یناوخ  هضور  یناوخ  هیبش  ياج  هب  تسا  رتهب  ایآ 

: باوج
تسا بوخ  شمامت  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
؟ تسا زیاج  يرادازع  مسارم  رد  یناوخ  هیبش  هیزعت و  ایآ 

: باوج
تسا زیاج  یلب  یلاعت ؛ همسب 

یعناص یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد 

: لاوس
؟ دراد لاکشا  یعرش  ظاحل  زا   … … منیسح و ) هناوید  نم  منیسح  گس  نم   ) دننام ناحادم  طسوت  تاملک  زا  یضعب  نتفگ 

: باوج
زیهرپ دـیاب  دـشاب  یم  مالـسلا ) مهیلع   ) هّمئا يالاو  ماقم  هب  نیهوت  يرادازع و  نهو و  بجوم  هک  یظافلا  ندرب  راـک  هب  لاـمعا و  ماـجنا  زا 

. دوش ماجنا  یناوخ  هضور  یتنس و  يرادازع  هویش  نامه  هب  تسا  رتهب  اه  يرادازع  دومن و 
: لاوس

؟ ریخ ای  دراد  لاکشا  یعرش  ظاحل  زا  يرادازع  مسارم  رد  نتفگ ) ار  نیموصعم  رکذ  ندیرپ و  نییاپ  الاب و   ) ندرک هلوره 
: باوج

زیهرپ دـیاب  دـشاب  یم  مالـسلا ) مهیلع   ) هّمئا يالاو  ماقم  هب  نیهوت  يرادازع و  نهو و  بجوم  هک  یظافلا  ندرب  راـک  هب  لاـمعا و  ماـجنا  زا 
دوش ماجنا  یناوخ  هضور  یتنس و  يرادازع  هویش  نامه  هب  تسا  رتهب  اه  يرادازع  دومن و 

: لاوس
عامتـسا حیحـص  ان  عیرـس و  ظفلت  تروص  هب  نیـسحلا  هللادبعابا  سدقم  مان  هک  يروط  هب  رارکت  تلاح  رد  وگدـنلب  يادـص  نداد  رارق  ایآ 

؟ تسا زیاج  دوش 
: باوج

دزن تماما  تداهش و  ماقم  کته  طارفا و  هک  يرادازع  وحن  ره  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  ءادهـشلادیس  يرادازع  هب  عجار 
( هیلع هللا  مالـس   ) تما ماـما  هدومرف  بسح  تسا و  زیاـج  دـشاب  سدـقم  دوـجو  نآ  زا  يوریپ  هار  شیادـیپ  ریـسم  رد  دـشابن و  وا  رد  هعیش 

. دومن باختنا  تسا  ثیدح  فرح و  أشنم  هک  يدیدج  ياه  هار  دیابن  درادن و  یعنام  یتنس  يرادازع 
: لاوس

هدیـشارخ دـنلام و  یم  كاخ  هب  ار  دوخ  تروص  هنیـس و  دـنزادنا و  یم  كاخ  هب  همئا  سدـقم  رازم  لباقم  رد  ار  دوخ  هک  ینرادازع  لمع 
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؟ دراد تروص  هچ  دنوش  یم  دراو  مرح  لخاد  هب  لاح  نامه  اب  دوش و  یم  يراج  نوخ  دننک و  یم 
: باوج

دزن تماما  تداهش و  ماقم  کته  طارفا و  هک  يرادازع  وحن  ره  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  ءادهـشلادیس  يرادازع  هب  عجار 
( هیلع هللا  مالـس   ) تما ماـما  هدومرف  بسح  تسا و  زیاـج  دـشاب  سدـقم  دوـجو  نآ  زا  يوریپ  هار  شیادـیپ  ریـسم  رد  دـشابن و  وا  رد  هعیش 

. دومن باختنا  تسا  ثیدح  فرح و  أشنم  هک  يدیدج  ياه  هار  دیابن  درادن و  یعنام  یتنس  يرادازع 
: لاوس

؟ تسا زیاج  راهطا  همئا  يرادازع  مسارم  رد  روپیش  لهد و  جنس و  زا  هدافتسا  ایآ 
: باوج

هب نداد  روش  ءاکب و  هلیـسو  ناونع  هب  اه  يرادازع  رد  هک  لامعا  هنوگ  نیا  تفگ  ناوت  یمن  دومن و  يریگولج  ییاه  تنـس  نینچ  زا  دیابن 
. تسا مارح  دوش  یم  هدافتسا  اه  يرادازع 

: لاوس
ماما يرادازع  يارب  دوش و  یم   … ندیشارخ و .. ندش و  مخز  هب  رجنم  هک  ندز  هنیس  ای  تروص و  هب  ندز  یلیس  تشپ ، هب  ندز  ریجنز  ایآ 

؟ تسا زیاج  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح 
: باوج

تیانج تسا  مارح  نآ  ریغ  يرادازع و  رد  هچ  نآ  دشاب و  یم  رئاعش  میظعت  ءاکب و  ءاکبا و  تامومع  تاقالطا و  لومشم  دشاب و  یم  زیاج 
هوالع هب  سفن  رب  تیانج  هب  دسر  هچ  هدشن  بوسحم  ررض  شلها  دزن  هکلب  تسین  مولعم  شندوب  رادررـض  هک  روما  لاثما  هن  تسا  ندب  رب 

دنشاب یم  روجأم  هتفرگ و  رادازع  دارفا  تسد  زا  رایتخا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  هب  قشع  هقالع و  بح و  ًارهاظ  هک 
: لاوس

؟ تسیچ یناوخ ) هیبش   ) هیزعت نوماریپ  یلاع  ترضح  رظن 
: باوج

دشابن وا  رد  تماما  تداهش و  ماقم  کته  طارفا و  هک  يرادازع  وحن  ره  مالسلا و  هیلع  هللادبع  ابا  ترضح  ءادهشلا  دیس  يرادازع  هب  عجار 
یعنام یتنـس  يرادازع  هرـس » سدـق   » تّما ماـما  هدومرف  بسح  تسا و  زیاـج  دـشاب  سدـقم  دوجو  نآ  زا  يوریپ  هار  شیادـیپ  ریـسم  رد  و 

. درادن
: لاوس

لاکـشا ثعاب  اه  نآ  تیاضر  مدع  ایآ  دننک  یتیاضران  ینز  همق  دروم  رد  صخـش  نیدلاو  یلو  درادن  لاکـشا  ینز  ریجنز  ینز و  همق  رگ 
؟ دوش یم  يرادازع  نینچ  نتشاد 

؟ دنک یم  قدص  مه  دنک  یم  یگدنز  ردام  ردپ و  زا  ادج  لهأتم و  ناسنا ، هک  یعقوم  مکح  نیا  ایآ 
: باوج

تیاضر مدـع  هیلع ، ءانب  دوش  كرت  دـیاب  تسا  اه  نآ  رازآ  تیذا و  بجوم  هک  هچ  نآ  تسا و  یقالخا  رما  کی  ردام ، ردـپ و  زا  تعاطا 
هب اه  نآ  تیاضر  مدع  رگا  يرآ  ددرگ  نآ  تمرح  ببـس  دناوت  یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  يرادازع  هب  تبـسن  اه  نآ 

تسا مارح  شکرت  بجاو و  ناشتعاطا  تسا  ررض  رطخ و  لامتحا  رطاخ 
: لاوس

هچ رگا  دوش ، یم  نوخ  ندـش  يراج  ندـب و  ندـش  یمخز  هب  رجنم  تسا و  غیت  ياراد  هک  يریجنز  اـب  ندز  ریجنز  اـی  غیت و  اـب  ندز  هنیس 
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؟ دراد یمکح  هچ  دشاب ، هتشادن  مه  یناج  رطخ 
: باوج

لـضفا زا  یتّنـس  يرادازع  ینز و  هنیـس  ظعو و  یناوخ و  هضور  لیبق  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) ابع لآ  سماخ  يرادازع  هماقا  سلاجم و  ییاـپرب 
نداد رارق  نراقم  اب  ًامیقتسم  ار  ام  لامعا  همه  نمشد ، هک  تشاد  هجوت  دیاب  نکیل  تسا ، ناوارف  يورخا  دزم  رجا و  بجوم  تسا و  لامعا 

ار ام  یمالـسا ، یلمع  عضاوم  زا  ام  درگبقع  اب  تسا و  مالـسا  ای  بهذم  هب  هلمح  شـضرغ  دـهد و  یم  رارق  هلمح  دروم  نارگید ، لامعا  اب 
هّوق لوح و  هب  دراد . زاب  نامتاغیلبت  ریاعـش و  ضیارف و  لامعا و  همه  زا  ار  ام  هکنآ  اـت  هدومن  رتداـیز  رتداـیز و  ار  هلمح  هکلب  هدرکن ، اـهر 

هفاضا نانآ  تسکش  رب  زور  ره  یمالـسا  تمظع  تّزع و  ظفح  ندادن و  نمـشد  تسد  هب  هناهب  ناناملـسم و  امـش  لاثما  يرادیب  اب  یهلا و 
: هک دیسر ، دهاوخن  ییاج  هب  اهنآ  تاغیلبت  دش و  دهاوخ 

«. ءیش هیلع  یلعی  ولعی و ال  مالسالا  »
: لاوس

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  ندز  همق  ایآ 
: باوج

ندش تیذا  بجوم  هکنآ  طرش  هب  هتبلا  دشاب  یم  رئاعش  میظعت  ءاکب و  ءاکبا و  تامومع  تاقالطا و  لومشم  تسا و  زیاج  بناجنیا  رظن  هب 
. تسا هدوبن  نینچ  ینز  همق  رد  ًالومعم  هک  دشابن  ندب  هب  تیانج  و 

يزاریش قداص  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد 

لاؤس 1:
: مینک ضرف  ام  رگا   ) هک ناونع  نیا  تحت  دش  رازگرب  یناتساد  هقباسم  اههینیسح  زا  یکی  رد 

؟ تشاد یپ  رد  ناناملسم  يارب  یمیخو  بقاوع  هچ  تعیب  نیا  امش  رظنب  درک  یم  تعیب  دیزی  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
)؟ تشاذگ یم  ام  زورما  یگدنز  رب  يرثا  هچ  و 

؟ تسین ماما  تمصع  هب  يّدعت  تسا و  زئاج  یتایضرف  نینچنیا  حرط  ایآ 
: باوج

. درادن یلاکشا  دوشن  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  يارب  تمرح  کته  ثعاب  رگا 
لاؤس 2:

زا هک  مینک  یم  زکرمتم  البرک  رد  یساسا  ياهتیصخش  يور  رب  ارنآ  میشکیم و  شیامن  هنحـص  هب  ار  البرک  هعقاو  هلاس  ره  یناوخ  هیبش  رد 
رگیزاب تسا  نکمم  یهاگ  دنتسه ، مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  سابع و  ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  اهتیصخش  نیا  هلمج 

؟ تسا زئاج  راک  نیا  ایآ  دشاب  هتشاد  توافت  یلصا  تیصخش  تایصوصخ  اب  دشاب و  هاتوک  دق  ای  هزبس 
: باوج

نیسح ماما  ًاصوصخم  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  راثآ  رشن  يارب  عورشم  لئاسو  مامت  زا  هدافتـسا  ادخ ، هب  ندش  کیدزن  ياههار  نیرتهب  زا 
هب دـشاب  لاکـشا  نودـب  ظاحل  همه  زا  لماک و  شیامن  هک  دـیآ  لمعب  طایتحا  تقد و  تیاهن  دـیاب  راک  نیا  رد  اما  دـشابیم  مالـسلا ) هیلع  )

. دوشن مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  يارب  تمرح  کته  تناها و  مزلتسم  هک  يروط 
لاؤس 3:

ار دوخ  نوخ  ءاروشاع  زور  رد  ینز  همق  ياج  هب  ارچ  هک  تسا  نیا  شنومضم  هک  دننک  یم  حرطم  ار  ینانخس  ناشسلاجم  رد  دارفا  یضعب 
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هدناسر ررـض  تسیز  طیحم  هب  ینز  همق  دشاب ، ینز  همق  زا  رت  يزورما  رتهب و  دناوتیم  نوخ  نداد  هیده  هک  ارچ  میهدن  هیده  نادنمزاین  هب 
؟ تسیچ عوضوم  نیا  هرابرد  امش  يأر  دننک ، یفرعم  هدنام  بقع  راذگ و  تعدب  ار  ام  یمالسا  بهاذم  هیقب  ات  دوشیم  ثعاب  زین  و 

: باوج
دئاوف ياراد  رس  زا  نوخ  ندرک  جراخ  هکنیا  هفاضا  هب  درادن ، یتافانم  ینیـسح  رئاعـش  يرازگرب  اب  یلو  تسا  یبوخ  زیچ  نوخ  نداد  هیده 
بلطم نیا  رب  ینـس  هعیـش و  دندیمان و  یم  هذقنم  هثیغم و  ار  راک  نیا  ربمایپ  دشاب و  یم  یمارگ  ربمایپ  تنـس  زا  تسا و  يرایـسب  یتشادـهب 

: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  دناهدرک و  تیاور  ارنآ  نایوار ، زا  يرگید  دادعت  يراخب و  دنراد و  قفاوت 
. درادن تسیز  طیحم  يارب  يررض  زین  و  تسا ) درد  نادند  مشچ و  یفیعض  یسیپ و  ماذج و  یگناوید و  زا  افش  رس  زا  نتفرگ  نوخ  )

اجب دـشاب  یم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دالیم  زور  هک  نابعـش  موس  لثم  يرگید  زور  رد  ار  نوخ  نداد  هیدـه  نینمؤم  هک  تساجب  سپ 
. دنروآ

لاؤس 4:
؟ تسا بجاو  ینز  همق  نیسح  ماما  يازع  رد  ایآ 

: باوج
. تسا نآ  بابحتسا  روهشم  رظن 

لاؤس 5:
رد ینیـسح  يازع  لـثم  گرزب  رئاعـش  زا  ضعب  نآ ، هجیتـن  رد  دوش و  قح  بهذـم  ههجو  ندـش  تشز  هب  رجنم  ینز  همق  لـثم  يزیچ  رگا 

؟ تسیچ شمکح  دوش  فیعض  مدرم  بولق 
: باوج

زا یخرب  هکلب  تسا ، عیـشت  ههجو  ندـش  تشز  ثعاب  ینز  همق  هک  هدـشن  تباث  یعطق  لـیلد  اـب  تسا و  بحتـسم  روهـشم  رب  اـنب  ینز  همق 
رانک يارب  لیبق ، نیا  زا  یلئالد  هکنیا  هفاضا  هب  تسا . بهذـم  يارب  جـیورت  غیلبت و  لـئاسو  نیرتمهم  زا  ینز  همق  هک  دـندقتعم  تایـصخش 

. دیـشک تسد  هزور  زامن و  جـح و  داهج و  رد  یهلا  ماکحا  یلیخ  زا  تسیاب  یم  الا  و  تسین . یفاک  هدـش  تباث  یعرـش  ماـکحا  نتـشاذگ 
: دیامرفیم دنوادخ 

( نوؤزهتسی هب  اوناک  ّالإ  لوسر  نم  مهیتأی  ام  دابعلا  یلع  ةرسح  ای  )
؟ تسا یفاک  قح  يوس  هب  توعد  زا  اهنآ  ینیشن  بقع  يارب  ناربمایپ  ندرک  هرخسم  ایآ 

لاؤس 6:
دوش یم  بوسحم  حابم  ررض  نیا  ایآ  يزیرنوخ  تدش  دننام  دوب  یهجوت  لباق  ررض  رگا  دیآ  یم  دوجو  هب  ندز  همق  هجیتن  رد  هک  يررض 

؟ مادک چیه  ای  بحتسم و  ای 
: باوج

: هب تسا  هدشن  رجنم  هک  یتقو  ات  ررض 
دزن رگا  تسا و  زئاج  نآ ) دـننام  یئانیب و  يورین  نداد  تسد  زا  لثم  یئورین  نداد  تسد  زا  ندب 3  ءاضعا  زا  يوضع  عطق  سفن 2  لتق   1)
ماما هب  تبسن  تبحم  راهظا  و  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  اب  يدردمه  تین  هب  ندز  همق  و  دوب ، دهاوخ  بحتسم  درک  ادیپ  تیبوبحم  عراش 

میدق و ياملع  هک  روطنامه  تسا  دکؤم  تابحتـسم  هلمج  زا  ینامیا ، حور  تیوقت  یئابیکـش و  راثیا و  يارب  سفن  تیبرت  قح و  زا  عافد  و 
هب سفن  تقشم  ادخ و  هار  رد  اهررض  لمحت  دنکیم  تلالد  هک  تسا  هدش  رکذ  يدایز  دراوم  نیموصعم  یگدنز  رد  دناهداد و  يوتف  لاح 

تدابع يارب  ناشیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  ءارهز  ترـضح  دروم  رد  هک  هچنآ  نآ  هلمج  زا  و  دـشابیم ، بحتـسم  ياهراک  زا  يوقت  رطاـخ 
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. درک مرو  ترضح  نآ  ياهاپ  ات  دنداتسیا  ناشیاهاپ  يور  رب  ردقنآ 
. دندرکیم تکرح  اهنآ  لباقم  ناشیاهرتش  هک  یلاح  رد  دنتفریم  جح  هب  هدایپ  ياپ  اب  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هکنیا  و 

لاؤس 7:
( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  يازع  رد  دنکیمن  بانتجا  تمهت  غورد و  زا  تسین و  مزتلم  هزور  زامن و  لثم  نید  تایرورض  هب  هک  یـسک  رگا 

؟ تسیچ فیلکت  درک  تکرش  ینز ) همق   ) لثم
: باوج

وا ندش  مزتلم  يارب  تسا  هتسیاش  دیدرک  رکذ  هک  هچنآ  تحـص  ضرف  اب  تسا و  بجاو  عرـش  رد  ررقم  طئارـش  لوصح  اب  فورعم  هب  رما 
. درک فورعم  هب  رما  تحیصن و  ار  وا  یعرش  ماکحا  مامت  هب 

ماجنا هک  ار  یماـکحا  ردـق  نآ  هک  میهاوخب  اـهنآ  زا  دـیابن  دـندرک  كرت  ار  هیقب  دـندومن و  ارجا  ار  ماـکحا  زا  ضعب  يدارفا  رگا  هک  ارچ 
. دنهد ماجنا  دناهدرک  كرت  هک  ار  یتابجاو  ات  میئامن  قیوشت  ار  اهنآ  دیاب  سکع  رب  هکلب  دننک  كرت  دنهدیم 

لاؤس 8:
رب ارتفا  غورد و  ربنم  يور  رب  نایرج  نیا  نتفگ  ایآ  دـش  تباث  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دـنزرف  مساق  ترـضح  جاودزا  تحـص  مدـع  رگا 

؟ دوشیمن بوسحم  مالسلا ) هیلع   ) موصعم
: باوج

باتک دننام  بتک  زا  یخرب  رد  اریز  دشاب  هتشاد  مه  تحص  هک  تسین  دیعب  یتح  هدشن ، تباث  نیقی  متح و  روطب  نایرج  نیا  تحـص  مدع 
. دشاب هتشادن  یلاکشا  نایرج  نیا  لقن  ًارهاظ  هدش و  رکذ  یحیرط ) بختنملا  )

لاؤس 9:
؟ تسا زئاج  اروشاع  زور  رد  ندرکراک  ایآ 

: باوج
. تسین یتکرب  نآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رب  هدراو  بئاصم  رطاخ  هب  تسا و  هورکم 

لاؤس 10:
؟ تسیچ ینز  هنیس  هرابرد  امش  يأر 

؟ تسا هدوب  مالسلا ) مهیلع   ) همئا نامز  رد  ایآ  و 
: باوج

. دنتشاد اپ  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  رضحم  رد  تایمطاف  ارنآ  و  تسا . بحتسم  هکلب  زئاج  همئا  بئاصم  يارب  ینز  هنیس 
لاؤس 11:

تناها ندش و  ریقحت  قاقحتسا  تسا و  راکهانگ  ایآ  دنک  كرت  ار  ندز  همق  دشاب و  لوغشم  اههنیسح  رد  تمدخ  يرادازع و  هب  هک  یسک 
؟ دراد ار  ندش 

: باوج
. دنک كرت  ار  بحتسم  لمع  دناوتیم  ناسنا  تسا و  یبحتسم  راک  ندز  همق 

مهتم ار  اهنآ  ای  دنک  تناها  ای  هرخسم  ار  نارگید  تسین  زئاج  دنزیمن  همق  هک  یـسک  رب  روطنیمه  درک و  تناها  ار  نمؤم  هک  تسین  زئاج  و 
. دنک

لاؤس 12:
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تـسا هتـشذگ  اروشاع  زور  رد  شباحـصا  تیب و  لها  نیـسح و  ماما  هب  هک  هچنآ  رب  مایتحاران  زا  ریبعت  يارب  میاهکـشا  دیوگیم  یـصخش 
؟ منک یمخز  ار  مندب  منزب و  همق  مالسلا  هیلع  تیب  لها  اب  يدردمه  يارب  تسا  زئاج  ایآ  دنکیمن ، تیافک 

: باوج
زا ای  وضع  عطق  ای  سفن  لتق  هب  رجنم  هک  یماگنه  ات  نآ  و  تساـهنآ . زا  یکی  ینز  همق  هک  تسا  ياهدیدنـسپ  ياـهراک  زا  ینیـسح  رئاـعش 

. تسا بحتسم  دوشن  نآ  دننام  یئانیب و  يورین  لثم  یئورین  نداد  تسد 
لاؤس 13:

؟ تسیچ اروشاع  زور  رد  ررض  اب  ررض و  نودب  رس  هب  ریشمش  ندز  دروم  رد  امش  رظن 
: باوج

. تسا بحتسم  دشابن  يدایز  ررض  نآ  رد  هک  یتقو  ات  تسنیا  ءاهقف  نیب  روهشم 
لاؤس 14:

دنتفرگ رارق  رخسمت  دروم  رئاعش  نیا  ناگدننک  اپ  رب  دش و  هتفرگ  هرخـسم  هب  يا  هدع  طسوت  ینیـسح  رئاعـش  ًاصوصخ  ینید و  رئاعـش  رگا 
؟ درک كرت  ار  اهنآ  دیاب  ایآ 

: باوج
: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  اریز  ریخ ،

(: نؤزهتسی هب  اوناک  الإ  لوسر  نم  مهیتأی  ام  دابعلا  یلع  ةرسح  ای  )
. دنتفرگ رخسمت  هب  ار  وا  هکنآ  زج  دیآ  یمن  اهنآ  تیاده  يارب  یلوسر  چیه  هک  ناگدنب  نیا  لاح  رب  ياو 

. دومن هاگآ  ار  لفاغ  داشرا و  ار  لهاج  هک  تسا  مزال  سپ 
لاؤس 15:

تیـصخش دوب  مک  یعون  راچد  هدـش و  بوذ  اهنآ  گـنهرف  رد  دـننکیم  یگدـنز  هناـگیب  ياـهروشک  رد  هک  یناناملـسم  زا  یخرب  هزورما 
ای تسا  رتهب  اهروشک  نیا  رد  اههینیسح  دجاسم و  دننام  ینیسح  رئاعش  ینید و  رئاعـش  رـشن  يارب  یگنهرف  تاسـسؤم  نتخاس  ایآ  دناهدش ،

؟ یمالسا ياهروشک  رد 
: باوج

. دومن تردابم  لمع  نیا  هب  دیاب  تاناکما  قبط  یمالسا و  ریغ  هچ  یمالسا و  هچ  اهروشک  همه  رد 
لاؤس 16:

زا ایآ  دوش  نیملسم  رئاس  هداوناخ و  درف و  رد  مالسا  فعض  هب  رجنم  رگا  رئاعش  میظعت  رد  تکرش  ینیـسح و  سلاجم  روضح  رد  یهاتوک 
؟ دیآیم باسح  هب  ناهانگ 

: باوج
هلب

لاؤس 17:
؟ تسا بجاو  ءاروشاع  نتشاد  هگن  هدنز  ایآ 

: باوج
. تسا ینید  رئاعش  نیرتمهم  زا  هلب و 

لاؤس 18:
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عناوم مامت  لیـس  نیا  هک  دزادـنایم  هارب  یلیـس  شیاهکـشا  اـب  هک  یتما  هیرگ ، رد  یـسایس  یتما  اـما  میتسه . هیرگ  تما  اـم  هک  دـنیوگ  یم 
؟ تسیچ دروم  نیا  رد  امش  رظن  دنکیم ، دوبان  ار  مالسا  هار  رب  هداتسیا 

: باوج
يدایز دارفا  هک  تسین  یکـش  چـیه  تسا و  هدوب  ءایلوا  ءاـیبنا و  زا  یلیخ  تلاـح  نآ  و  تسا . تیمولظم  زا  ریبعت  يارب  يوق  یحالـس  هیرگ 

. دناهدش فّرشم  نید  نیا  هب  هدش و  انشآ  مالسا  اب  ینیسح  رئاعش  طسوت 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد 

: لاوس
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  راکشآ  افخ و  رد  ندز  همق  ایا  هک  تسا  نیا  ناشیا  زا  نم  لاوس  ادخ  مان  هب 

رکشت اب 
: باوج

بیـسآ ای  بهذم و  نهو  بجوم  هک  یلامعا  ماجنا  زا  دیاب  دوش  یم  بوسحم  تابرق  لضفا  زا  هک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  يرادازع  رد 
. درک بانتجا  دوش  یم  ندب  هب 

: لاوس
؟ دراد یلاکشا  ینز  هنیس  سلاجم  رد  ندش  تخل 

: باوج
. دراد لاکشا  دنشابن  مه  نانز  رگا  تسا و  مارح  راک  نیا  دنشاب  هتشاد  روضح  نانز  هک  یتروص  رد 

: لاوس
؟ دراد یلاکشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  سلاجم  رد  مینیسح » گس  همه  ام   » نوچ یظافلا  ندرب 

: باوج
ًادـج تسین  تیبلا  لها  نارادازع  اب  بسانتم  هک  يراعـشا  نانخـس و  زا  دـیاب  یلو  تسا  ینید  رئاعـش  نیرتمهم  زا  ابع  لآ  سماـخ  يرادازع 

. تسا رازیب  روما  هنوگ  نیا  زا  ادهشلادیس  ترضح  اریز  دوش  يراددوخ 
: لاوس

نیا رد  امش  رظن  دنزادرپ . یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  ینز  هنیس  هب  مالسلا ، هیلع  راهطا  همئا  دلوت  سلاجم  زا  دعب  اه  یضعب  نایاپ  رد 
؟ تسه یتسرد  راک  نیا  ایآ  تسیچ و  هراب 

: باوج
. دوش هتخادرپ  يداش  نشج و  هب  ناراوگرزب  نآ  دلوت  سلاجم  رد  يرادازع و  هب  ازع  سلاجم  رد  تسا  بوخ 

يربهر ماقم  تائاتفتسا  رتفد 

: لاوس
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  راکشآ  افخ و  رد  ندز  همق  ایا  هک  تسا  نیا  ناشیا  زا  نم  لاوس  ادخ  مان  هب 

رکشت اب 
: باوج
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دیشاب دیوم  قفوم و  اقلطم -  تسین  زیاج  یلاعت -  همسب 
: لاؤس

؟ دشاب یم  زیاج  يرادازع  رد  تسا ، لوادتم  اهروشک  یخرب  رد  دنتسه و  غیت  ياراد  هک  ییاهریجنز  زا  هدافتسا  ایآ 
: باوج

. تسین زیاج  ددرگ ، یهجوت  لباق  یندب  ررض  ثعاب  ای  دوش و  مدرم  ربارب  رد  بهذم  نهو  بجوم  روبزم  ياهریجنز  زا  هدافتسا  رگا 
: لاؤس

؟ دراد یمکح  هچ  تسا . موسرم  اهاج  یلیخ  رد  رضاح  لاح  رد  هک  یناوخ  هیبش  مسارم 
: باوج

، درادن یلاکـشا  دوشن ، مه  بهذم  نهو  بجوم  دشاب و  هتـشادن  مه  ياهدسفم  دشابن ، لطاب  غورد و  رب  لمتـشم  رگا  یناوخ  هیبش  هیزعت و 
. دوش اپرب  یناوخ  هیثرم  ینیسح و  بئاصم  رکذ  داشرا و  ظعو و  سلاجم  نآ  ياجب  تسا  رتهب  نکل 

: لاؤس
؟ دراد یمکح  هچ  اروشاع  زور  رد  ینز  همق 

: باوج
درادن و هقباس  زین  نآ  زا  سپ  و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا نامز  رد  دوش و  یمن  هدرمـش  هودـنا  نزح و  رهاظم  زا  ًافرع  هکنیا  رب  هوالع  ینز  همق 

نهو رـضاح  لاح  رد  تسا ، هدشن  صاخ -  لکـش  هب  هن  ماع و  لکـش  هب  هن  نآ -  دروم  رد  زین  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم همئا  زا  يدییأت 
. تسین زیاج  دوش و  یم  هدرمش  بهذم 

: لاؤس
؟ تسا حیحص  ندیرپ ) نییاپ  الاب و   ) ینز هنیس  عقوم  رد  ندرک  هلوره  ایآ 

: باوج
نینمؤم تسا  رتهب  لاح  ره  رد  تسین و  زیاـج  دـشاب ، مالـسلا » مهیلع   » نیموصعم يرادازع  مسارم  اـی  نینمؤم  اـی  بهذـم  نهو  بجوم  رگا 

. دنیامنب ار  مالسلا » هیلع   » نیسحلا هللادبعابا  نادیهش  رالاس  دیس و  هژیوب  مالسلا » مهیلع   » نیموصعم يرادازع  نوؤش  تاعارم 
: لاؤس

یمکح هچ  مالـسلا » مهیلع   » نیموصعم همئا  يرادازع  مسارم  رد  جنـس  لبط و  زا  هدافتـسا  ای  و  گرا ) دـننام   ) یقیـسوم تـالآ  زا  هدافتـسا 
؟ دراد

: باوج
تروص نامه  هب  يرادازع  مسارم  تسا  هتـسیاش  تسین و  مالـسلا  هیلع  نادیهـش  رالاس  يرادازع  اـب  بساـنم  یقیـسوم ، تـالآ  زا  هدافتـسا 

. دوش رازگرب  هدوب  لوادتم  میدق  زا  هک  یفراعتم 
. درادن لاکشا  فراعتم  وحن  هب  جنس  لبط و  زا  هدافتسا  هتبلا 

: لاؤس
؟ تسا هورکم  مالسلا » مهیلع   » موصعم ناماما  يازع  رد  هایس  سابل  ندیشوپ  ایآ 

: باوج
. دوب دهاوخ  زین  باوث  رجا و  ياراد  دشاب  رئاعش  میظعت  يارب  رگا  هکلب  تسین ، تباث  نآ  تهارک 

یناتسیس یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد 
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: لاؤس
؟ دراد یمکح  هچ  مرحم  هام  مایا  رد  نیس  تفه  هرفس  ندرک  نهپ 

: باوج
. دوش كرت  دیاب  دوش  هدرمش  مالسلا  هیلع  تیب  لها  بئاصم  هب  یتالابم  یب  اعون  هک  یئاهراک 

: لاؤس
. دیئامرف مالعا  ددرگ  یم  رازگرب  مالسلا  هیلع  تیبلها  دلوت  تبسانم  هب  هک  یبهذم  مسارم  رد  ندز  تسد  صوصخ  رد  ار  فیرش  رظن 

: باوج
. دریگن رارق  رکذ  تاولص و  ياج  هب  مالسلا  هیلع  همئا  سلاجم  رد  هک  تسا  بسانم  یلو  درادن  یعنام  ندز  فک 

: لاؤس
؟ دراد مکح  هچ  یعرش  رظن  زا  تسا  لومعم  ناتسکاپ  دنه و  رد  هک  ریجنز  اب  ینز  هنیس 

: باوج
. دننک يرادازع  فراعتم  لومعم و  وحن  هب  تسا  رتهب 

: لاؤس
يروط هب  دراد و  لاکشا  ایآ  دنروآ  یمرد  ار  دوخ  ياه  نهاریپ  دارفا  زا  یـضعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  سلاجم  زا  یـضعب  رد 

؟ درادن لاکشا  ندروآرد  نهاریپ  نیا  ایآ  دنتسه  تیذا  رد  قرع  يوب  زا  اهنآ  کیدزن  دارفا  هک 
: باوج

. درادن یعنام 
: لاؤس

 ? تسیچ ندش  نایرع  ندز و  هنیس  لعف  دروم  رد  اقآ  رظن 
: باوج

. درادن یعنام 
: لاؤس

تولخ و رد  هکنیا  دریگب  دریگب  شاهیرگ  يرادازع  ياـهراون  هلیـسو  هب  اـی  يرادازع و  مسارم  رد  طـقف  یناـسنا  رگا  هک  منادـب  متـساوخیم 
؟ تسا يو  صالخا  هجرد  ندوب  مک  هناشن  دنک  هیرگ  دناوتیمن  شدوخ  ییاهنت 

. دییامرفب حیضوت  ًافطل 
: باوج

. ددرگیم رتشیب  رثأت  بجوم  نیا  دنکیم و  میسرت  ار  نآ  رتهب  هعقاو  ندینش  میقتسم  زا  عمج و  رد  ناسنا  اسب  هچ  ریخ 
: لاؤس

دنراد یم  او  هیرگ  هب  ار  نینمؤم  تسانغ و  اب  مأوت  هک  ندرک  لامعتـسا  وهل  تالآ  ملع و  حاـنجلاوذ و  هیبش  ینز و  هنیـس  ینز و  ریجنز  اـیآ 
؟ تسیچ شمکح 

: باوج
. تسین زئاج  طایتحا  رب  انب  دشاب  انغ  وحنب  رگا  یثارم  راعشا و  ندناوخ 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 558 

http://www.ghaemiyeh.com


: لاؤس
؟ تسا زئاج  ایآ  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ینز  هنیس  تاج  هتسد  رد  جنس  لبط و  زا  هدافتسا 

: باوج
. درادن یعنام 

: لاؤس
؟ درک دراو  تحارج  ندب  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  مسارم  رد  تسا  زئاج  ایآ 

: باوج
. درادن یعنام 

: لاؤس
؟ تسا هدش  هیصوت  سدقم  عرش  رد  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  يرادازع  مسارم  رد  نز  هنیس  ایآ 

؟ دسانشیم یبحتسم  رما  کی  ناونع  هب  ارنآ  و 
: باوج

. تسا بحتسم  مالسلا ، مهیلع  همئا  رب  هک  تسا  عزج  قیداصم  زا  ندز  هنیس 
: لاؤس

. دننز یم  هنیس  تخل  تروص  هب  هدروآ و  نوریب  ار  شیوخ  ياهسابل  مدرم  زا  یضعب  ینز  هنیس  سلاجم  رد  هک  دوش  یم  هدهاشم  هزورما 
؟ دشابیمن مالسلا  مهیلع  همئا  ناش  یفانم  یلمع  نینچ  ایآ 

؟ تسا زیاج  یلمع  نینچ  الصا  ایآ  و 
: باوج

. درادن لاکشا 
: لاؤس

؟ تسا هنوگچ  نیموصعم  ریغ  دارفا  تبیصم  رد  ندز  هنیس  مکح 
: باوج

. دننک ینز  هنیس  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  نارادازع  يارب  نارگید  تبیصم  رد  دنناوت  یم 
: لاؤس

؟ دراد یمکح  هچ  ینز  هنیس  مسارم  رد  ندش  تخل 
: باوج

. درادن لاکشا 

یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ 

؟ تسیچ مرحم  هام  يرادازع  رد  ندز  ریجنز  هنیس و  ندومن  گنهامه  تهج  جنس  لبط و  هب  عجار  كرابم  رظن  لاؤس 
یم رازگرب  ازع  ياهتئیه  تکرح  ینارنخس و  هضور و  سلاجم  تروص  هب  هک  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترـضح  يرادازع  مسارم  باوج 
دیاب تسا  یبهذم  تاساسحا  رولبت  ینید و  روعش  مئالع  زا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  راثآ  ءایحا  بجوم  بهذم و  گرزب  رئاعـش  زا  دوش 

هوکـش دوش  رازگرب  رت  هیاریپ  یب  هداس و  دشاب و  رت  هزنم  تالآ  لئاسو و  نیا  لامعتـسا  شیالآ  زا  هچ  ره  هدوب و  ینامیا  رهاظم  نآ  رهاظم 
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تسا عونمم  ًاعرش  هک  وهل  تالآ  زا  هدافتسا  ًاصوصخ  اه  شیالآ  اههیاریپ و  نیا  دوش  یم  رتشیب  نآ  هدنزومآ  ياه  هولج  رترب و  نآ  يونعم 
قفوم و ناگمه  رئاعـش  نیا  يرازگرب  رد  تسا  دیما  دوش  یم  عنام  مسارم  نیا  هدنزومآ  دنلب و  میهافم  هب  هجوت  يراوگوس و  ازع و  لاح  زا 

. دنشاب ادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  هّللا  ۀیقب  ترضح  هصاخ  تایانع  لومشم 
ندز و هنیس  زا  معا  یتنس  وحنب  يرادازع   7 نیسحلا هللادبع  ابا  ترضح  يرادازع  ناگ  هتفیـش  نیبحم و  زا  یعمج  شور  هکنیا  هب  رظن  لاؤس 

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  یلاعترضح  رظن  دناهدرک  ههبش  ریجنز  ندز  رد  یضعب  ًاریخا  دشاب  یم  هدوب و  ندز  ریجنز 
ترضح نامولظم  دیـس  يازع  رد  ینز  ریجنز  ینز و  هنیـس  ًادبأ  دربت  نینمؤملا ال  بولق  یف  ۀنونکم  ةرارح  مالـسلا  هیلع  نیـسحلل  نا  باوج 
نیرتهب ینعی  اروشاع  مسارم  نتشادهگن  هدنز  ّقح و  ءایحا  بجوم  تسا و  یبهذم  رئاعش  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  نیـسحلا  هللادبع  یبأ 

: شراوگرزب تیب  لها  نیسح و  ماما  ترضح  ًاصوصخم  ادخ  حلاص  ناگدنب  يزابناج  يراکادف و  هللا و  لیبس  یف  داهج  هولج  نیرتالاو  و 
یناوخ و هحون  تروص  هب  يرادازع  هچنانچ  دشاب  یم  تسا  روصت  ّدح  قوف  یهلا  مایق  نآ  داعبا  هک  يا  هنوگ  هب  لطاب  ربارب  رد  نانآ  مایق  و 

. تسا تیب  لها  همئا  دیکأت  دروم  رجا و  بجوم  بوغرم و  بولطم و  رایسب  ندنایرگ  ندرک و  هیرگ 
؟ دهدب هرافک  دیاب  ایآ  دوشب  زمرق  ای  دوبک  شندب  هک  دنزب  ریجنز  ای  هنیس  يروط  يدرف  رگا  لاؤس 

درادن یعنام  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  يازع  رد  دشاب  هتشادن  ندب  يارب  ِهب » دَتعُم   » ررض رگا  باوج 
هب مسارم  نیا  دوش و  یم  رازگرب  هیزعت  مسارم  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  تداهـش  تاـفو و  ماـیا  رفـص و  مرحم و  ماـیا  تبـسانم  هب  لاؤس 
رد دننک و  یم  ارجا  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  لثم  هتـسجرب  ییاهتیـصخش  شقن  ای  موصعم  ماما  شقن  دارفا  یـضعب  هک  تسا  يوحن 

همانرب بوخ  هکنیا  تهج  هب  طقف  دنتـسین  یناشخرد  هقباس  قالخا و  ياراد  دـنریگ  یم  هدـهع  هب  ار  اهـشقن  نیا  هک  یناسک  اههیزعت  ضعب 
یم شیاـمن  هب  ار  موـصعم  ماـما  شقن  هکنیا  عوـضوم و  لـصا  هـب  تبـسن  ار  كراـبم  رظن  دـنریگ ، یم  هدـهعب  ار  شقن  نآ  دـننک  یم  ارجا 

؟ دیئامن نایب  دنراذگ 
یلو تسین  طرش  ناوخ  هیزعت  هقباس  ندوب  ناشخرد  و  درادن . لاکـشا  دشابن  تامرحم  رب  لمتـشم  هچنانچ  یناوخ  هیزعت  یلک  روطب  باوج 

يرادازع هک  تسا  نیا  بسانم  ًالوصا  دنـشاب و  يرجم  صاخـشا  نآ  دـیابن  دـشاب  نیهوت  ًاـفرع  یلعف  لاـح  ءوس  صوصخ  هقباـس  ءوس  رگا 
دهعتم ياهناوخ  هضور  ظاعو و  ملاع و  نانارنخس  ات  دوش  رازگرب  یناوخ  هضور  سلجم  تروص  هب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تارـضح 

عفد مالسا و  فراعم  غیلبت  ماکحا و  ثیداحا و  نایب  ناشیا و  یگدنز  خیرات  بقانم و  لئاضف و  رکذ  اب  ناراوگرزب  نآ  بئاصم  رکذ  نمض 
. دنیامن داشرا  تیاده و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هب  هاگآ و  ار  مدرم  تاهبش ، عَِدب و 

اههناش ندـب و  ندز ، تسد  ماـگنه  رد  رگا  نینچمه  تسا و  زیاـج  مالـسلا  مهیلعراـهطا  همئا  يدولوم  سلاـجم  رد  ندز  تسد  اـیآ  لاؤس 
؟ دراد یمکح  هچ  دروخب ، ناکت  رعش  متیراب 

هلطاب قرف  ضعب  عامـس  صقر و  سلاـجم  هباـشم  تسا و  رتشیب  مّود  تروص  رد  شلاکـشا  ًاـصوصخم  دراد و  لاکـشا  تسا و  وهل  باوج 
هیوهل و روما  هب  یـضعب  هک  تسا  یـشیارگ  هچ  نیا  تسین  مولعم  تسین و  بسانم  زیزع  سلاـجم  نیا  تسادـق  مارتحا و  اـب  هوـالع  تسا و 

. تسا تاکرح  نیا  جیورت  تشپ  یناطیش  هچ  دناهدرک و  ادیپ  یهالم 
، دنریگ یم  شابداش  رورس و  تهج  یتمظع  اب  هوکش و  اب  سلاجم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دیلاوم  مایا  رد  هک  تسا  یحابـص  دنچ  لاؤس 

دنریگب ار  شیوخ  تجاح  هک  نیا  ات  دنـصقرب  دـنزیخرب و  هک  دـنک  یم  فلکم  هسلج  رد  رـضاح  نانز  هسلج  مناخ  هنانز ، سلاـجم  رد  اـّما 
. دیشاب كانمغ  ام  مغ  رد  داش و  ام  يداش  رد  دناهتفگ  ام  هب  همئا  دوخ  هک  تسا  نیا  ناشلالدتسا  اریز 

مهیلع هّللا  مالـس  راـهطا  همئا  يدونـشخ  و  دـشاب ، یم  مارح  دراوم  ریاـس  رد  تسا و  زیاـج  یئاـهنت  هب  رهوـش  يارب  طـقف  نز  صقر  باوـج 
لامعا دوش و  هتفرگ  تیـصعم  سلجم  هک  تسین  نیا  دوصقم  انحرفل  نوحرفی  دـناهدومرف  هچنآ  دریگ و  یمن  ماجنا  مارح  لمع  اـب  نیعمجا 

ناگدـنیوگ و لاعتم  دـنوادخ  تسا  نینچ  سلاجم  رد  عرـشتم  ریغ  یلاباال و  دارفا  هریـس  هک  نآ  امک  دریگب  تروص  نآ  رد  عرـش  فـالخ 
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مهارف ار  مدرم  لالـضا  تابجوم  تایاور  تایآ و  زا  طلغ  تشادرب  اب  اـت  دـیامرف  تیادـه  تساـهنآ  یعرـش  هفیظو  هچنآ  هب  ار  ناگدـنونش 
. دنیامنن

: نیموصعم همئا  تدالو  نشج  ناونعب  هک  یمسارم  رد  تکرش  لاؤس 
؟ دراد یمکح  هچ  دنوشیم  لوغشم  دیدش  ًاتبسن  ینز  تسد  ندز و  فک  هب  يداش  تهج 

تسین زیاج  مه  سلجم  نآ  رد  تکرـش  تسین و  زیاج  دوش  ماجنا  دراد  وهل  سلاجم  اب  بسانت  هک  یـصاخ  هوحن  اب  ندز  فک  رگا  باوج 
: همئا حیادم  رکذ  هب  تسا  بسانم  مسارم  هنوگنیا  رد  یلک  وحن  هب 

هجیتنلاب تیالو و  ّتبحم و  دـیدشت  بجوم  هک  ناراوگرزب  نآ  لئاضف  يروآداـی  زین  باوث و  مه  تسا و  رورـس  بجوم  مه  هک  دـیزادرپب 
هک مه  يرگید  روما  ًاجیردت  تسا  نکمم  هکنیا  رب  هوالع  تسا  سلاجم  هنوگنیا  نأش  فالخ  رب  ندز  تسد  دش و  دهاوخ  تفرعم  لیمکت 

. دوش دراو  سلاجم  نیا  رد  تسین  زیاج  ًاعطق 
؟ هن ای  دراد  لاکشا  ین  ندز  ایآ  راهطا  همئا  تلحر  ای  دلوت  مسارم  رد  لاؤس 

. تسا مارح  ًاقلطم  نآ  ریغ  هروکذم و  دراوم  رد  باوج 
هیلع نیـسح  ماما  روظنم  هب  نوچ  دـناوخب و  زامن  سابل  نیمه  اب  رگا  ایآ  هدیـشوپ  یکـشم  سابل  یـصخش  هک  رفـص  مرحم و  مایا  رد  لاؤس 

؟ دراد تهارک  زامن  يارب  مه  زاب  تسا  هدیشوپ  مالسلا 
. دوش عفترم  نآ  تهارک  لاؤس  دروم  رد  تسا  نکمم  تسا  ناحجر  ياراد  تهج  نیا  زا  هدیشوپ و  نزح  راهظا  ناونعب  نوچ  باوج 

: تیبلها حئادم  رد  نیرکاذ  زا  یخرب  لاؤس 
: تیبلها نأش  اب  دسر  یم  رظنب  هک  دنرب  یم  راکب  ار  یتاریبعت 

؟ دراد تروص  هچ  ظافلا  هنوگنیا  ندرب  راکب  ایآ  دراد ، تافانم 
، تسا ولغ  زا  رود  هنابیدا و  يرعـش  تاکن  ثیداحا و  تایآ و  زا  سابتقا  حیحـص و  نیماضم  رب  لمتـشم  هک  حیادم  نیرتهب  زا  دـیاب  باوج 

. دوش هدافتسا 
. دیئامرف نایب  یلاقن  دروم  رد  ار  عرش  رظن  لاؤس 

دیفم و هکلب  درادن  یلاکشا  دشاب  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ماظع و  ءایبنا  هریس  قالخا و  یگدنز و  خیرات  حیحص  لقن  رگا  یلاّقن  باوج 
دیامن یم  میسرت  ناهذا  رد  ار  یعقاو  ریغ  ياه  تینهذ  نامه  دشاب  شقن  لیامش و  يور  زا  رگا  یلو  تسا  بحتسم 

. دوش یم  مارتحا  بدا و  فالخ  دراوم  یضعب  رد  و 
ملاعلا هللاو 

يدورهاش ینیسح  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ 

: لاؤس
ناسنا يارب  اهراک  نیا  ماـجنا  رگا  و  تسیچ ، اـه  لعـشم  تکرح  ندز و  هنیـس  ندز و  ریجنز  اروشاـع و  مسارم  هب  تبـسن  یلاعترـضح  رظن 

؟ تسا هنوگچ  تشاد  یندب  یناج و  ررض 
: باوج

مـسارم ماجنا  و  دشابن ، مارح  رد  عوقو  ای  یندب  مهم  ررـضای  سفن  فلت  هک  یئاج  ات  تسا  زیاج  لعـشم  تکرح  ندز و  هنیـسو  ندز  ریجنز 
تسا ینید  رئاعش  میظعت  نوچ  تسا  بحتسم  اروشاع 

: لاؤس
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؟ دراد لاکشا  یناوخ  هیبش  هیزعت و  ایآ 
: باوج

درادن لاکشا  دشاب  تامرحم  زا  یلاخ  هچنانچ  یناخ  هیبش  هیزعت و 

ینادمه يرون  یمظعلا  هللا  تیآ 

؟ تسا زیاج  دنتسه  مه  تیبلها  حدم  رد  دنایقیسوم و  هارمه  هک  یئاهادص  نداد  شوگ  ایآ  لاؤس -
: باوج

. دراد لاکشا  دسرب  انغ  ّدح  هب  هک  یتروص  رد 
دنرب یم  راک  هب  متسرپ  ارهز  ای  متسرپ و  ردیح  دبا  ات  هک  مدروخ  مسق  دننام  یتالمج  ناشیاهرعش  رد  ناحادم  ءارعـش و  زا  یـضعب  لاؤس -

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  یتالمج  نینچ  ندرب  راکب  ایآ 
؟ تسیچ شحیضوت  تسا  زیاج  رگا  و 

: باوج
. دوش بانتجا  یتاملک  نینچ  ندرب  راک  هب  زا  دریگ  رارق  نافلاخم  هدافتسا  ءوس  دروم  هک  یتروص  رد 

دراد تروص  هچ  دوش  یم  یئاه  یگدولآ  ناهانگ و  زورب  بجوم  هک  يرادازع  ياهتئیه  لابند  رد  بسانمان  عضو  اب  ناـنز  ندـمآ  لاؤس - 
؟ دیئامرف یم  هیصوت  ار  یشور  هچ  ناوناب  يرادزع  يارب  و 

: باوج
دوخ فافع  باجح و  اه  يرادازع  رد  تکرش  نمـض  دننک  یعـس  دیاب  همرتحم  ناوناب  تسا . زیاج  دشابن  یمارح  اب  هارمه  هک  یتروص  رد 

. دنیامن تیاعر  ًالماک  ار 
؟ تسیچ ینز  هنیس  هفسلف  لاؤس -

؟ تسیچ شمکح  دیایب  نوخ  شاهنیس  زا  هکنیا  ات  دنزب  هنیس  دنیبن و  مرحمان  هک  يروط  هب  هتبلا  دروآ  یم  رد  ار  شسابل  هک  یسک 
: باوج

یناوخ و…  هضور  ینز و  هنیـس  قیرط  زا  هک  تسا  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  هب  تبـسن  تدارا  راـهظا  يرادازع و  عون  کـی  ینز  هنیس 
هنیس و  دنام . یم  هدنز  اههرطاخ  رد  هشیمه  يارب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ریاس  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  يزابناج  يراکادف و  هرطاخ 

. تسا هدیدنسپ  دنمشزرا و  یلمع  فراعتم  روطب  ندز 
؟ دشاب یم  هچ  مالسلا  مهیلع  همئا  يارب  ندز  هنیس  لیلد  لاؤس - 

: باوج
هّجوت دروم  خـیرات  لوط  رد  نانآ  تیمولظم  هرطاخ و  نتـشادهاگن  هدـنز  ینید و  رئاعـش  میظعت  ناونعب  مالـسلا  مهیلع  همئا  يارب  ندز  هنیس 

. تسا مالسلا  مهیلع  تیبلها  فراعم  رشن  قح و  ءایحا  تیوقت و  ببس  هدوب و  هعرشتم 
: فلا لاؤس - 

؟ دشاب یم  هنوگچ  نانز  رظنم  رد  ندز  ریجنز  ندز و  هنیس  لاح  رد  نادرم  ندش  هنهرب 
ب:

؟ دشاب یم  زیاج  يرادازع  مسارم  رد  یناوخ  هیبش  هیزعت و  ایآ 
ه:
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درف کی  هب  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  یفرعم  و  س )  ) بنیز ترضح  ندومن  کچوک  نز و  هب  درم  هّبشت  رب  لمتـشم  هک  یناوخ  هیزعت  ایآ 
؟ دشاب یم  زیاج  اهنآ  لاثما  زاس و  ندز  تابن و  لقن و  ندیشاپ  رامیب و 

؟ دراد یمکح  هچ  نآ  رد  تکرش  و 
ج:

؟ دشاب یم  زیاج  هریغ  هیزعت و  شیامن و  رد  مالسلاهیلع  تیب  لها  هب  هّبشت  ایآ 
د:

؟ دشاب یم  زیاج  روپیش  لهد و  زا  هدافتسا  یناوخ و  هیبش  رد  نادرم  طسوت  نانز  سابل  ندیشوپ  ایآ 
: باوج

نز درم و  عاـمتجا  زا  دـشوپن و  نز  ساـبل  درم  دوـش و  باـنتجا  اـنغ  زا  دـنناوخب و  حیحـص  ار  بلاـطم  هک  یتروـص  رد  یناوـخ  هـیزعت  رد 
لاکـشا مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هب  هّبـشت  درادن و  یعنام  فراعتم  روطب  زین  جنـس  لبط و  نتخاون  درادن و  یلاکـشا  دیاین  دوجو  هب  يدـسافم 

. دراد لاکشا  دشاب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ندرمش  کچوک  بجوم  یلمع  رگا  نینچمه  دراد و 
: لاؤس

؟ تسیچ هفیظو  دشاب  هتشاد  دوجو  يرذن  دروم  نیا  رد  هچنانچ  تسا  زیاج  ندز  همق  ایآ 
: باوج

دراد لاکشا 
: لاؤس

دنتـسه یئاـهراگن  شقن و  ياراد  یـضعب  دوـش و  یم  هدافتـسا  اـهنآ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يرادازع  مسارم  رد  هک  یئاـهملع  مکح 
؟ تسیچ
: باوج

. درادن لاکشا  فراعتم  قبط 
؟ يرادازع ای  تسا  مدقم  تقو  لوا  زامن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يرادازع  مایا  رد  لاؤس - 

: باوج
مدـقم ار  تقو  لّوا  زامن  دنتـشاد -  مّدـقم  زیچ  همه  رب  ار  زامن  زامن ، تقو  رد  شنارای  باحـصا و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هک  روطنامه 

. تسا رتهب  دنراد 
؟ دشاب یم  زیاج  رهوش  نذا  نودب  ینامهیم ، ای  مالسلامهیلع و  همئا  نشج  ای  يرادازع  مسارم  ندرک  اپرب  ایآ  لاؤس - 

: باوج
تسین زئاج  دشاب  رهوش  لاوما  زا  هک  یتروص  رد 

یمکح هچ  مالسلاهیلع  ءادهشلا  دیس  تبیـصم  رد  دنک  یم  دراو  دوخب  ناسنا  ینز  ریجنز  ینز و  هنیـس  سلاجم  رد  هک  یندز  همطل  لاؤس - 
؟ دراد

: باوج
. درادن لاکشا  نایعیش  نیب  لومعم  فراعتم و  ّتنس  قبط  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  يرادازع 

هچ مالسلاهیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  ًاصوصخ  مالـسلامهیلعيده  همئا  نیموصعم و  يارب  يرادازع  ناونعب  هایـس  سابل  ندیـشوپ  لاؤس - 
؟ دراد یمکح 
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. دشوپب هایس  سابل  ار  رفص  مرحم و  هام  ود  ای  ناونع و  نیا  هب  لاس  لوط  رد  دهاوخب  یسک  رگا  ًاصوصخ 
: باوج

دراد مه  ناحجر  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ریاس  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  تبیصم  رد  هودنا  نزح و  نالعا  ناونعب  هکلب  درادن  یعنام 
؟ ریخ ای  دوش  یم  دقعنم   … يرادازع ) يارب  هایس  سابل  ندیشوپ   ) دراوم نیا  رد  رذن  ایآ  لاؤس -

: باوج
. دوش یم  دقعنم  رذن  دشاب  هتشاد  ناحجر  هک  يدراوم  رد 

نیّزم هک  ییاه  تمالع  گنچ و  لهد و  لبط و  دننام  یلئاسو  زا  هدافتسا  یعرـش  لاکـشا  مدع  ای  لاکـشا و  دروم  رد  كرابم  رظن  لاؤس - 
؟ تسیچ دنهد  یم  تکرح  يرادازع  ياههتسد  شیپاشیپ  رد  دوش و  یم  اهتنیز  عاونا  هب 

: باوج
. درادن لاکشا  تسا  لومعم  هک  يّدح  رد  يرادازع  رد  قوف  رازبا  زا  هدافتسا 

تمرح کـته  بجوم  تسا و  هارمه  نیفعـضتسم  يراز  هیرگ و  اـب  ًاـعون  نزح و  بجوم  هک  دـجاسم  رد  هحون  اـب  هارمه  ندز  ین  لاؤـس -
؟ دراد یمکح  هچ  ددرگ  یمن  زین  دجسم 

: باوج
دشابن ندز  ین  هارمه  دجاسم ، رد  یناوخ  هحون  بجاو  طایتحا  هب 

يرهاظم هللا  تیآ  تائاتفتسا 

: لاؤس
؟ دراد یمکح  هچ  يرادازع  مسارم  رد  یقیسوم  تالآ  زا  هدافتسا 

: خساپ
. تسین زیاج  یقیسوم  تالآ  زا  هدافتسا 

: لاؤس
؟ تسا زیاج  دنونش ، یم  ار  وا  يادص  مرحمان  نادرم  هک  نیا  هب  ملع  اب  يرادازع  سلجم  رد  نز  یگدنناوخ  ایآ 

: خساپ
. تسین زیاج 

: لاؤس
، دـنناوخ یم  ییانغ  تروص  هب  ای  دـنناوخ و  یم  هضور  ربتعم ، دنـس  نودـب  هک  یناحادـم  لـباقم  رد  ناگدـننک  تکرـش  ناـیناب و  يهفیظو 

؟ تسیچ
: خساپ

يرادازع سلاجم  رد  هک  یتارکنم  بلاغ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دننکن و  تکرـش  هسلج  نآ  رد  ای  دننک  رکنم  زا  یهن  دـیاب  دـنناوت  یم  رگا 
. دشاب یم  زین  نارادازع  هکلب  نایناب و  ریصقت  دوش ، یم  ادیپ 

: لاؤس
؟ دراد لاکشا  لامعا  نیا  ایآ  دسر ، یم  رذگهر  نادرم  شوگ  هب  وگدنلب  اب  نانآ  يادص  ناوناب ، يرادازع  سلاجم  رد  یهاگ 

: خساپ
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. دوش ماجنا  دیابن  دراد و  لاکشا  یلب ،
سلجم ّدح  زا  دیابن  مه  رگید  ياه  ناکم  لزانم و  رد  هچ  ایاکت و  دجاسم و  رد  هچ  يرادازع  سلاجم  ياهوگدنلب  يادـص  یلک  روط  هب  و 

. نارگید تحارتسا  تاقوا  رد  هژیو  هب  دور  رتارف 
: لاؤس

؟ دراد یمکح  هچ  توافتم  ياه  تروص  هب  دوخ  هب  ندز  همطل 
( دوش دوبک  ای  مخز  هک  یتروص  هب  ندز  هنیس  ندنک و  يور  )

: خساپ
. دوش كورتم  لماک  روط  هب  هبنت  رکذت و  اب  تسا  دیما  درادن و  يراگزاس  اه ، يرادازع  هزنت  اب  لامعا  هنوگ  نیا 

: لاؤس
؟ تسا حیحص  دزاس  یم  راخ  ناوتان و  يا  هرهچ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  زا  هک  ییاه  هضور  اه و  ناتساد  نتفگ  ایآ 

؟ تسا زیاج  هزادنا  هچ  ات  لاح  نابز  ناتساد و  نایب  یلک  روط  هب  و 
: خساپ

نهو يزومآدب و  هنوگ  چیه  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا رـضحم  هب  لسوت  ضرع  يرادازع و  تاسلج  رد  دـیاب  تسا و  مارح  روکذـم  ضرف  رد 
. دشابن تاسدقت ، نهو  ای  عیشت و 

مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  رب  هیرگ  يرادازع و  تاکرب  راثآ و  . 20

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  رب  هیرگ  يرادازع و  نوماریپ  ینخس 

ینارهت یلاجر  اضریلع  ادهشلا  دیس  تاکرب  راثآ و 
یتلاح هدـنهد  ناشن  اهنآ  زا  کـی  ره  هک  دراد  یفلتخم  ياـههزیگنا  اـهتلع و  و  تسا ، ناـسنا  یـساسحا  تـالاح  نیرتدـیدش  رهظم  هیرگ » »

و تسا ، هدمآ  باسح  هب  دنوادخ  لدکاپ  ناگدـنب  هدیدنـسپ  تافـص  زا  هدـش و  نیـسحت  هیرگ  عاونا  زا  یـضعب  تایاور ، رد  تسا . صاخ 
. تسا هدش  هدرمش  مومذم  هیرگ  عاونا  زا  یضعب 

نکمم هاگ  و  دـسر ، یم  روهظ  هب  یعیبط  روط  هب  یناور  یتحاران  هودـنا و  زا  ياهمدـقم  اب  هک  تسا  یناسنا  تـالاعفنا  تـالاح و  زا  هیرگ ،
. دشاب یناور  دنت  تاناجیه  شاهزیگنا  تسا 

. دوش یم  یشان  ینالوط  ینامز  زا  سپ  بوبحم  رادید  زا  هک  یقوذ  قوش و  لثم 
ریغ اسب  يا  یعیبط و  یلمع  هیرگ  هک  ییاجنآ  زا  فیـصوت ، نیا  اب  تسا  ناسنا  یبهذـم  دـیاقع  زا  یکاح  ندرک  هیرگ  مه  یهاـگ  نینچمه 

ياههزیگنا تامدـقم و  تسا ، حـبق  نسح و  دروم  هک  هچنآ  هکلب  دریگ ، رارق  حـبق  نسح و  یهن و  رما و  دروم  دوش  یمن  اذـل  تسا ؛ يدارا 
. دشاب یم  هیرگ 

: دناهتفگ هکنانچ 
«. ینآ دنب  رد  هک  ینآ  وت  »

رتهب دشاب ، هتـشاد  دناوت  یم  یتاکرب  تاریثأت و  هچ  تسا و  ياهیرگ  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  رب  هیرگ  مینادب  هکنیا  يارب  اجنیا  رد 
. ددرگ مولعم  نامیارب  ترضح  نآ  رب  هیرگ  عون  نآ ، زا  دعب  ات  مینک  هیرگ  عاونا  هب  ياهراشا  هک  تسا  نآ 

: تیلوفط هیرگ  - 1
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نابز نامز ، نآ  رد  هیرگ  عقاو  رد  و  تسا ، دازون  یتسردـنت  تمالـس و  هناشن  هیرگ ، نامه  هک  دوش  یم  عورـش  هیرگ  اـب  ناـسنا  یناگدـنز 
. تسا لفط 

: قوش هیرگ  - 2
. دوش یم  هداد  رس  لاس  نیدنچ  زا  سپ  شیوخ  هدشمگ  دنزرف  ندید  زا  هک  يردام  هیرگ  دننام 

. دهد یم  تسد  ناسنا  هب  يداش  رورس و  تهج  ًانایحا  ناجیه و  يور  زا  هک  تسا  ياهیرگ  نیا  و 
: تبحم یفطاع و  هیرگ  - 3

هب برق  يارب  تسا و  نیرفآ  نسح  دـنوادخ  هب  یقیقح  تبحم  ًالثم  دراد . هنیرید  سنا  هیرگ  اب  هک  تسا  یناـسنا  لیـصا  فطاوع  زا  تبحم 
. تخیر تبحم  کشا  دیاب  وا 

منک ریبدت  هچ  وت  قشع  مغ  اب  امنص 
منک ریگبش  هلان  وت  مغ  رد  یک  هب  ات 

: تیشخ تفرعم و  هیرگ  - 4
یم ثعاب  یناسنا  ياهتیلوئـسم  فیلاکت و  تیمها  نینچمه  و  دـنوادخ ، ییایربک  شنیرفآ و  تمظع  رد  رکفت  هناـصلاخ و  تاداـبع  ماـجنا 

سفن بیذهت  دـنوادخ و  هب  تفرعم  يور  زا  هک  تسا  یفوخ  فوخ ، نیا  دوش و  داجیا  ناسنا  نورد  رد  فوخ ، زا  یـصاخ  عون  هک  ددرگ 
. دوش یم  هدیمان  تیشخ »  » هک دیآ  یم  تسد  هب 

: تمادن هیرگ  - 5
هک دوش  یم  ثعاب  یسرباسح  نیمه  و  تسا ، یـصخش  یـسرباسح  سفن و  هبـساحم  ددرگ ، یم  هیرگ  هب  رجنم  هک  ییادز  هودنا  لماوع  زا 

، دیامن يراج  شنامشچ  زا  تمادن  ترسح و  کشا  دنکب و  ار  اهاطخ  یهاتوک و  ناربج  یسرباسح ، اب  دنک و  رکف  دوخ  هتـشذگ  هب  ناسنا 
. تسادخ هب  تشگزاب  هبوت و  هجیتن  هیرگ ، نیا 

یهایس ور  مرج  هب  مناگژم  هب  دتلغیم  کشا 
مهایسور دیپس  وم  ناهانپ ، یب  هانپ  يا 

مناشف ینامیشپ  کشا  ناگدید  زا  بش  زور و 
مهانگ ینامیشپ  کشا  زا  دیاش  میوشب  ات 

: فده اب  دنویپ  هیرگ  - 6
ناسنا رد  ار  هسامح  يوخ  دیهـش  رب  هیرگ  تسا . هیرگ  عون  نیا  زا  دیهـش  رب  هیرگ  تساهفدـه . روآ  مایپ  ناسنا ، کـشا  ياـههرطق  یهاـگ 

یم متس  هن  هک  تسا  نانچ  ینیسح  يوخ  و  دنک ، یم  ایحا  ناسنا  رد  ار  ینیسح  يوخ  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  رب  نتسیرگ  دنک و  یم  هدنز 
فده اب  دنویپ  نیا  هناقداص  دتسرف ، یم  نوریب  لد  نورد  زا  یکشا  هرطق  البرک  هثداح  ندینش  اب  هک  یـسک  نآ  دریذپ . یم  متـس  هن  دنک و 

. دنک یم  نایب  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  يالاو 
: تسکش تلذ و  هیرگ  - 7

. دننیب یمن  دوخ  رد  تفرشیپ  يارب  یتماهش  حور و  دناهدنام و  دوخ  فادها  هب  ندیسر  زا  هک  یناوتان  فیعض و  دارفا  هیرگ 
دهاوخ یهجوت  كدـنا  اب  سک  ره  تسا . هیرگ  عون  هچ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  هک  درک  یـسررب  دـیاب  لاـح  بلطم ، نیا  رکذ  اـب 

هیرگ وا ، رب  هیرگ  تسا . هدیسر  تبث  هب  شناقشاع  ياهلد  رد  هک  یتبحم  نآ  تسا ، تبحم  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  هک  تسناد 
نآ رطاخ  هب  قوش  کشا  بالیـس  نآ  لابند  هب  تسا و  زیگناروش  نیرفآ و  قوش  البرک ، ياـههسامح  زا  يداـیز  تمـسق  اریز  تسا ، قوش 

هیرگ زین  ددرگ و  یم  ریزارس  هدنونش  ناگدید  زا  ریسا ، رهاظ  هب  نانز  نادرم و  نیشتآ  ياهینارنخـس  تعاجـش و  يراکادف ، تداشر ، همه 
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: دومرف هک  تسا  یسایس  هیرگ  هر )  ) ینیمخ ماما  ریبعت  هب  و  تسا ؛ وا  زاس  ناسنا  یلاعتم و  فده  اب  دنویپ  تفرعم و 
تسا هداتسیا  مالسا  لباقم  رد  هک  ار  ییاهدس  میهد و  یم  نایرج  لیس  اهکشا  نیمه  اب  هک  میتسه  یتلم  ام  میتسه ، یـسایس  هیرگ  تلم  ام  »

«. مینک یم  درخ 
اروشاع هعقو  دش ز  نوزف  لاس  رازه 

تسا روشاع  زور  زور ، ره  هیزعت  یلو ز 
هکلب تسین ، هیرگ …  تسا ، تزع  همـشچرس  اب  دنویپ  هیرگ  هکلب  دـشاب ، تسکـش  تلذ و  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  هک  تاهیه 

يدیماان سأی و  هیرگ  تسا ، ناعاجـش  هیرگ  هکلب  تسین ، نالدزب  هیرگ  تسا ، شخب  ترارح  هکلب  تسین ، هدننک  درـس  هیرگ  تسا ، ایوگ 
مایق رد  فیرحت  فارحنا و  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يازع  رد  تفرعم  هیرگ  تسا و  تفرعم  هیرگ  هرخالاب  و  تسا ، دـیما  هیرگ  هکلب  تسین 
دراو يددعتم  تایاور  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  رب  هیرگ  تلیـضف  رد  هک  دشاب  تهج  نیمه  هب  دـیاش  دـنک و  یم  يریگولج  ترـضح  نآ 

هک تسا  یتیاور  هلمج ، نآ  زا  تسا . هدش 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

85 دراد .» زین  باوث  رجا و  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رب  هیرگ  رگم  تسا ، هورکم  هدنب  يارب  تبیصم  ره  رد  یبات  یب  هیرگ و  »
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  یمهم  تاکرب  راثآ و  ياراد  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  يارب  يرادازع  هیرگ و 

ینیسح تضهن  زمر  ظفح  - 1

. تسا ینیسح  تضهن  زمر  ظفح  مالسلا  هیلع  نیسح  هللادبع  یبا  رب  هیرگ  يرادازع و  سلاجم  تاکرب  راثآ و  نیرتهدنزرا  زا 
نادیهش رالاس  صوصخ  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  يازع  سلاجم  ییاپرب  زا  روج  ناهاشداپ  نیطالـس و  سوحنم  نارود  رد  ارچ  یتسار ؛ هب 

؟ دش یم  يریگولج 
ياهملظ زا  ار  مدرم  یبالقنا ، دـهعتم و  نادنمـشناد  نارونخـس و  هک  دوش  یم  ببـس  هعیـش ، ناـماما  ینیـسح و  يازع  هک  تسا  نیا  هن  اـیآ 

؟ دسرب مدرم  عالطا  هب  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  ترضح  نآ  مایق  هزیگنا  دنهد و  یهاگآ  اهتموکح 
هدـناوخ و نید  يوس  هب  ار  مدرم  بولـسا  نیرتاـبیز  شور و  نیرتهب  هب  هک  تسا  ییاههاگـشناد  اههاگـشزومآ و  سلاـجم ، هنوگنیا  يرآ ،
، مدرم هک  تسا  سلاـجم  نیا  رد  زین  دزاـس و  یم  رادـیب  تلفغ  نیگنـس  باوخ  زا  ار  ناربـخیب  نـالهاج و  دـنک و  یم  هداـمآ  ار  فطاوع 

. دنزومآ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  بتکم  زا  تسایس ، اب  هارمه  ار  تناید 
نایعیش ددرگ  یم  ثعاب  هکلب  دنک ، یم  ظفح  ار  بتکم  ساسا  اهنت  هن  ینیسح  يازع  سلاجم  لیکشت  مالسلا و  هیلع  ادهشلا  دیـس  رب  هیرگ 

. دنبای شرورپ  دشر و  ندش  ینیسح  تهج  رد  هدش و  رادروخرب  یمالسا  تیبرت  نیرتالاو  زا  سلاجم  نیا  رد  روضح  اب 
؟ دشاب هداد  زورب  دوخ  زا  ار  يرثا  نینچ  ملاع  رد  هک  تسا  یعامتجا  مادک 

و هدراذگ ، تیرـشب  هعماج  رد  ار  دوخ  رثا  ناسنیدب  اهدعب  نونکات و  عوقو  هرود  زا  هک  البرک  زوسناج  هثداح  دـننام  تسا  ياهثداح  مادـک 
؟ ددرگ رتشیب  نآ  زا  تیعبت  يوریپ و  رتعیسو و  نآ  هنماد  زور  هب  زور 

هجیتن رد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  سدـقم  تضهن  هدـنرادهگن  هدـنز  ظـفاح و  يرادازع  مسارم  تقیقح  رد  هک  تفگ  دـیاب  ور  نیا  زا 
. تسا نآ  ياقب  نماض  مالسا و  ظفاح 

روضح اب  نایعیش  هک  دیدرگ  نآ  ببـس  هوالع  هب  هکلب  دنک  یم  هدرک و  ظفح  ار  بتکم  ساسا  اهنت  هن  نیـسح ، يرادازع  سلاجم  لیکـشت 
. دنبای شرورپ  دشر و  ندش  ینیسح  تهج  رد  هدش و  رادروخرب  یمالسا  تیبرت  نیرتالاو  زا  سلاجم  نیا  رد 

: دسیون یم  يرب » كود  سیروم  »
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یمن هناـنونجم  ار  يرادازع  نیا  تسا ، يزور  هچ  اروشاـع  هک  دـندرک  یم  كرد  دنتـسناد و  یم  ار  زور  نـیا  تـقیقح  اـم ، نیخروـم  رگا  »
ورشیپ راعش  اریز  دننک . لوبق  دیابن  ار  رامعتسا  یتسد و  ریز  یتسپ و  هک  دنناد  یم  نیسح  يرادازع  هطساو  هب  نیسح  ناوریپ  اریز  دنتشادنپ .

. تسا ندادن  متس  ملظ و  راب  ریز  هب  نت  نانآ  ياقآ  و 
سلاجم رد  دوش ، یم  حرطم  یـشخب  تایح  قیقد و  تاکن  هچ  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیـسح  يرادازع  سلاـجم  رد  یـسررب  قمعت و  يردـق 

لام و ناج و  زا  مالسا ، هبترم  ماقم و  یگرزب  مدرم و  سومان  فرش و  ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دوش  یم  هتفگ  نیـسح  يرادازع 
رامعتـسا یتسد  ریز  زا  هداد  رارق  قشمرـس  ار  وا  هویـش  مه  ام  دـییایب ، سپ  تفرن ؛ دـیزی  ییوجارجام  رامعتـسا و  راب  ریز  تشذـگ و  دـنزرف 

.86 … میهد » حیجرت  تلذ  اب  یگدنز  رب  ار  تزع  اب  گرم  میبای و  یصالخ  نایارگ 

ترضح نآ  نانمشد  زا  رفنت  و  ماما ، هب  تبحم  دایدزا  - 2

یم دراو  راسخر  هحفص  هب  اهنآ  مشچ  ود  يراجم  زا  هدرک و  تیارس  مشچ  هب  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ناقـشاع  هتخوس  لد  زا  هک  يزوس 
تدوم و ياقبا  رد  صوصخم  يرثا  لـمع  نیا  دـناسر و  یم  ار  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  هب  یگتـسبلد  صـالخا و  هقـالع و  بتارم  دوش ،

. دراد تبحم  دایدزا 
ربارب رد  لمحت  يرابدرب و  تقاط  بالقنا ، يزوسلد و  طرف  زا  یناسنا  چیه  هک  تسا  يدراوم  زا  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  رب  هیرگ 

نانمـشد زا  يرازیب  رفنت و  ترثک  بجوم  تدوم ، رهم و  تبحم و  دایدزا  رب  هوالع  يرارقیب ، هیرگ و  نیا  و  درادن ، ار  وا  بئاصم  عامتـسا 
. ددرگ یم  ناشیا  نانمشد  زا  هداوناخ  نیا  نارادتسود  تئارب  بجوم  هدش و  ترضح  نآ  نالتاق  و 

رب هیرگ  هتسجرب  راثآ  زا  يربت  نیا  تسوا و  نالتاق  زا  راجزنا  مالعا  عقاو ، رد  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  رب  تفرعم  یهاگآ و  اب  هیرگ  يراب ،
ناکما دح  رس  ات  ثداوح  ربارب  رد  ندرک  هیرگ  زا  دنتـسه  تیـصخش  ياراد  هک  يدارفا  هژیو  هب  مدرم  اریز  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

نیا دنتـسین ، نارگید  مشچ  ربارب  رد  ًاصوصخم  ندرک  هیرگ  هب  رـضاح  دـسرن  راجفنا  هبترم  هب  نانآ  ینورد  هلعـش  اـت  و  دـنزرو ، یم  عاـنتما 
دنـسم رب  ندز  هیکت  قحان  هب  هعماـج و  قوقح  ندومن  لاـمیاپ  يرگمتـس و  زواـجت و  يدـعت و  ربارب  رد  رفنت  لاـمک  زاربا  يرادازع  هیرگ و 

. دشاب یم  نانآ  تموکح 

نآ رشن  نید و  تقیقح  اب  ییانشآ  - 3

مالـسا تقیقح  هب  يرادازع  مسارم  هیاس  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يرادازع  سلاجم  تاکرب  راـثآ و  زا  رگید  یکی 
اب ناشطابترا  هدـش و  رتشیب  مدرم  هدوت  یهاگآ  دریگ ، یم  ماجنا  مسارم  نیا  اب  هارمه  هک  ياهدرتسگ  عیـسو و  تاغیلبت  رثا  رب  هدـش و  انـشآ 

نیا دـنوش و  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  هک  دنتـسه  یـسیفن  هنزو  ود  ترتع  نآرق و  هکنیا  هچ  ددرگ . یم  رتیوق  رتمکحم و  فینح  نید 
مدرم داحآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  صوصخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترتع  يراوگوس  مسارم  متام و  هماقا  رد  یهاـگآ 

. دش دهاوخ  هداد 

ناهانگ شزرمآ  - 4

: هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  بیبش  نب  نایر 
: دومرف

کچوک و ناهانگ  دـنوادخ  دوش ، يراج  تتروص  رب  تمـشچ  کـشا  هکنآ  اـت  ینک  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  رگا  بیبش ، رـسپ  يا  »
87 دزرمآ » یم  ار  وت  دایز  ای  مک  و  گرزب ،
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: دومرف زین  و 
.89 دزیر » یم  ورف  ار  گرزب  ناهانگ  وا  يارب  نتسیرگ  اریز  دننک ، هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچمه  یسک  رب  دیاب  ناگدننک  هیرگ  »

تشهب رد  تنوکس  - 5

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
رد لاس  نایلاس  ار  وا  دـنوادخ  ددرگ ، يراج  شاهنوگ  رب  هک  يدـح  هب  دزیر ، هدـید  کشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گوس  رد  هک  ینمؤم  ره  »

90 دهد .» یم  نکسم  تشهب  ياههفرغ 
زین و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوش یم  هتشون  اهنآ  يود  ره  يارب  تشهب  دنایرگب ، ار  رفن  کی  دیامن و  هیرگ  دناوخب و  يرعش  مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد  سک  ره  »

هب زج  وا  يارب  تسادـخ و  دزن  وا  رجا  دـیآ ، کشا  یـسگم  لاب  رادـقم  هب  شمـشچ  زا  دوش و  رکذ  وا  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یـسک 
91 «. دش دهاوخن  یضار  تشهب 

: دومرف زین  و 
وا رب  تشهب  دروآرد ، ازع  هیرگ و  تلاح  هب  ار  دوخ  هکنآ  ای  دـنایرگب و  ار  يرگید  ای  دـیرگب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يازع  رد  هک  سک  ره  »

.92 دوش » یم  بجاو 

نتفای افش  - 6

میاهدـید و اـهراب  هک  يروط  هب  تسا . نتفرگ  افـش  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  يرادازع  سلاـجم  تاـکرب  راـثآ و  زا  رگید  یکی 
. دناهتفرگ افش  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  ناگدننک  هیرگ  نارادازع و  زا  یضعب  هک  میاهدینش 

کنیع نودب  هک  دـندوب  ملاس  ینامـشچ  ياراد  یگلاس  دون  نس  رد  يدرجورب  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  موحرم  هعیـش  گرزب  عجرم  هک  تسا  لقن 
: دندومرف یم  دندناوخ و  یم  مه  ار  زیر  طوطخ 

: متسه مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  كرابم  دوجو  نوهرم  ار  تمعن  نیا 
: دندومرف یم  لقن  نینچ  ار  هیضق  و 

. دوب هتخاس  نارگن  ارم  رایسب  هک  مدش  التبم  یبیجع  درد  مشچ  هب  مدوب ، درجورب  رد  اهلاس  زا  یکی  رد 
ۀیآ مرحم  مایا  رد  دش . مرحم  مایا  هکنیاات  دیدرگ ، یم  رتنوزفا  نم  یتحاران  رتشیب و  زور  ره  مشچ  درد  درکن و  ياهدـیاف  ناکـشزپ  هجلاعم 

. دندرک یم  تکرش  يرادازع  نیا  رد  مه  فلتخم  ياههتسد  دنتشاد و  هضور  ار  لوا  ههد  دیقف ، هللا 
، دنتـسه نیمرتحم  ملع و  لها  تاداس و  ًاعون  هک  تسا  اهریگلِگ » تئیه  ، » دوب هدـش  دراو  اقآ  هناخ  هب  اروشاع  زور  هک  ییاههتـسد  زا  یکی 

لاح نیع  رد  جیهم و  راب و  تقر  رایسب  روطب  هدرک و  دولآ  لگ  ار  دوخ  هنیس  رس و  دناهتـسب ، رمک  هب  يدیفـس  هلوح  کی  ره  هک  یلاح  رد 
: دندومرف اقآ  دننک . یم  يرادازع  رهظ  ات  ار  زور  نآ  زوسناج  يرکذ  ناوارف و  زادگ  زوس و  اب 

ياهشوگ رد  مه  نم  دوب  هتفرگ  دوخ  هب  یبیجع  ناـجیه  تئیه  نیا  دورو  اـب  سلجم  عضو  دـندمآ و  نم  هناـخ  هب  هتـسد  نیا  هک  یماـگنه  »
يور رب  هتـشادرب و  ریگلگ  دارفا  نیمه  زا  یکی  ياپ  يور  زا  لـگ  يرادـقم  مه  نیب  نیا  رد  متخیر و  یم  کـشا  هتـسهآ  هتـسهآ  هتـسشن و 

زا مدشن ، مشچ  درد  هب  التبم  هکنیا  رب  هوالع  زورما  دش و  بوخ  منامشچ  لسوت ، نیمه  تکرب  هب  و  مدیـشک ، متحاران  بهتلم و  ياهمـشچ 
«. مرادن مه  کنیع  هب  جایتحا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تکرب  هب  و  مرادروخرب ، لماک  ییانیب  تمعن 
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. دندوب رادروخرب  لماک  ییانیب  زا  یناگدنز  تاعاس  نیرخآ  ات  دوجو  نیا  اب  دوب  هتفر  لیلحت  ناشیا  ینامسج  ياوق  همه  هکنیا  اب 

تسین نایرگ  تمایق  رد  نیسح ، رب  هدننک  هیرگ  - 7

: دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
تمایق رد  یـسک  نینچ  دـشاب ، هدرک  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  بئاصم  يارب  هک  یمـشچ  رگم  تسا  نایرگ  تمایق  زور  رد  یمـشچ  ره  »

93 تسا .» یتشهب  ياهتمعن  هب  ناداش  نادنخ و 
لوه دوش ز  نایرگ  همه  اههدید  زور  نآ 

وا يازع  گوس و  هب  هدرک  هیرگ  مشچ  زج 

خزود شتآ  توم و  تارکس  زا  ناما  - 8

: دیوگ عمسم 
ترضح

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
؟ دندرک هچ  نیسح  اب  يوش  یم  رکذتم  ایآ 

: مدرک ضرع 
: دومرف يرآ ،

؟ ینک یم  هیرگ  عزج و  ایآ 
: متفگ

: دومرف ترضح  دوش  یم  رهاظ  متروص  رد  هودنا  مغ و  راثآ  منک و  یم  هیرگ  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ،
. دنک تمحر  ار  تمشچ  کشا  ادخ  »

كانهودنا نوزحم و  ام  نزح  هب  داش و  ام  يداش  هب  دنوش ، یم  هدرمش  ام  يارب  عزج  لها  زا  هک  یتسه  یـصاخشا  نآ  زا  وت  هک  شاب  هاگآ 
توملا کلم  هدرک و  هجوت  وت  هب  هک  یلاح  رد  ینیب ، یم  رضاح  دوخ  نیلاب  رب  ار  مناردپ  گرم ، ماگنه  يدوزب  هک  شاب  هاگآ  دندرگ . یم 

سپـس تسا » رتنابرهم  شدـنزرف ، هب  نابرهم  ردام  ره  زا  ماگنه  نآ  رد  توملا  کلم  هک  دـید  یهاوخ  و  دـنهد ، یم  تراـشب  وت  هراـبرد  ار 
: دومرف

زا یکـشا  هکنیا  زا  لبق  دوش  یم  وا  لماش  ادـخ  تمحر  دـنک ، هیرگ  ام  رب  هدراو  بئاصم  تمحر و  رطاـخ  هب  تیب  لـها  اـم  رب  هک  یـسک  »
ار نآ  ترارح  دزیرب ، مـنهج  رد  نآ  زا  ياهرطق  رگا  دوـش  يراـج  تروـص  رب  شمـشچ  کـشا  هـک  یناـمز  سپ  ددرگ ؛ جراـخ  شمـشچ 

یم تقوشوخ  ناتـسود ، اب  ندـش  باریـس  رثوک و  هب  ندرک  رظن  اب  هکنآ  رگم  ام  رب  دـنک  هیرگ  هک  تسین  یمـشچ  چـیه  و  دـنک ، شوماخ 
94 ددرگ .»

: تفگ دیاب  فیرش  تیاور  نیا  هب  هجوت  اب 
سپ ددرگ ، مالـس  درب و  شوماخ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  هلیـسو  هب  تسین و  ایند  شتآ  اب  هسیاقم  لباق  هک  منهج  شتآ  هک  ییاـج 

. تسین بجعت  ياج  دنازوسن  ار  ینیسح  رادازع  ایند  فیعض  شتآ  يدروم ، رد  رگا 
زا درک ، یم  لقن  دوب  هدرک  هدهاشم  هک  ناتـسودنه  رد  ترواجم  مایا  زا  یبیاجع  زاس ) نادناد   ) باجم لیعامـسا  رتکد  موحرم  لیلج  دیس 

: تفگ یم  هلمج  نآ 
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ترضح نآ  اب  ناشلام  تکرب  يارب  دندنم و  هقالع  دقتعم و  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  هب  تسرپ ) تب   ) ودنه ناناگرزاب  زا  ياهدع 
هلیـسو هب  اروشاع  زور  اهنآ  زا  یـضعب  دـننک . یم  فرـص  ترـضح  نآ  هار  رد  ار  دوخ  دوس  زا  يرادـقم  لاس  رد  ینعی  دـننک ، یم  تکرش 

نآ هب  عجار  هک  یغلبم  نآ  یضعب  و  دنهد ، یم  نارادازع  هب  هداتسیا و  ازع  لاح  هب  دوخ  هدرک و  تسرد  ینتسب  هدولاپ و  تبرـش و  نایعیش ،
. دنیامن فرص  يرادازع  زکارم  رد  ات  دنهد  یم  نایعیش  هب  ار  تسا  ترضح 

هب انب  تفر ، ایند  زا  یتقو  دش . یم  لوغشم  ندز  هنیـس  هب  اهنآ  اب  درک و  یم  تکرح  اهنز  هنیـس  هارمه  هک  دوب  نینچ  تداع  ار  نانآ  زا  یکی 
، شتآ هک  شاهنیـس  زا  ياهعطق  تسار و  تسد  زج  دش  رتسکاخ  شندب  مامت  ات  دـندینازوس  شتآ  اب  ار  شندـب  ناشدوخ ، یبهذـم  موسرم 

. دوب هدینازوسن  ار  وضع  ود  نآ 
: دنتفگ نایعیش و  ناتسربق  دزن  دندروآ  ار  وضع  ود  نآ  ناگتسب 

.95 تسامش » نیسح  هب  عجار  وضع  ود  نیا  »

ینیسح يازع  رد  ندورس  رعش  ریثأت  - 9

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هدرک و بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دـنایرگب  ای  دـنک  هیرگ  دیارـسب و  يرعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هک  تسین  یـسک  »

96 «. دزرمآ یم  ار  شناهانگ 
مالسلا هیلع  نیسح  اب  ینخس 

! نیسح »
، شود رب  قح  نینوخ  مچرپ  يا 

! نیسح
درم یبالقنا  يا 

! نیسح
، تسد رد  یگدازآ  تیار  يا 

نوگشتآ زور  خرس و  يارحص  نآ  رد 
اما تسشن ، نوخ  رد  تتماق  مایق 

تساخرب تتضهن  مایپ 
، اروشاع زور  رد  فط »  » نافوط نآ  زا 
داتفا اون »  » زا تقیقح  يان  اونین »  » تشد هب 

 … یلو
«. دتفا یمن  قح » قح ،  » هلان ياون  زا  تقیقح ، گنهابش  غرم 

! نیسح يا  وت ، رب  مالس 
ار برغم  نامسآ  یخرس  ماگنه ، بورغ  دشاپ و  یم  قفا  هرهچ  رب  هراومه  ادخ -  نوخ  يا  ار ، وت  نوخ  هک  البرک ، نوگقفش  طخ  رب  مالس 

شوگ دز و  ودب  نینوخ  هشیمه  هنحص  نیا  رب  ار  خیرات  مشچ  دنایامنب و  رتراکشآ  هچ  ره  ار  كانلوه  تیانج  نآ  ات  دریگ ، یم  تداهش  هب 
. دنک رپ  زاس ، نارود  ياروشاع  نآ  هنوگ  ردنت  اهدایرف  نآ  زا  ار  نامز 

! حّلسم فراع  يا  نیسح …  يا 
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. دوب اهنیمز  اهنامز و  همه  رد  یگشیمه  روضح  وت ، تداهش  تخاس و  هدنز  ار  مالسا  وت  بالقنا  ود  رک  ینعم  ار  قشع  وت ، يالبرک 
! نامیا هرارش  يا  نیسح …  يا 

! بوشآ رهش  متس ، خرس  توکس  رد  يا  نیسح …  يا 
. یتخیوآ رد  هنادرم  راکهبت ، نادرمان  اب  یتخیر و  بش  موقلح  رد  ار  دایرف  هباخلت  سرت ، یشوماخ و  تهب  رد 

ار ملظ  تملظ  هپت »  » رد راتفرگ  ناهاوخ » یسوم   » درک و یلجت  اههشیدنا  روط »  » رب هک  دوب  قح  زا  یـشبات  رون و  زا  يراجفنا  وت ، ياروشاع 
. دیشخب تاجن  ینادرگرس  زا 

؟ میوگ یم  هچ 
ار خیرات  هظحل  هظحل  يدوشگ . تداهش  داهج و  راثیا و  يابیز  ياههسامح  ندورس  هب  ار  نامز  نابز  يدروآ و  تکرح  هب  ار  خیرات  وت  … 

 … البرک ار  اهنیمزرس  ياج  ياج  یتخاس و  اروشاع 
ار نامسأی  یگدرسفا  يدناشک و  شالت  هب  ار  ام  هتسخ  ماگ  تاجن » یتشک   » يا و  تیاده » حابـصم   » نیا وت ، اما  ربخ …  یب  میدوب و  هتفخ 

ماب ات  ار ، ام  هلبآ  رپ  هتفوک و  ياپ  يدناسر و  نامتعاجش  موجه و  دایرف و  هب  تشحو ، گنرد و  توکس و  زا  یتخاس و  لدبم  دیما  روش  هب 
97 يدرب . ارف  يرادیب  جرب  ات  یهاگآ و 

« … نیسح يا  »
. یخیرات هدرشف  سالک  وت 

تسین فاصم  وت ، يالبرک 
، تسا یتسه  گرزب  هموظنم 

. تسا فاوط 
نخس نایاپ 

تسا نم  نایاپ 
يرادن … 98 ياهتنا  وت 

مالسلاو

: اهتشون یپ 

هعیشلا لئاسو   85
یلماع ج 10 ص 393 86 رح  خیش 

یسلجم ج 44 ص 284 87 همالع  راونالاراحب 
هیولوق ص 165 88 نبا  تارایزلا  لماک  بختنم 
هیولوق ص 168 89 نبا  تارایزلا  لماک  بختنم 

یسلجم ص 462 90 ءهمالع  نویعلا  ءالج 
یسلجم ج 44 ص 293 91 همالع  راونالاراحب 

یلماع ج 10 ص 397 92 رح  خیش  هعیشلا  لئاسو 
بیغتسد ص 9 93 دیهش  هللا  تیآ  تفگش  ياهناتساد 

یسوط 89 خیش  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا 
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. يدورامرگ يوسوم  نوخ >  طخ   >95 یثدحم . داوج  ءهتشون  اروشاع >  > هلاقم زا  يا  هصالخ   94

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  ینیمخ و  ماما  . 21

باتک تاصخشم 

یناود یلع  هدنسیون : 
یناود یلع  رشان : 

همدقم

رد ار  هیلع -  هللا  ناوـضر  ینیمخ -  ماـما  یمظعلا  هللا  تیآ  و  مدـمآ ، مق  سدـقم  رهـش  هب  لیـصحت  همادا  يارب  هک  یـسمش  لاس 1328  رد 
راهطا همئا  يراوگوس  سلاجم  زا  یـضعب  رد  ماما  دشیم . مسجم  مرظن  رد  اروشاع » گنهرف  ، » زورما ریبعت  هب  مدـیدیم ، يرادازع  سلاجم 
رازگرب يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  موـحرم  لزنم  اـی  اـهیلع -  هللا  مالـس  هموـصعم -  ترـضح  رـسالاب  دجـسم  رد  هک  مالـسلا -  مـهیلع  - 

بلج دوـخ  هب  ار  ياهدـننیب  ره  رظن  هک  دنتـشاد  ناوـخ  هـضور  اـی  ظـعاو  نانخـس  هـب  شوـگ  دنتـسشنیم و  مارآ  راـقواب و  ناـنچ  دـشیم ،
يروط ناشیا  صاخ  شمارآ  بلاج و  هفایق  اسر و  تماق  دندوب . یلقع  مولع  سردـم  هزوح و  سانـشرس  داتـسا  نامز ، نآ  رد  ماما  . درکیم
دنناـم هزوح  ياـملع  عمج  ناـیم  رد  ار  یـسک  و  درکیم ، بلج  ار  ناگدـننیب  رظن  سلاـجم  رد  نتـسشن  رد  هچ  نتفر و  هار  رد  هچ  هک  دوـب 
ینیمخ هللا  حور  اقآ  جاح  درکیم ، هضور  ندـناوخ  هب  عورـش  ناوخ  هضور  ای  دیـسریم ، زیرگ »  » هب ظعاو  هک  یماگنه  . میدـیدیمن ناشیا 

رب هیکت  رگا  دادیم . رـس  ار  هیرگ  تفرگیم و  تروص  هب  دروآیم و  رد  بیج  زا  ار  دوخ  زیمت  دیفـس و  لامتـسد  هک  دوب  یـسک  نیتـسخن 
و دنزیریم ، کشا  دنزرلیم و  روطچ  هک  يدـیدیم  دـندشیم ، مخ  هچنانچ  و  دنتـسیرگیم ، یناکت  تکرح و  نودـب  دـندوب ، هداد  راوید 

نتسیرگ هب  ار  نارگید  زین  نامه  هک  يدیدیم  ار  هتخیر  کشا  ینامـشچ  کشارپ و  یتروص  دنتفرگیمرب ، تروص  زا  لامتـسد  هک  نیمه 
هب نداد  شوگ  يرادازع و  سلاجم  رد  ماما  نتـسشن  الوصا  . درکیم بیغرت  ع )  ) راهطا همئا  اـی  ـالبرک  نادیهـش  يازع  رد  نتخیر  کـشا  و 

بلطم و هب  شوگ  دـندوب ؛ مشچ  شوگ و  مامت  رثوم و  تکاس ، مارآ ، تشاد ؛ یـصاخ  ياوه  لاح و  ناوخ  هضور  هضور  اـی  ظـعاو  ظـعو 
و مالـسلاهیلع -  نیـسح -  ماما  يازع  رد  نتـسیرگ  يارب  یگداـمآ  يراوگوس و  سلاـجم  رد  نتـسشن  زرط  نیا  دنتـشاد . هدـنیوگ  هب  مشچ 
ربنم و ياپ  رد  ماما  هک  دشن  هدید  مه  دروم  کی  رد  یتح  ءاشی .» نم  هیتؤی  هللا  لضف  کلذ  و  : » ماهدـید یملاع  رتمک  رد  ار  البرک  نادـیهش 
ربنم و هب  یمارتحایب  اریز  دننک ؛ تبحص  ناشدوخ  تسد  ولهپ  صاخشا  اب  رکاذ ، تبیـصم  رکذ  اب  دوب -  هک  ره  ظعاو -  ینارنخـس  ماگنه 

زرط هب  ماما  . دنتسنادیم دوخ  يارب  ینأش  ار  نآ  هک  فجن  ياملع  صوصخب  تسا ، موسرم  املع  زا  يرایسب  نایم  هچنآ  سکعب  دوب ، يربنم 
بیاصم ندینـش  ماگنه  هب  نتـسیرگ  و  ناوخ ، هضور  هضور  اـی  ظـعاو  ظـعو  هب  نداد  شوگ  تیب و  لـها  يراوگوس  سلاـجم  رد  نتـسشن 

. تشاد هاگن  ار  نآ  میرح  تشاد و  ساپ  دیاب  ار  اروشاع » گنهرف   » هک دنداد  ناشن  همه  هب  البرک  يادهش 

اروشاع گنهرف  هب  تبسن  یفارحنا  تارظن 

فجن رد  هک  نآ  زا  سپ  اـهلاس  و  هیکرت ، هـب  ینیمخ  ماـما  دـیعبت  زا  دـعب  صوـصخب  دادرخ 1342 و  هعقاو 15  زا  سپ  بـالقنا و  ماـیا  رد 
رد یگمه  هکنیا  ناونع  هب  و  دـندوب ، هدرک  هنخر  ناملـسم  نویبالقنا  فص  رد  یمالـسا  ریغ  ياـههورگ  دنتـشاد ، يراـبجا  تماـقا  فرـشا 

دیابن و  دوب ، قلخ »  » رکف هب  دـیاب  هک : دوب  نیا  زا  تبحـص  مک  مک  میتسه ، كرتشم  میراد و  رظن  تدـحو  هاش  میژر  اـب  تیدـض  هزراـبم و 
رابج هاگتـسد  هب  تبـسن  مشخ  يرادـهاگن  اـب  هضور  و  دـنکیم ، ناـمرد  ار  يدرد  هچ  هیرگ  میـشاب . يراز  هیرگ و  هضور و  دـنبیاپ  یلیخ 
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ینید نایوگنخـس  ظاعو و  هب  دـنتفاییم و  روضح  اهربنم  ياـپ  یبهذـم -  ياـههفایق  اـب  یبهذـم  یتح  ییاـهناوج -  یهاـگ  !«. دراد تاـفانم 
هک دیـشاب  هتـشادن  یعـس  دیناوخب و  هضور  رتمک  دنوش ، رـضاح  ناتربنم  ياپ  اهناوج  ات  دینکب ، تبحـص  روطنیا  دیاب  هک  دندادیم  دومنهر 

ار اهنآ  بیرف  مه  ربنم  لها  زا  يرایـسب  فسأت ، لامک  اب  ! دنرادن رب  هزرابم  زا  تسد  دوشن و  یلاخ  ناشهدقع  دـیراذگب  دـینایرگب ، ار  مدرم 
نآ ماد  رد  هاگآدوخان  روط  هب  و  دراد ، تافانم  هزرابم  اـب  ـالبرک  يادهـش  گوس  رد  نتـسیرگ  هضور و  دـندرکیم  روصت  دـندروخیم و 

دنتـشاد راظتنا  مدرم  دوب و  مسر  فرط  کی  زا  . درکیم لکـشم  ار  زوسلد  ناناوخ  هضور  ظاعو و  راک  زین  انامه  و  دـندوب ، هداـتفا  نـالهاان 
هـضور دـننک و  تبیـصم  رکذ  ربنم  ناـیاپ  رد  اـهيربنم  هک  ع )  ) راـهطا همئا  تاـیفو  ياـهزور  اهبـش و  رفـص و  مرحم و  هاـم  رد  اـصوصخم 

ریغ ینید  نانارنخـس  دـننکن . هیرگ  تبیـصم  رکذ  ماـگنه  دـنهدن و  هضور  هب  شوگ  دنتـشاد  یعـس  یبـالقنا  ناـناوج  یفرط  زا  و  دـنناوخب ،
بیرف اـهنآ و  دوـخ  و  دـندزیم ، نماد  ار  شتآ  نیا  دـندرکیم ، ینارنخـس  سلاـجم  اـی  دـجاسم  رد  راـنک  هشوـگ و  رد  هک  مـه  یناـحور 

ای یبـالقنا  ياـهيربنم  زا  یـضعب  هک  دوب  نیا  رد  رتـشیب  راـک  لکـشم  . دـندرکیم ازهتـسا  ار  ندرک  هیرگ  یناوـخ و  هضور  ناـشناگدروخ 
بلطم نیا  دراد . تافانم  ناشیا  فدـه  اب  تسین و  ماما  رظن  دروم  یناوخ  هضور  ندرک و  هیرگ  هک  دـندرکیم  دومناو  يروط  امن  یبـالقنا 

رد و  دنراد ، هضور  هب  یـصاخ  هقالع  ناشیا  میاهدـید ، ام  ار  ینیمخ  ماما  تسین ، روطنیا  میتفگیم ، ام  هچ  ره  هک  دوب  هداتفا  اج  يروط  مه 
ندرب شیپ  تهج  رد  یفارحنا  تـکرح  ار  اـم  لاـثما  راـک  و  تشادـن ، رادـیرخ  اـم  فرح  یلو  دـننکیم ، هـیرگ  نارگید  زا  شیب  سلاـجم 

مه و  دـنوشن ، فرحنم  ناناوج  مه  هک  دـندادیم  باوج  يروط  مه  ماما  دـشیم ، اتفتـسا  ماما  زا  یهاگ  هراـب  نیا  رد  ! دنتـسنادیم بـالقنا 
ناهذا و  دندرکیم ، ماما  طخ  تسد  رد  دیدرت  يزومرم  صاخشا  یلو  دوشن . مالسلاهیلع -  نیسح -  ماما  يرادازع  سلاجم  هب  یمارتحایب 

دـندمآیم و اجنآ  هب  هاشنامرک  زا  یناـمیااب  ناـناوج  راـب  ود  یکی  مدوب . توعد  مـالیا  رهـش  رد  لاس 1354  مرحم  . دـنتخاسیم بوشم  ار 
مه ار  وا  ینارنخس  کی  راون  دناوخن . هضور  ربنم  رد  هک  دنکیم  یعـس  دوریم و  ربنم  هاشنامرک  رد  هدمآ و  دیـس  یناحور  کی  دنتفگیم 

. نانخس لیبق  نیا  زا  و  هچ ، ینعی  هیرگ  میتفرگ ، ياهجیتن  هچ  هیرگ  همه  نیا  زا  تفگیم ، وا  دنتشاذگ . نم  يارب  دندوب و  هدروآ 

اروشاع گنهرف  اب  تیدض  جوا 

، ماهتـشون ناناوج » دـنت  ياهدروخرب   » ناونع تحت  هرطاخ  کی  رد  يرهطم » يدیهـش  داتـسا  زا  نم  تارطاخ   » مود پاـچ  رد  هک  يروط  هب 
لیبق نیا  هب  نم  نوچ  دنکیم ! هیرگ  مه  دوخ  دناوخیم و  هضور  ارچ  هک  دنتشاد  ضارتعا  مه  يرهطم  دیهش  داتـسا  هب  وردنت ، ناناوج  نیا 
ياـقآ تفگ : متفریم -  ربنم  اـجنآ  هک  کـمران -  عماـج  دجـسم  يدـصتم  مرحم ، مود  ههد  رد  یبـش  مدادیمن ، شوگ  وردـنت  ياـهناوج 
هـضور دوب . ربنم  اجنیا  يرهطم  ياقآ  اروشاع ، بش  شیپ ، بش  دنچ  دـنوشیم . كانرطخ  دـنراد  اهنیا  دـینک ، ارادـم  اهناوج  نیا  اب  یناود !

دندش و عمج  اهناوج  نیمه  ربنم ، زا  دعب  [ 1 . ] دینایرگ ار  سلجم  لها  مه  و  درک ، هیرگ  تدش  هب  شدوخ  مه  دناوخ . رغصا  یلع  ترضح 
نیسح ماما  رگا  مینک ؟ هیرگ  مه  ام  هک  دیراد  يرارصا  هچ  و  دیدرک ، هک  دوب  هچ  هیرگ  يرهطم ! ياقآ  : » دنتفگ صاخ  یبدایب  ددشت و  اب 

، هدش هتـشک  داتفا و  ریگ  رگا  و  درادن ، هیرگ  شندش  هتـشک  هدوب و  فده  هار  رد  هک  هدش  هتـشک  هدرک و  مایق  ملاظ  ملظ و  اب  هزرابم  يارب 
، اهناوج هک  دوب  هدیـشک  اج  نیا  هب  راـک  يرآ  !«. درک هیرگ  دـیابن  مه  زاـب  هدوب و  فیعـض  دوب و  هدیـشکن  هشقن  تسرد  دوشیم  مولعم  هک 

مدرم ندینایرگ  ندرک و  هیرگ  اب  ار  البرک  عیاقو  ارچ  هک  دنتشاد  ضارتعا  ای  دندرکیم ، تحیصن  ار  يرهطم  دیهـش  داتـسا  دننام  یـصخش 
شرافـس نم  هب  يدابآ  سمـش  هللا  تیآ  موحرم  مراد  دای  هب  دـشیم . لامعا  مه  ناهفـصا  دـننام  يرهـش  رد  ینعم  نیا  یتح  دـنکیم . نایب 
یناوخن هضور  رگا  و  هدرک ، ادیپ  یصاخ  عضو  ناهفصا  اهزور  نیا  هک  ناوخب  هضور  ربنم  رد  مدج  رس  یناود ! ياقآ  تفگیم : درکیم و 

تیآ رادفرط  ام  : » هک دنتفرگیم  هجیتن  و  دندیچیم ، يربک  يرغـص و  اعدمرپ  هیام و  مک  وردنت و  ناناوج  زا  هدع  نیا  . یلوئـسم ادخ  شیپ 
، دراد یفارحنا  تلاح  ندرک  هیرگ  نتفگ و  خیرات  دراد ، تافانم  هیرگ  اب  هزرابم  میراد ، زیتس  رس  هاش  رابج  هاگتـسد  اب  میتسه و  ینیمخ  هللا 

یلو دندوب ، یشیدنا  هراچ  رکف  رد  زوسلد  نیب و  عقاو  ياملع  زا  يرایـسب  «. ددرگ فرحنم  دراد  هک  يریـسم  زا  هزرابم  هک  دوشیم  ثعاب  و 
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هنوگنیا هتسویپ  هک  میدینشیم  دشکیم . اجک  هب  راک  نیا  تبقاع  هک  دندوب  نوخ  لد  لدتعم  ياهيربنم  دنتفرگیمن . هجیتن  دوخ  یعـس  زا 
هکنانچ مه -  ماما  و  دـننکیم ، رطخ  نالعا  و  دـنهدیم ، رارق  رما  نایرج  رد  ار  ناشیا  و  دـسریم ، ماما  عـالطا  هب  فرـشا  فجن  رد  عیاـقو 

. دوب هدمآ  دوجو  هب  یصاخ  عضو  ور  نیا  زا  و  دنریگب ، رظن  رد  ار  تاهج  مامت  دندوب  راچان  میتفگ - 

اروشاع گنهرف  هب  ینیمخ  ماما  هجوت  يالعا  هنومن 

موحرم مه  شدوخ و  مه  دوب ؛ ماما  صوصخم  ناخ  هضور  شیپ  اهلاس  زا  مق ، رد  تیب  لها  فورعم  رکاذ  يرثوک  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ 
. دندناوخیم یلاح  اب  هضور  دنتـشاد و  زوسرپ  یگنهآ  دندوب ، مق  نیرکاذ  زا  ود  ره  هک  رـسپ  ردـپ و  يرثوک . ربکا  یلع  دیـس  اقآ  شردـپ 

یتح ماما ، تایح  رخآ  ات  هک  تشاد  ار  راختفا  نیا  يرثوک  دمحم  دیس  ياقآ  ینعی  رسپ ، مه  دعب  و  دوب ، ماما  صاخ  ناوخ  هضور  ردپ  البق 
نارامج هینیـسح  رد  يرثوک  ياقآ  هک  دندیدیم  نویزیولت  زا  مدرم  همه  اروشاع  مایا  رد  هلاس  ره  دوب . دنمهرهب  قیفوت  نیا  زا  مه  نارهت  رد 

لقن بناـجنیا  يارب  يرثوک  ياـقآ  . دـننکیم هیرگ  تسد  هب  دیفـس  لامتـسد  هنوگچ  ماـما  و  دـناوخیم ، هضور  هداتـسیا و  ماـما  لـباقم  رد 
هب ترایز  يارب  يرفـس  نم  دـندوب ، فرـشا  فجن  رد  ماما  یتقو  : » تفگیم تسا -  هدرک  لقن  مه  رگید  يرایـسب  يارب  دـبال  و  درکیم - 

ماما داد  هب  يرثوک ، ياقآ  دـنتفگ ، دـندید و  ارم  میتشاد  ییانـشآ  مه  اب  مق  رد  ماما  نادرگاش  يالـضف  زا  ياهدـع  ـالبرک  رد  متفر . ـالبرک 
یسک تسا . هداد  ناج  يزومرم  زرط  هب  ماما  دنمـشناد  دنزرف  یفطـصم  اقآ  جاح  ياقآ  هک  ینادیم  دنتفگ : تسیچ ؟ عوضوم  متفگ  سرب !

ار ناـشیا  هضور  یفطـصم  اـقآ  جاـح  تبرت  رـس  رد  اـی  ماـما  لزنم  رد  بـالط  هـک  راـب  ود  یکی  تـسا . هدـیدن  وا  گرم  رد  ار  ماـما  هـیرگ 
زین ناشرـسمه  مناخ ، هب  و  دیوش . ناتراک  لوغـشم  دـیورب  دـناهتفگ  هدرک و  عنم  مه  ار  بالط  هکلب  هدرکن ، هیرگ  ماما  اهنت  هن  دـناهدناوخ ،

دـیورب و فجن  هب  رتدوز  امـش  دـنتفگ ، اـهنآ  : » تفگیم تفرگ .» اـم  زا  ار  وا  ادـخ  دوب . یهلا  هیفخ  فاـطلا  زا  یفطـصم  : » دـناهتفگ طـقف 
اقآ جاـح  مسا  دـیناوخب و  ياهضور  دـیدناوخیم ، هضور  ناـشروضح  رد  دـیتفرگیم و  هزاـجا  هـک  لوـمعم  قـبط  دیـسرب و  ماـما  تمدـخ 

. دننیبن ياهمدص  هدرکن  يادخ  و  دوش ، یلاخ  ناشیا  هدقع  هک  دـینایرگب  ناشدـنزرف  تبیـصم  رد  ار  ماما  دـیناوتب  هکلب  دـیربب ، ار  یفطـصم 
یـسک ار  ماـما  دوخ  یلو  تسا ، روطنیمه  زین  مق  ناریا و  دـبال  تسا ، هدرک  رادازع  ار  فجن  هزوح  یفطـصم  اـقآ  جاـح  گرم  دـنتفگیم ،

تیلـست و زا  دعب  و  مدیـسر ، ماما  تمدخ  ترایز ، زا  سپ  مدش و  فجن  دراو  : » دوزفا يرثوک  ياقآ  «. دـنک هیرگ  دـشاب و  رثأتم  هک  هدـیدن 
همدـقم زا  سپ  !«. دـییامرفب دـندومرف : مناوخب ؟ ياهضور  ناـتروضح  رد  ملومعم  قبط  دـیهدیم  هزاـجا  مدرک  ضرع  یـسرپلاوحا  رـصتخم 

هیکت اب  و  مدرک ، نایب  تشاد ، زاتمم  یتیـصخش  دوب و  ماما  هقالع  دروم  ردقچ  هک  متـسنادیم  یفطـصم  اقآ  جاح  هب  عجار  هچره  یهاتوک ،
دنمـشناد دـنزرف  يدـنزرف ، هچ  یفطـصم ، اـقآ  جاـح  نوـچمه  يزیزع  دـنزرف  گرم  رد  هللا  كرجآ  هللا ! تیآ  ترـضح  متفگ ، توـص  هب 

هب هچ  ره  دشن . ادـیپ  ناشیا  رد  نتـسیرگ  يارب  يرثا  نیرتکچوک  دـندادیم و  شوگ  لاح  رییغت  نودـب  ماما  تدـم ، نیا  مامت  رد  ... یقیال
 - نیـسح ماـما  ندـمآ  ـالبرک و  هـب  مدز  زیرگ  راـچان  تشادـن . هجیتـن  دـنزیرب  یکـشا  دـنزرف  گرم  رد  ماـما  هـکلب  مدز  رد  نآ  رد و  نـیا 

، ربکا یلع  تدیـشر  دنزرف  نیلاب  هب  يدمآ  یتقو  هللادـبعابا ! ای  تیبیرغ  نابرق  متفگ ، هک  نیمه  ربکا . یلع  ترـضح  نیلاب  هب  مالـسلاهیلع - 
مداتفا رکف  هب  فرط  نیا  زا  و  دش ، ياهماگنه  مدوب . هدید  رتمک  عقوم  نآ  ات  هک  دنتـسیرگ  يردـق  هب  دـندروآ و  رد  بیج  زا  لامتـسد  ماما 

تبیصم رکذ  رد  ار  ماما  هیرگ  مدرک . متخ  مدادن و  لوط  ار  هضور  راچان  موش . نامیشپ  مراک  زا  نم  و  دوش ، نوگرگد  ماما  لاح  دنکن  هک 
. مدید زور  نآ  هک  روط  نآ  هن  اما  مدوب ، هدید  البرک  يادهش  و  مالسلاهیلع -  نیسح -  ماما 

رگید هنومن 

درکیم لقن  هتـشاد ، رظن  ریز  ار  هل  مظعم  زور  هنابـش  ياههظحل  مامت  هدوب و  ماما  تمدخ  رد  سیراپ  رد  هک  ینیمخ  ماما  ناکیدزن  زا  یکی 
، هدـش هچ  رهـش  نالف  نارهت و  رد  دـنتفگیم  و  دـندادیم ، ماما  هب  ار  ینفلت  رابخا  هک  راب  ره  مدوب ، بقارم  نم  میدوب  سیراپ  رد  یتقو  هک 
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هلمح مق  هب  دناهدنازوس  ار  نامرک  دجسم  دناهدرک ، تشادزاب  ار  ياهدع  دناهتفرگ ، ار  اجک  دناهدرک ، هلمح  اج  نالف  هب  دناهتشک ، ار  مدرم 
رابخا لیبق  نیا  زا  و  دـناهداد ، هجنکـش  یتخـس  هب  نادـنز  رد  ار  نویبالقنا  اـی  هتخادـنا ، نادـنز  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  بـالط  و  دـناهدرک ،

ربص تسا ، یبالقنا  ربهر  کی  نأش  هک  نانچ  دـندادیم و  شوگ  طـقف  ماـما  یلو  دنتـسیرگیم ، یتخـس  هب  نارـضاح  راـب  ره  كانتـشحو ،
بلقنم ناـنچ  اـنآ  ماـما  درکیم ، هضور  ندـناوخ  هب  عورـش  مرحم  هاـم  تبـسانم  هب  نارـضاح  زا  یکی  هک  نیمه  اـما  دـندومنیم . یبـالقنا 
يانهپ هک  تخیریم  کشا  نانچ  ماما  مشچ  ود  ره  زا  دهدیمن . تلهم  کشا  میدیدیم  هک  دـندومنیم  نتـسیرگ  هب  عورـش  دـندشیم و 

میدـیدیم و ماما  رد  هک  دوب  یتلاح  هچ  نیا  یتسار  . دـنتخیریم کـشا  ناـشتروص  ياـنهپ  هب  مـالک  کـی  رد  و  تفرگیم . ار  ناـشتروص 
یف ءاکبلا  وه  : دـیوگیم رعاش  هک  دزادـنایم  مالـسلاهیلع - نینمؤملاریما - ترـضح  شراوگرزب  دـج  دای  هب  ار  اـم  تلاـح  نیا  دـندیدیم ؟

شاهیرگ يادص  بارحم  رد  هنابش  دوب : داضتم  هبنج  ود  ياراد  مالـسلاهیلع -  یلع -  ینعیبارظلا : دتـشا  اذا  كاحـضلا  وه  الیل  بارحملا 
. تشاد بل  رب  دنخبل  گنج  نادیم  رد  یلو  تسا ، دنلب 

اروشاع گنهرف  يایحا  يارب  دیقف  ماما  هب  لسوت 

یلو دـندش ، راگدـنام  دـنتفر و  مق  هب  نارهت  زا  ماما  مینادیم ، همه  هکنانچ  تقوم ، تلود  نییعت  نطو و  هب  ینیمخ  ماـما  تشگزاـب  زا  سپ 
نارهت رد  مه  رمع  ناـیاپ  اـت  دنتـشگزاب و  نارهت  هب  دوـخ  ماـما  ناتـسدرک  ثداوـح  رد  دـنک ، هفیظو  ماـجنا  تسناوـتن  تقوـم  تلود  نوـچ 

نفلت یفـسلف  ياقآ  بانج  رـصع ، یمان  بیطخ  ناضمر 1399  هام  هب  هدـنام  هتفه  هس  ود  دنتـشاد ، تماقا  مق  رد  ماما  هک  یماـیا  رد  . دـندوب
زا و  میـسرب ، ماما  تمدـخ  هک  میتسه  مق  مزاع  نارهت  روهـشم  ظاعو  زا  ياهدـع  نم و  دوشیم ، کیدزن  ناضمر  هاـم  دـندومرف ، دـندرک و 

تروص هب  ار  ربنم  ناوتیم  ماما  یمـسر  مالعا  اب  طقف  هک  تسا  داح  نانچ  راک  نوچ  میریگب ، ناضمر  كرابم  هاـم  يارب  يدومنهر  ناـشیا 
تعاس نالف  ادرف  تسا ، هدامآ  ام  هناـخ  ولج  لـیبموتا  دـنچ  ییاـیب ، دـیاب  دـندومرف ، متـسین . یمـسر  يربنم  هک  نم  متفگ ، دـینادرگرب . لوا 
ظاعو اب  یفـسلف  ياقآ  هک  دنداد  عالطا  ماما  هب  میدش . مق  مزاع  میتفر و  یفـسلف  ياقآ  بانج  هناخ  هب  ییایب . دـیاب  امتح  مینکیم ، تکرح 
نانخس رد  یفسلف  ياقآ  بانج  دنتسشن . ام  عمج  رد  دندروآ و  فیرشت  ماما  . دنریگب دومنهر  ناضمر  هام  يارب  هک  دناهدمآ  نارهت  روهـشم 

هب تسا . هدرک  ادیپ  یعـضو  هچ  نیـسح  ماما  يرادازع  نتـسیرگ و  هلئـسم  ربنم و  ریخا  تاونـس  رد  هک  دـیراد  عالطا  اقآ ، دـنتفگ : یهاتوک 
رد تخـس  ربنم  لها  بلاطم . لیبق  نیا  زا  و  دنکیم ، لح  ار  يزیچ  هچ  ندرک  هیرگ  هضور و  و  هچ ، ینعی  يرادازع  هک  دناهدرک  اقلا  مدرم 

صوصخب ربنم  رد  تسیچ . ام  فیلکت  اعقاو  میریگب . دومنهر  یلاعترـضح  زا  میاهدمآ  دـناهدش . توافتیب  شیب  مک و  همه  مدرم  دـنراشف ،
هـضور مینکب و  مه  تبیـصم  رکذ  هتـشاد ، هقباس  هک  ناـنچ  اـی  کـشخ ، ینارنخـس  هب  مینک  اـفتکا  رفـص  مرحم و  ناـضمر و  كراـبم  هاـم 

(. نومضم نیا  هب  بیرق  ( ؟ میناوخب

ینیمخ ماما  عطاق  خساپ 

رگا دوب . اروشاع  گنهرف  يایحا  رد  یفطع  هطقن  زین  نامه  هک  دنتشاد  نایب  یبلاج  رایـسب  بلاطم  یفـسلف  ياقآ  بانج  خساپ  رد  دیقف  ماما 
درپسیم و یـشومارف  تسد  هب  ار  اروشاع » گنهرف   » هتفر هتفر  زور  نآ  ناناوج  راکفا  رب  مکاح  عضو  دوبن ، ماما  حیرـص  عطاق و  تانایب  نآ 
ره یلو  دندرک ، سکعنم  ار  ماما  تانایب  زا  رادقم  هچ  دیارج  نویزیولت و  ویدار و  هک  مرادـن  دای  هب  تسرد  . دـشکب اجک  هب  راک  دوبن  مولعم 

اروشاـع گـنهرف  هعاـشا  يارب  ار  هار  دـش و  هتـسکش  دـس  حالطـصا  هب  تفاـی و  ساـکعنا  اـج  همه  رد  یناـمز  كدـنا  رد  هیـضق  دوـب ، هچ 
لاس 1383 و 12 ياروشاع  زور  رد  ترضح  نآ  تانایب  زا  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  ناریا  تلم  یمالسا  بالقنا  جوا  هک  تسا  بلاج  . دوشگ
رد اهناتـسرهش  نارهت و  مدرم  يرفن  اهنویلیم  ياهییامیپهار  اب  مه  نآ  ندیـسر  رمث  هب  دش و  زاغآ  دادرخ 1342  قباطم 15  لاس ، نآ  مرحم 

نمهب 1357 رد 12  دـیقف  ماما  دـش و  جراخ  روشک  زا  هاش  نآ  لاـبند  هب  هک  دوب ، يرمق  لاس 1399  نیعبرا  اروشاع و  اعوسات و  ياـهزور 
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رد 12 و  دـندناسر ، رمث  هب  لاـس  ناـمه  نـمهب  رد 22  ار  یمالـسا  بـالقنا  دنتـشگزاب و  روـشک  هب  نـطو  زا  يرود  لاـس  هدراـهچ  زا  سپ 
. دندومن سیسات  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  نیدرورف 1358 

تسا هدرک  ظفح  ار  مالسا  هیرگ ، هضور و 

دندرک حیرصت  یلصفم  تانایب  نمـض  ناریا ، يابطخ  ظاعو و  دمآ  رـس  یفـسلف  ياقآ  خساپ  رد  هرـس -  سدق  ینیمخ -  ماما  هسلج  نآ  رد 
البرک دوب . هتفر  نیب  زا  هیماینب  لامعا  اب  مالسا  دوبن ، البرک  يادهش  و  ع )  ) نیسح ماما  يرادازع  ییارـس و  هحون  هیرگ و  هضور و  رگا  هک 
نیدب ماما  تانایب  زا  یتمسق  زاغآرس و  دوش . ظفح  نآ  یتنس  کبـس  نامه  هب  بتکم  نیا  دیاب  و  درک ، ظفح  ار  مالـسا  اروشاع ، گنهرف  و 

زا دـعب  و  منکب ، ضرع  دـیاب  ربنم  بارحم و  لها  نویناحور و  یلک  فیلاکت  هب  عجار  هلمج  دـنچ  نممیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسا : هنوگ 
، دهاوخیم وگنخس  یتموکح  رگا  دنتـسه . مالـسا  يوگنخـس  اهنیا  ابطخ ، ربنم ، لها  صوصخ  نویناحور و  نایاقآ  تسه . هک  یتالکـشم 

ظفح يارب  ادهشلادیس  هضور  داد . تاجن  ار  مالسا  ادهشلادیس  دیسر ؛ مالسا  داد  هب  ادهـشلادیس  دنتـسه ... ابطخ  نایاقآ  مالـسا ، يوگنخس 
دننادیمن و  هدوب ، هچ  ادهشلادیس  بتکم  دنمهفیمن  الـصا  دیناوخن ، ار  ادهـشلادیس  هضور  دنیوگیم  هک  یناسک  تسادهـشلادیس . بتکم 

نیا اب  اهربنم ، نیا  اب  هک  تسا  لاس  دـص  راهچ  رازه و  نـآلا  . هدرک ظـفح  ار  بتکم  نیا  اـههضور  نیا  اـههیرگ و  نیا  دـننادیمن  هچ . ینعی 
روط نیا  هک   ) ییاهناوج زا  هدع  نیا  . دـناهدروآ ار  مالـسا  الاح  ات  و  دـناهدرک ، ظفح  ار  ام  اهینز ، هنیـس  نیا  اب  اهتبیـصم و  نیا  اب  اههضور و 
زور فرح  هشیمه  تسا ، زور  فرح  ادهـشلادیس  فرح  مینزب ، زور  فرح  دیاب  ام  هک  دـننکیم  لایخ  دنـشاب ) هتـشاد  تین  ءوس  هک  تسین 

داد و اهتبیـصم و  نیا  اـههیرگ و  نیا  ار  شبتکم  ادهـشلادیس و  هداد . اـم  تسد  هب  و  تسا ، هدروآ  ادهـشلادیس  ار  زور  فرح  الـصا  تسا .
اروشاع ترایز  شدوخ  يارب  یه  تسـشنیم و  هناخ  قاتا  يوت  دوب و  یـسدقم  مدآ  طقف -  رگا  . تسا هدرک  ظـفح  تاجتـسد  نیا  اـهلاق و 

نز هنیـس  شیاپ  ات  یبتکم  ره  دننزب . هنیـس  شیاپ  دیاب  دهاوخیم . وهایه  یبتکم  ره  دنامیمن . یقاب  يزیچ  دنادرگیم ، حیبست  دـناوخیم و 
شقن هک  دننادیمن  اهنیا  دناهچب  دننکیم . هابتشا  اهنیا  . دوشیمن ظفح  دشابن ، ندز  هنیس  رـس و  يوت  شیاپ  ات  دشابن ، هیرگ  شیاپ  ات  دشابن ،

هگن هدـنز  اههیرگ  نیا  هتـشاد ، هگن  هشیمه  ار  مالـسا  هک  تسا  یـشقن  کـی  شقن  نیا  تسه . هچ  مالـسا  رد  ربنم  لـها  شقن  تیناـحور و 
هب ملع  دوریم ، نامتسد  زا  هک  يدیهش  کی  يارب  دیاب  ام  . ار ادهشلادیس  بتکم  هتشاد  هگن  اهتبیصم  رکذ  نیا  ار ، ادهشلادیس  بتکم  هتشاد 

هتـشک اهنآ  زا  یکی  یتقو  دـینک  ضرف  دـننزیم . دایرف  نارگید  دـننکیم ، نارگید  مینک ، داـیرف  مینک ، هیرگ  مینک ، یناوخ  هحون  مینک ، اـپ 
يایحا يارب  تسا  یگنیتیم  کی  اهیرادازع  نیا  دننکیم ، اهدایرف  دنهدیم ، اهگنیتیم  دوشب ، هتـشک  یکی  یبزح  کی  زا  دـینک  ضرف  دوش ،

نیا هک  تساهنیمه  هتـشاد ، هگن  اجنیا  ات  ار  بتکم  نیا  اههیرگ  نیمه  دنرادن . لئاسم  هب  هجوت  دنتـسین ، تفتلم  اهنیا  و  ادهـشلادیس ، بتکم 
رـضحم اج  همه  البرک .» ضرا  لـک  : » تسه اـج  همه  ادهـشلادیس  دربیمن ! شیپ  مه  تضهن  دوبن ، ادهـشلادیس  رگا  هدرب . شیپ  ار  تضهن 

ناشباقعا شردپ و  دیزی و  دوبن ، ادهشلادیس  رگا  . تسادهـشلادیس زا  اهبارحم  همه  . تسادهـشلادیس رـضحم  اهربنم  همه  تسادهـشلا . دیس 
میژر کی  دنتـشاد  دیزی  هیواعم و  دوب . هدش  سکعنم  جراخ  رد  یتوغاط  میژر  کی  دوب ، هدش  نایـسن  رگا  دـندوب . هدرک  یـسنم  ار  مالـسا 

رگا دـندنادرگیمرب . تیلهاج  هب  و  دـندرکیم ، تیوقت  ار  یتوغاط  میژر  نیا  اـهنیا  دوبن  ادهـشلادیس  رگا  دـندرکیم . یفرعم  ار  یتوغاـط 
ار مالسا  هک  یمدآ  يارب  ام  داد . تاجن  ار  مالسا  نیسح  ماما  ! نیسح ماما  ملسم  هن  میدوب ، یتوغاط  ملـسم  میدوب ، ملـسم  مه  وت  نم و  الاح 

نکمم . میورب ربنم  بتکم  نیا  ظفح  يارب  دیاب  زور  ره  ام  مینک . هیرگ  دیاب  زور  ره  ام  مینک ؟ توکس  یه  هدش ، هتـشک  هتفر  هداد و  تاجن 
يردق وا  اهتنم  دوب . ناخ  اضر  نامز  هک  يروط  نامه  دننکیم . راک  هشقن  يور  مه  اهیضعب  دنـشاب . هتـشاد  تین  ءوس  اهنآ  زا  یـضعب  تسا 

. تفرگ يرگید  روج  کی  مه  ار  اهبارحم  دورب . ربنم  یـسک  تشاذگن  تفرگ . ار  اهربنم  همه  ولج  یگدیمهف ، يور  اهدعب  و  درک ، یمهفن 
زا لبق  ای  ناذا  زا  لبق  هک  تشاد  بش  رد  [ 2  ] یقودص ياقآ  سلجم  کی  دنتفگیم  اهتقو  نآ  دنتشادن . ياهضور  سلجم  کی  مق  همه  رد 

ار نویناحور  تفرگ و  ار )  ) شیولج ار  اهبارحم  تشاذگن و  ار  اهربنم  دمآ  ناخ  اضر  قافتا  باب  نم  هک  تسا  نیا  هن  . دـشیم مامت  باتفآ 
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ياهرشق نیا  . دنریگب ام  تسد  زا  ار  تردق  نیا  دنبوکب و  ار  هوق  نیا  هک  دوب  نیا  مه  هشقن  دوب . هشقن  هلئسم  نیا  ریخن ، درک . لکـشلا  دحتم 
ادخ هب  ایآ  هک  میرادن  راک  ام  دنتـسه -  یتلم  رگا  اهنیا  تسا . هدرک  روشک  نیا  هب  یتمدـخ  هچ  بارحم  ربنم و  نیا  هک  دـننادیمن  یـسایس 

يارب اهیناوخ ، هضور  نیا  هب  دننزب  نماد  دـیاب  دـنهاوخیم ، ار  تلم  ناشروشک و  دـنیوگیم  رگا  دنتـسه ، یلم  رگا  هن -  ای  دـنراد  راک  مه 
هدرک ظفح  ار  امـش  روشک  هک  تسا  هیرگ  و  یناوخ )  ) تبیـصم اهیناوخ و  هضور  نیا  هدرک ، ظـفح  ار  تلم  يا  اـهیناوخ  هضور  نیا  هکنیا 
دوشب هتفرگ  بیطخ  یناحور و  مالـسا و  تردق  دیاب  تسا ، هدش  حرطم  هک  ياهشقن  نامه  يور  هک  دنتـسه  یمدرم  کی  رگا  هلب ، (. تسا )

. مینزب فرح  میناوتیمن  اهنآ  اب  هک  دنتسه  يرگید  مدرم  اهنآ  دندرک ، مه  هدافتسا  و  دننک ، هدافتـسا  دیاب  هک  ییاهنآ  يارب  دوشب  زاب  هار  ات 
در دنـسریم ، هضور  هب  هک  وچمه  دـننکیم ، شوگ  ار  بلاطم  دـننکیم ، شوگ  ار  ربنم  دـنیآیم ، دجـسم  هب  هک  ییاهنیا  مدرم ؛ ریاـس  اـما 

، هدرک ظفح  ار  ربنم  نیا  بارحم ، نیا  هک  تسا  هضور  نآ  تسه . هچ  هضور  دنتـسین  تفتلم  هک  تسا  نیا  بایزرا  نیا  دنوریم ! دنوشیم 
هتبلا . مینک رادـیب  ار  مدرم  مینک ، دایرف  مینک ، هیرگ  نامدیهـش  يارب  دـیاب  اـم  دوبن . مه  بلاـطم  نیا  دوبن ، مه  ربنم  نیا  دوبن ، هضور  نآ  رگا 

هیـضق میربب . باوث  میهاوخیم  ام  هک  تسین  نیا  شاهمه  هک  مینامهفب  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  دـشاب ، دـیاب  ام  همه  نیب  هک  مه  یبلطم  کی 
حرطم یلیخ  وا  يارب  باوث  دنربب . یباوث  کی  دنتفر  هکنیا  هن  دش ، هتـشک  هک  مه  ادهـشلادیس  مینک . تفرـشیپ  میهاوخیم  ام  هک  تسا  نیا 

فرح دینکیم ، یناوخ  هحون  دیراد  هک  مه  امـش  دنک . هدنز  ار  مالـسا  دهدب . تفرـشیپ  ار  مالـسا  دـهدب . تاجن  ار  بتکم  هک  تفر  دوبن ،
هک دشاب  دصقم  نیا  يور  همه  دننکیم ، هیرگ  مه  مدرم  دینکیم ، راداو  هیرگ  هب  ار  مدرم  دـیناوخیم ، هحون  دـیناوخیم ، هبطخ  دـینزیم ،

یناوخ رثن  نیا  اب  یناوخ ، رعـش  نیا  اب  یناوخ ، هحون  نیا  اب  هیرگ ، نیا  اب  وهایه ، نیا  اب  مینک . ظـفح  وهاـیه  نیمه  اـب  ار  مالـسا  میهاوخیم 
هک دوشب  هداد  رکذت  دوش و  هتفگ  مدرم  هب  مه  هتکن  نیا  دـیاب  . تسا هدـش  ظفح  مه  الاح  ات  هچنانچ  مینک ، ظفح  ار  بتکم  نیا  میهاوخیم 

ظفح هیرگ  اب  البرک -  عیاقو  هک  تسا -  نیا  هیضق  دنک . هیرگ  مه  یکی  میوگب و  يزیچ  کی  نم  هک  تسین  نیا  یناوخ  هضور  هیضق  اقآ ،
اهنیا نخس  . بتکم نیا  هب  دنکیم  کمک  یکابت  هکنیا  يارب  دراد ؟ باوث  ارچ  یکابت  بوخ ، دراد . باوث  مه  [ 3  ] یکابت یتح  تسا ، هدش 
التبم هشیمه  مالـسا  ینعی  هشیمه ، ام  فسالا  عم  و  دننیبیمن ، مه  ار  رگید  فرط  کی  دـننیبیم و  ار  هیـضق  فرط  کی  اهنیا  تسا . هابتـشا 
هکنیا يارب  [ 4 . ] تسا بیرغ  مه  نآلا  و  هدوب ، بیرغ  لوا  زا  تسا ، بیرغ  مالسا  هک  تسا  تیاور  هک  نیا  ! اهندید فرط  کی  نیا  هب  هدوب 

[ . 5 ...«. ] تسا هدشن  هتخانش  دیاب  هک  روطنآ  مه  تقوچیه  و  دنسانشیمن ، ار  نآ 

دیقف ماما  طسوت  اروشاع  گنهرف  موادت 

نارامج هینیسح  نارهت و  رد  یناگدنز  نایاپ  ات  هک  ییاهلاس  هچ  و  دندوب ، مق  رد  هک  یتدم  هچ  نطو ، هب  ماما  تشگزاب  زا  سپ  ياهلاس  رد 
تداهش يروهمج و  بزح  هعجاف  ای  يرهطم ، دیهش  هللا  تیآ  تداهش  زا  سپ  دیقف  ماما  هک  دندیدیم  نویزیولت  رد  همه  دندربیم ، رـس  هب 

دروم یناحور و  ریزوتسخن  رنهاـب  داوج  دـمحم  رتکد  بوبحم و  لاـجر  اـملع و  ریاـس  یتشهب و  دیهـش  هللا  تیآ  نت ، راـهچ  هس  داـتفه و 
ثداوح نآ  زا  و  تفگیم ، نخـس  ماـما  هاـگ  ره  رگید ، يدراوم  دندیـسریم و  ناـشروضح  هب  ناگدـنمزر  هک  یماـگنه  و  ماـما ، مارتـحا 

طقف دنروایب ، وربا  هب  مخ  ماما  هک  دشن  هدید  مه  راب  کی  یتح  دشیم ، دنلب  نارضاح  يراز  هیرگ و  هلان و  يادص  درکیم و  دای  كاندرد 
مان البرک  يادهـش  زا  تیب  لها  رکاذ  يرثوک  ياقآ  اروشاع  يراوگوس  مایا  رد  هک  نیمه  یلو  دوب ، ادـیپ  ناشهرهچ  رد  رثأت  فسأت و  راثآ 

ار اههنحص  نآ  مدرم  یتقو  مه  زونه  دناهتسیرگ . ردقچ  هک  دوب  مولعم  یبوخ  هب  دنتـشادیمرب ، تروص  زا  ار  دیفـس  لامتـسد  ماما  دربیم ،
رد یبوخب  اروشاع  گنهرف  تخانـش  رد  دـیقف  ماما  صاخ  تلاح  نیا  و  دـنیرگیم ، راـیتخایب  دـنوشیم و  بلقنم  دـننیبیم ، نویزیولت  رد 

هیضیف هسردم  رد  اروشاع  زور  رد  ناشیا  ینارنخس  ینیمخ ، ماما  طسوت  یمالـسا  بالقنا  أدبم  میتفگ ، هک  روطنامه  . دوشیم مسجم  اهرظن 
هلاس تشه  گنج  مایا  ياهملیف  رد  نونکا  مه  و  دـناهدید ، نایناهج  ناریا و  تلم  دوب . اروشاع  گنهرف  البرک و  دای  زین  نآ  ياـهتلم  و  مق ،
اهنآ راعـش  نیرتروهـشم  و  دیهـش » نیـسح  ای  ، » لطاب دض  رب  قح  ياهههبج  رد  مالـسا  ناگدنمزر  دنبـشیپ  نیرتجیهم  هک  دننیبیم  یلیمحت 
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، البرک حتف  يارب  ، » مه دـندادیم  رـس  هک  ییاون  نیرتیبالقنا  و  هلذـلا ،» انم  تاهیه  : » تفگیم هک  دوب  اروشاع  زور  رد  ادهـشلادیس  نخس 
ماما هک  دوبن  اروشاع  گنهرف  البرک و  نیـسح و  ماما  دای  رگا  هک  دـشاب  همه  هدـیقع  دـیاش  مراد و  هدـیقع  نم  . دوب اهههبج » يوس  هب  شیپ 
رمث هب  ناریا  تلم  یمالـسا  بـالقنا  دـندومرفیم ، هیـصوت  نآ  ظـفح  هب  ار  هـمه  دنتـشاد و  هجوـت  نآ  هـب  بـالقنا  لـحارم  ماـمت  رد  دـیقف 

بجو کی  هک  تفاییمن  نایاپ  هنوگ  نادب  یمالسا ، ناریا  دض  رب  قارع  تثعب  میژر  يرادنایم  هب  اهتردق  ربا  یلیمحت  گنج  و  دیـسریمن ،
. يرابکتسا لود  طسوت  ام  هبناج  همه  هرصاحم  تاناکما و  هنوگ  همه  نادقف  اب  مه  نآ  دتفین ، نمشد  تسد  هب  ام  كاخ  زا 

ناریا تلم  یمالـسا  تضهن  موادـت  رد  هک  گنهرف  نیا  ظفح  اب  هطبار  رد  اروشاع  گنهرف  رگایحا  ینیمخ ، ماما  تانایب  اهمایپ و  زا  یتاسبق 
تسا هتشاد  یساسا  شقن 

یمالسا تضهن  نماض  ار  نآ  هتشاد و  رظن  دم  ار  اروشاع  گنهرف  تضهن ، لحارم  مامت  رد  هرس -  سدق  ینیمخ -  ماما  مینادب  هکنیا  يارب 
و میروآیم ، اج  نیا  رد  ار  ینامز  فلتخم  عطاقم  رد  هرـس -  سدق  ترـضح -  نآ  تانایب  اهمایپ و  زا  یتاسبق  دناهتـسنادیم ، نآ  موادـت  و 

رگایحا ینیمخ  ماما   » هک دـشاب ، هاتوک  راتـشون  نیا  رد  اـم  روظنم  يارب  اـیوگ  يدـهاش  اـت  میرادیم ، فوطعم  نآ  هب  ار  ناگدـنناوخ  هجوت 
رد ناریا  تلم  هب   1357  / 11 خیرات 2 /  رد  هسنارف  زا  هک  دوخ  یبتک  یمسر و  مایپ  رد  هرس -  سدق  ینیمخ -  ماما  . تسا اروشاع » گنهرف 

: دنسیونیم هلمج  زا  دناهداد ، لاس  نآ  مرحم  هام  رد  هاش  میژر  هنایشحو  راتشک  اب  هطبار 

ادخ يایلوا  رورس  نادیهش و  دیس  گرزب  تضهن  هام  مرحم ،

عافد تناید  هار  رد  نـالوتقم  ناـمولظم و  رورپ و  لدـع  مالـسا  زا  راـشف ، قاـنتخا و  همه  اـب  هک  ناریا  دنمـشوه  تلم  رب  دورد  مالـس و  »... 
هچ و  ازتبیصم ، هام  هچ  مرحم  لاسما . مرحم  مهن  تسیب و  يد ، هدزون  و  مرحم ، مهدزاود  دادرخ ، هدزناپ  نیلوتقم  رب  ادخ  تمحر  دندومن .

میلعت توغاط  لباقم  رد  دوخ  مایق  اب  هک  تسادخ  يایلوا  رورـس  نادیهـش و  دیـس  گرزب  تضهن  هام  مرحم  ! تسا ياهدنبوک  هدنزاس و  هام 
هحولرس دوخ  نیا  و  تسناد ، ندش  ییادف  نداد و  ییادف  هب  ار  راکمتـس  نتـسکش  ملاظ و  يانف  هار  و  داد ، رـشب  هب  یگدنبوک  یگدنزاس و 
تضهن زا  يوریپ  هب  بناجا  هاش و  ملظ  خاک  لباقم  رد  دادرخ  هدزناپ  مرحم و  هدزاود  تضهن  . رهد رخآ  ات  اهتلم  يارب  تسا  مالسا  تامیلعت 

رب ار  راـگزور  يراکادـف  كرحت و  اـب  هک  داد  هعماـج  هب  راکادـف  دـهاجم و  ینادرم  هـک  دوـب  هدـنبوک  هدـنزاس و  ناـنچ  ینیـسح  سدـقم 
[ . 6 ...«. ] دندومن هایس  نانئاخ  ناراکمتس و 

؟ درک مایق  نیسح  ماما  ارچ 

کی ناطلـس و  کی  مه  دـیزی  تسادهـشلادیس . ترـضح  و  ع )  ) ریما ترـضح  تازرابم  يولهپ ، راـبج  هاگتـسد  اـب  عازن  رد  اـم  تجح  »... 
اب دش ؟ فرط  شرصع  ناطلس  اب  تهج  هچ  هب  ادهشلادیس  ترضح  دوب . وا  هیواعم  زا  دعب  تشاد . ار  تنطلس  طاسب  مه  دیزی  دوب . دنمتردق 

يارب متسه ، ربمغیپ  هفیلخ  نم  تفگیم . دادیمرس و  ار  نیتداهش  هک  يرصع  ناطلس  دز ؟ تسد  ار  ناطلـس  دیابن  هک  دش ، فرط  هللا » لظ  »
شدوخ ار  مالسا  تلم  عفانم  و  دنک ، رامثتسا  ار  مالسا  تلم  تساوخیم  هک  دوب  یمدآ  هکنیا  يارب  دوب . قاچاق  مدآ  کی  دیزی  هک  دوب  نیا 

[ . 7 ...« ] دروخب شعابتا  و 

ریشمش رب  نوخ  يزوریپ  هام  مرحم ،

یهام دش ؛ زوریپ  ریـشمش  رب  نوخ  هک  یهام  دـش ؛ زاغآ  يراکادـف  تعاجـش و  هسامح و  هام  مرحم ، هام  لولح  اب  » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
، خیرات لوط  رد  اهلـسن  هب  هک  یهام  هدز ؛ یناطیـش  ياهتموکح  ناراکمتـس و  ههبج  رب  هلطاب  غاد  موکحم و  دبا  ات  ار  لطاب  قح ، تردق  هک 
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هار نیملـسم  ماـما  هک  یهاـم  دـناسر ؛ تبث  هب  قح  هملک  لـباقم  رد  ار  اهتردـقربا  تسکـش  هک  یهاـم  تخومآ ؛ ار  هزین  رـس  رب  يزوریپ  هار 
اهکنات و رب  نایوگقح  نابلط و  لالقتـسا  ناهاوخیدازآ و  يهدرک  هرگ  تشم  دیاب  هک  یهام  تخومآ ، ام  هب  ار  خیرات  ناراکمتـس  اب  هزرابم 
رب ناـمز  رگمتـس  هک  یلاـح  رد  هک  تخومآ  اـم  هب  نیملـسم  ماـما  دـیامن . وحم  ار  لـطاب  قح ، هملک  دـنک و  هبلغ  سیلبا  دونج  اهلـسلسم و 

مالسا نایک  رگا  دینک . راکنتـسا  دیزیخ و  اپ  هب  دشاب -  گنهامهان  امـش  ياوق  هچ  رگا  وا -  لباقم  رد  دنکیم ، هنارباج  تموکح  نیملـسم 
[ . 8 ...« ] دییامن راثن  نوخ  دینک و  يراکادف  دیدید ، رطخ  رد  ار 

رئاج ناطلس  ربارب  رد  نداتسیا  موزل 

هلباقم هام  مرحم ؛ هام  هناتـسآ  رد  ار  ناریا  تلم  دـمآ و  نوریب  یماظن  یغای  تلود  راکتنایخ  نیتسآ  زا  هاـش  راـکتیانج  تسد  رگید  راـب  »... 
رد يدیزی ، میژر  ناراداوه  ناریا و  مالسا و  نانمشد  نونکا  دیشک ... نوخ  كاخ و  هب  توغاط  ناطیـش و  دونج  اب  تلادع  قح و  مالـسا و 

ینیسح یمالسا و  راعش  دنهاوخیم  هدومن و  يدنب  فص  ینایفسوبا ، یتوغاط  میژر  تخس  رس  نافلاخم  مالسا و  نآرق و  ناراداوه  لباقم 
لدع نوناق  تموکح  ناطیش و  هطلس  ياج  هب  نآرق  تموکح  يرارقرب  لالقتـسا و  يدازآ و  ندروآ  تسد  هب  مالـسا و  يایحا  يارب  هک  ار 

دومن و اپرب  ار  اروشاع  میظع  تضهن  دـنچ ، ینت  اب  هک  تسا  خـیرات  درم  نیرتگرزب  يهعیـش  تلم ، نیا  تسا ... لگنج  تموکح  لیباقم  رد 
نوخ اب  مالسلاهیلع -  ماما -  طخ  وریپ  زیزع و  تلم  یلاعت ، يادخ  تساوخ  هب  دومن و  نفد  خیرات  ناتـسروگ  رد  دبا  يارب  ار  يوما  هلـسلس 

رد زازتـها  هب  اـهروشک  هکلب  روـشک ، يهنهپ  رد  ار  مالـسا  مـچرپ  دـیامنیم و  نـفد  خـیرات  ناتـسربق  رد  ار  يوـلهپ  یـسیلبا  هلـسلس  دوـخ ،
[ . 9 «. ] دروآیم

داتسیا دیاب  رئاج  ناطلس  ربارب  رد 

تقو تموکح  دض  رب  ار  ناشدوخ  مایق  تلع  هبطخ  نآ  رد  هک  تسا  هدش  لقن  ياهبطخ  هیلع -  هللا  مالـس  ادهـشلا -  دیـس  ترـضح  زا  »... 
دنیبب هک  یـسک  : » هک تسا  هدومرف  مرکا  ربـمغیپ  هک  مدرم  هب  باـطخ  دـناهدومرف  هک  تسا  نیا  نآ  و  دـناهدومرف : رکذ  هیواـعم ) نب  دـیزی  )
لوسر تنـس  فلاخم  و  دراذگیم ، دازآ  نیا  تسا ، هدرک  مارح  دـنوادخ  هک  ار  ییاهزیچ  ار ، هللا  تامرح  درمـشیم  لالح  يرئاج  ناطلس 

اب دش و  تکاس  کلذ  عم  دنکیم و  ار  اهراک  نیا  يرئاج  ناطلـس  کی  هک  دید  یـسک  رگا  دنکـشیم ، ار  ادخ  دـهع  و  دـنکیم ، لمع  هللا 
رب تسا  هدرک  متح  یلاعت  كرابت و  يادخ  دادن ، رییغت  تسا  هدرک  ادـیپ  رئاج  ناطلـس  هک  ار  یفارحنا  نیا  شدوخ ،، لمع  اب  شدوخ ، لوق 

همه تسا ، تکاـس  دـنیبیم و  ار  اـهزیچ  نیا  هک  مدآ  نیا  وـلو  دـهدب . رارق  رئاـج  ناطلـس  ناـمه  ياـج  رد  ترخآ  رد  مه  ار  وا  هک  دوـخ 
ماکحا هک  دشاب  یمدآ  دوریم ، دجاسم  هب  دناوخیم ، زامن  تقو  رـس  هک  دـشاب  یمدآ  دروایب ، اج  هب  مه  ار )  ) بحتـسم بجاو و  ياهراک 
بانتجا مه  دـب  ياهراک  همه  زا  دـنکیم ، لمع )  ) ار بوخ  ياـهراک  همه  دـنکیم ، لـمع  ادـخ  ياـضر  قفاوم  دـنکیم ، جـیورت  ار  ادـخ 

تسا هدش  لقن  هیلع -  هللا  مالـس  ادهـشلادیس - ترـضح  زا  هک  یتیاور  نیا  بسح  رب  رئاج ، ناطلـس  لباقم  رد  تسا  تکاس  نکل  دنکیم ،
هک یـسک  و  دـننکب ، هللا  لوسر  لوق  هب  لمع  دـنهاوخیم  هک  تسا  نیا  تقو ، تموکح  دـض  رب  تسا  ناـشیا  ماـیق  تلع  هلزنم  هب  هک  [ 10]

تکاس هک  مه  مدآ  نیا  دراد ، رارق  رئاج  ناطلـس  هک  منهج  زا  ياهقبط  رد  ینعی  تسا . رئاـج  ناطلـس  ناـمه  ياـج  وا  ياـج  دـنکب ، فلخت 
تـسا هدرک  هچ  دیزی  مینیبب  الح  ... تسا ناطلـس  نامه  ياج  رد  شیاج  دنکب ، دهاوخیم  يراک  ره  رئاج  ناطلـس  هک  دـهاوخیم  و  تسا ،

ترـضح هک  یبلطم  دناهداد . همانرب  و  دـناهدومرف ، ار  یبلطم  وچمه  و  درک ، مایق  شلباقم  رد  هیلع -  هللا  مالـس  ادهـشلادیس -  ترـضح  هک 
شلباقم رد  دراد و  روما  نیا  هب  فاصتا  يرئاج  ناطلـس  کی  دنیبب  سک  ره  یمومع . تسا  یبلطم  تسا ، همه  لام  دـناهدومرف  ادهـشلادیس 

هب هک  دوب  یمدآ  کی  دـیزی  تسا . رئاج  ناطلـس  نامه  ياـج  شیاـج  مدآ  نیا  دـهدب ، ماـجنا  یلمع  هن  دـنزب و  فرح  هن  دنیـشنب ، تکاـس 
مه وا  مینکیم  ام  هک  ار  اهراک  نیا  همه  دـناوخیم ، مه  زاـمن  درکیم و  باـسح  هفیلخ  ار  شدوخ  و  دوب ، مالـسا  هب  ثبـشت  رهاـظ  بسح 
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نیملـسم ءامد  ظفح  دیاب  هک  دوب  نیا  هللا  لوسر  تنـس  درکیم . تفلاخم  هللا  لوسر  تنـس  اب  دوب ، راک  تیـصعم  فرط  نآ  زا  اما  درکیم ،
مه هیواعم  شردپ  هک  ياهویش  نامه  دادیم . رده  ار  نیملـسم  لام  وا  دورن ، رده  نیملـسم  لام  دیاب  . تخیریم ار  نیملـسم  ءامد  وا  دوشب ،

کی لباقم  رد  یمک  یلیخ  ددـع  ادهـشلادیس  یلو  تشاد ، مه  رکـشل  نینمؤملاریما  یهتنم  درک  ماـیق  وا  لـباقم  رد  نینمؤملاریما  و  تشاد ،
یلئاسم نیا  دوشیم . قیبطت  ام  تقو  ناطلـس  و  ام ، تقو  ماکح  نیا  اب  تسا ، هدرک  دـیزی )  ) وا هک  اهراک  نیا  هک  مینیبیم  ام  . دوب تردـقربا 

هک تسا  مولعم  نیا  تسا . رئاج  ناطلـس  اریز  يولهپ ،) اضر  دمحم   ) ناطلـس نیا  رب  دوشیم  قیبطت  اهنیا  تسا ، هدومرف  هللا  لوسر  هک  تسا 
هک دشاب  هتـشاد  لوبق  دیاش  مه  شدوخ  تسه . مه  رئاج  دراد و  هطلـس  اضر ) دـمحم   ) نالا دراد . هطلـس  ینعی  ناطلـس » . » دراد هطلـس  نالا 

، تسا هدومرف  هللا  لوسر  هچ  ره  هدرکن ؟ ار  هللا  لوسر  تنـس  تفلاخم  بوخ ، . تسا رئاج  مدآ  نیا  هک  دـنادیم  مه  سک  همه  تسا . رئاـج 
اج نآ  و  ع ،)  ) اضر ترضح  مرح  هب  دوریم  مه  هعفد  کی  دهدب ، يزاب  ار  امش  نم و  هکنیا  يارب  شرمع  مایا  رد  هلب ، هدرک ؟ لمع  ناشیا 

[ . 11 ...« ] تسامش نم و  لافغا  يارب  اهزیچ  نیا  . دنزیم اجنآ  مه  ییاهفرح  و  دناوخیم ، زامن  تعکر  ود  کی 

ینیسح نیعبرا  ندیسر  ارف 

ام هاـگآ  دیـشر و  تلم  رب  و  دیـسر ، هیلع -  همالـس  هللا و  تاولـص  نادیهـش -  رورـس  ناـمولظم و  دیـس  نـیعبرا  مـیحرلا  نـمحرلا  هللا  مـسب 
ییاهتبیـصم و هچ  اب  يولهپ  هلـسلس  هنابـصاغ  تنطلـس  لاـس  هاـجنپ  زا  شیب  لاـبند  هب  اـهلاس  نیا  رد  اـم  تشذـگ . يدـنمدوس  ياـهنیعبرا 

عقاو مالـسا  درمگرزب  نآ  نایعیـش  ناوریپ و  ياهنیعبرا  لالخ  رد  تما  ماما  نیعبرا  لاسما  ... میاهدوب هجاوم  يزوسناـمناخ  ياـهیگنهرفیب 
. دنشابیم ناروالد  نآ  نیعبرا  باتزاب  ام ، ناردارب  ریخا  نیعبرا  و  تسالبرک ، نادیهش  كاپ  نوخ  دادتما  ام  نادیهـش  نوخ  ییوگ  و  هدش ،
ییانثتـسا و لاسما  نیعبرا  دـیچیپ . مه  هب  ار  یتوغاط  تنطلـس  نانیا  كاپ  نوخ  و  داد ، همتاخ  دـیزی  یتوغاط  تموکح  هب  نانآ  رهاط  نوخ 

[ . 12 ...« ] تسا یلم  یعرش و  هفیظو  نیعبرا ، نیا  رد  روشرپ  تارهاظت  ییامیپهار و  تسا . هنومن 

تداهش هب  قشع 

، دـنوشیم دیهـش  نامدالوا  هک  میـسرتب  نیا  زا  دـیابن  میتساخ ، اپهب  لدـع  هماقا  ربمغیپ و  تنـس  يایحا  يارب  مالـسا و  يارب  ام  هک  یتقو  »... 
يراکادـف ام  همئا  ادـخ و  ربمغیپ  مالـسا  لوا  زا  تسا . هدوب  مالـسا  رد  لوا  زا  هک  تسا  هدوب  ياهریـس  کی  نیا  میوشیم . دیهـش  ناـمدوخ 

!؟ میتسین قحب  ام  رگم )  ) هک دنکیم  ضرع  ناشراوگرزب  ردپ  هب  ربکا ) یلع   ) نیسحلا نب  یلع  ترضح  دش . ناشبیـصن  تداهـش  و  دندرک ،
زا دعب  دنک  لایخ  هک  دسرتب  ندرم  زا  دیاب  یـسک  توملاب .) یلابن  اذا ال   ) میـسرتیمن ندرم  زا  سپ  دـیامرفیم ، میقحب . ام  ارچ ، دـیامرفیم 

رگید نیا  تساجنیا . زا  رتالاب  تسا ؛ يرگید  ملاع  کی  رد  یناسنا  یگدنز  تسا ... یناویح  یناگدـنز  نیمه  شاهمه  تسین ، يربخ  ندرم 
ردص رد  هک  ییانعم  نیا  نیاربانب ، . تساجنیا زا  رتهب  هک  دوشیم  لقتنم  يرگید  لحم  هب  لحم  نیا  زا  ناسنا  درادـن . یفوخ  درادـن ، یـسرت 

ادهشلادیس باحصا  دنتفرگیم ، یشیپ  مه  زا  تداهش  يارب  و  دندرکیم ، لابقتـسا  تداهـش  زا  ربمغیپ  باحـصا  هک  تسا  هدوب  مه  مالـسا 
یلک هب  ناسنا  هک  تسین  یبلطم  تداهش  . تسا هدوب  خسار  نامیا  نیمه  يور  دنتفرگیم ، یشیپ  مه  زا  دندرکیم و  لابقتسا  تداهـش  يارب 

رتـالاب و ملاـع  کـی  هب  ندـش  لـقتنم  ملاـع  نیا  زا  تداهـش  دـشابن . يربـخ  ملاـع )  ) نیا زا  ریغ  رگید  دوش ) روصت   ) هکنیا اـت  دورب ، نیب  زا 
[ . 13 ...« ] تسا رتهب  اجنیا  زا  شزیچ  همه  هک  تسا  رتینارون 

درادن تسکش  مایق هللا  و  دوب ، ءادهشلادیس هللا  ندش  هتشک 

تسکش يروص  تسکـش  نیا  دوبن . تسکـش  نکل  و  دندروخ ، تسکـش  دندرک و  گنج  هیواعم  اب  هیلع -  هللا  مالـس  ریما -  ترـضح  »... 
هیلع هللا  مالس  ادهشلادیس -  . تسا بلاغ  وا  مه  دبا  ات  تسا ، بلاغ  وا  مه  زورما  ات  درادن ، تسکـش  مایق هللا  دوب ، مایق هللا  نوچ  دوبن . یقیقح 
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مه رد  ار  دیزی )  ) ثیبخ نآ  تنلس  ساسا  دوب ، مایق هللا  نوچ  دندرک ، مایق  ناشتاردخم  زا  ناشماحرا ، زا  رفن  دنچ  باحصا ، زا  رفن  دنچ  اب  - 
هب ار  مالـسا  تساوخیم  هک  یتنطلـس  ساـسا  دنتـسکش . ار  تنطلـس  ساـسا  نکل  دـندش ، هتـشک  ناـشیا  رهاـظ -  تروص -  رد  دنتـسکش .

يرتمک رطخ  نیا  دندرک . تفالخ  بصغ  هک  دوبن  نیا  دنتشاد ، مالسا  يارب  دیزی  هیواعم و  هک  يرطخ  دروآ . رد  یتوغاط  تنطلس  تروص 
تروص هب  ار  تیونعم  دنتـساوخیم  دـنروآ . رد  تنطلـس  تروـص  هب  ار  مالـسا  دنتـساوخیم  هک  دوـب  نیا  دنتـشاد  اـهنیا  هک  يرطخ  دوـب .

. دوب مهم  نیا  یتوغاط ، میژر  کی  هب  دـننک  بلقنم  ار  مالـسا  میتسه  هللا  لوسر  هفیلخ  ام  هک  نیا  مسا  هب  دنتـساوخیم  دـنروآرد . توغاط 

. دننکب هنوراو  ار  مالـسا  ساسا  دنتـساوخیم  اهنیا  دندزن . اهيرتولج  دندز ، ای  دننزب ، مالـسا  هب  ررـض  دنتـساوخیم  رفن  ود  نیا  هک  ردـقنآ 
لوسر هفیلخ  زاب  و  رامق ! سلجم  رد  و  رمخ ؟ برش  سلجم  رد  هللا و  لوسر  هفیلخ  دوب . رامق  دوب ، رمخ  برش  ناشسلاجم  رد  دوب ، تنطلس 
بصغ هیضق  طقف  هیضق  درک . عفد  ادهشلادیس  ار  رطخ  نیا  دوب . گرزب  يرطخ  مالـسا  يارب  رطخ  نیا  دناوخیم . تعامج  اب  مه  زامن  هللا ،

ادـیپ قیفوت  دـیزی -  رگا -  هک  یتوغاط  تنطلـس  دوب . یتوغاـط  تنطلـس  دـض  رب  ماـیق  هیلع -  هللا  مالـس  ادهـشلادیس -  ماـیق  دوبن . تفـالخ 
نوچ هیلع -  هللا  مالس  ادهشلادیس -  ندش  هتشک  تنطلـس ... هلاس  میژر 2500  لثم  دشیم  مالسا  دشیم . رگید  زیچ  کی  مالـسا  درکیم ،

دیدـید یتقو  اوموقت ...! نا  ةدـحاوب ، مکظعا  امنا  لق  : » مراد هظعوم  کی  طقف  نم  دـیامرفیم ، ادـخ  ... درادـن تسکـش  مایق هللا  دوب ، مایق هللا 
هولج هناراو  ار  ادخ  نید  دراد  هیواعم  تسا ، رطخ  رد  ادخ  نید  هک  دیدیم  نینموملاریما  دـینک . مایق  ادـخ  يارب  تسا ، رطخ  رد  ادـخ  نید 

یگشیمه ادخ  هظعوم  تسین . تقو  کی  يارب  هک  تسا  یبلطم  کی  نیا  . درک مایق  روطنیمه  مه  ادهشلادیس  درک . مایق  ادخ  يارب  دنکیم ،
، دننک هنوراو  ار  مالسا  لئاسم  دنتساوخ  دننک ، مایق  یهلا  یمالسا  یناسنا ، میژر  دض  رب  مالسا ، دض  رب  دنتساوخ  هک  دیدید  تقو  ره  تسا .

[ . 14 « ] میروخب تسکش  دیاش  میناوتن ، دیاش  هکنیا  زا  دیسرتن  و  درک ، مایق  دیاب  اجنیا  دنبوکب ، ار  مالسا  مالسا ، مسا  هب 

ود لهچ و  دصیس و  رازهکی و  دادرخ  مهدزناپ 

ییاهتبحـص و نیا  زا  دعب  و  دوب ، میظع  عامتجا  هسردم  نیمه  رد  اروشاع  رـصع  دش . عورـش  هیـضیف -  هسردم -  نیمه  زا  دادرخ  هدزناپ  »...
[ . 15 ...« ] دش دادرخ  هدزناپ  هب  یهتنم  نآ  هلابند  دش ، ییاهیرگاشفا 

تسا مالسا  عفن  هب  قح  لها  تداهش  يرهاظ و  تسکش 

الاح هک  ییاهرطخ  دـنراد ، فیرـشت  هک  مرتحم  نایاقآ  ریاس  مرتحم و  ياهرادـساپ  یناحور و  نایاقآ  اب  دـیاب  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
رگید عماجم  رد  نم  منک . ضرع  هلمجلا  یف  میراد  تقو  نیا  رد  ام  هک  یعضوم  و  میراد ، رضاح  لاح  رد  هک  یتالاکـشا  و  تسام ، هجوتم 

ولج ار  مالسا  درواین ، دراو  ياهمطل  چیه  مالسا  هب  ادهـشلادیس  تداهـش  ... منکیم رارکت  مه  زاب  ماهتفگ ، دراد  تیمها  نوچ  ار  بلطم  مه 
هب نتفر  اب  هللا ، لوسر  هفیلخ  مسا  هب  دندوب ، هداد  هولج  ایند  رد  يرگید  روج  کی  ار  مالسا  شرسپ  هیواعم و  ناشیا ، تداهش  دوبن  رگا  درب .

مالـسا تموکح  تموکح ، هللا و  لوسر  تفالخ  مسا  مسا ، . ندوب تعامج  ماما  تعامج و  هماقا  ندوب ، هعمج  ماما  هعمج و  هماـقا  دجـسم ،
هیلع هللا  مالس  ادهشلادیس -  یمالـسا . مکاح  مکاح ، هن  دوب و  یمالـسا  تموکح  اوتحم  بسح  رب  تموکح  هن  فالخرب . اوتحم  نکل  دوب ،

ار نآ  تسا ، قباس  ياهزیچ  نامه  ریظن  هکنیا  هب  مالـسا  نداد  شیامن  تیلهاج و  هب  مالـسا  ندنادرگرب  يارب  دنتـشاد  اهنیا  هک  ار  یـشقن  - 
نآ اب  ام  زا  یضعب  فسالا  عم  و  هداتفا ، ام  تسد  هب  الاح  هک  یمالسا  نامه  داد ، نتشک  هب  مالسا  يارب  ار  شدوخ  ادهشلادیس  درک ... لطاب 

[ . 16 ...« ] دننکیم يزاب 

یقرواپ

يانثا رد  مه  دوخ  و  دناوخب ، ار  ع )  ) نیسح ماما  ههامشش  لفط  رغصا  یلع  ترـضح  هضور  اروشاع  بش  هک  دوب  دیقم  يرهطم  دیهـش  [ 1]
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. دناهدینش يرایسب  دنکیم و  شخپ  نارهت  ویدار  اروشاع ، زور  ای  بش  رد  اهلاس  بلغا  ار  نآ  راون  تسیرگیم . تبیصم  رکذ 
. يدزی یقودص  دمحم  خیش  جاح  هللا  تیآ  بارحم ، دیهش  [ 2]

. نتشاد هیرگ  تلاح  [ 3]
، دنام دهاوخ  بیرغ  مه  بیرقنع  دش و  انـشآ  تبرغ  اب  مالـسا  ینعی ، ءدب » امک  ابیرغ  دوعیـس  ابیرغ و  مالـسالا  ءدب  : » تسا نیا  تیاور  [ 4]

. دوب زاغآ  رد  هک  روطنامه 
ص 65. ج 8 ، رون ، هفیحص  ، 1358  / 4 خیرات 17 /  هب  مق  رد  نارهت  نویناحور  ظاعو و  عمج  رد  ینیمخ  ماما  تانایب  [ 5]

ص 11. ج 2 ، رون ، هفیحص  ، 1357  / 11 رد 2 /  ناریا  تلم  هب  دیقف  ماما  مایپ  زا  [ 6]
ص ج 3 ، رون ، هفیحص  ، 1357  / 8 خیرات 14 /  رد  تیناحور  مالسلا و  هیلع  بناجا  تاغیلبت  دروم  رد  هسنارف  رد  ینیمخ  ماما  تانایب  زا  [ 7]

.8
ج 3، رون ، هفیحص  ، 1357  / 9 خیرات 11 /  رد  مرحم  هام  ندیسرارف  تبسانم  هب  ناریا  عاجش  تلم  هب  سیراپ  زا  دیقف  ماما  مایپ  زاغآرـس  [ 8]

ص 225.
يهفیحص ، 1357  / 9 خیرات 11 /  رد  مرحم  هام  هناتسآ ي  رد  میژر  يهنایـشحو  راتـشک  تبـسانم  هب  ناریا  تلم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  [ 9]

ص 9. رون ج 14 ،
هلخدی نا  هللا  یلع  اقح  ناک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀنـسل  افلاخم  هللا ، دهعل  اثکان  هللا ، مرحل  الحتـسم  ارئاج  اناطلـس  يأر  نم  [ 10]

ادخ لوسر  تنس  فالخرب  و  دنکشیم ، ار  ادخ  نامیپ  و  درامـشیم ، لالح  ار  ادخ  تامرحم  هک  ار  یناطلـس  دنیبب  سک  ره  ینعی  هلخدم .
نآ اب  مه  ار  وا  هک  تسادخ  رب  درادنزاب ، شرادرک  راتفگ و  اب  وا  و  دیامنیم ، راتفر  ملظ  هانگ و  اب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  و  دـنکیم ، لمع 

. دنک منهج  دراو  رئاج  ناطلس 
 / 9 خیرات 18 /  رد  موصعم  نایاوشیپ  دید  زا  رئاج  نیطالـس  ربارب  رد  نیملـسم  یعرـش  فیلکت  دروم  رد  سیراپ  زا  دـیقف  ماما  مایپ  زا  [ 11]

ج 4،ص 41. رون ، يهفیحص  ، 1357
، رون هفیحص  ، 1357  / 10 خیرات 26 /  رد  ینیسح  نیعبرا  ندیسرارف  تبسانم  هب  ناریا  ناملسم  تلم  هب  سیراپ  زا  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  [ 12]

ص 235. ج 4 ،
ص 155. ج 6 ، رون ، هفیحص  ، 1358  / 2 خیرات 23 /  رد  مق ، یمالسا  بالقنا  نارادساپ  عمج  رد  دیقف  ماما  تانایب  زا  [ 13]

ص 36. ج 7 ، رون ، هفیحص  ، 1358  / 3 خیرات 10 /  رد  نارهت ، هیمئاق  تئیه  عمج  رد  دیقف  ماما  تانایب  زا  [ 14]
. مق هیضیف  هسردم  رد  دادرخ 1358  رد 15  ینیمخ  ماما  تانایب  زا  [ 15]

ج 8، رون ، هفیحص  ، 1358  / 4 خیرات 15 /  هب  مق  رد  هیمورا ، یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  نویناحور و  عمج  رد  ینیمخ  ماما  تانایب  زا  [ 16]
ص 44.

تسادخ لوسر  ياه  تنس  زا  تیم  رب  هیرگ  . 22

باتک تاصخشم 

1293 یضترم -  يرکسع  هسانشرس : 
 : رشن تاصخشم  یمرک  داوجدمحم  مجرتم  يرکـسع  یـضترم  تسا  (ص  ادخ لوسر  ياهتنـس  زا  تیم  رب  هیرگ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

یمالسا 1376. یملع  عمجم 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 583 

http://www.ghaemiyeh.com


(1 تنس باتک و  هرتسگ  رب   : ) تسورف مس  x16 5/11 32 ص يرهاظ :  تاصخشم 
 : تشادداـی یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تـسرهف  تیعــضو  لاـیر  31000-31-5841-964 لاـیر ؛  31000-31-5841-964 کـباش : 

يدـنب هدر  مجرتـم  داوجدـمحم ، یمرک  هدوزفا :  هسانـش  مالـسا  یبهذـم --  ياـههبنج  هیرگ --  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  هماـنباتک 
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م6364-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
اریثک هللا  رکذ  رخالا و  مویلا  هللا و  اوجری  ناک  نمل  هنسح  هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل 

هتشاد و دیما  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  نانآ  يارب  تسا ،  ییوکین  قشمرس  هوسا و  امـش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یتسارب 
21 بازحا /  دننک .  یم  دای  رایسب  ار  ادخ 

میریگربزا تنس  باتک و  نتم  زا 
میریگ رس  زا  هتشذگ  فرش  زع و 

تنس باتک و  روحم  رب  تدحو 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . نیمایملا هرربلا  هباحصا  یلع  مالسلا  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  یلع  مالسلا  هالصلاو و  نیملاعلا ،  بر  دمحلا هللا 

 ، میتسنادـن هک  یهار  زا  نورب و  زا  مالـسا  نانمـشد  میتساخرب و  عازن  دوخ  اـب  یفـالتخا  لـئاسم  هار  زا  نورد و  زا  هچراـپکی ،  ناملـسم  اـم 
ناحبس يادخ  هک  یلاح  رد  دنتفای ؛ یگریچ  ام  رب  دندرک و  نامناوتان  عافد  زا  ات  دندناشک  فعـض  هب  ار  نامتکوش  هقرفت و  هب  ار  نامتدحو 

 : تسا هدومرف 
مکحیر بهذت  اولشفتف و  اوعزانتال  هلوسر و  هللا و  اوعیطا  و 

46 لافنا /  دورب !  امش  تکوش  تردق و  دیوش و  ناوتان  هک  دینکن  عازن  رگیدکی  اب  دینک و  تعاطا  هب  ار  شربمایپ  ادخ و 
 : يرآ

ریثک نع  وفعی  مکیدیا و  تبسک  امبف  هبیصم  نم  مکتباصا  ام 
30 يروش /  دشخب !  یم  زین ،  ار  يرایسب  دنوادخ  تسا و  ناتدوخ  دروآ  تسد  دسر  امش  هب  یتبیصم  ره 

هک میبای  زاب  تنـس  باتک و  روحم  رب  ار  دوخ  هملک  تدـحو  میدرگزاب و  تنـس  باـتک و  هب  زور ،  ره  زورما و  هک  تسا  نآ  هتـسیاش  سپ 
 : دیامرف یم  لاعتم  يادخ 

لوسرلا هللا و  یلا  هدورف  یش  یف  متعزانت  ناف 
59 ءاسن /  دینادرگ .  زاب  لوسر  ادخ و  هب  ار  نآ  مکح  دیدرک  عازن  يزیچ  رد  رگا  سپ 

تنس باتک و  زا  ار  فالتخا  دروم  لئاسم  رد  نامهار  رگنشور  رازبا  هدرک و  هعجارم  تنـس  باتک و  هب  اه  ثحب  زا  هلـسلس  نیا  رد  زین ،  ام 
 . ددرگ نام  هرابود  یگچراپکی  هملک و  تدحو  هلیسو  لاعتم -  يادخ  نذا  هب  ات -  میریگ  یم 

 . دنراد لاسرا  ام  يارب  ار  دوخ  ياههاگدید  هدومن و  یهارمه  ام  اب  نادیم  نیا  رد  زین ،  یمالسا  نادنمشیدنا  نادنمشناد و  مراودیما 
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يرکسع یضترم  دیس 

دومرف بیغرت  نآ  رب  تسیرگ و  یفوتم  رب  ربمایپ  دیوگ :  یم  هک  یتایاور  فلا - 

 : هدابع نب  دعس  يرامیب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ   - 1

 ، تدایع يارب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش و  رامیب  هدابع  نب  دعس  تفگ :  هک  دنک  تیاور  رمع  نب  هللادبع  زا  ملـسم  حیحـص  رد 
 . دنتفای ششوهدم  دندیسر  هک  شنیلاب  رب  دنتفر .  وا  رادید  هب  دوعسم  نب  هللادبع  صاقو و  یبا  نب  دعـس  فوع و  نب  نامحرلادبع  اب  هارمه 

مدرم داتفا .  هیرگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ !  لوسر  يا  هن ،  دنتفگ :  تسا ؟  هدرپس  ناج  ایآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
باذع هدید  کش  رس  رب  دنوادخ  دیونش ؟  یمن  ایآ  دومرف :  دنداتفا .  هیرگ  هب  دندید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نتـسیرگ  هک  زین 

(1  . ) دیاشخب یم  ای  دنک  یم  باذع  دوخ -  نابز  هب  هراشا  اب  نیا -  رطاخ  هب  یلو  زین ،  لد  هودنا  رب  و  دنک ،  یمن 

 : میهاربا شرسپ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ   - 2

(2  : ) تفگ هک  دننک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  هجام  نبا  ننس  دواد و  یبا  ننس  ملسم ،  حیحص  يراخب ،  حیحص  رد 
نب نامحرلادبع  دش ،  نازیر  کشا  ربمایپ  نامـشچ  دوب .  ندرپس  ناج  لاح  رد  میهاربا  میدش . . .  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب 

هدید ینیب  یم  تسرد  دومرف :  دوزفا و  نآ  رب  سپـس  تسا  تمحر  نیا  فوع !  رـسپ  دومرف :  مه ! ؟  امـش  ادخ !  لوسر  يا  تفگ :  فوع 
یتسارب میهاربا !  يا  میرواین .  نابز  رب  دـنک -  دونـشخ  ار  نامراگدرورپ  هک  هچنآ  زج  يزیچ -  زگره  یلو  رابهودـنا ،  لد  تسا و  نایرگ 

(3  . ) مینیگهودنا وت  ییادج  زا  ام  هک 
 : تسا نینچ  هجام  نبا  ننس  رد  تیاور  نیا 

نارـضاح هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درپس ،  ناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـسپ  میهاربا  هک  یماگنه  دـیوگ :  کلام  نب  سنا 
(4  . ) تسیرگ دش و  مخ  وا  يور  رب  هدمآ  شنیلاب  رب  سپس  منک .  شراید  راب  نیرخآ  يارب  ات  دیناشوپن  شیاه  نفک  رد  ار  وا  دومرف : 

 : تسا هدمآ  يذمرت  ننس  رد 
ار وا  دمآ و  میهاربا  شرـسپ  نیلاب  رب  يو  اب  تفرگ و  ار  فوع  نب  نامحرلادبع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیوگ :  هللادـبع  نب  رباج 

رگم ینک ؟  یم  هیرگ  ایآ  تفگ :  فوع  نب  نامحرلادبع  دیزاغآ .  نتـسیرگ  داهن و  نماد  رب  تفرگ و  رب  رد  دوب  ندرپس  ناج  لاح  رد  هک 
! ؟  ینتشاد یم  زاب  ندرک  هیرگ  زا  هک  يدوبن  امش 

یم نابیرگ  دنشارخ و  یم  هرهچ  تبیصم  ماگنه  هک  نانآ  متـشاد :  زاب  راکهانگ  هیفـس  قمحا و  هورگ  ود  دایرف  ناغف و  زا  نم  هن ،  دومرف : 
(5  . ) دنهد یم  رس  یناطیش  ياه  هلان  دنرد و 

 : شیوخ هون  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ   - 3

مایپ ترضح  نآ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  دننک :  تیاور  یئاسن  ننس  دواد و  یبا  ننس  ملسم ،  حیحـص  يراخب ،  حیحـص  رد 
اهنآ رادید  هب  شیوخ  باحصا  زا  ینادرم  هدابع و  نب  دعس  اب  هارمه  تساخرب و  ربمایپ  تسا .  راپـسناج  نم  زا  يرـسپ  هک ،  ایب  ام  دزن  داد : 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناگدید  کشرـس  دندروآ .  ترـضح  نآ  دزن  دوب  نداد  ناج  ندز و  سفن  لاح  رد  هک  ار  كدوک  دندمآ . 
شناگدـنب ياهلد  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یتفوطع  تمحر و  نیا  دومرف :  منیب ! ؟  یم  هچ  ادـخ !  لوسر  يا  تفگ :  دعـس  دـمآ .  شـشوج 

(6  . ) دهد یم  رارق  شیاشخب  تمحر و  دروم  ار  دوخ  نابرهم  میحر و  ناگدنب  اهنت  دنوادخ  و  تسا ،  هداد  رارق 
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 : هزمح شیوخ  يومع  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ   - 4

 : دننک تیاور  افلخ  بتکم  بتک  رگید  دمحا و  دنسم  يدقاو ،  يزاغم  دعس ،  نبا  تاقبط  رد 
 ، دینـش ار  ناشیاه  هتـشک  رب  راصنا  ياـه  هناـخ  زا  هیرگ  يادـص  هک  یماـگنه  دـحا -  گـنج  زا  سپ  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

دبع ینب  نانز  دزن  هب  دینـش  ار  نآ  هک  ذاعم  نب  دعـس  درادن ! .  يا  هدـننک  هیرگ  هزمح  یلو  دومرف :  تسیرگ و  دـش و  رابکـشا  شناگدـید 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دناوخ .  ارف  هزمح  رب  نتسیرگ  وا و  رب  تیلست  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوس  هب  ار  نانآ  تفاتـش و  لمـشالا 

هزمح رب  ادـتبا  هکنآ  رگم  تسیرگن  يا  هدرم  رب  راصنا  نانز  زا  کی  چـیه  هعقاو ،  نآ  زا  سپ  دـینادرگزاب .  ار  ناـنآ  درک و  اـعد  ناـشیا  رب 
(7  . ) تسیرگ شیوخ  هدرم  رب  نآ  زا  سپ  درک و 

 : هتوم گنج  يادهش  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ   - 5

 : دنک تیاور  يراخب  حیحص  رد 
درک و فیـصوت  مدرم  يارب  نانآ ،  ربخ  ندیـسر  زا  شیپ  ار ،  هحاور  نبا  رفعج و  دـیز و  ندـش  دیهـش  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

 : دومرف
مچرپ هحاور  نبا  نآ  زا  سپ  دش !  دیهش  زین  وا  تفرگ .  رب  ار  مچرپ  رفعج  سپـس  دش !  دیهـش  دروخ و  تبرـض  تفرگ و  رب  ار  مچرپ  دیز 

(8  ! ) دنتخیر یم  کشرس  شناگدید  هک  دومرف  یم  ار  نانخس  نیا  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش .  دیهش  تفرگ و 

 : بلاط یبا  نب  رفعج  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ   - 6

 : تسا نینچ  نآ  هدرشف  هک  تسا  یتیاور  افلخ  بتکم  بتک  رگید  ریثا و  نبا  خیرات  هباصا ،  هباغلا ،  دسا  باعیتسا ،  رد 
نانآ دناوخ و  ارف  ار  شنادنزرف  تفر ،  وا  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندیسر ،  تداهش  هب  وا  باحـصا  رفعج و  هک  یماگنه 

 : تفگ ءامسا  رفعج ،  رسمه  درک .  شزاون  دیئوب و  تخیر -  یم  ورف  شناگدید  کشرس  هک  یلاح  رد  ار - 
دندش دیهش  زورما  يرآ ،  دومرف :  هدیسر ؟  امش  هب  يزیچ  وا  نارای  رفعج و  زا  ایآ  دنایرگ ؟  یم  ار  زیچ  هچ  داب ،  امـش  يادف  مردام  ردپ و 

ياو دیوگ :  یم  دـیرگ و  یم  وا  مدـید  مدـش  هک  همطاف  هناخ  دراو  مدروآ ،  درگ  ار  نانز  مدز و  هحیـص  متـساخرب و  نم  تفگ :  ءامـسا  . 
 : دومرف دید  نینچ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  میومع ! 

(9  . ) دنیرگب رفعج  لثم  رب  دیاب  ناگدننک ،  هیرگ  هک  یتسارب 

 : هنمآ شردام  رازم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ   - 7

(10  : ) دننک تیاور  هجام  نبا  و  یئاسن ،  دواد ،  یبا  ننس  دمحا ،  دنسم  ملسم ،  حیحص  رد 
(11  . ) دینایرگ ار  نایفارطا  همه  تسیرگ و  درک و  ترایز  ار  شردام  ربق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیوگ :  هریرهوبا 

ربمایپ هب  ناگتشرف  نداد  ربخ  دییات  نوگانوگ و  ياهتبسانم  رد  نیسح  شدنزرف  رب  ص ) ربمایپ ( هیرگ  -8

 : لضفلا ما  ثیدح   - 1

(12  : ) تسا هدمآ  افلخ  بتکم  بتک  رگید  یمزراوخ و  لتقم  رکاسع ،  نبا  خیرات  نیحیحص ،  كردتسم  رد 
 : تفگ دش و  دراو  ادخ  ربمایپ  رب  وا  هک  دننک  تیاور  ثراح  رتخد  لضفلا  ما  زا 
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؟  تسیچ دومرف :  تسا ،  تخس  یلیخ  تفگ :  يا ؟  هدید  هچ  دومرف :  مدید !  يدنیاشوخان  باوخ  هتـشذگ  بش  رد  نم  ادخ !  لوسر  يا 
هدید یبوخ  زیچ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفرگ !  رارق  منماد  رد  دش و  ادج  امـش  دسج  زا  يا  هعطق  ایوگ  مدـید  تفگ : 
ربمایپ هک  هنوگ  ناـمه  همطاـف -  نآ ،  زا  سپ  دـیوگ :  سپ  دریگ  یم  ياـج  وت  ناـماد  رد  دروآ و  یم  اـیند  هب  يرـسپ  هللاءاـشنا  همطاـف  يا 

مدیـسر و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  يزور  تفرگ .  ياـج  نم  نماد  رد  ار  وا  و  دروآ ،  اـیند  هب  ار  نیـسح  دوب -  هدوـمرف 
لیس هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناگدید  مدید  هاگانب  دش ،  فرصنم  نم  زا  شهجوت  دعب  یکدنا  مداهن ،  ترضح  نآ  ناماد  رد  ار  نیسح 

هالـصلا و هیلع  لیئربج -  دومرف :  دوش ! ؟  یم  هچ  ار  امـش  تیادف ،  هب  مردام  ردپ و  ادـخ !  یبن  يا  متفگ :  دـیوگ :  دراب !  یم  کشا  اسآ 
تبرت زا  يردق  وا  يرآ ،  دومرف :  ار ! ؟  نیا  متفگ :  دنشک .  یم  ار  مرسپ  نیا  يدوزب  متما  هک ،  داد  ربخ  نم  هب  دمآ و  مرادید  هب  مالسلا - 

 . دروآ نم  يارب  زین  ار  شخرس 
هدرواین ار  نآ  یلو  تسا ،  حیحص  یثیدح  ملسم  يراخب و   = نیخیـش طئارـش  اب  ثیدح  نیا  دیوگ :  نیحیحـص  كردتـسم  بحاص  مکاح 

(13  . ) دنا

 : شحج تنب  بنیز  تیاور   - 2

(14  : ) دننک تیاور  افلخ  بتکم  بتک  رگید  ریثک و  نبا  خیرات  دئاوزلا ،  عمجم  رکاسع ،  نبا  خیرات  رد 
 ، متشاد یم  هگن  ار  هداتفا  هار  هب  هزات  نیسح  نم  دوب و  نم  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تاقوا  زا  یکی  رد  دیوگ :  بنیز 

 . تفر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  وا  مدش و  لفاغ  يو  زا  يا  هظحل 
هب ار  شزامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  درک .  دـنلب  ار  شتـسد  سپـس  دـیوگ -  هک  اجنآ  ات  راذـگب - .  شیدازآ  دومرف : 
هب دمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف :  مدوب ! ؟  هدیدن  لاح  هب  ات  هک  مدید  امـش  زا  ار  يراک  زورما  نم  ادخ !  لوسر  يا  متفگ :  دـیناسر  ماجنا 

(15  . ) دروآ میارب  یگنر  خرس  تبرت  وا  هدب و  ناشن  نم  هب  ار  شتبرت  سپ  متفگ :  دنشک .  یم  ار  مدنزرف  نیا  نم  تما  داد  ربخ  نم 

 : هشیاع تیاور   - 3

 : دـننک تیاور  نمحرلادـبع  نب  هملـس  یبا  زا  افلخ  بتکم  ناوریپ  بتک  رگید  دـئاوزلا و  عمجم  یمزراوخ ،  لتقم  رکاسع ،  نبا  خـیرات  رد 
(16)

دومرف تسوت ؟  رسپ  نیا  تفگ :  دمآ و  وا  دزن  لیئربج  دیناشن ،  دوخ  نار  رب  ار  نیسح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ :  هشیاع 
 : تفگ لیئربج  دـش .  رابکـشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناگدـید  دنـشک .  یم  ار  وا  وت -  زا  سپ  يدوزب -  تتما  یلو  تفگ :  يرآ ،  : 

نیمزرـس زا  یکاـخ  رین ،  لـیئربج  نک .  نینچ  يرآ  دومرف :  مهد .  یم  ناـشن  وت  هب  دوش  یم  هتـشک  نآ  رد  هک  ار  ینیمزرـس  یهاوخب  رگا 
 . دنایامن ترضح  نآ  هب  ار  البرک  فط = 

داد و ناشن  وا  هب  تفرگ و  رب  ماـف  خرـس  یتبرت  درک و  هراـشا  قارع  رد  فط  نیمزرـس  يوس  هب  لـیئربج  تسا :  نینچ  يرگید  تراـبع  رد 
(17  . ) تسوا هاگلتق  تبرت  نیا  تفگ : 

 : هملس ما  تیاور   - 4

هتفگ يوار  هک  ( 18  ) دـننک تیاور  افلخ  بتکم  ناوریپ  بتک  رگید  رکاسع و  نبا  خـیرات  دعـس ،  نبا  تاقبط  نیحیحـص ،  كردتـسم  رد 
 : تسا
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یتلاح اب  دعب  یکدنا  دش و  رتسب  رد  باوخ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بش  کی  هک :  داد  ربخ  ارم  اهنع -  هللا  یضر  هملس -  ما 
سپـس دش ؛ رادیب  مدوب ،  هدید  لوا  هلحرم  رد  هچنآ  زا  رت  کبـس  یتلاح  اب  هرابود  تفرگ و  مارآ  دیباوخ و  سپـس  دیدرگ ؛ رادـیب  هدرـسفا 

يا میدرک :  ضرع  دـش .  رادـیب  باوخ  زا  دیـسوب -  یم  ار  نآ  تشاد و  تسد  رد  یماـف  خرـس  تبرت  هک  یتلاـح  رد  مه -  زاـب  دـیباوخ و 
هتشک قارع  نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  نیا =  هک  داد  ربخ  ارم  لیئربج  دومرف :  تسیچ ؟  تبرت  نیا  هلآ !  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . تساج نآ  تبرت  نیا  و  هدب .  ناشن  نم  هب  دوش  یم  هتشک  نآ  رد  هک  ار  ینیمز  تبرت  متفگ :  لیئربج  هب  دوش .  یم 
(19  . ) دنا هدرواین  دوخ  بتک  رد  ار  نآ  یلو  تسا  حیحص  یثیدح  ملسم  يراخب و  نیخیش  طیارش  اب  ثیدح  نیا  دیوگ :  مکاح 

 : کلام نب  سنا  ثیدح   - 5

(20  : ) دننک تیاور  افلخ  بتکم  ناوریپ  بتک  رگید  رکاسع و  نبا  خیرات  یناربط ،  ریبکلا  مجعملا  دمحا ،  دنسم  رد 
؛ دـیایب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رادـید  هب  ات  تساوخ  هزاجا  دوخ  راگدرورپ  زا  رطق  ماـن  هب  ناگتـشرف  زا  یکی  دـیوگ :  کـلام  نب  سنا 

سلجم رد  یسک  شاب  بظاوم  دومرف :  هملس  ما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش .  دراو  هملـس  ما  تبون  زور  رد  وا  داد و  شنذا  دنوادخ 
 . دش دراو  دوشگ و  ار  رد  دیسر و  رس  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیـسح  ناهگان  دوب  قاطا  برد  رب  وا  هک  لاح  نامه  رد  ددرگن .  دراو  ام 
 : تفگ يرآ .  دومرف :  يراد ؟  شتسود  تفگ :  هتشرف  نآ  درک .  ناراب  هسوب  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  زین ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 . مهاوخ یم  يرآ  دوـمرف :  مهد ؟  یم  ناـشن  وـت  هب  دوـش  یم  هتـشک  نآ  رد  هک  ار  یناـکم  یهاوـخب  رگا  دنـشک !  یم  ار  وا  يدوزب  تتما 
ما دروآ .  خرس  كاخ  ای  هسام  يردق  نآ  زا  سپ  دنایامن ،  ترضح  نآ  هب  تفرگرب و  ار  وا  ندش  هتشک  ناکم  زا  یتشم  هتشرف  نآ  دیوگ : 

(21  ! ) تسالبرک نیا  میتفگ :  یم  نامز -  نآ  رد  ام -  دیوگ :  تباث ،  ثیدح ،  يوار  داهن .  دوخ  هماج  رد  تفرگ و  ار  نآ  هملس 

تایاور نیا  اشنم  و  دومرف ،  یهن  ندرک  هیرگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ :  یم  هک  یتایاور  ب - 

 : دننک تیاور  هللادبع  زا  یئاسن  ننس  ملسم و  حیحص  رد 
هیرگ رطاخ  هب  تیم  هدومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یناد  یمن  ایآ  مرتخد !  شاب  مارآ  تفگ :  رمع  تسیرگ .  رمع  لاح  رب  هصفح 

(22 ( ! ؟  دنیب یم  باذع  وا  رب  شناگتسب 
 : تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

(23  . ) دنیب یم  باذع  وا  رب  يراز  هحون و  رطاخ  هب  ربق  رد  تیم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ :  رمع 
 : يرگید رد  و 

 . دندرک نویش  هحیص و  وا  رب  رطاخ ،  نیدب  دیدرگ .  شوهدم  دروخ ،  تبرض  رمع  هک  یماگنه  دیوگ :  رمع  نب  هللادبع 
(24  . ) دنیب یم  باذع  هدنز  هیرگ  رطاخ  هب  تیم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یمن  ایآ  تفگ :  دمآ  شوه  هب  نوچ 

 : دننک تیاور  یئاسن  ننس  ملسم و  حیحص  يراخب ،  حیحص  رد  شرسپ :  رمع و  زا  هابتشا  عفر  ثیدح و  رب  هشیاع  كاردتسا 
 ! مردارب ياو  دایرف :  اب  بیهص  دروخ .  تبرض  هک  دوب  هتفاین  رارقتسا  زونه  رمع  نینموملاریما =  میدیسر ،  هک  هنیدم  هب  دیوگ :  سابع  نبا 

یخرب رطاخ  هب  تیم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يا  هدینـشن  ایآ  یناد ،  یمن  ایآ  تفگ :  رمع  دـمآ .  وا  نیلاـب  رب  مرواـی !  ياو 
! ؟  دنیب یم  باذع  شناگتسب  ياه  هیرگ 

ادـخ لوسر  ادـخ !  هب  هن  تفگ :  هشیاع  مدرک .  شهاـگآ  دوب  هتـشذگ  هچ  نآ  زا  متفر و  هشیاـع  دزن  متـساخرب و  نم  دـیوگ :  ساـبع  نبا 
 : هدومرف هکلب  دنیب .  یم  باذع  یسک  هیرگ  رطاخ  هب  تیم  هدومرفن :  زگره 

يرخا رز  هرزاو و  رزت  و ال  یکبا ،  کحضا و  وهل  هللا  نا  اباذع و  هلها  ءاکبب  هللا  هدیزی  رفاکلا  نا 
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هانگ راب  سک  چـیه  و  دـنایرگ ،  یم  دـنادنخ و  یم  هک  تسا  دـنوادخ  و  دـنک ،  یم  باذـع  رتشیب  شناگتـسب  رطاـخ  هب  ار  رفاـک  دـنوادخ 
دیهد یم  ربخ  یناسک  زا  ارم  امش  تفگ :  دیسر  هشیاع  هب  شرسپ  رمع و  نخس  هک  یماگنه  دیوگ :  دمحم  نب  مساق  درادن .  رب  ار  يرگید 

(25  . ) دونش یم  اطخ  یمدآ  شوگ  لاح  ره  هب  یلو  نزغورد ،  هن  دنیوگغورد و  هن  هک 
 : دننک تیاور  کلام  اطوم  يذمرت و  ننس  يراخب ،  حیحص  ملسم ،  حیحص  رد 

یم باذع  وا ،  رب  شناگتـسب  هیرگ  رطاخ  هب  تیم  تسا :  هتفگ  رمع  نبا  هک  دـش  هتفگ  هشیاع  دزن  رد  دـیوگ :  شردـپ ،  زا  هورع  نب  ماشه 
 - ار يدوهی  هزانج  هک :  دوب  نینچ  هیضق  هتفاین ،  رد  بوخ  یلو  هدینـش  ار  يزیچ  دیاشخبب ،  نمحرلادبع  ابا  رب  يادخ  تفگ :  هشیاع  دنیب . 
یم باذع  وا  دییرگ و  یم  امش  دومرف :  ترضح  نآ  دنداد ،  روبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رانک  زا  دنتـسیرگ -  یم  وا  رب  هک  یلاح  رد 

(26  . ) دوش
تایاور نیا  دیوگ :  هدش ،  تیاور  ادخ  لوسر  زا  هک  نتسیرگ  زا  یهن  تایاور  هرابرد  ملسم ،  حیحص  حرـش  رد  يافوتم 676 ه  يوون  ماما 

رکنم و  هتـسناد ،  ود  نآ  هابتـشا  یـشومارف و  نایـسن و  زا  ار  نآ  هدرک و  راکنا  ار  اهنآ  هشیاع  تسا .  هللادـبع  شرـسپ  رمع و  تیاور  زا  اهنت 
(27  . ) تسا هدش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نآ  رودص 

دنک یم  یهن  یهن ،  زا  ار  رمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(28  : ) هک دننک  تیاور  دمحا  دنسم  هجام و  نبا  ننس  یئاسن ،  ننس  رد 
هدش و عمج  نانز  تفر ،  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناگتسب  زا  یکی  تفگ :  یم  هریرهوبا  هک  مدینش  دیوگ :  قرزا  نب  هملس 

نانآ رمع !  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درک ،  یم  هدنکارپ  هتـشادزاب و  وا  رب  نانآ  تساخرب و  رمع  دـندرک ،  یم  هیرگ  وا  رب 
(29  . ) تسا هزات  ناشغاد  هدید  تبیصم  اهلد  رابکشا و  اهمشچ  هک  راذگاو  دوخ  لاح  هب  ار 

 : هک دنک  تیاور  ورمع  نب  دمحم  زا  ناسیک  نب  بهو  زا  دمحا  دنسم  رد 
نیا رمع  نب  هللادبع  دنتـسیرگ .  یم  نآ  رب  هداد و  روبع  ار  يا  هزانج  يا  هدع  هک  دندوب  هتـسشن  رازاب  رد  رمع  نب  هللادـبع  اب  قرزا  نب  هملس 

 - مدینش هریرهوبا  زا  مدوب و  دهاش  دوخ  نم  اریز  وگم !  نینچ  تفگ :  وا  هب  قرزا  نب  هملـس  درک .  درط  ار  نانآ  هدرمـش و  دنـسپان  ار  راک 
رـس رب  هک  هریرهوبا  دـننارب -  اـجنآ  زا  دنتـسیرگ  یم  وا  رب  هک  ار  یناـنز  داد  یم  روتـسد  ناورم  دوب و  هدرپس  ناـج  ناورم  ناگتـسب  زا  ینز 

روبع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لباقم  زا  ار  يا  هزانج  اریز  راذـگاو ،  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  کلملادـبعابا !  يا  تفگ :  دوب  هدـمآ  هزانج 
لوسر دنتسیرگ .  یم  هزانج  هارمه  هک  درک  ینانز  ندنار  هب  عورش  رمع  میدوب .  ترـضح  نآ  رانک  رد  زین ،  باطخ  نب  رمع  نم و  دنداد . 

ناشغاد رابکـشا و  ناشمـشچ  هدید ،  تبیـصم  ناشناج  هک  راذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  باطخ !  رـسپ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
(30  ) تسا هزات 

نآ هجیتن  تایاور و  هسیاقم 

رب هیرگ  زین ،  هدرپس و  ناج  هک  یـسک  تسا و  نداد  ناج  لاح  رد  هک  یـسک  رـضتحم و  رب  ندرک  هیرگ  درک :  تابثا  لوا  شخب  تاـیاور 
 . دشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هریس  زا  دیهش -  ریغ  ای  دشاب  دیهش  ناگدرم -  رازم 

اب و  دندرک ،  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شدیهـش =  شدنزرف  رب  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درک :  تابثا  مود  شخب  تایاور 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنـس  هریـس و  زا  ددنویپ و  یم  لوا  شخب  هب  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  رب  ترـضح  نآ  هیرگ  نآ ،  تابثا 

 . دیآ یم  رامشب 
هللادـبع شرـسپ  مود و  هفیلخ  يوس  زا  اهنت  تیم ،  رب  هیرگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یهن  تاـیاور  درک :  تاـبثا  موس  شخب  تاـیاور 
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هتفاـین و رد  یلو  هدینـش  ار  يزیچ  ار ،  نمحرلادـبع  اـبا  دـیاشخبب  يادـخ  تفگ :  هک  اـهنآ  رب  هشیاـع  نینموـملا  ما  كاردتـسا  زا  و  تسا ؛ 
 : هک میبای  یم  رد  عوضوم  نیا  نوماریپ  سابع  نبا  هریرهوبا و  دننام :  هباحص  رگید  نانخس 

تسا هابتشا  اطخ و  دنا ،  هدرک  تیاور  تیم  رب  نتسیرگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یهن  هرابرد  هللادبع  شرسپ  مود و  هفیلخ  هچنآ 
یلص ادخ  لوسر  تنس  هریس و  زا  تیم ،  رازم  رب  نتسیرگ  و  تیم ،  رب  نتسیرگ  و  تسا ،  ندرم  لاح  رد  هک  یـسک  رب  نتـسیرگ  نیاربانب ، 
دشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  هریس و  زا  يوریپ  زین ،  مالسلا -  هیلع  نیسح -  رب  هیرگ  ور ،  نیا  يا  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا 

اهتشون یپ 

باب 6. زئانجلا ، باتک  ص 636 ،  ، مود دلج  ملسم ،  حیحص  -1
 . تسا يراخب  حیحص  زا  ترابع  -2

دلج هجام ،  نبا  ننـس  تیملا ،  یلع  ءاکبلا  باب  دلج 3،ص 193 ، دواد ، یبا  ننـس  نایبصلا ،  باتک  دلج 4،ص 1808 ، ملسم ،  حیحص  -3
دلج 1،ص 158. يراخب ،  حیحص  1،ص 507 .

. زئانجلا باتک  ، 473 دلج 1(ص )  هجام ،  نبا  ننس  -4
بتکم سانـش  ثیدـح  ياملع  دزن  ثیدـح  نیا  تیملا .  یلع  ءاکبلا  یف  هصخرلا  باب  زئانجلا ، باتک  دلج 4 ص 226 ، يذمرت ،  ننـس  -5

 . تسا نسح  یثیدح  افلخ 
 : باب یـضرملا ،  باتک  هیلع .  هلها  ءاکب  ضعبب  تیملا  بذـعی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  باب  زئانجلا ، باتک  يراخب ،  حیحـص  -6
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  گنهرف  ییاور  تادنتسم  . 23

باتک تاصخشم 

یناطلس یلع  دمحم  هدنسیون : 
یناطلس یلع  دمحم  رشان : 

نیسح ماما  رب  هیرگ  گنهرف  ییاور  تادنتسم 

هعقاو ياههصخشم  زا  یکی  مالسلا  مهیلعتیب  لها  رب  هدش  دراو  تبیصم  رب  یناشفا  کشا  البرک و  رابمغ  هعجاف  رد  یگـشیمه  يراوگوس 
هدعو هدش و  هیجوت  هعقاو  نیا  رب  هیرگ  مالسلا  مهیلعهمئا  هب  بوصنم  یتایاور  رد  تسا . هتخاس  زاتمم  عیاقو  رگید  زا  ار  نآ  هک  تسالبرک 
ینتم يدنس و  یسررب  هب  ات  تسا  نآ  یپ  رد  فلؤم  دراد و  صاصتخا  تایاور  نیا  یسررب  هب  راتـشون  نیا  تسا . هدش  هداد  يورخا  شاداپ 

، هدـش مادـقا  اهنآ  یـسررب  هب  راتـشون  نیا  رد  هک  یتایاور  . دسانـشزاب هرـسان  زا  ار  هرـس  دوخ  ناوت  ردـق  هب  دزادرپب و  تایاور  نیا  زا  یخرب 
رب هیرگ  . تاراـیزلا لـماک  ثیداـحا ، هیرگ ، يرادازع ، اـههژاو : دـیلک  . تسا هدـش  لـقن  هیولوق  نبا  تاراـیزلا  لـماک  رد  هک  تسا  یتاـیاور 
ود اروشاع و  ماّیا  رد  يرادازع  يراوگوس و  ياهنییآ  شارخلد و  هعقاو  نآ  نادیهش  البرک و  هثداح  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهش 

هلودلا ّزعم  تّمه  هب  هیوب و  لآ  تیمکاح  نامز  زا  هک  تسا  عّیشت  یگژیو  نیرترب  هکلب  هتسجرب و  ياهیگژیو  زا  یکی  رفـص ، مّرحم و  هام 
ار اهنابایخ  هب  يرادازع  تاجهتـسد  اهتئیه و  جورخ  یمومع و  يرادازع  نامرف  راب  نیتسخن  يارب  هک  عاجـش  یبا  نب  دـمحا  نیـسحلا  وبا 

للع نیرتمهم  زا  یکی  مالسا  ناهج  رد  ار  تیودهم  رگا  [ . 1 . ] دمآ رد  نایعیش  نایم  رد  راوتسا  راب و  رپ  نییآ  ّتنس و  کی  لکـش  رد  داد ،
نتشاد هگن  هدنز  البرک و  هثداح  دیدرتیب  مینادب ، یماظن  یّتح  یگنهرف و  یسایس ، ياههدیدپ  اهنایرج و  ثودح  شیادیپ و  رد  هزیگنا  و 
اهنییآ نیا  رد  . تسا عّیشت  ناهج  رد  نآ  لماع  نیتسخن  مالـسا و  ناهج  رد  یـسایس  ثداوح  شیادیپ  ّمهم  لماع  نیمود  نآ ، هرطاخ  دای و 

مان و هب  هک  تسا  ینینوخ  ثداوح  اهشروش و  اهمایق و  اـهنآ  زا  یکی  دراد : دومن  اههصّخـشم  رگید  زا  شیب  مهم ، هّصخـشم  ود  مسارم  و 
رگمتـس و مکاح  ره  اهیهاوخنوخ  نیا  رد  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  عّیـشت  خـیرات  لوط  رد  اروشاـع  نادیهـش  یهاوخنوخ  هزیگنا  هب  داـی و 

موی ّلک  : » ریبعت عقاو ، هب  دـشیم و  روبزم  هثداح  ناراکتیانج  رگید  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  دایز ، نب  هَّللا  دـیبع  دـیزی ، زا  يدامن  یلداـعان 
نیمود تسا . هتفرگ  ماهلا  البرک  هثداح  زا  هک  تسا  عّیشت  رد  یـسایس  ياههدیدپ  همه  شرازگ  زا  ياهدیزگ  البرک ،» ضرأ  ّلک  اروشاع و 
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تسا یعوضوم  مود ، هصّخشم  تسا . روبزم  هثداح  هلاس  همه  موادم و  يروآدای  يزیرکشا و  يراوگوس و  نییآ  روبزم ، هثداح  هصّخشم 
نآ نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رب  ندرک  هیرگ  يارب  قیوشت  ياتـسار  رد  . تسا نآ  ییاور  تادنتـسم  يواکزاب  یپ  رد  راتـشون  نیا  هک 

ناگدنـسیون و زین  نایارـس و  هیثرم  ناحاّدـم ، ربنم ، لها  دراد و  دوجو  یخیرات  ییاور و  بتک  رد  يرایـسب  ثیداـحا  تاـیاور و  ترـضح ،
رد ثیداحا  تایاور و  همه  نوچمه  تایاور ، ثیداحا و  نیا  دـنوشیم . روآدای  نابطاخم  يارب  هدرک ، هراشا  اـهنآ  زا  يرایـسب  هب  نارعاـش 

رادروخرب یعافد  لباق  ربتعم و  نتم  دنـس و  زا  هک  دراد  دوجو  یتایاور  تسا . غورد  تسار و  تایاور  زا  ياهزیمآ  نوگاـنوگ ، تاـعوضوم 
نیا طالتخا  دنتسین . شریذپ  عافد و  لباق  نآ ، ياوتحم  ّتلع  هب  ای  نآ و  دنـس  رطاخ  هب  ای  هک  دنراد  دوجو  یثیداحا  تایاور و  زین  دنتـسه .

بجوم هاگآدوخان  تروص  هب  هاگ  دنکیم ، راوشد  اوقت  اب  نّیدـتم و  نایربنم  ناحاّدـم و  يارب  ار  راک  هک  نآ  رب  نوزفا  ثیداحا ، هنوگ  ود 
هکلب هتسیاش و  ورنیا ، زا  . دناشکیم ههاریب  هب  ار  ترضح  نآ  هب  نادنمهقالع  ددرگیم و  هثداح  تسرد  ملاس و  نایرج  بیرخت  فیرحت و 

ناوت و ناکما و  ردـق  هب  دریگ و  رارق  يواکزاب  دروم  اوتحم ، دـید  زا  مه  دنـس و  رظن  زا  مه  اهشرازگ ، ثیداحا و  لـیبق  نیا  تسا  هتـسیاب 
ثحب لـصا  هـب  نـتخادرپ  زا  شیپ  ددرگ . رتناـسآ  اـهشرازگ  نآ  ناربراـک  ناریگهرهب و  يارب  راـک  اـت  ددرگ  ادـج  هرـسان  زا  هرـس  مـهف ،

عوضوم هثداح و  نآ  شزرا  زا  اهنت  هن  ياهثداح ، عوضوم و  ره  هکلب  البرک و  هثداح  هرابرد  شرازگ  ثیدح و  دـقن  هک  منکیم  يروآدای 
، ثیدح شرازگ و  کی  هزاوآ  ترهش و  دیابن  هک  تسا  يروآدای  دنمزاین  نینچمه  دنکیم . رتذوفن  رپ  رتراوتسا و  ار  نآ  هکلب  دهاکیمن ؛
هک ییاههدیدپ  رد  اریز  دنک ؛ ریگلد  ناساره و  تشگ ، روبزم  ثیدح  نتم  ای  دنـس  فیعـضت  نآ ، دمآیپ  رگا  دراد و  زاب  نآ  دـقن  زا  ار  ام 

، ساـسحا هفطاـع و  نیا  زا  ناریگهرهب  يارب  راـک  رتنوزف و  نازاسثیدـح  روـضح  هنیمز  دراد ، يدـیلک  شقن  هفطاـع ، ساـسحا و  نآ  رد 
دوجو رگید ، يوس  زا  . تسا رادروخرب  يرتنوزف  عویـش  هرتسگ و  زا  ییاهشرازگ  نینچ  هک  تسا  یهیدب  تسا . رتدـنمدوس  رتریذـپلد و 

دهد قوس  دقن  زا  یشوپمشچ  يوس  هب  ار  ام  دیابن  هتسجرب ، ياهتیصخش  راثآ  رد  مهم و  ییاور  بتک  رد  اهشرازگ  ثیداحا و  لیبق  نیا 
دازمه هابتـشا ، اریز  دوش . ادـیپ  ییاهتیـصخش  نانچ  راثآ  رد  یتاهابتـشا  نینچ  تسا  نکمم  روطهچ  هک  دـنک  داجیا  ار  هیاپیب  رواب  نیا  و 

اههتـشذگ رد  یتاعالّطا  رازبا  هنماد  هک  صوصخب  ددرگیمن ، بجوم  ار  اطخ  زا  تینوصم  ًامازلا  یتیـصخش  هزاوآ  ترهـش و  تسا و  رـشب 
رد هک  دنامیم  مورحم  یتاعالطا  زا  یهاگآ ، عالطا و  بسک  روفو  مدع  یبایتسد و  رازبا  نادقف  رطاخ  هب  يروشناد  اسب  هچ  دوب و  دودـحم 

يدـنمهقالع و هفطاع ، هک  یتاعوضوم  نینچ  رد  هتـشذگ ، نآ  زا  . تسا سرتسد  لباق  هداس و  يراک  یتاعالطا  رازبا  یناوارف  ام و  راـگزور 
دـنراد و رارق  هفطاع  ساسحا و  درکلمع  ریثأت و  تحت  اههزاوآیب  نوچمه  مه ، هزاوآرپ  ییاهتیـصخش  دزاسیم ، ار  نآ  هیامنب  ساسحا 

ساره دقن  زا  دیابن  نیاربانب  دـنریگیم . هدـیدن  ار  اهزیچ  زا  یلیخ  دـننامیم و  رود  هب  اهیفاکـش  وم  اهرظن و  ّتقد  يرایـسب  زا  هاگآدوخان 
، مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  هرابرد  . تسا رتینتـشاد  تسود  يزیچ  ره  زا  تیعقاو  تقیقح و  اریز  دوب ؛ كانمیب  نآ  دمایپ  زا  تشاد و 
ای هدش و  هراشا  عوضوم  هب  ثیداحا  زا  يرایسب  رد  تسا و  هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  میقتـسم  روط  هب  هک  دراد  دوجو  ثیدح  لهچ  زا  شیب 

شخب دـیآیم . گنچ  ارف  نآ  زا  شناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  هیرگ  هب  قیوشت  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ثیدـح  ربخ و  ياوتحم 
خیـش قودـص ، لیبق  زا  ناگرزب  رگید  بتک  رد  زین ، رگید  یـشخب  تسا و  هدـمآ  هیولوق  نبا  تارایزلا  لماک  رد  تاـیاور  نیا  زا  ياهدـمع 
سپـس میزادرپیم و  صوصخ  نیا  رد  تارایزلا  لماک  ثیداحا  شرازگ  هب  تسخن  ورنیا ، زا  تسا . هدش  دراو  نانآ  ریغ  یقرب و  یـسوط ،

هک دیسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  رگیدکی  اب  هسیاقم  رد  هک  تسا  هدروآ  ار  ثیداحا  زا  يرامش  هیولوق  نبا  . تخادرپ میهاوخ  رگید  بتک  هب 
مه ینامز  تسا و  هدرک  لقن  نوگانوگ  ياهدنس  اب  هاگ  دنس و  کی  اب  هاگ  هک  تسا  رگید  ثیداحا  یضعب  عیطقت  عقاو  رد  روبزم  ثیداحا 

ماـما زا  تسا  یتـیاور  ثیداـحا  نیا  هلمج  زا  دـنوشیم . ثیدـح  کـی  هب  لیدـبت  دنـسریم و  رگیدـمه  هـب  لاـجر  زا  ياهراـپ  رد  ثیدـح 
، دّمحم نب  رکب  نع  ریمع ، یبأ  نب  دّمحم  نع  دیزی ، نب  بوقعی  نع  ۀملـس ، نع  دوواد ، نب  میکح  ینثّدح  : دنـس نیا  هب  مالـسلا  هیلعقداص 

رِفُغ [ 2  ] بابذلا حانج  لثم  ولو  هانیع  تضافف  هدنع  انرِکُذ  نم  لاق : : تسا حرـش  نیا  هب  ثیدح  نتم  . هَّللادـبع یبأ  نع  راسی ، نب  لیـضف  نع 
رپ رادـقم  هب  هچرگ  ددرگ ، يراـج  کـشا  شناگدـید  زا  میوـش و  داـی  وا  شیپ  رد  هـک  سک  ره  [ . 3 [ ؛ رحبلا دـَبَز  لثم  ناـک  ولو  هبونذ  هل 
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؛ تسین صّخشم  دوواد  نب  میکح  هچرگ  تیاور  نیا  رد  . دشاب اهایرد  فک  رادقم  هب  هچرگ  دش ؛ دهاوخ  هدیشخب  شناهانگ  دشاب ، یسگم 
تسا و ناتـسوارب  مان  هب  ير  هقطنم  ياهاتـسور  زا  یکی  زا  صخـش  نیا  تسا . باطخ  نب  ۀملـس  دوجو  رطاخ  هب  نآ ، دنـس  داریا  هدمع  اّما 

 - یناقرودزا یناتسوارب  لضفلا  وبا  يو  دناهتفگ : وا  هرابرد  دناهدرمـش و  فیعـض  ار  وا  نارگید  يرئاضغ و  نبا  یـشاجن ، لیبق  زا  نایلاجر 
ار تیاور  نیمه  اّما  [ . 4 . ] دشابیم فیعـض  تسا و  دّمحم  وبا  وا  هتفگ : يرئاضغ  نبا  تسا . فعـض  شثیدـح  رد  ير -  هقطنم  زا  ياهیرق 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راسی ، نب  لیـضف  زا  دّـمحم ، نب  رکب  زا  ریمع ، یبا  نب  دّـمحم  زا  دـیزی ، نب  بوقعی  زا  دوخ  نساحملا  رد  یقرب 
هلاضف نب  لیـضف  زا  هدـش ، دای  ثیدـح  هب  رتکیدزن  ینومـضم  اب  یلقن  تاراـیزلا  لـماک  رد  [ . 5 . ] درادـن داریا  ياـج  هک  تسا  هدرک  لـقن 
تیاور نیا  تسا . حیحص  راسی  نب  لیضف  نامه  تسا و  هابتشا  هلاضف  نب  لیضف  هک  تسادیپ  دنـس  دارفا  رگید  هب  هّجوت  اب  هک  تسا  هدروآ 

فیس نب  یلع  ، ریمع یبا  نب  دّمحم  ياج  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  لیضف  زا  دّمحم  نب  رکب  زا  فیس  نب  یلع  زا  هملس  زا  دوواد  نب  میکح  ار 
، دوش يراج  کـشا  شناگدـید  زا  میوش و  داـی  شدزن  رد  هک  سک  ره  : تسا نینچ  ثیدـح  ياوتحم  تسا و  هتفرگ  رارق  تیاور  دنـس  رد 

اّما درادـن ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  صاـصتخا  تسا و  ماـع  هچرگ  ثیدـح  نیا  [ . 6 . ] دــنکیم مارح  شتآ  رب  ار  شاهرهچ  دــنوادخ 
هدمآ يرتلماک  تروص  هب  تیاور  نیا  دانسالا  برق  رد  دنهدیم . رارق  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  طوبرم  باب  رد  ار  نآ  ًامومع  ناثّدحم 

ناـیرج همه  تیمولظم  هکلب  ددرگیم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  نآ  صیـصخت  زا  تیاور  جورخ  بجوـم  لاـمک ، نیا  هتبلا  هک  تسا 
: لاق مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبأ  نع  دّمحم ، نب  رکب  نع  قاحـسإ ، نب  دمحأ  انثّدح  : تسا رارق  نیا  زا  شرازگ  نیا  ددرگیم . لماش  ار  يولع 

ایحأ نم  هَّللا  محرف  لیـضف ! ای  انرمأ . اویحأف  اهّبُحا  سلاجملا  کلت  ّنإ  لاق : كادـف . تلعج  معن ، لاـق : نوثّدـحتو ؟ نوسلجت  لیـضفل : لاـق 
[ .... 7 [ ؛ رحبلا دـَبَز  نم  رثکأ  تناک  ولو  هبونذ  هل  هَّللا  رفغ  بابّذـلا ، حانج  لثم  هنیع  نم  جرخف  هدـنع ، انرکُذ  وأ  انرّکذ  نم  لیـضف ! ای  انرمأ .

نیا نم  دومرف : مدرگ . تیادـف  يرآ ، تفگ : دـینکیم ؟ وگ  تفگ و  دـییآیم و  مه  درگ  اـیآ  دومرف : لیـضف  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
سک ره  لیضف ! يا  دنک . ایحا  ار  ام  رما  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  دنوادخ ، دینک . هدنز  ار  ام  رما  لیضف ! يا  مرادیم . تسود  ار  اهتسشن 
شیب هچرگ  دشخبیم ؛ ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دوش ، يراج  کشا  یـسگم ، رپ  رادقم  هب  شاهدید  زا  میوش و  دای  وا  دزن  ای  دـنک و  دای  ار  ام 

اروشاع هکلب  درادن ؛ صاصتخا  اروشاع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نایرج  هب  تیاور ، دینکیم ، هظحالم  هک  هنوگنامه  . دشاب ایرد  فک  زا 
هریغ ییحی و  دیز ، لیبق  زا  يولع  نادیهش  رگید  درک  دای  هب  قیوشت  رب  نوزفا  ثیدح ، تسا و  نایرج  نیا  قیداصم  زا  یکی  البرک  هثداح  و 
هتفرگ رارق  ناـیولع  عّیـشت و  فلاـخم  ياهتردـق  راتـشک  یگراوآ و  رازآ ، هجنکـش ، تحت  ياهنوگ  هب  هک  دراد  ینایعیـش  مومع  یّتـح  و 
هثداح نامه  ثیدـح ، نیا  يارب  رترب  قادـصم  هتبلا  دراد . هراـشا  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  هتفر  تسد  زا  قوقح  درکداـی  هب  نینچمه  دـندوب .

لقن مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  تارایزلا ، لماک  . دنتـسه شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  ـالبرک و 
يارب تسا ، هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  هتبلا  تسا و  رتکیدزن  ثیدح  نیا  ياوتحم  هب  هک  دـنکیم 

نب میکح  : تسا حرش  نیا  هب  نآ  نتم  دنس و  دشابیم . فیعض  تسین و  عافد  لباق  دنس  رظن  زا  ثیدح ، نیا  تسا . رتبسانتم  البرک  هثداح 
زا رذنم ، نب  عیبر  زا  میهاربا ، نب  لوخم  زا  دحاولا ، دـبع  نب  نسح  ماّسق و  دـمحا  نب  راّکب  زا  يو  باّطخ و  نب  ۀملـس  زا  میکح ، نب  دوواد 

کـشا ام  هرابرد  ياهرطق  شناگدـید  هک  سک  ره  دومرفیم : هک  تسا  هدینـش  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  هک  دـنکیم  لقن  شردـپ 
نکاس نآ  رد  لاس  نایلاس  هک  دنکیم  هدامآ  شیارب  ياهناخ  تشهب  رد  دنوادخ  ددرگ ، يراج  ام  هرابرد  شناگدـید  زا  یکـشرس  دزیر و 

نب راّکب  شردپ ، رذـنم و  نب  عیبر  میهاربا ، نب  لوخم  نوچ  يدارفا  هدـش ، دای  باطخ  نب  ۀملـس  رب  نوزفا  تیاور  نیا  رد  [ . 8 . ] دوب دهاوخ 
ار روبزم  ثیدح  ياوتحم  تارایزلا  لماک  . دنتـسه قیثوت  دقاف  مک  تسد  هتخانـشان و  هک  دنراد  دوجو  دحاولا  دبع  نب  نسح  ماّسق و  دمحا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  هیرگ  رگا  هک  تسا  هدش  حیرصت  نآ  رد  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نتم ، دنـس و  رد  یتوافت  اب 
نب دّمحم  زا  القلا ، نیزر  نب  ءالع  زا  یلع ، نب  نسح  زا  باطخ ، نب  ۀملس  زا  دوواد ، نب  میکح  : تسا حرش  نیا  هب  نآ  نتم  دنـس و  .... دشاب

یکـشا مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ندش  هتـشک  يارب  شناگدید  زا  هک  ینمؤم  ره  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  ملـسم ،
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دهاوخ تنوکـس  نآ  رد  اـهلاس  هک  دـنیبیم  كرادـت  ار  ياهفرغ  وا  يارب  تشهب  رد  دـنوادخ ، ددرگ ، يراـج  شاهنوـگ  رب  هدـمآ ، نوریب 
رتشیپ هک  دراد  دوجو  باطخ  نب  ۀملس  مه ، دنـس  نیا  رد  تسا . حرطم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هیرگ  تیاور  نیا  رد  [ . 9 . ] تشاد

نیا رد  تسا . هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  دراد  دوجو  يرگید  تیاور  تارایزلا  لماک  باـتک  رد  . میتفگ نخـس  نآ  هراـبرد 
هدمآ اهدنس  زا  یکی  رد  تسا . هدش  لقن  دنـس  هس  هب  تیاور  نیا  . تسا هدرمـش  کشا  هتـشک  ار  شدوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیاور 

وبا زا  هزمح  یبا  نب  یلع  زا  نارهم ، نب  لیعامـسا  زا  باشخلا ، یـسوم  نب  نسح  زا  هَّللادـبع ، نب  دعـس  زا  وا  شردـپ و  زا  هیولوق  نبا  : تسا
، دنکیمن دای  ارم  ینمؤم  چیه  متسه ؛ کشا  هتشک  نم  تفگیم : مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  ریـصب 

دنس هک  دنراد  دوجو  رفن  ود  دنـس ، نیا  رد  [ 11 . ] درادـن دوجو  تیاور  ریخا  تمـسق  رگید ، لقن  ود  رد  [ . 10 . ] دزیریم کـشا  هکنآ  زج 
نب لیعامسا  : هدش هتفگ  يو  هرابرد  تسا . فالتخا  دروم  هک  تسا  نارهم  نب  لیعامسا  ود ، نآ  زا  یکی  دننکیم : هجاوم  لکـشم  اب  ار  نآ 

. تسا دامتعا  دروم  هقث و  دوب -  بوقعی  وبا  شاهینک  یفوک و  یلوم و  دوب ، دیز  رصن  وبا  مان  هک  ینوکـس -  رـصن  یبا  نب  دّمحم  نب  نارهم 
خیش تسرهفلا  یشاجنلا و  لاجر  لاجرلا ، ۀصالخ  هاگدید  نیا  . دنکیم تیاور  لقن  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  وبا  زا  ام  باحـصا  زا  یهورگ  زا 

یّـشک ورمع  وبا  . تسا هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  هدرک و  تاقالم  مه  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يو  : تسا هدمآ  تسرهفلا  رد  تسا . یـسوط 
وا هرابرد  هللا  همحر  يرئاضغ  هَّللا  دیبع  نب  نیسح  نب  دمحا  نیسحلا  وبا  خیـش  تسا . هدروآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  باحـصا  زا  ار  يو  مه 

لقن فیعض  دارفا  زا  رایسب ، تسا . تسرد  هاگ  برطضم و  یهاگ  تسین . هتفر  هتـسش و  وا  ثیدح  دوب و  دّمحم  ابا  هب  یّنکم  يو  : دیوگیم
نم رظن  هب  یلو  : دـیوگیم لاـجرلا  ۀـصالخ  بحاـص  . دروآ دـهاش  ناونع  هب  ار  يو  فرط  زا  لوـقنم  ثیداـحا  ناوـتیم  دـنکیم . ثیدـح 

هدرک لقن  دوعسم  نب  دّمحم  : تسا هتفگ  یّشک  . دناهداد يو  ندوب  هقث  هب  یهاوگ  یـشاجن  خیـش و  نوچ  درک ؛ دامتعا  وا  تیاور  رب  ناوتیم 
رب تفگیم : دوعسم  نب  دّمحم  اّما  تسا . هدش  هداد  تبسن  ولغ  هب  تفگ : يو  مدیسرپ . نارهم  نب  لیعامـسا  هرابرد  نسحلا ، نب  یلع  زا  هک 
ولغ تبسن  فیعضت و  یعون  هچرگ  اهرظن ، راهظا  نیا  زا  ياهراپ  رد  [ . 12 . ] دوب لضاف  راکوکین و  ّقثوم ، یقّتم ، يدرف  وا  دناهتسب . غورد  وا 
نب یلع  تیاور  نیا  رگید  يوار  دید . رتنیگنـس  وا  هرابرد  ار  رابتعا  هّفک  ناوتیم  عومجم  رد  اّما  تسا ؛ هدـش  هداد  نارهم  نب  لیعامـسا  هب 
نب یلع  نسحلا  وبا  يو  : تسا هدمآ  وا  هرابرد  یـشاجنلا  لاجر  رد  . تسا تخـس  دنت و  رایـسب  وا  هرابرد  نایلاجر  هاگدـید  تسا . هزمح  یبا 

هزمح یبا  نب  رفعج  مان  هب  يردارب  دوب . مساـق  نب  ییحی  ریـصب  وبا  شک  غارچ  يو  دوب . یفوک  راـصنا و  يـالوم  ینئاـطب ، ملاـس  هزمح  یبا 
لاجرلا ۀصالخ  . تسا نایفقاو  یلصا  ياههیاپ  زا  یکی  تسا و  هدرک  لقن  تیاور  مالسلا  امهیلعمظاک  یـسوم  ماما  قداص و  ماما  زا  تشاد .

کی تسا و  هدش  لقن  يرایسب  تایاور  وا  زا  تسا . نوعلم  مهّتم و  وگغورد ، هزمح  یبا  نب  یلع  هتفگ : لاضف  نب  نسح  نب  یلع  : دیوگیم
يریاضغ نبا  هک  هدمآ  باتک  نیا  رد  نینچمه  مرامـشیمن . اور  وا  زا  مه  ار  تیاور  کی  لقن  یّتح  نم  یلو  دراد ؛ مه  نآرق  لماک  ریـسفت 

مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  سپ  ناـماما  اـب  دارفا  نیرتنمـشد  ناـیفقاو و  هشیر  دـنک ،-  شتنعل  ادـخ  هک  هزمح -  یبا  نب  یلع  هتفگ :
زا تسا ، هدرک  لقن  يرایسب  تایاور  وا  تمّذم  رد  یّشک  تسا . هدرک  رکذ  مالسلا  هیلعقداص  ماما  باحصا  زا  ار  يو  یسوط ، خیـش  . تسا

: متفگ دمحا ! يا  تفگ : دنلب  يادص  اب  دید و  ارم   [ یسوم نب  یلع  ] مالـسلا هیلعنسحلا  وبا  تفگ : دّمحم  نب  دمحا  : دیوگیم هکنآ  هلمج 
تساوخ دنوادخ  اّما  دندرک . شالت  ادخ  رون  نتخاس  شوماخ  هار  رد  مدرم  تشذگرد ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  یتقو  تفگ : یلب .

یبا نب  یلع  تشذگ ، رد   [ رفعج نب  یـسوم  ] مالـسلا هیلع  نسحلا  وبا  هک  ینامز  و  ددرگ . لماک  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هلیـسو  هب  وا  رون 
، اهتیاور تسد  نیا  زا  [ . 13 . ] ددرگ لماک  شرون  هک  تساوخ  ادخ  اّما  دندرک ؛ شالت  ادـخ  رون  ندرک  شوماخ  هار  رد  شنارای  هزمح و 

نیا نومـضم  هچرگ  درک . دامتعا  ناوتیمن  وا  ياهلقن  هب  نیاربانب  تسادـیپ . ًالماک  ینئاطب  هزمح  یبا  نب  یلع  يراـبتعایب  یگتـسیاشان و 
لقن رد  تسا . هدش  لقن  تیاور  لّوا  شخب  مه  يرگید  قیرط  زا  تارایزلا  لماک  نیمه  رد  هک  هژیوب  درادـن . ییاوتحم  داریا  چـیه  ثیدـح 

زا وا  رباج و  نب  لیعامسا  زا  يو  نانس و  نب  دّمحم  زا  هکلب  دنکیمن ؛ لقن  نارهم  نب  لیعامسا  زا  ار  تیاور  باشخ  یـسوم  نب  نسح  مود 
يو هب  دامتعا  مدع  اهنآ  عومجم  زا  هک  دناهدرک  ثحب  رایسب  نایلاجر  نانس  نب  دّمحم  هرابرد  [ . 14 . ] دنکیم لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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لقن هک  تسا  هتفگ  زین  تسا . هدرمـش  روهـشم  نایوگغورد  زا  یکی  ار  وا  يو  هک  هدـش  لقن  ناذاـش  نب  لـضف  زا  یّتح  دوشیم و  هدـیمهف 
. دناهتسناد دامتعا  دروم  ار  وا  مه  يرامـش  اّما  دناهدرمـش ؛ نایلاغ  زا  ار  وا  یهورگ ، منادیمن و  اور  ناتیارب  ار  نانـس  نب  دّمحم  ياهتیاور 

یـسوم ماما  يوس  زا  شدییأت  ایوگ  هک  دنکیم  لقن  یتیاور  نانـس  نب  دّمحم  دوخ  تسا و  هدرمـش  قوثو  دروم  ار  وا  دیفم  خیـش  هلمج ، زا 
ار يو  هرابرد  فقوت  نایلاجر  عومجم ، رد  تسین و  دامتعا  لباق  نادنچ  تسا . نانـس  نب  دّـمحم  دوخ  نآ ، يوار  نوچ  اّما  تسا ؛ رفعج  نب 

حودـمم قوثوم و  اّما  تسا ، وا  مّذ  رب  ینبم  ییاهلقن  هچرگ  دنـس  نیا  رد  رگید  درف  رباج ، نب  لیعامـسا  دروم  رد  [ 15 . ] دناهدرک شرافس 
زا زاّزر ، رفعج  نب  دّـمحم  نآ ، رد  هک  تسا  هدرک  لـقن  مه  يرگید  دنـس  هب  تاراـیزلا  لـماک  ار  تیاور  نیا  . تسا رتعاـفد  لـباق  وا  ندوـب 

تسا لاکشایب  دنس  نیا  [ 16 . ] تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  زا  وا  نیکسم و  نب  مکح  زا  يو  نیـسح و  نب  دّمحم 
نوع نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  دّـمحم  نامه  زاّزر ، رفعج  نب  دّـمحم  رگا  هکنآ  زج  دنتـسه . هعیـش  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  نآ  لاجر  و 

رد يو  اریز  دنراد ؛ فّقوت  هب  داقتعا  لاجرلا  ۀصالخ  بحاص  لیبق  زا  نایلاجر  زا  يرامـش  يو  دروم  رد  تسین . دیعب  نیا  هک  تسا  يدـسا 
هب هّجوت  اـب  هتبلا  [ 17 . ] تشاد هیبشت  ربج و  هب  داـقتعا  دـنکیم و  تیاور  نافیعـض  زا  تسا ، ثیدـحلا  حیحـص  ّقثوم و  شدوخ  هکنآ  نیع 
زا ار  تیاور  نیا  ناوتیم  ورنیا  زا  درادـن . ییاـج  داریا  نیا  تسا ، هدرک  لـقن  قوـثو  داـمتعا و  دروـم  دارفا  زا  يو  تیاور ، نیا  رد  هکنیا 
هک دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  هرابرد  ینالوط ، تیاور  راهچ  تارایزلا  لماک  بحاص  . تسناد حیحـص  تایاور  هلمج 

نیا دنـس  فسأت  لامک  اب  اّما  دراد . عویـش  رایـسب  ربنم  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نارکاذ  ناحاّدـم و  نیب  رد  اهتیاور  نیا  نیماـضم 
میزادرپیم و اهتیاور  نیا  دنـس  یـسررب  هب  تسخن  تسا . طقاس  رابتعا  زا  ییوگغورد  رد  صخاـش  درف  کـی  دوجو  رطاـخ  هب  اـهتیاور 
، هیبأ نع  هَّللادبع ، نب  دّمحم  : تسا حرش  نیا  هب  اهتیاور  نیا  دنـس  . درک میهاوخ  یـسررب  دقن و  لقن و  لماک ، روط  هب  ار  اهنآ  نتم  هاگنآ 

نب هَّللادبع  نع  مصأملا ، نامحرلا  دبع  نب  هَّللادبع  نع  يرـصب ، داّمح  نب  هَّللادبع  نع  دلاخ ، نب  دّـمحم  نع  ملاس ، نب  دّـمحم  نب  یلع  نع 
لقن هرارز  زا  وا  ناـمثع و  نب  ناـبا  زا  يو  بوقعی و  وبا  زا  ار  تیاور  مصا  ناـمحرلا  دـبع  نب  هَّللادـبع  یتیاور  رد  . ریـصب یبأ  نع  ناکـسم ،
نسح نب  نیسح  نع  : تسا حرش  نیدب  دنس  مراهچ ، تیاور  رد  يرـصب و  نیدرک  کلملا  دبع  نب  عمـسم  زا  يرگید  تیاور  رد  و  دنکیم .

نیا نینچمه  . یناجرا ریکب  نب  هَّللادـبع  نع  مصا ، ناـمحرلا  دـبع  نب  هَّللادـبع  نع  هریغم ، نب  هَّللادـبع  نع  دیعـس ، نب  نیـسح  نع  ناـبا ، نب 
دبع نب  هَّللادبع  نع  هرارز ، نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  نع  نیسحلا ، نب  دّمحم  نع  هَّللادبع ، نب  دعس  : دراد لیذ  حرـش  هب  يرگید  دنـس  تیاور ،

مـصا نامحرلا  دـبع  نب  هَّللادـبع  تسا ، نیرفآ  لکـشم  يّدـج  روط  هب  هکنآ  تیاور ، دـنچ  نیا  رد  . ریکب نب  هَّللادـبع  نع  مصألا ، نامحرلا 
رد یباتک  تفریم و  رامـش  هب  هرـصب  نایوگغورد  زا  لاـجرلا  ۀـصالخ  بحاـص  لوق  هب  هک  دوب  هرـصب  لـها  صخـش ، نیا  تسا . یعمـسم 

فیعض يدرف  ار  وا  یشاجن  لاجرلا و  ۀصالخ  بحاص  دنکیم . يو  فتاهتم  داقتعا  رایسب و  تثابخ  رب  تلالد  هک  دراد  تارایز  صوصخ 
یباتک نیمه  زا  نآ  عوضوم  هب  هّجوت  اب  تیاور  دـنچ  نیا  رایـسب ، لامتحا  هب  [ . 18 . ] دننادیم شزرایب  ار  شتایاور  دنرامـشیم و  یلاغ  و 

هدـنناوخ یهاگآ  يارب  تسا . لقن  هرهب و  لباق  ریغ  شزرایب و  اهتیاور  نیا  ورنیا ، زا  تسا . وا  فتاهتم  رواب  ثبخ و  رب  لـیلد  هک  دـشاب 
اهنآ ندوب  ینالوط  همه  اب  ار  اهتیاور  همجرت  يرادازع ، رکذ و  سلاجم  اهینارنخـس و  رد  اهنآ  ندرب  راک  هب  زا  زیهرپ  اـهتیاور و  نیا  زا 

هک متفگیم  نخـس  وا  اـب  مدوب و  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  شیپ  تفگ : ریـصب  وـبا  : تسا نینچ  تسخن  ثیدـح  مینکیم . لـقن  اـجنیا  رد 
زا دـنک و  ریقحت  هدرک ، ریقحت  امـش  هک  ار  یـسک  ادـخ  دومرف : دیـسوب و  درک و  لغب  ار  وا  نیرفآ . دومرف : وا  هب  ماـما  دـش . دراو  شدـنزرف 

، یلو دـنوادخ  دـنک . تنعل  ار  امـش  نالتاق  ادـخ  دزاسب . شراوخ  تخاس ، ناتراوخ  هکنآ  دریگب و  ماـقتنا  هدز ، هبرـض  امـش  رب  هک  یـسک 
تسیرگ و دوخ  هاگنآ  تسا . هدیشک  ازارد  هب  ینامسآ  ناگتشرف  ادهـش و  نیقیّدص ، ناربمایپ ، هیرگ  نانز ، هیرگ  تسامـش . روای  ظفاح و 
هک دـیآیم  نانچ  کشا  هدـمآ ، نانآ  دوخ  نانآ و  ناردـپ  رب  هک  هچنآ  رطاخ  هب  مرگنیم  نیـسح  نادـنزرف  هب  یتقو  ریـصب ! وبا  يا  دومرف :

نانابهگن رگا  هک  دشکیم  هرعن  نانچ  مّنهج  دشکیم و  نویـش  دیرگیم و  وا  يارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ریـصب ! وبا  يا  . مرادـن لرتنک  ناوت 
شخپ نآ  دود  ای  دشک و  هنابز  ياهلعش  مّنهج  زا  هک  تسا  نآ  میب  دندشیمن ، هدامآ  نآ  يارب  دندینـشیمن و  ار  اههلان  اههیرگ و  نآ  نآ ،
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دـننکیم و رود  دـنرادیم و  هگن  دـنکیم ، هیرگ  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هک  یناـمز  اـت  ار  نآ  ناـنابهگن ، دـنازوسب . ار  ناـینیمز  همه  ددرگ و 
. دوش مارآ  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  يادص  هکنآ  ات  دریگیمن  مارآ  مّنهج  دنسرتیم . نیمز  لها  رب  نوچ  دندنبیم ؛ مکحم  ار  نآ  ياهرد 
. تسا لّکوم  نآ  رب  ياهتـشرف  هکنآ  زج  تسین  ایرد  زا  ياهرطق  چیه  دندنویپب و  رگیدمه  هب  دنلـسگب و  رگیدکی  زا  دـنهاوخیم  اهایرد  و 

ایند رب  نوچ  درادیم ؛ زاب  رگیدمه  زا  دنکیم و  شوماخ  ار  نآ  شورخ  شتآ  شدوخ  ياهلاب  اب  دونشیم ، ار  نآ  يادص  هتـشرف ، هاگره 
نیـسح رب  همطاـف  هیرگ  هب  هدرک ، يزوـسلد  هراوـمه  ناگتـشرف  دـسرتیم . تـسا ، نـیمز  يور  رب  هـک  هـچنآ  تـسا و  نآ  رد  هـک  هـچنآ  و 

دننکیم و عّرـضت  یگمه  دنتـسه ، وا  فارطا  هک  یناسک  نایـشرع و  زین  دـنیامنیم و  عّرـضت  دـننکیم و  اعد  یهلا  هاگرد  هب  دـنیرگیم و 
نیمز رب  نانآ  ياهادص  زا  ییادص  رگا  دنـسرتیم . ناینیمز  رب  نوچ  دنیامنیم ؛ ار  دنوادخ  سیدقت  دنلب ، يادـص  اب  ناگتـشرف  زا  یهورگ 

تیادـف متفگ : . دربیم نیب  زا  ار  شنانکاس  هلزلز ، هب  نیمز  ددرگیم و  ادـج  مه  زا  اههوک  دـندرگیم ، شوهیب  نیمز  ناـنکاس  همه  دـسرب ،
وبا يا  دومرف : نم  هب  هاگنآ  ! ياهدینـشن وت  تسا و  نیا  زا  رتگرزب  هک  تسا  يرگید  ياـهزیچ  دومرف : ؟ دـتفایم گرزب  قاـّفتا  نیا  مدرگ !

هب منزب و  یفرح  متـسناوتن  متـسیرگ و  دومرف ، ار  نخـس  نیا  یتقو  ینک ؟ کمک  ار  همطاف  هک  یـشاب  یناسک  زا  يرادـن  تسود  ایآ  ریـصب !
هن مدرب و  ياهرهب  اذغ  زا  هن  مدمآ . نوریب  وا  دزن  زا  لاح ، نامه  اب  دناوخ . ارف  زامن  يارب  تساخرب و  هاگنآ  و  دش . هتسب  منابز  هیرگ  رطاخ 

ساپـس متـشگ و  مارآ  زین  نم  تسا ، هدش  مارآ  مدید  یتقو  مدـمآ . وا  دزن  هکنآ  ات  مدوب  فوخ  رد  رادهزور و  دـمآ و  منامـشچ  هب  باوخ 
یتّقد كدنا  اب  تسا . نامحرلا  دـبع  نب  هَّللادـبع  ياهتیاور  زا  تیاور  نیتسخن  نیا  [ . 19 ! ] داتـسرفن ورف  يرفیک  نم  رب  هک  متفگ  ار  ادـخ 

خزود و ناگتشرف ، هارمه  هب  دنوادخ  ییوس  رد  هک  دنکیم  ساسحا  الاب  نتم  هدنناوخ  دید . نآ  رد  ار  ییوگهناسفا  ییارـسهّصق و  ناوتیم 
شتآ هک  ییوگ  تسا و  نایرج  رد  ياهدـشن  مالعا  یمئاد و  یگنج  عقاو  رد  نیمز و  يور  ناـنکاس  رگید ، يوس  رد  هدـش و  عقاو  اـهایرد 

تحلصم رطاخ  هب  ناگتـشرف  دنکیم و  ناروف  دریگیم و  مشخ  ورنیا ، زا  دنکیم . سح  رتشیب  ار  درد  نآ ، رب  لّکوم  ناگتـشرف  زا  خزود 
بسانت تسا ،-  ریصب  وبا  هک  نآ -  هدنونش  نأش  هب  هن  اهییارس  ناتساد  نینچ  دنریگیم . ار  نآ  شورخ  مشخ و  ولج  نیمز ، يور  نانکاس 

یگتخاس يایوگ  دوخ  تسا ، حرطم  نآ  رد  هک  یثحابم  تیاور و  تاـیبدا  دراد و  یناوخمه  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ماـقم  اـب  هن  دراد و 
همجرت . تسا فتاهتم  رواب  گرزب و  ثبخ  رب  هاوگ  باتک ، دوخ  هتشگ ، روآدای  لاجرلا  ۀصالخ  بحاص  هک  هنوگ  نامه  تسا و  نآ  ندوب 

هب مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : تسا حرـش  نیا  هب  دـنکیم ،-  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هرارز  قیرط  زا  هک  يو -  رگید  تیاور  نتم 
دیـشروخ تسیرگ و  یگریت  هب  زور  لـهچ  نیمز ، تسیرگ و  نوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  زور  لـهچ  نامـسآ ، هرارز ! يا  دوـمرف : هرارز 

رب زور  لهچ  ناگتـشرف  دـندش و  رجفنم  اهایرد  دنتـشگ ، شخپ  دـندش و  هراـپ  مه  زا  اـههوک  تسیرگ . یخرـس  فوسک و  اـب  بش  لـهچ 
دایز نب  هَّللا  دیبع  رس  هکنآ  ات  درکن  هناش  وسیگ  دزن و  همرس  دیلامن ؛ نغور  تسبن ؛ انح  ام  نانز  زا  کی  چیه  . دنتسیرگ مالسلا  هیلع  نیسح 

هب تسیرگیم ؛ درکیم ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  دای  هاگره  مگرزب ، ردـپ  میدوب و  هیرگ  لاح  رد  ام  هراومه  وا  زا  سپ  دـندروآ . ناـمیارب  ار 
. تسیرگیم شاهیرگ  هب  وا ، رب  مّحرت  رطاخ  هب  دیدیم ، ار  وا  هک  سک  ره  درکیم و  سیخ  ار  وا  نساحم  شناگدـید ، کشا  هک  ياهنوگ 
، تسه اوه  نامـسآ و  رد  هک  ياهتـشرف  ره  نانآ ، هیرگ  رطاخ  هب  دنیرگیم و  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  دزن  رد  هک  یناگتـشرف 
هک ینامز  و  دوش . هدیرب  مه  زا  تساوخیم  نیمز  نآ ، هلان  رطاخ  هب  هک  دیشک  ياهلان  نانچ  مّنهج  داد ، ناج  ترـضح  نآ  یتقو  دیرگیم .
نآ مّنهج ، نانابهگن  هلیـسو  هب  دنوادخ  رگا  هک  دیـشک  ياههیـش  نانچ  مّنهج  دش ، جراخ  ندب  زا  هیواعم  نب  دیزی  دایز و  نب  هَّللا  دیبع  ناج 

دناـمیمن یقاـب  يزیچ  چـیه  دادیم ، تصخر  مّنهج  هب  رگا  تخوسیم و  دوب  نیمز  يور  رب  هچنآ  همه  نآ  ناروـف  زا  درکیمن ، لرتـنک  ار 
دمآ و لیئربج  هکنآ  ات  درک  ینامرفان  دوخ  نانابهگن  رب  خزود  راب  نیدنچ  ریجنز ، رد  دوب و  رومأم  خزود  یلو  دیعلبیم . ار  نآ  هکنآ  زج 
رب رگا  . دیـشکیم هنابز  وا  نالتاق  رب  درکیم و  ییارـس  هحون  تسیرگیم و  نیـسح  رطاخ  هب  خزود  تفرگ . مارآ  دز و  نآ  رب  دوخ  لاـب  اـب 

ندش کیدزن  ماگنه  هب  زج  اههلزلز  و  دیچیپیم . دوخ  رد  دوب ، نآ  يور  رب  هچنآ  تسکـشیم و  نیمز  دوبن ، ادـخ  ياهتّجح  نیمز  يور 
دیرگیمن و ترضح  نآ  رب  دزیریمن و  ورف  یمشچ  زا  یکـشا  چیه  تسین و  رتبوبحم  ادخ  دزن  یمـشچ  چیه  دندرگیمن . ناوارف  تمایق 
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هیلع هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  دناسریم و  يرای  راک  نیا  رب  ار  وا  ددنویپیم و  همطاف  هب  هکنآ  زج  دیرگیمن ، وا  يارب  ياهدننکهیرگ  چـیه 
رب ناگدننک  هیرگ  رگم  تسا . نایرگ  شناگدید  هکنآ  زج  ددرگیمن ، روشحم  ياهدنب  چـیه  و  دـنکیم . ادا  ار  ام  ّقح  ددـنویپیم و  هلآو 

مدرم تسا . ناشهرهچ  رد  ینامداش  تسا و  ناشخرد  نشور و  ناشناگدید  هک  دندرگیم  روشحم  یلاح  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  مّدج 
وگ تفگ و  نیسح  اب  شرع  هیاس  رد  شرع و  ریز  رد  نانآ  یلو  دنرذگیم ؛ مدرم  دنتسه . شیاسآ  رد  نانآ  یلو  دوب ؛ دنهاوخ  یباتیب  رد 
هیلع نیسح  سلجم  دننزیم و  زاب  رس  نانآ  یلو  دیوش ؛ تشهب  دراو  دوشیم ، هتفگ  نانآ  هب  دنتسین . كانمیب  باسح  یتخـس  زا  دننکیم و 
نانآ یلو  میتسه  ناترادید  هتفیش  دّلخم  ناگوابون  هارمه  هب  ام  هک  دنتسرفیم  مایپ  نایروح  دنهدیم . حیجرت  ار  وا  اب  وگ  تفگ و  مالسلا و 

خزود يوس  هب  دـنبرد  نیبج  ای  نانآ  نانمـشد  دـنرگنیمن . نانآ  يوس  هب  دـننیبیم ، ناـشسلجم  رد  هک  يدـنمجرا  یناـمداش و  رطاـخ  هب 
نانیا هب  دـنناوتیمن  یلو  دـننیبیم ؛ ار  نانیا  هاگیاج  نانآ  میرادـن . یناج  تسود  عیفـش و  چـیه  ام  هک  دـنیوگیم  اـی  دـنوشیم و  هدـناشک 

، تسا هدـش  اطع  نانآ  هب  هک  یتمارک  هرابرد  ياهمان  نانآ  ناراکتمدـخ  ناـنز و  يوس  زا  ناگتـشرف  دنـسرب . ناـشیا  هب  دـنوش و  رتکـیدزن 
ناشنانز دـنروآیم و  ناشنانز  هب  ار  ناـنآ  نانخـس  ناگداتـسرف  دـمآ . میهاوخ  ناـنآ  شیپ  هَّللا  ءاـش  نا  دـنیوگیم : ناـنآ  یلو  دـنروآیم ؛

نانآ دـنهدیم . ربخ  دنـشابیم ، کـیدزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـب  دنتـسه و  نآ  رد  هک  یتمارک  هراـبرد  ناـنآ  هب  اریز  دـندرگیم ؛ رتهتفیش 
نابـسا هاگنآ  داد . تاجن  میدیـسرتیم ، هک  هچنآ  زا  درک و  تیافک  تمایق  سرت  گرزب و  میب  زا  ار  ام  هک  ار  ییادخ  ساپـس  دـنیوگیم :

هب دنتسرفیم ، دورد  وا  لآ  دّمحم و  رب  دنیوگیم و  ار  ادخ  دمح  انث و  هک  یلاح  رد  دنوشیم و  راوس  اهبسا  رب  نانآ  دنروآیم و  لیـصا 
راکشآ هک  دراد  رب  رد  یبلاطم  تسا و  هتفشآ  گنهامهان و  رایسب  نتم  رظن  زا  مه ، تیاور  نیا  [ . 20 . ] دننکیم تکرح  ناشهاگیاج  يوس 
صخـش نیا  دنک . شوارت  دناوتیم  یفوک  مصا  نامحرلا  دبع  نب  هَّللادبع  نوچ  يزادرپغورد  دارفا  نهذ  زا  اهنت  تسا و  یگتخاس  غورد و 

رد تسا و  نکممان  يراک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  مه ، رـس  تشپ  زور  لهچ  رد  دیـشروخ  نتفرگ  هک  تسا  هدرکن  رکف 
ره هک  درکیم  خـیرات  رد  ییادـص  نانچ  تفاییم ، قّقحت  لاحم  ضرف  هب  نکمماـن  رما  نینچمه  رگا  تسا و  یندـشان  يرما  تعیبط  ماـظن 

ماـما يارب  نامـسآ  ندرک  هیرگ  نوخ  زور  لـهچ  هک  تسا  هدیـشیدنین  شدوخ  تراـبع  نیا  رد  و  دادیم . رارق  عاعـشلا  تحت  ار  ياهثداـح 
رب مکاـح  مغ  جوا  ریوصت  يارب  ییوگزاـجم و  یعوـن  عـقاو  رد  اـهنیا  همه  هک  مینک  ضرف  رگا  تسا ؟ ییاـنعم  هچ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

، تسا تحاصف  تغالب و  جوا  رد  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نوچ  يدرف  زا  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  یپ  رد  يرـشب  ناهج 
هدشن تیاعر  یغالب  ياهییابیز  هنوگچیه  نآ  رد  هک  ییاهترابع  نیا  هن  تفریم و  رتاراک  هدش  دای  مغ  ریوصت  رد  رتابیز و  ینایب  راظتنا 

مّنهج ات  دتـسرفیم  نانابهگن  يرای  هب  ار  لیئربج  تیاهن  رد  دهدیم و  هئارا  نآ  نانابهگن  اب  خزود  لادـج  گنج و  زا  هک  يریوصت  تسا ،
اهيراگنهمان ناتساد  دهدیم . هلصیف  ار  عازن  یعون  هب  دسریم و  هار  زا  یموس  درف  هک  تسین  رفن  ود  ياوعد  هب  تهابشیب  دزاس ، مارآ  ار 

یپک یعون  زین  تمایق  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  ناگدـننک  هیرگ  همـشرک  زان و  هوابون و  نایورهم  نایروح و  ياهنداتـسرف  کـیپ  و 
قداص ماما  هب  تیاور  لکـش  رد  ار  نآ  هتـسب و  شقن  نامحرلا  دـبع  نب  هَّللادـبع  نهذ  رد  هک  تسا  يویند  هناقـشاع  ياـهارجام  زا  يرادرب 

تسا و يرگید  لصف  دوخ ، هک  ناشیاهلزنم  يوس  هب  تکرح  ناـنآ و  يراوس  بسا  هنحـص  تیاـهن  رد  تسا و  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع 
هیلع قداص  ماما  ثیدح  هب  دشاب ، هتـشاد  تهابـش  يزیچ  ره  هب  شرازگ  نیا  لاح ، ره  رد  . دناوخب لّصفم  ثیدح  نآ  زا  دناوتیم  هدـنناوخ 
مرش قرع  ندش  يراج  بجوم  هک  دنکیمن  داجیا  وا  نادنمهقالع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يارب  یتلیضف  اهنت  هن  درادن و  تهابش  مالـسلا 

تفاهت يو و  تفاخـس  يایوگ  ناـمحرلا  دـبع  نب  هَّللادـبع  هتـشون  هک  تفگ  ار  لاـجرلا  ۀـصالخ  بحاـص  نخـس  ناـمه  دـیاب  ددرگیم و 
ثیدـح نمـض  ] ریکب نب  هَّللادـبع  : تـسا حرـش  نـیا  هـب  مـصا  ناـمحرلا  دـبع  نـب  هَّللادـبع  رگید  تـیاور  نـتم  هـمجرت  . تـسا وا  تاداـقتعا 
مالسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  رگا  ادخ ! ربمایپ  دنزرف  يا  متفگ : وا  هب  متـشاذگ و  جح  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  اب  نم  دیوگیم : [ ینالوط

هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا . گرزب  وت  ياهشـسرپ  ردقهچ  ریکب ! نبا  يا  دومرف : ماما  دش ؟ دهاوخ  تفای  يزیچ  وا  ربق  رد  دوش ، هدوشگ 
رد وا  دـننکیم . ینامداش  دـنروخیم و  يزور  وا  هارمه  هب  تسه . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  لزنم  رد  شردارب  رداـم و  ردـپ ، هارمه 
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هب وا  نک . هدروآرب  میارب  يدوب ، هداد  هدعو  نم  هب  هک  ار  هچنآ  نم ! راگدرورپ  يا  دیوگیم : تسا و  نآ  هب  هتسویپ  شرع و  تسار  تمس 
هب وا  تسا . رتهاگآ  ناتنادنزرف  هب  تبـسن  امـش  زا  دنراد ، ناشهرابرد  هک  هچنآ  ناشناردـپ و  مان  ناشمان ، نانآ ، هب  وا  درگنیم . دوخ  نارئاز 

هیرگ يا  دیوگیم : دـنک و  رافغتـسا  وا  رب  هک  دـهاوخیم  شردـپ  زا  دـنکیم و  رافغتـسا  شیارب  درگنیم و  دـیرگیم ، شیارب  هک  یـسک 
ره هب  تبـسن  وا  يارب  دـشیم . تاینیگمغ  زا  رتنوزف  تايداـش  تسا ، هدرک  هداـمآ  وت  يارب  يزیچ  هچ  ادـخ  هک  یتسنادیم  رگا  هدـننک !
دبع نب  هَّللادـبع  رگید  ياـهتیاور  رد  دوـجوم  نوزوماـن  بلاـطم  شرازگ ، نیا  رد  هچرگ  [ . 21 . ] دـنکیم رافغتـسا  بلط  ییاطخ  هانگ و 

زا ریکب  نب  هَّللادـبع  نوچ  يدرف  يوس  زا  یـشسرپ  نانچ  شـسرپ  اّما  تسین ؛ یگنهاـمهان  تبارغ و  نآ  هب  مک  تسد  اـی  تسین و  ناـمحرلا 
ياهشسرپ عون  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  بوسنم  ریبعت  صوصخب  دیامنیمن و  هتسیاش  نادنچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 

تبـسن مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ناوتیمن  ار  تیاور  نیا  تروص ، ره  رد  . تسا نهذ  زا  رود  هناماوع ، شـسرپ  نیا  هب  هّجوت  اب  ریکب  نب  هَّللادـبع 
نامحرلا دـبع  نب  هَّللادـبع  مراهچ  تیاور  نتم  همجرت  . تسا رتشیب  مصا  نامحرلا  دـبع  نب  هَّللادـبع  نوچ  يدرف  نهذ  اـب  نآ ، بساـنت  داد و 

یقارع وت  عمـسم ! يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دیوگیم  يرـصب  نیدرک  کلملا  دبع  نب  عمـسم  : تسا حرـش  نیدب  مصا 
هک تسه  یناسک  ام  نیب  رد  متسه و  يروهشم  درف  اهيرصب  نیب  رد  نم  هن . متفگ : ینکیم ؟ ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ایآ  یتسه .

نادنزرف دزن  ار  معاضوا  هکنیا  زا  نم  و  تسا . رایـسب  نایبصان  ریغ  نایبصان و  زا  لیابق  نیب  رد  ام  نانمـشد  تسا و  هفیلخ  نیا  هب  دنمهقالع 
؟ یتفایمن دـمآ ، ترـضح  نآ  رـس  رب  هک  هچنآ  دای  هب  ایآ  دومرف : متـسه . كانمیب  دـنیامن ، داـجیا  ینمـشد  دـننک و  حرطم  [ هفیلخ ] ناـمیلس

رثا ماهداوناخ  هک  ياهنوگ  هب  مزیریم ؛ کـشا  نآ  يارب  و  ادـخ ! هب  دـنگوس  يرآ  متفگ : ینکیم ؟ مه  يراز  نآ  يارب  دومرف : ارچ . متفگ :
دنک تمحر  ادخ  دومرف : ماما  ددرگیم . راکـشآ  ماهرهچ  رد  نآ  راثآ  هک  ياهنوگ  هب  منامیم ؛ زاب  ندروخ  اذغ  زا  دـننیبیم . نم  رد  ار  نآ 

هب و  شوخ ، ام  یـشوخ  هب  هک  يدارفا  دـنیآیم . رامـش  هب  ام  يارب  یباتیب  عزج و  لها  رامـش  رد  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  ار . وت  نتـسیرگ 
ار مناردـپ  روضح  تتـشذگرد ، ماگنه  هب  وت  دـنوشیم . شیاسآ  رد  ام  شیاسآ  هب  و  كانمیب ، ام  میب  هب  دـندرگیم . نیگهودـنا  ام  هودـنا 
رتكزاـنلد و وت  يارب  گرم  هتـشرف  دـنهدیم و  وت  هب  هک  يرترب  تراـشب  وت و  هراـبرد  گرم ، هتـشرف  هب  ناـنآ  شرافـس  دـید و  یهاوـخ 
هب ار  ام  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  دومرف : متـسیرگ و  زین  نم  تسیرگ و  ماما  هاگنآ  دوب . دـهاوخ  شدـنزرف  رب  نابرهم  ردام  رهم  زا  رتنابرهم 

هیلع نانمؤم  ریما  لتق  نامز  زا  نامسآ  نیمز و  عمسم ! يا  . تخاس هژیو  تمحرم  هب  ار  نادناخ  ام  داد و  يرترب  شتاقولخم  رگید  رب  تمحر 
هدشن عطق  میدش ، هتشک  هک  ینامز  زا  ناگتشرف  کشا  دنتـسیرگ و  ام  يارب  ناگتـشرف  زا  يرایـسب  دنیرگیم . ام  هب  يزوسلد  يارب  مالـسلا 

زا کشا  نتخیر  ورف  زا  شیپ  دـنوادخ ، هکنآ  زج  دـیرگب ؛ میدـید ، هک  هچنآ  هب  ام و  هب  يزوسلد  رطاـخ  هب  هک  تسین  سک  چـیه  تسا و 
مّنهج رب  هرطق  کی  نآ  دشاب ، شکـشا  زا  هرطق  کی  هچرگ  دش  يراج  شاهنوگ  رب  شکـشا  هک  یتقو  دنکیم . تمحر  ار  وا  شناگدـید ،

ماـگنه رد  دریگ ، درد  اـم  يارب  شلد  سک  ره  دـشاب . هتـشادن  دوـجو  نآ  يارب  یترارح  چـیه  اـت  دـنک  شوماـخ  ار  نآ  شتآ  اـت  دـتفایم 
یتقو رثوک ، دوش . دراو  ام  رب  ضوح  رد  ات  دنامب  یقاب  شلد  رد  هراومه  هک  دـید  دـهاوخ  يداش  نانچ  دـنیبیم ، ار  ام  هک  يزور  شگرم ،

. دنز نوریب  ضوح  نآ  زا  تفریمن  راظتنا  هک  دناشچیم  وا  هب  ار  اهاذغ  نوگانوگ  عاونا  ددرگیم و  نامداش  دیآ ، رد  نآ  رد  ام  رادتـسود 
يدرـس نوـچ  دـهاوخیمن و  بآ  نآ ، زا  سپ  زگره  دوـشیمن و  هنــشت  نآ  زا  سپ  زگره  دـشونب ، نآ  زا  ياهـعرج  سک  ره  عمــسم ! يا 
نوریب مینست  زا  تسا . ربنع  زا  رتكاپ  کشا و  زا  رتلالز  هرک ، زا  رتمرن  لسع ، زا  رتنیریش  تسا . لیبجنز  معط  کشم ، ییوبشوخ  روفاک ،

زا رتنوزف  ییاهماج  نآ  رد  دـنکیم . تکرح  توقای  ّرد و  زا  ییاههزیر  گنـس  رب  دـنکیم . ادـیپ  نایرج  تشهب  ياـهيوج  رد  دـنزیم و 
عون همه  تسا . گنراگنر  تارهاوج  هرقن و  الط ، زا  نآ  ياهماج  دـسریم . ماشم  هب  هلاس  رازه  ریـسم  زا  نآ ، يوب  تسا . ناگراتـس  رامش 

هب يزیچ  نم  موش . اهر  اجنیمه  رد  شاک  يا  دیوگیم : نآ  زا  هدنشون  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم ؛ هدناشفا  نآ  زا  هدنشون  هرهچ  رب  اهرطع  زا 
تسین یمشچ  چیه  یشونیم . نآ  زا  هک  یتسه  یناسک  زا  نیدرک ! دنزرف  يا  وت  اّما  . مرادن راظتنا  ار  نآ  زا  یضوع  مهاوخیمن و  نآ  ياج 

، نآ زا  هدنـشون  دش . دنهاوخ  هدـناشون  نآ  زا  ام  نارادتـسود  تشگ و  دـهاوخ  ینازرا  وا  هب  رثوک  هب  هاگن  هکنآ  زج  دـیرگب ، ام  يارب  هک 
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هیلع ناـنمؤم  ریما  رثوـک  رب  دوـشیم . هدـناشچ  دراد ، تسود  ار  اـم  وا  زا  رتـمک  هک  يدرف  هب  هچنآ  زا  رتنوزف  يایبـسچلد  معط و  تّذـل ،
ار نیتداهـش  نم  دـیوگیم : نانآ  زا  يدرف  دـنکیم . رود  ار  اـم  نانمـشد  نآ  اـب  هک  تسا  نبراـخ  زا  ییاـصع  شتـسد  رد  تسا و  مالـسلا 

یماما نآ  دیوگیم : صخـش  نآ  دنک . تعافـش  وت  يارب  هک  هاوخب  وا  زا  ورب و  ینالف  تماما  يوس  هب  دـیوگیم : وا  هب  خـساپ  رد  ماهتفگ .
، يدوب هتـشاد  مّدقم  مدرم  رب  ار  وا  یتشادیم و  تسود  ار  وا  هکنآ  هب  ددرگرب و  هک  دـیوگیم  وا  هب  تسج . يرازیب  نم  زا  ییوگیم ، هک 

صخـش نآ  دنک . تعافـش  دیاب  دارفا  نیرتهب  نوچ  دنک . تعافـش  وت  زا  دیاب  تسوت ، دزن  رد  دارفا  نیرتهب  وا  رگا  اریز  هاوخب ؛ وا  زا  وگب و 
: مدرک ضرع  ماما  هب  . دنک رتنوزف  ار  وت  یگنـشت  یگنـسرگ و  دنوادخ  دیوگیم : خساپ  رد  ماما  مدـش . كاله  یگنـشت  زا  نم  دـیوگیم :

هاگ ره  هدرک و  زیهرپ  تشز  ياهراک  زا  نوچ  دومرف : دـنناوتیمن ؟ نارگید  یلو  دـیایب  ضوح  نآ  کیدزن  دـناوتیم  صخـش  نآ  روطهچ 
يارب اهنیا  هتبلا  تسا . هتـسش  تسد  دندوب ، يرج  نادـب  نارگید  هک  ییاهراک  زا  درکیم و  يراددوخ  ام  ییوگدـب  زا  دـشیم ، هدرب  ام  مان 

نیا هلیـسو  هب  هکنآ  رطاخ  هب  تسا و  وا  نّیدـت  ادـخ و  تدابع  رد  وا  شالت  تّدـش  رطاخ  هب  هکلب  تسا ؛ هدوبن  ام  هب  هقالع  ام و  اب  یتسود 
ود نآ  تیالو  دنتـسه و  بصن  لها  شناوریپ  یبصان و  وا  نید  قفانم ، وا  بلق  یلو  تسا . هتـشاد  زاب  مدرم  درکداـی  زا  ار  شدوخ  تداـبع ،

بلاطم تسین و  مالسلا  مهیلع  ناماما  شور  فالخ  تیاور ، تسخن  تمسق  [ . 22 . ] تسا هتشاد  مّدقم  همه  رب  ار  ود  نآ  دراد و  ار  هتشذگ 
رد دـهدیم . ناشن  ار  شدوخ  عضو  ياههناشن  مک  مک  هدـش ، جراخ  نآ  يداـع  دـنور  زا  ثحب  همادا  رد  اـّما  تسا ؛ عاـفد  لـباق  هدـش  داـی 
زا یـشسرپ  لکـش  رد  ار  نآ  ددرگیم  روبجم  نامحرلا  دـبع  نب  هَّللادـبع  هک  ددرگیم  راکـشآ  ییوگضقانت  نانچ  تیاور ، رخآ  تمـسق 

لاکـشا اهنت  هن  دنکیم ، حرطم  شـسرپ  نیا  يارب  هَّللادبع  هک  ار  یباوج  دسرپب و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  کلملا  دـبع  نب  عمـسم  نابز 
مهیلع ناـماما  هب  دـنک ، زیهرپ  اـهیتشز  زا  دـشاب ، نّیدـتم  يدرف  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنکیم . رتدـیدش  هکلب  دـنکیمن ؛ عفترم  ار  نیـشیپ 

؟ دـشاب قفانم  لد  رد  لاح  نیع  رد  دـنک و  رایـسب  شالت  هار  نیا  رد  دزادرپب و  تدابع  هب  دزادرپن و  مدرم  بویع  هب  دـیوگن و  اوران  مالـسلا 
هک میرذگب  دشاب . قافن  يور  زا  دناوتیمن  دزاسیم ، نخـس  مه  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  اب  دـناسریم و  ضوح  رانک  ات  ار  وا  هک  ینّیدـت 

. درادن راک  نیا  رد  يریصقت  هدوب و  هناهاگآان  هک  دهدیم  ناشن  نیارق  دشاب ، هتشاد  مه  ار  نیـشیپ  درف  ود  نآ  تیالو  یـصخش  نینچ  رگا 
رگا يرآ ، دـشاب ؟ شایگنـشت  یگنـسرگ و  دایدزا  بجوم  هک  ینیرفن  مه  نآ  دریگ و  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  نیرفن  دروم  ارچ  نیا  رب  اـنب 

رد اّما  تشاد ؛ هیجوت  ییاهنیرفن  نینچ  درکیم ، ییوگدب  ار  نانآ  تشاد و  ینمشد  دانع و  تیب ، لها  اب  دوب و  قفانم  يدرف  روبزم  صخش 
رظن هب  درک و  بوسنم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ار  نآ  دوشب  هک  تسین  يّدح  رد  مه  تیاور  نیا  . درادن دوجو  یطیارش  نینچ  دروم ، نیا 

نامحرلا دبع  نب  هَّللادبع  هک  تسا  نآ  تسا ، تیّمها  زیاح  هک  ياهتکن  . تسا مصا  نامحرلا  دبع  نب  هَّللادبع  ياهيزادرپلایخ  زا  دـسریم 
نانآ لاثما  هرارز و  نیدرک ، نب  عمسم  ریکب ، نبا  ریـصب ، وبا  نوچ  قوثو  دروم  ربتعم و  ياهتیـصخش  هب  ار  شدوخ  یگتخاس  ياهتیاور 

هرابرد يرگید  تیاور  دنچ  تارایزلا ، لماک  باتک  رد  . دهد شرتسگ  هعیش  هاگآان  ياههدوت  نیب  رد  ار  نآ  دناوتب  رتهب  ات  درکیم  بوسنم 
رابتعا زا  ار  ثیدح  رظن  نیا  زا  دراد و  دوجو  دامتعا  لباق  ریغ  یصخش  زین  اهنآ  دنـس  رد  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ 

دبع زا  نامثع ، یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  هَّللا  دـیبع  نب  نیـسح  زا  هَّللادـبع ، نب  دعـس  زا  مردـپ  هک : هدـمآ  روبزم  باـتک  رد  تسا . هتخادـنا 
هیلع قداص  ماما  زا  دنتفگ : هک  هدرک  لقن  رمع  نب  لضفم  جاّرس و  هملس  یبا  سنوی و  زا  ریوث ، نب  نیسح  زا  دیعس ، وبا  زا  يدنواهن ، رابجلا 
هورگ هس  زج  دنتـسیرگ ؛ وا  رب  دـنوادخ  ياههدـیرفآ  همه  تشذـگرد ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  یتقو  تفگیم : هک  میدینـش  مالـسلا 

هب بّقلم  هک  دراد  دوجو  نامثع  یبا  نب  یلع  نب  نسح  ماـن  هب  يدرف  تیاور  نیا  رد  [ . 23 . ] دنتسیرگن هک  نامثع  لآ  نایقشمد و  نایرـصب ،
هورگ زا  یلاغ و  يدرف  يو  تسا . دّمحم  وبا  وا  هینک  دیآیم . رامـش  هب  مالـسلا  امهیلعيداه  ماما  داوج و  ماما  باحـصا  زا  تسا و  هداّجس 

رب مدرم  همه  ناگتشرف و  ناگدننکنیرفن ، نیرفن  ادخ و  نیرفن  : دسیونیم يو  هرابرد  یّـشک  موحرم  لوق  زا  لاجرلا  ۀصالخ  تسا . اهیمق 
مالـسا زا  ياهرهب  چـیه  دـندرکیم و  ییوگ  دـب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یناـسک  دوـب . اـههینایلع  هورگ  زا  وا  داـب . هداّـجس 

هک يرابتعایب  نینچ  اب  يدرف  [ . 24 . ] دناهدرمش فیعض  ار  وا  ام  باحـصا  تسا . یفوک  دّمحم  وبا  : تسا هدمآ  یـشاجنلا  لاجر  رد  . دنرادن
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زا هکنآ  اب  ثیدـح  دـنکیم . لقن  يدـنواهن  رابجلا  دـبع  زا  ار  تیاور  نیا  دریگیم . رارق  نیرفن  نعل و  دروم  یّـشک ، نوچ  يدرف  يوس  زا 
، صخـش نیمه  قیرط  زا  تارایزلا  لماک  . دهدیمن ار  نتم  یـسررب  تصرف  نآ ، رابتعایب  دنـس  اّما  تسا ؛ عافد  هیجوت و  لباق  ییاوتحم  رظن 

نب نسح  زا  هَّللادبع ، نب  نیـسح  زا  راطع ، ییحی  نب  دّمحم  زا  نم  دیتاسا  زا  یهورگ  : دنکیم لقن  نومـضم  دنـس و  نیا  هب  يرگید  تیاور 
هیلع نیسح  ماما  مان  هاگ  چیه  تفگ : يو  هک  دنکیم  لقن  دشنم  هرامع  وبا  زا  هریغم ، نب  هَّللادبع  نب  یلع  نب  نسح  زا  نامثع ، یبا  نب  یلع 

مّسبتم نامداش و  هاگ  چیه  بش  ات  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زور  نآ  رد  هکنآ  زج  دشیمن ، هدرب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیپ  مالـسلا 
ياوتحم رد  دوشیم ، هظحالم  هک  نانچ  [ . 25 . ] تسا نمؤم  ره  کشرس  کشا و  مالسلا  هیلع  نیسح  دومرفیم : ترضح  نآ  يدیدیمن و 

دای هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  ندینـش  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یعیبط  ًالماک  دـشیمن و  هدـید  يداریا  هنوگچـیه  تیاور  نیا 
ره کشرس  مالسلا  هیلع  نیسح  دشاب : هدومرف  هکنیا  ای  دنیشنن و  شبل  رب  دنخبل  بش  ات  هجیتن  رد  دتفیب و  ترـضح  نآ  زادگناج  تداهش 

تـسا نآ  بلاج  تسا . نامثع  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نوچ  ياهدش  نیرفن  درف  ثیدح ، نیا  لقان  هک  تسا  اجنیا  رد  داریا  اّما  تسا . نمؤم 
اب ار  نآ  نومضم  تارایزلا  لماک  تسا و  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحـص  هب  کیدزن  قیرط  هب  تیاور ، نیمه  زا  یـشخب  هک 

مردپ و : دسیونیم هکنآ  هلمج  زا  تسا . حیحص  هب  بیرق  ای  حیحص و  اهدنس ، نآ  زا  ياهراپ  هک  هدرک  لقن  قیرط  دنچ  زا  فالتخا  یکدنا 
دیعس زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هَّللادبع ، نب  دعـس  زا  یگمه  داب ،-  نانآ  رب  ادخ  تمحر  هک  نسح -  نب  دّمحم  نیـسح و  نب  یلع 

یهاگن مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  لقن  ام  باحـصا  زا  ياهراپ  زا  ءاّذح ، ییحی  وبا  زا  حانج ، نب 
، يرآ دومرف : ییوگیم ؟] ار  ] نم مردپ ! يا  تفگ : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نمؤم ! ره  کشرـس  يا  دومرف : درک و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب 

هیلع نیسح  ماما  فصو  هرابرد  . دنتسه ردقلا  لیلج  يدارفا  یگمه  ءاّذح  ییحی  وبا  ات  اّما  تسا ؛ هعوفرم  هچرگ  تیاور ، نیا  [ . 26 . ] مدنزرف
تیاور میدرک و  لقن  ًالبق  هک  دوب  یحیحـص  تیاور  باتک  نیمه  رد  تسا ،-  قوف  ثیدـح  نومـضم  هک  نانمؤم - » کشرـس   » هب مالـسلا 

دلاخ نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفـص ، نسح  نب  دّمحم  زا  نسح ، نب  دّـمحم  : دراد دوجو  دنـس  نیا  اب  يرگید  حـیحص 
ماما تمدخ  ام  تفگ : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هجراخ ، نب  نوراه  زا  راّزح ، نیـسح  نب  دّـمحم  زا  رمحالا ، نابا  زا  یقرب ،

زین ام  تسیرگ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  داب . ادـخ  نیرفن  نالتاق  رب  میدرک و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  يداـی  میدوب . مالـسلا  هیلع  قداـص 
دای ارم  ینمؤم  چیه  متـسه ؛ کشا  هتـشک  نم  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دومرف : درک و  دنلب  ار  شرـس  ماما  هاگنآ  میتسیرگ .

نانیمطا اب  يدودـح  اـت  میدرک ،-  لـقن  رتشیپ  هک  رگید -  تیاور  دـنچ  تیاور و  نیا  هب  هّجوت  اـب  [ . 27 . ] دیرگیم هکنآ  زج  دـنکیمن ،
نیـسح ماما  نانآ ، نابز  رد  هدـش و  لقن  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  لامجا ، روط  هب  مک  تسد  اـهتیاور  نیا  نومـضم  هک  مییوگب  میناوتیم 

لقن مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  هرابرد  يرگید  تیاور  تارایزلا  لماک  رد  . تسا هدوب  حرطم  کشا » هتـشک   » ناونع هب  مالـسلا  هیلع 
زا هزمح ، یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  یناروماـج ، هَّللادـبع  وـبا  زا  هَّللادـبع ، نب  دعـس  زا  مردـپ ، : تسا ریز  حرـش  هب  نآ  نتم  دنـس و  هک  هدـش 

هیرگ زج  تسا ، هورکم  هدنب  يارب  يزیچ  ره  رد  یباتیب ، هیرگ و  دومرف : ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شردپ ،
رد اّما  درادـن ؛ عافد  لباق  ریغ  اوراـن و  یبلطم  تیاور ، نتم  [ . 28 . ] تسا روجأم  نآ  رد  دـبع  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  یباتیب  و 

میداد حیضوت  رتشیپ  ردپ  هرابرد  دراد . دوجو  ینئاطب  هزمح  یبا  نب  یلع  شردپ  هزمح و  یبا  نب  یلع  نب  نسح  مان  هب  یصخش  نآ ، دنس 
هک دنسیونیم  وا  هرابرد  درادن . ییوگغورد  رد  وا  زا  یمک  تسد  زین  نسح  شدنزرف  اّما  دناهدرک . نعل  ار  وا  نایلاجر  هک  میدش  روآدای  و 

یبا نب  یلع  نب  نسح  هرابرد  لاضف ، نب  نسح  نب  یلع  زا  تفگ : دوعـسم  نب  دّمحم  : هک تسا  هدمآ  یّـشکلا  لاجر  رد  هدوب و  یفقاو  يو 
اّما مدروآ ، وا  زا  ار  لماک  نآرق  ریسفت  باتک  ماهدرک و  لقن  ناوارف  ثیداحا  وا  زا  تسا . نوعلم  وگغورد و  تفگ : مدیسرپ . ینئاطب  هزمح 
نب یلع  نب  نسح  : دناهتفگ هک  هدرک  لقن  شدـیتاسا  زا  ياهراپ  زا  هیودـمح  زین  . مرامـشیمن لالح  يو  زا  مه  ار  ثیدـح  کی  لقن  نونکا 

لباق وا  زا  شردـپ  تسا . فیعـض  شدوخ  تسا . یفقاو  دـنزرف  یفقاو  يو ، : دـیوگیم يو  هرابرد  يرئاـضغ  نبا  . دوب يدـب  مدآ  هزمح  یبا 
مالـسلا هیلع  اضر  ماما  ثیدـح  نینچمه  . منک ثیدـح  لقن  وا  زا  هک  منکیم  مرـش  ادـخ  زا  نم  تسا : هتفگ  نسح  نب  یلع  دوب و  رتداـمتعا 
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شردپ دراد و  زین  یباتک  دوب و  هفقاو  ياهتیصخش  زا  يو  دنتفگیم : ام  دیتاسا  : تسا هدمآ  یـشاجنلا  لاجر  رد  تسا . روهـشم  وا  هرابرد 
دوب ییاهتیاور  زا  یـشخب  دـش ، لقن  هک  هچنآ  . تسین رابتعا  ياراد  دنـس ، رظن  زا  تیاور  نیا  نیا ، رب  انب  [ . 29 . ] دوب ریـصب  وبا  شک  غارچ 

هب طوبرم  تایاور  زا  يرگید  شخب  تسا . هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  هرابرد  تارایزلا  لـماک  باـتک  رد  هیولوق  نبا  هک 
رگید ياهلاقم  رد  تسا ، هدـمآ  رگید  یثیداحا  بتک  رد  ای  هدرک و  لقن  تاراـیزلا  لـماک  فلؤم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رب  هیرگ 

. تفرگ دهاوخ  رارق  شرازگ  دروم 

يدنبعمج

لعج هار  زا  نآ ، ندناشک  فارحنا  هب  رد  ار  تماما  نایرج  اروشاع و  لیـصا  گنهرف  نافلاخم  نادناعم و  شالت  ناوتیم  تشذـگ  هچنآ  زا 
نیرفآتکرح یـسامح و  نایرج  ندش  لیدبت  . 1: دراذـگیم ام  يورارف  ار  هتکن  دـنچ  ّتیعقاو  نیا  دـید . یبوخ  هب  تایاور  رد  فیرحت  و 

گنهرف رد  . 2. دوب اروشاع  نانمـشد  فادـها  زا  یکی  نآ ، لاثما  تشهب و  دـیرخ  يارب  نآ  ندـش  الاک  يراوخ و  يراز  نایرج  هب  اروشاع 
ّتیمولظم و رگنایب  مینکن و  لقن  ار  یبلطم  نآ ، هب  هّجوت  نودب  میـشاب و  هتـشاد  هّجوت  اهشرازگ  یتسردان  یتسرد و  هب  دـیاب  ًامتح  اروشاع 

لقن هب  مه  هیولوق  نبا  نوچ  یناگرزب  یتح  یخیرات  هثداح  لـقن  رد  . 3. دـشابن اروشاع  ثداوح  لقن  يارب  كالم  اهنت  يزیرکشا  رد  ریثأت 
رود یـسررب  دقن و  زا  دیابن  مه  راثآ  لیبق  نیا  نیاربانب ، دـناهدرک ، تردابم  ّولغ ، ییوگغورد و  هب  روهـشم  صاخـشا  زا  حیحـصان  تایاور 

. دوش هتخانشزاب  هرسان  زا  هرس  هتفای و  جاور  اروشاع  گنهرف  هزوح  رد  اهدقن  لیبق  نیا  هک  تسا  نآ  دیما  . دنامب

یقرواپ

ص 640. ج 1 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  [ 1]
. تسا هدمآ  بابذلا »  » ياج هب  هشپ »)  ) هضوعب  » اههخسن یخرب  رد  [ 2]

ح 8. ص 111 ، تارایزلا ، لماک  [ 3]
ص 372. ج 1 ، ةاورلا ، عماج  [ 4]

ص 63. نساحملا ج 1 ، [ 5]
ح 12. ص 207 ، تارایزلا ، لماک  [ 6]

ح 117. ص 36 ، دانسألا ، برق  [ 7]
ح 4. ص 107 ، تارایزلا ، لماک  [ 8]

ح 9. ص 111 ، نامه ، [ 9]
ح 3. ص 116 ، نامه ، [ 10]

ح 5. ح 4 و ص 117 ، ص 116 ، نامه ، [ 11]
ص 103. ج 1 ، ةاورلا ، عماج  [ 12]

ص 547. ج 1 ، نامه ، [ 13]
ح 4. ص 116 ، تارایزلا ، لماک  [ 14]

.123 ص 128 -  ج 2 ، ةاورلا ، عماج  ك : ر . [ 15]
مجنپ ثیدح  رد  مراهچ  ثیدح  دنـسهابتشا  هب  قودصلا ، ۀـبتکم  پاچ  رد  هک  دوشیم  يردوآدای  ح 5 . ص 117 ، تارایزلا ، لماک  [ 16]

. تسا هدش  رارکت  زین 
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ص 86. ج 2 ، ةاورلا ، عماج  ك : ر . [ 17]
ص 494. ج 1 ، نامه ، [ 18]

ح 7. ص 85 ، تارایزلا ، لماک  [ 19]
ح 5. ص 83 ، نامه ، [ 20]

ح 7. ص 110 ، نامه ، [ 21]

ح 6. ص 108 ، نامه ، [ 22]
ح 4. ص 83 ، نامه ، [ 23]

ص 208. ج 1 ، ةاورلا ، عماج  ك : ر . [ 24]
ح 2. ص 116 ، تارایزلا ، لماک  [ 25]

ح 1. نامه ، [ 26]
ح 6. ص 117 ، نامه ، [ 27]
ح 2. ص 107 ، نامه ، [ 28]

ص 208. ج 1 ، ةاورلا ، عماج  ك : ر . [ 29]

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  زا  ییاهناتساد  . 24

باتک تاصخشم 

1343 یلع -  هدازفلخریم  هسانشرس : 
.1380 رایيدهم - ، مق  رشن :  تاصخشم  هدازفلخریم  یلع  فیلات  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  زا  ییاهناتساد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

964-7643-32-2(ج 1) 964-7643-32-2(ج 1 ؛ ) کباش : 
 : عوضوم ناتساد  4ق --  موس 61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیسح  عوضوم :  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعـضو 

نرق 14 یبهذم --  ياهناتساد 
نرق 14 یبهذم --  رعش  عوضوم : 

BP41/4/م93د2 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

م28466-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

بهذا نیذلا  نیموصعملا  دمحم  مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلسرملا  ءایبنالا و  فرشا  یلع  مالسلا  ةولصلا و  نیملاعلا ،  بر  دمحلا هللا 
 ، ءادفلا هل  نیملاعلا  حاوراو  یحور  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  امیس  اریهطت ،  مهرهط  تیبلا و  لها  سجرلا  مهنع  هللا 

(1  (() بولقلا يوقت  نم  اهناف  هللا  رئاعش  مظعی  نمو   )) میظعلا هباتک  مکحم  یف  یلاعتو  كرابت  هللا  لاق 
یلدـکاپ و تـالامک  زا  هدوب و  مارتحا  میرکت و  هتـسیاش  درادـب  یمارگ  مرتـحم و  ار  ادـخ  نید  ياـهتمالع  اـه و  هناـشن  رئاعـش و  سک  ره 

 . تسا یسانشادخ 
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متام و يراوگوس و  يرادازع و  دـنک ،  یم  مهارف  ار  یحور  يونعم و  دـشر  يوقت و  ياه  هنیمز  اه و  هناـشن  رئاعـش و  هک  یلاـمعا  زا  یکی 
هچ تسا ،  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  يارب  ندرک  هیرگ  عزفو و  عزج  نویـش و  یباـت و  یبو  يراز  هلاـن و  یناوخ و  هیثرم  ییارـس و  هحون 

داـی هک  ع )   ) نیـسح داـی  ناـسنا  هک  رتحـضاو  نیا  زا  یتمـالع  هچ  رتـمهم  نیا  زا  يرکذ  هچ  رتـهب  نیا  زا  يداـی  هچ  رتـالاب  نیا  زا  يراـعش 
ءایبنا نایشرع و  همه  هب  هدوب و  ع )   ) نیسح دای  شا  همه  هللا  قلخ  ام  لوا  زا  ادخ  هک  رتمهم  ع )   ) نیسح رکذ  زا  يرکذ  هچ  دنک ،  تسادخ 

 : درک باطخ  یسوم ع  ترضح  هب  ادخ  دوخ  هدرک ،  ار  ع )   ) نیسح يرادازع  هیرگو و  رکذو  دای  شرافس  هیصوت و  ءایلوا  ءایصواو و  و 
(2  . ) دوشیم مارح  منهج  شتآ  هب  شندب  دروآ  رد  ناگدننک  هیرگ  هب  هیبش  ار  دوخ  ای  دنایرگب و  ای  دنک و  هیرگ  هکیسک  یسوم  يا 

زور نآ  رد  هک  دـنک  هیرگ  ع )   ) نیـسح يارب  هک  یمـشچ  رگم  تسا  ناـیرگ  تماـیق  زور  رد  یمـشچره  دومرف :  (ص )  ادـخ ربمغیپ  دوخ 
 . دوش یم  هداد  وا  هب  تشهب  ياهتمعن  هب  هدژم  نادنخ و 

 . نم ؤم  ره  هیرگ  يا  دومرف :  درک  رظن  نیسح  ماما  هب  یتقو  ع )   ) یلع نینم  ؤملا  ریما  ترضح  دوخ 
 . تخیر کشا  ع )   ) نیسح ماما  يارب  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  دوخ 

 . دوش یمن  نیسح  يا  وت  تبیصم  ياهزور  لثم  يزور  چیه  دومرف :  ع )   ) نسح ماما  ترضح  دوخ 
ای دزیرب  شمـشچ  زا  کشا  هرطق  کی  ام  يارب  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  متـسه .  امـش  ياهکـشا  هتـشک  نم  دومرف :  ع )   ) نیـسح ماما  دوخ 

 . دهدرارق تشهب  رد  هشیمه  ار  وا  ياج  دنوادخ  هکنیا  زج  دوش ،  نایرگ 
 . درک یم  هیرگ  ع )   ) نیسح ماما  شاباب  يارب  شا  همه  دید  یم  بآ  ماعط و  یتقو  (ع )  داجس ماما  دوخ 

شتروص رب  کشا  هک  يروطب  دوشب  نایرگ  شاهمـشچ  ع )   ) نیـسح ماـما  ندـش  هتـشک  يارب  هک  ینم  ؤم  ره  دومرف :  (ع )  رقاـب ماـما  دوخ 
 . دهد یم  اج  تشهب  ياهفرغ  رد  هشیمه  يارب  ار  وا  ادخ  دوشب  يراج 

هب دعب  دنک و  توعد  ازع  هماقا  يارب  ار  نایعیش  ناتسودو و  لیماف  هداوناخ و  دنک و  هیرگ  هبدن و  هحون و  ع )   ) نیسح ماما  يارب  یسک  رگا 
همان رد  ار  ادـخ )  ) شدوخ هار  رد  گنج  رازه  ود  هرمع و  رازه  ود  جـح و  رازه  ود  باوث  ادـخ  هک  متـسه  نماض  نم  دـنهدب ،  یلـست  مه 

 . دسیونب شلمع 
 . دنزرمآ یم  ار  شناهانگ  مامت  هکئالم  دزوسب ،  ام  يارب  شلد  دتفیب و  شتیبلها  نیسح و  ام و  ياهتبیصم  دایب  هک  سکره 

کـشا ام  يارب  یـسگم  رپ  هزادـنا  هب  میوش و  روآ  دای  وا  شیپ  ام  ای  دـنک  دای  ار  ام  ياهتبیـصم  هک  سکره  دومرف :  ع )   ) قداص ماـما  دوخ 
 . دشخب یم  دشاب  مه  ایرد  فک  هزادنا  هب  هچ  رگا  ار  وا  ناهانگ  مامت  ادخ  دزیرب 

وا هب  حیبست  باوث  ناحبـس  يادخ  دشکب  هآ  ام  يارب  دوش و  نایرگ  مومغم و  مومهم و  هدش ،  ام  هب  هک  یملظ  ام و  یمولظم  يارب  سک  ره 
 . . . تسا تدابع  ام  يارب  شنزح  و  دهد .  یم 

هدرک کته  ار  ام  تیـصخش  تمرح و  ای  هدـش  هتفرگ  ام  زا  هک  یقح  ای  هدـش  هتخیر  ام  زا  هک  ینوخ  يارب  دوش  نایرگ  شمـشچ  سک  ره 
 . دهد یم  رارق  تشهب  رد  ار  وا  ياج  هشیمه  دنوادخ  هدش ، 

بلط شناگدـننک  هـیرگ  راوز و  يارب  ع )   ) نیـسح ماـما  دراد .  مـه  باوـث  هـک  ع )   ) نیـسح يارب  رگم  تـسا ،  هورکم  هـیرگ  عزج و  ره 
 . . . دراد ادخ  شیپ  یماقم  هچ  دنادب  هدننک  هیرگ  ای  رئاز  رگا  دنک .  یم  ترفغم 

رفن و کی  ای و  هد  هب  دسریم  ات  تسوا  يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هاجنپ  دیوگب و  رعش  ع )   ) نیسح يارس  هحون  هیثرم و  رد  هک  یـسک  ره 
 . . . تسا تشهب  رد  شیاج  دروآ  رد  ناکدننک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  دنک و  هیرگ  ام  يارب  شدوخ  ای 

 . . . . دندرک یم  ییارس  هیرگ  يرادازع و  شدج  يارب  (ع )  رفعج نب  یسوم  ترضح  دوخ  ایو 
ام ماقم  هجرد و  رد  تمایق  زور  دنک ،  هیرگ  دنا  هدروآ  امرـس  هب  هک  هچنآ  ام و  ياهتبیـصم  دایب  سک  ره  دیامرفیم :  (ع )  اضر ماما  دوخ  ای 

 . دوش یمن  نایرگ  وا  مشچ  تسا  نایرگ  اهمشچ  مامت  هکیزور  رد  دنایرگب ،  دیرگب و  ام  ياهتیبصم  دایب  سک  ره  تسه و 
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 . تسا هدرم  اهبلق  همه  هک  يزور  رد  دناریم  یمن  ار  وا  بلق  ادخ  دنیشنب ،  دننکیم ،  هدنز  وءایحا  ار  ام  رما  هک  یسلجم  رد  سک  ره 
مک هاوخ  دزرمآ  یم  ارت  ریغص  هریبک و  ناهانگ  همه  یلاعت  قح  دوشب  يراج  تتروص  يور  تکشا  ینک و  ع )   ) نیـسح ماما  رب  هیرگ  رگا 

 ( ع  ) نیـسح ماما  رب  سپ  یـشاب ،  هتـشادن  یهانگ  چـیه  یهاوخ  یم  ینک  تاقالم  ار  ادـخ  یهاوخ  یم  هک  یماـگنه  رگا  داـیز ،  اـی  دـشاب 
 . نک هیرگ  ناوخب و  ترایز 

نامز ماما  دوخ  الصا  دندرک .  یم  هیرگ  نیسح  ماما  ناشدوخ  دجرب  ع )   ) نامز ماما  دوخ  يرگـسع و  ماما  يداه و  ماما  داوج و  ماما  دوخ 
 . دمآ دهاوخ  شیاج  رد  هللااشنا  هک  منک .  یم  هیرگ  نوخ  تیارب  دوش  مامت  ممشچ  ياهکشا  رگا  دندومرف : 

ام يارب  هک  تسا ))  ع )   ) نیسح ماما  رب  هضور  هیرگ و  هچخیرات  هیرگ و  باوث   )) دیناوخ یم  لباقم  رد  هک  ار  ریرحت  هب  هتشغآ  قاروا  نیا 
يرـسکی هک  اهیوفـص  ناـمز  زا  هن  هدوـب  مدآ  ترـضح  ناـمز  زا  ع )   ) نیـسح ماـما  يارب  هیرگ  هضور و  يرادازع و  هـک  دـنک  یم  نـشور 

 . دنا هدرک  تسرد  اهنآ  هک  هدوب  اهیوفص  نامز  زا  یناوخ  هضور  دنیوگ :  یم  رکف  جک  ياهمدآ 
هیرگ نیلوا  و  ع )   ) لیئربج ترضح  ناوخ  هضور  نیلوا  هدوب و  مدآ )   ) ترـضح نآ  نامز  زا  هدمآ  لمع  هب  هک  ییاه  یـسررب  قیقحت و  اب 

 . الا ن ات  هدوب  مدآ  ترضح  نک 
دلج نیسح  ماما  رب  هیرگ  زا  ییاهناتساد   ) وزج نیا  مه  رگا  دهد و  رارق  هللادبعابا  ترـضح  ناکدننک  هیرگ  وزج  ار  ام  یگمه  ادخ  هللاءاشنا 

فلخریم دمحا  خیشآ  مدیهـش  ردارب  نینچمه  قوقحلاوذ ،  ناگرزب  املع ،  ادهـش ،  لحار ،  ماما  حور  هبار  نآ  دشاب ،  هتـشاد  یباوث  لوا ) 
 . میامن یم  هیده  هداز 

 . هللا ۀمحر  مکیلع و  مالسلا 
 ( (ص دمحم لآ  نیسح  ناتسآ  ناوخ  هضور  رکون و 

هداز فلخریم  یلع 

مدآ ترضح  هیرگ 

يور هـک  درک ،  هـیرگ  ردـقنآ  تـشهب ،  اوـح و  قارف  زا  دوـب و  هدرک  هـک  يراـک  زا  دـش  نوریب  تـشهب  زا  ع )   ) مدآ ترـضح  هـک  یتـقو 
 . دندیماشآیم نآ  زا  اه  هدنرپ  هک  دش  یم  يراج  نآ  زا  شمشچ  کشا  دش و  تسرد  يوج  لثم  رایش  ود  شتروص 

ترضح تفریذپ و  ار  وا  هبوت  لاعتم  دنوادخ  درک .  هبوت  و  دوب .  بئات  نامیشپ و  دوخ  هدرک  زا  و  تشاد ،  همادا  هیرگ  نیا  لاس  لهچ  ات  و 
 . دوب هدید  شرع  رد  البق  هک  دوب  نامه  تاملک  نآ  دزومایب و  ع )   ) مدآ ترضح  هب  یتاملک  هک  داتسرف  ار  ع )   ) لیئربج

ذای  ) نسحلا و قحب  نسحمای  همطاف ،  قحب  رطافای  یلع ،  قحب  یلاع  ای  دـمحم ،  قحب  دـیمح  ای  وگب :  دومرف :  وا  هب  ع )   ) لـیئربج ترـضح 
 . ناسحالا کنم  نیسحلا  قحب )  ناسحالا 

 : دومرف دمآ .  درد  هب  شبلق  دش و  يراج  شکشا  دیسر ،  ع )   ) نیسح ماما  مسا  هب  ع )   ) مدآ ترضح  یتقو 
؟  دش يراج  مکشا  تسکش و  مبلق  تسا  نیسح  هک  مسا  نیمجنپ  رکذ  رد  ارچ  لیئربج  ردارب  يا 

؟  تسا زیچاـن  نیا  شیپ  اهتبیـصم  اـهمغ و  اـهدرد و  ماـمت  هک  دوش  یم  دراو  یتبـصم  تدـنزرف  نیا  هب  مدآ  يا  دومرف :  لـیئربج  ترـضح 
ار وا  دیامرفیم :  و  دیوگ ،  یم  وا  يارب  ار  البرک  هعقاو  ع )   ) لیئربج ترـضح  تسیچ ؟  تبیـصم  نآ  ردارب  يا  دومرف :  ع )   ) مدآ ترـضح 

هارـصان ۀلقاو  هاشطعاو ،  دومرف :  یم  هک  یلاح  رد  ار  وا  رگا  مدآ ؛  يا  دـننک ،  یم  دیهـش  روای  رای و  یب  اهنت و  سکیب و  بیرغ و  هنـشت و 
 . دهد یمن  ار  وا  باوج  سکچیه  دوب . . . .  هدش  لیاح  دود  لثم  نامسآ  وا و  نایم  یگنشت  هک  يروطب  يدید . . .  یم 

وا و رـس  دـنرب . . .  یم  تراغ  جاراتب و  ار  شناوراـک  لاـم و  دـننک و  یم  حـبذ  رـس  تشپ  زا  دنفـسوگ  دـننام  ار  وا  ریـشمش و . . .  اـب  رگم 
 . . . دننادرگ یم  رهش  هب  رهش  ار  شنارای 
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(3  . ) درک هیرگ  دنلب  دنلب  هداد  تسد  زا  ار  شناوج  هک  يردام  لثم  دنیش  ار  هعقاو  نیا  ات  ع )   ) مدآ ترضح 
تسیرگ اوح  مدآ و  تیازع  رد  يا 

هتسیرگ الاب  ملاع  نانکاس  هک  ای 
 ، تانئاک تارذ  لسرم و  ناربمیپ 

هتسیرگ ایرث  هب  ات  ضرا  تفه  زا 
تاجن ثعاب  يا  تیبیرغ  يارب  سب  نیا 

هتسیرگ يراصن  موق  دوهی و  ربگ و 
رید نافقاو  مه  دبعم و  نانکاس  مه 

هتسیرگ اسیلک  ریپ  قیلثاج  مه 
البرک تشد  رد  وتب  دش  هک  اهملظ  نآ 

هتسیرگ ادعا  مه  درک و  هیرگ  تسود  مه 
دیهش يا  وت  نیرب  دلخ  غاب  ناروح 

هتسیرگ ایعل  هرهب  نانج  ردنا 
نفک لسغ و  یب  هش  يا  وت  هتشک  رب 

هتسیرگ الیل  بنیز و  راو  نونجم 
ناوتان داجس  دّیس  رمع ،  ماد  ام 

(4  ) هتسیرگ الاو  هش  يا  تازع  ردنا 

دیزی هب  مدآ  نیرفن 

ار نیمز  فارطا  تفر و  وا  لابند  هب  دـش و  تحاراـن  دـیدن ،  ار  مالـسلااهیلع )  ) اوح ترـضح  دـمآ ،  نیمز  هب  ع )   ) مدآ ترـضح  هک  یتقو 
نیمز هب  تهج  یب  گنت و  شا  هنیس  داتفا و  بقع  دش و  لاوحا  ضیرم  دیسر ،  البرک  نیمز  هب  هک  یتقو  داتفا ،  البرکب  شرورم  هک  تشگ 

ار شرس  تحاران  ترضح  دمآ .  نوخ  مدآ  ترـضح  ياپ  زا  دوب و  (ع )  ادهـشلادیس ترـضح  هاگتق  دروخ  نیمز  هک  ییاجنآ  اقافتا  داتفا ، 
ار نیمز  مامت  هک  یلاح  رد  مدش ،  راتفرگ  ءالبب  روجنیا  هک  هدزرس  نم  زا  یهانگ  هچ  رگم  نم  يادخ  يا  درکـضرع :  درک و  دنلب  نامـسآب 

! ؟  تسا ینیمز  هچ  نیمز  نیا  رگم  مدش  راتفرگ  اهالب  نیا  هب  متشاذگ ،  نیمزرس  نیا  هب  ار  میاپ  ات  یلو  دیسرن  نم  هب  ییالب  روطنیا  متشگ 
چیه نودب  ار  نیسح  تدنزرف  هک  تسا  ینیمزرـس  تسالبرک  نیمزرـس  اجنیا  نکیل  هدزن ،  رـس  وت  زا  یهانگ  چیه  مدآ  يا  دیـسر :  باطخ 

 . يدرگ نامیپ  مه  وا  اـب  دـنک و  تقفاوم  نیـسح  نوخ  اـب  هکتـسنیا  رطاـخب  دـش  يراـج  وت  ياـپ  زا  هک  ینوخ  نیا  و  دنـشک ،  یم  یهاـنگ 
؟  تسا ربمغیپ  نیسح  ایآ  درک :  ضرع  ع )   ) مدآ ترضح 

 . تسا (ص )  دمحم ترضح  مالسا  ربمغیپ  هون  نکیلو  ریخ ،  دیسر :  باطخ 
؟  تسیک وا  هدنشک  لتاق و  درک :  ضرع 

 . نک نعل  ار  وا  تسا و  دیزی  شلتاق  دومرف : 
(5  . ) درک ادیپ  ار  اوح  دیسر و  تافرع  هوکب  تفر  هک  یمدق  دنچ  درک و  نعل  ار  وا  هبترم  راهچ  مدآ  ترضح 

منک یم  هلان  ناج  شزوسز  مزوسیم و 
منک یم  هلان  نآ  زا  تسا  یشتآ  مبلق  رد 
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يرپرپ ياهلگ  هدز  نازخ  متام  رد 
منک یم  هلان  ناج  هدرپز  یلبلب  نوچ 

يا هدیرب  يولگ  يانز  ربخ  مراد 
منک یم  هلان  ناغف  هآ و  هب  ین  وچ  ور  نیز 

يا هداس  رعش  دوبن  نم  عبط  راثآ 
(6  ) منک یم  هلان  ناسح  هدید  نوخ  کشا و  اب 

حون ترضح  نیرفن  هیرگ و 

 ، دیسر البرک  نیمزرـس  هب  هکنیمه  دیـسر ،  البرک  نیمزرـس  هب  ات  درک ،  ریـس  ار  ایند  همه  دش ،  یتشک  راوس  ع )   ) حون ترـضح  هک  یتقو 
ار شراـگدرورپو  تشادرب ،  شیاـین  اـعد و  هب  ار  اهتـسد  دوش ،  قرغ  دیـسرت  ع )   ) حون ترـضح  هک  يروطب  تفرگ ،  ار  وا  یتـشک  نیمز 

یبیجع تشحو  سرت و  مدیـسر  نیمزرـس  نیا  هب  ات  یلو  دشن ،  ادیپ  میارب  یلکـشم  متـشگ ،  ار  ایند  همه  نم  ایادخ ،  درکـضرع :  دناوخ و 
؟  تسیچ شتلع  ایادخ  مدوب ،  هدشن  يروجنیا  لاحب  ات  هک  تفرگ ،  ار  مدوجو  مامت  يدیدش  فوخ  دیزرل و  مندب  و  تشگ ،  رهاظ  میارب 

هضور و  دوش .  یم  هتشک  ءایصوا  متاخ  دنزرف  ناربمغیپ و  متاخ  طبس  نیمزرس  نیا  رد  حون  يا  دومرف :  دش و  لزان  ع )   ) لیئربج ترـضح 
 . دناوخ ار  البرک 

ار ع )   ) نیسح هنادرم  ناوجان  روطنیا  هک  تسیک  وا  لتاق  لیئربج  يا  دومرف :  دش و  ریزارس  شیاهکشا  هتشگ و  بلقنم  ع )   ) حون ترـضح 
! ؟  دناسریم تداهشب 

 . دشک یم  تسا  نیمز  تفه  نامسآ و  تفه  لها  هدش  نیرفن  هک  یسک  ار  وا  دومرف :  ع )   ) لیئربج ترضح 
ترضح فیرش  مرح   ) يدوج هوک  هب  ات  داتفا  هارب  یتشک  و  درک ،  تنعل  ار  وا  نیلتاق  دوب ) نایرگو  تحاران  هکیلاحرد   ( ) ع  ) حون ترضح 

(7  . ) داتسیا اجنآ  رد  دیسر و  تسا )  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما 
هدیدود کشا  زا  میوش  ارت  مخز 

هدیرب ياهگرز  مریگب  هسوب 
منیسح ياو  منیسح  ياو 

هتسخ لد  اب  ادخ  رب  مرب  هوکش 
هتسکش هزین  همه  نیا  ندب و  کی 

منیسح ياو  منیسح  ياو 
هنیک هر  زا  ودع  دز  ارم  هکسب 

هنیکس بلق  ملد  لاح  هب  تخوس 
منیسح ياو  منیسح  ياو 

ار ام  لمحم  درب  یم  وت  لتاق 
ار ام  لزنم  دهد  ناریو  هشوگ 

مینسح ياو  منیسح  ياو 
دشابن هدنخ  وت  ياهبل  هب  تساوخ 

دشابن هدنز  رگد  بنیز  وت  دعب 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 607 

http://www.ghaemiyeh.com


منیسح ياو  منیسح  ياو 
هدیسر وت  ام و  يرود  مسوم 

هدیرب ياهگر  هب  وش  مرفسمه 
منیسح ياو  منیسح  ياو 

دوب ام  لد  غارچ  بشید  وت  غاد 
دوب ام  لزنم  هدز  شتآ  همیخ 

(8  ) منیسح ياو  منیسح  ياو 

مدآ ترضح  نزح 

ترضح مشچ  تقو  ره  و  تفرگ ،  رارق  ماهبا  رد  ع )   ) نیسح ماما  بانج  رون  دومن ،  قارـشا  وا  ناتـشگنا  رد  هرهاط  هسمخ  راونا  هک  یتقو 
هب هک  یتقو  دوش  بلاغ  وا  رب  هدـنخ  سک ،  ره  هک  تسا  یقاب  لاح  ات  رثا  نیا  و  دـش .  یم  نوزحم  مومهم و  داتفا  یم  شماهبا  هب  ع )   ) مدآ

(9  . ) دوش یم  بلاغ  وا  رب  نزح  دنک  هاگن  ماهبا  تشگنا 
متسیرگ یم  نوخ  وت  يازع  رد  شاکیا 
متسیرگ یم  نونج  ياه  همخز  زاسمد 

نامسآ یلالز  هب  متشاد  هنیس  کی 
متسیرگ یم  نوزف  هریت  ياهربا  زا 
نیسح وت  نارای  یمامت  اب  هلانمه 

متسیرگ یم  نورق  مامت  رد  شاکیا 
دندش یم  کشخ  رگا  مکشا  ياه  همشچ  رس 

متسیرگ یم  نوخ  متسشن و  یم  هاگنآ 
تفرگ ارم  تسد  هک  دوبن  رگم  تقشع 

متسیرگ یم  نوگن  هداتف  اپز  یتقو 
قشع لیلد  تسا و  نم  يوربآ  هیرگ  نیا 

متسیرگ یم  نوچ  وت ،  هاگن  یب  قشع  يا 
کشا لالز  رعش  منرت  رد  شاکیا 

(10  ) متسیرگ یم  نورب  هژاو  ياهزرم  زا 

حون نزح 

 . دیبوک ع )   ) حون ترضح  یتشک  هب  یخیم  ع )))  نیسح (( ترضح (  نآ  مانب  ع )   ) لیئربج ترضح 
(11  . ) دیدرگ وا  هحون  و  ع )   ) ترضح هودنا  نزح و  بجوم  هک  دش  رهاظ  نآ  زا  نوخ  دننام  یتبوطر  دیشخرد و  يرون  خیم  عضوم  زا 

شطع ایرد  کی  وت  کشا  يا  هرطق 
شطع ارحص  کی  وت  ياهبل  مره 

دوش یم  سح  وت  مرگ  هاگن  رد 
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شطع ایند  کی  راثیا ،  ناهج  کی 
ماک هنشت  ار  ناقشاع  ینیبنات 
شطع اب  تریغ  يایرد  يدمآ 

دید وت  ياهبل  کشخ  ریوک  ات 
شطع اپ  ات  رس  دیشروخ  نوچ  تخوس 

تارف زا  ات  يدمآ  نوریب  هنشت 
شطع یتّح  مه  بآ  دراد  وت  یب 
تسکش یم  ّمُخ  هناخیم  رد  وت  یب 
شطع اّقس  مغ ،  مزب  دش  همقلع 

هفطاع دنلب  حور  وت  دعب 
(12  ) شطع اب  دشیم  بآ  هرطق  هرطق 

البرکب میهاربا  ترضح  رذگ 

بسا دیسر ،  ع )   ) هللادبع یبا  ترـضح  تداهـش  لحم  هب  ات  داتفا  البرک  نیمزرـس  هب  شرذگ  هک  دوب  بسارب  راوس  ع )   ) میهاربا ترـضح 
نوزخم دمآ و  شکشا  تشگ و  يراج  شنوخ  تسکـش و  شرـس  داتفا و  نیمزب  بسا  زا  ع )   ) میهاربا ترـضح  دروخ و  نیمزب  ترـضح 

 . دیدرگ
؟  مدش الب  نیا  راچد  هک  هدزرس  نم  زا  يزیچ  رگم  ایادخ  دومرف :  درک و  رافغتساب  عورش  لاح  نآ  رد 

رسپ هیلع و  یلص  ءایبنا  متاخ  ربمغیپ  رتخد  هون  اجنیا  رد  نکیل  دزن  رس  وت  زا  یهانگ  میهاربا ؛  يا  دومرف :  دش و  لزان  ع )   ) لیئربج ترضح 
 . درک تقفاوم  وا  نوخ  اب  دش  يراج  وت  زا  هک  ینوخ  نیا  دوش و  یم  هتشک  ایصوا  متاخ 

؟  دشک یم  ار  وا  یسک  هچ  لیئربج  يا  دومرف :  هودنا  نزح و  تلاح  اب  ع )   ) میهاربا ترضح 
یحو دنوادخ  و  هدش ،  يراج  وا  نعل  هب  حول  رب  نذا  نودب  ملق  دنا و  هدرک  تنعل  ار  وا  نیمز  نامسآ و  لها  هک  یسک  نآ  دومرف :  لیئربج 

 . یتشون ار  نعل  نیا  هکنیا  رطاخب  یتسه ،  انث  حدم و  شیاتس و  قحتسم  وت  هک  ملق  هب  دومرف : 
 . تفگ نیمآ  حیصف  نابزاب  شبسا  درک و  نعل  دایز  ار  دیزی  درک و  دنلب  ار  شیاهتسد  نایرگ )  نوزحم و   ( ) ع  ) میهاربا ترضح 

يزیچ هچ  نم  نیرفن  زا  دومرف :  شبسا  هب  ع )   ) میهاربا ترضح 
؟  یتفگ نیمآ  هک  يدش  هجوتم  ار 

یلیخ يداـتفا  نم  تشپ  زا  امـش  مدروخ و  نیمز  هب  هک  یتـقو  يوش و  نم  رب  راوس  وت  هک  هکتـسنیا  نم  تاراـختفا  زا  یکی  میهاربا  تفگ : 
(13  . ) هدوب یتنعل  دیزی  مه  شببسم  و  مدیشک ،  تلاجخ 

مراد هلال  غاب  وچ  نینوخ  یلد 
مراد هلاس  نیدنچ  مخز  هنیس  هب 

تیاونین دایب  لد  يان  هب 
مراد هلان  دنب  تفه  ياون 
دندیرفآ ار  اه  هلاژ  تکشاز 

دندیرفآ ار  اهال  تغادز 
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دش اونین  ناتسین  ره  تدایب 
(14) دندیرفآ ار  اه  هلان  تگوس  هب 

میهاربا هیرگ 

وا تساوخ   . ) دنک حبذ  ار  دنفسوگ  نیا  ع )   ) لیعامسا ترضح  ياجب  هک  داد  روتـسد  ع )   ) میهاربا ترـضح  هب  لاعتم  راگرورپ  هک  یتقو 
یم ار  وا  يدنزرف  ردپ و  تفءار  و  ریخ .  ای  دنک  یم  حبذ  ار  لیعامسا  ترضح  شدنبلد  دنزرف  شراگرورپ  روتسدب  ایآ  هک  دنک  ناحتما  ار 

 . ( هن ای  دشاب  یم  شدنزرف  هب  تبسن  يردپ  ره  بلق  رد  هک  يزیچ  نآ  دریگ و 
مه وا  دنهد  یم  اه  هدید  تیبصم  هب  هک  یلاع  باوث  نآ  هب  ات  دومن  یگداتسیا  دنوادخ  روتـسد  رب  راوتـسا  مکحم و  ع )   ) میهاربا ترـضح 

 . دنک ادیپ  قاقحتسا 
 : دومرف داتسرف و  وا  يارب  يدنفسوگ  مه  دنوادخ  دیسر و  مه  باوث  نآ  هب  داد و  سپ  ناحتما  بوخ  مه  هللادمحلا  هک 

قلخ نیرت  بوبحم  میهاربا ؛  يا  دومرف :  یحو  ع )   ) میهاربا ترـضح  هب  هجرد  ءافترا  تهج  نک و  حبذ  لیعامـسا  ياجب  ار  دنفـسوگ  نیا 
؟  تسیک وت  دزن 

 . دشاب ص )   ) دمحم وت  بیبح  زا  رت  بوبحم  نم  شیپ  هک  يدرفاین  یقلخ  اراگدرورپ  راب  درک :  ضرع 
 . مراد تسود  رتشیب  ار  وا  درک :  ضرع  ار ؟  تدوخ  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  وا  ایآ  دومرف :  ملاع  راگدرورپ 

 . تسا رتوبحم  وا  دنزرف  درک :  ضرع  ار ؟  وا  دنزرف  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  تدنزرف  ایآ  دیسر :  باطخ 
تعاطا هب  تدوخ  تسد  هب  تدنزرف  حبذ  ای  تسا  رتروآ  درد  وت  شیپ  نانمشد  تسد  هب  متس  ملظ و  هب  وا  دنزرف  حبذ  ایآ  دیـسر :  باطخ 

! ؟  نم
 . تسا رت  نوزحم  رتروآ و  درد  مبلق  يارب  نانمشد  تسد  هب  وا  حبذ  ندش  هتشک  تسا  مولعم  بخ  ایادخ  دومرف : 

مالـسا ربمغیپ  تما  زا  ار  دوخ  هک  یهورگ  میهاربا  يا  دومرف :  درک و  یناوخ  هضور  ع )   ) میهاربا ترـضح  يارب  لاعتم  دـنوادخ  اجنیا  رد 
نم بضغ  مشخ و  راوازس  ناشراک  نیا  رطاخب  دنشک و  یم  متـس  ملظ و  هب  وا  زا  دعب  ار  ع )   ) نیـسح شدنزرف  دنرادنپ ،  یم  (ص )  دمحم

 . . . دندرگ یم 
 . دومن دنلب  هیرگ  هب  ار  دوخ  يادص  دمآ و  درد  هب  شلد  دز و  يا  هلان  بئاصم  نیا  ندینش  اب  میهاربا  ترضح 

حبذ هلان  یتحاران و  هب  تدوخ  تسداب  یتساوخ  یم  هک  لیعامـسا  تدـنزرف  يارب  هک  ار  تَّمَه  دایرف و  هلان و  میهاربا  يا  دیـسر :  باـطخ 
رب باوث  لها  تاجرد  نیرتالاب  يدرک ،  نیسح  يارب  هک  ییاه  هلان  هیرگ و  نیا  رطاخب  مدرک و  ادف  نیسح  ندش  هتشک  نیـسح و  رب  ینک ، 

(15  . ) میظع حبذب  هانیدف  مدرک و  بجاو  تبیصم 
هتسیرگ ملاع  ود  هن  نیمه  تمغ  رد  يا 

هتسیرگ مدآ  ملاع و  رازه  نیدنچ 
ازع نیا  زک  دیرگن  وت  رب  هنوگچ  ملاع 

هتسیرگ ملاع  همه  رتهم  وت  دج 
رگ هحون  وت  رب  دوب  حون  حور  هن  اهنت 

هتسیرگ مه  اب  همه  ءایبنا  ناوراک 
طول دوه و  دواد و  عشوی و  ثیش و  سیردا و 

هتسیرگ مدآ  حلاص و  رضخ و  سایلا و 
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لد هتسکش  نارمع  یسوم  دلخ  نحص  رد 
هتسیرگ میرم  یسیع  خرچ  ماب  رد 

نید رایرهش  يا  وت  لعل  دید  هنشت  ات 
(16  ) هتسیرگ مزمز  رعشم و  انم و  فیخ و 

لیعامسا ترضح  نیرفن 

تـسا زور  دـنچ  هک  دروآربخ  ترـضح  يارب  ناپوچ  هک  دـندیرچیم  تارف  بآ  رهن و  طـش و  راـنک  ع )   ) لیعامـسا ترـضح  نادنفـسوگ 
 . دنروخ یمن  بآ  هعرشم  نیا  زا  نادنفسوگ 

زا ار  نآ  ببس  لیعامسا  يا  دومرف :  دش و  لزان  ع )   ) لیئربج ترضح  دیسرپ ! ؟  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  نآ  ببـس  ع )   ) لیعامـسا ترـضح 
 . دنیوگیم وت  هب  اهنآ  نک  لاوئس  نادنفسوگ 

؟  دیروخ یمن  بآ  تهج  هچ  هب  هک  درک  لاوئس  نادنفسوگ  زا  ع )   ) لیعامسا ترضح 
رد تسا  هلآ  هیلع و  یلـص  دمحم  ربمغیپ  يرتخد  هون  هک  ع )   ) نیـسح وت  دنزرف  هک  هدیـسر  ربخ  امب  دـنتفگ :  حیـصف  نابز  هب  نادنفـسوگ 

هودنا و نآ  دایب  میروخ  یمن  بآ  هعیرـش  نیا  زا  میتسه و  مومهم  نوزحم و  تبیـصم  نیا  رطاخب  مه  ام  سپ  دوش .  یم  هتـشک  هنـشت  اجنیا 
 . هدش دراو  ع )   ) نیسح مامارب  هک  يا  هصغ  مغ و 

هدـش نیرفن  راوگرزب  نآ  نیلتاق  دـنتفگ :  نادنفـسوگ  دـناسر .  یم  لتقب  ار  وا  یـسک  هچ  دومرف :  ناـیرگ  تحاراـن و  لیعامـسا  ترـضح 
 . تسا قیالخ  همه  اه و  نیمز  اهنامسآ و 

(17  . ) تسرف تنعل  شترضح  نیلتاق  رب  اهلاراب  دومرف :  نایرگ  نالان و  ع )   ) لیعامسا ترضح 
یتسیرگرس یب  نت  نآ  رب  کلف  زا  شاف 
یتسیرگ رشحم  نماد  هب  ات  زورنآ  ز 

يدش یهت  نودرگ  هدید ي  هراتس  کشاز 
یتسیرگ رگ  شنت  مخز  ردقب  يورب 

مشچ مامت  اضعا  يدب  کلف  نوچ  شاکیا 
یتسیرگ ربمیپ  مشچ  رون  رهب  ات 

غیردیا یناملسم  ناشن ز  زا  دنتشک و 
یتسیرگ رفاک  لد  شمغ  زا  هک  ارنآ 

عافد یپ  زا  كاچ  لداب  هک  یمد  زا  هآ 
(18  ) یتسیرگ ردارب  كاچ  شعنب  رهاوخ 

شا هدنیامن  یسوم و  ترضح  رورم 

شفک اقافتا  دندیسر ،  البرک  نیمزرس  هب  هک  دنرکیم  ریس  نیمز  فارطا  رد  ع )   ) نون نب  عشوی  ترضح  اب  ع )   ) یسوم ترـضح  زور  کی 
تحاران و دیـشک ،  درد  دـش و  ینوخ  شیاپ  درک و  تباثا  شترـضح  ياپ  هب  يراـخ  دـش و  ادـج  نآ  فک  هراـپ و  ع )   ) یـسوم ترـضح 

 . مدش هیلب  نیا  راچد  هک  دوب  هدزرس  نم  زا  يدب  هچ  ادخ  دومرف :  درک و  دنلب  نامسآ  فرطب  رس  نوزحم 
ار نیـسح  اجنیا  دـنزیر ،  یم  ار  شنوخ  اجنیا  دـننک ،  یم  دیهـش  ار  منیـسح  اجنیا  دومرف :  ار  البرک  هضور  و  یحو ،  وا  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
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 . دشاب قفاوم  وا  اب  وت  نزح  نوخ و  متساوخ  یم  نم  دننک و  یم  نالان  نوزحم و 
 ( ع  ) یضترم یلع  ترضح  رسپ  و  ص )   ) یفطصم دمحم  طبس  وا  دیـسر :  یحو  تسیک ! ؟  نیـسح  ایادخ  دومرف :  ع )   ) یـسوم ترـضح 

 . تسا
ناگدـنرپ نابایب و  ياه  یـشحو  ایرد و  یهام  هدـش  نیرفن  وا  دیـسر :  باطخ  تسیک ؟  وا  لتاق  دومرف :  دـش و  نایرگ  تحاراـن و  یـسوم 

 . تساوه
ياـعد هب  ناـیرگ  مه  ع )   ) نون نب  عشوی  ترـضح  درک و  نیرفن  تنعل و  ار  دـیزی  درب و  ـالاب  ار  اهتـسد  ناـیرگ  نـالان و  یـسوم  ترـضح 

(19  . ) دنتفر دعب  تفگ و  نیمآ  ع )   ) یسوم ترضح 
نیسح يارجامز  دمآ ،  رب  هنیس  ناغف ز 

نیسح يالبرک  هب  نیب ،  نوخ  تمایق  ایب 
ار نادیهش  رگن  تداهش  ياونین  هب 

نیسح يارورما  هب  ناطلغ ،  هدش  نوخ  كاخب و 
اروشاع ثیدح  دسیون ،  هنوگچ  ملق 

نیسح يارجام  حرش  زا  دوش  نوخ  هدید  هک 
دبات یمن  هم  رهم و  ناهج  مان  هب  رگد 

نیسح يازع  رد  هتسشن  کی  کی  همه  ناگراتس 
تفرگ هزین  غیت و  ناراب  هثداح ،  زور  هب 

نیسح ياپ  تسد و  هب  تشپ و  هنیس و  هب  یمه 
نینوخ رس  نآ  وچ  دمآ ،  رب  هزین  ماب  هب 

نیسح يارب  دش  همیسآ  دزرس و  هب  قفش 
وت يرادن  ربخ  بنیز  هنیس  زوسز 

نیسح ياعد  دنک  هتسشن  همیخ  نورد 
غیت هزین و  ماب  هب  نآرق ،  توالت  اشوخ 

نیسح يانز  يونشب  را  دوب  شوخ  هچ 
تسا يراج  نامز  گر  رد  ادخ  نوخ  هک  نونک 

نیسح ياول  مچرپ و  نوخ  هّلق  هب  نزب  ایب 
هتشک موش  نطو  يالب  برک و  هب  اشوخ 

نیسح يادف  منک  ار  دوخ  کچوک  ناج  هک 
چیه مهاوخن  قحز  مقح  هگرد  ياضر 

نیسح يالو  لد  هب  ادخ و  ياضر  زجب 

تاجانم یسوم و 

تفارش تلیضف و  اهتما  رئاس  رب  ار  ص )   ) نامزلا رخآ  ربمغیپ  تما  یتهج  هچ  هب  ایادخ  درکضرع :  دوخ  تاجانم  رد  ع )   ) یسوم ترـضح 
! ؟  يداد
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 . دنراد هک  یبوخ  تفص  هد  هطساوب  دومرف :  لاعتم  دنوادخ 
! ؟  دنهد ماجنا  هک  منک  رما  نآ  هب  ار  لیئارسا  ینب  هک  دنمادک  یبوخ  تلصخ و  هد  نآ  درک :  ضرع 

 . ءاروشاع ملع و  نآرق و  تعامج و  هعمج و  داهج و  جح و  هزور و  ةوکز و  زامن و  دومرف :  لاعتم  راگدرورپ 
! ؟  تسیچ رگید  اروشاع  ایادخ  دومرف :  ع )   ) یسوم ترضح 

نآ رد  هک  مناگدنب  زا  سک  ره  یـسوم  يا  تسا ،  ص )   ) یفطـصم دـنزرف  تبیـصم  رد  یناوخ  هیثرم  يرادازع و  هیرگ و  دیـسر :  باطخ 
هدنب ره  مهد و  رارق  نادواج  وا  يارب  ار  تشهب  ددرگ ،  مومغم  مومهم و  هلآو  هیلع  یلص  یفطصم  دنزرف  رب  دنک و  يرادازع  هیرگ و  نامز 

ره ربارب  رد  مهد و  تکرب  وا  هب  نم  ماـعط و . . . .  زا  دـشاب  هچ  ره  زا  دـیامن  فرـص  (ص )  ربـمغیپ دـنزرف  تبحم  رد  ار  دوخ  لاـم  هک  يا 
 . دوش تشهب  دراو  ات  مزرمآ  یم  شناهانگ  زا  ار  وا  مهد و  تیفاع  ار  وا  و  منک .  تیانع  وا  هب  ربارب  داتفه  هدرک  جرخ  هک  یمهرد 

یم وا  يارب  ار  دیهش  دص  باوث  دزیرب ،  منیـسح  يارب  کشا  هرطق  کی  نآ  ریغ  رد  ای  اروشاع  زور  رد  هک  سک  ره  ملالج  تزع و  هب  مسق 
(21  . ) مسیون

گشا ياهب  ناطلغ  رهوگز  نوزف  دشاب 
گشا يالبال  دوب  هتفهن  نیرب  دلخ 

ارت دنکشب  ناهج  گنس  شوکب  لد  يا 
گشا يامنهر  دوب  هتسکش  لد  يرآ 
رهگ اهبرپ  نیا  تمیق  هریخب  نکشن 

گشا ياج  تسا  نیرب  شرع  قوف  هک  اریز 
دنک او  هتسب  رد  رازه  شا  هرطق  کی 

گشا ياشگ  لگشم  هجنپ  وشم ز  لفاغ 
دربیمن یپ  وا  تمیقب  یسک  زگره 

گشا يادخ  زج  یسک  گشا  ردق  تخانشن 
ینک او  گشا  همزمزب  لد  شوگرگ 

گشا يانز  قحلانا  ياون  یمه  دیآ 
الج دهد  لد  هنیآ  هب  رحس  گشا 

گشا ياهب  دنادب  هکنآ  تسا  لد  یفاص 
لد دربیم ز  هنگ  رابغ  رصب  گشا 

گشا يافص  اب  نمچ  لد  يارس  ددرگ 
غیرد يا  مینادن  گشا  ردق  وت  ام و 
گشا يارب  زا  اعد  لها  دنهدیم  ناج 

ناهج رد  هداد  رصب  گشاب  ادخ  قنور 
گشا يانب  هداهنب  رشبلاوبا  هچ  رگ 

یبلاط نیراد  تداعس  رگا  تباث ))  ))
(22  ) گشا ياپب  تقفش  رس  زا  زیرب  نماد 

تاجانم رد  یسوم  ترضح 
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 . دومن شزرمآ  تساوخ  رد  لیئارسا  ینب  زا  رفنکی  يارب  لاعتم  راگدرورپ  زا  دوخ  تاجانم  رد  ع )   ) یسوم ترضح 
دوخ وفع  دروم  مشخب و  یم  ار  وا  نم  دنک  شـشخب  شزرمآ و  تساوخ  رد  نم  زا  سک  ره  یـسوم  يا  دومرف :  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 

 ( . ع  ) نیسح نیلتاق  رگم  مهدیم ،  رارق 
 : دومرف لاعتم  دنوادخ  تسیک ! ؟  نیسح  نیا  اراگدرورپ  درک :  ضرع  ع )   ) یسوم ترضح 

! ؟  دنتسه یناسک  هچ  وا  نیلتاق  درکضرع :  يدینش .  وا  زا  يرکذ  روط  هوک  رد  هک  تسا  یسک  نامه 
دنز یم  دایرف  دنک و  یم  هلان  وا  بسا  دنشک و  یم  ار  وا  البرک  نیمز  رد  شدج  تما  ناملاظ  نایغاط و  زا  یهورگ  دومرف :  لاعتم  دنوادخ 

لسغ و نودـب  وا  ندـب  سپ  دنتـشک ) .  ار  ناشربمایپ  رتخد  رـسپ  هک  یتما  زا  دایرف ،  دایرف ،   ) اهیبن تنب  نبا  تلتق  ۀـما  نم  ۀـمیلظلا  ۀـمیلظلا 
دنـشک و یم  ار  شناروای  رای و  دـنرب و  یم  يریـسا  هب  ار  وا  لایع  لها و  دـنربیم و  تراغب  ار  وا  لاوما  دـنراذگ و  یم  اـهگیر  يوررب  نفک 

 . دننادرگ یم  دنراذگ و  یم  هزین  يور  رب  شناروای  رس  اب  ار  شسدقمرس 
یم ناما  هثاغتـسا و  هچ  ره  دوش ،  یم  عمج  یگ  هنـشت  زا  ناـشناگرزب  ندـب  تسوپ  دـنریمیم و  یگنـشت  زا  شکچوک  لاـفطا  یـسوم ؛  يا 

 . دهد یمن  ناما  دنک و  یمن  يرای  ار  اهنآ  یسک  دنهاوخ 
لها هک  یباذع  دومرف :  لاعتم  دنوادخ  تسه .  وا  نیلتاق  يارب  یباذـع  هچ  اراگدرورپ  يا  درکـضرع ؛ درک و  هیرگ  ع )   ) یـسوم ترـضح 

نآ يراوگرزب  تمارک و  يارب  رگا  دیـسر و  دهاوخن  اهنآب  شدـج  تعافـش  نم و  تمحر  دـنربیم  هانپ  شتآب  باذـع  نآ  تدـش  زا  شتآ 
 . مدرب یم  ورف  نیمزب  ار  اهنآ  همه  نم  دوبن  ترضح 

نآ نیعبات  يارب  نم  دومرف :  لاعتم  دنوادخ  مرازیب .  دنشاب  اهنآ  راکب  یضار  هکیناسک  اهنآ و  زا  ار  اگدرورپ  دومرف ؛  ع )   ) یسوم ترضح 
 . مداد رارق  تمحر  ترضح 

مارح شتآ  رب  ار  وا  ندـب  دروآ ،  رد  ناگدـننک  هیرگ  دـننام  ار  دوـخ  اـی  دـنایرگب  ار  يرگید  اـی  دـنک و  هیرگ  وا  رب  هک  سکره  نادـب :  و 
(23  . ) منادرگیم

رضخ ترضح 

ترضح يارب  ع )   ) یسوم ترـضح  یـسرپ ،  لاوحا  زا  دعب  دیـسر و  ع )   ) هلآو و انیبن  یلع  یبن  رـضح  ترـضح  هب  ع )   ) یـسوم ترـضح 
يادص دیسر  ع )   ) نیـسح هیـضق  هب  ات  درک  لقن  اهنآ  تائالتبا  بئاصم و  زا  دعب  دومرف و  (ص )  دمحم لآ  بقانم  لئاضف و  زا  ع )   ) رـضخ

(24  . ) دش دنلب  هیرگ  هلان و  هب  اهنآ 
رتشوخ نارود  يداش  زا  تمتام  رد  هیرگ 
رتشوخ نایرگ  هدید  ناهج  شیع  زا  يرآ 

زونه تسام  لد  هب  نینوخ  هلال  يا  تمغ 
رتشوخ نامیلس  رهُم  زا  مغ  رهُم  نیا  لد  رب 

دوب شخبافش  درد  ره  هبوت  يوک  كاخ 
رتشوخ ناوضر  هضور  زا  وت  يوجلد  يوک 
تنوخاب نیجع  تشگ  نوچ  هیداو  نآ  كاخ 

رتشوخ نامعن  هلال  زا  هدمآ  بارت  نآ 
یتفگ نید  هعرزم  دوش  باداش  هک  ات 
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رتشوخ نایرع  نت  اب  نوخ  می  ردنا  نتفخ 
قلخرب ناج  نیسح  وت  راعش  دوب  اج  همه 
رتشوخ نابیرگ  هب  رس  یگدنز  زا  ندرم 

رابکی نویش  هلان و  دوب  رابکی  گرم 
رتشوخ نایاپ  هصمخم  نیا  رب  دوز  مهدرگ 

نامیپ یتسکشن  نت  سفق  یتسکشب 
رتشوخ نامیپ  رس  رب  دورب  ناج  زا  یتفگ 

ادخ يدیربن ز  ناناوج  يدیربب ز 
رتشوخ ناناوج  غاد  را  قح  فطل  ار  وت  هک 

مارخب یتفگ  يداد و  رسپ  هب  نادیم  نذا 
رتشوخ نامارخ  ورس  زا  تدق  يا  مرب  رد 

نینچ دوب  تنخس  روز و  عبات  يدشن 
رتشوخ نان  ود  تعیب  زا  نم  هب  دشاب  گرم 

يدورسب ار  وت  تخیر  نیبج  نوخ  خر  ات 
رتشوخ ناناج  رب  تلاجخ  ییور ز  خرس 
نآرق ندینش  وت  لعل  بل  زا  دوب  شوخ 

رتشوخ نآرق  ندناوخ  ین  هشرع  زا  کیل 
سبو مراد  ناهج  ود  زا  ار  وت  رهم  متباث 

(25  ) رتشوخ ناکما  تمعن  زا  دوب  معاتم  نیا 

نامیلس ع ترضح 

نآ طاسب  داـب  درک ،  یم  ریـس  اوه  رد  دوب و  هتـسشن  نایرکـشل  اـب  شطاـسب  شرف و  يور  ع )   ) هلآو و اـنیبن  یلع  نامیلـس  ترـضح  يزور 
 . داد یم  تکرح  دصقم  يوسب  ار  ترضح 

همه شنایرکشل  ترضح و  هک  يروطب  دیچیپ  شدوخ  رود  هبترم  هس  ترضح  طاسب  هاگان  داتفا ،  البرک  نیمزرس  هب  شرذگ  هار  ریسم  رد 
 . دروآ دورف  البرک  نیمزرس  رد  ار  شرف  طاسب و  دش و  تکاس  تفرگ و  مارآ  داب  دعب  دننک .  طوقس  هک  دندیسرت 

راگدرورپ رماب  داب  يدمآ ! ؟  دورف  اجنیا  ارچ  يدـش و  يروجنیا  ارچ  دومرف :  درک و  خـیبوت  ار  داب  دـش و  تحاران  ع )   ) نامیلـس ترـضح 
ار ع )   ) نیسح اجنیمه  رد  نامیلس  يا  تفگ :  دومن و  ءادهشلادیس  ترضح  تبیصم  رکذ  یناوخ و  هیثرم  یناوخ و  هضور  هب  عورش  لاعتم 

 . دندرک دیهش  ار  رارک  یلع  رسپ  و  ص )   ) راتخم دمحم  مالسا  ربمغیپ  هون  هک  دوب  اجنیمه  دندیناسر .  لتقب 
! ؟  دنک یم  دیهش  ار  وا  یسک  هچ  دومرف :  دعب  درک و  هیرگ  ع )   ) نامیلس ترضح 

 . تسا نیمز  نامسآ و  مامت  هدش  نیرفن  هک  دیلپ  دیزی  تفگ : 
 . دنتفگ نیمآ  نجو . . .  سنا  زا  نایرکشل  مامت  دندرک و  نیرفن  ار  شعابتا  دیزی و  و  دندرب .  الاب  ار  ناشتسد  ود  ره  ع )   ) نامیلس ترضح 

(26  . ) دروآ رد  تکرحب  ار  شرف  طاسب و  تفرگ و  ندیزو  داب  سپس 
تسا نوخ  رپ  الببرک  هعقاو  زا  ملد 
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تسا نوحیج  نم  نماد  رصب  ربا  ملا ز  نیز 
نیسح غاد  زا  مرب  ردنا  لد  غرم  دپطیم 

تسا نوگلگ  دبا  هب  ات  رصب  گشا  زا  هدید 
سابع غادز  موثلک  تماق  نامک  دش 

تسا نوخ  رپ  لد  هعقاو  نیا  زا  راز  بنیز 
شمرح رد  نیک  شتآ  دندز  هک  مدنآ  زا  هآ 

تسا نوحیج  مرصب  زا  ناور  نوخ و  دشب  لد 
ناهجب دیامن  وچ  ربکا  دق  ورس  دای 

تسا نونجم  مغز  هدید  متس  يالیل  ما 
ردپ غاد  مغ  نیگمغ ز  هدش  هنیکس  مه 

تسا نوخلد  نآ  ملاو  جنر  مدمه  نیدباع 
بات یب  رغصا  یلع  گرم  مغ  زا  بابر  دش 

تسا نودرگ  ربز  ات  نیمز  وا ز  هلان 
نانک هیرگ  ردپ  گرم  مغز  هیقر  مه 

تسا نوماه  يوسب  رس  نانک  هیوم  شبنیز 
 ( يوضترم  ) ملا حرش  نیا  زا  دش  قشنم  هماخ 

(27  ) تسا نوزفا  شمغ  حرش  سبز  داتفا  ملق 

یسیع ع ترضح 

ياهتسد يریش  دندید ،  داتفا .  البرک  نیمزرس  هب  ناشریسم  هار  ءانثا  رد  دندرک ،  یم  تحایس  نابایب  رد  نویراوح  اب  ع )   ) یـسیع ترـضح 
 . هتفرگ اهنآرب  ار  هار  هدرک و  نهپ  ار  دوخ 

نم تفگ :  حیصف  نابز  اب  ریش  میورب ! ؟  هک  ینک  یمن  اهر  ار  ام  يا و  هتسشن  اجنیا  ارچ  دومرف :  دمآ و  ریـش  يولج  ع )   ) یـسیع ترـضح 
 . دینک نعل  ار  ع )   ) نیسح ماما  لتاق  دیزی  هکنیا  ات  مهد ،  یمن  هار  امش  هب 

؟  تسیک نیسح  دومرف :  ع )   ) یسیع ترضح 
 . تسا ع )   ) یلو یلع  ترضح  رسپ  یما و  یبن  هلآ  و  ص )   ) دمحم ترضح  يرتخد  هون  وا  تفگ :  ریش 

تسا ناگدنرد  اهیشحو و  همه  هدش  نیرفن  هک  تسا  دیزی  وا  تفگ :  ریش  تسیک ! ؟  شلتاق  دومرف :  نایرگ  نالان و  ع )   ) یسیع ترـضح 
 . اروشاع مایا  رد  اصوصخ  ، 

درب و الاب  ار  شیاهتسد  ع )   ) یسیع ترضح  دعب  دندومن .  يدایز  هیرگ  نویراوح  یـسیع و  ترـضح  هک  دناوخ  ار  البرک  هضور  هصالخ  )
(28  . ) دش رود  اجنآ  زا  ریش  سپس  دنتفگ .  نیمآ  ترضح  ياعد  هب  مه  شنارای  درک و  نعل  ار  دیزی  هیرگ  لاح  اب 

مزوس یم  وت  ياوه  رد  تسودیا 
مزوس یم  وت  يارب  مزوس و  یم 
میرگ یم  وت  قارف  زا  ربا  نوچ 

مزوس یم  وت  ياوه  رد  عمش  نوچ 
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تقشع ررش  زا  راو  هناورپ 
مزوس یم  وت  يادف  منک  ناج  ات 
دزوس یم  دش و  انشآ  وت  اب  لد 
مزوس یم  وت  يانشآ  مه ز  نم 

تنازیزع غاد  هنیس  هب  مراد 
مزوس یم  وت  يازع  رد  هلال  نوچ 

ملان یم  وت  قایتشا  درد  زا 
مزوس یم  وت  يالبرک  غاد  زا 

يدیشروخ وت  ریقح و  هّرذ  نم 
مزوس یم  وت  ياول  هیاس  رد 

الوم يا  بجع  نیا  تشهب و  ترهم 
مزوس یم  وت  يالو  اب  زورما  هک 

بش زور و  وت  میرح  ترسح  رد 
مزوس یم  وت  ياپب  مهن  رس  ات 

دننازوسن هک  دزس  ارم  ادرف 
(29  ) مزوس یم  وت  يارب  زا  زورما  هک 

نیسح درد  مغ 

دوصقم هکلب  دوبن ،  مالسلاامهیلع  میهاربا  نب  لیعامسا  الوسر ) ناک  دعولا و  قداص  ناک  هنا  لیعامـسا  باتکلا  نم  رکذاو   ) هیآ ریـسفت  رد 
رـس و تسوپ  هتفرگ و  ار  وا  شموق  هنافـساتم  دومرف ،  ثوعبم  شموق  فرط  هب  ار  يو  یلاعت  قح  هک  هدوب  ماظع  ناربمایپ  زا  يربمایپ  نآ  زا 

 . دندنک ار  شتروص 
هک منک  ضرع  وت  هب  هک  هدرک  رما  هداتسرف و  وت  يوس  هب  ارم  لاعتم  دنوادخ  تشاد :  هضرع  داتـسرف و  شدزن  ار  يا  هتـشرف  لاعتم  دنوادخ 

 . دوش تیانع  وت  هب  ات  هاوخب  وا  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره 
هب نک و  ترضح  نآ  وریپ  ارم  دسر  یم  ع )   ) نیـسح هب  تنحم  الب و  زا  هچنآ  هک  هاوخب  ادخ  زا  دومرف :  هیرگ  لاح  اب  لیعامـسا  ترـضح 

 . امرف تیانع  ار  هجوت  نآ  نم 

ایرکز ترضح  ییارس  هحون 

نآ رب  لیئربج  دزومایب .  وا  هب  ار  مالـسلا )  مهیلع   ) ابع لآ  نت  جـنپ  همـسخ  ءامـسا  هک  تساوخ  لاعتم  راـگدرورپ  زا  ع )   ) اـیرکز ترـضح 
 . داد دای  وا  هب  ار  مالسلا )  مهیلع   ) نت جنپ  مسا  دش و  لزان  ترضح 

یم هتشادرب  وا  مغ  مه و  دومرف ،  یم  ار  ع )   ) نسح و  مالـسلااهیلع )   ) همطاف و  (ص )  دمحم ترـضح  مسا  ع )   ) ایرکز ترـضح  هک  یتقو 
سفن مه  رس  تشپ  دش و  یم  وا  ریگولگ  هیرگ  دومرف ،  ار  ع )   ) نیسح ترضح  مسا  هک  یتقو  یلو  تشگ ،  یم  فرط  رب  شهودنا  دش و 

 . دز یم 
نیـسح مسا  ات  یلو  دوش  یم  فرط  رب  ما  هصغ  مغ و  اهنآ  مان  اب  مرب  یم  ار  ترـضح  راهچ  نآ  مسا  یتقو  نم  ارچ  ادنوادخ  دومرف :  يزور 
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! ؟  دوش یم  یناجیه  عطقنم و  مسفن  و  دوش .  یم  ریزارس  منامشچ  زا  کشا  مرب  یم  ار 
و درک .  فیرعت  ترـضح  نآ  يارب  ار  البرک  هضور  درک و  ربخ  اب  ع )   ) نیـسح ماما  هصق  زا  ار  ایرکز  ترـضح  یلاعت ،  كرابت و  دنوادخ 

 . تساالبرک مسا  فاک :  صعیهک .  دومرف :  وا  هب 
 . هرهاط ترتع  كاله  ءاه : 

 ( . ع  ) نیسح رب  دننک  ملظ  لتاق  دیزی  ءای : 
 ( . ع  ) نیسح شطع  نیع : 

 . بئاصم رب  ع )   ) نیسح ربص  داص : 
دومن و تعنامم  دجـسم  هب  مدرم  دـمآ  تفر و  زا  تسب و  ار  دجـسم  برد  زور  هس  دینـش ،  ار  تاملک  نیا  ع )   ) اـیرکز ترـضح  هک  یتقو 

(30  . ) دش یناوخ  هیثرم  يرازو و  هیرگ  لوغشم 
دیرگ نوخ  تنحم  رد  ناهج  هک  ینیسح  يا 

دیرگ نوخ  تنطو  ربق و  وت و  رب  نامسآ 
اما تیالببرک  دوب  قشع  نشلگ 

دیرگ نوخ  تنمچ  نیا  لگ  هدنخ  ضوع 
اشطعاو همزمز  تنخس  رخآ  دوب 

دیرگ نوخ  تنخس  نآ  رب  هتخوس  ره  لد 
عادو ماگنه  بنیز و  ارت  دیشوپ  هماج 
دیرگ نوخ  تنهریپ  وت  رکیپ  رب  دید 

دنا هدز  تناج  هب  ریشمش  هزین و  اب  هکسب 
دیرگ نوخ  تنت  مخز  رب  وت  يوم  رس  ره 

تکاچ دص  نت  هب  يریصح  هنهک  نفک  دش 
دیرگ نوخ  تنفک  رب  تندب  ياهمخز 

نیسح زاب  یلو  دنیرگ  وت  غاد  زا  همه 
دیرگ نوخ  تنسح  میتی  هب  وت  هدید 

ارت دوب  ینمجنا  مهدزای  بش  رد 
دیرگ نوخ  تنمجنا  مغ  زا  ام  لد 

يدومیپ رسب  وت  ار  الب  هار  زا  یمین 
دیرگ نوخ  تندب  زا  رود  رس  رب  یملاع 

تسا نوخ  دّی )) ؤم   )) ام و لد  هکسب  تمغز 
(31  ) دیرگ نوخ  تنم  مشچ  نوچ  هتخوس  نآ  لد 

هیروح هیرگ 

نم دومن و  تشهب  لخاد  تفرگ و  ارم  تسد  ع )   ) لـیئربج ترـضح  جارعم  بش  دومرف :  هلآ  هیلع و  یلـص  دـمحم  ءاـیبنا  متاـخ  ترـضح 
 . دنلوغشم هّلح  رویز و  ندرک  تسرد  هب  تمایق  زور  ات  نآ  ریز  کلم  ود  هک  تساجنآ  رد  رون  زا  یتخرد  مدید  سپس  مدوب ،  رورسم 
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ناهگان متفاکش .  متفرگ و  ار  نآ  زا  هناد  کی  سپ  تساجنآ ،  مدوب  هدیدن  نآ  یگرزب  هب  هک  یگرزب  بیس  کی  مدید  متفر ،  ولج  سپس 
 . دوب لاب  رس  فارطا  دننام  شناگژم  هک  دش  رهاظ  نآ  زا  يا  هیروح 

؟  یتسیک لام  وت  متفگ : 
(32  . ) متسه ع )   ) یلع نب  نیسح  وت  مولظم  دنزرف  نآ  زا  نم  تفگ :  درک و  يا  هیرگ  هیروح 

تسیرگ راوید  رد و  تغاد  هکیا ز  نیسح ،  يا 
تسیرگ رادیب  هدید  ره  هدنز و  لد  ره 

وت یمولظم  هب  تخوس  لد  همه  ار  ءایبنا 
تسیرگ راز  لد  هدید و ،  یگمه  ار  ءایلوا 
درک نافوط  تیگنشت  مغ  حون  لد  رد 

تسیرگ رابنارگ  جوم  نوچ  دز و  نافوط  هب  هک 
لیربج ار  الببرک  هعقاو  نوچ  تفگ 

تسیرگ راتخم  دمحا  دز و ،  هلان  همطاف 
نوخ هُّجل  لدب  نوچ  ارت  باوخ  رد  دید 

تسیرگ رارک  ردیح  نوخب  هقرغ  یلد  اب 
بآ تقلخ  زا  رتشیپ  تشطع  رکذ  دوب 

تسیرگ راسهک  رس  رب  وت  مغ  زا  ربا ،  هکیا 
سابع تلاحب  درک  رظن  وچ  ایرد  شیپ 

تسیرگ رادملع  کشا ،  ضوع  رد  لد  نوخ 
تشادن کشا  شطع  زوس  بت و  بات  زا  هچرگ 

تسیرگ رامیب  سگرن  تیسکیب  مغ  زا 
ترس رایس  تباث و  تنت  دنام  نیمزرب 

تسیرگ رایس  تباث و  تنت  هب  مه  رس  هب  مه 
تخوس یم  بنیز  لد  دّی )) ؤم   )) شیب همه  زا 

(33  ) تسیرگ رات  بش  هب  دیرگب  هک  یعمش  وچ  هک 

هیرگ سلجم 

زا لبق  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هیرگ  اب  طابترا  رد  هنیـسحلا  صئاصخ  باتک  رد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  يرتشوش  رفعج  خیـشآ  هللا  ۀیآ  موحرم 
یهاگ و  ص )   ) ربمغیپ یهاگ  و  دوب ،  ع )   ) لـیئربج یهاـگ  ناوخ  هیثرم  اـجنیا  رد  ربمغیپ و  دجـسم  دـیامرف :  یم  ع )   ) نیـسح ماـما  دـلوت 

ربخ رد  هکنانچ  هکئالم  همه  یهاگ  و  دنتفگ ،  ار  ترـضح  هیثرم  دندمآ و  فلتخم  تروصب  هک  کلم  هدزاود  یهاگ  و  نیمز ،  رطق  کلم 
تحت رد  سلاجم  نیا  و  تفگ .  ع )   ) نیـسح شدـنزرف  هب  ار  ترـضح  نآ  تیزعت  دـمآ و  هکنیا  رگم  دـنامن ،  یقاب  یکلم  چـیه  هک  تسا 

منیب یم  نآ ،  ریغ  هنمزا و  هنکما و  لاوحا ،  تیثیح  زا  ار  هّیوبن  سلاجم  نیا  مروایب  رد  ددـع  هب  مهاوخب  هچ  ره  و  هدـماین ،  رـصح  طـبض و 
(ص ربمغیپ سلاجم  مامت  شلمح  لّوا  زا  هکلب  ع )   ) نیـسح تدالو  لوا  زا  هک  دوش  یم  رهاظ  نینچ  راـبخا  عبتت  زا  هک  اریز  تسین ،  نکمم 

 . دوب رورس  نآ  هیثرم  سلجم  هب  ( 
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زا دومرفیم  نایب  دوخ  یهاگ  يرادـیب ،  باوخ و  رد  رـضح ،  رفـس و  و  رازاب ،  هچوک و  نیتاسب و  و  هناـخ ،  دجـسم و  رد  زور ،  بش و  رد 
یم ار  وا  تالاح  روصت  یهاگ  دیـشک ،  یم  هآ  سپ  دروآ ،  یم  رطاخ  هب  یهاگ  دومن ،  یم  عامتـسا  هکئالم  زا  یهاـگ  و  باحـصا ،  يارب 
منیب یم  ایوگ  دومرف :  یم  یهاگ  و  دنک ،  یمن  شیرای  یـسک  دـنک و  یم  هثاغتـسا  هک  ار  وا  منیب  یم  ایوگ  دومرف :  یم  یهاگ  سپ  دومن . 

هب دنک  رظن  سک  ره  سپ  دنربیم ،  دیزی  يارب  زا  هیده  ار  وا  رـس  هک  منیب  یم  ایوگ  دومرف :  یم  یهاگ  و  دنراوس ،  نارتش  رب  هک  ار  ناریـسا 
(34  . ) هللادبعابا يا  نکربص  دومرف :  یم  یهاگ  دزادنا ،  تفلاخم  ادخ  شبلق  نابز و  نایم  رد  دوش ،  كانحرف  ورس  نآ 

تسا نوخ  ام  لد  تسا و  کشا  همشچ  ام  مشچ 
تسا نوخ  اهلد  هرطاخ  نآ  زا  هک  یثیدح  ز 

الببرک هعقاو  زج  هب  دوب  ناوت  هچ 
تسا نوخ  الوم  هدنب و  ره  لد  شدایز  هک 

نیسح نینوخ  هنادرم و  تضهن  دبا  ات 
تسا نوخ  اب  ناهج  خیرات  هحفص  رب  تبث 

یلو زوسناج  مغ  نیا  زا  دوش  نوخ  یلد  ره 
تسا نوخ  ارهز  لد  اهلد  همه  زا  رتشیب 

تارف يایرد  لحاس  رد  هک  تساوخ  الب  هچ 
تسا نوخ  ایرد  لحاس  نارک  هب  ات  نارکز 

تساشطعاو همزمز  دونش ،  یم  ات  شوگ 
تسا نوخ  ارحص  نماد  درگن  یم  ات  مشچ 

دور هدید  زا  لد  نوخ  شطع  ار ز  ناگ  هنشت 
تسا نوخ  ادیپ  هک  هچنآ  دوب  بایان و  بآ 

یلو بآ  رب  هتفخ  نابل  هنشت  یقاس 
تسا نوخ  اقس  بل  رب  ناور  بآ  ضوع 

اما ربمیپ  هبش  خر  تسابیز  هچ  هو 
تسا نوخ  ابیز  تروص  نآ  هدرپ  ور  هچز 
مقر زوسناج  همان  نیا  لد  نوخ  زا  مدز 

(35  ) تسا نوخ  یمظع  مغ  نیا  زا  ملد  دّیوم ))  )) هک

دلوت ماگنه  هیرگ 

 ، دـش دـلوتم  ترـضح  نآ  هک  یتقو  دوب .  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  هلباق  نم  دومرف :  مالـسلاامهیلع  بلطملادـبع  رتخد  هیفـص  ترـضح 
 . منیبب روایب  ار  مدنزرف  همع  يا  دومرف :  ص )   ) لوسر ترضح 

 . ما هدرکن  هزیکاپ  ار  نآ  زونه  هللا  لوسر  ای  متفگ : 
 . هدرک قلخ  رهطم  هزیکاپ و  ار  نآ  ادخ  ینک ! ؟  هزیکاپ  ار  نآ  وت  دومرف :  ترضح 

ناهد رد  ار  دوخ  كرابم  نابز  تشاذگ و  نماد  رد  ار  هقادنق  مدرب ،  ترـضح  نآ  تمدخ  ار  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  هقادـنق  هک  یتقو 
 . دیآیم هدازاقآ  ناهدب  ترضح  نآ  نابز  زا  لسع  ریش و  ایوگ  هک  دیکم  یم  نانچ  ترضحنآ  داهن ،  ع )   ) نیسح ماما  ترضح 
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دومرف هبترم  هس  دش و  دنلب  ترضح  هیرگ  يادص  ماگنه  نیا  رد  داد ،  نمب  ار  ترضح  هقادنق  هدیسوب و  ار  وا  هدید  ود  نایم  یناشیپ و  دعب 
 . دننک یم  دیهش  ار  وت  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعلادخ  : 

 . هیما ینب  نارگمتـس  ناملاظ و  زا  یعمج  هدنام  یقاب  دومرف :  تشک ! ؟  دهاوخ  ار  وا  یـسک  هچ  دنوش ،  امـش  يادف  مردام  ردـپ و  متفگ : 
(36)

تسیرگ وت  يارب  شرعلا  کلم  مشچ  هکیا 
تسیرگ وت  يازع  هب  میرم  یسیع  کلف  رد 
نایرگ تیارب  دوب  ادخ  مشچ  یلع  نوچ 
تسیرگ وت  يادخ  وت  يارب  تفگ  ناوتیم 
ارس هحون  دش  وت  رهب  زا  رشبلاوب  مدآ 
تسیرگ وت  ياثر  لیربج  دینشب ز  هکنوچ 

تالببرک هعقاو  دوب  زوسناج  هکسب 
تسیرگ وت  ياوه  هب  شتآ  دش و  شتآ  بآ 

دندید دادعا  هزین  رسب  هب  ار  ترس  ات 
تسیرگ وت  ياپ  هب  خرچ  دز و  هرعن  نامسآ 

داّجس ماما  زور  نآ  رد  دید  رگم  هچ 
تسیرگ وت  يالببرک  زا  سپ  لاس  لهچ  هک 

ادخ نوخ  رسپ  يا  سک  همه  زا  رتشیب 
(37  ) تسیرگ وت  يارب  دوعوم  يدهم  ترسپ 

کلم سرطف 

لزان ص )   ) ربمغیپ رب  کلم  رازه  اب  ار  ع )   ) لیئربج ترـضح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دش ،  دلوتم  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  یتقو 
 . دیوگ تینهت  (ص )  ربمغیپ هب  هک  دومرف 

زا هک  برقم  کـلم  زا  یکی  سرطف  هـک  يا  هزیزج  هـب  شرذـگ  دـش  یم  لزاـن  ص )   ) ربـمغیپ رب  ع )   ) لـیئربج ترـضح  هـک  يروـطنیمه 
راتفرگ باذع  هب  دوب و  هتسکش  شلاب  دوب و  هدش  نادنز  هزیزج  نآ  رد  دوب و  هدزرس  وا  زا  هک  یهابتشا  رثا  رب  هک  دوب  یهلا  شرع  نالماح 

 . داتفا دمآ  یم  ییوبدب  دود  وا  ریز  زا  دوب و  نازیوآ  قلعم و  شمشچ  ياه  هژمب  تایاور  یضعب  رد  دوب و 
؟  هدش يربخ  ایآ  يور ! ؟  یم  اجک  کلم  همه  نیا  اب  لیئربج  يا  تفگ :  دید ،  اه  هکئالم  اب  ار  ع )   ) لیئربج هک  یتقو  سرطف 

وا هب  شدوخ  بناج  زا  هک  هداتـسرف  ارم  و  دومرف .  تمارک  یتمعن  (ص )  دمحم ترـضح  هب  لاعتم  دنوادخ  دومرف :  ع )   ) لیئربج ترـضح 
 . میوگب داب  كرابم 

يراتفرگ نیا  زا  نم  دـنک و  اـعد  نم  يارب  (ص )  دـمحم ترـضح  دـیاش  دـیربب  دوخ  اـب  مه  ارم  دوش  یم  رگا  لـیئربج  يا  تفگ :  سرطف 
 . منک ادیپ  تاجن 

تمدخ هک  یتقو  دروآ .  ص )   ) هللا لوسر  ترـضح  سدقم  رـضحم  هب  شدوخ  اب  ار  سرطف  تخوس و ) شلد  ام  لوقب   ) لیئربج ترـضح 
 . درک راوگرزب  نآ  تمدخ  مه  ار  سرطف  لاح  شرافس  نمض  رد  تفگ  تیهنت  یلاعت  قح  فرط  زا  دیسر  ترضح 

هب ار  دوخ  تسیرگیم و  سرطف ،  دوش .  یم  بوخ  تلاح  هللا  ءاشنا  هک  لامب  كرابم  دولوم  نیا  هب  ار  تدوخ  سرطف  يا  دومرف :  ترـضح 
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هبوت ع )   ) نیسح ماما  ترضح  رطاخب  ادخ  دش و  بوخ  شا  هتـسکشرپ  دش  هجوتم  ندیلام  ضحمب  دیلام ،  ع )   ) هللادبعابا ترـضح  هقادنق 
 . درک لوبق  ار  شا 

نم لثم  یسک  تسیک  منیـسح .  هدش  دازآ  نم  اه  هکئالم  يا  دز :  یم  ادص  درک و  یم  هیرگ  دیـسر  نامـسآ  هب  نوچ  تفر و  الاب  هصالخ 
تشک و دنهاوخ  ار  دولوم  نیا  هک  دیآ  یم  ياه  یکیدزن  نیمه  هب  ادخ  لوسر  يا  تفگ :  و  تشگرب ،  دعب  دشاب ،  نیسح  هدرک  دازآ  هک 

لوسر ای  تفگ :  دـعب  دـندرک و  هیرگ  اه  هکئالم  مامت  مه  ربمغیپ و  مه  شدوخ و  مه  درک ،  فیرعت  ص )   ) ربمغیپ يارب  ار  ـالبرک  هضور 
وا يارب  یکشا  ای  دورب  بیرغ  دیهـش  نیا  ترایزب  سک  ره  هک  موش  یم  نماض  نم  دراد  نم  ندرگ  دولوم  نیا  هک  یقح  نیا  لباقم  رد  هللا 

(38  . . . ) منک غالبا  شترضح  هب  ار  هیرگ  مالس و  نآ  کیدزن  رود و  هار  زا  هچ  دزیرب 
نیسح دش  بانوخ  وت  يور  رجه  مکشا ز 

نیسح دش  باتهم  هتشر  هّصغ  میوم ز 
وت غادز  متسشن  بآ  رانک  اج  ره 

نیسح دش  بآ  مرگج  متخوس  هکسب  زا 
دیدن یسک  رگید  وت  غاد  رتزوسناج ز 

نیسح دش  بات  رد  وت  غاد  مه ز  دیشروخ 
اهزور هب  مناج  سنوم  دوب  هک  تدای 

نیسح دش  بارحم  هشوگ  غارچ  اهبش 
تا هیقر  رانک  ماش  هب  مدمآ  زاب 

نیسح دش  باوخ  رد  وت  مشچ  رون  هک  یئاج 
ماک هنشت  يداتف و  كاخ  هب  نوخ  قرغ  وت 
(39  ) نیسح دش  بآ  زا  تبنیز  يانب  اما 

لیئربج ربخ 

وت هب  لاعتم  دنوادخ  دومرف :  و  دـش ،  لزان  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  رب  ءادهـشلادیس  ترـضح  تدالو  زا  شیپ  ع )   ) لیئربج ترـضح 
 . درک دنهاوخ  دیهش  ار  وا  وت  زا  دعب  وت  تما  هک  دهدیم  يرسپ 

هـس ثحب  فرح و  نیا  میرادن .  جایتحا  يدنزرف  نینچنیا  هب  ام  لیئربج  يا  دومرف :  دش و  دـنلب  ناش  هیرگ  يادـص  ص )   ) لوسر ترـضح 
 . دش رارکت  هبترم 

مه ع )   ) یلع ترضح  تشاذگ .  نایم  رد  شترضح  اب  ار  عوضوم  دیبلط و  ار  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترـضح  ص ، )   ) لوسر ترـضح 
 . دش رارکت  هبترم  هس  ثحب  نیا  و  میرادن .  جایتحا  يدنزرف  نینچنیا  هب  ام  دومرف  هدرک  يا  هیرگ 

نانزاخ ناربمغیپ و  راثآ  ثراو  ماما و  همه  هک  دمآ  دـنهاوخ  ینادـنزرف  ع )   ) نیـسح زا  ضوع  رد  یلع  ای  دومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح 
 . دوب دنهاوخ  نیرخآ  نیلوا و  مولع 

فیرعت ناشیا  يارب  ار  نایرج  هدروآ و  فیرشت  مالسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  ملاع  ود  یب  یب  ترـضح  تمدخ  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح 
 . میرادن يدنزرف  روجنیا  هب  یجایتحا  ام  دنومرف :  دومن و  هیرگ  دش و  تحاران  یلیخ  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  دندرک ، 

وا و ماـما  نادـنزرف  هب  تراـشب  ار  وا  ترـضح  دـش و  لدـب  در و  ملاـع  ود  یب  یب  و  ع )   ) یلع ترـضح  نیب  هبترم  هس  وگتفگ  ثحب و  نیا 
(40  . . . ) دش یضار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ات  دنداد .  توبن . . .  ملع  نانزاخ  ناثراو و  نایاوشیپ و 
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ایرد ناگنشت  مشچ  کشا  زا  دش  همیخ 
اّقس رب  هراوهگ  زا  رغصا  ماغیپ  هداد 

لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 
بشما بآ  طحق  زا  بآ  هتشگ  رغصا  مسج 
بشما بابر  مشچ  زا  دزیر  تلجخ  کشا 

لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 
دیآ ادن  نیا  هنیکس  کشخ  بل  زا 

دیآ ادج  یموصعم  لفط  ره  هلان 
لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 

دیوگ نخس  هدیکشخ  گشم  هراشا  اب 
دیوگ نحم  جنر و  هلان و  اب  یکدوک 

لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 
دیآ شوجب  اّقس  گر  رد  تریغ  نوخ 

دیآ شوگب  ار  وا  اه  همیخ  مامت  زا 
لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 

ارهز نبلگ  زا  یکچوک  لاهن  ون 
ارحص رد  هنشت  بل  دهد  ناج  يراخ  ریز 

لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 
ایرد لد  رد  شتآ  هدنکفا  یگنشت 

ایرد لد  رب  هنیکس  ریوصت  هدنام 
(41) لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 

السلااهیلع ارهز  ترضح  هیرگ 

دومن و فیرعت  ار  البرک  هیـضق  دـعب  و  ع )   ) ادهـشلادیس ترـضح  تدالو  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هب  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح 
هما هتلمح  انـسح  هیدـلاوب  ناسنالا  انیـصو  و   : )) دومرف هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هچنانچ  درک  وگزاب  ار  ترـضح  نآ  تداـهش 

 . درک لمح  عضو  تهارک  اب  ار  وا  ردام ،  اریز  دنک ،  یکین  شردام  ردپ و  هب  هک  میدرک  تیصو  ناسنا  هب  ام  ینعی  اهرک )) هتعضو  اهرک و 
هکنیا دـیمهف  یتقو  هک  دوب  ع )   ) نیـسح ترـضح  دولوم  نآ  ع )   ) ارهز ترـضح  دومن ،  یم  لمح  تهارک  اب  ار  وا  هک  دراد  ریـسفت  رد  . . 

 . دسر یم  تداهش  هب  دنک  یم  لمح 
(42  . . ) دندش نایرگ  مومغم و  مومهم و  تحاران و  یلیخ  ع )   ) ملاع ود  یب  یب 

میرگب نامولظم  رالاس  مغ  رد  مراد  تسود 
میرگب ناشطع  بل  لعل  نآ  مزاس  ناراب  هسوب 

تداهش زا  دعب  دش  هک  یکاپ  نت  رب  مراد  تسود 
میرگب نابسا  مس  ریز  رد  درخ  شناوختسا 
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ین رس  ردناک  يا  هدیکشخ  بل  رب  مراد  تسود 
میرگب نآرق  شوخ  ياوآ  اب  دناوخ  نمشد  شیپ 

تبیصم زور  نآ  رد  مدوب  البرک  مراد  تسود 
میرگب ناغفا  هلان و  اب  شتبرغ  يارب  ات 

اج رهب  اپ  رب  منک  متام  همیخ  مراد  تسود 
میرگب ناج  زا  وا  نازوس  همیخ  دایب  ات 

مراذگ متام  مغ و  يونازب  رس  مراد  تسود 
میرگب نارای  نانچ  مه  تیازع  رد  تمایق  ات 

مشاب وت  سنُا  لفحم  ناوخ  هحون  مراد  تسود 
(43  ***) میرگب ناهنپ  تمتام  زا  زارف  نوچ  ناشیرپ  ای 

ربمغیپ هیرگ 

هقادنق روایب .  مدزن  ار  مدنزرف  دندومرف :  دندروآ و  فیرشت  ص )   ) لوسر ترضح  دش ،  ع )   ) ءادهشلادیس ترضح  دلوت  متفه  زور  نوچ 
داد و هلباقب  ار  شنار  کی  درک و  هقیقع  ماما  يارب  يدیفس  هایس و  دنفسوگ  ترضح  دنداد و   ( ص  ) لوسر ترضح  تسد  هب  ار  ترـضح 
رب ار  وا  سپـس  دیلام  شکرابم  رـس  رب  قولخ  هدرک و  قدـصت  هرقن  شترـضح  يوم  نزوب  دیـشارت و  ار  ع )   ) نیـسح ترـضح  كرابم  رس 

 . وت نتشک  تسنارگ  نم  رب  یلیخ  هللادبعابا  يا  دومرف :  دندرک و  يدایز  هیرگ  تشاذگ و  دوخ  نماد 
! ؟  دینک یم  هیرگ  يداش  ضوع  و  دیئامرف ؟  یم  امش  هک  تسا  يربخ  هچ  نیا  دشاب  امش  يادف  مردام  ردپ و  متفگ  دیوگ :  یم  ءامسا 

ادخ تشُک و  دنهاوخ  ار  وا  هیما  ینب  زا  راکمتس  رفاک و  یهورگ  هک  تسا  مدنبلد  دنزرف  نیا  يارب  ما  هیرگ  دومرف :   ( ص  ) لوسر ترـضح 
قح رد  میهاربا  ترضح  هک  ار  هچنآ  منکیم  تلئسم  وت  زا  ادنوادخ  درک ،  دنهاوخ  نید  رد  هنخر  اهنآ  و  دناسر ،  یمن  اهنآ  هب  ارم  تعافش 

نیمز نامسآ و  هک  یتنعل  ار  اهنآ  نانمـشد  نک  تنعل  ار و  وا  ناتـسود  رادب  تسود  ادنوادخ  درک ،  تساوخ  رد  وت  زا  شا  هیرذو  نادنزرف 
(44  . . . ) دنک رپ  ار 

تسادخ ضیف  همشچ  نایرگ  مشچ 
تسهانگ مرج و  زا  ینامیشپ  مه 

ادخ فوخ  زا  سرت و  زا  نک  هیرگ 
تساود نامرد  یب  درد  ره  رب  هیرگ 

دوب نایرگ  اهمشچ  تمایق  رد 
تسادخ فوخ  زا  نایرگ  هک  یمشچ  نامه  زج 

وا دشاب  ناداش  هک  یمشچ  نآ  رگید 
تسا یفطصم  نیسح  رادازع  نآ 

تسا مرخ  داش و  هک  یمشچ  نآ  رگید 
تساشوپ مارح  زا  هک  یمشچ  نآ 

دیهش هاش  نیسح  رهب  نک  هیرگ 
تساهدرد يافش  وت  مشچ  کشا 
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تسا مرخ  دنیبب  رثوک  یسک  ره 
(45  ) تسا یضترم  نیسح  رادازع  زا  داش  مه  رثوک 

هللا ص لوسر  کشا 

 . مدید يدب  باوخ  بشید  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  مدوب ،  ص )   ) هللا لوسر  ترضح  تمدخ  تفگ :  ثراح  رتخد  لضفلا  ما 
مدید باوخ  رد  مدرکضرع :  يدید ؟  هچ  دومرف :  ترضح  دوب .  یتخس  دب و  یلیخ  باوخ  متفگ ،  يدید ؟  یباوخ  هچ  دومرف :  ترـضح 

 . داتفا نم  شوغآ  رد  دش و  ادج  امش  ندب  زا  يا  هراپ  هک 
دلوتم ع )   ) نیسح ماما  دعب  دشاب .  یم  وت  شوغآ  رد  هک  دوش  یم  دلوتم  يرسپ  همطاف  ترضح  زا  يدید ،  یبوخ  باوخ  دومرف :  ترضح 

 . دوب نم  شوغآ  رد  دندوب ،  هدومرف  ترضح  هک  روطنامه  دش و 
تقو کی  متـشاذگ ،   ( (ص ربمغیپ شوغآ  رد  مدوب و  هتـشادرب  دوخ  اب  مه  ار  ءادهـشلادیس  ترـضح  مدـش و  دراو   ( (ص ربماـیپ رب  زورکی 

؟  منیب یم  هیرگ  لاح  رد  ار  امش  هک  هدش  هچ  هللا  لوسر  ای  ددرگ  تنابرق  مردام  ردپ و  مدرکضرع ،  دزیر .  یم  کشا  دراد  ترضح  مدید 
!

 . دنشک یم  ار  مرسپ  نیا  مّتما  زا  یهورگ  هک  داد  ربخ  نم  هب  دوب و  نم  شیپ  لیئربج  دومرف ،  ترضح 
(46  . ) دروآ میارب  دوب  خرس  تبرت  يرادقم  و  ار ،  نیسح  نیمه  یلب ،  دومرف :  نیسح ! ؟  نیا  مدرک :  ضرع 

نودرگ دبنگ  يور  هتفرگب  ارچ  مغ  رابغ 
نوخ کشا و  بالیس  هدش  يراج  ناگدید  زا  ارچ 

متام زا  ینافوط  هتساخرب  فرط  ره  زا  ارچ 
نوگرگید هدیدرگ  ناهج  لاوحاو  عاضوا  ارچ 

بشما
کلف مراچ  رد  هتشگ  ناشیرپ  یسیع  ارچ 
نودرگرب دننایرگ  راز و  متام  هچ  زا  کیالم 

ییوگ ایربک  هاگراب  رد  ازع  اپرب  هدش 
نوریب نامسآ  هن  زا  دش  يرادازع  ياغوغ  هک 
مغ زک  یبن  رازلگ  ياهلگ  هدش  رپرپ  رگم 

(47  ) نوزفا رازه  زا  هلان  تسار  ناتسلگ  نارازه 

البرک كاخ 

تفر الاب  ربمغیپ  تشپ  زا  و  دـش .  دراو  ع )   ) نیـسح ترـضح  هک  دـندوب  یحو  لاح  رد   ( ص  ) مرکا ربمغیپ  ترـضح  دـیوگ :  یم  هشیاـع 
 . دش يزاب  لوغشم  تسشن و 

لیئربج ترـضح  هاگنآ  دنناسر ،  یم  لتق  هب  وت  زا  دعب  ار  تدـنزرف  نیا  دـننک و  یم  اپب  هنتف  وت  زا  دـعب  وت  تمادّـمحم  يا  دومرف :  لیئربج 
 : دومرف دروآ و  دیفس  كاخ  يرادقم  درک  زارد  تسد 

 . تفر ع )   ) لیئربج ترضح  هک  یتقو  دعب  تسا ،  فط  نآ  مسا  هک  دنشک  یم  ار  تدنزرف  نیمز  نیا  رد 
نینم و ؤملا  ریما  ترـضح  رمع و  رکبوبا و  هک   ) شباحـصا فرط  هب  هیرگ  تلاـح  اـب  دوب  ناـشکرابم  تسد  رد  كاـخ  هکیلاـح  رد  ربمغیپ 
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 . دمآ دوب ) اهنآ  نایم  رد  رذوبا  راّمع و  هفیذح و 
! ؟  دینک یم  هیرگ  ارچ  هّللا  لوسرای  دندرک :  ضرع  باحصا 

يارب ار  تبرت  نیا  و  دش .  دهاوخ  هتـشک  فّط  نیمز  رد  نم  زا  دعب  نیـسح  مدنزرف  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  ترـضح  دومرف :  ترـضح 
(48  . ) ددرگ یم  نفد  مه  اج  نامه  هک  داد  ربخ  دروآ و  نم 

يراج هتشگ  نوخ  مرح  لها  هدید  زا 
يراوس تقو  نتفر و  نادیم  تقو  دش 

نانز ناشیرپ  وم  ناکدوک  فص  هتسب 
هللاراث ای  هللا  هللا 

تیوسب میآ  رت  هتسهآ  یمک  اتفگ 
تیولگ مسوب  مردام  تیصو  هدرک 

مبل رب  ناج  مغز  مبنیز  ارت  نم 
هللاراث ای  هللا  هللا 

دش نوگن  نامولظم  ناطلس  نیز  ردص  زا 
دش نوخ  قرغ  یهلا  شرع  هنیئآ 

اتبرغ او  گناب  اپب  دش  مرح  زا 
هللاراث ای  هللا  هللا 

رپرپ هدیدرگ  یفطصم  غاب  ياهلگ 
ربکا سابع و  نیمز  يور  نت  هراپ  دص 

ادج لطاب  قح ز  الب  تشد  هب  دش 
(49) هللاراث ای  هللا  هللا 

زوسناج هلان  يادص 

مدوب هتسشن  رظتنم  نم  دیاین ،  نم  دزن  سکچیه  دومرف :  دوب  هتـسشن  نم  هناخ  رد  ص )   ) هللا لوسر  ترـضح  يزور  دیامرف :  یم  هملـس  ّما 
 . درکیم هیرگ  هک  مدینش  ار   ( ص  ) مرکا ربمغیپ  زوس  رگج  هلان  يادص  ناهگان  دش ،  لخاد  (ع )  ءادهشلادیس ترضح  هک 

یم ع )   ) نیسح كرابم  رس  هب  تسد  ترضح  هتسشن و  ترـضح  يولهپ  شوغآ و  رد  ع )   ) نیـسح ترـضح  دید  مدش ،  ربخ  اب  نم  یتقو 
ناجاقآ مدرکضرع :  ولج و  متفر  دنک  یم  هیرگ  دشک و 

 . مدشن هجوتم  نم  دش  دراو  هک  یتقو  مسق  ادخب 
شتسود هلب .  متفگ :  يراد ؟  تسود  ار  نیسح  ایآ  تفگ :  ودوب  هناخ  رد  ام  اب  ع )   ) لیئربج ترضح  نآلا  دومرف :  ص )   ) لوسر ترضح 

نیمز نآ  كاخ  زا  يرادقم  دعب  دنشک .  یم  ار  وا  البرک  نیمزرس  رد  وت  تما  دومرف :  ع )   ) لیئربج ترـضح  ایند .  یتسود  رطاخب  هن  مراد 
(50  . ) داد ناشن  ص )   ) ربمایپ هب  دروآ و  ار 

هدید گشا  اب  دسا  ینب  هلیبق 
هدیپط نوخ  رد  يرکیپ  يوجتسج  رد 

ندب رب  ایروب  نفک  دیامن  ات 
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هللاراث ای  هللا  هللا 
تسنوخ بارحم  الب  تشد  ياترس 

تسنوگ هلال  خرس و  ياهلگ  زا  هدیشوپ 
شروآ بآ  مسج  شرغصا  ربکا و 

(51  ) هللاراث ای  هللا  هللا 

از کشا  كاخ 

 ، تسا ناـیرگ  ترـضح  كراـبم  نامـشچ  مدـید  مدـش ،  دراو  ص )   ) مرکاربـمغیپ ترـضح  تمدـخ  زورکی  دومرف :  ع )   ) یلع ترـضح 
ترضح دینک ! ؟  یم  هیرگ  ارچ  هدرک ! ؟  تحاران  ار  امـش  یـسک  ایآ  هدش ! ؟  هچ  ادخ  ربمغیپ  يا  امـش  يادف  مردام  ردپ و  مدرکـضرع : 

یم هتـشک  تارف  طّش  رانک )  ) رد نیـسح  دومرف :  نم  هب  دوب و  هدمآ  نم  دزن  ع )   ) لیئربج ترـضح  لبق  هظحل  دـنچ  دومرف :  ص )   ) لوسر
هب ار  نآ  تشادرب و  كاخ  نآ  زا  یتشم  درک و  زارد  ار  شتـسد  هلب  متفگ :  ینک ؟  مماشتـسا  شتبرت  زا  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف :  دـعب  دوش 

(52  . ) تسا البرک  نیمزرس  نآ  مسا  دش و  يراج  مکشا  رایتخا  یب  مدیئوب ،  يرادقم  داد  نم 
نیسح رادازع  صالخا  رس  زا  دش  هک  ره 

نیسح راموط  هب  دنیامن  تبث  وا  مان 
داهنب دوخ  مغ  هک  یتشرس  كاپ  نآ  شوخ  يا 

نیسح راوخمغ  لدناشیرپ و  رمع  نیا  رد  دش 
صولخ يور  زا  دش و  ینیسح  هک  سکنآ  شوخ  يا 

نیسح راکفا  هشیدناز و  درک  يوریپ 
تساور دنشورف  رخف  نانج  نابوخب  رگ 
نیسح راداف  نارای و  همه  رشحم  زور 

ریگم زاب  امز  هناهاش  بصنم  نیا  برای 
نیسح رادازع  مینامب  هتسویپ  هک  ات 

راذگم ایادخ  راک  هنگ  میتسه  هچ  رگ 
(53  ) نیسح رادید  ترسح  ام  لد  تمایق  رد 

البرک دیهش 

داتسیا هار  ءانثا  رد  يزور  سپ  تفر ،  يرفس  هب  ص )   ) هللا لوسر  ترضح  تشذگ ،  ع )   ) ءادهشلادیس ترـضح  تدالو  زا  لاس  ود  نوچ 
 . درک يدایز  هیرگ  و  میدرگ . ))  یم  زاب  وا  يوسب  میئادخ و  زا  ام   ( )) نوعجار هیلا  اناو  هللاانا   ) دومرف و 

نیسح مدنزرف  دنیوگیم ،  البرک  ار  نآ  هک  داد  ربخ  تسا  طارف  طّش  دزن  هک  ینیمز  زا  ارم  لیئربج  دومرف :  دندرک :  لاوئس  ار  شببـس  نوچ 
یم راوس  نارتش  زاهج  رب  راوس  ار  ناریـسا  ایوگ  و  ار ،  شنفد  عضوم  شتداهـش و  لحم  منیب  یم  ایوگ  دـننک ،  یم  دیهـش  اجنآ  رد  ار  (ع ) 

(54  . . . ) دنرب یم  هیده  هب  ار  نیسح  مدنزرف  رس  منیب و 
نیش روش و  اب  البرک  تشدز  مرآ  دای  هکنوچ 

نیسح رادملع  رهب  زا  هیرگ  میامنیم 
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البرک ناگنشت  بل  رظن  رد  درآ  سک  ره 
نیسح رای  یب  لافطا  رب  هاگآ  دوشیم 

تفرگ یکشم  بل  هنشت  هنیکس  اروشاع  زور 
نیسح رادافو  لضفلاابا  شیومع  دزن 

بل هنشت  ام  یشاب و  اّقس  وت  ناجومع  تفگ 
نیسح رادهپس  يا  ناجومع  نک  یبآ  رکف 

نخس نیا  يو  زا  دینشب  نوچ  سابع  ترضح 
نیسح رادملع  نآ  هنیکس  زا  تفرگب  کشم 

ناگنشت بل  یقاس  هعیرش  رد  دراو  تشگ 
نیسح رادافو  نآ  درک  رپ  بآ  زا  ار  کشم 

تارف زا  دشون  تساوخ  درب و  بآ  ریزب  فک 
نیسح راز  رتخد  زا  نامزنآ  دروآ  دای 

نورب طش  زا  يدش  هدروخان  بآ  شود  رب  کشم 
نیسح راداد  یح  يا  تفگ  هاگنآ  راوس  دش 

لوسر لآ  همیخ  رد  ار  بآ  مناسر  نم 
(55  ) نیسح رای  یب  لافطا  ناگنشت  بل  نآ  رهب 

ادهشلادیس

شهارمه هب  مه  ار  ع )   ) نیسح نسح و  ترضح  تفرربنم  يالاب  هودنا  نزح و  اب  ص )   ) مرکا لوسر  ترضح  يرفس  زا  تعجارم  زا  سپ 
تشاذـگ و نیـسح  رـس  رب  ار  پچ  تسد  و  ع )   ) نسح رـس  رب  تسار  تسد  سپ  دومن ،  هظعوم  دـناوخ و  يا  هبطخ  سپ  درب ،  ربنم  يالاب 

یناسک نم و  هیرذ  نیرتهب  و  نم ،  هریـشع  رایخا  و  دننم .  ترتع  ناکین  زا  رفن  ود  نیا  و  تسا ،  وت  ربمغیپ  هدـنب و  دـمحم  ایادـخ ،  دومرف : 
هب ار  يرگید  نیا  و  دنـشک ،  یم  رهز  هب  ار  رـسپ  نیا  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  هک  یتسردب  مراذگ و  یم  تما  نایم  رد  دوخ  زا  دـعب  هک 

لفـسا هب  ار  اهنآ  هدم و  تکرب  وا  لتاق  هب  هد  رارق  ادهـشلا  دیـس  ار  وا  نادرگ و  كرابم  وا  رب  ار  تداهـش  ایادخ  دننک .  یم  دیهـش  ریـشمش 
دینک یم  هیرگ  وا  رب  سانلا  اهیا  دومرف :  ترضح  دش ،  دنلب  دجسم  لها  زا  هیرگ  هلان و  يادص  سپـس  دیوگ :  يوار  ناسرب .  میهج  كرد 

ادخ و باتک  یکی  مراذگ ،  یم  امـش  نایم  رد  نیگنـس  ای  سیفن  زیچ  ود  نم  مدرم  يا  شاب ،  وا  روای  وت  ایادخ  دـینک ؟  یمن  يرای  ار  وا  و 
 . دنوش دراو  نم  هب  ضوح  رب  ات  دنوشیمن ،  ادج  مه  زا  ود  نآ  دنتسه و  نم  داوف  هرمث  لد و  هویم  هک  ار  دوخ  ترتع  يرگید 

تّدوـم و امـش  زا  منک  یم  لاوئـس  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ،  هدرک  رما  ادـخ  ارم  هچنآ  رگم  منک ،  یمن  لاوئـس  امـش  زا  هک  دیـشاب  هاـگآ 
هدرک يدـعت  ملظ  ناـشیا  هب  دیـشاب و  هدرک  یتـیذا  نم  ترتـع  هـب  هـکنیا  لاـح  دـییآ و  نـم  دزن  هـب  هـکنیا  زا  دیـسرتب  سپ  اـهنآ .  یتـسود 

(56) دیشاب
میرگیم نوخ  وت و  يوک  رس  زا  مور  یم 

میرگیم نورد  زوس  زا  هدز  مغ  لد  اب 
نم ندییرگ  هب  دننارگن  ایشا  همه 

میرگیم نوچ  هک  همع  نیب  هب  كاخ  زا  مه  وت 
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زونه هتسخ  نم  تسا و  هار  مزاع  ناوراک 
میرگیم نوخ  هداتفا و  وت  ربق  رس  رب 

یلو ماش  هدکمغ  نیا  رد  وت  اب  مدمآ 
میرگیم نورد  زوس  زا  وت و  یب  موریم 

ربص مدرک  یمغ  جنر و  رهب  هکنم  ناج  همع 
میرگیم نوکس  ربص و  یب  وت  رجه  زا  رگید 

ملانیم تمغ  غاد  زا  رحس  غرم  وچمه 
میرگیم نوگن  خرچ  متس  زا  ربا  وچمه 

متسویپ مهب  هدقع  مغ  هنیس  رد  هچنآ 
میرگیم نونک  تسد  رد  هدمآ  لاجم  نوچ 
معنم سک  دنکن  يراز  هیرگ و  زا  رگید 
میرگ یم  نود  نمشد  شنزرس  زا  غراف 
نیسح ماکان  رتخدیا  مدوخ  تسدب  دوخ 

میرگ یم  نوزف  درد  نیزو  نفد  تمدرک 
مونش دی ) ؤم   ) هیقر ز گوس  نامز  ره 

(57  ) میرگ یم  نورب  هزادناز  ملانیم و  تخس 

وبشوخ لگ 

دوب بانج  نآ  نماد  رد  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  هک  یلاحرد  دنتتشاد ،  فیرـشت  ع )   ) ارهز ترـضح  لزنم  رد  ص )   ) ادخ لوسر  يزور 
یلع دنوادخ  ناکم  نیمه  رد  تعاس و  نیا  رد  رتخد  يا  همطاف ،  يا  دندومرف :  دعب  دـنتفر و  هدجـس  هب  ودـندرک  يدایز  هیرگ  ترـضح  ، 

؟  يراد تسود  ار  نیسح  ایآ  دمحم  يا  دومرف :  نم  هب  لیئربج  طسوت  هب  العا 
دوب هتشاذگ  نیسح  رس  رب  تسد  هک  یلاح  رد  لیئربج  تسا .  نم  ناگدید  نیب  ام  هدرپ  لد و  هویم  وبـشوخ و  لگ  هدید و  رون  یلب  متفگ : 

(58  . . . ) دیهش البرک  نیمزرس  رد  ار  وا  دمحم  يا  دومرف : 
مراد رگج  ردنا  اه  هلان  نابیرغ  رهب  زا  نم 
مراد ررش  رپ  ياون  لد  زا  اسم  حبص و  رهب 
دشاب ناسکیب  يارب  نوخ  رپ  یسب  مراز  لد 

مراد رصب  زا  کشا  مادم  يراج  نامز  ره  نمادب 
نوزحم هلاو و  یجنکب  ار  یبیرغ  رگ  منیب  هب 
مراد رگج  نوخ  نیسح  لفط  تبرغ  دایب 

نابوخ هشنهاش  سرون  لفط  هک  مدناز  ناغف 
مراد ردپ  رادید  قوش  نم  ناج  همع  اتفگب 

مراز لد  دشنوخ  ناج  همع  مباب  يور  لصو  ز 
مراد رهُگ  رپ  مشچ  ود  شرجه  مغ  زا  زور  بش و 
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لد ردنا  باب  لصو  ریغ  یئوزرآ  مرادن 
مراد ررش  رپ  نیعل  موق  نیا  زا  هوکش  یسب 

ناریو نیا  جنک  ردناک  هناخ  دشابن  ار  ام  رگم 
مراد رس  ریز  ردنا  رتسب  ياج  ماخ  تشخ  هک 

رضاح شرب  رد  دش  ردپ  نوخ  رپ  سءار  مدنآ  رد 
(59  ) مراد رت  هدید  تقارف  زا  اباب  ناج  اتفگب 

رتخد ردپ و  هیرگ 

هیرگ دنتفرگ  ناشمارگ  رتخد  لغب  زا  ار  ترضح  ص )   ) هللا لوسر  ترضح  دندوب ،  هدرک  لغب  ار  ادهشلادیس  ترضح  ع )   ) ارهز ترضح 
 . دنک تنعل  ار  وت  نیلتاق  ادخ  دندومرف :  دندرک و 

 . دنک تنعل  دنروآ  رد  تنت  زا  ار  تیاهسابل  هک  ار  یناسک  ادخ 
ردپ يا  دندومرف :  دندش و  نایرگ  تحاران و  ع )   ) ارهز ترـضح  دننک .  یم  کمک  وت  هیلع  رب  ار  رگیدمه  هک  ار  یناسک  نآ  دشکب  ادخ 
یئاه يدّعت  اهرکم و  اه و  ملظ  اهتیّذا و  دسر و  یم  وا  هب  وت  نم و  زا  دعب  هک  یئاه  تبیـصم  مرتخد  دندومرف .  ترـضح  دیئامرف ؟  یم  هچ 

هدوـب و دـنناشخرد  ناگراتـس  نوـچمه  یگلمج  هک  نادرم  یعمج  ناـیم  رد  زور  نآ  رد  وا  مدروآ ،  داـی  هـب  ار  ددرگ  یم  شهجوـتم  هـک 
 . مرگن یم  ناشیا  نفد  لحم  هاگیاج و  هب  منیب و  یم  الماک  اراهنآرکشل  نونکا  ایوگ  دننک ،  یم  تکرح  نتشک  گرم و  فرط  هب  یگمه 
نآ و  دـنیوگ .  یم  البرک  اجنآ  هب  دومرف :  ترـضح  تساجک ؟  دـیئامرف  یم  هک  ار  یئاج  ردـپ  يا  دـندومرف :  نایرگ  ع )   ) ارهز ترـضح 

 . دننک یم  جورخ  اهنآ  رب  نم  تما  دارفا  نیرتدب  تسالب ،  هودنا و  بجوم  تما  ام و  يارب  نیمز 
منهج رد  اهنآ  مامت  عطق  روطب  دوشیمن و  هتفریذپ  ناشتعافش  دنـشاب ،  رورـش  هورگ  نیا  زا  رفن  کی  عیفـش  نیمز  اهنامـسآ و  لها  مامت  رگا 

 . دنام دنهاوخ  دیواج 
هک هدشن  هتشک  روطنیا  یـسک  وا  زا  لبق  مرتخد ،  هلب  دومرف :  ترـضح  دش ! ؟  دهاوخ  هتـشک  لفط  نیا  ردپ  دومرف :  ع )   ) همطاف ترـضح 
زا سپ  دندوب  نوذءام  تادوجوم  نیا  رگا  دننک .  هیرگ  شیارب  اههوک  ایرد  ياه  یهام  یشحو و  تاناویح  ناگتشرف و  نیمز و  اهنامسآ و 

ملعا اهنآ  زا  یسک  نیمز  يور  رد  هک  دمآ  دنهاوخ  ناتسود  زا  یهورگ  دنام و  یمن  یقاب  نیمز  يور  یـشک  سفن  چیه  لفط  نیا  تداهش 
(60  . . . ) دندومن دنلب  هیرگ  هب  يادص  ع )   ) ارهز ترضح  و  ص )   ) لوسر ترضح  و  هدوبن و . . .  ادخ  هب 

نیسح ای  تیادف  ارناج  منک  ات  مدوب  شاک 
نیسح ای  تیازع  رد  مزیر  کشا  مدوبن  نوچ 

منک يرای  ار  وت  مدوب  البرک  ردنا  شاک 
منک يراک  ادف  تهار  رد  کیبل و  تمیوگ 
منک يراج  دوخ  نوخ  تهایس  دبع  هر  رد 

منک يرادازع  اهاش  البرک  مدوبن  نوچ 
نیسح ای  تیالببرک  رئاز  مدوب  شاک 

مدش یم  رغصا  ندرگالب  ات  مدوب  شاک 
مدشیم ربکا  يانعر  دق  نابرقبای 

مدشیم روالد  سابع  تسد  يادف  ای 
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مدشیم رفعج  نوع و  مه  مساق و  راثن  ای 
نیسح ای  تیاه  هتشک  كاخب  قحلم  مدشیم 

ناجب ار  تقشع  ریت  مدیرخیم  مدوب  شاک 
نادواج تایح  رب  مدیشکیم  ناج  زا  تسد 

ناقشاع لیفط  رب  تیوکب  رس  مداهنیم 
ناتسآ نیا  هیاس  رد  مدشیم  یکاخ  تشم 

نیسح ای  تیاقل  زور  تّزع  دیما  رب 
تبکوم هایس و  نامالغ  زا  مدوب  شاک 

تبکرم مس  كاخ  ياس  ههبج  مدوب  شاک 
تبل رب  يدرس  بآ  مناسر  ات  مدوب  شاک 

تبت بات و  شتآ  مناهر  ات  مدوب  شاک 
(61  ) نیسح ای  تیانشآ  يانشآ  مدوب  شاک 

ربمایپ هناحیر 

 : هک دنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  یلصفم  ثیدح 
 ، ما هتفر  شتمدـخ  هب  هک  سب  زا  هدـش  ریـس  نم  زا  ربمایپ  مدـج  درکـضرع :  دـمآ و  همطاف  شردام  تمدـخ  ناـنک  هیرگ  نیسح 7  يزور 

؟  هدش هچ  رگم  دوش  تیادف  تردام  دومرف :  مالسلااهیلع )   ) همطاف ترضح 
نم ناهد  زا  دیناشن و  پچ  يوناز  هب  ارم  دیـسوب و  ار  وا  ناهد  دـیناشن و  دوخ  تسار  يوناز  هب  ار  نسح  مردارب  حبـص  زورما  درک :  ضرع 

 . هدیسوبن ارم  ناهد  مدج  هک  دهد  یم  يدب  يوب  نیبب  نک  وب  ارم  ناهد  ایب  ردام  يا  دیسوب ،  ارم  يولگ  ریز  درک  ضارعا 
دومرف یم  تدج  هک  ما  هدینش  رایسب  مسق  ادخ  هب  دنک  یمن  ادیپ  تلالم  وت  زا  تدج  مدنزرف  يا  هن  دومرف :  مالسلااهیلع )   ) همطاف ترضح 
تکاس ار  نیسح  همطاف ،  يا  دومرف :  دش  هناخ  دراو  مردپ  يدرک  یم  هیرگ  هراوهگ  رد  وت  مشاب  یم  نیسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  : 

ار نیـسح  نم  ایادـخ  هبحی ))  نم  بحا  هّبحا و  ینا  مـهللا   : )) دوـمرف یم  تدـج  ررکم  دـنک  یم  تـیذا  ارم  وا  هـیرگ  یناد  یمن  اـیآ  نـک 
 . دراد تسود  ار  نیسح  هکیسک  مراد  یم  تسود  مراد و  یم  تسود 

نیسح يدومرف  یمن  امش  ایآ  اباب  درکضرع :  دروآ و  (ص )  ربمایپ روضح  تفرگ و  ار  ع )   ) نیسح تسد  مالسلااهیلع : )   ) همطاف ترضح 
 . مونش یم  نیسح  زا  ار  تشهب  يوب  يدومرفن  ایآ  تسا ،  نامسآ  نیمز و  تنیز  نیسح  يدومرفن  ایآ  تسا ،  نم  هناحیر 

نیا رد  دومرف  يا  هدیسوب  ار  شردارب  ناهد  هکنآ  لثم  يا  هدیـسوبن  ار  وا  ناهد  ارچ  هک  هدیجنر  نیا  زا  نیـسح  درک :  ضرع  یلب .  دومرف : 
 . امرفب ار  شّرس  ادخ  قح  هب  ار  امش  درک  ضرع  يرواین ،  تقاط  دنکشب و  تلد  مسرت  یم  هک  تسا  يّرس  بلطم 

افج غیت  اب  ار  نیـسح 7  مدیـسوب و  ار  وا  ندروخ  رهز  لحم  نم  دنناروخ و  یم  رهز  نسح 7  هب  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  کـنیا  دومرف : 
تروص هب  درک و  هیرگ  دنلب  دنلب  دینش  ار  هیضق  نیا  مالسلااهیلع )   ) همطاف ترـضح  هکنیمه  مدیئوب .  ار  وا  رحن  ياج  سپ  دننک ،  یم  رحن 

 ، دـنیوگ یم  البرک  ار  اـجنآ  هک  ینیمز  رد  دومرف :  دنـشک ؟  یم  اـجک  ار  نیـسح  دومرف :  همطاف 3  درک ،  رـس  هب  كاـخ  دز و  همطل  دوخ 
یم هفیلخ  ربمایپ  ادخ و  بناج  زا  وت  هک  دنسیون  یم  وا  يارب  ییاه  همان  هفوک  لها  دومرف :  دننک ؟  یم  دیهش  ار  وا  ببس  هچ  هب  درکضرع : 

 . دننک یم  دیهش  هنشت  بل  اب  ار  وا  دور  یم  هکنیمه  ایب ،  ام  يوس  هب  یشاب 
ناردارب و دننک ،  یم  حبذ  دنفـسوگ  لثم  ار  وا  تبقاع  دهد  یمن  شباوج  یـسک  دـنک  يرای  ار  ام  تسه  یـسک  ایآ  دـنز  یم  ادـص  هچ  ره 
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لیئربج دـندمآرد  هیرگ  هب  مدرم  مامت  سپ  دروآرب  دایرف  همطاف  دـننک ،  یم  هزین  يالاب  ار  اهنآ  ياهرـس  دـننک ،  یم  دیهـش  ار  وا  نادـنزرف 
دیامرف یم  دروآرد و  هیرگ  هب  ار  اهنامـسآ  هکئالم  هک  نک  تکاس  ار  همطاف  دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  ادخ  دمحم  ای  دش  لزان 

شاب هاگآ  دـننک ،  قافنا  وا  ترایز  ازع و  هار  رد  ار  دوخ  ياهناج  اهلام و  هک  منک  یم  قلخ  وا  يارب  ینایعیـش  هک  مسق  ملالج  تزع و  هب  و 
سک ره  دوش و  یم  هتـشون  شیارب  لوبقم  جح  کی  باوث  دراد  یمرب  هک  یمدـق  ره  هب  دـنک  ترایز  شتداهـش  زا  دـعب  ار  وا  سک  ره  هک 

هب دشک  یم  هلعش  منهج  شتآ  دوش و  یم  هک  تمایق  زور  دننک و  یم  طبض  رولب  ياه  هشیش  رد  ار  وا  ياهکـشا  هکئالم  دنک  هیرگ  شیارب 
هرطق کی  سپ  يدش ،  دازآ  شتآ  زا  يا و  هتخیر  نیسح  تیالوم  تبیصم  رد  هک  تسا  یکـشا  نیا  ریگب  ادخ  تسود  يا  دنیوگ :  یم  وا 

 . دوش یم  رود  هدنب  نآ  زا  هار  لاس  دصناپ  منهج  شتآ  دننز  یم  منهج  شتآ  هب  ار  اهکشا  نآ  زا 
يازج هادج  ای  درکضرع  نیسح  دروآ  ياج  هب  رکش  هدجس  همطاف  داد  ار  اهتراشب  نیا  مالسلااهیلع )   ) همطاف ترـضح  هب  (ص )  ادخ ربمایپ 

؟  ینک یم  هچ  امـش  دومرف :  درک و  شراوگرزب  ردپ  هب  ور  منک  یم  تعافـش  ادخ  دزن  رد  ار  اهنآ  نم  دومرف :  تسیچ ؟  امـش  دزن  رد  اهنآ 
تشهب لخاد  نم  دومرف :  ینک ؟  یم  هچ  امـش  دیـسرپ  نسح 7  ماـما  شردارب  زا  منک ،  یم  باریـس  رثوک  بآ  زا  ار  اـهنآ  مه  نم  دومرف : 

 . موش لخاد  اهنآ  اب  رگم  موش  یمن 
یم نایرگ  مشچ  اب  تشهب  رد  يولج  نم  مرهوش  ردـپ و  قح  هب  مسق و  مراگدرورپ  تزع  هب  دومرف :  مه  مالـسلااهیلع )   ) همطاـف ترـضح 

 . دنک اهنآ  عیفش  ارم  دنوادخ  ات  متسیا 
رـصق لباقم  تشهب  رد  اهنآ  ياهرـصق  هک  منک  یم  لا  ؤس  ادـخ  زا  مه  نم  مسق  مردـپ  دـج و  قح  هب  دومرف :  مه  ءادهشلادیس 7  ترضح 

(62  . ) دشاب مدوخ 

نیسح يادف  ار  همه 

دوخ تسار  يوناز  يور  ار  ع )   ) نیـسح ترـضح ،  نآ  مدوب و  فرـشم  ادـخ  ص )   ) ربـمغیپ تمدـخ  زور  کـی  دـیوگ :  یم  ساـبع  نبا 
رب یحو  راثآ  هاگان  دیـسوب ،  یم  ار  میهاربا  یهاگ  ار و  نیـسح  یهاگ  دوب ،  هدناشن  پچ  يوناز  يور  ار  دوخ  رـسپ  میهاربا  دوب و  هدیناشن 
ام دیامرف :  یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  ادخ  هک  دش  لزان  نم  رب  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  دومرف :  نآ  زا  دعب  دـش  رهاظ  ترـضح  نآ 

 . نادرگ يرگید  يادف  ار  اهنآ  زا  یکی  میراذگ  یمن  مه  اب  وت  يارب  ار  دنزرف  ود  نیا 
زینک شردام  میهاربا  دومرف :  سپ  درک ،  هیرگ  میهاربا و  تروص  هب  یهاگن  درک و  هیرگ  درک و  ع )   ) نیسح تروص  هب  یهاگن  ترـضح 

تشوگ و هلزنم  هب  هک  تسا  یلع  شردـپ  همطاف و  شردام  نیـسح  اـما  دوش ،  یمن  نوزحم  وا  يارب  نم  زا  ریغ  یـسک  دریمب  هاـگره  تسا 
نوزحم زین  نم  دوش ،  یم  نوزحم  مه  یلع  ممع  رـسپ  دوش  یم  راد  هصغ  نوزحم و  همطاف  مرتخد  دریمب  نیـسح  هاـگره  دنتـسه  نم  نوخ 

نم دریمب  میهاربا  لیئربج  يا  مدرک :  ضرع  لیئربج  هب  نم  دومرف :  ترضح  منک .  یم  باختنا  اهنآ  نزح  رب  ار  دوخ  نزح  نم  موش و  یم 
 . تفر ایند  زا  زور  هس  زا  سپ  میهاربا  مدرک ،  نیسح  يادف  ار  وا 

موش یسک  يادف  هب  نم  دومرف :  یم  دیسوب و  یم  دینابسچ و  یم  دوخ  هنیس  هب  ار  وا  دید  یم  ار  نیـسح  ربمایپ  هاگره  میهاربا  ندرم  زا  دعب 
بلق یلست  رد  ار  رثوک  هروس  دنوادخ  دش  راد  هصغ  نوزحم و  میهاربا  توف  رد  ربمایپ  هک  سب  زا  مدینادرگ .  وا  يادف  ار  میهاربا  مرسپ  هک 

(63  . ) درک لزان  ترضح  نآ 

ریشمش ياج 

ترـضح هب  سپـس  دندنابـسچ و  یم  دوخ  هب  ار  وا  ترـضح  دـندش  یم  لخاد  ص )   ) مرکا ربمایپ  رب  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  تقو  ره 
 : دندومرف یم  ع )   ) یلع نینموملاریما 
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 . دندرک یم  هیرگ  دندیسوب و  یم  ار  وا  دعب  ریگب و  ار  وا 
؟  ینک یم  هیرگ  ارچ  ردپ  يا  دومرف :  یم  ع )   ) نیسح ماما 

 . تفرگ ما  هیرگ  مدیسوب و  ار  ریشمش  ياهاج  مدنزرف  دومرف :  ص )   ) لوسر ترضح 
تردـپ و وت و  مسق  ادـخ  هب  یلب  دومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح  دـش ؟  مهاوـخ  هتـشک  نم  ردـپ  يا  دوـمرف :  ع )   ) نیـسح ماـما  ترـضح 

 . دش دیهاوخ  هتشک  یگمه  تردارب 
؟  دشاب یم  هدنکارپ  قرفتم و  مه  زا  ام  روبق  ردپ ،  دومرف :  ع )   ) نیسح ماما  ترضح 

 . مرسپ یلب  دومرف :  ص )   ) لوسر ترضح 
تردارب تردپ و  نم و  دومرف :  ص )   ) لوسر ترضح  دنیآیم ؟  ام  ترایز  هب  یناسک  هچ  امش  تما  زا  دومرف :  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح 

(64  . ) نم تما  نایوگ  تسار  رگم  دومن  دهاوخن  ترایز  ار  وت  و 
منک اپب  ازع  اباب  هگلتقب  ما  هدمآ 

منک ایقشا  روجز  وت  يارب  زا  لد  درد 
ما هنیکس  ترتخد  نم  ما  هنیزح  رگن  اباب 
منک ارچ  رفس  وت  یب  ما  هنیدم  زا  يدروآ 

نابز نیریش  رغصا  نوچ  ما  هدرک  مگ  یلگ  اباب 
منک ادیپ  ملگ  دیاش  ناگتشک  ردنا  مدرگیم 
نانچ وت  رب  منک  هیرگ  نانسورمش  مرفس  مه 
منک اون  هلان و  هچ  نانمشد  مروخ ز  یلیس 

بارخ هفوک  مزاع  مدش  نم  هک  نیب  هب  زیخ و 
منک اضر  ملد  وت  یبرفس  نیا  رد  ناسچ  وگب 

ناشن تنمادب  ارم  اهش  نوخ  كاخزو و  زیخ 
منک يوءام  هک  نماد  ردپ  دسر  بش  هک  رگا 

نانمشد ياهمخز  دوب ز  ارت  یتقاط  هن 
منک اود  مراذگ و  دوب  ارم  یمحرم  هن 

نزح بابسا 

 . دوبربمغیپ هیرگ  نزح و  تابسا  ع )   ) نیسح ماما  تالاح  عیمج 
 . . . . ، اه هزین  يور  رب  ار  وا  رـس  دروآ  یم  دایب  درک  یم  هیکت  وا  شود  رب  شرـس  تشادـیم و  رب  كرابم  شود  هب  ار  وا  تقو  ره  هکناـنچ 

 . تسیرگ یم  سپ 
 . دنرب یم  دیزی  يارب  هیده  تروصب  ار  منادنزرف  رس  نارتش و  رب  ار  ناریسا  منیب  یم  ایوگ  دومرف :  یم  باحصا  هب  و 

هب ار  شـشیر  هک  ار  وا  منیب  یم  اـیوگ  ساـبع  نباـی  دومرف :  یم  و  تسیرگ ،  یم  دومن و  یم  وا  تروص  هب  رظن  دـناشن  یم  ناـماد  هب  نوچ 
دیـشوپ یم  دیدج  سابل )   ) هماج دیع  زور  نوچ  دـنک و  یمن  شیرای  یـسک  دـنک  یم  يرای  بلط  دـنچ  ره  دـنا و  هدومن  باضخ  شنوخ 

 ، ردارب ردام و  ردپ و  دج و  اب  تسـشن  یم  هرفـسرس  رب  نوچ  و  دـنزادنا ،  یم  كاخ  رب  هنهرب  ار  وا  هک  دروآ  یم  دای  هب  ایوگ  تسیرگیم ، 
هک ار  شلافطا  دوخ و  یگنشت  دروآ  یم  دای  هب  ایوگ  و  دمآ ،  یم  رد  هیرگ  هب  دعب  دش ،  یم  لاحشوخ  لوا  ص )   ) ربمغیپ دروخیم ،  ماعط 
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و دنیامن .  یم  ریسا  ار  یضعب  و  دنـشک ،  یم  ار  یـضعب  و  دنوش ،  یم  قرفتم  همه  و  دوش ،  یم  هایـس  شطع  تدش  زا  ناشمـشچ  ولج  ایند 
دیسوب و یم  ار  شندب  مامت  هاگنآ  راد ،  هاگن  ار  وا  دومرف :  یم  ع )   ) نینم ؤملاریما  اب  یهاگ  و  تسیرگ ،  یم  دیسوب  یم  ار  شیولگ  نوچ 
 ، دیـسوب یم  ار  شنادـند  بل و  یهاـگ  و  مسوب ،  یم  ار  اهریـشمش  عضوم  دوـمرفیم :  دـینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  درک :  ضرع  تسیرگ ،  یم 
 ، دوب رـضاح  دایز  نبا  دزن  رد  مقرا  نبدـیز  هکنانچ  ار ،  امهیلع ) هللا  ۀـنعل   ) دایز نبا  دـیزی و  سلجم  رد  نارزیخ  بوچ  دروآ  یم  دای  ایوگ 

تسین یئادخ  وا  ریغ  هک  یئادخ  نآ  هب  مسق  هک  رادرب  كرابم  ياهبل  نیا  زا  ار  تبوچ  هک  دروآرب  دایرف  دید ،  ار  عینـش  تکرح  نیا  نوچ 
(65  . ) دیسوب یم  ار  نآ  دوب و  هدش  هتشاذگ  اهنادند  نیا  رب  هک  ار  ص )   ) ربمغیپ ياهنادند  مدید 

نیسح ای  دیواج  هدنز و  تسه  وت  مان 
نیسح ای  دیّما  هیام  تسه  وت  قشع 

مردام ریش  ارم  داد  وچ  وت  رهم  اب 
نیسح ای  دیدرگ  وت  قشع  ریسا  مناج 

دیما لگ  دیورب  هک  وزرآ  غاب  رد 
نیسح ای  دیّما  تیاغ  تسه  وت  لصو 

دوش یم  تسمرس  وت  يازفناج  رطع  زا 
نیسح ای  دیچ  لگ  وت  قشع  غابز  سک  ره 

اونین زوسناج  هصق  دینش  سک  ره 
نیسح ای  دیراب  هژم  زا  کشا  بالیس 

تشاد هچ  نآ  ره  ایند  هب  هک  نآ  يادف  مناج 
نیسح ای  دیشخب  وت  یتسود  هار  رد 

تساج هب  وت  مان  زک  وت  مان  يادف  ناج  يا 
نیسح ای  دیحوت  بتکم  دنلب  مان 

تفگ دیون ))  )) تدای هب  رابکشا  مشچ  اب 
(66  ) نیسح ای  دیواج  هدنز  تسه  وت  مان 

هزین يور  رس 

 . دوب مه  نوعلم  دعس  نبا  اهنآ  اب  دندش و  دراو  شیرق  زا  یعمج  هک  دندوب ،  هتسشن  دجسم  رد  ص )   ) مرکا ربمغیپ  يزور 
هب دومرف :  ترضح  دوش ! ؟  یم  هچ  ار  وت  هللا  لوسرای  دندرکضرع :  باحصا  دیدرگ ،  نوگرگد  شلاح  دش و  ّریغتم  ص )   ) ربمغیپ گنر 

دوش یم  هزین  رس  رب  هک  يرس  لّوا  يردب و  رد  ناشیرپ و  متش و  بّس و  ندزو و  نتشک  زا  دوش  یم  دراو  نم  تیب  لها  رب  هچنآ  مدروآ  دای 
(67  . ) دوب دهاوخ  نیسح  مدنزرف  رس 
نیسح ای  ياوآ  دهد  یم  کشا  هب  يروش 

نیسحای زاورپ  بش  اعد  بش  بشما 
دنک یم  رونم  لگ  نامهیم  هک  بشما 

نیسح ار  دیشروخ  همیخ  ناگنشت  بل 
اه کشا  بوشآ  رد  تسا  بنیز  ياوجن 
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نیسح ای  راد  بت  نت  نآ  ياه  هراپ  اب 
دنا هدرب  دای  زا  رگم  اه  هزین  تفگ :  یم 

نیسح ادخ  نوخ  وت  دوجو  رد  تس  يراج 
اه هنوگ  درد  زا  دوش  یم  دوبک  وس  نیا 

نیسح اه  بسا  مس  ریز  تشد  يوس  نآ 
ریسا هنشت و  مرح  نارتوبک  وس  کی 

نیسح اب  رای  یب  بنیز  عادو  وس  کی 
اه هفوک  ریدقت  هبطخ  بارخ  ادرف 

نیسح اهدایرف  يراج  هوکش  ادرف 
دنهد یم  زاورپ  هب  هزات  حور  هک  ادرف 

(68  ) نیسح البرک  رد  هتخوس  ياه  هناورپ 

راضتحا لاح 

هنیس هب  ار  ع )   ) نیـسح ماما  راضتحا  لاح  رد  یتح  دوب ،  نینچ  ص )   ) ربمغیپ لاح  رـضح ،  رفـس و  رد  زور  بش و  رد  یناگدنز  مایا  مامت 
تکرب وا  هب  دنک و  تنعل  ار  دیزی  ادـخ  تسا ،  راک  هچ  دـیزی  اب  ارم  دومرفیم :  دوب و  يراج  ع )   ) نیـسح رب  ترـضح  نآ  قرع  ودینابـسچ 
یفقوم ادخدزن  وت  نیلتاق  اب  ارم  دومرف :  یم  تخیریم و  کشا  دیـسوب و  ار  ع )   ) نیـسح ماما  دعب  دمآ ،  لاحب  زاب  درک ،  شغ  سپ  دهدن . 

(69  . ) دوب دهاوخ 
تسیرگ وت  يارب  شرعلا  کلم  مشچ  هک  يا 

تسیرگ وت  يازع  هب  میرم  یسیع  کلف  رد 
ارس هحون  دش  وت  رهب  زا  رشبلاوب  مدآ 

تسیرگ وت  ياثر  لیربج  دینشب ز  هک  نوچ 
نایرگ تیارب  دوب  ادخ  مشچ  یلع  نوچ 

تسیرگ وت  يادخ  وت  رهب  هک  تفگ  ناوت  یم 
الب برک و  هعقاو  دوب  زوسناج  هک  سب 

تسیرگ وت  ياوه  هب  شتآ  دش و  شتآ  بآ 
دندید ءادعا  هزین  رس  هب  ار  ترس  ات 

تسیرگ وت  ياپ  هب  خرچ  دز و  هرعن  نامسآ 
داّجس ماما  زور  نآ  رد  دید  رگم  هچ 

تسیرگ وت  يالب  برک و  زا  سپ  لاس  لهچ  هک 
ادخ نوخ  رسپ  يا  سک  همه  زا  رتشیب 

تسیرگ وت  يارب  دوعوم  يدهم  ترسپ 
ارهزای الب  تشد  نآ  رد  وت  يدوبن  رگ 

تسیرگ وت  ياج  هب  هدیدمغ  بنیز  ترتخد 
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تشهب هب  نادنخ  مرّخ و  ازج  زور  دور  یم 
تسیرگ وت  ياول  ریز  رد  وریپ و  دش  هک  ره 

تسا نایرگ  تمغز  ورسخ ))  )) هدید نیمه  هن 
(70  ) تسیرگ وت  يالو  رهم و  لد  هب  تشاد  یسک  ره 

یلع ع کشا 

میدیسر اونین  هب  هک  یتقو  دندرب ،  یم  فیرشت  نیفص  هب  هک  ینامز  رد  مدوب  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح  باکر  رد  دیوگ :  یم  سابع  نبا 
رگا دومرف :  مسانش !  یمن  ریخ  مدرکضرع :  یـسانش ؟  یم  ار  ناکم  نیا  ایآ  سابع  نبای  دومرف :  دنلب  يادص  اب  دوب ،  تارف  طش  کیدزن  ، 

هکنیا اـت  دوـمن ؟  يدـیدش  هیرگ  ع )   ) یلع ترـضح  سپ  يدرک .  یم  هیرگ  نم  لـثم  رگم  یتشذـگ  یمن  نآ  زا  نم ،  لـثم  یتخانـش  یم 
 . دیدرگ يراج  شا  هنیسرب  اهکشا  دش و  رت  شفیریش  نساحم 

 . میدرک هیرگ  ترضح  نآ  عبت  هب  مه  ام 
نک ربص  هللادبعابا  يا  دنناطیـش ،  نایهاپـس  دونج  زا  اهنآ  مینک  گنج  هک  تسا  راکچ  نایفـس  لآ  اب  ارم  ّهُوا ،  ّهُوا  دومرف :  ترـضح  سپس 

زامن دنچ  تخاس و  ییوضو  تفرگ و  وضو  تهج  یبآ  ترـضح  سپـس  دـندروآ ،  نم  رـس  دـنروآ ،  یم  اهنیا  ترـسب  هک  یئالب  ره  اریز 
اب ار  وت  ما  هدید  هک  یباوخ  زا  ایآ  سابع  نبای  دومرف :  سپس  دش ،  رادیب  دعب  هتفر و  باوخ  رادقم  کی  دعب  دز ،  ار  اهفرح  نآ  زاب  دناوخ ، 

نیمز هب  نامـسآ  زا  دیفـس  ياهملع  اب  ینادرم  ایوگ  مدید  دومرف :  ترـضح  دـییامرفب ،  تسا !  ریخ  هک  هللاءاشنا  مدرک :  ضرع  منک ؟  ربخ 
نیا ياه  هخاش  ایوگ  مدید  دندومرف :  دندیشک ،  یطخ  نیمز  نیا  درگ  سپس  دنتـشاد ،  رمک  رب  هدنـشخرد  دیفـس و  ياهریـشمش  دندمآ ، 

هچ ره  هدـش و  قرغ  نآ  رد  مرـصب ،  رون  و  ملد ،  هویم  و  ع )   ) نیـسح مدـنزرف  ایوگ  و  دـش ،  روانـش  نوخ  نایم  رد  هدیـسر و  نیمزب  اهلخن 
لآ يا  دنتفگ :  یم  دندرک و  یم  ادن  دندوب .  هدمآ  نامـسآ  زا  هک  ار  ینادرم  نآ  ایوگ  و  دسر ،  یمن  شدایرف  هب  یـسک  دـنکیم .  هثاغتـسا 

 . دینک ربص  لوسر 
 . هللادبعابا يا  تسا .  امش  قاتشم  تشهب  کنیا  و  دش .  دیهاوخ  هتشک  رش  مدرم  تشم  کی  تسدب  امش  و  تشک .  دنهاوخ  ار  امش  هک 

 : دندومرف دنداد و  تیزعت  ارم  دندرک و  نم  يوس  هب  ور  سپس 
 . دنک نشور  ار  تمشچ  تمایق  زور  ادخ  داب و  تراشب  وت  هب  نیسحلاابا  ای 

 . دنداد ربخ  نمب  ص )   ) مساقلاوبا قداص  لوسر  ترضح  البق  هک  مسق  ادخب  مدش .  رادیب  باوخ  زا 
 . . . مسریم نیمز  نیا  هب  و  مور .  یم  یغب  لها  يوس  هب  نم  هک 

تسا البرک  هب  فورعم  نامسآ  رد  نیمز  نیا  و  دنوش .  یم  نفد  ع )   ) همطاف دالوا  زاو  نم  دالوا  زا  رفن  هدفه  اب  نیسح  مدنزرف  اجنیا  رد  هآ 
یم ار  ناوهآ  تالوضف  یحاون  نیا  رد  نیبب  سابع  نباـی  دومرف :  سپـس  تسا .  فورعم  سدـقملا  تیب  هعقب  نیمرح و  نیمز  رد  هکناـنچ  ، 

مدرک و ادـیپ  مدرک و  یـسررب  تفگ :  سابع  نبا  نارفعز ،  گنر  هب  دـنا  هدـش  درز  اهنآ  و  دـنا ،  هتفگن  غورد  نم  هب  مسق  ادـخ  هب  ینیب ؟ 
و دیود .  اهنآ  تمس  هب  ناشک  هلو  ره  هلوسر .  هللا و  قدص  دومرف :  ترـضح  دیدومرف .  هک  مدرک  ادیپ  ار  نیا  نینم  ؤملاریماای  مدز :  دایرف 

 . مناد یمن  اقآ  ریخ  مدرک :  ضرع  تسیچ ؟  اهنیا  هیضق  ینادیم  ایآ  تسا .  نامه  نیا  دومرف :  هدیئوب و  ار  اهنآ 
وهآ ات  دنچ  اجنیا  رد  دید  دیسر ،  نیمز  نیا  هب  نییراوح  اب  ع )   ) یسیع ترضح  هک  یتقو  هک  تسا  ینیمز  نیمزرس ،  نیا  دومرف :  ترضح 

 . دندش هیرگ  لوغشم  دنتسشن و  مه  نییراوح  تسشن و  ع )   ) یسیع ترضح  سپس  دننکیم ،  هیرگ  دنا و  هدش  عمج  مه  رود 
و ص )   ) دـمحا ادـخ  ربمغیپ  دـنزرف  نآ  رد  هک  تسا  البرک  نیمز  نیا  دومرف :  تسیچ ؟  امـش  هیرگ  ببـس  هللا  حور  اـی  دـنتفگ :  نییراوح 

یتبرت ددرگیم .  نوفدم  اجنیا  رد  دش و  دهاوخ  هتـشک  تسا  مالـسلااهیلع )   ) میرم ترـضح  مردام  هیبش  مالـسلااهیلع )   ) ارذع لوتب  دـنزرف 
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نآ هب  قوش  رطاخب  اجنیاردام  هک  دـنتفگ :  نخـس  نم  اب  ناوهآ  نیا  تسا و  باـنج  نآ  تبرت  هک  اریز  تسا ،  رترطّعم  کـشم  زا  هک  تسا 
 . میتسه ناما  رد  میا و  هدنام  بانج 

ار اهنیا  ایادخ  تسا .  ارحص  نیا  ياهفلع  رطاخب  نآ  ییوبشوخ  دومرف :  دیئوب و  هتـشادرب و  ار  تالوضف  زا  يرادقم  ع )   ) یـسیع ترـضح 
نیمز نیا  و  هدش ،  درز  تدم  لوط  زا  شگنر  تسا و  هدنام  لاح  ات  هک  تسا  نیا  و  دوش .  وا  تیزعت  دیوبب و  شردپ  هکنیا  ات  راذگب  یقاب 

یم يرای  ار  اهنآ  هکین  اسک  شناگدنـشک و  رب  نکم  كرابم  میرم ،  نب  یـسیع  يادخ  يا  دومرف :  دنلب  يادص  اب  سپ  تسا ،  الب  برک و 
 . دننک

تشادرب و هرعب  دنچ  دمآ  لاح  هب  نوچ  میدرک .  هیرگ  مه  ام  درک ،  شغ  داتفا و  ور  هب  هکنیا  ات  تسیرگ  يدـیدم  تدـم  ترـضح  سپس 
هکنادـب دوش ،  یم  يراـج  دـشوجیم و  هزاـت  نوخ  نآ  زا  هک  يدـید  رگا  راد  هگن  رادرب و  مه  وت  دومرف :  نم  هب  و  دـیچیپ ،  ادر  هشوـگ  رد 

 . هدش دیهش  منیسح 
مدید مدش ،  رادیب  باوخ  زا  هک  یتقو  مدوب ،  باوخ  زور  کی  هکنیا  ات  مدرک  يراد  هگن  نآ  زا  متـشادرب و  مه  نم  دیوگ :  یم  سابع  نبا 

 . دنتشک ار  نیـسح  انیقی  متفگ :  مدوخ  اب  مدرک و  هیرگ  متـسشن و  سپ  تسا  نوخ  زا  ولمم  منیتسآ  و  دیدرگ .  يراج  يا  هزات  نوخ  نآ  زا 
 . دشاب هدشن  عقاو  هک  دوب  هدادن  نم  هب  يربخ  لاحب  ات  ع )   ) یلع هتبلا 

رهـش راوید  رد و  زا  ایوگ  هتفرگ ،  فوسک  ایوگ  هدش  رهاظ  باتفآ  هتفرگ  ارف  ار  نآ  یکزان  ربا  ایوگ  هنیدم  رهـش  مدید  مدمآ ،  نوریب  سپ 
 . دزیریم هزات  نوخ 

ار لوتب  يارهز  دنزرف  هک  دینک  ربص  ربمغیپ  لآ  يا  هک  تسا  نیا  شنومضم  دناوخ و  یم  هیثرم  یصخش  هک  مدینش  ییادص  هناخ  هیواز  زا 
اروشاع زور  هک  ار  زور  نآ  تفرگ و  ما  هیرگ  مه  نم  درک .  یم  هیرگ  دنلب  يادص  اب  دش و  لزان  ناغفا  هیرگ و  اب  نیمالا  حور  و  دنتـشک . 

 . دندرک قیدصت  ارم  فرح  مه  اهنآ  متفگ  ار  هیضق  نیا  دندوب  مهارمه  هکیناسک  دارفا و  زا  یضعب  دعب  مدرک و  طبض  دوب 
(71  . ) هدوب رضخ  ترضح  دیاش  میدیدن  ار  شا  هدنیوگ  یلو  میدینش .  ار  ادص  نیا  مه  ام  دنتفگ  و 

نیسح تسین  وت  مغ  زج  اقب  بآ  تایح 
نیسح تسیز  وت  مغ  اب  شلد  هک  نآ  دریمن 
وت مغ  رد  هک  ره  تفای  دبا  رمع  يافص 

نیسح تسیرگ  ندز  مه  رب  هژم  کی  ردق  هب 
وت تعافش  دنک  رشحم  هک  رشح  زور  هب 

نیسح تسیک  تسین  وت  نیشن  هیاس  هک  یسک 
دوب وت  زا  یلاخ  هک  یتشهب  تسا  منهج 

نیسح تسین  تشهب  تیور  لگ  یب  تشهب 
تسادیپ تخُر  زا  تیّرُح  تیآ  هک  ییوت 

نیسح تسیرگنب  وت  رب  رّح  وچ  هک  یسک  اشوخ 
دش اقآ  تشگ  هک  سک  ره  وت  هار  يادگ 

نیسح تسیرورس  جات  تهر  كاخ  درگ  هک 
مادم راگتسر ))  )) وت هار  رس  رب  هتسشن 

(72  ) نیسح تسیاب  يا  هظحل  وا  يریگتسد  هب 

لیئربج هیرگ 
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ّهادج ای  دندومرف :  دندش و  دراو  ص )   ) هللا لوسر  ترضح  ناشدج  هرجح  هب  ع )   ) نیسح ماما  و  ع )   ) نسح ماما  ترـضح  دیع  زور  کی 
میرادن و ون  سابل  ام  دنا و  هدیشوپ  ون  ياهـسابل  دنا و  هتـسارآ  ار  دوخ  گنراگنر  ياهـسابل  اب  همه  برع  نادنزرف  تسا و  دیع  زور  زورما 

 . دینک ام  لاحب  يرکف  هک  میا  هدمآ  امش  تمدخ  مه  راک  نیمه  يارب 
یکی ع )   ) لیئربج ترـضح  کمک  هب  هک  تشهب  زا  سابل  هعطق  ود  هک  اجنآ  ات  دومن . . .  يا  هیرگ  درک و  یـسررب  ار  اهنآ  لاح  ترـضح 
یتقو لیئربج  ترضح  دندش  لاحشوخ  دندیشوپ و  اهنآ  دروآ و  خرـس  سابل  ع )   ) نیـسح ماما  يارب  يرگید  زبس و  سابل  نسح  ماما  يارب 

 . دومن هیرگ  دومن ،  هدهاشم  ار  تالاح  نیا 
یم هیرگ  ارچ  وت  دنتـسه ،  دنـسرخ  داش و  نم  نادـنزرف  هک  يزورما  لثم  کی  رد  لـیئربج  يا  مردارب  يا  دومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح 

! ؟  یتسه نوزحم  مومغم و  مومهم و  ینک و 
نادب ادخ  لوسر  يا  دومرف :  لیئربج  ترـضح  ناهرب .  یتحاران  نیا  زا  ارم  وگب و  نم  هب  تسه  يربخ  رگا  هک  مهد  یم  تمـسق  ادـخب  ارت 

یم زبس  شگنر  رهز  تدـش  زا  دـشونب و  رهز  تسا  راچان  نسح  ترـضح  یکی  دـیدرگ .  رایتخا  فلتخم  گـنر  تدـنزرف  ود  يارب  هکنیا 
(73  . ) درک هیرگ  یلیخ  ص )   ) ربمایپ اجنیا  رد  دننک .  یم  باضخ  شنوخ  اب  ار  شندب  دننک و  یم  حبذ  ار  نیسح  ترضح  و  دوش . 

نیسح ای  وت  يادف  هب  نایناهج  ناج 
نیسح ای  وت  يازع  هب  نوخ  تسیرگ  دیاب 
زوس هنیس  رایسب  وت  قشع  ثیدح  دشاب 

نیسح ای  وت  يارب  دنمتام  هب  ایند 
اج هب  یتساخ  اپ  هب  هشیپ  ملظ  دّض  رب 
نیسح ای  وت  يار  تّمه و  هب  نیرفآ  دص 

دش تسار  وچ  تشحو  هب  ملظ  وید  داتفا 
نیسح ای  وت  ياسر  دّق  ملظ  دّض  رب 

غیتز تربکا  یلع  قرف  هچرگ  تفاکشب 
(74  ) نیسح ای  وت  يادص  هوکش  هب  سک  دینشن 

تسنادن قیفوت 

ترضح سپ  میدیسر  البرک  نیمز  رس  میدرک ،  یم  تعجارم  نیفص  زا  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح  اب  هک  هدرک  لقن  ملسم  یبا  نبا  همثره 
دنهاوخ روشحم  یعمج  وت  زا  هک  یتسه ،  یکاخ  بجع  دومرف :  درک و  هیرگ  تشادرب و  اجنآ  كاخ  زا  يردق  و  دش ،  غارف  حبص  زامن  زا 
مرـسمه مدرک ،  وگزاب  ما  هعیـش  رـسمه  يارب  ار  ارجام  نیا  میتشگرب و  ام  دیوگ :  یم  همثره  دـنوش .  یم  تشهب  دراو  باسح  نودـب  دـش 

دندش البرک  نیمزرس  دراو  ع )   ) ادهشلادیس ترضح  اهدعب  تشذگ و  زور  نآ  هکنیا  ات  تسا ،  قح  دیوگب ؛ نینم  ؤملاریما  هچ  ره  تفگ : 
فرشم ع )   ) نیسح ماما  شدقم  رـضحم  هدش و  رتش  راوس  دعب  دروآ  دای  ار  (ع )  ریما ترـضح  فرح  دوب و  دعـس  رمع  رکـشل  ءزج  همثره 

اب هن  امش و  اب  هن  تفگ :  ام .  رب  ای  یتسه  ام  اب  تسیچ ؟  وت  لایخ  الاح  دندومرف :  ترضح  درک .  لقن  ار  ع )   ) یلع ترـضح  ثیدح  دش و 
 . اهنآ

ياجب ورب و  نوریب  سپ  دومرف :  ترـضح  دـنک  تیذا  ار  اهنآ  دایز  نیا  هک  مسرت  یم  اهنآ  يارب  ما و  هتـشاذگ  هفوک  رد  ار  یکچوک  دالوا 
دنکن يرای  ار  ام  دونشب ،  ار  ام  هثاغتسا  يادص  زورما  یـسک  رگا  مسق  ادخب  اریز  يونـشن  ار  ام  يادص  ینکن و  هدهاشم  ار  ام  لتقم  هک  ورب 
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(75  . ) داتفا دهاوخ  منهج  شتآ  رد  ور  هب  امتح 
دیرگ یم  هناهب  یب  لد  هتفرگ و  اوه 

دیرگ یم  هنامز  نایبرغ  ماش  دای  هب 
جح یمامت  ياوت  مامت  همین  جحز 

دیرگ یم  هناخ  تسا و  نیمغ  هورم  افص و 
خرس لگ  وت  هایس  فلز  رس  زا  هدیمد 

دیرگ یم  هناش  وسیگ و  وت  فلز  دای  هب 
درک تمایق  شتماقدق  هب  هک  یتماق  هب 

دیرگ یم  هناهب  یب  الب  ریت  ریفص 
یلد هتسکش  نآ  زا  لمحم  هبوچ  هتسکش 

دیرگ یم  هناحتاف  دشک و  مغ  راب  هک 
اهنت متخوس  وت  قارفز  نم  هن  نیمه 
دیرگ یم  هنادواج  تمغ  اونین ز  هک 

دوبک ياه  سای  دنام و  تمرح  یتفر و  وت 
دیرگ یم  هنایزات  مرح  لها  لاح  هب 

رثا تشاذگ  نانچ  ملاع  هب  وت  تبیصم 
دیرگ یم  هنامز  مشچ  وت  يازع  رد  هک 

دش نوگلگ  وچ  تا  ههامشش  نیلگ  يولگ 
دیرگ یم  هناوج  دش  مخ  هفطاع  لاهن 

تسا نرق  هدراچ  هک  میوگب  هچ  نم  نیسح 
(76) دیرگ یم  هناهب  یب  لد  هتفرگ و  اوه 

اهتشون یپ 

 . 32 جح :  - 1
 . 28 نیسحلا :  تفرعم  -2

.245 ، 44 راون ، الاراحب  -3
ص 23. قشع ،  ياه  هلال  -4

.270 خسان 1 / ص 48  یحیرط ،  بختنم  ص 80 ، هداهشلا ،  رارسا  -5
 . ص 181 قشع ،  ياه  هلال  -6

بختنم 48.  271 خسان 1 ، . 234 راحب 44 ، -7
همغن ص 86. لگ  نیچلگ  -8

150 و151. / 11 راونالاراحب : زا  لقن  ، 94 هینیسح ،  صئاصخ  همجرت  -9
همغن ص 13. لگ  نیچلگ  -10
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.230 ، 44 راونالاراحب ، لقن  نامه 95  -11
ص 24. همغن ،  لگ  نیچلگ  -12

.49 یحیرط ،  بختم  -13
ص 41. همغن ،  لگ  نیچلگ  -14

.225 ، 44 راون : الا  راحب  -15
ص 126. تیالو ،  میمش  -16

یحیرط 49. بختنم  خسان 273  ، 223 ، 44 راون : الا  راحب  -17
ص 42. ینزریجنز ،  ینز و  هنیس  هحون  -18
.284 خسان 1 ،  244 ، 44 راون : الا  راحب  -19

ص 478. ، 4 هژاولگ ،  -20
. رشع تغل  نیرحبلا  عمجم  -21

ص 17. تباث ،  رازلگ  -22
ص 308. ج 44 ، راون : الا  راحب  -23

.301 ج 73 ، راحب ، -24
ص 94. تباث ،  رازلگ  -25

.274 خسان 1 ، بختنم 50   244 ، 44 راحب ، -26
.213 همئالا ،  بئاصم  -27

.244 ، 44 راحب ،  275 ، 1 خسان ،  یحیرط 50  بختنم  -28
ص 28. کشا ،  ياهلگ  -29
 . 223 ، 44 راون : الا  راحب  -30

ص 111. کشا ،  ياهلگ  -31
صئاصخ 216.  . 241 ، 44 راون : الا  راحب  -32

ص 101. کشا ،  ياهلگ  -33
.224 هنیسحلا ،  صئاصخ  همجرت  -34

ص 105. کشا ،  ياهلگ  -35
.433 ، 2 نویعلاءالج ،  -36

ص 65. قشع ،  هلال  -37
.204 تارایزلا ،  لماک  همجرت   433 ، 2 نویعلا ،  ءالج  -38

ص 37. ازع ، هنیآ  -39
.434 ، 2 نویعلا ،  ءالج  -40

ص 108. ازع ، هنیآ  -41
.435 ءالج 2 ، -42

ص 92. ، 2 البرک ، همغن  -43
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.436 نویعلاءالج ،  -44
ص 165. ج 2 ، يدمحم ،  غاب  ياهلگ  -45

.479 ج 2 ، نویعلاالج ،  -46
ص 95. تیبلها ،  -47

تاملا 30. ۀماقا  یلع  مئاللا  عانقا  دش  لقن   20 يرادازع ،  هچخیرات  -48
ص 164. تیبلها ،  -49

نامه 31. نامه 25 ، -50
ص 165. تیبلها ،  -51

هنیسحلا 226. صئاصخ  همجرت   85 لبنح 1 ، نب  دمحا  دنسم  نامه 26  -52
.64 بئاصملا ،  بختنم  -53

.226 هنیسحلا ،  صئاصخ  همجرت  -54

ص 84. ج 3 ، بئاصملا ،  بختم  -55
 . نامه -56

ص 136. ج 3 ، بئاصملا ،  بختنم  -57
.206 تایزلا ،  لماک  همجرت  -58

ص 138. ج 3 ، بئاصملا ،  بختنم  -59
.212 تارایزلا ،  لماک  -60

ص 181. ج 3 ، بئاصملا ،  بختنم  -61
ص 98. ج 1 ، ةویحلا :  تارمث  -62

ص 102. ج 1 ، ةویحلا :  تارمث  -63
.215 تارایزلا ،  لماک  همجرت  -64

.228 هینیسح ،  صئاصخ  -65
ص 32. اه ، هلال  زیخاتسر  -66

نامه 229. -67
ص 33. اه ، هلال  زیخاتسر  -68

 . نامه -69
ص 57. اه ، هلال  زیخاتسر  -70

.48 4 78 سلجم 87 ، قودص  یلاما   252 ، 44 راونالاراحب ، -71
ص 74. اه ، هلال  زیخاتسر  -72

.245 ، 44 راون : الا  راحب  -73
ص 88. اه ، هلال  زیخاتسر  -74

ص 117. ، 28 سلجم :  قودص  یلاعا   255 ، 44 راون : الا  راحب  -75
ص 137. اه ، هلال  زیخاتسر  -76
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زا ییاههنومن  هارمههب  نآ  ياههخـسن  لیلحت  هیزجت و  هیزعت و  يریگلکـش  یگنوگچ  هرابرد  ییاهیـسررب  هیزعت : ات  هیثرم  زا  . 25
... راعشا

باتک تاصخشم 

1337 اضرمالغ - ، هراوزیلگ  هسانشرس : 
هارمههب نآ  ياههخـسن  لیلحت  هیزجت و  هیزعت و  يریگلکـش  یگنوگچ  هراـبرد  ییاهیـسررب  هیزعت  اـت  هیثرم  زا  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

هراوزیلگ  اضرمالغ  راعشا /... زا  ییاههنومن 
مالسلااهیلع 1382. نینسح  مق  رشن :  تاصخشم 

ص 248 يرهاظ :  تاصخشم 
لایر  212000-01-8262-964 لایر ؛  212000-01-8262-964 کباش : 

یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

هیزجت  هیزعت و  يریگلکش  یگنوگچ  هرابرد  ییاهیسررب  رگید :  ناونع 
خیرات  ناریا --  هیزعت --  عوضوم : 

یسراف  یطخ  ياههخسن  اههمانهیزعت --  عوضوم : 
خیرات  ناریا --  شیامن --  عوضوم : 

43 فلا BP260/5/گ8 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/744 ییوید :  يدنب  هدر 

م33074-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اروشاع لعشم 

رات هریت و  ياـهربا  هیماینب ، هثیبخ  هرجـش  هناـملاظ  يـالیتسا  لـیلد  هب  یهلا ، ِنـالوسر  ِمتاـخ  تلحر  ناـمز  زا  نرق  مین  دودـح  تشذـگ  اـب 
مالـسا و رهظم  اب  تفلاـخم  یناملـسم  هناـشن  هک  دـیدرگ  نوگرگد  هتفـشآ و  ناـنچ  نآ  طیارـش  تفرگ . ارف  ار  تقیقح  نامـسآ  فیرحت ،
بان و قیاقح  ناگتفیش  مالسلا و  مهیلعتراهط  تمصع و  نادناخ  ِناقاتشم  دمآیم . رامـش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نیتسار  نیـشناج 

يرپس ار  يراوگاـن  هدـننکنارگن و  راـگزور  اـهتازاجم ، نیرتدـیدش  هاـکناج و  یجنر  دـیدش ، یقاـنتخا  قاـحم  رد  لیـصا ، ياـهشزرا 
يور نارگمتـس  حدـم  ثیداحا و  لـعج  هب  مکاـح ، ماـظن  عفن  هب  یـسولپاچ  اـب  صاوخ  زا  ياهدـع  يوما ، دادـیب و  يادـلی  نآ  رد  . دـندومن

ناناوجون ناـکدوک و  هب  اـههناخبتکم  رد  یتیبرت ، یـشزومآ و  یناـبم  نوچمه  ار  یحو  نادـناخ  نانمـشد  شیاتـس  دـیجمت و  دـندروآ و 
نوچ مالـسا ، ناهج  هتفـشآ  هدولآ و  ِياضف  دـندادیم . شرورپ  ییاسراپ  يراگزیهرپ و  ياههوسا  اب  هلباـقم  يارب  ار  ناـنآ  دـنتخومآیم و 

، كرحت أـشنم  هک  مالـسا  ياـیوپ  ـالاو و  گـنهرف  دوـب . هتفرگ  تقیقح  نیتـسار  ناـیماح  زا  ار  تینما  شمارآ و  هنوـگ  ره  بـیهم  یناـفوت 
هنوگره لاجم  دـیدرگیم و  جـیورت  غیلبت و  دومخ ، دومج و  هب  هتخیمآ  زغم و  یب  کـشخ و  ینیناوق  تروص  هب  دوب ، لوحت  یگدـنزاس و 

ییاریم و نیا  تازاوـم  هـب  دـشیم و  هـتفرگ  تـفرعم  لـها  درخ و  ناـبحاص  ناـگنازرف ، زا  هدـنهددشر  هدـنیاز و  ياـهثحب  لـقعت و  رکفت ،
مومـسم ياهچراق  نوچمه  ياهلیبق  یموق و  ياهبصعت  تافارخ و  تیلهاج ، ناـمز  موسر  بادآ و  لوفا و  هب  ور  هشیدـنا  غارچ  یـشوماخ 

نیا تیـالو ، نامـسآ  نازورف  رتـخا  نیموـس  تماـما  نارود  ندیـسرارف  مالـسلا و  هیلعیبـتجم  نسح  ماـما  تداهـش  اـب  . دوـب اـیحا  لاـح  رد 
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فارحنا تعدب و  داجیا  ددص  رد  دوخ ، یلاشوپ  یتوبکنع و  ياههیاپ  تیبثت  روظنم  هب  مکاح ، تردق  تشاذگ . ینوزف  هب  ور  اهیگتفـشآ 
یلصادخ لوسر  هک  تیونعم  غورف  هک  دیدرگ  ياهنوگ  هب  عاضوا  دمآرب و  يداقتعا  ینید و  ملسم  ياهّتنس  ییاور و  ینآرق و  نیزاوم  زا 

هک دش  هدـننکنارگن  نانچ  نآ  عاضوا  داهن . یـشوماخ  هب  ور  دوب ، هدرک  لمحت  ار  يدایز  ياهترارم  نآ  نتـشاد  اپرب  يارب  هلآو  هیلع  هللا 
ار طیارش  دش ، فداصم  هیواعم  نوچ  يراکهبت  ینارمکح  اب  هک  دوخ  تماما  نارود  زا  لاس  هد  تدم  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترـضح 
اب . تسنادن یمالـسا  عامتجا  حالـص  هب  ار  یتکرح  نینچ  دیدن و  بسانم  یهابت  دادبتـسا و  نافوت  لباقم  رد  مایق  شبنج و  کی  داجیا  يارب 

تامیلعت و ضامغا ، لـباقریغ  ياـهیگدولآ  نتـشگ  ینلع  لاذـتبا و  داـسف و  ندـش  راکـشآ  دـیزی و  نوچ  يراـکتیانج  ندـمآ  راـک  يور 
تناید و روحم  نآ  رارمتـسا  هک  یطیارـش ، نینچ  لباقم  رد  ماما  عضوم  تهج  نیا  زا  تفرگ . رارق  يدـج  ياهرطاخم  رد  یمالـسا  گنهرف 
، شخرذآ نآ  بیهل  زا  زین  دـنیرفایب و  ینـشور  از ، تشهد  یکیرات  نآ  رد  ات  دوب  اروشاع  لعـشم  ندرک  اپرب  تشاد ، لاـبند  هب  ار  تیونعم 

یتشک تیاده و  غارچ  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  یتیاور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  ترضح  لیلد  نیمه  هب  دزوسب . دادبتسا  خاک 
َنْوََرت َأ ال  : دناهدومرف صوصخ  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  [ 1 . ] ِةاجَّنلا ُۀَنیِفَس  َو  يدُْهلا  ُحابْصِم  َْنیَـسُْحلا  َّنِإ  دناهدرک ؛ یفرعم  تاجن 

َنیِِملاَّظلا َعَم  َةویَحلا  َو ال  ًةَداعَس  اَّلِإ  َتْوَْملا  َيرَا  ینِإَف ال  ًاّقُِحم  ِهَّللا  ِءاَِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرَِیل  ُْهنَع . یَهانَُتی  َلِطاَْبلا ال  َّنَأ  َو  ِِهب  ُلَمُْعی  َّقَْحلا ال  َّنَأ 
ملـسم روط  هب  تروص  نیا  رد  دـیآیمن . لمع  هب  يریگولج  لـطاب  زا  دوشیمن و  لـمع  قح  هب  هک  دـینکیمن  هدـهاشم  اـیآ  [ . 2 [ ؛ اًمََرب الإ 

زج ار  نارگمتـس  اب  یگدنز  منیبیمن و  تداعـس  زج  ار  گرم  نم  دشاب . قح  ياقل  ادخ و  رادـید  بلاط  دـیاب  قح ، هدـنیوج  ِنامیااب  ناسنا 
مالسا هجوتم  ار  یمالـسا  هعماج  زاس  تشونرـس  هوکـشرپ و  ياهسامح  اب  نازورف  دیـشروخ  نآ  تهج  نیا  زا  . مرگنیمن تلاسک  تلالم و 
همـشچ درک و  ایحا  ار  مالـسا  شخب  تایح  بتکم  دیـسر و  مالـسا  داد  هب  شراکادف ، باحـصا  نارای و  تیب ، لها  قافتا  هب  دومن و  یعقاو 

ریبعت درک و  ظفح  اروشاـع  ماـیق  قیرط  زا  ار  یحو  بتکم  دـنوادخ  عقاو  رد  دیـشخب و  ییاـهر  دوب ، هتفرگ  هک  يراـبغ  زا  ار  تقیقح  باـن 
ادـیپ قادـصم  شاهرابرد  میتسه . نآ  ظفاح  قیقحت  هب  میداتـسرف و  ورف  ار  نآرق  ام  [ 3 [ ؛» َنوُظِفََحل وَُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذـلا  اَْـنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  : » ینآرق

مالسلا هیلعنیسح  ماما  دناهدومن ...: ناشنرطاخ  هللا  همحرینیمخ  ماماقبس  نیا  دریمن  وت ، يریمب  رگ  قح  فاطلا  داد  هدعو  ار  یفطصم  : درک
ربنم دـیاب  زور  ره  ام  مینک ، هیرگ  دـیاب  زور  ره  هدـش ، هتـشک  هتفر  ار و  مالـسا  هداد  تاجن  هک  یمدآ  کی  يارب  اـم  ار ، مالـسا  داد  تاـجن 

ار مالـسا  هک  تسا  مالـسلا  هیلعادهـشلادیس  يراکادف  تسا . هتـشاد  هگن  ار  مالـسا  هک  تسا  رفـص  مرحم و  بتکم . نیا  ظفح  يارب  میورب 
نوچ تسا و  مالـسا  خـیرات  رد  هوکـشاب  ناشخرد و  يزارف  البرک ، سدـقم  تضهن  ساسا  نیا  رب  [ . 4  ... ] تسا هتـشاد  هگن  هدـنز  ام  يارب 
أشنم أدبم و  هک  ياهسامح  دوشیم ؛ رتهدرتسگ  رتنوزفا و  شراونا  درذگیم  نآ  زا  هچره  تسا و  یناشفاوترپ  لاح  رد  غورف  رپ  دیـشروخ 
ماما نآ  . دومن تیوقت  نارگمتس  اب  زیتس  رد  ار  يولع  ناروشحلس  ياهتضهن  دیدرگ و  مالسا  خیرات  رد  ینوگانوگ  ياهمایق  شخبماهلا  و 

باوخ زا  ار  لفاغ  ياهناسنا  [ 5 « ] دیشاب هدازآ  لقاال  دیرادن ، نید  رگا  تسا و  نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  تفارـش  اب  گرم   » دایرف اب  راوگرزب 
یمامت رد  تشاذگ و  شیامن  هب  ار  یگدنب  تیعقاو  نامیا و  تقیقح  نادیواج ، يارجام  نیا  رد  البرک  مایق  هدنروآدیدپ  . دومن رادیب  نارگ 
دیشوک داد و  زورب  نتشیوخ  زا  ار  صالخا  تیاهن  تشاد و  رظن  لمع  هشیدنا و  هصرع  رد  يونعم  ياهشزرا  هب  سدقم ، مایق  نیا  تاظحل 

ِنَع یَْهنَا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َُرمآ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  دـیامن : اـیحا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تکرب  اـب  ّتنـس  دـنک و  يوریپ  شدـج  تریـس  زا  اـت 
ُّبُِحا ّینِا  َّمُهّللا  دومرف : مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترضح  نادیواج ، ینخس  رد  و  [ 6 . ] ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِیبَأ  َو  يِّدَج  ِةَریِِسب  َریِسَأ  َو  ِرَْکنُْملا 
َتْرَمَا َو  َةوـکَّزلا  َْتیَتآ  َو  َةوـلَّصلا  َتْمَقَا  ْدَـق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  میناوـخیم : اروشاـع  تراـیز  رد  لـیلد  نیمه  هـب  [ 7 . ] َرَْکنُْملا ُرَْکنَا  َو  َفوُْرعَْملا 

 - وت یتسود  هار  رد  یگلمج  ار  مدرم  همه  گرزب ، راگدرورپ  يا  : تسا نینچ  زین  ترـضح  نآ  تاجانم  ... . رَْکنُْملا ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب 
یلیامت وت  ریغ  هب  مبلق  ینک ، هعطقهعطق  تلاـصو  هار  رد  ارم  رگا  مدروآ . ترادـید  يارب  ار  ما  هداوناـخ  مدرک و  اـهر  وت -  تیاـضر  بسک 
مالـسا بتکم  ندومن  هدـنز  یهلا و  ياهشزرا  ظفح  تهج  رد  تسا و  قح  دوخ  هک  تهج  نادـب  اروشاع  هثداح  [ . 8 . ] درک دهاوخن  ادیپ 
هـسامح هب  نداهن  جرا  اب  تهج  نیا  زا  دـنامیم . هدـنام و  یقاب  نانچمه  ناـشورخ  تبالـص و  اـب  راـثیا و  هلق  جوا  رد  تسا  هتفرگ  تروص 
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وکین نتـسیز و  بوخ  ینیـسح  بتکم  رد  هتفای و  سنا  تالامک  لیاضف و  اب  اهناسنا ، دنمهوکـش  مایق  نیا  تشادـگرزب  اروشاع و  نازاـس 
یتنـس تروص  هب  هعماج  رد  مراکم  لیاضف و  گنهرف  دـنریگ و  یمارف  ار  تارکنم  زا  ضارعا  فورعم و  هب  ندروآ  يور  ندرک ، یگدـنز 
یمرب نینمؤم  بولق  رد  ار  تبحم  ياههلعش  یبسن ، یتاذ و  ياهیگتـسیاش  نآ  اب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ییوس  زا  دباییم . جاور  هنـسح 
ِبُوُلق ِیف  ًةَراَرَح  ِْنیَـسُْحلا  ِْلتَِقل  َّنِإ  : دناهدومرف هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  شیامرف  هدننکیعادت  عقاو  رد  هتکن  نیا  دزورفا و 
يدرـس هب  هاگ  چـیه  هک  درک  داجیا  یترارح  نامیا  لـها  ياـهلد  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ندـش  هتـشک  [ . 9 [ ؛ ًادـَبَأ ُدُْربَت  ـال  َنِینِمْؤُْملا 

. دیارگیمن

تیب لها  هریس  رد  يراوگوس 

قیوشت و و  مالـسلا ، هیلعنیـسح  ماـما  ترـضح  نادیهـش ، رـالاس  يارب  يراوگوس  سلجم  ندومن  اـپرب  رد  مالـسلا  مهیلعيدـه  هّمئا  هریس 
نتـسیرگ دشاب و  لیاضف  بلاط  ياهناسنا  ناج  شخب  ینـشور  البرک  هعقاو  هک  تسا  تهج  نادب  همانرب ، نیا  يایحا  رد  نایعیـش  ضیرحت 

خیرات هشیمه  رد  نارگمتـس  اب  یفطاع  هزرابم  بلق و  دایرف  دومن ، تنایـص  اهشزرا  زا  درک و  تمواـقم  لـطاب  لـباقم  رد  هک  یماـما  يارب 
تشادهاـگن و هدـنز  مدرم  ناـهذا  رد  ار  اروشاـع  هرطاـخ  نوگاـنوگ  روـص  هب  یـضتقم و  ياـهتصرف  رد  مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما  تـسا .

لعشم ات  دیدرگ  بجوم  عوضوم  نیا  دومنیم و  روشرپ  ار  اهرس  دروآیم و  شوج  هب  ار  اهنوخ  هک  دوب  مامه  ماما  نآ  ینالوط  ياههیرگ 
ار گنس  لد  كانزوس  شرازگ  نیا  اب  دومنیم و  نایب  ار  اروشاع  عیاقو  هک  یـسک  نیتسخن  . دوشن شوماخ  هاگ  چیه  البرک  دیواج  هسامح 

نیا رد  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ترـضح  زا  هک  یتایاور  دوب . مالـسلا  اهیلعيربک  بنیز  ترـضح  وا  زا  سپ  مراهچ و  ماـما  تخادـگیم ،
، دومرف اونین  ثداوح  هرابرد  تماما  غورف  نآ  هچنآ  ره  دشابیم و  قثوم  ربتعم و  عبانم  زا  همه  هدیدرگ ، طبـض  ییاور  ذـخآم  رد  صوصخ 

نیا هک  یناـمز  ناـمه  زا  ـالبرک ، نادیهـش  يارب  يرادازع  سلجم  لیکـشت  . نارگید تـالوقنم  اههدینـش و  زا  هن  دوب  شدوـخ  تادوهـش  زا 
یموب و ياهّتنـس  زا  يریذـپریثأت  اـب  جـیردت  هب  دـیدرگ و  زاـغآ  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  روتـسد  اـب  تسویپ  عوـقو  هب  كانفـسا  دادـیور 

لها نوچ  هک  تسا  روهشم  داد . ناشن  ار  دوخ  روضح  نوگانوگ  ياهلکش  رد  تفای و  رارمتـسا  زورما  ات  خیرات  ریـس  رد  نامز  تایـضتقم 
ناجیه و اب  هنیدـم  نینکاس  دـندومن ، تماقا  هاتوک  یتدـم  رهـش  نیا  یلاوح  رد  دنتـشگزاب ، هنیدـم  هب  ماش  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تیب 
ار وا  دومن و  هدهاشم  نیلبقتسم  نایم  رد  ار  َْملْذَج  نب  ریشب  مالسلا  هیلعداجس  ماما  دنتفر . ناشرهش  نازیزع  نآ  لابقتـسا  هب  یـصاخ  باهتلا 
. مرعاش زین  دوخ  يرآ  داد : خساپ  وا  يراد ؟ ياهرهب  ییاناوت  نیا  زا  مه  وت  ایآ  دوب ، رعاش  تردپ  ریـشب  يا  دومرف : داد و  رارق  باطخ  دروم 

البرک زادگناج  تبیصم  مالسلا و  مهیلعتیب  لها  دورو  ربخ  ورب و  هنیدم  هب  ام  زا  رتولج  ییارـسار  یتایبا  هک  یلاح  رد  دندومرف : ترـضح 
يادص هیرگ و  اب  دورـس و  يراعـشا  درک و  تباجا  ار  ماما  شیامرف  ریـشب  نک . نالعا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  یبن  مدج  رهـش  مدرم  هب  ار 

یِعُمْدَأَف ُْنیَـسُْحلا  َِلُتق  اِهب  ْمَُکل  َماَقُم  َبِْرثَی ال  َلْهَأ  اَی  : تسا نینچ  نآ  زا  تیب  ود  هک  دـناوخ  هنیدـم  مدرم  يارب  هبدـن  هحون و  تلاح  هب  دـنلب 
يارب ندـنام  ياج  رهـش  نیا  رد  رگید  هنیدـم  لها  يا  ینعی : [ . 11  ] ُرادـُی ِةاَنَْقلا  یَلَع  ُْهنِم  ُْسأَّرلا  َو  ٌجَّرَـضُم  َءالَبْرَِکب  ُْهنِم  ُمْسِْجلَأٌراَرْدـِم  [ 10]

نوخ هب  هتشغآ  البرک  نیمز  رد  شندب  تسا ، ناور  نم  ناگدید  زا  کشرس  ببس  نیدب  دنتشک . ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  نوچ  تسین ؛ امش 
رد . تسا هدوب  يرجه  لاس 61  هب  طوبرم  البرک ، بیاصم  رب  ییارـسهیثرم  نیتسخن  نیاربانب  . دندینادرگ اههزین  يور  رب  ار  شرـس  دـیدرگ و 
رب یتالمج  دمآ ، مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترضح  شردارب  ندب  نیلاب  رب  مالسلا  اهیلعيربک  بنیز  ترضح  یتقو  تسا : هدمآ  عبانم  یخرب 

متام یعون  البرک ، يارحـص  نامه  رد  عقاو  رد  تسیرگ و  نمـشد  تسود و  نآ ، ندینـش  اب  تشاد و  هیثرم  تلاح  هک  دومن  يراـج  ناـبز 
یّتَح ناشْطَْعلا  یبَِأب  یضَق  یّتَح  موُمْهَْملا  ِیبَِأب   » ترابع نتفگ  اب  وا  داد . بیترت  ار  نآ  مالـسلا  اهیلعيربک  بنیز  هک  تفرگ  تروص  ییارس 

نآ ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يازع  سلجم  نیلوا  فصو  نیا  اب  [ 12 . ] ٍقیِدصَو ٍّوُدَع  َّلُک  ِهَّللا  َو  ْتَْکبَأَف  هک  دیلان  زوسلد  نانچ  نآ  یـضَم »
زا يدانـسا  هب  دوخ  یلاما  باتک  رد  دـیفم  خیـش  . دروآ دـیدپ  مالـسلا  اهیلعيربک  بنیز  شرهاوخ  ترـضح  نآ  رـسیب  ندـب  نیلاـب  رب  مه 
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تسا یمهس  ورمع  نب  ۀیقع  هیثرم  دش ، هدورس  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  ياثر  رد  هک  يرعـش  نیتسخن  هک  هدومن  رکذ  هحاد  نب  میهاربا 
رد نیـسح  ماما  دـقرم  رب  یتقو  [ .» 13  ] اهُریِذَـغ یِعُومُد  ْنِم  ِْهیَلَع  َضاـفَف  ـالَبْرَِکب  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  یلَع  ُتِْرم  : تسا هدورـس  نآ  زا  یتـیب  رد  هک 
نآ لصا  هک  فورعم  لتقم  بحاص  يرجه )  83  - 148  ) يدْزَا فنخموبا  «. تشگ يراج  مناگدـید  زا  یناوارف  کشا  مدرک ، روبع  البرک 

ماـما باحــصا  ناـخروم و  زا  تـسا ، هدـیدرگ  جرد  يربـط  خـیرات  نوـچ  یعباـنم  رد  ـالبرک  زا  شیاهــشرازگ  یخرب  هدـیدرگ و  دوـقفم 
هتشون یناغالا  باتک  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  . دسیونب البرک  هثداح  هرابرد  باتک  دلج  کی  دیدرگ  قفوم  يو  دشابیم . مالـسلا  هیلعقداص 

هب يو  هدهاشم  اب  ترضح  دیدرگ . فرـشم  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  رـضحم  هب  يرجه ) لاـس 179  هب  یفوتم   ) يرَیْمِح دّیـس  يزور  تسا :
وا دیوگب . مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ياثر  رد  يرعش  دنتساوخ  روکذم  دیـس  زا  تقو  نآ  هتـسشن و  هدرپ  تشپ  دنداد  روتـسد  لزنم  لها  نانز 

رذـگب و مالـسلا  هیلعنیـسح  رازم  رب  تسا ...« : نینچ  اـهنآ  زا  یـشخب  همجرت  هک  دورـس  كاـنزوس  يراعـشا  دیـشخب و  ققحت  ار  ماـما  رما 
هاگنآ امن و  گنرد  ياهظحل  ینک  رذگ  وا  هاگمارآ  رب  هاگره  دیوش . باریس  ناراب ، رپ  ياهربا  يا  وگب : شرهطم  ياهناوختـسا  هب  باطخ 

ربا نوچ  هک  مدرک  هدهاشم  راعشا  نیا  ندینش  اب  دیوگیم  دوخ  يریمح  دیـس  «. زیرب کشا  هتخابكاپ  ناسنا  نیا  رب  دوخ  كاپ  نامـشچ  زا 
ماما هکنآ  ات  دیـسریم  شوگ  هب  نوردـنا  زا  نانز  هجـض  يادـص  تخیریم و  ورف  ناشکرابم  ياههنوگ  رب  ماما  ناگدـید  زا  کشا  يراهب 

زا یهورگ  نابعـش  هام  همین  رد  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  : دومرف يرـصب  دامح  نب  هَّللادـبع  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . یفاـک  دـندومرف 
ترـضح نآ  يارب  یناـنز  زین  دـنیآیم و  ـالبرک  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  رازم  رـس  رب  طاـقن  رگید  زا  یمدرم  هفوک و  یحاون  نینکاـس 

ياهراپ هدرک و  يرگ  هحون  ياهتـسد  دـننکیم و  نایب  ار  ـالبرک  ثداوح  رگید  یهورگ  دـنناوخیم و  نآرق  ياهدـع  دـننکیم ، يرگهحون 
يدنوادخ ساپـس  دومرف : ماما  ماهدید . دیاهدومرف  هچنآ  زا  یـشخب  زین  نم  يرآ  موش . تیادف  درک : ضرع  هَّللادبع  دـنناوخیم . هیثرم  دارفا 

نانآ رب  هک  داد  رارق  یناسک  ار  ام  نانمـشد  دـنناوخیم و  هیثرم  نامیارب  دـنیآیم و  ام  دزن  هب  هک  داد  رارق  ار  یهورگ  مدرم  نایم  رد  هک  ار 
َو دناهدومرف : ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  تماما  غورف  نیمشش  زا  نینچمه  [ . 14 . ] دنریگیم هدرخ  اهنآ ، ریغ  ای  ام  نادنواشیوخ  زا  یهورگ 
، دـنایامنب نایرگ  ار  دوخ  ای  دـنایرگب  اـی  دـنک  هیرگ  هک  یـسک  ینعی : [ 15 [ ؛ ُهَّنَْجلا ُهَلَف  یکاـبَت  ْنَـم  َو  ُۀَّنَْجلا  ُهَـلَف  ًادِـحاو  یْکبَا  َْوأ  یَکب  ْنَـم 

هتشذگ ام  رب  هچنآ  رب  دنک  هیرگ  دوش و  روآدای  ار  ام  تبیصم  سک  ره  : دناهدومرف زین  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترضح  . تسا تشهب  شیازج 
راداو هیرگ  هب  ار  يرگید  دنک و  هیرگ  دوش و  هداد  رکذت  وا  هب  ام  تبیـصم  هک  ره  دوب و  دهاوخ  ام  هجرد  رد  ام و  اب  تمایق  زور  رد  تسا ،

هک يزور  دنیشنب ، دوشیم ، ایحا  ام  رما  هک  یـسلجم  رد  هک  ره  دوب و  دهاوخن  رابکـشا  شنامـشچ  تسا ، نایرگ  اههدید  هک  يزور  دیامن ،
يارب متام  گوس و  مسارم  ییاـپرب  رد  اههیـصوت  اهدـیکأت و  نیا  زار  [ . 16 . ] دوب دـهاوخ  لد  هدـنز  دریمیمن و  وا  بلق  تسا  هدرم  اـهبلق 

دناوتیم طابترا  نیا  هک  دـنیامنیم  رارقرب  یفطاع  يدـنویپ  اونین  ناراکادـف  اـب  یـسلاجم  نینچ  رد  مدرم  هک  تسا  نآ  رد  ـالبرک  نادـیهش 
دارفا دیامنیم ، باریس  ار  تقیقح  هنشت  ياهناج  یتاعامتجا  نینچ  لیکشت  نینچمه  ددرگ . اروشاع  ياههوسا  زا  تایونعم  بذج  بجوم 

نآ رب  مامتها  يرادازع  سلاجم  رد  ددرگیم . تلیضف  ناتسوب  يزبسرس  شیور و  ثعاب  دیامنیم و  رایشوه  ار  اهتلفغ  عاونا  رد  هتفر  ورف 
اب ار  تلاسر  رجا  هدومن و  نوزفا  قافن  متـس و  كرـش ، راثآ  وحم  يارب  ار  شیوخ  داـحتا  دـننز و  گـنچ  یهلا  نامـسیر  هب  مدرم  هک  تسا 
هب ندومن  کیدزن  ار  دوخ  ینیـسح و  هسامح  اب  ندـیدرگ  ساسحا  مه  دـنزادرپب . نـالوسر  متاـخ  هب  قیرط  نیا  زا  ربمغیپ  ناـمدود  یتسود 

ربرد ار  تانـسحم  ایازم و  نیا  رگا  يراوگوس  دروآیم و  دیدپ  زین  ار  هعماج  حالـصا  اهناور ، اهناج و  شیالاپ  نمـض  راثیا  ياهسیدنت 
. تسا هتفرگ  رارق  دراد ، تریاغم  ناییالبرک  دصاقم  اب  هک  يرگید  ریسم  رد  هتفرگ و  هلصاف  دوخ  یلصا  فادها  زا  دشاب ، هتشادن 

عیسو یسایقم  رد  يراد  متام 

ماما لتق  هکنآ  ات  دوب  هتـسجخ  ناشیارب  زور  نیا  دنتـسنادیم و  گرزب  ار  اروشاع  هراومه  مالـسا  تلم  دوشیم  روآداـی  ینوریب  ناـحیروبا 
زور نیا  رد  هیماینب  یلو  دنتـسناد ، روفنم  موش و  يزور  ار  اروشاع  ناناملـسم ، خیرات  نیا  زا  داد و  يور  نامز  نیا  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح 
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تداهش هب  تبسن  ییارس  متام  فسأت و  هار  زا  اروشاع  زور  رد  نایعیش  دنتفرگ . دیع  ار  نآ  دندومن و  رویز  بیز و  دندرک ، نت  رب  ون  سابل 
. دنیامنیم ترایز  زور ، نیا  رد  البرک ، رد  ار  ینیسح  دوعسم  تبرت  دننکیم و  ییارـسهحون  هیرگ و  یمالـسا  ياهرهـش  رد  نادیهـش  دیس 

نیتسخن هیوب  لآ  ناخروم ، یخرب  هتفگ  هب  اما  دراد . تیاکح  نیـشنهعیش ، قطانم  رد  يراوگوس  مسارم  ندش  یمـسر  زا  شرازگ  نیا  [ 17]
هب هک  ار  شنارای  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  يارب  ازع  سلاجم  دنداد و  شرتسگ  ار  البرک  نادیهـش  رب  يراوگوس  هنماد  هک  دندوب  یناسک 

راکشآ روط  هب  یمومع  رباعم  اهرازاب و  رد  يراوگوس  هب  دیدرگیم ، رازگرب  ینلع  ریغ  یلفاحم  رد  ًانایحا  اههناخ و  رد  یصوصخ  تروص 
، یملید هلودلازعمدمحا  يرجه  لاس 352  رد  رگید ، ناراگنخیرات  یخرب  یبهذ و  هتشون  قفاوم  . دنتخاس لدبم  شورخ  شوج و  اب  هارمه  و 
بسک و لحم  اهرازاب و  یمامت  مدرم  دـیاب  مرحم  هام  لوا  ههد  رد  دومن  رما  يو  تخاـس . لوادـتم  دادـغب  رد  ار  اروشاـع  یمـسر  يرادازع 

هملاید تلود  ضارقنا  ماـگنه  اـت  رگید  ياـهلاس  رد  نآ  زا  دـعب  [ 18 . ] دـنزادرپب ادهـشلادیس  هیزعت  هب  دنـشوپب و  ازع  سابل  هتـسب ، ار  راک 
رد دندروآیم و  ياجب  يراوگوس  مسر  دوب  نایعیش  اب  تیرثکا  هک  یقطانم  ای  نیـشنهعیش  ياهرهـش  رد  مارحلا  مرحم  لوا  ههد  رد  نایعیش 
اب ّتنس  لها  ياملع  دیازفایم : هتکن  نیا  هب  هراشا  نمض  یمق  سابع  خیش  جاح  دوب . رارقرب  نایقوجلس  ینارمکح  لیاوا  ات  ّتنـس  نیا  دادغب 

یمـسر رب  ینبم  دوخ  روظنم  نتخاس  یلمع  رد  یملید  هلودلازعم  دـیدرگن و  عقاو  رثؤم  یفلخت  نینچ  یلو  دـندرک ، تفلاخم  ینامرف  نینچ 
دروم ار  هتکن  نیا  یماـش  ریثک  نبا  خـیرات  زا  لـقن  هب  دوخ  تاـیبدا  خـیرات  رد  نوارب  دراودا  [ . 19 . ] دـیدرگ زوریپ  اروشاع ، مسارم  نتخاس 

طـسوت دادغب  رد  لاس 963 م . رد  يرادازع  هک  هتـشون  صـصقلا  نسحا  باتک  رد  حـتفلاوبا  نب  دـمحا  دـنکیم : هفاـضا  هداد و  رارق  دـییأت 
زا یمطاـف ، نیدــلازعملا هللا  يرجه  لاـس 363  رد  دـسیونیم : دوـخ  طـطخلا  باـتک  رد  مـه  يزیرقم  تـسا . هدـش  ارجا  هیوـب  هلودــلازعم 

موـسرم دوـب ، اـهنآ  عـباوت  نادوـس و  رـصم و  هـک  شیوـخ  تـلود  ورملق  رد  ار  اروشاـع  زور  يراوـگوس  رــصم ، رد  ناـیمطاف  ناـنارمکح 
هیلعنیـسح ماما  يارب  يراوگوس  جـیورت  غیلبت و  رد  ياهژیو  قایتشا  هک  هیوب  لآ  يارـس  هیثرم  دنمـشناد و  ریزو  دابع  نب  بحاـص  . تخاـس

رد دشهدناوخ . ناراوگوس  قیوشت  تهج  اروشاع  يرادازع  مایا  رد  هک  درک  فینصت  ماما  نآ  تبقنم  رد  دنچ  ییاههماکچ  تشاد ، مالـسلا 
رب گنن  نعل و  تسا . درد  زا  هدنکآ  نامیاهکشا  تسا . يراج  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ناتـسود  نوخ  : تسا هدمآ  اههیثرم  نیا  زا  یکی 

البرک نادیهش  تداهش  رب  نامسآ  ناگتشرف  تسا . هتـشذگ  البرک  ناکدوک  رب  هک  هچنآ  زا  دینازوسب  هنیـس  داب . هدنیآ  هتـشذگ و  نانمـشد 
. تسا مارح  يداش  هدنخ و  اروشاع ، هعقاو  زا  سپ  اریز  ییامن ، يراج  شیوخ  ناگدید  زا  ار  کشرـس  يدنچ  دیاب  وت  سپ  دـندرک . نویش 
دومن و يدایز  شالت  ییارس  هیثرم  هیزعت و  ندیـشخب  تیمومع  رد  دابع  نب  بحاص  دوخ ، لتقم  رد  یمزراوخ ، رکبوبا  هتـشون  هب  انب  [ . 20]

نکر ریزو  يرمق ، يرجه  مراهچ  نرق  نارادمان  ناگرزب و  زا  دیمع  نبا  دیشخب . ینوزف  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  يارب  يراوگوس  شزرا 
نایمیلید هک  تسا  هدمآ  عبانم  یخرب  رد  تشاد . هدهع  رب  ار  يراذگریثأت  لاعف و  شقن  نیـسح  يازع  هماقا  جیورت و  رد  زین  یملید ، هلودلا 

دوب و تماص  اهشیامن  نیا  اـما  دـندومنیم ، مسجم  یناوخهیبش  تروص  هب  ار  ـالبرک  زادـگناج  ثداوح  هیماینب و  ملاـظم  بهذـم ، هعیش 
[ . 21 . ] دنتفاییم روضح  هنحص  رد  هدایپ  راوس و  بسانم  سابل  اب  شیامن  دارفا 

ءادهشلا ۀضور  باتک  زا  ماهلا  سابتقا و 

باتک دیدرگ ، یقلت  اروشاع  ياههمان  هیبش  راعـشا  میظنت  يارب  مهم  يذخأم  تفای و  هار  اههیثرم  اههحون و  نیماضم  هب  هک  یعبانم  زا  یکی 
دیس روتسد  هب  ار  باتک  نیا  يو  دشابیم . يرجه ) لاس 910  هب  یفوتم   ) یفشاک ظعاو  یلع  نب  نیسح  نیدلا  لامک  فیلأت  ادهـشلاۀضور 
باب هد  راتفگـشیپ و  کی  لماش  هراشا  دروم  باتک  دومن . فیلأت  ارقیاپ  نیـسح  ناطلـس  داماد  ازریم  دیـس  هب  فورعم  هَّللادبع  نیدـلادشرم 
مهد ات  متفه  باب  دراد . صاصتخا  تراهط  تمـصع و  نادناخ  زا  يدارفا  ای  ایلوا و  ایبنا و  زا  یکی  تالاح  هب  صاصتخا  باب  ره  هک  تسا 

: دـسیون یم  رثا  نیا  یفرعم  رد  تانجلا  تاضور  باتک  رد  يراسناوخ  موحرم  تسا . هتفای  صاصتخا  البرک  عیاقو  ثداوح و  هب  باتک  نیا 
یقلت ار  باتک  نآ  مالسلا  مهیلعتیب  لها  بئاصم  نیرکاذ  هدش . فینصت  یسراف  هب  هک  لتاقم  رد  تسا  یباتک  نیتسخن  ادهـشلاۀضور  »... 
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یبلاطم مدرم  يارب  باتک  نیا  يور  زا  ربانم  رـس  رب  يدارفا  نوچ  عقاو  رد  [ 22 «. ] دـندرکیم تئارق  ار  نآ  ربانم  سؤر  رد  هدومن و  لوبق  هب 
لوادتم موسرم و  ادهـشلاۀضور -  باتک  ندناوخ  یناوخهضور -  ّتنـس  نامز  نآ  زا  دـناهدناوخیم  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  گوس  رد  ار 
یفشاک تسا . یسراف  نابز  نافلؤم  مهن و  نرق  نادنمشناد  نیرتفورعم  زا  یکی  یفشاک  نیـسح  الم  دسیونیم ...: یـسیفن  دیعـس  دیدرگ .

نآ دیدم  ياهتدم  نوچ  تسالبرک و  هعقاو  رد  یسراف  باتک  نیرتفورعم  هک  ادهشلاۀضور  تسا ...  هدرکیم  صلخت  یفشاک  رعش  رد 
ذخام نیرتمهم  ناونع  هب  اهدعب  باتک  نیا  [ . 23 [ ... ] تسا  ] هدمآ باتک  نیمه  مان  زا  یناوخهضور  حالطصا  دندناوخیم ، ربنم  رـس  رب  ار 

نیع یعقاوم  رد  تسا و  نآ  تاجردـنم  زا  هتفریذـپ  ریثأت  هیزعت ، ياههخـسن  زا  ياهدـمع  شخب  تفرگ و  رارق  ناـسیونهیزعت  هعجارم  دروم 
ییاثر راعشا  رد  رثا  نیا  هب  ندروآ  يور  تسا . هدش  هدافتسا  اهنآ  زا  هیزعت  رد  هدمآرد و  مظن  تروص  هب  نارعاش  طسوت  نآ  روثنم  بلاطم 
قثوم عبانم  هب  یتقو  ادهـشلاۀضور  بلاطم  هک  ارچ  داد ، رارق  هشدـخ  لـمأت و  دروم  ار  اـهنآ  نیماـضم  اوتحم و  یـشیامن  ياـهيراوگوس  و 

نیا هتفاـی و  هار  نآ  هب  یعقاو  ریغ  یلعج و  ياـههصق  راـبخا و  هنافـسأتم  دزاـبیم و  گـنر  ًـالماک  ددرگیم ، هضرع  ربتعم  لـتاقم  ییاور و 
ناشنرطاخ داد و  رارق  داـقتنا  دروم  ار  باـتک  نیا  تاـفیرحت  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  يرون  ثدـحم  تسا . هتخادـنا  راـبتعا  زا  ار  راتـشون 

[24 . ] تسا هدـمآ  هدنـسیون  نیا  باتک  رد  راب  نیلوا  مساق و ...  یـسورع  ینج و  رفعز  ناتـساد  نوچمه  نادـب  هتفای  هار  ياهغورد  تخاس 
نیسحالم هک  دیآ  یمرب  نئارق  یخرب  زا  اما  تسا . هدوب  هچ  یفشاک  نیـسحالم  کلـسم  هک  دناهدرکن  صخـشم  یخیرات  كرادم  عبانم و  .

نیب رد  لوادـتم  مسر  نیا  نینمؤـملاریما و  دـیوگیم : دربیم و  ماـن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  زا  نوـچ  اریز  تسا ، هتـشاد  یعفاـش  بهذـم 
شیارگ اب  ار  هیلع  بهاوم  ریسفت  هدربمان  هکنیا  رگید  هتکن  دنیوگیم . نینمؤملاریما  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  هب  اهنت  نایعیش  تساهینس و 

ار شخیرات  تسا ...: هدرک  رظنراهظا  هنوگ  نیا  شباتک  فلؤم و  نیا  هرابرد  يرهطم  یضترم  دیهـش  داتـسا  دومن . فیلأت  ننـست  بهذم  هب 
رد دص  هعیش  ار  شدوخ  هتفریم  هک  هعیـش  نیب  تسا ، هدوب  یتفـص  نوملقوب  درم  ًاساسا  ینـس و  ای  هدوب  هعیـش  تسین  مولعم  میناوخیم  هک 

ار ادهـشلاۀضور ]  ] باتک نیا  هک  یتقو  تسا ...  هدادیم  ناـشن  یفنح  ار  شدوخ  هتفریم  هک  اهینـس  نیب  درکیم و  یفرعم  ملـسم  دـص و 
ار مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  یعقاو  خـیرات  یـسک  داتفا  مدرم  تسد  هب  باـتک  نیا  هک  یتقو  زا  تسا ...  یلعج  اـهمسا  یتح  مدـید  مدـناوخ 

طلـسم یـسراف  یبرع و  یکرت ، ياهنابز  هب  هک  يرعاش  يرجه ،)  962 یفوتم  ) یلوضف نامیلـس  نب  دّمحم  انالوم  [ . 25  ... . ] درکن هعلاـطم 
الم . تسا فورعم  ءادعسلا  ۀقیدح  هب  هک  دروآرد  یکرت  نابز  هب  نآ  رب  یتاقیلعت  ندوزفا  قایـس و  کبـس و  نامه  اب  ار  ادهـشلاۀضور  دوب ،

. تشاگن ةداهـشلا  رارـسا  مان  اب  یبرع  نابز  هب  یباتک  درک و  نیودت  رگید  یبلاطم  مامـضنا  هب  ار  ادهـشلاۀضور  بلاطم  مامت  يدنبرد  ياقآ 
[ لاح  ] هب هک  دنکیم  راداو  ار  ناسنا  باتک  نیا  بلاطم  ًاعقاو  : » دـیوگیم دـنادیم و  یلعج  شودـخم و  ار  رثا  نیا  بلاطم  يرهطم  دـیهش 

صالخا مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  تبـسن  هدوب و  یبوخ  یناسنا  رثا  نیا  هدـنروآدیدپ  يرهطم  دیهـش  داـقتعا  هب  [ 26  ...«. ] دیرگب مالـسا 
موحرم یتح  تسا . هتفای  هار  فیرحت  بذک و  شباتک  هب  اما  دیدرگیم . يراج  شکشا  هدینشیم  ار  دیهش  ماما  نآ  مان  تقو  ره  هتـشاد و 
یضترم دیهش  داتسا  تسا . هداد  رارق  دییأت  دروم  ار  شفلؤم  ةداهشلارارسا  نیماضم  زا  داقتنا  نمض  ناجرم  ؤلؤل و  باتک  رد  يرون  ثدحم 
فیرحت ار  البرک  هثداح  یلک  هب  هک  هتـشون  ار  ةداهـشلارارسا  یلو  تسا  یملاع  درم  يدـنبرد ] موحرم   ] هکنیا اب  : » دوشیم روآدای  يرهطم 

[ . 27  ...«. ] تسا غورد  زا  ولمم  شباتک  تسا . هدرک 

هیوفص رصع  رد  يرادازع 

مـسارم رتهوکـشاب  هچره  يرازگرب  هلـسلس ، نیا  نانارمکح  طسوت  عیـشت  بهذـم  ندـیدرگ  یمـسر  هیوفـص و  تلود  ندـمآ  راک  يور  اب 
دوخ هب  يریگارف  لکش  عیسو  تاعامتجا  بلاق  رد  ینزهنیس  ییارسهیثرم و  یناوخهعقاو ، یناوخ ، هحون  یناوخهضور ، لاکشا  رد  يرادازع 

اههمانرفس رد  دناهدمآ ، ناریا  رابرد  هب  نارود  نیا  رد  یبهذم ، غلبم  ناگرزاب ، یماظن ، یسایس ، ناگداتسرف  بلاق  رد  هک  ناییاپورا  تفرگ .
اهيراوگوس هنوگشیامن  ياههنحـص  هب  اهتشاددای  نیا  زا  ياهراپ  رد  هچرگ  اما  دـنراد . هراشا  یتاـعامتجا  نینچ  هب  دوخ  ياهـشرازگ  و 
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نت اهدص  طسوت  یگتخاس  ياهدربن  دناهدوب و  يرادازع  لوغـشم  گنراگنر  ياهسابل  اب  هک  دـناهتفگ  نخـس  یـصاخشا  زا  هدـش و  هجوت 
رد دـعب ، راصعا  رد  هتفای  لماکت  لکـش  هب  یناوخهیزعت ، مسارم  زا  ییاپدر  عبانم ، نیا  رد  یـشواک  اب  یلو  تسا ، هتفرگیم  تروص  رادازع 
رد ایناپسا  هاشداپ  پیلیف  فرط  زا  هک  ییایناپسا  شیشک   ) Antoniode Goure  ( رآووگ يدوینوتنآ  دوشیمن . هدهاشم  هیوفص  نامز 

نینچ زاریـش  رد  دوخ  تادـهاشم  زا  يرجه  لاس 1011  رد  هدومن ، ترفاسم  ناریا  رابرد  هب  راب  نیدـنچ  لوا ، ساـبع  هاـش  تموکح  دـهع 
نانز و هدنکفا ، گنرزبس  ياهچراپ  کی  ره  تشپ  رب  هک  دشیم  هدید  ینارتش  رادازع  ياههتـسد  شیپاشیپ  رد  تسا ...: هداد  هئارا  شرازگ 

 ... دـندرکیم هیرگ  هب  رهاظت  دوب و  هدـش  یمخز  هزین  طسوت  ییوگ  ناکدوک  نانز و  يور  رـس و  دـندوب ، هدرک  راوس  اهنآ  رب  ار  ناکدوک 
هدـهاشم اـب  دـمآ و  ناهفـصا  هب  نیریـشرصق  قـیرط  زا  يرجه  لاـس 1026  مرحم  رد  ییاـیلاتیا  حایـس  یحیـسم و  غلبم  هلاوـالد  رتـیپ  [ . 28]

هار هب  یگرزب  ياههتـسد  ناهفـصا  تـالحم  فارطا و  ماـمت  زا  تشوـن ...: تخادرپ و  دوـب  هدـید  هچنآ  شراـگن  هب  رهـش  نیا  رد  يرادازع 
رب هک  دنتـسه  اههتـسد  هارمه  زین  رتش  نیدنچ  هوالع  هب  دراد و  رارق  ددعتم  ياههمامع  فلتخم و  ياهحالـس  نانآ  نابـسا  يور  رب  دـنداتفا .
 ... دـنراد رارق  مالـسلا  هیلعدیهـش  نیـسح  ریـسا  ياههچب  تمالع  هب  هچب  راهچ  هس  کیره  نورد  هک  دوشیم  لمح  ییاههبعج  اـهنآ  يور 

حرطم شاهمانرفس  رد  ار  یقیقد  بلاطم  هکنآ  دوجو  اب  دمآ ، ناریا  هب  لوا  سابع  هاش  رصع  رد  هک  یـسیلگنا  حایـس  تربره  ساموت  [ . 29]
ذغاــک يور  رب  مـسارم  نـیا  زا  یتـسرد  ریوـصت  تـسا  هتــسناوتن  هدوـمن و  هدــهاشم  یمرگرــس  يور  زا  ار  يرادازع  ياههنحــص  هدرک ،
هدربیم رـس  هب  لیبدرا  رد  یفـص  هاش  رـصع  رد  يرجه  لاـس 1047  مرحم  ماـیا  رد  هک  ) Adam Olearius  ( سویرائلوا مادآ  . دروایب

يور دراد ...: لیبدرا  رهش  ياروشاع  مایا  رد  يراوگوس  مسارم  زا  یقیقد  ًاتبسن  شرازگ  هرود ، نیا  ییاپورا  ناحایس  رگید  هب  تبسن  تسا ،
نیا نوگلین  شوپور  نیز و  هب  دندوب و  هدناشن  البرک  نادیهـش  ناگدنامزاب  ناونع  هب  ار  اههچبرـسپ  ناکدوک و  اهبسا  اهرتش و  زا  یـضعب 
هدرک باترپ  اـهنآ  فرط  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  نانمـشد  راـفک و  هک  دوب  ییاـهریت  هلزنم  هب  هک  دوب  هتفر  ورف  ییاـهریت  اـهرتش  اـهبسا و 
یقاب حالس  ناونع  هب  ار  یمیدق  ياهحالس  ریاس  هرز و  دوخ و  هالک  ریـشمش و  نامک و  ریت و  مه  اهرتش  اهبسا و  زا  یـضعب  يور  دندوب .

همجرت یسراف  هب  شاهمانرفس  شرازگ  هدرک و  ترفاسم  ناریا  هب  رصع  نیا  رد  هک  ندراش  ناژ  رس  [ . 30 . ] دندرکیم لمح  ادهش  زا  هدنام 
ياههجنپ یلاله ، قریب ، ملع ، تسیب  هتـسد  ره  ولج  رد  دراد ...: يوفـص  رـصع  يرادازع  هب  یتاراشا  هعومجم  نیا  مراـهچ  دـلج  رد  هدـش ،

تکرح دـننام  هزین  ياههتـسد  رب  راوس   [ [ع یلع  [ ترـضح  ] و [ص ] دّـمحم ترـضح ]  ] زا هدـش  يراـک  هدـنک  يزمر  شوـقن  هب  نیزم  يزلف 
یفص هاش  دهع  رد  هک  ییاپورا  حایس  کید ، سورتپ   ... مالسا ردص  تاوزغ  زا  دوب  سدقم  يدامن  ناناملـسم  يارب  لیاسو  نیا  دندرکیم .

هب تسا  هدرواین  شیامن  نیا  يارجا  یگنوگچ  زا  یـشرازگ  یلو  دـنکیم ، هراـشا  تارف  بآ  ناونع  اـب  ياهیزعت  يارجا  هب  هدـمآ ، ناریا  هب 
شیامن کی  ناونع  هب  ار  تلاـح  نیا  هدوب و  نایارـسهیثرم  زیگنانزح  ياـهوگتفگ  یناوخهعقاو و  مسارم  يرازگرب  دـهاش  وا  دـسریم  رظن 

، هینروات تسیتاب  ناژ  . دناهدادن هئارا  شرازگ  یفـص  هاش  تموکح  ماگنه  رد  یناوخهیزعت  زا  رگید  ناحایـس  نوچ  تسا . هدرک  یقلت  هیزعت 
مراهچ باتک  زا  متفه  شخب  رد  هدومن ، ترفاـسم  ناریا  هب  راـب  تدـم 6  هب  يرجه  ات 1101  ياهلاس 1049  نیب  هک  يوسنارف  درگناـهج 

زا یـضعب  رد  تشاد ، يرامع  کی  رادازع ]  ] هتـسد ره  دنکیم ...: هراشا  يزاسهیبش  تایلمع  هنوگشیامن و  ياهيراوگوس  یخرب  هب  دوخ 
ددع هب  هک  اهنآ  دندرکیم . يراز  هیرگ و  دـندوب  هدرک  هطاحا  ار  يرامع  رود  هک  ییاهنآ  دوب و  هدـیباوخ  شعن  هیبش  یلفط  اهيرامع  نآ 
نیا ناشیا  هدـیقع  دـندرکیم و  هیرگ  نانکدایرف  عامجا  هب  هبترم  کی  لافطا  نیا  ندـید  زا  دـندوب ، هداتـسیا  نادـیم  رد  اشامت  يارب  يریثک 

هب يوفـص  دهع  رد  يرادازع  مسارم  زا  مهم  شرازگ  نیرخآ  [ . 31  ... ] دوشیم هدیزرمآ  ناشناهانگ  همه  اههیرگ  نیا  هطـساو  هب  هک  تسا 
زا يو  تسا . يوفص  رصع  رد  مسارم  نیا  شیازفا  هب  ور  هوکش  هاوگ  لاس 1704م  رد  هک  نوربال  لی  ینروک  مان  هب  تسا  يدرگناهج  ملق 

نانآ زا  یخرب  دناهدیشکیم و  ریوصت  هب  ار  البرک  زیگنانزح  ياههنحص  تماص  شیامن  تاکرح  قیرط  زا  هک  دیوگیم  نخس  ینارادازع 
یسررب اب  [ . 32 . ] دـندرکیم هایـس  خرـس و  گنر  هب  ار  دوخ  ياهرکیپ  هدراو  تاـحارج  تابرـض و  تدـش  یگنوگچ و  نداد  ناـشن  يارب 

مسارم لالج  هوکش و  هنالاس و  یبیرقت  دشر  دهاش  ام  دناهدمآ ، ناریا  هب  هیوفص  نارود  رد  هک  یناحایـس  طسوت  هتفایشراگن  ياهـشرازگ 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 648 

http://www.ghaemiyeh.com


یمیوقت ریس  رد  رادازع  ياههتـسد  هک  دنتـسه  نآ  رگنایب  اههتـشون  نیا  نینچمه  میـشابیم . نارود  نیا  رد  البرک  نادیهـش  يارب  يرادازع 
نیا یمامت  هچرگ  دنراد . هاگن  هدنز  ناهذا  رد  ار  اروشاع  عیاقو  دناهدیشوکیم  یشیامن  لاکـشا  اب  هدش و  رتعونتم  نایوفـص  رادتقا  نارود 

هیزعت شیامن  ناونع  هب  موسر  بادآ و  نیا  زا  ناوتیلو  دـنهدیم ، رارق  دـییأت  دروم  اوتحم  لکـش و  رد  ار  يراوگوس  لـماکت  ریـس  مسارم 
رد تسا . هدیدرگ  مهارف  هراشا  دروم  شیامن  ياههنحص  قیرط  زا  هیزعت  يارجا  ياههنیمز  هک  تخاس  ناشنرطاخ  دیاب  اهنت  تفگ و  نخس 
هب ار  یـساسا  یلـصا و  نکر  هیزعت  رد  هک  نامه  تسا ؛ هدوب  یلاخ  ًالماک  كانزوس  راعـشا  نتم و  ياج  نوربـال )  ) لوق هب  اـهيرادازع  نیا 

. دروآیم دوجو 

یناوخ هیبش  تامدقم  زا  ییاههناشن 

موحرم [ 33 . ] تسا هدش  موسرم  هیوفـص  نامز  رد  یناوخ  هیبش  لیثمت و  لصا  دراد  هدیقع  یلماع  نیدلافرـش  نیـسحلادبع  دیـس  هَّللاۀـیآ 
هیبشت هیبش و  ساسا  سیسأت  هک  یـسک  نیلوا  دیوگیم : هیزعت ) یقیـسوم  ج 1 ،  ) یبهذم یقیـسوم  دوخ ، باتک  همدقم  رد  نوحـشم  نسح 

هدش هتخانـش  ياهنتم  یبهذـم ، رتائت  ناگدـنهوژپ  زا  یکاخ  اضر  دوب . يرجه ) یفوتم 1111   ) یـسلجم رقابدّـمحم  دومن ، ار  البرک  هعقاو 
يزیگنا ناجیه  سلاجم  اههنحص و  شیامن  دسیونیم : نوارب  دراودا  اما  [ 34 . ] دنادرگیمرب يرجه  مهدزای  نرق  لیاوا  دودح  هب  ار  هیزعت 
نیخروم زا  یکی  هکناـنچ  تسا . هدـش  موسرم  دـعب  هنمزا  رد  هدوـبن و  لوـمعم  هیوفـص  هرود  لـیاوا  رد  تسا  موـسوم  یناوـخهیزعت  هب  هک 

، يرادازع بیترت  هداد و  دوخ  تادوهـشم  زا  یطوسبم  حرـش  تسا ، هدربیم  رـس  هب  لیبدرا  رد  یفـص  هاش  تنطلـس  ناـمز  رد  هک  ییاـپورا 
رد شاتکب  لیام  [ . 35 . ] دـنکیمن هیزعت  شیامن و  هب  ياهراـشا  چـیه  یلو  تسا ، هدومن  رکذ  ار  لـتق  زور  اـی  اروشاـع  يرگ  هحون  نویش و 
هب هعقاو ، راکـشآ  فصو  اب  ماوت  ناراوگوس  ياهیناوخهحون  مسر  زا  اروشاع  هعقاو  شیامن  ریوصت  : دـسیونیم نآ » هفـسلف  هیزعت و   » هلاقم

دهع لیاوا  ات  هیدنز  هرود  یط  اب  زاغآ و  هیوفـص  هرود  رخاوا  زا  عضو  نیا  دـمآ . دـیدپ  اهیناوخلتقم  نیتسخن  زا  زین  صخـش و  لوا  نابز 
ییاپورا رتائت  ریثأت  هلاقم  رد  تسا ، هداد  ماجنا  ییاهشهوژپ  هیزعت  باب  رد  هک  بوجحم  رفعجدّمحم  رتکد  [ . 36  ... ] تشاد همادا  راجاق ...

رد يدنتـسم  كردـم  چـیه  هتـشاد ، دوجو  هیوفـص  هرود  رد  هیزعت  هکنیا  تابثا  يارب  : دـسیونیم هیزعت  رد  نآ  شیاـمن  ياـهشور  ذوفن  و 
هک مینیبیم  وس  کی  زا  : دیازفایم هلاقم  نیا  همادا  رد  يو   ... میراد هرود  نآ  رد  نآ  دوجو  در  يارب  يوق  لیالد  ضوع  رد  میرادـن ، تسد 

كرادم دانتسا  هب  وسرگید  زا  هک  یلاح  رد  تشادن ، دوجو  ناریا  رد  البرک ، عیاقو  شیامن  ییامنزاب  ینعی  هیزعت ، يدالیم ، مهدفه  هدس  ات 
نیاربانب [ 37 . ] دـید مشچ  هب  لاس 1780م  لالخ  رد  ار  البرک  هعقاو  زا  یـشیامن  ياههنحـص  ییاـپورا  کـی  هک  تسا  روهـشم  سرتسد  رد 

هدـس رد  دـیاب  دـندمآرد ، يرتاـئت  شیاـمن  تروـص  هب  نزهنیـس  ياههتـسد  يراوـگوس و  سلاـجم  نآ  رد  هک  یگرزب  ینوـگرگد  نـینچ 
هب يوق  لامتحا  هب  هیزعت  : دهدیم هئارا  لیذ  تروص  هب  ار  شیوخ  رظن  رگید  ياج  رد  هدربمان  اما  [ . 38 . ] دشاب هدومن  خر  يدالیم  مهدجیه 

یناوخبقانم لیاضف و  یناوخهضور و  یلاقن و  نهک  ياهّتنس  همه  زا  دمآ و  دیدپ  يوفـص  رـصع  نایاپ  رد  شیوخ  یلعف  تئیه  تروص 
رتکد [ . 39 . ] دـنتفرگ تسد  رد  ار  نآ  هرادا  هدـیزرو ، نانادرگراک  داد و  بیترت  دوخ  يارب  مکحم  یتالیکـشت  تفرگ و  ددـم  یقیـسوم  و 
هیزعت تسا ...: هتـشون  هیزعت » یقیـسوم  تاـیبدا و  رد  لوحت  ینوگرگد و   » هلاـقم رد  یناوخهیبش -  ناگدـنهوژپ  زا  يدیهـش -  هَّللا  تیاـنع 
هطـساو هب  اههدس  زا  سپ  ًاجیردـت  هکلب  دـشاب ، هدیـسر  روهظ  هب  یـصاخ  یخیرات  عطقم  رد  هک  تسین  یـصخشم  ای  هداس  یگنهرف  هدـیدپ 

رخآ ياهلاس  لالخ  رد  نآ  جـیار  لکـش  هک  دوشیم  هتفگ  دـمآ . دـیدپ  یفـسلف  يرنه و  یگنهرف ، یبهذـم ، یعاـمتجا ، فلتخم  لـماوع 
دراد و یتاـقیقحت  یناوخهیبـش  یبهذـم و  ياـهشیامن  صوصخ  رد  هک  روپکـلم  دیـشمج  [ . 40 . ] تسا هدـمآ  دوـجو  هب  يوفـص  نارود 

یکیدزن عیـشت و  نتفای  تیمـسر  هیوفـص و  تلود  ندـمآ  راک  يور  اب  : دوشیم روآدای  تسا ، هداد  راشتنا  دروم  نیا  رد  يراثآ  تـالاقم و 
رد هک  يروط  هب  تفای ؛ یمیظع  شرتسگ  البرک ، هعقاو  ندروآرد  یناتـساد  مظن  هب  یناتـساد و  راعـشا  ندورـس  نایرج  تناید ، تموکح و 

هفطن دـندرکیم . يرادازع  ـالبرک  هعقاو  گوـس  رد  دـنداتفایم و  هار  هـب  اـهناوخهحون  نزریجنز و  نزهنیـس و  ياههتـسد  نزرب  هچوـک و 
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هدازماما يراوید  ياهیـشاقن  دنکیم  دـییأت  ار  تاکن  نیا  هک  يدراوم  زا  [ . 41  ... ] دـش هتـسب  يرادازع  ياهنییآ  نیمه  رد  هیزعت  شیامن 
. هیزعت مسارم  یتاساسحا  یحور و  تالاح  هدننکیعادت  اههمان و  هیبش  هیزعت و  ياههنحـص  زا  تسا  يریوصت  هک  دـشابیم  ناهفـصا  دـیز 

هیلعنسح نب  مساق  مالـسلا ، هیلعربکا  یلع  ترـضح  تداهـش  هنحـص  اهنآ  یط  دنتـسه ، يرجه  لاـس 1097  هب  طوبرم  هک  اهیـشاقن  نیا 
هتخادرپ دنمـشزرا  كردم  نیا  نوماریپ  یـسررب  ثحب و  هب  يوسنارف  رادگ  هردنآ  هدـش و  هدیـشک  ریوصت  هب  نسح  نب  هَّللادـبع  مالـسلا و 

[ . 42 . ] تسا

یشیامن ياهيراوگوس  شیادیپ 

1736 ياهلاس 1734 -  یط  هیراشفا و  نارود  رد  هک  يدـنله ) گوگ  ناو   ) و یـسیلگنا ) نومالاس   ) ياهمان هب  ییاپورا  درگناهج  رفن  ود 
حرش نمض  ناگدنـسیون  دناهداد . ربخ  هتفرگیم  تروص  اههبارا  يور  هک  یناوخهیزعت  عون  کی  يارجا  زا  دناهدربیم ، رـس  هب  ناریا  رد  م 

اههبارا يور  يرادازع  للجم  سلاجم  رد  هک  تسا  یشیامن  اههمانرب ، نیا  ياهشخب  نیرتبلاج  دناهتشون : يراوگوس ، مسارم  زا  یلـصفم 
ار رظن  نیا  [ . 43 . ] دوشیم هتـشاذگ  شیامن  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  یگدنز  اهگنج و  اهتداشر ، لامعا ، نآ  رد  دیآیمرد و  ارجا  هب 

نیا فصو  نیا  اـی  دـناهدومن و  طبـض  یـشیامن  ياهنحـص  ناونع  هب  ار  یناوخهیزعت  هک  دـناهدوب -  یناـییاپورا  نیتسخن  حایـس ، ود  نیا  هک 
نآ زا  یکاح  نئارق  اریز  دهدیم ، رارق  لمأت  دروم  نونمم  زیورپ  رتکد  تسا -  هدمآ  دیدپ  راشفا  هاشردان  نارود  رد  یناریا  یبهذم  شیامن 

، تسا هدوب  دـقاف  ار  یموظنم  تلاح  اههمانهیبش  نیماضم  هدـشیمن و  ارجا  نیزورما  هتفای  لـماکت  لکـش  هب  هیزعت  رـصع ، نیا  رد  هک  تسا 
لئوماس تسا . هدـشیم  ارجا  يرگهحون  لاح و  نابز  هب  کیدزن  شیامن  تلاـح  هب  رازاـب  هچوک و  رد  مرحم  ثداوح  زا  ییاههنحـص  هکلب 

هیکت عون  نیتسخن  زا  دوخ  رثا  رد  تسا ، هدوب  مرحم  مسارم  رظان  هدرک و  رادید  ناریا  بونج  زا  1772م  ياهلاس 1770 -  یط  هک  نیلمه 
نایاپ هب  مرحم  يَور  هتسد  یتقو  هک  تشاد  صاخ  ینکاما  دوخ  يارب  ياهبـصق  ره  : » دیازفایم دیوگیم و  نخـس  تشر )  ) ناریا لامـش  رد 
ناریا هب  لاس 1743م . هب  هک  نیلمگ  بیلتوگ  لئوماس  [ . 44 «. ] دشیم هداد  شیامن  اجنآ  رد  البرک  هعقاو  زا  ياهدنز  ياههنحص  دیسریم ،
نارود رد  هک  یناملآ  حایـس  روبین  نتـسراک  تسا . هدروآ  دوخ  همانرفـس  رد  یبلاطم  یـشیامن  ياـهيراوگوس  صوصخ  رد  تسا ، هدـمآ 
هابتشا راچد  هیزعت  ياهـشرازگ  لاقتنا  رد  یلو  هدوب ، هیزعت  سلجم  نیدنچ  رظان  ناریا  رد  تسا ، هدیـسر  كراخ  هریزج  هب  دنز  ناخ  میرک 

نینچ دندیودیم و  نادیم  رود  هنهرب  ياهریشمش  اب  دندرکیم ، يزاب  ار -  رمش  وا -  رادرـس  دیزی و  هاپـس  شقن  هک  یناسک  تسا ...: هدش 
دروم هلـصافالب  دش و  هنحـص  دراو  شناتـسود  زا  رفن  دنچ  اب  [ع ] نیـسح ماما ] ترـضح   ] دعب دندرگیم . یـسک  یپ  هک  دندرکیم  دومناو 
یتمیق ره  هب  دنراد  میمـصت  دناهدش و  دیماان  تدش  هب  هک  دوب  ادیپ  هتـسد  نیا  راتفر  نینچمه  هرهچ و  زا  تفرگ . رارق  نمـشد  دیدش  هلمح 

زا راب  دنچ  دوب ،  [ [ع مساق هک  نیزرابم  زا  یکی  دـندرکیم . عافد  ناشدوخ  زا  تدـش  هب  لیلد  نیمه  هب  دـنهدب و  تاجن  ار  دوخ  ناج  هدـش 
دندرک شهاوخ  وا  زا  يراز  هلان و  اب  شیاهرتخد ]!؟[ دوش ، راوس  دوخ  بسا  رب  هرابود  تساوخیم  وا  یتقو  دـش و  هتخادـنا  نییاپ  هب  بسا 

نیرتبلاج زا  [ . 45  ... ] دراد رارق  گرم  رطخ  رد  ناشردـپ  ییوگ  هک  دـندرکیم  هیرگ  لد  هت  زا  نانچ  اـهنآ  درادرب . گـنج  زا  تسد  هک 
ناتـسودنه رد  تمدخ  رومأم  هک  تسا  ناتـسلگنا  شترا  نارـسفا  زا  یکی  نیلکنارف  مایلیو  تادهاشم  هیدنز ، نارود  رد  هیزعت  ياهـشرازگ 

ار هیزعت  تسا ، هدوب  مالسلا  هیلعمساق  یسورع  هیزعت  مسارم  لماک  يارجا  دهاش  زاریش  رهـش  رد  هک  يو  داد . ماجنا  ناریا  هب  يرفـس  دوب و 
هب هک  ییاههنحـص  نیرترثؤم  زا  یکی  : دـسیونیم شاهمانرفـس  رد  دـنکیم و  یفرعم  يرـشب ، رتاـئت  هنومن  نیرتـالاو  نیرتاـبیز و  ناوـنع  هب 

هیلعنیـسح رتخد  اب  مالـسلا  هیلعنیـسح  هدازردارب  مالـسلا و  هیلعنسح  ماما  رـسپ  ناوج ، مساق  یـسورع  هنحـص  دوشیم ، هدراذگ  شیامن 
هب تارف  دور  راـنک  رد  مرحم  متفه  زور  رد  مالـسلا  هیلعمساـق  اریز  دـسریمن ، ماـجرف  هـب  زگره  هـک  تـسا  یجاودزا  نـیا  تـسا . مالـسلا 

رسپ نیا  دنروآیمرد . ناوج  یسورعون  لکش  هب  ار  وا  دنناشوپیم و  هنانز  یـسورع  سابل  ياهچبرـسپ  هب  شیامن  نیا  رد  دسریم . تداهش 
نانیدیب طسوت  هک  ار  وا  رهوش  شارخلد  تشونرس  ییارسهحون  نیا  رد  تسا . هدش  هطاحا  دننکیم ، ییارسهحون  هک  هداوناخ  نانز  طسوت 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 650 

http://www.ghaemiyeh.com


هنحـص هب  ناوج  رهوش  هک  یماگنه  هب  دوشیم و  هداد  ناشن  زین  شرهوش  سورعون و  نیب  ییادج  دـننکیم . وگزاب  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب 
نآ دنکیم و  هیده  يو  هب  ینفک  نز  دـنکیم ، شکرت  رهوش  یتقو  دـهدیم و  زورب  ار  دوخ  یتحاران  هجو  نیرترثؤم  هب  نز  دوریم ، دربن 

، اهيزاب اهتیـصخش ، نآ  یط  هک  تسا  زاریـش  رد  تارف  بآ  هیزعت  يارجا  زا  يو  رگید  شرازگ  [ . 46  ... . ] ددـنبیم شندرگ  رود  هب  ار 
يارجا زا  دنراد ، هیزعت  هرابرد  يراثآ  هک  سلترب  یکـسمیرک و  . تسا هداد  رارق  یـسررب  دروم  ار  شیامن  نیا  نیگمغ  تاملاکم  اهزاوآ و 

نوحـشم نسح  داد ؟ ناـشن  ار  دوخ  روضح  نارود  نیا  رد  هیزعت  ارچ  هک  صوصخ  نیا  رد  دـناهتفگ ؛ نخـس  هیدـنز  هرود  رد  شیاـمن  نیا 
نایب زیگنا  نزح  ياهرتائت  فیرعت  رد  یحرـش  وا  تمدخ  رد  دمآ و  ناریا  هب  ناتـسلگنا  زا  يریفـس  دـنز ، ناخمیرک  نامز  رد  : تسا هتـشون 

زا دنتخاس و  اروشاع  نادیهش  زا  نت  ود  داتفه و  تشذگرس  البرک و  عیاقو  زا  ییاههنحص  هک  داد  روتسد  يو  نانخس  ندینـش  اب  هاش  درک .
روبزم هتکن  هب  هراشا  نمض  یفسلف  هَّللارصن  [ . 47 . ] تشگ فورعم  هیزعت  هب  هک  دنداد  بیترت  ییاهشیامن  یبهذـم ، زیگنامغ  ثداوح  نیا 

نیسحدّمحم رتکد  موحرم  تسا . هتـسناد  هیدنز  رـصع  هب  طوبرم  ار  یبهذم  شیامن  نیا  يارجا  یطخ ، هخـسن  کی  زا  لقن  هب  نآ ، دییأت  و 
همان هیزعت  نیدنچ  1779م )  - 1750  ( دنز ناخمیرک  نامز  زا  هک  ماهدینـش  یهافـش  رابخا  نایم  رد  : تسا هتـشون  ياهلاقم  رد  زین  بوجحم 

مان هکنآ  لیلد  هب  ار  اهسیونتسد  دش و  يرادربهخسن  ناشیاهنتم  زا  دوب ، هدیسوپ  اهنآ  ذغاک  هک  اجنآ  زا  اما  دناهتشاد ، دوجو  سراف  رد 
رد هیزعت  دـیوگیم : برع ) ققحم   ) دـقنلاوبا هیطع  دیعـس  [ . 48 . ] دنداد وشتـسش  بآ  اب  دـندوب ، هتـشاذگ  ناشیور  نید  نیموصعم  ادـخ و 

تربور سناه  [ . 49 . ] دش هداد  شیامن  تفریذپ ، یمـسر  بهذـم  ناونع  هب  ار  عیـشت  هکنآ  زا  سپ  ناریا  رد  يدالیم  مهدـجیه  نرق  رخاوا 
تبحـص يراثآ  زا  ناوتیم  زونه  میدرگزاب . هیوفـص  راگزور  هب  : دـنادرگیمرب يدـالیم  مهدزون  نرق  يادـتبا  هب  ار  هیزعت  شیادـیپ  رمیور 

تروص ینعی  درک ؛ رکذ  هیزعت  هرابرد  ياهتـشون  زا  دیاب  ًاودب  تسا . دهع  نآ  ناریا  يداصتقا  یعامتجا و  عاضوا  رد  قیقحت  فقو  هک  درک 
یضعب هک  روط  نآ  هن  هیزعت  هک  دش  تباث  رثا ، نیا  رد  دیآیم . هنحص  رب  البرک  هرطاخ  دیدجت  يارب  زین  زورما  هب  ات  هک  شیامن  زا  یـصاخ 

 ... تسناد لاس 1800 م . ار  نآ  يادتبا  دیاب  هکلب  تسا ، عجار  هیوفص ] رصع   ] ناریا رد  عیـشت  جاور  هرود  هب  دناهتـشادنپ ، ناگدنـسیون  زا 
نیا زاغآ  زا  تسرد  : » تسا هداد  ناشن  ناریا  رد  ار  دوخ  روضح  يدـالیم  مهدزون  نرق  زاـغآ  رد  هیزعت  دراد ، هدـیقع  مه  هتا  ناـمره  [ . 50]

هدـش و ادـیپ  ياهنحـص  ياهشیامن  یبهذـم ، مسارم  زا  یـضعب  تبـسانم  هب  نیمز ، برغم  للم  رثکا  ناملآ و  نانوی و  دـننام  ناریا  رد  نرق 
هجیتـن دومن و  تشادرب  هنوگ  نیا  ناوتیم  دـش ، هراـشا  اهنادـب  هک  یتارظن  یـسررب  زا  [ . 51 «. ] تسا هدمآ  مهارف  یـشیامن  راعـشا  همدقم 
ياهتفای لماکت  عون  هب  نارود  نیا  رخاوا  رد  درک و  يرپس  ار  اههبرجت  نیتسخن  هیدـنز  هیراـشفا و  نارود  رد  یناوخهیبش  مسارم  هک  تفرگ 

، رهاظ لکش  ظاحل  زا  دیسر ، ياهدنیازف  جاور  هوکـش و  هب  هیراجاق  هرود  رد  ًادعب  هک  هچنآ  اب  ییاروشاع  ياهشیامن  نیا  اما  تفای ، تسد 
. تسا هتشاد  يراکشآ  هدمع و  ياهتوافت  يرنه ، ياههولج  نیماضم و  راعشا ، ياوتحم  ارجا ، عون  تاناکما ،

یناوخ هیزعت  رد  بیشن  زارف و 

يارجا تفای و  ياهدرتسگ  هدنیازف و  قنور  هیزعت  راجاق ، هاش  نیدلارصان  هاش و  یلعحتف  ینارمکح  نامز  رد  صوصخ  هب  راجاق و  رصع  رد 
قطانم ماکح  نیطالس ، هب  هتسباو  یناوخهیبش ، ناگدننکرازگرب  ناراکردناتسد و  نایرجم ، ًابلاغ  اما  دیدرگ ، لوادتم  ناریا  رسارس  رد  نآ 

رظان دـهاش و  رـصع  نیا  هیزعت  سلاجم  رد  ناوتیم  یبوخ  هب  ار  ناهاش  گنهرف  ذوفن  هک  يوحن  هب  دـناهدوب ؛ هیراجاق  راـبرد  ناگتـسباو  و 
نیرتلـلجم و نیرتروهـشم ، اـما  دـشابیم ؛ يزاـس  هیکت  ندـش  موـسرم  هیکت و  ندـش  اـپرب  ینارود  نینچ  رد  هیزعت  جاور  دـهاوش  زا  دوـب .
زا سپ  دـید ، ار  اپورا  ياهرتائت  تفر و  گنرف  هب  راب  نیتسخن  يارب  هاـش  نیدلارـصان  هک  یماـگنه  تسا . تلود  هیکت  اـهانب  نیا  نیرتمهم 
زا یلصفم  شرازگ  افصلاۀضور  باتک  رد  تیاده  ناخ  یلق  اضر  هک  دومن  سیسأت  ار  هیکت  نیا  يرجه ، لاس 1290  رد  ناریا  هب  تعجارم 

لایور یتلود  نامتخاس  زا  صوصخ  هب  ناییاپورا و  شیامن  زکارم  زا  هک  تسا  نآ  رگناـیب  اـنب  نیا  يراـمعم  [ 52 . ] تسا هدروآ  ناکم  نیا 
هک دـندوب  هتخاس  هفرغ  هفرغ  تروص  هب  ار  نآ  يالاب  هقبط  هک  دوب  ياهقبطود  عیـسو  هطوحم  تلود ، هیکت  تسا . هتفریذـپ  ریثأـت  لاـهتربلآ 
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هتفرگ رظن  رد  هیزعت  يارجا  يارب  یهاگیاج  نآ  نحـص  رد  تشاد و  صاصتخا  نایرابرد  ارـسمرح و  ناوناب  هاش ، هب  اهاضف  نیا  زا  کـیره 
رازگرب رتهب  هچره  يارب  روشک  نوگانوگ  طاقن  زا  ار  ناوخهیزعت  دارفا  نیرتهب  دمآیمرد و  ارجا  هب  نآ  رد  اههیزعت  نیرتهوکـشاب  دندوب و 

هچنانچ تفرگ . راک  هب  رابرد  تردق  شیامن  يارب  ياهلیـسو  ار  تکرح  نیا  هاش  نیدلارـصان  دندوب . هدناوخارف  نارهت  هب  مسارم  نیا  ندش 
جرخ هب  ناوارف  یعس  مه  راک  نیا  رد  دیشارتیم ، حیرفت  يارب  ياهلیسو  زیچ  همه  زا  هک  هاش  نیدلارصان  تسا ...« : هتشون  یفوتسم  هَّللادبع 

یخرب هاش و  زا  دیلقت  هب  نایرابرد  ناگدازهاش و  [ 53 «. ] درک شتنطلس  لالج  هوکش و  شیامن  لمجت و  راهظا  هلیسو  ار  یناوخهیبش  داد و 
ار هیزعت  يارجا  هیکت و  ثادـحا  باوث ، دـصق  هب  مه  يدراوم  رد  شیوخ و  راـبتعا  تیبـثت  ییاـمندوخ و  روظنم  هب  زین  هبـسک  نارجاـت و  زا 
. دش هتخاس  هاتوک ، یتدم  رد  هیکت ، دصیس  زا  زواجتم  نارهت  رهـش  رد  اهنت  دنتفرگ و  تقبـس  رگیدکی  زا  همانرب  نیا  رد  دندیـشخب و  قنور 

لیاوا رد  هک  هیروم  زمیج  دناهداد . هئارا  رصع  نیا  یناوخهیبش  ياههنحـص  زا  یقیقد  ًاتبـسن  بلاج و  ياهشرازگ  يددعتم  ناحایـس  [ . 54]
، دوخ باتک  رد  درک و  هظحالم  نارهت  رد  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترـضح  تداهـش  هیزعت  سلجم  دومن ، ندید  ناریا  زا  مهدزون  نرق 

رـسود تنک  دروآ . ار  نآ  زا  یحرـش  تفای ، راشتنا  ندنل  رد  لاس 1812م . رد  هک  هینطنطسق ، ات  ریغـص  يایـسآ  ناتـسنمرا و  ناریا ، زا  رفس 
رد یناریا  تاماقم  توعد  هب  دـمآ ، ناریا  هب  صوصخم  ریفـس  ناونع  هب  يدالیم  مهدزون  نرق  طـساوا  رد  هک  يوسنارف -  درگناـهج  یس - 

ظاحل هب  يو  طسوت  هدـش  هئارا  شرازگ  هک  دروآ  شا  همانرفـس  رد  دومن ، هدـهاشم  هک  ار  هچنآ  تفاـی و  روضح  مرحم  ماـیا  هیزعت  مسارم 
هدرک اپرب  پوچ  اب  يدـنلب  يوکـس  نآ  نایم  رد  هک  میدـش  یگرزب  نادـیم  دراو  ام  تسا ...: عقاو  ریغ  طـلغ و  بلاـطم  هب  هتخیمآ  یخیراـت 

ترضح ینعی  یلع ]!؟[ ترضح  داماد  زیگنامغ  گرم  دندوب ، هدیـشوپ  ار  نارتخد  سابل  هک  یناگچبرـسپ  نارگـشیامن و  اجنآ  رد  دندوب و 
عیانـص نمجنا  يوس  زا  راجاق  هاشدّمحم  رـصع  رد  هک  يوسنارف  درگناهج  ندنالف  نژوا  [ . 55 . ] دندادیم ناشن  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما 
نارهت رد  يرجه  لاس 1228  مرحم  رد  هیزعت  رگاشامت  دوخ  هکنآ  دوجو  اب  دروآ ، تسد  هب  ار  ناریا  هب  رفـس  تیرومأـم  هسنارف ، هفرظتـسم 
هیزعت زا  شرازگ  هیهت  رد  دـننک ، اـفیا  یبوخ  هب  هیزعت  رد  ار  یگنرف  شقن  اـت  دـناهتفرگ  وا  زا  ار  شیاـهسابل  زا  یـشخب  یتح  تسا و  هدوب 

، لاس ره  لوا  رد  هک  داد  رارق  هجوت  دروم  ار  یبهذـم  دایعا  لوا  هجرد  رد  دـیاب  اهیناریا  بیجع  تاداع  نیب  رد  : » تسا هدـش  هابتـشا  راچد 
هنوگ نیا  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترضح  هیزعت  سلجم  و  .»...]!!؟[ دنمانیم هیزعت  ای  لتق  ار  دایعا  نیا  نایناریا  تسا ، مرحم  لوا  زور  هک 

رد هدیبوک و  هنیس  هب  تخـس  تشم  اب  ياهدع  ینعی  داد ؛ يور  يرادهدنخ  نکیل  میخو ، تبقاع  هثداح  شیامن  نیا  رخآ  رد  : دنکیم یفرعم 
هلجع نارگید  دـندرکیم و  فعـض  ياهدـع  راک  نیا  رثا  رد  دـندومن . اـپرب  نارگیزاـب  تیعمج و  رد  شروش  هتخیگنارب ، ار  نیریاـس  هجیتن 

[56  ... ] دنتفاییم افش  ياهضراع  درد و  چیه  نودب  ناضیرم  یکدنا  زا  سپ  دنهد . افش  ار  ناگدننکفعـض  ات  دنتفریم  اههبارخ  هب  هدومن 
. دربیم رـس  هب  ناریا  رد  1885م . ياهلاس 1882 -  یط  اکیرما  ریفـس  ناونع  هب  هک  دوب  ییاکیرما  نیتسخن  نیماـجنب  رلیو  نیرگ  لـئوماس  .

زمیج زلراچ  يو ، رصاعم  [ 57 . ] تسا هدروآ  تلود  هیکت  زا  یطوسبم  حرش  هداد و  صاصتخا  هیزعت  هب  ار  شاهمانرفس  مهدزیـس  لصف  يو 
یناوخهیبش هرابرد  یبلاطم  تسا ، هدیـسر  عبط  هب  ندنل  رد  لاـس 1886م . هب  هک  تسه -  هک  هنوـگ  نآ  ناریا  دوـخ -  فورعم  رثا  رد  زلیو 
يراوگوس مسارم  هرابرد  هک  یـشرازگ  هلابند  رد  هدـمآ ، ناریا  هب  مهدزون  نرق  مود  همین  رد  هک  لیـش  يدـیل  مناـخ  دراد . هیراـجاق  رـصع 

رگاشامت لاس 1883م . رد  مهانرس  الراک  تسا . هداد  هئارا  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترـضح  هیزعت  سلجم  زا  یبلاج  ًاتبـسن  حرـش  هتـشون ،
. دـنوشیم هنحـص  دراو  ماما ، هداوناخ  ناکدوک  نانز و  زا  بکرم  ناریـسا  لـیخ  تسا ...: هتـشون  شاهمانرفـس  رد  يو  دوب . ناریا  رد  هیزعت 

نییاپ دوخ  ياهبکرم  زا  ناریسا  هرخالاب  دننارپیم . گنس  ناشیوس  هب  اپ  رـسیب و  مدرم  دننادرگیم و  ماش  ياههچوک  رد  یتدم  ار  نانآ 
ماما هدیرب  ياهرس  وا  نازابرس  دیوگیم . دیآیم ، شنهد  هب  هچ  ره  دیزی  رادرـس  دنوشیم . رهاظ  وکـس  يور  ییاهریجنز  لغ و  اب  هدمآ و 
زلراچ لنلک  [ . 58  ... ] دـننکیم لمح  دناهدیـشک ، یکزان  روت  ناـشیور  رب  دناهتـشاذگ و  ياهرقن  ياهینیـس  رد  ار  اـهنآ  هک  ار  شناراـی  و 
هرابرد دوب -  هدـش  بوصنم  دهـشم  رد  ایناتیرب  لوسنک  تمـس  هب  راـجاق  هاـش  نیدلارـصان  رـصع  رد  ناتـسلگنا  يوس  زا  هک  تیپ -  دراودا 

زور نامه  هب  طوبرم  ياهنحص  زور  ره  دنتسج . تکرش  هیبش  مسارم  رد  مدرم  رهظ  زا  دعب  تسا ...: هتشون  هدید ، رهـش  نیا  رد  هک  ياهیزعت 
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شقن هک  یسک  دنتفگیم  دوب . مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترـضح  تداهـش  ینعی  شیامن ، نیا  جوا  زورما  دننکیم و  ارجا  ار  البرک  هعقاو  زا 
ياههنحـص دنناشوپار ، وا  يور  ياهچراپ  اب  هک  یلاح  رد  دتفایم و  نیمز  رب  بسا  زا  ماجنارـس  دراد ، هدهع  رب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 

[59  ... ] دننکیم لمح  هزین  رس  رب  لبمس  ناونع  هب  ار  ياهمسجم  رس  کی  رخآ  رد  ددرگیم . ارجا  ترضح  نآ  رـس  ندرک  ادج  هب  طوبرم 
درف و  اـهلاس ) نـیمه  رد  هـسنارف  ریفــس   ) نـبوا نژوا  هدوـب ،) ناریا  رد  1907م . ياهلاس 1906 -  یط  هک   ) لـیورد راپـساگ  گنهرـس  .

زا ار  دوـخ  تادـهاشم  شرازگ  دوـخ ، ياههمانرفـس  رد  دـناهدوب و  ناریا  رد  هیزعت  رظاـن  رـصع ، نـیا  رد  زین  1932م )  - 1878  ( زدراچیر
هشدخ و راچد  نآ  ياههخسن  تفای ، هار  هیزعت  هب  یهاش  یبلط و  هافر  گنهرف  تیفارـشا ، هک  نیمه  [ . 60 . ] دناهدومن رکذ  روکذم  شیامن 
هب ار  ینیماضم  نیطالـس ، فادها  دصاقم و  نیمأت  یتموکح و  لماوع  دمآشوخ  يارب  هیزعت ، ناسیونهخـسن  نارعاش و  دـیدرگ و  فیرحت 

ياهشیامن تشادـن . اروشاع  گنهرف  مرحم و  ياهيراوگوس  هب  یطابترا  هک  دـندرک  هفاضا  نادـب  ار  ییاههنحـص  دـندومن و  دراو  هیزعت 
كرادت تشاد ، ياهناسفا  روآهدـنخ و  ياههنحـص  هک  شیرق  رتخد  یـسورع  یناکروگ ، رومیت  ریما  فدـصلاةرد ، هیزعت  نوچ  یکحـضم 

رخآ رد  تشاد و  روآ  يداش  کیمک و  ياههبنج  هک  دـنداد  ياج  ار  نیماضم  یخرب  البرک ، نادیهـش  هیزعت  سلاجم  رد  یتح  دـش . هدـید 
سلاجم [ . 61 ! ] دوـش ظـفح  نآ  يرادازع  هـبنج  اـت  دـندومنیم  میـسرت  ار  ـالبرک  ياهدادـیور  زا  یکی  یحیرفت ، یــشیامن  ياـههکت  نـیا 

يدـنم هقـالع  دیـسریم . سلجم  دصیـس  هب  نارهت  رد  اـهنآ  دادـعت  ییاـضیب ، مارهب  تاراـهظا  هب  اـنب  هک  دیـسر  ياهزادـنا  هب  یناوـخهیزعت 
دادعتسا ییافوکش  يرهاظ و  قنور  نیا  فالخرب  اما  دوب . رثؤم  رایـسب  مسارم ، نیا  يرهاظ  شرتسگ  رد  هیراجاق  نایعا  لاجر و  ناهاشداپ ،

ار یلوزن  يریـسم  اههیزعت  مایپ  اوتحم و  نیماضم و  نانآ ، زا  يرنه  ياهتیقالخ  اهراکتبا و  زورب  شیوخ و  شقن  ياـفیا  رد  ناـناوخهیزعت 
نیا درک و  ادـیپ  تریاـغم  ترتع  نآرق و  گـنهرف  اـب  هیزعت  ياـهشیامن  زا  ياهراـپ  يارجا  زین  اههدورـس و  یخرب  هک  يوحن  هب  درک ؛ یط 

ییابطابط طیحم  دّـمحم  دیـس  داتـسا  دـنهد . رارق  داـقتنا  دروم  ار  یناوخهیبش  اـت  دومن  راداو  ار  هعیـش  ياـملع  تفآ ، رپ  شودـخم و  دـنور 
هب تساـک و  مرحم  يرادازع  راـک  رد  نآ  تیمها  زا  هیزعت  مسارم  زا  یخرب  يرآردهیبش و  هیبشت و  اـب  اـهقف  زا  یخرب  تفلاـخم  : دـسیونیم

نیا يروـص  مـسارم  زا  یخرب  اـهنآ ، نمـض  رد  هـک  تـفرگ  ییاههتــسد  تـکرح  ار  نآ  ياـج  تـفر و  راـنکرب  یتـلود  هزوـح  زا  جـیردت 
اب املع  تفلاخم  لیلد  [ . 62  ... ] دروخیم مشچ  هب  روشک  طاقن  یخرب  رد  نآ  زا  ییاههشوگ  مه  زونه  دوب و  هدـش  ظـفح  اـهیناوخهیزعت 
ابع لآ  سماـخ  يارب  يراوگوس  هکنآ  یلـصا  دـصقم  زا  تفاـی و  هار  نآ  هب  ینوگاـنوگ  یفیرحت  بلاـطم  لوا  هلهو  رد  هک  دوب  نآ  هیزعت 

ياـههیزعت يارجا  یتـح  تفرگ و  یـشیپ  ییارـسمتام  يراوـگوس و  تلاـح  رب  نآ  یحیرفت  هدننکمرگرـس و  هبنج  تـفرگ و  هلـصاف  دوـب ،
مرحم متفه  هعمج   ) دوخ تارطاـخ  هماـنزور  رد  هنطلـسلادامتعا  تفاـی . تیموـمع  اـههیکت  یخرب  رد  زیگنا  نهو  ياـهشیامن  کحـضم و 

. اشامت دندوب  هدمآ  ناشعابتا  اب  ایلاتیا  سیلگنا و  يارفس  دوب و  نامیلس  رید  هیزعت  تلود ، هیکت  رد  بشید  مدینش  : دسیونیم يرجه )  1306
هیراع و دیفـس و  ياـهشیر  اـب  هک  دـندوب  برط  هلمع  نیدـلقم و  رازه  تسیب  بیرق  اـب  فورعم  دـلقم  زازب  لیعامـسا  هیزعت ، متخ  زا  دـعب 

سلجم هک  يروط  هب  دـندروآ ؛ نوریب  ناشدوخ  زا  حـیبق  تاکرح  دـندرک و  هیکت  هب  دورو  یناریا  یمور و  یگنرف و  زا  فلتخم  ياهسابل 
هیزعت و سلاجم  هب  زیگنانهو  بلاطم  تافارخ و  درک ، هدهاشم  هک  ریبکریما  ناخیقت  ازریم  [ . 63  ... . ] دوب هدش  رتدب  هناخاشامت  زا  هیزعت 
هک لیطابا  تافارخ و  زا  ياهراـپ  اـب  دـقتعم ، نشور و  ناملـسم  کـی  لـثم  ریما  : تفرگ نآ  حالـصا  هب  میمـصت  تسا ، هتفاـی  هار  يراوگوس 

ًالماک روما  زا  يرایـسب  هب  لاح  نیع  رد  و  درکیم ؛ تفلاخم  دوب ، هتفاـی  جاور  ناناملـسم  ناـیم  رد  نید  ماـن  هب  ناـضرغم ، لاـهج و  طـسوت 
تروص هب  ار  يرادهیزعت  یناوخهضور و  عضو  هک  تسا  هدوب  ددصرد  ریما  دوب ...  دقتعم  دـنراد ...  ینید  مکحم  دنـس  هک  مالـسا  يدـبعت 

اب اویـش  راعـشا  هک  داد  روتـسد  يرجه ) لاـس 1291  هب  یفوتم  [ ) 64  ] باهـش ماـن  هب  ارعـش  زا  یکی  هب  دروآرد ...  يدنـسپایند  دـنموربآ و 
هدمآ ناگیاش  جنگ  هرکذت  رد  [ . 65  ... ] دننک فدح  ادهشلادیس  یثارم  زا  ار  کبس  اسران و  راعشا  ات  دیارسب  ياهدنزومآ  یلاع و  نیماضم 

هک يراعشا  انثلاو -  ۀیحتلا  فالآ  هیلع  ابع -  لآ  سماخ  ترضح  تبیـصم  متام و  هیبش  لفاحم  تیزعت و  سلاجم  رد  هک  اجنآ  زا  تسا ...:
هتشاد رومأم  ار  باهش ]  ] يو ناخ  یقت  ازریم  دوب ، طولغم  لمهم و  طوبرم و  ریغ  تسس و  ًابلاغ  دشیم ، هملاکم  تیب  لها  هابـشا  نیبام  یف 
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، دنوش دـنم  هرهب  زین  ماوع  دندنـسپب و  صاوخ  هک  یبولـسا  هب  عیانـصلاو  عیادـبلاب  ًانمـضتم  ار  عیاقو  نآ  زا  سلجم  هدزاود  هک  تفگ  نینچ 
یـسوم رجح  یتخـس  هب  عماس  لد  رگا  هک  تخادرپب  زیگنامغ  هنوگنادب  تخاس و  زیخ  هیرگ  نانچ  ار  راعـشا  نآ  زین  باهـش  دزاس . نوزوم 

زا یطخ  ياههخـسن  شزرااب  هعومجم  دراد  هدـیقع  یکاخ  اضر  رتکد  [ . 66  ... . ] تساصع ناـمه  رد  هک  تسا  يرثا  ار  شعامتـسا  تسا ،
هدرک میظنت  نیودـت و  ریبکریما  قیوشت  هب  باهـش  هک  تسا  ياهعومجم  ناـمه  دوشیم ، يرادـهاگن  کـلم  هناـخباتک  رد  هک  اـههمان  هیبش 
دیدپ ار  يدیدج  عضو  زین  یبرغ  ياهشیامن  همجرت  دندش . انـشآ  اهییاپورا  ياهشیامن  یبرغ و  رتائت  اب  نایناریا  جـیردت  هب  [ . 67 . ] تسا
تدـش هب  هیزعت  قنور  زا  هک  داد  ناشن  ار  دوخ  روهظ  ددـجت  یعون  تسویپ و  عوقو  هب  تیطورـشم  بالقنا  ات  تفاـی  همادا  عضو  نیا  دروآ .

يریگولج رثا  رد  لاس 1312 ش  زا  دـیدرگ و  عونمم  نآ  هباشم  يراوگوس  مسارم  هیزعت و  يارجا  ناخاضر ، ندـمآ  راک  يور  اب  تساک .
، دـیدج عضو  رد  . دـندش روشک  هداتفا  رود  طاقن  اهاتـسور و  هناور  هدرک ، اـهر  ار  اهرهـش  شیاـمن ، نیا  ناراکردـناتسد  یناوخهیزعت ، زا 
هک دـنتفرگ  رارق  دـیدش  یتباقر  رد  مه  اب  هیزعت  يارجا  تهج  دوس ، رپ  نکاما  نتفرگ  رایتخا  رد  يارب  یناوخهیبش  نایرجم  ناـناوخهیزعت و 

، اهنتم ندومن  نوگرگد  لیصا ، ياههخـسن  رد  ندرب  تسد  هک  ارچ  دیدرگ ؛ عقاو  رثؤم  هیزعت  لاوز  رد  زین  نشخ  دیدش و  ياهتباقر  نیا 
ناـنارمکح نیناوخ و  فادـها  نیمأـت  روظنم  هب  اههنحـص  یخرب  رد  فیرحت  داـجیا  تاـفارخ و  هب  هتخیمآ  موسر  بادآ و  هب  ندروآ  يور 

ناریما نایرابرد و  ياهّتنـس  یهاش و  گنهرف  زا  هیزعت  لاقتنا  نیا  رد  هچرگ  تفریم . رامـش  هب  نآ  ضاـمغا  لـباق  ریغ  تاـفآ  زا  یلحم ،
نیا یفنم  تاریثأت  زا  دوبن . رتمک  یلوا  بیسآ  زا  هک  دیدرگ  هنایماع  ییاهگنهرف  موهوم و  بلاطم  راتفرگ  اهاتسور  رد  یلو  دنام ، نوصم 

طوقس زا  سپ  . تشگ هیزعت  شیامن  يراگدنام  ببس  بولطمان  عضو  نامه  هک  دومن  ناعذا  تیعقاو  نیا  هب  دیاب  میرذگب  هک  ینیـشنبقع 
، لبق ياهههد  زا  هدـنامزاب  يرنه  ياههولج  هتـشذگ و  تایح  دـیدجت  رتشیب و  توق  اـب  هیزعت  فرط ، نیا  هب  لاس 1320 ش  زا  ناـخاضر و 
یثوروم و تروص  هب  نانچمه  دیـسرن و  يرـصان  دهع  ینعی  دوخ  جوا  نارود  هب  یلو  داد ؛ ناشن  يرهـش  لفاحم  یخرب  رد  ار  دوخ  روضح 

یـساسا ياهشیالاپ  نوتم و  يزاسزاب  عونت ، لماکت ، زا  يرثا  دشیم و  ارجا  هداس  رایـسب  تاناکما  ییادتبا و  ياههویـش  اب  یبهذم  یتاداع 
دنچ نتشاذگ  شیامن  هب  زین  نارهت و  رد  لاس 1344 ش  رد  فیفع  هَّللادبع  هیزعت  سلجم  ندمآرد  ارجا  هب  اب  دیدرگیمن . هدهاشم  نآ  رد 

یمالسا و دنمهوکش  بالقنا  يزوریپ  اب  تشادن . ینانچ  نآ  قنور  اما  دیدرگ . لوادتم  گرزب  ياهرهش  رد  هیزعت  زاریش ، رد  هیزعت  سلجم 
یناوـخهیزعت رت ، نوزفا  هچره  هوکـشاب  یتنـس  يرادازع  يارجا  رب  ینبم  ینیمخ ، ماـما  ترـضح  بـالقنا ، يربـهر  ررکم  ياهدـیکأت  رثا  رب 

جهن و نامه  رب  هیزعت  میرکت  قیوشت و  رب  لمح  هیزعت  ناراکردـناتسد  یخرب  يوس  زا  نازورف  غورف  نآ  تانایب  تفای و  ياهدـنیازف  جاور 
هب دندروآ و  يور  هیزعت  شودخم  ياهنتم  راشتنا  هب  طبريذ ، ياهداهن  یگنهرف و  زکارم  زا  ياهراپ  یتح  دیدرگ و  یلبق  ياز  تفآ  لاور 

ناشن دوخ  زا  ییاـهشالت  اتـسار  نیا  رد  یموب ، یتنـس و  ياـهيراوگوس  زا  تیاـمح  یمدرم و  ياـهرنه  ریاـخذ  یلم و  ثاریم  رـشن  هناـهب 
. دنداد

هیزعت مدرم و 

ار شیوخ  گنهرف  دننک و  تراظن  نآ  يارجا  رد  ًاسأر  دنریگب و  رایتخا  رد  ار  هیزعت  دناهدیـشوکیم  ریخا  نورق  رد  ناریا  نامکاح  هچرگا 
هک دـناهدوب  وپاکت  رد  زین  قداص  ینامدرم  هک  دیـشوپ  مشچ  تقیقح  نیا  زا  ناوتیمن  اما  دـنهد ، هار  نآ  ياوتحم  رهاظ و  هیزعت و  نوتم  هب 

و ییارـس ، هیثرم  یناوخهضور ، سلاجم  ییاپرب  قیرط  زا  دـننک و  رازگرب  يرت  نوزفا  قایتشا  قوش و  روش و  اب  ار  نادیهـش  رالاس  يرادازع 
توبث هب  مالـسلا  مهیلعتراهط  تمـصع و  نادـناخ  سدـقم  تحاس  هب  ار  دوخ  تدارا  ینزریجنز ، ینزهنیـس و  تاجتـسد  نتخادـنا  هار  هب 

زا شیب  البرک  عیاقو  هب  تبـسن  ار  نارادازع  دنناوتب  ات  دننک  هچ  هک  دناهداد  شرورپ  دوخ  نهذ  رد  ار  هشیدـنا  نیا  جـیردت  هب  نانآ  . دـنناسر
رذگهر نیا  زا  دنزادرپب . نیرـضاح  تاساسحا  ضیرحت  کیرحت و  هب  ییانج  زیگنا و  تقر  ییاههنحـص  یعادـت  اب  دـننک و  رثأتم  هتـشذگ 
ناناولهپ ياههروطـسا  زا  يریذـپریثأت  ینید و  ياههسامح  ناربمایپ و  خـیرات  زا  ماهلا  اههضور و  ینزهنیـس ، ياههحون  زا  ساـبتقا  اـب  هیزعت 
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بوجحم رفعج  دّـمحم  رتکد  ددرگیم . هجاوم  مدرم  ناجیه  رپ  مرگ و  لابقتـسا  اب  دـنکیم و  مالعا  ار  دوخ  روضح  مالـسا ، زا  لبق  یناریا 
رد رگید  لماع  ره  زا  شیب  ًاـعقاو  هک  یلماـع  ینعی  تخیگنایمرب ، تاـعوضوم  نیا  همه  هناقاتـشم  شریذـپ  هب  ار  اـههدوت  هچنآ  : دـسیونیم

نادناخ ياضعا  ناماما و  هب  ماوع  رادیاپ  تدارا  هنادنمتریغ و  قشع  تشاد ، ار  ریثأت  نیرتگرزب  مدرم  يوس  زا  نآ  شریذپ  هیزعت و  راشتنا 
. دزاس رجفنم  ار  نانآ  فطاوع  تاساسحا و  توراب  هک  دـندوب  يرگخا  راظتنا  رد  مدرم  تقیقح  رد  دوب . البرک  نادیهـش  صخالاب  ربمایپ و 

يارب هیزعت  لاقن  تخادرپیم . البرک  عیاـقو  میـسرت  هب  هک  دوب  یکاـنزوس  لاـح  نیع  رد  هداـس و  يراوگوس  تسخن ، هیزعت  شیاـمن  [ . 68]
یقیـسوم تخیمآیم و  مهرد  هنایماع  یموب و  ياههژاو  اب  ار  تاراـشا  هلاـن و  هآ و  بلغا  ناـنآ  فطاوع  نتخیگنارب  نارادازع و  رظن  بلج 

هیزعت عقاو  رد  دوبن . دوهشم  نادنچ  هیزعت  ياهناتساد  ثداوح  نیب  یقطنم  طباور  دشیم و  هتخاون  ناگدنناوخ  يادص  یعون  ساسارب  نآ 
زا هتفر  هتفر  یلو  دـندناوخیم ؛ كاـنزوس  ییاوـن  اـب  يرادازع  مسارم  رد  راوـگوس  مدرم  هک  تـسا  ییاـههحون  زا  رمثرپ  ياهوـیم  هـمادا و 

تروص هب  هیزعت  ونیب » وگود  تنک   » رظن هب  درک . مـالعا  ار  دوخ  روضح  ياهژیو  لالقتـسا  اـب  تفرگ و  هلـصاف  یناوخهعقاو  ییارـسهحون و 
نیزورما تروص  ات  تشگ  هدوزفا  نآ  رب  ییاهگرب  خاش و  مایا ، رورم  هب  دش و  عورش  هداس  یناوخهیثرم  رفن و  کی  ییارسهحون  زا  یلعف 

مامت نتخیمآ  دنکیم و  تیاکح  يرگمتـس  زا  يرازیب  ملظ و  زا  رفنت  یبهذـم ، ناقیا  نامیا و  زا  هیزعت  يو ، رظن  هب  دروآ . تسد  هب  ار  دوخ 
یبهذـم و تاداـقتعا  هیزعت  رد  [ 69 . ] تسا زیمآباجعا  ًاعقاو  هک  دـنکیم  یتارثأت  داـجیا  ناـیناریا ، ریمـض  رد  نوگاـنوگ  تاـساسحا  نیا 

تاعقوت مه  تسا و  مدرم  هماع  ینیب  ناهج  یلجت  مه  هک  دنکیم  شیامن  هب  لیدبت  ار  نآ  دنزیمآیم و  مهرد  رگیدکی  اب  یعامتجا  لئاسم 
نومـضم بلاق و  هک  تسا  نییآ  شیامن  ناریا ، هیزعت  دـسیونیم ...: یکـسووکلچ  رتیپ  تسا . هدومن  رولبتم  ار  یتنـس  ياهرواب  یعامتجا و 

صاخ ثاریم  زا  لصا  رد  هک  تسا  یناریا  ًایوق  اما  تسا  یمالـسا  رهاظ  رد  هچرگا  شیامن ، نیا  تسا . رثأتم  رادهشیر  یبهذـم  ننـس  زا  نآ 
ناونع هب  نآ  زا  هک  تسا  يوق  نانچ  هیزعت  رد  یبهذم  ياهرواب  یموب و  ياهّتنـس  یگتخیمآ  [ . 70 . ] تسا مهلم  دوخ  یگنهرف  یسایس و 

دوهـشم و ًالماک  نآ  زا  هیزعت  يریذـپریثأت  هک  تسا  یتنـس  ياـهيراوگوس  زا  ینزهنیـس  . دـناهدرک داـی  مالـسا  ناـهج  یموب  شیاـمن  اـهنت 
همانرب دوخ  مه  تسا و  هدـهاشم  لـباق  يدراوم  دوشیم ، هدـناوخ  ینزهنیـس  تاجتـسد  رد  هک  ینیماـضم  زا  مه  هیزعت  رد  تسا . سوسحم 
توعد ندز  هنیـس  هب  ار  سلجم  رد  نارـضاح  یتایبا ، ندـناوخ  اب  ناوخ  تداهـش  ًالومعم  دوشیم . هدـید  اهیناوخهیبش  یخرب  رد  روکذـم 

رد نم  هک  یناسک  : دسیونیم هداز  لامج  یلعدّـمحم  دیـس  دـناسریم . تابثا  هب  ًالماک  ینزهنیـس  اب  ار  هیزعت  تبارق  هدـیدپ  نیا  دـنکیم و 
زا نت  کی  هکنیا  زا  دوب . ترابع  راک  يادتبا  رد  هیزعت  هک  دنراد  رطاخ  هب  یبوخ  هب  دنتسین ، هدروخلاس  ریپ و  دایز  زونه  ما و  هتخانش  ناریا 

؛ درکیم تیاـکح  نایعیـش  يارب  دوب ، هدـمآ  دراو  وا  رب  هک  ار  یبلاـطم  یناوـخهیثرم  ناـبز  هب  دـیدرگیم و  رهاـظ  تبترم  یـسدق  يادـهش 
تروص هب  هک  دوب  هدیـسرن  ییاجب  زونه  یلو  دنتخادرپیم ، یناوختبیـصم  هب  مه  اب  هک  تفرگیم  ینوزف  اهناوخهیثرم  نیا  هدـع  مکمک 
تخاس تخانش  يارب  هنومن  نیرتزراب  دیاش  : تسا هتـشون  هراب  نیا  رد  نمیب  .ا . مایلیو [ . 71  ... . ] دـمآیمرد مامت  مات و  هدرپ  سلجم و  کی 

، دوخ هنیس  رب  ندز  اب  نادرگ  هیزعت  ماهدوب ، اهنآ  دهاش  نم  هک  ییاههیزعت  رثکا  رد  دشاب . ینزهنیس  نیدامن  تمالع  هیزعت ، شیامن  دننامیب 
زا ینزهنیـس  هکنآ  زا  سپ  دـنریگیپ . ناناوخهیبش  ار  نادرگهیزعت  نیزاـغآ  ینزهنیـس  سپـس  دـهدیم ، ینزهنیـس  تمـالع  ناـناوخهیبش  هب 

نیدامن یلمع  تروص  هب  هکنیا  ات  دریگ  یمربرد  ار  هینیسح  رـسارس  هتفرهتفر  دوشیم ، لیدبت  شیامن  تمالع  هب  ياهنحـص  روتـسد  تلاح 
هدرتـسگ ینزهنیـس  ياون  هظحل ، نیا  رد  دزاـسیم . لیدـبت  هیزعت  رد  ناگدننکتکرـش  هب  ار  اـهنآ  هدوـمن و  هچراـپکی  ار  نارگاـشامت  همه 

[72 . ] دوـشیم ناـناوخهیبش  يراوـگوس  یـشیامن و  تکرح  هب  رجنم  دـنمتردق  ياهنیمز  ناوـنع  هـب  دوـشیم و  مکاـح  هنحـص  هـب  هینیـسح 
شیاـمن بلاـج  ياـههولج  زا  یکی  يرنه  یگژیو  نیا  تسا و  ناـناوخهیبش  رگاـشامت و  مدرم  نـیب  یگناـگی  یعوـن  هـیزعت ، رد  ینزهنیـس  .

هیزعت نوتم  رد  یناشاک  مشتحم  كانزوس  راعـشا  ریثأت  . دهدیم شیازفا  ناهذا  رب  ار  نآ  ریثأت  يونعم و  تردق  دیآیم و  رامـش  هب  روکذـم 
هدومن دیلقت  نآ  زا  يرایـسب  هک  یناشاک  مشتحم  دنب  تفه  دننام  یکرحم  رگا  : » تسا هتفگ  دروم  نیا  رد  راملاک  ناژ  هک  تسا  يدـح  رد 

يارب مدرم  قاـیتشا  [ . 73 «. ] دیـسریمن یمهم  ياـجب  یناوخهیزعت  دوبیمن ، هتـشاد ، یناـیاش  تیمها  بئاـصم  رکذ  يدـعب  شرتـسگ  رد  و 
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رگا دـنیازفیب و  سلاـجم  هنوگ  نیا  قـنور  جاور و  رب  اـت  دناهتـشاذگ  هیاـم  دوـخ  بآ  ناـن و  زا  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  هیزعت  رد  تکراـشم 
ناریما ناهاشداپ ، روضح  رد  نآ  يارجا  ای  شودخم و  ذخأم  عبانم و  زا  هدافتسا  رطاخ  هب  دوشیم ، هدید  نآ  رد  ییاهییاسران  اهیتساک و 

مک يزیچ  ییاروشاع ، قشاع و  نامدرم  تدارا  تقادـص و  صالخا ، نازیم  زا  ناونع  چـیه  هب  اـهیتساک  هنوگ  نیا  تسا و  هدوب  نیناوخ  و 
هب نوچ  دنرگنب و  ضامغا  دید  هب  ار  هیزعت  ياهیتساک  هک  هدش  بجوم  يونعم  سدقم و  ياهناجیه  یگتفیش و  نینچ  ًالوصا  دنکیمن و 

سردم اهنت  هتسجرب و  رگشهوژپ  يرـصانع  رباج  رتکد  دنرامـشب . نسح  مه  ار  فعـض  دراوم  هاگآدوخان  دنـشیدنایم  یبوخ  تلیـضف و 
یتح رازاب و  هچوک و  مدرم  شیاسآ  يارب  رطاخ و  یفشت  يارب  تسا  هدوب  ياهلیسو  هشیمه  هیزعت ، : دیوگیم هاگشناد ، یسانشهیزعت  سرد 

دناهدوب مدرم  دوخ  مه  هیزعت  نایرجم  دناهدرک و  ارجا  ناشدوخ  يارس  تولخ  رد  ار  اهنیا  مدرم  هدیـشک ، رابرد  هب  مینیبیم  عقوم  کی  رگا 
[ . 74 . ] دناهدوب ناشدوخ  مه  ناناوخ  هیبش  و 

یناوخ هیبش  نساحم  ایازم و  یخرب 

زین ناربمایپ و  رصع  ثداوح  یتح  مالسا و  ردص  یخیرات  ياههنحص  زا  یعیـسو  فیط  دزادرپیمن و  البرک  عیاقو  حیرـشت  هب  ًافرـص  هیزعت 
رد تسا و  شیامن  نیا  یلـصا  هتـسه  زکرم و  نوناک و  البرک  لاح ، نیا  اب  دریگیمربرد . ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  زا  سپ  ناماما  عیاـقو 

تلاح نیا  يدـمک  کحـضم و  ياههیزعت  رد  یتح  دوشیم . هدز  زیرگ  اونین  ثداوح  هب  اروشاع  زا  دـعب  لبق و  هیزعت  سلاجم  زا  مادـکره 
ياههبنج زا  دنریگیم . أشنم  البرک  همـشچ  زا  يرابیوج  نوچمه  دنراد و  یعرف  شقن  رگید  ثداوح  يرنه ، هویـش  نیا  رد  دوشیم . هدـید 

عیاقو یخرب  ندید  اب  دـنراد و  تلاخد  هیزعت  رد  نارگاشامت  یمامت  نآ ، زیگناناجیه  ياههنحـص  زا  ياهراپ  رد  هک  تسا  نیا  هیزعت  بلاج 
ياج زا  دندرگیم ، ناجیه  شوختـسد  دنـشکیم ، دایرف  دنزیریم ، کشا  دـننزیم ، هنیـس  رـس و  رب  دـنهدیم : ناشن  لمعلاسکع  دوخ  زا 

نعل و تیب  لها  نانمشد  رب  دهدیم ، رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  هینیـسح  نحـص  نانآ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ای  دایرف  دننکیم ، تکرح  دوخ 
ساـسحا ییوگ  دـنوشیم و  دوخیب  دوخ  زا  يدراوم  رد  هک  تسا  يدـح  رد  ناـنآ  باـهتلا  روـش و  ناـجیه و  تدـش  دنتـسرفیم و  نیرفن 

نیا یلو  دـماجنایم ، ناکاپ  ناکین و  ایلوا ، ندـش  هتـشک  هب  هیزعت  ییاهن  ریـس  هک  دـننادیم  اهنآ  دنتـسه . یعقاو  ياهنحـص  رظان  دـننکیم ،
یتلاح نینچ  دـننک و  یکی  نایوج  تداهـش  اب  ار  دوخ  دنـشالت  رد  ظاحل  نیا  زا  دـننادیم و  نیرفآرورغ  يزوریپ  کی  ار  يرهاظ  تسکش 

ياشامت رتائت و  کی  مکح  رد  نایناریا  يارب  هیزعت  دراد ، داقتعا  ونیبوگ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  . دروآ دـیدپ  نانآ  رد  ار  تلیـضف  دـناوتیم 
باوث و لـیمج و  رجا  اـب  تسا و  رتمهم  رتتماـخف و  اـب  رتسدـقم و  يرگید  رهاـظت  ره  زا  اـهنآ  رظن  رد  هکلب  تسین ، فرـص  یلوـمعم و 
هک دیاشن  دزیرن ، کشا  هک  ار  یسک  نانآ  دزن  دننامب و  یقاب  انتعایب  درس و  هیزعت  لباقم  رد  دنناوت  یمن  نایناریا  تسا . مأوت  رایـسب  شاداپ 

شدوجو ياپ  ات  رـس  ددرگن و  قیمع  رثأـت  شوختـسد  تواـسق ، يرگمتـس و  لـباقم  رد  سکره  هک  دـنرواب  نیا  رب  و  یمدآ ، دـنهن  شماـن 
تقیقح هغبـص  هک  دـنادیم  تردـق  رپ  يرتائت  ار  هیزعت  يو  [ 75 . ] تسین یعقاو  ناملـسم  ددرگن ، ماقتنا  هلعـش  راجزنا و  رفنت و  هاـگنالوج 

روصت اروشاع  ار  اهزور  همه  البرک و  ار  اج  همه  دنیامنیم و  شومارف  ار  ارجام  یشیامن  تلاح  رگاشامت ، رگیزاب و  هیزعت  رد  [ . 76 . ] دراد
یبهذم ياهرواب  زا  یبیکرت  دنیامنیم . دادملق  ادهشلادیس  نوخ  رارمتسا  ایقشا و  متـس  هاوگ  ار  هتخیر  قحان  هب  ياهنوخ  همه  دنیامنیم و 

چیز هردـنآ  دـنراد . ياهدـمع  تلاخد  تسا ، سدـقم  ناجیه  یعون  هک  تلاح  نیا  ندـمآ  دـیدپ  رد  یعامتجا  ياهتساوخ  اـب  سدـقم  و 
، هیزعت يارجا  رد  درادن . دوجو  هیزعت  رد  یشیامن  نامز  چیه  : دسیونیم هیزعت » یتخانش  هناشن  ياههبنج   » ناونع تحت  يراتـشون  رد  ثریو 
رب نامز  مه  روط  هب  اهاج  یمامت  هکلب  تسین ؛ یـصاخ  ياجب  رـصحنم  زین  ناکم  دنباییم . نایرج  نامزمه  روط  هب  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ ،

ار نارگاشامت  نارگیزاب و  ناـیم  هبناـجود  طاـبترا  ینزهنیـس  نداد و  راعـش  : دـیازفایم همادا  رد  يو  [ . 77 . ] دـنوشیم هداد  شیاـمن  هنحص 
یلـصا فده  هک  دنهدیم  ناشن  دـیآیم و  رامـش  هب  هیزعت  جوا  طاقن  زا  هبناج  ود  طابترا  نیا  تاظحل  تقیقح  رد  دزاسیم . ریذـپ  ناکما 

دوخ هب  ینافرع  لکـش  هیزعت  رد  فدـه  نیا  تسا . هینیـسح  رد  نارـضاح  هنحـص و  يور  نانمؤم  ناـیم  یگناـگی  میکحت  تیوقت و  هیزعت ،
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هتفرگ راـک  هـب  هـیزعت  سلجم  رد  هـک  یتاـناکما  تاودا و  یخرب  [ . 78 . ] دـهدیم لیکـشت  ار  یبهذـم  نییآ  نیا  کـفنیال  ءزج  دریگیم و 
تارف زا  يداـمن  هک  يراد  هیاـپ  تشط  هنومن  ناونع  هب  . دـنرگنیم اهنادـب  یفـشت  دـصق  هب  یتح  دراد ؛ سدـقم  هبنج  مدرم  يارب  دوشیم ،

یگدنز و ياههرگ  لح  دصق  هب  دنتسه ، يرامیب  راچد  ای  دنراد ، یگدنز  رد  یلکـشم  هک  يدارفا  تسا و  كربتم  نارگاشامت  يارب  تسا ،
نایاپ اب  دراد و  ياهژیو  شزرا  مدرم  يارب  دنکیمربرد ، نفک  ناونع  هب  ناوختداهش  هک  ياهچراپ  دنشونیم . تشط  نیا  بآ  زا  يدوبهب ،

بئاصم میـسرت  يارب  ناناوخهیزعت  . دـنرادیمرب كربت  دـصق  هب  ار  نآ  زا  ياهکت  دارفا ، زا  مادـکره  هدرک و  هراـپهراپ  ار  نآ  هیزعت ، نتفرگ 
، هماج گنر  سابل ، عون  دنزادرپیم . دوخ  شقن  يافیا  هب  ایقـشا ، ایلوا و  صخـشم ، ًالماک  ههبج  ود  رد  مالـسا ، ردـص  عیاقو  ریاس  البرک و 

فص نیا  رد  ار  وا  عضوم  رگیزاب ، اب  نزین ) نزروپیش و  لابط ،  ) کیزوم هورگ  یهارمه  هدافتسا ، دروم  نیماضم  ادص ) یقیـسوم   ) توص
ًالماک ایقـشا  اب  ندـش  ور  هبور  ماـگنه  هب  ناوخ  قفاوم  هورگ  رد  هتـسجرب  ياهرهچ  ناونع  هب  ناوخ  تداهـش  دـنکیم . نشور  لـطاب  قح و 
دروم میظعت  مارتحا و  اب  ار  ماما  دیامنیم ؛ مالعا  متس  زا  ار  دوخ  ترفن  دیوگنخس ؛ تیب  لها  مراکم  زا  دریگیم ؛ دوخ  هب  یسامح  تلاح 
ناوخ تداهـش  دیامنیم . ملکت  زیگنارب  رثأت  كانزوس و  ییادـص  اب  دریگیم  رارق  مرح  نانز  لافطا و  لباقم  رد  نوچ  دـهدرارق و  باطخ 

اب یعقاوم  رد  دیوگیم . نخـس  نتـشیوخ  اب  یهاگ  دناسرب ، تابثا  هب  ار  دوخ  تیمولظم  دـیامن و  ماگمه  دوخ  اب  ار  نارگاشامت  هکنآ  يارب 
يرنه هولج  نیا  رد  دـنکیم و  تبحـص  شیوخ  بکرم  و  ناتـسوب ) غاب و  ارحـص و  تشد و  هناـخدور ، نوچ   ) یعیبط رظاـنم  مزر ، تاودا 

ییادـص اب  ناوخ ) فلاخم   ) ناوخایقـشا دـنراد . رارق  ایقـشا  ایلوا ، فص  يور  هبور  . دـنک لقتنم  رگاشامت  هب  ار  رادانعم  یماـیپ  دـشوکیم ،
ار نارگاشامت  ترفن  ندـیود ، مرح  مایخ  رد  نتفرگ و  دوخ  هب  ار  ناـیناج  تلاـح  ندـیبوک ، نیمز  هب  ياـپ  ندیـشک ، هرعن  نطنطم ، هدـیرب ،

نمض ناوخ  فلاخم  دنکیم . تیوقت  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تیب  لها  صوصخ  رد  ار  نانآ  محرت  دزیگنا و  یمرب  نارگمتـس  هب  تبـسن 
اب ار  ماما  دـهدیم ، زورب  ار  شیوخ  یلـصا  شقن  ییوخ  هدـنرد  دـبلطیم و  زرابم ) نم  لـه   ) دباتـشیم و مزر  نادـیم  هاـگبرح و  هب  هکنآ 

نابابرا دوخ و  يرگمتـس  تئاند و  تراقح ، هب  ربمایپ ، تیب  لـها  یـسدق  ماـقم  تمظع و  دـییأت  نمـض  دـنکیم و  فصو  یلاـع  یـشیاتس 
ملتـشا و تواقـش ، لبط  رب  ندیبوک  گنج ، نادیم  رد  بسا  نداد  نالوج  اب  دـشوکیم  هکنآ  نمـض  ایقـشا  هیبش  . دـنکیم فارتعا  شیوخ 
هب ات  دریگیم  دوخ  هب  ار  ییاهتلاح  دـنک ، یعادـت  ناهذا  رد  ار  البرک  ناراـکتنایخ  يرتسگمتـس  گـنرین و  رکم و  هناخاتـسگ ، يوهاـیه 

تسا و ناملـسم  وا  هک  ارچ  دیرگسابع ؛ ترـضح  لاوحا  رب  رمـش  هیبش  تسا و  مالـسلا  هیلعنیـسح  رادازع  اهنت  وا  هک  دنک  اقلا  نیرـضاح 
يدح هب  اهتتامش  نیا  هاگ  دنکیم و  تمالم  تمذم و  ار  مه  ایقشا  ًالوصا  دتـسرفیم و  تنعل  دوخ  رب  ناوخفلاخم  تیب . لها  رادتـسود 

دوخ یلصا  شقن  زا  هک  تسا  نآ  يارب  ایقشا  ياهییوگازسان  اههیرگ و  نیا  دریگیم . دوخ  هب  یهاکف  يدمک و  لکش  هیزعت  هک  دسریم 
رد . دنرادن یـشوخ  لد  وا  یلـصا  شقن  زا  مه  نارگاشامت  زین  دـنراد و  البرک  نارگمتـس  زا  راکـشآ  یترفن  نورد  زا  نوچ  دـنریگ ، هلـصاف 

یبوچ یلدنص  کی  هنومن  ناونع  هب  دراد . دربراک  نیدنچ  يرییغت  كدنا  اب  ياهلیسو  یهاگ  تسا و  هیهت  لباق  یگداس  هب  تاناکما  هیزعت ،
يور رب  نذؤم  یهاگ  دننکیم . هدافتـسا  یناوخهبطخ  ربنم و  ناونع  هب  نآ  زا  یعقاوم  رد  دوشیم و  لیدـبت  یهاش  تخت  هب  یهاگ  یلومعم 
رارق یلدنـص  يور  عفترم ، یناـمتخاس  زارف  رب  نتفر  ياـجب  دـسر ، ـالبرک  هب  هفوک  اـی  ماـش  زا  هک  يدـصاق  دـیوگیم . ناذا  دوریم و  نآ 

نخـس البرک  ناکدوک  یگنـشت  تیمولظم و  زا  دـهاوخیم  یتقو  ناوختداهـش  دـنکیم . تئارق  سلجم  لـها  يارب  ار  ياهماـن  دریگیم و 
. دیوگیم نخس  نیگمغ  كانزوس و  یتلاح  اب  كدوک  نآ  ياهيراوگان  زا  هتفر و  یلدنص  يور  رب  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  یلفط  دیوگب ،

یلدنص يور  دریگیم و  تسد  هب  ار  هدیرب  يرس  زا  یسیدنت  دنکیم ، ادج  نت  زا  ار  يرس  دنزیم و  تسد  یتیانج  هب  یتقو  ناوخ  فلاخم 
نیدامن مئالع  دهدیم . هئارا  یشرازگ  شلایع  لها و  ناوخ و  تداهش  رابمغ  عاضوا  زین  متـس و  نابابرا  دوخ و  تیانج  زا  دریگیم و  رارق 

يارـس هب  دـهاوخیم  هک  تسا  یناـمز  دـنکیم ، نت  رب  نفک  ناوختداهـش  هک  ياهظحل  تسا . شیاـمن  نیا  يرنه  ياـههولج  زا  هیزعت  رد 
رب نش  هاک و  دنکیم . تیاکح  وا  تاحارج  تدش  زا  نفک  يور  گنر  خرس  ياههکل  دراد . وا  تداهـش  زا  ناشن  نفک  دنک و  چوک  رگید 
زا ياهخاش  تسا . نالفط  شطع  یبآ و  یب  یگنشت ، هناشن  هدیکشخ ، کشم  دشابیم . هودنا  نزح و  نامز  ندیسر  ارف  تمالع  نتخیر  رس 
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دارفا تاکرح  راتفر و  رد  نیدامن  میالع  یهاگ  تسا . تارف  هناخدور  روآدای  بآ ، یتشط  تسا . ناتـسغاب  ای  ناتـسلخن  زا  يداـمن  تخرد 
. تسا رود  ییاـجب  نتـسیرگن  اـی  زیگنا  تفگـش  ياهنحـص  ياـشامت  ناـشن  نداد ، رارق  مشچ  ناـبیاس  ار  تسد  دـباییم . یلجت  ناوخهیزعت 

یشیامن کبس  : تسا هتشون  یناریا -  رتائت  نارگشهوژپ  زا  نیشون -  نیـسحلادبع  دنکیم . تیاکح  یگدز  تهب  زا  نتفرگ ، بل  رب  تشگنا 
رد هک  هخاش  کـی  هلیـسو  هب  ناتـسلخن  اـی  بآ و  زا  رپ  تشط  کـی  هلیـسو  هب  تارف  دور  ًـالثم  هک  ینعم  نیدـب  دوب . مسیلوبمـس  کبـس  هب 

. دنتـشادن بجعت  اهلبمـس  نیا  زا  دندوب و  هدرک  ادیپ  ییانـشآ  کبـس  نیا  اب  ًالماک  زین  نایچاشامت  دشیم . هدـنایامن  تشاد  رارق  ینادـلگ 
[ . 79]

هعیش ياهشزرا  یناوخ و  هیبش 

ّتنس دنرثؤم و  اهیبوخ  اهیتسرد و  هب  مدرم  ندروآ  يور  لیاضف و  يایحا  رد  هدنهددشر ، نیرفآروعش و  رئاعـش  ناونع  هب  اهيراوگوس 
ماـمتها اـهنآ  شرتـسگ  يراوتـسا و  يارب  وا  نیتـسار  نانیـشناج  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوـسر  هک  ییاـهشزرا  زا  دـناوتیم  يرادازع 

هب ندروآ  يور  اب  مدرم  دوش و  تاعارم  یهلا  ماکحا  دـیاب  یبهذـم ، بادآ  رگید  نوچمه  ینید  مسر  نیا  رد  دـننک . تنایـص  دـناهدیزرو ،
لکش و ره  رد  يراوگوس  سلاجم  ددرگ و  ایحا  نانآ  رد  تیونعم  حور  دنوش و  هتشذگ  زا  رتسانشنید  دیاب  اروشاع  یبهذم  ياهشیامن 

یگدنب دودح  رد  هک  تسا  يورخا  رجا  باوث و  ببـس  لوبق و  دـنوادخ و  يدونـشخ  بجوم  یعقوم  اهنت  دـیآیمرد ، ارجا  هب  هک  ياهویش 
نینچ ددرگ . رود  ياهناـسفا  موـهوم و  روـما  تاـفارخ و  تاـفیرحت و  زا  دـشابن و  یمارح  غورد و  رب  لمتـشم  دـسرب و  ماـجنا  هـب  دـنوادخ 
دارفا تمالـس  حالـص و  رب  دـشاب و  رثؤم  مدرم  یقالخا  ياهـشرورپ  رد  دـناوتیم  دراد ، هک  یـسدقم  يونعم و  ياـههبنج  نآ  اـب  یمـسارم 
مادـقا اـهنآ  شیاریپ  شیـالاپ و  هـب  تبـسن  تخانــش و  ار  نآ  ياـهيراوگان  تاـفآ و  دـیاب  دـشاب ، نـیا  زا  ریغ  هاـگره  دـیازفیب و  عاـمتجا 
قبطنم حیحص و  ییارجم  زا  ار  نآ  ياهّتنس  هک  تسا  ضرف  نانآ  رب  تساروشاع ، نتشاد  هاگن  هدنز  نایعیـش  هفیظو  هک  هنوگ  نامه  . دومن

البرک نانیرفآهسامح  لیـصا  ياهنامرآ  زا  اروشاع  ترتع و  رطع  هب  رطعم  ّتنـس  نیا  دنهد  هزاجا  دیابن  دننک و  ارجا  یمالـسا  تانوئـش  رب 
ياهنوگ هب  نارگاشامت  ياهلد  رد  ار  تیب  لها  تبحم  هلعـش  دـیاب  هیزعت  دـشاب . نیابت  رد  یمالـسا  تاداقتعا  میهافم و  اـب  دریگ و  هلـصاف 

میظنت ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  همانرب  تیالو ، تماما و  نامسآ  ناشخرد  ناگراتـس  یلمع  یگدنز  اب  اونمه  مدرم  هک  دنک  هدنز 
نآ رد  یمالسا  هشیدنا  زا  هدنزاس  يرـصنع  دیاب  تسا . یبهذم  يرنه  هیزعت  نوچ  . دننک زیهرپ  لیاذر  زا  هدروآ و  يور  لیاضف  هب  دنیامن و 

. دـیازفیب اروشاـع  گـنهرف  هـب  تبـسن  سلجم  رد  نارـضاح  تریـصب  تـفرعم و  رب  دـهد و  دـیون  ار  اـیوپ  هدـنز و  یتـقیقح  دـشاب و  هـتفهن 
زا يرادساپ  مالـسا و  دـصاقم  ظفح  يارب  نانآ  نوخ  دوش و  هداد  قوس  بان  قیاقح  يوس  هب  دـیاب  اههمانرب  نیا  یط  زین  مدرم  ياهناجیه 

باوث رجا و  نمضتم  هدوب و  هدیدنسپ  دراد ، یبهذم  هفایق  یتنس  رگا  هک  تسا  قطنم  زا  رود  طلغ و  روصت  نیا  دیآ . شوج  هب  عیشت  بتکم 
دناهدرک رکذ  مرحم  ياهيرادازع  ناراکردناتسد  زا  یخرب  دـشاب . هتـشاد  ترفن  نآ  زا  مالـسا  نییآ  هدـنروآ  نید و  حور  هچرگا  تسا ،

هب هدولآ  مسارم  نآ  دنچره  تسا ، ترخآ  ایند و  يدنلبرس  بجوم  دشاب ، هتشاد  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  سدقم  مان  یتافیرشت  یتقو  هک 
داتسا دهد . رارق  راشف  رد  ار  یسدق  حور  نآ  دناجنرب و  دراد  هک  ییاهيورژک  لیلد  هب  ار  ماما  رطاخ  دشاب و  تافیرحت  تافارخ و  تعدب ،

، دشاب رود  ینیـسح  تلیـضف  گنهرف و  زا  هک  ار  یمـسارم  نینچ  تدش  هب  هتفـشآرب و  اههیزعت  فیرحت  هب  هتـشغآ  دنور  زا  يرهطم  دیهش 
هلیسو ره  هب  مینایرگب ؛ هلیسو  هچ  هب  تسیرگ . دیاب  تسا و  یبوخ  راک  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  رب  نتـسیرگ  تسا ...: هداد  رارق  داقتنا  دروم 

، دش يراج  کشا  هک  ردق  نیمه  روآتناها . هیزعت  کی  میدروآرد  هیزعت  رگا  دش . دش ، هچره  هلیـسو  تسا ، سدقم  هک  فده  دـش ؟ هک 
. مینک لعج  مینک . تسرد  مساق  یسورع  میناشوپب . نز  سابل  درم  ندب  هب  مینکب . يراکتیـصعم  مینزب . لبط  مینزب . روپیـش  درادن ! لاکـشا 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  ترضح  [ . 80  ... . ] دـنکیم بجعت  ناسنا  هک  دـندز  فیرحت  لعج و  هب  تسد  يدارفا  هجیتن  رد  مینک ... ! فیرحت 
ینآرق تیاده  یعیبط  ریـس  فالخرب  ياهملک  یتح  هک  تسا  یبستحم  يابیکـش  نامه  تمظع و  جوا  رد  تسا  یناسنا  زین  البرک  هعقاو  رد 
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ار ملـسم  یتنـس  نوناق و  مکح  شناوریپ  يارب  ماما  نآ  ياهيریگمیمـصت  اهتکرح و  راتفر و  لوق ، دوشیمن و  جراخ  شکرابم  ناهد  زا 
البرک راب  تبیصم  ساسح و  تاظحل  نامه  رد  تسا . لیدبیب  عماج و  یتیصخش  لمع  رظن و  رد  اههظحل  طیارش و  یمامت  رد  ماما  دراد و 

تحاـبق و هنوگره  زا  دـنزیم و  جوم  تبالـص  شمارآ و  تقیقح ، زا  ماـما  تیـصخش  دـهدیم ، خر  هدـننکنارگن  راوگاـن و  ثداوح  هک 
فـسأت یهارمگ  تلالـض و  بادرگ  رد  ناـنآ  ندروخ  هطوغ  لـیلد  هب  نانمـشد  هب  تبـسن  یتـح  تساربـم . هزیکاـپ و  كاـپ و  یخاتـسگ ،

رد اما  دزاس . نومنهر  تساهناسنا ، ینورد  ترطف  هار  نامه  هک  يراگتـسر  تیادـه و  ریـسم  يوس  هب  ار  اـهنآ  اـت  دـشوکیم  دروخیم و 
ياههنحص هنافـسأتم  دشابیمن و  یتوکلم  دوجو  نآ  ماقم  نأش و  هتـسیاش  هک  دوشیم  یفرعم  ياهنوگ  هب  ماما  یناوخهیبش  نیماضم  یخرب 

یفرعم یناـسنا  تروص  هب  ماـما  دوشیم و  هتـشاذگ  شیاـمن  هب  هدـشفیرحت  روآتلذ و  تروـص  هب  ـالبرک  نیرفآهساـمح  دـنمهوکش و 
رس هب  تقشم  جنر و  رد  شنارای  دوخ و  ندش  هلفن  زا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ییابیکـش  راوگان ، ياهدادخر  یخرب  لیلد  هب  هک  ددرگیم 

ندش هتشک  اب  ات  دهدیم  ثداوح  هب  نت  تسا ، هدرک  میسرت  شیارب  ار  موتحم  یتشونرس  راوگان  راگزور  رادغ و  کلف  نوچ  یلو  دربیم ؛
تـسین راب  فسأت  زیگنا و  مغ  ایآ  !؟ دوش راک  هنگ  تما  يادف  عقاو  رد  دهد و  تاجن  خزود  باذع  زا  ار  ناراکهانگ  شتیب ، لها  تراسا  و 
یگدازآ حور  هدیدمتـس ، ياهتلم  تلفغ و  باوخ  رد  هتفر  ورف  تاعامتجا  ياهدـبلاک  رب  هک  ار  اونین  تشد  نیرفآتایح  ياههرطاخ  هک 
تیناسنا ناهج  هب  تلیـضف  تزع و  سرد  نیرتیلاع  کیره  دش  عقاو  يدازآ  لدـع و  نیمزرـس  نآ  رد  هک  یثداوح  دـمدیم و  یگدـنز  و 

راوخ بنیز  هک  یـضار  مدش  هک : میناوخب  نادیهـش  رالاس  لوق  زا  لاح  نابز  هناهب  هب  مینک و  دای  يروآتلذ  لذتبم و  تروص  هب  دهدیم ،
هعیـش ياهقف  لیلد  نیمه  هب  دـشاب . سدـقم  دوجو  نآ  تکوش  نأش و  اب  قباطم  تیعقاو و  اـب  قبطنم  دـیاب  ماـما  لاـح  ناـبز  [ . 81 [ ؟! ددرگ

رب نآ  ندوزفا  دـئاز و  بلاطم  لعج  دـیلقت ، عجارم  یخرب  رظن  زا  دناهتـسناد و  هزور  لـطبم  هاـنگ و  ار  ماـما  صخـش  هب  غورد  نداد  تبـسن 
هنحص رگا  هتبلا  تسا . مارح  ارتفا و  بذک و  ناموصعم ، ياهناتـساد  رد  تیاکح  بحاص  هب  نآ  نداد  تبـسن  نیموصعم و  یگدنز  خیرات 
يدئاز بلاطم  هکنآ  نودب  دـشاب ، هیزعت  رد  شیامن  هصق و  طسب  حرـش و  حیـضوت ، تروص  هب  ای  لاح و  نایب  باب  زا  اهدایدزا  اهییارآ و 

خاک شزرل  ببـس  شتداهـش  هک  یماما  هک  ددرگیم  اقلا  نینچ  نارگاشامت  هب  هیزعت  رد  درادن . لاکـشا  دنیامن ، لعج  هصق  لصا  رانک  رد 
ماـما هک  یلاـح  رد  میـشاب ! راوـگوس  ماـما  ندـش  هلفن  يارب  دـیاب  و  تفر ) نامتـسد  زا   ) دـیدرگ هـلفن  دـش ، خـیرات  هـشیمه  رد  ناراـکمتس 
مرحم مسارم  رد  شدای  مان و  ندومن  هدـنز  درک و  ایحا  ار  مالـسا  بتکم  شیوخ  ناج  اـب  درکیم و  تداهـش  يوزرآ  مالـسلا  هیلعنیـسح 

هک یماـما  يارب  نتخیر  کـشا  دـباتب و  ناـیمدآ  بلق  نهذ و  حور و  رب  تیوـنعم  نازورف ، دیـشروخ  نآ  زا  ییاـهوترپ  هک  تسا  نـیا  يارب 
يارب يراوگوس  تسا و  نیرفآ  تلیـضف  دنمـشزرا و  یمیهافم  يواح  دـیدرگ ، نیملـسم  مالـسا و  تزع  التعا و  بجوم  دـیرفآ و  هسامح 

شزرا تسا و  تضهن  نیا  ربهر  مایپ  زا  يوریپ  اروشاع و  همانرب  اب  یگنهامه  زا  ياهناشن  البرک ، هوکـش  رپ  هسامح  ینیـسح و  مایق  تمظع 
هن تسین . يربخ  نآ  نیرفآتریصب  تفرعم  گنهرف و  زا  رگید  هتفر و  نامتـسد  زا  هدش و  هلفن  هک  یـسک  يارب  نتـسیرگ  اما  دراد . ییالاو 

لابند هب  ار  اروشاع  شبات  رپ  سمـش  زا  تیمورحم  ددرگیم و  مالـسا  عامتجا  نوکـس  دوکر و  دومج ، بجوم  هکلب  درادن ، یتیـصاخ  اهنت 
باسح هدش  هلفن  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ام  هک  تسا  نیا  اهطلغ  نیرتطلغ  : ) تسا هتفگ  راب  نیا  رد  يرهطم  دیهش  رکفتم  دروآ . دهاوخ 

زا سپ  اهنرق  هک  درک  داجیا  جوم  هک  یـسک  ایآ ] . ] داد شزرا  ایند  کی  دوخ  نوخ  هرطق  ره  هب  سکع ، هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  مینک .
یم داجیا  مرحم  رد  غاد  ثداوح  بلاـغ  اـم  دوخ  نورق  رد  یتح  دـنک و  اـج  زا  درک و  لزلزتم  ار  نارگمتـس  خاـک  ياـههیاپ  وا ، تداهـش ] ]

يونعم و تمظع  [ . 3 [ !؟] تفر ردـه  تخاس ، راکادـف  ریگهزور و  ناوخزامن و  رفن  اهنویلیم  هک  یـسک  تسا !؟ هتفر  ردـه  وا  نوخ  دوش ،
ییامظع تعافش  ماقم  دراد و  ناهج  راگدیرفآ  هاگـشیپ  رد  راوگرزب  نآ  هک  یتلزنم  برق و  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  ترـضح  یتوکلم 

هک تسین  يدیدرت  دشابیم . ریذـپان  بانتجا  ملـسم و  یتقیقح  هدوبن و  راکنا  لباق  هدومرف ، تیانع  تمایق  رد  ترـضح  نآ  هب  دـنوادخ  هک 
نیا اما  دشابیمن . يرشب  لد  مشچ و  دزوسن ، البرک  نادیهش  بیاصم  يارب  هک  یلد  نآ  دیرگن و  مالـسلا  هیلعهَّللادبعابا  رب  هک  یمـشچ  نآ 

رب دـنوش و  عمج  مه  رود  مدرم  ات  دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  تسادـج  هدوهیب  لطاب و  موهوم و  نخـس  نآ  زا  بلطم 
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دنزرف نوچمه  هک  ییاهناسنا  يارب  هن  اما  تسا ، تاجن  یتشک  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  دنوش ! هدیزرمآ  مه  دعب  دننک و  هیرگ  وا  تبیـصم 
همه نآ  اـب  راوگاـن  ینارحب و  ِطیارـش  نآ  رد  هک  یماـما  دـناهدربیم . رـس  هب  نایـصع  یناـمرفان و  رد  ار  يرمع  مالـسلا  هیلعحون  ترـضح 

، دـیامن هماقا  ار  شزامن  دـنک و  زاین  زار و  شیوخ  يادـخ  اب  ات  دـنکیم  عطق  ار  ایقـشا  اب  دربن  هظحل  دـنچ  يارب  عافد ، گنج و  تالکـشم 
يرادازع شیارب  یـصاعم ، زا  بانتجا  یهلا و  ياههضیرف  ندروآ  ياجب  تادابع و  نداد  ماـجنا  ياـجب  یـسک  هک  دوشیم  یـضار  هنوگچ 

هسامح اب  یمدآ  حور  هک  دوشیم  هدیشخب  تقو  نآ  هانگ  دهدن . ماجنا  ار  یعرش  بجاو  ماما ، نآ  تیامح  تعافش و  نانیمطا  هب  ای  دنک و 
راتفر اب  درادن و  تسود  ار  تلیضف  هک  یسک  ًالوصا  میورن . هانگ  نآ  لابند  رگید  هک  تسا  نآ  یهلا  وفع  تمالع  دروخب و  دنویپ  ینیـسح 
ماما ترـضح  دـیرم  هک  دـنک  اعدا  دـناوتیمن  دـشابیمن ، لئاق  یمارتحا  سدـقم  ياهشزرا  يارب  دـنکیم و  جـیورت  ار  لیاذر  شقالخا  و 

روصت نیا  دراد . هلصاف  یلیخ  درک ، مایق  نآ  يارب  نادیهش  دیـس  هک  يدصقم  فده و  اب  یناسنا  نینچ  هک  ارچ  تسا ؛ مالـسلا  هیلعنیـسح 
تهج نآ  هب  دروآ ، يور  فالخ  روما  هب  شتعافـش  هب  دامتعا  اب  دومن و  دوخ  رادفرط  ار  موصعم  ماما  فراعت  مالـس و  کی  اب  ناوتیم  هک 

راوتـسا دنوادخ  یگدـنب  هیاپ  رب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تمظع  میاهتفاین . شرورپ  ینیـسح  بتکم  رد  میاهتخانـشن و  ار  شهار  هک  تسا 
هدومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  هک  نانچ  دنوش ؛ وا  دـیرم  دـنناوتیم  اوقت  رکذ و  تدابع ، هار  زا  مه  شناراوگوس  ناوریپ و  تسا و 
تعاطا ار  وا  دزیهرپب و  دـنوادخ  اـب  تفلاـخم  زا  هک  تسا  یـسک  اـم ، یعقاو  ناوریپ  هعیـش و  [ 4 [ ؛ هعاطاو هَّللا  یقتا  نم  الا  انتعیـش  اـم  دـنا :

ناراوگرزب نآ  رگا  درک و  يوریپ  هّمئا  هریـس  زا  دـیاب  اهيرادازع  رد  هک  دـیامنیم  دـیکأت  نیما ، نسحم  دیـس  هماـّلع  لـیلد  نیمه  هب  . دـنک
نیدلا فرش  نیـسحلادبع  دّیـس  هَّللاۀیآ  موحرم  [ 5 . ] دومن تعباتم  هنالقاع  یقطنم و  ياهویـش  زا  دـیاب  دـناهدرکن ، دروم  نیا  رد  یحیرـصت 

، تشاذگ دهاوخ  اهلد  رب  یبوخ  رثا  دوش ، رازگرب  شیامن  تروص  هب  تیب  لها  زیگنالالم  ياهدادیور  رگا  دیامنیم : ناشنرطاخ  یلماع ،
یتروص رد  ار  یناوخهیبش  لکش  هب  يراوگوس  زین  ءاطغلا  فشاک  هَّللاۀیآ  [ 6 . ] دیآرد ارجا  هب  حیحص  لوصا  يور  زا  دیاب  همانرب  نیا  یلو 

روج ازع  نزح و  اب  هک  ییاهراک  زا  ار  يرادازع  دـینک  یعـس  : تسا هدوزفا  همادا  رد  یلو  تسنادیم ، لاکـشا  نودـب  دوش ، اپرب  تسرد  هک 
شیاـمن و ییوـگهصق ، يارب  هن  تسا ، مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ماـیق  هفـسلف  نتخاـس  هدـنز  يارب  يرادازع  اریز  دـینک . ادـج  دـیآیمنرد ،
. دینک دایز  ار  اهنآ  نامیا  دیزادنیب و  ادخ  دای  هب  ار  مدرم  دینک و  رازگرب  فعـض  هطقن  نودب  ار  يراوگوس  مسارم  دیـشوکب  ینارذگتقو .

ینسح میظعلادبع  ترضح  مرح  رد  ناخاضر  اب  هزرابم  رطاخ  هب  هک  ینیمخ -  ماما  نافرع  داتسا  يدابآهاش -  یلعدّمحم  ازریم  هَّللاۀیآ  [ . 7]
نیماضم تافیرحت و  اـب  یناوخهیزعت  مسارم   7 هزمح هدازماما  رهطم  نحـص  رد  دومن  هدـهاشم  یتقو  دوب ، هدرک  نصحت  ير  ناتـسرهش  رد 

زین يدرجورب  هَّللاۀـیآ  [ 8 . ] دومن لیدـبت  هباطخ  ظـعو و  نوناـک  هب  ار  روکذـم  سلجم  دـیدرگ و  نآ  يارجا  عناـم  دوشیم ، رازگرب  نهوم 
ار هیزعت  ناراکردـناتسد  دـنوشارجا ، فیرحت  تعدـب و  اب  مأوت  دـنراد و  ياهدـننکنارگن  عضو  مق  ياهیناوخهیبش  دومن  هظحالم  یتقو 

برخم دنور  نیا  اب  اهنآ  يرازگرب  زا  ای  ددرگ و  حالـصا  ای  دیاب  تسا و  مارح  لکـش  نیا  اب  یناوخهیبش  دومن  دـیکأت  نانآ  هب  دـناوخارف و 
ًاـصوصخ يرادازع  رد  یظفل  يونعم و  تافیرحت  یخرب  شیادیپ  [ 9 . ] دوش ارجا  هدزتفآ  ياهيرادازع  دـندادیمن  هزاجا  دوش و  بانتجا 
ناشنرطاخ دـنک و  حرطم  هیزعت ، شیاریپ  شیالاپ و  صوصخ  رد  يدـج  ياهرادـشه  يرهطم  دیهـش  هک  دـیدرگ  نآ  بجوم  یناوخهیبش ،

باتک ًالثم  دننک . هزرابم  اهيزاسهروطـسا  اب  دنریگب . ار  نانمـشد  تاغیلبت  ولج  دننک . هزرابم  فیرحت  شیادیپ  لماوع  اب  دـیاب  املع  : دـیامن
نیا راک  هجیتن  زا  زورما  ام  تسا و  هدرک  گرزب  درم  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  وحن  هب  هفیظو  هب  مایق  عون  کـی  يرون  یجاـح  ناـجرم  ؤلؤل و 

يامیـس ربتعم ، ثیداحا  یعقاو  نتم  دـیاب  املع  دـننک . اوسر  ار  ناـیوگغورد  ییاوسر  حـیاضف و  دـیاب  اـملع  مینکیم . هدافتـسا  گرزب  درم 
دننک حیرـصت  هراشا و  اهغورد  ندوب  غورد  هب  دـنراذگب و  مدرم  رایتخا  رد  ار  یخیرات  ثداوح  یعقاو  نتم  گرزب ، ياهتیـصخش  یعقاو 

هب هتخیمآ  یلبق و  لکـش  ناـمه  هب  اـهیناوخهیزعت  تفرگ و  رارق  هجوت  دروـم  رتـمک  يرهطم  دیهـش  قـح  هب  هیـصوت  هنافـسأتم  [ . 10 ... . ]
املع هب  باـطخ  يرکـسع  یـضترم  دیـس  هماـّلع  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـنوشیم . ارجا  نهوم  ياههنحـص  عقاو و  ریغ  بلاـطم  فیرحت و 

یهاتوک مالسلا  هیلعنیسحلا  هَّللادبعابا  يرادازع  نوماریپ  اهفیرحت  اهتعدب و  یخرب  دروم  رد  ملع  لها  ام  مینک  لوبق  دیاب  : » دش روآدای 
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یبهذـم و يابطخ  ظاـعو و  ناگدـنیوگ ، عمج  رد  هللا  همحرینیمخ  ماـما  تاـنایب  زا  یـشخب  جرد  اـب  ار  راتـشون  نیا  [ . 11  ... «. ] مـیاهدرک
صوصخ رد  مه  ینخـس  دـیاب  اجنیا  : میروآیم ناـیاپ  هب  هام 1360 ش  نابآ  مراهچ  خـیرات  رد  نارهت  يرادرهـش  یمالـسا  نمجنا  ياضعا 

مـسا نیا  اب  هک  مییوگیمن  نارادنید  زا  کی  چیه  ام و  مییوگب . دوشیم  اپ  هب  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  مان  هب  هک  یـسلاجم  يرادازع و 
زا دوخ  تبون  هب  هتـسناد و  اوران  ار  اهراک  نیا  زا  يرایـسب  نادنمـشناد ، گرزب و  ياملع  اسب  هچ  تسا . بوخ  دنکیم  يراک  ره  سک  ره 

میرکلادـبع خیـش  جاـح  موـحرم  راوـگرزب  ملاـع  نیا ، زا  شیپ  لاـس  دـنچ  تسیب و  رد  هک  مینادیم  همه  هچناـنچ  دـندرک . يریگوـلج  نآ 
[ يرجه  1355  - 1276 ( ] يرئاح )

یقرواپ

ص 60. ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 1]
، راونالاراحب ص 218 ؛ ج 2 ، دیرفلا ، دقع  ص 245 ؛ ینارح ، هبعش  نبا  لوقعلا ، فحت  ص 185 ؛ یلبرا ، یسیع  نب  یلع  همغلا ، فشک  [ 2]

ص 48. ج 4 ، یناردنزام ، يورس  بوشآرهش  نبا  بقانم  ص 65 ؛ ج 11 ، قحلا ، قاقحا  116 ؛ ص 117 -  ج 78 ،
هیآ 9. رجح ، هروس  [ 3]

ص 77. ینیمخ ، ماما  نایب  مالک و  رد  اروشاع  مایق  ص 69 ، ،ج8 ، رون هفیحص  [ 4]
ص 290. یمق ، ثدحم  مومهملا ، سفن  [ 5]

ص 602. ج11 ، قحلا ، قاقحا  تاقحلم  ص 188 ؛ ج1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 45 ؛ نامه ، [ 6]
ص 187. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 7]

ص 177. نامه ، [ 8]
ص 217. ج 2 ، يرون ، ثدحم  لئاسولا ، كردتسم  [ 9]

(. تسا ْعمَد  عمج   ) اهکشا ینعی  عُمْدَا : [ 10]
ص 229. ج 14 ، یناپمک ، عبط  راونالاراحب ، [ 11]

ص 56. سوواط ، نب  دیس  فوفطلا ، یلتق  یف  فوهللا  [ 12]
ص 370. دیفم ، خیش  یلاما ، [ 13]

. هیولوق نبا  تارایزلا ، لماک  زا  لقن  هب  ص 3 ، يرون ، ثدحم  ناجرم ، ؤلؤل و  [ 14]
ص 288. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 15]

. مهدفه سلجم  قودص ، خیش  یلاما  [ 16]
.525 ص 524 -  تشرساناد ، ربکا  همجرت  ینوریب ، ناحیروبا  هیلاخلا ، نورقلا  نع  هیقابلا  راثآ  [ 17]

ص 154. ج 2 ، ریدناوخ ، ریسلا ، بیبح  ص 49 ؛ ج 7 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 15 ؛ ج 7 ، مظتنملا ، [ 18]
ص 430. ج 2 ، یمق ، سابع  خیش  باقلالاو ، ینکلا  [ 19]

. یمزراوخ رکبوبا  لتقم  ر.ك : [ 20]
ص 159. ، 62 راهب ، 61 ناتسمز ش 2 ، رنه ، همانلصف  [ 21]

ص 8. نارهت ، هیمالسا ، پاچ  یناضمر ، دّمحم  جاح  لباقم  حیحصت و  هب  ادهشلاۀضور ، باتک  همدقم  [ 22]
.245 ص 247 -  ج 1 ، یسیفن ، دیعس  ناریا ، رد  رثن  مظن و  خیرات  [ 23]

. يرون ثدحم  ناجرم ، ؤلؤل و  ك : ر . [ 24]

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 661 

http://www.ghaemiyeh.com


.53 ص 54 -  ج 1 ، يرهطم ، دیهش  ینیسح ، هسامح  [ 25]
ص 55. نامه ، [ 26]

ص 106. نامه ، [ 27]
.150 ص 151 -  یمتاح ، دواد  همجرت  یکسووکلچ ، رتیپ  هدنروآدرگ  ناریا ، یموب  رنه  هیزعت  [ 28]

ص 123. افش ، نیدلا  عاجش  همجرت  هلاوالد ، رتیپ  همانرفس  [ 29]
ص 488. ج 2 ، هچبدرک ، نیسح  سدنهم  همجرت  سویرائلوا ، مادآ  همانرفس  [ 30]

ص 414. يردیح ، بارتوبا  همجرت  هنیروات ، همانرفس  [ 31]
ص 368. ناریا ، ورشیپ  یموب  رنه  هیزعت ، [ 32]

ص 102. تحص ، یلع  همجرت  یلماع ، نیدلا  فرش  مالسلا ، هیلعیلع  نب  نیسح  يرادازع  تداهش و  هفسلف  [ 33]
ص 58. اههمان ، هیزعت  هیزعت و  هلاقم  ، 71 راهب هرامش 2و3 ، رتائت ،) هژیو   ) هروس [ 34]

ص 160. ، 62 راهب ناتسمز 61 -  ش2 ، رنه ، همانلصف  یناوخهیزعت ) هیزعت و  رد  یشهوژپ   ) هلاقم [ 35]
ص 153. ناریا ، ورشیپ  یموب و  رنه  هیزعت  [ 36]

. دشابیم نیلکنارف  مایلیو  يو  روظنم  [ 37]
ص 188 و192. ناریا ، یموب  رنه  هیزعت  [ 38]

ص 162. نامه ، یناوخهیزعت ،) هیزعت و  رد  یشهوژپ   ) هلاقم [ 39]
ص 71. ناریا ، یموب  رنه  هیزعت  [ 40]

ص 213. ج 1 ، روپ ، کلم  دیشمج  ناریا ، رد  شیامن  تایبدا  [ 41]
.165 ص 171 -  ج 2 ، مدقم ، دقورس  نسحلاوبا  رتکد  همجرت  وریس و ،...  میسکام  رادگُدی -  رادگ -  هردنآ  ناریا ، راثآ  ك : ر . [ 42]

. نامه یناوخهیزعت ،) هیزعت و  رد  یشهوژپ   ) هلاقم [ 43]
ص 188. ناریا ، ورشیپ  یموب  رنه  هیزعت  [ 44]

. یبجر زیورپ  همجرت  روبین ، نتسراک  همانرفس  ك : ر . [ 45]
ص 72. نادیواج ، نسحم  همجرت  نیلکنارف ، مایلیو  ناریا ، هب  لاگنب  زا  رفس  تادهاشم  [ 46]

. فلؤم همدقم  نوحشم ، نسح  هیزعت ،) یقیسوم  ج 1  یبهذم ، یقیسوم  [ 47]
ص 188. ناریا ، ورشیپ  یموب  رنه  هیزعت  [ 48]

. برع رصم و  یشیامن  ثاریم  هلاقم  يراتس ، لالج  همجرت  قرش ، رتائت  [ 49]
نمهب باتک ، يامنهار  هلجم  يرادناهج ، سوواکیک  همجرت  رمیور ، تربور  سناه  ناملآ ، گروبیارف  رد  ناریا  هب  طوبرم  تاقیقحت  [ 50]

ص 815. 11و12 ، هرامش ، 20 لاس ، 56 دنفسا و 
ص 204. قفش ، هدازاضر  رتکد  همجرت  هتا ، نامره  یسراف ، تایبدا  خیرات  [ 51]

.43 دنفسا هرامش 29 ، مدرم ، رنه و  هلجم  غورف ، يدهم  رتکد  تلود ، هیکت  ك : ر . [ 52]
ص 288. ج 1 ، یفوتسم ، هللادبع  نم ، یناگدنز  حرش  [ 53]

هرامش 458. يرهشمه ، همانزور  يدیهش ، يدهمدّمحم  ، 1 شخب مالسا ، ناهج  نهک  يدژارت  هیزعت  [ 54]
. یقرش ناسحا  همجرت  یسرسود ، تنک  همانرفس  [ 55]

. یقداصرون نیسح  همجرت  ندنالف ، نژوا  همانرفس  [ 56]
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. تسا هتفای  راشتنا  ناریا  رد  هچبدرک  نیسح  سدنهم  همجرت  اب  همانرفس  نیا  [ 57]
ص 161 و 179. انرسالراک ،) مادام  همانرفس   ) ناریا رد  اهنییآ  اهمدآ و  [ 58]

ص 135. يربهر ، دادرهم  ینشور -  هَّللا  تردق  همجرت  دراودا ، زلراچ  لنلک  ناتسیس ، ناسارخ و  همانرفس  [ 59]
نژوا 1906م )  - 1907  ( زورما ناریا  139 ؛ ص 140 -  مدـقم ، يدامتعا  رهچونم  همجرت  لـیورد ، راپـساگ  ناریا ، رد  رفـس  ك : ر . [ 60]

.171 ص 177 -  ابص ، تخدنیهم  همجرت  1883م ، زدراچیر ، درف  همانرفس  187 ؛ ص 194 -  يدیعس ، رغصا  یلع  همجرت  نبوا ،
ص 389. نامه ، نم ، یناگدنز  حرش  [ 61]

هرامش 14906. تاعالطا ، همانزور  ییابطابط ، طیحم  دّمحم  دیس  زورما ، ات  نایملید  نامز  زا  یناوخهیبش  يرادهیزعت و  [ 62]
ص 591. هنطلسلادامتعا ، ناخ  نسحدّمحم  تارطاخ ، همانزور  [ 63]

هدید رصع  نیا  ياههرکذت  بلغا  رد  يو  لاح  حرش  تشگ . موسوم  ارعـشلا  جات  هب  هک  تسا  هیراجاق  رـصع  روهـشم  ناسیونهیزعت  زا  [ 64]
. تفای راشتنا  تباث  لیعامسا  ازریم  شرعاش  دنزرف  مامتها  هب  يرجه  لاس 1319  رد  هک  دراد  يراعشا  ناوید  دوشیم .

119 و 128.  ، 121  ، ص 127 یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  رامعتسا ، اب  هزرابم  نامرهق  ای  ریبکریما  [ 65]
. یناهفصا باهش  لاح  حرش  لیذ  یگنس ) پاچ   ) یناهفصا راگن  هچابید  رهاط  ازریم  ناگیاش ، جنگ  هرکذت  [ 66]

.60 ص 61 -  راهب 71 ، 2 و 3 ، هرامش رتائت ، هژیو  هروس ، [ 67]
ص 198. ناریا ، ورشیپ  یموب  رنه  هیزعت  [ 68]

ص 708. ج 6 ، يدنوار ، یضترم  ناریا ، یعامتجا  خیرات  [ 69]
ص 7. ناریا ، ورشیپ  یموب  رنه  هیزعت  [ 70]

.1355 رویرهش ریت و  ، 4 هرامش 6 -  مهدزون ، لاس  باتک ، يامنهار  هلجم  یناوخهیزعت ،» هیزعت و   » هلاقم [ 71]
ص 65. ناریا ، ورشیپ  یموب  رنه  هیزعت  [ 72]

ص 165. نامه ، [ 73]
ص 5. ، 57 هرامش مود ، لاس  شنیرفآ ، گنهرف  همان  هتفه  يرصانع ، رباج  رتکد  اب  وگتفگ  [ 74]

ص 409. رویرهش 1355 ، ریت و  ، 4 هرامش 6 -  ، 19 لاس باتک ، يامنهار  هلجم  [ 75]
ص 708. ج 6 ، ناریا ، یعامتجا  خیرات  [ 76]
ص 59. ناریا ، ورشیپ  یموب  رنه  هیزعت  [ 77]

.60 ص 61 -  نامه ، [ 78]
. نیشون نیسحلادبع  هلاقم  1324 ش ، نارهت هرامش 9 ، ون ، مایپ  هیرشن  ك : ر . [ 79]

ص 49. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  [ 80]
ص 392. داژنیمشاه ، میرکلادبع  دیس  دیهش  تخومآ . اهناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  ك : ر . [ 81]

.83 ص 84 -  ج 3 ، ینیسح ، هسامح  [ 82]
ص 295. لوقعلافحت ، [ 83]

ناونع اب  دمحا  لآ  لالج  طسوت  لاس 1322ش  رد  هک  1307ش )  ( يرجه لاس 1347  هب  هدش  فیلأت  هبیـشلا ، لامعال  هیزنتلا  ك : ر . [ 84]
. تفای راشتناو  همجرت  عورشمان  ياهيرادازع 

هفـسلف ناونع  تحت  همدقم  نیا  ًانمـض  همدـقم . نیدـلا ، فرـش  نیـسحلادبع  دیـس  ةرهاطلا ، ةرتعلا  متام  یف  ةرخافلا  سلاجملا  ك : ر . [ 85]
. تسا هتفای  رشن  تحص  یلع  همجرت  اب  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  يرادازع  تداهش و 
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ص 72. یناما ، كامس  اضردّمحم  مشخ ، هروس  اطغلافشاک  [ 86]
ص 41. هرامش 160 ، مالسا ، رادساپ  هلجم  هدنراگن ، هلاقم  تلیضف ، تیاور  [ 87]

هرامش 2153. تلاسر ، همانزور  نایراصنا ، نیسح  تاراهظا  ص 185 ؛ ج 1 ، ینیسح ، هسامح  [ 88]
ص 293. ج 3 ، نامه ، [ 89]

هرامش 2436. دادرخ 73 ،  24 تلاسر ، همانزور  [ 90]
ص 92. هللا ، همحرینیمخ  ماما  مایپ  مالک و  رد  اروشاع  مایق  [ 91]

هیراجاق هرود  ات  يرادازع  یخیرات  ریس  . 26

باتک تاصخشم 

ینیوج  حلاص  دمحم  هدنسیون : 
ینیوج حلاص  دمحم  رشان : 

هدیکچ

هدش یسررب  هیوفص  نارود  نایاپ  ات  ترضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  هلحرم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  هچخیرات  راتـشون ، نیا  رد 
روخارف هب  زین  ترـضح  نآ  زا  سپ  ناماما  دـندوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تیب  لـها  دـنتخادرپ ، ازع  هماـقا  هب  هک  یناـسک  نیلوا  . تسا

چیه زا  تبیغ ، نارود  رد  نایعیش  . دندومنیم قیوشت  رما  نیدب  ار  نایعیش  هدرک و  اپرب  ازع  سلاجم  دوخ  رـصع  یعامتجا  یـسایس و  عاضوا 
رد تـفرگ و  دوـخ  هـب  یمـسر  لکـش  يرادازع  مراـهچ  نرق  رد  یعیـش  تـلود  يریگلکــش  اـب  هدوـمنن ، راذـگورف  هار  نـیا  رد  یــشالت 

ياههرود رد  یعیـش  ياههورگ  ياهشالت  دشیم . رازگرب  فلتخم  لاکـشا  هب  يرادازع  نایمطاف  هیوب و  لآ  تیمکاح  تحت  ياهنیمزرس 
دوخ هب  یمسر  لکـش  ًاددجم  يرادازع  نیا  نایوفـص  ندمآ  راک  يور  اب  دش و  مسارم  نیا  یلیطعت  زا  عنام  یعیـش  ریغ  نامکاح  تیمکاح 

، لوغم ناـیمطاف ، هیوب ، لآ  یعیـش ، ياـهتلود  يرادازع ، مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  اههژاودـیلک : . تفرگ
نادنمـشیدنا و هّجوـت  دروـم  هـک  تـسا  ناـهج  ِیبهذـم  ياـهنییآ  نیرتهوکـشاب  زا  هزورما  مالـسلا ، هـیلع  نیـسح  ماـما  يرادازع  . هیوـفص

یخیرات هنیـشیپ  هاگتـساوخ و  نآ ، تیهام  یتسیچ  دننام  تسا ؛ هدروآ  دـیدپ  ناهذا  رد  ار  ییاهشـسرپ  تسا و  هتفرگ  رارق  نارکفنـشور ،
هــصالخ روـط  هـب  نآ  ِیخیراـت  هاگتــساوخ  هـب  هـک  مـینآرب  راتــشون  نـیا  رد  اــم  نآ . راــثآ  يرازگرب و  زا  فدــه  نآ ، ترورــض  نآ ،

ات ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  هلحرم  . 1: تسا یـسررب  لباق  هلحرم ، نیدـنچ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  هچخیرات  . میزادرپب
یلحارم ياراد  دوـخ  هک  مالـسلا  مهیلع  همئا  يوـس  زا  یبهذـم  نییآ  تروـص  هـب  يرادازع  سیـسأت  هـلحرم  . 2. ناشیا نالتاق  ندش  هتـشک 

يزیر یپ  سیسأت و  نارود  .ب -  مالـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  يوس  زا  يرادازع  نییآ  ّتنـس و  يزیر  یپ  يارب  يزاسهنیمز  فلا -  : دوب
امهیلع اضر  ماما  مظاک و  ماما  نامز  رد  نآ  هعـسوت  لیمکت و  نارود  .ج -  مالـسلا امهیلع  قداـص  ماـما  رقاـب و  ماـما  ناـمز  رد  نآ ، ِناـکرا 

ياههدس رد  یعیش  ردتقم  ياهتلود  لیکشت  اب  يرادازع  ندش  یمسر  هلحرم  . 4. نتفای تیمسر  نامز  ات  سیسأت  زا  سپ  هلحرم  . 3. مالسلا
سپ هلحرم  . 7. مهدزای مهد و  ياههدس  هیوفـص ، هلحرم  . 6. مهد ات  مشش  ياههدس  یعیـش ، ردتقم  ياهتلود  ألخ  هلحرم  . 5. جنپ راهچ و 

، لحارم نیا  یـسررب  زا  شیپهتکن  . دریگیم رارق  یـسررب  دروم  هیوفـص ، هرود  نایاپ  ات  يرادازع  خـیرات  هلاقم ، نیا  رد  . زورما ات  هیوفـص  زا 
يایگژیو تیّمها و  نانچ  زا  نید ، هار  رد  راوگرزب  نآ  ندـش  ینابرق  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  ناـیرج  هک  میوشیم  روآداـی 

میهاربا هیرگ  زا  هک  هدـش  لقن  یتاـیاور  تسا . هدـنایرگ  شتداهـش ، زا  شیپ  یّتح  ار  ینامـسآ  یهلا و  ياهتیـصخش  هک  هدوب  رادروخرب 
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، مالسلا اهیلعارهز  همطاف  و  [ 4  ] مالسلا هیلع  یـضترم  ّیلع  [ 3 ، ] هلآو هیلع  هللا  یلص  یفطـصم  دّمحم  [ 2 ، ] شنایراوح یسیع و  [ 1 ، ] لیلخ
رظن یعامتجا ، یخیرات و  ياهدیدپ  ناونع  هب  يرادازع  نییآ  یعیبط  ریس  هب  یخیرات ، یسررب  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  اّما  دناهداد . شرازگ  [ 5]

هلحرم شـش  نیا  یـسررب  هب  نونکا  . میاهتخادرپ هداتفا ، قاّفتا  ناراوگوس ، راـتفر  تروص  هب  ناـشیا ، تداهـش  زا  سپ  هک  هچنآ  هب  میتشاد ،
: میزادرپیم

ناشیا نالتاق  ندش  هتشک  ات  تداهش  زا  سپ  هلحرم 

نادـناخ و دـنزادرپیم . يراوـگوس  هب  وا  ناگتـسباو  زیزع ، کـی  نداد  تسد  زا  لاـبند  هب  يرـشب ، عـماوج  نیب  رد  جـیار  ّتنـس  ساـسا  رب 
هیلع هللا  یلصربمایپ  هب  ترضح  نآ  یگتسباو  لیلد  هب  هکلب  دندوبن ؛ ینثتسم  هدیدپ  نیا  زا  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـصاعم  ناگتـسباو 

هباحص و صوصخب  نامدرم  رگید  نایم  هب  دوب و  رادروخرب  يرتشیب  هرتسگ  زا  ناشیا  يارب  يراوگوس  ترـضح ، یعامتجا  هاگیاج  هلآو و 
ات هک  اهيراوگوس -  هنوگ  نیا  [ . 6 . ] دش هدیمان  نزُحلا ») ّماع   ) هودنا لاس   » ماما تداهش  لاس  یّتح  هک  ياهنوگ  هب  دش ؛ هدیشک  زین  نیعبات 

نییآ لکـش  نتـشادن  اهيرادازع و  ریاس  اب  ندوب  دـننامه  تهج  هب  [ 7  - ] تشاد همادا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  ندش  هتـشک  نامز 
نارود نیا  زا  سپ  دراد ، تیّمها  هچنآ  اذـل  . دراد قرف  نآ ، ینییآ  يراوگوس  اـب  تسا و  هدوب  ماـما  نادـناخ  یـصخش  يراوگوس  یبهذـم ،

مدرم هدوت  نیب  رد  دیآرد و  یبهذم  نییآ  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يراوگوس  ات  دندرک  شالت  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  تسا 
ماما نادـناخ  يرادازع  . 1: زا دـناترابع  تسخن  هلحرم  ياهشرازگ  اـّما  . تخادرپ میهاوخ  اـهنآ  هب  دـعب ، هب  مود  لـحارم  رد  هک  دـبای  هار 
ندرک هیرگ  . 2 [ . 8 . ] اروشاع زور  بورغ  رد  ادهش  رگید  ماما و  نینوخ  ياهرکیپ  ندید  ماگنه  ناشیا ، هاگلتق  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

ماش رد  متام  هماقا  . 3 [ . 9 . ] نادناخ نیا  ياههبطخ  ندینش  ماگنه  هب  ریـسا و  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نادناخ  ندید  ماگنه  هفوک  مدرم 
تشگزاب تقو  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ربق  رس  رب  متام  هماقا  . 4 [ . 10 . ] دیزی لزنم  سلجم و  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناریسا  روضح  ماگنه 

مالـسلا هیلع  ماما  تداهـش  زا  ایؤر  ملاع  رد  هک  [ 12  ] هملـس ّما  ياههیرگ  ندینـش  نامز  هنیدم ، مدرم  متام  . 5 [ . 11 . ] هنیدـم هار  رد  ماش  زا 
. تموکح يوس  زا  مالسلا  هیلع  ماما  تداهـش  ربخ  یمـسر  مالعا  یپ  رد  هنیدم ، مدرم  و  [ 14  ] هملس ّما  يرادازع  . 6 [ . 13 . ] دوب هدش  ربخاب 

نارتخد يارب  متام  و  [ 17  ] هیفنح نب  دّمحم  ساّبع و  نبا  نتـسشن  گوس  هب  دـننام  [ 16 ، ] مشاه ینب  نادـناخ  يوس  زا  متام  هماقا  . 7 [ . 15]
ییارسهیثرم . 9 [ . 20 . ] هنیدم هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  ماگنه  هب  هنیدم  مدرم  يرادازع  . 8 [ . 19 . ] مشاه ینب  نانز  و  [ 18  ] لیقع

.11 [ . 22 . ] عیقب رد  شدیهش  نادنزرف  يارب  نینمؤملا  ریما  رـسمه  نینبلا  ّما  يراوگوس  . 10 [ . 21 . ] مالسلا هیلع  ماما  نارـسمه  يراوگوس  و 
ماما تداهش  زورلاس  رد  دیسر و  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یلاس  رد  ّبلطملا ، دبع  نادناخ  هزور  همه  ِییارس  متام  يراز و  هیرگ و 
لها نتشاد  هگن  متام  . 12 [ . 25 . ] سلاجم نیا  رد  نیعبات  هباحص و  زا  یخرب  تکرش  و  [ 24  ] ماما يارب  هنیدم ، رد  [ . 23  ] لاس هس  تدم  هب 
هیرگ . 14 [ . 27 . ] مالسلا مهیلع  تیب  لها  يوس  زا  ازع  سابل  ندیـشوپ  . 13 [ . 26 . ] دایز نبا  گرم  ربخ  ندیسر  نامز  ات  مالـسلا  مهیلع  تیب 

ماگنه هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رازم  رـس  رب  نیباّوت  يراز  هیرگ و  .15 [ . 28 . ] مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  يارب  نیعبات  هباحـص و  زا  یخرب  هودنا  و 
[ . 29 . ] نایماش اب  دربن  يوس  هب  تکرح 

تسا هدمآ  دوجو  هب  هلحرم  هس  رد  دوخ  هک  یبهذم  ینییآ  تروص  هب  يرادازع  سیسأت 

يرادازع نییآ  تنس و  يزیر  یپ  يارب  يزاس  هنیمز 

البرک يارجام  يروآدای  يارب  یتصرف  ره  زا  دندش و  نکاس  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 
ياههیرگ [ . 30 . ] دنتشادیم هدنز  ار  البرک  يادهش  دای  دندرکیم و  هیرگ  دنماشایب ، بآ  دنتساوخیم  هاگره  هک  ییاج  ات  دندرک  هدافتـسا 
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هیرگ رتمک  هدـش ، هک  مه  ناشدوخ  یتمالـس  رطاخ  هب  دـش  هتـساوخ  ناشیا  زا  یّتح  دوب و  هنیدـم  مدرم  نایفارطا و  دوهـشم  ناـشیا ، ناوارف 
یقطنم و يرما  ار  اهنآ  يارب  هیرگ  البرک ، رد  هدیسر  تداهش  هب  ِصاخشا  تیعقوم  هاگیاج و  البرک و  هعجاف  قمع  هب  هراشا  اب  ناشیا  دننک .
، مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  دایز و  نبا  ندیـسر  لتق  هب  زا  سپ  اهلاس  ینعی  رمع ، نایاپ  ات  ار  راک  نیا  دنتـسنادیم و  هتـسیاش  مزال و 

یهلا باذع  زا  تاجن  هیام  ار  نآ  دندرکیم و  بیغرت  مالسلا  هیلع  ماما  رب  هیرگ  يارب  زین  ار  نارگید  دوخ ، رب  هوالع  زین  [ 31 . ] دنداد همادا 
نایاپ ات  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هویش  نیا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  [ . 32 . ] دنتسنادیم تشهب  رد  ندش  دراو  یهلا و  نما  هریاد  رد  نتفرگ  رارق  و 

دـندوب و ییالاب  یعامتجا  هاگیاپ  ياراد  دوخ  هدوب ) لاس 94  رد  ترـضح  تداهـش   ) رمع رخآ  ههد  رد  مکتسد  ناشیا  تفای و  همادا  رمع 
ماما يرادازع  ّتنـس  يزیریپ  يارب  يزاسهنیمز  ناـمز  ار ، ناـشیا  یگدـنز  خـیرات  زا  عطقم  نیا  ناوتیم  دوب ، راذـگریثأت  ناـشیا  تاـکرح 

[ . 33 . ] تسناد مالسلا  هیلع  نیسح 

يرادازع ناکرا  يزیر  یپ  سیسأت و  قداص ، ماما  رقاب و  ماما  نارود 

رقاب ماما  رصع 

دای هب  يزیچ  نارود ، نآ  زا  هک  دیدج -  یلسن  دوب و  هتشذگ  البرک  هعقاو  زا  ههد  هس  دودح  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  تماما  نارود  زاغآ  رد 
مایق ریبز ، مایق  نیباّوت ، مایق  لثم : داتفا . قاّفتا  زین  يرگید  خـلت  عیاقو  اهمایق و  لاس ، یـس  نیا  رد  دوب . هدـش  عامتجا  هصرع  دراو  تشادـن - 

تواسق عون  ره  زا  هّیما  ینب  اهنآ  بوکرـس  رد  دوب و  هارمه  تسکـش  اب  تیاهن ، رد  اهنآ  یگمه  هک  هّرح  هعقاو  هنیدـم و  مدرم  مایق  راـتخم ،
اروشاع و زا  سپ  رگید  خلت  عیاقو  نامز ، تشذگ  دندیزرون . غیرد  هنیدم ، هّکم و  سّدقم  مرح  ود  هب  یتمرحیب  ناگدننکمایق و  هب  تبـسن 
؛ دنراپسب یشومارف  هب  ار  اروشاع  هعقاو  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دندشن  نآ  زا  عنام  راتخم ، يوس  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  راتشک 

نتشاد هگن  هدنز  مالسلا و  هیلع  ادهشلادّیس  مان  يایحا  يارب  هدمآ  دوجو  هب  ياهتصرف  زا  دندوب  ددصرد  دوخ  یمارگ  ردپ  نوچمه  هکلب 
اجنآ زا  . تسا مالسلا  هیلع  ماما  يرادازع  ندرک  ینییآ  يارب  شالت  يانعم  هب  نیا  دننک و  هدافتسا  مالسلا  هیلع  ماما  تبیصم  البرک و  هعجاف 
دندش رادروخرب  ییالاب  یعامتجا  هاگیاج  زا  ناشیا  دندوب ، هدرک  ادیپ  يرتشیب  تخانش  يولع  نادناخ  هب  تبـسن  مدرم  ناشیا ، نامز  رد  هک 
ردـپ زا  ناـشیا  يراذـگریثأت  هرتـسگ  مـالک و  ذوـفن  هزوـح  اذــل ، دــنتفای . ینید  ياـهشناد  ناگدــنیوج  يارب  ینید  یملع و  تـیعجرم  و 

نیا رد  میتسه . عّیـشت  بهذـم  رد  يرادازع  نییآ  يزیر  یپ  رد  ناشیا  يوس  زا  يرتشیب  شالت  دـهاش  ور ، نیا  زا  دوب . رتنوزفا  ناـشیمارگ 
رد [ 34 ، ] مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  تلیـضف  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ینعی  البرک  يارجام  دـهاش  ِراتفگ  لقن  رب  هوالع  هنیمز ،
رد ازع  سلجم  لیکشت  هب  زین  ار  نایعیش  و  [ 35  ] دندرکیم قیوشت  ار  نایارسهیثرم  دندادیم و  لیکـشت  یناوخهیثرم  سلجم  زین  دوخ  لزنم 
نآ رد  [ . 36 . ] دنشاب ناما  رد  اهنآ  اب  تموکح  دروخرب  زا  ات  دندرکیم  طایتحا  تیاعر  اب  ار  راک  نیا  هتبلا  دندرکیم . بیغرت  دوخ ، لزانم 

ات دنتـساوخیم  نایعیـش  زا  ماما  دوبن و  نکمم  رادـقم  نیا  زا  شیب  ازع  هماقا  دـنتفرگیم ، تخـس  نایولع  نایعیـش و  رب  هّیما  ینب  هک  نارود ،
يرادقم لزانم -  رد  يرادازع  سلجم  لیکـشت  ناشیا ، نامز  رد  نیا  ربانب  . دننک يرادازع  ادهـشلا  دیـس  يارب  تسا ، نانآ  رودقم  هک  اجنآ 

کلام تیاور  [ ) 37  ] دـش ناـیب  سلاـجم  نیا  رد  رگیدـکی  هب  نتفگ  تیزعت  بدا  یّتـح  دـش و  يراذـگناینب  دوـب -  نایعیـش  ناوـت  رد  هک 
لیطعت راـب ، نیتسخن  يارب  و  تیمک .) تیاور  [ ) 38  ] دندش قیوشت  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ییارـسهیثرم  هب  اناوت ، نارعاش  و  ینهج .)

يرادازع هک  تسا  هتکن  نیا  هب  نایعیـش  نداد  هّجوت  رتمهم  اهنیا  همه  زا  [ 39 . ] دش تساوخرد  نآ  نتـسناد  ازع  زور  اروشاع و  زور  ندرک 
[ . 40 . ] دوشیم ادخ  ربمایپ  اب  يراوجمه  بجوم  ترخآ ، رد  دناسریم و  يرای  اهنآ  نید  هب  ایند  رد  ادهشلادّیس 

قداص ماما  رصع 
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یملع ياهتیصخش  نایعیش و  رامـش  ناشیا  نامز  رد  دش . زاغآ  ادهـشلادّیس  تداهـش  زا  نرق  مین  تشذگ  اب  ترـضح ، نآ  تماما  نارود 
فعـض طاطحنا و  نارود  هّیما  ینب  تلود  رگید  فرط  زا  دـش . ماما  هب  تاعجارم  رامآ  نتفر  الاب  ثعاب  رما ، نیا  داهن و  ینوزف  هب  ور  هعیش ،

يرتشیب ياهيدازآ  زا  نایعیـش  ناـشیا و  ور ، نیا  زا  تفرگ ؛ لکـش  یـساّبع  دـیدج  تلود  درک و  طوقـس  هک  نآ  اـت  دـْنارذگیم  ار  دوخ 
، ترـضح راتفر  راتفگ و  زا  هچنآ  دنک . نییبت  نایعیـش  يارب  ار  يرادازع  یّلک  بلاق  لوصا و  ماما ، ات  دش  مهارف  یتصرف  دندش و  رادروخرب 

اـضر ماما  مظاک و  ماما  یلیمکت  ياهشالت  رانک  رد  دـناوتیم  هک  تسا  يرادازع  یّلک  راتخاس  هدـننک  میـسرت  هدیـسر ، ام  هب  هراـب  نیا  رد 
ماما رب  نتـسیرگ  لصا  هب  هیـصوت  زا -: دناترابع  دراوم  نیا  دریگ . رارق  يرادازع  رما  رد  ینییآ ، ياهراتفر  شجنـس  رایعم  مالـسلا ، امهیلع 

هب هیـصوت  [ .- 42 . ] فـلتخم ياـهنامز  اـهتصرف و  رد  يرادازع  سلاـجم  لیکــشت  [ .- 41 . ] نارگید ندـنایرگ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
ماگنه هب  مالـسلا  هیلع  ماما  بئاـصم  يروآداـی  هب  هیـصوت  [ .- 43 (. ] نیدرک عمـسم  ثیدـح   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  بئاصم  يروآدای 

زا تساوخرد  [ .- 45 . ] مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  ییارسهیثرم  رد  دوخ ، رعش  رنه  زا  هدافتـسا  هب  نارعاش  قیوشت  [ .- 44 . ] بآ ندیشون 
[ .- 47 . ] زیگنارثأـت نیزح و  تروـص  هب  هیثرم  ندـناوخ  يارب  ارـسهیثرم  زا  تساوـخرد  [ .- 46 . ] لزنم رد  هیثرم  ندـناوخ  يارب  ارـسهیثرم 

و ترضح ، نآ  رازم  رس  رب  ییارـسهیثرم  يراز و  هیرگ و  هب  قیوشت  [ .- 48 . ] یناوخهیثرم سلجم  رد  نتـسشن  يارب  هداوناخ  زا  تساوخرد 
نآ رد  يرادازع  هب  ياهژیو  تیاـنع  ترـضح  زین  اروشاـع  زور  دروم  رد  [ . 49 . ] دـننکیم نینچ  هک  یناسک  ّقح  رد  اـعد  قیوشت و  دـییأت و 
زور تبیـصم  ندوب  میظع  هب  نداد  هّجوـت  [ .- 50 . ] رازم رـس  رب  روضح  هب  هیـصوت  تسا -: هدیـسر  ام  هب  ناشیا  زا  لـیذ  دراوم  دناهتـشاد و 

ات بآ ] اذغ و  ندروخ  زا  زیهرپ   ] كاسما زور و  نیا  رد  ذـیاذل  زا  يراددوخ  [ .- 51 . ] نآ تشادـگرزب  موزل  زور و  نیا  تیّمها  اروشاع و 
[54 . ] نهذ رد  اروشاع  هثداح  مّسجت  رّوصت و  هب  هیـصوت  [ .- 53 . ] ناگدیدتبیصم دننامه  ازع  ششوپ  نتشاد  هب  هیـصوت  [ .- 52 . ] بورغ

[ . 55 . ] يدرف تروص  هب  یّتح  زور  نیا  رد  يرادازع  هب  هیصوت  .- 

اضر ماما  مظاک و  ماما  نامز  رد  يرادازع  هعسوت  لیمکت و  هلحرم 

هراشا

يارب اروشاـع  زور  يرادازع  تشادـگرزب و  موزل  فـلتخم و  ياـهنامز  رد  ترـضح  تبیـصم  درکداـی  موزل  يدودـح  اـت  نارود  نـیا  رد 
. میزادرپیم هلحرم  نیا  هرابرد  ثحب  هب  کنیا  دوب . مهارف  نآ  لیمکت  شرتسگ و  يارب  هنیمز ، دوب و  هدش  صّخشم  نایعیش ،

مظاک ماما  نارود 

راکشآ اب  رگید  يوس  زا  و  [ 56  ] دندرک قیوشت  ار  ناناوخهیثرم  نایارسهیثرم و  ناشیمارگ  ردپ  نوچمه  یفرط  زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
زور يرادازع  بدا  تقیقح  رد  ناشیا  [ . 57 . ] دندومن يراذـگهیاپ  ار  مّرحم  ههد  يرادازع  اروشاع ، زور  ات  مّرحم  لّوا  زا  دوخ  نزح  ندرک 

هتشاد هّجوت  مهم  نیا  هب  لبق  زور  ُهن  زا  دنورب و  اروشاع  زور  لابقتسا  هب  دیاب  نانآ  هک  انعم  نیدب  دندومن ، میـسرت  نایعیـش  يارب  ار  اروشاع 
اب دوب  فداصم  نارود  نیا  نوچ  لاح ، نیا  اب  . دوش رازگرب  دوخ  جوا  رد  بولطم و  یلاع و  ّدح  رد  يرادازع  اروشاع  زور  هک  نیا  ات  دنشاب 
زا هدیـسر  تایاور  دـیماجنا ، زین  ترـضح  ندـش  ینادـنز  هب  یّتح  هک  نایعیـش ، مالـسلا و  هیلع  مظاک  ماما  يارب  ناقفخ  طیارـش  تشگزاـب 

تیبرت يرایسب  ِیعیـش  یملع  ياهتیـصخش  نامز  نیا  رد  تشاد . ییاهتوافت  هتـشذگ ، اب  طیارـش  یلو  تسین ؛ دایز  هنیمز  نیا  رد  ناشیا ،
، ناماما يالکو  اب  یطابترا  راک  زاس و  قیرط  زا  یعیـش  هعماج  هرادا  رد  دندوب و  ذوفن  تیعقوم و  ياراد  فلتخم  قطانم  رد  هک  دندوب  هدـش 
رد نایعیش  یگدنکارپ  يراکیفخم و  لیلد  هب  هک  دندادیم  ماجنا  ییاهراک  زین ، يرادازع  رما  رد  ًاعبط  دندرکیم . افیا  یمهم  رایـسب  شقن 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  نارود  رد  یعازخ  لبعد  نوچ  یناسک  ییارـسهیثرم  بلطم ، نیا  رب  لیلد  نیرتهب  . تسا هتفاین  ساکعنا  یخیرات  بتک 
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نیا يارب  بسانم  هدامآ و  ياضف  رتسب و  دوجو  زا  ناـشن  هک  تسا  نآ  یمدرم  ترهـش  شرتسگ و  تسا و  نوراـه  گرم  زا  سپ  نارود  و 
. تسا نایعیش  نیب  رد  هدش  دای  راک  زاس و  نیشیپ و  ناماما  شالت  هجیتن  طیارش ، نیا  دراد . یثارم  هنوگ 

اضر ماما  نارود 

هراشا

: درک میسقت  هتسد  ود  هب  ناوتیم  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ياهشالت 

نیشیپ ناماما  ياههزومآ  میکحت  يارب  شالت 

هدش نییبت  نایعیش  يارب  مالسلا  امهیلع  نیرقاب  يوس  زا  ناناوخهیثرم ، نایارـسهیثرم و  میرکت  نآ ، تشادگرزب  موزل  اروشاع و  زور  تیّمها 
نیمه رد  دنزروب . دـیکأت  اهنآ  رب  راوتـسا ، ینییآ  هب  اهنآ  ندـش  لیدـبتو  اههزومآ  نیا  میکحت  يارب  دـندیدیم  مزال  مه  زاب  ناشیا  اّما  دوب ؛

هدیـصق میتسه . یعازخ  لبعد  بانج  نارود ، نآ  فورعم  يارـسهیثرم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناوارف  مارتحا  هّجوت و  دـهاش  هک  تسا  تهج 
هب یناوخهیثرم  نیا  زا  ینوگانوگ  ياهشرازگ  تسا . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ًاصوصخ  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  ياثر  رد  وا  ینالوط 
يو زا  نایاپ  رد  دـنداتفا و  هیرگ  هب  البرک ، هثداح  هب  طوبرم  تایبا  ندینـش  زا  سپ  ماما  تسا  یکاـح  اـهنآ  زا  یخرب  هک  هدیـسر  اـم  تسد 

، یـسابع هفیلخ  نومأم  دزن  یمومع و  ياهسلج  رد  ياهیثرم  نینچ  ندش  هدناوخ  تسا  ینتفگ  . دندیـشخب يو  هب  ییایادـه  دـندرک و  لیلجت 
دننامه مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  میدهاش ، رگید ، يوس  زا  . تسا هیرگ ) یناوخهیثرم و  عون  زا   ) يرادازع شرتسگ  هنیمز  ندش  مهارف  رگناشن 

[58 . ] دـنیامن لـیطعت  ار  زور  نیا  هک  دـننکیم  قـیوشت  ار  نایعیـش  دـنوشیم و  روآداـی  ار  اروشاـع  زور  تبیـصم  تمظع  نیـشیپ ، ناـماما 
میهاربا ترـضح  هیرگ  لقن  تسا -. هدمآ  تایاور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دای  ندنام  هدـنز  يارب  ناشیا  شالت  زا  يرگید  ياههنومن  .

هیرگ [ .- 60 . ] تسا مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  [ 59 «، ] ٍمیِظَع ٍْحبِِذب  ُهَْنیَدَف  َو   » هیآ رد  میظع » حـبذ   » هک نیا  نادیهـش و  رالاس  رب  مالـسلا  هیلع 
[ . 61 . ] نآ هدننک  هیده  زا  تبرت  تفایرد  زا  سپ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

شرتسگ يارب  شالت 

هیصوت [ .- 62 . ] دنایرگب ار  نارگید  مه  دیرگب و  دوخ  مه  هک  ياهنوگ  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبیـصم  يروآدای  هب  هیـصوت  قیوشت و 
[63 . ] نآ يادهش  یگتسیاش  البرک و  هعجاف  قمع  رطاخ  هب  روآهیرگ ، ياهدمآشیپ )  ) روما رد  ناشیا  رب  هیرگ  ترـضح و  تبیـصم  دای  هب 

دناوتیم نیا  دـش و  یـصخش  ياهگوس  اههودـنا و  هزوح  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  رکذ  شرتسگ  ثعاب  ماما  شرافـس  نیا  .
نخـس هب  حادـم  ای  نارنخـس  ًـالومعم  هک  دـشاب  اـهنآ  ناگتـشذگرد  متخ  مسارم  اـهيراوگوس و  رد  نایعیـش  نیب  جـیار  ّتنـس  هاگتـساوخ 
یهلا تمرح  هنوگ  ود  نآ  رد  هک  مّرحم ، هاـم  تیّمها  هب  نداد  هّجوـت  دـنکیم -. مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تبیـصم  زا  يداـی  دزادرپیم و 

راوگوس رد  ناشراوگرزب  ردپ  یلمع  هریـس  رب  دـیکأت  [ .- 64 . ] هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تمرح  مارح و  هاـم  تمرح  ینعی  دـش ؛ هتـسکش 
نیا [ . 65 . ] مّرحم لّوا  زور  هد  هب  اروشاع  زور  زا  يراوگوس  شرتسگ  تهج  رد  تسا  یـشالت  دوخ  هک  اروشاع  زور  ات  مّرحم  لّوا  زا  ندوب 

، نایعیـش دزن  رد  مّرحم  هام  ندرک  ادـیپ  تیّمها  مّرحم و  لّوا  ههد  هب  اروشاع  زور  زا  يراوگوس  ياوه  لاـح و  شرتسگ  رد  ریخا ، دروم  ود 
موادت رـصاعم ، نارود  ات  هدرک و  داجیا  دعب ، ياههدس  رد  ار ، مّرحم  هام  هب  يراذگتمرح  مّرحم و  ههد  گوس  گنهرف  هدوب و  راذگریثأت 

ماما زا  دـعب  ناماما  رادرک  راتفگیرادازع و  یّلک  راتخاس  ندـش  صّخـشم  مالـسلا و  امهیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  نارود  نایاپ  . تسا هتفای 
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هیرگ هک  نیا  هب  هّجوت  دومن -: میسرت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  يارب  ار  لیذ  دراوم  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هب یّتح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  درکدای  تهج  همانرب  نتشاد  [ .- 66 . ] دزاسیم يرای  ار  یهلا  نید  ناشیا ، تبیصم  رکذ  ماما و  رب 

[69 . ] بآ ندیشون  ماگنه  هب  ناشیا  تبیصم  دای  [ .- 68 . ] ترضح نآ  ندرک  دای  بادآ  [ .- 67 (. ] نیدرک عمسم  ثیدح   ) يدرف تروص 
شزرا ترضح و  تبیصم  رد  نارگید  ندنایرگ  [ .- 70 . ] نآ يدنمشزرا  هرطق و  کی  هزادنا  هب  دنچ  ره  ترضح  بئاصم  رب  نتـسیرگ  .- 

رد هک  يزور  مامت  ندوب  ّرثأتم  يدنمشزرا  [ .- 72 . ] ترضح تبیصم  رکذ  ماگنه  رد  هیرگ » تلاح   » ندوب دنمشزرا  [ .- 71 . ] نآ يورخا 
رکذ یگناخ  سلاجم  لیکشت  [ .- 74 . ] نارگید ندنایرگ  تبیصم و  نایب  رد  رعش  زا  هدافتسا  هب  شرافـس  [ .- 73 . ] هدش تبیصم  رکذ  نآ 
يارب یناوخهیثرم  رگیدکی -. هب  نارـضاح  نتفگ  تیزعت  تبیـصم و  رکذ  سلاجم  بدا  سلاجم -. هنوگ  نیا  رد  ناوناب  روضح  تبیـصم -.
دودخ مطل  یگتـسیاش  زاوج و  يورخا -. شاداپ  زا  ندـش  دـنمهرهب  ناشیا و  رب  عزج  ندوب  زیاج  زیگناّرثأت -. نیزح و  تروص  هب  ترـضح 

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  تیولوا  [ .- 15 . ] تسا عزج  عاوـنا  زا  هک  [ ] 14  ] ندرک كاچ  نابیرگ   ] بویج ّقش  و  ندیـشارخ ] هنوگ  ]
يارب هیرگ  اجنآ و  رد  ییارسهیثرم  ترضح و  نآ  رازم  رس  رب  روضح  [ .- 16 . ] دیآیم شیپ  يروآهیرگ  رما  ناسنا  يارب  هک  يدراوم  رد 

هک مـیراد  تـسد  رد  ار  هـمئا  راـتفگ  هریـس و  زا  يدراوـم  زین  اروشاـع  زور  يارباروشاـع  زور  [ . 17 . ] فلتخم ياـهنامز  رد  ترـضح  نآ 
زاغآ اب  مّرحم -. هاـم  هب  نداد  تیّمها  زا -: دـناترابع  دراوم  نیا  دـنکیم ، نییبت  اـم  يارب  ار  هثداـح  نیا  زورلاـس  رد  ازع  هماـقا  یگنوگچ 

نیا هب  هژیو ، نداد  تیّمها  اروشاع -. زور  رد  يراوگوس  هودـنا و  ندیـسر  جوا  هب  هودـنا -. نزح و  اب  نتفر  اروشاع  زور  لابقتـسا  هب  مّرحم 
ترضح رازم  رس  رب  ندش  رضاح  زور -. نیا  نتسناد  هودنا  تبیـصم و  زور  تسا -. هداتفا  قاّفتا  تبیـصم  نیرتمیظع  هک  نآ  تهج  هب  زور 

رد متام  هماقا  هیرگ و  سپـس  ترـضح و  نآ  يارب  زامن  نالتاق و  نعل  ماـما و  رب  مالـس  اـب  زور  نیا  زاـغآ  ناـکما -. تروص  رد  ـالبرک  رد 
نیا ندرک  لـیطعت  [ .- 18 . ] تسین رازم  رـس  رب  روضح  ناـکما  هک  یتروص  رد  یعمج  تروـص  هب  يراز ، هیرگ و  عزج و  راـهظا  لزاـنم و 

هثداـح مّسجت  يدرف -. تروص  هب  یّتـح  ندوـب  ماـما  تبیـصم  داـی  هب  سلجم -. لـها  هیرگ  لزنم و  رد  ازع  سلجم  لیکـشت  [ .- 19 . ] زور
بورغ و ماگنه  هب  ات  ندروخ  ندـیماشآ و  ذـیاذل و  زا  يراددوخ  شـشوپ -. تهج  زا  ازع  ناـبحاص  هب  ندـش  دـننامه  نهذ -. رد  اروشاـع 

. تبیصم لها  ياذغ  اب  هیذغت  سپس 

مراهچ هدس  همین  رد  نآ  ندش  یمسر  نامز  ات  سیسأت  زا  سپ  نارود 

هبرجت زا  يریگهرهب  اـب  تفـالخ  هاگتـسد  هک  نارود ، نآ  رد  دیـسر ؛ تماـما  هب  يرمق  لاـس 203  رد  یکدوک  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما 
هیلع ماما  اب  نایعیـش  طابترا  تشاد  یعـس  دوب ، هدـش  زاغآ  ورم  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  نومأـم  توعد  اـب  هک  همئا  رب  یمئاد  تراـظن 

یبوخ هب  دوخ  نارود  ياهتصرف  زا  مالـسلا  مهیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  قداص ، ماما  رقاب ، ماـما  رگید  فرط  زا  دـیامن . عطق  ار  مالـسلا 
یتیعمج و رظن  زا  زین  نایعیش  . دندوب هدرک  لقتنم  نایعیش  هب  دوب ، لاقتنا  لباق  مزال و  یساسا و  ناشیا ، دزن  رد  هچنآ  دندوب و  هدرک  هدافتـسا 

یناملاع رضحم  زا  هدافتسا  اب  دنراذگب و  رس  تشپ  ار  دیدج  طیارش  دنتـسناوتیم  هک  ياهنوگ  هب  دندرکیم ؛ قرف  هتـشذگ  اب  یهدنامزاس ،
دوب و هدش  رتمک  ماما  اب  طابترا  مه  هک ، یطیارش  نینچ  رد  دنهد . همادا  دوخ  یبهذم  تایح  هب  دندوب ، هدرک  تیبرت  مالسلا  مهیلع  همئا  هک 

لئاسم رد  ًاصوصخ  دوش . شرازگ  رتمک  ناماما  نیا  هریـس  مالک و  هک  تسا  یهیدب  دوب ، هدش  جـیار  یعیبط و  املع  هب  نایعیـش  هعجارم  مه 
هک یتیـصخش  هب  هّجوت  اب  دـسریم  رظن  هب  لاح ، نیا  اب  . دـیامنیم عقاو  زا  رود  يراـظتنا  لّـکوتم ، لاـثما  نارود  رد  هک  يرادازع  هب  طوبرم 
هک یلکـش  نامه  هب  مکتسد  دندرکیم . اپرب  يرادازع  یـصوصخ ، لفاحم  لزانم و  رد  دندوب ، هتفای  نیـشیپ  ناماما  تیبرت  رثا  رد  نایعیش 

يراکیفخم و لیلد  هب  یلو  تفرگیم ؛ ماجنا  ماما  ود  نآ  رـصعمه  نایعیـش  یخرب  مالـسلا و  امهیلع  قداـص  ماـما  رقاـب و  ماـما  لزاـنم  رد 
هدزاود ياهشیارگ  اب  یبهذـم  عون  زا  عّیـشت  ذوفن  . تسا هدـشن  شرازگ  ناخّروم  طّسوت  یتموکح ، یمـسر و  ياـهداهن  زا  نتـشاد  هلـصاف 

ياهوقلاب تردق  دوب -  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادناخ  همئا و  رادتـسود  ًافرـص  هک  یّبح -  شیارگ  عون  زا  یلیعامـسا و  يدیز و  یماما ،
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نتـسشن راب  هب  يارب  هنیمز  هک  دناسر  رواب  نیدـب  ار  یهورگ  رما ، نیا  درک . داجیا  یعیـش  شیارگ  عفن  هب  زور ، نآ  یمالـسا  هعماج  نتم  رد 
رد دنتـسناوت  يدـیز -  عّیـشت  شیارگ  اب  ینـسح -  تاداـس  یّتح  تفرگ و  تروص  ییاـهمایق  تهج  نیدـب  هدـش ، مهارف  یعیـش  ياـهمایق 
زا ییاهشرازگ  دـنچ  ره  مالـسلا .) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تماما  اب  ناـمزمه  لاس 250   ) دنهد لیکـشت  یتموکح  ناتـسربط ، هدودحم 

، ور نـیا  زا  دراد . نآ  نتفاـی  تردـق  یّتـح  عّیـشت و  شرتـسگ  زا  یکاـح  رما ، نـیا  یلو  میتفاـین ، ناتـسربط  ناـیولع  تموـکح  رد  يرادازع 
، مق لثم : دندوب ؛ رود  زین  تفالخ  زکرم  زا  هک  نیشن  هعیـش  قطانم  یخرب  رد  صوصخب  تسناد ، يرادازع  زا  یلاخ  ار  نارود  نیا  ناوتیمن 

لاس رد  یـسابع  رـصتنم  تامادـقا  هرابرد  هک  ییاهشرازگ  . دنتـشاد روضح  نایعیـش  اهنآ  رد  هک  اقیرفآ  لامـش  زا  ییاهشخب  نمی و  ير ،
. دنورب البرک  ترایز  هب  هتـشذگ  نوچمه  هتـساوخ  مدرم  زا  يو  هک  تسا  یکاح  هدیـسر ، ام  تسد  هب  لّکوتم ، شردپ  گرم  زا  سپ   248
. درک عونمم  ار  نایعیش  هب  ندناسر  رازآ  رگید ، يوس  زا  [ 76 . ] دنزاسب هرابود  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  داد  روتـسد  یّتح  يو  [ 75]
؛) هیوب لآ  ندیـسر  تردـق  هب  زا  شیپ  دادـغب ، رب  هلبانح  هطلـس  نارود  دـننام   ) هدوب ییاهيریگتخـس  هاگ  دـنچ ، ره  زین  يو  زا  سپ  [ 77]

تراـیز هب  نایعیـش  دـندرکن و  داـجیا  ینیـسح  نارئاز  يارب  هنوـگنآ  تـمحازم  دـندوبن و  لّـکوتم  دـننامه  زگره  رگید  ياـفلخ  اـّما  [ 78]
يرگهحون یناوخهیثرم و  يراز و  هیرگ و  اب  ًالومعم  زین  رازم  رس  رب  ترایز  نابعـش . همین  هفرع و  اروشاع ، ياهزور  رد  ًاصوصخ  دنتفریم ؛

يرغص تبیغ  رصع  دروم  رد  . تسا هدمآیم  رامش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  يارب  یگـشیمه  یناکم  لحم ، نیا  هدوب و  هارمه 
نارود نیا  رد  یناوـخهیثرم  تروـص  هب  يرادازع  مالـسلا و  هیلع  ماـما  ربـق  رـس  رب  مدرم  يراز  هیرگ و  هب  هک  مـیراد  تـسد  رد  ینوـتم  زین 

يارب يراز  هیرگ و  رازم و  رـس  رب  نایعیـش  روضح  زا  يرجه ،) لاس 296   ) موس نرق  ینایاپ  ياهلاس  ثداوح  رد  ریثا  نبا  دـنراد . تلـالد 
م  ) یخونت یلع  نب  نسحملا  یلع  وـبا  یـضاق  [ . 79 . ] تسا هدـید  ار  یعیـش  ینمی  کی  لاح ، نآ  رد  هک  دراد  یـشرازگ  مالـسلا  هیلع  ماـما 

ماما يارب  يرگهحون  هب  دادغب ، رب  هلبانح  ّطلست  نامز  رد  قدصا » نبا   » مان هب  رگهحون  کی  هک  هدرک  لقن  ةرضاحملا  راوشن  رد  زین  384ق )
هک نابعـش -  همین  بش  دـنیبب ، یناوخهیثرم  شرافـس  تهج  ار  وا  هک  نیا  يارب  ارجاـم ، يوار  تسا و  هتـشاد  لاغتـشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

كانرطخ رازم  رـس  رب  ندش  رـضاح  هک  نآ  اب  دباییم ؛ رازم  رـس  رب  ار  وا  ددرگیم و  يو  لابند  هب  دندشیم -  رـضاح  رازم  رـس  رب  نایعیش 
هک میراد  يرغـص  تبیغ  هرود  رخاوا  زا  زین  يرگید  شرازگ  [ . 80 . ] دناهتسیرگ نارـضاح  هدنارذگ و  يرگهحون  هب  ار  بش  نآ  يو  هدوب ،

ماـما يارب  هناـیفخم  روطهب  لزاـنم  رد  هک  داد  ار  بلخ »  » ماـن هب  يرگهحون  لـتق  روتـسد  م 329ق )  ) دادـغب هلباـنح  سییر  [ 81 « ] يراهبرب »
وبا ریغـصلا  ئـشانلا   ) یعیـش رعاش  کی  همانیگدـنز  ناـیب  رد  نازیملا  ناـسل  رد  رجح  نبا  [ . 82 . ] درکیم يرگهحون  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

مدرم يو و  دوـخ  نآ ، رد  هک  هدرک  شرازگ  يرجه  لاس 346 رد  وا  راعـشا  اب  یناوخهیثرم  زا  دلوتم 271 ) هَّللا  دـبع  نب  یلع  الحلا  نسحلا 
زا دوخ  ناوت  ّدـح  رد  نایعیـش ، هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  اـهشرازگ  نیا  [ . 83 . ] دـناهتخادرپ يراز  هیرگ و  هب  زور  نآ  رهظ  اـت  وا  نوـماریپ 

یـشرازگ . دندرکیم هدافتـسا  نآ ، ندرک  ینلع  يارب  یتصرف  ره  زا  دندشیمن و  لفاغ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  يراز و  هیرگ و 
رد اروشاع ، زور  رد  هسیفن ) موثلک و  ّما   ) ناگدازماما ربق  رـس  رب  ناـماس  نیا  مدرم  يرادازع  هب  نآ ، تسا و  رظن  نیا  دـیؤم  رـصم ، زا  رگید 
زا يریگولج  يارب  روفاک ، هک  اـجنآ  اـت  تسا . طوبرم  يرجه ) 323 ياهلاس 358 -   ) روفاک دیشخا و  یّنـس  ياهتموکح  هطلـس  نارود 

نارود رگا  دـسریم  رظن  هب  [ . 84 . ] دوب هتـشاذگ  رومأم  نارادازع ) روبع  ریـسم   ) ارحـص رد  رازم ، ود  نیا  رـس  رب  ینیـسح  نارادازع  روضح 
یعیـش ياهتلود  یتقو  دندادیمن . ساکعنا  زین ، ار  اهشرازگ  نیمه  ناخّروم  دمآیمن ، شیپ  رـصم  دادـغب و  رد  يرادازع  ندـش  یمـسر 

دوب و يرادازع  دراوم  زا  یکی  هک  دندش  نانآ  لاوحا  شرازگ  زا  راچان  ناخّروم  دنتفرگ و  رایتخا  رد  ار  یمـسر  ياهداهن  دندش ، لیکـشت 
. دش شرازگ  تفرگ و  رارق  هّجوت  دروم  زین  نیشیپ  ياهيرادازع  نآ ، وریپ 

مجنپ مراهچ و  ياههدس  رد  یعیش  ياهتلود  لیکشت  اب  يرادازع  ندش  یمسر  نارود 

هراشا
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لآ تلود  مراهچ ، هدس  زاغآ  اب  دنتفرگ . لکش  مالسا  يایند  رد  یعیـش  ياهتموکح  هک  تسا  ینارود  هب  طوبرم  يرادازع  ندش  یمـسر 
ناریا هدس ، نیا  مود  همین  رد  دندوزفا . دوخ  ورملق  هب  رورم  هب  دندمآ و  دیدپ  [ 86  ] اقیرفآ لامش  رد  نایمطاف  تلود  ناریا و  رد  [ 85  ] هیوب

رارق یمطاف  تلود  رایتخا  رد  زین  نیطسلف  ماش و  رصم ، اقیرفآ ، قرش  لامش  هیوب و  لآ  تلود  رایتخا  رد  قارع  زکرم  و  یقرش ) قطانم  زجب  )
تـساوخ مدرم  زا  ینامرف  ّیط  دادغب ، یهیوب  مکاح  یملید  هلودـلا  زعم  نآ  رد  هک  ددرگیم  زاغآ  لاس 352ق  زا  تیمسر ، نارود  . تفرگ

رد نایمطاف  تلود  دـعب ، ههد  کی  [ 87 . ] دـنزادرپب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  يرادازع  هب  دـنوش و  رـضاح  رباعم  رد  اروشاع  زور  رد 
راـیتخا رد  ار  مالـسا  ناـهج  زا  یعیـسو  ورملق  هک  تلود -  ود  نیا  زجب  [ 88 . ] درک یمسر  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  زین  رـصم 

اّما هدیـسرن ؛ ام  تسد  هب  اـهنآ ، نیمزرـس  زا  يرادازع  ياـهشرازگ  یلو  دـندوب ؛ یعیـش  شیارگ  ياراد  زین ، يرگید  ياـهتلود  دنتـشاد ،
گرزب ياهرهش  رد  يرادازع  دوجو  هب  یلک  روط  هب  [ 90  ] یلزتعم رابجلا  دبع  و  [ 89 ( ] زا 403ق دـعب  م   ) ینوریب ناحیر  وبا  نوچ  یناسک 

. دنراد هراشا  جنپ  راهچ و  هدس  رد  یعیش  ياهتموکح  نارود  رد  مالسا ؛ يایند 

دادغب رد  يرادازع 

رد هنالاس  ّتنـس  نییآ و  تروص  هب  رما  نیا  دـش ، رداص  هلودـلا  زعم  يوس  زا  ینلع  يرادازع  ناـمرف  يرجه  لاـس 352  رد  هک  نآ  زا  سپ 
ّتنـس لها  هعماج  رب  رما  نیا  [ . 91 . ] دـنتخادرپیم يرادازع  هب  دـندمآیم و  رازاب  اهنابایخ و  هب  نایعیـش  اروشاع  زور  رد  هلاس  ره  دـمآ و 
تلود هک  رورم  هب  و  [ 92  ] دشیم رجنم  نایعیـش  اب  نانآ  يریگرد  هب  یهاگ  دمآیم و  نارگ  دـندوب ،-  تفالخ  زکرم  نکاس  هک  دادـغب - 

دوب زور  نیا  رد  نایعیش  نایّنس و  نیب  دیدش  ياهيریگرد  نآ ، دمایپ  هک  دندرک  رتشیب  ار  دوخ  ياهتفلاخم  دییارگ ، فعـض  هب  ور  یهیوب 
 - هیوب لآ  تموکح  رخآ  ياهههد  رد  هک  دوب  تهج  نیدب  . دوبن هتخاس  يراک  زین  تلود  زا  شمارآ ، مظن و  ندـنادرگزاب  رد  هک  اجنآ  ات 

يرادازع زا  دنتـساوخیم  نایعیـش  زا  اهنوخ ، ظـفح  مظن و  تیاـعر  لـیلد  هب  ارزو  یخرب  دـندناریم ،-  مکح  دادـغب  رب  اـهنآ  ناریزو  هک 
لثم یخیرات ، بتک  رد  اهشکمـشک  نیا  لّصفم  ياهشرازگ  [ 93 . ] دـندرک لیطعت  ار  نآ  زین  اهلاس  یخرب  رد  یّتح  دـننک و  يراددوخ 

اب تفای و  همادا  دادـغب ، رد  هیوب  لآ  طوقـس  ات  يرادازع  تالکـشم ، نیا  مامت  دوجو  اب  تسا . هدـمآ  مهدزناـپ ) دـلج   ) يزوج نبا  مظتنملا 
. دش عونمم  يرادازع  هلمج  نآ  زا  یعیش و  رئاعش  مامت  راهظا  زاربا و  يرجه  لاس 447  رد  یقوجلس  یّنس  بّصعتم  تلود  ندمآ  راک  يور 

يرادازع هب  يرجه  ياروشاع 458  زور  هناهب  هب  دادـغب  نایعیـش  هک  هیوب ، لآ  طوقـس  زا  سپ  ههد  کی  زا  میراد  یـشرازگ  لاـح ، نیا  اـب 
ینلع ار  دوـخ  يرادازع  دنتـسناوتیم ، هاـگ  ره  هک  تـسا  خـیرات  لوـط  رد  نایعیـش  یّلک  تـکرح  ناـمه  هدـننک  دـییأت  نـیا  دـناهتخادرپ و 

نیودـت و رد  هـک  نارود -  نـیا  یعیــش  گرزب  ملاـع  دـیفم  خیــش  [ . 94 . ] دـندرکیم هدافتــسا  هدـمآ  شیپ  ياـهتصرف  زا  دـندرکیم و 
نادـناخ هودـنا  زور ، نیا  رد  دـسیونیم : اروشاع  زور  هرابرد  دراد -  نایعیـش  رب  یگرزب  مهـس  تبیغ ، هرود  یعیـش  ياهرواب  يریگلـکش 

دنروآ ياجهب  يراوگوس  نییآ  دننک ؛ يرود  اهتّذل  زا  ناماما  شیامرف  زا  يوریپ  هب  هک  تسا  نایعیـش  رب  دوشیم و  هزات  نایعیـش  ربمایپ و 
[ . 95 . ] دننک راتفر  ناگدید  تبیصم  دننام  هب  ندیماشآ  ندروخ و  رد  و 

رصم رد  يرادازع 

اروشاع زور  اهنآ ، نیب  رد  دوجوم  ّتنس  ساسا  رب  راید  نیا  نایعیـش  زا  یهورگ  رـصم ، رب  نایمطاف  يالیتسا  زا  شیپ  میتفگ  هک  هنوگنامه 
، نایمطاف یعیش  تلود  يوس  زا  رصم  فّرصت  اب  . دنتخادرپیم يرادازع  هب  دندشیم و  رـضاح  هسیفن »  » و موثلک » ّما   » هدازماما ود  ربق  رـس  رب 

ياـهشرازگ رد  هک  [ 96  ] دـشیم ارجا  یتموکح  ّصاخ  تافیرـشت  اـب  مسارم  نیا  سپ ، نآ  زا  دندیـشخب و  تیمـسر  مسارم  نیدـب  ناـنآ 
ات یّلک  روط  هب  یلو  دـشیم ؛ هدـناشک  یلیطعت  هب  يرادازع  یلیالد ، هب  انب  هاگ  زین  تلود  نیا  رد  [ 97 . ] تسا هدرک  ادیپ  ساکعنا  ناخّروم 

یناوارف ياهشالت  نایمطاف ، ياج  هب  یبّویا  تلود  ندـمآ  راک  يور  اب  رـصم ، رد  . تفای همادا  [ 98  ] يرجه لاس 567  رد  ناـیمطاف  طوقس 
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رد اّما  تسین ؛ ییاجب  راظتنا  نایعیـش  زا  يرادازع  ياهشرازگ  راـظتنا  تهج  نیدـب  [ 99 . ] تفرگ ماجنا  عّیـشت  گـنهرف  ندرب  نیب  زا  يارب 
ار دوخ  رئاعـش  دـندرکیم  یعـس  دـمآیم ، شیپ  هک  ییاهتصرف  رد  دنتـشاد و  روضح  نایعیـش  زونه  قارع  لامـش  بلح و  ماش و  قطاـنم 
تساوخ و کمک  مدرم  زا  مکاح  دیـشک ، رکـشل  اجنآ  هب  بلح  شکرـس  مکاح  یبوکرـس  يارب  یبّویا  ناطلـس  یتقو  ًـالثم  دـننک . راـهظا 

زین مکاح  دـندش و  عماج  دجـسم  رد  لـمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » گـناب هلمج  نآ  زا  دوخ  رئاعـش  راـهظا  هب  طورـشم  ار  دوخ  کـمک  ناـیعیش 
يراگدنام راظتنا  دیابن  ًاتعیبط  دش و  هزرابم  یتخـس  هب  یعیـش  رئاعـش  اب  رـصم ، رد  نایبّویا  ندـمآ  راک  يور  زا  سپ  هک  دـنچ  ره  . تفریذـپ

مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  هب  یمدرم  هقلع  هک  دیآیم  رب  نینچ  نیارق  یخرب  زا  اّما  تشاد . راید  نآ  رد  ار  ینیـسح  ياروشاع  ياهيرادازع 
، مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نادنمهقالع  نیب  رد  رتیفخم ، لکـش  هب  زین  يراوگوس  دیاش  هدوب و  یقاب  رـصم ، رد  هسیفن »  » نوچ یناگدازماما 
دنکیم و هراشا  هرهاق  نایحیسم  اب  ناناملسم  تاثحابم  هب  نیسحلا  سأر  باتک  رد  متـشه ، نرق  ناگدنـسیون  زا  هیمیت  نبا  تسا . هدوب  جیار 

وناب کی  اقآ و  کی  ام  میتسه . مه  هیبش  ام  دـنتفگیم : ناناملـسم  هب  نایحیـسم  زا  یخرب  : » دـنکیم لقن  نانآ  زا  ار  لـیذ  مـالک  نمـض  رد 
رب لیلد  نانآ ، هتفگ  نیا  [ . 100 «. ] دیراد ار  هسیفن  نیسح و  امش  میراد و  ار  میرم  یسیع و  ام  دیراد . وناب  کی  اقآ و  کی  مه  امش  میراد و 

، رما نیا  دناهدرکیم و  تدارا  زاربا  هسیفن »  » ینسح هدازماما  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  زونه  رـصم  مدرم  نارود ، نآ  رد  هک  تسا  نیا 
. دندرکیم هراشا  نادب  ناناملسم  اب  دوخ  تاثحابم  رد  دناهتشاد و  یهاگآ  نآ  زا  زین  نایحیسم  هک  ياهنوگ  هب  هدوب  يراکشآ  هدیدپ 

مهد ات  مشش  ياههدس  یعیش ، ردتقم  ياهتلود  ألخ  نارود 

هدس 6

یلیعامسا یعیش  تلود  زونه  رصم  رد  هک  یلاح  رد  دندرک ، زاغآ  یقوجلس  هطلس  همادا  اب  ار  مشـش  هدس  قارع ، ناریا و  نیـشنهعیش  قطانم 
بـسانت نامه  هب  دنتفای و  ییاهيدازآ  جیردت  هب  نایعیـش  دنتـساک و  دوخ  ياهيریگتخـس  زا  رورم  هب  زین  نایقوجلـس  دوب . اپ  رب  نایمطاف 
يرادازع هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هدیـسر ، ام  تسد  هب  هدس  نیا  ياهيرادازع  زا  هک  ییاهشرازگ  دندرک . ینلع  زین  ار  دوخ  ياهيرادازع 

رد هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ هدش  تیبثت  نییآ ، کی  ناونع  هب  هتفای و  ار  دوخ  هاگیاج  نایعیش  راکفا  دیاقع و  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هراـبرد . دـندرکیم ینلع  ار  نآ  دـنتفاییم ، یتـصرف  هاـگره  دـندرکیم و  رازگرب  یناـهنپ  ار  نآ  یتـموکح ، ياـهراشف  تخــس و  طـیارش 

هب زین  یخرب  دنهدیم . ربخ  نارود  نیا  رد  يرادازع  زا  تحارص  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  میتفای  تسد  ییاهشرازگ  هب  هدس ، نیا  رد  يرادازع 
.1: زا دناترابع  اهشرازگ  نیا  درک . طابنتسا  ار  يرادازع  دوجو  اهنآ ، زا  ناوتیم  دنراد و  هراشا  دوخ  رئاعش  زورب  رد  نایعیش  ياهيدازآ 
هب هراشا  يرادازع و  هرابرد  هدـش  حرطم  تاهبـش  هب  يو  ییوگخـساپ  نایعیـش و  يرادازع  زا  ضقن ، باتک  رد  ینیوزق  يزار  ياهشرازگ 

نیدـلا بطق   » و يونزغ » نیـسح  نب  یلع   » نارود نیا  فورعم  ظعاو  ود  يراوگوس  سلاجم  هلمج  زا  فلتخم ، قطانم  رد  نایّنـس  يرادازع 
، هدنـسیون تسا  ینتفگ  دایرف .» هحون و  اب  دشاب  هزات  دادـغب  هب  اروشاع  مسوم  ره  نیـسح  تیزعت   » هک نیا  و  دادـغب . رد  يدابع ،» ریما  رّفظم 

شرازگ نیا  هک  اجنآ  زا  تسا . هتشون  دوخ  رصعمه  یّنـس  بّصعتم  هدنـسیون  کی  تاداقتنا  اهداریا و  هب  ییوگ  خساپ  يارب  ار  باتک  نیا 
رگد رد  لصف و  نیرد  هچنآ  اّما  :و  دـیایب اـج  نیا  رد  نآ  نتم  میدـید  بساـنم  دـنکیم ، وگزاـب  ار  هرود  نیا  رد  يرادازع  هرتسگ  یبوخ  هب 

ِتبیـصم و  دـننک ، تماقا  ار  تیزعت  مسر  و  دـننک ، عزف  عزج و  ِراهظا  اروشاع  زور  هفیاط  نیا  : » هک تسا  هدرک  دای  عینـشت  قیرط  رب  عضاوم 
هیوم دنـشارخ و  يور  نانز  و  دننک ، كاچ  هماج  ماوع  و  دننک ، هنهرب  رـس  املع  دـنیوگ و  هّصق  و  اهربنم ، رب  دـننادرگ  هزات  البرک  يادـهش 
ًالّوا لوتب ، دالوا  توادع  طرف  زا  و  لوسر ، لآ  ِضُغب  تیاغ  زا  هتـسناد  یـضرمان  هدرک و  بوسنم  تعدب  تمهت و  هب  ار  ینعم  نیا  و  دننک »

فیاوط ءاهقف  املعو و  یعفاش ، مّرکم  ماماو  هفینح ، وب  مّدقم  ماما  باحصا  زا  نیقیرف  هّمئا  ناربتعم  ناگرزب و  هک  تسا  نایناهج  همه  مولعم 
تسا بوسنم  ودب  بهذم  تسا و  لصا  هک  یعفاش  دوخ  ًالّوا  هتـشاد ، هاگن  تقیرط  نیا  و  دناهدرک . تیاعر  ار  ّتنـس  نیا  فلـس  نع  ًافلخ 
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یثرأو نیسحلا  یکبأ  : دیوگیم هک  تسا  ياهدیصق  نآ  زا  یکی  تسا و  رایـسب  یثارم  البرک  يادهـش  نیـسح و  رد  ار  وا  بقانم ؛ زا  نوریب 
یّمه بّوأت  : دـیوگیم هک  ياهدیـصق  رگید  و  لامک ، مامت و  یتغلابم  اب  هدیـصق  رخآ  اتاحابـصم  هَّللا  لوسر  تیب  لـهأ  نم  اـحاجحج  هنم ] ]

يادهـش یثارم  و  دنـشابن ، رداق  نارگد  یناعم  ناـنچ  رب  هک  یتفـص  هب  تسوا  هیثرم  همه  رخآ ، اـتبیجع  داـقّرلاف  یمون  ّقرأو  بیئک  داؤفلاـف 
رب یعفاـش و  رب  تسا و  هفینحوب  رب  لّوا  تسا  بیع  رگا  سپ  تسا . تیاـهنیب  ددـعیب و  تسه  ار  یعفاـش  هفینحوب و  باحـصا  هک  ـالبرک 
رد ّتنـس  بهذـم  رد  هک  ناهفـصا -  هب  هداشام  روصنموب  هجاوخ  هک  تسا  مولعم  ییآ  رتورف  نوچ  هگنآ  اـم . رب  هگنآ  ناـشیا ؛ باحـصا 

هتـسناد هدید و  دشاب  هدیـسر  هک  ره  دناهتـشاد و  ویرغ  هحون و  بوشآ و  هب  تیزعت  نیا  زور ، نیا  لاس  ره  تسا ،-  هدوب  ادـتقم  دوخ  دـهع 
هنوگچ تیزعت  نیا  هک  دنناد  یفینح  يونزغ  یلع  هجاوخ  تسا  هفالخلا  راد  ّرقمو  مالّـسلا  ۀـنیدم  هک  دادـغب  هگنآ  .و  دـنکن راکنا  دـشاب و 
يزاوآ هب  ییوگ ؟ هچ  ار  هیواعم  تفگ : تساخرب و  یلئاس  درکیم . یتغلاـبم  ناینایفـس  تنعل  رد  اروشاـع  زور  هب  هک  يّدـح  هب  اـت  یتشاد !

هماّلع هک  يداّبع  ریما  و  دـیوگ ؟ هچ  ار  هیواعم  یلع  هک  یناد  رخآ  ییوگ ؟ هچ  ار  هیواعم  هک : دـسرپیم  یلع  زا  ناناملـسم  يا  تفگ : دـنلب 
: هک ندوب  تساوخ  اروشاع  ادرف  هک  زور  نیا  دندیسرپ . هَّللا  رمأل  یفتقملا  ترضح  رد  ار  وا  دوب ، نخس  ناطلـس  ینعم و  هجاوخ  راگزور و 

مادک هک  منادیمن  یـسرپیم ؟! مهبم  یلاؤس  هجاوخ ! يا  تفگ : موس  راب  درک . رارکت  راب  هس  لئاس  ات  دادـن  باوج  هیواعم ؟ رد  ییوگ  هچ 
رد غیت  راب  دـنا  تسیب و  وا  و  دـییاخب ، هزمح  رگج  شردام  و  تسکـشب ، یفطـصم  نادـند  شردـپ  هک  ار  هیواعم  نیا  ییوگیم ؟ ار  هیواعم 

یّنس و یفینح و  تفالخ  ترضح  رد  مدرم  دییوگ ؟ هچ  ار  هیواعم  نیا  امش  ناناملسم ! يا  دیربب  نیـسح  ِرـس  شرـسپ  و  دیـشک ، یلع  يور 
هحون و اب  دشاب  هزات  دادغب  هب  اروشاع  مسوم  ره  نیـسح  تیزعت  تسا و  رایـسب  نیا  دننام  نیا و  دندوشگرب ، نیرفن  تنعل و  هب  نافز  یعفاش 
رد ینادمه  رّکذم  نیّدلا  دجم  لاس  ره  ناکرت ، رکـشل  ناطلـس و  تیار  روضح  يارب  دشاب ، هبلغ  ار  ههّبـشم  هچ  رگا  نادـمه  هب  اّما  .و  دایرف

هکنآ اب  روباسین  هب  يراُزب  مساقلا  یبا  نب  یلاعمُلب  مجن  ماما  هجاوخ  و  دیآ ، بجع  ار  نایُمق  هک  دراد  یتفـص  هب  تیزعت  نیا  اروشاع  مسوم 
و يدرک ، نوریب  دح  زا  ِدایرف  يدیشاپ و  كاخو  يدرک  هحون  یتفرگب و  راتـسد  یتشاد و  لامک  تیاغ  هب  تیزعت  نیا  دوب ، بهذم  یفینح 
رد ناـشیا  ریغو  یفینح  يداّدـح  دومحم  هجاوخ  يدابآرـصن و  حوتفلا  وـبا  خیـش  هک  تسا  موـلعم  تسا ، ملاـع  دـالب  تاـهّما  زا  هک  ير  هب 
لاس ره  هچنآ  راگزور  نیرد  و  ناـملاظ ، تنعل  تیزعت و  رکذ  زا  دـناهدرک ؟ هچ  اروشاـع  زور  گرزب ، دـجاسم  کـشوک و  يارـسناوراک 

و فورعم ، نایفینح  روضح  ناگجاوخ و  ناکرت و  ارما و  روضح  هب  اروشاع  ره  رد  دـنک . یناجنـسهلا  رـصن  وبا  ۀّـمئالا  فرـش  ماما  هجاوخ 
روصنموب ماما  هجاوخ  و  نتفگ ، دنراین  دننادن و  دوخ  نارگد  هک  دـیوگ  یهجو  هب  دوخ  هّصق ، نیا  رد  دـننک . يرای  دـنیامن و  تقفاوم  همه 

تفگ و قیرط  هچ  رب  هّصق  نیا  اروشاـع  زور  هک  دـندید  ير  هب  وا  روـضح  تقو  هب  تسا  مّدـقتم  ربـتعم و  یعفاـش  باحـصا  رد  هک  هدـفح 
نخس بحاص  هک  یفینح  ییواس  هدمع  یضاق  و  گنهرس ، ِعماج  رد  دناوخ  یغای  ار  هیواعم  و  داهن ، لیـضفت  هجرد و  نامثع  رب  ار  نیـسح 
ندرک هنهربرس  زا  تشاد  یتفـص  هب  تیزعت  نیا  تفگ و  یعون  هب  هّصق  نیا  یمدآ  رازه  تسیب  روضح  اب  لرغط  عماج  رد  تسا ، فورعم  و 
یفینح يرعـش  جاـت  هجاوـخ  و  هدونـش ، دـشاب و  هدـید  تسا ، يزار  رگا  باـتک  فّنـصم  و  دـندوب . هدرکن  نآ  دـننام  هک  ندـیرد  هماـج  و 

تزاجا هب  [ 101  ] هئامـسمخ نیـسمخو و  سمخ  هنـس  رد  درک  تغلابم  هچ  هک  دـندید  قیتع  عماج  رد  زامن  زا  دـعب  اروشاع  زور  يروباسین 
نینچ يدادن و  تصخر  یتفم  نانچ  تسا ، هتفگ  یلاقتنا  ّربجم  هجاوخ  هکنانچ  يدوب ، تعدب  نیا  رگا  سپ  ارُما ، اربُک و  روضح  اب  یـضاق 

ره وا  هک  دـشاب  هتفر  طاّشم  ِباهـش  سلجم  هب  رخآ  دـشاب ، هتفرن  نایعیـش  نایفینح و  سلجم  هب  یلاقتنا  هجاوخ  رگا  و  يدنتـشادن . اور  هّمئا 
ِنانوتاخ روضح  هب  راریپ  لاس  ات  دروآ  یلع  ِنیـسح  لتقم  هب  اروشاع  زور  و  یلع ، نامثع و  لتقم  هب  دنک  ادـتبا  دـیآرد ، مّرحم  هام  هک  لاس 

دـش و هنهرب  رـس  ملاع  دندیـشاپ و  كاخ  دـندرک و  كاچ  اههماج  مدرم ، یـسب  هک  تفگ  یهجوهب  هّصق  نیا  ّلـجا ، ریما  ِنوتاـخ  ناریما و 
هّیقت و هب  ینعم  نیا  تاُضق  املع و  نیا  رگو  تعیش ، دننک  ياج  نارفعز  هب  هک  دوب  نآ  زا  تدایز  دنتفگیم : نارـضاح  هک  دندرک  اهيراز 

ناصقن ار  هجاوخ  ار ، ناشیا  فالخ  دـننکیم  داقتعا  هب  رگ  و  دـشاب ، نایـضفار  تقفاوم  ناطلـس ، فوخ  ناکرت و  میب  زا  دـننکیم  هنهادـم 
دننک تعباتم  ار  ّتنس  نیا  تعیـش  نایوعفـش و  نایفینح و  همه  رگد  ندرک ، دنرادن  اور  هک  ههّبـشم  جراوخ و  دالب  رد  ّالا  و  ار ، نامیا  دشاب 
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دنیبن و ات  دننایجراخ  هک  دوش  ناتسرل  ناتـسزوخ و  هب  هک  دیاب  سپ  تسا ، یجراخ  تسا و  رازیب  بهذم  هس  ره  نیزا  يرادنپ  هجاوخ  سپ 
َةَّدَوَْملا اَّلِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلسَأ  آَّل  ُلق  : » تسا ادخ  لوق  تعباتم  نتشاد  یلع  ِنیـسح  ِتیزعت  تسین و  ار  سک  تسار  وا  هک  بّصعت  هک  دونـشن 

هدنیوگ و مه  ات  ۀّنجلا » هل  تبجو  یکابت  وأ  یکبأ  وأ  نیسحلا  یلع  یکب  نم  : » تفگ هک  تسا  یفطصم  لوق  تقفاوم  و  [ 102 « ] َیبْرُْقلا ِیف 
یلع و شلآ و  همطاف و  ِضغبم  یجراخ و  دـشابن و  هارمگ  ّلاض و  عدـتبم و  قفانم و  اـّلا  شرکنم  دـشاب و  يادـخ  ِتمحر  رد  هدنونـش  مه 
لهچ و تحیـضف  : » تسا هتفگ  هگنآ  : دـسیونیم باـتک  زا  يرگید  ياـج  رد  يو  [ . 103 . ] نولقعی مهرثکأ ال  لب  هَّلل  دـمحلا  و  شدـالوا ،

همان هب  ار  نیـسح  میتفگ  هکنانچ  هفوک ، رد  فلـس  ِنایـضفار  دوخ  ناردـپ  هدرک  ِتسد  زا  دـنک  رـس  رب  كاخ  اروشاع  زور  یـضفار  متفه :
دوخ فالسا  دوخ و  رب  عینشت  دنیوگیم و  یتخل  تسار  غورد و  هب  ِلتقم  دنوش و  يرید  رب  ناشیا  دب  ياملع  و  دنتشکب ، هگنآ  دندناوخب ،

هدشرو مه  هب  درم  نز و  دنناوخیم و  زاب  هیوم  یـضفار  ناملاع  دننکیم و  اههحون  يوگهیوم  ناکنز  دننکیم و  اهرَکنُم  یتخل  دـننزیم و 
اّما .... دننکیم نتشیوخ  رب  تنعل  یتخل  دنکب و  هنهرب  رس  یضفار  دنمشناد  ِریپ  دننکیم و  هتسارآ  ار  نانز  نادرم  دننکیم ، ترـشع  دنـشاب ،

رهاـظ نیـسح  یلع و  توادـع  و  تسا ، هدرک  داـی  ّربجم  یبصاـن  رباـکم  دـناعُم  نیا  هراـب  رگد  هک  بهذـم  وشح  عبط و  يادوس  نیا  باوج 
یلع یکب  نم  : » تفگ هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  نامرف  تعباتم  نتـشاد  یلع  ِنیـسح  تیزعت  هک  تسا  نآ  لّوا  تسا ، هدـینادرگ 

، دنایرگب يو  رب  ار  یـسک  ای  دیرگب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  هک  سک  ره  هک : تسا  نآ  ینعم  ۀّنجلا .» هل  تبجو  یکبأ  وأ  نیـسحلا 
صوصخم عزف  عزج و  نیدب  هعیـش  و  جراوخلا . بصاّونلا و  یلع  ًاّدر  ناعمتـسم  مه  دنـشاب و  لخاد  املع  مه  ات  تشهب ؛ ار  وا  تسا  بجاو 

و يونزغ ، یلع  هجاوخ  و  يداّبَع ، ریما  و  روصنم ، ِدّمحم  نوچ  املع  لوحف  هفینح  وب  ِباحصا  ِدالب  یعفاش و  ِباحصا  ِدالب  همه  رد  دنتـسین 
و هدفح ، روصنم  وبا  و  طاّشم ، لئاضفلا  وب  خیـش  و  یناجنـسه ، رـصن  وب  هجاوخ  ینادمه و  ّدجم  و  هداشام ، روصنم  وبا  و  يدـنجخ ، ردـص 
عزج و اب  تیزعت ، نیا  اروشاع  مسوم  رد  نیقیرف  زا  نایقاب  هتفر و  املع  يرازن و  ینیوج و  یلاعملا  وبا  هجاوخ  و  نایناعمس ، و  هواس ، ِیـضاق 
، ءالبنلا مالعأ  ریس  رد  یبهذ  شرازگ  . 2 [ . 104 . ] تسرترهاظ باتفآ  زا  ینعم  نیا  هتسیرگ و  البرک  يادهـش  رب  دناهتـشاد و  يراز  هحون و 

یناقلاط نیدلا  یـضر  زا  مدرم  تساوخرد  لاس 590 و  دودح  رد  عّیشت  عویش  هب  یبهذ  حیرـصت  . 3(561  ) لاس رد  دادـغب  رد  متام  هماقا  زا 
شیارگ عّیـشت  هب  رهاظ  رد  هک  دوب  هللا  نیدـل  رـصانلا  یـسابع  هفیلخ  نارود  نیا  رد  [ 105 . ] اروشاـع زور  رد  ربنم  رب  دـیزی  نعل  رد  ینیوزق 

رد هتفهن  ناوت  تردـق و  هک  نایعیـش  هب  هنیمز ، نیا  رد  دـنک . ایحا  هرابود  ار  یـسابع  تفـالخ  تمظع  تردـق و  اـت  دوب  نآ  رب  يو  تشاد .
يراز هیرگ  یناوخلتقم و  رد  وا  تباـجا  یناوخلـتقم و  يارب  يزوج  نبا  طبـس  زا  مدرم  تساوخرد  . 4. دادیم ناشن  هّجوت  دنتشاد ، قارع 
حالص اب  هلباقم  يارب  وا  هب  کمک  رد  لاس 570 )  ) بلح مکاح  زا  نایعیش  تساوخرد  . 5 [ . 106 . ] رـصان کلم  نامز  رد  يزوج  نبا  طبس 
ترایز يارب  يدایز  هّدـع  تکرح  هب  لاـس 529  ثداوح  رد  مظتنملا  رد  يزوج  نبا  . 6 [ . 107 . ] یعیش رئاعش  ندش  ینلع  طرـش  هب  نیدلا 

دوجو زا  ناشن  هک  دراد  هراشا  یعیـش  ياهراتفر  ندش  ینلع  هب  عّیـشتلا » رهظو   » ریبعت اب  دراد و  هراشا  البرک  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  دـقرم 
هراشا هَّللا  رمال  یفتقملا  یسابع  هفیلخ  نتفر  البرک  ترایز  هب  زین  لاس 553  ثداوح  رد  . 7 [ . 108 . ] دراد نارود  نیا  رد  یبسن  ياهيدازآ 
ظعاو یناوخهضور  زا  رجح  نبا  شرازگ  . 8 [ . 109 . ] تسا هدرک  یلام  کمک  مرح  فارطا  رد  نکاس  يولع  نادـنمزاین  هب  هک  نیا  دراد و 

ناوتیم هک  وا ، ظعو  سلجم  رد  رـضاح  نایعیـش  يراز  هیرگ و  دادـغب و  هیماظن  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  يارب  م 596ق )  ) یخلب
ناتسربط رد  یعیش  شیارگ  اب  دنواب  لآ  تلود  . 9 [ . 110 . ] تسا هدوب  جیار  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  یلوا  قیرط  هب  تفرگ  هجیتن 

هاـش  » دـنه مکاـح  يارب  يریطماـم ، يدـهم  نب  نسحلا  نیدـلا  ءاـهب  دّیـس  تموکح  ناـمز  رد  تفاـی . همادا  نرق  ناـیاپ  اـت  تفرگ و  لـکش 
ياهرهـش زاجح ، ماش ، قارع ، قطانم  لماش  هک  دـنکیم  ناـیب  ار  عّیـشت  تیعمج  شرتسگ  ذوفن و  نازیم  هک  هدـش  هتـشون  ياهلاـسر  « جارهم

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  هب  هدوب ، هعیـش  اج  ره  ًالومعم  و  [ . 111 . ] دوشیم ناتـسربط  قارع و  ناسارخ ، ياهرهـش  هنیدم و  هّکم ،
دندرکیم مادـقا  راـک  نیدـب  یـصوصخ  لـفاحم  لزاـنم و  رد  دـننک ، يرادازع  یمـسر  ینلع و  دنتـسناوتیمن  رگا  تـسا و  هتـشاد  تیاـنع 

. اروشاع ياهزور  ًاصوصخ 
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تفالخ دّدجم  يایحا  یقوجلـس و  تلود  فذح  اب  دادغب  رد  دوب و  هارمه  نایهاشمزراوخ  تلود  ندـمآ  راک  يور  اب  قرـش  رد  متفه ، نرق 
رد هدوب  جیار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  زا  نیشیپ  هدس  رد  هچنآ  هک  دیآیم  رب  نینچ  هدس ، نیا  زا  هدیسر  ياهشرازگ  زا  . یـسابع

هتفاین ـالیتسا  دادـغب  رب  نـالوغم  زونه  هک  هدـس ، نیا  لّوا  همین  ياـهههد  زا  . تسا هتفاـی  هعـسوت  يدراوم  رد  هکلب  هتفاـی ؛ همادا  زین  هدـس  نیا 
یسابع مصعتسملا  دراد . تیاکح  یـسابع  تفالخ  تختیاپ  رد  یناوخلتقم  يرادازع و  مسارم  دوجو  زا  ناشن  هک  میراد  یـشرازگ  دندوب ،

زا ار  مدرم  اروشاـع  زور  اـت  تساوخ  يزوجلا -  نب  نمحرلادـبع  نیدـلا  لاـمج  دادـغب -  بستحم  زا  لاـس 641  رد  تفالخ 640 ) زاغآ  )
نیا دراد  لامتحا  [ 112 . ] دوش هدـناوخ  لتقم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دـقرم  رانک  رد  داد  هزاجا  یلو  دراد ؛ زاب  لـتقم  ندـناوخ 
يور يادتبا  رد  هتساوخیم  مصعتـسملا  دشاب و  هدش  جیار  درکیم ، عّیـشت  هب  لیامت  راهظا  هک  هللا -  نیدل  رـصانلا  تفالخ  هرود  زا  مسارم 

زور رد  هنیدـم  نایعیـش  هک  میراد  میدـع  نبا  زا  يرگید  شرازگ  . دـنک دودـحم  ار  نآ  یّنـس ، نابّـصعتم  تیاضر  يارب  دوخ و  ندـمآ  راک 
ياهلیثمت زا  یکی  رد  زین ، متفه  نرق  رعاش  يولوم  [ . 113 . ] دندناوخیم لتقم  دـندمآیم و  مه  درگ  عیقب ، رد  عقاو  سابع  هّبق  رد  اروشاع 

ملاـع سوواـط ، نب  دّیـس  هک  نآ  رخآ  تسد  و  [ 114 . ] دـنکیم هراـشا  بلح »  » رهـش رد  ینلع  يرادازع  دوجو  هب  يونعم  يوـنثم  رد  دوـخ 
عافد نآ  زا  دـنکیم و  هراـشا  يرادازع  يارب  مّرحم  ههد  دوجو  هب  دوخ  لاـمعألا  لاـبقإ  باـتک  رد  متفه  نرق  یعیـش  ردـقنارگ  روهـشم و 

دوـجو زا  تیاـکح  رما ، نیا  هک  [ 116  ] دوش هدـناوخ  اروشاـع  زور  رد  يو  فوهل  باـتک  هک  دـنک  یم  هیـصوت  یّتح  يو  [ 115 . ] دنکیم
؛ هتـشگن رـصحنم  اروشاـع  زور  هب  يرادازع  نیا ، رباـنب  . دراد متفه  نرق  ینعی  ّفلؤم  هرود  رد  مّرحم  ههد  يرادازع  یناوخلـتقم و  گـنهرف 
رد هتفای و  شرتسگ  تیّمک  تیفیک و  تهج  زا  يرادازع  هک  نآ  هجیتن  . تسا هدـمآیم  رامـش  هب  يراوگوس  ماـّیا  زین ، مّرحم  لّوا  ههد  هکلب 

ياهتموکح هطلس  هک  ارچ  تسا ؛ هدرب  هرهب  هعیـش  هقالع  روش و  هزیگنا و  هتـشذگ و  ياههدس  رد  يرادازع ، یگنهرف  هناوتـشپ  زا  هار  نیا 
اهلاس لوط  رد  ار  دوخ  بیشن  زارف و  رپ  ریسم  تسناوت  مدرم  هدوت  نیب  رد  ذوفن  اب  ّتنـس ، نیا  تفای و  نایاپ  مشـش  مجنپ و  هدس  رد  یعیش 

زا يرامش  وکالوه ، یهدنامرف  هب  ، دادغب قارع و  فرط  هب  نالوغم  یشکرکشلقارع  ناریا و  رب  نالوغم  هطلس  هدس و  نیا  مود  همین  . دنک یط 
نـالوغم طّـسوت  اهرهـش  نـیا  تراـغ  راتـشکوتشک و  زا  يریبدـت  اـب  اـت  تـشاد  نآ  رب  ار  قارع  بوـنج  گرزب  ياهرهـش  ياهتیـصخش 

وکاله دـهد و  ناما  نانآ  هب  دـنک و  ظفح  ار  ناشیا  نوخ  دنتـساوخ  وکاله  زا  کیتاملپید  تئیه  لاسرا  اب  تهج  نیدـب  دـننک . يریگولج 
رگید فرط  زا  [ 117 . ] دندنام نوصم  نالوغم  هنتف  زا  دادغب  بونج  نایعیـش  بیترت ، نیدب  درک و  نییعت  ناشیا ، يارب  یناظفاحم  تفریذپ و 

نانیـشناج زا  یکی  هدـس ، نیا  ینایاپ  ياهههد  رد  دـنتفای . دوخ  رئاعـش  دـیاقع و  زاربا  رد  ییاهيدازآ  نایعیـش  یـسابع ، تفالخ  طوقـس  اب 
ینیـسح رئاح  ینادابآ  نارمع و  رد  تفر و  فجن  البرک و  ترایز  هب  راـب  نیدـنچ  اتـسار  نیا  رد  دـش و  هعیـش  ناـخ  نازاـغ  ماـنهب  وکـاله 

ییاهرهش رد  یعیش  رئاعش  ندش  ینلع  يانعم  هب  دناوتیم  دومن و  مهارف  ار  دوخ  رئاعـش  زاربا  رد  نایعیـش  يدازآ  هنیمز  عیاقو  نیا  دیـشوک .
. میرادن تسد  رد  نآ  زا  یخیرات  شرازگ  هک  دنچ  ره  دشاب ، فجن  البرک و  هّلح و  لثم 
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زا سپ  داد . ماجنا  نآ  جیورت  يارب  زین  یتامادقا  تشاد و  یعیـش  شیارگ  هک  ناخ  نازاغ  تموکح  نارود  اب  دوب  فداصم  هدـس  نیا  زاغآ 
يرایـسب شالت  نآ  ندرک  یمـسر  جیورت و  رد  دش و  هعیـش  یتّدم  زا  سپ  زین  يو  دیـسر . تردق  هب  هدنبادخ  دّمحم  ناطلـس  شردارب  يو 

یکی هک  ار  دوخ  رئاعش  هنادازآ  دنتسناوتیم  نایعیش  هک  تسا  انعم  نیدب  بهذم  نیا  ندش  یمـسر  عّیـشت و  هب  لوغم  ماّکح  شیارگ  دومن .
هک دندیـسر  تموـکح  هـب  قارع  رد  اـهيریالج  هلــسلس  زین  يو  زا  سپ  دـننک . زاربا  دوـب ، مالــسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  يرادازع  اـهنآ  زا 

م  ) هطوطب نبا  . تفای همادا  لاس 814 )  ) مهن نرق  لیاوا  ات  نانیا  تموکح  دنتـشاد و  یعیـش  شیارگ  دندوب و  ناطلـس  نیمه  ياههدازرهاوخ 
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زین نودـلخ  نبا  [ . 118 . ] دربیم ماـن  سوط  هواـس و  ناـشاک ، مق ، نیرحب ، هّلح ، نیـشن  هعیـش  ياهرهـش  زا  دوخ ، رفـس  شرازگ  رد  779ق )
«. قارعلاو ۀـلحلاو  ماشلاو  خرکلاو  ۀـنیدملا  یف  بهذـملا  اذـهو  : » دـسیونیم دنتـسه ، يرـشع  ینثا  هعیـش  اهنآ  نانکاس  هک  یقطانم  هرابرد 
زا نارادبرس  يارما  زا  یکی  م 737ق )  ) دیؤم یلع  هجاوخ  هک  دـش  ثعاب  نآ  یلاوح  راوزبس و  صوصخب  ناسارخ  رد  عّیـشت  ذوفن  [ . 119]

ار دوخ  هعمل  باتک  ناشیا  یلو  دـنک ؛ هدروآرب  ار  نانآ  یهقف  یملع و  ياهزاین  دـنک و  رفـس  ناسارخ  هب  هک  دـهاوخب  ماـش  رد  لّوا  دـیهش 
ناوتیم زین  [ 120  ] مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  رب  یـسیون  هیّدر  رد  م 728ق )  ) هیمیت نبا  مالک  زا  . دتـسرفیم دسیونیم و  نانآ  يارب 

ۀعیشلا هلعفی  ام   » ریبعت اب  [ 121  ] زین م 774 ق )  ) ریثک نبا  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ هدوب  جیار  نارود  نآ  رد  نایعیـش  دزن  راک ، نیا  هک  دـیمهف 
يانعم هب  دناوتیم  زین  یعیـش  شیارگ  اب  ناتـسربط ، رد  نایـشعرم  تموکح  لیکـشت  . تسا هدرک  هراشا  رما  نیدب  عزفلاو » عزجلا  راهظإ  نم 

هب مهن ) نرق  ناظعاو  زا   ) یفـشاک ءادهـشلا  ۀـضور  باتک  رد  هک  یناوارف  راعـشا  زا  . دـشاب نارود  نیا  رد  يرادازع  ياههنیمز  ندـش  مهارف 
هدـناوخ هدورـس و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  ءاـثر و  رد  یناوارف  راعـشا  نارود ، نیا  زا  لـبق  دـیمهف  ناوتیم  زین  دروخیم ، مشچ 
هدیـصق رد  زین  نرق  نیا  بهذم  هعیـش  فراع  یناغرف  فیـس  . تسا هدرک  عمج  هدروآ و  دوخ  باتک  رد  ار  اهنآ  یفـشاک  هک  تسا  هدشیم 

[ . 122  ] دییرگب البرک ، هتشک  ربدییرگب  ازع  نیا  رد  موق  يا  : تسا نینچ  نآ  نیزاغآ  تیب  هک  تسا  هدورس  هراب  نیا  رد  یهاتوک ،
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تخت رب  رومیت و  گرم  اب  دننامیمن . بیصنیب  وا  تالمح  زا  زین  ماش  قارع و  دوشیم و  عورـش  گنل  رومیت  ياهيزات  كرت  اب  نرق ، نیا 
يزاسزاب رد  يو ، دوخ  تشگ و  زاغآ  نایرومیت  هطلـس  تحت  قطاـنم  رد  نارمع  گـنهرف و  جـیورت  ياـضف  خرهاـش ، يو  دـنزرف  نتـسشن 

هنوگ نیا  زا  دومن . دهـشم  رد  يوضر  مرح  راـنک  رد  داـش  رهوگ  دجـسم  نتخاـس  هب  مادـقا  يو  رـسمه  یّتح  دیـشوک و  ردـپ  ياـهیبارخ 
، یتنطلس هداوناخ  هک  ارچ  دنهد ؛ زورب  ار  دوخ  رئاعش  ات  هتشاد  دوجو  نایعیش  يارب  یبسن  ياهيدازآ  نامز ، نیا  رد  هک  دیآیم  رب  تاکرح 

دوجو هک  یتاکن  رگید  زا  . دزاسیم تساج ،-  رباپ  زین  نونکا  مه  هک  یهوکشاب -  دجـسم  شمرح  رانک  رد  نانآ ، متـشه  ماما  هب  مارتحا  اب 
درگناریا کی  هک  نآ  رگید ، دهاش  . تسا ولنویوق » قآ   » مانهب ناریا  برغ  رد  یعیـش  یتموکح  دوجو  دـنک ، دـییأت  نرق  نیا  رد  ار  يرادازع 

هدرک شرازگ  رهش  نیا  رد  يرادازع  تاجهتسد  تکرح  زا  ير  رهـش  هب  يرفـس  رد  880ق )  ) نرق نیا  رخاوا  نیت ،» یک  ین   » مانهب یـسور 
یلتقم بتک  هب  دوخ ، لـقن  عباـنم  نیب  رد  يو  [ . 124 . ] تسا ءادهـشلا  ۀضور  باتک  همدقم  رد  یفـشاک  تاراشا  رگید  هتکن  [ . 123 . ] تسا

هدرک هراشا  تسا ،-  زغن  راعشا  هدنراد  رب  رد  هک  يزار -  رخافملاوبا  ءادهـشلا  لتقم  يراوزبس و  یعیـش  نسح  یلوم  بولقلا  حیباصم  لثم 
دنزاس و هزات  ار  ادهش  تبیصم  دیآ  رد  مّرحم  هک  لاس  ره  تیب  لها  ناّبحم  : » ریبعت زا  نینچمه  دراد . وا  رـصع  رد  لتقم  دوجو  زا  ناشن  هک 
وا باتک  همدقم  رد  هک  [ 125 « ] دنیامن رارکت  تسا ، روطسم  بتک  رد  هک  ادهش  لتقم  رابخا  و  دنزادرپ ... تلاسر  ترضح  دالوا  تیزعت  هب 

اروشاع زا  لبق  هدرک ، هراشا  متفه  نرق  رد  سوواط  نب  دّیـس  هک  هچنآ  دننامه  نارود ، نیا  رد  يرادازع  هک  دـیآیم  رب  نینچ  تسا ، هدـمآ 
زا تسا و  قرـش  رد  نایعیـش  هب  طوبرم  دش ، هتفگ  هچنآ  [ . 126 . ] تسا هدوب  جیار  زین  یناوخلتقم  تسا و  هدـشیم  عورـش  مّرحم  زاغآ  رد 

ناوتیم یلو  میرادـن ؛ تسد  رد  ینتم  ًـالعف  هدوب ، جـیار  قارع  نیـشنهعیش  ياهرهـش  رگید  ـالبرک و  هفوک ، هّلح ، لـثم  قارع  رد  هک  هچنآ 
طابنتـسا دوب ، هارمه  یمالـسا  قطانم  رد  یماما  هدزاود  میالم و  نّنـست  شرتسگ  اـب  هک  نارود  نیا  ياوه  لاـح و  زا  ار ، اـهيرادازع  دوجو 

. درک

مهدزای مهد و  ياههدس  هیوفص ، نارود 

رگید ياج  دوب ، ابیز  ناور و  نآ ، شراگن  هویش  هک  اج  نآ  زا  دش و  هتشاگن  ءادهـشلا  ۀضور  باتک  مهن  هدس  رد  میدش ، روآدای  هک  نانچ 
اب اّما  تشاد ؛ جاور  نیشنهعیش  طاقن  زا  يرایسب  رد  یناوخلتقم  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  نیا  ربانب  تفرگ . ار  اهلتقم 
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، نآ رئاعش  جیورت  يارب  دیشخب و  تیمـسر  عّیـشت  هب  هک  دمآ  راکرـس  رب  یتلود  زیربت ، رد  لاس 907  رد  يوفص  لیعامـسا  هاش  يراذگجات 
یسامح هموظنم  نآ ، زا  دروآرد و  رعش  هب  ار  یفشاک  ءادهـشلا  ۀضور  باتک  يروباشین ، ییادف  نیـسح  يو ، نامز  رد  دومن . رایـسب  شالت 

نارود هب  نآ ، تّدـش  نارادازع و  یموـمع  تارهاـظت  ندـش و  ینلع  تـهج  زا  نارود ، نـیا  [ . 127 . ] درک میدـقت  هاـش  هب  تخاـس و  ینید 
، تلود نیا  تموکح  تحت  قطانم  هک  توافت  نیا  اب  دراد . تهابـش  جـنپ  راهچ و  ياههدـس  رد  نایمطاف  هیوب و  لآ  یعیـش  ياـهتموکح 
هب هک  میراد  مهدزای  مهد و  ياههدس  ییاپورا  نادرگناریا  زا  یناوارف  ياهشرازگ  نارود ، نیا  ياهيرادازع  هرابرد  . دندوب یعیـش  ًاتدمع 

ناریا و عاضوا  دنتـشاد  تیرومأم  دوخ  ياهتلود  فرط  زا  نادرگناریا  هک  اجنآ  زا  دـناهتخادرپ . ناـمز  نآ  رد  جـیار  يرادازع  فیـصوت 
نیـسح ماما  ياهيرادازع  هلئـسم  هب  نانآ  دـننک . هیهت  شرازگ  تایئزج ، یخرب  زا  هاگ  یّتح  دـنریگب و  رظن  ریز  ّتقد  هب  ار  يوفـص  تلود 

عبانم زا  تهج ، نیدب  دناهدیـشوک . نآ  لماک  میـسرت  رد  دـناهدومن و  هّجوت  دوب ، نارود  نآ  هوکـشاب  ياهمسارم  زا  یکی  هک  مالـسلا  هیلع 
هب يوفص  ناهاش  . درب میهاوخ  هرهب  اهنآ  زا  نارود  نیا  یمومع  ياهيرادازع  شرازگ  رد  ام  دنیآیم و  رامش  هب  هنیمز  نیا  رد  بوخ  رایسب 
ارف اروشاع  زور  مّرحم و  ماّیا  هچنانچ  اهگنج ، اهیـشکرگشل و  رد  هک  اجنآ  ات  دنتـشاد  هژیو  مامتها  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يرادازع 

، اروشاـع بش  رد  تشاد ، هرـصاحم  رد  ار  ناوریا  هعلق  ساـّبع  هاـش  هـک  لاـس 1013ق  مّرحم  رد  دـندشیمن . لـفاغ  رما  نیا  زا  دیـسریم ،
نامرف دـندرک  نامگ  هعلق  نانکاس  هک  تساوخرب  يو  رگـشل  زا  دایرف ، نویـش و  ناـنچ  درک و  اـپ  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يرادازع 

لاس 1011 رد  يو  [ . 128 . ] دندومن مالعا  میلست  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دنداتسرف و  کیپ  نانآ  اذل  تسا . هدش  رداص  اهنآ  هب  هنابـش  هلمح 
. دومن اپ  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  دومن و  فّقوت  بطخ  بآ  رانک  اروشاع  زور  دوب ، هتفر  کبزا »  » نایهاپـس گنج  هب  هک  زین 

يوفـص بسامهط  هاش  دـنزرف  حدـم  رد  ياهدیـصق  يو  یتقو  هک  دـننکیم  لقن  نینچ  یناـشاک  مشتحم  فورعم  هدیـصق  دروم  رد  [ . 129]
یلع ماما  حدـم  رد  يدـنب  بیکرت  زین  وا  و  [ 130 . ] دیارـسب رعـش  همئا  حدـم  اثر و  رد  راعـشا ، هنوگ  نیا  ياج  هب  تساوخ  وا  زا  هاش  دورس ،

زین يوفـص  رابرد  رد  . دورـس ار  تسا »... شروش  هچ  نیا  زاب   » فورعم دنببیکرت  یباوخ ، ندـید  یپ  رد  نآ  زا  سپ  دورـس و  مالـسلا  هیلع 
رهـش نادیم  رد  اروشاع  زور  یمومع  مسارم  رد  ناهاش  نآ ، رب  هوالع  [ 131 . ] دشیم هدناوخ  ءادهـشلا  ۀضور  باتک  اروشاع ، مّرحم و  ماّیا 

[132 . ] دندیشوپیم ازع  سابل  مّرحم  ههد  رد  زین  رهاظ  ثیح  زا  دندرکیم . روبع  هاش  يولج  زا  يرادازع  تاجهتسد  دندشیم و  رضاح  زین 
ههد رد  هیوفص  نیطالس  كولم و  نییآ  رد  هک  تساهلاس  : دسیونیم يرادازع  هرابرد  زین  هیوفص  هرود  ینایاپ  ياهلاس  هدنسیون  يدنفا ، .
ياج رد  و  [ . 133 [. ] تسا  ] هدش يرادازع  هویـش  نیدـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ناریا  قطانم  همه  رد  اروشاع  زور  هژیوب  مّرحم  لّوا 

زین هعیش  راعش  هلزنم  هب  دوخ  هکلب  روهشم ، رایسب  دیدم  تّدم  نیا  ضرع  رد  هیماما ، نایم  رد  هدیدنـسپ  هنـسح و  هیور  نیا  : دسیونیم رگید 
نارود رد  اروشاع ، زور  رد  نایناریا  روش  هوکش و  دناهدرک ، ضارتعا  نارود  نیا  رد  يرادازع  هب  هک  ینافلاخم  ریبعت  زا  [ . 134 . ] تسا هدش 

روش رـش و   » ریبـعت اـب  ناـنآ  تسا . هتفگ  خـساپ  نآ  هب  هدروآ و  هیزوریف  هفحت  رد  يدـنفا  موحرم  هچنآ  ساـسا  رب  دوشیم . ادـیوه  يوفص 
رتهب اج  نیا  رد  [ . 135 . ] دناهدرک دای  نارود  نیا  رد  مّرحم ، ماّیا  رد  يرادازع  جـیار  ّتنـس  زا  اروشاع » ماّیا  رد  تیزعت  تیاکح  رد  نایعیش 

هب يرجه   1207 لاس 1618م /  رد  هک  هلاوالد  ورتیپ  . میروایب نییآ  نیا  ییاپرب  زا  ار  ییاـپورا  نادرگناریا  ياـهشرازگ  یخرب  نتم  میدـید 
نایناریا . ددرگیم زاغآ  دوشیم ، هدیمان  اروشاع  هک  مّرحم  لّوا  ههد  مّرحم ) لّوا   ) زور نیا  اب  : دسیونیم دوخ  همانرفس  رد  هدرک ، رفس  ناریا 

یلع و دنزرف  نیـسح  یگدـنز  زیگنامغ  نایاپ  زا  میظع ، یمومع  تارهاظت  نمـض  دـننکیم و  يرادازع  موادـم  روط  هب  ار  تّدـم  نیا  مامت 
تسه و زین  قح  رب  ماما  نایناریا  رظن  رد  یلو  سّدـقم ، ناناملـسم  همه  رظن  رد  هک  هلآو ] هیلع  هللا  یلـص   ] مالـسا ربمغیپ  رتخد  هناگی  همطاـف 
نیگمغ و همه  هک  تسا  رارق  نیا  هب  يرادازع  مسارم  تافیرشت و  . دننکیم يراوگوس  تبسانم ، نیا  هب  دای و  تسا ، وا  باقعا  زا  یلعف  هاش 

نت رب  دریگیمن ، رارق  لامعتسا  دروم  تقو  چیه  رگید  عقاوم  رد  هک  یگنر  ینعی  هایـس  گنر  هب  يرادازع  سابل  دنـسریم و  رظن  هب  مومغم 
هکلب دنکیم ؛ زیهرپ  هانگ  هنوگره  باکترا  زا  اهنت  هن  هوالعهب  دوریمن و  ماّمح  هب  دشارتیمن و  ار  دوخ  شیر  رـس و  سک  چیه  دـننکیم .

هنهرب و مدرم ، ياههناخ  يولج  فلتخم و  ياههچوک  اهنادیم و  رد  رگید  یعمج  .... دزاسیم مورحم  حیرفت  یشوخ و  هنوگره  زا  ار  دوخ 
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ام هچنآ  هیبش  قاّرب  هایس و  ياهدام  اب  ار  دوخ  ياپ  ات  رس  هدرک و  تروع  رتس  یگنر  هریت  هسیک  ای  هایـس  هچراپ  هب  طقف  هک  یلاح  رد  نایرع ،
نداد ناشن  يارب  تارهاظت  نیا  مامت  دـننکیم و  تکرح  هدز و  گنر  مینکیم ، لامعتـسا  رگید  تازلف  اـی  ریـشمش  دـلج  ندز  گـنر  يارب 

ار دوخ  ندب  مامت  هک  دنوریم  هار  زین  هنهرب  ياهّدع  صاخـشا ، نیا  هارمه  هب  تسا . نیـسح  يازع  رد  نانآ  هودـنا  مغ  يراوگوس و  بتارم 
، تسا هتفرگ  ماجنا  نیـسح  هب  تبـسن  زور  نآ  هک  یتشز  لامعا  هتخیر و  نیمز  هب  هک  ییاهنوخ  زا  یناشن  ات  دـناهدروآ  رد  زمرق  گـنر  هب 
ار یناوختـسا  ای  بوچ  هعطق  ود  دنناوخیم و  دـش ، دراو  وا  رب  هک  یبئاصم  نیـسح و  فصو  رد  زیگنامغ  ياهگنهآ  مه ، اب  همه  دـشاب و 

دوـخ نت  رـس و  هب  یتـکرح  هوـالعهب  دـنروآیم . دوـجو  هب  يزیگنا  نزح  يادـص  نآ  زا  دـنبوکیم و  رگیدـکی  هب  دـنراد ، تـسد  رد  هـک 
ولج دـنراد ، تسد  رد  هک  ییاهفرظ  لاح  نیمه  رد  دراد و  تهابـش  صقر  هب  رتشیب  تساهنآ و  نایاپیب  هودـنا  زا  یتمـالع  هک  دـنهدیم 

طـسو رد  رهظ  ماگنه  . دنزادنایم لوپ  نآ  رد  هقدص  ناونع  هب  مدرم  دنربیم و  دناهدش ، عمج  اهنآ  رود  رادهقلح  نادـیم  رد  هک  یـصاخشا 
اقآ ینعی  دّیـس  وا  هب  ناریا  رد  تسا و  هلآو ] هیلع  هللا  یلـص   ] دّمحم لسن  زا  ًابلاغ  هک  اّلم  کی  دـناهدمآ ، درگ  هک  یتعامج  نیب  رد  نادـیم ،

فیرـش نانآ  هب  رـصم  رد  ریما و  صاخـشا  هنوگ  نیا  هب  هیکرت  رد  دوریم . ربنم  يـالاب  تسا ، زبس  هماّـمع  شاهّزیمم  تمـالع  دـنیوگیم و 
زا ریغ  هب  مدیدن  ناریا  رد  دنراد -  رـس  رب  زبس  همامع  هشیمه  هلآو ] هیلع  هللا  یلـص  ] دّـمحم باقعا  هک  هیکرت -  فالخ  رب  نم  دـنیوگیم و 

یضعب نیمز و  يور  رب  یضعب  هک  تسا  ینادرم  نانز و  همه  رب  فرشم  ربنم ، . دراذگرـس رب  گنر  نیا  اب  ياهماّمع  یـسک  عقاوم ، هنوگ  نیا 
هب رجنم  هک  یعیاقو  حرش  هب  دنکیم و  نیسح  فیصوت  یناوخهضور و  هب  عورش  نآ ، يور  رب  اّلم  دناهتـسشن و  یهاتوک  هیاپراهچ  يور  رب 
هچ ره  ات  ددنبیم  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  مامت  هتفر  مه  يور  دهدیم و  ناشن  دنچ  یلیامـش  زین  یهاگ  دزادرپیم و  دش ، وا  لتق 

یـضعب یمومع و  ياـهاج  رد  اـهبش  دـجاسم و  رد  اـهزور  مسارم ، نیمه  . دـنک کـشا  نتخیر  هب  راداو  ار  نیرـضاح  رتـشیب  تسا  نکمم 
هچ ره  تّدـش  اب  یناوخهضور  دوشیم و  رارکت  دـناهدش و  صّخـشم  هایـس  ياهمچرپ  يرادازع و  تامالع  ناوارف و  ياهغارچ  اـب  اـههناخ 

هودنا و نزح و  تیاهن  اب  دنبوکیم و  دوخ  هنیـس  هب  نانز  صوصخب  دننکیم  يراز  هیرگ و  دنلب  يادـص  اب  نیعمتـسم  دراد و  همادا  رتمامت 
مهد زور  هک  نیا  زا  سپ  نیـسح  هاش  نیـسح -  هآ  دنیوگیم : دننکیم و  رارکت  دوشیم ، هدـناوخ  هک  ار  ياهیثرم  دـنب  نیرخآ  مه  اب  همه 
ًالبق هک  يروط  هب   ) ناهفصا تاّلحم  فارطا و  مامت  زا  دش ) هیوناژ  متشه  اب  فداصم  لاسما  زور ، نیا   ) دیـسر ارف  لتق  زور  ینعی  مّرحم  هام 
يور رب  دننکیم و  لمح  دوخ  اب  ملع  قریب و  وحن  نامه  هب  هک  دتفایم  هار  هب  یگرزب  ياههتسد  مدرک ) فیصوت  یلع  لتق  زور  تبسانم  هب 

اهنآ يور  رب  هک  دنتـسه  اههتـسد  هارمه  زین  رتش  نیدـنچ  هوالعهب  دراد و  رارق  دّدـعتم  ياـههمامع  فلتخم و  ياهحالـس  ناـنآ  ياـهبسا 
ره اههتسد  نآ  رب  هوالع  دنراد . رارق  دیهـش  نیـسح  ریـسا  ياههچب  تمالع  هب  هچب  راهچ  هس  کی ، ره  نورد  هک  دوشیم  لمح  ییاههبعج 
هب ًانایحا  هک  همامع  کی  اهنآ  يور  رد  هدـش و  هدـیچیپ  یگنر  هایـس  لمخم  اهنآ  رود  ات  رود  هک  دـنزادرپیم  ییاـهتوبات  لـمح  هب  کـی 

هدیچ ماهداد ، ار  نآ  حرـش  ًالبق  هک  ینوگانوگ  ياهحالـس  توبات ، رود  ات  رود  دـناهداد و  ياج  ریـشمش  کی  نینچمه  تسا و  زبس  گنر 
دوخ رود  دننکیم و  زیخ  تسج و  يان ، جنس و  گنهآ  هب  هک  دراد  رارق  ياهّدع  رـس  رب  دّدعتم  ياهقبط  يور  ایـشا  نیا  مامت  تسا و  هدش 

لاس 1667م رد  تسا و  هنیورات  رگید  درگناریا  [ . 136 . ] دنکیم ادیپ  یبلاج  هرظنم  دخرچیم و  وحن  نیا  هب  زین  قبط  مامت  دـننزیم . خرچ 
نسح و هب  طوبرم  هک  اـهیناریا  یبهذـم  گرزب  تافیرـشت  زا  نونکا  : دـسیونیم هراـب  نیا  رد  دوـخ  همانرفـس  رد  يو  هدرک  رفـس  ناریا  هب 
« اروشاـع  » صوـصخم زور  نآ  زا  لـبق  زور  هد  اـت  تـشه  مییاـمن : وـگتفگ  تـسا ، مالــسلا  هـیلع  یلع  ياهرــسپ  مالــسلا  اـمهیلع  نیــسح 

تروع رتـس  یکچوک  هچراـپ  اـب  طـقف  دـنوشیم . ناـیرع  هنهرب و  دـننکیم و  هایـس  ار  دوـخ  ندـب  تروـص و  ماـمت  نایعیـش  نیرتبّصعتم 
هب تاّجنـشت  عاونا  هدز ، رگیدـکی  هب  ار  اهگنـس  نآ  هدومن ، شدرگ  ربـعم  هچوک و  رد  هتفرگ ، یتـسد  ره  هب  یگرزب  گنـس  دـنیامنیم و 

ناشناهد هک  دنیامنیم  رارکت  ار  تکرح  نیا  يردق  هب  نیـسح و  نسح  نیـسح ، نسح  دـننکیم : دایرف  لصتم  هداد ، دوخ  ندـب  تروص و 
ینایاش ماعطا  هدرب ، دوخ  ياههناخ  هب  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  یـسّدقم  نامدرم  اـهبش  دنتـسه . راـک  نیا  لوغـشم  بورغ  اـت  دـنکیم و  فک 
رـضاح هظعوم و  لوغـشم  نیظعاو  هدش  بصن  يربنم  اهنادیم  اهرذـگ و  بلغا  رد  درک  بورغ  باتفآ  هک  نیمه  ماّیا  نیا  رد  دـنیامنیم و 
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ار راک  نیا  مظن  تسایر و  هاش ، هک  تسا  یتّدم  دسیونیم ...: اروشاع  زور  يرادازع  هرابرد  وا  .... دنتسه صوصخم  زور  يارب  مدرم  ندرک 
هک ار  رهـش  تاـّلحم  هتـسد  تکرح  بیترت  نینچمه  دـیامنیم و  نّیعم  ار  هّلحم  ره  سک و  ره  ياـج  دـیآیم  هک  هدرپـس ، یگیب  یلکیب  هـب 

هدـنهانپ روبع  کبزا و  ناگتـشک  ياهرـس  لمح  زا  دـعب   ] نآ زا  دـعب  دـنکیم .... نییعت  ار  اهنآ  زا  کی  ره  ياـج  دنتـسه و  هتـسد  هدزاود 
لمح ار  نآ  رفن  هد  ات  تشه  هک  تشاد  يراـمع  کـی  هتـسد  ره  هدومن ، اههتـسد  ندرک  لـخاد  هب  عورـش  یگیب  یلکیب  یناـمثع ] ناگدـش 
دایرف دنتـسجیم و  اوه  هب  هدز ، رگیدـکی  هب  ار  اهگنـس  نآ  دـندوب و  نایرع  هنهرب و  یتعاـمج  دـش ، رکذ  ًاـقباس  هچناـنچ  و  دـندرکیم ...

، دندیدرگیم نادیم  رود  هس  ود  هتسد  نیا  هک  نآ  زا  دعب  درکیم . فک  ناشناهد  هک  يّدح  هب  ات  نیسح ؛ نسح  نیسح ، نسح  دندرکیم :
گنج هب  هدـش ، راوـس  ادهـش  هک  دنتـسه  ییاـهبسا  هدـنیامن  اهكدـی  نیا  دـشیم و  دراو  كدـی  هس  اـب  بیترت  ناـمه  هب  يرگید  هتـسد 
هتـسد دشیم ، نادیم  دراو  هزات  هتـسد  هک  یتقو  دندومنیم . دیدجت  ار  زیخ  تسج و  لّوا و  هتـسد  تاکرح  نامه  زاب  مه  اهنآ  دـنتفریم و 

دوب و هدیباوخ  هدش ، شعن  هیبش  یلفط  اهيرامع  نآ  زا  یضعب  رد  دنک . زاب  دیدج  هتسد  يارب  ار  هار  هک  دنتشادیم  هاگن  هشوگ  رد  ار  لبق 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  لفط  ود  هیبش  لاـفطا  نیا  و  دـندرکیم . يراز  هحون و  هیرگ و  دـندوب ، هدرک  هطاـحا  ار  يراـمع  رود  هک  یناـنآ 

رالات يولهپ  دیناسر .... لتق  هب  تفرگ و  ار  اهنآ  دیزی ، تسا ] ماش  يو  روظنم   ] دادـغب هفیلخ  مالـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  زا  دـعب  هک  دنتـسه 
یلدنص تخت ، نآ  يور  دوب . هدش  عقاو  رتنییاپ  رالات  زا  اپ  شـش  جنپ  هک  يروط  هب  دندوب ؛ هتخادنا  یلاق  ار  شیور  هدز  يدنلب  تخت  هاش ،

هتفرگ رارق  شرف  يور  یلدنـص  ياپ  مه  رگید  ياّلم  رفن  شـش  هتـسشن و  نآ  يور  ییاّلم  هک  دندوب  هدراذـگ  هایـس  شوپور  اب  يرادهتـسد 
تعلخ وا  هب  هاش  دیسر ، نایاپ  هب  شقطن  هک  نیمه  درک . نایب  ار  نیسح  نسح و  تداهـش  لتق و  تیاکح  تعاس  مین  ردق  هب  اّلم  نآ  دندوب .

ار هناـهاش  ياـهتعلخ  هک  نآ  زا  سپ  دوـب . نارگید  زا  رترخاـف  یلیخ  قطاـن  ياـّلم  تـعلخ  اـّما  رگید ؛ رفن  شـش  نآ  هـب  روـط  نـیمه  داد .
تعاس جنپ  زا  تافیرشت  نیا  مامت  دناوخ . اعد  هاش  تنطلس  رمع و  لوط  یتمالـس و  يارب  هتـسشن ، یلدنـص  يور  هرابود  اّلم  نآ  دندیـشوپ ،

نآ زور  مامت  دـندنامن و  نادـیم  رد  اههتـسد  مدرم و  درک . تعجارم  دوخ  يارـسمرح  هب  هاش  نآ ، زا  سپ  دیـشک . لوط  رهظ  ات  رهظ  زا  لبق 
نامیلس هاش  تنطلس  نامز  رد  لاس 1105  رد  هک  تسا  ( يرِراک یلمج   ) يرِراـک رگید  درگناریا  [ . 137 . ] دندنادرگ رهـش  رد  ار  اهيرامع 
مـسارم يرازگرب  يرمق ]  ] ون هام  عولط  اب  توا  هاـم  هبنـشود 23  زور  : دـسیونیم مّرحم  يرادازع  دروم  رد  يو  درک . رفـس  ناریا  هب  يوفص 

هلاس همه  ار  مسارم  نیا  یلع ، نادـنزرف  نیـسح ، نسح و  دوخ  ناماما  زا  نت  ود  تشذـگرد  دای  هب  نایناریا  دـیدرگ . زاـغآ  زیگنامغ  رایـسب 
ره هک  دناهتـشاذگ  ییاهیلدنـص  اههاگرذـگ ، اهنادـیم و  رد  تدـم  نیا  ماـمت  دـشکیم و  لوـط  زور  هد  مسارم ، نیا  دـننکیم ... رازگرب 
هب هک  یلاح  رد  تاّلحم ، نانکاس  همه  دیوگیم . ناگدش  هتشک  تبیـصم  تبقنم و  رد  ینانخـس  دنیـشنیم و  نآ  يور  رب  اّلم  کی  هاگدنچ 
رد نایعیش  ناریا ، رب  هوالع  [ . 138 . ] دننیشنیم نانآ  هیثرم  ظعو و  یـسرک  ياپ  رد  دناهدرک ، نت  رب  خرـس  ای  دوبک  هماج  يراوگوس  ناونع 

يزینو راگنعیاقو  وتوناس  ونیرام  هتفگ  هب  یّتح  دنتشاد . روضح  ینامثع  يروطارپما  قرش  یّتح  بلح و  ماش ، قارع ، صوصخب  رگید  طاقن 
جاور زین  اهاجنآ  رد  يرادازع  دیاب  ًاتدـعاق  نیا ، ربانب  [ 139 . ] دندوب هعیش  ریغص  يایسآ  نانکاس  مجنپ  راهچ  يرجه  مهد  نرق  هناتـسآ  رد 

اروشاع زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  زا  یـشرازگ  ینامثع ، تلود  ياهيریگتخـس  مامت  اب  هک  هنوگ  ناـمه  دـشاب ، هتـشاد 
قارع بونج  ياهرهـش  رد  دـیاب  يرادازع  یعیبط  روط  هب  و  [ . 140 . ] تسا دوجوم  ینامثع  تلود  دانـسا  نیب  رد  اهشاتکب »  » هفیاط طّـسوت 

تنطلس نارود  اب  هک  ( 924  ) و ( 907  ) ياهلاس ثداوح  رد  مهد ) نرق  راگن  عیاقو   ) نولوط نبا  دشاب . هدوب  جیار  فجن  البرک و  هّلح ، لثم 
ّتنـس و لها  دروخرب  مّرحم و  متفه  زور  اروشاع و  زور  رد  ماش  میقم  مجاعا )  ) نایناریا يرادازع  زا  هدوب  نامزمه  ناریا  رد  لیعامـسا  هاش 
ناریا و رد  يرادازع  هک  نآ  لـیلد  هب  یلو  دـناهدوبن ، مجع  ًاـعقاو  ناـنیا  تسا  نکمم  هک  دـنچ  ره  تسا . هداد  شرازگ  ناـنآ  اـب  تموـکح 
اب هک  نارود  نیا  رد  يرادازع  . تسا هدروآ  رامش  هب  یناریا  زین  ار  قشمد  نکاس  نایعیش  يرادازع  هدوب ، جیار  يوفـص  سیـسأت  هزات  تلود 

نیا رد  يرادازع  دـناهدرک  ناـمگ  یخرب  هک  تفاـی  شرتـسگ  عّونت و  ناـنچ  يراوگوس  ياههویـش  ثیح  زا  دوب ، هارمه  تموکح  تیاـمح 
یعیــش عـماوج  رد  نآ  ذوـفن  شیادـیپ و  زا  نرق  تـشه  دندیــسر ، تردـق  هـب  هیوفــص  یتـقو  هـک  نآ  لاـح  تـسا و  هدـمآ  دـیدپ  نارود 
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طاقن رثکا  رد  یعیش  هچراپکی  هعماج  لیکـشت  هب  رجنم  هک  ناریا  قطانم  مامت  رد  نآ  شرتسگ  ناریا و  رد  عّیـشت  ندش  یمـسر  . تشذگیم
هدهع هب  راکـشآ  ناهن و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  هتـشذگ  رد  هک  ینانامه  ینعی  مدرم -  هدوت  هک  دش  ثعاب  دش و  روشک 

اج نآ  ات  دنروآ  يور  دیدج ، ياههویش  ندروآ  دیدپ  يرادازع و  یمیدق  ياههویش  شرتسگ  هب  یعیـش  ریغ  عماوج  دقن  زا  غراف  دنتـشاد - 
اهنآ زا  یخرب  اسب  هچ  دشیم و  هدوزفا  نیشیپ  ياههنوگرب  دیدج  ياهنوگ  هزور  ره  هیوفص -  ینایاپ  هرود  هدنـسیون  يدنفا -  هتفگ  هب  هک ،

. دنکیم دای  بیرغ » راوطا   » ریبعت اب  اهنآ  زا  يو  دوخ  هک  هنوگ  نامه  هدوبن ، زین  هعیش  یملع  هتسجرب و  ياهتیـصخش  دنـسپ  دروم  نادنچ 
هب مارآ  مارآ  ار  يرادازع  ّتیمک ، تیفیک و  تهج  زا  شرتـسگ  نیا  [ 141 . ] دـنراد زاب  اهنآ  زا  ار  مدرم  ناملاع  هک  هدوبن  دـح  نآ  رد  یلو 

[142  ] رگید قطانم  هب  نایناریا  نیب  رد  يرادازع  جیار  گنهرف  . تخاس یّلم  یبهذـم -  ینییآ  نآ  زا  دـناشک و  یّلم  یموب و  ياهنییآ  نایم 
نارجاهم ياپمه  اجنآ ، زا  سپـس  درک و  ادـیپ  جاور  یّلحم  يوب  گنر و  اب  اجنآ  رد  تفاـی و  لاـقتنا  دـنه  نایعیـش  ناـیم  هلمج ، نآ  زا  و 

نیا رد  يرادازع  جیار  ياههویش  زا  یتسرهف  نونکا  . تفای لاقتنا  يزکرم  ياکیرمآ  ياهروشک  یّتح  يزنودنا و  لثم  ییاهروشک  هب  يدنه 
.1. دیآیم اههویش  شخب  رد  نآ  لیـصفت  میروآیم و  اج  نیا  رد  تسا ، هتفای  ساکعنا  نارود ، نآ  تافیلأت  اههمانرفـس و  رد  هک  ار  نارود 
هایس و سابل  شـشوپ  . 3. مّرحم زاغآ  رد  رباعم  اـیاکت و  اههینیـسح ، دـجاسم ، ندرک  شوپهایـس  . 2. اهرهـش هرهچ  ندـمآ  رد  ازع  تلاح  هب 

تکرح هب  رباعم  رد  دندرکیم و  هایس  ار  دوخ  ندب  تسوپ  یخرب  و  اهوم و ... ندیچن  شیر و  ندیشارتن  لثم  رهاظ ، یگتسارآ  هب  ندیـسرن 
مّرحم ههد  رد  رباعم ، رد  ازع  ياههتسد  تکرح  . 5. ایاکت دجاسم و  لزانم ، رد  اروشاع  زور  مّرحم و  ههد  رد  یناوخهضور  . 4. دندمآیم رد 

.8. سلاجم رد  یناوخهحون  یناوخهیثرم و  . 7. لزانم رَد  رب  ازع  مچرپ  نتخیوآ  . 6. نز گنس  نزغیت و  نزریجنز ، نزهنیس ، ياههتسد  لماش 
ماما دننام  البرک  ياهتیـصخش  تاهیبش  تکرح  . 10. رهـش زا  جراخ  هیکت ) لثم   ) یناکم رد  اههتـسد  ندش  عمج  . 9. نارادازع ماش  ماعطا 

دندمآیم و رد  تکرح  هب  مدرم  عمج  رد  تکاس  نینوخ و  يرهاظ  اب  هاگ  هک  رباعم ، رد  ناشیا  هداوناخ  نادنزرف و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
لمح . 11. دـندرکیم یعادـت  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناـکدوک  تراـسا  هنوراو ، تروص  هب  رتش  رب  راوس  تخل و  همین  ناـکدوک  هاـگ 

راوسیب بسا  دنچ  نداد  تکرح  تشاد و  رارق  نآ  يور  رگید  ياهحالس  هماّمع و  ریشمش ، هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  توبات 
نالفط ناهیبش  هک  ینادرگ ) لخن   ) يرامع لمح  . 12. دوب هدش  هتشاذگ  همامع  اهحالـس و  عاونا  اهنآ  يور  رب  هک  شنارای  ماما و  ناشن  هب 

نیتسوپ شیامن  . 13. دوب هتفرگ  رارق  نآ  يور  اهيرامع  هک  رتش  دـنچ  نداد  تکرح  دـندوب و  هتـسشن  نآ  نورد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
اب ای  همّسجم  زا  هدافتسا  اب  هدیرب  ياهرس  شیامن  . 14. تسا هدمآ  دورف  نآ  رب  ییاهریت  هک  یلاح  رد  رتش ، يور  رب  هدش  حبذ  هزات  دنفسوگ 

تکرح . 16. دـندوب هداتـسیا  يرادازع ، تاجهتـسد  تـکرح  ياـشامت  هـب  ربـعم  فرط  رد  هـک  یناـنز  يراز  هـیرگ و  . 15. هنادنمرنه يزاب 
، مَلع لمح  . 18. نارادازع رس  رب  نتخیر  هاک  . 17. دندرکیم دیلوت  يزیگنا  نزح  يادص  رگیدکی  هب  گنس  هعطق  ود  ندز  اب  هک  نانزگنس 

يور رب  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  توبات  رانک  نارادقبط  تکرح  . 19. عمش لعشم و  لمح  هاگ  اههتسد و  ولج  رد  قوت  قریب ،
ای گنر  دوبک  ياهسابل  ندیشوپ  . 20. دندیخرچیم دوخ  رود  يان ، جنس و  يادص  اب  نارادقبط  دوب و  هدش  هتشاذگ  اهحالس  عاونا  اهقبط 

العا قاری  نیز و  اب  لّلجم  یشک  كدی  تکرح  . 22. هدش يزود  قاری  رخاف  گنر  زبس  ياهسابل  ندیشوپ  . 21. مّرحم ههد  رد  گنر  خرس 
رد شوپ  هرز  تکرح 72  . 24. رتوبک هدزاود  نداد  زاورپ  . 23. یگنج تاودا  ریشمش و  نامک و  ریت و  اب  اهكدی  تنیز  اههتـسد و  ولج  رد 

. رخآ رد  نآ  ندز  شتآ  اهرباعم و  رد  مجلم  نبا  دایز و  نبا  کمدآ  ندنادرگ  . 25. نارادازع فوفص 

یقرواپ

ح 6. ص 225 ، ج 44 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛ ص 209 ، ج 1 ، اضرلا ، رابخأ  نویع  ح 79 ؛ ص 58 ، لاصخلا ، [ 1]

ح 2. ص 252 ، ج 44 ، راونألاراحب ، ح 951 ؛ ص 694 ، قودصلل ، یلامألا  ح 1 ؛ ص 532 ، نیدلا ، لامک  [ 2]
ح 14. ص 261 ، ج 44 ، راونألاراحب ، ح 172 ؛ ص 146 ، تارایزلا ، لماک  [ 3]
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ح 44. ص 116 ، ج 101 ، راونألاراحب ، ح 685 ؛ ص 453 ، تارایزلا ، لماک  ص 47 ؛ ۀمئألا ، صئاصخ  [ 4]
ح ص 144 ، تارایزلا ، لماک  ح 24 ؛ ص 249 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 36 ؛ ص 282 ، نیدلا ، لامک  ح 30 ؛ ص 102 ، ۀمامالا ، لئالد  [ 5]

.170
ص 453. ج 2 ، یبطرقلل ، ةرکذتلا  ص 40 ؛ ج 2 ، یمزراوخلل ، نیسحلا  لتقم  [ 6]

لتاق و گرم  نامز  ات  يو  ناگتسباو  دشیم ، هتشک  یسک  هچنانچ  اهبرع ، نیب  رد  جیار  تنس  ساسا  رب  هک  میوش  روآدای  تسا  مزال  [ 7]
ظفح ناگتـسباو ، نیب  رد  يریگماقتنا  هیحور  هلیـسو  نیدب  ات  دنتخادنایم  ریخأت  هب  دندادیمن و  ماجنا  ار  يراوگوس  مسارم  وا ، زا  ماقتنا  ای 
داوج . دوشیم نالتاق  زا  مشخ  ماقتنا و  ساسحا  ندرک  شکورف  ثعاب  هیرگ ، يراوگوس و  هک  دنتـشاد  نامگ  اریز  دوش ؛ ماـقتنا  هب  رجنم  و 

، اهب رأثی  یّتح  اهیلع  یکبتال  اهالتق و  بدـنت  برعلا ال  تناـکو  : » دـسیونیم ص 156 ) ج 5 ،  ) برعلا خـیرات  یف  لصفملا  باـتک  رد  یلع 
دهاش ار  ردـب » گنج  رد  شیرق  راّفک  ناگتـشک  رب  هیرگ  تیعونمم   » يو هتفگ  نیا  رب  ناوتیم  تحان .» هیلع و  تکب  لیتقلا ، لتاق  لتق  اذإف 

یلو دندرک ؛ يرادازع  نارود ، نیا  رد  یلهاج ، برع  تنس  فالخ  رب  مشاه ، ینب  نادناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  اّما  دروآ ،
تّدم نیا  رد  نانآ  راتفر  هک  دیآیم  رب  نینچ  دندرکیم ، يراددوخ  رهاظ  یگتسارآ  ندرک و  تنیز  زا  نالتاق ، ندش  هتـشک  ات  هک ، نیا  زا 
ینعی ّتنـس ، نیا  رد  شیاریو  یعون  اب  هتبلا  دـندیزرویم و  مامتها  لتق ، هثداح  نتـشاد  هگن  هدـنز  رب  هک  هدوب  یبرع  ّتنـس  ناـمه  زا  رثأـتم 

. يراوگوس هیرگ و  زا  ندرکن  يراددوخ 
، نیسحلا لتقم  ص 209 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  ص 236 ؛ قودصلل ، یلامألا  ص 77 و 83 و 87 و 88 ؛ نازحألا ، ریثم  ص 180 ؛ فوهللا ، [ 8]

ص 193. ج 8 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  ص 456 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ص 37 و ص 39 ؛ ج 2 ،
ص 198؛ فوهللا ، ص 39 ؛ ءاسنلا ، تاغالب  ص 104 و 108 و 109 ح 170 ؛ ج 2 ، جاجتحالا ، ح 142 ؛ ص 91 ، یسوطلل ، یلامألا  [ 9]

. ] ص 76 لوؤسلا ، بلاطم 
ج5، يربطلا ، خیرات  ص 417 ؛ ج 3 ، بارـشألا ، باسنأ  ص 100 ؛ نازحـألا ، ریثم  ص 213 ؛ فوهللا ، ص 122 ؛ ج 2 ، جاـجتحالا ، [ 10]

مالعأ ریـس  ص211 ؛ نیظعاولاۀـضور ، ح242 ؛ ص230 ، قودـصلل ، یلاـمألا  ص577 ؛ ج2 ، خــیراتلا ، یف  لـماکلا  ص464 ؛ و  ص462 
ص 489. ج 1 ، ۀسماخلا ، ۀقبطلا  يربکلا  تاقبطلا  ص 177 ؛ ج 69 ، قشمد ، خیرات  ص 203 ؛ ج 3 ، ءالبنلا ،

ص 146. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 225 ؛ فوهللا ، [ 11]
هب ار  نآ  ربماـیپ ، هک  هدوب  يو ، دزن  رد  دوجوم  تبرت  ندـش  نینوـخ  يو ، هیرگ  ببـس  ص 245 ) ج 2 ،  ) یبوقعی خـیرات  شرازگ  رد  [ 12]

. دوب هدرپس  يو  هب  هدنیآ  رد  ترضح  نآ  تداهش  تمالع  ناونع 
ح 1. ص 230 ، ج 45 ، راونألاراحب ، ح 140 ؛ ص 90 ، یسوطلل ، یلامألا  ح 6 ؛ ص 319 ، دیفملل ، یلامألا  [ 13]

ح 1919. ص 171 ، ج 3 ، رابخألا ، حرش  ص 164 ؛ ج 1 ، يرجشلل ، یلامألا  [ 14]
ص 89. یسوطلل ، یلامألا  ص 319 ؛ دیفملل ، یلامألا  ص 207 ؛ فوهللا ، [ 15]

ص 579. ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 465 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ص 280 ؛ ج 2 ، ۀّمغلا ، فشک  ص 123 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، [ 16]
ص 238. و ج 14 ، ص 214 ، ج 39 ، قشمد ، خیرات  ح 451 ؛ ح 449 و ص 495 ، ص 493 ، ج 7 ، يربکلا ، تاقبطلا  [ 17]

ج 6، لاـمکلا ، بیذـهت  ص 466 ؛ ج 5 ، يربـطلا ، خـیرات  ص 95 ؛ نازحـألا ، ریثـم  ص 207 ؛ فوـهللا ، ص 124 ؛ ج 2 ، داـشرإلا ، [ 18]
ص 197. ج 6 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  ص 178 ؛ ج 69 ، قشمد ، خیرات  ص429 ؛

ح 33. ص 188 ، ج 45 ، راونألاراحب ، ح 1564 ؛ ص 195 ، ج 2 ، نساحملا ، [ 19]
ص 148. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 226 ؛ فوهللا ، [ 20]

یف لماکلا  ص 265 ؛ صاوخلا ، ةرکذت  ص 210 ؛ ج 8 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  ص 120 ؛ ج 69 ، قشمد ، خیرات  ص 149 ؛ ج 16 ، یناغألا ، [ 21]
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ج راونألاراحب ، ح 9 ؛ ص 466 ، ج 1 ، یفاکلا ، ص 90 ؛ نیّیبلاطلا ، لـتاقم  ص 175 ؛ ج 1 ، يرجـشلل ، یلامألا ، ص 579 ؛ ج 2 ، خیراتلا ،
ح 18. ص 170 ، ، 45

ص 40. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 90 ؛ نیّیبلاطلا ، لتاقم  [ 22]
. تسا هدمآ  لاس   5 ص 175 ) ج 1 ،  ) يرجشلل یلامألا ، رد  [ 23]

ح 48. ص 102 ، ج 82 ، راونألاراحب ، ص 227 ؛ ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  [ 24]
ص 103. دّمحم ، نب  نامعنلا  یضاقلل  تاریاسملا ، سلاجملا و  باتک  [ 25]

ص 144. راضنلا ، بوذ  ح 202 ؛ ص 341 ، ج 1 ، یشکلا ، لاجر  ح 219 ؛ ص 167 ، تارایزلا ، لماک  [ 26]
ح 1564. ص 195 ، ج 2 ، یقرب ، نساحملا ، [ 27]

باسنأ ح 239 ؛ ص 217 ، قودـصلل ، یلاـمألا  ص 26 ؛ ج 5 ، حوـتفلا ، ص 110 ؛ نیّیبلاـطلا ، لـتاقم  ص 239 ؛ صاوـخلا ، ةرکذـت  [ 28]
ةرکذت ص 350 ؛ ج 1 ، باسنالا ، باـبل  ص 315 ؛ جءالبنلا 3 ، مالعأ  ریـس  ص 114 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، و 425 ؛ ص 377  ج 3 ، بارشألا ،

ص 268. صاوخلا ،
ص 589. ج 5 ، يربطلا ، خیرات  [ 29]

ص 166. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبال  بقانملا  [ 30]
ح 219 و ص 213، ص 168 ، تارایزلا ، لماک  ح 221 ؛ ص 204 ، قودصلل ، یلامألا  ح 4 و ص 272 ح 15 ؛ ص 517 ، لاصخلا ، [ 31]
ص 386؛ ج 41 ، قشمد ، خـیرات  ص 399 ؛ ج 20 ، ماکحألا ، بیذـهت  ص 92 ؛ داؤفلا ، نکـسم  ص 233 و ص 234 ؛ فوـهللا ، ح 306 ؛

ص 107. ج 9 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  ص 138 ؛ ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح 
ص 86. فوهللا ، ح 285 ؛ ص 201 ، تارایزلا ، لماک  ص 291 ؛ ج 2 ، یمقلا ، ریسفت  ح 1 ؛ ص 108 ، لامعألا ، باوث  [ 32]

ترـضح داّبع ، هدـید  غارچ  تسا : هدروآ  رد  مظن  هب  هنوگ  نیا  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  راـتفر  نیا  م 1099ق )  ) ینیوزق یظعاو  [ 33]
، ینیوزق یظعاو  ناوید  مادـم  دوب  هلان  حـیبست  يرقم  هک  شلد  يدوساین  البرک  هعقاو  رکذ  ماو ز  يامن  وا  زا  رون  هم  وچ  باـتفآ  هک  داّـجس 

ص 499.
ح 4. ص 517 ، لاصخلا ، [ 34]

ح 2. ص 390 ، ج 36 ، راونألاراحب ، ص 248 ؛ رثألا ، ۀیافک  ص 242 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 35]
یسوط خیش  دّجهتملا ، حابصم  رد  دوجوم  ثیدح  نتم  رد  هیلع » ءاکبلاب  هیقّتی ، نّمم ال  هراد  یف  نم  رمأی   » ترـضح ریبعت  زا  هتکن  نیا  [ 36]

(. ص 772 دّجهتملا ، حابصم  . ) دیآیم رب  هبقع  نب  حلاص  ردپ  زا  لقن  هب 
ص 773. دّجهتملا ، حابصم  ح 556 ؛ ص 326 ، تارایزلا ، لماک  [ 37]

ح 2. ص 391 ، ج 36 ، راونألاراحب ، ص 248 ؛ رثألا ، ۀیافک  [ 38]
ح 1. ص 290 ، ج 101 ، راونألاراحب ، ص 773 ؛ دّجهتملا ، حابصم  ح 556 ؛ ص 326 ، تارایزلا ، لماک  [ 39]

ح 25. ص 48 ، نیسحلا ، ةرایز  لضف  [ 40]
ح 300. ح 286 و ص 210 ، ص 201 ، تارایزلالماک ، ص 110 ؛ ص 109 ، لامعألا ، باوث  [ 41]

ص ج 7 ، یناغالا ، ح 508 ؛ ص 574 ، ج 2 ، یشکلا ، لاجر  ح 301 ؛ ص 210 ، تارایزلا ، لماک  ح 2 ؛ ص 109 ، لامعألا ، باوث  [ 42]
ح 263. ص 216 ، ج 8 ، یفاکلا ، 260 ؛

ح 291. ص 203 ، تارایزلا ، لماک  [ 43]
حابصملا ص 166 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبـال  بقاـنملا  ح 6 ؛ ص 391 ، ج 6 ، یفاـکلا ، ح 223 ؛ ص 205 ، قودـصلل ، یلاـمألا  [ 44]
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ص 967. یمعفکلل ،
ص 109 و 110. لامعألا ، باوث  ح 508 ؛ ص 574 ، ج 2 ، یشکلا ، لاجر  [ 45]

ص 109. لامعألا ، باوث  [ 46]
. نامه [ 47]

ح 263. ص 216 ، ج 8 ، یفاکلا ، ص 260 ؛ ج 7 ، یناغألا ، [ 48]
ح 829. ، 537 تارایزلا ، لماک  [ 49]

ص771؛ دّجهتملا ، حابصم  ح 1 ؛ ص 51 ، دـیفملل ، رازملا  ح 120 ؛ ص 51 ، ج 6 ، ماکحألا ، بیذـهت  ص 772 ؛ دّجهتملا ، حابـصم  [ 50]
ح 11. ص 105 ، ج 101 ، راونألاراحب ، ص 64 ؛ ج 3 ، لامعألا ، لابقإ 

ص 269. رئازلا ، حابصم  ص 773 ؛ دّجهتملا ، حابصم  ح 1 ؛ ص 225 ، ج 1 ، عئارشلا ، للع  [ 51]
ص 43. ۀعیشلا ، ّراسم  [ 52]

ح 4. ص 303 ، ج 101 ، راونألاراحب ، ص 65 ؛ ج 3 ، لابقإلا ، ح 6 ؛ ص 473 ، ریبکلا ، رازملا  ص 782 ؛ دّجهتملا ، حابصم  [ 53]
. نامه [ 54]
. نامه [ 55]

ص 433. ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبال  بقانملا  [ 56]
ص 28. ج 3 ، لابقإلا ، ح 199 ؛ ص 190 ، قودصلل ، یلامألا  [ 57]

ص ج 3 ، لابقإلا ، ح 201 ؛ ص 191 ، قودصلل ، یلامألا  ح 57 ؛ ص 298 ، ج 1 ، اضرلا ، رابخأ  نویع  ح 2 ؛ ص 227 ، عئارشلا ، للع  [ 58]
ح 18. ص 284 ، ج 44 ، راونألاراحب ، ص 86 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبال  بقانملا  ص 187 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  81 ؛

هیآ 107. تاّفاص ، هروس  [ 59]
ح 6. ص 225 ، ج 44 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛ ص 209 ، ج 1 ، اضرلا ، رابخأ  نویع  ح 79 ؛ ص 58 ، لاصخلا ، [ 60]

ح 56. ص 131 ، ج 101 ، راونألاراحب ، ح 723 ؛ ص 474 ، تارایزلا ، لماک  [ 61]
ح 48. ص 294 ، ج 1 ، اضرلا ، رابخأ  نویع  [ 62]

ص 86؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبال  بقانملا  ص 187 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  ص 28 ؛ ج 3 ، لابقإلا ، ح 199 ؛ ص 190 ، قودصلل ، یلامألا  [ 63]
ج 3، لابقإلا ، ح 202 ؛ ص 192 ، قودصلل ، یلامألا  ح 58 ؛ ص 299 ، ج 1 ، اضرلا ، راـبخأ  نویع  ح 17 ؛ ص 283 ، ج 44 ، راونألاراحب ،

یف مالـسلا  هیلع  اضرلا  یلع  تلخد  بیبش ،: نب  ناّیرلا  نع  اضرلا  رابخأ  نویع  ر ك : زین ، ح 23.و  ص 285 ، ج 44 ، راونألاراحب ، ص 29 ؛
حبذی امک  حبذ  ّهنإف  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیـسحلل  کباف  ءیـشل  ًایکاب  تنک  نإ  بیبش ، نب  ای  :... لاقف مّرحملا  نم  موی  لّوأ 

لزن دقلو  هلتقل ، نوضرألا  عبـسلا و  تاوامـسلا  تکب  دقلو  نوهیبش ، ضرألا  یف  مهل  ام  ًالجر  رـشع  ۀینامث  هتیب  لهأ  نم  هعم  لتقو  شبکلا ،
هراـصنأ و نم  نونوکیف  ، 7 مئاقلا موقی  نأ  یلإ  ربغ  ثعـش  هربق  دـنع  مهف  مهل ، نذؤی  ملف  هرـصنل  فـالآ  ۀـعبرأ  ۀـکئالملا  نم  ضرـألا  یلإ 

. مالسلا هیلع  نیسحلا  تاراثل  ای  مهراعش :
ص ج 44 ، راونألاراحب ، ص 29 ؛ ج 3 ، لابقإلا ، ح 202 ؛ ص 192 ، قودصلل ، یلامألا  ح 58 ؛ ص 299 ، ج 1 ، اضرلا ، راـبخأ  نویع  [ 64]

ح 23. ، 285
ح 17. ص 284 ، ج 44 ، راونألاراحب ، ص 187 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  ص 28 ؛ ج 3 ، لابقإلا ، ح 199 ؛ ص 191 ، قودصلل ، یلامألا  [ 65]

ح 25. ص 47 ، نیسحلا ، ةرایز  لضف  [ 66]
ح 291. ص 203 ، تارایزلا ، لماک  [ 67]
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ح 2. ص 575 ، ج 4 ، یفاکلا ، [ 68]
ص نیظعاولا ، ۀضور  ح 304 ؛ ص 212 ، تارایزلا ، لـماک  ح 223 ؛ ص 205 ، قودـصلل ، یلامألا ، ح 6 ؛ ص 391 ، ج 6 ، یفاـکلا ، [ 69]

ح17. ص 464 ، ج 66 ، راونألاراحب ، 189 ؛
ص 202، تارایزلا ، لماک  ح 1 ؛ ص 109 ، لامعألا ، باوث  ح 181 ؛ ص 117 ، یسوطلل ، یلامألا ، ح 6 ؛ ص 341 ، دیفملل ، یلامألا ، [ 70]

ح 287.
ح 29. ص 289 ، ج 44 ، راونألاراحب ، ح 300 ؛ ص 210 ، تارایزلا ، لماک  ح 30 ؛ ص110 ، لامعألا ، باوث  [ 71]

ج راونألاراحب ، ح 222 ؛ ص 205 ، قودصلل ، یلامألا ، هوحن ، ح 298 ؛ ص 209 ، تارایزلا ، لماک  ح 2 ؛ ص 109 ، لامعألا ، باوث  [ 72]
ص 282. ، 44

ح 11. ص 280 ، ج 44 ، راونألاراحب ، ح 309 ؛ ص 214 ، تارایزلا ، لماک  [ 73]
ح 16. ص 282 ، ج 44 ، راونألاراحب ، ح 508 ؛ ص 574 ، ج 2 ، یّشکلا ، لاجر  [ 74]

تیاور رد  تسا . هدوب  موسرم  ندرک  هراپ  هقی  ندز و  تروص  هب  زین ، رـصاعم  هرود  رد  قطاـنم  یخرب  هتـشذگ و  ياـهيراوگوس  رد  [ 75]
یعون هب  هکلب  درامشیم ؛ زیاج  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  صوصخ  رد  ار  اهنآ  اهراتفر ، نیا  یهقف  ماکحا  هب  هراشا  نمـض  روبزم ،

. دنادیم هتسیاش 
ص 106. ج 82 ، راونألاراحب ، ح 15 ؛ ص 409 ، ج 3 ، یلآللا ، یلاوع  ح 1207 ؛ ص 325 ، ج 8 ، ماکحألا ، بیذهت  [ 76]

ح 202. ص 192 ، قودصلل ، یلامألا ، ح 58 ؛ ص 299 ، ج 1 ، اضرلا ، رابخأ  نویع  [ 77]
ح 21. ص 74 ، ج 101 ، راونألاراحب ، ح 829 ؛ ص 537 ، تارایزلا ، لماک  [ 78]

ح 4. ص 303 ، ج 101 ، راونألاراحب ، ص 65 ؛ ج 3 ، لابقإلا ، ح 6 ؛ ص 473 ، ریبکلا ، رازملا  ص 782 ؛ دّجهتملا ، حابصم  [ 79]
. دوب هدش  هتساوخ  مالسلا  امهیلع  اضر  ماما  رقاب و  ماما  نانخس  رد  تشذگ  هکنانچ  [ 80]

ص 355. ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 81]
ص 355. ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 51 ؛ ج 4 ، بهذلا ، جورم  [ 82]

ص 135. ج 4 ، بهذلا ، جورم  [ 83]
ص 113. ج 7 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 84]

ص 14. ج 5 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 85]
ص 2654. ج 6 ، بلحلا ، خیرات  یف  بلطلا  ۀیغب  ص 230 ؛ ج 2 ، ةرضاحملا ، راوشن  [ 86]

ص 436. ج 6 ، نایدألا ، مجعم  ص 307 ؛ ج 8 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 322 ؛ ج 1 ، ممألا ، براجت  [ 87]
ص 233. ج 2 ، ةرضاحملا ، راوشن  [ 88]

ص 238. ج 4 ، نازیملا ، ناسل  [ 89]
ص 289. ج 2 ، ۀیزیرقملا ، ططخلا  [ 90]

هعیـش قطاـنم  وزج  هتـشذگ  زا  ناتـسربط  نوچ  نآ  ینوماریپ  قطاـنم  هقطنم و  نیا  دوب . ناریا  ملید  هقطنم  هیوب  لآ  نادرمتلود  هاـگداز  [ 91]
، دنروهـشم زین  یملید  هب  ناـنآ  هک  تسور  نیا  زا  دوب . هدرک  هبرجت  ار  ناـیولع  تموکح  زین  یتدـم  هک  هژیوب  دـندمآیم . رامـش  هب  نیـشن 

. دناهرهش عّیشت  بهذم  نتشاد  هب  هک  هنوگنامه 
هب فورعم  نایلیعامـسا ، تلود  يدهملا  هَّللا  دیبع  دیـسر و  رمث  هب  لاس 296  رد  یلیعامـسا  نایعاد  ياهشالت  رـصم : نایمطاف  تلود  [ 92]

نیا رب  نایمطاف  يالیتسا  هنیمز  رـصم ، رد  ردتقم  تلود  ألخ  درک . سیـسأت  يزیرهیاپ و  برغم  رد  یلیعامـسا  هعیـش  شیارگ  اب  ار  نایمطاف 
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دوزفا و دوخ  ورملق  رب  رورم  هب  تلود  نیا  دندرک . لقتنم  رصم  طاطـسف  هب  ار  دوخ  تفالخ  زکرم  نانآ  درک و  مهارف  لاس 362  رد  ار  راید 
رد یمطاف  هفیلخ  نیرخآ  دـضاعلا  گرم  اب  دیـشک و  لوط  نرق  ود  زا  شیب  نایمطاف  تموکح  نارود  دـش . فرـصتم  زین  ار  زاـجح  ماـش و 

. دیسر نایاپ  هب  لاس 568 ،
ۀیادبلا ص 334 ؛ ج 3 ، ةرهازلا ، موجنلا  ص 150 ؛ ج 14 ، كولملاو ، ممالا  خیرات  یف  مظتنملا  ص 331 ؛ ج 5 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 93]

ص 276. ج 11 ، ۀیاهنلاو ،
ص 289. ج 2 ، ۀّیزیرقملا ، ططخلا  [ 94]

ص 670. ج 4 ، نیسحلا ، مامالا  ۀعوسوم  زا  لقن  هب  ص 329  ۀیقابلا ، راثآ  [ 95]
ترـضح يارب  هدش  دای  قطانم  رد  يرادازع  جاور  زا  ص 319. ج 1 ، ناریا ، رد  عّیـشت  خیرات  زا  لقن  هب  ص 443  ةوبنلا ، لئالد  تیبثت  [ 96]

يارب هیرگ » ییارسهیثرم و  يرگهحون و   » ینعی هدش  دای  لاکـشَا  هب  يرادازع  یلوا  قیرط  هب  هک  درک  طابنتـسا  ناوتیم  مالـسلا  اهیلعهمطاف 
. تسا هدوب  جیار  زین  اروشاع  زادگناج  هثداح 

ص220. ج 8 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  ص 210 ؛ ج 14 ، كولملاو ، ممُالا  خیرات  یف  مظتنملا  [ 97]
ص 286. ج 11 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  ص 336 ؛ ج 5 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 98]

. ] ص37 ج 15 ، كولملاو ، ممالا  خیرات  یف  مظتنملا  [ 99]
ص 114. ج 12 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  ص 94 ؛ ج 16 ، كولملاو ، ممالا  خیرات  یف  مظتنملا  [ 100]

ص 43. ۀعیشلا ، ّراسم  [ 101]
ص 153. ،ج 5 ، ةرهازلا موجنلا  ص 291 ؛ ج 2 ، ۀیزیرقملا ، ططخلا  [ 102]

ص 284 و ص 290 و 291. ج 2 ، ۀیزیرقملا ، ططخلا  [ 103]
ص 356. ج 5 ، ةرهازلا ، موجنلا  [ 104]

ص 389. ج 2 ، ۀیزیرقملا ، ططخلا  [ 105]
ص 192. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  سأر  [ 106]

هیآ 23. يروش ، هروس  [ 107]
.370 ص 373 -  ضقن ، [ 108]
.590 ص 592 -  ضقن ، [ 109]

ص 13. ج 13 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  190 ؛ ص 193 - ج 21 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  [ 110]
ص 194. ج 13 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  [ 111]

ص 355. ج 12 ، نامه ، [ 112]
ص 302. ج 18 ، مظتنملا ، [ 113]

ص 125. ج 18 ، نامه ، [ 114]
ص 217. ج 5 ، نازیملا ، ناسل  [ 115]

.116 ص 118 -  رایدنفسا ، نبا  فیلأت  ناتسربط  خیرات  زا  لقن  هب  ص 519  ج 3 ، نایرفعج ، لوسر  عّیشت  خیرات  [ 116]
ص 93. ۀعماجلا ، ثداوحلا  [ 117]

ص 1021. ج 2 ، بلطلا ، ۀیغب  [ 118]
ص 998. يونعم ، يونثم  [ 119]
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ص 90. ج 3 ، لامعألا ، لابقإ  [ 120]
.56 نامه ، [ 121]

ص 159. ۀعماجلا ، ثداوحلا  [ 122]
ص 187. ۀطوطب ، نبا  همانرفس  [ 123]

ص 30. ج 4 ، نودلخ ، نبا  خیرات  [ 124]
ص 93. ۀثلاثلا ، ۀعومجملا  ۀیمیت ، نبال  لئاسملا  عماج  باتک  [ 125]

ص 203. ج 8 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  [ 126]
ص 138. ج 3 ، ناریا ، تایبدا  خیرات  هدیصق 86 ؛ یناغرف ، فیس  ناوید  [ 127]

مولع تایبدا و  هدکـشناد  رد  يو  يرتکد  همان  نایاپ  نتم  باتک ، نیا  . 15 ص 16 -  یکـسفوکلچ ، رتیپ  هیزعت ، یبدا  هبنج  خیرات و  [ 128]
. تسا  46 یلیصحت 47 -  لاس  رد  نارهت  هاگشناد  یناسنا 

هدرک فیلأت  تافو  زا  شیپ  لاس  ود  ار ، ءادهشلا  ۀضور  یفشاک ، دنیوگ  : » دسیونیم رد ص 6  باتک ، نیا  حّحصم  ینارعش  موحرم  [ 129]
. تسا هدوب  مهد  نرق  لّوا  ههد  رد  ینعی  لاس 908  رد  رثا ، نیا  فیلأت  ربانب  تسا ، یفوتم 910  يو  هک  اجنآ  زا  «. تسا

ص 12. ءادهشلا ، ۀضور  [ 130]
رد اروشاع  مایق  درگلاس  رد  هلاس  همه  نامز  نآ  رد  دـیوگیم : ءادهـشلا  ۀـضور  باـتک  یـسررب  دـقن و  رد  ناـیرفعج  لوسر  ياـقآ  [ 131]

دنـس ءادهـشلا  ۀضور  دـیوگیم : رگید  ياج  رد  .و  تسا هدوب  ءادهـشلا  ۀـضور  فیلأت  زا  شیپ  نیا  هدـشیم و  اپ  رب  یمـسارم  رهنلا  ءاروام 
، يو باتک  راتخاس  تسا ... هدوب  عیاش  نامز  نآ  رد  نآ ، ّداح  رایـسب  لکـش  هب  اروشاع ، يراوگوس  هنالاس  سلاجم  هک  نیا  رب  تسا  یّمهم 

یـسراف نابز  رد  ییاروشاع  يوق  بدا  روضح  زا  تیاکح  هدـش ، لقن  باتک  نیا  رد  هک  يراعـشا  دراد . یگنهرف  نینچ  دوجو  زا  تیاـکح 
(. ص 36 و 37 هرامش 33 ، لاس 74 ، رویرهش  دادرم و  شهوژپ ، هنیئآ  هلجم  . ) دراد

ص ج 9 ، ۀــعیرذلا ، رد  زین  ینارهت  گرزب  اـقآ  ص 2931 . ج 4 ، يوزنم ، دـمحا  اههموظنم ،)  ) یـسراف یطخ  ياههخـسن  تسرهف  [ 132]
. تسا هدرک  هراشا  ءادهشلا  دهشم  ةوبنلا و  فیس  ناونع  اب  ییادف  هموظنم  نیا  هب  ص 219  1179و ج 19 ،

ص 655. ج 2 ، یسابع ، يارآ  ملاع  خیرات  [ 133]
ص 627. نامه ، [ 134]

ص 793. مود ، شخب  ج 5 ، ناریا ، تایبدا  خیرات  [ 135]
يریصن ص 33. فیلأت  نارایرهش  روتسد  [ 136]

(. يدالیم لاس 1633  رد  رفس   ) سویمه سالکین  همانرفس  زا  لقن  هب  ص 24  هیزعت ، یبدا  هبنج  خیرات و  [ 137]
ص464. ج 1 ، تسایس ، گنهرف و  نید ، هصرع  رد  هیوفص  زا  لقن  هب  ص 166  هیزوریف ، هفحت  [ 138]

ص 168. هیزوریف ، هفحت  [ 139]
ص 112. نامه ، [ 140]

. افش نیدلا  عاعش  همجرت  دابآ ،... حرف  زا  ص 122 ؛ مراهچ ، بوتکم  هلاوالد ، ورتیپ  همانرفس  [ 141]
ص 412. متفه ، لصف  مراهچ ، باتک  هنیورات ، همانرفس  [ 142]

. یناوجخن سابع  همجرت  ص 125 ، تسخن ، لصف  مّود ، شخب  يرِراک ، یلمج  همانرفس  [ 143]
. تسوداسراپ رهچونم  زا  لّوا ، لیعامسا  هاش  ص 387 ؛ یکسفشورطپ ، ناریا ، رد  مالسا  [ 144]

.62 ص 116 -  ریت 1372 ، نیدرورف -  هرامش 1 ، مهد ، هرود  فراعم ، هلجم  [ 145]
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ص 465. ج 1 ، تسایس ، گنهرف و  نید ، هصرع  رد  هیوفص  زا  لقن  هب  ص 166 ، هیزوریف ، هفحت  [ 146]
رب نـعل  وهـتفر  ربـنم  رب  بـیطخ  دـنربیم و  دجـسم  نآ  هـب  هدرک  فـیلکت  زور  ره  ار  ناگدـنب  نـیا  دـندیدرگ و  لوغـشم  هـیزعت  هـب  [ 147]
هب درکیم و  اشامت  ریس و  داتسیایم و  هراوس  لیف  يور  رب  اهبش  رد  دوخ  هقباس  تاونـس  رد  درکیم و  دنلب  زاوآ  هب  نارفاک  ناتـسرپتب و 

ءانفتسا و یقیقحت و  تمعن  یلو  نید  ایند و  ياوشیپ  یتمالس  هحتاف  رخآ ، لّوا و  رد  نیتم  تسا  ياهدعاق  نیرید و  تسا  یمسر  هک  یعون 
رتکد حیحصت  ص 74 و 75 ، ینامیلس ، هنیفس  . ) دنناوخیم وا  ءادهتسا  باب  رد  هحتاف ، نآ  زا  دعب  هدناوخ و  ار  تیب  لها  نانمشد  مادعتـسا 

(. یقوراف سابع 

هضور سلجم  . 27

یناوخ هیثرم  شور  يهرابرد  هتکن  تشه  تسیب و  دصکی و 

: باتک زا  هدافتسا  اب 
نوخ کشرس 

. مینک لکوت  ادخ »  » هب یناوخ  هیثرم  رد  - 1
 - مالسلامهیلع يدهم -  ترضح  نیسح و  ماما  ارهز و  يهمطاف  ترضح  هژیوب  نانآ  زا  کمک  ناموصعم و  هب  لسوت  یناوخ  هیثرم  رد  - 2

. مینکن شومارف  ار 
نز يارب  و  مالـسلاهیلع )  ) درم يارب  ـالثم  مینک ، داـی  مارتـحا  اـب  مالـسلامهیلع -  تراـهط -  تمـصع و  نادـناخ  زا  یناوـخ ، هـیثرم  رد  - 3

. میرب راک  هب  ار  مالسلااهیلع ) )
رد دننک و  تیانع  ام  یناوخ  هیثرم  تاسلج  هب  مالسلامهیلع -  يدهم -  ترضح  هژیوب  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ات  میهاوخب  ادخ  زا  - 4

. دنیامرفب ینارون  شیوخ  يارآ  لد  لامج  هب  ار  ام  راکهنگ  نامشچ  دنروایب و  فیرشت  سلاجم  هنوگ  نیا 
 - ناـمز ماـما  نیـسح و  ماـما  ارهز و  يهمطاـف  ترـضح  هژیوـب  تراـهط  تمــصع و  نادـناخ  زا  مـیراد  هقـالع  یناوـخ  هـیثرم  هـب  رگا  - 5

. دنهد رارق  دوخ  یعقاو  ناناوخ  هیثرم  يهرمز  رد  ار  ام  ات  میهاوخب  مالسلامهیلع - 
نآ سپ  دنک ، یم  اطع  دوخ  ناتـسود  هب  مالـسلامهیلع -  تراهط -  تمـصع و  نادناخ  دنوادخ و  هک  تسا  ییاهتمعن  زا  یناوخ  هیثرم  - 6

. مینکن شزرا  مک  میریگن و  مک  تسد  ار 
لیماف ردام و  ردپ و  ای  و  مهیلع -  هللا  ناوضر  دیلقت -  عجارم  ای  مالـسلامهیلع -  ناموصعم -  هب  ار  دوخ  یناوخ  هیثرم  باوث  میناوت  یم  - 7

. مینک هیده  نآ  دننام  و 
. مینادب یعرش  يهفیظو  تدابع و  ماجنا  ناونع  هب  ار  هیثرم  ندناوخ  - 8

. میشاب تفاظن  اب  تراهط و  اب  یناوخ  هیثرم  ماگنه  رد  - 9
. درادب قفوم  یناوخ  هیثرم  رد  ار  ام  ات  میهاوخب  ادخ  زا  میناوخب و  زامن  تعکر  ود  یناوخ  هیثرم  زا  شیپ  میناوت  یم  - 10

ۀمطاف ای   » يهلمج ای  و  انکردا » نامزلا  بحاص  اـی   » يهلمج اـی  اـنکردا » هللادـبعابا  اـی   » يهلمج هیثرم  ندـناوخ  زا  شیپ  تسا  هتـسیاش  - 11
. مییامن يراج  نامنابز  رب  ای  مینارذگب و  دوخ  بلق  زا  ار  انیکردا » ءارهزلا 

ناـیاپ هب  ار  نآ  هنوگچ  میهد و  همادا  ار  نآ  هنوگچ  مینک ، زاـغآ  ار  نآ  هنوگچ  هک  مییاـمن  رکف  نآ  يهراـبرد  یناوـخ  هیثرم  زا  شیپ  - 12
. مییامن نایب  ار  نآ  هنوگچ  یلک  روطب  میرب و 

 - مالسلامهیلع نیموصعم -  يهمئا  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مالسا -  یمارگ  ربمایپ  رب  تاولص  دورد و  ادخ و  دمح  مان و  اب  ار  هیثرم  - 13
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: مییوگب الثم  مینک . زاغآ  نانآ  نمشد  زا  يرازیب  و 
نیبیطلا هتیب  لها  یلع  دـمحم و  مساـقلا  یبا  اـنیبن  اندیـس و  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  مث  نملاـعلا ، بر  دـمحلا هللا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »

نیرهاطلا
«. نیدلا موی  مایق  یلا  نآلا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  هللا  ۀنعل  و 

: مییوگب الثم  مینک . زاغآ  ادخ  تافص  دای  ادخ و  مان  اب  زین  ار  هیثرم  میناوت  یم  - 14
 … «. میحر ای  نامحر  ای  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »

مینک رکذ  ار  یناتساد  هرطاخ و  ای  میناوخب و  رعـش  تیب  دنچ  میناوت  یم  ناموصعم  رب  دورد  ادخ و  دمح  تافـص و  مان و  رکذ  زا  سپ  - 15
. مییامن وگزاب  ار  هیثرم  لصا  سپس  و 

هک ددرگن  ینالوط  ردق  نآ  دوش  یعس  دریگ ، یم  رارق  هدافتـسا  دروم  هیثرم  لصا  ندناوخ  زا  شیپ  یناتـساد  ای  هرطاخ و  ای  رعـش  رگا  - 16
. دهد رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  نآ  ياوتحم  فده و  هیثرم و  لصا  دوش و  رتشیب  هیثرم  لصا  زا 

رظن زا  تسرد و  اوتحم  رظن  زا  دـیاب  دـنتفرگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  یناوخ  هیثرم  رد  نآ  ریاظن  ای  هرطاخ و  اـی  ناتـساد  اـی  رعـش  هچاـنچ  - 17
. دنشاب ربتعم  حیحص و  كردم 

. دهاوخ یم  يزاس  هنیمز  ای  هنیمز و  نافرع ، اریز  دوشن ، هدافتسا  اج  همه  رد  هیثرم  هب  طوبرم  ینافرع  راعشا  زا  تسا  هتسیاش  - 18
هابتـشا و راچد  هیثرم  ندناوخ  ماگنه  رد  ات  مینک ، ظفح  نیرمت و  نآ  دننام  ای  هناخ  رد  ار  نآ  هیثرم ، ندـناوخ  زا  شیپ  هار و  زاغآ  رد  - 19

. میوشن یشومارف  ای 
. دننیشنب رتعمج  تروص  هب  میهاوخب  نانآ  زا  ناکما  تروص  رد  دناهتسشن ، هدنکارپ  روطب  هیثرم  ندینش  يارب  ناگدنونش  رگا  - 20
. میورن هاگلتق » لادوگ   » هب يروف  فورعم ، لوق  هب  مییامنن . عورش  يزاس  هنیمز  ینیچ و  همدقم  نودب  ار  هیثرم  ات  مینک  یعس  - 21

اب دش  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  ای  و  رظن ، دروم  دیهـش  ای  موصعم  رب  مالـس  ضرع  اب  ار  هیثرم  ناوت  یم  يزاس  هنیمز  ینیچ و  همدقم  يارب  - 22
. مینک زاغآ  رظن  دروم  يهیثرم  هب  طوبرم  ياهرطاخ  ناتساد و  رکذ  رعش و  ندناوخ 

: میناوخب ار  اهمالس  نیا  میناوت  یم  نادیهش  رورس  يهیثرم  نایاپ  ای  زاغآ  يارب  یهاگ  - 23
رخا هللا  هلعج  راهنلا و ال  لیللا و  یقب  تیقب و  ام  ادبا  هللا  مالـس  ینم  کیلع  کئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبعابا و  ای  کیلع  مالـسلا  »

[«. هتاکرب هللا و  ۀمحر  و   ] نیسحلا باحصا  یلع  نیسحلا و  دالوا  یلع  نیسحلا و  نب  یلع  یلع  نیسحلا و  یلع  مالسلا  مکترایزل  ینم  دهعلا 
تـسا موـصعم  نآ  هب  طوـبرم  هک  ار  لـسوت  ياـعد  زا  یتمـسق  میناوـت  یم  مالـسلاهیلع - یموـصعم -  ره  يهیثرم  ناـیاپ  اـی  زاـغآ  رد  - 24

: مینک ضرع  مالسلاهیلع - نیسح -  ماما  يهیثرم  يارب  الثم  میناوخب ،
انعفشتسا انهجوت و  انا  انیلوم  اندیس و  ای  هقلخ  یلع  هللا  ۀجح  ای  هللا  لوسر  نبای  دیهشلا  اهیا  یلع  نب  نیسح  ای  هللادبعابا  ای  کیلع ] مالـسلا  »]

«. هللادنع انل  عفشا  هللا  دنع  اهیجو  ای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدق  هللا و  یلا  کب  انلسوت  و 
: تسا هلحرم  هس  ياراد  هیثرم  الومعم  - 25

، همدقم کی :
جوا ود :

. دورف هس : و 
یهاگ هک  مینک ، هاتوک  ار  هیثرم  دورف  يهلحرم  ینعی  میهدـن ، لوط  دایز  ار  نآ  دوخ ، كاـنزوس  جوا و  يهلحرم  هب  هیثرم  ندیـسر  زا  دـعب 

. دوش یم  هدناوخ  زین  دورف  نودب  یتح  هیثرم 
يهلحرم تهج  نیدـب  تسا . هیثرم  تمـسق  نیرت  كاـنزوس  دوـش و  یم  هدوـشگ  هیثرم  هرگ  هک  تسا  ياهلحرم  هیثرم ، جوا  يهلحرم  - 26
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. مینک یمن  نایب  دوز  ار  هیثرم  جوا 
هب میروآ  دوجو  هب  اهنآ  رد  ینورد » یلوحت   » مینازیگنارب و ناگدنونش  رد  ار  يزادگ  زوس و  دیسر  دوخ  جوا  يهلحرم  هب  هیثرم  یتقو  - 27

. ددرگ هارمه  زادگ  زوس و  نآ  اب  ییاروشاع  دنلب  فراعم  هب  هجوت  تلاح  هک  ياهنوگ 
. مینک رتغاد  رتشیب و  ار  لسوت  ارهز » ای   » و نیسح » ای   » دننام یتاملک  اب  هیثرم  جوا  رد  - 28

مینکن و شومارف  ار  هیثرم  عوضوم  اب  ینارنخـس  عوضوم  طابترا  هک  تسا  هتـسیاش  میهد  یم  ماـجنا  ینارنخـس  اـب  هارمه  ار  هیثرم  رگا  - 29
. مینزب زیرگ »  » ناوخ هیثرم  نارونخس  حالطصا  هب  و  میشاب ، هتشاد  رظن  رد  ار  ود  نآ  نیب  طابترا 

نایاپ هب  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم -  ترـضح  يارب  مایق  تاولـص و  هحتاف و  اعد و  ندناوخ  اب  ار  هیثرم  تسا  هتـسیاش  - 30
. میرب

: نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و   » يهیآ ناوت  یم  هیثرم  نایاپ  زا  سپ  - 31
: نیملاظلا یلع  هللا  ۀنعل  الا   » يهیآ ای  و  دندرگ ». یم  زاب  یناکم  هچ  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  ناراکمتس  و 

. دناوخ ار  تسا ،» ناراکمتمس  رب  ادخ  نیرفن  دیشاب  هاگآ 
ار ءوسلا » فشکی  هاعد و  اذا  رطظملا  بیجی  نما   » يهیآ راب  جنپ  اعد  تباجتـسا  يارب  میناوت  یم  دش  هتفگ  هک  یتایآ  ندناوخ  زا  دـعب  - 32

. میناوخب
قحب مرکالا  لجالا  زعالا  مظعالا  میظعلا  کمـساب  كوعدن  کلئـسن و  انا  مهللا   » میناوخب ار  اعد  نیا  بیجی » نما   » زا سپ  میناوت  یم  - 33

ياهاعد هاگ  نآ  مییوگب و  هللا » ای   » راب هد  سپـس  و  نیـسحلا » ۀیرذ  نم  نیموصعملا  ۀعـستلا  نیـسحلا و  نسحلا و  ۀمطاف و  یلع و  دـمحم و 
. میناوخب ار  رگید 

رد میهد و  یم  حرـش  مینک و  یم  رارکت  ار  یلبق  رعـش  ای  بلطم  میدرک ، شومارف  ار  يدـعب  رعـش  ای  بلطم  یناوخ ، هیثرم  ماگنه  رگا  - 34
. میروآ دای  هب  ار  نآ  ات  میزادرپ  یم  يدعب  رعش  ای  بلطم  يوجتسج  هب  راک  نیا  نمض 

. میشاب ناگدنونش  رب  فرشم  هک  میریگ  رارق  ییاج  رد  میناوت  یم  رگا  یناوخ  هیثرم  يارب  - 35
دناوت یم  ناوخ  هیثرم  يوس  زا  يرکذت  اب  راک  نیا  یهاگ  مینک . فذـح  یناوخ  هیثرم  لحم  زا  ار  ساوح  زکرمت  عناوم  تسا  هتـسیاش  - 36

. دریگ ماجنا 
لغب رد  مغ  يوناز  دـننک و  ـالبرک  يهناور  ار  اـهلد  دـنزادنیب ، ریز  هب  ار  اهرـس  اـت  میهاوخب  ناگدنونـش  زا  میناوت  یم  هیثرم  زاـغآ  رد  - 37

. دنریگب
عقومب مینک و  عورـش  عقومب  ار  هیثرم  ینعی  میهد ، ماجنا  دناهتـساوخ  ام  زا  هک  ینامز  تدم  رد  ار  هیثرم  رادـقم  تدـم و  میناوت  یم  ات  - 38

. میهد همتاخ 
. میشاب هتشاد  سفن  زین  هیثرم  يهمادا  يارب  ات  مینکن ، دنلب  میربن و  الاب  یلیخ  ار  دوخ  يادص  هیثرم  يادتبا  رد  - 39

نامز رورم  هب  هک  تسا  یعیبط  يرما  نیا  دـیآ ، یم  مک  نانآ  سفن  ای  دوش و  یم  کشخ  يدـتبم  ياهناوخ  هیثرم  ناهد  ولگ و  یهاگ  - 40
. دشن وربور  یلکشم  نینچ  اب  ات  درک ، تیاعر  دیاب  زین  ار  یلبق  يهتکن  دننام  یناوخ  هیثرم  تاکن  یلو  دور . یم  نیب  زا 

ندناوخ زا  شیپ  نامدوخ  ای  میـشوکب و  نآ  عفر  رد  میناوت  یم  هچنانچ  تسا ، فاصان  ای  هدروخ و  امرـس  ای  هتفرگ  امـش  يادـص  رگا  - 41
. مییوگب ار  نآ  ناگدنونش  هب  هیثرم 

. میشاب هتشاد  یباذج  اریگ و  بوخ ، عورش  هیثرم ، ندناوخ  يارب  مینک  یعس  - 42
: دناهتفگ هک  مینک  هیرگ  میزیرب و  کشا  میزوسب و  هیثرم  ندناوخ  هارمه  زین  نامدوخ  مینک  شالت  - 43

«. دنیشن لد  رب  مرج  ال  دیآرب ، لد  زا  هچنآ  »
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(. یکابت  ) میریگب دوخ  هب  هیرگ  تلاح  مک  تسد  ءاکب ،)  ) مینک یمن  هیرگ  نامدوخ  هیثرم ، دناوخ  ماگنه  رگا  - 44
. مینک بلط  مالسلامهیلع -  ناموصعم -  ادخ و  دوخ  زا  ار  یناوخ  هیثرم  رد  هیرگ  لاح و  زوس و  - 45

: مییوگن الثم  میشاب . عضاوتم  مینادن و  رگید  ياهناوخ  هیثرم  زا  رترب  ار  دوخ  - 46
«. دروآ مک  ینالف  یلو  مدرک  یناوخ  هیثرم  تعاس  کی  نم  »

. مینک يرتشیب  هجوت  اهنآ  هب  سپ  تسا ؛ یناوخ  هیثرم  رد  رثوم  لماوع  زا  اوقت  صالخا و  قدص و  نیرمت و  هقالع و  - 47
: میئوگن الثم  دراذگن . ریثأت  یناوخ  هیثرم  يارب  ام  صالخا  رد  تیعمج  دایز  ای  مک  دادعت  - 48

«. دوبن نتخادنا  نزوس  ياج  دوب و  هلغلغ  هک  مدرک  یناوخ  هیثرم  یسلجم  رد  بشید  »
. میریذپب ار  نآ  میوشن و  تحاران  دندرک ، يدنمدوس  داقتنا  ام  یناوخ  هیثرم  زا  رگا  - 49

: میئوگن الثم  مینک ، يراددوخ  فلتخم  ياههنوگ  هب  رگید  ياهناوخ  هیثرم  ریقحت  زا  - 50
«. مدرک مک  ار  ینالف  يور  »

. تسا ادخ  دزن  راک  نیا  یقیقح  یلصا و  شاداپ  اریز  میوشن ، تحاران  دندادن  ياهیده  ام  هب  یناوخ  هیثرم  يارب  رگا  - 51
. میشاب لئاق  ياهژیو  مارتحا  اهناوخ  هیثرم  يارب  مالسلااهیلع -  نیسح -  ماما  ارهز و  يهمطاف  ترضح  رطاخ  هب  - 52

. میسوبب ار  نانآ  تسد  ای  میزیخرب و  دوخ  ياج  زا  ناشمارتحا  هب  میناوت  یم  لقادح  سپ 
زا ار  سلجم  لرتنک  دراوم ، یـضعب  رد  تسا  نکمم  اریز  میریگب ، هدـهع  هب  ار  سلجم  لرتنک  دوخ ، تیریدـم  اب  یناوخ  هیثرم  ماگنه  - 53

. دننزب مه  هب  ار  سلجم  مظن  دنهاوخب  نارگید  ای  میهدب و  تسد 
. تسادخ دزن  تکرب  ریخ و  هک  میشاب ، دنمتواخس  زین  دروم  نیا  رد  میهد و  رارق  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  یناوخ  هیثرم  تایبرجت  - 54

میناوخب و دیاب  ار  ییاهزیچ  هچ  هیثرم  يهمدقم  زاغآ و  رد  مینادب  الثم  میـشاب . هتـشاد  یفاک  طلـست  هیثرم  ياوتحم  عوضوم و  رب  امتح  - 55
. مییوگب دیاب  ار  ییاهزیچ  هچ  هیثرم  دورف  جوا و  رد 

. میوشن یهابتشا  بکترم  ات  مینک  رورم  هعلاطم و  ار  هیثرم  رگید  راب  کی  هیثرم ، ندناوخ  زا  شیپ  هار و  زاغآ  رد  - 56
: مییوگب نانآ  هب  الثم  مییوگب ، ناگدنونش  هب  ار  هیثرم  عوضوم  یناوخ  هیثرم  يادتبا  رد  میناوت  یم  - 57

«. مناوخب امش  يارب  ار  مالسلاهیلع -  - ربکا یلع  ترضح  يهضور  مهاوخ  یم  بشما  »
هب يدراوم  رد  سپ  ددرگ ؛ مکاح  سلجم  نآ  رب  يرتشیب  هودـنا  نزح و  دـیاش  دـنوش ، شوماـخ  یناوخ  هیثرم  سلجم  ياـهغارچ  رگا  - 58

. میشاب هتشاد  هجوت  هتکن  نیا 
نیا مالسلااهیلع -  ارهز -  يهمطاف  ترضح  يهیثرم  رد  الثم  مییامن . زیهرپ  خساپ  نودب  تاهبش  تالاوئس و  حرط  زا  یناوخ  هیثرم  رد  - 59

نوریب نفک  زا  ار  دوخ  ياهتـسد  شگرم ، زا  دعب  مالـسلااهیلع -  ارهز -  يهمطاف  ترـضح  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  مینکن  حرطم  ار  لاوس 
. میهدن مه  ار  نآ  خساپ  دعب  دریگب و  شوغآ  رد  ار  مالسلااهیلع -  نیسح -  ماما  نسح و  ماما  دروآ و 

ینیقی یعطق و  تروص  هب  ار  البرک  رد  مالـسلااهیلع -  الیل -  ترـضح  روضح  دـننام  یناوخ  هیثرم  رد  كوکـشم  یلامتحا و  بلاطم  - 60
. مییامن يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  یتح  ای  مینکن و  رکذ 

. میزیهرپب یناوخ  هرابود  زا  مینکن و  رارکت  ار  هیثرم  ترورض ، نودب  - 61
ناملاع و نانخس  قیقد ، حیحص و  رابخا  رامآ و  لثملا ، برـض  هیبشت ، لاثم و  هرطاخ ، ناتـساد و  رعـش ، تایاور ، تایآ ، زا  میناوت  یم  - 62
عوضوم و اب  بسانتم  هک  ییابیز  یبدا و  ياههعطق  تالمج و  و  فیرشلا -  هرس  سدق  ینیمخ -  ماما  ترضح  ریظن  نادنمـشناد  ناگرزب و 

. مییامن هدافتسا  دنشاب  هیثرم  ياوتحم 
. میهدن تسد  زا  ار  کبس  نآ  ات  میشاب  هتشاد  تسرامم  نیرمت و  ردق  نآ  میتسه ، یصاخ  کبس  ياراد  هیثرم  ندناوخ  رد  رگا  - 63
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ار نآ  ياـج  شمارآ  دورب و  نیب  زا  اـم  يهرهلد  سرت و  اـت  میـشکب ، قیمع  سفن  دـنچ  یناوخ  هیثرم  زا  شیپ  میناوت  یم  هار  زاـغآ  رد  - 64
. دریگب

. میزادنین تمحز  فلکت و  هب  ار  دوخ  مینک و  یناوخ  هیثرم  یعیبط  روطب  - 65
. مییامن زیهرپ  مالک  هیکت  نتشاد  زا  مینک و  يراددوخ  یناوخ  هیثرم  رد  یلحم  صاخ و  يهجهل  تاملک و  يریگراک  هب  زا  مومع  دزن  - 66

اهنآ نایاپ  زاغآ و  يهویـش  نایب و  تیفیک  یثارم و  باختنا  رد  نارگید  دوخ و  يهقیلـس  قوذ و  تیقالخ و  راکتبا و  زا  میناوت  یم  اـت  - 67
. مینک هدافتسا 

. مییامن حیحصت  ار  هابتشا  نآ  دعب ، يهسلج  رد  میتسناوتن  رگا  هسلج و  نامه  رد  میدرک ، یهابتشا  هیثرم  ندناوخ  رد  رگا  - 68
اریز مینک ، يزاس  هنیمز  ناگدنونـش  يارب  ار  بیاصم  لباقم  رد  ربص  تالکـشم و  ربارب  رد  لمحت  هیثرم ، ندـناوخ  ماـگنه  میناوت  یم  - 69

: تسا هدومرف  مالسلاهیلع -  موصعم - 
«. تسا نامیا  زا  یمین  ربص  »

. دراذگب یفطاع  يونعم و  ریثأت  زین  ناگدنونش  رد  داقتعا  نیا  ات  میشاب ، هتشاد  داقتعا  نامدوخ  میناوخ ، یم  هک  ياهیثرم  هب  - 70
. مینک يراددوخ  ییاههیرگ  نینچ  ماجنا  زا  تسا ، هدننز  اهندرک  هیرگ  یضعب  تیفیک  - 71

. میناوخن ار  اهنآ  ات  میشاب  عالطا  اب  تسا  هتفرگ  تروص  اههیثرم  رد  هک  یتافیرحت  اهغورد و  زا  - 72
. دنزادنا هیرگ  هب  ار  مدرم  دنوش و  كانزوس  الثم  ات  مینکن  فیرحت  دایز و  مک و  ار  اههیثرم  مدرم ، ندنایرگ  يارب  میشاب  بظاوم  - 73

. میراذگب مه  يور  ار  دوخ  نامشچ  یهاگ  میناوت  یم  دوش ، یم  ام  یناوخ  هیثرم  عنام  یصاخ  دارفا  ای  تیعمج  هاگن  رگا  - 74
. تسا ياهبتاکم  نابز  اب  یناوخ  هیثرم  زا  رتنیشنلد  ياهرواحم  نابز  اب  یناوخ  هیثرم  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  - 75

: تفگ یم  ياهبرجت  اب  ناوخ  هیثرم  - 76
«. ددنبب شقن  الماک  امش  نهذ  رد  ات  دینک  ظفح  باوخ  زا  شیپ  ار  نآ  هب  طوبرم  راعشا  یثارم و  »

. مینک يراددوخ  دشابن  ناوخ  هیثرم  تیصخش  یناوخ و  هیثرم  اب  بسانتم  هک  یتکرح  ای  تلاح و  ره  زا  - 77
. مینازیگنارب ار  ناگدنونش  فطاوع  تاساسحا و  مینک  یعس  اهکشا ، نتخاس  يراج  یناوخ و  هیثرم  يارب  - 78

. میشاب هتشاد  زین  ساسحا  زوس و  روش و  یناوخ  هیثرم  ماگنه  رد  نامدوخ  دیاب  ناگدنونش  ساسحا  روش و  نتخیگنارب  يارب  - 79
يرتشیب کشا  دنیامن و  ساسحا  ار  يرتشیب  هودنا  مغ و  ات  مینک ، رارقرب  طابترا  ناگدنونش  تاساسحا  طیارش و  هیثرم و  ياوتحم  نیب  - 80

. دنزاس يراج  ار 
میناوت یم  رتشیب  ریثأت  هجوت و  بلج  يارب  زین  و  مییامن . بلج  ار  ناگمه  هجوت  ات  مینک  هاـگن  تیعمج  يهمه  هب  یناوخ  هیثرم  ماـگنه  - 81

. مینک هدافتسا  تسد  تروص و  رس و  تاکرح  زا  هیثرم  ياوتحم  اب  گنهامه  بسانتم و  ترورض و  دح  رد 
. میوشن ناساره  نانآ  تیصخش  ناگدنونش و  دایز  تیعمج  زا  و  میهدن ، هار  دوخ  هب  سرت  یناوخ  هیثرم  يارب  -82

هیثرم میهدـن و  هار  دوخ  هب  ار  سای  ور  نیا  زا  تسا ، یعیبط  يرما  بلق  دـیدش  نابرـض  هرهلد و  زرل و  سرت و  یناوخ  هیثرم  زاـغآ  رد  - 83
. دورب نیب  زا  ام  يهرهلد  سرت و  ات  مینک  لابند  نیرمت و  نوگانوگ » ياهتیعمج   » روضح رد  و  فلتخم » ياهاج   » رد ار  یناوخ 

تسا و گرزب  یتـمعن  هک  دوش  رتـشیب  ندـناوخ  هیثرم  هب  اـم  يهقـالع  اـت  میرواـیب ، رطاـخ  هب  ار  یناوـخ  هیثرم  يوـنعم  دـیاوف  راـثآ و  - 84
. دنلفاغ نآ  زا  یخرب  هنافساتم 

 - ضرف هب  انب  الثم -  سکعب ، دشابن و  نامینارنخس  ضقان  ام  يهیثرم  هک  میشاب  بظاوم  میناوخ  یم  ینارنخـس  اب  هارمه  ار  هیثرم  رگا  - 85
: مییوگ یم  ینارنخس  رد  رگا 

درک هبوت  شرمع  رخآ  رد  رح  ترضح  اریز  میناوخب ، ار  رح  ترضح  يهیثرم  دیابن  تروص  نیا  رد  دوش » یمن  هتفریذپ  رمع  رخآ  رد  هبوت  »
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. تفریذپ ار  وا  يهبوت  مالسلاهیلع - نیسح -  ماما  و 
. تسرتهب هیرگ  اب  هارمه  يهیثرم  هچ  رگا  تسین ، ندنایرگ »  » یناوخ هیثرم  زا  ییاهن  فده  - 86

رد دنتفگ  يو  هب  هچنانچ  و  دناوتب ، دـنک  یناوخ  هیثرم  هقیقد  هس  رد  دـنتفگ  وا  هب  رگا  هک  دـشاب  هدـیزرو  نانچ  نآ  دـیاب  ناوخ  هیثرم  - 87
. دناوتب مه  زاب  دنک  یناوخ  هیثرم  هقیقد  یس 

. تسا ملعت  میلعت و  ياههار  زا  یکی  نیقلت  اریز  مییامن ، یناوخ  هیثرم  میناوت  یم  هک  مینک  نیقلت »  » دوخ هب  میتسه  هار  زاغآ  رد  رگا  - 88
هیثرم سپـس  دروآ و  دوجو  هب  ار  نآ  طیارـش  ای  دـشاب و  دوجوم  یناوخ  هیثرم  طیارـش  ای  دـیاب  هکلب  دـناوخ ، هیثرم  دـیابن  اج  همه  رد  - 89

. دناوخ
يهیثرم ناناوجون  يارب  الثم  میناوخب . مینک و  باختنا  ناگدنونـش  یناکم  یناـمز و  ینـس ، يدرف ، تیعقوم  مهف و  قباـطم  ار  اـههیثرم  - 90

 - بـنیز ترـضح  يهـیثرم  ناوناـب  يارب  و  مالـسلااهیلع -  هـیقر -  ترــضح  يهـیثرم  ناـکدوک  يارب  و  مالــسلاهیلع - مساـق -  ترــضح 
. میناوخب ار  مالسلااهیلع - 

. مییامن وگزاب  ناگدنونش  يارب  ار  اهنآ  مینک و  هدافتـسا  ار  یماظن  یخیرات و  یـسایس ، یتیبرت ، یقالخا ، تاکن  اههیثرم  زا  میناوت  یم  - 91
: تفگ یم  یماظن  يهدنامرف  کی 

«. مینک یم  تشادرب  ار  یماظن  تاکن  شنانمشد ، اب  وا  راکیپ  و  مالسلاهیلع - نیسح -  ماما  یثارم  زا  عقاوم  یهاگ  »
ياج هب  رگنـس و  ای  رداـچ  يهملک  همیخ  ياـج  هب  ـالثم  مینک ، هدافتـسا  تسا  هدوب  اـهنامز  ناـمه  صوصخم  هک  يریباـعت  زا  ـالومعم  - 92

. میربن راک  هب  ار  زرگ  يهملک  دومع ،
. تسا یناوخ  هیثرم  عورش  يریگدای و  يارب  یبوخ  يهنیمز  نآ  دننام  متخ و  اعد ، سلاجم  - 93

. میناوخب هیثرم  زین  نامهداوناخ  ای  دوخ  يارب  ییاهنت  رد  تاقوا و  یضعب  رد  هکلب  میناوخن ، هیثرم  نارگید  يارب  طقف  - 94
هدافتـسا نآ  زا  مینک و  هجوـت  نآ  هب  دـشاب ، زین  ادـخ  يوـس  هب  تشگزاـب  هبوـت و  يهسلج  ناـبطاخم ، يارب  دـناوت  یم  هیثرم  يهسلج  - 95

. مییامن
. دنک هیکت  تسا  لوبق  لباق  ریغ  ای  حیحص  ریغ  غورد و  رظن  هب  هک  اههدینش )  ) یتاعومسم رب  دیابن  ناوخ  هیثرم  - 96

زا یکی  میوش . دـنمهرهب  زین  نانآ  یناوخ  هیثرم  تیفیک  شور و  زا  اـت  مییاـمن ، تکرـش  روهـشم  هربخ و  ياـهناوخ  هیثرم  سلاـجم  رد  - 97
: تفگ یم  اهناوخ  هیثرم 

«. دنناوخ یم  هیثرم  هنوگچ  هک  دینیبب  دوخ  مشچ  اب  ات  دینک  تکرش  اهناوخ  هیثرم  تاسلج  رد  دیاب  یناوخ  هیثرم  يریگدای  يارب  »
هیثرم زا  دـنناوخ ، یم  ار  البرک  يادهـش  ای  عیاـقو  زا  یکی  يهیثرم  مرحم ، يههد  ياهبـش  اـی  اـهزور  زا  کـی  ره  رد  هک  تسا  موسرم  - 98

فلتخم ياهاج  رد  رما  نیا  هتبلا  دوش ؛ هدـناوخ  دـیاب  ياهیثرم  هچ  اروشاع  ای  اعوسات  بش  رد  الثم  هک  مینک  لاوس  ار  نیا  هبرجت  اب  ناـناوخ 
. تسا توافتم 

ار هیثرم  کـی  زا  فلتخم  تمـسق  ود  اـی  هناگادـج و  يهیثرم  مادـک  ره  يارب  تسا  رتهب  مینک  یم  یناوخ  هیثرم  اـج  ود  رد  ـالثم  رگا  - 99
. دنشاب یکی  اج  ود  ره  ناگدنونش  زا  یخرب  تسا  نکمم  دراوم  یضعب  رد  اریز  میناوخب ،

. دوش تشادرب  نآ  زا  مالسلامهیلع -  تراهط -  تمصع و  نادناخ  تلذ  يراوخ و  هک  مینکن  وگزاب  يروط  ار  اههیثرم  - 100
(، رایـسب یتیعمج   ) لیبق زا  یتاملک  هب  تسا ، راکنا  ای  دیدرت و  دروم  تحـص  رظن  زا  هک  يدادـعا  رامآ و  ياج  هب  ناوت  یم  هیثرم  رد  - 101

: مییوگب هکنیا  ياج  هب  الثم  دومن ، افتکا  ناوارف ) يدادعت  (، ) دایز ياهدع  )
: مییوگب تسا  رتهب  تشک ،» ار  نانمشد  زا  رفن  رازه  نیدنچ  مالسلاهیلع - نیسح -  ماما  »

«. تشک ار  نانمشد  زا  یناوارف  دادعت  مالسلاهیلع - نیسح -  ماما  »
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رد هژیوب  مینک . يراددوخ  دوش  یم  ناگدنونـش  یفنم  لمعلا  سکع  اـی  راـکنا  بجوم  هک  يراـمآ  اـی  یثارم  رکذ  زا  تسا  هتـسیاش  - 102
: مییوگب هک  دشابن  مزال  دیاش  یسلاجم  نینچ  رد  الثم  دنتسه . رادروخرب  الاب  نامیا  خسار و  داقتعا  زا  رتمک  هک  یناگدنونش  لباقم 

«. تشک ار  نانمشد  زا  رفن  جنپ  یس و  مالسلاهیلع -  مساق -  ترضح  البرک  ناوجون  »
رد رگم  مینک ، همجرت  ار  اهنآ  سپس  میناوخب و  یبرع  نابز  نامه  اب  ار  نآ  ياهزجر  راعشا و  ای  هیثرم  ياهتمسق  زا  یخرب  میناوت  یم  - 103

. دشابن مزال  اهنآ  يهمجرت  هک  يدراوم 
هک یـسلاجم  رد  هژیوـب  مینک ، ظـفلت  حیحـص  روـطب  ار  اـهنآ  مینک  یم  هدافتـسا  یناوـخ  هیثرم  رد  یبرع  تـالمج  تاـملک و  زا  رگا  - 104

. دنراد روضح  بالط  املع و  دننام  یبرع  نابز  هب  نایانشآ 
نیسح ماما  یثارم  راونالا و  راحب  ( 43  ) دلج رد  مالسلااهیلع -  ارهز -  يهمطاف  ترـضح  یثارم  میراد ، ییانـشآ  یبرع  نابز  هب  رگا  - 105

. دناهدش يروآدرگ  راونالا  راحب  ( 45  ) و ( 44  ) ياهدلج رد  مالسلامهیلع -  شباحصا --  و 
، مینکن یناوخ  هیثرم  نآ  دننام  یگدولآ و  باوخ  یتحاران ، تینابـصع ، یگتـسخ ، يرامیب ، تلاسک ، تلاح  اب  ای  اذغ و  زا  دـعب  رگا  - 106

. مییامنن شومارف  ار  یناوخ  هیثرم  زا  شیپ  یفاک  تحارتسا  تمالس و  شمارآ ، ور  نیا  زا  تسا . رترثوم  رتهب و 
هیثرم ماگنه  رد  ات  تشون ، رتفد  نآ  رد  ار  اهنآ  درک و  هیهت  ار  روسالک  دننام  يرتفد  ابیز  راعـشا  اههیثرم و  يریگدای  يارب  ناوت  یم  - 107

. دومن هدافتسا  نآ  راعشا  اههیثرم و  زا  عوضوم  بسانت  هب  یناوخ 
. تسا یناوخ  هیثرم  رما  رد  تیقفوم  زومر  زا  نارگید  دوخ و  زا  هبرجت  بسک  - 108

تسد هب  لوا  ار  بآ  کشم  مالسلاهیلع - سابع -  ترضح  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  الثم  مییوگن . هابتشا  ار  هیثرم  ياوتحم  مینک  تقد  - 109
؟ شپچ تسد  هب  ای  تفرگ و  شتسار 

؟ سکعب ای  تشاذگ و  مالسلاهیلع -  ربکا -  یلع  ترضح  ناهد  رد  ار  شنابز  مالسلاهیلع -  نیسح -  ماما  الثم  ای 
. مینک وگزاب  ناگدنونش  يارب  ار  هیثرم  ياوتحم  عوضوم و  نامه  هکلب  میرپن ، هخاش  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  یناوخ  هیثرم  رد  - 110

. مییامن مسجم »  » ناگدنونش يارب  ار  هیثرم  مینک  یعس  - 111
. مینکن هیحور  فیعضت  هیحور ، تیوقت  ياج  هب  میشاب  بظاوم  یناوخ  هیثرم  رد  - 112

. میشاب هتشاد  رظن  رد  زین  ار  نانآ  تقو  دنراد ، روضح  سلجم  رد  ندناوخ  يارب  يرگید  ياهناوخ  هیثرم  رگا  - 113
رد هژیوب  دراذگن ؛ یفنم  رثا  نانآ  رب  دوشن و  ناگدنونش  یگتـسخ  لالم و  بجوم  ات  مینکن ، ینالوط  دح ، زا  شیب  ار  هیثرم  ندناوخ  - 114

. مییامن يراددوخ  هیثرم  ندرک  ینالوط  زا  دراد ، دوجو  اهنآ  رد  هیثرم  هب  تبسن  يرتمک  يهنیمز  هقالع و  هک  یسلاجم 
نامه رد  ار  البرک  هب  مالسلاهیلع - نیسح -  ماما  دورو  هیثرم  الثم  میناوخب ، دوخ  نامز  اب  بسانتم  ار  هیثرم  يرورـض ، دراوم  ریغ  رد  - 115

. میناوخب نیعبرا  زور  رد  ار  البرک  هب  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دورو  يهیثرم  مرحم و  لیاوا 
. میناوخب هیثرم  تداهش  تافو و  ردق و  ياهبش  هیمطاف و  مایا  رفـص و  مرحم و  ياههام  دنام  هژیو  صاخ و  مایا  رد  امتح  مینک  یعـس  - 116

. مینک زیهرپ  حازم  هدنخ و  زا  مایا  نیا  رد  تسا  هتسیاش  و 
هیثرم ره  زا  و  مینک ، هدافتـسا  دنتـسه  ربتعم  حیحـص و  ذـخأم  دنـس و  كردـم و  ياراد  هک  ییاههیثرم  و  لتاقم )  ) لتقم ياهباتک  زا  - 117

فوهل یمق ، ثدـحم  نازحالا  تیب  مومهملا و  سفن  لاـمالا ، یهتنم  ياـهباتک  میناوخن . نارگید  يارب  مییاـمنن و  لـقن  ار  اـههیثرم  یناوخ ،
. دنتسه يربتعم  دیفم و  بوخ ، ياهباتک  یناوخ  هیثرم  يهنیمز  رد  دیفم  خیش  داشرا  یسلجم و  نویعلا  ءالج  سوواط ، نب  دیس 

. دنراد روضح  ناگرزب  املع و  بالط ، هک  یسلاجم  رد  صوصخب  تسا ، رتهب  مییوگب  ناگدنونش  هب  ار  هیثرم  كردم  ذخأم و  رگا  - 119
. مینکن یناوخ  هیثرم  دح ، زا  شیب  تعرس  باتش و  اب  دایرف و  اب  میناوخب و  ار  هیثرم  هدرمش  هدرمش  مارآ و  - 120

توس وگدـنلب  دوش و  لقتنم  بوخ  ادـص  اـت  مینک ، تیاـعر  ار  نوفورکیم  اـب  دوخ  ناـهد  بساـنم  يهلـصاف  هیثرم  ندـناوخ  ماـگنه  - 121
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. دشابن دایز  ای  مک  هزادنا ، زا  شیب  وگدنلب  يادص  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  و  دشکن .
توص نودب  یلومعم و  يداع و  تروص  هب  ار  هیثرم  میرادن ، ابیز  توص  رگا  و  تسا . رتنیشنلد  میناوخب  ابیز  توص  اب  ار  هیثرم  رگا  -122

. مینکن اهر  كرت و  ابیز  توص  نتشادن  رطاخ  هب  ار  یناوخ  هیثرم  یلو  میناوخب ،
ار نامهرهچ  نیزح و  كانزوس و  ار  نامیادـص  نآ ، اب  گـنهامه  تسا  رتهب  دـشاب ، یم  نیزح  كاـنزوس و  هیثرم ، هک  ییاـهاج  رد  - 123

. مییامن كانهودنا 
هک ياهنوگ  هب  هیثرم و  ياوتحم  بساـنت  هب  ار  دوخ  توص  هکلب  دـشابن ، تخاونکی  هیثرم  ندـناوخ  ماـگنه  اـم  توص  تسا  هتـسیاش  - 124

. مینک هتسهآ  دنلب و  میربب و  نییاپ  الاب و  دشابن  هدننز 
، میوش کبس  بحاص  نامدوخ  ات  مییامن  كرت  نامز  رورم  هب  ار  نآ  مینک  یم  دیلقت  یسک  زا  یناوخ  هیثرم  کبـس  هویـش و  رد  رگا  - 125

. درادن یلاکشا  رگید  ياهناوخ  هیثرم  زا  دیلقت  هار ، زاغآ  رد  دناهتفگ  هتبلا 
. مییامن فراعت  اهنآ  هب  مینک و  هزاجا  بسک  نانآ  زا  مارتحا ، يور  زا  دنراد  روضح  سلجم  رد  زین  يرگید  ياهناوخ  هیثرم  رگا  - 126

. میهد ارف  شوگ  یناوخ  هحون  هیثرم و  ياهراون  هب  و  مینک ، هعلاطم  ار  یناوخ  هحون  هیثرم و  راعشا  اهباتک و  - 127
دح و زا  جراخ  زیمآ و  هغلابم  تروص  هب  اما  مییامن ، ینادردق  رکشت و  یناوخ  هضور  سلجم  ناراکردنا  تسد  سسؤم و  یناب و  زا  - 128

. دشابن تیعقاو  زا  رتارف 

هضور سلجم  رد  روضح  يارب  هتکن  لهچ 

دنمشناد يدهم  خیش 
میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

هللا تاولص  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  رد  تکرش  بادآ 
. درک تکرش  دیاب  صلاخ  كاپ و  تین  اب  . 1

. دشاب راک  رد  هارکا  رابجا و  ای  یسک و  اب  یتسیابردور  ای  سلجم و  لزنم و  بحاص  اب  ییانشآ  رطاخ  هب  ادابم 
. میوش جراخ  لزنم  زا  وضو  اب  . 2

يداش رورـس و  نشج و  مایا  رگا  یکـشم و  سابل  اب  تسیرادازع  مایا  رگا   ) مینک تکرـش  سلجم  رد  اهـسابل  نیرت  بسانم  نیرتهب و  اـب  . 3
( رّطعم زیمت و  نشور و  ياهسابل  اب  تسا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 

. مینکن رطاخ  هدرزآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سلجم  رد  ار  نارگید  رطع  ندز  اب  . 4
. مینک کیرش  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  سلجم  رد  روضح  باوث  رد  ار  نامناگتشذگ  حاورا  . 5

نئمطم میراذـگ و  ياپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سلجم  شرف  يور  هب  شفک  اب  ادابم  دوخ . ياه  شفک  يارب  کیتسالپ  ای  هسیک  هیهت  . 6
. میا هدرک  تراسج  کئالم  لاب  رب  میشاب 

، مینک هیهت  ینیب  شزیربآ  يارب  رگید  یلامتسد  کشا و  لامتسد  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  رب  هیرگ  کشا و  ناوارف  شزرا  لیلد  هب  . 7
! دینک كاپ  لامتسد  نامه  اب  زین  ار  ناتیاهکشا  دینک  یم  زیمت  ار  ناتتروص  هک  یلامتسد  اب  ادابم  هک 

لوغشم دوخ  حیبست  اب  دیـشاب و  هتـشاد  هارمه  رهم  ترایز  هدجـس  يارب  دش  هدناوخ  اروشاع  ترایز  رگا  هک  حیبست  رهم و  کی  نتـشاد  . 8
. دیوش نتفگ  رکذ 

خیرات و رکذ  اب  هدرک و  تشادای  ار  دوش  یم  نایب  سلجم  رد  هک  یبلاطم  دینک  یعس  ملق  دیسررس و  کی  نتـشاد  ای  کچوک  رتفد  کی  . 9
. دیراذگب یقاب  دوخ  يارب  یبهذم  یگنهرف  هعومجم  کی  ینارنخس  ناکم  نارنخس و  مان 
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. دینک قیوشت  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  رد  تکرش  يارب  زین  ار  نارگید  . 10
هب دنتسین  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  رد  تکرـش  هب  رداق  ریـسم  دعب  لیلد  هب  هک  دیـسانش  یم  ار  يدارفا  دیراد و  يا  هلیـسو  رگا  . 11

. دیشاب کیرش  زین  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  سلجم  رد  نارگید  روضح  باوث  رد  ات  هتفر  نانآ  لابند 
. دینک داجیا  تمحازم  ربعم و  دس  مدرم  يارب  دوخ  هیلقن  هلیسو  ای  نیشام  ندرک  كراپ  رد  ادابم  . 12

نارگید ندرک  لطعم  اب  ادابم  هک  دینک  لمع  دوخ  هدعو  هب  هتشاذگ و  هدعو  تشگرب  نامز  يارب  دیتسه  ناتـسود  ای  هداوناخ و  اب  رگا  . 13
. دیربن نیب  زا  ار  ناتسلجم  باوث 

ماقم و اهدص  طبـض و  هنـسح  اهدص  وحم  هانگ  اهدـص  دـیراد  یمرب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  سلجم  فرط  هب  هک  یمدـق  ره  دـینادب  . 14
. دش دهاوخ  هتشون  امش  يارب  هجرد 

رد ار  يونعم  یحور و  یگدامآ  لبق  تعاس  زا 24  لقادح  تسیاب  یم  نازیر  یکشا  رتهب و  یعوشخ  رتشیب و  روضح ي  نتـشاد  يارب  . 15
. دینک داجیا  دوخ 

. تسیمدآ حور  بلق و  هدننک  كاپ  لماع  نیرتهب  هضور  سلجم  رد  روضح  هک  مینک  شومارف  دیابن  . 16
. دشاب نارگید  ساوه  یگدروخ  مه  هب  ثعاب  ادابم  هک  دینک  شوماخ  ار  دوخ  هارمه  نفلت  هضور  سلجم  هب  دورو  ضحم  هب  . 17

ادابم هک  دـیهد  ناشن  ار  شیوخ  بدا  ندرکن  مالـس  اب  دوب  هماـنرب  يارجا  لوغـشم  حادـم  اـی  نارنخـس  سلجم  هب  دورو  ناـمز  رد  رگا  . 18
. دیروآ دوجو  هب  نهذ  رطاخ و  شیوشت  هدرک و  ترپ  ار  همه  ساوه 

. دیتساوخ هک  اج  ره  هن  دینیشنب  دوب  اج  هک  اجک  ره  . 19
ياج نیرت  کیدزن  رد  دیهاوخ  یم  هکنیا  لیلد  هب  دینزب  مه  هب  ار  سلجم  ای  دـینک و  تیذا  ار  نارگید  سلجم  هب  دورو  نامز  رد  ادابم  . 20

. دینیشنب هاگیاج 
. دینک بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  هجوت  ندرک  ادص  رس و  اب  ادابم  . 21

هدوب يرگید  محازم  مه  دیاهدش و  مورحم  ضیف  زا  ناتدوخ  مه  هک  دـینک  تبحـص  دوخ  یتسد  رانک  اب  سلجم  همانرب  ماگنه  هب  ادابم  . 22
. دیوش تیصعم  هانگ و  بکترم  سلجم  هب  یهجوت  یب  لیلد  هب  و 

. دوش هتفرگ  یسک  زا  نزح  ءاکب و  تلاح  هک  دینک  هاگن  مدرم  هب  نارگید  هیرگ  لاح  رد  ادابم  . 23
شیپ رد  تخـس  یتبوقع  هک  دـیوش  لوغـشم  یـسک  ندـنادنخ  ای  ندـیدنخ و  ای  حازم و  هب  هیثرم  ندـناوخ  نامز  رد  صوصخ  هب  ادابم  . 24

. تشاد دیهاوخ 
. دیوش ییاریذپ  ءافش  تین  اب  تقد و  مارتحا و  اب  هضور  سلجم  رد  ییاریذپ  ماگنه  هب  . 25
. دیوش گرزب  یهانگ  بکترم  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  سلجم  ندرک  فیثک  اب  ادابم  . 26

رد دینک و  تبحـص  دوخ  دنزرف  اب  وا  ندوب  تکاس  ندوب و  مارآ  يارب  سلجم  هب  دورو  زا  ًالبق  دـیراد  هارمه  هب  یلاسدرخ  دـنزرف  رگا  . 27
. دزیرب مه  هب  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  سلجم  مظن  دوخ  ياه  يزاب  تنطیش و  اب  ادابم  ات  هدرک  لرتنک  ار  دوخ  نادنزرف  هضور  سلجم 
نزح هودـنا و  هب  زین  ار  نارگید  امـش  هودـنا  نزح و  لاح  اب  نیقی  عطق و  روط  هب  هک  دیـشکن  تلاجخ  دوخ  راد  ادـص  هیرگ  نتـشاد  زا  . 28

. درک دیهاوخ  قیوشت  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب 
( دینک مرگ  دوخ  نازوس  ياه  هلان  اب  ار  سلجم  )

وا روضح  اب  ات  دیهد  ياج  دوخ  رانک  زین  ار  يرگید  دشاب  لکشم  راچد  اج  دوبمک  هب  سلجم  رگا  هک  دینیـشنب  سلجم  رد  يا  هنوگ  هب  . 29
. دیشاب کیرش  وا  باوث  رد  زین  امش  هضور  سلجم  رد 

. دیئامرفن لیم  يزیچ  یناوخ  لتقم  هضور و  ماگنه  هب  . 30
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کیرحت سلجم  كرت  هب  زین  ار  نارگید  دـینک و  كرت  ار  هسلج  سلجم  طـسو  دـیهاوخن  هک  دـینک  يزیر  هماـنرب  ناـنچ  دـینک  یعـس  . 31
. دیئامن

. دیوش جراخ  سلجم  زا  یهّجوت  یب  اب  ندرک  اعد  ماگنه  هب  ادابم  دشاب  یم  اعد  هضور  سلجم  نامز  نیرت  مهم  دینکن  شومارف  . 32
یب اـب  دیـشاب  بظاوم  سپ  دـیاهدرک  عمج  دوخ  يارب  اـهباوث  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  سلجم  رد  دوخ  روضح  اـب  هک  دـینکن  شومارف  . 33

. دیهدن تسد  زا  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هسلج  یحور  يونعم و  راثآ  هدربن و  نیب  زا  ار  هضور  باوث  رجا و  یهجوت 
زا هدرک و  کمک  نانآ  ندناسر  يارب  ار  تسا  کیدزن  امش  هب  ناشریسم  دنرادن و  هلیسو  هک  یناسک  دینک  یعس  سلجم  مامتا  زا  دعب  . 34

. دیوشن مورحم  زین  لمع  نیا  باوث 
دشاب یم  ینید  یملع و  تاعالطا  تامولعم و  حطس  ندرب  الاب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  رد  روضح  هفسلف  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  . 35

. دینک تخادرپ  زین  ار  دوخ  ملع  تاکز  سلجم  رد  نابئاغ  نارگید و  يارب  هدش  رکذ  بلاطم  نایب  اب  سپ 
لکـشم نآ  عفر  رد  سلجم  یناب  لوئـسم و  اب  یگنهامه  اب  دـینک  یعـس  دـیدرک  ساسحا  سلجم  رد  يدوبمک  ای  یـصقن و  ًانایحا  رگا  . 36

. دیشاب کیرش  اشوک و 
مهیلع تیب  لها  سلجم  يراذگ  ریثأت  هجوتم  نارگید  سپس  امش و  هداوناخ  دعب  ناتدوخ و  لوا  هجرد  رد  هک  دینک  لمع  يا  هنوگ  هب  . 37

. دندرگ قیوشت  هتشگ و  فقاو  ینید  سلاجم  رد  روضح  موزل و  هب  نایفارطا  ات  دنشاب  امش  راکفا  راتفر و  رد  مالّسلا 
. مینک نیبدب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  هب  ار  دوخ  نایفارطا  مدرم و  هضور  تاریثات  سلجم و  بادآ  هب  یهجوت  یب  اب  ادابم  . 38
طـسوت مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  هب  ام  ددـجم  توعد  يارب  يا  همدـقم  تامرحم  كرت  تابجاو و  هب  لمع  هک  مینکن  شومارف  . 39

. دوب دهاوخ  هللا  تاولص  مهیلع  راهطا  همئا 
يونعم و ینید و  تاعالطا  هباطخ  هظعوم و  ظعو و  دـیفم  ياه  ینارنخـس  ندینـش  اـب  تحارتسا  اـی  يراـکیب و  عقاوم  رد  دـینک  یعـس  . 40

يزاس هدامآ  کی  هب  نانآ  تداهش  هچخیرات  ای  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هریـس  زا  یخیرات  بتک  هعلاطم  اب  هدرب و  رتالاب  ار  دوخ  یگنهرف 
. مییآ لئان  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  رد  روضح  يارب  يرکف 

البرک خیرات  نیرتعماج  ةاجنلا ) ۀعیرذ  همجرت   ) نیسح ماما  گوس  رد  نینوخ  ياهکشا  . 28

باتک تاصخشم 

1330؟ق  نامرهق -  نبعیفردمحم  يدورمرگ  هسانشرس : 
یسراف  البرک . هعقاول  لماکلا  خیراتلا  ةاجنلا  ۀعیرذ  يدادرارق :  ناونع 

فیلات البرک / خـیرات  نیرتعماـج  ةاـجنلا ) ۀـعیرذ  همجرت   ) مالـسلاهیلع نیـسح  ماـما  گوس  رد  نینوخ  ياهکـشا  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
نایمیحر  نیسحدمحم  یسیونزاب  قیقحت و  يزیربت  يدورمرگ  عیفردمحم 

قذاح 1380. رشن  مق  رشن :  تاصخشم 
528ص. يرهاظ :  تاصخشم 

( موس پاچ  ) لایر 35000 5-69-5970-964 ؛ : لایر 16000 کباش : 
تسا  هتفرگ  تروص  هدنسیون  دوخ  طسوت  باتک  نیا  یسراف  همجرت  تشاددای : 

.1385 موس : پاچ  تشاددای : 
سیونریز  تروصهب  نینچمه  528 ؛ همانباتک ص 527 -  تشاددای : 
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یسراف  البرک . هعقاول  لماکلا  خیراتلا  ةاجنلا  ۀعیرذ  رگید :  ناونع 
61ق. موس 4 -  ماما  یلع ع ،  نبنیسح  عوضوم : 

البرک 61ق. هعقاو  عوضوم : 
ححصم  نیسحدمحم 1345 -  نایمیحر  هدوزفا :  هسانش 

BP41/5/گ4ذ4041 1380 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

م22668-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

سدقم هاگشیپ  هب  میدقت 

هک یسک  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  شراوگزب  دج  نوخ  مقتنم  نامز ، رـصع و  ماما  نآرق ، کیرـش  ناکما ، ملاع  بطق  ناج ، سنا و  يالوم 
مامالا انأ  ملاعلا ! لهأ  ای  الأ  : دـنزیم دایرف  هداتـسیا و  ماقم  نکر و  نایم  ماگنه  نآ  رد  دـنکیم و  روهظ  یناملظ  ناهج  ندرک  نشور  يارب 
هوحرط نیسحلا  يدج  نا  ملاعلا ! لهأ  ای  الأاناشطع  هولتق  نیسحلا  يدج  نا  ملاعلا ! لهأ  ای  الأمقتنملا  ماصمـصلا  انأ  ملاعلا ! لهأ  ای  الأمئاقلا 

مدرم يا  دیـشاب  هاگآمتـسه  مئاق  ماما  نم  ناـهج ! مدرم  يا  دیـشاب  هاـگآ  [ . 1  ] انایرع هوقحـس  نیـسحلا  يدـج  نا  ملاعلا ! لهأ  ای  ـالأانایرع 
مدج ناهج ! مدرم  يا  دیـشاب  هاگآدندرک  دیهـش  هنـشت  ار  نیـسح  مدـج  ناهج ! مدرم  يا  دیـشاب  هاگآمتـسه  رگماقتنا  ریـشیمش  نم  ناهج !

هحفص 21 ] دندرک [ . درخ  ار  شندب  ینمشد  يور  زا  ناهج ! مدرم  يا  دیشاب  هاگآدندرک  اهر  نایرع  ندب  اب  ار  نیسح 

راتفگشیپ

تـسد رد  هک  دـسریم  شوـگ  هب  یـسک  شارخلد  كاـندرد و  ياـههلان  هاـکناج ، تسا و  میظع  سب  تبیـصم  میحرلا ... نمحرلا  هللا  مسب 
تمحراب و ياهناسنا  شوگ  يهدرپ  و  تسا ، زادنانینط  شمارگ  نادناخ  وا و  يهلان  يادص  کنیمه  و  هدش ، راتفرگ  اونین  نابایب  ياهگرگ 

زاربا و  هیرگ ، کـشا و  تبحم ، رهم و  یتـسار  هک  دـیامنیم ، روراـب  ار  اـهنآ  كاـپ  تاـساسحا  ترطف و  و  هدروآرد ، تکرح  هب  ار  تفأر 
وا ییاسانش  زا  ملق  هک  یتیصخش  . تسین یهار  هناقشاع  يداو  نیا  رد  ار  ناکم  نامز و  و  تسا ، ناکم  نامز و  يارو  فطاوع  تاساسحا و 

يادخ وا ؛ قلاخ  یتسیاب  ار  یمیظع  تیصخش  نینچ  دیامن . فیـصوت  ار  وا  هک  دسر  هچ  ات  زجاع  وا  ماقم  فرعم  كرد و  زا  رـشب  و  ناوتان ،
يایند غورف  رپ  يهراتس  نیمادک  ؟و  تسا یهلا  رون  مادک  ؟و  تسیک وا  رخآ  . دنیامن یفرعم  وا  يایصوا  اهنآ و  متاخ  یهلا و  ناربمایپ  لاعتم ،

ماقم و رد  یلاـعت  يراـب  ترـضح  هک  یـسک  تسا ، مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  وا  يرآ ؛ ؟ تسا تاـجن  یتشک  نیمادـک  ؟و  تسا یناـملظ 
وهف ءاـیبنألا ، ثیراوـم  هتیطعأ  و  ةداهـشلاب ، هـتمرکأ  و  ییحو ، نزاـخ  انیـسح  تـلعج  و  دـمحم ...! اـی  هحفـص 22 ] دـیامرفیم [ : وا  تـلزنم 

وا هب  ار  ناربمایپ  ثیراوم  و  متشاد ، یمارگ  تداهش  اب  ار  وا  و  مداد ، رارق  دوخ  یحو  رادهنازخ  ار  نیسح  دمحم ...! يا  [ . 2 ... ] ءادهشلادیس
: دـیامرفیم وا  فیـصوت  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نأشلامیظع  ربمایپ  هک  یـسک  ... تسا نادیهـش  ياقآ  دیـس و  وا  سپ  مدومن ، اـطع 
تسا و نم  زا  نیسح  [ . 3 ،... ] ةاجنلا ۀنیفس  و  يدهلا ، حابصم  نیسحلا  نا  شرعلا : نیمی  نع  بوتکم  همسا  نیـسح ... نم  انأ  ینم و  نیـسح 

ردپ هک  یسک  ... تسا تاجن  یتشک  تیاده و  غورف  رپ  غارچ  نیسح  انامه  تسا : هدش  هتشون  شرع  تسار  تمس  رب  وا  مان  نیـسح ، زا  نم 
ینیسح يادف  مردام  ردپ و  [ . 4  ] ۀفوکلا رهظب  لوتقملا  نیسحلا  یما  یبأب و  : دیامرفیم شدروم  رد  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  شراوگرزب 

! هللادبعابأ ای  کمویک  موی  :ال  دیامرفیم هدرمش و  گرزب  ار  وا  تبیصم  مالسلاهیلع  نسح  ماما  هک  یسک  . دوشیم هتشک  هفوک  تشپ  رد  هک 
الا نمؤم  ینرکذی  ال  ةربعلا ، لیتق  انأ  : دیامرفیم شیوخ  فیـصوت  رد  دوخ  هک  یـسک  . دسریمن وت  زور  هب  يزور  چـیه  هللادـبعابا ! يا  [ . 5]

داجس ماما  هک  یسک  . دیرگیم نم  يارب  هک  نآ  زج  دنکیمن  دای  ارم  ینمؤم  چیه  متسه ، هیرگ  کشا و  هب  بوسنم  يهتشک  نم  [ . 6  ] یکب
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تمحز اب  هک  متسه  یـسک  دنزرف  نم  [ . 7  ] ارخف کلذـب  یفک  و  اربص ، لتق  نم  نبا  اـنأ  هحفص 23 ] دیامرفیم [ : وا  يهرابرد  مالـسلاهیلع 
مالسلاهیلع نیـسحلا  : دیامرفیم شترـضح  دروم  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  یتیـصخش  تسا . یفاک  نم  يارب  راختفا  نیا  دش و  هتـشک 

هدرک ریوصت  نینچ  ار  وا  تبیصم  مالسلاهیلع  اضر  ماما  هک  یسک  . تسا نمؤم  ره  يهیرگ  يهلیسو  مالسلاهیلع  نیسح  [ . 8  ] نمؤم لک  ةربع 
یلا ءالبلا  برکلا و  انتثروأ  ءالب ، برک و  ضرأب  انزیزع  لذأ  و  انعومد ، لبـسأ  و  اـننوفج ، حرقأ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  موی  نا  : دـیامرفیم و 

ام کشا  و  حورجم ، ار  ام  ياهکلپ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زور  انامه  [ . 9 ... ] نوکابلا کبیلف  مالسلاهیلع  نیسحلا  لثم  یلعف  ءاضقنالا ، موی 
وچمه رب  سپ  تشاذـگ ، ثرا  هب  ام  رب  ار  الب  برک و  تمایق  زور  ات  هدرک و  لیلذ  الب  برک و  نیمزرـس  رد  ار  اـم  زیزع  و  دومن ، يراـج  ار 

نآ هب  باطخ  رد  مالـسلاهیلع  يدهم  ترـضح  ینعی  وا  كاپ  نوخ  مقتنم  هک  یـسک  . دنیامن هیرگ  ناگدننکهیرگ  دیاب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ةوادـعلا کل  بصن  نمل  و  ابراحم ، کبراح  نمل  نکأ  مل  و  رودـقملا ، كرـصن  نع  ینفاع  و  روهدـلا ، ینترخأ  نئلف  : دـیامرفیم ترـضح 

ۀعولب تومأ  یتح  افهلت ، كاهد و  ام  یلع  افـسات  و  کیلع ، ةرـسح  امد ، عومدلا  لدب  کل  نیکبأل  و  ءاسم ، احابـص و  کنبدنألف  ابـصانم ،
هک یناسک  اب  هک  دشن  و  تشادزاب ، وت  يرای  زا  ارم  ریدقت  تسد  و  تخادـنا ، ریخأت  هب  ارم  راگزور  رگا  [ . 10  ] بایتکالا ۀصغ  و  باصملا ،

ياج هب  و  منکیم ، هلان  وت  يارب  ماش  حبص و  ره  نونکا  مزیخرب ، دربن  هب  دنتشاد  ینمـشد  وت  اب  هک  یناسک  اب  و  مزیتسب ، دندومن  راکیپ  وت  اب 
اهتبیصم و زوس  رثا  رد  هک  نیا  ات  دش ، دراو  وت  رب  هک  ییاهتبیصم  رب  فسأت  وت و  رب  ترسح  يور  زا  منکیم ، هیرگ  نوخ  تیارب  کشا 

لباقم رد  و  هدنام ، ریحتم  وا  تیمولظم  هسامح و  راک ، زا  تیرشب  لوقع  هک  یتیصخش  . مریمب ناوارف  هودنا  هاکناج و  هحفص 24 ] يهصغ [ 
، یناوخلتقم يرادازع ، يرآ ؛ . دـنرادن يرگید  زیچ  وا  يارب  يراوگوس  يرادازع و  هلان ، هیرگ ، کشا ، تاساسحا ، فطاوع و  زاربا  زج  وا 

يارب ار  وا  بیاـصم  يهصق  لاـعتم  يادـخ  هک  ییاـج  تسا ، نینزاـن  دوجو  نینچ  هب  تبحم  قشع و  يارب  همه  همه و  ینزهنیـس و ... هیرگ ،
عجفتأ یهلا ! : دیوگیم وا  ءاثر  رد  دـنکیم و  دـنلب  هلان  هیرگ و  هب  ادـص  وا  و  دـیامنیم ، وگزاب  مالـسلاهیلع  ایرکز  ترـضح  شیوخ  ربمایپ 

رد دوخ  قولخم  نیرتهب  لد  ایآ  ایادخ ! [ . 11 [ ...؟ ۀبیصملا هذه  تابث  مالسلاامهیلع  ۀمطاف  ایلع و  سبلتأ  یهلا ! ...؟ هدلوب کقلخ  عیمج  ریخ 
رادازع و لوا  يرآ ! ؟ دیـشوپ دـنهاوخ  ار  تبیـصم  نیا  سابل  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  اـیآ  ؟ دـیآیم درد  هب  شدـنزرف  يازع 

فلخ تسد  هب  شیادخ  تسادخ و  نوخ  مالسلاهیلع  نیسح  . دنتسه اهنامـسآ  کئالم  یهلا و  ناربمایپ  ایبنا و  لاعتم ، يادخ  وا  ناوخلتقم 
دوش عقاو  مولظم  رگا  یتیـصخش  نانچ  یتسار  .و  هللا ءاش  نا  تفرگ ، دهاوخ  ار  وا  نوخ  ماقتنا  مالـسلاهیلع  رظتنم  يدهم  وا  دنزرف  حـلاص و 

كانهودنا تبیـصم  نآ  زا  نرق  هدراهچ  کنیا  ... دـشاب وا  نوخ  مقتنم  دنتـسه  وا  رظتنم  ایلوا  ناربمایپ و  يهمه  هک  يدـنزرف  نانچمه  دـیاب 
يرادازع و هب  هناصلخم  هناقشاع و  لبق ، زا  رتهب  هراومه  ترـضح  نآ  ناگدادلد  ناقـشاع و  يراوگوس  يرادازع و  ياهناوراک  درذگیم ،

يداو نیا  رد  هچنآ  . درادیمرب ماـگ  يداو  نیا  رد  شتخانـش  تفرعم و  يهزادـنا  هب  یـسک  ره  و  دـنزادرپیم ، تاـساسحا  فطاوع و  زاربا 
نیا يهظحل  هب  هظحل  ریوصت  میـسرت و  اـب  هک  تسا  یناگدنـسیون  ناتـسدب و  ملق  دراد  یمهم  شقن  دـنکیم و  هجوت  بلج  رتشیب  هناقـشاع 

كاـپ و ترطف  هحفـص 25 ] نیا [  و  دـنرادیماو ، تکرح  هب  هتخادـنا و  هار  هب  ار  اـهناوراک  نیا  تـقلخ ، ناـهج  مـیظع  تبیـصم  هثداـح و 
هب مادک  ره  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  بتکم  نادنمشناد  نایم ، نیا  رد  . دندروآیم شورخ  شوج و  هب  ار  اهنآ  تاساسحا 

يهقالع قشع و  اب  هک  یناسک  هلمج  زا  . دناهتـشون داشرالا و ... فوهلا ، دـننام : يدنمـشزرا  ياهباتک  و  دـناهدرک ، ییاـسرفملق  دوخ  يهبون 
يدورمرگ ناـمرهق  نب  عیفر  دـمحم  ـالوم  ردـقنارگ  بیطخ  مرتحم  دنمـشناد  هدومن  ییاـسرفملق  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  بتکم  هب  رفاو 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  سدـقا  تحاس  هب  تبـسن  یـصاخ  يهقـالع  قشع و  دوب ، ریهـش  یبیطخ  رونخـس و  يدنمـشناد  يو  تسا ، يزیربت 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  بتکم  رب  غیلبت ، داـشرا و  رب  هوـالع  هک  درادیم  زاربا  باـتک  نیمه  يهمدـقم  رد  ار  هقـالع  قشع و  نیا  و  تشاد ،

ترـضح تمظع  اـب  هاگـشیپ  هب  ار  نآ  هتـشاذگ و  راـگدای  هب  دوخ  زا  زین  یندـنام  داـیب  يرثا  عوـضوم  نیا  رد  هتـساوخیم  هتـشاد ، ماـمتها 
کیدزن یفوتم  يزیربت ، عیفر  دمحم  خیش  : دسیونیم هنیمز  نیا  رد  ینارهت  گزرب  اقآ  همالع  . دیامن میدقت  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا 

تسا ةاجنلا » ۀعیرذ   » وا راثآ  زا  دوب ، شیوخ  رصع  ياسراپ  نابیطخ  الـضف و  زا  يو  دوب ، بیدا  یلـضاف  لماک و  یبیطخ  وا  يرجه ،  1330
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هدرک همجرت  یـسراف  نابز  هب  بیترت ، میظنت و  زا  سپ  يو  هک  تسا  یتشدهد  رقاب  دـمحم  یلوم  ۀـبکاسلا » ۀـعمد   » باتک زا  یـسیونزاب  هک 
تسا يدنمشزرا  باتک  دیراد  ور  شیپ  هک  یباتکرضاح  باتک  [ . 12  ] تسا هدناسر  نایاپ  هب  يرجه  لاس 1302  رد  ار  باتک  نیا  و  تسا .
تروص هب  ات  هدرک  لقن  ربتعم  ياهخـیرات  زا  هک  هتـشاد  یعـس  هللا  ۀـمحر  مرتحم  فلؤم  و  هدـش ، يروآعمج  مهم  لتاقم  اهباتک و  زا  هک 
شیوخ يهلوقم  رد  تفگ : ناوتیم  و  دریگ ، رارق  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نادـناخ  هب  نادـنمهقالع  رایتخا  رد  ییاـبیز 

نیا فیلأت  . تسا هدوب  گرزب  نادنمـشناد  املع و  هجوت  دروم  هک  دوریم  رامـش  هب  ناونع  نیا  عجارم  رداـصم و  زا  یکی  و  تسا ، ریظنمک 
تروـص هب  نآ  زا  سپ  هدـش و  نادرگرب  یـسراف  هب  مرتـحم  فـلؤم  طـسوت  هتفاـی  ناـیاپ  یبرع  ناـبز  هب  هـک  نآ  زا  سپ  شزرا ، اـب  باـتک 

خیرات 1304  1300 و رد  هبترم  هس  یگنس  پاچ  تروص  هب  سیفن ، رثا  نیا  تسا ، هدش  پاچ  هحفص 26 ] روطسلا [  نیب  یسراف  يهمجرت 
ماما نادیهش  رالاس  هژیو  هب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تارـضح  صاخ  تیانع  یهلا و  تاقیفوت  اب  نونکا  [ . 13  ] تسا هدیدرگ  پاچ   1317

هک ییاجنآ  زا  . تسا هدش  قیقحت  دنمشزرا  باتک  نیا  مالسلاهیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  تجح  نامز  رصع و  بحاص  مالسلاهیلع و  نیسح 
فلؤم يهمجرت  بولسا  ظفح  اب  تهج ، نیمه  هب  دوبن  مرتحم  نانابزیسراف  مومع  يهدافتـسا  لباق  روکذم  تیفیک  اب  باتک  نیا  يهمجرت 

زا ار  نآ  تاقیقحت  هدمع  یبرع و  شخب  دوشن  لومعم  دح  زا  شیب  باتک  مجح  هک  نیا  يارب  تسا و  هدـش  حیحـصت  یـسیونزاب و  مرتحم 
یـسراف شخب  هب  ار  یبرع  شخب  مهم  ياهتمـسق  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  تارـضح  نانخـس  تاـیاور و  و  میدومن . ادـج  یـسراف  شخب 
نینوکلا یلوم  نارادازع  نارادتـسود و  ناقـشاع ، راـیتخا  رد  یـسراف  یبرع و  دـلج  ود  رد  هناگادـج  تروص  هب  کـنیا  هک  میدرک  هفاـضا 

بیرغ دنزرف  اهنت  اب  تراهط ، تمصع و  نادناخ  نارادتسود  ناقشاع و  يهمه  هک  تسا  دیما  . دریگیم رارق  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا 
نوخ ناهاوخنوخ  نامقتنم و  زا  ترضح  نآ  هارمه  هب  هدش و  هلانمه  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  ناکما  يهریاد  بطق  ینعی  شترـضح  مقتنم  و 

هحفص 29 ] نایمیحر [  نیسح  دمحم  مارحلا 1422 مرحم  ۀسدقملا  مق  . میشاب مالسلااهیلع  ارهز  يهلالس  كاپ 

فلؤم راتفگشیپ 

هودنا و  شیوخ ، تشهب  ياهغاب  يوزرآ  يهلیسو  ار ، نایرگ  نامـشچ  کشا  هک  تسازـس  ییادخ  ساپـس  دمحمیحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب 
اب هتفای و  همادا  ناراگزور  اهرـصع و  تشذـگ  اب  هک  یـساپس  دـمح و  تسا ، هداد  رارق  ناحیر  حور و  هب  ندیـسر  يهلیـسو  ار  ناگتـسیاش 
هک يدرف  نیرتهب  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  ام ، ربمایپ  رب  نم ، مالس  دورد و  .و  دوش ررکم  اههنیس  سفنت  رارکت 

نادنزرف ترتع و  رب  دورد  مالـس و  و  دومن ، ینارون  ياهناشن  هزجعم و  ره  اب  ار  توبن  کلم  و  تشادرب ، ماگ  تیادـه  تلاسر و  نادـیم  رد 
متشاد وزرآ  هک  دوب  یتدم  دعب ، اما  . دنتـسه وا  ناگدنب  رب  وا  ياهتجح  ادخ و  یحو  نامجرتم  هک  یناسک  دنتـسه ، نادنزرف  نیرتهب  هک  وا ،

رد ار  مراگزور  زا  یتاقوا  و  مرمع ، زا  ینامز  كدنا  ات  میابرب ، نیاخ  راگزور  نیا  زا  ار  ینامز  و  هدروآ ، تسدب  ثداوح  زا  ار  یتصرف  هک 
بیاصم زا  ياهشوگ  ات  میامن ، فرـص  رایخا  نادنمـشناد  املع و  راتـشون  نادیم  رد  ار  مشچ  مامز  هدـنارذگ و  رابخا  لتاقم و  بتک  قیقحت 

يروآعمج هیلع  همالس  هللا و  تاولص  نسیحلا  هللادبعیبا  ترضح  نیلقث ، ماما  نینوک ، دیس  ادخ ، يهیحان  زا  مدرم  تجح  ابع ، لآ  سماخ 
نینچ هک  ناـیم ، نیا  رد  هحفص 30 ] متـسرفب [ . ترخآ ، یگـشیمه  يارـس  يارب  هداد و  رارق  زیخاتـسر  زور  يارب  ياهریخذ  ار  نآ  هدرک و 

ادخ دورد  هک  كاپ -  ناماما  لاوحا  رد  اهبنارگ  رد  نوچمه  ار  تایاور  هک  مدروخرب  ییابیز  رثا  هب  دوب  هدرک  لوغشم  ارم  نهذ  یکاپ  رکف 
رثا نیا  دوب . مالسلاهیلع  مومغم  دیهـش  مولظم و  كاپ  ماما  نیموس  بیاصم  زا  ياهشوگ  رب  لمتـشم  هدرک و  عمج  داب -  اهنآ  رب  بش  زور و 

هدرک لاغـشا  ارم  رکف  لاح  همه  رد  و  دوب ، نم  نهذ  رد  هچنآ  قادصم  ار  باتک  نیا  نم  دوب . ۀبکاسلا » ۀـعمد   » باتک مود  دـلج  ردـقنارگ ،
ياهرفـس نوچمه  و  دوب ، هدش  هدنکارپ  و  هدیـشاپ ، مه  زا  نآ  ياهؤلؤل  هک  دوب  یحیبست  دـننام  باتک  نیا  بیترت  مظن و  نکیلو  . متفای دوب ؛

ود زا  و  مداد ، تنیز  اهتنیز  نیرتابیز  اب  و  مدرک ، مظنم  ار  اهنآ  فیلأت  مظن و  نیرتهب  اب  تهج ، نیمه  هب  دوب . هدش  شخپ  نآ  رب  اهرد  هک 
اهنآ فذح  دوب و  هدش  رکذ  نادنمتداعـس  زا  هک  يدئاصق  یثارم و  و  مدرک ، لقن  ار  یکی  دندوب  دحتم  تلالد  موهفم و  رظن  زا  هک  یتیاور 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 699 

http://www.ghaemiyeh.com


تداهـش رـس  نایب  رد  دیـسریم ، مرطاخ  هب  هچنآ  كدنا و  دنچ  ره  هک  یتایاور  ضوع  رد  مدومن ، فذح  دـناسریمن ، دوصقم  رب  یلالخا 
و میامن ، يراذـگبارعا  تانکـس  تاکرح و  اب  ار  نآ  تاملک  هک  دیـسر  مرظن  هب  هاـگ  نآ  . مدومن هفاـضا  نآ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 

نایم رد  هدرک و  همجرت  یـسراف  ناـبز  هب  ار  نآ  و  مرادرب ، شتاـغل  تالکـشم  زا  هدرپ  و  موش ، روآداـی  تاحفـص  يهیـشاح  رد  ار  یتاـنایب 
ساپـس . دنـسرب نآ  تادیاع  فرـش  هب  هدش و  دنمهرهب  دنریگب  سنا  نآ  دئاوف  اب  دنهاوخیم  هک  یناسک  مومع  هک  نیا  ات  مهد ، رارق  روطس 
ثعاب هدرک و  عمج  دوخ  رد  ار  دئاوف  همه  و  دیـشخرد ، اهربا  ریز  زا  هبـش  هدراهچ  هام  دـننام  باتک ، نیا  شقیفوت ، نسح  اب  هک  ار  يادـخ 
ندیسر يارب  ياهلیسو  ار  رثا  نیا  هک  مهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا  مدیمان ، [ 14 « ] ةاجنلا ۀعیرذ   » ار رثا  نیا  نم  و  دیدرگ ، بجعت  یتفگش و 

هحفص 31 ] [ . ] 15 . ] مدومن بترم  همتاخ  لصف و  دنچ  و  همدقم ، کی  اب  ار  باتک  نیا  و  دهدب . رارق  یلاع  تاجرد  هب 

همدقم

هک یلاح  رد  دوب ؟ هچ  هفوک  فرط  هب  اجنآ  زا  هکم و  يوس  هب  هنیدم  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  جورخ  تلع  تمکح و  دیوگ : یـسک  رگا 
ار وا  رگمتس  ملاظ و  یهورگ  هک  دندوب  هداد  ربخ  شزیزع  ردپ  شراوگرزب و  دج  يدایز  دراوم  رد  زین  و  دنتسنادیم ، تماما  ملع  اب  ناشیا 
هک تسا  ییاهزیچ  زا  ترـضح ، یهاـگآ  ملع و  نیا  هک  دـندوب ، هدرک  ربخاـب  ناـیرج  نیا  زا  زین ، ار  ترـضح  نآ  دوخ  و  تشک ، دـنهاوخ 

عقاو هک  هچنآ  هب  ،و  دنتـسه ادـخ  ملع  نارادهنازخ  نانآ  هک  یلاح  رد  دـشابن ؟ هاگآ  هک  دوشیم  هنوگچ  . درادـن هار  نآ  رد  دـیدرت  کش و 
دزن دـنوشیم ) التبم   ) هک ییاهالب  و  مدرم ) ي   ) اهلجا اهگرم و  تقو  هب  ملع  و  دـنراد ، عالطا  دـهدیم ، خر  تماـیق  اـت  هک  يروما  هدـش و 
سپ . دنتـسه تسا -  لطاب  قح و  يهدـنهد  زیمت  هک  یلاعت -  هللا  مالک  تمکح و  ياهرد  و  شناد ، ملع و  ياهدـیلک  ناـنآ  و  تسا ، ناـنآ 

ار اههنتف  اههنیک و  نآ  هک  دوب  هتـساخرب  نارگنایغط  يهنیـس  زا  هک  ییاـههنتف  رد  نداـتفا  نارب و  ياـهغیت  يوس  هب  جورخ  ترـضح  هنوگچ 
نیا هک : نیا  لوا  : مییوگیم ههبش ) نیا  باوج  رد  [ ) هحفص 32 دندومرف [ ؟ رایتخا  دندوب ؛ هدرک  ظفح  شیوخ  لد  رد  نانمـشد  کت  کت 

هک یناسک  نیاربانب ؛ تسا ، هدش  هتشادرب  ام  يهدهع  زا  لیاسم ، نآ  رد  ثحب  تمحز  فلکت و  هک  تسا  ياهلکـشم  لیاسم  هلمج  زا  هلأسم 
نیا مود  . دنهد عاجرا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تارـضح  دوخ  هب  ار  لیاسم  هنوگ  نیا  تمکح  تسا  مزال  دنتـسه  تاجن  تسار  هار  بلاط 

، دنیامرفب يراتفگ  ره  سپ  دوشیمن . رداص  نانآ  زا  هریبک -  هچ  هریغص و  هچ  یهانگ -  چیه  دنتسه و  موصعم  نانآ  ام ،) داقتعا  ربانب  : ) هک
: هک نیا  موس  . تسا لاعتم  دنوادخ  تیاضر  دروم  بوبحم و  نامه  دوشیم  رهاظ  نانآ  زا  هچ  ره  یلک  روط  هب  و  دـنهد ، ماجنا  یلمع  ره  و 
هب هک  دندوب  رظتنم  دصرتم و  دنتشاد ، هک  يدایز  تداسح  رفک و  نآ  و  ینمـشد ، توادع و  تدش  تهج  زا  نوعلم -  هورگ  نیا  هیماینب - 

هحلاصم و نیعالم  نآ  ناونع ، چیه  هب  هک  دنتسنادیم  ترـضح  نآ  و  دنناسرب . لتق  هب  ار  ترـضح  دوشیم  هک  ياهلیح  ره  هب  يوحن و  ره 
نیا هب   ) ترضح دوخ  هچنانچ  . نآ ریغ  رد  ای  دنشاب  هنیدم  رد  ترضح  هچ  دنرادیمنرب . موش )  ) راک نیا  زا  تسد  زگره  و  دننکیمن ، ارادم 

رب هوالع  .« دنـشکیم هدروآ و  نوریب  ارم  هیماینب )  ) مشاب نیمز  تاناویح  زا  یناویح  خاروس  رد  نم  رگا  : » دـندومرف هدرک و ) هراـشا  بلطم 
ندرب فیرشت  نیاربانب ؛ . دننکیم توعد  ناشدوخ  يوس  هب  ار  ترضح  نآ  دندنبیم و  اهنامیپ  دهع و  دنـسیونیم و  اههمان  هفوک  لها  نیا ؛

رداص نانآ  زا  ییاههزجعم  روما و  تاقوا ، زا  یخرب  رد  هک : نیا  مراهچ  . دوب ناـنآ  هیلع  رب  یتجح  ماـمتا  هفوک  لـها  يوس  هب  ترـضح  نآ 
رد اما  دسرب ، اههزجعم  نآ  تاذ  هنک  هب  مدرم  لوقع  هک  تسا  لاحم  و  تسا ، ناوتان  زجاع و  نآ  لثم  ندروآ  زا  يرشب  تردق  هک  دوشیم 

ناربمایپ و نداتـسرف  تمکح  هنیآ  ره  هدوبن  نینچ  رگا  و  دـننکیم ، لـمع  يرـشب ) يداـع  ملع  و   ) تداـع فرع و  قیرط  زا  عقاوم ، یـضعب 
هحفـص و [  عئارـشلا » للع   » رد قودـص  موحرم  هک  تسا  یتیاور  بلطم ، نیا  رب  هاوگ  دـهاش و  . تشگیم لطاب  ناسنا ، عون  زا  نارگتیادـه 

زا یهورگ  اب  : دیوگ هک  تسا  هدرک  تیاور  یناقلاط  میهاربا  نب  دـمحم  زا  شدنـس  هب  جاجتحا »  » رد یـسربط  خیـش  و  نیدـلا » لامکا  [ » 33
: تفگ تساخ و  اپ  هب  يدرم  هک  مدوب ، هرـس  سدـق  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  تمدـخ  يرـصق -  یـسوم  نب  یلع  هلمج  زا  مدرم - 

نیـسح ماـما  اـیآ  نم : هب  وگب  تفگ : لـئاس  درم  . نک لاؤس  هدیـسر  تنهذ  هب  هچنآ  تفگ : خیـش  ؟ منک لاؤـس  يزیچ  دروـم  رد  مهاوـخیم 
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زیاج ایآ  تفگ : درم  نآ  . يرآ تفگ : ؟ دوب ادخ  نمشد  ترـضح ، نآ  لتاق  ایآ  نم : هب  وگب  تفگ : . يرآ تفگ : ؟ دوب ادخ  یلو  مالـسلاهیلع 
ات نک ) شوگ  بوخ   ) میوگیم وت  هب  هچنآ  تفگ : هرـس  سدق  مساقلاوبا  ؟ دیامن طلـسم  شدوخ  تسود  رب  ار  دوخ  نمـشد  دنوادخ  تسا 

نخـس مدرم  اب  ور  هب  ور  و  دـهدیمن ، رارق  باطخ  دروم  نایع  راکـشآ و  تروص  هب  ار  مدرم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نادـب  یمهفب ؛ ار  بلطم 
، داتسرفیم يرـشب  داژن  سنج و  ریغ  زا  یناربمایپ  رگا  . تسا هداتـسرف  نانآ  يوس  هب  رـشب ، دوخ  داژن  سنج و  زا  یناربمایپ  هکلب  دیوگیمن ،

يادـخ بناج  زا  ناربمایپ  یتقو  لاح ، نیا  اب  دـندرکیمن . لوبق  ار ) دـنوادخ  یهاون  رماوا و   ) ناـنآ زا  و  دـندرکیم ، يرود  ناـنآ  زا  مدرم 
امش : دنتفگ نانآ  دندرکیم ، دمآ  تفر و  مدرم -  لثم  اهرازاب -  رد  دندروخیم و  اذغ  دندوب ، رشب  سنج  زا  هک  یلاح  رد  دندمآ و  لاعتم 

هلیـسو نیدـب  و  میتسه ، زجاع  نآ  ندروآ  زا  ام  هک  دـیروایب  ياهزجعم  هک  نیا  رگم  میریذـپیمن  ار ) توبن   ) امـش زا  دـیتسه ، ام  دوخ  لـثم 
لاعتم دـنوادخ  هک ) دوب  اجنیا  .) دیاهتـشگ صوصخم  میتسین  نآ  ماـجنا  هب  رداـق  اـم  هک  يراـک  نیا  هب  ادـخ ) بناـج  زا   ) امـش هک  مینادیم 

يهزجعم مالـسلاهیلع ) عون  ترـضح  لـثم  ، ) ناـنآ زا  یـضعب  سپ  . دـندوب زجاـع  نآ  ندروآ  زا  مدرم  هک  داد  رارق  ناربماـیپ  رب  ار  یتازجعم 
، دندرکیم یـشکندرگ  نایغط و  هک  يدارفا  يهمه  سپ  دیناسرت ، ار  نانآ  درک و  مامت  مدرم  رب  ار  تجح  هک  نیا  زا  دـعب  دروآ ، ار  نافوط 

شتآ یهلا )، يهزجعم  هب   ) دش هتخادنا  شتآ  هب  یتقو  مالسلاهیلع ) میهاربا  ترضح  لثم   ) ناربمایپ زا  یـضعب  و  هحفص 34 ] دندش [ . قرغ 
يراج ریش  نآ ، ناتسپ  زا  دروآ و  نوریب  يرتش  تخس ، گنس  زا  مالسلاهیلع  حلاص  ترضح  لثم  نانآ ، زا  یضعب  .و  دش ملاس  درس و  وا  رب 
يراج ییاههمـشچ  گنـس ، زا  وا  يارب  تفاکـش و  ار  ایرد  وا  رب  ادـخ  هک  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  لـثم  ناـنآ ، زا  یـضعب  .و  تخاـس

.و دـیعلب دـندوب ؛ هدرک  تسرد  مدرم  بیرف  يارب  نارحاس  هچنآ  تعرـس  هب  هک  دومن ، اهدژا  وا  رب  ار  هدیکـشخ  بوچ )  ) ياصع و  تخاس ،
ار مدرم  و  درکیم ، هدنز  ار  ناگدرم  افش و  ار  یسیپ  ضرم  انیب ، ار  روک  ادخ ، نذا  هب  هک  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  لثم  نانآ ، زا  یـضعب 

ترـضح مالـسا  یمارگ  ربمایپ  لثم  نانآ ، زا  یخرب  .و  تخاسیم هاگآ  دندرکیم ؛ هریخذ  ناشیاههناخ  رد  هچنآ  زا  دندروخیم و  هچنآ  زا 
نخـس وا  اـب  هریغ -  گرگ و  رتش ، لـثم  یتاـناویح -  دومن و  قشنم  هراـپ و  وا  رب  ار  هاـم  دـنوادخ  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

زجاع و یتازجعم  نینچ  ندروآ  زا  يرـشب  ياهتلم  يهمه  هک  دندروآ  ادخ ) بناج  زا   ) ار یتازجعم  نینچ  ناربمایپ  نوچ  سپ  . دـنتفگیم
هک دـش  نیا  رب  قح  ترـضح  تمکح  دوخ و  ناگدـنب  هب  یلاعت  يراب  ترـضح  فطل  لاعتم و  دـنوادخ  تیـشم  ریدـقت و  دنتـسه ، ناوتاـن 

رهاق و یلاح  رد  و  بولغم ، رگید  دراوم  یخرب  رد  دـنوش و  زوریپ  بلاغ و  تاقوا  یخرب  رد  دـندوب  یتازجعم  نینچ  يراد  هک  ار  یناربمایپ 
التبم الب ، ار  نانآ  لاعتم ) دنوادخ   ) دندوب زوریپ  رهاق و  بلاغ ، لاوحا ، تاقوا و  يهمه  رد  یهلا  ناربمایپ  رگا  . دنشاب روهقم  رگید  لاح  رد 
مدرم زگره  و  دنتـشادنپیم ، دوخ  يادخ  لاعتم -  يادخ  زا  ریغ  ار -  نانآ  مدرم  تروص ، نیا  رد  درکیمن . ناحتما  ار  نانآ  و  دومرفیمن ،

تلاسر و دروم  رد  ار  نانآ  لاوحا  لاعتم ، دـنوادخ  اما  . دنتخانـشیمن ابیکـش  روبـص و  یهلا )  ) تاناحتما اهتنحم و  اهالب ، لباقم  رد  ار  نانآ 
تنحم و تالاح  رد  هک  نیا  ات  ؛ داد رارق  دـنارکاش -  رباص و  یهاگ  رهاق و  بلاغ و  یهاگ  هک  نامدرم -  ریاس  لاوحا  دـننام  فیلاکت  غالبا 

هدوب عضاوتم  نتورف و  ناشتالاح  يهمه  رد  هک  نیا  ات  ؛ دنشاب رازگرکش  نانمشد  رب  يزوریپ  و  تیفاع ، یتمالـس ، لاح  رد  هدوب و  رباص  الب 
اهنآ ربدم  هدننیرفآ و  وا  هک  دنراد  ییادخ  اهنآ  هک  دننادب  مدرم  هک  نیا  ات  و  هحفص 35 ] دننکن [ ؛ یگرزب  تینم و  راهظا  ربکتم و  زگره  و 

زا دنتـسرپب و  ار  يادـخ  مدرم ، تهج  نیدـب  تسا و  يرـشب  تالاح  لثم  ناشتالاح  هدوب و  یهلا  يهزجعم  ياراد  ناربماـیپ  نیارباـنب ، . تسا
ایبنا رب  تیبوبر  ياعدا  دـننک و  ولغ  زواجت و  یهلا  دودـح  زا  هک  یناسک  رب  یهلا  ناهرب  تجح و  هک  نیا  اـت  دـننک  تعاـطا  یهلا  ناربماـیپ 

كاله هک  نآ  هجیتن ، رد  هک  دوش  تباث  دـننکیم ؛ راکنا  دـناهدروآ  ناربمایپ  هچنآ  هدومن و  ینامرفان  تفلاـخم و  داـنع ، اـب  اـی  دـنیامنیم ،
یگدـنز نشور  ناهرب  لیلد و  اب  دـیامنیم  يونعم  یگدـنز  ناربمایپ  توعد  اب  هک  نآ  هدـش و  كاله  نشور  یناهرب  تجح و  اـب  دوشیم 

حور نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  تمدخ  زور ، نآ  يادرف  دیوگ : قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دمحم  . دشابن يرذـع  ار  مادـک  چـیه  ینعی  دـنک ،
شیپ هک  مدوب ) رکف  نیا  رد  ( ؟ دوب شدوخ  بناج  زا  درک  نایب  ام  يارب  زورید  هک  ینانخس  ایآ  متفگیم : مدوخ  اب  و  متـشگرب ، هرـس  سدق 

دنک باترپ  يرود  ناکم  هب  ارم  ددرونرد و  ینافوط  ای  دـیابرب ، ارم  دـیآدورف و  نامـسآ  زا  یغرم  رگا  میهاربا ! نب  دـمحم  يا  : دومرف نم  زا 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 701 

http://www.ghaemiyeh.com


، مشاب هتفگ  مدوخ  بناـج  زا  اـی  دوخ ، يهدـیقع  يأر و  هب  ار  يزیچ  ادـخ  نید  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتینتـشاد  تسود  رتبوبحم و  نم  يارب 
[ . 16  ] دوب هدش  هدینش  مالسلاهیلع  تجح  ترضح  يهیحان  زا  همه  و  هدوب ، همشچرس  لصا و  زا  همه  مدرک  نایب  زورید  هچنآ  هکلب 

يدهلا ملع  یضترم  دیس  زا  ینخس 

رد دـیوگب  یـسک  رگا  : دـیامرفیم ياهلأسم ) ناونع  تحت  دروم  نیا  رد  « ) ءایبنالا هیزنت   » باـتک رد  هرـس  سدـق  يدـهلاملع  یـضترم  دـیس 
، هدوب ترضح  نانمـشد  زا  هفوک  یلاو  هک  یلاحرد  تسا ؟ يرذع  هچ  هفوک  يوس  هب  هکم  زا  شنادناخ  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  جورخ 

ردارب شراوگرزب و  ردپ  اب  هفوک  لها  راتفر  دهاش  ترضح  تشاد . طلـست  ناماس  نآ  یهن  رما و  رب  هک  نوعلم  دیزی  فرط  زا  ریما  مکاح و 
، ترضح نامگ  نظ و  هنوگچ  فیصوت ، نیا  اب  هحفص 36 ] دنتسه [ . نیاخ  رگهلیح و  نانآ  هک  دنتسنادیم  دندوب و  مالسلامهیلع  شمارگ 
هک تشاد  نیقی  و  دنک ، رظن  فرـص  جورخ  زا  هک  درکیم  هراشا  سابعنبا  و  دـیدرگ ؟ جورخ  رد  شباحـصا  يهمه  نامگ  نظ و  فلاخم 

هتشک هک  مراپسیم  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : ترضح  اب  یظفاحادخ  ماگنه  هب  هللا  هنعل  رمع  رـسپ  و  دسریم ، لتق  هب  دنک  جورخ  ترـضح  رگا 
دش ربخاب  مالسلاهیلع  ملسم  ترضح  ندش  هتشک  زا  ترضح  یتقو  نیا ؛ رب  هوالع  . دنتفگ ینانخس  دروم  نیا  رد  زین  رگید  دارفا  و  يوشیم ،

هلیح و زا  دشن و  هورگ  نیا  بیرف  هب  هجوتم  تشگنزاب و  هنوگچ  دوب ، هداتـسرف  دوخ  بناج  زا  ریفـس  دـصاق و  ناونع  هب  ار  وا  هک  یلاح  رد 
نانآ يدایز  رـشکل  هک  دورب  يدایز  هورگ  گنج  هب  كدنا  یعمج  اب  ات  داد  هزاجا  شدوخ  هب  هنوگچ  نیا ؛ رب  افاضم  ؟ دشن علطم  نانآ  دـیک 

ترـضح ارچ  دوب  دهاوخ  ناما  رد  دنک  تعیب  نیعل  دیزی  اب  رگا  هک  تشاد  راهظا  نوعلم  دایزنبا  هک  یتقو  نینچمه  ؟ دندرکیم ینابیتشپ  ار 
ارچ ؟ دوش ظفح  هدشن و  هتخیر  ناشناتسود -  نایعیـش و  نادناخ ، زا  دندوب -  وا  اب  هک  یـصاخشا  نوخ  دوخ و  نوخ  هک  نیا  ات  درکن  لوبق 

فوخ سرت و  همه  نیا  هک  نیا  نودب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب  هک  یلاح  رد  تخادنا ، تکاله  هب  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  ترـضح 
هیجوت هنوگچ  راوگرزب  ماـما  ود  نیا  لـمع  یتـسرد  تحـص و  سپ  دومن ؟ ملیـست  وا  هب  ار  رما  هدوـمن و  حلـص  نوـعلم  يهیواـعم  اـب  دـشاب 

قح هب  دـناوتیم  دـنک ، شالت  رگا  هک  دـنادب  يوق  نظ  هب  ماما  هاـگره  هک  مینادیم  عقاو  رد  مییوگیم : تاهبـش ) نیا   ) خـساپ رد  ؟ دوشیم
رد هچ  رگ  دیامن ، مادقا  هک  تسا  مزال  ماما  رب  تروص ، نیا  رد  دیامن ؛ مایق  هدش  راذگاو  وا  رب  دنوادخ  بناج  زا  هچنآ  رب  دسرب و  شدوخ 

فرط هب  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  ام ، ياقآ  دیـس و  نیاربانب ؛ . دوش لمحتم  دنتـسه -  لمحت  لباق  هک  ار -  یتاقـشم  هار  نیا 
لیم و اب  هارکا ، نودب  اءادـتبا و  هک  نیا  زا  دـعب  و  درک ، نانآ  ياهدـقع  اهدـهع و  اهنامیپ ، هب  نانیمطا  هک  نیا  رگم  دومرفن  تکرح  هفوک 

عقاو مالـسلاهیلع  نسح  ماما  وا و  نیب  هک  یحلـص  زا  دـعب  نیعل و  يهیواعم  نارود  رد  عقاو  رد  . دنتـشون همان  شترـضح  هب  ناشدوخ  تبغر 
در ار  نانآ  سامتلا  توعد و  ترـضح  هک  دـش ، لاسرا  ترـضح  هب  هفوک  لها  نایراق  فارـشا و  نایعا ، يوس  زا  یتابتاکم  اههمان و  دـش ؛
هک یلاح  رد  زین  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هفوک ، لها  . دـندومرف هحفـص 37 ] باوج [  دوـب ، ینتفگ  مزـال و  هچنآ  و  هدرک ؛

یلکشم تخس و  نارود  هیواعم ، نارود  هک  ارچ  درک . راودیما  هداد و  هدعو  ار  نانآ  ترـضح  زاب  دنتـشون  همان  دوب ، هدنز  نوعلم  يهیواعم 
و دندومن ، هبتاکم  ترـضح  نآ  اب  هفوک  لها  زاب  تشذگرد ، هیواعم  هک  یماگنه  . دوبن نکمم  نامز  نآ  رد  ییاهراک  نینچ  يهنیمز  و  دوب ،

نیا هجوتم  ترـضح  . دـنداد ناشن  تبغر  لمع ، نیا  هب  دـندومن و  شهاوخ  ترـضح  زا  اررکم  و  هدرک ، يروآدای  ار  شترـضح  زا  تعاطا 
فیعض نانآ  لباقم  رد  تقو ، مکاح  دنراد . طلست  وا  رب  هتـشاد و  هبلغ  توق و  تسا ، دیزی  فرط  زا  هک  یمکاح  لباقم  رد  نانآ  هک  دندوب 
تقشم لمحت  عسو ، لذب  ببـس  هب  سپ  تسناد ، بجاو  مزال و  ار  نانآ  يوس  هب  نتفر  هدرک و  يوق  ار  ترـضح  نظ  لیاسم ، نیا  و  تسا ،

زا یـضعب  هک  درکیمن  رکف  ترـضح  هتبلا  . دش نیعتم  ترـضح  رب  داد  ماجنا  ار  نآ  ترـضح  هک  هچنآ  ندـش  ایوج  ار  رما  تلع  ببـس و  و 
؛ دوش عقاو  داد ، خر  هک  یبیجع  تاقافتا  هجیتن  رد  ات  دننک ، فیعضت  وا  يرای  زا  ار  قح  لها  و  هداد ، بیرف  ار  رگید  یخرب  هورگ ، نآ  دارفا 

هفوک دراو  نیعل  دایزنبا  هک  یماگنه  . تفرگ تعیب  اهنآ  تیعمج  تیرثکا  زا  دـش  هفوک  رهـش  دراو  مالـسلاهیلع  لیقع  نب  ملـسم  یتقو  اریز 
رد هچنانچ  دوب -  هدینش  تسا  يدارم  يهورع  نب  یناه  يهناخ  رد  ناشیا  هک  نیا  هفوک و  هب  مالسلاهیلع  ملسم  دورو  ربخ  هک  یلاح  رد  دش 
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، دمآ یناه  لزنم  هب  تدایع  ناونع  هب  دایزنبا  دوب ، یناه  يهناخ  رد  دوب -  ضیرم  هک  روعا -  نب  کیرش  و  هدمآ -  هریـس  بتک  خیراوت و 
و دش ، نکمم  مالسلاهیلع  ملسم  يارب  راک  نیا  . دنناسرب لتق  هب  ار  دایزنبا  دمآ  وا  تدایع  يارب  یتقو  هک  دندرک  تقفاوم  کیرـش  اب  ملـسم 

لاح رد  نتـشک  راک ، نیا  هک  دروآ  رذـع  کیرـش  هب  دایزنبا  نتفر  زا  دـعب  دادـن و  ماجنا  ار  راـک  نیا  وا  اـما  تشگ  مهارف  زین  نآ  بابـسا 
صخـش ینعی  تسا ، کتف  دیق  نامیا  انامه  ؛» کتفلا دیق  نامیالا  نا  :» دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  انامه  تسا و  تلفغ 

هب هجوت  اب  ینعی  دزیم  يراک  نینچ  هب  تسد  مالسلاهیلع  ملسم  بانج  رگا  [ . 17  ] دشکیمن هحفص 38 ] تلفغ [  لاح  رد  ار  یسک  نمؤم ،
نیـسح ماـما  و  تشگیم ، لـطاب  نمـشد  راـک  تشکیم ، ار  داـیزنبا  دوـب ؛ هدرک  تقفاوـم  وا  اـب  کیرـش  دوـب و  دـعاسم  طیارـش  هک  نیا 

و هدوـمن ، زاـب  ترـضح  نآ  يراـی  رد  ار  دوـخ  باـقن  مدرم ، يهمه  و  دوـش . وا  عناـم  هک  دوـبن  یـسک  و  دـشیم ، هفوـک  دراو  مالـسلاهیلع 
نآ رود  هب  دندوب ، نانمـشد  اب  رهاظ  رد  یلو  دـنیامن  يرای  ار  وا  دنتـساوخیم  لد  رد  هک  یناسک  يهمه  و  دـندرکیم ، يرای  ار  شترـضح 
وا يرای  يارب  هفوک ، مدرم  زا  یهورگ  اـب  مالـسلاهیلع  ملـسم  دوخ  درک  ینادـنز  ار  یناـه  نوعلم ، داـیزنبا  یتقو  . دـندشیم عمج  ترـضح 
زا دایزنبا  هک  نآ  ات  دـندومن ، دـیدش  گنت و  ار  هرـصاحم  اهنآ  هظحل ، ره  و  دـندرک ، هرـصاحم  شدوخ  رـصق  رد  ار  داـیزنبا  اـهنآ  تفر ،

لیقع رـسپ  يرای  زا  و  دیناسرتیم ، ار  اهنآ  و  هدرک ، هدـنکارپ  ار  مدرم  تساوخیم  دوب  هک  يوحن  ره  هب  و  تسب ، ار  رـصق  ياهرد  شـسرت 
كدنا يدارفا  اب  بش ؛ عقوم  مالـسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  هک  نیا  ات  دندش . قرفتم  ناشرثکا  هدش و  دعاقتم  مدرم ، . تشادیمزاب هللا  ۀـمحر 
راصتخا تروص  هب  ار  ایاضق  نیا  میهاوخیم  اـم  ارچ  تسا ؛ حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  . دـش عقاو  هچنآ  شرما  زا  دـش  عقاو  و  دومن ، تعجارم 

و هدومن ، سکع  رب  ار  راک  قافتا ، ءوس  اما  دوب ، نشور  رهاظ و  نانمشد  رب  يزوریپ  هبلغ و  بابـسا  رما  لوا  زا  هک  نآ  يارب  میوش ؟ روآدای 
لتق نایرج  زا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  ام ، ياقآ  دیـس و  یتقو  . دیـسر رخآ  هب  هچنآ  رد  دش  مامت  هک  نیا  ات  دنادرگرب  ار  نآ 

هب مسق  دنتفگ : هتساخاپب و  لیقع  ترـضح  نادنزرف  لاح ؛ نیا  رد  دندرگرب . هک  دنتفرگ  میمـصت  دندش  ربخاب  مالـسلاهیلع  لیقع  نب  ملـسم 
یف ریخ  ال  :» دـندومرف ترـضح  . میناشچب وا  هب  هدیـشچ  ام  ردـپ  هچنآ  میریگب و  ماقتنا  وا  زا  میـشکب و  ار  دوخ  لتاق  اـت  میدرگیمنرب  ادـخ !

زا هک  یهورگ -  اب  یحایر  دـیزی  نب  رح  هاـگ  نآ  هحفـص 39 ] تسین [ . یناگدنز  رد  يریخ  اهنیا ، ندش  هتـشک  زادعب  ؛» ءالوه دـعب  شیعلا 
هب ات  دربب  نوعلم  دایزنبا  دزن  هب  ار  ترضح  تساوخ  و  درک ، عنم  هنیدم  يوس  هب  تعجارم  زا  ار  ترـضح  دیـسر و  دندوب -  دایزنبا  فرط 
هب دورو  يارب  یهار  هن  تسا و  هنیدم  هب  تشگزاب  يارب  یهار  هن  دندید  ترـضح  یتقو  . دـندومرف عانتما  ترـضح  و  دـهن ، ندرگ  وا  مکح 

بتک رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  ترـضح  راک  و  دیـسر ، میظع  يرکـشل  اب  نوعلم  دعـس  رمع  هک  نیا  ات  دـنداد ... همادا  دوخ  تکرح  هب  هفوک 
رد تخادنا ؟ تکاله  هب  ار  دوخ  شدوخ ، تسد  اب  ترضح ، هک  دوشیم  هتفگ  هنوگچ  نیاربانب ؛ . تسا روطسم  روکذم و  خیرات ) هریـس و  )
رـس هب  ارم  ای  مدرگرب ، ماهدـمآ  اجنآ  زا  هک  یناکم  هب  ای  دـیریذپب : نم  زا  : دومرف نوعلم  دعـس  رمع  هب  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  هک  یلاـح 

، نیعل دعس  رمع  اما  . دشاب نم  رب  تسا  ررض  عفن و  هچنآ  مشاب و  اجنآ  یلاها  زا  یصخش  هک  نیا  ات  دیتسرفب  ناناملـسم  تادحرـس  زا  يدح 
هدرک و رداص  ار  ترـضح  لتق  روتـسد  فورعم ، تیب  هب  لـثمت  اـب  و  درک ، عاـنتما  وا  و  تشون ، نوعلم  داـیزنبا  هب  ار  ترـضح  تساوخرد 

لاح دراد و  تاجن  دیما  وا  تسا ؛ هدش  زاب  وا  هب  ام  ياهلاگنچ  نآلا  انامهصانم  نیح  تال  ةاجنلا و  وجری  هب  انبلاخم  تقلع  دق  نالا  : تشون
تـشپ هب  ار  نید  ناـنآ  هک  دـندمآ ، وا  هیلع  رب  يرکـشل  هک  دـندش  هجوتم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  یتقو  . تسین زیرگ  تقو  نـآلا ، هک  نآ 

ندـش هتـشک  هب  رما  نیا ، زا  دـعب  تسا ، راـع  تلذ و  دورب  نوعلم  داـیزنبا  ناـمرف  تحت  رگا  هک  تسناد  یفرط ، زا  و  دـناهتخادنا . ناـشرس 
هدرک و ربص  اهالب  رب  هک  شدوخ -  نایعیـش  و  هداوناخ ، دوخ ، ناج  زا  هدومن و  گنج  نانآ  اب  هک  دندید  نیا  رد  ار  راک  يهراچ  تشگرب ،
ای : دندوب هتفرگ  رارق  بوخ ، هار  ود  زا  یکی  نایم  رد  ترـضح  . دننک عافد  دـندوب -  هتـشذگ  شترـضح  ناج  ظفح  يارب  ناشدوخ  نوخ  زا 

میرکت و اب  گرم  ندیـسر و  تداهـش  هب  اـی  ؛ دـنوشیم زوریپ  يوق  هورگ  رب  كدـنا  فیعـض و  هورگ  اـسب  هک  نانمـشد ، رب  يزوریپ  رفظ و 
عقاو نارگید  سابعنبا و  ریظن  یباحـصا  نامگ  نظ و  فلاخم  هنیدـم  زا  جورخ  مدـع  دروم  رد  ترـضح  لامگ  نظ و  هک  نیا  اما  . ییوکین
شیپ یهاگ  و  دوشیم ، يوق  هدرک و  هبلغ  نیارق  بسح  هب  اـهنامگ  نظ و  یهاـگ  تفگ : دـیاب  ههبـش )  ) نیا باوج  رد  هحفص 40 ] دش [ ؛
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دـهع و دـندوب و  هتـشون  ترـضح  يارب  هفوک  زا  هک  تسا  ییاـههمان  بلطم  نیا  دـهاش  . فیعـض يرگید  دزن  و  دوـشیم ؛ يوـق  نظ  یکی ،
مدرم تالاح  هک  دنتسه  ییاهراک  اهنیا  هتبلا  دنتشادن . ربخ  ایاضق  نیا  زا  باحصا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دندوب ، هتفرگ  هک  دوب  ییاهنامیپ 
ملسم ندش  هتشک  زا  دعب  ترضح ، نآ  ارچ  هک  نیا  اما  .و  درک هراشا  الیـصفت  دوشیمن  اهنآ  زا  یخرب  زج  و  تسا ، توافتم  اهنیا  كرد  رد 

هب میمـصت  ترـضح  هک  هدـش  دراو  یتیاور  میتفگ -  البق  هک  نانچمه  مییوگب - : دـیاب  باوج  رد  ؟ دومرفن تعجارم  مالـسلاهیلع  لیقع  نب 
هورگ اب  گنج  هب  كدنا  دارفا  اب  ترضح ؛ هنوگچ  هک  نیا  اما  . دنیامن هعجارم  ترضح  دنتـشاذگن  و  دندش ، عنام  اهنآ  اما  دندومن  تعجارم 

زین لقع  نید و  هک  تسا  یهیدب  دنیامنب ، یمادقا  نینچ  ترـضح  هک  دش  یعاد  ترورـض  مییوگب : دیاب  باوج  رد  ؟ دندومن مادـقا  يدایز ،
هکلب دادن ، دشاب  نانیمطا  دروم  هک  ياهمانناما  زین  نوعلم  دایزنبا  هتبلا  . دنداد ماجنا  ترضح  هک  دنکیم  اضتقا  ار  نیمه  يدراوم  نینچ  رد 
لیلذ زا  دعب  و  دروآرد ، دوخ  نامرف  تحت  ار  وا  هک  نیا  رطاخ  هب  دوب ، ناشیا  تلزنم  ردق و  ندروآ  نییاپ  ترـضح و  ندرک  لیلذ  شفدـه 

ملظ نوعلم ، دیزی  زا  شترضح  يارب  هک  يروط  دوب  ریخ  نوعلم ، نآ  فده  رگا  . دوش رجنم  مالـسلاهیلع  ماما  لتق  هب  راک  ترـضح ، ندومن 
دقح ردب و  گنج  ياههنیک  نکیل  . دیبلطیم يرای  صاخشا  زا  راک  نیا  رب  دادیم و  ار  دیزی  يوس  هب  تکرح  ناکما  دیسریمن ، يررض  و 

لاوحا و نیا  رد  دوبن  لاحم  و  دـش ، رهاظ  لاوحا  عاـضوا و  نیا  رد  دنتـشاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  ییاهدـسح  و 
هتـسشن نآ ، زا  دـعب  دـندوب و  هتـسب  نامیپ  دـهع و  دـندوب و  هدرک  تعیب  ترـضح  اب  هک  یهورگ  هک  نیا  اـت  دوش  تسرد  يزوجم  طـیارش 

وا و ندیـشک  راک  زا  تسد  ندومن و  حلـص  ییابیکـش و  ربص و  زا  هچنآ  ببـس  هب  ات  دوش  ياهزیگنا  و  دنباتـشب ، ترـضح  يرای  هب  دـندوب ؛
ات دنداد  ماجنا  نانآ  زا  يدارفا  ار  راک  نیا  هحفص 41 ] دندرگرب [ . قح  فرط  هب  ناشتریغ  ای  ناشنید  رطاخ  هب  دندیدیم ، ار  وا  نارای  یمک 

ماما راک  هنوگچ  هک  نیا  اما  .و  تسا عقوتم  یتاراظتنا  نوچمه  الب ، تدـش و  ياهزور  رد  هک  دـندش ، دیهـش  شترـضح  باکر  رد  هک  نیا 
، تسا حضاو  رپ  هلأسم  نیا  مییوگب : دـیاب  باوج  رد  ؟ تسا هیجوت  عمج و  لباق  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب  راک  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
زا هلیح  ساسحا  و  شنایعیـش ، نادـناخ و  دوخ و  ندـش  هتـشک  زا  سرت  بوشآ ، هنتف و  زا  يریگولج  تهج  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  اریز 
هک دنتسب  نامیپ  دهع و  دنتشون و  همان  وا  يارب  هک  يدارفا  تشاد  يوق  نظ  یتقو  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  اما  دومن ، حلـص  شنارای ؛ بناج 

بلط ار  قح  هک  دید  مزال  دوخ  رب  درک  هدهاشم  ار  لطاب  نارای  فعـض  قح و  نارای  توق  بابـسا  رگید ، فرط  زا  و  دننکیم ، يرای  ار  وا 
راکـشآ دـب  قاـفتا  و  هفوک ، لـها  يهلیح  ياـههناشن  و  دـش ، سکع  هب  راـک  یتقو  اـما  . دـیامن جورخ  یهلا  تموکح  ییاـپرب  يارب  هدرک و 

مالـسلاهیلع نسح  ماما  شردارب  هک  نانچ  دنیامن ، حلـص  هدیـشک و  تسد  دوخ  قح  زا  دندرگرب و  هک  دنتفرگ  میمـصت  ترـضح  دـیدرگ ،
حلـص هک  نیا  رگم  تسا ، ربارب  ردارب ؛ ود  لاح  تروص ؛ ره  رد  . دـندرک داجیا  عنام  قح  وا و  نیب  دـندش و  عناـم  اـهنآ  یلو  دـندومن ، نینچ 

صخش هکلب  دندرکن ؛ توعد  حلـص  يارب  ار  شترـضح  دنتفریذپن و  وا  زا  سرت ، بابـسا  روهظ  ماگنه  نتـشادرب  گنج  زا  تسد  ندرک و 
تلاح رد  هک  نیا  ات  دندومن  عنم  نآ  زا  ششوک  یعس و  مامت  اب  دوجو و  مامت  اب  ترضح  و  دنیامن ، راوخ  لیلذ و  ات  دنتـساوخ  ار  ترـضح 

[ . 18  ] تسا راکشآ  حضاو و  لمأت  لها  يارب  بلطم  نیا  و  دندش ، امرف  فیرشت  وا  ناوضر  ادخ و  تشهب  يوس  هب  فرش  تزع و 

یسلجم يهمالع  زا  ینخس 

یگمه هک  تشذگ  نتف  باتک  زین  تماما و  باتک  رد  يدایز  رابخا  ثیداحا و  دـیوگ : راونألاراحب »  » باتک رد  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همالع 
لوسر هب  هدش و  هتـشون  ینامـسآ  ياهباتک  رد  هک  یـصوصخم -  روما  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  زا  مادـک  ره  هک  دـندوب  هتکن  نیا  رگنایب 
تسین راوازس  و  دندرکیم ، لمع  دوخ  تیرومأم  هب  نانآ  و  دندوب ، رومأم  دوب -  هدش  لزان  هحفص 42 ] ملس [  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
دادعت هک  نیا  و  ناربمایپ ، تالاح  زا  یهاگآ  عالطا و  زا  دعب  . میجنـسب هدرک و  هسیاقم  دوخ  لاعفا  ماکحا و  اب  ار  اهنآ  هب  طوبرم  ماکحا  هک 
توـعد دوـخ  نـید  رب  ار  ناـنآ  دـندرکیم ، بـس  ار  راـفک  نایادــخ  اـهتب و  دــندشیم ، ثوـعبم  راـفک  زا  رفن  نارازه  رب  ناـنآ  زا  يداـیز 

رد تسین  راوازس  دنتشادن ؛ یکاب  هریغ -  شتآ و  رد  نتخادنا  لتق و  سبح ، برـض ، اهیدب ، زا  دیـسریم -  نانآ  زا  ار  هچنآ  و  دندومنیم ،
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داریا و يارب  یهار  رتاوتم ، رابخا  و  یلقع ،)  ) لیالد اـب  ناـنآ  تمـصع  توبث  زا  دـعب  هک  نیا  اـب  دوش ، ضارتعا  نید  ناـیاوشیپ  رب  روما  نیا 
رب هوالع  . تسا مزال  بجاو و  دوشیم ، رداص  ناـنآ  يهیحاـن  زا  هک  يروما  يهمه  رب  نداـهن  ندرگ  ندـش و  میلـست  هکلب  تسین ، ضارتعا 

و دومن ، دوخ  راوگرزب  دج  نید  يادف  ار  دوخ  كاپ  ناج  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  هک  يوشیم  هجوتم  ینک  لمأت  یتسار  هب  وت  رگا  نیا ؛
دعب رگم  دشن  راکـشآ  نشور و  مدرم  رب  نانآ  یهارمگ  رفک و  و  راوگرزب ، نآ  تداهـش  زا  دعب  رگم  تشگن  لزلزتم  هیماینب  تلود  ناکرا 
توق نانآ  تنطلـس  دومنیم  كرت  ار  گنج  درکیم و  هحلاـصم  ناـنآ  اـب  رگا  .و  دـیدرگ لـیان  تداعـس  زوف و  هب  ترـضح  نآ  هک  نآ  زا 

میـالع و یناـمز ، كدـنا  زا  سپ  و  دـندیدرگیم ) دـیدرت  کـش و  راـچد  مدرم   ) دــشیم هبتــشم  مدرم  رب  نیعـالم  نآ  رما  و  تـفرگیم ،
رما نیا  دش و  لقن  يرابخا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . دـشیم سردـنم  هنهک و  مدرم  ییامنهار  تیادـه و  راثآ  و  تفریم ، نیب  زا  نید  ياههناشن 

یماگنه نینچمه  . دندومرف جورخ  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  ندش ، هتشک  زا  سرت  رطاخ  هب  مالسلاهیلع  ترـضح  نآ  هک  دیدرگ  نشور  وت  رب 
 - ترضح نآ  هک  ییاج  ات  دنناسرب ، لتق  هب  هکم  رد  ار  شترضح  گنرین  هلیح و  اب  دنهاوخیم  نانمشد  دندیمهف  دندش  جراخ  هکم  زا  هک 

دندیـسرتیم و هک  یلاح  رد  هدـش و  جراخ  مارحا  زا  راچانب  دـننک ، مامت  ار  دوخ  جـح  دنتـسناوتن  داب -  وا  يادـف  مدرام  ردـپ و  ناج و  هک 
يرارف هار  ،و  هدرک گنت  ترضح  نآ  رب  فارطا  يهمه  زا  ار  هصرع  نیعالم ، نآ  هک  یتسار  هب  . دنتفر نوریب  هکم  زا  دندوب  رظتنم  بقرتم و 

هدش لقن  ربتعم  ياهباتک  زا  یخرب  رد  دیوگیم : دوخ  راتفگ  يهمادا  رد  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهمالع  . دندوب هتـشاذگن  یقاب  ترـضح  نآ  رب 
وا هب  ار  جـح  موسوم  روما  و  درک ، هناور  هکم  فرط  هب  میظع  يرکـشل  اـب  ار  صاـع  نب  دعـس  نب  ورمع  نوعلم ؛ دـیزی  هحفص 43 ] تسا [ :
رد هدرک و  ریگتـسد  افخ  یناهنپ و  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  داد  تیرومأـم  وا  هب  و  داد ، رارق  ناـیجاح  يهمه  ریما  ار  وا  و  درپس ،

هنایفخم ار  هیماینب  نیطایش  زا  رفن  یس  لاس ؛ نیمه  رد  زین  دعس  نب  ورمع  . دناسرب لتق  هب  ار  ترضح  نآ  گنرین  هلیح و  هب  ناکما ، تروص 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  یتقو  اما  . دنشکب ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تسه  هک  يوحن  ره  هب  و  دنـشاب ، نایجاح  نایم  رد  هک  دوب  هدرک  رومأم 

هللا ۀمحر  یـسلجم  يهمالع  زاب  [ . 19  ] دندومن لیدـبت  هدرفم  يهرمع  هب  ار  دوخ  جـح  و  دـندش ، جراخ  جـح  مارحا  زا  دـندیمهف  ار  نایرج 
عنم هفوک  يوس  هب  تکرح  زا  ار  شترـضح  هیفنح ، نب  دـمحم  یتقو  هک  هدـش  لقن  ترـضح  زا  نوگانوگ  ياهدنـس  اب  یتیاور  دـیوگیم :

! ادخ هب  دنگوس  ؛» ینولتقی یتح  ینوجرختـسال  ضرالا ، ماوه  نم  ۀماه  رحج  یف  تنک  ول  یخأ ! ای  هللا ؛ و  :» دومرف مالـسلاهیلع  ماما  دـندرک ،
هک تسا  یهیدـب  . تشک دـنهاوخ  هدرک و  جراخ  ارم  ( هیماینب  ) هنیآ ره  مریگ  رارق  نیمز  تاناویح  زا  یناویح  خاروس  رد  رگا  نم ! ردارب  يا 

ترضح زا  تسد  دنتشاد  هک  ییایحیب  ینمشد و  توادع ، تدش  تهج  هب  نانآ  زاب  دندرکیم  مه  تعیب  هحلاصم و  نانآ  اب  ترضح  رگا 
يهلهو رد  تعیب ، داهنـشیپ  اعطق  و  دـندرکیم ، عفد  دوب  هک  ياهلیـسو  ره  هب  و  دنتـشکیم ، ار  وا  دوب  هک  ياهیلح  ره  هب  هکلب  دنتـشادیمنرب 

نآ زا  لبق  ینیبیمن  ایآ  . دنیامرفیمن لوبق  ار  تعیب  دنیامنیمن و  تقفاوم  اهنآ  اب  ترضح  دنتـسنادیم  نانآ  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  طقف  لوا 
هک دایز -  نب  هللادیبع  ؟ دناسرب لتق  هب  ار  ترـضح  هک  دـنکیم  هراشا  هنیدـم  یلاو  هب  نیعل  ناورم  هنوگچ  دوش  داهنـشیپ  تعیب  يهلأسم  هک 
وا يهرابرد  ار  دوخ  يأر  ادـعب  ام  دـشاب و  ام  نامرف  تحت  ات  دـینک  هضرع  وا  رب  ار  تعیب  دـیوگیم : داب -  وا  رب  تمایق  زور  اـت  ادـخ  تنعل 
نآ اب  نیعل  يهیواعم  یلو  ؟ دندرک شدیهـش  دـعب  دـنداد و  ناما  ار  مالـسلاهیلع  ملـسم  بانج  نانآ ، هنوگچ  ینیبیمن  ایآ  . مینکیم هظحالم 
وا دوب ، طاـتحم  و  یناطیـش )  ) ریبدـت بحاـص  هحفـص 44 ] تشاد [  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  هـب  تبـسن  هـک  یـضغب  ینمـشد و  توادـع و 

مایق ثعاب  زین  و  يو ، تنطلس  کلم و  يدوبان  ببس  مدرم و  ضارتعا  ثعاب  ینلع  تروص  هب  مالسلامهیلع  تیب  لها  نتشک  هک  تسنادیم 
نـسح ماما  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  . درکیم ارادـم  لاح ، ره  رد  نانآ  اب  رهاـظ  تروص  رد  تهج ، نیمه  هب  تسوا ، هیلع  رب  مدرم  جورخ  و 
نیعل دـنزرف  هب  نوعلم  هیواعم  رطاخ ، نیمه  هب  .و  دـشن وا  ضرتعم  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  و  دومرف ، هحلاصم  نوعلم  نآ  اب  مالـسلاهیلع 

وا تلود  نتفر  نیب  زا  ببـس  راـک ، نـیا  تـسنادیم  بوـخ  هـک  ارچ  دـنکن ، ضرعت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هـب  هـک  درک  شرافـس  دوـخ 
مهیلع و ناعأ  و  مهلتق ، کیبن و  تیب  لهأ  ملظ  نم  لک  نعلا  مهللا  : دـیوگیم نینچ  ثحب  نیا  رخآ  رد  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همالع  . دوشیم

 - هلآ هیلع و  هللا  تاولص  دمحم -  لآ  ۀعیش  رایخ  نم  انلعجا  و  امیلأ ، اباذع  مهبذع  و  الیبو ، انعل  روجلا  ملظلا و  نم  مهیلع  يرج  امب  یـضر 
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ملظ وت  ربمایپ  تیب  لها  رب  هک  یناسک  ایادخ ! . نیعمجأ مهیلع  هیلع و  همالس  یلاعت و  هللا  تاولص  مهمئاق  عم  مهراثب  نیبلاطلا  و  مهراصنأ ، و 
، نک تنعل  دندیدرگ ؛ دونـشخ  دش  دراو  نانآ  رب  هک  ییاهمتـس  اهملظ و  رب  هدرک و  کمک  ار  نانآ  نانمـشد  و  دنتـشک ؛ ار  نانآ  دـندرک و 

هلمج زا  و  مالسلامهیلع ، دمحم  لآ  نایعیـش  ناگدیزگرب  يهلمج  زا  ار  ام  ایادخ ! . امن بذعم  یکاندرد  ياهباذع  اب  ار  نانآ  دیدش و  یتنعل 
مالسلامهیلع تیب  لها  همه  رب  وا  رب  ادخ  مالس  تاولـص و  هدب ، رارق  نانآ  مالـسلاهیلع  مئاق  اب  ناشیا  نوخ  ناگدننکبلط  ناگدننکيرای و 

هحفص 47 ] [ . ] 20  ] داب

نیسح ماما  جورخ  تلع  تمکح و 

هکم يوس  هب  هنیدم  زا  ترضح  نآ  جورخ  یگنوگچ  دیدرگ و  عقاو  نیسح  ماما  رب  هرونم  هنیدم  رد  هک  يروما  رد 

نیعل دیزی  شدنزرف  هب  نوعلم  يهیواعم  تیصو 

ار دـیزی  دوخ  رـسپ  داتفا ، گرم  رتسب  هب  نوعلم  يهیواعم  هک  یماگنه  : هدـش تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  یلاـمألا »  » باـتک رد 
ایهم وت  يارب  ار  اهرهـش  مدرک ، لـیلذ  وت  يارب  ار  ناـشکندرگ  ندرگ  نم  اـنامه  مرـسپ ! تفگ : دـناشن و  دوـخ  يور  هب  ور  رد  هدز و  ادـص 

، باـطخلا نب  رمع  نب  هللادـبع  رفن -  هس  تفلاـخم  زا  نم  مداد ، رارق  همعط  وت ، يارب  شتاـناکما  يهمه  اـب  ار  تنطلـس  کـلم و  و  متخاـس ،
وت دوشیم و  قیفر  وت  اب  وا  سپ  رمع ؛ نب  هللادبع  اما  . مسرتیم دنزیخیم ، اپب  وت  هیلع  رب  اوق  مامت  اب  هک  یلع -  نب  نیسح  و  ریبز ، نب  هللادبع 

تکاله و يارب  وا  هک  ارچ  نک ، هراپ  هراپ  ار  وا  یتفاـی  تسد  وا  رب  رگا  سپ  ریبز ؛ نب  هللادـبع  اـما  . نکم كرت  ار  وا  شاـب و  قیفر  وا  اـب  مه 
ار گس  هابور ، هک  نانچمه  دـهدیم  بیرف  ار  وت  و  دـنزیم ، وناز  دوخ  يهمعط  ندروخ  يارب  ریـش  هک  ناـنچمه  دـنزیم  وناز  وت  يدوباـن 

هدـمآ دوجو  هب  وا  نوخ  تشوگ و  زا  وا  ینادیم ، ادـخ  لوسر  هاگـشیپ  رد  ار  وا  تلزنم  ماقم و  انامه  یلع ؛ نب  نیـسح  اما  . دـهدیم بیرف 
یتفای تسد  وا  رب  رگا  سپ  دـنیامنیم ، لامیاپ  ار  وا  قح  و  دـنیامنیمن ، يرای  ار  وا  اما  دـننکیم ، تعیب  وا  اب  قارع  لها  يدوز  هب  و  تسا ،
نکم هذخاؤم  تعیب ) مدع   ) راک نیا  ببـس  هب  ار  وا  و  سانـشب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  ار  وا  تلزنم  ماقم و  وا و  قح 

يدنسپان هورکم و  لمع  دوخ  قح  رد  وت  زا  وا ، هک  نیا  ای  یناسرب ؟ يررض  وا  هب  ادابم  میراد ! تبارق  یتسود و  يو  اب  ام  نیا ؛ رب  هوالع  )!!(
زا نیعل  هیواعم  فده  ضرغ و  : دیامرفیم ثیدح ) نیا  حیـضوت  رد   ) هللا ۀـمحر  یـسلجم  يهمالع  . ثیدـح رخآ  ات  [ ... 21  ] دیامن هدهاشم 
هک یکریز  و  یناطیـش )  ) ریبدت رطاخ  هب  وا  اریز  دوب ، نوعلم  دـیزی  يارب  هحفص 48 ] تنطلـس [  تموکح و  يرادهگن  ظفح و  نخـس ؛ نیا 
وا رود  زا  مدرم  و  هدش ، تسس  وا  تموکح  ياههیاپ  دنک  هدارا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهرابرد  ار  يدب  رما  دیزی  رگا  تسنادیم  تشاد ،
زا وا  نخس  نینچمه  و  هدوبن ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  هب  برقت  باب  زا  وا  نخـس  هک  تسا  یهیدب  . دش دنهاوخ  هدنکارپ 
هللا یلص  ربمایپ  ادخ و  هب  هک  دوب  یقیدنز  رفاک و  نیعل ، نآ  هک  ارچ  تسا ، هدوبن  زین  مالسلاهیلع   - نیسح ماما  يارب  ینابرهم  تقفش و  باب 

[ . 22  ] تشادن داقتعا  ملس  هلآ و  هیلع و 

نیعل دیزی  يارب  تعیب  نوعلم و  يهیواعم  گرم 

و فوهل »  » باتک رد  هللا  همحر  سوواط  نب  دیـس  و  داـشرالا »  » رد هللا  همحر  دـیفم  خیـش  و  راونـالاراحب »  » رد هللا  همحر  یـسلجم  يهمـالع 
هب دـیزی  شرـسپ  ار  تموکح  تفر ، ایند  زا  يرجه  تصـش  لاس  بجر  هام  يهمین  رد  هیواعم  هک  یماگنه  : دـناهدرک تیاور  نینچ  نارگید 

هژیو هب  امومع  هنیدم  مدرم  يهمه  زا  : تشون دوب -  هیواعم  فرط  زا  هنیدم  مکاح  یلاو و  هک  نایفـسوبا -  نب  دـیلو  هب  دـیزی  تفرگ ، تسد 
ار وا  ندرگ  دزرو  عانتما  تعیب  زا  رگا  و  هدـن ، ریخأت  يارب  یتصرف  وا  يارب  رما  نیا  رد  و  ریگب ، تعیب  نم ، يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا 
وا اـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يهراـبرد  و  دوـمن ، راـضحا  ار  ناورم  وا  دیـسر ، دـیلو  تسد  هب  هماـن  هک  نآ  زا  سپ  . تسرفب نم  هـب  هدز و 
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: تفگ دـیلو  . مدزیم ار  وا  ندرگ  مدوب  وت  ياج  هب  نم  رگا  و  دـنکیمن ، لوبق  ار  تعیب  وت  زا  زگره  وا  تفگ : نوعلم  ناورم  . دومن تروشم 
سپ :) دیوگ نینچ  داشرالا »  » باتک رد  هللا  همحر  دیفم  خیش  [ . 23  ] مدوب هدـماین  ایند  هب  شاک ! يا  ینعی  مدوبن ، يرکذ  لباق  زیچ  شاک ! يا 

نیـسح ماما  داتـسرف ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  راضحا  يارب  يرومأم  هنابـش  دـیلو  ناورم ) اب  وا  تروشم  دـیلو و  هب  دـیزی  يهمان  لوصو  زا 
دعب دنوش ، حلـسم  ات  داد  روتـسد  تساوخ و  ار  دوخ  ناتـسود  زا  یهورگ  نیاربانب ؛ . دش رادربخ  دیلو  ریمـضلا  یف  ام  هدارا و  زا  مالـسلاهیلع 

یصخش وا  مریذپن ، ار  نآ  نم  هحفص 49 ] هک [  دهاوخب  ار  يراک  هک  متسین  نمیا  هدرک و  راضحا  ارم  بش ، زا  ماگنه  نیا  رد  دیلو  دومرف :
هک  ) دیدینش رگا  دیشاب ، رظتنم  رد  تشپ  امش  مدش  وا  سلجم  دراو  نم  یتقو  دییایب ، نم  هارمه  هب  امـش  سپ  دوش ، نانیمطا  وا  هب  هک  تسین 

، تفر هبتع  نب  دیلو  يهرامالاراد  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دییامن عافد  نم  زا  هدش و  لخاد  سپ  دش ، دنلب  نم  يادص  هرکاذم ) عقوم  رد 
هیلا انا  انا هللا و  دندومرف : ترـضح  دناسر ، شترـضح  راضحتـسا  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دیلو  دوب ، رـضاح  زین  ناورم  دش ، وا  سلجم  دراو 

مالسلاهیلع نیـسح  ماما  . درک نایب  دوب  هتـساوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تعیب  دروم  رد  هچنآ  دناوخ و  ار  دیزی  همان  دیلو ، سپـس  . نوعجار
دیلو . دـنیامن هدـهاشم  ار  رما  نیا  مدرم  منک و  تعیب  راکـشآ  رد  هک  نیا  ات  يوشیمن  عناق  اـفخ  یناـهنپ و  رد  دـیزی ، اـب  تعیب  هب  وت  دومرف :

: تفگ دیلو  . درک دیاب  هچ  هک  ینادیم  دروم  نیا  رد  ارم  رظن  يأر و  حبص  ماگنه  دومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  . تسا نینچ  يرآ  تفگ :
: تفگ دیلو  هب  نیعل  ناورم  ماگنه ، نیا  رد  . ییامن تعیب  دنـشاب ، رما  نیا  دـهاش  هک  مدرم  روضح  رد  ییایب و  ات  درگرب  لاعتم  يادـخ  مان  اب 

يدایز دارفا  امـش ، نیب  هک  نیا  اـت  تفاـی  یهاوخن  تسد  وا  هب  ـالاح  لـثم  زگره  دـنکن ، تعیب  نـالا  نیمه  و  دورب ، وت  شیپ  زا  نیـسح  رگا 
نیـسح ماـما  هـک  دوـب  اـجنیا  . نزب ار  وا  ندرگ  درک  عاـنتما  رگا  و  دورب ، نوریب  راذـگن  هدرکن  تـعیب  اـت  نـک و  ینادـنز  ار  وا  دوـش ، هتـشک 

! مشچ روک )  ) دوبک نز  رسپ  يا  ینکیم  رداص  ارم  لتق  روتسد  وت  ایآ  : دومرف درک و  نیعل  ناورم  هب  ور  تساخ و  اپب  تعرس  اب  مالـسلاهیلع 
دیشک و ار  دوخ  ریشمش  نیعل  ناورم  دیوگ : بوشارهشنبا  [ . 24  ] يدش هانگ  بکترم  نخس ، نیا  اب  یتفگ و  غرود  ادخ ! هب  دنگوس  وا ؟ ای 

دنلب دایرف  داد و  ماگنه ، نیا  رد  . تسا نم  يهدهع  هب  وا  نوخ  و  دشکب ، ار  وا  دالج  هدب  روتـسد  دوش  جراخ  هناخ  زا  هک  نیا  زا  لبق  تفگ :
زا نانآ  اب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  و  دندش ، دراو  دوخ  ياهریـشمش  اب  دندوب  رظتنم  رد  تشپ  هک  ترـضح  نآ  تیب  لها  زا  رفن  هدزون  دش ،

دومن هنیدم  رادنامرف  ار  ناورم  رانکرب و  راک  زا  ار  دیلو  وا  دیـسر ، دیلپ  دیزی  شوگ  هب  هیـضق  نیا  . دندش جراخ  هحفص 50 ] دیلو [  يهناخ 
ناورم دنتفر ، دوخ  لزنم  هب  هدش و  جراخ  دیلو  يهناخ  زا  دوخ  نارای  اب  ترـضح  : دیوگ هیـضق  نیا  يهمادا  رد  هللا  همحر  دیفم  خیـش  [ . 25]

ياو تفگ : دیلو  . تفای یهاوخن  تسد  وا  هب  عقوم ، نیا  لثم  زگره  ادخ ! هب  مسق  يدرکن ، شوگ  نم  تحیصن  هب  تفگ : درک و  دیلو  هب  ور 
قرـش و هک  مرادـن  تسود  دـنگوس ! ادـخ  هب  مهدـب ، تسد  زا  ار  دوخ  يایند  نید و  راک ، نیا  اب  ینکیم  داهنـشیپ  نم  هب  ناورم ! يا  وت  رب 
اب دـیوگیم : هک  نیا  رطاخ  هب  مشکب  ار  نیـسح  هللا ! ناحبـس  . مشکب ار  نیـسح  نم  دـشاب و  نم  نآ  زا  نآ ، لاوما  یهاشداپ و  ملاع و  برغ 

يهفک یهلا  هاگـشیپ  رد  تمایق  زور  دشاب  هتـشاد  ندرگ  هب  ار  نیـسح  نوخ  هک  یـسک  منکیم  نامگ  مسق ! ادـخ  هب  منکیمن . تعیب  دـیزی 
ار نخـس  نیا  ناورم  دوب . یحیحـص  راـک  يداد  ماـجنا  هچنآ  تسا  نینچ  وت  رظن  رگا  تفگ : ناورم  . دـش دـهاوخ  کبـس  رایـسب  شتانـسح 

بـش نآ  : دیوگیم هیـضق  نیا  يهمادا  رد  هللا  ۀـمحر  سوواط  نب  دیـس  [ . 26  ] دیدنـسپیمن ار  دـیلو  يهدـیقع  رظن و  هکیلاح  رد  تفگیم 
ای تفگ : درک و  تاقالم  ار  وا  ناورم  دونـشب ، ياهزات  رابخا  ات  دش  جراخ  شیوخ  يهناخ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  حبـص  لوا  تشذگ ،
وت تحیصن  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما   )!( یسرب تاجن  تداعس و  هب  ات  ریذپب  ارم  تحیصن  متـسه ، وت  حصان  هاوخریخ و  نم  هللادبعابا !

يایند نید و  يارب  راک  نیا  اریز  ینک ، تعیب  نانمؤمریما )!!(  دیزی ، اب  هک  مهدیم  روتـسد  وت  هب  نم  تفگ : ناورم  ؟ مونـشب ات  وگب  تسیچ ،
دقل و  دـیزی ، لثم  عارب  ۀـمالا  تیلب  دـق  ذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  و  نوعجار ، هیلا  انا  اـنا هللا و  : دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  !! تسا رتهب  وت 

رب و  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  ؛ نایفسیبأ هحفص 51 ] لآ [  یلع  ۀمرحم  ۀفالخلا  لوقی : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يدج  تعمس 
التبم يدیزی  وچمه  تفالخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تما  هک  اریز  درک ،) عاو  مالسا  نید  اب  دیاب  ینعی   ) داب مالس  مالـسا 
مارح نایفـسوبا  نادـنزرف  رب  تفالخ  : » دومرف هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  زا  اـنامه  تسا ، هدـش  راـتفرگ  و 
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ماما زا  دوب  كانبـضغ  هک  یلاح  رد  ناورم  هک  نآ  ات  دش ، لدب  در و  نوعلم  ناورم  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  نیب  يرایـسب  نانخـس  «. تسا
[ . 27  ] دش ادج  مالسلاهیلع 

دنکیم تیاکش  ادخ  لوسر  هب  تما  تسد  زا  نیسح  ماما 

شیوخ يهناخ  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یبش  دیوگ : يوسوم  بلاطوبا  نب  دمحم  دسیونیم : راونالاراحب »  » رد هللا  ۀمحر  یـسلجم  همالع 
ای کیلع  مالـسلأ  :» درک ضرع  و  دش ، فرـشم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوخ  راوگرزب  دـج  رهطم  ربق  ترایز  هب  جراخ و 

، ینولذخ دق  مهنأ  هللا  یبن  ای  مهیلع  دهشاف  کتما ، یف  ینتفلخ  يذلا  کطبس  و  کتخرف ، نبا  کخرف و  ۀمطاف  نب  نیـسحلا  انأ  هللا ، لوسر 
! هللا لوسر  ای  . متسه همطاف  دنزرف  نیسح  نم  هللا ! لوسر  ای  کیلع  مالسلا  «. كاقلأ یتح  کیلا  ياوکش  هذه  و  ینوظفحی ، مل  ینوعیـض و  و 

نم زا  و  دنتـشاذگ ، اـهنت  دـندرک و  عیاـض  ارم  ناـنآ  هک  شاـب  هاوگ  کـنیا  یتشاذـگ ، دوخ  تما  ناـیم  رد  ارم  هک  مشاـبیم  وـت  طبـس  نم 
ماما دیوگ : هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس  زاب  [ . 28  ] منک تاقالم  ار  وت  هک  هاگ  نآ  ات  تسوت  يوس  هب  نم  تیاکش  نیا  و  دندرکن ، يرادهگن 
دوخ نخس  يهمادا  رد  دیس  . دوب دوجس  عوکر و  لاح  رد  هراومه  درب و  رس  هب  شدج  رهطم  ربق  رانک  رد  ار  بش  نامه  مالـسلاهیلع  نیـسح 
دیلو ناگداتـسرف  هن ، ای  هدش  جراخ  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  ماما  دننیبب  ات  داتـسرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهناخ  هب  ار  يدارفا  دیلو ، دیوگ :

وا نوخ  راتفرگ  نم  دش و  جراخ  هنیدم  زا  نیسح  هک  میوگیم  ساپس  ار  يادخ  تفگ : دیلو  . دنتفاین دوخ  يهناخ  رد  هنیدم  رد  ار  ترضح 
هحفص 52 ] مدشن [ .

دنیبیم باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  شراوگرزب  دج  نیسح  ماما 

شترضح زین  مود  بش  دش ، حبـص  ات  درک  تعجارم  هناخ  هب  شدج  رهطم  ربق  رانک  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیوگ : بلاطوبا  نب  دمحم 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  کیبن  ربق  اذه  مهللا  : دومرف دش  غراف  زامن  زا  یتقو  دناوخ ، زامن  تعکر  دنچ  دمآ ، شراوگرزب  دـج  ربق  ترایز  هب 
لالجلاذ و ای  کلأسأ  انأ  و  رکنملا ، رکنا  فورعملا و  بحا  ینا  مهللا  . تملع دق  رمألا  نم  ینرضح  دق  و  کیبن ، تنب  نبا  انا  و  ملـس ، هلآ و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  وت  ربمایپ  ربق  نیا  ادنوادخ ! . یضر کلوسرل  و  یـضر ، کل  وه  ام  یل  ترتخا  الا  هیف  نم  ربقلا و  قحب  مارکالا 
زا مرادیم ، تسود  ار  فورعم  نم  انامه  ادـنوادخ ! . یتسه هاگآ  هدیـسر  نم  هب  هک  ییاهالب  زا  وت  متـسه ، وت  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  ملس و 
هک هچنآ  تسا ، هدـیمرآ  ربق  نیا  رد  هک  يدوجو  نآ  ربق و  نیا  قح  هب  ناسحا ! لالج و  بحاـص  يا  مهاوخیم  وت  زا  دـیآیم ، مدـب  رکنم 
دج ربق  رانک  ار  بش  نآ  ترـضح  دـیوگ : بلاطوبا  نب  دـمحم  . ییامن راـیتخا  نم  يارب  تسا  نآ  رد  وت  لوسر  وت و  يدونـشخ  تیاـضر و 

ملاع رد  هاگان  درب ، شباوخ  تشاذـگ و  رهطم  ربق  هب  ار  دوخ  كراـبم  رـس  حبـص ، کـیدزن  تسیرگیم ، درکیم و  اـعد  دوب ، شراوگرزب 
، دناهدرک هطاحا  ار  شترضح  فارطا  اهنآ  تسا  هکئالم  زا  یهورگ  نایم  رد  هک  دنیبیم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باوخ 
و دیـسوب ، ار  شنامـشچ  ود  نایم  دیـشک و  شـشوغآ  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  و  دمآ ، ولج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

کلذ عم  تنأ  و  یتما ، نم  ۀـباصع  نم  ، ءالب برک و  ضراـب  احوبذـم  کئامدـب ، ـالمرم  بیرق  نع  كارأ  ینأـک  نیـسح ! اـی  یبیبح  : دومرف
كابأ و نا  نیـسح ! ای  یبیبح  . یتعافـش هللا  مهل  انأ  ال  ۀـمایقلا ، موی  یتعافـش  نوجری  کلذ  عم  مه  و  يورت ، نآمظ ال  و  یقـست ، ناشطع ال 

ایوگ نیـسح ! يا  نم  بیبح  . ةداهـشلاب الا  اهلانت  نل  تاجردـل  تانجلا  یف  کل  نا  و  کـیلا ، نوقاتـشم  مه  یلع و  اومدـق  كاـخأ  کـما و 
رد وت  و  دناهدرک ، ادج  نت  زا  البرک  نیمزرـس  رد  ار  وت  رهطم  رـس  هتـشغآ و  دوخ  نوخ  هب  نم  تما  زا  یهورگ  تسد  هب  يدوز  هب  منیبیم 

تعافش هب  تمایق  زور  رد  ناشراک  نیا  اب  هحفص 53 ] یقش [ ، هورگ  نآ  دننکیمن ، باریس  ياهنـشت  و  دنهدیمن ، بآ  یناشطع  هک  یلاح 
قاتشم نانآ  دناهدمآ ، نم  دزن  وت  ردارب  ردام و  ردپ ، انامه  نیسح ! يا  نم  بیبح  . دناسرن نانآ  هب  ارم  تعافش  دنوادخ  دنتسه ، راودیما  نم 

: دیوگ بلاطوبا  نب  دمحم  . يوشیمن لیان  تداهش  اب  زج  نآ ، هب  هک  تسا  یتاماقم  تاجرد و  تشهب  رد  وت  يارب  انامه  دنتـسه ، وت  رادید 
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کیلا ینذخف  ایندلا ، یلا  عوجرلا  یف  یل  ۀجاح  ال  هادج ! ای  : دومرف درک و  هاگن  شراوگرزب  دج  هب  باوخ  ملاع  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  . ربب تدوخ  هارمه  ریگب و  ارم  تسد  مدرگرب  ایند  هب  مهاوخیمن  نم  راوگرزب ! دـج  يا  . كربق یف  کـعم  ینلخدأ  و 

کناف و میظعلا ، باوثلا  نم  اهیف  کل  هللا  بتک  دـق  ام  و  ةداهـشلا ، قزرت  یتح  ایندـلا  یلا  عوجرلا  نم  کل  دـبال  : دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و 
هک نیا  ات  يدرگرب ، ایند  هب  دـیاب  وت  . ۀـنجلا اولخدـت  یتح  ةدـحاو ، ةرمز  یف  ۀـمایقلا  موی  نورـشحت  کیبأ  مع  کمع و  كاخأ و  كاـبأ و 

يومع ومع و  ردارب ، ردـپ ، انامه  يوش ، لیان  تسا  هتـشون  شاداپ  رجا و  زا  وت  يارب  تیدـحا  دـنوادخ  هچنآ  و  ددرگ ، وت  بیـصن  تداهش 
اب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیوگ : بلاطوبا  نب  دمحم  . دیوش تشهب  دراو  یگمه  ات  دـیوشیم  روشحم  هورگ  کی  رد  تمایق  زور  وت  ردـپ 

( باوخ نیا  زا   ) اهنآ يهمه  درک ، فیرعت  بلطملادـبع  نارـسپ  دوخ و  تیب  لها  رب  ار  دوخ  باوخ  و  دـش ، رادـیب  باوخ  زا  بعر  سرت و 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يهداوناخ  زا  رتنایرگ  رتنیگمغ و  ياهداوناـخ  ناـهج  برغ  قرـش و  رد  زور ، نآ  رد  دـندش . نیگمغ 

2= هلپ .- دوبن

هرونم يهنیدم  زا  نیسح  ماما  تکرح 

ارهز يهمطاف  شردام  ربق  يوس  هب  هنابـش  وا  دـش ، هرونم  يهنیدـم  زا  تکرح  يهدامآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نیا ؛ زا  سپ  دـیوگ : يوار 
هب حبص  عقوم  سپس  دومن ، عادو  هدمآ و  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  شردارب  ربق  رانک  هب  دعب  درک . یظفاحادخ  تفاتـش و  مالـسلااهیلع 

یتسه و نم  دزن  قلخ  نیرتبوبحم  وت  نم ! ردارب  يا  : تفگ دمآ و  هیفنح  نب  دمحم  شردارب  ماگنه ، نیا  رد  هحفص 54 ] تشگرب [ ، لزنم 
یـسک نم  دـنپ  رب  و  مشاـب ، هتـشاد  غیرد  وـت  زا  ار  دوـخ  تحیـصن  هک  متـسین  یـسک  نم  ادـخ ! هب  دـنگوس  يرتزیزع  نم  هب  دارفا  يهمه  زا 

يوریپ و یتسه ، اـم  نادـناخ  گرزب  رتـهم و  وت  و  هتخیمآ ، وت  تبحم  زا  منامـشچ  حور و  ناـج و  مسج و  هک  اریز  تسین ، وت  زا  رتراوازس 
نب دمحم  . تسا هداد  رارق  تشهب  لها  نایاقآ  زا  ار  وت  هداد و  فرـش  نم  رب  ار  وت  دـنوادخ  هک  اریز  تسا ، بجاو  مزال و  نم  رب  وت  تعاطا 

و وش ، نکاس  اجنآ  رد  ورب و  هکم  هب  ینک ) تکرح  هنیدم  زا  یهاوخیم  يراد و  رفس  مزع  هک  لاح  : ) تفگ دوخ  نخس  يهمادا  رد  هیفنح 
ردپ دج و  نایعیش  نارای و  زا  رهـش ، نآ  لها  هک  اریز  ورب ، نمی  ياهرهـش  يوس  هب  دندرک ) ییافویب  و   ) دندوبن قفاوم  وت  اب  هکم  لها  رگا 

زا و  ربب ، هانپ  اههوک  ياههرد  اهنابایب و  ياهگیر  فرط  هب  دـندرک ، ییافویب  زین  اهنآ  رگا  دـنراد . یفوؤر  میحر و  ياهلد  و  دنتـسه ، وت 
و  ) قساـف هورگ  اـم و  نیب  دـنوادخ  اـت  و  دوشیم ، یهتنم  اـجک  هب  مدرم  راـک  تبقاـع  ینیبب  هک  نیا  اـت  نک ، تکرح  رگید  رهـش  هب  يرهش 
أجلم و ال ایندلا  یف  نکی  مل  ول  هللا ، و  یخأ ! ای  : دومرف مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیوگ : يوار  . دنک يرواد  مکح و  قح ) هار  زا  ناگدشنوریب 

هیواعم نب  دیزی  اب  زگره  مشاب  هتـشادن  یلزنم  هاگهانپ و  چیه  ایند  رد  رگا  ادخ ! هب  دنگوس  نم ! رادرب  يا  . ۀیواعم نب  دیزی  تعیاب  امل  يوأم 
سپـس . درک هیرگ  یتعاس  وا  اب  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسیرگ ، درک و  عطق  ار  وا  نخـس  هیفنح  نب  دـمحم  هاگان  . درک مهاوخن  تعیب 
تأیهت دق  و  ۀکم ، یلا  جورخلا  یلع  مزاع  انأ  و  باوصلاب ، ترشأ  تحصن و  دقف  اریخ ، هللا  كازج  یخأ ! ای  : دومرف مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 
نوکتف ۀنیدملاب ، میقت  نأ  کیلع  سأب  الف  یخأ ! ای  تنأ  امأ  و  ییأر ، مهیأر  و  يرمأ ، مهرمأ  و  یتعیـش ، یخأ و  ونب  یتوخا و  انأ و  کلذـل 

هحفـص هک [  يدرک ،) ینابرهم  نم  يهرابرد  هک   ) دهد ریخ  يازج  ار  وت  دـنوادخ  نم ! ردارب  يا  . مهروما نم  ائیـش  یفخت  مهیلع ال  انیع  یل 
هدـمآ و رفـس  نیا  يارب  ار  دوخ  مشابیم و  هکم  مزاع  نم  کنیا  ، يدرک ناـیب  ار  یباوص  نانخـس  دوخ و  يهیرظن  يدومن و  تحیـصن  [ 55
فدـه و کـی  ياراد  همه  اـم  ، ) دـننکیم یهارمه  ارم  منایعیـش  زا  یهورگ  مردارب و  نادـنزرف  نارهاوـخ و  رفـس ، نیا  رد  ماهدوـمن ، اـیهم 
ار اجنیا  لاوحا  عاضوا و  ینامب و  هنیدـم  رد  یناوتیم  نم ! ردارب  يا  وت  اـما  . تسا نم  يأر  اـهنآ  يأر  و  نم ، رما  اـهنآ  رما  میتسه ) دوصقم 

. ییامن ربخاب  روما  زا  ارم  و  هتفرگ ، رظن  تحت 

هیفنح نب  دمحم  شردارب  هب  نیسح  ماما  تیصو 
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ام اذهمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  . دنتـشون دـمحم  شردارب  يارب  ار  تیـصو  نیا  دنتـساوخ و  یملق  ذـغاک و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگ  نآ 
هدحو ال هللا  الا  هلا  نأ ال  دهشی  نیسحلا  نا  : ۀیفنحلا نباب  فورعملا  دمحم  هیخأ  یلا  مالسلاامهیلع  بلاطیبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  هب  یصوأ 

هللا نأ  و  اهیف ، بیر  ۀیتآ ال  ۀعاسلا  نا  و  قح ، رانلا  و  قح ، ۀنجلا  نأ  و  قحلا ، دنع  نم  قحلاب  ءاج  هلوسر ، هدبع و  ادـمحم  نأ  و  هل ، کیرش 
هیلع هللا  یلص  يدج -  ۀما  یف  حالصالا  بلطل  تجرخ  امنا  و  املاظ ، ادسفم و ال  ارطب و ال  ارـشا و ال  جرخأ  مل  ینا  .و  روبقلا یف  نم  ثعبی 

لوبقب ینلبق  نمف   -. مالـسلاامهیلع بلاطیبأ -  نب  یلع  یبأ  يدج و  ةریـسب  ریـسأ  و  رکنملا ، نع  یهنأ  فورعملاب و  رمآ  نأ  دـیرا  هلآ -  و 
یخا ای  یتیـصو  هذـه  .و  نیمکاحلا ریخ  وه  قحلاب و  موقلا  نیب  ینیب و  هللا  یـضقی  یتح  ربصا  اذـه ، یلع  در  نم  و  قحلاب ، یلوأ  هللااـف  قحلا 

بلاـطیبا نب  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیاـمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  . بینا هیلا  تلکوـت و  هـیلع  هللااـب  ـالا  یقیفوـت  اـم  و  کـیلا ،
يدوبعم چیه  هک  نیا  هب  دهدیم  یهاوگ  نیسح  انامه  هحفص 56 ] دومن [ . تیصو  هیفنحنبا  هب  فورعم  دمحم  شردارب  هب  مالـسلاامهیلع 

قح نید  هک  تسوا  يهداتسرف  هدنب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  نآ  و  درادن ، یکیرـش  اتکی و  وا  هک  تسین  هناگی  يادخ  زج 
نآ رد  یکـش  دیـسر و  دـهاوخارف  تماـیق  زور )  ) هک نیا  و  تسا ، قح  خزود  تسا ، قح  تشهب  هک  نیا  و  تسا ، هدروآ  قح  بناـج  زا  ار 

نوریب هنیدم ) زا   ) ملظ داسف و  يارب  نایغط و  ربک و  راهظا  يارب  نم  انامه  . دنازیگنایمرب دنتسه ؛ اهربق  رد  هک  ار  یناسک  دنوادخ  و  تسین ،
هریس هب  و  منک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخیم  مدش ، جراخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مدج  تما  حالـصا  يارب  هکلب  مدماین ،
دنک لوبق  قح  شریذپ  اب  ارم  سک  ره  سپ  . میامن راتفر  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مردپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مدج  شور  و 

نیرتهب وا  و  دـنک ، يرواد  قح  هب  موق  نیا  نم و  نایم  دـنوادخ  ات  منکیم ، ربص  دـنک  در  ارم  سک  ره  و  تسا ، رتراوازـس  قح  هب  دـنوادخ 
وا يوـس  هب  ادـخ ، تمحر  هب  زج  تسین  نم  يارب  یقیفوـت  و  ردارب ! يا  تسوـت  يوـس  هب  نم  تیـصو  نیا  . تسا نارواد  ناگدـننکمکح و 

شردارب هب  و  دز ، شرهم  هدرک و  روهمم  دوخ  كرابم  رهم  اب  دـیچیپ و  ار  هتـشون  هاگنآ  . درک مهاوخ  تعجارم  وا  يوس  هب  مدرک و  لـکوت 
[ . 29  ] دش جراخ  هنیدم  زا  هنابش  درک و  یظفاحادخ  وا  اب  سپس  داد ، دمحم 

نیسح ماما  اب  هملس  ما  تاقالم 

زا رفس  مزاع  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  دنکیم : تیاور  يدنوار  بطق  دسیونیم : راونالاراحب »  » رد هللا  ۀمحر  یـسلجم  يهمالع 
نم نکم ، نیگمغ  ارم  بلق  قارع  فرط  هب  رفس  مزع  اب  مدنزرف ! يا  تفگ : دمآ و  ترضح ) نآ  رضحم  هب  دش و  علطم   ) هملسما دوب  هنیدم 

رد قارع  رد  نیـسح  مدـنزرف  «. ءالبرک : » اهل لاقی  ضرأ  یف  قارعلا  ضرأب  نیـسحلا  يدـلو  لتقی  : دومرفیم هک  مدینـش  وت  راوگرزب  دـج  زا 
= ] اذـه نم  یل  سیل  و  ۀـلاحم ، لوتقم ال  ینا  و  کلذ ، ملعأ  هللا ؛ اـنأ و  و  هاـما ! اـی  : دومرف ترـضح  . دوشیم هتـشک  ـالبرک »  » ماـنب ینیمزرس 

لتقی نم  فرعأ  ینا  و  اهیف ، نفدا  یتلا  ۀـعقبلا  فرعأ  و  ینلتقی ، نم  فرعأ  و  هیف ، لـتقا  يذـلا  مویلا  فرعـأل  هللا ؛ ینا و  و  دـب ، هحفص 57 ]
هک منادیم ، دوخ  زین  نم  ادخ ! هب  دـنگوس  دام ! يا  . یعجـضم یترفح و  کیرا  هاما ! ای  تدرا  نا  و  یتعیـش ، یتبارق و  یتیب و  لهأ  نم  یعم 

و مراد ، ربخ  موشیم  هتـشک  زور  نآ  رد  هک  ار  يزور  نم  ادخ ! هب  دنگوس  . تسین نیا  زا  ریغ  ياهراچ  نم  يارب  و  دش ، مهاوخ  هتـشک  اعطق 
ناشیوخ و زا  تیب و  لها  زا  هک  ار  یناسک  و  مسانـشیم ، موشیم ؛ هدرپس  كاخ  هب  نآ  رد  هک  ياهعقب  نآ  و  مسانـشیم ، زین  ار  دوخ  لتاق 

ترضح سپـس  . مهدب ناشن  وت  يارب  ار  مدوخ  ماقم  ربق و  یهاوخیم  رگا  ردام ! يا  . مسانـشیم دنوشیم ؛ هتـشک  نم  هارمه  هب  نم ، نایعیش 
ياج یتح  داد ، ناشن  ار  شیوخ  نفدـم  ربق و  هملـسما  هب  و  دـیدرگ ، راومه  نیمز  دومرف و  هراشا  البرک  فرط  هب  دوخ ) كرابم  تسد  اـب  )
ادـخ هب  ار  ترـضح  نآ  رما  و  تسیرگ ، رایـسب  هملـسما  هک  دوب  اجنیا  . داد ناشن  زین  ار  دوخ  تداهـش  لحم  اهنآ و  نداتـسیا  لحم  رکـشل و 

یمرح يری  نا  ءاش  دق  و  اناودع ، املظ و  احوبذم  الوتقم  یناری  نأ  یلاعت  هللا  ءاش  دق  هاما ! ای  : دومرف هملسما  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . درپس
! ردام يا  . انیعم ارـصان و ال  نودـجی  الف  نوثیغتـسی  مه  و  نیدـیقم ، نیروسأم  نیمولظم ، نیحوبذـم  یلافطأ  و  نیدرـشم ، یئاسن  یطهر و  و 
هفیاط و مرح ، هک  هتـساوخ  و  دنیبب ، نانمـشد  توادع  ناملاظ و  ملظ  هب  هدش  حبذ  هتـشک و  ارم  هک  هتفرگ  قلعت  نینچ  لاعتم  يادخ  تیـشم 
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دننکیم هثاغتسا  اهنآ  هک  یلاح  رد  هدش و  هتسب  متس  ریجنز  هب  ریسا و  مولظم و  هتـشک و  ارم  نادنزرف  و  هدش ، هدنار  دوخ  لحم  زا  ارم  نانز 
زا مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یبش  : دیوگیم داشرالا »  » باتک رد  هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  [ . 30  ] دنیبب دیامنیمن ، يرای  ار  نانآ  یـسک  یلو 

، ردارب نارـسپ  نارـسپ ، رفـس ؛ نیا  رد  دوب . هدـنام  بجر  هام  هحفـص 58 ] زا [  زور  ود  هبنـشکی  بش  درک ، تکرح  هـکم  يوـس  هـب  هنیدـم 
تیاور باتک  نامه  رد  هللا  ۀـمحر  دـیفم  خیـش  زاب  . دـندرکیم یهارمه  ار  ترـضح  هیفنح ، نب  دـمحم  زجب  تیب  لـها  يهمه  و  نارهاوخ ،

بر لاق  بقرتی  افئاخ  اهنم  جرخف  :) دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  دش  جراخ  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  ینامز  : دنکیم
، دش جراخ  رهش  نآ  زا  دنک  ریگتسد  ار  وا  یسک  دوب  رظتنم  دیسرتیم و  هک  یلاح  رد  یسوم ) ترضح  [ .») 31 ( ] نیملاظلا موقلا  نم  ینجن 

باختنا ار  یلصا  هار  هنیدم ) زا  تکرح  ماگنه  رد   ) مالسلاهیلع نیـسح  ماما  «. هد ییاهر  رگمتـس  ملاظ و  هورگ  زا  ارم  اراگدرورپ ! تفگ : و 
ربیز دنزرف  هک  نانچ  دننکن ، بیقعت  نانمشد  ات  يدرکیمن  تکرح  یلصا  هار  زا  شاک  دنتفگ : شترضح  تیب  لها  درک . تکرح  دومرف و 

ات موریمن  رانک  هار  نیا  زا  ادـخ ! هب  دـنگوس  تسین ، نینچ  . ضاق وه  ام  هللا  یـضقی  یتح  هقراـفا  ـال  هللا ؛ و  ـال ، : دومرف ترـضح  . درک نینچ 
[ . 32  ] دنک مکح  دهاوخیم ، دنوادخ  هک  ار  هچنآ 

نیسح ماما  اب  ناگتشرف  زا  یهورگ  تاقالم 

ماما زا  دوخ  دنـس  هلـسلس  اب  هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  زا  بلاطوبا ، نب  دمحم  : دیـسونیم راونالاراحب »  » باتک رد  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  يهمالع 
زا مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  ترضح  ادهـشلادیس  هک  یماگنه  : دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دنکیم : لقن  نینچ  مالـسلاهیلع  قداص 

هزین نانآ ، ناتسد  رد  هک  یلاح  رد  گنج ، هبراحم و  ياهتمالع  اب  ناگتشرف  زا  يرایسب  ياهجوف  دمآ ، نوریب  درک و  تکرح  هبیط  يهنیدم 
دج زا  دعب  قیالخ  عیمج  رب  ادخ  تجح  يا  دنتفگ : و  دندرک ، مالس  هدمآ و  ترضح  نآ  هار  رـس  رب  دندوب  راوس  یتشهب  ياهبـسا  رب  دوب و 

هداتـسرف وت  يرای  هب  ار  ام  دنوادخ  نونکا  درک ، يرای  يدایز  دراوم  رد  ام  يهلیـسو  هب  ار  وت  دج  لاعتم ، يادخ  انامه  دوخ  ردارب  ردـپ و  و 
رد امش  نم و  هاگدعو  . ینوتأف اهتدرو  اذاف  ءالبرک ، یه  اهیف و  دهشتسا  یتلا  یتعقب  یترفح و  دعوملا  : دومرف ترـضح  هحفص 59 ] تسا [ .
نم دزن  مسرب  هفیرـش  يهعقب  نآ  هب  نوـچ  تسا ، ـالبرک  نیمزرـس  نآ  و  دـش ، مهاوـخ  دیهـش  اـجنآ  رد  نـم  هـک  تـسا  ياهـعقب  ربـق و  نآ 

زا رگا  تسا ، هدرک  رما  وت  تعاطا  هب  ار  اـم  دـنوادخ  هک  اـمرفب  رما  یهاوخیم  هک  یمکح  ره  ادـخ ! تجح  يا  دـنتفگ : ناگتـشرف  . دـییایب
یلع و ال مهل  لیبس  :ال  دومرف ترضح  ؟ مییامنیم عفد  ار  ررض  میتسه و  وت  هارمه  هب  ام  یسرتیم  دوش  ورهبور  وت  اب  دهاوخیم  هک  ینمشد 

. مسرب دوخ  تداهش  لحم  هب  ات  دنناسرب  نم  هب  يرازآ  هنوگ  چیه  دنناوتیمن  نانیا  . یتعقب یلا  لصأ  وأ  ۀهیرکب  ینوقلی 

نیسح ماما  اب  نج  ناناملسم  تاقالم 

زا ام  ام ! ياقآ  يا  دـنتفگ : هدـمآ و  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  دـندش و  رهاظ  ناینج  ناناملـسم  زا  يرامـشیب  ياههورگ  هعقاو ؛ نیا  زا  سپ 
، دیتسه اج  نیمه  رد  امـش  ات  ییامرفب  هزاجا  رگا  و  میتسه ،) وت  تعاطا  رد  ام  و   ) نک رما  ام  يارب  یهاوخیم  هچنآ  میئوت ، نارای  نایعیش و 

یلع لزنملا  هللا  باتک  متأرق  اموأ  : دومرف درک و  ریخ  ياـعد  اـهنآ  هب  ترـضح  . مینکیم كـاله  تعاـس ، نیمه  رد  ار  امـش  نانمـشد  ماـمت 
: یلاعت هناحبـس  لاق  و  ؛ ] 33 « ] ةدیـشم جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردـی  اونوکت  امنیأ  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـج 
اذ نم  و  نوربتخی ؟ اذامب  و  سوعتملا ؟ قلخلا  اذـه  یلتبی  اذامبف  یناکمب  تمقأ  اذا  و  ؟ ] 34 « ] مهعجاضم یلا  لتقلا  مهیلع  بتک  نیذلا  زربل  »
و مهتالـص ، مهلامعأ و  لبقت  انیبحم ، و   ] انتعیـشل القعم  اهلعج  و  ضرألا ، احد  موی  یل  هللا  اـهراتخا  دـق  و  ءـالبرکب ؟ یترفح  نکاـس  نوکی 

یف يذـلا  ءاروشاع  موی  وه  و  تبـسلا ، موی  نورـضحت  نکلو  ةرخالا . یف  ایندـلا و  یف  انامأ  مهل  نوکتف  انتعیـش ،] نکـسی  مهئاعد و  باـجی 
هنعل ۀـیواعم  نب  دـیزی  یلا  یـسأرب  راـسی  و  یتیب ، لـها  یناوخا و  یبسن و  یلها و  نم  بولطم  يدـعب  یقبی  هحفـص 60 ] و ال [  لـتقا ، هرخآ 

ره :( » دیامرفیم دنوادخ  هک   ) دیاهدناوخن هدش ، لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدج  هب  ادـخ  باتک  رد  هک  ار  ياهیآ  ایآ  . هللا
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هنیآ ره  : » دـیامرفیم رگید  يهیآ  رد  و  «. دـیوش نکاس  راوتـسا  مکحم و  ياـهجرب  رد  هچ  رگا  دـباییمرد ، ار  امـش  گرم  دیـشاب  هک  اـجک 
رد نم  رگا  «. دـندمآ نوریب  دوخ  تحارتسا  لحم  هاگلتق و  فرط  هب  دوب  هدـش  هتـشون  نانآ  رب  ندـش  هتـشک  ظوفحم ) حول  رد   ) هک یناسک 
رد یـسک  هچ  و  دنوش ؟ ناحتما  ياهلیـسو  هچ  هب  و  دنوش ؟ شیامزآ  يزیچ  هچ  هب  نیگنن ) و   ) هدش كاله  مدرم  نیا  سپ  منامب  دوخ  ياج 

و  ] نایعیـش هاگهانپ  ار  اجنآ  و  تسا ، هدیزگرب  نم  يارب  ار  نیمزرـس  نآ  ضرألاوحد  زور  رد  لاعتم  يادخ  دوش ؟ نکاس  البرک  رد  نم  ربق 
ناما بجوم  ات  دـنوش ،] نکاس  نآ  رد  نایعیـش  و  دوش ، باجتـسم  نانآ  ياعد  هتفریذـپ ، نانآ  ياهزامن  لامعا و  اـت  هداد  رارق  نم  ناتـسود 

رد و  دییآ ، نم  دزن  موشیم ، هتشک  زور ، نآ  تاعاس  نیرخآ  رد  نم  تسا و  اروشاع  زور  هک  هبنش  زور  نکیل  . دوش ترخآ  ایند و  رد  نانآ 
يا دنتفگ : ناینج  . دنربیم دیلپ  يهیواعم  نب  دیزی  يارب  ارم  رس  و  دنامیمن ، مناردارب  نیبوسنم و  تیب و  لها  زا  نم ، زا  دعب  یـسک  زور  نآ 

يهمه هنیآ  ره  تسین  زیاج  وت  تفلاخم  تسا و  بجاو  وت  رما  تعاطا  هک  دوب  نآ  هن  رگا  ادخ ! هب  دنگوس  وا ! بیبح  دـنزرف  ادـخ و  بیبح 
ۀنیب نع  کله  نم  کلهیل   » نکلو مکنم ، مهیلع  ردقا  هللا ؛ نحن و  :و  دومرف ترضح  . میتشکیم دنـسرب ؛ وت  هب  هک  نآ  زا  لبق  ار  وت  نانمـشد 

مهاوخیم  ) نکیلو میرتاناوت ،) راک  نیا  رب  ام  و   ) تسا رتشیب  امش  تردق  زا  نانمشد ، رب  ام  تردق  ادخ ! هب  مسق  «. ۀنیب نع  یح  نم  ییحی  و 
[ . 35  ] ددرگ قفوم  هنیب  اب  دوشیم  قفوم  یگدـنز  رد  هک  نآ  و  ددرگ ، كاله  هنیب  اب  دوشیم  كاله  هک  نآ  و  منک ) تجح  مامتا  قلخ  رب 

هحفص 61 ] ] 

همرکم يهکم  هب  نیسح  ماما  دورو 

ار هفیرـش  هیآ  نیا  هدش و  هکم  دراو  نابعـش  هام  موس  همج ، بش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دیوگ داشرالا »  » باتک رد  هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
نیدم رهش  فرط  هب  مالسلاهیلع  یسوم  ترضح  نوچ  و  [ .» 36 ( ] لیبسلا ءاوس  یبر  ینیدهی  نأ  یـسع  لاق  نیدم  ءاقلت  هجوت  امل  و  :) دناوخ

نانآ هکم و  مدرم  هاگ  نآ  دمآدورف ، هکم  رد  ترضح  سپـس  .«. دیامرف نومنهر  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  تسا  دیما  تفگ : دروآ  ور 
هکم رد  زین  ریبزنبا  . دندمآیم ترضح  نآ  دزن  هتـسویپ  دندوب ؛ هکم  رد  هک  يرگید  ياهرهـش  مدرم  دندوب و  هدمآ  هکم  هب  هرمع  يارب  هک 

ود یهاگ  تفریم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  تیعمج  نایم  رد  مه  وا  درکیم . فاوط  دـناوخیم ، زامن  هداتـسیا و  هبعک  مزالم  وا  دوب ،
مامت نارگ  ریبزنبا  يارب  هکم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ندوب  نکیلو  تفریم ، ترـضح  تمدـخ  راـبکی  زور  ره  یهاـگ  یلاوتم و  زور 

نیـسح ماما  ذوفن  هک  ارچ  درک . دـهاوخن  تعیب  وا  اب  زاجح  لها  زا  یـسک  تسا  هکم  رهـش  رد  ترـضح  نآ  ات  تسنادیم  وا  اریز  دـشیم ،
[ . 37  ] دوب رتراوگرزب  ترضح  نآ  رتشیب و  وا  زا  مدرم ، رد  مالسلاهیلع 

نیسح ماما  خساپ  نایفوک و  فرط  زا  همان  لاسرا 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  هک  دندش  ربخاب  اهنآ  دنتفگ ، يرایسب  نانخس  دیزی  دروم  رد  مدرم  دیـسر ، هفوک  هب  هیواعم  گرم  ربخ  هک  یماگنه 
لزنم رد  هفوک  نایعیـش  نیاربانب ؛ . دندینـش دـناهتفر ، هکم  هب  ود  ره  هک  نیا  ار و  ربیزنبا  ربخ  نینچمه  و  تساهدومن ، عاـنتما  دـیزی  تعیب  زا 

،( ماگنه نیا  رد  .) دـندومن شیاتـس  هتفگ و  ساپـس  ار  يادـخ  هدرک و  دای  ار  هیواعم  تکاله  دـندومن ، عاـمتجا  یعازخ  درـص  نب  ناـمیلس 
و دز ) زابرس  وا  تعیب  زا  و   ) هتسکش ار  وا  تعیب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیسر ، تکاله  هب  هیواعم  تفگ : دوشگ و ) نخـس  هب  بل   ) نامیلس

نمشد هحفص 62 ] اب [  دینکیم و  يرای  ار  وا  هک  دینادیم  اعقاو  رگا  دیتسه  وا  ردپ  يهعیش  وا و  يهعیش  امـش  کنیا ) ، ) تسا هتفر  هکم  هب 
، دییامن یتسس  ناتراک  رد  دیسرتیم  رگا  و  دیایب ،) امـش  يوس  هب  هک  دیهد  عالطا  وا  هب  و   ) دیـسیونب همان )  ) وا يوس  هب  دییامنیم ، داهج  وا 
رد و  مییامنیم ، داهج  وا  نانمشد  اب  و  مینکیم ) يرای  ار  وا  ام  ، ) هن دنتفگ : نایعیش  يهمه  . دیهدن بیرف  شدوخ ) ندرب  نیب  زا  يارب   ) ار وا 
هللا مسب  : دنتـشون شترـضح ) هب  نومـضم  نیدـب  ياهمان  اهنآ  سپـس  .) دیـسیونب همان  وا  يوس  هب  سپ  مینکیم ، ادـف  ار  ناـمدوخ  وا ، لـباقم 
نب بیبح  دادش ، نب  ۀعافر  هیجن ، نب  بیسم  درص ، نب  نامیلس  زا  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  يوس  هب  تسا  ياهمان  نیامیحرلا  نمحرلا 
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وا زا  ریغ  يدوبعم  هک  مییوگیم  ساپـس  ار  يادـخ  وت ، اب  ام  انامه  وت ، رب  مالـس  . هفوک لـها  ناناملـسم  ناـنمؤم و  زا  يو  نایعیـش  رهاـظم و 
تفرگ و یشیپ  تما  نیا  رب  هک  ینمشد  تخاس ، كاله  تسکش و  ار  وجزیتس  شکندرگ و  نمـشد  هک  ار  ییادخ  ساپـس  دعب ؛ اما  . تسین
ار نانآ  نیرتهب  سپـس  درک . تموکح  ناشدوخ ، تیاضر  نودـب  نانآ  رب  و  درک ، بصغ  ار  نانآ  قح  و  دوبر ، ار  ناـنآ  رما  متـس  ملظ و  اـب 

ادخ تمحر  زا  سپ ، داد . رارق  نادنمتورث  ناشکندرگ و  نارابج ، رایتخا  رد  ار  يادخ  لام  و  تشاذـگ ، یقاب  ار  رارـشا  نیرتدـب  و  تشک ،
تـسا دیما  دـییامرف ، تکرح  ام  يوس  هب  امـش  سپ  دوبن ، اوشیپ  ماما و  ام ، يارب  وا  دـندش . رود  قح  تمحر  زا  دومث  موق  هچنانچ  داب ! رود 

یتخبدـب تلذ و  تیاهن  رد  دوخ ، یتموکح  رـصق  رد  هفوک ) یلاو  ، ) ریـشب نب  نامعن  . دـیامن عمج  قح  رب  وت  ببـس  هب  ار  ام  لاـعتم ، يادـخ 
وا اـب  ار  دـیع  زاـمن  و  مینکیمن ، تکرـش  وا  يهـعمج  زاـمن  رد  و  مـینادیمن ، ریما  ار  وا  اـم  نـکیلو  دـنادیم ، مدرم  ریما  ار  دوـخ  هتـسشن و 

ءاـش نا  ددرگ ، قحلم  ماـش  لـها  هب  اـت  مینکیم  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  دـیتسه  مزاـع  اـم  يوس  هب  امـش  هک  میوش  هاـگآ  رگا  و  میناوـخیمن ،
نانآ و  دنداتسرف ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رضحم  هب  مامت  تعرس  اب  لأو  نب  هللادبع  و  ینادمه ، عمـسم  نب  هللادبع  طسوت  ار  همان  سپـس  . هللا
لها . دندش بایفرـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  هکم ، رد  ناضمر  هام  مهد  زور  رد  هدرک و  تکرح  هکم  يوس  هب  هلجع  باتـش و  اب 

، یلولس دبع  نب  ةرامع  یجرا ، دادش  نب  نامحرلادبع  يوادیص ، رهسم  نب  سیق  طسوت  و  دندرک ، ربص  زور  ود  همان ، لاسرا  زا  سپ  هفوک ،
شترضح هحفـص 63 ] يوس [  هب  دوب ، هدـش  هتـشون  رفن  راهچ  ای  رفن  ود  ياضما  اـب  اـی  يدارفنا  روط  هب  هک  زین  رگید  يهماـن  هاـجنپ  دـص و 

، دادیمن خساپ  دومرفیم و  عانتما  اههمان  نیا  هب  خساپ  زا  ترـضح  لاح ، نیا  اب  دـیوگ : هللا  ۀـمحر  سوواط  نب  دیـس  [ . 38  ] دندومن لاسرا 
هقرفتم ياهتبون  رد  هک  نیا  ات  دیـسریم  همان  هتـسویپ  و  دیـسر ، ترـضح  نآ  هب  همان  دصـشش  زور ، کی  رد  هک  نیا  ات  دش ) دایز  اههمان  )

یناه طسوت  ياهمان  دعب  دندرک و  ربص  رگید  زور  ود  هفوک ، لها  دیوگ : هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  . دیدرگ غلاب  رازه  هدزاود  هب  اههمان  عومجم 
نب نیسح  يوس  هبمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : دنتشون همان  نآ  رد  دندرک ، لاسرا  شترضح  يارب  یفنح  هللادبع  نب  دیعـس  یعیبس و  یناه  نب 

، دنتسه وت  مودق  رظتنم  مدرم  اریز  نک ، هلجع  باتشب و  ام  يوس  هب  سپ  دعب ؛ اما  . ناناملسم نانمؤم و  زا  يو  نایعیـش  زا  مالـسلاامهیلع  یلع 
يرگید يهمان  سپـس  . مالـسلاو نک ، باتـش  و  نک ، باتـش  زاب  نک ، باتـش  نک ، باتـش  سپ  دـنرادن ، رظن  يرگید  سک  هب  وت ، زج  نانآ 

نیدب یمیت  رمع  نب  دمحم  يدیبز و  جاجح  نب  ورمع  سیق ، نب  ةورع  میور ، نب  ثراح  نب  دـیزی  رجبا ، نب  راجح  یعبر ، نب  تبـش  طسوت 
وت يارب  هک  روآ ، ور  ام  يوس  هب  امرف و  هجنر  مدـق  يراد  لیم  هاگره  هدیـسر ، اههویم  و  مرخ ، زبس و  اهغاب  دـعب ؛ اما  : دـش هتـشون  نومـضم 

نادصاق زا  دناوخ و  ار  اههمان  ترضح  دندش ، عمج  ترضح  دزن  نادصاق  همه  . مالسلا و  تسا ، هدش  هدامآ  دنزوریپ ، رفظم و  هک  يرکـشل 
هک هللادبع  نب  دیعسو  یناه  نب  یناه  طسوت  هتشون و  ریز  حرش  هب  ياهمان  سپـس  دومن . یتالاؤس  نآ ، عاضوا  هفوک و  لها  لاوحا  دروم  رد 
امأ . نیملسملا نینمؤملا و  نم  ءالملا  یلا  یلع  نب  نیـسحلا  نممیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : داتـسرف هفوک  لها  يوس  هب  دندوب  نادصاق  نیرخآ 

، مترکذ متصصق و  يذلا  لک  تمهف  دق  و  مکلسر ، هحفص 64 ] نم [  یلع  مدق  نم  رخآ  اناک  و  مکبتکب ، یلا  امدق  ادیعس  ایناه و  ناف  دعب ؛
نم یتقث  یمع و  نبا  یخا و  مکیلا  ثعاب  انا  .و  يدـهلا قحلا و  یلع  کب  انعمجی  نأ ]  ] هللا لعل  لـبقأف  ماـما ، اـنیلع  سیل  هنأ  مکلج  ۀـلاقم  و 

مکلـسر و هب  تمدـق  ام  لثم  یلع  مکنم ، لضفلا  یجحلا و  یلوا  و  مکئالم ، يأر  عمتجا  دـق  هنأ  یلا  بتک  ناف  لیقع ، نب  ملـسم  یتیب  لها 
، قحلا نیدـب  نئادـلا  طسقلاب ، مئاقلا  باـتکلاب ، مکاـحلا  ـالا  ماـمالا  اـم  يرمعلف  . هللا ءاـش  نا  اکیـشو ، مکیلا  مدـقأ  یناـف  مکبتک ، یف  تءرق 
؛ دـعب اماناناملـسم  نانمؤم و  هورگ  يوس  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  زامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  . مالـسلاو کلذ هللا ، یلع  هسفن  سباحلا 
. مدیمهف دیدوب ، هدرک  نایب  هک  ار  یبلاطم  يهمه  و  دندوب ، امـش  ناگداتـسرف  نیرخآ  اهنآ  دندروآ ، ار  امـش  ياههمان  دیعـس  یناه و  انامه 

عمج یتسار  تیادـه و  قح و  هب  ار  ام  وت  يهلیـسو  هب  ادـخ  دـیاش  ایب ، ام  يوس  میرادـن ، ییاوشیپ  ماما و  هک : تسا  نیا  امـش  يهمه  راتفگ 
مدرک رما  وا  هب  و   ) مداتسرف امش  يوس  هب  تسا  نم  نانیمطا  دروم  هقث و  نم  نادناخ  رد  هک  ار  لیقع  نب  ملسم  میومعرسپ  ردارب و  نم  . دنک

تروشم يأر و  لضف و  لها  نادنمدرخ و  امـش و  هورگ  يأر  هک  دـسیونب  نم  يارب  رگا  سپ  دـسیونب ،) نم  يارب  ار  امـش  يأر  لاح و  هک 
، میآیم امش  دزن  يدوز  هب  نم  سپ  ماهدناوخ ، امش  ياههمان  رد  و  دناهتفگ ، امـش  ناگداتـسرف  هک  تسا  نانچ  تسا و  یکی  دحتم و  امش ،
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قح نید  هب  دراد ، ياپ  رب  ار  داد  لدع و  دنک ، مکح  ادخ  باتک  هب  هک  یـسک  رگم  تسین  اوشیپ  ماما و  مدوخ ! ناج  هب  دنگوس  ، هللا ءاش  نإ 
هحفص 67 ] [ . ] 39  ] مالسلاو دراد ، هگن  وا  ياضر  رب  ادخ و  رطاخ  هب  ار  نتشیوخ  و  دیامن ، لمع 

هفوک يوس  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  دوخ  يومعرسپ  نیسح  ماما  نداتسرف  نایب  رد 

هفوک يوس  هب  ملسم  ترضح  تکرح 

، تشذگ تیاهن  زا  نانآ  ياههمان  دادعت  دیـسر و  نایاپ  هب  هلیح  رکم و  لها  نادـصاق  لاسرا  نوچ  : دـیوگیم هللا  ۀـمحر  یـسلجم  يهمالع 
يرترب تواخس  تعاجش و  رد  دوخ ، نارقا  نایم  رد  وا  دناوخارف ، ار  مالسلاهیلع  لیقع  نب  ملسم  دوخ  يومعرـسپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

لها يوس  هب  دیزگرب و  تشاد  هک  يریبدت  نسح  و  رتشیب ، لقع  شناد و  تهج  هب  ار  وا  ترـضح  دوب ، هنومن  زاتمم و  یـصخش  وا  تشاد ،
هارمه هب  ار  ملسم  ترضح  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  [ . 40  ] دریگب تعیب  شترضح  رب  نانآ  زا  ات  داتـسرف ، هفوک 

اوقت و داد : روتسد  وا  هب  تخاس و  هناور  هفوک  يوس  هب  يدزا  هللادبع  نب  نامحرلادبع  یلولس و  هللادبع  نب  ةرامع  يوادیص ، رهسم  هب  سیق 
هدرک عامتجا  دوخ  ياههتفگ  رب  هفوک  مدرم  هک  دید  رگا  دـنک ، ینابرهم  هدومن و  ناهنپ  ار  دوخ  راک  هتخاس و  دوخ  يهشیپ  ار  يراکزیهرپ 

ادخ ربمایپ  دجسم  دراو  دیسر ، هنیدم  رهـش  هب  ات  درک  تکرح  هکم  زا  مالـسلاهیلع  ملـسم  . دیامن مالعا  ترـضح  هب  اعیرـس  دنتـسه  هدامآ  و 
امنهار رفن  ود  سیق  يهفیاط  زا  وا  درک ، یظفاحادخ  شاهداوناخ  زا  دوخ  ناتـسود  اب  دعب  دناوخ ، زامن  و  دـش ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

اهنآ رب  یتخـس  یگنـشت  دـندرک ، مگ  ار  هار  و  هدـش ، رود  یلـصا  هار  زا  اـهنآ  درک ، تکرح  هفوک  يوس  هب  ود ، نآ  هارمه  هب  هدرک و  ریجا 
تدش زا  ناشدوخ  و  دنداد ، ناشن  مالـسلاهیلع  ملـسم  هب  ار  هار  تهج  هراشا ، اب  دندرک  ادـیپ  ار  هار  هک  نیا  زا  دـعب  هک  يروط  دروآ ، يور 
یلحم زا  ياهمان  و  دش ) رطاخ  ناشیرپ  امنهار  ود  نآ  گرم  زا  و   ) درک تکرح  یلصا  هار  فرط  هب  مالسلاهیلع  ملسم  . دنتخاب ناج  یگنـشت 

رفن ود  و  مدمآ ، هنیدم  هب  نم  دعب ؛ اما  : داتسرف مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  رهـسم  نب  سیق  طسوت  هتـشون و  دوب ، قیـضم »  » هب فورعم  هک 
نیرخآ اب  دندرم ، امنهار  ود  ره  هک  يروط  دـش  هریچ  ام  رب  یتخـس  یگنـشت  دـندرک ، مگ  ار  هار  اهنآ  مدرک ، تکرح  هدرک و  ریجا  امنهار 

نم تسا ، تبخ »  » نابایب هحفـص 68 ] رد [  عقاو  قیـضم ،»  » مان هب  ییاج  رد  بآ  نیا  و  میدـناسر ، بآ  هب  ار  نامدوخ  دوب  هدـنام  هک  یقمر 
مالسلاهیلع نیـسح  ماما  . مالـسلاو دیتسرفب ، ار  يرگید  درف  دیریذپب و  ارم  يافعتـسا  دینادب  حالـص  رگا  متفرگ ، دب  لاف  هب  ار  دمآ  شیپ  نیا 

، نبجلا الا  هل  کتهجو  يذلا  هجولا  نم  ءافعتـسالا  یف  یلا  باتکلا  یلع  کلمح  نوکی  نأ ال  تیـشخ  دقف  دـعب ؛ اما  : تشون يو  خـساپ  رد 
، یهاوخب ار  دوخ  يافعتـسا  هداتـسرف و  ياهمان  ات  هدـش  ثعاب  هچنآ  منکیم  رکف  دـعب ؛ اما  . مالـسلاو هیف ، کتهجو  يذـلا  کهجول  ضماـف 
زا نم  تفگ : دناوخ  ار  همان  مالسلاهیلع  ملـسم  یتقو  . مالـسلاو نک ، تکرح  مداتـسرف  نآ  هب  ار  وت  هک  یتیرومأم  يوس  هب  سپ  دشاب ، سرت 

هدرک و تعاطا  مالسلاهیلع  ملسم  (. مسرتیم مالسلاهیلع  مولظم  ماما  نآ  رب  هکلب  ، ) مرادن دوخ  رب  یـساره  مراد  شیپ  رد  هک  یتیرومأم  نیا 
راکش لاح  رد  هک  دید  ار  يدایص  ماگنه ، نیا  رد  دمآدورف . اجنآ  رد  هدیسر و  دوب -  یط  يهلیبق  لام  هک  ياهمـشچ -  هب  ات  دومن  تکرح 

نا تفگ : و  تفرگ ، کین  لاف  هب  ار  نایرج  نیا  مالسلاهیلع  ملسم  دش ، هتشک  وهآ  دروخ و  فده  هب  ریت  درک ، اهر  ار  ریت  دایص  تسا ، وهآ 
. میشکیم ار  نانآ  میوشیم و  هریچ  نامنانمشد  رب  هللا  ءاش 

هفوک هب  ملسم  ترضح  دورو 

هدـیبعیبا نب  راتخم  يهناخ  رد  وا  دیـسر ، هفوک  هب  ات  داد  همادا  دوخ  ریـسم  هب  درک و  تکرح  اـجنآ  زا  مالـسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  سپس 
ياهتسد ره  دندرکیم ، دمآ  تفر و  وا  دزن  نایعیش  . تسا فورعم  بیسم  نب  ملسم  يهناخ  هب  زورما  هک  ياهناخ  نامه  دومرف ، لوزن  لالجا 

ات دندادیم ) يرای  يهدعو  و   ) هدرک تعیب  وا  اب  و  دنتسیرگیم ، اهنآ  دناوخیم و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهمان  ملـسم  دندمآیم ، هک 
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زا رفن  رازه  هدجیه  تعیب  ربخ  تشون و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  ياهمان  مالـسلاهیلع  ملـسم  . دندومن تعیب  يو  اب  رفن  رازه  هدجیه  هک  نآ 
مالسلاهیلع ملسم  يهناخ  هب  مادم  هفوک ، نایعیش  . دنوش امرف  فیرـشت  هفوک  هب  ترـضح  هک  درک  مالعا  دناسر و  ترـضح  هب  ار  هفوک  لهأ 

رادنامرف یلاو و  هک  ریـشب -  نب  نامعن  شوگ  هب  ربخ  نیا  دش ، مولعم  نانمـشد ) يارب   ) وا ياج  ناکم و  هک  نیا  ات  دندرکیم ، دمآ  تفر و 
ار يادخ  يانث  دمح و  تفر ، ربنم  يالاب  نامعن  دیسر ، دوب -  هدرک  ءاقبا  ماقم  نیمه  رد  ار  وا  زین  نوعلم  دیزی  دوب و  هیواعم  فرط  زا  هفوک 

هتشک مدرم  هنتف ، رد  اریز  دینکن ؛ باتش  هقرفت  هنتف و  رب  و  دیـسرتب ، ادخ  زا  ادخ ! ناگدنب  دعب ؛ اما  هحفص 69 ] تفگ [ : سپس  هدروآ  اج  هب 
تموصخ هار  زا  هک  یـسک  و  منکیمن ، گنج  نم  دنکن ، گنج  نم  اب  يدرف  ات  دوریم  تراغ  هب  لاوما  دوشیم ، هتخیر  اهنوخ  دـنوشیم ،

ار امش  و  میامنیمن ، بیغرت  بوشآ  هنتف و  هب  ار  امش  منکیمن ، رادیب  ار  امش  ناگتفخ  موشیمن ، دراو  زین  نم  دوشن  دراو  نم  اب  ینمـشد  و 
!! - دوخ ياوشیپ  و  دینکـشب ، ار  دوخ  تعیب  و  دـیوش ، نادرگور  نم  زا  رگا  نکیلو  . منکیمن هذـخاؤم  ینامگدـب  ناـتهب و  تمهت ، يور  زا 

يهضبق هک  یماداـم  منارذـگیم  دوخ  غیت  مد  زا  ار  امـش  تسین ؛ يدوـبعم  وا  زا  ریغ  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دـییامن ، تفلاـخم  ار  دـیزی - 
هک دنشاب  نانآ  زا  رتشیب  دناهتخانـش  ار  قح  هک  امـش  زا  يدارفا  مراد  دیما  دیـشاب ! هاگآ  دنکن ، میرای  یـسک  هچ  رگا  تسا ، متـسد  ریـشمش 
زا هک  یبوشآ  تفگ : تساخاپب و  هیماینب -  نامیپمه  یمرضح -  هعیبر  نب  ملسم  نب  هللادبع  ماگنه ، نیا  رد  . دنکیم كاله  ار  نانآ  لطاب 

رظن يأر و  يراد ، دوخ  نمـشد  دوخ و  نیب  وت  هک  یتلاح  یمرن و  نیا  و  ملظ ؛ رازراک و  رگم  دنکیمن  حالـصا  ار  نآ  ینیبیم ، هفوک  لها 
رد مدرم  نیرتزیزع  هک  نم  يارب  تسا  رتهب  مشاب  زجاع  فیعـض و  صاخـشا  زا  ادخ  تعاطا  رد  نم  رگا  تفگ : نامعن  . تسا زجاع  صخش 

نوعلم دیزی  هب  نومـضم ) نیدب   ) ياهمان تفر و  نوریب  سلجم  زا  ملـسم  نب  هللادبع  . دمآ نییاپ  ربنم  زا  سپـس  مشاب ، ادـخ  تیـصعم  تلاح 
يدرم یهاوخیم ، ار  هفوک  رگا  دندرک ، تعیب  وا  اب  یلع  نب  نیـسح  يارب  نایعیـش  دش ، هفوک  دراو  لیقع  نب  ملـسم  انامه  دـعب ؛ اما  : تشون

ای تسا ، ناوتان  فیعض و  يدرم  ای  ریشب ، نب  نامعن  هک  اریز  تسرفب ، دیامن ؛ راتفر  تنانمشد  اب  وت  دننام  دنک و  هدایپ  ار  وت  نامرف  هک  يوق 
. دنتشون نومضم  نیدب  ییاههمان  زین  صاقویبأ  نب  دعس  نب  رمع  وا ، زا  دعب  هبقع و  نب  ةرامع  وا ، زا  سپ  هتبلا  . دنزیم یناوتان  هب  ار  دوخ 

دوشیم هفوک  رادنامرف  نیعل  دایز  نبا 

: تفگ و  درک ) تروشم  وا  اب  دروم  نیا  رد  و   ) دز ادص  ار  نوجرـس »  » مان هب  هیواعم  مالغ  دیـسر ، نوعلم  دیزی  تسد  هب  اههمان  هک  یماگنه 
یسک هچ  وت  رظن  هب  تسا ، نخسدب  زجاع و  يدرف  نامعن  هک  هدیسر  ربخ  و  هداتسرف ، هفوک  هب  تعیب  يارب  ار  لیقع  نب  ملسم  نیـسح ، انامه 

نوجرـس  -. دوب هدرک  بضغ  مشخ و  نیعل  دایز  نب  هللادیبع  رب  نوعلم  دـیزی  هک  دوب  یماگنه  نیا  و  هحفـص 70 - ] منک [ ؟ ریما  هفوک  هب  ار 
نامرف هماندهع و  نوجرـس  ماگنه ، نیا  رد  دیوگ : يوار  . مدرکیم لوبق  يرآ  تفگ : ؟ یتفریذپیم ار  وا  يأر  دوب  هدـنز  هیواعم  رگا  تفگ :

هب هک  داد  روتـسد  دوخ ، گرم  ماـگنه  هب  يو  تسا ، هیواـعم  يأر  رظن و  نیا  تفگ : و  دروآ ، نوریب  هفوک  تموـکح  رب  ار  داـیزنبا  يریما 
نامرف هماندهع و  مهدیم ، ماجنا  ار  راک  نیا  تفگ : دیزی  . درک راذگاو  هللادـیبع  هب  ار  هرـصب  هفوک و  تموکح  و  دوش ، لمع  هماندـهع  نیا 

نم ناوریپ  دعب ؛ اما  : داتسرف وا  طسوت  هتشون و  دایزنبا  هب  ياهمان  دز و  ادص  ار  یلهاب  ورمع  نب  ملسم  سپـس  . تسرفب دایز  نب  هللادیبع  هب  ار 
تعامج ینعی  ، ) دنکـشب ار  ناناملـسم  ياصع  ات  دنکیم  عمج  هفوک  رد  ار  مدرم  لیقع  رـسپ  هک  دناهداد  ربخ  هتـشون و  نم  هب  هفوک  لها  زا 

دننام لیقع ، رـسپ  يوجتـسج  رد  يدیـسر  هفوک  هب  یتقو  نک . تکرح  هفوک  يوس  هب  يدـناوخ  ار  هماـن  هک  یماـگنه  دـنزب ،) مهب  ار  ناـنآ 
هاگ نآ  . مالـسلاو نک ، دـیعبت  ای  شکب  ار  وا  اـی  دـنبب ، ار  شیاـپ  تسد و  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  دـعب  شاـب ، سیفن  رهاوج  ندرک  وجتـسج 

هماندـهع دـمآ ، هللادـیبع  دزن  هرـصب  رد  هدرک و  تکرح  ورمع  نب  ملـسم  داد ، ورمع  نب  ملـسم  هب  ار  هفوک  تموکح  رب  هیواعم  يهماندـهع 
دوش مهارف  نآ  مزاول  هدش و  هدامآ  رفس  يارب  ات  داد  روتسد  هلـصافالب  درک  تفایرد  ار  همان  هللادیبع  یتقو  داد ، وا  هب  ار  دیزی  همان  هیواعم و 

کیرش یلهاب ، ورمع  نب  ملسم  هارمه  هب  هداد و  رارق  هرصب  رد  دوخ  نیـشناج  ار  نامثع  دوخ ، ردارب  وا  . دننک تکرح  هفوک  فرط  هب  ادرف  و 
دوخ تروص  هب  تشاد و  رس  رد  هایس  همامع  هک  یلاح  رد  يو  درک ، تکرح  هفوک  فرط  هب  دوخ  يهداوناخ  نامالغ و  یثراح و  روعا  نب 
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هب دنتـسه . امرف  فیرـشت  هفوک  فرط  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دـندوب  هدـش  رادربخ  هفوک  مدرم  . دـش هفوک  دراو  دوب  هتخادـنا  باقن 
. تسا مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  دندرک  رکف  دندید  هفایق  نیا  اب  ار  نوعلم  هللادیبع  یتقو  دندوب ، هدمآ  شترضح  لابقتـسا  هب  تهج ، نیمه 
هحفـص 71] دنزرف [  يا  وت  هب  ابحرم  دـنتفگیم : و  دـندرکیم ، مالـس  وا  هب  دیـسریم  مدرم  زا  هک  یهورگ  ره  هب  دایزنبا  تهج ، نیمه  هب 
زا مدرم  نوچ  و  دش . تحاران  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  هفوک  مدرم  رورس  یلاحشوخ و  زا  دایزنبا ، . يدمآ شوخ  يدمآ ، ادخ ! لوسر 
رود مدرم  زا  یهورگ  . تسا دایز  نب  هللادـیبع  ریما  نیا ؛ دـیور ! راـنک  تفگ : ورمع  نب  ملـسم  دـندرکیم  رورـس  يداـش و  راـهظا  فرط  ره 
بـش درکیم و  تکرح  هورگ  نیا  اب  هللادیبع  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نیا ؛ هک  دنتـشادن  يدیدرت  دندوب و  هدرک  هطاحا  ار  هللادـیبع 

زا یخرب  تسب ، شنایفارطا  داـیزنبا و  يور  هب  ار  هراـمالاراد  برد  هفوک ، یلاو  ریـشب ، نب  ناـمعن  . دیـسر هفوک  یتموکح  رـصق  هب  ماـگنه ،
نیـسح وا ، هک  درکیم  لایخ  هک  یلاـح  رد  دـش و  ناـیامن  رـصق  يـالاب  زا  ناـمعن ، . دـننک زاـب  ار  برد  اـت  دـندز  ادـص  داـیزنبا  ناـهارمه 

ارم و  منکیمن ، راذگاو  وت  هب  ار  دوخ  تناما  نم  ادخ ! هب  دـنگوس  وش ، رود  اجنیا  زا  ادـخ ! هب  مهدیم  مسق  ار  وت  تفگ : تسا  مالـسلاهیلع 
دز و فرح  دایزنبا  درک ، هاگن  رصق  هرجنپ  زا  نامعن  تفر و  رصق  کیدزن  سپـس  تفگیمن ، نخـس  دایزنبا  . تسین يزاین  وت  اب  گنج  رب 

نیا دوب  هداتـسیا  دایزنبا  رـس  تشپ  هک  يدرم  . هتـشذگ رایـسب  وت  بش  زا  هک  اریز  ییاشگن ! دوخ  يور  هب  يریخ  نک ، زاـب  ار  برد  تفگ :
! مدرم يا  تفگ : دنتـسنادیم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ار  وا  دوـخ  رادـنپ  هب  هک  هفوـک  مدرم  فرط  هب  درک  ور  دینـش ، ار  دونـش  تفگ و 

نوعلم نآ  و  درک ، زاب  ار  رـصق  برد  نامعن  هک  دوب  اجنیا  . تسا هناجرم  رـسپ  داـیزنبا  نیا ؛ تسین ! يدوبعم  وا  زج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 
. دندش هدنکارپ  نانآ  دنتسب و  مدرم  يور  هب  ار  برد  دش ، دراو 

هفوک مدرم  دیدهت  دایز و  نبا  ینارنخس 

، تفگ انث  دمح و  ار  ادخ  تفر و  ربنم  يالاب  دمآ و  نوریب  دایزنبا  دندش ، عمج  مدرم  داد ، ادن  تعامج  زامن  هب  ار  مدرم  يدانم ، نادادـماب 
راتفر فاصنا  اب  مولظم  اب  ات  درک  رما  نم  هب  و  دومن ، امـش  میانغ  زرم و  رهـش ، مکاح  یلاو و  ارم  دـیزی ! ناـنمؤمریما  دـعب ؛ اـما  : تفگ سپس 

و میامن !! ناسحا  راکوکین  ردپ  دننام  دنکیم  تعاطا  نم  زا  تسا و  نامرف  هب  شوگ  هک  یسک  میامن ، يریگتسد  ریقف  مورحم و  زا  و  منک ،
لثملابرض هب  دعب  هحفـص 72 ] دـنک [ . تفلاخم  نم  نامیپ  اب  هدرکن و  تعاطا  نم  نامرف  زا  هک  تسا  یـسک  رب  نم  يهناـیزات  ریـشمش و 

هن تسا  تسار  میوگیم  هچره  ینعی  تسا ،» ندـیناسرت  فرـص  هک  نیا  هن  دـسرتب  دوخ  رب  یـسک  ره  یتسار  هب  : » هک دـش  لثمتم  فورعم 
زا هک  یناسک  ناگرزب و  رب  دیسیونب : تفگ : تفرگ و  یمکحم  نامیپ  مدرم  يارب  ناگرزب ، زا  و  دمآدورف ، ربنم  زا  هاگ  نآ  غورد . هناسفا و 

فالخ و داجیا  ناشراک  هک  دـیدرت -  کش و  لها  زا  و  دـندوب -  فورعم  هیرورح  لها  هک  رهـش -  جراوخ  و  دـیتسه ، دـیزی  ناـهاوخاوه 
زا یکی  مسا  ام  يارب  سک  ره  و  تسا ، يرب  اـم  فیلکت  يهدـهع  زا  درواـیب  اـم  هب  هورگ  نیا  زا  سک  ره  سپ  تسا -  ینمـشد  ییورود و 

سک ره  سپ  دنکن ، تنایخ  نایغط و  ام  رب  ینئاخ  و  دنکن ، تفلاخم  ام  اب  یـسک  وا  ورملق  رد  هک  دوش  نماض  دیاب  دـسیونن ، ار  ام  نانمـشد 
یـسیئر ره  و  تسا . لالح  وا  لام  نوخ و  و  تسا ، رانک  يرب و  وا  زا  ام  ناماد  همذ و  دـننکن  نینچ  هدرکن و  تعاطا  نم  نامرف  زا  اـسؤر  زا 

وا مدوخ ، شـشخب  لذب و  زا  و  دوشیم ، هتخیوآ  راد  هب  شاهناخ  برد  رانک  دهدن ، لیوحت  ار  وا  دشاب و  دیزی  يارب  نئاخ  وا  ورملق  رد  هک 
. منکیم لزع  تسایر  زا  ار 

یناه يهناخ  رد  ملسم  ترضح 

زا هک  ینامیپ  زا  و  دینش ، دوب  هتفگ  هک  ینانخـس  دش و  رادربخ  هفوک  هب  نوعلم  دایزنبا  ندمآ  زا  مالـسلاهیلع  لیقع  نب  ملـسم  بانج  نوچ 
و دش ، رقتسم  یناه  يهناخ  رد  و  درک ، ناکم  لقن  هورع  نب  یناه  يهناخ  هب  راتخم  يهناخ  زا  دش ؛ علطم  دوب ، هتفرگ  هفوک  مدرم  ناگرزب و 

شرافــس زار ، نـیا  ناــمتک  هـب  ار  رگیدــمه  و  دــندرکیم ، دــمآ  تـفر و  وا  دزن  داــیزنبا ، زا  یناــهنپ  یفخم و  تروــص  هــب  ناــیعیش 
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هدرک و ادیپ  ار  لیقع  نب  ملـسم  ریگب و  ار  مهرد  رازه  هس  نیا  تفگ : دیبلط و  تشاد -  مان  لقعم  هک  ار -  دوخ  مالغ  دایزنبا ، . دندومنیم
رب غلبم  نیا  اب  وگب : هدب و  وا  هب  ار  مهرد  رازه  هس  نیا  يدرک ، ییاسانش  ار  اهنآ  زا  یهورگ  ای  اهنآ  زا  یکی  رگا  نک ، ییاسانش  ار  وا  نارای 
وت هک  دنوشیم  نئمطم  یهدب  نانآ  هب  ار  غلبم  نیا  رگا  اریز  یتسه ، نانآ  زا  وت  هک  نامهفب  نانچ  نانآ  رب  و  دییوجب ، کمک  ناتنمشد  هیلع 
ورب نانآ  دزن  بش  زور و  نآ ، زا  سپ  دـنیامنیمن . یفخم  وت  زا  ار  ناشرابخا  اهراک و  زا  يزیچ  و  دـننکیم ، دامتعا  وت  هب  یتسه و  اهنآ  زا 
عماج دجـسم  دراو  دمآ و  تسب ، راکب  ار  یناطیـش  يهشقن  نیا  نوعلم ) دایزنبا  مالغ  .) يورب وا  دزن  هتخانـش و  ار  لیقع  نب  ملـسم  ناکم  ات 

. ] دریگیم تعیب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  هللا -  ۀمحر  هجسوع  نب  ملسم  ینعی  صخش -  نیا  دنیوگیم : هک  دینش  مدرم  زا  دش ، هفوک 
يا تفگ : لقعم  درک  مامت  ار  شزامن  ملـسم  دـنک ، مامت  ار  شزامن  ات  تسـشن  وا  راـنک  رد  لـقعم  دوب ، زاـمن  لوغـشم  ملـسم ، هحفص 73 ]
هاگ نآ  !! تسا هتـشاد  ینازرا  نم  يارب  ار  نانآ  ناتـسود  تیب و  لها  تبحم  لاعتم  دنوادخ  هک  متـسه  ماش  لها  زا  يدرم  نم  ادخ ! يهدـنب 

، منک تاـقالم  تسا  تیب  لـها  زا  هک  يدرم  نآ  اـب  مهاوـخیم  تسا ، نم  هارمه  مهرد  رازه  هـس  غـلبم  تـفگ : دز و  هـیرگ  هـب  ار  شدوـخ 
ار وا  مهاوخیم  مه  نم  دریگیم ، تعیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتخد  رـسپ  يارب  هدـمآ و  هفوک  رهـش  هب  وا  هک  مدـش  رادربخ 
هک مدینـش  مدوب  هتـسشن  دجـسم  رد  هک  نآلا  مسانـشیمن ، مه  ار  وا  لزنم  دـنک ، ییامنهار  ارم  ات  مدرکن  ادـیپ  ار  یـسک  اـما  منک ، تاـقالم 

کنیا دراد . ربخ  هدمآ ، رهـش  نیا  هب  تسا و  تیب  لها  زا  هک  يدرف  زا  صخـش ، نیا  دنتفگیم : دندادیم و  ناشن  ار  وت  نانمؤم  زا  یهورگ 
نانیمطا دروم  وت و  ناردارب  زا  يردارب  نم  هک  اریز  يربب ، دوخ  بحاص  روضح  هب  ارم  ییامن و  تفایرد  ارم  غلبم  ات  مدمآ  امش  تمدخ  نم 

، مدرک تاقالم  وت  اب  هک  میوگیم  ساپس  ار  يادخ  تفگ : هجسوع  رسپ  . ریگب تعیب  نم  زا  وا ، اب  تاقالم  زا  لبق  یهاوخیم ، رگا  و  متسه ،
تیب لها  وت ، دوجو  هب  دـنوادخ  درک ، یهاوخ  تاقالم  يرادیم ؛ تسود  هک  ار  یـسک  زین ، وت  مدـش ، داش  لاحـشوخ و  تهج ، نیا  زا  نم 

نیا و  دنتخانـش ، تهج  نیا  هب  ارم  مدرم  دوش ، مامت  وا  يهبلغ  رگنایغط و  نیا  تشحو  سرت و  هک  نآ  زا  شیپ  اـما  دـنکیم ، يراـی  ار  دوخ 
تعیب وا  زا  هجسوع ) نب  ملسم  .) ریگب تعیب  نم  زا  دش ، دهاوخن  يرگید  زیچ  یکین  ریخ و  زج  تفگ : لقعم  . تسا هدومن  نیگمغ  ارم  هلأسم 

نآ لقعم  . دراد هگن  ناهنپ  یفخم و  ار  بلطم  نیا  امتح  دنک و  یهاوخریخ  هراومه  هک  تسب  يدیدش  تخـس و  ياهنامیپ  دهع و  تفرگ و 
نم يهناخ  هب  يزور  دنچ  تفگ : هجـسوع  رـسپ  هاگ  نآ  . دـشاب عمج  رطاخ  هدـش و  یـضار  ار  وا  هک  تسب  اهنامیپ  دروخ و  دـنگوس  نانچ 

، درک نایعیش  اب  ددرت  هب  عورش  لقعم  . مریگب مالسلاهیلع  ملسم  بانج  وت ، بحاص  روضح  هب  تاقالم  يهزاجا  وت  يارب  ات  نک ، دمآ  تفر و 
يوادیـص يهمامثوبا  هب  و  تفرگ ، تعیب  وا  زا  مالـسلاهیلع  لیقع  نب  ملـسم  بانج  دـش ، هداد  هزاجا  تفرگ ، هزاـجا  وا  يارب  هجـسوع  رـسپ 

درکیم و تفایرد  دندرکیم  کمک  نایعیـش  زا  یـضعب  هک  ار  ییاهلوپ  هک  دوب  یـسک  همامثوبا  دـنک -. تفایرد  ار  وا  غلبم  ات  داد  روتـسد 
نوعلم لقعم  هحفص 74 ] دمآیم [ - . رامش  هب  هعیش  ناگزرب  وزج  و  دوب ، برع  ناعاجش  يهلمج  زا  و  اناد ، یصخش  وا  دیرخیم ، هحلـسا 

هک دوب  يرفن  نیرخآ  دـشیم و  هسلج  دراو  هک  دوب  يرفن  نیلوا  دومنیم و  تکرـش  نانآ  تاسلج  رد  درکیم و  دـمآ  تفر و  نایعیـش  اـب 
[ . 41  ] دناسریم دایزنبا  ضرع  هب  ار  رابخا  یهاگ  هاگ  و  دیمهف ، تساوخیم  وا  زا  دایزنبا  هچنآ  هک  نآ  ات  دشیم ، جراخ 

دایز نبا  لتق  يهشقن  روعا و  کیرش 

رد دش  هفوک  رهـش  دراو  مالـسلاهیلع  ملـسم  هک  یماگنه  : دیوگ بوشارهـشنبا  دسیونیم : راونألاراحب »  » رد هللا ) ۀمحر  یـسلجم  يهمالع  )
ملـسم دـش  هفوـک  دراو  نوـعلم  داـیزنبا  هک  یماـگنه  . دـندرک تعیب  وا  اـب  نـت  رازه  هدزاود  و  دـیدرگ ، رقتـسم  بیـسم  نـب  ملاـس  يهناـخ 

ات دندومنیم  تعیب  وا  اب  هتسویپ  مدرم  تفرگ ، رارق  وا  تینما  تحت  هدرک و  ناکم  لقن  یناه  يهناخ  هب  ملاس  يهناخ  زا  هنابـش  مالـسلاهیلع 
ماـیق جورخ و  رب  میمـصت  مالـسلاهیلع  ملـسم  باـنج  عـقوم ، نـیا  رد  دیــسر . نـت  رازه  جـنپ  تـسیب و  هـب  ناگدـننکتعیب  دادـعت  هـک  نـیا 

هدش و ضیرم  دوب -  هدمآ  هرصب  زا  دایزنبا  هارمه  هب  هک  ینادمه -  روعا  نب  کیرش  رگید ؛ فرط  زا  . دییامرفن هلجع  تفگ : یناه  . تفرگ
رد مشکیم . ازارد  هب  وا  اب  ار  نخس  نم  و  دیآیم ، نم  تدایع  هب  هللادیبع  تفگ : مالسلاهیلع  ملسم  هب  کیرش  دوب ، هداتفا  یناه  يهناخ  رد 
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بآ نم  هب  میوگیم : نم  هک  دشاب  نیا  مه  وت  ندـمآ  نوریب  تمالع  و  ناسرب ، لتق  هب  ار  وا  هدـمآ و  نوریب  دوخ  ریـشمش  اب  وت  ماگنه ، نیا 
، دیـشک ازارد  هب  خساپ  شـسرپ و  دیـسرپ ، وا  درد  زا  و  دـمآ ، کیرـش  تدایع  هب  دایزنبا  . درک یهن  هشقن  نیا  يارجا  زا  یناه  یلو  . دـیهدب

ندناوخ هب  عورـش  بلطم ، ندنامهف  يارب  تهج ، نیمه  هب  دورب و  نیب  زا  هدش و  شومارف  هشقن  نیا  هک  دیـسرت  دماین ، یـسک  دید  کیرش 
اب ارم  يدوز  هب  نآ ؛ ندروآ  زا  تسا  رظتنم  یملس  هچ  يارباهوقـسا  لیجعتلاب  ۀینملا  سأک  اهب  ءیجت  نأ  یملـسب  راظتنالا  ام  : درک رعـش  نیا 

دـش رـصق  لخاد  یتقو  دـش ، جراخ  یناه  لزنم  زا  درک و  همهاو  نایرج  نیا  زا  داـیزنبا  هحفـص 75 ] [ . ] 42  ] دنک باریـس  گرم  يهساک 
امامالـسلاامهیلع یلع  نب  نیـسح  يوس  هب  : دوب نینچ  همان  نومـضم  و  دـمآ ، دوب ؛ هتفرگ  رطقی  نب  هللادـبع  زا  هک  ياهمان  اب  عوبری  نب  کلام 

هفوک يوس  هب  دیسر ، امش  تسدب  نم  يهمان  یتقو  تسا ، هدومن  تعیب  امش  اب  دادعت  نالف  هفوک  مدرم  زا  هک  مناسریم  امش  عالطا  هب  دعب ؛
هللادبع لتق  نامرف  نوعلم ، دایزنبا  . دنرادن یتبغر  لیم و  دیزی  يارب  نانآ  و  دنتسه ، امش  اب  مدرم  يهمه  هک  اریز  دینک ؛ باتش  دینک ، باتش 

مالسلاهیلع ملسم  تفر ، نوریب  یناه  لزنم  زا  دایزنبا  نوچ  : دیوگ نازحألا » ریثم   » باتک رد  هللا  ۀمحر  امننبا  [ . 43  ] درک رداص  ار  رطقی  نب 
مالسلاهیلع ملسم  ؟ یتشکن ار  وا  هک  دش  عنام  هچ  و  يدرک ) یتسس  ارچ  : ) تفگ کیرـش  دمآ ، نوریب  دوب  شتـسد  هب  ریـشمش  هک  یلاح  رد 

رد ار  داـیزنبا  هک  ادـخ  هب  ار  وـت  مهدیم  دـنگوس  تفگ : و  دز ، نم  نماد  هب  تسد  یناـه  نز  یلو  موـش ، جراـخ  متفرگ  میمـصت  تـفگ :
ارم مه  دوخ و  مه  وا ! رب  ياو  تفگ : یناه  . متسشن هتخادنا و  رانک  ار  ریـشمش  نم  تسیرگ ، نم  يور  شیپ  رد  وا  . ناسرم لتق  هب  ام  يهناخ 

جرفلاوـبا دـسیونیم : راونـألاراحب »  » رد هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همـالع  [ . 44  ] مدـش راـتفرگ  مدرکیم ، رارف  هـچنآ  زا  تخادــنا ، تکـاله  هـب 
وا لـتق  زا   ) تلع ود  هب  تفگ : ؟ تشادزاـب وا  نتـشک  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  تفگ : وا  هب  کیرـش  دـمآ  نوریب  مالـسلاهیلع  ملـسم  یتقو  : دـیوگ
هک تسا  یثیدح  هک ، نآ  مود  هحفص 76 ] دوش [ . هتـشک  دایزنبا  وا  يهناخ  رد  تشادن  تسود  یناه  هک ، نآ  تسخن  (: مدرک رظن  فرص 

کتفی الف  کتفلا  دـیق  نامیالا  نا  :» دومرف شترـضح  هک  هدیـسر  نم  هب  و  دـناهدرک ؛ لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترـضح  زا 
رگا ادخ ! هب  دـنگوس  تفگ : وا  هب  یناه  [ . 45 « ] دناسریمن لتق  هب  اتلفغ  ار  یـسک  نمؤم  دوشیم و  یناهگان  لتق  عنام  نامیا  انامه  «.» نمؤم

[ . 46  ] يدوب هدناسر  لتق  هب  ار  يرفاک  رجاف و  قساف ، عقاو  رد  يدوب  هتشک  ار  وا 

دایز نبا  اب  یناه  يوگتفگ 

دمحم تسا ، یناه  يهناخ  رد  مالسلاهیلع  لیقع  نب  ملسم  هک  دیمهف  دایزنبا  نوچ  : دیوگ فوهللا »  » باتک رد  هللا  ۀمحر  سوواط  نبا  دیس 
یلو مینادیمن ، دـنتفگ : ؟ دـیآیمن اـم  شیپ  هورع  نب  یناـه  ارچ  تفگ : تساوـخ و  ار  جاـجح  نب  ورمع  هجراـخ و  نب  ءامـسا  ثعـشا ، نب 

، دنیشنیم شاهناخ  برد  بورغ  ماگنه  و  هتفای ، تحـص  هدش و  بوخ  شلاح  هک  ماهدش  رادربخ  تفگ : دایزنبا  . تسا ضیرم  دنیوگیم :
نم اریز  دنکن ، كرت  تسوا  ندرگ  رب  ام  قح  زا  هچنآ  هک  دینک  رما  وا  هب  دیورب و  مدرکیم ، تدایع  ار  وا  تسا  ضیرم  هک  متسنادیم  رگا 
دوب هتـسشن  شاهناخ  برد  یناه  هک  بورغ  عقوم  نانآ ، . دوش عیاض  شقح  تسا  برع  ناگرزب  زا  هک  وا  دـننامه  یـصخش  مرادـن  تسود 

تداـیع ار  وا  تـسا  ضیرم  یناـه  متــسنادیم  رگا  تـفگ : درک و  داـی  وـت  زا  وا  ینکیمن ؟ تاـقالم  ار  ریما  ارچ  دــنتفگ : هدــمآ و  وا  دزن 
تاهناـخ برد  رب  ناـهاگماش  امـش  هک  هدیـسر  ربـخ  داـیزنبا  هب  دـنتفگ : . تسا هدـش  راـک  نیا  عناـم  نم ، یـضیرم  : تـفگ یناـه  . مدرکیم

ياقآ وت  هک  اریز  دنکیمن ، لمحت  ار  افج  ریخأت و  یتسس ، وت ، لثم  زا  ناطلـس  و  تسا ، هدش  تاقالم  ریخأت  ثعاب  وت  یتسـس  و  ینیـشنیم ،
تساوخ و ار  دوخ  ياـهسابل  یناـه  . میورب ریما  شیپ  اـت  يوش  راوس  اـم  اـب  نـآلا  نیمه  هک  میهدیم  دـنگوس  اـم  و  یتسه ، دوخ  يهفیاـط 
ار لیاسم  زا  یضعب  ماگنه ، نیا  رد  دیـسر . رـصق  کیدزن  ات  درک  تکرح  هحفـص 77 ] دش و [  راوس  دیبلط ، ار  دوخ  رتسا  هاگ  نآ  دیـشوپ ،
رد وت  رظن  مسرتیم ، درم  نیا  زا  نم  ادخ ! هب  دنگوس  مردارب ! رـسپ  تفگ : هجراخ  نب  ءامـسا  نب  ناسح  هب  و  درک ، رطخ  ساسحا  دـیمهف و 

و یهدیم ؟ هار  دوخ  لد  رب  ار  تـالایخ  یخرب  ارچ  مسرتیمن ، وت  يارب  يزیچ  زا  نم  ومع ! يا  ادـخ ! هب  دـنگوس  تفگ : ؟ تسیچ هراـب  نیا 
تقو نامه  دـش ، هللادـیبع  رـصق  دراو  یناه  . تسا هدرک  رما  شیومع  راـضحا  هب  هللادـیبع  ارچ  تسنادیمن  ناـسح  هک  دوب  یتروص  رد  نیا 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 718 

http://www.ghaemiyeh.com


یماگنه . دش دراو  تکاله  يهناخ  هب  دوخ  ياپ  هب  ینئاخ  تفگ : داتفا  یناه  هب  نوعلم  نآ  مشچ  نوچ  دنتـشاد  روضح  ناکیدزن  زا  ياهدـع 
دیرا : دناوخ ار  يدیبز  برک  يدعم  نب  ورمع  تیب  دوب و  هتسشن  وا  دزن  رد  هک  یضاق  حیرش  هب  درک  ور  دیسر  دایز  رـسپ  کیدزن  یناه  هک 

ارم رظن  نـیا  رگا  دـهاوخیم ؛ ارم  ندـش  هتــشک  وا  مهاوـخیم و  ار  وا  یگدـنز  نـمدارم  نـم  کـلیلخ  نـم  كریذـع  یلتق  دـیری  هتاـیح و 
نم تفگیم : هک  دوب  نیا  رعـش  نیا  زا  دایزنبا  روظنم  .) دـهاوخب ار  دوخ  ياطخ  رذـع  هک  رواـیب  دارمینب  يهفیاـط  زا  یـسک  يدنـسپیمن 

اهفرح نیا  زا  وـت  دوـصقم  ریما ! يا  تفگ : یناـه  (. دـنکیم هئطوـت  نـم  هـیلع  رب  دوـخ ، يهناـخ  رد  وا  یلو  دـنامب  هدـنز  یناـه  مهاوـخیم 
يهمه ررـض  هب  و  نینمؤـملاریما ! هیلع  رب  وـت  يهناـخ  رد  هک  تسا  ییاـههنتف  هچ  تاـیلمع و  هچ  نیا  یناـه ! يا  شاـب  مارآ  تفگ : ؟ تسیچ

رد ار  اهنآ  ياهدروآ و  مهارف  وجگنج  نادرم  هحلسا و  وا  يارب  هداد و  ياج  دوخ  يهناخ  رد  ار  لیقع  نب  ملسم  دریگیم ؟ ماجنا  ناناملـسم 
ماـجنا ار  ییاـهراک  نینچ  نم  تفگ : یناـه  ؟ دـنامیم هدیـشوپ  نم  رب  راـبخا  نیا  هک  ینکیم  ناـمگ  ياهداد ، اـج  دوـخ  فارطا  ياـههناخ 

دایزنبا . ماهدادـن ماجنا  نم  دـنک ! حالـصا  ار  ریما  رما  يادـخ  تفگ : یناه  . ياهداد ماجنا  ار  اـهراک  نیا  وت  يرآ ! تفگ : داـیزنبا  . ماهدادـن
هب ور  دمآ و  لقعم   - دوب هدرک  فشک  ار  اهنآ  رارـسا  زا  يرایـسب  وا  دوب ، دایزنبا  سوساج  لقعم  دیایب -. نم  مالغ  لقعم »  » دییوگب تفگ :
هب دنگوس  دنک ، حالـصا  ار  ریما  رما  ادخ  ریما ! يا  تفگ : . تسا هدوب  سوساج  وا  هک  تسناد  دید ، ار  وا  یناه  یتقو  داتـسیا ، دایزنبا  يور 

هحفص و [  منادرگرب ، ار  وا  مدرک  ایح  نم  دروآ ، هانپ  نم  يهناخ  هب  وا  یلو  ماهدرکن ، توعد  هدرواین و  دوخ  يهناخ  هب  ار  ملـسم  نم  ادخ !
هک میوگب  وا و  شیپ  مورب  راذگب  یتسناد  وت  هک  نونکا  مدومن ، نامهم  ار  وا  مدش و  رادهدهع  ار  وا  ظفح  تهج ، نیدب  مداد . شهانپ  [ 78

نوریب ماهداد ؛ هاـنپ  ار  وا  ماهـتفرگ و  دوـخ  يهـمذ  هـب  هـچنآ  زا  نـم  اـت  دورب ، دـهاوخیم  هـک  اـجک  ره  هـب  دوـش و  جراـخ  نـم  يهناـخ  زا 
وا زگره  مسق ! ادخ  هب  تفگ : یناه  . ینک رضاح  ار  ملسم  هک  نیا  رگم  يوشیمن  ادج  نم  زا  زگره  مسق ! ادخ  هب  تفگ : نیعل  دایزنبا  . میآ

یناه . يروایب نم  دزن  ار  وا  دـیاب  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : ؟ یـشکب ار  وا  هک  مهدـب  وت  تسد  هب  ار  دوخ  نامهم  ایآ  مروآیمن ، وت  دزن  هب  ار 
ار ریما  رما  ادـخ  تفگ : تساخرب و  یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  دـش ، رایـسب  اـهنآ  ناـیم  نخـس  نوچ  . مروآیمن ار  وا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ :

ياهشوگ رد  دنتفر و  هرامالاراد  زا  ياهشوگ  هب  یناه  اب  ورمع ، نب  ملـسم  سپ  . میوگ نخـس  وا  اب  تولخ  رد  نم  هدـب  هزاجا  دـنک ! حالـصا 
ار وت  یناه ! يا  تفگ : ملسم  . دینشیم ار  نانآ  يادص  دندزیم  فرح  دنلب  هک  یماگنه  دیدیم و  ار  اهنآ  نیعل  دایزنبا  هک  يروط  دنتسشن 

تاجن گرم  زا  ار  وت  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  ینکن ، الب  راـتفرگ  ار  دوخ  يهفیاـط  و  يوشن ، دوخ  لـتق  ثعاـب  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب 
يراوخ و ثعاب  لمع  نیا  و  نک ، میلـست  ار  وا  دـنناسریم ، ررـض  وا  هب  هن  دنـشکیم و  ار  وا  هن  تسا  موق  نیا  يهدازومع  ملـسم ، مهدیم .

ییاوسر ببس  راک  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : یناه  (. تسین بیع  نیا  و   ) ياهدرک میلست  ناطلس  هب  ار  وا  هک  اریز  دوشیمن ، وت  نأش  رسک 
نمشد تسد  هب  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يهداتـسرف  و  نم ، نامهم  نم و  هانپ  رد  هک  ار  یـسک  تسا ، گنن  و 

يرای ارم  ات  مشاب  هتشادن  يروای  چیه  مشاب و  اهنت  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  مراد ، يدایز  ناروای  و  ملاس ، نم  ياهتسد  هک  یلاح  رد  مراپسب ،
! مسق ادخ  هب  تفگیم : یناه  یلو  نداد ، مسق  ار  وا  درک  عورـش  ورمع ، نب  ملـسم  . مریمب وا  زا  شیپ  هک  نیا  ات  منکیمن  میلـست  ار  وا  دـنک 

نوـعلم نآ  دزن  هب  ار  یناـه  . دـیروایب نم  کـیدزن  ار  وا  تفگ : دینـش و  ار  یناـه  نانخـس  داـیزنبا ، . داد مهاوـخن  وا  تسد  هب  ار  يو  زگره 
رگا دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : یناه  . منکیم ادج  تندـب  زا  رـس  هنرگو  يروایب  نم  دزن  ار  وا  دـیاب  ادـخ ! هب  دـنگوس  تفگ : دایزنبا  دـندرب ،
نامگ یناه  ؟ یناسرتیم ریشمش  اب  ارم  ایآ  تفگ : نوعلم  دایزنبا  . دش دهاوخ  هحفص 79 ] دایز [  تاهناخ  فارطا  رد  اهریشمش  ینک  نینچ 

. دنونشیم ار  وا  يادص  وا  يهفیاط  هک  درکیم 

یناه ندش  حورجم 

و دز ، وا  تروص  رب  تشاد  شتـسد  رد  هک  یبوچ  اـب  وا  دـندرب ، نوـعلم  نآ  دزن  ار  یناـه  سپ  . دـیروایب نم  کـیدزن  ار  وا  تفگ : داـیزنبا 
تروص و تشوگ  و  دش ، يراج  شیاهسابل  رب  نوخ  و  تسکشب ، ار  وا  ینیب  هک  نیا  ات  دزیم  ار  وا  تروص  یناشیپ و  ینیب ، نآ ، اب  هتسویپ 
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یلو تفرگ ، ار  وا  نانابـساپ  زا  یکی  ریـشمش  يهضبق  تخادـنا و  تسد  یناه  . تسکـش بوچ  هک  نآ  اـت  تخیر  شنـساحم  رب  وا  یناـشیپ 
ياهقاتا زا  یکی  رد  هک  نیا  اـت  دـندروآ  ناـشک  ناـشک  ار  وا  سپ  . دـیریگب ار  وا  دز : داـیرف  داـیزنبا  . دیـشک رگید  فرط  هب  ار  غیت  نابـساپ 

باتک رد  [ . 47  ] دندرک لمع  وا  روتـسد  هب  نانآ  و  دیرامگب ، وا  رب  ینابهگن  تفگ : دایزنبا  . دنتـسب وا  يور  هب  ار  رد  هتخادـنا و  هرامالاراد 
هک يریشمش  اب  یناه  دش ، نیگمـشخ  دایزنبا  دیزرو ) عانتما  مالـسلاهیلع  ملـسم  میلـست  زا  یناه  هک  یماگنه  :) تسا هدمآ  نینچ  بختنم » »

یناه لباقم  ریشمش ، اب  نیعل  لقعم  دیناسر . وا  رب  يراک  تاحارج  دومن و  هراپ  ار  وا  ياهـسابل  درک و  هلمح  دایزنبا  هب  تشاد  دوخ  دزن  رد 
و تشک ، ار  يداـیز  نادرم  هورگ ، نآ  زا  هک  نیا  اـت  دزیم  پـچ  تـسار و  زا  ار  ناـنآ  ندز و  ریـشمش  هـب  درک  عورـش  یناـه  سپ  . داتـسیا
ات مشکیمن  رانک  ار  میاپ  دـشاب  مالـسلاهیلع  تلاسر  تیب  لها  ناکدوک  زا  یکدوک  ظفح  يارب  نم  ياـپ  رگا  ادـخ ! هب  دـنگوس  تفگیم :

سوواط نب  دیس  سپس  [ . 48  ] دنتـسب ریجنز  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  دندومن و  هلمح  وا  هب  يدایز  تیعمج  سپ  دوش ، هعطق  هعطق  هک  نیا 
ایآ ریما ! يا  تفگ : هحفص 80 ] تساخرب و [  ياج  زا  ءامـسا -  نب  ناسح  یلوق  هب  و  هجراخ -  نب  ءامـسا  ماگنه ، نیا  رد  : دیوگ هللا  ۀمحر 

ات يداد  روتـسد  ام  هب  میوش ) وت  يهتفیرف  هک  شاب  هتـشادن  راظتنا  رگید  ینعی  ( ؟ میـشاب هلیح  رکم و  ناگداتـسرف  مه  رگید  ياهزور  رد  ام 
ییامنیم و يراج  شنساحم  هب  ار  وا  نوخ  ینکشیم و  ار  شتروص  ناوختسا  وت  میتخاس و  رضاح  ار  وا  نونکا  میروآ ، وت  دزن  هب  ار  یناه 

روتسد سپ  ؟ يراد ار  نانخس  نینچ  تأرج  نم  دزن  رد  وت  تفگ : دش و  كابضغ  وا  نخس  زا  هدازمارح  دایزنبا  ؟ يراد ار  وا  نتـشک  داقتعا 
ناسح یتقو  . دندرک سوبحم  هرامالاراد  زا  ياهشوگ  رد  هتسب و  ار  وا  ياهتسد )  ) سپـس دش ، تکاس  هک  نیا  ات  دندز  ار  وا  نانچ  نآ  داد 
گرم ربخ  یناه ! يا  تفگ : و  هداتفا ) هرامالاراد  هب  دورو  زا  لبق  یناه  نانخس  دای  هب  و  (، ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و   ) تفگ دید  ار  لاح  نیا 

نب یناه  نز  هحیور »  » شرتخد هک  جاجح -  نب  ورمع  هب  هاگ  نآ  دیوگ : هللا  ۀمحر  دیـس  . تشک دنهاوخ  ار  وت  هک  مهدیم  مدوخ  هب  ار  وت 
هرـصاحم ار  هرامالاراد  دمآ و  جـحذم  يهفیاط  دارفا  يهمه  اب  جاجح  نب  ورمع  سپ  تسا ، هدـش  هتـشک  یناه  هک  دیـسر  ربخ  دوب -  هورع 
یچیپرـس ریما  تعاـطا  زا  اـم  دنتـسه ، جـحذم  يهیلبق  ناـگرزب  ناراوـس و  تیعمج  نیا  و  متـسه ، جاـجح  نب  ورمع  نـم  دز : داـیرف  درک و 

عامتجا و زا  نوعلم  دایزنبا  . تسا هدـش  هتـشک  یناه  ام ، بحاـص  هک  میاهدینـش  یلو  میاهدـشن ، ادـج  ناناملـسم  تاـعامج  زا  میاهدرکن و 
حیرـش . هدـب عالطا  وا  يهفیاط  هب  ار  وا  ندوب  هدـنز  یتمالـس و  نیبب و  ار  یناه  ورب  داد : روتـسد  یـضاق  حیرـش  هب  دـش ، ربخاب  نانآ  نانخس 

[ . 49  ] دنتشگرب و  هدش ، یضار  ردق ) نیمه  هب   ) نانآ و  داد ، ربخ  ار  یناه  یتمالس  نانآ  هب  و  درک ، ار  راک  نیمه 

هفوک مدرم  ییافو  یب  ملسم و  ترضح  جورخ 

مالـسلاهیلع ملـسم  هب  دوب  هدش  دراو  وا  رب  تامدص  زا  هچنآ  یناه و  ندش  راتفرگ  ربخ  نوچ  : دیوگیم فوهلا »  » باتکرد هرـس  سدق  دیس 
هرامالاراد هب  شـسرت  زا  دایز  نب  هللادـیبع  دـش ، جراخ  هناخ  زا  دایزنبا  اب  گنج  يارب  دـندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یناسک  اب  دوخ  دیـسر ،

هللا ۀمحر  دیفم  خیش  لقن  رد  [ . 50  ] دندش لوغشم  لاتق  گنج و  هب  مالسلاهیلع  ملـسم  هحفـص 81 ] نارای [  اب  نوعلم ، نآ  دارفا  و  درب ، هانپ 
ماگنه ات  نانیا  و  دندوب ، وا  نامداخ  دوخ و  يهداوناخ  مدرم و  ناگرزب  زا  زین  رفن  تسیب  نابـساپ ، رفن  یـس  طقف  هرامالاراد  رد  : تسا هدـمآ 

رب دندوب -  هرامالاراد  يالاب  هک  نوعلم -  دایز  نب  هللادیبع  دارفا  : دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس  سپس  . دندوب هرصاحم  رد  باتفآ  بورغ 
ات هک  دوب  لاونم  نیمه  هب  دندرکیم ، دیدهت  ماش  رکـشل  ندمآ  هب  ار  اهنآ  و  دندیناسرتیم ، ار  مالـسلاهیلع  ملـسم  باحـصا  هتفر ، رـصق  ماب 
هچ دنتفگیم : رگیدکی  هب  هدش و  هدـنکارپ  مک  مک  مالـسلاهیلع  ملـسم  باحـصا  دیـسرارف ، بش  هک  یماگنه  . تفای نایاپ  زور  نآ  هک  نیا 
رما دنوادخ  هک  نیا  ات  میشاب  هتشادن  موق  نیا  اب  يراک  و  مینیشنب ، دوخ  ياههناخ  رد  تسا  رتهب  مینک ، هلجع  داسف  هنتف و  رد  هک  میراد  راک 

دندمآیم و دوخ  ردارب  ای  دنزرف  دزن  نانز  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  : تسا هدمآ  هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  تیاور  رد  . دنک حالـصا  ار  هورگ  نیا 
ماش هاپـس  ادرف  دنتفگیم : دوخ  نادنزرف  ناردارب و  هب  دندمآیم و  نادرم  و  تسین ، یجایتحا  وت  هب  دنتـسه و  نارگید  درگزاب ، دـنتفگیم :

[ . 51  ] دنتشگیمرب اهنآ  و  درگرب . درک ؟ یهاوخ  هچ  رش  گنج و  اب  وت  دیآیم ،
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ملسم ترضح  ندش  اهنت 

یقاب رفن  هد  زج  مالسلاهیلع ، ملسم  اب  دندشیم ) هدنکارپ  مالسلاهیلع  ملسم  رود  زا  هتوشیپ  مدرم  :) دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیـس  سپس 
مالـسلاهیلع ملـسم  دندش ، هدنکارپ  زین  رفن  هد  نآ  دش  دجـسم  دراو  برغم  زامن  يارب  مالـسلاهیلع  ملـسم  دش و  برغم  هک  یماگنه  دـنامن ،

هب ینز  يهناخ  رد  رب  هک  نیا  ات  دور )؟ اجک  هب  تسنادیمن   ) تشگیم نادرگرس  هفوک  ياههچوک  رد  دش و  جراخ  دجـسم  زا  اهنت  هکی و 
ۀمحر دیفم  خیش  تیاور  رد  . دیشون مالـسلاهیلع  ملـسم  دروآ و  بآ  نز  نآ  تساوخ ، بآ  وا  زا  درک ، فقوت  اجنآ  رد  دیـسر ، هعوط »  » مان

بآ رگم  ادـخ ! يهدـنب  يا  تفگ : دـید ) شاهناـخ  برد  ار  وا  و   ) دـمآ نوریب  دـعب  درب ، هناـخ  هـب  ار  بآ  فرظ  نز ، نآ  : هدـمآ نـینچ  هللا 
يزیچ دـش و  تکاـس  مالـسلاهیلع  ملــسم  ؟ يوریمن دوـخ  يهداوناـخ  دزن  هـب  ارچ  سپ  تـفگ : . يرآ دوـمرف : هحفـص 82 ] يدـیماشاین [ ؟

زا ار  وت  دنوادخ  ادخ ! يهدنب  يا  هللا ! ناحبس  : تفگ هعوط »  » موس يهعفد  دش ، تکاس  مالـسلاهیلع  ملـسم  درک و  رارکت  نز  نآ  زاب  . تفگن
رد مرادن  تسود  نم  ینک و  فقوت  نم  يهناخرد  ولج  تسین  بوخ  هک  اریز  ورب ، دوخ  يهداوناخ  دزن  زیخرب و  اجنیا  زا  دـنک ، رود  اهیدـب 

لهف ةریشع ، لهأ و ال  رصملا  اذه  یف  یلام  هللا ! ۀمأ  ای  : تفگ تساخرب و  مالسلاهیلع  ملـسم  بانج  . یـشاب نم  يهناخ  رانک  بش ، تقو  نیا 
نم قح  رد  یناوتیم  ایآ  مرادن ، یلیماف  هناخ و  رهش  نیا  رد  نم  ادخ ! يهدنب  يا  ؟ مویلا اذه  دعب  کئفاکم  یلعل  و  فورعم ، رجأ و  یف  کل 

يهدـنب يا  تفگ : هعوط  ؟ میامن ناربج  هداد و  ار  وت  ناسحا  شاداپ  نیا ، زا  سپ  دـیاش  یهد ؟ ياج  دوخ  لزنم  رد  بشما  هدومن و  ناـسحا 
رسپ ملسم  نم  . ینوجرخأ ینورغ و  و  موقلا ، ءالؤه  ینبذک  لیقع ، نب  ملسم  انأ  : تفگ مالـسلاهیلع  ملـسم  بانج  ؟ يرادن هناخ  هنوگچ  ادخ !

ملـسم وـت  یتـسار  هب  تفگ : . دـندرک منوریب  اـهنت ) هـکی و   ) ماجنارـس هداد و  بـیرف  ارم  و  دـنتفگ ، غورد  نـم  هـب  مدرم  نـیا  متـسه ، لـیقع 
درک ییامنهار  تشادن ، تنوکس  دوخ  هک  ییاهقاتا  زا  یکی  هب  ار  مالسلاهیلع  ملسم  ترضح  هاگ  نآ  . دییامرفب تفگ : . يرآ تفگ : ؟ یتسه

نز نآ  دنزرف  هلصافالب  ماگنه ، نیا  رد  . دومرفن لیم  ماش  مالـسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  یلو  دروآ ، ماش  دومن و  مهارف  ار  تحارتسا  مزاول  و 
یتقو [ ) هحفـص 83 دسیونیم [ : بختنملا »  » باتک رد  [ . 52  ] دـنکیم دـمآ  تفر و  دایز  اهقاتا  زا  یکی  هب  شردام  هک  دـش  هجوتم  دـمآ و 
قاتا نآ  هب  ارچ  هک  درک  رارـصا  و  دیـسرپ ، شردام  زا  ار  راک  نیا  تلع  و  درواین ، شدوخ  يور  هب  درک ) هدهاشم  ار  نایرج  نیا  شدـنزرف 

ار زار  نیا  حبـص ، ات  نز  نآ  دنزرف  دیوگب . وا  هب  ار  نایرج  ات  دـنکن  شاف  ار  زار  نیا  هک  تفرگ  نامیپ  وا  زا  شردام  . دـنکیم دـمآ  تفر و 
ار تشید  ارچ  نـم ! يـالوم  يا  تـفگ : وا  هـب  درب ، وـضو  بآ  مالـسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  يارب  هعوـط  یتـقو  حبـص ، ماـگنه  . درک ناـهنپ 

احولأ : دومرفیم نم  هب  هک  مدـید  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما  دوخ  يومع  باوخ  ملاـع  رد  و  درب ، مباوـخ  یتـخل  دوـمرف : ؟ يدـیباوخن
نیا هک  منکیم  نامگ  و  ؛»! نک باتـش  نک  باتـش  شاب ! دوز  شاب ، دوز  .» ایندـلا نم  یمایأ  رخآ  هنأ  الا  نظأ  اـم  و  لـجعلا ، لـجعلا  اـحولأ ،

مالسلاهیلع ملسم  ترضح  رود  زا  مدرم  هک  نآ  زا  سپ  : دیوگیم نیا  زا  دعب  هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  [ . 53  ] دشاب ایند  زا  مزور  نیرخآ  زور ؛
يادص رگید  و  دیـسریمن ، نوعلم  دایزنبا  شوگ  هب  مالـسلاهیلع  ملـسم  باحـصا  يادص  رـس و  هک  تشذگ  يدایز  تدم  دـندش ، قرفتم 

ار یسک  وا  نارای  زا  ایآ  دینک  هاگن  رصق  ماب  تشپ  زا  تفگ : دوخ  نارومأم  هب  دینشیمن ، دینشیم ، البق  هک  روط  نآ  ار  ترـضح  نآ  نارای 
ار دجـسم  ياههتخت  اهنآ  ؟ دناهدرک نیمک  هاگیفخم  رد  دیاش  دینک  هاگن  تفگ : دایزنبا  . دندیدن ار  یـسک  دـندرک و  هاگن  نانآ  ؟ دـینیبیم

نـشور دنتـساوخیم  هک  روط  نآ  یهاگ  دـشیم و  نشور  یهاـگ  دـندرکیم ، هاـگن  دنتـشاد  تسد  رد  هک  شتآ  ياههلعـش  اـب  دـندنک و 
طاقن نیرتکیرات  رد  ار  راک  نیا  دندرک ، هاگن  و  دندز ، شتآ  دنتـسبیم  خن  اهنآ  رـس  رب  هک  ییاهین  هتخورفا و  ار  اهلیدـنق  سپ  دـشیمن ،

هدـنکارپ وا  نارای  يهمه  هک  دـنداد  ربخ  دایزنبا  هب  و  دـندیدن ، ار  یـسک  دـندرک  یـسررب  ار  ربنم  فارطا  یتح  دـنداد  ماـجنا  زین  اـهنابیاس 
شدارفا داد  روتـسد  و  تفر ، ربنم  يالاب  رب  سپـس  دـش ، دجـسم  دراو  شناراـی  اـب  دوشگ و  ار  هراـمالاراد  هاگـشیپ  برد  داـیزنبا  . دـناهدش

مدرم نایم  هک  داد  روتسد  عفان  نب  ورمع  هب  وا  هحفص 84 ] دنتسشن [ . دجسم  رد  اشع  زامن  تقو  زا  لبق  ات  نانآ  دننیـشنب ، وا  ربنم  درگادرگ 
دجـسم رد  ار  اشع  زامن  هک  دننامارد  نایرکـشل  گنج و  لها  زا  ای  نایادـخدک  ای  ناگرزب  ای  نانابـساپ  زا  یناسک  دیـشاب ! هاگآ  دـهد : ادـن 
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زا شنانابهگن  داد  روتسد  دایزنبا  و  تفگ ، ةالـصلا » تماق  دق   » وا يدانم  سپـس  دش ، رپ  تیعمج  زا  دجـسم  هک  تشذگن  یتعاس  . دنناوخب
دروآ ياجب  ار  ادخ  يانث  دمح و  تفر و  ربنم  دعب  دناوخ  مدرم  اب  ار  زامن  دشکب ، ار  وا  اتلفغ  یـسک  ادابم  هک  دننک  تظفاحم  ار  وا  فارطا ،

هک یـسک  دوب  دهاوخن  ادخ  ناما  رد  دروآ ، دوجو  هب  یتوادع  تفلاخم و  هچ  لهاج !! هیفـس و  لیقعنبا  هک  دـیدید  دـعب ؛ اما  : تفگ سپس 
و دیـسرتب !! ادخ  زا  ادخ !! ناگدنب  يا  دراد ، هزیاج  وا  يهید  يهزادنا  هب  دنک  ریگتـسد  ار  وا  سک  ره  دوش . ادیپ  وا  يهناخ  رد  لیقع  دنزرف 

تردام ریمن ! نب  نیصح  يا  ! دبای هار  امش  لد  رب  داسف  ههبش و  دیراذگن  و  دیشاب ، راوتسا  تباث و  دیزی - ) يارب   - ) دوخ تعیب  تعاطا و  رب 
 - مالـسلاهیلع ملـسم  بانج  ینعی  صخـش -  نیا  ای  دـنامب ، نابهگن  نودـب  هفوک  ياههچوک  زا  ياهچوک  يهزاورد  رگا  دنیـشنب ! تیازع  هب 

و تسرفب ، اههناخ  اههچوک و  رب  ار  نانابـساپ  سپ  درک ، مهاوخ  طلـسم  هفوک  لها  ياههناخ  هب  ار  وت  يرواین ، نم  دزن  هب  ار  وا  دـنک و  رارف 
، میمتینب يهلیبق  زا  ریمن  نب  نیـصح  يرواـیب -. هدرک و  ریگتـسد  ار  درم  نآ  اـت  زادرپب  وجتـسج  هب  و  نک ، شیتـفت  ار  اـههناخ  حبـص ، ادرف 

ماگنه درک ، رهـش  سیئر  ار  وا  هداد و  یملع  ثیرح ؛ نب  ورمع  يارب  دـش و  رـصق  لخاد  هدازمارح  دایزنبا  هاـگ  نآ   - دوب نانابـساپ  سیئر 
، دوب نوعلم  ثعشا  نب  دمحم  نیدراو  يهلمج  زا  . دندش رـصق  دراو  مدرم  داد ، دورو  يهزاجا  مدرم  يارب  هتـسشن و  تخت  رب  دایزنبا  حبص ،

هدـش هدرپس  وا  هب  هک  يرما  رد  و  دـنکیمن ، تنایخ  هک  یـصخش  هب  ابحرم  تفگ : داد و  ياج  دوخ  رانک  رد  ار  وا  دایزنبا  دـش  دراو  یتقو 
لیقع نب  ملسم  لحم  زا  ار  وا  هدمآ و  ثعشا  نب  دمحم  رسپ  نامحرلادبع  دزن  نزریپ ، نآ  رـسپ  نادادماب  رگید ، يوس  زا  . تسا نامرف  هب  رس 

وا هب  ار  ربـخ  هتـسهآ  دـمآ و  تشاد  روـضح  داـیزنبا  سلجم  رد  هک  شردـپ  دزن  نامحرلادـبع  درک ، هاـگآ  شرداـم ، دزن  رد  مالـسلاهیلع 
هحفص 85 ] روایب [ . نم  دزن  ار  وا  نآلا  نیمه  زیخرب و  تفگ : هدز و  وا  نار  هب  بوچ  اب  و  دش ، هاگآ  نایرج  زا  هدازمارح  دایزنبا  . دیناسر

هفوک ياههچوک  رد  ملسم  ترضح  گنج 

ياهلیبق ره  تسنادیم  هک  اریز  داتـسرف  وا  هارمه  هب  ار  وا  يهفیاط  دارفا  دایزنبا ، دش . هفیظو  ماجنا  يهدامآ  تساخرب و  ثعـشا  نب  دـمحم 
زا رفن  داتفه  اـب  ار  یملـس  ساـبع  نب  هللادـیبع  و  دوش . بولغم  روهقم و  اـهنآ  ناـیم  رد  مالـسلاهیلع  ملـسم  باـنج  لـثم  هک  دـنراد  تهارک 

يادص شترضح  نوچ  دندیسر ، دوب  اجنآ  رد  مالسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  هک  ياهناخ  برد  هب  ات  هدمآ  نانآ  . درک وا  هارمه  سیق  يهفیاط 
هب ماحدزا  اب  اهنآ  درک ، هلمح  نانآ  يوس  هب  هدیشک  ماین  زا  ریشمش  تسا ، کیدزن  نمشد  هک  دیمهف  دینـش ، ار  نادرم  يادص  نابـسا و  مس 

ناـشنوریب هناـخ  زا  هک  نـیا  اـت  دزیم  ناـنآ  رکیپ  رب  ریـشمش  اـب  درک و  هـلمح  ناـنآ  رب  مالـسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  دـندرب ، موـجه  هناـخ 
يور رد  ور  يرمحا  نارمح  نب  رکب  نایم ، نیا  رد  درک . هلمح  نانآ  هب  مالـسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  زاب  دنتـشگرب ، وا  يوس  هب  هرابود  . درک
عطق ار  شیالاب  بل  دز و  ترضح  كرابم  ناهد  هب  ياهبرض  رکب  دش ، لدب  در و  ناشیا  نایم  ریـشمش  يهبرـض  ود  و  داتـسیا ، ترـضح  نآ 

ملـسم ترـضح  ماـگنه ، نیا  رد  . داـتفا شترـضح  نیـشیپ  نادـند  ود  درک و  تباـصا  ترـضح  نیریز  بل  هـب  تعرـس  اـب  ریـشمش  دوـمن و 
دوب کیدزن  هک  دروآدورف  نوعلم  نآ  فتک  رب  رگید  ياهبرض  دز ، وا  رب  مکحم  ياهبرض  هلاوح و  نوعلم  نآ  رس  رب  يریـشمش  مالـسلاهیلع 

گنـس باترپ  هب  عورـش  هتفر و  مابتشپ  هب  دـندید ، مالـسلاهیلع  ملـسم  بانج  زا  ار  تعاجـش  نیا  اـهنوعلم  نآ  نوچ  . دـسرب شمکـش  هب 
نانآ زا  ار  يدرمان  هنوگ  نیا  و   ) دید ار  هنحـص  نیا  نوچ  مالـسلاهیلع  ملـسم  دنتخیریم ، وا  رـس  يور  دـندزیم و  شتآ  ار  اهین  دـندرک ،

. درک هلمح  اهنآ  رب  هچوک  رد  هدش و  جراخ  هناخ  زا  هدیشک ، ریشمش  اب  درک ) هدهاشم 

ملسم ترضح  تعاجش 

نب نایفـس  زا  يدیمح ، زا  قاحـسا ، نب  دمحا  نب  یلع  زا  بقانم  ياهباتک  زا  یخرب  رد  : دـیوگ راونالاراحب »  » رد هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همالع 
هحفص دوب [ . ریش  دننام  وا  داتـسرف ، هفوک  هب  ار  ملـسم  ترـضح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیوگ : هک  هدش  تیاور  رانید  نب  ورمع  زا  هنییع ،

ماـب يـالاب  هب  تفرگیم و  تسد  هب  ار  يدرم  هک  دوـب  يدـح  هب  تعاجـش  يهشیب  ریـش  نآ  تردـق  توـق و  دـنیوگ : نارگید  ورمع و  [ 86
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هلمح نیعالم  نآ  رب  مالـسلاهیلع  ملـسم  هک  یماگنه  : هدـش لقن  بوشارهـشنبا  زا  راونالاراحب »  » باـتک رد  نینچمه  [ . 54  ] درکیم باترپ 
مکحف هلالج  لج  هللا  رمألا  ربصفعراج  کش  توملا ال  سأکب  تنأف  عناص  تنأ  ام  کـیو  عنـصاف  توملا  وه  : دـناوخیم ار  رعـش  نیا  درک 

زا دیدرت  نودـب  وت  سپ  هدـب ؛ ماجنا  یهاوخیم  هچره  وت ! رب  ياو  تسا  هداتـسیا  شیپاشیپ  رد  هک  تسا  گرم  نآعئاذ  قلخلا  یف  هللا  ءاضق 
ترـضح . تسا عیاش  قلخ  نایم  رد  ادـخ  ياضق  مکح  هک  نک ؛ ربص  لـیلج  دـنوادخ  ياـضق  رما و  هب  سپ  . دیـشون یهاوخ  گرم  يهساـک 

هب ار  نانآ  زا  يدایز  هورگ  : تسا هدـمآ  بختنم »  » باتک رد  [ . 55  ] دناسر تکاله  هب  ار  نیعالم  نآ  زا  رفن  کی  لهچ و  مالسلاهیلع  ملـسم 
یکمک يهداـیپ  يورین  راوسبسا و  يو  زا  داتـسرف و  نوعلم  داـیزنبا  هب  يدـصاق  دـید  ار  هنحـص  نیا  ثعـشانبا  نوچ  دـناسر ، تکـاله 

ار وت  هک  تسا  هنوگچ  هتخادنا ؟ هار  هب  راتشک  همه  نیا  ییاهنت ، هب  رفن  کی  دنیشنب ! تیازع  هب  تردام  تفگ : باوج  رد  دایزنبا  . تساوخ
: تفگ وا  باوج  رد  ثعشا  نب  دمحم  ؟ متسرفب مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ینعی  تسا -  رتیلد  رتیوق و  وا  زا  هک  یـصخش  يوس  هب 
زا يریـشمش  يوس  هب  ارم  هکلب  هن ) ، ) ياهداتـسرف هریح  رهـش  يهقمارج  زا  یناـقمرج  اـی  هفوـک  ياـهلاقب  زا  یلاـقب  يوـس  هب  ارم  وـت  اـیوگ 

ثعشانبا : دیامنیم لقن  بوشارهـشنبا  زا  راونالاراحب »  » رد [ . 56  ] ياهداتسرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ياهریـشمش 
؛ تسا قلخ  نیرتـهب  نادـنزرف  زا  یعاجـش  درم  تسد  رد  هک  ینارب  ریـشمش  عاجـش و  ریـش  يوـس  هب  ارم  هک  ینادیمن  اـیآ  ریما ! يا  تفگ ،

يرایسب رکشل  دیسر ، نوعلم  دایزنبا  هب  ثعشا  نب  دمحم  خساپ  هک  یماگنه  :( دیوگیم « ) بختنم  » تیاور هب  میدرگیمرب  زاب  !؟ ياهداتسرف
يوس هب  هدرک و  هدامآ  ار  دوخ  تشگرب و  نز  نآ  يهناخ  هب  دید  ار  رکشل  نیا  مالسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  نوچ  و  داتـسرف ، وا  يرای  هب  ار 

نآ تـالمح  رثا  رد  دـناسر ، تکـاله  هـب  ار  ناـنآ  زا  هحفـص 87 ] يدایز [  هورگ  مالـسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  دـش ، روهلمح  نیعالم  نآ 
. دیدرگ تشپراخ  ندب  دننام  يدایز  ياهریت  تباصا  زا  شکرابم  ندب  نیعالم ،

ملسم ترضح  يریگتسد  نایفوک و  يهلمح 

دایزنبا يوس  هب  کمک  يارب  يدصاق  ثعـشانبا  هرابود  تهج ، نیمه  هب  دـننک . ریگتـسد  ار  مالـسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  دنتـسناوتن  اهنآ 
و دیهد ؛ ناما  وا  هب  هیلح ) هار  زا  ! ) امش رب  ياو  تفگ : داتسرف و  ار  يرگید  رکشل  دایزنبا  . دتسرفب يدایز  يهدایپ  هراوس و  دارفا  ات  داتـسرف 

ترـضح هب  ور  نوعلم  ثعـشا  نب  دمحم  ماگنه ، نیا  رد  دیوگ : هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  . درک دهاوخ  دوبان  ار  امـش  يهمه  دـینکن  نینچ  رگا 
درکیم و گـنج  ترـضح  نآ  هـک  دوـب  یلاـح  رد  نـیا  . یتـسه ناـما  رد  وـت  هدـم ، نتـشک  هـب  ار  دوـخ  تـفگ : درک و  مالـسلاهیلع  ملـسم 

قالم اموی  ئرما  لکارقتساف  سمـشلا  عاعـش  در  ارم  انخـس  درابلا  طلخی  وارکن  ائیـش  توملا  تیأر  نا  ارح و  الا  لتقا  تمـسقأ ال  : تفگیم
يرما ار  گرم  هچرگ  موشن ؛ هتـشک  يراوخ ) تلذ و  هب  هن   ) یگندارم یگدازآ و  هب  زج  ماهدروـخ  دـنگوسارغا  وأ  بذـکا  نأ  فاـخأ  ارش 

رقتــسم یکیراــت  تــملظ و  دوــشیم و  در  باــتفآ  وــترپ  دزیمآیم ؛ ار  یخلت  هدیدنــسپ و  اراوــگ و  رما  راــگزور  .و  مــنادیم تــخس 
هتفگ غورد  مهد  نت  امـش  ناـما  هب  هاـگره  مسرتیم  نم  درک ؛ دـنهاوخ  تاـقالم  ار  یتخـس  يدـب و  يزور  ناـهج ، مدرم  يهمه  . ددرگیم
نیا هک  اریز  تسین ، راک  رد  يرکم  هیلح و  و  يروخیمن ، بیرف  يوشیمن ، هتفگ  غورد  تفگ : ثعـشا  نب  دـمحم  . مروخب بیرف  ای  دیـشاب 

گنج زا  و  تسـس ، شندـب  مخز  يدایز  زا  هک  یلاح  رد  ترـضح  . دنتـسین وت  هب  هدـنناسر  ررـض  لتاق و  دنتـسه و  وت  يومع  نارـسپ  موق ،
وت هک : درک  رارکت  ار  شدوخ  نخـس  هرابود  ثعـشانبا  . دز هیکت  هعوط  يهناخ  راوید  رب  دزیم  تدش  هب  شبلق  نابرـض  دوب و  هدش  ناوتان 
اب هک  یهورگ  هب  ور  مالسلاهیلع  ملسم  ترضح  هحفص 88 ] يرآ [ . تفگ : ؟ مناما رد  نم  تفگ : مالسلاهیلع  ملسم  ترضح  . یتسه ناما  رد 

درک لثمت  لثم  نیدب  وا  هک  یملس  سابع  نب  هللادیبع  زج  يرآ ، دنتفگ : یگمه  ؟ تسه ناما  ارم  ایآ  دومرف : درک و  دندوب  ثعشا  نب  دمحم 
نیا مرادـن ، نداد  ناـما  اـب  يراـک  نم  ینعی  مورب ، وا  یپ  هدـش  راوس  هک  رن  رتش  هن  تسه  ياهداـم  رتش  نم  يارب  هن  راـک ، نیا  رد  تفگ : و 

هب رگا  دیشاب ! هاگآ  . مکیدیأ یف  يدی  تعـضو  ام  ینونمأت  مل  ول  امأ  : تفگ مالـسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  . دش رود  اهنآ  زا  تفگ و  ار  نخس 
نیعالم نآ  هب  ترـضح  تسا : هدمآ  بختنم »  » باتک رد  [ . 57  ] مراذگب امش  ناتسد  رد  دوخ  تسد  متـسین  رـضاح  نم  دیهدیمن  ناما  نم 
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دیهاوخن ناما  امـش  تسین و  ناما  ار  امـش  ادـخ ! لوسر  نانمـشد  ادـخ و  نانمـشد  يا  ! هلوسر ءادـعأ  هللا و  ءادـعأ  اـی  مکل  ناـمأ  ـال  : دومرف
يور زا  هاگ  نآ  دندناشوپ ، كاخ  تخرد و  ياههخاش  اب  ار  هاچ  يور  و  دندنک ، وا  رب  قیمع  ياهلاچ  هدرک و  هیلح  نیعالم  نآ  سپس  . داد

، دنتفرگ ار  وا  رود  اهنآ  داتفا ، قیمع  يهلاچ  نآ  هب  دوب ) اهنآ  بیقعت  رد   ) مولظم نآ  دنتـشاذگ ، رارف  هب  اپ  نیطایـش  هورگ  نآ  هلیح ، رکم و 
ار وا  فارطا  : دیامرفیم هللا  ۀمحر  دیفم  خیش  [ . 58  ] دندرک ریگتسد  ار  وا  دعب  دز ، بانج  نآ  يابیز  تروص  رب  ياهبرض  نوعلم  ثعـشانبا 
زا کشا  دـش ، سویأم  نتـشیوخ  زا  ماگنه ، نیا  رد  دـندومن . شراوس  نآ  رب  دـندروآ و  يرتسا  و  دـنتفرگ ، ار  شریـشمش  دـندرک ، هطاـحا 

هتـشادن يراـک  وت  اـب  مراودـیما  تفگ : نوعلم  ثعـشا  نب  دـمحم  . تسا هلیح  رکم و  نیلوا  نیا  دومرف : دوـمن و  يراـج  شکراـبم  نامـشچ 
هاــگ نآ  نوـعجار » هـیلا  اــنا  اــنا هللا و  «؟ تساــجک امــش  نداد  ناــما  سپ  تـسین ، يرگید  زیچ  دــیما  زا  ریغ  وـت  نخــس  دوـمرف : . دنــشاب

وا يارب  يدمآ  شیپ  نینچ  و  دسرن ) شدارم  هب   ) رگا یتساوخیم  وت  هک  ار  يزیچ  نآ  سک  ره  تفگ : نوعلم  سابع  نب  هللادیبع  . تسیرگب
ندش هتشک  زا  و  منکیمن ، هیرگ  مدوخ  يارب  مسق ! ادخ  هب  تفگ : مالـسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  هحفـص 89 ] دنک [ . هیرگ  دیابن  دهد ، خر 
مدوخ نادـناخ  يارب  نم  يهیرگ  یلو  مرادیمن ؛ تسود  نتـشیوخ  رب  ار  تکاله  ندز  مهرب  مشچ  کی  يهزادـنا  هب  هچرگ  مرادـن ، یکاـب 

مالسلاهیلع ملسم  سپـس  . مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  تیب  لها  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  يارب  منکیم  هیرگ  دنیآیم ، نم  يوس  هب  هک  تسا 
ياهداد نم  هب  هک  یناما  نم و  نتـشاد  هگن  هدنز  زا  وت  هک  منیبیم  ادخ ! هب  مسق  ادخ ! يهدنب  يا  : دومرف هدرک و  ثعـشا  نب  دـمحم  هب  يور 

هب ار  مایپ  نیا  نم  ناـبز  زا  هک  یتسرفب  مالـسلاهیلع  نیـسح  يوس  هب  ار  يدرم  و  یهد ، ماـجنا  يریخ  راـک  یناوتیم  اـیآ  یناوتاـن ، زجاـع و 
هب و  درک -  دـهاوخ  تکرح  ادرف  اـی  هدرک  تکرح  امـش  يوـس  هب  هـکم  زا  شتیب  لـها  وا و  مـنکیم  ناـمگ  نوـچ  دـناسرب - ؟ شترـضح 
هب وا  دنامب ، هدنز  بش  ات  درکیمن  نیقی  داتـسرف ، وت  دزن  ارم  دوب  هدـش  ریـسا  نایفوک  تسد  هب  هک  یماگنه  لیقع  رـسپ  دـیوگب : شترـضح 
نآ هک  دـندوب  تردـپ  ناهارمه  نامه  نانیا  دـنهدن ، بیرف  ار  امـش  هفوک  لها  و  دـیدرگزاب ، دوخ  تیب  لها  اب  موش ؛ وت  يادـف  : تفگ امش 

ریبدت يأر و  وگغورد  صخش  و  دنتفگ ، غورد  وت  هب  هفوک  لها  انامه  درکیم ، وزرآ  ندش  هتـشک  ای  گرم  اب  ار  نانآ  زا  ییادج  ترـضح 
مهاوخ مه  دایزنبا  هب  و  دناسر ، مهاوخ  ار  مایپ  نیا  ادخ ! هب  دنگوس  تفگ : ثعـشا  رـسپ   -. دـنامیمن رادـیاپ  يأر  کی  رد  ینعی  درادـن - 

، تساوخ دورو  يهزاجا  شدوخ  دندمآ ، رصق  برد  هب  مالسلاهیلع  ملـسم  بانج  اب  ثعـشا  رـسپ  هاگ  نآ  . ماهداد ناما  ار  وت  نم  هک  دنامهف 
هب ار  وا  نداد  ناما  و  رکب ، تسد  هب  مالسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  ندروخ  تبرـض  يریگتـسد و  ربخ  دعب  دش ، نوعلم  دایزنبا  سلجم  دراو 

ار وا  هک  میداتسرف  ار  وت  ام  یهدب ؟ ناما  هک  میداتـسرف  ار  وت  ام  رگم  یهدب ؟ ناما  هک  یتسیک  وت  تفگ : هدازمارح  دایزنبا  . دناسر دایزنبا 
، دوب هدرک  هبلغ  ترضح  نآ  رب  یگنشت  دندروآ ، رصق  برد  فرط  هب  ار  مالسلاهیلع  لیقع  نب  ملسم  دش ، تکاس  ثعشانبا  . يروایب ام  دزن 

نب ملسم  دندوب ، هتشاذگ  برد  رانک  یکنخ  بآ  يهزوک  لاح ، نیا  رد  دندوب . رـصق  هب  دورو  يهزاجا  رظتنم  هتـسشن و  برد  رانک  ياهدع 
یهاوخن ار  بآ  نیا  زا  ياهرطق  زگره  ادـخ ! هب  دـنگوس  تسا ؟ کـنخ  درـس و  ردـقچ  بآ  نیا  ینیبیم  تفگ : ترـضح  هب  نوـعلم  ورمع 

یـسک نم  تفگ : ؟ یتسیک وت  وت ! رب  ياو  تفگ : مالـسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  . یـشچب شتآ  نایم  رد  منهج  مرگ  بآ  زا  هک  نیا  ات  دیـشچ 
هک یلاح  رد  درک  دـیزی -  دوخ - ! ماما  يارب  یهاوخریخ  هحفص 90 ] و [  يدرک ، راکنا  ار  نآ  وت  هک  یتقو  رد  تخانـش  ار  قح  هک  متـسه 

یلهاـب ورمع  نب  ملـسم  نم  يدرک ، تفلاـخم  و  هدوـمن ، نایـصع  ار  وا  وـت  هک  یلاـح  رد  دوـمن  تعاـطا  وا  زا  و  يدرک ، تناـیخ  وا  هـب  وـت 
هچ و  یتسه ! لدگنـس  ملاظ و  هزادنا  هچ  وت  دشکب -  ار  وت  ادـخ  ینعی  دوش - ! دـنزرفیب  تردام  فگ : مالـسلاهیلع  ملـسم  بانج  . متـسه

ملـسم ترـضح  هاگ  نآ  . ینامب یگـشیمه  منهج  شتآ  رد  هک  یتسه  منهج  مرگ  بآ  راوازـس  وت  هلهاب ! رـسپ  يا  يراد ! بلق  تواسق  ردق 
نآ رد  دروآ ، ياهساک  اب  دوب  نآ  يور  یلامتسد  هک  یبآ  يهزوک  داتسرف  ار  دوخ  مالغ  ورمع  دومن ، هیکت  راوید  رب  تسـشن و  مالـسلاهیلع 

شناهد نوخ  زا  فرظ  دروخب  تساوخیم  نوچ  تفرگ و  ار  هساک  مالسلاهیلع  ملسم  بانج  . ماشایب تفگ : بانج  نآ  تخیر و  بآ  هساک 
بانج نآ  شیپ  ياهنادند  دروخب  بآ  تساوخ  شترـضح  موس  راب  دش ، رارکت  رابود  راک  نیا  و  دروخب ، بآ  تسناوتیمن  و  دـشیم ، رپ 

نیا رد  . مدروخیم ار  نآ  هنیآ  ره  دـشیم  متمـسق  دوب و  نم  يزور  هلمج  زا  بآ  نیا  رگا  هک  ساپـس  ار  يادـخ  دومرف : و  داـتفا ، هساـک  هب 
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مالس ریما  ناونع  هب  دایزنبا  هب  دش  سلجم  دراو  ترضح  نآ  یتقو  دننک ، رصق  دراو  ار  وا  داد  روتسد  دمآ و  نوعلم  دایزنبا  رومأم  ماگنه ،
: دومرف مالسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  ؟ يدرکن مالـس  ریما  رب  ارچ  تفگ : نانابـساپ  زا  یکی  ریمألا -  اهیأ  کیلع  مالـسلا  تفگن : ینعی  دادن - 

دهاوـخ رایـسب  وا  رب  نـم  مالـس  نـیا  زا  دـعب  سپ  دـشکب  ارم  دـهاوخیمن  رگا  و  مـنکب ، وا  هـب  یمالـس  هـچ  دـشکب  ارم  دـهاوخیم  وا  رگا 
. يرآ تفگ : ؟ دش دهاوخ  نینچ  دومرف : . تشک مهاوخ  ار  وت  هک  مسق  مدوخ  ناج  هب  تفگ : نوعلم  دایزنبا  . دش

ملسم ترضح  تیصو 

هب مالسلاهیلع  ملسم  ترضح  هاگ  نآ  . نکب تیـصو  مداد ، تلهم  تفگ : . میامنب یتیـصو  دوخ  ناشیوخ  زا  یخرب  هب  نم  راذگب  سپ  دومرف :
تبارق وت  نم و  نایم  رمع ! يا  دومرف : دوب ، هللا -  مهنعل  صاقویبا -  نب  دعـس  نب  رمع  نانآ  نایم  رد  درک  هاگن  دایز  نب  هللادیبع  نانیـشنمه 

نآ زا  یـسک  دـیابن  هک  تسا  يزار  نآ  و  يروآرب ، ینک و  لوبق  ارم  تجاـح  هک  تسا  مزـال  مراد و  یتجاـح  وـت  هب  نم  تسا ، یـشیوخ  و 
نتفریذـپ زا  ارچ  تفگ : داـیزنبا  . درکن هجوت  مالـسلاهیلع  ملـسم  نخـس  هب  داـیزنبا  يدونـشوخ  تهج  هب  رمع  هحفـص 91 ] دوش [ . عـلطم 

هب مالـسلاهیلع  ملـسم  باـنج  اـب  تساـخرب و  تفرگ ) داـیزنبا  زا  ار  روتـسد  نوـچ  دعـس  رمع  (؟ ینزیم زابرـس  دوـخ  يومعرـسپ  تجاـح 
ادخ تینادحو  هب  نداد  یهاوگ  زا  دعب  مالسلاهیلع  ملسم  بانج  دنتسشن ، دیدیم ؛ ار  ود  ره  دایزنبا  هک  ییاج  رد  هتفر و  رصق  زا  ياهشوگ 

 - هدش رکذ  بختنم »  » باتک رد  هک  نانچ  مالـسلاهیلع -  یـضترم  یلع  تیالو  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  يربمایپ  و 
مهرد دصتفه  مدش  رهش  نیا  دراو  هک  ینامز  زا  مراد ، یضرق  هفوک  رهـش  نیا  رد  نم  ( هک نیا  لوا  () مراد وت  رب  دنچ  یـشرافس  نم  :) تفگ

نفد ریگب و  داـیزنبا  زا  ارم  ندـب  مدـش ، هتـشک  نوـچ  هـک ) نـیا  مود  .) نـک ادا  ارم  ضرق  شورفب و  ارم  هرز  ریــشمش و  سپ  مدرک ، ضرق 
لها هک  ماهتـشون  وا  هب  نم  اریز  درادزاب ، هفوک  هب  ندمآ  زا  ار  وا  هک  تسرفب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  ار  یـصخش  هک ) نیا  موس  .) نک

ینادیم ایآ  ریما ! يا  تفگ : دـمآ و  دایزنبا  دزن  دعـس  رمع  . دـیآیم هفوک  فرط  هب  ترـضح  نآ  هک  منکیم  نامگ  و  دنتـسه ، وا  اب  هفوک 
یهاگ نکلو  دـنکیمن ، تنایخ  نیما  صخـش  تفگ : داـیزنبا  . داد ربخ  داـیزنبا  هب  دوب  هتفگ  هچنآ  و  درک ؟ تیـصو  نم  هب  ییاـهزیچ  هچ 

هتفگ هچ  ره  میرادن  يراک  وا  لام  اب  ام  وا : تیصو  دروم  رد  اما  يدرک .) تنایخ  وا  رارسا  ياشفا  رد  وت  ینعی   ) دوشیم نیما  نئاخ  صخش 
ام دشاب  هتـشادن  ام  اب  يراک  وا  رگا  نیـسح ، اما  و  دوش . هچ  وا  دسج  اب  هک  میرادـن  یکاب  میتشک  ار  وا  نوچ  وا ، ندـب  اما  هدـب . ماجنا  تسا 

!! میرادن وا  اب  يراک 

نوعلم دایز  نبا  اب  ملسم  ترضح  يوگتفگ 

یتخادنا هقرفت  دندوب  لدکی  مدرم  هک  یلاح  رد  يدمآ  لیقع ! رسپ  يا  شاب  تکاس  تفگ : درک و  مالسلاهیلع  ملـسم  هب  ور  دایزنبا  سپس 
نم تسین ، نینچ  دومرف : مالسلاهیلع  ملـسم  بانج  ؟ یتخادنا رگید  یخرب  ناج  هب  ار  نانآ  زا  یخرب  يدز و  مهب  ار  نانآ  يهملک  تدحو  و 

دننام نانآ  نایم  رد  هتخیر و  ار  نانآ  ياهنوخ  و  هتـشک ، ار  نانآ  دارفا  نیرتهب  وت ، ردـپ  هک  دـندرکیم  نامگ  هفوک  لها  مدـماین ، نیا  يارب 
هحفـص 92] مینک [ . توعد  نآرق  مکح  يوس  هب  هدومن و  رما  تلادع  هب  ار  نانآ  ات  میدـمآ  ام  تسا ، هدرک  راتفر  رـصیق  يرـسک و  هاشداپ 

مکح تلادـع  هـب  يدروـخیم ! بارـش  هنیدـم  رد  هـک  یماـگنه  ارچ  قساـف !!؟ يا  اـجک  راـک  نـیا  اـجک و  وـت  تـفگ : هدازمارح  داـیزنبا 
، ییوگیم غورد  وت  هک  دنادیم  ادخ  انامه  ادخ ! هب  دنگوس  شاب  هاگآ  مدروخیم !! بارش  نم  دومرف : مالسلاهیلع  ملسم  بانج  !!؟ يدرکن

راک نیا  هب  رتهتسیاش  و  يرتروازس ، نم  زا  يراوخبارش  هب  وت  و  یتفگ ، وت  هک  متسین  نانچ  نم  ینزیم ، فرح  یهاگآ  مهف و  نودب  وت  و 
يور زا  و  دشکیم ، هدومرف ؛ مارح  ار  نآ  نتـشک  لاعتم  يادخ  هک  یمرتحم  سفن  و  دـسیلیم ، هناناج  ار  ناناملـسم  نوخ  هک  تسا  یـسک 

يزاـب بعل و  وهل و  لوغـشم  نیا ؛ دوجو  اـب  و  دزیریم ، هدوـمرف ؛ مارح  يادـخ  ار  نآ  نتخیر  هک  ار  ینوـخ  ینامگدـب  ینمـشد و  بضغ ،
هب تشاذـگن  تشگ و  عنام  ادـخ  و  دیـسرن ، شیوزرآ  هب  وت  سفن  قساف ! يا  تفگ : نوعلم  دایزنبا  . تسا هدرکن  يراک  هک  ایوگ  دوشیم ؛
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تیلها یسک  هچ  سپ  میشاب  هتشادن  ار  نآ  یگتسیاش  تیلها و  ام  رگا  دومرف : مالسلاهیلع  ملسم  ! تسنادن نآ  لها  ار  وت  ادخ  و  یـسرب ، نآ 
ساپـس لاح  همه  رد  ار  يادـخ  دومرف : مالـسلاهیلع  ملـسم  باـنج  !! دـیزی نینمؤملاریما !! تفگ : نوعلم  داـیزنبا  ؟ دراد ار  نآ  یگتـسیاش  و 
ینتشک نانچ  متشکن ، ار  وت  رگا  دشکب  ارم  يادخ  تفگ : نوعلم  دایزنبا  . دشاب مکاح  امش  ام و  نایم  دنوادخ  هک  متسه  دونشخ  میوگیم ،

زگره هک  ار  يزیچ  مالسا  نید  رد  هک  يراوازس  وت  شاب ! هاگآ  دومرف : مالسلاهیلع  ملسم  بانج  ! دنشاب هتشکن  نانچ  مالسا  رد  ار  یسک  هک 
كرت ار  هـبلغ  رهق و  نیرتهنادرمناوجاـن  شور و  نیرتثیبـخ  تبوـقع ، نیرتحـیبق  نتـشک ، نیرتدـب  وـت  اـنامه  و  یهد ، ماـجنا  هدـشن  عـقاو 

مالـسلاهیلع و نیـسح  ماما  وا و  هب  نوعلم ، هدازمارح و  دایزنبا  هاگ  نآ  . تسین رتراوازـس  وت  زا  اـهراک  نیا  هب  مدرم  زا  یـسک  هک  ینکیمن 
. دزیمن فرح  دادیمن و  باوج  مالسلاهیلع  ملسم  ترضح  و  تفگیم : ازسان  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ملسم ترضح  تداهش 

: دومرف مالسلاهیلع  ملسم  بانج  ! دیزادنا ریز  هب  ار  شرسیب  ندب  و  دینزب ، ار  وا  ندرگ  دیربب و  رـصق  ماب  يالاب  ار  وا  تفگ : نوعلم  دایزنبا 
هک یسک  تساجک  تفگ : نوعلم  دایزنبا  ؟ يدرکیمن رما  نم  هحفص 93 ] لتق [  هب  دوب  یشیوخ  دنویپ  وت  نم و  نایم  رگا  ادخ ! هب  دنگوس 

ملسم بانج  نوعلم  نآ  . نزب ار  وا  ندرگ  ورب و  رصق  ماب  رب  تفگ : و  دیبلط ، ار  يرمحا  نارمح  نب  رکب  ؟ دنزب ار  لیقع  رسپ  ندرگ  ریشمش  اب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  درکیم و  رافغتـسا  تفگیم و  ریبکت  ار  يادـخ  مولظم  نآ  هار ، يانثا  رد  درب ، رـصق  ماب  هب  ار  مالـسلاهیلع 
ار ام  هک  یهورگ  نیا  ام و  نایم  وت  ایادـخ ! راب  . انولذـخ انوبذـک و  انورغ و  موق  نیب  اـننیب و  مکحا  مهللا  : دومرفیم داتـسرفیم و  دورد  ملس 

نارگـشفک رازاب  رب  فرـشم  هک  یلحم  رب  ار  مولظم  نآ  نارمح ، . نک يرواد  دنتـشادرب ، ام  يرای  زا  تسد  دنتفگ و  غورد  و  دـنداد ، بیرف 
نیمز هب  رـصق  ماب  زا  ار  شفیرـش  ندـب  نآ ، لابند  هب  داتفا . نیمز  هب  نینزاـن  رـس  نآ  ادـج و  نت  زا  ار  ترـضح  نآ  كراـبم  رـس  درب و  دوب 

یماگنه دیوگیم : دنکیم ، نایب  ار  هروکذم  دراوم  زا  یخرب  هک  نیا  زا  دعب  هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس  [ . 59  ] تیاور نیا  نایاپ  دنتخادنا .
: تفگ ؟ یتسه تلاح  نیا  هب  ارچ  تفگ : هدازمارح  دایزنبا  . دمآ نییاپ  نازرل  ناسرت و  درک ، ادـج  مولظم  نآ  نت  زا  رـس  نوعلم ، نارمح  هک 
، دیزگیم دوخ  بل -  ای  نادند -  هب  ار  شیوخ  تشگنا  هداتسیا و  نم  ربارب  رد  هک  مدید  ار  یبیهم  هایس  درم  ملسم ، نتشک  ماگنه  ریما ! يا 
و ، ) تسا هدروآ  يور  وت  هب  یـساره  تشهد و  دیاش  تفگ : نوعلم  دایزنبا  . مدوب هدیـسرتن  نینچ  لاح  هب  ات  هک  مدیـسرت  وا  زا  نانچ  نم  و 

نتشک زا  لبق  نوعلم  نآ  نوچ  : تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  [ . 60  ] رگید تیاور  نایاپ  دشاب . نینچ  عقاو  رد  هک  نیا  هن  ياهدش ) یتالایخ 
ار هیضق  نیا  و  تساوخ ، ار  وا  دیسر  دایزنبا  شوگ  هب  ربخ  نیا  نوچ  و  دیدرگ ، کشخ  شتـسد  درک  هدهاشم  ار  هیـضق  نیا  ترـضح  نآ 

یلایخ هدیدرگ و  یلوتسم  وت  رب  تشحو  یهد  ماجنا  تداع  فالخ  رب  ار  يراک  یتساوخیم  نوچ  تفگ : درک و  مسبت  دعب  دیسرپ ، يو  زا 
دشکب ار  ترضح  نآ  تساوخیم  وا  نوچ  و  داتـسرف ، رـصق  ماب  يالاب  هب  ار  يرگید  درم  نیعل ، دایزنبا  سپ  . تسا هدش  مسجم  وت  رظن  رد 

و درم ، تعاس  نامه  رد  دیسرت و  هحفص 94 ] سپ [  دراد ، فیرشت  اجنآ  رد  هدش و  روصتم  هک  دید  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هب نوعلم  نآ  يهلیسو  هب  مالسلاهیلع  ملسم  ترـضح  و  داتـسرف ، ار  ماش  لها  زا  ینوعلم  نوعلم ، دایزنبا  وا ، زا  دعب  . دیدرگ لصاو  مهنج  هب 
هللا ۀمحر  یسلجم  همالع  [ . 61  ] تسا هدرک  لقن  نویعلا » ءالج   » باتک رد  هللا  ۀمحر  یسلجم  همالع  ار  تیاور  نیا  . دیسر تداهـش  يهجرد 

ملـسم بانج  لتاق  هک  ار  نارمح  نب  رکب  هدازمارح ، داـیزنبا  : دـیوگ يدوعـسم  هک  دـنکیم ، تیاور  نینچ  يدوعـسم  زا  راونـالاراحب »  » رد
هچ دیدربیم ، رـصق  ماب  يالاب  رب  نتـشک  يارب  ار  وا  هک  یماگنه  تفگ : . يرآ تفگ : ؟ یتشک ار  وا  ایآ  دیـسرپ : تساوخ و  دوب  مالـسلاهیلع 

نیب اننیب و  مکحا  مهللا  : تفگ مینزب  ار  وا  ندرگ  میتساوخیم  هک  یماگنه  دومن ، يراج  لیلهت  حـیبست و  ریبکت ، هب  ناـبز  تفگ : ؟ تفگیم
ام يرای  زا  تسد  دـنتفگ و  غورد  هداد ، بیرف  ار  ام  هک  یهورگ  نیا  نایم  ام و  ناـیم  ادـنوادخ ! . اـنولتقف انولذـخ  مث  انوبذـک  اـنورغ و  موق 
وا . درکن ریثأت  یلو  مدز  وا  هب  ياهبرـض  دعب  تفرگ ، وت  زا  ارم  صاصق  هک  ار  يادـخ  ساپـس  متفگ : . نک يرواد  دنتـشک ، ار  ام  دنتـشادرب و 

راختفا گرم ، ماگنه  ایآ  تفگ : داینبدب  دایزنبا  ؟ تسین یفاک  وت  نوخ  يازا  رد  دیشارخ  ارم  زا  يوضع  هک  هبرض  نیا  ایآ  هدنب ! يا  تفگ :
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[ . 62  ] متشک ار  وا  مدز و  ار  یمود  يهبرض  تفگ : نوعلم  رکب  ؟ دومنیم تلالج  نأش و  راهظا  درکیم و 

یناه تداهش 

درک تحبص  هحفص 95 ] وا [  اب  هورع  نب  یناه  دروم  رد  تفر و  نوعلم  دایز  نب  هللادیبع  دزن  ثعشا  نب  دمحم  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
وت دزن  ار  وا  منارای  زا  رفن  ود  اب  نم  هک  دننادیم  وا  يهلیبق  ینادیم ، دوخ  يهلیبق  هداوناخ و  رهش و  رد  ار  یناه  تلزنم  ماقم و  وت  تفگ : و 
نآ . دـنوش نمـشد  نم  اب  وا  يهداوناخ  رهـش و  لها  مرادـن  تسود  نم  اریز  یـشخبب ، نم  هب  ار  وا  هک  ادـخ  هب  ار  وت  مهدیم  مسق  میدروآ ،

ار وا  ندرگ  دیربب و  رازاب  هب  ار  وا  تفگ : درک و  ضوع  ار  شاهدیقع  يأر و  هلـصافالب  سپـس  دنک ، دازآ  ار  یناه  هک  داد  هدعو  هدازمارح 
ار نادنفسوگ  هک  دندیسر  رازاب  زا  ییاج  هب  ات  دندرب  ار  وا  دندوب ، هتـسب  تشپ  زا  ار  وا  ياهتسد  دندروآ ، نوریب  ار  هللا  ۀمحر  یناه  . دینزب

يهلیبق لها  دنتـسه  اجک  هاجحذـم ! ای  دـننکیمن ، يرای  ارم  جـحذم  هلیبق  زورما  هاجحذـم ! او  دزیم : دایرف  وا  دـندرکیم ، شورف  دـیرخ و 
؟ تسین ییاصع  ایآ  تفگ : دعب  دروآ ، نوریب  نامـسیر  زا  دیـشک و  ار  دوخ  تسد  دنکیمن ، يرای  ار  وا  یـسک  دید  هک  یماگنه  !؟ جـحذم

مولظم نآ  ياهتسد  دنتخیر و  نوعلم  دایزنبا  نارومأم  ؟ دنک عافد  شدوخ  زا  دناوتب  ناسنا  هک  تسین  یناوختسا  ای  یگنـس  ای  يدراک  ایآ 
يارب و  متسین ، دنمتواخس  مندرگ  نداد  رد  نم  تفگ : ؟) مینزب ار  ترس  ات   ) نک زارد  ار  تندرگ  دنتفگ : وا  هب  دعب  دنتسب ، مکحم  هرابود  ار 

عقاو رثؤم  یلو  درک  هلاوح  وا  هب  يریـشمش  دیـشر ، ماـنب  داـیزنبا  كرت  ناـمالغ  زا  یکی  لاـح ، نیا  رد  . منکیمن يراـی  ار  امـش  دوخ  لـتق 
هدازمارح مالغ  نآ  . موریم وت  ناوضر  تمحر و  يوس  هب  ایادـخ ! تسا ، دـنوادخ  يوس  هب  تشگزاب  داعم و  تفگ : هللا  ۀـمحر  یناه  . دـشن

لقن بقانم »  » باـتک زا  مالـسلااهیلع » ءارهزلا  ملظت   » باـتک رد  [ . 63  ] دـیناسر تداهـش  يهجرد  هـب  ار  وا  دز و  وا  هـب  ار  يرگید  يهـبرض 
تروص هب  داد  روتـسد  دعب  دنـشکب ، دندرکیم  شورف  دیرخ و  ار  نادنفـسوگ  هک  یناکم  رد  ار  یناه  داد  روتـسد  نوعلم  دایزنبا  : دنکیم

دایزنبا نارومأم  هللا  ۀمحر  یناه  مالسلاهیلع و  ملـسم  ندش  هتـشک  زا  دعب  : تسا هدمآ  بختنم »  » باتک رد  و  [ . 64  ] دنشکب راد  هب  نوگژاو 
اهنآ هحفص 96 ] دیسر [ ، جحذم  يهلیبق  شوگ  هب  ربخ  نیا  دندیشکیم ، اهرازاب  رد  هتـشادرب و  ار  مولظم  ود  نآ  كرابم  ياهندب  نوعلم ،
نفد دـنداد و  لـسغ  هتفرگ ، نیطایـش  نآ  زا  ار  مولظم  ود  نآ  ياـههزانج  دـندش ، ریگرد  نارومأـم  نآ  اـب  هدـش و  راوس  شیوـخ  نابـسا  رب 

[ . 65  ] دیامرف تمحر  ار  ود  ره  يادخ  دندرک .

نوعلم دیزی  يارب  یناه  ملسم و  ترضح  رس  نداتسرف 

نیعل دیزی  هب  مولظم  ود  نآ  ياهرـس  اب  نولعم  دایزنبا  يهمان  هک  یماگنه  : دسیونیم هللا  ۀمحر  یـسلجم  همالع  دـیوگ : بختنم »  » تبحاص
رکـشت و نمـض  همان ، باوج  رد  و  دـننک ، نازیوآ  راد  هب  ماش  يهدزاورد  رد  ار  اهرـس  هک  داد  روتـسد  دـش ، رورـسم  داـش و  رایـسب  دیـسر 
رد ار  حلـسم  دارفا  سپ  هدرک ، تکرح  قارع  فرط  هب  نیـسح  هـک  هدیـسر  ربـخ  نـم  هـب  : تشوـن وا  يهـبلغ  تردـق و  راـتفر ، زا  ینادردـق 

ار وا  ندرک ، مهتم  اب  هدرک و  ینادنز  ریگتسد و  يراد  نظءوس  هک  یسک  ره  هب  و  نک ، تبظاوم  رامگب و  تایالو  زرم  دح و  اههاگنیمک و 
هب نوعلم  دیزی  : دیوگ نازحألا » ریثم   » رد هللا  ۀـمحر  امننبا  [ . 66 !! ] هللا ءاش  نا  سیونب ، نم  يارب  ار  راـبخا  زا  ياهثداـح  ربخ و  ره  و  شکب ،

نیب رد  وت  رهـش  اـهنامز ، نیب  رد  وت  ناـمز  هدرک ، تکرح  هفوک  فرط  هب  نیـسح  هک  هدیـسر  ربـخ  نم  هب  تشون : نینچ  هدازمارح  داـیزنبا 
دازآ و يوش ) زوریپ  بلاغ و  رگا   ) هک تسا  ثداوح  نیا  رد  و  تسا ، هدـش  ورهبور  هلأسم  نیا  اـب  ناـمکاح ، نیب  رد  وت  صخـش  اـهرهش و 

ملـسم ترـضح  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  [ . 67  ] يوشیم راوخ  لـیلذ و  ناـگدرب  دـننام  يوش ) بوـلغم  رگا   ) اـی و  يوـشیم ، دـنلبرس 
زور ینعی  هام -  نامه  مهن  هبنشراهچ  زور  رد  و  درک ، جورخ  هفوک  رد  يرجه  تصش  لاس  ۀجحلايذ  متشه  هبنشهس ، زور  رد  مالـسلاهیلع 

هحفص 99 ] داب [ . وا  رب  ادخ  تمحر  [ 68  ] دیسر تداهش  هب  هفرع - 
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البرک هب  ترضح  نآ  ییامرف  فیرشت  ات  همظعم  يهکم  زا  نیسحلا  هللادبع  یبا  نینوکلا  دیس  ترضح  تکرح  عیاقو  رد 

هکم زا  نیسح  ماما  تکرح 

هک ینآ  زا  دعب  هیورت -  زور  ینعی  ۀجحلايذ -  هام  متشه  هبنـشهس ، زور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  : تسا هدرک  تیاور  هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
هفوک يوس  هب  ار  همظعم  يهکم  دـندومرف ، تماـقا  هکم  رد  ار  هجحلايذ  زا  زور  تشه  هدـعقلايذ و  لاوش ، ناـضمر ، نابعـش ، هاـم  يهیقب 

هفاضا ترـضح  ناتـسود  تیب و  لها  عمج  هب  هرـصب  لـها  زاـجح ، لـها  زا  يدارفا  دنتـشاد  روضح  هکم  رد  هک  یتدـم  رد  دـندومن . كرت 
افص و هوک  ود  نایم  یعس  دومرف ، فاوط  ار  ادخ  يهناخ  دننک  تکرح  قارع  يوس  هب  دنتساوخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  . دندش

ناکما ترـضح  نآ  رب  جح  مامتا  هک  اریز  درک ، هدرفم  يهرمع  هب  لیدبت  ار  جح  مارحا  و  هدمآ ، نوریب  جح  مارحا  زا  هداد و  ماجنا  ار  هورم 
تردابم تعرس  اب  ترضح  نیاربانب ، . دنربب هللاامهنعل -  هیواعم -  نب  دیزی  دزن  هب  هدرک و  ریگتسد  هکم  رد  ار  وا  هک  دوب  نآ  سرت  تشادن ،
تداهـش ربـخ  زونه  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و  درک ، تکرح  شیوخ  نایعیـش  ناراـی و  هورگ  نادـنزرف و  تیب و  لـها  اـب  و  دومن ، جورخ  هب 

نیا اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  نیا  تلع  : دـسیونیم بختنم »  » باـتک رد  [ . 69  ] دوب هدیسرن  ترـضح  نآ  هب  مالـسلاهیلع  ملـسم  بانج 
ریما ار  وا  داتـسرف و  هکم  يوس  هب  میظع  يرکـشل  اـب  ار  صاـعلا  نب  دعـس  نب  رمع  نوعلم ، دـیزی  هک : دوـب  نیا  دـش  جراـخ  هکم  زا  تیفیک 

و دنک ، ریگتسد  هنایفخم  تروص  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  هک  دوب  هداد  وتسد  وا  هب  دوب ، هدرپس  وا  هب  ار  جح  مسارم  تیلوت  هدومن و  جاجح 
نایجاح نایم  رد  ار  هیماینب  نیطایـش  زا  رفن  یـس  لاس ، نیمه  رد  نیا ؛ رب  هوـالع  . دـناسرب لـتق  هب  ار  وا  یناـهگان  تروص  هب  تسناوتن ، رگا 

دش علطم  نیعالم  نآ  يهئطوت  زا  ترضح  نآ  نوچ  یفرط ، زا  . دنشکب ار  مالسلاهیلع  نیـسح  لاح ؛ ره  رد  هک  دوب  هداد  روتـسد  و  هدرامگ ،
[ . 70  ] داد رارق  هدرفم  يهرمع  ار  نآ  هدمآ و  هحفص 100 ] نوریب [  جح  مارحا  زا 

هکم زا  تکرح  ماگنه  هب  نیسح  ماما  نانخس 

قارع يوس  هب  تفرگ  میمـصت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ  : تسا هدـش  تیاور  دـیوگ : فوهل »  » باتک رد  هللا  ۀـمحر  سوواـط  نب  دـیس 
توملا طخ  هلوسر ، یلع  هللا  یلـص  و  هللااب ، الا  ةوق  و ال  هللا ، ءاش  اـم  و  دـمحلا هللا ، : دومرف درک و  داریا  ياهبطخ  تساـخرب و  دـیامن  تکرح 

ینأک هیقالا ، انأ  عرـصم  یل  ریخ  و  فسوی ، یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسأ  یلا  ینهلوأ  اـم  و  ةاـتفلا ، دـیج  یلع  ةـالقلا  طـخم  مدآ  دـلو  یلع 
یضر . ملقلاب طخ  موی  نع  صیحم  ابغس ال  ۀبرجأ  و  افوج ، اشارکأ  ینم  نالمیف  البرک ، سیواونلا و  نیب  تاولفلا ، نالسع  اهعطقتت  یلاصوأب 

یه لـب  هتمحل ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ذـشی  نل  نیرباـصلا ، رجأ  اـنیفوی  و  هئـالب ، یلع  ربصن  تیبـلا ، لـهأ  اـناضر  هللا 
یناف انعم  لحریلف  هسفن  هللا  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم و  انیف  الذاب  ناـک  نم  . هدـعو مهب  زجنی  و  هنیع ، مهب  رقی  سدـقلا  ةریظح  یف  هل  ۀـعومجم 

و دوشیم ) عقاو  هتـساوخ  ادخ  هچنآ  ینعی   ) تسوا نآ  زا  تیـشم  و  تسا ، دنوادخ  صوصخم  ساپـس  دـمح و  . هللا ءاش  نا  احبـصم ، لحار 
رب دنبندرگ  دننام  هدـش ، هدیـشک  یمتح و  مدآ  نادـنزرف  رب  گرم  طخ  . دوخ ربمایپ  رب  يادـخ  دورد  و  تسین ، يادـخ  زا  زج  یتردـق  چـیه 

قاتـشم هلاو و  ردـق  هچ  و  دـناهتخادنا ،) مدآ  نادـنزرف  ندرگ  رب  دـنبندرگ  دـننام  ار  گرم  ینعی  ، ) ناوج نانز  نارتخد و  يهنیـس  ندرگ و 
یهاگلتق نم  يارب  . مالـسلاهیلع فسوی  بانج  شدـنزرف  هب  مالـسلاهیلع  بوقعی  باـنج  قاـیتشا  دـننام  متـسه  دوخ  مارگ  ناردـپ  ناـکاین و 

 ] يایقـشا ینعی   ) اهنابایب ياهگرگ  ار  اهنآ  هک  مدوخ  ياـضعا  ياهدـنب  هب  مرگنیم  اـیوگ  . درک مهاوخ  تاـقالم  ار  نآ  هک  هدـش  هدـیزگرب 
، دننکیم رپ  نم  نت  ياههراپ  زا  ار  دوخ  یهت  هنسرگ و  ياهمکش  ات  دننکیم ، هراپ  هراپ  البرک »  » و سیواون »  » نایم رد  هفوک ) هحفص 101 ]

لها ام  يدونشخ  دنوادخ  يدونشخ  . تسین ياهراچ  نیا  زج  هدش  هتشون  ظوفحم  حول  رد  نم ، گرم  تشونرـس  ریدقت و  ملق  هک  يزور  زا 
ار نارباص  لماک  شاداپ  ام  هب  وا  مینکیم ، ربص  یهلا  تاناحتما  اـهالب و  رب  میتسه ،) یـضار  مه  اـم  تسا  یـضار  وا  هچ  ره  زا   ) تسا تیب 

هدنکارپ ياههتشر  نآ  هکلب  دنام ، دنهاوخن  رود  ادج و  وا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادنزرف )  ) نت ياههراپ  . داد دهاوخ 
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ياههدعو هب  نشور و  اهنآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامشچ  هک  دش  دنهاوخ  عمج  هتسویپ و  تشهب )  ) یهلا سدق  هاگـشیپ  رد 
تاقالم يایهم  ار  دوخ  و  دـنک ، اطع  لذـب و  ار  دوخ  حور  لد و  نوخ  ام ، صوصخ  رد  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  . دـش دـهاوخ  افو  نانآ  رب  وا 

[ . 71  ] هللا ءاش  نا  درک ، مهاوخ  چوک  دادماب  نیمه  نم  هک  اریز  دنک ، چوک  ام  اب  دیامنیم  دنوادخ 

هکم زا  تکرح  ماگنه  هب  نیسح  ماما  زا  ياهزجعم 

نب نایفـس  دـمحموبا  دـیوگ : هک  هدروآ  یتیاور  ۀـمامالا » لئالد   » باتک رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعجوبا  تسا : هدـمآ  فوهل »  » رد زاـب 
يوس هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  نآ  زا  شیپ  ام  : دنیوگ حلاص  نب  ةارز  يدـقاو و  دـمحموبا  دـیوگ : وا  هک  هدرک  لقن  شمعا  زا  عیکو 

تسوا اب  اهنآ  ياهلد  هک  نیا  و  وا -  صوصخ  رد  ار -  هفوک  لها  یتسـس  فعـض و  ام  میدرک ، تاقالم  ار  شترـضح  دنک  تکرح  قارع 
ترـضح رب  زاـب  یلو  دـنراد  تبحم  دـننادیم و  قـح  ار  ترـضح  هچرگ  لد  رد  ینعی   ) تسا ترـضح  نآ  هیلع  رب  اـهنآ  ياهریـشمش  یلو 

ياهرد دـندومرف ، هراشا  نامـسآ  فرط  هب  ناـشکرابم  ناتـسد  اـب  ترـضح  . میتشاد هضرع  شترـضح  روضح  هب  دیـشک ) دـنهاوخ  ریـشمش 
ول : دومرف ترضح  هحفص 102 ] دندمآدورف [ . دنادیمن -  ار  اهنآ  دادعت  یسک  لاعتم  يادخ  زج  هک  يرایسب -  ناگتشرف  دش ، زاب  نامـسآ 
الا مهیف  وجنی  ال  یباحصأ ، عراصم  كانه  و  یعرصم ، كانه  نأ  انیقی  املع  ملعأ  نکلو  ءالؤهب ، مهتلتاقل  رجألا  لوزن  و  ءایشألا ، براقت  ال 

اب هنیآ  ره  دوبن  کیدزن  ادخ  بناج  زا  شاداپ  رجا و  ندمآدورف  و  یمتح -  ياهلجا  ای  هدـش -  رودـقم  هک  ییاهتبیـصم  رگا  . یلع يدـلو 
باحـصا نارای و  هاگلتق  اجنآ  تسا ، نم  هاگلتق  البرک  نیمزرـس  قارع و  هک  منادیم  نیقی  هب  یلو  مدرکیم ، گنج  اهنآ  اب  ناگتـشرف  نیا 

[ . 72  ] دنام دهاوخن  ملاس  مالسلاهیلع -  یلع  مدنزرف  زج  نم -  نارای  زا  یسک  و  تسا ، نم 

هیفنح نب  دمحم  اب  نیسح  ماما  يوگتفگ 

يارب مالسلاهیلع ، قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هلـسلس  اب  یمق  دوواد  نب  دمحا  لصا  باتک  زا  تیاور ، نیا  دیوگ : هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس 
هیفنح نب  دـمحم  نوچ  : تسا نینچ  تیاور  يهصالخ  تسا . هدـش  لـقن  تیاور  نیمه  ریظن  زین ، بختنم )  ) باـتک رد  . تسا هدـش  لـقن  نم 

رد دوش ، بایفرـش  مالـسلاهیلع  ماما  روضح  هب  هک  تفرگ  میمـصت  تسا ، قارع  مزاع  دادـماب  نامه  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دـینش 
شنامـشچ کشا  دـشیم ، هدنیـش  وا  يهیرگ  يادـص  درکیم و  هیرگ  تخـس  هک  یلاح  رد  تفرگیم  وضو  وا  دوب ، یبآ  تشت  وا  لـباقم 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  شردارب  روضح  هب  دـعب  دروآ ، ياـجب  برغم  زاـمن  وضو  نتفرگ  زا  سپ  دـیکچیم ، تشت  نورد  هب  ناراـب  دـننام 

لاـح دـننام  زین  وـت  لاـح  مـسرتیم  ینادیم ، تردارب  ردـپ و  هـب  تبـسن  ار  هفوـک  لـها  يهـلیح  رکم و  مردارب ! يا  : درک ضرع  تفاـتش و 
ترـضح . یتـسه ناـنآ  نیرتمکحم  و  مرح ، لـها  نیرتزیزع  وـت ، هک  اریز  اـمرف ، تماـقا  هـکم  رد  ینادیم  حالـص  رگا  دـشاب ، ناگتـشذگ 

يا هحفص 103 ] تیبلا [ . اذه  ۀمرح  هب  حابتـسی  يذلا  نوکأف  مرحلا ، یف  هللا -  هنعل  ۀیواعم -  نب  دیزی  ینلاتغی  نا  تفخ  دق  یخأ ! ای  : دومرف
ادـخ يهناخ  تمرح  ببـس  نیدـب  و  دـشکب ، یهلا  مرح  رد  ارم  یناهگان  هلیح و  رکم و  اب  هللا  امهنعل  هیواـعم  نب  دـیزی  مسرتیم  نم ! ردارب 
اریز دیربب ، فیرشت  نابایب  یحاون  زا  یضعب  ای  نمی  يوس  هب  سپ  یسرتیم  عوضوم  نیا  زا  رگا  درک : ضرع  هیفنحنبا  . ددرگ لیاز  حابم و 

لمأـت یتـفگ  هک  نیا  رد  دوـمرف : ترـضح  . دـبای تـسد  وـت  رب  دـناوتیمن  یـسک  و  ینک ، عاـفد  دوـخ  زا  یناوـتیم  رتـهب  وـت  اـجنآ  رد  هـک 
دـمآ و شترـضح  روضح  هب  باتـش  اب  وا  دیـسر ، هیفنحنبا  هب  ربخ  نیا  دومرف ، تکرح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دادـماب ، ماگنه  . میاـمنیم
: دومرف ترـضح  ؟ ینک رکف  متفگ  هک  هچنآ  رد  يدادن  هدعو  رگم  ناج ! ردارب  تفگ : تفرگ و  دوب  نآ  راوس  ترـضح  هک  ار  يرتش  راسفا 
، کتقراف ام  دـعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یناتأ  : دومرف ترـضح  ؟ ینکیم چوک  باتـش  اب  هچ  يارب  سپ  درک : ضرع  . يرآ

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدش  ادج  وت  زا  هک  نیا  زا  دعب  . الیتق كاری  نأ  ءاش  هللا  ناف  جرخا ، نیسح ! ای  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف 
هتـشک ار  وت  هک  تسا  هتفرگ  هقـالع  ادـخ  تیـشم  هک  نک  تکرح  قارع  يوـس  هب  نیـسح ! يا  : دوـمرف دـش و  اـمرف  فیرـشت  ملـس  هلآ و  و 
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يوار ؟ يربیم دوخ  اب  ار  نانز  نیا  ارچ  سپ  یمزاع ، رفـس  نیا  رب  وت  هک  کـنیا  نوعجار ) هیلا  اـنا  اـنا هللا و  : ) تفگ هیفنح  نب  دـمحم  . دـنیبب
هک تسا  هتـساوخ  دنوادخ  . ایابـس نهاری  نا  ءاش  دق  هللا  نا  : دومرف نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : ترـضح  دـیوگ :

( فوهل  ) باتک رد  زاب  هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس  [ . 73  ] دومرف تکرح  درک و  مالس  وا  هب  ترضح  دعب  . دنیبب هدش  تراغ  ریـسا و  ار  نانآ 
جورخ زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  روضح  رد  هحفص 104 ] دیوگ [ : هزمح  هک  هدرک ، لقن  نارمح  نب  ةزمح  زا  یثیدح  دوخ  دنس  هلـسلس  اب 
قداـص ماـما  ؟ دـنام یقاـب  هکم  رد  درکن و  تکرح  ترـضح  نآ  اـب  هیفنحنبا  ارچ  هـک  نـیا  و  مـیدرک ، تبحـص  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
نیـسح ماـما  اـنامه  یـسرپن ، نم  زا  دروـم  نآ  رد  سلجم ، نیا  زا  دـعب  هـک  میوـگیم  یثیدـح  وـت  هـب  نـم  هزمح ! يا  دوـمرف : مالـسلاهیلع 

نمحرلا هللا  مسب  : تشون نآ  رد  و  دندروآ ، يذغاک  ات  داد  روتسد  دورب ، قارع  فرط  هب  هدش و  ادج  اهنآ  زا  تساوخیم  یتقو  مالـسلاهیلع 
مسب . مالسلاو حتفلا ، غلبی  مل  فلخت  نم  و  دهشتسا ، مکنم  لوحت  نم  هناف  دعب ، امأمشاهینب  یلا  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  نممیحرلا 
دیهـش دیایب  دنک و  تکرح  نم  اب  امـش  زا  سک  ره  دعب ؛ امأ  . مشاه نادنزرف  يوس  هب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  زامیحرلا  نمحرلا  هللا 

[ . 74  ] مالسلا و  دیسر ، دهاوخن  تاجن  يزوریپ و  حتف و  هب  دیاین  دیامن و  فلخت  سک  ره  و  دش ، دهاوخ 

هریغ سابع و  نبا  هب  نیسح  ماما  نانخس 

سابع و نب  هللادـبع  دـیامن  تکرح  هکم  زا  تساوخیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یناـمز  : دـیوگ هللا  ۀـمحر  یـسلجم  لـضاف ، يهمـالع 
ینرمأ دق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  : دومرف ترـضح  . دننامب هکم  رد  ترـضح  هک  دندرک  هراشا  دندمآ و  ربیز  نب  هللادیبع 

: دیوگ يوار  . متسه ینتفر  رما  نآ  یپ  رد  نم  هدرک و  رومأم  يرما  هب  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  . هیف ضام  انأ  رمأب و 
هراشا دمآ و  هللا  هنعل  رمع  نبا  هللادبع  سپـس  هحفص 105 ] هانیـسح [ ! او  تفگیم : هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  ترـضح  روضح  زا  سابعنبا 

ای : دوـمرف ترـضح  . تـشاد رذـحرب  ندـش  هتـشک  گـنج و  زا  ار  ترـضح  و  دـنک ، یتـشآ  هحلاـصم و  هارمگ  مدرم  اـب  ترـضح  هـک  درک 
نأ ملعت  امأ  !؟ لیئارساینب ایاغب  نم  یغب  یلا  يدها  ایرکز  نب  ییحی  سأر  نأ  یلاعت  هللا  یلع  ایندلا  ناوه  نم  نأ  تملع  امأ  نامحرلادبعابأ !

اوعنـصی مل  نأک  نورتشی  نوعیبی و  مهقاوسأ  یف  نوسلجی  مث  ایبن ، نیعبـس  سمـشلا  عولط  یلا  رجفلا  عولط  نیبام  نولتقی  اوناک  لیئارـساینب 
ینادیم ایآ  نامحرلادبعوبا ! يا  . یترصن عدت  و ال  نامحرلادبعابأ ! ای  هللا  قتا  ماقتنا ، يذ  زیزع  ذخأ  مهذخأ  لب  مهیلع ، هللا  لجعی  ملف  ؟ ائیش

زا يراکانز  نز  يوس  هب  ار  مالـسلاهیلع  ایرکز  نب  ییحی  كرابم  رـس  هک  سب  نیمه  لاعتم  دـنوادخ  دزن  اـیند  یـشزرایب  يراوخ و  زا  هک 
رد هتفر و  اهرازاب  هب  دعب  دنتشکیم  ار  ربمایپ  داتفه  تاتفآ  عولط  ات  رجف  عولط  زا  لیئارساینب  هک  ینادیم  ایآ  !؟ دنداتسرف هیده  لیئارساینب 

نانآ تبوقع  رد  دـنوادخ  سپ  !؟ دـناهدادن ماجنا  ار  یحیبق  لمع  راک و  چـیه  هک  نیا  لثم  دـندرکیم  شورف  دـیرخ و  دنتـسشنیم و  رازاـب 
ترـصن و سرتب و  ادخ  زا  نامحرلادـبعوبا ! يا  . ماقتنا بحاص  هنادـنمزوریپ و  ندرک  هذـخاؤم  دومن  هذـخاؤم  ار  نانآ  هکلب  دومرفن ، باتش 

ادخ يهناخ  هب  مردام  اب  يرجه  متـصش  لاس  : دیوگ هک  هدش  تیاور  قدزرف  زا  دیوگ : هللا  ۀمحر  دـیفم  خیـش  [ . 75 ! ] نکن كرت  ارم  يراـی 
ترـضح نآ  راصنا  نارای و  مدید ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مدشیم ، مرح  دراو  مدناریم و  ار  مردام  رتش  هک  ییانثا  رد  مدش ، فرـشم 

یلع نب  نیـسح  نآ  زا  دنتفگ : ؟ تسیک نآ  زا  نارتش  راطق  نیا  متفگ : . دندشیم جراخ  هکم  زا  اهنآ  دـندوب و  اهرپس  اهریـشمش و  هب  حلـسم 
هچنآ رد  و  دیامرف ، اطع  ار  تدارم  تجاح و  دنوادخ  متفگ : و  مدرک ، مالس  هدمآ ، شترضح  تمدخ  هحفص 106 ] تسا [ . مالسلاامهیلع 

: دومرف ؟ دش جح  زا  امـش  باتـش  هلجع و  ثعاب  زیچ  هچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  دزاس ، تراودـیما  يراد  تسود 
! ادخ هب  دنگوس  . متـسه برع  زا  يدرم  مدرک : ضرع  ؟ یتیـسک وت  دومرف : سپـس  . موشیم راتفرگ  منکن  باتـش  رگا  تذـخال ؛ لجعا  مل  ول 
: مدرک ضرع  . نک هاگآ  یتشاذـگ ، رـس  تشپ  هک  ینامدرم  لاح  لاـیخ و  زا  ارم  دومرف : سپـس  . درکن شیتفت  دیـسرپن و  نم  زا  نیا  زا  شیب 

هدیـشک وت  ررـض  رب  نانآ  ریـشمش  و  دـنرادیم ) تسود  لد  رد  ار  وت  ینعی   ) تسا وت  اب  مدرم  ياهلد  يدیـسرپ ، هربخ  لها  زا  ار  بلطم  نیا 
هللا تقدص ، : دومرف ترـضح  . دهدیم ماجنا  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  لاعتم  دنوادخ  و  دوشیم ، لزان  نامـسآ  زا  یهلا  ياضق  و  تسا ، هدـش 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 730 

http://www.ghaemiyeh.com


و رکـشلا ، ءادأ  یلع  ناعتـسملا  وه  هئامعن و  یلع  هللا  دمحنف  بحن ؛ امب  ءاضقلا  لزن  نا  نأش ، یف  وه  موی  لک  و  دـعب ،] نم  و   ] لبق نم  رمألا 
رد هک  تسوا  و  تسا ، ادخ  يارب  لبق  زا  اهراک  ، یتفگ تسار  . هتریـس يوقتلا  و  هتین ، قحلا  ناک  نم  دـعبی  ملف  ءاجرلا ؛ نود  ءاضقلا  لاح  نا 

ساپـس وا  ياهتمعن  لباقم  رد  ار  ادـخ  سپ  دوش  لزان  میراد  تسود  اـم  هچنآ  رب  یهلا  ياـضق  رگا  تسا ، ینأـش  مکح و  کـی  رد  زور  ره 
تین هک  یسک  سپ  دوش ، دوصقم  مارم و  هب  ندیسر  دیما و  زا  عنام  یهلا  ياضق  رگا  و  تسا ، هدننک  يرای  رکش ، يادا  رب  وا  و  میرازگیم ،

دنوادخ تسا ، نینچ  يرآ ، مدرک : ضرع  . دوشیمن رود  دنوادخ  زا  تسا  اوقت  يراکزیهرپ و  وا  شور  تریس و  تسا و  قح  وا  يهریرس  و 
جح لامعا  رذن و  زا  یلیاسم  دروم  رد  هاگ  نآ  دیوگ : قدزرف  . دراد رذحرب  یـسرتیم  هچنآ  زا  و  دـناسرب ، يرادیم  تسود  هچنآ  هب  ار  وت 

زا هاـگ  نآ  کـیلع ، مالـسلا  دومرف : هداد و  تکرح  ار  دوخ  بکرم  سپـس  دـندومرف ، ار  اـهنآ  باوـج  ترـضح  و  مدیـسرپ ، شترـضح  زا 
هحفص 107 ] میدش [ . ادج  رگیدمه 

دیعس نب  ییحی  دارفا  اب  نیسح  ماما  باحصا  يریگرد 

نب ورمع  هک  یهورگ  اب  نوعلم  صاـع  نب  دیعـس  نب  ییحی  دـندرک  تکرح  هکم  زا  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هک  یماـگنه 
درکن و اـنتعا  ناـنآ  هب  ترـضح  ؟ يوریم اـجک  نک ، تعجارم  درگرب و  دـنتفگ : دـندش و  ترـضح  تکرح  زا  عناـم  دوب ، هداتـسرف  دـیعس 
مالـسلاهیلع و نیـسح  ماما  دـش . زاغآ  هنایزات  اـب  يدروخ  دز و  دـندرک و  عاـفد  دوخ  زا  هداتـسیا و  مه  لـباقم  رد  هورگ  ود  دومن ، تکرح 
رد . دندیسر میعنت )  ) مان هب  یلحم  هب  ات  هداد  همادا  دوخ  تکرح  هب  هدنار و  بقع  ار  نانآ  دندومن و  عافد  دوخ  زا  مامت  تردق  اب  شباحـصا 

! نیسح يا  دنتفگ : هدرک و  یتسدشیپ  نیعالم  نآ  دندرک ، تکرح  دوخ  میمـصت  اب  ترـضح  : هدش هفاضا  ربخ  نیا  لیذ  رد  امننبا  تیاور 
متنأ مکلمع ، مکل  و  یلمع ، یل  : دوـمرف ترـضح  !!!؟ يزادـنایم هقرفت  تما  نیا  نـیب  و  يوریم ، مدرم  ناـیم  زا  یـسرتیمن و  ادـخ  زا  اـیآ 

نم دیتسه و  ادـج  مهدیم  ماجنا  نم  هک  یلمع  زا  امـش  رگید ، لمع  ار  امـش  تسا و  یلمع  ارم  . نولمعت امم  ءيرب  انأ  و  لمعا ، امم  نوئیرب 
[ . 76  ] متسه ادج  دیهدیم ، ماجنا  امش  هچنآ  زا 

ینمی ناوراک  اب  نیسح  ماما  تاقالم 

شنارای دوخ و  جاتحیام  يارب  ناوراک ، لها  زا  دومرف . تاقالم  دندمآیم  نمی  زا  هک  یناوراک  اب  ترـضح ، : دیوگ هللا  ۀـمحر  دـیفم  خـیش 
انقرافی نا  بحأ  نم  و  هتبحص ، انـسحأ  هارک و  هانیفو  قارعلا  یلا  انعم  قلطنی  نأ  بحأ  نم  : دومرف اهرتش  نابحاص  هب  درک و  هیارک  رتش  دنچ 

يهمه دورب  قارع  يوس  هب  اـم  اـب  دراد  تسود  هک  یـسک  هحفـص 108 ] قیرطلا [ . نم  عطق  اـم  ردـق  یلع  هارک  هاـنیطعأ  قیرطلا  ضعب  یف 
هک يرادقم  نآ  هب  دوش  ادج  ام  زا  هار  زا  یتمسق  رد  دراد  تسود  هک  یسک  و  میراد ، ییوکین  تبحاصم  وا  اب  میزادرپیم و  ار  وا  يهیارک 

. دندیزرو عانتما  يرگید  هورگ  دندرک و  تکرح  ترضح  نآ  اب  ناوراک  لها  زا  یهورگ  . میزادرپیم ار  وا  يهیارک  هدمآ ، هار 

شدنزرف ود  طسوت  نیسح  ماما  هب  رفعج  نب  هللادبع  يهمان 

نینچ همان  نومـضم  تخاس ، هناور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  ياهماـن  اـب  ار  دـمحم  نوع و  دوخ  دـنزرف  ود  راـیط  رفعج  نب  هللادـبع 
علطم نآ  عوضوم  زا  دیـسر و  ناـتکرابم  تسد  هب  ماهماـن  یتـقو  ادـخ  رطاـخ  هب  هک  منکیم  تساوخرد  امـش  روضح  زا  نم  دـعب ، اـما  : دوـب

، دیوش هتشک  ریسم  نآ  رد  امش  مسرتیم  مکانمیب . دیتسه  تکرح  رد  نآ  فرط  هب  هک  يریـسم  زا  امـش  ناج  رب  نم  اریز  دیدرگرب ، دیدش ،
يهناـشن تمـالع و  امـش  هک  اریز  دوـشیم ، شوماـخ  نیمز  يور  روـن  دـیوش ، هتـشک  زورما  رگا  دـنوش . هتـشک  یگمه  امـش  تـیب  لـها  و 

هللادبع . مالسلاو دیـسر ، مهاوخ  امـش  روضح  هب  دوخ  يهمان  لابند  هب  نم  هک  نکم  باتـش  نتفر  رد  دیتسه ، نانمؤم  دیما  ناگتفایتیاده و 
هک دومن  تساوخرد  هدمآ و  دیعس  نب  ورمع  دزن  داتسرف ، ترـضح  يوس  هب  دوخ  نارـسپ  طسوت  تشون و  ار  همان  هک  نآ  زا  دعب  رفعج  نب 
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ترضح يارب  ياهمانناما  دیعس  نب  ورمع  . ددرگرب ترـضح  ات  دزاس  عمجرطاخ  ار  وا  دسیونب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  ياهمانناما 
شردارب طسوت  ار  همان  و  تخاسیم ، عمجرطاخ  راودیما و  دوخ  سیفن  سفن  رب  ار  وا  و  داد ، ترضح  هب  ناسحا  یکین و  يهدعو  تشون و 

يهمان دندیسر ، ترضح  تمدخ  هب  هللادبع ، نارسپ  ندیسر  زا  سپ  رفعج  نب  هللادبع  ییحی و  . داتسرف شترضح  روضح  هب  دیعـس  نب  ییحی 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  تیأر  ینا  : دومرف ترـضح  . دننادرگرب ار  ترـضح  هک  دندرک  یعـس  و  دندیناسر ، شکرابم  روضح  هب  ار  ورمع 
هب نم  هچنآ  هب  ارم  ناشیا  مدید ، باوخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  . هل ضام  انأ  امب  ینرمأ  و  مانملا ، یف  ملـس  هلآ و 

ادحأ اهب  ثدحم  انأ  و ال  اهب ، ادحأ  تثدح  ام  : دومرف ؟ تسیچ باوخ  نآ  دـنتفگ : . دـندومرف رما  منکیم  تکرح  هحفص 109 ] نآ [  يوس 
نب هللادـبع  نوچ  . میامن تاقالم  ار  دوخ  راـگدرورپ  اـت  تفگ  مهاوخن  يدـحا  هب  و  ماهتفگن ، یـسک  هب  ار  نآ  نم  . لـجوزع یبر  یقلأ  یتح 

هب ناشیا  روضح  رد  هدوب و  شترضح  تمدخ  رد  ات  داد  روتسد  دمحم  نوع و  دوخ ، دنزرف  ود  هب  دش  سویأم  ترـضح  تشگزاب  زا  رفعج 
. دنتشگزاب هکم  يوس  هب  دیعس  نب  ییحی  اب  هللادبع  دوخ  و  دنیامن ، داهج  ترضح  نآ  هاگشیپ  رد  هدرک و  تکرح  قارع  يوس 

بلاغ نب  رشب  اب  نیسح  ماما  تاقالم 

نب دیس  [ . 77  ] دـندمآدورف ( قرع تاذ   ) لزنم رد  هک  نیا  اـت  دوبن  يزیچ  رظتنم  دومرف و  تکرح  قارع  يوس  هب  ماـمت  تعرـس  اـب  ترـضح 
قارع لها  عضو  زا  هک  یماگنه  و  دومن ، تاقالم  دمآیم  قارع  زا  هک  بلاغ  نب  رشب  اب  ترضح  لزنم )، نیا  رد  :) دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط 

ار هیماینب  ینعی  ، ) تسا هیماینب  اب  نانآ  ياهریشمش  وت و  اب  نانآ  ياهلد  هک  متـشاذگ  رـس  تشپ  ار  يدارفا  درک : ضرع  . درک لاؤس  يو  زا 
هک ار  هچنآ  و  دهدیم ، ماجنا  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  لاعتم  يادـخ  انامه  دـساینب ! ردارب  یتفگ  تسار  دومرف : ترـضح  (. دـننکیم يرای 

. دنکیم مکح  دیامرفیم ، هدارا 

ربکا یلع  ترضح  شدنزرف  اب  نیسح  ماما  نانخس  هیبلعث و  لزنم 

لزنم هب  رهظ  کـیدزن  هدرک و  تکرح  ترـضح  هاـگ  نآ  : دـیوگ ناوراـک ) نیا  تـکرح  لـقن  يهـمادا  رد   ) هللا ۀـمحر  سوواـط  نـب  دـیس 
نوچ تفر ، باوخ  هب  یکدنا  داهن و  نیلاب  هب  ار  دوخ  كرابم  رـس  ترـضح  دـمآدورف ، اجنآ  هحفص 110 ] رد [  ناوراک  دندیـسر ، ( هیبلعث )
یلب لاقف : ؟ قحلا یلع  انسلوأ  هبأ ! ای  یلع : هنبا  هل  لاقف  . ۀنجلا یلا  مکب  عرست  ایانملاو  نوعرست ، متنأ  لوقی : افتاه  تیأر  دق  : دومرف دش  رادیب 

تعرس هب  گرم  دیوریم و  باتش  اب  امـش  تفگیم : هک  مدید  ار  یفتاه  . توملاب یلابا  اذا ال  هبأ ! ای  لاقف : . دابعلا عجرم  هیلا  يذلاو  ینب ! ای 
هب دـنگوس  مرـسپ ! يا  يرآ ! دومرف : ؟ میتسین قح  رب  ام  ایآ  ناـج ! ردـپ  تفگ : مالـسلاهیلع  ربکا )  ) یلع شدـنزرف  . دربیم تشهب  هب  ار  اـمش 

نیـسح ماما  . مرادـن یکاب  گرم  زا  ماگنه  نیا  رد  ناـج ! ردـپ  تفگ : (. میتسه قح  رب  اـم   ) تسوا يوس  هب  ناگدـنب  تشگزاـب  هک  ییادـخ 
هب ردپ  بناج  زا  هک  ار  یـشاداپ  رجا و  نیرتهب  ، ملاع دنوادخ  مرـسپ ! يا  . دلاو نع  ادلو  يزج  ام  ریخ  ینب ! ای  هللا  كازج  : دومرف مالـسلاهیلع 

. دناسرب وت  هب  دهدیم ، دنزرف 

نیسح ماما  اب  هرهابا  تاقالم 

هب دنتفگیم -  هرهابا  وا  هب  هک  هفوک -  لها  زا  يدرم  هاگان  دش  حبـص  نوچ  دندرک ، يرپس  ناکم  نیا  رد  ار  بش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
دمحم تراوـگرزب  دـج  مرح  زا  ادـخ و  مرح  زا  هچ  يارب  ادـخ ! لوـسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  درک و  مالـس  دیـسر و  ترـضح  تمدـخ 

و تربصف ، یلام  اوذخأ  ۀیماینب  نا  ةرهابأ ! ای  کحیو  : دومرف مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ؟ يدش نوریب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 
هللا مهنطلـسیل  و  اعطاق ، افیـس  و  الماش ، ـالذ  هللا  مهنـسبلیل  و  ۀـیغابلا ، ۀـئفلا  ینلتقتل  هللا  میأ  و  تبرهف ، یمد  اوبلط  و  تربصف ، یـضرع  اومتش 

! هرهابا يا  هحفـص 111 ] مهئاـمد [ . مهلاوـمأ و  یف  تمکحف  مهنم ، ةأرما  مهتکلم  ذا  أبـس ، موـق  نم  لذأ  اوـنوکی  یتـح  مهلذـی  نم  مهیلع 
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زا  ) دـنزیرب ار  منوخ  دنتـساوخ  مدومن ، ربص  دـنداد  ممانـشد  مدرک ، ربص  دـندرک  بصغ  ارم  لاوما  هیماینب  اـنامه  داـب ، وت  رب  ادـخ  تمحر 
نانآ مادنا  رب  ار  يراوخ  تلذ و  سابل  ملاع  دنوادخ  و  تشک ، دنهاوخ  نارگمتـس  ناملاظ و  ارم  ادـخ ! هب  دـنگوس  . مدرک رارف  نانآ ) تسد 

ات دیامن  لیلذ  راوخ و  ار  نانآ  هک  درک  دهاوخ  طلسم  نانآ  رب  ار  یسک  دنوادخ  درک ، دهاوخ  هطاحا  ار  نانآ  نارب ، غیت  و  دیناشوپ ، دهاوخ 
نوخ بصغ و  ار  نانآ  لاوما  وا  داد و  رارق  نارمکح  ار  ناشدوخ  زا  ینز  ابـس  هورگ  يارب  اریز  دـنوش ، رتلیلذو  رتراوخ  ابـس  هورگ  زا  اهنآ 

[ . 78  ] تخاس حابم  ار  نانآ 

نیسح ماما  تکرح  زا  عنم  رمع و  نبا 

رمع نب  هللادبع  : دومرف ترـضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  یتیاور  یلاما )  ) باتک رد  هللا  ۀمحر  قودص  خیش 
زا یضعب  رد  هک  نیا  ات  دمآ ، نوریب  ترضح  نآ  رس  تشپ  باتش  اب  هدامآ و  ار  دوخ  بکرم  دش ، هاگآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  جورخ  زا 
هب شاب ، مارآ  درک : ضرع  . قارع هب  دومرف : !؟ ادخ لوسر  دنزرف  يا  دیتسه  مزاع  اجک  درک : ضرع  هدیـسر و  شترـضح  تمدـخ  هب  لزانم 

ياضعا زا  يوضع  هللادـبعابا ! يا  درک : ضرع  دـید ، ار  ترـضح  عانتما  رمعنبا  نوچ  و  دومرف ، عانتما  ترـضح  . درگرب تدـج  مرح  يوس 
رمعنبا داد ، ناشن  ار  دوخ  كرابم  فان  ترضح  . هدب ناشن  نم  يارب  دیـسوبیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ار  امـش  ندب 

ماما !! دش یهاوخ  هتشک  رفـس  نیا  رد  وت  هک  اریز  هللادبعابا ! يا  مراپـسیم  ادخ  هب  ار  وت  درک : ضرع  و  تسیرگ !! دیـسوبار و  نآ  هبترم  هس 
هب دـنتفگیم  بلاـغ  نب  رـشب  ار  وا  هک  يدرم  دندیـسر  هیبـلعت )  ) لزنم هب  نوچ  دـندرک ، تکرح  دوخ  ناراـی  هارمه  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هک ادــخ  شیاــمرف  ینعم  زا  ارم  ادـــخ ! لوــسر  دـــنزرف  يا  درک : ضرع  هحفـص 112 ] دـش و [  بایفرــش  شترــضح  كراـبم  روـضح 

ترضح . امرف هاگآ  میناوخیم ،) ناشدوخ  ياوشیپ  ماما و  اب  ار  اهناسنا  يهمه  هک  يزور  [ .) 79 ( ] مهماماب سانا  لک  اوعدن  موی  :) دیامرفیم
هللا لوق  وه  و  راـنلا ، یف  ءـالؤه  و  ۀـنجلا ، یف  ءـالؤهف  اـهیلا ، هوباـجأف  ۀلالـض  یلا  یعد  ماـما  و  هیلا ، هوباـجأف  يدـه ، یلا  یعد  ماـما  : دومرف

دنکیم و توعد  دناوخیم و  تیاده  يوس  هب  ار  مدرم  هک  یماما  تسا ) عون  ود  ماما  [ .) 80 ( ] ریعسلا یف  قیرف  ۀنجلا و  یف  قیرف  : ) لجوزع
هورگ سپ  . دـننکیم لوبق  ار  وا  توعد  مدرم  دـنکیم و  توـعد  یهارمگ  يوـس  هب  ار  مدرم  هک  یماـما  و  دـنریذپیم ، ار  وا  توـعد  مدرم 

تشهب و رد  یهورگ  :) دـیامرفیم هک  لاـعتم  يادـخ  شیاـمرف  ینعم  تسا  نیا  و  دـنراد ، ياـج  خزود  رد  یمود  هورگ  و  تشهب ، رد  یلوا 
(. دنتسه خزود  رد  يرگید  هورگ 

نیسح ماما  باوخ  بیذع و  لزنم 

هک یلاح  رد  دعب  دندیباوخ  رهظ  کیدزن  اجنآ  رد  ترضح  دمآدورف ، بیذع )  ) لزنم رد  ات  درک  تکرح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگ  نآ 
یف ضرع  هنا  و  اهیف ، ایؤرلا  بذکت  ۀعاس ال  اهنا  ینب ! ای  : دومرف ؟ ینکیم هیرگ  ارچ  ناج ! ردپ  تفگ : شدنزرف  . دـندش رادـیب  دنتـسیرگیم 

، دوشیمن غورد  نآ  باوخ  هک  تسا  یتعاس  تعاس ، نیا  مدنزرف ! يا  . ۀنجلا یلا  مکب  ریـست  ایانملا  ریـسلا و  نوعرـست  لاقف : ضراع  یمانم 
ناوراـک سپـس  . دربیم تشهب  يوـس  هب  ار  امـش  گرم  و  دـینکیم ، باتـش  نتفر  رد  امـش  تفگ : و  دـش ، رهاـظ  نـم  رب  يدرف  باوـخ  رد 
دنکیم لقن  دوخ  ثیدح  لقان  زا  یشایر  هدمآ : راونالاراحب )  ) رد هحفص 113 ] [ . ] 81  ] دیسر همیهر )  ) لزنم هب  ات  درک  تکرح  ترضح 

نیا کیدزن  یتقو  مدـمآ ، همیهر )  ) لزنم فرط  هب  ات  مدـش  رود  دوخ  نارای  زا  مدوب ، هدرک  تکرـش  جـح  مسوم  رد  لاـس  نآ  : دـیوگیم و 
همطاف یلع و  دنزرف  متفگ : . تسا مالـسلاهیلع  نیـسح  نآ  زا  دنتفگ : ؟ تسیک نآ  زا  اههمیخ  نیا  متفگ : مدـید ،) ییاههمیخ   ) مدیـسر لزنم 

، متفر همیخ  نآ  فرط  هب  . گرزب يهمیخ  نیا  رد  دنتفگ : ؟ دنراد فیرشت  همیخ  مادک  رد  ترـضح  نآ  متفگ : . يرآ دنتفگ : ؟ مالـسلاامهیلع
، دندومرفیم تئارق  هک  دوب  ياهمان  ترـضح  نآ  يور  شیپ  مدید ، دـندوب ؛ هداد  هیکت  همیخ  برد  هب  هک  یلاح  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

نیا رد  ار  امش  ياهلأسم  هچ  داب ! امش  يادف  مردام  ردپ و  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  . دندومرف تیانع  مالـس  باوج  مدرک ، مالس 
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عفد ار  نمـشد  هک  تـسا  مـکحم  يراـصح  هوـک و  ياراد  هـن  دراد و  يرازتـشک  هـن  هـک  ینیمزرـس  هدروآدورف ؟ هاـیگ  بآیب و  نـیمزرس 
، هوکهتنا الا  امرحم  هللا  اوعدی  مل  کلذ و  اولعف  اذاف  یلتاق ، مه  و  ۀفوکلا ، لهأ  بتک  هذه  و  ینوفاخأ ، ءالؤه  نا  : دـندومرف ترـضح  ؟ دـیامن

نیا دـندیناسرت ،) ارم  نتـشک ، هب  و  ، ) دـندرک دـیدهت  لـتق  هب  ارم  هیماینب  اـنامه  . ۀـمألا موق  نم  لذأ  اونوکی  یتح  مهلتقی  نم  مهیلا  هللا  ثعب 
و  ) دـنهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  یتقو  دنتـسه ، نم  نالتاق  نانآ  دـشابیم . هفوک  لها  توعد )  ) ياههمان تسا  نم  يور  شیپ  هک  ییاـههمان 

یسک لاعتم  يادخ  ماگنه ، نیا  رد  دنردیم  ار  نآ  يهدرپ  هدرک و  تمرح  کته  تسا  هدرک  مارح  دنوادخ  هک  ار  يراک  و  دنشکیم ) ارم 
هحفص 114 ] [ . ] 82  ] دندرگ رتراوخ  رتلیلذ و  نازینک  زا  هک  نیا  ات  دشکیم  ار  اهنآ  نانچ  نآ  هک  دتسرفیم  نانآ  يوس  هب  ار 

نیسح ماما  اب  حامرط  تاقالم 

مدوب و هدرک  عمج  هقوذآ  هشوت و  نم  تفگ : مکح  نب  حامرط  هک  دـش  تیاور  نم  هب  : دـیوگ نازحألا ) ریثم   ) باتک رد  هللا  ۀـمحر  اـمننبا 
هفوک لها  ار  وت  مهدیم ، رکذـت  امـش  هب  ناتدوخ  دروم  رد  متفگ : ، مدرک تاقالم  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  مدربیم  دوخ  لایع  يارب 

میمصت اعقاو  رگا  سپ  دنشکب ، ار  وت  هدیسرن  هفوک  هب  مسرتیم  تشک ، دنهاوخ  ار  وت  يوش  هفوک  دراو  رگا  ادخ ! هب  دنگوس  دهدن ، بیرف 
تلذ و اـم  هب  هوک  نیا  رد  زگره  ادـخ ! هب  دـنگوس  مکحم ، تسا  یهوک  هوـک ، نآ  هک  اریز  يآدورف ، هوـک  نیا  راـنک  رد  يراد  گـنج  رب 

ترـضح . دـننکیم عافد  وت  زا  یـشاب  نانآ  نایم  رد  هک  یماداـم  تسا و  وت  يراـی  رب  ناـشرظن  نم  يهلیبق  لـها  يهمه  و  هدیـسرن ، يراوخ 
، ةداهش زوفف و  هنم ، دبال  ام  نکی  نا  و  یفک ، انیلع و  معنأ  ام  امیدقف  انع  هللا  عفدی  ناف  مهفلخا ، نأ  هرکأ  ادعوم  موقلا  نیب  ینیب و  نا  : دومرف

رگا سپ  مورب ،) هفوک  هب  دـیاب  ینعی   ) منک هدـعو  فلخ  هک  مرادیمن  تسود  تسا ، یهاگدـعو  هفوک  لها  نم و  ناـیم  اـنامه  . هللا ءاـش  نا 
ریغ رگا  و  تسا ، هدومن  تیافک  ام  زا  ار  نمـشد  رـش  و  هدومرف ، تافتلا  ام  هب  ادخ  میدق ، زا  هک  تسا  یتمعن  نیا  دـنک  عافد  ام  زا  دـنوادخ 
دوخ لایع  لها و  يوس  هب  ار  هقوذآ  سپس  دیوگ : حامرط  . هللا ءاش  نا  تسا ، تداهش  يراگتـسر و  نآ  تسین ، نآ  زا  ياهراچ  هک  دشاب  نآ 

ار یناهبن  دیزی  نب  ۀعامس  هار ، يانثا  رد  مدرک ، تکرح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  و  مدرک ، شرافـس  نانآ  هب  ار  ییاهراک  و  مدرب ،
[ . 83  ] متشگزاب نم  و  دناسر ، نم  هب  ار  ترضح  تداهش  ربخ  وا  مدرک ، تاقالم 

نیعل دایز  نبا  هب  دیلو  يهمان 

 - هبتع نب  دیلو  هب  قارع ، يوس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تکرح  ربخ  : دیوگ يوسوم  بلاطوبا  نب  دـمحم  دـسیونیم : راونالاراحب )  ) رد
قارع يوس  هب  نیسح  انامه  دعب ، اما  هحفص 115 ] تشون [ : هللا  هنعل  هدازمارح  دایزنبا  هب  نومضم  نیدب  ياهمان  دیلو  دیـسر ، هنیدم -  ریما 

زا سرتب  نک و  رذح  دایزنبا ! يا  تسا . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف ، و  تسا ، همطاف  دنزرف  وا  تسا ، تکرح  رد 
و دـنک ، عفد  ار  نآ  دـناوتن  يزیچ  هک  یهد  ماجنا  يراک  دوخ  يهلیبق  دوخ و  رب  ایند  نیا  رد  هلیـسو  نیدـب  ات  یناسرب ، يرازآ  وا  رب  هک  نیا 

دایزنبا یلو  دیـسر ، نیعل  دایزنبا  تسد  هب  دیلو  يهمان  دیوگ : يوار  . دنکن شومارف  ار  نآ  صاوخ  ماوع و  زا  يدـحا  تسه  ایند  ات  زگره 
[ . 84  ] درکن همان  نآ  هب  ییانتعا  نیعل 

زجاح لزنم  رد  نیسح  ماما  لوزن 

هفوک يوس  هب  هکم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تکرح  زا  نوعلم  دایز  نب  هللادـیبع  نوچ  : دـسیونیم داـشرالا )  ) رد هللا  ۀـمحر  دـیفم  خـیش 
نافخ و ات  هیسداق  نیبام  هدمآدورف و  هیسداق )  ) لزنم رد  ات  داتسرف  دوب -  نوعلم  نآ  دارفا  يهدرکرس  هک  ار -  ریمن  نب  نیصح  دش ، رادربخ 

هدرک تکرح  قارع  يوس  هب  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لام  اـههمیخ ، نیا  دـیوگب : مدرم  هب  دـننز و  همیخ  ار  هناـطقطق  اـت  هیـسداق 
. تسا
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هفوک لها  هب  نیسح  ماما  يهمان  زجاح و  لزنم 

: دناهتفگ یضعب  يوادیص -  رهسم  نب  سیق  دندیسر  دوب -  همر  نیمزرـس  یـضارا  زا  هک  زجاح -  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
هدیسرن ترضح  هب  مالسلاهیلع  ملـسم  ندش  هتـشک  ربخ  زونه  و  داتـسرف ، هفوک  لها  يوس  هب  ار  شدوخ -  یعاضر  ردارب  رطقی ، نب  هللادبع 

هناوخا یلا  یلع  نب  نیـسحلا  نممیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : داتـسرف وا  يهلیـسو  هب  هتـشون و  نومـضم  نیا  هب  ياهماـن  مالـسلاهیلع  ماـما  دوـب ،
نـسحب هیف  ین ]  ] ربخی ینءاج  لیقع  نب  ملـسم  باتک  ناف  دعب ، اما  . وه الا  هلا  يذلا ال  هللا  دـمحا  یناف  مکیلع ؛ مالـس  . نیملـسملا نینمؤملا و 

مظعأ کلذ  یلع  مکبیثی  نأ  و  عینـصلا ، هحفـص 116 ] انل [  نسحی  نأ  هللا  تلأسف  انقحب ، بلطلا  انرـصن و  یلع  مکئالم  عاـمتجا  و  مکیأر ،
یف اوشمکناف  یلوسر  مکیلع  مدـق  اذاف  ۀـیورتلا ، موی  ۀـجحلايذ  نم  نیمـضم  نامثل  ءاـثالثلا ، موی  ۀـکم  نم  مکیلا  تصخـش  دـق  و  رجـألا ،
یلع نب  نیـسح  زاـمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  . هتاـکرب هللا و  ۀـمحر  مکیلع و  مالـسلا  و  هذـه ، یماـیأ  یف  مکیلع  مداـق  یناـف  اودـجو  مـکرمأ 

؛ دـعب اما  . مرازگیم ساپـس  تسین  ییادـخ  وا  زج  هک  ار  يادـخ  نم  مکیلع ؛ مالـس  . دوخ ناملـسم  نمؤم و  ناردارب  يوس  هب  مالـسلاامهیلع 
دنوادـخ زا  دیـسر ، نم  يارب  دوب ؛ تماما  قح و  بلط  و  ام ، يرای  رب  امـش  تیعمج  عامتجا  امـش و  يأر  یبوخ  زا  یکاح  هک  ملـسم  يهمان 

نم . دـیامرف اطع  یگرزب  شاداپ  ییوکین ، نیا  لباقم  رد  امـش  يارب  و  دـنادرگ ، كرابم  کین و  ار  راک  نیا  هک  میامنیم  تساوخرد  لاعتم 
امش دزن  نم  يهداتـسرف  دصاق و  هک  یماگنه  مدرک ، تکرح  امـش  فرط  هب  هکم  زا  هیورت -  زور  ینعی  هجحلايذ -  متـشه  هبنـشهس ، زور 
امش رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  و  میآیم ، امش  يوس  هب  اهزور  نیا  رد  نم  هک  دینک  ششوک  یعس و  دیباتشب و  دوخ  راک  رد  دیسر 

ترـضح يوس  هب  شدوخ  ندـش  هتـشک  زا  لبق  زور  تفه  تسیب و  ار  دوخ  يهمان  مالـسلاهیلع  ملـسم  باـنج  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  . داـب
ریخأت سپ  دنتسه  امش  يرای  ترصن و  رظتنم  تسد  هب  ریـشمش  رازه  اجنیا  دندوب : هتـشون  زین  هفوک  لها  نمـض ؛ رد  . دوب هداتـسرف  هتـشون و 

. دینکن

نیسح ماما  يهداتسرف  رهسم  نب  سیق  يریگتسد 

نوعلم ریمن  نب  نیصح  طسوت  دیسر  هیسداق  هب  یتقو  درک  تکرح  هفوک  يوس  هب  وا  داد ، رهسم  نب  سیق  هب  ار  همان  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 
یلع نب  نیـسح  وـگغورد -  ربـنم و  يـالاب  ورب  تفگ : وا  هب  نوـعلم  داـیزنبا  . داتـسرف هدازمارح  داـیزنبا  دزن  ار  وا  نیـصح  دـش ، ریگتـسد 

کیدزن هب  رهـسم  نب  سیق  نوچ  : دیوگیم دروم  نیا  رد  هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیـس  [ . 85  ] هدب مانشد  هحفص 117 ] ار [  مالـسلاامهیلع - 
هاگآ نآ  نومـضم  زا  نانمـشد  ات   ) درک هراپ  دروآرد و  ار  هماـن  راـچان  هب  وا  درک ، شیتفت  ار  وا  دـمآ و  ولج  ریمن  نب  نیـصح  دیـسر  هفوک 

وت تفگ : تفرگ ، رارق  دایزنبا  ربارب  رد  سیق  هک  یماـگنه  داتـسرف ، هدازمارح  داـیزنبا  يوس  هب  ریگتـسد و  ار  وا  نوعلم  نیـصح  (. دـنوشن
: تفگ دایزنبا  . متسه مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  وا  دنزرف  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤمریما  نایعیـش  زا  يدرم  نم  تفگ : ؟ یتسیک
زا تفگ : ؟ دوب یـسک  هچ  يارب  هک و  زا  همان  تفگ : دایزنبا  . يوشن ربخاب  نآ  نومـضم  زا  وت  هک  نیا  يارب  تفگ : ؟ يدرک هراپ  ار  همان  ارچ 

تسد دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : هدش و  ینابصع  دایزنبا  . مسانشیمن ار  نانآ  مان  هک  هفوک  لها  زا  یهورگ  يوس  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 
هراپ ار  وت  ندب  هنرگو  ینک  نعل  ار  وا  ردارب  ردپ و  یلع ، نب  نیـسح  هتفر و  ربنم  يالاب  ای  ییوگب ، ار  هورگ  نیا  یماسا  ای  مرادیمنرب ، وت  زا 

يالاب سیق  ؟ ارچ وا  ردپ  ردارب و  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  نعل  اما  و  میوگیمن ، وت  يارب  ار  هورگ  نآ  یماسا  اما  تفگ : سیق  . منکیم هراپ 
یلع رب  يرایسب  تمحر  و  داتسرف ، دورد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  دروآ و  ياج  هب  ار  يادخ  ساپـس  دمح و  تفرگ ، رارق  ربنم 

، داد رارق  دوخ  نیرفن  نعل و  دروم  ار  هیماینب  نارگمتـس  يهمه  و  درک ، نعل  ار  وا  ردپ  دایزنبا و  هاگ  نآ  . داتـسرف وا  دـنزرف  مالـسلاهیلع و 
نآ و  مدـش ، ادـج  وا  زا  ناکم  نالف  رد  متـسه ، امـش  يوس  هب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  يهداتـسرف  نم  هفوک )! لها  يا  :) تفگ دـعب 

نینچ هب  تسد  هناعاجش  سیق  نوچ  :) دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  [ . 86  ] دیبایرد ار  وا  دـیهد و  باوج  وا  هب  سپ  تسا . اجنآ  رد  ترـضح 
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ماب يالاب  زا  ار  وا  نیعالم ، نآ  . دـنزادنا نییاپ  هب  رـصق  ماب  يـالاب  زا  ار  مولظم  هحفـص 118 ] سیق [  داد  روتـسد  نوعلم  دایزنبا  دز ) يراک 
هب رـصق  يالاب  زا  هتـسب  تسد  ار  سیق  : تسا هدمآ  يرگید  لقن  رد  . داب وا  رب  ادخ  تمحر  دش ، هراپ  هراپ  وا  ندـب  دـنتخادنا ، نییاپ  هب  رـصق 
مان هب  ینوعلم  هک  دوب  هدنام  یقاب  وا  ناج  رد  یقمر  یلو  تسکشب ، وا  ندب  ياهناوختسا  دیـسر و  نیمز  هب  یلاح  نینچ  اب  دنتخادنا و  نیمز 

: تفگ باوج  رد  وا  دندرک ، تمذم  راک  نیا  رطاخ  هب  ار  نوعلم  نآ  درک . ادج  راوگرزب  نآ  نت  زا  رـس  دمآ و  یمخل  ریمع  نب  کلملادبع 
!! میامن تحار  ار  وا  متساوخ 

نیسح ماما  اب  عیطم  نب  هللادبع  تاقالم 

، همـشچ رانک  رد  دیـسر . برع  ياههمـشچ  زا  ياهمـشچ  هب  هار  نیب  رد  درک ، تکرح  هفوک  فرط  هب  زجاح »  » زا مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
داب وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : هدمآ و  ترـضح  يوس  هب  دید  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ  دوب ، هدمآدورف  يودع  عیطم  نب  هللادبع 

توم نم  ناک  : دومرف وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ؟ ياهدـمآدورف اجنیا  ارچ  ياهدروآ ؟ فیرـشت  اـجنیا  هچ  يارب  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا 
نم هب  قارع  لها  يراد -  ربخ  زین  وت  هک  هیواعم -  گرم  ماگنه  زا  . مهـسفنأ یلا  یننوعدـی  قارعلا  لهأ  یلا  بتکف  کغلب ، دـق  اـم  ۀـیواعم 

تمرح و  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدروآیم  تدای  هب  ار  ادـخ  تفگ : عیطم  نب  هللادـبع  . دـندرک توعد  ناشدوخ  يوس  هب  ارم  هتـشون و  همان 
ار یتماما  تسایر و  رگا  ادخ ! هب  دنگوس  برع ، شیرق و  تمرح  رد  ادخ ! هب  مهدیم  دـنگوس  دوش ، تمرح  کته  هک  نیا  زا  مالـسا  نید 
! ادخ هب  دنگوس  دنـسرتیمن ، یـسک  زا  زگره  وت ، زا  دـعب  دنـشکب  ار  وت  رگا  و  تشک ، دـنهاوخ  ار  وت  یهاوخب  تسا  هیماینب  تسد  رد  هک 

ضرعت دروم  ار  دوخ  كراـبم  سفن  دـیورن و  هفوک  يوس  هب  دـییامرفن و  تلفغ  سپ  دـش ، دـهاوخ  کـته  برع  شیرق و  مالـسا ، تمرح 
ماش و ات  هصقاو »  » هار نیبام  داد : روتسد  نوعلم  دایزنبا  . درک تکرح  اجنآ  زا  و  هدومرف ، عانتما  وا  يهتفگ  زا  ترـضح  . دیهدن رارق  هیماینب 

هفوک يوس  هب  يور  دشاب  علطم  هیضق  نیا  زا  هک  نیا  نودب  ترـضح  . تشادن جورخ  دورو و  هحفص 119 ] قح [  يدحا  دنتسب و  ار  هرـصب 
میرادن عالطا  يزیچ  زا  ادخ ! هب  دنگوس  دنتفگ : نانآ  . دندیـسرپ نانآ  زا  و  دندروخرب ، بارعا  زا  ياهدـع  هب  هک  نیا  ات  دـندوب ، تکرح  رد 

. دندومرف تکرح  شیوخ  فده  دوصقم و  فرط  هب  لاح  نیع  رد  ترضح  . میرادن جورخ  دورو و  قح  هک  نیا  زج 

نیق نب  ریهز  اب  نیسح  ماما  تاقالم 

نیـسح ماـما  نوـچمه  زین  اـم  میدوـب ، هکم  رد  یلجب  نیق  نـب  ریهز  هارمه  هـب  اـم  دـندرک : لـقن  هـلیجب »  » و هرازف »  » يهلیبـق لـها  زا  ياهدـع 
ماـما هک  میدـمآیمدورف  یلزنم  رد  راـچان  هب  هک  دوبن  نیا  زا  رتراوگاـن  اـم  يارب  يزیچ  رفـس ، نیا  رد  میدرک . تکرح  هکم  زا  مالـسلاهیلع 

زج ياهراچ  میدیـسر و  زین  ام  دـمآدورف ، یلزنم  رد  دومرف و  تکرح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دـمآیمدورف اـجنآ  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هاگان میدوب  اذغ  ندروخ  لوغشم  میدوب و  هتـسشن  هک  یماگنه  . میدمآدورف ياهیحان  رد  تهج  نیمه  هب  میتشادن . لزنم  نآ  رد  ندمآدورف 
نیسح هللادبعوبا  نیق ! نب  ریهز  يا  تفگ : دش و  همیخ )  ) دراو سپس  درک ، مالس  ام  رب  دمآ و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  فرط  زا  ياهداتـسرف 

ام عمج  رب  توکـس  نانچ  هتخادـنا و  میتشاد  تسد  رد  هچنآ  اـم  يهمه  اـنثا ، نیا  رد  . دـناوخ شروضح  هب  ار  وت  داتـسرف و  ارم  مالـسلاهیلع 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  دنزررف  ایآ  هللا ! ناحبـس  تفگ : درک و  وا  هب  ور  ریهز  نز  . تسا هتـسشن  ام  رـس  رب  یغرم  هک  نیا  ایوگ  دش  امرفمکح 
دعب يونـشب ، ار  وا  نخـس  هتفر و  وا  دزن  مراد  تسود  يوشیمن ؟ بایفرـش  شروضح  هب  وت  دتـسرفیم و  دصاق  وت  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

اههمیخ داد  روتسد  تشگزاب . هرهچ  یشاشب  اب  رورس و  یلاحشوخ ، اب  تشذگن  یکدنا  دش ، بایفرش  ترـضح  تمدخ  هب  ریهز  . يدرگزاب
ار وت  تفگ : درک و  دوخ  نز  هب  ور  دعب  . درک تکرح  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  هاگنآ  دننک ، عمج  ار  دوخ  يهنب  راب و  هدیچرب و  ار 

نب دیس  [ . 87  ] دـسرب يررـض  نم  ببـس  هب  وـت  رب  مرادیمن  تسود  نم  هحفـص 120 ] اریز [  وش ، قحلم  دوـخ  يهداوناـخ  هب  مداد ، قـالط 
نیـسح ماـما  تمدـخ  رد  هک  متفرگ  میمـصت  نم  تفگ : شرـسمه  هـب  ریهز  : دـیوگیم هدرک و  هفاـضا  دروـم  نـیا  رد  هللا  ۀـمحر  سوواـط 
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لام و هاگ  نآ  مشاب ، نابهگن  ار  وا  ممـسج  اب  هدرک و  وا  يادف  ار  مناج  حور و  ات  مشاب -  ترـضح  نآ  نارای  زا  ینعی  مشاب -  مالـسلاهیلع 
تسیرگ و تساخرب و  وا  نز  لاح ، نیا  رد  . دنناسرب شناشیوخ  هریشع و  هب  ات  درپس  شیاهومعرسپ  هب  ار  وا  هداد و  وا  هب  ار  نز  نآ  ییاراد 

دج دزن  تمایق  زور  رد  ارم  هک  منکیم  تساوخرد  وت  زا  دیامرف ، كرابم  ریخ و  ار  وت  مزع  نیا  دـنوادخ  تفگ : و  درک ، یظفاحادـخ  وا  اب 
[ . 88  ] ییامنن شومارف  هدرک و  دای  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 

دوخ باحصا  اب  ریهز  نانخس 

و رتهب ، هچ  ددنویپب  ام  هب  دهاوخیم  امـش  زا  هک  ره  تفگ : درک و  دوخ  نارای  باحـصا و  هب  ور  ریهز  هاگ  نآ  دیوگ : هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
رد ام  منکیم : لقن  امـش  يارب  ار  یثیدح  کنیا  . دید میهاوخن  ار  رگیدکی  ادعب  هک  تسا  وا  اب  نم  تیـصو  نیرخآ  نیا  دهاوخیمن  هک  ره 

نیا رد  داد . رارق  ام  نآ  زا  ار  يزوریپ  دـنوادخ  میدرک ، داـهج  ییاـیرد  يهقطنم  کـی  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز 
میانغ درک و  زوریپ  ار  امـش  دنوادخ  هک  نیا  زا  ایآ  تفگ : ام  هب  هللا  ۀمحر  ناملـس  . میدروآ تسدب  نمـشد  زا  ار  يرایـسب  میانغ  ام  گنج ،
نیـسح ماما  مالـسلامهیلع -  دمحملآ  ناناوج  ياقآ  هک  یماگنه  تفگ : . يرآ میتفگ : ؟ دـیدش رورـسم  داش و  دـیدروآ  تسد  هب  يرایـسب 

رترورـسم رتداش و  دیدروآ  تسد  هب  یمیانغ  زورما  هک  نیا  زا  دیزادرپب  داهج  هب  وا  روضح  باکر و  رد  و  دـینک ، كرد  ار  مالـسلاهیلع - 
نارای نایم  رد  هراومه  ریهز  ادخ ! هب  دنگوس  نایرج -  نیا  زا  دعب  دنیوگ : . مراپسیم ادخ  هب  ار  امـش  نم ، اما  تفگ : ریهز  دعب  . دوب دیهاوخ 

[ . 89  ] دیسر تداهش  يهجرد  هب  هک  نیا  ات  دوب  مالسلاهیلع  نیسح  هحفص 121 ] ماما [ 

هیمیزخ لزنم  رد  نیسح  ماما  لوزن 

اجنآ رد  زور  هنابش  کی  دمآدورف  هیمیزخ  لزنم  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  : دنکیم لقن  بقانملا »  » باتک زا  راونالاراحب »  » رد
هک ار  يربخ  ایآ  مردارب ! يا  درک : ضرع  و  دمآ ، مالسلاهیلع  ماما  دزن  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  ترضح  شرهاوخ  نادادماب  . دومرف تماقا 

، دوب هتشذگ  بش  زا  یـساپ  درک : ضرع  ؟ تسیچ ربخ  نآ  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ؟ میوگب امـش  يارب  مدینـش  ار  نآ  هتـشذگ  بش 
نم دـهجب و  یلفتحاف  نیع  ای  الأ  : تفگیم دادیم و  ادـن  هک  مدینـش  بیغ  زا  ار  یفتاه  يادـص  مدـمآ ، نوریب  همیخ  زا  يراک  ماـجنا  يارب 

و نک ؛ هیرگ  جنر  اب  شاب و  کشا  زا  رپ  مشچ ! يا  شاب  هاگآدعو  زاجنا  یلا  رادـقمب  ایانملا  مهقوست  موق  یلعيدـعب  ءادهـشلا  یلع  یکبی 
هب هک  یگدـنز  زا  رادـقم  نآ  هب  دـناریم ؛ گرم  ار  ناـنآ  هک  یهورگ  رب  نک  هیرگ  ؟ دـنک هیرگ  نینچ  ادهـش  يارب  نم  زا  دـعب  هک  تسیک 

لوح و ال و ال  نئاک ، وهف  یضق  يذلا  لک  هاتخا ! ای  : دومرف ترضح  (. تسا هداد  گرم  يهدعو  ادخ  هک  نیا  : ینعی  ) دوش افو  یهلا  يهدعو 
[ . 90  ] لاعتم يادخ  زا  رگم  تسین  ياهوق  لوح و  چیه  و  دش ، دهاوخ  عقاو  هدش  ردقم  هک  يزیچ  ره  نم ! رهاوخ  يا  . هللااب الا  ةوق 

ملسم ترضح  تداهش  ربخ  نیسح و  ماما 

 ] هدرک و تیاور  دندوب -  يدسا  يهلیبق  زا  هک  لعمـشم -  نب  رذنم  نامیلـس و  نب  هللادبع  : دیوگ داشرالا »  » باتک رد  هللا  ۀمحر  دیفم  خـیش 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هب  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  ام  یعـس  يهمه  میدیناسر  مامتا  هب  ار  جح  لامعا  هک  نآ  زا  سپ  : دـنیوگیم هحفص 122 ]

رد هک  نیا  اـت  میدرک  تکرح  ماـمت  تعرـس  اـب  هدـش و  دوخ  نارتـش  رب  راوس  نیارباـنب ؛ . مینیبـب کـیدزن  زا  ار  ثداوح  عیاـقو و  هدـناسر و 
ماما نوچ  هک  میدید  ار  هفوک  لها  زا  يدرم  میدش  کیدزن  ترضح  هب  هک  یماگنه  میدیسر ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دورز »  » يهقطنم
دعب دنک ، تاقالم  ار  یفوک  درم  نآ  تساوخیم  ایوگ  دومرف ، فقوت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . درک ضوع  ار  دوخ  هار  دید  ار  مالـسلاهیلع 

رد وا  زا  میورب و  درم  نیا  فرط  هب  ایب  تفگ : دوخ  قیفر  هب  ام  زا  یکی  میدـمآ  ترـضح  فرط  هب  زین  ام  درک ، تکرح  تشاذـگاو و  ار  وا 
زا میتفگ : . داد مالـس  باوج  زین  وا  میدرک ، مالـس  میتفر ، وا  فرط  هب  هاگ  نآ  . تسا علطم  هفوک  راـبخا  زا  وا  هک  میـسرپب ، هفوک  لـها  دروم 
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ینـالف دـنزرف  رکب  نم  تفگ : ؟ یتسیک وت  میتسه ، دـساینب  يهفیاـط  زا  زین  اـم  میتـفگ : . دـساینب يهفیاـط  زا  تفگ : ؟ یتـسه هفیاـط  مادـک 
ربخ ! ) يرآ تفگ : . نک ربخاـب  ار  اـم  دـندوب -  ترـس  تشپ  هک  هفوک -  مدرم  لاـح  زا  میتـفگ : دـعب  میدرک ، یفرعم  ار  دوخ  زین  اـم  . متـسه

ود نآ  ياهاپ  هب  هک  مدید  دندوب ، هتـشک  ار  هللا  ۀـمحر  یناه  مالـسلاهیلع و  لیقع  نب  ملـسم  هک  نیا  رگم  مدـشن  جراخ  هفوک  زا  مهدیم ،)
میدش قحلم  ترضح  نآ  هب  و  میدروآ ، ور  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  ربخ  نیا  ندینش  زا  سپ  . دندیشکیم رازاب  رد  هتسب و  نامسیر 
مالـس هدیـسر  شتمدـخ  هب  هاگ  نآ  دـندمآدورف ، هیبلعث »  » لزنم رد  ماگنه  بش  ترـضح ، هک  نیا  ات  میداد ، همادا  دوخ  تکرح  هب  وا  اـب  و 

هک تسا  يربخ  ام  دزن  دیامرف ! تمحر  ار  وت  یلاعت  يادـخ  میدرک  ضرع  شترـضح  هب  . دـندومرف تیانع  مالـس  باوج  ترـضح  میدرک ،
شیپ رد  دندومرف : هدرک و  دوخ  نارای  ام و  هب  یهاگن  ترضح  . میناسرب امش  تمدخ  هب  یناهنپ  رد  ای  راکشآ و  تروص  هب  دیهاوخیم  رگا 

ترـضح ؟ دـیدید دروآ ، امـش  هب  ور  بورغ  زورید  هـک  ار  يراوـس  میتـفگ : هحفـص 123 ] تسین [ . یناـهنپ  يرـس و  نخـس  نم ، باحـصا 
امش زا  ار  لاؤس  تمحز  میدروآ و  تسد  هب  ار  وا  ربخ  ادخ ! هب  دنگوس  میتفگ : . میامنب یتالاؤس  وا  زا  متساوخیم  مدید و  يرآ ، دندومرف :
نیا رگم  دـشن  جراخ  هفوک  زا  هک  داد  ربخ  ام  هب  وا  تسا ، لقع  یتسار و  تسرد ،)  ) يأر ياراد  دوب ، ام  يهفیاط  زا  یـصخش  وا  میتشادرب .
هفوک رازاب  رد  هتـسب و  ود ، نآ  ياهاپ  هب  نامـسیر  هک  دوب  هدید  و  دندوب ، هدـش  دیهـش  هتـشک و  هللا  ۀـمحر  یناه  مالـسلاهیلع و  ملـسم  هک 

نیا هاگ  نآ  . داب نانآ  رب  يادخ  تمحر  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  .» امهیلع هللا  ۀمحر  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  : دندومرف ترضح  . دندیشکیم
نیا زا  هک  میهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ناتدوخ  تیب  لها  دوخ و  دروم  رد  ار  امـش  میدرک : ضرع  . دـندومرف رارکت  هبترم  نیدـنچ  ار  شیامرف 

نادنزرف هب  ترضح  . دنـشاب امـش  ینمـشد  رب  امـش و  هیلع  رب  اهنآ  میـسرتیم  دیرادن ، ياهعیـش  روای و  هفوک  رد  امـش  اریز  دیدرگرب ، ناکم 
ام ادـخ ! هـب  مـسق  دـنتفگ : . تـسا هدـش  هتـشک  مالـسلاهیلع  ملـسم  دـیراد ؟ يرظن  هـچ  امـش  دروـم  نـیا  رد  دـندومرف : هدرک و  هاـگن  لـیقع 

هدرک و ام  يوس  هب  ور  ترـضح  . میـشچب زین  ام  تداهـش )  ) هدیـشچ ام  ردارب  هچنآ  ای  میریگب ، ار  شیوخ  ماـقتنا  هک  نیا  اـت  میدرگیمنزاـب 
میدرک نیقی  ام  عقوم ، نیا  رد  . تسین یگدنز  رد  يریخ  لیقع -  نارـسپ  نانیا -  ندش  هتـشک  زا  دعب  . ءالؤه دعب  شیعلا  یف  ریخ  :ال  دندومرف

: دومرف . دناسرب عفن  ریخ و  امـش  هب  يادخ  میتفگ : . دـننک تکرح  هفوک  فرط  هب  هاد و  همادا  دوخ  ریـسم  رب  هتفرگ  میمـصت  ترـضح  نآ  هک 
هحفص دراو [  رگا  دیتسین  مالسلاهیلع  لیقع  نب  ملسم  دننام  امش  ادخ ! هب  دنگوس  دنتفگ : ترضح  نارای  . دنک تمحر  امش  هب  یلاعت  يادخ 

[ . 91  ] دمآ دنهاوخ  امش  يوس  هب  باتش  اب  هفوک  مدرم  دیوش  هفوک  [ 124

ملسم ترضح  ماقم  زا  نیسح  ماما  دیجمت 

قذزرف دیسر ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  ملـسم  ترـضح  تداهـش  ربخ  هک  نیا  زا  دعب  : تسا هدمآ  هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیـس  تیاور  رد 
هک یلاح  رد  ینکیم  دامتعا  هفوک  لها  هب  هنوگچ  ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : سپـس  درک ، مالـس  دومن ، تاقالم  ار  شترـضح  رعاش ،
زا یکـشا  تسیرگ و  ترـضح  دیوگ : قدزرف  ؟ دنتـشک ار  هللا  ۀمحر  یناه  وا  يهعیـش  مالـسلاهیلع و  لیقع  نب  ملـسم  وت ، يومعرـسپ  نانآ 
ام یـضق  دـق  هنا  امأ  هناوضر ، هتیحت و  و  هناحیر ، هللا و  حور  یلا  راص  دـقل  املـسم ، هللا  محر  : دومرف سپـس  دـش ، يراج  شکرابم  نامـشچ 

! دیـشاب هاگآ  تفر ، ادـخ  ناوضر  تنج و  ناحیر ، تمحر ، يوس  هب  وا  انیقی  دـنک ، تمحر  ار  ملـسم  لاعتم ، يادـخ  . انیلع اـم  یقب  و  هیلع ،
هدنام یقاب  تسا ، ام  يهدهع  رب  هدـش و  ردـقم  ام  رب  هچنآ  و  درک ، ادا  تداهـش -  گرم و  دوب -  وا  يهدـهع  رب  هدـش و  ردـقم  وا  رب  هچنآ 

نادـبألا نکت  نا  ولبنأ  یلعأ و  هللا  باوث  رادـف  ۀـسیفن  دـعت  ایندـلا  نکت  ناف  : تفگ هدومرف و  ءاشنا  ار  راعـشا  نیا  ترـضح  هاـگ  نآ  . تسا
لاومألا نکت  نا  ولمجأ  یعـسلا  یف  ءرملا  صرح  ۀـلقف  اردـقم  امـسق  قازرألا  نکت  نا  ولضفأ  هللا  یف  فیـسلاب  ءرما  لتقف  تأـشنا  توملل 

لیاـمت نآ  هب  مدرم  تهج  نیا  هب  دـیآیم و  رامـش  هب  بوغرم  هدیدنـسپ و  زیچ  اـیند  رگالـخبی  ءرملا  هب  كورتم  لاـب  اـمف  اـهعمج  كرتلل 
گرم و يارب  اهندـب  رگا  .و  درک تکرح  نآ  يوس  هب  دـیاب  تسا و  رتیلاع  لضفا و  ایند  زا  ادـخ ، شاداپ ) رجا و   ) تشهب سپ  دـننکیم ؛
قزر و رگا  و  هحفـص 125 ] تسا [ . باوختخر  رد  ندرم  زا  لـضفا  ادـخ  هار  رد  ریـشمش  اـب  درم  ندـش  هتـشک  سپ  دـناهدش ؛ قلخ  ندرم 
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.و تسا رتوکین  یگدنز ، يارب  ناوارف ، ششوک  یعس و  رد  درم  زآ  صرح و  یمک  سپ  تسا ؛ هدش  ردقم  میـسقت و  ادخ  بناج  زا  اهیزور 
لخب كورتم  زیچ  هب  ناسنا  یتزع  نأش و  هچ  يارب  سپ  تسا ؛ ندرم  زا  سپ  نارگید  هب  نتشاذگ  يارب  ایند  عاتم  لاوما و  ندرک  عمج  رگا 

!؟ دزرویم

نیسح ماما  دصاق  تداهش  ربخ  هلابز و  لزنم 

ناناوج و هب  دنک  تکرح  تساوخیم  هک  یماگنه  دیسرارف ، رحس  تقو  ات  دنام  رظتنم  مالسلاهیلع  نیسح  ماماا  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
« هلابز  » لزنم هب  ات  دـندرک  تکرح  دـعب  دنتـشادرب ، دوخ  اب  هدیـشک و  هاچ  زا  يداـیز  بآ  ناـنآ  . دـیرادرب رایـسب  بآ  دومرف : دوخ  ناـمالغ 

تداهش ربخ  هک  یماگنه  : دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس  . دیسر شترضح  هب  رطقی  نب  هللادبع  ندش  هتـشک  ربخ  لزنم ، نیا  رد  دندیـسر .
عمجاو امیرک ، الزنم  انتعیشل  انل و  لعجا  مهللا  : دومرف سپس  دش  يراج  شکرابم  نامشچ  زا  کشا  تسیرگ و  دیـسر  شترـضح  هب  هللادبع 

. هد رارق  ترخآ  رد  هیامنارگ  میرک و  لزنم  ام  نایعیش  ام و  رب  ادنوادخ ! . ریدق یش  یلک  یلع  کنا  کتمحر ، نم ]  ] رقتسم یف  مهنیب  اننیب و 
نآ دیوگ : هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  [ . 92  ] یتسه اناوت  رداق و  يزیچ  ره  رب  وت  هک  اریز  امرف ، عمج  دوخ  تمحر  هاـگمارآ  رد  ار  ناـنآ  اـم و  و 

و لیقع ، نب  ملـسم  لتق  عیظف : ربخ  اناتأ  دـقف  دـعب ؛ امأمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : دـناوخ مدرم  يارب  دروآ و  نوریب  ار  ياهمان  ترـضح ، هاـگ 
هحفص مامذ [ . هیلع  سیل  جرح ، ریغ  یف  فرصنیلف  فارصنالا ، مکنم  بحأ  نمف  انتعیـش ، انلذخ  دق  و  رطقی ، نب  هللادبع  و  ةورع ، نب  ءیناه 

. میدـش هاگآ  رطقی  نب  هللادـبع  هورع و  نب  یناـه  لـیقع ، نب  ملـسم  ندـش  هتـشک  شارخلد  ربخ  زا  دـعب ؛ اـمامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  [ 126
يهمذ رب  هک  ددرگزاب  یتیصعم  یگنتلد و  نودب  ددرگزاب ، درادیم  تسود  امش  زا  مادک  ره  سپ  دنتـشادرب ، ام  يرای  زا  تسد  ام ، نایعیش 

ار پچ  هار  رگید  يهدع  تسار و  هار  ياهدع  دندش ، هدنکارپ  مولظم  ماما  نآ  رود  زا  مدرم  يهمه  ماگنه ، نیا  رد  . تسین یتمرح  قح و  وا 
نآ هب  هار  لوط  رد  هک  يدارفا  زا  یمک  دادـعت  دـندوب و  هارمه  وا  اـب  هنیدـم  زا  هک  دوـخ  ناراـی  ناـیم  رد  ترـضح  دـنتفر و  هتفرگ و  شیپ 
اریز تخاـس ؟ ربخاـب  نادرمناوج  نآ  تداهـش  زا  ار  دوـخ  ناراـی  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ارچ  . دـنام اـهنت  دـندوب ؛ هدـش  قـحلم  ترـضح 

زا رهـش  نآ  مدرم  دوریم و  يرهـش  هب  ترـضح  دـننکیم ، ناـمگ  هک  دـناهدش  هارمه  ترـضح  اـب  تهج  نآ  هب  تیعمج  نـیا  تـسنادیم 
ترـضح تهج ، نیمه  هب  دنـسریم .) ییاون  هب  زین  اهنآ  دوشیم و  ناـماس  نآ  ياوشیپ  ماـما و  ترـضح ، و   ) دـنیامنیم تعاـطا  ترـضح 

هارمه ترـضح  نآ  اب  یقافتا  نینچ  زا  عالطا  نودب  و   ) دنیامن مادقا  دننادیم  هچنآ  رب  زج  دنتـسه  هارمه  وا  اب  هک  یناسک  دنتـشادن  تسود 
(. دنوش هناور  دوخ  دصقم  هب  هناهاگآ  ات  دومن  ربخاب  هفوک  مدرم  ییافویب  زا  ار  نانآ  اذل  دنوش ،

ملسم ترضح  رتخد  زا  شزاون  نیسح و  ماما 

نیـسح ماـما  تیب  لـها  هارمه  هب  هک  تشاد  هلاـس  هدزاـی  يرتـخد  مالـسلاهیلع  ملـسم  باـنج  : هدـش هتفگ  دـسیونیم : بـختنم »  » باـتک رد 
شزاون دـناوخ و  دوخ  دزن  هب  ار  وا  ، دـمآ رتخد  نآ  يوس  هب  تساـخرب و  اـج  زا  دـش  غراـف  وگتفگ  نیا  زا  ترـضح  نوچ  دوب . مالـسلاهیلع 
ساسحا همولظم  رتخد  نآ  . دنیامنیم ینابرهم  هنوگ  نیا  نامیتی  اب  هچنانچ  دیـشک ، وا  يور  رـس و  رب  تبحم  رهم و  تسد  ترـضح  دومرف ،

مردـپ هک  منکیم  نامگ  ییامن ، راتفر  نینچ  نم  اـب  مدـیدن  نیا ، زا  شیپ  ناـج ! ومع  تفگ : تهج ، نیمه  هب  هداـتفا  يدـب  قاـفتا  هک  درک 
یتانب و  كوبا ، اـنأ  ۀـینب ! اـی  هحفـص 127 ] دومرف [ : دریگب و  ار  دوـخ  هیرگ  يوـلج  تساوـتن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . تسا هدـش  دـیهش 

درک و دنلب  هیرگ  هب  ادص  دینش  ار  ترـضح  شیامرف  نیا  نوچ  هنادزان  نآ  . دنتـسه وت  نارهاوخ  منارتخد  و  وت ، ردپ  نم ، مرتخد ! . کتاوخأ
هدیشک و دوخ  نیگمغ  لد  زا  یقیمع  درس و  هآ  دندینش و  ار  الیواو  يادص  مالسلاهیلع  ملـسم  بانج  نادنزرف  ! اکاله او  الیواو ! دز : دایرف 

. دندرک زاغآ  ار  يدیدش  يهیرگ 
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هبقع نطب  رد  نیسح  ماما  لوزن 

( هاچ زا   ) يدایز بآ  هک  داد  روتـسد  دوخ  باحـصا  هب  ترـضح  دش  رحـس  تقو  نوچ  : دیوگیم بلطم  نیا  زا  دعب  هللا  ۀمحر  دـیفم  خـیش 
زا يدرمریپ  اجنآ  رد  . دـمآدورف اجنآ  رد  دیـسر و  هبقع » نطب   » هب اـت  درک  تکرح  شترـضح  ناوراـک  سپـس  دـنرادرب . دوخ  اـب  هدیـشک و 

درمریپ . ماهفوک مزاع  دومرف : ترضح  ؟ دیتسه مزاع  اجک  هب  دیسرپ : درک و  تاقالم  ار  ترـضح  ناذول ، نب  رمع  مان ، هب  همرکعینب  يهفیاط 
نانمـشد و ياههزین  بناج  هب  ادخ ! هب  مسق  دیدرگرب ، هدش و  فرـصنم  میمـصت  نیا  زا  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  درک : ضرع 

روما دننک و  يرای  ار  امش  گنج ، رد  یتسار  هب  رگا  دناهداتسرف  دصاق  همان و  امـش  هب  هک  یـصاخشا  دیتسه ، مزاع  نانآ  ياهریـشمش  يزیت 
ار امش  ندرب  فیرشت  اما  دوب ، تحلصم  امـش  نتفر  تروص  نیا  رد  یتفریم ، نانآ  يوس  هب  لاح ، نیا  اب  دنزاس و  هدامآ  ایهم و  امـش  رب  ار 

هللا نکلو  يأرلا ، یلع  یفخی  سیل  هللادبع ! ای  : دومرف ترضح  . منیبیمن حالص  منادیمن و  تحلصم  نم  دیدومرف ، هک  اهنآ  ییافویب  نیا  اب 
هبلغ ناوتیمن  یهلا  ردـق  اضق و  رما و  رب  نکلو  تسین ، ناهنپ  مه  نم  رب  تحلـصم  يأر و  نیا  ادـخ ! يهدـنب  يا  . هرمأ یلع  بلغی  یلاعت ال 
یتح مهلذی ، نم  مهیلع  هللا  هحفص 128 ] طلـس [  اولعف  اذاف  یفوج ، نم  ۀقلعلا  هذه  اوجرختـسی  یتح  یننوعدی  ال  هللا ؛ :و  دومرف سپـس  . درک
دننک نینچ  رگا  دـنروآ ، نوریب  منوردـنا  زا  ارم  نوخ  هک  نیا  زج  دـندرکن  توعد  ارم  هفوک  لها  دـنگوس ! ادـخ  هب  . ممالا قرف  لذأ  اونوکی 
لماک  » باـتک رد  [ . 93  ] دـنوش رتلیلذ  یتما  ره  زا  هک  دزاس  راوخ  لیلذ و  ناـنچ  ار  ناـنآ  هک  دـنکیم  طلـسم  ناـنآ  رب  ار  یـسک  دـنوادخ 
نیـسح ماما  هک  یماگنه  : دومرف شترـضح  هک  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هلـسلس  اب  هیولوقنبا  زا  یتیاور  تاراـیزلا »

هتـشک زج  ار  نتــشیوخ  . ـالوتقم ـالا  ینارأ  اـم  : دـندومرف هدرک و  دوـخ  باحــصا  هـب  ور  دندیــسر  نـطب » يهـبقع   » يدـنلب هـب  مالــسلاهیلع 
نیا رد  هک  یباوخ  تهج  هب  ماقملا ؛ یف  اـهتیأر  اـیؤر  دـندومرف : ! هللادـبعابا يا  هچ  يارب  هللادـبعابأ ! اـی  كاذ  اـم  و  دـندرک : ضرع  . منیبیمن

یناگس مدید  باوخ  رد  . عقبأ بلک  یلع  اهدشأ  ینشهنت ، ابالک  تیأر  دندومرف : ؟ تسیچ باوخ  نآ  یه ؟ ام  و  دندرک : ضرع  . مدید ناکم 
[ . 94  ] دوب سیپ  یگس  اهنآ  نیرتتخس  دنریگیم ، نادند  هب  ارم  نت  تشوگ 

نیسح ماما  زا  رح  لابقتسا  فارش و  لزنم 

هب دش  رحـس  عقوم  نوچ  دندمآدورف ، فارـش »  » لزنم رد  هدومرف و  تکرح  هبقع » نطب   » زا ترـضح  سپـس  : دـیوگ هللا  ۀـمحر  دـیفم  خـیش 
ناوراک هک  ییانثا  رد  دـش ، رهظ  هک  نیا  ات  دـندرک ، تکرح  هتـشادرب و  يدایز  بآ  اهنآ  . دـنرادرب بآ  دوخ  اب  هک  دومرف  روتـسد  ناـناوج 

( رود زا  : ) تفگ ؟ یتفگ ریبکت  ارچ  دومرف : درک و  وا  هب  ور  ترضح  تفگ . ریبکت  ترـضح  نارای  زا  یکی  هاگان  درکیم  تکرح  ترـضح 
تخرد کی  یتح  ناکم  نیا  رد  ام  ادخ ! هب  دـنگوس  دـنتفگ : باحـصا  زا  ياهدـع  هحفـص 129 ] مدرک [ .) بجعت  و   ) مدید ار  یناتـسلخن 

ار نابـسا  ياهـشوگ  اههزین و  ياهرـس  ادخ ! هب  دـنگوس  دـندرک : ضرع  ؟ دـینیبیم ار  يزیچ  هچ  سپ  دومرف : ترـضح  . میاهدـیدن مه  امرخ 
هب هک  تسه  یهاگهانپ  ام  يارب  نابایب ، نیا  رد  ایآ  دومرف : دوخ  نارای  هب  ترضح  سپـس  . منیبیم ار  اهنآ  مه  نم  دومرف : ترـضح  . مینیبیم
رد هک  تسا  بشخوذ »  » هوک نیا  يرآ ! میتفگ : ؟ میوش ورهبور  ناـنآ  اـب  تهج  کـی  زا  میهد و  رارق  دوخ  ناـبیتشپ  ار  نآ  هدرب و  هاـنپ  نآ 

پچ فرط  هب  ترـضح  . دیـسر میهاوخ  دوخ  دوصقم  هب  دـینک  لـیامت  تکرح و  نآ  فرط  هب  يدوز  هب  رگا  هتفرگ ، رارق  امـش  پچ  تمس 
داـیزنبا رکـشل  نابـسا  ياـهندرگ  هک  تشذـگن  ياهلـصاف  سپ  میتشگرب ، پچ  فرط  هب  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  هب  زین  اـم  هدومرف و  هجوت 

ناروبنز و يهکلم  دـننام  نانآ  ياـههزین  رـس  دـنداد ، رییغت  ار  ریـسم  دـندید و  ار  اـم  زین  ناـنآ  میداد ، رییغت  ار  دوخ  ریـسم  اـم  دـش ، ادـیوه 
اجنآ هب  اهنآ  زا  رتدوز  هدـناسر و  بشخوذ »  » هب ار  دوخ  تعرـس  هب  ام  هاـگ  نآ  [ . 95  ] دوب زازتها  رد  ناغرم  ياهلاب  دـننام  نانآ  ياهمچرپ 

هار زا  یمیمت  دیزی  نب  رح  یهدنامرف  هب  هراوس  رازه  اب  هورگ  نآ  دندرک ، اپ  رب  ار  اههمیخ  دومرف  روتسد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  میدیـسر ،
مالـسلاهیلع و نیـسح  ماما  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دنداتـسیا ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يور  هب  ور  شناراوس  اب  رح  رهظ  ماـگنه  دندیـسر ،
ار اهنآ  دیهد و  بآ  نانیا  هب  دومرف : دوخ  ناناوج  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . دندوب هتـسب  رمک  رب  ریـشمش  هداهن و  رـس  رب  همامع  شباحـصا 
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ار اهنآ  دیهد و  بآ  نانیا  هب  دومرف : دوخ  ناناوج  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . دندوب هتـسب  رمک  رب  ریـشمش  هداهن و  رـس  رب  همامع  شباحـصا 
اهبسا ناهد  دزن  دندرکیم و  رپ  بآ  زا  ار  اهفرظ  هاگ  نآ  دندومن ، باریس  ار  نانآ  سپ  . دیهدب بآ  زین  نانآ  ياهبـسا  هب  و  دینک ، باریس 

نب یلع  . دندش باریـس  اهبـسا  يهمه  هک  نیا  ات  دنتفریم  يرگید  بسا  غارـس  هب  دندروخیم  هعفد  جـنپ  ای  راهچ  ای  هس  نوچ  و  دـندربیم ،
نوچ مدوب ، هتـشت  یلیخ  مدـناسر ، اجنآ  هب  ار  مدوخ  هک  مدوب  يرفن  نیرخآ  و  مدوب ، رح  نارای  زج  زور  نآ  رد  نم  دـیوگ : یبراحم  ناـعط 

هک متسنادیمن  زور  نآ  ات  نم  . ناباوخب ار  رتش )  ) هیوار دومرف : درک  هدهاشم  ار  مبسا  هحفص 130 ] نم و [  یگنشت  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
ار رتـش  ناـباوخب ، ار  ترتـش  دوـمرف : ترـضح  . مدـشن مالــسلاهیلع  ماـما  نخــس  هجوـتم  تـهج  نـیمه  هـب  تـسا ، رتـش  هـیوار »  » زا روـظنم 

کـشم راـنک  زا  بآ  مریگب  راـیتخا  رد  ار  کـشم  يهناـهد  یبوـخ  هـب  متــسناوتیمن  مدروـخیم و  بآ  نوـچ  . ماـشایب دوـمرف : . مدـیناباوخ
ناتسد اب  تساخرب و  شدوخ  ترـضح  منک ، هچ  متـسنادیمن  یگنـشت  تدش  زا  . نادرگرب ار  کشم  يهناهد  دومرف : ترـضح  تخیریم ،

هدمآ هیسداق »  » يهیحان زا  شناراوس  اب  دیزی  نب  رح  . مدرک باریـس  زین  ار  مبـسا  مدروخ و  بآ  نم  و  دنادرگرب ، ار  کشم  يهناهد  كرابم 
ماما لابقتـسا  هب  راوس  رازه  اب  ار  رح  و  هدـمآدورف ، هیـسداق »  » رد هک  دوب  هداد  روتـسد  هداتـسرف و  ار  ریمن  نب  نیـصح  نوعلم ، دایزنبا  دوب .

. دیامن مازعا  مالسلاهیلع  نیسح 

رح نارای  عمج  رد  نیسح  ماما  نانخس 

داد روتسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیـسرارف ، رهظ  زامن  تقو  هک  نیا  ات  دوب  هدرک  ییارآفص  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربارب  هراومه  رح 
يور زا  ار  ییابع  هدیـشوپ و  ار  ییابق  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دش  زامن  يهماقا  تقو  نوچ  دیوگب ، ناذا  قورـسم  نب  جاجح 

! سانلا اهیأ  : دومرف هدروآ و  اجب  ار  يادخ  يانث  دمح و  داتـسیا و  مدرم  ربارب  رد  دش و  جراخ  همیخ  زا  دوب  هدرک  اپ  هب  نیلعن  هتخادـنا و  نآ 
يدـهلا و یلع  کب  انعمجی  نأ  هللا  لعل  ماما ، اـنیلع  سیل  هناـف  اـنیلع ، مدـقأ  : » نأ مکلـسر  یلع  تمدـق  و  مکبتک ، ینتتا  یتح  مکتآ  مل  ینا 
، نیهراک یمدـقمل  متنک  و  اولعفت ، مل  نا  و  مکقیثاوم ، مکدوهع و  نم  هیلا  نئمطأ  ام  ینوطعأف  مکتئج ، دـقف  کلذ ، یلع  متنک  ناف  قحلا ،»

امـش نادصاق  دیداتـسرف و  همان  امـش  هک  نیا  زج  مدماین  امـش  يوس  هب  نم  مدرم ! يا  . مکیلا هنم  تئج  يذـلا  ناکملا  یلا  مکنع ، تفرـصنا 
قح تیاده و  رب  ار  ام  لاعتم  يادخ  امـش  ببـس  هب  میراودیما  ، میرادن ماما  ام  : » دـیتشون هک  اریز  میایب ، امـش  يوس  هب  هک  دـندمآ  نم  شیپ 

ياهنامیپ دـهع و  ماهدـمآ ، امـش  يوس  هب  نم  کنیا  دـیتسه  اـج  رب  اـپ  تباـث و  ناـتراتفگ  نیا  رب  رگا  سپ  هحفـص 131 ] دیامن [ .» تلالد 
دیتسه و تحاران  نم  ندمآ  زا  دینک و  افو  دوخ  نامیپ  دهع و  رب  دـیناوتیمن  رگا  و  مدرگ ، نئمطم  نم  ات  دـینک  تباث  نم  يارب  ار  ناتدوخ 
: دومرف نذؤم  هب  ترـضح  دندزن ، فرح  مه  ياهملک  یتح  دندرک  توکـس  مدرم  . ماهدـمآ هک  ییاجنآ  هب  مدرگیمرب  نم  دـیرادن ، تسود 
رح ؟ یناوخب زامن  تدوخ  نارای  اب  يراد  تسود  ایآ  دومرف : درک و  رح  هب  ور  ترـضح  تفگ ، ار  زامن  يهماقا  نذؤم  . وگب ار  زاـمن  يهماـقا 

درب و فیرـشت  دوخ  يهمیخ  هب  دعب  دناوخ ، اهنآ  اب  ار  زامن  ترـضح  . مینکیم ادتقا  امـش  هب  ام  دـیناوخیم و  ار  زامن  امـش  هکلب  هن ، تفگ :
دـصناپ دش . دندوب ؛ هدرک  اپرب  وا  يارب  هک  ياهیمخ  دراو  هتفر و  شدوخ  ناکم  هب  زین  رح  دـندش ، عمج  ترـضح  رود  شنارای  باحـصا و 

رد تفرگ و  ار  دوخ  بکرم  راسفا  نانآ  زا  مادـکره  هک  دـندوب ، ناشدوخ  هاگرارق  رد  ناـنآ  يهیقب  دـندش و  عمج  شرود  شناراـی  زا  رفن 
شترضح نامرف  دنشاب . چوک  تکرح و  يهدامآ  شنارای  هک  دندومرف  رما  ترضح  دیسرارف  رصع  تقو  نوچ  . تسشن دوخ  بکرم  يهیاس 

ماما . تفگ ار  زامن  يهماقا  هداد و  ادـن  وا  دـهد ، ادـن  رـصع  زامن  هب  هک  داد  روتـسد  دوخ  يدانم  هب  مالـسلاهیلع  ماما  سپـس  . دـندرک ارجا  ار 
ار یهلا  يانث  دمح و  هدرک و  مدرم  هب  ور  زامن  زا  غارف  مالس و  زا  دعب  دندومرف ، هماقا  هورگ  نآ  اب  ار  زامن  هدمآ و  ولج  مالسلاهیلع  نیـسح 

دمحم تیب  لهأ  نحن  و  مکنع ، یـضرأ هللا  نکی  هلهأل ، قحلا  اوفرعت  هللا و  اوقتت  نا  مکناف  ساـنلا ! اـهیأ  دـعب ؛ اـمأ  : دومرف هدروآ و  ياـج  هب 
متیبأ ناف  ناودعلا ، روجلاب و  مکیف  نیرئاسلا  و  مهل ، سیل  ام  نیعدملا  ءالوه  نم  مکیلع  رمألا  اذه  ۀیالوب  یلوأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

زا امش  رگا  مدرم ! يا  . مکنع تفرصنا  مکلسر  هب  یلع  تمدق  و  مکبتک ، هب  ینتتا  ام  ریغ  نالا  مکیأر  ناک  و  انقحب ، لهجلا  انل و  ۀهارکلا  الا 
رب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیب  لها  ام  و  ددرگیم ، دونـشخ  امـش  زا  لاعتم  يادخ  دیراپـسب  دوخ  لها  هب  ار  قح  دیـسرتب و  ادخ 
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اب امـش  اب  هک  دنتـسه  یناسک  و  دنرادن ، ار  رما  نیا  تیلها  هک  ینایعدـم  میتسه ، نایعدـم  نیا  زا  رتراوازـس  هحفـص 132 ] رما [  نیا  تیالو 
ریغ امـش  يأر  و  دیریذپیمن ، ار  نیا  زج  دیزرویم و  لهج  ام  قح  هب  دیرادن و  تسود  ار  ام  رگا  دننکیم . راتفر  توادع  ینمـشد و  متس ،
نیا منادیمن  نم  ادخ ! هب  دنگوس  تفگ : رح  . منادرگیمرب يور  امـش  زا  نم  دناهدمآ ؛ ناتنادصاق  هتـشون و  ناتیاههمان  رد  هک  تسا  نآ  زا 

امهیف نیذللا  نیجرخلا  جرخأ  ناعمـس ! نب  ۀـبقع  ای  : دومرف دوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  ترـضح  ؟ تسیچ دـییامرفیم  هک  ینادـصاق  اههمان و 
رد ار  اههمان  و  هدروآ ، همان  زا  رپ  نیجروخ  ود  هبقع  . روایب تسا ؛ نآ  رد  نانآ  ياههمان  هک  ینیجروخ  ود  ناعمـس ! نب  ۀبقع  يا  . یلا مکبتک 

ار امـش  اجک  ره  هک  میراد  تیرومأم  ام  میتسین ، دناهتـشون  امـش  هب  ار  اههمان  نیا  هک  یناسک  وزج  اـم  تفگ : رح  . تخیر نیمز  هب  رح  ربارب 
توملا : دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . میربب دایز  نب  هللادیبع  دزن  ار  امـش  ات  میرادنرب  امـش  زا  تسد  هدشن و  ادج  امـش  زا  میدرک  تاقالم 

ناتیاهبکرم رب  دیزیخرب و  دومرف : درک و  دوخ  باحـصا  هب  ور  هاگ  نآ  . تسا رتکیدزن  تفده  نیا  زا  وت ، يارب  گرم  . کلذ نم  کیلا  یندأ 
. دیوش راوس 

نیسح ماما  تکرح  زا  رح  يریگولج 

دنتـساوخ نوچ  دـیدرگرب ، دومرف : دوخ  باحـصا  هب  ترـضح  دـنوش ، راوـس  زین  ناـنز  اـت  دـندنام  رظتنم  دـندش و  راوـس  باحـصا  يهمه 
هچ دنیـشنب ! تیازع  هب  ترداـم  دوـمرف : درک و  رح  هب  ور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . دـندش ناـنآ  تشگزاـب  زا  عناـم  رح  رکـشل  دـندرگرب ،

؛ تفگیم میارب  دیاهدش  عقاو  نآ  رد  امـش  هک  یتیعقوم  نوچمه  رد  مه  نآ  یفرح  نینچ  برع  زا  امـش  زا  ریغ  رگا  تفگ : رح  ؟ یهاوخیم
 ] هب هک  نیا  زج  مرادـن  ياهراچ  نم  ادـخ ! هب  دـنگوس  یلو  دـشاب ، هک  یـسک  ره  تساوخیم  مدرکیم ، باـطخ  هنوگ  نیا  ار  وا  رداـم  نم 
نم تفگ : رح  ؟ یهاوخیم هچ  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . میاـمن داـی  ار  امـش  رداـم  مناوـتیم  هک  یهجو  نیرتوـکین  هحفص 133 ]
وت ادخ ! هب  دنگوس  تفگ : رح  . موشیمن وت  عبات  زگره  ادخ ! هب  دنگوس  دومرف : ترـضح  . مربب دایز  نب  هللادیبع  ریما  دزن  ار  امـش  مهاوخیم 

در و رح  ترـضح و  نآ  نایم  يرایـسب  نانخـس  نوچ  دش . لدـب  در و  هبترم  هس  نانخـس  نیا  . مرادیمنرب وت  زا  تسد  و  منکیمن ، كرت  ار 
دیهاوخیمن امش  هک  لاح  مربب ، هفوک  هب  ار  امش  ات  موشن  ادج  امش  زا  مرومأم  نم  متسین ، امـش  اب  گنج  هب  رومأم  نم  تفگ : رح  دش ، لدب 

نم ات  دیدرگرب ، هنیدم  هب  هن  دسرب و  هفوک  هب  هن  هک  دینک  باختنا  ار  یهار  هک  تسا  نآ  امش  نم و  نایم  هنافـصنم  راک  دیورب  هللادیبع  دزن 
ماهدش التبم  نآ  هب  امـش  دروم  رد  هک  ییالب  زا  یلاعت  يادخ  هک  دیاش  منک ، شرازگ  ار  نایرج  و  مسیونب ، دایز  نب  هللادـیبع  ریما  هب  ياهمان 

زا مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاگ  نآ  . دییامرف تمیزع  هیسداق »  » و بیذع »  » هار زا  دیریذپب و  ار  هار  نیا  سپ  دیامرف ، تیانع  یتمالس  تیفاع و 
ناتدوخ ناج  يهرابرد  ار  امش  نم  نیسح ! يا  تفگیم : ترضح  هب  يو  دندرک ، تکرح  ریـسم  نامه  رد  دوخ  نارای  اب  زین  رح  يریـسم و 

توملابفأ : دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . تشک دـنهاوخ  ار  وت  اعطق  یگنجب  نانآ  اـب  رگا  مهدیم  یهاوگ  نم  مهدیم ، دـنگوس  ادـخ  هب 
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  ةرـصن  دـیری  وه  همع و  نبال  سوألا  اوخأ  لاق  امک  لوقأس  و  ینولتقت ؟ نأ  بطخلا  مکب  ودـعی  له  و  ینفوخت ؟

هار هب  ور  امـش  ياهراک  دیـشکب  ارم  رگا  ایآ  یناسرتیم ؟ گرم  زا  ارم  ایآ  ؟ لوتقم کناف  بهذـت  نیأ  لاق : و  همع ، نبا  هفوخف  ملـس  هلآ و 
يرای ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تساوخیم  سوا  تفگ : دوخ  يومعرسپ  هب  سوا  ردارب  هک  میوگیم  ار  ینخـس  ؟ دوشیم

یلع راع  توملاب  ام  یـضمأس و  : تفگ سوا  . دش یهاوخ  هتـشک  وت  يوریم ؟ اجک  تفگ : و  دناسرت ، ار  وا  راک  نیا  زا  شیومعرـسپ  دنک ،
ملأ مل  تم  نا  مدـنأ و  مل  تشع  نافامرجم  عدو  اروبثم و  قراف  هسفنب و  نیحلاصلا  لاجرلا  یـساو  واملـسم  دـهاج  اقح و  يون  ام  اذا  یتفلا 

هحفـص دـشاب [  هتـشاد  يراگتـسر  قح و  تین  رگا  تسین ؛ راع  ناوج  رب  گرم  موریم و  داهج  يوس  هبامغرت  شیعت و  نأ  الذ  کـب  یفک 
هدنار نادرم  زا  و  دومن ؛ تاساوم  دوخ  ناج  اب  ار  حلاص  راکوکین و  نادرم  . دیامن داهج  ادخ  هار  رد  تسا و  ناملـسم  هک  یلاح  رد  و  [ 134
دروم مریمب  رگا  و  متـسین ، نامیـشپ  مدان و  منک  یناگدنز  رگا  . دومن عادو  ار  مرجم  راکهنگ و  نادرم  و  دـش ، ادـج  ادـخ ، تمحر  زا  هدـش 
ۀمحر یسلجم  لضاف  همالع  [ . 96  ] ینک یگدنز  يراوخ  تلذ و  اب  مدرم  نایم  رد  هک  وت  يارب  تسا  سب  مریگیمن ؛ رارق  تمذم  تمالم و 
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اـسیمخ یقلتل  اهئاقب  دیرا  یـسفن ال  مدقا  : تسا هدوزفا  زین  ار  تیب  نیا  يرخآ  تیب  زا  لبق  دوخ ، لقن  رد  بلاطوبا  نب  دمحم  دـیوگیم : هللا 
منک لمحت  ار  یتخـس  نانمـشد  اب  گنج  رد  هک  نیا  ات  مهاوخیمن ؛ ار  نآ  ياـقب  متـسرفیم و  شیپ  زا  ار  مدوخ  ناـجامرمرع  یغولا و  یف 
درک دوخ  باحصا  هب  ور  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاگ  نآ  : دیوگ بلاطوبا  نب  دمحم  سپس  (. مزادنایم یتخس  نیا  نایم  رد  ار  مدوخ  ینعی  )

حامرط ؟ دسانشب فورعم  يهداج  زا  ریغ  یهار  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  ؟ ةداجلا ریغ  یلع  قیرطلا  فرعی  دحأ  مکیف  له  : دومرف و 
تکرح ام  شیپاشیپ  وت  انیدیأ ؛ نیب  رـس  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . مسانـشیم ار  هار  نم  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  يرآ ! درک : ضرع 

درکیم و تکرح  ناوراک  شیپاشیپ  حامرط  دنداتفا ، هار  هب  شباحصا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  وا  رـس  تشپ  درک و  تکرح  حامرط  . نک
[ لآ  ] هللا لوـسر  لآ  رفـس  ریخ  ناـیتف و  ریخبرجفلا  عوـلط  لـبق  اـنب  یـضماو  يرجز  نم  يرعذـت  ـال  یتقاـن  اـی  : تـفگیم دـناوخیم و  زجر 

ردصلا بیحر  دجلا  دـجاملارخفلا  میرکب  یلحت  یتح  رتبلا  فویـسلاب  نیبراضلارمـسلا  حامرلاب  نینعاطلا  رهزلا  هوجولا  ضیبلا  ةداسلارخفلا 
نینیعلا یلعرفکلا  ایاغب  نم  ةاغطلا  یلع  رـصنلاب  يدیـس  انیـسح  دیأرـضلا  اعم و  عفنلا  کلام  اـی  رهدـلا  ءاـقب  هللا  يهرمعرمأ  ریخل  هللا  هباـصأ 

هب هک  نیا  زا  ینعی   ) سرتن نم  ندـنار  زا  نم ! بکرم  يا  هحفص 135 ] رهعلا [  نب  رهعلا  دایزنبا  ورمخلا  فیلح  لاز  دیزی ال  رخـص  یلیلس 
ناـنآ هک  نارفاـسم ؛ نیرتوکین  ناـناوج و  نیرتهب  هارمه  هب  . ربب ناـکم  نیا  زا  حبـص )  ) رجف عولط  زا  شیپ  ار  اـم  و  سرتن ؛) یتفایم  تمحز 

( ییاـبیز زا   ) ناـشتروص هک  دنتـسه  ینادیفـسور  اـقآ و  ناـنآ  . دنتـسه رخاـفم  بحاـص  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـالوا 
هک یسک  یهارمه  هب  رتش ! يا  يوشیم  نیزم  هک  نیا  ات  دننزیم ؛ هبرض  هدنرب  ياهریشمش  اب  . دننزیم هبرـض  هریت  ییاههزین  اب  دشخردیم ؛

یلاعت يادخ  هک  تسا ؛ ملع -  ملح و  يراد  خارف -  هنیس  راوگرزب و  هک  دوخ  دج  تهج  زا  . تسا فیرش  میرک و  صخـش  رخف ، تهج  زا 
عفن کلام  رایتخا و  بحاص  هک  ییادخ  يا  دیامرف ؛ تمارک  رمع  وا  هب  راگزور  نایاپ  ات  لاعتم  يادـخ  . تسا هدـیزگرب  رما  نیرتهب  هب  ار  وا 

دلوتم رفاک  نانز  زا  هک  یناگدازانز  نارگمتـس  ناـملاظ و  رب  اـمرف ؛ دـیؤم  دوخ  يراـی  اـب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نم  ياـقآ  ! یتسه ررـض  و 
مئاد ینعی  تسا -  بارـش  دـهعمه  هراومه  هک  تسا  نیعل  دـیزی  یکی  دنتـسه ؛ رخـص  نارـسپ  هک  ینیعل  ود  رب  امرف ) يرای  ار  وا  .) دـناهدش

. دناهدازانز شردپ  مه  دوخ و  مه  هک  تسا  نوعلم  دایزنبا  يرگید  و   -. تسا رمخلا 

لتاقم ینب  رصق  هب  نیسح  ماما  دورو 

ترـضح زا  دش ، ربخاب  ترـضح  نآ  میمـصت  زا  دینـش و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  رح  هک  یماگنه  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
نیا ات  دندربیم ، فیرـشت  رگید  يوس  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  و  دـندرکیم ، تکرح  وس  کی  زا  شنارای  اب  دوخ  و  درک ، يریگهرانک 
اجنآ رد  دندیـسر و  لـتاقمینب » رـصق   » هب اـت  هدوـمرف  تکرح  زین  اـجنآ  زا  مالـسلاهیلع  ماـما  . دندیـسر تاـناجهلا » بیذـع   » يهقطنم هب  هک 

رح نب  هللادیبع  لام  دش : ضرع  ؟ تسیک نآ  زا  همیخ  نیا  دیسرپ : داتفا ، ياهمیخ  هب  شمشچ  اجنآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دندمآدورف
نیا تفگ : وا  هب  دـمآ و  مالـسلاهیلع  ماما  يهداتـسرف  . دـیایب نم  دزن  هک  دـینک  توعد  وا  زا  دومرف : ترـضح  هحفـص 136 ] تسا [ . یفعج 
هفوک زا  ادـخ ! هب  دـنگوس  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و   ) تفگ هللادـیبع  . دـنکیم توعد  ار  وت  کنیا  هک  تسا  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح 

هن دـنگوس ! ادـخ  هب  دـشاب ، اجنآ  رد  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  مشاب  ییاـج  رد  متـشادن  تسود  هک  نیا  تهج  هب  زج  مدـشن  جراـخ 
تساخرب و مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دناسر ، ضرع  هب  ار  وا  نخـس  دمآ و  ترـضح  دزن  هب  دـصاق  !! دـنیبب ارم  وا  هن  منیبب و  ار  وا  مهاوخیم 
، رح نب  هللادیبع  . دنک جورخ  ترضح  هارمه  هک  درک  توعد  ار  وا  دعب  دومرف ، مالس  هدش و  هللادیبع  يهمیخ  لخاد  ات  دروآ  فیرـشت  دوخ 

نیـسح ماـما  . درک وفع  بلط  تساوخ و  رذـع  دومرفیم  توـعد  ترـضح  هچنآ  زا  و  درک ، رارکت  دوـب  هتفگ  دـصاق  هب  هک  ار  دوـخ  نخس 
ام يرای  رگا  . کله الا  انرـصنی  الف  دـحأ  انتیعاو  عمـسی  ال  هللا ؛ وف  انلتاقی ، نمم  نوکت  نأ  یلاعت  هللا  قتاف  انرـصنت  مل  ناف  : دومرف مالـسلاهیلع 

دونشب و ار  ام  یـسکیب  دایرف  هثاغتـسا و  يادص  یـسک  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ینک ، گنج  ام  اب  هک  نیا  زا  لاعتم  يادخ  زا  سرتب  ینکیمن 
نیـسح ماما  هاگ  نآ  . یلاعت هللا  ءاـش  نا  درک ، مهاوخن  گـنج  وت  اـب  زگره  نم  تفگ : تداعـسیب  نآ  . دوشیم كـاله  دـنکن  يراـی  ار  اـم 
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اپرب هک  ياهمیخ  هب  ترضح  : تسا هدمآ  نینچ  هللا  ۀمحر  قودص  خیـش  تیاور  رد  [ . 97  ] تسویپ دوخ  ناوراک  هب  و  تساخرب ، مالسلاهیلع 
داتـسرف وا  يوس  هب  يدصاق  ترـضح  . تسا یفنح  رح  نب  هللادیبع  نآ  زا  دـش : ضرع  ؟ تسیک نآ  زا  همیخ  نیا  دومرف : دـعب  درک  هاگن  دوب 

يوس هب  نآلا  نیمه  رگا  دومن ، دـهاوخ  هذـخاؤم  ار  وت  ناهانگ ، نآ  تهج  هب  دـنوادخ  و  یتسه ، راـکاطخ  راـکهنگ و  درف  وت  درم ! يا  هک :
لوسر دنزرف  يا  درک : ضرع  . دومن دـهاوخ  تعافـش  ار  وت  لاعتم  يادـخ  هاگـشیپ  رد  نم  دـج  ییامن  يرای  ارم  ینک و  هبوت  لاعتم  يادـخ 

ار نآ  تسا ، نم  بسا  نیا  یلو  مدوـب ؛ امـش  روـضح  رد  یناـبرق  هحفـص 137 ] نیلوا [  مدرکیم  يرای  ار  وت  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  ادـخ !
نآ زج  درکن  ملابند  یـسک  و  مدیـسر ، زیچ  نآ  هب  هک  نیا  زج  مدوب  يزیچ  لابند  هک  مدشن  نآ  راوس  تقو  چیه  ادخ ! هب  دـنگوس  دـیریگب ،

تداعـسیب نآ  زا  ار  كراـبم  يور  ترـضح  (!! مهاوخیم رذـع  دوـخ  اـما   ) مهدیم امـش  هب  ار  بسا  نیاو  متفاـی ، تاـجن  بسا  نآ  اـب  هک 
عمـس نم  هناف  انیلع ، انل و ال  الف  نکلو  ادضع ، نیلـضملا  ذـختم  تنک  و ال  کسرف ، یف  کیف و ال  انل  ۀـجاح  :ال  دومرف هاگ  نآ  دـنادرگرب ،

یناسک زا  نم  تسین . يزاـین  وت  بسا  رب  هن  و  وت ، رب  هن  ار  اـم  . منهج راـن  یف  ههجو  یلع  یلاـعت  هللا  هبکأ  اـنبجی ، مل  مث  تیبلا ، لـهأ  اـنتیعاو 
دایرف و هک  یـسک  اریز  نکن ، یعـس  ام  ررـض  هب  هن  ام و  عفن  هب  هن  دـش ) نینچ  هک  لاح   ) یلو دـهاوخب ، روای  رای و  ناـهارمگ  زا  هک  متـسین 

قودص خیش  [ . 98  ] دزادنایم خزود  رد  تروص  اب  ار  وا  یلاعت  يادـخ  دـیامنن ، يرای  دـهدن و  باوج  دونـشب و  ار  تیب  لها  ام  يهثاغتـسا 
يومعرـسپ اب  هارمه  لتاقمینب » رـصق   » رد دـیوگ : یفرـشم  سیق  نب  ورمع  : دـیوگیم دوخ  دنـس  هلـسلس  اب  لامعالا » باقع   » رد هللا  ۀـمحر 

نساحم رد  هک  نیا  هللادبعابا ! يا  تفگ : میومعرسپ  . میدرک مالـس  شترـضح  هب  میدش ، بایفرـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  مدوخ 
ام يوس  هب  يریپ  تسا ، باضخ  دومرف : ترـضح  ؟ تسا گنر  نیمه  هب  امـش  يوم  هک  نیا  ای  تسا  باـضخ  رثا  اـیآ  منیبیم  امـش  فیرش 

ضرق ياراد  دنملاس ، يدرم  نم  : مدرک ضرع  ؟ دیاهدمآ نم  يرای  ترـصن و  يارب  دومرف : ام و  هب  درک  ور  هاگ  نآ  . دسریم دوز  مشاهینب 
نم هب  هک  ار  مدرم  تاـناما  مرادـن  تسود  دـش ، دـهاوخ  هچ  منادیمن  هک  مراد  راـیتخا  رد  مدرم  زا  ییاههیامرـس  متـسه ، راولاـیع  و  داـیز ،
یل ایرت  ۀیعاو و ال  یل  اعمست  الف  اقلطناف  : دومرف ترـضح  (. دروآ رذع  و   ) هتفگ ار  ینانخـس  نینچ  زین  نم  يومعرـسپ  . منک عیاض  دناهدرپس ،
یف هیرخنم  یلع  هبکی  نأ  لجوزع  هللا  یلع  اـقح  ناـک  اـنعی  مل  اـنبجی و  ملف  اـنداوس  يأر  هحفـص 138 ] وأ [  انتیعاو ، عمـس  نم  هناف  اداوس ،

ار ام  دنیبب و  ار  ام  صخـش  ای  دونـشب ، ار  ام  دایرف  هک  یـسک  اریز  دینیبن ، ارم  صخـش  و  دیونـشن ، ارم  يهثاغتـسا  دایرف و  دـیورب و  سپ  . رانلا
دعب هللا  ۀمحر  دیفم  خیش  [ . 99  ] دزادنایب شتآ  هب  تلذ  ياوخ و  اب  ار  وا  هک  تسا  مزال  یلاعت  يادخ  رب  دباتشن ، ام  يرای  هب  دهدن و  باوج 

رـصق  » زا تکرح  روتـسد  سپـس  دـنرادرب ، بآ  هک  دـندومرف  رما  شیوـخ  ناـناوج  هب  ترـضح  دیـسر  اـهتنا  هب  بش  نوـچ  : دـیوگ نیا ، زا 
. دندومرف رداص  ار  لتاقمینب »

نیسحلا نب  یلع  ترضح  نخس  نیسح و  ماما  باوخ 

یکدـنا درب و  شباوخ  دوب  بسا  يور  هک  یلاح  رد  ترـضح  میدومیپ ، هار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  یتعاـس  دـیوگ : ناعمـس  نب  ۀـبقع 
رارکت هبترم  هس  ای  ود  ار  نخـس  نیا  ترـضح  . نیملاعلا بر  دـمحلا هللا  و  نوعجار ) هیلا  اـنا  اـنا هللا و  :) دومرفیم دـش و  رادـیب  دـعب  دـیباوخ ،

هللا و تدمح  مم  : تفگ درک و  شترضح  هب  ور  دوب -  بسا  رب  راوس  هک  مالسلاامهیلع -  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  شدنزرف  دعب  دندرک ،
ۀقفخ تقفخ  ینا  ینب ! ای  : دومرف ترـضح  ؟ يدروآ نابز  رب  ار  نوعجار ) هیلا  انا  اـنا هللا و   ) و یتفگ ، ساپـس  ار  يادـخ  هچ  يارب  ؟ تعجرتسا

رد مدیباوخ ، یکدـنا  مدـنزرف ! . انیلا تیعن  انـسفنأ  اهنأ  تملعف  مهیلا ، ریـست  ایانملا  و  نوریـسی ، موقلا  لوقی : وه  سرف و  یلع  سراف  یل  نعف 
، دوریم نانیا  لابند  هب  اـهگرم  هک  یلاـح  رد  دـنیامیپیم  هار  هورگ  نیا  تفگیم : دـش و  ناـیامن  نم  رب  هک  مدـید  ار  يراوسبسا  باوخ 

ردپ هحفص 139 ] قحلا [ ؟ یلع  انسلأ  ءوسب ، هللا  كارأ  ال  تبأ ! ای  : درک ضرع  . دهد ار  ام  گرم  ربخ  هک  تسا  ام  ياهناج  نآ ، هک  متسناد 
هک ییادخ  هب  دنگوس  يرآ ! . هیلا دابعلا  عجرم  يذلا  هللا  و  یلب ، : دومرف ترـضح  ؟ میتسین قح  رب  ام  ایآ  درواین ، امـش  يارب  يدب  يادخ  ناج !
زا میتسه  قح  رب  ام  هک  ماگنه  نیا  رد  . نیقحم تومن  نأ  یلاـبن  ـال  اذا  اـنناف  : درک ضرع  (. میقحرب اـم  ( ؛ تسوا يوس  هب  ناگدـنب  تشگزاـب 
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هک ار  یشاداپ  نیرتوکین  ار  وت  يادخ  . هدلاو نع  ادلو  يزج  ام  ریخ  دلو  نم  هللا  كازج  : دومرف مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  . میرادن یکاب  گرم 
. دیامرف اطع  دسریم ؛ دنزرف  هب  ردپ  بناج  زا 

رح هب  نیعل  دایز  نبا  يهمان 

اب ترضح  دش . راوس  دوخ  بکرم  رب  هلجع  اب  دعب  دناوخ ، ار  حبص  زامن  دمآدورف و  بسا  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیـسرارف  حبـص  نوچ 
نآ زا  ار  شباحصا  ترضح و  دمآیم و  رح  دنوش ، رود  ایقشا  هورگ  زا  دنتـساوخیم  دندرکیم و  تکرح  پچ  تمـس  هب  دوخ  باحـصا 

یمن و  دندنادرگیمرب ، دندشیم و  عنام  تدش  هب  دـننک  تکرح  هفوک  فرط  هب  دنتـساوخیم  رگا  . دـندشیم عنام  دـندرکیم و  در  تهج 
نامه دندیسر -  اونین »  » هب هک  نیا  ات  دندومنیم  تکرح  پچ  تمس  هب  هراومه  شنارای  ترضح و  دننک . تکرح  تمس  نآ  رب  دنتـشاذگ 

، دش نایامن  دمآیم -  هفوک  فرط  زا  هک  رود -  زا  يراوسرتش  ماگنه ، نیا  رد  دندمآدورف -  اجنآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یلحم 
هب دمآ  کیدزن  نوچ  هراوس  . دندش وا  ندیـسر  رظتنم  دـندرک و  فقوت  یگمه  دوب ، هتخادـنا  شود  هب  ینامک  تشاد و  یگنج  حالـس  يو 
رح میلست  نوعلم  دایز  نب  هللادیبع  بناج  زا  ياهمان  و  درکن ، مالس  وا  باحصا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هب  اما  درک ، مالـس  شنارای  رح و 

و ریگب ، تخس  نیسح  رب  ار  راک  دیسر  وت  تسد  هب  نم  يهمان  دروآ و  ار  همان  نم ، دصاق  هک  نیمه  دعب ؛ اما  : دوب هتـشون  همان  نآ  رد  دومن ،
دوشن و ادـج  وت  زا  هک  مدرک  رومأـم  وت  رب  ار  مدـصاق  هحفـص 140 ] نم [  و  رآدورف ، دـشاب  هاـیگ  بآ و  زا  یلاـخ  هک  ییارحـص  رد  ار  وا 
درک و شباحصا  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  هب  ور  دناوخ  ار  همان  رح  نوچ  . مالـسلاو دنک ، شرازگ  نم  هب  ارم ، تاروتـسد  يارجا  یگنوگچ 

ندمآدورف رد  هدرک و  هرصاحم  ار  امش  دیـسر  نم  تسد  هب  شاهمان  عقوم  ره  هداد  روتـسد  نم  هب  هک  تسا  هللادیبع  ریما  يهمان  نیا  تفگ :
. منک ارجا  امش  هب  تبسن  ار  وا  مکح  ات  دوشن  ادج  نم  زا  ات  هداد  تیرومأم  هک  تسوا  رومأم  هداتسرف و  نیا  و  مریگب ، تخس  امش  يارب 

البرک رد  نیسح  ماما  لوزن 

وا هب  تخانش ، ار  وا  درک و  یهاگن  نیعل  دایزنبا  يهداتسرف  هب  دوب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  باحصا  زا  هک  رجاهم  نب  دیزی  لاح )، نیا  رد  )
رجاهمنبا . مدومن افو  متعیب  رب  مدرک و  دـیزی -  دوخ - !! ماما  زا  تعاطا  تفگ : ؟ يدروآ هک  دوب  هچ  نیا  دنیـشنب ! تیازع  هب  تردام  تفگ :

و ایند ، رد  ار  گنن  و  يدومن ، يوریپ  تدوخ  يدوباـن  تکـاله و  رد  ار  تدوخ  ماـما  و  يدومن ، نایـصع  دوخ  راـگدرورپ  هب  هکلب  تفگ :
ۀمئأ مهانلعج  و  :) دـیامرفیم لاعتم  يادـخ  تسا !؟ یماما  دـب  هچ  وت  ياوشیپ  ماـما و  يدرک ، بسک  دوخ  يارب  ترخآ  رد  ار  خزود  شتآ 

رد نانآ  دـننکیم ، توعد  شتآ  يوس  هب  ار  نانآ  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  ناـنآ  و  [ .» 100 ( ] نورـصنی ۀمایقلا ال  موی  رانلا و  یلا  نوعدی 
بآ هن  هک  یناکم  نیمه  رد  تفرگ و  تخـس  ار  راک  رح  هاگ  نآ  . تسا نایاوشیپ  نآ  زا  وت ، ياوشیپ  ماما و  و  «. دنوشیمن يرای  تمایق  زور 

اونین و ینعی  هذه -  وأ  ۀیرقلا  هذه  یف  لزنن  کحیو ؛ انعد  : دومرف مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . دنیآدورف هک  درک  روبجم  دوب  يدابآ  هن  تشاد و 
. ] مییآدورف هنیقش -  یکی -  نیا  رد  ای  هیرضاغ -  اونین و  نآ -  رد  ای  هد  نیا  رد  ام  راذگب  وت ! رب  ياو   -. ۀنیقش ینعی  هذه -  وأ  ۀیرضاغلا - 
نب ریهز  . تسا هدش  هداتـسرف  نم  يارب  هک  تسا  یـسوساج  درم  نیا  اریز  منک ؛ نینچ  مناوتیمن  دنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : رح  هحفص 141 ]

رتدیدش دینیبیم  نونکا  هک  نیا  زا  راک  دنگوس ! ادـخ  هب  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  دومن و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ور  نیق 
! مسق مدوخ  ناج  هب  دـنیآیم ، نیا  زا  دـعب  هک  تسا  یناسک  اب  گنج  زا  رتناسآ  تعاس  نیمه  رد  هورگ  نیا  اب  گنج  انامه  دـش . دـهاوخ 

مهأدبأل تنک  ام  : دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . تشاد میهاوخن  ار  نانآ  تمواقم  بات  ام  هک  دیـسر  دهاوخ  اهنآ  رب  يرکـشل  نیا  زا  دعب 
يرجه مکی  تصش و  لاس  مرحم  مود  هبنشجنپ ، زور  نیا  رد  و  دندمآدورف ، ناکم  نامه  رد  هاگ  نآ  . منکیمن عورش  ار  گنج  نم  . لاتقلاب

[ . 101  ] دوب

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 745 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ نارای  عمج  رد  نیسح  ماما  نانخس  البرک و 

يادخ ساپس  دمح و  دومرف ، داریا  ياهبطخ  دوخ  باحصا  نایم  رد  تساخرب و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس 
نم انب  لزن  دـق  هنا  : دومرف هاگ  نآ  داتـسرف ، تاولـص  دورد و  وا  رب  دومن و  دای  ار  شراوگرزب  دـج  تفگ ، انث  وا  رب  دروآ و  ياجب  ار  یلاـعت 

سیـسخ و  ءانالا ، ۀبابـصک  ۀبابـص  الا  اهنم  قبی  مل  ادح و  ترمتـساو  اهفورعم ، ربدأ  ترکنت و  تریغت و  دـق  ایندـلا  نا  و  نورت ، دـق  ام  رمألا 
توملا يرأ  یناف ال  اقحم ، هئاقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع ؟ یهانتی  لطابلا ال  یلا  و  هب ؟ لمعی  قحلا ال  یلا  نورت  الا  . لیبولا یعرملاـک  شیع 

یکین و هدیدرگ ، تشز  هتفای و  رییغت  ایند  انامه  دینیبیم ، هدش  لزان  ام  رب  هک  ار  هچنآ  امش  يهمه  . امرب الا  نیملاظلا  عم  ةایحلاو  ةداعـس ، الا 
زج نآ ، و  یفرظ ، يهدـنام  هـت  دــننام  زح  نآ ، زا  هـک  هحفـص 142 ] هدیـسر [  يدـح  هب  اـت  هدرک  ادـیپ  همادا  هدوـمن و  تـشپ  نآ  فورعم 

دینیبیمن ار  لطاب  ایآ  دوشیمن ؟ لمع  نادب  هک  دینیبیمن  ار  قح  ایآ  . تسا هدـنامن  يزیچ  اوهدـب ، نوبز و  هاگارچ  دـننام  ینوبز  یناگدـنز 
ار گرم  نم  انامه  دشاب ، هتـشاد  تبغر  لیم و  ادـخ  اب  تاقالم  رد  دـیاب  تسا  قح  رب  هک  ینمؤم  ددرگیمن !؟ يریگولج  یهن و  نآ  زا  هک 

يا دیشاب  ادخ  تیاده  رد  تفگ : تساخرب و  نیق  نب  ریهز  هاگ  نآ  . منیبیمن تلالم  هصغ و  زج  ار  نارگمتـس  اب  یناگدنز  و  تداعـس ، زج 
رب ار ، امش  اب  تکرح  مایق و  میدوب ، نآ  رد  هشیمه  يارب  ام  دنامیم و  یقاب  ام  يارب  ایند  رگا  و  میدینش ، ار  امش  نانخس  ادخ ! لوسر  دنزرف 

: تفگ تساخرب و  ياج  زا  یلجب  عفان  نب  لاله  وا ، زا  سپ  : دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیـس  . میدادیم حیجرت  نآ ، رد  یگـشیمه  ندنام 
ار وت  هک  یسک  میتسه ، راوتـسا  تباث و  دوخ  ياهتریـصب  تین و  رب  ام  و  میرادیمن ، هورکم  ار  دوخ  راگدرورپ  تاقالم  ام  دنگوس ! ادخ  هب 

ریـضخ نب  ریرب  وا ، زا  سپ  : دـیوگ هللا  ۀـمحر  سوواـط  نب  دیـس  زاـب  . میرادیم نمـشد  ار  وـت  نانمـشد  و  میرادیم ، تسود  دراد ، تـسود 
گنج امـش  روضح  رد  هک  هدومرف  ناسحا  هدراذگ و  تنم  ام  رب  لاعتم  يادخ  دنگوس ! ادخ  هب  ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : تساخرب و 

یسلجم همالع  [ . 102  ] دیامن تعافـش  ار  ام  امـش ، دـج  تمایق ، زور  رد  هاگ  نآ  دوش ، هراپ  هراپ  ام  ندـب  ياضعا  امـش  رطاخ  هب  ات  مییامن ،
تکرح امـش  هارمه  هب  تفگ : درک و  ترـضح  هب  ور  نیق  نب  ریهز  : دـیوگیم هدرک و  لقن  بقانم »  » باتک زا  راونـالاراحب »  » رد هللا  ۀـمحر 
دنوادخ زا  دندرک  گنج  ام  اب  نانآ  رگا  و  تسا ، عقاو  تارف  رانک  رد  اجنآ  هک  اریز  میـشاب ، اجنآ  رد  هدـمآدورف و  البرک »  » رد ات  مینکیم 
نامـشچ زا  کشا  دینـش ) ار  ریهز  نخـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  :) دـیوگ بقانم »  » بحاص . میگنجیم نانآ  اب  میریگیم و  کـمک 

هاـنپ ـالب  هودـنا و  زا  وـت  رب  ایادـخ ! هحفـص 143 ] ءـالبلا [ . برکلا و  نم  کـب  ذوـعأ  ینا  مـهللا  : دوـمرف هاـگ  نآ  دـش ، يراـج  شکراـبم 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هاگ  نآ  . دمآدورف ترـضح  يور  هب  ور  رد  راوس  رفن  رازه  اب  زین  رح  دـمآدورف ، عضوم  نیمه  رد  ترـضح  . مربیم

اب دادیم  لامتحا  هک  هفوک -  ناگرزب  فارـشا و  هب  دندومرف  وا  دارفا  رح و  هب  هک  ینومـضم  نامه  اب  ار  ياهمان  و  تساوخ ، يذغاک  ملق و 
انجعز اندرط و  انجرخا و  دق  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  کیبن  ةرتع  انا  مهللا  : دومرف هاگ  نآ  تشون ، دنهارمه -  شترـضح  رظن 
میتسه وت  ربمایپ  نادنزرف  ترتع و  ام  ادنوادخ ! . نیملاظلا موقلا  یلع  انرـصناو  انقحب ، انل  ذخف  مهللا  انیلع ، ۀیماونب  تدعت  و  اندـج ، مرح  نع 

ار ام  و  ریگب ، نانآ  زا  ار  ام  قح  ایادخ ! . دندومن متس  يدعت و  ام  رب  هللا  مهنعل  هیماینب  و  دندرک ، نامیادج  نوریب و  شیوخ  دج  مرح  زا  هک 
ای هبنـشراهچ -  زور  رد  هک  نیا  ات  دومرف ، تکرح  ناکم  نیمه  زا  مالـسلاهیلع  ماما  : دیوگ بقانم »  » بحاص . امرف زوریپ  نارگمتـس  هورگ  رب 

باحـصا هب  ور  ترـضح  هاگ  نآ  . دش عقاو  يرجه  کی  تصـش و  لاس  مرحم  مود  زور  رد  نیا ، و  دـمآدورف . البرک »  » رد هبنـشجنپ -  زور 
مدرم . نونایدـلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهـشیاعم ، ترد  ام  هنوطوحی  مهتنـسلأ ، یلع  قعل  نیدـلا  و  ایندـلا ، دـیبع  سانلا  : دومرف درک و  دوخ 

تشیعم و هک  یمادام  ار  نید  اهنآ  تسا -  نابز  رد  طقف  اهنآ  نید  ینعی  تسا -  ناـنآ  ياـهنابز  رد  ياهقلقل  نید  و  دنتـسه ، اـیند  ناگدـنب 
رتمک نارادنید  دندرگیم  ناحتما  الب  اب  نوچ  و  دننکیم ، ظفح  ار  نآ  دـنهدیم و  تبـسن  ناشدوخ  هب  دـهدیم  تعـسو  ار  نانآ  یگدـنز 

ترـضح ! ادخ لوسر  دنزرف  يا  يرآ ! هللا ! لوسر  نبای  معن ؛ دندرک : ضرع  ؟ تسا البرک  اجنیا  ایآ  ءالبرک ؟ هذهأ  دومرف : هاگ  نآ  . دنوشیم
، تسا الب  تنحم و  لحم  اجنیا  . انئامد کفـسم  و  انلاجر ، لتقم  و  انلاحر ، طحم  و  انباکر ، خانم  انهاه  ءـالب ، برک و  عضوم  اذـه  : دـندومرف
[103  ] تسا ام  ياهنوخ  نتخیر  لـحم  و  اـم ، نادرم  هاـگتق  اـم ، ياـهراب  هحفـص 144 ] ندوشگ [  لحم  ام ، نارتش  ندـناباوخ  لـحم  اـجنیا 
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تکرح شنارای  اب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دیوگ یبلک  هک  تسا  هدرک  لقن  یبلک  زا  شدوخ  دنـس  اب  ار  یتیاور  دوخ  لتقم  رد  فنخموبا  .
، داتـسیازاب تکرح  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  بسا  اـجنآ  رد  دوب ، هبنـشراهچ  زور  زور ؛ نآ  دندیـسر . ـالبرک »  » نیمزرـس هب  اـت  دـندرک 
هک نیا  ات  دندرکیم  ضوع  بسا  نینچمه  ترضح  . تشادنرب یمدق  زین  نآ  دش ، راوس  يرگید  بسا  هب  دمآدورف و  بسا  نآ  زا  ترـضح 

نیا مان  موق ! يا  دومرف : دید  ار  بیرغ  بیجع و  رما  نیا  ترـضح  نوچ  . دنداتـسیازاب تکرح  زا  اهنآ  يهمه  دـندش و  راوس  بسا  تفه  هب 
: دومرف . دوشیم هدیمان  زین  اونین » : » دنتفگ ؟ دراد زین  يرگید  مسا  نیا ، زج  ایآ  دومرف : «. هیرـضاغ  » نیمزرـس دـندرک : ضرع  ؟ تسیچ نیمزرس 
« البرک  » دـنتفگ ؟ دراد يرگید  مسا  نیا ، زج  ایآ  دومرف : . دراد مان  زین  تارفلا » ءیطاش  : » دـندرک ضرع  ؟ دراد مه  يرگید  مسا  نیا ، زج  ایآ 

الب هصغ و  نیمزرس  دومرف : هدیشک و  شدوخ  لد  هت  زا  يدرس  هآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ماگنه ، نیا  رد  دیوگ : يوار  . دوشیم هدیمان  زین 
انهاه و و  انمیرح ، کته  هللا ، انهاه و  و  انئامد ، کفـس  هللا ؛ انهاه و  و  انباکر ، خاـنم  هللا ؛ اـنهاهف و  اولحرت ، ـال  اوفق و  : دومرف هاـگ  نآ  . تسا
و ال ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدج  یندعو  ۀبرتلا  هذهب  و  انروبق ، رازت  انهاه  و  انلافطا ، حبذ  هللا ؛ انهاه و  و  انلاجر ، لتق  هللا ؛
هب دنگوس  هحفـص 145 ] تسا [ . ام  ياهرتش  ندناباوخ  لحم  اجنیا  ادـخ ! هب  دـنگوس  دـیامنن ، تکرح  رگید  و  دـینک ، فقوت  . هلوقل فلخ 
هب دنگوس  . دوشیم تمرح  کته  ام  میرح  هب  هک  تسا  یناکم  نامه  نیا ، ادـخ ! هب  دـنگوس  . تسا ام  نوخ  ندـش  هتخیر  لحم  اجنیا  ادـخ !

ترایز ام  روبق  ناکم  نیا  رد  و  دوشیم ، هدـیرب  اـم  لاـفطا  يولگ  اـجنیا  رد  ادـخ ! هب  دـنگوس  . دـنوشیم هتـشک  اـم  نادرم  اـجنیا  رد  ادـخ !
فلخ وا  راتفگ  رد  و  تسا ، هدومرف  هدعو  ارم  تبرت  كاخ و  نیمه  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مراوگرزب  دج  و  دوشیم ،

. دندمآدورف دوخ  بسا  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاگ  نآ  . تسین هدعو 

نیسح ماما  هب  نیعل  دایز  نبا  يهمان 

اهبسا زا  زین  شترضح  نارای  باحصا و  دمآدورف ، دوخ  بسا  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  نآ  زا  دعب  : دیوگ هللا  ۀمحر  یـسلجم  يهمالع 
ندمآدورف و  هتـشون ، نوعلم  دایزنبا  هب  ياهمان  دعب  دندمآدورف ، ناشیاهبـسا  زا  ترـضح ، ربارب  رد  راوس ، رفن  رازه  اب  زین  رح  دـندمآدورف .

؛ دعب اما  : تشون مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  نومـضم  نیدب  ياهمان  نوعلم  دایزنبا  . دناسر نوعلم  نآ  عالطا  هب  البرک  رد  ار  ترـضح 
هب ار  وت  ای  موشن  ریس  نان  زا  مراذگن و  شلاب  هب  رس  هتـشون : نم  هب  دیزی  نینمؤملاریما !! مدش ، ربخاب  البرک  رد  وت  ندمآدورف  زا  نیـسح ! يا 

تسد هب  نوعلم  نآ  يهمان  نوچ  . مالسلاو یهد ، نت  هیواعم  نب  دیزی  مکح  نم و  مکح  هب  ای  و  مشکب ، منک و  قحلم  فیطل  يادخ  تاقالم 
ةاضرم اورتشا  موق  حلفأ  :ال  دومرف هاگ  نآ  تخادنا ، شکرابم  تسد  زا  ار  نآ  هدناوخ و  ار  همان  ترـضح  دیـسر ، مالـسلاهیلع  ماما  كرابم 

! هللادبعابا يا  تفگ : همان  دصاق  . دش دنهاوخن  راگتـسر  دندیرخ ، یهلا  بضغ  هب  ار  مدرم  يدونـشخ  هک  یهورگ  . قلاخلا طخـسب  قولخملا 
رب اریز  تسین ؛ یباوج  نم  دزن  همان ، نیا  يارب  . باذعلا ۀملک  هیلع  تقح  دق  هنال  باوج ، يدنع  هل  ام  : دومرف ترـضح  . دیهدب ار  همان  باوج 
 ] زا ادخ  نمشد  ماگنه ، نیا  رد  داد . شرازگ  ار  نایرج  دمآ و  نوعلم  نآ  يوس  هب  دصاق  . تسا هدش  تباث  باذع ، يهملک  دایزنبا -  وا - 

مالسلاهیلع نیـسح  ماما  گنج  هب  ات  داد  روتـسد  وا  هب  درک و  نیعل  دعـس  رمع  هب  ور  و  هدش ، كانبـضغ  تدش  هب  نایرج  نیا  هحفص 146 ]
دایزنبا . تساوخ رذـع  هدـیبلط و  شزوپ  تیرومأم  نیا  زا  دوب ، هدـش  بوصنم  ير ، تیالو  ریما  یلاو و  ناونع  هب  ـالبق  هک  دعـس  رمع  . دورب

زا هک  نیا  سرت  زا  زور ، کی  زا  دعب  تساوخ ، تلهم  راک  نیا  يارب  نوعلم ، دعس  رمع  . نادرگرب ام  هب  ار  ام  یتموکح  نامرف  تفگ : نوعلم 
[ . 104  ] تفریذپ ار  تیرومأم  نیا  دوش  لزع  ير  تموکح 

البرک زا  مشاه  ینب  هب  نیسح  ماما  يهمان 

ماما : دومرف شترـضح  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  زیزعلادـبع ، نب  رـسیم  زا  دوخ  دنـس  هلـسلساب  تارایزلا » لماک   » باـتک رد 
دمحم یلا  یلع  نب  نیـسحلا  نممیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : تشون مالـسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  يوس  هب  البرک  زا  ياهمان  مالـسلاهیلع  نیـسح 
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یلع نب  نیـسح  زامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  . مالـسلاو لزت ، مل  ةرخالا  نأک  نکت و  مل  ایندلا  نأکف  دعب ؛ امأ  . مشاهینب نم  هلبق  نم  یلع و  نب 
هدـشن قلخ  هدوبن و  ایند  ایوگ  دـعب ؛ اما  . دنتـسه وا  دزن  رد  مشاـهینب  زا  هک  یـصاخشا  مالـسلاهیلع و  یلع  نب  دـمحم  يوس  هب  مالـسلاهیلع 

هحفص 149 ] [ . ] 105  ] مالسلاو تسا ، هدوب  هشیمه  ترخآ  ایوگ  و  تسا ،

تسویپ عوقو  هب  ترضح  نآ  داهج  گنج و  عقوم  ات  البرک  هب  نیسح  ماما  دورو  زا  دعب  هچنآ  نایب  رد 

البرک هب  نوعلم  دعس  رمع  دورو 

يهمه دومن ، بیغرت  توعد و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  گنج  هب  ار  دوخ  نارای  نوعلم  دایز  نب  هللادیبع  : دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس 
وا دیرخ و  وا  يایند  هب  ار  نیعل  دعس  رمع  ترخآ  يو  . دندرک تعاطا  وا  زا  هتشادرب و  يراگتسر  زا  تسد  هدرک و  يوریپ  وا  نامرف  زا  اهنآ 

ۀمحر دیفم  خیش  دش . جراخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  يارب  تفریذپ و  زین  وا  درک ، توعد  گنج  یهدنامرف  یگدرکرـس و  هب  ار 
هفوک زا  راوسبسا  رازه  راهچ  اب  زین  نیعل  دعـس  رمع  دوب ؛ هدـش  البرک  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  يزور  ناـمه  يادرف  : دـیوگ هللا 

. دمآدورف اونین  رد  هدرک و  تکرح 

ترضح نآ  خساپ  نیسح و  ماما  هب  دعس  رمع  مایپ  غالبا 

و هدمآ ؟ هچ  يارب  سرپب  ورب و  وا  دزن  تفگ : وا  هب  داتسرف و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شیپ  ار  یـسمحا  سیق  نب  ةورع  دعـس  رمع  هاگ  نآ 
رمع ! درک ایح  راک  نیا  زا  تهج  نیمه  هب  دوب . هتـشون  هماـن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يارب  هک  دوب  یناـسک  هلمج  زا  هورع  ؟ دـهاوخیم هچ 
نیا رد  . دنتشادن تسود  ار  راک  نیا  دندرک و  عانتما  نانآ  يهمه  درک ، داهنشیپ  دندوب  هتشون  همان  هک  یناگرزب  يهمه  هب  ار  راک  نیا  دعس ،

! ادخ هب  دنگوس  موریم ، وا  يوس  هب  نم  تفگ : تساخاپ و  هب  دوب  كابیب  عاجش و  مانب ، يراوسبسا  هک  یبعـش  هللادبع  نب  ریثک  ماگنه ،
هدـمآ هچ  يارب  سرپب  ورب و  وا  دزن  یلو  یناـسرب ، لـتق  هب  یناـهگان  ار  وا  مهاوخیمن  تفگ : نیعل  رمع  . مشکیم اـتلفغ  ار  وا  یهاوخب  رگا 

درک و مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  ور  دید  ار  وا  يوادیص  يهمامثوبا  نوچ  داتفا ، هار  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ( مایخ  ) فرط هب  ریثک  ؟ تسا
نآ . دیآیم امش  دزن  هب  نانآ  نیرتزیرنوخ  نیرتيرج و  نیمز ، لها  نیرتدب  هللادبعابا ! يا  دهد  نایاپ  یکین  هب  ار  وت  راک  یلاعتیادخ  تفگ :

و دنگوس ! ادخ  هب  هن ، تفگ : . راذگب رانک  هحفص 150 ] ار [  تریشمش  تفگ : داتسیا و  وا  يور  هب  ور  تساخرب و  يوادیـص  همامثوبا  هاگ 
ارم ماـیپ  رگا  و  مناـسریم ، مراد  تیرومأـم  هچنآ  دیونـشب  ارم  نخـس  رگا  متـسین ، شیب  يدـصاق  نم  هک  ارچ  تسین  راـک  نیا  رد  یتـمارک 

! ادـخ هب  دـنگوس  هن ؛ تفگ : . ناـسرب ار  تماـیپ  وـت  دـعب  مرادیم  هگن  ار  وـت  ریـشمش  يهضبق  نـم  : تـفگ يوادیـص  . مدرگیمزاـب دـیریذپن 
هار مالـسلاهیلع  ماـما  دزن  ار  وـت  زگره  مناـسرب ، وـت  فرط  زا  اـت  وـگب  نم  هب  ار  دوـخ  ماـیپ  تفگ : يوادیـص  . ینزب نآ  هب  تسد  یناوـتیمن 

تشگرب و نیعل  دعس  رمع  يوس  هب  وا  و  دیشک ، ییوگازسان  لادج و  هب  راک  سپ  . یتسه نادرگور  ادخ  تعاطا  زا  رجاف و  وت  هک  مهدیمن 
هچ يارب  سرپب  نک و  تاقالم  ار  نیـسح  هرق ! يا  وت  رب  ياو  تفگ : دیبلط و  ار  یلظنح  سیق  نب  ةرق  نیعل  دعـس  رمع  . درک وگزاب  ار  نایرج 

ار درم  نیا  ایآ  دومرف : دـیآیم  ور  هب  ور  زا  وا  دـید  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  داتفا ، هار  هب  هرق  ؟ دـهاوخیم هچ  و  تسا ؟ هدـمآ 
يدرم ار  وا  نم  [ ، 106  ] تسام رهاوخ  رـسپ  وا  تسا . میمت  رابت  زا  هلظنح  يهلیبق  زا  يدرم  وا  يرآ ، تفگ : رهاظم  نب  بیبح  ؟ دیـسانشیم

درک و مالس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  دمآ و  هرق  . دوش رضاح  هکرعم  نیا  رد  هک  مدرکیمن  رکف  متخانشیم ، يأر  شوخ  هدیقع و  شوخ 
، مدقأ نأ  اذه  مکرصم  لهأ  یلا  بتک  : دومرف درک و  وا  هب  ور  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دناسر ، شترضح  رضحم  هب  ار  نیعل  دیعـس  رمع  مایپ 

نم دــیرادن  تـسود  رگا  میاــیب ، ناــنآ  يوــس  هـب  هـک  دنتــشون  نـم  هـب  امــش  رهــش  مدرم  . مـکنع فرــصنأ  اــنأف  ینوــمتهرک  اذا  اــمأف 
نامب اجنیا  ( ؟ نارگمتـس هورگ  يوس  يوریم ؟ اجک  هرق ! يا  وت  رب  ياو  تفگ : درک و  هرق  هب  ور  هللا  ۀمحر  رهاظم  نب  بیبح  . مدرگیمزاب
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هرق هحفص 151 ] نک [ . يرای  درک ؛ دییأت  يراوگرزب  تمارک و  هب  ار  وت  یلاعت  يادخ  وا  راوگرزب  ناردپ  ببس  هب  هک  ار  یتیصخش  نیا  و )
؟ تسیچ مرظن  يأر و  منیبب  هاگ  نآ  مهدب  ار  دوخ  بحاص  مایپ  باوج  ات  مدرگیمرب  تفگ :

البرک زا  نیعل  دایز  نبا  هب  نوعلم  دعس  رمع  يهمان 

وا لاتق  گنج و  زا  ارم  لاعتم  يادخ  مراودیما  تفگ : نیعل  دعس  رمع  . دومن وگزاب  وا  هب  ار  نایرج  تشگرب و  هنعللا  هیلع  دعس  رمع  دزن  هرق 
رد هک  یتقو  زا  نم  دعب ؛ اما  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : تشون نومضم  نیدب  نوعلم  دایز  نب  هللادیبع  يوس  هب  ياهمان  هاگ  نآ  دنک . هدوسآ 

مدرم تفگ : وا  دهاوخیم ؟ هچ  و  هدمآ ؟ نیمزرس  نیا  هب  هچ  يارب  دنسرپب  وا  زا  هک  مداتـسرف  وا  يوس  هب  ینادصاق  مدمآدورف  نیـسح  دزن 
زا رگا  کنیا  مدمآ ، مه  نم  و  مورب ، ناشیا  نایم  هب  هک  دندرک  تساوخرد  نم  زا  دنداتـسرف و  دـصاق  دنتـشون و  همان  نم  يارب  اهرهـش  نیا 

. مدرگیمزاب نم  تسه ، ناتنادصاق  اههمان و  رظن  زا  ریغ  ناترظن  يأر و  دیرادیمن و  تسود  دیتسه و  تحاران  مندمآ 

نوعلم دعس  رمع  يهمان  هب  نیعل  دایز  نبا  خساپ 

لثمتم دناوخ  ار  همان  نوچ  مدوب ، نیعل  دایز  نب  هللادیبع  دزن  نم  دیسر  نوعلم  دعـس  رمع  يهمان  هک  یماگنه  دیوگ : یـسبع  دئاق  نب  ناسح 
ییاهر دیما  تسا ؛ هدش  ام  ياهلاگنچ  راتفرگ  وا  نالاصانم  نیح  تال  ةاجنلا و  وجری  هب  انبلاخم  تقلع  دـق  نالا  : تفگ دـش و  رعـش  نیا  هب 

زا مدرک و  تفایرد  ار  وت  يهمان  دـعب ؛ اما  : تشون نیعل  دعـس  رمع  هب  ياهمان  تفگ و  ار  نخـس  نیا  تسین . ییاهر  تقو  رگید  نکلو  دراد ،
يهرابرد دندومن  تعیب  رگا  دیامن ، تعیب  شنارای  يهمه  اب  وا  هک  نک  داهنشیپ  ار  دیزی  اب  تعیب  نیسح ، رب  سپ  مدش . هاگآ  نآ ، نومـضم 

دشاب هتشادن  شزاس  رس  دایزنبا  هک  مدیسرتیم  تفگ : دیسر  نوعلم  دعس  رمع  هب  همان  خساپ  نوچ  . مالـسلاو درک ، مهاوخ  هظحالم  وا  راک 
ماغیپ نیعل  دعس  رمع  هحفـص 152 ] دیوگ [ : بلاطوبا  هک  دنکیم  تیاور  بلاطوبا  نب  دمحم  زا  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  لضاف  همالع  [ . 107]

. دنکیمن تعیب  دیزی  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زگره  هک  تسنادیم  وا  نوچ  درکن ، داهنشیپ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  ار  نوعلم  دایزنبا 

دنکیم کیرحت  نیسح  ماما  اب  گنج  رب  ار  مدرم  دایز  نبا 

امـش مدرم ! يا  : تفگ دـعب  تفر ، ربنم  يالاب  و  دومن ، عمج  رهـش  نآ  عماج  دجـسم  رد  ار  هفوک  مدرم  يهمه  نیعل  دایزنبا  رگید ؛ يوس  زا 
شور و ییوکین  هب  ار  وا  هک  تسا  دیزی  نینمؤملاریما !!! نیا  دیتفای ، دیتشاد ؛ تسود  هک  نانچ  ار  نانآ  دـیدرک و  ناحتما  ار  نایفـسیبا  لآ 

هدش نما  اههار  وا  نامز  رد  دیامنیم ، ناسحا  دوخ ، قح  رد  اهنآ  رب  و  دـنکیم ، یکین  مدرم  تیعر و  رب  وا  دیـسانشیم ، هدیدنـسپ  تقیرط 
ار نانآ  تورث  لام و  اب  درادیم و  یمارگ  ار  ناگدنب  شردپ  زا  دعب  دیزی ، وا  رسپ  کنیا  دوب ، نینچ  زین  هیواعم  شردپ  رصع  رد  هک  تسا ،
هداد و شیازفا  رگید  ربارب  نیدنچ  ات  هداد  روتسد  نم  هب  و  هداد . شیازفا  ربارب  دص  ربارب و  دص  ار  امـش  قازرا  و  درادیم ، یمارگ  زاینیب و 

لاوما دـمآ و  نییاپ  ربنم  زا  هاگ  نآ  . دـییامن تعاطا  ارم  نامرف  دـینک و  شوگ  کـنیا  مهد ، قوس  نیـسح ، وا  نمـشد  اـب  گـنج  هب  ار  اـمش 
يرای ار  نوعلم  دعـسنبا  گنج ، نیا  رد  هک  نیا  ات  داد  نامرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  اـب  گـنج  رب  ار  ناـنآ  و  دیـشخب ، مدرم  هب  یناوارف 

. دنیامن

البرک هب  ددعتم  ياهرکشل  مازعا  نیعل و  رمش  جورخ 

رـشکل دادـعت  هک  دـندرک ، تکرح  رفن  رازه  راهچ  اـب  هک  دوب  نوعلم  نشوجلايذ  نب  رمـش  هورگ  دـندش  مازعا  هفوک  زا  هک  یهورگ  نیلوا 
رازه ود  اب  یبلک  باکر  نب  دیزی  هلمج : زا  دندش  قحلم  نانآ  هب  يرگید  ياهورگ  سپـس  . دیـسریم رفن  رازه  هن  هب  نانآ ، اب  نیعل  دعـسنبا 
نیا تارفن  اعومجم  هک  رفن  رازه  ود  اب  نالف  نب  رـصن  و  رفن ، رازه  هس  اـب  ینزاـم  نـالف  رفن ، رازه  راـهچ  اـب  ینوکـس  ریمن  نب  نیـصح  رفن ،
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وش قحلم  ام  رکشل  هب  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  یعبر  نب  ثبش  يوس  هب  يدصاق  نوعلم ، دایزنبا  هاگ  نآ  . دیسریم نت  رازه  تسیب  هب  رکـشل 
. ] درادرب تسد  وا  زا  دایزنبا  هلیـسو ، نیدـب  تساوخ  دز و  يرامیب  ضرامت و  هب  ار  دوخ  ثبـش  . میتسه مزاع  نیـسح  اـب  گـنج  هب  اـم  هک 

، درک رادربخ  وت  ضرم  راهظا  ضرامت و  زا  ارم  نم  دـصاق  دـعب ؛ اما  داتـسرف : وا  هب  نومـضم  نیدـب  یماـغیپ  هراـبود  داـیزنبا  هحفص 153 ]
و میدروآ ، نامیا  دـنیوگیم : دـننکیم  تاقالم  ار  ناـنمؤم  هک  یماـگنه  : » دـیوگیم هیآ  نیا  رد  هک  یـشاب  یناـسک  هلمج  زا  وت  مسرتیم 

نامرف رد  رگا  مینکیم !!» ازهتسا  هرخسم و  ار  نانمؤم  ام  و  میتسه ، امش  اب  ام  دنیوگیم : دننکیم  تولخ  دوخ  نایاوشیپ  نیطایـش و  اب  نوچ 
سلجم دراو  نوچ  دنیبن . یضیرم  رثا  دنکن و  هاگن  وا  تروص  هب  ات  دمآ  دایزنبا  دزن  هنابش  ثبـش ، . ناسرب ام  هب  ار  دوخ  باتـش  اب  یتسه  ام 

 - مالـسلاهیلع ماما  ینعی  درم -  نیا  گـنج  هب  اصخـش  مراد  تسود  تفگ : داد و  ياـج  دوخ  دزن  رد  تفگ و  اـبحرم  وا  هب  دـش  نوعلم  نآ 
يوس هب  درکیم و  هدامآ  يددعتم  ياهرکشل  هتـسویپ  دایزنبا  . درک مهاوخ  نینچ  ریما ! يا  تفگ : ثبـش  . ییامن يرای  ار  دعـسنبا  يورب و 

ياهمان نیعل ، دایزنبا  دعب  . دیسر هدایپ  هراوس و  زا  نت  رازه  یس  هب  هدازمارح ، دعس  رمع  رکشل  تارفن  هک  نیا  ات  داتـسرفیم  نیعل  دعـسنبا 
وت رابخا  ماش  حبص و  متشاذگن ، یقاب  هدایپ -  هچ  هراوس و  هچ  رکشل -  يدایز  رد  يرذع  وت  يارب  نم  : تشون دعس  رمع  هب  نومـضم  نیدب 

[108  ] دوب مارحلا  مرحم  مشـش  زور  رد  مالـسلاهیلع  ماما  گنج  رب  ار  دعـس  رمع  دایزنبا ، بیغرت  كرحت و  نیا  .و  دوشیم شرازگ  نم  هب 
هراوس رفن  رازه  شـش  هک  دوب  نوعلم  دعـس  رمع  مچرپ  تفر  الاب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  رب  هک  یمچرپ  نیلوا  : دیوگ فنخموبا  .

نب ةورع  دعب  داد . وا  هب  هراوس  رفن  رازه  راهچ  اب  یمچرپ  دیبلط و  ار  یعبر  نب  ثبـش  دایزنبا ، وا ، زا  سپ  دندوب . وا  یهدـنامرف  تحت  ماظن 
رفن رازه  راهچ  اـب  یمچرپ  دـیبلط و  ار  هدازمارح  یعخن  سنا  نب  نانـس  دـعب  داد . وا  هب  هراوس  رفن  رازه  راـهچ  اـب  یمچرپ  دـیبلط و  ار  سیق 

زا یسک  نانآ ، نایم  رد  هک  داد  بیترت  ماظن  هراوس  رازه  داتشه  اب  يرکشل  هفوک ، رهـش  زا  اهنت  دایزنبا ، : دیوگ فنخموبا  داد . وا  هب  هراوس 
. دمآدورف مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رکشل  یکیدزن  هحفص 154 ] رد [  هک  نیا  ات  درک  تکرح  رکشل ، نیا  و  دوبن . زاجح  ماش و  لها 

دسا ینب  هلیبق  زا  رهاظم  نب  بیبح  دادمتسا 

رهاظم نب  بیبح  دندمآدورف )، البرک  رد  نمـشد  نایرکـشل  هک  یماگنه  :) دیوگ بلاطوبا  نب  دمحم  دسیونیم : هللا  ۀمحر  یـسلجم  همالع 
هزاجا دنتسه ، نکاس  دساینب  زا  ياهلیبق  ام  یکیدزن  رد  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  دش و  بایفرش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تمدخ 

عفد امـش  زا  ار  نمـشد  ناـنآ ، يراـی  ببـس  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـیاش  منک ؟ توـعد  امـش  يراـی  هب  ار  ناـنآ  هـتفر و  اـهنآ  دزن  دـییامرفیم 
زا وا  هک  دندیمهف  هلیبق  لها  درک ، تکرح  نانآ  يوس  هب  سانـشان  تروص  هب  هنابـش و  بیبح  . مداد هزاجا  وت  يارب  دومرف : ترـضح  . دـیامن

امـش دزن  ماهدمآ ، امـش  دزن  دیآیم ، یهورگ  رب  دصاق  ره  هک  يزیچ  نیرتهب  اب  نم  تفگ : ؟ یهاوخیم هچ  دـنتفگ : تسا ، دـساینب  يهلیبق 
رازه زا  رتهب  اهنآ  زا  رفن  کی  هک  نانمؤم -  زا  یهورگ  هارمه  هب  وا  میامن ، توعد  ناتربمایپ  رتخد  رـسپ  دـنزرف  يرای  هب  ار  امـش  ات  ماهدـمآ 

هک تسا  نوعلم  دعس  رمع  نیا  نونکا  تسا ، دنراپسیمن -  نمـشد  تسد  هب  ار  وا  زگره  دنراذگیمن و  رواییب  اهنت و  ار  وا  هک  تسا  درم 
نم زا  وا  يرای  رد  زورما  ماهدمآ ، امش  يوس  هب  زردنا ، دنپ و  نیا  اب  نم  دیتسه ، نم  يهریـشع  ناشیوخ و  امـش  . تسا هدرک  هرـصاحم  ار  وا 
امش زا  یـسک  مروخیم ! دنگوس  ادخ  هب  نم  . دیوش لیان  ترخآ  ایند و  فرـش  تزع و  هب  ترـصن ، يرای و  نیا  ببـس  هب  هک  دینک  تعاطا 

هتـشک تسا -  شاداپ  راتـساوخ  ابیکـش و  هک  یلاـح  رد  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  دـنزرف  هارمه  هب  ادـخ و  هار  رد 
يدرم دیوگ : بلاطوبا  نب  دمحم  . دش دهاوخ  قیفر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  اب  نییلع  ماقم  رد  هک  نیا  زج  دش  دهاوخن 

هب عورش  هاگ  نآ  مریذپیم ، ار  توعد  نیا  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  تفگ : تساخرب و  ياج  زا  رشب  نب  هللادبع  مان  هب  دساینب  يهلیبق  زا 
يهمهلساب نیرع  ثیل  یننأک  لتاقم  لـطب  عاجـش  ینااولقاـثت  ذا  ناـسرفلا  مجحأ  اولکاوت و  اذا  موقلا  ملع  دـق  : تفگ درک و  زجر  ندـناوخ 

ناراوس هک  یماگنه  و  دنزادنیب ؛ هحفـص 155 ] مه [  ندرگ  هب  ار  راک  دننکیم و  هیکت  رگیدمه  هب  دارفا  هک  گنج  ماگنه  دـننادیم  مدرم 
زا دعب  متسه . ریلد  عاجش  هشیب و  ریش  هک  نیا  ایوگ  متسه ؛ روآگنج  ناولهپ و  عاجـش ، نم  . دننک یلاخ  هناش  هدش و  نیگنـس  نآ ، زا  مانب ،
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تکرح مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يوـس  هب  و  هداد ، لیکـشت  يرفن  دوـن  هورگ  کـی  هک ، نیا  اـت  دـندرک  یگداـمآ  مـالعا  هلیبـق  نادرم  وا ،
دارفا زا  نیعل ، دعسنبا  . داد شرازگ  ار  نایرج  و  دناسر ، نوعلم  دعسنبا  هب  ار  دوخ  هدش و  جراخ  هلیبق  لها  زا  يدرم  عقوم ، نیا  رد  . دندرک

هب بیبح ، هارمه  هب  هک  هلیبق  دارفا  . داتـسرف دـساینب  يهلیبق  فرط  هب  هراوس  رفن  دـص  راـهچ  اـب  ار  وا  و  دـیبلط ، ار  قرزا  ماـن  هب  يدرم  دوخ 
نیسح ماما  رکشل  اب  یکدنا  يهلصاف  هک  یلاح  رد  تارف -  رانک  رد  هاگان  دندمآیم ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  يوس  هب  بش  ماگنه 
رهاظم نب  بیبح  داتفا ، هار  هب  یتخس  راتشک  داد و  خر  يریگرد  دندش . ور  هب  ور  هدازمارح  دعسنبا  یمازعا  رکشل  اب  دنتشاد -  مالسلاهیلع 

، ام اب  گنج  ببـس  هب  يرگید  درف  راذـگب  درگرب ، ام  هار  رـس  زا  يراد ؟ راک  هچ  ام  اب  هدـش ؟ هچ  وت ! رب  ياو  دز : داـیرف  هدازمارح  قرزا  هب 
يهلیبق هب  دنتخیرگ و  سپ  دنرادن ، ار  نانآ  ربارب  رد  تمواقم  ناوت  هک  دـندیمهف  هلیبق  لها  ، دـیزرو عانتما  نتـشگرب  زا  قرزا  . دوش تخبدـب 

ماما يوس  هب  رهاظم  نب  بیبح  . دندرک چوک  ناکم  نآ  زا  دنزب  نوخیبش  نانآ  هب  دایزنبا  هک  نیا  سرت  زا  هنابش  سپس  دنتشگزاب ، ناشدوخ 
«. هللااب الا  ةوق  لوح و ال  ال   » دومرف ترضح  دناسر ، مالسلاهیلع  ماما  رضحم  هب  ار  نایرج  و  تشگزاب ، مالسلاهیلع  نیسح 

تارف بآ  زا  ندش  عنام  نعیل و  دعس  نبا  رکشل 

، شباحصا مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  بآ و  نایم  دمآدورف و  تارف  رانک  رد  تشگرب و  نیعل  دعسنبا  رکشل  دیوگیم : بلاطوبا  نب  دمحم 
مرح لها  يهمیخ  تشپ  هب  هتشادرب و  یگنلک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  درک ، هبلغ  شنارای  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  رب  یگنـشت  . دندش عنام 

نیـسح ماما  . دیـشوج اراوگ  بآ  زا  ياهمـشچ  هاگان  دـش ، دوگ  ات  دـنک  ار  اجنآ  هاـگ  نآ  درک ، داـجیا  هلبق  تمـس  هب  طـخ  هدزون  و  دـمآ ،
یقاـب نآ  زا  يرثا  تفرورف و  همـشچ  هحفـص 156 ] سپـس [  دندرک ، رپ  ار  اهکـشم  و  دندیـشون ، بآ  نآ  زا  شنارای  يهمه  مالـسلاهیلع و 

هک مدش  رادربخ  : تشون انزلادلو  دعـس  رمع  يوس  هب  نومـضم  نیدب  ياهمان  وا  دیـسر ، نوعلم  دایزنبا  هب  نایرج  نیا  . دشن هدـید  هدـنامن و 
وا ناوت  مامت  اب  يدرک  تفایرد  ارم  يهمان  هک  یماگنه  نک ! هظحالم  دنشونیم ، شباحصا  دوخ و  دشوجیم و  بآ  دنکیم و  هاچ  نیسح 
اب هک  نک  راتفر  هنوگ  نامه  وا  اب  و  دنـشچب ، بآ  زا  ياهرطق  راذـگن  و  ریگب ، گنت  نانآ  رب  ار  هرـصاحم  يهریاد  و  نک ، عنم  راک  نیا  زا  ار 

نیـسح ماما  رب  ار  هصرع  شناوت  مامت  اب  دیـسر ، نوعلم  دعـس  رمع  هب  همان  نیا  هک  نآ  زا  سپ  . دـندرک راتفر  هللا -  هنعل  راکوکین - !! نامثع 
اب ار  نوعلم  جاجح  نب  ورمع  تعاس ، نامه  رد  نیعل ، دعس  رمع  : دیوگ داشرالا »  » باتک رد  هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  . درک رتگنت  مالـسلاهیلع 

دنراذگن دنوش و  لیاح  شباحصا  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  بآ و  نایم  هدمآدورف و  تارف  يهعیرش  رانک  رد  ات  داتـسرف  هراوس  رفن  دصناپ 
يدزا نیصح  نب  هللادبع  یفرط ، زا  . داد خر  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  شیپ  زور  هس  نایرج ، نیا  . دنرادرب اجنآ  زا  بآ  هرطق  کی 

ای  ) یگدنـشخرد رد  هک  ینیبیمن  ار  بآ  ایآ  نیـسح ! يا  دز : دایرف  يدـنلب  يادـص  اب  تفریم -  رامـش  هب  هلیجب »  » يهلیبق زا  هک  نوعلم - 
ماما ! دیریمب یگنـشت  زا  هک  نیا  ات  دیـشچ  دیهاوخن  ياهرطق  بآ  نآ  زا  ادـخ ! هب  دـنگوس  تسا ؟ نامـسآ  طسو  دـننام  گنر ) رد  ای  یفاص 

ملـسم نب  دـیمح  . زرماین ار  وا  زگره  و  ناریمب ، یگنـشت  زا  ار  وا  ادـنوادخ ! . ادـبأ هل  رفغت  و ال  اشطع ، هلتقا  مهللا  : دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح 
رد مدید  ار  وا  تسین ! ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  متفر ، وا  دزن  ناکم  نامه  رد  ترـضح ، نیرفن  زا  سپ  ادخ ! هب  دنگوس  دیوگ :

دروخیم و بآ  هرابود  ماهنشت ، ماهنشت ، دزیم : ادص  درکیم و  یق  دعب  دشیمن ، ریس  یلو  دشیم  رپ  شمکش  دروخیم و  بآ  هک  یلاح 
تمحر زا  دش ، كاله  هک  نیا  ات  دوب  تلاح  نیدـب  هحفـص 157 ] سپ [  تخوسیم ، یگنـشت  زا  و  درکیم ، یق  زاب  دشیم و  رپ  شمکش 

[ . 109  ] داب رود  یلاعت  يادخ 

بآ بلط  يارب  يدارفا  اب  لضفلاوبا  ترضح  مازعا 

راشف مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رب  ییاسرفتقاط  یگنشت  نوچ  : دیوگ بلاطوبا  نب  دمحم  دسیونیم : هللا  ۀمحر  یـسلجم  يهمالع  نیا ، زا  دعب 
تارف فرط  هب  کشم ، ددـع  تسیب  اب  و  هدایپ ، رفن  تسیب  هراوس و  رفن  یـس  اب  دـیبلط و  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  دوخ  ردارب  دروآ ،
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نارای زا  یصخش  ؟ دیتسیک امش  تفگ : هدازمارح  جاجح  نب  ورمع  دندیناسر . تارف  یکیدزن  هب  ار  ناشدوخ  بش ، یکیرات  رد  نانآ  . داتسرف
هک شونب  تفگ : نوعلم  ورمع  . مشونب بآ  نیا  زا  مدمآ  متـسه ، وت  يومعرـسپ  تفگ : یلجب  عفان  نب  لاله  مان  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
زا وا  ناهارمه  مالـسلاامهیلع و  یلع  نب  نیـسح  هک  نآ  لاح  مشونب و  بآ  ییوگیم  نم  هب  هنوگچ  وت ! رب  ياو  تفگ : لاله  . دـشاب اراوگ 

ناـیاپ هـب  ار  نآ  هـک  نآ  زج  میرادـن  ياهراـچ  هـک  يرما  هـب  میدـش  رومأـم  اـم  یلو  ییوـگیم ، تـسار  تـفگ : ورمع  ؟ دـنریمیم یگنـشت 
يدیدش گنج  دز . ادص  ار  شدارفا  زین  نوعلم  ورمع  دـندش ، تارف  دراو  ات  دز  دایرف  دوخ  نارای  هب  دـنلب  يادـص  اب  عفان  نب  لاله  . میناسرب

ماما باحـصا  زا  یـسک  و  دـندومنیم ، رپ  ار  اهکـشم  رگید  هورگ  دـندرکیم و  گنج  یهورگ  دـندش ، هورگ  ود  لاله  ناراـی  تفرگرد ،
و دندیشون ، بآ  شناهارمه  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  دنتشگزاب ، ناشدوخ  هاگرارق  فرط  هب  نآ ، زا  سپ  . دشن هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح 

. دش هدیمان  اقس  مالسلاهیلع ، سابع  ترضح  تهج ، نیمه  هب  دوب ) مالسلاهیلع  سابع  ترضح  یهدنامرف  تحت  تایلمع  نیا  )

نیعل دعس  رمع  اب  نیسح  ماما  يوگتفگ 

ارم رکـشل  ود  نایم  رد  بشما  منک ، وگتفگ  وت  اب  مهاوخیم  نم  هک : داتـسرف  نوعلم  دعـس  رمع  هب  یمایپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاـگ  نآ 
دادـعت و نیمه  اب  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـش ، جراخ  دوخ  ناهارمه  زا  رفن  تسیب  اب  نوعلم  دعـس  رمع  هحفـص 158 ] نک [ . تاقالم 

طقف دنوش ، رود  هک  دندومرف  دوخ  باحصا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دندیـسر  مه  کیدزن  هب  نوچ  دمآ . نوریب  دوخ ، هاگرارق  زا  تارفن 
هب زین  نیعل  دعـس  رمع  . دـندنام شترـضح  تمدـخ  رد  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  شدـنزرف  مالـسلاهیلع و  ساـبع  ترـضح  شردارب 

درک و نوعلم  دعـس  رمع  هب  ور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دندوب وا  اب  شمالغ  صفح و  شرـسپ  طقف  دـنوش و  رود  هک  داد  روتـسد  شدارفا 
یلاح رد  ینکیم  گنج  نم ، اب  ایآ  یسرتیمن ؟ تسوا  يوس  هب  وت  تشگزاب  داعم و  هک  ییادخ  زا  ایآ  دعـس ! رـسپ  يا  وت ! رب  ياو  دومرف :

نک و اهر  ار  هورگ  نیا  متسه ؟) ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  هک  ینادیم  ینعی  ( ؟ متسه یسک  هچ  رسپ  نم  ینادیم  هک 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  . دننک ناریو  ارم  يهناخ  مسرتیم  تفگ : نوعلم  دعس  رمع  . دنکیم کیدزن  ادخ  هب  ار  وت  ام  اب  تندوب  هک  شاب  ام  اب 

، ار نآ  زا  رتهب  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دنریگب ارم  يهعرزم  مسرتیم  تفگ : . مزاسیم منکیم و  انب  وت  يارب  ار  نآ  نم  دومرف :
خـساپ يرگید  زیچ  هدوـمرف و  راـیتخا  توکـس  ترـضح  . مسرتیم دوـخ  لاـیع  رب  تـفگ : . مـهدیم وـت  هـب  مراد  زاـجح  رد  هـک  یلاوـما  زا 

ار وت  يدوز  هب  دنوادخ  راک ؟ هچ  ار  وت  : دندومرفیم هک  یلاح  رد  هدـنادرگ  ور  نوعلم  نآ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نآ ، زا  سپ  . دـندادن
نامز زا  دعب  ار  وت  ینعی   ) يروخن یکدنازج  قارع ، مدنگ  زا  مراودیما  ادـخ ! هب  دـنگوس  دزرماین ، رـشح  زور  رد  و  دـشکب ، تباوختخر  رد 

رد تفگ : ترضح ، نخس  يازهتسا  تهج  نوعلم  دعسنبا  (. دروخ یهاوخن  یکدنا  زج  هفوک -  قارع -  مدنگ  زا  تشک و  دنهاوخ  یکدنا 
[ . 110 ( ] منکیم تیافک  وج  ندروخ  هب  دسرن  نم  هب  ير  کلم  مدنگ  رگا  ینعی   ) تسا مدنگ  زا  تیافک  نم ، يارب  وج 

نوعلم دایز  نبا  هب  نیعل  دعس  رمع  زا  رگید  ياهمان 

نوعلم هحفص 159 ] دایزنبا [  هب  نومضم  نیدب  ياهمان  تشگزاب و  دوخ  هاگیاج  هب  دعس  رمع  نآ ، زا  سپ  : دیوگیم هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
توادـع و ینعی  ، ) دومن حالـصا  ار  تما  راک  رارقرب و  ار  هملک  تدـحو  و  شوماخ ، ار  گنج  شتآ  یلاعت  يادـخ  انامه  دـعب ؛ اما  : تشون
زا يدحرس  يوس  هب  هک  نیا  ای  ددرگزاب ، اجنآ  هب  تسا  هدمآ  هک  یناکم  زا  ای  هک  تسب  نامیپ  نم  اب  نیـسح  کنیا  تشادرب ،) ار  ینمـشد 
 - هللا هنعل  دیزی -  نینمؤملاریما !! دزن  هک  نیا  ای  و  دشاب ، کیرـش  نانآ  نایز  دوس و  رد  هدوب و  ناناملـسم  زا  یکی  دـننام  هتفر و  تادـحرس 

، نامیپ نیا  رد  هک  [ ، 111 ( ] دننک هظحالم  ناشدوخ  ینعی   ) دنهد ماجنا  دـنناد ، حالـص  اهنآ  هچ  ره  هتـشاذگ و  وا  تسد  رد  تسد  دورب و 
. تسا تما  راک  حالصا  وت و  يدونشخ 
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نوعلم دعس  رمع  هب  نیعل  دایز  نبا  يهمان  خساپ 

نابرهم زوسلد و  شدوخ  دارفا  رب  هک  تسا  حصان  هدنهددنپ و  یصخش  يهمان  نیا  تفگ : دناوخ ، ار  دعسنبا  يهمان  نوعلم ، هللادیبع  نوچ 
لاح يریذـپیم و  نیـسح  زا  ار  نخـس  نیا  ایآ  تفگ : تساخ و  اپب  دوب  نیعل  دایزنبا  سلجم  رد  هک  انزلادـلو  نشوجلايذ  نب  رمـش  . تسا

وا دراذـگن  وت  تسد  رد  تسد  دورب و  وـت  نیمزرـس  زا  رگا  ادـخ ! هب  دـنگوس  تسوـت ؟ یکیدزن  رد  هدـمآدورف و  وـت  نیمزرـس  رد  هک  نآ 
( تلزنم و   ) تصرف نیا  سپ ، يوشیم .) ناوتان  وا  تسد  رد  وت  دنکیم و  ادیپ  تردق  وا  ینعی   ) دش یهاوخ  رتناوتان  وت ، هتشگ و  رتدنمورین 

رگا هک  دـنهن  ندرگ  وت  مکح  رب  شباحـصا  وا و  دـیاب  تسا ، وت  تنطلـس  یتسـس  اـی  وـت ، يأر  فعـض  يهناـشن  راـک  نیا  هک  هدـن  وا  رب  ار 
نیا تفگ : نیعل  داـیزنبا  هحفـص 160 ] تسوـت [ . تسد  رد  مهنآ  یـشخبب  رگا  و  یتـسه ، راوازـس  ندرک  تبوـقع  هب  وـت  ینک ، هذـخاؤم 

وا هک  ربب  دعـس  رمع  دزن  ار  نآ  وت  مسیونیم و  ياهمان  نم  دوش ،) نینچ  دیاب   ) یتفگ وت  هک  تسا  نیمه  زین  ریبدت  و  تسا ، یبوخ  داهنـشیپ 
عانتما رگا  و  دتسرفب ، نم  يوس  هب  ملاس  ار  نانآ  دندرک  لوبق  رگا  دنهن ، ندرگ  نم  مکح  رب  هک  دنک  داهنشیپ  شباحـصا  نیـسح و  رب  دیاب 

نانآ اب  گنج  زا  رگا  و  نک ، تعاطا  ربب و  نامرف  وا  زا  وت  درک  تعاطا  نم  رما  زا  دعـسنبا  رگا  وت ؛ اما  .و  دـیامن گنج  ناـنآ  اـب  دـندیزرو 
رمع هب  نومضم  نیدب  ياهمان  نیعل ، دایزنبا  . تسرفب نم  يارب  ار  وا  رـس  نزب و  ار  دعـس  رمع  ندرگ  یتسه ، رکـشل  رادرـس  وت  دومن  عانتما 
ازارد هب  ار  وا  اب  گنج  ینک و  هحماسم  يرادزاب و  وا  اب  گنج  زا  ار  دوخ  هک  مداتـسرفن  نیـسح  يوس  هب  ار  وت  نم  : تشون هدازمارح  دـعس 

هظحالم رگنب و  ییامن ، تعافش  نم ، هب  وا  زا  یهاوخب و  رذع  وا  بناج  زا  ای  یشاب ، هتشاد  یگدنز  یتمالـس و  يوزرآ  وا  يارب  و  یـشکب ،
عانتما رگا  و  تسرفب ، نم  يوس  هب  ملاس  ار  نانآ  دندش  میلـست  دـنداهن و  ندرگ  دـندمآدورف ، نم  مکح  هب  شباحـصا  نیـسح و  رگا  نک !
راوازـس نانآ  اریز  ربب ،) ار  اهنآ  ندب  ياضعا  ینعی   ) ینک هلثم  هتـشک و  ار  نانآ  هک  نیا  ات  روآ  موجه  نانآ  رب  يرایـسب  رکـشل  اب  دـندیزرو 

وا اریز  دوـش ، لامدـگل  نابـسا  مس  ریز  وا  تشپ  هنیـس و  اـت  نازاـتب  وا  يهزاـنج  رب  ار  نابـسا  دـش  هتـشک  نیـسح  هک  یماـگنه  . دـنراک نـیا 
وا لاح  هب  يررـض  ندش ، هتـشک  زا  دعب  ندرک  لامدگل  نیا  هک  مرادنپیمن  و  تسا !! هشیپمتـس  اهدنویپ و  عطاق  نکفاهقرفت و  و  نامرفیب !!

؛ وت اما  .و  درک مهاوخ  راتفر  نینچ  وا  يهزانج  اب  مشکب  ار  وا  رگا  هک  ماهتفگ  هک  تسا  ینخـس  یلو  دـشاب ؛ هتـشاد  يرمث  راک  نیا  هتـشاد و 
رکشل مچرپ و  زا  ینک  یچیپرـس  ام  نامرف  زا  رگاو  داد ، مهاوخ  وت  هب  ار  عیطم  رادربنامرف و  هدنامرف  شاداپ  ییامن  تعاطا  ام  نامرف  زا  رگا 

نب رمـش  هاـگ  نآ  . مالـسلاو میاهداد ، ناـمرف  یتیرومأـم  رب  ار  وا  اـم  هک  راذـگاو ، نشوـجلايذ  نـب  رمـش  هـب  ار  رکـشل  نـیزگ و  يرود  اـم 
وا هب  ار  همان  دیـسر  دعـس  رمع  دزن  نوچ  و  درک ، تکرح  نیعل  دعـس  رمع  يوس  هب  نوعلم  دایز  نب  هللادـیبع  يهمان  اب  انزلادـلو  نشوجلايذ 
نم رـس  رب  هک  ییالب  نیااب  دنک و  تاهراوآ  ادخ  وت ! رب  ياو  هدـش ؟ هچ  ار  وت  تفگ : درک و  نوعلم  رمـش  هب  ور  دـناوخ و  ار  همان  رمع ، . داد

هب دـیما  هک  يرما  و  یتشادزاـب ، وـت  مدوـب  هتـشون  وا  هب  هچنآ  زا  منکیم  ناـمگ  نم  ادـخ ! هب  دـنگوس  دـنادرگ . تشز  ار  وـت  يور  يدروآ 
تریغ انامه  و  دش ، دهاوخن  هحفص 161 ] میلست [  نیسح  زگره  ادخ ! هب  دنگوس  يدناشک ، یهابت  داسف و  هب  ار  نآ  وت  متشاد  نآ  حالـصا 
نونکا تفگ : نوعلم  رمـش  ( تسا رویغ  شردپ  دـننام  وا  تسا و  وا  ناج  رد  شردـپ  تریغ  ینعی   ) هتفرگ ياج  وا  لد  رد  شردـپ  تیمح  و 

اهر ار  رکـشل  نایم  نیـسح و  نم و  نایم  هنرگو  یگنجیم ؟ وا  نمـشد  اب  يربیم و  نامرف  تریما  روتـسد  زا  ایآ  درک ؟ یهاوخ  هچ  وت  وگب 
ار راک  نیا  مدوخ  منکیمن ، راذگاو  وت  هب  ار  رکشل  تراما  درک و  مهاوخن  نینچ  زگره ، تفگ : نیعل  رمع  . راذگاو نم  رب  ار  رما  نیا  نک و 
، نوعلم دایزنبا  : دـنکیم لقن  بقانم »  » زا مالـسلااهیلع » ءارهزلا  ملظت   » باتک رد  [ . 112  ] شاب رکـشل  ناگدایپ  رب  ریما  وت  مهدیم و  ماـجنا 

[ . 113  ] رئاحل ینا  يردأ و  اـم  هللا  وف  : درک تاـیبا  نیا  نتفگ  هب  عورـش  نیعل  رمع  دوب ، هتـشون  نیعل  دعـسنبا  يارب  ار  ير  تموکح  ناـمرف 
باجح و اـهنود  سیل  یتلا  راـنلا  هلتق  یففنیـسح  لـتقب  امومذـم  عجرأ  مأ  یتینم  يرلا  يرلا و  کـلم  كرتأءنیرطخ  یلع  يرمأ  یف  رکفأ 

نم ایآ  . مشیدنایم دوخ  راک  رب  مرطخ ، ود  نایم  هک  یلاح  رد  متسه ؛ ناریح  منادیمن و  نم  دنگوس ! ادخ  هب  [ . 114  ] ینیع ةرق  يرلا  کلم 
نیـسح نتـشک  رد  . مدرگزاب مدرم ، تمذـم  اب  نیـسح  نتـشک  ببـس  هب  ای  تسا ؛ نم  يوزرآ  نیا  هک  نآ  لاح  منک و  اهر  ار  ير  تموکح 

نم ینشورمشچ  رورـس و  بجوم  ير  تموکح  و  دوش ، عنام  نآ  ندنازوس  زا  هک  تسین  ياهدرپ  باجح و  نآ ؛ زا  رتالاب  هک  تسا  یـشتآ 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 753 

http://www.ghaemiyeh.com


يرمعل ۀمج  ثداوحلا  یمع و  نب  نیـسح  : دیوگ تایبا  نیا  زا  دعب  هک  مدـید ، ار  نیعل  نآ  تایبا  يهمه  فنخمیبا » لتقم   » باتک رد  . تسا
دوـجولا عاـب  لـقاع  اـم  لـجعم و  ریخب  ایندــلا  اـمنا  ـالأنیلقثلا  مـلظأ  اـهیف  تـنک  وـل  یتـلز و  رفغی  شرعلا  هـلا  لــعلنیع  ةرق  يرلا  یف  یلو 

انزف اوبذک  نا  ونیببـس  نم  نامحرلا  یلا  بوتأ  یننا  نولوقی  امیف  اوقدص  نافنیدی  لغ  بیذـعت و  ران و  ۀـنج و  قلاخ  هللا  نا  نولوقینیدـب :
يومعرسپ نیـسحنیدی  لغ  بیذعت و  باجح و  اهنود  سیل  یتلا  راتخأس  ینا  و  هحفـص 162 ] نیلجحلا [  مئاد  میقع  کلم  ۀمیظع و  يرب 

، شرع يادـخ  هک  دـیاش  . تسا ير  تموـکح  رد  نم  بلق  يداـش  رورـس و  مسق ! مدوـخ  ناـج  هب  تسا ؛ رایـسب  رما  نیا  رد  ثداوـح  نم و 
دقن یلقاع  چـیه  و  تسا ؛ يدـقن  دوس  ریخ و  ایند  هک  شاب ! هاگآ  . مشاب سنا  نج و  نیرتملاظ  زا  اطخ ؛ نیا  رد  هچ  رگ  دزرمایب ؛ ارم  ياـطخ 

هب ار  اهتسد  اجنآ  رد  هک  هدیرفآ  ار  باذع  شتآ و  هک  تسوا  و  تسا ؛ هدیرفآ  ار  تشهب  ادخ  دـنیوگیم : مدرم  . دـشورفیمن هیـسن  هب  ار 
نیسح ماما  نتشک  يارب  یکی   ) منکیم هبوت  ادخ  يوس  هب  تهج  ود  زا  نم ؛ انامه  دنشاب  وگتسار  دنیوگیم  هچنآ  رد  رگا  . دنشکیم ریجنز 

ام دنیوگب ، غورد  رگا  و  (. تسا ایند  تاذل  هب  ندیسر  ببس  هک  یتموکح  يارب  يرگید  و  تسا ، ترخآ  زا  یمورحم  ببس  هک  مالـسلاهیلع 
ینعی  ) تسا هلجح  ود  ياراد  هراومه  و  دـناسریمن ، یعفن  شبحاص  زجب  تسا و  میقع  هک  یتموکح  میدـش ؛ لـئان  ير  میظع  تموکح  هب 

ار ير  تموـکح  نـم  و  ناتــسبات ) شیاــسآ  يارب  يرگید  و  ناتــسمز ، شیاــسآ  يارب  یکی  تـسا ، سورع  يهـلجح  ود  دــننام  هـشیمه 
. ددنبب ار  اهتسد  هک  تسین  يریجنز  باذع و  و  دوش ، عنام  هک  تسین  ياهدرپ  باجح و  نآ ؛ يالاب  هک  منیزگیمرب 

شناردارب لضفلاوبا و  ترضح  هب  رمش  يهمان  ناما  اعوسات و  رصع 

نیـسح ماما  اب  گنج  يهدامآ  اعوسات -  زور  مارحلا -  مرحم  هام  مهن  هبنـشجنپ ، زور  رـصع  نوعلم  دعـسنبا  : دیوگ هللا  ۀـمحر  دـیفم  خـیش 
هک نانآ   ) ام رهاوخ  نادنزرف  تفگ : داتسیا و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  باحصا  ربارب  رد  دمآ و  نوعلم  رمش  ماگنه ، نیا  رد  . دش مالـسلاهیلع 

ترضح نادنزرف  زا  نامثع  بانج  و  هللادبع ، بانج  رفعج ، بانج  مالسلاهیلع ، سابع  ترـضح  ؟ دنتـسه اجک  تسا ) ام  يهلیبق  زا  ناشردام 
راوگرزب ناناوج  نآ  . دیتسه ناما  رد  امـش  نم ! ناگدازرهاوخ  يا  تفگ : ؟ یهاوخیم هچ  دنتفگ : هدمآ و  نوریب  هیمخ  زا  مالـسلاهیلع  یلع 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  هک  یلاح  رد  یهدیم  ناما  هحفـص 163 ] ام [  هب  ایآ  وت ! يهمانناما  رب  وت و  رب  ادخ  تنعل  نیرفن و  دـندومرف :
رـسپ مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  : تسا هدمآ  نینچ  هللا  ۀـمحر  سوواط  نب  دیـس  تیاور  رد  [ . 115 [ ؟ تسین ناـما  رد  ملـس  هلآ و  هـیلع و 
اندیس اناخأ و  كرتن  نأ  انرماتأ  هللا ! ودع  ای  کنامأ  نم  هب  تئج  ام  نعل  و  كادی ، تبت  : دز دایرف  نیعل  رمش  رب  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما 

رب تنعل  نیرفن و  و  داب ! هدیرب  نارسخ  نایز و  رد  هشیمه  وت  ناتسد  ؟ ءانعللا دالوأ  ءانعللا و  ۀعاط  یف  لخدن  مالسلاهیلع و  یلع  نب  نیـسحلا 
رد مینک و  اهر  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  نامدوخ ، ياقآ  ردارب و  ام  هک  یهاوخیم  ایآ  ! ادـخ نمـشد  يا  ياهدروآ  هک  ياهمانناما 

يوس هب  دش و  نیگمـشخ  نکـشنادند  باوج  نیا  زا  نوعلم ، رمـش  ؟ میـشاب نانآ  نادنزرف  یهلا و  تمحر  زا  ناگدـشرود  نانیعل و  نامرف 
. تشگزاب دوخ  رکشل 

بنیز ترضح  یباتیب  رکشل و  موجه  اعوسات و  رصع 

تـشهب يهدژم  امـش  هب  کنیا  هک  دـیوش ، راوس  ادـخ !! رکـشل  يا  دز : ادـص  هدازمارح  دعـس  رمع  هاگنآ  : دـیوگیم هللا  ۀـمحر  دـیفم  خـیش 
نیـسح ماما  ماگنه ، نآ  رد  دندروآ . موجه  شباحـصا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  يوس  هب  رـصع  ماگنه  رد  هدش و  راوس  رکـشل  !! مهدیم

شرهاوخ هاگان  دوب ، هدرب  شباوخ  هتشاذگ و  اهوناز  رب  كرابم  رس  هداد و  هیکت  ریشمش  رب  هتـسشن و  شیوخ  يهیمخ  ولج  رد  مالـسلاهیلع 
! ردارب يا  . ودعلا برتقا  دق  تاوصألا ؟ هذه  عمست  امأ  یخأ ! ای  : تفگ هدمآ و  شردارب  تمدخ  دینـش و  ار  دعـسنبا  رکـشل  شورخ  زاوآ و 

تیأر ینا  : دومرف تشادرب و  رس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . دوشیم کیدزن  نمشد  کنیا  هک  يونشیمن ؟ ار  شورخ  زاوآ و  وهایه و  نیا  ایآ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  نم  انامه  هحفـص 164 ] انیلا [ . حورت  کنا  یل : لوقی  وه  مانملا و  یف  ۀعاسلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
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تروص رب  دینـش  ار  نخـس  نیا  شرهاوخ  نوچ  . ییآیم ام  دزن  هب  وت  دومرف : نم  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  نـالا  نیمه  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
وت رب  باذـع  لیو و  مرهاوخ ! . هللا کمحر  یتکـسا  هیخا ! اـی  لـیولا  کـل  سیل  : دومرف وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . تفگ ـالیواو  هدز و 

نیـسح ماما  : تسا هدـمآ  نینچ  هللا  ۀـمحر  سوواط  نب  دیـس  تیاور  رد  [ . 116  ] دـنک تمحر  ار  وت  يادـخ  شاب ، شوماـخ  مارآ و  تسین ،
ای نولوقی : مه  و  مالـسلامهیلع ، نسحلا  یخأ  ۀـمطاف و  یمأ  ایلع و  یبأ  ادـمحم و  يدـج  ۀـعاسلا  تیأر  ینا  هاـتخأ ! اـی  : دومرف مالـسلاهیلع 

همطاف مردام  مالـسلاهیلع  یلع  مردـپ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مدـج  نالا  نیمه  نم  مرهاوخ ! . بیرق انیلا  حـئار  کنا  نیـسح !
رد .و  ییآیم ام  دزن  يدوز  هب  وت  نیـسح ! يا  دندومرفیم : نم  هب  نانآ  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مرادرب  مالـسلااهیلع و 
رب مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  ماگنه ، نیا  رد  : دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس  . ییآیم ام  دزن  ادرف  دندومرف : تسا : هدمآ  تایاور  یخرب 

نکن داش  نمشد  ار  ام  نکم ! باتش  ریگب  مارآ  . انب موقلا  یتمشت  الهم ال  : دومرف وا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . دیشک دایرف  دز و  دوخ  دروص 
[ . 117]

تلهم ياضاقت  رکشل و  يوس  هب  لضفلاوبا  ترضح  نداتسرف 

؛ موقلا كاتأ  : درک ضرع  دمآ و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دزن  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ماگنه ، نیا  رد  : دیوگیم هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
: مهل لوقت  مهاقلت و  یخأ  ای  تنأ  یسفنب ]  ] بکرا سابع ]! ای  :] دومرف و  تساخرب ، ترضح  . هدش کیدزن  امش  هب  نمشد  رکشل  ناج ! ردارب 

ورب نانآ  دزن  هب  وش و  بسا  رب  راوس  تنابرق ] هب  مناج  ! ] مردارب سابع ] ای  [؟ مهب ءاج  امع  مهلأست  و  مکلادـب ؟ ام  و  مکل ؟ هحفص 165 ] ام [ 
زا هراوس ، رفن  تسیب  اب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ؟ دندمآ هچ  يارب  اهنآ  زا  سرپب  و  دـیهاوخیم ؟ هچ  دـیراد ؟ راک  هچ  وگب : ناشیا  هب  و 
هچ دیراد ؟ راک  هچ  دومرف : درک و  نانآ  هب  ور  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دندمآ ، نمشد  يوس  هب  رهاظم  نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز  هلمج :

گنج امـش  اـب  اـی  دـیهن  ندرگ  وا  مـکح  رب  اـی  مـینک  داهنــشیپ  امــش  هـب  هـک  هدیــسر  داـیزنبا -  ریما -  زا  روتــسد  دـنتفگ : ؟ دـیهاوخیم
نآ ضرع  هب  ار  امـش  ماـیپ  مدرگرب و  مالـسلاهیلع  هللادـبعابا  دزن  هک  نیا  اـت  دـینکن  باتـش  دومرف : مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  . مییاـمنیم

سابع ترـضح  . نک غالبا  ام  هب  داد  یخـساپ  ره  دعب  ناسرب ، وا  هب  ار  ام  مایپ  ورب و  دـنتفگ : دـندرک و  فقوت  نیعالم  نآ  . مناسرب ترـضح 
نآ دنداتسیا و  رکشل  ربارب  رد  وا ، ناهارمه  دناسرب . شترضح  هب  ار  نایرج  ات  تشگزاب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  ییاهنت  هب  مالـسلاهیلع 

ترـضح . دنتـشادیمزاب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  زا  ار  نانآ  و  دندادیم ، زردـنا  دـنپ و  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  رارـشا  هورگ 
[ مهیلا  ] عجرا : دومرف مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . تفگ شترضح  هب  ار  رکشل  مایپ  دیسر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـضحم  مالـسلاهیلع  سابع 

بحأ تنک  دـق  ینأ  ملعی  وهف  هرفغتـسن ، هوعدـن و  و  ۀـلیللا ، انبرل  یلـصن  انلعل  ۀیـشعلا ، انع  مهعفدـت  و  دـغ ، یلا  مهرخؤت  نأ  تعطتـسا  ناف 
بشما ار  اهنآ  ریگب و  تلهم  اهنآ  زا  ار  ادرف  ات  یناوتیم  رگا  و  درگزاب ، نانآ  دزن  هب  . رافغتسالا ءاعدلا و  ةرثک  و  هباتک ، ةوالت  و  هل ، ةالـصلا 
دنادیم یلاعت  يادـخ  اریز  مییامن ، شزرمآ  بلط  وا  زا  و  میناوخب ، ار  وا  و  میرازگب ، زامن  نامراگدرورپ  يارب  بشما  ام  هک  امن ، عفد  ام  زا 

مایپ دـمآ و  نمـشد  دزن  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  . مرادیم تسود  ار  رافغتـسا  رایـسب و  ياـعد  نآرق ، توـالت  زاـمن ، هشیمه  نم  هک 
، درک تساوخرد  اهنآ  زا  ار  تلهم  نیا  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  : دنکیم هفاضا  هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیـس  [ . 118  ] دیناسر ار  شترضح 

رگا ادخ ! هب  دنگوس  تفگ : درک و  نوعلم  نآ  هب  ور  يدـیبز  جاجح  نب  ورمع  . تفریذـپن درک و  هحفص 166 ] یگداتسیا [  نیعل  دعس  رمع 
ار نانآ  تساوخرد  هنوگچ  میدادیم ، تلهم  میتفریذپیم و  ام  دـندرکیم  تساوخرد  نینچ  ام  زا  دـندوب و  ملید  كرت و  رافک  زا  ار  نانآ 

ترضح : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیش  [ . 119 [ ؟ دنتسه ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  دالوا و  نانآ  هک  یلاح  رد  میریذپن 
میلـست رگا  میداد  تلهم  امـش  هب  حبـص  ادرف  ات  ام  تفگ : دصاق  تشگرب ، نیعل  دعـس  رمع  بناج  زا  يدـصاق  هارمه  هب  مالـسلاهیلع  سابع 
قودص یلاما »  » رد [ . 120  ] تشگزاب و  تفگ ) ار  ماغیپ  نیا  . ) میرادیمنرب امش  زا  تسد  هنرگو ، میربیم ، دایزنبا  يوس  هب  ار  امـش  دیدش 

.و میداد تلهم  وا  باحصا  نیـسح و  هب  ار  بشما  زورما و  ام  دنک : ادن  هک  داد  روتـسد  دوخ  يدانم  هب  نیعل  دعـسنبا  : تسا هدمآ  هللا  همحر 
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[ . 121  ] دمآ نارگ  راوشد و  شباحصا  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  رب  رما  نیا 

نیسح ماما  نانخس  اروشاع و  بش 

نب یلع  . دناوخارف مه  رود  ار  دوخ  نارای  باحصا و  بش ، لوا  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  : تسا هدمآ  هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  داشرالا »  » رد
، مونشب دیامرفیم  شباحصا  هب  مردپ  هچنآ  ات  مدمآ  کیدزن  مدوب ، ضیرم  عقوم ، نآ  رد  نم  دیامرفیم : مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  نیـسحلا 

ینا مهللا  . ءارـضلا ءارـسلا و  یلع  هدـمحأ  و  ءاـنثلا ، نسحأ  هللا  یلع  ینثأ  : دـیامرفیم نینچ  هدرک و  دوخ  باحـصا  هب  ور  مردـپ  هک  مدـینش 
امأ . نیرکاشلا نم  انلعجاف  ةدئفأ ، اراصبأ و  اعامـسأ و  انل  تلعج  و  نیدلا ، یف  انتمهف  و  نآرقلا ، انتملع  و  ةوبنلاب ، انتمرکأ  نأ  یلع  كدـمحأ 
ینع یلاعت  هللا  مکازجف  یتیب ، لهأ  نم  لصوأ  ربأ و  تیب  لهأ  ـال  و  یباحـصأ . نم  اریخ  ـال  ربأ و  ـال  یفوأ و  اباحـصأ  ملعأ  ـال  یناـف  دـعب ؛

ینم و جرح  مکیلع  سیل  لح  یف  اعیمج  ینع  اوقلطناف  مکل ، تنذأ  دق  ینا  الأ و  هحفص 167 ] ءالؤه [ . نم  انل  اموی  نظأ  ینا ال  الأ و  . اریخ
الب تدـش و  تـمعن ، رد  ار  وا  و  میوـگیم ، اـنث  اهــساپس ؛ نیرتوـکین  هـب  ار  يادـخ  . ـالمج هوذــختاف  مکاـشغ  دــق  لـیللا  اذــه  ماـمذ ، ـال 

و يدومرف ، میلعت  ام  هب  ار  نآرق  و  یتشاد ، یمارگ  يربمایپ  توبن و  هب  ار  ام  هک  نیا  رب  میوگیم  ساپـس  ار  وت  نم  ایادـخ ! راب  . مرازگـساپس
نارازگرکـش يهلمج  زا  ار  ام  سپ  یتشاد ، ینازرا  ام  هب  هاگآ  ياهلد  انیب و  ياههدـید  اونـش و  ياهـشوگ  و  يدـنامهف ، اـم  هب  ار  دوخ  نید 

ینادناخ تیب و  لها  نینچمه  و  مرادن ، غارـس  دوخ  باحـصا  زا  رتهب  رتراکوکین و  رتافواب و  یباحـصا  نارای و  نم ، انامه  دعب ؛ اما  . هد رارق 
منکیمن نامگ  نم  دیـشاب ! هاگآ  . دـهد وکین  شاداپ  نم  بناج  زا  ار  نانآ  یلاعت  يادـخ  مرادـن ، غارـس  منادـناخ  زا  رتنابرهم  رتراکوکین و 

دیدازآ و امش  يهمه  مداد ، نتفر  هزاجا  تصخر و  امش  يهمه  هب  نم  دیـشاب ! هاگآ  . مشاب هتـشاد  تلهم  نیعالم  نیا  زا  زور ، کی  زا  شیب 
یهایس کنیا  تسین . امش  يهدهع  همذ و  رب  یجرح  نم  بناج  زا  و  متـشادرب ، امـش  یگمه  ندرگ  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دیورب و  دیناوتیم 
ترضح نیا ؛ زا  دعب  دنکیم : هفاضا  هللا  ۀمحر  قودص  خیش  [ . 122  ] دیورب هتفرگ و  يرتش  دـیناوتیم  هتفرگارف  ار  اج  همه  بش  یکیرات  و 

نیا هک  اریز  دیوش ، هدنکارپ  بش  یکیرات  رد  . يریغ بلط  نع  اولهذـل  یب  اورفظ  ول  و  ینوبلطی ، امنا  موقلا  ناف  هداوس ، یف  اوقرفت  :و  دومرف
[ . 123  ] دنرادیمرب تسد  نارگید  زا  دنبای  تسد  هدش و  زوریپ  نم  رب  رگا  و  دنهاوخیم ، ارم  طقف  هورگ ،

نیسح ماما  يرای  يارب  مشاهینب  يرادافو  مالعا  اروشاع و  بش 

هدرک و مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  ور  رفعج  نب  هللادبع  نارـسپ  ناگدازردارب و  نادنزرف ، ناردارب ، نآ ؛ زا  سپ  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
هحفـص 168] درواین [ . شیپ  ام  رب  ار  زور  نآ  زگره  دـنوادخ  مینامب ، هدـنز  امـش  زا  سپ  ات  میهدیمن  ماـجنا  ار  يراـک  نینچ  اـم  دـنتفگ :

يوریپ وا  زا  زین  نارگید  وا ، زا  سپ  تفرگ . یشیپ  ناگمه  زا  وا  دوب ، مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تفگ  ار  نخـس  نیا  هک  یـسک  نیتسخن 
نادنزرف يا  دومرف : درک و  لیقع  نادنزرف  هب  ور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دـندومن داریا  ار  ینانخـس  نینچ  هدرک و  نخـس  هب  زاغآ  هدرک و 

مدرم مینک  نینچ  رگا  هللا ! ناحبس  دندرک : ضرع  . دیورب امش  مداد ، هزاجا  امش  هب  تسا ، سب  لیقع  نب  ملسم  ندش  هتشک  امش  يارب  لیقع !
نانآ اب  ریت  کی  یتح  و  میدرک ، اـهر  اـهنت ، دوب  اـهومع  نیرتهب  هک  دوخ  يهدازومع  اـقآ و  گرزب ، اـم  دـنیوگیم : دـنیوگیم ؟ هچ  اـم  هب 

دنگوس هن ؛ ؟ دندرک هچ  وا  اب  نانمشد  مینادیمن  الصا  میدزن ، نانآ  اب  يریشمش  و  میدرکن ، باترپ  نمشد  فرط  هب  هزین  کی  و  میتخادناین ،
مییامنیم گنج  امـش  باکر  رد  مینکیم ، امـش  يادف  ار  دوخ  لایع  لام و  ناج ، هکلب  میهدیمن ؛ ماجنا  ار  يراک  نینچ  زگره  ام  ادخ ! هب 

. دنادرگ تشز  ار  امش  زا  دعب  یناگدنز  دنوادخ  میوش ، لیان  امش  تشونرس  هب  ات 

نیسح ماما  يرای  يارب  باحصا  يرادافو  مالعا  اروشاع و  بش 

یلاعت يادخ  يوس  هب  وت  قح  يادا  رد  رذع  مادک  اب  و  میوش ؟ ادـج  وت  زا  ام  ایآ  : تفگ تساخرب و  هللا  ۀـمحر  هجـسوع  نب  ملـسم  هاگ  نآ 
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ریـشمش يهضبق  ات  و  مهد ، رارق  فده  ار  نانمـشد  يهنیـس  ماهزین  اب  ات  مرادیمنرب ) وت  يرای  زا  تسد  ! ) ادخ هب  دنگوس  هن ؛ میبلط ؟ شزوپ 
میهاوخن ادج  وت  زا  ادخ ! هب  دنگوس  . درک مهاوخ  گنج  گنس  اب  مشاب  هتشادن  یحالس  رگا  و  دز ، مهاوخ  ار  نانمـشد  تسا  نم  تسد  رد 

وت يهرابرد  ار  شربمایپ  تمرح  و   ) میدرک ظفح  ار  وت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوبن  رد  ام  هک  دنادب  یلاعت  يادخ  ات  دـش 
و دننازوسب ، ارم  هدنز  سپـس  موشیم  هدنز  سپـس  دـش  مهاوخ  هتـشک  هک  منادـب  انیقی  رگا  ادـخ ! هب  دـنگوس  شاب ! هاگآ  (. میدومن تیاعر 
؟ منکن يرای  هنوگچ  مریمب . وت  هاگشیپ  رد  ات  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  دننکیم ، رارکت  راب  داتفه  ار  راک  نیا  و  دنهدیم ، داب  هب  ارم  رتسکاخ 
اپ هب  نیق  نب  ریهز  وا ، زا  سپ  . درادـن نایاپ  زگره  هک  تسا  یتداعـس  تمارک و  نآ ، زا  سپ  تسا . ندـش  هتـشک  رابکی  طقف  هک  نآ  لاح  و 

و موش ، هتشک  هحفـص 169 ] تیفیک [  نیمه  هب  هرابود  موش  هدنز  دعب  موش  هراپ  هراپ  دعب  موش ، هتـشک  مراد  تسود  : درک ضرع  تساخ و 
وت تیب  لها  زا  ناناوج  نیا  ناج  زا  وت و  ناج  زا  ار  ـالب  نم ، ندـش  هتـشک  هنوگ  نیا  ببـس  هب  دـنوادخ  دوش و  رارکت  هبترم  رازه  راـک  نیا 

نیـسح ماما  دـندومن ، یناشفناج  يراداـفو و  راـهظا  ینانخـس ، نینچ  اـب  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  باحـصا  يهیقب  نآ ، زا  سپ  . درادرب
هک یماگنه  : دـیوگ هللا  ۀـمحر  سوواط  نب  دیـس  [ . 124  ] دومن ریخ  ياـعد  ناـنآ  يارب  دوـمرف و  يرازگـساپس  اـهنآ  يهمه  زا  مالـسلاهیلع 

: دنتفگ یمرضح  رشب  نب  دمحم  مان  هب  باحصا ، زا  یکی  هب  دندوب  شترضح  هب  يرادافو  راهظا  مرگرس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا 
ریخ يازج  ادـخ  هاگـشیپ  رد  تبیـصم ) نیا  رب   ) مدوخ ربـص )  ) و وا ، تراـسا  يارب  تفگ : . هدـش هتفرگ  تراـسا  هب  ير  دحرـس  رد  وت  رـسپ 
وت يادخ  دومرف : دینـش و  ار  وا  نخـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . منامب هدنز  وا  زا  دعب  نم  دوش و  ریـسا  وا  هک  مرادیمن  تسود  مهاوخیم ،

ادـج وـت  زا  رگا  دـنروخب  هدـنز  هدـنز  ناگدـنرد  ارم  تـفگ : . نـک مادـقا  ترـسپ  يدازآ  يارب  وـت  متــشادرب ، وـت  زا  تـعیب  دـنک ! تـمحر 
مادـقا شردارب  ییاـهر  يارب  نآ  يهلیـسو  هـب  اـت  هدـب  ترگید  دـنزرف  هـب  و  ریگب ، ار  يدرب  ياهـسابل  نـیا  سپ  دـندومرف : ترــضح  . موـش

[ . 125  ] دوب رانید  رازه  اهنآ  تمیق  هک  دیشخب  وا  هب  یتمیق  رخاف و  سابل  ددع  جنپ  ترضح  سپس  . دیامن

هنیکس ترضح  تیاور  هب  اروشاع  بش 

رد دنکیم ، لقن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلااهیلع  هنیکس  ترـضح  زا  یتیاور  شدوخ  دنـس  هلـسلس  اب  نویعلا » رون   » باتک فلؤم 
زا هاگان  مدوب . هتـسشن  همیخ  طسو  رد  نم  دوب ، یباتهم  بش  اروشاع ، بش  : دـیوگ مالـسلااهیلع  هنیکـس  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  لقن  نآ 

بش یکیرات  رد  دنوش ، ربخاب  هلان  نآ  زا  نم ، يهیرگ  هب  مرح ، لها  هک  مدیـسرت  تفرگ ، ماهیرگ  مدینـش ، هلان  هیرگ و  يادص  همیخ  تشپ 
هیرگ وا  دناهدز و  هقلح  وا  رود  شباحصا  هتـسشن و  هک  مدید  ار  مردپ  هاگان  مدمآ  نوریب  همیخ  زا  مدیـشکیم  ار  دوخ  نماد  هک  یلاح  رد 

مهتنسلأب ینوعیاب  موق  یلع  مدقأ  ینأ  مکملعل  یعم  متجرخ  مکنا  اوملعا  : دومرفیم شباحصا  هب  مردپ  هک  مدینـش  هحفص 170 ] درکیم [ ،
نیب دهاجی  نم  لتق  و  یلتق ، الا  دصقم  مهل  سیل  نالا  و  هللا ، رکذ  مهاسنأف  ناطیـشلا ، مهیلع  ذوحتـسا  مهنأل  رمألا ، سکعنا  دـق  و  مهبولق ، و 
هرک نمف  . مرحم تیبلا  لهأ  اندنع  عدخلا  و  نوحتـست ، نوملعت و  وأ  نوملعت ، ام  اونوکت  نأ  یـشخأ  و  مهبلـس ، دـعب  یمیرح  یبس  و  يدـی ،
نم ایجن  نانجلا ، یف  ادـغ  انعم  ناک  هسفنب  اناساو  نم  .و  ریجهب سیل  تقولا  و  ریطخ ، ریغ  لیبسلا  و  ریتس ، لیللا  ناف  فرـصنیلف ، کلذ  مکنم 

، ادیرف اناشطع  ادیحو  ابیرغ  ءالبرک  ضرأب  لتقی  مالسلاهیلع  نیسحلا  يدلو  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدج  لاق  دق  .و  نامحرلا بضغ 
رد دیدرک  تکرح  نم  اب  امش  دینادب ! . ۀمایقلا موی  انبزح  یف  وهف  هناسلب  انرصن  ول  و  مالسلاهیلع ، مئاقلا  هدلو  رصن  و  ینرصن ، دقف  هرصن  نمف 
رب ناطیـش  اریز  دـش ، سکع  رب  راک  کنیا  دـندرک ، تعیب  نم  اب  ناشلد  نابز و  اب  هک  موریم  یهورگ  يوس  هب  نم  دـیتسنادیم  هک  یلاـح 

داهج نم  هاگشیپ  رد  هک  یسک  نتشک  نم و  نتشک  زج  یفده  نانآ  نونکا  دینادرگ . شومارف  نانآ  ياهلد  زا  ار  ادخ  دای  درک و  هبلغ  نانآ 
دیـشاب هاگآ  ای  دیـشاب ، هتـشادن  یهاگآ  هلأسم  نیا  زا  امـش  هک  مسرتیم  دنرادن . اهنآ ؛ ندرک  تراغ  زا  دعب  نم ، مرح  لها  تراسا  و  دنک ،

، ددرگرب درادیمن  تسود  ار  رما  نیا  امـش  زا  سک  ره  سپ  . تسا مارح  تیب  لها  ام  دزن  رد  نداد  بیرف  و  دیـشکب ، تلاجخ  نتفر  زا  یلو 
ناج اب  دهاوخیم  هک  یـسک  .و  تسا هتـشذگن  تقو  زونه  و  تسین ، كانرطخ  هار  و  تسا ، هدـناشوپ  ار  اج  همه  بش  یکیرات  رد  هک  اریز 
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دهاوخ ام  اب  تشهب  رد  تسا  هتفای  تاجن  ادـخ  مشخ  زا  هک  یلاح  رد  تمایق  يادرف  دـیامنب  اـم  يادـف  ار  نآ  دـنک و  یهارمه  ار  اـم  دوخ ؛
هک یسک  دش ، دهاوخ  هتشک  رواییب  هنشت و  اهنت ، بیرغ و  البرک  نیمزرس  رد  مالسلاهیلع  نیسح  مدنزرف  دومرف : مراوگرزب  دج  انامه  . دوب

يرای دوخ  نابز  اب  ار  ام  هک  یـسک  و  تسا ، هدرک  يرای  ار  هیلع -  هللا  تاولـص  مئاق -  شدنزرف  و  تسا ، هدرک  يرای  ارم  دیامن  يرای  ار  وا 
نخس زونه  ادخ ! هب  دنگوس  دیوگ : مالسلااهیلع  هنیکس  ترضح  هحفـص 171 ] دوب [ . دهاوخ  ام  هورگ  يهلمج  رد  تمایق  زور  رد  وا  دنک 

رد دنامن . اهنآ  زا  یسک  درم ، کی  داتفه و  زج  و  دندش ، هدنکارپ  يرفن  تسیب  يرفن و  هد  تروص  هب  مدرم ، هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  مردپ 
اب دونشب ، ارم  يهیرگ  يادص  مدیـسرت  تفرگ ، ار  میولگ  ضغب  دوب ، هتخادنا  نییاپ  ار  دوخ  كرابم  رـس  وا  مدرک ، هاگن  مردپ  هب  لاح ، نیا 

و ال رقفلا ، مهیلع  طلس  و  اعومسم ، اءاعد  مهل  لعجت  و ال  مهلذخاف ، انولذخ  مهنا  مهللا  : متفگ متسیرگن و  نامـسآ  فرط  هب  دوخ  نامـشچ 
باجتـسم ار  نانآ  ياعد  امرف . لوذخم  ار  نانآ  دندش  هدنکارپ  دنتـشاذگ و  رواییب  ار  ام  نانآ  ایادـخ ! . ۀـمایقلا موی  يدـج  ۀعافـش  مهقزرت 

رب منامشچ  کشا  هک  یلاح  رد  . امرفم بیـصن  نانآ  رب  تمایق  زور  رد  ار  مدج  تعافـش  و  امرف ، طلـسم  نانآ  رب  ار  تنکـسم  رقف و  و  نکن ،
وا هب  ار  هیضق  ؟ ياهداتفا تشحو  هب  هچ  زا  مرتخد ! تفگ : دید و  لاح  نیا  اب  ارم  مالسلااهیلع  موثلکما  ماهمع  متـشگرب . دوب ، يراج  متروص 

تکرت ءادـفلاب ، نوعنقی  مهتیل  ءادـعألا ؟ نم  صالخلا  نیأ  هارـصان ! ۀـلقاو  هانیـسح ! او  هانـسح ! او  هایلع ! او  هادـج ! او  : دز دایرف  سپ  متفگ ،
؟ تسا اجک  نانمشد  زا  ییاهر  روای ! رصان و  یمک  زا  ياو  هانیسح ! او  هانسح ! او  هایلع ! او  هادج ! او  . يدملا دعب  انب  تکلـس  كدج و  راوج 
هیرگ و نآ ، زا  سپ  . يدمآ هار  ینالوط  تدم  ام  اب  و  یتشاذگاو ، ار  دوخ  دج  راوج  دـندرکیم ، تعانق  ضوع  هیدـف و  رب  نانمـشد  شاک 
و دمآ ، ام  يوس  هب  دوب  يراج  شنامشچ  زا  کشا  و  دیشکیم ، ار  شکرابم  سابل  هک  یلاح  رد  دینش ، ار  اههلان  مردپ  دش ، دنلب  ام  يادص 

مرح يوس  هب  ار  اـم  ناـج ! ردارب  . اندـج مرح  یلا  اـندر  یخأ ! اـی  : درک ضرع  مالـسلااهیلع  موـثلکما  ترـضح  ؟ دـینکیم هیرگ  ارچ  دوـمرف :
مهرکذ لجأ ؛ : درک ضرع  هحفـص 172 ] مرادن [ . راک  نیا  هب  یهار  مرهاوخ ! . لیبس کلذ  یلا  یل  سیل  هاتخأ ! ای  : دومرف . نادرگرب نامدـج 
نانمـشد رب  ار  تردارب  ردام و  ردـپ ، راوگرزب ، دـج  تلزنم  ماـقم و  سپ  يرآ ! . مالـسلامهیلع کـیخأ  کـمأ و  کـیبأ و  كدـج و  لـحم 

دبال و  لیبس ، یلتق  ریغ  مهل  امف  یلوق ، اوعمسی  مل  و  اوظعتی ، ملف  مهتظعو  و  اورکذی ، ملف  مهترکذ  : دومرف (. دنـشکن ار  وت  دیاش   ) وش روآدای 
مکدج و ال دعوأ  اذهب  و  ۀیزرلا ، لوزن  مظک  و  ۀیلبلا ، یلع  ربصلا  و  ۀیربلا ، بر  هللا  يوقتب  نکیـصوا  نکلو  الیدـج ، يرثلا  یلع  ینورت  نأ 

ارم نخس  دنتفریذپن ، ارم  دنپ  یلو  مداد  زردنا  دنپ و  ار  نانآ  دندشن ، رکذتم  یلو  مداد  رکذت  . دمصلا درفلا  یهلا  مکتعدو  دعوأ ، امل  فلخ 
امش یلو  دید ، یهاوخ  ماهدش  هتشک  هداتفا و  كاخ  يور  هک  یلاح  رد  ارم  تسین ، ياهراچ  دنرادن . نم  نتـشک  زج  یفده  نانآ  دندینـشن .
امش دج  هک  تسا  نامه  نیا  .و  میامنیم شرافس  تبیصم  ندناشنورف  الب و  رب  ییابیکـش  رب  و  تسا ، قلخ  يهدننیرفآ  هک  ادخ  ياوقت  هب  ار 

زا سپ  . مراپـسیم تسا ، نادنمزاین  هانپ  اتکی و  هک  مدوخ  يادخ  هب  ار  امـش  و  دـنکیمن ، هدـعو  فلخ  هداد  هدـعو  هچنآ  و  هدومرف ، هدـعو 
( نوملظی مهـسفنا  اوناک  نکلو  انوملظ  ام  و  :) دومرفیم توالت  ار  هکرابم  يهیآ  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  و  میتسیرگ ، رگیدـمه  اب  یتعاس  نآ ،

«. دندومن متس  ناشدوخ  ياهناج  رب  هکلب  دندرکن ، متس  ام  رب  نانآ  «؛ ] 126]

داجس ماما  تیاور  هب  اروشاع  بش 

مالسلاهیلع داجـس  ماما  دنکیم : لقن  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  شدوخ  دنـس  هلـسلس  اب  یلامالا »  » رد هللا  ۀمحر  قودص  خیش 
رپ مزیه  اـب  ار  نآ  و  هدرک ، رفح  قدـنخ ، دـننام  یلادوگ  اـههمیخ  فارطا  اـت  دومرف  رما  مردـپ  اروشاـع ، بش  مرحم ؛ مهد  بش  : دـیامرفیم
بآ تارف  زا  هدرک و  تکرح  هداـیپ  رفن  تسیب  هراوس و  رفن  یـس  اـب  هک  دومرف  رما  مالـسلاهیلع  ربـکا  یلع  ترـضح  شدـنزرف  هب  و  دـننک ،
بآ دــندرک و  تـکرح  اـهنآ  ، ) دوـب هـتفرگارف  ار  اـج  هـمه  یتخــس ، تـشحو  سرت و  هـک  دوـب  یلاـح  رد  هحفـص 173 ] نـیا [  دـنروایب .

مکبایث اولسغأ  و  اولستغاو ، اوأضوت  و  مکداز ، رخآ  نکی  ءاملا ، نم  اوبرشاف  اوموق  : دومرف دوخ  باحـصا  هب  ترـضح  نآ ، زا  سپ  (. دندروآ
لـسغ دـیریگب و  وضو  نآ  زا  تسا . اـیند ) نیا  زا   ) امـش يهشوت  نیرخآ  نیا  هک  دیـشونب  بآ  نیا  زا  دـیزیخرب و  [ . 127  ] مکنافکأ نوکتل 
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[ . 128  ] دوب دهاوخ  امش  ياهنفک  اهنآ  هک  دییوشب  ار  ناتیاهسابل  و  دییامن ،

نیسح ماما  یناگدنز  بش  نیرخآ  اروشاع  بش 

رد ، ) دش دیهـش  نآ  يادرف  مردپ  هک  یبش  نآ  رد  نم  : دیامرفیم مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  نیـسحلا  نب  یلع  : دیوگ هللا  ۀـمحر  دـیفم  خـیش 
دوخ صوصخم  يهیمخ  رد  مردپ  عقوم ، نیمه  رد  درکیم ، يراتسرپ  نم  زا  دوب و  نم  دزن  مالسلااهیلع  تنیز  ماهمع  مدوب . هتـسشن  همیخ )

مردپ دوب و  ترضح  نآ  ریشمش  ندرک  زیمت  حالـصا و  مرگرـس  وا  دوب ، شکرابم  روضح  رد  زین  يرافغ  رذوبا  يهدرک  دازآ  مالغ  و  دوب ،
یلا رمألا  امنا  ولیدـبلاب  عنقی  رهدـلا ال  لیتق و  بلاط  وأ  بحاص  نملیـصألا  قارـشالاب و  کـل  مک  لـیلخ  نم  کـل  فا  رهد  اـی  : دومرفیم

عولط و ماگنه  هک  دنتـسه  رایـسب  هچ  یتسه ؛) یتسود  دـب  وت  هک  ، ) یتسود زا  وت  رب  داب  فا  راگزور ! يالیبس  کلاس  یح  لـک  لـیلجلا و 
عناق لدـب  ضوع و  هب  راگزور  و  ياهتـشک ؛) ار  دوخ  ناراـی  زا  يرایـسب  هچ  ینعی  ، ) ياهتـشک ار  قح  ناـهاوخ  اـی  ناراـی  زا  . باـتفآ بورغ 

، ترـضح . دومن دهاوخ  یط  ار  ترخآ  گرم و  هار  ياهدنز  دوجوم  ره  و  تسا ؛ لیلج  دنوادخ  يوس  هب  اهراک  يهمه  تشگزاب  . دوشیمن
ار میولگ  ضغب  لاح ، نیا  رد  مدـش . هاگآ  شترـضح  روظنم  زا  مدـیمهف و  ار  نآ  نم  هک  نیا  ات  دومرف  رارکت  راـب  هس  اـی  ود  ار  راعـشا  نیا 
اما . تسا هدـش  لزان  الب  هک  مدومن  نیقی  و  مدرک ، راـیتخا  توکـس  هدومن و  يراددوخ  یلو  هحفـص 174 ] منک [  هیرگ  متـساوخ  تفرگ و 

تـسناوتن دنـشابیم ، رتباتیب  دنراد و  كزان  لد  نانز  دوب و  نز  وا  نوچ  دینـش ، ار  نانخـس  نیا  هک  یماگنه  مالـسلااهیلع ، تنیز  ماهمع 
ماـما يوس  هب  ار  دوخ  دوب ، زاـب  شکراـبم  رـس  دیـشکیم و  نیمز  رب  ار  دوـخ  ساـبل  هک  یلاـح  رد  دـیرپ  دوـخ  ياـج  زا  دـنک ، يراددوـخ 

ای مالـسلامهیلع ، نسحلا  یخأ  و  یلع ، یبأ  و  ۀمطاف ، یمأ  تتام  مویلا  ةایحلا ، ینمدعأ  توملا  تیل  هالکث ! او  : تفگ دـناسر و  مالـسلاهیلع 
مردام زورما  اـیوگ  مدوبن ! هدـنز  دوب و  هدیـسر  نم  گرم  شاـک  يا  نم !) تبیـصم  ازع و  يا   ) هـالکث او  . یقاـبلا لاـمث  و  یـضاملا ، ۀـفیلخ 

مالسلاهیلع نیـسح  ماما  . ناگدنامزاب سردایرف  و  ناگتـشذگ ! راگدای  يا  دناهتفر ، ایند  زا  مالـسلامهیلع  نسح  مردارب  یلع و  مردپ  همطاف ،
يربک بنیز  .] دـیابرن ناطیـش  ار  وت  ییابیکـش  ربـص و  مناـج ! رهاوخ  . ناطیـشلا کـملحب  نبهذـی  ـال  ۀـیخأ ! اـی  : دومرف درک و  وا  هب  یهاـگن 

؟ يوشیم هتـشک  ایآ  هللادبعابا ! يا  تیادف  مردام  ردپ و  ؛ كادف یـسفن  تلتقتـسا ؟ هللادـبعابأ ! ای  یما  تنا و  یبأب  : درک ضرع  مالـسلااهیلع 
رگا . مانل الیل ]  ] اطقلا كرت  ول  : دومرف دز و  هقلح  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  كرابم  نامشچ  رد  کشا  ماگنه  نیا  رد  [ . 129 [ ] تنابرق هب  مناج 

! هاـتلیو اـی  : تفگ مالـسلااهیلع  يربـک  بنیز  . دـیباوخیم هدوسآ )  ) هنیآ ره  دنتـشاذگیم  دوـخ  لاـح  هب  شاهنایـشآ  رد  ار  [ 130  ] اـطق غرم 
رتشیب نیا  ياهداد ؟ گرم  هب  نت  راچان  هب  ایآ  ياو ! يا  هحفص 175 ] یسفن [ . یلع  دشأ  و  یبلقل ، حرقأ  کلذف  اباصتغا ؟ کسفن  بصتغتفأ 

شوهیب دز و  كاچ  درب و  دوخ  نابیرگ  هب  تسد  دز و  دوخ  دروص  رب  هاگ  نآ  . تسا تخـس  نم  رب  شلمحت  دزاسیم و  حورجم  ارم  بلق 
یملعا و  هللا ، ءازعب  يزعت  هللا و  یقتا  هاتخأ ! ای  : دومرف دیـشاپ و  شکرابم  تروص  هب  بآ  تساخرب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . داـتفا نیمز  هب 

قلخلا و ثعبی  و  هتردقب ، قلخلا  قلخ  يذلا  یلاعت ، هللا  هجو  الا  کلاه  ءیـش  لک  نأ  و  نوقبی ، ءامـسلا ال  لهأ  و  نوتومی ، ضرألا  لهأ  نأ 
هللا یلص  هللا  لوسرب  ملـسم  لکل  یل و ]  ] و ینم ، ریخ  یخأ  و  ینم ، ریخ  یمأ  ینم و  ریخ  یبأ  و  ینم ، ریخ  يدج  هدحو . درف  وه  و  نودوعی ،

هک نک  ربص  نانچ  ینعی   ) اـمن ربص  هداد  ادـخ  هک  يربص  اـب  و  روآ ، رظن  رد  ار  ادـخ  ياوقت  شاـب ! مارآ  مرهاوخ ! . ةوسأ ملـس  هلآ و  هیلع و 
الاو يادخ  زج  دش  دنهاوخ  كاله  زیچ  همه  و  دننامیمن ، یقاب  نامـسآ  لها  دـنریمیم ، همه  نیمز  لها  هک  نادـب  و  تسا ) ادـخ  بوبحم 

زا مدج  اتکی ، درف و  يادخ  تسوا  و  دنادرگیمرب ، دنکیم و  هدنز  گرم  زا  دـعب  ار  نانآ  و  دـیرفآ ، شیوخ  تردـق  اب  ار  قلخ  هک  یماقم 
یناملـسم ره  نم و  و  دـنتفگ ) عادو  ار  ایند  اهنیا  همه   ) دوب رتهب  نم  زا  مردارب  دوب ، رتهب  نم  زا  مردام  دوب ، رتهب  نم  زا  مردـپ  دوب ، رتهب  نم 

رهاوخ نآ ، دننام  نانخـس و  نیا  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دنک یـسأت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  دـیاب  ایند  زا  نتفر  رد 
یعدـت و ال  اهجو ، یلع  یـشمخت  و ال  ابیج ، یلع  یقـشت  ال  یمـسق ، يربأف  کیلع ، تمـسقأ  ینا  هاتخأ ! اـی  : دومرف داد و  یلـست  ار  شزیزع 

كاچ نابیرگ  نم  رب  مدش  دیهـش  نم  یتقو  ریذپب -  ارم  دـنگوس  هک  مهدیم -  دـنگوس  ار  وت  نم  مرهاوخ ! . تکلهأ انأ  اذا  روبثلا  لیولاب و 
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مالـسلاهیلع نیـسح  ماـما  نآ  زا  سپ  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  . وگم هاـکاله  او  ـالیواو و  و  شارخم ، ار  دوخ  تروص  و  نکم ،
نیا مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  نوچ  هحفـص 176 ] دیوگ [ : هللا  ۀـمحر  سوواط  نب  دیـس  [ . 131  ] دـیناشن نم  دزن  دروآ و  ار  شرهاوـخ 

ترضح . دشاب هتشاد  ندش  هتشک  هب  نیقی  هک  تسا  یسک  نخس  نیا  ناج ! رادرب  . لتقلاب نقیأ  نم  مالک  اذه  یخأ ! ای  : تفگ دنیش  ار  راعـشا 
نیـسح نیا  نم ! بیبـح  ياو  . هسفن یلا  یعنی  نیـسحلا  اذـه  هـالکث ! او  : تفگ مالـسلااهیلع  بنیز  ! مرهاوخ يا  يرآ ! هاـتخأ ! اـی  معن  دومرف :

مالـسلااهیلع بنیز  ترـضح  ماگنه ، نیا  رد  : دیوگ هللا  ۀـمحر  سوواط  نب  دیـس  . دـهدیم نم  هب  ار  دوخ  گرم  ربخ  هک  تسا  مالـسلاهیلع 
هلان مالسلااهیلع  موثلکما  ترضح  دندز ، كاچ  ار  دوخ  ياهنابیرگ  و  دندز ، دوخ  تروص  رب  دنتـسیرگ ، مرح  لها  نانز  يهمه  تسیرگ و 
ياو هانیسح ! او  هاخأ ! او  هاما ! او  ایلع ! او  ادمحم ! او  ! هللادبعابأ ای  كدعب  انتعیض  او  هانیـسح ! او  هاخأ ! او  هاما ! او  هایلع ! او  هادمحم ! او  : دزیم

موـثلکما ترـضح  شرهاوـخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  : دـیوگ هللا  ۀـمحر  سوواـط  نب  دیـس  ! هللادـبعابا يا  وـت  زا  دـعب  اـم  ندـش  عیاـض  رب 
ۀیربلا عیمج  و  نوتومی ، مهلک  ضرالا  لهأ  و  نونفی ، تاوامـسلا  ناکـس  ناف  هللا ، ءازعب  يزعت  هاتخا ! ای  : دومرف داد و  یلـست  ار  مالـسلااهیلع 

، دنریمیم همه  نیمز  لها  و  دنتسه ، یندش  دوبان  همه  اهنامسآ ، نینکاس  هک  اریز  زاس ! دوخ  يهشیپ  ار  ربص  ادخ  هار  رد  مرهاوخ ! . نوکلهی
نرظنا بابر ! ای  تنأ  و  ۀمطاف ! ای  تنأ  و  بنیز ! ای  تنأ  و  موثلکما ! ای  هاتخا ! ای  : دومرف نآ  زا  سپ  . دـش دـنهاوخ  كاله  تاقولخم  يهمه  و 

و همطاف ! يا  وت  و  مبنیز ! يا  وت  و  موثلکما ! يا  مرهاوخ ! يا  . ارجه نلقت  و ال  اهجو ، یلع  نشمخت  و ال  ابیج ، یلع  نققـشت  الف  تلتق  اـنأ  اذا 
یـضار ادـخ  هک  ینخـس  و  دیـشارخم ، ار  ناتدوخ  تروص  دـینکن ، كاچ  نابیرگ  مدـش  هتـشک  نم  هک  یتقو  دیـشاب ؛ هجوتم  بابر ! يا  وت 

هحفص 177 ] دییوگم [ . تسین 

تدابع بش  اروشاع  بش 

اههمیخ هک  دومرف  روتسد  نانآ  هب  دروآ و  فیرشت  دوخ  باحصا  يوس  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نآ  زا  سپ  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
لباقم هک  یتهج  رد  همیخ  نایم  رد  ناشدوخ  و  دـنیامن ، لصتم  رگیدـمه  هب  مایخ  لخاد  زا  ییاـهبانط  و  دـنهد ، رارق  رگیدـکی  کـیدزن  ار 

همیخ هب  ترضح  هاگ  نآ  . دننک هطاحا  تسا ؛ نمشد  لباقم  هک  یفرط  زج  پچ  تسار و  زا  رس و  تشپ  زا  ار  مایخ  و  دنتسیاب ، تسا  نمشد 
اعد دـندناوخیم ، زاـمن  زین  شناراـی  باحـصا و  درب ، ناـیاپ  هب  عرـضت  اـعد و  رافغتـسا ، زاـمن ، هب  ار  بش  يهمه  و  تشگرب ، دوخ  يهژیو 

[ . 132  ] دندومنیم رافغتسا  دندرکیم و 

نیسح ماما  يایؤر  اروشاع و  بش  رحس 

: دومرف دش و  رادیب  دعب  دیباوخ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتخل  رحـس  ماگنه  : دیوگیم دنکیم و  لقن  بقانم »  » زا راونالاراحب »  » باتک رد 
یلع تدـش  دـق  ابالک  نأک  تیأر  : دومرف !؟ ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  يدـید  هچ  دـندرک : ضرع  ؟ مدـید یباوخ  هچ  نالا  نیمه  دـینادیم  ایآ 
ایوگ مدـید ؛ باوخ  رد  . موقلا ءالؤه  نیب  نم  صربأ  لـجر  یلتق  یلوتی  يذـلا  نأ  نظأ  و  یلع ، اهدـشأ  هتیأر  عقبأ ، بلک  اـهیف  و  ینـشهنتل ،
نامگ تسا ، رتدیدش  شاهلمح  اهنآ  يهمه  زا  مدید  هک  دوب  یـسیپ  گس  اهنآ  نایم  رد  دنریگب ، نادند  ارم  ات  دندرک  هلمح  نم  رب  یناگس 

زا یعمج  اب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  هاگ  نآ  . تسا سیپ  يرامیب  هب  التبم  هک  تسا  يدرم  نمشد ، نایم  رد  منکیم 
، یلعألا حیفـصلا  لهأ  تاوامـسلا و  لهأ  کب  رـشبتسا  دق  و  مالـسلامهیلع ، دمحم  لآ  دیهـش  تنأ  ینب ! ای  : دومرفیم هک  مدـید  شباحـصا 

يا هحفـص 178 ] ءارـضخ [ . ةروراق  یف  کمد  ذـخأیل  ءامـسلا  نم  لزن  دـق  کلم  اذـهف  رخأت ، لـجع و ال  ۀـلیللا ، يدـنع  كراـطفا  نکیلف 
تراطفا بشما  دندش . رورسم  الاو ، نامسآ  لها  و  اهنامسآ ، لها  تدوجو  هب  اتقیقح  و  یتسه ، مالسلامهیلع  دمحم  لآ  دیهـش  وت  مدنزرف !

نیا . دنک رپ  يزبس  يهشیـش  رد  ار  وت  كاپ  نوخ  ات  هدمآدورف  نامـسآ  زا  هک  تسا  یکلم  نیا  نکن . ریخأت  باتـشب و  دوب ، دـهاوخ  نم  دزن 
ۀمحر دیفم  خیش  [ . 133  ] درک مهاوخ  چوک  ایند  نیا  زا  يدوز  هب  هدش و  کیدزن  رما  نیا  دیدرت ، نودـب  مدـید . باوخ  رد  هک  تسا  نامه 
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. دندرک روبع  ام  رانک  زا  دنتشاد  رظن  تحت  ار  ام  هک  نیعل  دعسنبا  رکشل  زا  یناراوس  بش )، نآ  رد  : ) دیوگ هللادبع  نب  كاحض  : دیوگ هللا 
مهل یلمن  امنا  مهسفنأل  ریخ  مهل  یلمن  امنأ  اورفک  نیذلا  نبسحت  الف  :) دومرفیم توالت  ار  تایآ  نیا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  لاح  نیا  رد 

هک نانآ  هتبلا  [ .» 134 ( ] بیطلا نم  ثیبخلا  زیمی  یتح  هیلع  متنأ  ام  یلع  نینمؤملا  رذـیل  هللا  ناک  ناـم  نیهم -  باذـع  مهل  اـمثا و  اودادزیل 
یـشکرس و هب  ات  میهدیم  تلهم  نانآ  هب  ام  هکلب  دش ، دـهاوخ  رتهب  اهنآ  لاح  هب  میهدیم  یتلهم  اهنآ  هب  ام  هک  دـننکن  نامگ  دـندش  رفاک 

تسا هتـشاذگن  دوخ  لاح  هب  ار  نانمؤم  زگره  دنوادخ  تسا -  هدش  ایهم  هدننکراوخ  تخـس و  یباذع  نانآ  يارب  و  دنیازفایب ، دوخ  نایغط 
ادج بیط  رهوگ و  كاپ  زا  تشرـسدب  ثیبخ و  شیامزآ ، هب  هک  نآ  ات  دنهبتـشم ) رگیدـکی  هب  قفانم  نمؤم و  هک   ) ینونک لاح  نیدـب  هک 

داتسیا و دینش ، ار  تایآ  نیا  دوب -  یمانب  راوس  ریلد و  كابیب ، کحضم ، یصخش  هک  ریمـس -  نب  هللادبع  مان  هب  ناراوس ، زا  يدرم  «. دوش
ادخ ایآ  قساف ! يا  تفگ : درک و  وا  هب  ور  ریضخ  نب  ریرب  ! میاهدش ادج  امش  زا  هک  میتسه  اهکاپ  نآ  ام  هبعک ! راگدرورپ  هب  دنگوس  تفگ :

. دش رجنم  ییوگازسان  هب  ناشراک  سپ  متسه ، ریضخ  نب  ریرب  نم  تفگ : ؟ یتسیک وت  وت ! رب  ياو  تفگ : وا  ؟ تسا هداد  رارق  ناکاپ  زا  ار  وت 
هحفص 179 ] ] 

نیسح ماما  رکشل  هب  نمشد  زا  يدارفا  نتسویپ  اروشاع و  بش 

هتسویپ مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رکشل  هب  دعسنبا  رکشل  زا  رفن  ود  یـس و  اروشاع ، بش  : تسا هدمآ  هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیـس  تیاور  رد 
کشم اب  یفرظ  رد  و  دندومن ، اپرب  ياهمیخ  داد  روتسد  مالسلاهیلع  ترـضح  نآ  اروشاع ، حبـص  . دنتـشگ ترـضح  نآ  نارای  يهلمج  زا  و 

. دزادرپب تفاظن  هب  ات  دش  همیخ  نآ  دراو  شترضح  و  دندرک ، هیهت  هرون  يدایز 

يراصنا نامحرلادبع  اب  ریرب  حازم  اروشاع و  بش 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  زا  دعب  هک  دندوب  رظتنم  همیخ  تشپ  يراصنا  هبردـبع  نب  نامحرلادـبع  ینادـمه و  ریـضخ  نب  ریرب  هدـش : تیاور 
هک نونکا  يدنخیم ، ایآ  ریرب ! يا  تفگ : نامحرلادـبع  . درک نامحرلادـبع  اب  حازم  هب  عورـش  ریرب  ماگنه ، نیا  رد  دـننک . تفاظن  هب  مادـقا 

یناوج رد  هچ  رد  يریپ و  رد  هچ  نم  هک  دـننادیم  همه  نم  يهفیاـط  تفگ : ریرب  !؟ تسین زیمآهدـنخ  نانخـس  نتفگ  ياـج  هدـنخ و  عـقوم 
! ادخ هب  دنگوس  مهدیم . ماجنا  ار  لمع  نیا  مراد ، تداهش  هب  ندیسر  زا  هک  یلاحشوخ  تهج  هب  نکلو  متـشادن ، تسود  ار  ییوگهدوهیب 

ندرگ رب  تسد  سپـس  میگنجب ، اـهنآ  اـب  یتعاـس  و  میوـش ، ور  هب  ور  دوـخ  ریـشمش  اـب  هورگ  نیا  اـب  هک  نـیا  زج  میرادـن  شیپ  رد  يزیچ 
[ . 135  ] میزادنیب نیعلاروح 

نیسح ماما  رکشل  یگدامآ  راوشاع و  حبص 

قداص ماـما  دـنکیم ، لـقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  شدوخ  دنـس  هلـسلس  اـب  تاراـیزلا » لـماک   » رد هیولوقنبا  راوگرزب  خـیش 
دق هنأ  دهشأ  : دومرف هاگ  نآ  دناوخ و  زامن  دوخ  باحصا  اب  ار  اروشاع  زور  تبیصم ، زور  نآ  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  : دومرف مالسلاهیلع 

 ] يهشیپ ار  ادـخ  ياوقت  سپ  تسا ، هدـش  حابم  امـش  هب  ندـش  هتـشک  هک  مهدیم  یهاوگ  . اوربصا هللا و  اوقتاف  موق ، ای  مکلتق  یف  مکل  نذأ 
، اروشاع زور  حبص  رد  نوچ  : میوگیم دیوگ : هللا  ۀمحر  لصا  بحاص  [ . 136  ] دیشاب رباص  و  دیسرتب ، ادخ  زا  و  دیزاس ، دوخ  هحفص 180 ]

سوواط نب  دیس  هک  یتیاور  هب  انب  ترضح -  نارای  دادعت  درک ، عمج  ار  دوخ  نارای  باحصا و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  درک  عولط  تاتفآ 
[ . 137  ] دـندوب هدایپ  هرفن  دـص  هراوس و  رفن  جـنپ  لهچ و  زا  ترابع  هدرک -  لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  فوهللا »  » باـتک رد  هللا  ۀـمحر 

تـسا هدش  لقن  بلاطوبا  نب  دمحم  زا  راونالا » راحب   » رد و  [ . 138  ] تسا هتفگ  نینچ  نازحالا » ریثم   » باتک رد  زین  هللا  همحر  اـمننبا  خـیش 
نیسح ماما  زور ، نآ  دادماب  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  [ . 139  ] دندوب هدایپ  رفن  لهچ  هراوس و  رفن  ود  یـس و  ترـضح  نارای  دادعت  هک :
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هدایپ رفن  لهچ  هراوس و  رفن  ود  یـس و  ترـضح  نارای  دادعت  دومن ، هدامآ  گنج  يارب  ار  دوخ  باحـصا  حبـص ، زامن  زا  سپ  مالـسلاهیلع 
، داد رارق  رکـشل  پچ  تمـس  هدنامرف  ار  رهاظم  نب  بیبح  و  دوخ ، رکـشل  تسار  تمـس  هدنامرف  ار  نیق  نب  ریهز  مالـسلاهیلع  ماما  دـندوب .

داد روتسد  ترضح  و  دنداد . رارق  دوخ  رس  تشپ  ار  اههمیخ  نانآ  . درپس مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دوخ  ردارب  تسد  هب  ار  گنج  مچرپ 
. دنک ذوفن  مایخ  هب  رس  تشپ  زا  دناوتن  نمشد  ات  دننزب  شتآ  ار  نآ  لخاد  ياهمزیه  دندوب  هدنک  مایخ  تشپ  رد  هک  یقدنخ 

اهنآ تارفن  دادعت  نمشد و  رکشل  یگدامآ  اروشاع و  حبص 

و درک ، گنج  هدامآ  ار  دوخ  نایرکشل  دوب  هبنش -  زور  یلوق : هب  انب  و  هعمج -  زور  هک  اروشاع  زور  رد  نوعلم  دعس  رمع  رگید ؛ فرط  زا 
تمس نیعل و  جاجح  نب  ورمع  ار  نوعلم  نآ  رکشل  تسار  تمس  یهدنامرف  و  درب ، شروی  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  دوخ  رکـشل  اب 
مچرپ و  دوب ، نوعلم  یعبر  نب  ثبش  اههدایپ  و  سیق ، نب  ةورع  اههراوس  هدنامرف  و  دنتشاد ، هدهع  رب  انزلادلو  نشوجلايذ  نب  رمـش  ار  پچ 
تارفن دادـعت  تسا : هدرک  لقن  بلاـطوبا  نب  دـمحم  زا  راونـالاراحب »  » رد هحفـص 181 ] [ . ] 140  ] دوب هداد  دـیرد »  » دوـخ مـالغ  هب  مه  ار 

نآ رکـشل  تارفن  دادـعت  تسا : هدـمآ  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  رد  . دـندوب رفن  رازه  ود  تسیب و  زا  زواـجتم  نوعلم ، نآ  رکـشل 
زا هراوس  رازه  داتـشه  نیعالم  نآ  تارفن  دادعت  : دسیونیم دوخ  لتقم  رد  فنخموبا  دیوگ : هدـنراگن  [ . 141  ] دندوب رفن  رازه  یـس  نوعلم ،

تسار دومن ، گنج  يهدامآ  ار  دوخ  رکشل  نیعل ، دعس  رمع  نآ ؛ زا  سپ  . دوبن نانآ  نایم  رد  زاجح  ماش و  لها  زا  یسک  هک  دوب  هفوک  لها 
اب ار  نیعل  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ  و  تسار ، فرط  رد  هراوـس  رازه  تسیب  اـب  ار  نیعل  نشوـجلايذ  نب  رمـش  تسارآ و  ار  رکـشل  پچ  و 
زا : دـیوگ هللا  ۀـمحر  دـیفم  خیـش  . داتـسیا رکـشل  زکرم  رد  دارفا  يهیقب  اـب  نوعلم  نآ  دوـخ  و  داد ، رارق  رکـشل  پچ  رد  هراوـس  رازه  تسیب 

ماما فرط  هب  نارگمتـس  نایرکـشل  هک  یماگنه  : دومرف شترـضح  هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
و برک ، لک  یف  یتقث  تنأ  مهللا  : دومرف درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  كرابم  ناتسد  ترـضح  دندرک ، هلمح  مالـسلاهیلع  نیـسح 

هیف لذـخی  و  ۀـلیحلا ، هیف  لـقت  و  داؤـفلا ، هیف  فعـضی  برک  نم  مک  ةدـع ، ۀـقث و  یب  لزن  رمأ  لـک  یف  یل  تنأ  و  ةدـش ، لـک  یف  یئاـجر 
و ۀـمعن ، لک  یلو  تنأف  هتفـشک ، هتجرفف و  كاوس ، نمع  کیلا  ینم  ۀـبغر  کـیلا  هتوکـش  کـب و  هتلزنأ  ودـعلا ، هیف  تمـشی  و  قیدـصلا ،
. یتسه نم  دیما  یتخس  تدش و  ره  رد  و  نم ، هانپ  تشپ  هاگهیکت و  یتبیـصم  ره  رد  وت  ادنوادخ ! . ۀبغر لک  یهتنم  و  ۀنـسح ، لک  بحاص 
رد هراچ  و  ناوتان ، نآ  رد  اهلد  هک  یهودـنا  تبیـصم و  رایـسب  هچ  یتسه ، نم  هاگهانپ  هاگهیکت و  دوشیم  لزان  نم  رب  هک  يرما  ره  رد  وت 

هوکش وت  يوس  هب  هدش و  لزان  وت  فرط  زا  ددرگیم  داش  هدرک و  تتامش  نآ  رد  نمشد  و  رواییب ، نآ  رد  تسود  قیدص و  و  رتمک ، نآ 
ره بحاـص  وت  سپ  یتـشادرب ، ار  نآ  يدرک و  عفد  ار  نآ  وـت  و  منادرگور ؛ وـت  ریغ  زا  و  مراد ، وـت  هب  هک  یتـبغر  لـیم و  تهج  هب  مدرک ،

نمشد رکشل  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  هحفـص 182 ] یتسه [ . تبغر  لیم و  ره  ماجنارـس  و  هنـسح ؛ ره  بحاص  تمعن و 
زا شتآ  هدش و  رفح  مایخ  تشپ  رد  هک  ار  یقدنخ  نانآ  دندرکیم . نالوج  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياههمیخ  فارطا  رد  هدروآ و  موجه 

باتـش شتآ  هب  تماـیق  زور  زا  شیپ  اـیآ  نیـسح ! يا  دز : داـیرف  دـنلب  يادـص  اـب  نوعلم  نشوجلايذ  نب  رمـش  دـندید . دوب ، روهلعـش  نآ 
نوعلم نآ  هب  ترـضح  . يرآ دـندرک : ضرع  . تسا نشوجلايذ  نب  رمـش  وا  ایوگ  تسیک ؟ نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  !!؟ يدومن

ماما دهد ، رارق  فدـه  يریت  اب  ار  وا  تساوخ  هجـسوع  نب  ملـسم  . يرتراوازـس شتآ  نآ  رد  نتخوس  يارب  وت  نارچزب ! نز  رـسپ  يا  دومرف :
اریز مهد ، رارق  فده  يریت  اب  ار  نوعلم  نآ  دییامرفب  هزاجا  درک : ضرع  ترضح  هب  ملسم  . تشادزاب راک  نیا  زا  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح 

وا هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  . تسا هتخاس  اناوت  وا  نتـشک  رب  ارم  ادخ  نونکا  تسا . نارگمتـس  ناگدرکرـس  ادخ و  نانمـشد  زا  یقـساف  وا 
[ . 142  ] میامن زاغآ  ار  گنج  نانآ  زا  لبق  مرادن  تسود  نم  هک  نکم ! يزادناریت  وا  يوس  هب  . لاتقب مهءدبأ  نأ  هرکأ  یناف  همرت ! :ال  دومرف

نایرکشل اب  نیسح  ماما  باحصا  نانخس 
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. دندش راوس  دوخ  ياهبکرم  رب  نیعل  دعس  رمع  رکشل  ياههراوس  : دیوگ بلاطوبا  نب  دمحم  دسیونیم : هللا  ۀمحر  یـسلجم  لضاف  يهمالع 
ریرب هک  یلاح  رد  دوخ  نارای  زا  يدادعت  اب  و  هدش ، راوس  دوخ  بکرم  رب  ترضح  دندروآ ، ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  بسا  لاح ، نیا  رد 
هورگ نیا  اب  دومرف : درک و  ریرب  هب  ور  ترـضح  دـندومرف ، تکرح  رکـشل  تیعمج  فرط  هب  درکیم ، تکرح  اـهنآ  شیپاـشیپ  ریـضخ  نب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ادخ  لوسر  نادنزرف  نونکا  اریز  دیسرتب ، يادخ  زا  مدرم ! يا  تفگ  هدمآ و  ولج  ریرب  . يوگب نخس 
، دینک نایب  ار  ناتدوخ  فده  دنتسه . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مرح  نارتخد و  ترتع ، هیرذ ، نانیا  دنتسه . امش  نایم  رد  ملس 
رد دوخ  ریما  و  دـنهن ، ندرگ  دایزنبا  ریما ، نامرف  رب  نانآ  میهاوخیم  دـنتفگ : نیعالم  نآ  هحفـص 183 ] دینکب [ ؟ هچ  نانیا  اب  دیهاوخیم 
رب ياو  دندرگزاب ؟ دـندمآ  هک  ییاج  نآ  زا  هک  دـیریذپیمن  نانآ  زا  ایآ  تفگ : نیعالم  نآ  هب  هللا  ۀـمحر  ریرب  . دریگب میمـصت  نانآ  دروم 

دیکأت ار  نآ  ییاهمـسق  اب  دیتفرگ و  دـهاش  نآ  رب  ار  ادـخ  دـیتسب و  هک  ییاهنامیپ  دـهع و  دـیتشون و  هک  ییاههمان  ایآ  هفوک ! لها  يا  امش 
دندمآ هک  نونکا  دینکب ، نانآ  يادف  ار  ناتدوخ  دیتساوخیم  دیدرک و  توعد  ار  ناتدوخ  ربمایپ  تیب  لها  ایآ  ؟ دـیدومن شومارف  دـیدرک ؛
يراتفر دب  هچ  وا  نادنزرف  اب  ناتربمایپ  بایغ  رد  . دییامنیم عنم  تارف  بآ  زا  ار  نانآ  دـینک و  میلـست  نیعل  دایزنبا  هب  ار  نانآ  دـیهاوخیم 

نآ زا  يدارفا  !؟ دیتسه تشز  دب و  هورگ  هچ  امـش  هک  دنکن ، باریـس  ار  امـش  تمایق  زور  رد  دنوادخ  تسا ؟ هدـش  هچ  ار  امـش  دـینکیم ؟
، داد ینوزف  امش  دروم  رد  ارم  تریصب  شنیب و  هک  ار  يادخ  ساپـس  تفگ : هللا  ۀمحر  ریرب  . ییوگیم هچ  وت  میمهفیمن  ام  دنتفگ : نیعالم 
رب وت  هک  یلاح  رد  ات  زادنیب  اهنآ  نیب  رد  ار  ررض  باذع و  ادنوادخ ! . میامنیم يرود  امـش  يوس  هب  تیعمج  نیا  ياهراک  زا  نم  ادنوادخ !

سپ . تشگزاب دومن و  ینیشنبقع  ریرب  دندرک . ریرب  فرط  هب  يزادناریت  هب  عورش  نیعالم  نآ  . دنیآ وت  تاقالم  هب  یتسه  كانمـشخ  نانآ 
هاگن دزیم  جوم  لیس  دننام  هک  نانآ  فوفص  هب  ترضح  داتسیا ، نیطایش  رکشل  نآ  ربارب  رد  هدمآ و  ولج  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نآ ؛ زا 

[ . 143  ] داتفا دوب ؛ هداتسیا  هفوک  ناگرزب  ناتب و  نایم  رد  هک  نوعلم  دعسنبا  هب  شمشچ  درکیم ،

نمشد رکشل  ربارب  رد  نیسح  ماما  نانخس 

ار ترـضح  يادـص  مدرم ، يهمه  هـک  یلاـح  رد  و  قارع ! مدرم  يا  : دز داـیرف  يدـنلب  يادـص  اـب  ترـضح  : دـیوگ هللا  ۀـمحر  دـیفم  خـیش 
، فصنلا ینومتیطعأ  ناف  مکیلع ، رذعأ  یتح  یلع و  مکل  قحی  امب  مکظعأ  یتح  اولجعت  یلوق و ال  اوعمسا  سانلا ! اهیأ  دومرف : دندینشیم ،

یلا اوضقا  مث  ۀمغ  مکیلع  مکرمأ  نکی  مث ال  مکئارآ  اوعمجأف  مکسفنأ ، نم  فصنلا  ینوطعت  هحفص 184 ] مل [  نا  و  دعسأ ، کلذب  متنک 
نیا ات  دینکن ، باتـش  دوخ  راک  رد  و  دیونـشب ، ارم  نخـس  مدرم ! يا  (. نیحلاصلا یلوتی  وه  باتکلا و  لزن  يذـلا  هللا  ییلو  نا   ) نورظنت و ال 

نم اب  دیشاب و  هتشاد  فاصنا  رگا  میامن ، تجح  مامتا  هدرک و  مامت  ار  امش  رذع  و  مهد ، ناتدنپ  دیراد ؛ نم  رب  هک  یقح  نآ  هب  ار  امش  هک 
ناتراک هک  نیا  ات  دیزیرب  مه  يور  ناتدوخ  يارآ  رظن و  سپ  دینکن  راتفر  هنافـصنم  رگا  و  دوب ، دیهاوخ  دنمتداعـس  دـینک  راتفر  هنافـصنم 

هیآ نیا  ترضح  دعب  . دیهدن تلهم  ارم  دینک و  تواضق  نم  يهرابرد  نآ ؛ زا  سپ  دینکیم ،) راک  هچ  هک  دینادب  و   ) دشابن هدیـشوپ  مهبم و 
ار نآرق  هک  تسا  ییادـخ  نم  يالوم  یلو و  اـنامه  «؛ ] 144 ( ] نیحلاصلا یلوتی  وه  باتکلا و  لزن  يذـلا  هللا  ییلو  نا  :) دـندومرف توالت  ار 

هتـسیاش هک  نانچ  و  دـناوخ ، انث  ار  وا  تفگ و  ساپـس  ار  يادـخ  ترـضح ، نآ ؛ زا  سپ  «. درادیم تسود  ار  ناراکوکین  وا  هدومرف و  لزان 
هن ياهدنونش  چیه  هک  داتـسرف ، دورد  وا  ناربمایپ  ادخ و  ناگتـشرف  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  درک و  دای  ار  وا  تسا  دنوادخ 
نم ۀعاجـش و  بورحلا  یف  مالـسلاهیلع  یلع  نم  هل  : دـیوگ رعاـش  هک  دوـب  هدینـشن  ار  یحیـصف  نانخـس  نینچ  نآ  زا  سپ  هن  نآ و  زا  شیپ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  و  تعاجـش ؛ اهگنج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  زا  والیق  ۀباطخلا  دنع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحأ 
نم ینورظناف  ینوبسنأف  دعب ؛ امأ  : دومرف سپس  دیوگ : هللا  ۀمحر  دیفم  خیش  . دوب هدرب  ثرا  هب  ار  تغالب  تحاصف و  ینارنخس  عقوم  رد  ملس 
نبا و  هیـصو ؟ نبا  و  مکیبن ؟ تنب  نبا  تسلأ  یتمرح ؟ كاـهتنا  یلتق و  مکل  حلـصی  لـه  اورظناـف  اـهوبتاع  مکـسفنأ و  یلا  اوعجار  مث  اـنأ ؟

سیل وأ  ؟ یمع ءادهـشلادیس  ةزمح  سیل  وأ  ؟ هبر دـنع  نم  هب  ءاج  اـمب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  قدـصم  نمؤم  لوأ  و  همع ؟
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ادیس ناذه  یخأل : یل و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  ام  مکغلبی  ملوأ  هحفص 185 ] یمع [ ؟ نیحانجب  ۀنجلا  یف  رایطلا  رفعج 
ناف ینومتبذک  نا  و  هلهأ ، هیلع  تقمی  هللا  نأ  تملع  ذنم  ابذک  تدمعت  ام  هللا ؛ و  قحلا ، وه  لوقأ و  امب  ینومتقدص  ناف  ؟ ۀـنجلا لهأ  بابش 
نب دیز  و  يدعاسلا ، دعـس  نب  لهـس  و  يردـخلا ، دیعـسابأ  و  يراصنألا ، هللادـبع  نب  رباج  اولأسا  . مکربخأ کلذ  نع  هومتلأس  نا  نم  مکیف 

زجاح اذـه  یف  امأ  یخأل ، یل و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  ۀـلاقملا  هذـه  اوعمـس  مهنأ  مکوربخی  کلام  نب  سنأ  و  مقرأ ،
دروم ار  ناتدوخ  دینک و  هعجارم  دوخ  نادجو  هب  سپس  متسیک ؟ نم  هک  دیرگنب  دینک و  هظحالم  ارم  بسن  دعب ؛ اما  ؟ یمد کفس  نع  مکل 
دنزرف نم  ایآ  ؟ متسین امش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  ایآ  ؟ تسامش حالص  هب  نم  تمرح  کته  نم و  لتق  ایآ  دینیبب  دیهد  رارق  تمالم  باتع و 
هدروآ ادخ  بناج  زا  هک  ار  هچنآ  دروآ و  نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هک  یـسک  نیلوا  ربمایپ و  يومعرـسپ  یـصو و 

، دـنکیم زاورپ  تشهب  رد  دوخ  لاب  ود  اب  هک  يراـیط  رفعج  اـیآ  ؟ تسین نم  يومع  ادهـشلادیس ، يهزمح  اـیآ  ؟ متـسین درک ، قیدـصت  دوب ؛
ود نیا  دومرف : شترضح  هک  تسا  هدیسرن  امش  هب  مردارب  نم و  دروم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ایآ  ؟ تسین نم  يومع 
هک یتقو  زا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تسا ، قح  نامه  هک  دـییامن  قیدـصت  میوگیم  هچنآ  رگا  ؟ دنتـسه تشهب  لـها  ناـناوج  ياـقآ  نم ؛ دـنزرف 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالک  ارم و  رگا  و  ماهتفگن ، غورد  درادیم ، نمشد  دیوگب  غورد  ادمع  هک  ار  یسک  یلاعت  يادخ  متسناد 

دیعسوبا يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  زا  . دنهدیم ربخ  امش  هب  دیـسرپب  نآ  زا  رگا  هک  یناسک  دنتـسه  امـش  نایم  رد  دینک ، بیذکت  ار  ملـس  و 
مردارب نم و  يهرابرد  ار  نخس  نیا  نانآ  هک  دنهد  ربخ  امش  هب  ات  دیسرپب  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس ، دعس  نب  لهس  يردخ ،

نوخ نتخیر  زا  ار  امش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیامرف  نیمه  ایآ  دناهدینـش ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا 
، دتسرپیم دیدرت  هحفـص 186 ] کش و [  و  فرح ، کی  اب  ار  يادخ  رمـش )  ) وا تفگ : انزلادلو  نشوجلايذ  نب  رمـش  ؟ دوشیمن عنام  نم 

داتفه اب  ار  ادخ  هک  ار  وت  منیبیم  ادخ ! هب  دنگوس  تفگ : درک و  نوعلم  نآ  هب  يور  رهاظم  نب  بیبح  [ . 145  ] ییوگیم هچ  هک  دنادب  رگا 
هچ ام  ینادیمن  هک : تنخـس  نیا  رد  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  و  يرادن ،) ادخ  هب  يداقتعا  الـصا  ینعی   ) یتسرپیم دیدرت  کش و  فرح و 

نیـسح ماـما  نآ ، زا  سپ  . تسا هدز  وـت  لد  رب  ار  یلدگنـس  تواـسق و  رهم  لاـعتم ، يادـخ  اـتقیقح  هک  ارچ  یتـسه ، وگتـسار  مییوـگیم ،
تنب نبا  برغملا  قرـشملا و  نیب  ام  هللا ؛ وف  مکیبن ؟ تنب  نبا  ینأ  نوکـشتفأ  اذه  نم  کش  یف  متنک  ناف  : دومرف نیعالم  نآ  هب  مالـسلاهیلع 

نیا رد  رگا  ؟ ۀـحارج نم  صاـصقب  وأ  هتکلهتـسا ؟ مکل  لاـم  وأ  هتلتقف ؟ مکنم  لـیتقب  ینوبلطتأ  مکحیو ! . مکریغ یف  ـال  مکیف و  يریغ  یبـن 
؟ دیراد دیدرت  زین  متسه  امـش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  هک  نیا  دروم  رد  ایآ  دیراد ، دیدرت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیامرف 
ار امش  زا  یسک  نم  ایآ  امـش ! رب  ياو  . تسین ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم ؛ زج  امـش  ریغ  امـش و  نایم  رد  برغم  قرـشم و  نیبام  ادخ ! هب  دنگوس 

حورجم ار  امـش  زا  یـسک  ای  دـیهاوخیم ؟ ار  نآ  ناوات  هک  ماهدرک  فلت  ار  امـش  زا  یلاـم  اـی  دـیهاوخیم ؟ نم  زا  ار  وا  نوخ  هک  ماهتـشک 
سیق ای  و  رجبأ ! نب  راجح  ای  و  یعبر ! نب  ثبش  ای  : دز ادص  ترضح  هاگ  نآ  . دنتفگن ینخس  چیه  نیعالم  نآ  ؟ دینکیم صاصق  هک  ماهدرک 
ثبش يا  ؟ ةدنجم کلا  دنج  یلع  مدقت  امنا  و  تانجلا ، ترضخا  و  رامثلا ، تعنیأ  دق  نأ  یلا  اوبتکت  ملأ  ثراحلا ! نب  دزی  ای  و  ثعشألا ! نب 

ياهغاب هدیسر و  ام  ياههویم  دیتشون : نم  هب  هک  دیدوبن  امش  ایآ  ثراح ! نب  دیزی  يا  و  ثعشا ! نب  سیق  يا  رجبا ! نب  راجح  يا  یعبر ! نب 
یلو ییوگیم ، هچ  وت  مینادیمن  ام  تفگ : انزلادلو  ثعـشا  نب  سیق  ؟ يوشیم دراو  ایهم  هدامآ و  يرکـشل  هب  هک  هدیدرگ ، مرخ  زبس و  ام 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  هحفـص 187 ] دننکیم [ . مکح  وت  رب  يراد  تسود  هک  ار  هچنآ  اهنآ ، هک  اریز  يآدورف ، تیومع  نارـسپ  مکح  رب 
و مهدیمن ، امش  هب  هنالیلذ  ار  مدوخ  تسد  ادخ ! هب  دنگوس  زگره ؛ هن  . دیبعلا رارف  رفأ  و ال  لیلذلا ، ءاطعا  يدیب  مکیطعأ  ال  هللا ؛ :ال و  دومرف

نأ مکبر  یبرب و  تذـع  ینا  :) دومرف توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  و  ادـخ ! ناگدـنب  يا  : دز دایرف  هاگ  نآ  . منکیمن رارف  ناگدرب  دـننام  زگره 
مربیم هانپ  امـش ، مدوخ و  راگدرورپ  رب  نم  [ .» 147 ( ] باـسحلا مویب  نمؤی  ـال  ربکتم  لـک  نم  مکبر  یبرب و  ذوعأ  و  [ .، ) 146 ( ] نومجرت

؛ دروآیمن نامیا  باسح  زور  هب  هک  يربکتم  رفاک  ره  رش  زا  امـش  دوخ و  ناگدرورپ  هب  نم  « » دیراد ارم  ندرک  راسگنـس  رازآ و  مزع  رگا 
ياهاپ ناعمس  نب  ۀبقع  هک  داد  روتسد  دیناباوخ و  ار  دوخ  بکرم  ترضح  نآ ، زا  سپ  («. مبلطیم يرای  امش  عفد  رد  وا ، زا  و   ) مربیم هانپ 
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نب ماشه  : دسیونیم دوخ  خیرات  رد  يزوج  نب  نامحرلادبع  جرفلاوبا  [ . 148  ] دندروآ يور  ترضح  فرط  هب  نیعالم  نآ  و  ددنبب ، ار  نآ 
ار نآ  تفرگ و  تسد  هب  ار  نارق  دـنراد  يراشفاپ  رارـصا و  وا  نتـشک  رب  نیعالم  نآ  دـید  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نوچ  دـیوگ : دـمحم 
! موق ای  . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  يدج  هللا و  باتک  مکنیب  ینیب و  : دز دایرف  و  تشاذگ ، شکرابم  رـس  يالاب  و  دوشگ ،

ادیـس ناذـه  یخأ : یف  یف و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـج  لوق  مکغلبی  ملأ  مکیبـن ؟ تنب  نب  تسلأ  یمد ؟ نولحتـست  مب 
باتک امـش ، نم و  نایم  ؟ یمع رایطلا  رفعج  سیلأ  . يردخلا دیعـسابأ  مقرأ و  نب  دیز  رباج و  اولأساف  ینوقدـصت  مل  ناف  ؟ ۀـنجلا لهأ  بابش 

امش ربمایپ  دنزرف  نم  ایآ  ؟ دینادیم لالح  ارم  نوخ  ارچ  مدرم ! يا  . دنک مکح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دمحم  مدج  ادخ و 
نیا دوـمرف : هک  دیاهدینـشن  مردارب  و  هحفـص 188 ] نم [  يهرابرد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  نخـس  اـیآ  متـسین ؟
رایط رفعج  ایآ  . دیـسرپب يردخ  دیعـسابا  مقرا و  نب  دیز  رباج ، زا  دیرادن  رواب  ارم  نخـس  رگا  دنتـسه ؟ تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  نادنزرف ،

يدـج ینربخأ  ربکا ! هللا  : دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . يوشیم منهج  دراو  تعاـس  نیمه  دز : ادـص  هدازمارح  رمـش  ؟ تسین نم  يومع 
ادـخ لوسر  مدـج  ربکا ! هللا  . هایا الا  کلاخا  ام  و  یتیب » لهأ  ءامد  یف  غلو  ابلک  نأـک  تیأر  : » لاـقف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

ناـمه وت  هک  منکیم  ناـمگ  دـسیلیم ،» ارم  تیب  لـها  نوخ  یگـس  هک  منیبیم  اـیوگ  : » دومرف داد و  ربخ  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
« راونالاراحب  » رد [ . 149 [ ؟ ییوگیم هچ  هک  منادب  رگا  متـسرپیم  دیدرت  کش و  فرح و  اب  ار  ادـخ  نم  تفگ : نوعلم  رمـش  . یتسه گس 

هللادـبع هک  هدرک  تیاور  هللادـبع  زا  شدـج  زا  شردـپ  زا  نسح  نب  هللادـبع  نب  نامیلـس  نب  دـمحم  زا  دوخ  دانـسا  هب  بقانم »  » بحاـص زا 
و داد ، رارق  دوخ  ياههبتر  رد  ار  نانآ  و  درک ، هدامآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  اـب  گـنج  يارب  ار  دوخ  دارفا  نیعل  دعـس  رمع  نوچ  : دـیوگ

دنتشاد رارق  رکشل  زکرم  رد  هک  يدارفا  هب  ور  دومن ، بترم  ایهم و  ار  پچ  تسار و  تمس  رکشل  و  تشارفارب ، دوخ  ياهاج  رد  ار  اهمچرپ 
هطاحا ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نمشد ، نایرکشل  . دینک هطاحا  بناوج  يهمه  زا  ار  نیـسح  دینامب و  راوتـسا  دوخ  ياج  رد  تفگ : درک و 

نخس هب  ات  تساوخ  نانآ  زا  و  دیسر ، نیعالم  نآ  دزن  ات  دمآ  نوریب  همیخ  زا  ترضح  . دنتفرگ ار  ترـضح  رود  ات  رود  هلقح  دننام  هدرک و 
امنا و  یلوق ؟ اوعمستف  یلا  اوتصنت  نأ  مکیلع  ام  مکلیو ! : دومرف ترـضح  هک  نیا  ات  دندشن ، تکاس  دنتفریذپن و  نانآ  یلو  دنهد ، شوگ  وا 

، یلوق عمتسم  ریغ  يرمأل  صاع  مکلک  و  نیکلهملا ، نم  ناک  یناصع  نم  و  نیدشرملا ، نم  ناک  ینعاطأ  نمف  داشرلا ، لیبس  یلا  مکوعدأ 
دینکیمن شوگ  نم  نانخس  هب  ارچ  امش ! رب  ياو  ؟ نوعمست الأ  نوتـصنت ؟ الأ  مکلیو ! مکبولق ، یلع  عبط  و  مارحلا ، نم  مکنوطب  تألم  دقف 

دش دهاوخ  هحفص 189 ] ناراگتسر [  زا  دنک  يوریپ  نم  زا  هک  یسک  منکیم ، توعد  يراگتسر  هار  هب  ار  امش  نم  دیونشب ، ارم  نخـس  ات 
، دیهدیمن شوگ  ارم  نخـس  دینکیم و  یچیپرـس  نم  رما  زا  امـش  يهمه  دش . دـهاوخ  كاله  دـیامن  یچیپرـس  نم  نامرف  زا  هک  یـسک  و 

ایآ دیوشیمن ؟ تکاس  ایآ  امش ! رب  ياو  تسا ، هدش  هدز  یهارمگ  تواقش و  رهم  امش  ياهلد  رب  و  هدش ، رپ  مارح  زا  امش  ياهمکـش  انامه 
هاگ نآ  . دینک شوگ  ار  وا  نخس  دیشاب و  مارآ  دنتفگ : دندرک و  تمالم  ار  رگیدمه  نیعل ، دعـس  رمع  نایرکـشل  سپ  ؟ دیهدیمنارف شوگ 

نیدؤم مکانخرـصأف  نیریحتم  نیهلو  انومتخرـصتسا  نیحفأ  احرت ، و  ۀـعامجلا ! اهتیأ  مکل  ابت  : دومرف تساـخرب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
مهیلع ادـیو  مکئایلوأ ، یلع  ابلا  متحبـصأف  . انودـع مکودـع و  اهانج  نتفلا  راـن  اـنیلع  متـششح  و  اـنباقر ، یف  افیـس  اـنیلع  متللـس  نیدعتـسم ،
ثدح ریغ  نم  هیف ، متمعط  شیع  سیسخ  و  مکولانأ ، ایندلا  نم  مارحلا  الا  مهیف ، مکل  حبـصأ  لمأ  و ال  مکیف ، هوشفأ  لدع  ریغب  مکئادعأل ،

و انومتزهجت ، انومتکرت  انومتهرک و  ذا  تالیولا ! مکل  الهف  میـشم ، فیـسلا  انومتکرت و  تالیولا ! مکل  الهف  . اـنل لـیفت  يأر  ـال  اـنم و  ناـک 
! مکل احبقف  شارفلا ، یعادتک  متیعادت  و  بابذلا ، ةریطک  انیلا  متعرسأ  نکلو  فصحتـسی . مل  يأرلا  و  نماط ، شاجلا  و  رهـشی ، مل  فیـسلا 
و ننـسلا ، ءیفطم  و  باتکلا ، یفرحم  و  ماثآلا ، ۀبـصع  و  ناطیـشلا ، ۀثفن  و  باتکلا ، ةذبن  و  بازحألا ، ذاذش  و  ۀمألا ، تیغاوط  نم  متنأ  امناف 

اولعج نیذـلا  نیئزهتـسملا ، ۀـمئأ  یخرـصم  و  نینمؤملا ، يذؤم  و  بسنلاب ، راهعلا  یقحلم  و  ءایـصوألا ، ةرتع  يریبم  و  ءاـیبنألا ، دـالوأ  ۀـلتق 
و مکقورع ، هیلع  تجـشو  فورعم ، مکیف  لذـخلا  هللا ؛ و  لـجأ ، نولذاـخت ، اـنایا  و  نودـمتعت ، هعایـشأ  برح و  نبا  متنأ  .و  نیـضع نآرقلا 

هللا ۀـنعل  الأ  . بصاغلل ۀـلکأ  روطانلل و  یجـش  رمث  ثبخأ  متنکف  مکرودـص ، تیـشغ  و  مکبولق ، هیلع  تتبث  و  مکعورف ، مکلوصأ و  هتثراوت 
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نیب زکر  دق  یعدلا  نب  یعدلا  نا  الأ  . مه هللا ؛ متنأف و  الیفک ، مکیلع  هللا  متلعج  دق  و  اهدیکوت ، دعب  نامیألا  نوضقنی  نیذـلا  نیثکانلا ، یلع 
و ترهط ، روجح  و  تباط ، دودجو  نونمؤملا  هلوسر و  کلذ و  هللا  یبأ  ۀیندلا ، ذخآ  هحفص 190 ] ام [  تاهیه  و  ۀلذلا ، ۀلقلا و  نیب  نینثا :

ۀلق یلع  ةرـسألا  هذهب  فحاز  ینا  الأ  ترذـنأ ، ترذـعأ و  دـق  الأ  . مارکلا عراصم  یلع  مائللا  عراصم  رثؤت  ال  ۀـیبأ ، سوفن  و  ۀـیمح ، فونأ 
دیدوب ناریح  نادرگرس و  هک  ینامز  ایآ  دوش ! هریچ  امش  رب  هودنا  مغ و  و  تکاله ! هورگ  يا  داب  امش  رب  گنن  . باحـصألا ۀلذخ  و  داتعلا ،

ام يور  هب  امش  میدیسر ؛ ناتدایرف  هب  میدش و  امـش  راک  حالـصا  يایهم  میدوب و  امـش  قح  قاقحا  رب  مایق  هدامآ  ام  دیتساوخ و  دایرف  ام  زا 
رب و  رگمتس ، ناتدوخ  ناتسود  رب  و  دیدومن ؟ روهلعش  امش  تسا  هدید  هیهت  ار  نآ  ام  امش و  نمـشد  هک  ياهنتف  شتآ  و  دیدیـشک ، ریـشمش 
زج دـندرک ، هدروآرب  امـش  زا  ییوزرآ  هن  و  دـندومن ، اپرب  امـش  يارب  ار  یتلادـع  هن  هک  ینانمـشد  دـیدش ؟ نیعم  روای و  ناتدوخ  نانمـشد 
هب ام  زا  هک  ییأر  هن  و  دوش ، عقاو  ام  زا  ياهثداح  هک  نیا  نودـب  دـناهدناشچ ، امـش  هب  يزیچان  یگدـنز  هداد و  امـش  هب  اـیند  زا  هک  یمارح 
هک یماگنه  ارچ  امش ! رب  ياو  ؟ دوب ماین  فالغ و  رد  نمشد  ریـشمش  هک  یلاح  رد  دیدیـشک  ام  يرای  زا  تسد  ارچ  امـش ! رب  ياو  . دور اطخ 

شمارآ اهلد  دوب و  هدیـشکن  ریـشمش  امـش  هب  نمـشد  زونه  هک  یلاح  رد  دـیدشن  هدامآ  ام ) يرای  يارب  ، ) دـیدرک اـهر  دـیتساوخن و  ار  اـم 
تعرس اب  سگم  ندیرپ  دننام  یلو  دوب ؟ هدشن  مکحتسم  امش  ررض  رب  نمشد  رظن  زونه  و  دیدوبن ، بارطـضا  رد  نمـشد  سرت  زا  تشاد و 

زا امـش  داب ! تشز  امـش  يور  سپ  . غارچ رود  اههناورپ  ندمآ  درگ  دـننام  دـیدمآ  مهدرگ  ام ، اب  گنج  رب  و  دـیدومن ، باتـش  ام  گنج  هب 
ناراکهنگ و هورگ  ناطیـش ، نارحاس  نآرق ، ناگدـننکاهر  زا  امـش  دـیتسه ، اههلیبق  تسپ  دارفا  زا  امـش  دـیتسه ، تما  نیطایـش  اـهتوغاط و 
، ناربمایپ نانیشناج  نادنزرف  ناگدننکكاله  ناربمایپ ، نادنزرف  ناگدنشک  اهتعیرش ، ننس و  ناگدننکشوماخ  نآرق ، ناگدننکفیرحت 

 - دندرک هراپ  هراپ  ار  نآرق  هک  یناسک  ناگدننکازهتـسا  نایاوشیپ ، ناگدنناسر  يرای  نانمؤم و  ناگنهدرازآ  بسن ، هب  انز  ناگدننکقحال 
دامتعا وا  نیعباـت  برح و  رـسپ  هب  هک  دـیتسه  یناـسک  امـش  هحفـص 191 ] دـیتسه [ . دـنداد -  تبـسن  هدبعـش  تناـهک و  رحـس و  هب  ینعی 

اب امش  ياهگر  تسا و  فورعم  امـش  ییافویب  ادخ ! هب  دنگوس  يرآ ! . دینکیمن افو  دوخ  دهع  هب  دینکیم و  اهر  رواییب  ار  ام  و  دینکیم ،
و هدـش ، راوتـسا  نآ  اب  امـش  ياهلد  و  دـیدرب ، ثرا  هب  رگیدـمه  هب  ناتدادـجا  زا  ار  ییافویب  ناتنادـنزرف  امـش و  تسا ، هدروخ  دـنویپ  نآ 
نیبصاـغ و كاروخ  دزاـس و  نیگمغ  ار  ناـبغاب  هک  دـیتسه  ياهوـیم  نیرتثیبـخ  امـش  هدـش ، هدیـشک  امـش  ياههنیـس  رب  تواـسق  يهدرپ 
و دننکشیم ، نآ  ندرک  مکحم  زا  دعب  ار  دوخ  ياهدهع  هک  یناسک  تسا ، نانکـشنامیپ  رب  ادخ  تنعل  دیـشاب ! هاگآ  . ددرگیم نیزواجتم 
، هدازمارح دیزی  دیـشاب ! هاگآ  . دیتسه نانکـشنامیپ  نامه  امـش  ادخ ! هب  دـنگوس  دـیتخاس ، نماض  لیفک و  ناتدوخ  هیلع  رب  ار  يادـخ  امش 
هچ و  دوش . هداد  تلذ  يراوخ و  هب  نت  ای  و  دوش ، هدیـشک  ماین  زا  ریـشمش  هک  نآ  ای  تسا : هداد  رارق  هدر  ود  نایم  رد  ارم  هدازمارح  دـنزرف 

كاپ و دادجا  و  دنهدن ، نت  نآ  هب  نامیا  اب  نامدرم  و  هدیدنسپن ، ام  رب  ار  نآ  شربمایپ  ادخ و  منادرگ ! راوخ  لیلذ و  ار  دوخ  هک  تسا  رود 
هار زا  تسا  زاب  اهنآ  يور  هب  هنامیرک  تداهـش  گرم و  هار  ات  زگره  تیمحاـب ، نادرمدار  تریغاـب و  ناـناوج  نارداـم و  كاـپ  ياـهنماد 

اب هک  ناگیامورف  دـننام  هن  دـنوشیم ، هتـشک  تریغ  تیمح و  اب  نامیرک  دـننام  ینعی   ) تفر دـنهاوخن  ناگیامورف  تعاـطا  تلذ و  یتسپ و 
مدیناسرت و و  مداد ، ماجنا  دوب  فیلکت  يهمزال  هچنآ  و  متفگ ، دوب  یندروآ  رذع  هچنآ  هک  دیـشاب ! هاگآ  (. دنوشیم هتـشک  يراوخ  تلذ و 

گنج يارب  افویب ، باحـصا  ندـش  هدـنکارپ  مک و  نارای  دوجو  اب  شیوخ  يهریـشع  نیا  اب  نم  نونکا  دیـشاب ! هاـگآ  . مدرک تجح  ماـمتا 
ۀلود انایانم و  نکلو  نبج  انبط  نا  ام  وانیمزهم  ریغف  مزهن  نا  امدـق و  نومازهف  مزهن  ناف  : تفگ دومرف و  ءاشنا  ار  راعـشا  نیا  سپـس  . ماهداـمآ

بولغم میدروخ و  تسکـش  نانآ  زا  رگا  و  دوب ؛ يزوریپ  هبلغ و  رب  ام  تداع  میدـق  زا  میدـش  زوریپ  بلاغ و  نانمـشد  رب  رگا  سپاـنیرخآ 
هک هتفرگ  هقالع  نیا  رب  یهلا  ياضق  هکلب  تسا ، هدوبن  ام  سرت  رطاخ  هب  تسکـش  نیا  هک  . دوشیمن هداد  تبـسن  ام  رب  تسکـش  نیا  میدش 

رودت یتح  سرفلا ، بکری  ام  ثیرک  الا  اهدعب  نوثبلی  مث ال  الأ ! : دومرف هاگ  نآ  . دنسرب تلود  هب  نانمشد  میورب و  ایند  هحفص 192 ] زا [  ام 
یبر هللا  یلع  تلکوت  ینا  نورظنت ، الف  اعیمج  ینودیک  مث  مکءاکرش  مکرمأ و  اوعمجأف  يدج ، نع  یبأ  یلا  هدهع  دهع  یحرلا ، رود  مکب 

فسوی ینسک  نینس  مهیلع  ثعباو  ءامسلا ، رطق  مهنع  سبحا  مهللا  . میقتسم طارص  یلع  یبر  نا  اهتیـصانب  ذخآ  وه  الا  ۀباد  نم  ام  مکبر  و 
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یل و مقتنی  ۀبرـضب ، ۀبرـض  و  ۀـلتقب ، هلتق  هلتق ، الا  ادـحأ  مهیف  عدـی  ـال  و  ةربصم ، اـسأک  مهیقـسی  فیقث  مـالغ  مهیلع  طلـس  و  مالـسلاهیلع ،
هاگآ . ریـصملا کیلا  انبنأ و  کیلا  انلکوت و  کیلع  انبر  تنأ  و  انولذـخ ، انوبذـک و  انورغ و  مهناف  مهنم ، یعایـشأ  یتیب و  لـهأ  یئاـیلوأل و 

بایسآ ندنادرگ  دننام  ار  امـش  راگزور  هک  نیا  ات  درک ، دیهاوخن  گنرد  بسا ، رب  ندش  راوس  يهزادنا  هب  زج  هیـضق ، نیا  زا  دعب  دیـشاب !
هب مدج  زا  ار  نآ  ردپ  هک  دوهعم  تسا  يرما  امش -  ندش  كاله  نیا -  و  درک )، دهاوخ  راتفرگ  الب  هب  ار  امـش  هظحل  ره  ینعی  ، ) دنادرگب

تلهم ارم  دینک و  هلیح  رکم و  لدکی  یگمه  سپـس  دـییآ ، مهدرگ  ناتناکیرـش  اب  دیـشاب و  ممـصم  ناترما  رد  سپ  تسا ، هداد  ربخ  نم 
رد و  تسا ، طلـسم  وا  رب  نم  يادخ  هک  نیا  زج  تسین  ياهدنبنج  چیه  تسامـش ، نم و  راگدرورپ  هک  ماهدومن  لکوت  يادخ  رب  نم  . دیهدن
زا ار  ینامـسآ  تکرب  ناراب و  ادـنوادخ ! . دـهدیم ار  سک  ره  يازج  تسا و  لدـع  قیرط  رب  نم  راگدرورپ  انامه  تسوا ، تردـق  يهضبق 
 - راتخم فیقث -  مالغ  و  زیگنارب ، مالسلاهیلع  فسوی  رـصع  یطحق  ياهلاس  دننام  یلاسکـشخ  یطحق و  ياهلاس  نانآ  رب  نک ، سبح  نانآ 

نم و ماقتنا  اهنآ  ندز  نتـشک و  اب  و  دشکب ، ار  نانآ  يهمه  و  دماشایب ، نانآ  رب  ار  گرم  خـلت  دولآرهز  يهساک  ات  امرف ، طلـسم  نانآ  رب  ار 
ییوت .و  دنتشاذگ رواییب  ار  ام  و  دنتفگ ، غورد  ام  رب  و  دنداد ، بیرف  ار  ام  نانآ  هک  ارچ  دناتسب  نانآ  زا  ار  منایعیش  متیب و  لها  مناتـسود و 

هحفص 193 ] تسوت [ . يوس  هب  ياهدنب  ره  تشگزاب  هک  میدروآور  وت  يوس  هب  میدرک و  لکوت  وت  رب  ام ، راگدرورپ 

نیعل دعس  رمع  هب  نیسح  ماما  نانخس 

هک تشادن  تسود  تشاد و  هارکا  وا  دندز ، ادص  ار  نوعلم  رمع  . دینزب ادص  ار  رمع  تساجک ؟ دعس  رمع  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  هاگ  نآ 
يرلا و دـالب  یعدـلا  نبا  یعدـلا  کـیلوی  نأ  معزت  ینلتقت و  تنأ  رمع ! اـی  : دومرف درک و  نوـعلم  رمع  هب  ور  ترـضح  . دـیایب ترـضح  دزن 

دق ۀبصق  یلع  کسأرب  ینأک  و  ةرخآ ، ایندب و ال  حرفت  کناف ال  عناص ، تنأ  ام  عنصاف  ادوهعم ، ادهع  ادبأ ، کلذب  أنهتت  ال  هللا ؛ و  ناجرج ؟
ار وت  هدازمارح  رسپ  يهدازمارح  نآ  هک  ینکیم  لایخ  یشکیم و  ارم  وت  رمع ! يا  . مهنیب اضرغ  هنوذختی  نایبصلا و  هامارتی  ۀفوکلاب ، بصن 

تـسا يدهع  نیا  هک  دش ، دهاوخن  شوخ  اراوگ و  وت  رب  تموکح  نیا  زگره  ادـخ ! هب  دـنگوس  دـنکیم ؟ ناجرج  ير و  ياهرهـش  مکاح 
داـش ترخآ  هب  هن  اـیند و  هب  هن  نم ، زا  دـعب  وـت  هک  اریز  هد ، ماـجنا  یهاوـخیم  هک  هچنآ  سپ  . تسا هدیـسر  نـم  هـب  مردـپ  زا  هـک  دوـهعم 

يزاـب نآ  اـب  دـنهدیم و  رارق  فدـه  ار  نآ  ناـکدوک  هدـش و  بصن  هفوـک  رد  هک  ياهزین  يـالاب  ار  وـت  رـس  مـنیبیم  اـیوگ  دـشیهاوخن .
؟ دـیتسه هچ  رظتنم  دز : ادـص  ار  دوخ  دارفا  دـنادرگرب و  ار  دوخ  سحن  تروص  دـمآ و  مشخ  هب  ترـضح  مـالک  زا  نوـعلم  رمع  . دـننکیم
هک ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بسا  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  نآ ؛ زا  سپ  . تسین شیب  ياهمقل  وا  هک  دینک  هلمح  یگمه 

[ . 150  ] دش راوس  دیبلط و  تشاد ، مان  زجترم » »

نیسح ماما  نیرفن  نمشد و  دارفا  زا  ياهدع  تراسج 

مردپ : دومرف مالسلاهیلع  داجس  ترضح  هک  هدرک  لقن  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  دوخ  دنس  اب  یلامالا »  » رد هللا  ۀمحر  قودص  خیش 
یـشتآ نآ  لخاد  دوش و  رفح  یقدـنخ  رکـشل ، نوماریپ  رد  ات  داد  روتـسد  دومن و  گنج  يهدامآ  ار  دوخ  ناراـی  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 

نبا ماـن  هب  نوـعلم  دعـس  رمع  رکـشل  زا  يدرم  ماـگنه ، نـیا  رد  هحفـص 194 ] دوـش [ . گـنج  دراو  تهج  کـی  زا  نمـشد  هک  دـنزورفیب 
يا و  نیـسح ! يا  دز : دایرف  دز و  مهرب  ار  دوخ  ناتـسد  داتفا ، روهعلـش  شتآ  هب  شهاگن  نوچ  و  دمآ ، قدنخ  فرط  هب  ینزم  يهیریوجوبا 

ضرع ؟ تسیک درم  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . دیدومن باتش  شتآ  يارب  ایند  رد  امـش  شتآ ، امـش  رب  داب  هدژم  نیـسح ! باحـصا 
وا هب  اـیند  رد  ار  شتآ  باذـع  ادـنوادخ ! . ایندـلا یف  راـنلا  باذـع  هقذأ  مهللا  : دوـمرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . تـسا هیریوـجنبا  دـندرک :
هب يرگید  درم  نآ ؛ زا  سپ  . تخوس نوعلم  نآ  و  تخادنا ، قدنخ  شتآ  نایم  رد  ار  وا  درک و  مر  نوعلم  نآ  بسا  ماگنه ، نیا  رد  . ناشچب

تارف بآ  دینیبیمن  ایآ  نیـسح ! باحـصا  يا  و  نیـسح ! يا  دز : ادص  دـمآ و  نوریب  نیعل  دعـسنبا  رکـشل  زا  يرازف  نیـصح  نب  میمت  مان 
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نیـسح ماما  . دیـشچب ار  گرم  یتخـس  اـب  هک  نیا  اـت  دیـشچ  دـیهاوخن  نآ  زا  ياهرطق  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـشخردیم ؟ اـهرام  مکـش  دـننام 
اذه لتقا  مهللا  رانلا ، لهأ  نم  هوبأ  اذه و  : دومرف مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . تسا نیصح  نب  میمت  دش : ضرع  ؟ تسیک نیا  دومرف : مالسلاهیلع 

مالسلاهیلع داجس  ماما  . نک كاله  هنشت  بل  اب  ار  وا  زورما  ادنوادخ ! دنتسه . منهج  شتآ و  لها  زا  شردپ  درم و  نیا  . مویلا اذه  یف  اشطع 
لصاو منهج  هب  هدش و  لامدگل  رکشل  نابـسا  مس  ریز  و  داتفا ، نیمز  هب  دوخ  بسا  زا  هک  نیا  ات  تخاس  ریگولگ  ار  وا  یگنـشت  دیامرفیم :

! همطاف نب  نیسح  يا  تفگ : دمآ و  نوریب  نیعل  دعـس  رمع  رکـشل  زا  يدنک  سیق  نب  ثعـشا  نب  دمحم  مان  هب  يرگید  درم  سپـس  . دیدرگ
ار هفیرش  يهیآ  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ؟ تسین وت  ریغ  هب  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  وت  يارب  تمرح  مادک 
[151 ( ] ضعب نم  اهـضعب  ۀیرذ  هحفـص 195 ] نیملاـعلا [ -  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  اـحون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  :) دومرف توـالت 

رگید یخرب  دـنزرف  هیرذ و  نانآ  زا  یخرب  هک  یلاح  رد  دـیزگرب ، نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دـنوادخ ، اـنامه  «؛
دنگوس ؟ لجرلا نم  دمحم ، لآ  نمل  ۀیداهلا  ةرتعلا  نا  و  میهاربا ، لآ  نمل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  نا  هللا ؛ :و  دومرف سپس  «. تسا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نادنزرف  زا  رگتیاده  ترتع  انامه  تسا ، میهاربا  نادنزرف  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  انامه  ادخ ! هب 
هب ار  دوخ  كرابم  رس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . يدنک سیق  نب  ثعشا  نب  دمحم  دش : ضرع  ؟ تسیک درم  نیا  دومرف ): دعب  .) دنتسه ملـس  و 
نب دمحم  زورما ؛ دنوادخ ! . ادبأ مویلا  اذه  دـعب  هزعت  الذ ال  مویلا  اذـه  یف  ثعـشألا  نب  دـمحم  لذأ  مهللا  : دومرف تشادرب و  نامـسآ  بناج 

رکـشل نایم  زا  دش ، ضراع  وا  رب  ياهضراع  سپ  . ینادرگن شزیزع  زورما ، زا  دعب  زگره  هک  يراوخ  تلذ و  امرف ، راوخ  لیلذ و  ار  ثعـشا 
ماـما .) دـش لـصاو  منهج  هب  دوب  ةروعلا  فوشکم  هک  یلاـح  رد  و  دـیزگ ، ار  وا  درک و  طلـسم  یبرقع  نوعلم  نآ  رب  دـنوادخ  دـمآ ، نوریب 

 -: دیـسونیم بختنم »  » باـتک رد  [ .- 152  ] دروآ راشف  شباحـصا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  رب  یگنـشت  دیامرفیم ): مالـسلاهیلع  داجس 
هدـش و عمج  نانآ  . نک رفح  یهاـچ  هدرک و  عمج  ار  دوخ  تیب  لـها  دومرف : وا  هب  تساوخ و  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  دوخ  ردارب  ترـضح ،
هک نیا  ات  دندرک ، رپ  نیعالم  نآ  زاب  دندرک ، رفح  يرگید  هاچ  سپـس  دندرک ، رپ  ار  نآ  دـندیمهف و  نیعالم  نآ  اما  دـندرک ، رفح  یهاچ 

مالـسلاهیلع قداص  ماما  دـیوگ : هک  دـنکیم  لقن  لضفم  زا  یتیاور  لوتبلا » دنـسم   » باتک رد  [ . 153  ] دش هریچ  نانآ  رب  يدـیدش  یگنـشت 
هک ره  دز : ادص  شباحصا  هحفص 196 ] نایم [  رد  ترضح  دندش  عونمم  بآ  زا  شباحصا  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  : دومرف

یکی و  تشاذگیم ، نانآ  تسد  فک  رد  ار  دوخ  كرابم  تشگنا  ترضح  دندمآیم و  یکی  یکی  ترـضح  باحـصا  . دیایب تسا  هنـشت 
یتسار هب  دنگوس ! ادخ  هب  تفگیم : رگید  یخرب  هب  باحصا  زا  یضعب  . دندش باریس  یگمه  هک  نیا  ات  دندیشونیم  بآ  يرگید  زا  سپ 

. دناهدیشونن نآ  زا  نایناهج  مدرم  زا  یسک  لاح  ات  هک  میدیشون  یبآ  زا 

هفوک مدرم  اب  ینادمه  نیصح  نبا  نانخس 

نب میهاربا  ثیدح ؛ يوار  ینادمه -  نیـصح  نب  دیزی  مان  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نایعیـش  زا  یـصخش  . دیوگ هللا  ۀمحر  قودص  خـیش 
هزاجا ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  دش و  بایفرش  شترضح  تمدخ  دوب -  ینادمه  قاحساوبا  ییاد  صخش  نآ  دیوگ : هللادبع 
يادخ انامه  مدرم ! يا  : تفگ درک و  تکرح  رکشل  يوس  هب  وا  دنداد ، هزاجا  وا  هب  ترـضح  ؟ میوگب نخـس  نانآ  اب  مورب و  نم  دییامرفیم 
توعد ادخ  يوس  هب  وا  دومن ، ثوعبم  يربمایپ  هب  تسا  هدنناسرت  هدنهد و  هدژم  هک  یلاح  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لاعتم ،

تارف بآ  نایم  هک  یلاح  رد  دنوشیم ، باریس  نآ  زا  يدابآ  ناگـس  ناکوخ و  هک  تسا  تارف  بآ  نیا  و  تسا ، نشور  یغارچ  هدننک و 
، نک سب  شاب و  شوماخ  يدز ، فرح  رایسب  دیزی ! يا  دنتفگ : نیعالم  نآ  . دناهدش عنام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  و 
، ماگنه نیا  رد  (. هدوب نیعل  نامثع  ناشروظنم  . ) دنام هنشت  زین ، دوب  وا  زا  شیپ  هک  یسک  هک  نانچ  دنامب  هنشت  نیسح  دیاب  ادخ ! هب  دنگوس 

! دیزی يا  نیشنب  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما 

نایرکشل اب  نیسح  ماما  زا  يرگید  نانخس 
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نایرکشل اب  نیسح  ماما  زا  يرگید  نانخس 

هللا مکدشنأ  : دومرف دز و  دایرف  دـنلب  يادـص  اب  دوب  هدرک  هیکت  دوخ  ریـشمش  رب  هک  یلاح  رد  تساخرب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگ  نآ 
نوملعت له  یلاعت ؛ هللا  مکدشنأ  لاق : هحفص 197 ] معن [ . مهللا  اولاق : ؟ ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يدج  نأ  نوفرعت  له  یلاعت ؛

بلاـطیبأ نب  یلع  یبأ  نأ  نوـلمعت  لـه  هللا ؛ مکدـشنأ  لاـق : . معن مهللا  اولاـق : ؟ ملـس هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تـنب  ۀـمطاف  یمأ  نأ 
مهللا اولاق : ؟ امالـسا ۀـمألا  هذـه  ءاسن  لوأ  دـلیوخ  تنب  ۀـجیدخ  یتدـج  نأ  نوملعت  له  هللا ؛ مکدـشنأ  لاـق : . معن مهللا  اولاـق : ؟ مالـسلاهیلع

یف رایطلا  ارفعج  نأ  نوملعت  له  هللا ؛ مکدـشنأ  لاق : . معن مهللا  اولاق : ؟ یبأ مع  ةزمح  ءادهـشلادیس  نأ  نوملعت  له  هللا ؛ مکدـشنأ  لاـق : . معن
: اولاق ؟ هدـلقتم انأ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فیـس  اذـه  نأ  نوملعت  له  هللا ؛ مکدـشنأ  لاـق : . معن مهللا  اولاـق : ؟ یمع ۀـنجلا 
؛ هللا مکدشنأ  لاق : . معن مهللا  اولاق : ؟ اهـسبال انأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀمامع  هذـه  نأ  نوملعت  له  هللا ؛ مکدـشنأ  لاق : . معن
: لاق . معن مهللا  اولاق : ؟ ۀنمؤم نمؤم و  لک  یلو  وه  و  املح ، مهمظعأ  و  املع ، مهرثکأ  و  امالسا ، مهلوأ  ناک  مالسلاهیلع  ایلع  نأ  نوملعت  له 

موی يدج  دی  یف  دـمحلا  ءاول  و  ءاملا ؛ نع  رداصلا  ریعبلا  داذـی  امک  الاجر  هنع  دوذـی  ادـغ  ضوحلا  نع  دـئاذلا  یبأ  یمد و  نولحتـست  مبف 
ارم اـیآ  مـهدیم ! دـنگوس  ادـخ  هـب  ار  امــش  . اـشطع توـملا  قوذـت  یتـح  کـیکرات  ریغ  نـحن  و  هـلک ، کـلذ  اـنملع  دـق  اولاـق : ؟ ۀــمایقلا
نم دج  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : . یتسه وا  يهداون  ادـخ و  لوسر  دـنزرف  وت  يرآ ! دـنتفگ : ؟ دیـسانشیم

رتخد همطاف  مردام  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : . يرآ دنتفگ : ؟ تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نم ردپ  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : . يرآ دـنتفگ : هحفص 198 ] تسا [ . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

، دلیوخ رتخد  هجیدخ  ماهدج  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : . يرآ دنتفگ : ؟ تسا مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
رد هک  رفعج -  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : . يرآ دـنتفگ : ؟ تسا هدروآ  مالـسا  تما  نیا  زا  هک  ییوناب  نیلوا 
هک يریـشمش  نیا  دینادیم  ایآ  مهدیم ! دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : . يرآ دنتفگ : ؟ تسا نم  يومع  دـنکیم -  زاورپ  لاب  ود  اب  تشهب 
ایآ مهدیم ! دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دوـمرف : . يرآ دـنتفگ : ؟ تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ریـشمش  ماهدرک  لـیامح  نـم 

ادـخ هب  ار  امـش  دومرف : . يرآ دـنتفگ : ؟ تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  همامع  ماهتـسب  مرـس  رب  هک  ياهماـمع  نیا  دـینادیم 
نانآ نیرتابیکـش  نیرتدنمـشناد و  وا  و  دروآ ، مالـسا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  مدرم  نایم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دینادیم  ایآ  مهدیم ! دـنگوس 

ناقفانم مردپ ، تمایق  يادرف  دیرامـشیم ؟ لالح  ارم  نوخ  ارچ  سپ  دومرف : . يرآ دنتفگ : ؟ دـشابیم نمؤم  نز  درم و  ره  يالوم  وا  و  دوب ،
دهاوخ نم  راوـگرزب  دـج  تسد  رد  دـمح  مچرپ  تماـیق  زور  رد  و  دوـشیم ، هدـنار  بآ  زا  رتـش  هک  ناـنچ  دـناریم  رثوـک  ضوـح  زا  ار 

نیا رد  هحفـص 199 ] یبایرد [ . ار  گرم  هنـشت  بل  اب  هک  نیا  اـت  میرادیمنرب  وت  زا  تسد  یلو  مینادیم ، ار  اـهنیا  يهمه  اـم  دـنتفگ : . دوب
دوب یگلاس  تفه  هاجنپ و  نس  رد  راوگرزب ، نآ  زور ، نآ  رد  تفرگ -  تسد  هب  ار  دوخ  فیرش  نساحم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ماگنه ،

دتشاو هللا ، نبا  حیسملا  اولاق : نیح  يراصنلا  یلع  هللا  بضغ  دتشاو  هللا ، نب  زیزع  اولاق : ثیح  دوهیلا  یلع  هللا  بضغ  دتشا  : دومرف هاگ  نآ  - 
نیذلا ۀباصعلا  هذه  یلع  هللا  بضغ  دتشاو  مهیبن ، اولتق  موق  یلع  هللا  بضغ  دتشاو  هللا ، نود  نم  رانلا  اودبع  نیح  سوجملا  یلع  هللا  بضغ 

، ریزع دنتفگ : دندش و  لئاق  يدنزرف  ادخ  يارب  نانآ ، هک  دش  تخس  یعقوم  نایدوهی  هورگ  رب  ادخ  مشخ  بضغ و  . مهیبن نبا  لتق  نودیری 
رب ادخ  مشخ  بضغ و  و  تسادـخ . رـسپ  حیـسم  دـنتفگ : هک  دـش  تخـس  ینامز  يراصن  هورگ  رب  ادـخ  مشخ  بضغ و  و  تسادـخ . رـسپ 

یهورگ رب  ادخ  مشخ  بضغ و  و  دنتخادرپ . شتآ  تدابع  هب  هتـشادرب و  تسد  ادـخ  تدابع  زا  هک  دـش  تخـس  یماگنه  سوجم  يهفیاط 
تـسا تخـس  دنـشکب  ار  دوخ  ربمایپ  دنزرف  دنهاوخیم  هک  یهورگ  نیا  رب  ادخ  بضغ  و  تسا ، تخـس  دـندرک  دیهـش  ار  دوخ  ربمایپ  هک 

[ . 154]

مرح لها  یباتیب  نیسح و  ماما  نانخس 
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مالسلااهیلع بنیز  شرهاوخ  نارتخد و  و  دومرف ، داریا  ار  هبطخ  نیا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  : دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس 
دوخ ردارب  ترضح ، . دش دنلب  نانآ  يهیرگ  يادص  و  دندز ، دوخ  تروص  رب  دندرک و  هبدن  دنتـسیرگ و  دندینـش ، ار  ترـضح  نآ  نانخس 

ار نانآ  . نهئاکب نرثکیل  يرمعلف  نهاتکس ، : دومرف نانآ  هب  داتـسرف و  تیب  لها  يوس  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  شدنزرف  مالـسلاهیلع و  سابع 
ۀمحر سوواط  نب  دیس  . درک دنهاوخ  هیرگ  دایز  نم  زا  دعب  دنگوس ! مدوخ  ناج  هب  دننک ، هیرگ  هحون و  دیراذگن  دییامن و  مارآ  تکاس و 

هب دنگوس  هحفص 200 ] یمدب [ . بضخم  انأ  هللا و  یقلأ  یتح  نودیری  امم  ءیش  یلا  مهبیجأ  ال  هللا ؛ مأ و  : دومرف ترضح  سپس  دیوگ : هللا 
زا و  [ . 155  ] میامن تاقالم  ار  ادـخ  نوخ ، هب  هتـشغآ  يهرهچ  اب  ات  منکیمن ) تعیب  دـیزی  اب  ینعی  ، ) مریذـپیمن ار  موق  نیا  داهنـشیپ  ادـخ !

نیـسح ماـما  هک  یماـگنه  : دومرفیم هک  مدینـش  مردـپ  زا  دومرف : شترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  اـم ، يـالوم 
ار ناگتشرف  زا  یعمج  ترضح ، ترصن  يرای و  يارب  ملاع  دنوادخ  دش ، زاغآ  گنج  دندش و  ور  هب  ور  انزلادلو  دعس  رمع  اب  مالـسلاهیلع 
ار وا  ای  دیدرگ : ریخم  زیچ  ود  نیب  دنوادخ  بناج  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  و  هدرک ، زاورپ  كرابم  رس  يالاب  هک  نیا  ات  داتسرف  نامسآ  زا 
، دوش هتساک  يزیچ  ترضح  نآ  شاداپ  زا  هک  نیا  نودب  دنک ، تاقالم  ار  دنوادخ  دوش و  دیهـش  ای  دوش ، زوریپ  نانمـشد  رب  ات  دننک  يرای 

ملاعم  » باتک رد  یسرن  نیسح  نب  دمحم  رهاطوبا  ار  ثیدح  نیا  دیوگ : هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس  . دندیزگرب ار  يادخ  تاقالم  ترضح 
بذی باذ  نم  امأ  هللا ؟ هجول  انثیغی  ثیغم  نم  امأ  : دز دایرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نآ ، زا  سپ  دیوگ : يوار  . تسا هدرک  تیاور  نیدـلا »

ادخ لوسر  مرح  زا  ار  نانمشد  هک  تسه  یسک  ایآ  ؟ دنک يرای  ار  ام  ادخ  يارب  تسه  یسک  ایآ  ؟ هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرح  نع 
هحفص 203 ] [ . ] 156 [ ؟ دزاس رود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نانآ تداهش  یگنوگچ  نیسح و  ماما  باحصا  يهزرابم  رد 

نمشد فرط  زا  گنج  زاغآ 

تشاد مان  زجترم »  - » هک ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بسا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سپس  : دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس 
نیسح ماما  باحـصا  يوس  هب  يریت  دمآ و  ولج  نیعل  دعـس  رمع  دیوگ : يوار  . درک هدامآ  گنج  يارب  ار  دوخ  نارای  دش و  راوس  دیبلط ، - 

، نآ لابند  هب  . متخادنا ریت  نیسح  يوس  هب  هک  مدوب  یسک  نیلوا  نم  هک  دیهد  یهاوگ  ریما  دزن  مدرم ! يا  تفگ : درک و  باترپ  مالسلاهیلع 
دوخ باحصا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . تفرگ ندیراب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  يوس  هب  ایقـشا  هاپـس  فرط  زا  ناراب  دننام  اهریت 
يوس هب  دـیزیخرب و  دزرمایب ! ار  امـش  يادـخ  . مکیلا موقلا  لسر  ماهـسلا  هذـه  ناـف  هنم ، دـبال  يذـلا  توملا  یلا  هللا ! مکمحر  اوموق  : دومرف

زا سپ  . دنناوخیم گنج  هب  ار  امش  هک  دنتـسه  هورگ  نیا  ناروآمایپ  اهریت  نیا  هک  اریز  دیورب ، شیپ  تسین -  نآ  زا  ياهراچ  هک  گرم - 
نیسح ماما  نارای  زا  یعمج  هک  نیا  ات  دندیگنج ، ررکم  یتالمح  اب  زور ، زا  یتعاس  دندومن . هلمح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  نآ ؛

شفیرش نساحم  رب  ار  شکرابم  تسد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ماگنه ؛ نیا  رد  دیوگ : هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس  . دندش هتشک  مالـسلاهیلع 
یلع هبـضغ  دتـشاو  ۀـثالث ، ثلاـث  هولعج  ذا  يراـصنلا  یلع  هللا  بضغ  دتـشاو  ادـلو ، هل  اولعج  ذا  دوهیلا  یلع  هللا  بضغ  دتـشا  : دومرف دز و 

رب دـنوادخ  بضغ  مشخ و  . مهیبن تنب  نبا  لـتق  یلع  مهتملک  تقفتا  موق  یلع  هبـضغ  دتـشا  و  هنود ، رمقلا  سمـشلا و  اودـبع  ذا  سوجملا 
 ] دش تخـس  یتقو  يراصن  هورگ  رب  دنوادخ  بضغ  مشخ و  و  دندش ، لئاق  يدنزرف  ادـخ  يارب  هک  دـش  تخـس  یعقوم  نایدوهی  تعامج 
رب دنوادخ  بضغ  مشخ و  و  ادخ ،) شردام ، یسیع ، تسا : ات  هس  ام  يادخ  دنتفگ : ینعی   ) دنداد رارق  هس  نیموس  ار  ادخ  هک  هحفص 204 ]

دنوادـخ بضغ  مشخ و  و  دـنتخادرپ ، هام  باتفآ و  شتـسرپ  هب  هتـشادرب و  تسد  ادـخ  تدابع  زا  هک  دـش  تخـس  ینامز  سوجم  يهفیاط 
لضاف يهمالع  [ . 157  ] دـندش هداـمآ  دوـخ  ربماـیپ  رـسپ  نتـشک  يارب  دـنداد و  مه  تسد  هب  تسد  لوـقلاقفتم  هک  یمدرم  رب  دـش  تخس 
تفرگ ندیراب  ناراب  دـننام  نیعل  دعـس  رمع  هاپـس  فرط  زا  اهریت  هک  یماگنه  : دـنکیم تیاور  بلاطوبا  نب  دـمحم  زا  هللا  ۀـمحر  یـسلجم 
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فرط زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  باحـصا  نوچ  هدش : هتفگ  . درک تباصا  شندب  رب  يریت  هک  نیا  رگم  دنامن  ترـضح  باحـصا  زا  یـسک 
نب دیس  [ . 158 . ] دندش هتشک  ترضح  نارای  زا  رفن  هاجنپ  هلمح ، نیا  رد  و  دندش ، مک  ترـضح  باحـصا  دندش ، نارابریت  نیعل  رمع  هاپس 
ایآ ؟ هللا مرح  نع  بذی  باذ  نم  امأ  هللا ؟ هجول  انثیغی  ثیغم  نم  امأ  : دز دایرف  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نآ ؛ زا  سپ  دیوگ : هللا  ۀمحر  سوواط 

[ . 159 [ ؟ دزاس رود  ادخ  مرح  زا  ار  نانمشد  هک  تسه  یسک  ایآ  دنک ؟ يرای  ار  ام  ادخ  يارب  هک  تسه  یسک 

نیعل دعس  رمع  اب  وا  نانخس  رح و 

دعس رمع  هب  ور  دنتسه ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  يهدامآ  ایقـشا  رکـشل  دید  دیزی  نب  رح  هک  یماگنه  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
یگنج منکیم ، وا  اب  تخـس  یگنج  ادخ ! هب  دـنگوس  يرآ ! تفگ : ؟ یگنجیم مالـسلاهیلع  نیـسح  اب  وت  ایآ  رمع ! يا  تفگ : درک و  نیعل 

رب هک  درک  داهنشیپ  امش  هب  هک  نیمه  ایآ  تفگ : رح  . ددرگ عطق  اهرکیپ  زا  اهتسد  دوش و  ادج  اهندب  زا  اهرس  هک  نیا  نآ ، نیرتناسآ  هک 
وت ریما  نکلو  متفریذـپیم ، ار  نآ  دوـب ، نم  تسد  هب  راـک  رگا  شاـب ! هاـگآ  تفگ : نـیعل  رمع  ؟ دـیتسین یـضار  ددرگزاـب  شدوـخ  ناـکم 

هحفص 205 ] درکن [ . لوبق  ار  نآ  دایزنبا ،

رح تشگزاب  هبوت و 

هب دوب -  شاهفیاـط  زا  هک  سیق -  نب  ةرق  ماـن  اـب  يدرم  تفر . ياهشوگ  هب  هدـش و  ادـج  دوخ  ناراـی  زا  نانخـس ، نیا  ندینـش  زا  سپ  رح ،
: دـیوگ هرق  ؟ یهدـب شبآ  یهاوخیمن  اـیآ  تفگ : . هن تفگ : ؟ ياهداد بآ  ار  دوخ  بسا  زورما  اـیآ  هرق ! يا  تفگ : وا  هب  رح  دوب ، وا  هارمه 

نیا رد  نم  درادن  تسود  و  دنک ، تکرـش  گنج  رد  دهاوخیمن  و  دوش ، ادج  رکـشل  زا  دـهاوخیم  وا  مدرک  نامگ  نم  ادـخ ! هب  دـنگوس 
رگا دـنگوس ! ادـخ  هب  دـش ، رود  دوـب ، هک  ییاـج  نآ  زا  رح ، . مهدـب بآ  موریم  ماهدادـن  بآ  ار  مبـسا  نم  متفگ : وا  هب  منیبـب  ار  وا  لاـح 

فنخموبا دیوگ ؛ هدنراگن  [ . 160  ] متفریم مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  وا  اب  مه  نم  هنیآ  ره  متـشاد ، ربخ  وا  يهدارا  زا  متـسنادیم و 
دنکیم هثاغتسا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ینیبیم  ایآ  ومعرـسپ ! يا  تفگ : درک و  هرق )  ) دوخ يومعرـسپ  هب  ور  رح  ماگنه )، نیا  رد  :) دیوگ

ایند نیا  زا  مدرم  اریز  مینک ؟ داهج  وا  شیپاشیپ  رد  میورب و  وا  يوس  هب  مه  اب  یهاوخیم  دوریمن ؟ وا  يرای  هب  یـسک  دـبلطیم و  يرای  و 
تداعـس لها  يهلمج  زا  هدش و  زئاف  تداهـش  يهجرد  هب  ام  دیاش  دـش ، دـهاوخ  لیاز  ایند  نیا  ياهتزع  تامارک و  و  درک ، دـنهاوخ  چوک 

هللا ۀمحر  دیفم  خیـش  [ . 161 ( ] تسا لوـبق  ییوـگیم  هچره  ینعی   ) مرادیم یمارگ  مراد و  تسود  يرآ ! تـفگ : هرق )  ) دـنزرف نآ  . میـشاب
یهاوخیم ایآ  یهاوخیم ؟ هچ  یحایر ! دنزرف  يا  تفگ : سوا  نب  رجاهم  . دش کیدزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  مارآ  مارآ  رح ، : دـیوگ

ادخ هب  تخادـنا ، کش  هب  ارم  وت  راک  تفگ : رجاهم  . دـیزرلیم شندـب  دوب و  هداتفا  رح  مادـنا  هب  هزرل  دادـن . خـساپ  وا  هب  رح  ینک ؟ هلمح 
هحفـص 206] وت [  زا  تسیک ؟ هفوک  مدرم  نیرتعاجـش  دنـسرپب  نم  زا  رگا  و  مدوب ، هدـیدن  لاح  نیا  هب  ار  وت  ياهکرعم  چـیه  رد  دـنگوس !
رح )؟ يزرلیم ارچ  ( ؟ منکیم هدهاشم  وت  زا  هک  تسا  یتلاح  هچ  نیا  مهدیم ، حـیجرت  هفوک  لها  ناعاجـش  يهمه  رب  ار  وت  مرذـگیمن و 

اهنآ زا  یکی  هب  نالا  ماهتفرگ و  رارق  منهج  تشهب و  نایم  رد  ینعی   ) منیبیم ریحتم  خزود  تشهب و  نایم  رد  ار  مدوخ  مسق ! ادخ  هب  تفگ :
ار دوخ  بسا  سپـس  . دـننازوسب ارم  دوش و  هراپ  هراپ  مندـب  هچرگ  مهدیمن  حـیجرت  تشهب  رب  ار  يزیچ  دـنگوس ! ادـخ  هب  دیـسر ،) مهاوخ 

دصق هب  دز و  دوخ  بسا  رب  یبیهن  نآ  زا  سپ  دیوگ : هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس  . دش قحلم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رکشل  هب  داد و  تکرح 
هب ادنوادخ ! تفگیم : دوب  هتـشاذگ  شرـس  رب  ار  دوخ  تسد  ود  هک  یلاح  رد  وا  درک . تکرح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگرد  هب  ندـمآ 
نآ زا  سپ  هللا  ۀـمحر  دـیفم  خیـش  . مدـیناسرت ار  وت  ربمایپ  رتخد  نادـنزرف  وت و  ناتـسود  نم  اریز  ریذـپب ، ارم  يهبوت  منکیم ، هبانا  وت  يوس 
زا ار  وت  هک  متـسه  وت  بحاصم  قیفر و  نآ  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرگ  وت  يادف  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  رح ، : دیوگ

راوشد وت  رب  ار  راـک  هدرک و  هرـصاحم  ار  وت  ناـکم ، نیا  رد  و  مدـشن . ادـج  متـشادنرب و  وـت  زا  تسد  هار ، نیا  رد  متـشادزاب و  نتـشگزاب 
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اجنیا هب  ار  راک  هک  متـسنادیم  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـنناسرب ، اجنیا  هب  ار  راک  و  دـنریذپن ، ار  وت  داهنـشیپ  نانآ  مدرکیمن  ناـمگ  متفرگ .
نیـسح ماما  ؟ تسا هتفریذـپ  نم  يهبوت  ایآ  منکیم ، هبوت  ادـخ  يوس  هب  دوخ  يهدرک  زا  نم  مدـشیمن ، بکترم  یلمع  ناـنچ  هب  دـشکیم 

هک تسا  رتهب  مگنجب  وت  هار  رد  هراوس  رگا  تفگ : رح  . وش هدایپ  دریذپیم ، دوخ  لضف  زا  ار  وت  يهبوت  دـنوادخ  يرآ ! دومرف : مالـسلاهیلع 
دنس هلـسلس  اب  دیوگ : هللا  ۀمحر  امننبا  [ . 162  ] دمآ مهاوخدورف  بسا  زا  ماجنارـس  هک  مگنجیم  نانآ  اب  مبـسا  يالاب  یتعاس  مشاب ، هدایپ 

زا هک  یماگنه  داتسرف ، وت  گنج  هب  دوخ  رصق  زا  ارم  نیعل  دایزنبا  درک : ضرع  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  رح ، : هدش تیاور  نینچ  مدوخ 
ار یـسک  مدرک و  هاگن  مرـس  تسپ  . ریخ وت  هب  داب  هدژم  رح ! يا  تفگیم : هک  مدینـش  مدوخ  رـس  تشپ  زا  ییادـص  مدـشیم  جراـخ  رـصق 

دوخ شیپ  و  موریم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  نم  هک  یلاح  رد  تسا ؟ ياهدژم  هچ  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  متفگ : مدوخ  اب  مدـیدن ،
[163  ] يدیـسر ریخ  هب  مه  شاداـپ و  هب  مه  هـک  یتـسار  هـب  دوـمرف : ترـضح  . دـش مهاوـخ  وـت  رواـی  هـک  مدرکیمن  هحفــص 207 ] رکف [ 
درک و هلمح  هورگ  نآ  رب  رح ، دنزرف  . نک هلمح  ناراکمتـس  هورگ  رب  وت  مرـسپ ! تفگ : دوخ  دـنزرف  هب  رح  نآ ، زا  سپ  دـیوگ : فنخموبا  .

فنخموبا . دنک تمحر  ار  وا  يادـخ  دـش ، دیهـش  نآ  زا  سپ  دـناسر ، تکاله  هب  ار  هراوس  رفن  داتفه  هک  نیا  ات  تخادـنا  هار  هب  يراتـشک 
هاگـشیپ رد  ار  تداهـش  هک  ار  ییادخ  ساپـس  تفگ : و  دش ، لاحـشوخ  یلیخ  دید  ار  شدنزرف  يهتـشک  رح ، شردپ  هک  یماگنه  دـیوگ :

! نم يالوم  يا  تفگ : دـمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  هب  رح  هاگ  نآ  . دـینادرگ وت  بیـصن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ام  ياـمالوم 
امـش هاگـشیپ  رد  مراد  تسود  و  متفرگ ، ار  وت  هار  رـس  هک  مدوب  یـسک  نیلوا  نم  اریز  مورب ، نادیم  يوس  هب  ات  دـییامرفب  هزاجا  مهاوخیم 

[ . 164  ] دنادرگ كرابم  وت  رب  دنوادخ  رازراک ! يوس  هب  ورب  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . موش هتشک 

هفوک مدرم  اب  رح  نانخس 

ناردام هفوک ! مدرم  يا  : تفگ داتسیا و  رکشل  لباقم  رد  درک و  تکرح  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  زا  رح  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
دیدرک لایخ  دینک و  يرای  ار  وا  دیآ و  امش  نایم  هک  دیدرک  توعد  ار  ادخ  يهتسیاش  حلاص و  يهدنب  نیا  ایآ  دننیشنب ! امش  يازع  هب  امش 
يهمه زا  و  دـیتفرگ ، شنابیرگ  زا  دیداتـسیا و  وا  لـباقم  رد  دیـشکب ؟ ار  وا  هک  دـیداد  بیرف  ار  وا  دـعب  دـینکیم ، يزاـبناج  وا  هار  رد  هک 

هن تسا ، راتفرگ  امـش  ناتـسد  رد  ریـسا  دـننام  کنیا  دورب ، ادـخ  عیـسو  ياهرهـش  هب  دـیراذگن  هک  نیا  ات  دـیدرک ، هرـصاحم  ار  وا  تاهج 
نایرج هک  یبآ  دـیدرک ، عنم  تارف  بآ  زا  ار  شتیب  لها  نارتخد و  مرح و  . دـنک عفد  دوخ  زا  يررـض  هن  و  دوش ، يدوس  کـلام  دـناوتیم 

یگنشت رثا  رب  هک  دیشاب  هاگآ  نونکا  دنروخیم . نآ  زا  اهنآ  ناگس  يدابآ و  ناکوخ  و  دنشونیم ، نآ  زا  سوجم  يراصن و  دوهی ، دراد و 
هچ و  دیتفرگ ، شیپ  رد  يراتفردب  شتیب  لها  يهرابرد  ادخ  ربمایپ  هب  تبسن  امش  هحفص 208 ] دناهداتفا [ . نیمز  يور  لاحیب  نانآ  يهمه 

نازادناریت دیـسر  اجنیا  هب  رح  نخـس  یتقو  دیامنن . باریـس  شتمحر  بآ  زا  تمایق  زور  رد  ار  امـش  دنوادخ  مراد  دیما  دـیدرک ، راتفر  دـب 
ماما تمدـخ  دادـن و  همادا  ار  دوخ  نخـس  وا  دـنداد . رارق  دـیدش  نارابریت  فدـه  دروم  ار  وا  هدرک و  هلمح  وا  رب  نیعل ، دعـس  رمع  رکـشل 

، دندیبلط زرابم  ایقشا  رکشل  نازرابم  ماگنه ؛ نیا  رد  دیوگ : هللا  ۀمحر  دیفم  خیش  . داتسیا شترضح  ربارب  رد  تشگزاب و  مالسلاهیلع  نیـسح 
نادـیم هب  وا  اـب  هزراـبم  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رکـشل  زا  ریمع  نب  هللادـبع  دـش ، نادـیم  دراو  نایفـسیبا  نـب  داـیز  مـالغ  راـسی ، و 

؛ نم گنج  هب  دـیاب  مسانـشیمن ، ار  وت  نم  تفگ : نوعلم  نآ  . درک نایب  نوعلم  نآ  هب  ار  دوخ  بسن  هللادـبع ، ؟ یتسیک تفگ : راسی  . تفاـتش
ار يرگید  ینکیم و  ضارعا  یـصخش  يهزراـبم  زا  اـیآ  هدازاـنز ! يا  تفگ : ریمع  نب  هللادـبع  . دـنیآ رهاـظم  نب  بیبـح  اـی  نـیق  نـب  ریهز 
وا نت  زا  رس  ندرک  ادج  لوغشم  هک  ماگنه  نیا  رد  دش . لصاو  كرد  هب  هک  دز  وا  رب  ياهبرض  نانچ  درک و  هلمح  وا  رب  سپس  ؟ یهاوخیم
هک نیا  ات  دشن ، هجوتم  ریمعنبا  . درک هلمح  وت  هب  مالغ ، دـندز : دایرف  شنارای  درک ، هلمح  وا  رب  انزلادـلو  دایز  نب  هللادـبع  مالغ  ملاس ، دوب ،

عطق شناتـشگنا  و  درک ، عفد  ار  ریـشمش  يهبرـض  دوخ ، پچ  تسد  اب  وا  درک ، هلاوح  ریمعنبا  رب  يریـشمش  دومن و  یتسدشیپ  مالغ ، نآ 
هب يور  دوب  هتـشک  ار  نیعالم  نآ  يود  ره  هک  یلاح  رد  وا  . دومن كرد  دراو  هتـشک و  ار  وا  ياهبرـض  اب  دومن و  هلمح  وا  رب  هاگ  نآ  دـش ،
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بکنلا دنع  راوخلاب  تسل  وبصع  ةرموذ و  ءرما  ینا  بلکلا  نبا  انأف  ینورکنت  نا  : تفگیم دناوخیم و  زجر  دروآ  مالـسلاهیلع  ماما  يوس 
نیا رد  . متسین فیعض  ناوتان و  هثداح  عقوم  رد  و  متسسه ، برـض  بحاص  يوق و  يدرم  نم  متـسه ؛ بلک  رـسپ  نم  دیـسانشیمن  ارم  رگا 

دندـش کیدزن  نوچ  دـندرک ، هلمح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  تسار  تمـس  رب  هفوک  لها  زا  یهورگ  اب  جاـجح  نب  ورمع  ماـگنه ؛
اههزین زا  دنتـسناوتن  نانآ  نابـسا  دنتفرگ . نانآ  فرط  هب  ار  دوخ  ياههزین  هتـسشن و  هحفص 209 ] دوخ [  ياهوناز  يور  ترضح  باحـصا 

، دندرک نارابریت  ار  نانآ  رس ، تشپ  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  دنتـشگیمرب  هک  یماگنه  . دندرک ینیـشنبقع  راچانب  دننک  روبع 
[ . 165  ] دندش یمخز  رگید  يهدع  هدش و  كاله  نیعالم  نآ  زا  يدایز  يهدع 

راوگرزب نآ  تداهش  رح و  يهزرابم 

رح : دننکیم لقن  یهباشم  تیاور  کی  رد  لماکلا »  » رد ریثانبا  زین  و  بقانملا ،»  » بحاص بلاطوبا ، نب  دمحم  دسیونیم : راونالاراحب »  » رد
نیلوا امرف  هزاجا  متفرگ ، ار  وت  هار  رس  هک  مدوب  یـسک  نیلوا  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  روضح  هب 

هحفاصم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تدـج  اـب  هک  مشاـب  یـسک  نیلوا  تماـیق  يادرف  و  موش ، هتـشک  وت  هار  رد  هک  مشاـب  یـسک 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  نارای  زا  ياهدـع  عقوم  نآ  ات  هک  یلاح  رد  موش ؟ هتـشک  وت  هار  رد  هک  مشاـب  یـسک  نیلوا  تفگ : رح  ارچ  . میاـمن

نارای زا  یهورگ  میتفگ -  هک  نانچ   - هنرگو موش ، هتـشک  هزرابم  رد  هک  مشاب  يزرابم  نیلوا  هک : دوب  نیا  رح  دوصقم  ؟ دندوب هدش  دـیهش 
هب عورـش  و  دیبلط ، زرابم  دمآ و  نادـیم  هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  رح  نیاربانب ؛ . دـندوب هدـش  هتـشک  هلمح  نیلوا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

يرأ مکبرضأ و ال  فیخلا  ضرأب  لح  نم  ریخ  نعفیسلاب  مکقانعأ  یف  برضأ  فیضلا  يوأم  رحلا و  انأ  ینا  : تفگ درک و  زجر  ندناوخ 
نیمزرس رد  هک  یناسک  نیرتهب  بناج  زا  . منزیم ریشمش  اب  ار  اهامـش  ندرگ  هک  متـسه ، زاوننامهم  مرک و  بحاص  هک  مرح  نمفیح  نم 

هدش تیاور  دیوگ : راونالاراحب »  » رد هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همالع  [ . 166  ] مرادـن یکاب  يزیچ  زا  منزیم و  ار  امـش  نم  دـناهدش ؛ دراو  ینم 
یعقوم رگا  ادخ ! هب  دنگوس  تفگ : نایفس  نب  دیزی  مان  هب  میمت  يهلیبق  زا  يدرم  تسویپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارای  هب  رح  نوچ  : تسا

رح هک  اـنثا ؛ نیا  رد  هحفـص 210 ] مدروآیمرد [ . ياپ  زا  ار  وا  هزین  اب  مدـیدیم  ؛ تفریم مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناراـی  يوس  هب  رح  هک 
يرح نامه  نیا  دـیزی ! يا  تفگ : نیـصح  دوب ، يراج  شنوخ  و  هدـش ، یمخز  ناوربا  شوگ و  يهیحان  زا  وا  بسا  دوب و  گنج  لوغـشم 
گنج هب  دروآرد و  ياپ  زا  هدادن و  تلهم  ار  وا  رح  درک ، هلمح  رح  يوس  هب  سپ  يرآ ! تفگ : ؟ يدرکیم ار  وا  نتـشک  يوزرآ  هک  تسا 

یپ ار  وا  بسا  هک  نیا  ات  دیگنجیم  هتسویپ  وا  تشک . ار  نمشد  يهدایپ  هراوس و  ناریلد  ناعاجش و  زا  رفن  لهچ  هک  نیا  ات  داد  همادا  دوخ 
دنع فاقولا  یننکل  رکلا  دـنع  نابجلاب  تسل  وربزه  دـبل  يذ  نم  عجـشأ  رحلا  لجن  رحلا و  انأ  ینا  : تفگیم دـش و  هداـیپ  بسا  زا  دـندرک ،

نایوجگنج یماگنه  و  متسین ؛ وسرت  نانمشد  رب  هلمح  ماگنه  رد  نم  . متـسه رادلای  ریـش  زا  رتریلد  هک  درمدازآ ؛ دنزرف  درمدازآ و  منمرفلا 
، دـش دیهـش  هک  نیا  ات  دـیگنجیم  هتـسویپ  وا  (. میامنیمن گنج  هب  تشپ  و   ) متـسیایم راوتـسا  تباث و  نم  دـنزیرگیم ؛ گنج  تدـش  زا 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  ربارب  رد  دنتشادرب و  ار  وا  فیرش  ندب  هتفاتـش  وا  يوس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارای  . دنک تمحر  ار  وا  يادخ 
امک رحلا  تنأ  : دومرفیم دیـشکیم و  وا  تروص  رب  ار  شکرابم  تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تشاد ، ندـب  رد  یقمر  زونه  دنتـشاذگ ،
ایند رد  مه  وت  و  هدـیمان ، تردام  هک  نانچ  یتسه ، رح  درمدازآ و  اعقاو  وت  . ةرخالا یف  رحلا  تنأ  و  ایندـلا ، یف  رحلا  تنأ  و  کمأ ، کتمس 

هب دعب  دومن ، نیعل  دعس  رمع  هاپس  اب  یتخـس  گنج  رح ، :) دیوگ هللا  همحر  قودص  خیـش  [ . 167 . ] ترخآ رد  مه  یتـسه و  رح  درمدازآ و 
کل خب  خب  : دومرف ترضح  دوب  يراج  وا  ياهمخز  زا  نوخ  دمآ ، وا  رس  يالاب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ماگنه ، نیا  رد  داتفا ) البرک  نیمز 

ياهدش هدیمان  هک  نانچ  یتسه  هدازآ  رح و  ترخآ  ایند و  رد  وت  رح ! يا  وت  ابحرم  ابحرم  . ةرخآلا ایندـلا و  یف  تیمـس  امک  رح  تنأ  رح ! ای 
وحامرلا فلتخم  دنع  روبص  حایرینب  رح  رحلا  معنل  هحفص 211 ] تفگ [ : دومرف و  اشنا  يراعشا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگ  نآ  [ . 168]

روبـص و اههزین  ندـمآ  ماگنه  رد  هک  یحایر ؛ دـنزرف  رح  رح ، تسا  بوخ  رایـسب  هچحایـصلا  دـنع  هسفنب  داجف  انیـسح  يداـن  ذا  رحلا  معن 
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هللا ۀمحر  دیفم  خیش  [ . 169  ] داد خساپ  ار  وا  يادن  شناج  يادف  اب  دز ؛ ادص  نیـسح  هک  یماگنه  رح ، تسا  درمدازآ  وکین  هچ  . تسابیکش
نآ يادخ  دوب . هفوک  لها  ناراوس  زا  یعاجش  يرگید  و  دوب ، حرسم  نب  بویا  یکی  هک  دنتشاد  تسد  راوگرزب  نآ  لتق  رد  رفن  ود  دیوگ :

فرط هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  زا  مادک  ره  دناهتفگ : نایوار  نآ ؛ زا  سپ  : دسیونیم راونالاراحب »  » رد [ . 170  ] دنک تنعل  ار  ود 
وا هب  زین  ترضح  ! ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  تفگیم : درکیم و  یظفاحادخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  دشیم  هناور  گنج  نادیم 
نم مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  :) دومرفیم توالت  ار  هفیرش  يهیآ  نیا  دعب  . دمآ میهاوخ  وت  رس  تشپ  زین  ام  وت ؛ رب  مالـس  دادیم : خساپ 

دنتسه تداهش  رظتنم  رگید  یخرب  و  دندش ، دیهـش  دندیگنج و  دندرک و  افو  دوخ  دهع  هب  نانآ  زا  یخرب  ؛ ] 171 ( ] الیدبت ولدب  ام  رظتنی و 
. دندادن رییغت  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  و 

ینادمه ریرب  يهزرابم 

هک یلاح  رد  دوب  نایملاع  دنوادخ  يهتسیاش  ناگدنب  زا  دوخ  هک  وا  تشاذگ ، رازراک  نادیم  هب  مدق  ینادمه  ریـضخ  نب  ریرب  رح ؛ زا  سپ 
مکبرضأ ریخلا  لهأ  ریخلا  انیف  فرعیرئزلا  دنع  دسالا  عوری  ثیل  ریـضخ  یبأ  ریرب و  انأ  : تفگیم و  دش ، گنج  نادیم  دراو  دناوخیم  زجر 

هحفص 212] دناسرتیم [ . ار  ناریش  هرعن ، ماگنه  هب  هک  يریش  متسه ؛ ریضخ  دنزرف  ریرب  نم  ریرب  نم  ریخلا  لعف  كاذکریض  نم  يرأ  و ال 
تیعمج نآ  رب  وا  . تسا نینچ  ریرب  زا  ریخ  راک  .و  منیبیمن يررـض  راک  نیا  رد  منزیم و  ار  امـش  نم  دنـسانشیم ؛ ار  ریخ  ام ، رد  ریخ  لها 

يا دییآ ، ولج  ردب ! نارگداهج  نادنزرف  ناگدنـشک  يا  دـییآ ، ولج  نانمؤم ! ناگدنـشک  يا  دـییآ ، ولج  تفگیم : درکیم و  هلمح  ایقـشا 
هلمح نمـشد  رب  هتـسویپ  وا  دوب . شدوخ  نامز  رد  نآرق  نایراق  نیرتهب  زا  ریرب  . نایناهج راـگدرورپ  ربماـیپ  يهیرذ  نادـنزرف و  ناگدنـشک 

: تفگ داتسیا و  ریرب  ربارب  رد  دمآ و  نادیم  هب  لقعم  نب  دیزی  مان  هب  يدرم  لاح ، نیا  رد  دناسر . تکاله  هب  ار  رفن  یـس  هک  نیا  ات  درکیم 
لطاب لها  تسا  قح  هار  هب  هک  نآ  دنک و  تنعل  ار  وگغورد  ادـخ  مینک ؛ هلهابم  ایب  تفگ : ریرب  . یتسه ناهارمگ  زا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

هک دز  وا  رب  ياهبرـض  نانچ  ریرب  یلو  درکن ، يریثأت  هک  دز  وا  رب  فیفخ  ياهبرـض  نیعل ، دیزی  دـندرک ، هلمح  رگیدـمه  رب  سپ  . دـشکب ار 
دایزنبا نارای  زا  يدرم  لاح ؛ نیا  رد  دیوگ : يوار  . داتفا نیمز  رب  دیسر و  تکاله  هب  دیـسر و  شزغم  هب  هدرک و  هراپ  ار  وا  هالک  ریـشمش ،

نالوج گنج  نادیم  رد  وا  تشاد ، مان  سوا  نب  ریحب  ریرب ، لتاق  . داب وا  رب  يادـخ  تمحر  دومن ، دیهـش  ار  وا  درک و  هلمح  ریرب  رب  نوعلم ،
عورلا یغولا و  ةادغ  لحی  مل  تهرک و  ام  یصقأ  تآ  ملأعراوش  حامرلا  نیسح و  ةادغ  ۀمیمذ  تنأ  ینع و  يربخت  یلس  : تفگیم دزیم و 

دق وعناقل  کلذ  دعب  ینا  ینیدـک و  مهنید  سیل  ۀبـصع  یف  هتدرجفعطاق  نیرارغلا  ذوحـشم  ضیبأ  هبوعک و  هنحت  مل  ینزم  یعمعناص  انأ  ام 
ۀمهب تلج  مث  اریرب  تلتقعماس  ۀفیلخلل  عیطم  ینأب  هتیقل  ام  ذا  هللادیبع  غلبأفعفان  کلذ  نأ  ول  اودلاج  دـق  ارـسح و  برـضلا  نعطلل و  اوربص 

ییوگیم و   ) ینکیم تمـالم  ار  نیـسح  گـنج  زور  وـت  هک  میوـگب  وـت  هب  اـت  نم  زا  سرپـب  سفن ! ياعراـقی  نم  یعد  اـمل  یغوـلا  ةادـغ 
هک يزور  رد  مرادنرب ؟ ماگ  وت  ناعاجـش  يوس  هب  مرواین و  اجب  يرادن  تسود  هک  هچنآ  زا  ایآ  . هدـش هتـشارفارب  اههزین  و  تسا ) كانرطخ 
نآ ناـمدرم  هک  تسا  ینزم  رهـش  ياـههزین  زا  هک  مراد  ياهزین  نم  هحفـص 213 ] مسرتیمن [ . نم  یلو  دنـسرتیم ، زور  نآ  رد  ناـعاجش 

نانآ نید  هک  مدیشک  ماین  زا  یهورگ  نایم  رد  ار  مریـشمش  . تسا هدنرب  زیت و  نآ  فرط  ود  هک  تسا  يریـشمش  نم  اب  و  دناهدرکن ، تنایخ 
رد دنتـشادن  نت  هب  مزر  سابل  هک  یلاـح  رد  یتسار  هب  اـهنآ  . منکیم تعاـنق  تعاجـش  راـهظا  رد  نیا ؛ زا  دـعب  نم ، و  دوبن ؛ نم  نید  دـننام 

هللادیبع اب  هک  یتقو  . تشاد ياهدیاف  راک  نیا  رگا  دنداد ، ناشن  دوخ  زا  یکریز  یکالاچ و  اتقیقح  و  دندرک ، ربص  اهرشیمش  اههزین و  لباقم 
ار وا  هدمآ و  وا  يهزرابم  هب  دیبلطیم  زرابم  ریرب  هک  يزور  متـسه . وا  نخـس  ياونـش  هفیلخ و  ربنامرف  نم  هک  ناسرب  وا  هب  يدرک  تاقالم 

يهلمج زا  ریرب  دنتفگ : نوعلم  نآ  هب  ریرب ، نتـشک  زا  سپ  : دیوگ هللا  ۀمحر  یـسلجم  يهمالع  . مداد نالوج  نادیم  رد  ار  مبـسا  دـعب  متـشک 
هنوگچ تمایق  يادرف  یتشک ، ار  ریـضخ  نب  ریرب  ریحب ! يا  وت ، رب  ياو  تفگ : دـمآ و  شدزن  وا  يومعرـسپ  دوب . ادـخ  يهتـسیاش  ناگدـنب 

مهلاتق و ال تدهـش  ام  یبر  ءاش  ولف  : تفگیم هدش و  نامیـشپ  دوخ  يهدرک  زا  یقـش  نآ  دـیوگ : يوار  ؟ درک یهاوخ  تاقالم  ار  تیادـخ 
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تنک نیسح  موی  ۀضیح و  محرلا  یف  تنک  ینأ  تیلایفرشاعملا  دنع  ءانبألا  اهب  ریعی  هبـس  یلع و  اراع  اذ  ناک  دقلرئاجنبا  دنع  ءامعنلا  لعج 
رـضاح نانآ  گنج  رد  تفرگیم  هقالع  ادـخ  تیـشم  رگا  ؟ رطامقلا باسحلا  موی  یتجح  ام  و  یقلاخل ؟ لوقأ  اذام  اـتأوس  اـیفرباقملا  نمض 
یگنن تسا ؛ راع  گنن و  نم  يارب  نتـشک  . مروخب بیرف  اهنآ  هب  هک  دادیمن  رارق  نیعل -  دیزی  راکمتـس -  رـسپ  دزن  ار  اهتمعن  و  مدشیمن ؛
نیـسح گـنج  زور  رد  و  مدوـب ؛ ضیح  نوـخ  مرداـم  محر  رد  نم  شاـک  يا  . درک دـنهاوخ  وگزاـب  اـههلیبق  ناـیم  رد  راـگزور  ياـنبا  هـک 

رد نم  لیلد  تجح و  و  دروآ ؟ مهاوخ  يرذـع  هچ  مدوخ  راـگدرورپ  هب  نم ! یماندـب  ییاوسر و  زا  ياو  . متـشاد ياـج  ربق  رد  مالـسلاهیلع 
هحفص 214 ] [ . ] 172 [ ؟ دوب دهاوخ  هچ  تسا -  یتخس  زور  هک  باسح -  زور 

یبلک بابح  نب  بهو  يهزرابم 

رد شردام  اب  زور ، نآ  رد  يو  تفاتـش . نادـیم  هب  یبلک  بابح  هللادـبع  نب  بهو  وا ؛ زا  سپ  : دـیوگ هللا  ۀـمحر  یـسلجم  لـضاف  يهمـالع 
يرای ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  دـنزرف  و  زیخرب ! مرـسپ ! تفگ : شرداـم  دوب ، هدرک  ادـیپ  روضح  ـالبرک  نیمزرس 

یلاح رد  داهن  گنج  نادـیم  يوس  هب  ور  هاگ  نآ  . درک مهاوخن  یهاتوک  دروم  نیا  رد  و  منکیم ، يرای  ار  وا  امتح  ناج ! ردام  تفگ : . نک
عفدأ ویبحص  راث  دعب  يراث  كردأ  برحلا  یف  یتلوص  یتلمح و  ویبرض  نورت  ینورت و  فوس  بلکلانبا  انأف  ینورکنت  نا  : تفگیم هک 

ار مریـشمش  تبرـض  ارم و  يدوز  هب  متـسه ؛ بلک  رـسپ  نـم  دیـسانشیمن  ارم  رگابعللاـب  یغوـلا  یف  يداـهج  سیل  برکلا  ماـمأ  برکلا 
نتـشک اب  هتـسویپتفرگ  مهاوخ  ار  منارای  مدوخ و  نوخ  ماقتنا  نم  دش ؛ دیهاوخ  انـشآ  نم  يهبلغ  تالمح و  اب  يدوز  هب  امـش  . دید دـیهاوخ 
هتـسویپ هدرک و  هلمح  نمـشد  رب  نآ  زا  سپ  . تسین هناکدوک  يزاـب  گـنج ، نادـیم  رد  نم  داـهج  هک  منکیم ؛ لـیاز  ار  هصغ  مغ و  اـمش 

! ردام يا  تفگ : داتـسیا و  نانآ  ربارب  رد  تشگرب ، شدوخ  نز  ردام و  يوس  هب  تشک و  ار  نیعالم  نآ  زا  یهورگ  هک  نیا  اـت  دـیگنجیم 
شنز لاح ؛ نیا  رد  . يوش هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگـشیپ  رد  هک  نیا  ات  موشیمن  یـضار  وت  زا  تفگ : ؟ يدـش یـضار  نم  زا  اـیآ 

، ریذپم ار  تنز  نخـس  مدنزرف ! يا  تفگ : شردام  . نکن التبم  هودنا  مغ و  هب  تندـش  هتـشک  اب  ارم  مهدیم ! دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ :
وت عیفـش  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  وا  تمایق ، زور  رد  ادرف  ات  نک  گنج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  هاگـشیپ  رد  درگرب و 

مالغ برضبرضلا  ةرات و  ینم  نعطلاب  بهومأ  کل  میعز  ینا  : تشگزاب دربن  نادیم  هب  دناوخیم  ار  راعشا  نیا  هک  یلاح  رد  بهو  . ددرگ
میلع نم  یهلا  یبـسح  هحفـص 215 ] بکنلا [  دـنع  راوخلاـب  تسل  بضع و  ةرم و  وذ  ؤرما  ینابرحلا  رم  موقلا  قیذـی  یتح  برلاـب  نمؤم 
نیا ات  دراد ؛ ادخ  هب  نامیا  هک  یمالغ  ندز  دننام  . منزب ریشمش  اب  یهاگ  هزین و  اب  یهاگ  ار  نانمـشد  هک  منماض  نم  بهو ! ردام  يا  یبسح 

دنوادخ . متسین ناوتان  زجاع و  هثداح  ماگنه  رد  هک  متسه ؛ نعط  برض و  ياراد  يوق و  يدرم  نم  . دنـشچب ار  گنج  یخلت  هورگ ، نیا  هک 
دعـسنبا رکـشل  زا  هک  نیا  ات  تشکیم  درکیم و  گنج  هتـسویپ  وا  : دـیوگ هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همالع  . تسا یفاک  نم  يارب  اناد ، ملاـع و 

ار يدوـمع  بهو  نز  ماـگنه ، نیا  رد  دـش . هدـیرب  شیاـهتسد  سپـس  دروآرد ، ياـپ  زا  ار  هداـیپ  رفن  هدزاود  هراوـس و  رفن  هدزوـن  نیعل ؛
ادـخ لوسر  مرح  زا  ناگزیکاپ  هاگـشیپ  رد  داب ! وت  يادـف  مردام  ردـپ و  تفگیم : نز  نآ  هک  یلاح  رد  تفاتـش ، وا  کـمک  هب  هتـشادرب و 

سابل يهشوگ  راکوکین  نز  نآ  دـنادرگرب  اهنز  فرط  هب  ار  وا  تساوخیم  بهو  هک  لاح  نیا  رد  . نک داـهج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
، تیب لها  زا  دومرف : راکوکین  نز  نآ  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . موش هتـشک  وت  هارمه  هک  نیا  ات  مدرگیمنرب  زگره  تفگ : تفرگ و  ار  وا 

نانچمه بهو  . تشگزاـب اـههمیخ  يوس  هب  هردـخم  نآ  . دـنک تمحر  ار  وت  يادـخ  درگرب ، مرح  لـها  يوس  هب  دـیوش ! هداد  ریخ  شاداـپ 
دوخ بهو  نز  لاح ، نیا  رد  : دیوگ هللا  ۀمحر  یسلجم  يهمالع  . داب وا  رب  ادخ  تمحر  ناوضر و  دش ، دیهش  هک  نیا  ات  دوب  گنج  لوغـشم 

نآ دـنزب . ار  وا  هک  داد  روتـسد  شدوخ  مالغ  هب  دـش و  هجوتم  نوعلم  رمـش  درکیم . كاپ  ار  وا  تروص  نوخ  و  دـناسر ، وا  يهزانج  هب  ار 
هللا ۀـمحر  یـسلجم  يهمالع  . دـش هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  زا  هک  دوب  ینز  نیلوا  وا  و  تشک ، دز و  ار  وا  يدومع  اـب  نوعلم ،

نادـیم رد  وا  دـندش . ناملـسم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسد  هب  شردام  وا و  دوب ، ینارـصن  بهونبا  : مدـید يرگید  ثیدـح  رد  دـیوگ :
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رمع دزن  ار  وا  دش ، ریگتسد  نمشد  طسوت  راوگرزب  نآ  سپس  دیناسر . تکاله  هب  ار  هراوس  رفن  هدزاود  هدایپ و  رفن  راهچ  تسیب و  گنج ،
ار شرس  هدرک  ادج  وا  نت  زا  رس  داد  روتسد  دعب  ؟ يراد يدیدش  تخس و  يهبلغ  رهق و  هلمح و  هچ  تفگ : نیعل  رمع  دندروآ ، نیعل  دعس 

رکشل فرط  هب  سپس  دیسوب ، ار  نآ  تشادرب و  ار  شدنزرف  رـس  شردام ، . دنتخادنا هحفص 216 ] مالسلاهیلع [  نیسح  ماما  رکشل  يوس  هب 
هلمح نمشد  رب  تشادرب و  ار  همیخ  دومع  سپس  دیناسر  لتق  هب  ار  وا  دروخرب و  دعسنبا  رکشل  زا  يدرم  هب  درک و  باترپ  نوعلم  دعسنبا 

رد تدنزرف  وت و  درگرب ، بهو ! ردام  يا  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  لاح ؛ نیا  رد  . دیناسر تکاله  هب  ار  ایقـشا  زا  رفن  ود  درک و 
تشگرب و دنمتداعس ، نز  نآ  . تسین بجاو  داهج  نز  رب  هک  اریز  ، دوب دیهاوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  هارمه  تشهب 

[ . 173  ] دیامرفن دیماان  ار  تدیما  دنوادخ  بهو ! ردام  يا  ومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . امرفم دیماان  تدیما  زا  ارم  ایادخ ! تفگیم :

شدنزرف دلاخ و  نب  ورمع  يهزرابم 

، دیـسر تداهـش  هب  هک  نیا  ات  دیگنج  تفاتـش و  دربن  نادیم  هب  يدزا  دـلاخ  نب  ورمع  وا ؛ زا  سپ  : دـیوگ هللا  ۀـمحر  یـسلجم  لضاف  همالع 
دیهـش هک  نیا  ات  دیگنجیم  هتـسویپ  دمآ و  نادیم  هب  تشاذگ و  شپپ  رد  ماگ  ورمع  نب  دلاخ  شدنزرف  وا ؛ زا  سپ  . داب وا  رب  یهلا  ناوضر 

[ . 174  ] دنک تمحر  ار  وا  يادخ  دش ،

یمیمت دعس  يهزرابم 

زجر هک  یلاح  رد  وا  تفاتـش ، دربن  نادیم  هب  یمیمت  يهلظنح  نب  دعـس  وا ؛ زا  سپ  : دیوگ بلاطیبا  نب  دمحم  دسیونیم : راونالاراحب »  » رد
. داب وا  رب  ادخ  ناوضر  دش ، دیهش  سپس  دومن ، یتخس  گنج  درک و  هلمح  نمشد  هب  دناوخیم 

یجحذم هللادبع  نب  ریمع  يهزرابم 

ملـسم تسد  هب  هک  نیا  ات  دـیگنجیم  هتـسویپ  و  داـهن ، رازراـک  نادـیم  يوس  هب  يور  ناـناوخزجر  یجحذـم  هللادـبع  نب  ریمع  وا ؛ زا  سپ 
هحفص 217 ] دیسر [ . تداهش  هب  یلجب  هللادبع  یبایض و 

بیبح هب  وا  تیصو  هجسوع و  نب  ملسم  يهزرابم 

يرذ نـم  موـق  عرف  نـم  دـبل  وذ  یناـف  ینع  ولأـست  نا  : دـناوخیم زجر  وا  تشاذـگ ، دربـن  نادـیم  هـب  مدـق  هجـسوع  نـب  ملــسم  وا ؛ زا  سپ 
یموق لسن  زا  و  متسه ؛ نایژ  ریش  نوچ  نم  دسرپب  نم  تعاجش  زا  یـسک  رگادمـص  رابج  نیدب  رفاک  دشرلا و  نع  دئاح  اناغب  نمفدسأینب 
دنوادخ نید  هب  تبسن و  و  تسا ؛ رود  هب  يراگتسر  دشر و  هار  زا  دیامن ، متس  ام  هب  هک  یسک  . دنتـسه دساینب  يهلیبق  ناگرزب  زا  نانآ  هک 

ناج رد  یقمر  زونه  داتفا ، نیمز  رب  بسا  تشپ  زا  هک  نیا  اـت  درک  یتخـس  گـنج  هدومن و  هلمح  هاـگ  نآ  . تسا رفاـک  زین  زاـینیب  راـبج و 
نیا و  ملـسم ! يا  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف : ترـضح  دمآ ، وا  نیلاب  هب  رهاظم  نب  بیبح  هارمه  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تشاد 

یخرب دندیـسر و  تداهـش  هب  نانآ  زا  یخرب  ؛ ] 175 ( ] الیدـبت اولدـب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  :) دومرف توـالت  ار  هیآ 
نم رب  وت  ندش  هتشک  ملـسم ! يا  تفگ : دش و  کیدزن  وا  هب  بیبح  هگ  نآ  . دنراوتـسا تباث و  هار  نیا  رد  و  دنتـسه ، تداهـش  رظتنم  رگید 

متـسنادیمن رگا  تفگ : بیبح  . دهد هدژم  ریخ  هب  ار  وت  يادخ  تفگ : وا  هب  یفیعـض  يادـص  اب  ملـسم  . تشهب ار  وت  داب  هدژم  تسا ، تخس 
شرافـس نم  تفگ : ملـسم  . ینک شرافـس  میارب  تسا  مهم  وـت  يارب  هچنآ  متـشاد  تسود  دـمآ ، مهاوـخ  وـت  یپ  زا  يدوز  هب  مه  نـم  هـک 

هب ار  وت  تفگ : بیبح  . يوش هتـشک  هک  نیا  ات  نک  گنج  وا  هاگـشیپ  رد  درک -  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هراشا  و  اـقآ -  نیا  هب  منکیم 
ناوضر دش ، دیهش  هدرک و  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ملسم  سپـس  . میامنیم نشور  ار  وت  نامـشچ  هتخاس و  رورـسم  يراد  تسود  هچنآ 
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دنزرف يا  نـم ! هحفـص 218 ] ياقآ [  يا  دز : داـیرف  وا  تشاد ، يزینک  ملـسم  ماـگنه ؛ نیا  رد  دـیوگ : بلاـطوبا  نب  دـمحم  . داـب وا  رب  یهلا 
، نوعلم یعبر  نب  ثبش  . میتشک ار  هجسوع  نب  ملسم  ام  دندز : دایرف  یلاحشوخ  اب  دندینش و  ار  وا  يادص  نوعلم ، دعـسنبا  رکـشل  ! هجـسوع

راوخ ار  ناتنازیزع  و  دیشکیم ، ار  ناتدوخ  ناتدوخ ، ناتسد  اب  انامه  دنیشنب ! ناتیازع  هب  ناتردام  تفگ : درک و  شنایفارطا  زا  یضعب  هب  ور 
میرک و ناناملسم  ياهگنج  رد  وا  ماهدش ؛ وا  نید  میلست  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دینکیم ؟ يداش  هجسوع  نب  ملسم  نتـشک  هب  ایآ  دینکیم 

ناکرشم ناراوس  فوفص  هک  نآ  زا  شیپ  تشک  ار  نانآ  زا  رفن  شش  هک  مدید  ناجیابرذآ  تیالو  ناکرشم  گنج  رد  ار  وا  دوب . راوگرزب 
[ . 176  ] دوش هتسارآ 

یلجب لاله  نب  عفان  يهزرابم 

دناوخیم و زجر  وا  دومن ، یتخـس  گنج  داهن و  رازراک  نادیم  هب  مدـق  یلجب  لاله  نب  عفان  وا ، زا  سپ  : دـیوگ هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همالع 
وا نید  .و  متـسه مالـسلاهیلع  یلع  نید  رب  نم  تسا ؛ یلجب  لاله  نم ، ردپ  یبنلا  نید  هنید  ویلع  نید  یلع  انأ  یلجبلا  لاله  یبأ  : تفگیم
هللا ۀمحر  دیفم  خیش  دمآ -  وا  يهزرابم  هب  هیعطقینب  يهلیبق  زا  يدرم  ماگنه ، نیا  رد  . تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نید  نامه 

وا رب  و  یتسه ، ناطیـش  نید  رب  وت  تفگ : نوعلم  نآ  هب  عفاـن  . متـسه ناـمثع  نید  رب  نم  تفگ : و  دوب -  ثیرح  نب  محازم  درم  نآ  دـیوگ :
امش دینکیم ؟ گنج  یـسک  هچ  اب  دینادیم  ایآ  اهقمحا ! يا  دز : دایرف  رکـشل  هب  جاجح  نب  ورمع  لاح ، نیا  رد  . تشک ار  وا  درک و  هلمح 

هب یسک  و  دننکیم ، گرم  يوزرآ  دنفکرب و  ناج  هک  یهورگ  دیگنجیم . دنتسه  یهاگآ  شنیب و  ياراد  هک  یمان  ناراوس  ناعاجش و  اب 
فده اهگنـس  اب  ار  نانآ  رگا  ادـخ ! هب  دـنگوس  دنـشکیم . ار  وا  دنتـسه  یمک  يهدـع  هک  نیا  اب  نانآ ، هک  نآ  زج  دوریمن  نانآ  گنج 

هب ات  داتـسرف  ار  يدرف  سپ  هحفص 219 ] تسا [ . بوخ  وت  داهنشیپ  یتفگ ، تسار  تفگ : نیعل  دعـس  رمع  . دش دیهاوخ  هتـشک  دیهدن  رارق 
هب رگا  نوچ  دـنیامن ، گنج  یهورگ  تروص  هب  هکلب  دـننکن  گنج  یکی  یکی  دارفا  هک  دـنک  راطخا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نایرکـشل 
هب جاـجح  نب  ورمع  ماـگنه ، نیا  رد  . دروآ دـنهاوخ  رد  ياـپ  زا  ار  ناـنآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ناراـی  دـننک ، هزراـبم  يدارفنا  تروص 

دوخ تیعمج  تعاطا و  رد  هفوک ! مدرم  يا  تفگ : درک و  دوخ  تفص  ناطیش  نارای  هب  ور  دش و  کیدزن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  باحصا 
رد مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دینکن دیدرت  تسا  هدرک  تفلاخم  ماما ! زا  هدش و  جراخ  نید  زا  هک  یـسک  نتـشک  رد  دیـشاب ، راوتـسا  تباث و 

؟ نیدلا نم  قراملا  انیأ  نملعتل  هللا ؛ و  هیلع ؟ متبث  متنأ  نیدلا و  نم  انقرم  نحنأ  سانلا ، ضرحت  یلعأ  جاجحلانبای ! : دومرف نوعلم  نآ  خساپ 
تباث نآ  رد  امش  میاهدش و  جراخ  نید  زا  ام  ایآ  ینکیم ؟ قیوشت  نم  نتشک  هب  ار  مدرم  ایآ  جاجح ! رسپ  يا  ؟ رانلا یلـصب  یلوأ  وه  نم  و 
شتآ رد  نتخوس  راوازس  یسک  هچ  و  تسا ؟ هدش  جراخ  نید  زا  ام ، زا  کیمادک  هک  ینادیم  دوخ  وت  ادخ ! هب  دنگوس  دیتسه ؟ راوتـسا  و 

رگیدـمه اب  یتعاـس  درک ، هلمح  تارف  تمـس  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رکـشل  تسار  تمـس  هب  نوعلم  ورمع  نآ ؛ زا  سپ  ؟ تسا منهج 
زا سپ  دیوگ : بلاطوبا  نب  دـمحم  [ . 177  ] تسـشنورف گنج  نادیم  رابغ  درگ و  دندرک و  ینیـشنبقع  شنارای  ورمع و  سپ  دـندیگنج .

نیـسح ماـما  نادرم  روـالد  درک . هلمح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رکـشل  پچ  تمـس  هب  دوخ  ناراـی  اـب  نوعلم  نشوـجلايذ  نب  رمـش  نآ ؛
نیـسح ماما  هب  فرط  ره  زا  نمـشد  تسا ؛ هدـمآ  داشرالا »  » رد هک  ناـنچ  .و  دـندنار هزین  اـب  ار  نمـشد  هداد و  ناـشن  تمواـقم  مالـسلاهیلع 
ترضح باحصا  تفرگرد ، یتخس  گنج  دنداد ، ناشن  یگداتسیا  نانآ  لباقم  رد  ترـضح  باحـصا  دومن ، هلمح  شنارای  مالـسلاهیلع و 

لها نایرکـشل  فوفـص  هب  یبناج  ره  زا  و  دندیگنجیم ، هداتـسیا و  نمـشد  لباقم  رد  يراوتـسا  اب  دـندوبن  شیب  هراوس  رفن  ود  یـس و  هک 
نیـسح ماما  باحـصا  زا  ار  ینامایب  يهزرابم  نینچ  یتقو  نوعلم  دعـس  رمع  . دنتـسکشیم مهرد  ار  اهنآ  ياهفـص  دـندربیم و  هلمح  هفوک 

کیدزن ات  دندیگنج  هحفص 220 ] نانآ [  داتسرف ، دوخ  نایرکشل  کمک  هب  نازادناریت  زا  رفن  دصناپ  اب  ار  ریمن  نب  نیصح  دید  مالسلاهیلع 
یپ ار  باحـصا  ياهبـسا  هـک  نـیا  اـت  دـندیگنج  هتـسویپ  و  دـندرک ، ناراـبریت  ار  ناـنآ  دندیـسر و  شباحـصا  مالـسلاهیلع و  نیــسح  ماـما 

زا طقف  دننک  هلمح  باحـصا  هب  فرط  ره  زا  دنتـسناوتیمن  نانمـشد  دشیم ، رتتخـس  هظحل  ره  و  درک ، ادیپ  همادا  رهظ  ات  گنج  . دندومن
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تسار و فرط  زا  هک  درک  رومأم  ار  هدایپ  رکـشل  نوعلم  دعـس  رمع  . دـندوب لصتم  مه  هب  مه و  رانک  اـههمیخ  نوچ  دـندیگنجیم ، ورهبور 
ياههورگ رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  باحصا  . دننک هرصاحم  ار  نانآ  دنناوتب  اب  دنروآرد  ياپ  زا  ار  ترضح  باحـصا  هدرک و  هلمح  پچ 

دـندزیم و ریت  اب  اروف  تشاد  ار  نآ  تراـغ  اـههمیخ و  هب  ضرعت  دـصق  هک  یـسک  و  دـندرکیم ، هملح  ناـنآ  رب  يرفن  راـهچ  يرفن و  هس 
ماما . دندیـشک شتآ  هب  ار  اههمیخ  نیعالم  نآ  . دـینزب شتآ  ار  اههمیخ  داد : ناـمرف  هدازمارح  دعـسنبا  لاـح ، نیا  رد  . دـنتخاسیم كـاله 

مه روط  نیمه  .و  دننک زواجت  هلمح و  امش  يوس  هب  دنناوتیمن  تمس  نآ  زا  رگید  نوچ  دننزب ، شتآ  دیراذگب  دومرف : مالسلاهیلع  نیـسح 
ار نانز  دنیـشنب ! تیازع  هب  تردام  تفگ : دمآ و  نوعلم  دعـسنبا  دزن  یعبر  نب  ثبـش  لاح ، نیا  رد  دنیوگ : . دوب هدومرف  ترـضح  هک  دش 

نمـشد رب  شنارای  اب  نیق  نب  ریهز  ماگنه ، نیا  رد  دندرک . هلمح  تهج  کی  زا  طقف  نیطایـش  هورگ  نآ  درک و  ایح  نوعلم  نآ  . میدـیناسرت
مالسلاهیلع نیسح  ماما  نارای  زا  هتسویپ  تفرگ و  تدش  گنج  . دنتشک ار  یبابض  هرذعوبا  مان  هب  نوعلم ، رمـش  دارفا  زا  یکی  هدرک و  هلمح 

هتـشک رفن  هد  نولعم  رمع  دارفا  زا  رگا  اما  دـشیم . مولعم  دوب  مک  ترـضح  نآ  نارای  دادـعت  نوچ  و  دـندشیم ، هتـشک  رفن  ود  ای  رفن  کی 
. دشیمن صخشم  نانآ ، ترثک  رطاخ  هب  دندشیم ،

اروشاع رهظ  زامن  نیسح و  ماما 

رتکیدزن امش  هب  هظحل  ره  نیعالم  نیا  مدرگ ! تنابرق  درک : ضرع  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  دید  ار  هنحص  نیا  نوچ  يوادیص  يهمامثوبا 
 ] یلاح رد  مراد  تسود  موش ، هتـشک  امـش  هاگـشیپ  رد  ات  يوش  هتـشک  وت  مراذگیمن  مراد  ندـب  رد  ناج  ات  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـنوشیم ،

دنلب نامسآ  فرط  هب  ار  شکرابم  رـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . مناوخب امـش  اب  ار  رهظ  زامن  هک  منک  تاقالم  ار  دوخ  يادخ  هحفص 221 ]
رارق نرازگزامن  زا  ار  وت  دنوادخ  يدرک ، يروآدای  ار  زامن  . اهتقو لوأ  اذه  معن ، نیلـصملا . نم  هللا  کلعج  ةالـصلا ، ترکذ  : دومرف درک و 

نب نیـصح  میناوخب . زامن  ات  دنرادرب  گنج  زا  تسد  ات  دـیهاوخب  نانآ  زا  دومرف : ترـضح  هاگ  نآ  . تسا زامن  تقو  لوا  نیا  يرآ ! دـهد ،
ادـخ لوسر  دـنزرف  زامن  هک  ینکیم  نامگ  تفگ : رهاظم  نب  بیبح  . تسین هتفریذـپ  ادـخ  هاگرد  رد  امـش  زامن  نیا  تفگ : هدازمارح  ریمن 

نوعلم ریمن  نب  نیـصح  ماگنه ، نیا  رد  راکم ! رادغ  يا  تسا  هتفریذپ  وت  زا  اما  تسین  هتفریذپ  یهلا  هاگرد  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نیصح هدرک و  مر  بسا  دروخ ، شبـسا  تروص  هب  نآ  درک و  هلاوح  ياهبرـض  بیبح  دومن ، هلمح  وا  رب  زین  بیبح  درک و  هلمح  بیبح  رب 
نیـسح ماـما  . دـندرک اـهر  بیبـح  تسد  زا  ار  وا  دـنتفرگ و  ار  وا  رود  نوـعلم  نآ  دارفا  دـش . نوگنرـس  بسا  تـشپ  زا  ار  نوـعلم  ریمن  نـب 

ولج باحـصا  زا  یعمج  اـب  ناـنآ  . مناوخب ار  مرهظ  زاـمن  نم  اـت  دـیتسیاب  ولج  امـش  دوـمرف : ریبـج  نب  دیعـس  نیق و  نب  ریهز  هب  مالـسلاهیلع 
شیپ رد  یفنح  هللادبع  نب  دیعـس  تسا : هدش  تیاور  . دـندرک هماقا  فوخ  زامن  تروص  هب  ار  زامن  دوخ  نارای  هیقب  اب  ترـضح  دنداتـسیا و 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  هب  پچ  تسار و  تمس  زا  هک  ریت  ره  داد . رارق  نانمشد  سرریت  رد  ار  دوخ  داتسیا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يور 
نیا ات  دشیم  نارابریت  هتـسویپ  و  دسرب ، ياهمدص  مالـسلاهیلع  ماما  هب  تشاذگیمن  دادیم و  رارق  ریت  نآ  فده  ار  دوخ  وا  دشیم  باترپ 

و ناسرب ، تدوخ  ربمایپ  هب  ارم  مالس  ایادخ ! دومث ، داع و  نعل  دننام  نک  نعل  ار  نانآ  ایادخ ! : تفگیم داتفا و  نیمز  رب  و  هدش ، یمخز  هک 
نیا . مداد ماجنا  تربمایپ  نادـنزرف  زا  يرای  عافد و  يارب  ار  راک  نیا  نم  هک  نک ، غالبا  وا  هب  تسا  هدیـسر  نم  رب  اهمخز  اهدرد و  زا  هچنآ 

زین ریت  هدزیس  اههزین ، اهریشمش و  مخز  رب  هوالع  دنک . تمحر  ار  وا  يادخ  دیدرگ ، لیان  تداهش  يهعیفر  يهجرد  هب  تفگب و  ار  تاملک 
هب شنارای  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  : تسا هدش  هتفگ  دیوگ : هللا  ۀمحر  امننبا  خیـش  هحفص 222 ] [ . ] 178  ] دوب هدرک  تباصا  وا  ندـب  رب 

[ . 179  ] دندناوخ زامن  يدارف  تروص  هب  هراشا و  امیا و  قیرط 

باحصا هب  تشهب  تراشب  نیسح و  ماما 

ۀنجلا هذه  نا  یباحصأ ! ای  : دومرف دومن و  بیغرت  قیوشت و  گنج  رب  ار  دوخ  باحـصا  دش ، عراف  زامن  زا  ترـضح  نوچ  دیوگ : فنخموبا 
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هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  اذه  و  اهروح ، اهنادـلو و  تفلأت  و  اهروصق ، تنیز  و  اهرامث ، تعنیأ  و  اهراهنأ ، تلـصتا  و  اهباوبأ ، تحتف  دـق 
و هللا ، نید  نع  اوماحف  مکیلا ، نوقاتـشم  مه  و  مکب ، نورـشابتی  مکمودـق و  نوعقوتی  یمأ  یبأ و  هعم و  اولتق  نیذـلا  ءادهـشلا  ملـس و  هلآ و 
، يراج نآ  ياهرهن  هدـش ، هدوشگ  نآ  ياهرد  هک  تسا  تشهب  نیا  نم ! ناراـی  نیا  . ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرح  نع  اوبذ 
هک تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیا  .و  دناهدش نیزم  نآ  نایروح  اهناملغ و  هتسارآ و  نآ  ياهرصق  هدیسر ، نآ  ياههویم 

و دنهدیم ، هدژم  رگیدمه  هب  ار  امش  دورو  دنتسه و  امش  مودق  رظتنم  مردام  مردپ و  و  دناهدش ، دیهـش  شباکر  رد  هک  ییادهـش  هارمه  هب 
فنخموبا . دییامن عافد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  زا  و  دینک ، تیامح  ادخ  نید  زا  سپ ، دنتسه . امش  رادید  قاتشم  نانآ 

! نیملسملا رـشعم  ای  : دندزیم دایرف  هدمآ و  نوریب  دندوب  هدز  كاچ  ار  ناشدوخ  ياهنابیرگ  هک  یلاح  رد  مرح  لها  عقوم ، نیا  رد  دیوگ :
دقف مکیبـن ، تنب  نبا  مکماـما  نع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرح  نع  اوـبذ  و  هللا ، نید  نع  اوماـح  نینمؤـملا ! ۀبـصع  اـی  و 

تعامج يا  و  ناناملسم ! هورگ  يا  . انع مکیف  هللا  كراب  اوعفادف  انتدوم ، لهأ  و  انیلع ، مارکلا  و  اندج ، راوج  یف  انناریج  متنأف  هللا ، مکنحتما 
، تسامـش ربمایپ  رتخد  دنزرف  هک  ناتدوخ  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرح  زا  و  دـینک ، تیامح  ادـخ  نید  زا  نانمؤم !

زیزع ام  رب  امش  دیتسه . ام  دج  راوج  رد  ام  ناگیاسمه  امش  دینادرگ ، صلاخ  ار  امش  ياهلد  دومرف و  ناحتما  ار  امش  دنوادخ  دییامن . عافد 
فنخموبا . دنک اطع  یکرابم  شاداپ  امش  يارب  ام  بناج  زا  دنوادخ  هک  دینک  عافد  سپ  هحفص 223 ] دیتسه [ ، تدوم  لها  زا  یمارگ و  و 

ام ناج  دنتفگ : دندز و  دایرف  يراز  هلان و  اب  دندینش ، ار  مرح  لها  نانخـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يافواب  نارای  باحـصا و  نوچ  دیوگ :
میاهدـنز میراد و  ندـب  رد  ناج  ام  ات  ادـخ ! هب  دـنگوس  داـب ، امـش  حور  يادـف  اـم  حور  و  امـش ، نوخ  يادـف  اـم  نوخ  امـش ، ناـج  يادـف 

دیاش ات  میدیـشخب ، ناگدنرپ  هب  ار  نامدوخ  مسج  اهریـشمش و  هب  ار  نامدوخ  ناج  ام  انامه  دناسرب ، یبیـسآ  امـش  هب  یـسک  میراذـگیمن 
ریخ زورما  هک  یسک  یتسار  هب  میشونب ، ار  گرم  تبرش  امش  ییادفناج  يارب  و  مییامن ، ظفح  ار  امش  میریگب و  ار  اهفـص  نیا  ولج  میناوتب 

. دش راگتسر  درک ؛ عفد  امش  زا  ار  ثداوح  دومن و  بسک  ار  تداهش  و 

ینزی نامحرلادبع  يهزرابم 

انأ : تفگیم تشاذـگ و  گنج  نادـیم  يهصرع  هب  مدـق  ینزی  هللادـبع  نب  نامحرلادـبع  هاگ  نآ  : دـیوگ هللاۀـمحر  یـسلجم  لضاف  همـالع 
زا هللادبع  رسپ  نمنمتؤملا ، دنع  زوفلا  كاذب  وجرأ  نمیلا  نم  یتف  برض  مکبرضأنسح  نیـسح و  نید  یلع  ینید  نزی  لآ  نم  هللادبعنبا 

يهبرـض دـننام  منزیم  امـش  هب  هک  یتابرـض  . تسا مالـسلاامهیلع  نسح  ماما  نیـسح و  ماما  نید  اـب  قباـطم  نم  نید  متـسه ؛ نزی  نادـناخ 
هک نیا  ات  دیگنج  درک و  هلمح  نمشد  رب  هاگ  نآ  . موش راگتسر  نمتؤم  يادخ  دزن  رد  نم  دربن ، نیا  اب  مراودیما  هک  تسا ؛ ینمی  درمناوج 

[ . 180  ] دیسر تداهش  عیفر  يهجرد  هب 

يراصنا ورمع  يهزرابم 

نذا ترضح  تساوخ ، نادیم  يهزاجا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  يراصنا  يهطرق  نب  ورمع  وا ؛ زا  سپ  : دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس 
ناطلـس هب  يرازگتمدخ  رد  و  دـیگنج ، دنتـسه ؛ ریخ  شاداپ  هب  قاتـشم  هک  یناسک  دـننام  دـش و  نادـیم  دراو  تماهـش  اب  وا  . دـنداد نادـیم 

هب هحفـص 224 ] داتـسرف [ . منهج  هب  هتـشک و  ار  نوعلم  دایزنبا  بزح  تارفن  زا  يدایز  هورگ  هک  نیا  اـت  دومن  ناوارف  شـشوک  نامـسآ ،
اب هک  نآ  زج  دـمآیمن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  فرط  هب  يریت  درک ، عـمج  ار  داـهج  يراگتـسر و  ناـیم  تماهـش ، نیا  اـب  وا  هک  یتـسار 
وا . داتـسیایم نآ  لباقم  رد  دوخ ، ناج  اب  هک  نآ  زج  دـشیمن  هلاوح  ترـضح  نآ  بناج  هب  يریـشمش  و  تفرگیم ، ار  نآ  ولج  شناتـسد 

ناوت و دش ، یمخز  تدش  هب  هک  نیا  ات  دسرب ، شترـضح  هب  یبیـسآ  نیرتمک  تشاذگیمن  دوب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  عفادم  هتـسویپ 
افو مدوـخ  ناـمیپ  هب  اـیآ  ادـخ ! لوـسر  دـنززف  يا  تفگ : درک و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  بناـج  هب  ور  لاـح ، نیا  رد  دـش . مک  شیورین 
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، نم هک  وگب  و  ناسرب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ارم  مالـس  یتسه ، نم  دزن  تشهب  رد  وت  يرآ ! دومرف : ترـضح  ؟ مدرک
. داب وا  رب  ادخ  ناوضر  دش ، دیهش  هک  نیا  ات  دیگنج  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يافواب  رای  نآ  . دمآ مهاوخ  وت  رس  تشپ 

رذوبا مالغ  نوج  يهزرابم 

هزاجا وت  هب  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . دـیبلط نادـیم  يهزاـجا  دوب ، هایـس  یمـالغ  هک  هللا  ۀـمحر  رذوبا  مـالغ  نوج ، وا ؛ زا  سپ 
اهتبیصم هب  ار  دوخ  دیشک  اجنیا  هب  راک  هک  کنیا  يدش  هارمه  ام  اب  یتمالـس  تیفاع و  تهج  هب  وت  ینکن ، داهج  يدرگرب و  هک  مهدیم 

؛ تنحم تدش و  نیا  رد  ایآ  مدوب ، امـش  سیلهساک  تمعن ، هافر و  ياهزور  رد  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  نوج  . نکن راتفرگ 
گنر و  هابت ، نم  نأش  بسح و  تسا ، دب  نم  ندب  يوب  دنگوس ! ادخ  هب  ؟ مرادرب امش  تمحر  نماد  زا  تسد  ایآ  منک ؟ اهر  رواییب  ار  امش 

؛ زگره هن  ددرگ . دیفس  نم  يور  فیرش و  نم  بسح  نأش و  هزیکاپ و  نم ، يوب  مورب  تشهب  هب  نم  هک  يرادیمناور  ایآ  تسا ، هایـس  نم 
یسلجم همالع  [ . 181  ] میامن طولخم  امش  نوخ  هب  ار  مهایـس  نوخ  هک  نیا  ات  موشیمن  ادج  مرادیمنرب و  تسد  امـش  زا  دنگوس ! ادخ  هب 

دـناوخیم و زجر  وا  تشاذـگ ، دربـن  نادـیم  هب  مدـق  تفگ و  ار  نانخـس  نـیا  نوـج ، : دـیوگ بلاـطوبا  نـب  دـمحم  دـسیونیم : هللا  ۀـمحر 
موی ۀـنجلا  هب  وجرأ  دـیلا  ناسللاب و  مهنع  بذأ  هحفص 225 ] دمحم [  یبن  نع  ابرـض  فیـسلاب  دوسألا  برـض  رافکلا  يرت  فیک  : تفگیم
عاـفد ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نادـنزرف  زا  شریــشمش  اـب  هـک  دـننیبیم ؛ هنوـگچ  ار  هایــس  مـالغ  ياههبرــض  راـفکدروملا ،
دیگنج نآ ؛ زا  سپ  . ددرگ مبیصن  تشهب  تمایق  زور  رد  هک  دیما  نیا  هب  میامنیم ؛ رود  نانآ  زا  دوخ  تسد  نابز و  اب  ار  نانمـشد  ؟ دنکیم

و راربألا ، عم  هرشحاو  هحیر ، بیط  و  ههجو ، ضیب  مهللا  : دومرف داتسیا و  دمآ ، وا  رس  يالاب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دش ، هتـشک  هک  نیا  ات 
وا و  امرف ، وکین  هزیکاپ و  ار  وا  يوب  نادرگ ، دیفس  ار  وا  تروص  ایادخ ! . ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  نیب  هنیب و  فرع 

ار وا  ینعی  ، ) نک انشآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اب  ار  وا  امرف ، روشحم  ناراکوکین  اب  ار 
گنج هک  نیا  زا  دعب  : دومرف مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  (. زاسم ادج  نانآ  زا 

ار نوج  يهزانج  زور  هد  زا  سپ  دندومنیم . نفد  ار  ادهـش  هدـش و  رـضاح  دربن  يهکرعم  نادـیم و  رد  ادهـش  نفد  يارب  مدرم  تفای  نایاپ 
[ . 182  ] دوب هدرک  نیگآرطع  ار  اضف  وا ، يهزانج  کشم  يوب  هک  دندرک  ادیپ 

يوادیص ورمع  يهزرابم 

يا : درک ضرع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دش و  داهج  يهدامآ  ياودیـص  دلاخ  نب  ورمع  وا ؛ زا  سپ  : دـیوگ هللا  ۀـمحر  سوواط  نب  دـیس 
زا يادج  اهنت ، ار  امش  منامب و  هدنز  امش  زا  سپ  مرادن  تسود  موش ، قحلم  دوخ  نارای  هب  هک  ماهتفرگ  میمصت  امش ! يادف  مناج  هللادبعابا !

میهاوخ قحلم  وت  هب  تعاس  نیمه  زین  اـم  هک  نک  تکرح  دربن  نادـیم  يوس  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . منیبب هتـشک  دوخ و  لـها 
هحفص 226 ] داب [ . وا  رب  ادخ  تمحر  دش ، دیهش  هک  نیا  ات  دیگنج  تشاذگ و  دربن  نادیم  هب  اپ  ورمع  سپ  . دش

رکشل اب  وا  نانخس  یماش و  يهلظنح  يهزرابم 

اههزین و اهریت ، ات  داد  رارق  رپس  نوچمه  ار  دوخ  داتـسیا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربارب  رد  دـمآ و  ولج  یماـش  دعـس  نب  ۀـلظنح  هاـگ  نآ 
ینا موق  ای  :) دـناوخیم ار  تایآ  نیا  دزیم و  دایرف  وا  دـیامن ، ظفح  ار  مالـسلاهیلع  ماما  هدرک و  عفد  دوخ  هنیـس  تروص و  اب  ار  اهریـشمش 

فاخأ ینا  موق  ای  و  دابعلل -  املظ  دیری  هللا  ام  مهدعب و  نم  نیذـلا  دومث و  داع و  حون و  موق  بأد  لثم  بازحألا -  موی  لثم  مکیلع  فاخأ 
ياهتما تکاله  ياهزور  دننامه  زا  امش  رب  نم  ایقشا ! هورگ  يا  [ . 183 ( ] مصاع نم  هللا  نم  مکلام  نیربدم  نولوت  موی  دانتلا -  موی  مکیلع 

زا نم  موق ! يا  . تسا هدومرفن  هدارا  متس  دوخ  ناگدنب  رب  دنوادخ  و  مکانمیب ، يدعب ؛ ياهتما  دومث و  داع ، حون ، موق  باذع  دننام  هتـشذگ 
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ادخ باذع  زا  ار  امـش  هک  تسین  ادخ  بناج  زا  یـسک  و  دینکیم ، رارف  دینادرگ و  يور  هک  يزور  مسرتیم ، امـش  رب  تمایق  زور  باذـع 
[184  ] تسا راکنایز  ددنبب ، ارتفا  ادخ  رب  هک  یسک  و  دومن ، دهاوخ  كاله  ار  امش  ادخ  دیشکن ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  موق ! يا  . دراد هگن 
! دعس رسپ  يا  دومرف  درک و  دعس  نب  ۀلظنح  هب  ور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دیوگ بقانم  بحاص  دسیونیم : هللا  ۀمحر  یـسلجم  يهمالع  .

وت لباقم  رد  و  دنتفریذپن ، نانآ  يدرک و  توعد  قح  يوس  هب  ار  نانآ  وت  هک  ارچ  دنتـسه  باذع  قحتـسم  نانآ  دنک ؛ تمحر  ار  وت  يادخ 
هلظنح . دنتشک ار  وت  راکوکین  ناردارب  هک  یلاح  رد  دنـشابن  یهلا  باذع  راوازـس  هنوگچ  نونکا  دنداد . مانـشد  ار  تنارای  وت و  دنداتـسیا و 

يوس هب  ورب  دومرف : ترـضح  ؟ میوشن قحلم  دوخ  نارای  هب  و  میورن ، دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  اـیآ  مدرگ ! تیادـف  يدومرف ، تسار  تفگ :
وت رب  مالس  درک : ضرع  . دوریمن نیب  زا  زگره  هک  ترخآ  تنطلـس  يوس  هب  و  تسا . رتهب  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  وت  يارب  هک  هچنآ 

ماما . دهد رارق  مه  رانک  دوخ ، تشهب  رد  ار  ام  دنوادخ  وت ، هحفص 227 ] تیب [  لها  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  مالـس و  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا 
زاغآ ار  یتخس  يهلمح  و  تشاذگ ، هاگمزر  هب  مدق  هاگ  نآ  (. دیامرف لوبق  ار  وت  ياعد  دنوادخ  ، ) نیمآ نیمآ ، دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح 

[ . 185  ] داب وا  رب  ادخ  ناوضر  دنتشک ، ار  راوگرزب  نآ  دندش و  روهلمح  وا  رب  نانمشد  درک ،

ورمع نب  دیوس  يهزرابم 

دوب راوگرزب  فیرش و  یصخش  هک  وا  تفاتـش . دربن  نادیم  هب  عاطملایبا  نب  ورمع  نب  دیوس  وا ؛ زا  سپ  : دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس 
ییابیکـش هدومن و  تمواقم  نانمـشد  تخـس  تالمح  لباقم  رد  و  درکیم ، هلمح  كانمـشخ  عاجـش  ریـش  دننام  دناوخیم ، رایـسب  زامن  و 
تـشادن یتکرح  دوب و  هدرک  هبلغ  وا  رب  یناوتان  فعـض و  . داتفا نیمز  رب  ناگدشهتـشک  نایم  رد  هدـش و  ناوتان  اـهمخز  رثا  رد  وا  درکیم ،

نایم زا  يدراک  هتخادنا و  تمحز  هب  ار  دوخ  فعـض ، لاح  اب  دـش . هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـنیوگیم : هک  دینـش  نیعالم  نآ  زا  یتقو 
. داب وا  رب  ادخ  ناوضر  دش ، هتشک  هک  نیا  ات  دومن  گنج  هب  عورش  نآ ، اب  دروآ و  نوریب  ششفک 

نیسح ماما  هاگشیپ  رد  يزابناج  يارب  باحصا  يهقباسم 

هلجع باتش و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاگـشیپ  رد  ندش  هتـشک  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  : دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس 
یلع بولقلا  اوسبلسدرکم  سعدـم و  نیب  لیخلا  ۀـملم و  عفدـل  اودون  اذا  موق  : هتفگ ناـشیا  لاـح  فصو  رد  رعاـش  هک  ناـنچ  دـندرکیم ،

یتخـس رما  عفد  يارب  ار  اهنآ  یـسک  یتقو  هک  دندوب  یناسک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارایسفنألا  باهذ  یلع  نوتفاهتی  اولبقأ  عوردـلا و 
اههرز يور  زا  سابل ، دننامه  ار  دوخ  ياهلد  نانآ  ؛ دندوب هدش  يدنبهورگ  هریغ  نزهزین و  هورگ  ود  هب  نانمـشد  هک  یلاح  رد  دزیم ؛ ادـص 

. دنتفرگیم تقبس  رگیدمه  زا  ندش  هتشک  هحفص 228 ] يارب [  ایوگ ؛ دندروآیم  يور  هدیشوپ و 

ینزام ییحی  يهزرابم 

نیا ات  دیگنج  درک و  هلمح  نمشد  رب  تفاتـش و  دربن  نادیم  هب  دناوخیم  زجر  هک  یلاح  رد  ینزام  میلـس  نب  ییحی  دیوگ : بقانم  بحاص 
. داب وا  رب  ادخ  تمحر  دش ، هتشک  هک 

ةرق یبا  نب  ةرق  يهزرابم 

تداهـش هب  هک  نیا  اـت  دـیگنج  درک و  هلمح  زین  وا  درک ، تکرح  دربـن  نادـیم  هب  دـناوخیم  زجر  هک  یلاـح  رد  ةرقیبا  نب  ةرق  وا ؛ زا  سپ 
. داب وا  رب  ادخ  تمحر  دیسر ،
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سنا نب  کلام  يهزرابم 

، دیـشون تداهـش  تبرـش  هک  نیا  ات  دیگنج  درک و  هلمح  نمـشد  رب  تشاذگ ، رازراک  يهصرع  هب  مدق  یکلام  سنا  نب  کلام  وا ؛ زا  سپ 
هللا ۀمحر  قودص  خیش  [ . 186  ] تسا هدوب  یلهاک  ثراح  نب  سنا  صخـش ، نیا  مان  دیوگ : هللا  ۀمحر  امننبا  خیـش  . داب وا  رب  ادـخ  تمحر 

. دناسر تکاله  هب  ار  ایقشا  رکشل  زا  رفن  هدجیه  وا  دیوگ :

یفعج عاطم  نب  ورمع  يهزرابم 

درک و هلمح  و  تفاتـش ، نادیم  هب  یفعج  عاطم  نب  ورمع  وا ؛ زا  سپ  : دیوگ بقانملا »  » بحاص دسیونیم : هللا  ۀمحر  یـسلجم  لضاف  همالع 
. داب وا  رب  ادخ  تمحر  دش ، هتشک  هک  نیا  ات  دیگنج 

نیسح ماما  نذؤم  قورسم  نب  جاجح  يهزرابم 

نمـشد رب  و  داهن ، دربن  نادـیم  يوس  هب  ور  مالـسلاهیلع -  نیـسح  ماما  نذؤم  قورـسم -  نب  جاجح  وا ؛ زا  سپ  : دـیوگ بلاطوبا  نب  دـمحم 
هحفص 229 ] داب [ . وا  رب  ادخ  ناوضر  دش ، دیهش  هک  نیا  ات  دیگنج  درک و  هلمح 

نیق نب  ریهز  يهزرابم 

نع فیـسلاب  مکدوذأ  نیقلانبا  انأ  ریهز و  اـنأ  : تفگیم دـناوخیم و  زجر  وا  تشاذـگ ، هاـگمزر  نادـیم  هب  مدـق  نیق  نب  ریهز  وا ؛ زا  سپ 
نیمسق تمسق  یسفن  تیل  اینیش  نم  يرأ  مکبرضأ و ال  نیم  ریغ  هللا  لوسر  كاذنیزلا  یقتلا  ربلا  ةرتع  نم  نیطبسلا  دحأ  انیسح  نانیسح 

طبس ود  زا  یکی  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  انامه  . میامنیم عافد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  ریـشمش ، اب  هک  متـسه ، نیق  دنزرف  هک  ریهز ، منم 
نیا دـیدرت ، نودـب  . تسا وکین  قلخ  ياراد  راکزیهرپ و  راـکوکین ، صخـش  ترتع ، زا  هک  تسا ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

تمسق ود  نم  ناج  شاک ! يا  . تسین یبیع  راک  نیا  رد  منکیم و  هملح  امش  رب  نم  تسا ؛ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافص 
رب ریهز  دیوگ : بلاطوبا  نب  دمحم  . دیسریم تداهش  هب  وا  هار  رد  يرگید  دوب و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تمدخ  رد  هراومه  یکی  دشیم :
هب یبعـش  هللادبع  نب  ریثک  نمـشد ، دارفا  زا  دناسر . تکاله  هب  ار  ایقـشا  هاپـس  زا  رفن  تسیب  دص و  هک  نیا  ات  دـیگنج  درک و  هلمح  نمـشد 
زا رفن  هدزون  ریهز ، دیوگ : هللا  ۀمحر  قودص  خیـش  [ . 187  ] دـندناسر تداهـش  هب  ار  وا  و  هدرک ، هلمح  وا  رب  یمیمت  سوا  نب  رجاهم  هارمه 

: دیـسونیم هللا  ۀمحر  یـسلجم  لضاف  همالع  . دندرک دیهـش  ار  وا  هک  نیا  ات  دندرک  هلمح  وا  رب  نانمـشد  زا  رفن  هن  و  تشک ، ار  نیعالم  نآ 
رود دوخ  تمحر  زا  ار  وت  دنوادخ  ریهز ! يا  : دومرف مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیسر  تداهش  هب  ریهز  هک  یماگنه  : دیوگ بلاطوبا  نب  دمحم 

. دیامن خسم  اهکوخ  اهنومیم و  تروص  هب  ار  نانآ  هک  یتنعل  دنک ، تنعل  وت  لتاق  رب  و  دیامرفن ،

رهاظم نب  بیبح  يهزرابم 

رب هزین  اب  میمتینب  زا  يدرم  سپس  تخادنا ، هار  هب  یتخس  گنج  وا  تشاذگ . هزرابم  يهصرع  هب  مدق  يدسا  رهاظم  نب  بیبح  وا ؛ زا  سپ 
رـس رب  يریـشمش  يهبرـض  نوعلم ، ریمن  نب  نیـصح  هک  دزیخرب  ياج  زا  تساوخ  هحفـص 230 ] تخادـنا [ ، ياـپ  زا  ار  وا  درک و  هلمح  وا 

هتشک بیبح  هک  یماگنه  . درک ادج  نت  زا  ار  وا  رس  دناسر و  وا  رس  يالاب  ار  دوخ  یمیمت  نوعلم  داتفا ، نیمز  رب  وا  درک و  هلاوح  وا  كرابم 
مدوخ و ندش  هتـشک  رب  دنوادخ ، هاگـشیپ  رد  دومرف : ترـضح  هک  درک  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  یتسکـش  وا ، ندش  هتـشک  دـش ،

درک ادج  شنت  زا  ار  وا  رس  و  تشک ، میرح  نب  لیدب  مان  هب  یصخش  ار  بیبح  تسا : هدش  هتفگ  . مهاوخ شاداپ  رجا و  مرگتیامح  باحصا 
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ار وا  دوب -  هدیـسرن  غولب  نس  هب  زونه  هک  بیبح -  دنزرف  دش ، [ 188  ] هکم دراو  نوعلم  نآ  نوچ  تخادـنا ، دوخ  بسا  ندرگ  رب  ار  نآ  و 
ود تصش و  هللا ، ۀمحر  بیبح  دیوگ : بلاطوبا  نب  دمحم  . تفرگ ار  رـس  و  دناسر ، تکاله  هب  ار  وا  دیرپ و  نوعلم  نآ  فرط  هب  سپ  دید ،
رب ار  نآ  و  درک ، ادج  وا  نت  زا  رس  و  تشک ، ار  وا  هدرک و  هلمح  وا  رب  ریمن  نب  نیصح  نآ ؛ زا  سپ  تشک . ار  نیعل  دعـس  رمع  هاپـس  زا  رفن 

[ . 189  ] دومن نازیوآ  دوخ  بسا  ندرگ 

یلجب عفان  نب  لاله  يهزرابم 

، دوب مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  يهتفای  شرورپ  وا  تشاذـگ . هزراـبم  نادـیم  هب  مدـق  یلجب  عفاـن  نب  لـاله  وا ؛ زا  سپ  : دـیوگ فنخموبا 
اهب یمرأ  : دناوخ ار  راعشا  نیا  تشاذگ و  نامک  رد  يریت  لاله  . درکیم باترپ  ار  نآ  تشونیم و  ریت  رب  ار  دوخ  مسا  هک  يرهام  زادناریت 
الا اهنثی  مل  اهقاس  نع  ترـسح  ایانملا  اذااهقافـشا  اهعفنی  سفنلاف ال  اهقالطا  نم  ضرألا  نألمألاهقافخا  یلع  يرجت  ۀمومـسم  اهقاوفأ  ۀملعم 
نآ زا  ار  نیمز  . دنکیم تکرح  بارطضا  اب  اضف  رد  هک  هدش  مومسم  رهز  اب  نآ  رـس  تسا ؛ رادتمالع  هک  مزادنایم  يریتاهقاس  دق  يذلا 

هنهرب شبحاص  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  قاس  گرم  هک  یعقوم  هحفـص 231 ] تسا [ . هدیافیب  وت  سرت  سفن ! يا  سپ  منکیم ؛ رپ  اهریت 
اب هاگ  نآ  دیوگ : فنخموبا  . دناریم اهناسنا  يوس  هب  ار  نآ  هک  ییادخ  زج  دریگیمن  یـسک  ار  گرم  نیا  ولج  تسا ، هدش  هدامآ  هدرک و 

بـسا زا  ار  يرایـسب  یمان  ناـناولهپ  دـناسر و  تکـاله  هب  ار  يرایـسب  یگنج  نادرم  دـش ، روهلمح  نمـشد  رب  ماـمت  تعاجـش  تماـهش و 
ار نانآ  هتـسب و  ریت  هب  ار  نانمـشد  هتـسویپ  لاله ، : دـسیونیم راونالاراحب »  » رد . دروآرد ياـپ  زا  ار  هراوس  داـتفه  هک  نیا  اـت  درک  نوگنرس 

ینید یلجبلا  ینمیلا  مالغلا  انأ  : تفگیم و  دیـشک ، ماین  زا  ار  نآ  درب و  ریـشمش  هب  تسد  دـش ، مامت  وا  ياهریت  هک  نیا  ات  درکیم  نارابریت 
نامه نم  نید  متـسه ؛ یلجب  يهلیبق  زا  ینمی و  مالغ  نمیلمع  یقالأ  ییأر و  كاذـف  یلمأ  اذـهف  مویلا  لتقا  نایلع  نب  نیـسحلا  نید  یلع 

هب نم  و  تسا ، نم  فده  تداهش  نیا  و  تسا ؛ نم  يوزرآ  تیاهن  نیا  مسرب  تداهش  هب  زورما  رگا  . تسا مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  نید 
ریگتسد ار  وا  هتسکش و  ار  وا  ناوزاب  نانمشد  تشک ، ار  نیعالم  نآ  زا  رفن  هدزیـس  دیگنج و  نانمـشد  اب  سپ  . مسریم مدوخ  لمع  شاداپ 

. دز ندرگ  ار  مولظم  نآ  تساخ و  اپب  هدازمارح  رمش  دندرک .

دوب هدش  دیهش  گنج  نادیم  رد  شردپ  هک  یناوج  يهزرابم 

روضح البرک  رد  شردام  هارمه  هب  وا  دش ، دربن  نادیم  رد  مزر  يهدامآ  دوب  هدش  دیهش  گنج  يهکرعم  رد  شردپ  هک  یناوج  وا ؛ زا  سپ 
نوریب همیخ  زا  هک  یماگنه  . نک گنج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  هاگـشیپ  رد  ورب و  مدنزرف ! تفگ : شردام  تشاد ،

گنج نادیم  هب  هک  دشاب  هتـشادن  تسود  شردام  دیاش  هدش ، هتـشک  شردـپ  هک  تسا  یناوج  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـمآ ،
و تشاذگ ، دربن  نادـیم  هب  مدـق  دـناوخیم  زجر  هک  یلاح  رد  وا  سپ  . تسا هدرک  رومأم  رازراک  هب  ارم  مردام  تفگ : راکادـف  ناوج  . دورب
هل یحضلا  سمش  لثم  ۀعلط  هل  ؟ ریظن نم  هل  نوملعت  لهف  هدلاو  ۀمطاف  یلعریذنلا و  ریشبلا  داؤف  رورس  ریمألا  معن  نیسح و  يریمأ  : تفگیم

هدژم هحفص 232 ] ربمایپ [  لد  یلاحشوخ  رورـس و  بجوم  وا  تسا ؛ يریما  بوخ  تسا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  نم  ریمارینملا  ردب  لثم  ةرغ 
وا ؟ دینادیم دیراد و  غارس  وا  رب  يدننام  ریظن و  ایآ  دنتـسه ؛ وا  ردام  ردپ و  مالـسلاامهیلع  همطاف  یلع و  ترـضح  . تسا هدنناسرت  هدنهد و 
ات دیگنج  مامت  تماهش  اب  يو  . تسا ناشفارون  مامت  هام  دننامه  ینارون  دیفـس و  یناشیپ  وا  يارب  و  تسا ؛ زور  تاتفآ  دننامه  یتعلط  ياراد 

باترپ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  فرط  هب  هدرک و  ادـج  نت  زا  ار  وا  رـس  نوبز  نانمـشد  . داب وا  رب  ادـخ  تمحر  دـش ، هتـشک  هک  نیا 
نمـشد فرط  هب  ار  رـس  نآ ، شزاون  زا  دـعب  ! ممـشچ روـن  يا  و  ملد ! رورـس  يا  تفگیم : هتـشادرب و  ار  وا  رـس  شناـبرهم  رداـم  دـندرک .
دعسنبا رکشل  رب  تشادرب و  ار  همیخ  دومع  شردام  هاگ  نآ  . دیناسر تکاله  هب  ار  وا  هدرک و  تباصا  نمـشد  دارفا  زا  یکی  هب  تخادنا و 

نم نم ! ياقآ  ياۀفیرشلا  ۀمطافینب  نود  ۀفینع  ۀبرضب  مکبرضأۀفیحن  ۀیلاب  ۀیواخ  ۀفیعـض  يدیـس  زوجع  انأ  : تفگیم درک و  هلمح  نوعلم 
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هاگـشیپ رد  ار  راک  نیا  و  منزیم ؛ تخـس  ياهبرـض  اب  ار  نانمـشد  اما  . ماهدش فیحن  رغال و  هداتفا ، يریپ  رثا  رد  هک  متـسه ؛ ناوتان  ینزریپ 
نیـسح ماـما  دروآرد . ياـپ  زا  ار  رفن  ود  درک و  هلمح  نمـشد  رب  سپـس  . مـهدیم ماـجنا  مالـسلاامهیلع  هفیرـش  يهمطاـف  ترـضح  دـنزرف 

[ . 190  ] دومرف اعد  وا  قح  رد  و  دننادرگرب ، اههمیخ  هب  نادیم  زا  وا  هک  داد  روتسد  مالسلاهیلع 

يرافغ يهورع  نب  رباج  يهزرابم 

فیلأت و  هدـش ، هتتـشون  ساـبعلاینب  بیاـعم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  بقاـنم  حـیادم و  رد  هک  هیفاـش » حرـش   » باـتک رد 
دربن نادـیم  مزاع  يرافغ  يهورع  نب  رباج  وا ؛ زا  سپ  : دـنکیم لـقن  نینچ  یمزراوخ » لـتقم   » زا دوخ  دنـس  اـب  نآ  فلؤم  تسا ، سارفیبا 
نینح ردب و  گنج  رد  ترضح  نآ  باکر  رد  هک  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  راوگرزب و  يدرمریپ  وا  دش .

رمک هب  ار  دوخ  يهمامع  وا  دومنیم ، نوعلم  دعـسنبا  رکـشل  اب  دربن  يهدامآ  ار  دوخ  اروشاع  زور  رباج ؛ هحفص 233 ] دوب [ . هدش  رـضاح 
: دومرفیم درکیم و  اشامت  ار  هرظنم  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـنریگن ، ار  وا  دـید  ولج  اـت  تسب  ياهچراـپ  اـب  ار  دوخ  ناوربا  هتـسب و 

رفن تصش  هک  نیا  ات  دیگنجیم  دومن و  هلمح  نمشد  رب  دش و  دربن  يهدامآ  رباج  ! درمریپ يا  دیامن  اطع  ریخ  شاداپ  وت ، یعـس  هب  دنوادخ 
. داب وا  رب  ادخ  تمحر  دیسر ، تداهش  هب  دعب  تخادنا و  كاخ  هب  ار  نایرکشل  زا 

دوواد نب  کلام  يهزرابم 

. دش دیهش  دعب  تشک و  ار  رفن  هدزناپ  هک  نیا  ات  دیگنج  درک و  هلمح  نمشد  رب  دمآ و  نادیم  هب  دوواد  نب  کلام  وا ؛ زا  سپ 

يدع نب  حامرط  يهزرابم 

ناوت هک  داتفا ، نیمز  رب  شبـسا  تشپ  زا  دش و  یمخز  گنج  رثا  رد  وا  تشک ، ار  يدایز  هورگ  درک و  گنج  هب  عورـش  يدـع  نب  حامرط 
. تشادن ار  ناگدشهتشک  نایم  زا  نتساخرب 

يراصنا يهدانج  يهزرابم 

هلمح نمـشد  رب  تشاذگ و  دربن  يهصرع  هب  مدق  يراصنا  ثراح  نب  ةدانج  وا ؛ زا  سپ  : دـنکیم لقن  نینچ  بقانملا »  » زا راونالاراحب »  » رد
. دش هتشک  هک  نیا  ات  دیگنج  درک و 

هدانج نب  ورمع  يهزرابم 

. دش هتشک  هک  نیا  ات  دیگنج  درک و  هلمح  نمشد  رب  و  تفاتش ، نادیم  هب  هدانج  نب  ورمع  وا ؛ زا  سپ  دیوگ : بقانملا »  » بحاص

هورع نب  نامحرلادبع  يهزرابم 

هحفص 234 ] [ . ] 191  ] دش هتشک  هک  نیا  ات  دیگنج  درک  هلمح  نمشد  رب  دمآ و  نادیم  هب  هورع  نب  نامحرلادبع  وا ؛ زا  سپ 

وا مالغ  يرکاش و  سباع  يهزرابم 

هب دوب ، هدـش  رـضاح  البرک  رد  رکاـش -  هدرکدازآ  مـالغ  بذوش -  هارمه  هب  هک  يرکاـش  بیبش  نب  سباـع  دـیوگ : بلاـطوبا  نب  دـمحم 
: تفگ . موش هتـشک  هک  نیا  اـت  مگنجب  مهاوخیم  منک ؟ راـک  هچ  مهاوخیم  تفگ : ؟ ینک راـک  هچ  یهاوخیم  بذوش ! يا  تفگ : بذوش 
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: تفگ . موش هتـشک  هک  نیا  اـت  مگنجب  مهاوخیم  منک ؟ راـک  هچ  مهاوخیم  تفگ : ؟ ینک راـک  هچ  یهاوخیم  بذوش ! يا  تفگ : بذوش 
دننام زین -  وت  ندش  هتشک  هب  ات  ورب  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  تمدخ  هب  سپ  یهدیم . ماجنا  ار  راک  نیمه  وت  هک  دوب  نیا  مه  نم  رظن 

صـالخا قـبط  رد  میراد  ناوـت  هک  هچنآ  تسا  راوازـس  هک  تسا  يزور  زورما ؛ اریز  دـیامن ، شاداـپ  بـلط  لاـعتم ، دـنوادخ  زا  نارگید - 
رد تفر و  وا  . تسا باـسح  عـقوم  نـیا ، زا  سپ  و  تـسین ، یلمع  رگید  زورما ؛ زا  دـعب  هـک  اریز  میهاوـخب ، شاداـپ  يادـخ  زا  میراذـگب و 

لیماف و نیمز  يور  رد  ادخ ! هب  دـنگوس  هللادـبعابا ! يا  تفگ : دومن و  مالـس  ترـضح  رب  تفرگ و  رارق  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگـشیپ 
اب مریگب  ار  وت  ندش  هتشک  ولج  میامن و  عفد  وت  زا  ار  یمتـس  متـسناوتیم  رگا  تسین . دشاب ؛ وت  زا  رتبوبحم  رتزیزع و  نم  رب  هک  ياهناگیب 
وت تیاده  قح و  يهقیرط  هب  نم  هک  شاب  دهاش  هللادبعابا ! يا  وت  رب  مالـس  . مدادیم ماجنا  دـشاب ، مدوخ  نوخ  ناج و  زا  رتزیزع  هک  يزیچ 

مدـید ور  هب  ور  زا  ار  وا  نوچ  دـیوگ : میمت  نب  عیبر  . دـش هناور  نارفاک  نآ  يوس  هب  هتفرگ و  تسد  هب  ار  ریـشمش  سپـس  . متـسه تردـپ  و 
بیبش رسپ  نیا  تسا ، ناریـش  ریـش  صخـش  نیا  رکـشل ! يا  متفگ : دوب ، رکـشل  ناعاجـش  زا  يو  مدوب ، هدید  ار  وا  اهگنج  رد  نم  متخانش ،
يدرم ایآ  دیایب ؟ نم  دربن  هب  تسین  يدرم  ایآ  دز : دایرف  داتسیا و  رکشل  لباقم  رد  هناعاجش  وا  . دوشن جراخ  وا  دربن  هب  امش  زا  یـسک  تسا ،

دید بیبش  نوچ  دندرک ، گنس  باترپ  هب  عورش  تهج ، ره  زا  رکـشل  . دینک نارابگنـس  فرط  ره  زا  ار  وا  تفگ : نیعل  دعـس  رمع  ؟ تسین
اب ادخ ! هب  دنگوس  دیوگ : عیبر  . دومن هلمح  رکشل  رب  تشاذگ و  رس  رب  یگنج  هالک  دیشوپ و  ار  دوخ  هرز  دننکیم  نارابگنـس  رکـشل  هک 

رارف هب  اـپ  رکـشل  زا  رفن  تسیود  زا  شیب  دنکـشیم ، مهرد  ار  هحفص 235 ] رکـشل [  فوفـص  دوخ ، يهلمح  رد  هک  مدید  دوخ  نامـشچ 
وا رب  ادخ  ناوضر  دیسر ، تداهش  يهجرد  هب  هک  نیا  ات  دنتفرگ  ار  وا  رود  دندرک و  هلمح  وا  رب  تاهج  يهمه  زا  رکشل  سپس ، دنتـشاذگ .

يرگید متـشک و  ار  وا  نم  تفگیم : یکی  هک  مدـید  دـندوب ، حالـس  بحاـص  هـک  یگنج  نادرم  ناتـسد  رد  ار  وا  رـس  دـیوگ : يوار  . داـب
اب تفگ : نوعلم  دعـسنبا  (. دندومنیم هصماخم  رگیدـمه  اب  دـندرکیم و  راختفا  یعاجـش  نینچ  نتـشک  رب  و   ) متـشک ار  وا  نم  تفگیم :

درک ادـج  رگیدـمه  زا  ار  نانآ  فرح ، نیا  اب  و  دـشاب . هتـشک  ار  وا  رفن  کی  اـهنت  هک  دوبن  یـسک  نیا  دـنیکن ، وگم  وگب  اوعد و  رگیدـمه 
[ . 192]

يرافغ نامحرلادبع  هللادبع و  يهزرابم 

ماما نآ  تداعـس  اب  تمدخ  هب  يرافغ  نامحرلادبع  هللادبع و  وا ؛ زا  سپ  : دیوگ بلاطوبا  نب  دمحم  دـسیونیم : هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همالع 
ترـضح . مینک عافد  وت  زا  میگنجب و  وت  هاگـشیپ  رد  هک  میاهدمآ  ام  وت ، رب  مالـس  هللادبعابا ! يا  دـندرک : ضرع  و  دـندش ، بایفرـش  مولظم 

! مردارب نادنزرف  يا  دومرف : ترـضح  . دندش کیدزن  ترـضح  هب  دندرکیم  هیرگ  هک  یلاح  رد  نانآ  . دییآ کیدزن  امـش ! رب  ابحرم  دومرف :
ام ناج  دندرک : ضرع  . دـش دـهاوخ  نشور  يداش  زا  ناتنامـشچ  یتعاس  زا  سپ  هک  مراودـیما  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـینکیم ؟ هیرگ  ارچ 
ام هدرک و  هرـصاحم  فرط  ره  زا  ار  وت  نمـشد  هک  مینیبیم  مینکیم ، هیرگ  وت  يارب  یلو  مینکیمن ، هیرگ  ناـمدوخ  يارب  اـم  امـش ! يادـف 

نیرتهب امـش  هب  دـنوادخ  مردارب ! نادـنزرف  يا  دومرف : ترـضح  . مییاـمن عفد  وت  زا  ار  نانمـشد  هداد و  ماـجنا  يراـک  امـش  يارب  میناوتیمن 
ضرع هدـمآ و  شیپ  هاگ  نآ  . دـینکیم يرای  ارم  ناتناج  اب  و  دـیتسه ، نیگهودـنا  هیلب  نیا  ببـس  هب  هک  دـیامن  اطع  ار  ناراکزیهرپ  شاداپ 

دربن نادیم  هب  مدق  سپ  . داب امش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  امش و  رب  مالـس  دومرف : ترـضح  ! ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  دندرک :
هحفص 236 ] دندش [ . هتشک  هک  نیا  ات  دندیگنج  دندرک و  هلمح  نمشد  رب  دنتشاذگ و 

نیسح ماما  كرت  مالغ  يهزرابم 

رب تشاذگ و  دربن  نادیم  يهصرع  هب  اپ  دوب ، نآرق  نایراق  زا  وا  تشاد ، یکرت  مالغ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـیوگ : بلاطوبا  نب  دـمحم 
اذایلتمی یلبن  یمهـس و  نم  وجلا  یلطـصی و  یبرـض  ینعط و  نم  رحبلا  : تفگیم دـناوخیم و  زجر  دـیگنجیم و  وا  هدرک ، هلمح  نمـشد 

رپ نم  ياهریت  زا  اوه  و  دوشیم ؛ نازوس  مرگ و  ایرد  نم ، ریـشمش  يهبرـض  هزین و  زالجبملا  دساحلا  بلق  قشنی  یلجنی  ینیمی  یف  یماسح 
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هک نیا  ات  دـیگنج  وا  . دوشیم هتفاکـش  ربکتم  دوسح و  صخـش  ره  لد  دوش ؛ راکـشآ  نم  تسار  تسد  رد  مریـشمش  هک  یماگنه  . دوشیم
وا تروص  رب  ار  دوخ  كرابم  تروص  و  تسیرگ ، تفاتش و  وا  نیلاب  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  داتفا ، نیمز  هب  سپـس  تشک ، ار  یهورگ 

درک و یمسبت  دید و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوخ ، نابرهم  ياقآ  يابرلد  لامج  و  درک ، زاب  ار  دوخ  نامـشچ  افواب ، مالغ  نآ  . تشاذگ
. تفاتش دوخ  راگدرورپ  تمحر  يوس  هب 

دایز نب  دیزی  يهزرابم 

نمشد فرط  هب  ریت  تشه  وا  درک ، نانمشد  فرط  هب  يزادناریت  هب  عورش  ءاشعـش  نب  دایز  نب  دیزی  نآ ؛ زا  سپ  : دیوگ بلاطوبا  نب  دمحم 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماـما  درکیم  يزادـناریت  هک  هعفد  ره  .و  دوـمن تباـصا  نمـشد  رب  دروـخ و  فدـه  هب  نآ  ياـت  جـنپ  هـک  درک  باـترپ 

دندومن دیهـش  ار  وا  دـندرک و  هلمح  وا  رب  نانمـشد  سپ  . هدـب رارق  تشهب  ار  وا  شاداـپ  ناـسرب و  فدـه  هب  ار  وا  ریت  ادـنوادخ ! دومرفیم :
[ . 193]

یلشهن ورمعوبا  يهزرابم 

نیـسح ماـما  هارمه  هب  نم  هحفـص 237 ] تفگ [ : داد و  ربخ  نم  هب  لـهاکینب  يهدرکدازآ  مـالغ  نارهم ؛ : دـیوگ هللا  ۀـمحر  اـمننبا  خـیش 
هلمح رکـشل  فوفـص  زا  یفـص  ره  رب  و  دـیگنجیم ، هناتخـسرس  هک  مدـید  ار  یعاجـش  درم  مدرک ، مادـیپ  روـضح  ـالبرک  رد  مالـسلاهیلع 

دشرلا تیده  رشبأ  : تفگیم دناوخیم و  زجر  تشگیمرب و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاگشیپ  هب  سپس  دومنیم ، هدنکارپ  ار  نانآ  دومنیم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک ) راگتـسر  ار  وت  ادخ   ) يراگتـسر هب  شاب  رورـسمادعص  ولعت  سودرفلا  ۀـنج  یف  ادـمحأ  یقلت 

 - یلشهن ورمعوبا  دش : هتفگ  ؟ تسیک صخش  نیا  متفگ : . ییامنیم دوعص  تشهب  يهیلاع  بتارم  هب  ینکیم و  تاقالم  تشهب  رد  ار ؛ ملس 
. درک ادج  شنت  زا  رس  و  تشک ، ار  وا  هدش و  ریگرد  وا  اب  لشهن  نب  رماع  مان  هب  يهیبلعث  زا  تاللاینب  يهلیبق  زا  یصخش  سپ  یمعثخ -  ای 

. دناوخیم زامن  رایسب  دوب و  نارادهدنز  بش  وزج  ورمعوبا 

رجاهم نب  دیزی  يهزرابم 

نیـسح ماـما  هاگـشیپ  رد  وا  تشک ، ار  نوعلم  رمع  نایرکـشل  زا  رفن  هدزناـپ  ریت ، اـب  تفاتـش و  دربـن  نادـیم  هب  رجاـهم  نب  دـیزی  وا ؛ زا  سپ 
كرات و دعـسنبال  رـصان و  نیـسحلل  ینا  بر  ایرداخ  لیغب  ثیل  یننأـک  رجاـهم  یبأ  دـیزی و  اـنأ  : تفگیم دـناوخیم و  زجر  مالـسلاهیلع 
! نم راگدرورپ  يا  . تسا هتفرگ  رارق  رازین ، دوخ  لزنم  رد  هلمح  تدش  زا  هک  متـسه  يریـش  دننام  نم  تسا ؛ رجاهم  مردپ  دیزی و  نمرجاه 

 - هلدـهبینب يهفیاط  زا  ءاثعـشوبا و  وا  يهینک  . ماهدرک كرت  هدومن و  اهر  ار  دعـسنبا  و  متـسه ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رواـی  راـی و  نم 
[ . 194  ] دوب هدنک -  يهلیبق  زا  ياهخاش 

يرباج عیرس  نب  کلام  ثراح و  نب  فیس  يهزرابم 

يهلیبق زا  ياهفیاط  زا  هک  يرباج  عیرـس  نب  هللادبع  نب  کلام  عیرـس و  نب  ثراح  نب  فیـس  : دیوگیم نآ  زا  سپ  هللا  ۀـمحر  امننبا  خـیش 
لوسر دنزرف  يا  وت  رب  مالس  دندرک : ضرع  هدش و  بایفرـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگـشیپ  هب  دندوب  فورعم  رباجونب  مان  هب  و  نادمه ،

ات دندیگنج  دندرک و  هلمح  نمشد  رب  دنتفاتش و  دربن  نادیم  هب  افواب  رای  ود  نآ  سپس  . امش رب  مالس  دومرف : ترـضح  هحفص 238 ] ادخ [ !
[ . 195  ] دندش هتشک  هک  نیا 
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باحصا ياهمالس  هب  خساپ  نیسح و  ماما 

هب يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نارای  : دنیوگ نارگید  بلاطوبا و  نب  دمحم  دسیونیم : هللا  ۀمحر  یـسلجم  لضاف  يهمالع 
دادیم و خساپ  وا  هب  ترـضح  ! ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  تفگیم : درکیم و  مالـس  مادـک  ره  و  دنتفاتـشیم ، شترـضح  روضح 
( رظتنی نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  :) دومرفیم توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دمآ ، میهاوخ  وت  رـس  تشپ  ام  و  وت ، رب  مالـس  و  دومرفیم :

نارای باحصا و  يهمه  هک  نیا  ات  دوب  نینچ  نیا  . دنتسه تداهش  رظتنم  رگید  یخرب  دندیـسر و  تداهـش  هب  نانآ  زا  یـضعب  سپ  [196 ؛ ]
ناوضر و دندرک -  ناج  سنا و  ماما  نآ  سدقا  رهطا و  ناج  يادف  ار  ناشدوخ  ناج  هدش و  هتشک  یگمه  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يافواب 
، ادخ هار  رد  هک  تسا  نینچ  نمؤم  يرآ ! . دنامن مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  زج  یـسک  و  داب -  نانآ  رب  ادخ  تمحر 

يادـخ هک  دوش ، هتـشک  هچ  رگ  دـیامنیم  يرای  ار  قح  و  دـنکیم ، راـثیا  دوخ  یگدـنز  رب  ار  دوخ  گرم  و  دوخ ، ياـیند  رب  ار  دوخ  نید 
هتـشک ادخ  هار  رد  هک  نانآ  ؛ ] 197 ( ] نوقزری مهبر  دنع  ءایحأ  لب  اتاومأ  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحت  ال  :) دـیامرفیم نآرق  رد  لاعتم 

هحفص 241 ] [ . ] 198  ] دنتسه معنتم  ناشراگدرورپ  هاگشیپ  رد  دناهدنز و  نانآ  هکلب  دیرادنپم ، هدرم  ار  نانآ  زگره  دندش 

نانآ تداهش  یگنوگچ  نیسح و  ماما  تیب  لها  ناشیوخ و  يهزرابم  نایب  رد 

هزرابم يارب  یگدامآ  نیسح و  ماما  تیب  لها 

اب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يافواب  نارای  : دناهدرک تیاور  نینچ  نارگید  بلاطوبا و  نب  دمحم  دیوگیم : هللا  ۀمحر  یسلجم  لضاف  يهمالع 
نادنزرف نامه  هک  ترضح  تیب  لها  دوب . هدنامن  یـسک  شتیب  لها  زج  هب  و  دندش ، دیهـش  هداتفا و  كاخ  يور  رب  كاچ  كاچ  ياهندب 

سپ نانآ  دندوب ؛ ترضح  دوخ  نادنزرف  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  نادنزرف  لیقع ، نادنزرف  رفعج ، نادنزرف  مالـسلاهیلع ، یلع  نانمؤمریما 
. دندومنیم گنج  يهدامآ  ار  دوخ  و  دندرکیم ، عادو  رگیدکی  اب  هدمآ و  مهدرگ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نارای  تداهش  زا 

ملسم نب  هللادبع  يهزرابم 

دـناوخیم و زجر  وا  دوب ، بلاطیبا  نب  لـیقع  نب  ملـسم  نب  هللادـبع  دـمآ  نادـیم  يوس  هب  مالـسلاهیلع  یلع  تیب  لـها  زا  هک  یـسک  نیلوا 
تاداسلا مشاه  نمبسنلا  مارک  رایخ و  نکل  بذکلاب  اوفرع  موقب  اوسیلیبنلا  نید  یلع  اوداب  ۀـتیفو  یبأ  وه  املـسم و  یقلأ  مویلا  : تفگیم

نانآ . منکیم تاقالم  دـندرک ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نید  يادـف  ار  دوخ  هک  یناناوج  اب  ار  ملـسم  مردـپ  زورما  بسحلا  لهأ 
درک و هلمح  نمـشد  رب  وا  . دندوب تفارـش  لها  یمـشاه و  تاداس  یمارگ  لسن  زا  یناگدیزگرب  هکلب  دـندوبن ، بذـک  هب  فورعم  یهورگ 

نیح رد  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  [ . 199  ] دـناسر تکاله  هب  ار  دعـس  رمع  هاپـس  زا  رفن  تشه  دون و  هلمح ؛ هس  رد  هک  نیا  اـت  دـیگنج 
، دنک ریگولج  ریت  تباصا  زا  ات  تفرگ  یناشیپ  هب  تسد  هللادـبع  تفر ، هناشن  وا  فرط  هب  يریت  يوادیـص  حـیبص  نب  ورمع  هللادـبع ؛ گنج 

سپس هحفـص 242 ] دـهد [ . تکرح  ار  دوخ  تسد  تسناوـتن  هک  تخود  شیناـشیپ  رب  ار  وا  تسد  ناـنچ  درک و  تباـصا  وا  تسد  هب  ریت 
: دسیونیم هللا  ۀـمحر  یـسلجم  لضاف  همالع  [ . 200  ] درک دیهــش  ار  وا  دز و  وا  لد  رب  ياهزین  درک و  هـلمح  وا  رب  هزین  اــب  يرگید  نوــعلم 

. دوب مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  ترضح  رتخد  هیقر  ملسم ؛ نب  هللادبع  ردام  دیوگ : جرفلاوبا 

ملسم نب  دمحم  يهزرابم 

زینک وا  ردام  هدش ، تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  هک  نانچ  دمآ ، نادـیم  يوس  هب  لیقع  نب  ملـسم  نب  دـمحم  شردارب  وا ؛ زا  سپ 
ینهج سایا  نب  طیقل  يدـسا و  مهرجوبا  يهلمح  دروم  هاگ  نآ  . دـناسر تکاله  هب  ار  یهورگ  دـیگنج و  درک و  هلمح  نمـشد  رب  وا  دوب .
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[ . 201  ] دش هتشک  هتفرگ و  رارق 

لیقع نب  رفعج  يهزرابم 

، تشاذگ دربن  يهصرع  هب  مدق  دناوخیم  زجر  هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع  لیقع  نب  رفعج  وا ؛ زا  سپ  دنیوگ : نارگید  بلاطوبا و  نب  دمحم 
ربلا ةرتع  نمبئاطألا  بیطأ  نیـسح  اذـه  بئاوذـلا  ةداس  اقح  نحن  وبلاغ  مشاه و  یف  رـشعم  نم  یبلاطلا  یحطبألا  مالغلا  انأ  : تفگیم وا 

ناگرزب و نایاقآ ، ام  یتسار  هب  دناهدش . دلوتم  بلاغ  مشاه و  زا  هک  یهورگ  متسه ؛ بلاطوبا  نادنزرف  زا  یکم و  دنزرف  نم  بقاعلا  یقتلا 
نمشد رب  وا  . تسا ناربمایپ  متاخ  راکوکین و  ربمایپ  دالوا  زا  . تسا ناگزیکاپ  نیرتهزیکاپ  هک  تسا  مالسلاهیلع  نیـسح  نیا  میتسه ؛ فارـشا 

ود لیقع  نب  رفعج  : هدش هتفگ  دسیونیم : هللا  همحر  بوشارهـشنبا  [ . 202  ] تخادنا كاخ  هب  ار  هراوس  رفن  هدزناپ  دـیگنج و  درک و  هلمح 
: دیوگ جرفلاوبا  هحفص 243 ] [ . ] 203  ] دناسر تداهـش  هب  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  نوعلم  ینادـمه  طوس  نب  رـشب  سپـس  تشک ، ار  رفن 

[ . 204  ] تسا هدوب  یمعثخ  هللادبع  نب  هللا  ةورع  مان  هب  ینوعلم  وا  لتاق  و  دوب . يرماع  رماع  رتخد  رغثما ، وا  ردام 

لیقع نب  نامحرلادبع  يهزرابم 

مشاه و نم  یناکم  اوفرعأف  لیقع  یبأ  : تفگیم وا  تفاتش ، دربن  نادیم  هب  مالسلاهیلع  لیقع  نب  نامحرلادبع  شردارب  وا ؛ زا  سپ  دناهتفگ :
ارم تلزنم  هبترم و  تسا ، لـیقع  مردـپ  نابـشلا  عم  بیـشلا  دیـس  وناـینبلا  خـماش  نیـسح  اذـه  نارقـألا  ةداـس  قدـص  لوهکیناوخا  مشاـه 

؛ دنتـسه دوخ  نارقا  نایاقآ  فورعم و  قدص  یتسار و  هب  نانآ  ناریپ  . دنتـسه مشاه  يهلیبق  زا  زین  مناردارب  متـسه و  مشاه  زا  هک  دیـسانشب ؛
دیگنجیم درکیم و  هلمح  نمشد  رب  وا  . تسا ناناوج  ناریپ و  يالوم  اقآ و  .و  دشابیم الاو  بسن  ياراد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  نیا 

. درک دیهش  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  نوعلم  ینهج  دلاخ  نب  نامثع  سپس  تشک ، ار  ایقشا  رکشل  ناراوس  زا  رفن  هدفه  هک  نیا  ات 

لیقع نب  هللادبع  يهزرابم 

هب دوب -  زینک  شردام  دوب و  نانآ  ردارب  نیرتگرزب  هک  مالـسلاهیلع -  بلاطیبا  نبا  لیقع  نب  هللادبع  شردارب  وا ؛ زا  سپ  دـیوگ : جرفلاوبا 
هب یـضباق  طوح  نب  رـشب  ینهج و  میـشا  نب  دـلاخ  نب  ناـمثع  تسد  هب  هک  نیا  اـت  دـیگنج  درک و  هلمح  نمـشد  رب  دـمآ و  نادـیم  يوـس 

. دیسر تداهش 

لیقع نب  دیعسوبا  نب  دمحم  يهزرابم 

ياـپ زا  تفرگ و  رارق  ینهج  رـسای  نب  طـیقل  ریت  فدـه  دروم  دوب -  زینک  شرداـم  هک  لوحا -  لـیقع  نب  دیعـسوبا  نب  دـمحم  وا ؛ زا  سپ 
زین لیقع  نب  دمحم  نب  رفعج  دیعسوبا ؛ نب  دمحم  لابند  هب  دیوگ : هزمح  نب  یلع  نب  دمحم  دیوگ : جرفلاوبا  سپـس  . دش دیهـش  هدمآرد و 

همالع . تسا هدش  هتـشک  [ 205  ] هرح گـنج  رد  دـمحم  نب  رفعج  هک  هدـش  هدینـش  دـنکیم : هفاـضا  هزمحنبا  هحفـص 244 ] دش [ . هتـشک 
هفاضا وا  . دشاب هتـشاد  رفعج  مان  هب  يدنزرف  لیقع  نب  دمحم  هک  مدیدن  باسنا  ياهباتک  رد  دیوگ : جرفلاوبا  دسیونیم : هللا  ۀمحر  یـسلجم 

لقن بلاطیبا  نب  لیقع  نب  دمحم  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  نب  لیقع  نب  هللادـبع  نب  لیقع  زا  هزمح  نب  یلع  نب  دـمحم  دـنکیم :
[ . 206  ] دش هتشک  زور  نیا  رد  دوب  زینک  شردام  هک  لیقع  نب  یلع  دنکیم :

رفعج نب  هللادبع  نب  دمحم  يهزرابم 

نم هللا  یلا  وکـشن  : تفگیم وا  تفاتـش ؛ نادیم  يوس  هب  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  وا ؛ زا  سپ  دـناهتفگ : دـیوگ : جرفلاوبا 
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متـس زا  دنوادخ  يوس  هب  نایغطلا  عم  رفکلا  اورهظأ  ونایبتلا  لیزنتلا و  مکحم  نآرقلا و  ملاعم  اوکرت  دقنایمع  يدرلا  یف  موق  لاتق  ناودعلا 
تامکحم و  نآرق ؛ ياههار  نانآ  یتسار  هب  . دنتسه نادرگرس  روک و  تلالض  يداو  رد  هک  یهورگ  گنج  زا  منکیم ؛ تیاکش  نارگمتس 

زا رفن  هد  هک  نیا  ات  دـیگنج  درک و  هلمح  نآ ، زا  سپ  . دـناهدومن راکـشآ  یـشکرس  نایغط و  اب  ار  رفک  .و  دـناهدرک اهر  ار  ناـقرف  لـیزنت و 
. دش هتشک  یمیمت  لشهن  نب  رماع  مان  هب  ینوعلم  تسد  هب  سپس  دناسر ، تکاله  هب  ار  رارشا 

رفعج نب  هللادبع  نب  نوع  يهزرابم 

انأف ینورکنت  نا  هحفـص 245 ] تفگیم [ : وا  تشاذگ ، مدق  دربن  نادـیم  يوس  هب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  نوع  وا ، زا  سپ  دـیوگ : جرفلاوبا 
؛ متسه رفعج  دنزرف  نم  دیسانشیمن  ارم  رگارشحملا  یف  افرـش  اذهب  یفک  رـضخأ  حانجب  اهیف  ریطیرهزأ  نانجلا  یف  قدص  دیهـش  رفعجنبا 

يارب ماقم  نیمه  و  دنکیم ؛ زاورپ  دوخ  ماف  زبس  ياهلاب  اب  ؛ ینارون هدنـشخرد و  تشهب  رد  تسا و  یتسار  قدـص و  هار  دیهـش  هک  يرفعج 
. تشک ار  هدایپ  رفن  هدـجیه  هراوس و  رفن  هس  هک  نیا  ات  دـیگنج  درک و  هلمح  نمـشد  رب  هاگ  نآ  . تسا یفاـک  رـشحم  يارحـص  رد  راـختفا 

رکذ زا  دعب  جرفلاوبا  دسیونیم : هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همالع  . دیـسر تداهـش  هب  یئاط  يهطب  نب  هللادـبع  مان  هب  ياهدازمارح  تسد  هب  سپس 
نب رفعج  نب  هللادبع  نب  هللادیبع  دنکیم : هفاضا  وا  . دوب یناهیت  يهنطق  هللادـبع  مان  هب  ینوعلم  نوع ، لتاق  : دـیوگیم نوع  دـمحم و  تداهش 

[ . 207  ] دش هتشک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هارمه  هب  البرک  رد  زین  بلاطیبا 

نسح ماما  نادنزرف  يهزرابم 

شترـضح ردارب  نادنزرف  هب  داهج  تبون  دـندش  دیهـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارای  يهمه  هک  یماگنه  : دیـسونیم بختنم »  » باتک رد 
ۀلق او  هاتبرغ ! او  : دز دایرف  هاگ  نآ  دیدن ، يروای  رای و  درک و  هاگن  پچ  تسار و  فرط  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیوگ : فنخموبا  . دیسر

ام هک  تسین  یسک  ایآ  هارصان ! ۀلق  او  هاتبرغ ! او  . انع بذیف  هللا  باذع  نم  فئاخ  نم  امأ  انرصنی ! رصان  نم  امأ  اننیعی ! نیعم  نم  امأ  هارصان !
رد ؟ دنک عفد  ام  زا  ار  ناراکمتـس  نیا  دسرتب و  ادخ  باذع  زا  هک  تسین  یـسک  ایآ  ؟ دیامن يرای  ار  ام  هک  تسین  يروای  ایآ  ؟ دـنک يرای  ار 

نسح ماما  نادنزرف  زا  مساق  يرگید  دمحا و  نانآ  زا  یکی  دندمآ ، نوریب  همیخ  زا  دندوب  هام  دننام  ییابیز  رد  هک  ناوجون  ود  ماگنه ؛ نیا 
هحفص 246] ام [  هب  يراد  ینامرف  ره  میتسه ، وت  هاگشیپ  رد  ام  کنیا  ام ! يالوم  اقآ و  يا  کیبل  کیبل  : دنتفگیم نانآ  دندوب ، مالسلاهیلع 

مرح زا  دیورب و  نادیم  يوس  هب  دیوگب  امـش  هب  هک  تسا  تخـس  ناتیومع  رب  دومرف : ترـضح  ! داب وت  رب  ادـخ  دورد  تمحر و  هک  نک  رما 
. تفاتش نادیم  فرط  هب  مالسلاهیلع  مساق  ترضح  سپ  دینک ، تیامح  ناتدج 

نسح نب  مساق  ترضح  يهزرابم 

نب یلع  نب  نسح  نب  هللادـبع  وا ؛ زا  سپ  دـنیوگیم : نارگید  بلاطوبا و  نب  دـمحم  جرفلاوبا و  دـسیونیم : هللا  ۀـمحر  یـسلجم  يهمـالع 
هک دوب  یناوجون  وا   -. دوب مالـسلاهیلع  نسح  نب  مساق  وا  هک  تسا  هدمآ  يرایـسب  تایاور  رد  دش -. نادیم  مزاع  مالـسلاامهیلع  بلاطیبأ 

هیرگ هب  عورـش  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  دـنکیم  دربن  يهدامآ  ار  دوخ  وا  دـید  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دوب ، هدـشن  غلاـب  زونه 
نیـسح ماما  زا  مالـسلاهیلع  مساق  ترـضح  دـندمآ  شوه  هب  یتقو  . دـنتفر شوه  زا  هدـش و  لاحیب  هک  نیا  ات  دنتـسیرگ  ردـق  نآ  دـندرک ،
سامتلا مالسلاهیلع  مساق  ترضح  . دهد گنج  يهزاجا  هک  دومرف  عانتما  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یلو  تساوخ ، گنج  يهزاجا  مالسلاهیلع 

: تسا هدـمآ  بختنم »  » باتک رد  [ . 208  ] دـنداد هزاجا  وا  هب  ترـضح  هک  نیا  ات  دیـسوبیم  ار  ماما  ياپ  تسد و  دومنیم و  رارـصا  درک و 
ای فیک ال  :و  درک ضرع  ؟ يوریم گرم  يوس  هب  دوخ  ياپ  اب  ایآ  مدـنزرف ! ؟ توملا یلا  کلجرب  یـشمت  يدـلو ! ای  : دومرف وا  هب  ترـضح 

هنوگچ ناج ! ومع  . ءاقولا کسفنل  یـسفن  و  ءادفلا ، کحورل  یحور  اقیدص ، ایماحم و ال  دجت  نل  و  دیرف ، دـیحو  ءادـعألا  نیب  تنأ  و  مع !
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حور يادـف  محور  تسین ، یتسود  رگتیامح و  وت  يارب  و  یتسه ، رواییب  اـهنت و  نانمـشد  ناـیم  رد  وت  هک  یلاـح  رد  مورن  گرم  يوس  هب 
يهمامع تفاکش و  ار  مالسلاهیلع  مساق  نابیرگ  سپس  داد ، نادیم  نذا  وا  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  . داب امـش  ناج  يالب  رپس  مناج  امش و 

وا رب  نفک  تروـص  هحفـص 247 ] هب [  ار  وا  سابل  هاـگ  نآ  تخادـنا . وا  نینزاـن  يهرهچ  رب  باـقن ، تروص  هب  درک و  تمـسق  ود  هب  ار  وا 
[ . 209  ] درک هناور  گنج  يهکرعم  يوس  هب  ار  وا  و  تسب ، مالسلاهیلع  مساق  رمک  هب  ار  دوخ  ریشمش  دناشوپ و 

نسح نب  مساق  ترضح  تعاجش 

نیا : تفگیم دوب و  ریزارس  شتروص  هب  شنامشچ  زا  کشا  دمآ ، نوریب  اههمیخ  زا  هدازهاش  نآ  : دیوگ هللا  ۀمحر  یسلجم  لضاف  يهمالع 
ارم رگانزملا  بوـص  اوقـسال  ساـنأ  نـیب  نـهترملا  ریـسألاک  نیـسح  اذـهنمتؤملا  یفطــصملا و  یبـنلا  طبــس  نـسحلا  نـب  اـنأف  ینورکنت 

ریسا دننام  هک  تسا  مالسلاهیلع  نیسح  نیا  . تسا نیما  هدیزگرب و  ربمایپ  يهداون  هک  متسه ؛ مالسلاهیلع  نسح  ماما  دنزرف  نم  دیـسانشیمن 
يهراپ دننام  شتروص  هک  یناوجون  مالسلاهیلع  مساق  ترضح  . دنوشیمن باریس  ناراب  لوزن  زا  هک  ینامدرم  نایم  رد  تسا ؛ امـش  ورگ  رد 
تکاله هب  ار  نانمشد  زا  رفن  جنپ  یس و  شلاس ، نس و  یمک  اب  هک  نیا  ات  تخادنا  هار  هب  یتخس  گنج  و  درک ؛ هلمح  نمـشد  رب  دوب ، هام 

ادخ زا  ایآ  یـسرتیمن ؟ ادـخ  زا  ایآ  رمع ! يا  : تفگ تفر و  دعـس  رمع  دزن  هب  هدازهاش  نآ  دـسیونیم : بختنم »  » باتک رد  [ . 210  ] دناسر
؟ دوبن سب  ناتیارب  ریما  تعاطا  زا  یچیپرـس  ایآ  تفگ : دعـس  رمع  ؟ ینکیمن تاعارم  ار  دوخ  ربمایپ  مارتحا  ایآ  لدروک ! يا  يرادـن  همهاو 
هک یلاح  رد  ینکیم  یناملـسم  ياعدا  وت  دهدن ! ریخ  شاداپ  ار  وت  ادخ  دومرف : مالـسلاهیلع  مساق  ترـضح  ؟ دینکیمن تعاطا  دیزی  زا  ایآ 

کیرات ناشناگدید  ولج  رد  ایند  هک  هدرک  هبلغ  نانآ  رب  یگنـشت  نانچ  دنتـسه و  هنـشت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادـنزرف 
مـساق دمآ ، وا  يهزرابم  هب  دوب  هراوس  رازه  ربارب  هک  یـصخش  دـیبلط ، زرابم  مالـسلاهیلع  مساق  نآ ؛ زا  سپ  دـیوگیم : يوار  !؟ تسا هدـش 
ياناوت تسد  هب  دندش و  هزرابم  يهدامآ  يرگید  زا  سپ  یکی  اهنآ  تشاد  دنزرف  راهچ  صخش  نآ  تشک . درک و  هلمح  وا  رب  مالسلاهیلع 
ناراوس اب  هزرابم  لوغـشم  دز و  دوخ  بسا  هب  یبیهن  مالـسلاهیلع  مساق  . دـندش هتـشک  هحفـص 248 ] هدـمآرد و [  ياپ  زا  مالـسلاهیلع  مساق 

رب ار  هار  نوعلم ، یماش  قرزا  هاگان  ددرگرب  اههمیخ  فرط  هب  تساوخ  دیدرگ . ناوتان  هدش و  هتـسخ  هک  نیا  ات  دیگنج  ردـق  نآ  دـیدرگ ،
هب مالسلاهیلع  مساق  . دومن كاله  ار  وا  درک و  دراو  وا  زغم  رب  یتبرض  مالـسلاهیلع  مساق  ترـضح  دش ، ریگرد  يو  اب  تفرگ و  هدازهاش  نآ 

ار وا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . بایرد بآ  زا  یتبرش  اب  ارم  یگنشت ! یگنـشت ! ناج ! ومع  درک : ضرع  دمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس 
مـساق دـیوگ : يوار  . کـمب راذـگب و  تناـهد  رد  ار  نآ  دومرف : داد و  وا  هب  ار  دوـخ  رتـشگنا  و  دوـمن ، ییابیکـش  هب  رما  و  هدوـمرف ، یلـست 

رب هرابود  وا  . متشگزاب نادیم  يوس  هب  و  مدش ، باریس  دوب ، یبآ  يهمشچ  ایوگ  متشاذگ  مناهد  رد  ار  رتشگنا  نآ  نوچ  تفگ : مالسلاهیلع 
نارابریت هدرک و  هطاـحا  ریت  اـب  ار  وا  نانمـشد  دـشکب ، هداد و  رارق  فدـه  ار  رکـشل  رادـمچرپ  تساوخیم  درک و  هلمح  ناتفـص  هبور  نآ 

[ . 211  ] دندومن

نسح نب  مساق  ترضح  تداهش 

هاگن ناوجون  نیا  هب  مدوب و  نیعل  دعس  نب  رمع  هاپس  رد  نم  : دیوگ ملسم  نب  دیمح  دیسونیم : هللا  ۀمحر  یـسلجم  رحبتم  لضاف و  يهمالع 
شدنب هک  نآ  منکیمن  شومارف  زگره  دوب ، هدـش  هراپ  اهنآ  زا  یکی  دـنب  هک  تشاد  ینیلعن  تشاد و  نت  هب  ینهاریپ  راولـش و  وا  مدرکیم ،

! هللا ناحبـس  متفگ : . درک مهاوخ  هلمح  ناوجون  نیا  رب  نم  ادخ ! هب  دنگوس  تفگ : نم  هب  يدزا  دعـس  نب  رمع  . دوب پچ  ياپ  دوب  هدش  هراپ 
میاشگیمن و وا  يوس  هب  تسد  نم  دنک  هلمح  نم  رب  وا  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ینکیم ؟ هلمح  وا  رب  ارچ  و  یهاوخیم ؟ هچ  ناوجون  نیا  زا 

هلمح وا  رب  ادـخ ! هـب  دـنگوس  تـفگ : تـسا . یفاـک  يو  يارب  دـناهدرک  هرـصاحم  ار  وا  ینیبیم  هـک  یهورگ  نـیا  مـنکیمن ، هـلمح  وا  رب 
داـتفا نیمز  رب  تروص  هحفـص 249 ] اب [  وا  دز و  شکرابم  رـس  رب  یتبرـض  دومن و  هلمح  مالـسلاهیلع  مساـق  رب  نوعلم  نآ  سپـس  . منکیم
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زا هک  دز  مالـسلاهیلع  مساق  هب  تشپ ، زا  ياهبرـض  دوخ  يهزین  اـب  نیعل ، یماـش  دعـس  نب  ۀبیـش  تسا : هدـمآ  بختنملا »  » باـتک رد  [ . 212]
هدـمآ تایاور  یـضعب  رد  . بایرد ارم  ناج ! ومع  دزیم : ادـص  داـتفا و  نیمز  رب  دـیطلغ و  دوخ  نوخ  رد  وا  دـش ، جراـخ  شکراـبم  يهنیس 

، نوعلم ورمع  نب  دیعس  سپس  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد  .و  دوب هدرک  تباصا  مالسلاهیلع  مساق  كرابم  ندب  رب  ریت  جنپ  یـس و  تسا :
فیرــش باـتک  رد  هللا  ۀــمحر  یــسلجم  يهمـالع  . دوـمن حورجم  ار  وا  هزین  اـب  نـیعل  بـهو  نـب  ییحی  و  درک ، هراـپ  ار  وا  كراـبم  مـکش 

زا هک  یباقع  دننام  دینش  ار  وا  يادص  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یتقو  . بایرد ارم  ناج ! ومع  دز : ادص  مالـسلاهیلع  مساق  : دیوگ راونألاراحب » »
هلمح كانبـضغ  ریـش  دننام  ترـضح  . تفاکـش ار  اهنآ  فوفـص  دومن و  هلمح  نمـشد  رب  ترـضح  دمآ ، وا  يوس  هب  دیآیمدورف  نامـسآ 

زا ار  وا  تسد  ریـشمش  داد ، رارق  رپـس  ار  دوخ  تسد  نوعلم ، نآ  درک ، هلاوح  هدازهاـش  نآ  لـتاق  نیعل ، رمع  فرط  هب  يریـشمش  دومنیم ،
ار رمع  ات  دندرک  هلمح  هفوک  لها  ناراوس  دش ، رود  وا  زا  ترضح  دندینش ، ار  نآ  رکـشل  يهمه  هک  دز  ياهرعن  نوعلم  نآ  . درک ادج  وزاب 
هدرک و یمخز  ار  وا  دوـخ ، ياهمـس  اـب  نابـسا  تفرگ و  رارق  نابـسا  مس  ریز  رد  نوـعلم  نآ  دـنناهرب . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تـسد  زا 

نآ نیلاب  رب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دندید  هاگان  هک  تسـشنورف  گنج  نادیم  رابغ  درگ و  [ . 213  ] دیدرگ لصاو  منهج  هب  ات  دش  لامدگل 
الف هوعدـت  نأ  کمع  یلع  هللا ؛ زعی و  : دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دـییاسیم نیمز  رب  ار  شیاپ  مالـسلاهیلع  مساـق  و  هداتـسیا ، هدازهاـش 

هب ار  وا  هک  نیا  تسا  تخـس  تیومع  رب  دنگوس ! ادخ  هب  . كولتق موقل  ادعب  کنع ، ینغی  الف  کنیعی  وأ  کنیعی ، الف  کبیجی  وأ  کبیجی ،
یلو دـنک  يرای  ار  وت  ای  دـیامن ، يرای  ار  وت  دـناوتن  اما  دـهد  باوج  ای  دـهد ، باوج  ار  وت  دـناوتن  هحفـص 250 ] وا [  یناوخب ، دوخ  يراـی 

تفرگ و هنیس  رب  ار  وا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاگ  نآ  . دنتشک ار  وت  هک  یهورگ  داب  رود  ادخ  تمحر  زا  دشاب . هتـشادن  وت  لاح  هب  يدوس 
طخ ار  نیمز  دشیم و  هدیـشک  نیمز  زا  ناوجون  نآ  ياهاپ  هک  منیبیم  زونه  ایوگ  دـیوگ : ملـسم  نب  دـیمح  . دومن لمح  اههمیخ  فرط  هب 

هچ وا  رهطم  يهزانج  اب  متفگ : مدوخ  اب  دوب ، هداهن  دوخ  كرابم  يهنیس  رد  ار  وا  يهنیس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یلاح  رد  و  دیشکیم ،
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  نآ ؛ زا  سپ  . داد رارق  دوخ  تیب  لها  يادهـش  ناگتـشک و  نایم  رد  دروآ و  ار  وا  يهزانج  ترـضح  ؟ درک دـهاوخ 

متیأر ال  یتیب ! لهأ  ای  اربص  یتمومع ! ینب  ای  اربص  ادبأ ، مهل  رفغت  و ال  ادحأ ، مهنم  رداغت  و ال  اددـب ، مهلتقاو  اددـع ، مهـصحأ  مهللا  : دومرف
، راذگم یقاب  ار  نانآ  زا  يدحا  و  شکب ، ار  نانآ  کیاکی  و  نادرگ ، كاله  ار  رافک  هورگ  نیا  يهمه  ادنوادخ ! . ادبأ مویلا  اذه  دعب  اناوه 

دیهاوخن يراوخ  تلذ و  زگره  زور ، نیا  زا  سپ  هک  دـینک  ربص  متیب ! لـها  يا  دـینک ، ربص  میومع ! نادـنزرف  يا  . زرماـین ار  ناـنآ  زگره  و 
. دید

نسح نب  رکبوبا  يهزرابم 

هک نیا  ات  دـیگنج  درک و  زاغآ  هزراـبم  داـهن و  نادـیم  يوس  هب  ور  مالـسلاهیلع  نسح  نب  رکبوبا  وا ؛ زا  سپ  دیـسونیم : راونـالاراحب »  » رد
دومن دیهـش  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  يونغ  يهبقع  نب  هللادـبع  مان  هب  ینوعلم  سپـس  . دوب زینک  وا  رداـم  تشک ، ار  نیعـالم  نآ  زا  یهورگ 

[ . 214]

نسح نب  دمحا  يهزرابم 

رازراک يهصرع  هب  مدـق  تشاد ، نس  لاس  هدزناش  هک  مالـسلاهیلع  نسح  نب  دـمحا  شردارب  مالـسلاهیلع ؛ مساق  زا  سپ  دـیوگ : فنخموبا 
دوخ راوگرزب  يومع  يوس  هب  وا  هحفص 251 ] تشک [ . ار  هراوس  داتشه  هک  نیا  ات  دیگنجیم  هتسویپ  درک و  هلمح  نمشد  رب  و  تشاذگ ،

اب ات  تسه  بآ  زا  یتبرش  ایآ  ناج ! ومع  دزیم : ادص  دوب  هتفرورف  شرس  يهساک  رد  شنامـشچ  یگنـشت  تدش  زا  هک  یلاح  رد  تشگرب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تدج  هک  نیا  ات  نک  ربص  یتخل  دومرف : وا  هب  ترضح  ؟ مشاب هتشاد  ار  ادخ  نانمشد  اب  گنج  ییاناوت  نآ 
هب ماقم ، یلاع  يهدازماما  نآ  . دـش یهاوخن  هنـشت  نآ  زا  دـعب  زگره  هک  دـنک  باریـس  بآ  زا  یتبرـش  اب  ار  وت  وا  ینک ، تاـقالم  ار  ملـس  و 
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داهجلا یف  یحور  ناف  شطعلا  دـعب  اـنملاف  ـالیلق  ربصا  : درک هلمح  ناـنآ  رب  دـناوخیم  زجر  هک  یلاـح  رد  تشگرب و  نارفاـک  هورگ  يوس 
یگنشت زا  دعب  وزرآ  هک  نک  لمحت  ار  یگنشت  یتخل  سفن ! ياشعر  اذ  ءاقللا  دنع  نکأ  مل  شحو و  توملا  ذا  توملا  بهرأ  الشمکنت 

هزرابم و عقوم  رد  مرادن و  همهاو  گرم  زا  ددرگ ؛ كانرطخ  گرم  هک  یعقوم  . دـنکیم شـشوک  دایز  داهج  رد  نم ، حور  هک  اریز  تسا ؛
ار راعـشا  نیا  و  دومن ، هلمح  نوبز  نانمـشد  رب  راعـشا  نیا  ندناوخ  یپ  رد  هاگ  نآ  دیوگ : ياور  . متـسین نازرل  ناسرت و  نانمـشد  اب  گنج 

امش ياربعیطق  بضع  دنهم  لکب  اعمج  رافکلا  رشاعم  دیبیعیضرلا  سأر  هلوهل  بیـشی  ابرـض  راتخملاینب  نم  مکیلا  : دناوخیم هدرک و  اشنا 
كاله ار  رافک  ياههورگ  يهمه  . ددرگیم دیفس  راوخریـش  لفط  رـس  ياهوم  نآ  سرت  زا  هک  تسا ؛ یتبرـض  هدیزگرب  ربمایپ  نادنزرف  زا 
تصش دروآ و  هلمح  رافک  رکشل  رب  نآ ؛ زا  سپ  دیوگ : يوار  . تسا نارب  زیت و  هدش و  هتخاس  يدنه  نهآ  زا  هک  يریشمش  ره  اب  دنکیم ؛

مان هب  ینوعلم  ار  هدازهاش  نآ  تسا : هدمآ  تایاور  یخرب  رد  . دیسر تداهش  يهجرد  هب  هاگ  نآ  دناسر ، تکاله  هب  ار  نانآ  ناراوس  زا  رفن 
هحفص 252 ] [ . ] 215  ] دیدرگ هایس  نوعلم  نآ  يور  و  تشک ، یمرضخ  بیبش  نب  یناه 

یلع نانمؤمریما  نادنزرف  يهزرابم 

ماما نارای  باحـصا و  يهمه  هک  یماگنه  : تسا هدـش  لـقن  نینچ  يرایـسب  نیقثوم  زا  دـیوگ : هللا  ۀـمحر  یـسلجم  رحبتم  لـضاف و  همـالع 
مالسلاهیلع نسح  ماما  شردارب  نادنزرف  و  مالسلاامهیلع -  رفعج  لیقع و  ترضح -  نآ  ياهومع  نادنزرف  نینچمه  مالسلاهیلع و  نیـسح 

. دندش ترضح  نآ  هاگشیپ  رد  يزابناج  راکیپ و  مزاع  هدمآ و  ولج  ترضح  ناردارب  دندیسر ، تداهش  هب  هدش و  هتشک 

یلع نب  رکبوبا  يهزرابم 

رتخد یلیل  شردام  و  هللادـبع ، مان  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  دـنزرف  رکبوبا ، داهن  رازراـک  يهصرع  هب  مدـق  ناـنآ  زا  هک  یـسک  نیلوا 
نم لوطألا  راخفلاوذ  یلع  یخیـش  : تفگیم دناوخیم و  زجر  تشاذگ و  دربن  نادـیم  هب  مدـق  وا  دوب . یمیمت  یعبر  نب  دـلاخ  نب  دوعـسم 
نم ياقآ  گرزب و  لجبم  خأ  نم  یسفن  هیدفنلقـصملا  ماسحلاب  یماحن  هنع  لضفملا  یبنلا  نب  نیـسح  اذهلضفملا  میرکلا  قدصلا  مشاه 

نیسح نیا  . تسا ناسحا  لضف  لها  مرک و  یتسار ، قدص ، ياراد  هک  مشاه  كاپ  لسن  زا  تسا ؛ رامـشیب  زخف  ياراد  هک  مالـسلاهیلع  یلع 
.و مینکیم تیامح  وا  زا  نارب  ياهریـشمش  اب  ام  و  تسا ؛ ناربمایپ  همه  زا  لضفا  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف  مالـسلاهیلع 
هب ینوعلم  تسد  هب  هک  نیا  ات  دیگنجیم  هتـسویپ  درک و  هلمح  نمـشد  رب  وا  . میامنیم مرتحم  تزعاب و  ردارب  وچمه  يادـف  ار  مدوخ  ناج 

تیاور مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  . دوب يونغ  يهبقع  نب  هللادبع  مان  هب  ینیعل  وا ، لتاق  دنیوگ : یضعب  . دیسر تداهش  هب  یعخن  ردب  نب  رجز  مان 
ادیپ يرهن  رانک  رد  هدازهاش  نآ  فیرـش  يهزانج  دسیونیم : ینئادم  . دوب نادمه  لها  زا  يدرم  وا ؛ لتاق  دومرف : شترـضح  هک  تسا  هدـش 

[ . 216  ] تسا هتشک  ار  وا  یسک  هچ  هک  هحفص 253 ] دوبن [  مولعم  و  دش ،

یلع نب  رمع  يهزرابم 

ردارب لتاق  نوعلم -  رجز  هک  یلاح  رد  وا  تفاتـش ، نادیم  يوس  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  رمع  شردارب  وا ؛ زا  سپ  دـناهتفگ : ناسیونخـیرات 
! رجز ای  رجز ! ایرفک  دـق  یبنلاب  یقـشلا  كاذ  رجز  مکیف  يرأ  ـال  مکبرـضأ و  : تفگیم دـناوخیم و  زجر  دوب  هداد  رارق  فدـه  ار  دوخ - 
ار رجز  امش  نایم  رد  منزیم و  ار  امش  ! رـشبلا رـش  ای  دحاجلا  کنأل  رعـس  قیرح و  یف  ناکم  رـشرقس  نم  ءوبت  مویلا  کلعل  رمع  نم  ینادت 
نآ . يریگ ياج  منهج  رد  زورما  دـیاش  هک  ایب ؛ رمع  دزن  رجز ! يا  زجز ! يا  . تسا هدـش  ربماـیپ  رکنم  تسا و  تخبدـب  هک  يرجز  منیبیمن ؛

هلمح رجز  رب  هاگ  نآ  ! رشب نیرترورش  يا  یتسه  یقح  رکنم  وت  هک  اریز  نآ ؛ ياههرارش  اههلعـش و  نایم  رد  نآ ، ياهناکم  نیرتدب  رد  مه 
شدوخ ریشمش  اب  ار  نانآ  تخس  هک  یلاح  رد  وا  دندرک ، هلمح  وا  رب  ورهبور  زا  نایرکـشل  ماگنه ، نیا  رد  . داتـسرف منهج  هب  ار  وا  و  درک ،
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ناـبجلاک اـهیف  سیل  رفی و  ـال  هفیــسب و  مکبرــضیرهفکملا  سوـبعلا  ثـیللا  نـع  اوـلخ  رمع  نـع  اوـلخ  هللا  ةادــع  اوـلخ  : تـفگیم دزیم ،
هک يریش  . دیوش رود  سوبع  نیگمشخ و  كانبضغ و  ریش  هار  ولج  زا  دیوش ؛ رود  رمع  هار  ولج  زا  ادخ ! نانمـشد  يا  دیورب  رانکرحجنملا 

دوخ يهناخ  رد  هک  تسین  ییوسرت  نانمـشد ؛ اب  گنج  نادـیم  رد  و  دـنکیمن ؛ رارف  زگره  هداد و  رارق  دوخ  ریـشمش  فدـه  دروم  ار  امش 
وزج ار  مالسلاهیلع  یلع  نب  رمع  مان  جرفلاوبا ، دیوگ : هللا  ۀمحر  یـسلجم  همالع  . دیـسر تداهـش  هب  هک  نیا  ات  دیگنجیم  هتـسویپ  وا  . دزخب

هحفص 254 ] [ . ] 217  ] تسا هدرواین  البرک  ناگتشک 

یلع نب  نامثع  يهزرابم 

هب مدق  دوب ، بالکینب  يهلیبق  زا  دـلاخ و  نب  مازح  رتخد  نینبلاما و  ترـضح  شردام  هک  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نامثع  شردارب  وا ؛ زا  سپ 
نیسح یخأ  رهاطلا  یبنلل  مع  نباورهاظلا  راخفلاوذ  یلع  یخیـش  رخافملاوذ  نامثع  انأ  ینا  : تفگیم دناوخیم و  زجر  وا  داهن ، دربن  نادیم 

مالسلاهیلع یلع  نم  ياقآ  گرزب و  متسه ؛ لیاضف  ياراد  نامثع ؛ نمرصانلا  یصولا  لوسرلا و  دعب  رغاصألا  رابکلا و  دیـس  وریاخألا  ةریخ 
ناراکوکین يهدیزگرب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مردارب  تسا ؛ رهاط  كاپ و  ربمایپ  يومع  دـنزرف  وا  . تسا يراکـشآ  تاراختفا  ياراد  هک 

دیزی نب  یلوخ  ماگنه ؛ نیا  رد  . تسوا هدـننکيرای  نیـشناج  یـصو و  ربمایپ ، زا  سپ  و  تسا ؛ گرزب  کچوک و  ره  يالوم  اقآ و  وا  . تسا
ار وا  كرابم  رس  دمآ و  مزاح  نب  نابا  يهلیبق  زا  ياهدازمارح  داتفا . بسا  زا  دروخ و  هدازهاش  نآ  یناشیپ  هب  هک  درک  باترپ  يریت  یحبصا 

[ . 218  ] تشاد رمع  لاس  کی  تسیب و  زور ؛ نآ  رد  رابتالاو  يهدازماما  نآ  درک ، ادج  نت  زا 

یلع نب  رفعج  يهزرابم 

داـهج يهصرع  هب  مدـق  تشاد  لاـس  هدزوـن  دوـب و  مالـسلااهیلع  نینبلاما  زین  وا  رداـم  هـک  مالـسلاهیلع  یلع  نـب  رفعج  شردارب  وا ؛ زا  سپ 
نملاضفملا يدـنلاذ  انیـسح  یمحأ  یلاخ  افرـش و  یمعب  یبسحلاونلا  يذ  ریخلا  یلع  نبا  یلاعملاوذ  رفعج  انأ  ینا  : تفگیم وا  تشاذـگ ،

ومع و نم ، تزع  تفارش و  رد  . دوب دوج  ششخب و  يراد  هک  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دنزرف  متسه ؛ اهییالاو  اهیراوگرزب و  ياراد  رفعج ،
هاگ نآ  هحفص 255 ] منکیم [ . تیامح  تسا  نارکیب  ناسحا  ششخب و  ياراد  هک  مالسلاهیلع  نیـسح  زا  نم  دنکیم ؛ تیافک  نم  ییاد 

[ . 219  ] درک تباصا  شکرابم  مشچ  ای  هقیقش ، هب  تخادنا و  هدازهاش  نآ  يوس  هب  يریت  نوعلم  یحبصا  یلوخ  هک  نیا  ات  دیگنج 

یلع نب  هللادبع  يهزرابم 

تشاد و لاس  جنپ  تسیب و  وا  تشاذگ . دربن  نادیم  هب  مدـق  مالـسلاهیلع  یلع  نب  هللادـبع  شردارب  وا ؛ زا  سپ  : دـسیونیم راونالاراحب »  » رد
هب ادخ  هاگشیپ  رد  منیبب و  ار  وت  هک  نیا  ات  نک  داهج  نم  ربارب  رد  مردارب ! دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  . تشادن يدنزرف  زونه 

ةدجنلا و يذ  نب  انأ  : تفگیم و  داهن ، گنج  نادیم  هب  مدق  دوخ ، ردارب  ربارب  رد  وا  يرادن . يدـنزرف  وت  هک  اریز  مبلط ، شاداپ  وت  تداهش 
، تعاجـش ياراد  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نملاوهألا  رهاظ  موی  لک  یف  لاکنلاوذ  هللا  لوسر  فیـسلاعفألاوذ  ریخلا  یلع  کلذ  لاـضفالا 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریـشمش  وا  . تسا هدیدنـسپ  ياهراک  بحاص  درم و  وکین  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  وا  تسا ؛ ناسحا  لضف و 

هلمح نمشد  رب  هللادبع  . دشیم رهاظ  نانمشد  رب  وا  تشحو  بعر و  زور ، ره  هک  تسا ؛ نانمشد  رب  باذع  تبوقع و  ياراد  هک  ملس  هلآ و 
هب دوب ؛ هتـشک  زین  ار  وا  ردارب  هک  بیعـش  نب  یناه  مان  هب  ینوعلم  تسد  هب  هاگ  نآ  دـناسر ، تکـاله  هب  ار  نیعـالم  نآ  زا  یهورگ  درک و 

[ . 220  ] دیسر تداهش 

یلع نب  دمحم  يهزرابم 
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زا يدرم  دـیگنج . دـمآ و  نادـیم  هب  دوب -  زینک  شردام  هک  رغـصالا -  یلع  نب  دـمحم  شردارب  وا ؛ زا  سپ  : دـسیونیم راونالا » راـحب   » رد
رد دیوگ : هزمح  نب  یلع  نب  دمحم  دـیوگ : جرفلاوبا  . دـناسر تداهـش  هب  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  مراد  نب  نابا  نادـنزرف  زا  میمت  يهفیاط 
نب دـمحم  زا  زج  ار  لقن  نیا  و  هحفـص 256 ] دش [ . هتـشک  دوب ؛ زینک  شردام  هک  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  میهاربا  راوشاع ، زور 

هللادیبع نب  رکبوبا  دـیوگ : نسح  نب  ییحی  .و  تسا هدـشن  میهاربا  زا  يدای  باسنا  ياهباتک  زا  مادـک  چـیه  رد  و  ماهدینـشن ، یـسک  زا  یلع 
نوچ تسین ، حیحص  لوق  نیا  . دش دیهش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  البرک  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  هللادیبع  دیامنیم : لقن  شردپ  زا  یحلط 

[ . 222  ] مدید زور  نآ  رد  ار  وا  دش و  هتشک  راتخم  نارای  تسد  هب  [ 221 « ] راد  » گنج زور  رد  هللادبع 

دوشیم نادیم  مزاع  لضفلاوبا  ترضح 

ماما زا  و  دش ، دربن  نادـیم  مزاع  ترـضح  نآ  دوخ  دـندش  هتـشک  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ناردارب  نوچ  : دـسیونیم ارونالا » راحب   » رد
نینبلاما ترـضح  شراوـگرزب  رداـم  دـندناوخیم ، لـضفلاوبا  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  . تساوـخ نادـیم  نذا  مالـسلاهیلع  نیــسح 

هب . دش هتشک  شناردارب  زا  هک  دوب  يرفن  نیرخآ  و  تفریم ، رامش  هب  مالسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  دنزرف  نیرتگرزب  وا  دوب . مالـسلااهیلع 
شکرابم ياهاپ  لاح ، نیع  رد  دشیم  يدنلب  دنمونت  بسا  رب  راوس  دوب ، ابیز  ورشوخ و  یـصخش  وا  دندوب ، هداد  اقـس »  » بقل راوگرزب  نآ 

« - مشاـهینب ناـشخرد  هاـم   » ینعی مشاـهینب -  رمق  وا : هـب  هـک  تـشاد  ییاـبیز  اـبرلد و  يهرهچ  ترـضح  نآ  . دـشیم هدیــشک  نـیمز  زا 
نیـسح ماـما  رادـمچرپ  وا  و  دوـب ، ناـیامن  وا  یناـشیپ  رد  هدجـس  راـثآ  یهلا ، هاگـشیپ  رد  دوجــس  تداـبع و  ترثـک  رثا  رد  و  دـنتفگیم ،

هدش و بایفرش  مالسلاهیلع  ماما  تمدخ  دید  ار  شردارب  يرواییب  ییاهنت و  نوچ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  . دوب مالـسلاهیلع 
! یخأ ای  : دومرف سپـس  دومن ، یتخـس  يهیرگ  تسیرگ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ؟ دییامرفیم داهج  هزاجا  نم  هب  ایآ  مردارب ! درک : ضرع 
. دوشیم هدنکارپ  نم  رکشل  يورب  وت  رگا  یتسه ، نم  رادمچرپ  رادملع و  وت  ناج ! ردارب  . يرکسع قرفت  تیـضم  اذا  یئاول و  بحاص  تنأ 

ءـالؤه نم  يراـث  بلطأ  نأ  دـیرأ  و  ةاـیحلا ، نـم  تمئـس  يردـص و  قاـض  دـق  : درک ضرع  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  هحفـص 257 ] ] 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  . مریگب ناقفانم  نیا  زا  ار  مماقتنا  مهاوخیم  ماهدش ، لولم  هتـسخ و  یگدنز  زا  هدـش و  گنت  ملد  یتسار  . نیقفانملا

. روایب ناکدوک  نیا  يارب  بآ  يردق  سپ  یتسه ، نادیم  مزاع  هک  لاح  . ءاملا نم  الیلق  لافطألا  ءالوهل  بلطاف  : دومرف

رکشل يوس  هب  تکرح  لضفلاوبا و  ترضح 

بقاوع زا  داد ، زردنا  دنپ و  ار  نانآ  هداتسیا و  نانآ  ربارب  رد  درک و  تکرح  نارفاک  هورگ  يوس  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
ار هیـضق  تشگزاب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شردارب  بناج  هب  ترـضح  . درکن ریثأت  نیعالم  نآ  گنـس  لد  رد  یلو  دـیناسرت . ناـشراک 

! شطعلا شطعلا ! دندزیم : دایرف  هک  دینش  ار  یناکدوک  يادص  ماگنه ، نیا  رد  درک . وگزاب 

تارف يوس  هب  تکرح  لضفلاوبا و  ترضح 

هار هب  تارف  تمـس  هب  تشادرب و  یبآ  کشم  تفرگ و  تسد  هب  ياهزین  دـش ، راوس  دوخ  بسا  رب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
هچنآ ربانب  . دندرک نارابریت  ار  وا  هتفرگ و  ار  شترضح  رود  اهنآ  دندوب ، تارف  رومأم  رفن  رازه  راهچ  دیوگ : هللا  ۀمحر  یسلجم  همالع  . داتفا

. دیدرگ تارف  يهعیرـش  دراو  و  تخادـنا ، كاخ  هب  ار  نیعالم  نآ  زا  رفن  داتـشه  دومن و  هلمح  نانآ  رب  یهللادـسا  ریـش  نآ  هدـش : تیاور 
ترـضح ناـبرهم ، يـالوم  ناـج و  سنا و  ماـما  یگنـشت  یلو  دـماشایب ، بآ  زا  ياهعرج  تساوخ  دوـب ، هدرک  هبلغ  شترـضح  رب  یگنـشت 

رب ار  نآ  درک و  رپ  ار  کشم  تخیر و  بآ  يور  بآ  دروخن و  دروآ و  دای  هب  ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبعابا 
دنتسب ترضح  نآ  رب  ار  هار  دندید ، ار  هنحص  نیا  نیعالم  نآ  هک  یماگنه  . درک تکرح  اههمیخ  تمـس  هب  و  تخادنا ، دوخ  تسار  شود 
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درک و هلمح  نوبز  ناتفصهبور  نآ  رب  تعاجش  يهشیب  ریش  نآ  . دندرک هلمح  وا  رب  هدومن و  هرصاحم  تمـس  هحفص 258 ] ره [  زا  ار  وا  و 
یفطـصملا سفنل  یـسفنیقل  تیلاصملا  یف  يراوا  یتح  اقر  توملاذا  توملا  بهرأ  :ال  تفگیم دـناوخیم و  زجر  لاح  نیا  رد  دـیگنج ،

ات مرادن ؛ یـساره  گرم  زا  نم  دیآیم  مغارـس  هب  گرم  هک  یعقوم  یقتلملا  موی  رـشلا  فاخأ  واقـسلاب ال  اودغأ  سابعلا  انأ  ینا  اقو  رهطلا 
هللا یلص  ادخ  ربمایپ  ناج  وا  ناج  هک  تسا  مالسلاهیلع  هللادبعیبا  ناج  يالب  رپس  نم ؛ ناج  . منکیم ناریلد  فوفص  لخاد  ار  دوخ  هک  نیا 

مامت تعاجش  اب  ترضح  . مرادن یساره  ناریلد  اب  ندش  ورهبور  رـش  زا  .و  میآیم کشم  اب  هک  متـسه  سابع  نم  تسا ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و 
رد هدازمارح  یـسبنس  لیفط  نب  میکح  يراکمه  اب  نوعلم  ءاقرو  نب  دیز  داد . همادا  دوخ  تکرح  هب  درک و  هدـنکارپ  ار  نیعالم  نآ  يهمه 

ترـضح . درک ادـج  شکراـبم  ندـب  زا  تسد  دز و  ترـضح  نآ  تسار  تسد  رب  ياهبرـض  اـتلفغ  و  درک ، نیمک  ییاـمرخ  تـخرد  تـشپ 
ماما نع  وینید  نع  ادـبأ  یماحأ  ینا  ینیمی  متعطق  نا  هللا  :و  تفگیم دـناوخیم و  زجر  درک و  هلمح  و  تفرگ ، پچ  تسد  هب  ار  ریـشمش 
قدص ياوشیپ  ماما و  زا  ؛و  مدوخ نید  زا  هراومه  نم  دیربب ؛ ارم  تسار  تسد  رگا  دنگوس ! ادـخ  هبنیمألا  رهاطلا  یبنلا  لجن  نیقیلا  قداص 

مان هب  ینوعلم  دـیدرگ ، ضراع  وا  رب  فعـض  هک  نیا  ات  دـیگنج  ترـضح  . منکیم تیامح  تسا ؛ نیما  كاـپ و  ربماـیپ  دـنزرف  هک  نیقی ؛ و 
ترضح درک ، ادج  نت  زا  دومن و  دراو  ترضح  نآ  پچ  تسد  رب  یتبرض  دوب ، هدرک  نیمک  ییامرخ  تخرد  تشپ  یئاط  لیفط  نب  مکح 

مهلصأفيراسی مهیغبب  اوعطق  دق  راتخملا  دیسلا  یبنلا  عمرابجلا  ۀمحرب  يرشبأ  رافکلا و  نم  یـشخت  ال  سفن ! ای  : تفگیم دناوخیم و  زجر 
رورـسم هدـیزگرب  اقآ و  ربمایپ ، اب  هارمه  ؛ رابج يادـخ  تمحر  هب  و  هدـم ؛ هار  دوخ  لد  هب  همهاو  رافک  هورگ  زا  سفن ! يا  رانلا  رح  بر  اـی 
[ . 223  ] نک دراو  مهنج  شتآ  ياههلعش  رد  ار  نانآ  اراگدرورپ ! هحفص 259 ] دندرک [ . عطق  ارم  پچ  تسد  يرگمتس  اب  نانآ  شاب ؛

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تداهش 

بسا تفرگ و  دوخ  كرابم  ياهنادند  هب  ار  کشم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ماگنه ؛ نیا  رد  : دیوگ هللا  ۀمحر  یسلجم  همالع 
درک و تباصا  کشم  هب  باترپ و  نمـشد  بناج  زا  يریت  هاگان  . دـناسرب مالـسلاهیلع  تیب  لها  ناگنـشت  هب  ار  بآ  هک  نیا  اـت  دـناودیم  ار 

ماما فرط  هب  ور  بسا  يالاب  زا  ترضح  . درک تباصا  راوگرزب  نآ  كرابم  يهنیـس  هب  دمآ و  يرگید  ریت  نآ  زا  سپ  تخیر ، کشم  بآ 
ریغ نـیمی  دـجم  لـک  نـم  هـل  نیدـیلا  عوـطقم  ضرـالل  رخف  . ارم باـیرد  ینکردا ؛ : دز ادـص  ار  دوـخ  ردارب  دوـمن و  مالــسلاهیلع  نیــسح 

هدـشن هدـیرب  يراوگرزب  دـجم و  ره  زا  هک  تسا  یتسد  وا  تسار  تسد  و  داتفا ؛ نیمز  رب  هدـیرب  ياهتسد  اب  راوگرزب ، نآ  يرآمذـخنم ؛
، نینهآ يدومع  اب  ینوعلم  درک  تباصا  ترـضح  نآ  كراـبم  يهنیـس  رب  يرگید  ریت  هک  یماـگنه  تسا : هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  . تسا

تکرح تارف  يهعیرش  بناج  هب  دینش  ار  ردارب  يادص   ) مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  نوچ  . درک شدیهـش  داد و  رارق  هلمح  دروم  ار  ترـضح 
نیا و  هدومن ، لمح  اههمیخ  فرط  هب  ار  وا  فیرش  ندب  تسیرگ و  تخس  هداتفا ، تارف  يهعیرـش  رانک  رد  شردارب  هک  دید  نوچ  و  درک )

یبنلا لسن  نم  نحن  امأ  انب ؟ مکاـصوأ  لـسرلا  ریخ  ناـک  امأدـمحم  یبنلا  نید  متفلاـخ  مکیغبب و  موق  رـش  اـی  متیدـعت  : دـناوخیم ار  راعـشا 
هورگ يادقوت  ران  رح  اوقالت  فوسف  متینج  دق  امب  متیزخأ  متنعل و  ؟ دمحأ ۀیربلا  ریخ  نم  ناک  امأ  مکلیو ؟ یمأ  ءارهزلا  تناک  امأ  ؟ ددسملا

نیرتهب ایآ  . دیدومن تفلاخم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ادـخ  ربمایپ  نید  اب  و  دـیدرک ؛ زواجت  قح  زا  يرگمتـس  ملظ و  اب  رارـشا !
ارهز يهمطاف  ایآ  امـش ! رب  ياو  ؟ میتسین هحفـص 260 ] راکتـسرد [  ربمایپ  لسن  زا  ام  ایآ  دوب ؟ هدرکن  شرافـس  امـش  هب  ام ، روم  رد  ناربمایپ 

تنعل نیرفن و  دروم  دیدش  بکترم  هک  یتایانج  ببـس  هب  ؟ تسین قیالخ  نامدرم و  نیرتهب  زا  نم ، ردپ  ایآ  تسین ؟ نم  ردام  مالـسلااهیلع 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماـما  سپـس  . تخوس دـیهاوخ  منهج  شتآ  ياههلعـش  يهرارـش  رد  يدوز  هب  سپ  دـیدش ؛ اوسر  دـیتفرگ و  رارق  ادـخ 

یضعب رد  دیوگ : لصا  بحاص  [ . 224  ] تشگ هتسسگ  نم  يهراچ  تسکـش و  مرمک  نونکا  . یتضلیح تلق  و  يرهظ ، رـسکنا  نالأ  : دومرف
هراپ ندب  تسناوتن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  یمخز  يردق  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  كرابم  ندب  : تساهدمآ ربتعم  ياهباتک  زا 

هودنا نزح و  هیرگ و  لاح  اب  و  تشاذگ ، تارف  رانک  رد  ار  وا  فیرش  ندب  راچان  هب  دنک ، لمح  ادهش  لحم  يوس  هب  ار  دوخ  ردارب  يهراپ 
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. تشگزاب اههمیخ  يوس  هب 

دوشیم نادیم  مزاع  ربکا  یلع  ترضح 

رب راـفک  رکـشل  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  ساـبع  ترـضح  نوـچ  : تسا هدـش  تیاور  دـسیونیم : بـختنملا »  » باـتک رد 
قح بلاط  نم  امأ  ؟ انثیغی ثیغم  نم  امأ  موق ! ای  : دز ادص  دید  ار  هرظنم  نیا  ترضح  نوچ  دندرک ، هلمح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا 
هک تسین  یسردایرف  ایآ  موق ! يا  ؟ ءامظلا قیطی  هناف ال  لفطلا  اذهل  ءاملا  نم  ۀبرـشب  انیتأیف  دحأ  نم  امأ  ؟ انع بذیف  فئاخ  نم  امأ  ؟ انرـصنیف

یـسک ایآ  ؟ دنک عفد  ام  زا  ار  نمـشد  هک  تسین  ادخ  بضغ  زا  یفئاخ  ایآ  ؟ دنک يرای  ار  ام  هک  تسین  یقح  ناهاوخ  ایآ  ؟ دسرب ام  دایرف  هب 
دنزرف ماـگنه ؛ نیا  رد  هحفـص 261 ] درواـیب [ ؟ درادـن ، ار  یگنـشت  ناوت  باـت و  هک  راوخریـش  كدوک  نیا  يارب  یبآ  يهعرج  هک  تسین 

وت يارب  نم  نم ! يالوم  اقآ و  يا  تفگ : و  تساخ ، اپ  هب  تشاد  لاـس  هدـفه  هک  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  مولظم ، ماـما  نآ  گرزب 
، راوگرزب ردپ  فرط  هب  ور  درک و  رپ  ار  کشم  دش و  هعیرش  دراو  تشادرب و  ار  کشم  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  دیوگ : يوار  . مروآیم بآ 

نم تروص  رب  دنام  یقاب  رگا  نک و  باریس  ار  مردارب  یتساوخیم ، هک  تسا  بآ  نیا  ناج ! ردپ  درک : ضرع  و  دومن ، دوخ  رهاط  بیط و 
ار فرظ  دناشن و  شلغب  رد  تفرگ و  ار  دوخ  راوخریـش  دنزرف  تسیرگ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . متـسه هنـشت  ادخ ! هب  دـنگوس  هک  زیرب 
زا شیپ  دمآ و  نمشد  فرط  زا  یمومـسم  ریت  دشونب  یبآ  تساوخ  راوخریـش  نآ  نوچ  دروآ ، راوخریـش  نآ  کچوک  ناهد  دزن  تفرگ و 

كرابم تسد  زا  ار  بآ  فرظ  تسیرگ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . درک تباصا  مولظم  لفط  نآ  يولگ  هب  دشونب  نآ  زا  ياهعرج  هک  نآ 
تیاور تیاور ؛ نیا  .و  دمآ دـهاوخ  نیا  زا  دـعب  تیاور  نیا  يهمتت  تفرگ ... نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  كرابم  تروص  و  تخادـنیب ، دوخ 
نیـسح ماـما  رـسپ  نیرتگرزب  ربکا و  یلع  ناـمه  مالـسلااهیلع  نیـسح  نب  یلع  : دـیوگ جرفلاوبا  دـسیونیم : راونـالاراحب »  » رد . تسا یبیرغ 

وا و  تسا ، یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  نب  ةرموبا  يرتخد  یلیل  شرداـم  دـشیم ، هدـیمان  نسحلاوبا  تشادـن و  يدـنزرف  هک  تسا  مالـسلاهیلع 
ام باحـصا  تافیلأت  زا  یخرب  رد  دـیوگ : لصا  بحاـص  [ . 225  ] دـش دیهـش  البرک  رد  هک  مالـسلامهیلع ) تیب  لـها  زا   ) دوب یـسک  نیلوا 

ماما كرابم  يهرهچ  رد  یگتـسکش  راثآ  دندیـسر  تداهـش  هب  رهاظم  نب  بیبح  مالـسلاهیلع و  ساـبع  ترـضح  نوچ  : تسا هدـش  تیاور 
. دوب يراج  شنینزان  تروص  هب  شناگدید  زا  کشا  تارطق  دوب و  هتسشن  نیگهودنا  نیگمغ و  ترضح  دش . رادیدپ  مالـسلاهیلع  نیـسح 

لتق هاتبأ ! ای  : درک ضرع  دـمآ و  ترـضح  دزن  تسا -  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  هب  فورعم  هک  رغـصا -  یلع  بانج  شدـنزرف  لاـح ، نیا  رد 
مالـسلاهیلع سابع  میومع  ناج ! ردپ  ؟ ۀـصخر نم  لهف  هقارفل ، يردـص  قاض  دـقف  هدـعب ، ةایحلا  یف  یل  ریخ  الف  مالـسلاهیلع  سابعلا  یمع 

هحفـص 262] مورب [ ؟ نادیم  هب  دییامرفیم  هزاجا  ایآ  تسا ، هدش  گنت  ملد  وا  قارف  زا  تسین ، یگدـنز  رد  يریخ  وا  زا  سپ  دـش ، هتـشک 
تخـس نم  رب  وت  ییادج  قارف و  دنگوس ! ادخ  هب  مزیزع ! دنزرف  . کقارف هللا ؛ یلع و  زعی  ینب ! ای  : دومرف تسیرگ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

کـسفنل یـسفن  و  ءادـفلا ، کحورل  یحور  نیعم ، کل و ال  رـصان  دـیرف ال  ءادـعألا  نیب  دـیحو  تنأ  و  هاتبأ ! اـی  فیک  درک : ضرع  ؟ تسا
حور يادف  محور  يراد ، ینیعم  هن  يروای ، هن  ياهدنام ، اهنت  نانمـشد  نایم  رد  هک  نآ  لاح  مورن ؟ نادیم  هب  هنوگچ  مراوگرزب ! ردپ  . ءاقولا

هب تساوخیم  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  هک  یماگنه  : دسیونیم نازحالا » جـیهم   » باتک رد  . تسا امـش  ناج  يالب  رپس  مناج  امش و 
هب نک و  محر  ام  یبیرغ  هب  دـنتفگ : دـنتفرگ و  ار  رابتالاو  يهدازهـش  نآ  رود  راوهقلح  مرتحم  ناوناب  مرح و  لها  دورب ، دربن  نادـیم  فرط 

رارـصا هتـسویپ  هدازهاش  نآ  دـیوگ : نازحالا » جـیهم   » بحاص . میرادـن ار  وت  ییادـج  ناوت  بات و  اـم  هک  اریز  نکم ، باتـش  گـنج  يوس 
لها شراوگرزب و  ردـپ  هاگ  نآ  دـنداد . نادـیم  يهزاجا  وا  هب  ترـضح  هک  نیا  ات  تساوخیم  نادـیم  نذا  شراوگرزب  ردـپ  زا  درکیم و 

بلاطوبا نب  دمحم  دـسیونیم : راونالاراحب »  » رد هللا  ۀـمحر  یـسلجم  يهمالع  [ . 226  ] دـش هناور  نادـیم  يوـس  هب  و  تفگ ، عادو  ار  مرح 
: دسیونیم بوشارهشنبا  دسیونیم : هللا  ۀمحر  یـسلجم  يهمالع  . تشاد لاس  هدجیه  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  زور ، نآ  رد  دیوگ :

مالسلاهیلع ربکا  یلع  ترضح  هک  یماگنه  : دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس  . دوب لاس  جنپ  تسیب و  ترضح  نآ  فیرـش  نس  هدش : هتفگ 
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تخادـنا و تماما  کلف  دیـشروخ  نآ  مادـنا  رب  هناـسویأم  یهاـگن  وا  رـس  تشپ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  داـتفا  هار  هب  نادـیم  فرط  هب 
نیـسح ماـما  : دـنیوگ ناـخروم  دـسیونیم : راونـالاراحب »  » رد . تسیرگ دـش و  يراـج  شتروص  رب  شانیبقـح  نامـشچ  کـشا  راـیتخایب 

مالغ مهیلا  زرب  دقف  موقلا ، ءالؤه  یلع  دهـشا  مهللا  هحفص 263 ] دومرف [ : تفرگ و  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  فیرـش  نساحم  مالـسلاهیلع 
و اقیرفت ، مهقرف  و  ضرألا ، تاکرب  مهعنما  مهللا  . ههجو یلا  انرظن  کیبن  یلا  انقتـشا  اذا  انک  و  کلوسرب ، اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  سانلا  هبـشأ 
! شاب دهاش  ادـنوادخ ! . اننولتاقی انیلع  اودـع  مث  انورـصنیل  انوعد  مهناف  ادـبأ ، مهنع  ةالولا  ضرت  و ال  اددـق ، قئارط  مهلعجاو  اقیزمت ، مهقزم 

ربمایپ رادید  قاتـشم  هاگره  ام  و  تسوت ، ربمایپ  هب  راتفگ  تریـس و  تروص ، ظاحل  زا  مدرم  نیرتهیبش  هک  تفر  هاپـس  نیا  يوس  هب  یناوج 
نانآ قافتا  يهدرپ  و  زاس ، هدنکارپ  ار  نانآ  تیعمج  و  رادزاب ، نانآ  زا  ار  نیمز  تاکرب  ادنوادخ ! . میتسیرگنیم ناوج  نیا  هب  میدـشیم  وت 

زا هورگ  نیا  هک  اریز  نادرگم ، دونشخ  یـضار و  نانآ  زا  ار  نامکاح  زگره  و  هد ، رارق  ییادج  هقرفت و  ياههار  رد  ار  نانآ  و  نک ، هراپ  ار 
نیـسح ماما  هاگ  نآ  . دـندومن گنج  ام  اب  هدومن و  ینمـشد  توادـع و  ام  اب  نانآ  میدرک  تباجا  نوچ  دـننک  يراـی  اـت  دـندرک  توعد  اـم 

کحبذی نم  کیلع  طلـس  و  كرمأ ! یف  کل  هللا  كراب  و ال  کمحر ! هللا  عطق  کلام  : دز دایرف  درک و  نیعل  دعـس  رمع  هب  ور  مالـسلاهیلع 
محر دـنوادخ  هدـش ؟ هچ  ار  وت  . ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  یتبارق  ظفحت  مل  یمحر و  تعطق  اـمک  کـشارف ! یلع  يدـعب 
نانچ دشکب ، باوختخر  رد  ار  وت  هک  دنک  طلـسم  ار  یـسک  وت  رب  و  دیامرفن ، كرابم  وت  رب  ار  ینامرآ  رما و  چیه  دنک و  عطق  ار  وت  لسن ) )
ماما نآ ؛ زا  سپ  . يدرکن تاعارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ارم  یـشیوخ  تبارق و  يدومن و  عطق  ارم  لسن )  ) محر وت  هک 
ۀیرذ نیملاعلا -  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا  :) دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  دنلب  يادص  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

ینادنزرف دیزگرب ، نایناهج  مدرم  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ ، انامه  [ . 227 ( ] میلع عیمس  هللا  ضعب و  نم  اهضعب 
هحفص 264 ] تسا [ . اناد  اونش و  دنوادخ  دندوب و  يرگید  زا  یخرب  هک 

ربکا یلع  ترضح  يهزرابم 

نب یلع  انأ  : تفگیم دناوخیم و  زجر  وا  تخادرپ ، گنج  هب  تفرگ و  رارق  دربن  نادیم  رد  مالسلاهیلع  ربکا  یلع  ترضح  ماگنه ، نیا  رد 
یبأ نع  یمحأ  فیسلاب  مکبرـضأینثنی  یتح  حمرلاب  مکنعطأ  یعدلا  نبا  انیف  مکحی  ال  هللا ؛ ویبنلا  مهیبأ  دج  ۀبـصع  نم  یلع  نب  نیـسحلا 
رسپ دنگوس ! ادخ  هب  . تسا ربمایپ  نانآ  دج  هک  یهورگ  زا  متسه ؛ مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  دنزرف  یلع ، نميولع  یمـشاه  مالغ  برض 

ریـشمش اب  ار  امـش  مردـپ  زا  تیامح  رد  . دنکـشب ماهزین  هک  منزیم  هزین  اب  ار  امـش  نانچ  و  دـنک ؛ مکح  ام  صوصخ  رد  دـناوتیمن  هدازانز 
ار يدایز  هورگ  دومن و  یتخس  گنج  درک و  هلمح  نوبز  نمشد  رب  ریش  دننام  هاگ  نآ  . دنزیم يولع  یمشاه  ناوج  هک  یتابرـض  منزیم ؛

نیا نوچ  : تسا هدش  لقن  حداوقلا » حداوف   » باتک زا  . دش دنلب  رفاک  نایرکشل  دایرف  هجض و  هتـشک ، يدایز  زا  هک  نیا  ات  تخادنا  كاخ  هب 
هزیاج ردقچ  ره  تفگ : دز و  ادص  ار  ریثک  نب  قراط  هدازمارح ، دعـسنبا  دیبلط ، زرابم  داهن  گنج  يهصرع  هب  مدـق  تعاجـش  يهشیب  ریش 

تموکح بحاـص  وـت  تفگ : قراـط  رواـیب . نم  يارب  ار  وا  رـس  باتـشب و  ناوـج  نیا  يهزراـبم  هب  تفرگ ، یهاوـخ  داـیزنبا  زا  یهاوـخب 
رمع . منکیم هزرابم  وا  اب  يوشیم  نماض  نم  يارب  دایزنبا -  ریما -  دزن  رد  ار  لصوم  تموکح  رگا  مورب ؟ وا  يهزرابم  هب  نم  يوشیم و 

رابتالاو يهدازهش  نآ  هک  نیا  ات  تفرگرد  یتخس  گنج  . درک هزرابم  هب  عورش  نوعلم  نآ  دمآ ، نادیم  يوس  هب  وا  دش و  نماض  نیعل  دعس 
دز و وا  مشچ  هب  ياهبرـض  ترـضح  دمآ ، نادیم  هب  نوعلم  نآ  ردارب  وا ؛ زا  سپ  . داتـسرف منهج  هب  ار  وا  دومن و  دراو  وا  رب  یکلهم  يهبرض 
زج دمآیمن  نادیم  هب  رکشل  نآ  زا  یسک  دروآرد ، ياپ  زا  زین  ار  وا  ترـضح  تساخرب ، هزرابم  هب  شدنزرف  وا ؛ زا  سپ  . دومن كاله  ار  وا 
ایآ دز : دایرف  نیعل  رمع  ماگنه ؛ نیا  رد  . تشکیم دیشکیم و  نوخ  كاخ و  هب  ار  وا  مالسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  عاجـش ، ریـش  هک  نیا 

هزرابم نادـیم  هب  مدـق  ترـضح  نآ  يهزرابم  يارب  ات  دز  ادـص  ار  مناـغ  نب  رکب  سپ  هحفـص 265 ] دورب [ ؟ وا  يهزراـبم  هب  تـسین  يدرم 
يدرم ایآ  یتفگ : نوچ  یلو  منکیم ، هزرابم  متسه و  ربارب  یگنج  درم  رازه  ود  اب  نم  تسین ، شیب  یناوج  نیا  تفگ : نوعلم  رکب  . دراذگب
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ماما گنر  هدـش -  هتفگ  هک  نانچ  ماگنه -  نیا  رد  داهن ، نادـیم  هب  مدـق  نوعلم  رکب  . موریم وا  يهزراـبم  هب  دورب ؟ وا  يهزراـبم  هب  تسین 
امش گنر  هک  هدیسر  مدنزرف  هب  ياهمدص  دنکن  درک : ضرع  مالسلااهیلع  الیل  ترضح  شردام  دیدرگ ، ریغتم  دیرپ و  مالـسلاهیلع  نیـسح 
مدج زا  هک  اریز  نک ، اعد  ناوخب و  ار  يادخ  وت  مسرتیم ، مدنزرف  رب  وا  زا  هک  دمآ  وا  يهزرابم  هب  یـسک  یلو  هن ، دومرف : ترـضح  ؟ دیرپ

باجتـسم شدـنزرف  قح  رد  ردام ؛ ياعد  . اهدـلول باجتـسی  ةدـلاولا  ءاـعد  : دومرفیم هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
در نم  ای  : تفگ درک و  زارد  ملاع  يادـخ  فرط  هب  اـعد  تسد  دوشگ ، ار  دوخ  رـس  دـش ، همیخ  دراو  مالـسلااهیلع  ـالیل  ترـضح  . دوشیم
ات يدـنادرگرب ، بوقعی  رب  ار  فسوی  هک  ییادـخ  يا  . مناغ نب  رکب  نم  هظفحاو  يدـلو  یلع  ددرأ  هرـصب  هیلا  عجر  بوقعی و  یلع  فسوی 

ترـضح يرآ ! . درک نیرفن  نوعلم  نآ  رب  هاگ  نآ  . امرف ظفح  مناغ  نب  رکب  دنزگ  زا  ار  وا  نادرگرب و  ارم  دنزرف  تشگ ، نشور  شنامـشچ 
نایم دندرک ، هلمح  رگیدمه  رب  هزین  اب  دش ، لدـب  در و  ود  نآ  نیب  دـنچ  یتابرـض  تخادرپ ، هزرابم  هب  نوعلم  نآ  اب  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع 

ار وا  لغب  ریز  ترـضح  دوب . هدـش  هراپ  شاهرز  هک  دـش ، وا  لغب  ریز  هجوتم  ترـضح  هک  نیا  ات  تفرگرد ، یمیظع  تخـس و  دربن  ود  نآ 
هب ار  وا  دیلپ  حور  يروف  و  درک ، میسقت  تمسق  ود  هب  ار  نوعلم  نآ  يراک ، يهبرض  نآ  درک ، هلاوح  يریشمش  يهبرض  هداد و  رارق  فده 
اب سپـس  تشک ، ار  نیعالم  زا  رفن  تسیب  دـص و  تشاد  هک  یگنـشت  اب  هدازهاش  نآ  تسا : هدـش  تیاور  . تخاـس هناور  منهج  شتآ  يوس 

، یندهجأ دق  دیدحلا  لقث  ینلتق و  دـق  شطعلا  هبأ ! ای  : درک ضرع  دـمآ و  دوخ  راوگرزب  ردـپ  رـضحم  هب  تحارج  يدایز  شطع و  تدـش 
ینیگنـس و  هدیناسر ، بل  هب  ار  مناج  یگنـشت  ناج ! ردپ  يا  هحفـص 266 ] ءادـعألا [ ؟ داهج  یلع  اهب  يوقتأ  لیبس  نم  ءام  ۀبرـش  یلا  لهف 

مروآ تسد  هب  یتردق  نآ  اب  هک  تفای  تسد  ناوتیم  یبآ  يهعرج  هب  هیآ  تسا ، هتخادنا  تقشم  تمحز و  هب  ارم  نینهآ ، حالس  تالآ و 
ای : درک ضرع  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  ملـسم  نب  دـیمح  زا  نازحالا » جـیهم   » باتک رد  ؟ میامن داهج  نانمـشد  اب  و 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  . دنکیم هفخ  ارم  یگنـشت  و  هدرزآ ، ارم  نینهآ  حالـس  ینیگنـس  ردپ ! يا  . شطعلا ینقنخأ  دـیدحلا و  ینلقثأ  هابأ !
هب هک  نک ، ربص  یتخل  درگزاب و  مدنزرف ! يا  هاثوغ ! او  . اهدعب أمظ  ۀبرش ال  كدج  کیقـسی  الیلق  ربصا  ینب ! ای  هاثوغ  او  : دومرف تسیرگ و 
رد [ . 228  ] دـش یهاوـخن  هنـشت  زگره  نآ  زا  سپ  هـک  درک  دـهاوخ  باریـس  ار  وـت  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  دـمحم  تدـج  يدوز 

نارگ نم  رب  مالسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  مدنزرف ! يا  : دومرف ترـضح  دسیونیم : راونالاراحب » »
! مدـنزرف يا  . کناسل تاه  ینب ! ای  . دنـسرن وت  دایرف  هب  ینک و  هثاغتـسا  دـنهدن ، خـساپ  ینک و  توعد  ار  نیعالم  نآ  وت  هک  تسا  تخـس  و 
ار نآ  : دومرف و  داد ، وا  هب  ار  دوخ  رتشگنا  و  دـیکم ، تفرگ و  ناهد  هب  ار  وا  نابز  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگ  نآ  . روایب کیدزن  ار  تنابز 

باریس يراشرس  ماج  اب  ار  وت  تراوگرزب  دج  بش ، ات  زورما و  هک  مراودیما  نم  هک  درگرب  تنمشد  گنج  يوس  هب  و  راذگب ، تناهد  رد 
دـناوخیم و زجر  وا  تشگزاـب ، نادـیم  يوس  هب  مالـسلاهیلع  ربـکا  یلع  ترـضح  . دـش یهاوخن  هنـشت  زگره  نآ  زا  سپ  هک  درک  دـهاوخ 

گنج قیاقحقراوبلا  دمغت  وأ  مکعومج  قرافن  ال  شرعلا ، بر  هللا  وقداصم  اهدـعب  نم  ترهظ  قئاقحلا و  اهل  تناب  دـق  برحلا  : تفگیم
هحفص 267] دوشیم [ . نایامن  زین  اهریشمش -  ندیشک  فوفص و  ندش  هتـسارآ  ینعی  نآ -  قیداصم  نآ  زا  سپ  هک  تسا ، هدش  راکـشآ 

هتشاذگ فالغ  هب  اهریشمش  هک  نیا  ات  مرادیمنرب  امش  زا  تسد  و  موشیمن ؛ ادج  امش  هورگ  زا  تسا  شرع  کلام  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
[ . 229  ] تشک ار  نانآ  زا  رفن  تسیود  هک  نیا  ات  دیگنجیم  هتسویپ  ترضح  نآ  . دوش

ربکا یلع  ترضح  تداهش 

نوعلم يدبع  ذقنمنبا  مشچ  هاگان  دندومنیم ، بانتجا  وا  نتـشک  زا  هفوک  لها  : دسیونیم دوخ  داشرالا »  » باتک رد  هللا  ۀمحر  دـیفم  خـیش 
نیا اب  ناوج  نیا  رگا  نم ؛ ندرگ  رب  برع  يهمه  هانگ  تفگ : نوعلم  نآ  دـیگنجیم ، مامت  تعاجـشاب  ترـضح  نآ  داتفا . هدازهاـش  نآ  رب 

ات دیگنجیم  درکیم و  هلمح  نمـشد  فوفـص  رب  ترـضح  . دناشن مهاوخ  ازع  هب  ار  وا  ردپ  دنک ، روبع  نم  رانک  زا  لتق  برـض و  تعاجش 
مالسلاهیلع ربکا  یلع  ترضح  : تسا هدمآ  راونالاراحب »  » باتک رد  يرگید  تیاور  رد  . دز وا  رب  ياهزین  تخات و  وا  رب  ذقنم  نب  ةرم  هک  نیا 
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درک هراپ  ار  وا  يولگ  درک و  تباصا  ترـضح  نآ  يولگ  رب  دـمآ و  نمـشد  فرط  زا  يریت  هک  نیا  ات  درکیم  هلمح  نـالدزب  نآ  رب  ررکم 
يهرم نب  ذقنم  دـیگنجیم ، نیعالم  نآ  اب  بسا  يالاب  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  هک  یعقوم  : دـسیونیم راونالاراحب »  » رد زاب  [ . 230]

دندزیم ار  وا  ریشمش  اب  فارطا  زا  نیدیب  مدرم  . داتفا نیمز  يور  هبرض ، تدش  زا  وا  هک  دز  ترضح  نآ  كرابم  رـس  رب  ياهبرـض  يدبع ،
ره سپ  دربیم ، نمـشد  رکـشل  يوس  هب  ار  وا  ناراوس  ناـیم  رد  بسا  تخادـنا ، بسا  ندرگ  هب  تسد  دـش و  ناوتاـن  ترـضح  هک  نیا  اـت 

شیولگ يدوگ  هب  وا  حور  نوچ  و  دـندرک ، هراپ  هراپ  غیت  اـب  ار  وا  نینزاـن  ندـب  هک  نیا  اـت  درکیم  دراو  یمخز  ترـضح  نآ  رب  يراوس ،
اهدعب أمـضأ  ۀبرـش ال  یفوألا  هسأکب  یناقـس  دق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدج  اذه  هاتبأ ! ای  : دز دایرف  دنلب  يادص  اب  دیـسر 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  کنیا  ناج ! ردپ  . ۀعاسلا اهبرـشت  یتح  ةروخذـم  اسأک  کل  ناف  لجعلا ! لجعلا  لوقی : وه  و  ادـبأ !
وا و  دــش . مهاوـخن  هنــشت  زگره  نآ  زا  سپ  هـک  یتبرــش  درک ، باریــس  هحفـص 268 ] اراوـگ [  یتبرـش  اـب  يراشرـس  ماـج  اـب  ارم  مـلس 

سوواط نب  دیس  [ . 231  ] یـشونب تعاس  نیمه  هک  ماهدرک  هریخذ  یماج  زین  وت  يارب  هک  شاب  دوز  نک و  باتـش  مناج ! نیـسح  : دومرفیم
نیـسح ماما  دیدرگ ، ادج  شکرابم  دسج  زا  شحوتف  رپ  حور  دیـشک و  يدایرف  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  سپـس  : دـیوگ هللا  ۀـمحر 

ام ینب ! ای  كولتق  اموق  هللا  لتق  : دومرف و  داهن ، وا  نینزان  تروص  رب  ار  دوخ  كرابم  يور  و  داتسیا ، دوخ  دنزرف  نیلاب  رب  دمآ و  مالـسلاهیلع 
. دنتـشک ار  وت  هک  ار  یناسک  دشکب  ادخ  مناج ! رـسپ  . ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـمرح  كاهتنا  یلع  نامحرلا و  یلع  مهارجأ 

هاگ نآ  دش و  ریزارـس  شناگدید  زا  کشا  ! دنخاتـسگ يرج و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمرح  کته  رب  ادخ و  رب  ردقچ 
شدنزرف نیلاب  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سپس  دیوگ : فنخموبا  [ . 232  ] داب ایند  رس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  . ءافعلا كدعب  ایندلا  یلع  : دومرف
تحرتسا دقف  تنأ  امأ  يدلو ! ای  : دومرفیم دیـسوبیم و  ار  وا  دومن ، كاپ  ار  وا  ياهنادـند  نوخ  تفرگ و  لغب  ار  شناوج  رـس  تسـشن و 

ایند و مغ  مه و  زا  وت  مناج ! رسپ  . کب قوحللا  عرسأ  ام  كوبأ و  یقب  دق  و  ناحیر ، حور و  یلا  ترص  اهدئادش و  اهمغ و  ایندلا و  مه  نم 
. دش مهاوخ  قحلم  وت  هب  يدوز  هب  دنام ، وت  ردپ  یلو  یتفر ، هزیکاپ  يزور  تمحر و  يوس  هب  يدش و  تحار  نآ  ياهیتخس 

ربکا یلع  ترضح  نیلاب  رب  بنیز  ترضح 

ییابیز نسح و  رد  وا  دمآ ، نوریب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهمیخ  زا  هک  ار  ینز  منیبیم  ایوگ  : دـیوگ دـقاو  نب  ةرامع  دـیوگ : فنخموبا 
مویلا اذه  لبق  تنک  ینتیل  هابلق ! ۀجهم  او  ابیرغ ! او  هارـصان ! ۀـلق  او  هالتق ! او  هادـلو ! او  هحفص 269 ] دزیم [ : دایرف  وا  دیـشخرد ، هام  دننام 

نیا زا  شیپ  شاـک  نم ! لد  نوخ  زا  ياو  یبیرغ ! زا  ياو  نارواـی ! یمک  زا  ياو  ماهتـشک ! ياو  مدـنزرف ! ياو  . يرثلا تدـس  ینتیل و  اـیمع ،
باتـش بارطـضا و  اب  هک  ار  ینز  منیبیم  ایوگ  : دیوگ ملـسم  نب  دیمح  دسیونیم : راونالاراحب »  » رد . مدوب هدرم  نم  شاک  مدوب ، انیبان  زور ،

رون ای  هاداؤف ! ةرمث  ای  هابیبح ! ای  : تفگیم دومنیم ، اـکاله  او  ـالیواو و  داـیرف  و  دوب ، هدرک  عولط  تاـتفآ  دـننام  وا  دـیود ، نوریب  همیخ  زا 
یلع رتـخد  مالـسلااهیلع  بنیز  نیا  دـنتفگ : ؟ تسیک مناـخ  نیا  مدیـسرپ : ! نم نامـشچ  روـن  يا  نم ! لد  يهوـیم  يا  نـم ! بیبـح  يا  ! هاـنیع

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  ماگنه ، نیا  رد  تخادنا . مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  كرابم  شعن  يور  ار  دوخ  دمآ و  وا  . تسا مالـسلاهیلع 
ترـضح شعن  مشاهینب ، ناناوج  . دیرادرب ار  دوخ  ردارب  دومرف : و  درک ، دوخ  ناناوج  هب  ور  و  دـینادرگزاب ، همیخ  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد 

[ . 233  ] دنتشاذگ دوب ، اجنآ  رد  ادهش  شعن  هک  ياهمیخ  رد  هک  نیا  ات  دندروآ  دنتشادرب و  ار  مالسلاهیلع  ربکا  یلع 

ربکا یلع  ترضح  تداهش  هنیکس و  ترضح 

ربکا یلع  ترضح  نوچ  : دیوگ رباج  دنکیم : لقن  هللادبع  نب  رباج  زا  خیش  هدش : لقن  هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  زا  ربتعم  ياهباتک  زا  یخرب  رد 
همیخ دراو  دوب ، هدش  ریس  سویأم و  دوخ  ناج  زا  دوب و  نیگمغ  تسیرگیم ، هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دش  دیهـش  مالـسلاهیلع 

فرط و نیا  هب  یهاوخیم و  ار  دوخ  گرم  ياهدش و  سویأم  دوخ  زا  منیبیم  هک  هدش  هچ  درک : ضرع  مالسلااهیلع  هنیکـس  ترـضح  . دش
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هحفـص 270] دنتـشک [ . ار  وا  نامیئل  ناترطف و  تسپ  دومرف : ترـضح  ؟ تساـجک مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  مردارب  ینکیم ؟ هاـگن  فرط  نآ 
ماما هک  دور  نوریب  همیخ  زا  تساوخیم  ! ماهشوگرگج ياو  ناج ! رادرب  ياو  دز : داـیرف  دینـش  ار  نیا  مالـسلااهیلع  هنیکـس  ترـضح  نوچ 

هنوگچ مناج ! ردپ  درک : ضرع  . امن ییابیکـش  و  نک ، هشیپ  ار  ادخ  ياوقت  هنیکـس ! يا  دومرف : وا  هب  دـش ، عنام  دـمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هیلا اـنا  اـنا هللا و  :) دوـمرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ؟ تسا هدـش  هدـنار  دوـخ  رهـش  زا  شردـپ  و  هتـشک ، شردارب  هـک  یـسک  دـنکیم  ربـص 
دمآ نوریب  اههمیخ  زا  یکدوک  ماگنه ، نآ  رد  : دـسیونیم راونالاراحب »  » رد . تشگ میهاوخزاـب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادـخ  زا  اـم  ؛) نوعجار
سپ . دـیزرلیم شیاـهراوشوگ  سرت ، زا  درکیم و  هاـگن  تسار  پچ و  هب  دوب و  برطـضم  وا  دوب ، وا  شوـگ  رد  رد  يهراوـشوگ  ود  هک 

صخش دننام  یتحاران  تدش  زا  درکیم و  هاگن  وا  هب  ونابرهـش  شردام  . درک دیهـش  ار  وا  دومن و  هلمح  وا  رب  ثیغب  نب  یناه  مان  هب  ینوعلم 
هحفص 273 ] نیملاظلا [ . موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الأ  [ . 234  ] دزیمن یفرح  شوهیب 

مولظم نآ  تداهش  تیفیک  نیسح و  ماما  يهزرابم  داهج و  يربک و  يهعقاو  یمظع ، تبیصم  رد 

نیسح ماما  ییاهنت  اروشاع و  زور 

نینچمه مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ناشیوخ  ناردارب و  ناراـی ، باحـصا و  يهمه  هک  یماـگنه  : تسا هدـش  لـقن  يرایـسب  ياـهباتک  رد 
باحـصا و زا  یـسک  دوخ  فارطا  رد  دومن و  پچ  تسار و  تمـس  هب  یهاـگن  ترـضح  دـندش ، دیهـش  مالـسلاهیلع  ربـکا  یلع  شدـنزرف 
! ایادخ . کیبن دلوب  عنصی  ام  يرت  کنا  مهللا  : دومرف درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  كرابم  رـس  دیدن  ار  شتیب  لها  ردارب و  نادنزرف 

رـصنی رـصان  نم  له  راتخملا ؟ لوسر  لآ  محری  محار  نم  له  : دز ادص  هاگ  نآ  ؟ دوشیم راتفر  هنوگچ  وت  ربمایپ  دـنزرف  اب  هک  يدـهاش  وت 
هللا وجری  ثیغم  نم  له  انیف ؟ هللا  فاخی  دحوم  نم  له  لوسرلا ؟ مرح  نع  بذی  باذ  نم  له  لوتبلا ؟ ءانبأل  ریجم  نم  له  راهطألا ؟ ۀـیرذ 
ایآ ؟ دنک يرای  ار  ناگزیکاپ  نادنزرف  ات  تسه  يروای  ایآ  دیامن ؟ محر  هدیزگرب  ربمایپ  نادنزرف  هب  ات  تسه  ياهدننک  محر  ایآ  ؟ انتثاغا یف 

ات تسه  یتسرپادخ  ایآ  دیامن ؟ عافد  ربمایپ  میرح  زا  ات  تسه  یعفادم  ایآ  دهد ؟ هانپ  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  نادنزرف  ات  تسه  یـسک 
؟ دسرب ام  دایرف  هب  هتشاد و  دیما  ادخ  شاداپ  هب  هک  تسه  یسردایرف  ایآ  دسرتب ؟ ادخ  زا  ام  قح  رد 

نیسح ماما  زا  يرای  داجس و  ماما 

زا مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  ، دش دنلب  هیرگ  هب  تراهط  تمـصع و  ناوناب  نانیـشنهدرپ و  يادص  ماگنه ، نیا  رد 
هرظنم نیا  نوچ  مالسلااهیلع  موثلکما  ترضح  . دشکب ماین  زا  يریـشمش  هک  نیا  ات  دوبن  رداق  دوب و  ضیرم  ترـضح  نآ  دمآ ، نوریب  همیخ 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  هاگـشیپ  رد  ات  راذگب  ناج ! همع  دومرف : مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  . درگرب مدـنزرف ! يا  دز : دایرف  دـید  ار 
دمحم لآ  لـسن  نـم  ۀـیلاخ  ضرـألا  یقبت  ـالئل  هیذـخ  موـثلکمأ ! اـی  : دوـمرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . میاـمن گـنج  ملــس  هـلآ و  هـیلع و 

یلاخ مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  لـسن  زا  نیمز  اـت  دورب ) نادـیم  فرط  هب  راذـگن  و   ) ریگب ار  وا  موثلکما ! يا  هحفص 274 ] مالـسلامهیلع [ .
[ . 235  ] دنامن

رغصا یلع  ترضح  تداهش 

مالـسلااهیلع تنیز  ترـضح  هب  دـمآ و  همیخ  برد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دـسیونیم فوهللا »  » باتک رد  هللا  ۀـمحر  سوواط  نب  دـیس 
« داـشرالا  » رد هللا  ۀـمحر  دـیفم  خیـش  [ . 236  ] میاـمن عادو  وا  اـب  اـت  هدـب  ارم  کـچوک  دـنزرف  . هعدوأ یتـح  ریغـصلا  يدـلو  ینیلواـن  : دومرف
و دیـسوبیم ، ار  وا  دسیونیم : راونالاراحب »  » رد . تفرگ لغب  رد  ار  وا  دندروآ و  دوب ، راوخریـش  یکدوک  هک  ار  هللادبع  شدنزرف  : دسیونیم
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یفطـصم دمحم  وت  دج  هک  یماگنه  نآ  رد  هورگ ! نیا  رب  ياو  . مهمـصخ یفطـصملا  دـمحم  كدـج  ناک  اذا  موقلا  ءالؤهل  لیو  : دومرفیم
: تسا هدـش  لقن  اهباتک  زا  یخرب  رد  [ . 237  ] دوب شترـضح  لغب  رد  كدوک  .و  دشاب نانآ  نمـشد  مصخ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ءاملا قاذ  ام  مایأ  ۀثالث  هل  كدلو  اذه  یخأ ! ای  : تفگ دروآ و  همیخ  زا  یکدوک  مولظم ، ماما  نآ  مارگ  رهاوخ  مالسلااهیلع  تنیز  ترضح 
بلط بآ  ياهعرج  مدرم  نیا  زا  وا  يارب  تسا ، هدیـشچن  یبآ  هک  تسا  زور  هس  وت  دـنزرف  نیا  ردارب ! يا  ءام . ۀبرـش  سانلا  نم  هل  بلطاـف 

! مکلیو لفطلا ، اذه  یقب  دق  و  یتیب ، لهأ  یتعیـش و  متلتق  دق  موق ! ای  : دومرف تفرگ و  دوخ  كرابم  ناتـسد  يور  ار  شدنزرف  ترـضح  . نک
میارب كدوک  نیا  اهنت  کنیا  دیتشک ، ارم  تیب  لها  نارای و  مدرم ! يا  . مکیلا هاتأ  بنذ  ریغ  نم  اشطع  یظلتی  هنورت  امأ  عیضرلا ، اذه  اوقـسأ 
يارب هک  نیا  نودب  دزوسیم  هحفص 275 ] یگنشت [  زا  هنوگچ  دینبیمن  ایآ  دیهد ، بآ  ار  راوخریـش  لفط  نیا  امـش ! رب  ياو  تسا ، هدنام 
لهاک نب  ۀلمرح  هاگان  دوب  هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  انثا  نیا  رد  دیوگ : يوار  ؟ دشاب هدرک  ینامرفان  امش 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  . درک حـبذ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شوغآ  رد  ار  وا  داد و  رارق  فدـه  ار  لفط  نآ  يولگ  يریت  اب  نوعلم  يدـسا 
ۀمحر سوواط  نب  دیس  [ . 238  ] دیـشاپیم نامـسآ  يوس  هب  دشیم  رپ  نوخ  زا  نوچ  تفرگیم و  وا  يولگ  كاپ  نوخ  ریز  ار  دوخ  تسد 
باتک رد  [ . 239  ] دـنیبیم ادـخ  نوچ  تسا  لهـس  نم  رب  بیاصم  نیا  . هللا نیعب  هنأ  یب  لزن  اـم  یلع  نوه  :و  دومرفیم هاـگ  نآ  دـیوگ : هللا 

دش و زیربل  نوخ  زا  شتـسد  ود  ره  هک  نیا  ات  تفرگ  كدوک  يولگ  ریز  ار  دوخ  تسد  ترـضح  : دـسیونیم مالـسلااهیلع » ءارهزلا  ملظت  »
ام يرت  یهلا  : دومرف نآ  زا  سپ  . رادنپب شاداپ  رجا و  ار  بیاصم  نیا  نک و  ربص  سفن ! يا  . کباصأ امیف  یبستحا  يربصا و  سفن ! ای  : دومرف

ترخآ رد  ار  بیاصم  نیا  دندرک ؟ هچ  ام  اب  ایند  رد  هورگ  نیا  هک  يدهاش  ایادخ ! . لجآلا یف  انل  ةریخذ  کلذ  لعجاف  لجاعلا ، یف  انب  لح 
يوس هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  مالـسلاهیلع  رغـصا  یلع  ترـضح  يولگ  نوخ  زا  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  . نک هریخذ  ام  يارب 
نکت نا  بر ! ای  : دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هاـگ  نآ  دـسیونیم : داـشرالا »  » رد [ . 240  ] تشگنزاـب نیمز  هب  ياهرطق  دیـشاپ ، نامـسآ 

ینامسآ ترصن  يرای و  رگا  اراگدرورپ ! . نیملاظلا موقلا  ءالؤه  نم  انل  مقتناو  هنم ، ریخ  وه  امل  کلذ  لعجاف  ءامسلا  نم  رصنلا  انع  تسبح 
رد دروآ و  ار  كدوک  نآ  هاـگ  نآ  . ریگب رگمتـس  هورگ  نیا  زا  ار  اـم  ماـقتنا  هد و  رارق  نآ  زا  رتهب  ار  بیاـصم  نیا  ياهدومرف  عنم  اـم  زا  ار 
نم کیلع  نوهأ  نوکی  :ال  دومرف ترـضح  سپـس  دـسیونیم : راونـالاراحب »  » رد هحفـص 276 ] داد [ . رارق  دوخ  تیب  لها  ناگتـشک  ناـیم 

نیبقح نامـشچ  اب  ترـضح  دسیونیم : بختنم »  » رد [ . 241  ] تسین رتمک  حـلاص ، يهقاـن  يهچب  زا  وت  دزن  راوخریـش  كدوک  نیا  . لیـصف
هیلع هللا  یلص  دمحم  کلوسر  کبیبح و  کیبنب و  سانلا  هبشأ  اولتق  موق  یلع  دهاشلا  تنأ  مهللا  : دومرف درک و  هاگن  نامسآ  يوس  هب  دوخ 

ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  وت  لوسر  بیبح و  ربمایپ و  هب  مدرم  نیرتهیبش  هک  یهورگ  رب  يدـهاش  وت  ادـنوادخ ! . ملـس هلآ و  و 
كدوک درک و  رفح  يربق  دوخ  ریشمش  فالغ  اب  دمآ و  نییاپ  دوخ  بسا  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دیوگ جاجتحالا »  » باتک رد  . دنتـشک

[ . 242  ] دومرف اشنا  دیآیم  ادعب  هک  یتایبا  تساخرب و  هاگ  نآ  درک ، نفد  دوب  شنوخ  هب  هتشغآ  هک  ار 

مرح لها  اب  نیسح  ماما  عادو 

نآ دناهداتفا ، كاخ  هب  شتیب  لها  نارای و  زا  رفن  ود  داتفه و  دـید  درک و  هاگن  هاگلتق  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دـسیونیم بختنم »  » رد
يا بنیز ! يا  همطاف ! يا  هنیکس ! يا  . مالسلا ینم  نکیلع  موثلکما ! ای  بنیز ! ای  ۀمطاف ! ای  ۀنیکـس ! ای  : دز ادص  و  دمآ ، اههمیخ  يوس  هب  هاگ 

فیک : دومرف ترضح  ؟ ياهداد نت  گرم  هب  ایآ  ناجردپ ! ؟ توملل تملستسا  هبأ ! ای  : درک ضرع  مالسلااهیلع  هنیکس  . امش رب  مالس  موثلکما !
! ۀبأ ای  هحفـص 277 ] درک [ : ضرع  . يروای هن  دراد و  يرای  هن  هک  یـسک  دهدن  گرم  هب  نت  هنوگچ  . نیعم هل و ال  رـصان  نم ال  ملـستسی  ال 

اطق غرم  زا  تسد  رگا  . مانل اطقلا  كرت  ول  تاهیه ! : دومرف ترـضح  . نادرگرب ام  دـج  مرح  يوس  هب  ار  اـم  ناـج ! ردـپ  . اندـج مرح  یلا  اـندر 
ار نانآ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دندز ، نویـش  هلان و  ناوناب  مرح و  لها  يهمه  ماگنه ، نیا  رد  . دیباوخیم دوخ  يهنایـشآ  رد  دنتـشادیمرب 
، تساوخ ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يابع  دمآ و  اههمیخ  هب  ترضح  دسیونیم : باتک  نیمه  رد  زاب  [ . 243  ] دومن تکاس 
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رد هک  یلاح  رد  ترـضح  دش . راوس  دوخ  بسا  رب  هدرک و  لیامح  ار  وا  ریـشمش  و  دیـشوپ ، ار  وا  لضاف  هرز  تخادنا و  شود  رب  ار  نآ  و 
ینا اریخ و  کسفنب  ۀیخا ! ای  کیصوأ  : دومرف درک و  مالـسلااهیلع  موثلکما  هب  ور  هاگ  نآ  دش ، مزر  يهدامآ  دوب  هحلـسا  ینهآ و  هرز  نایم 
نیا رد  . متـسه مزاع  نیدیب  هورگ  نیا  يوس  هب  نم  میاـمنیم ، شرافـس  یکین  ریخ و  هب  ار  وت  مناـبرهم ! رهاوخ  يا  . موقلا ءـالؤه  یلا  زراـب 

نیسح ماما  درکیم . هیرگ  دزیم و  هلان  دنلب  يادص  اب  يو  دمآ ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  ور  مالـسلااهیلع  هنیکـس  ترـضح  لاح ،
درک و كاـپ  ار  وا  نامـشچ  کـشا  دینابـسچ و  دوخ  يهنیـس  رب  درک و  شزاون  ار  وا  ترـضح  تشادیم ، تسود  رایـسب  ار  وا  مالـسلاهیلع 

اذافینامثج یف  حورلا  ینم  مادام  ةرـسح  کعمدـب  یبلق  یقرحت  الیناهد  مامحلا  اذا  ءاکبلا  کنم  یملعاف  ۀنیکـس  ای  يدـعب  لوطیـس  : دومرف
کـشا ترـسح  اب  . دوب دهاوخ  ینالوط  وت  يهیرگ  مدـش  هتـشک  هک  یماگنه  مناج ! هنیکـسناوسنلا  ةریخ  ای  هنیتأت  يذـلاب  یلوأ  تنأف  تلتق 

هیرگ نم  رب  هک  یتسه  یـسک  نیرتراوازـس  وت  مدـش  هتـشک  نم  هک  یماگنه  . تسا نم  مسج  رد  حور  هک  یمادام  نازوسم ، ارم  بلق  دوخ ،
نم دحأ  هیف  بغری  قیتع ال  بوثب  ینیتیا  هاتخأ ! ای  : دومرف شمارگ  رهاوخ  هب  ترضح  دسیونیم : باتک  نیمه  رد  زاب  ! نانز نیرتهب  يا  ینک 

 ] ریز زا  ار  نآ  دـنکن ، تبغر  نآ  رد  یـسک  ات  روایب  ارم  يهنهک  سابل  مناج ! رهاوخ  . یلتق دـعب  درجأ  ـال  نـأل  یباـیث ، تحت  هلعجأ  ساـنلا ،
« بختنم  » بحاص . منامن سابل  زا  يراـع  مندـش  هتـشک  زا  دـعب  هک  دـنکن  تراـغ  ار  نآ  یـسک  اـت  مشوپیم  دوخ  ياـهسابل  هحفص 278 ]

بتک زا  یخرب  رد  [ . 244  ] دش دنلب  اهنآ  يهیرگ  هلان و  نویش ، يادص  دندید  ار  هنحص  نیا  همرتحم  ناوناب  مرح و  لها  هک  یماگنه  دیوگ :
[245  ] تسا نیا  زا  دعب  امـش  يهیرگ  هک  اریز  دیـشاب ! مارآ  . نکمامأ ءاکبلا  ناف  الهم ؛ : دومرف نانآ  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا : هدمآ 
، دیشوپ شیاهسابل  ریز  زا  ار  نآ  درک و  هراپ  ار  نآ  فارطا  ترضح  دندروآ ، ياهنهک  سابل  نآ ؛ زا  سپ  دسیونیم : بختنم »  » باتک رد  .

تراغ ار  اهسابل  نآ  ینوعلم  درم  دش ، دیهش  ترضح  هک  یماگنه  . دننکن تراغ  هک  نیا  ات  درک  هراپ  مه  ار  نآ  تشاد  زین  ياهزات  راولـش  و 
باذع و دیدرگ و  لش  نوعلم  نآ  ناتـسد  سپ  تشاذـگ . نایرع  البرک  نازوس  مرگ و  نیمز  يور  رب  ارحـص  رد  ار  شکرابم  ندـب  درک و 

تیب لها  اب  دیشوپ ، ار  هراپ  هراپ  سابل  نیا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ  دیوگ : بختنم »  » بحاص . دش لزان  هدازمارح  نآ  رب  یهلا  تبوقع 
، مالسلاهیلع نیسح  ماما  نآ ؛ زا  سپ  : دیوگ هللا  ۀمحر  یسلجم  همالع  [ . 246  ] دوبن نآ  رد  یتشگزاب  هک  یعادو  درک  عادو  دوخ  نادنزرف  و 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  نوچ  .و  درک شرافس  وا  رب  و  درپس ، وا  هب  ار  تفالخ  تماما و  رارـسا  دناوخ و  ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  شدنزرف 
رسمه هملسما ، هب  ار  ایصوا  ایبنا و  ياههعیدو  ریاس  اهباتک و  تهج ، نیمه  هب  دوب  هاگآ  شیوخ  تداهش  زا  قارع  يوس  هب  تکرح  زا  شیپ 

يوس هب  قارع ، زا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  تشگزاب  زا  دـعب  ار  اـهنآ  هک  نیا  اـت  درپس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يهمرتحم 
ار نآ  تشون و  ياهمانتیصو  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تهج ، نیمه  هب  دوب  ضیرم  مالسلاهیلع  داجس  ماما  نوچ  .و  دهد لیوحت  شترـضح 
هک نانچ  [ . 247  ] دـهد لیوحت  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  شردارب  هب  ار  نآ  هک  نیا  ات  تشاذـگ  مالـسلااهیلع  همطاف  دوخ ، رتخد  دزن  تناما 

مالـسلاهیلع رقاب  دمحم  ماما  دـنکیم : هحفـص 279 ] لقن [  دوراجوبا  زا  دوخ  دنـس  اـب  یفاـک »  » فیرـش باـتک  رد  هللا  ۀـمحر  ینیلک  خـیش 
يهمان تساوخ و  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  دوخ  گرزب  رتخد  دـنک  تکرح  هنیدـم  زا  تساوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یماـگنه  : دومرف

مالسلااهیلع همطاف  . دوب لوغشم  شدوخ  هب  ضرم  تدش  زا  دوب و  ضیرم  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  و  داد ، وا  هب  يراکـشآ  تیـصو  هدیچیپ و 
اب همان  نامه  ادخ ! هب  دنگوس  نآ ؛ زا  سپ  داد . مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  نیسح  نب  یلع  هب  ار  همانتیصو  نآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رتخد 

هچنآ ادخ ! هب  دنگوس  دومرف : ترضح  ؟ تسا هدش  هتـشون  هچ  همان  نآ  رد  مدرگ ؛ تنابرق  متفگ : دیوگ : دوراجوبا  . دش هداد  ام  هب  یتافاضا 
هتـشون همان  نآ  رد  دـنراد  زاین  نآ  هب  دوشیم  دوبان  یناف و  ایند  هک  يزور  ات  هدـیرفآ  ار  نانآ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  يزور  زا  مدآ  نادـنزرف 

. ثیدح رخآ  ات  تسا ، هدش 

نمشد ربارب  رد  نیسح  ماما 

، تشاذگ دربن  نادیم  يوس  هب  مدق  و  دش ، راوس  دوخ  بسا  رب  تساخرب و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نآ ، زا  سپ  : دسیونیم راونالاراحب »  » رد
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اوعمجا ولاق  منهم و  اقنحنیوبألا  میرک  ریخلا  نسح  هنبا  ایلع و  موقلا  اولتقنیملاعلا  بر  هللا  باوث  نع  اوبغر  امدـق  موقلا و  رفک  : دومرفیم و 
ءاضرل یحاـیتجاب  مهلک  اووصاوت  اوراـص و  مثنیمرحلا  لـهأل  عمجلا  اوعمج  لذر  ساـنأ  نم  موقل  اینیـسحلا  برح  یلا  ساـنلا  اورـشحا  و 

لبق ینم  ناک  ءیشل  النیلطاهلا  فوکوک  دونجب  ةونع  ینامر  دق  دعسنبا  ونیرفاکلا  لسن  هللادیبعل  یمد  کفس  نم  هللا  وفاخی  ملنیدحلملا 
دق ۀضفنیتریخلا  نبا  انأف  یما  مث  یبأ  قلخلا  نم  هللا  ةریخنیدـلاولا  یـشرقلا  یبنلا  یبنلا و  دـعب  نم  ریخلا  یلعبنیرینلا  ءایـضب  يرخف  ریغ  اذ 

مـصاق یبأ  یمأ و  ءارهزلا  مطافنیملعلا  نبا  انأف  یخیـشک  وأ  يرولا  یف  يدـجک  دـج  هل  نمنیبهذـلا  نبا  ۀـضفلا و  اـنأف  بهذ  نم  تصلخ 
یبأفنیتلبقلا یلص  ناک  یلع  اعم و  يزعلا  تاللا و  نودبعی  هحفص 280 ] نینثولا [  نودبعی  شیرق  اعفای و  امالغ  هللادبعنینح  ردبب و  رفکلا 

اهیف ناک  اعم  حتفلا  بازحألا و  یف  مثنیرکـسعلا  لضفب  لغلا  تفـش  ۀعقو  دحا  موی  یف  هل  ونیرمقلا  نیب  بکوکلا  انأ  رمق و  یمأ  سمش و 
نیا [ 248  ] نیلفجحلا موی  درولا  یلع  یفطـصملا و  یبنلا  ربلا  ةرتعنیترتعلاب  اعم  ءوسلا  ۀـمأ  تعنـص  اذام  هللا  لـیبس  یفنیقلیفلا  لـهأ  فتح 

مالـسلاهیلع و یلع  هورگ  نیا  . دـندنادرگ يور  نایناهج  راگدرورپ  دـنوادخ ، شاداپ  زا  زین  میدـق  ناـمز  زا  و  دـندش ، رفاـک  ادـخ  هب  هورگ 
ياهنیک رطاخ  هب  هورگ  نیا  . دنتشک دندوب -  تفارش  اب  میرک  شردام  ردپ و  دوب و  راکوکین  درم  هک  ار -  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  شدنزرف 

يارب ار  یتعامج  هک  تسپ  لذر و  یهورگ  رب  نیرفن  يا  . دینک عمج  نیـسح  گنج  يارب  ار  مدرم  دیوش و  هامآ  دنتفگ : دنتـشاد  لد  رد  هک 
دـیزی و دـحلم -  ود  يدونـشخ  رطاخ  هب  و  هدـش ، لدـکی  یگمه  نآ ، زا  سپ  . دـندروآ مهدرگ  هنیدـم -  هکم و  نیمرح -  لها  اـب  گـنج 

مرـش ادـخ  زا  تسا  نارفاک  لسن  زا  هک  هللادـیبع  رطاخ  هب  نم ، نوخ  نتخیر  زا  ناـنآ  . دـندرک شرافـس  ارم  نتـشک  رگیدـمه  هب  داـیزنبا - 
تسا اهناراب  تارطق  دننام  يدایز  رد  هک  يرکشل  اب  تخادنا و  نم  يوس  هب  يریت  هبلغ  رهق و  يور  زا  نوعلم ، دعسنبا  . دندیـسرتن هدرکن و 

هک نآ  زج  هدزن ، رس  نم  زا  يراک  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  یلاح  رد  متـس ، نیا  .و  دندرک نارابریت  ارم  ناراب -  شراب  دننام  نانآ  هک  نیا  ای  - 
؛ تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  درف  نیرتهب  هک  مالسلاهیلع  یلع  یکی  . منکیم راختفا  باتملاع  تاتفآ  ود  ییانـشور  هب  نم 

صخش ود  دنزرف  نم  سپ  مردام ، وا ؛ زا  سپ  نامدرم ، نایم  زا  ادخ  يهدیزگرب  مردپ  . دنتسه یـشرق  شردام  ردپ و  هک  يربمایپ  يرگید  و 
الط ود  دنزرف  هحفـص 281 ] متـسه و [  هرقن  دننامه  نم  سپ  هدمآ ؛ تسد  هب  بان  يالط  زا  هک  متـسه  ياهرقن  ناسب  نم  . متـسه هدـیزگرب 

ود دنزرف  نم  دشاب ؟ نم  ماقم  یلاع  ردپ  دننام  شردپ  هک  تسیک  دشاب ؟ نم  راوگرزب  دج  دننام  وا  دـج  هک  نیمز  يور  رد  تسیک  . متـسه
ردـب و گنج  رد  رفک  يهدننکـش  نم  ردـپ  و  نم ، راوگرزب  ردام  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  . متـسه راوگرزب  هتـسجرب و  صخاـش ، ناـسنا 
ار اـهتب  شیرق  هک  یلاـح  رد  دـیتسرپ  دوـب ؛ هدیـسرن  غوـلب  نس  هب  زوـنه  هک  یناوـجون  رد  ار  يادـخ  هک  تسا  یـسک  نم  ردـپ  . تسا نینح 

نم ردـپ  يرآ ! . دـناوخیم زاـمن  هلبق  ود  يوـس  هب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یلاـح  رد  دـندیتسرپیم ، ار  يزع  تـال و  تب  ناـنآ  . دـندیتسرپیم
رد نم  راوگرزب  ردـپ  هک  یتعاجـش  . مباتهم باـتفآ و  ناـیم  رد  ياهراتـس  ناـسب  نم  و  باـتهم ، نوچمه  نم  رداـم  تسا و  باـتفآ  نوچمه 
ود نتسکش  مهرد  ببس  و  دیشخب ، يدوبهب  داد و  افش  دوب  هدمآ  دوجو  هب  نانمؤم  لد  رد  رافک  يهیحان  زا  هک  ياهصغ  دیرفآ  دحا  گنج 

رکـشل ود  ره  تارفن  يدوبان  ثعاب  داد  ناشن  دوخ  زا  هکم  حتف  بازحا و  گنج  رد  نم  ردـپ  هک  یتعاجـش  يریلد و  . دـیدرگ رافک  رکـشل 
ترتع ود  اب  دب ، تما  نیا  لباقم ، رد  تفریذـپ ؛ ادـخ  هار  رد  ار  اهیگتـشذگدوخ  زا  اهتعاجـش و  اهجنر ، نیا  يهمه  مردـپ  يرآ ! . دـیدرگ

هک مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  ترتع  يرگید  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  ربمایپ  راکوکین  ترتع  یکی  ؟ دندرک راتفر  هنوگچ 
رکشل نآ  ربارب  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگ  نآ  : دسیونیم راونالاراحب »  » رد زاب  . دوب مدقـشیپ  نمـشد  نایرکـشل  هوبنا  لباقم  رد  هراومه 

رد دوب ، فک  رب  ناج  گرم و  رب  ممصم  هدش و  سویأم  یگدنز  زا  ترضح  نآ  داتـسیا ، دوب  هدیـشک  ماین  زا  ریـشمش  هک  یلاح  رد  ایحیب 
هللا جارـس  نحن  یـشم و  نم  مرکأ  هللا  لوسر  يدج  ورخفأ  نیح  ارخفم  اذـهب  ینافک  مشاه  لآ  نم  رهطلا  یلعنبا  انأ  : دومرفیم لاح  نیمه 

ریخلاب یحولا  يدهلا و  انیف  اقداص و  لزنا  هللا   ] باتک انیف  ورفعج  نیحانجلااذ  یعدی  یمع  دمحأ و  ۀلالس  نم  یمأ  مطاف  ورهزن  ضرألا  یف 
 ] رکنی سیل  ام  هللا  لوسر  سأکب  انتالو  یقـسن  ضوحلا  ةـالو  نحن  ورهجن  ماـنألا و  یف  اذـهب  رـسن  مهلک  ساـنلل  هللا ] ناـمأ  نحن  و  [] رکذـی
نم [ ردکی اهوفـص ال  ندع  ۀنجب  انتوم  دعب  انراز  دبعل  یبوط  [و  رـسخی ۀمایقلا  موی  انـضغبم  ۀعیـش و  مرکأ  سانلا  یف  انتعیـش  و  هحفص 282 ]
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هللا یلص  ادخ  لوسر  نم  راوگرزب  دج  . تسا سب  ارم  رخف  نیمه  راختفا  ماگنه  هب  متـسه ؛ مشاه  نادنزرف  زا  مالـسلاهیلع ، كاپ  یلع  دنزرف 
همطاف . میشخردیم هک  میتسه  نیمز  يور  رد  ادخ  تیاده  غارچ  ام  و  تفریم ؛ هار  نیمز  يور  هک  يدارفا  نیرتیمارگ  ملـس  هلآ و  هیلع و 

لاب ود   - ) نیحانجلاوذ هب  هک  رفعج  نم  يومع  و  تسا ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحا  لسن  هلالـس و  زا  هک  نم  مردام  مالـسلااهیلع 
اب یحو  تیادـه ، و  تسا ؛ ام  دزن  هدـش  لزان  یتسار  قدـص و  اب  هک  ادـخ  باتک  يرآ ! . تسا فورعم  دـنکیم - ) زاورپ  تشهب  رد  دراد و 
ام . میوشیم راکـشآ  یهاگ  ناهنپ و  یهاگ  مدرم  نایم  رد  هک  میتسه ؛ مدرم  يهمه  رب  ادـخ  ناـما  ینمیا و  اـم  . دوشیم داـی  اـم  دزن  رد  ریخ 
ریغ نیا  و  مینکیم ، باریس  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ماج  اب  ار  دوخ  ناتـسود  هک  میتسه  ضوح  ناکلام  نابحاص و 

ناراـکنایز و زا  تماـیق ، زور  رد  اـم  نانمـشد  و  دنتـسه ، ناوریپ  نایعیـش و  نـیرتیمارگ  مدرم ، ناـیم  رد  اـم  نایعیــش  . تـسا راـکنا  لـباق 
هریت ردـک و  زگره  نآ  يافـص  هک  یتـشهب  تسا  وا  رب  دـنک ، تراـیز  ار  اـم  گرم  زا  دـعب  هـک  ار  ياهدـنب  اـبحرم  . دنتـسه ناگدـنوشدوبان 

[ . 249  ] ددرگیمن

نیسح ماما  يرای  هب  ناینج  ناگتشرف و  ندمآ 

؛ اروشاع زور  : دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دیوگ : نابا  دـنکیم ، لقن  بلغت  نب  نابا  زا  ار  یتیاور  یلامالا »  » رد هللا  ۀـمحر  قودـص  خـیش 
نانآ هب  مالـسلاهیلع  ماما  یلو  دـنیامن ، داهج  رافک  نآ  اب  ات  دـندمآدورف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يرای  يارب  نامـسآ  زا  کلم  رازه  راهچ 
هدـش دیهـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دـندمآدورف  یماگنه  دـنریگب ، نذا  یلاعت  يادـخ  زا  ات  دنتـشگزاب  ناـنآ  دادـن ، گـنج  يهزاـجا 
نانآ گرزب  سیئر و  دـننکیم ، هیرگ  تمایق  زور  ات  ناشیرپ ، دولآرابغ و  لاح  عضو و  اب  دنتـسه و  ترـضح  رهطم  ربق  رانک  رد  ناـنآ  . دوب

اروشاع زور  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نوچ  هحفـص 283 ] تسا [ : هدش  تیاور  دسیونیم ، بختنم »  » باتک رد  . تسا روصنم »  » مان هب  یکلم 
هچنآ میتـسه ، وت  نارواـی  اـم  نیـسح ! يا  دـندرک : ضرع  هدـمآرد و  زاورپ  هب  نج  زا  ییاـههورگ  تفرگ  رارق  ـالبرک  نادـیم  يهصرع  رد 

ریخ و شاداپ  نانآ  يارب  ترضح  . میهدیم ماجنا  مینک ، دوبان  ار  وت  نانمشد  يهمه  هک  ینک  رما  ام  هب  رگا  هدب ، روتسد  ام  يارب  یهاوخیم 
هب هک  دـندومرف  رما  نم  هب  ناشیا  میامنیمن ، تفلاخم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدوخ  دـج  اب  نم  : دومرف و  تساوخ ، وکین 
هب ارم  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  سپ  مدـیباوخ ، یتخل  نـالا  نیمه  نم  منک . تکرح  يدوز 

، کئامدب اخطلم  الوتقم  كاری  نأ  ءاش  دق  لجوزع  هللا  نا  نیسح ! ای  : دومرف دیسوب و  ار  منامشچ  ود  نایم  دینابـسچ و  دوخ  كرابم  يهنیس 
ریخ وـه  هرمأـب و  هللا  مکحی  یتـح  ربصأـس  هللا ؛ ینا و  .و  اـیاطملا باـتقأ  یلع  ایابـس  کـمرح  يری  نأ  هللا  ءاـش  دـق  و  كاـفق ، نـم  احوبذـم 

هقالع نیا  رب  ادخ  تیشم  دنیبب . حوبذم  افق  زا  ناطلغ و  دوخ  نوخ  رد  هتشک ، ار  وت  هک  هدوب  نیا  رب  دنوادخ  تیـشم  نیـسح ! يا  . نیمکاحلا
وا هک  دیامرف  مکح  دوخ  رما  هب  دنوادخ  هک  نیا  ات  منکیم  ربص  نم  ادخ ! هب  دنگوس  . دنیبب ریـسا  نارتش  زاهج  يور  رب  ار  وت  مرح  هک  هتـسب 

دش و کیدزن  رکـشل  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگ  نآ  دیوگ : يوار  تسا : هدمآ  فنخمیبا  تیاور  رد  [ . 250  ] تسا نامکاح  نیرتهب 
گنج نم  اـب  هچ  يارب  امـش ! رب  ياو  ؟ اهتلدـب ۀعیرـش  یلع  مأ  اـهتریغ ؟ ۀنـس  یلع  مأ  هتکرت ؟ قح  یلع  ینولتاـقت ؟ یلع م  مکلیو ! اـی  : دومرف
تهج هب  ام  هکلب  دـنتفگ : نیعالم  نآ  ؟ ماهدومن لیدـبت  ار  یتعیرـش  ای  ماهداد ؟ رییغت  ار  یتنـس  اـی  ماهدرک ؟ كرت  ار  یقح  اـیآ  دـییامنیم ؟

نوچ . میگنجیم وت  اب  تسا  هداد  ماجنا  ام  ناکاین  هب  تبـسن  نینح  ردب و  گنج  رد  وا  هچنآ  و  میراد ، وت  ردپ  هب  تبـسن  هک  يدانع  ضغب و 
نوخ كاخ و  رد  شناراـی  يهمه  هک  دـیدیم  تسیرگنیم و  پچ  تسار و  هب  تسیرگ و  تخـس  دینـش  ار  نیعـالم  نآ  نخـس  ترـضح 

هحفص 284 ] دیوگ [ : يوار  هک  اجنآ  ات  دناهتشاذگ ... نیمز  رب  یناشیپ  هدیطلغ و 

نیسح ماما  يهزرابم  زاغآ 

كانبـضغ ریـش  دننام  و  دومن ، هلمح  نانمـشد  رب  داب -  وا  يادـف  نایملاع  يهمه  ناج  نم و  ناج  هک  شفیرـش -  ناج  اب  ترـضح  هاگ  نآ 
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باـتک رد  [ . 251  ] دوـمن كـاله  تخادـنا و  كاـخ  هـب  ار  هراوـس  رفن  دـصناپ  رازه و  هـلمح ، نـیا  رد  هـک  درک  ناـنآ  رب  یتخـس  يهـلمح 
رما هس  نآ  تفگ : . مهدیم رایتخا  رما  هس  رد  ار  وت  دومرف : درک و  انزلادلو  دعس  رمع  هب  ور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دسیونیم : بختنملا » »
نیا رب  یهار  تفگ : . مدرگرب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدـج  مرح  هب  راذـگب  رادرب ، تسد  نم  زا  دومرف : ترـضح  ؟ تسیچ
یهار مه  راک  نیا  رب  تفگ : نوعلم  نآ  . دزوسیم یگنـشت  تدـش  زا  مرگج  هک  دـیهدب  نم  هب  بآ  ياهعرج  دومرف : ترـضح  . مرادـن راک 

[252  ] مریذپیم ار  نیا  تفگ : . دییایب نم  يهزرابم  هب  رفن  کی  رفن  کی  سپ  دیرادن ، نم  نتـشک  زج  ياهراچ  رگا  دومرف : ترـضح  . مرادن
ماما دـندمآیم  هزرابم  هب  مانب ، نایوجگنج  نادرم و  زا  سک  ره  و  دـیبلط ، زرابم  ترـضح  ماـگنه ) نیا  رد  :) دـسیونیم راونـالاراحب »  » رد .

رد [ . 253  ] دـمآ مهارف  گنج  نادـیم  رد  نانآ  دـیلپ  داسجا  زا  یمیظع  راتـشک  هک  نیا  اـت  تشکیم ، دومنیم و  كـاله  ار  وا  مالـسلاهیلع 
رتهب ندش  هتـشکرانلا  لوخد  نم  یلوأ  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  یلوأ  لتقلا  : دومرفیم ماگنه  نیا  رد  ترـضح  دسیونیم : فوهللا »  » باتک

« راونـالاراحب  » رد زاـب  . تـسا مـنهج  شتآ  هـب  ندـش  لـخاد  زا  رتـهب  راـع  لـمحت  و  تـسا ؛ نآ  لـمحت  راـع و  گـنن و  رب  ندــش  راوـس  زا 
هحفـص 285] دومرفیم [ : هک  یلاح  رد  دش  روهلمح  نوعلم  دعـسنبا  رکـشل  تسار  تمـس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگ  نآ  : دسیونیم
دومنیم و هلمح  رکـشل  پچ  تمـس  هب  سپـس  . تسا نآ  لمحت  راع و  گنن و  رب  ندـش  راوس  زا  رتهب  گرم  . راـعلا بوکر  نم  ریخ  توملا 
؛ متـسه مالـسلاهیلع  یلع  دـنزرف  نیـسح  نمیبنلا  نید  یلع  یـضمأ  یبأ  تالایع  یمحأینثنأ  ـال  نأ  تیلآ  یلع  نب  نیـسحلا  اـنأ  : دومرفیم

ایند زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نید  رب  و  منک ؛ تیامح  مردپ  نادـنزرف  دالوا  زا  . منادرگن يور  گنج  زا  هک  ماهدروخ  دـنگوس 
نینچ ار  رارک  ردیح  دنزرف  نآ  تعاجش  رابخا  نایوار  زا  یخرب  : دسیونیم فوهللا »  » باتک رد  هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس  [ . 254  ] موریم
هتشک شباحصا  تیب و  لها  نادنزرف و  دشاب و  نمشد  هاپس  يهرصاحم  رد  هک  ار  یـسک  مدوب  هدیدن  زگره  ادخ ! هب  دنگوس  : دناهدرک نایب 

دندرکیم هلمح  ترضح  نآ  رب  رکشل  نایوجگنج  نادرم و  هک  نیمه  يرآ ! . دشاب مالسلاهیلع  نیـسح  مامازا  رتلديوق  لاح ، نیا  اب  دنوش 
یماگنه . دتفیب اهزب  يهلگ  نایم  رد  هک  كابیب  یگرگ  دننام  تفاکـشیم  ار  اهفص  درکیم و  هلمح  نانآ  رب  نانچ  دیـشکیم و  ریـشمش 
ترضح لباقم  زا  دننکیم  رارف  صاخشا  ندید  زا  هک  ییاهخلم  دننام  نانآ  درکیم  هلمح  نمـشد  يرفن  رازه  یـس  رکـشل  رب  ترـضح  هک 
تـسین ياهوق  لوح و  چیه  ؛ میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  :ال  دومرفیم تشگیمرب و  دوخ  زکرم  هب  ترـضح  سپـس  دندرکیم ، رارف 

، مدوب رگهراظن  ار  ترضح  نآ  ادخ ! هب  دنگوس  : دیوگ ملسم  نب  دیمح  دسیونیم : ندعملا »  » باتک رد  [ . 255  ] میظع یلع و  يادخ  زا  زج 
، لاح نیع  رد  دشابن . نایامن  نآ  لصا  هک  ییانب  لثم  دوب  هتـشغآ  نوخ  هب  ردـق  نآ  يو  هرز  دوب ، هدـش  هتـشغآ  نوخ  هب  شفیرـش  نساحم 
رد . دندرکیم رارف  دننکیم ؛ رارف  گرگ  لباقم  زا  هک  ینادنفسوگ  دننام  ترـضح  لباقم  زا  نیعالم  نآ  درکیم  هلمح  ترـضح  نآ  یتقو 
هب ار  رفن  هحفـص 286 ] هاجنپ [  دص و  هن  رازه و  نیحورجم ، زا  ریغ  هک  نآ  ات  دیگنجیم  اهنآ  اب  هتـسویپ  ترـضح  : دسیونیم راونالاراحب » »
ات دیگنجیم  اهنآ  اب  دومنیم و  هلمح  هورگ  نآ  رب  هتسویپ  ترـضح  : دسیونیم بختنملا »  » رد [ . 256  ] داتـسرف منهج  هب  هدناسر و  تکاله 
هب دنگوس  ریما ! يا  تفگ : درک و  نیعل  دعـس  رمع  هب  ور  دـید  ار  هرظنم  نیا  نوعلم  رمـش  هک  یماگنه  . تشک ار  اهنآ  زا  رفن  نارازه  هک  نآ 

نادیم میوش و  قرفتم  هک  تسا  نیا  تحلـصم  درک ، دهاوخ  دوبان  ار  اهنآ  يهمه  دـنورب  نیـسح  يهزرابم  هب  نیمز  لها  يهمه  هرگا  ادـخ !
مالسلاهیلع نیسح  ماما  دندرک ، نینچ  نیعالم  نآ  . مییامن هرصاحم  تمس  ره  زا  ار  وا  مینک و  رپ  نازادناریت  نارادهزین و  ناراوس ، زا  ار  دربن 

و تشک ، ار  هراوس  رفن  رازه  یتیاور -  ربانب  هک -  نآ  ات  دومنیم  هلمح  رکـشل  پچ  تمـس  رب  رگید  يهعفد  تسار و  تمـس  رب  هعفد  کی 
زا یکاح  هک  تیاور  نیا  دـییأت  رد  دـیوگ : لـصا  بحاـص  [ . 257  ] دوبن سوسحم  دارفا  ندـش  نتـشک  هک  دـندوب  داـیز  رکـشل  نآ  سب  زا 

تعاجش و و  دندرک ، شومارف  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  ياهگنج  مدرم  البرک ، يهعقاو  زا  سپ  تسا : هدش  لقن  تسا  ماما  تعاجش 
یماگنه : تسا هدمآ  ربتعم  بتک  زا  یخرب  رد  دیوگ : لصا  بحاص  زاب  . دندرکیم دای  ار  اروشاع  زور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تماهش 

رد هک  نانچ  نوعلم  دعـس  رمع  هدـش : هتفگ  اهنآ -  زا  ینوعلم  دـندید  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تعاجـش  تماهـش و  نارفاـک ، هورگ  هک 
نیا [ ، 258  ] تسا نیطب  عزنا  يدرم  دنزرف  نیا  دیگنجیم ؟ یـسک  هچ  اب  دینادیم  ایآ  امـش ! رب  ياو  تفگ : هدـیدرگ -  رکذ  راونالاراحب » »
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نارابریت ار  مالـسلاهیلع  ماما  زادـناریت  رازه  راهچ  ماـگنه ، نیا  رد  . دـینک هلمح  وا  رب  تاـهج  يهمه  زا  سپ  تسا ، برع  يهدنـشک  دـنزرف 
دیـس و  بقانم »  » بحاص بلاطوبانبا و  : دـیوگ راونالاراحب »  » رد نآ ؛ زا  سپ  [ . 259  ] دندش لیاح  اههمیخ  ترـضح و  نآ  نایم  و  دـندرک ،

نید و نکی  مل  نا  نایفسیبأ ! لآ  ۀعیش  ای  مکحیو  : دز دایرف  اهنآ  رب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هحفص 287 ] دنیوگ [ : هللا  ۀمحر  سوواط  نب 
! نایفـسوبا لآ  ناوریپ  يا  امـش ! رب  ياو  . ابارعأ متنک  ذا  مکباسحأ  یلا  اوعجرا  و  هذـه ، مکایند  یف  ارارحأ  اونوکف  داعملا ، نوفاخت  ـال  متنک 

بارعا زا  امـش  رگا  دـیدرگزاب ؛ دوخ  بسح  لـصا و  هب  و  دیـشاب ، درمدازآ  دوـخ  ياـیند  رد  دیـسرتیمن  داـعم  زور  زا  دـیرادن و  نید  رگا 
ءاسنلا و  ینولتاقت ، و  مکلتاقا ، يذـلا  انأ  : میوگیم دومرف : همطاف  ترـضح  ؟ ییوگیم هچ  همطاف ! دـنزرف  يا  تفگ : انزلادـلو  رمـش  . دـیتسه
یهانگ هک  اهنز  دـیگنجیم ، نم  اب  امـش  مگنجیم و  امـش  اب  نم  . اـیح تمد  اـم  یمرحل  ضرعتلا  نع  مکناـنع  اوعنماـف  حاـنج ، نهیلع  سیل 

، تساور وت  بلطم  نیا  تفگ : نوعلم  رمـش  . دنوش ضرعتم  نم  مرح  رب  نایغای  ناشکرـس و  نیا  دیراذگن  متـسه  هدنز  نم  ات  سپ  دـنرادن ،
میرک و صخـش  وا  هک  مدوخ  ناـج  هب  دـیهد ، رارق  فدـه  دروم  ار  وا  دوخ  دـیوش و  رود  درم  نیا  مرح  زا  دز : داـیرف  نیعل  رمـش  هاـگ  نآ 
و دنماشایب ، تارف  بآ  زا  ياهعرج  دنتساوخیم  ترـضح  لاح  نیا  رد  دندروآور . مالـسلاهیلع  ماما  رب  رکـشل  دیوگ : يوار  . تسا راوگرزب 
رد [ . 260  ] دـندرکیم رود  تارف  زا  ار  وا  هدومن و  هلمح  شترـضح  رب  نیعـالم  نآ  دومنیم  هلمح  تارف  يوس  هب  دوـخ  بسا  اـب  تقو  ره 

ماما رب  یگنـشت  هک  یماگنه  : دنکیم لقن  نومـضم  نیدب  یتیاور  سدقلا » تاحوتف   » باتک زا  بصاونلا » باسنا   » باتک زا  ندـعم »  » باتک
نیمز هب  تفرگ و  ار  نآ  ترضح  درک . فراعت  شترضح  هب  دوب  بآ  زا  رپ  هک  ار  نیبوچ  یفرظ  یحایس  درم  درک ، هبلغ  مالسلاهیلع  نیسح 

بآ ياههمـشچ  دـید  تسیرگن ، حایـس  نوچ  . نک هاـگن  میتسین ؟ بآ  يهیهت  رب  رداـق  اـم  هک  ینکیم  لاـیخ  حایـس ! يا  دومرف : و  تخیر ،
: دیوگ بوشارهـشنبا  دسیونیم : راونالاراحب »  » رد . دندش رهاوج  همه  هک  دـید  هاگان  درک ، رپ  گیر  اب  ار  وا  فرظ  ترـضح  . تسا يراج 
اب هک  يدـیبز  جاجح  نب  ورمع  یملـس و  روعا  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  : تسا هدرک  تیاور  هحفـص 288 ] نینچ [  يدولج  زا  فنخموبا 

تنأ : دومرف ترضح  دروخب  بآ  تساوخ  شبسا  نوچ  دش ، هعیرش  دراو  دوخ  بسا  اب  درک و  هلمح  دندوب  تارف  هعیرـش  رومأم  رازه  راهچ 
بآ وت  هک  نیا  ات  مروخیمن  بآ  دنگوس ! ادخ  هب  ماهنشت ، زین  نم  یتسه  هنـشت  وت  . برـشت یتح  ءاملا  تقذ  ال  هللا ؛ ناشطع و  انأ  ناشطع و 

هدیمهف ار  مالسلاهیلع  ماما  نخس  ایوگ  دروخن ، بآ  درک و  دنلب  ار  دوخ  رـس  دینـش  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نخـس  بسا  نوچ  . يروخب
زا يراوس  . تشادرب بآ  زا  یفک  درک و  زارد  ار  دوخ  كرابم  تسد  دعب  . مماشآیم زین  نم  هک  ماشایب  دومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دوب

تراـغ هدرک و  هـلمح  وـت  مرح  لـها  هـب  نمــشد  هـک  یلاـح  رد  يربیم  تذــل  بآ  ندروـخ  زا  وـت  هللادــبعابا ! يا  تـفگ : راــفک  هورگ 
[261  ] تسا ملاس  اههمیخ  هک  دید  هاگان  دومن  هدنکارپ  ار  نانآ  درک و  هلمح  نمشد  رب  تخیر و  دوخ  تسد  زا  ار  بآ  ترـضح  . دننکیم
، دز ترضح  كرابم  نار  هب  يریت  نوعلم  ریمن  نب  نیصح  دروخب  بآ  تساوخ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ  : تسا هدمآ  يرگید  لقن  رد  .

کیلا بر ! ای  : درک ضرع  تخادنا و  نامـسآ  فرط  هب  ار  نآ  دـش ، نوخ  زا  رپ  شتـسد  دیـشک و  شکرابم  نار  زا  ار  ریت  مالـسلاهیلع  ماما 
بآ ندروخ  زا  دـنزیریم و  ارم  نوخ  هک  یهورگ  زا  وت  يوس  هب  اراـگدرورپ ! . ءاـملا برـش  نم  ینوعنم  و  یمد ، اوقارأ  موق  نم  یکتـشملا 
نب دـیزی  اب  هک  ینامیپ  هب  دـنگوس  دز : داـیرف  نیعل  دعـس  رمع  دـماشایب ، بآ  هراـبود  تساوخ  ترـضح  . منکیم تیاکـش  دـنیامنیم ؛ عنم 

نیمز رب  كراـبم  ناتـسد  زا  بآ  ترـضح  . یتـسه درمدازآ  وت  و  دـندنازوس ، شتآ  اـب  هک  درگرب  اـههمیخ  هب  نیـسح ! يا  ماهتـسب ؛ هیواـعم 
. ] دـنک تنعل  ار  اهنآ  يادـخ  تسا ، هدوب  نیعالم  نآ  يهلیح  رکم و  هک  دـیمهف  تسا ، ملاس  اههمیخ  دـید  تشگزاب ، اههمیخ  هب  تخیر و 

هحفص 289 ]

رگید عادو  نیسح و  ماما 

ترضح دندید  نوچ  دنتساوخیم ، بآ  مولظم  ماما  نآ  زا  دندرک و  ترـضح  يوس  هب  ور  ناکدوک  ناوناب و  ماگنه ، نیا  رد  دیوگ : يوار 
نیـسح ماما  . تفرگ الاب  اهنآ  يهلان  هجـض و  دـندز و  دوخ  تروص  رب  دـندز و  دایرف  تسا  نوخ  هب  هتـشغآ  شکرابم  ندـب  هدـش و  یمخز 
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نیا رد  دـسیونیم : ندـعم »  » باتک رد  . تسا شیپ  رد  امـش  هیرگ  هک  دیـشاب ! مارآ  . نکماـمأ ءاـکبلا  ناـف  ـالهم  : دومرف اـهنآ  هب  مالـسلاهیلع 
ای هیقر ! ای  هنیکس ! ای  موثلکما ! ای  تنیز ! ای  مالسلا . ینم  نکیلع  ۀمطاف ! ای  ۀیقر ! ای  ۀنیکس ! ای  موثلکما ! ای  بنیز ! ای  : دز ادص  ترضح  ماگنه ،

نیقی تندـش  هتـشک  رب  اـیآ  ناـج ! ردارب  . لـتقلاب تنقیأ  یخأ ! اـی  : درک ضرع  دـمآ و  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  . امـش رب  مالـس  همطاـف !
اندر یخأ ! ای  : درک ضرع  . مرادن يروای  رای و  هک  میامنن  نیقی  هنوگچ  . ریصن نیعم و ال  یل  سیل  نقیأ و  فیک ال  : دومرف ترـضح  ؟ ياهدرک
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامدـج  مرح  يوس  هب  ار  ام  ناج ! رادرب  . ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اندـج  مرح  یلا 

و باـکرلا ، ماـمأ  مکنوقوسی  دـیبعلاک  دـعب  ریغ  مکنأـک  و  ۀـکلهملا ، یف  یـسفن  تیقلأ  اـم  تکرت  ول  تاـهیه ! : دوـمرف ترـضح  . نادرگزاـب
امش يدوز  هب  هک  منیبیم  ایوگ  متخادنایمن . هکلهم  هب  ار  دوخ  دنتـشادن  نم  اب  يراک  رگا  تسا ، رود  رایـسب  هچ  . باذعلا ءوس  مکنوموسی 

نخس نیا  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  نوچ  . دنهدیم یتخس  جنر  هجنکش و  امـش  هب  و  دنربیم ، يراوس  نارتشا  شیپ  رد  ناگدرب  دننام  ار 
! ] هاحابص موش  او  هابلقنم ! ءوس  او  هارصان ! ۀلق  او  هاتدحو ! او  : دز ادص  دش و  ریزارس  شرونا  كاپ و  نامشچ  زا  کشا  تسیرگ و  دینـش  ار 

ار دوخ  ياهوم  درک ، هراپ  ار  دوخ  سابل  سپ  ! حابص یموش  زا  ياو  راگزور ! يدب  زا  ياو  يرواییب ! زا  ياو  ییاهنت ! زا  ياو  هحفص 290 ]
! مالـسلاهیلع یـضترم  رتخد  يا  شاب ! مارآ  . لیوط ءاکبلا  نا  یـضترملا ! تنب  ای  ـالهم  : دومرف ترـضح  . دز دوخ  تروص  رب  دومن و  ناـشیرپ 
ار شنماد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دور ، نوریب  همیخ  زا  تساوـخیم  مالـسلاهیلع  ماـما  نوـچ  . دـیراد شیپ  رد  يداـیز  يهیرگ  اـنامه 

بوخ ات  تسیاب  مردارب ! هدـب  تلهم  . هدـعب یقالت  قرافم ال  عادو  کعدوأ  و  يرظن ، نم  دوزأ  یتح  فقوت  یخأ ! اـی  ـالهم  : تفگ تفرگ و 
ۀئینه تامملا  لبق  یخأ  ـالهمف  . تسین یتاـقالم  نآ  زا  سپ  رگید  هک  یعادو  منک ، یعادو  وت  اـب  و  مریگب ، هشوت  مهاـگن  زا  منک ، تهاـگن 

ترـضح . ددرگ کنخ  درـس و  نم  یگنـشت  قشع و  شزوس  نیا  ات  هدـب ؛ تلهم  یتخل  گرم  زا  شیپ  ناـج ! رداربلـیلغ  ۀـعول و  ینم  دربتل 
ار شیاپ  تسد و  زین  اهنآ  دـنتفرگ  ار  ترـضح  رود  زین  مرح  لها  دیـسوبیم . ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياپ  تسد و  مالـسلااهیلع  بنیز 

نیسح ماما  رب  ار  راک  رافک  رکشل  هک  یماگنه  : دوب هتـشون  هک  مدید  ام  ياملع  تاجتـشون  زا  یخرب  رد  دیوگ : لصا  بحاص  . دندیـسوبیم
زا سپ  دید . یلاخ  ار  اهنآ  دروآ و  يور  دوخ  تیب ) لها   ) ناردارب و ياههمیخ  هب  دنام  اهنت  هکی و  البرک  رد  و  دنتفرگ ، تخس  مالسلاهیلع 

یلعلا هللااـب  ـالا  ةوـق  ـال  لوـح و  ـال  : تفگیم رایـسب  ترـضح  سپ  دـیدن ، ار  یـسک  تسیرگن ، دوـخ  ياـفواب  باحـصا  ياـههمیخ  هب  نآ ،
. میظع یلع و  يادخ  زا  زج  تسین  ياهوق  لوح و  ؛ میظعلا

داجس ماما  شدنزرف  اب  نیسح  ماما  عادو 

دید دمآ ، مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  یلع ، ترـضح  شدنزرف  يهمیخ  هب  سپ  تفر ، مرتحم  ناوناب  مرح و  لها  ياههمیخ  يوس  هب  هاگ  نآ 
داجـس ماما  یتقو  . درکیم يراتـسرپ  وا  زا  دوب و  وا  دزن  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دش ، همیخ  دراو  تسا . هداتفا  نیتسوپ  یـشرف  يور  وا 

: دومرف مالـسلااهیلع  بنیز  شاهمع  هب  دوش  دـنلب  تساوتن  يراـمیب  تدـش  زا  یلو  دوش  دـنلب  تساوـخ  دـید  ار  شبیرغ  ياـباب  مالـسلاهیلع 
بنیز ترضح  . دش امرففیرشت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  هک  هحفـص 291 ] منک [  هیکت  وت  رب  ات  نک  مدنلب  ناجهمع !

ماما . تفگیم ساپس  ار  ادخ  وا  و  دیـسرپیم ، وا  یـضیرم  وا و  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دومن ، هیکت  وا  رب  درک و  دنلب  ار  وا  مالـسلااهیلع 
ماما ؟ يدرک راک  هچ  قفانم  مدرم  نیا  اب  زورما  ناج ! ردـپ  ؟ نیقفاـنملا ءـالؤه  عم  مویلا  تعنـص  اـم  هاـتبأ ! اـی  : درک ضرع  مالـسلاهیلع  داـجس 
مدلاب ضرألا  تضاف  یتح  مهنیب  اننیب و  برحلا  بش  دق  هللا و  رکذ  مهاسنأف  ناطیـشلا  مهیلع  ذوحتـسا  يدلو ! ای  : دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح 
گنج دش و  هتخورفارب  نانآ  ام و  نایم  گنج  يهلعـش  دندرک ، شومارف  ار  ادـخ  دای  نانآ  درک ، هلبغ  نانآ  رب  ناطیـش  مدـنزرف ! . مهنم انم و 

! ناج ردپ  ؟ مالسلاهیلع سابعلا  یمع  نیأ  و  هاتبأ ! ای  : درک ضرع  مالسلاهیلع  داجس  ماما  . تشگ يراج  نیمز  يور  رد  نانآ  ام و  نوخ  دش و 
وا دنک . هیرگ  تساوخ  تفرگ ، ار  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  يولگ  ضغب  دیسرپ  شیومع  زا  نوچ  ؟ تسا اجک  مالسلاهیلع  سابع  میومع 

هدادن وا  هب  ار  مالسلاهیلع  سابع  شیومع  تداهش  ربخ  نوچ  دهدیم ؟ باوج  هنوگچ  هک  تسیرگنیم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  شردارب  هب 
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ار وت  يومع  مدنزرف ! . تارفلا ءیطاش  یلع  هیدی  اوعطق  لتق ، دق  کمع  نا  ینب ! اب  : دومرف ترضح  . دوشن دیدش  وا  يرامیب  هک  نیا  يارب  دوب 
هب نوچ  دش ، شوهیب  هک  نیا  ات  تسیرگ  تدش  اب  مالسلاهیلع  داجس  ماما  . دندرک ادج  شنت  زا  تارف  طش  رانک  رد  ار  وا  ناتـسد  دنتـشک ،
نب بیبح  و  یلع ، یخأ  نیأ  :و  درک ضرع  . دش هتـشک  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیـسرپیم و  شیاهومع  کیاکی  زا  دـمآ  شوه 
نب ریهز  هجـسوع و  نب  ملـسم  رهاظم ، نب  بیبح  تسا ؟ اجک  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  مردارب  ؟ نیق نب  ریهز  و  ۀجـسوع ، نب  ملـسم  و  رهاظم ،

مهنع لأست  هحفـص 292 ] نیذـلا [  ءالؤه  امأ  و  تنأ ، انأ و  الا  یح  لجر  مایخلل  سیل  هنأ  ملعا  ینب ! اـی  : دومرف ترـضح  ؟ دنتـسه اـجک  نیق 
هک يدارفا  نیا  يهمه  تسین ، وت  نم و  زا  ریغ  ياهدنز  درم  اههمیخ  نیا  رد  هک  نادب  ردق  نیمه  مدـنزرف ! . يرثلا هجو  یلع  یعرـص  مهلکف 

همع دومرف : مالسلااهیلع  بنیز  شاهمع  هب  هاگ  نآ  تسیرگ ، تخس  مالسلاهیلع  داجس  ماما  . دناهداتفا نیمز  يور  رب  هدش و  هتشک  یسرپیم 
هیکت اصع  هب  درک : ضرع  ؟ ینک هچ  اهنآ  اب  یهاوخیم  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شردـپ  . رواـیب ییاـصع  ریـشمش و  نم  يارب  ناـج !

هک اریز  منکیم ، عافد  وا  زا  میامنیم و  گنج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  هاگـشیپ  رد  ریـشمش  يهلیـسو  هب  منکیم و 
دینابسچ و دوخ  يهنیـس  هب  درک و  شزاون  ار  وا  تشادزاب ، راک  نیا  زا  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . تسین یناگدنز  رد  يریخ  وا  زا  سپ 

مهتلمـش دـق  نولوذـخم  ءابرغ  مهناف  لافطألا ، لایعلا و  ءالؤه  یلع  یتفیلخ  تنأ  و  یترتع ، لـضفأ  و  یتیرذ ، بیطأ  تنأ  يدـلو ! اـی  : دومرف
یقب ام  هناف  مالکلا ، نیلب  مهرطاوخ  لسو  اوشحوتسا ، اذا  مهـسنآ  و  اوخرـص ، اذا  مهتکـس  نامزلا ، بئاون  ءادعألا و  ۀتامـش  و  متیلا ، ۀلذلا و 
کبت کیلع و  اوکبی  و  مهمشت ، كومشی و  مهعد  كاوس ، مهنزح  هیلا  نوکـشی  مهدنع  دحأ  و ال  كریغ ، هب  نوسنأتـسی  امم  مهلاجر  نم 

نانآ یتسه ، نم  ناکدوک  لایع و  لها و  نیا  رب  نم  نیـشناج  وت  یتسه ، نم  ترتع  نیرتهب  و  نم ، نادنزرف  نیرتهزیکاپ  وت  مدـنزرف ! . مهیلع
دننکیم هلاـن  هک  یماـگنه  . تسا هتفرگارف  ار  اـهنآ  ناـمز ، بیاـصم  نانمـشد و  تتامـش  یمیتـی ، تلذ ، هـک  دنتـسه  ینارواـییب  بـیرغ و 

نادرم زا  نانآ  يارب  وت  زج  اریز  نک ، ییوجلد  نانآ  زا  مرن  نانخـسس  اب  ریگب . تفلا  سنا و  نانآ  اـب  دـننک  تشحو  نوچ  و  نک ، ناـشمارآ 
دنریگب سنا  دنیوبب و  ار  وت  راذگب  . دننک هوکش  وا  هب  ار  دوخ  هودنا  نزح و  هک  دنرادن  وت  زج  یـسک  و  دنریگب ، سنا  وا  اب  ات  هدنامن  یـسک 

! بنیز ای  : دز ادص  دنلب  يادص  اب  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپـس  . نک هیرگ  اهنآ  رب  وت  دننک و  هیرگ  وت  رب  نانآ  راذگب  يوبب ، ار  نانآ  زین  وت  و 
هحفص ۀعاطلا [ . ۀضرتفم  ماما  وه  مکیلع و  یتفیلخ  اذه  ینبا  نأ  نملعأ  یمالک و  نعمسا  ۀمطاف ! ای  و  ۀیقر ! ای  و  ۀنیکس ! ای  و  موثلکما ! ای  و 

امش يارب  نم  نیشناج  مدنزرف ، نیا  هک  دینادب  دیهدارف  شوگ  نم  نخـس  هب  همطاف  ای  و  هیقر ! ای  و  هنکیـس ! ای  و  موثلکما ! ای  بنیز ! ای  [ 293
ادیهش یضم  و  هوبدناف ، ابیرغ  تام  یبأ  نا  مهل : لقف  مالـسلا  ینع  یتعیـش  غلب  يدلو ! ای  : دومرف هاگ  نآ  . تسا هعاطالابجاو  ماما  وا  تسا ،

تفر ایند  زا  تداهـش  اب  و  دینک ، هحون  وا  رب  سپ  دش  هتـشک  هنابیرغ  مردـپ  وگب : نانآ  هب  و  ناسرب ، منایعیـش  هب  ارم  مالـس  مدـنزرف ! . هوکباف
. دینک هیرگ  وا  رب  سپ 

مرح لها  اب  نیسح  ماما  نانخس 

رب و  دومن ، رما  ربص  هب  ار  نانآ  درک ، عادو  دوخ  تیب  لها  اب  نآ ؛ زا  سپ  : دـسیونیم نویعلا » ءـالج   » همجرت رد  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همـالع 
مکظفاح و یلاعت  هللا  نأ  اوملعا  و  ءالبلل ، اودعتـسا  : دومرف و  دننک ، رـس  ار  دوخ  ياهرداچ  ات  دومرف  رما  و  داد ، رجا  شاداپ و  يهدـعو  نانآ 

ۀیلبلا هذه  نع  هللا  مکـضوعی  ءالبلا و  عاونأب  مکیداعأ  بذعی  و  مکریخ ، یلا  مکرمأ  ۀبقاع  لعجی  و  ءادعألا ، رـش  نم  مکیجنیـس  مکیماح و 
یماح ظفاح و  لاعتم  دنوادخ  هک  دینادب  و  دیوش ، الب  يهدامآ  . مکردق صقنی  ام  مکتنسلأب  اولوقت  اوکـشت و ال  الف  ۀمارکلا ، معنلا و  عاونأب 

هب ار  امـش  نانمـشد  وا  دیماجنا . دهاوخ  ریخ  هب  امـش ، راک  ماجنارـس  و  داد ، دهاوخ  تاجن  نانمـشد  رـش  زا  ار  امـش  يدوز  هب  و  تسا ، امش 
دینکن و هوکـش  سپ  دومرف ، دهاوخ  تمارک  ار  اهتمارک  اهتمعن و  نیرتهب  اهالب ، نیا  ضوع  رد  امـش  هب  و  درک ، دهاوخ  باذـع  اهالب  عاونا 

گنج نادـیم  يوس  هب  دومرف و  نانخـس  نیا  مالـسلاهیلع  مولظم  ماما  [ . 262  ] دیرواین نابز  رب  دـهاکب  امـش  تلزنم  ردـق و  زا  هک  ار  يزیچ 
. درک تکرح 
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ترضح نآ  شطع  نیسح و  ماما 

هحفص 294] دنگوس [ ! ادخ  هب  تفگیم : نوعلم  رمش  دیبلطیم ، بآ  ایقـشا ) نآ  زا   ) مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  : دسیونیم راونالاراحب »  » رد
، دـشخردیم رام  مکـش  دـننام  هنوگچ  تارف  هک  ینیبیمن  ایآ  نیـسح ! ای  تفگ : يرفاک  درم  . يوش شتآ  دراو  هک  نیا  ات  يروخیمن  بآ 

هنـشت ار  وا  ادنوادخ ! . اشطع هتمأ  مهللا  : دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . يوش هتـشک  هنـشت ، هک  نیا  ات  یـشچیمن  بآ  زا  ادـخ ! هب  دـنگوس 
دروخیم ردق  نآ  دندادیم  بآ  دیهد ، بآ  نم  هب  تفگیم : هک  ار  نوعلم  درم  نآ  هک  مدـید  نم  ادـخ ! هب  دـنگوس  دـیوگ : يوار  . ناریمب

نایوار . دیـسر تکاله  هب  هک  نیا  اـت  دوب  نینچ  هتـسویپ  مدرم ، یگنـشت  زا  هک  دـیهد  مبآ  تفگیم : زاـب  تخیریم ، نوریب  شناـهد  زا  هک 
ماما نآ  كرابم  یناشیپ  هب  هک  تخادـنا  ترـضح  يوس  هب  يریت  یفعج ، فوتحوبا  مان  هب  رافک  زا  يدـیلپ  درم  نآ ؛ زا  سپ  دـنیوگ : رابخا 
مهللا : دومرف دـش ، يراج  شفیرـش  نساحم  تروص و  رب  شکاپ  نوخ  دروآ ، نوریب  دوخ  یناشیپ  زا  ار  ریت  ترـضح  درک ، تباصا  رواییب 

مهل رفغت  و ال  ادحأ ، مهنم  ضرألا  هجو  یلع  رذت  و ال  اددب ، مهلتقاو  اددع ، مهـصحأ  مهللا  . ةاصعلا ءالؤه  كدابع  نم  هیف  انأ  ام  يرت  کنا 
هب ار  نانآ  يهمه  نک ، دوبان  ار  نانآ  يهمه  ادنوادخ ! . دیـسر ام  رب  یبیاصم  هچ  تراکهنگ  ناگدنب  نیا  زا  هک  يدهاش  وت  ادـنوادخ ! . ادـبأ

هلمح نانآ  رب  نیگمـشخ  ریـش  دـننام  هاگ  نآ  . زرماین ار  نانآ  زگره  و  رادـن ، هگن  هدـنز  نیمز  يور  رب  ار  نانآ  زا  یـسک  و  ناسرب ، تکاله 
رد نانمشد  . تشکیم درکیم و  هراپ  ار  وا  دروخیم  یـسک  ره  هب  هک  دزیم  ریـشمش  نانچ  رارک  ردیح  دنزرف  نآ  مالـسلاهیلع ، ماما  درک ،
رپس ار  دوخ  يولگ  هنیس و  مالـسلاهیلع  ماما  و  دندرکیم ، نارابریت  ار  ترـضح  نآ  فارطا  زا  اذل  دندش ، ناوتان  شترـضح  ریـشمش  لباقم 
ادبع يدعب  اولتقت  نل  مکنا  امأ  هترتع ، یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  متفلخ  امسئب  ءوسلا ! ۀمأ  ای  : دومرفیم دادیم و  رارق  اهریت  نآ 
مکنم یل  مقتنی  مث  مکناوهب ، ةداهـشلاب  یبر  ینمرکی  نأ  وجرأل  ینا  هللا ! میأ  و  يایا ، مکلتق  دنع  مکیلع  نوهی  لب  هلتق ، اوباهتف  هللا  دابع  نم 

هحفص 295] دب [  وا  ترتع  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ادخ  ربمایپ  بایغ  رد  تشرسدب ! تما  يا  . نورعـشت ثیح ال  نم 
ار وا  یناسآ  هب  هکلب  درک ، دیهاوخن  اورپ  ادخ  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  چـیه  نتـشک  زا  نم ، نتـشک  زا  دـعب  امـش  دیـشاب ! هاگآ  دـیدرک ؟ راتفر 
ارم ماقتنا  ماجنارـس ، و  دنک ، لیلذ  راوخ و  ار  امـش  و  درادب ، یمارگ  تداهـش  اب  ارم  دـنوادخ  مراودـیما  ادـخ ! هب  دـنگوس  تشک ، دـیهاوخ 

ام زا  ار  وت  ماقتنا  هنوگچ  همطاف ! دنزرف  يا  تفگ : دز و  دایرف  ینوکـس  کلام  نب  نیـصح  . تفرگ دـهاوخ  امـش  زا  دـیمهفب  هک  نیا  نودـب 
فالتخا یتخـس و  امـش  نایم  رد  . میلألا باذعلا  مکیلع  بصی  مث  مکئامد  کفـسی  مکنیب و  مکـسأب  یقلی  : دومرف ترـضح  ؟ تفرگ دهاوخ 

. دزیریمورف امش  رب  یکاندرد  تخس و  باذع  هاگ  نآ  دیزیرب ، ار  رگیدمه  نوخ  هک  نیا  ات  دزادنایم 

نیسح ماما  فیرش  ندب  ياهمخز  دادعت 

دـصهن رازه و  هدش : هتفگ  هک  دیـسر ، شترـضح  ندب  رب  يرامـشیب  يراک  ياهمخز  هک  نیا  ات  دیگنجیم  هتـسویپ  ترـضح  نآ ، زا  سپ 
راهچ : تسا هدمآ  یتیاور  رد  دسیونیم : ةایحلا » نیع   » باتک رد  هللا  همحر  یسلجم  يهمالع  [ . 263  ] دوب هدیسر  ترضح  نآ  ندب  رب  مخز 

: دـسیونیم راونـالاراحب »  » رد [ . 264  ] دوـب هدیــسر  ترــضح  نآ  كراــبم  ندــب  رب  هزین  ریــشمش و  مـخز  رازه  داتــشه  ریت ، مـخز  رازه 
یس مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  ندب  رد  : دومرف ترضح  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  فنخموبا  دیوگ : بوشارهـشنبا 

زا شیب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ندب  رد  اروشاع  زور  دومرف : مالسلاهیلع  رقاب  ماما  . میدرک ادیپ  ریشمش  مخز  راهچ  یس و  هزین و  مخز  هس  و 
رب مخز  تصـش  دصیـس و  تسا : هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  . دوب ریت  ریـشمش و  هزین ، رثا  رد  اهنیا  يهمه  هک  دـشادیپ  مخز  تسیب  دـصیس و 

.و دوب هدیـسر  مولظم  ماما  نآ  ندب  رب  ریـشمش  مخز  هس  یـس و  اهریت ؛ مخز  زا  ریغ  هدـمآ : يرگید  لقن  رد  . دوب هدیـسر  ترـضح  نآ  ندـب 
تشپراخ ياهراخ  دننام  ترضح ، هحفـص 296 ] هرز [  رد  اهریت  و  دوب ، هدیـسر  شترـضح  ندب  رب  مخز  دصهن  رازه و  تسا : هدـش  هتفگ 

. دوب هدرک  تباصا  ترضح  نآ  هب  ور  هب  ور  زا  اهمخز  يهمه  تسا : هدش  تیاور  .و  دوب
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نیسح ماما  یگدنز  تاظحل  نیرخآ 

ضراع ترـضح  رب  فعـض  دومن ، تحارتسا  ياهظحل  داتـسیا و  مخز  يدایز  گنج و  تدـش  زا  البرک ، مولظم  نآ  دـنیوگ : رابخا  نایوار 
هب نوخ  درک . تباصا  راوگرزب  نآ  یناشیپ  رب  دـمآ و  یگنـس  نانمـشد  فرط  زا  هاگان  دوب  هداتـسیا  ترـضح  هک  لاـح  نیا  رد  دوب ، هدـش 
نآ فرط  زا  دولآرهز  زیت و  هبعـش ، هس  يریت  هاگان  دـنک ، كاـپ  دوخ  يهرهچ  زا  شـسابل  اـب  ار  نوخ  تساوخیم  دـش ، يراـج  شتروص 
لاح نیا  رد  ردک -  تباصا  ترـضح  بلق  رب  ریت ، نآ  تسا : هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  دومن -. تباصا  شرهطا  يهنیـس  هب  دـمآ و  نیعالم 

درک و دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رـس  .و  ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ۀـلم  یلع  هللااـب و  هللا و  مسب  : دوـمرف مالـسلاهیلع  ماـما 
زا ریغ  هک  دنشکیم  ار  یـسک  نانیا ، هک  ینادیم  وت  ادنوادخ ! . هریغ یبن  نبا  ضرألا  هجو  یلع  سیل  الجر  نولتقی  ملعت  کنا  یهلا ! : دومرف

نامه ریز  ار  دوخ  تسد  دش ، يراج  نادوان  دننام  نوخ  دروآ ، نوریب  رـس  تشپ  زا  ار  ریت  هاگ  نآ  . تسین يربمایپ  دنزرف  نیمز  يور  رد  وا 
هک یعقوم  نآ  ات  .و  تشگنزاب نیمز  رب  نوخ  نآ  زا  ياهرطق  و  تخادـنیب ، نامـسآ  تمـس  هب  ار  نآ  دـش  رپ  نوخ  زا  نوچ  داد و  رارق  مخز 
نآ زا  ار  دوخ  تسد  هرابود  ترـضح  . دشیمن هدید  نامـسآ  رد  یخرـس  دوب  هتخادـناین  نامـسآ  هب  ار  دوخ  نوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

و ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يدج  یقلأ  یتح  نوکأ  اذکه  : دومرف درک و  هتشغآ  نآ  هب  ار  دوخ  نساحم  رـس و  دومن ، رپ  نوخ 
تاقالم ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  لاح  نیمه  اب  . نالف نالف و  ینلتق  هللا ! لوسر  اـی  لوقأ : و  یمدـب ، بوضخم  اـنأ 
يهمادا زا  ترـضح  هاگ  نآ  . تشک ارم  ینالف  ینالف و  ادـخ ! لوسر  يا  میوگیم : ماهتـشغآ  دوخ  نوخ  هب  هک  یلاح  رد  نم  درک ، مهاوخ 

تشگیمزاب دشیم و  فرـصنم  دیـسریم  وا  هب  دمآیم و  هحفـص 297 ] مولظم [  نآ  يوس  هب  يدرمان  ره  داتـسیا ، دیدرگ ، ناوتان  گنج 
[ . 265]

نسح نب  هللادبع  تداهش 

نـسح ماما  نادـنزرف  زا  یکی  ماـگنه ، نیا  رد  : دـنیوگیم فوهل »  » رد هللا  ۀـمحر  سوواـط  نب  دیـس  و  داـشرا »  » رد هللا  ۀـمحر  دـیفم  خـیش 
هدمآ نوریب  مرح  لها  شیپ  زا  دوب -  هدیسرن  غولب  نس  هب  زونه  هک  یناوجون  مالـسلاامهیلع -  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  مان  هب  مالـسلاهیلع 

دراذـگن ات  دـمآیم  وا  لابند  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دیـسر ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  شیومع  دزن  اـت  دـیودیم  نادـیم  فرط  هب  و 
و دومن ، عانتما  نتشگرب  زا  تدش  هب  درکن و  لوبق  هدازهاش  نآ  . دیایب راذگن  نادرگرب و  ار  وا  مرهاوخ ! دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . دورب

ماما رب  لـهاک -  نب  ۀـلمرح  هدـش : هتفگ  نوعلم -  بعک  نب  رجبا  ماـگنه ، نیا  رد  . موشیمن ادـج  دوخ  يومع  زا  ادـخ ! هب  دـنگوس  تفگ :
نآ ؟ یشکیم ارم  يومع  ایآ  هدازانز ! يا  وت  رب  ياو  تفگ : ناوجون  . درک هلاوح  ترضح  نآ  رب  يریشمش  دومن و  هلمح  مالسلاهیلع  نیسح 

نسح ماما  ناوجون  دنام ، نازیوآ  وا  تسد  دیرب و  تسوپ  ات  ار  وا  تسد  ریشمش  داد ، رارق  رپس  ار  دوخ  تسد  وا  دز ، وا  رب  يریشمش  نوعلم 
یف بستحا  و  کب ]  ] لزن ام  یلع  ربصا  یخأ ! نبای  : دومرف دیشک و  لغب  رد  ار  وا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ! ناج ومع  دز : ادص  ار  مالـسلاهیلع 
ریخ هب  ار  تبیـصم  نیا  و  نک ، ربص  دیـسر  وت  هب  هک  یتبیـصم  رب  مردارب ! رـسپ  . نیحلاصلا کئابآب  کـقحلی  یلاـعت  هللا  ناـف  ءازجلا ، کـلذ 

رد [ . 266  ] دومن دهاوخ  قحال  وت  يهتـسیاش  ناردپ  هب  ار  وت  لاعتم  يادخ  هک  اریز  تسا -  ریخ  الب ، نیا  رد  وت  شاداپ  ینعی  نک -  باسح 
هب يریت  لهاک  نب  ۀلمرح  هاگان  دزیم  فرح  دادیم و  یلـست  ار  ناوجون  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  انثا  نیا  رد  : دـسیونیم بختنم » »
نبا او  : دز دایرف  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  دومن ، دیهش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شیومع  رانک  رد  ار  وا  درک و  باترپ  ناوجون  نآ  يوس 

دنزرف ياو  . لهـسلا یلع  تکدـکذت  لابجلا  تیل  و  ضرالا ، هحفـص 298 ] یلع [  تقبطأ  ءامـسلا  تیل  ةایحلا ، ینمدـعأ  توملا  تیل  هاخأ !
دندشیم و هکت  هکت  اههوک  شاک ! يا  و  دمآیمدورف ، نیمز  هب  نامـسآ  شاک ! يا  درکیم ، دوبان  ارم  یگدـنز  گرم ، شاک ! يا  مردارب !

[ . 267  ] دنتخیریم اهارحص  هب 
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نانمشد رب  نیرفن  نیسح و  ماما 

مهتعتم ناف  مهللا  : دومرف درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ناتـسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دسیونیم داشرا »  » رد هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
رگا ادنوادخ ! . انولتقف انیلع  اودـع  مث  انورـصنیل ، انوعد  مهناف  ادـبأ ، مهنع  ةالولا  یـضرت  و ال  اددـق ، قئارط  مهلعجاو  اقرف ، مهقرفف  نیح  یلا 

ار اـهنآ  رظن  يأر و  نک و  هقرف  هقرف  ار  ناـنآ  و  زادـنیب ، ییادـج  هقرفت و  ناـنآ  ناـیم  سپ  دـننک  یگدـنز  اـت  يداد  تلهم  یتدـم  ار  ناـنآ 
ام اب  یلو  دـننک ، يرای  ار  ام  ات  دـندرک  توعد  ار  ام  ناـنآ  اریز  نکم ، یـضار  دونـشخ و  ناـنآ  زا  ار  ناـمکاح  زگره  و  نادرگ ، نوگرگد 

يهلیبق زا  ینوعلم  هاگان  دوب ، هداتسیا  نادیم  رد  فعض  لاح  نآ  اب  ترضح  : دسیونیم راونالاراحب »  » رد اما  . دنتشک ار  ام  دندرک و  ینمـشد 
نوخ زا  رپ  ترضح  هالک  دروآدورف ، شکرابم  رس  رب  يریشمش  و  تفگ ، ازسان  مالسلاهیلع  ماما  هب  دمآ و  رـسن -  نب  کلام  مان  هب  هدنک - 

نآ . دیامن روشحم  ناراکمتس  اب  ار  وت  دنوادخ  یماشایب ، يروخب و  تتسد  نآ  اب  یناوتن  زگره  دومرف : راکمتس  نآ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  . دش
هدـش ناوتاـن  هتـسخ و  مولظم  ماـما  نآ  هک  یتسار  هب  تسب ، هماـمع  نآ  يور  رب  تشاذـگ و  رـس  رب  ینیچقرع  و  تخادـنیب ، ار  هـالک  هاـگ ،

، درب دوخ  يهناخ  هب  ار  هـالک  اروشاـع  يهعقاو  زا  دـعب  . درب تراـغ  هب  دوب  هدـش  هتفاـب  زخ  زا  هک  یهـالک  نآ  دـمآ و  انزلادـلو  يدـنک  . دوب
نم يهناخ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  يهتفر  جارات  سابل  اب  ایآ  تفگ : شنز  دـیوشب ، ار  هالک  نآ  نوخ  تساوخ 

یگدـنز لاح  نیرتدـب  رد  دوب و  تکالف  رقف و  رد  هراومه  دـیلپ  رفاک  نآ  . دـیامن رپ  شتآ  زا  ار  وت  ربق  دـنوادخ  نوریب ! ورب  ؟ يوشیم دراو 
بوچ يهخاش  ود  دننام  ناتسبات  رد  تخیریم و  اهنآ  زا  نوخ  ناتـسمز  رد  هک  يروط  دش ، کشخ  وا  ياهتسد  هحفص 299 ] درکیم [ ،

نیا تفگ : شنز  هب  دـمآ  دوخ  يهناـخ  هب  هـالک  نآ  اـب  نوعلم  يدـنک  هک  نآ  زا  سپ  دـسیونیم : بختنم »  » رد [ . 268  ] دندشیم کشخ 
، يدوبر ار  وا  هـالک  یتـشک و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  وـت ! رب  ياو  تفگ : تسیرگ و  نز  نآ  ! يوـشب ار  شنوـخ  تسا ، نیـسح  هـالک 
، دروخ هناخ  برد  هب  دـش و  فرحنم  شتـسد  دـنزب  ار  شنز  ات  تساخرب  نوعلم  نآ  . درک مهاوخن  یگدـنز  وت  اـب  زگره  ادـخ ! هب  دـنگوس 

ریقف هراومه  نوعلم  نآ  دش ، عطق  شتـسد  هظحل  نامه  رد  دروایب ، رد  ار  نآ  تسناوتن  درک  شالت  هچره  و  تفرورف ، شتـسد  هب  يرامـسم 
. ددرگن دونشخ  یضار و  وا  زا  يادخ  درم ، هک  نیا  ات  دوب 

نمشد هرصاحم  رد  نیسح  ماما 

رب یناوتان  فعـض و  نوچ  : تسا هدرک  لقن  نینچ  بلاطوبا  نب  دـمحم  و  بقانملا »  » بحاص زا  راونالاراحب »  » رد هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همالع 
؟ دیتسه هچ  رظتنم  دیاهداتسیا ؟ ارچ  دز : دایرف  درک و  رکشل  هب  ور  انزلادلو  رمش  دش . هتسخ  گنج  زا  وا  درک ، هبلغ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 

تهج ره  زا  ایقشا  رکشل  . دینک هلمح  وا  رب  دننیشنب ! ناتیازع  هب  امش  ناردام  تسا ، هدش  هتسخ  فیعض و  اهریت  اهمخز و  يدایز  زا  درم  نیا 
باـتک رد  [ . 269  ] دوـمن تباـصا  ترـضح  كراـبم  ناـهد  هب  تخادـنا و  يریت  انزلادـلو  ریمن  نب  نیـصح  دـندرک ، هلمح  ادـخ  تـجح  رب 
ترضح دز ، مالـسلاهیلع  مولظم  ماما  نآ  كرابم  يولگ  رب  یمومـسم  ریت  زین  يونغ  بویاوبا  : دنکیم هفاضا  بقانملا »  » زا لقن  هب  ندعملا » »

دوجو هب  هراشا  و   ) هللااب الا  ةوق  لوح و ال  هللااب و ال  هللا و  مسب  . هللا ءاضر  یف  لیتق  اذـه  و  هللااب ، الا  ةوق  لوح و ال  ـال  و  هللااـب ، هللا و  مسب  : دومرف
و ترضح ، پچ  فتک  رب  یتبرض  انزلادلو  یمیمت  کیرش  نب  ۀعرز  . تسا ادخ  يدونشخ  اضر و  هار  رد  يهتـشک  نیا  :( دومرف درک و  دوخ 

دروم ار  شاهنیس  نوعلم  یعخن  سنا  نب  نانس  و  دز ، ترـضح  نآ  ندرگ  گر  رب  یتبرـض  هدازمارح  یفعج  هحفص 300 ] هفیلخ [  نب  رمع 
دش و فیعض  ناوتان و  اهمخز  ترثک  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  دیوگ : يوار  دسیونیم : فوهل »  » رد [ . 270  ] داد رارق  فده 

ادخ تجح  دز و  ترـضح  نآ  تشپ  رب  ياهزین  نوعلم ، ینزم  بهو  نب  حلاص  دـمآیم  رظن  هب  تشپراخ  ندـب  دـننام  ریت  يدایز  زا  شندـب 
یلص هللا  لوسره  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  : دومرفیم لاح  نیا  رد  دمآدورف ، البرک  نیمز  رب  تسار  يور  اب  دوخ  بسا  زا  هیلع  هللا  تاولص 

. ملس هلآ و  هیلع و  هللا 
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نیسح ماما  یگدنز  تاظحل  نیسپاو 

دعـس رمع  سپـس  دیـشک ، نوریب  دوخ  قلح  زا  ار  ریت  تسـشن و  تساخرب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگ  نآ  : دـسیونیم راونـالاراحب »  » رد
زا هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  رتخد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  هاگ  نآ  دیوگ : ملـسم  نب  دیمح  . دش کیدزن  ترـضح  هب  انزلادلو 

لاـح نیا  رد  دـسیونیم - : فوـهل »  » رد [ .- 271  ] دـمآ نوریب  هیمخ  زا  دروخیم ، ناکت  شـشوگ  رد  شیاـههراوشوگ  بارطـضا  ترثک 
یلع تکدـکدت  لابجلا  تیل  و  ضرالا ! یلع  تقبطأ  ءامـسلا  تیل  هاتیب ! لهأ  او  هادیـس ! او  هاخأ ! او  : دزیم دایرف  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز 

اهارحـص رب  هدش و  هکت  هکت  اههوک  شاک ! يا  داتفایم ، نیمز  رب  نامـسآ  شاک ! يا  ام ! تیب  لها  ياو  ام ! ياقآ  ياو  مردارب ! ياو  . لهـسلا
لتقیأ دعس ! نب  رمع  ای  : دومرف درک و  نوعلم  دعـس  رمع  هب  ور  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  : دسیونیم راونالاراحب »  » رد [ . 272  ] تخیریم

رب نیعل  رمع  سحن  نامشچ  کشا  ؟ ینکیم هاگن  ياهداتـسیا  وت  دوشیم و  هتـشک  هللادبعابا  ایآ  دعـس ! رمع  يا  ؟ هیلا رظنت  تنأ  هللادبعوبأ و 
رد مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ادـخ  تجح  دـنادرگرب . مالـسلااهیلع  تمـصع  يوناب  نآ  زا  ار  دوخ  سحن  تروص  وا  دـش ، يراج  شتروص 

دیفم خیش  هحفص 301 ] [ . ] 273  ] دندومنیم بانتجا  ترضح  نآ  نتشک  زا  نایرکشل  و  دوب ، هتسشن  تشاد ؛ نت  رب  يزخ  سابل  هک  یلاح 
يوار : دـسیونیم فوهللا »  » رد . دادـن مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هب  یخـساپ  نوعلم  رمع  دـیوگیم : دوخ  داـشرا »  » باـتک رد  هللا  ۀـمحر 

، دندرک هلمح  ترضح  نآ  رب  فرط  ره  زا  هارمگ  نایرکشل  ماگنه ، نیا  رد  ؟ دیتسه هچ  رظتنم  دز : دایرف  دوخ  دارفا  هب  انزلادلو  رمش  دیوگ :
ترثک یگتسخ و  لاح  نآ  اب  زین  رارک  ردیح  دنزرف  نآ  دز ، ترضح  پچ  يهناش  رب  یتبرض  کیرـش  نب  ۀعرز  دندومن . هرـصاحم  ار  وا  و 

رثا رد  هک  دز  ترـضح  نآ  سدقم  شود  رب  يریـشمش  يرگید  نوعلم  . تخادنا كاخ  رب  ار  وا  هک  دز  نوعلم  نآ  رب  یتبرـض  نانچ  اهمخز 
یلوتسم وا  رب  بعت  جنر و  دوب ، هتفرگارف  یناوتان  فعـض و  ار  شکرابم  ندب  لاح ، نیا  رد  داتفا . نیمز  رب  تروص  هب  مالـسلاهیلع  ماما  نآ ،

افتکا نیا  هب  دز و  ترـضح  يولگ  رب  ياهزین  یعخن  سنا  نب  نانـس  ماگنه ؛ نیا  رد  . داتفایم یهاـگ  و  تساـخیمرب ، یهاـگ  هک  دوب  هدـش 
ترـضح نآ  يوـس  هب  يریت  نـیعل  كرـشم  نآ  نانـس ، سپـس  دربورف ، وا  يهنیـس  ياهناوختـسا  رب  دیـشک و  نوریب  ار  نآ  رگید  راـب  درکن 

تریغ و رهظم  نآ  مالـسلاهیلع ، ماـما  . داـتفا نـیمز  رب  شترــضح  نآ ، رثا  رد  دوـمن و  تباـصا  ترــضح  نآ  يوـلگ  رب  ریت  نآ  تخادـنا و 
كراـبم يولگ  ریز  ار  شیوخ  تسد  ود  ره  هاـگ  نآ  دومن ، جراـخ  دوخ  يوـلگ  زا  ار  ریت  تسـشن و  نیمز  يور  رب  تساـخرب و  یگنادرم 

اب . یقح یلع  ابوصغم  یمدب ]  ] ابـضخم هللا  یقلأ  اذـکه  : دومرفیم دـیلامیم و  دوخ  نساحم  رـس و  رب  دـشیم  رپ  نوخ  زا  نوچ  تفرگیم و 
ترضح تسا : هدمآ  فنخمیبا  ربخ  رد  [ . 274  ] دناهدرک بصغ  ارم  قح  هتـشغآ و  دوخ  نوخ  هب  هک  میامنیم  تاقالم  ار  ادـخ  لاح  نیا 

سپ تسناوتن ، هدش و  هریچ  وا  رب  یناوتان  فعـض و  یلو  دیامن  گنج  ات  تساخرب  دـمآ  شوه  هب  نوچ  و  داتفا ، نیمز  رب  هدـش و  شوهیب 
نیمز رب  دوخ  يور  هب  هدش و  شوهیب  ترـضح  اب  ! هایلع او  هاتبا ! او  هادمحم ! او  هادج ! او  : دز ادـص  درک و  هیرگ  دـنلب  يادـص  اب  ترـضح 

هحفص 302] هک [  نیا  سرت  زا  دندوب  ریحتم  ترضح  نآ  نتشک  رد  نمـشد  دوب . لاح  نیمه  رد  زونه  تشذگ و  زور  زا  تعاس  هس  داتفا ،
رمـش : دـنکیم لقن  نینچ  بلاطوبا  نب  دـمحم  و  بقانم »  » بحاـص زا  راونـالاراحب »  » رد [ . 275  ] تسا هدش  دیهـش  ای  تسا  هدـنز  ترـضح 

نآ رب  ياهبرـض  کیرـش  نب  ۀـعرز  سپ  . دیـشکب ار  وا  دننیـشنب ! ناـتیازع  هب  ناـتناردام  دـیتسه ؟ هچ  رظتنم  امـش ! رب  ياو  دز : داـیرف  نوعلم 
رب یهاگ  ترـضح  تسـشن . بقع  رکـشل  دز ، شکرابم  يهناش  رب  ياهبرـض  هاگ  نآ  درک ، ادج  ار  ترـضح  پچ  تمـس  هک  دز  ترـضح 

نوعلم نآ  تخادنا ، نیمز  رب  ار  وا  درک و  هلمح  ترضح  رب  ياهزین  اب  هدازمارح  نانس  لاح ، نیمه  رد  . تساخیمرب یهاگ  داتفایم و  نیمز 
ار تیوزاب  ادخ  تفگ : وا  هب  نانس  . دیزرل شتسد  و  دش ، فیعـض  تسـس و  نوعلم  نآ  . نک ادج  نت  زا  ار  وا  رـس  تفگ : دیزی  نب  یلوخ  هب 

هـس نوخ  هب  هتـشغآ  تروص  اب  داتفا و  نیمز  يور  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـیوگ : فنخموبا  [ . 276  ] دزاس ادج  ار  تتـسد  دنکـشب و 
ثایغ ای  كاوس ، دوبعم  ال  بر ، ای  کئاضق  یلع  اربص  : دومرفیم درکیم و  هاـگن  نامـسآ  فرط  هب  وا  دوب ، لاـح  نیمه  هب  زور  زا  تعاـس 

نادرمان نآ  زا  رفن  لهچ  هاگ  نآ  . ناهاوخدایرف سردایرف  يا  تسین ، وت  زج  يدوبعم  میامنیم ، ربص  وت  ياضق  رب  اراـگدرورپ ! . نیثیغتـسملا
راک نیا  رب  هک  یسک  نیلوا  . دینک هلجع  امش ! رب  ياو  تفگیم : انزلادلو  دعس  رمع  دندمآ ، وا  يوس  هب  ترضح  نآ  رهطم  رـس  ندیرب  يارب 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 812 

http://www.ghaemiyeh.com


ترـضح دـیامن . ادـج  شنت  زا  ار  ترـضح  فیرـش  رـس  ات  دـش  کیدزن  يزیت  ریـشمش  اب  وا  دوب ، هدازمارح  یعبر  نب  ثبـش  درک  ترداـبم 
[ . 277  ] درک رارف  تخادنیب و  تسد  زا  ریشمش  ادخ  تجح  توطس  بعر و  زا  نوعلم ، نآ  دومن . راکمتس  نآ  رب  یهاگن 

؟ تسیک نیسح  ماما  لتاق 

. دنراد رظن  فالتخا  دوب ؟ یسک  هچ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  لتاق  هک  نیا  رد  مهیلع  هللا  ناوضر  ام  نادنمشناد  املع و  دیوگ : لصا  بحاص 
، ادخ نمـشد  : دومرف ترـضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  زا  دوخ  دنـس  اب  یلاما »  » رد قودـص  موحرم  هحفص 303 ] ] 

نیـسح ماما  رـس  يالاب  دندمآ و  ماش  لها  زا  رفن  دـنچ  اب  داب -  اهنآ  رب  ادـخ  تنعل  يرماع -  نشوجلايذ  نب  رمـش  يدایا و  سنا  نب  نانس 
دمآدورف و بسا  زا  يدایا  سنا  نب  نانـس  سپ  . دینک تحار  ار  درم  نیا  دیتسه ؟ هچ  رظتنم  دنتفگیم : رگیدـمه  هب  دنداتـسیا ، مالـسلاهیلع 

دنگوس تفگیم : دزیم و  شکرابم  يولگ  رب  ریشمش  اب  تفرگ و  ار  شکرابم  نساحم  تفر ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  فیرـش  ندب  رانک 
سوواط نب  دیـس  . یتسه ردام  ردپ و  بناج  زا  مدرم  نیرتهب  و  ادخ ، لوسر  دنزرف  وت  هک  منادیم  و  منکیم ، ادج  نت  زا  ار  ترـس  ادـخ ! هب 

! مسق ادخ  هب  تفگ : و  دز ، ترـضح  نآ  فیرـش  يولگ  رب  ریـشمش  دش و  هدایپ  بسا  زا  هدازمارح  یعخن  سنا  نب  نانـس  دیوگ : هللا  ۀمحر 
ار راوگرزب  نآ  سدقم  رس  نآ ؛ زا  سپ  . یتسه مدرم  نیرتهب  ردام  ردپ و  تهج  زا  يربمایپ و  رـسپ  وت  هک  منادیم  منکیم و  ادج  ار  وت  رس 

مادکنانـس افک  هریبت  ةادغ  انیـسح  تلدع  ۀیزر  يأف  : دیوگیم دروم  نیا  رد  رعاش  درک . ادج  ندب  زا  داب -  وا  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  هک - 
تداهـش هب  ار  وا  سنا  نب  نانـس  كاپان  ياهتسد  هک  يزور  نآ  رد  دـشاب ؟ ربارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  اب  هک  تسا  تبیـصم 

سپـس دیرب ، ار  وا  ناتـشگنا  دنب  دنب  دومن و  ریگتـسد  ار  نانـس  راتخم ، : تسا هدـش  تیاور  دـیوگ : هللا  ۀـمحر  سوواط  نب  دیـس  دـیناسر -.
اپ تسد و  ردق  نآ  نوعلم  نآ  تخادنا . نآ  رد  ار  وا  دروآ و  شوج  هب  درک و  رپ  نوتیز  نغور  زا  ار  یگید  دیرب و  ار  وا  ياهاپ  اهتسد و 

دیزویم رابغ  یکیرات و  نآ  رد  یخرـس  داب  تفرگارف ، ار  نامـسآ  یکیرات  هایـس و  رابغ  ماگنه ؛ نیا  رد  دیوگ : يوار   -. دش كاله  ات  دز 
نآ ات  دندنام  لاح  نیا  رب  یتعاس  هدش . لزان  باذع  اهنآ  رب  هک  دندرک  نامگ  رکـشل  دـیدیمن ، ار  ییاج  اهمـشچ  دـش ، رات  هریت و  اوه  هک 

ارهز زیزع  نآ  رانک  ار  دوخ  دمآ و  نوعلم  رمـش  دوب ، هداتفا  شوهیب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  : دسیونیم بختنم »  » رد . دـش نشور  اوه  هک 
درک و ساـسحا  ار  مـیظع  تراـسج  نـیا  ترــضح  تســشن . شروـنا  يهنیــس  رب  ماـمت  تراـسج  ییاـیحیب و  اـب  دـناسر و  مالــسلااهیلع 

نآ ؟ ياهتشاذگ مدق  یعفترم  دنلب و  ياج  هب  وت  یتسیک ؟ وت  وت ! رب  ياو  هحفص 304 ] امیظع [ ؟ اقترم  تیقترا  دقف  تنأ  نم  کلیو ! : دومرف
ارهز يهمطاف  دنزرف  یلع ، دنزرف  نیسح ، وت  تفگ : هدازمارح  نآ  ؟ متسیک نم  وت ! رب  ياو  دومرف : ترضح  . متسه رمـش  نم  تفگ : انزلادلو 
رمـش ؟ یـشکیم ارم  ارچ  یـسانشیم  ارم  بسن  نأـش و  رگا  وت ! رب  ياو  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . تسا یفطـصم  دـمحم  تدـج  و 

يهزیاج تسا : رتبوبحم  وت  دزن  کی  مادک  دومرف : ترـضح  !؟ دریگب هزیاج  دیزی  زا  یـسک  هچ  سپ  مشکن  ار  وت  نم  رگا  تفگ : انزلادـلو 
دج زا  وت و  زا  رتبوبحم  نم  دزن  هزیاج  یگناد  تفگ : هدازمارح  نیعل  نآ  ؟ ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  تعافـش  ای  دیزی 
ارم امتح  رگا  . ءاملا نم  ۀبرش  ینقساف  یلتق  نم  دبال  ناک  اذا  : دومرف شیادف -  هب  مناج  البرک -  مولظم  نآ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ! تسا وت 

یهاوـخن بآ  زا  ياهرطق  ادـخ ! هب  دـنگوس  تاـهیه ! تفگ : هدازمارح  نیعل  نآ  . نک باریـس  ارم  بآ  زا  ياهعرج  اـب  سپ  تـشک  یهاوـخ 
نم هب  ار  دوخ  مکش  تروص و  وت ! رب  ياو  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . یـشچب یهودنا  زا  سپ  یهودنا  اب  ار  گرم  هک  نیا  ات  دیـشچ 

اهگس و تروص  هب  وا  تروص  و  تسا ، التبم  یسیپ  ضرم  هب  قلبا و  انزلادلو  نآ  هک  دید  ترـضح  هاگان  داد ، ناشن  نوعلم  نآ  . هدب ناشن 
هتفگ هچ  تدـج  تـفگ : انزلادـلو  نـیعل  نآ  . دوـب تـسار  دوـب  هدوـمرف  مدـج  هـچنآ  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . دـنامیم اـهكوخ 

بالکلاب و قلخلا  هبـشأ  صربأ  عقبأ  لـجر  اذـه  كدـلو  لـتقی  یلع ! اـی  : دومرفیم مالـسلاهیلع  یلع  مردـپ  هب  مدـج  دومرف : ترـضح  ؟ دوب
نیا زا  انزلادلو  رمـش  . دـشکیم اهكوخ  اهگس و  هب  مدرم  نیرتهیبش  یـسیپ و  ضرم  هب  التبم  قلبا و  يدرم  ار  وت  دـنزرف  یلع ! ای  . ریزانخلا

مهاوخ حـبذ  رـس  تشپ  زا  ار  وت  ادـخ ! هب  دـنگوس  ییاـمنیم ؟ هیبـشت  اـهكوخ  اـهگس و  هب  ارم  تفگ : دـمآ و  مشخ  هب  ترـضح  نخس 
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نیماعلا حاورأ  یحور و  دیربیم . هحفص 305 ] ار [  شندرگ  كرابم  ياهگر  و  دنادرگرب ، ار  ترـضح  انزلادلو ، نوعلم  نآ  هاگ  نآ  . درک
ۀنعل کیلع و  همالـس  هللا و  تاولـص  هللادبعابا ! ای  يالوم ! ای  کیدـی ، نیب  ةداهـشلاب  زوفنف  مکعم  انک  انتیل  ای  یمأ ! تنأ و  یبأب  [ . 278  ] هادف
لاـح نـیا  رد  انزلادـلو  نآ  دــیوگ : فـنخموبا  (. نوـبلقنی بـلقنم  يأ  اوـملظ  نیذــلا  ملعیــس  و  ، ) کـیملاظ کـیلتاق و  یلع  هباذــع  هللا و 
فوس مویلا و  کلتقأمظعملا  یفطصملا  یبنلا  دعب  ملکت  نم  ریخ  كابأ  نأمعزم  هیف  سیل  انیقی  املع  ملعت  یـسفن  مویلا و  کلتقأ  : تفگیم

زا دعب  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  وت  ردپ  هک  ؛ مرادن يدیدرت  منادیم و  انیقی  هک  نآ  لاح  مشکیم و  ار  وت  زورمامنهج  ادغ  ياوثم  نا  مدنأ و 
ادرف نم  ياج  و  دـش ؛ مهاوخ  نامیـشیپ  دوخ  راـک  زا  نیا ، زا  سپ  و  مشکیم ، ار  وت  زورما  . تسا هتفگ  نخـس  راوگرزب  یفطـصم و  ربماـیپ 

او : دزیم دایرف  ترـضح  دیربیم  ار  مالـسلاهیلع  مولظم  ماما  نآ  فیرـش  ياهگر  زا  یگر  ره  دنکیم : هفاضا  فنخموبا  . دوب دهاوخ  منهج 
ترضح دسیونیم : بختنملا »  » رد [ . 279 ! ] هارصان ۀلق  او  الیتق ! او  هاسابع ! او  هالیقع ! او  هارفعج ! او  هانـسح ! او  هاتبا ! او  هادج ! او  هادمحم !

موشیم و هتـشک  هنـشت  نم  . ءارهزلا ۀمطاف  یمأ  و  یـضترملا ، یلع  یبأ  اناشطع و  حبذأ  یفطـصملا ، دمحم  يدج  اناشطع و  لتقأ  : دومرفیم
مالسلاهیلع یضترم  یلع  مردپ  هک  نآ  لاح  موشیم ، حبذ  هنشت  نم  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  مدج  هک  نآ  لاح 

ار نآ  دز و  ياهزین  هب  درک  ادج  شکرابم  ندب  زا  ار  رونا  سدقا و  رهطا ، رس  نوعلم ، نآ  نوچ  .و  تسا مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  مردام  و 
هس رافک  رکـشل  ماگنه ؛ نیا  رد  : تسا هدمآ  فنخمیبا  ربخ  رد  [ . 280  )!!( ] دنتفگ ریبکت  یگمه  رافک  رکـشل  و  تفگ ، ریبکت  درک و  دنلب 

، دیراب ياهزات  نوخ  نامسآ  زا  و  تفرگارف ، ار  مدرم  قرب  دعر و  هلزلز و  دش ، کیرات  ملاع  برغ  قرـش و  دیزرل ، نیمز  دنتفگ ، ریبکت  راب 
بلاطیبأ نب  یلع  نب  نیـسحلا  ۀـمئالاوبأ  ماـمالا  وخأ  ماـمالا ، نب  ماـمالا  هللا ؛ لـتق و  : داد ادـن  نامـسآ  بناـج  زا  يداـنم  هحفـص 306 ] و [ 

رد [ . 281  ] مالـسلامهیلع بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  ناماما  ردپ  ماما ، ردارب  ماما ، دنزرف  ماما  دش  هتـشک  دنگوس ! ادـخ  هب  . مالـسلامهیلع
باتفآ دش  هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  : دـیوگ لیبقوبا  دـیوگیم : دـنکیم و  لقن  [ 282 « ] يوبن خـیرات   » زا راونـالاراحب » »

[ . 283  ] تسا هدش  اپ  رب  تمایق  میدرک  نامگ  ام  هک  دندش  راکشآ  اههراتس  یکیرات ، زا  زور  طسو  رد  يروط  تفرگ ،

نیسح ماما  ياهسابل  تراغ 

ماما نآ  ندرک  هنهرب  هب  مادقا  نیعالم  نآ  مالسلاهیلع ، نیـسح  ماما  ندش  هتـشک  زا  سپ  : دسیونیم فوهل »  » رد هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس 
ياهوم و  دـش ، صرب  هب  التبم  وا  دیـشوپ ، تشادرب و  یمرـضح  هیوح  نب  قاحـسا  مان  هب  ینوعلم  ار  وا  نهاریپ  دـندومن ، مالـسلاهیلع  مولظم 
نهاریپ رد  هک  هدش  تیاور  دسیونیم : فوهل »  » رد زاب  . تشادرب سیق  نب  ثعـشا  ار  وا  نهاریپ  تسا : هدمآ  بتک  یخرب  رد  . تخیر شندب 

هس یس و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ندب  رد  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  . دوب هزین  ریت و  ریشمش ، ياج  هدزون  دص و  کیدزن  ترـضح  نآ 
زا سپ  نوعلم  نآ  هدـش : تیاور  . تشادرب یمیمت  بعک  نب  [ 284  ] رحب ار  شترضح  راولش  . دوب ریـشمش  مخز  راهچ  یـس و  هزین و  يهبرض 

هتفگ و  یمرضح -  يهمقلع  نب  دثرم  نب  سنخا  ار  ترـضح  نآ  يهمامع  . داتفا ياپ  زا  دش و  ریگنیمز  دوبر ، ار  شترـضح  راولـش  هک  نآ 
هدـمآ رگید  تیاور  رد  . هللا ۀـمحر  سوواط  نب  دیـس  مالک  نایاپ  دـش . هناوید  تسب و  رـس  رب  نآ  و  تفرگ ، يدوا -  دـیزی  نب  رباـج  هدـش :

سوواط نب  دیس  هحفص 307 ] دش [ . هناوید  زین  وا  تفرگ ، يدنک  ریشب  نب  کلام  ار  ترـضح  نآ  هرز  . دیدرگ التبم  ماذج  ضرم  هب  تسا :
تـشگنا نوعلم  نآ  تفرگ . یبلک  میلـس  نب  لدجب  ار  شکرابم  رـشگنا  . درب دلاخ  نب  دوسا  ار  ترـضح  نآ  ياهشفک  دـیوگ : هللا  ۀـمحر 

وا لاح  نامه  هب  دومن و  عطق  ار  وا  ياپ  تسد و  ود  ره  درک و  ریگتسد  هللا  ۀمحر  راتخم  ار  انزلادلو  نیا  . دیرب رتشگنا  رطاخ  هب  ار  ترـضح 
زخ زا  هک  ار  ترـضح  يهفیطق  . دـش لصاو  منهج  هب  و  هدـیدرگ ، كاله  هک  نیا  ات  دـیطلغیم  دوخ  ياپ  تسد و  نوخ  رد  وا  درک ، اهر  ار 
هب ار  هرز  نآ  راتخم  دش  هتشک  انزلادلو  دعس  رمع  نوچ  تفرگ ، نیعل  دعس  رمع  ار  ترضح  گنرـشوخ  هرز  . تفرگ ثعـشا  نب  سیق  دوب ،
 - هلظنح نب  دوسا  مان  هب  میمتینب  يهلیبق  زا  یـصخش  یلوق : هب  يدزا -  قلخ  نب  عیمج  ار ، ترـضح  نآ  ریـشمش  . دیـشخب هرمعیبا  وا  لتاق 

هفاضا تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  اـیرکز  نب  دـمحم  . درب یلـشهن  سفـالق  ار ، ترـضح  ریـشمش  تسا : هدـمآ  دعـسیبا  نبا  تیاور  رد  . تفرگ
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اب راقفلاوذ  اریز  هدوبن ، راقفلاوذ  هدش ، تراغ  ریشمش  نیا  هک  تسا  ینتفگ  . دیـسر لیدب  نب  بیبح  رتخد  هب  وا  زا  دعب  ریـشمش  نآ  دنکیم :
[ . 285  ] تسا ظوفحم  هریخذ و  تماما  توبن و  ریاخذ  ریاس 

نیسح ماما  بسا 

نیـسح ماـما  یماـگنه   -: دوـش هدافتـسا  زین  بختنم »  » تـیاور نومـضم  زا  تـسا  نـکمم  و  تـسا -  هدـمآ  ربـتعم  ياـهباتک  زا  یخرب  رد 
ادص درکیم و  همهمه  دیـشکیم و  ههیـش  ترـضح  بسا  دـیدرگ ، زئاف  ةزعلا  بر  تاقالم  تداهـش و  ضیف  هب  دـش و  هتـشک  مالـسلاهیلع 

ات درکیم  وجتـسج  یکی  یکی  ار  ناگتـشک  تشاذـگیم و  رازراک  هاگلتق و  يهصرع  رد  مدـق  ناویح  نآ  دوب ، يزیچ  لابند  اـیوگ  دزیم .
لای و دیخرچیم و  فیرش  ندب  نآ  رود  هب  دید ، رس  نودب  يرکیپ  ار  وا  نوچ  و  داتسیا ، ترضح  رهطم  فیرـش و  ندب  رـس  يالاب  هک  نیا 
هب دوب ، هرظنم  نیا  دهاش  نوعلم  دلعس  رمع  . دیـشکیم ههیـش  دنلب  دنلب  درکیم و  هتـشغآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوخ  زا  ار  دوخ  یناشیپ 

بیجن ياهبسا  هلمج  زا  بسا ، نآ  . دیروایب نم  شیپ  ار  نآ  دیریگب و  ار  نیـسح  هحفص 308 ] بسا [  امـش ! رب  ياو  دز : دایرف  دوخ  دارفا 
دنریگب ار  وا  دنهاوخیم  هک  درک  ساسحا  بسا  نآ  نوچ  دنتخات ، بسا  نآ  يوس  هب  ناراوس  دوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ار وا  تسجیم و  راوسبسا  رب  دزیم . دـگل  اهنآ  هب  شیاهاپ  اهتسد و  اب  و  تفرگیم ، نادـند  ار  اهنآ  دوخ ، نهد  اب  درک ، عاـفد  دوخ  زا 
دـیناسر و لـتق  هب  ار  هراوس  ناعاجـش  زا  رفن  تسیب  اـههدایپ و  زا  رفن  لـهچ  هک  نیا  اـت  درکیم  شبوکدـگل  تخادـنایم و  نییاـپ  بسا  زا 

نوچ دندش ، رود  وا  زا  رکشل  دارفا  ؟ دنکیم هچ  منیبب  ات  دیوش  رود  وا  زا  امش ! رب  ياو  دز : دایرف  نوعلم  دعسنبا  . دنریگب ار  بسا  دنتسناوتن 
ار مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دومن و  هاـگلتق  رد  تکرح  هب  عورـش  دـیدرگ  نمیا  رکـشل  تسد  زا  وا  دـندش و  هدـنکارپ  بسا  نآ  فارطا  زا 
اب دومنیم و  باضخ  شکاپ  نوخ  زا  ار  دوخ  یناـشیپ  دـییوبیم و  ار  وا  درک . ادـیپ  ار  ترـضح  رهطم  دـسج  هک  نیا  اـت  درکیم  وجتـسج 

هرظنم نیا  زا  نیرضاح  يهمه  درکیم . هلان  هدرم  دنزرف  نانز  دننام  دیشکیم و  يدنلب  يههیـش  لاح ، نیا  رد  دیـسوبیم . ار  وا  شنامـشچ 
. دندرک بجعت 

مرح لها  نیسح و  ماما  بسا 

هدروآ و بآ  تردپ  تفگ : دومن و  مالـسلااهیلع  هنیکـس  هب  ور  دینـش ، ار  بسا  يههیـش  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  نوچ  دـیوگ : يوار 
، درادن راوس  نوگژاو و  بسا  نیز  دید  هاگان  دمآ . نوریب  همیخ  زا  لاحـشوخ  شندروآ  بآ  شردپ و  دای  اب  مالـسلااهیلع  هنیکـس  . دیآیم
او هارفس ! دعب  او  هاتبرغ ! او  هانیسح ! او  هانسح ! او  هاتبأ ! او  هالیتق ! او  : دز دایرف  دومن و  يدنلب  ياههلان  درک و  هراپ  ار  دوخ  يرـسور  رجعم و 

نم یبأب  ؛ يرخأب هتثج  ضرأب و  هسأر  نم  یبأب  . ءاذحلا متاخلا و  هنم  ذخأ  دق  ءادرلا ، ۀمامعلا و  بولـسم  ءارعلاب ، نیـسحلا  اذه  هاتبرک ! لوط 
او هانسح ! او  هاتبا ! او  هالیتق ! او  . یضم نینثالا  موی  هرکـسع  نم  یبأب  ؛ ءادعألا نیب  ۀکوتهم  همیرح  تحبـصأ  نم  یبأب  ؛ يدهی ماشلا  یلا  هسأر 

شیابع همامع و  و  هداتفا ، نیمز  يور  رب  هک  تسا  مالسلاهیلع  نیسح  نیا  هاتبرک ! هحفص 309 ] لوط [  او  هارفس ! دعب  او  هاتبرغ ! او  هانیسح !
يادف مردپ  . تسا يرگید  ياج  رد  وا  ندب  ییاج و  رد  وا  رس  هک  یـسک  يادف  مردپ  . تسا هتفر  تراغ  هب  شنیلعن  رتشگنا و  و  هدش ، هدوبر 

وا رکشل  هک  یسک  يادف  مردپ  . دندنام نانمشد  نایم  رد  وا  مرح  هک  یسک  يادف  مردپ  . دوشیم هدرب  هیده  ماش  يوس  هب  شرـس  هک  یـسک 
قافآلا و ضرألا و  تربغاو  مرکلا  دوجلا و  تام  راخفلا و  تام  : تفگ درک و  هیرگ  يدنلب  يادص  اب  هاگ  نآ  . دندش هتشک  هبنشود  زور  رد 

قلخلا ریخ  نبا  نأ  کـئبنی  یتأ  داوجلا  اذـه  يرظنأ  یموق  تخأ  اـیممهلا  اـهب  یلجت  ةوعد  مهل  یقرت  ـالف  ءامـسلا  باوبأ  هللا  قـلغأ  ومرحلا 
راجفلا نم  یبر  هللا  ضوع ؟ له  توم  ای  يدـف ؟ نم  له  توم  اـیملظلا  ۀـمألا  ءایـض  ولعی  راـص  هعرـصمل و  یفهلاـیف  نیـسحلا  تاـممرتخم 

ییاعد هن  تسب ؛ ار  نامسآ  ياهرد  دنوادخ  . دش دولآرابغ  مرح  قافآ و  يهمه  نیمز و  و  تفر ؛ ایند  زا  یگرزب  اخـس و  دوج ، رخافممقتنی ،
هک دـهدیم  ربخ  وت  هب  وا  نک ؛ هاگن  هدـمآ  هک  یبسا  نیا  هب  زیخرب و  مرهاوخ ! يا  . دوشیم لـیاز  ناـنآ  ياـهمغ  هن  دوریم و  ـالاب  ناـنآ  زا 
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تملظ یکیرات و  نیا ، زا  سپ  هک  وا ؛ هاگلتق  رب  نم  هودنا  نزح و  يا  دش  دیهش  مالـسلاهیلع  نیـسح  . تسا هدش  هتـشک  مدرم  نیرتهب  دنزرف 
دهاوخ ماقتنا  نارجاف  زا  هک  تسا  نم  راگدرورپ  ادـخ ، تسه ؟ یـضوع  هیدـف و  ار  وت  ایآ  گرم ! يا  . درک دـهاوخ  هبلغ  تما  ییانـشور  رب 

دوب راوس  نیز و  نودب  نایرع و  هک  یبسا  هب  دندینش و  ار  مالسلااهیلع  هنیکـس  راعـشا  اههلان و  مرح  لها  هک  یماگنه  دیوگ : يوار  . تفرگ
تام مویلا  هانیـسح ! او  هانـسح ! او  هایلع ! او  هادمحم ! او  : دندز ادـص  دـندومن و  كاچ  دوخ  نابیرگ  و  دـندز ، دوخ  تروص  هب  دـندرک  هاگن 

یفطصم دمحم  زورما  هانیسح ! او  هانسح ! او  هایلع ! او  هادمحم ! او  . ءارهزلا ۀمطاف  تتام  مویلا  یضترملا ، یلع  تام  مویلا  یفطصملا ، دمحم 
هاگ نآ  . دش هتـشک  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  زورما  دـش ، هتـشک  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  زورما  درک ، تافو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هک درک  يراعشا  نتفگ  هب  هحفص 310 ] عورش [  دومن و  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  شرهاوخ  هب  هراشا  تسیرگ و  مالـسلااهیلع  موثلکما 
زا بسا  نآ  متـشاد ، رظن  ریز  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  بسا  نم  دیوگ : سیق  نب  هللادبع  [ . 286  ] دمآ دهاوخ  دوخ  ياج  رد  راعـشا  نیا 

راکشآ و هجرف  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  دزن  بسا  نآ  تسا : هدش  هتفگ  . تخادنا بآ  هب  ار  دوخ  تفر و  تارف  فرط  هب  دش و  رود  همیخ 
نیـسح ماما  بسا  : دـنیوگ ود  نآ  هک  دـنکیم  لقن  بلاطوبا  نب  دـمحم  و  بقانم »  » بحاص زا  راونـالاراحب »  » رد [ . 287  ] دش دـهاوخ  رهاظ 

نآ كرابم  نوخ  هب  ار  دوخ  یناشیپ  دـناسر ، مالـسلاهیلع  ماما  فیرـش  ندـب  رانک  هب  ار  دوخ  تخیرگ و  نیعالم  نآ  تسد  زا  مالـسلاهیلع 
نیمز رب  ار  دوخ  رس  هیمخ  رانک  رد  ردق  نآ  و  دیشکیم ، ههیش  دیودیم و  هیمخ  فرط  هب  تشاذگ ، همیخ  هب  يور  سپس  دیلام ، ترـضح 

نآ رب  یسک  هک  دندید  لاح  نیا  اب  ار  بسا  ترضح  نآ  تیب  لها  نارتخد و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  نارهاوخ  هک  یماگنه  . درم هک  دز 
! هادج او  هادمحم ! او  : دز دایرف  تشاذگ و  رس  رب  ار  دوخ  ناتسد  مالسلااهیلع  موثلکما  ترضح  دندرک ، هلان  هیرگ و  هب  عورش  تسین ، راوس 

بولـسم افقلا ، نم  سأرلا  زوزحم  البرکب ، عیرـص  ءارعلاب ، نیـسح  اذـه  انـسح ! او  هاتزمح ! او  هارفعج ! او  هایلع ! او  هامـساقلاابأ ! او  هاـیبن ! او 
هک تسا  مالسلاهیلع  نیـسح  نیا  هانـسح ! او  هاتزمح ! او  هارفعج ! او  هایلع ! او  هامـساقلاابا ! او  هایبن ! او  هادج ! او  هادمحم ! او  . ءادرلا ۀمامعلا و 

همولظم يوناب  نآ  هاگ  نآ  . تسا هتفر  جارات  هب  شسابل  همامع و  و  هدش ، هدیرب  تشپ  زا  شرـس  و  هداتفا ، البرک  نیمز  يور  رب  ارحـص و  رد 
هحفص 313 ] [ . ] 288  ] دش شوهیب 

هریغ و  لاوما ، تراغ  اههمیخ ، ندنازوس  لثم  دش ، دراو  ترضح  نآ  تیب  لها  رب  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  هک  یبیاصم  رد 

تیب لها  ياههمیخ  تراغ 

ماما ياههیمخ  بناـج  زا  يزینک  دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  یماـگنه  : دـنکیم تیاور  هللا  ۀـمحر  سوواـط  نب  دـیس 
باتـش و اب  ربخ ، نیا  ندینـش  اب  دـیوگ : زینک  . دـش هتـشک  نیـسح  وت  ياـقآ  ادـخ ! يهدـنب  يا  تفگ : وا  هب  يدرم  دـمآ ، نوریب  مالـسلاهیلع 

نب دیـس  . دـندومن دـنلب  هلان  نویـش و  هب  ادـص  دنتـساخرب و  ياج  زا  نم  يهحیـص  زا  اهنآ  يهمه  متفر  مرح  لها  نانز  يوس  هب  ناـنزهحیص 
يارهز ناگدـید  رون  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  لاوما  تراغ  يارب  ایقـشا  هورگ  ماگنه ؛ نیا  رد  : دـیوگ هللا  ۀـمحر  سوواط 

ادخ ربمایپ  نارتخد  لاح ؛ نیا  رد  . دندوبریم ناشرس  زا  زین  ار  اهنز  رداچ  یتح  هک  يروط  دنتفرگیم  تقبس  رگیدمه  زا  مالسلااهیلع  لوتب 
ناتـسود نایماح و  قارف  رد  و  هدومن ، دنلب  هیرگ  هب  ادص  رگیدـمه  اب  دـندمآ  نوریب  اههیمخ  زا  وا  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

، دوب نیعل  دعـس  رمع  هاپـس  رد  شرهوش  اب  لئاو  نب  رکب  يهلیبق  زا  ینز  : دیوگیم دنکیم و  تیاور  ملـسم  نب  دیمح  . دندرکیم هبدـن  دوخ 
هتفرگ تسد  هب  يریشمش  دنتسه ، لوغشم  جارات  تراغ و  هب  هدرک و  هلمح  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ياههمیخ  ناوناب و  هب  رکـشل  دید  نوچ 

ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارتخد  هک  تسا  یگنادرم  تریغ  زا  ایآ  لئاو ! نب  رکب  نادنزرف  يا  تفگ : دمآ و  اههمیخ  يوس  هب  و 
دمآ و نز  نآ  رهوش  . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  هیرذ و  نالتاق  دروم  رد  زج  تسین  یمکح  ار  يادخ  دننک !؟ تراغ 

نیسح ماما  رتخد  مالسلااهیلع  همطاف  زا  دوخ ، دنس  هب  یتیاور  قودص » یلاما   » رد [ . 289  ] دینادرگرب دوخ  يهمیخ  هب  هتفرگ و  ار  وا  تسد 
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ود میاهاپ  رد  مدوب ، یکچوک  رتخد  نم  دنتخیر ، اههمیخ  هب  فالخ ، لها  رکشل  : دیوگ تمصع  يهردخم  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالسلاهیلع 
هچ يارب  ادخ ! نمـشد  يا  متفگ : تسکـشیم ، ارم  ياپ  ياهلاخلخ  درکیم  هیرگ  هک  یلاح  رد  نادرمان ، نآ  زا  یکی  دوب . الط  زا  لاخلخ 

تراـغ متفگ : . میاـمنیم تراـغ  ار  ادـخ  لوـسر  رتـخد  نم  هک  نآ  لاـح  منکن ؟ هـیرگ  هنوـگچ  تـفگ : هحفــص 314 ] ینکیم [ ؟ هـیرگ 
اهرداچ یتح  دندرب  جارات  هب  دوب  اههمیخ  رد  هچ  ره  اهنآ  دیوگ : مالـسلااهیلع  همطاف  . دـیامن تراغ  دـیایب و  يرگید  مسرتیم  تفگ : . نکن

هرصاحم ار  اههمیخ  دندمآ و  نانمشد  : دنکیم لقن  بلاطوبا  نب  دمحم  و  بقانم »  » بحاص زا  راونالاراحب »  » رد . دندوبریم ام  رـس  زا  زین  ار 
هچنآ دنتخیر و  اههمیخ  هب  نیعالم  نآ  . دینک تراغ  دنراد  هچ  ره  دیوش و  اههمیخ  دراو  تفگ : دوب  نانآ  اب  هک  زین  هدازمارح  رمش  دندرک ،

نآ شوگ  دنتفرگ و  دوب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهاوخ  مالـسلااهیلع ، موثلکما  شوگ  رد  هک  ياهاوشوگ  هک  نآ  ات  دندوبر  دوب  همیخ  رد 
ایحیب ناسکان  نآ  اب  دوخ ، نت  سابل  رطاخ  هب  یمناخ  هک  دـندوب  رـصم  تراـغ  رب  ناـنچ  نامرـشیب  نآ  دـندرک . هراـپ  ار  همولظم  يهدـیس 

دـندروآ و يور  نارتش  تـالآرویز و  تراـغ  هب  ایقـشا ، مدرم  نآ  هاـگ  نآ  . دـندوبریم ار  وا  ساـبل  دـشیم و  بولغم  درکیم و  تمواـقم 
[ . 290  ] دندرک تراغ  ار  اهنآ  يهمه 

تیب لها  ياههمیخ  ندز  شتآ 

رد ار  اـهنآ  يهمه  امـش ! رب  ياو  دز : داـیرف  هدازمارح  دعـسنبا  دـش  دـنلب  مرح  لـها  تاردـخم و  يهلاـن  نویـش و  نوچ  دـیوگ : فنخموبا 
نیسح و نتشک  ایآ  دعس ! رـسپ  يا  وت  رب  ياو  تفگ : رافک  نآ  زا  يدرم  . دینزب شتآ  تسا  نآ  رد  هچ  ره  همیخ و  دعب  دینک  عمج  ياهمیخ 

سپ ؟ دربدورف نیمز  رب  ار  ام  دـنوادخ  یهاوخیم  ینزب ؟ شتآ  ار  وا  نانز  ناکدوک و  یهاوخیم  هک  دوبن  یفاک  ار  وت  شنارای  تیب و  لـها 
مالـسلاهیلع یلع  ناـنمؤمریما  رتـخد  مالـسلااهیلع  يربـک  بـنیز  . دنتفاتـش تارهاـط  ناـنز  تراـغ  يوـس  هـب  اـیحیب  مرـشیب و  رکــشل  نآ 

ره دش و  دراو  مشچ  دوبک  يدرم  هاگان  مدوب ، هداتـسیا  ياهمیخ  رد  نم  دندرکیم  تراغ  ار  اههمیخ  نمـشد  رکـشل  هک  یعقوم  : دـیامرفیم
هداتفا نیتسوپ  یکشت  يور  رب  دوب و  ضیرم  وا  درک ، مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفـص 315 ] نب [  یلع  هب  یهاگن  دـعب  دوبر . دوب  همیخ  رد  هچ 

هب یهاگن  دوبر و  نم  رـس  زا  ارم  يرـسور  درک و  نم  هب  یهاگن  دعب  . تخادـنا نیمز  هب  ار  وا  دیـشک و  وا  ریز  زا  ار  نیتسوپ  نوعلم  نآ  دوب .
رب تفگ : !؟ ینکیم هـیرگ  ینکیم و  تراـغ  ارم  مـتفگ : . درکیم هـیرگ  دروآیم و  رد  نـم  شوـگ  زا  ار  اـهنآ  درک و  نـم  ياـههراوشوگ 

دنازوسب اـیند  شتآ  هب  ترخآ  شتآ  زا  شیپ  و  دـیامن ، عطق  ار  وت  ياـهاپ  اـهتسد و  ادـخ  متفگ : . منکیم هیرگ  تیب  لـها  امـش  بیاـصم 
بنیز دـشکب ، دوب  رامیب  هک  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نب  یلع  تساوخ  نوعلم  رمـش  ماگنه ؛ نیا  رد  دـسیونیم : ندـعم »  » باـتک رد  [ . 291]

یشکب ار  وا  مراذگیمن  مسق ! ادخ  هب  تفگ : تخادنا و  وا  يور  رب  ار  دوخ  دمآ و  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  مالسلااهیلع  يربک 
هب : دیوگ ملسم  نب  دیمح  دسیونیم : داشرالا »  » رد هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  . تشادرب تسد  يو  زا  هدازمارح  نآ  . موش هتـشک  مدوخ  هک  نیا  ات 

، دوخ ياهسابل  رطاخ  هب  مالسلاهیلع  ماما  نارتخد  تیب و  لها  ناوناب ، مدوب . نایفوک  يهنایشحو  تراغ  دهاش  زور  نآ  رد  نم  دنگوس ! ادخ 
تراغ ار  اههمیخ  يهمه  نایرکـشل ، . دـندربیم جارات  هب  ار  اهنآ  ياهـسابل  نیعـالم  نآ  دـندشیم و  بولغم  دـندرکیم و  هعزاـنم  اـهنآ  اـب 

اب زین  نوعلم  رمـش  دوب . هداـتفا  يرتـسب  رب  دوب و  راـمیب  تخـس  وا  دـندش ، مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  يهمیخ  دراو  هاـگ  نآ  دـندرک ،
مه ار  ناکدوک  ایآ  هللا ! ناحبـس  متفگ : نم  ؟ میـشکن ار  رامیب  نیا  اـیآ  دـنتفگ : يو  ناـهارمه  دوب ، هدروآ  موجه  ماـیخ  هب  رکـشل  ناـگدایپ 

فرـصنم وا  نتـشک  زا  ار  اـهنآ  اـت  مدرک  رارـصا  ردـق  نآ  و  دـنکیم ، تیاـفک  ار  وا  يراـمیب  نیمه  تسا و  راـمیب  یکدوک  وا  دنـشکیم ؟
دارفا هب  نوعلم  نآ  دنتسیرگ ، دندز و  دایرف  مرشیب  نآ  يور  هب  تارهطم  تاردخم و  ناوناب  دمآ ، نوعلم  دعس  رمع  ماگنه ، نیا  رد  . مدومن

رمع زا  مرح  لها  ناوناب  نآ ، زا  سپ  . دوشن ضرعتم  رامیب  ناوجون  نیا  هب  یـسک  و  دوشن ، دراو  نانز  نیا  ياـههمیخ  هب  یـسک  تفگ : دوخ 
زا يزیچ  هک  ره  تفگ : نوعلم  رمع  . دـنناشوپب نآ  اـب  ار  دوخ  اـت  دـننادرگرب  هحفـص 316 ] دـناهدرب [  تراغ  هب  هچنآ  هک  دنتـساوخ  نوعلم 

دارفا زا  یهورگ  نوعلم ، نآ  سپـس  . دنادرگنرب يزیچ  نانآ  زا  یـسک  دنگوس ! ادـخ  هب  . دـنادرگرب ناشدوخ  هب  هدوبر  ار  نانآ  عاتم  سابل و 
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ار اهنآ  و  دورن ، نوریب  اهنآ  زا  یسک  ات  دیشاب  بظاوم  تفگ : درک و  رومأم  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مرح و  لها  اههمیخ و  رب  ار  دوخ 
[ . 292 !! ] دیهدن رازآ 

يرغص يهمطاف  تیاور  هب  اههمیخ  تراغ 

وا نارای  مردپ و  يهزانج  هب  هناریحتم  مدوب و  هداتسیا  هیمخ  رد  رانک  نم  : دیوگیم مالسلااهیلع  يرغص  يهمطاف  دیـسونیم : بختنملا »  » رد
رکف نیا  رد  . متـسیرگنیم دندرکیم ؛ نالوج  اهنآ  كاپ  داسجا  رب  اهبسا  دـندوب و  هداتفا  البرک  غاد  ياهگیر  يور  رب  ینابرق  دـننام  هک 
نیا رد  ؟ دومن دنهاوخ  ریـسا  ای  تشک ؟ دنهاوخ  ار  ام  ایآ  دروآ ؟ دنهاوخ  ام  رـس  رب  ییالب  هچ  هیماینب  مردپ  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  مدوب 

، دندربیم هانپ  رگیدمه  هب  ناهانپیب  نآ  و  دناریم ، ياهزین  بعک  اب  ار  تاردخم  ناوناب  وا  مدید . دوب ، بسا  رب  راوس  هک  ار  يدرم  ماگنه ؛
ۀلق او  هایلع ! او  هاتبأ ! او  هادـج ! او  : دـندزیم دایرف  اهنآ  دوب ، هتفر  جارات  هب  اـهنآ  ياهيرـسور  یتح  دنبتـسد ، لـثم  اـهنآ  تـالآرویز  ماـمت 

ياهدنهدهانپ ایآ  هانـسح ! او  هارـصان ! ۀلق  او  هایلع ! او  هاتبا ! او  هادج ! او  !؟ انع دوذی  دئاذ  نم  امأ  نانریجی !؟ ریجم  نم  امأ  هانـسح ! او  هارـصان !
، دـش هدـنک  شیاج  زا  ملد  دـیوگ : مالـسلااهیلع  همطاف  ؟ دـنک عفد  ام  زا  ار  نانمـشد  نیا  هک  تسین  یـسک  ایآ  دـهد ؟ هاـنپ  ار  اـم  هک  تسین 

اهنوعلم نآ  زا  یسک  ادابم  مدنادرگیم  مالـسلااهیلع  موثلکما  ماهمع  يوس  هب  تسار ، پچ و  هب  ار  منامـشچ  سرت  زا  دیزرل ، مندب  ياضعا 
نامگ مدرک ، رارف  ارحـص  هب  . مرادـن رارف  زج  ياهراچ  متفگ : مدوخ  اـب  دـمآ  نم  فرط  هب  ینوعلم  هاـگان  لاـح ، نیا  رد  دـیآ . نم  فرط  هب 
بعک نوعلم ، نآ  مداتسیا . مدش و  تکاس  سرت  زا  دمآ ، نم  هحفص 317 ] رس [  تشپ  وا  هاگان  دش ، مهاوخ  اهر  وا  تسد  زا  هک  مدرکیم 

رـس زا  يرـسور  دوبر و  ار  ماهراوشوگ  دـیرد و  ارم  شوگ  نوعلم  نآ  مداتفا . نیمز  هب  تروص  اب  نم  درک ، هلاوح  میاههناش  نایم  ار  ياهزین 
نآ مدـید  لاـح ، نیا  رد  . مداـتفا شوهیب  نم  تخوسیم و  تاـتفآ  ترارح  تدـش  زا  مرـس  دوب و  يراـج  متروص  رب  نوـخ  تشادرب ، نم 
رـس رب  منادیمن  میورب ، زیخرب  تفگیم : تسیرگیم و  هک  مدـید  دوـخ  دزن  ار  ماهمع  هاـگان  هک  تشگرب  هـمیخ  هـب  بـقع  بـقع  نوـعلم 

! مرتخد تفگ : ؟ مناشوپب ناـمرحمان  مشچ  زا  ار  دوخ  نآ  اـب  هک  تسا  ياهماـج  اـیآ  مناـج ! همع  متفگ : ؟ دـمآ هچ  تراـمیب  ردارب  نارتخد و 
اههمیخ هب  تسا ، هدش  هایس  ناراکمتس  يهنایزات  برض  زا  شندب  و  تسا ، فوشکم  زین  وا  رـس  هک  مدید  هاگان  . تسوت دننام  زین  وت  يهمع 

یگنـسرگ و تدش  زا  هداتفا و  نیمز  رب  دوخ  يور  هب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردارب  هدش و  تراغ  هدوب  هچ  ره  میدـید  میتشگرب 
رد [ . 293  ] تسیرگیم ام  لاح  هب  وا  میدرکیم و  هیرگ  وا  لاـح  هب  اـم  دـش ، دـنلب  اـم  يهلاـن  نویـش و  سپ  درادـن . نتـسشن  ناوت  یگنـشت 

نیـسح ماما  رکـشل  زا  يرتش  نوعلم ، دعـسنبا  هاپـس  اوشاع ، زور  : دیوگ لیمج  دـنکیم ، لقن  هرم  نب  لیمج  زا  دوخ  دنـس  هب  راونالاراحب » »
ار نآ  زا  يزیچ  دنتـسناوتن  یتح  دش  خلت  لظنح  تخرد  دننام  نآ  تشوگ  دنتخپ ، ار  نآ  تشوگ  هتـشک و  ار  نآ  دندوبر و  ار  مالـسلاهیلع 

ترضح و  درکیم . لمح  نآ  اب  ار  دوخ  ساسا  همیخ و  هک  دوب  هدرک  هیهت  دوخ  يارب  يرتش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هدش : هتفگ  . دننک وب 
، دوب هاگهمیخ  یکیدزن  رد  رتش  نآ  اروشاع ، زور  . داد زردنا  دنپ و  ار  اهنآ  داتـسیا و  وا  هاپـس  دعـسنبا و  ربارب  رد  دش و  راوس  رتش  نامه  رب 

اجنآ رد  دیسر  هاگلتق  هب  ات  درک  تکرح  نادیم  فرط  هب  دینش  ار  نادرمان  دایرف  اهبسا و  مس  يادص  دش و  دنلب  دایرف  هحیص و  هک  یماگنه 
نآ لابند  هب  نمشد  ناراوس  زا  رفن  هس  . درکیم هاگن  پچ  تسار و  فرط  هب  رگید  راب  تسیرگنیم و  ادهـش  هب  رابکی  ناویح ، نآ  داتـسیا .

فرط هب  ندـمآ  زا  عنام  دنتـساوخ  هچ  ره  داـتفا و  هار  هب  اـههمیخ  فرط  هحفـص 318 ] هب [  رتـش  نآ  دـنداد ، تکرح  ار  نآ  هتفر و  ناویح 
همیخ دیسر  مالسلاهیلع  نیسح  هللادبعابا  يهمیخ  لحم  هب  نوچ  افواب ، ناویح  نآ  . دنداتفا هار  هب  وا  لابند  هب  راچان  دنتسناوتن ، دنوش  اههمیخ 

زا دندز  هزین  اب  ار  نآ  هچ  ره  دزیم ، هحیـص  دایرف و  دنلب  يادص  اب  دیـسوب و  ار  نیمز  زا  ياهشوگ  سپـس  درک و  هاگن  فارطا  هب  دیدن ، ار 
نیـسح ماـما  يهمیخ  هک  دوب  هدـیمهف  ناویح  نآ  اـیوگ  . تفخ اـجنامه  رد  هاـگ  نآ  درک  رتدـنلب  ار  دوخ  يادـص  تساـخنرب و  دوخ  ياـج 

و دروآیم ، نوخ  تفرگیم و  نادند  هب  ار  دوخ  يولهپ  تشپ و  دیبوکیم و  نیمز  رب  ار  شرـس  تهج ، نیمه  هب  هدش ، تراغ  مالـسلاهیلع 
ار مالسلاهیلع  ماما  يهیمخ  هدش : هتفگ  . دندومن میسقت  ار  نآ  تشوگ  دنتشک و  ار  نآ  اجنامه ، رد  نمشد  دارفا  دش  فیعض  ناوتان و  نوچ 
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هچ دـننیبب  اـت  دـندرک  شیاـهر  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هاـگلتق  فرط  هـب  هاـگ  نآ  درک  تـکرح  ناوـیح  نآ  دنتــشاذگ و  رتـش  تـشپ  رب 
شرـس يالاب  تفر و  ترـضح  نآ  فرط  هب  تسا  هداتفا  كاخ  يور  رب  هک  دید  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رتش  نآ  هک  یماگنه  . دـنکیم

ات دیباوخ  ترضح  رانک  رد  درکن  تکرح  تساخنرب و  ترضح  دید  نوچ  دزیم ، ادص  دییوبیم و  ار  مالسلاهیلع  ماما  كرابم  ندب  داتسیا 
، دـش ناوتاـن  تهج  نیمه  هب  و  دـیبوکیم ، نیمز  رب  ار  دوـخ  رـس  درکیم ، نویـش  هلاـن و  ناوـیح  نآ  دزادـنایب ، وا  فیرـش  مـسج  رب  هیاـس 
دیدرگ و ياهلعش  ناویح  نآ  تشوگ  هدش : هتفگ  . تخپن یلو  دنتخپ ، دندومن و  میسقت  ار  شتشوگ  دنتـشک و  ار  نآ  اجنامه  رد  نایرکـشل 

. دنازوس ار  شتایوتحم  گید و 

دنتخات بسا  اب  نیسح  ماما  فیرش  دسج  رب  هک  ینیع  الم 

: دز دایرف  دوخ  نایهاپس  نایم  رد  انزلادلو  دعـس  رمع  دش  هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  نآ  زا  سپ  : دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس 
1: تسا نینچ  نیعالم  نآ  ياهمان  دنتفریذپ ، ار  راک  نیا  نایغاط  هورگ  زا  راوس  رفن  هد  ؟ دزاتب نیسح  ندب  رب  بسا  اب  تسا  رضاح  یسک  هچ 

 - 4 هحفص 319 ] یـسبنس [ . لیفط  نب  میکح   - 3. دثرم نب  سنخا   - 2. دوبر ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نهاریپ  هک  هبرح ، نب  قاحـسا  - 
یناه  - 9. معان نب  ظعاو   - 8. یفعج بهو  نب  حلاص   - 7. یفعج همثیخ  نب  ملاس   - 6. يدبع ذقنم  نب  ءاجر   - 5. يوادیص حیبص  نب  رمع 

ار مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ندب  دوخ  ياهبـسا  مس  ریز  نیعالم  نآ  . دـنک تنعل  ار  اهنآ  يادـخ  کلام ، نب  دیـسا   - 10. یمرضح تیبث  نب 
هفوک هب  نیعالم  رفن  هد  نیا  دیوگ : هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس  . دنتسکش مهرد  ار  ترضح  يهنیـس  تشپ و  ياهناوختـسا  دندرک و  لامیاپ 
رهظلا دعب  ردصلا  انـضضر  نحن  : دناوخ ار  رعـش  نیا  دوب  اهنآ  زا  یکی  هک  هدازمارح  کلام  نب  دیـسا  دنداتـسیا ، دایزنبا  ربارب  رد  دندمآ و 
مهرد لکیه  يوق  وردـنت و  ینابـسا  اب  تشپ ؛ ندرک  دروخ  زا  دـعب  ار  هنیـس  ياهناوختـسا  هک  میتسه  یناسک  امرـسألا  دـیدش  بوبعی  لکب 

میدرک و بوکدگل  ار  وا  میتخات و  نیـسح  ندب  رب  بسا  اب  هک  میتسه  یناسک  ام  دنتفگ : ؟ دـیتسیک امـش  تفگ : انزلادـلو  دایزنبا  . میتسکش
دهاز ورمعوبا  . داد اهنآ  هب  یکدـنا  يهزیاج  درکن و  اهنآ  هب  ییانتعا  نیعل  دایزنبا  دـیوگ : يوار  . میدومن دروخ  ار  وا  يهنیـس  ياهناوختـسا 

رفن هد  نیا  راتخم  . دـندوب هدازانز  اهنآ  يهمه  هک  میدـید  میدومن و  صحفت  اهنآ  لاح  زا  میدرک و  هظحالم  ار  رفن  هد  يهقباـس  اـم  دـیوگ :
كاله ات  دنزاتب  اهنآ  ندب  رب  بسا  اب  داد  روتسد  و  دیبوک ، نیمز  هب  نینهآ  ياهخیم  اب  ار  اهنآ  ياهاپ  اهتسد و  درک و  ریگتـسد  ار  نوعلم 

. دنک تنعل  ار  اهنآ  يادخ  دندش ،

ناگدنرپ نیسح و  ماما  فیرش  مسج 

ماما هک  یماگنه  : تسا هدـش  تیاور  نینچ  مالـسلامهیلع  تیب  لها  قیرط  زا  : دـسیونیم راونـالاراحب »  » و بختنملا »  » و ملاوعلا »  » باـتک رد 
هاگان تخیر  نیمز  رب  شنوخ  داـتفا و  نیمز  هحفص 320 ] رب [  البرک  نیمزرس  رد  وا  فیرش  مسج  دیسر و  تداهش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

دید ار  یناگدنرپ  وا  دیکچیم ، هدنرپ  نآ  ياهلاب  زا  نوخ  دومن . زاورپ  درک و  هتـشغآ  ترـضح  نوخ  هب  ار  دوخ  دمآ و  يدیفـس  يهدـنرپ 
ماـما نوـخ  هب  ار  دوـخ  هک  ياهدـنرپ  . دـندزیم فرح  بآ  فـلع و  هـناد ، زا  مادـک ، ره  هتـسشن و  اـههخاش  رب  ناـتخرد و  يهیاـس  رد  هـک 
نیـسح ماـما  هک  یلاـح  رد  دیلوغـشم  نآ  یهـالم  اـیند و  داـی  يزاـب ، هب  اـیآ  امـش ! رب  ياو  تفگ : ناـنآ  هب  دوـب  هدرک  هتـشغآ  مالـسلاهیلع 

مرگ كاخ  يور  رب  تسا  يراج  شکرابم  نوخ  هک  هدیرب  رس  هنشت و  بل  اب  البرک  نیمزرـس  رد  نازوس  مرگ و  ياوه  نیا  رد  مالـسلاهیلع 
نت اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ام  ياقآ  دیـس و  هک  دـندید  دندیـسر  یتقو  دـندمآرد ، زاورپ  هب  ـالبرک  فرط  هب  ناگدـنرپ  ؟ تسا هداـتفا 

هتـسکش مهرد  اهبسا  مس  ریز  نآ  ياهناوختـسا  هتفرگرب و  رد  ار  نآ  رابغ  هک  یندـب  تسا ، هداتفا  نیمز  رب  نفک  لسغ و  نودـب  رـسیب ،
تبرت تسا ، تخـس  مرن و  ياهتـشد  ناینج  وا  ناگدـننکهبدن  و  فلع ، بآیب و  ياهارحـص  اهنابایب و  یـشحو  تاـناویح  وا  نیرئاز  تسا ،
هحیـص دـندید  ار  هرظنم  نیا  ناگدـنرپ  هک  یماگنه  . تسا هدـش  یناشفارون  وا  وترپ  شـشخرد  زا  اضف  ینارون و  وا  راونا  زا  البرک  نیمزرس 
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نوخ هب  ار  دوخ  ياهلاب  هک  یتقو  دندیطلغ  ترـضح ، نآ  نوخ  رد  و  هدرک ، دنلب  هلان  نویـش و  هب  ار  دوخ  يادص  دندیـشک و  دایرف  دـندز ،
یهلا ياضق  زا  . دننک ربخاب  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  ندش  هتـشک  زا  ار  راید  نآ  لها  ات  دندرک  زاورپ  ياهیحان  هب  مادک  ره  دندومن ، هتـشغآ 

، دیسر هنیدم  هب  وا  درک ، زاورپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  يهنیدم  فرط  هب  ناگدنرپ  نیا  زا  یکی  يراب  ترضح  ریدقت  و 
هللا یلص  ادخ  لوسر  ام  ياقآ  رهطم  ربق  رود  دیکچیم و  نیمز  هب  شیاهلاب  زا  نوخ  دادیم و  ناکت  ار  دوخ  ياهلاب  هنیدم  رهش  نامـسآ  رد 

رد دیـشاب ! هاگآ  دش ، هتـشک  البرک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دیـشاب ! هاگآ  دزیم : ادص  دوخ ) نابز  اب   ) دزیم و رود  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هحون دنتـسیرگیم و  مولظم  ماما  نآ  رب  هدش و  عمج  وا  رود  دندینـش  ار  وا  يادص  یتقو  هنیدم  ناگدنرپ  . دندرک ادـج  وا  نت  زا  رـس  البرک 

هچ هک  دندیمهفن  دکچیم  هدنرپ  نآ  لاب  زا  نوخ  دننکیم و  نویـش  هلان و  ناگدنرپ  هک  دندید  ار  هرظنم  نیا  نوچ  هنیدم  مدرم  . دندرکیم
ربخ ناگدنرپ ، نآ  هک  دندیمهف  عقوم  نآ  دیسر  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  ربخ  دش و  يرپس  ییاهزور  تشذگ و  یتدم  تسا ، هدش 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  ار  لوسر  ترـضح  يهدید  رون  مالـسلااهیلع و  لوتب  يهمطاف  دنزرف  هحفص 321 ] ندش [  هتشک 

. درکیم یگدنز  يدوهی  يدرم  رهـش ، نیا  رد  دوب ، هدمآ  هنیدم  هب  هدنرپ  نآ  هک  يزور  نامه  رد  تسا : هدـمآ  يرگید  لقن  رد  . دـندادیم
یغاب رد  ار  دوخ  رتخد  يدوهی  تهج ، نیمه  هب  دوب . هتفرگارف  ار  وا  ندب  يهمه  ماذج  يرامیب  دوب ، جلف  رک و  روک ، هک  تشاد  يرتخد  وا 

تسشن و یتخرد  يهخاش  رد  دمآرد و  زاورپ  هب  غاب  نآ  يوس  هب  هدنرپ  نآ  رگید ؛ يوس  زا  . دومنیم يرادهگن  تشاد  هنیدم  نوریب  رد  هک 
داد خر  يدوهی  يارب  يدـماشیپ  بش  نآ  رد  یهلا ، ردـق  اضق و  زا  . تسیرگیم دزیم و  هلان  ار  بش  يهمه  دـیکچیم و  شیاهلاب  زا  نوخ 
رد رامیب  رتخد  بش ، نآ  . ددرگرب دوب ، اجنآ  رد  شرامیب  رتخد  هک  یغاب  هب  ار  بش  ناـمه  تسناوتن  تشگرب و  هنیدـم  هب  نآ  رطاـخ  هب  هک 

شباوـخ اـت  دادیم  یلــست  ار  وا  تـفگیم و  هـصق  وا  هـب  شردــپ  رگید  ياهبــش  اریز  دــباوخب ، تسناوـتن  ییاـهنت  زا  دــنام و  اـهنت  غاــب 
فرط هب  دیـشک و  نیمز  يور  دوب  يوحن  ره  هب  ار  دوخ  دینـش ، ار  ياهدـنرپ  نویـش  هلان و  يادـص  رامیب ، رتخد  دوب ، رحـس  کیدزن  . دربیم

یلد زا  دادیم و  شوگ  هدـنرپ  ياـههلان  هب  تشاد  نیزح  یبلق  دوخ  نوچ  و  دـناسر ، دوب ؛ نآ  رد  هدـنرپ  هک  یتخرد  ریز  هب  اـت  دـمآ  ادـص 
يانیبان مشچ  رب  دـیکچ و  هدـنرپ  ياهلاب  زا  نوخ ، ياهرطق  اـنثا ؛ نیا  رد  . درکیم نویـش  دـشیم و  هلاـنمه  هدـنرپ  نآ  اـب  نازوس ، نوزحم و 

داتفا و وا  ياهاپ  رب  رگید  ياهرطق  اهتسد و  رب  ياهرطق  دـش ، انیب  زاب و  وا  نامـشچ  داتفا . شرگید  مشچ  رب  رگید  ياهرطق  داـتفا ، كرتخد 
يهمه زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نوخ  تاـکرب  زا  داـتفایم  كرتـخد  مسج  رب  كاـپ  نوخ  نآ  زا  ياهرطق  ره  هرخـالاب  تفاـی ، يدوـبهب 

دش حبـص  دیمد و  باتفآ  تفای ، افـش  شیاهيرامیب  يهمه  زا  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  نوخ  تکرب  زا  رامیب  رتخد  . تفاییم افـش  اهیرامیب 
غاب نیا  رد  نم  دیـسرپ : وا  زا  تسا ، شدوخ  رتخد  هک  دـشن  هجوتم  دوریم  هار  غاب  رد  يرتخد  دـید  دـمآ ، غاـب  يوس  هب  هنیدـم  زا  شردـپ 
نیا يدوهی  نوچ  . متـسه وت  رتخد  نم  ادخ ! هب  دنگوس  تفگ : شرتخد  ؟ يدیدن ار  وا  ایآ  تشادن  تکرح  تردق  هک  متـشاد  رامیب  يرتخد 

نآ يهخاش  رد  هدنرپ  نآ  هک  یتخرد  رانک  هب  ار  يدوهی  ياباب  كرتخد ، تساخرب . دش  بوخ  شلاح  یتقو  دش ، شوهیب  دینـش  ار  نخس 
نیسح هحفـص 322 ] ماـما [  ـالبرک  موـلظم  بیاـصم  رب  كاـنزوس  نوزحم و  لد  زا  نـیگمغ ، تـسا  ياهدـنرپ  دـید  درب . دوـب ، هدرک  هنـال 

هب هدنرپ  . نزب فرح  نم  اب  ادخ  تردق  اب  دیرفآ ، ار  وت  هک  ییادخ  نآ  هب  مهدیم  تمسق  هدنرپ ! يا  تفگ : يدوهی  . دنزیم هلان  مالسلاهیلع 
یتخرد يالاب  رد  ناگدنرپ  زا  ياهدع  اب  نم  تفگ : هدرک و  فیرعت  ار  دوخ  يهصق  هاگ  نآ  تفگ ، نخـس  نایرگ  يهدید  اب  یهلا  تردـق 

یلاح رد  دیربیم  تذل  یگدنز  زا  دیروخیم و  امـش  ناگدنرپ ! يا  تفگ : دمآ و  ام  نایم  رد  ياهدنرپ  هک  دوب  رـصع  ماگنه  متـشاد ، هنال 
رـس يراج و  شیولگ  زا  نوخ  هداتفا ، نیمز  رب  هنـشت  بل  اب  نازوس ، مرگ و  ياوه  نیا  رد  البرک  نیمزرـس  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک 

ناگدنرپ هک  یماگنه  . دناهدش ریـسا  هنابیرغ  هنهرب و  ياپ  اب  وا  مرح  لها  نانز و  دراد ، رارق  يدـنلب  يهزین  يالاب  رب  ادـج و  نت  زا  شکرابم 
لسغ هک  هداتفا  نابایب  نآ  رد  یفیرش  ندب  دندید  دندیسر ، اجنآ  هب  یتقو  دندمآرد  زاورپ  هب  البرک  فرط  هب  یگمه  دندینش  ار  نخـس  نیا 

هب ار  دوخ  هدرک و  هحون  میداتفا و  كرابم  ندـب  نآ  يور  رب  اـم  يهمه  . دوب شنفک  هدـش  هتخیر  وا  ندـب  رب  هک  ییاـهگیر  شنوخ و  زا  وا 
ار هیـضق  نیا  يدوهی  نوچ  . مدـمآ ناکم  نیا  هب  نم  میدـمآرد و  زاورپ  هب  ياهیحان  هب  اـم  زا  مادـک  ره  و  میدومن ، هتـشغآ  وا  فیرـش  نوخ 
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يهمه نامرد  وا  نوخ  دوبن  ییالاو  تلزنم  ردـق و  بحاـص  لاـعتم  يادـخ  هاگـشیپ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  تفگ : درک  بجعت  دـینش 
اب نامزمه  دـنکیم : هفاضا  راونالاراحب »  » رد .] دـنتفریذپ ار  نآ  هدـش و  فرـشم  مالـسا  نید  هب  شرتخد  يدوهی و  هاگ  نآ  . دـشیمن اهدرد 

[ . 294 [ ] دندش فرشم  مالسا  نید  هب  زیگناتفگش  يافش  نیا  تکرب  هب  زین  وا  ناشیوخ  زا  رفن  دصناپ  شرتخد  يدوهی و 

نیعل دایز  نبا  يوس  هب  نیسح  ماما  رهطا  رس  نداتسرف 

دیـس تیاور  ام  هتبلا  دـناهدرک ، لقن  ار  تیاور  نیا  نازحالا » ریثم   » رد هللا  ۀـمحر  امننبا  خیـش  و  فوهل »  » رد هللا  ۀـمحر  سوواـط  نب  دـیس 
دیزی نب  یلوخ  طسوت  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  نیعل ، دعـس  رمع  اروشاع ، زور  رـصع  : دیوگیم هک  مینکیم  لقن  ار  هللا  ۀمحر 

 ] ادج اهندب  زا  ار  ترضح  تیب  لها  باحصا و  هیقب  ياهرس  داد  روتسد  نوعلم ، نآ  . داتـسرف نوعلم  دایزنبا  دزن  يدزا  ملـسم  نب  دیمح  و 
دزن ار  اهنآ  ات  داتسرف  هفوک  يوس  هب  جاجح  نب  ورمع  ثعـشا و  نب  سیق  نشوجلايذ ، نب  رمـش  طسوت  دعب  دنیوشب ، هدرک و  هحفص 323 ]

نیسح ماما  تیب  لها  زا  ناگدنامزاب  اب  سپس  دنام ، البرک  رد  رهظ  ات  ار  مهدزای  زور  اروشاع و  زور  نیعل ، دعـس  رمع  . دنربب نوعلم  دایزنبا 
رب زاب  ياهتروص  اب  اهنآ  نانمـشد  نایم  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  مرح  لـها  ناوناـب و  نوعلم ، نآ  درک . تکرح  هفوک  يوس  هب  مالـسلاهیلع 

طیارش و نیرتتخس  رد  مور  كرت و  ناریسا  نوچ  ار  نانآ  دندوب و  ناربمایپ  فرـشا  عیادو  تاناما و  نانآ  هک  درک  راوس  جدوهیب  نارتش 
نیسح ماما  نارای  باحصا و  سدقم  ياهرس  : تسا هدش  تیاور  دیوگ : هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس  [ . 295  ] دندرب يریسا  هب  هودنا  مغ و  اب 

يهیواعم نب  دـیزی  انزلادـلو و  دایزنبا  هب  برقت  يارب  دـندوب  هدرک  تکرـش  البرک  رد  هک  یلیابق  دـندوب ، رـس  تشه  داـتفه و  مالـسلاهیلع 
یهدنامرف تحت  نزاوه  يهلیبق  رس ؛ هدزیس  نوعلم ، ثعشا  نب  سیق  یگدرکرس  هب  هدنک  يهلیبق  . دندرک میسقت  دوخ  نیب  ار  اهنآ  هدازمارح ،

زین نایفوک  هیقب  رس و  هدفه  جحذم  يهلیبق  رس ؛ هدزناش  دساینب ، هلیبق  رس ؛ هدفه  میمت ، يهلیبق  رس ؛ هدزاود  انزلادلو ، نشوجلايذ  نب  رمش 
[ . 296  ] دندروآ هفوک  هب  رس  هدزیس 

یلوخ رونت  نیسح و  ماما  رهطا  رس 

نیـسح ماما  سدـقم  رـس  نیعل  دعـس  رمع  دـنکیم : لقن  فنخمیبا  هللا و  ۀـمحر  امننبا  خیـش  و  بقانملا »  » بحاص زا  ملاوعلا »  » باـتک رد 
هب دیـسر و  هفوک  هب  بش  عقوم  هدازمارح ، یلوخ  . دربب نیعل  دایزنبا  دزن  ات  داتـسرف  هفوک  هب  یحبـصا  دیزی  نب  یلوخ  طسوت  ار  مالـسلاهیلع 

، دوب دساینب  يهفیاط  زا  یکی  تشاد : نز  ود  نوعلم ، یلوخ  دروآ . دوخ  يهناخ  هب  ار  سدقم  رس  تسا . هتسب  دید  تفر ، دایزنبا  رصق  رد 
الط وت  يارب  تفگ : ؟ تسا ربخ  هچ  دیـسرپ : وا  تفر ، راون  دزن  نوعلم  یلوخ  بش ، نآ  . دوب راون »  » ماـن هب  هیمرـضح  يهفیاـط  زا  شمود  نز 

يهدـیرب رـس  اب  وت  دـنیآیم و  هرقن  الط و  اب  مدرم  وت ! رب  ياو  تفگ : نز  . تسوت يهناـخ  رد  هک  تسا  نیـسح  يهدـیرب  رـس  نیا  ماهدروآ ،
رارق شلاب  کی  يور  رب  وت  نم و  رـس  رگید  دـنگوس ! ادـخ  هب  ياهدـمآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  هحفـص 324 ] لوسر [  دنزرف 
دوخ رانک  ار  يدسا  نز  نیعل ، نآ  مدـش . جراخ  قاتا  زا  متـساخرب و  رتسب  زا  متفگ و  ار  نخـس  نیا  دـیوگ : هیمرـضح  نز  . تفرگ دـهاوخن 
مدید دنگوس ! ادخ  هب  دوب  هتـشاذگ  یتشت  رد  ار  نآ  مدرکیم ، هاگن  رهطا  رـس  نآ  هب  متفر ، دوب ؛ نآ  رد  رهطا  رـس  هک  یقاتا  هب  نم  . دـناوخ

[ . 297  ] دندرکیم زاورپ  سدقم  رس  فارطا  رد  يدیفس  ناگدنرپ  هدش ، هدیشک  نامسآ  يوس  هب  تشت  نآ  زا  نوتس  زا  يرون 

شراوگرزب دج  نیسح و  ماما  رهطا  رس 

رـس نوعلم ، نآ  دروآ . هفوک  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  رـس  نوعلم ، رمـش  : دیوگیم يدقاو  دسیونیم : باذملا » ربتلا   » باتک رد 
نوریب نوعلم  نآ  نز  بش ، ماگنه  . داد رارق  كاـخ  يور  رب  یتشت  ریز  رد  ار  نآ  درب و  دوخ  يهناـخ  هب  هتـشاذگ و  ياهربوت  رد  ار  سدـقم 

تفگ و ار  هیضق  دمآ و  رمش  دزن  دینـش ، ياهلان  نآ  ریز  زا  دمآ ، تشت  نآ  رانک  وا  دباتیم . نامـسآ  هب  هک  دید  سدقم  رـس  زا  يرون  دمآ 
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لام نم  هب  اـت  مربب  دـیزی  دزن  ار  وا  مهاوخیم  ماهتـشک ، ار  وا  هک  تسا  یجراـخ  رـس  تفگ : نوعلم  نآ  ؟ تسا تشت  ریز  يزیچ  هچ  دیـسرپ 
زا رتدـب  يا  تفگ : دـمآ  شوهب  نوچ  داـتفا ، شوـهیب  دز و  داـیرف  نز  نآ  . یلع نب  نیـسح  تفگ : ؟ تسیک وا  تفگ : نز  . دـشخبب یناوارف 

ار دوخ  دـش و  جراخ  نوعلم  نآ  دزن  زا  هیرگ  اب  هاگ  نآ  ؟ يداد ماجنا  ار  يراک  نینچ  يدیـسرتن و  نیمز  نامـسآ و  يادـخ  زا  ایآ  سوجم !
اپ رب  یسلجم  دز و  ادص  ار  هیاسمه  نانز  هاگ  نآ  داد . رارق  دوخ  نماد  رد  دیسوب و  تشادرب و  ار  سدقم  رس  وا  دناسر ، رهطم  رس  نآ  رانک 

ملاـع رد  درب ، شباوخ  دیـسرارف ، بش  . دـنک تنعل  ار  وت  لـتاق  ادـخ  تفگیم : درکیم . هیرگ  نز ، نآ  دـندرک . هیرگ  وا  رب  مه  اـب  هدرک و 
، ربا نایم  رد  دـمآدورف ، نامـسآ  زا  يربا  هاگان  هتفرگارف ، ار  قاتا  يرون  و  هحفـص 325 ] هدش [  فصن  ود  شقاتا  راوید  ایوگ  دید ؛ باوخ 

سپس . مالسلاامهیلع همطاف  هجیدخ و  دنتفگ : ؟ دنتسه ایک  نانیا  دیسرپ : . دنتفرگ نماد  هب  ار  رهطم  رس  وناب  ود  نآ  دندوب ، راوگرزب  يوناب  ود 
هیلع و هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  وا  دنتفگ : ؟ تسیک وا  دیـسرپ : دوب ، هام  دننام  شتروص  هک  دوب  اهنآ  نایم  رد  یتیـصخش  دید ، ار  ینایاقآ 

نآ . دندرکیم هیرگ  دندیسوبیم و  ار  رهطم  رـس  نانآ  دندوب ، شباحـصا  رفعج و  هزمح ، ترـضح ، نآ  تسار  فرط  رد  . تسا ملـس  هلآ و 
، هاوخب ام  زا  یهاوخیم  هچ  ره  دـندومرف : دـندمآ و  نیعل  رمـش  نز  يوس  هب  مالـسلاامهیلع  همطاف  هجیدـخ و  راوگرزب ؛ يوناب  ود  نآ  هاگ 

یـشاب ام  ناقیفر  زا  تشهب  رد  یهاوخیم  رگا  و  تسا ، یکین  ناـسحا و  اـم  دزن  يداد ، ماـجنا  هک  یبوخ  راـک  نآ  ضوع  رد  وت  يارب  اریز 
رمـش . تشاد نماد  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  نز ، نآ  . میتسه وت  رظتنم  هک  نک  حالـصا  ار  دوخ  راک 

ادخ هب  یتسه ، يدوهی  وت  هک  اریز  هدب ، قالط  ارم  ادـخ ! نمـشد  يا  تفگ : دادـن و  وا  هب  ار  رـس  دریگب ، وا  زا  ار  رهطم  رـس  ات  دـمآ  نوعلم 
وت هب  ار  رـس  نیا  مراد  ندـب  رد  ناج  اـت  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : نز  دـعب  داد ، قـالط  ار  وا  نوعلم  نآ  . دوب مهاوخن  وت  اـب  زگره  دـنگوس !

. داتسرف تشهب  هب  ار  وا  حور  دنوادخ  تشک و  ار  وا  ياهبرض  اب  درک و  هلمح  وا  هب  هدازمارح  نآ  . مهدیمن

هاگلتق رد  نیسح  ماما  ترایز  راوگرزب و  ناربمایپ 

رد مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگید  ناراـی  نوچمه  زین  نم  دوب ، اروشاـع  زور  : دـیوگ يدـع  نب  حاـمرط  تسا : هدـمآ  فنخمیبا  تیاور  رد 
تـسار دنگوس  منک  دای  مسق  رگا  . مدوب هداتفا  نیمز  رب  یناوتان  فعـض و  اب  دوب و  هدیـسر  نم  ندب  رب  يدایز  تاحارج  مدوب ، هداتفا  هاگلتق 

مدوخ اب  دندش . هاگلتق  دراو  دشیم  هدینش  اهنآ  زا  کشم  يوب  هک  دیفـس  ياهسابل  اب  هراوس  رفن  تسیب  هاگان  مدوب  رادیب  نم  ماهدرک ، دای 
ینعی  ) دیامن هلثم  هحفص 326 ] هدرک و [  ادیپ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  دسج  ات  هدمآ  شدارفا  اب  نوعلم  دایز  نب  هللادیبع  دیاش  متفگ :

اب دناشن و  ار  وا  تفر و  فیرـش  دسج  رانک  اهنآ  زا  یکی  دندش ، کیدزن  ترـضح  فیرـش  دـسج  هب  اهنآ  ( دـنک هکت  هکت  ار  وا  ياهوضع 
تردـق زا  داد و  رارق  شترـضح  سدـقم  مسج  رب  ار  رهطم  رـس  دـمآ . ترـضح  رهطم  رـس  هاـگان  دومن . هراـشا  هفوک  فرط  هب  دوخ  تسد 

دـشأ ام  و ] ، ] كوعنم ءاملا  برـش  نم  و  كوفرع ،] ام  مهارتأ   ] كولتق يدلو ! ای  : دومرفیم وا  و  دش ، ندوب  هدنز  عقوم  دننام  لاعتم  يادـخ 
يادـخ رب  ناـنآ  تأرج  تسا  تخـس  هچ  دـندش ، تعناـم  بآ  زا  و  دنتخانـشن ؟ يدـید  دنتـشک ، ار  وـت  مدـنزرف ! . یلاـعت هللا  یلع  مـهتأرج 

يا و  یـسوم ! مردارب  يا  و  لیعامـسا ! مردپ  يا  و  میهاربا ! مردـپ  يا  و  مدآ ! مردـپ  يا  دومرف : درک و  دوخ  ناهارمه  هب  ور  هاگ  نآ  ؟ یلاعت
يوار .) دنکن بیـصن  اهنآ  هب  ارم  تعافـش  تمایق ، زور  دنوادخ  دناهدرک ؟ هچ  مدنزرف  اب  ناراکمتـس  نایغاط و  دینیبیم  ایآ  یـسیع ! مردارب 

رد هللا  ۀمحر  يرئازج  دیـس  [ . 298  ] دشابیم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  وا  مدید  هاگان  متـسیرگن ، ار  وا  تقد  اب  نم  دـیوگ ):
هداد و یلست  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  دندرک ، هیرگ  ناراوگرزب  نآ  : دنکیم هفاضا  تیاور ، نیا  لقن  زا  دعب  هینامعن » راونا  »
ار یبیاصم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  و  تخیریم ، ازع  كاخ  دوخ  كاپ  نساحم  رس و  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتفگ : تیزعت 

شوهیب ات  درک  هیرگ  ردق  نآ  درکیم ، هیرگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دومنیم و  فیرعت  دوب  هدیسر  شیارب  نیملاظ  زا  هک 
یلوا تلاح  اب  دش و  لوا  لثم  فیرـش ، دسج  و  دنتفر ، اهنآ  دعب  مدینـشیم ، ار  اهنآ  يادـص  مدـیدیم و  ار  نانآ  نم  دـیوگ ): يوار  .) دـش

[ . 299  ] داتفا نیمز  رب  دوب ؛ هدش  دیهش  هک  دوخ 
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نوعلم نابراس  هیضق  نیسح و  ماما  هاگلتق 

دوب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  میالوم ، اقآ و  تداهـش  زا  سپ  : دیوگ دیعـس  دنکیم ، لقن  بیـسم  نب  دیعـس  زا  بختنملا »  » و راونالاراحب »  » رد
! نم يالوم  مدرک : ضرع  مدش و  بایفرش  مالسلاهیلع  داجس  ترـضح  روضح  زین  هحفص 327 ] نم [  دندش ، جح  رفـس  يهدامآ  مدرم  هک 

سپ . هدب ماجنا  ار  جح  شاب و  تباث  دوخ  تین  رب  دومرف : ترضح  )؟ موش فرـشم  جح  هب  ایآ   ) دییامرفیم رما  هچ  هدش  کیدزن  جح  مسوم 
هبعک فاوط  لوغـشم  هک  ییانثا  رد  مدش  مارحلادجـسم  دراو  مدرک ، تکرح  هکم  يوس  هب  منامز ، ماما  سدقم  رـضحم  زا  هزاجا  بسک  زا 

هدـش و نازیوآ  هبعک  يهدرپ  رب  وا  دوب ، کـیرات  بش ، زا  ياهعطق  دـننام  شتروص  هدـیرب و  شیاـهتسد  هک  مدـید  ار  يدرم  هاـگان  مدوب 
اهنامـسآ و نینکاـس  يهمه  رگا  و  یـشخبب ، ارم  هک  منکیمن  ناـمگ  زرماـیب ، ارم  یتسه ! مارحلاتیب  نیا  راـگدورپ  هک  ییادـخ  تفگیم :

دیعس . تسا گرزب  یلیخ  نم  مرج  هانگ و  هک  اریز  دیشخب ، یهاوخن  ارم  دننک  تعافش  نم  مرج  دروم  رد  وت  ناگدیرفآ  يهمه  وت و  نیمز 
راوازس یشاب  ناطیـش  وت  رگا  وت ! رب  ياو  میتفگ : وا  هب  دنتفرگ و  ار  وا  رود  مدرم  میتشادرب ، فاوط  زا  تسد  مدرم  نم و  دیوگ : بیـسم  نب 

هب نم  مدرم ! يا  تفگ : تسیرگ و  درم  نآ  ؟ تسیچ وت  هاـنگ  یتـسیک ؟ وت  يوـش ، دـیمون  سویأـم و  ادـخ  تمحر  زا  نینچ  نیا  هک  تسین 
هک یماگنه  تفگ : . نک نایب  ام  يارب  ار  تهانگ  میتفگ : وا  هب  . متـسه رتهاگآ  ماهدـش  بکترم  هک  یتیاـنج  رب  مدوخ  و  مرتاـناد ، دوخ  هاـنگ 
نم دزن  ار  شیاهسابل  زامن  تاقوا  رد  ترـضح  مدوب ، وا  نابراس  نم  درک  تکرح  قارع  يوس  هب  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا 

اب . دشاب نم  لام  نآ  هک  مدومنیم  زورآ  مدیدیم و  درکیم  هریخ  ار  مشچ  نآ  رون  هک  ار  وا  دـنبرمک  نم  تفرگیم . وضو  تشاذـگیم و 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  دش ، اروشاع  زور  میدیسر ، البرک  هب  هک  نیا  ات  دوب ، تکرح  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  مدوب و  وزرآ  نیا 

دوب نشور  نانچ  هاگلتق  متفر ، هاگلتق  يوس  هب  بش  ماگنه  مدرک ، ناهنپ  ییاج  ار  مدوخ  مدوب ، دنبرمک  نآ  يزورآ  رد  هک  نم  . دـش هتـشک 
هب مدوخ ، یتخبدـب  تثابخ و  تلع  هب  لاح ، نآ  رد  . دـندوب هداتفا  نیمز  رب  ناگتـشک  دوب و  نشور  زور  دـننام  دوبن و  یکیرات  زا  يربخ  هک 
رد روط  نیمه  . میابریم مدرکیم ، شیوزرآ  هک  ار  يدـنبرمک  منکیم و  ادـیپ  ار  نیـسح  دـنگوس ! ادـخ  هب  متفگ : و  مداتفا ، دـنبرمک  داـی 

رون تشادن ، ندب  رد  رس  دوب ، هداتفا  نیمز  رب  تروص  هحفص 328 ] هب [  وا  مدرک ، ادیپ  ار  وا  هک  نیا  ات  متشگیم  ناگتشک  نایم  رد  هاگلتق 
سابل رب  تسا ، نیسح  نیا  مسق ! ادخ  هب  متفگ : . دوب هتخیر  وا  مسج  رب  ار  اهكاخ  داب ، دوب و  هتشغآ  دوخ  نوخ  رب  دیـشخردیم ، شندب  زا 
مدرک زاب  ار  اهدنب  تسا . هتسب  يدایز  ياهدنب  اب  مدید  مدز  دنبرمک  هب  تسد  مدش ، کیدزن  مدوب . هدید  هک  دوب  روط  نامه  مدرک  هاگن  وا 
سفن . مریگب وا  تسد  زا  متـسناوتن  نم  تفرگ و  ار  دـنبرمک  درک و  زارد  ار  دوـخ  تسار  تـسد  هـک  مـنک  زاـب  ار  يرخآ  دـنب  متـساوخیم 

زا ات  مدز  وا  تسد  رب  ردق  نآ  مدرک  ادیپ  ياهتـسکش  ریـشمش  منک . عطق  ار  وا  ياهتسد  نآ ، اب  منک و  ادـیپ  يزیچ  ات  تشاداو  ارم  منوعلم 
ار هتسکش  ریشمش  زاب  مریگب . متسناوتن  تفرگ و  ار  نآ  درک و  زارد  ار  شپچ  تسد  منک  زاب  ار  دنبرمک  متساوخیم  . مدیرب ار  شتسد  چم ،
، دـیزرل نامـسآ  دـمآرد و  تکرح  هب  نیمز  هاگان  منک ، زاب  ار  دـنبرمک  متـساوخ  تشادرب . تسد  دـنبرمک  زا  ات  مدز  ردـق  نآ  متـشادرب و 
! ینب ای  ابیرغ ! او  هانیسح ! او  هاحیبذ ! او  هالوتقم ! او  هانبا ! او  : تفگیم ياهدنیوگ  مدینش ، يدایرف  هیرگ و  تسویپ ، عوقو  هب  یمیظع  يهلغلغ 

یلو دنتـشک  ار  وت  مدـنزرف ! هاـبیرغ ! او  هانیـسح ! او  هاـحیبذ ! او  هـالوتقم ! او  هاـنبا ! او  . كوـعنم ءاـملا  برـش  نم  و  كوـفرع ، اـم  كوـلتق و 
رفن هس  انثا ، نیا  رد  متخادنا . هاگلتق  نایم  رد  ار  دوخ  مدز و  دایرف  مدید  ار  هرظنم  نیا  نوچ  . دـندرک تعنم  بآ  ندـیماشآ  زا  و  دنتخانـشن ،
هدـش رپ  ناگتـشرف  ياهلاب  ناسنا و  زا  نیمز  يور  دـندوب ، هداتـسیا  يدایز  تیعمج  اهنآ  درگادرگ  رد  هک  دـندش ، رهاظ  مناخ  کـی  اـقآ و 

، تدج نیسح ! يا  مدنزرف ! يا  . كوخأ کمأ و  و  كوبأ ] و   ] كدج كادف  نیسح ! ای  هانبا ! ای  : تفگیم اهنآ  زا  یکی  ماگنه ، نیا  رد  . دوب
لوسر ای  هادج ! ای  کیبل  : دومرفیم دوب و  شندب  رب  شرـس  تسـشن ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگان  . وت يادف  تردارب  تردام و  تردـپ ،] ]

و ادخ ! لوسر  يا  مدج ! يا  کیبل  . مالـسلا ینم  مکیلع  مسلاب ! لوتقملا  اخأ  ای  و  ءارهزلا ! ۀـمطاف  ای  هامأ  ای  و  نینمؤملاریمأ ! ای  هاتبأ  ای  و  هللا !
ترضح نآ ؛ زا  سپ  . امش رب  مالس  ياهدش ! هتشک  متـس  مس  اب  هک  مردارب ! يا  و  ارهز ! يهمطاف  يا  مردام ! يا  و  نانمؤمریما ! يا  مردپ ! يا 
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يا دندرک . تراغ  ار  ام  نانز  دنگوس ! ادخ  هب  دنتـشک . ار  ام  نادرم  دنگوس ! ادـخ  هب  راوگرزب ! دـج  يا  هحفص 329 ] تفگ [ : تسیرگ و 
ام رـس  رب  رافک  هچنآ  لاح و  نیا  رب  ار  ام  تسا  تخـس  وت  يارب  راوگرزب ]! دج  يا  دنتـشک ، ار  ام  نادنزرف  دنگوس ! ادخ  هب  ! ] راوگرزب دج 

مالـسلااهیلع ارهز  يهمطاـف  دـندرک و  هـیرگ  وا  بیاـصم  رب  دـندوب  هداتــسیا  وا  فارطا  رد  هـک  یناـسک  ماـگنه ، نـیا  رد  . ینیبـب دـندروآ ،
هللا یقلأ  و  یتیـصان ، هب  بضخأ  هبیـش و  مد  نم  ذـخآ  نأ  یل  نذأـتأ  يدـلوب ؟ کـتما  تلعف  اـم  يرت  اـمأ  هللا ! لوسر  اـی  هاـبأ ! اـی  : تفگیم

هزاجا ایآ  دندرک ؟ هچ  مدنزرف  اب  وت  تما  ینیبیم  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  مردـپ ! يا  ؟ مالـسلاهیلع نیـسح  يدـلو  مدـب  ۀبـضتخم  انأ  لجوزع و 
ادخ متسه  مالسلاهیلع  نیسح  مدنزرف  نوخ  هب  هتـشغآ  هک  یلاح  رد  میامن و  هتـشغآ  ار  دوخ  یناشیپ  مریگب و  وا  نساحم  نوخ  زا  یهدیم 
نوخ اهنآ  مدید  ! همطاف يا  میریگیم  وا  نوخ  زا  زین  ام  ریگب ، وا  نوخ  زا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  !؟ میامن تاقالم  ار 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیلامیم ، دوخ  یناشیپ  رب  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترضح  دنتفرگیم ، ار  مالسلاهیلع  ماما  فیرش  نساحم 
ادخ لوسر  زا  .و  دندیلامیم قفرم  ات  دوخ  ناتسد  هنیس و  ولگ و  رب  ار  نوخ  نآ  مالسلاهیلع  نسح  ماما  مالـسلاهیلع و  یلع  نانمؤمریما  ملس ،

، هدیرب رس  اب  ار  وت  هک  تسا  تخس  نم  رب  دنگوس ! ادخ  هب  مدرگ ، وت  يادف  نیسح ! ای  : دومرفیم هک  مدینشیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
اب وت  ناجیب  ندـب  هدـناشوپ و  اهگیر  اب  ار  تندـب  داـب ، هک  منیبب ، هداـتفا ؛ كاـخ  رب  تروص  اـب  نینوخ و  يولگ  هتـشغآ ، نوخ  هب  یناـشیپ 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  ؟ درک تفج  تپچ  تسد  اب  دیرب و  ار  وت  تسار  تسد  یـسک  هچ  مدـنزرف ! . تسا هداتفا  نیمز  رب  هدـیرب  ياهتسد 
وا نآ  زا  نم  دـنبرمک  هک  درکیم  وزرآ  دـیدیم  ار  میاهـسابل  هک  یماگنه  دوب ، هارمه  نم  اب  هنیدـم  زا  یناـبراس  راوگرزب ! دـج  يا  : دومرف
رد ارم  مدـش  هتـشک  نوچ  . دوشیم يراک  نینچ  بکترم  وا  متـسنادیم  هک  نیا  رگم  دوبن  مهدـب  وا  هب  ار  نآ  هک  نیا  زا  عنام  يزیچ  دـشاب ،
زاب ار  نآ  زا  يدنب  دز و  تسد  مدوب ، هتسب  ار  نآ  يدایز  ياهدنب  اب  نم  دید ، ارم  دنبرمک  دومن ، ادیپ  ارم  رسیب  ندب  درک ، وجتـسج  هاگلتق 
ارم تـسار  تـسد  درک و  ادـیپ  گـنج  نادـیم  زا  ياهتـسکش  ریــشمش  مـتفرگ ، ار  دـنبرمک  مدرک و  زارد  ار  متــسد  درک ، هحفـص 330 ] ] 
نوچ دـیرب . زین  ارم  پچ  تسد  منامن ، هنهرب  نم  دـنک و  زاب  دـناوتن  ات  متفرگ  ار  دـنبرمک  مپچ  تسد  اب  درک  زاب  يرگید  دـنب  سپـس  . دـیرب
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نوچ  . تخادـنا هاگلتق  نایم  رد  ار  دوخ  درک و  ساسحا  ار  وت  دوجو  دـنک  زاب  ار  دـنبرمک  تساوخ 

!؟ لامج ای  کلام  یلام و  : دومرف داتـسیا و  نم  بناج  هب  يور  دـمآ ، نم  فرط  هب  هاگلتق ، نایم  رد  تسیرگ و  تخـس  دینـش  ار  نخـس  نیا 
! نابراس يا  راک  هچ  وت  اب  ارم  !؟ نیـضرألا تاوامـسلا و  لهأ  امهب  تکرابت  و  نوعمجأ ، هللا  ۀـکئالم  لیئربج و  امهلبق  اـم  لاـط  نیدـی  عطقت 

كربـت نآ  هـب  اـهنیمز  اهنامـسآ و  لـها  و  دندیـسوبیم ، ار  اـهنآ  ادـخ ، ناگتــشرف  لـیئربج و  تاـقوا  رثـکا  هـک  يدـیرب  ار  ییاـهتسد 
دعب وا  مرح  لها  هب  و  دنتـشاد ، اور  وا  هب  يراوخ  تلذ و  هچ  و  دندرک ؟ راتفر  هچ  وا  اب  نیعالم  هورگ  نآ  دوبن  سب  وت  يارب  ایآ  . دندومنیم

اهتسد و و  نابراس ! يا  دنک  هایس  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  يور  دنوادخ  ؟ دندومن یتمرحیب  دندوب ؛ تفع  يهدرپ  باجح و  رد  هک  نیا  زا 
ترـضح ياعد  زونه  . دهد رارق  دندرک ؛ تأرج  ملاع  دنوادخ  رب  دـنتخیر و  ار  ام  نوخ  هک  یهورگ  وزج  ار  وت  و  دـیامن ، عطق  ار  وت  ياهاپ 

، هدش کیرات  بش  زا  ياهکت  لثم  متروص  هک  مدرک  سح  دش ، لش  متسد  ود  هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
يهمه دیوگ ): يوار  .) موشیمن هدیزرمآ  زگره  هک  منادیم  و  میامن ، تعافـش  بلط  هک  مدمآ  ادـخ  يهناخ  يوس  هب  کنیا  دـش ، نینچ  و 

هک ار  یتیاـنج  يازج  دـنتفگیم : دنتـسجیم و  برقت  ادـخ  يوس  هب  وا  رب  ندرک  نعل  اـب  همه  و  دندینـش ، ار  نوـعلم  نآ  يهصق  هکم  مدرم 
دشاب دوز  و  ؛ ] 300 ( ] نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و  :) دـندرکیم توالت  ار  هیآ  نیا  و  نیعل ! يا  تسا  نیمه  ياهدـش  بکترم 

هحفص 331 ] [ . ] 301  ] تشگ دنهاوخزاب  یناکم  مادک  هب  دناهدرک  متس  هک  یناسک 

یلعم يالبرک  يادهش  نفد 

هب دندوب  البرک -  هیرضاغ -  نکاس  هک  دساینب  يهلیبق  زا  یهورگ  درک ، چوک  البرک  زا  نوعلم  دعسنبا  نوچ  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
اهنآ . دندناوخ زامن  اهنآ  رب  هدرک و  ادیپ  ار  اهنآ  فیرش  ياههزانج  دندمآ ، ترـضح  نآ  باحـصا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هاگلتق  يوس 
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ماما زا  رتکچوک  هک  ار  مالسلاهیلع  ربکا  یلع  شدنزرف  و  دندرک ، نفد  تسوا ، سدقم  ربق  نآلا  هک  ییاج  نامه  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 
، دندوب هداتفا  كاخ  هب  مالسلاهیلع  ماما  رانک  رد  هک  یباحصا  تیب و  لها  يادهش  . دندومن نفد  اپ  نییاپ  فرط  رد  تسا  مالـسلاهیلع  داجس 

سابع لضفلاوبا  ترضح  . دندومن نفد  مه  اب  هدرک و  عمج  ار  اهنآ  فیرش  ياهندب  و  هدنک ، يربق  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياپ  نییاپ  رد 
رد [ . 302  ] دندومن نفد  تسوا ، سدقم  ربق  نآلا  نیمه  هک  هیرضاغ -  هار  رد  دوب -  هدش  هتشک  هک  ییاجنامه  رد  ار  مالسلاامهیلع  یلع  نب 
زین يدیفـس  ناگدنرپ  اهنآ  دندرکیم ، ادیپ  هدامآ  روبق  ادهـش ، رثکا  يارب  هیرـضاغ  لها  : دـیوگ بوهـشارهشنبا  دـسیونیم : راونالاراحب » »

: هدـش تیاور  : تسا هدـش  لقن  تاداهـشلا » رارـسا   » باتک زا  ربتعم  ياـهباتک  زا  یخرب  رد  [ . 303 « ] راونالاراحب  » نخـس نایاپ  دندیدیم ،
يهلیبق درک ، تکرح  هفوک  يوس  هب  رهطم  ياهرس  مالسلامهیلع و  تیب  لها  ناریسا  اب  و  درک ، چوک  البرک  زا  نوعلم  دعسنبا  هک  یماگنه 
فارطا رد  ار  يداـسجا  هاـگان  دـندمآ ، تارف  يوـس  هب  بآ  ندروآ  يارب  اـهنآ  ناـنز  دـندز . همیخ  هدـمآ و  ناـشدوخ  ناـکم  هـب  دـساینب 

يوب رطع و  هدرک و  نشور  ار  اهنآ  شراونا  هک  دوب  یندب  داسجا ، نایم  رد  دـندید . دـندوب ، تارف  زا  رود  هک  ار  يداسجا  تارف و  يهعیرش 
دـسج نیا  مسق ! ادخ  هب  دـنتفگ : و  دـندرک ، نویـش  هلان و  هب  عورـش  هرظنم  نیا  ندـید  اب  دـساینب  نانز  . دوب هتخاس  رطعم  ار  اهنآ  شـشوخ 
مدرم يا  دـنتفگیم : دنتـشگرب و  دوخ  ياههناخ  هب  دایرف  هلان و  اب  اهنآ  . تسوا تیب  لـها  داـسجا  اـهنیا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  فیرش 

ار وا  هحفص 332 ] باحـصا [  تیب و  لها  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هک  یلاح  رد  دیاهتـسشن  دوخ  ياههناخ  رد  شمارآ  اب  امـش  دساینب !
دهع و نآ  رب  امـش  رگا  دزیریم ، ناشیاهندب  رب  ار  اهكاخ  داب ، و  دـناهداتفا ، اهگیر  يور  رب  دـناهدیرب و  ار  ناشیاهرـس  اهینابرق  دـننام 

دوخ ام  دـینکن  نفد  رگا  و  دـینک ، نفد  ار  كاپ  ياهندـب  نیا  دـیزیخرب و  دـیتسه ، مالـسلامهیلع  تیب  لها  يوریپ  تبحم و  رد  هک  ینامیپ 
ار ام  دنزیرب و  ام  رس  رب  نوعلم  دعـسنبا  نیعل و  دایزنبا  ناراوس  میـسرتیم  ام  دنتفگ : هلیبق  دارفا  زا  یخرب  . درک میهاوخ  اهنآ  نفد  هب  مادقا 

نفد لوغشم  ام  میرامگب و  هفوک  هار  رب  ینابدید  هک  تسا  نیا  حالـص  يأر و  تفگ : هلیبق  سیئر  . دنـشکب ار  ام  زا  یکی  ای  و  دننک ، تراغ 
نیـسح ماـما  فیرـش  دـسج  فرط  هب  دـعب  دنتـشامگ ، هفوک  هار  يوـس  هب  ار  ینابدـید  اـهنآ  . تسا یتـسرد  يأر  نیا  دـنتفگ  . میوـشب اـهنآ 

هیرگ دندزرـس و  هلاـن  یگمه  دـندید  رـسیب  نت  اـب  مخز و  همه  نآ  اـب  ار  ادـخ  تـجح  فیرـش  ندـب  هـک  یماـگنه  دـندمآ ، مالـسلاهیلع 
يوضع دنتسناوتن  تاحارج  ترثک  زا  یلو  دننکب  يربق  وا  يارب  هداد و  تکرح  شناکم  زا  ار  رهطم  دسج  دنتـساوخ  هچ  ره  سپـس  . دندرک

ار ترـضح  نارای ) و   ) تیب لها  لوا  هک  تسا  نیا  ام  يأر  دنتفگ : ؟ تسیچ ناترظن  تفگ : اهنآ  سیئر  . دنهد تکرح  ار  كرابم  ياضعا  زا 
رد هک  یتروص  رد  دـینک  نفد  ار  اهنآ  دـیناوتیم  هنوگچ  تفگ : اهنآ  سیئر  . میریگب میمـصت  ترـضح  نآ  نفد  دروم  رد  دـعب  مینک ، نفد 

دینیبیم هک  هنوگ  نامه  تسیک ؟ يهزانج  نآ  و  تسیک ؟ يهزانج  نیا  دیوگب : دسانشب و  ار  فیرش  داسجا  نیا  هک  تسین  یسک  امش  نایم 
ایک نانیا  دنـسرپب  ام  زا  رگا  هدـناشوپ  كاخ  اب  ار  اهنآ  يور  داب  هداد و  رییغت  ار  اهنآ  باـتفآ  ترارح  هک  دنتـسه  يرـسیب  ياهندـب  اـهنآ 
نآ زا  هلجع  اب  دندید  ار  وا  یتقو  دش ، نایامن  بسا  رب  راوس  یبرع ، هاگان  هک  دندوب  وگتفگ  نیا  لوغشم  اهنآ  ؟ میهدیم باوج  هچ  دنتسه ؟

اب دش و  مخ  دیامن  عوکر  هک  یـسک  دننام  وا  دش ، هدایپ  دوخ  بسا  زا  دمآ و  برع  نآ  دیوگیم : اهنآ  زا  یکی  . دندش رود  كاپ  ياهندب 
تروص رب  هک  یباقن  هک  درک  هیرگ  ردق  نآ  دییوبیم ، یهاگ  دیسوبیم و  یهاگ  تخادنا ، یفیرش  مسج  يور  ار  دوخ  دمآ و  لاح  نیمه 

نیا فارطا  رد  ارچ  دومرف : درک و  ام  هب  یهاگن  تفرگ و  الاب  ار  دوخ  رس  هاگ  نآ  هحفص 333 ] دش [ . سیخ  شنامشچ  کشا  زا  دوب  هتسب 
! برع ردارب  يا  يرآ ! دنتفگ : . دیاهدماین راک  نیا  يارب  امش  دومرف : . میرگنب مینک و  اشامت  ار  نانیا  ات  میاهدمآ  دنتفگ : ؟ دیاهداتـسیا اهدسج 

میتسناوتن یلو  مینک ، نفد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  فیرـش  مسج  ات  میدـمآ  ام  مینکیم . ربخاب  ار  امـش  تسا  ام  لد  رد  هچنآ  زا  نونکا 
تـسین یـسک  ام  نایم  رد  میدـید  مینک ، نفد  ار  وا  نارای ) و   ) تیب لها  هک  میتساوخ  هاگنآ  . میهد تکرح  ار  شکرابم  ياـضعا  زا  يوضع 

ياهندـب اهنآ  دـینیبیم  هک  نانچمه  تسیک ؟ نآ  زا  يرگید  يهزانج  نآ  و  تسیک ؟ يهزانج  نیا  هک  دسانـشب  ار  فیرـش  داـسجا  نیا  هک 
زا امـش  میدیـسرت  ام  دیدش و  نایامن  امـش  هک  میدوب  وگتفگ  نیا  رد  تسا ، هتخاس  نوگرگد  ار  اهنآ  كاخ  باتفآ و  هک  دنتـسه  يرـسیب 

اجنیا دومرف : دیـشک و  یطخ  تساخرب و  راوگرزب  برع  نآ  دیوگ : يوار  . میدش رود  اهندب  نیا  زا  تهج  نیمه  هب  دیـشاب ، دایزنبا  نارای 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 825 

http://www.ghaemiyeh.com


نت هدفه  ام  . دیزادنا ریخأت  هب  ار  نیا  دیرادب و  مدقم  ار  نیا  دومرفیم : دادیم و  ناشن  ار  اههزانج  وا  . میدـنک ار  ناکم  نآ  ام  . دـینک رفح  ار 
رد زین  ار  اهندب  يهیقب  میدـنک و  زین  ار  اجنآ  ام  . دـینکب زین  ار  اجنیا  دومرف  دیـشک و  ام  يارب  يرگید  طخ  سپـس  میداهن ، ربق  رد  ار  رـسیب 

یحیرظ سدقم ، رـس  يالاب  فرط  زا  نآ ، يارب  هک  دومرف  رما  ام  هب  و  تشاذگ ، رانک  ار  یفیرـش  ندـب  اهندـب ؛ نآ  زا  . میدرک نفد  اجنامه 
عوضخ و اب  وا  هاگان  مینک ، يرای  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  فیرـش  مسج  نفد  رد  ات  میدش  راک  هب  تسد  پس  . میداد ماجنا  ام  مینکب .
؟ ینک نفد  ار  وا  یناوتیم  ییاهنت  هب  هنوگچ  برع ! ردارب  يا  میدرک : ضرع  . منکیم نفد  ار  وا  ییاهنت  هب  مدوخ  نم  دومرف : اـم  هب  ینتورف 

نآ ؛ دنک يرای  ارم  هک  تسه  یسک  دومرف : تسیرگ و  تخس  وا  . میتسناوتن میهد ، تکرح  ار  وا  ياضعا  زا  يوضع  میدرک  یعس  هچ  ره  ام 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـلم  یلع  هللا و  لیبس  یف  هللااب و  هللا و  مسب  : دومرف درب و  ترـضح  فیرـش  رمک  ریز  دوخ  ياهتسد  هاـگ 
رد و  ادـخ ، مان  هب  ؛ میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  هللا ال  ءاش  ام  هلوسر  هللا و  قدـص  هلوسر و  هللا و  هحفص 334 ] اندعو [  ام  اذه  ملس ،
وا لوسر  يادخ و  و  دوب ، هداد  هدعو  ام  هب  وا  لوسر  ادخ و  هچنآ  تسا  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلم  رب  و  ادـخ ، هار 

مـسج ییاهنت  هب  نآ ؛ زا  سپ  . تسین میظع  یلع و  يادخ  زا  زج  ياهوق  لوح و  دریذپیم ،) ماجنا   ) تسا ادخ  تیـشم  هچنآ  هدومرف ، تسار 
تسیرگ داهن و  ترضح  فیرش  يولگ  هب  ار  دوخ  تروص  هاگنآ  میدرکن . تکرش  راک  نیا  رد  ام  زا  یـسک  و  تشاذگ ، ربق  هب  ار  فیرش 

نزحلا اما  ۀقرـشم ، كرونبف  ةرخآلا  و  ۀملظم ، كدعبف  ایندلا ؛ اما  فیرـشلا ، كدـسج  تنمـضت  ضرأل  یبوط  : دومرفیم هک  میدینـشیم  و 
هب اشوخ  . هتاکرب هللا و  ۀمحر  هللا و  لوسر  نبای  مالسلا  ینم  کیلعف  اهب ، میقم  تنا  یتلا  كراد  یل  هللا  راتخی  یتح  دهسمف  لیللا  و  دمرـسف ،

تسا یمئاد  مهودنا  نزح و  نشور . وت  رون  هب  ترخآ  تسا ، کیرات  وت  زا  سپ  ایند  هتفرگ ، رب  رد  ار  وت  فیرـش  دسج  هک  ینیمز  تداعس 
دنزرف يا  وت  رب  مالس  دنیزگرب . یتسه ، میقم  وت  هک  ییاج  نآ  رد  یلزنم  نم  يارب  یلاعت  يادخ  هک  نیا  ات  تسا ، يرادیب  وت  نودب  مبـش  و 

كاخ نآ  يور  رب  دیچ و  ربق  يور  رب  ار  اهتشخ  نآ  زا  سپ  . داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هولتق يذـلا  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  ربق  اذـه  : تشون دوخ  ناتـشگنا  اب  داهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  تسد  سپـس  تخیر ،

درک و ام  هب  ور  هاگنآ  . دنتـشک هناـبیرغ  هنـشت و  بل  اـب  ار  وا  هک  تسا  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  ربق  نیا  . ًاـبیرغ ًاـناشطع 
هب تارف  رهن  رانک  رد  یعاجش  ناولهپ  دسج  برع ! ردارب  يا  يرآ ! دندرک : ضرع  . میشاب هدرکن  نفد  هک  هدنام  يدسج  ایآ  دیرگنب  دومرف :

میتسناوتن ام  هک  هدروخ  ریت  هدش و  هدز  ریشمش  تبرض  ردق  نآ  فیرـش ، ندب  نآ  هب  تسه . زین  رگید  دسج  ود  وا ، رانک  رد  هداتفا و  نیمز 
نآ راـنک  هب  میورب  دوـمرف : هحفـص 335 ] داـتفایم [ . نیمز  رب  رگید  تمـسق  میتـشادیمرب  ار  ندـب  زا  یتمـسق  نوچ  میهد ، تکرح  ار  نآ 
نآ يور  هب  ار  دوخ  دـید  ار  فیرـش  ندـب  نآ  راوـگرزب ، نآ  هک  یماـگنه  میدرک ، تکرح  فیرـش  ندـب  نآ  يوـس  هب  یگمه  سپ  . ندـب

بستحم و دیهـش  نم  مالـسلا  ینم  کیلعف  مشاهینب ! رمق  اـی  اـفعلا  كدـعب  ایندـلا  یلع  : دومرفیم تسیرگیم و  دیـسوبیم و  و  تخادـنا ،
تاکرب تمحر و  و  تسا ، ادـخ  هار  رد  هک  يدیهـش  وت  رب  نم  مالـس  مشاهینب ! رمق  يا  ایند  رـس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  . هتاـکرب هللا و  ۀـمحر 

يرای ار  وا  ام  زا  يدحا  هک  نیا  نودب  ییاهنت  هب  شدوخ  سپـس  میداد ، ماجنا  ام  مینکب ، يربق  وا  يارب  ات  دومرف  رما  هاگ  نآ  . داب وت  رب  ادـخ 
رد هک  يدسج  ود  نآ  دومرف  رما  سپـس  . تخیر نآ  رب  كاخ  دـیچ و  ربق  يور  ار  اهتشخ  دـعب  درک ، ربق  دراو  ار  فیرـش  يهزانج  مینک ؛
وا رود  میداتفا ، هار  هب  وا  لابند  هب  زین  ام  تفر ، دوخ  بسا  فرط  هب  هاگنآ  . میدومن لاثتما  ار  ناشیا  رما  زین  ام  و  مییامن ، نفد  دـندوب  وا  رانک 

تیب لـها  یلوا ؛ لادوگ  رد  . دیتخانـش هک  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ربق  اـما  دومرف : ماـگنه  نیا  رد  ؟ تسیک میـسرپب  وا  زا  هک  میتـفرگ  ار 
نآ نارای  باحـصا و  مود ، لادوگ  رد  .و  تسا مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  شدنزرف  ترـضح ، هب  درف  نیرتکیدزن  و  میدرک ، نفد  ار  ترـضح 

تارف رانک  رد  هک  یعاجش  ناولهپ  نآ  . دوب رهاظم  نب  بیبح  مالسلاهیلع  نیـسح  رادمچرپ  ربق  دوب ، اهنت  هک  يربق  . میدرک نفد  ار  ترـضح 
مالــسلاهیلع یلع  ناـنمؤمریما  نادـنزرف  زا  زین  رگید ؛ دـسج  ود  .و  دوـب مالــسلاامهیلع  ناـنمؤمریما  دـنزرف  ساـبع  ترــضح  وا  دوـب  هداـتفا 

دسج قح  هب  میهدیم  تمسق  برع ! ردارب  يا  میتفگ : . دیهد ناشن  وا  هب  ار  روبق  دیهد و  خساپ  نینچ  دیسرپ  امش  زا  یـسک  رگا  سپ  . دندوب
نم دومرف : و  تسیرگ ؛ تخـس  وا  ؟ یتسیک وت  يدومنن ، کیرـش  راک  نیا  رد  ار  یـسک  يدرک و  نفد  ار  نآ  ییاـهنت  هب  تدوخ  هک  یفیرش 
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هحفص 336 ] دش [ . بیاغ  ام  نامشچ  زا  و  يرآ ، دومرف : ؟ یتسه یلع  وت  میدرک : ضرع  . متسه مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  امش ، ماما 

هاگلتق رانک  زا  تیب  لها  روبع 

فیرـش دـسج  هیماینب  ناقفانم  : هدـش تیاور  ندـعملا »  » باتک رد  نینچمه  و  بختنملا ؛»  » باتک زا  مالـسلااهیلع » ءارهزلا  ملظت   » باتک رد 
هک یماگنه  . دـنیامن نفد  ار  كاپ  ياهندـب  نآ  دـندشن  رـضاح  و  دـندرک ، اهر  اهكاخ  يور  رب  ار  شباحـصا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما 

نوچ دـنداد ، روبع  مالـسلامهیلع  لوسر  لآ  هاگلتق  زا  ار  مرح  لها  ناـنز و  ینمـشد ، دـمع و  يور  زا  دـننک  چوک  ـالبرک  زا  دنتـساوخیم 
اب هک  یندب  دزیریم ، شفیرـش  مسج  رب  ار  اهكاخ  داب  هداتفا ، نیمز  يور  رب  هک  دـید  ار  دوخ  ردارب  ندـب  مالـسلااهیلع  موثلکما  ترـضح 

! ادخ لوسر  يا  : تفگیم نویـش  هلان و  اب  و  تخادنا ، نیمز  رب  رتش  يالاب  زا  ار  دوخ  هدـش ؛ تراغ  نآ  ياهسابل  هداتفا و  نیمز  رب  تروص 
زا هک  تسا  ینوخ  وا  لـسغ  تسوا . يور  رب  هک  تسا  ییاـهگیر  وا  نفک  هداـتفا ، نیمز  يور  رب  لـسغیب  هک  رگنب  دوـخ  دـنزرف  دـسج  هب 

متـس دـنک و  تیامح  اـهنآ  زا  تسین  یـسک  دـنربیم . يریـسا  هب  يراوخ  اـب  هک  دنتـسه  وا  تیب  لـها  ناـنیا  و  تسا ، يراـج  وا  ياـهگر 
. تساههزین يالاب  رب  هام  دننام  شدوخ  فیرش  رس  اب  وا  نادنزرف  ياهرس  و  دیامن ، عنم  ار  نارگمتس 

هاگلتق زا  روبع  ماگنه  هب  يربک  بنیز  ياههلان 

دوخ تروص  رب  یلیـس  دندیـشک و  هحیـص  داـتفا  هاـگلتق  ناگتـشک  هب  مرح  لـها  ناوناـب و  نامـشچ  هک  یماـگنه  : دـسیونیم فوهللا »  » رد
شردارب رب  وا  منکیمن ، شومارف  هاگلتق  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  رتخد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  يهبدن  مسق ! ادخ  هب  دـیوگ : يوار  . دـندز

لمرم نیسح  اذه  ءامـسلا ، کیلم  کیلع  یلـص  هادمحم ! ای  : دزیم دایرف  نیمغ  نیزح و  يادص  اب  درکیم و  هبدن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
او . ءادهشلادیس ةزمح  یلا  و  یضترملا ، یلع  یلا  و  یفطـصملا ، دمحم  یلا  و  یکتـشملا ، هللا  یلا  ایابـس ، کتانب  و  ءاضعألا ، عطقم  ءامدلاب ،

هللا یلص  هللا  لوسر  يدج  تام  مویلا  هابرک ! ای  هانزح ! هحفص 337 ] ای [  ایاغبلا ، دالوأ  لیتق  ابصلا ، هیلع  یفسی  ءارعلاب  نیسح  اذه  هادمحم !
نیا دنداتسرف ، دورد  وت  رب  ناگتشرف  هک  يراوگرزب  دج  يا  . ایابسلا قوس  نوقاسی  یفطصملا  ۀیرذ  ءالؤه  هادمحم ، باحصأ  ای  هلآ ، هیلع و 
همه نیا  زا  دناهدش ، ریسا  هک  دنتـسه  وت  نارتخد  نانیا  و  هدش . ادج  رگیدکی  زا  شیاضعا  تسا ، ناطلغ  دوخ  نوخ  رد  هک  تسوت  نیـسح 

يهزمح مالسلااهیلع و  ارهزلا  يهمطاف  مالسلاهیلع و  یضترم  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  یلاعت و  دنوادخ  هب  متس 
وا ندب  رب  ار  اهکاخ  ابص  داب  هداتفا ، نایرع  هنهرب و  البرک  نیمز  رد  هک  تسوت  نیسح  نیا  راوگرزب ! دج  يا  . منکیم تیاکش  ءادهـشلادیس 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  زورما  هابرک ! ای  هانزح ! ای  . تسا هدش  هتشک  ناگدازانز  متـس  زا  هک ) تسوت  نیـسح  نیا  ، ) دزیریم
هب ناریـسا  دننام  هک  دنتـسه  یفطـصم  ربمایپ  نادنزرف  نانیا  ملـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  باحـصا  يا  تفر ، ایند  زا  ملس 

مهیلع یفست  ۀلتقم ، کتیرذ  و  ایابـس ، کتانب  هادمحم ! ای  : دومرف مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  تسا : هدمآ  تایاور  یخرب  رد  . دنربیم تراسا 
عطقم هطاطسف  نم  یباب  ؛ ابهن نینثالا  موی  یف  هرکسع  نم  یباب  ، ءادرلا ۀمامعلا و  بولسم  ءافقلا ، نم  سأرلا  زوزجم  نیسح  اذه  ،و  ابصلا حیر 

یتح ناشطعلا  یباـب  ؛ یـضق یتح  مومهملا  یباـب  ؛ ءادـفلا هل  یـسفن  نم  یباـب  ؛ يوادـیف حـیرج  ـال  و  یجتریف ، بئاـغ  وه  ـال  نم  یباـب  ؛ يرعلا
یباب ؛ يدـهلا یبن  طبـس  وه  نم  یباب  ؛ ءامـسلا هلا  لوسر  هدـج  نم  یباب  ؛ ءارعلاب حرط  همـسج  نم  یباب  ؛ ءامدـلاب رطقت  هتبیـش  نم  یباب  ؛ یـضم

سمشلا هیلع  تدر  نم  یباب  ؛ ءاسن ةدیس  ءارهزلا  ۀمطاف  یباب  ؛ یـضترملا یلع  یباب  هحفص 338 ] يربکلا [ ؛ ۀجیدخ  یباب  ؛ یفطـصملا دمحم 
شرس هک  تسا  نیسح  نیا  . دزیریم اهنآ  يور  رب  ار  كاخ  ابص  داب  هک  هدش  هتشک  وت  نادنزرف  ریسا و  وت  نارتخد  هادمحم ! ای  . یلـص یتح 
یسک يادف  مردپ  . دندرک تراغ  ار  شرکشل  هبنـشود  رهظ  هک  یـسک  يادف  مردپ  . دندرب تراغ  هب  ار  وا  يادر  همامع و  دناهدیرب ، افق  زا  ار 

هک تسا  ياهنوگ  هب  شندب  مخز  هن  و  دشاب ، وا  ندـمآ  هب  دـیما  ات  تسا  بیاغ  هن  هک  یـسک  يادـف  مردـپ  . دـندز مهرب  ار  وا  ياههمیخ  هک 
يادف مردپ  . دومن تاقالم  ار  ادخ  هصغ  مغ و  زا  رپ  لد  اب  هک  یـسک  يادف  مردپ  . داب وا  يادف  مناج  هک  یـسک  يادـف  مردـپ  . دریذـپب مهرم 
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رد وا  مسج  هک  یـسک  يادف  مردپ  . دیکچیم نوخ  تارطق  شنـساحم  زا  هک  یـسک  يادف  مردپ  . دـندرک شدیهـش  هنـشت  بل  اب  هک  یـسک 
يده ربمایپ  دنزرف  وا  یـسک  يادف  مردپ  . تسا اهنامـسآ  يادخ  ربمایپ  شدج ، هک  هک  یـسک  يادف  مردـپ  . هداتفا فلع  بآیب و  يارحص 
دنزرف يادف  مردپ  . مالسلااهیلع يربک  يهجیدخ  دنزرف  يادف  مردپ  . ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  دنزرف  يادف  مردپ  . تسا

هدنادرگرب وا  رب  باتفآ  هک  یسک  دنزرف  يادف  مردپ  . مالـسلااهیلع ءاسن  يهدیـس  ارهز  همطاف  دنزرف  يادف  مردپ  . مالـسلاهیلع یـضترم  یلع 
تخادنا هیرگ  هب  ار  نمـشد  تسود و  تسیرگ و  دز و  هلان  ردق  نآ  هدیدمغ  مناخ  نآ  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگ : يوار  . دـناوخب زامن  ات  دـش 

کیلع یلـص  هادمحم ! ای  [ ] هحفـص 339 دز [ : داـیرف  مالـسلاهیلع  یلع  رتخد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  دـسیونیم : بختنملا »  » رد [ . 304]
، ۀلوتقم کتیرذ  و  ایابس ، رکسعلا  یف  کتانب  هادمحم ! ای  اضعألا ] عطقم  بارتلاب ، رفعم  ءامدلاب ، لمرم  ءارعلاب ، نیـسح  اذه  ءامـسلا ، کیلم 

وت رب  نامـسآ  ناگتـشرف  هادمحم ! ای  . يوادـیف حـیرج  و ال  یجریف ، بئاغ  وه  ال  افقلا ، نم  سأرلا  زوزجم  کنبا  اذـه  ابـصلا ، مهیلع  یفـست 
ای . تسا هدـش  ادـج  رگیدـکی  زا  شیاـضعا  و  تسا ، كاـخ  هب  هتـشغآ  ناـطلغ و  دوخ  نوخ  رد  هک  تسا  وت  نیـسح  نیا  دنداتـسرف ، دورد 

نیا دزیریم ، كاخ  اهنآ  يور  رب  ابص  داب  هک  دناهدش  هتشک  وت  نادنزرف  دنتسه ، ریسا  رکشل  نایم  رد  هک  دنتسه  وت  نارتخد  اهنیا  هادمحم !
مهرم هک  تسا  يروط  شندـب  مخز  هن  و  دـشاب ، هتـشاد  تشگزاب  دـیما  هک  تسا  یبیاغ  هن  دـناهدیرب ، افق  زا  ار  شرـس  هک  تسا  وت  دـنزرف 
نیمه رد  زاب  [ . 305  ] تخادنا هیرگ  هب  ار  نمشد  تسود و  تسیرگ و  دز و  هلان  ردق  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مغ  کیرـش  نآ  . دریذپب

اهنآ ياهنخان  هب  دـشیم و  ریزارـس  اهبـسا  ياهمـشچ  زا  کشا  هک  میدـید  تمـصع  يوناب  نآ  زوسناج  ياههلان  زا  دـسیونیم : بختنم » »
[ . 306  ] تخیریم

نیسح ماما  فیرش  ندب  رانک  هنیکس  ترضح 

شوغآ هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شراوگرزب  ردـپ  رهطم  دـسج  مالـسلااهیلع  هنیکـس  نآ ، زا  سپ  : دـیوگ هللا  همحر  سوواط  نب  دـیس 
رانک مالسلااهیلع  هنیکـس  : تسا هدمآ  يرگید  لقن  رد  [ . 307  ] دننک ادـج  اباب  يهزانج  زا  ار  وا  ات  دـندش  عمج  اهبرع  زا  ياهدـع  تفرگ ،

نیـسح ماما  رتخد  مالـسلااهیلع ، هنیکـس  . داتفا شوهیب  دیـشک و  لد  زا  يزوسناـج  ياـههلان  تسیرگ و  شراوگرزب  ردـپ  فیرـش  دـسج 
هحفص 340] دومرفیم [ : هک  مدینش  مراوگرزب  ردپ  زا  لاح ، نیا  رد  مدوب ، هداتفا  شوهیب  میاباب  رهطم  دسج  يور  دیوگیم : مالـسلاهیلع 

دعب لیخلا  درجب  ینولتق و  مرج  ریغ  نم  يذلا  طبسلا  انأ  وینوبدناف  دیهـش  وأ  بیرغب  متعمـس  وأ  ینورکذاف  بذع  ءام  متبرـش  نا  ام  یتعیش 
ءاملا ضوع  یغب  مهـس  هوقـس  وینومحری  نأ  اوبأف  یلفطل  یقـستسا  فیک  ینورظنت  اعیمج  ءاروشاع  موی  یف  مکتیلینوقحـس  ًادـمع  لـتقلا 

نایعیـش يانیح  لک  یف  یتعیـش  متعطتـسا  ام  مهونعلاف  نیلقثلا  لوسر  بلق  اوحرج  دق  مهلیونوجحلا ! ناکرأ  ده  باصم  ءزرل و  ای  نیعملا 
طبـس و نامه  نم  . دینک هبدن  نم  هب  هدـش  دیهـش  ای  بیرغ  یـسک  دیدینـش  رگا  ای  دـینک ؛ دای  ارم  دیدیـشون  ار  اراوگ  نیریـش  بآ  رگا  نم !

لامیاپ اهبسا  مس  ریز  نتشک  زا  دعب  ارم  ندب  ادمع  و  دنتشک ؛ ارم  هانگ  مرجیب و  هک  متسه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف 
محر نم  هب  دندادن و  اهنآ  یلو  متـساوخ  بآ  مدوخ  كدوک  يارب  هنوگچ  دـیدیدیم ؛ دـیدوب و  اروشاع  زور  رد  امـش  همه  شاک  . دـندرک

ار نوـجح  هوـک  ناـکرا  هک  یتبیـصم  نـیا  زا  ياو  دـندرک ؛ باریـس  متـس  ریت  اـب  ناور  كاـپ و  بآ  ياـج  هـب  ارم  كدوـک  اـهنآ  . دـندرکن
تنعل ار  نانمشد  نآ  دیناوتیم  ات  یعقوم ، ره  نم ! نایعیـش  يا  سپ  دندرک ؛ حورجم  ار  نج  سنا و  ربمایپ  بلق  اهنآ  اهنآ ! رب  ياو  . تسکش

دـش دیهـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  میالوم  اقآ و  نوچ  مدوب ، رـضاح  البرک  يهعقاو  رد  نم  دیوگیم : وا  هک  هدش  لقن  حایرنبا  زا  . دـینک
دننام دوب و  زاب  شتروص  هک  یلاح  رد  تساخرب  هاـگ  نآ  داـتفا ، نیمز  رب  دـمآ و  دیـشکیم  نیمز  رب  ار  شیاهـسابل  هک  یلاـح  رد  یمناـخ 

يرسیب دسج  هک  مالسلاهیلع  ماما  فیرش  دسج  يوس  هب  هاگنآ  ! هاخا او  هالیتق ! او  هاماما ! او  هانیسح ! او  : دزیم دایرف  دیـشخردیم و  باتفآ 
هیرگ هب  ار  نارـضاح  هک  دز  زوسناـج  ياـههلان  ردـق  نآ  دومن ، هلاـن  دز و  داـیرف  داـتفا و  و  دیـشک ، شوغآ  هب  دـید  ار  وا  نوچ  دـمآ  دوب ،

هحفص 343 ] تسا [ . مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  رتخد  بنیز ، نیا  دنتفگ : ؟ تسیک مناخ  نیا  مدیسرپ : . تخادنا
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... دش و عقاو  ماش  يوس  هب  اهنآ  جورخ  ات  هفوک  رب  تیب  لها  يارسا  دورو  ماگنه  رد  هچنآ  نایب  رد 

هفوک هب  تیب  لها  يارسا  دورو 

تکرح هفوک  فرط  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  اب  نیعل  دعـسنبا  : دیوگ فوفطلا » لها  یلع  فوهللا   » باتک رد  هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس 
دمآ و ولج  هفوک  نانز  زا  ینز  دیوگ : يوار  . دندرکیم اشامت  اهنآ  رب  دندوب و  هدش  عمج  هفوک  لها  دندیـسر  هفوک  کیدزن  هب  نوچ  درک ،
رداچ و سابل ، دمآ و  نییاپ  دوخ  مابتشپ  زا  نز  نآ  . میتسه مالسلامهیلع  دمحملآ  ناریسا  ام  دنتفگ  ؟ دیتسه ناریسا  مادک  زا  امـش  تفگ :

تامرکم تاردخم  اب  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دیوگ : يوار  . دندیـشوپ نانآ  و  داد ، نانآ  هب  درک و  مهارف  هعنقم 
لها هارمه  زین  مالسلاهیلع  نسح  ماما  دنزرف  ینثم ، نسح  و  دوب ، هدرک  ناوتان  فیعض و  تخـس  ار  ترـضح  نآ  يرامیب ، دوب . مرح  لها  و 

ناوتان فیعـض و  هتـشگرب و  دربن  نادـیم  زا  یمخز  یندـب  اب  هتـشادرب و  یتخـس  تاحارج  شراوگرزب  يومع  زا  عافد  رد  زین  وا  دوب ، مرح 
نانآ هارمه  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  طبس  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادنزرف  زا  ورمع  دیز و  نینچمه  و  دوب ، هدش 

نیدباعلانیز نیسحلا  نب  یلع  ماما  ترـضح  دندومنیم ، هحون  هدرک و  هیرگ  هب  عورـش  دندید  ار  هرظنم  نیا  هفوک  لها  هک  یماگنه  . دندوب
[ . 308 [ ؟ تسا هتشک  ار  ام  تیب ) لها   ) یسک هچ  سپ  دییامنیم ، هیرگ  دینکیم و  هحون  ام  رطاخ  هب  امش  ایآ  دومرف : مالسلاهیلع 

هفوک مدرم  عمج  رد  يربک  بنیز  ترضح  نانخس 

هارمه ار  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  هک  یماگنه  : دـیوگیم ملذـج  دـنکیم ، تیاور  يدـسا  ریـشب  نب  ملذـج  زا  جاجتحالا »  » باتک رد 
هارمه هدرک  كاچ  نابیرگ  هفوک  نانز  لاح ، نیا  رد  دوب . راـمیب  ترـضح  نآ  دـندومن ، هفوک  دراو  ـالبرک  زا  مرح  لـها  همرتحم و  ناوناـب 
نانیا هحفـص 344 ] دومرف [ : یفیعـض  يادص  اب  دوب -  هدرک  ناوتان  ار  وا  يرامیب  هک  مالـسلاهیلع -  نیدباعلانیز  ماما  . دنتـسیرگیم نادرم 
رتـخد مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  ماـگنه  نیا  رد  تسا ؟ هتـشک  اـهنیا  زج  ار  اـم  تیب ) لـها   ) یـسک هچ  سپ  دـننکیم ، هـیرگ  اـم  رب  هـک 

نانچ زگره  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگ : يدسا  ملذـج  . دومن شمارآ  توکـس و  هب  هراشا  ار  مدرم  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤملاریما 
يوناب نآ  دیبوکیم . ار  اهشوگ  تفگیم و  نخس  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤملاریما  نابز  اب  ایوگ  مدوب ، هدیدن  یغیلب  حیصف و  رونخـس و  نز 
هاگنآ دیدرگ ، نکاس  اهزاوآ  اهسرج و  دش و  سبح  هنیس  رد  اهسفن  . دیریگ مارآ  دیـشاب و  تکاس  هک  دومرف  هراشا  مدرم  هب  ماقم  یلاع 

رتخلا و لهأ  ای  ۀفوکلا ! لهأ  ای  دعب ؛ اما  : دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رب  تاولـص  دورد و  یلاعت و  يادـخ  دـمح  زا  دـعب 
نوذـختت ًاثاکنأ ، ةوق  دـعب  نم  اهلزغ  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  امنا  ةرفزلا ، تأدـه  ـال  و  ةربعلا ، تأـقر  ـالف  ـالأ  رکملا ! لـتخلا و  ردـغلا و 

وأ ۀنمد ، یلع  یعرمک  وأ  ءادعالا ، زمغ  ءامالا و  قلم  و  بذکلا ، فنـشلا و  و  بجعلا ، فلـصلا و  الا  مکیف  له  الأ و  . مکنیب ًالخد  مکنامیأ 
، اوکباف هللا ؛ لجأ و  یخأ ! نوکبتأ  . نودلاخ متنأ  باذعلا  یف  مکیلع و  هللا  طخس  نأ  مکسفنأ  مکل  تمدق  ام  سئب  الأ  ؟ ةدوحلم یلع  ۀضفک 

لتق نوضحرت  ینأ  و  ًادبأ ، اهوضحرت  نل  و  اهرانشب ، متینم  و  اهراعب ، متیلب  دقف  ًالیلق ، اوکحضا  ًاریثک و  اوکباف  ءاکبلاب ، ءایرحأ  هللا ؛ مکناف و 
عزفم و  مکملک ، یسآ  و  مکملس ، رقم  و  مکبزح ، ذاعم  و  مکبرح ، ذالم  و  ۀنجلا ، لهأ  بابـش  دیـس  و  ۀلاسرلا ، ندعم  و  ةوبنلا ، متاخ  لیلس 

، مکثعب مویل  نورزت  ام  ءاس  و  مکـسفنأل ، متمدـق  ام  ءاس  الأ  !؟ مکتجح راـنم  و  مکججح ، ةردـم  و  مکتلاـقم ، دـنع  هیلا  عجرملا  و  مکتلزاـن ،
ۀـلذلا و مکیلع  تبرـض  و  هللا ، نم  بضغب  متؤب  و  ۀقفـصلا ، ترـسخ  و  يدـیألا ، تبت  و  یعـسلا ، باخ  دـقل  و  ًاسکن ، ًاسکن  ًاـسعت و  اـسعتف 
هل ۀمرح  يأ  ؟و  متزربأ هل  ۀمیرک  يأ  ؟و  متثکن دهع  يأ  ؟و  متیرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمل  دبک  يأ  مکلیو ! نوردـتأ  . ۀنکـسملا

متئج دقل  ًاده ، لابجلا  رخت  و  ضرألا ، قشنت  و  هنم ، نرطفتی  تاوامسلا  داکت  ًادا ، ًائیش  متئج  دقل  ؟ متکفس مد  يأ  و  هحفص 345 ] متکته [ ؟
ةرخآلا باذـعل  و  ًامد ؟ ءامـسلا  ترطق  نأ  مکتبجعفأ  . ءامـسلا ءلم ]  ] ضرألا و عالط  ءاـقرخ ، ءاـمقف ] ءادوس ، ءاـقنع ، ءاعلـص ،  ] ءاـهوش اـهب 

مهل انل و  کبر  نا  الک  رانلا ، توف  هیلع  یـشخی  و ال  رادـبلا ، هزفخی  لجوزع ال  هناـف  لـهملا ، مکنفختـسی  ـالف  نورـصنی ، ـال  مه  و  يزخأ ،
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متس زا  ام  نویش  هلان و  دایرف  ام و  ياهمشچ  کشا  زونه  دیشاب ! هاگآ  هلیح ! ییافویب و  رکم و  لها  يا  هفوک ! لها  يا  دعب ؛ اما  . داصرملابل
دیدنبیم و نامیپ  امش  تفاکشب ، نآ  زا  دعب  تفاب و  مکحم  ار  دوخ  نامسیر  هک  تسا  ینز  لثم  امـش  لثم  تسا . هدشن  نکاس  مارآ و  امش 

قلمت ییوگغورد ، ینمشد ، ضغب و  يدنسپدوخ ، ییوگهزره ، زج  امش  نایم  رد  دیشاب ! هاگآ  . دینکیم تنایخ  دعب  دیروخیم و  دنوگوس 
دننام ای  دشاب ، هدییور  هلبزم  رد  هک  تسا  یهایگ  لثم  امـش ؛ لثم  ای  تسین . يرگید  زیچ  نانمـشد ، ندز  کمـشچ  و  نازینک ، یـسولپاچ  و 

رد امش  و  تسا ، امـش  رب  ادخ  بضغ  مشخ و  دیداتـسرف ، ناتدوخ  زا  رتولج  يزیچ  دب  دیـشاب ! هاگآ  . دشاب هدش  ربق  تنیز  هک  تسا  ياهرقن 
هیرگ راوازس  امـش  دنگوس ! ادخ  هب  دینکب ، هیرگ  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ ! دینکیم !؟ هیرگ  نم  ردارب  يارب  ایآ  . دنام دیهاوخ  هنادواج  باذع 
ثول دیناوتیمن  زگره  هک  دیدش  گنن  نیرتحیبق  هب  التبم  دیدش و  راع  گنن و  راتفرگ  امـش  دیدنخب ، رتمک  دییامن و  رایـسب  هیرگ  دیتسه ،

رد امـش  هاگهانپ  تشهب ، لها  ناناوج  ياقآ  تلاسر ، ندـعم  ناربمایپ ، متاخ  دـنزرف  نتـشک  گنن  دـیناوتیم  هنوگچ  . دـییوشب ار  گـنن  نآ 
، امـش ياهالب  رد  هاگهانپ  امـش ، ياهدرد  بیبط  امـش ، شمارآ  ثعاب  امـش ، یتشآ  نامز  رد  رارقتـسا  لحم  ناتبزح ، رد  امـش  هانپ  گـنج ،

يزیچ دب  هچ  دیشاب ! هاگآ  ؟ دییوشب ار ؛ امش  ياهتجح  ییانـشور  لحم  و  امـش ، ياهناهرب  لیلد و  نایرج  لحم  امـش ، نانخـس  رد  عجرم 
هحفص و [  دیوش ! كاله  دیوش ! كاله  دیدرک ! مهارف  ناتدوخ  زیخاتسر  زور  يارب  يدب  لابو  زرو و  هچ  و  دیداتـسرف ! ناتدوخ  زا  رتولج 

هب هک  دیربن  ناتدوخ  تراجت  زا  يدوس  و  ددرگ ، عطق  امش  ناسحا  تسد  و  دوش ، نارـسخ  امـش  شـشوک  یعـس و  دیوش ! نوگنرـس  [ 346
دمحم ادخ  ربمایپ  يهشوگرگج  مادک  دینادیم  ایآ  امش ! رب  ياو  . دش هدز  امش  رب  تکالف  رقف و  يراوخ ، تلذ و  و  دیتشگرب ، یهلا  بضغ 

رجعمیب رتسیب و  ار  هردخم  همیرک و  مادک  ؟و  دیتسکـش ار  نامیپ  دهع و  مادک  ؟و  دـیدرک هراپ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 
هک دـیدش  یتشز  رایـسب  لمع  بکترم  دـیدرک و  يراک  امـش  ؟ دـیتخیر ار  نوخ  مادـک  ؟و  دـیدومن کـته  ار  وا  تمرح  مادـک  ؟و  دـیدومن

حبق و زا  و  دـیدش ، یتیانج  نینچ  بکترم  امـش  ددرگ ، مدـهنم  اههوک  دوش ، هتفاکـش  نیمز  نامـسآ و  امـش  راک  تحابق  زا  تسا  کیدزن 
رتهدننک كاله  هدننک و  اوسر  ترخآ  باذع  و  درابب ؟ نوخ  نامـسآ  زا  هک  دـینکیم  بجعت  ایآ  . دـیدرک رپ  ار  نامـسآ  نیمز و  نآ ، هانگ 

یـشیپ هک  اریز  دزاسن ، رورغم  ار  امـش  هداد  امـش  هب  ادـخ  هک  ياهزور  دـنچ  تلهم  نیا  دـنیامنیمن ، يراـی  ار  ناـنآ  زور  نآ  رد  هک  تسا ،
هاگ نآ  . تسا هاگنیمک  رد  امش  ام و  راگدرورپ  تسین ، نینچ  زگره  دسرتیمن ، لتاق  رارف  توف و  زا  و  دنکیمن ، ناوتان  ار  يادخ  نتفرگ 

مهنم یتمرکم  يدالوأ و  یتیب و  لهأب  ؟ ممالا رخآ  متنأ  متعنـص و  اذام  مکل  یبنلا  لاـق  ذا  نولوقت  اذاـم  : تفگ دومرف و  ءاـشنا  ار  راعـشا  نیا 
لثم مکب  لحی  نأ  مکیلع  یشخأل  ینامحر  يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نأ  مکل  تحـصن  ذا  یئازج  اذه  ناک  ام  ؟ مدب اوجرـض  مهنم  يراسا و 

هچ نم  نازیزع  نادنزرف و  تیب و  لها  اب  اهتما  نیرخآ  يا  امـش  دـسرپب ؛ امـش  زا  امـش  ربمایپ  هک  یماگنهمرا  یلع  يدوأ  يذـلا  باذـعلا 
ار امـش  نم  دوبن ، نیا  نم  شاداپ  . دـیدرک نوخ  هب  هتـشغآ  ار  رگید  یخرب  ریـسا و  ار  نانآ  زا  یخرب  هک  ؟ داد دـیهاوخ  خـساپ  هچ  دـیدرک ؟

مرا موق  رب  هک  یئالب  دـننام  دوش ؛ لزان  امـش  رب  ییالب  مسرتیم  نم  . دـیزاس رود  نم  دالوا  زا  نم و  زا  دـعب  ار  اهيدـب  هک  مدرک  تحیـصن 
يوناب نآ  نانخس  هک  نآ  زا  سپ  دیوگ : ملذج  . دینادرگرب هفوک  لها  زا  يور  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  هاگ  نآ  هحفص 347 ] دمآدورف [ .
هجوتم دـندوب ، هداـهن  ناـشدوخ  ناـهد  هب  ار  دوخ  ياـهتسد  یمگردرـس  زا  هک  دناهتـشگرس ، ناریح و  مدرم  مدـید  دـش ، ماـمت  راوگرزب 

دنلب نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياهتسد  دوب ، هدش  سیخ  هیرگ  زا  وا  نساحم  تسیرگنیم ، دوب و  هداتـسیا  نم  رانک  رد  هک  مدش  يدرمریپ 
و تسا ، اهلسن  نیرتوکین  امش  لسن  و  ناناوج ، نیرتهب  امش  ناناوج  ناریپ ، نیرتهب  امـش  ناریپ  امـش ! يادف  مردام  ردپ و  تفگیم : هدرک و 
روـبی و ال ـال  لـسن  دـع  اذا  مهلـسن  لوـهکلا و  ریخ  مکلوـهک  : تـفگ درک و  ءاـشنا  ار  رعـش  نـیا  هاـگنآ  تـسا ، یگرزب  لـضف  امـش  لـضف 
ور مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  . دنرادن یناصقن  بیع و  اهلـسن  شرامـش  عقوم  رد  اهنآ ؛ يهیرذ  لسن و  و  اهریپ ، نیرتهب  امـش  ناریپيزخی 

، ۀمهفم ریغ  ۀمهف  ۀملعم ، ریغ  ۀملاع  هللا  دمحب  تنأ  و  رابتعا ، یضاملا  نع  یقابلا  یفف  یتکسا  ۀمع ! ای  : دومرف دومن و  شراوگرزب  يهمع  هب 
هک یناگتـشذگ  زا  ینعی  ، ) تسا هدنیآ  يارب  یتربع  هتـشذگ  زا  شاب ؛ مارآ  ناج ! همع  يا  . رهدلا هدابأ  دـق  نم  نادری  نزحلا ال  ءاکبلا و  نا 

قباس اهنآ  رب  یناگتـشذگ  هک  نانچ  دنتفر ، دندوب  هک  ییاهنآ  هک : نیا  ای  تفرگ ، دـیاب  یتحیـصن  تربع و  دناهدیـشک  ار  راگزور  بیاصم 
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هک ار  یـسک  هودنا ، هیرگ و  انامه  ياهدش . هدادن  میهفت  هک  ياهدیمهف  و  یتسه ، ياهدـیدن  میلعت  ياناد  هللا  دـمحب  وت  و  دـناهتفر )، دـندوب ،
بکرم زا  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  سپـس  دش ، تکاس  مالـسلااهیلع  تبنیز  ترـضح  . دنادرگیمنرب تسا ؛ هدرب  نیب  زا  ار  وا  راگزور 

[ . 309  ] دندش همیخ  دراو  و  دروآدورف ، زین  ار  دوخ  تیب  لها  دومن و  اپرب  ياهمیخ  دمآدورف و 

هفوک مدرم  عمج  رد  يرغص  همطاف  ترضح  نانخس 

هک یماگنه  : دیوگ دنکیم و  لقن  مالسلامهیلع  شمارگ  ناردپ  زا  شردپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  نب  دیز  زا  یتیاور  جاجتحالا »  » رد نینچمه 
، يرثلا یلا  شرعلا  ۀـنز  و  یـصحلا ، لمرلا و  ددـع  دـمحلا هللا  : دـناوخ ار  هبطخ  نیا  مالـسلااهیلع  يرغـص  يهمطاـف  دـندش  هفوک  دراو  ارـسا 

یلص هلوسر  هدبع و  ًادمحم  نأ  دهشأ  و  هل ، کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نأ ال  دهـشأ  و  هیلع ، لکوتأ  هب و  هحفص 348 ] نموأ [  هدمحأ و 
کیلع يرتـفأ  نأ  کـب  ذوعأ  ینا  مهللا  . ثارت ـال  لـحذ و  ریغ  نم  تارفلا  طـشب  هدـالوأ  اوحبذ  ةاـغطلا  عـمج  نأ  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا 

بنذ ریغ  نم  لوتقملا  هقح ، بولسملا  مالـسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  هیـصول  دوهعلا  ذخأ  نم  هیلع  تلزنأ  ام  فالخ  لوقأ  نأ  و  بذکلا ،
هتامم دنع  و ال  هتایح ، یف  ًامیض  هنع  تعفد  ام  مهسؤرل  ًاسعت  . مهتنـسلاب ۀملـسم  رـشعم  اهب  و  هللا ، تویب  نم  تیب  یف  سمالاب  هدلو  لتق  امک 
هتیده لذاع ، لذع  و ال  مئال ، ۀمول  کیف  هذخأت  مل  بهاذملا  روهشم  بقانملا ، فورعم  ۀبیرضلا ، بیط  ۀبیقنلا ، دومحم  کیلا  هتـضبق  یتح 

یف کل  ًادهاز  کیلا  هتضبق  یتح  هلآ  هیلع و  کتاولص  کلوسرل  کل و  ًاحصان  لزی  مل  و  ًاریبک ، هبقانم  تدمح  و  ًاریغص ، مالـسالل  بر  ای 
! ۀفوک لهأ  ای  دعب ؛ امأ  . میقتسم طارـص  یلا  هتیده  هترتخاف و  هتیـضر  کلیبس ، یف  کل  ًادهاجم  ةرخآلا ، یف  ًابغار  اهیلع ، صیرح  ریغ  ایندلا 
، ایندل همهف  اندنع و  هملع  لعج  و  ًانسح ، انءالب  لعجف  انب ، مکالتبا  و  مکب ، یلاعت  هللا  انالتبا  تیب  لهأ  انا  ءالیخلا ،! ردغلا و  رکملا و  لهأ  ای 

انلـضف و  هتمارکب ، هللا  انمرکأ  [. هدابعل  ] هدالب یف  ضرالا  یف  هتجح  و  هتمکح ، و  هللا ] یحو  ۀـمجارت  نحن  و  ، ] همهف ءاـعو  هملع ، ۀـبیع  نحنف 
دالوا اناک  ًابهن ، انلاوما  و  ًـالالح ، اـنلاتق  متیأر  و  اـنومترفک ، و  انومتبذـکف ، ًالیـضقت ، هقلخ  نم  ریثک  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هیبنب 

[ مکبولق هب  تحرف  و   ] مکنویع کلذب  ترق  مدقتم  دقحل  تیبلا  لها  انئامد  نم  رطقت  مکفویس  و  سمالاب ، اندج  متلتق  امک ] .] لباک وا  كرت 
نم مکیدیا  تلان  و  انئامد ، نم  متبـصا  امب  لذجلا  یلا  مکـسفنا  مکنوعدت  .و ال  نیرکاملا ریخ  هللا  و  مترکم ، ًارکم  و  هللا ، یلع  مکنم  ًءارتجا 
یلع اوسات  الیکل  ریـسی -  هللا  یلع  کلذ  نا  اهأربن  نا  لبق  نم  هللا  باتک  یف   ) ۀمیظعلا ایازرلاو  ۀـلیلجلا ، بئاصملا  نم  انباصا  ام  ناف  انلاوما ،
تلح دق  ناکف  باذـعلا ، ۀـنعللا و  اورظتناف  مکل ! ًابت  هحفـص 349 ] روخف [ .) لاتخم  لک  بحی  هللا ال  مکاتآ و  امب  اوحرفت  ـال  مکتاـف و  اـم 

امب ۀمایقلا  موی  میلالا  باذعلا  یف  نودـلخت  مث  ضعب ، ساب  مکـضعب  قیذـی  و  متبـسک ، امب  مکتحـسیف  تامقن  ءامـسلا  نم  ترتاوت  و  مکب ،
نوغتبت انیلا ، متیـشم  لجر  ۀیاب  ما  ؟ انلاتق یلا  تعزن  سفن  هیأ  ؟و  مکنم انتنعاط  دی  ۀیأ  نوردـتا  مکلیو ! . نیملاظلا یلع  هللا  ۀـنعل  الا  انومتملظ ،

و مکل ، یلما  و  ناطیشلا ، مکل  لوس  و  مکرصب ، مکعمـس و  یلع  متخ  و  مکتدئفا ، یلع  عبط  و  مکدابکا ، تظلغ  و  مکبولق ، تسق  ؟ انتبراحم
هل لوحذ  و  مکلبق ؟ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل  ثارت  مک  هفوکلا ! لها  ای  مکل  ًابت  . نودتهت متناف ال  ةواشغ ، مکرـصب  یلع  لعج 

انلتق دق  : لاقف رختفم  کلذـب  رختفاف  رایخالا ، نیرهاطلا  یبنلا  ةرتع  هینب  يدـج و  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هیخاب  متردـغ  مث  مکیدـل ؟
کل و  ثکثکلا ، لئاقلا ! اهیا  کـیفب  تلاـقفحاطن : يا  مهاـنحطن  كرت و  یبس  مهءاـسن  اـنیبس  وحاـمر  ۀـیدنه و  فویـسب  یلع  ینب  اـیلع و 

، هادی تمدـق  ام  ءرما  لکل  امنا  و  كوبا ، یعقا  امک  عقا  مظکاف و  سجرلا ، مهنع  بهذا  مهرهط و  و  هللا ، مهاکز  موق  لتقب  ترختفأ  بلثالا 
هیتوی هللا  لضف  کلذ  ) اصم اعدلا  يراوی  جاس ال  كرحب  انروحب و  ًارهد  شاج  نا  انبنذ  امف  . یلاعت هللا  انلـضف  ام  یلع  مکل  ًالیو  انومتدـسح ،

ات نیمز  يور  زا  هچنآ  نزومه  و  اهگنـس ، اهگیر و  يهرامـش  هب  ار  يادـخ  ساپـس  (. رون نم  هلامف  ًارون  هل  هللا  لـجعی  مل  نم  و  (، ) ءاـشی نم 
درادن و یکیرـش  تسا و  یکی  دنوادخ  هک  مهدیم  تداهـش  تسوا ، هب  ملکوت  و  مراد ، نامیا  وا  هب  و  میامنیم ، دـمح  ار  وا  تسا . شرع 

تارف رانک  رد  ار  وا  نادنزرف  یغاط  رگمتس و  یهورگ  يرآ ! . تسوا ربمایپ  هدنب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ 
وت هب  هک  نیا  زا  وت  رب  مربیم  هانپ  نم  ادنوادخ ! (. هانگیب مرجیب و  ینعی   ) دنشاب هتخیر  ینوخ  ای  هدرک و  یتنایخ  هک  نیا  نودب  دندیرب  رس 
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بلاطیبا نب  یلع  دوخ  یـصو  يارب  اهنامیپ  دهع و  هک  يدومرف  لزان  تربمایپ  رب  هچنآ  هحفص 350 ] فالخ [  رب  ای  و  منز ، ارتفا  غورد و 
لاح دش . هتـشک  ادخ  ياههناخ  زا  ياهناخ  رد  زورید  شدنزرف  هک  نانچ  دش  هتـشک  هانگیب  هدـش و  بصغ  شقح  هک  تفرگ  مالـسلاهیلع 
ناج تقو  یناگدنز و  رد  هک  داب ! اهنآ  ناگرزب  رب  تکاله  . دـندرکیم مالـسا  ياعدا  دـندوب و  ناملـسم  نابز  هب  یهورگ  اجنآ  رد  هک  نآ 

هزیکاپ تبقنم ، هدوتـس  هک  یلاـح  رد  يدومن و  حور  ضبق  دوخ  يوس  هب  ار  وا  هک  نآ  اـت  دـندرکن ، غیرد  وا  زا  ار  اهمتـس  اـهملظ و  نداد ،
ار وا  ياهدننکشنزرس  چیه  شنزرس  ياهدننکتمالم و  چیه  تمالم  . يدرب شیوخ  دزن  دوب  روهـشم  بقانم  فورعم و  فراعم  اب  تعیبط ،
هار رد  هراومه  وا  يدوتـس ، ار  وا  بقانم  یگرزب  رد  و  يدرک ، یهار  مالـسا  هب  یکدوک  رد  ار  وا  وت  اراگدرورپ ! . تشادنزاب وت  تیدوبع  زا 
هب و  هقالعیب ، انتعایب و  ایند  هب  وت  رطاخ  هب  وا  . يدومن حور  ضبق  ار  وا  هک  نآ  اـت  درک  تحیـصن  ار  تما  وت ، ربماـیپ  يدونـشخ  يارب  وت و 

تـسار هار  هب  و  يدـیزگرب ، ار  وا  هدـش  دونـشخ  وا  زا  وت  درکیم ، داـهج  هزراـبم و  تنانمـشد  اـب  هراومه  وت  هار  رد  و  دوب ، بغار  ترخآ 
و تخاس ، التبم  امش  هب  ار  ام  دنوادخ  هک  میتسه  ینادناخ  ام  هعدخ ! و  ربک ، هلیح ، رکم ، لها  يا  هفوک ! لها  يا  دعب ؛ اما  . يدومرف تیاده 

ملع يهنیجنگ  مییام  سپ  . داهن ام  دزن  ار  شیوخ  مهف  ملع و  دوتس ، داد و  تمعن  ناحتما  نیا  هب  ار  ام  و  دومن ، ناحتما  ام  يهلیسو  هب  ار  امش 
تمارک هب  ار  ام  دنوادخ  . اهرهـش يهمه  يارب  نیمز  يور  رد  ادـخ  تجح  مییام  و  وا ، تمکح  یحو و  نیرـسفم  مییام  و  وا ، مهف  نزخم  و 

بیذکت و ار  ام  امـش  داد ، لیـضفت  دوخ  قلخ  زا  يرایـسب  رب  دوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يهطـساو  هب  و  تشاد ، گرزب  دوخ 
هچنانچ . میتسه لباک  ای  كرت و  ناریـسا  زا  ام  ایوگ  و  دیتسناد ، زیاج  ار  ام  لاوما  تراغ  و  لالح ، حابم و  ار  ام  اب  گنج  و  دـیدومن ، ریفکت 
نایملاع دنوادخ  رب  هک  یتارج  زا  دکچیم ، ناتیاهریـشمش  زا  امـش  نیرید  ياههنیک  رثا  رد  ام  نوخ  زونه  و  دیتشک ، ار  ام  دـج  زورید  امش 

ام لاوما  تراغ  ام و  نوخ  نتخیر  زا  امـش  نونکا  هحفـص 351 ] دشابیم [ . ناگدننکرکم  نیرتهب  ادخ  یلو  دیدومن ، هک  يرکم  دیدرک و 
باتک رد  دـیآ  دوجو  هب  بیاصم  نیا  هک  نیا  زا  شیپ  میظع  ياهتنحم  گرزب و  بیاـصم  زا  دیـسر ، اـم  هب  هچنآ  اریز  دیـشابن ، دونـشوخ 

لولم و اـهنایز  زا  اـت  [ . 310 ...( ] مکتاف ام  یلع  اوسات  الیکل  : ) تسا ناـسآ  لهـس و  دـنوادخ  رب  نیا  و  تسا ، هدـش  هتـشون  یلاـعت  يادـخ 
تکاله هفوک ! لها  يا  [ . 311  ] درادیمن تسود  ار  یشورفرخف  ربکتم و  ره  دنوادخ  هک  اریز  دیوشن ، دونشخ  عفانم  زا  و  دیـشابن ، نوزحم 

دیدرک هچنآ  ببس  هب  هدمآدورف و  امش  رب  نامسآ  زا  یپ  رد  یپ  يدوز  نیمه  هب  هک  دیـشاب  ادخ  باذع  تنعل و  رظتنم  نونکا  ار ! امـش  داب 
تموصخ مه  اب  هک  هدومن  التبم  رگید  یـضعب  تسد  هب  ار  امـش  زا  یخرب  و  دـنکیمرب ، نب  خـیب و  زا  بذـعم و  دوخ  ياهرفیک  هب  ار  اـمش 

باذـع رد  تماـیق  زور  دـیاهدومن  اـم  قح  رد  هک  ییاـهملظ  نیا  يازج  هب  هاـگ  نآ  دـیریگب ، ماـقتنا  دیـشکب و  مه  هیلع  رب  ریـشمش  هدرک و 
ام تسد  مادک  اب  دینادیم  ایآ  امـش ! رب  ياو  . تسا ناراکمتـس  رب  ادخ  تنعل  دیـشاب ! هاگآ  دوب ، دیهاوخ  نادیواج  دلخم و  خزود  كاندرد 
ار امـش  ياهبلق  دینک ؟ گنج  هک  دیدمآ  ام  يوس  هب  اپ  مادک  اب  ای  ؟و  دیتخادرپ ام  گنج  هب  ناج  مادک  اب  دینادیم  ایآ  ؟و  دـیدز هزین  اب  ار 

هداتفا راـک  زا  امـش  شوگ  مشچ و  هدـش و  هدز  تواـسق  رهم  امـش  ياـهلد  رب  و  هدـش ، نشخ  تخـس و  امـش  ياـهرگج  و  هتفرگ ، تواـسق 
تیاده امش  رگید  هک  دیشک  امـش  ناگدید  لباقم  رد  لهج  يهدرپ  و  تخاس ، فرحنم  تسار  هار  زا  و  هداد ، بیرف  ار  امـش  ناطیـش  . تسا

ندرگ هحفص 352 ] هب [  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نوخ  مادک  دینادیم  ایآ  امش ! رب  تکاله  هفوک ! لها  يا  . دش دیهاوخن 
هک وا  نادـنزرف  و  نم ، دـج  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شردارب  اب  هک  ییاهینمـشد  نآ  دـیدرک ؟ تنایخ  وا  رب  ردـق  هچ  و  تساـمش ؟
ام : دییوگیم هدومن و  راختفا  اهتیانج  نیا  هب  امش  زا  یضعب  و  دیدرک ، دنناگدیزگرب ، كاپ و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع 

میدیبوک و  میدرک ، ریـسا  كرت  يارـسا  دننام  ار  شتیب  لها  .و  میتشک اههزین  يدنه و  ياهریـشمش  اب  ار ؛ مالـسلاهیلع  یلع  نادنزرف  یلع و 
زا ار  نانآ  دنوادخ  هک  ینامدرم  نتشک  هب  ینکیم  راختفا  هک  یـسک  يا  وت  ناهد  رب  كاخ  گنـس و  دومرف : هاگ  نآ  . یندیبوک هچ  ار  اهنآ 

. تسشن تردپ  هچنانچ  نیـشنب ، دوخ  ياج  رب  گس  دننام  و  روخب ، ار  دوخ  مشخ  كاپان ! صخـش  يا  . دینادرگ هزیکاپ  كاپ و  یـسجر  ره 
دنوادخ هک  يزیچ  هب  دیربیم ؛ دسح  ام  هب  ایآ  امـش ! رب  ياو  . تسا هداتـسرف  شیپ  زا  هدروآ و  اج  هب  هک  تسا  نامه  یـسک  ره  يارب  انامه 

يهمه رد  رگا  تسیچ  اـم  هانگاصماعدـلا  يراوـی  ـال  جاـس  كرحب  اـنروحب و  ارهد  شاـج  نا  اـنبنذ  اـمف  ؟ تسا هداد  لیـضفت  ار  اـم  لاـعتم 
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؟ دناشوپب ار  صومعد  نوچمه  يروناج  دناوتن  دشاب و  بآمک  نکاس و  وت  يایرد  و  دـشوجب ؛ ام  شناد  ملع و  گرزب  ياهایرد  راگزور ،
تسا دنوادخ  لضف  نیا  [ . 313 ( ] رون نم  هل  ًارون  هل  هللا  لـعجی  مل  نم  و  [ ) 312 ( ] میظعلا لضفلا  وذ  هللا  ءاشی و  نم  هیتؤی  هللا  لضف  کـلذ  )

یکیرات تملظ و  رد  دـنک ، هرهبیب  دوخ  رون  زا  ادـخ  هک  ار  یـسک  و  دـنکیم . اطع  دـهاوخ  هک  ره  هب  تسا و  گرزب  لضف  بحاـص  وا  و 
يا دنتفگ : دنتـسیرگ و  دنلب  يادص  اب  مدرم  دیـسر ، اجنیا  هب  مالـسلااهیلع  يرغـص  يهمطاف  يهبطخ  هک  یماگنه  دیوگ : يوار  . دوب دهاوخ 

يرغـص همطاـف  سپ  . يدـنازوس هودـنا  نزح و  شتآ  هـب  ار  اـم  ياـهرگج  و  يدز ، شتآ  ار  اـم  ياـهلد  اـنامه  تـسا ، سب  ناـکاپ ! رتـخد 
هحفص 353 ] [ . ] 314  ] داب شرونا  دج  راوگرزب و  ردپ  وا و  رب  دورد  دش ، تکاس  مالسلااهیلع 

هفوک مدرم  عمج  رد  موثلک  ما  ترضح  نانخس 

زا دوب ، هدرک  دـنلب  هیرگ  هب  ار  شیادـص  هک  یلاح  رد  مالـسلااهیلع  موثلکما  زور ، نآ  رد  : دـیوگیم يوار  دـسیونیم : فوهل »  » باـتک رد 
هلاوماـمتبهتنا و و  هومتلتق ، و  ًانیـسح ، متلذـخ  مکلاـم  مکل ، ًةءوس  ۀـفوکلا ! لـها  اـی  : دوـمرف درک ، بئارق  ار  هبطخ  نیا  جدوـه  يهدرپ  تشپ 

ءاـمد يا  ؟و  متلمح مکروهظ  یلع  رزو  يا  ؟و  مکتهد هاود  يا  نوردـتا  مکلیو ! . ًاقحـس مکل و  اـبتف  هومتیکب ؟ هءاـسن و  متیبـس  و  هوـمتثرو ،
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دـعب  تالاجر  ریخ  متلتق  ؟ اهومتبهتنا لاوما  يا  ؟و  اهومتبلـس ۀـیبص  يا  ؟و  اهومتبـصا ۀـمیرک  يا  ؟و  اهومتکفس

ارچ امـش ! لاح  هب  ادب  هفوک ! لها  يا  . نورـساخلا مه  ناطیـشلا  بزح  و  نوزئافلا ، مه  هللا  بزح  نا  الا  مکبولق ، نم  ۀـمحرلا  تعزن  و  ملس ،
هیرگ وا  رب  هاگنآ  و  دـیدومن ، ریـسا  ار  وا  نانز  و  دـیدرب ، تراغ  هب  ار  وا  لاوما  و  دـیتشک ، ار  وا  دـیدومن و  رواییب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ندرگ هب  یتیانج  هچ  ؟و  دیدش بکترم  ار  یگرزب  راک  هیهاد و  هچ  دـینادیم  ایآ  داب ! امـش  رب  یتخبدـب  تکاله و  امـش ! رب  ياو  ؟ دـینکیم

هب ار  ياهداوناخ  نارتخد و  هچ  سابل  ؟و  دیدنکفا نوریب  هدرپ  زا  ار  ياهمیرک  نانیـشنهدرپ  هچ  ؟و  دیتخیر قحان  هب  ییاهنوخ  هچ  ؟و  دیتفرگ
وا ماقم  هب  يدرف  چیه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  دیتشک  ار  یـسک  ؟ دیدومن تراغ  ار  یلاوما  هچ  ؟و  دـیدرب جارات 

هحفص ناراکنایز [ . ناطیش  هورگ  و  دنناراگتسر ، دنوادخ  بزح  هک  دیشاب ! هاگآ  دش . هتشادرب  امـش  ياهلد  زا  تمحر  رهم و  . دیـسریمن
نآرقلا اهمرح  اهکفس و  هللا  مرح  ءامد  متکفـسدقوتی  اهرح  ًاران  نوزجتـس  مکمال  لیوف  اربص  یخا  متلتق  : دناوخ ار  راعـشا  نیا  سپـس  [ 354

عمدبدلویـس یبنلا  دعب  نم  ریخ  یلع  یخا  یلع  یتایح  یف  یکبال  ینا  واودلخت  ًانیقی  ًاقح  رقـس  یفل  ًادـغ  مکنا  رانلاب  اورـشباف  الادـمحم  مث 
هک امش  شاداپ  يدوز  هب  امش ؛ ناردام  رب  ياو  دیتشک  یتخـس  اب  ارم  رداربدمجی  سیل  [ 315  ] ًامئاد ینم  دخلا  یلع  فکفکم  لهتسم  ریزغ 

یلص دمحم  ترضح  یمارگ  ربمایپ  نآرق و  لاعتم ، دنوادخ  هک  دیتخیر  قحان  هب  ار  ییاهنوخ  امـش  . دیـسر دهاوخ  تسا  هتخورفارب  یـشتآ 
خزود رد  ًاتقیقح  ًانیقی و  هک  تمایق ، زور  رد  منهج  شتآ  امش  رب  داب  هدژم  دیشاب ! هاگآ  . دناهدرک مارح  ار  نآ  نتخیر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  هک  دوب  یناـسک  نیرتهب  زا  هک  مدوخ  ردارب  رب  مایگدـنز  ماـمت  رد  نم  . دـنام دـیهاوخ  هنادواـج 
يوار . دوشیمن کشخ  دزیریم و  متروص  رب  ًامئاد  نآ  میریگیم ؛ ار  نآ  ولج  هک  رایـسب  کشا  اب  ياهیرگ  . منکیم هیرگ  دوب ، هدش  دلوتم 

، دندیـشاپیم رـس  رب  ازع  كاخ  دـندرک ، ناـشیرپ  ار  دوخ  ناوسیگ  ناـنز  دـندزیم ، هجـض  هلاـن ، هیرگ و  زا  مدرم  ماـگنه ، نیا  رد  دـیوگ :
نساحم ياهوم  دنتـسیرگیم ، زین  اهدرم  دندومن . دنلب  اروبثاو  الیواو  دایرف  و  دندزیم ، تروص  هب  یلیـس  دندیـشارخیم ، ار  دوخ  تروص 

[ . 316  ] دننک هیرگ  زور ، نآ  زا  شیب  مدرم  هک  دوب  هدشن  هدید  یعقوم  چیه  هک  دوب  هلان  هیرگ و  يردق  هب  دندنکیم  ار  دوخ 

هفوک مدرم  عمج  رد  داجس  ماما  نانخس 

. دیشاب شوماخ  هک  درک  هراشا  مدرم  هب  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  نآ ؛ زا  سپ  دیوگ ، ریـشب  نب  مازح  : دسیونیم جاجتحالا »  » باتک رد 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  و  دروآ ، اج  هب  ار  دنوادخ  يانث  دمح و  داتـسیا و  ترـضح  نآ  دندش ، تکاس  مدرم  هحفص 355 ] ] 

تاولص بلاطیبا  نب  یلع  نب   ] نیسحلا نب  یلع  اناف  ینفرعی  مل  نم  و  ینفرع ، دقف  ینفرع  نم  سانلا ! اهیا  : دومرف سپس  داتـسرف ، دورد  ملس 
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نبا انا  . هلایع یبس  و  هلام ، بهتنا  و  همیعن ، بلـس  و  همیرح ، کهتنا  نم  نبا  انا  . ثارت لحذ و ال  ریغ  نم  تارفلا  طـشب  حوبذـملا  مهیلع ] هللا 
دهعلا مکسفنا  نم  هومتیطعا  و  هومتعدخ ، یبا و  یلا  متبتک  مکنا  نوملعت  له  هللااب  مکتدشان  سانلا ! اهیا  . ًارخف کلذب  یفکف  ًاربص ، لتق  نم 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  نورظنت  نیع  ۀیاب  مکیأرل ، ًةأوس  و  مکـسفنال ، متمدق  امل  مکل  ابتف  ؟ هومتلتق ۀعیبلا و  قاثیملا و  و 
و تسین ، ییاسانش  یفرعم و  هب  يزاین  دسانشیم  ارم  هک  یـسک  مدرم ! يا  ؟ یتما نم  متـسلف  یتمرح ، متکهتنا  یترتع و  متلتق  مکل : لوقی  ذا 
رد ار  وا  هک   ] متـسه مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  دنزرف  یلع ، نم  میامنیم . یفرعم  وا  هب  ار  دوخ  دسانـشیمن  ارم  سک  ره 

تمرح کته  وا  میرح  رب  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  [. دـندناسر لتق  هب  دنـشاب  هتـشاد  بلط  ینوخ  وا  زا  هک  نآ  نودـب  تارف  طش  راـنک 
راختفا نیمه  و  دش ، هتشک  تمحز  رجز و  اب  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  . دندرک ریسا  ار  شتیب  لها  و  دندرب ، تراغ  هب  ار  وا  لاوما  دندومن ،

امـش يوس  هب  نوچ  و  دیتشون ، اههمان  نم  ردپ  يارب  امـش  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  مدرم ! يا  . تسا یفاک  ام  يارب 
! داب امـش  رب  تکاله  . دیتشک ار  وا  هاگنآ  دیدومن  تیعب  دیتسب و  نامیپ  دهع و  وا  رب  دوخ  ناج  زا  امـش  و  دیدومن ، رکم  هعدخ و  وا  اب  دـمآ 

ادخ لوسر  يهرهچ  رد  مشچ  مادک  اب  امش  دیراد ! ياهدیدنسپان  تشز و  يارآ  هچ  دیداتـسرف ، ترخآ  ملاع  هب  دوخ  يارب  ار  لمع  نیا  هک 
نم تما  زا  امـش  دیدومن ، کته  ارم  تمرح  دیتشک و  ارم  نادنزرف  دـیوگب : امـش  هب  هک  یتقو  دـینکیم ؟ هاگن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

دیدش و كاله  دنتفگ : رگید  هحفـص 356 ] یخرب [  هب  یـضعب  و  دش ، دنلب  هیرگ  يادص  فرط  ره  زا  عقوم ، نیا  رد  دیوگ : يوار  ؟ دیتسین
ناف یتیب ، لها  یفو ] هلوسر ،  ] یف و  هللا ، یف  یتیصو  ظفح  و  یتحیـصن ، لبق  اءرما  یلاعت  هللا  محر  : دومرف مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  . دینادیمن

ادخ و هار  رد  ارم  تیصو  و  دریذپب ، ارم  تحیصن  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ  . ۀنسح هوسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یف  انل 
یـسات ادتقا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ار  ام  هک  اریز  دنک ، ظفح  شتیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

وت نامیپ  دهع و  يهدنراد  هاگن  و  مییوت ، عیطم  میتسه و  وت  نامرف  هب  شوگ  همه  ام  ربمایپ ! رسپ  يا  دنتفگ : ادص  کی  مدرم  . تسه ییوکین 
ره دـیامرف  تمحر  ار  وت  يادـخ  مینکیم ، تعاـطا  هک  نک  رما  یهاوخیم  هچ  ره  هب  سپ  مینادرگیمنزاـب ، يور  وـت  زا  زگره  و  میتـسه ،

دندرک ملظ  ام  هب  وت و  هب  هک  یناسک  زا  ات  مییامنیم ، تملاسم  دـنک  تملاسم  وت  اـب  هک  یـسک  ره  و  میگنجیم ، دـگنجب  وت  اـب  هک  یـسک 
تاوهش نیب  مکنیب و  لیح  ةرکملا ! ةردغلا  اهتیا  تاهیه ! تاهیه ! : دومرف مالسلاهیلع  داجـس  ماما  . میریگب ار  نامدوخ  نوخ  وت و  نوخ  ماقتنا 

یبا لتق  لمدـنی !! امل  حرجلا  ناـف  [ ، 317  ] ینم یلا  تاصقارلا  بر  الک و  ؟ لبق نم  یئابآ  یلا  متیتا  اـمک  یلا  اوتأـت  نا  نودـیرتا  مکـسفنا ،
هترارم یمزاهل و  نیب  هدـجو  و  یبا ، ینب  یبا و  لکث  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لکث  ینـسنی  ملف  هعم ، هتیب  لهأ  سمالاب و 

! رگهلیح ياهرادغ  يا  تاهیه  تاهیه ، . انیلع انل و ال  اونوکت  نا ال  یتلاسم  و  يردص ، شارف  یلع  يرجت  هصصغ  و  یقلح ، يرجانح و  نیب 
شیب هک  ار  هچنآ  دیهاوخیم  ایآ  تسا . هدش  لیاح  امش  سفن  تاوهش  امش و  نایم  رد  هک  تسین ، امـش  رد  یتلـصخ  رکم  هعدخ و  زج  هک 

اریز منک ، دامتعا  امـش  لوق  هب  هک  تسین  نکمم  يرما  نینچ  مسق ! اهنامـسآ  راگرورپ  هب  ؟ دیراد اور  نم  اب  دـیدومن  نم  ناردـپ  اب  نیا ، زا 
، ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  تبیـصم  و  هتفاین ، يدوبهب  هدمآ ، دراو  نم  لد  رب  مردپ  تیب  لها  زا  هک  ار  یتاحارج  زونه 

يهصغ و  هتفرگ ، هحفص 357 ] گنت [  ار  میولگ  هنیس و  و  تسا ، دوجوم  نم  ناهد  رد  نآ  یخلت  زونه  و  هدشن ، شومارف  مناردارب  مردپ و 
ار راعشا  نیا  مالسلاهیلع  ماما  هاگ  نآ  . دیگنجب ام  اب  ام  هن  و  دینک ، يرای  ار  ام  هن  هک  مهاوخیم  امش  زا  نم  دراد . نایرج  نم  يهنیس  رد  نآ 

کلذ ناک  نیسح  بیصا  يذلاب  نافوک  لآ  ای  اوحرفت  الفامرکا  نیسح و  نم  ًاریخ  ناک  دق  هخیش  نیسحلا و  لتق  نا  وزغ  :ال  دومرف دناوخ و 
اریز تسین ؛ بجعت  ياج  دش  هتشک  امش  يهلیسو  هب  مالسلاهیلع  نیسح  رگاامنهج  ران  هادرا  يذلا  ءازج  هؤادف  یسفن  رهنلا  طشب  لیتقامظعا 

هب هک  ییاهبیـصم  زا  هفوک ! لها  يا  . دش هتـشک  دوب ، رتراوگرزب  رتهب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  هک  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شردپ 
، دش هتشک  تارف  طش  رانک  رد  هک  ینیسح  نآ  . دوب رتگرزب  بیاصم  يهمه  زا  وا  تبیصم  هک  دیشابن ، لاحشوخ  دیـسر  مالـسلاهیلع  نیـسح 

[ . 318  ] تسا خزود  شتآ  وا  ناگدنشک  رفیک  داب ؛ وا  يادف  مناج 

هفوک مدرم  راتفر  تیب و  لها  يارسا 
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نم ردارب ! يا  تفگ : نم  هب  هلیدج  : دیوگیم دنکیم و  لقن  يدسا  يهلیدج  زا  يروزرهش  دیعس  نب  لهـس  تسا : هدمآ  اهباتک  یـضعب  رد 
و هدرک ، كاـچ  ياـهنابیرگ  اـب  ار  یناـنز  مدوـب ، هفوـک  رد  ـالبرک ، زا  ارــسا  تشگزاـب  ماـگنه  يرمق  يرجه  مـکی  تصــش و  لاــس  رد 
رد ؟ ینیبیمن ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـس  ایآ  تفگ  ؟ تسا هدش  هچ  متفگ  هفوک  لها  زا  يدرمریپ  هب  مدـید ، هدروخیلیـس  ياهتروص 
وا دوب ، هتخادگ  الط  دننام  شتروص ) باتفآ  ترارح  رفـس و  جنر  زا   ) هک مدـید  ار  یمناخ  هاگان  درکیم  لقن  نم  رب  ار  هیـضق  هک  انثا  نیا 

هحفص 358] تسا [ . مالسلااهیلع  موثلکما  نیا  دش : هتفگ  ؟ تسیک نیا  مدیـسرپ  دوب ، شـشوپ  نودب  راوس و  زاهج  نودب  يرتش  ناهوک  رب 
زا نوخ  دندوب و  هدرک  راوس  رغال  يرتش  رب  هداشگ  رـس  اب  ار  وا  دوب  هدرک  ناوتان  ار  وا  درد ، هک  دوب  يدنزرف  وا  رـس  تشپ  ماگنه ، نیا  رد 
رد درک . مریگولگ  هیرگ  ضغب و  . تسا مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیا  تفگ : ؟ تسیک ناوج  نیا  مدیـسرپ : تخیریم ، شکرابم  ياهاپ 

موثلکما . دـندادیم نان  ياههراپ  امرخ و  يدـنچ  دـندوب  هرهطم  ناوناب  رانک  رد  هک  یناکدوک  هب  هک  مدـید  ار  هفوک  لها  نانز  ماـگنه ، نیا 
امرخ و راوگرزب  يوناب  نآ  . تسا مارح  ام  رب  هقدص  دهدیم ؟ هقدص  تیب  لها  رب  یـسک  هچ  دزیم : ادـص  هدرک و  اهنآ  هب  ور  مالـسلااهیلع 

هلان هیرگ و  اب  دندرکیم و  هدهاشم  ار  زیگنامغ  ياههنحص  نیا  مدرم  تخادنایم . نیمز  هب  تفرگیم و  ناکدوک  ناهد  تسد و  زا  ار  نان 
ییوناب هاگان  ! هانیـسح او  هانـسح ! او  هایبن ! تنب  او  دندزیم : دایرف  دندرکیم و  هراپ  ار  دوخ  ياهنابیرگ  دندرکیم ، نویـش  دندزیم ، هجض 

ار دوخ  هک  تشادـن  ياهماـج  هک  اریز  دـیناشوپیم ، ار  دوخ  تروص  دوـخ  ياـهنیتسآ  اـب  وا  مدـید ، ناـشیرپ  ياـهوم  هداشگرـس و  اـب  ار 
ياهوم و  هتفر ، لواپچ  هب  ياهسابل  اب  دندوب  هام  دننام  هک  یمناخ  رتخد  هس  هاگان  . مالسلااهیلع هنیکس  تفگ : ؟ تسیک نیا  متفگ : دناشوپب ،

يرغص يهمطاف  هیفص و  هیقر ، دنتفگ : ؟ دنتسیک نارتخد  نیا  مدیسرپ : مدید ، دندوب ، رتش  رب  راوس  دنتـشادن ، يرداچ  شـشوپ و  هک  ناشیرپ 
، ماگنه نیا  رد  ددرگ . روک  هیرگ ، زا  منامـشچ  دوب  کیدزن  هک  مدرک  هیرگ  ردق  نآ  مداتفا ، هیرگ  هب  هنحـص  نآ  هدهاشم  زا  . مالـسلامهیلع

هلان نویش و  اب  مدرم  ؟ دیناشوپیمن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرح  زا  ار  ناتیاهمـشچ  ایآ  دزیم : دایرف  تسیرگیم و  یمناخ 
، متسیرگ مدز و  دوخ  تروص  رب  یتحاران  تدش  زا  . تسا مالسلااهیلع  بنیز  تفگ : درمریپ  ؟ تسیک مناخ  نیا  متفگ : دندز ، هجض  هیرگ  و 
اننیب و مکل ؟ ام  و  انل ؟ ام  مکؤاسن ، انیکبت  و  مکلاجر ، انلتقت  هفوکلا ! لها  ای  هص ؛ : دومرف درک و  دنلب  ار  دوخ  رـس  مالـسلااهیلع  موثلکما  سپ 
ما متیرف ؟ هللا  لوسرل  دبک  يا  متملع  اما  ًانبیم ، ًانودع  متیدعت  دقل  فلـصلا ! لدـجلا و  لها  ای  هحفـص 359 ] ءاضقلا [ . لصف  تقو  هللا  مکنیب 

و دنـشکیم ، ار  اـم  امـش ، نادرم  هفوک ! لـها  يا  دیـشاب ؛ شوماـخ  . ًادا ًائیـش  هللا ؛ متئج و  دـقل  مهتمدـه ؟ هل  ءاـنب  يا  ما  متعطق ؟ هل  محر  يا 
لها يا  . درک دهاوخ  مکح  دنوادخ  تمایق  زور  امـش  ام و  نایم  تسا ؟ راک  هچ  ام  اب  ار  امـش  امـش و  اب  ار  ام  دـننکیم ؟ هیرگ  ام  رب  ناتنانز 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ياهشوگرگج  هچ  دینادیمن  ایآ  دیدرک ، متس  ام  قح  رد  اراکـشآ  امـش  افویب ! رکم و  توادع ،
هانگ امـش  دنگوس ! ادـخ  هب  دـیدرک ؟ ناریو  مدـهنم و  ار  وا  يانب  ترامع و  مادـک  و  دـیدومن ؟ عطق  ار  وا  محر  مادـک  و  دـیدومن ؟ هراپ  ار 

ریمعت و يارب  ارم  هدازمارح  دایزنبا  : دیوگ ملـسم  تسا ، هدرک  تیاور  صاصج  ملـسم  زا  بختنملا »  » باتک رد  . دـیدش بکترم  ار  یگرزب 
ور دیسر ، مشوگ  هب  هفوک  رهش  رانک  هشوگ و  زا  ییاغوغ  ادص و  رس و  هاگان  مدوب  يراکچگ  لوغشم  نم  دناوخ ، هرامالاراد  هب  يراکچگ 
رب هک  ار  یجراخ  رـس  نالا  نیمه  تفگ : ؟ تسا هدش  هجـض  اغوغ و  هچراپکی  هفوک  ارچ  متفگ : مدرک و  درکیم ؛ راک  نم  اب  هک  یمداخ  هب 
ات مدرک  ربص  دیوگ : ملـسم  . یلع نب  نیـسح  تفگ : ؟ تسیک یجراخ  نیا  متفگ : . دنروآیم دوب  هدرک  جورخ  هنعللا  امهیلع  هیواعم  نب  دیزی 

، مدیشک راک  زا  تسد  دوش . روک  منامـشچ  هک  مدیـسرت  مدز  متروص  هب  یلیـس  نانچ  زیگنامغ ، ربخ  نیا  تهج  هب  سپ  تفر ، نوریب  مداخ 
هداتسیا نم  هک  انثا  نیا  رد  . مدمآ تسا -  هفوک  رد  یلحم  مسا  هک  هسانک -  هب  مدمآ و  نوریب  رصق  تشپ  زا  متـسش و  چگ  زا  ار  میاهتسد 

تمصع و ناوناب  مرح و  لها  هک  دوب ، هدش  راب  رتش  لهچ  رب  هک  مدید  لمحم  لهچ  هاگان  دندوب ؛ اهرـس  ارـسا و  ندمآ  رظتنم  مدرم  مدوب و 
رب هک  مدید  ار  مالسلاهیلع  داجس  ماما  نیسحلا  نب  یلع  هاگان  . دندمآ دندوب ؛ هدرک  راوس  اهنآ  رب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  تراهط و 

ًایقـس ءوسلا ال  ۀـما  ای  : تفگیم درکیم و  هیرگ  تلاح  نیا  اب  وا  دـیکچیم و  نوخ  شکرابم  ياـهگر  زا  دـندرک و  راوس  زاـهجیب  يرتش 
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انناک ۀیراع  باتقالا  یلع  انوریـست  ؟ انولوقت متنک  ام  ۀمایقلا  موی  انعمجی  هللا  لوسر  اننأ و  ول  هحفـص 360 ] انیف [  ًاندج  عارت  مل  ۀما  ای  مکعبرل 
ضرالا جاجف  یف  متنا  احرف و  مکفک  اـنیلع  نوقفـصتانیعاد  نوبلت  ـال  بئاـصملا  کـلت  یلع  فوقولا  اذـه  اـم  ۀـیماینبانید  مکیف  دیـشن  مل 

ياانیئیـسملا راتـسا  کتهی  هللا  و ]  ] ًادمک ینتثروا  دق  فطلا ! ۀعقو  ایانیلـضملا  لبـس  نم  ۀیربلا  يدها  مکلیو ؟ هللا  لوسر  يدج  سیلاانوذؤت 
دنوادخ رگا  . دیدرکن تاعارم  ام  دروم  رد  ار  ام  دج  قح  هک  یتما  يا  دهدن ؛) ریخ  ار  امش  ینعی   ) دنکن باریس  ار  امش  عتارم  ادخ  دب ! تما 

يور رب  ار  ام  ؟ دـیراد وا  يارب  یخـساپ  هچ  امـش  دـنک  عمج  اج  کی  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـم و  تماـیق  زور  رد 
؟ دـیتشاداو بیاصم  نیا  رب  ار  ام  ارچ  هیماینب ! يا  . میرادـن نید  امـش ، رظن  هب  هک  نیا  اـیوگ  دـیربیم ؛ دـینکیم و  راوس  زاـهجیب  ياـهرتش 
. دیهدیم رازآ  ار  ام  اههار  اهرذگهر و  رد  و  دینزیم ؛ فک  ام  رب  رورـس  يداش و  زا  ؟ دهدیمن باوج  ار  ام  یـسردایرف  چـیه  هک  یبیاصم 

يهعقاو يا  ؟ درک تیاده  اهیهارمگ  زا  ار  مدرم  ترضح  نآ  هک  امـش ! رب  ياو  دوبن ! ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  دج  ایآ 
رد هک  یناکدوک  هب  هفوک  لها  دیوگ : ملـسم  . دردیم ار  ناراکدب  يهدرپ  راهق  دنوادخ  و  یتشاذـگ ؛ ثرا  هب  نم  رب  ار  مغ  هودـنا و  البرک !
ام رب  هقدص  هفوک ! لها  يا  تفگیم : دزیم و  ادص  اهنآ  هب  مالـسلااهیلع  موثلکما  ترـضح  دـندادیم . ودرگ  نان و  امرخ ، دـندوب  اهلمحم 

دوب هدیـسر  اهنآ  هب  هک  یبیاصم  رب  مدرم  دـیوگ : ملـسم  . تخادـنایم نیمز  رب  تفرگیم و  اـهنآ  ناـهد  تسد و  زا  ار  اـهنآ  و  تسا ، مارح 
، مکؤاسن انیکبت  و  مکلاجر ، انلتقت  ۀـفوکلا ! لها  ای  هص ، : دومرف دروآ و  نوریب  لمحم  زا  رـس  مالـسلااهیلع  موثلکما  ترـضح  دنتـسیرگیم ،
، دـینکیم هیرگ  ام  هب  نانز  امـش  دنـشکیم و  ار  ام  امـش  نادرم  هفوک ! لها  يا  دیـشاب  تکاس  . ءاضقلا لصف  موی  هللا  مکنیب  اننیب و  مکاحلاف 

هحفص 361 ] تسادخ [ . تمایق  زور  رد  امش  ام و  نایم  هدننک  مکح 

نیسح ماما  رهطا  رس  اب  يربک  بنیز  ياهوگتفگ  هفوک و 

، دـندروآ ار  رهطم  ياهرـس  مدـید  هک  دـش  اپب  ییاغوغ  هاگان  دوب  هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  هفوک  لها  همرکم  نوتاـخ  نآ  هک  اـنثا  نیا  رد 
ادخ لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  دیـشخردیم . هام  دننام  ترـضح  نآ  سدقم  رـس  دوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  اهنآ  شیپاشیپ 

شکرابم يهرهچ  و  دوب ، هدـناشوپ  ار  نآ  باضخ  هک  دوب  بش  یهایـس  دـننام  شفیرـش  نساـحم  گـنر  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
مالـسلااهیلع بنیز  ترـضح  ماگنه ، نیا  رد  . دادیم تکرح  تسار  پچ و  هب  ار  فیرـش  نساـحم  دـیاب  و  درکیم ، یناـشفارون  هاـم  دـننام 

ریز زا  نوخ  هک  میدـید  یتح  دـش ، يراـج  نوخ  دز  لـمحم  بوچ  هب  ار  دوخ  یناـشیپ  سپ  دـید ، ار  شردارب  كراـبم  رـس  دـش و  هجوتم 
ای : تفگ درک و  شزیزع  رهطا  رـس  هب  ور  هدیدمغ  مناخ  نآ  تشاذـگ ، مخز  نوخ و  يور  ار  ياهراپ  يهچراپ  و  تخیر ، نوریب  وا  يهعنقم 
داک دقف  اهملک  ةریغصلا  مطاف  یخا ! ایابوتکم  ًاردقم  اذه  ناک  يداؤف  قیقش  ای  تمهوت  امابورغ  يدباف  هفـسخ  هلاغ  الامک  متتـسا  امل  الاله 

املکابوجو قیطی  متیلا ال  عم  رـسالا  يدـل  ایلع  يرت  ول  یخا ! ای  ؟ ابیلـص راص  یـسق و  دـق  هل  ام  انیلع  قیفـشلا  کبلق  یخأ ! ایابوذـی  نا  اـهبلق 
هیباب و ال يدانی  نیح  میتیلا  لذا  امابوعرملا  هداؤف  نکـس  هبرق و  کیلا و  همـض  یخا ! ایابوکـس  ًاعمد  ضیفی  لذب  كادان  برـضلاب  هوعجوأ 
هک مدرکیمن  نامگ  زگره  نم ! لد  يهراپ  يا  . درک بورغ  تفرگ و  ار  نآ  فوسخ  يدیـسر ، لامک  دح  هب  نوچ  هک  یهام  ياابیجم  هاری 

؛ نک ملکت  همطاف ، تکچوک  رتخد  اب  مردارب ! . دوب هدش  هتـشون  یهلا  ریدقت  حول  رد  هک  دوب  يردقم  رما  نیا  مشاب ؛ ياهنحـص  نینچ  دـهاش 
رود اـم  زا  هدـش و  تخـس  نـالا  هک  هدـش  هچ  دوب ؛ ناـبرهم  اـم  رب  تلد  هک  وت  مردارب ! . دوش بوذ  وـت  ییادـج  زا  شلد  تسا  کـیدزن  هک 

شندب دندزیم و  ار  وا  عقوم  ره  و  تشادن . نخـس  ناوت  هک  يدیدیم  یمیتی  يریـسا و  لاح  رد  ار  یلع  تدنزرف  شاک  يا  مردارب ! . يدش
دوخ کیدزن  نابـسچب و  دوخ  هب  ار  وا  مردارب ! هحفـص 362 ] دشیم [ . يراج  شمـشچ  کشا  دزیم و  ادص  ار  وت  يراوخ  اب  دندرزآیم 

دهدیمن باوج  ار  وا  یسک  و  دنزیم ، ادص  ار  شردپ  هک  یتقو  دوشیم  راوخ  میتی  ردق  هچ  هدب . نیکست  هدیسرت  هک  ار  وا  لد  و  هد ؛ رارق 
 - ناوضر تمحر و  دـنک  باریـس  ار  وا  دـقرم  هک  ناـطقوبا -  هب  بقلم  یلع  خیـش  نب  نسح  خیـش  تاـفیلات  زا  يرگید  باـتک  رد  [ . 319]

مدش بکترم  ار  یتیانج  دز و  رـس  نم  زا  یهابتـشا  اطخ و  : دیوگیم هدومن و  لقن  لسرم  تروص  هب  ار  یتیاور  نایعیـش  زا  یکی  : دسیونیم
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مالسلاهیلع نیسح  ماما  رب  هچنآ  زا  مدوب و  هفوک  رد  نم  هک  دوب  نیا  مهانگ  . مشاب خزود  لها  زا  هک  مرادن  يدیدرت  موشن  هدیزرمآ  رگا  هک 
هب دوب  هدـش  داـجیا  زور  بش و  رد  هک  ینوگرگد  رییغت و  زا  مدوب و  هتـسشن  هفوک  رازاـب  رد  نم  متـشادن ، ربـخ  دوب ، هدـمآ  وا  تیب  لـها  و 

تاهج يهمه  و  کیرات ، ملاع  یحاون  قافآ و  تسا . هدـش  نیگنر  ياهزات  نوخ  اب  هفوک  ياهراوید  اـیوگ  مدـیدیم  مدوب ، هداـتفا  تشحو 
ار همه  دوجو  و  دندوب ، يدیدش  ینادرگرـس  تریح و  رد  مدرم  دوب ، هدـش  هتـشغآ  نوخ  هب  مدرم  تروص  اهـسابل و  ایوگ  تسا ، دولآرابغ 

يادـص هاگان  مدوب  تلاح  نیا  رب  هک  انثا  نیا  رد  . متـسنادیمن ار  رما  نیا  تلع  نم  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و  دوب ، هتفرگارف  یگرزب  تشحو 
ار یکرابم  ياهرس  هاگان  تسا ؟ هدش  هچ  منیبب  هک  متـساخرب  دندروآرد ، هزرل  هب  ار  اج  همه  هک  مدینـش  ار  اهدایرف  وهایه و  لیلهت ، ریبکت ،

یکچوک نارتخد  نانز ، نآ  نایم  رد  دـناهدومن . راوس  هدرپیب  زاهجیب و  ياهرتش  رب  ار  تارهاط  نانز  دـناهدز ، اههزین  يالاب  رب  هک  مدـید 
، دنتـسه راوس  رغال  ياهرتش  يالاب  رب  اهنآ  زا  مادک  ره  و  دـهدیم ، ییانـشور  دـشخردیم و  اهلیدـنق  دـننام  اهنآ  ياهتروص  هک  دنتـسه 

يرتش رب  راوس  هک  تسا  يدـنزرف  اهنآ  ناـیم  رد  . دـنتخادنا نییاـپ  ار  دوخ  ياهرـس  مدرم ، زا  اـیح  ترثک  زا  تسا و  ناـشیرپ  اـهنآ  ياـهوم 
سابل نودـب  نت  هنهرب و  رـس  اـب  وا  تسا ، يراـج  نوخ  شکراـبم  ياـهنار  زا  و  دناهتـسب ، زیجنز  اـب  رتش  مکـش  زا  ار  ياـهاپ ا و  دـناهدرک ،

زا هک  درکیم  لمح  دوخ  يهزین  هحفص 363 ] رب [  ار  يرـس  يدرمان  نیلماح ، نایم  رد  دندرکیم ، لمح  ار  رهطم  ياهرـس  ینادرمان  . تسا
لیوطلا حمرلا  بحاص  انأ  : تفگیم درکیم و  تعاجـش  راهظا  هدازمارح  نآ  دشیم ، هدـید  نآ  رب  لتق  راثآ  هدوب ، رتینارون  اهرـس  يهمه 

بحاص لتاق  نم  . نارب زیت و  ریشمش  بحاص  منم  متسه ؛ يدنلب  يهزین  بحاص  نم  لیصالا  نیدلا  يذ  لتاق  انألیقصلا  فیـسلا  بحاص  انأ 
لتاق نم  وگب : وت ! رب  ياو  : تفگ هدازمارح  نآ  هب  ناوناب  نیا  زا  یمناخ  دش ، تکاس  هدازمارح  نآ  هک  هاگ  نآ  . متـسه مکحم  لیـصا و  نید 

ياههدرکدازآ زا  و  دندوب ، وا  نارازگتمدخ  زا  لیئارزع  لیفارـسا و  لیئاکیم و  و  تفگ ، ییالال  هراوهگ  رد  وا  رب  لیئربج  هک  متـسه  یـسک 
دمحم لتاق  نم  وگب : وت ! رب  ياو  . دمآرد هدنزرل  هب  لیلج  دـنوادخ  شرع  وا  لتق  تهج  هب  هک  متـسه  یـسک  لتاق  نم  و  دوب ، لیئاصلـص  وا 
ایصوا ناربمایپ و  نامسآ ، يهکئالم  مالسلامهیلع  يده  يهمئا  تیاده ؛ نایاوشیپ  یبتجم ، نسح  ارهز ، يهمطاف  یـضترم ، یلع  یفطـصم ،

نآ ؟ دنتسه ارسا  مادک  زا  ناریسا  نیا  و  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهرس  نیا  مدیـسرپ : تارهاط  نانز  نآ  زا  یکی  زا  مدمآ و  کیدزن  سپ  . متـسه
ایح ادـخ  زا  اـیآ  دومرفیم : وا  دیـسر و  نم  بلق  هب  ياهقعاـص  هک  مدرک  لاـیخ  هک  دیـشک  نم  رب  يداـیرف  ناـنچ  اـیح ؛ تمـصع و  يوناـب 
رود نم  زا  مدـید  مداتـسیا  مدـمآ و  شوهب  نوچ  مداتفا ، نیمز  رب  مدـش و  شوهیب  وا  نخـس  دایرف و  زا  ؟ ینکیم هاگن  اـم  هب  هک  ینکیمن 

ات مدیود  اهنآ  فرط  هب  تعرـس  اب  متـساخرب و  . مدش كاله  هک  دنگوس  هبعک  يادـخ  هب  متفگ : مدز و  مدوخ  تروص  رب  یلیـس  دـناهدش ،
زین وا  دوب ، ریزارـس  منامـشچ  زا  کشا  متخادـنا ، نییاپ  ار  دوخ  رـس  یگدنمرـش  زا  مداتـسیا ، وا  ربارب  رد  هنابدؤم  مدـناسر ، اهنآ  هب  ار  دوخ 

متفگ ؟ ینکیم هیرگ  هچ  يارب  درم ! يا  تفگ : دومرف و  نم  هب  یتیاـنع  متـشادن ، ندیـسرپ  تأرج  یلو  متفریم  وا  اـب  نم  و  درکیم ، هیرگ 
هک ییاهرـس  نیا  و  دیتسیک ؟ امـش  دینک ، یفرعم  ار  ناتدوخ  مهاوخیم ، یلو  هدیـسر ، امـش  هب  هک  یبیاصم  رب  و  نم ! يوناب  يا  امـش  يارب 
زا و  دوشیم ، هراپ  هراپ  ملد  امش  ندید  زا  و  منیبیم ، یگرزب  نأش  تبیه و  امـش  رد  نم  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  ياهرـس  تسا ، اههزین  يالاب 
هک یناگنشت  و  ماهدیدن ، امش  دننامه  یناریـسا  لاح  هحفص 364 ] هب [  ات  نم  ددرگیم . ریزارس  نم  نامـشچ  زا  کشا  امـش ، هودنا  نزح و 
رـس دیـشک و  تلاجخ  نم  زا  ایح  تهج  هب  وا  ؟ دیتسه اجک  لها  امـش  منادیمن  و  ماهدـیدن ، دوش ، يراج  اهنآ  ناگدـید  کشا  ياههمـشچ 

، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تانب  ایابسلا  هذه  و  مالـسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  تنب  بنیز  انأ  : دومرف تخادنا و  ریز  هب  ار  دوخ 
ضرأ یف  هوـحبذ  يذـلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یخأ  سأر  سوؤرلا  یلع  مدـقتملا  رهزـالا  سأرلا  کـلذ  و  ءارهزلا ، ۀـمطاف  یلع و  تاـنب  و 

نب یلع  ۀـقانلا  نطب  تحت  نم  دـیقملا  یبـصلا  کـلذ  و  مهـسوؤر ، هذـه  و  مهرخآ ، نع  هباحـصا  هیخا و  ینب  هدـالوا و  اوـحبذ  و  ءـالبرک ،
یضترم و یلع  ادخ ، لوسر  نارتخد  ناریسا ؛ نیا  و  متـسه ، مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  بنیز ، نم  . هیبا دعب  رـصعلا  ماما  نیـسحلا 

نیـسح ماما  مردارب  رهطا  سدـقا و  رـس  تسا  اهرـس  يهمه  شیپاشیپ  هک  ینارون  رهطم و  رـس  نیا  و  دنتـسه . مالـسلامهیلع  ارهز  يهمطاـف 
ياهرس اهنیا  و  دندیرب ، رس  ار  وا  باحصا  ناگدازردارب و  نادنزرف و  يهمه  و  دندرک ، حبذ  البرک  نیمزرس  رد  ار  وا  هک  تسا  مالـسلاهیلع 
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شراوگرزب ردـپ  زا  سپ  ناـمز  ماـما  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دناهتـسب  متـس  ریجنز  هب  رتش  مکـش  زا  هک  يدـنزرف  نیا  و  تسا ، اـهنآ 
، مدرک هراپ  ار  میاهسابل  متسکش و  ار  مرس  مدز و  دوخ  رس  رب  متشادرب و  یگنس  مدینش  ار  همرکم  نوتاخ  نآ  زوسناج  نانخس  نوچ  . تسا

ناوریپ ناتـسود و  زا  نم  دنکب ، دیامن ؛ هاگن  امـش  هب  تنایخ  هب  هک  ار  یمـشچ  ادخ  نم ! يوناب  يا  متفگ : مدز و  دوخ  تروص  رب  یلیـس  و 
هک نم  رب  ياو  نم ! هودنا  يا  نزح و  يا  تسا ، راوگان  تخس و  نم  رب  هدش  لزان  امش  رب  هچنآ  هدیسر و  امش  هب  هک  یبیاصم  متـسه ، امش 
زا يدرکن و  يرای  ار  ام  ارچ  سپ  یتسه  ام  رادتسود  رگا  دومرف : همرکم  نوتاخ  نآ  . متسه فسأتم  تسا ، هدیسر  امـش  رب  هک  یبیاصم  رب 

ار مالسلامهیلع  راهطا  تیب  لها  هاگ  نآ  يرآ ! . تخادنا ریخأت  هب  امـش  يرای  زا  ارم  نم ، یتخبدب  نم ! يوناب  يا  متفگ  ؟ يدومنن تیامح  ام 
يارسا رهطا و  ياهرس  هک  یلاس  هتفگ : يروزرهش  دیوگ : فنخموبا  . دنتشاد اور  اهنآ  رب  ار  یبیاصم  نانچ  و  دندومن ، هرامالاراد  رصق  دراو 

هتـسب اههزاغم  لیطعت و  اهرازاب  مدید  مدـش ، هفوک  رهـش  دراو  مدـمآیم ، جـح  رفـس  زا  نم  دـندومن  هفوک  دراو  ار  مالـسلامهیلع  ربمایپ  لآ 
یهورگ هک  هدـش  هچ  متفگ : وا  هب  متفر و  يدرمریپ  رانک  هحفص 365 ] دندنخیم [ . رگید  یخرب  دننکیم و  هیرگ  مدرم  زا  یـضعب  تسا ،

، درب یتولخ  ياج  هب  تفرگ و  ارم  تسد  درمریپ  ؟ منادیمن نم  هک  دیراد  يدـیع  ایآ  دـندنخیم ؟ يرگید  هورگ  دـننکیم و  هیرگ  مدرم  زا 
زا یکی  تسا : رکـشل  ود  رطاخ  هب  مدرم  يهیرگ  دنگوس ! ادخ  هب  یلو  میرادـن ، دـیع  ام  نم ! ياقآ  يا  تفگ : تسیرگ و  دـنلب  دـنلب  هاگنآ 

نیـسح ماـما  رکـشل  تفگ : ؟ دـنمادک رکـشل  ود  نـیا  مـتفگ  ؟ تـسا هدـش  هتـشک  شدارفا  هدروـخ و  تسکـش  يرگید  هدـش و  زوریپ  اـهنآ 
نیـسح ماـما  رهطم  رـس  کـنیا  مبلق ! شزوـس  زا  ياو  تفگ : هاـگنآ  تسا . هدـش  زوریپ  نـیعل  داـیزنبا  رکـشل  و  هدـش ، هتـشک  مالـسلاهیلع 

نایرکشل دش ، هدینش  اهنآ  يانرک  قوب و  يادص  هک  دوب  هدشن  مامت  درمریپ  نخـس  زونه  دیوگ : يروزرهـش  دننکیم . دراو  ار  مالـسلاهیلع 
رهطم رس  ماگنه ، نیا  رد  مدینـش . یمیمظع  يوهایه  دش ، هفوک  دراو  يرکـشل  هاگان  دننابنجیم ، ار  اهمچرپ  اهروپیـش و  دندزیم و  روپیش 

تفرگ و ار  میولگ  ضغب  داـتفا  سدـقم  رـس  هب  ممـشچ  نوـچ  دـباتیم ، نآ  زا  روـن  دیـشخردیم و  هک  مدـید  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
زا ياهعنقم  هک  دوب  مالسلااهیلع  موثلکما  وا  زا  سپ  دوب ، مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  اهنآ  شیپاشیپ  هک  دندروآ  ار  ارسا  هاگ  نآ  . متـسیرگ

یلا اورظنت  نا  هلوسر  هللا و  نم  نوحتـست  اما  انع ، مکراصبا  اوضغ  ۀـفوکلا ! لها  ای  : دزیم دایرف  تشاد و  رـس  رب  هایـس  گـنر  هب  لـیام  زخ ،
ایح وا  لوسر  ادـخ و  زا  اـیآ  دـیدنبب ، اـم  زا  ار  دوخ  نامـشچ  هفوـک ! لـها  يا  ؟ اـیارع نه  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  مرح 

همیزخینب برد  رانک  ار  اهآ  دیوگ : يروزرهش  ؟ دینکیم هاگن  دنرجعمیب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  هب  دینکیمن و 
يهیآ نیا  هب  هک  نآ  ات  دومرفیم ، توالت  ار  فهک  يهروس  وا  دوب ، يدنلب  يهزین  يالاب  رب  مالسلاهیلع  ادخ  تجح  رهطم  رس  دنتـشاد . هگن 

میقر فهک و  باحـصا  هک  يرادنپیم  نینچ  ایآ  [ . 320 ( ] ًابجع انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحصا  نا  تبـسح  ما  :) دیـسر كرابم 
تایآ و ریاس  هب  تبـسن  اهنآ  يهصق  ینعی  ( ؟ دـندوب زیگناتفگـش  يزیچ  ام  تردـق  لیالد  زا  دـندیباوخ ) راغ  رد  لاـس  هن  دصیـس و  هک  )

لوسر دنزرف  يا  متفگ : متسیرگ و  نم  دیوگ : لهس  (. تسین بیرغ  هحفص 366 ] نادنچ [  هریغ  نیمز و  نامسآ و  شنیرفآ  زا  یهلا  تردق 
. دناسر رخآ  هب  ار  هروس  سدقا  رس  هک  نیا  ات  مدماین  شوهب  مدش و  شوهیب  مداتفا و  هاگنآ  . تسا رتزیگناتفگش  وت  رهطا  رس  ادخ !

تیب لها  يارسا  نیعل و  دایز  نبا  سلجم 

هارمه هب  هدازمارح  دعسنبا  زور ؛ نامه  يادرف  دندومن ، هفوک  دراو  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  رـس  نوچ  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
نذا مدرم  هب  تسـشن و  هراـمالاراد  رد  نیعل  داـیزنبا  . دـش هفوک  دراو  ترـضح  نآ  تیب  لـها  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  نارتـخد  ارـسا و 

رـس هب  نوعلم  نآ  تشاذـگ . دوخ  يور  شیپ  رد  هدروآ و  ار  ترـضح  رهطا  رـس  داد  روتـسد  دـنوش و  رـضاح  سلجم  رد  هک  داد  یمومع 
ار هیضق  نیا  [ . 321  ] دزیم ترـضح  نآ  ياهنادـند  هب  هک  دوب  یبوچ  اـنزلا ، دـلو  نآ  تسد  رد  و  دوـمنیم ، مسبت  درکیم و  هاـگن  رهطم 

نیـسح ماما  سدـقم  رـس  هک  یماگنه  : دـنکیم لقن  نینچ  نیعل  دایز  نبا  نابرد  زا  شدنـس  هب  دوخ ، یلاـما »  » رد هللا  ۀـمحر  قودـص  خـیش 
یبوچ اب  درک  عورـش  و  دنراذگب ، نیرز  یتشت  رد  ار  رهطم  رـس  داد  روتـسد  هدازمارح  نآ  دندروآ ، نیعل  دایزنبا  سلجم  هب  ار  مالـسلاهیلع 
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تسد تفگ : تیعمج  نایم  زا  يدرم  يدش ! ریپ  دوز  هچ  هللادبعابا ! يا  تفگیم : دزیم و  ترـضح  نآ  ياهنادند  هب  تشاد  تسد  رد  هک 
تسا يزور  زورما ، تفگ : نوعلم  نآ  . دیسوبیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینزیم  بوچ  وت  هک  ار  ییاج  مدید  نم  رادهگن !

[ . 322  ] ردب گنج  ضوع  رد 

نیعل دایز  نبا  هب  مقرا  نب  دیز  ضارتعا 

نوعلم نآ  رانک  رد  دوب  دنملاس  يدرمریپ  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يهباحـص  مقرا ؛ نب  دیز  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
اهبل نیا  زا  بوچ  تفگ : دنزیم ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  كرابم  ياهنادند  هب  بوچ  اب  نوعلم  نآ  دید  نوچ  دوب ، هتـسشن  هحفص 367 ] ] 

، دوخ كرابم  ياهبل  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مدوب  هدید  اهراب  نم  تسین  ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ  هب  مسق  رادرب ،
يارب ایآ  دنایرگب ، ار  وت  ناگدید  دنوادخ  تفگ : هدازمارح  دایزنبا  . تسیرگ دنلب  دنلب  هاگ  نآ  تفگب و  نیا  دیز  . دیـسوبیم ار  اهبل  نیا 

، هدیرپ تلقع  هک  يدوبن  تفرخ  دنملاس و  يدرمریپ  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ینکیم ؟ هیرگ  درک )!! زوریپ  ار  ادخ ا  هک   ) ادخ يزوریپ  حـتف و 
ربتلا  » باـتک رد  [ . 323  ] تفر دوـخ  لزنم  هـب  دـش و  جراـخ  نوـعلم  نآ  سلجم  زا  تساـخرب و  مـقرا  نـب  دـیز  سپ  . مدزیم ار  وـت  ندرگ 

دنزرف امـش  دوب ، دـیهاوخ  ناگدرب  دـننام  زور ؛ نیا  زا  سپ  مدرم ! يا  تفگیم : هک  یلاح  رد  تساخرب  دـیز  هاـگنآ  دـسیونیم : باذـملا »
هب ار  امش  رارشا  و  دنشکیم ، ار  امش  ناگدیزگرب  دنگوس ! ادخ  هب  دیدرک ، ریما  ار  هناجرم  رـسپ  و  دیتشک ، ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
هب ور  هاگ  نآ  . دـهدیم نت  راع  گـنن و  هب  دوشیم و  یـضار  يراوخ  تلذ و  هب  هک  یـسک  داـب  رود  ادـخ  تمحر  زا  دـنریگیم ، یگدـنب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  : تسا رتتخس  راک  نیا  زا  وت  رب  هک  میوگ  وت  رب  یثیدح  دایزنبا ! يا  تفگ  درک و  نوعلم  دایزنبا 
رب ار  دوخ  تسد  سپس  پچ ، نار  رب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هدناشن و  دوخ  تسار  نار  رب  ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  هک  مدید  ار  ملس  و 
يا . مراپسیم هتـسیاش  راکوکین و  نانمؤم  هب  وت و  هب  ار  اهنآ  ادنوادخ ! . نینمؤملا حلاص  امهایا و  کعدوتـسا  مهللا  : دومرف تشاذگ و  ناشیا 

[ . 324 [ ؟ دش هنوگچ  وت  دزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهتناما  هعیدو و  دایزنبا !

نیعل دایز  نبا  اب  يربک  بنیز  يوگتفگ 

؛ مالـسلااهیلع يربک  بنیز  دندرک ، نیعل  دایزنبا  سلجم  دراو  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  لها  هاگ  نآ  : دیوگ هللا  ۀمحر  دـیفم  خـیش 
رد هدـش و  دراو  هنهک ، ياهسابل  هحفص 368 ] اب [  سانشان و  تروص  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  نایم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهاوخ 

ناـنز و ار  وا  رود  تسـشن و  ياهشوگ  رد  هک  ینز  نیا  تفگ : انزلادـلو  داـیزنبا  دـنتفرگ . ار  وا  رود  نازینک  تسـشن و  رـصق  زا  ياهشوـگ 
زا یکی  . دیـسرپ وا  زا  موس  راب  ، دینـشن خساپ  درک ، لاؤس  هرابود  نوعلم  نآ  . دادن باوج  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ؟ تسیک دنتفرگ ؛ نازینک 

دایزنبا . تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  مالسلااهیلع  همطاف  رتخد  بنیز ، نیا  تفگ : مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  نازینک 
بیذکت ار  امش  نانخـس  تشک و  درک و  اوسر  ار  امـش  هک  ار  ییادخ  ساپـس  دمح و  تفگ ، درک و  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  هب  ور  نیعل 

امنا و  ًاریهطت ، سجرلا  نم  انرهط  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هیبنب  انمرکا  يذلا  دمحلا هللا  : دومرف مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  . دومن
یلـص دمحم  ترـضح  دوخ  ربمایپ  تکرب  هب  ار  ام  هک  ار  ییادخ  ساپـس  دمح و  دمحلا هللا. انریغ و  وه  و  رجافلا ، بذکی  قسافلا و  حضتقی 
غورد رجاف  و  دوشیم ، اوسر  قساف  طـقف  دـینادرگ . كاـپ  یهاـنگ  کـش و  سجر و  ره  زا  ار  اـم  و  تشاد ، یمارگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هنوگچ دوـخ ، تیب  لـها  رب  ار  ادـخ  راـک  تفگ : انزلادـلو  داـیزنبا  . تسا ادـخ  رب  ساپـس  دـمح و  و  دنتـسه ، نارگید  مه  وا  و  دـیوگیم ،

اهنآ و   ) تسین يزیرگ  لجا  گرم و  زا  دوب و  هتشون  اهنآ  يارب  ار  هاگلتق  رد  ندش  هتشک  دنوادخ  : دومرف مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ؟ يدید
درک دنهاوخ  هجاحم  ادخ  يوس  هب  و  دومن ، دهاوخ  عمج  اج  کی  رد  ار  اهنآ  امـش و  دنوادخ  يدوز  هب  و  دـندروآور ) دوخ  ياههاگلتق  هب 

زا مشخ  شتآ  دـمآ و  مشخ  هب  مالـسلااهیلع  يربـک  بـنیز  نانخـس  نـیا  زا  هدازمارح  داـیزنبا  . دوـمن دـنهاوخ  همـصاخم  وا  هاگـشیپ  رد  و 
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تمذـم شیاطخ  تهج  هب  و  هدـخاؤم ، دوخ  نخـس  رطاخ  هب  نز  و  تسا ، نز  وا  ریما ! يا  تفگ : وا  هب  ثیرح  نب  ورمع  دیـشوج ، شنورد 
؛ وت تیب  لها  زا  نایصاع  زا  وت و  رگنایغط  ردارب  زا  ارم  ناج  دنوادخ  تفگ : درک و  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  هب  ور  نیعل  دایزنبا  . دوشیمن
، یتشک ارم  نادناخ  گرزب  وت  مسق ! مدوخ  ناج  هب  هحفص 369 ] دومرف [ : تسیرگ و  تسکش و  شلد  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  !! داد افش 

نیعل دایزنبا  . یتفرگ افـش  سپ  دهد ، افـش  یلـست و  ار  وت  نیا  رگا  یتخادـنا ، ارم  لصا  و  يدـیرب ، ارم  عرف  و  يدرب ، نیب  زا  ارم  تیب  لها  و 
هچ يزاسهیفاق  اب  ار  نز  : دومرف مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  . دوب رعاش  زاسهیفاق و  زین  وا  ردـپ  و  تسا ، زادرپعجـس  زاسهیفاق و  نز  نیا  تفگ :

. دش هدیمد  مدردرپ  يهنیس  زا  متفگ  هچنآ  یلو  مشیدنایم ، دوخ  بیاصم  يارب  نم  تسا و  لوغشم  يزاسهیفاق  زا  نم  رکف  راک ؟

نیعل دایز  نبا  اب  داجس  ماما  يوگتفگ 

مالـسلاهیلع داجـس  ماما  هب  ور  نوعلم  نآ  دنداد ، ناشن  نوعلم  نآ  هب  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلانیز  ماما  ماگنه ؛ نیا  رد 
داجـس ماـما  !!؟ تشکن ار  نیـسحلا  نب  یلع  ادـخ  اـیآ  تفگ : . متـسه مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نم  دوـمرف : ؟ یتـسیک وـت  تفگ : درک و 

مالسلاهیلع داجـس  ماما  ! تشک ار  وا  ادخ  هکلب  تفگ : نیعل  دایزنبا  . دنتـشک ار  وا  مدرم  هک  یلع  مان  هب  دوب  يردارب  ارم  دومرف : مالـسلاهیلع 
نیا زا  هدازمارح  دایزنبا  . دـنکیم ضبق  ار  اهناج  تافو ، ماـگنه  رد  دـنوادخ  [ . 325 ( ] اـهتوم نیح  سفنـالا  یفوتی  هللا  :) دـناوخ ار  هیآ  نیا 

؟ ینک در  ارم  باوج  ات  تسا  هدنام  یقاب  وت  زا  یـسک  ایآ  یهدیم ؟ خساپ  نم  هب  ینکیم و  تأرج  هنوگچ  تفگ : و  دمآ ، مشخ  هب  خـساپ 
دینش ار  نخس  نیا  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  شاهمع  ماگنه ؛ نیا  رد  : دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیـس  [ . 326  ] دینزب ار  وا  ندرگ  دیربب و 

هب وا  اب  زین  ارم  یـشکب ، ار  وا  یهاوخیم  رگا  یتشاذـگن ، یقاب  ار  ناوجون  نیا  زج  ام ، زا  وت  دایز ! رـسپ  يا  دومرف : درک و  داـیزنبا  هب  ور  و 
هب ور  هاگنآ  منزب ، فرح  وا  اب  مهاوخیم  شاب ، مارآ  ناج ! همع  دومرف : شاهمع  هب  ور  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  هحفص 370 ] ناسرب [ . لتق 

لتق اب  ارم  ایآ  دایز ! رـسپ  يا  . ةداهـشلا انتمارک  و  ةداع ، انل  لتقلا  نا  تملع  اـما  داـیز !؟ نباـی  ینددـهت  لـتقلابأ  : دومرف درک و  نیعل  داـیزنبا 
نیا رد  : دـیوگ هللا  همحر  دـیفم  خیـش  [ . 327 [ ؟ تسا تداهـش  ام ، تمارک  و  اـم ، تداـع  ندـش  هتـشک  هک  ینادیمن  اـیآ  ینکیم ؟ دـیدهت 

ام زا  نوخ  همه  نآ  اـیآ  داـیز ! رـسپ  يا  دومرف : تخادـنا و  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  يور  رب  ار  دوخ  مالـسلااهیلع  بنیز  شاهمع  ماـگنه ؛
ادـج وا  زا  زگره  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن ؛ دوـمرف : دـنکفا و  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  كراـبم  ندرگ  رب  تسد  هاـگ  نآ  ؟ دوـبن تـسب  یتـخیر 

زا تفگ : سپـس  درک و  هاگن  راوگرزب  ود  نآ  هب  یتاظحل  نیعل  دایزنبا  ! ناسرب لتق  هب  وا  اب  زین  ارم  یـشکب  ار  وا  یهاوخیم  رگا  موشیمن ،
اریز دیشاب ، هتشادن  يراک  ناوج  نآ  اب  مشکب ، وا  اب  ار  وا  دراد  تسود  هک  منکیم  نامگ  مسق ! ادخ  هب  متفگـش !! رد  يدنواشیوخ  محر و 

: دسیونیم بختنم »  » باتک رد  [ . 328  ] تفر نوریب  رصق  زا  تساخرب و  نوعلم  دایزنبا  سپس  . تسا لوغشم  دوخ  يرامیب  هب  وا  هک  منیبیم 
دوب کیدزن  هک  دیشک  هلعـش  رـصق  زا  یـشتآ  مدید  هاگان  متـشاد ، روضح  دایزنبا  سلجم  رد  نم  : دیوگیم سلجم  رد  نارـضاح  زا  یکی 

يهمه درب  هانپ  رـصق  ياـهقاتا  زا  یکی  هب  درک و  رارف  تساـخرب و  دوخ  تخت  زا  دـید  ار  هرظنم  نیا  نوچ  نیعل  داـیزنبا  . دـنازوسب ار  رـصق 
[ . 329  ] تشادنرب تسد  دوخ  تواقش  یهارمگ و  زا  زین  هزجعم  نیا  ندید  اب  هدازمارح  نیعل  نآ  دندید و  ار  هزجعم  نیا  مدرم 

نیسح ماما  رهطا  رس  ملکت  نیعل و  دایز  نبا  سلجم 

نم هب  دوب  رـضاح  نیعل  داـیزنبا  سلجم  رد  زور  نآ  رد  هک  یناـسک  زا  یکی  : دـیوگیم دـنکیم و  لـقن  فـنخمیبا  زا  هیفاـش » حرـش   » رد
زا هک  مدید  مدوب ، رـضاح  نم  دـندرک  نیعل  دایزنبا  سلجم  دراو  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  رـس  هک  يزور  هحفـص 371 ] تفگ [ :

فیرش رس  ماگنه ؛ نیا  رد  دنک . رارف  رصق  ياهقاتا  زا  یکی  هب  ات  تساخرب  دوخ  تخت  زا  انزلادلو  دایز  نب  هللادبع  دش ، نوریب  یشتآ  رـصق 
وت ینکیم ؟ رارف  يزیرگیم و  اجک  هب  شتآ  زا  نوعلم ! يا  : دومرف دندینش -  ار  نآ  همه  نیعل و  دایزنبا  هک  راکشآ -  حیصف و  ییادص  اب 

ببـس هب  رـصق  لها  يهمه  دـیوگ : يوار  . تسوت تشگزاب  لحم  لزنم و  ترخآ  رد  شتآ  نآ  انامه  یناوتاـن ، زجاـع و  اـیند  رد  نآ  زا  هک 
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نیـسح ماما  سدـقم  رـس  دـش  دـنلب  شتآ  نوچ  و  دـنداتفا ، هدجـس  هب  دـندید  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  رـس  زا  هک  یتمارک  زاـجعا و 
. دومرف رایتخا  توکس  مالسلاهیلع 

نیعل یلوخ  يهناخ  نیسح و  ماما  رهطا  رس 

رس وا  . مهاوخب وت  زا  هک  یعقوم  ات  ریگب  ار  رس  نیا  تفگ : دیبلط و  ار  هدازمارح  یحبصا  یلوخ  نیعل  دایزنبا  نآ ؛ زا  سژ  دیوگ : فنخموبا 
نوچ دوب ، بلغت  يهلیبق  هب  بوسنم  يرگید  و  دوب ، رضم  يهلیبق  زا  یکی  تشاد ، نز  ود  نوعلم  نآ  درب ، دوخ  يهناخ  هب  تفرگ و  ار  رهطم 

يدوـمع نز ، نآ  سپـس  . نادرگزاـب ار  وا  تفگ : . تسا نیـسح  رـس  نیا  تفگ : ؟ تسیک رـس  نیا  تفگ  شنز  دـش  يرـضم  يهناـخ  لـخاد 
نآ . یتـسین نم  رهوش  وت  متـسین و  وت  نز  نم  رگید  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : دوـمن و  حورجم  ار  وا  درک و  هلمح  نوـعلم  نآ  رب  تشادرب و 

یجراخ رس  نیا  تفگ : ؟ تسیک رـس  نیا  تفگ : . ریگب ار  رـس  نیا  تفگ : وا  هب  دمآ ، یبلغت  نز  يهناخ  هب  تشگرب و  يرـضم  دزن  زا  نوعلم 
عاـنتما شماـن  نتفگ  زا  وا  ؟ تسیچ شماـن  تفگ : . تسا هتـشک  ار  وا  داـیز  نب  هللادـیبع  و  دوـب ، هدرک  جورخ  قارع  نیمزرـس  رد  هـک  تـسا 

نآرق حبص  ات  سدقم  رـس  دیوگیم : نز  نآ  هحفـص 372 ] دیباوخ [ . وا  دزن  ار  بش  تشاذگ و  یتشت  ریز  رد  ار  رهطم  رـس  هاگنآ  دیزرو ،
اوملظ نیذلا  ملعیـس  و  :) هک دوب  هفیرـش  يهیآ  نیا  درک  توالت  هک  ياهیآ  نیرخآ  مدینـشیم ، ار  وا  توالت  يادـص  نم  درکیم و  توالت 

وا نوماریپ  رد  نآ  زا  سپ  درب . دنهاوخ  هار  یهاگنتشگزاب  هچ  هب  هک  دننادب  دندومن  متس  هک  نانآ  يدوز  هب  و  [ . 330 ( ] نوبلقنی بلقنم  يا 
ۀمحر قودص  خیش  تیاور  رد  [ . 331  ] دوب هکئالم  حیبست  يادص  ادص ، نآ  هک  مدیمهف  و  مدینشیم ، قرب  دعر و  يادص  دننام  ییاهادص 

تاردخم نانز و  اب  هتسب و  ریجنز  هب  ار  مالسلاهیلع  داجس  ماما  داد  روتسد  نیعل  دایزنبا  سپـس  : تسا هدمآ  میدرک  لقن  هچ  نآ  زا  سپ  هللا 
نادرم و زا  ولمم  هک  نآ  زج  میدرکیمن  روبع  ياهچوک  زا  مدوـب ، ناریـسا  اـب  نم  دـیوگ : ياور  . دـندرب نادـنز  هب  ارـسا  يهمه  تارهاـط و 

برد هدرک و  سوبحم  ینادنز  رد  دنداد و  روبع  اههچوک  زا  ار  اهنآ  دـندرکیم . هیرگ  و  دـندزیم ، یلیـس  دوخ  تروص  رب  هک  دوب  ینانز 
ار ارـسا  مالـسلاهیلع و  داجـس  ماما  و  داد ، لیکـشت  یـسلجم  نیعل -  دادش  نوعرف و  زا  رتدـب  نیعل -  دایزنبا  نآ ؛ زا  سپ  . دنتـسب ار  نادـنز 

یلع ناـنمؤمریما  رتـخد  مالـسلااهیلع  يربـک  بـنیز  سلجم  نـیا  رد  . دـندرک رـضاح  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رهطم  رــس  هدـناوخارف و 
: دـیوگیم هک  ییاجنآ  ات  تشکب ... درک و  اوسر  ار  امـش  هک  ار  يادـخ  ساپـس  دـمح و  تفگ : نیعل  دایزنبا  دوب ، رـضاح  زین  مالـسلاهیلع 

ماما داد  روتـسد  نیعل  دایزنبا  سپـس ؛ : دیوگ هللا  همحر  سوواط  نب  دیـس  . ربخ رخآ  ات  دننادرگرب ، نادنز  هب  اهنآ  داد  روتـسد  نیعل  دایزنبا 
، مالسلااهیلع يربک  بنیز  دنربب ، دوب ؛ مظعا  دجـسم  بنج  رد  هک  ياهناخ  هب  شراهطا  تیب  لها  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  داجس 

دایزنبا هاگ  نآ  . میاهدش ریسا  زین  ام  دناهدش و  ریسا  اهنآ  اریز  نازینک ، زج  دنیاین ، ام  دزن  برع  نانز  دومرف : مالسلاهیلع  یضترم  یلع  رتخد 
هللا ۀمحر  دیفم  خیش  هحفص 373 ] [ . ] 332  ] دننادرگب هفوک  ياههچوک  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سدقم  رـس  هک  داد  روتـسد  هدازمارح 

ياههلیبق نایم  رد  هفوک و  ياههچوک  رد  ات  داتـسرف  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  نیعل  دایز  نب  هللادیبع  دش ، حبـص  نوچ  : دیوگ
. دننادرگب هفوک 

نآرق تئارق  نیسح و  ماما  رهطا  رس 

روبع نم  قاتا  لباقم  زا  ياهزین  يالاب  ار  ترـضح  سدقم  رـس  مدوب ، هتـسشن  مدوخ  قاتا  رد  نم  دـیوگ : هک  هدـش  تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا 
( ًابجع انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحصا  نا  تبسح  ما  :) دومرفیم توالت  ار  هیآ  نیا  هک  مدینش  دیـسر  مقاتا  ربارب  نوچ  دندادیم ،

مندب ياهوم  دنگوس ! ادخ  هب  ماگنه ، نیا  رد  ؟ دندوب ام  بیرغ  بیجع و  تایآ  زا  میقر  فهک و  باحصا  هک  يرادنپیم  نینچ  ایآ  [ . 333]
ءارهزلا مـلظت   » باـتک رد  [ . 334  ] تسا رتزیگناتفگـش  وـت  رهطم  رـس  مسق ! ادـخ  هـب  ادـخ ! لوـسر  دـنزرف  يا  مدز : ادـص  دـش و  تـسار 

رس هک  یناسک  نایم  رد  نم  : دیوگ ثراح  دنکیم ، لقن  هدیکو  نب  ثراح  زا  دوخ  دنس  هب  مالسلااهیلع » لوتب  هدیس   » دنسم زا  مالسلااهیلع »
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مدوخ لد  رد  یلو  دناوخیم  ار  فهک  يهروس  سدقم ، رس  هک  مدینشیم  نم  مدوب . دندرک ؛ یم  لمح  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سدقم 
! هدیکونبا يا  دومرف : نم  هب  ترضح  سپ  . مدینشیم ار  مالسلاهیلع  نیسح  هللادبعیبا  ترضح  توالت  يهمغن  یلو  متشاد ، دیدرت  کش و 
اب مدینش  ار  نخـس  نیا  یتقو  دیوگ : ثراح  ؟ میوشیم هداد  يزور  میتسه و  هدنز  شیوخ  راگدرورپ  دزن  ناماما  هورگ  ام  هک  ینادیمن  ایآ 
نم نوخ  نتخیر  تسین ، یهار  راک  نیا  رب  ار  وت  هدیکونبا ! يا  دومرف : ترضح  سدقم  رـس  . مربیم مدزدیم و  ار  رهطم  رـس  متفگ : مدوخ 

دنهاوخ ار  دوخ  هانگ  تبقاـع  يدوز  هب  راذـگاو ، ناـشدوخ  لاـح  هب  ار  اـهنآ  دـننادرگیم ، ارم  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  لاـعتم  يادـخ  دزن 
باـتک رد  . دنـشکیم خزود  مرگ  بآ  يوـس  هب  ار  اـهنآ  و  دـنزادنایم ، ناـشندرگ  هب  ار  اـهریجنز  نیـشتآ و  ياـهلغ  هک  یعقوـم  دـیمهف ،

رد مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  رـس  نوچ  : دیوگ هحفص 374 ] یبعش [  دنکیم ، لقن  یبعـش  زا  فنخمیبا  زا  بوشارهـشنبا  زا  ملاوعلا » »
مهنا :) دومرف توالت  هفیرـش  يهیآ  نیا  ات  ار  فهک  يهروس  درک و  یحنحنت  سدقم  رـس  تفرگ ، رارق  هزین  يالاب  هفوک ، نافارـص  يهچوک 

نیا سپ  . میدوزفا اهنآ  هب  ار  تیادـه  ام  دـندروآ و  نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  دـندوب  یناناوج  اهنآ  [ . 335 ( ] يده مهاندز  اونمآ و  ۀـیتف 
نیـسح ماـما  سدـقم  رـس  نوـچ  تـسا : هدـمآ  يرگید  تـیاور  رد  . دوزفین يرگید  زیچ  یهارمگ  تلالـض و  زج  هفوـک ) لـها  هـب   ) زاـجعا

[ . 336 ( ] نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و  :) دـش هدینـش  سدـقم  رـس  نآ  زا  هیآ  نیا  دـنداد  رارق  یتخرد  يالاب  رب  ار  مالـسلاهیلع 
[ . 337]

فیفع نب  هللادبع  ضارتعا  نیعل و  دایز  نبا  نانخس 

شنانخـس نمـض  رد  وا  دومن . دـنوادخ  يانث  دـمح و  تفر و  ربنم  يالاب  رب  نیعل  دایزنبا  نآ ؛ زا  سپ  : دـیوگ هللا  ۀـمحر  سوواط  نب  دـیس 
زا شیب  ینخـس  زونه  !! تشک ار  وگغورد  درک و  يرای  ار  وا  ناعبات  دـیزی و  نینمؤملاریما !! راکـشآ و  ار  قح  هک  ار  يادـخ  ساپـس  تفگ :

مـشچ لمج و  گنج  رد  ار  شپچ  مشچ  دوب و  هعیـش  نیدـهاز  ناکین و  زا  وا  تساـخرب -  اـج  زا  يدزا  فیفع  هللادـبع  هک  دوب  هتفگن  نیا 
 - تخادرپیم زامن  هب  اجنآ  بش  ات  زور  همه  دوب و  هفوک  مظعا  دجسم  مزالم  هتـسویپ  و  دوب ، هداد  تسد  زا  نیفـص  گنج  رد  ار  شرگید 

ایبنا نادنزرف  ایآ  ادخ ! نمشد  يا  تسوا . ردپ  هدومن و  هفوک  یلاو  ار  وت  هک  یسک  نآ  و  وت ، ردپ  وت و  وگغورد  هناجرم ! رـسپ  يا  : تفگ و 
نخــس نـیا  يهدـنیوگ  تـفگ : دـش و  كانبــضغ  داـیزنبا  دــیوگ : يوار  ؟ دــییوگیم ار  نانخــس  نـیا  ناـنمؤم  ربـنم  رب  دیــشکیم و  ار 

نانآ دنوادخ  هک  ار ، نیرهاط  هحفص 375 ] دالوا [  هیرذ و  ایآ  ادخ ! نمشد  يا  متسه  نم  نخـس  نیا  يهدنیوگ  دز : دایرف  هللادبع  ؟ تسیک
نادـنزرف دنتـسه  اـجک  هاـثوغاو ! یناملـسم ؟ زوـنه  هک  ینکیم  ناـمگ  یـشکیم و  هدـینادرگ ؛ هزیکاـپ  كاـپ و  یگدوـلآ  هنوـگ  ره  زا  ار 

؟ دنریگب ماقتنا  تسا ، هدناوخ  نوعلم  رسپ  نوعلم  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يراکمتس  نیا  زا  هک  راصنا  نیرجاهم و 
نم دزن  ار  هللادـبع  تـفگ : دـش و  رپ  نوـخ  زا  هدازمارح  نآ  ندرگ  ياـهگر  دوزفا ، داـیزنبا  بـضغ  رب  نخــس  نـیا  دـیوگ : يوار  [ . 338]

زا دندوب -  هللادبع  ياهومعرسپ  هک  دزا -  يهلیبق  ناگرزب  یلو  دننک . ریگتـسد  ار  وا  ات  دنتفاتـش  وا  يوس  هب  فرط  ره  زا  اهنابـساپ  . دیروآ
هب دـیورب  داد : روتـسد  دایزنبا  . دـندناسر شاهناخ  هب  هدرب و  نوریب  دجـسم  رد  زا  دـندرک و  اهر  اهنابـساپ  تسد  زا  ار  وا  دنتـساخرب و  اج 

نیا هب  يدارفا  . دینک رـضاح  نم  دزن  ار  وا  و  هدومن - !! روک  ار  شمـشچ  هک  نانچ  دنک  روک  ار  شلد  ادـخ  هک  يدزا -  يانیبان  نیا  يهناخ 
زا ات  دندیدرگ  قحلم  اهنآ  هب  زین  نمی  لیابق  و  دندش ، عمج  همه  دیـسر  دزا  يهفیاط  هب  ربخ  نیا  نوچ  . دنتفر هللادبع  يهناخ  يوس  هب  روظنم 

. دننک عافد  هللادبع 

فیفع نب  هللادبع  يهزرابم 

نانآ گنج  هب  ثعـشا  نب  دمحم  یگدرگرـس  هب  دومن و  عمج  ار  رـضم  ياههلیبق  دیـسر ، دایزنبا  هب  اهنآ  عامتجا  ربخ  نوچ  دـیوگ : يوار 
فیفع نب  هللادبع  يهناخ  هب  دایزنبا  نایهاپـس  دیوگ : يوار  . دـندش هتـشک  بارعا  زا  یهورگ  تفرگرد و  اهنآ  نیب  یتخـس  گنج  . داتـسرف
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هللادبع . دندش هناخ  دراو  نمـشد  رکـشل  ناج ! ردـپ  دز : دایرف  هللادـبع  رتخد  . دـندروآ موجه  هناخ  هب  دنتـسکش و  ار  هناخ  برد  دندیـسر و 
ار رعـش  نیا  دوـمنیم و  عاـفد  دوـخ  زا  هللادـبع  داد ، شردـپ  هب  ار  ریـشمش  هللادـبع  رتـخد  دـیوگ : يوار  . هدـب ارم  ریـشمش  سرتـم ؛ تـفگ :

هتلدـج لطب  رـساح و  مکعمج و  نم  عراد  مک  هحفـص 376 ] رماعما [  نبا  یخیـش و  فیفع  رهاطلا  فیفعلا  لضفلايذ  نبا  انأ  : دـناوخیم
، هرزیب شوپهرز ، هک  امش  لثم  يدایز  دارفا  نم  متسه . رماعما  دنزرف  نم و  ردپ  فیفع  كاپ ؛ تفعاب و  لضف و  بحاص  دنزرف  منمرداغم 
وا و  دندروآیم ، موجه  هللادبع  رب  فرط  ره  زا  دایزنبا ، هاپـس  تفگیم : هللادبع  رتخد  دیوگ : يوار  . ماهتخادـنا نیمز  رب  ار  وجگنج  ریلد و 

فرط نالف  زا  ناـج ! ردـپ  تفگیم : دومنیم و  هاـگآ  ار  وا  شرتخد  دـندشیم  کـیدزن  وا  هب  هک  بناـج  ره  زا  و  درکیم . عاـفد  دوخ  زا 
دایرف شرتخد  . دندرک هطاحا  فرط  ره  زا  ار  وا  دـندوزفا و  دوخ  يهلمح  راشف  رب  نایرکـشل  هک  نآ  ات  دومنیم ، عافد  دوخ  زا  وا  دـندمآ و 
شرـس رود  هب  ار  دوخ  ریـشمش  هللادـبع  لاـح ؛ نیا  رد  . درادـن يرواـی  راـی و  هدـش و  تخـس  نم  ردـپ  رب  راـک  يراوخ ! تلذ و  زا  ياو  دز :

و دشیم ، زاب  نم  ناگدید  رگا  ادخ ! هب  دنگوسيردصم  يدروم و  مکیلع  قاض  يرـصب  نع  یل  حـسفی  ول  مسقأ  : تفگیم دـینادرگیم و 
وا اـب  هتـسویپ  داـیزنبا ، رکـشل  دـیوگ : يوار  . دـیدرگیم تخـس  رایـسب  نم  جورخ  دورو و  زا  امـش  رب  راـک  تفاـییمزاب ، ار  دوـخ  ییاـنیب 

هللادـبع . درک راوخ  ار  وت  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  تفگ : دـید ، ار  وا  دایزنبا  نوچ  . دـندرب دایزنبا  دزن  هدومن و  شریگتـسد  ات  دـندیگنج 
ادـخ هبيردـصم  يدروم و  کـیلع  قاـض  يرـصب  نع  یل  جرفی  ول  هللا ؛ ؟و  دوـمن لـیلذ  ارم  دـنوادخ  زیچ  هچ  هب  ادـخ ! نمـشد  يا  تفگ :

هچ ناـفع  نب  ناـمثع  قح  رد  ادـخ ! نمـشد  يا  تفگ : نیعل  داـیزنبا  . مدرکیم کـیرات  وت  رب  ار  ناـهج  دوب ؛ اـنیب  نم  مشچ  رگا  دـنگوس !
دب رگا  راک ؟ هچ  نامثع  اب  ار  وت  تفگ :-  داد و  مانـشد  ار  وا  و  هناجرم - ! رـسپ  يا  و  جالعینب ! يهلیبق  مالغ  يا  تفگ : هللادبع  ؟ ییوگیم

دـیزی و زا  تردـپ و  تدوخ ، زا  وت  نکیلو  درک . دـهاوخ  مکح  قح  لدـع و  هب  نامثع  اهنآ و  نیب  تسا و  شیوخ  قح  یلو  دـنوادخ  درک 
هللادبع هحفـص 377 ] یـشونب [ . ار  گرم  تبرـش  ات  منکیمن  لاؤس  زیچ  چیه  زا  مسق ! ادخ  هب  تفگ : هدازمارح  دایزنبا  . نک لاؤس  شردپ 

هک مدرکیم  تساوـخرد  دـنوادخ  زا  يوـش ، دـلوتم  وـت  هک  نآ  زا  شیپ  نم ، ار . ناـیناهج  راـگدرورپ  ساپـس  دـمح و  تفگ : فـیفع  نب 
زا مدـش  انیبان  مشچ  ود  زا  نوچ  یلو  دـیامن ، ارجا  شیوخ  قلخ  نیرتنمـشد  نیرتنوعلم و  تسد  هب  ار  نآ  دـنک و  نم  يزور  ار  تداـهش 
هک داد  ناشن  نم  هب  و  دـیناسر ، میوزرآ  هب  ارم  يدـیماان  زا  سپ  هک  ار  يدـنوادخ  منکیم  دـمح  کنیا  مدـیدرگ ، دـیماان  تداهـش  كرد 
رد ار  شندب  دندناسر و  لتق  هب  ار  هللادبع  وا ، راکبان  دارفا  . دینزب ار  وا  ندرگ  تفگ : نیعل  دایزنیا  . تسا هدیـسر  تباجا  هب  نم  میدق  ياعد 

[ . 339  ] داب وا  رب  ادخ  تمحر  دنتخیوآ ، راد  هب  هخبس »  » مانب هفوک  ياههچوک  زا  یکی 

ير تموکح  زا  وا  تیمورحم  نیعل و  دعس  رمع 

غراف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  زا  نیعل  دعـس  رمع  هک  یماگنه  : تسا هدـش  لقن  رابخا  نایوار  زا  دـسیونیم : بختنملا »  » باتک رد 
زا سپ  نیعل  دعس  رمع  دندروآ ، نوعلم  دایز  نب  هللادیبع  دزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحملآ  يارسا  هارمه  هب  ار  رهطم  ياهرس  دش و 

: تفگ نیعل  دایزنبا  . دـیامن نآ  ریما  ار  وا  دراذـگاو و  وا  هب  ار  ير  تموکح  اـت  تساوخ  وا  زا  دـمآ و  نوعلم  داـیزنبا  دزن  تاـنایرج ، نیا 
هدـش و مگ  نامرف  نآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : نوعلم  دعـس  رمع  . روایب مدوب ، هتـشون  وت  هب  ير  کلم  نیـسح و  لتق  دروم  رد  هک  یناـمرف 
، تسین نم  شیپ  ياهزیاج  وت  يارب  زگره  يرواین  رگا  و  يروایب ، نم  دزن  ار  نآ  دـیاب  ًامتح  زورما  تفگ : نیعل  دایزنبا  ؟ تساجک منادیمن 

ینا يردا و  ام  هللاوف ؛ : یتفگیم يدوبن  وت  ایآ  متسنادیم ، شیرق  نانزریپ  زا  روآرذع  نیگمرـش و  يدرف  گنج  ياهزور  رد  ار  وت  نم  اریز 
هار هب  نم  هک  منادیمن  دنگوس ! ادخ  هبنیـسح  لتقب  ًاموثأم  عجرا  ما  یتینم  يرلا  يرلا و  کلم  كرتاءنیرطخ  یلع  يرما  یف  رکفا  قداصل 
نم يوزرآ  ير  هک  منک  اهر  ار  ير  تموکح  اـیآ  هحفص 378 ] متـسه [ . هار ) ود  و   ) رطخ ود  نایم  مراک  رد  منکیم  رکف  متـسه ؛ تسار 
دعس رمع  . دشاب ددرم  دوخ  يأر  رد  هتـشاد و  مرـش  دروآ و  رذع  هک  تسا  یـسک  نخـس  نیا  ؟و  مدرگزاب نیـسح  نتـشک  هانگ  اب  ای  تسا ؟
نیا يوس  هب  ارم  دعـس  مردـپ  رگا  مدومن ، تحیـصن  هناقداص  نیـسح  رازراـک  صوصخ  رد  ار  وت  نم  ریما ! يا  مسق ! ادـخ  هب  تفگ : نوعلم 
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نیـسح اـب  گـنج  رد  ار  وت  نخـس  هک  ناـنچ  مدادیمن ) شوگ  ار  وا  نخـس  و   ) مدرکیمن ادا  ار  وا  ار  قـح  زگره  درکیم  توـعد  گـنج 
تـشاد روضح  سلجم  رد  هک  دایزنبا  ردارب  دایز ، نب  نامثع  ! هیامورف تسپ و  يا  ییوگیم  غورد  تفگ : نوعلم  دایز  نب  هللادیبع  . متفریذپ
تمایق زور  ات  دایز  نارسپ  يهمه  شاک  متشاد  تسود  نم  دیوگیم ، تسار  دوخ  نخـس  رد  دعـس  رمع  ردارب ! يا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ :

ادـخ هب  تفگ : هدازمارح  دعـس  رمع  . دـشیمن هتـشک  نیـسح  زگره  و  میدوـب -  لـیلذ  اـم  هشیمه  شاـک  ینعی  دنتـشاد -  ینیب  رد  يراـسفا 
ار يادخ  نم  نوچ  تفگ : ؟ روطچ تفگ : دایزنبا  . تسا هتشگنرب  نیـسح  نالتاق  زا  نم ، زا  رتدب  رترورـش و  یـسک  دایز ! رـسپ  يا  دنگوس !

لوسر نانمشد  متشاذگ و  رواییب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  نیـسح  و  مدومن ، تعاطا  هللادیبع  زا  مدرک و  ینامرفان 
دوخ نمـشد  هب  مدومن و  عطق  ار  يدنواشیوخ  محر و  یلمع ، نینچ  باکترا  زا  سپ  و  مدومن . يرای  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
نیعل دعس  رمع  . ترخآ ایند و  رد  نم  تبیـصم  لوط  زا  ياو  و  مهانگ ! یگرزب  زا  ياو  سپ  مدومن ، تفلاخم  دوخ ، راگدرورپ  اب  متـسویپ و 
هحفص [ . ] 340  ] تسا راکشآ  نایز  راک ؛ نیا  تفگیم : تفر و  نوریب  هودنا  مغ و  مشخ ، اب  دایزنبا  سلجم  زا  تساخرب و  تفگب و  نیا 

[ 381

لیقع نب  ملسم  ترضح  ماقمالاو  دنزرف  ود  تداهش  تیفیک  رد 

ملسم ترضح  نادنزرف  تداهش 

دمحموبا هک  تسا ، هدرک  لقن  هفوک  لها  گرزب  خیـش  دمحموبا  زا  نیعا ، نب  نارمح  زا  دوخ  دنـس  هب  یلاما »  » رد هللا  همحر  قودص  خـیش 
ود مولظم ، نآ  رکـشل  زا  دش  دیهـش  دـمآ و  زئاف  دوخ  راگدرورپ  تاقالم  ضیف  هب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  : دـیوگ

ریگب و ار  دنزرف  ود  نیا  تفگ : وا  هب  دیبلط و  ار  دوخ  نابنادنز  نوعلم  نآ  . دندروآ نیعل  دایز  نب  هللادیبع  دزن  هب  هدش و  ریـسا  ریغـص  دنزرف 
لیوحت ار  دنزرف  ود  نیا  نابنادنز  . نک ینادنز  ار  اهنآ  یتخس  طئارش  رد  و  نکن ، باریس  ار  اهنآ  کنخ  بآ  زا  و  هدن ، ذیذل  ياذغ  اهنآ  هب 
يهزوک نان و  هدرگ  ود  نابنادـنز  تفرگیمارف ، ار  اج  همه  بش  یکیرات  نوچ  و  دـنتفرگیم ، هزور  اهزور  اـهنآ  درب . نادـنز  هب  تفرگ و 
يرگید هب  ناردارب  زا  یکی  تشذگ ، لاونم  نیدب  لاس  کی  هک  نیا  ات  دندنام  نادنز  رد  یتدم  . دندروخیم اهنآ  دروآیم و  یـصلاخ  بآ 

دمآ نابنادنز  هک  یماگنه  دسوپب ، ام  ندـب  و  هدـش ، یناف  ام  رمع  هک  تسا  کیدزن  میتسه و  نادـنز  رد  هک  تسا  یتدـم  ردارب ! يا  تفگ :
و دزوسب ) ام  لاح  هب  شلد   ) دـیاش نک ، برقت  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يهلیـسو  هب  و  نامهفب ، وا  هب  ار  ام  تلزنم  نأش و 
وج و ناـن  صرق  ود  اـب  ریپ ، نابنادـنز  تفرگارف ، ار  اـج  همه  بش  یکیراـت  . دـهد اـم  هب  يداـیز  بآ  و  هداد ، هعـسوت  اـم  هب  اذـغ  رد  یمک 
ار ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  اـیآ  خیـش ! تـفگ : وا  هـب  کـچوک  رـسپ  دـمآ ، اـهنآ  دزن  هـب  صلاـخ  بآ  زا  ياهزوـک 

نب رفعج  اـیآ  تفگ : . تسا نم  ربماـیپ  وا  هک  نآ  لاـح  مسانـشیمن و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هنوـگچ  تـفگ : ؟ یـسانشیم
اب هک  هدوـمرف  اـطع  وا  هـب  لاـب  ود  تـشهب ) رد   ) دـنوادخ هـک  نآ  لاـح  مسانـشیمن و  ار  رفعج  هنوـگچ  تـفگ : ؟ یـسانشیم ار  بلاـطیبا 
ار مالسلاهیلع  یلع  هنوگچ  تفگ : ؟ یسانشیم ار  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ایآ  تفگ : . دنکیم زاورپ  دهاوخیم  هک  اجک  ره  ناگتشرف 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  وت ، ربمایپ  نادنزرف  زا  ام  خیش ! يا  تفگ : . تسا نم  ربمایپ  ردارب  ومع و  رسپ  هک  نآ  لاح  مسانـشیمن و 
میهاوخیم دیذل  ياذغ  وت  زا  میریسا . وت  تسد  رد  کنیا  هک  میتسه  بلاطیبا  نب  لیقع  نب  هحفص 382 ] ملسم [  نادنزرف  زا  ام  و  میتسه ،

یماگنه ؟ ياهتفرگ گنت  ام  رب  ار  نادـنز  لاح ، نیع  رد  ییامنیمن ، باریـس  ار  ام  میهاوخیم  کنخ  درـس و  بآ  و  ینکیمن ، ماعطا  اـم  هب 
، امـش ناج  يادف  مناج  تفگیم : دیـسوبیم و  ار  اهنآ  ياهاپ  داتفا و  اهنآ  ياهمدـق  رب  دینـش  اهنآ  زا  ار  نانخـس  نیا  نابنادـنز ، درمریپ  هک 
هک یهار  ره  سپ  تسا  زاـب  امـش  يور  شیپ  هک  تسا  نادـنز  برد  نیا  ادـخ ! يهدـیزگرب  ربماـیپ  نادـنزرف  يا  امـش ، حور  يادـف  محور 

، دروآ بآ  زا  ياهزوک  اب  وج  نان  صرق  ود  درمریپ  تفرگارف ، ار  اج  همه  نآ  یکیرات  دیـسرارف و  بش  . دیورب دینک و  باختنا  دـیهاوخیم 
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جرف امش  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  ات  دیوش  ناهنپ  اهزور  دینک و  تکرح  ار  اهبش  نم ! نابیبح  يا  تفگ : داد و  ناشن  اهنآ  رب  ار  هار  و 
رد هب  دـندرک و  تکرح  تفرگارف  ار  اـج  همه  بش  یکیراـت  هک  یماـگنه  دـندرک ، نـینچ  ماـقمالاو  دـنزرف  ود  نآ  دـهد . رارق  ییاـشگ  و 

ار اج  همه  یکیرات  کنیا  میتسین ، دلب  ار  هار  هک  میتسه  لاسدرخ  بیرغ و  ریغـص ، دـنزرف  ود  ام  نزریپ ! يا  دـنتفگ : وا  هب  دندیـسر  ینزریپ 
! نم نابیبح  يا  تفگ : نزریپ  . میهدیم همادا  دوخ  هار  هب  دـش  حبـص  نوچ  نک ، نامهم  بش  یکیرات  رد  ار  اـم  هدیـسرارف  بش  هتفرگارف و 

نادنزرف هیرذ و  زا  ام  نزریپ ! يا  دنتفگ : ؟ مدییوبن رتهزیکاپ  امـش  رطع  دننام  يرطع  یلو  مدییوب  ار  اهوب  اهرطع و  يهمه  نم  دیتسیک ؟ امش 
مراد قساف  يداماد  نم  نم ! نابیبح  يا  تفگ : نزریپ  . میاهدرک رارف  ندش  هتـشک  سرت  زا  نیعل  دایز  نب  هللادیبع  نادنز  زا  میتسه ، وت  ربمایپ 
بش یکیرات  رد  ام  دنتفگ : . دشکب ار  امش  دسرب و  امش  هب  شتسد  مسرتیم  هتـشاد ، روضح  البرک  يهعقاو  رد  نیعل  دایز  نب  هللادیبع  اب  هک 

هاگنآ منکیم ، هیهت  امش  يارب  یئاذغ  يدوز  هب  تفگ : درک و  نامهم  ار  اهنآ  تفریذپ و  نزریپ  . میوریم دش  حبص  نوچ  میتسه  وت  نامهم 
: تفگ رتگرزب  ردارب  هب  رتکچوک  ردارب  دندش ، باوختخر  دراو  هدش  باوخ  عقوم  دندروخ ، زیزع  دنزرف  ود  نآ  . دروآ یبآ  اذـغ و  تفر و 
ار رگیدـمه  يوب  رطع و  میزادـنیب و  مه  ندرگ  هب  تسد  ایب  مییامن ، تحارتسا  تینما  شمارآ و  اـب  ار  بشما  هک  میراودـیما  نم ! ردارب  يا 
زا یـساپ  نوچ  دندیباوخ . هدومن و  هقناعم  رگیدمه  اب  دندرک و  نینچ  دنزرف  ود  نآ  . دزادنیب ییادج  ام  نایم  گرم  هک  نآ  زا  شیپ  مییوبب ،

نزریپ . متـسه ینالف  نم  تفگ : هحفـص 383 ] تسیک [ ؟ تفگ : نزریپ  دـیبوک ، یمارآ  هـب  ار  برد  دـمآ و  نزریپ  داـماد  تشذـگ ، بـش 
مـشوه لقع و  هک  نآ  زا  شیپ  نک  زاب  ار  برد  وت ! رب  ياو  تفگ : ؟ تسین ندمآ  عقوم  عقوم ، نیا  يدـمآ ، تعاس  نیا  رد  هچ  يارب  تفگ :

هدمآ ترـس  رب  ییالب  هچ  وت ! رب  ياو  تفگ : نزریپ  . موش كرتهرهز  منورد  زا  تسا  هدـش  لزان  نم  رب  هک  ییالب  تقـشم  تهج  هب  و  درپب ،
رس یـسک  ره  دز : دایرف  دوخ  هاگرکـشل  نایم  رد  ریما  دناهدرک ، رارف  هتخیرگ و  دایز  نب  هللادیبع  رکـشل  زا  يریغـص  مالغ  ود  تفگ : ؟ تسا
هب ار  دوخ  بسا  نم  تسا ، هزیاج  وا  يارب  مهرد  رازه  ود  دروایب  ار  ود  ره  رس  هک  یـسک  مهرد و  رازه  وا  يارب  دروایب ، ار  ود  نیا  زا  یکی 

یلص دمحم  ترضح  هک  نیا  زا  نم ! داماد  يا  سرتب  تفگ : نزریپ  . دیـسرن نم  تسد  هب  يزیچ  مدش و  هتـسخ  متخات و  متخادنا و  تمحز 
ار ایند  تفگ : . دنزرویم تبغر  صرح و  ایند  هب  مدرم  انامه  وت ! رب  ياو  تفگ : . دشاب وت  نمشد  مصخ و  تمایق  زور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

يربخ وت  دزن  ریما  بلطم  زا  ایوگ  ینکیم ، تیاـمح  اـهنآ  زا  وت  هک  منیبیم  تفگ : ؟ يرادـن ترخآ  وت  هک  یلاـح  رد  راـک  هچ  یهاوخیم 
يوجتـسج رد  نم  تفگ : . متـسه ینزریپ  مدرم ، نایم  رد  نم  دراد ؟ راک  هچ  نم  اب  ریما  تفگ : نزریپ  . دناوخیم ار  وت  ریما  هک  زیخرب  تسا ،

رد منیبب  و  منکیم ، تکرح  نادادماب  منک . تحارتسا  هدـش و  تحار  هک  نیا  ات  نک  زاب  ار  برد  راک ؟ هچ  اهفرح  نیااب  ارم  و  متـسه ، اهنآ 
دروـخ و نوـعلم  نآ  دروآ . نوـعلم  نآ  هب  یبآ  اذـغ و  درک و  زاـب  ار  برد  نوـعلم ) نآ  سرت  زا   ) نزریپ ؟ مورب یهار  مادـک  هب  اـهنآ  بلط 
دوب و برطضم  هدزناجیه  رتش  دننام  هک  یلاح  رد  تساخرب  دینش ، ار  هدازهاش  نآ  يانروخ  يادص  تشذگ ، بش  زا  یـساپ  نوچ  دیباوخ 

يهدازهـش ياهولهپ  هب  وا  ياهتسد  هک  نیا  اـت  درکیم  سمل  ار  هناـخ  راوید  دوخ ، ياـهتسد  فک  اـب  دزیم و  هرعن  واـگ  يهرعن  دـننام 
وا درک و  رتگرزب  ردارب  هب  ور  کچوک  ردارب  ؟ دیتسیک امش  متـسه ، هناخ  نیا  بحاص  نم  تفگ : ؟ یتسیک وت  تفگ ، وا  هب  دروخ ، کچوک 

امــش تـفگ : ود  نآ  هـب  . میدـش راـتفرگ  مـیدرکیم  رذـح  هـک  نآ  زا  دـنگوس ! ادـخ  هـب  نـم ! بیبـح  يا  زیخرب  تـفگ  داد و  تـکرح  ار 
ادخ لوسر  ناما  ادخ و  ناما  دنتفگیرآ : تفگ : هحفص 384 ] تسه [ ؟ ام  يارب  یناما  ایآ  مییوگب  تسار  ام  رگا  خیش ! يا  دنتفگ : ؟ دیتسیک
نب دمحم  دنتفگ : . يرآ تفگ : . ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامیپ  دهع و  ادخ و  نامیپ  دهع و  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

میدنبیم ینامیپ  دهع و  مییوگیم و  هچنآ  رب  زین  ادخ  دنتفگ : . يرآ تفگ : ؟ تسا وت  ناما  نادهاش  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع 
نادنز زا  میتسه ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  وت ، ربمایپ  نادنزرف  زا  ام  خیش ! يا  دنتفگ : . يرآ تفگ : ؟ تسا دهاش  لیکو و 
ییادخ ساپـس  دیداتفا ، گرم  رد  دیتخیرگ و  گرم  زا  تفگ : اهنآ  هب  یقـش  نآ  . میاهتخیرگ ندش  هتـشک  سرت  زا  نیعل ، دایز  نب  هللادیبع 

بش نآ  مولظم  ود  نآ  دیباوخ ، تفر و  تسب و  ار  مولظم  دنزرف  ود  نآ  ناتسد  تساخرب و  هاگ  نآ  . دینادرگ زوریپ  بلاغ و  امش  رب  ارم  هک 
ار اهنآ  ریگب و  ار  رسپ  ود  نیا  تفگ : دز و  ادص  جیلف »  » مان هب  ار  دوخ  هایس  مالغ  دش  حبص  نوچ  . دندرک يرپس  هتسب  ناتـسد  اب  حبـص  ات  ار 
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مهرد رازه  ود  مهد و  لیوحت  دایز  نب  هللادـیبع  هب  ار  اهنآ  هک  نیا  ات  روایب  نم  يارب  ار  ناشیاهرـس  نزب و  ار  اـهنآ  ندرگ  ربب و  تارف  راـنک 
هدازهاش ود  نآ  زا  یکی  هک  دوب  هتفرن  هار  یکدـنا  زونه  درک ، تکرح  مولظم  رـسپ  ود  نآ  ولج  رد  تشادرب و  ریـشمش  مالغ  . مریگب هزیاـج 

ارم نم ، ياقآ  تفگ : ؟ تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نذؤم  لالب ، یهایـس  هیبش  ردـقچ  وت  یهایـس  هایـس ! مالغ  يا  تفگ :
نادنز زا  میتسه ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  وت ، ربمایپ  نادنزرف  زا  ام  هایـس ! يا  دنتفگ : ؟ دیتسیک امـش  هدرک ، امـش  نتـشک  رومأم 

ار اـم  دـهاوخیم  وـت  ياـقآ  و  دوـمن ، ناـمهم  ار  اـم  امـش ، نزریپ  نـیا  میتـخیرگ و  هدرک و  رارف  ندـش  هتــشک  سرت  زا  داـیز  نـب  هللادـیبع 
امـش يالب  رپس  نم  تروص  و  امـش ، ناج  يادف  مناج  تفگیم : دیـسوبیم و  داتفا و  اهنآ  ياهمدق  هب  دینـشب  نیا  نوچ  هایـس  مالغ  . دـشکب

نآ . دوشیمن نم  مصخ  نمشد و  تمایق  زور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  دنگوس ! ادخ  هب  هدیزگرب ! ربمایپ  هیرذ  يا  تسا 
وا یقش  يالوم  هحفـص 385 ] درک [ . روبع  رگید  بناج  زا  دز و  تارف  هب  ار  دوخ  تخادـنا و  شتـسد  زا  ریـشمش  دـیود و  تعرـس  اب  هاگ 
ادخ رگا  سپ  ینکن ، تیصعم  ار  يادخ  هک  منکیم  تعاطا  ار  وت  ینامز  ات  نم ! ياقآ  يا  تفگ : ؟ يدومن تیصعم  ارم  مالغ ! يا  دز : دایرف 
طقف ار  ایند  مارح  لالح و  مرـسپ ! تفگ : دز و  ادـص  ار  دوخ  دـنزرف  یقـش  رفاک  نآ  . مرازیب وت  زا  ترخآ  ایند و  رد  نم  ییامن  تیـصعم  ار 

رب ار  اهنآ  رـس  نزب و  ار  اهنآ  ندرگ  تارف و  راـنک  ربب  ریگب و  ار  رـسپ  ود  نیا  دوشیم ، تبغر  صرح و  اـیند  رب  هک  منکیم ، عمج  وت  يارب 
هب ماقمالاو  دـنزرف  ود  نآ  شیپاشیپ  رد  تفرگ و  ار  ریـشمش  شدـنزرف  . مریگب هزیاج  مهرد  رازهود  هداد و  لیوحت  دایزنبا  هب  ات  رواـیب  نم 

نابیبح يا  : تفگ ؟ مسرتیم خزود  شتآ  زا  وت  یناوج  رب  ناوج ! يا  تفگ : اـههدازهاش  نآ  زا  یکی  هک  دـندوب  هتفرن  هار  یکدـنا  داـتفا . هار 
نآ . دشکب ار  ام  دهاوخیم  وت  ردپ  میتسه ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  وت ، ربمایپ  نادنزرف  زا  ام  دنتفگ : ؟ دیتسیک امـش  نم !

دراو تخادنا و  یفرط  هب  ار  شریشمش  دومن و  بدا  ضرع  اهنآ  هب  هایس  مالغ  دننام  دیـسوبیم و  داتفا و  ناگدازهـش  نآ  ياهمدق  رب  ناوج 
ار وت  تعاطا و  ار  یلاعت  يادخ  رگا  تفگ : . يدش قاع  يدرک و  ینامرفان  نم  زا  مرـسپ ! دز : ادص  شردـپ  . درک روبع  اجنآ  زا  دـش و  تارف 
نآ دشکیمن ، ار  امش  مدوخ  زج  یسک  تفگ : رفاک  خیش  نآ  . منک تعاطا  ار  وت  تیـصعم و  ار  یلاعت  يادخ  هک  نیا  زا  رتهب  منک  ینامرفان 
رسپ ود  نآ  نامشچ  هک  یماگنه  . دیشک فالغ  زا  ریشمش  دیـسر ، تارف  رانک  هب  نوچ  داتفا ، هار  هب  اهنآ  ولج  تشادرب و  ار  شریـشمش  هاگ 
مالغ ناونع  هب  ربب و  رازاب  هب  ار  ام  خیـش ! يا  دـندومرف : وا  هب  دز ، هقلح  ناشناشچ  رد  کشا  هدرک و  تقر  داـتفا  هدیـشک  ریـشمش  هب  مولظم 

هن تفگ : . دشاب وت  نمـشد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تمایق  زور  هک  نکم  يراک  نک ، هدافتـسا  ام  تمیق  زا  شورفب و 
لوسر اب  ار  ام  يدنواشیوخ  ایآ  خیش ! يا  دنتفگ : . مریگیم هزیاج  مهرد  رازهود  مربیم و  دایز  نب  هللادیبع  هب  ار  ناترـس  مشکیم و  ار  امش 

يدـنواشیوخ ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  اـب  ار  امــش  تـفگ : ؟ ینکیمن تاـعارم  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  ادــخ 
يوـس هب  یهار  تفگ : هحفـص 386 ] دـنک [ . مکح  ام  رما  رد  شدوخ  ات  ربب  دایز  نب  هللادـیبع  دزن  هب  هدـنز  ار  اـم  خیـش ! يا  : دـنتفگ . تسین

نم لد  رد  دنوادخ  امـش  هب  تبـسن  تفگ : ؟ ینکیمن محرت  ام  لاس  نس و  یمک  هب  خیـش ! يا  دنتفگ : . امـش نوخ  اب  زج  مرادـن  وا  هب  برقت 
هچ ره  تفگ : . میناوخب زامن  تعکر  دنچ  راذـگب  سپ  یتسه  ام  نتـشک  زا  ریزگان  رگا  خیـش ! يا  دـنتفگ : ! تسا هدادـن  رارق  محر  زا  يزیچ 
هب سپس  دندناوخ ، زامن  تعکر  راهچ  مولظم ، رسپ  ود  نآ  . دشاب هتـشاد  امـش  لاح  هب  یعفن  زامن  رگا  دیناوخب ، زامن  دهاوخ  یم  ناتلد  ردق 
يا هدنز ! یح و  دنوادخ  يا  . قحلاب هنیب  اننیب و  مکحا  نیمکاحلا ! مکحا  ای  میکح ، ای  یح  ای  : دندناوخ نینچ  دندرک و  هاگن  نامـسآ  بناج 

ار وا  ندرگ  تفر و و  گرزب  ردارب  فرط  هب  تساخرب و  نوعلم  نآ  . امرفب مکح  قح  هب  وا  اـم و  ناـیم  ناگدـننکمکح ! نیرتهب  يا  میکح !
رد هک  یلاح  رد  تخادـنا و  رتگرزب  ردارب  يهزاـنج  يور  ار  دوخ  دـمآ و  کـچوک  ردارب  تشاذـگ . هربوت  رد  تشادرب و  ار  شرـس  و  دز ،

تاقالم متـسه ؛ مردارب  نوخ  هب  هتـشغآ  هک  یلاح  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مهاوخیم  تفگیم : دیطلغیم  وا  نوخ 
ردارب ندرگ  تساـخرب و  سپـس  . تخاـس مهاوخ  قحلم  تردارب  هب  زین  ار  وـت  يدوز  هب  تسین  وـت  رب  یکاـب  تفگ : دوـنع  رفاـک  نآ  . میاـمن

هب دیکچیم  اهنآ  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  ار  ناگدازهش  نآ  كرابم  ياهندب  تشاذگ . هربوت  رد  تشادرب و  ار  شرـس  دز و  زین  ار  کچوک 
رد ینارزیخ  بوچ  هتـسشن و  دوخ  تخت  رد  رفاک  هللادـیبع  . دـمآ نیعل  دایز  نب  هللادـیبع  دزن  تشادرب و  ار  كرابم  ياهرـس  تخادـنا ، بآ 
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زاب تسـشن ، تساخرب و  دش و ) هدزناجیه   ) داتفا كرابم  رـس  ود  نآ  رب  دایزنبا  مشچ  نوچ  تشاذگ . وا  ربارب  رد  ار  اهرـس  دوب ، شتـسد 
ار اهنآ  ام ، زا  ینزریپ  تفگ : ؟ یتفاـی تسد  اـهنیا  رب  اـجک  رد  وت ! رب  ياو  تفگ : درک و  رارکت  ار  راـک  نیا  هبترم  هس  تسـشن ، تساـخرب و 

يا دـنتفگ : تفگ : ؟ دـندرک وت  يارب  يداهنـشیپ  هچ  تفگ : . هن تفگ : . يدرکن تاعارم  اـهنآ  رب  ار  یناـمهم  قح  تفگ : . دوب هدرک  ناـمهیم 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترـضح  تمایق  زور  هک  نکم  هحفـص 387 ] يراک [  و  ربب ، دوس  ام  تمیق  زا  شورفب و  ربب و  رازاب  هب  ار  ام  خـیش !

دزن ار  امـش  ياهرـس  مشکیم و  ار  امـش  نم  هن ؛ متفگ : تفگ : ؟ یتفگ هچ  اهنآ  باوج  رد  وت  تفگ : دایزنبا  . دـشاب وت  نمـشد  ملـس  هلآ و 
ار ام  دـنتفگ : تفگ : ؟ دـندرک وت  هب  يداهنـشیپ  هچ  نآ ، زا  سپ  تفگ : دایزنبا  . مریگیم هزیاـج  مهرد  رازهود  مربیم و  داـیز  نب  هللادـیبع 
هب یهار  متفگ : تفگ : ؟ یتفگ هچ  اهنآ  باوج  رد  تفگ : دایزنبا  . دـنک مکح  ام  صوصخ  رد  شدوخ  اـت  ربب  داـیز  نب  هللادـیبع  دزن  هدـنز 

هزیاج وت  هب  ربارب  ود  نم  يدروآیم  هدنز  رگا  يدرواین ؟ هدنز  ار  اهنآ  ارچ  تفگ : نیعل  دایزنبا  . امـش نوخ  اب  زج  مرادن  وا  هب  برقت  يوس 
: تفگ نیعل  دایزنبا  . متفاین اـهنآ  نوخ  هب  زج  وت  هب  برقت  يوس  هب  یهار  نم  تفگ : . مدادیم رارق  مهرد  رازهراـهچ  ار  هزیاـج  و  مدادیم ،

رادهگن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  ام  يدنواشیوخ  تبارق و  خیش ! يا  دنتفگ : تفگ : ؟ دندرک يداهنشیپ  هچ  وت  يارب  زاب 
تبارق و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  امـش  متفگ : تفگ : ؟ یتفگ هچ  اهنآ  باوج  رد  تفگ : نیعل  داـیزنبا  . نک تاـعارم  و 
ام ینـس  مک  یلاسدرخ و  هب  خیـش ! يا  دـنتفگ : تفگ : ؟ دـندرک يداهنـشیپ  هچ  وت  هب  زاب  وت ! رب  ياو  تفگ : دایزنبا  . دـیرادن يدـنواشیوخ 

هدادـن رارق  محر  زا  يزیچ  نم  لد  رد  امـش  هب  تبـسن  دـنوادخ  متفگ : تفگ : ؟ يدرکن محر  اـهنآ  هـب  تـفگ : نوـعلم  داـیزنبا  . نـک مـحر 
هچ ره  متفگ : . میناوخب زامن  تعکر  دنچ  راذگب  دنتفگ : تفگ : ؟ دوب هچ  وت  هب  ناشداهنشیپ  نیرخآ  وت ! رب  ياو  تفگ : نوعلم  دایزنبا  ! تسا

نیعل دایزنبا  . دندناوخ زامن  تعکر  راهچ  رسپ ، ود  نآ  سپ  دشاب ، هتشاد  یعفن  امش  لاح  هب  زامن  رگا  دیناوخب ، زامن  دهاوخیم  ناتلد  ردق 
مکحا اـی  میکح ، اـی  یح  اـی  : دـنتفگ دـندرک و  هاـگن  نامـسآ  فرط  هب  دوخ  ياهمـشچ  اـب  تفگ : ؟ دـنتفگ يزیچ  هچ  زاـمن  زا  سپ  تفگ :

. ] امرفب مکح  قح  هب  وا  ام و  ناـیم  ناگدـننکمکح ! نیرتهب  يا  میکح ! يا  هدـنز ! یح و  يادـخ  يا  . قحلاـب هنیب  اـننیب و  مکحا  نیمکاـحلا 
رد هک  يدارفا  هب  درک  ور  هاـگنآ  تسا ، هدرک  مکح  امـش  ناـیم  رد  نیمکاـحلا  مکحا  يرآ ! تفگ : نیعل  داـیز  نـب  هللادـیبع  هحفص 388 ]

ار وا  مرـضاح  نم  تفگ : ماـش  لـها  زا  يدرم  دـیوگ : يوار  ؟ دـناسرب شلاـمعا  يازـس  هب  ار  قساـف  نیا  تسیک  تفگ : دـندوب و  وا  سلجم 
اب نیا  نوخ  راذـگن  نزب و  ار  شندرگ  و  ربب ، هتـشک  اجنآ  رد  ار  رـسپ  ود  نآ  هک  یلحم  نامه  هب  ار  وا  تفگ : نیعل  داـیزنبا  . منک تازاـجم 

ياهزین يالاب  دروآ و  ار  نآ  دـیرب و  ار  وا  سحن  رـس  درب و  ار  وا  یماش  درم  نآ  . رواـیب نم  دزن  ار  شرـس  دوز  دوش و  طولخم  ود  نآ  نوخ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  لتاق  نیا  دنتفگیم : دندادیم و  رارق  فده  دروم  ار  سحن  رـس  نآ  ریت  گنـس و  اب  اههچب  دز ،

[ . 341  ] تسا ملس 

رگید تیاور  هب  ملسم  ترضح  نادنزرف  تداهش 

بقانم بحاص  دناهدرک ، تیاور  یمیدق  بقانم  رد  یتوافت  كدـنا  اب  ار  هصق  نیا  دـسیونیم : راونالاراحب »  » رد هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همالع 
دمحم نب  رهاـظ  زا  بوقعی ، نب  دـمحا  زا  [ 342  ] یکنخرب هللادبع  نب  دمحم  زا  یهیقف ، رکبیبا  نب  دـمحم  نب  دیعـس  همئالا ؛ دعـس  : دـیوگ
ییحی نـب  دـمحم  دـنکیم ؛ تـیاور  یلهذ  ییحی  نـب  دـمحم  زا  یلع ، نـب  نیـسح  نـب  دـمحم  زا  مـیعن ، نـب  یلع  نـب  دـمحم  زا  يدادـح ،

دایز نب  هللادیبع  رکشل  تراسا  هب  ترضح  نآ  تیب  لها  دیسر و  تداهش  يهجرد  هب  البرک  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  : دیوگ
دندید دندیسر و  ياهمشچرس  هب  اهنآ  . دندرک رارف  رکشل  زا  دمحم  میهاربا و  ياهمان  هب  رایط  رفعج  نادنزرف  زا  ناوجون  ود  دمآرد ، نیعل 
يرفعج نادنزرف  زا  ام  دنتفگ : ؟ دیتسیک امـش  تفگ : درک و  اهنآ  لامج  نسح  هب  ناگدازهـش و  نآ  هب  یهاگن  نز  نآ  درادیمرب ، بآ  ینز 

رگا تسا ، داـیز  نب  هللادـیبع  رکـشل  زا  نم  رهوـش  تفگ : نز  . میاهتخیرگ نیعل  داـیزنبا  رکـشل  زا  میتـسه ، دـنکیم ؛ زاورپ  تشهب  رد  هـک 
، ربب دوخ  يهناخ  هب  ار  اـم  نز ! يا  دـنتفگ : . مدومنیم یئاریذـپ  امـش  زا  بوخ  مدرکیم و  ناـمهم  ار  امـش  دـیآیم ، بش  هک  مدیـسرتیمن 
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هب ار  اهنآ  دندیسر ، وا  يهناخ  هب  ات  داتفا  هار  هب  ناگدازهش  اب  درک و  لوبق  نز  نآ  هحفص 389 ] دیاین [ . هناخ  هب  ترهوش  بشما  میراودیما 
، نز نآ  . میناوخب ار  دوخ  يهدـش  توف  ياهزامن  ات  روایب  ياهداجـس  میرادـن ، اذـغ  هب  يزاین  ام  دـنتفگ : . دروآ ناشیارب  ییاذـغ  درب و  یقاتا 

يا و  مردارب ! تفگ : رتگرزب  ردارب  هب  کچوک  ردارب  دـنتفر ؛ باوختخر  يوس  هب  دـعب  و  دـندش . لوغـشم  زامن  هب  اـهنآ  دروآ و  ياهداـجس 
رگید نیا  زا  سپ  دـشاب و  اـم  رمع  زا  بش  نیرخآ  بشما ، منکیم  ناـمگ  نم  هک  يوـبب  ارم  رطع  دریگب و  شوـغآ  هـب  ارم  مرداـم ! دـنزرف 

، یقـش رفاک  نآ  هاگ  نآ  : دیوگیم هک  اجنآ  ات  دـهدیم  همادا  میدرک  لقن  هک  یتیاور  دـننام  ار  تیاور  نیا  بقانم »  » بحاص . مینیبن یحبص 
مهاوخیم وت  زا  تفگ : رتکچوک  ردارب  تخادـنا ، تارف  هب  ار  شکرابم  ندـب  دز و  ار  رتگرزب  ردارب  ندرگ  داد و  تکرح  ار  دوخ  ریـشمش 

نینچ تفگ : ؟ دراد وت  هب  یعفن  هچ  راـک  نیا  تفگ : یقـش  نآ  . میاـمن هتـشغآ  مردارب  نوخ  هب  ار  دوخ  یتعاـس  نم  راذـگب  ادـخ ، رطاـخ  هب 
هدازهاـش نآ  . زیخرب تفگ : رفاـک  نآ  سپـس  . دومن هتـشغآ  وا  نوخ  هب  ار  دوخ  دـیطلغ و  دوخ  ردارب  نوـخ  هب  یتعاـس  سپ  . مرادیم تسود 

يهدازهـش ندب  تخادنا . تارف  هب  ار  شکرابم  ندب  دز و  ار  وا  ندرگ  تشپ  زا  تشاذگ و  وا  ندرگ  رب  ریـشمش  دونع  رفاک  نآ  تساخنرب ،
راـنک ار  بآ  رتگرزب  ردارب  ندـب  تخادـنا ، بآ  هب  زین  ار  وا  ندـب  دز و  زین  ار  رتکچوک  يهدازهـش  رـس  نوچ  دوب و  بآ  يور  رد  رتـگرزب 

، ادخ تمحر  زا  دورطم  نوعلم  نیا  . دنتفر بآ  رد  مه  اب  دینابسچ و  رتکچوک  ردارب  ندب  هب  ار  دوخ  هک  نیا  ات  دمآیم  وا  فرط  هب  دزیم و 
! اراگدرورپ . ۀمایقلا موی  هنم  انقح  انل  فوتساف  نوعلملا ، اذه  انب  لعف  ام  يرت  ملعت و  بر ! : دنتفگیم هک  دینـش  اهنآ  زا  ییادص  بآ  نایم  رد 

هصق نیا  نوعلم  نآ  نوچ  دیوگ : يوار  هاگ  نآ  . ریگب وا  زا  تمایق  زور  ار  ام  قح  درک ؟ راک  هچ  ام  اب  نوعلم  نیا  هک  ینیبیم  ینادیم و  وت 
هحفـص خیـش [  نیا  ریگب  ردان ! يا  تفگ : دـیبلط و  دوب ، ردان  مان  هب  هک  ار  دوخ  هایـس  مالغ  وا  درک ، فیرعت  نوعلم  دایز  نب  هللادـیبع  رب  ار 

وا سابل  و  نزب ، ار  شندرگ  و  تسا ، هتـشک  ار  رـسپ  ود  نآ  اجنآ ، رد  وا  هک  یناکم  نامه  هب  ربب  و  دنبب ، ار  وا  ياهتسد  ار و  نوعلم  [ 390
یلحم نامه  هب  ار  سحن  رفاک  نآ  مالغ ؛ نآ  سپ  . یتسه دازآ  ادـخ ، ياـضر  يارب  وت  تسا و  هزیاـج  مهرد  رازهود  وت ، رب  و  تسوت ، لاـم 

، دز ار  وا  ندرگ  سپ  . يرآ تفگ : ؟ یتسه نم  نتشک  زا  ریزگان  ایآ  ردان ! يا  تفگ : نوعلم  نآ  درب ، دوب ؛ هدز  ار  هدازهش  ود  نآ  ندرگ  هک 
شتآ اب  ار  شدسج  هک  داد  روتـسد  نیعل  دایزنبا  تخادنا ، يرانک  هب  تفریذپن و  ار  وا  دـسج  بآ  تخادـنا ، بآ  هب  ار  وا  سحن  دـسج  و 

اب ار  تیاور  نیمه  بختنملا »  » باتک رد  [ . 343  ] دش راتفرگ  راهق  دنوادخ  باذع  هب  نوعلم  نآ  هلیـسو  نیدب  دندرک و  نینچ  و  دـننازوسب ،
هک دوب  یـصخش  اهنآ  نایم  رد  درک ، دوخ  نامیدـن  هب  یهاـگن  نیعل ، داـیزنبا  هاـگ  نآ  دـنکیم : هفاـضا  دـنکیم و  لـقن  تواـفت  یکدـنا 

ار شندرگ  و  هتشک ، ار  رسپ  ود  اجنآ  رد  هک  یناکم  نامه  هب  ربب  ریگب و  ار  نوعلم  نیا  تفگ : وا  هب  دوب ، مالـسلامهیلع  تیب  لها  رادتـسود 
تـسا هدش  هتخادـنا  اهنآ  ياهندـب  هک  یلحم  رد  ریگب و  مه  ار  رـسپ  نیا  رـس  دوش و  طولخم  رـسپ  ود  نآ  نوخ  اب  شنوخ  راذـگن  و  نزب ،

دایزنبا رگا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگیم : دربیم و  تفرگ و  لیوحت  ار  نیعل  رفاک  نآ  مالسلامهیلع ؛ تیب  لها  رادتسود  دیوگ : يوار  . زادنیب
ناشن ار  كراـبم  ياهرـس  دیـسریم  ياهلیبق  ره  هب  وا  . مدرکیمن ضوع  ناـسحا  هیطع و  نیا  اـب  دیـشخبیم  نم  هب  ار  دوخ  تنطلـس  يهمه 

ار مولظم  ود  نآ  هک  ییاج  نامه  هب  . درکیم فیرعت  زین  ار  نیعل  رفاک  نآ  نتشک  تازاجم و  يهوحن  و  درکیم ، تیاکح  ار  هصق  دادیم و 
نآ . دیناسر لتق  هب  نآ  زا  سپ  داد ، هجنکش  اپ  تسد و  شوگ و  ندیرب  شیاهمـشچ و  ندروآرد  اب  ار  هدازمارح  نآ  دندیـسر ، دوب ؛ هتـشک 

اهرـس رب  لاعتم  دنوادخ  تردق  هب  هدمآ و  نوریب  بآ  يوت  زا  كرابم  ياهندـب  دـیوگ : يوار  . تخادـنا تارف  هب  ار  كرابم  ياهرـس  هاگ 
رفاک نآ  سحن  رس  مالسلامهیلع  تیب  لها  رادتـسود  صخـش  نیا  هاگ  نآ  . دنتفرورف تارف  رد  هدروخ و  هطوغ  بآ  رد  هاگ  نآ  دندیبسچ ،

هحفص 393 ] دندزیم [ . ار  نآ  گنس  اب  اههچب  درک ، بصن  ياهزین  رب  دروآ و  ار  نیعل 

ماش هب  دورو  ات  هفوک  زا  جورخ  ماگنه  زا  تیب  لها  رب  هعقاو  يایاضق  رد 

نیعل دیزی  دزن  هب  نیسح  ماما  رهطا  رس  نداتسرف 
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نب رجز  هب  ار  ترـضح  نآ  باحـصا  كرابم  ياهرـس  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  نوعلم ، دایزنبا  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
هب ار  اهنآ  ات  درک ، ماش  یهار  هفوک ، لها  زا  یهورگ  هارمه  هب  نایبظوبا  نب  قراط  يدزا و  فوع  نب  ةدربوبا  اب  ار  وا  و  داد ، هدازمارح  سیق 
رـس نداتـسرف  زا  سپ  نیعل ، دایز  نب  هللادیبع  : دـیوگیم نیا  زا  سپ  هللا  ۀـمحر  دـیفم  خیـش  [ . 344  ] دنربب انزلادـلو  يهیواعم  نب  دـیزی  دزن 
ماما دنیامن ، تراسا  رفس  يهدامآ  ار  ترضح  لافطا  تیب و  لها  داد  روتسد  باحـصا  كرابم  ياهرـس  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  سدقم 
هبلعث نب  رفخم  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  لابند  هب  ار  اهنآ  يهمه  هتخادنا و  شندرگ  هب  متـس  ریجنز  زین  ار  مالـسلاهیلع  داجس 

رد [ . 345  ] دـنناسرب دـندربیم ؛ ار  اهرـس  هک  یهورگ  هب  ار  دوخ  ات  درک  یهار  ماش ، يوس  هب  نوعلم  نشوجلايذ  نب  رمـش  نیعل و  يدـئاع 
هک داد  روتسد  و  داد ، رارق  اهنآ  رظن  ریز  ار  هراوس  رازه  دز و  ادص  ار  یعبر  نب  ثبـش  یلوخ و  رمـش ، نیعل ، دایزنبا  : دسیونیم بختنملا » »

رهاظ راکـشآ و  ار  اهنآ  دنـسریم  هک  يرهـش  ره  هب  هک  داد  روتـسد  و  دنربب ، انزلادلو  دیزی  يارب  قشمد  يوس  هب  ار  رهطم  ياهرـس  ارـسا و 
يرـصب يوحن  ماشه  نب  کلملادبع  دمحمیبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ریـس »  » باتک رد  ماشه  دسیونیم : باذـملا » ربت   » باتک رد  [ . 346  ] دنزاس

امهیلع هیواعم  نب  دیزی  يوس  هب  راهطا  يارسا  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  نیعل ، دایزنبا  : دیوگ کلملادبع  هک  دنکیم  لقن 
رب ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارتخد  زا  لافطا  همرکم و  ناوناب  دـندوب ، هتـسب  اهنامـسیر  اب  ار  ارـسا  اهنآ  داتـسرف ، ۀـنعللا 

هیهت هک  یقودنص  زا  ار  رهطم  رس  دندیسریم  هک  یلزنم  ره  هب  اهنآ  دندوب ، هدرک  راوس  هداشگ ، رس  تروص و  اب  زاهجیب  هنهرب و  ياهرتش 
، دندرکیم تسارح  هحفـص 394 ] ظفح و [  سدـقم  رـس  نآ  زا  چوک  عقوم  ات  و  دـندزیم ، هزین  يالاب  رب  و  دـندروآیمرد ، دـندوب ؛ هدرک 

لزنم نیلوا  رد  دـنداتفا و  هار  هب  تارف  رانک  زا  اهنآ  : دـسیونیم بختنملا »  » باتک رد  . دـندرکیم چوک  و  دنتـشاذگیم ، قودنـص  هب  سپس 
زین مالسلامهیلع  تیب  لها  ناریسا  دنتشاذگ ، دوخ  يور  شیپ  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  دوب ، ياهبارخ  لزنم  نآ  دندمآدورف ،

ۀعافـش ًانیـسح  تلتق  ۀما  اوجرتأ  : دسیونیم نینچ  نوخ  اب  یملق  هدـمآ و  نوریب  راوید  زا  هک  دـندید  ار  یتسد  هاگان  دـندوب ، سدـقم  رـس  اب 
رد هک  دنراد ؛ دیما  دنتشک ؛ ار  مالسلاهیلع  نیسح  هک  یناسک  ایآباذعلا  یف  ۀمایقلا  موی  مه  عیفش و  مهل  سیل  هللا ؛ الفباسحلا و  موی  هدج 

يوار دوب . دنهاوخ  باذع  رد  تمایق  زور  رد  اهنآ  و  تسین ؛ یعیفش  اهنآ  رب  دنگوس ! ادخ  هب  هن  ؟ دنوش لیان  شدج  تعافش  هب  تمایق  زور 
رد ناوراک  یماگنه  دـیوگ : فنخموبا  [ . 347  ] دـندومن چوـک  لزنم  نیا  زا  هدرک و  تشحو  و  دندیـسرت ، رما  نیا  زا  نیعـالم ، نآ  دـیوگ :

دعب تارـسح  یندازو  یتاداس  رهدـلا  ینفأو  یلاـجر  تتاـم  : دـناوخ ار  راعـشا  نیا  مالـسلااهیلع  موثلکما  ترـضح  دـمآدورف  هیـسداق  لزنم 
لوسر کیلع  زعیتامینغلا  ضعب  مهنیب  انناک  ۀیراع  باتقالا  یلع  انوریسیتآ  يدهلاب  لوسر  تانب  انا  اوملع  ام  دعب  انیلع  مائللا  لاصتاعول 
نایاقآ راگزور ، دندرم و  نم  نادرمتالالضلا  یف  كولـس  نم  مکاده  مکلیو  هللا  لوسرب  مترفکتایربلا  ریخ  ای  کتیب  لهاب  اوعنـص  ام  هللا 

هلمح ام  رب  سکان ، تعامج  هورگ و  نآ  . دوزفا ار  اهترـسح  اـهنآ  قوش  شتآ  هب  رایـسب ، نتخوس  زا  سپ  و  درک ؛ یناـف  ارم  ناراوگرزب  و 
؛ دنناریم رجعم  نودب  اهزاهج ، يور  رب  ار  ام  . تسا تیاده  يهدنروآ  هک  میتسه  يربمایپ  نارتخد  ام  دنتـسنادیم ؛ هک  نیا  زا  دـعب  دـندرک 

يا دندرک ، دراو  وت  تیب  لها  رب  هچنآ  تسا  راوشد  تخـس و  وت  رب  ادخ ! لوسر  يا  . میتسه تمینغ  ياههراپ  اهنآ  نایم  رد  ام  هک  نیا  ایوگ 
زا ار  امـش  هک  یـسک  دـیدش ؛ قاع  رفاک و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  امـش ! رب  ياو  ! ناـهج قلخ  هحفـص 395 ] نیرتهب [ 

. دومرف تیاده  اهیهارمگ 

تیرکت هب  تیب  لها  يارسا  دورو 

روبع تیرکت »  » زا دنتساوخیم  هک  هاگ  نآ  دندرب ، هصاصج  یقرش  تمس  هب  ارسا  هارمه  هب  ار  رهطم  ياهرس  دیوگ : فنخموبا  نآ ، زا  سپ 
روتسد دناوخ  ار  همان  نوچ  تیرکت »  » مکاح . تسام اب  نیسح  رس  اریز  دینک ، لابقتـسا  هفولع  هشوت و  اب  ار  ام  دنتـشون : اجنآ  مکاح  هب  دننک 

رهـش نآ  مکاح  . دندمآ ناکم  ره  زا  تمـس و  ره  زا  مدرم  دش و  هداد  بنیز  رهـش  دش ، هدیمد  اهروپیـش  دـنروآرد ، زازتها  هب  ار  اهملع  داد 
دیزی رب  هک  تسا  یجراخ  رس  نیا  دنتفگیم ، دیسرپیم  رهطم  رس  دروم  رد  نارفاک  نآ  زا  یـسک  ره  و  درک ، تاقالم  اهنآ  اب  دمآ و  نوریب 
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يدرم . تسا هداتـسرف  هیواعم  نب  دـیزی  هب  ار  وا  رـس  کنیا  هتـشک ، ار  وا  داـیز  نب  هللادـیبع  و  هدرک ، جورخ  ـالبرک  نیمزرـس  رد  هیواـعم  نب 
ترضح رهطم  رـس  هکلب  تسین ، یجراخ  رـس  نیا  دندرک ، دراو  ار  رهطم  رـس  نیا  و  مدوب ، هفوک  رد  نم  مدرم ! يا  تفگ : اهنآ  هب  ینارـصن 

نوچ . تسا مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  شرداـم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  شدـج  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح 
رـس مارتحا  هب  تیرکت  ياسیلک  رد  ناشیـشک  يهمه  و  دـندیمدب ، اهنآ  رد  هتفر و  اهسوقان  يوس  هب  دندینـش  ار  نخـس  نیا  رگید  ياراـصن 

و دیـسر ، نیعالم  نآ  شوگ  هب  ربخ  نیا  . میتسه رازیب  دنتـشک ؛ ار  ناشربمایپ  رتخد  دـنزرف  هک  یهورگ  زا  ام  دـنتفگ : و  دـندش ، عمج  رهطم 
نآ دندیـسر ، هورع » رید   » رب نآ  زا  سپ  یمعا »  » لزنم هب  سپـس  دـنتفرگ ، شیپ  ار  نابایب  هار  و  دـندشن ، تیرکت »  » رهـش دراو  سرت  زا  اهنآ 

. دندیباوخ اجنآ  رد  ار  بش  هدمآدورف و  نآ  رد  و  دندیسر ، هلخن » يداو   » رب نآ ، زا  سپ  انیلص »  » رب هاگ 

نیسح ماما  يارب  ناینج  يهبدن  يرادازع و 

: ] دنیوگیم هدرک و  ءاشنا  ار  راعـشا  نیا  دننکیم و  هبدـن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  هک  دندینـش  ار  نج  نانز  يادـص  دـیوگ : فنخموبا 
تایث نسبلی  تایمطافلا و  رودب  نبدنی  نلولویتایجش و  نیکبی  دمحا  یفطصملا  تانب  تایمـشاهلا  ءاسن  ندعـسا  نجلا  ءاسن  هحفص 396 ]

نارتخد هک  ار  یمشاه  نانز  نج ، نانزتایزرلا  کلت  تمظع  ًانیسح  نبدنی  تایقن و  ریناندلاک  ًادودخ  نمطلیوتابیـصملا  مظع  نم  دوسلا 
هدراهچ ياههام  دننام  هک  همطاف ، نادنزرف  هب  اهنآ  . دننکیم يرای  هلان  هیرگ و  رد  دنتسه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  یفطصم  ربمایپ 

دننام هک  دوخ  ياهتروص  رب  اهنآ  . دنشوپیم هایـس  ياهسابل  اهتبیـصم ، یگرزب  تهج  هب  و  دننکیم ؛ هحون  هبدن و  هلولو ، دنتـسه ؛ هبش 
. دننکیم نویش  هبدن و  گرزب ؛ ياهتبیصم  نیا  زا  مالسلاهیلع  نیسح  رب  و  دننزیم ؛ یلیس  دنافیظن ؛ كاپ و  اهرانید 

انیل هب  تیب  لها  يارسا  دورو 

ناریپ نانز ، . دوب هدش  دابآ  مدرم  تمه  هب  هک  يرهش  دنتفرگ  شیپ  ار  انیل »  » هار هدرک و  چوک  هلخن » يداو   » زا نآ  زا  سپ  دیوگ : فنخموبا 
تاولـص وا  راوـگرزب  ردـپ  دـج و  وا و  رب  و  دـندرکیم ، هاـگن  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رهطم  رـس  هدـمآ و  نوریب  رهــش  نآ  ناـناوج  و 

نوچ . دیور نوریب  ام  رهش  زا  ناربمایپ ! نادنزرف  ناگدنشک  يا  دنتفگیم : و  هدرک ، تنعل  نیرفن و  ترـضح  نآ  نالتاق  رب  و  دنداتـسرفیم ،
يوس هب  ياهمان  اجنآ  زا  دندیـسر ، هنیهج »  » لزنم هب  هتفرگ و  شیپ  ار  لیحک »  » هار دـندید ، رهـش  نآ  مدرم  زا  ار  یتکرح  نینچ  نیعالم  نآ 

. تسا ام  اب  نیسح  رس  نوچ  دینک  لابقتسا  ار  ام  هک  دنداتسرف  لصوم »  » مکاح

لصوم هب  تیب  لها  يارسا  دورو 

ناکم ره  زا  وس و  ره  زا  مدرم  دننک . تنیز  ار  رهـش  هدروآرد و  زارتها  هب  ار  اهمچرپ  داد  روتـسد  دناوخ  ار  همان  لصوم  مکاح  هک  یماگنه 
اهنآ زا  دـندید  ار  هنحـص  نیا  نوچ  مدرم  زا  یـضعب  تفر ، اـهنآ  لابقتـسا  هب  یلیم  شـش  رد  دـمآ و  نوریب  رهـش  مکاـح  دـندرک ، عاـمتجا 
يوس هب  ار  وا  رس  هتـشک و  ار  وا  دایزنبا  هدرک ، جورخ  قارع  نیمزرـس  رد  هک  تسا  یجراخ  رـس  دنتفگیم : ؟ تسا ربخ  هچ  دندیـسرپیم :

ار هلأسم  نیا  نوچ  . تسا مالسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  سدقم  رـس  نیا  مدرم ! يا  تفگ : اهنآ  زا  یکی  هحفص 397 ] تسا [ . هداتـسرف  دیزی 
نآ هک  دـندش  مسقمه  هدرک و  عامتجا  یلحم  رد  جرزخ  سوا و  يهفیاط  زا  راوس  رازه  لهچ  تسا ، نینچ  هک  دـندیمهف  دـندرک و  قیقحت 

ثعاب تمایق ، زور  رد  هلیسو  نیدب  ات  دنیامن  نفد  ناشدوخ  رهش  رد  دنریگب و  اهنآ  زا  ار  مالسلاهیلع  ماما  سدقم  رس  و  دنـشکب ، ار  نیعالم 
. ددرگ اهنآ  راختفا 

نیبیصن هب  تیب  لها  يارسا  دورو 
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هب هداتفا و  هار  هب  راجنس »  » هوک فرط  هب  هاگ  نآ  دنتفرگ ، شیپ  ار  رفعا » لت   » هار و  دندشن ، دراو  رهش  نآ  هب  دندینش  ار  ربخ  نیا  ایقـشا  نآ 
ناشن رهـش  نآ  مدرم  هب  ار  مالـسلامهیلع  تمـصع  تیب  لها  يارـسا  رهطم و  ياهرـس  اهنآ  دندمآدورف ، اجنآ  رد  هدیـسر و  نیبیـصن »  » رهش

دز و هلاـن  لد  ناـج و  زا  تسیرگ و  دـید  ار  دوـخ  ردارب  رهطم  رـس  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هـک  یماـگنه  دـیوگ : فـنخموبا  دـنداد .
شرعلا هلا  مکاحنلوسر  نامزلا  یف  مکئجی  مل  ناک  هیبن  مث  شرعلا  برب  مترفکلیلج  هیلا  یحوا  اندلاو  ةونع و  ۀـیربلا  نیب  ام  رهـشنأ  : دومرف

هک تسا  یـسک  ام  دـج  هک  نآ  لاح  و  میوشیم ؛ راکـشآ  ربج و  روز و  هب  مدرم  نایم  ام  اـیآلیوع  داـعملا  موی  یظل  یف  مکل  ۀـما ! رـش  اـی 
يربمایپ امـش  هب  ینامز  چـیه  هک  نیا  ایوگ  دـیدش ؛ رفاک  شربمایپ  شرع و  راـگدرورپ  هب  امـش  . تسا هداتـسرف  یحو  وا  رب  لـیلج  دـنوادخ 

زور رد  شتآ ، نایم  رد  هک  تسا  امش  رب  هک  رش ! تما  يا  میربیم  شرع  دنوادخ  يوس  هب  امش ، زا  ار  دوخ  تیاکـش  . تسا هدشن  هداتـسرف 
. دینک هیرگ  دنلب  يادص  اب  تمایق 

تاوعد هب  تیب  لها  يارسا  دورو 

هک دنتشون  تاوعد »  » مکاح هب  دندیـسر . تاوعد »  » یکیدزن هب  هک  نیا  ات  دنداتفا ، هار  هب  هدرولا » نیع   » فرط هب  هاگ  نآ  دیوگ : فنخموبا 
نآ دنمدب ، اهروپیش  رد  هک  داد  روتسد  دناوخ  ار  همان  تاوعد »  » مکاح نوچ  دیوگ : يوار  . تسا ام  اب  نیسح  رس  اریز  دییایب ، ام  لابقتـسا  هب 

« تاوعد  » نیعبرا يهزاورد  زا  هحفص 398 ] هدرک و [  راکـشآ  ار  رهطم  رـس  ایقـشا  نآ  تفر ، اهنآ  لابقتـسا  هب  هدمآ و  نوریب  شدوخ  هاگ 
هورگ کـی  دـندش ، هورگ  ود  رهـش  نآ  یلاـها  . دـندرک بـصن  رهـش  نادـیم  رد  رـصع  عـقوم  اـت  رهظ  لوا  زا  ار  رــس  و  دـندش ، رهــش  دراو 
هدرک جورخ  هیواـعم  نـب  دـیزی  رب  هـک  تـسا  یجراـخ  رـس  نـیا  دـندزیم : داـیرف  هللا و  مـهنعل  دـندیدنخیم  رگید  هورگ  و  دنتـسیرگیم ،
رهطم رـس  نآ  تکرب  هب  دندوب  هدرک  بصن  نآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  مولظم  ماما  رهطم  رـس  هک  ینادیم  دـیوگ : يوار  . تسا

زا هک  یلاح  رد  نیعالم  نآ  . دوشیم هدروآرب  وا  تجاح  هک  نیا  رگم  دنکیمن  روبع  اجنآ  زا  یسک  تمایق ، زور  ات  تسا و  تمارک  ياراد 
ماما هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دـندومن ، چوک  اجنآ  زا  نادادـماب  دـندرک و  هتوتیب  حبـص  اـت  اـجنآ  رد  ار  بش  دـندوب ، هدـش  تسم  رمخ  برش 

ام مامالا  لجن  انأیجانی  نامزلا  ۀعجف  نم  تاب  یجایدلا  یف  لقاع  له  يرعـش  تیل  : دومرف تسیرگ و  بیاصم  ترثک  زا  مالـسلاهیلع  داجس 
زا دـناسرب و  حبـص  هب  ار  بش  اهیکیرات ، نایم  رد  هک  تسه  یلقاع  اـیآ  هک  متـسنادیم  شاـک ! ياجـالعالا  ۀبـصع  نیب  عئاـض  یقح  لاـب 

؟ دوش عیاض  رافک  هورگ  نایم  رد  نم  قح  دیاب  ارچ  متسه ، ماما  دنزرف  نم  ؟ دیامن تیاکش  هدرک ، دراو  نم  رب  هنامز  هک  یتبیصم 

نیرسنق هب  تیب  لها  يارسا  دورو 

زا اجنآ  مدرم  نوچ  دوب ، دابآ  شدوخ  لها  طسوت  هک  يرهش  دندیسر ، نیرسنق »  » هب ات  هدرک و  تکرح  نانیدیب  نآ  هاگ  نآ  دیوگ : يوار 
نارجاف يا  دنتفگیم : دندزیم و  گنس  اب  دندرکیم و  تنعل  ار  اهنآ  دنتـسب ، اهنآ  يور  هب  ار  رهـش  ياههزاورد  دندش  رادربخ  اهنآ  ندمآ 

امـش ربارب  رد  دـیوش  دراو  رگا  دـیوش ، دراو  اـم  رهـش  هب  دـیرادن  قـح  دـنگوس ! ادـخ  هب  ناربماـیپ ! نادـنزرف  ناگدنـشک  يا  ! ناراـکهنگ و 
يوار . دندرک چوک  اجنآ  زا  هدشن و  رهش  دراو  سرت  زا  دندینشب  نخـس  نیا  نانیدیب  نآ  نوچ  .و  میوش هتـشک  ام  يهمه  هچ  رگ  میتسیایم 

سیلادـلبلا یف  مورلا  تانب  نم  انناک  ۀـیراع  بانقالا  انل  نوبـصنت  مک  : دومرفیم تسیرگ و  مالـسلااهیلع  موثلکما  ترـضح  هاگ  نآ  دـیوگ :
هچ هحفص 399 ] دلبلا [  یلع  ینحا  امک  ًاباذع  الا  مکعبرل  ًایقـس  ال  ءوسلا ! ۀما  ایدشرلا  یلا  دصق  مکلد  يذلا  وه  مکیلو ! هللا ؟ لوسر  يدج 

ادـخ لوسر  نم  دـج  ایآ  . میتسه رهـش  رد  مور  نارتخد  زا  ام  ایوگ  دـینکیم !؟ راوس  رجعم  رداچ و  نودـب  زاهجیب  ياهرتش  رب  ار  اـم  ردـق 
دنوادخ دب ! تما  يا  . درک ییامنهار  يراگتسر  دشر و  هار  هب  ار  امش  هک  تسا  یسک  وا  امـش ! رب  ياو  تسین ؟ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

[ . 348  ] دتسرفیمزاب ار  اهرهش  ریاس  هک  نانچ  دنکن  باریس  باذع ؛ اب  زج  ار  امش  ياههاگارچ 
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ینارصن رید  رد  نیسح  ماما  رهطا  رس 

لزنم رد  دندروآ و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  نوچ  : دـنکیم لقن  صیاصخ »  » باتک رد  يزنطن  دـسیونیم : راونالاراحب »  » رد
هک دید  ار  يرون  وا  درک ، هاگن  سدقم  رـس  هب  هدومن و  نوریب  شیوخ  يهعموص  زا  ار  دوخ  رـس  يراصن  زا  يدباع  دندمآدورف ، نیرـسنق » »
رس و  داد ، نیعالم  نآ  هب  مهرد  رازه  هد  دید ، ار  هرظنم  نیا  دباع  نوچ  . دوریم الاب  نامـسآ  فرط  هب  جراخ و  رهطم  رـس  كرابم  ناهد  زا 

و وت ! لاح  هب  اـشوخ  دـیوگیم : هک  دـنیبب  ار  یـسک  هک  نیا  نودـب  دینـش  ار  ییادـص  هاـگان  درک ، دوخ  يهعموص  دراو  تفرگ و  ار  رهطم 
. دسانشب ار  وا  مارتحا  تمرح و  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

ینارصن اب  نیسح  ماما  رهطا  رس  يوگتفگ 

نخس نم  اب  رس  نیا  ات  امرف  رما  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  قح  هب  مهدیم  دنگوس  ار  وت  اراگدرورپ ! تفگ : هدرک و  دنلب  ار  دوخ  رـس  يو 
انأ و  یفطصملا ، دمحمنبا  انأ  : دومرف ؟ یتسیک وت  تفگ : بهار  ؟ یهاوخیم هچ  بهار  يا  دومرف : و  دمآرد ، نخس  هب  رهطم  رس  سپ  . دیوگ

یلص یفطـصم  دمحم  ترـضح  دنزرف  نم ، . ناشطعلا انأ  مولظملا ، انأ  ءالبرکب ، لوتقملا  انأ  و  ءارهزلا ، ۀمطاف  نبا  انأ  و  یـضترملا ، یلع  نب 
هدش هتشک  منم  و  متسه ، مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  دنزرف  نم  و  متسه ، مالسلاهیلع  یضترم  یلع  دنزرف  نم  متـسه ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

تروص يراصن  بهار  . دومرف رایتخا  توکس  رهطم  رس  هاگ  نآ  . ناشطع هنشت و  منم  و  هدیدمتـس ، مولظم و  هحفص 400 ] منم [  البرک ، رد 
هب رهطم  رس  . متـسه وت  عیفـش  تمایق  زور  رد  هک  ییامرفب  ات  مرادیمنرب  وت  تروص  زا  تروص  تفگ : داهن و  ترـضح  تروص  هب  ار  دوخ 
نا دهشا  و  هللا ، الا  هلا  نا ال  دهشا  : تفگ بهار  . يآزاب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  مدج  نید  هب  دومرف : دمآرد و  نخس 
هللا یلص  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  و  تسین ، هناگی  يادخ  زج  ییادخ  هک  مهدیم  یهاوگملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ًادمحم 

هتفرگ و وا  زا  اهمهرد  اب  ار  رهطم  رـس  اهنوعلم  نآ  دش ، حبـص  نوچ  . تفریذپ ار  وا  تعافـش  ترـضح  . تسادخ ربمایپ  ملـس  هلآ و  هیلع و 
[ . 349  ] تسا هدش  گنس  اهنآ  يهمه  هک  دندید  دندرک  هاگن  اهمهرد  هب  نابایب  رد  یتقو  دندرک ، تکرح 

نامعن هرعم  هب  تیب  لها  يارسا  دورو 

اهنآ يور  هب  ار  رهـش  ياهرد  و  دـندرک ، لابقتـسا  نانیدیب  نآ  زا  اجنآ  لها  دـندمآرد ، نامعن » هرعم   » رهـش هب  هاـگ  نآ  دـیوگ : فنخموبا 
، دندمآدورف زریـش »  » رهـش رد  دندرک و  چوک  اجنآ  زا  . دندنام اجنآ  رد  ار  زور  يهیقب  اهنآ  دندرک . ایهم  اهنآ  يارب  بآ  اذغ و  و  دندوشگ ،
هک دنتسب  نامیپ  هدش و  مسقمه  اجنآ  مدرم  . تسا مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ینارون  رس  نیا  مدرم ! يا  تفگ : وا  دوب ، یگرزب  درمریپ  اجنآ  رد 
رفک  » لزنم يوس  هب  و  دندشن ، رهش  نآ  لخاد  دندید ، ار  تیعـضو  نیا  نیعالم  نآ  نوچ  . دنیامن روبع  ناشیا  رهـش  زا  نارفاک  نآ  دنراذگن 

: تفگ تفر و  اهنآ  يوس  هب  هدازمارح  یلوخ  . دنتـسب اهنآ  يور  هب  ار  اهرد  راصح  لها  دوب . یکچوک  راصح  اجنآ  دندرک ، تکرح  باط »
مالـسلاهیلع و نیـسح  ماما  امـش  میهدیمن ، امـش  هب  بآ  ياهرطق  دـنتفگ : هحفـص 401 ] دـیهدب [ . بآ  ام  هب  دـیتسین ؟ ام  تعاـطا  رد  اـیآ 

. دیدرک عونمم  بآ  زا  ار  وا  باحصا 

داجس ماما  راعشا  روبیس و  رهش 

اذب یضرت  امف  جولعلا  داس  : راعشا نیا  ندناوخ  هب  درک  عورش  مالسلاهیلع  داجس  ماما  دندیـسر ، روبیـس »  » رهـش هب  هدرک و  چوک  زین  اجنآ  زا 
لآ ۀیراع و  باتقالا  یلع  لوسرلا  لآبجع  هلثم  ام  يذلا  بیجعلا  نم  هب  نامزلا  یتای  ام  لاجرلل و  ایبنذلا  ۀمالا  سار  مدقی  راص  برعلا و 
رس زا  هک  دش  نینچ  و  دوشیمن ، یضار  رما  نیا  هب  برع  يهفیاط  یلو  دننکیم ؛ ییاقآ  یگرزب و  رفاک ، نادرمبجن  مهتحت  يرـست  نایفس 
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هک بیرغ ، بیجع و  زیچ  زا  دروآیم ! اهنآ  رـس  رب  هنامز  هچنآ  نادرم و  زا  اتفگـش  . دـیامنیم تقبـس  سکان  راکهنگ و  مدرم  تما ، ياـقآ 
و دنرجعمیب -  هک  یلاح  رد  دنراوس -  زاهجیب  ياهرتش  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  . تسین یبیجع  زیچ  نآ  دننام 

دوب هدرک  هدهاشم  ار  نافع  نب  نامثع  هک  دوب -  یگرزب  درمریپ  اجنآ  رد  دیوگ : يوار  . دنتـسه راوس  هدیزگرب  ياهرتش  رب  نایفـس  نادنزرف 
ار وا  نیعالم  نیا  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  رـس  نیا  مدرم ! يا  : تفگ دومن و  عمج  ناوج  ریپ و  زا  ار  روبیـس  مدرم  يهمه  وا  - 

دنوادخ انامه  مدرم ! يا  دنتفگ : رهش  ناگرزب  . دننک روبع  ام  رهش  زا  نانیا  میراذگیمن  دنگوس ! ادخ  هب  دنتفگ : قافتا  هب  یگمه  . دناهتـشک
: دنتفگ ناناوج  دننک . روبع  زین  امـش  رهـش  زا  دیراذگب  سپ  تسا ، هدرک  روبع  اهرهـش  يهمه  زا  رـس  نیا  و  درادیمن ، تسود  ار  هنتف  ملاع 
رب لماک  حالـس  اب  دـندرک و  مدـهنم  ار  نآ  دـنتفر و  رهـش  لپ  فرط  هب  هاگنآ  میهدیمن ، ار  يراک  نینچ  هزاـجا  زگره  ادـخ ! هب  دـنگوس 

گنج اهنآ  اب  دندرک و  هلمح  وا  نارای  یلوخ و  رب  رویغ ، ناناوج  نآ  . دیوش رود  ام  زا  تفگ : اهنآ  هب  انزلادلو  یلوخ  دـندمآ . نوریب  ناشیا 
هحفص 402] دندش [ . هتشک  هراوس  جنپ  ناناوج ، زا  و  دنتـشک ، ار  هراوس  رفن  دصـشش  یلوخ  نارای  زا  تفرگرد و  یتخـس  گنج  دندومن ،
و دزاس ، نیریـش  اراوگ و  ار  اهنآ  بآ  دـنوادخ ، دومرف : . روبیـس دـندرک : ضرع  ؟ تسیچ رهـش  نیا  مان  دومرف : مالـسلااهیلع  موثلکما  بانج 
هب هنیآ  ره  دریگارف  متـس  ملظ و  ار  ایند  رگا  دـیوگ : فنخموبا  . درادرب اهنآ  زا  ار  ناراکمتـس  ياهتسد  و  دـیامرف ، نازرا  ار  اهنآ  ياهخرن 

. دسریمن تلادع  طسق و  زج  نانآ 

ةامح هب  تیب  لها  يارسا  دورو 

هدـمآ و رهـش  راصح  يالاب  رب  و  دنتـسب ، ناشیا  يور  رب  ار  رهـش  ياهرد  اجنآ  لها  دندیـسر . ةامح »  » رهـش هب  ات  دـنداتفا  هار  هب  نآ  زا  سپ 
. میوش هتشک  ام  يهمه  هچ  رگ  دیوش  ام  رهش  دراو  میراذگیمن  دنگوس ! ادخ  هب  دنتفگ :

صمح هب  تیب  لها  يارسا  دورو 

رس دنتشون : اجنآ  یلاو  هب  دندیـسر  رهـش  نآ  یکیدزن  هب  نوچ  دنتفر ، صمح »  » يوس هب  دندرک و  چوک  دندینـش ، ار  نیا  نارفاک  نآ  نوچ 
ره زا  مدرم  دش ، هداد  تنیز  رهـش  و  دندوشگ ، ار  اهملع  درک  رما  دـناوخ ، ار  همان  نوچ  دوب ، طیـشن  نب  دـلاخ  اجنآ  ریما  . تسا ام  اب  نیـسح 
هب اـت  دـندش  هناور  هدومن و  راکـشآ  ار  رهطم  رـس  اـهنآ  . تفر اـهنآ  لابقتـسا  هب  هار  لـیم  هس  و  دـمآ ، نوریب  یلاو  دـندرک و  عاـمتجا  يوس 
رد هک  نیا  ات  دندرک  نارابگنس  ار  اهنآ  دندومن و  ماحدزا  مدرم  دنوش  رهش  دراو  هزاورد ، زا  دنتـساوخیم  اهنآ  یتقو  دندیـسر ، صمح » »

نامیا زا  دعب  ایآ  مدرم ! يا  دنتفگ : صمح  لها  . دنتسب نیعالم  نآ  يور  رب  ار  رد  دندش و  هتشک  هراوس  رفن  شش  تسیب و  رهـش ، يهزاورد 
دبعم رانک  رد  هدش و  جراخ  هزاورد  زا  دندید  ار  هنحـص  نیا  نیعالم  نآ  نوچ  ؟ دـیاهدش هارمگ  تیادـه  زا  سپ  و  دـیاهدش ؟ رفاک  ندروآ 

وا زا  ار  رهطم  رس  دنشکب و  ار  هدازمارح  یلوخ  هک  دندروخ  مسق  زین  رهـش  لها  . دوب طیـشن  نب  دلاخ  يهناخ  دبعم ، نآ  دنداتـسیا . یـشیشک 
هحفص 403 ] دنیامن [ . راختفا  راک  نیا  يارب  تمایق  زور  ات  هلیسو  نیدب  دنریگب و 

کبلعب هب  تیب  لها  يارسا  دورو 

یلاو هب  اجنآ  یکیدزن  رد  دنداتفا  هار  هب  کبلعب »  » يوس هب  و  دندرک ، چوک  تشحو  سرت و  اب  اه  نآ  دیسر ، نارفاک  نآ  شوگ  هب  ربخ  نیا 
اهملع دنیآ ، لابقتسا  هب  هتفرگ و  تسد  هب  ار  اهفد  نارتخد  ات  درک  رما  رهش ، نآ  نوعلم  یلاو  . تسا ام  اب  نیـسح  رـس  انامه  دنتـشون : رهش 

اب ار  بش  و  دنتساوخ ، درآ  رکش و  تسا -  وبشوخ  ییوراد  هک  قولخ -  ناشدوخ  يارب  نیعالم  نآ  دش ، هدیمد  اهروپیـش  رد  دندوشگ ، ار 
تاجیزبس و دنوادخ  دومرف : . کبلعب دنتفگ : ؟ تسیچ رهش  نیا  مان  دومرف : مالسلااهیلع  موثلکما  بانج  . دندروآ رـس  هب  یگراوخیم  یتسم و 

هاتوک اهنآ  رس  زا  ار  ناراکمتس  تسد  و  دزاسن ، اراوگ  نیریش و  ار  اهنآ  ياهیندیشون  دنوادخ  و  دزاس ، دساف  دوبان و  ار  اهنآ  ياهتعارز 
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. دسریمن متس  ملظ و  زج  اهنآ  هب  هنیآ  ره  دوش ، رپ  داد  تلادع و  زا  ایند  رگا  دیوگ : فنخموبا  . دیامنن

داجس ماما  راعشا  بهار و  يهعموص 

مالسلاهیلع داجس  ماما  دندیسر ، یشیشک  رید  هب  ماگنه  بش  دندرک . چوک  اجنآ  زا  هاگ  نآ  دندرب ، رس  هب  رهش  نآ  رد  ار  بش  نیعالم  نآ 
انبذاجت اذ  مک  یلا  يرعـش  تیلفهبئاصم  يدـهت  مارکلا و ال  نع  هبئاـجع  ینفت  اـمف  ناـمزلا  وه  : دومرف درک و  راعـشا  نیا  ندـناوخ  هب  عورش 
راتخملا لاق  املک  وا  مهنیب  مورلا  يراسا  نم  انناکهبزاع  هنع  یمحی  سیعلا  قئاسو  ۀیراع  باتقالا  یلع  انوریسی  ؟ هبذاجن اذ  مک  یلا  هفورص و 
دوشیمن یناف  یناراوگرزب  زا  نآ ، بیجع  روما  هک  تسا  راگزور  نامزهبهاذم و  تقاض  دق  ءوسلا  ۀـما  ای  مکلیو ! هللا  لوسرب  مترفکهبذاک 

 ] میهاوخ نآ  ثداوح  اب  یک  ات  ام  و  درک ؟ دهاوخ  عازن  ام  اب  یک  ات  راگزور  هک  متـسنادیم  شاک  . دوشیمن هداتـسرف  هیده  نآ  بیاصم  و 
و دنهدیم ؛ ریس  هدرک و  راوس  زاهجیب  ياهرتش  يور  رب  ار  ام  )؟ تشگ دهاوخ  ام  اب  یک  ات  راگزور  ياهتنحم  ینعی  ( ؟ دوب هحفص 404 ]

نآ راوس  تحار  هب  هک  دنراذگیمن  و  نآ ، ناهوک  شود و  رب  ندش  راوس  زا  ار  ام  دنوشیم  عنام  ینعی  ، ) دننکیمن تیامح  ام  زا  نانابراس 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هدـیزگرب  لوسر  ار  نآ  هک  يزیچ  ره  هک  نیا  ای  میتسه ؛ مور  ناریـسا  يهلمج  زا  اهنآ  نایم  رد  ام ، هک  ایوگ  (. میوش

يا دیدومن ؛ نایصع  دیدیزرو و  رفک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  امـش  امـش ! رب  ياو  تسا . هدوب  غورد  تسا ، هدومرف  ملس 
اهنآ رب  ار  دوخ  تملظ  يهدرپ  بش ، هک  یماگنه  دیوگ : يوار  . تسا هدش  گنت  امـش  رب  تعیرـش  ياههار  دـیدش و  هارمگ  امـش  دـب ! تما 
دعر زاوآ  دننام  يزاوآ  رهطم  رس  زا  بهار ، دیسرارف  بش  یکیرات  نوچ  و  دندرک ، دنلب  رید  رانک  رد  يدنلب  يهزین  رب  ار  رهطم  رس  دیشک ،
هاگن رهطم  رس  يوس  هب  دروآ و  نوریب  هعموص  زا  ار  دوخ  رس  بهار  . دوریم الاب  نآ  زا  ییاهرون  دید  و  دینـش ، سیدقت  حیبست و  يادص  و 

هکئالم هدش و  زاب  نامسآ  زا  يرد  دید  درک  هاگن  هدیـسر ، نامـسآ  تاحفـص  هب  هک  دشخردیم ، يرون  رهطم  رـس  زا  هک  دید  هاگان  درک ،
مالس ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  . هللادبعابا ای  کیلع  مالسلا  هللا ، لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  : دنیوگیم دنوشیم و  لزان  هتسد  هتسد 

هب بهار  دندرک ، چوک  دصق  نیعالم  نآ  دیسرارف ، حبص  دیسر و  نایاپ  هب  بش  . دش برطـضم  دیـسرت و  تخـس  بهار  ! هللادبعابا يا  وت  رب 
رـس تسامـش  اب  هک  رـس  نیا  تفگ : وا  هب  بهار  . یحبـصا دیزی  نب  یلوخ  دـنتفگ : ؟ تسیک موق  سیئر  گرزب و  تفگ : دـمآ و  اهنآ  يوس 
مان هچ  وا  تفگ : . تسا هتشک  ار  وا  دایز  نب  هللادیبع  و  درک ، جورخ  قارع  نیمزرـس  رد  هک  تسا  یجراخ  رـس  دنتفگ : نیعالم  نآ  ؟ تسیک

هودنا كاله و  تفگ : بهار  . تسا یفطصم  دمحم  شدج  و  ارهز ، يهمطاف  شردام  و  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نیسح  شمان  دنتفگ : ؟ دراد
هتفگ و رد  رابخا  ثیداحا و  هک  یتسار  هب  دیداد ، ماجنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بانج  تعاط  رد  هک  هچنآ  و  امـش ! رب  داب 

نتشک رد  زج  رما  نیا  و  درابیم ، هزات  نوخ  نامـسآ ، زا  دوش ، هتـشک  درم  نیا  یتقو  هک  دندمآرد  هحفص 405 ] تسرد [  شیوخ ، يانعم 
هب ار  نآ  دعب  دـیهدب ، نم  هب  تعاس  کی  تدـم  هب  ار  رهطم  رـس  نیا  مهاوخیم  تفگ : بهار  سپـس  . دوشیمن يربمایپ  یـصو  ای  ربمایپ و 

ردق هچ  وت  يهزیاج  تفگ : بهار  . مریگب هزیاج  وا  زا  ات  میاشگیم  هیواعم  نب  دـیزی  دزن  ار  نآ  نم  تفگ : نوعلم  یلوخ  . منادرگیمرب امش 
: تفگ نوـعلم  نآ  . منکیم اـطع  وـت  هب  ار  هسیک  نآ  نم  تفگ : بهار  . تسا مهرد  رازه  هد  لـماش  هک  ياهسیک  تـفگ : نوـعلم  نآ  ؟ تـسا

. نک رضاح  یتفگ  ار  هچنآ 

بهار دزن  نیسح  ماما  رهطا  رس 

عورش تفرگ و  ار  سدقم  رس  بهار  . دنداد بهار  هب  دوب ، هزین  رس  رب  هک  ار  سدقم  رس  اهنآ  داد ، اهنآ  هب  درک و  رضاح  ار  اهمهرد  بهار 
نکلو میامنن ، تاساوم  عافد  وت  زا  مناج  اب  هک  تسا  تخـس  نم  رب  یلیخ  ادخ ! هب  هللادبعابا ! ای  تفگیم : تسیرگیم و  ندیـسوب ، هب  درک 

مهدیم تداهش  نم  هک  شاب  دهاش  نم  يارب  يدیسر  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  مدوخ  دج  روضح  هب  هک  یتقو  هللادبعابا ! ای 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هک  مهدیم  تداهـش  و  تسین ، یکیرـش  وا  يارب  تسا و  اهنت  وا  تسین و  ادخ  زج  یهلا  هک  نیا  هب 
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لیوحت نارفاـک  نآ  يوس  هب  ار  رهطم  رـس  تفگب و  نیا  . تسا ادـخ  یلو  مالـسلاهیلع  یلع  هک  مهدیم  تداهـش  و  تسا ، ادـخ  لوسر  ملس 
هدش هتـشون  اهنآ  رب  و  هدش ، لافـس  ناشتـسد  رد  اهنآ  يهمه  هک  دـندید  هاگان  دـندرک ، میـسقت  دوخ  نایم  رد  ار  اهمهرد  نیعالم  نآ  داد ،

زا امـش  رب  ياو  دیراد ، ناهنپ  ار  هیـضق  نیا  تفگ : دوخ  دارفا  هب  هللا  ۀـنعل  یلوخ  [ . 350 ( ] نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  و  :) تسا
ًانیسح تلتق  ۀمأ  اوجرتأ  : دناوخیم ار  تایبا  نیا  هک  دش  هدینش  بیغ  زا  یفتاه  يادص  هاگ  نآ  دیوگ : لهس  . مدرم نایم  رد  تلذ  يراوخ و 
منهج مهنکـسأ  دایزینب و  هلالا  نعل  الاباملا  موی  نم  هوشخی  مل  هوفلاخ و  هلالا و  اوبـضغ  دق  و  هحفص 406 ] باسحلا [  موی  هدج  ۀعافش 
بضغ هب  ار  ادخ  اهنآ  هک  یلاح  رد  ؟ دنراد دیما  زیخاتسر  زور  رد  وا  دج  تعافش  هب  دنتشک  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  هک  یتما  ایآباذعلا  یف 

منهج رد  ار  اهنآ  هک  داب  دایز  نادنزرف  رب  ادخ  تنعل  هک  شاب ! هاگآ  . دندیـسرتن تمایق  زور  تدش  زا  و  دـندرک ، تفلاخم  ادـخ  اب  هدروآ و 
دندرک تکرح  تعرـس  هب  تشحو و  اب  دندینـش  ار  یبیغ  يادص  نیا  نیعالم  نآ  هک  یماگنه  دیوگ : لهـس  . داد دـهاوخ  ياج  باذـع  رد 
رفعنم فطلاـب  هب  ترـصب  یتح  مکتئج  اـم  هللا ؛ :و  دـیوگیم هک  دندینـش  ار  یبـیغ  فتاـه  يادـص  اـهنآ  تسا : هدـمآ  بختنم »  » رد [ . 351]

لقأ مل  ینأ  ملعی  هللا  هب  ءاضتـسی  ًاجارـس  نیـسحلا  ناکارون  یجدـلا  نوشغی  حـیباصملا  لـثم  مهروحن  یمدـت  ۀـیتف  هلوح  واروحنم  نیدـخلا 
دولآكاخ و شکرابم  ياههنوگ  هک  البرک ، نیمز  رد  مدید  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  نیا  زج  مدماین  امـش  دزن  هب  دـنگوس ! ادـخ  هباروز 
هک دـندوب  ییاهغارچ  دـننام  اهنآ  دوب و  يراج  اـهنآ  يولگ  زا  نوخ  هک  دـندوب  یناـناوج  وا  فارطا  رد  . تسا هدـش  هدـیرب  شرهطم  يولگ 

یلاعت يادخ  درکیم ، یناشفارون  ار  اج  همه  هک  دوب  یغارچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  . دـندوب هدرک  نشور  شیوخ  رون  زا  ار  یکیرات  تملظ و 
نم تفگ : ؟ یتـسیک وـت  دـنک ، تمحر  تیادـخ  دوـمرف : مالـسلااهیلع  موـثلکما  باـنج  . میوـگیمن غورد  منخـس  نیا  رد  نم  هـک  دـنادیم 

، میدیسر شکرابم  ياپکاخ  هب  یتقو  یلو  مییامن  يرای  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ات  میدمآ  مموق  نم و  متسه ، ناینج  يهفیاط  زا  یهاشداپ 
مینادیم ام  دنتفگ : داتفا و  اهنآ  ياهلد  رد  تشحو  سرت و  دندینـش  ار  نخـس  نیا  نارفاک  نآ  یتقو  دیوگ : يوار  . تسا هدش  دیهـش  میدید 

هدـش تیاور  لسرم  وحن  هب  نیقثوم  یخرب  زا  : تسا هدـمآ  یمیدـق  ياـهباتک  زا  یخرب  رد  [ . 352  ] میتسه شتآ  لها  زا  کـش  نودـب  هک 
تیب لها  ناریـسا  دندرکیم و  لمح  ار  رهطم  ياهرـس  هک  یناسکان  رافک و  نایم  رد  نم  هحفص 407 ] دیوگ [ : یماش  دیعـسیبا  هک  تسا 

يرکشل یعازخ  رصن  هک  دش  عیاش  ربخ  نیا  اهنآ  نایم  رد  دندیسر ، يراصن  رید  هب  هک  یماگنه  مدوب ، دندربیم ؛ ماش  رهـش  هب  ار  تمـصع 
ناریسا رهطم و  رـس  هدز و  نیمز  رب  ار  ناریلد  دشکب و  ار  اهنآ  ناعاجـش  هدروآ و  موجه  اهنآ  رب  بش ، فصن  دهاوخیم  هدرک و  مهارف  ار 

، میهد رارق  هاگهانپ  ار  نآ  میورب و  بهار  يهعموص  يوس  هب  دنتفگ : فوخ  بارطضا و  ترثک  زا  رافک ، رکـشل  ناگرزب  اسؤر و  . دریگب ار 
وا ناروای  نوعلم و  رمـش  دنتفر ، هعموص  فرط  هب  اهنآ  . دبای طلـست  ام  رب  قیرط  نآ  زا  نمـشد  درادن  ناکما  تسا و  یمکحم  ياج  هک  اریز 
هچ و  دیتسیک ؟ امش  تفگ : دید ، ار  رکشل  نوچ  دمآ ، گرزب  بهار  ![. رید لها  يا  دز : دایرف  يدنلب  يادص  اب  و  ، ] داتـسیا هعموص  رد  رانک 

یـصخش تفگ : ؟ هچ يارب  تفگ : بهار  میوریم . ماش  يوس  هب  میتسه و  دایز  نب  هللادیبع  رکـشل  زا  ام  تفگ : انزلادلو  رمـش  ؟ دیهاوخیم
، داتسرف وا  اب  گنج  يارب  یمیظع  رکشل  دایزنبا  و  دندش ، عمج  يدایز  ياهرکـشل  درک ، جورخ  هیواعم  نب  دیزی  رب  و  دش ، یغای  قارع  رد 

ادـخ تجح  بانج  سدـقم  رـس  هب  بهار ، دـیوگ : يوار  . دنتـسه وا  مرح  لها  ناریـسا  نیا  اهنآ و  ياهرـس  اهنیا  کنیا  دنتـشک ، ار  اـهنآ  و 
بهار . داـتفا رهطم  رـس  زا  یتـبیه  شلد  رد  سپ  دوشیم ، دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  نآ  زا  يرون  هک  دـید  هاـگان  تسیرگن ، هیلع  هللا  تاوـلص 

ظفح ار  هعموص  نوریب ، زا  ناتدوخ  دییامن و  هعموص  دراو  ار  ناریـسا  اهرـس و  امـش ، درادن . ار  امـش  رکـشل  شیاجنگ  ام  يهعموص  تفگ :
رد هتشاذگ و  یقودنص  رد  ار  مالسلاهیلع  ماما  رهطم  رس  هاگنآ  . تسا بوخ  امش  رظن  دنتفگ : دندینسپ و  ار  بهار  نخـس  نیعالم  نآ  . دینک

يوار . دـنداد رارق  بسانم  ياـج  رد  دـندرک و  هعموص  دراو  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  هرهاـط و  تاردـخم  هارمه  هب  ار  نآ  و  دنتـسب ، ار  نآ 
نآ تفر . دوب ؛ اجنآ  رد  قودنص  هک  یقاتا  فرط  هب  وا  دنیبب ، ار  فیرش  رس  تساوخیم  بهار  دندش ، جراخ  هعموص  زا  اهنآ  یتقو  دیوگ :

تخت دـش ، تمـسق  ود  قاتا  فقـس  تسا ، نشور  رون  زا  قاتا  هک  دـش  هجوتم  هاگان  داد ، رارق  هنزور  رد  ار  شرـس  تشاد ، ياهنزور  قاـتا 
، ] هتسشن تخت  يور  رب  وا  تسا ، رتابیز  یتشهب  يروح  زا  هک  دید  ار  یمناخ  هاگان  . دمآدورف نامسآ  زا  تسا  ینارون  شفارطا  هک  یگرزب 
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هک دش  هجوتم  دندمآ ، نوریب  قاتا  نآ  زا  یناوناب  انثا ، نیا  رد  ! دینکن هاگن  دیدنبب و  ار  دوخ  ياههدید  دنزیم : دایرف  یصخش  هحفص 408 ]
هیلع هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  ياهمرح  میرم و  هیسآ ؛ یسوم ؛ ردام  فسوی ؛ ردام  لیجار ، لیعامسا ؛ ردام  هیفـص ، اوح ؛ بانج  اهنآ 

زا سپ  یکی  ناوناب ، نیا  زا  مادک  ره  و  دندروآ ، نوریب  قودنـص  نایم  زا  ار  رهطم  رـس  همرتحم  ناوناب  نآ  دیوگیم : . دنتـسه ملـس  هلآ و  و 
شوـهیب دز و  رهطم  رـس  نآ  رب  هسوـب  دیـسر ، مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاـف  باـنج  ماهدیـس  هب  تبوـن  دندیـسوبیم . ار  رهطم  رـس  يرگید 

هک دینـش  اـنثا  نیا  رد  دینـشیم ، ار  اـهنآ  نانخـس  هکلب  دـیدیمن ، مشچ  اـب  یلو  دـمآ  شوه  هب  هاـگ  نآ  دـیدرگ ، شوهیب  زین  بهار  . دـش
ال مالا ، دیهـش  ای  کیلع  مالـسلا  مالا ، مولظم  اـی  کـیلع  مالـسلا  مـالا ، لـیتق  اـی  کـیلع  مالـسلا  : دومرفیم اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 

نم ینب ! ای  ؟ كدسج کسأر و  نیب  قرف  يذلا  اذ  نم  ینب ! ای  [. كرأثب یلذخأی  و   ] کنع ینع و  جرفیـس  هللا  نا  و  مغ ، مه و ال  کلخادـتی 
، ردام يهتـشک  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ؟ کلافطأ متیأ  يذـلا  اذ  نم  ینب ! ای  ؟ کمیرح یبس  يذـلا  اذ  نم  ینب ! ای  ؟ کملظ کلتق و  يذـلا  اذ 

مغ لاعتم  يادخ  انامه  هک  دوشیمن ، لخاد  وت  لد  رد  هودنا  مغ و  ردام ، دیهـش  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ردام ، مولظم  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
ار وت  یسک  هچ  مدنزرف ! ؟ درک ادج  تندب  زا  ار  ترس  یسک  هچ  مدنزرف ! [. تفرگ دهاوخ  ار  وت  ماقتنا  و   ] درب دهاوخ  وت  نم و  زا  ار  هودنا  و 

همرکم يهدیس  نآ  ؟ دومن میتی  ار  وت  نادنزرف  یسک  هچ  مدنزرف ! ؟ درک ریسا  ار  وت  تیب  لها  مرح و  یـسک  هچ  مدنزرف ! ؟ درک متـس  تشک و 
قاتا دراو  دمآ  شوه  هب  نوچ  داتفا ، شوهیب  دـیرپ و  شرـس  زا  لقع  دینـش  ار  اههلان  نیا  بهار  نوچ  . تسیرگ تخـس  دز و  هلان  تفگ و 

دوخ ربارب  رد  ار  نآ  و  دومن ، رطعم  نارفعز  کشم و  روفاـک ، اـب  داد و  لـسغ  دروآ ، نوریب  ار  فیرـش  رـس  تسکـش و  ار  قودنـص  دـش و 
رد هک  یناسک  يهمه  گرزب  میرک و  يا  و  یتسه ، مدآ  ینب  ياهرس  زا  هک  رس ! يا  هحفص 409 ] تفگیم [ : تسیرگیم و  وا  تشاذگ ،
اطع لیوأت  تلیضف  ار  وت  هک  یسک  نآ  ییوت  و  تسا ، هدومرف  حدم  لیجنا  تاروت و  رد  ادخ  هک  یـشاب  یناسک  زا  منکیم  نامگ  دناملاع ،

ار وت  مهاوخیم  نم ! دننکیم . هحون  و  دنیامنیم ، هیرگ  وت  رب  ترخآ  ایند و  رد  مدآ  نادنزرف  زا  هدیـس  ياهنوتاخ  هک  اریز  تسا ، هدومرف 
يذلا انأ  مومغملا ، انأ  مومهملا ، انأ  مولظملا ، انأ  : دومرف دمآ و  نخس  هب  ربکا  دنوادخ  تردق  هب  رهطم  رس  هاگان  . مسانشب وت  تفـص  مان و  هب 

نع يذلا  انأ  تعنم ، ءاملا  نم  يذلا  انأ  تبهن ، مرج  ریغ  یلع  يذلا  انأ  تملظ ، یغبلا  لهأ  برحب  يذلا  انأ  تلتق ، ملظلا  ناودعلا و  فیـسب 
هب هک  یـسک  نآ  منم  . مدـش هتـشک  ملظ  متـس و  غیت  هب  هک  یـسک  نآ  منم  مومغم ، منم  مومهم ، منم  مولظم ، منم  . تدـعب ناـطوالا  لـهالا و 

یسک نآ  منم  . مدش عنم  بآ  زا  هک  یسک  نآ  منم  . مدش تراغ  هانگ  مرجیب و  هک  یـسک  نآ  منم  . مدش مولظم  متـس  لها  گنج  هبراحم و 
رهطم رـس  . نک یفرعم  ار  تدوخ  رتشیب  هک  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  رهطم ! رـس  يا  تفگ : بهار  . مدش هدنار  شیوخ  نطو  لها و  زا  هک 

ۀجیدـخنبا اـنأ  ءارهزلا ، ۀـمطاف  نبا  اـنأ  یـضترملا ، یلع  نبا  اـنأ  یفطـصملا ، دـمحمنبا  اـناف  یبسن ، یبـسح و  نع  لأـست  تنک  نا  : دومرف
بیرغ انأ  ءالبرک ، نائمظ  انأ  ءالبرک ،]  ] ناشطع انأ  ءالبرک ، مولظم  انأ  ءالبرک ، لیتق  انأ  ءـالبرک ، دیهـش  اـنأ  . یقثولا ةورعلانبا  اـنأ  يربکلا ،
دنزرف منم  سپ  یسرپیم ؛ نم  بسن  نأش و  زا  رگا  . ءالبرک ضرأب  ةرفکلا  ینولذخ  يذلا  انأ  ءالبرک ، بیلـس  انأ  ءالبرک ، دیحو  انأ  ءالبرک ،

هللا مالـس  يربک  يهجیدخ  دنزرف  منم  ارهز ، يهمطاف  دنزرف  منم  یـضترم ، یلع  دنزرف  منم  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم 
هک تسا  راوتسا  مکحم و  يهریگتـسد  هحفـص 410 ] هب [  ندز  گنچ  دـننام  وا  تدوم  نید و  هب  ندز  گنچ  هک  یـسک  دـنزرف  منم  . مهیلع

بیرغ منم  البرک ، يهنـشت  منم  البرک ،]  ] ناشطع منم  البرک ، مولظم  منم  البرک ، يهتـشک  منم  البرک ، دیهـش  منم  دوشیمن ، ادـج  هدـیرب و 
. دنتشاذگ رواییب  البرک  نیمزرس  رد  رافک  يهفیاط  هک  یسک  نآ  منم  البرک ، يهتفر  جارات  هب  منم  البرک ، ياهنت  منم  البرک ،

يراصن ندش  ناملسم  نیسح و  ماما  رهطا  رس 

هیضق درک و  عمج  ار  دوخ  نادرگاش  دینش ، ار  نانخس  نیا  مالـسلاهیلع  ادخ  تجح  رهطم  رـس  زا  گرزب ، بهار  هک  یماگنه  دیوگ : يوار 
دـنتخادنا و شیوخ  ياهرـس  زا  ار  اههمامع  دـندرک و  هیرگ  دـندز ، هجـض  اهنآ  يهمه  دـندوب -  رفن  داتفه  اهنآ  دومن -  لقن  اـهنآ  يارب  ار 

تمالع هک  ار -  اهرانز  اهنآ  دندش ، بایفرـش  مالـسلاهیلع ، داجـس  ماما  ام ، ياقآ  تمدخ  هاگ  نآ  . دـندومن كاچ  ار  ناشدوخ  ياهنابیرگ 
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مالـسلاهیلع ماما  كراـبم  تسد  هب  دنتـشادرب و  تسد  يراـصن  دوهی و  ياـهراک  زا  و  دنتـسکش ، ار  سوقاـن  و  دـندیرب ، تسا -  تیحیـسم 
ترودک گنز  میگنجب و  اهنآ  اب  مینک و  مایق  نارفاک  نیا  هیلع  رب  دییامرفب  روتـسد  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : دندرک ضرع  هدـش و  ناملـسم 

ار مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دوـخ  يـالوم  اـقآ و  نوـخ  ماـقتنا  و  مییاـمن ، فاـص  تسا ، هدـش  ضراـع  اـهنآ  ببـس  هب  هک  ار  دوـخ  ياـهلد 
[353  ] تفرگ دهاوخ  ماقتنا  رهق  هبلغ و  اب  اهنآ  زا  يدوز  هب  ادخ  هک  اریز  دـینکن ، ار  راک  نیا  امـش  دومرف : اهنآ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  . میریگب

بیغ زا  یفتاه  انثا  نیا  رد  دندش ، کیدزن  ماش  هب  هک  نیا  ات  دندرک  تکرح  نیعالم  نآ  هاگ ، نآ  دیوگ : يوار  تسا : هدمآ  بختنم »  » رد .
انرظنمب تلحکعجوتم  مهنم و ال  عزاج  عمـسمب ال  رظنمب و  نوملـسملا  وعفری  ةانق  یلع  لاجرلل  ای  هیـصو  دمحم و  تنب  نبا  سأر  : تفگیم

دمحم لآ  ءاملا  لالز  اوعنمعجـضم  کبنج  ظـحلو  ۀـبرت  کـل  اـهنأ  تنمت  ـالا  ۀـضور  امعمـست  نذا  لـک  كءزر  مصأ  اـهءامع و  نوفجلا 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  رتخد  دنزرف  رـس  نادرم ! ياعطقت  ۀیربلا  یف  حفاصت  دیو  تقرفت  هیف  لحکلا  اهالع  نیععرکت  هیفربلا  بائذ  تدغو 
ار وا  يهلان  دایرف و  و  دندیدیم ، ار  هنحص  نیا  ناناملـسم  هک  نآ  لاح  و  هحفص 411 ] دوشیم [ . هزین  رس  رب  وا  یصو  دنزرف  ملـس و  هلآ و 

هزین نآ  ندـید  اب  نامـشچ ، ياهکلپ  هب  . دـمآیم درد  هب  اهنآ  بیاصم  زا  یـسک  لد  هن  دیـسریم و  اـهنآ  داـیرف  هب  یـسک  هن  دندینـشیم ،
هک نیا  رگم  دوبن  ياهعقب  هضور و  چـیه  . درک اونـشان  رک و  دنونـشیم  هک  ار  اهشوگ  يهمه  وت  تبیـصم  و  دـش ؛ هدیـشک  يروک  يهمرس 

مالـسلامهیلع دمحم  لآ  . دیامن كرد  ار ، وت  ندیباوخ  لحم  كرابم  يولهپ  زا  نتفرگ  بیـصن  تذل و  دشاب و  وت  تبرت  هک  نیا  درک  وزرآ 
رد تشگیم ، هدیـشک  همرـس  نآ  رب  هک  یمـشچ  . دندیـشونیم بآ  نآ  زا  نابایب  ناگرگ  هک  یلاح  رد  دندرک ؛ عنم  فاص  لالز  بآ  زا  ار 

[ . 354  ] دشیم هدیرب  درکیم ، هحفاصم  قلخ  نایم  رد  هک  یتسد  و  دیدرگ ، رپ  کشا  اب  ارحص  نآ 

دنوشیم کیدزن  قشمد  هب  تیب  لها  يارسا 

هک هدازمارح  رمش  هب  مالسلااهیلع  موثلکما  ترـضح  دندیـسر  قشمد  کیدزن  ارـسا  ناوراک  هک  یماگنه  : دیوگ هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس 
: دوـمرف ؟ تسیچ وـت  تجاـح  تفگ : نوـعلم  نآ  ؟ مراد وـت  هب  تبـسن  یتجاـح  دوـمرف : وا  هب  دـش و  کـیدزن  دوـب ، نیعـالم  نآ  يهـلمج  زا 
زا ار  اهرس  نیا  هک  وگب  تدارفا  هب  وت  و  دنشاب ، رتمک  شنارگاشامت  هک  دیربب  ياهزاورد  زا  دییامنیم  رهـش  دراو  ار  ام  هک  یتقو  مهاوخیم 

تلذ ساسحا  میراد ، هک  یلاح  نیا  اب  مدرم ، دایز  ندرک  هاگن  زا  ام  هک  ارچ  دـشاب ، هلـصاف  اهرـس  ام و  نیب  دـننک و  نوریب  اـهلمحم  ناـیم 
طسو رد  هدرک و  هزین  رب  ار  اهرس  داد ، روتـسد  تشاد  هک  يرفک  ملظ و  رطاخ  هب  همرکم  نوتاخ  نآ  لاؤس  باوج  رد  نولعم  نآ  . مییامنیم
هحفص [ . ] 355  ] دندرک دراو  ماش  رهـش  هب  لاح  نیا  اب  ار  اهنآ  درک و  هناور  نارگاشامت  نایم  زا  ار  تاردـخم  نآ  و  دـنهد ، رارق  اهلمحم 

[ 412

تالییذت

دش عقاو  ماش  هفوک و  هار  نایم  رد  تیب  لها  زا  هک  یتازجعم  تامارک و 

تیاور اجنیا  رد  اـم  هک  دـناهدرک -  لـقن  هللا  ۀـمحر  سوواـط  نب  دیـس  و  بقاـنم »  » بحاـص ار  یتیاور  تسا : هدـمآ  راونـالاراحب »  » رد - 1
ار ادخ  تیب  دیوگیم : مییامنیم -  نایب  ار  نآ  زاین  دراوم  ام  هک  دناهدرک -  تیاور  وا  ریغ  هعیهلنبا و   -: مینکیم لقن  ار  بقانم »  » بحاص

يا متفگ : وا  هب  . یـشخبیمن ارم  هک  منادیم  هک  نآ  لاـح  شخبب و  ارم  ادـنوادخ ! دـیوگیم : هک  مدـید  ار  يدرم  هاـگان  مدرکیم  فاوـط 
زا دشاب و  ناتخرد  ياهگرب  اهناراب و  ياههرطق  يهزادـنا  هب  وت  ناهانگ  رگا  اریز  وگم ، نخـس  هنوگ  نیا  سرتب و  ادـخ  زا  ادـخ ! يهدـنب 
وت هب  ار  مدوخ  يهصق  ات  ایب  تفگ : وا  . تسا میحر  هدنـشخب و  وا  هک  ارچ  دـشخبیم ، ار  ناهانگ  نآ  ییامن  ترفغم  بلط  لـجوزع  يادـخ 
ماش رهـش  يوس  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رهطم  رـس  هک  میدوب  یناـسک  زا  رفن  هاـجنپ  اـم  تفگ : هاـگ  نآ  مدـمآ  وا  دزن  . منک فیرعت 
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نم ناراـی  يهمه  یبـش  . میدروخیم بارـش  نآ  فارطا  رد  و  میداـهنیم ، یقودنـص  رد  ار  رهطم  رـس  بش  ماـگنه  هار ، یط  رد  میدربیم .
. مدید ار  یقرب  هدینـش و  ار  يدعر  يادـص  تفرگارف ، ار  اج  همه  بش  یکیرات  نوچ  مدروخن ، بارـش  نم  دـندش . تسم  هدروخ و  بارش 

دمحم ترـضح  ام  ربمایپ  هارمه  هب  مالـسلامهیلع  قاحـسا  لیعامـسا و  میهاربا ، حون ، مدآ ، تارـضح  دش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  هاگان 
هب مالـسلاهیلع  لیئربج  باـنج  . دـندمآدورف ناگتـشرف  زا  یهورگ  مالـسلاهیلع و  لـیئربج  باـنج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 

دننام مالسلامهیلع  ایبنا  يهمه  وا ، زا  دعب  دیسوب . دینابسچ و  دوخ  هب  ار  وا  و  دروآ ، نوریب  ار  رهطا  رونا و  رس  سپس  دش ، کیدزن  قودنص 
هیرگ مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  و  دندرک ، تدارا  ضرع  رهطا  رـس  هب  تبـسن  وا 

صوصخ رد  دـنوادخ  دـمحم ! ای  درک : ضرع  ناشیا  هب  لیئربج  هاگ  نآ  . دـنتفگ تیلـست  وا  هب  هداد و  یلـست  ار  وا  ناربمایپ  يهمه  و  دومن ،
اهنآ رب  ار  نآ  و  هحفـص 413 ] هدروآرد [  هزرل  هب  ار  نیمز  ییاـمن  رما  رگا  سپ  میاـمن ، تعاـطا  وـت  زا  هک  تسا  هدوـمرف  رما  ارم  وـت  تما 

تمایق زور  رد  اریز  لیئربج ! ای  هن ، دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  . مدومن نینچ  طول  موق  دروم  رد  هک  نانچ  مزاس ، ناریو 
سپس دندرازگ ، زامن  ترضح  نآ  رهطم  رس  رب  تارضح  هاگ  نآ  دیوگ : يوار  . تشاد میهاوخ  یفقوت  یلاعت  يادخ  هاگشیپ  رد  اهنآ  نم و 

هللا یلص  ربمایپ  . میـشکب ار  رفن  هاجنپ  نیا  هک  تسا  هدرک  رما  ام  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دندرک : ضرع  دندمآ و  ناگتـشرف  زا  یهورگ 
اب ات  درک  دصق  ارم  اهنآ  زا  یکی  دـنداتفا ، ام  ناج  هب  هنایزات  اب  اهنآ  . دـیهد ماجنا  ار  دوخ  يهفیظو  امـش  دومرف : ناشیا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

منارای يهمه  مدید ، دش  حبـص  ماگنه  . دشخبن ار  وت  دنوادخ  ورب ، دومرف : ترـضح  ! هللا لوسر  ای  نامالا  نامالا  متفگ : دنزب ، دوخ  يهنایزات 
هک دناهدرک  لقن  هللا  ۀـمحر  دـیفم  خیـش  زا  یمیدـق  باتک  کی  رد  دـیوگ : لصا  بحاص  - 2 [ . 356  ] دـناهداتفا نیمز  رب  هدـش و  رتسکاخ 

رصق فرط  هب  ار  اهنآ  دندربیم  قشمد  يوس  هب  ار  نیرهاط  ياهرـس  مالـسلامهیلع و  تمـصع  تیب  لها  ناریـسا  هک  یماگنه  : تسا هدومرف 
اهنآ رب  یتخس  یگنشت  تخیر ، نیمز  رب  نآ  بآ  دش و  نوگژاو  دوب  ناشیا  اب  هک  یکشم  دوب ، یمرگ  رایسب  زور  دنداد . تکرح  لتاقمینب 

دـندرک و اپ  رب  عارذ  لهچ  تعـسو  هب  ياهمیخ  و  دنـشاب ، بآ  بلط  رد  ات  داد  روتـسد  دوخ  دارفا  زا  یهورگ  هب  نوعلم  دعـسنبا  . درک هبلغ 
اهر نازوـس  كاـخ  يور  رب  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  ناـکدوک  هللا و  لآ  ناریـسا  اـهنآ  دنتـسشن . نآ  رد  شناراـی  هدازمارح و  نآ  دوـخ 

رد مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  . تخادگیم ار  نآ  دیباتیم و  نامولظم  نآ  ندب  رب  نازوس  باتفآ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دندرک ،
اجنآ رد  هک  يرتشا  يهیاس  يوس  هب  دوب  كاله  رب  فرشم  یگنشت  تدش  زا  هدناشن و  دوخ  بانک  رد  ار  مالسلاهیلع  داجس  ماما  هک  یلاح 

لاحلا اذهب  كارأ  نأ  یلع  زعی  : تفگیم دزیم و  داب  امرگ  تدش  زا  ار  ترـضح  نآ ، اب  هک  دوب  ینزبداب  شتـسد  رد  و  درک ، تکرح  دوب 
هک یتخرد  يوس  هب  مالـسلااهیلع  هنیکـس  ترـضح  نآ ؛ زا  دعب  . مردارب دنزرف  يا  منیبب  لاح  نیا  اب  ار  وت  هک  تسا  راوشد  نم  رب  ! یخأ نبای 

چوـک رارـشا  هورگ  هاـگان  تشذـگن  یکدـنا  دـیباوخ ، داد و  بیترت  كاـخ  زا  یـشلاب  هحفــص 414 ] دوـخ [  يارب  تـفر و  دوـب  اـجنآ  رد 
رتش نابراس  هب  مالسلااهیلع  يرغص  يهمطاف  دشیم ، رتش  راوس  مالسلااهیلع  يرغـص  يهمطاف  بانج  شرهاوخ  اب  يو  دیوگ : يوار  . دندرک

وا تفگ : نوعلم  نآ  . يرواـیب ار  مرهاوخ  هک  نیا  اـت  موـشیمن  راوـس  دـنگوس ! ادـخ  هب  تساـجک ؟ مالـسلااهیلع  هنیکـس  مرهاوـخ  دوـمرف :
هنیکـس ترـضح  . وش راوس  نانز  اب  ایب و  هنیکـس ! يا  دز : داـیرف  دـنلب  يادـص  اـب  رتش  ناـبراس  . تسا هتفر  اـجک  منادیمن  دومرف : ؟ تساـجک

اهنآ لابند  هب  دش و  رادیب  باوخ  زا  دومن  شرازآ  امرگ  دمآ و  الاب  باتفآ  دشن ، رادیب  باوخ  زا  رفس ، جنر  تقشم و  تهج  هب  مالسلااهیلع 
هنهرباـپ نم  يرتـشا و  رب  راوـس  وـت  نوـنکا  مدوـبن ؟ لـمحم  رد  وـت  راوـس  مه  نم ، اـیآ  همطاـف ! يا  مرهاوـخ  دزیم : داـیرف  و  داـتفا ، هار  هـب 

رتش نیا  يالاب  زا  ار  دوخ  يرواین ، میارب  ارم  رهاوخ  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : رتش  نابراس  هب  تخوس و  وا  يارب  شرهاوخ  لد  . ماهدـنام
نوعلم نآ  . مهاوخیم وت  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  نوخ  تمایق  زور  رد  و  مزادـنایم ، نییاـپ 

وا دروـم  رد  تردـپ  هک  ياهنیکـس  تفگ : . تشادیم تسود  رایـسب  ار  وا  مردـپ  هک  یناـمه  هنیکـس ، دوـمرف : ؟ تـسیک وـت  رهاوـخ  تـفگ :
وا دومن و  تقر  وا  هب  رتش  نابراس  سپ  . يرآ دومرف : ؟ مرادیم تسود  ار  هناخ  نآ  نم  دـشاب  بابر  هنیکـس و  نآ  رد  هک  ياهناخ  تفگیم :

شیارب دوب  وا  رد  هک  یتنحم  نآ  تهج  زا  هدـننک  تتامـشتماشلا  اهل  قر  نم  لاح  ام  اهب  امم  تماشلا  اـهل  قر  . درک راوس  شرهاوخ  اـب  ار 
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ًالبق هک  یباتک  رد  تسا : هدمآ  لصا  رد  ؟3 - دیامن تقر  وا  هب  هدننک  تتامش  هک  یـسک  لاح  تسا  هنوگچ  تخوس ؛ شلد  و  هدرک ، تقر 
اجنآ سیئر  دندیسر ، نالقسع »  » لزنم هب  مالسلامهیلع  تمصع  تیب  لها  ناریسا  كرابم و  ياهرس  هک  یماگنه  : تسا هدش  لقن  میدرب  مان 
اهنآ دندرگ ، وهل  لوغـشم  دننزب و  زاس  لبط و  هدرک و  يزاب  هک  درک  رما  اجنآ  ناصاقر  نارگیزاب و  هب  هدرک و  تنیز  ار  رهـش  هک  درک  رما 

هداتـسیا رازاـب  رد  وا  دوـب ، یعازخ » ریرز   » ماـن هـب  يرجاـت  درم  رهـش ، نآ  رد  هحفـص 415 ] دـندش [ . لوغـشم  اـهزاس  ندز  هب  اهرـصق  رد 
مدرم زا  یکی  هب  . دشاب كرابم  وت  رب  اهزور  نیا  تفگیم : يرگید  هب  مادک  ره  هک  دش  مدرم  یلاحـشوخ  يداش و  هجوتم  هک  یماگنه  ، دوب

: تفگ ؟ یتسه بیرغ  رهـش  نیا  رد  وت  هک  ایوگ  دـنتفگ : ؟ دـناهدرک نییزت  ار  اهرازاب  ارچ  و  دنتـسه ؟ رورـسم  داـش و  مدرم  هچ  يارب  تفگ :
اهنآ داتسرف ، يرکشل  اهنآ  يوس  هب  دیزی  دندرکن . تعیب  وا  اب  هک  دندوب ، دیزی  فلاخم  یهورگ  قارع ، رد  نادب ، صخـش ! يا  دنتفگ : . یلب

ناگرزب و اهنآ  تفگ : یصخش  ؟ ناملسم ای  دندوب  رفاک  هورگ  نیا  تفگ : ریرز  . دنتسه اهنآ  ناریسا  نانیا  اهنآ و  ياهرـس  اهنیا  دنتـشک و  ار 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  نم  تفگیم : اهنآ  ياوشیپ  تفگ : ؟ دندومن جورخ  دـیزی  رب  هچ  يارب  سپ  تفگ : . دـندوب نامز  نایاقآ 
! ریرز يا  تفگ : یصخش  ؟ تسیچ وا  مان  و  دوب ؟ هک  وا  ردام  دوب ؟ هک  وا  ردپ  تفگ : یعازخ  . مرتراوازس تفالخ  هب  نم  متسه و  ملس  هلآ و 

هیلع هللا  یلص  یفطصم  دمحم  رتخد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  شردام  مان  مالسلاهیلع و  نسح  شردارب  مان  و  دوب ، مالسلاهیلع  نیسح  وا  مان 
کیرات هایس و  وا  نامشچ  ربارب  رد  ایند  دینـش ، ار  نخـس  نیا  یعازخ  هک  یماگنه  . هیلع هللا  تاولـص  یـضترم  یلع  شردپ  ملـس و  هلآ و  و 

ياقآ رب  وا  مشچ  نوچ  دمآ ، مالسلامهیلع  تمصع  تیب  لها  يارـسا  دزن  هب  سپ  دش ، گنت  وا  ربارب  رد  شتعـسو  يهمه  اب  ایند  و  دیدرگ ،
رورـس يداـش و  رد  رهـش  لـها  يهمه  هک  نآ  لاـح  ینکیم و  هیرگ  ارچ  ینـالف  دوـمرف : ترـضح  نآ  داـتفا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  نم 

زا رهش ، لها  زا  و  متسه ، رجات  نم  مدش . كرابمان  موش و  رهش  نیا  دراو  زورما  و  مبیرغ ، درم  نم  نم ! ياقآ  يا  درک : ضرع  ریرز  ؟ دنتسه
ماش رهـش  هب  ار  وا  رـس  تشکب و  ار  وا  دـیزی  سپ  درک  جورخ  دـیزی  رب  یغای  صخـش  دـنداد : باوج  مدیـسرپ . اهنآ  رورـس  يداش و  ببس 
نب یلع  نب  نیـسح  دـنتفگ : . مدیـسرپ شردـپ  مان  وا و  مان  زا  رهـش ، لـها  زا  نوچ  سپ  هحفـص 416 ] دومن [ . ریـسا  ار  وا  ناـنز  داتـسرفب و 

؟ تسیک تفالخ  هب  وا  زا  رتراوازـس  متفگ : . تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  وا  دـج  و  مالـسلاهیلع ، بلاطیبا 
هدـهاشم وت  زا  ار  تبحم  يوب  قح و  تفرعم  رجاـت ! يا  دوـمرف : هیلع  هللا  تاولـص  نیدـباعلانیز  میاـقآ  . دـندادن باوـج  دـندش و  شوماـخ 

هب دومرف : مالسلاهیلع  ماما  . مهد ماجنا  امـش  يارب  یتمدخ  ات  دییامرفب  رما  نم ! ياقآ  يا  درک : ضرع  . دهد ریخ  ار  وت  یلاعت  يادخ  منکیم ،
هک نـیا  يارب  دریگب ، هلـصاف  اـهنآ  زا  دور و  رتوـلج  تارهاـط  ناـنز  زا  وـگب : تـسا  نـم  راوـگرزب  ردـپ  رهطم  رـس  لـماح  هـک  یــسک  نآ 

نانز يوس  هب  نتسیرگن  زا  دنوش و  لوغـشم  سدقم  رـس  رب  ندرک  هاگن  هب  دنکن و  هاگن  اهنآ  هب  یـسک  ینعی  ( ؛ دوش مامت  اهنآ  ياهباجح 
وا هب  درک و  اطع  رهطم  رـس  لـماح  هب  هرقن  رز و  لاـقثم  هاـجنپ  دومن ، تباـجا  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  رما  ریرز  هلـصافالب  سپ  (. دـننک ضارعا 

نامرحمان ياههاگن  زا  تارهاط  تاردخم  تفرگ و  هلصاف  اهنآ  زا  رهطم  رس  لماح  . یـشابن نانز  نایم  رد  يورب و  رتولج  مهاوخیم  تفگ :
يرگید تجاـح  اـیآ  نـم ! ياـقآ  يا  درک : ضرع  ریرز  هاـگ  نآ  . دـندرکیم اـشامت  ار  سدــقم  رــس  نـیدیب  ناـمدرم  و  دــندش ، تـحار 

تاردـخم زا  مادـک  ره  يارب  دـمآ و  شتماقا  لحم  هب  ریرز  سپ  . روایب نم  يارب  يراد  هفاضا  ساـبل  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما  ؟ دـیرادن
دنلب رازاب  رد  زا  ياهحیـص  دایرف و  هاگان  میدوب ، لاح  نیا  رد  ام  دـیوگ : ریرز  . دروآ ياهمامع  مالـسلاهیلع  ماـما  يارب  و  یـسابل ، تارهاـط ،
هدرک تنعل  ار  وا  مدمآ و  نوعلم  نآ  يوس  هب  دمآ ، شوج  هب  نم  تیمح  تریغ و  گر  . تسا نوعلم  رمـش  يادص  مدید  مدرک  تقد  دـش ،

نیا و  ياهدز ؟ هزین  رب  ار  وا  هک  تسیک  رـس  نیا  رمـش ! يا  دـنک  تنعل  ار  وـت  ادـخ  مـتفگ : مـتفرگ و  ار  وا  بـسا  راـسفا  و  مداد ، مانمـشد  و 
ادخ ياهدرک ؟ راوس  زاهجیب  ياهرتش  رب  ار  ناشیا  هک  دنشابیم  صخش  مادک  نادنزرف  ياهدومن  ریـسا  ياهدرک و  تراغ  هک  ییاهنوتاخ 

وا هک  دز  دایرف  دوخ  رکشل  هب  دینش  نانخس  نیا  نوچ  انزلادلو  رمش  . دزاس روک  ار  وت  ياهمـشچ  بلق و  دنک و  عطق  ار  وت  ياهاپ  اهتسد و 
هدمآ و درگ  هراچیب  نآ  رـس  رب  زین  رهـش  لها  دـنداتفا ، وا  ناج  هب  هزین  ریـشسمش و  اب  دـندرک و  هطاحا  ار  وا  سپ  هحفـص 417 ] دینزب [ . ار 
هتـشادرب و وا  زا  تسد  سپ  تسا ، هدـش  هتـشک  وا  هـک  دـندرک  ناـمگ  دـندز  ردـق  نآ  داـتفا . شوـهیب  هـک  نـیا  اـت  دـندرک  شناراـبگنس 
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وا دمآ ، شوه  هب  ریرز  دش ، بش  يهمین  دیـسرارف و  بش  دوب ، شوهیب  متـش  برـض و  تدش  زا  نانچمه  وا  دش و  يرپس  اهتعاس  . دنتفر
دوخ مکـش  تشپ و  رب  اهمخز  تدـش  زا  یهاگ  و  تفریم ، هار  دیـشکیم و  نیمز  رد  ار  دوخ  ناکدوک  دـننام  یهاگ  تاحارج  تدـش  زا 

زاب و ياهرـس  اب  هک  دـید  ار  یمدرم  دجـسم ، رد  هاگان  دـیناسر ، مالـسلاهیلع  ربماـیپ  نامیلـس  دجـسم  هب  ار  دوخ  دوب  يروط  ره  دـیطلغیم .
هیرگ امـش  ارچ  تفگ : درک و  اهنآ  هب  ور  ریرز  . دنتـسه يرادازع  لوغـشم  نازوس  ياهلد  نایرگ و  ياهمـشچ  كاچ و  كاچ  ياـهنابیرگ 

نارادتسود زا  رگا  یـشاب ، جراوخ  هورگ  زا  هک  دنکن  تفگ : اهنآ  زا  یکی  ؟ دنتـسه رورـسم  داش و  رهـش  نیا  مدرم  هک  نآ  لاح  دینکیم و 
ماما تبحم  رطاخ  هب  نآلا  و  مشاب ، تواقـش  لها  زا  هک  نیا  هللا ! ذاعم  تفگ : ریرز  . شاب کیرـش  تبیـصم  رد  ام  اب  نیـشنب و  یتسه  نانمؤم 
دروم ندش  هتـشک  دصق  هب  تسا ؛ هدش  دراو  اهنآ  تاردـخم  نانز  رب  اهنآ و  رب  هک  یبیاصم  رطاخ  هب  و  وا ، تیب  لها  مالـسلاهیلع و  نیـسح 
ناشن اهنآ  هب  دوب  شندب  رد  هزین  زا  هک  ییاهمخز  هاگ  نآ  . دومرف ظفح  ارم  هدنرادهگن  يادخ  نکیلو  متفرگ ، رارق  نانمشد  متـش  برض و 

زا شدوخ  دانـسا  هب  جـیارخ »  » باتک رد  يدـنوار  بطق  - 4. دـندومن اـپرب  يرادازع  سلجم  دـندش و  ندرک  هیرگ  لوغـشم  یگمه  و  داد ،
درکیم اعد  هک  مدید  ار  يدرم  مسارم  يانثا  رد  مدوب  جح  مسوم  رد  نم  : تفگ نامیلـس  هک  تسا  هدرک  تیاور  شمعا  نارهم  نب  نامیلس 

هب داتفا ، ممادنا  رب  هزرل  نخس  نیا  ندینش  زا  تفگ : نامیلـس  . یـشخبیمن ارم  هک  منادیم  هک  نآ  لاح  شخبب و  ارم  ادناودخ ! تفگیم : و 
مارحا ای  مرتحم -  ياهزور  اهزور ؛ نیا  و  یتسه ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وا  لوسر  مرح  ادخ و  مرح  رد  وت  متفگ : مدش و  کیدزن  وا 

رتـگرزب نم  هاـنگ  صخـش ! يا  تفگ : هحفــص 418 ] یتـسه [ ؟ سویأـم  یلاـعت  يادــخ  ترفغم  زا  ارچ  سپ  تـسا ، گرزب  هاـم  رد  و  - 
، يرآ تفگ : . تسا ربارب  نزومه و  راوتـسا  مکحم و  ياههوک  اب  ایآ  متفگ : . يرآ تفگ : ؟ تسا رتگرزب  هماهت  ياههوک  زا  ایآ  متفگ : . تسا

نوریب مرح  زا  هاگ  نآ  . میور نوریب  مرح  زا  ایب  تفگ : . نک ربخاب  تهانگ  زا  ارم  متفگ : ؟ میامن فیرعت  وت  هب  ار  مدوخ  هانگ  یهاوخیم  رگا 
نیـسح ماـما  هک  یتـقو  مدوـب ، نوـعلم  دعـس  رمع  كراـبمان  موـش و  نایرکـشل  وزج  نـم  : تـفگ درک و  فـیرعت  ار  دوـخ  هیـضق  وا  میتـفر ،

نیعل دیزی  يوس  هب  هفوک  زا  ار  رهطم  رـس  هک  مدوب  يرفن  لهچ  يهلمج  زا  و  مدرکیم ، تمدخ  رکـشل  نآ  رد  نم  دـش  هتـشک  مالـسلاهیلع 
هزین رس  رب  هک  یلاح  رد  سدقم  رـس  و  میدمآدورف ، يراصن  يهعموص  رانک  هار ، رد  میداتفا . هار  هب  ماش  يوس  هب  رهطم  رـس  اب  ام  . دندربیم

رد هک  مدید  ار  یتسد  هاگان  میروخب ، هک  میتسـشن  میدرک و  هدامآ  ار  ماعط  اذغ ، عقوم  دـندوب ، نآ  بظاوم  نانابهگن  دوب ، ام  هارمه  هب  دوب 
راودیما دنتـشک ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  یتما  ایآ  ؟ باسحلا موی  هدـج  ۀعافـش  ًانیـسح  تلتق  ۀـمأ  وجرتأ  : دـسیونیم هعموص  راوید  يور 

تسد نآ  يوس  هب  ام  زا  یکی  میدومن و  تشحو  مدیسرت و  تخس  رما  نیا  زا  ام  دیوگ : نوعلم  نآ  ؟ دنتسه باسح  زور  رد  وا  دج  تعافش 
لبق هعفد  دـننام  دـش و  رهاظ  تسد  زاـب  میدـید  هاـگان  دـندمآ ، ماـعط  يوس  هب  نم  ناراـی  سپـس  . دـش بیاـغ  یلو  دریگب  ار  نآ  هک  دـیرپ 
اهنآ و  تسین ، ياهدننک  تعافـش  تمایق  زور  رد  اهنآ  يارب  دنگوس ! ادخ  هبباذعلا  یف  ۀمایقلا  موی  مه  عیفـش و  مهل  سیل  هللا  الف و  : تشون

تـسد زاب  دنتـشگرب ، ماعط  يوس  هب  سپـس  دیدرگ ، بیاغ  زاب  ، دندیرپ تسد  يوس  هب  ام  نارای  زاب  . دوب دنهاوخ  باذـع  رد  تمایق  زور  رد 
هب ار  مالسلاهیلع  نیـسح  قیقحت  هب  هحفـص 419 ] باتکلا [  مکح  مهمکح  فلاخ  روج و  مکحب  نیـسحلا  اولتق  دـق  :و  تشون دـش و  رهاظ 

اراوگ نم  يارب  اذـغ  متـشادرب و  تسد  اذـغ  ندروخ  زا  نم  . دـش فلاخم  ادـخ  باتک  مکح  اـب  اـهنآ  مکح  و  دنتـشک ؛ متـس  روج و  مکح 
زا بهار  . دراد دادتما  نامـسآ  يوس  هب  سدقم  رـس  يالاب  زا  هک  دید  ار  يرون  وا  دروآ ، نوریب  رـس  دوخ  يهعموص  زا  یبهار  هاگ  نآ  . دشن

امـش و ربمایپ  رتخد  همطاف ، دنزرف  تفگ : بهار  . میدرک گنج  هبراحم و  نیـسح  اب  قارع ، زا  دـنتفگ : ؟ دـیاهدمآ اجک  زا  دیـسرپ : نانابهگن 
ام تشاد  يدنزرف  میرم  نب  یسیع  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  داب ! امش  رب  نارـسخ  كاله و  تفگ : . يرآ دنتفگ : ؟ امـش ربمایپ  يومعرـسپ  دنزرف 

سیئر و هب  تفگ : ؟ تسیچ وت  تجاح  دـنتفگ : . مراد یتجاح  امـش  زا  نم  نکیلو  میتشادیمرب ، میدادیم و  ياـج  دوخ  ياهمـشچ  رد  ار  وا 
نم هب  ار  رهطم  رـس  نیا  دریگب و  نم  زا  ار  اهنآ  مراد . ماهدرب ، ثرا  هب  دوخ  ناردـپ  زا  ار  اهنآ  هک  مهرد  رازه  هد  نم  دـییوگب : دوخ  گرزب 

[357  ] هللا ۀـنعل  دعـس  رمع  هب  ار  داهنـشیپ  نیا  . مهدیم لیوحت  امـش  هب  ار  نآ  امـش ، چوک  ماگنه  دـشاب ، نم  دزن  امـش  چوک  تقو  ات  دـهدب 
: دـنتفگ دـندمآ و  بهار  دزن  هب  نیعالم  نآ  . دـیهدب وا  هب  چوک  تقو  ات  ار  رـس  دـیریگب و  ار  اـهلوپ  بهار  زا  تفگ : نوعلم  نآ  دـندناسر ،
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مهرد رازه  جـنپ  اهنآ  زا  مادـک  ره  رد  هک  داد  اهنآ  هب  هسیک  ود  هعموص  يالاب  زا  بهار  . مینک اطع  وت  هب  ار  سدـقم  رـس  ات  رواـیب  ار  اـهلوپ 
رـس هک  داد  روتـسد  داد و  لیوحت  دوخ  رادهنیزخ  هب  ار  اـهنآ  دیجنـس و  درک و  یفارـص  ار  اـهمهرد  وا  دـیبلط ، ار  فارـص  نوعلم  رمع  . دوب

داد و هحفـص 420 ] وشتـسش [  رابغ  درگ و  زا  ار  ادخ  تجح  رهطم  رـس  هاگ  نآ  تفرگ ، ار  سدقم  رـس  بهار  . دنهدب بهار  هب  ار  سدقم 
درکیم هحون  هتسویپ  هداد و  رارق  دوخ  ربارب  رد  هتشاذگ و  يریرح  يهچراپ  نایم  رد  و  دومن ، رطعم  تشاد  هک  يروفاک  کشم و  اب  ار  نآ 

سفن زج  نم  رهطم ! رـس  يا  درک : ضرع  بهار  . دنتـساوخ وا  زا  ار  رهطم  رـس  دـندز و  ادـص  ار  وا  نیعالم  نآ  هک  نیا  ات  دومنیم ، هیرگ  و 
نم يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تدـج  هاگـشیپ  رد  تمایق  ماگنه  رد  مهاوخیم  وت  زا  سپ  متـسین ، کـلام  مدوخ 

لوسر دـبع و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  نیا  و  تسین ، یهلا  ادـخ ، زا  زج  هک  نیا  هب  مهدیم  تداهـش  نم  هک  یهد  یهاوگ 
امـش گرزب  اب  یمک  مهاوخیم  تفگ : نیعالم  نآ  هب  بهار  هاگ  نآ  . متـسه وت  يهدنب  نم  و  مدش ، ناملـسم  وت  تسد  هب  نم  تسا ، ادـخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قح  هب  ادخ و  هب  ار  وت  تفگ : دیبلط و  ار  نوعلم  دعـس  رمع  سپ  . منک اطع  وا  هب  ار  كرابم  رـس  میوگب و  نخس 
رمع . يرواین نوریب  قودنص  نیا  زا  ار  سدقم  رس  نیا  یشاب و  هتشادن  ار  قباس  راتفر  رهطم  رـس  نیا  اب  نیا ، زا  دعب  هک  مهدیم  مسق  ملـس  و 

اههوک زا  یکی  هب  ات  دـمآدورف  هعموص  زا  داد و  لیوحت  نوعلم  نآ  هب  ار  رهطم  رـس  وا  . مهدیم ماـجنا  ییوگیم  وت  ار  هچنآ  تفگ : نوعلم 
هدادن و شوگ  وا  نخس  هب  ادخ  تجح  رهطم  رـس  دروم  رد  درک و  تکرح  شدارفا  اب  زین  هدازمارح  دعـس  رمع  . دنک تدابع  ار  ادخ  دورب و 
ار اـههسیک  دوخ  مداـخ  زا  هاـگ  نآ  . دـییآدورف تفگ : دوخ  دارفا  هب  دـش ، کـیدزن  ماـش  رهـش  هب  نوعلم  نآ  نوچ  . دومن راـتفر  قباـس  لـثم 
ار اههسیک  رس  . دوش هداشگ  اههسیک  رس  داد  روتسد  و  درک ، هاگن  اهنآ  رهم  هب  دعب  دنتـشاذگ ، وا  ربارب  رد  هدرک و  رـضاح  ار  اهنآ  تساوخ .

هدش هتـشون  هیآ  نیا  اهنآ  يور  کی  رب  هک  دید  درک  هاگن  اهنآ  يهکـس  هب  دعب  . دناهتـشگ لافـس  اهرانید  يهمه  هک  دید  هاگان  دـندرک  زاب 
يور رب  .و  تسا لفاغ  دننکیم  ناراکمتـس  هچنآ  زا  ادـخ  هک  نکم  نامگ  هتبلا  [ . 358 ( ] نوملاظلا لمعی  امع  ًالفاغ  هللا  نبـسحت  و ال  :) تسا

انا هللا :) تفگ نوعلم  نآ  [ . 359 ( ] نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و  [ ) هحفص 421 تسا [ : هدش  هتشون  هفیرش  يهیآ  نیا  اهنآ  رگید 
رهن هب  ار  اهنآ  زین  شناـمالغ  دـیزادنیب  رهن  هب  ار  اـهنآ  تفگ : دوخ  ناـمالغ  هب  سپـس  مدـش . ترخآ  اـیند و  راـکنایز  نوعجار ،) هیلا  اـنا  و 

رهطم رـس  داد  روتـسد  نیعل  دیزی  ماش  رهـش  رد  دیوگ : ثیدح  يوار  هک  اجنآ  ات  دش ... دراو  ماش  هب  زور  نآ  يادرف  نوعلم ، نآ  . دـنتخادنا
زا تظافح  رومأم  ار  ام  دندرک ، دراو  دروخیم ، بارش  اجنآ  رد  دوب و  نوعلم  نآ  بارش  سلجم  لباقم  رد  هک  یقاتا  هب  ار  مالسلاهیلع  ماما 

رومأـم ار  اـم  زاـب  دیـسرارف ، بش  نوچ  . مباوخب قاـتا  نیا  رد  متـسناوتن  نم  دوـب ، نم  لد  رد  تاـمارک  روـما و  نیا  يهمه  دوـمن ، رهطم  رس 
ادـن يداـنم  هک  مدـید  هاـگان  مدینـش ، نامـسآ  بناـج  زا  ياهلغلغ  ادـص و  تشذـگ ، بش  زا  یـساپ  نوچ  دومن ، سدـقم  رـس  زا  تظاـفح 

هک ار  يدانم  مدینش  نآ ، زا  دعب  . دندمآدورف ناگتشرف  زا  يرایسب  يهدع  هارمه  هب  مالسلاهیلع  مدآ  ترـضح  سپ  . يآدورف مدآ ! ای  : دنکیم
زاوآ و نآ ، زا  دعب  . دندمآدورف ناگتـشرف  زا  يرایـسب  يهدع  هارمه  هب  زین  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  سپ  . يآدورف یـسیع ! ای  درک : ادن 
، دوـمرف لوزن  لـالجا  يداـیز  تیعمج  هارمه  هب  زین  ترـضح  نآ  . يآدورف دـمحم ! اـی  درکیم : ادـن  يداـنم  هـک  مدینـش ، یمیظع  يهـلغلغ 
ار رهطم  رـس  دـش و  قاـتا  دراو  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ترـضح  هاـگ  نآ  دـندرک ، هطاـحا  ار  قاـتا  يداـیز  ناگتـشرف 
هک ياهزین  تسشن ، رهطم  رـس  ریز  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  : تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  دیوگ : يوار  . تشادرب
دزن تفرگ و  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  داتفا ، ترـضح  نآ  لغب  رد  سدقم  رـس  دش و  مخ  دوب ، نآ  يالاب  رب  رهطم  رس 
نم ندب  نخـس ، نیا  زا  ؟ دندرک راتفر  هنوگچ  مدـنزرف  اب  نم  زا  سپ  متما ، ینیبیم  نم ! ردـپ  يا  دومرف : دـمآ و  مالـسلاهیلع  مدآ  ترـضح 

لزلزتم وت  تما  رب  ار  نیمز  هک  دـییامرف  رما  نم  هب  متـسه ، اههلزلز  بحاص  نم  دـمحم ! ای  تفگ : مالـسلاهیلع  لیئربج  نآ ، زا  دـعب  دـیزرل .
لهچ نیا  امرفب  هزاجا  دمحم ! ای  درک : ضرع  هحفص 422 ] هن [ . دومرف : ترضح  . دنوش كاله  نآ  زا  هک  منزب  ياهحیـص  اهنآ  هب  و  میامن ،

هب دوخ  سفن  اب  مالـسلاهیلع  لیئربج  هاگ  نآ  . مداد هزاجا  دومرف : ترـضح  . مناسرب ناشلامعا  يازـس  هب  دنتـسه  رهطم  رـس  رومأـم  هک  ار  رفن 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  ؟ ینیبیم يونـشیم و  ایآ  دومرف : دش و  کیدزن  نم  هب  سپ  دندشیم ، كاله  اهنآ  دیمدیم و  ام  کیاکی 
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ار كرابم  رـس  دـندرک و  اهر  ارم  سپ  . دـشخبن ار  وا  یلاعت  يادـخ  دـیراذگب ، دوخ  لاـح  هب  دـینک و  اـهر  ار  وا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و 
، تفر ير  تموکح  لابند  هب  نوعلم  دعس  رمع  یفرط ، زا  . دشن يربخ  نآ  زا  و  دش ، دوقفم  سدقم  رـس  دعب ، هب  بش  نآ  زا  . دنتفر دنتفرگ و 

درم نآ  هب  هصق  نیا  ندینـش  زا  سپ  دـیوگ : شمعا  نب  نامیلـس  . دـش كاله  هار  رد  تفرگ و  ار  وا  رمع  ادـخ  دـشن و  قفوم  تنطلـس  هب  و 
[ . 360  ] تفر اجک  نوعلم  نآ  منادیمن  مدینادرگ و  يور  وا  زا  نازوسن . ياهدـش  بکترم  هک  یتیانج  شتآ  هب  ارم  وش ! رود  متفگ : نوعلم 

هحفص 425 ] ] 

ماش رهش  هب  تیب  لها  دورو 

ماش رازاب  رد  رهطم  ياهرس  ارسا و 

تسا و لیطعت  اهرازاب  دندش . ماش  رهـش  دراو  هک  نیا  ات  دنداد  تکرح  مامت  تیدج  اب  ار  ارـسا  ناوراک  دیوگیم : دروم  نیا  رد  فنخموبا 
نشور ار  وت  مشچ  ادخ  تفگ : دمآ و  هنعللا -  امهیلع   - هیواعم نب  دیزی  يوس  هب  ینوعلم  دنتـسه ، تسم  ایوگ  مدرم  دوشیمن ، دتـس  داد و 

: تفگ صخش  نآ  هب  هدازمارح  دیزی   - هیلع هللا  تاولـص  نیـسح -  رـس  رطاخ  هب  تفگ : نوعلم  نآ  ؟ هچ يارب  تفگ : دیزی  ! هفیلخ يا  دیامن 
هب هدومن و  هتشارفارب  ملع  تسیب  دص و  داد  روتسد  یفرط ، زا  . دننک ینادنز  ار  نیعل  نآ  داد  روتـسد  هاگ  نآ  . دیامنن نشور  ار  وت  مشچ  ادخ 

هاگان !! دنتفگیم هللا » الا  هلا  ال   » و ربکا » هللا  ، » نیعالم نآ  اهملع  ریز  رد  دش ، هتـشارفارب  اهملع  . دنورب ترـضح  سدقا  رهطا و  رـس  لابقتـسا 
انهر هارا  هموی و  نم  ةرـسح  مظعا  موی  الالیمرت  هئامدـب  ًالمرتم  دـمحم ! تنب  نبای  کسأرب  اوؤاج  : دـناوخ ار  راعـشا  نیا  دز و  ادـص  یفتاـه 

دنزرف ياالیلهتلا  ریبکتلا و  کب  اولتف  امنا  تلتق و  نأب  نوربکی  والوسر  نیدـماع  ًاراـهج  اولتق  دـمحم ! تنب  نباـی  کـب  اـمنأکفالیتق  نونملل 
زور زا  هودنا  ترـسح و  تهج  زا  رتدیدش  رتگرزب و  يزور  چیه  . دـندروآ دوب  هتـشغآ  تنوخب  هک  یلاح  رد  ار  وت  رـس  ادـخ ! لوسر  رتخد 

هب ربمایپ ! رتخد  رسپ  يا  وت  نتشک  ببس  هب  ایوگ  . تسا ندش  هتـشک  گرم و  ورگ  رد  هک  منیبیم  ار  وا  نم  و  تسین ؛ ترـضح  نآ  تداهش 
هک تسین  نیا  زج  هک  نآ  لاح  و  دنیوگیم ؛ ریبکت  وت  ندش  هتشک  هب  و  دنتشک . ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمع  راکـشآ و 

هاگان مدش ، دراو  اهنآ  هارمه  هب  مه  نم  دندش ، رهـش  دراو  نارزیخ  يهزاورد  زا  مدرم  دیوگ : لهـس  . دنتـشک ار  لیلهت  ریبکت و  وت  نتـشک  اب 
نیـسح ماما  رهطا  رـس  دـندوب ، هدرک  راوس  زاهجیب  ياـهرتش  تشپ  رب  ار  ارـسا  دـندروآ ، دـندوب ، اـههزین  يـالاب  رب  هک  رـس  هدـجیه  مدـید 

انألیصالا نیدلا  لتاق  انأ  لیوطلا  حمرلا  بحاص  انأ  هحفص 426 ] تفگیم [ : نوعلم  يانزلادلو  نآ  دوب ، نیعل  رمش  تسد  رد  مالـسلاهیلع 
ار نییصولا  دیس  دنزرف  . لیصا نید  يهدنـشک  منم  دنلب ، يهزین  بحاص  منمنینموملاریما  دیزی  یلا  هسأرب  تیتأ  نییـصولا و  دیـس  نبا  تلتق 
! نوعلم دنزرف  نوعلم  يا  دومرف : نآ  خساپ  رد  مالسلااهیلع  موثلکما  ترضح  . مدروآ نینمؤملاریما !! دیزی  هب  ار  وا  رـس  کنیا  هک  متـشک  نم 

موق رب  ادـخ  تنعل  هک  شاـب  هاـگآ   - یتـفگ غورد  دوـخ  تعاجـش  راـهظا  رد  اـی  و  یتـفگ -  غورد  دـیزی  هب  نینمؤـملاریما  بقل  تبـسن  رد 
ار وا  مالسلاامهیلع  لیئاکیم  لیئربج و  هک  ینکیم  راختفا  یسک  نتـشک  رب  نوعلم ؛ دنزرف  نوعلم  دیزی  دزن  رد  وت ! رب  ياو  . تسا ناراکمتس 

نایملاع دـنوادخ  هک  یـسک  تسا ، هدـش  هتـشون  نایملاع  راگدرورپ  شرع  يهدرپارـس  رب  وا  مان  هک  یـسک  دـنتفگیم ؛ ییالال  هراوهگ  رد 
یلص یفطـصم  دمحم  نم  دج  دننام  سپ  . تسا هدرک  بولغم  روهقم و  وا  ردپ  تسد  هب  ار  رافک  و  تسا ، هدرک  متخ  وا  دج  هب  ار  ناربمایپ 
یلوخ ؟ دوشیم ادیپ  اجک  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  نم  ردام  دننام  و  مالـسلاهیلع ، یـضترم  یلع  نم  ردپ  دننام  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا 

نآ . یتسه عاجش  درم  رتخد  وت  هک  نآ  لاح  ینکیم و  راکنا  ار  تعاجش  درک : ضرع  دش و  مالـسلااهیلع  موثلکما  ترـضح  هجوتم  نوعلم 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  رهطا  رـس  زا  سپ  ار  همحرلاهیلع  یحایر  دیزی  نب  رح  رـس  هک  دندروآ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  رهطا  ياهرـس  هاگ 

زا دعب  . دوب هتشادرب  یفعج  معـشق  مان  هب  ینوعلم  هک  دش  نایامن  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  كرابم  رـس  نآ ، زا  سپ  دندروآ .
يرتخد دیوگ : لهس  . دندش نایامن  اهنآ  زا  سپ  رونا  ياهرس  يهیقب  و  دوب ، هتشادرب  انزلادلو  یعخن  سنا  نب  نانـس  هک  دوب  نوع  رـس  نآ ،

ادـص وا  دوب ، هایـس  هب  لـیام  زخ  گـنر  هک  تشاد  زخ  زا  يرـسور  هردـخم ، نآ  دروآ ، يور  دوب  راوس  زاـهج  نودـب  رغـال و  يرتش  رب  هک 
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ادـص وا  دوب ، هایـس  هب  لـیام  زخ  گـنر  هک  تشاد  زخ  زا  يرـسور  هردـخم ، نآ  دروآ ، يور  دوب  راوس  زاـهج  نودـب  رغـال و  يرتش  رب  هک 
، متفر وا  فرط  هب  دیوگ : لهـس  . هاحابـص ءوس  او  هارفـس ! دعب  او  هاسابع ! او  هالیقع ! او  هانیـسح ! او  هانـسح ! او  هایلع ! او  هادـمحم ! او  : دزیم

هحیـص نم  رب  ارچ  نم ! يهدیـس  يا  مدرک : ضرع  وا  هب  متفر و  کیدزن  مدـمآ  شوه  هب  هک  یتقو  مدـش ، شوهیب  هک  دز  نم  رب  ياهحیص 
ضرع ؟ ینکیم هاگن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لایع  لـها و  هب  ینکیمن و  اـیح  وا  لوسر  ادـخ و  زا  اـیآ  دومرف : ینزیم ؟

زا و  يروزرهش ؛ دیعس  نب  لهـس  نم  متفگ : ؟ یتسیک وت  دومرف : هحفص 427 ] متشادن [ . امـش  هب  تبـسن  يدب  رظن  نم  ادخ ! هب  مسق  مدرک :
ياقآ يا  مدرک : ضرع  مدش و  امهیلع -  هللا  تاولص  نیسحلا -  نب  یلع  ترضح  هجوتم  هاگ  نآ  . متـسه امـش  ناتـسود  ناگدنب و  يهلمج 

: دوـمرف . مراد هکـس  مهرد  رازه  راـنید و  رازه  يرآ ! مدرک : ضرع  ؟ تسه وـت  دزن  مهرد  زا  يزیچ  اـیآ  دوـمرف : ؟ دـیراد یتجاـح  اـیآ  نـم !
هدش نآ  ندرک  هاگن  لوغشم  مدرم  ات  دیامن  رود  نانز  زا  ار  رهطا  رس  وگب : نوعلم  نآ  هب  هدب و  رهطم  رـس  لماح  هب  ار  اهلوپ  نآ  زا  يرادقم 

ترضح يوس  هب  هاگ  نآ  مداد ، ماجنا  هدرک و  تعاطا  ار  مالـسلاهیلع  ماما  رما  دیوگ : لهـس  . دننکن هاگن  مالـسلامهیلع  تیب  لها  نانز  هب  و 
روـشحم اـم  اـب  تماـیق  زور  رد  ار  وـت  ادـخ  دوـمرف : . مداد ماـجنا  يدوـمرف  رما  هـک  ار  يراـک  نآ  نـم ! ياـقآ  يا  مدرک : ضرع  متـشگزاب ،

لوسر يدج  وریصن  هنع  باغ  دبع  جنزلا  نم  ینناک  قشمد  یف  الیلذ  داقأ  : درک راعشا  نیا  ندناوخ  هب  عورـش  مالـسلاهیلع  ماما  هاگنآ  . دیامن
تلذ و هتـسب و  ناتـسد  ابریـسا  دـالبلا  یف  دـیزی  یناری  نکی  مل  قشمد و  لـخدا  مل  تیلاـیفریما  نینمؤملاریما  یخیـش  دهـشم و  لـک  یف  هللا 

دج هک  یلاح  رد  . تسا هدش  بیاغ  وا  يهدننک  يرای  هک  متسه  نادوس  يهفیاط  زا  ياهدنب  نم ، ایوگ  دندرک ؛ مریسا  ماش  رهـش  رد  يراوخ 
؛) دنمانیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  وا  لفاحم  سلاجم و  عیمج  رد  مدرم  هک   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم 

اهرهش رد  هک  دیدیمن  ارم  نیعل  دیزی  و  مدشیمن ؛ لخاد  ماش  رهش  هب  شاک  يا  . تسا ریما  هاشداپ  هک  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  نم  گرزب  و 
. منکیم ریس 

رهطم ياهرس  ارسا و  اب  نایماش  راتفر 

تـشپ هنوعلم و  ینزریپ  اـهنآ  يهلمج  زا  هک  دـندرکیم  هاـگن  يدـنلب  يهرجنپ  زا  هک  مدـید  ار  ینز  رفن  جـنپ  ناـیم ؛ نیا  رد  دـیوگ : لـهس 
تساخرب و هللا -  اـهنعل  نزریپ -  تفرگ  رارق  نآ  ربارب  رد  هادـف -  نیملاـعلا  حور  اـنحور و  ادـخ -  تجح  رهطا  رـس  نوچ  دوب . ياهدـیمخ 

نآ ار و  وا  ایادـخ ! مدرک : ضرع  مدـید  هثیبخ  يهنوعلم  نآ  زا  ار  تراـسج  نیا  نوچ  . دز مالـسلاهیلع  ماـما  نیـشیپ  ياهنادـند  هب  ار  یگنس 
نخس زونه  دیوگ : لهس  هحفص 428 ] مهیلع [ . هللا  تاولص  وا ، دالوا  دمحم و  قح  هب  نادرگ ، كاله  دنتـسه  هنوعلم  نآ  اب  هک  ار  ییاهنز 

[361  ] تیاور نیا  نایاپ  دندیدرگ ، كاله  نوعلم  نانز  نآ  اب  هنوعلم  نزریپ  نآ  درک و  طوقس  دش و  بارخ  هرجنپ  هک  دوب  هدشن  مامت  نم 
هب هللا -  اهنعل  ماجهما -  مان  هب  ياهنوعلم  نزریپ  دندیـسر ، هرجنپ  نآ  رانک  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هک  یتقو  تسا : هدمآ  رگید  تیاور  رد  .

يدنلب يهزین  يالاب  رد  هک  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سدـقم  رـس  هثیبخ  نآ  هک  یتقو  دـندرکیم ، هاگن  شیوخ  نارتخد  نازینک و  هارمه 
هک ییاهرس  نیا  و  تسا ؟ یسک  هچ  رس  تساهرس  يهمه  شیپاشیپ  هک  رس  نیا  تفگ : دید  دوب ؛ هتـشغآ  نوخ  هب  شکرابم  نساحم  دوب و 

، اهرـس نیا  و  تسا ، مالـسلامهیلع  بلاطیبا  یلع  نب  نیـسح  رهطا  رـس  رـس ؛ نیا  دـنتفگ : ؟ دنتـسه یناسک  هچ  ياهرـس  دنتـسه ، وا  زا  دـعب 
نیسح رس  هب  ات  دیهدب  نم  هب  یگنس  تفگ : دوخ  نازینک  هب  دش و  لاحشوخ  یلیخ  هنوعلم ، نآ  . دنتـسه وا  تیب ) لها  و   ) باحـصا ياهرس 
ماـما رهطم  یناروـن و  تروـص  هب  ار  گنـس  وا  دادـب ، وا  هب  یگنـس  نازینک  زا  یکی  . تـسا هتـشک  ارم  رهوـش  ردـپ و  وا ، ردـپ  نوـچ  مـنزب ،

، دش شردارب  هجوتم  مالسلااهیلع  موثلکما  ترضح  راک ، نیا  زا  سپ  . دش يراج  شفیرـش  نساحم  هب  نوخ  نآ ، رثا  رد  هک  دز  مالـسلاهیلع 
دومن و كاچ  ار  شنابیرگ  و  دز ، دوخ  تروص  هب  یلیـس  سپ  تسا . يراـج  ترـضح  نآ  فیرـش  نساـحم  رونا و  تروص  زا  نوخ  دـید 

یسک هچ  دومرف : دمآ  شوه  هب  نوچ  داتفا ، شوهیب  هاگ  نآ  ! هانیـسح او  هانـسح ، او  هایلع ، او  هادمحم ، او  هاتبیـصم ، او  هاثوغ ، او  : دز دایرف 
هللا : دومرف درک و  نیرفن  لد  زوس  زا  مالـسلااهیلع  موثلکما  ترـضح  . نزریپ نیا  دـش : هتفگ  ؟ دومن نم  مشچ  رون  ردارب و  هب  ار  تراـسج  نیا 

اب ترخآ  شتآ  زا  شیپ  ار  هنوعلم  نآ  و  نک ، ناریو  شرس  رب  ار  وا  يهناخ  ایادخ  . ةرخآلا ران  لبق  ایندلا  رانب  اهقرحا  و  اهرصق ، اهیلع  مجها 
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رـس رب  تخیرورف و  نامتخاس  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  مالـسلااهیلع  هردـخم  نآ  مـالک  زونه  مسق ! ادـخ  هب  دـیوگ : يوار  . نازوسب اـیند  شتآ 
. ] دنکن تمحر  ار  اهنآ  ادخ  دندرم ، دنتخوس و  تعاس  نیمه  رد  دش و  دـنلب  هلعـش  تفرگ و  شتآ  شرـصق  دـش و  ناریو  هنوعلم  يهزجع 

ترـضح هک : هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا  یتیاور  حـیباصم »  » باـتک رد  دـسیونیم : لاـبقا »  » باـتک رد  هحفص 429 ]
نیعل دیزی  مدیسرپ : مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  مراوگرزب  ردپ  زا  دومرف : اهیلع -  هللا  تاولـص  یلع -  نب  دمحم  مردپ  : دومرف
نیـسح رهطم  رـس  تشادـن ، زاـهج  دوب و  هنهرب  رتش  نآ  و  درک ، راوس  دـیگنلیم  هک  يرتـش  رب  ارم  دومرف : ؟ دومن راوس  يرتـش  هچ  هب  ار  وت 

و نارگمتس -  هورگ  و  دندوب ، هدرک  راوس  نیزیب  نارتسا  رب  نم ، رـس  تشپ  ام  مرح  لها  نانز و  دنداد و  رارق  ياهزین  يالاب  رب  مالـسلاهیلع 
و دندومنیم ، باتش  نتفر  رد  ینعی  دندوب ، ام  رس  تشپ  بآ -  لیصحت  يوس  هب  ناگدنور  شیپ  تعامج  ای  و  ناگدننکباتـش -  هورگ  ای 
اب تخیریم  کشا  درکیم و  هیرگ  ام  زا  یـسک  رگا  . دـندوب هدرک  هطاحا  اههزین  اب  ار  ام  فارطا  دـندربیم  هار  باتـش ، تلاح  نیا  اب  ار  اـم 

لها ناریـسا  اهنیا  ماش ! لها  يا  دز : دایرف  ینوعلم  میدـش  قشمد  دراو  هک  یتقو  میدـش  قشمد  دراو  لاح  نیا  اـب  .و  دـندزیم وا  رـس  رب  هزین 
يور اب  زور  رد  ار  ناریـسا  نانز و  میدـش ، ماش  رهـش  دراو  هک  یماـگنه  : تسا هدـمآ  قودـص » یلاـما   » رد و  [ . 362  ] دنتـسه نوعلم !! تیب 

زا رتوکین  یناریسا  ام  دنتفگ : داتفا  مالسلامهیلع  تیب  لها  يارـسا  هب  هشیپمتـس  ماش  مدرم  كاپان  مشچ  نوچ  و  دندرک ، رهـش  دراو  هداشگ 
دمحم لآ  ناریـسا  اـم  . مالـسلامهیلع دـمحم  لآ  ایابـس  نـحن  : دوـمرف مالـسلاامهیلع  نیـسح  رتـخد  هنیکـس  ؟ دـیتسیک امـش  میاهدـیدن ، اـهنیا 

، ناشیا نایم  رد  و  دنتشاد ، هاگن  دنتـشادیم ؛ هاگن  ار  ناریـسا  هک  یناکم  رد  دجـسم  رد  ياههلپ  يور  ار  اهنآ  هاگ  نآ  . میتسه مالـسلامهیلع 
[ . 363  ] دوب ناوج  زور  نیا  رد  ترضح  نآ  و  دوب ، مالسلاهیلع  داجس  ماما 

یماش درمریپ  اب  داجس  ماما  يوگتفگ 

، دندوب هداتـسیا  اجنآ  رد  شلایع  مالـسلاهیلع و  البرک  مولظم  ماما  تارهاط  تاردـخم  هک  یماگنه  : دـیوگیم هللا  ۀـمحر  سوواط  نب  دـیس 
تحار امـش  نادرم  زا  ار  اهرهـش  و  تخاس ، كاله  تشک و  ار  امـش  هک  ساپـس  ار  ادخ  هحفـص 430 ] تفگ [ : دـمآ و  کیدزن  يدرمریپ 

نیا ایآ  دومرف : . يرآ درک : ضرع  ؟ ياهدناوخ نآرق  ایآ  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  . داد طلـست  تردق و  امـش  رب  ار  دـیزی  و  درک ،
هک منکیمن  عقوت  منکیمن و  لاؤس  امش  زا  دمحم  ای  وگب  [ . 364 ( ] یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ًارجا  هیلع  مکلاسأ  لق ال  :) ياهدرک توالت  ار  هیآ 

درمریپ (. دـیرادب تسود  ارم  کـیدزن  ناـشیوخ  هک  تسا  نیا  نم  عقوت  ینعی  ، ) نم تبارق  لـها  یتـسود  رگم  يدزم ، یهلا  ماـکحا  غیلبت  رب 
اذ تآ  و   ) لیئارـساینب یف  تأرق  لـهف  خیـش ! اـی  یبرقلا  نحنف  : دوـمرف وا  هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  . ماهدـناوخ ار  هـیآ  نـیا  يرآ ! : تـفگ
اذ تآ  و  :) ياهدناوخ ار  هیآ  نیا  لیئارساینب  يهروس  رد  ایآ  خیـش ! يا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناشیوخ  یبرق و  میئام  ؟) یبرقلا
یبرق و میئام  دومرف : ترـضح  . ماهدناوخ ار  هیآ  نیا  يرآ  تفگ : درمریپ  ؟ تسوا قح  هچنآ  ار  شیوخ  نادنواشیوخ  هدب  و  [ . 365 ( ] یبرقلا
زا دینادب  و  [ . 366 ( ] یبرقلا يذل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  ءیـش  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  و  :) ياهدناوخ ار  هیآ  نیا  ایآ  خیـش ! يا  ناشیوخ 

لوسر ناـشیوخ  ادـخ و  لوـسر  ادـخ و  يارب  زا  نآ  مجنپ  کـی  دـشاب  هچ  ره  زا  رهق  يور  زا  نارفاـک  زا  دـیاهتفرگ  تمینغ  هچنآ  ناـنمؤم 
امنا :) ياهدناوخ ار  هیآ  نیا  ایآ  نکلو  خیش ! يا  ادخ  لوسر  ناشیوخ  یبرق و  میئام  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  ماما  . یلب تفگ : درمریپ  ؟ تسا

ره تیب  لها  امش  زا  هک  دهاوخیم  دنوادخ  انامه  ؟ ] 367 ( ] ًاریهطت هحفـص 431 ] مکرهطی [  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری 
نیذلا تیبلا  لها  نحنف  : دومرف ترـضح  . ماهدناوخ ار  نیا  تفگ : درمریپ  . درادب هزیکاپ  دیاش  دیاب و  هک  نانچ  ار  امـش  و  دـیادزب ، ار  يدـیلپ 
درمریپ سپ  . تسا هدومرف  صوصخم  تراهط  يهیآ  هب  لجوزع  يادخ  هک  یتیب  لها  میئام  خیش ! يا  ! خیش ای  ةراهطلا  ۀیآب  یلاعت  هللا  انـصخ 

هدـش رکذ  تاـیآ  نیا  رد  هک  دـیتسه  ییاـهنآ  امـش  ًاـعقاو  اـیآ  مهدیم ! دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : دـش و  نامیـشپ  دوـخ  ياـههتفگ  زا 
ار همامع  درک و  هیرگ  درمریپ  سپ  . تسا هدش  رکذ  تایآ  نیا  رد  هک  میتسه  ییاهنآ  ام  دیدرت  نودـب  ادـخ ، قح  هب  دومرف : ترـضح  ؟ تسا

هللا یلص  دمحم  لآ  نانمشد  زا  وت  يوس  هب  نم  اهلا ! راب  درک : ضرع  دومن و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رس  هاگ  نآ  تخادنا ، شرس  زا 
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مراـک نیا  زا  نم  اـیآ  درک : ضرع  دومن و  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  هب  ور  سپـس  . میوـجیم يرازیب  سنا -  نج و  زا  ملـس -  هلآ و  هیلع و 
نم درک : ضرع  . يوشیم ام  نارای  زا  وت  و  دیامرفیم ، لوبق  ار  وت  يهبوت  ادـخ  ییامن  هبوت  رگا  يرآ ! دومرف : ترـضح  ؟ منک هبوت  مناوتیم 

روتسد نوعلم  نآ  دیسر ، هنعللا -  امهیلع   - هیواعم نب  دیزی  شوگ  هب  وا  يهبوت  درمریپ و  اب  مالسلاهیلع  داجس  ماما  يوگتفگ  . متسه نامیشپ 
، تسا هدرک  لـقن  یلاـما »  » رد ار  تیاور  نیا  قودـص  موحرم  [ . 368  ] داـب وا  رب  ادـخ  تمحر  دنتـشک ، ار  وا  درک و  رداـص  ار  درمریپ  لـتق 

هبوت وت ، يوس  هب  نم  انامه  ادنوادخ ! تفگ : درمریپ  هاگ  نآ  : دـیوگیم تیاور  يهمادا  رد  يو  تسا ، هدومنن  رکذ  ار  خیـش  نتـشک  نکیلو 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نانمـشد  زا  وت  يوس  هب  نم  انامه  ادنوادخ ! تفگ : هاگ  نآ  درک ، رارکت  هبترم  هس  ار  هلمج  نیا  .و  میامنیم

ات یلو  مدوب  هدـناوخ  ار  نآرق  هحفص 432 ] نم [  میوجیم ، يرازیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیب  لها  ناگدنـشک  زا  ملـس و  و 
[ . 369  ] مدوب هدشن  رما  نیا  هجوتم  زورما 

ماش رد  فهک  يهروس  تئارق  نیسح و  ماما  رهطا  رس 

رـس هک  یماگنه  مدوب ، قشمد  رد  نم  ادـخ ! هب  دـنگوس  دـیوگ : لاهنم  تسا ، هدرک  لقن  ورمع  نب  لاهنم  زا  ار  یتیاور  جـیارخ »  » باتک رد 
هیآ نیا  هب  ات  دناوخیم  ار  فهک  يهروس  رهطم  رس  دزن  یصخش  مدید ، دندرکیم ؛ لمح  هزین  يالاب  هک  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سدقم 

حیصف ینابز  هب  ار  كرابم  رس  لجوزع  دنوادخ  [ . 370 ( ] ًابجع انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحصا  نا  تبسح  مأ  :) هک دیسر  هکرابم 
[371  ] تسا هزین  يالاب  نم  رس  ندرب  و  نم ، نتشک  فهک ، باحصا  رما  زا  رتزیگناتفگش  دومرف : رهطم  رس  دومرف و  ایوگ  قطان و  اسر ، و 

.

تیب لها  تراسا  نیسح و  ماما  لتق  هب  هیما  ینب  تراشب 

قـشمد دراو  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  يارـسا  هک  یماـگنه  : دـسیونیم بـختنم »  » باـتک رد  هللا  ۀـمحر  یفجن  یحیرط  نیدـلارخف  خـیش 
بآ زا  یتشت  نایم  رد  وا  ياهاپ  اهتسد و  و  دوب ، هتـسب  شرـس  رب  یلامتـسد  نوعلم  نآ  دش ، هللا  ۀنعل  دـیزی  رـصق  دراو  يدـصاق  دـندومن ،

. دنتفگیم نخس  يو  اب  هک  دنتـشاد  روضح  هیماینب  زا  یهورگ  لفحم  نیا  رد  و  دومنیم ، هجلاعم  اوادم و  ار  انزلادلو  نآ  یبیبط  هک  مرگ ،
ندینش اب  نوعلم  نآ  . دیامن نشور  نیسح  رس  دورو  ببس  هب  ار  وت  نامـشچ  ادخ  تفگ : درک و  هدازمارح  دیزی  هب  ور  دصاق  ماگنه ، نیا  رد 

هب ور  هاگ  نآ  . دـیامنن نشور  ار  وت  نامـشچ  ادـخ  تفگ : درک و  دـصاق  هب  دولآبضغ  یهاـگن  مشچ  يهشوگ  اـب  درک و  تشحو  ربخ  نیا 
زا سپ  تفر . نوریب  شرـصق  زا  نوعلم ، نآ  ياوادم  زا  سپ  بیبط  دیوگ : يوار  . هدـب ماجنا  ار  دوخ  ياوادـم  رتعیرـس  تفگو : درک  بیبط 

، دـش هاگآ  نآ  بلاطم  زا  دـناوخ و  رخآ  ات  ار  همان  نوچ  دـناوخ ، ار  نآ  داد ، دوب ، هداتـسرف  وا  هب  نیعل  داـیزنبا  هک  ار  ياهماـن  دـصاق  نآ ،
هحفص 433] نوعجار [ . هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : نآ  زا  دعب  دنک ، عطق  ار  اهنآ  هک  دوب  کیدزن  هک  يروط  تفرگ  نادند  هب  ار  دوخ  ناتشگنا 

رگید یخرب  هب  یخرب  دـندناوخ  ار  همان  اهنآ  یتقو  دـنناوخب ، ار  نآ  ات  داد  دـندوب ؛ رـضاح  سلجم  رد  هک  دوخ  نایفارطا  هب  ار  همان  هاگ  نآ 
: دیامنیم لقن  نینچ  ار  تیاور  نیا  هللا  ۀمحر  دـیفم  خیـش  [ . 372  ] تسا هدرک  بسک  امـش  ياهتسد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دـنتفگ :

دیزی دش ، وا  سلجم  دراو  سیق  نب  رجز  هاگان  مدوب ، هللا -  امهنعل  هیواعم -  نب  دـیزی  دزن  قشمد ، رد  نم  : دـیوگ يریمح  هعیبر  نب  هللادـبع 
ادخ ترـصن  حـتف و  هب  ار  وت  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : ؟ ياهدروآ ربخ  هچ  و  تسا ؟ ربخ  هچ  وت  رـس  تشپ  وت ! رب  ياو  تفگ : وا  هب  هدازمارح 
مکح رب  ای  میتساوخ  اهنآ  زا  ام  دندش ، دراو  ام  رب  شنایعیش  زا  رفن  تصش  دوخ و  تیب  لها  زا  رفن  هدجیه  اب  یلع  نب  نیسح  مهدیم ، هدژم 

رکـشل . دندرک رایتخا  دایزنبا ، مکح  رب  نداهن  ندرگ  رب  ار  گنج  اهنآ  دنوش ، لاتق  گنج و  يهدامآ  ای  دـنهن  ندرگ  دایز  نب  هللادـیبع  ریما 
، تفرگ رارق  اهنآ  رـس  يالاب  رد  اهریـشمش  هک  یماگنه  میدرک ، هرـصاحم  هیحان  ره  زا  ار  اهنآ  دروآ و  موجه  اهنآ  رب  باتفآ ، عولط  اـب  اـم 

غرم تسد  زا  رتوبک  هک  نانچ  دـندربیم ، هاـنپ  اـهلادوگ  اـهلت و  هب  و  دـنربب ، هاـنپ  ییاـج  هب  دنتـساوخیم  دـندرک و  رارف  هب  عورـش  اـهنآ 
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ار اهنآ  يهمه  هک  نیا  ات  دیـشکن  لوط  باوخ  يهزادنا  هب  یتح  ای  رتش  نتـشک  يهزادنا  هب  گنج  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  . دربیم هانپ  يراکش 
دباتیم اهنآ  رب  باتفآ  هک  تسا  دولآكاخ  اهنآ  ياهتروص  نوخ و  هب  هتشغآ  اهنآ  ياهـسابل  نایرع ، اهنآ  داسجا  کنیا  میدرک ، كاله 
یکدنا نوعلم  دیزی  . تسا اهغالک  اهباقع و  اهنآ  راوز  دزیریم ، اهنآ  يور  رب  ار  اهگیر  و  اهداب ، و  دزادگیم ، ار  اهنآ  نادـبا  شترارح  و 

نم رگا  مدشیم ، یضار  امش  تعاطا  زا  زین  نیسح  نتـشک  نودب  نم  تفگ : دومن و  دنلب  ار  دوخ  رـس  هاگ  نآ  تخادنا ، نییاپ  ار  دوخ  رس 
هحفص 434 ] [ . ] 373  ] مدادیم رارق  وفع  دروم  ار  وا  مدشیم ، ور  هب  ور  وا  اب 

ماش تاعاس  يهزاورد  نیسح و  ماما  رهطا  رس 

هاگن اجنآ  رد  تعاس  هس  تدـم  دـندومن ، ماش  رهـش  دراو  تاعاس  يهزاورد  زا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  فیرـش  رـس  دـیوگ : فنخموبا 
اب هنوگچ  دیسرپ : اهنآ  زا  دوب ، هتسشن  نوعلم  نآ  رانک  نیعل  مکح  نب  ناورم  هک  دندومن  هللا  ۀنعل  دیزی  سلجم  دراو  ار  نآ  هاگ  نآ  دنتشاد ،

میدرک و گنج  اهنآ  اب  ام  دمآ ، ام  يوس  هب  شنارای  زا  رفن  يدنا  هاجنپ و  دوخ و  تیب  لها  زا  رفن  هدجیه  اب  وا  دنتفگ : ؟ دیدومن گنج  اهنآ 
ربک و زا  ای  و  رورس -  یلاحشوخ و  زا  نیعل  مکح  نب  ناورم  . دننارتشا تشپ  رب  ناریسا  و  تساهنآ ، ياهرـس  اهنیا  و  میتشک ، ار  اهنآ  يهمه 

تذخا نیسحلا  مد  نم  یسفن  تیفشنیدخلا  یف  رمحالا  کنول  نیدیلا و  یف  كدرب  اذبح  ای  : تفگ داد و  ناکت  ار  دوخ  ياههناش  رورغ - 
خرـس گنر  هب  ابحرم  و  دیناشوپیم ؛) ار  وت  ندب  اهتسد و  هک  یـسابل  ینعی   ) اهتسد رد  وت  درب  سابل  هب  ابحرم  ياینید  تیـضق  يراث و 

. مدومن ادا  ار  دوخ  ضرق  و  هتفرگ ، ار  دوخ  ياهبنوخ  و  مداد ؛ افش  نیسح  نوخ  زا  ار  مرگج  . تاهنوگ فرط  ود  رد  وت 

نیعل دیزی  سلاجم  رد  نیسح  ماما  رهطا  رس 

دهاش کیدزن  زا  ات  مدش ، دراو  مدرم  هارمه  هب  زین  نم  دندومن ، نیعل  دیزی  سلجم  دراو  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  رـس  دیوگ : لهس 
لامتـسد اب  دـنرازگب و  الط  زا  یتشت  نایم  رد  و  هدروآ ، نییاپ  هزین  زا  ار  رهطم  رـس  هک  داد  روتـسد  نوعلم  نآ  موش . نوعلم  دـیزی  ياـهراک 

نامه اب  دندرک و  ارجا  ار  وا  تاروتـسد  نیعالم  . دنیامن دراو  نوعلم  نآ  سلجم  هب  ار  كرابم  رـس  هاگ  نآ  دـنناشوپب ، ار  نآ  يور  يرـصم 
هحفـص یغالک [  يادـص ، هجوتم  دـندراذگ  انزلادـلو  نآ  ربارب  رد  ار  رهطم  رـس  هک  یماگنه  دـندومن ، سلجم  دراو  ار  رهطم  رـس  تیفیک 

لکلعف دق  ارما  بدنت  امنا  لقف  تئـش  ام  نیبلا ! بارغ  ای  : دناوخ ار  راعـشا  نیا  غالک  يادص  خـساپ  رد  دـیزی  دزیم ، گناب  هک  دـش  [ 435
ای اولاق ! مث  احرف  اولهتـساو  اولهأللسالا  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهـش  رذـبب  یخایـشا  تیللکب  نبعلی  رهدـلا  تاـنب  لـئاز و  میعن  کـلم و 

یلع نم  انذخا  دقلزن  یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعللعف  ناک  ام  دمحاینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدـنخ  نم  تسللشت  ال  دـیزی !
يرما هب  وت ، وگب ؛ یهاوخیم  هچ  ره  ییادج ! غالک  يالدتعاف  ردبب  مه  انلدعو  مهتاداس  نم  مرقلا  انلتق  ولطبلا  ثیللا  سرافلا  انلتق  انراث و 

اب نآ -  ثداوح  ینعی  راگزور - نارتخد  و  دـش ؛ دـنهاوخ  دوبان  یناف و  اهتمعن  اهتموکح و  يهمه  . تسا هدـش  عقاو  هک  ینکیم  هحون 
ییابیکـشان عزج و  دـهاش  دندیـسر ؛ تکاله  هب  ناناملـسم  تسد  هب  ردـب  گنج  رد  هک  نم  ناکاین  شاک  . درک دـنهاوخ  يزاب  اهنآ  يهمه 

يهلیبق زا  نم  دوشن . لش  وت  تسد  دیزی ! يا  دـنتفگیم : سپـس  دـندزیم ، دایرف  رورـس  يداش و  زا  اهنآ  . دـندوب هزین  ندز  جرزخ و  يهلیبق 
هن هنرگ ؛ و  دندرک ، يزاب  تموکح  کلم و  اب  مشاه  نادنزرف  . هدرک وا  هچنآ  لباقم  رد  دمحا  نادنزرف  زا  مریگن  ماقتنا  رگا  متـسین  فدـنخ 

ریـش مانب ، راوس  و  میتفرگ ؛ ار  دوخ  ياهبنوخ  یلع  زا  ام  . تسا هدـش  لزاـن  ادـخ  بناـج  زا  ییحو  هن  و  هدیـسر ، ناگتـشذگ  زا  یقح  يربخ 
دیـسر لادـتعا  هب  رما  سپ  میدـش ، ربارب  اهنآ  اب  ردـب  گنج  لباقم  رد  و  میتشک ؛ ار  اهنآ  ناگرزب  دیـس  رتهم و  اـم  . میتشک ار  ریلد  يهدـنرد 

، سلجم رد  نم  : دیوگ هعیبر  هک  دندرک  لقن  نم  يارب  یشرج  رمع  نب  ۀعیبر  زا  ار  یتیاور  قشمد  خیرات  زا  دیوگ : هللا  ۀمحر  امننبا  [ . 374]
دزن ار  نارجاـف !! ناـمیئل  هورگ  هک  تسا  هبلعث  نب  رفخم  نیا  تفگیم : هک  مدینـش  ار  هدازمارح  رفخم  يادـص  هاـگان  مدوب ، نیعل  دـیزی  دزن 

رتسکان هحفـص 436 ] رتمیئل و [  رتدب و  هدیئاز  رفخم  ردام  هچنآ  تفگ : نوعلم  نآ  خساپ  رد  انزلادـلو  دـیزی  . تسا هدروآ  نینمؤملاریما !!
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هدیئاز رفخم  ردام  هچنآ  دومرف : نوعلم  رفخم  خساپ  رد  مالسلاهیلع  داجس  ماما  : تسا هدمآ  هللا  ۀمحر  دیفم  خیش  تیاور  رد  و  [ . 375  ] تسا
زا سپ  و  دناسر ، نیعل  دـیزی  هب  ار  البرک  زور  يایاضق  هک  یـسک  نخـس  لقن  زا  سپ  فنخموبا -  [ . 376  ] تسا رتسکان  رترورـش و  تسا 
نآ : داد همادا  نینچ  ار  تیاور  نیا  لهس  دیوگ : مدشیم -  یـضار  امـش  زا  زین  نیـسح  نتـشک  نودب  نم  تفگ : هک  نیعل  دیزی  نخـس  لقن 

نیعل دیزی  نز  دیوگ : لهس  . دوب وا  نوتفم  تشاد و  تبحم  وا  هب  یلیخ  نیعل  دیزی  هک  دینـش  ار  ربخ  نیا  دوب  هللادبع  رتخد  هک  دیزی  نز  هاگ 
دیزی هاگ  نآ  يرآ ، تفگ : ؟ تسا یـسک  وت  دزن  ایآ  تفگ : نیعل  دـیزی  هب  هداتـسیا و  هدرپ  تشپ  رد  دیـشوپ و  ار  نآ  تساوخ و  ار  يرداچ 
دراو نز  سپ  وـش ، دراو  تفگ : شنز  هب  دـنتفر  نوریب  اـهنآ  یتـقو  دـنور . نوریب  سلجم  زا  اـت  درک  رما  دـندوب  وا  دزن  هک  یناـسک  هب  نیعل 

نوعلم نآ  ؟ تسیک رـس  نیا  تفگ : دز و  دایرف  داتفا  مالـسلاهیلع  ماما  رهطم  رـس  هب  شمـشچ  نوچ  دـش  دراو  دـیزی  نز  دـیوگ : لهـس  . دـش
همطاف رب  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : تسیرگ و  دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  دیزی  نز  دیوگ : لهس  . تسا بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسح  رس  تفگ :
تنعل قحتـسم  نآ  ببـس  هب  هک  ياهدش  یتیانج  بکترم  وت  دیزی ! يا  دنیبب ، وت  ربارب  رد  ار  دوخ  دـنزرف  رـس  هک  تسا  تخـس  مالـسلااهیلع 
همطاف اب  وت  تفگ : وا  خساپ  رد  نوعلم  دیزی  . یتسین نم  رهوش  زین  وت  و  متـسین ، وت  نز  رگید  نم  ادخ ! هب  دـنگوس  یتسه ، وا  لوسر  ادـخ و 

ياو هدیناشوپ . ام  مادنا  رب  ار  تیاده  نهاریپ  نیا  هدومرف و  تیاده  ار  ام  وا  نادنزرف  رهوش و  ردپ ، يهلیسو  هب  ادخ  تفگ : ؟ يراد راک  هچ 
هک اریز  راذگاو ، ار  نانخـس  نیا  دـنه ! يا  تفگ : وا  هب  نوعلم  نآ  ؟ درک یهاوخ  تاقالم  ار  وا  لوسر  ادـخ و  ییور  هچ  اب  دـیزی ! يا  وت  رب 

انزلادلو رمـش  هک  یماگنه  هحفـص 437 ] تفر [ . نوریب  انزلادـلو  نآ  شیپ  زا  نانکهیرگ  نز  نآ  هاـگ  نآ  . مدرکن راـیتخا  ار  وا  نتـشک  نم 
سانلا مرکأ  ابأ و  امأ و  سانلا  ریخ  تلتقابذهملا  دیسلا  تلتق  ینا  ابهذ  وا  ۀضف  یباکر  ألما  : دناوخ ار  راعشا  نیا  دش  نوعلم  نآ  سلجم  دراو 

زا ارم  راب  رتشابجع  تناک  فیـسلاب  هتبرـض  ابلقنا  یتح  حمرلاب  هتنعطابـصتنم  اعم  قلخلا  یلع  نم  يرولا و  نیمرحلا و  لها  دیـسابسح  ًاعیمج 
هک یـسک  متـشک ؛ ردـپ  رداـم و  تهج  زا  ار  مدرم  نیرتـهب  نـم ؛ ماهتـشک . ار  یکاـپ  ياـقآ  دیـس و  نـم ، هـک  اریز  نـک ، رپ  ـالط  اـی  هرقن و 

و دوب ؛ قلخ  يهمه  ياقآ  و  هنیدـم -  هکم و  ینعی  مرح -  ود  لها  ياقآ  هک  یـسک  . دوب یگرزب  نأش و  ثیح  زا  مدرم  يهمه  نیرتراوگرزب 
نم تبرض  هک  مدز  وا  رب  يریشمش  يهبرـض  نانچ  و  داتفا ، نیمز  رب  هک  ات  مدز  ار  وا  هزین  اب  نم  . تشاد يرترب  قلخ  يهمه  رب  هک  ار  یـسک 

وا یتسنادیم  رگا  تفگ : درک و  وا  هب  یکانبـضغ  هاگن  نیعل  دیزی  دیـسر  رخآ  هب  نوعلم  رمـش  راعـشا  نوچ  دیوگ : لهـس  . دوب روآتفگش 
متـساوخیم تفگ : رمـش  ؟ دـنک رپ  مزیه  شتآ و  زا  ار  وت  رتش  راـب  ادـخ  یتشک ؟ ار  وا  ارچ  سپ  تسا  رداـم  ردـپ و  تهج  زا  مدرم  نیرتهب 

تشپ رمش  سپ  . مهدیمن ياهزیاج  وت  يارب  نم  تفگ : دنار و  بقع  هب  ار  وا  دوخ  ریشمش  رس  اب  نیعل  دیزی  . مریگب هزیاج  وت  زا  هلیسو  نیدب 
نیعل دیزی  ربارب  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رـس  اب  ار  رهطا  ياهرـس  هک  یماگنه  : دیوگیم هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  . تشاذگ رارف  هب  اپ  درک و 

؛ دـندوب هدـمآ  بلاغ  ام  رب  هک  ینادرم  ياهرـس  اماملظا  قعا و  اوناـک  مه  اـنیلع و  ةزعا  لاـجر  نم  ًاـماه  قلفن  : تفگ نیعل  دـیزی  دنتـشاذگ ،
نیعل دیزی  سلجم  رد  هک  هللا -  امهتنعل  مکح -  نب  ناورم  ردارب  مکح ؛ نب  ییحی  . دندوب رگمتس  نامرفان و  اهنآ  هک  یلاح  رد  میفاکـشیم ،

یصحلا و ددع  اهلسن  یسما  ۀیمـسلغولا  بسحلا  يذ  دبعلا  دایزنبا  نم  ۀبارق  یندا  فطلا  ینداب  ماهل  : تفگ دیزی  خساپ  رد  تشاد  روضح 
یـشیوخ تبارق و  ثیح  زا  هک  ـالبرک  يهصرع  دـنلب  ياـج  رد  هک  دنتـسه  ییاهرـس  اـهنآ  هحفـص 438 ] لـسن [  اـهل  سیل  هللا  لوـسر  تنب 

نایفسیبا هب  بوسنم  هک  دایز  ردام  هیمس -  لسن  . دندش هدیرب  نوبز ؛ لذر و  هیامورف و  تسپ ، ياهدنب  هک  دایزنبا  طسوت  دنتسه ، رتکیدزن 
نیا زا  نیعل  دیزی  . تسین ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  يارب  یلـسن  هک  یلاح  رد  دـیدرگ ؛ اههزیرگنـس  دادـعت  هب  تسا - 
نیعل دیزی  هاگ  نآ  دیوگ : فنخموبا  [ . 377  ] وش تکاس  تفگ : دز و  مکح  نب  ییحی  يهنیس  هب  دوخ  تسد  اب  دش و  تحاران  ییحی  خساپ 

مه انیلع و  ةزعا  لاجر  نم  اماه  قلفن  : دناوخیم ار  راعش  نیا  نوعلم  يانزلادلو  نآ  دزیم و  مالسلاهیلع  ماما  كرابم  ياهنادند  هب  بوچ  اب 
قحلا یلع  اودعی  نم  مهیلع و  ۀلالـض  الا  ناودعلا  ام  انودعارخفا و  رومالا و  لک  یف  لضفا  ۀـلحم و  انم  هللادـنع  مرکا  واربصا  فعا و  اوناک 

ياهرـس امارعـشت  ران  یبقعلا  یف  ناک  نا  لجعم و  کلمب  انزف  اننکلوارـشحم  ۀـمایقلا  موی  انمـض  اذا  ًارخآ  هاقلا  لدـعلاف  اولدـعت  نافارـسخی 
زا یلاعت  يادخ  دزن  رد  اهنآ  . دندوب بیاصم  رد  رتابیکش  رتراکزیهرپ و  هک  یناسک  میفاکـشیم ، دندوب ؛ زوریپ  بلاغ و  ام  رب  هک  ار  ینادرم 
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یهارمگ رگم  تسین  ناشیا  رب  ملظ  میدرک و  ملظ  اهنآ  رب  ام  . دنتسه رخف  لباق  رترب و  روما  يهمه  رد  و  دنتسه ؛ رتیمارگ  ام  زا  ناکم  ثیح 
رهآ رد  سپ  دییامن  راتفر  فاصنا  لدع و  اب  رگا  . دوشیم راکنایز  دیامن  زواجت  قح  زا  ای  دیامن و  متس  قح  رب  هک  یسک  و  يراگتـسران ؛ و 
نیا هچ  رگا  میدیسر ، رضاح  تموکح  هب  ام  یلو  . دیسر میهاوخ  تلادع  هب  دنیامن  رشح  تمایق  زور  رد  ار  ام  هک  یعقوم  نآ  رد  دزادنایم ،
عملی هنـسح  اـی  : تسا هدـش  رکذ  راعـش  نیا  فنخموبا  باـتک  ياههخـسن  زا  یخرب  رد  .و  دوـشیم هتخورفارب  یـشتآ  ترخآ  رد  تموـکح 

تیضق يراث و  تذخا  نیسحلا  مد  نم  یبلق  تیفشنیسح  ای  برضلا  تیار  فیک  نیتدروب  فح  امناکنیجللا  نم  تشط  یف  عملی  نیدیلاب 
؛ دشخردیم وا  تسد  ود  رد  وا  ییابیز  نسح و  هک  یـسک  يانیـسحلاب  مویلا  یلعف  نوری  نینح  یف  دهاش  نم  تیل  ای  هحفص 439 ] ینید [ 
! نیسح يا  تسا ، هدش  هداد  تنیز  لگ  ات  ود  يهلیسو  هب  وا  ياههنوگ  هک  ایوگ  . دشخردیم نیرز  یتشت  نایم  رد  وا  ینـشور  نسح و  نالا 
هتفرگ و وا  زا  ار -  دوخ  ناشیوخ  ياهبنوخ  ار -  دوخ  ياهبنوخ  و  مداد ؛ افش  نیسح  نوخ  زا  ار  ملد  نم ، ؟ يدید هنوگچ  ار  ریشمش  تبرض 

يداش اب  یقش  نوعلم  نآ  . دندیدیم نیـسح  اب  ارم  راک  زورما  دندوب ؛ رـضاح  نینح  گنج  رد  هک  یناسک  شاک ! يا  . مدرک ادا  ار  دوخ  نید 
هب ور  نیعل  دیزی  هاگ  نآ  : دیامنیم لقن  نینچ  هللا  ۀمحر  دیفم  خیش  زا  راونالاراحب » » رد . دیزانیم بارش  ندروخ  اب  درکیم و  رخف  رورـس  و 

رتهب وا  ردام  زا  نم ، ردام  تسا و  رتهب  دیزی  ردپ  زا  نم  ردپ  تفگیم : درکیم و  رخف  نم  رب  صخـش  نیا  تفگ : درک و  دوخ  سلجم  لها 
ردپ زا  مردپ  دیوگ : وا  هک  نیا  اما  . تشک ار  وا  هک  تسا  اههتفگ  نیا  سپ  متـسه ، رتهب  يو  زا  نم  تسا و  رتهب  وا  دـج  زا  نم  دـج  تسا و 

نم ردام  دیوگ : وا  هک  نیا  اما  .و  دومرف مکح  وا  ردپ  ررـض  هب  نم و  ردپ  عفن  هب  ادخ  سپ  دومن ، هجاحم  وا  ردپ  اب  مردـپ  تسا ، رتهب  دـیزی 
نیا اما  .و  تسا رتهب  نم  ردام  زا  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف ، هک  اریز  تسا ، هتفگ  تسار  ًاتقیقح  مدوخ  ناج  هب  مسق  تسا ، دیزی  ردام  زا  رتهب 

دمحم زا  رتهب  وا  دیوگب : دـناوتیمن  تسا  هدروآ  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  یـسک  سپ  تسوا ، دـج  زا  رتهب  نم  دـج  دـیوگ : وا  هک 
کلام مهللا  لق  :) هک هدـناوخن  ار  هیآ  نیا  وا  دـیاش  سپ  تسا ، نم  زا  رتهب  وا  دـیوگ : يو  هک  نیا  اـما  .و  تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

اطع یهاوخیم  هک  یـسک  هب  ار  کـلم  کـلم ! کـلام  راـگدرورپ  يا  وـگب  ( ءاـشت نمم  کـلملا  عزنت  ءاـشت و  نم  کـلملا  یتؤـت  کـلملا 
دمحم نب  یلع  مساـقلاوبا  ةاـضقلا  نیع  تسا : هدـمآ  باذـم » ربـت   » باـتک رد  [ . 378 ! ] ینکیم رب  یهاوـخیم  هـک  یـسک  زا  ییاـمرفیم و 

تسد رد  دش ، هداهن  نیعل  دیزی  ربارب  رد  مالسلاهیلع  ادخ  تجح  رهطم  رـس  هک  یماگنه  هحفص 440 ] دسیونیم [ : دوخ  خیرات  رد  ینامس 
لثمت روهـشم  تایبا  نیا  هب  دزیم و  بوچ  اب  ار  اـهنآ  دوشگب و  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  كراـبم  ياهنادـند  اـهبل و  وا  دوب ، یبوچ  نوعلم  نآ 

یثداوح نیا  دش و  دندرک ؛ هدهاشم  نوعلم  نآ  زا  هک  یلمع  زا  ماش  لها  يهرهچ  ینوگرگد  هجوتم  هاگان  . اودهش ردبب  یخایـشا  تیل  : درک
ایآ تفگ : هتـسب و  راک  هب  ياهلیح  و  دیـسرت ، مدرم  لـمعلاسکع  زا  وا  دـمآ . نیگنـس  اـهنآ  رب  دـش  يراـج  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  رب  هک 
هک مدوب  وا  اب  نم  ایوگ  دش ، رما  نیا  راتفرگ  هقف  تهج  زا  طقف  وا  تفگ : . ریخ دنتفگ : ؟ دش رما  نیا  راتفرگ  اجک  زا  هللادـبعوبا  هک  دـینادیم 
لاخ و  وا ، مع  زا  رتهب  نم  مع  وا و  دج  زا  رتهب  مدج  وا و  ردام  زا  رتهب  مردام  و  وا ، ردپ  زا  رتهب  مردپ  و  متـسه ، رتهب  دیزی  زا  نم  تفگیم :
دوخ يهناحیر  و  دومن ، لمح  دوخ  تشپ  رب  تفرگ و  لغب  دید و  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  تسوا ، لاخ  زا  رتهب  نم 
رما نیا  هب  نم  سپ  دومن ، اعد  تکرب  هب  نم  لسن  نم و  يارب  و  متسه ، تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  نم  هک  داد  یهاوگ  نم  يارب  و  دینادرگ ،

ءاشت نمم  کلملا  عزنت  ءاشت و  نم  کلملا  یتؤت  کلملا  کلام  مهللا  لق  : ) هک درکن  هظحالم  ار  ادخ  لوق  نیا  نکلو  . مرتراوازـس دـیزی  زا 
نانخس نیا  نوچ  اهنآ  و  درک ، زاب  ار  ماش  لها  يهرهچ  یگتفرگ  ینوگرگد و  نانخـس ، نیا  اب  وا  [ . 379 ( ] ءاشت نم  لذت  ءاشت و  نم  زعت  و 

نآ هک  هنوگ  نآ  هب  هفیرـش  يهیآ  لیوأت  هک  یتروص  رد  . دـیوگیم نوعلم  نآ  هک  تسا  نانچ  رما  دـندرک  نامگ  دندینـش  نوعلم  نآ  زا  ار 
هدارا یلاعت  يادخ  هک  ار  هچنآ  انامه  . دوب هدرک  هدارا  نوعلم  لهاج  نیا  هک  دوب  نآ  ریغ  ملاع  دـنوادخ  يهدارا  تسین و  درک ؛ رکذ  نوعلم 
رطاخ هب  دـهاوخیم  هک  ار  یـسک  و  لدـع ، قاقحتـسا و  قح ، هب  کلم  ینعی  تسا ، هدومن  هفاضا  شیوخ  هب  هک  تسا  یکلم  تسا  هدومرف 

يهلیسو هب  دهاوخب  هک  ار  یسک  و  دیامرفیم ، زیزع  باوث ، تشهب و  اب  دوشیم  تعاطا  ترخآ  ایند و  رد  نآ  يهلیـسو  هب  ادخ  هک  یتعاط 
کلم و هب  ندـش  بلاغ  ندروآ و  تسد  هب  اما  .و  دـنادرگیم راوخ  لیلذ و  ترخآ  رد  شتآ  باذـع  اب  ایند و  رد  دـح  يارجا  و  تیـصعم ،
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یناسک يهمه  زا  لجوزع  يادخ  .و  دوشیمن هفیرش  يهیآ  رد  لخاد  دروم ، نیا  قاقحتـسا ، هحفص 441 ] نودب [  نآ  فرـصت  تموکح و 
ماقتنا یفقث  يهدـیبعیبا  نب  راـتخم  تسد  هب  دـندومن  جورخ  ترـضح  نآ  هیلع  رب  دـندرک و  تناـعا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  لـتق  رب  هک 

رد . درک هذخاؤم  اهتبوقع  نیرتدب  نیرتتخـس و  هب  دـندوب ، هدـش  رـضاح  مالـسلاهیلع  ادـخ  تجح  لتق  هب  هک  ار  یناسک  يهمه  و  تفرگ ،
بارش سپس  دنراذگب ، نیرز  یفرظ  رب  ار  رهطم  رس  داد  روتسد  نوعلم  دیزی  : تسا هدمآ  يدعاس  نب  لهس  ربخ  رخآ  رد  باذم » ریت   » باتک

ایآ يدـید ! هنوگچ  نیـسح ! اـی  تفگ : انزلادـلو  نآ  !! تخیر ترـضح  رهطم  رـس  رب  ار  نآ  زا  ياهعرج  هاـگ  نآ  دیـشون ، ار  نآ  تساوخ و 
: ییوگیم وت  دیامنن . باریـس  ضوح  زا  ارم  منک  روبع  وا  رانک  زا  زور  نآ  رد  یتقو  تسا ، رثوک  ضوح  یقاس  وت  ردـپ  هک  ینکیم  نامگ 
هک درکیم  راختفا  وت  ردپ  و  مداد ، رارق  نیرز  یفرظ  نایم  رد  ار  وت  رـس  شاب ! هاگآ  تسا ، هدرک  مارح  تما  رب  ار  هرقن  الط و  فورظ  مدج 

ار راعـشا  نیا  یلبق  يهشیدـنا  نودـب  ههیدـبلاب و  هاـگ  نآ  . تسا زور  نآ  ضوع  رد  زورما  و  هتـشک ، ردـب  گـنج  رد  ار  ناریلد  ناـعاجش و 
دوشیم و رهاظ  یلالهلتق  اشیج  نا  انرـس  دـقل  یـضم  ًاشیج  نا  انئاس  نئللودـلا  فورـص  يرجت  کلذـک  لفا  لاله  ادـب و  لاله  : دـناوخب
ار ام  يرگید  رکشل  ندش  هتشک  یلو  درک ؛ لولم  ار  ام  يرکشل  نتفر  رگا  . دوشیم يراج  نینچ  اهتلود  ثداوح  دیامنیم ؛ بورغ  یلاله 

ماما رهطم  رـس  رب  نیعل  دیزی  دیوگیم : هک  یتیاور  : دنیوگیم نادنمـشناد  املع و  دیوگ : باذـم » ربت   » باتک بحاص  . دومن رورـسم  داش و 
هللا یلص  ربمایپ  هک  نیا  و  تسا ، رثوک  ضوح  یقاس  مالسلاهیلع  یلع  هک  دومن  ازهتسا  ار  ترضح  نآ  تخیر و  بارش  مالـسلاهیلع  نیـسح 
نوخ بلط  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  راتخم  دمحا  نادنزرف  زا  ماقتنا  رد  و  تسا ، هدرک  مارح  ار  هرقن  الط و  فرظ  ملـس  هلآ و  هیلع و 

نآ تسا ]-  حیحـص  هک  دشاب -[  حیحـص  تیاور  نیا  رگا  تفگ ، رعـش  دندوب  هدـش  هتـشک  ردـب  زور  رد  هک  دوخ  رفاک  ناگرزب  بناج  زا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هچنآ  هک  نیا  رگم  هدشن  تایانج  نیا  بکترم  نوعلم  نآ  اریز  تسین ، نیا  رد  یکـش  تسا و  رفاک  نوعلم 
رفک بجوم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تعیرـش  هب  ندرکن  قیدـصت  هک  تسا  یهیدـب  تسا ، هدوـمن  راـکنا  تسا  هدروآ  ملـس  و 

: ] دـیوگ هللا » هنعل  دـیزی  لعف  بیوصت  یف  دـینعلا  بصعتملا  یلع  در   » باـتک رد  يزوج  نب  جرفلاوبا  تسا : هدـمآ  باـتک  ناـمه  رد  . تسا
رمش ندرک  طلسم  ترضح ، نآ  نتشک  رب  ار  نیعل  دعس  رمع  وا  ندرک  طلسم  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  اب  نیعل  دایزنبا  گنج  هحفص 442 ]
نیعل دیزی  طسوت  بارش  نتخیر  یتفگش  بجعت و  . تسین یتفگش  بجعت و  ياج  اهنیا  يهمه  وا ؛ يوس  هب  سدقم  ياهرس  لمح  و  نیعل ،

هب نیعل  دایزنبا  هب  نداد  روتسد  مالسلاهیلع و  ماما  كرابم  ياهنادند  هب  بوچ  اب  نوعلم  نآ  ندز  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  رهطم  رـس  رب 
هک نوعلم  دـیزی  يهدارا  و  دـننک ، لمح  هواـجک  نودـب  نارتش  رب  هدرک و  ریـسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لآ  هک  نیا 

ندورـس و دـشخبب و  تساوخ ؛ هللا  ۀـنعل  دـیزی  زا  ار  همرکم  نوتاخ  نآ  هک  يدرم  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح 
رب نیملسم  عامجا  رگم  ؟ تسا زیاج  جراوخ  هب  تبسن  اهراک  نیا  ماجنا  ایآ  نوعلم . نآ  طسوت  اودهش ؛ ردبب  یخایـشا  تیل  راعـشا : ندناوخ 

همطاـف ترـضح  هب  نوـعلم  دـیزی  هک  نیا  ؟ دـنوش نفد  هدـش و  هدـناوخ  زاـمن  اـهنآ  رب  دـنوش و  نفک  ناناملـسم  ناگتـشک  هک  تـسین  نـیا 
نم دـیوگیم : تساوخ -  يزینک  هب  ار  همرکم  نوتاـخ  نآ  ماـش  لـها  زا  يدرم  هک  یتـقو  مالـسلاهیلع -  نیـسح  ماـما  رتـخد  مالـسلااهیلع 
رگا . دوشیمن تعانق  تنعل  هب  نآ  يهدننک  لمع  هدنیوگ و  يارب  هک  تسا  ینخـس  نیا  و  مهدب ؛ يزینک  هب  هدرک و  ریـسا  ار  امـش  مناوتیم 

وا دومنیم ، مارتحا  دندروآ  وا  دزن  ار  ادخ  تجح  رهطم  رـس  هک  یتقو  دوبن  ردب  گنج  ياههنیک  تیلهاج و  ياههنیک  نوعلم ، نآ  بلق  رد 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادنزرف  هب  و  درکیم ، نفد  دومنیم و  نفک  ار  نآ  هکلب  تخیریمن ، وا  يور  رب  بارـش  و  دزیمن ، بوچ  اب  ار 

تسا نآ  دز  تسد  یتایانج  نینچ  هب  نوعلم  نآ  هک  نیا  تایاور و  نیا  تحص  رب  لیلد  نیرتهب  .و  دومنیم ییوکین  ناسحا و  ملـس  هلآ و  و 
لاـملاتیب زا  يرایـسب  ياـههفحت  يداـیز و  لاوما  دومن ، يرازگساپـس  وا  زا  شراـک  رطاـخ  هب  دـیبلط و  ار  نیعل  داـیزنبا  نوعلم ، نآ  هک 
يوگهناسفا میدن و  و  درب ، دوخ  نانز  شیپ  و  دومن ، دنلب  ار  وا  تلزنم  ماقم و  دناشن ، دوخ  رانک  ار  وا  سلجم ، رد  دیـشخب ، وا  هب  ناناملـسم 

يداؤف ورف  ۀبرش  ینقس  : دناوخ ار  راعـشا  نیا  شدوخ  ههادبلاب  داد و  ندناوخ  روتـسد  ياهدنناوخ  هب  ینیـشنبش  نآ  رد  و  دومن ، دوخ  بش 
ارمدادضالا ءادعالا و  دیبم  ًانیـسح و  ینعا  یجراخلا  لتاقيداهج  یمنغم و  دیدستل  يدنع و  ۀنامالا  رـسلا و  بحاصدایزنبا  قسف  ءیلم  مث 
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تناما رـس و  بحاص  هک  وا  هحفص 443 ] نک [ . باریس  ار  دایزنبا  هدرک  رپ  یماج  سپـس  امن ؛ کنخ  ار  ملد  و  هدرک ، باریـس  یبارـش  اب 
يهدـننک كـاله  و  تسا ؛ نیـسح  ینعی ، یجراـخ  يهدنـشک  وا  . تسا هدومن  مکحم  ارم  داـهج  اـهتمینغ و  هک  تسا  یـسک  و  تسا ؛ نم 

تیاور نینچ  ناذاش  نب  لضف  زا  دوخ  دانسا  اب  مالسلاهیلع » اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد  هللا  ۀمحر  قودص  خیـش  . تسا دادضا  نانمـشد و 
ماشلا یلا  مالسلاهیلع  نیسحلا  سأر  لمح  امل  : دومرفیم هک  مدینـش  دیزی  سلجم  دروم  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : لضف  دنکیم :

یف عضوف ] سارلاب  رما  اوغرف  املف  عاقفلا ، نوبرـشی  نولکأی و  هباحـصا  هللا و  هنعل  وه  لبقأف  ةدئام ، هیلع  تبـصن  و   ] عضوف هللا  ۀنعل  دیزی  رمأ 
 - هدج هابا و  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  رکذی  و  جنرطـشلاب ، بعلی  هللا  هنعل  دیزی  سلج  و  جنرطـشلا ، ۀـعقر  هیلع  طسب  و  هریرـس ، تحت  تسط 
نم تسطلا  یلی  اـمم  هتلـضف  بص  مث  تارم ، ثـالث  هبرـشف  عاـقفلا ، لواـنت  هبحاـص  رمق  یتمف  مهرکذـب ، ئزهتـسی  و  مهیلع -  هللا  تاولص 

نیـسحلا رکذـیلف  جنرطـشلا  یلا  عاـقفلا و  یلا  رظن  نم  و  جنرطـشلاب ، بعللا  و  عاـقفلا ، برـش  نع  عروـتیلف  انتعیـش  نم  ناـک  نمف  . ضرـالا
نیـسح ماـما  رهطم  رـس  هک  یماـگنه  . موجنلا ددـعک  تناـک  ول  هبوـنذ و  کلذـب  هللا  وـحمی  هللا  مهنعل  داـیز  لآ  دـیزی و  نعلیلو  مالـسلاهیلع 

وا رب  ادخ  تنعل  هک  وا -  دندرتسگ ، اذغ  يهرفـس  و  دنداهن ، يرانک   ] رد ار  نآ  داد  روتـسد  نوعلم  دیزی  دـندومن ، ماش  دراو  ار  مالـسلاهیلع 
ار مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهدیرب  رـس  درک  رما  دندش  غراف  نوچ  دندش ، وجبآ  بارـش  ندیـشون  اذغ و  ندروخ  لوغـشم  شنارای  اب  داب - 
تسـشن و نیعل  دـیزی  هاگ  نآ  تخادـنا ، هار  هب  ار  جنرطـش  طاسب  زیم  نآ  يور  ربو  دـنراذگب ، شتخت  ریز  رد  هداد و  رارق  یتشت  ناـیم  رد ]

فرط رب  عقوم  ره  سپ  دومنیم ، ازهتسا  درکیم و  دای  ار  شراوگرزب  دج  ردپ و  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  وا  دش ، جنرطـش  يزاب  لوغـشم 
دوب نآ  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  رـس  هک  یتشت  راـنک  رد  ار  نآ  يهیقب  و  دیـشونیم -  هبترم  هس  ار  وجبآ ) ( ؛ بارـش درکیم ، هبلغ  دوخ  يزاـب 

هب یسک  ره  و  دنک ، بانتجا  جنرطش  اب  ندرک  يزاب  زا  و  دیامن ، زیهرپ  عاقف  ندروخ  زا  دیاب  تسا  ام  نایعیـش  زا  یـسک  ره  سپ  . تخیریم
ببـس هب  یلاعت  يادخ  دیامن ، نعل  هللا -  مهنعل  دایز -  نادنزرف  دیزی و  رب  دیامن و  دای  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـنک و  هاگن  جنرطـش  عاقف و 

نب یلع  زا  بـختنم »  » باـتک رد  [ . 380  ] دنشاب ناگراتـس  هحفـص 444 ] يهرامـش [  دـننام  هچرگ  دـنکیم  وحم  ار  وا  ناهانگ  لـمع ، نیا 
، دنداد تکرح  هللا  امهنعل  هیواعم  نب  دیزی  يوس  هب  ار  ام  هک  یماگنه  : دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  امهیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا 

موثلکما ترضح  ندرگ  رد  نآ  رگید  فرط  نم و  ندرگ  رد  نامسیر  فرط  کی  دنتسب ، نادنفسوگ  دننام  ار  ام  دندروآ و  ییاهنامـسیر 
ار ام  تشاد . رارق  مالـسلامهیلع  تیب  لها  نارتخد  مالـسلااهیلع و  هنیکـس  باـنج  مالـسلااهیلع و  بنیز  ترـضح  شود  رد  مالـسلااهیلع و 
وا ربارب  رد  هدرک و  نیعل  دیزی  سلجم  دراو  ار  ام  هک  نیا  ات  دندزیم ، ار  ام  میدشیم  هتـسخ  نتفر  زا  هک  تقو  ره  و  دندنار ، تیفیک  نیدب 
«: هینامعن راونا   » باتک رد  [ . 381  ] دوب هداد  هیکت  دوخ  تنطلـس  تخت  رب  وا  هک  مدـش  نوعلم  نآ  سلجم  دراو  یتلاح  رد  نم  دنتـشاد ، هاگن 

اهنآ زا  نوعلم  نآ  دندش ، دراو  هللا  امهنعل  هیواعم  نب  دیزی  رب  يریـسا  تلاح  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تیب  لها  هک  یماگنه  : تسا هدـش  تیاور 
ار اهنآ  انزلادـلو  سیق  نب  رجز  هک  دـندوب ، هتـسب  يزارد  نامـسیر  هب  ار  نامولظم  نآ  دیـسرپیم و  اـهنآ  درف  درف  زا  درکیم و  وج  سرپ و 

تروص نآ ، اب  هک  تشادـن  ياهچراپ  هکت  وا  اریز  دوب ، هدـیناشوپ  شیوناز  اب  ار  دوخ  تروص  هک  دـمآ  یمناخ  دزن  هک  نیا  اـت  دیـشکیم ،
نآ . تسا مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکس  دنتفگ : ؟ درادن یششوپ  هک  تسیک  نز  نیا  تفگ : هدازمارح  نوعلم و  دیزی  . دناشوپب ار  دوخ 

کیدزن دومن ، توکـس  و  تفرگ ، ار  شیولگ  ضغب  دـش ، يراج  همولظم  نآ  ياهکشا  ماـگنه ، نیا  رد  ؟ یتسه هنیکـس  وت  تفگ : نوعلم 
دنکن هیرگ  هنوگچ  دوـمرف : ؟ ینکیم هیرگ  ارچ  تفگ : وا  هب  اـنزلا  دـلو  نآ  . دور نوریب  شنت  زا  هیرگ  تدـش  زا  هردـخم  نآ  حور  هک  دوـب 
نخس نیا  زا  هللا  مهنعل  وا  سلجم  لها  نیعل و  دیزی  . دناشوپب تنانیشنمه  وت و  زا  ار  دوخ  رس  تروص و  نآ  اب  هک  درادن  یششوپ  هک  یـسک 

هحفـص 445] نادنزرف [  هب  تبـسن  وا  لد  دـیامن ، تنعل  ار  دایز  نب  هللادـیبع  هناجرم ؛ رـسپ  ادـخ  تفگ : نوعلم  نآ  هاگ  نآ  دـندومن ، هیرگ 
تاردخم هک  یماگنه  : هدش لقن  تسا : هدمآ  بختنم »  » باتک رد  [ . 382 [ ؟ تسا تواسقاب  تخس و  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

رد نیا  و  دیسرپیم ، اهنآ  درف  درف  زا  درکیم و  هاگن  ادخ  سیماون  هب  نوعلم  نآ  دندرک ، هللا  امهنعل  هیواعم  نب  دیزی  سلجم  دراو  ار  هرهطم 
، يربک موثلکما  نز  نیا  هک : دندرکیم  یفرعم  ار  همرتحم  يوناب  نوعلم ، نآ  خساپ  رد  . دندوب هتسب  يزارد  نامـسیر  هب  اهنآ  هک  دوب  یتلاح 
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زا همطاـف  نیا  و  هنیکـس ، نیا  تسا ، مالـسلاهیلع  یلع  نارتـخد  زا  هک  هیقر  نیا  یناـهما ، نز  نیا  هیفـص ، نز  نیا  يرغـص ، موثلکما  نز  نیا 
یسک وت  ردپ  هنیکس ! يا  تفگ : درک و  مالـسلااهیلع  هنیکـس  ترـضح  هب  ور  نیعل  نآ  سپ  . مهیلع هللا  مالـس  دنتـسه ، نیـسح  ماما  نارتخد 

هنیکـس ترـضح  . درک هعزاـنم  متموـکح  کـلم و  رد  نم  اـب  و  دـیرب ، ارم  یـشیوخ  تبارق و  و  دوـمن ، نارفک  نم  قـح  دروـم  رد  هک  تسا 
یلاعت يادخ  دوب ، وا  لوسر  ادخ و  عیطم  وا  اریز  شابم ، داش  نم  ردپ  نتشک  رطاخ  هب  دومرف : تسیرگ و  نخس  نیا  ندینش  اب  مالـسلااهیلع 

دیاب هک  تسا  ییاج  یلاعت ، يادخ  هاگشیپ  رد  دیزی ! يا  وت  . دیسر تداعـس  هب  هلیـسو  نیدب  دومن و  تباجا  وا  دناوخ و  دوخ  يوس  هب  ار  وا 
يا تفگ : وا  هب  نوعلم  نآ  ؟ یـشاب وگباوج  یناوتیم  هنوگچ  و  شاب ، ایهم  تالاؤس  هب  خـساپ  يارب  سپ  یـشاب ، دوخ  لامعا  يوگخـساپ 

[ . 383  ] تسین یقح  نم  دزن  وت  ردپ  يارب  شاب ، تکاس  هنیکس !

نیعل دیزی  اب  موثلک  ما  يوگتفگ 

اور امـش  قح  رد  ادخ  هک  ار  هچنآ  موثلکما ! يا  تفگ : درک و  مالـسلااهیلع  موثلکما  هب  یهاگن  نیعل  دیزی  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : فنخموبا 
رد هک  دنتسه  وت  نازینک  مرح و  اهنیا  [ 384 ! ] ناگدشدازآ ءاقلط و  دنزرف  يا  دومرف : مالسلااهیلع  موثلکما  ترضح  ؟ يدید هنوگچ  تشاد ،

هاگن اهنآ  هب  دب  بوخ و  هک  دنراوس ، هواجکیب  ياهرتش  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارتخد  هک  یلاح  رد  دـناهدرپ ، سپ 
نآ هب  بضغ  اب  دش و  تحاران  تماهـش  اب  خساپ  نیا  زا  نیدیب ، دیزی  هحفـص 446 ] دهدیم [ . هقدص  اهنآ  رب  يراصن  دوهی و  و  دنکیم ،

[385  ] تسـشنورف نوعلم  نآ  مشخ  سپ  دوشیمن ، هدـخاؤم  و  تسا ، نز  وا  تفگ : نوعلم  نآ  هب  سلجم  لها  زا  یکی  درک ، هاگن  نوتاـخ 
دیزی سلجم  دراو  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تارهاط  تاردخم  هک  یماگنه  : دسیونیم همهملا » لوصف   » باتک رد  یکلام  دمحم  نب  یلع  .
همطاف ترضح  هنیکس و  ترضح  دندید  ار  هرظنم  نیا  مرح  لها  یتقو  . دوب نیعل  دیزی  ربارب  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  رهطم و  رـس  دندومن ،

رس ماگنه ، نیا  رد  . دیناشوپیم اهنآ  زا  ار  رس  انزلادلو  دیزی  یلو  دننک ، هاگن  فیرش  سدقم و  رس  هب  هک  دندرکیم  یعـس  امهیلع  هللا  مالس 
يادص اب  سپ  دندرک ، هیرگ  هیواعم  نارتخد  دیزی و  نانز  اهنآ  يهیرگ  زا  دندومن ، هیرگ  دنلب  يادص  اب  دندیشک و  هحیص  دندید ، ار  رهطم 

ایآ ینعی  دنتسه -  ریسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  . دندرک اپرب  ياهلولو  ناشدنلب 
لمع نیا  ایآ  دیزی ! يا  دومرف : درک  دیزی  هب  ور  دوب ، وکین  یناوج  رتخد  هک  مالسلااهیلع  هنیکس  ترضح  .- ؟ دنشاب ریسا  اهنآ  هک  تسا  اور 

زا هچنآ  مرادیم ، هورکم  ار  لـمع  نیا  نم  و  مدـشن ، داـش  لـمع  نیا  زا  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : هدازمارح  نآ  ؟ دـیامنیم داـش  ار  وـت 
تیب لـها  دورو  فیـصوت  رد  هللا  ۀـمحر  سوواـط  نـب  دیـس  . تـسا رتـگرزب  هدـش ، هـتفرگ  امـش  زا  هـچنآ  زا  هدـش  دراو  امــش  رب  بیاـصم 
ماما تیب  لها  زا  يهدـنام  یقاـب  تاردـخم و  ناـنز  اـب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رـس  هک  هاـگ  نآ  : دـیوگ دـیزی  سلجم  هب  مالـسلامهیلع 
ربارب رد  لاح ، نیا  اب  هک  یماگنه  دندوب ، هتسب  اهنامـسیر  هب  مکحم  ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  دندومن ، نیعل  دیزی  سلجم  دراو  ار  مالـسلاهیلع 

رب وت  نامگ  مهدیم ! دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دیزی ! يا  دومرف : انزلادلو  دیزی  هب  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دنداتسیا ، نوعلم  نآ 
نانآ دندیرب و  ار  اهنامسیر  داد  روتسد  نیعل  دیزی  سپ  !؟ دنیبب لاح  نیا  اب  ار  ام  رگا  تسا  هنوگچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
دوخ رـس  تشپ  رد  ار  هرهطم  تاردخم  و  دنداهن ، هدازمارح  نآ  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  ماما  رهطم  رـس  هاگ  نآ  دنتخاس ، اهر  بانط  دیق  زا  ار 
دعب و  داتفا ، شردپ  رهطم  رس  رب  مالسلاهیلع  داجس  هحفص 447 ] ماما [  مشچ  نکیلو  دننکن ، هاگن  رهطم  رس  هب  تارهطم  تاردخم  ات  دناشن 

[ . 386  ] دروخن یتشوگ ) لالح   ) هلک تشوگ  زگره  شارخلد  يهنحص  نآ  زا 

نیعل دیزی  سلجم  رد  داجس  ماما 

هتـسب متـس  ریجنز  هب  هک  میدوب  درم  هدزاود  ام  : دیامرفیم نیعل  دیزی  سلجم  فیـصوت  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دیوگ : هللا  ۀمحر  امننبا 
ار وت  دیزی ! يا  متفگ : مدرک و  دیزی  هب  ور  میداتـسیا ، نیعل  دیزی  شیپ  رد  نوچ  دندومن ، نیعل  دیزی  سلجم  دراو  ار  ام  لاح  نیا  اب  دندوب و 
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رتخد همطاف ، ؟ دنیبب لاح  نیا  اب  ار  ام  رگا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  يراد  نامگ  هچ  مهدیم ! دـنگوس  یلاعت  يادـخ  هب 
، نخس نیا  ندینش  اب  ؟ دنشاب ریسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد  هک  تساور  ایآ  دیزی ! يا  تفگ : مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
هب ارم  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  . دش دنلب  هیرگ  هب  ادص  هک  نیا  ات  دنتـسیرگ ، زین  دـیزی  يهناخ  لها  دـندرک و  هیرگ  مدرم  يهمه 
نم متفگ : !! وگم هدوهیب  نخـس  یلو  وگب  تفگ : ؟ منزب فرح  هملک  دنچ  یهدیم  هزاجا  ایآ  متفگ : نیعل  دیزی  هب  دندوب ، هتـسب  متـس  ریجنز 

رد ارم  رگا  تسا  هنوگچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  وت  نامگ  میوگب ، هدوهیب  نخس  تسین  راوازـس  هک  متـسه  یتیعقوم  رد 
دوخ ریـسفت  رد  هللا  ۀـمحر  میهاربا  نب  یلع  [ . 387  ] دـییاشگب ار  وا  ریجنز  تفگ : درک و  دوـخ  ناـیفارطا  هب  ور  هدازمارح  نآ  ؟ دـنیبب ریجنز 
دراو ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  هک  یماگنه  : دیامرفیم نیعل  دیزی  سلجم  فیـصوت  رد  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  : دسیونیم
داجس ماما  دندرک ، دراو  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  نارتخد  مالـسلاهیلع و  داجـس  ماما  یفرط  زا  و  دندومن ، نیعل  دیزی  سلجم 

ردپ هک  ار  ییادخ  ساپس  نیسحلا ! نب  یلع  ای  تفگ : درک و  ترضح  نآ  هب  ور  نیعل  دیزی  سپ  دندوب ، هتسب  متس  ریجنز  هب  ار  مالـسلاهیلع 
روتـسد دمآ و  مشخ  هب  خساپ  نیا  زا  نیعل  دیزی  . تشک ارم  ردپ  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادـخ  دومرف : مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  . تشک ار  وت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یسک  هچ  سپ  یشکب ، ارم  رگا  دومرف : ترـضح  هحفص 448 ] دننزب [ . ار  مالـسلاهیلع  ماما  ندرگ  هک  داد 
ناـشنطو هب  ار  اـهنآ  وـت  تفگ : نوـعلم  نآ  . دـنرادن یمرحم  نم  زج  هک  اـهنآ  دـنادرگیمزاب ؟ دوـخ  ناـطوا  لزاـنم و  يوـس  هـب  ار  ملـس  و 

دعب دـیرب ، مالـسلاهیلع  ماما  ندرگ  زا  ار  اهریجنز  دوخ  تسد  اب  نآ  يهلیـسو  هب  تساوخ و  یناهوس  نوعلم  دـیزی  هاـگ  نآ  . ینادرگیمزاـب
، يرآ دوـمرف : ترـضح  ؟ تـسیچ مروـظنم  مرادیمرب ، تـندرگ  زا  ار  ریجنز  مدوـخ  هـک  نـیا  ینادیم  اـیآ  نیــسحلا ! نـب  یلع  اـی  تـفگ :
: تفگ نیعل  دیزی  سپـس  . متـشادن يروظنم  نیا  زج  ادخ ! هب  دنگوس  تفگ : نیعل  دیزی  . دشابن یتنم  نم  همذ  رب  وت  زج  ار  يدحا  یهاوخیم 

نآ امش  ياهتسد  هک  تسا  يزیچ  ببس  هب  هدیسر  امش  هب  هک  یبیاصم  « ؛) مکیدیا تبسک  امبف  ۀبیصم  نم  باصا  ام  ! ) نیسحلا نب  یلع  ای 
هدش لزان  ام  نأش  رد  هک  ياهیآ  هکلب  هدـشن ، لزان  ام  نأش  رد  هیآ  نیا  تسین ، نینچ  زگره  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  .« تسا هدرک  بسک  ار 

ای نیمز  رد  یتبیصم  ره  ؛ ] 388 ( ] اهأربن نأ  لبق  نم  باتک  یف  الا  مکسفنا  یف  ضرالا و ال  یف  ۀبیصم  نم  باصأ  ام  :) تسا هفیرـش  هیآ  نیا 
رب هک  میتسه  یناسک  نآ  ام  سپ  . تسا تبث  مینک ، داـجیا  اـیند  رد  ار  همه  هک  نآ  زا  شیپ  باـتک ، رد  همه  دـسر  امـش  هب  شیوخ  سفن  زا 
هللا ۀمحر  سوواط  نب  دیس  [ . 389  ] میوشیمن داش  تسا ، هدیـسر  ام  هب  ایند  زا  هچنآ  و  میوشیمن ، نیگهودنا  تسا  هدـش  توف  ام  زا  هچنآ 

نابیرگ هب  تسد  دید ، نیعل  دیزی  سلجم  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  هک  یماگنه  : دیوگ
! هللا لوسر  بیبح  ای  هانیسح ! ای  : دز دایرف  دنازوسیم  ار  اهلد  هک  نیمغ  نیزح و  يادص  اب  لدزوس و  اب  هاگ  نآ  درک  هراپ  ار  نآ  درب و  دوخ 

دنزرف يا  ینم ! هکم و  دنزرف  يا  ادخ ! لوسر  بیبح  يا  نیسح ! يا  ! یفطصملا تنب  نبای  ءاسن ! ةدیس  ءارهزلا  ۀمطاف  نبای  ینم ! ۀکم و  نبای 
يوناب نآ  ادخ ! هب  دـنگوس  دـیوگ : هللا  ۀـمحر  سوواط  نب  دیـس  ! یفطـصم رتخد  دـنزرف  يا  نانز ! يهدیـس  هحفـص 449 ] ارهز [  يهمطاـف 

زا یمناخ  هاگ  نآ  . دوب تکاـس  نوعلم  دـیزی  و  دروآ ، هیرگ  هب  دـندوب  دـیزی  سلجم  رد  هک  ار  یناـسک  يهمه  شاهلاـن  هیرگ و  اـب  همرتحم 
تیب لها  ياقآ  يا  هابیبح ! ای  : دزیم دایرف  و  دومن ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  هبدـن  هب  عورـش  تشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  هک  مشاهینب 

یناسک يهمه  دیوگ : هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیـس  ! ناربمایپ نادنزرف  يهتـشک  يا  نامیتی ! نانز و  هویب  تسرپرـس  يا  ربمایپ ! دنزرف  يا  نم !
. دندومن هیرگ  دندینش ، ار  وا  يهبدن  هلان و  هک 

نیعل دیزی  رب  یملسا  يهزرب  وبا  ضارتعا 

مالـسلاهیلع ماما  كرابم  ياهنادـند  هب  نآ  اـب  درک  عورـش  تفرگ  تسد  هب  بوچ  یتقو  تساوخ ، ینارزیخ  بوچ  انزلادـلو  دـیزی  هاـگنآ 
نب نیـسح  نادند  رب  بوچ  اب  ایآ  دیزی ! يا  وت  رب  ياو  تفگ : هدومن و  نوعلم  نآ  هب  ور  دـید  ار  هنحـص  نیا  یملـسا  يهزربابا  یتقو  . دزیم
ماما شردارب  وا و  ياهنادند  هک  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدید  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  ینزیم ؟ ار  مالسلااهیلع  همطاف 
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امـش . ًاریـصم تئاس  منهج و  هل  دـعا  هنعل و  و  امکلتاق ، هللا  لتقف  ۀـنجلا ، لها  بابـش  دیـس  امتنا  : دومرفیم دـیکمیم و  ار  مالـسلاهیلع  نسح 
هک دهد  رارق  منهج  رد  زیخاتـسر  زور  رد  ار  اهنآ  و  دیامن ، تنعل  ار  اهنآ  و  دشکب ، ار  امـش  نالتاق  ادخ  دیتسه ، تشهب  لها  ناناوج  نایاقآ 

، نوعلم نآ  نارومام  دننک ، نوریب  ار  وا  داد  روتـسد  دـمآ و  مشخ  هب  درم  نآ  ضارتعا  زا  نیعل ، دـیزی  دـیوگ : يدوواد  . تسا یهاگیاج  دـب 
. دندرک نوریب  ار  وا  ناشک  ناشک 

نیعل دیزی  سلجم  رد  يربک  بنیز  نانخس 

هک مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هاگ  نآ  : دسیونیم نیعل  دیزی  سلجم  فصو  رد  جاجتحا »  » باتک رد 
یلع ةالصلا  و  نیملاعلا ، بر  دمحلا هللا  : دومرف تساخرب و  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  شردام 
اوناک هللا و  تایآب  هحفص 450 ] اوبذک [  نا  ءيوسلا  اؤاسا  نیذلا  ۀبقاع  ناک  مث  : ) لوقی کلذک  هناحبس  هللا  قدص  نیلـسرملا ، دیـس  يدج 

کیلا قاسن  لذلا ، راسا  یف  کل  انحبصاف  ءامسلا ، قافآ  انیلع  تقیض  و  ضرالا ، راطقا  انیلع  تذخا  ثیح  دیزی ! ای  تننظا  (. نوؤزهتـسی اهب 
ۀلـالج كرطخ و  مـظعل  کـلذ  نا  و  ًاـنانتماو ، ۀــمارک  هـنم  کـیلع  و  ًاـناوه ، هللا  یلع  اـنب  نا  رادــتقا ، وذ  اــنیلع  تـنا  و  راــطق ، یف  ًاــقوس 

و ًۀقـسوتسم ، کل  ایندلا  تیار  نیح  ًاحرم  کیورذم  ضفنت  و  ًاحرف ، کیردصا  برـضت  کفطع  یلا  ترظن  کفناب و  تخمـشف  . كردـق
امع ًالفاغ  هللا  نبسحت  و ال  : ) لجوزع هللا  لوق  تیسنا  ًالهم ! الهمف  ؟ ًاناطلـس کل  صلخ  و  انکلم ، کل  یفـص  نیح  و  ًۀقـستم ، کیدل  رومالا 
امنا مهسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نبـسحی  و ال  : ) لئاق نم  زع  لاق  و  (. راصبالا هیف  صخـشت  مویل  مهرخؤی  امنا  نوملاظلا  لمعی 

هللا یلـص  هللا  لوسر  تانب  کقوس  و  کئاما ، كرئارح و  كریدخت  ءاقلطلا ! نبای  لدعلا  نما  (. نیهم باذـع  مهل  ًامثا و  اودادزیل  مهل  یلمن 
و لقانملا ، لها  نهفرـشتسی  و  دلب ، یلا  دلب  نم  ءادعالا  نهب  اودـحت  نههوجو ، تیدـبا  و  نهروتـس ، تکته  دـق  ایابـس ؟ ملـس  هلآ و  هیلع و 

نم نهعم  سیل  . عیفرلا یندلا و  و  عیضولا ، فیرـشلا و  و  دیهـشلا ، بئاغلا و  و  دیعبلا ، بیرقلا و  نههوجو  حفـصتی  و  لهانملا ، لهال  نزربی 
و ال کنم ، ورغ  .و ال  هللا دنع  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  ًادوحج  و  هللا ، یلع  کنم  اوتع  میمح ، نهتامح  نم  و ال  نهلاجر ،
و ءایـصوالا ، دیـسل  برحلا  بصن  و  ءادعـسلا ، ءامدب  همحل  تبن  و  ءادهـشلا ، دابکا  هوف  ظفل  نمم  ۀبقارم ]  ] یجتری ینا  و  کلعف ، نم  بجع 
هل مهرکنا  و  ًادوـحج ، برعلا هللا  دـشا  . ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هجو  یف  فویـسلا  زه  و  بارحلا ، رهـش  و  بازحـالا ، عـمج 
الف ردب ، موی  یلتقل  ردصلا  یف  رجرجی  بص  و  رفکلا ، لالخ  ۀجیتن  اهنا  الا  . ًانایغط ًارفک و  برلا  یلع  مهاتعا  و  ًانودع ، هل  مهرهظا  و  ًالوسر ،

لوقی وه  و  هناسلب ، کلذ  حصفی  و  هلوسرب ، هرفک  رهظی  ًاناغضا  ًانحا و  ًانآئنـش و  ًائنـش و  انیلا  هرظن  ناک  نم  تیبلا ، لها  انـضغب  یف  ئطبتـسی 
دـیزی ال ای  اولاقل : احرف و  اولحتـساو  اولهـال ، هحفـص 451 ] هخایـشاب [ : فتهی  مظعتـسم  ـال  روحتم و  ریغ  هتیرذ  یبس  و  هدـلو ، لـتقب  ًاـحرف 

رورـسلا عمتلا  دـق  هترـصخمب  اهتکنی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لبقم  ناـک  و  مالـسلاهیلع ، هللادـبعیبا  اـیانث  یلع  ًاـینحنملشت 
لآ سمـش  و  برعلا ، نیدلا و  بوسعی  نبا  و  ۀنجلا ، لها  بابـش  دیـس  مد  کتقاراب  ۀفاشلا  تلـصأتسا  ۀحرقلا و  تأکن  دـقل  يرمعل  . ههجوب

و] ، ] كودهش ول  مهتیدان  دقل  يرمعل  و ] .] کئادنب تخرص  مث  کفالسا ، نم  ةرفکلا  یلا  همدب  تبرقت  و  کخایشاب ، تفته  .و  بلطملادبع
كابا و  کلمحت ، مل  کما  تببحاو  تذج ، اهقفرم و  نع  کنم  تلش  تمعز  امک  کنیمی  ندوتل  و  كودهشی ، نل  و  مهدهـشت ، ًاکیـش  و 

و انقحب ، ذخ  مهللا  . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  کیبا ] مصاخم  و   ] کمـصاخم و  یلاعت ، هللا  طخـس  یلا  ریـصت  نیح  كدلی ، مل 
یتلا  ] کتلعف تلعف  .و  انلودـس انع  کته  و  انتامح ، لتق  انرامذ و  صقن  و  انءامد ، کفـس  نم  یلع  کبـضغ  للحا  و  اـنملظ ، نمم  اـنل  مقتنا 

و هتیرذ ، مد  نم  تلمحت  امب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  درتس  و  کمحل ، الا  ترزج  ام  و  كدلج ، الا  تیرف  ام  و  تلعف ]
مهقحب مهل  ذخأی  و  مهملاظ ، نم  مقتنی  و  مهثعش ، ملی  و  مهلمـش ، هب  عمجی  ثیح  هتمحل ، هترتع و  ءامد  نم  تکفـس  و  هتمرح ، نم  تکهتنا 

مهاتآ امب  نیحرف  نوقزری -  مهبر  دنع  ءایحا  لب  ًاتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبـسحت  و ال  ، ) مهلتقب حرفلا  کنزفتـسی  الف  . مهئادـعا نم 
كأوب و نم  ملعیس  و  ًاریهظ ، لئربجب  و  امیـصخ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  و  ًامکاح ، ًایلو و  هللااب  کبـسح  و  هلـضف .) نم  هللا 
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، کعیرقت یماظعتسا  و ال  كردق ، يراغصتسا  ام  .و  ًالیبس لضا  ًاناکم و  رـش  مکنا  و  ًالدب ، نیملاظلل  سئب  نا  نیملـسملا  باقر  نم  کنکم 
، ۀیغاط سوفن  و  ۀیـساق ، بولق  کلتف  يرح ، کلذ  دنع  مهرودص  و  يربع ، نیملـسملا  نویع  تکرت  نا  دعب  کیف  باطخلا  عاجتنال  امهوت 
! بجعلا لک  بجعلاف  ضهن . جرد و  ام  کلثم  كانه  نم  و  خرف ، ناطیـشلا و  اهیف  شـشع  دق  لوسرلا  ۀـنعل  هللا و  طخـسب  ةوشحم  ماسجا  و 
و هحفص 452 ] انئامد [ ، نم  مهفکا  فطنت  ةرجفلا ، ةرهعلا  لسن  و  ۀثیبخلا ، ءاقلطلا  يدیاب  ءایصوالا ] لیلس  و   ] ءایبنالا دالوا  و  ءایقتالا ، لتقل 

انب دـجتل  ًامنغم  انتذـختا  نئلف  . لعارفلا اـهرفعت  و  لـساوعلا ، اـهباتنت  ۀـیحاضلا ، بوبجلا  یلع  ۀـیکازلا  تثجلل  و  اـنموحل ، نم  مهاوفا  بلحتت 
مث . لمؤملا أجلملا و  هیلا  و  لوعملا ، یکتـشملا و  هللا  یلاف  دیبعلل ، مالظب  هللا  ام  و  كادی ، تمدق  ام  الا  دـجت  نیح ال  ًامرغم ، ًاکیـش  و  [ 390]

وحمت و ال  انتیاغ ، غلبت  و ال  اندـما ، كردـت  ال  باختنالا ، ةوبنلا و  و  باتکلا ، یحولاـب و  انفرـش  يذـلاوف  كدـهج ، دـهجاو  كدـیک ، دـک 
ملاظلا نعل  الا  يدانملا : يدانی  موی  ددـب ، الا  کعمج  و  ددـع ، ـالا  کـمایا  و  دـنف ، ـالا  کـیأر  لـه  .و  اـنراع کـنع  ضحرت  ـال  و  اـنرکذ ،

و ةرفغملا ، ناوضرلا و  و  ۀفارلا ، ۀمحرلا و  یلا  مهلقن  و  ةدارالا ، غولبب  هئایفـصال  مکح  و  ةداعـسلاب ، هئایلوال  متخ  يذلا  دـمحلا هللا  .و  يداعلا
لیمج و  ۀـفالخلا ، نسح  هلاسن  .و  رخذـلا باوثلا و  مهل  لزجی  و  رجالا ، مهل  لمکی  نا  هلاسن  .و  كاوس مهب  یلتبا  و ال  كریغ ، مهب  قشی  مل 
لاعتم دنوادخ  تسا ، ناربمایپ  ياقآ  هک  مدج  رب  دورد  و  تسا ، نایملاع  راگدرورپ  هک  ار  ادخ  رم  ساپـس  دـمح و  . دودو میحر  هنا  ۀـبانالا ،

يا دـنتفرگیم .» ازهتـسا  هب  ار  اهنآ  هدرک و  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  تسا  نآ  دـندرک  دـب  هک  یناسک  تبقاع  سپ  : » دـیامرفیم تسار 
يراوخ تلذ و  اب  وت  تسد  رد  ام  يدرک و  گنت  ام  رب  ار  نامـسآ  فارطا  و  یتفرگ ، ار  نیمز  فارطا  هک  ینامز  يدرک  ناـمگ  اـیآ  دـیزی !

تلذ و ادخ  دزن  ام  يارب  هک  نیا  یتسه ، اناوت  ردتقم و  ام  رب  وت  هک  یلاح  رد  میوشیم ، هدنار  نارتش  راطق  دننام  وت  يوس  هب  و  میدش ، ریسا 
ناـمگ نینچ  اـیآ  ؟ تسا وـت  ردـق  تلـالج  وـت و  تلزنم  یگرزب  يارب  هک  نیا  و  تسا ؛ ناـنتما  تـمارک و  ادـخ  بناـج  زا  وـت  رب  يراوـخ و 

یهدیم و ناکت  ار  دوخ  ياهفتک  رورس  یلاحـشوخ و  اب  ینکیم و  هاگن  دوخ  ندرگ  رـس و  هب  داب  رپ  ینیب  اب  رورغ  ربک و  اب  و  ینکیم ؟
ینیبیم هک  یتقو  هدش ، تسرد  مجـسنم و  وت  ياهراک  و  هدش ، مهارف  وت  يایند  ینیبیم  هک  یتقو  ینابنجیم ، ار  دوخ  رـس  يداش  تلاح  اب 

، نکم باتـش  ربکت ؛ توخن و  رورغ و  نیا  رد  سپ  !؟ تسا هدش  عازنالب  وت  یهاشداپ  هحفـص 453 ] و [  هدش ، وت  يارب  صلاخ  ام  تموکح 
هک تسین  نیا  زج  رادنپم ، لفاغ  دنهدیم  ماجنا  ناراکمتـس  هچنآ  زا  ار  ادخ  :» دیامرفیم هک  يدرک  شومارف  ار  لجوزع  يادـخ  نخـس  ایآ 

نیذـلا نبـسحی  و ال  : » هک زیزع  يادـخ  هک  اـجنآ  «. دوشیم هریخ  زور  نآ  رد  ناگدـید  هک  يزور  يارب  هتخادـنا  ریخأـت  هب  ار  اـهنآ  باذـع 
دنتشگزاب رفک  هار  هب  هک  نانآ  دننکن  نامگ  ؛ ] 391 ( ] نیهم باذع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک 

دوـخ ناـهانگ  رب  هک  تسا  نیا  يارب  تلهم  نیا  هکلب  هن ، تساـهنآ ! تداعـس  يهمدـقم  میاهداد  اـهنآ  هـب  یتـلهم  هـک  هزور  دـنچ  نـیا  هـک 
شیوخ نازینک  نانز و  هک  ناگدشدازآ  رـسپ  يا  تسا  تلادع  يرگداد و  زا  ایآ  . تسا شیپ  رد  هدننک  راوخ  یباذع  اهنآ  يارب  و  دنیازفیب .

لها ینادرگب و  رهش  هب  رهـش  نانمـشد ، هارمه  هب  شـشوپ ، رداچیب و  زاب و  ياهتروص  اب  ار  ربمایپ  نارتخد  یهد و  ياج  هدرپ  هانپ  رد  ار 
یقاب یـسک  نانآ  ناگدننکتیامح  نادرم و  زا  هک  یتروص  رد  دنرگنب ، اهنآ  رب  فیرـش  تسپ و  کیدزن و  رود و  دـننیبب و  ار  نانآ  اهلزنم 

زا شتـشوگ  دزادنا و  نوریب  دکمب و  ناهد  رد  ار  نادرمدازآ  رگج  هک  یـسک  زا  دشاب  ینابرهم  محر و  دیما  هنوگچ  يرآ ! !؟ تسا هدـنامن 
ام هب  توادـع  هنیک و  ینمـشد و  ضارتـعا و  يهدـید  اـب  هتـسویپ  هک  یـسک  دـنک  یهاـتوک  اـم  ینمـشد  رد  ارچ  و  دـیورب ؟ نادیهـش  نوخ 
هب بوچ  اـب  ياهداد ، ماـجنا  ياهدیدنـسپان  تشز و  لـمع  اـی  هدرک  یهاـنگ  يرادـنپ  هک  نآ  نودـب  رورغم  تسم و  مه ، نوـنکا  !؟ درگنیم

نخس نیا  ارچلشت  دیزی ال  ای  اولاق  مث  ًاحرف  اولهتسا  اولهال و  : ییوگیم راکشآ  یبوکیم و  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  هللادبعیبا  ياهنادند 
ناگراتـس يدربورف و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نادـنزرف  نوخ  هب  تسد  هک  یتروص  رد  یناوخن !؟ ار  رعـش  نیا  و  ییوـگن ؟ ار 

ار دوخ  هحفـص 454 ] یتخبدب [  گرم و  تابجوم  مادقا  نیا  اب  یلو  يدرک . شوماخ  دـندوب ، بلطملادـبع  نامدود  هک  ار  نیمز  ناشخرد 
ناـنآ هب  وت  يدوز  نیمه  هب  یلو  دنونـشیم . ناـنآ  هک  ینکیم  ناـمگ  ینزیم و  ادـص  ار  دوخ  يهفیاـط  ناریپ  مه  نوـنکا  . یتخاـس مهارف 
هچنآ مدرکیمن  و  متفگ ، ار  هچنآ  متفگیمن  دوبیم و  لال  منابز  لش و  میاـهتسد  شاـک  يا  ینکیم  وزرآ  اـجنآ  رد  و  يوشیم ، قحلم 
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دندرک ملظ  ام  هب  هک  ییاهنآ  زا  ار  ام  ماقتنا  اناوت ! يادخ  يا  :( دومرف دوشگ و  نیرفن  هب  بل  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  اجنیا  . ) مدرک هک  ار 
نیا زا  دـیزی ! يا  :[ دومرف هتخاـس و  بطاـخم  ار  دـیزی  هراـب  رگید  .] نازوسب بضغ  شتآ  رد  ار  ناـشیا  ناتـسب و  ناـنآ  زا  ار  اـم  قح  ریگب و 

نتخیر زا  هک  ینیگنس  راب  نیا  اب  دشکیمن  یلوط  و  ار . شیوخ  تشوگ  زج  يدرکن  هراپ  و  ار ، دوخ  تسوپ  رگم  یتفاکـشن  دوخ  ياهراک 
ار نانآ  دـنوادخ  هک  يزور  نآ  رد  يوشیم . دراو  ترـضح  نآ  رب  ياهتفرگ  ندرگ  هب  شتیب  لها  تمرح  کـته  ربماـیپ و  نادـنزرف  نوخ 

ءایحا لب  ًاتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبـسحت  و ال  .) دریگب ار  اهنآ  قح  دنادرگ و  عامتجا  هب  لیدبت  ار  نانآ  یگدـنکارپ  دـیامرف و  عمج 
وا يزور  زا  دوخ  راگدرورپ  دزن  هدنز و  اهنآ  هکلب  دناهدرم ، دندش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  نکن  نامگ  و  392 ؛ ] ( ] نوقزری مهبر  دنع 

لیئربج دنک و  همـصاخم  وت  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دشاب و  رواد  دـنوادخ  هک  یماگنه  نآ  وت  يارب  تسا  یفاک  ... دـنبایماک
هدیهوکن هچ  دندرک ، راوس  اهناملـسم  ندرگ  رب  دندیناشن و  دنـسم  نیا  رب  ار  وت  هک  یناسک  نآ  دـنمهفیم  يدوز  نیمه  هب  دـیامن . يروای 
ياهراشف هچ  رگا  . دوب دـیهاوخ  رتماجرفدـب  رتتخبدـب و  امـش  زا  کی  مادـک  هک  دـننادیم  و  دـندومن !؟ رایتخا  ناراکمتـس  نایم  زا  یلدـب 

مرامشیم و گرزب  ار  وت  شنزرس  مرادنپیم و  کچوک  ار  وت  رادقم  ردق و  نم  یلو  تسا ، هدرک  راداو  وت  اب  نتفگ  نخس  هب  ارم  راگزور 
يزیگناتفگش بیجع و  رما  هچ  هآ ! . دزوسیم اهمغ  شتآ  زا  اههنیس  دزیریم و  کشا  اهمشچ  نکیل  منادیم . هدوتس  ار  وت  ندومن  خیبوت 

هحفـص 455] نیا [  رد  ام  تشوگ  دزیریم و  اهتسد  نیا  زا  ام  نوخ  دـنوش . هتـشک  ناطیـش  نایرکـشل  تسد  هب  دـنوادخ  هاپـس  هک  تسا 
تراـیز ار  ناـنآ  تبون  هب  ناـبایب  ياـهگرگ  هدـنام و  نیمز  زور  رد  رهاـط ، بیط و  ياهندـب  نآ  و  دوشیم ! هدـیکم  هدـیوج و  اـهناهد 

، تمارغ هب  دـشاب  دوز  یتشاگنا ؛ تمینغ  هبلغ ، رهق و  هب  ار  ام  زورما  رگا  دـیزی ! يا  . دـنیاسیم نیبج  اهنآ  كاخ  رب  ناگدـنرد  و  دـننکیم !
وا دزن  ار  دوـخ  تیاکـش  اـم  تسین و  راکمتـس  شناگدـنب  هب  دـنوادخ  يداتـسرف . شیپ  هچنآ  رگم  یـشاب  هتـشادن  يزیچ  يدرگ و  ذوخأـم 
وت دنگوس ! ادخ  هب  یلو  نک ، ششوک  رب و  راک  هب  ار  دوخ  رکم  دیک و  شاب و  لوغـشم  دوخ  راک  هب  دیزی ! يا  وت  . تسام هانپ  وا  میربیم و 
دوخ ناماد  زا  ار  راـع  گـنن و  نیا  یـسرب و  اـم  راـک  ياـهتنم  هب  یناریمب و  ینادرگ و  شوماـخ  ار  اـم  یحو  ینک و  وحم  ار  اـم  یناوتیمن 

رب ادخ  تنعل  دـنز  دایرف  يدانم  هک  يزور  تسا  هدـنکارپ  وت  عمج  و  لیلق ، كدـنا و  وت  یناگدـنز  مایا  تسا و  لیلع  وت  لقع  اریز  ییوشب ،
دنوادخ زا  ام  . دومن متخ  تمحر  تداهش و  هب  ار  نآ  نایاپ  و  ترفغم ، تداعـس و  هب  ار  ام  راک  يادتبا  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  . ناراکمتس
فلخم وکین  نانیـشناج  هب  ار  ام  دـیازفایب و  اهنآ  دزم  رجا و  رب  دـیامرف و  لیمکت  اـم  نادیهـش  رب  ار  شیوخ  تمعن  هک  مینکیم  تساوخرد 

ای : دناوخ ار  رعـش  نیا  همرکم  نوتاخ  نآ  باوج  رد  نیعل  دـیزی  . لیکولا معن  هللا و  انبـسح  و  تسا . نابرهم  هدنـشخب و  يادـخ  وا  اریز  دراد ،
ناسآ هچ  تسا ؛ هورکم  ریغ  هدیدنـسپ و  رگهحون  نانز  زا  هک  ياهلان  هحیـص و  ياحئاونلا  یلع  توملا  نوها  ام  حئاوص  نم  دـمحت  ۀـحیص 

« بختنم  » باتک رد  [ . 393  ] دنیامن جراخ  سلجم  زا  ار  مالسلامهیلع  تیب  لها  داد  روتسد  نوعلم  نآ  سپس  . رگهحون نانز  رب  گرم ، تسا 
ترـضح دنداد ، ناشن  نوعلم  نآ  هب  ار  اهنآ  و  تساوخ ، ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  يارـسا  نیعل  دـیزی  هک  یماگنه  : هدـش لقن  دـسیونیم :

ادـخ زا  یتـشک  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  نیا  زا  اـیآ  دـیزی ! يا  دوـمرف : وا  هـب  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  رتـخد  مالـسلااهیلع  بـنیز 
هب قارع  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرح  لها و  هک  نیا  ات  دوبن  یفاک  وت  يارب  راک  نیا  ایآ  هحفص 456 ] یسرتیمن [ ؟

تـشپ رب  نازینک  نوچمه  ار  ام  هک  دوبن  سب  وت  يارب  مالـسلامهیلع  راهطا  تیب  لها  تمرح  کته  یمارتحایب و  اـیآ  ؟ یتساوخ ماـش  يوس 
دیزی زا  نم  تفگیم : وت  ردارب  انامه  تفگ : همولظم  نآ  هب  نیعل  دـیزی  ؟ يدومن ریـسا  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  هدرک و  راوس  هنهرب  نارتش 

رد یلو  تفگیم ، تسار  شیاههتفگ  یخرب  رد  وا  . تسوا دـج  زا  رتهب  مدـج  و  وا ، ردام  زا  رتهب  مردام  و  وا ، ردـپ  زا  رتهب  نم  ردـپ  مرتهب ،
شردام هک  نیا  اما  و  تسا ، قلخ  يهمه  زا  رتهب  وا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  اما  تسا ؛ هتفر  اطخ  رگید  یـضعب 

ار هیآ  نیا  هاگنآ  ؟ دومن مکاح  ارم  ردـپ  وا  ردـپ  هک  نآ  لاـح  دوشیم و  نینچ  هنوگچ  تسا  نم  ردـپ  زا  رتهب  شردـپ  نم و  رداـم  زا  رتهب 
نبسحت و ال  :) دومرف دناوخ و  ار  هفیرش  هیآ  نیا  نوعلم  نآ  خساپ  رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  [ . 394 ( ] کلملا کلام  مهللا  لق  : ) دنوخ

نیسح ماما  دیزی ! يا  دومرف : هاگنآ  [ . 395 ( ] هلـضف نم  هللا  مهاتآ  امب  نیحرف  نوقزری -  مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا 
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ترضح نآ  هک  دوب  نآ  زا  رتلیلذ  رتفیعض و  رتکچوک و  نیعل  هناجرمنبا  يدوبن  وت  رگا  و  تشکن ، رگید  یسک  وت  زج  ار  مالـسلاهیلع 
شردارب وا و  صوصخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نآ  لاح  يدیـسرتن و  یلاعت  يادخ  زا  وا  نتـشک  هب  ایآ  دشکب ، ار 

ناناوج نایاقآ  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  ؟ ۀنجلا لها  بابشلا  دیس  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نسحلا و  : تسا هدومرف  مالسلاهیلع  نسح  ماما 
سپ . ياهتـشگ نمـشد  دوخ ، اب  عقاو  رد  سپ  يرآ ، ییوگب : رگا  و  ياهتفگ ، غورد  ًاعطق  تسا ، هدومرفن  ییوگب : رگا  ؟ دنتـسه تشهب  لـها 

لجخ و نانخس  نیا  زا  نوعلم  نآ  دناهدمآ ،» دوجو  هب  رگید  یضعب  زا  ناشیا  زا  یضعب  هک  دنتسه  ياهیرذ  : » دناوخب ار  هیآ  نیا  نیعل  دیزی 
ياهنادند رب  دوب  انزلادلو  نآ  تسد  رد  هک  یبوچ  اب  تشادن و  رب  تسد  دوخ  تلالـض  یهارمگ و  زا  وا  لاح ، نیا  اب  یلو  دـش ، هدـنمرش 

هحفص 457 ] دزیم [ . مالسلاهیلع  ماما  كرابم 

نیعل نآ  رب  دیزی  رصق  زا  يزینک  ضارتعا 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  نادند  بل و  رب  نارزیخ  بوچ  اب  دیزی  هک  هاگ  نآ  : دیوگ نیعل  دـیزی  سلجم  فصو  رد  لهـس  دـیوگ : فنخموبا 
ایآ دـنک ، عطق  ار  وت  ياهاپ  اـهتسد و  ادـخ  تفگ : درک و  نوعلم  نآ  هب  ور  دـید ، ار  هنحـص  نآ  دـمآ و  نوریب  شرـصق  زا  يزینک  دزیم 

ار وت  رس  ادخ  تفگ : نوعلم  دیزی  ؟ ینزیم بوچ  اب  دیسوبیم  ار  اهنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اهراومه  هک  ار  ییاهنادند 
زاب نامـسآ  زا  يرد  مدید  هاگان  مدوب ، يرادـیب  باوخ و  نیب  نم  دـیزی ! يا  تفگ : زینک  ؟ ییوگیم هک  تسا  ینخـس  هچ  نیا  دـیامن ، عطق 

تروص رد  يوم  زونه  هک  مدرک  هدهاشم  ار  یناوج  رفن  ود  ماگنه ، نیا  رد  دمآدورف . نیمز  هب  نامـسآ  زا  رون  زا  هک  مدید  ینابدرن  دـش و 
اهنآ يارب  یتشهب  دـجربز  زا  یـشرف  لاح ؛ نیا  رد  دـندمآ ، نییاپ  نابدرن  نیا  زا  دـندوب . هدیـشوپ  يزبس  ياهـسابل  اهنآ  دوب ، هدـییورن  اـهنآ 

ياهفایق اب  مدید  ار  یتماق  دـنلب  درم  ماگنه ، نیا  رد  . دوب هتفرگارف  ار  ملاع  برغم  ات  قرـشم  زا  شرف  نیا  ییانـشور  رون و  هک  دـش ، هدرتسگ 
دنلب یتماـق  اـب  تسوپدیفــس  يدرم  سپ  . يآدورف مدآ ! مردــپ  يا  دز : ادــص  هاـگ  نآ  تســشن ، شرف  نـیا  طـسو  رد  دروآ و  يور  اــبیز 

زین وا  يآدورف ، مـیهاربا ! مردـپ  يا  دز : ادـص  نآ  زا  دـعب  . دـمآدورف زین  وا  سپ  يآدورف . ماـس ! مردـپ  يا  دز : ادـص  نآ  زا  سپ  . دـمآدورف
سپ يآدورف ، یــسوم ! مردارب  يا  دز : ادـص  نآ  زا  دـعب  . دـمآدورف سپ  يآدورف ، لیعامــسا ! مردـپ  يا  دز : ادـص  نآ  زا  سپ  . دــمآدورف

ادص هداتـسیا و  ناشیرپ  ياهوم  اب  هک  مدید  ار  یمناخ  هاگنآ  . دـمآدورف سپ  يآدورف ، یـسیع ! مردارب  يا  دز : ادـص  نآ  زا  سپ  . دـمآدورف
! مـیرم مرهاوـخ  يا  يآدورف ؛ هراـس ! مرهاوـخ  يا  يآدورف ؛ رجاـه ! مرداـم  يا  هجیدـخ ؛ مرداـم  يا  يآدورف ؛ اوـح ! مرداـم  يا  دــنزیم :

هللا یلـص  یفطـصم  دمحم  رتخد  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  مناخ ؛ نیا  تفگیم : هک  مدینـش  نامـسآ  زا  ار  یفتاه  يادص  هاگان  . يآدورف
ارهز ترـضح  هاگ  نآ  . تسا ـالبرک  يهدـش  هتـشک  مالـسلاهیلع ، ءادهـشلادیس  رداـم  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  رـسمه  ملـس  هلآ و  هیلع و 

[ ؟ نیـسحلا يدلوب  کتما  تلعف  ام  یلا  يرت  اما  هاتبا ! ای  : دومرف دومن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فرط  هب  ور  مالـسلااهیلع 
هیرگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ؟ دندرک هچ  مالسلاهیلع  نیـسح  مدنزرف  هب  تبـسن  وت  تما  ینیبیم  ایآ  ردپ ! يا  هحفص 458 ]
راتفر هنوگچ  مدنزرف  اب  نارگمتـس  ناملاظ و  هک  ینیبیم  ایآ  مدآ ! ردپ  يا  ؟ يدلوب ةاغطلا  تلعف  ام  یلا  يرت  الا  مدآ ! یبا  ای  : دومرف و  درک ،

هب اهنآ  يهیرگ  زا  ناگتشرف  هکنآ  ات  دندرک  هیرگ  دندوب  اجنآ  رد  هک  یناسک  يهمه  و  تسیرگ ، تخس  مالسلاهیلع  مدآ  ترضح  ؟ دندرک
اب ار  هناخ  دـیریگب و  ار  هناخ  نیا  بحاص  تفگیم : ياهدـنیوگ  هک  مدـید  رهطم  رـس  فارطا  رد  ار  يداـیز  نادرم  هاـگ  نآ  . دـنداتفا هیرگ 
نآ ؟ شتآ زا  هاگزیرگ  تساجک  شتآ ، شتآ ! یتفگیم : هک  یلاح  رد  يدـمآیم  نوریب  هناخ  زا  وت  هک  مدـید  دـیزی ! يا  . دـینازوسب شتآ 
زا یخرب  رد  سپ  . تسا ناراکمتـس  رب  ادـخ  تنعل  شاب ! هاـگآ  تفگ : زینک  . دـننزب ار  زینک  ندرگ  داد  روتـسد  هصق ، نیا  ندینـش  اـب  نوعلم 
هچ نیا  وت ! رب  ياو  تفگ : درک و  ور  وا  هب  نیعل  دـیزی  تفگ ، ار  هصق  نیا  زینک  هک  نآ  زا  سپ  : تسا هدـمآ  فـنخمیبا  باـتک  ياههخـسن 
 - اهنع هلا  یـضر  هراچیب -  نآ  ندرگ  هک  داد  روتـسد  هاگ  نآ  ؟ ییامن هدنمرـش  مدوخ  تکلمم  لها  نایم  رد  ارم  یهاوخیم  تسا ؟ ینخس 

[ . 396  ] دننزب ار 
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نیعل دیزی  اب  داجس  ماما  يوگتفگ 

و تساوخیم ، ارم  کلم  تفالخ و  وت  ردپ  هک  یتسه  یسک  وت  ناوج ! يا  تفگ : درک و  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  هب  ور  نیعل  دیزی  هاگ  نآ 
نم ردپ  زا  تفالخ  رب  یـسک  هچ  دیزی ! يا  دومرف : وا  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  . تخیر ار  وا  نوخ  هک  ار  يادـخ  ساپـس  دـمح و 

نخس ایآ  دیدرگ ، يراج  لجوزع  يادخ  ریدقت  هب  روما  نکیلو  دوب ، امش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  وا  هک  نآ  لاح  و  دوب ؟ رتقحتسم  رتراوازس و 
هحفص 459] [ . ] 397 ( ] روخف لاتخم  لک  بحی  هللا ال  و  ضرالا ... یف  ۀبیـصم  نم  باصا  ام  :) دـیامرفیم هک  ياهدینـشن  ار  یلاعت  يادـخ 

نیا مالـسلاهیلع  ماما  تهج  نیدب  دـیزرویم ، ربک  نتفر  هار  رد  درکیم و  نت  هب  سیفن  ياهسابل  و  دیـشوپیم ، نیرز  شفک  نوعلم  دـیزی 
. دناوخ ار  هیآ 

نیعل دیزی  طسوت  داجس  ماما  لتق  روتسد 

نب یلع  ماـما  ماـگنه ؛ نیا  رد  . دـینزب ار  شندرگ  دـیریگب و  ار  وا  تفگ : دـمآ و  مشخ  هـب  مالـسلاهیلع  ماـما  خـساپ  نـیا  زا  هدازمارح  دـیزی 
لوتقم و کبیبح  لسرم ! ریخ  ای  هادـج ! ای  کـیدانا  : دـناوخ ار  راعـشا  نیا  درک و  هاـگن  نامـسآ  يوس  هب  و  تسیرگ ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

ياعماج ناک  ام  دـعب  نم  انلمـش  انل  اوتتـش  مائللا و  انیف  اومکح  دـقلعفاش  قئالخلا  نیب  نم  یلام  ًالبکم و  قشمد  یف  ًالیلذ  داقاعئاض  کلـسن 
یلاح رد  هنالیلذ  ماش  رهش  رد  نم  . تسا هتشگ  عیاض  وت  لسن  و  هدش ، هتشک  وت  بیبح  منزیم ؛ ادص  ار  وت  ربمایپ ! نیرتهب  يا  راوگرزب ! دج 
مکاح ام  رب  میئل  تسپ و  مدرم  . دـنک تعافـش  نم  يارب  هک  تسین  یـسک  مدرم  نایم  رد  و  موشیم ؛ ریـسا  ماهدـش  هتـسب  متـس  ریجنز  هب  هک 
داجـس ماما  لتق  مکح  نیعل  دیزی  هک  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : فنخموبا  . دنتخاس هدنکارپ  دوب ؛ عمج  هک  نآ  زا  دـعب  ار  ام  عامتجا  و  دـناهدش ؛

يا وت  رب  ياو  دومرف : درک و  دیزی  هب  ور  مالسلااهیلع  موثلکما  ترضح  . دنتفرگ ار  وا  رود  ترضح  نآ  ياههمع  درک  رداص  ار  مالـسلاهیلع 
نیا کنیا  يدومن ، باریـس  مالـسلامهیلع  تیب  لها  نوخ  زا  ار  نیمز  وت  دوبن ؟ یفاک  يدـش  بکترم  ام  هب  تبـسن  هک  یتاـیانج  اـیآ  دـیزی !

زا دیوگ : فنخموبا  ؟ ییامن عطق  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  لسن  یهاوخیم  ایآ  تسا ؟ هدنام  یقاب  ام  يارب  ناوج 
سلجم لها  زا  یکی  ماگنه ، نیا  رد  . دندرک هیرگ  دندوب ، رضاح  هک  یناسک  يهمه  مالسلااهیلع  موثلکما  ترـضح  يهنازوسلد  نخـس  نیا 

نتشک تسین ، شیب  یناوج  وا  اریز  یشخبب ، ار  وا  هک  منکیم  تساوخرد  وت  زا  ادخ  رطاخ  هب  دیزی  يا  تفگ : وا  هب  نوعلم  نآ  نانیشنمه  و 
دیزی دوش  نئمطم  هک  نیا  يارب  مالسلاهیلع  داجس  ماما  هحفص 460 ] دننک [ . اهر  ار  ترضح  ات  داد  روتـسد  نیعل  دیزی  سپ  . تسین مزال  وا 
سپ يرادن  نم  نتـشک  زج  ياهراچ  رگا  منکیم  تساوخرد  وت  زا  ادخ  رطاخ  هب  دیزی ! يا  : دومرف درک و  وا  هب  ور  درادـن  وا  اب  يراک  نیعل 

، عقوم نیا  رد  دیوگ : فنخموبا  . دـناسرب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناشدـج  مرح  هب  ار  نانز  نیا  ات  نک  رومام  ار  یـصخش 
، دشاب نشور  تاهدید  شاب و  عمج  رطاخ  ناوج ! يا  تفگ : دیسرت و  مدرم  يهنتف  زا  نوعلم  دیزی  دندز ، هجـض  هدومن و  هلان  هیرگ و  مدرم 

. دناسریمن ناشدج  مرح  هب  ار  اهنیا  یسک  وت  زج  ادخ ! هب  دنگوس 

هنیکس ترضح  ضارتعا  نیعل و  دیزی  نانخس 

ربنم يالاب  هب  تفگ : دوب و  روسج  هتشاد و  ییایوگ  نابز  یکاته  یشاحف و  رد  هک  دوخ  باحصا  زا  يدرم  هب  درک  ور  نوعلم  دیزی  هاگ  نآ 
نوعلم نآ  . ینک نایب  اهنآ  دروم  رد  ار  نآ  هک  نیا  رگم  راذگم  ار  بویع  اهيدـب و  زا  يزیچ  و  وگب ، ازـسان  ار  نیـسح  نسح و  یلع ، ورب و 

رب اهبیع  اهصقن و  مادک  دیزی ! يا  وت  رب  ياو  دومرف : درک و  نوعلم  دیزی  هب  ور  مالسلااهیلع  هنیکس  ترـضح  عقوم  نیا  رد  درک ، تعاطا 
يایح ردقچ  دیزی ! يا  دومرف : مالسلااهیلع  هنیکس  ترـضح  ! یجراخ رتخد  يا  شاب  شوماخ  تفگ : نوعلم  نآ  ؟ تسا دراو  نم  دج  ردپ و 

بلاطیبا و نب  یلع  شردـپ  هک  یـسک  مردـپ ، ای  وت  تسا ؛ رتراوازـس  تفـالخ  هب  صخـش  نیمادـک  تسا !؟ تخـس  وت  يور  كدـنا و  وت 
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تفالخ هک  اریز  مرتراوازس ، وت  ردپ  زا  تفالخ  هب  نم  تفگ : نوعلم  دیزی  ؟ تسا مالسلامهیلع  ادخ  لوسر  شدج  ارهز و  يهمطاف  شردام 
: تفگ درک و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ور  نوعلم  دیزی  هاگ  نآ  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  . تسا هدیـسر  ثرا  هب  نم  هب  مردـپ  زا 

ماجنا وا  هب  تبـسن  يدید  هک  ار  هچنآ  ادـخ  سپ  دومن ، عازن  تفالخ  تنطلـس و  رد  نم  اب  دومن و  راکنا  ارم  قح  درک و  محر  عطق  وت  ردـپ 
لبق نم  باتک  یف  الا  مکسفنا  یف  ضرالا و ال  یف  ۀبیصم  نم  باصا  ام  :) دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  وا  خساپ  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  . داد

خـساپ تسناوتن  دلاخ  هدب ، ار  وا  باوج  تفگ : دلاخ  شرـسپ  هب  نوعلم  دـیزی  هحفـص 461 ] [ . ] 398 ( ] ریـسی هللا  یلع  کلذ  نا  اـهاربن  نا 
تبیـصم زا  امـش  هب  هچنآ  [ . 399 ( ] ریثک نع  اوفعی  مکیدـیا و  تبـسک  امبف  ۀبیـصم  نم  مکباصا  اـم  و  : ) تفگ دـلاخ  هب  نیعل  دـیزی  دـهدب .

رد [ . 400  ] دشخبیم ار  امـش  ناهانگ  زا  يرایـسب  ادـخ  و  تسا ، هدرک  بسک  ار  نآ  امـش  ياهتسد  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  تسا  هدیـسر 
! رخـص دنه و  هیواعم و  دنزرف  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  : دیوگیم هملاکم  نیا  زا  دعب  بقانم »  » بحاص دـسیونیم : راونالاراحب » »

ملع بازحا  دـحا و  ردـب ، زور  رد  اـنامه  يوش ، هدـیئاز  وت  هک  نیا  زا  شیپ  تسا  هدوـب  اـم  دادـجا  اـبآ و  صتخم  هراوـمه  يریما  توـبن و 
ردپ تسد  رد  رفک  ياهملع  دوب . مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مراوگرزب  دج  تسد  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح 

یلهاب یترتعب و  ؟ ممالا رخآ  متنا  متلعف و  اذام  مکل  یبنلا  لاق  ذا  نولولقت  اذام  : دـناوخ ار  راعـشا  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  هاگ  نآ  . دوب وت  دـج  و 
نیرخآ يا  دسرپب  امـش  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  هک  یماگنهمدب  اوجرـض  مهنم  يراسا و  مهنم  يدقتفم  دنع 
هتــشغآ نوـخ  هـب  ار  رگید  یخرب  ریــسا و  ارم  نادــنزرف  زا  یخرب  دوـب ؛ هنوـگچ  نـم  باـیغ  رد  نـم  لـها  دـالوا و  اـب  امــش  راـتفر  اـهتما !

یخا یتیب و  لها  یبا و  نم  تبکترا  يذلا  ام  و  تعنص ؟ اذام  يردت  ول  دیزی ! ای  کلیو  : دومرف مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  سپـس  ؟ دیدومن
یلع همطافنبا و  مالـسلاهیلع  نیـسحلایبا  سار  نوکی  نا  روبثلا ، لیولاب و  توعد  و  دامرلا ، تشرتفا  و  لابجلا ، یف  تبرهل  اذا  یتمومع ؟ و 

عمتجا اذا  ًادغ  ۀمادنلا  يزخلاب و  اورشباف  مکیف ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀعیدو  وه  و  مکتنیدم ، باب  یلع  ًابوصنم  مالسلاهیلع 
هچ بکترم  نم  ياهومع  ردارب و  متیب و  لها  ردپ ، هب  تبـسن  و  ياهدرک ، راک  هچ  یتسنادیم  رگا  دیزی ! يا  وت  رب  ياو  . ۀـمایقلا مویل  سانلا 

ردپ رـس  هک  نیا  يدادیم . رـس  اروبثاو  الیواو و  و  يدادیم ، رارق  شیوخ  شرف  ار  رتسکاخ  يدرکیم و  رارف  اههوک  هب  ياهدش !؟ یتیانج 
ادخ لوسر  تناما  وا  هک  نآ  لاح  و  هدش ، بصن  امش  رهش  يهزاورد  رب  مالـسلاامهیلع  یلع  همطاف و  دنزرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  مراوگرزب 

نامدرم هک  ماگنه  نآ  رد  ادرف ، ینامیشپ  ییاوسر و  امـش  رب  داب  هدژم  هحفص 462 ] سپ [  دوب ، امـش  نایم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
و دناوخارف ، دوخ  سلجم  هب  ار  ناکدوک  تیب و  لها  تاردخم  نیعل  دیزی  هاگ  نآ  : دیوگ هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  . دنوش عمج  تمایق  زور  رد 
هب مدرم  هک  درک  ساسحا  و   ) درک هظحالم  ار  ياهدننک  تحاران  يهرظنم  تئیه و  ارـسا  زا  نوعلم ، نآ  دندناشن ، نوعلم  نآ  دزن  رد  ار  اهنآ 

دوب یتبارق  یـشیوخ و  وا  امـش و  نایم  رگا  دنادرگ ، هایـس  تشز و  ار  هناجرم  رـسپ  يور  دنوادخ  تفگ : اذل ) درب ، دـنهاوخ  یپ  وا  تایانج 
. داتسرفیمن نم  دزن  هب  ار  امش  عضو  نیا  اب  و  دروآیمن ، رد  لاح  نیا  هب  ار  امش 

دبلطیم يزینک  هب  ار  نیسح  ماما  رتخد  یماش  درم 

وا میتسشن ، سلجم  رد  ام  و  دندرک ، نیعل  دیزی  سلجم  دراو  ار  ام  هک  یماگنه  : دیامرفیم مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلااهیلع  همطاف 
نم هب  ار  رتـخد  نیا  نینمؤـملاریما !! يا  تفگ : تساـخرب و  دوـب  ورخرـس  هک  ماـش  لـها  زا  يدرم  درک ، هاـگن  اـم  هـب  راـبتقر  يهدـید  اـب 

مدرک نامگ  مدیزرل ، مدش و  برطضم  مدینش  ار  نخـس  نیا  یتقو  مدوب ، ییابیز  فیظن و  رتخد  نم  و  مدوب ، نم  نوعلم ، نآ  روظنم  . شخبب
دیـس تیاور  رد  . تسین یندش  راک  نیا  هک  تسنادیم  وا  متفرگ و  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  ماهمع  نماد  تسا . یندـش  راک  نیا  هک 

! دـنگوس ادـخ  هب  تفگ : یماش  درم  هب  ماهمع  !؟ دـنهاوخیم يزینک  هب  الاح  دوبن  سب  مندـش  میتی  ناج ! همع  متفگ : ماهمع  هب  تسا : هدـمآ 
نیگمـشخ خساپ ، نیا  زا  هدازمارح  دـیزی  . دـیزی هن  ینکب ، ار  راک  نیا  یناوتیم  وت  هن  ياهیامورف ؛ میئل و  وت  دـنگوس ! ادـخ  هب  یتفگ ! غورد 

هب دومرف : مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  . مهد ماجنا  مناوتیم  مهاوخب  رگا  و  تسا ، نم  راک  نیا  یتفگ ! غورد  وت  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ  دش و 
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نامیا يرگید  نید  هب  هدش و  جراخ  ام  تلم  زا  هک  نیا  رگم  تسا ، هدادن  رارق  وت  يارب  ار  رما  نیا  ادخ  تسین ؛ نینچ  زگره  دـنگوس ! ادـخ 
ترـضح )!!( دـندش جراخ  نید  زا  وت  ردارب  ردـپ و  ییوگیم ؟ نخـس  نینچ  نم  اب  تفگ : دروخورف و  ار  دوخ  مشخ  نوعلم  دـیزی  . يرواـیب

هحفـص یـشاب [ . ناملـسم  رگا  دیتفای ، تیاده  مردارب ، نید  مردپ و  نید  ادخ و  نید  يهلیـسو  هب  وت  ردـپ  وت و  دومرف : مالـسلااهیلع  بنیز 
شحف متـس  يور  زا  یتـسه ، ریما  وـت  دوـمرف : وا  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  . یتـفگ غورد  ادـخ ! نمـشد  يا  تفگ : نوـعلم  نآ  [ 463

نیا تفگ : هرابود  یماش  . دـش تکاس  درک و  اـیح  نخـس  نیا  زا  نوعلم  نآ  اـیوگ  . يوشیم بلاـغ  يراد  هک  یتردـق  ببـس  هب  و  یهدیم ،
« بختنم  » رد [ . 401  ] دـناسرب وت  يارب  ياهدنـشک  هدـننک و  كاله  گرم  ادـخ  وش ! رود  تفگ : وا  هب  نوعلم  دـیزی  . شخبب نم  هب  ار  رتخد 
و دـنک ، عطق  ار  تناـبز  ادـخ  هیاـمورف ! تسپ و  درم  يا  وش  تکاـس  : دومرف یماـش  درم  نآ  هب  مالـسلااهیلع  موـثلکما  مرـضح  تسا : هدـمآ 

نادـنزرف راکتمدـخ  ناربماـیپ  نادـنزرف  اـنامه  دـهد ، ياـج  شتآ  رد  ار  وت  و  دـیامن ، کـشخ  ار  تناتـسد  و  دـنادرگ ، روـک  ار  تنامـشچ 
رد ار  وا  ياعد  ملاع  دنوادخ  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  همظعم  نوتاخ  نآ  مالک  زونه  ادخ ! هب  دنگوس  دیوگ : يوار  . دـنوشیمن ناگدازانز 

، ةرخالا لبق  ایندلا  یف  ۀبوقعلا  کل  لجع  يذلا  دمحلا هللا  : دومرف مالسلااهیلع  موثلکما  ترـضح  ماگنه ، نیا  رد  . دومن تباجا  درم  نآ  دروم 
باقع ار  وت  انید  رد  ترخآ ، زا  شیپ  هک  ار  يادخ  ساپـس  دـمح و  . ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرحل  ضرعتی  نم  ءازج  هذـهف 

هدمآ هللا  ۀـمحر  دیـس  تیاور  رد  . دوش ضرعتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مرح  لها  هب  هک  یـسک  يازج  تسا  نیا  دومن و 
درم . بلاـطیبا نب  یلع  رتخد  بنیز  نیا  تسا و  نیـسح  رتخد  همطاـف ؛ نیا  تفگ : نیعل  دـیزی  ؟ تسیک رتـخد  نیا  تفگ : یماـش  درم  : تسا

ایآ دـیزی ! يا  دـنک  تنعل  ار  وت  ادـخ  تفگ : یماش  درم  . يرآ تفگ : ؟ تسا بلاطیبا  نب  یلع  همطاـف و  دـنزرف  هک  ینیـسح  تفگ : یماـش 
دیزی . دنتسه مور  ناریسا  اهنیا  هک  مدرکیم  نامگ  نم  دنگوس ! ادخ  هب  ییامنیم  ریسا  ار  وا  تیب  لها  و  یـشکیم ، ار  دوخ  ربمایپ  نادنزرف 

ار وا  لتق  روتـسد  هاگ  نآ  . مزاسیم هحفـص 464 ] قحلم [  اـهنآ  هب  زین  ار  وت  ادـخ ! هب  دـنگوس  تفگ : دـمآ و  مشخ  هب  نخـس  نیا  زا  نیعل 
[ . 402  ] دنتشک ار  وا  درک و  رداص 

داجس ماما  ضارتعا  نیعل و  دیزی  بیطخ  ینارنخس 

تاولـص شراوگرزب  ردپ  نیـسح و  ماما  هتفر و  ربنم  يالاب  رب  هک  درک  رما  وا  هب  دناوخ و  ار  بیطخ  هدازمارح  دـیزی  هاگ  نآ  دـیوگ : يوار 
يهیواعم حدم  مالـسلاهیلع و  دیهـش  ماما  نینمؤملاریما و  ترـضح  يدب  مذ و  رد  تفر و  ربنم  يالاب  تسپ  بیطخ  دیوگ . دـب  ار  امهیلع  هللا 

! بطاـخلا اـهیا  کـلیو  : دز داـیرف  وا  رب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماـگنه ، نیا  رد  . درک يورهداـیز  هغلاـبم و  هدازمارح  دـیزی  نیعل و 
ادـخ بضغ  لباقم  رد  ار  قولخم  يدونـشخ  بیطخ ! يا  وت  رب  ياو  . راـنلا نم  كدـعقم  أوبتف  قلاـخلا ، طخـسب  قولخملا  تاـضرم  تیرتشا 

! هتفگ ابیز  هچ  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  فصو  رد  یجافخ  نانـسنبا  . تسا شتآ  وت  هاگیاج  هک  يدرک ، راـیتخا 
نآ لاح  و  دنیوگیم ؛ ازسان  وا  هب  اراکشآ  اهربنم  يالاب  رد  ایآاهداوعا  مکل  تبصن  هفیـسب  هبـسب و  نونلعت  ربانملا  یلعأ  : دیوگیم هک  اجنآ 

[ . 403  ] تسا هدش  بصن  امش  يارب  ترضح  نآ  ریشمش  يهطساو  هب  ربانم  ياهبوچ  اههیاپ و  هک 

ماش يهبارخ  رد  تیب  لها  يارسا  ناکسا 

ات داد  روتـسد  هاگ  نآ  ! دروآرب ار  وا  تجاح  هس  هک  داد  هدعو  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هب  زور ، نیا  رد  نیعل  دیزی  دـیوگ : يوار 
نآ رد  هنامولظم  مالسلامهیلع  تیب  لها  يارسا  . امرس زا  هن  درکیم و  ظفح  امرگ  زا  هن  هک  دننک  لقتنم  یلزنم  هب  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها 

يرادازع هب  دنتـشاد  تماقا  رهـش  نآ  رد  هک  یتدـم  نآ  رد  و  دـش ، هتـسوپ  هتـسوپ  ناـشتروص  ترارح  تدـش  زا  هک  نیا  اـت  دـندنام  لزنم 
نینمؤملاریما رتخد  همطاـف  باـنج  زا  دوخ  یلاـما »  » رد هللا  ۀـمحر  قودـص  خیـش  هحفص 465 ] دندوب [ . لوغـشم  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 

ادهـشلادیس بانج  تامرکم  تاردـخم  اـت  داد  روتـسد  دـش  ماـمت  نیعل  دـیزی  سلجم  هک  نآ  زا  سپ  : تفگ هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلاهیلع 
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هتـسوپ ناشتروص  هک  نیا  ات  دـندرک  سبح  تشادیم ؛ هاگن  امرگ  زا  هن  امرـس و  زا  هن  ار  اهنآ  هک  یناکم  رد  داجـس  ماما  اـب  ار  مالـسلاهیلع 
بصن ماش  دجسم  رد  رب  ار  مالسلاهیلع  ماما  رهطا  سدقا و  رس  داد  روتسد  نیعل  دیزی  هاگ  نآ  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب  ... دش هتـسوپ 

رهطم و رـس  ات  داد  روتـسد  نیعل  دـیزی  : دـناهدرک لقن  نارگید  فنخموبا و  دـیوگ : بقانم »  » بحاص دـسیونیم : راونـالاراحب »  » رد . دـندرک
، دنوش شاهناخ  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  ات  داد  روتـسد  هدرک و  نازیوآ  شاهناخ  برد  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سدـقم 
هب هحون  هلان و  هیرگ و  اب  یگمه  نایفـسیبا  هیواعم و  نادـنزرف  نانز و  دـندش ، نیعل  دـیزی  يهناخ  دراو  تارهطم  تاردـخم  هک  یماـگنه 
نآ رب  زور  هس  دـندنک و  ار  دوخ  تالآرویز  رخاـف و  ياـهسابل  دنتـسیرگ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يارب  اـهنآ  دـندمآ ، اـهنآ  لابقتـسا 

ترـضح حاـکن  تحت  رد  نیا ، زا  شیپ  و  دوب -  نیعل  دـیزی  نز  هک  ریزک  نب  رماـع  نب  هللادـبع  رتـخد  دـنه ، . دـنتفرگ متاـم  ازع و  راوگرزب 
تفر و دوب ، هداد  بیترت  یمومع  یسلجم  هک  نیعل  دیزی  فرط  هب  درک و  هراپ  ار  هدرپ  دیزی ، يارسمرح  زا  دوب -  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 

يهناتـسآ رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  دنزرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـس  ایآ  دـیزی ! يا  تفگ : وا  هب 
ادخ لوسر  رتخد  دنزرف  رب  دنلب  زاوآ  اب  دنه ! يا  يرآ ، تفگ : دیناشوپ و  ار  وا  تساخرب و  هدازمارح  دیزی  ؟ هدش هدیشک  راد  هب  نم  يهناخ 

نیعل دیزی  هاگ  نآ  . دزاس كاله  ار  وا  ادخ  دـناسر ، لتق  هب  ار  وا  و  درک ، باتـش  وا  نتـشک  رب  دایزنبا  نک ، هیرگ  شیرق ؛ يهدـننکهحون  و 
رد [ . 404 !! ] دـشاب رـضاح  وا  دزن  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  هک  نیا  زج  دروخیمن  ییاذـغ  و  داد ، ياـج  دوـخ  صتخم  يهناـخ  رد  ار  اـهنآ 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  شراوگرزب  دج  هب  ار  دوخ  بسن  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هک  هک  یماگنه  : دیوگ ینیادم  تسا : هدـمآ  راونالاراحب » »

رومام هحفـص 466 ] امن [ . نفد  اجنآ  رد  شکب و  نک و  غاب  نیا  دراو  ار  وا  تفگ : دوخ  رومام  هب  نوعلم  دـیزی  دـناسر ، ملـس  هلآ و  هیلع و 
زا یتسد  دشکب  ار  مالسلاهیلع  ماما  تساوخ  نوچ  دناوخیم  زامن  زین  مالـسلاهیلع  ماما  دش  ربق  ندنک  لوغـشم  دومن و  غاب  دراو  ار  وا  نیعل ،

دیزی نب  دلاخ  . دیدرگ لصاو  منهج  هب  دـش و  شوهیب  دز و  هرعن  داتفا و  نیمز  رب  ور  هب  نوعلم  نآ  سپ  دز ، نوعلم  نآ  هب  دـش و  ادـیپ  اوه 
نفد ربق  نامه  رد  ار  رومام  داد  روتـسد  نیعل  دـیزی  درک ، فیرعت  ار  هصق  دـمآ و  شردـپ  يوس  هب  هدـیرپ  گـنر  دـید  ار  نوعلم  نآ  نیعل ،

دجـسم وزج  دـندوب  هدرک  سبح  نآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  هک  ار  یلحم  هزورما  دـنیامن ، اـهر  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  دـننک و 
. دشابیم

رگید تیاور  هب  داجس  ماما  ضارتعا  نیعل و  دیزی  بیطخ  ینارنخس 

يربنم ات  داد  روتـسد  انزلادلو  دیزی  : هدـش تیاور  دـناهتفگ : نارگید  و  بقانم »  » بحاص هک  تسا  هدـمآ  مولعلا » ملاوع   » و راونالاراحب »  » رد
دناهدرک هچنآ  و  امهیلع )!!( هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  هللادـبعیبا و  ترـضح  ياهیدـب  زا  ار  مدرم  هتفر  ربنم  يـالاب  یبیطخ  دـننک و  هداـمآ 

ازـسان امهیلع  هللا  مالـس  راوگرزب  ود  نآ  هب  هاگ  نآ  دـناوخ ! انث  وا  رب  و  درک ! دـمح  ار  ادـخ  تفر و  ربنم  يالاب  تسپ ، بیطخ  . دـیامن هاگآ 
تبسن نوعلم  ود  نآ  هب  ییوکین  ياهراک  دناشک و  ازارد  هب  نیعل  دیزی  هیواعم و  حدم  رد  ار  نخـس  و  درک ، يورهدایز  رما  نیا  رد  تفگ و 

طخـسب قولخملا  ةاضرم  تیرتشا  بطاخلا ! اهیا  کلیو  : دز دایرف  بیطخ  نآ  رب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  ماـگنه  نیا  رد  دـیوگ : يوار  . داد
وت لزنم  هاگیاج و  سپ  يدـیرخ ، ملاع  راگدرورپ  بضغ  هب  ار  قولخم  يدونـشخ  بیطخ ! يا  وت  رب  ياو  . رانلا نم  كدـعقم  ءوبتف  قلاخلا ،

مورب و اـهبوچ  نیا  يـالاب  یهدیم  هزاـجا  اـیآ  دـیزی ! يا  دومرف : درک و  دـیزی  هب  ور  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماـما  هاـگ  نآ  . تسا شتآ 
ياور ؟ دـشاب هتـشاد  سلجم  رد  نارـضاح  يارب  یباوث  رجا و  تسا و  ادـخ  تیاـضر  يدونـشخ و  ثعاـب  هک  ینانخـس  منک ، داریا  یناـنخس 
هحفـص میونـشب [ . يزیچ  وا  زا  ام  دیاش  دور ، ربنم  يالاب  هدـب  هزاجا  وا  هب  دـنتفگ : وا  هب  مدرم  . دومن عانتما  راک  نیا  زا  نوعلم  دـیزی  دـیوگ :

هتفگ نوعلم  دیزی  هب  . دزاس اوسر  ار  نایفـسیبا  نادنزرف  نم و  هک  نآ  زج  دـیآیمندورف  دور ، ربنم  يالاب  وا  رگا  تفگ : نوعلم  دـیزی  [ 467
رد ینعی   ) هدـش زاب  ملع  اـب  اـهنآ  ماـک  هک  تسا  ياهداوناـخ  زا  وا  هک  اـنامه  تفگ : دـیزی  . دـیامن ناـیب  وکین  نخـس  دـناوتیمن  هک  وا  دـش :

(. دناهدش هتسارآ  ملع  هب  یگراوخریش 
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دیزی سلجم  رد  داجس  ماما  نانخس 

وا دومن و  دمح  ار  ادخ  تفرگ ، رارق  ربنم  يالاب  رد  داجس  ماما  . داد تصخر  ترضح  هب  دیزی  هک  نیا  ات  دندرک  رارـصا  مدرم  دیوگ : يوار 
اهیأ : دومرف ترضح  دناسرت ، ار  نانآ  ياهلد  و  درک ، نایرگ  ار  نارـضاح  ناگدید  نآ  اب  هک  دومرف  داریا  ار  ياهبطخ  هاگ  نآ  دناوخ ، انث  ار 
نأب انلضف  .و  نینمؤملا بولق  یف  ۀبحملا  و  ۀعاجشلا ، و  ۀحاصفلا ، و  ۀحامـسلا ، و  ملحلا ، و  ملعلا ، انیطعأ  عبـسب : انلـضف  اتـس و  انیطعأ  سانلا !

انم و  ۀمالا ، هذه  اطبس  انم  و  هلوسر ، دسا  هللا و  دسا  انم  و  رایطلا ، انم  و  قیدصلا ، انم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  راتخملا  یبنلا  انم 
، افـصلا مزمز و  نبا  انأ  ینم ، ۀکم و  نبا  انأ  سانلا ! اهیأ  . یبسن یبسحب و  هتابنا  ینفرعی  مل  نم  و  ینفرع ، دقف  ینفرع  نم  ۀمالا ، هذـه  يدـهم 

انأ یعس ، فاط و  نم  ریخ  نب  انأ  یفتحا ، لعتنا و  نم  ریخ  نبا  انأ  يدترا ، رزتئا و  نم  ریخ  نبا  انأ  ءادرلا ، فارطلاب  ةاکزلا  لمح  نم  نبا  انأ 
نم نبا  انأ  یصقالا ، دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  هب  يرسا  نم  نبا  انأ  ءاوهلا ، یف  قاربلا  یلع  لمح  نم  نب  انأ  . یبل جح و  نم  ریخ  نبا 

یحوا نم  نب  انأ  ءامسلا ، ۀکئالمب  یلـص  نم  نبا  انأ  . یندا وأ  نیـسوق  باق  ناکف  یلدتف  یند  نم  نبا  انأ  یهتنملا ، ةردس  یلا  لیئربج  هب  غلب 
نبا انأ  . هللا الا  هلا  ال  اولاق : یتح  قلخلا  میطارخ  برـض  نم  نبا  انأ  . یـضترملا یلع  نبا  انأ  یفطـصملا ، دـمحم  نبا  انأ  یحوا ، ام  لیلجلا  هیلا 

ردبب و لتاق  و  نیتعیبلا ، عیاب  و  نیترجهلا ، رجاه  و  نیحمرب ، نعط  و  نیفیـسب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـی  نیب  برـض  نم 
رون و  نیملسملا ، هحفـص 468 ] بوسعی [  و  نیدحلملا ، عماق  و  نییبنلا ، ثراو  و  نینمؤملا ، حلاص  نبا  انأ  . نیع ۀفرط  هللااب  رفکی  مل  و  نینح ،

دیؤملا نبا  انأ  . نیملاعلا بر  لوسر  نیـسای  لآ  نم  نیمئاقلا  لـضفا  و  نیرباـصلا ، ربصا  و  نیئاـکبلا ، جاـت  و  نیدـباعلانیز ، و  نیدـهاجملا ،
، نیبصانلا هءادعا  دهاجملا  و  نیطساقلا ، نیثکانلا و  نیقراملا و  لتاق  و  نیملـسملا ، مرح  نع  یماحملا  نبا  انأ  لیئاکیمب ، روصنملا  لیئربجب ،

دیبم و  نیدـتعملا ، مصاق  و  نیقباسلا ، لوا  و  نینمؤملا ، نم  هلوسرل  باجتـسا هللا و  باجا و  نم  لوا  .و  نیعمجا شیرق  نم  یـشم  نم  رخفا  و 
و هللا ، ۀـمکح  ناتـسب  و  هللا ، رما  یلو  و  هللا ، نید  رـصان  .و  نیملاعلا بر  ۀـمکح  ناسل  و  نیقفانملا ، یلع  هللا  یمارم  نم  مهـس  و  نیکرـشملا ،

قرفم و  بالـصالا ، عطاق  ماوق ، بذـهم ، ماوص ] ، ] رباص ماـمه ، مادـقم ، یـضر ، یحطبا ، یکز ، لولهب ، یهب ] ، ] یخـس حمـس  هملع ، ۀـبیع 
و ۀنـسالا ، تفلدزا  اذا  بورحلا ، یف  مهنحطی  لساب ، دـسا  ۀمیکـش ، مهدـشا  و  ۀـمیزع ، مهاضما  و  ًانانج ، مهتبثا  و  ًانانع ، مهطبرا  . بازحـالا
، يردب یبقع ، یفیخ ،]  ] یفنح یندم  یکم  قارعلا ، شبک  و  زاجحلا ، ثیل  . میـشهلا حیرلا  ورذ  اهیف  مهورذـی  و  احرلا ، نحط  ۀـنعالا ، تبرق 

نب یلع  يدج  كاذ  نیسحلا ، نسحلا و  نیطبسلا  وبا  و  نیرعشملا ، ثراو  اهثیل ، یغولا  نم  و  اهدیس ، برعلا  نم  . يرجاهم يرجش  يدحا ] ]
مدرم رئاس  رب  تلیـضف  تفه  اب  هدـش و  اطع  ام  هب  تلـصخ  شـش  مدرم ! يا  . ءاسنلا ةدیـس  نبا  انأ  ءارهزلا ، همطاف  نبا  انأ  لاـق : مث  . بلاـطیبا

هداد یتدایز  حیجرت و  ؛و  نانمؤم ياهلد  رد  تبحم  تعاجـش ، تحاصف ، يدرمناوج ، يرابدرب ، ملع ، هب  میاهدش  اطع  میاهدش : هداد  حیجرت 
، مالسلاهیلع نینمؤملاریما  قیدص  تسا  ام  زا  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  هدیزگرب  ربمایپ  تسا  ام  زا  هک  نیا  هب  میاهدش 
نسح و تسا  ام  زا  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریش  ادخ و  ریـش  هزمح ، تسا  ام  زا  و  مالـسلاهیلع ، رایط  رفعج  تسا  ام  زا  و 

دوخ دسانشیمن  ارم  هک  ره  دسانشیم و  هک  دسانشیم  ارم  هک  ره  . تما نیا  يدهم  تسا  ام  زا  و  تما ، نیا  طبس  ود  مالسلاامهیلع  نیـسح 
دنزرف منم  افـص  مزمز و  دـنزرف  منم  ینم ، هکم و  دـنزرف  منم  مدرم ! يا  . منکیم ناـیب  ار  دوـخ  بسن  بسح و  میاـمنیم و  یفرعم  وا  هـب  ار 

هک یـسک  نیرتهب  دنزرف  منم  دیـشوپ ، رازا  هک  یـسک  نیرتهب  دـنزرف  منم  تشادرب ، شیابع  فارطا  اب  ار  تاکز  هحفص 469 ] هک [  یـسک 
منم . تفگ هیبلت  جح و  هک  یسک  نیرتهب  دنزرف  منم  دومن ، یعس  فاوط و  هک  یسک  نیرتهب  دنزرف  منم  تفر ، هنهرب  ياپ  درک و  اپ  هب  نیلعن 

دنزرف منم  دش ، هدرب  یصقا  دجـسم  هب  مارحلادجـسم  زا  وا  هک  نآ  دنزرف  منم  دش ، هداد  تکرح  اوه  رد  دش و  راوس  قارب  رب  هک  نآ  دنزرف 
جارعم بش  رد  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترضح  دنزرف  منم  دیناسر ، یهتنملا  ةردس  هب  ار  وا  مالـسلاهیلع  لیئربج  هک  یـسک 

ترـضح ربمایپ و  نایم  هک  یلاح  رد  دروآدورف و  رـس  تیدوبع  هدجـس  يارب  دـیدرگ و  تیهولا  هاگرد  برقم  تناـکم و  تلزنم ، برق  هب 
دنوادخ هک  یـسک  دـنزرف  منم  درازگ ، زامن  نامـسآ  يهکئالم  اب  هک  یـسک  دـنزرف  منم  . دوب نآ  زا  رتمک  هکلب  نامک  ود  رادـقم  هزعلا  بر 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 881 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یسک  دنزرف  منم  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  دنزرف  منم  دومرف ، یحو  تساوخیم  هچنآ  وا  يوس  هب  لیلج 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگـشیپ  رد  هک  یـسک  دنزرف  منم  . دنیوگب ار  هللا » الا  هلا  ال   » يهملک ات  دیلام  كاخ  هب  ار  مدرم  ینیب 

هلتاقم نینح  ردب و  گنج  رد  و  دومن ، تعیب  تعیب  ود  هب  و  دومرف ، ترجه  ترجه  ود  هب  و  دز ، هزین  زین  ود  هب  دز و  ریشمش  ریشمش ، ود  هب 
، ناناملسم هاشداپ  نادحلم ، يهدنزادنارب  ناربمایپ ، ثراو  نانمؤم ، حلاص  دنزرف  نم  . تشگن رفاک  ادخ  هب  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  و  دومن ،

هللا یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  نادنزرف  زا  نارازگزامن  نیرتهب  نارباص ، نیرتهب  ناگدننکهیرگ ، جات  نادباع ، تنیز  ناگدـننکداهج ، رون 
مرح زا  هدـننکتیامح  دـنزرف  منم  مالـسلاهیلع ، لیئاکیم  هب  روصنم  و  مالـسلاهیلع ، لیئربج  هب  دـیؤم  دـنزرف  منم  . متـسه ملـس  هلآ و  هیلع و 

 - نیفص گنج  لها  نایغای -  و  لمج -  گنج  لها  تعیب -  ناگدننکش  و  ناورهن -  لها  نید -  زا  ناگدشجراخ  يهدنشک  و  ناناملسم ،
و دومن ، تباجا  ار  وا  لوسر  ادـخ و  توعد  هک  یـسک  نیتسخن  . شیرق درف  نیرتزارفارـس  زوتهنیک و  یبصاـن و  نانمـشد  اـب  هدـننکداهج  و 

ناج رب  یلاعت  يادـخ  ياهریت  زا  يریت  و  ناکرـشم ، يهدـننک  كاله  و  ناـملاظ ، يهدننکـش  و  ناـمیا ، يوس  هب  ناگدننکتقبـس  نیتسخن 
. ] ادخ ملع  قودنـص  و  ادخ ، تمکح  ناتـسلگ  و  ادخ ، رما  یلو  و  ادخ ، نید  يهدـننک  يرای  . نایملاع راگدرورپ  تمکح  نابز  و  ناقفانم ،

، هاشداپ عاجش ، یضر ، یحطبا ، كاپ ، تسا ، تاریخ  يهمه  عماج  هک  ییاقآ  ورهداشگ ، یخس ، درمناوج ، هک  یـسک  دنزرف  هحفص 470 ]
نامدرم نیرتتباث  . نافرحنم بازحا  اههورگ و  يهدننک  قرفتم  و  نارفاک ، ياهتشپ  يهدننک  عطق  مایقلا ، ریثک  قالخا ، هزیکاپ  هدننکربص ،

زا رتهدـنزادگ  و  رتتباث ، سک  همه  زا  شلد  و  نامدرم ، زا  شیوخ  سفن  رب  سک  نیرتهدـننک  ظفح  مراحم ، كرت  رب  يراددوخ  ثیح  زا 
دننام اهگنج  رد  ار  نانمـشد  ددرگیم  کیدزن  اهراسفا  دوشیم و  هدامآ  اـههزین  یتقو  هک  تسا  یعاجـش  ریـش  . هدارا ثیح  زا  سک  همه 

زاجح و ریـش  . دـنکیم هدـنکارپ  ار  کشخ  نایهایگ  داب  ندرک  هدـنکارپ  دـننام  اهگنج  رد  ار  نانآ  دـنکیم و  دروخ  بایـسآ  ندرک  دروخ 
يهرجـش هب  بوسنم  دحا ، ردب ، گنج  راوسهـش  هبقع ، رد  هدننک  تعیب  نید ، رد  یتسار  هب  بوسنم  هنیدم ، هکم و  هب  بوسنم  قارع ، ياقآ 

و تسا ، ناشیا  ياقآ  بارعا ، زا  . دندومرف ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  هک  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ترابع  هک  هبیط 
نم دج  تسا  نیا  . مالسلاامهیلع نیسح  نسح و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  طبس  ود  ردپ  نیرعشم و  ثراو  نآ ، ریش  گنج  زا 

: دومرف هتـسویپ  ترـضح  . نانز يهدیـس  دنزرف  منم  مالـسلااهیلع ، ارهز  يهمطاف  دـنزرف  منم  دومرف : هاگ  نآ  . مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع 
، دیوگب ناذا  ات  داد  رما  ار  ینذؤم  سپ  دیسرت ، بوشآ  هنتف و  زا  نیعل  دیزی  و  تساخرب ، دایرف  هیرگ و  هب  مدرم  شورخ  نیا  هک  ات  منم  منم ،
زا رتگرزب  يزیچ  . یلاعت هللا  نم  ربکا  ءیـش  :ال  دومرف مالـسلاهیلع  ماما  «. ربکا هللا  : » تفگ نذؤم  نوچ  . دـیامن عطق  مالـسلاهیلع  ماـما  نخـس  و 

تسوپ يوم و  . یمد یمحل و  يرشب و  يرعش و  اهب  دهش  : دومرف مالسلاهیلع  ماما  «. هللا الا  هلا  نا ال  دهـشا  : » تفگ نذؤم  . تسین یلاعت  يادخ 
يالاب زا  مالسلاهیلع  ماما  «. هللا لوسر  ًادمحم  نا  دهشا  : » تفگ نذؤم  یتقو  . دهدیم ادخ  یگناگی  رب  یهاوگ  تداهـش و  منوخ  تشوگ و  و 

نا و  ترفک ، تبذک و  دقف  كدج  هنا  تمعز  ناف  دیزی ؟ ای  كدج  ما  يدج  اذـه ؛ دـمحم  هحفـص 471 ] دومرف [ : درک و  دیزی  هب  ور  ربنم 
وت دج  وا  ییوگب : رگا  وت !؟ دج  ای  تسا  نم  دج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نیا  ایآ  دیزی ! يا  ؟ هترتع تلتق  ملف  يدـج  هنا  تمعز 

ناذا و نذؤم ، دـیوگ : يوار  ؟ یتشک ار  وا  نادـنزرف  ارچ  سپ  تسا ، نم  دـج  وا  ییوگب : رگا  و  يوشیم ، رفاـک  و  ییوگیم ، غورد  تسا ،
يدرم هب  نوعلم  دـیزی  تسا : هدـمآ  فنخمیبا  تیاور  رد  [ . 405  ] دـناوخ ار  رهظ  زامن  داتـسیا و  شیپ  رد  نیعل  دـیزی  درک و  مامت  ار  هماقا 

ماما هاگ  نآ  . دنک شتنعل  ادخ  داد ، ماجنا  ار  راک  نیا  نوعلم ، نآ  دیوگ ، ازسان  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هتفر و  ربنم  يالاب  ات  داد  روتـسد 
يدونـشخ هک  منک  داریا  ینانخـس  مور و  ربنم  يالاب  هدـب  تصخر  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف : نوعلم  نآ  هب  مالـسلاهیلع  داجس 

رذع ترضح  زا  و  وگب ، یهاوخیم  هچ  ره  ور و  ربنم  يالاب  ناوج ! يا  تفگ : مالسلاهیلع  ماما  هب  نوعلم  نآ  . دشاب نآ  رد  وا  لوسر  ادخ و 
ینارنخـس ناربمایپ  نانخـس  دننام  تغالب ، تحاصف و  اویـش و  نابز  اب  تفر و  ربنم  يالاب  رب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دیوگ : ياور  . تساوخ

مل نم  و  ینفرع ، دـقف  ینفرع  نم  ساـنلا ! اـهیا  : دومرف مالـسلاهیلع  ماـما  دـندروآ  يور  مالـسلاهیلع  ماـما  فرط  هب  يوـس  ره  زا  مدرم  درک ،
فاط و نم  نبا  انأ  یبل ، جح و  نم  نبا  انأ  . امهیلع همالس  هللا و  تاولص  یـضترملا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  اناف  ، یـسفنب هفرعا  اناف  ینفرعی 
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ءاملا و نم  هوعنم  نم  نبا  انأ  یـضق ، یتح  ناشطعلا  نبا  انأ  افقلا ، نم  حوبذـملا  نبا  انأ  ارهزلا ، همطاف  نبا  انأ  افـصلا . مزمز و  نبا  اـنأ  یعس ،
همیرح تدغ  نم  نبا  انأ  يرثلا ، تحت  هراصنا  تحار  نم  نبا  انأ  البرک ، عیرـص  نبا  انأ  یفطـصملا ، دـمحم  نبا  انأ  . يرولا رئاس  یلع  هولحا 

نم نبا  انأ  . يرعلاب ًاعیرص  یحضا  نم  نبا  انأ  یظل ، هتمیخ  یف  دادعالا  مرضا  نم  نبا  انأ  ءيوس ، ریغ  نم  هراصنا  تحبذ  نم  نبا  انأ  يرـسا ،
 ] هسأر ضراب و  همـسج  نم  نبا  انأ  البرک ، ضراب  همیرح  کته  نم  نبا  انأ  انقلا ، یلع  هسأر  عفر  نم  نبا  انأ  يری ، نفک  ـال  هل و  لـسغ  ـال 

رـصان و ال هل  ـال  نم  نبا  اـنأ  يدـهت ، ماـشلا  یلا  همیرح  تیبس  نم  نبا  اـنأ  ءادـعالا ، ریغ  هلوح  يری  ـال  نم  نبا  اـنأ  يرخاـب ، هحفص 472 ]
و ۀـکئالملا ، فلتخم  هللا ؛ انیف و  لاصخ : سمخب  یلاعت  هللا  انلـضف  ساـنلا ! اـهیا  : لاـق مث  یکب ، بحتنا و  هیلع -  هللا  تاولـص  هنا -  مث  . یمح

رختفا اذا  ۀـحاصفلا  ۀـعاربلا و  و  ًاـسأب ، فخن  ملف  ۀعاجـشلا  اـنیف  و  يدـهملل ، نیملاـعلا  اندـق  نحن  و  تاـیالا ، تلزن  اـنیف  و  ۀـلاسرلا ، ندـعم 
یلعالا ناشلا  انل  و  يرولا ، نم  نینمؤملا  بولق  یف  ۀبحملا  و  ًاملع ، دیفتـسی  نا  دارا  نمل  ملعلا  و  لیبسلا ، ءاوس  یلا  يدـهلا  انیف  .و  ءاحـصفلا

ارم هک  ره  مدرم ! يا  . یقشی ۀمایقلا  موی  انضغاب  و  یقسی ، انبحم  و  يوهی ، انرخف  نود  رخف  لک  و  ایندلا ، قلخ  ام  انالول  . ءامسلا ضرالا و  یف 
تاولص یضترملا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  منم  منکیم ، یفرعم  وا  هب  ار  مدوخ  نم  دسانـشیمن ، ارم  هک  ره  دسانـشیم و  هک  دسانـشیم 

مزمز و دـنزرف  منم  دومن ، یعـس  درک و  فاوـط  هک  نآ  دـنزرف  منم  تفگ ، کـیبل  درک و  جـح  هک  یـسک  دـنزرف  منم  . مهیلع همالـس  هللا و 
نآ دنزرف  منم  دومرف ، تلحر  ایند  زا  هنـشت  هک  یـسک  دنزرف  منم  افق ، زا  هدیربرـس  دنزرف  منم  مالـسلااهیلع ، ارهز  يهمطاف  دنزرف  منم  . افص
منم ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  دنزرف  منم  . دندومن حابم  قلخ  ریاس  رب  ار  نآ  هک  یلاح  رد  دندرک ، عنم  بآ  زا  ار  وا  هک 
منم دیدرگ ، ریسا  وا  مرح  لها  هک  نآ  دنزرف  منم  دندش ، نوفدم  كاخ  ریز  رد  وا  نارای  هک  نآ  دنزرف  منم  البرک ، يهداتفا  نیمز  رب  دنزرف 

گیر يور  رد  ار  وا  هک  نآ  دنزرف  منم  دندز ، شتآ  وا  يهمیخ  هب  نانمـشد  هک  نآ  دنزرف  منم  دندش ، حبذ  هانگیب  وا  نارای  هک  نآ  دنزرف 
نآ دنزرف  منم  دندز ، هزین  يالاب  ار  وا  رهطم  رـس  هک  نآ  دنزرف  منم  دندومن ، ینفک  هن  دـنداد و  لسغ  ار  وا  هن  هک  نآ  دـنزرف  منم  . دـنتخادنا
ياج رد  شرهطم  رـس  تسا و  یئاج  رد  وا  سدقم  ندب  هک  نآ  دنزرف  منم  دندومن ، کته  البرک  نیمزرـس  رد  ار  وا  تاردـخم  تمرح  هک 

، دندش هداتسرف  ماش  هب  هدیدرگ و  ریسا  وا  تیب  لها  هک  نآ  دنزرف  منم  دشیمن ، هدید  نانمشد  زج  وا  فارطا  رد  هک  نآ  دنزرف  منم  رگید ،
تسیرگ و دنلب  يادـص  اب  هیلع -  هللا  تاولـص  ماما -  هاگنآ  هحفـص 473 ] دوب [ . ياهدننکتیامح  هن  يروای و  ار  وا  هن  هک  نآ  دـنزرف  منم 
، تلاسر ندعم  هکئالم ، دمآ  تفر و  تسا  ام  رد  ادخ ! هب  دنگوس  تسا : هداد  حیجرت  لیضفت و  تلصخ  جنپ  هب  ار  ام  ادخ  مدرم ! يا  : دومرف

تدش سأب و  زا  تعاجش ، تسا  ام  رد  و  میهدیم ، قوس  تیاده  يوس  هب  ار  نایملاع  ام  و  تسا ، هدش  لزان  ام  صوصخ  رد  یهلا  تایآ  و 
شناد ملع و  تسا ، ام  رد  تسار  هار  يوس  هب  تیادـه  . دـنیامن رخف  احـصف  هک  هاگ  نآ  تسام ، دزن  رد  تحاـصف  تعارب و  و  میـسرتیمن ،

نیمز و رد  رتالاو  نأش  ام  يارب  و  تسا ، نانمؤم  ياـهلد  رد  اـم  تبحم  و  تساـم ، رد  دـیامن ، هدافتـسا  اـم  ملع  زا  دـهاوخب  هک  یـسک  يارب 
يهمه زا  رترب  ام  رخف  ینعی  دوشیم -  طقاس  لزان و  ام  رخف  يارو  رد  اهرخف  يهمه  و  دشیمن ، هدـیرفآ  ایند  میدوبن  ام  رگا  . تسا نامـسآ 

. دتفایم الب  تبوعص و  هب  تمایق  زور  رد  ام  نمشد  و  دوشیم ، باریس  ام  تسود  تساهرخف - 

داجس ماما  نانخس  زا  نیعل  دیزی  تشحو 

دیزی دش . دنلب  دجسم  زا  هلان  يادص  و  دندز ، هجـض  هلان ، هیرگ و  اب  دندینـش ، ار  مالـسلاهیلع  ماما  نانخـس  مدرم  هک  یماگنه  دیوگ : يوار 
نانخـس ناذا  نتفگ  اب  داد  روتـسد  نذؤم  هب  دیـسرت ، دـنک  لیم  مالـسلاهیلع  ماما  يوس  هب  مدرم  ياهلد  هک  نیا  زا  بوشآ و  هنتف و  زا  نیعل ،

تلق و  ًامیظع ، تمظع  و  ًاریبک ، تربک  : دومرف مالسلاهیلع  ماما  «. ربکا هللا  : » تفگ تفر و  يدنلب  ياج  رب  نذؤم  . دنک عطق  ار  مالسلاهیلع  ماما 
ماما «. هللا ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  : » تفگ نذؤم  . یتفگ قحب  نخـس  و  يدرک ، میظعت  ار  میظع  يادـخ  یتشاد و  گرزب  ار  گرزب  يادـخ  . ًاـقح

و مهدیم ، تداهـش  دـیحوت  يهملک  هب  ياهدـنهد  تداهـش  ره  اب  . دـحاج لک  عم  اهلمحتا  و  دـهاش ، لک  عم  اهب  دهـشا  : دومرف مالـسلاهیلع 
ماـما ماـگنه ، نـیا  رد  هحفــص 474 ] هللا [ .» لوـسر  ًادـمحم  نا  دهــشا  : » تـفگ نذؤـم  . ياهدـننکراکنا ره  اـب  موـشیم  نآ  رقم  لـمحتم و 
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ما يدـج  دـمحم  ای  دـیزی ! ای  هللااب  کتلاس  : دومرف درک و  نیعل  دـیزی  هب  ور  و  دـش ، دـنلب  وا  نویـش  هلان و  يادـص  دومن و  هیرگ  مالـسلاهیلع 
: تفگ نیعل  دیزی  ؟ وت دج  ای  تسا  نم  دج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ایآ  منکیم : لاؤس  وت  زا  ادـخ ! هب  ار  وت  دـیزی ! يا  ؟ كدـج

ارم ردـپ  ارچ  یتشک ، ار  وا  تیب  لها  ارچ  سپ  . ینـس رغـص  یلع  ینتمتیا  و  یبا ، تلتق  و  هتیب ، لها  تلتق  ملف  : دومرف مالـسلاهیلع  ماماوت  دـج 
هب يزاین  تفگ : دش و  دوخ  يهناخ  دراو  تساخرب و  دادن و  ار  مالـسلاهیلع  ماما  خـساپ  نوعلم  نآ  يدومن . میتی  یکدوک  رد  ارم  و  یتشک ،

. مرادن زامن 

لاهنم اب  داجس  ماما  يوگتفگ 

تلاح ینعی  يدرک -  حبص  هنوگچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  دمآ و  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  دزن  هب  لاهنم  هاگ  نآ  دیوگ : يوار 
دق يراسا ، هلوح  نم  مرح  یلا  رظنی  و  هرـصان ، لق  و  هوبا ، لتق  دـق  حبـصا و  نم  لاح  فیک  : دومرف وا  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  ؟-  تسا هنوگچ 

یتیب لها  انأ و  تیـسک  دق  لیفکلا ، رـصانلا و  تمدع  دق  ًالیلذ  ًاریـسا  الا  ینارت  لهف  یمحلا ، لفاکلا و  اومدعا  دق  و  ءاطغلا ، رتسلا و  اودـقف 
: لاق مث  . ًءاسم ًاحابص و  توملا  بقرتن  و  ءادعالا ، انیف  تمـش  دق  يرت  امک  انأ  اهف  لاست  ناف  يرعلا ، دیدج  انیلع  تمدع  دق  و  یـسالا ، بایث 

ناب سانلا ، رئاـس  یلع  رختفت  شیرق  تحبـصا  و  مهنم ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ًادـمحم  ناـب  مجعلا ، یلع  رختفت  برعلا  تحبـصا  دـق 
، ایاده بلجن  و  ایابس ، قاسن  تایزرلا ، انب  تلح  دق  نیمولظم ، نیلوتقم  انحبصا  هتیب  لها  نحن  و  مهنم ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ًادمحم 

حبـصا و  انیعـس ، لیلجلا  طاسب  یلع  و  انیقر ، و ]  ] دـجملا ماـه  نکن  مل  ناـک  بسنلا ، لذرا  نم  انبـستنم  و  بسحلا ، طقـسا  نم  انبـسح  ناـک 
یلاح رد  دنک  حبص  هک  یسک  لاح  دشاب  هنوگچ  هحفص 475 ] هدیبع [ . یندا  نم  یفطصملاونب  تحضا  و  هدونج ، هللا و  هنعل  دیزیل  کلملا 
تراغ هب  ار  اهنآ  باجح  شـشوپ و  هک  یناریـسا  دنکیم ، هاگن  دوخ  ریـسا  مرح  لها  هب  و  هدش ، مک  وا  ناروای  و  هدـش ، هتـشک  وا  ردـپ  هک 

نم ماهداد . تسد  زا  ار  دوخ  یماح  روای و  هک  ماهدش  یلیلذ  ریسا  هک  ارم  ینیبیمن  ایآ  . دناهداد تسد  زا  ار  دوخ  یماح  لیفک و  و  دناهدرب ،
، ینیبیم هک  منانچ  نم  یـسرپیم  ارم  لاح  رگا  دـناهدرب ، جاراـت  هب  ار  اـم  ون  ياـهسابل  و  میاهدرک ، نت  رب  مغ  هودـنا و  ساـبل  متیب  لـها  و 

رخف مجع  رب  هک  دـنتفرگ  رارق  یتلاح  رد  برع  دومرف : هاگنآ  . میتسه گرم  راـظتنا  رد  ماـش  حبـص و  و  دـننکیم ، تتامـش  اـم  هب  نانمـشد 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا  هب  دنیامنیم  رخف  مدرم  ریاس  رب  شیرق  و  تسا ، اهنآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  نیا  هب  دننکیم 

ار ام  تسا ، هدـش  لزان  ام  رب  اهتبیـصم  میاهدـید ، متـس  هتـشک و  کنیا  هک  میتسه  وا  تیب  لها  ام  هک  یلاح  رد  تسا ، اهنآ  زا  ملـس  هلآ و  و 
زا ام  بسن  و  اـهناش ، نیرتنییاـپ  زا  اـم  ناـش  هک  دـننکیم  ناـمگ  اـیوگ  دـنربیم ، هفحت  ناونع  هب  ار  اـم  و  دـنهدیم ، قوس  هدرک و  ریـسا 
ناش گرزب و  شرف  رب  ای   - لیلج يادخ  شرف  يور  رب  و  میاهدـشن ، دـنلب  ياروگرزب  دـجم و  بتارم  رب  ام  هک  ایوگ  . تساهبـسن نیرتتسپ 

هیلع و هللا  یلـص  یفطـصم  لوسر  ترـضح  نادنزرف  و  تسا ، هیدرگ  وا  نایرکـشل  نیعل و  دیزی  نآ  زا  تموکح  کنیا  . میاهتفرن هار  الاو - 
دنلب هیرگ  هب  ادص  وس ، ره  زا  دندینش  ار  مالسلاهیلع  ماما  نانخس  نیا  مدرم ، نوچ  دیوگ : يوار  . دناهتشگ وا  ناگدنب  نیرتمک  زا  ملس  هلآ و 
مدرم بوشآو  هنتف  زا  نیعل ، دیزی  دیوگ : يوار  . دومن نایب  ار  تقیقح  قح و  و  دومرف ، داریا  یتفگش  نانخـس  مالـسلاهیلع  ماما  هک  ارچ  دش ،

، نیعل دیزی  . دش هتشاک  اهنآ  ياهلد  رد  ترضح  نآ  تبحم  لاهن  و  دنداد ، شوگ  مالسلاهیلع  ماما  نانخس  هب  مدرم  يهمه  هک  ارچ  دیسرت ،
اب وت  دور ، ربنم  يالاب  ناوج  نیا  يدرک  رارـصا  ارچ  : تفگ درک و  دور  الاب  ربنم  رب  مالـسلاهیلع  ماما  ات  دومن  رارـصا  هک  یـصخش  نآ  هب  ور 

دهاوـخ ینارنخـس  نینچ  ناوـج ، نیا  هک  متـسنادیمن  دـنگوس ! ادـخ  هب  تـفگ : يو  ؟ ینادرگ لـیاز  ارم  تموـکح  یتـساوخیم  راـک  نـیا 
سپ تفگ : نوعلم  دـیزی  هب  وا  ماگنه  نیا  رد  ؟ تسا تلاسر  ندـعم  توبن و  تیب  لها  زا  نیا ؛ هک  یتسنادیمن  اـیآ  تفگ : نیعل  دـیزی  . درک

تحاران درم  نآ  خساپ  زا  نیعل  دیزی  دیوگ : يوار  هحفص 476 ] يدومن [ ؟ میتی  یکدوک  رد  ار  وا  یتشک و  ار  وا  ردپ  ارچ  دوب ؛ نینچ  رگا 
[ . 406  ] دننزب ار  وا  ندرگ  ات  داد  روتسد  دش و 

نیعل دیزی  رب  مور  ریفس  ضارتعا 
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نیعل دیزی  رب  مور  ریفس  ضارتعا 

نیعل دـیزی  دزن  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سدـقم  رـس  هک  یماگنه  : دومرف شترـضح  هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  زا 
بارــش داـهنیم و  دوـخ  يور  شیپ  رد  دروآیم و  ار  مالــسلاهیلع  ماـما  رهطا  رــس  درک و  اـپ  رب  بارــش  سلاـجم  نوـعلم  نآ  دــندروآ ،
هاشداپ يا  تفگ : درک و  نیعل  دیزی  هب  ور  دوب ، مور  فارشا  ناگرزب و  زا  وا  دش ، رضاح  وا  سلجم  رد  مور ، هاشداپ  ریفس  يزور  . دروخیم

ره زا  وا  مدرگیمزاـب  دوخ  هاـشداپ  دزن  هب  نم  هک  یتـقو  تفگ : ؟ يراد راـک  هچ  رـس  نیا  اـب  وت  تفگ : نیعل  دـیزی  ؟ تسیک رـس  نیا  برع !
وت رورـس  يداـش و  رد  وت ، اـب  اـت  میوگب  وا  هب  زینار  نآ  بحاـص  رـس و  نیا  يهصق  مراد  تسود  دـنکیم ، لاؤس  نم  زا  ماهدـید  هک  يزیچ 

رتخد همطاف ، تفگ : ؟ تسیک وا  ردام  تفگ : یمور  ریفـس  . تسا بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  نیـسح  رـس  نیا  تفگ : نیعل  دیزی  . دشاب کیرش 
ترـضح ياـههریبن  زا  نم  ردـپ  تسا ، رتـهب  امـش  نید  زا  نم  نید  وت ! نید  وت و  رب  فا  تفگ : دوب  ینارـصن  هک  یمور  ریفـس  . ادـخ لوسر 

میظعت ارم  اراـصن  لاـح ؛ نیع  رد  تـسا ، يداـیز  ناـکاین  ناردـپ و  مالـسلاهیلع  دوواد  ترـضح  نـم و  ناـیم  دـشابیم ، مالـسلاهیلع  دوواد 
دنزرف امش  تسا ، مالسلاهیلع  دوواد  ترضح  ياههریبن  زا  نم  ردپ )  ) هک ببس  نیا  هب  دنریگیم ، كربت  ناونع  هب  ارم  مدق  كاخ  دننکیم ،

نوبز تشز و  ار  امـش  نید  ادـخ  تسین ، رداـم  کـی  زج  ياهطـساو  امـش  ربماـیپ  وا و  ناـیم  هک  یلاـح  رد  دیـشکیم  ار  دوخ  ربماـیپ  رتخد 
رهـش نایم  تفگ : . مونـشب ات  وگب  تفگ : نیعل  دیزی  ؟ ياهدینـش ار  رفاح  ياسیلک  ثیدح  ایآ  تفگ : درک و  نیعل  دیزی  هب  ور  هاگ  نآ  . دـیامن

، داد رارق  بآ  نایم  رد  هک  رهش  کی  رگم  تسین  يدابآ  اجنآ  رد  دراد ، تفاسم  هار  لاس  کی  هک  تسا  ياهریزج  نیـص »  » رهـش و  نامع » »
اجنآ زا  توقای  روفاک و  تسین ، نآ  زا  رتگرزب  يرهش  نیمز ، يور  رد  تسا . خسرف  داتشه  رد  خسرف  داتـشه  هحفص 477 ] رهش [  نآ  لوط 
اجنآ یهاشداپ  تموکح و  تسا ، يراصن  تسد  رد  رهـش  نآ  . تسا ربنع  دوع و  رهـش  نآ  ناتخرد  دوشیم و  لقن  لمح و  رگید  قطانم  هب 

الط زا  ياهبعج  نآ ، بارحم  رد  تسا . رفاـح  ياـسیلک  اـهنآ  نیرتگرزب  هک  دراد ، يرایـسب  ياـهاسیلک  رهـش ، نآ  تسا . اـهنآ  تـسد  رد 
راوس نآ  رب  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  یغـالا  مس  مس ، نیا  دـنیوگیم : هک  تسا  ینخاـن  مس ؛ نآ  ناـیم  رد  هک  تسا  نازیوآ 

و دـننکیم ، تکرح  اسیلک  نآ  يوس  هب  يراصن  مدرم  زا  يرایـسب  لاس  ره  دـناهداد ، تنیز  جابید  الط و  اـب  ار ، هبعج  نآ  فارطا  . هدـشیم
هب تبـسن  اهنآ  تداع  ناش و  نیا  . دننکیم بلط  ادخ  زا  ار  دوخ  ياهتجاح  اجنآ  رد  دنـسوبیم و  ار  نآ  ياهنوتـس  و  دندرگیم ، نآ  رود 
هک یلاح  رد  هدـشیم ، راوس  نآ  رب  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  غالا  مس  نخان و  دـننکیم  نامگ  هک  تسا  یغالا  مس  نخان و 

ار ینارـصن  نیا  تفگ : نیعل  دیزی  ماگنه ، نیا  رد  . دنادرگن كرابم  ار  امـش  نید  امـش و  ادـخ  دیـشکیم ، ار  دوخ  ربمایپ  رتخد  دـنزرف  امش 
: تفگ ؟ یـشکب ارم  یهاوـخیم  اـیآ  تفگ : دـیزی  هب  دینـش  ار  نخـس  نـیا  ینارـصن  یتـقو  . دـنکن اوـسر  دوـخ  ياهرهـش  رد  ارم  اـت  دیـشکب 

تـشهب لـها  زا  وـت  ینارـصن ! يا  دوـمرف : نم  هب  ترـضح  نآ  مدـید ، باوـخ  رد  ار  امـش  ربماـیپ  هتـشذگ  بش  نم  هک  نادـب  تفگ : . يرآ
نایملاع دنوادخ  زج  ییادخ  هک  مهدیم  تداهش  کنیا  مدرک ، بجعت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  شیامرف  زا  نم  . یتسه

وا و  تسجرب ، مالسلاهیلع  ماما  رهطم  رس  يوس  هب  هاگنآ  . تسا وا  يهداتسرف  لوسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  نیا  و  تسین ،
خیش [ . 407  ] دش هتشک  هک  نیا  ات  تسیرگیم  دیسوبیم و  ار  رهطم  رس  نآ  وا  نآ ، ندیسوب  هب  درک  عورـش  دینابـسچ و  دوخ  يهنیـس  هب  ار 

نآ سلجم  دراو  دـمآ و  نیعل  دـیزی  يوس  هب  مور ، هاـشداپ  ریفـس  ناوـنع  هب  ینارـصن  : تسا هدرک  تیاور  لاـسرا  تروـص  هب  بختنم »  » رد
دز و دایرف  تسیرگ و  دید ، ار  مالسلاهیلع  ماما  سدقم  رس  ینارصن  نوچ  دندروآ ، سلجم  نآ  هب  ار  مالسلاهیلع  ماما  رهطم  رس  دش ، نوعلم 
رد رجات  ناونع  هب  نم  هک  نادب  دیزی  يا  تفگ : درک و  نیعل  دیزی  هب  ور  هاگ  نآ  دـش . رت  شمـشچ  کشا  زا  وا  شیر  هک  نیا  ات  دومن  هلان 

باحصا زا  میامن ، میدقت  وا  هب  ياهیده  متساوخیم  مدش  هنیدم  رهش  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  هحفص 478 ] نامز [ 
ترـضح نآ  تسا ، رتبوبحم  يرگید  زیچ  ره  زا  وا  يارب  رطع  دنتفگ : ؟ درادیم تسود  رتشیب  ار  هیدـه  مادـک  ایادـه ، نایم  رد  مدیـسرپ : وا 

، مداتفا هار  هب  ترضح  نآ  يوس  هب  و  متشادرب ، بهشا  ربنع  يرادقم  و  هفان ، ود  کشم  زا  نم  دیوگ : مور  ریفس  . دراد رطع  هب  یتبغر  لیم و 
هک مدید  ياهدنشخرد  رون  وا ، ینارون  لامج  زا  مدرک ، هدهاشم  ار  وا  لامج  هک  یماگنه  دوب  هملسما ، دوخ ، رـسمه  يهناخ  رد  وا  زور  نآ 
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نیا دومرف : . مداهن وا  ربارب  رد  ار  رطع  مدرک و  مالـس  وا  رب  تفرگ ، هقـالع  وا  تبحم  هب  نم  بلق  دـیدرگ و  داـیز  نم  حرف  يداـش و  نآ ، زا 
سمـشلادبع نم  ماـن  مدرک : ضرع  ؟ تسیچ وت  ماـن  دومرف : نم  هب  . مدروآ امـش  روضح  هب  هک  تسا  یلباـقان  يهفحت  مدرک : ضرع  ؟ تسیچ

نم . منکیم لوبق  ار  تاهفحت  ییامن ، لوبق  نم  زا  ار  مالـسا  نید  رگا  مداهن ، باهولادبع  ار  وت  مان  نم  هدـب ، رییغت  ار  دوخ  مان  دومرف : . تسا
یـسیع ترـضح  هک  تـسا  يربماـیپ  ناـمه  وا  تـسا و  ربماـیپ  وا  هـک  مدـیمهف  مدوـمن . لـمأت  وا  كراـبم  يهرهچ  رد  مدرک و  هاـگن  وا  هـب 
دمحا وا  ماـن  مهدیم و  تراـشب  دـیآیم  نم  زا  دـعب  هک  ار  یلوـسر  امـش  هب  نم  : » تـفگ هـک  اـجنآ  تـسا ، هداد  ربـخ  اـم  هـب  مالـسلاهیلع 
یفخم ار  مالسا  نید  هک  یلاح  رد  متشگزاب ، مور  هب  . مدش ناملسم  وا  كرابم  تسد  هب  تعاس  نامه  رد  مدومن و  داقتعا  وا  هب  سپ  «. تسا

چیه و  متسه ، مور  هاشداپ  ریزو  زورما  نم  و  مناملسم ، منارتخد  زا  رفن  راهچ  نارسپ و  زا  رفن  جنپ  هارمه  هب  نم  هک  تسا  یتدم  متـشادیم ،
رد وا  و  مدوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  روضح  رد  يزور  نم  نادب ، دـیزی ! يا  . درادـن ربخ  ام  لاح  زا  يراصن  زا  سک 
رد دمآ ، شراوگرزب  دج  تمدخ  هرجح  رد  زا  وا  مدید ، اجنآ  رد  هدش ، هداد  رارق  وت  دزن  رد  وا  رس  هک  ار  يزیزع  نیا  دوب ، هملسما  يهناخ 
ای کـب  ًاـبحرم  : دومرفیم دریگب و  لـغب  رد  ار  وا  اـت  دوب  هدرک  زاـب  ار  شیوخ  شوغآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاـح 

هحفـص 479] ندیـسوب [  هب  درک  عورـش  دـناشن و  دوخ  راـنک  رد  تفرگ و  ار  وا  ترـضح  هک  ییاـج  اـت  ! نم بیبح  يا  وت  رب  نیرفآ  ! یبیبح
يادخ . کلتق یلع  ناعا  و  نیـسح ! ای  کلتق  نم  هللا  نعل  کلتق ، نم  هللا  ۀمحر  نع  دعب  : دومرفیم و  دیکمیم ، ار  وا  ياهنادـند  و  وا ، ياهبل 
تنعل دـیامن ، يرای  وت  لتق  رب  دـشکیم و  ار  وت  هک  ار  یـسک  ادـخ  نیـسح ! يا  دـیامن . رود  شمتحر  زا  دـشکیم  ار  وت  هک  یـسک  یلاـعت 

شترضح دجسم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  زین  مود  زور  درکیم ، هیرگ  لاح  نیا  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ! دنک
اب نم  هادج ! ای  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دندمآ ، ترـضح  نآ  دزن  هب  نسح  ماما  شردارب  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  مدوب 

يرگید زا  رتيوق  اـم  زا  کـی  مادـک  هک  مینادـب  میهاوـخیم  میدرکن ، هبلغ  يرگید  رب  اـم  زا  مادـک  چـیه  میتـفرگ و  یتـشک  نسح  مردارب 
طخ دیورب و  تسین ، امش  يهتسیاش  یتشک  نم ! ناور  حور و  يا  نم ! نابیبح  يا  دومرف : ناشیا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . تسا

دنتشون و طخ  يرطس  مادک  ره  دنتفر و  راوگرزب  ود  نآ  دیوگ : يوار  . تسا رتيوق  وا  دشاب  رتوکین  شطخ  هک  امش  زا  مادک  ره  دیسیونب ،
هب یتدم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . دیامن تواضق  اهنآ  نایم  رد  ات  دـنداد  ترـضح  نآ  هب  ار  حول  هدـمآ و  شیوخ  دـج  يوس  هب 
طخ ماهدناوخن و  سرد  ربمایپ  نم  نم ! نابیبح  يا  دومرف : اهنآ  هب  سپ  دنکشب ، ار  اهنآ  زا  یکی  لد  تساوخن  و  دومرف ، هاگن  اهنآ  يهتـشون 
اهنآ دیوگیم : . تسا رتابیز  شطخ  امش  زا  کی  مادک  هک  دنیبب  دیامن و  تواضق  امـش  نایم  ات  دیورب  شیوخ  ردپ  يوس  هب  مسانـشیمن  ار 

، دـندش مالـسلااهیلع  همطاف  يهناـخ  دراو  یگمه  و  دـندش ، هناور  مالـسلاهیلع  یلع  يوس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هارمه  هب 
یتسود و يهطبار  ناملـس  نم و  نایم  دوب ، وا  اـب  زین  ناملـس  هک  دروآ  فیرـشت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تشذـگن  یتعاـس 

ربمایپ تفگ : ناملس  ؟ دوب رتهب  اهنآ  زا  کی  مادک  طخ  دومرف و  تواضق  اهنآ  نایم  ناشردپ  هنوگچ  مدیسرپ : وا  زا  تشاد ، دوجو  تقادص 
، تسا رتابیز  مالـسلاهیلع  نسح  طخ  میوگب : رگا  دومرف : و  دومن ، لمات  اـهنآ  رما  رد  وا  دادـن ، یباوج  اـهنآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

يوس هب  ار  اـهنآ  سپ  دوشیم ، نیگمغ  مالـسلاهیلع  نسح  تسا ، رتهب  مالـسلاهیلع  نیـسح  طـخ  میوگب : رگا  و  دوشیم ، تحاراـن  نیـسح 
تمـسق مالـسا  نید  قح  هب  دراد و  دوجو  وت  نم و  ناـیم  هک  يردارب  تقادـص و  قـح  هب  ار  وـت  ناملـس ! يا  متفگ : وا  هب  . داتـسرف ناشردـپ 

لاح رد  ناشردـپ  دـندمآ ، ناشردـپ  يوس  هب  اهنآ  یتقو  تفگ : ناملـس  ؟ دومرف مکح  اهنآ  ناـیم  ناشردـپ  هنوگچ  وگب  نم  هب  هک  مهدیم 
اهنآ هب  تهج ، نیمه  هب  دنکـشب . ار  اـهنآ  زا  یکی  لد  تساوـخیمن  وا  تخوـس ، اـهنآ  لاـح  هب  شلد  هحفـص 480 ] و [  دومن ، لمات  اـهنآ 

هب دندوب  هتـشون  حول  رد  هک  ار  هچنآ  و  دندمآ ، ناشدوخ  ردام  يوس  هب  اهنآ  . دنک تواضق  امـش  نایم  ات  دـیورب  دوخ  ردام  يوس  هب  دومرف :
وا دـشاب  رتابیز  شطخ  مادـک  ره  هک  میـسیونب ، یطخ  مادـک  ره  ات  درک  رما  ام  هب  ام ، راوگرزب  دـج  ردام ! يا  دـندومرف : دـنداد و  ناـشن  وا 

مالـسلااهیلع ارهز  يهمطاف  . درک هناور  وت  دزن  هب  ار  ام  زین  ردپ  داتـسرف ، نامردپ  دزن  ار  ام  میداد  ناشن  وا  هب  میتشون و  طخ  ام  تسا ، رتيوق 
اهنآ ناـیم  رد  هنوگچ  و  منک ؟ راـک  هچ  نم  دننکـشب ، ار  اـهنآ  لد  دناهتـساوخن  اـهنآ  ردـپ  دـج و  هک  دـش  هجوتم  تفرورف و  رکف  هب  یمک 
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ياهؤلؤل هک  امش  زا  مادک  ره  مزیریم ، امش  رس  رب  ار  نآ  منکیم و  هراپ  ار  دوخ  دنبندرگ  نم  نم ! نامـشچ  ود  يا  دومرف : ؟ میامن تواضق 
، دوب ؤلؤل  هناد  تفه  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  دبندرگ  رد  دـیوگ : يوار  . تسا رتشیب  وا  تردـق  رتابیز و  وا  طخ  درادرب ، رتشیب  دـنبندرگ 

ؤلؤل هس  زین  نیـسح  ماـما  ؤلؤل و  هس  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  . تخیر اـهنآ  رـس  رب  درک و  هراـپ  ار  شیوـخ  دـنبندرگ  تساـخرب و  ترـضح 
اب ار  نآ  دیآ و  نیمز  هب  هک  دومرف  رما  لیئربج  هب  دنوادخ  دنرادرب . ار  نآ  دنتـساوخیم  مادک  ره  هک  دـنام  یقاب  اههناد  زا  یکی  دنتـشادرب ،

لیئربج سپ  . دوشن نیگمغ  راوگرزب  ود  نآ  زا  مادـک  چـیه  لد  ات  دـنرادرب ، ار  یفـصن  اهنآ  زا  مادـک  ره  ات  دـیامن  تمـسق  ود  شیوخ  لاب 
هاگن دیزی ! يا  . دنتـشادرب ار  یفـصن  مادـک  ره  درک و  فصن  ود  ار  ؤلؤل  و  دـمآدورف ، نیمز  هب  ندز  مهب  مشچ  کی  ضرع  رد  مالـسلاهیلع 

اهنآ لد  تساوخن  دنوش و  تحاران  طخ  نتشون  رطاخ  هب  اهنآ  مادک  چیه  دشن  یضار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هنوگچ  نک 
اهنآ زا  یکی  بلق  تساوخن  هزعلا  بر  دنوادخ  نینچمه  مالسلااهیلع و  همطاف  ترضح  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  نینچمه  و  دنکـشب ؟ ار 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  دـنزرف  اب  دـیزی ! يا  وت  یلو  . دنکـشن اهنآ  لد  ات  دوش ، مسق  ود  ؤلؤل  دومرف : رما  هکلب  دنکـشب ، ار 
شیوخ شوغآ  رد  ار  نآ  تفر و  ماما  سدـقم  رـس  يوس  هب  تساخرب و  ینارـصن  هاگ  نآ  ! وت نید  وت و  رب  فا  ینکیم ؟ راـتفر  نینچ  ملس 

یلع تردـپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  دوخ  دـج  دزن  نیـسح ! يا  تفگیم : درکیم و  هیرگ  دیـسوبیم و  تفرگ ،
هحفص 481 ] هدب [ . تداهش  نم  يارب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  ارهز  همطاف  تردام  و  یضترم ،

رگید تیاور  هب  لاهنم  رب  ماش  بیاصم  فیصوت  داجس و  ماما 

نب یلع  ماما  هاگان  متفریم ، هار  قشمد  رازاب  رد  نم  دـیوگیم : لاهنم  هدومن : تیاور  نینچ  ورمع  نب  لاـهنم  زا  هیناـمعن » راونا   » باـتک رد 
تسا يراج  شکرابم  ياهقاس  زا  نوخ  هدش و  ین  ود  دننام  شکرابم  ياهاپ  و  هدرک ، هیکت  ییاصع  رب  هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

! ادخ لوسر  دـنزرف  يا  متفگ : متفر و  رتولج  درک ، ریگ  میولگ  رد  ضغب  مدـید  ار  لاح  نیا  نوچ  هتـشگ ، نوزفا  شتروص  گنر  يدرز  و 
نعبش ام  نالا  یلا  یئاسن  و  هللا ، ۀنعل  ۀیواعم  نب  دیزیل  ًاریسا  حبصا  نم  لاح  فیک  : دومرف تسیرگ و  مالسلاهیلع  ماما  ؟ يدرک حبـص  هنوگچ 

نویحتسی و  مهئانبا ، نوحبذی  نوعرف ، لآ  یف  لیئارـساینب  لثمک  لاهنم ! ای  نحن  .و  راهنلا لیللا و  تاحئان  نهـسوؤر ، نیـسک  و ال  نهنوطب ،
ناـب برعلا  یلع  رختفت  شیرقلا  تسمأ  و  یبرع ، یبـن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ًادـمحم  ناـب  مجعلا  یلع  رختفت  برعلا  تسما  مهئاـسن 

، لتقلا نظن  الا و  ةرم  یلا  دیزی  انوعدی  ام  نیدرشم  نیلوتقم  نیبوصغم  تیبلا  لها  رشعم  انیسمأ  و  مهنم ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ًادمحم 
اهنآ ياهمکش  لاح  ات  نم ، تیب  لها  تاردخم و  دشاب ، نیعل  هیواعم  نب  دیزی  ریـسا  هک  یـسک  لاح  تسا  هنوگچ  . نوعجار هیلا  انإ  انإ هللا و 

رد لیئارساینب  دننامه  ام  لاهنم ! يا  . دنناوخیم هحون  دننکیم و  هلان  زور  بش و  و  هدشن ، هدیشوپ  اهنآ  ياهرس  زونه  هدشن و  ریـس  اذغ  زا 
دمحم هک  دنکیم  راختفا  مجع  رب  برع  دنتـشادیم ، هگن  هدنز  ار  ناشنانز  و  دنتـشکیم ، ار  لیئارـساینب  نادنزرف  اهنآ  میتسه ، نوعرف  لآ 

و تسا ، ناشیا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  دنکیم  راختفا  برع  رب  شیرق  و  تسا ، یبرع  ربمایپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دوخ يوس  هب  ار  اـم  دـیزی  هک  ياهبترم  ره  میاهدـش . هدـنکارپ  هتـشک و  اـم  دارفا  هدـش و  بصغ  تیب  لـها  اـم  قح  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
اجک دـیهاوخیم  نم ! يالوم  مدرک : ضرع  «. نوعجار هیلا  اـنإ  اـنإ هللا و  ، » دـناسرب لـتق  هب  ار  اـم  دـهاوخیم  هک  مینکیم  ناـمگ  دـناوخیم 

عجرا و  یندـب ، فعـضل  ۀـعیوس  هنم  رفاف  ءاوهلا ، يرن  هب و ال  انرهـصت  سمـشلا  و  فقـس ، هل  سیل  هیف  نحن  يذـلا  سلجملا  : دومرف ؟ دـیورب
، درادـن یبوخ  ياوه  و  دزادـگیم ، ار  ام  باتفآ  يامرگ  درادـن ، فقـس  میتسه  اجنآ  رد  اـم  هک  یلزنم  هحفص 482 ] ءاسنلا [ . یلع  ۀیـشخ 

ماما هک  انثا  نیا  رد  . مدرگیمزاـب ناـشیا  يوس  هب  ناوناـب  زا  تظاـفح  تهج  هب  یلو  میآیم ، نوریب  نآ  زا  مندـب  فعـض  تهج  هب  یتعاـس 
وا هب  تقد  اب  یتقو  تفر ، وا  يوس  هب  هدرک و  یظفاحادخ  نم  اب  مالسلاهیلع  ماما  . دز ادص  ار  وا  یمناخ  دومنیم ، وگتفگ  نم  اب  مالسلاهیلع 
نآ ؟ نم لد  رورس  يا  يوریم  اجک  دیامرفیم : مالسلاهیلع  ماما  هب  هک  تسا  مالسلاهیلع  یلع  رتخد  مالسلااهیلع  بنیز  وا  مدید  مدرک  هاگن 

مدرکیم هیرگ  اهنآ  بیاصم  رب  مدروآیم و  رطاخ  هب  ار  وا  هتـسویپ  نم  دـشن ، رود  وا  زا  و  تشگزاب ، همرتحم  يوناب  نآ  رانک  هب  ترـضح 
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[ . 408]

داجس ماما  اب  وا  يوگتفگ  نیعل و  دیزی  سلجم  نایاپ 

ياهچبرـسپ هک  ار -  مالـسلاهیلع  نسح  نب  ورمع  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع  نیعل  دیزی  يزور  : دیوگیم هللا  ۀـمحر  سوواط  نب  دـیس 
نکیلو هن ، تفگ : ورمع  ؟ يریگب یتشک  دـلاخ  مرـسپ  اب  یناوتیم  ایآ  تفگ : درک و  ورمع  هب  ور  و  دـناوخ ، دوخ  دزن  هب  دوب -  هلاس  هدزاـی 

ار نآ  هک  تسا  یتعیبط  دناوخ : نومضم  نیدب  ار  تیب  کی  زا  یعرـصم  نیعل  دیزی  . منک هلتاقم  وا  اب  ات  وا ، هب  يدراک  هدب و  نم  هب  يدراک 
، تشگزاب دوخ  لزنم  هب  نیعل  دـیزی  هک  یماگنه  : تسا هدـمآ  جاجتحا »  » تیاور رخآ  رد  ؟ دـیازیم رام  زج  رام  اـیآ  و  مسانـشیم ، مزخا  زا 
زا وت  روظنم  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  ؟ يریگیم یتشک  دـلاخ  نم  رـسپ  اب  ایآ  یلع ! يا  تفگ : تساوخ و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

يهنیس هب  ار  مالسلاهیلع  ماما  نیعل ، دیزی  . دشکب ار  رتفیعـض  ام  نیرتيوق  ات  هدب  وا  هب  يدراک  نم و  هب  يدراک  تسیچ ؟ ام  نتفرگ  یتشک 
مالسلاهیلع نیسحلا  نب  یلع  هاگنآ  . یتسه بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  وت  هک  مهدیم  تداهـش  دیازیمن ! رام  زج  رام  تفگ : دنابـسچ و  دوخ 

 ] نیا ات  نک  رومام  ار  یصخش  سپ  يراد  میمصت  نینچ  ًامتح  رگا  یشکب ، ارم  یهاوخیم  وت  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  دیزی ! يا  دومرف : وا  هب 
: تفگ مالسلاهیلع  ماما  هب  هدازمارح  دیزی  . دنادرگزاب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناشدج  مرح  يوس  هب  ار  ناوناب  هحفص 483 ]

نم رگا  و  مدرکن !!! رومام  وت  ردپ  لتق  هب  ار  وا  نم  دنگوس ! ادخ  هب  دنک ، تنعل  ار  هناجرم  رـسپ  ادخ  دـنادرگیمنرب ، وت  زج  یـسک  ار  اهنآ 
بنیز ترـضح  هب  نوعلم  دـیزی  : تسا هدرک  تیاور  نینچ  بقاـنم »  » زا راونـالاراحب »  » رد [ . 409  ] متـشکیمن ار  وا  مدوب ، وا  لاـتق  هب  رـشابم 

هاگ نآ  مالسلاهیلع -  نیدباعلانیز  ماما  ینعی  يوگ -  نخـس  تسوا  دومرف : مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  . وگب نخـس  تفگ : مالـسلااهیلع 
مکبحن و ال انا ال  ملعی  هللا  وانوذوت  مکنع و  يذالا  فکن  نا  مکمرکنف و  انونیهت  اوعمطت  :ال  دـناوخب ار  راعـشا  نیا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما 
ار ام  امـش  و  میرادزاب ، امـش  زا  ار  تیذا  هک  نیا  و  مییامن ؛ مارکا  ار  امـش  ام  دـییامن و  تناها  ام  هب  هک  دـیرادم  عمطاـنوبحت  ـال  نا  مکمولن 

نوعلم دیزی  . مینکیمن تمالم  دیرادیمن ، تسود  ار  ام  هک  نیا  هب  ار  امـش  و  میرادیمن ؛ تسود  ار  امـش  ام  هک  دنادیم  ادـخ  . دـینک تیذا 
ار اهنآ  نوخ  و  تشک ، ار  نانآ  هک  ار  يادخ  ساپس  دمح و  دنشاب ، ریما  دنتساوخیم  وت  دج  ردپ و  نکلو  ناوج ! يا  یتفگ  تسار  تفگ :
رد . ییاـیب اـیند  هب  وت  هک  نیا  زا  شیپ  تسا  هدوـب  نم  دادـجا  ناردـپ و  نآ  زا  يریما  يربماـیپ و  هراوـمه  دوـمرف : مالـسلاهیلع  ماـما  . تخیر

، نیعل نآ  دندرب . نیعل  دـیزی  دزن  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  هک  یماگنه  : تسا هدرک  تیاور  يدـنوار » تاوعد   » زا راونالاراحب » »
هکلب ات  تفگ  نخس  وا  اب  تشاد و  هاگن  شیوخ  ربارب  رد  ار  ترـضح  نآ  تهج  نیمه  هب  دنزب ، ار  مالـسلاهیلع  ماما  ندرگ  تفرگ  میمـصت 
تسد رد  دومرفیم ، خساپ  وا  هب  تفگیم  نخس  وا  هک  روط  نامه  مالسلاهیلع  ماما  . ددرگ وا  لتق  يارب  ياهناهب  نیا  دونشب و  ياهملک  وا  زا 

نم تفگ : مالسلاهیلع  ماما  هب  نیعل  دیزی  . تفگیم نخس  و  دینادرگیم ، شیوخ  ناتشگنا  اب  ار  نآ  دوب و  یکچوک  حیبست  مالسلاهیلع  ماما 
ماما هحفص 484 ] تسا [ ؟ اور  راک  نیا  ایآ  ییوگیم ، خساپ  نم  هب  ینادرگیم و  تناتـشگنا  اب  ار  حیبست  امـش  میوگیم و  نخـس  امـش  اب 

دومرفیمن نخس  درکیم ، مامت  و  دناوخیم ، ار  حبص  زامن  ترضح  نآ  هک  یماگنه  : دومن لقن  مراوگرزب  دج  زا  مردپ  دومرف : مالسلاهیلع 
نم ادنوادخ ! . یتحبـس هب  ریدا  ام  ددعب  کللهأ  كدجما و  كدمحا و  و  کحبـسا ، تحبـصا  ینا  مهللا  : دومرفیم تفرگیم و  یحیبست  ات 

اب هچنآ  دادعت  هب  میامنیم  لیلهت  منکیم و  دیجمت  میوگیم و  ساپس  دمح و  و  میامنیم ، حیبست  ار  وت  هک  یلاح  رد  میامنیم  زاغآ  حبص 
يرکذ دوخ  حیبست  اب  هک  نیا  نودـب  تفگیم ، نخـس  تساوخیم  هچنآ  و  دـنادرگیم ، تفرگیم و  ار  حـیبست  .و  منادرگیم حـیبست  نیا 

یماگنه . دورب شیوخ  باوختخر  هب  هک  یماگنه  ات  تسا  وا  يارب  يزرح  نآ  و  دوشیم ، باـسح  وا  يارب  لـمع  نیا  دومرفیم : و  دـیوگب ،
لوا ات  ماگنه  نآ  زا  لمع ، نآ  باوث  زاب  دراذـگب ، رـس  ریز  ار  شیوخ  حـیبست  و  دـهد ، ماجنا  ار  لـمع  نآ  هراـبود  تفر  باوختخر  هب  هک 

اب نم  تفگ : نوعلم  دـیزی  . مهدیم ماـجنا  شیوخ  دـج  زا  يوریپ  ادـتقا و  تهج  هب  ار  لـمع  نیا  نم  و  دوشیم . بوـسحم  وا  يارب  دادـماب 
مالـسلاهیلع ماـما  نتـشک  زا  هاـگ  نآ  . دـهدیم خـساپ  دـناسریم ؛ عفن  نآ  هب  هک  يزیچ  اـب  هک  نیا  رگم  میوـگیمن  نخـس  امـش  زا  يدـحا 
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هحفص 487 ] [ . ] 410  ] دومن رداص  ار  وا  يدازآ  روتسد  و  درک ! ناسحا  ترضح  نآ  هب  دش و  فرصنم 

و هنیدم ، يوس  هب  ماش  زا  تیب  لها  تکرح  رد  دیامن و  دازآ  ار  تیب  لها  نیعل  دیزی  ات  دش  ببس  هک  يروما  اهوگتفگ و  اهایؤر ، یخرب  نایب  رد 
البرک يوس  هب  هنیدم  هار  زا  اهنآ  تشگزاب 

وا ندروآ  مالسا  نیعل و  دیزی  رب  ینارصن  قیلثاج  ضارتعا 

هتسشن دوخ  تخت  رد  نوعلم  نآ  متشاد ، روضح  دیزی  سلجم  رد  نم  : دیوگ لهـس  تسا : هدمآ  فنخموبا  باتک  ياههخـسن  زا  یـضعب  رد 
ینارصن قیلثاج  . دزیم مالسلاهیلع  مولظم  ماما  كرابم  ياهنادند  هب  بوچ  اب  وا  دوب ، نوعلم  نآ  ربارب  رد  مالسلاهیلع  ماما  سدقم  رس  دوب و 

رـس هب  شمـشچ  یتقو  دوب ، یگرزب  درمریپ  وا  دوب ، ییاصع  شتـسد  رد  دنلب و  هالک  شرـس  رب  و  دوب ، هدیـشوپ  یهایـس  سابل  وا  دش ، دراو 
هدرک جورخ  ام  هیلع  رب  قارع  نیمزرـس  رد  هک  تسا  یجراخ  رـس  تفگ : ؟ تسیک رـس  نیا  دیزی ! يا  تفگ : داتفا ، مالـسلاهیلع  ماما  سدقم 

دمحم رتـخد  ارهز ، يهمطاـف  تفگ : ؟ تسیچ شرداـم  ماـن  تفگ : . بلاـطیبا نـب  یلع  نـب  نیـسح  تـفگ : ؟ تـسیچ يو  ماـن  تـفگ : . دوـب
دنتشون و همان  وا  يارب  و  دندومن ، توعد  ار  وا  قارع  لها  نوچ  تفگ : ؟ تسا هدوب  ندش  هتشک  قحتسم  هچ  يارب  تفگ : قیلثاج  . یفطـصم
: تفگ قیلثاج  . داتسرف نم  يوس  هب  ار  شرـس  و  تشک ، ار  وا  دایز  نب  هللادیبع  نم ، یلاو  تهج ، نیمه  هب  دنیامن . هفیلخ  ار  وا  دنتـساوخیم 

نامـسآ بناج  زا  ار  يدنلب  يادص  هاگان ، مدوب  هدیباوخ  نم  نادب ! . یـسریم تکاله  هب  هنرگ  رادرب و  دوخ  يور  شیپ  زا  ار  نآ  دیزی ! يا 
یکی هب  دندوب ، وا  اب  يدایز  نادرم  و  دیـشخردیم ، شتروص  زا  رون  و  دوب ، هام  دننام  وا  دمآدورف ، نامـسآ  زا  هک  مدید  ار  يدرم  مدـینش ،

هب هک  دناهدمآدورف  نامسآ  زا  ناگتشرف  نیا  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  دش : هتفگ  ؟ تسیک صخش  نیا  متفگ : اهنآ  زا 
اجنیا وت ! رب  ياو  تفگ : نیعل  دیزی  . دنکن ناشلاح  لماش  ار  وا  تعافـش  تمایق ، زور  رد  دنوادخ  دنهد . تیلـست  شدـنزرف  لتق  دروم  رد  وا 

ار وا  هنایزات  اب  داد  روتسد  هاگ  نآ  . منزیم ار  تندرگ  دنگوس ! ادخ  هحفص 488 ] هب [  ینک ؟ هاگآ  دوخ  غورد  ياهباوخ  زا  ار  ام  ات  يدمآ 
رـس هب  ور  قیلثاج  ماگنه ، نیا  رد  . دندروآ درد  هب  ار  وا  نت  هک  دندز  ار  وا  ردق  نآ  وا ، رگمتـس  نارومام  دـنهد ، رارق  متـش  برـض و  دروم 

هدحو هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  ینأ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  كدج  دنع  یل  دهـشا  هللادبعابا ! ای  : تفگ درک و  مالـسلاهیلع  ماما 
کنیا هک  هد  یهاوگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تدج  دزن  نم  يارب  هللادبعابا ! يا  . هلوسر هدبع و  ًادمحم  نأ  و  هل ، کیرش  ال 
لوسر هدنب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  نیا  و  درادـن ، یکیرـش  و  تسین ، نایملاع  يادـخ  زج  ییادـخ  هک  مهدیم  تداهش 

هک نیا  ات  دندز  ردقنآ  وا ، رگمتـس  نارومام  . دینزب ار  وا  تفگ : دوخ  نارومام  هب  دـش و  نیگمـشخ  وا  ندروآ  مالـسا  زا  نیعل  دـیزی  . تسوا
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیا  نزن . یهاوخیم  نزب و  یهاوخیم  دیزی ! يا  تفگ : نوعلم  دیزی  هب  وا  . دندرک دروخ  ار  شندب 

کجورخ ریخ  و  ۀنجلاب ، اذـه  ای  کل  ًائینه  : دـیامرفیم تسا و  رون  زا  یجات  نهاریپ و  وا  تسد  رد  و  تسا ، هداتـسیا  نم  رانک  رد  هک  تسا 
نوریب ایند  زا  هک  عضو  نیرتهب  اب  و  داب ، تیاراوگ  تشهب  صخـش ! يا  . ۀـنجلا یف  انعم  نوکت  و  صیمقلا ، جاـتلا و  اذـه  کـسبلن  ایندـلا  نم 

هب شنخس  زونه  مدومن ، بجعت  وا  نانخس  زا  نم  دیوگ : لهس  . یـشابیم تشهب  رد  ام  اب  و  میناشوپیم ، وت  هب  ار  نهاریپ  جات و  نیا  يدش ،
. دنک تمحر  ار  وا  شیادخ  دش . ادج  شندب  زا  شحور  هک  دوب  هدیسرن  نایاپ 

هنیکس ترضح  يایؤر 

ارـسا نآ  رب  دیلپ  نآ  دندرک ، نیعل  يهیواعم  نب  دیزی  سلجم  دراو  ار  تامرکم  تاردخم  هک  یماگنه  : دـسیونیم هینامعن » راونا   » باتک رد 
ترضح هب  نیعل  دیزی  دسیونیم : روکذم  باتک  بحاص  هک  اجنآ  ات  . دیسرپیم نیعم  تروص  هب  اهنآ  زا  مادک  ره  زا  و  درکیم ، یـشکرس 

! دیزی يا  دومرف : مالسلااهیلع  هنیکس  ترـضح  هحفص 489 ] مهد [ . روتسد  امـش  دروم  رد  ات  دیدرگرب  نانز  اب  تفگ : مالـسلااهیلع  هنیکس 
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فقوت روتـسد  نابراس  هب  و  نک . لقن  نم  يارب  ار  نآ  تفگ : نیعل  دیزی  . ماهدـید ار  نآ  بشید  هک  تسا  یباوخ  تهج  هب  نم  دایز  يهیرگ 
نم هـک  ارچ  مدوـب ، هدـیباوخن  دـش  هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  مردـپ  هـک  يزور  زا  نـم  دوـمرف : مالـسلااهیلع  هنیکــس  ترــضح  . داد
ارم 5 و  دشیم نیگمشخ  سیق  نب  رجز  مداتفایم 5  نیمز  رب  رتش  تشپ  زا  عقوم  ره  موش و  راوس  هواجک  نودب  رغال و  رتش  رب  متسناوتیمن 
دوخ نیرفن  نعل و  دروـم  ار  رجز   5 وا نانیـشنمه  نیعل و  دـیزی  ماگنه ، نیا  رد  . دزاس اهر  وا  تسد  زا  ارم  دوبن  مه  یـسک  دزیم ، هنایزات  اب 

توقای و نآ  ياههرگنک  هک  مدید  رون  زا  يرصق  باوخ  ملاع  رد  هاگان  مدیباوخ ، بشما  دومرف : مالـسلااهیلع  هنیکـس  ترـضح  . دنداد رارق 
رفن جنپ  دـش و  زاب  نآ  رد  هاگان  مدرکیم ، هاگن  نآ  هب  هک  روط  نامه  . تسا [ 411  ] يرامق دوع  زا  نآ  ياهرد  و  دـجربز ، زا  نآ  ياهنکر 

: تفگ ؟ تسیک نآ  زا  رـصق  نیا  متفگ : متفر ، وا  يوس  هب  دوب ، یمداخ  ناوج  اهنآ  شیپاشیپ  رد  دـندش ، جراـخ  نآ  زا  راوگرزب  تیـصخش 
میهاربا نیا  و  مالـسلاهیلع ، حوـن  نیا  و  تسا ، مالـسلاهیلع  مدآ  نیا  تفگ : ؟ دـننایک ناراوـگرزب  نـیا  مـتفگ : . مالـسلاهیلع نیـسح  وـت  ردـپ 

هک يدرم  هاگان  هک  مدوب  وا  مالک  ندینش  رـصق و  ياشامت  لوغـشم  نم  . مالـسلاهیلع یـسیع  نیا  و  مالـسلاهیلع ، یـسوم  نیا  و  مالـسلاهیلع ،
: متفگ ؟ یـسانشیمن ار  وا  تفگ : ؟ تـسیک صخـش  نـیا  مـتفگ : دـمآ ، دوـب ؛ نیگهودـنا  نوزحم و  و  تـشاد ، شیوـخ  نساـحم  رب  تـسد 

رگا هادج ! ای  مدرک  ضرع  مدش و  کیدزن  . تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ترـضح  وت  دـج  صخـش ، نیا  تفگ : . هن
هاگن ام  هب  دب  بوخ و  نادرم  هک  دـناهدومن ، راوس  هواجکیب  ياهرتش  رب  باجح  هحفـص 490 ] یب [  رجعمیب و  هنهرب ، ار  ام  هک  يدیدیم 

تخـس و  دینابـسچ ، شیوـخ  يهنیـس  هب  ارم  و  دـش ، مخ  نم  فرط  هب  ترـضح  نآ  . يدـیدیم ار  یگرزب  عوـضوم  مـیظع و  رما  دـننکیم ؛
رتـخد يا  تفگ : مالـسلاهیلع  ییحی  ماـگنه ، نیا  رد  . مدرکیم فیرعت  وا  يارب  دوب ، هدـش  دراو  اـم  رب  هک  یبیاـصم  اـیاضق و  نم  تسیرگ ،

هاگ نآ  . يدروآ هیرگ  هب  ار  ام  يهمه  و  هدروآ ، درد  هب  ار  ام  ياقآ  لد  ام و  ياهلد  هک  روآ  نییاـپ  ار  دوخ  يادـص  و  نک ، سب  هدـیزگرب !
تروص رب  ار  شیوخ  ياهوم  هک  دوب  یمناخ  اهنآ  نایم  رد  هک  مدید  ار  مناخ  رفن  جنپ  هاگان  دومن ، رـصق  لخاد  و  تفرگ ، ارم  تسد  مداخ 

وا اـب  زین  رگید  ناـنز  تساـخیمرب  یتـقو  دوب ، نوخ  هب  هتـشغآ  یـسابل  وا ، تسد  رد  هدیـشوپ و  هایـس  ياـهسابل  و  هدومن ، ناـشیرپ  دوـخ 
دناوخیم و هحون  وا  دوب ، يراج  وا  کشا  و  دزیم ، یلیس  دوخ  تروص  رب  وا  دنتـسشنیم ، زین  اهنآ  تسـشنیم  هک  یعقوم  دنتـساخیمرب ،

تسوا دزن  رد  هک  یمناخ  و  میرم ، نیا  تساوح ، نیا  هنیکـس ! يا  تفگ : ؟ دنتـسه ایک  اهمناخ ، نیا  متفگ : مداخ  هب  . دندادیم شباوج  نانز 
شتسد رد  هک  یمناخ  متفگ : . تسا مالسلااهیلع  يربک  يهجیدخ  نیا  و  تسا ، مالـسلاهیلع  یـسوم  ردام  نیا  و  تسا ، محازم  رتخد  هیـسآ ،

رب مالس  متفگ : و  مدش ، کیدزن  . تسا مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترـضح  وت  يهدج  نیا  تفگ : ؟ تسیک تسا ، نوخ  هب  هتـشغآ  ینهاریپ 
دزیم و یلیس  دوخ  تروص  هب  هک  یلاح  رد  . یلب مدرک : ضرع  ؟ هنیکس دومرف : درک و  دنلب  ار  دوخ  رـس  ترـضح  نآ  ! راوگرزب ردام  يا  وت 

نینـس رد  ناج ! ردام  مدرک : ضرع  . دنابـسچ دوخ  يهنیـس  هب  ارم  وا  متفر و  کیدزن  نم  کیدزن ، اـیب  دومرف : دـعب  تساـخرب ، درکیم  هلاـن 
! ۀنیکس ای  ینیرشب  لاجرلا ؟ نیب  تاتشلا  نع  نکعمج  نم  لتقلا ؟ دعب  نکیلع  ینحا  نم  هابلق ! ۀجهم  او  هاتلیو ! او  : دومرف ؟ مدش میتی  یکدوک 

امش یگدنکارپ  یسک  هحفص 491 ] هچ [  درک ؟ ینابرهم  امش  رب  نتشک ، زا  سپ  یـسک  هچ  نم ! بلق  حور  ياو  هاتلیو ! او  . لیلعلا لاح  نع 
لتق هب  ار  وا  دنتـساوخیم  اهراب  ناج ! ردام  متفگ : . نک هاگآ  رامیب  لـیلع و  لاـح  زا  ارم  هنیکـس ! يا  دـنیاجک ؟ امـش  نادرم  درک ؟ عمج  ار 

ار نتساخرب  ییاناوت  و  دندرک ، تراغ  ار  وا  ياهسابل  تسا ، هداتفا  دوخ  يور  رب  وا  هک  ارچ  دش ، وا  لتق  زا  عنام  شیرامیب  نکیلو  دنناسرب ،
وا . دنتخادنا وا  ندرگ  رب  نیگنـس  يریجنز  و  دندرک ، راوس  هواجک  نودب  رغال و  يرتش  تشپ  رب  هک  یماگنه  ار  وا  يدیدیم  شاک  درادـن ،
دای هب  ار  منهج  لها  ياهریجنز  منیبیم ، ار  میاهریجنز  نیا  یتقو  دومرفیم : ؟ ینکیم هیرگ  ارچ  میتفگ : وا  هب  . درکیم هیرگ  تبیصم  نیا  زا 

ياهنار زا  نوخ  ماگنه ، نیا  رد  دنتسب . رتش  مکش  ریز  زا  زین  ار  وا  ياهاپ  اهنآ ، دننک . زاب  ار  شریجنز  ات  میتساوخ  نیعالم  نآ  زا  . مروآیم
هدومن راکـشآ  هک  وا  ناروای  ياهرـس  دوخ و  راوگرزب  ردـپ  رهطم  رـس  هب  هک  یماـگنه  هچ  درکیم ؛ هیرگ  زور  بش و  وا  دـش ، يراـج  وا 

شاهیرگ داـتفایم  اههنحـص  نیا  هب  شهاـگن  هاـگ  ره  . درکیم هاـگن  میدوب ؛ باـجح  رتسیب و  هک  اـم  يوس  هب  هک  یماـگنه  هچ  و  دـندوب ،
نیا دومرف : و  هاکاله ! او  هادـلو ! او  دز : دایرف  دز و  یلیـس  شیوخ  تروص  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  ماگنه ؛ نیا  رد  . دـشیم رتدایز 
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هدش هتشک  ندب  ؟ هراز نم  هنفد ؟ نم  هیلع ؟ یلص  نم  هنفک ؟ نم  هلسغ ؟ نم  لیتقلا  دسج  :و  دومرف هاگ  نآ  ؟ دمآ امش  رـس  رب  ام  زا  دعب  اهالب 
تراـیز ار  وا  یـسک  هچ  درک ؟ نفد  ار  وا  یـسک  هچ  دـناوخ ؟ زاـمن  وا  رب  یـسک  هـچ  دوـمن ؟ نـفک  یـسک  هـچ  داد ؟ لـسغ  یـسک  هـچ  ار 

راوز هک  یلاح  رد  میدرک  چوک  وا  دزن  زا  ام  تخیریم ، نآ  رب  اهداب  هک  تسا  ییاهگیر  وا  نفک  دوب ، ام  ياهکـشا  وا  لـسغ  متفگ : ؟ دومن
يهلان هیرگ و  رطاخ  هب  زین  رگید  ناوناب  ماگنه ، نیا  رد  ! هارـصان ۀـلق  او  هادـلو ! او  هانیـسح ! او  : داد رـس  ادـن  سپ  . دـندوب شوحو  اهغرم و  وا 

! هدیزگرب رتخد  يا  نک  سب  دنتفگ : هدرک و  نم  هب  ور  ناوناب ، نآ  هاگ  نآ  . دندومنیم هلان  دندرکیم و  هیرگ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
رادـیب باوخ  زا  نآ ؛ زا  سپ  . يدومن كاله  زین  ار  ام  و  يدرک ، كـاله  ار  اـم  يهدیـس  زوسناـج  بیاـصم  هحفـص 492 ] نیا [  رکذ  اـب  وت 

نیعل دیزی  سپ  دندرکیم ، هیرگ  باوخ ، نیا  ندینش  اب  هللا  مهنعل  هیماینب  ناگرزب  وا و  نانیـشنمه  نیعل و  دیزی  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  . مدش
نآ نیعل  دیزی  هک  یماگنه  : دیوگ يوار  تسا ، هدمآ  بختنم »  » باتک رد  [ . 412  ] دنتشگزاب اهنآ  و  دندرگزاب ، يو  دزن  ار  اهنآ  داد  روتسد 

؟ دوب راک  هچ  نیسح  نتشک  اب  ارم  تفگ : و  دومن ، هیرگ  دز و  یلیس  دوخ  تروص  رب  دینش ، ار  هصق 

دیزی نز  يایؤر 

زا يرد  مدـید  متفر ، دوخ  باوـختخر  فرط  هب  دـیوگ : هک  هدـش  لـقن  نیعل  دـیزی  نز  دـنه ، زا  دـسیونیم : بختنم »  » باـتک رد  نینچمه 
ای کیلع  مالـسلا  : دـنیوگیم دـنیآیمدورف و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سدـقم  رـس  يوس  هب  هتـسد  هتـسد  هکئالم  و  دـش ، هدوشگ  نامـسآ 

نییاپ نامـسآ  زا  يربا  مدید  هاگان  ! ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  هللادبعابا ! يا  وت  رب  مالـس  . هللا لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  هللادـبعابا ،
تکرح اهنآ  شیپاشیپ  رد  تعرـس  اب  وا  دوب ، يور  هام  نوگمدـنگ  يدرم  اهنآ  نایم  رد  دـندوب ، نآ  رد  يرایـسب  راوگرزب  نادرم  هک  دـمآ 

! يدلو ای  : دومرفیم و  ترضح ، نآ  ياهنادند  ندیسوب  هب  درک  عورـش  تخادنا و  مالـسلاهیلع  ماما  كرابم  رـس  رب  ار  دوخ  ات  دمآ  درکیم ،
كوخا اذـه  و  یـضترملا ، یلع  كوبا  اذـه  و  هللا ، لوسر  كدـج  انا  يدـلو ! ای  . كوعنم ءاـملا  برـش  نم  و  كوفرع ، اـم  مهارتا  كولتق ،

بآ ندیـشون  زا  و  دنتخانـشن ؟ ار  وت  اهنآ  ایآ  دنتـشک ؟ ار  وت  مدنزرف ! . سابعلا ةزمح و  ناذه  و  لیقع ، اذه  و  رفعج ، کمع  اذه  و  نسحلا ،
نیا و  نـسح ، تردارب  هحفـص 493 ] نیا [  و  یـضترم ، یلع  تردـپ  نیا  و  متـسه ، ادـخ  لوسر  وت  دـج  نم  مدـنزرف ! يا  . دنتـشادزاب ار  وت 

ناساره دیوگ : دنه  . درمشیم يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  تیب  لها  هاگنآ  . دنتـسه سابع  هزمح و  اهنیا  و  لیقع ، نیا  و  رفعج ، وت  يومع 
، دیزی يوجتسج  هب  مدرک  عورش  دشخردیم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  رـس  رب  هک  مدید  يرون  هاگان  مدش ، رادیب  باوخ  زا  ناسرت  و 
رد نیا  ؟و  دوب راک  هچ  نیـسح  نتـشک  اب  ارم  دـیوگیم : هتـشاذگ و  راوید  هب  ار  دوخ  تروص  هتفر و  یکیراـت  قاـتا  هب  وا  هک  مدـید  هاـگان 

[ . 413  ] دوب هتخادنا  نییاپ  ار  شرس  وا  مدرک و  وگزاب  وا  يارب  ار  شیوخ  باوخ  سپ  دوب ، هدرک  هبلغ  وا  رب  مغ ، مه و  هک  دوب  یلاح 

هیقر ترضح  تداهش  ماش و  رد  تیب  لها  يرادازع 

ار رما  ود  نیا  زا  مادک  تفگ : اهنآ  هب  دـیبلط و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لها  نیعل ، دـیزی  نادادـماب  دـیوگ : يوار 
ماما رب  ات  میراد  تسود  ًالوا  دنتفگ : . تسا یـسیفن  يهزیاج  امـش  يارب  هک  هنیدـم  هب  تشگزاب  ای  نم ، دزن  رد  تماقا  دـیراد : تسود  رتشیب 

يهمه و  دندرک ، هیهت  قشمد  رد  اهنآ  يارب  ییاهقاتا  هاگ  نآ  دیهد ، ماجنا  دیراد  تسود  هچنآ  تفگ : . مییامن يرادازع  مالسلاهیلع  نیـسح 
رب زور  تفه  یلقن : ربانب  .و  دندومن يرادازع  هدرک و  هبدن  دندیشوپ و  هایـس  سابل  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  یـشیرق  یمـشاه و  ناوناب 

نیعل دیزی  رب  ماش  رد  وا ، لوسر  لآ  هللا و  لآ  هک  یماگنه  : هدش تیاور  تسا : هدمآ  باتک  نآ  رد  نینچمه  . دندرک يرادازع  ترـضح  نآ 
يرتخد مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ام ؛ يالوم  . دندش يرادازع  لوغـشم  نآ  رد  هک  تفرگ ، رظن  رد  اهنآ  يارب  لقتـسم  ار  ياهناخ  دندش ، دراو 

دمآ و نارگ  هنادزان  نآ  رب  رما  نیا  و  دوب ، هدیدن  ار  ترضح  نآ  دوب  هدش  دیهش  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  يزور  زا  وا  تشاد ، هلاس  هس 
: دنتفگیم وا  هب  تفرگیم  ار  شیوخ  ردـپ  غارـس  عقوم  ره  وا  هحفـص 494 ] تفرگارف [ . ار  وا  دوجو  تشحو  شراوگرزب ، ردـپ  قارف  رد 
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دـش رادیب  باوخ  زا  یتقو  دید ، باوخ  رد  ار  شیوخ  ردـپ  اهبـش ، زا  یبش  هک  نیا  ات  دروآیم . دوخ  اب  یهاوخیم  هچ  ره  و  دـیآیم ، ادرف 
روـن مراوـگرزب و  ردـپ  تفگ : ؟ ینزیم هلاـن  ارچ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دـنتفگ : دـندرک و  شمارآ  تفرگن ، مارآ  درک و  هـیرگ  دز و  داـیرف 

. دمآ نارگ  مالـسلامهیلع  تیب  لها  رب  رما ، نیا  دشیم . رتدایز  شاهیرگ  نزح و  دندرکیم  مارآ  ار  وا  هچ  ره  . دیروایب نم  يارب  ار  ممـشچ 
، دندز یلیـس  شیوخ  تروص  رب  دـندرک ، هزات  ار  هودـنا  مغ و  دـندومن ، هیرگ  دـندز ، هجـض  یگمه  هدـشاو و  ناشلد  يهدـقع  هبترم  کی 

يهیرگ هلان و  يادص  نیعل  دیزی  دندرک . دنلب  هیرگ  هلان و  يادـص  و  دـندومن ، ناشیرپ  ار  شیوخ  ياهوم  دـنتخیر ، دوخ  رـس  رب  مغ  كاخ 
هدـش و رادـیب  باوخ  زا  کنیا  تسا ، هدـید  باوخ  رد  ار  شردـپ  نیـسح ، کچوک  رتخد  دـنتفگ : ؟ تسا ربخ  هچ  تفگ : دینـش و  ار  اهنآ 
وا يور  شیپ  رد  دیرادرب و  ار  شردپ  رـس  تفگ : دینـش ، ار  نیا  نیعل  دیزی  یتقو  . دشکیم دایرف  دیامنیم و  هیرگ  دهاوخیم و  ار  شردـپ 

، دندیـشک نآ  رب  يرـصم  یلامتـسد  هتـشاذگ و  تشت  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  سدقم  رـس  اهنآ  . دبای یلـست  دنک و  هاگن  نآ  هب  ات  دیهد  رارق 
نآ . تسوت ردپ  رهطم  رـس  دنتفگ : ؟ تسیک رـس  نیا  تفگ : و  تشادرب ، نآ  يور  زا  ار  شـشوپ  وا  دـنداهن ، هنادزان  نآ  ربارب  رد  دـندروآ و 

يذلا اذ  نم  هاتبا ! ای  ؟ کئامدب کبـضخ  يذـلا  اذ  نم  هاتبا ! ای  : تفگیم و  داد ، رارق  شیوخ  شوغآ  رد  تشادرب و  تشت  زا  ار  رـس  هنادزان 
نم هاتبا ! ای  ؟ ربکت یتح  ۀـمیتیلل  نم  هاتبا ! ای  ؟ هوجرن كدـعب  یقب  نم  هاتبا ! ای  ؟ ینـس رغـص  یلع  ینمتیا  يذـلا  اذ  نم  هاتبا ! ای  ؟ كدـیرو عطق 

! هاتبا ای  ؟ تاعیاضلا تابیرغلل  نم  هاتبا ! اـی  هحفـص 495 ] تایکابلا [ ؟ نویعلل  نم  هاتبا ! ای  ؟ تایبسملا لمارالل  نم  هاتبا ! ای  ؟ تارـساحلا ءاسنلل 
تنک ینتیل  هاتبا ! ای  . ءادفلا کل  تنک  ینتیل  هاتبا ! ای  ! هاتبرغ او  كدـعب ؟ نم  هاتبا ! ای  ! هاتبیخاو كدـعب ؟ نم  هاتبا ! ای  ؟ تاروشنملا روعـشلل  نم 

هدومن هتـشغآ  تنوخ  هب  ار  وت  یـسک  هچ  ردـپ ! يا  . ءامدـلاب ًابـضخم  کبیـش  يرا  و ال  يرثلا ، تدـسو  ینتیل  هاتبا ! ای  . اـیمع مویلا  اذـه  لـبق 
هچ هب  وت ؛ زا  سپ  ردپ ! يا  ؟ تسا هدومن  میتی  یکدوک  رد  ارم  یسک  هچ  ردپ ! يا  ؟ تسا هدیرب  ار  وت  موقلح  گر  یسک  هچ  ردپ ! يا  ؟ تسا

! ردپ يا  ؟ دشاب شکترسح  نانز  يارب  یسک  هچ  ردپ ! يا  ؟ دوش گرزب  وا  ات  تسا  میتی  يارب  یسک  هچ  ردپ ! يا  ؟ میشاب هتشاد  دیما  یسک 
بیرغ نانز  يارب  یسک  هچ  ردپ ! يا  ؟ دهد یلست  نایرگ  نامشچ  يارب  یسک  هچ  ردپ ! يا  ؟ دشاب تسرپرس  ریسا  نانزهویب  يارب  یـسک  هچ 

هچ ردپ ! يا  ! يدیماان زا  ياو  تسوت ؟ زا  سپ  یـسک  هچ  ردپ ! يا  ؟ دـشاب ناشیرپ  ياهوم  يارب  یـسک  هچ  ردـپ ! يا  ؟ دـشاب روای  هدـناماو  و 
! ردپ يا  ! مدوب انیبان  زور  نیا  زا  لبق  نم  شاک  يا  ردپ ! يا  ؟ مدشیم وت  يادف  نم  شاک  يا  ردپ ! يا  ! یبیرغ زا  ياو  تسوت ؟ زا  سپ  یسک 
، داهن مالسلاهیلع  ماما  فیرش  ناهد  رب  ار  دوخ  ناهد  هنادزان ، نآ  هاگنآ  . مدیدیمن نوخ  هب  هتـشغآ  ار  وت  نساحم  مدرمیم و  نم  شاک  يا 

تیب لها  یتقو  . تسا هتفگ  عادو  ار  ایند  شکاپ  حور  هک  دندید  دنداد ، ناکت  ار  وا  یتقو  دـش ، شوهیب  هک  نیا  ات  دومن  یتخـس  يهیرگ  و 
زا یـسک  ره  دندومن ، يرادازع  ًاددجم  هدرک و  هزات  ار  دوخ  مغ  دندرک ، راکـشآ  ار  شیوخ  يهیرگ  دـندید ، ار  هنحـص  نیا  مالـسلامهیلع 
نآ زا  هک  نآ  زج  دشن  هدـید  ینز  يدرم و  چـیه  زور ، نآ  رد  دـش  لوغـشم  يرادازع  هحفـص 496 ] هب [  دوب ، رـضاح  اجنآ  رد  قشمد  لها 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  نانز  یتقو  : تسا هدمآ  تیاور  نآ  رد  میدرک ، لقن  یکلام  دمحا  نب  یلع  زا  ار  یتیاور  رتشیپ  . درک هیرگ  تبیـصم ،
هاگن ناشراوگرزب  ردپ  رهطم  رس  هب  ات  دندرکیم  یعس  مالسلاامهیلع  هنیکس  همطاف و  دندروآ ، نیعل  دیزی  دزن  هب  ار  ترضح  كرابم  رس  و 
نایم رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  هاگ  نآ  دیوگ : يوار  هک  اجنآ  ات  . دناشوپیم اهنآ  زا  ار  وا  نیعل  دـیزی  یلو  دـننک ،

بیاصم رب  هدرک و  يدردمه  راهظا  هدمآ و  مالـسلامهیلع  تیب  لها  دزن  دیزی ، لایع  لها و  يهمه  و  دندرک ، دراو  نیعل  دـیزی  لایع  لها و 
اطع ناشیا  هب  ار  اهنآ  ربارب  دـنچ  دوب ، هتفر  تراغ  سابل  رهاوج و  الط و  زا  مالـسلامهیلع  تیب  لها  زا  هک  ییاهزیچ  و  دـندش ، نوزحم  اهنآ 

. دندرک

نیعل دیزی  رهاوخ  اب  موثلک  ما  يوگتفگ 

هک یماگنه  تشاد ، شرـسمه -  زا  ریغ  دنه -  مان  هب  يرهاوخ  نیعل  دیزی  : تسا هدـمآ  تاداهـشلا » رارـسا  یف  تادابعلا  ریـسکا   » باتک رد 
مالـسلااهیلع موثلکما  ترـضح  ؟ دیتسه نیـسح  رهاوخ  موثلکما  امـش  زا  کی  مادک  تفگ : تساخرب و  دید  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  يو 
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بلاطیبا نب  یلع  ترـضح  نانمؤمریما  راکزیهرپ  تمه و  گرزب  هاشداپ  حـلاص و  ماـما  رتخد  منم  وت -  رب  ياو  منم -  شاـب  هاـگآ  : دومرف
یسک رتخد  هدومرف . نورقم  وا ، تیصعم  هب  ار  دوخ  باذع  و  وا ، تعاطا  اب  ار  دوخ  تعاطا  دنوادخ  هک  متسه  یصخش  رتخد  مالـسلاهیلع ،

، ترصن حتف و  رادجات  ناناولهپ ، يهدننک  كاله  وا  تسا ، هتسناد  مزال  رهش  لها  يدابآ و  لها  يهمه  رب  ار  وا  تیالو  دنوادخ  هک  متـسه 
، اهراک نیا  رطاخ  هب  و  موثلکما ! يا  تفگ : درک و  همرکم  هردـخم  نآ  رب  يور  نیعل  دـیزی  رهاوخ  . تسا لبه  يزع و  تال و  يهدننکـش  و 
، هبتع هعیبر ، دـننامه  يدارفا  نوخ  اـیآ  بلطملادـبع ! نادـنزرف  يا  دـیدش ، لـیلذ  راوخ و  امـش  راـک  نیا  لـثم  هب  و  دـیدش ، هذـخاؤم  اـمش 

ترـضح ؟ مینکیم شومارف  تشک  ار  ام  زا  ینادرم  ردـب  گنج  زور  رد  هک  ار  وت  ردـپ  ایآ  دوش ؟ هتخیر  دـیاب  اهنآ  ياههورگ  و  لـهجوبا ،
انز هب  امـش ، نانز  دـننامه  ام  راوخرگج ! نز  رتخد  يا  و  كاپان ! ثیبخ و  نادـنزرف  رداـم  يا  هحفص 497 ] دومرف [ : مالـسلااهیلع  موثلکما 

ینمشد رد  نایفسوبا  وت  دج  هک  تسا  نیا  هن  رگم  . دنتسین يزع  تال و  ياهتب  تدابع  رد  امش  نادرم  دننامه  ام ، نادرم  و  میتسین . روهشم 
یـشحو هایـس  مالغ  هب  ار  شدوخ  وت ، ردام  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ؟ درک عمج  ار  فیاوط  بازحا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

نینمؤملاریما دوخ  ماما  يور  رد  ور  وت ، ردپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ؟ دروخ ار  مالـسلاهیلع  هزمح  ترـضح  رگج  ینلع  تروص  هب  دیـشخب و 
ناناوج ياقآ  نم ، ردارب  هک  یلاح  رد  تشک ، ارم  ردارب  متس  ملظ و  اب  وت ، ردارب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ؟ دیشک ریشمش  داتسیا و  مالـسلاهیلع 

رد لیئاکیم  لیئربج و  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  رـسپ  يوبن و  تعیرـش  نآرق و  لـها  ياـقآ  تشهب و  لـها 
یباوج تسناوتن  دنه  دیوگ : یبعش  . تسا یکدنا  زیچ  ترخآ  رد  دیاهدش  کلام  ایند  رد  هک  ییاهزیچ  زا  يرایـسب  يرآ ! . دندوب وا  تمدخ 

. دهدب مالسلااهیلع  موثلکما  ترضح  هب 

نیعل دیزی  رتخد  اب  هنیکس  يوگتفگ 

هک منم  دومرف : مالسلااهیلع  هنیکس  ؟ دیتسه نیسح  رتخد  هنیکس ، امش  زا  کی  مادک  دز : دایرف  تساخرب و  نیعل  دیزی  رتخد  هکتاع ، هاگ  نآ 
يادـخ هچنآ  هب  و  دـیهدیم ؟ رارق  ازهتـسا  دروم  ار  ام  ایآ  امـش ! رب  ياو  ماهدـش . عقاو  متـس  دروم  نینح ، ردـب و  گنج  ياهبنوخ  رطاـخ  هب 

؟ یتسیک وت  تسا ، مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ام  ردـپ  و  میتسه ، اهتبیـصم  تیب  لها  زاام  دـییامنیم ؟ تتامـش  هدومن  لزان  ام  رب  یلاـعت 
هنیکـس ترـضح  !!! متـسه تسا ؛ تناـید  قح و  لـها  و  دـنلب ، ماـن  یلاـع ، تزع  بحاـص  هک  دـیزی ، رتـخد  هکتاـع ، نم  تفگ : ! وـت رب  ياو 

هک هداد  رارق  یسک  يارب  ار  ترخآ  و  هداد ، رارق  ناحتما  لحم  ار  ایند  لاعتم ، دنوادخ  انامه  شاب ! شوماخ  وت ! رب  ياو  دومرف : مالسلااهیلع 
ادخ لوسر  نادنزرف  نتشک  رطاخ  هب  هک  تسین  یـسک  وت  ردپ  ایآ  دیتسین ، ام  دننامه  امـش  وت ! رب  ياو  هحفص 498 ] دنک [ . ینمـشد  ایند  اب 

ام یلو  !؟ دیامن تنعل  وا  وت و  رب  ادخ  تسا ، دوخ  يهدنب  هب  يهدننک  تعاطا  تردام  و  دـنکیم ؟ رخف  ملظ ؛ هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هردخم نآ  هب  تسناوتن  هکتاع  . دنتـسه فانمدبع  يهدیزگرب  نادنزرف  زا  فارعا و  لها  زا  ام  راوگرزب  نادرم  و  میتسه ، فاقحا  نادناخ  زا 

. دش هدز  گنس  شنهد  هب  ایوگ  دهدب ، یباوج 

نیعل دیزی  نز  اب  ونابرهش  يوگتفگ 

ترضح . تسا ناوریشونا  يرسک  رتخد  ونابرهش ، امـش  زا  کی  مادک  تفگ : تساخرب و  ًاروف  دیزی ، نز  بیبحما ، وا ؛ زا  سپ  دیوگ : یبعش 
نایم رد  و  ماهتفرگ ، اپ  یهاشداپ  رد  دش ، عمج  ترخآ  ایند و  رخف  وا  يارب  هک  یسک  منم  و  هاشداپ ، رتخد  منم  دومرف : مالسلااهیلع  ونابرهش 
یصو دنزرف  و  دش ، هتشک  متس  ملظ و  اب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  رسمه  نم  و  ماهتفای ، تیاده  ییاوشیپ  تماما و 
ندرگ اهرهـش  لـها  وا  تعاـط  هب  هک  رخف  تزع و  بحاـص  هک  دـیزی  نز  بیبـحما ، نم  تفگ : ! وـت رب  ياو  یتـسیک ؟ وـت  متـسه ، یـضترم 

؟ اجک بسا  اجک و  رتش  ابجع ! دومرف : درک و  بیبحما  هب  ور  مالسلاهیلع  ماما  مرتحم  رسمه  ماگنه ، نیا  رد  دیوگ : یبعـش  . متـسه دناهداهن ؛
شتآ ياهگس  نیرتتسپ  هیماینب  امـش  و  كاپ ، نایاقآ  ام ؛ نادرم  مییاهرهـش ، ناهاشداپ  ام  اجک ؟ یکیرات  تملظ و  اجک و  باتفآ  وترپ 
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تشپمه و دوخ ، راگدرورپ  یناـمرفان  رب  رفاـک  و  ؛ ] 414 ( ] ًاریهظ هبر  یلع  رفاکلا  ناک  و  :) دومن توـالت  ار  هیآ  نیا  هاـگ  نآ  . دـیتسه منهج 
ناسحا دوخ  هبلغ  رهق و  هب  اـی  دـییامنیم ؟ راـختفا  دوخ  نادـنزرف  رفک  تیلهاـج و  نارود  ناـکاین  هب  اـیآ  وت ! رب  ياو  . تسا ناطیـش  نواـعم 

. تفگن ینخس  دش و  تکاس  بیبحما  دیوگ : یبعش  هحفص 499 ] دینکیم [ !؟ يزوریپ 

وا ضارتعا  دیزی و  نز  زینک  يایؤر 

رب سیفن  ياهسابل  زا  هچنآ  و  دز ، یلیـس  دوخ  يور  رب  دش و  رادیب  باوخ  زا  وا  دوب ، هدـیباوخ  هک  تشاد  يزینک  بیبحما  ماگنه ؛ نیا  رد 
نوگنرس امش  تخب  و  هایس ، ناتیور  نایغط ! كاپان و  نادنزرف  يا  و  نآرق ! رد  هنوعلم  يهرجش  نادنزرف  يا  : تفگ و  دومن ، هراپ  تشاد  نت 

حیحـص تسرد و  امـش  مالـسا  هک  ارچ  دـیتسه ، فورعم  دوخ  حـیبق  ياهنأش  هب  و  مهتم ، دوخ  ياـهبسن  رد  هک  نایفـسیبا ! لآ  يا  ! دوش
ترـضح راکزیهرپ  و  راکوکین ، كاپ ، ياوشیپ  نادـنزرف  نانیا  امـش ! رب  ياو  . تسا هدوبن  تباث  یلاعت  يادـخ  دزن  رد  امـش  ناـمیا  و  هدوبن ،

هللا و لوسرسمشلا  ردبلا و  رونک  وهزی  اهرون  هوجو  : دناوخ ار  راعشا  نیا  تفرعم  اب  زینک  نآ  هاگ  نآ  . دنتـسه مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما 
باتفآ هام و  وترپ  دـننام  اهنآ  يابیز  تروص  رون  هک  یـصاخشاسجرلا  قساـفلا  فیـسب  لوتقم  طبـسلا  نیـسحسنالا  نجلا و  راـیخ  رهطلا 

ادخ لوسر  نت  يهراپ  مالسلاهیلع  نیسح  .و  تسا سنا  نج و  يهدیزگرب  كاپ و  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . دشخردیم
يوس هب  دش ، قاتا  دراو  ناشیرپ  ياهوم  اب  هاگ  نآ  دیوگ : یبعش  . تسا هدش  هتـشک  دیلپ  قساف  غیت  هب  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نـآلا نیمه  نم  رادرب ، تسد  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاـف  نادـنزرف  زا  دـیزی ! يا  وـت  رب  ياو  تفگ : درک و  نیعل  هـب  ور  تـفر  نـیعل  دـیزی 
شتآ ار  هناخ  نیا  دنیوگیم : و  دناهدرک ، هطاحا  ار  وت  رصق  کلم  راهچ  هدش و  زاب  نامسآ  ياهرد  ایوگ  مدید ؛ باوخ  رد  مدوب ، هدیباوخ 

! وت رب  ياو  تفگ : وا  هب  نیعل  دیزی  دوب ، زین  نوعلم  دیزی  زینک  نز ، نیا  دیوگ : لهس  . تسا هدومن  مشخ  نآ  لها  رب  رابج  دنوادخ  هک  دینزب ،
هحفص 500] مناسریم [ . لتق  هب  لکـش  نیرتدب  هب  ار  وت  ادخ ! هب  دنگوس  یناوخیم ؟ هیثرم  ینکیم و  محرت  ارهز  يهمطاف  نادنزرف  يارب 

ازسان شدالوا  بلاطیبا و  نب  یلع  رب  یتسیایم و  دوخ  ياپ  ود  رب  تفگ : نیعل  دیزی  ؟ دهدیم تاجن  نتـشک  زا  ارم  يزیچ  هچ  تفگ : زینک 
ار مدرم  یهد و  بیترت  یسلجم  هک  یطرش  هب  مهدیم ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  يرآ ! تفگ : . یباییم تاجن  نتشک  زا  هلیسو  نیدب  و  ییوگیم ،

يا : تفگ تساخرب و  زینک  دندش ، عمج  مدرم  هک  یماگنه  . دنوش رضاح  مدرم  ات  داد  روتسد  نیعل ، دیزی  . دنونشب ار  نخس  هک  ینک  راضحا 
هچنآ هب  دیشاب و  هاگآ  میوگ ، ازسان  مالـسلامهیلع  وا  دالوا  بلاطیبا و  نب  یلع  رب  ات  درک  رما  نم  هب  هیواعم  نب  دیزی  نیا  نارـضاح ! هورگ 

نایفسیبا و شدج  ردپ و  دیزی و  رب  مدرم  ناگتشرف و  ناگدننکتنعل ، يهمه  تنعل  ادخ و  تنعل  دیـشاب ! هاگآ  دیهدارف : شوگ  میوگیم 
زا ار  وا  رش  یسک  هچ  تفگ : دمآ و  مشخ  هب  ًادیدش  نوعلم  دیزی  دندینش ، ار  وا  نخس  مدرم  نوچ  دیوگ : لهس  . دشاب ازج  زور  ات  وا  ناعبات 

یلاعت يادـخ  تمحر  يوس  هب  وا  حور  سپ  تخادـنا ، نیمز  رب  دز و  ار  وا  یتبرـض  اب  و  تساخرب ، ماش  لـها  زا  ینوعلم  ؟ دـنکیم رود  نم 
. دومن زاورپ 

نیسح ماما  رب  اهنآ  يرادازع  تلفغ و  باوخ  زا  ماش  لها  يرادیب 

باوخ زا  هک  ایوگ  دندینش ، ار  مالسلامهیلع  تیب  لها  نانخـس  دندید و  ار  اههنحـص  نیا  ماش  لها  یتقو  : تسا هدمآ  فنخمیبا  تیاور  رد 
! دنگوس ادخ  هب  دنتفگ : و  دندومن ، يرادازع  مالـسلامهیلع  ابع  لها  تبیـصم  رب  ینلع  تروص  هب  و  دندرک ، لیطعت  ار  اهرازاب  دندش . رادیب 

هدرک جورخ  قارع  نیمزرـس  رد  هـک  تـسا  یجراـخ  رـس  دـنتفگ : اـم  هـب  تـسا ، مالـسلاهیلع  نیـسح  رهطم  رــس  نآ  هـک  میتـسنادیمن  اـم 
شخپ دجـسم  رد  ار  اـهنآ  هدرک و  ءزج  ءزج  ار  نآرق  داد  روتـسد  دـش ، رادربخ  مدرم  راـک  زا  نوعلم ، هدازاـنز و  دـیزی  هک  یماـگنه  . تسا

اب هک  دـنداهنیم  اهنآ  ربارب  رد  ار  اههوزج  دـندرکیم  مامت  ار  زامن  دـنناوخیم و  زاـمن  مدرم  هک  یتقو  ! دـنراذگب مدرم  راـیتخا  رد  هدومن و 
زا ار  اهنآ  يزیچ  هک  دندوب  هدـش  بلقنم  هحفص 501 ] نانچ [  ماش ، مدرم  یلو  دنشکب . تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دای  زا  نآ  ندناوخ 
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رد مدرم  داد  روتسد  دنک  هئربت  گنن  نیا  زا  ار  دوخ  انزلادلو  دیزی  هک  نیا  يارب  تهج  نیمه  هب  . تشادیمنزاب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دای 
وا لتق  روتسد  ای  ماهتشک ، ار  نیسح  نم  هک  دییوگیم  امش  ماش ! مدرم  يا  تفگ : تساخرب و  دندش  عمج  مدرم  یتقو  . دنوش رضاح  دجسم 

راضحا دوخ  دزن  هب  دندوب  رضاح  مالسلاهیلع  ماما  نتشک  ماگنه  رد  هک  ار  یناسک  هاگ  نآ  . تسا هتـشک  ار  وا  هناجرمنبا  ماهدومن ، رداص  ار 
: تفگ نوعلم  ثبـش  ؟ مدرک رما  وا  لـتق  هب  ار  وت  نم  اـی  یتـشک ، ار  نیـسح  وت  اـیآ  وت ! رب  ياو  تفگ : درک و  ور  یعبر  نب  ثبـش  هب  درک و 
: تفگ ؟ تشک ار  وا  یـسک  هچ  تفگ : نیعل  دیزی  . تسا هتـشک  ار  وا  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  و  متـشکن ، ار  وا  نم  ادـخ ! هب  دـنگوس 
: تفگ ؟ مدومن رما  وا  نتشک  هب  ار  وت  نم  ای  یتشک ؟ ار  نیـسح  وت  ایآ  تفگو : درک  وا  هب  ور  نوعلم  دیزی  سپ  . تشک ار  وا  هبیهو  نب  رباصم 
: تفگ ؟ تشک ار  وا  یسک  هچ  تفگ : نیعل  دیزی  . تسا هتشک  ار  وا  هک  ار  یـسک  دیامن  تنعل  ادخ  و  متـشکن ، ار  وا  نم  ادخ ! هب  دنگوس  هن ؛

رما وا  نتشک  هب  ار  وت  نم  ای  یتشک ، ار  وا  وت  ایآ  وت ! رب  ياو  تفگ : دش و  رمش  هجوتم  نوعلم  نآ  . تشک ار  وا  یبابض  نشوجلايذ  نب  رمش 
سنا نب  نانـس  تفگ : ؟ تشک ار  وا  یـسک  هچ  سپ  تفگ : نیعل  دیزی  . متـشکن ار  وا  نم  ادخ ! هب  دـنگوس  هن ؛ تفگ : هدازمارح  نآ  !؟ مدومن
دیزی نب  یلوخ  تفگ : ؟ تشک ار  وا  یـسک  هچ  تفگ : . هن تفگ : ؟ یتشک ار  وا  وت  تفگ : درک و  نانـس  هب  ور  نیعل  دیزی  . تشک ار  وا  یعخن 
دیزی . تسا هتـشک  ار  وا  هک  ار  یـسک  دیامن  تنعل  ادـخ  و  هن ، تفگ : ؟ یتشک ار  وا  وت  تفگ : یلوخ  هب  نیعل  دـیزی  هحفص 502 ] یحبصا [ .

نب سیق  دنتفگ : . دییامنیم هاگن  رگیدـکی  هب  هدومن و  هلاوح  رگید  یخرب  هب  هک  ار  امـش  زا  یخرب  هک  منیبیم  امـش ! رب  ياو  تفگ : نوعلم 
هچ سپ  امـش ! رب  ياو  دیـشاب ! هاگآ  تفگ : . متـشکن ار  وا  نم  تفگ : ؟ یتشک ار  نیـسح  وت  اـیآ  تفگ : وا  هب  نوعلم  دـیزی  . تشک ار  وا  عیبر 

ناـما رد  وت  وگب ، تفگ : ؟ یهدیم ناـما  ارم  اـیآ  تشک ؛ ار  وا  یـسک  هچ  میوگیم  نم  دـیزی ! يا  تفگ : نوعلم  سیق  ؟ تشک ار  وا  یـسک 
يور رب  ار  رانید  مهرد و  و  داد ، دـنویپ  رگیدـکی  هب  ار  اهملع  هک  یـسک  زج  تشکن  ار  وا  تیب  لها  نیـسح و  مسق ! ادـخ  هب  تفگ : . یتسه

هب تفگ : ؟ تسیک صخش  نیا  تفگ : نوعلم  يهدازانز  دیزی  . تخاس هناور  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نایرکـشل  و  تخیر ، تسوپ  ياههرفس 
تشاذگ و یتشت  رد  ار  رهطم  رـس  و  دش ، دوخ  يهناخ  دراو  تساخرب و  و  دمآ ، مشخ  هب  وا  نخـس  زا  دیزی  !. دیزی يا  ییوت  دـنگوس ! ادـخ 
: تفگیم نوعلم  نآ  هک  یلاح  رد  ندز ، یلیس  دوخ  يور  هب  درک  عورش  داهن و  دوخ  رانک  رد  ار  وا  و  دیناشوپ ، يرـصم  لامتـسد  اب  ار  نآ 

هللا همحر  سوواط  نب  دیـس  يهلمج  زا  لتاقم  بابرا  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  قوف ؛ لقن  هب  هجوت  اـب  [ . 415 [ !؟ راک هچ  نیسح  نتشک  اب  ارم 
هدـعو وت  هب  هک  تجاح  هس  تفگ : مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هب  نیعل  دـیزی  : دـناهدرک لقن  نازحـالا » ریثم   » رد اـمننبا  و  فوهل »  » باـتک رد 
ناشن نم  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مدوخ  ردـپ  الوم و  اقآ ، رونا  يور  هک ؛ نیا  یلوا  تجاح  دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما  . ربب ماـن  ماهداد ،
جارات هب  ام  زا  هک  ییاهزیچ  هک ؛ نآ  مود  تجاح  هحفص 503 ] میامن [ . عادو  وا  اب  و  منک ، هاگن  وا  يوس  هب  مریگب و  هشوت  يو  زا  ات  یهد ،

ناشدـج مرح  يوس  هب  ار  اهنآ  ات  یتسرفب  نانز  نیا  اب  ار  یـسک  یناسرب ، لتق  هب  ارم  یهاوخیم  رگا  هک ؛ نآ  موس  تجاح  . ینادرگرب هتفر ،
وت زا  سپ  وت ، نتـشک  اـما  و  ینیبیمن . زگره  تردـپ  يور  اـما  تفگ : نوعلم  دـیزی  . دـنادرگزاب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
دنچ اهنآ  ضوع  رد  نم  سپ  تسا ، هتفر  جارات  هب  امـش  زا  هچنآ  اما  و  دنادرگیمنزاب ، هنیدم  هب  وت  زج  یـسک  ار  مرح  لها  اما  و  متـشذگ ،

لزغم هیف  نال  انم ، ذخا  ام  تبلط  امناف  کیلع ، رفوم  وه  و  هدیرن ، الف  کلام  اما  : دومرف مالسلاهیلع  ماما  . مهدیم امـش  هب  ار  اهنآ  تمیق  ربارب 
. تسا دایز  وت  رب  نآ  میهاوخیمن و  ار  وت  لام  . اهصیمق اهتدالق و  اهتعنقم و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تنب  مالـسلااهیلع  ۀمطاف 

همطاـف ترـضح  تسد  هب  هک  دوـب  ییاـهسابل  اـهنآ ، ناـیم  رد  هک  ارچ  متـساوخ ؛ تـسا ، هـتفر  جاراـت  هـب  اـم  زا  هـک  ییاـهزیچ  وـت  زا  نـم 
همطاف ترضح  فیرش  نهاریپ  دنبندرگ و  هعنقم ، اهنآ  نایم  رد  دوب و  هدش  هتفاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  مالسلااهیلع 

مالسلاهیلع نیدباعلانیز  ماما  . دومن هفاضا  شدوخ  زا  زین  رانید  تسیود  و  دنهد . سپ  زاب  ار  اهنآ  داد  روتسد  نوعلم  نآ  . دوب اهیلع  هللا  مالس 
هب مالسلااهیلع  لوتب  يهمطاف  ترضح  ناریسا  ات  داد  روتسد  نیعل  دیزی  نآ ؛ زا  سپ  . درک میسقت  نیکاسم  ارقف و  نایم  تفرگ و  ار  اهرز  نآ 

هدـمآ يرگید  ياهباتک  سارفیبا و  هیفاـش » حرـش   » رد [ . 416  ] دـننادرگزاب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ۀـنیدم  دوخ  نطو  يوـس 
ناشن نم  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  میاقآ  ردـپ و  يور  مهاوخیم  دـیزی ! يا  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  یماـگنه  : تسا
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يور رب  دوب و  نیرز  یتشت  نایم  رد  هک  مالـسلاهیلع  ماما  سدقم  رـس  ماگنه ؛ نیا  رد  دید ، یهاوخنار  وا  زگره  تفگ : نوعلم  نآ  یهدـب و 
مالسلا : دومرف مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هب  رهطم  رـس  و  تفر ، يرانک  هب  دش و  دنلب  لامتـسد  هاگان  دوب ، هدش  هدیـشک  يرـصم  لامتـسد  نآ 

و ینس ، رغص  یلع  ینمتیا  هاتبا ! ای  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مالسلا و  کیلع  :و  دز دایرف  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هحفص 504 ] یلع [ ! ای  کیلع 
یلاعت و هللا  کـتعدوا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـج  مرح  یلا  عجار  اـنا  اـهف  کـنیب ، ینیب و  قرف  و  ینع ، هاـتبا ! اـی  تبهذ 
و یتفر ، مرب  زا  ردپ ! يا  یتشاذگ ، میتی  یکدوک  رد  ارم  ردپ ! يا  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  مالـسلا و  کیلع  .و  مالـسلا کیلع  ءرقا  کیعرتسا و 

دنوادخ هب  ار  وت  و  مدرگیمزاب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  مرح  يوس  هب  نم  کنیا  دـنتخادنا ، ییادـج  وت  نم و  نایم 
هیرگ هلان و  دایرف  دندید  ار  هنحص  نیا  سلجم ، لها  یتقو  . مناوخیم مالس  وت  رب  و  میامنیم ، ار  وت  ظفح  بلط  يو  زا  و  مراپـسیم ، لاعتم 

تساخرب و دیـسرت ، مدرم  بوشآ  بالقنا و  زا  نیعل  دیزی  دمآرد ، هزرل  هب  نیمز ، اهنآ  يادص  زا  هک  يروط  دندومن ، نویـش  دندرک و  دنلب 
. دش دوخ  يهناخ  دراو 

هنیدم هب  تیب  لها  تشگزاب 

موـلظم دیهـش  ماـما  رب  ییارـسهحون  يرادازع و  لوغـشم  ماـش  رد  زور  تـشه  مالـسلامهیلع  تـیب  لـها  : تـسا هدـمآ  بـختنم »  » باـتک رد 
هب دنتـساوخیم  دندومن و  عانتما  مالـسلامهیلع  تیب  لها  . داد تماقا  داهنـشیپ  تساوخ و  ار  اهنآ  نیعل  دیزی  متـشه  زور  دندوب ، مالـسلاهیلع 

مشیربا ياههرفـس  ات  داد  روتـسد  و  دنیامن ، نیزم  ار  اهنآ  دوش و  هدامآ  ییاههواجک  اهلمحم و  ات  داد  روتـسد  نوعلم  نآ  . دندرگزاب هنیدم 
، تسا هدیـسر  امـش  هب  هک  یبیاصم  نآ  ضوع  رد  ار  لام  نیا  موثلکما ! يا  تفگ : هاـگنآ  دـنزیرب ، اـهنآ  رب  راـنید  مهرد و  هدرک و  رـضاح 

مهـضوع ینیطعت  و  یتیب ، لها  یخا و  لتقت  کهجو !؟ بلـصا  و  کئایح !؟ لقا  اـم  دـیزی ! اـی  : دومرف مالـسلااهیلع  موثلکما  ترـضح  !! ریگب
رد هاگ  نآ  یـشکیم  ارم  تیب  لها  ردارب و  ؟! تسا تخـس  وت  يور  مک و  وت  يایح  ردـق  هچ  دـیزی ! يا  . ًادـبا کلذ  ناـک  ـال  هللا ؛ و  ًـالام !؟

لها هب  ار  يدایز  لاوما  دـیوگ : فنخموبا  [ . 417  ] تسین یندش  زگره  نیا  دـنگوس ! هحفـص 505 ] ادخ [  هب  یـشخبیم ، لام  اهنآ  ضوع 
هاگ نآ  درک ، هفاضا  ثاثا  سابل و  تالآرویز ، نآ ، رب  داد و  دوب ، هتفر  جارات  هب  تراـهط  تاردـخم  زا  هچنآ  ضوع  و  مالـسلامهیلع ، تیب 
رفن دصناپ  اب  تساوخ و  ار  دوخ  نارومام  زا  یکی  سپس  دندیشک ، اهنآ  رب  ار  اهششوپ  نیرتهب  دندیناباوخ ، و  هدروآ ، ار  اهرتش  داد  روتـسد 

هدامآ مالـسلامهیلع  تیب  لها  يارب  ار  رفـس  لیاسو  داد  روتـسد  نیعل  دـیزی  هک  ماـگنه  نیا  رد  . درک هناور  هنیدـم  يوس  هب  و  هارمه ، هراوس 
ادـخ هب  دـنک ! تنعل  ار  هناجرم  رـسپ  ادـخ  تفگ : مالـسلاهیلع  ماـما  هب  یتولخ ، سلجم  رد  تساوخ و  ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  دـنزاس ،

، مدرکیم عفد  وا  زا  متشاد  ناوت  رد  هک  هچ  ره  اب  ار  گرم  و  مدادیم ، وا  هب  تساوخیم  يزیچ  نم  زا  و  مدوب ، وت  ردپ  اب  نم  رگا  دنگوس !
هاگ نآ  !! دـش دـهاوخ  هدروآرب  يراد  تجاح  هچنآ  ره  و  سیونب ، همان  نم  يارب  هنیدـم  زا  تخاس ، يراج  يدـید ، هک  ار  هچنآ  ادـخ  یلو 

تیب لها  و  دـننک ، تکرح  بش  ات  داد  روتـسد  وا  هب  داتـسرف و  یتعامج  اب  ار  ریـشب  نب  نامعن  و  دروآ ، شیپ  ار  وا  تیب  لـها  وا و  يهوسک 
دوش و رود  اهنآ  زا  دنیآدورف ، ییاج  دنهاوخیم  هک  یتقو  دنوشن ، رود  وا  مشچ  زا  هک  يروط  دـنیامن  تکرح  شیپاشیپ  رد  مالـسلامهیلع 

دریگب وضو  تساوخ  هک  ییاج  ره  مالسلامهیلع  تیب  لها  زا  مادک  ره  و  دنوش ، قرفتم  نانابـساپ  دننام  مالـسلامهیلع  تیب  لها  فارطا  رد 
نامه درکیم  ارادـم  اهنآ  اب  دربیم و  ار  اهنآ  هتـسویپ  درک و  تکرح  یهورگ  اب  نامعن  . دتـسیاب یتحاران  نودـب  دـیامن  یتجاح  ياـضق  اـی 

يهمرکم رتخد  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دسیونیم : همهملا » لوصف   » باتک رد  [ . 418  ] دوب هدرک  شرافـس  ار  وا  نیعل  دیزی  هک  يروط 
هلـص و وا  هب  هک  يراد  يزیچ  ایآ  تسا ، هدرک  یکین  ام  قح  رد  نامعن -  ینعی  درم -  نیا  دومرف : دوخ  رهاوخ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
ات ود  نامعن  يارب  هاگ  نآ  درادن ، یلاکشا  تفگ : . تالآرویز نیا  زج  مییامن  هلـص  ات  میرادن  يزیچ  ادخ ! هب  دنگوس  تفگ : ؟ ییامن ناسحا 

هحفـص 506] مدرک [  هک  یتمدخ  نآ  رگا  تفگ : دنادرگرب و  تفریذپن و  ار  اهنآ  نامعن  دیوگ : يوار  . دنداتـسرف دـنبوزاب  ات  ود  دنبتـسد و 
زا امـش  یـشیوخ  تبارق و  يارب  ادخ و  يارب  زج  ار  راک  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  نکیلو  رایـسب ، دوب و  یفاک  هیدـه  ردـق  نیا  دوب ، ایند  يارب 
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[ .. 419  ] مدادن ماجنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

البرک هب  تیب  لها  دورو  نیسح و  ماما  نیعبرا 

رب ادـخ  هک  یقح  هب  ار  وت  دـنتفگ : نامعن  هب  تارهطم  تاردـخم  هار ، یط  رد  ناوراک ، تکرح  ماگنه  هب  : تسا هدـمآ  بختنم »  » باـتک رد 
متسیب زور  و  داد ، تکرح  البرک  هار  زا  ار  ناوراک  و  درک ، ار  راک  نیا  وا  . یهد روبع  البرک  هار  زا  ار  ام  هک  میهدیم  دنگوس  دراد ، تاهمذ 

رد مشاهینب  نانز  زا  ياهدع  اب  زین  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  . دندیسر البرک  ینعی  ادهش ؛ هاگلتق  هب  مالسلامهیلع  تیب  لها  هک  دوب  رفص  هام 
لوغـشم يرادازع  هیرگ و  هحون ، هب  زور  هس  ات  دندرک و  هلان  هیرگ و  هب  عورـش  اهنآ  دندرک . تاقالم  مه  اب  تقو  کی  رد  هک  دـندوب  اجنآ 

. دندش

البرک رد  تیب  لها  يرادازع 

لحم رد  دندیـسر ، البرک  نیمزرـس  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناوراک  هک  یماگنه  : دیوگیم یمیدق  بتک  یخرب  زا  لقن  هب  لصا  بحاص 
رد اهنآ  دندوب ، اجنآ  دندوب  هدـمآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يارب  هک  زین  يرگید  دارفا  مشاهینب و  زا  ياهدـع  دـندش ، هدایپ  هاگلتق 
رد [ . 420  ] دندومن يرادازع  زور  هس  تدم  هب  و  دندرک ، ینزهنیس  دنتخادرپ و  هحون  هیرگ و  هب  مه  اب  و  دندومن ، تاقالم  مه  اب  تقو  کی 

هراپ ار  نآ  دز و  نابیرگ  هب  تسد  و  دـمآ ، اهنآ  عمج  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دـندش ، قحلم  اهنآ  هب  زین  يدابآ  نانز  ماـگنه ، نیا 
نبا و  هللا ! لوسر  بیبح  او  هانیـسح ! او  هاخا ! او  : دز دایرف  درکیم  حورجم  دـنازوسیم و  ار  اـهلد  هک  ینیگهودـنا  نیزح و  زاوآ  اـب  دومن و 
يور رب  هک  یلاح  رد  زین  مالـسلااهیلع  موثلکما  ترـضح  داتفا ، شوهیب  .و  هآ هآ  یـضترملا ! یلع  نبا  و  ءارهزلا ! ۀمطاف  نبا  و  ینم ! ۀکم و 
تتام مویلا  یضترملا ، یلع  تام  مویلا  یفطصملا ، دمحم  تام  مویلا  : دز دایرف  دنلب  زاوآ  اب  دمآ و  نوریب  هحفص 507 ] دزیم [  یلیس  دوخ 
زورما تفر ، اـیند  زا  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  زورما  تفر ، اـیند  زا  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  زورما  . ءارهزلا ۀـمطاف 

دـندومنیم و ییارـسهحون  و  دـندرکیم ، يرادازع  دـندزیم ، تروص  رـس و  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناوناب  . تفر ایند  زا  ارهز  يهمطاف 
دنلب يادص  اب  دید  ناوناب  نانز و  زا  ار  هلان  نویش و  همه  نیا  مالسلااهیلع  هنیکس  هک  یماگنه  ! هانیسح او  هانـسح ! او  هاتبیـصم ! او  : دنتفگیم

او ! هافـسا او  هانزح  او  حـیبذ ، بوحـسم و  و  حـیرج ، بولـسم و  نیب  ام  کـتیب  لـهاب  اولعف  اـم  کـیلع  زعی  هادـج ! او  هادـمحم ! او  : دز داـیرف 
رب  ) یـضعب حورجم ، ار  یخرب  و  دندرک ، تراغ  ار  یخرب  هدـش ، دراو  وت  تیب  لها  رب  هک  یبیاصم  وت  رب  تسا  تخـس  هادـج ! او  هادـمحم !

! هافسا او  هانزح ! او  دندیرب ، رس  ار  یضعب  و  هدش ، هدیشک  نیمز ) يور 

البرک زا  تیب  لها  عادو 

، ماگنه نیا  رد  دنتـسب ، ار  اهراب  دـنوش ، هنیدـم  يوس  هب  تکرح  يهدامآ  دـندنبب و  ار  اهراب  ات  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هاـگنآ 
هنیکس دنتفرگ ، ار  فیرـش  ربق  رود  ناوناب  يهمه  و  دنیامن ، عادو  شراوگرزب  ردپ  ربق  اب  ات  دز  ادص  ار  نانز  مالـسلااهیلع  هنیکـس  ترـضح 

الأ : دومن عادو  شردپ  ربق  اب  هنوگ  نیا  دومن و  يراوگوس  و  دز ، هلان  و  درک ، هیرگ  تخس  و  تفرگ ، شوغآ  هب  ار  فیرش  ربق  مالـسلااهیلع 
یمسج شاب ! هاگآ  البرک ! ياانیمالا  عم  یـصولا  دمحال و  ًاحور  کعدون  البرک ! ای  الاانیفد  لسغ  نفک و ال  الب  امـسج  کعدون  البرک ! ای 
لیئربج یـصو و  دـمحا و  هب  قلعتم  هک  ار  یحور  شاب ! هاگآ  البرک ، يا  میراپـسیم . وت  هب  تسا ، هدـش  نوفدـم  لسغیب  نفکیب و  هک  ار 

هحفص 508 ] میراپسیم [ . وت  هب  تسا  نیما 

هرونم يهنیدم  هب  تیب  لها  دورو 
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رهش یکیدزن  رد  دیوگ : [ 421  ] مازخ نب  رـشب  دنداتفا ، هار  هب  هنیدـم  فرط  هب  هدرک و  تکرح  البرک  زا  هاگ  نآ  : دـیوگ سوواط  نب  دـیس 
ناوناب تاردخم و  يهمه  و  دنیامن ، اپ  رب  ییاههمیخ  داد  روتسد  هاگنآ  دمآدورف ، بکرم  زا  هدرک و  فقوت  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هنیدم 

یناوتیم مه  وت  ایآ  دوب ، رعاش  وا  دـنک ، تمحر  ار  تردـپ  ادـخ  رـشب ! يا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  عقوم ، نیا  رد  . دـندمآدورف اـهبکرم  زا 
تداهـش ربخ  و  وش ، هنیدم  رهـش  دراو  دومرف : . متـسه دلب  رعـش  زین  نم  ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  يرآ ! مدرک : ضرع  ؟ ییوگب رعـش  زا  يزیچ 

. نک مالعا  ار  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  ترضح 

هنیدم رد  نیسح  ماما  تداهش  ربخ 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دجـسم  هب  هک  یماگنه  مدش ، هنیدم  دراو  ات  متخات  مدش ، مدوخ  بسا  رب  راوس  دـیوگ : رـشب 
ءالبرکب هنم  مسجلاراردم  یعمداف  نیـسحلا  لتق  اهب  مکل  ماقم  برثی ال  لها  ای  : متفگ ار  راعـشا  نیا  مدرک و  هیرگ  دـنلب  يادـص  اب  مدیـسر ،

هب و  تسا ، هدش  هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوچ  دییامنن ؛ تماقا  نآ  رد  رگید  امـش  هنیدم ؛ لها  يارادـی  ةانقلا  یلع  هنم  سارلا  جرـضم و 
هدـینادرگ اهرهـش  رد  هزین  يـالاب  وا  رـس  و  تسا ؛ نوـخ  هب  هتـشغآ  ـالبرک  رد  وا  مسج  . تسا ریزارـس  نم  نامـشچ  زا  کـشا  تهج  نیمه 

امـش نیمزرـس  رد  دوخ  نارهاوخ  اههمع و  هارمه  هب  هک  تسا  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  کنیا  متفگ : هاگ  نآ  دیوگ : رـشب  . دوشیم
. ] مزاس ربخاب  وا  ناکم  زا  ار  امش  ات  متسه  امش  يوس  هب  وا  يهداتسرف  نم  دناهدش ، هدایپ  اهبکرم  زا  امش  یکیدزن  رد  و  تسا ، هدمآدورف 

اب اههناخ  زا  هک  نیا  زج  دنامن  ياهبوجحم  نیـشنهدرپ و  نز  چیه  هنیدم  رد  مدـناسر ، ار  زوسناج  ربخ  نیا  یتقو  دـیوگ ، رـشب  هحفص 509 ]
ار يزور  چیه  نم  . دندرک دنلب  اتبیصماو  الیواو و  يادص  دندمآ و  نوریب  نانز  تروص  رب  یلیس  هدیـشارخ و  ياهتروص  ناشیرپ ، ياهوم 

يهلان يادـص  دوبن . زور  نآ  زا  رتخـلت  ناناملـسم  يارب  يزور  چـیه  دـندرکیم و  هیرگ  درم  نز و  دـننک ، هیرگ  زور ، نآ  لثم  هک  مدـیدن 
ئنیعفاعجفاف هاعن  عان  ینـضرماو  اعجواف  هاعن  عان  يدیـس  یعن  : تفگیم درکیم و  هحون  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رب  هک  مدینـش  ار  يرتخد 

یبن نبا  یلعاعدجا  نیدلاو  دجملا  فنا  حبصاف  اعزعزف  لیلجلا  شرع  یهد  نم  یلعاعم  امکعمدب  لب  عمدب  ادوجو  ابکـسا  عومدلاب و  ادوج 
هک مدش  رامیب  مدمآ و  درد  هب  ربخ  نیا  زا  نم  هک  دروآ ، يدصاق  ارم  ياقآ  گرم  ربخاعـسشا  رادلا  طحاش  انع  ناک  نا  هیـصو و  نبا  هللا و 
اب ود  ره  هکلب  دییامن ، لذب  کشا  و  دیزیرب ؛ دییامن و  لذـب  ار  دوخ  کشا  نم ! نامـشچ  يا  . دروآ رابب  ياهعجاف  ربخ ، نیا  اب  گرم  دـصاق 

نید دجم و  یگرزب و  ینیب  تبیـصم ، نیا  زا  و  دمآرد ؛ تکرح  هب  دیزرل و  ادخ  شرع  وا ، تبیـصم  ببـس  هب  هک  یـسک  رب  . دینک هیرگ  مه 
سپس . تسا هدوب  رود  ام  زا  شلزنم  هچرگ  وا ؛ یـصو  دنزرف  رب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنزرف  رب  . دیدرگ صقان  هدیرب و 

ریذپانمایتلا ياهمخز  و  يدرک ، هزات  مالسلاهیلع  هللادبعیبا  نامرورـس  تبیـصم  رب  ار  ام  هودنا  نزح و  گرم ! روآمایپ  يا  تفگ : رتخد  نآ 
ارم مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نم  يالوم  متسه ، مازخ  نب  رشب  نم  متفگ : ؟ دنک تمحر  ار  وت  یلاعت  يادخ  یتسیک ؟ وت  يدیشارخ ، ار  ام 

لها دیوگ : رشب  . تسا هدومرف  لوزن  لالجا  عضوم  نالف  رد  وا ، تمصع  تاردخم  مالسلاهیلع و  هللادبعیبا  ترضح  نادناخ  اب  وا  داتـسرف ،
اهنآ يوـس  هب  متخاـت و  مدز و  بیهن  ار  دوـخ  بسا  نم  دـندومن . تکرح  هنیدـم  نوریب  فرط  هب  تعرـس  اـب  دـندش و  ادـج  نـم  زا  هنیدـم 
هتفرگ ار  عضاوم  اههار و  تسین ، مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  يهمیخ  دزن  هب  دورو  ناکما  هتـسب و  ار  اههار  تیعمج  ماـحدزا  مدـید  متـشگزاب ،

هحفص 510 ] دندوب [ .

هنیدم رهش  لخدم  رد  داجس  ماما  نانخس 

نوردنا رد  مالـسلاهیلع  ترـضح  مدناسر ، مالـسلاهیلع  ماما  يهمیخ  هب  ار  دوخ  هدرک و  روبع  مدرم  ندرگ  رـس و  زا  مدـمآدورف و  بسا  زا 
ترـضح رـس  تشپ  دـمآ . نوریب  درکیم  كاپ  ار  دوخ  يهدـید  ياهکشا  یلامتـسد  اب  هک  یتلاح  رد  نایرگ  ياـهمشچ  اـب  وا  دوب ، همیخ 

تـسناوتیمن درکیم و  هیرگ  ترـضح  تسـشن ، نآ  يور  رب  مالـسلاهیلع  ماـما  تشاذـگ و  نیمز  ار  نآ  دـمآ ، یلدنـص  کـی  اـب  یمداـخ 
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مدرم . درک رپ  ار  اضف  نارتخد  نازینک و  نانز ، ياههلان  دش و  دنلب  مدرم  يهلان  هیرگ و  يادص  مالـسلاهیلع  ماما  يهیرگ  زا  دنک . يراددوخ 
تسد اب  مالسلاهیلع  ماما  دش ، هجض  نویش و  دایرف و  هب  لیدبت  هچراپ  کی  ناکم  نآ  و  دنتفگیم ، تیلست  مالـسلاهیلع  ماما  هب  فرط  ره  زا 
دمآرد تکرح  هب  مالـسلاهیلع  ماما  نابل  دیدرگ ، تکاس  مدرم  شورخ  هلان و  دنوش ، تکاس  هک  نیا  دومرف  هراشا  مدرم  يوس  هب  شکرابم 

و یلعلا ، تاوامـسلا  یف  عفتراف  دعب  يذلا  نیعمجا ، قئالخلا  ءيراب  نیدلا ، موی  کلام  میحرلا ،] نامحرلا   ] نیماعلا بر  دـمحلا هللا  : دومرف و 
، بئاصملا میظع  و  ءزرلا ، لیلج  و  عذاوللا ، ۀضاضم  و  عئاجفلا ، ملأ  و  روهدـلا ، عئاجف  رومالا ، مئاظع  یلع  هدـمحن  و  يوجنلا ، دهـشف  برق 

لتق ۀـمیظع ، مالـسالا  یف  ۀـملث  و  ۀـلیلج ، بئاصمب  انالتبا  دـمحلا -  هل  و  یلاعت -  هللا  نا  سانلا ! اهیا  . ۀـحئاجلا ۀـحدافلا  ۀـمظاکلا ، ۀـعطاقلا 
اهیا . ۀیزر اهلثم  یتلا ال  ۀیزرلا  هذه  و  نانـسلا ، یلاع  قوف  نادلبلا  یف  هسارب  اوراد  و  هتیبص ، هئاسن و  یبس  و  هترتع ، مالـسلاهیلع و  هللادـبعوبا 

و هلتقل ، دادشلا  عبـسلا  تاوامـسلا  تکب  دـقلف  اهلامهنا ؟ نع  نضت  اهعمد و  سبحت  نیع  ۀـیأ  ما  هلتقب ؟ نورـسی  مکنم  تالاجر  ياف  سانلا !
، نوبرقملا ۀکئالملا  و  راحبلا ، ججل  یف  ناتیحلا  و  اهناصغاب ، راجشالا  و  اهئاجراب ، ضرالا  و  اهناکراب ، تاوامسلا  و  اهجاوماب ، راحبلا  تکب 

یف تملث  یتلا  ۀملثلا  هذهب  عمـسی  عمـس  يا  ما  هیلا ؟ نحی  داؤف ال  يا  ما  هلتقل ؟ عدـصتی  بلق ال  يا  سانلا ! اهیا  . نوعمجا تاوامـسلا  لها  و 
و هانمرتجا ، مرج  ریغ  نم  لباک ، كرت و  هحفص 511 ] دالوأ [  اناک  راصمالا ، نع  نیعساش  نیدرشم  نیدرطم  انحبصا  سانلا ! اهیا  ؟ مالـسالا
هیلع و هللا  یلص  یبنلا  نا  ول  هللا ؛ وف  . قالتخا الا  اذه  نا  نیلوالا ، انئابآ  یف  اذهب  انعمس  ام  اهانملث ، مالسالا  یف  ۀملث  و ال  هانبکترا ، هورکم  ال 
ام ۀبیـصم  نم  نوعجار ، هیلا  انا  اناف هللا و  انب ، اولعف  ام  یلع  اودادزامل  انب  ۀـیاصولا  یف  میهلا ] مدـقت  اـمک  اـنلاتق  یف   ] مهیلا مدـقت  ملـس  هلآ و 

دمح و . ماقتنا وذ  زیزع  هنا  انب  غلب  ام  و  انباصا ، امیف  هبـستحن  هللا  دـنعف  اهحدـفا ، اهرما و  و  اهعطقا ، و  اهظکا ، و  اهعجفا ، اهعجوا و  و  اهمظعا ،
ییالاو يادخ  تسا ، تاقولخم  يهمه  يهدننیرفآ  ازج و  زور  هاشداپ  تسا ، نابرهم ] هدنشخب و  ، ] نایناهج راگدرورپ  هک  ار  يادخ  ساپس 

، ناراگزور ياهتنحم  گرزب ، روما  رب  ار  وا  تسا . اهاوجن  اهزار و  دـهاش  هدـش و  کـیدزن  دراد ، یعیفر  ماـقم  دـنلب  ياهنامـسآ  رد  هک 
يادخ انامه  مدرم ! يا  . میوگیم دمح  هدنزادنارب  نیگنـس و  هدننک ، سبح  هدنرب ، گرزب ، تبیـصم  درد  هدـنروآدرد ، ياههعجاف  اهدرد ،

ترضح دومن . ناحتما  مالسا ، رد  گرزب  يهنخر  هب  و  گرزب ، ياهتبیصم  يهلیسو  هب  ار  ام  تسا -  وا  يارب  ساپـس  دمح و  هک  لاعتم - 
يهزین يالاب  رد  ار  وا  رهطا  رس  و  دندیدرگ ، ریسا  وا  يهرهطم  نارتخد  هرهاط و  تاردخم  دندش ، هتـشک  وا  ترتع  مالـسلاهیلع و  هللادبعوبا 
رورـسم وا  ندش  هتـشک  هب  امـش  زا  کی  مادک  مدرم ! يا  . تسین یتبیـصم  نآ  دننام  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  و  دـندینادرگ ، اهرهـش  رد  دـنلب 

يارب راوتـسا  مکحم و  يهناگتفه  ياهنامـسآ  دزرویم ؟ لخب  هدرک و  يراددوخ  شکـشا  نتخیر  زا  هک  تسا  یمـشچ  مادک  ددرگیم ؟
رد اهیهام  شیاههخاش ، اـب  ناـتخرد  دوخ ، یحاون  يهمه  اـب  نیمز  شناـکرا ، اـب  اهنامـسآ  شجاوما ، اـب  اـهایرد  دنتـسیرگ ، وا  تداـهش 

هراپ وا  ندش  هتشک  يارب  هک  تسا  لد  مادک  مدرم ! يا  . دنتسیرگ وا  يارب  همه  همه و  اهنامسآ  لها  و  برقم ، ناگتـشرف  اهایرد ، ياههجل 
دوجو هب  مالـسا  رد  هک  ار  ياهنخر  نیا  ندینـش  ناوت  هک  تسا  شوگ  مادک  ای  دزوسن ؟ دـنکن و  محر  وا  رب  هک  تسا  بلق  مادـک  ای  دوشن ؟

لباک كرت و  نادنزرف  زا  ام  هک  ایوگ  دـندینادرگ ، اهرهـش  رود  ار  ام  میدـش ، هدـنار  هدـش و  درط  ام  کنیا  مدرم ! يا  ؟ دـشاب هتـشاد  دـمآ ،
هن و  میداد ، ماجنا  ار  یهورکم  هن  میوش ، بکترم  یهانگ  مرج و  هک  نآ  هحفص 512 ] نودب [  دنتشاد  اور  ام  رب  ار  بیاصم  نیا  و  میتسه ؛

دنتفاب دوخ  دزن  زا  هک  نیا  زج  تسین  نیا  میدینـشن ، دوخ  دادجا  ابآ و  رد  ار  بیاصم  نیا  دننامه  ام  میدروآ . دوجو  هب  مالـسا  رد  ياهنخر 
شرافـس اهنآ  هب  ام ] اب  گنج  دروم   ] رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  دنگوس ! ادخ  هب   -. تسا هدـش  هتخاس  هک  یغورد  ینعی  - 

هیلا انا  انا هللا و   » سپ دـندادیمن . ماجنا  دـندرک ؛ متـس  ام  رب  هک  نآ  زا  شیب  دومن -  شرافـس  ام  تبحم )  ) دروم رد  هک  نانچمه  دومنیم - 
هاگشیپ رد  هدرک  هطاحا  ار  ام  هدیـسر و  ام  هب  هک  یبیاصم  زا  سپ  . خلت هدنرب و  تقـشم ، اب  عیجف ، كاندرد ، گرزب ، یتبیـصم  زا  نوعجار »

ياهاپ هک  ناحوص -  نب  ۀعصعص  نب  ناحوص  ماگنه ، نیا  رد  دیوگ : رـشب  . تسا ماقتنا  بحاص  بلاغ و  وا  هک  میبلطیم  ار  دوخ  رجا  ادخ 
رذع مالـسلاهیلع  ماما  درک ، یهاوخرذع  شیاهاپ  ندوب  جلف  تهج  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ندرکن  يرای  رطاخ  هب  ماما  زا  دوب -  جـلف  وا 

ناوراک زا  هیفنح  نب  دمحم  لابقتـسا  [ . 422  ] داتـسرف تمحر  شردـپ  رب  دومن و  رکـشت  داد و  باوج  يو  نظ  نسح  هب  درک و  لوـبق  ار  وا 
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هیفنح نب  دمحم  : دیوگ هدرک ، لقن  مازخ  نب  رشب  زا  یمیدق  بتک  یخرب  زا  ار  نآ  لصا  بحاص  هک  یتیاور  لیذ  ردمالسلاهیلع  داجس  ماما 
ادخ هب  تفگ : دینش ، ار  مدرم  گرزب  يهحیص  تکرح و  و  دنلب ، ياههلان  دایرف و  هک  یماگنه  تشادن ، شارخلد  يهعجاف  نیا  زا  یعالطا 

، مدیدن دومرف ، تلحر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  هک  يزور  رد  زج  ار  دایرف  داد و  لزلزت و  نینچ  لاح  هب  ات  نم  دنگوس !
نوچ دهدب ، وا  هب  ار  دـب  ربخ  نیا  هک  تشادـن  تارج  یـسک  دوب و  هدـش  ناوتان  يرامیب  ببـس  هب  یفرط ، زا  ؟ تسیچ يارب  دایرف  داد و  نیا 

وت ردارب  نانمؤمریما ! دـنزرف  يا  موش ، تیادـف  تفگ : دـمآ و  شیپ  شنامالغ  زا  یکی  . دومنیم رارـصا  لاؤس  رد  وا  و  دریمب ، دندیـسرتیم 
، دنتشک ار  لیقع  نب  ملسم  شیومع  رسپ  دنداد و  بیرف  ار  وا  دندرک و  توعد  هفوک  لها  ار  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  هحفص 513 ] ماما [ 

نم شیپ  مردارب  ارچ  سپ  تفگ : شمـالغ  هب  هیفنح  نب  دـمحم  . دنتـشگزاب هفوک  زا  ملاـس  دوخ ، باحـصا  لـها و  اـب  ترـضح  نآ  کـنیا 
یهاگ تساخیمرب و  یهاگ  تساخرب ، يرامیب  تلاح  اـب  هیفنح  نب  دـمحم  هاـگ  نآ  . يورب وا  دزن  هب  وت  اـت  تسا  رظتنم  دـنتفگ : ؟ دـیآیمن

نیا رد  هک  ادـخ ! هب  دـنگوس  تفگ : درک و  ساسحا  ار  يزیچ  وا  بلق  میظعلا ،» یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  : » تفگیم سپـس  داتفایم ،
یلو ؟ تساجک مالسلاهیلع  نیسح  تساجک ؟ ملد  يهویم  تساجک ؟ مردارب  تفگ : هاگنآ  . تسا بوقعی  دالوا  ياهتبیصم  نویش ، هجض و 
دعب دـندرک ، راوس  شبـسا  هب  ار  وا  هاگ  نآ  . تسا اج  نـالف  رد  تردارب  اـم ! ياـقآ  يا  دـنتفگ : . تشادـن ربخ  مالـسلاهیلع  ماـما  تداهـش  زا 

ياهملع نیا  دیـسرپ : دناهتـشارفارب ، ار  هایـس  ياهملع  همه  دید  هک  یتقو  دندش ، جراخ  هنیدم  زا  ات  دندرک  تکرح  وا  شیپاشیپ  شنامالغ 
زا دش و  شوهیب  و  دیـشک ، دنلب  ياهحیـص  هاگنآ  . دناهتـشک ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هللا  مهنعل  هیماینب  ادخ ! هب  دنگوس  تسیچ ؟ يارب  هایس 

شیپ ار  دوخ  يومع  نم ! يالوم  درک : ضرع  و  دناسر ، مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  مالغ  . داتفا نیمز  رب  دوخ  بسا 
ار دوخ  کشا  نآ  اب  هک  دوب  یهایس  يهچراپ  شتـسد  رد  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  ماما  . بایرد دیامن ؛ تقرافم  ایند  زا  وا  حور  هک  نآ  زا 

نیا یخا ! نبای  : تفگ دـمآ  شوه  هب  نوچ  . تفرگ نماد  رد  ار  وا  رـس  داتـسیا ، دوخ  يومع  نیلاب  رب  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  دومرفیم  كاپ 
رون تساجک ؟ نم  لد  رورس  تساجک ؟ مردارب  مردارب ! دنزرف  يا  ؟ نیـسحلا یخا  نیا  كوبا ؟ نیا  يرـصب ؟ رون  نیا  ینیع ؟ ةرق  نیا  یخا ؟
ًامیتی کتیتا  هامع ! ای  : دومرف مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  ؟ تساجک مالـسلاهیلع  نیـسح  مردارب  تساجک ؟ تردـپ  تساـجک ؟ نم  مشچ 

وه کیخا و  یلا  رظنت  ول  هامع ! ای  . تادـقاف یماحملل  و  تابدان ، تایکاب  هحفص 514 ] تارثاع [  لویذلا ، یف  تارـساح  ءاسن  الا  یعم  سیل 
زج تسین  نم  اب  مدمآ و  وت  شیپ  هنامیتی  نم  ناج ! ومع  . ناویح لک  هبرشی  ءاملا  ًاناشطع و  تام  راجی ، الف  ریجتسی ، و  ثاغی ، الف  ثیغتـسی ،
وا هک  یعقوم  ار  تردارب  شاـک  يا  ناـج ! وـمع  . دـناهداد تسد  زا  ار  شیوـخ  ناـیماح  هک  ناگدـننکهبدن  هیرگ و  ناشکترـسح ، ناوناـب 
نآ لاح  دنتشک و  هنشت  بل  اب  ار  وا  يدیدیم . دادیمن ، شناما  یسک  تساوخیم و  ناما  و  دیسریمن ، شداد  هب  یسک  درکیم و  هثاغتسا 

یبیاصم مردارب ! دنزرف  يا  تفگ : دمآ  شوهب  نوچ  دـش ، شوهیب  دز و  يدایرف  هیفنح  نب  دـمحم  . دندیـشونیم بآ  تاناویح  يهمه  هک 
مالسلاهیلع ماما  كرابم  ناگدید  زا  کشا  و  دومن ، البرک  يهصق  لقن  هب  عورش  مالسلاهیلع  ماما  . نک فیرعت  نم  يارب  هدیـسر  امـش  هب  هک 

نایرج هتسویپ  ترـضح  دومنیم . كاپ  دوخ  ناگدید  زا  ار  کشا  نآ  اب  هک  دوب  یلامتـسد  ترـضح  تسد  رد  دوب ، ریزارـس  نادوان  دننام 
تاردخم زا  نانز  تروص  رـس و  رب  و  دندمآ ، هنیدم  نانز  هک  تشذـگن  یتعاس  . دـنامن وا  رد  یناوت  رگید  هک  نیا  ات  درکیم  لقن  ار  البرک 

. دوش هراپ  تبیصم  نیا  زا  گنس  دوب  کیدزن  هک  دش  اپ  رب  یتبیصم  نانچ  دندومن و  لابقتسا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  تارهطم 

هنیدم هب  دورو  ماگنه  رد  موثلک  ما  زوسناج  ياههیثرم 

مالـسلااهیلع موثلکما  ترـضح  دنوش  هنیدـم  رهـش  دراو  دنتـساوخیم  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هک  یماگنه  : دـسیونیم بختنم »  » باتک رد 
یف انعجف  دـق  اناب  انع  هللا  لوسر  ربخاف  الاانئج  نازحـالا  تارـسحلابف و  اـنیلبقت  ـال  اندـج  ۀـنیدم  : دـناوخ ار  هیثرم  نیا  درک و  هیرگ  هب  عورش 

! هللا لوسر  ای  کطهر  وانیبس  ادـج  ای  رـسالا  دـعب  انرـسا و  انا  اندـج  ربخا  وانینبلا  اوحبذ  دـق  سوؤر و  الب  یعرـص  فطلاب  انلاجر  نا  وانیخا 
يراسالل کـنویع  ترظن  ولف  هحفـص 515 ] انیف [  هللا ! لوسر  ای  کبانج  اوعاری  مل  نیـسحلا و  اوحبذ  دـق  وانیبلـسم  فوفطلاب  ایارع  اوحـضا 
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ءادـعالا تراث  کنویع  تلوت  یتح  انطوحت  تنک  وانیلا  ةرظاـن  ساـنلا  نویع  تراـص  نوصلا  دـعب  هللا ! لوسراـنیلمحم  لاـمجلا  باـتقا  یلع 
انیتـیار ول  مطافاانیدـباعلا ! نیز  ترـصبا  ول  يراـسحلا و  یلا  ترظن  ول  مطافاانیتتـشم ! دـالبلا  یف  کـتانب  ایابـسلا  یلا  ترظن  ول  مطاـفاانیلع !

وانیبدنت ۀمایقلا  موی  یلا  لازت  مل  کتایح  تماد  ولفانیقل  دق  امم  طاریق  كادع و ال  نم  تیقل  ام  مطافاانیمع ! دق  یلایللا  رهـس  نم  يراهس و 
یحـضا كاخا  نا  هامع ! ایاانیعئاض  اوحـضا  کیخا  لایع  یکزلا  نسحلا  ای  مع ! ای  لق  وانیملاعلا  بر  بیبحنبا  ایا  دان  فقو و  عیقبلاب  جرع 

مهل ندـجی  اـمیرح ال  اوقاـس  يـالوم ! اـی  تنیاـع  ول  وانیـشحوملا  شوحولا  رویط و  ًارهج  هیلع  حونت  سار  ـالبانیهر  اـضمرلاب  کـنع  ًادـیعب 
ًاعمج نیلهالاب  کنم  انجرخانئج  نازحالا  تارـسحلابف و  انیلبقت  اندـج ال  ۀنیدمانیفـشکم  لایعلا  تدـهاش  ءاطو و  الب  قاـینلا  نتم  یلعاـنیعم 
انالوم وانیفئاخ  ۀـعیطقلاب  انعجر  ًارهج  هللا  ناما  یف  انک  وانیبلـسم  نیرـساح  انعجر  لمـش  عمجب  جورخلا  یف  انک  وانینب  لاجر و ال  ـال  اـنعجر 

یلع لاشن  ایاطملا  یلع  تارئاسلا  نحن  وانیخا  یلع  تاحئانلا  نحن  لیفک و  الب  تاعئاضلا  نحنفانیهر  هب  نیسحلا  انعجر و  سینا  انل  نیسحلا 
نحن وانوفطـصملا  نوصلخملا  نحن  ءاـفخ و  ـالب  تارهاـطلا  نحن  واـنیبا  یلع  تاـیکابلا  نحن  هط و  سی و  تاـنب  نحن  وانیـضغبملا  لاـمج 

اهانم و انادـع  تغلب  اندـج  ای  الا  ] انیف هللا  بانج  اوعری  مل  انیـسح و  اولتق  اندـج ! اـی  الاانوحـصانلا  نوقداـصلا  نحن  اـیالبلا و  یلع  تارباـصلا 
يدـبت هلاو  مطاف  اهابخ و  نم  اهوجرخا  بنیز  و  هحفص 516 ] انیعمجا [  ًارهق  باتقالا  یلع  انولمح  ءاسنلا و  اوکته  دقل  [ انیف ءادعالا  یفتـشا 

بارت ایندلا  یلع  مهدعبفانوؤخلا  لها  هلتق  اومارو  لذ  دیقی  نیدباعلانیز  وانیملاعلا  بر  ثوغلا  يدانت : دج  رخ و  نم  یکتـشت  ۀنیکـسانینالا 
اب ام  هک  اریز  نکن ؛ لوبق  ار  ام  ام ! دج  يهنیدـم  ياانیلع  اوکبا  نوعماس  ای  الا  یلاح  حرـش  عم  یتصق  يذـه  وانیقـس  دـق  اهیف  توملا  ساکف 

دوخ ردارب  صوصخ  رد  ام  هک  نیا  هب  هد ؛ ربخ  ام  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  شاب ! هاگآ  . میاهدـمآ اههودـنا  ترـسح و 
ریـسا ام  هک  هد  ربخ  ار  ام  دج  . دندیرب رـس  ار  ام  نادنزرف  و  دناهداتفا ، نیمز  رب  رـسیب  ياهرکیپ  اب  البرک  رد  ام ، نادرم  . میدـش هدزتبیـصم 
هعنقم نودـب  هدـش و  تراغ  البرک  رد  وت  يهیرذ  ترتع و  ادـخ ! لوسر  يا  . میدـش هدـنار  تبرغ  هب  تراسا  زا  سپ  اـم ! دـج  يا  و  میدـش ؛

يدیدیم شاک  . دندرکن تیاعر  ام  دروم  رد  ادـخ ! لوسر  يا  ار  وت  تلزنم  ماقم و  و  دـندیرب ؛ رـس  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  انامه  . دـندیدرگ
هاـگن اـم  يوس  هب  مدرم  هاگدـید  يروتـسم ، ظـفح و  زا  دـعب  ادـخ ! لوـسر  يا  . دـندرکیم لـمح  نارتـش  ناـهوک  يـالاب  رب  هک  ار  ناریـسا 

يدـیدیم شاک  همطاف ! يا  . دـندروآ موجه  ام  رب  نانمـشد  ، دـش رود  ام  زا  وت  ياهمشچ  ات  یلو  يدومنیم ؛ ینابهاگن  ام  زا  وت  . دـندرکیم
نیدـباعلانیز شاـک  و  يدـیدیم ، ار  ناـگراوآ  شاـک  همطاـف ! يا  . دـناهدش هدـنکارپ  اهرهـش  زا  هک  دنتـسه  وـت  نارتـخد  هـک  ار  یناریـسا 

زا وت  همطاف ، يا  . دشیم روک  ام  ناگدید  يرادیب  بش  زا  هک  يرادیب ؛ لاح  رد  ار  ام  يدـیدیم  شاک  همطاف  يا  . يدـیدیم ار  مالـسلاهیلع 
رب تمایق  زور  ات  هتسویپ  درکیم ؛ ادیپ  همادا  تیگدنز  رمع و  رگا  . يدیدن میدید ؛ ام  هک  ییاهتبیصم  زا  یطاریق  يهزادنا  هب  دوخ  نانمشد 
يا ومع ! يا  وگب : ؟و  نایملاع راگدرورپ  بیبح  تساجک  هک  نزب ؛ دایرف  تسیاب و  عیقب و  رد  ورب  داجـس - ! ماـما  يا  يدرکیم -. هبدـن  اـم 

اب هک  دش ؛ راگدنام  مرگ  نیمزرـس  رد  وت  نامـشچ  زا  رود  وت ، ردارب  انامه  ومع ! يا  . دـندیدرگ عیاض  وت  ردارب  نادـناخ  رهاط ! بیط  نسح 
مرح لها  يدـیدیم  شاک  نم ! يالوم  يا  هحفص 517 ] دننکیم [ . هحون  نیرفآتشحو  نایشحو  ناگدنرپ ، وا  رب  اراکـشآ  هک  رـسیب  نت 
يا . دندوب هعنقمیب  رداچیب و  هک  يدیدیم  شاک  و  دندناریم ، هنهرب  نارتش  تشپ  رب  ار  اهنآ  . دنتشادن يروای  رای و  دندشیم و  هدنار  هک 

نودب کنیا  یلو  میدش ، جراخ  وت  زا  لایع  لها و  يهمه  اب  ام  . میاهدمآ اههودـنا  ترـسح و  اب  هک  اریز  نکن ؛ لوبق  ار  ام  ام ! دـج  يهنیدـم 
تراغ هک  یلاح  رد  ترـسح و  اب  کنیا  یلو  دوب ؛ مه  درگ  وت  زا  جورخ  ماـگنه  رد  اـم  تعیمج  . میتشگزاـب وت  يوس  هب  نادـنزرف  نادرم و 

وت يوـس  هـب  سرت  يدـیماان و  اـب  کـنیا  یلو  میدوـب ؛ ادـخ  ناـما  رد  اراکـشآ  اـم  وـت ، زا  جورخ  ماـگنه  . میتشگزاـب وـت  يوـس  هـب  میدـش ؛
ام سپ  . میتشگزاب دـش ، راگدـنام  اجنآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  یلاح  رد  کنیا  دوب ؛ ام  سینا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ام  ياـقآ  . میتشگزاـب

يالب رب  و  دـنداد ؛ ریـس  اهرتش  يالاب  رب  ار  ام  هک  میتسه  یناسک  اـم  . میتسه ناـمردارب  رب  نارگهحون  اـم  و  میتسه ؛ لـیفکیب  ناگدـشعیاض 
ام . میتسه دوخ  ردـپ  رب  ناگدـننکهیرگ  ام  و  میتسه ؛ تانئاک -  فرـشا  بانج  ینعی  هط -  سی و  نارتخد  ام  . دـندومنیم مشخ  ام  رب  نارتش 

نایوگتسار ام  و  اهالب ؛ رب  ناگدـننکربص  . میناگدـیزگرب دـحوم و  ناصلخم  اـم  و  تسین ؛ یفخم  یـسک  رب  اـم  یکاـپ  هک  میتسه  یناـسک 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 901 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگآ .] دندرکن تیاعر  ام  دروم  رد  ار  ملاع  يادخ  و  دنتشک ؛ ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ام ، راوگرزب  دج  يا  شاب ! هاگآ  . میناگدننک تحیـصن 
مارتحا کته  تمـصع ، تاردـخم  هب  اهنآ  [. دـندرک یفـشت  هدیـسر و  دوخ  ياهوزرآ  هب  ام  دروم  رد  نانمـشد  ام ! راوگرزب  دـج  يا  شاـب !

ناریح هلاو و  همطاف  و  دندیشک ؛ نوریب  دوخ  يهمیخ  زا  ار  مالسلااهیلع  بنیز  . دندرک راوس  نارتش  ناهوک  رب  رهق  اب  ار  ام  يهمه  و  دندومن ،
مالسلاهیلع نیدباعلانیز  ماما  ! نایملاع راگدرورپ  يا  سرب  دایرف  هب  دزیم : دایرف  و  درکیم ؛ هوکـش  ترارح  تدش  زا  هنیکـس  . درکیم هلان 

كاخ نیرهاط ، يهیرذ  تداهش  زا  سپ  هحفص 518 ] دنشکب [ . ار  وا  دنتساوخیم  يراکتنایخ  و  دندوب ؛ هتسب  يراوخ  متـس و  ریجنز  هب  ار 
دیشاب هاگآ  مدوخ ؛ لاح  نایب  حرش و  اب  نم  تیاکح  هصق و  تسا  نیا  .و  میدش باریـس  گرم  يهساک  زا  ایند  رد  ام  هک  دشاب ؛ ایند  رـس  رب 
نویـش هلان و  يادص  دندش و  هنیدـم  دراو  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هک  یماگنه  دـیوگ : فنخموبا  [ . 423  ] دینک هیرگ  ام  رب  ناگدنونـش  زا 

هیفـص مالـسلااهیلع ، هکتاـع  باـنج  مالـسلااهیلع ، موثلکما  باـنج  مالـسلااهیلع ، بنیز  ترـضح  نویـش  هلاـن و  ناـمقلما ، دـش  دـنلب  اـهنآ 
بلاـطیبا نب  یلع  نارتـخد  ءامـسا  هلمر و  یناـهما ، دوـخ و  ناـیفارطا  اـب  هـعنقمیب  رـس  اـب  دینـش ، ار  مالـسلااهیلع  هنیکـس  و  مالـسلااهیلع ،

دورو دیوگ : يوار  . دندومن مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رب  هحون  هیرگ و  هب  عورش  و  دمآ ، نوریب  مالسلامهیلع  تیب  لها  لابقتسا  هب  مالسلاهیلع 
دـندومن و رکذ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپ  دـناوخیم ، هبطخ  مدرم  رب  بیطخ  دوب ، هعمج  زور  رد  هنیدـم ، هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها 

هیرگ مدرم  زا  یهورگ  تفرگارف ، ار  همه  تبیصم  و  دش ، هزات  اهمغ  دنداد . رکذت  دوب ، هدمآ  دراو  مالـسلاهیلع  دیهـش  ماما  رب  هک  یبیاصم 
زور دننام  زور  نآ  و  دندروآ ، يور  ترـضح  نآ  يرادازع  هب  هنیدم  مدرم  يهمه  دـندادیم ، رـس  هحون  دایرف  رگید  یهورگ  دـندرکیم و 

نیگمغ یبلق  نایرگ و  نامشچ  اب  مالسلااهیلع  موثلکما  دیوگ : فنخموبا  سپس  . دوب هدش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  تافو 
تدنزرف گرم  ربخ  نم  انامه  هادج ؛ ای  کیلع  مالسلا  درک : ضرع  دروآ ، يور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  يوس  هب 

دنلب دایرف  هیرگ و  هب  مدرم  يادص  درک و  يدنلب  يهلان  رهطم  ربق  ماگنه ، نیا  رد  دیوگ : يوار  [ . 424  ] ماهدروآ وت  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح 
مردارب رگم  ربخ  نم  ادج ! ای  : دز دایرف  تفرگ و  ار  دجسم  رد  يهبوچراچ  مالسلااهیلع ؛ بنیز  ترضح  دیوگ : هللا  ۀمحر  يدنوار  خیش  . دش

مارآ هلاـن  هیرگ و  تدـش  زا  و  دـشیمن ، عطق  شناگدـید  کـشا  تسیرگیم و  همرکم  نوتاـخ  نآ  . ماهدروآ وـت  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
دیدرگیم رتدایز  شدایرف  هلان و  دشیم و  هزات  شهودنا  مغ و  درکیم  هاگن  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هب  تقو  ره  و  تفرگیمن ،

يهرهاط هرجح  زا  هملـسما  مناخ  ماگنه ، نیا  رد  : دیوگ يوار  تسا ، هدـمآ  هربتعم  بتک  یخرب  زا  لقن  هب  لصا  رد  هحفص 519 ] [ . ] 425]
همطاـف تسد  شرگید ، تسد  اـب  و  دوب ، هتفرگ  دوب  هدـش  نوخ  نآ  نورد  كاـخ  هک  ار  ياهشیـش  شتـسد  کـی  رد  وا  دـمآ ، نوریب  دوـخ 
ياهشیش اب  ار  نینمؤملاما  مالسلامهیلع  تیب  لها  هک  یماگنه  دوب . هتفرگ  دوب -  ضیرم  هک  ار -  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلااهیلع 

لاح زا  و  دـندش ، شوغآمه  نینمؤملاما  اب  همرتحم  ناوناب  و  دـش ، دایز  اـهنآ  هلاـن  هیرگ و  دـندید ، دوب ؛ هدـش  نوخ  هب  لدـبم  شکاـخ  هک 
یلع ماما  هاگ  نآ  دیوگ : فنخموبا  . دومن رما  ییابیکش  ربص و  هب  ار  اهنآ  هملـسما  سپ  دندومن ، لاؤس  دوب ، ضیرم  هک  مالـسلااهیلع  همطاف 

كرابم يور  وا  دروآ و  يور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوخ  راوگرزب  دج  رهطم  ربق  يوس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شدج  رهطم  ربق  رانک  زا  سپس  . تسیرگیم تشاذگیم و  ترضح  نآ  سدقم  ناتـسآ  رب  ار  دوخ 

اب هیفنح  نب  دمحم  درک ، ربخاب  دوخ  راوگرزب  ردپ  ندش  هتـشک  زا  ار  وا  و  دش ، هیفنح  نب  دمحم  دوخ ، يومع  يهناخ  دراو  و  دـمآ ، نوریب 
درک لیامح  ار  دوخ  ریشمش  هدیـشوپ و  ار  دوخ  هرز  تساخرب و  دمآ  شوهب  نوچ  . دش شوهیب  هک  تسیرگ  نانچ  رابمغ  ربخ  نیا  ندینش 

راتخم هک  یماگنه  زج  دشن ، راکـشآ  و  دش ، بیاغ  دندوب و  هنحـص  نیا  دـهاش  مدرم  و  تفر ، الاب  یهوک  زا  و  دـش ، راوس  دوخ  بسا  رب  و 
[ . ] 427  ] دـنتفرگ متام  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  و  دـندرک ، يرادازع  زور  هدزناپ  تدـم  هب  هنیدـم ، ناـنز  نادرم و  [ . 426  ] درک جورخ 

هحفص 520 ]

رما دنچ  نایب  باتک و  نایاپ 
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نیسح ماما  تیب  لها  ناگدش  هتشک  دادعت 

لها يادهش  دادعت  رد  تاور  املع و  : دنکیم تیاور  نینچ  بلاطوبا  نب  دمحم  و  بقانم »  » بحاص بوشارهـشنبا و  زا  هللا  ۀمحر  یـسلجم 
رفن تفه  تسیب و  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناگدشهتـشک  دادعت  هک  دنلئاق  اهنآ  زا  يدایز  يهدـع  دـنراد ، رظن  فالتخا  مالـسلامهیلع  تیب 

نارسپ زا  نامحرلادبع  رفعج ، دش -  دیهـش  هفوک  رد  هک  مالـسلاهیلع -  ملـسم  ترـضح  زا : دنترابع  هک  لیقع  نادنزرف  زا  رفن  تفه  . دندوب
: دنکیم هفاضا  بوشارهـشنبا  .و  لیقع نب  دیعـسیبا  نب  دمحم  لیقع و  نب  دـمحم  نب  رفعج  ملـسم ، نب  هللادـبع  ملـسم ، نب  دـمحم  لیقع ،

ربکا نوع  رفعج ، نب  هللادبع  نب  دمحم  زا : دـنترابع  هک  بلاطیبا  نب  رفعج  بانج  نادـنزرف  زا  رفن  هس  .و  لیقع نادـنزرف  زا  دـمحم  نوع و 
ترضح مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  : زا دنترابع  هک  رفن  هن  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نادنزرف  زا  .و  هللادبع نب  هللادیبع  و  هللادبع ، نب 

، مالسلاهیلع یلع  نب  رمع  هدش -  دیهش  البرک  رد  زین  مالسلاهیلع  سابعلا  نب  دمحم  شدنزرف  هدش : هتفگ  و  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا 
یلع نب  دمحم  مالسلاهیلع ، رغصالا  یلع  نب  هللادبع  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  میهاربا  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  رفعج  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نامثع 

دنترابع هک  هیلع  هللا  تاولص  نسح  ماما  نادنزرف  زا  رفن  راهچ  .و  دناهدرک دیدرت  رکبوبا  ندش  هتـشک  رد  هتبلا  رکبوبا ، مالـسلاهیلع و  رغـصا 
رد مالسلاهیلع  نسح  ماما  نادنزرف  زا  زین ، دوب -  ریغص  هک  رمع -  رـشب و  هدش : هتفگ  .و  مالـسلامهیلع مساق  ترـضح  هللادبع و  رکبوبا ، زا :

ترضح زا : دنترابع  هک  تسا -  فالتخا  دروم  نیا  رد  هتبلا  مالسلاهیلع -  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  رفن  شـش  .و  دندیـسر تداهـش  هب  البرک 
رد هک  مالـسلاهیلع  هللادبع  مالـسلاهیلع و  دیز  هحفـص 521 ] رمع [ ، رفعج ، یلع ، هزمح ، دـمحم ، میهاربا ، هللادـبع ، مالـسلاهیلع ، ربکا  یلع 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  نادنزرف  زا  بقانم »  » بحاص هتبلا  دیوگ : هللا  ۀمحر  یـسلجم  يهمالع  [ . 428  ] دیدرگ حبذ  مالسلاهیلع  ماما  شوغآ 
نیـسح ماـما  نادـنزرف  ناوـنع  تحت  ار  رمع  دـیز و  و  میهاربا ، هزمح ، زین ، بلاـطوبا  نب  دـمحم  .و  تسا هدرکن  رکذ  ار  هللادـبع  یلع و  زج 

هک يرامیب  تهجب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دنزرف  رغصا  دمحم  هدش : هتفگ  دیوگ : بوشارهـشنبا  [ . 429  ] تسا هدومنن  رکذ  مالسلاهیلع 
: دسیونیم بوشآرهـشنبا  . تشک داد و  رارق  فده  ار  وا  يریت  اب  مرادینب  زا  يدرم  دوشیم : هتفگ  نیا ، لباقم  رد  و  دشن ، هتـشک  تشاد ،

فالتخا ناشیا  رما  رد  هک  ییاهنآ  زا  ریغ  دـندش -  دیهـش  مالـسلاهیلع  بلاطوبا  زا  ـالبرک  زور  رد  هک  یناـسک  يهمه  دـیوگیم : جرفلاوبا 
رقاب دـمحم  ماما  روضح  رد  اـم  هک  یماـگنه  دـناهتفگ : ناـیوار  دـیوگ : هللا  ۀـمحر  اـمننبا  [ . 430  ] دـندوب رفن  ود  تـسیب و  تـسا -  هدــش 
محر رد  اهنآ  يهمه  هک  دندش  هتـشک  ناسنا  رفن  هدـفه  دومرف : ترـضح  میدرکیم ، دای  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  مالـسلاهیلع 

[431  ] دندوب وا  نادنزرف  زا  ینعی  دندوب ، هتفای  شرورپ  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  ترضح  ردام  دسا ، رتخد  مالسلااهیلع ، همطاف  ترضح 
.

نیسح ماما  نادنزرف  دادعت 

ماما ینعی  ربکا  یلع  ترـضح  تشاد : دـنزرف  شـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  : دـسیونیم دوخ  داـشرا »  » باـتک رد  هللا  ۀـمحر  دـیفم  خـیش 
ینعی مالسلاهیلع -  رغصا  یلع  ترضح  . تسا درگدزی  يرسک  رتخد  نانز  هاش  شردام  دمحموبا و  وا  يهینک  هک  مالسلاهیلع ، نیدباعلانیز 

 - تشذگ یبلاطم  نآ  دروم  رد  ًاقباس  و  دش - ، هتشک  البرک  رد  شراوگرزب  ردپ  اب  هک  تسا -  فورعم  مالسلاهیلع  ربکا  یلع  هب  هک  نامه 
هدوب و یعاضق  شردام  هک  مالسلاهیلع  نیحـسلا  نب  رفعج  . تسا یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  نب  ةرمیبا  رتخد  یلیل  ترـضح  شراوگرزب  ردام 

یلع ترضح  ینعی  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  هللادبع  . تفر ایند  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هحفص 522 ] تایح [  نامز  رد  تشادن و  يدنزرف 
رـس ار  وا  دوب ، شردـپ  شوغآ  رد  هک  یلاـح  رد  دـمآ و  يریت  دـش ، هتـشک  یکدوـک  نس  رد  شراوـگرزب  ردـپ  اـب  هک  مالـسلاهیلع  رغـصا 

يدعم بلک  يهلیبق  زا  يدع  نب  سیقلاءرما  رتخد  بابر ، شردام  هک  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  رتخد  مالـسلااهیلع ، هنیکـس  ترـضح  . دیرب
، قاحساما شردام  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلااهیلع ، همطاف  ترضح  . دوب زین  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  هللادبع  ردام  ومه ، و  دوب .

هدـش لقن  بقاـنم »  » باـتک رد  بوشارهـشنبا  زا  مولعلا » ملاوع   » و راونـالاراحب »  » رد [ . 432  ] دوب میمت  يهلیبق  زا  هللادـبع  نب  ۀـحلط  رتـخد 
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هدـش لقن  بقاـنم »  » باـتک رد  بوشارهـشنبا  زا  مولعلا » ملاوع   » و راونـالاراحب »  » رد [ . 432  ] دوب میمت  يهلیبق  زا  هللادـبع  نب  ۀـحلط  رتـخد 
نب ةورع  رتخد  ةرب ، شردام  دش و  دیهش  البرک  رد  هک  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  : زا دنترابع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  : تسا

رغصا یلع  ترضح  و  تسا ، طسوا  یلع  وا  مالسلاهیلع و  داجس  ماما  نامه  هک  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  . تسا یفقث  دوعـسم 
نز رتخد  بابرلاما ، زا  ناشردام  دندش و  دیهـش  البرک  رد  هک  هللادبع  دـمحم و  .و  تسا مالـسلااهیلع  ونابرهـش  ود  ره  ردام  هک  مالـسلاهیلع 

مالسلااهیلع هنیکس  ترضح  زا : دنترابع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارتخد  . تسا یعاضق  شردام  هک  رفعج  .و  تسا مالـسلاهیلع  نسح  ماما 
بنیز ترـضح  . هللادبع نب  ۀحلط  رتخد  قاحـساما  شردام  مالـسلااهیلع ، همطاف  ترـضح  . تسا يدنک  سیقلاءرما  رتخد  بابر  شردام  هک 

ناگداون تسا و  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  وا  دـشابیم و  شدـنزرف  کی  زا  اهنت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهیرذ  لسن و  . مالـسلااهیلع
هحفص [ . ] 433  ] دوب هللا  ۀمحر  يرجه  دیشر  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  روما  يهطساو  نابرد و  .و  دشابیم رتخد  ود  زا  ترـضح  نآ  يرتخد 

[ 523

نیسح ماما  فیرش  رمع  تدم 

ماما تدالو  هک  دش  نایب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تدالو  دروم  رد  یبلاطم  ًالبق  : دیوگ نیدلالامک  دـسیونیم : « لاؤسلا بلاطم   » باتک رد 
نآ . دوشیم هام  دـنچ  لاس و  شـش  هاجنپ و  مالـسلاهیلع ، ماـما  فیرـش  رمع  تدـم  ؛ نیارباـنب دوب ، ترجه  زا  مراـهچ  لاـس  رد  مالـسلاهیلع 

ربمایپ تلحر  زا  سپ  و  درک ، یگدنز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دوخ ، راوگرزب  دج  اب  هام  دنچ  لاس و  شـش  ترـضح ،
تداهش زا  سپ  درک و  یگدنز  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دوخ  راوگرزب  ردپ  اب  لاس  یـس  تدم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

لاس هد  شتداهـش  ماگنه  ات  شردارب  تافو  زا  سپ  و  درک ، یگدـنز  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب  اب  لاـس  هد  تدـم  شراوگرزب ، ردـپ 
رد تسا و  رظن  فالتخا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  فیرش  نس  رد  : دسیونیم دوخ  خیرات  رد  يزوج  نب  نامحرلادبع  جرفلاوبا  . دومن یگدنز 

: مود . دش دلوتم  يرجه  مراهچ  لاس  رد  ترضح  هک  اریز  تسا ، يدقا  يوق و  هک  لاس ، شـش  هاجنپ و  لوا : : هدش رکذ  لوق  دنچ  دروم  نیا 
زور رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـیوگ : جرفلاوبا  سپـس  . لاس تشه  هاجنپ و  موس : . تسا هتفگ  يدـس  ار  لوق  نیا  هک  لاس ، جـنپ  هاجنپ و 

باتک رد  هللا  همحر  دیفم  خیش  . دناوخ دوخ  باحصا  اب  ار  فوخ  زامن  مالسلاهیلع  ماما  هک  اریز  دیسر ، تداهش  هب  رصع  رهظ و  نیب  هعمج ،
هنشت بل  اب  هنامولظم و  رهظ  زامن  زا  سپ  يرجه  کی  تصش و  لاس  مرحم  مهد  هبنش  زور  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  : دیوگ دوخ  داشرا » »

رد شفیرش  رمع  . تشذگ نآ  حرش  هک  نانچ  درک ، مادقا  يراک  نینچ  هب  ادخ ، زا  ییوجشاداپ  ییابیکش و  ربص و  اب  دیـسر و  تداهـش  هب 
ار لاس  یس  و  دنارذگ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دوخ  دج  اب  ار  نآ  لاس  تفه  دوب ، لاس  تشه  هاجنپ و  تداهـش ، زور 
، ترـضح نآ  تفالخ  نارود  . دوب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوخ  رتگرزب  ردارب  اب  لاس  هد  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  دوخ  راوگرزب  ردپ  اب 
و درکیم ، باضخ  ار  دوخ  نساحم  گنر  انح و  اب  مالسلاهیلع  ترـضح  نآ  هحفـص 524 ] دوب [ . لاس  هدزای  دوخ ، راوگرزب  ردارب  زا  دعب 

نـساحم ياـهوم  زا  يرادـقم  باـضخ ، یناـمز  يهلـصاف  رطاـخ  هب  ینعی  دوب  هدـش  ادـج  شاهنوگ  ود  زا  باـضخ  دـش ، دیهـش  هک  يزور 
. دوب دیفس  ترضح ،

نیسح ماما  ترایز  تلیضف 

زا تسا ، هدـش  لقن  نآ  بوجو  رد  هکلب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  تلیـضف  رد  يرایـسب  تاـیاور  تسا : هدـمآ  داـشرا »  » باـتک رد 
مالسلاهیلع نیسحلل  رقی  نم  لک  یلع  ۀبجاو  مالسلاهیلع  نیسحلا  ةرایز  : دومرف شترـضح  هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  : هلمج

؛ دراد رارقا  ملاع  دنوادخ  بناج  زا  مالسلاهیلع  نیسح  تماما  هب  هک  یـسک  ره  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  . لجوزع هللا  نم  ۀمامالاب 
نیـسح ماـما  تراـیز  . ۀـلبقتم ةرمع  ۀـئام  و  ةروربم ، ۀـجح  ۀـئام  لدـعت  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ةراـیز  : دومرف ترـضح  نآ  زین  .و  تسا بجاو 
لوسر ترـضح  .و  تسا ربارب  هدش ، هتفریذپ  يهرمع  دص  و  تسا -  ناهانگ  زا  ندش  هزیکاپ  هک  صلاخ -  روربم و  جح  دص  اب  مالـسلاهیلع 
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شگرم زا  دعب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سک  ره  . ۀنجلا هلف  هتوم  دعب  مالسلاهیلع  نیسحلا  راز  نم  : دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
هک نامدوخ  باتک  رد  ار  اهنآ  زا  يدایز  دادـعت  ام  و  تسا ، رایـسب  دروم  نیا  رد  ثیداحا  راـبخا و  هتبلا  . تسوا يارب  تشهب  دـنک ، تراـیز 

[ . 434  ] دوش هبترم  دنلب  تشهب  رد  وا  ماقم  هک  خیش  مالک  نایاپ  . میاهدرک لقن  تسا  رازم » کسانم   » هب فورعم 

نیسح ماما  رب  هیرگ  تلیضف 

سار لثم  ول  هینیع و  نم  ضافف  هدـنع  انرکذ  نم  : دومرف شترـضح  هک  هدومن  لقن  مالـسلاهیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  بختنم »  » باـتک رد 
بیاصم رب  يو  ناگدید  زا  دوش و  يدای  ام  زا  وا  دزن  رد  هک  یـسک  . رحبلا دبز  لثم  تناک  ول  و  هبونذ ، هحفص 525 ] یلاعت [  هللارفغ  ۀبابذلا 

اب بختنم »  » رد .و  دشخبیم دشاب ؛ ایرد  فک  دننام  هچرگ  ار  وا  ناهانگ  یلاعت  يادـخ  دوش ، يراج  کشا  ياهشپ ، رـس  يهزادـنا  هب  ولو  ام 
رفعج هاگان  میدوب ، مالسلاهیلع  قداص  ماما  روضح  رد  هفوک  لها  زا  ياهدع  اب  ام  : دیوگ ماحـش  دنکیم : تیاور  ماحـش  دیز  زا  دوخ  دانـسا 

ادخ یلب ، درک : ضرع  ! رفعج يا  دومرف : داد و  ياج  دوخ  کیدزن  ار  وا  ترـضح  دـش ، بایفرـش  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  روضح  نافع  نب 
نیـسح ماـما  تبیـصم  رد  وت  هک  مدـش  رادربـخ  . دـیجت مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  یف  رعـشلا  لوقت  کـنا  ینغلب  : دومرف . دـنادرگ وـت  يادـف  ارم 

هب عورش  وا  . ناوخب تراعشا  زا  دومرف : ترضح  . دنادرگ وت  يادف  ارم  ادخ  یلب ، درک : ضرع  ؟ ییارسیم وکین  ییوگیم و  رعش  مالـسلاهیلع 
ردق نآ  ترـضح  دندرک ، هیرگ  دندوب ، ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هک  یناسک  يهمه  درک و  هیرگ  مالـسلاهیلع  ماما  دومن و  راعـشا  ندناوخ 

نوعمسی انهاه  نوبرقملا  ۀکئالملا  دهـش  دقل  هللا ؛ و  رفعج ! ای  : دومرف هاگ  نآ  . دش يراج  شفیرـش  نساحم  يور و  رب  کشا  هک  درک  هیرگ 
يا . کل رفغ  و  اهرـساب ، ۀنجلا  هتعاس  یف  رفعج ! ای  کل  هللا  بجوا  دقل  و  رثکا ، وا  انیکب  امک  اوکب  دـقل  و  مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  یف  کلوق 

شوگ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  صوصخ  رد  وت  ياههیثرم  هب  دندش و  رـضاح  اجنیا  رد  برقم  ناگتـشرف  هنیآ ، ره  ادخ ! هب  دنگوس  رفعج !
مامت و ار  تشهب  تعاس  نیمه  رد  وت  يارب  یلاعت  يادـخ  رفعج ! يا  . ام زا  رتشیب  اـی  میتسیرگ  اـم  هک  ناـنچ  دـندرک ، هیرگ  اـهنآ  دـندادارف ،
هحفـص 526] نم [ ! ياـقآ  یلب ، دومرف : ؟ میوـگب مه  زاـب  اـیآ  رفعج ! يا  دوـمرف : ترـضح  زاـب  .و  دیـشخب ار  وـت  دـینادرگ و  بجاو  لاـمک 
رد هک  تسین  یـسک  . هنع هل و  رفغ  ۀنجلا و  هل  یلاعت  هللا  بجوا  الا  هب ، یکبا  یکبف و  ًارعـش  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یف  لاق  دحا  نم  ام  : دومرف
وا يارب  ار  تشهب  یلاعت  يادخ  هک  نیا  زج  دنایرگب  دنک و  هیرگ  رعش  نیا  يهلیسو  هب  دیوگب و  يرعـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم 

و ءامـسلا ، نم  ۀکئالملا  لزنت  مرحملا  نم  رـشاعلا  موی  ناک  اذا  : دومرف ترـضح  . درذگیم وا  هانگ  زا  دشخبیم و  ار  وا  و  دـیامنیم ، بجاو 
یف مهعومد  نوعمجیف  مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  یلع  هیف  نوکبی  سلجم  تیب و  لک  یف  نورودـی  و  ضیبالا ، رولبلا  نم  ةروراق  کلم  لک  عم 

نیـسحلا نع  یکاـبلا  نع  راـنلا  برهتف  راـنلا ، یلع  عومدـلا  کـلت  نم  نوبرـضیف  منهج  راـن  بهتلتف  ۀـمایقلا  موی  ناـک  اذاـف  . ریراوقلا کـلت 
زا ياهشیش  هتشرف  ره  اب  و  دنیآیمدورف ، نامسآ  زا  ناگتـشرف  مرحم ، هام  رد  اروشاع ، زور  ماگنه  هب  . خسرف فلا  نیتس  ةریـسم  مالـسلاهیلع 

ناگدید ياهکشا  و  دندرگیم ، دنیامنیم ؛ هیرگ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  اجنآ  رد  هک  یـسلجم  هناخ و  ره  رد  اهنآ  تسا ، دیفـس  رولب 
اهکشا نیا  ناگتشرف  دشکیم ، هنابز  هلعـش و  منهج  شتآ  و  دسرارف ، تمایق  زور  هک  یماگنه  . دننکیم عمج  اههشیـش  نیا  رد  ار  نارادازع 

رود هدرک و  رارف  گنسرف  رازه  تصش  يهلصاف  هب  هدرک  هیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  هک  یـصخش  زا  شتآ  و  دنزیریم ، شتآ  رب  ار 
فجن هللا  ءاش  نا  شنفد  لحم  تسا و  زیربت  نکاس  دورمرگ و  دلوتم  هک  يدورمرگ -  نامرهق  نب  عیفر  دمحم  رثا ، نیا  يهدنراگن  . دوشیم

موس زور  رد  رثا  نیا  يهمجرت  فیلأت و  دومن ، رورـسم  ارم  رثا  نیا  يهمجرت  فیلأت و  مامتا  يهلیـسو  هب  دنوادخ  : دیوگیم تسا -  فرـشا 
رارق دوخ ، ریغ  زا  صلاخ  ار  نآ  و  دریذـپب ، ار  نآ  شیوخ  تیاضر  اب  مهاوخیم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  تفریذـپ ، ناـیاپ  لاس 1302  هام ... زا 

لص و مهللا  . دزرمایب دناهدز ، گنچ  قح  ناماما  تیالو  هب  ملاع  برغ  قرش و  رد  هک  یناسک  يهمه  مردام و  ردپ و  نم و  ناهانگ  و  دهد ،
. نیعمجا مهقوقح  یبصاغ  مهیملاظ و  مهیداعا و  یلع  نعلا  نیرهاطلا ، نیموصعملا  لآ  دمحم و  ءایبنالا  فرشا  یلع  ملس 
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یقرواپ

.2 : 282: بصانلا مازلا  [ 1]
.4 نازحألا : ریثم  [ 2]

36 ح 8.  : 205 راونالاراحب : [ 3]
.4 نازحألا : ریثم  [ 4]

.45 : 218 راونالاراحب : [ 5]
44 ح 5.  : 279 راونالاراحب : [ 6]

.4 نازحألا : ریثم  [ 7]
280:44 ح 11. راونالاراحب : [ 8]

. ] 44 ح 17  : 283 راحبلا : [ 9]
.430 ۀیدهملا : ۀکرابملا  ۀفیحصلا  [ 10]

44 ح 1.  : 223 راونالاراحب : [ 11]
.10  : 32 ۀعیرذلا : ، 2  : 788 رشب : ءابقن  [ 12]

.2  : 2405 یپاچ : ياهباتک  تسرهف  ، 7  : 272 مالسلامهیلع : تیبلا  لها  لوسرلا و  نع  بتک  ام  مجعم  [ 13]
، مدیمان مالسلاهیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  نینوخ  ياهکشا   » مالسلامهیلع تیب  لها  تایانع  لیذ  هب  لسوت  اب  ار  باتک  نیا  همجرت  مان  [ 14]

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  شراوگرزب  دـج  هب  باطخ  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  هسدـقم  يهیحاـن  تراـیز  زا  ياهرقف  هب  هراـشا  نیا  و 
«.. سیونزاب « » منکیم هیرگ  نوخ  وت  يارب  کشا  ياجب  « ؛» امد عومدلا  لدب  کل  نیکبال  و  : » دنیامرفیم

«. سیونزاب  » دش همجرت  دازآ  تروص  هب  هک  دوب  یبرع  نابز  هب  هللا  ۀمحر  فلؤم  همدقم  هک  تسا  ینتفگ  [ 15]
44 ح 1.  : 273 راونألاراحب : ، 2  : 285: جاجتحالا ، 2  : 184 نیدلالامک : 1 ح 1 ،  : 230 عئارشلا : للع  [ 16]

. توافت یکدنا  اب  3 ح 2769 ،  : 87 دوادیبا : ننس  1 ح 1429 ،  : 270 لبنح : نب  دمحا  دنسم  [ 17]
.45  : 96 راونألاراحب : ، 175 - 178 ءایبنألا : هیزنت  [ 18]

.424 بختنملا : هب  دوش  هعجارم  [ 19]
.45 : 98  - 100 راونألاراحب : [ 20]

. توافت یکدنا  اب  44 ح 1 ؛  : 310 راونألاراحب : سلجم 30 ، 215 ح 239  قودصلا : یلاما  [ 21]
.510 نویعلا : ءالج  ، 45  : 100 راونألاراحب : [ 22]

نمض ح 2.  44  : 324: راونألاراحب [ 23]
.44  : 324 راونألاراحب : [ 24]
.44  : 325 راونألاراحب : [ 25]

325:44 و 326. راونألاراحب : [ 26]
.44  : 326 راونألاراحب : [ 27]
.44  : 327 راونألاراحب : [ 28]

.44  : 327  - 330 راونألاراحب : [ 29]
.44  : 331 راونألاراحب : [ 30]
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يهیآ 18. صصق  يهروس  [ 31]
. توافت یکدنا  اب  ، 44  : 332 راونألاراحب : [ 32]

.. يهیآ 78 ءاسن  يهروس  [ 33]
.. يهیآ 154 نارمعلآ  يهروس  [ 34]
330 و 331.  : 44 راونألاراحب : [ 35]

يهیآ 22. صصق ، يهروس  [ 36]
.44  : 332 راونألاراحب : [ 37]

.44  : 332  - 334 راونألاراحب : [ 38]

334 و 335.  : 44 راونألاراحب : [ 39]
.520 نویعلا : ءالج  [ 40]

.44  : 340  - 343 راونألاراحب : [ 41]
لمتشم ۀینملا  سأک  یملس و  زا  تسا  لامتشا  لدب  اهب » ءیجت   » هلوق نیاربانب ؛ درادن . هدیاف  یملـس  لاصو  نم  يارب  نیا ؛ زا  دعب  ینعی  [ 42]

يارب دوش : ینعم  نینچ  دراد  لامتحا  و  لیجعتلاب . اهب  ینوقـسا  ۀینملا  سأک  تسا : نینچ  شریدقت  و  هب ، تررم  ادیز  لثم : تسا ، لماع  هنع 
قباس نوچ  تسین ، قاشع  لاح  بسانم  نیا  و  دینک . باریس  گرم  يهساک  اب  ار  وا  دوز  یملس ، هب  گرم  يهساک  ندیـسر  هب  دیرظتنم  هچ 
ینعم سپ  دشابیم ، اهتیحت » نأ  «: » ءیجت نأ   » ياج هب  خسن  یـضعب  رد  و  تسین . نشور  یبوخب  رعـش  ینعم  و  تسین ، مولعم  تیب  قح  و ال 

«. هللا ۀمحر  فلؤم  ، » ینک مالس  تیحت و  مالس  هب  هک  نیا  هب  یتسه  رظتنم  هچ  يارب  دوشیم : نینچ  لوا  عارصم 
.44  : 343 راونألاراحب : [ 43]

.29 نازحألا : ریثم  [ 44]
1 ح 1429. : 270 لبنح : نب  دمحأ  دنسم  [ 45]

.44  : 344 راونألاراحب : [ 46]
.31  - 33 فوهللا : [ 47]

.415 بختنملا : [ 48]
.44 : 347 راونألاراحب : [ 49]

33 و 34. فوهللا : [ 50]
.44  : 350 راونألاراحب : [ 51]
.44 : 350 راونألاراحب : [ 52]

.415 بختنملا : [ 53]
.44  : 354 راونألاراحب : [ 54]
.44  : 354 راونألاراحب : [ 55]

.416 بختنملا : [ 56]
.44  : 352 راونألاراحب : [ 57]

.416 بختنملا : [ 58]
.44 : 350  - 357 راونألاراحب : [ 59]
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.44  : 357 راونألاراحب : [ 60]
.531 نویعلا : ءالج  [ 61]

.44  : 358 راونألاراحب : [ 62]

.44  : 358 راونألاراحب : [ 63]
.145 مالسلااهیلع : ارهزلا  ملظت  [ 64]

.44  : 358 راونألاراحب : [ 65]

.44  : 359 راونألاراحب : [ 66]
40 و 41. نازحألا : ریثم  [ 67]
.. 44  : 363 راونألاراحب : [ 68]

.44  : 363 راونألاراحب : [ 69]
بختنملا 424. [ 70]

365 و 367.  : 44 راونألاراحب : [ 71]
. توافت یکدنا  اب  ، 44  : 364 راونألاراحب : [ 72]

.424 بختنملا : ، 44 : 364 راونألاراحب : [ 73]
. توافت یکدنا  اب  ، 44  : 330 راونألاراحب : [ 74]

364 و 365.  : 44 راونألاراحب : [ 75]
.39 نازحألا : ریثم  [ 76]

365 و 366.  : 44 راونألاراحب : [ 77]

367 و 368.  : 44 راونألاراحب : [ 78]
يهیآ 71. ءارسا  يهروس  [ 79]
يهیآ 7. يروش  يهروس  [ 80]

سلجم 30. نمض ح 239   217 قودصلا : یلاما  [ 81]
.44  : 368 راونألاراحب : [ 82]

.44  : 369 راونألاراحب : 39 و 40 ، نازحألا : ریثم  [ 83]
.44  : 368 راونألاراحب : [ 84]

369 و 370. : 44 راونألاراحب : [ 85]
66 و 67. فوهللا : [ 86]

.44  : 370 - 372 راونألاراحب : [ 87]
.44  : 372 راونألاراحب : [ 88]
.44  : 372 راونألاراحب : [ 89]

.372:44 راونألاراحب : توافت ، یکدنا  اب  ، 95:4 بقانملا : [ 90]
372 و 373.  : 44 راونألاراحب : [ 91]

.44 : 374 راونألاراحب : [ 92]
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.44  : 375 راونألاراحب : [ 93]
45 ح 24.  : 87 راونألاراحب : 156 ح 194 ، تارایزلا : لماک  [ 94]

نایم رد  روبنز  يهکلم  هک  نانچ  دـشاب ، هدوب  اهنآ  يزیت  یکزاـن و  دـق و  يزارد  تهج  هب  دـیاش  ناروبنز  يهکلم  هب  اههزینرـس  هیبشت  [ 95]
. هللا ۀمحر  فلؤم  تسا ... دنلب  كزان و  ناروبنز 

.44  : 374-378 راونألاراحب : [ 96]
.44  : 379 راونألاراحب : [ 97]

سلجم 30. 219 ح 239  قودص : یلاما  [ 98]
308 ح 1. لامعألا : باقع  [ 99]

يهیآ 41. صصق  يهروس  [ 100]
379:44 و 381. راونألاراحب : [ 101]

.44  : 381 راونألاراحب : [ 102]
381 و 382.  : 44 راونألاراحب : [ 103]
383 و 384.  : 44 راونألاراحب : [ 104]
157 ح 196. تارایزلا : لماک  [ 105]

«.. هللا ۀمحر  فلؤم  . » میتسه هلیبق  کی  زا  وا  اب  هک  دشاب  نیا  دارم  دیاش  [ 106]
384 و 385.  : 44 راونألاراحب : [ 107]
385 و 386.  : 44 راونألاراحب : [ 108]

.44  : 389 راونألاراحب : [ 109]
388 و 389.  : 44 راونألاراحب : [ 110]

دیزی دزن  دوبن  رضاح  زگره  ترضح ، نآ  هک  تسا  نیا  دیآیم  تسد  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یگدنز  خیرات  تایاور و  زا  هچنآ  [ 111]
هب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یعقوم  ات  قارع ، ات  هکم  زا  و  هکم ، ات  هنیدم  زا  نم  دیوگ : ناعمس  نب  ۀبقع  دیامن . تعیب  نوعلم  نآ  اب  هتفر و 

درفن ینخس  نینچ  ترضح  هاگچیه  مدینش ، هار  نیا  مامت  رد  ار  وا  نانخـس  يهمه  و  مدوب ، ترـضح  نآ  هارمه  هب  اج  همه  دیـسر  تداهش 
يهلمج نیا  دعس  رمع  نیاربانب ؛ . 100 مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  هب  دوش  عوجر  مراذگب .» دیزی  تسد  رد  ار  دوخ  تسد  مرضاح  نم  : » هک

زین وا  نانخـس  لالخ  زا  هک  نانچ  دـناسرب ، نایاپ  هب  راتـشک  يزیرنوخ و  نودـب  ار  راک  دـناوتب  دـیاش  هدوزفا ، همان  رد  شدوخ  زا  ار  يرخآ 
(.. سیونزاب . ) دنک گنج  ترضح  نآ  اب  تشادن  تسود  هک  دوشیم  مولعم 

.44  : 389 - 391 راونألاراحب : [ 112]
«. فقاول : » هدمآ عبنم  نیا  رد  [ 113]

. مالسلااهیلع ءارهزلا  ملظت  [ 114]
439 و 440.  : 2 داشرالا : [ 115]

.2  : 440 داشرالا : [ 116]
.44  : 391 راونألاراحب : [ 117]

391 و 392.  : 44 راونألاراحب : 440 و 441 ،  : 2 داشرالا : [ 118]
.44  : 392 راونألاراحب : [ 119]
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.441:2 داشرالا : [ 120]
سلجم 30.  220 قودصلا : یلاما  [ 121]

392 و 393.  : 44 راونألاراحب : ، 2 : 442 داشرالا : [ 122]
سلجم 30.  220 قودصلا : یلاما  [ 123]

393 و 394.  : 44 راونألاراحب : 443 و 444 ،  : 2 داشرالا : [ 124]
.44  : 394 راونألاراحب : [ 125]
.. يهیآ 57 هرقب  يهروس  [ 126]

:. سلجملا 30  221 قودصلا : یلامأ  [ 127]
سلجم 30.  221 قودصلا : یلاما  [ 128]

.111 مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 129]
حبص ات  بش  لوا  زا  تهج  نیمه  هب  دراد ، نیمک  رد  يدایز  نادایص  هک  تسا  یغرم  مان  اطق  تسا : هدمآ  لتاقم  بتک  زا  یخرب  رد  [ 130]

هطاحا ارم  دنتسه و  نم  نیمک  رد  هک  ینادایـص  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  ترـضح  روظنم  و  دیوگیم . اطق  اطق  و  دباوخیمن ، دایـص  سرت  زا 
«.. هللا ۀمحر  فلؤم  « ؟ منادرگرب مدج  مرح  هب  ار  امش  مناوتیم  هنوگچ  دناهدرک 

.45  : 1  - 3 راونألاراحب : [ 131]
.45  : 3 راونألاراحب : [ 132]
.45 : 3 راونألاراحب : [ 133]

ياههیآ 178 و 179. نارمعلآ  يهروس  [ 134]
.45 و 1 : ، 44  : 394 راونألاراحب : [ 135]

152 ح 178. تارایزلا : لماک  [ 136]
.45  : 4 راونألاراحب : [ 137]

.54 نازحالا : ریثم  [ 138]
.4:45 راونالاراحب : [ 139]

.45  : 4 راونألاراحب : [ 140]

.45  : 4 راونألاراحب : [ 141]
5 و 45.  : 4 راونألاراحب : ، 2  : 447 داشرالا : [ 142]

.45  : 5 راونألاراحب : [ 143]
.. يهیآ 196 فارعا  يهروس  [ 144]

«. هللا ۀمحر  فلؤم  . » تسا تایاکح  ای  تافتلا و  عون  زا  ریباعت ، لیبق  نیا  [ 145]
يهیآ 20. ناخد  يهروس  [ 146]

يهیآ 27. رفاغ  يهروس  [ 147]
7 و 8.  : 45 راونألاراحب : [ 148]

. توافت یکدنا  اب  6 و 7 ،  : 45 راونألاراحب : [ 149]
.45  : 8  - 10 راونألاراحب : [ 150]
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.. ياههیآ 33 و34 نارمعلآ  يهروس  [ 151]
سلجم 30. 221 و 222  قودصلا : یلاما  [ 152]

.430 بختنملا : [ 153]
سلجم 30.  222 قودصلا : یلاما  [ 154]

. توافت یکدنا  اب  ، 45  : 12 راونألاراحب : [ 155]
.61 فوهللا : [ 156]

10 و 12.  : 45 راونألاراحب : ، 60 فوهللا : [ 157]
.45  : 12 راونألاراحب : [ 158]

.12:45 راونألاراحب : [ 159]
.45  : 10 راونألاراحب : [ 160]

.120 مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 161]
.45  : 11 راونألاراحب : [ 162]

59 و 60. نازحألا : ریثم  [ 163]
120 و 121. مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 164]

.45  : 11  - 13 راونألاراحب : [ 165]

14 و 45.  : 13 راونألاراحب : [ 166]
.45  : 14 راونألاراحب : [ 167]

سلجم 30.  223 قودصلا : یلاما  [ 168]
.45  : 14 راونألاراحب : [ 169]

14 و 15.  : 45 راونألاراحب : [ 170]
.. يهیآ 23 بازحا  يهروس  [ 171]

15 و 16.  : 45 راونألاراحب : [ 172]

16 و 17.  : 45 راونألاراحب : [ 173]
.45  : 18 راونألاراحب : [ 174]

.. يهیآ 23 بازحا  يهروس  [ 175]
.45  : 18  - 20 راونألاراحب : [ 176]

. توافت یکدنا  اب  19 و 20 ،  : 45 راونألاراحب : [ 177]
20 و 21.  : 45 راونألاراحب : [ 178]

.65 نازحألا : ریثم  [ 179]
.45  : 22 راونألاراحب : [ 180]
.45  : 22 راونألاراحب : [ 181]

22 و 23. : 45 راونألاراحب : [ 182]
.30 ياههیآ 33 -  رفاغ  يهروس  [ 183]
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.45  : 23 راونألاراحب : [ 184]
23 و 24.  : 45 راونألاراحب : [ 185]

.63 نازحألا : ریثم  [ 186]
25 و 26.  : 45 راونألاراحب : [ 187]

(.. سیونزاب  ) تسا هدمآ  فنخموبا  لقن  رد  هک  نانچ  تسا ، هفوک  روظنم  هدش ، هابتشا  ارهاظ  [ 188]
.45  : 27 راونألاراحب : [ 189]

27 و 28.  : 45 راونألاراحب : [ 190]
.45  : 28 راونألاراحب : [ 191]

28 و 29.  : 45 راونألاراحب : [ 192]
29 و 30.  : 45 راونألاراحب : [ 193]

57 و 61. نازحألا : ریثم  [ 194]
.66 نازحألا : ریثم  [ 195]

.. يهیآ 23 بازحا  يهروس  [ 196]
.. يهیآ 169 نارمعلآ  يهروس  [ 197]

.45  : 31 راونألاراحب : [ 198]

.45  : 32 راونألاراحب : [ 199]

.45  : 44 راونألاراحب : [ 200]

.45  : 32 راونألاراحب : [ 201]
32 و 33.  : 45 راونألاراحب : [ 202]

.45  : 33 راونألاراحب : [ 203]

.45  : 33 راونألاراحب : [ 204]
هتـشک و ار  نانآ  هدرک و  هلمح  هنیدـم  لها  رب  البرک  يهعقاو  زا  دـعب  لاس  ود  دـیزی  نایرکـشل  نآ ، رد  هک  دوب  یگنج  هرح ؛ گنج  [ 205]

«.. هللا ۀمحر  فلؤم  . » دندرب جرات  هب  هداد و  رارق  کته  دروم  ار  نانآ  سومان  لام و  ناج ،
.45  : 33 راونألاراحب : [ 206]
.45  : 34 راونألاراحب : [ 207]
.45  : 34 راونألاراحب : [ 208]

.374 بختنملا : [ 209]
34 و 35.  : 45 راونألاراحب : [ 210]

.374 بختنملا : [ 211]
.45  : 35 راونألاراحب : [ 212]

«. هللا ۀمحر  فلؤم   » دیدرگ نامیاپ  شکرابم  ندب  اهبسا  مس  ریز  رد  هک  دشاب  مالسلاهیلع  مساق  ترضح  روظنم  دیاش  و  [ 213]
35 و 36.  : 45 راونألاراحب : [ 214]

.45  : 36 راونألاراحب : [ 215]
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36 و 37.  : 45 راونألاراحب : [ 216]

38 و 45.  : 36 راونألاراحب : [ 217]
.45  : 37 راونألاراحب : [ 218]
.45  : 38 راونألاراحب : [ 219]

. توافت یکدنا  اب  ، 45 : 38 راونألاراحب : [ 220]
(.. سیونزاب . ) تسا هرصب  طساو و  نایم  يرهش  مان  نآ  و  راذم ، گنج  تسا : هدمآ  راونألاراحب  رد  [ 221]

.45  : 39 راونألاراحب : [ 222]
.45  : 39  - 41 راونألاراحب : [ 223]

. ظافلا رد  توافت  اب  41 و 42 ،  : 45 راونألاراحب : [ 224]
.45  : 45 راونألاراحب : [ 225]
.45  : 42 راونألاراحب : [ 226]

تایآ 33 و 34. نارمعلآ  يهروس  [ 227]
.45  : 43 راونألاراحب : [ 228]

43 و 44.  : 45 راونألاراحب : [ 229]
.45  : 45 راونألاراحب : [ 230]
.45  : 44 راونألاراحب : [ 231]
.45  : 44 راونألاراحب : [ 232]
.45  : 44 راونألاراحب : [ 233]

45 و 46.  : 45 راونألاراحب : [ 234]

45 و 46.  : 45 راونألاراحب : [ 235]
.45  : 46 راونألاراحب : [ 236]
.45  : 46 راونألاراحب : [ 237]

. توافت یکدنا  اب  ، 45  : 46 راونألاراحب : [ 238]
.45  : 46 راونألاراحب : [ 239]

.45  : 46 راونالاراحب : ، 203 مالسلااهیلع : ءارهزلا  ملظت  [ 240]
.45  : 47 راونألاراحب : [ 241]

.45  : 49 راونالاراحب : ، 2  : 25 جاجتحالا : [ 242]
.45  : 47 راونألاراحب : [ 243]

438 و 439. بختنملا : [ 244]
.423 بختنملا : [ 245]
.439 بختنملا : [ 246]

.575 نویعلا : ءالج  [ 247]
47 و 48.  : 45 راونألاراحب : [ 248]
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.45  : 47  - 49 راونألاراحب : [ 249]
.450 بختنملا : [ 250]

132 و 134. مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 251]
.439 بختنملا : [ 252]

.45  : 49 راونألاراحب : [ 253]
. توافت یکدنا  اب  ، 45  : 49 راونألاراحب : [ 254]

.45  : 50 راونألاراحب : [ 255]
.45  : 50 راونألاراحب : [ 256]

. فالتخا یکدنا  اب  ، 50 بختنملا : [ 257]
« هللا ۀمحر  فلؤم  . » دنیوگ ار  مکـش  گرزب  درم  نیطب  و  دشاب ، هدیئورن  یناشیپ  فرط  ود  زا  وا  رـس  يوم  هک  دنیوگ  ار  يدرم  عزنا : [ 258]

یلع نینزاـن  دوجو  نآ  ناـمیا و  ملع و  زا  رپ  وـلمم و  كرـش و  زا  هدـش  هدـنک  هک : تسا  نیا  نیطب  عزنا  زا  دارم  يرگید  تاـیاور  رد  هتبلا 
«.. سیونزاب ( » عزن يهدام  نیرحبلا : عمجم  ، ) دوب مالسلاهیلع 

50 و 51.  : 45 راونألاراحب : [ 259]
.45  : 51 راونألاراحب : [ 260]

. توافت یکدنا  اب  ، 45 : 51 راونألاراحب : [ 261]
.576 نویعلا : ءالج  [ 262]

51 و 52.  : 45 راونألاراحب : [ 263]
.527 ةایحلا : نیع  [ 264]

52 و 53.  : 45 راونألاراحب : [ 265]
.54  : 45 راونألاراحب : [ 266]

.439 بختنملا : [ 267]
.45  : 53 راونألاراحب : [ 268]
.45  : 55 راونألاراحب : [ 269]
.45  : 55 راونألاراحب : [ 270]
.45  : 55 راونألاراحب : [ 271]

.54:45 راونألاراحب : [ 272]
.45  : 55 راونألاراحب : [ 273]

. توافت اب  54 و 55 ،  : 45 راونألاراحب : [ 274]
.141 مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 275]

55 و 56.  : 45 راونألاراحب : [ 276]
142 و 143. مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 277]

451 و 452. بختنملا : [ 278]
.45  : 56 راونألاراحب : 146 و 147 ، مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 279]
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.452 بختنملا : [ 280]
.147 مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 281]

.. يوسن خیرات  تسا : هدمآ  راونألاراحب  رد  [ 282]
45 ذ ح 39.  : 216 راونألاراحب : [ 283]

.. تساهدمآ رجب »  » راونألاراحب رد  [ 284]
. توافت یکدنا  اب  57 و 58 ،  : 45 راونألاراحب : [ 285]

.151 مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  هب : دوش  هعجارم  [ 286]
بختنملا 452 و 453. هب : دوش  هعجارم  [ 287]

.45  : 60 راونألاراحب : [ 288]
. توافت یکدنا  اب  ، 45  : 58 راونألاراحب : [ 289]

.45  : 60 راونألاراحب : [ 290]
154 و 155. مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 291]

. توافت یکدنا  اب  ، 45  : 61 راونألاراحب : [ 292]
. توافت اب  60 و 61 ،  : 45 راونألاراحب : [ 293]

17 ح 10.  : 493 مولعلا : ملاوع  توافت ، یکدنا  اب   45  : 191  - 193 راونألاراحب : [ 294]
.84 نازحألا : ریثم  ، 45  : 107 راونألاراحب : [ 295]

.45  : 62 راونألاراحب : [ 296]
. توافت یکدنا  اب  ، 85 نازحألا : ریثم  ، 17  : 368 مولعلا : ملاوع  ، 45  : 125 راونألاراحب : [ 297]

.157 مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 298]
253 و 254.  : 3 هینامعن : راونا  [ 299]

.. يهیآ 227 ءارعش  يهروس  [ 300]
.45  : 316  - 319 راونألاراحب : ، 90  - 92 بختنملا : [ 301]

.2  : 114 داشرالا : [ 302]
.45  : 62 راونألاراحب : [ 303]

58:45 و 59. راونالاراحب : [ 304]
456 و 457. بختنملا : [ 305]
456 و 457. بختنملا : [ 306]

.59:45 راونالاراحب : [ 307]
. توافت یکدنا  اب  ، 108:45 راونالاراحب : [ 308]

. توافت یکدنا  اب  ، 45  : 162-164 راونالاراحب : ، 2  : 29-31 جاجتحالا : [ 309]
تایآ 22 و 23. دیدح  يهروس  [ 310]

رد یتبیـصم  چیه  هک : تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  نومـضم  لصاح  تسا ، هفیرـش  يهیآ  هب  هراشا  سابتقا و  همرکم  نوتاخ  نآ  مالک  نیا  [ 311]
رد هک  نیا  رگم  دـسریمن  امـش  هب  باـبحا -  توف  ضارما و  نوچ  امـش -  سفن  رد  و  هریغ -  لاوما و  فلت  یطحق و  دـننام  نیمز -  يور 
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، ینازرا لام ، زا  دوشیم  توف  امـش  زا  هچنآ  رب  هک  نیا  يارب  تسا ، هدـش  تبث  بیاصم -  داجیا  ای  امـش -  شنیرفآ  زا  شیپ  ظوفحم  حول 
هن تسا و  يرادیاپ  هودنا  نیا  رب  هن  نوچ  دـیدرگن ، نامداش  دوشیم  هداد  اهتمعن  زا  امـش  هب  هچنآ  و  دیـشابن ، نیگمغ  تمالـس  تحص و 

ار شورفرخف  ربکتم  ره  دـنوادخ  هک  دوشیمن  یـشورفرخف  يداش  رب  و  دوشیم ، ناـسآ  تبیـصم  لاـح  نیا  رد  يراـبتعا . ار  یناـمداش  نآ 
«. هللا ۀمحر  فلوم  . » درادیمن تسود 

.. يهیآ 4 هعمج  يهروس  [ 312]
يهیآ 4. رون  يهروس  [ 313]

. توافت یکدنا  اب   45  : 110-112 راونالاراحب : ، 2  : 27-29 جاجتحالا : [ 314]
.. تسا هدمآ  ابئاذ » : » راونالاراحب رد  [ 315]

.112:45 راونالاراحب : [ 316]
.. تسا هدماین  راونالاراحب  رد  ینم » یلا  : » ترابع [ 317]

زین ار  رعش  نیا  راعشا ، ندناوخ  زا  سپ  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  دنکیم : هفاضا  فوهل »  » باتک رد  هللا  ۀمحر  سوواط  نب  دیس  [ 318]
( دیناسرب لتق  هب  ار  ام  هن  دینک و  يرای  ار  ام  هن  ینعی : . ) ام هیلع  رب  هن  دیشاب و  ام  اب  هن  هک  رـس ، هب  رـس  امـش  زا  میدش  یـضار  ام  : درک تئارق 

«. هللا ۀمحر  فلؤم  »
. توافت یکدنا  اب   45  : 114-115 راونالاراحب : ، 463-465 بختنملا : [ 319]

يهیآ 9. فهک : يهروس  [ 320]
.114:2 داشرالا : [ 321]

.154:45 راونالاراحب : [ 322]

.116:45 راونالاراحب : [ 323]
117:45 و 118. راونالاراحب : [ 324]

يهیآ 42. رمز  يهروس  [ 325]
115:2 و 116. داشرالا : [ 326]

راونالاراحب 117:45 و 118. [ 327]
117:45 و 118. راونالاراحب : [ 328]

.466 بختنملا : [ 329]
يهیآ 227. ارعش  يهروس  [ 330]

168 و 169. مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 331]
.154:45 راونالاراحب : قودص ، یلاما  [ 332]

يهیآ 9. فهک  يهروس  [ 333]
.121:45 راونالاراحب : ، 117:2: داشرالا [ 334]

يهیآ 13. فهک ، يهروس  [ 335]
يهیآ 227. ءارعش  يهروس  [ 336]

.386:17 مولعلا : ملاوع  [ 337]
«. هللا ۀمحر  فلؤم   » دشاب نوعلم  دیزی  دراد  لامتحا  و  دشاب ، نیعل  دایزنبا  هیغاط ، زا  دارمدیاش  [ 338]
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.45  : 119-121 راونالاراحب : [ 339]
324 و 324. بختنملا : [ 340]

.45  : 100 - 105 راونالاراحب : [ 341]
.. تسا هدمآ  یکتخ » رس  : » راونالاراحب رد  [ 342]

. توافت یکدنا  اب   45  : 105-107 راونالاراحب : [ 343]
.118:2 داشرالا : [ 344]
.119:2 داشرالا : [ 345]
.466 بختنملا : [ 346]

466 و 467. بختنملا : [ 347]
. توافت اب   180-185: مالسلاهیلع نیسحلا  لتقم  [ 348]

303:45 و 304. راونالاراحب : [ 349]
يهیآ 227. ءارعش  يهروس  [ 350]

. توافت اب  ، 185-193 مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 351]
. توافت یکدنا  اب  239:45 و 240 ، راونالاراحب : ، 468 بختنملا : [ 352]

126:4 ح 1133. زجاعملا : ۀنیدم  [ 353]
. توافت یکدنا  اب   255:45 راونالاراحب : ، 469 بختنملا : [ 354]

.127:45 راونالاراحب : [ 355]
125:45 و 126. راونالاراحب : [ 356]

نیعل دـیزی  هب  يرگید  درف  طسوت  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  يارـسا  رهطم و  ياهرـس  داـیزنبا ، هک  ارچ  هداد ، خر  یهابـشا  ارهاـظ  [ 357]
(.. سیونزاب . ) داتسرف

يهیآ 42. میهاربا  يهروس  [ 358]
.227 هیآ : ءارعش  يهروس  [ 359]

398:17 ح 2. مولعلا : ملاوع  ، 45  : 184-188 راونالاراحب : ، 2  : 578  - 582 جئارخلا : [ 360]
.4  : 108  - 110 زجاعملا : ۀنیدم  توافت ، یکدنا  اب   193  - 197 مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 361]

.154:45 راونالاراحب : [ 362]

.155:45 راونالاراحب : [ 363]
يهیآ 33. يروش  يهروس  [ 364]

يهیآ 26. ارسا  يهروس  [ 365]
يهیآ 41. لافنا  يهروس  [ 366]

.. يهیآ 33 بازحا  يهروس  [ 367]
.129:45 راونالاراحب : ، 73 فوهللا : [ 368]

.155:45 راونالاراحب : [ 369]
يهیآ 9. فهک : يهروس  [ 370]
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188:45 ح 32. راونالاراحب : 577:2 ح 1 ، جئارخ : [ 371]
.469 بختنملا : [ 372]

اب هدش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  عاجـش  افواب و  نارای  زا  تیاور ، نیا  رد  هک  یفیـصوت  تسا : ینتفگ  129:45 و 130 ، راونالاراحب : [ 373]
همه نآ  اـب  نمـشد  یتح  هک  دـهدیم  نادرم  ریلد  نآ  تعاجـش  يریلد و  زا  ربـخ  هک  يربـتعم  تاـیاور  درادـن ، يراـگزاس  رگید  تاـیاور 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دنـسیونیم : هک  ییاج  ات  دـندوب  ناوتان  زجاع و  اهنآ  درف  درف  لـباقم  رد  نایرکـشل  هوبنا  تازیهجت و 
وا گنج  هب  ییاهنت  هب  امـش  رب  ياو  تفگ : نوعلم  دعـس  رمع  دیـسر ، تکاله  هب  تشاذگ  هزرابم  هصرع  هب  مدق  یعاجـش  ره  دیبلط ، زرابم 

ار ناشدوخ  نایرکـشل  نیعل ، دیزی  یمرگلد  يارب  نوعلم  سیق  نب  رجز  هک  تسین  یکـش  نیاربانب ، تسا . برع  يهدنـشک  دنزرف  وا  دـیورن 
هللادـبعابا تعاجـش  زا  یکاح  هک  دنمـشزرا  باتک  نیا  فلتخم  ياهلصف  هب  دروم  نیا  رد  رتشیب  عالطا  يارب  تسا ، هدومن  دادـملق  عاجش 

(. سیونزاب . ) دییامن هعجارم  تسا ، ترضح  نآ  يافواب  نارای  مشاهینب و  ناناوج  مالسلاهیلع و  نیسحلا 
. ظافلا رد  یتوافت  اب  ، 197  - 199 مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 374]

.131:45 راونالاراحب :  98 نازحالا : ریثم  [ 375]
.131:45 راونالاراحب : [ 376]

. توافت اب  130:45 و 131  راونالاراحب : [ 377]
.131:45 راونالاراحب : [ 378]

يهیآ 26. نارمعلآ  يهروس  [ 379]
.176:45 راونالاراحب : ، 692:1 مالسلاهیلع : اضرلا  رابخا  نویع  [ 380]

.473 بختنملا : [ 381]
.251:3 هینامعن : راونا  [ 382]

. توافت یکدنا  اب  472 و 473 ، بختنملا : [ 383]
دازآ ار  اهنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  یلو  دندمآرد ، تراسا  هب  هکم  حتف  زور  رد  هک  دندوب  یناسک  اقلط  [ 384]

هدرک و هراشا  هعقاو  نآ  هب  مالسلااهیلع  موثلکما  ترضح  تهج ، نیمه  هب  دندوب . اهنآ  يهلمج  زا  زین  هللا  امهنعل  نایفسوبا  هیواعم و  درک و 
«.. هللا ۀمحر  فلؤم  . » دیامنیم باطخ  تفص ، نیا  اب  ار  دیزی 

. توافت یکدنا  اب  ، 208 مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 385]
131:45 و 132. راونالاراحب : [ 386]

.132:45 راونالاراحب : 98 و 99 ، نازحالا : ریثم  [ 387]
.. يهیآ 22 دیدح  يهروس  [ 388]

168:45 ح 14. راونالاراحب : 363:2 و 364 ، یمقلا ، ریسفت  [ 389]
.. تسا هدمآ  انذختتل » : » راونالاراحب رد  [ 390]

.. يهیآ 178 نارمعلآ  يهروس  [ 391]

.. يهیآ 169 نارمعلآ  يهروس  [ 392]
. توافت یکدنا  اب   45  : 157-160 راونالاراحب : ، 2  : 35  - 37 جاجتحالا : [ 393]

يهیآ 26. نارمعلآ  يهروس  [ 394]
تایآ 169 و 170. نارمعلآ  يهروس  [ 395]

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 918 

http://www.ghaemiyeh.com


. توافت یکدنا  اب  206 و 207، مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 396]
تایآ 22 و 23. دیدح  يهروس  [ 397]

يهیآ 22. دیدح  يهروس  [ 398]
يهیآ 30. يروش  يهروس  [ 399]

.135:45 راونالاراحب : [ 400]
135:45 و 136. راونالاراحب : [ 401]

.137:45 راونالاراحب : ، 472 بختنملا : [ 402]
.137:45 راونالاراحب : [ 403]

142:45 و 143. راونالاراحب : [ 404]
. توافت یکدنا  اب  ، 45  : 137-139 راونألاراحب : [ 405]

. ظافلا رد  توافت  یکدنا  اب   213  - 218 مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 406]
141:45 و 142. راونالاراحب : [ 407]
252:3 و 253. هینامعن : راونا  [ 408]

.175:45 راونالاراحب : 39:2 و 40 ، جاجتحالا : [ 409]
.200:45 راونالاراحب : [ 410]

«.. هللا ۀمحر  فلؤم  . » تسا دنه  دالب  زا  یلحم  مسا  يرامق : [ 411]
.45  : 194  - 196 راونالاراحب : 254:3 و 255 ، هینامعن : راونا  [ 412]

. توافت یکدنا  اب  ، 196:45 راحب : [ 413]
.. يهیآ 55 ناقرف  يهروس  [ 414]

. ظافلا رد  توافت  یکدنا  اب  ، 218-220 مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 415]
.144:45 راونالاراحب : [ 416]

196:45 و 197. راونالاراحب : [ 417]
145:45 و 146. راونالاراحب : راصتخا ، توافت و  اب   231 مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 418]

. توافت یکدنا  اب   146:45 راونالاراحب : [ 419]
. توافت یکدنا  اب  ، 146:45 راونالاراحب : [ 420]

ود نیا  رد  هک  هدرک  هراشا  باـتک  يهیـشاح  رد  زین  هللا  ۀـمحر  فلؤم  و  تسا ، هدـمآ  ملذـح » نب  رـشب  : » راونـالاراحب فوهللا و  رد  [ 421]
.. تسا فالتخا  عبانم  رد  ظفل ،

.45  : 147  - 149 راونالاراحب : ، 177 فوهللا : [ 422]
.45  : 197  - 198 راونالاراحب : [ 423]

. ظافلا رد  یتوافت  اب  224 و 226 ، مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 424]
.198:45 راونالاراحب : [ 425]

(. سیونزاب . ) درادن يراگزاس  قباس ، تیاور  اب  تیاور  نیا  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  [ 426]
. راصتخا اب   227 مالسلاهیلع : نیسحلا  لتقم  [ 427]
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62:45 و 63. راونالاراحب : ، 360:3 بقانملا : [ 428]
.62:45 راونالاراحب : [ 429]

.63:45 راونالاراحب : ، 62 نییبلاطلا : لتاقم  [ 430]
.63:45 راونالاراحب : [ 431]

329:45 ح 1. راونالاراحب : داشرالا 238 ، [ 432]
330:45 ح 4. راونالاراحب : ، 48:4 بقانملا : [ 433]

.278:45 راونالاراحب : [ 434]

لتقم . 29

لیقع نب  ملسم  تبیصم  لوا  بش  هضور 

. دوب مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  يومع  رسپ  مشاه و  ینب  ناگرزب  زا  بلاط » یبا  نب  لیقع   » دنزرف ملسم »  » بانج
هک همان  نیرخآ  دش . دایز  رایسب  ناشیا  زا  توعد  هفوک و  مدرم  ياه  همان  هک  دوب  هکم  رد  هدش و  جراخ  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

بلط لاعتم  دنوادخ  زا  درازگ و  زامن  تعکر  ود  ماقم  نکر و  نیب  ماما  دـش ، غلاب  تساوخرد  نارازه  هب  هک  اههمان  دادـعت  دیـسر و  ماما  هب 
. درک ریخ 

: دروآ نآ  رد  تشون و  ار  اههمان  خساپ  تساوخ و  ار  ملسم  سپس 
: هک تسا  نیا  امش  نخس  »

. دنک دحتم  تیاده و  ار  ام  وت  ببس  هب  ادخ  دیاش  ایب  ام  يوس  هب  میرادن ، یماما 
يأر هک  تشون  نم  يارب  رگا  سپ  مداتـسرف ، امـش  يوس  هب  تسا  نم  نانیمطا  دروم  هک  ار  دوخ  يومع  رـسپ  ردارب و  لیقع  نب  ملـسم  نم ،

 …« دمآ مهاوخ  امش  دزن  يدوزب  مدناوخ  ناتیاه  همان  رد  هک  تسا  نامه  امش  تروشم  لضف و  لها  نادنمدرخ و 
درک عادو  دوخ  هداوناخ  اب  دناوخ و  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد  دمآ . هنیدم  هب  دش و  جراخ  هکم  زا  ناضمر  همین  رد  ملـسم 

زا امنهار  ود  دندرک و  مگ  ار  هار  ناهارمه  ملـسم و  دوب و  تخـس  رایـسب  رفـس  نیا  طیارـش  تفر . هفوک  يوس  هب  هارمه  امنهار و  دنچ  اب  و 
. دیسر هفوک  هب  لاوش  مجنپ  زور  رد  ماجنارس  ملسم  هکنیا  ات  دنتخاب . ناج  یگنشت 

. دنتسیرگ دناوخ  نانآ  رب  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  همان  نوچ  دندش و  عمج  ملسم  دزن  هتسد  هتسد  هفوک  مدرم 
. دندرک تعیب  ملسم  اب  هفوک  لها  زا  رفن  سپس 18000 

. درک بیغرت  هفوک  يوس  هب  تکرح  هب  ار  ناشیا  داد و  ربخ  ار  دادعت  نیا  تعیب  تشون و  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ياهمان  زین  وا  هجیتن  رد 
زین ار  هفوک  تموکح  ات  درک  رومأم  دوب  هرـصب  مکاح  هک  ار  دایز  نب  هللادـیبع  يو  دیـسر ، هیواعم  نب  دـیزی  هب  تعیب  نیا  ربخ  هک  یماـگنه 

. درک دیدهت  ار  مدرم  تفرگ و  تسد  رد  ار  تموکح  دش و  دراو  رهش  هب  هلیح  اب  هللادیبع  ددرگ . رادهدهع 
. درک ینادنز  هجنکش و  ار  دوب  هتفرگ  هانپ  وا  لزنم  رد  لیقع  نب  ملسم  دوب و  هفوک  ناگرزب  زا  هک  ةورع » نب  یناه   » سپس

رازاب و دجسم و  دنتـسویپ و  وا  هب  مدرم  دنباتـشب . شیرای  هب  هک  تساوخ  نایفوک  زا  دینـش  ار  یناه  ندش  هجنکـش  ربخ  هک  یماگنه  ملـسم 
. دندوبن رفن  هاجنپ  زا  شیب  هللادیبع  نارای  هک  یلاح  رد  دش  تیعمج  زا  رپ  رصق  فارطا 

رومأم ار  دندوب  وا  رـصق  رد  هک  فارـشا  زا  ياهدع  دننک و  عیمطت  دیدهت و  ار  اهنآ  ات  داتـسرف  هفوک  فلتخم  لیابق  نیب  ار  رفن  دنچ  هللادیبع 
. دنهد بیرف  ای  دناسرتب  دندوب  هدرک  هرصاحم  ار  رصق  هک  یمدرم  هرامالا  راد  ياهماب  زا  هک  دومن 
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. دندش تسس  دندینش  ار  دوخ  فارشا  اسؤر و  نخس  هک  یماگنه  هفوک  لها 
: دنتفگ یم  يرگید  هب  کی  ره  هب  هک  دش  دایز  ناسانخ  ياوجن  مک  مک 

«!! دننک یم  تیافک  دنتسه و  نارگید  میدرگرب ، »
نامیپ نیا  اب  هک  ملسم  دندنام . یقاب  وا  يرای  يارب  دجسم  رد  رفن  یس  دودح  اهنت  دش و  هدنکارپ  ملـسم  نوماریپ  زا  تیعمج  كدنا  كدنا 

. درک تکرح  هدنک  باوبا  يوس  هب  رفن  یس  نآ  هارمه  هب  دش  وربور  ینکش 
. دوبن وا  هارمه  سکچیه  درک  روبع  هقطنم  نآ  زا  نوچ  دندوب و  هدنام  یقاب  يو  هارمه  رفن  هد  اهنت  دیسر  اجنآ  هب  هک  یماگنه 

ریفـس دـیامن . ناهنپ  ار  وا  شاهناخ  رد  ای  دـنک و  ییامنهار  ار  يو  هک  دوبن  یـسک  یتح  یلو  درک  هاگن  وس  نآ  وس و  نیا  هب  هنابیرغ  ملـسم 
. دورب اجک  تسناد  یمن  تفر و  یم  هار  هفوک  کیرات  ياههچوک  رد  نادرگرس  نیسح 

. دوب هداتسیا  نآ  رد  رب  ینزریپ  هک  دیسر  ياهناخ  هب  هکنیا  ات 
. دوب هتفر  نوریب  هناخ  زا  مدرم  هارمه  هب  هک  دوب  شدنزرف  رظتنم  دوب و  هعوط »  » نز نیا  مان 

رد رب  هک  دید  ار  ملـسم  دمآ  نوریب  هک  هرابود  تفر . هناخ  لخاد  هب  داد و  بآ  وا  هب  هعوط  تساوخ . بآ  وا  زا  درک و  مالـس  نز  رب  ملـسم 
: تفگ تسا . هتسشن  لزنم 

. درک رارکت  ار  دوخ  نخس  هرابهس  هرابود و  نز ، دنام . شوماخ  ملسم  ور .» دوخ  هداوناخ  دزن  يدیشون  بآ  رگا  ادخ  هدنب  يا  »
: تفگ تساخرب و  ملسم 

نوریب دوخ  نمأم  زا  دـنداد و  بیرف  ارم  دـنتفگ و  غورد  نم  هب  موق  نیا  ملیقع . نب  ملـسم  نم  مرادـن . ياهداوناخ  هناخ و  رهـش  نیا  رد  نم  »
ایؤر ملاع  رد  دیباوخ و  دروخن و  ماش  ملسم  اما  دومن . مهارف  یماعط  درتسگ و  شیارب  یشرف  درب ؛ هناخ  لخاد  هب  ار  ملسم  نزریپ  دندروآ ».

: تفگ يو  هب  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دوخ  يومع 
«. دوب یهاوخ  ام  دزن  ادرف  وت  هک  باتشب  »

ملـسم ندرک  ادیپ  يارب  دمآ و  دجـسم  هب  دش و  جراخ  رـصق  زا  درک  ادیپ  تأرج  دید  ار  مدرم  ندش  هدـنکارپ  هک  هللادـیبع  رگید ، يوس  زا 
. درک نییعت  هزیاج  رانید  رازه 

لکشتم یهورگ  هللادیبع  دناسر . نانمشد  هب  ار  ربخ  رجف  عولط  اب  دش و  ربخ  اب  لزنم  رد  ملـسم  دوجو  زا  تشگرب  هناخ  هب  هک  هعوط  دنزرف 
. داتسرف وا  يریگتسد  يارب  ار  یهاپس  اههد  زا 

باتش هب  ار  دوخ  ياعد  دینش  ار  نابـسا  ههیـش  يادص  يو  هک  یماگنه  دندیـسر . هعوط  لزنم  هب  نایرگـشل  هک  دوب  تدابع  لوغـشم  ملـسم 
. دننازوسب ار  نزریپ  هناخ  هک  ادابم  تفاتش  رگشل  اب  هلباقم  هب  درک و  رکشت  هعوط  زا  دیشوپ و  هرز  درک و  مامت 

زین اهماب  زا  دـندرک و  هلمح  وا  رب  یعمج  هتـسد  نانآ  هکنیا  اـت  تشک  ار  یفوک  نادرماـن  زا  رفن  زا 40  شیب  دوب  رواگنج  يدرم  هک  ملـسم 
. دش ریسا  داتفا و  نیمز  رب  دمآ  دورف  وا  رب  تشپ  زا  هک  ياهزین  یگنشت و  تاحارج و  تدش  رثا  رب  ماجنارس  ات  دندز  یم  وا  رب  گنس 

نیا زا  دنداد و  نیغورد  ناما  يو  هب  گنرین  اب  دننک  ریگتـسد  ار  بانج  نآ  دناوت  یمن  دـندید  یتقو  هک  دـناهدرک  لقن  زین  عبانم  زا  یخرب  )
.( دندرب هموکحلاراد  هب  ار  ناشیا  قیرط 

: تفگ دش  دنبرد  هک  یماگنه  لیقع  نب  ملسم 
. درک هیرگ  هب  عورش  و  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  »

: تفگ ملسم  دیسرب . نآ  ببس  زا  درک و  بجعت  يرواگنج  همه  نآ  اب  ناشیا  نتسیرگ  زا  نایرگشل  زا  یکی 
نیسح يارب  دنیآ و  یم  اجنیا  هب  هک  ربمایپ  نادناخ  يارب  نم  منک  یمن  هیرگ  دوخ  يارب  مرادن و  كاب  ندش  هتـشک  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  »

«. منک یم  هیرگ  وا  لآ  و 
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نم رارقیب  لد  رارق  تشوخ  مان 
نم رات  ياهبش  نشور  عمش  وت  يور 
مغ هناخ  هدرک  ملد  هب  یلو  ماهناخیب 
نم رای  راوید ، رد و  زج  هب  یسک  دوبن 

. درک یم  رافغتسا  تفگ و  یم  دنوادخ  حیبست  هک  یلاح  رد  دندرب ، هرامالاراد  رصق  ماب  رب  هللادیبع  روتسد  هب  ار  ملسم 
دشک یمن  اما  مشک  یم  راظتنا  نم 

نم راظتنا  یسک  راد ، بانط  زا  ریغ 
رمع باتفآ  مه  مماب و  يور  هب  دوخ  مه 

! نابغاب يا 
نم راهب  دش  نازخ  هک  ایب 

نامیپ راظنا  رد  ار  شکرابم  ندب  سپـس  دنیبب و  مدرم  ات  دندنکفا  ریز  هب  ماب  زا  ار  شندب  سپـس  شرـس و  ادتبا  دـندز و  ندرگ  ار  وا  سپس 
. دندرک نازیوآ  هفوک  نانکش 

وت راثن  ناج  منک  ماب  زارف  زا  نم 
نم راثن  دیامن  گنس  ماب ، یفوک ز 

ار دوخ  نارای  هک  یلاح  رد  دنتخیوآ  راد  هب  دنتشک و  شارخلد  یعضو  اب  دندرب و  هفوک  رازاب  هب  ار  دوب  هلاس  يدرم 89  ریپ  هک  زین  ار  یناه 
. تساخن رب  وا  يرای  هب  سکچیه  درک و  یم  ادص 

. داتسرف دیزی  دزن  ماش  هب  ار  ملسم  یناه و  كرابم  ياهرس  دایز  نبا  هاگنآ 
. دش هداتسرف  قشمد  هب  هک  دوب  یسأر  نیلوا  وا  سأر  تشگ و  هتخیوآ  هک  دوب  مشاه  ینب  زا  ندب  نیلوا  لیقع  نب  ملسم  ندب 

. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 
*****

: یلصا عبانم 
.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 1

.2
.1378 یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش 

البرک هب  قشع  ناوراک  دورو  مود  بش  هضور 

جراخ همرکم  هکم  تمس  هب  هنیدم  زا  ناشیا  دنداد ، رارق  راشف  تحت  تعیب  نتفرگ  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیما ، ینب  هکنآ  زا  سپ 
. تسب زین  جح  مارحا  ۀجحلا ، وذ  ندمآ  اب  درک و  يرپس  هللا  تیب  راوج  رد  ار  هدقعلا  وذ  لاوش ، ناضمر ، ياه  هام  نابعش و  هام  هیقب  دش و 
زور رد  يو  دورب . هکم  هب  ترـضح  اب  گنج  ای  يریگتـسد  يارب  هک  دش  رومأم  دـیزی  يوس  زا  صاع » نب  دیعـس  نب  ورمع   » رگید يوس  زا 

. دیسر هکم  هب  ۀجحلاوذ )  8  ) هیورت
هب ار  نآ  تشاذگ و  مامت  همین  ار  شیوخ  عتمت  جح  دنتسین  لئاق  دنوادخ  مرح  يارب  یتمرح  نانمشد ، نیا  تسناد  یم  هک  مالسلا  هیلع  ماما 

. دوب هللا  تیب  میرح  ظفح  دومرف ، دوخ  هک  هنوگنامه  راک ، نیا  يارب  ماما  هزیگنا  دش . جراخ  هکم  زا  درک و  لیدبت  هدرفم  هرمع 
: دومرف درک  یم  بیغرت  رهش  نیا  رد  تماقا  هب  رذحرب و  هکم  كرت  زا  ار  وا  هک  هفینح » دمحم   » خساپ رد  ناشیا 
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! ردارب يا  »
دننام يرگید  دارفا  خساپ  رد  ترضح  نینچمه  دوش .» هتسکش  هناخ  نیا  تمرح  نم  ببـس  هب  دشکب و  مرح  رد  ارم  ناهگان  دیزی  مسرتیم 

یم هگن  ار  هکم  تمرح  نمـشد ، هک  دنتـشادنپ  یم  دندرک و  یم  رارکت  ار  هتـساوخ  نیمه  هک  ریبز » نب  هللادـیبع   » و قدزرف » «، » سابع نبا  »
: دومرف یم  دراد 

«. تسا رتهب  ددرگن  لامیاپ  نم  رطاخ  هب  هکم  تمرح  موش و  هتشک  هبعک  هناخ  زا  رترود  بجو  کی  »
، دنتـشک مارحلادجـسم  رد  ار  هللادـبع  دـنداد و  رارق  هلمح  دروم  قینجنم  اب  ار  هبعک  هیما  ینب  ریبز ، نب  ادـبع …  ماـیق  ناـیرج  رد  هک  اهدـعب 
دید و یم  ماخ  تشخ  رد  ینـشور  هب  ار  هدنیآ  ماما  دـندرک و  یم  هابتـشا  یکریز  نآ  اب  ریبز  نبا  تناطف و  نآ  اب  سابع  نبا  هک  دـش  مولعم 

. تخانش یم  یبوخب  ار  مالسا  نانمشد 
ياج هب  هورم  افـص و  نیب  یعـس  درک ، فاوط  دـنتفر  یم  انم  يوس  هب  عتمت  جـح  کسانم  يادا  يارب  نایجاح  هک  یماـگنه  ماـما  لاـحرهب ،

. دراذگ هفوک  يوس  هب  ور  دمآ و  نوریب  هرمع  مارحا  زا  دیچ ، يوم  دروآ ،
اجک ره  میقشع ، هبعک  ناوراک  ام 
ام يوربور  دوب  هبعک  میروآ  ور 

افواب ِقاشع  ِلد  يهبعک  مییام 
ام يوجتسج  دنک  هبعک  میور  اج  ره 

: تفگ تفرگ و  ار  ماما  هقان  مامز  دناسر و  ناوراک  هب  ار  دوخ  دیسر  هیفنح  دمحم  هب  ربخ  نوچ 
! ردارب يا  »

»؟ يوش جراخ  باتش  نیا  اب  هک  دش  ثعاب  هچ 
: دومرف ترضح 

: تفگ دمآ و  مباوخ  هب  ادخ  لوسر  بشید  »
! نیسح يا 

: تفگ هفینح  نبا  دنیبب .» هتشک  ار  وت  تساوخ  ادخ  هک  ور  نوریب 
. نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  »

»؟ يرب یم  دوخ  اب  ارچ  ار  ناکدوک  نانز و  نیا  سپ 
: داد خساپ  ماما 

«. دنیبب ریسا  ار  اهنآ  دهاوخ  یم  دنوادخ  دومرف  مدج  »
قشع يانم  ردنا  دوش  نفک  ام  مارحا 

ام يوضو  اجنآ  دوش  ام  يولگ  نوخ 
میور یم  میقشع ، تداهش  يهنشت  ام 

ام يوبس  ام ، لد  نوخ  دوش ز  رپ  ات 
لایع و لها و  هارمه  هب  ادخ ، رما  ندرک  هدنز  يارب  ادخ و  لوسر  روتـسد  هب  ادـخ ، میرح  ظفح  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  هنوگنیا 

. درک تمیزع  قارع  يوس  هب  دش و  جراخ  هکم  زا  نارای  یلاوم و  زا  يدادعت 
لقن هام  نیا  متفه  زور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  لـقن  هب  هیولوق » نبا   » و ۀـجحلاوذ ) متـشه   ) هیورت زور  ناـخروم  زا  یخرب  ار  جورخ  زور 

. دناهدرک
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دوب البرک  فص  قشع ، يانم  ار  ام 
ام يولگ  نوخ  تارف ز  هدش  نیگنر 

رب نتسب  هار  رومأم  هک  شنایهاپس  و  یحایر » دیزی  نب  رح   » هلیسو هب  رهش  نیا  یکیدزن  رد  اما  درک  تکرح  هفوک  يوس  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
(. دش دهاوخ  رکذ  ادرف  هضور  رد  نآ  رتلصفم  تیاکح  هک   ) دش فقوتم  دندوب  ماما  ناوراک 

يراد ابا  ندـمآ  هفوک  زا  هک  نونکا  تفگ  رح  هکنآ  زا  دـعب  تفرگ و  تروص  رح  مالـسلا و  هیلع  ماما  نیب  هک  ینـالوط  تارکاذـم  زا  سپ 
. دومرف باختنا  ار  هیسداق  هار  مالسلا  هیلع  ترضح  مسیون ، همان  ریما  هب  نم  ات  يدرگزاب  هنیدم  هب  هن  يور و  هفوک  هب  هن  هک  نیزگرب  یهار 

، اونین ياتـسور  یکیدزن  رد  مرحم  مود  زور  هکنیا  ات  دـندرک  یم  تکرح  رگیدـکی  هیاس  هب  هیاـس  زور  دـنچ  رون  ناوراـک  تملظ و  رکـشل 
: دوب هتشون  نآ  رد  هک  دیسر  رح  هب  هللادیبع  زا  ياهمان 

«. روآ دورف  بآیب  هانپیب و  ینابایب  رد  ار  وا  ریگب و  گنت  وا  رب  رادهاگن و  ار  نیسح  دیسر  وت  هب  نم  همان  هک  ماگنه  نامه  »
قارتا دوب  هدیـسر  شتـسد  هب  همان  هک  يدابآ  بآ و  یب  ناکم  نامه  رد  دـیامن  روبجم  ار  اهنآ  ات  تفرگ  تخـس  وا  باحـصا  ماما و  رب  رح 

. دننک
: دومرف وا  هب  ماما 

! وت رب  ياو  »
: تفگ رح  میئآ » دورف  ییاتسور  يدابآ و  رد  راذگب 

«. ینامب اجنیمه  رد  دیاب  دناهدرک و  سوساج  نم  رب  ار  ناسر  همان  نیا  مناوت . یمن  مسق  ادخ  هب  هن ، »
: تفگ دوب  ماما  نارای  زا  یکی  هک  ریهز » »

! ادخ لوسر  رسپ  يا  »
«. میگنجب اهنآ  اب  راذگب  دنوش . یم  قحلم  اهنآ  هب  ادعب  هک  تسا  یناسک  اب  دربن  زا  رتناسآ  تعامج  نیا  اب  گنج 

: دومرف ماما 
«. دوب مهاوخن  گنج  هدننک  زاغآ  نم  »

. دنیوگ یم  زین  اونین  اجنیا  هب  دنتفگ  درادن . يرگید  مان  ایآ  دیسرپ  هرابود  تسا . رقع »  » اجنیا مان  دنتفگ  دیـسرپ . ار  نیمزرـس  نآ  مان  هاگنآ 
. تسالبرک هک  دراد  مه  يرگید  مان 

: تفگ درک و  نتسیرگ  هب  عورش  ترضح  سپ 
: دومرف ار  نارای  هاگنآ  تسا ». هودنا  جنر و  ناکم  اجنیا  ءالبلا . برکلا و  نم  کب  ذوعا  ینا  مهللا  »

«. دش میهاوخ  نفد  اجنیا  رد  دوش و  یم  هتخیر  نیمز  نیا  رب  ام  نوخ  هک  داد  ربخ  نم  هب  ادخ  لوسر  مدج  هک  دییآ  دورف  اجنیمه  »
. دندرک اپرب  فلع  بآ و  یب  نیمزرس  نامه  رد  ار  اههمیخ  هک  داد  روتسد  سپس 

هدیسر نامهم  وت  رب  البرک 
هدیسر ناناج  لصو  يهدعو 

ار دوخ  شوغآ  نک  او  البرک 
اهاط لآ  ییاریذپ  رب 

تسیرگ و دییوب و  ار  اجنآ  كاخ  ترضح  تسالبرک  اجنیا  مان  دنتفگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هک  یماگنه  تسا  هدمآ  زین  يرگید  تیاور  رد 
: تفگ

رد تفرگ و  ار  وت  ربماـیپ  يدرک . یم  هیرگ  وت  مدرب و  وا  دزن  ار  وت  نم  دوب و  ادـخ  لوـسر  دزن  لـیئربج  يزور  هک  داد  ربـخ  ارم  هملـس  ما  »
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: تفگ لیئربج  دناشن . نماد 
؟ يراد تسود  ار  وا  ایآ 

: دومرف ربمایپ 
: درک ضرع  لیئربج  يرآ .

. داد ناشن  ربمایپ  هب  ار  البرک  كاخ  سپس  و  دنشک . یم  ار  وا  وت  تما 
«. تسا كاخ  نامه  نیا  هللاو 

؟ دنیوگ یم  هچ  ار  نیمزرس  نیا  دیسرپ  دیسر . اونین  یلاوح  هب  تفر  یم  نیفص  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  تسا  ثیدح  رد  نینچمه 
: دنتفگ

. دش كانمن  شکشا  زا  نیمز  هک  تسیرگ  ردقنآ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  البرک .
. دننایرگ شتبیصم  رد  نیمز  اهنامسآ و  هک  سک  نآ  يارب  مییرگب  یلع  دمحم و  هارمه  هب  زین  ام  ات  ایب  نونکا  و 

. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 
*****

: یلصا عبانم 
.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 1

.1378 یبرقلايوذ ، تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 2
ج 5. اتیب ؛ نادیوسراد ، توریب : كولملا ؛ ممالا و  خیرات  يربط ؛ ریرج  نب  دمحم  . 3

میمصت هبوت و  هسامح  رح ؛ تیاکح  موس  بش  هضور 

. تساروشاع عیاقو  نیرتزومآ  تربع  نیرتبیجع و  زا  یکی  رح »  » ناتساد
. دوب دنمورین  يرادرس  ناولهپ و  يدرمدار  يو 

ناونع هب  هک  دوب  یماـظن  يرهـش  هفوک  مینادـب  هک  دوش  یم  مولعم  هاـگنآ  بقل  نیا  تیمها  دنتـسناد . یم  هفوک  درم  نیرتریلد  ار  وا  یخرب 
یمان نارادرس  نایهاپـس و  ار  نآ  نانکاس  رتشیب  اذل  دوب ؛ هدش  انب  ناریا  يروتارپما  ینعی  نامز  نآ  لوا  تردق  ربا  ربارب  رد  مالـسا  ژد  نیلوا 

. دنداد یم  لیکشت  مجع  برع و 
ات داتسرف  زابرس  دودح 1000  هارمه  هب  ار  رح »  » يو تسا  هدیسر  قارع  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دنداد  ربخ  هللادیبع  هب  هک  یماگنه 

. دربب هرامالاراد  هب  ار  وا  ای  ددنبب و  ناشیا  رب  ار  هار 
: تفگ هک  دینش  شرس  تشپ  زا  ییادص  دش  جراخ  هللادیبع  رصق  زا  رح  هک  یماگنه 

: دیسرپ دوخ  زا  بجعت  اب  دیدن . ار  یسک  تشگرب و  ادص  يوس  هب  رح  يور .»! یم  ریخ  يوس  هب  هک  شاب  داش  ّرح ! »
؟ دوب یتراشب  هچ  نیا  »

.»؟ مورب نیسح  گنج  هب  هک  تسا  يریخ  هچ  نیا  و 
. دیسر ماما  ناوراک  هب  رح  هاپس  زورمین ، يامرگ  رد 

: دومرف نارای  هب  دید  ار  نانآ  یگنشت  هک  یماگنه  ماما 
یم نوریب  کشم  زا  بآ  دروخب و  بآ  دـناوت  یمن  نازابرـس  زا  یکی  هک  درک  هدـهاشم  یتقو  و  دـیهد » بآ  ناشنابـسا  تعامج و  نیا  هب  »

. درک باریس  ار  يو  شکرابم  ناتسد  اب  تساخرب و  دوخ  دزیر 
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باریس ار  نانآ  نابـسا  نیـسح  دینک . هسیاقم  دندرک  يو  اب  هفوک  نایهاپـس  نیمه  هچنآ  اب  دینیبب و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تفوطع  رهم و  نیا 
. دندرک غیرد  نیسح  نادنزرف  زا  ار  بآ  نانآ  اما  درک 

. دش زامن  تقو  دندیشون  بآ  نایرگشل  یمامت  ات 
: تفگ دناوخ و  هاتوک  ياهبطخ  دمآ  نوریب  همیخ  زا  ماما 

! مدرم يا  »
نامه رب  رگا  لاح  میرادن . یماما  ام  هک  ایب  ام  دزن  دنتفگ  دندمآ و  امش  ناگداتسرف  دیسر و  امش  ياههمان  هک  یتقو  ات  مدماین  امـش  دزن  نم 

« مدرگ یم  زاب  اجنیمه  زا  دیراد  شوخان  ارم  ندمآ  دیتسین و  ناتدهع  رب  رگا  دییوگب و  دیتسه  نامیپ  دهع و 
: دومرف رح  هب  سپس 

؟ يرازگ زامن  دوخ  باحصا  اب  یهاوخیم 
: تفگ

. میرازگ یم  زامن  وت  اب  همه  ام  هن ،
زامن دـمآ و  نوریب  ماما  هراـبود  رـصع ، زاـمن  ماـگنه  تشگرب . شیوخ  نایهاپـس  عمج  هب  زین  رح  تفر و  دوخ  همیخ  هب  زاـمن  زا  سپ  ماـما 

: دومرف درک و  نایفوک  هب  يور  سپس  دناوخ و 
! مدرم يا  »

يدصت هب  مالسلا  هیلع  دمحم  تیب  لها  ام  ددرگ . یم  یضار  امـش  زا  رتشیب  یلاعت  يادخ  دینادب  شلها  يارب  ار  قح  دیـسرتب و  ادخ  زا  رگا 
ام قح  دیدنسپ و  یمن  ار  ام  رگا  اما  میرتهتسیاش . دننک  یم  راتفر  متس  هب  امـش  اب  تسین و  اهنآ  نآ  زا  ماقم  نیا  هک  ینایعدم  زا  تفالخ  رما 
ّرح مدرگیم ». رب  امـش  دزن  زا  دـنتفگ ، امـش  ناگدـنیامن  دیداتـسرف و  اـههمان  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  امـش  يأر  دیـسانش و  یمن  ار 

: تفگ
ار ینیجروخ  ات  تفگ  ناـهارمه  زا  یکی  هب  ماـما  مناد ». یمن  يزیچ  ییوگ  یم  هک  ناگدـنیامن  اـههمان و  نیا  زا  نم  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  »

. دوب نایفوک  ياههمان  زا  هتشابنا  هک  دروایب 
. داد ناشن  رح  هب  اههمان  ماما 

: تفگ رح 
هفوک هب  هللادـیبع  دزن  ات  موشن  ادـج  وت  زا  مدـید  ار  وت  یتقو  هک  دـناهداد  روتـسد  نم  هب  متـسین . دنتـشون  ار  اـههمان  نیا  هک  یناـسک  زا  نم  »

«. میورب
: دومرف دنوش و  راوس  هک  داد  روتسد  ناوراک  نانز  زین  نارای و  هب  ماما 

. دندرک دس  زین  ار  تشگرب  هار  رح  نایهاپس  اما  دیدرگ ». زاب  »
 … دش البرک  نیمزرس  رد  ندمآ  دورف  هب  روبجم  ماما  ناوراک  ماجنارس  دیسرن و  هجیتن  هب  هفوک  نایهاپس  ماما و  نایم  وگتفگ 

: دومرف یم  هک  دینش  ار  ماما  دایرف  رح ، هک  یماگنه  اروشاع  زور  رد  اما 
؟ هللا هجول  انثیغی  ثیغم  نم  اما  »

؟ هللا لوسر  مرح  نع  ّبذی  ّباذ  نم  اما 
؟ دنک يرای  ار  ام  ادخ  رطاخ  هب  هک  تسه  یسردایرف  ایآ 

»؟ دنک عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یعفادم  ایآ 
: تفگ تفر و  دعس  رمع  دزن 
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»؟ یگنجب درم  نیا  اب  یهاوخ  یم  اعقاو  ایآ  »
: داد خساپ  رمع 

: دیسرپ رح  يرآ » »
»؟ يریذپ یمن  ددرگ  زاب  دهاوخ  یم  هک  ار  وا  داهنشیپ  ارچ  »

: تفگ رمع 
«. دوش یمن  یضار  رما  نیا  هب  هللادیبع  یلو  متفریذپ  یم  دوب  نم  تسد  هب  راک  رگا  »

، نادیم يوس  کی  رد  داتفا …  شمادنا  رب  هزرل  رکف  نیا  زا  دنتسه . ممصم  مالسلا  هیلع  ماما  نتشک  يارب  نایدیزی  دیمهف  رح  هک  دوب  اجنیا 
حلاص هدنب  نادیم  يوس  کی  رد  ار ؛ ادخ  لوسر  نانمـشد  رگید  يوس  رد  دید و  یم  ار  یحو  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف 

؛ درک یم  مارح  ار  ادخ  لالح  لالح و  ار  تامرحم  دیـشون و  یم  بارـش  انلع  هک  ار  یبصاغ  هفیلخ  رگید  يوس  رد  دـید و  یم  ار  دـنوادخ 
وـس رگید  رد  دید و  یم  تداعـس  وس  کی  رد  تنایخ ؛ يدیلپ و  نآ  يوس  رگید  رد  دـید و  یم  ار  تداهـش  قشع و  نادـیم  يوس  کی  رد 

 … تواقش
زا دوخ  بکرم  هب  نداد  بآ  هناـهب  هب  دز و  اـپ  تشپ  ایندـب  دوب  راوس  نارازه  هدـنامرف  هک  یلاـح  رد  تفرگ و  ار  دوخ  ییاـهن  میمـصت  رح 

. دش رتکیدزن  رتکیدزن و  قح  هاگهمیخ  هب  .و  رترود رترود و  دیزی  رگشل 
: دیسرپ يو  زا  دوب  رح  هارمه  هک  سوا » نب  رجاهم  »

؟ يراد رس  رد  يرکف  هچ  »
»؟ ینک هلمح  نیسح  هب  یهاوخ  یم  ایآ 

. دوب هتفرگ  ار  وا  مادنا  مامت  هزرل  دادن و  باوج  رح 
: تفرگ رجاهم 

رح متشذگ » یمن  وت  زا  دندیسرپ  یم  ار  هفوک  لها  نیرتریلد  مان  نم  زا  رگا  ماهدیدن . یتلاح  نینچ  رد  لاح  هب  ات  ار  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  »
: داد خساپ 

«. منیزگ یمن  تشهب  رب  ار  يزیچ  دننازوسب  ای  دننک  هراپ  هراپ  ارم  رگا  و  منیب ، یم  ریخم  خزود  تشهب و  نایم  ار  دوخ  هللاو  »
. تفاتش مالسلا  هیلع  ماما  ناوراک  يوس  هب  دنازات و  ار  شیوخ  بسا  هاگنآ 

: تفگ تشاذگ و  رس  رب  تسد  تمادن  اب  دیسر  مالسلا  هیلع  ماما  هب  یتقو  رح ،
کیبن تنب  دالوأ  کئایلوا و  بولق  تبعرا  دقف  یلع  بتف  تبنأ  کیلا  مهللا  »

وت لوسر  رتـخد  نادـنزرف  وـت و  ناتـسود  لد  رد  ساره  لوـه و  هک  مدوـب  نم  اریز  ریذـپب  ارم  هبوـت  سپ  متـشگزاب  وـت  يوـس  هب  ادـنوادخ 
«. مدنکفا

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هنانیگمرش  سپس 
! ادخ لوسر  رسپ  يا  موش  وت  يادف  »

دنریذپن و ار  وت  داهنـشیپ  مدرم  نیا  مدرک  یمن  رکف  زگره  هک  ارچ  مدرک  گنت  وت  رب  ار  هصرع  متـسب و  وت  رب  ار  تشگزاب  هار  هک  مدوب  نم 
هدرک زا  منامیـشپ و  کنیا  متفرگ . یمن  وت  رب  ار  هار  زگره  دوش  یم  نینچ  متـسناد  یم  رگا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دـنناشکب . اجنیا  هب  ار  راک 

. منک یم  هبوت  دنوادخ  دزن  شیوخ 
»؟ مراد هبوت  ناکما  نم  ایآ 

متسب هار  تیور  هب  نم  لوا  وت ، يدوب  نامهیم 
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مریگب نامهم  رب  هار  دیابن  متسنادن  نوچ 
مزاس داش  ار  تبنیز  بلق  هک  نونکا  مدمآ 

مریگب نارفغ  طخ  رس  رشحم  هب  ارهز  زا  هک  ات 
مزاس شیوخ  هاوخرذع  ار  ترغصا  ات  مدمآ 

مریگب ناماد  رب  تسد  ار  تربکا  ات  مدمآ 
: دومرف ماما 

! دریذپب ار  وت  هبوت  دنوادخ  يرآ . »
: درک ضرع  رح  يآ ». دورف  بسا  زا 

باسح زور  رد  هک  دـیاش  موش ، هتـشک  وت  لباقم  رد  همه  زا  شیپ  مهاوخ  یم  مدـمآ  وت  ییوراـیور  هب  هک  مدوب  یـسک  نیتسخن  نم  نوچ  »
«. دریگ رارق  تدج  تسد  رد  متسد 

میاطخ زا  رذگب  راذگم و  ماهنیس  رب  در  تسد 
مریگب ناکیپ  ضرعم  رد  ار  هنیس  تهار  هب  ات 
. داد داهج  نذا  رح  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

: دز دایرف  هفوک  رگشل  هب  باطخ  داتسیا و  ترضح  لباقم  رد  رح 
! هفوک لها  يا  »

!؟ دیدرک اهر  ار  وا  دمآ  یتقو  دیدرک و  توعد  ار  ادخ  حلاص  هدنب  نیا 
؟ دور ییوس  هب  دنوادخ  روانهپ  نیمز  رد  دیراذگ  یمن  دیدیشک و  وا  رب  ریشمش  دمآ  یتقو  مینک و  یم  يزابناج  وت  هار  رد  ام  دیتفگ  وا  هب 

؟ دیاهدرک مورحم  نآ  زا  ار  وا  نادناخ  نارتخد و  نانز و  ار و  وا  امش  دنشون و  یم  تارف  بآ  زا  سوجم  يراصن و  دوهی و 
ار رح  نانخس  لمحت  بات و  هک  نمشد  هاپس  دیتشادن .» ار  دمحم  تمرح  ساپ  هک  ارچ  دنکن  باریس  ار  امش  گرزب ، یگنشت  زور  دنوادخ 

. دندرک نارابریت  ار  وا  . دنتشادن
ات تشک  ار  نانمشد  زا  يدایز  هدع  دیگنج و  یتخسب  دومن و  هلمح  نمشد  رگـشل  هب  ریهز »  » اب هارمه  درک و  زاغآ  ندناوخ  زجر  رح ، سپ 

. دندناسر تداهش  هب  ار  يو  دندرک و  هلمح  وا  رب  یعمج  هتسد  هکنیا 
: تفگ وا  هب  باطخ  دناسر و  رح  كاپ  رکیپ  هب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  ماما 

! رح يا  »
«. یتسه رح  ترخآ  ایند و  رد  دناهداهن  ار  تمان  هک  هنوگنامه  یتسارب 

. تسب دوب  يراج  نوخ  نآ  زا  هک  ار  رح  رس  یلامتسد  اب  هاگنآ 
دیـشگ یم  شوغآ  رد  ار  ناشکاپ  رکیپ  دناسر و  یم  دندش  یم  دیهـش  هک  شنارای  زا  مادک  ره  هب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرآ ؛

 … دوب هتسشن  شاهنیس  رب  نمشد  هداتفا و  هاگلتق  لادوگ  رد  سک  یب  اهنت و  هک  وا  يارب  دنیرگب  نامشچ  دنزوسب و  اهلد  اما 
. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 

*****
: یلصا عبانم 

.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 1
.1378 یبرقلايوذ ، تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 2
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س)  ) بنیز ناردارب  نادنزرف و  تبیصم  مراهچ  بش  هضور 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  دنتسه  هدنز  ات  هک  دنتـشاذگن  باحـصا  دش ، لّجـسم  رازراک  ندوب  ریزگان  هک  یماگنه  اروشاع  زور 
تبون دندیـسر ، تداهـش  هب  دندرک و  یناشفناج  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نارای  یمامت  هک  یماگنه  اما  دنوش . هتـشک  دـنور و  نادـیم  هب  هلآ 

. دنیامن تقیقح  قح و  يادف  ار  دوخ  هک  دش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها 
، دـندمآ مهدرگ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  لـیقع ، راـیط ، رفعج  ع ،)  ) یلع نادـنزرف  تخـس  تاـظحل  نیا  رد 

. دندرک عادو  مه  اب  دندیشک و  شوغآ  رد  ار  رگیدکی 
. دنتشاد ینارون  ابیز و  ییاهتروص  هک  تسیرگن  شیرق  ناناوج  زا  نت  دنچ  هب  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تسا  یثیدح  رد 

: دندیسرپ دش . نیگهودنا  نانآ  ندید  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
! هللا لوسر  ای  »
»؟ دش هچ  ار  وت 

: دومرف
دنهاوخ منادنزرف  رس  رب  نم  تما  هک  ار  هچنآ  مدروآ  دای  هی  ار . ایند  هن  تسا  هدیزگرب  ام  يارب  ار  ترخآ  دنوادخ ، هک  میتسه  ینادناخ  ام  »

«. دنزاس یم  هراوآ  ای  دنشک  یم  ار  نانآ  دروآ و 
ترضح رسمه   ) رایط رفعج  نب  هللادبع  نادنزرف  رفن  هس  دندیسر  تداهش  هب  دیزی  رگـشل  تسد  هب  البرک  رد  هک  توبن  نادناخ  دارفا  نیب  زا 

. دندوب بنیز ) ترضح  ناردارب  ینعی   ) مالسلا هیلع  سابعلالضفلاوبا  ترضح  ینت  ناردارب  نانآ  زا  رگید  رفن  هس  و  بنیز )
س)  ) بنیز نادنزرف 

باکر رد  شیوخ  ردام  هارمه  هب  هک  دندوب  اهیلع ) هللا  مالس  بنیز  ترضح  رهوش   ) رفعج نب  هللادبع  رسپ  هس  هللادیبع »  » و دمحم » «، » نوع »
. دندوب هدمآ  البرک  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

. دندرک مالسا  يادف  ار  دوخ  ناج  دنتفر و  نادیم  هب  کی  هب  کی  دندید  ار  شیوخ  ماما  ییاد و  ییاهنت  هک  یتقو  نانآ 
: دناوخ یم  هک  یلاح  رد  تخات  نادیم  يوس  هب  بنیز  شردام  نارگن  نامشچ  لباقم  رد  نوع » »

رفعج نبا  اناف  ینورکنت  نإ 
رهزا نانجلا  یف  قدص  دیهش 

رضخا حانجب  اهیف  ریطی 
رشحملا یف  افرش  اذهب  یفک 

: ینعی
؛ دشخرد یم  نیرب  سودرف  رد  دیسر و  تداهش  هب  تقیقح  قح و  هار  رد  هک  نامه  مرایط ؛ رفعج  رسپ  نم  هک  دینادب  دیسانش  یمن  ارم  رگا 

. تسا یفاک  رشحم  زور  يارب  فرش  بسن و  نیمه  و  دیآ ، یم  رد  زاورپ  هب  زبس  ییاهلاب  اب  تشهب  زارف  رب  هک  ومه  و 

. دیسر تداهش  هب  دیزی  رگشل  تسد  هب  ماجنا  رس  هکنیا  ات  تشک  ار  نمشد  نایرگشل  زا  هدایپ  هدجه  راوس و  هس  نوع 
. دندش دیهش  دندیگنج و  قح  هار  رد  زین  هللادیبع  دمحم و  شردارب  ود  يو ، زا  سپ 

س)  ) بنیز ناردارب 
. دندوب نینبلا » ما  همطاف   » زا س )  ) يربک بنیز  و  ع »  » نیسح ماما  ینتان  ردارب  راهچ  نامثع »  » و رفعج » «، » هللادبع «، » سابع »

: تفگ دوخ  يردام  ردارب  هس  اب  دناهدیسر  تداهش  هب  تیب  لها  زا  يرایسب  هک  درک  هدهاشم  سابعلا  لضفلاوبا  هک  یماگنه 
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! مزیزع ناردارب  »
«. منیبب لوسر  ادخ و  هار  رد  ار  امش  صالخا  ات  دیور  نادیم  هب  نم  لباقم  رد  هک  مراد  تسود 

تداهـش هب  هناـمرهق  يرازراـک  زا  سپ  دـندرک و  یفرعم  یلع  دـنزرف  ار  دوخ  ناـشیاهزجر  رد  دـنتفر و  نادـیم  هب  کـی  هب  کـی  ردارب  هس 
. دندیسر

: دومرف نینموملاریما  هک  یلع  نب  نامثع 
. دوب هلاس  یناوج 21  مدیمان » نامثع  هللا ) لوسر  قیدص  یباحص   ) نوعظم نب  نامثع  مردارب  دای  هب  ار  وا  »

. دندش لسوتم  يزادنا  ریت  هب  وا  نتشک  يارب  دندید  ار  وا  هنامرهق  گنج  هک  یماگنه 
. داتفا ریز  هب  بسا  زا  نامثع  دز و  وا  يولهپ  هب  يریت  یلوخ » »

. دومن ادج  نت  زا  ار  شرس  دناسر و  تداهش  هب  ار  يو  تخات و  وا  رب  نانمشد  زا  یکی  سپس 
ناردارب نارسپ و  زورمین ، کی  رد  هک  ینز  ریـش  دید ؛ مشچ  هب  ار  نانآ  تداهـش  بنیز ، هک  دندوب  یناشیوخ  زا  رفن  دنچ  اهنت  ردارب ، نیا 6 

 … بنیز لد  زا  ناما  دید …  هزین  رب  ار  نانآ  رس  درک و  هدهاشم  نوخ  كاخ و  رب  ار  شیاهومع  رسپ  ناگداز و  ردارب  و 
. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 

*****
: یلصا عبانم 
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مالسلا هیلع  نسح  نب  هللادبع  تبیصم  مجنپ  بش  هضور 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  ینعی  تشهب ، لها  ناناوج  دیس  ود  زا  یکی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربکا  طبـس  نامهیم  ار  بشادرف  بشما و 
. دندیسر تداهش  هب  ومع  باکر  رد  البرک  رد  هللادبع  مساق و  شرسپ  ود  هک  میتسه 

شیومع دوخ و  هداوناخ  هارمه  هب  هک  دوب  یغلاـبان  ناـناوجون  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  کـچوک  دـنزرف  نسح  نب  هللادـبع 
. دوب هدمآ  هفوک  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح 

نادیم هب  یعمج  هتسد  ای  کی و  هب  کی  ترضح  نآ  تیب  لها  سپس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا  ادتبا  اروشاع ، رـصع  ات  حبـص  زا 
دنام و یقاب  حلسم  نمشد  رازه  نارازه  نایم  رد  اهنت  هکی و  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دیـسر  ینامز  ماجنارـس  و  دندیـسر ؛ تداهـش  هب  دنتفر و 

: دروآ یم  رب  دایرف  هاگهگ 
.»؟ دنک عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  زا  ادخ  رطاخ  هب  هک  تسه  ياهدننک  يرای  ایآ  »

ترضح نآ  رود  دندروآ ، موجه  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  رکـشل ، ماظن  هدایپ  هارمه  هب  دنک  مامت  ار  راک  هک  نآ  يارب  نشوجلا » يذ  نب  رمـش  »
. دنداد یم  رارق  هلمح  دروم  ار  ناشیا  شیپ  سپ و  زا  دنتفرگ و  ار 

زا ناهگان  درواین و  ار  شیوخ  ياهنت  يومع  تبرغ  ندـید  لمحت  بات و  تشاد  روضح  هاگ  همیخ  رد  نانز ، اـههچب و  نیب  رد  هک  هللادـبع 
يدیزی هنسرگ  ياهگرگ  همعط  ردارب  راگدای  دراذگن  دوش و  يو  نتفر  عنام  دناوتب  هک  دیاش  تفرگ  ار  وا  س )  ) بنیز دمآ . نوریب  اههمیخ 

: تفگ هللادبع  یلو  ددرگ ؛
«. مراذگ یمن  اهنت  ار  میومع  دنگوس  ادخ  هب  هن ، »

شفیرظ کچوک و  ندب  اب  ات  دناسر  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  دوخ  دیود و  نادیم  يوس  هب  تخاس ، اهر  همع  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  سپس 
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. دنک عافد  وا  زا 
دورف ترـضح  نآ  هب  ندز  هبرـض  دصق  هب  ار  دوخ  ریـشمش  دیزی  نایرکـشل  زا  یکی  دوب  هدش  داجیا  مالـسلا  هیلع  ماما  رود  هک  ییاغوغ  رد 

. دنکن تباصا  ماما  هب  ریشمش  ات  درک  رپس  ار  دوخ  تسد  هللادبع  دروآ .
هتخیوآ یتسوپ  هب  طقف  هک  هنوگنآ  درک ؛ ادج  ندـب  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هوابون  تسد  دوب و  نیگنـس  هبرـض ، نارب و  ریـشمش ،

: درک ادص  ار  شردپ  دروآرب و  يا  هلان  درد  تدش  زا  میتی  هللادبع  دش .
 …« هاتبا او  »

 … دید یم  هدش  رپرپ  زین  ار  هللادبع  مساق و  شدیهش  ردارب  تناما  ود  ره  هک  دینک  روصت  ار  ماما  لاح  کنیا ،
تخیر كاخ  رب  شاهدید  زا  نوخ  کشا و 

تخیر كابیب  كدوک  نآ  رب  کشا 
: درک همزمز  ششوگ  رد  دنابسچ و  دوخ  هب  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما 

! مردارب دنزرف  »
«. دنک قحلم  تحلاص  ناردپ  هب  ارت  وا  ات  ناوخب ؛ ار  گرزب  دنوادخ  شاب و  هتشاد  ربص 

دش زاب  بل  یلو  شمشچ ، دش  هتسب 
دش زاغآ  هش  ياوجن  نیرخآ 

تسا لصاح  تدارم  هچ  رگ  ادخ  ياک 
تسا لکشم  نامیتی  گرم  ندید 
تفر تسد  زا  مایتسه  وت  هر  رد 

تفر تسد  زا  مََهلادبع  دش ، فیح 
دناهدوب رکیپ  حور  نم ، رب  ود  نیا 

دناهدوب ردارب  ناراگدای 
: تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  سپس  مالسلا  هیلع  ماما 

! ادنوادخ »
دندرک و توعد  ار  ام  ار  نانآ  هک  زادنایب …  تخـس  يا  هقرفت  نانآ  نیب  رد  يرادهگن  هدنز  یتدـم  ات  ار  موق  نیا  هک  يا  هدرک  ردـقم  رگا 

«. دنتشک ار  ام  دندرک و  هلمح  ام  هب  اما  دنداد  يرای  هدعو 
دش كاچ  دص  ماهدازردارب  نآ 

دش كاخ  رب  ماهدازردارب  نیا 
تفر تسمرس  ماهدازردارب  نآ 
تفر تسدیب  ماهدازردارب  نیا 

مايراک مخز  حورجم  دبا  ات 
مايرادتناما نیا  زا  نم  ياو 

 … درک حبذ  شیومع  ناماد  رد  ار  وا  تفرگ و  هناشن  ار  هللادبع  كزان  يولگ  لهاک » نبا  ۀلمرح   » نمشد هاپس  زادناریت  ماگنه  نیا  رد 
. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 

*****
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لسع زا  رتشوخ  يالب  س ؛)  ) مساق تبیصم  مشش  بش  هضور 

اهناسنا رایسب  هچ  و  تفرگ ؛ رارق  رش  ریخ و  یهار  ود  رس  رب  تیرشب ، هک  یبش  تسا . ناسنا  خیرات  ياهبش  نیرتتفگـش  زا  اروشاع ، بش 
. دنتسویپ تقیقح  قح و  هب  دندومن و  یط  هلاس  دص  هر  هبش  کی  یلو  دندوب  رفک  هاگودرا  رد  بش  نآ  ات  هک 

: دومرف دنوادخ  شیاتس  زا  سپ  دومن و  عمج  دوخ  دزن  ار  نارای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع ، بش 
زیتس رـس  نم  اب  دنهاوخ و  یم  ار  نم  رکـشل ، نیا  مسانـش . یمن  رترادربنامرف  امـش  زا  ینادناخ  رتافواب و  امـش  زا  یباحـصا  نم  هک  یتسارب  »

. دیشک دهاوخ  رازراک  گنج و  هب  ادرف  نانآ  اب  نم  راک  دنراد و 
 …« دیورب دیریگ و  هرهب  بش  یکیرات  زا  دینک . كرت  ارم  هک  مهد  یم  هزاجا  امش  همه  هب  مرادیمرب و  امش  زا  ار  شیوخ  تعیب  سپ 

دندوشگ و نخس  هب  بل  ترضح  نارای  اهنآ ، زادعب  مشاه و  ینب  رگید  سپس  س ،)  ) سابعلا لضفلاابا  ترـضح  ادتبا  ماما ، نانخـس  زاسپ 
: دنتفگ

؟ ادخ لوسر  دنزرف  يا  میهاوخ  یم  هچ  يارب  ار  وت  زاسپ  ندنام  هدنز  »
«. تشادرب میهاوخن  رب  وت  يرای  زا  تسد  مه  زاب  میدرگ ، هدنز  میوش و  هتشک  اهراب  اهراب و  رگا  هک  یتسارب 

لضف ریرس  مناسر  شرع  هب  را  نم  اهاش 
مَرَد نیا  جاتحم  مبانج و  نیا  كولمم 

رهم وت  زا  مرادرب  وت و  زا  لد  منک  رب  رگ 
؟ مرب اجک  لد  نیا  منکفا ، هک  رب  رهم  نیا 

: دومرف دینش  اهنآ  زا  ار  تاملک  نیا  هک  ماما 
«. دش دیهاوخ  هتشک  نم  اب  همه  زین  امش  دش و  مهاوخ  هتشک  ادرف  نم  »

: دنتفگ شیوخ  یعطق  گرم  ربخ  هب  شنکاو  رد  نادناخ  باحصا و  دیدرگ و  راکشآ  یناسنا  تمارک  جوا  هک  دوب  اجنیا 
«. دومن یمارگ  وت  باکر  رد  تداهش  هب  تشاد و  ینازرا  ار  وت  ندرک  يرای  قیفوت  ام  هب  هک  ساپس  ار  يادخ  »

دومرف سپس  درک و  اعد  نانآ  قح  رد  دومن ، راکشآ  ار  نانآ  مکحتسم  تعیب  درک و  مامت  نانآ  رب  ار  تجح  هکنآ  زاسپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
لزنم ياج و  تریـصب ، مشچ  اب  نارای  کیاکی  هک  دوب  هنوگنیا  و  دـینیبب » یهلا  ناوضر  هضور و  رد  ار  شیوخ  هاگیاج  دـینک و  دـنلب  رـس  »

. دندرک هدهاشم  ار  شیوخ  يورخا 
نیا تشاد و  روضح  عمج  نآ  رد  زین  دوب  هدـش  غلاب  هزاـت  یناوجون  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  گرزب  دـنزرف  نسحلا » نب  مساـق  »

. درک یم  هدهاشم  ار  ییادیش  روش و  ياههنحص 
: دیسرپ ومع  زا  يو 

»؟ دش مهاوخ  هتشک  تنارای  هارمه  هب  مه  نم  ایآ  »
: دیسرپ تخوس و  ردارب  راگدای  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  لد 

! نم كرسپ  يا  »
»؟ تسا هنوگچ  وت  دزن  گرم ،
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: داد خساپ  هناعاجش  مساق 
«. تسا رتنیریش  لسع  زا  ومع  يا  لسعلا  نم  یلحا  »

تسا ربهر  هب  رگ  ناج ، نداد 
تسا رتشوخ  ارم  بان  لسع  زا 

دَُوب تداهش  ماج  رگا  ماج 
دَُوب تدالو  زور  زا  هب  گرم ،

: دومرف تقفش  تقر و  اب  ماما 
! دوش وت  يادف  تیومع  »

دهاوخ هتـشک  مه  رغـصا  یلع  مکچوک  دنزرف  داد  همادا  هاگنآ  و  دیآ » دراو  وت  رب  میظع  ییالب  هکنآ  زاسپ  يوش  یم  هتـشک  زین  وت  يرآ ،
: دیسرپ دیشوج و  ناوج  هزات  مساق  یگنادرم  تریغ و  دش .

! ناج ومع  »
: داد خساپ  ماما  دنشک »!؟ یم  مه  ار  هراوخریش  رغصا  هک  دیسر  دهاوخ  مه  نانز  هاگهمیخ  هب  نانمشد  تسد  رگم 

! وت يادف  هب  ومع  »
دیرگ و یم  وا  هک  یلاح  رد  دناسر  دـهاوخ  تداهـش  هب  نم  شوغآ  رد  ار  وا  دز و  دـهاوخ  رغـصا  يولگ  هب  ریت  نانمـشد ، نایم  زا  یقـساف 

نادناخ نویش  گناب  دندرک و  هیرگ  نانآ  هیرگ  زا  نارای  باحصا و  رگید  دنتسیرگ و  ود  نآ  سپ   … تسا » ناور  نم  ناتـسد  رد  شنوخ 
. تساخرب نامسآ  هب  هاگهمیخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ دوب هچ  داد  مساق  هب  ار  نآ  هدعو  ماما  هک  میظع » يالب   » نآ اما 
 … دزاس راکشآ  ام  رب  ار  الب  نآ  زار  ترضح ، نآ  تداهش  هوحن  دیاش 

دصق هب  نسحلا  نب  مساق  دیـسر ، تداهـش  هب  تفر و  نادیم  هب  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  هکنآ  زاسپ  دناهدرک  تیاور  ناگدنـسیون  زا  یخرب 
. دش نوریب  هاگهمیخ  زا  گنج 

نآ دنتـسیرگ  رگیدـکی  اب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هدـمآ ، نوریب  گنج  يارب  هک  دـید  ار  ردارب  راگدای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نوچ 
. دنتفر لاح  زا  هیرگ  تدش  زا  هک  نانچ 

تسه دوب و  زا  لد  دندیرب  ود  ره 
تسد هرابکی  هب  دندوشگ  ود  ره 
مه شوه  رس  دندوبر ز  ود  ره 

مه شوغآ  رد  دنداتف  ود  ره 
ناششوه رس ، بات و ز  نت ، تفر ز 

ناششوماخ بل  زا  دوجو  تخوس 
. تساوخ داهج  نذا  ومع  زا  دش  مارآ  هکنآ  زا  سپ  مساق 

دَُوب گنت  نم  يهنیس  ومع  يا 
دَُوب گنس  رظتنم  ماهشیش 

؟ وک هزین 
دَرَد هنیس  نم  هک ز  ات 
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؟ وک ریت 
دربب مجوا  هب  هک  ات 

؟ وک اهبسا 
دننک مرگ  ارم  هک 

؟ دننک مرن  ارم  ياهناوختسا 
. دادن نذا  ترضح  نآ 

. تفاتش گنج  نادیم  يوس  هب  تفرگ و  هزاجا  هرخالاب  ات  درک  یم  سامتلا  دیسوب و  یم  ار  يو  داتفا و  ماما  ياپ  تسد و  هب  مساق  سپ 
ابیز هام  هراپ  نوچ  شیور  هک  تخات  نوریب  ام  تمس  هب  اههمیخ  زا  يرسپ  هک  دناهدرک  لقن  نمشد  نایهاپس  زا  یکی  لوق  زا  یخیرات  دانسا 

. دوب
: تفگ یم  دناوخ و  یم  زجر  دوب  ناور  شیاههنوگ  رب  کشا  هک  یلاح  رد  مساق 

نسحلا نبا  اناف  ینورکنت  نا 
نمتؤملا یفطصملا  یبنلا  طبس 

نهترملا ریسالاک  نیسح  اذه 
نزملا بوص  اوقُسال  سانا  نیب 

یعمج تسد  نایهاپس  دیشک . نوخ  كاخ و  هب  ار  دیزی  رگشل  زا  يدادعت  درک و  تخس  یگنج  ندب ، یکچوک  نس و  یمک  دوجو  اب  سپ 
دیشک يرای  دایرف  داتفا و  نیمز  يور  هب  تروص  اب  مساق  دروآ . دراو  وا  رب  دیدش  یتبرض  تخات و  وا  رب  نانآ  زا  یکی  دنتفرگ و  ار  وا  رود 

: هک
هب تعرس  هب  نیگمشخ  يریش  نوچمه  هاگنآ  تسیرگن ، نادیم  هب  زیت  يراکش ، زاب  نوچ  تشادرب و  رس  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  هامع ،»! ای  »

نمـشد ناراوس  هک  دیـشک  ياهدبرع  درد  زا  يو  تخاس . ادج  قفرم  زا  ار  يو  تسد  دز و  ریـشمش  اب  ار  مساق  براض  درک و  هلمح  نادیم 
. دنناهرب مالسلا  هیلع  ماما  تسد  زا  ار  وا  ات  دنتخات  نادیم  يوس  هب  دندینش و 

نامه نیا ، دـیاش  دوب … و  هداتفا  نیمز  رب  مساق  هک  یلاح  رد  تفرگرد  ناـیفوک  مالـسلا و  هیلع  ماـما  نیب  یگنج  تخـس ، طیارـش  نیا  رد 
. دوب میظع  يالب 

رد دنادرگ  یم  زاب  اههمیخ  يوس  هب  ار  يو  هداهن و  مساق  هنیس  رب  هنیس  هک  دندید  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تسـشن ، ورف  نادیم  رابغ  هک  هاگنآ 
: دومرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  و  دش ؛ یم  هدیشک  نیمز  رب  اهیگتسکش  تدش  زا  دیاش  مساق  ياپ  ود  هک  یلاح 

« تمایق زور  رد  دشاب  نانآ  نمشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تدج  دنشاب و  رود  ادخ  تمحر  زا  موق  نیا  »
ترکیپ ومع  دید  یمن  شاک 

تردام رب  هیده  دربب  ات 
نینچ نیاک  تنت  دید  یمن  شاک 

نیمز رب  ینز  ياپ  یهد و  ناج 
یتخادنا ومع  يور  هب  هدید 

یتخاب ناج  يدید و  وا  تروص 
: درک همزمز  سپس  و 

 … « …. دهد تاجن  ار  وت  دناوتن  یلو  یناوخب  ار  وا  وت  هک  تسا  تخس  تیومع  يارب  دنگوس  ادخ  هب  »
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. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 
*****

: یلصا عبانم 
.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 1

.1378 یبرقلايوذ ، تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 2
ج 5. اتیب ؛ نادیوسراد ، توریب : كولملا ؛ ممالا و  خیرات  يربط ؛ ریرج  نب  دمحم  . 3
.1370 یچباتک ، تاراشتنا  نارهت : ياهرمک ؛ هللاۀیآ  همجرت  یلامأ ؛ قودص ؛ خیش  . 4

.. 1413 ق دیفم ، خیش  هرازه  یناهج  هرگنک  تاراشتنا  مق : دابعلا ؛ یلع  هللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  دیفم ؛ خیش  . 5

تیب لها  لد  رب  یغاد  س ؛)  ) رغصایلع متفه  بش  هضور 

لفط نآ  هضور  دـنور و  یم  س )  ) رغـصا یلع  ترـضح  البرک » کچوک  جـئاوحلا  باـب   » هناـخ رد  هب  مرحم ، متفه  بش  هک  تسا  موسرم 
. تسا قشع  ریپ  عقاو  هب  یلو  تسا ؛ كدوک  رهاظ ، هب  هک  يدیهش  دنناوخ . یم  ار  دیهش 

تاهراپهم خر  وحم  نایروح 
تاهراوهگ کلم  لیخ  يهبهک 
نیرفآقشع وت  نامشچ  شدرگ 

نیتملا لبح  تاهقادنق  يهتشر 
بابر ناماد  شوغآ و  تنیز 

باتفآ تیور  نادرگ  هنیآ 
وت جاتحم  همه  مدآ  ملاع و 
وت جارعم  ردپ  شود  رس  رب 
تاجن وت  يوم  رات  ره  رب  هتسب 

تایح بآ  وت  ياهبل  يهنشت 
قشع ریپ  انعم  هب  اما  یکدوک ،

قشع ِریسفت  ردپ ، ناتسد  يور 
رد دـندوب . هدـش  هتـشک  هتفر و  نادـیم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  نارای و  یمامت  دـش ؛ یم  کیدزن  خـیرات  تاـظحل  نیرتخـلت 

: دوب هدنام  یقاب  درم  ود  اهنت  قح  هاگودرا 
ماما زا  سپ  ار  تما  يربهر  دنامب و  هدنز  ات  دوب  رامیب  یهلا  هدارا  هب  زور  نآ  هک  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا 

. دریگب تسد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 
: دروآرب گناب  درک و  مامت  مدرم  رب  ار  تجح  نیرخآ  دید  روای  یب  اهنت و  ار  نتشیوخ  نوچ  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ هللا لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له  »
؟ انیف هللا  فاخی  دحوم  نم  له 

؟ انتثاغاب هللا  وجری  ثیغم  نم  له 
»؟ انتناعا یف  هللادنع  ام  وجری  نیعم  نم  له 
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: ینعی
؟ دنک عافد  ادخ  لوسر  میرح  زا  هک  تسه  یعفادم  ایآ  »

؟ دهد يرای  ار  ام  دسرتب و  ادخ  زا  هک  تسه  یتسرپاتکی  ایآ 
؟ دناسر يرای  ار  ام  ادخ  رطاخ  هب  هک  تسه  یسردایرف  ایآ 

.»؟ دباتشب ام  ترصن  هب  یهلا  ناوضر  هضور و  رطاخ  هب  هک  تسه  یسک  ایآ 
دنلب هیرگ  نویـش و  هب  ناشیادص  درادن ، يروای  رگید  نیـسح  هک  دنتفایرد  ناوناب  دیـسر و  اههمیخ  هب  هک  ماما  یهاوخ  کمک  نیا  يادص 

. دش
« نیـسحلا نب  هللادبع   » شاههام شـش  دنزرف  يادص  هاگان  هک  دنریگ ؛ مارآ  یکدنا  وا  ندـید  اب  نانز  هک  دـیاش  درک ، اههمیخ  هب  يور  ماما 

. تسیرگ یم  یگنشت  تدش  زا  هک  دینش  ار  دوب  فورعم  رغصا  یلع  هب  هک 
هب هک  تشاد  هنیس  رد  يریـش  بابر »  » شردام هن  و  دننک ، باریـس  ار  يو  ات  دوب  اههمیخ  رد  یبآ  هن  هک  دوب ؛ هراوخریـش  یلفط  رغـصا  یلع 

. دهد يو 
: دومرف داتسیا و  دیزی  رکشل  لباقم  رد  تفر ؛ نمشد  يوس  هب  تفرگ و  تسد  رد  ار  رغصا  یلع  هقادنق  مالسلا  هیلع  ماما 

! مدرم يا  »
 … « … دییامن محرت  لفط  نیا  رب  دینک  یمن  محر  نم  هب  رگا 

ياج هب  اریز  دوب ؛ هدناود  هشیر  ناشدوجو  قامعا  رد  ایند  تلاذر  یمامت  دوب و  هدشن  هدیـشاپ  نانآ  گنـس  لد  رب  محر  رذـب  هک  ییوگ  اما 
نب ۀـلمرح   » تسا هدـش  هتفگ  هک   ) دـسا ینب  زا  يزادـناریت  دـننک ، نامهیم  بآ  یتشم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  هکنآ 
رـس دـش …  نیگنر  نوخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هنیـس  ناتـسد و  هاگان  تفرگ . هناـشن  ار  لـفط  يولگ  داـهن و  ناـمک  رد  يریت  دوب ) لـهاک »

 … دوب هدش  ادج  ندب  زا  ار  هراوخریش  لفط  فیرظ  ندرگ  کچوک و 
ردپ يا  دوب  روهلعش  نم  رد  وت  قشع  شتآ 

ردپ يا  دوب  رپس  مبلق  وت ، قشع  ریت  شیپ 
؟ ارچ یناد  یم  حبذ ، تتسد  يور  میولگ  دش 

ردپ يا  دوب  رپس  مبلق  وت ، قشع  ریت  شیپ 
: تفگ دیشاپ و  نامسآ  هب  درک و  رپ  رغصا  یلع  نوخ  زا  ار  دوخ  ناتسد  مالسلا  هیلع  ماما 

نب نیـصح  ، » لاح نیمه  رد  دنیب … » یم  ار  نآ  يادخ  هک  ارچ  تسا  ناسآ  نم  رب  تبیـصم  نیا  لمحت  هللا  نیعب  هنا  یب  لزن  ام  یلع  نوه  »
. دش يراج  ترضح  ناهد  زا  نوخ  تسشن و  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  نابل  رب  هک  دنکفا  يرگید  ریت  میمت »

: دومن شیاین  هنوگنیا  درک و  نامسآ  هب  يور  ماما 
! ایادخ »

« … دننک یم  مناشیوخ  نادنزرف و  ناردارب و  نم و  اب  هچنآ  زا  منک  یم  تیاکش  وت  يوس 
تشادن گنر  شطع  هرهچ ز  هب  هک  رغصا 

تشادن گنتلد  نم  اب  نخس  يارای 
! بر ای 

نم يههام  شش  شاب ، هاوگ  وت 
تشادن گنج  یسک  اب  ملظ و  يهتشک  دش 
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هزانج درازگ و  زامن  وا  رب  دومن ؛ هتـشغآ  وا  نوخ  هب  ار  رغـصا  یلع  ندب  دنک ؛ یکچوک  ربق  شریـشمش  اب  دش ؛ رود  نمـشد  هاپـس  زا  هاگنآ 
 … درک نفد  ار  کچوک 

ریشب نب  ۀبقع  . » تسا هدوب  همئا  دزن  رد  اهتبیصم  نیرتزادگناج  نیرتتخس و  زا  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  تداهـش  یخیرات ، عبانم  تیاور  هب 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ  یم  يدسا »

. دناوخ نم  رب  ار  رغصا  یلع  ندش  حبذ  ناتساد  سپس  و  میراد »! بلط  ینوخ  دسا  ینب  امش  زا  ام  »
مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  هب  ار  البرک  نالتاق  زا  ماقتنا  ربخ  هک  یماـگنه  یفقث » هدـیبع  یبا  نب  راـتخم   » ماـیق زا  سپ  هک  دـناهدروآ  نینچمه 

: درک لاوس  ترضح  نآ  دندناسر 
.»؟ دمآ هچ  هلمرح  رس  رب  »

 … تسا هدنام  مالسلا  هیلع  تیب  لها  لد  رب  هنوگچ  غاد  نیا  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  اههنومن ، نیا 
 … دناتسب ناملاظ  زا  ماقتنا  دنک و  مایق  جع )  ) دمحملآ يدهم  هک  ینامز  ات  زین ؛ تیناسنا  لد  رب  و  تسه ؛ زین  ام  لد  رب  غاد  نیا  و 

. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 
*****

: یلصا عبانم 
.1378 یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 1

.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 2
ج 1. 1418 ق ؛. يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  دهشم : راحبلا ؛ ۀنیفس  یمق ؛ سابع  خیش  . 3

ربمایپ هیبش  مالسلا ؛ هیلع  ربکایلع  تبیصم  متشه  بش  هضور 

لها هک  دنتشاذگن  دندوب  هدنز  ات  هک  یناسک  دناهدیدن ؛ دوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  زا  رتافواب  یباحـصا  نامز ، نیمز و  هک  یتسارب 
هک دیـسر  نآ  نامز  دـیتلغ ، شیوخ  نوخ  رد  نانآ  نیرخآ  هکنآ  زا  دـعب  یتخل ، اـما  دـنراذگ …  نادـیم  هب  ياـپ  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  تیب 

. دنوش هناور  قشع  خلسم  هب  زین  مشاه  ینب  ناناوج 
هیلع ماما  نادـناخ  زا  رفن  نیلوا  ربکایلع ، هب  فورعم  دوعـسم » نب  هورع  نب  هرم  یبا  تنب  ـالیل   » زا ترـضح  نآ  دـنزرف  نیـسحلا ) نب  یلع  )

. دورب نادیم  هب  تفرگ  هزاجا  هک  دوب  مالسلا 
: دناسر یم  بسن  مدرم  نیرتفیرش  هب  يردام ، فرط  زا  هچ  يردپ و  فرطزا  هچ  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع 

هک دوب  یسک  یفقث » دوعسم  نب  هورع   » ینعی يو  يردام  گرزبردپ  ردام ، بناج  زا  اما  درادن . یفرعم  هب  زاین  هک  يو  يردپ  دادجا  ردپ و 
: دومرف شفصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر و  تداهش  هب  مالسا  نید  غیلبت  هار  رد 

. درمشرب برع  رتهم  راهچ  زا  یکی  ار  وا  زین  و  تسا ؛» رتهیبش  وا  هب  سک  همه  زا  دوعسم  نب  هورع  مدرک و  هدهاشم  ار  میرم  نب  یسیع  نم  »
باحـصا هاگ  ره  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ناوارف  تهابـش  لیلد  هب  دوب و  تروص  شوخ  رایـسب  تریـس و  وکین  تیاـغ  هب  ربکا  یلع 

. دندرک یم  هاگن  يو  هب  دش  یم  گنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ناشلد 
: دنک یم  مولعم  ام  رب  ار  يو  هنوگ  ماما  تفرعم  ریز ، يارجام  نتسناد  اهنت 

هدرک قارتا  لزانم  زا  یکی  رد  رهظ  یکیدزن  هکیماگنه  دوب ، تکرح  رد  ـالبرک  يوس  هب  هکم  زا  قشع  ناوراـک  هک  ییاـهزور  زا  یکی  رد 
: دومرف دروآ و  رب  رس  یتخل  زا  سپ  تفر و  ورف  یکبس  باوخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دندوب ،

: داد یم  ادن  هک  مدید  یفتاه  »
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: درک ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  س )  ) ربکا یلع  تسا .» تکرح  رد  امش  لابند  هب  گرم  دیور و  یم  امش 
! ناج ردپ  »

»؟ میتسین قح  رب  ام  ایآ 
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 

: تفگ تداشر  اب  (س ) ربکا یلع  میقح .» رب  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  مرسپ ، ارچ  »
: دومرف تفرگ و  ارف  نیسحت  زا  یساسحا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  میرادن » یساره  گرم  زا  سپ  »

! مرسپ »
«. دیامن اطع  وت  هب  ار  دهدب  شدنزرف  هب  يردپ  زا  دناوت  یم  هک  ییازج  نیرتهب  ادخ 

 … اروشاع زور  اما 
. داد یمن  نذا  ادتبا  رد  دنتفرگ ، یم  نتفر  نادیم  نذا  هک  یناسک  هب  تقفش ، محر و  يور  زا  هک  دوب  هنوگنآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هریس 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنـس  نیا  داد … و  نذا  يو  هب  ماما  تساوخ ، هزاجا  ربکا  یلع  هکنآ  ضحم  هب  تشاد . توافت  راب  نیا  اما 

. دوب
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  وا  هب  هک  سک  ره  تاوزغ  رد  دـنراد  یم  رود  هـکرعم  زا  ار  شیوـخ  ناـکیدزن  هـک  رگید  ناربـهر  فـالخ  رب  ناـشیا 

. داتسرف یم  گنج  هب  نارگید  زا  لبق  ار  دوب  رتکیدزن 
 … تسیرگ تخادنا و  ریز  هب  مشچ  هاگنآ  درک و  شدیشر  دنزرف  يالاب  دق و  رب  هنادیماان  یهاگن  سپس  مالسلا  هیلع  نیسح 

مدیرب وت  زا  لد  ورب ، متفگ  هک  رادم  نامگ 
مدیود هدایپ  تهرمه  مدز  هدرمش  سفن 

تماق هب  هدید  تافق ، رد  ناج  وت ، شیپ  هب  ملد 
مدیشک هچ  نم  تسا  دهاش  لد  دناد و  يادخ 

تفرگ و تسد  هب  ار  كرابم  نساحم  درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  تشگنا  تخاـس ، نادـیم  هناور  ار  ربکایلع  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دومن زاینو  زار  شیوخ  يادخ  اب  هنوگنیا 

! ادخ يا  »
هللا یلص  هللا  لوسر  هب  راتفگ ، يوخ و  تقلخ و  رد  مدرم  نیرت  هیبش  هک  تفر  نانآ  يوس  هب  موق  نیا  اب  گنج  يارب  یناوج  هک  شاب  دهاش 

«. میدرک یم  هاگن  يو  تروص  هب  میدش  یم  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  رادید  قاتشم  هاگره  هک  تسا  هلآ  هیلع و 
نساحم قالخ  قاشع ، هش 

نساحم وکین  نآ  تفرگب  فک  هب 
: تفگ هلان  هآ و  هب 

نم رواد  يا 
نم ربکا  دش  نیک  نادیم  يوس 

رادرک راتفر و  نآ  يوخ  قلخ و  هب 
« راتخم هاش   » نوچمه هتسرون  نیا  ُدب 

: درک تئارق  ار  هیآ  نیا  هاگنآ 
حون مدآ و  دنوادخ   » ینعی میلع » عیمس  هللاو  ضعب  نم  اهـضعب  ۀیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآو  میهاربا  لآ  احون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  »
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زا یـضعب  تلیـضف ) اوقت و  یکاپ و  رظن  زا   ) هک دـندوب  ینامدود ) و   ) نادـنزرف اهنآ  داد ؛ يرترب  ناـیناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  و 
«. تسا اناد  اونش و  دنوادخ ، دندوب و  هدش  هتفرگ  رگید  ضعب 

. تخادنا كاخ  هب  ار  دیزی  نایهاپس  زا  يرایسب  درک و  تخس  یگنج  ناناوخ  زجر  تخات و  نمشد  هاپس  يوس  هب  ربکایلع 
دراو ترـضح  نآ  رـس  رب  ياهبرـض  نانمـشد  یکی  هک  دیابرب  ربکا  فک  زا  ناوت  بات و  هک  تفر  یم  ددعتم ، ياهمخز  یگنـشت و  مکمک 

رد بسا  دـتفین و  نیمز  رب  اـت  درک  هقلح  بسا  ندرگ  رود  تسد  ربـکا  یلع  دروآرد . ياـپ  زا  ار  وا  دـناشوپ و  ار  يو  تروص  نوخ  دروآ .
دنتفرگ و ار  بسا  رود  يدیزی  نامیخژد  درب . نمشد  بلق  هب  دنادرگ  زاب  هاگهمیخ  يوس  هب  ار  يو  هکنآ  ياج  هب  هنشد ، نمـشد و  ماحدزا 

. دیدرگ ًابرا ) ًابرا   ) زیر زیر  شندب  دناهتشون  هک  هنوگنآ  دندروآ  دراو  ریشمش  شرکیپ  رب  يوس  ره  زا 
: هک درک  ادص  ار  ردپ  ربکایلع ، هک  دوب  اجنیا 

 … هللا لوسر  يدج  اذه  مالسالا  ینم  کیلع  هاتبا  ای  »
« … دناشون یم  نم  هب  بآ  زا  رپ  یماج  هدمآ و  منیلاب  هب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مدج  نیا  ظفاحادخ ، ناجردپ ،

: دومرف تشاذگ و  يو  تروص  هب  تروص  دناسر و  ربکا  رکیپ  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
« … داب ایند  نیا  رب  فا  مرسپ  يا  وت  زا  دعب  افعلا  كدعب  ایندلا  یلع  »

میوگب هک  نک  لاؤس  اشگب و  شیوخ  مشچ  ود 
مدیسر هنوگچ  نم  وت  شعن  ِرس  ات  همیخ  ز 

هب نآ  زا  يا  هرطق  هکنآ  تفگـش  درک و  باترپ  نامـسآ  هب  ار  يو  نوخ  زا  یتشم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يورم  ترایز  قباطم  هاـگنآ 
 … تشگنرب نیمز 

: دز یم  دایرف  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  اههمیخ  زا  ناباتش  دید  ار  هنحص  نیا  هک  س )  ) بنیز ترضح 
هایخا نبای  هایخا و  ای  »

« مردارب دنزرف  رب  ياو  يا  مکردارب و  ياو 
. دنکفا ربکا  یلع  رکیپ  رب  ار  دوخ  و 

: دومرف ناناوج  هب  دنادرگزاب و  اههمیخ  هب  تفرگ و  ار  يو  مالسلا  هیلع  ماما 
« … دیناسرب اههمیخ  هب  دیرادرب و  ار  شیوخ  ردارب  »

! يرآ
شرسپ دنتسکش ؛ ار  وا  رمک  ناشتداهش  اب  هک  هتشک  ود  نآ  زج  هب  دروآ ؛ یم  اههمیخ  هب  دوخ  ار  ناگتشک  ادهش و  یمامت  مالسلا  هیلع  ماما 

س… )  ) سابعلا لضفلاوبا  شردارب  و  س ؛)  ) ربکایلع
. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 

*****
: یلصا عبانم 

.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 1
.2

.1378 یبرقلايوذ ، تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش 

ناگنشت بل  یقاس  تبیصم  مهن  بش  هضور 
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تداشر تدـش  زا  دـنتفگ و  یم  نایمـشاه ) هام   ) مشاه ینب  رمق  وا  هب  ییابیز ، تدـش  زا  هک  دوب  دیـشر  ابیز و  یناوج  ساـبعلا ، لـضفلاوبا 
نیـسح ماما  رادملع  تشاد ، هک  اتمه  یب  يرواگنج  تعاجـش و  لیلد  هب  يو  دیـسر . یم  نیمز  هب  شیاپ  تسـشن  یم  بسا  رب  هک  یماگنه 
يروالد تعاجش و  درپس . وا  هب  ار  مچرپ  رک ، یم  گنج  هدامآ  ار  دوخ  دادعت  مک  رگشل  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  دوب و  مالـسلا  هیلع 

زا دناسر و  یم  بسن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بلاغلا  هللا  دسا  هب  ردپ  زا  هک  تشاد ؛ وا  دادـجا  ءابآ و  رد  هشیر  مالـسلا  هیلع  سابع 
. دندوب برع  نیرت  عاجش  هک  بالک  ینب  هب  ردام  بناج 

ام تاجاح  هلبق  تمرح  يا 
ام تاجانم  حیبست و  وت  دای 

یملاع همه  ِنادیهش  ِجات 
یمشاه ینب  ِهام  یلع ، تسد 

؟ اجک هام 
؟ وت مارالد  يور 

؟ اجک ورس 
؟ وت يانعر  تماق 

هتخوس هدش ، بآ  هدش ، عمش 
هتخومآ بدا  ار  بدا  حور 

: هک دومرف  تیصو  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  شتداهش  زا  شیپ  یکدنا  س )  ) همطاف ترضح  هک  دناهدروآ  یخیرات  ربتعم  عبانم 
. دنک جاودزا  يو ، تلحر  زا  سپ  زور  دنچ 

شیوخ ردارب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تشگ ، يرپس  نآ  زا  سپ  خلت  تاقافتا  دیسر و  تداهـش  هب  س )  ) ارهز ترـضح  هکنآ  زا  سپ 
ینز تساوخ  تخانـش ، یم  یبوخب  ار  برع  خـیرات  رابخا و  زین  زاجح و  ياه  هداوناخ  تایـصوصخ  دوب و  سانـش  بسن  يدرم  هک  لـیقع 

. دروآ ایند  هب  يو  يارب  وجگنج  ریلد و  يدنزرف  دشاب و  هدش  دلوتم  عاجش  گرزب و  ینادناخ  رد  هک  دنک  باختنا  وا  يارب 
: تفگ درک و  باختنا  ترضح  نآ  يارب  ار  بالک  ینب  زا  دلاخ  نب  مازح  تنب  همطاف  زین  لیقع 

جاودزا وا  اب  يراگتساوخ و  شردپ  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  درادن .» دوجو  وا  ناردپ  زا  رترواگنج  رت و  عاجـش  برع ، نیب  رد  »
ما  » هب يور  نیا  زا  و  دروآ ؛ ایند  هب  ترـضح  نآ  يارب  نامثع »  » و رفعج » «، » هللادـبع «، » سابع  » ياهمان هب  روـالد  رـسپ  راـهچ  همطاـف  درک و 

. تشگ روهشم  نینبلا »
رای یب  مالسلا  هیلع  نیسح  البرک ، رد  هک  ماگنه  نآ  رد  یلو  تسناد  یمن  ار  ترضح  باختنا  میمـصت و  نیا  لیلد  یـسک  نامز ، نآ  دیاش 

يولع تمارک  دـندرک ، يزابناج  وا  هار  رد  کی  هب  کی  ع ،)  ) سابعلا لضفلاوبا  البرک  رادـملع  هژیوب  عاجـش و  ناردارب  نیا  دـش و  روای  و 
. دیدرگ راکشآ 

دوـخ درک ، یچیپرـس  روتـسد  زا  دعـس » نبرمع   » رگا هک  دـش  روماـم  داـیز  نـب  هللادـیبع  يوـس  زا  شوـجلا » يذ  نبرمـش   » مرحم مـهن  زور 
. دنک هلمح  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دریگب و  هدهعرب  ار  یهدنامرف 

ات تفرگ  هللادیبع  زا  يا  همان  ناما  تشاد  شناردارب  مالسلا و  هیلع  سابع  ترضح  اب  يرود  تبـسن  دوب و  نینبلا » ماهمطاف   » هلیبق زا  هک  يو 
! دهد تاجن  ار  شناگتسب  ناج  مه  ددرگ و  مالسلا  هیلع  ماما  فعض  ثعاب  مه ، دنک و  ادج  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  ار  نانآ  دوخ  لایخ  هب 

»؟ دنتسه اجک  نم  ناگدازرهاوخ   » دز دایرف  دمآ و  مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همیخ  یکیدزن  هب  مرحم  مهن  زور  تاعاس  نیسپاو  رد  رمش 
: دنتفگ دندمآ و  نوریب  نامثع  رفعج و  هللادبع ، سابع ،
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»؟ یهاوخ یم  هچ  »
: تفگ رمش 

: دنداد خساپ  ناوج  راهچ  دیناما »! رد  امش  ما . هدروآ  همان  ناما  ناتیارب  »
. وت ناما  رب  وت و  رب  تنعل  »

!؟ دشابن ناما  رد  ربمغیپ  دنزرف  یهد و  یم  ناما  ار  ام  ایآ 
: دروآرب گناب  سابع  …و  « 

رد مینک و  اهر  ار  همطاف  رسپ  نیسح  دوخ  رورـس  ردارب و  ییوگ  یم  ایآ  ادخ ، نمـشد  يا  يا ،! هدروآ  یناما  دب  هچ  هک  داب  هدیرب  تتـسد  »
.»؟ مییآ رد  ناگداز  نیعل  نانیعل و  نامرف 

. تشگزاب نمشد  رگشل  هب  كانمشخ  رمش 
امهیلع  – سابع نیـسح و  طقف  دندیـسر و  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نادـناخ  باحـصا و  یماـمت  هک  دیـسر  یماـگنه  اروشاـع ، رـصع 

: تفگ دمآ و  ماما  دزن  دید ، ار  ردارب  ییاهنت  نوچ  سابع  دندوب . هدنام  یقاب  مالسلا -
! ردارب يا  »

»؟ مور داهج  هب  یهد  یم  تصخر  ایآ 
: تفگ تسیرگب و  تخس  ماما 

! مردارب »
: داد خساپ  سابع  دوش .» یم  هدنکارپ  ناوراک  يورب  رگا  ینم و  رادملع  وت 

ار نانآ  تفر و  نمـشد  رکـشل  يوس  زا  سابع  منک .» یهاوخنوخ  نیقفاـنم  نیا  زا  مهاوخ  یم  مرازیب و  یگدـنز  زا  هدـش و  گـنت  ماهنیـس  »
. تشاذگن يرثا  نانآ  گنس  لد  رد  یلو  درک  ریذحت  تحیصن و 

. داد ردارب  هب  ربخ  دمآ و  اههمیخ  يوس  هب  سپ 
: دندز یم  دایرف  یگنشت  زا  هک  دینش  ار  ناکدوک  شارخلد  يادص  نیح  نیمه  رد 

«. شطعلا شطعلا ، »
: دناوخ یم  هک  یلاح  رد  درک  تارف  گنهآ  ناناوخزجر  تشادرب و  کشم  هزین و  تسشن ، بسا  رب  سپس 

اقز توملا  اذا  توملا  بهرا  ال 
اقل تیلاصملا  یف  يراوا  یتح 

اقو رهطلا  یفطصملا  سفنل  یسفن 
اقسلاب ودغا  سابعلا  انا  ینا 
یقتلملا موی  رشلا  فاخا  الو 

: ینعی
دنز گناب  هک  یماگنه  مسرت  یمن  گرم  زا 

موش هدیشوپ  كاخ  هب  هداتفا و  هدومزآراک  نادرم  نایم  هک  یتقو  ات 
تسا یفطصم  كاپ  ناج  نادرگالب  نم ، ناج 

میآ یم  کشم  اب  متسه  سابع  نم 
مسرت یمن  رش  زا  دربن  زور  و 
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. دنوش بآ  هب  يو  ندیسر  عنام  ات  دنتخادنا  یم  ریت  وا  يوس  هب  دنتفرگ و  ار  وا  رود  رفن  رازه  راهچ 
. دوب هتخادنا  گنچ  شدوجو  مامت  رب  شطع  گنج ، یگنشت و  اهتعاس  زا  سپ 

هب اما  دـماشایب ، ات  دومن  کیدزن  بل  هب  درک و  بآ  زا  رپ  ار  اهتـشم  سابع  دـناوخ . یم  دوخ  هب  ار  سابع  دوب و  ناور  بسا  ياپ  ریز  زا  بآ 
هب ار  بکرم  تخادـنا و  تسار  شود  رب  درک ، رپ  ار  کشم  تخیرب ، فک  زا  بآ  داتفا . وا  تیب  لـها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  یگنـشت  داـی 

. دنازات اههمیخ  فرط 
. دندرک هلمح  وا  رب  فرط  ره  زا  دنتفرگ و  وا  رب  ار  هار  دسرن  هللا  لوسر  ناکدوک  ماک  هب  بآ  هعرج  دنچ  نیمه  هکنآ  يارب  نمشد  رگشل 

. درک عطق  ار  يو  تسار  تسد  ریشمش  اب  نایرگشل  زا  یکی  هکنیا  ات  درک  یم  راکیپ  اهنآ  اب  سابع 
: دروآرب دایرف  نامرهق  سابع 

ینیمی اومتعطق  نا  هللاو 
ینید نع  ادبا  یماحا  ینا 

نیقیلا قداص  ماما  نع  و 
نیمالا رهاطلا  یبنلا  لجن 

: ینعی
دینک عطق  ار  متسار  تسد  رگا  یتح  دنگوس  ادخ  هب 

درک مهاوخ  عافد  منییآ  زا  دبا  ات 
تسا نیقیلا  قداص  هک  یماما  زا  و 

نیما كاپ و  ربمایپ  دنزرف  نامه 
تسد رب  یغیت  ناهگان ، هک  داد  همادا  دوخ  هار  هب  نمشد  نیب  زا  تفرگ و  پچ  تسد  هب  ریشمش  تخادنا و  پچ  شود  هب  ار  کشم  هاگنآ 

. درک عطق  زین  ار  نآ  دش و  دراو  ترضح  پچ 
: هک درک  رپ  ار  نامسآ  ردیح  ریش  ویرغ  اما 

رافکلا نم  یَشخت  سفن ال  ای 
رابجلا ۀمحرب  يرشبا  و 
راتخملا دیسلا  یبنلا  عم 

يراسی مهیغبب  اوعطق  دق 
رانلا رح  بر  ای  مهلصاف 

: ینعی
! سفن يا 

هدم هار  لد  هب  ساره  نارفاک  زا 
يدش ریگتسد  دنوادخ  تمحر  هتسیاش  هک  وت  رب  داب  هدژم  و 

رایتخا بحاص  گرزب  ربمایپ  هیاس  رد 
دندرک عطق  زین  ار  مپچ  تسد  تواقش  اب  نانمشد ، ادنوادخ ) )

نک راچد  تمشخ  شتآ  هب  ار  نانآ  ادخ ، يا  سپ 
. دناسر همیخ  هب  ات  تفرگ  نادند  هب  ار  کشم  دشن و  دیماان  سابع 
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! کشم يا 
نک يرادافو  لقا  وت ال 

نک يرای  ارم  وت  مرادن ، تسد  نم 
مداد رغصا  هب  وت  ِبآ  يهدعو  نم 

نک يرادهگن  وا  يارب  هعرج  کی 
. دوش سویأم  رگید  مالسلا  هیلع  سابع  ات  تخیر  البرک  غاد  نیمز  رب  ار  اهبآ  دیرد و  مه  زا  ار  کشم  يدعب  ریت  اما 

! کشم يا 
مرَس يالاب  هب  وت  نک  هگن 

نک يرادوربآ  هتسشن ، تس  ارهز ) )
یب ناکنـشت  بل  دوش و  مامت  راک  ات  تخادنا ، ریز  هب  بسا  زا  ار  يو  تسـشن و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  كرابم  هنیـس  هب  يریت  دـعب ، یتخل 

. ددرگ رادملع  یب  مالسلا  هیلع  نیسح  یقاس و 
كرابم قرف  دننام  وا - رس  هک  دز  سابع  قرف  رب  نینهآ  دومع  اب  درک و  هلمح  ترضح  نینزان  رکیپ  هب  نمـشد  نایرگـشل  زا  یکی  ماجنارس 

: دز دایرف  داتفا و  نیمز  رب  تفاکش و  ع -)  ) یلع شردپ 
«. ظفاحادخ مردارب  مالسلا  ینم  کیلع  هللادبع  ابا  ای  »

: دومرف تسا ، هدیسر  تداهش  هب  هک  دید  ار  يو  نوچ  دناسر و  ردارب  تسد  یب  رکیپ  هب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  ماما 
« … دش هتسب  نم  رب  هراچ  هار  تسکش و  مرمک  نونکا  یتلیح  تلق  يرهظ و  رسک  نآ  نالا  »

. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 
*****

: یلصا عبانم 
.. 1403 ق تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب : ۀعیشلا ؛ نایعا  نیما ؛ نسحم  دیس  . 1
.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 2

.1378 یبرقلايوذ ، تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 3

ع)  ) نیسح ماما  بئاصم  رکذ  اروشاع  بش  هضور 

هب یکمک  يورین  رفن  نارازه  هارمه  هب  نشوجلا » يذ  نب  رمـش   » اعوسات زور  رـصع  رد  بات . بت و  رد  قح  هاـگ  همیخ  دوب و  اروشاـع  بش 
. داد رارق  راشف  تحت  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هلمح  يارب  ار  دعس » نب  رمع   » دیسر و البرک  يارحص 

. درک رداص  ار  هلمح  روتسد  دعس  رمع 
ناگرزب زا  نت  دـنچ  هارمه  هب  درک و  ادـص  ار  س )  ) سابع شردارب  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شوگ  هب  هک  رگـشل  همهمه  يادـص 

. دوش هاگآ  نانآ  دصق  زا  ات  داتسرف  نمشد  دزن  هب  دندوب  هدناسر  قح  ناوراک  هب  ار  دوخ  هک  هفوک 
: دهد ماجنا  ار  راک  ود  نیا  زا  یکی  ات  تسا  هدمآ  نمشد  هک  تشاد  هضرع  ردارب  هب  تشگزاب و  س )  ) لضفلاوبا ترضح 

. گنج زاغآ  ای  تعیب  ذخا  ای 
: دومرف ماما 

زامن و ات  نک ؛ لوکوم  ادرف  هب  ار  دربن  ریگب و  تلهم  نانآ  زا  ار  بشما  ورب و  یناوت  یم  رگا  گنج  هراـبرد  اـما  زگره ؛ هک  دـیزی  اـب  تعیب  »
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«. مراد یم  تسود  رایسب  ار  ادخ  تدابع  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  میناوخب . نآرق 
: هک درک  تمالم  ار  نارگید  نانآ  زا  یکی  اما  دندرکن ؛ لوبق  ار  ترضح  داهنشیپ  ادتبا  يدیزی ، ناهدنامرف 

! امش رب  ياو  »
ار یبش  ربمغیپ  رـسپ  هب  هک  تسا  هنوگچ  مینک . یم  تباجا  ار  ناشتـساوخرد  دنهاوخب  تلهم  ام  زا  بش  کی  نانآ  رافک ، اب  گنج  رد  رگا 

»؟ دیهد یمن  تصخر 
…

 … دش زاغآ  لد  یب  ِناقشاع  بش  هک  دوب  هنوگنیا  و 
دیسر بش  تشذگ و  اعوسات  زور 
دیسر بل  رب  ناشناج  ناماک  هنشت 

دوب بات  یب  مرح  بآ و  دوب  هتسب 
دوب بآ  هار  هب  نالفط  يهدید 

بابک یبآ  یب  طرف  زا  اههنیس 
بآ بآ ، ناماک  هنشت  رکذ  دوب 
دوبک اهبل  یگنشت  زا  دوب  هچرگ 
دوبن يراک  شطع  اب  ار  ناردام 

اهدنزرف متام  رد  ناردام 
اهدنبلد مغ  رد  ناشیرپ  لد 
همطاف ياه  لیعامسا  رهب 

همزمز یب  مزمز و  یب  نارجاه ،
درد رپ ز  ِناردام  مشچ  دوب 

دربن يادرف  رهب  نازیر ، کشا 
بابر ِنوخ  رپ  ِمشچ  نایرگ ، دوب 

بآ ِبات  یب  يههام  شش  نآ  رهب 
دوش متام  ِهگ  ادرف ، رگا  ياو 

دوش مک  نازیزع  نیز  ییوم  ِرات 
ادج ددرگ  شرس  ربکا »  » رگا ياو 
ادخ ِنوخ  دوش  نوخ  رد  رگا  ياو 

! هدیپس يا 
نکن بش  زا  دعب  هولج 

! کلف يا 
نکن بنیز »  » لد رب  نوخ 

 … دنداهن خلسم  هب  ياپ  کی  هب  کی  قشع ، ناراوس  دیمد … و  اروشاع  هدیپس  اما 
 … دسر ارف  خیرات  تاظحل  نیرت  خلت  هک  تفر  یم  هرخالاب  و 
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! يرآ
گرگ رازه  نارازه  اما  دوب  هدنامن  یقاب  يزیچ  قح  کچوک  هاپـس  زا  هزانج . ریـشمش و  هزین و  رد  قرغ  البرک  نیمز  و  دش ؛ اروشاع  رـصع 

. دندوب همعط  رظتنم  ناطیش  رگشل  رد  نانچمه  هنسرگ 
. دوبن یقاب  ع )  ) نیسح يارب  یسک  رگید 

مشاه و ینب  ناناوج  هیقب  و  رفعج » «، » نوع «، » مساـق «، » ربکا . » دـندوب هدیـسر  تداهـش  هب  باحـصا  رگید  و  رح » «، » ریرب «، » ریهز «، » بیبح »
شیوخ يادخ  رادید  هب  اههمیخ  زا  رود  تسد ، رس و  یب  سابع ،»  » و دندوب ؛ هدرک  مالسا  يادف  ار  دوخ  ناج  زین  ههام » شش  رغـصا   » یتح

. دوب هتفر 
. دنکفا رظن  وس  نآ  وس و  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

. دنک عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میرح  وا و  زا  ات  دوبن  رفن  کی  یتح  روانهپ ، تشد  یمامت  رد 
. دنک عادو  تیب  لها  ناوناب  اب  ات  دمآ  هاگ  همیخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

. دوب زوسناج  شارخلد و  يا  هنحص 
دایرف مالـسلا  هیلع  ماما  رتخد  هنیکـس » . » دـنیوگب هنوگچ  ار  مالک  نیرخآ  دنتـسناد  یمن  دـندوب و  هتفرگ  ار  ماما  رود  ناکرتخد  ناکدوک و 

: دز
! ناج ردپ  »

»؟ يداهن لیحر  رب  لد  يداد و  گرم  هب  نت  ایآ 
: داد خساپ  ماما 

»؟ درادن يروای  رای و  هک  یسک  دهدن  گرم  هب  نت  هنوگچ  »
. دش دنلب  هیرگ  هب  يادص  سپ 

هک مالسلا  هیلع  داجسلا  نیسحلا  نب  یلع  هب  ار  ناربمایپ  ثیراوم  تماما و  عیادو  سپس  دومن و  تیـصو  اهنآ  هب  درک و  تکاس  ار  نانآ  ماما 
. دش راپسهر  نادیم  يوس  هب  درپس و  دوب  رامیب  تخس 

. درک هناروالد  یگنج  نمشد  یهاپس  رازه  نارازه  اب  یگنشت ، ییاهنت و  دوجو  اب  مالسلا  هیلع  ماما 
: دناوخ یم  درک و  یم  هلمح  نمشد ) رگشل  تسار  تمس   ) رگشل هنمیم  هب  هاگ 

راعلا بوکر  نم  ریخ  توملا 
رانلا لوخد  نم  یلوا  راعلا  و 

: ینعی
تسا گنن  نتفریذپ  زا  رتهب  گرم 

. تسا منهج  شتآ  زا  رتراوازس  گنن  و 
: دناوخیم درک و  یم  هلمح  رگشل ) پچ  حانج   ) رگشل هرسیم  هب  سپس 

یلع نب  نیسحلا  انا 
ینثنا نا ال  تیلآ 

یبا تالایع  یمحا 
یبنلا نید  یلع  یضما 

: ینعی
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متسه یلع  رسپ  نیسح  نم 
درک مهاوخن  شزاس  هاگچیه  هک 

منکیم عافد  مردپ  میرح  زا 
. مراپس یم  هر  ربمایپ  تقیرط  رب  و 

: تسا هدرک  تیاور  هفوک  لها  زا  یکی 
. دشاب تأرج  رپ  عاجش و  هنوگنیا  اما  دشاب  هدش  هتشک  شنارای  نادنزرف و  دزاتب و  وا  رب  رایسب  نمشد  همهنیا  هک  ار  یسک  مدیدن  نم  »

هدنکارپ و دشاب  هداتفا  نآ  رد  هدنرد  يریش  هک  يزب  هلگ  دننام  ار  رکشل  درکیم و  هلمح  نانآ  رب  ریشمش  اب  وا  اما  دنتخاتیم  وا  رب  هاپس  نادرم 
: تفگ یم  تشگ و  یم  زاب  شیوخ  ياج  هب  سپس  تخاس ، یم  رام  رات و 

. میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال 
: دیشک دایرف  شنایرکشل  رب  دعس  رمع  هکنیا  ات  تشک ، ار  دیزی  هاپس  زا  رفن  هب 2000  کیدزن  ترضح  نآ  هک  دناهدروآ  یخیرات  عبانم  رد 

! امش رب  ياو  »
؟ دینک یم  رازراک  یسک  هچ  اب  دینادیم  ایآ 

هاپـس زادنا  ریت  رازه  راهچ  هب  و  دینک » هلمح  وا  رب  تاهج  یمامت  زا  یعمج و  هتـسد  تسا . برع  نانامرهق  هدنـشک  رـسپ  یلع و  دـنزرف  نیا 
. دندروآ هلمح  ترضح  هب  گنس  اب  زین  يا  هدع  و  دنرابب ، ریت  مالسلا  هیلع  ماما  رب  يوس  ره  زا  هک  داد  روتسد 

زا شیب  تداهـش ، زا  سپ  و  دوب ، هدش  تشپراخ  ندب  دـننامه  مولظم ، ماما  ندـب  ریت ، تباصا  تدـش  زا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد 
. دوب ریت  مخز  زا  ریغ  نآ ، هبرض  هک 32  دندرمش  ماما  نت  رب  مخز   1000

زا یکی  هظحل  نیا  رد  دیاسایب . گنج  یگتسخ  زا  یمد  دنک و  هزات  یـسفن  ات  داتـسیا  یکدنا  هتـسخ ، حورجم و  هتـشک و  مالـسلا  هیلع  ماما 
. دش يراج  يو  تروص  رب  نوخ  درک و  تباصا  ترضح  یناشیپ  هب  هک  دز  یگنس  نانمشد 

. تسشن ترضح  بلق  هنیس و  رب  دولآ  رهز  هخاش و  هس  يریت  هک  دنک  كاپ  ار  نوخ  نآ  تساوخ  ماما 
: تفگ ماما 

« هللا لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  »
: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  و 

«. تسین وا  زا  ریغ  يربمغیپ  رسپ  نیمز  يور  هک  دنشک  یم  ار  يدرم  موق  نیا  یناد  یم  وت  ایادخ  »
راربا ناطلس  دش  زاب  زکرم  هب 

راکیپ مزر و  زا  یمد  دیاسآ  هک 
نمشد تسد  زا  یگنس  کلف ،

نسحا ِهللا  هجو  یناشیپ  هب 
دمرس ِقشع  يور  تشگ  نوگلگ  هک 

دمحم يور  دحا ، زور  رد  وچ 
هاش نآ  تساوخ  تمارک  ناماد  هب 

هاگانب دیادزب ، هرهچ  زا  نوخ  هک 
رگشل يریت ز  شو  ساملا  یکی 

رپ ات  ياج ، هش  لد  ردنا  تفرگ 
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نامیا لها  هانپ  ِتشپ  زا  هک 
ناکیپ دولآ  رهز  دیدرگ  نایع 

يوس هب  درک و  رپ  نوخ  نآ  زا  ار  دوخ  تسد  ماـما  سپ  تسج ، نوریب  نادواـن  دـننام  نوخ  دیـشک  نوریب  تشپ  زا  تفرگ و  ار  ریت  هاـگنآ 
. دش خرس  البرک  نامسآ  هظحل ، نآ  زا  تشگنرب و  نیمز  هب  نوخ  نآ  زا  هرطق  کی  یتح  دنیوگ  یم  نارضاح  دیشاپ . نامسآ 

: دومرف دومن و  هتشغآ  نآ  اب  ار  شیوخ  نساحم  تروص و  درک و  رپ  نوخ  نآ  زا  ار  دوخ  تسد  هرابود  سپس 
«. منک یم  تیاکش  وا  هب  نانیا  تسد  زا  منک و  یم  رادید  هدش  باضخ  نینچنیا  ار  هللا  لوسر  دوخ  دج  »

غیت دش و  هدیرد  ماما  هالک  نآ ، رثا  رب  هک  دز  ترضح  نآ  هب  ریـشمش  اب  نانآ  زا  یکی  دنتفرگ . ار  ماما  رود  نمـشد ، ماظن  هدایپ  زا  يا  هدع 
. تشگ ناور  نوخ  دیسر و  يو  كرابم  رس  هب 

. دندرک هلمح  هاگ  همیخ  يوس  هب  نمشد  نایهاپس  زا  يا  هدع  اب  رمش »  » سپس
ار شیوخ  یخیرات  هلمج  نآ  دروآرب و  گناب  دید  هنحـص  نیا  نوچ  تشادرب و  رـس  ع)  ) ماما دنز ، شتآ  ار  اههمیخ  نآ  هک  تساوخ  رمش 

: هک دروآ  نابز  رب 
! امشرب ياو  »

بیهن دیزی  رگـشل  ناهدنامرف  هب  باطخ  هاگنآ  دیـشاب » درمناوج  هدازآ و  ایند  رد  لقاال  دیـسرت ، یمن  زیخاتـسر  زور  زا  دـیرادن و  نید  رگا 
: دز

«. دینک ظفح  دوخ  نادرخ  یب  ناشکرس و  تسد  زا  ارم  لایع  لها و  »
مرح زا  هک  داد  روتسد  شنایهاپـس  هب  دیـشک و  تلاجخ  رمـش  تشاد . رذح  رب  راک  نیا  زا  ار  وا  يدنت  اب  دناسر و  رمـش  هب  ار  دوخ  ثبـش » »

. تسا درمناوج  گرزب و  یفیرح  هک  دیورب  نیسح  دوخ  يوس  هب  دیوش و  رود 
؛ دنک عافد  شیوخ  يومع  زا  ات  دیود  نوریب  اههمیخ  زا  دوب  غلابان  یناوجون  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دـنزرف  هللادـبع » ، » نیح نیمه  رد 

(. تشذگ مجنپ  بش  هضور  رد  نآ  تبیصم  و   ) دیسر تداهش  هب  شارخلد  یعضو  اب  زین  يو  اما 
گنت تشادن  ناوت  بات و  یگنشت ، مره  اهمخز و  تدش  زا  هک  يو  رب  ار  هرـصاحم  هریاد  دش و  کیدزن  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نمـشد  هاپس 

. درک رت  گنت  رت و 
. دز ترضح  نآ  پچ  تسد  هب  يریشمش  دش و  کیدزن  ترضح  هب  کیرش ) نب  هعرز  )

. داتفا كاخ  رب  تروص  اب  تبرض ، نآ  تدش  زا  ترضح  هک  دروآ  دراو  مالسلا  هیلع  ماما  هناش  رب  غیت  تشپ ، زا  رگید ، یصخش  سپس 
داتفا یم  نیمز  رب  هرابود  یلو  تساخ  یمرب  ياج  زا  تقـشم  هب  هاگ  دوب ؛ نازیخ  ناتفا و  ماـما  هک  یلاـح  رد  دنتـسشن ، بقع  نوعلم  ود  نیا 

…

. دمآ نوریب  ترضح  هنیس  زا  هزین  كون  هک  تخس  ردقنآ  دز ، ماما  تشپ  رب  شیوخ  هزین  اب  درک و  هلمح  ماما  رب  سنا » نب  نانس  »
. درک زاغآ  ار  شیوخ  يادخ  اب  دوخ  زاین  زار و  نیسپاو  داتفا و  هاگلتق  لادوگ  رد  ماما 
: تسا هتشون  نایوار  زا  یکی  دش …  یم  رت  هتخورفارب  رتابیز و  تشذگ  یم  هچ  ره  و 

یلو میدوب  هتفر  يو  نتـشک  يارب  اـم  مدـیدن . نیـسح  زا  رت  يور  هدنـشخرد  رتوکین و  ار  يا  هتـشغآ  نوخ  هب  هتـشک  چـیه  مسق ، ادـخ  هب  »
«. درب نم  دای  زا  ار  يو  لتق  هشیدنا  وا ، تئیه  ییابیز  راسخر و 

. دنیامن حبذ  هشیمه  يارب  ار  قح  مامت و  ار  راک  دوخ  لایخ  هب  ات  دندز  هقلح  ماما  رود  هنسرگ ، ناگرگ  نوچمه  نامیخژد ،
اههمیخ زا  سپ  تسا ؛ هتفر  قاحم  رد  همطاف  هام  هک  دـیمهف  دینـش  یمن  ار  ماما  يهوق  لوح و ال  ـال  ریبکت و  يادـص  رگید  هک  س )  ) بنیز

: دیشک یم  نویش  هک  یلاح  رد  دیود  نوریب 
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! هاتیب لها  او  هادیس ، او  هاخا ، او  »
! داتفا یم  نیمز  رب  نامسآ  شاک  يا 

ار شارخلد  هنحـص  نآ  دناسر و  لادوگ  رب  فرـشم  يا ) هپت   ) یلت هب  ار  دوخ  … و  تخیر » یم  تشد  رب  هدنکارپ  درخ و  اههوک  شاک  يا 
. درک هدهاشم 

: دز بیهن  دعس » رمع   » هب دندوب  هدش  عمج  اجنآ  رد  ماما  لتق  يارب  هک  یناگرگ  ندید  اب  يو 
! رمع يا  وت  رب  ياو  »

»؟ ینک یم  هاگن  وت  دنشک و  یم  ار  هللادبع  ابا  ایآ 
: دز دایرف  س )  ) بنیز دنادرگرب . بنیز  زا  يور  دادن و  یخساپ  اما  دش  يراج  شاهنوگ  رب  دعس  رمع  کشا  تارطق 

! امش رب  ياو  »
»؟ تسین امش  نایم  یناملسم  ایآ 

. تفگن باوج  سکچیه 
: دیشک دایرف  شنارای  رس  رب  رمش 

. دنک مامت  ار  راک  نانآ  زا  یکی  هک  تساوخ  و  دیا »!؟ هتشاذگ  رظتنم  ار  درم  نیا  ارچ  »
دوخ رب  دش  کیدزن  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ات  اما  دنک ، ادـج  ار  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  ات  دـمآ  دورف  بسا  زا  باتـش  اب  دـیزی » نب  یلوخ  »

: تفگ رمش  تسناوتن . دیزرل و 
! داب ناوتان  وت  يوزاب  »

»؟ يزرل یم  ارچ 
 … دش راپسهر  مالسلا  هیلع  ماما  رهطم  سأر  ندیرب  يارب  نانس  هارمه  هب  تفرگ و  تسد  هب  غیت  دوخ  هاگنآ 

زاب هدید  اما  دوب ، رجنخ  ریز 
زامن مرگرس  هنوگ ، رب  وا  کشا 

ار هنوگ  ِنوخ  تسش  یم  وا  کشا 
ار هنودرگ  نیا  درک  یم  نیگمرش 

شا هداب  هدید ، کشا  دوب و  تسم 
شا هداجس  البرک  مرگ  كاخ 

دوجس سب  زا  درک  لادوگ  لد  رد 
دوبک شنامشچ  هدجس  طرف  دش ز 

شرب رد  هتسکش » ولهپ   » رفن کی 
؟ شردام زا  ریغ  هب  نیا ، برای  تسیک 

تسا رطضم  نکیل  دمآ و  شردام 
تسا رجنخ  وا  يهنشت  يولگ  رب 
شرجنح رب  دز  هسوب  سب  زا  رجنخ 

شردام يادص  نودرگ  ات  تفر 
. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 
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*****
: یلصا عبانم 

.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 1
.1378 یبرقلايوذ ، تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 2

نینط ناونع  اب  یناوخهیثرم  بادآ  یـشزومآ  هوزج  زا  دـناهتفرگ  رب  و  . ) دـنرادن یعطق  تیدنـس  دنتـسه و  لاح  نابز  گنرزمرق ، راعـشا  . 3
(. 1380 قفش ، تاراشتنا  مق : یفاو ؛ یضترم  میظنت  هیهت و  قشع ؛

نابیرغ ماش  تبیصم  مهدزای  بش  هضور 

. دومن وگزاب  ار  بیرغ  نیمادک  تبیصم  و  دناوخ ؛ ياهضور  هچ  تفگ ؛ تبرغ  مادک  زا  دیاب  بشما  منادیمن 
؟ تسا هداتفا  هاگلتق  لادوگ  رد  نایرع  هک  مییوگب  مالسلا  هیلع  نیسح  هراپ  هراپ  ندب  زا  ایآ 

؟ تسد هن  دراد و  ندب  رد  رس  هن  هک  رادملع  سابع  ندب  زا  ای 
؟ دنا هتشارفارب  هزین  رب  ار  شنوگربمایپ  تروص  هک  مییوگب  ربکا  یلع  زا  ایآ 

؟ هتفر يدبا  باوخ  هب  شیوخ  یکاخ  هراوهگ  رد  کنیا  هک  ههام  شش  رغصا  یلع  زا  ای 
؟ دنا هتخاب  ناج  نادیم  هشوگ  هشوگ  رد  هنابیرغ  هک  مییوگب  مالسلا  هیلع  نیسح  نارای  زا  ایآ 
؟ تسا هدش  دراو  نانآ  رب  اجکی  يریسا ، یمیتی و  مغ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ناکدوک  زا  ای 

؟ تیمولظم زا  ای  مییوگب  یبیرغ  زا 
؟ ینکشنامیپ زا  ای  مییوگب  افو  زا 

؟ شتآ زا  ای  مییوگب  شطع  زا 
؟ بنیز زا  ای  مییوگب  قشع  زا 

 … بنیز تشذگ .. ملق  رب  یمان  بوخ 
! يرآ

. بنیز نوهرم  البرک ، مایپ  تسا و  بنیز  ِنآ  زا  دعب ، هب  اجنیا  زا  البرک ، هک  مییوگب ؛ بنیز  زا  راذگب 
ياـههسامح زا  بنیز و  زا  بنیز . ياـههصق  زا  بنیز و  زا  بنیز . ياـههصغ  زا  بنیز و  زا  بنیز . ياهجـنر  زا  مییوگب و  بنیز  زا  راذـگب 

 … بنیز لد  زا  ناما  بنیز … و  لد  زا  بنیز و  زا  و  بنیز ؛
؟ مییوگب بنیز  مغ  نیمادک  زا  اما 

؟ داد تسد  زا  هک  یناردارب  زا 
؟ دنتشگن زاب  دنتفر و  نادیم  هب  کی  هب  کی  هک  شناگداز  ردارب  زا  ای 

؟ دندش حبذ  شنایرگ  نامشچ  يولج  هک  شنارسپ  زا  ای 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  شدج  تلحر  گرزب  غاد  ادتبا  هدـید  ناوارف  ياهغاد  یکدوک  زا  تسا و  بئاصملا » ما   » بنیز هچ  رگا 

ردارب هراپ  هراـپ  رگج  سپـس  تسا و  هدـید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  هتفاکـش  قرف  یناوج  رد  ناوج و  رداـم  تداهـش  تبیـصم  سپس 
 … البرک دننام  یغاد  و  دوبن ، اروشاع  دننام  يزور  اما  ار …  یبتجم  نسح  شموصعم 

دینک شوگ  نم  یناماس  رس و  یب  يهصق 
دینک شوگ  نم  ییاهنت  يهصغ  ناتسود ،
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ناوتن نتفگ  هب  هصغ  رپ  يهصق  نیا  هچ  رگ 
ناوتن نتفنش  هکلب  ناوتن ، نتفگ  هب  هن 
ممان بئاصم » ِما  ، » یبن تخد  رتخد 

مماج نودرگ  یقاس  مغ ، زیربل ز  هدرک 
نم ییابیکش  ربص و  زا  دش  بات  یب  ربص ،

نم ییاناوت  كرد و  زا  دَرِخ  دش  ناوتان 
مغاب تراغ  هدش  رس  کی  نم و  منابغاب 
مغاد يور  هب  غاد  سب  هتشاذگب  خرچ 

مداد ربمیپ  وچ  يزیزع  دج  نوچ  هک  هن 
مداد ردارب  دنزرف و  ردام و  ردپ و 

دندرزآ نم  ِردام  رد ، ِسپ  رد  نم ، ِشیپ 
دندرب ار  مردپ  دجسم ، هب  هتسب  نامسیر 

مدید یم  ار  هرظنم  نیا  هداتِسا و  مه  نم 
مدیزرل یم  مدید و  یم  هدز  تشحو  تام و 

ردام غاد  شتآ  زونه  هنیس  رد  دوب 
رگج تخوس  ارم  تخیر  رگد  رهز  کلف  هک 

شرس هتشگ  ات  ود  هک  ار  مرس  جات  نآ  مدید 
شرمق ِرود  هب  هلاه  وا  رس  ِنوخ  هتسب 

مراد ردارب  هک  شوخ  ملد  دوب  نآ  زا  دعب 
مراد ربونص  ورس  ود  يهیاس  مرس  هب 

هدش زاغآ  نم  ِدرد  مغ و  هکنآ  زا  لفاغ 
هدش زاب  مغ  هصغ و  ِرد  هزات  ملد  هب 

نیسح هب  شوخ  ملد  تشگ  نسح  تسد  زا  تفر 
نیع ود  رون  لد ، توق  ناور ، حور و  ارم  دش 

دمآ شیپ  الب  برک و  يهعقاو  نآ  زا  دعب 
دمآ شیپ  ادخ  هار  رد  يزابناج  هار 

تداهش درک و  هدهاشم  ار  شرسپ  هس  ومع و  رـسپ  راهچ  هدازردارب ، جنپ  ردارب ، جنپ  غاد  اروشاع ، رـصع  ات  حبـص  زا  س )  ) بنیز ترـضح 
دـش زاغآ  بشما  زا  هزات  هک  يرد  هب  رد  يریـسا و  جـنر  ربارب  رد  همه  اهنیا  دـیاش  و  دـید ؛ ار  شردارب  نارای  ناگتـسب و  زا  رگید  نت  اههد 

 … دوب كدنا  رایسب 
دمآ ام  رب  هچ  هک  میوگن  تشگ و  یط  زور 

دمآ از  نحم  ازفا و  مغ  هاکناج و  بش 
بش نآ  مدیدب  هچ  میوگب  هک  وک  نامز  نآ 

بش نآ  مدیشک  ياپ  زا  هک  دوب  اهراخ 
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مدروآ رحس  هب  ار  یبش  هچ  میوگب  هچ 
مداتسا ياپ  هب  هوک  نوچ  لد و  دش  مغ  هوک 

دندرکن محر  زین  ترضح  نآ  هراپ  هراپ  ياهسابل  هب  دندرک ؛ ادج  ندب  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رهطم  سأر  دیسر و  نایاپ  هب  گنج  نوچ 
اما ددزدب  ار  ترضح  رتشگنا  ات  دروآ  موجه  زین  لدحب »  » مان هب  یصخش  دندوبر . ار  مالسلا  هیلع  ماما  ياهشفک  راولش و  نهاریپ ، همامع ، و 

ار رتشگنا  دـیرب و  ار  كرابم  تشگنا  دیـشک و  رجنخ  سپ  دروآ ، نوریب  ار  نآ  تسناوتن  ناتـشگنا ، هدـش  مروتم  تاحارج و  تدـش  رثا  رب 
 … دروآرد

، راوس یب  نینوخ و  بسا  ندـید  اب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نارتخد  نانز و  تفر . اـههمیخ  يوس  هب  دولآ  نوخ  ییوم  رـس و  اـب  ماـما ، بسا 
. دندرک دنلب  نویش  هیرگ و  هب  ادص  دناهدش و  میتی  سکیب و  رگید  هک  دندیمهف 

: دیشک دایرف  مالسلا  هیلع  ماما  رهاوخ  موثلک » ما  »
! دمحم ای  »

! یلع ای 
! رفعج ای 
! نسح ای 

»…؟ دندرک هچ  نیسح  اب  دینیبب  هک  دییاجک 
. دندرک هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  يوس  هب  نمشد  رکشل  سپ 

. دندرک یم  تراغ  دندید  یم  هچنآ  ره  رگید  يوس  زا  دندز و  یم  شتآ  ار  اههمیخ  نیا  وس  کی  زا 
، ناکرتخد نانز و  دندرب . یم  دندیشک و  یم  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ناوناب  ياهسابل  دندرک و  یمن  محر  زین  نانز  باجح  هب  یتح  نانآ 

 … دیرد یم  ار  نانآ  هنهرب  ياپ  نابایب ، سخ  راخ و  هک  یلاح  رد  دندرک  یم  رارف  اههمیخ  زا  ناساره ، هنهربرس و 
. دندش وربور  مالسلا  هیلع  نیسح  رسیب  رکیپ  هاگلتق و  لادوگ  اب  هاگان  دندوب ، هدیود  نابایب  يوس  هب  اههمیخ  زا  هک  مرح ، ناوناب 

: دیوگ یم  يوار 
: تفگ یم  كانزوس  زاوآ  هب  درک و  یم  يراز  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  منک  یمن  شومارف  ادخ  هب 

! هادمحم ای  »
: ینعی  … یکتشملا » هللا  یلإ  و  اتابس ، کتانب  و  ءاضعالا ، عطقم  امدلاب  لمُرم  نیسح  اذه  ءامسلا ، کیلم  کیلع  یلص 

! دمحم ای  »
! دنتسرف دورد  وت  رب  نامسآ  ناگتشرف 

اهر اهنابایب  رد  هدش و  ریسا  دنتسه ، وت  نارتخد  نیا  هک  رگنب  هتـشگ . ادج  مه  زا  ییاضعا  اب  هتـشغآ ، نوخ  هب  تسوت ، نسح  نیا  هک  رگنب 
! دمحم ای  ءادهشلادیس . هزمح  ارهز و  همطاف  یضترم و  یلع  هب  و  میرب ، تیاکش  ادخ  هب  هتشگ .

. دنکارپ یم  وا  رکیپ  رب  رابغ  درگ و  ابص  داب  هدش و  هتشک  ناگدازانز  تسد  هب  هداتفا ، تشد  نیا  رد  هک  تسوت  نیسح  نیا 
! دمحم باحصا  يا 

ار نامیخژد  نانمشد و  هک  دوب  شارخلد  ردقنآ  بنیز  هیوم   … دناهدش » ریـسا  هنوگنیا  هک  دنیافطـصم  نادنزرف  اهنیا  هک  دینیبب  دیزیخرب و 
. درک نایرگ  زین 

رداچ بارعا  زا  یتعامج  هکنیا  ات  درک ؛ يراز  هب  عورش  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردپ  كرابم  رکیپ  هنیکـس »  » هاگنآ
. دندرک ادج  ردپ  ندب  زا  دندیشک و  ار  وا  دنتخیر  نیشن 
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رامیب و نآ  رد  مالسلا  هیلع  داجسلا  نیـسحلا  نب  یلع  هک  دندیـسر  ياهمیخ  هب  دندوب ، هدش  لوغـشم  اههمیخ  تراغ  هب  هک  دیزی  نایرکـشل 
. دوب هداتفا  دولآ  بت 

: دندز بیهن  وا  هب  شناهارمه  زا  ياهدع  اما  دشکب ، ار  وا  ات  دیشک  ریشمش  نشوجلا » يذ  نب  رمش  »
»؟ یشکب مه  ار  رامیب  ناوج  نیا  یهاوخ  یم  ینک و  یمن  مرش  ایآ  »

: تفگ رمش 
تشادرب … و راک  نیا  زا  تسد  ماجنارـس  ات  دـندش  يو  عنام  تدـش  اب  ناهارمه  مشکب .» ار  نیـسح  نادـنزرف  همه  هک  تسا  ریما  ناـمرف  »

. دومرف ظفح  ار  شیوخ  یلو  ناج  يرامیب ، زا  یهرز  رد  دنوادخ 
: دیشک دایرف  شنایرگشل  نیب  رد  دعس » رمع  « ؛ دناسر اهتنم  هب  شیوخ  یتسپ  تلاذر و  یند ، نمشد  سپس 

»؟ دنازاتب بسا  نیسح ، رکیپ  رب  هک  تسا  رضاح  یسک  هچ  »
. دنهد ماجنا  ار  گرزب  تحاقو  تیانج و  نیا  هک  دندش  رضاح  دندوب  هدازمارح  هد ، ره  دناهداد  تداهش  نایوار  هک  رفن  هد 

ماما هنیـس  ياهناوختـسا  هک  هنوگنآ  دـندنازات ؛ مالـسلا  هیلع  ماما  هعطق  هعطق  رـسیب و  رکیپ  رب  ار  ناـنآ  دـندرک و  هداـمآ  ار  اـهبسا  سپ 
 … دش مرن  تسکش و 

! ملق يا  )
؟ يوش یمن  کشخ  تبیصم ، تدش  زا  يراگن و  یم  ار  تالمج  نیا  هنوگچ 

! تسد يا 
… )!؟ ینکش یمن  یسیون و  یم  هنوگچ 

دنزرف بقارم  دیاب  رگید  يوس  زا  تسا ؛ زوسناج  یپ و  رد  یپ  ياهتبیـصم  نیا  دهاش  وس ، کی  زا  دـینک …  روصت  ار  بنیز  لاح  کنیا ،
 … دروآ درگ  هتخوس  مین  ياههمیخ  ریز  دیامن و  عمج  اهنابایب  زا  ار  مرح  نانز  نارتخد و  دیاب  رگید  يوس  زا  و  دشاب ؛ ردارب  رامیب 

ات دندیود  یم  نالفط  ناکرتخد و  لابند  هب  نآ  ياج  ياج  رد  هنـسرگ ، ناگرگ  و  دوش ؛ رتکیرات  کیرات و  هک  تفر  یم  البرک  يارحص 
 … دنیابرب نانآ  ياپ  زا  یلاخلخ  ای  دنشکب  نانآ  شوگ  زا  ياهراوشوگ  دیاش 

! ابنیز
 … نابیرغ هایس  ماش  نآ  رد  بش ، نآ  يدیشک  هچ 

. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 
*****

: یلصا عبانم 
.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 1

.1378 یبرقلايوذ ، تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 2
: نارهت ياهرمک ؛ هللاۀیآ  همجرت  یلامأ ؛ قودص ؛ خیش  . 3

.1370 یچباتک ، تاراشتنا 

ع)  ) نیدباعلا نیز  ماما  تبیصم  مهدزاود  بش  هضور 

. تشاد نس  لاس  دودح 22  البرک  رد  نیدجاس ،» دیس   » و نیدباعلا ،» نیز  «، » داجس  » هب بقلم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما 
رد و  البرک ، هب  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوراک  اب  هارمه  رفـس  رد  طقف  ترـضح ، نآ  هکنیا  تشاد  یناوارف  هجوت  نادب  دیاب  هچنآ 
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. دوب رامیب  اروشاع  هب  یهتنم  ياهزور 
هب اروشاع  زور  رد  ههام  شـش  رغـصا  یلع  یتح  مالـسلا  هیلع  ماما  تیب  لها  نادـنزرف و  یمامت  هک  دـش  راکـشآ  نامز  نآ  مه  رما  نیا  زار 

نایرگـشل زا  یکی  هک  دـشکب  ار  ترـضح  نآ  تساوخ  یم  درک و  هلمح  اههمیخ  هب  شلذارا  اب  رمـش »  » ماـگنه نآ  رد  دندیـسر . تداـهش 
زا عنام  رایـسب ، شالت  اب  دش و  روآدای  رمـش  هب  ار  ترـضح  يرامیب  دعـس » نب  رمع   » دوخ دناهتفگ  زین  و  ملـسم » نب  دـیمح   » مان هب  نمـشد 

. دیدرگ ناشیا  تداهش 
ار نیا  هک  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هعیش  يارب  تسا  تشز  و  دوب ؛ زور  دنچ  نامه  هب  رصحنم  اهنت  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  يرامیب  سپ 

! دنک دای  رامیب » نیدباعلا  نیز   » نوچمه یباقلا  اب  ترضح  نآ  زا  دنادن و 
 … دعب اما  و 

هیلع نیـسح  ماما  ندب  اما  دومن ؛ نفد  دناوخ و  زامن  نانآ  رب  درک و  عمج  ار  شیوخ  رکـشل  ياههزانج  دعـس » نب  رمع   » اروشاع زور  يادرف 
. تشاذگ یقاب  نابایب  رد  نانچمه  ار  وا  باحصا  مالسلا و 

دندرک و میسقت  دوخ  نیب  ار  ءادهـش  رهطم  ياهرـس  دننک ، زیزع  دایز » نبا   » دزن ار  دوخ  هکنآ  يارب  برع ، هفوک و  لیابق  زا  کی  ره  سپس 
. دندش تکرح  هدامآ  دندز و  هزین  رب  ار  اهنآ 

رافک يارـسا  نوچمه  دندناشن و  نیز  نودب  نایاپراچ  نارتش و  رب  بسانم  باجح  نودب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ناکدوک  نانز و  هاگنآ 
. دندرب هفوک  يوس  هب 

فرشم ناریسا  رب  يدنلب  زا  هک  هفوک  لها  زا  ینز  دندوب . هدش  عمج  اشامت  يارب  رهش  مدرم  دیسر ، هفوک  کیدزن  ناریسا  اب  دعس  نبا  نوچ 
: دیسرپ دوب 

»؟ دیاهفیاط مادک  ناریسا  امش  »
: دنتفگ

. دنناشوپب ار  دوخ  تمصع  تیب  لها  نانز  ات  دروآ  ییاههماج  هعنقم و  رداچ ، دمآ و  دورف  نز  نآ  دمحم »! لآ  ناریسا  »
نآ رب  فعـض  بت و  تسا و  یلوتـسم  ترـضح  نآ  رب  يرامیب  وس  کـی  زا  دـینک ؛ روصت  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  لاـح  دوخ ، کـنیا 

رگید فرط  زا  دراشف ؛ یم  ار  شبلق  ناگدازومع  اهومع و  ناردارب و  ردـپ و  نداد  تسد  زا  ِمغ  رگید  يوس  زا  دروآ ؛ یم  راـشف  ترـضح 
نارهاوخ اههمع و  یهلا  تریغ  رهظم  نیا  ماـما  هکنیا  رتكاـندرد  رتتخـس و  همه  زا  و  دراد ؛ شنامـشچ  يولج  رد  ار  ءادهـش  هدـیرب  رس 

 … دنتسه نانمشد  نانئاخ و  دید  ضرعم  رد  عضو  نآ  اب  هک  دنیب  یم  ار  دوخ 
هب نارزیخ  بوچ  زا  ییاصع  يو  دنتشاذگ . دایز  نبا  لباقم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  سأر  هموکحلاراد ، هب  ارسا  دورو  زا  شیپ 

. دز یم  ماما  نادند  بل و  رب  نآ  اب  دوب و  هتفرگ  تسد 
ناراـی زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یباحـص  هک  مـقرا » نـب  دـیز  . » تـخیگنارب ار  نارـضاح  زا  يرایـسب  ضارتـعا  يو ، تراـسج  نـیا 

: دز بیهن  هللادیبع  هب  دوب  هدش  درمریپ  ماگنه  نآ  رد  دوب و  نیفص  گنج  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
! رادرب ار  دوخ  بوچ  »

. درک نتسیرگ  هب  عورش  سپس  و  دیسوب » یم  ار  وت  بوچ  ياج  نیمه  هک  مدید  ار  ربمغیپ  دنگوس  ادخ  هب 
: تفگ دایز  نبا 

: تفگ تفر  یم  نوریب  هک  یلاح  رد  تساخرب و  دیز  مدز .» یم  ار  وت  ندرگ  ياهدش  هناوید  فرخ و  يدرمریپ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  »
! برع يا  »

راک هب  ار  رارـشا  تشک و  دهاوخ  ار  امـش  ناکین  مسق  ادخ  هب  دیداد . تراما  ار  هناجرم  رـسپ  دیتشک و  ار  همطاف  رـسپ  دیدش . هدنب  زورما  زا 
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«. تفرگ دهاوخ 
: تفگ تسیرگ و  هللادیبع  تراسج  مالسلا و  هیلع  ماما  رهطم  رس  ندید  اب  هک  دوب  کلام » نب  سنا   » تشاد روضح  هک  یناسک  زا  رگید 

«. ربمغیپ هب  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  »
. دندرک دراو  دایز  نبا  رب  ار  ارسا  سپس 

: دیسرپ دید  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  یماگنه  يو 
»؟ یتسیک »

: دومرف
: تفگ نوعلم  نآ  نیسحلا .» نب  یلع  »

»؟ تشکن ادخ  ار  نیسحلا  نب  یلع  رگم  »
: دومرف ماما 

«. دنتشک ار  وا  مدرم  تشاد . مان  یلع  هک  متشاد  يردارب  »
: تفگ دایز  نبا 

: دومرف ماما  تشک » ادخ  »
: تفگ دش و  نیگمشخ  دایز  نبا  اهتوم .» نیح  سفنلا  یفوتی  هللا  »

؟ يراد تعاجش  زونه  ینک و  یم  يریلد  نم  خساپ  رد  »
«. دینزب ندرگ  دیربب و  ار  وا 
: تفگ بنیز  ترضح  سپ 

! دایز رسپ  يا  »
: دومرف تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ماما  و  تسا » سب  یتخیر  ام  زا  نوخ  هچ  ره 

: تفگ تسیرگن و  ود  نآ  هب  یمک  دایز  نبا  شکب .» زین  ارم  یشکب  ار  وا  یهاوخ  یم  رگا  موش . یمن  ادج  وا  زا  هللاو  »
! دوش هتشک  شاهدازردارب  اب  دراد  تسود  نز  نیا  هک  ابجع  »
« … درم دهاوخ  دراد  هک  يرامیب  نیا  اب  هک  دینک  اهر  ار  وا 

هراومه شفیرش ، رمع  نایاپ  ات  درک … و  لمحت  ار  دیزی  رابرد  رد  باذع  يریسا و  مغ  ماش و  هب  رفس  جنر  سپس  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
 … دوب البرک  تبیصم  هودنا  رد 

يزور يو  دـنادنخ . یم  ار  هنیدـم  مدرم  دوخ  حازم  لزه و  هب  هک  درک  یم  یگدـنز  هنیدـم  رد  کقلد  لاّطب و  يدرم  هک  دـناهدرک  تیاور 
: تفگ

«. منکفا هدنخ  هب  ار  يو  متسناوتن  چیه  مدرک  شالت  هچ  ره  هک  ارچ  تسا ؛ هدرک  زجاع  هدنامرد و  ارم  نیسحلا  نب  یلع  »
« ناورم کلملادـبع   » نادـنزرف زا  یکی  رهز  اب  تشاد ، لاس  هک 57  یماـگنه  يرجه ، ای 95 )  ) لاس 94 مرحم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

. داتفا راضتحا  رتسب  رد  دش و  مومسم 
البرک تبیصم  رد  زین  وا  هک  مالسلا - » هیلع  یلع  نب  دمحم   » شراوگرزب دنزرف  درک و  عمج  ار  دوخ  نادنزرف  یمامت  مایا ، نیا  رد  ترضح 

نآ هب  ار  دوخ  نادـنزرف  ریاس  رما  دـیمان و  رقاب »  » ار يو  داد و  رارق  دوخ  یـصو  ار  دوب –  هلاـس  یکدوک 4  ناـمز  نآ  رد  تشاد و  روضح 
. دومن تیصو  هظعوم و  نانآ  هب  درک و  راذگاو  بانج 

: دومرف دنابسچ و  هنیس  هب  ار  رقاب  ماما  سپس 
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تیصو نیا  هب  دوب  هدرک  تیصو  ار  وا  شردپ  هک  تفگ  دوخ و  تداهش  ماگنه  رد  مردپ  ارم  درک  تیصو  هچنآ  هب  منک  یم  تیصو  ار  وت  »
: هک دوخ  تافو  ماگنه  رد 

«. درادن دنوادخ  زا  ریغ  وت  رب  يروای  هک  یسک  رب  ینک  متس  هکنیا  زا  شاب  رذح  رب 
ریبک ریغص و  دیفس و  هایس و  نز و  درم و  تشگ و  رادازع  شمتام  رد  هنیدم  یمامت  درک ، تافو  مالسلا  هیلع  ترـضح  نوچ  هک  دناهدروآ 

 … دوب نایامن  هودنا  راثآ  نامسآ  نیمز و  زا  دندش و  نالان  شتبیصم  رد 
. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 

*****
: یلصا عبانم 

.1380 یفطصم ، رشن  رتفد  مق : يداتسا ؛ اضر  هللاۀیآ  صیخلت  ششوک و  اب  لامآلا ؛ یهتنم  یمق ؛ سابع  خیش  . 1
.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 2

.1378 یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 3

( رعش  ) کشا يهیرگ  . 30

باتک تاصخشم 

کشا هیرگ ي 
يدهاجم یلع  دمحم  هدنروآدرگ : 

مق رورس -  رشان : 
یسمش  1379 لوا ، پاچ 

زیموش دلج :  عون 
يریزو عطق : 

هحفص 246 دادعت 
یپاچ پاچ :  عون 

یسراف نابز : 
مرگ  360 نزو : 

4-10-6314-964 کباش : 

راتفگشیپ

نونک ات  هکنآ  اب  و  تسا ، يرـشب  ندـمت  گنهرف و  هتخانـشان ي  ینغ و  رایـسب  ياـه  هنیجنگ  زا  یمالـسا  فراـعممیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
، تسا هتفرگ  رارق  بتکم  نیا  ناگتفیـش  سرتسد  رد  مانب  نارونخـس  نارگـشهوژپ و  طسوت  هنیمز  نیا  رد  یگنـسنارگ  روثنم  موظنم و  نوتم 
زا یمالـسا  گرزب  نادنمـشیدنا  نارکفتم و  شالت  اب  دنچ  ره  . تسا هدـنام  یقاب  هتخانـشان  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  ياههرتسگ  زونه  یلو 

هدـش و هتـشادرب  اههتخانـشان  نـیا  زا  يرایـسب  يور  زا  هدرپ  یمالـسا - لیـصا  باـن و  ياههشیدـنا  یفرعم  تخانــش و  ریــسم  رد  زاـبرید -
ياج هک  دراد  دوجو  یعفترم  رایسب  للق  زونه  دنادن  هک  تسا  یفصنم  رگشهوژپ  مادک  یلو  تسا ، هدمآرد  ریخست  هب  يرایـسب  ياهورملق 
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زاغآ زا  رورس  تاراشتنا  هک  تسا  هاگدید  نیا  ساسا  رب  !؟ دشابن ریخـست  نیرفآروش  يهظحل  راظتنا  رد  و  هدرکن ، هبرجت  ار  یی  هشیدنا  ياپ 
رارق یمالسا  فراعم  ناگتفیش  دید  يهیواز  رد  ار  قافآ  نیا  هک  تسا  هتشاد  فورـصم  يدنمـشزرا  راثآ  رـشن  پاچ و  هب  ار  دوخ  مه  راک 

مانب و نارونخـس  موظنم  راثآ  ناوتیمن  اتـسار ، نیا  رد  . دزاس باریـس  یمالـسا  فراعم  يراـج  لـالز  زا  ار  تفرعم  يداو  ناگنـشت  دـهد و 
تمـصع و تیب  لها  بتکم  نآرق و  رد  هشیر  هک  یلازیال  فراعم  رـشن  اهتیعقاو و  نیا  زا  یی  هشوگ  ندنایامن  رد  ار  موب  زرم و  نیا  دـهعتم 

هحفص یملق [  راثآ  زا  هدافتسا  اب  یخیرات و  ینیع و  تیعقاو  نیا  هب  تیانع  اب  رورـس  تاراشتنا  . تفرگ هدیدان  دراد ، مالـسلامهیلع  تراهط 
يهعماج یلعف  زاین  يوگخـساپ  هک  تسا  هدروآ  مهارف  ار  یموظنم  ياههعومجم  نیودت  تابجوم  بدا ، رعـش و  دیتاسا  نارظنبحاص و  [ 14

نیا ، تسا ییاروشاع  راعشا  نیرتروشرپ  نیرت و  هزات  يواح  هک  تسا  يرعـش  ياههعومجم  تسد  نیا  زا  کشا » يهیرگ  .» دشاب ام  یبالقنا 
هک تسین  يدیدرت  و  تسا ، هتفای  نیودت  هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دـمحم  ياقآ  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  مانب  رعاش  تمه  هب  هعومجم 

هحفص 17 ] تفرگ [ . دهاوخ  رارق  ینیسح  بتکم  ناگتفیش  لابقا  دروم  دراد ، هک  ییالاو  ياوتحم  اب 

اهیتیب ود 

ینامحر قداص 

! دزیم هنیس  ملاع 

درکیم هیرگ  مه ، نامسآ  تیارب  درکیم  هیرگ  بش ، نآ  كاخ  اهنت  هندزیم  هنیس  ملاع  هک  دناد ، ادخ  دزیم  هنیس  منمن  عمش ، هاگن 

! دزیم هنیس  من  من 

! دزیم هنیس  من  من  کشا ، هتسد  ود  دناوخیم  هحون  نم  لد  هنابیرغ ، ! دزیم هنیئآ  رد  هلعش  مهاگن ، دزیم  هنیرید  تبرغزا  فرح  وچ 

! یمخز يولگ 

هحفص 18 ] نم [ ! اب  ساسحا  یمخز  يولگ  زاب  ناوخب  ار  بنیز  نزح  مامتنم  اب  سای ، مخز  يوب  تسبش و ، نم  اب  ساملا ، هیرگ و  هراتس 

سیورپ دمص 

! باتهم رد  وضو 

باـتهم يهمـشچ  رد  وضو  بآ  زا  رپ  یگـشم  اـب  تسدـیب ، ینتدرکیم  باـتیب  ار  ههاـم  شـش  لـگ  درکیم  باریـس  ار  دیـشروخ  شطع ،
! درکیم

قشع خلسم 

! تسشون شون ، نینط  ناج  شوگ  هب  قشع  خلسم  رد  ناقشاع : اب  وگبتسشورخ  رد  تمایق  ات  تماما  تسشوپزبس  نامیا  خرس ، گرمز 

قشع زامن 

! دوب انشآ  تلم  ود  داتفه و  هب  دناوخیم  هیآ  ین  رس  رب  هک  يرسدوب  ادخ  نوخ  ناقشاع ، ماما  دوب  اپ  هب  ارحص  رد  قشع ، زامن 
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يرجنس دومحم 

!؟ شیاهتسد وک 

وک یلو  دـمآ ، ومع  كانـشطع : لفط  نیا  هب  دـیوگ  سک  هچ  هحفـص 19 ] شیارب [  درآ  بآ  هک  هتفر  ومع  شیاـن  هب  دـشاب  شطعلا  ياون 
!؟ شیاهتسد

! هزین دیشروخ 

!؟ يرادن رواب  ار  قشع  حبص  وت  دندرک  هزین  رب  ار  دیشروخ  الدیرادن ! ربلد  مغ  زا  ریغ  لد ، هب  يرادن  رس  رد  یقشاع  روش  وت 

( باهش  ) يزردوگ هللادی 

! هدیرب ياهگر 

!؟ هدیرب ياهگر  يور  تنابل  شرع  ندیزرل  يهظحل  نآ  درک  هچهدیدن  سک  ار  نینچ  نیا  يروبص  هدیپس  نتم  زا  رتنشور  اله !

! اهریت يا  الا 

دیریگب رب  رد  اهریشمش ! ارم  تساپرب  قشع  نم ، نتشک  اب  رگادیریگب  رپ  منادناخ  يوس  هب  دیریگب  رس  زا  اهریت ! يا  الا 

! بنیز دوب  اهنت  هچ 

! بنیز دوب  ام  تبرغ  مامت  زور  نآ  گنت  بورغ  ماگنه  هب  هحفص 20 ] بنیز [  دوب  اهنت  هچ  ارحص ، نآ  رد  بنیز  دوب ، ادرف  شیدنا  لآم 

یناسف بئاص  اضریلع 

! وگتفگ تعکر  ود 

! مراد قشع  اب  وگتفگ  تعکر  ود  بشما  هک  نک ! تولخ  هصغ  ياوربمراد  قشع  اب  وضو ، رد  يروضح  مراد  قشع  اب  وه  ياه و  رپ  یلد 

( زیئاپ م -  ) داژن یبارهس  اضر  دمحم 

...! مریمب

! دش مخ  دیشروخ  تماق  مریمب ، كانشطع  هام  يا  تخرس  گرم  زدش  مغ  قرغ  نانابرهم ، هاگن  دش  مرح  ياوآ  هلان ، شورخ و 

ینیسح يدهم  دیس 

! شطع

! ] دربیم بات  زا  یگنـشت  ار  یلع  دربیم  بآ  رـسارس  ار ، نابایبدربیم  باتهم  خر  زا  گنر  شمغ ، دربیم  باوخ  رغـصا ، مشچ  زا  شطع 
هحفص 21 ]
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! مشچ ریت و 

ممشچ هب  ایرد  دش  کشا  همشچ  ود  تنابل  دای  اب  دور  رانکممشچ  بآ  ياج  تسیراج  نوخ  ممشچ و  هب  اج  نمشد  ریت  هتفرگ 

! یقاس تخوسیم 

دزیم جوم  شیاپب  یئایرد  یقاس و  تخوسیم  یگنشت  زوس  زدزیم  جوم  شیارب  ایرد  لد  دزیم  جوم  شیاهمشچ  رد  شطع 

! بآ دش ، باریس 

بآ دش  باریس  وا  ياهبل  زا  هن  دیناسر  یبآ  دوخ  ياهبل  رب  هنبآ  دش ، باتیب  شندید  قوش  بآ ز  دش ، بآ  شهام  يور  مرش  ز 

! بیصن

نیا زا  ام  بیـصن  ناشورخ  اـیرد  نوچ  تشاد  یتارف  هحفـص 22 ] دوب [  شطع  ارحـص ، نیا  فرح  مامت  دوب  شطع  اپ  اـت  رـس  دوب ، يریوک 
دوب شطع  ایرد ،

( بوبحم  ) يرجشم دمحا 

افش

 ] تسنیسح كاپ  تبرت  رد  افش  تفگ : ناج  شوگ  رد  یفتاه  مدینشتسنیسح  كانمغ  شرع : رد  کلم  تسنیـسح  كاخ  لد ، لها  فاطم 
هحفص 25 ]

اه یعابر 

یعراز اضر  دمحا 

! اپ يادص 

مونشیم البرک  دیهش  يان  زا  دناوخیم  ارم  هک  یئادص  هفرط  نیامونشیم  انشآ ، راگن  زاوآ  مونشیم  اپ  يادص  لد ، يهچوک  رد 

یلضفاریم یلع  دیس 

بآ حور 

میدش روشحم  بآ ، لالز  حور  اب  ییاروشاع  باتفآ  يهیاس  ردمیدش  روش  رپ  ياه  هنارت  گنهآ  میدش  رون  رد  قرغ  هدیپس ، ماگنه 

نوخ قطنم 

نوخ قطنم  اـب  نونج  باـت  بت و  رد  هنهرب ، غیت  نوـچگنت  لد  نیا  دـش  بارخ  یم ، شـشوج  رد  گـنت  لد  نیا  دـش  بآ  قـشع ، شتآ  زا 
هحفص 26 ] گنت [ ! لد  نیا  دش  باجم 
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یمشاه يهیضار  هدیس 

تداهش غاب 

! دوب اوعد  اه  هلال  نایم  راگنا  دش  او  تداهش  غاب  رد  هک  یتقودوب  ایرد  البرک  نیمز  کشا ، زا  دوب  او  اهلگ  يور  تشهب ، شوغآ 

( نهک  ) هیسابع دمحم 

! نیسح اب 

( یماطـسب دیزیاب   ) هک درم  نآ  دندیمانیم  نیـسح » اب   » هک شاک  يادوب  یماخ  زا  ندوب ، دـیزی  مانمه  دوب  یماندـب  هچ  رگا  رمـش ، یمرـشیب 
! دوب

! زامن

یلو داد ، رس  نیسح  گنج ، رد  هک  تسیقـشع  هچ  قشع  نیادرکن  كرت  ار  زاجح  رطخ ، هار  رد  درکن  كرت  ار  زاس  زوس و  هک  تسیعمش ،
!؟ درکن درکت  ار  زامن 

! نوخ يهراوف 

مرگ یئالال  تساخرب  يریت  هفوک  تمـس  هاگان ز  هحفـص 27 ] درک [ ! شباریـس  مرگ ، نوخ  يهراوف  درک  شباتیب  بآ ، يوب  هک  لـفط  نآ 
! درک شباوخ  رد  دناوخ و ،

یتاره ناملس 

! زبس درو 

ترامیب هکنآ  دوبن ، رادیب  تسنارادـیب  زبس  درو  وت ، ماغیپدـناوخ  تراخ  يدوب و ، زیزع  هلال  نوچ  دـناوخ  تراز  وک  هرجنح ، نآ  زا  مرازیب 
! دناوخ

! تیامح

تیامح رد  هک  يور  ناز  دـش  يراج  دـبا  ات  دور  وچ  وت ، تسدداتفا  بات  اهبآ ، تخرک  حطـس  رب  داتفا  باتیب  هدـنرپ  نوچ  هک  تسد ، ناز 
! داتفا بآ 

ریوصت

! داتفا دایرف  رازه  يداتفا ، ات  بیرغ  حبص  يهتفرگ  يهزجنح  ردداتفا  دای  رد  هسامح ، نآ  زا  يریوصت  داتفا  دازآ  ورس ، لثم  وت  يالاب 

یناشاک قفشم 

امن قح  يهنییآ 
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، دعر ناسب  هدنفوت  نورق  راصعا و  يهدرپارس  ونـشب ز  هحفص 28 ] نیسح [  ياپارس  امنقح ، يهنیئآ  نیسح  يامیس  هتفکـش  ادخ ، نوخ  رد 
نیسح ياوآ 

! بر ای 

كاـخ هب  ناـسرب  ار  اـم  ریگب  تسد  یتعاـط  هب  قـح ، يههبج  ردنیـسح  نوزفا  هراتـس  زا  نت  مخز  رب  نیـسح  نوـخ  رد  هتـسشن  خرب  بر  اـی 
نیسح نوگلگ 

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم 

! دمآ دایرفب 

! دمآ دایرف  هب  مرح  وا ، تلاح  زک  تسیرگ  راز  نانچ  وت  عادو  هب  ارهزدمآ  دایرف  هب  ملا  وت ، متام  زو  دمآ  دایرف  هب  مغ  دید ، وت  درد  نوچ 

! موصعم تبرغ 

مرح زا  دوب و ، هدـمآ  نوچ  دـنادیم  ادـخ  موصعم ، تبرغ  نآتفریم  نودرگ  هب  ناـیکاخ  لد  زا  هآ ، تفریم  نوریب  وچ  مرح  زا  مرح  حور 
!؟ تفریم نوچ 

عادو

ریبکت دشیم  یعادت  هظحل ، نیرت  هوکـشب  هحفـص 29 ] نیـسح [  دوب و  نیمغ  هبعک  مرح ، لها  نوچ  نیـسح  دوب و ، نیرخآ  عادو  هبعک  اـب 
! نیسح دوب و ، نیسپاو  زامن 

! تونق

رد تانق  هتشر  دص   ) تس هزاوآ  دنلب  وزا  شطع  هک  يدرمتسیراج  شتوکلم  رد  يهمغنلگ ال ، تسیراج  شتوکس  رد  شورخ ، هلجد  دص 
[ . 1 !( ] تسیراج شتونق 

ارهز ترضح  رذن  نویش !

زا دـنلب ، تشگیم  وا  رداـم  نویـش  يادـص  تفریمـسرپم و ، هک  يراـت ، ماـش  توکـس  تهب  رد  سرپم  هک  يرابکـشا  مشچ  ود  دوب و ، وا 
! سرپم هک  يرازم 

! گرزب حور  يا 

تماـیق تاهبطخ ، تماـق  رد  گرزب ! حور  يا  یتساـخاپب  هک  مد  نآدـندید  تمارک ، یگرزب و  راـثآ  دـندید  تماقتـسا  حور  وت ، ربـص  رد 
هحفص 30 ] دندید [ !

اروشاع خرس  دایرف 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 960 

http://www.ghaemiyeh.com


اروشاع خرـس  دنلب و  دایرف  ماش  هفوک و  رد  وت  روشرپ  يهبطخ  نآدوب  ادـیپ  یلع  تبیه  وت ، مشخ  رد  دوب  اغوغ  رپ  وت  زا  رهـش ، هک  زور  نآ 
! دوب

! ینافوط يهبطخ 

! درک ناریو  ار ، دیزی  متس  خاک  وت  ینافوط  يهبطخ  یگدنفوتدرک  ناهنپ  ناوتیمن  ارت ، دیشروخ  درک  ناوتن  ناهن  وت ، ردق  یئالاو 

! نم اب  وت  يهمه 

! نم اب  وت ، يهمطاف  ندش  یهار  نک  یضار  ار  هیقر - دوخ - رتخد  وت  ! نم اب  وت  يهمه  نم ، يهمه  وت  اب  نم  اب  وت  يهمزمز  دوب ، هارمه 

! بت يهلعش 

اب بت  يهلعش  زا  یتخورفارب  عمش ، نوچ  هحفـص 31 ] تسود [  يا  يدرم  هچ  ره  قشع  يهبعک  وت ، تسود  يا  يدرونهر  هچ  ره  ربهر  وت ،
! تسود يا  يدرد ، هچ  ره  بیبط  هکنآ 

! بت مره 

، داتفا بنیز  ربص  نمرخ  رد  وا  يراتسرپ  هب  شتآ  وچ  تسشنب  ! شتآ داتفا  بش  ناماد  هب  هلعـش ، نیز  شتآ ! داتفا  بت  مره  زا  شاهمیخ ، رد 
! شتآ

...! شتآ دش  مرگرس 

يراتسرپ هب  شتآ ، دش  مرگرس  تسین  سنیلاب  رس  رب  یسک  دید ، نوچوا  يرای  یپ  تسب ، رمک  هب  نماد  وا  يرامیب  تلاح  زا  دش ، وچ  هگآ 
! وا

باتفآ يهجنپ 

زا باتفآ ، يهجنپ  نوچ  بش  لد  نآ  رد  هام ، صرق  ود  داتفهدـیمد و  كانمغ ، هتفـشآ و  یتلاح  اب  دـیمد  كالفا  رب  هم  غورف  هک  بش ، نآ 
! دیمد كاخ 

! دیشروخ ود  داتفه و 

تریح ار  ناطلغ  نوخ  هب  دیشروخ  ود  داتفه و  هحفص 32 ] هام [  بش  نآ  هآ ، لد  زا  دیشک  حبص  ات  هام  بش ، نآ  هاگلتق  هب  رظن  درک  نوچ 
! هام بش  نآ  هاگن  درکیم  هدز 

! وت يهدنمرش 

دش هک  دش ، ریما  هظحل  نآ  درکیم ! يریما  ات  ریسا ، دوب  رح  ! وت يهدنخرکش  تخیمآ  شاهیرگ ، اب  وت  يهدنمرـش  ریز و ، هب  رـس  دمآیم و ،
! وت يهدنب 
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! يزارفارس بابسا 

بابـسا ریز  هب  دنکفا  یگدنمرـش  هک ز  رـس  نآتـسود  يا  دـش  رد  شیب و ، دوبن  هرطق  کی  تسود  يا  دـش ، رپ  وت  زا  دـش  یهت  شیوخ ، زا 
! تسود يا  دش ، رح  يزارفارس 

! دنخبل

گرم هب  وت ، رغـصا  زو  تخومآ  دـیاب  قشع  مسر  هر و  وت ، زاـندز  دـنوادخ ! نوخ  يا  وت  زا  وت ، زا  مد  ندز  دـنویپ  قشع ، هب  دوخ  لد  دـیاب 
! ندز دنخبل 

! رثوک لالز 

، وت يراـج  رد  يدـناوخ  ردارب  ار  نیـسح  هک  مد  نآ  هحفـص 33 ] دندید [  رذآ  باهتلا  وت ، مشخ  رد  دـندید  ردـیح  توطـس  وت ، تبیه  رد 
! دندید رثوک  لالز 

! دزیخرب رگا 

! دزیخرب رگا  دنامیم ، وت  هب  ایرد  دیآ ! راتفر  هب  رگا  هوک ، وت  هب  دنامدزیرگب  اضق  ریش  وت ، تبیه  زو  دزیر  رپ  ردق  نیهاش  وت ، رهق  زا 

!؟ یلدریش وک 

! دنز ریشمش  هک  رگا  ریش ، وت  هب  دنام  دشورخب ! رگا  دیشروخ ، وت  هب  دنامدنز  ریجخن  رازه  هر  هلمحیب ، دنز  ریش  اب  هجنپ  هک  یلدریش  وک 

شودب گشم 

طـش بل  رب  ات  شودـب  گشم  مرک ، رحب  نآ  هک  دـندیددوب  هدـمآ  باهتلا ، رد  شطع  زوس  زو  دوب  هدـمآ  بات  بت و  رد  طش  هک  زور  نآ 
! دوب هدمآ  بآ ، دناسر 

...! هک مدینشن  ایرد 

ایرد تست  می  زا  یی  هحـشر  تارف  هک  وت  زج  هحفـص 34 ] شورخ [  شوج و  رد  تارف  تیگنـشت ، زو  شوپ  یلین  تمتاـم  غاد  هب  هبعک  يا 
! شودب گشم  دشک  هک  مدینشن 

! رون ریرح 

، ار شرکیپ  هنهرب  دناشوپ  درتسگ  ار  دوخ  رون  ریرح  مارآدیشروخ ، ار  شرهطم  نت  كاخ ، رب  دیـشروخ  ار ، شرـس  ین  كون  هب  دید  نوچ 
! دیشروخ

! توالت

ار هیآ  ود  داـتفه و  قـشع  يهروـس  زا  هزین  شرع  هب  هک  یئوـگ  !؟ درکیم تیاور  بآ ، شطع  زا  اـی  درکیم ؟ تیاـکح  غاد  زا  نخـس  مره 
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! درکیم توالت 

! نم اب  وت  يهلصاف 

اب وت  يهلـصاف  دوب  هزین  کی  ور  هچ  تمایق ز  تسین  را  نم ! دیـشروخ  ! نم اب  وت  يهلـسلس  دـش  هلفاق  مه  نم : اـب  وت  يهلدـکی  لد  تفگیم 
!؟ نم

! ین شرع 

داتفه تسادیپ  وا  توالت  زا  ین ، شرع  رب  هحفص 35 ] تس [ !؟ هداتفا  كاپ  رس  نآ  ین ، رس  رب  ای  تس  هداتفا  كاغم  هریت  نیا  رب  دیـشروخ ،
! تس هداتفا  كاخ  ور  هروس  ود  و 

! ینایرع

وا ینایرع  درگ  هب  نم ، ینایرع  دسرن  زگره  هک  وا ، شورخ  تساخربوا  یناشیرپ  هیام  نآ  سباع و ، زا  وا  یناریح  مغ  رهاط )  ) هب وچ  متفگ 

!؟ نیزا رتنایرع 

نیزا رتنایرع  شیوخ  نت  زا  رت  هنهرب  وت  وت و ، زا  نت  ! سباع دـش  ناهج  لد  نوخ ، وت  گوس  رد  سباع ! دـش  ناـکم  نوک و  رپ ، وت  روش  زا 
! سباع دش  ناوتیمن 

روپ یتارب  سابع 

! غاد

اما هدـید  غاد ، ود  داتفه و  دـینیبیم  دوخ  نایم  رد  هک  ورـس  نیاتـساپرب  اما  هدـیرپ ، وا  خر  زا  گنر  تساـپرب  اـما  هدـیمخ ، شدـق  دـنچ  ره 
هحفص 36 ] تساپرب [ !

! وت میدقت 

رب تسد  زا  بآ  تفر  دروخ و ، گـشم  هب  ریت  نوچدرک  وت  میدـقت  ناگدـید و ، تخیر ز  نوـخ  درک  وـت  میدـقت  ناـهج و ، زا  لد  دـنکرب 
! درک وت  میدقت  ناج و ، داهن  تسد 

! دندروآ بآ 

! دندروآ بآ  باتفآ ، يهمشچ  زا  دنیوش  ار ، وا  ینارون  يهرهچ  اتدندروآ  باضخ ، نوخ  هب  رس  ات  اپ  زا  دندروآ  باسحیب ، هوکش  هب  ار  وا 

! دناوخیم نآرق 

نوخ هب  دیـشروخ  ناشیدـنا  بش  مزب  هب  الط ، تشطرددـناوخیم  نآرق  هتـسسگ ، مه  يان ز  اـب  دـناوخیم  نآرق  هتـسر ، مسج  ناـج ز  نآ 
! دناوخیم نآرق  هتسشن ،
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! هدز نافوط  یتشک 

رهن رانک  هتـسکشب  تما  تاجن  یتشک  هدز ، ناـفوط  هحفـص 37 ] دوب [  هدش  متام  شوپهایـس  دیـشروخ ، دوب  هدش  مغ  يهجنپ  ریـسا  هام ، ات 
! دوب هدش  مقلع 

! طش رانک 

دز ملاع  یناگدنز  رس  رب  اپ  تارف  جاوم  طش  رانک  هنشت ، بلدز  مه  رب  نود ، نارگمتس  راموط  دز  مد  اراکشآ  تبرغ  هک ز  مد  نآ 

! تشاذگب رجنخ 

رب ناهج  ياپ  زا  متس  دنب  ترس  دوب  ناور  اجک  ره  هب  هک  لفاغتشادنپیم ! وت  يان  نینط  شوماخ ، تشاذگب  رجنخ  وت ، رجنح  هب  هک  نمـشد 
تشادنپیم

یلیفارسا نیسح 

نافرع طش 

دندوب ناشوج  همشچ ، رازه  دننام  دندوب  ناشطعو  بیکشیب  هک  دنچ  رهدندوب  نابهگن  ناقشاع ، يهمیخ  رب  دندوب  نافرع  طش  نارگراثیا 

! شوواچ

وت اـهنت  تسین  تعیب  تریغ و  روضح  هفوک  رد  هحفص 38 ] ملسم [ ! يدرس ، هایس و  بش  دیـشروخ  ملـسم ! يدرد ، نوخ و  راطق  شوواچ 
! ملسم يدرک ، دهع  هب  افو 

! خلسم رد 

يزارفرس هدیرب ، قلح  اب  زور  نآ  كانشطع ، يهمیخ  ود  داتفهدندرک و  يزاس  هسامح  ولگ ، نوخ  اب  دندرک  يزابقشع  شیوخ ، خلـسم  رد 
! دندرک

! راسمرش

! زونه تسراسمرش  تارف ، يایرد  اروشاع  يهنشت  نابل  زوس  زازونه  تسراوگوس  هفوک ، يهزاورد  زونه  تسرابکشا  هدید  هعجاف ، ناز 

! هنهرب ياپ  اب 

! دوب هدمآ  راو  هیاس  نیسح ، لابند  بنیز  ار  اهتشد  هنهرب ، ياپ  ابدوب  هدمآ  راد  رس  رب  الو ، دیشروخ  دوب  هدمآ  راب  هب  هک  نینوخ  يهنتف  نآز 

! نیرتدازآ

رب هتـشگزاب  هک  دوب  رح  اروشاع  لطاب  قح و  يهنحـص  رد  هحفـص 39 ] دوب [  نارای ، نیرتاسراپ  يهرمز  زا  دوب  نادـیم  رد  مالغ ، نیرتدازآ 
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دوب نامیا 

یگرزب هد  دحا 

دیشروخ ریفس 

ییوت دیشروخ  ریفس  ناگدزبش ، رب  قلف  غاب  رد  خرس  لیهس  دننامییوت  دیحوت ، ریش  شیج  شک  لغشم  ییوت  دیما  ریما  لد ، روشک  رد 

! رو هلعش 

هنشت تارف ، طش  زا  قشع  يهشوگرگج  کشخ  بل  دای  ابسابع  تشگ  ررـش ، مشخ  زا  رت  هدنزوس  سابع  تشگ  رو  هلعـش  رهم ، وچ  هرابکی 
سابع تشگرب 

يرادیب رعش 

ار يرادیب  رعش  دورس  تسم و ، دش  ار  تملظ  يهدرپ  دیرد  رح و ، دشار  يرادنید  قیرط  رـس ، هب  درب  شوخ  ار  يرای  قریب  رهم ، تشارفا ز 
هحفص 40 ] ] 

! تسیرگ

شعن رانک  دیـشروخ ، شطع  تشد  یناشکهک  نماد  ردتـسیرگ  بآ  رپ  گشم  تارف ، مشچ  نوچ  تسیرگ  باتیب  يهلجد  ناـبل ، هنـشت  رب 
! تسیرگ باتهم 

! تسدیب

بـش هب  تفـص  دیـشروخ  تارف  نینوخ  طش  رانک  تسدیبتـشذگ ، دیـشوپ و ، هراتـس  زا  هرز  نت ، رب  تشذـگ  دیـشون و  هداب  هاـم ، رغاـس  زا 
تشذگ دیشورخ و ،

! رادبرس لگ 

دوب هدش  اهنت  رادبرس - لگ  ملسم - رینم  رهم  نوچ  هفوک ، هایس  مابربدوب  هدش  اهنت  راد ، ریگ و  يهصرعرد  دوب  هدش  اهنت  راوسکت ، لد  ایرد 

! یلع دیدنخ 

دزیم رـس  شرجنح  قفـش ز  هک  هـگنآ  هحفـص 41 ] یلع [  دـیچرب  كاـخ ، يارـس  نماد ز  یلع  دـیچیپ ، شیوـخ  هب  لـگ ، يهچنغ  نوـچ 
! یلع دیدنخ ، گرم  هب  تفص  دیشروخ 

! دیدنخ اما 

اما تسـشن ، ولگ  هب  شریت  رغـصا  تیالو ، ناطلـس  يهناش  ربدـیدنخ  اـما  تسکـش ، تفـص  هنییآ  دـیدنخ  اـما  تسـسگ ، شگر  هچنغ  لـگ 
! دیدنخ
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! هسوبلگ

ربکا یناشیپ  هب  هسوبلگ  غیت  هک  هاـگنآ  رطعم ، اـضف  دـیدرگدزیم  رجنخ  قرب  قرب  هب  هدـنخ  نوخ ، دزیم  رـس  لد  هدـید ، خرـس  قرـشم  زا 
! دزیم

هنیدم مدرم  هب  ریشب  ماغیپ  افو ،! طحق  رد 

ار ارهز  ياه  هلال  دمآ و ، قشع  افو  طحق  رد  تفگ : ریشب و ، هرعن  دزدرب  ار  ایرد  يوربآ  شطع ، جوم  درب  ار ، ارحص  لد  هایـس  گنر  نوخ ،
هحفص 42 ] درب [ !

! قشع رتخد 

ردـپ لـعل  بل  هک  یتـقو  قشع  رتـخد  دـش ، قشع  هار  ینابرقدیـسوبیم  رمق  ناـشخر  خر  بکوک ، دیـسوبیم  رحـس  غرم  نمچ ، هب  ار  لـگ 
! دیسوبیم

نآرق راهب 

لگ نآرق ، راهب  شبل  لعل  رب  دننکن  مگ  ار  قیرط  نارفسمه ، اتدرک  لگ  نامیا ، باتفآ  رس  ین ، رب  درک  لگ  نامیا  باهـش  بش ، تملظ  رد 
درک

داجس ترضح  يارب  لد ،! يهمیخ  رد 

يهمیخ رد  کشا  يهلال  نوچ  قشع ، نیشن  هداجستخوسیم  شوشم  لد ، هتسخ  يهناورپ  تخوسیم  شکرس ، يهلعش  رد  هک  عمـش  نوچ 
! تخوسیم شتآ  نایم  لد 

! هتسسگ نآرق 

هتسشن نوخ  هب  دیشروخ  نم  يهدید  قفا  رد  ادخ ! نوخ  يا  هحفص 43 ] ینامیم [ ! ار ، هتسسگ  مه  نآرق ز  ینامیم ! ار ، هتسکشلد  يهنییآ 
! ینامیم ار 

تسوپهایس نوج  بانج  يارب  يدرک ،! مدیپس  ور 

، شیوخ يهسوب  زا  نم  مدوب  ورهایـس  بش ، وـچ  هکنآ  اـب  ! يدرک مدیهـش  بل  ریز  يهدـنخ  اـب  يدرک  مدـیما  تسم  شوـخ  هچ  قـشع ! يا 
! يدرک مدیپسور 

نینوخ يهقادنق 

، ار رـسپ  نینوخ  يهقادـنق  بنیز  مشچ  شیپ  نیـسح  همیخ ، رددیـسوب  ار  رمق  صرق  نوـخ ، يهرایـس  دیـسوب  ار  رحـس  يهچنغ  دـمآ و : ریت 
! دیسوب
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سابع بانج  يارب  نوخ ،! رد  خرچ 

خرچ دوب و ، هدش  نایرع  شلد  يالیل  قشع و  ياضر  رهب  زادزیم  نونجم  لقع  هب  نونج ، دـنخبل  دزیم  نوگلگ  يهداب  نوخ ، يهلجح  رد 
هحفص 44 ] دزیم [ ! نوخ  رد 

ریضخ نبا  ریرب  بانج  يارب  دربن ، درم 

، درک مدحبـص  زامن  دـنویپ  ار  بش  زاـمن  لاـس  لـهچ  هک  سک  نآـییوت  درم  نت ، هب  نت  گـنج  يهصرعرد  ییوت  درف ، رهوج  دربن ! درم  يا 
! ییوت

ياهنوت یبتجم 

مغ ترضح 

تمغ رد  هلعش  هب  هلعش  لد ، سابع ! نامیا ، یئاشامت  ورس  ياتـسا  هتخومآ  مغ ، ترـضح  مسر ز  نیا  تسا  هتخود  نت  هب  مخز ، زا  ینهاریپ 
تسا هتخوس 

! باتفآ رضحم  رد 

! يدادیم ناج  بآ  رانک  هنشت ، بل  سابع ! يا  البرک  تسد  هب  زور  نآیدادیم  ناج  باهتلا ، شتآ  رد  يدادیم  ناج  باتفآ ، رضحم  رد 

يدمحم لالج 

نیسح يوک 

هب ناسرب  ار  ام  شیپ  رد  ناـبایب  راـت و ، بش  رود و  هر ، هحفص 45 ] نیسح [  يور  يهولج  ناگتخوس  رب  نیـسح  يوک  هر  نادیهـشب  بر  ای 
نیسح يوبلگ  كاخ 

! مدقشیپ

! متسد دش  ملق  وا ، لصو  رضحم  رد  مراگنب  نوخ  هب  ار  قشع  يهمان  اتمتسد  دش ، ملع  تماق  ینابرق  متسد  دش ، مدقشیپ  رفس ، ماگنه 

دنورادهب ربکا 

! خرس ياههبطخ 

اب نوخ  قشع و  مایپ  تفگیم  درد  رس  زا  حانجلاوذ ، باکر  هب  شیاپبل  رب  شخرس ، ياههبطخ  دمآیم و ، بش  يهدرپارس  زا  هراتس ، دننام 
بنیز

يدیحو يداه 

! دیراب نوخ 
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نوخ اههراتـس ، لد  مخز  زا  لوسر  دـنزرف  دیهـش ، دـش  هک  هظحل  نآدـیراب  نوخ  اونین ، هایـس  ربا  زا  دـیراب  نوخ  ـالبرک  تشد  ز  زور ، نآ 
! دیراب

ینباکنت ینموم  نسح  دمحم 

! شطع هنیس  کی 

هب دیشروخ  مدیدیم  ناگدزبش ، يهلهلهرد  هحفص 46 ] دادیم [  نامیا  يادن  شطع ، هنیـس  کی  دادیم  نالوج  قشع ، تشد  يهنهپ  رد 
! دادیم ناج  اهکاخ ، يور 

هدیپس هار  رد 

! دندرک ینافشناج  هدیپس ، هار  رد  بیرغ  هچ  یکاخ  ناگتشرف  زور ، نآدندرک  ینابرهم  قشع ، هب  هک  ینعی  دندرک  ینامسآ  هاگن  گرم ، رب 

بورغ تهب  رد 

! تفریم اشامت  ات  روبص  هنیئآ ، دوب  ور  رد  ور  گنس  راصح  هکنآ  ابتفریم  ایرد  هب  ور  لالز  دور  نآ  تفریم  ادرف  تمس  بورغ ، تهب  رد 

! داد ناج  ایرد  رانک 

ناج ایرد ، رانک  شطع  هک  یتقو  دشیم  انعم  قشع ، تفگش  رارساداد  ناج  ارحص  هب  نامسآ ، يهدرورپ  داد  ناج  اهنت ، هنابیرغ و  زور ، نآ 
هحفص 47 ] داد [ !

یکوزاپ مانهب 

! ترسح کشرس 

رحس ات  تارف ، تشد  رب  من  من  ترسح  کشرس  هم ، يهمـشچ  زادیرابیم  رـش  روش و  تشد ، نماد  رب  دیرابیم  ررـش  بش ، هایـس  کلپ  زا 
! دیرابیم

ینیسح نسح 

! دروخیم ناوارف 

دروخیم دروخیم  نآرق  راـبیوج  ز  هنـشت ، بلدروـخیم  نادـند ، بل و  يوـج  بل  زا  بآ  دروـخیم  ناتـسین  کـشخ  نآ  رب  هک  ین ، نآ 
! دروخیم ناوارف  و  ناوارف ،

! نازوس شسرپ 

دیهدب مباوج  قشع ، يهرجنح  اب  نارای ! منیسح ، نازوس  شسرپ  نمدیهدب  مباتفآ ، لالز  یماج ز  دیهدب  مبآ  هدیپس  زا  ماهنشت ، بل 
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! اباب باوج  رد 

باوج رد  هک  دوب  نوخ  ههامشش  رغصا  يولگ  اهنت ز  هحفص 48 ] دیشوج [ ! يهرعن ال  هنامز ، يان  زا  دیـشوج  الوم  نابز  رب  وچ  هلمج  نآ 
! دیشوج اباب ،

! نآرق ریسفت 

نآرق یی ز  هتـسجخ  ریـسفت  ین  ربنم  رب  زین ، هدـیرب  يان  ابدرکیم  ناونع  خرـس ، لصف  ود  داتفه و  درکیم  ناـمیا  حرـش  هک  يرـس  دـیروش 
! درکیم

( هتفشآ  ) هدازلوسر رفعج 

! داد ناج  شرانک  رد 

ناج شرانک ، رد  نیـسح  دـنتفگ : وا  يهرهچ  رب  هرهچ  داهن  هک  مد  نآداهن  غاد  نامـسآ ، هلال  نماد  رب  داتفا ! تسکـش و  يدـمحا ، يهنیئآ 
! داد

! تشاد رواب 

رواب ار ، باجتـسم  شهاوخ  نآ  دوب  شناج  رد  قشع ، هوکـش  هب  نامیاتـشاد  رواب  ار ، بآ  روضح  موهفم  تشاد  رواب  ار  باتفآ  دمآیم و :
! تشاد

هدیپس دننام 

هب نامـسآ ، ود  داتفه و  دیـشروخ  نابرهم  هاـگن  شیپ  رد  هحفـص 49 ] دنداتفا [  كاچ  هنیـس  هدیپس ، دننام  دـنداتفا  كانبات  دـندش و ، هنیئآ 
! دنداتفا كاخ 

! زوس شطع  طش 

رح يرایبآ  هب  هتـسهآ  لالز  زوس  شطع  طش  نآ  زا  يوج  کیتفریم  رپ  شطع  زا  شتاـملک ، رهن  تفریم  رد  شبل ، ياـیرد  هک ز  يزور 
تفریم

هفرط نامیا 

! یبور رابغ 

میئآیم تیبور ، رابغ  هب  يزور  شطع ! نامیا و  باهتلا  نفدم  يامیئآیم  تیبونج ، يهدکمغ  ات  میئآ  یم  تیبوخ ، باوج  میئام و 

! ضغب هلفاق  کی 

شنت هکنیا  اب  قشع  یمخز  رتوبک  نیا  بجعلل ، ایدیهر  دـنار ، مغ  کشا و  ضغب و  هلفاق ، کی  دـیهر  دـناوخ ، ار  هدیـصق  نیرت  همغن  نوخ 
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هحفص 50 ] دیهر [ ! دنام ، سفق  نیرد 

( زیئاپ م -  ) داژن یبارهس  اضر  دمحم 

! هشوگ شش  ربق 

، ناگدـید بالگ  هب  ادرف  وت  يهشوگ  شـش  ربق  هتفرگ  هک  يدرگمیئوریم  وت ، ياـههسامح  نوخ  اـب  میئوبیم  وت  خرـس  هار  هک  تسیرمع 
میئوشیم

! هقادنق

! دندرب شناگتشرف  ادخ ، شیپ  ات  كاخ  رب  يداهن  ات  لفط  يهقادنقدندرمژپ  ارت  يهچنغ  هک  موق ، نآز  دندرزآ  نایشرع  مامت  زور ، نآ 

! بآ دش ، بآ 

، وت يور  مرش  زور ز  نآ  اقس ! يا  تیماک  هنـشت  تدش  زابآ  دش  بانوخ  ناگدید و ، تخیر ز  نوخ  بآ  دش  باتیب  هک  ات  تسیرگ  رایـسب 
! بآ دش  بآ 

! همقلع

ناتسد ز دوب  هدش  مخ  همقلع  رانک  دیشروخ ، هحفص 51 ] دیـسوبیم [  ار ، هدیرد  مه  گشم ز  نآ  دیـسوبیم  ار ، هدیپط  نوخ  هب  لخن  نآ 
! دیسوبیم ار ، هدیرب  نت 

! هایسور يراج  يا 

تیارب زا  نیسح  ياهبل  تارف ! طش  يا  هایـس ! ور  يراج  ياتخوسیم  تیاپ  هب  هرجنح ، ود  داتفه و  تخوسیم  تیاه  ياهز  بت ، شتآ  رد 
! تخوسیم

! هبارخ جنک  رد 

هدمآ هام  ینامهم  هب  دیـشروخ  یقبط  نایم  رد  هبارخ ، جـنک  رددوب  هدـمآ  هاگن ، هب  ناشیرپ  لیربج  دوب  هدـمآ  هآ  کشا و  هب  نیزح  يارهز 
! دوب

! لالز نوخ 

البرک لـالز  نوـخ  رد  زگره ! تلذ ، هب  نت  میهدـن  زگرهتـسام  يهشیدـنا  نداد ، تسود  هر  رد  ناـج  تساـم  يهشیپ  ناـملاظ ، هیلع  راـکیپ 
تسام يهشیر 

يرقاب دعاس 

! يددم بر  ای 
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كاخ هب  هراسخر  يزاس  مبیصن  دوخ  لصو  هک  هاگنآ  هحفـص 52 ] مراذگب [  اج  تسین ، دربن  هچنآ  ره  مراذگباپ  مرگ ، هک  يددم ! بر  ای 
مراذگب البرک 

! هآ لوسر 

! دوب ربمغیپ  هاگ  هسوب  هرجنح ، نآ  شاک  يا  یتسکشیم  دیلپ ! غیت  يادوب  ربمغیپ  هآ  لوسر  دیشروخ ، دوب  ربمغیپ  هاگن  نارگن ، وسنآ 

( قفشم  ) یناشاک شنم  یک  سابع 

هقراب

نابیرگ زا  دـیآرب  دیـشروخ  دولآ  نوخ  قفا ، نماد  ز  حبـص ، رهنیـسح  ناهنپ  درد  یی ز  هثداـح  بش ، نیـسح  ناتـسبش  رد  تسیی  هقراـب  هم ،
! نیسح

ینامحر قداص 

! لد يهبعک  يا 

میرح تمرح  هک  زور  نآ  دوب  نایرگ  ازع  يهناشن  هب  مزمز ، ! تسکش وت ، میرک  تسد  وت ، یناشیپ  تسکـش  وت  میلـس  بلق  لد ! يهبعک  يا 
تسکش وت ،

( رصیق  ) روپ يوفص  نسح 

! نوگ هلال  تشد 

هب هللاو ! يدـیدیم  ار  هاگلتق  تحاـس  رگ  هحفـص 53 ] تسنامیم [  نوخ  گنر  هب  قفـش ، ناماد  تسناـمیم  نوگژاو  تشط  هب  دیـشروخ ،
! تسنامیم نوگ  هلال  تشد 

بورغ گنت  رد 

يور هب  هدـید  زا  قرو ! داب ، رد  قشع  باتک  دروخیمتخیریم  نوخ  قح ، غرم  يولگ  مخز  زا  تخیریم  نوخ  قفـش  زا  بورغ ، گنت  رد 
تخیریم نوخ  قرو ، ره 

( قفش  ) هدازروفغ داوج  دمحم 

! رگدایرف

دیآیم نوخ ، مایق و  رگدایرف  بنیز  نوچ  ار ، رهش  دینک  شوپلگدیآیم  نوخ  مان  شوگ ، هب  غاب  دیآیم و ز  نوخ  ماج  مشچ ، هب  هلالآ 

! توکس تهب  رد 

، یقـشع يادخ  ربماغیپ  ماش  تملظ  رد  هفوک ، توکـس  تهب  رد  ! بنیز یقـشع  يادـفناج  هدادـلد و ، بنیز ! یقـشع  ياون  نوخ ، رجنح  رب 
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! بنیز

! البرک مچرپ  يا 

دـش تسود  مغ  زا  دش  دـیپس  ترـس ، يوم  ات  هحفـص 54 ] بنیز [ ! تشورخ ، مشخ و  وـت و ، ناـبرق  بنیز ! تشود ، هـب  ـالبرک  مـچرپ  يا 
! بنیز تشوپهایس  لد ، يهبعک 

بالقنا يهژاولگ 

یئاروشاع بالقنا  يهژاولگ  قشع  رتفد  رد  نافراع و ، بتکم  ردیئارهز  يهنیآ  یلع ، سیدنت  یئاوآ  قح ، رجنح  رد  هک  وت  بنیز !

اهلد بیبط 

وت یئاهلد  بیبط  یین ، رامیب  داجس ! يا  نافراع ، غارچ  مشچ و  ياوت  یئاحیسم ، میقشع و ، يهتسخ  ام  وت  یئام ، رطاخ  زیزع  هکنآ  يا 

! دایرف نیرتاسر 

! تسداجس يهبطخ  نیسح ، دایرف  یهللاراث  مایق  رد  همهنیا ، ابتسدایرف  نیرتاسر  ادهش ، نوخ  تسدادبتسا  گرم و  توکس  هک ، اجنآ 

! نم يههام  شش 

دش نم  يههام  شش  شاب ! هاوگ  وت  برای  هحفص 55 ] تشادن [  گنتلد  نم  اب  نخس ، يارای  تشادن  گنر  شطع ، زا  رهچ  هب  هک  رغـصا ،
! تشادن گنج  یسک  اب  ملظ و ، يهتشک 

! تسین یقاس 

، منت رد  تسد  هک  سوسفا  تسه  یئاقـس ، يوزرآ  ماهنیـس  ردتـسین  یقاتـشم ، همهنیا  یلد  چیه  رد  تسین  یقاس  یـسک  نم  ریغ  مقاتـشم و ،
! تسین یقاب 

هناتسآ نسحروپ  یلع 

!؟ ینم ردارب  وت  ایآ 

!؟ دیسوبیم ارت  يهدیرب  ياهگر  بنیز  یلاح  هچ  هب  مرکف ، هب  هظحل  ره  !؟ دیشروخ يا  ینم  ردارب  وت  ایآ  دیسرپ : هاگلتق و ، رانک  هب  دمآ 

! نیسح لابند  هب 

تـشد رـساترس  بنیز  شنیـسح ، لاـبند  هب  هک  مدیدتـشگیم  نوخ  رد  هقرغ  تارف ، ياـیرد  تشد  هب  تخیر  ناقـشاع  نوـخ  هک  زور ، نآ 
هحفص 56 ] تشگیم [ ! ار ، البرک 

لدمحر اضرمالغ 
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! بش تکاس  رد 

ردپ رگج ، نوخ  بنیز  زا  دیرپ  باوخ  زا  هیقر  بش ، تکاس  رددهاوخیم  رحس ، يراحص  فطل  لگ ، دهاوخیم  رپ  لاب و  هراتس ، سونقق 
! دهاوخیم

! ياو يا 

يهروطـسا تشون : خـیرات  لوسر  نوخ ، فحـصم  رب  ! ياو يا  دـش  مک  قشع ، غاب  هلـال ز  کـی  ياو ! يا  دـش  مد  هدـیپس  نوخ ، هب  هتـشغآ 
! ياو يا  دش  ملق  ملقلاو ،

روکف دمحم 

! نم همه  وا ،

تسین همه  وا ، رد  نم ! همه  وا  مدوب و ، هتشگ  همه  وا  نممدش ، تسد  زا  متشگ و ، شخر  بوذجم  مدش  تسم  وا ، خر  رب  مدز  هسوب  کی 
مدش تشه  متشگ و ،

( نادنخ  ) یناوریش هللارکش 

قشع يهروطسا 

هب تشونب  قشع  يهروطـسا  ود  داتفه و  شیوپ  رد  هحفص 57 ] نیسح [  ریش ، زا  رتهدنشورخ  نارغ و  نیـسح  ریـشمش ، نوخ و  مایق  زور  رد 
! نیسح ریبکت ، تمرح  نوخ ،

رفدار اضرلادبع 

! نوخ رذب 

اب هیده  ود  داتفه و  رازگرکـش  یبل  اب  جورع ، ماگنهنیـسح  تشاذگب ، ياج  هسامح  یمـسر ز  نیـسح  تشاک  نوخ  رذب  هک  الب ، تشد  رد 
! نیسح تشاد ، شدوخ 

! نوخ كاخ  لمخم  رب 

همه دنداز  هرابود  فرش  زور  رد  نیسح  هارمه  راختفا  ود  داتفههمه و  دنداهن  راثیا ، رس  رب  ناج  همه  دنداتف  نوخ ، كاخ و  لمخم  رب 

روپ نیما  رصیق 

! شطع جوا  رد 

، قوش هب  ار  هثداـح  نآ  شطع  جوا  رد  هکناز  دـندش ، باریـسدندیمارآ  تسود  يوـک  هب  دـنتفر و ، دـندیمانیم  روـن  لـسن  وـچ ز  ار  دوـخ 
! دندیماشآ
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! راوس یب  بسا 

هک وت ، بسا  ددرگیمرب  راوسیب  هک  تسور  نیز  هحفص 58 ] تسنیا [  نیئآ ، هلیبق  نیرد  تسنیا  تسنیگنر  ناقـشاع  نوخ  هب  كاخ ، نیا 
! تسنینوخ وا  لای  نیز و 

نایرز میحر 

! اضق رادرس 

بش گنج  هب  ادخ  دیشروخ  تسکشب ! ار  متس  غیت  ولگ ، نوخ  ابدوب  هدمآ  بل  هنشت  قشع ، يهصرع  رد  دوب  هدمآ  بدا - ریم  اضق - رادرس 
دوب هدمآ 

يرای نیسح 

هسوب

ات ود  دق  اب  تشادرب و ، نیمز  يور  زا  نیسح  البو ، برک  ردهـسوب  دز  افج  ریـشمش  هک  فیح  دص  هسوب  دز  ادخ  تسد  نآ ، رب  هک  یتسد 
! هسوب دز 

! تخیریم رتخا 

رتخا هام ، يور  هب  دیشروخ  دندیدیم  همه  هملقع ، لحاس  ردتخیریم  رپرپ ، هلال  تشد ، نماد  رب  تخیریم  رذآ  هنیـس  هب  شطع  زور ، نآ 
! تخیریم

يریما دیحو 

بآ ياکنخ 

ار بآ  ياکنخ  یتقو  دزیم  شتآ  شناکدوک  یباتیب  هحفص 59 ] درکیم [  سح  ار  باهتلا  هثداح ، رد  درکیم  سح  ار ، باتفآ  تبرغ  وا 
! درکیم سح 

( رادساپ م -  ) یقتمروپ یقت 

اقس

! تسشنن اپ  زا  زاب  هدیرب  تسد  اب  وا  يوزاب  ملع  دش  ملق  دنچ  رهتسشنن  او  دوخ  راک  یسفن ز  اقس ، تسشنن  ارادم  درگ  وا ، نماد  رب 

! لادوگ

نوخ زا  یسابل  قفش  درد  زا  دورن  ناماهدای  شاهرطاخ ز  اتدیشوج  شنوخ  زاب  گنس ، گر  گر  زا  دیشون  شنوخ  دوب ، هنـشت  هک  لادوگ 
دیشوپ
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يدیزی باهش 

! تعافش بابسا 

!؟ دوب تسد  ود  شتعافش  بابسا  ارهز  ادرف  هک  یی  هدرک  هچ  زورمادوب  وت  تسرپ  قح  ياقل  قاتشم  دوب  وت  تسبیاپ  هک  یلد  سابع !

يزاریش نیما 

! باتفآ ریوصت 

تارف نامـشچ  يهنیئآ  رد  تسرهظ و ، هحفـص 60 ] تس [  هداتفا  بارطـضا  فوخ و  هب  دیـشروخ ، تس  هداتفا  بات  چـیپ و  هنامز ، دور  رد 
! تس هداتفا  باتفآ  دنلب  ریوصت 

یمادخ هللازیزع 

! روآ بآ  تسد  ود 

بآ تسد  ود  اپ ، هداتفاک ز  نک  رغـصا  یماک  هنـشت  يهراچ  دوخوت ، رواب  رد  هتـسشن  شوخ  هچ  دیحوت ، وت  روای  دوب  ادـخ  ادـخ ! نوخ  يا 
! وت روآ 

! خرس يهعطق 

رظن رد  هژاو  ود  داتفه و  خرس  يهعطق  یکی  ندورـس  رهب  زانیـسح  تشاد  ربخ  شتداهـش ، زار  زا  نیـسح  تشاد  رفـس  گنهآ  هک  زور  نآ 
! نیسح تشاد 

ینادمه ققحم  داوج 

! هلال ود  داتفه و 

نیمز رد  هلـال  ود  داـتفه و  درادرب  دوخ  بـالقنا  لـصاح  اتنیـسح  تشارفا  مچرپ  قـشع ، يهلق  رب  نیـسح  تشادرب ، هچ  رهز  ادـخ  ریغ  لد ،
نیسح تشاک 

یفاک اضرمالغ 

! ياو يا 

هدیرب رس  ياو ! يا  دمآ  نوریب  هاگلتق ، يدوگ  زا  هحفص 61 ] تسد [ !؟ رد  دراد ، هدیدبآ  رجنخ  ای  تسد  رد  دراد  هدیپس  بش ، يهداز  نآ 
! تسد رد  دراد 

يرجنس دومحم 

! غیت يا 
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، شاهرجنح رب  وش ! نوریب  دـب  لایخ  نیزا  غیت ! ياتـس  هدز  هسوب  رطخ  دـص  ود  شمدـق ، ره  رب  تس  هدز  هسوب  رحـس  وا  رب  شخر ، تسرهم 
تس هدز  هسوب  ربمایپ 

وکین يدمحم  اضر  دمحم 

! دورس نایاپ 

ار شیوخ  دورـس  ناـیاپ  نخـس  زاـغآ  زا  یی ، هریچ  رعاـش  نوچتـسنادیم  ار ، شیوخ  دورف  لادوـگ  تسنادیم  ار  شیوـخ  دوهـش  زور  وا ،
هحفص 65 ] تسنادیم [ !

اهلزغ

یماشتحا ورسخ 

قشع رهظ 

هسامح ز يهمشچ  دش  تارف  رد  دیزغل  وت  سکع  قشع ، رهظ  ردبآ  تمایق ، ات  وت  تبحم  يهدنمرـش  بآ  تماق ، وت  دق  ترایز  رب  هتـسب  يا 
دیـشک طخ ال  طش ، یلالز  رتفد  رببآ  تمارک ، لامک  دید و ، تشذگ  جوا  تشاذـگ  بلط  بابح  غاد  جوم ، هب  تتـسدبآ  تماهـش ، شوج 

ز ار - درد  عیجرتبآ  تماقتسا ، یقشاع و  سرد  تخومآ  یگنـشت ! حور  يا  بدا ، زا  يدرکن  رت  بلبآ  تماما ، ماج  دوب ز  هدروخ  هک  یلعل 
کشا هب  تسازس  رتشیب  نیز  دور  هرطق ، هرطق  دکچ  هرخص  ارت ز  گوسبآ  تمادن ، گنـس  هب  زونه  دنزیم  رـس  تشاد - وت  زا  هک  يزیرگ 

وت تبرت  رب  تخانش  نوخ  خرس  لگ  هب  ار  نیسح  بنیزبآ ، تماعز  لزغت ، میرح  ات  درتسگ  دیشچ  ملق  تلضف ، تیاقس  رغاس  زابآ  تمارغ ،
وت ناتسآ  هب  دمآ  ! بآ تمالـس  خزود ، شتآ  درذگب ز  رگ  تسین  دیعب  تغیت  تعافـش  رهوج  زا  هحفـص 66 ] بآ [ ! تمالع ، ناشن و  دوب 
! بآ تماق ، هتسب  مرظتنم  ناگدید  رد  ار  قوش  لضفلاوبا و ، مان  هب  تمناوخیمبآ  تماقا ، دصق  یسوبياپ و ، مزع  اب  هاوخرذع  نایرگ و 

( لدیب  ) كاکش ریم  یلعفسوی 

دمآ ناقشاع  رود 

نتفر هفوک  تسدیـشروخ  نوخ  يوب  زا ، رادیب  هداج  ضبندـش  مرحم  تبون  دـمآ ، ناقـشاع  رود  دـش  متام  راگزور  نک ، یلین  هماج  زیخ و 
جوم تسد  نکاو ، لد  نوخ  ياپدش  مسجم  البرک  دمآ ، هایس  تیار  دمآ  هآ  کشا و  شوج  دمآ ، هاوگ  نوخ  هامدش  ملـسم  ایئوگ  ملـسم ،

مخ یلع  تماق  دـمآ ، ناگرهم  داب  دـتفایم  كاخ  هب  لـگ  ناـشفابالگ ، نک ، هیرگدـش  مهارف  یلحاـس  نک ، اـیرد  يوس  هب  ور  نک  ادـیپ 
ربیخ تارف ، وگ  سابع  دوشیم  بآ  دروآ ، بارطـضا  هنـشت ، ! دش مرخ  هرابود  لگ  اهندیچ ، یبتجم و  اهندیمد  هلال و  اهندیپط ، مساقدـش و 

هب دروآک  دمآ ، نیسح  تبون  هحفص 67 ] دش [  مدقم  افو  زا  دوب ، رخوم  مدق  رد  يراتسرپ  هر  زا  دوب ، ردارب  مداخدش  ممصم  یـضترم  وش !
مسا هتـشک  دمآ ، شوج  هب  نامـسآ  دمآ  شوپ  هلعـش  كاخ  دمآ ، شورخ  رد  خرچدش  ملاع  ود  بلقنم  دمآ ، شوج  هب  کلف  هن  ور  نادیم 

، هاچ ار  فسوی  هاچ ، هب  را  دـنگفا  نیـسح  نمـشددش  مدآ  غاد  هزات  متاخ ، تبیـصم  اب  میرم  دـنکیم  كاخ  ارهز ، مغ  زا  رـس  ربدـش  مظعا 
دش مهارف  ناغف  نیا  اهتصرف ، موجه  زک  دوب  لدیب )  ) يوربآ دوب ، لد  يهدقع  هچرگدش  مزمز  بآ  هیرگ  رثوک ، يهمشچ 

ینیسح يدهم 
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هنیئآ يهلعش 

ناشکهک زا  باتفآ  نیمادک  ؟ درب ادرف ، جوا  ات  نوکس  بیـشارس  زا  ار  بش  و  درب ؟ ایرد  مشچ  زا  باوخ  هک  نافوط ، نیا  جوم ، نیا  دوب  هک 
كانشطع زا  ار  یگنشت  تهب  دیچیپ و  نامز  رعق  رد  دوب و ، يدور  ياپ  يادص  ؟ درب اهنامـسآ  قیمع  ات  ار  نیمز  هنوگنیا  هک  دمآ  دورف  دوخ 

هنیئآ يهلعـش  شهاگن  رد  هک  یـسکدرب  ابیز  يادرف  نیرتیبآ  قرـشم  تمـس  هب  ار  مهوت  زورید  هک  ناسنآ  یـسک  دـمآ ، یـسکدرب  ام  لد 
کـش ار ز  اهنامگ  دـمآ  نیقی  زرم  زا  هک  يرآ ! وا  دوب  قح  دوخ  هحفـص 68 ] درب [  ار  ام  قشع ، ات  ادخ ، ات  تریح ، يوسنآ  ات  دـیئوریم و 
تفشآ میداش  هرابود  ! درب الاب  هزین ، هوکش  يادنلب  ات  ار  وا  تشادرب و  نیمز  زا  ار  فرـش  ار ، تلذ  دنگفا  اخ  هبدرب  اشاح  هب  ات  ار  نآ  دنگآ ،

، نافوط نیا  جوم ، نیا  دوب  هک  منادیم  بوخ  هچ  رگا  قشع ! يا  وگب  نم ! اب  وگبدرب  ایؤر ، زرم  ات  وزرآ ، نارکیب  ات  ارم  شنیریـش  هودـنا  اـب 
!؟ درب ایرد  مشچ  زا  باوخ  هک 

بآ بارس 

هنـشت مشچ  هب  اما  تشاد  شورخ  ایرد  هدزشطع ، يداو  ردبآ  بارتوب ، مرح  رب  مصخ  وچ  هتـسب  بآ  بآ ، گناب  مرح  ياضف  رد  هدـیچیپ 
ناگنشت يور  زا  دوب  دنلب  نالفط  يهثاغتسا  دایرفبآ  باتو ، چیپ  رد  هدمآ  هصق  زوس  زا  دوب  هدیسر  ایرث  هب  شطعلا  ياوآبآ  بارس ، دش  نابل 

داهن ایرد  هب  وچ  یمـشاه  هام  نآبآ  باتـش ، اب  رگا  دناسر  اههمیخ  رد  شومخ  دـنک  ار  شطع  رارـش  نیا  سابع ، ! بآ بآ ، دـش  تلاجخ  ز 
يا : بآ باطخ ، نیا  دینش  هدرسف  يرجنح  زا  تارف  بل  رب  شطع  غاد  باهتلا  رد  هحفص 69 ] بآ [  باتهام ، نآ  زا  تفس  رون  ساملا  ياپ 
خر مرح  ناگنشت  يور  زا  یگنشت  ینیسح ز  نالگون  هدرمژپ  ! بآ بابک  دش  وت و ، يارب  زا  دزوسیم  نیـسح  يهدیکـشخ  رجنح  هایـسور !

ور باتـش  اب  لضفلاوبا  تارف ، زا  دش  نوریب  !؟ بآ باوج ، ارهز  هب  وت  یهدیم  هچ  ادرف  دنرثوک  لآ  زا  همه  ناگنـشت  لیخ  نیا  ! بآ باتم ،
، دیما همهنآ  اببآ  بارطـضا ، تفرگ  تشگ و  هدرـسف  یقاس  دیرد  ار  گشم  نت  مصخ ، ریت  هک  اجنآبآ  باکرمه ، وا  رب  تساههمیخ ، يوس 
، بانج نآ  دروخن  ناج و  داد  هنـشت  بل  مرح  رد  نالفط  يهنـشت  ماک  دای  اببآ  بآ ، گشم  نآ  زا  تخیر  دید  وچ  یقاس  دـش  دـیماان  رگد 

بآ بآ ، گناب  مرح  ياضف  رد  هدیچیپ  مه  زونه  نک ، يرذگ  البرک  تشد  ردبآ 

یقاس تبرغ 

هحفـص 70] ایرد [  دیدرت  راوید  ياپ  يراج ، هتـشگ  شطع  نابایب  کی  ارحـص  دولآهم  توکـس  رد  تس ، هدـنام  توهبم  تام و  نامـسآ ،
رو هطوغ  البرکاهینـشور  يهریت  زا  يدرم  شتآ ، نوخ و  يهدود  زا  يدرم  نافوط  لـسن  زا  يدرم  رکیپ  تشد ، تریح  رد  هدـنام  روهطوغ 

، دیزرل تخس  شطع  تشپ  تفهاج  ره  تسیراج  تشد  رد  هچنآ  تسناگنـشت ، یقاس  تبرغ  تس  هنامز  غولب  ضبن  هک  وا  تسوا ، مغ  رد 
! تباـجایب شهاوخ  يا  هآ  تیاـهنیب ! تبرغ  يا  هآاقـس  خـلت  يهیرگ  قه  قه  داد ، ناـکت  ار  نیمز  ياـههناش  تخیرورف  ار  اـهربا  نامـسآ 

يور هب  اـیرد  هدرک  شتآ  هداـتفا  بآ  لد  رب  تستارف ، تناـبل  راسمرـشارحص  هب  ارحـص  تشد ، رد  تشد  تس ، هتفکـش  ناـبایب  ياـهمخز 
هـشیمه ییاهمخز  میاهرعـش  نیا  نم ، ياهمخز  دـنتفگ  دـنیوگب ، دـیاب  هچنآ  دنتفکـش ، هراـبود  میاـهمخزانمت  مرگ  شوغآ  زاـب  تهاـگن ،

ار ام  دای ، زا  تس  هدربن  هک  هوکشب ! هوکشب ، هوکشب ، قشع : هوبنا ! هوبنا ، هوبنا ، درد : هودنا ! هودنا ، هودنا ، لد : ردافوکش 

! شتآ زا  یغاب 

ياهربا نامسآ  ياههچوک  سپ  رد  دیچیپ  نوخ  يوباههزین  يور  دیزرل ، نامسآ  ياههناش  اههزین  يور  دیـشروخ  نوچ  درک  لگ  ات  قشع ،
فرط کی  هحفص 71 ] اههزین [  يور  دیصقریم ، غاد  ياه  هلعش  نوخ  بوشآ  رد  دوب و ، مهارف  شتآ  زا  یغاباههزین  يور  دیراب ، ات  هصغ 
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هتـسد نینچ  نیاک  ایآ  دوب  نیچلگ  تسد  نیمادـک  نیااههزین  يور  دیـشروخ ، زا  یهوبنا  فرط  کی  نوخ  يالوش  رد  هتـسخ  هراتـس ، جوف 
نایم رداههزین  يور  دیـشوج ، ادـخ  نوخ  يهمـشچ  شطع  تهب  رد  دـیدیم  برطـضم  ییاهمـشچ  !؟ اـههزین يور  دـیچ  کـیاکی  ار  اـهلگ 

رد نامـسآ  بورغ  هدرپ  رد  هدرپ  توکـس و ، رد  همخز  همخزاههزین  يور  دیچیپ ، اونین  خرـس  گناب  توکـس  مجح  رد  نوخ و ، ياههدرپ 
رد هنتف ، ياهداب  موجه  رداههزین  يور  دید ، رپرپ  ياهلگ  زا  یغاب  نامز  توهبم  مشچ  بنیز ، غاد  عولط  رداههزین  يور  دیشروخ ، نامـسآ 

! اههزین يور  دیئور ، البرک  خرس  غاب  مشخ  نافوط 

( هنیئآ  ) ینایصع یضترم 

...! دنکن ادج  ادخ 

يازع ناشفشتآ ، وچ  کشا  باذم  دزیریم  هک  موش ، یمشچ  مدرم  يادفارت  ياونین  روش  دربن  ماهنیـس  ارت ز  يالو  ملد ، زا  دنکن ، ادج  ادخ 
شود هب  دراد ؟ لد  هب  اجک  تماـیق  زور  ساره  هحفص 72 ] ارت [  يافش  تبرت  دنک  تبیـصن  ادخ  تسین  نامرد  دیما  نم  لد  ياهدرد  هبارت 

ای رکذ  نم  بل  رب  تسـشنارت  يانـشآ  گـناب  ملد  شوگ  دینـش  داـتفا  سفن  زا  یمولظم  هک  راـید  ره  هبارت  ياوـل  یـسک  ره  دـشک  شیوـخ 
هچ رگاارت  ياپ  كاخ  میسوبب  هک  دشن  یلو  تهر  ریسم  رد  میدناشن  هک  اه  هلال  هچارت  ياوه  رگد  رس  زا  منک  نورب  اجک  نیـسح ! نیـسح ،

هنرگوارت ياثر  مغ  میارسب ز  مه  زاب  هک  ارم  نابز  يهدقع  ینک  زاب  وت  رگمارت  يالبرک  مینیبب  هک  یتمارک ! نیسح ! تست  رازم  اهلد  يهناخ 
ارت يارجام  حرش  دهد  هژاو  هژاو  هک  تسین  تریح  نابز  زج  ار  هنیآ ) )

وکین يدمحم  اضر  دمحم 

تداهش ریشمش و 

يا تساپ  رب  وت  ياربک  رشحم  اج  همه  تمایق  اتتیاهر  گناب  زا  دش  رادیب  هرجنپ  ناهج  کی  تیادص  هچوک  نیا  لد  رد  یبش  دیچیپ  هک  يا 
هحفـص 73] تیالب [ ! برک و  يهثداح  زا  رـصتخم  يربخ  تداهـش  ریـشمش و  یئاهنت و  شتآ و  شطعتیازع  نابیرغ  ماـش  مدـع ، راـت  بش 

لضفلابا وچ  یتسد  هدید و  رس و  میدوب و  شاکتیاه  هنیآ  يهمه  رد  ادخ  دیـشخرد  هک  زور  نآ  شوخ  دندوب و ، هنیآ  زا  یفـص  تناهرمه 
تیادص كاوژپ  هریاد  رد  هریاد  دوریم  هدیرب ! قلح  يا  دبا ، ات  لزا  يوسارف  زاتیارب  بآ ، یفک  رتکبس ز  میدناشفیم 

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم 

افص لها  يهلبق 

، انشآ نآ  هگرد  میقم  ار  دوخ  دزن  ناگناگیب  يهنیس  هب  در  تسد  اتدرکن  الب ، ریت  يهناشن  ار  هنیـس  ات  درکن  افو  تبحم  يور  دوخ ز  دهع  رب 
ار دوخ  بآ  يافص  زا  تشذگن  لد ، يافص  زا  اتدرکن  اپ  هب  تلود  يهمیخ  قشع ، يوک  رد  دادن  فک  قح ز  هر  هب  تسد ر  ود  ره  اتدرکن 

سابع وچ  قشع ، رازراـک  رددرکن  اون  نوزحم  ین  نوچ  هک  سک ، دینـشن  اونین  هب  ار  وا  تداهـش  مغ  حرـشدرکن  افـص ، لـها  يهلبق  مادـم ،
هحفـص درکن [  اهر  تمه  نماد  تشاد ، تسد  ات  خر  تفاتن  دصقم  تناج  ز  ناج ، تشاد  اتدرکن  البرک  هش  يادـف  یـسک  ار  ناج  رادـمان 

عفد ات  رفک  لیخ  الا ز  روشک  تشگن  یلاخدرکن  اـبا  هر ، نیرد  شیوخ  ناـج  لذـب  زو  تشذـگ  ناـکم  نوک و  رـس  زا  تسود  هار  رد  [ 74
نت اـب  مصخ ، هب  ار  هر  ! درکن ادـص  ار  دوـخ  ردارب  مغ ، يور  زا  داـتفوین  اـت  نیمز  يور  هب  نیز  تشپ  زادرکن  ـال  ریـشمش  هب  تـسود  مـصخ 
اطخ دز ، وا  هب  ریت  هچنآ  ره  نمـشد  رازراک  نادیم  هب  هک  ملا ، نیز  تخوس  لددرکناو  سوسفا ، هلان و  هآ و  هب  ار  بل  کیل  تسب ، تسدیب 
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! درکن

قشع گوس  رد 

هک يدرم  تشگرب  هنـشت  نکیلو  طش ، غارـس  دمآتـساوخیم  باتیب  یگنـشت ، بات  ار ز  دوخ  تساوخیم  باریـس  ار  همیه  لـها  هک  يدرم 
وزا نمـشد  ! تساوـخیم بآ  طـش  زا  هک  نـک  اـشامت  اـیرد  درکیم  هـلجد  ناـحتما  یلاـخ ، گـشم  ابتـساوخیم  باریـس  ار  مـصخ  یتـح 

دیـشروخ زا  بش  ار ، نیا  ندوب  شافخ  تمدخ  رد  وا  وچ  يرمع  ! تساوخیم بادرم  فرـش ، يایرد  تعیب ز  ددرگ  میلـست  ات  تساوخیم 
بـشیدتساوخیم باداش  ار  قشع  غاب  هک  يدرم  تسـشیم  تسد  مه  دوخ  تسد  زا  بآ ، طـحق  رد  هحفص 75 ] تساوخیم [ ! باتملاع 

تساوخیم بان  يرعش  قشع ، گوس  هب  معبط  دندوب  هدنگفا  ملد  رد  يروش  هک 

خرس تعجر 

کی لـثم  ین  ود  داـتفه و  ياـن  زا  وا ، رعـش  یئاوـنین  ! اـههزین يور  رادینعم ، ماـهیا  دـص  ود  اـب  اـههزین ! يور  راـب ، نیا  دورـسیم  ار  ـالبرک 
هنییآ ناـیگنز  ! اـههزین يور  راز ، یلجت  ریـس  نک ! ریـس  ینـشور  عولط و  تسجورع و  جوا و  يهنحـص  ! اـههزین يور  رارکت ، دـش  عیجرت ،) )

هب رـس  ار  اههلال  تس  هدش  نیذآ  لگ ، ود  داتفه و  هب  ین  کشخ  بوچ  !؟ اههزین يور  راسخر ، زا  درادیمرب  هدرپ  ادخ  ای  ین ؟ رب  دندنبیم 
باتم بشما  نوخ  رازین  نیا  رب  ای  ! اههزین يور  راذگب  رتمارآ  دوخ  ماگ  میـسن ! يا  رپرپ ، ياهلگ  نیا  دنغاد  یمخز  ! اههزین يور  رامـشب ، رس 

! ] اههزین يور  رادیب ، ناوراک  ریم  مشچ  شوج  هنتف  هداج  تسخرـس و ، تعجر  رد  هلفاق ، ! اههزین يور  رادرب ، رتهتـسهآ  مدق  ای  باتهام ! يا 
دیشروخ نارتخا ، اب  نامسآ ! يراد  دای  ! اههزین يور  راظنا ، رد  هدرپیب ، وربور ، تسوگتفگ  رد  ادخ  اب  ای  نیا ، تسنآرق  توص  هحفص 76 ]

يور راومهاــن ، تـست  هار  هـچ  رگ  دــش  راوـمه  نـید  هار  بـنیز  تـفگ  رادرب  اــب  ! اــههزین يور  راــب ، نـیا  نامرادــید  يهدــعو  تـفگ :
وچ دـش ، تریح  قرغ  اسآ  هنیئآ  ام  مشچ  ! اههزین يور  رات ، ماش  اداـب ز  رت  هریت  هآ ! هک  ار ، دوخ  رـس  دز  لـمحم  بوچ  رب  شرهاوخ  ! اـههزین

! اههزین يور  رابرتخا  دیشروخ  همهنآ  دید 

! نم بحاص  یب  بسا  يا 

زا یهاوخیمن  اما  ینیر ، یمخز  هکنآ  ابمراپـسیم  ناج  هک  یتقو  یـشابن ، اجنیا  مهاوخیم  مرادـن  يراک  درگرب ! نم  بحاصیب  بسا  يا 
یلاجم رگید  تست ، نم و  عادو  هاـگ  تس  هدیـسر  نتفر  ماـگنه  یمخز ! بسا  يا  ینادیممراذـگ  مهرم  هکنآ  اـی  یماـیتلا ، ارت  مشخب  نم 

ربخ ار  اههمیخ  ور  نم ! تبرغ  يههیش  يامراسمرش  وا  يور  زا  یبیصنیب ، نیزا  مغاد  منامب  شرانک  رد  ات  تصخر  دادیم  شاک  يامرادن 
شتآ همیخ  رد  دنیـشنیم  نم  مشچ  رد  شتآ  دود و  زا  يریوـصت  هحفـص 77 ] مراذگیم [  رـس  تشپ  رد  ار  نوخ  لادوگ  هک  نونکا  نک 

زا ! مرادم زا  نورب  نم  ای  تس  هتسکش  نودرگ  قاط  ای  تشد  نیرد  مه  زا  هدیشاپ  راگنا ، یسمش  يهموظنم  !؟ مرارش اپارس  نم  ای  تس  هداتف 
یمخز يهنیـس  رب  وت  بناج  زا  هک  متفر  وت ، ظفاح  ادخ  بنیز ! ؟ مرابب دیابن  ایآ  مزوسب ؟ دـیابن  ایآ  اهیـسکیب  همهنیا  رب  اهیـسپاو ، لد  مره 

، تسرامش زا  نورب  شغادمراوس  رانک  اجنآ  مریمب ، اجنآ  مهاوخیم  دراد  هک  یسای  رطع  زا  مسانشیم ، ار  هتشک  نآمراکب  ار  يا  هلالآ  وا ،
تـشد نیرد  مهنم  درگرب ! تفگیم : هک  یتقو  مدرپس  تبرغ  هب  ار  وا  ! مرامـشیم ار  داتفه  مراد  تسراک و  زاـغآ  هراتـس  زا  نوزف  شمخز 

مراپسیم وا  هب  ار  دوخ  ترسح 

! تساهنت ياهنت  هک  یبسا 

تـسجوم دازمه  هک  شلایتسادیوه ، شیاهمـشچ  رد  تس - هتفر  هک  يدرم - يریوصت  تساهنت  ياهنت  هک  یبسا  تبرغ ، تمـس  زا  دیآیم 
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، وا رتسکاخ  ریز  رد  درادن  نایاپ  هک  یمشخ  تس ، هتفهن  شدای  قمع  ردتـسابیز  هک  يدورف  اما  هوکـشب ، هک  يزارف  اما  يدورف  زارف و  دراد 
هب اـما  لادوـگ ، سنج  زا  هک  یمخز  تسنیرت  یمخز  هک  یقـشع  تس ، هدرک  هـشیر  وا  ناـج  رد  هحفص 78 ] تسافوکـش [  شتآ  ياهلگ 
هلال سنج  زا  هک  یغادتـسادنلب  جوا  رد  اما  تسفرژ ، هاتوک و  کنآ  اب  شیاسر  رعـش  هک  يدرم  دیارـسیم  وا ، مشچ  ردتـسایرد  ياـفرژ 
نوخ قرغ  وا  لاـی  مه  تسنوگژاو ، وا  نیز  مه  !؟ تسادـیپ هنییآ  بآ و  رد  شتآ  ياهیـشکرس  اـی  تس  هتفکـش  شکـشا  مشچ  رد  تس ،

هب شمایپ  اما  بنیز ، هب  شمالـس  ییوگ  یمایپ  مالـس و  دوخ  اب  شهاگن ، نابز  درادتـساج  نیمه  بنیز ، ياپ  زا  دتفیب  دیاب  هک  ییاج  تس 
رد راگنا ، بحاصیب  بسا  نیاتـسادرف  هک  ییاههصرع  رد  زورما ، هک  ییاههنحـص  رد  دزاتب  يدرم  هکنآ  ات  داتفا ، نم  راوس  اپ  زا  : تساـیند

تسادیپ هک  يدادتما  رد  دنارب ، ار  ناوراک  ات  تسیراوس  راظتنا 

( نامژپ  ) ینارمع لیلخ 

! باتفآ شوایس 

نوخ و سنج  زا  كاچ  قلح  كانـشطع و  هعیرـش ، لحاس  رب  ! باتفآ شوغآ  رد  هتفکـش  يهچنغ  لگ  باتفآ  شودـمه  هثداح  راید  رد  يا 
رد وت ، خرس  یگدامآ  هحفـص 79 ] باتفآ [  شوواچ  بل  رب  هدـیپس  ره  رد  دـبا  ات  رون ، اب  وت  كاپ  مان  تسیراج  ! باـتفآ شوپ  نفک  هلعش ،

يهظحل دـشباتفآ  شوگ  رد  هفطاـع  نینط  دراد  ادـخ  اـت  هظحل  ناز  وت ، كاـنبات  کـیبلباتفآ  شوج  بش ، یهایـس  لد  رد  دز  دربـن  يهظحل 
شومارف گرزب ، يهظحل  نآ  راوخریـش ! لفط  يا  دوش  یمد  نکم ، رواب  ! باتفآ شود  رب  وت  ياـفو  مچرپ  يا  اـههظحل  دیـشروخ  وت  جورع 

باتفآ

یناهارف کلامملا  بیدا 

! مرس نیکسم ،

غورد و زج  راتفگ ، ین ! قافن ، زج  لمع  فالخ و  زج  رادرکتسین ، هنایم  رد  ینخـس  یتشآ  رهم و  زو  تسین  هناشن  تبحم  افو و  زا  هفوک  رد 
كاله يهطرو  نیا  هک  هفوک  هب  ایم  هش ! يا  ! تسین هنامز  رد  يرثا  افو  زا  هکنآ  ای  ناشن  افو  زا  دـناهتفاین  نایفوک  ای  ! تسین هناسف ، زج  نخس 

هب اهریت  دـنراد  ! تسین هناـگی  درف  دـحاو  يادـخ  زا  فوخ  ار  يورود  تشز  قفاـنم  مدرم  نیاتـسین  هنارک  شچیه  هک  تس  یلیاـح  بادرگ 
زج وت ، ناکدوک  رهب  زو  تسه ! هنیک  ریت  وت ، رغـصا  يولگ  رهب  هحفـص 80 ] تسین [ ! هناشن  ار  ناشکوان  وت ، رکیپ  زج  کیل  هداهنرب ، نامک 
زج کیل  دنتـسارآ ، تنتـشک  هب  اهرذع  سبتـسین  هناد  بآ و  رثا ز  قیرط و  رد  تسماد  سب  هک  مرح ! ماب  رتوبک  يا  رادـشه  ! تسین هنایزات 

تسین هناتسآ  نآ  رد  رب  هک  مرس ! نیکسم ، یلو  دش ، وت  مودق  كاخ  يادف  مناجتسین  هناهب  ناشیا  لد  رد  وت ، يهنیک 

( قفش  ) هدازروفغ داوج  دمحم 

مالس نیرخآ 

نیا وت  روضحیب  هک  ایب ! تاجن ؟ یتشک  ار  همه  يا  یئاجکتسنم  ماما  وا  هک  ینیسح  هب  نم  مالس  تسنم  مالـس  نیرخآ  نیا  مغیت و ، ریز  هب 
ریفس منم  وت  یئادف  نیتسخن  قشع ، يوک  هبتسنم  ماودلایلع  راک  وت  ریخ  رکذ  هک  تست  اب  ملد  دوب ، ایوگ  وت  رکذ  هب  مبلتسنم  مارح  یگدنز 

وت راذگ  هفوک  هب  رگاتـسنم  مارم  هدیا و  نیا  نم و ، مینیـسح  داهج  تسا و  هدیقع  نم  یگدنز  هک  الهتـسنم ! ماع  يالـص  نیو  ماوت ، صاخ 
ماد و  [ 2  ] دنبرهـش نونک  هفوک  راصح  دوبن ! اجب  یکی  قفانم  هورگ  زا آ  هحفـص 81 ] تسنم [  مایق  دهاش  نآ  يوراب  جرب و  هک  ینیب  دتفوا ،
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؟ كاب هچ  ملظ ، تسد  هک  رگ  مدشک  نوخ  كاخ و  هب  ! تسنم ماهتا  وت ، قشع  وت و  زا  تیامح  دنب  هب  دناهدیشک  تبحم  مرج  هب  ارم  ! تسنم
نیا نمتسنم  مایپ  نیرخآ  نیا  سفن ، نیرخآ  رد  [ . 3  ] شوپب هدید  تسین ، ریخ  وا  رد  هک  رفس  نیزاتسنم  ماگ  راوتـسا ، نید  تیامح  رد  هک 

تسنم مالغ  قفش ،) : ) دیوگب رشح  زور  هب  لیقع  نب  ملسم  هک  مدورس  هماکچ 

لمحم باتفآ 

ام دیدن  ام  وچ  يروبص  هب  نامسآ  دنچ  ره  هحفـص 82 ] دوبن [  نیمغ  ام  لد  هک  یی  هظحل  تشذـگن  دوبن  نیبج  رب  تمغ  غاد  ریغ  هک  ار  ام 
! بنیز لمحم  باتفآ  يادوبن  نیرفآروش  همهنیا  تراـسا ، جـنر و  دـیما  يدازآ و  هب  تشادـن  رگا  یهاردوبن  نیمک ، ردـنا  هک  دوبن  یمغ  ار 

هاگن زا  رگدوبن  نیزا  ریغ  نم  ردـقم  رفـس  نیا  رد  دومن  رفـسمه  ارم  وت  رـس  اب  ریدـقتدوبن ، نیچ  هشوخ  وت  ترایز  نمرخ  زا  نم  وچ  یـسک 
، لوا زا  متـسب  وت  اب  هک  يدهع  ماهدنام !؟ هدنز  ارچ  وتیب  هک  متریح  رددوبن  نیـشتآ  نم  يهبطخ  هفوک ، ماش و  رد  تفرگیمن  شتآ  وت  مرگ 

! دوبن نیعبرا  کی  وت ، رجه  دوب  رمع  کی  تشذگ  ام  هب  يرمع  وت ، قارف  يهزور  هد  ! دوبن نینچ 

! مدروآ نهاریپ 

متام ناهج  کی  نوچ  نکم ! او  میور  هب  رد  هنیدممدروآ ! نماد  نماد  هک  یکشا ، دوب  مدروآهر  مدروآ  نویش  اب  وت  يوس  یناوراک  هنیدم !
نـشلگ نآ  زا  ترـسح  بالگ  نونکا  یلو  مدرب  البرک  رد  رگا  لگ  ناتـسلگ  کی  هنیدـم ! ! مدروآ نم  اهنت  یـسک ، دوخ  اب  ناـغمرا  درواـین 

، نمشد رگا  درک  مریـسا  ! مدروآ نشور  یهاوگ  ار  دوخ  تیمولظم  هک  مداش  یلو  مغ ، زا  دیپس  دش  مهایـس  يوم  رگا  هحفص 83 ] مدروآ [ 
وزا مدرواین ، ار  وا  رگا  نونکا  مدرب و ، ار  یلع  لآ  فسوی  هنیدممدروآ ! نسحا  هجو  هب  ار  دوخ  تمدـخ  نایاپ  هب  مدنـسرخ  تسود ، ناجب 

هدـنز تیوـس  هب  رگ  هنیدـم ! ! مدروآ نت  زا  رود  رـس  ماـغیپ  هفوـک  زا  نم  هک  نت  کـی  ربـخ  اـب  ددرگن  مشاـهینب  زا  هنیدـم ! ! مدروآ نـهاریپ 
ياههبطخ اب  اهچ  رگنب  مهر ، دس  دشن  اهيریـسا  نیا  هنیدم ! ! مدروآ ندنک  ناج  دص  هب  مه  ار  ناج  همین  نیا  نم  هک  معنم  نکم  متـشگرب ،

؟ مدروآ نمشد  زور  هب  دوخ 

ماش يهبارخ 

ارهز زج  میتی ، رد  دوبتـشادن  هناد  بآ و  هب  یجایتحا  نیـسح  قشع  ماد  هب  هداتفواتـشادن  هنال  التبم و ، سفق  هب  تشادـن  هنایـشآ  دوب و  یلبلب 
درکیم ردپ  رس  اب  لد  درد  هحفـص 84 ] تشادن [  هناخ  يوس  هب  هتفر  لیم  ماش  يهبارخ  يهشوگ  رد  هتفختـشادن  هناگی  رهوگ  نیا  قدص ،

ارچ شزاس  رـس  نیگمغ  يهتـسکشلد  نم  اب  ! تشادـن هناـبز  نم  قشع  شتآ  ارم  تخوس  هچ  رگا  اـباب ! تفگتـشادن : هناور  هژم  زا  لد  نوخ 
هناـهب رگد  نیا  زا  رتـهب  نیـسح  راـنک  دـهد  ناـج  اـت  تساوختـشادن  هناـیزات  باـت  نم  نت  مدوـب  لد  هتـسکش  میتـی و  نم  !؟ تشادـن هناـمز 

تشادن هنابش  تلهم  نیزا  شیب  اریز  قفش !)  ) دش شوماخ  عمشتشادن ،

( هتفشآ  ) هداز لوسر  رفعج 

ملسم ترضح  رذن  دیرایب ، غیت  بانط و 

نم نامـشچ  توـلخ  ياـضف  تهگن  یئانـشور  زا  معمج و ، نایمتـسناناج  يور  رادـید  یئاوـه  ملد ، تسناـبرق  دـیع  دـیرایب ! غـیت  باـنط و 
مربخیب وت  زک  تسنیا  متبرغ  ماـمت  هحفـص 85 ] تسناسآ [ ! هچ  نت  گنت  سفق  زا  ندـیرب  قشع  یلاوح  ات  زاورپ  یلاب و ، هتـسکشتسناغارچ 

گنچ رد  وت ، قشع  مرج  هبتسناتسلگ  ارم  شتآ  مقشع و ، لیلخ  تسود  يهدرپسرس  اجنیا و ، منمشد  ریساتسناراب  دای  هب  ممشچ  يربا  ياوه 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 981 

http://www.ghaemiyeh.com


! تسنابایب رد  هک  ار  تاهلفاق  يارد  مونشیم  تسدرود  زا  مماب و ، زارفتسنامیلس  متاخ  نانمرها ، تسد  هب  زورما  منمشد 

! دوریم ناسآ  هچ 

ریـسفت مربکادوریم ، ناج ، لد و  يالـصم  ات  نوخ  قشع و  ناذا  خرـس  رجنحدوریم  نامارخ  مدازآ  ورـس  دوریم  نادیم  هب  بر ! ای  مربکا 
یفطـصم يوب  گنر و  ! دوریم ناشفاماد  متـسد ، وا ز  هاگن  شیوس  منکیم  ترـسح  هب  نمدوریم  نآرق  وزج  یـس  مرب  زا  تسادخ  تایآ 

یگدنز هحفص 86 ] دوریم [  ناعنک  نآرق ز  فسوی  دناهنـشت ! شنوخ  هب  اما  اهگرگدوریم  ناتـسلگ ، زا  لگ  دبـس  کی  تسوا  نسح  رد 
! دوریم ناسآ  هچ  متسد  زا  مناج  تسلکشم  میارب  وا  یب 

رهاظم نب  بیبح  یسامح  دورس 

زامن ات  یگدازآ  دبعم  رد  نابرشم ! ینیسح  ياتسور  شیپ  تریح ، هنیئآ  دص  دیرادرب ! هدرپ  تسور  شیپ  تواقـش  ملاع  کی  دیزارفارب ! دق 
دیوگیم لقعتسور  شیپ  تداهش  هاگرظن  درغیم : قشع  دناهتـسش  نوخ  رد  غیت  نافیرح  دلانیم : لقعتـسور  شیپ  تدابع  بارحم  دیرآ ،

رد يراس  هیاس  شطع  مره  رد  هک  مرادیم ، ساپ  ار  یتسودتسور  شیپ  تیاهنیب  یجوا  هک : دلابیم  قشع  تسین  زاورپ  ار ، هتـسخ  لاب  هک :
رد ینابرهم  مامت  ياتسور  شیپ  تاوارط ، ناراب  هک  میوریم  هنشت  منتـسر  ياوه  لاح و  رد  هک  منامیم ، زبستـسور  شیپ  تبحم ، هاگرذگ 

تسور شیپ  تبرغ  هک  ندوب ، انشآ  دیاب  وت  اب  نیسح ! ای  تهاگن ،

نیق نب  ریهز  ياوه  لاح و  رد  زبس ! ناج 

، دراد هلان  ناتسین  دص  نم  يهنیس  هحفـص 87 ] درک [  زاورپ  نارکیب  ات  نوخ ، لاب  اب  ناوتیم  درک  زاغآ  ینـشور  اب  دش ، دیـشروخ  ناوتیم 
زاب یمـشچ  تسود ، يور  هب  اجنیا  ناوتیم  تسیتصرف  نتفکـش ، لصف  نیرت  یئاشامت  نیادرک  زاوآ  نایئاروشاع  ياـن  اـب  ار  قشع  دوشیم 

دـشکیم رپ  یگدازآ  تعـسو  ات  نم ، لثمدرک  زاجعا  حیـسم ! يا  تنابرهم  ياهمـشچ  دـش  زبس  مناـج  دـیئور و ، یگدـنز  تهاـگن  زادرک 
درک زاسمد  تمغ  اب  ار  دوخ  هک  یتخب  انشور  نیسح ! ای  یئانشآ ، باتفآ  غورف  يادرک  زاب  دوخ  زا  هک  ره  ار  یسپاولد  يهتشر 

نیسح ماما  يهنادزان  عادو  رد  اشامت ، مهس 

، ماهدیود ؟ دسریم تنـسوت  درگ  هب  رگم  نم  ياپ  ماهدش ، تهار  رابغ  !؟ دسریم تنمرخ  هب  اجک  هشوخ ، دـسریم !؟ تنماد  هب  رگم  تسد 
هحفـص 88] دـسریم [ !؟ تنم  هب  اشامت  مهـس  تسین ! هک  مبیـصن  وت  لصو  تلود  !؟ دـسریم تندـید  قوش  هب  یـسک  منزیم  سفن  سفن 

يهیرگدسریم تنرق  زا  سیوا  يوب  تسارت  تداهش  رطع  زا  ینماد  ! دسریم تنت  رب  مخز  هک  سب  يوشیم ز  نوخ  يدیشروخ  يهمشچ 
دسریم تنشور  هاگن  هب  ات  دوریم  میسپاولد 

روضح جارعم 

رد هنیئآ  دص  قشع - نامدرمان  يهدرم  هاگن  شیپ  دـپطیم  ! اههزین يور  راگنا  ادـخ  یئاشامت  دـش  اههزین  يور  راسخر ، همهنآ  غورف و  کی 
دوب لتقم  كاخ  رب  نیزا  شیپ  ! اههزین يور  راـبرتخا ، مشچ  اـب  متفاـی  ار  هتفخ  نوخ  رد  دیـشروخ  همهنآ  نم  نامـسآاههزین ،! يور  رارکت -
يور رازاـب ، یمرگ  دنفــسوی و  ماهدرک  رهوـگ  کـشا  فـالک  ار ، منیتـسآ  ! اـههزین يور  راـب  نـیا  دـناهدرک  یلجت  شوـخ  روـضح  جارعم 
هسوب قفش ! يا  رشحم ، حبص  ات  ور  خرـس  ینامب  ات  ! اههزین يور  رادید ، دش  هزات  ار  ناهرمه  دوب  هداتفا  ادج  تبرغ  لزنم  ار ، ناوراک  ! اههزین

يور رامـشب  ار  قـشع  هحرـش ، هحرــش  یی  هدرک  مـگ  ار  شیوـخ  نارتـخا  رگا  نامــسآ ! هحفــص 89 ] اـههزین [  يور  رادرب  ناــشیاهبل  زا 
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اههزین يور  رادبت ، دش  هلال  ناتسلگ  دص  یلع  لآ  زا  دوب و ، رجنخ  ساد و  هفوک  هفوک  ! اههزین

هراتس نامسآ  کی 

نیا وـت ، ناـبحاصم  تست  متاـخ  نیگن  تداهـش  هک  يا  نیـسحدنبآ ! تفاـطل  روـن و ، تقادـص  همه ، دنبایفرـش  ناگتـسیاش  وـت ، ناتـسآ  هب 
مشچ شیپ  هک  دندیشون  هداب  هچ  تهاگن  ماج  رگمدنباتهم ز  وچمه  وت  ياوه  هب  لد  هدرپس  نانیا  یباتفآ و ، يهلفاق  ریمادنباحـصا  هدیزگرب 

هک مزان ، وت  خرس  هوکشدنباتشب  تسود  لصو  ات  وت ، ياپ  هب  اپ  هک  دندناوخ  نینچ  لزا  زا  فرش  نوخ و  حول  هب  ؟ دنبان یم  زا  تسمرـس  وت 
هحفـص دـنبایرد [  فطل  هب  ار  نحم  ناگتـسکش  مرک  لها  هک  ما ، ( هتفـشآ  ) وت دـنمهانپدنباجعا  مشچ  هب  ملاع  همه  رگ  هراظن  ار  تیـالبرک 

[ 90

! درد هحرش  هحرش 

هحرش هحرـش  تس  هدش  مگ  میاد  كاوژپ  کشا ، توکـس  رد  ! وت مخز  ياه  ياه  میاههیرگ ، مامت  يا  وت  مخز  ياونین  دراد  قع  دنب  تفه 
هدید نیمادک  ابوت  مخز  ياوه  لاح و  رد  هزات  دش  نم  غاد  تساهدرک  لگ  نوخ  هراپ  دص  ملد  رد  تعادو  زاوت  مخز  يارب  مناوخیم  درد 

رد متفای  ار  دوخ  رمع  درک  هدـنز  مناج  وت  نینوخ  ياـهگر  رب  هسوب  ! وت مخز  ياـمنور  دـشیم  شاـک  يا  میتسه  منک ؟ تیاـشامت  دـباییم 
نم لد  دابآتبرغ  رد  یکشاک ! !؟ وت مخز  يازع  رد  مناوت  یک  يروبـص  نم  دوس  هچ  اما  یهدیم ، مبلق  هب  یئابیکـش  وتوت  مخز  ياجياج 

! وت مخز  يانشآ  دشیم  هک  رجنخ ، نآ  غاد  تشاد  هناخ 

تسود يوس  هب 

مرح زا  ردق  تمکح  يهشقن  دوب ، وا  تسدب  هکنآادخ  يهناخ  بحاص  رـس ، تشپ  هداهن  هناخ  ادج  ندب  زا  دش  حور  یهت ، دـش  رون  رهم ز 
دنزیم هلفاـق  شلزنم  مادـک  يوـس  دـنکیم ؟ باتـش  هـچ  زا  شرـس ؟ رد  تساـجک  روـش  هحفــص 91 ] اـضق [ ! دـب  زا  دوـشیم  نورب ، ادـخ 

نایگدرب ناشنایم  رد  هتسب و  اههقان  هب  اههواجکاعد  تدابع و  حور  جح ، موص و  زامن و  ناج  مرح  تزع  ظفاح  ناوراک :؟ ریما  تسیک  ؟ ارد
لجا زا  دزیرگ  اجکافق  رد  تسود  يهناخ  ور ، شیپ  قشع  لزنم  نارب ! هقان  ناوخب ، يدـح  نابراس ! تفر  هلفاقایبنالامتخ  تمـصع  قح ، لآ 

هب نوچ  دسر ، مغ  هچ  ارم  ناج  دسر  ملا  دسر ، جنر  دسر ، مک  شیب و  هچنآاضق ز  منک  ادا  جح  للخ ، نید  هب  دـسرن  ات  لزا ؟ يهشیب  ربژه 
رگ فرش  يدرم و  یپ  رد  فک ، هب  ناج  میاهداهن  !؟ اور دوب  اجک  ارم  متـس ، تعیب  لوبق  متیاده  يهلالـس  مدمحا ، رابت  نماجتلا ز  تسادخ 

دوشیمن وت  زک  یی  هدرک  هچ  اـم  لد  اـب  یقـشاع ! غارچ  مشچ و  یقـشاع ! غاـب  لـگ  يااـم  يور  هب  دـشک  غیت  فـص  هب  فـص  مصخ ، مه 
نیو تمتام  راثن  يهیرگ  تمغ ، يهچارـس  يهنیـسامش  تبحم  هب  یم  لد ، يوبـس  زا  منزیم  لد  يوربآ  وت  رهم  لد ، يوک  وت  مرح  يا  ؟ ادج

هحفص 92 ] البرک [  دای  هب  هیوم  دنک  هتفشآ )  ) لد

هوزق اضریلع 

فیح اما 

خیرات رد  خلت  زا  رتخلت  قافتا  نیتسخندوب  مد  نامه  دیاش  لزع  زاغآ  قشع و  عورش  دوب  مدآ  تفگ ، يرعـش  وت  حدم  رد  هک  سک  نیتسخن 
مجلم نبا  قرغ  هفوک  ـالبرک و  ماـمت  تسین  ینما  ياـج  رگید  هکم  یتـح  هک  هن ، هنیدـمدوب  مرحم  رهظ  کـی  درک ، مخ  ار  شرع  تشپ  هک 

اما مرـش ، زا  دش  بآ  دشیم  تساوخیم  شلددوب  مزمز  بآ  يوربآ  شمان  رطع  هک  یـسک  دولآدرد  رهظ  نآ  رد  دور ، رانک  اپ  زا  داتفدوب 
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تـشپ رمع  کی  ارچ  دـیمهفیمن  سک  دـشیمن ، ناـفوط  ـالبرک  رد  رگا  ! دوب مک  مهزاـب  اـما  تشاد ، ناـج  دـص  تساوخیم  شلد  فیح !
!؟ دوب مخ  یضترم  راقفلاوذ 

( امغی  ) یقدنج يامغی 

مهرفاک تخوس ، ناملسم 

نماد نوخ  رد  وچ  ینیب  تدیان ، یتفگشمه  رفاک  تخوس ، ناملسم  هللاحیبذ ، نیا  غاد  هب  مه  رزآ  دناشفا ، نوخ  هدید  زا  لیلخ  متام ، نیرد 
يرتگشنا مسج  قرف  تسد و  متاخ ز  شطع  زا  ات  نید  لم  رادجات  نآ  دیکممه  رتخا  هدید ، زا  نوخ  دناشفا  نامـسآ  كوس ، نیزک  یتیگ 

ات یگنشت  بات  زمه  رجعم  درک ، یلین  هماج  ارهز  دلخ ، غاب  هب  يرانلگ  راتسد  نوگ  لعل  دش  ابق  ات  شنوخ  هب  هحفص 93 ] مه [  رسفا  داتفا و 
تفاکشب رس  دش ز  رکیپ  ود  نیک  زا  دسا  جرب  بکوک  قرف  وچمه  ربمیپ  یتوقای ، کشا  رد  ار  هماج  دز  یلع  شباریـس  لعل  نوگ  هبـش  دش 

(! امغی  ) هدید ربا  !ز  مه رگید  ياج  يدوب  هناریو  نیا  ریغ  رخآ  هن  هناریو !؟ هب  دـبیز  اجک  اج  ار  یلع  لآ  کلفمه  رکیپ  ود  غیت  بحاص  قرف 
! مه رتفد  تخوس ، دهاوخ  هماخ  مهرب ، مشچ  ات  ین  یناشننزاب ز  را  هآ  قرب 

( دجاو  ) یلیخد ربکا 

هبعک میرح  ساپ 

یمتام اب  يرگنب  هک  نک  رظن  هبعک  هب  لد  مشج  ابار  هبعک  شوج ، رپ  يهدـید  نوخ ز  تسیراـج  ار  هبعک  شوپ ، هیـس  درک  هک  یمتاـم  ناز 
وربآ رایعم  هب  هک  البرک  كاخ  ياار  هبعک  شوغآ ، تنیز  دوب  هک  سکنآ  البرک  هب  شدیـشک  هبعک  میرح  ساپار  هبعک  شوغآمه  گرزب ،

ود داتفه و  هحفـص 94 ] ار [  هبعک  شومارف ، دننک  ات  تفریم  نیـسح  تضهن  يدشن  روراب  وت  رد  رگ  : ار هبعک  شودارف ، ساپ  تسارت  اهنت 
شوهدم هدهاشم ، یکی  زا  درک  دومن  لزا  لامج  وت  رد  هک  یی  هولج  نازار  هبعک  شوغآ ، رد  حیبذ  کی  دوب  رگ  تسرب  رد  هتفخ  ارت  حیبذ 

ار هبعک  شوپ  هیس  مادم  رگا  ینیب  تستضهن  كاپ  نآ  تمرح  ساپ  هب  دحاو ) ) ار هبعک 

( زارف  ) یشیرق یقت 

نیسح دوب و  البرک 

نآ ردنا  دوب و  هداتفا  يهخاش  زا  یلگ  رپرپ  فرط  رهنیـسح  دوب و  ادـخ  اهنت  نانمـشد ، لیخ  شیپ  نیـسح  دوب و  البرک  نیمز  اروشاع ، رهظ 
زابرس نیرخآ  ! نیسح دوب و  اجب  رغصایلع  نارای ، همه  نآز  ار  زابرس  نیرخآ  شمرگ ، شوغآ  رد  تشادنیـسح  دوب و  اههلال  نازخ  نشلگ 

زا شتـسد  نوخ ، رد  هقرغ  البرک  دیـشر  رادملع  مسج  فرط  کینیـسح  دوب و  ارـسمتام  اههمیخ  لگ ، نآ  زا  دعب  ولگ  نوخ  رد  دیطلغ  مه 
نت دـش  نارابریتنیـسح  دوب و  افـص  اب  نارازهلال  نوچ  البرک  باـضخ  دوخ  نوخ  هب  رغـصا  ربکا و  رفعج ، نوع و  ! نیـسح دوب و  ادـج  رکیپ 

هحفص 95 ] نیسح [  دوب و  الب  تهج  شش  زا  فرط  ره  زارف !)  ) نامولظم رالاس 

( ریوک  ) يدمحم اضرمالغ 

تلجخ منبش 

برس هعجاف ، بلق  هب  درکیم  لگ  باهتلا ، رطخ  جوم  جوم  زدوب  يراج  باتهام  لگ ، ضراع  هام  دوب ز  يراج  بآ  هلالآ  خر  زا  هک  یبش 
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تخیریم ز لگ  خاش  تلجخ ز  منبش  هک  سب  زدوب  يراج  بارتوب ، مد  خرس  ياون  دیهش ! ناقشاع  ریم  يا  وت  ياونین  زدوب  يراج  باذم ،
دوب يراج  باتفآ  نابلهنشت ، ماک  هب  دروخیم  مه  هب  مغ ، خیرات  يهریت  دنوردوب  يراج  بالگ  نادیهش ، رازهلال 

( داوف  ) ینامرک داوف  هللا  حتف 

! تساخرب تمایق 

تیب مفراع  تست  بناج  ملد  يور  مرگنیم ، فرط  ره  ! تساخرب تمایق  هک : تیشم  تفگ  اضق  اب  تسارآ  تداهـش  رهب  اضق  وچ  ار  تتماق 
نایک داتفا  تنطلـس  قدیبتـسادخ  رون  دوشن  یناف  هک  رون ، نآ  يرآ  دشن  شوماخ  وت  رون  یلو  تشک ، تنمـشدتسامن  هلبق  ملد  هک  ار ، ادخ 

 ] تساجب مولظم  يهناخ  دش و ، تسد  زا  ملاظ  متـس  دنام  اجب  هن  رگمتـس ، درک  اقب  هنتـساول  هدنیاپ  هک  تبت  تنطلـس  تنطلـس ، نایک  ز  ار ،
وت ياپ  رد  هک  تفای  نآ  تلودتـسافق  شتایح ز  هک  يدیهـش  تس  هدنز  هکلب  تسوا  یپ  زا  گرم  هک  دنناوخن  هدنز  ار ، هدـنز  هحفص 96 ]
وت يازع  رهب  ملق  حول و  یـسرک و  ادـخ  شرع  يا  ترـس  ات  ین  يهشرع  رب  تفرتساپ  رـسیب و  ره  تماـق  رب  هن  تسار  اـبق ، نیا  یلو  داد  رس 

تساپب

هولج یلع 

نوخ لصف 

يهجنپ زا  دـکچیم  نوخ  اهلگ  ياپ  رب  البرک  غاب  هچوک  ردـناراب  خرـس  حور  تسیراج ، نوخ  طش  رد  ناراـهب  رد  دـیرگ  هدولآ  نوخب  ربا 
زاوآ شزیر  زا  هراتـس  رپ  دشیم  كاخ ، طیـسب  غابناراوگوس و  نامـسآ  رد  نارتخا ، زا  دوب  ورد  رد  ون  هم  ساد  نوخ ، لصف  ردنارانچ  زبس 

، دسیون نوخ  اب  لگ  كزان  گرب  گرب  يورب  نارابنارای  غاد  لگ ، يهراسخر  رب  همیخ  رد  هلال  دوب و  هشفنب  يوب  هگلتق ، ردـناراشبآ  نوخ 
هحفص 97 ] ناراز [  هلال  كاندرد  ماعلتق  زا  تسنوخ  قرغ  ارحص ، هب  ارحص  نمچ ، عطننارادغاد  ناتساد 

روپ نیما  رصیق 

دریگیم ملد 

دراد هک  تسنیا  لثمدریگیم  ملد  هک  يزور  هسود  تسکیرات  بش  نرق  کی  لثمدریگیم  مرح ، قوش  زا  ملد  دریگیم  ملد  تستقو  دـنچ 
دریگیمن و مه  راهب  ناراب  ینعی : ماهیرگدریگیم ، مد  دناوخیم و  هحون  نم  لد  رد  ینز  هنیس  يهتسددریگیم  مدع  گنر  میتسه  مک  مک 

دریگیم مسق ، قشع  دوخب  ادخب  ار  مرح  قشع ، رکشلدریگیم  مک  تعسو  زا  ملد  تسرایسب  نم  یگنتلد  هکسب  ! دریگیم مه 

( يروبص  ) یناسارخ يروبص  ءارعشلا  کلم 

! دراد یی  هزادنا  متس  ملظ و 

هب یپ  ردنا  تنحم  نارازه  شیپ و ، رد  تسماش  هرنک  ارهز  يور  زا  مرش  هللا و ، لآ  هب  نک  ارادم  نک  ارادم  یتخل  یلع  لآ  ترتع  اب  کلف !
دهم میوگن  رتشا ، نارب  یمارآ  هب  ناـیرع ، يهقاـن  بکرم  کـیرات و  بش  هحفـص 98 ] نک [  ارحـص  هوک و  رد  کلف  يا  یمحر  تیب  لـها 

هک بش  نآ  کلفنک ! اپ  زا  شراخ  نرویب  تسد و ، شریگب  یمارآ  هب  دـتفا  نیمز  يور  رب  هقاـن  تشپ  یلفط ز  را  بش  ! نک اـیهم  ناـشنیرز 
برغم قرـشم و  زا  کلف ! يا  مگ  تهم  رهم و  دوش  ! نک ادیپ  خرچ  يا  درگب  دش ، مگ  نایم  ناز  كدوک  ود  شتآ  يدز  ار  تیالو  هاگرخ 
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راخ و رد  وجتـسج  وناب  ود  نیا  اـب  مه  وت  شدرگ  رد  ود  ره  بنیز ، تسموثلک و  ما  ارحـص  هبنک  الـست  بنیز  لد  ناـیورهام و ، نیا  يوجب 
اب دـنداد  ناج  ود  ره  يراخ  ریز  منامگنک  ادرف  رهب  زا  ار  شیوخ  تبوقع  يایهم  بشما  ردـپ  یب  لفط  ود  نیا  دنتـشگن  ادـیپ  رگاـنک  اراـخ 
یی هزادنا  متـس  ملظ و  نامـسآ ! يا  تس  سب  دراد  یی  هزات  ملظ  وت  رود  سفن ، ره  هچ  رگانک  اشامت  ار  توبن  ياهلگ  راخ ، ریز  هب  يراوخ 

! دراد

ینارهت یتشد 

نیشن هبارخ 

هب یگنتشت  زا  باهتلاز  دیشروخ  يهمـشچ  تشگ  بآ  یبناشناج  نابیرگ  دوب  كاچ  حبـص ، نوچ  ناشناوراک  ناور  ماش  هب  دش  هک  يزور 
ز نادیهش ، عادو  مسوم  رد  ! ناشناور اجنآ  زا  کشا  وچمه  دندرک  نیـشتآ  هآ  اب  همه  نینزان  نالفط  هحفص 99 ] ناشنامالا [  دش  وچ  خرچ 
، باجح بجاحیبناشناتساد و  دص  ز  هتفرن ، رس  هصق  کی  ملا  تنحم و  مغ و  رازه  اب  دنتفرناشناغف  ترسح  يولگ ز  رد  دیچیپ  هآ  کشا و 

! ناشناکم تنحم  يهبارخ  رد  دنداد  ناکم  دوب ال  ناشتعفر  اج ز  هک  نانآناشنابساپ  کلم  لیخ  دوب  هک  یعمج  دندش  نیشن  هبارخ 

يدهم یلعسابع 

بآ يرارق  یب 

لد دومن  ارجام  نیا  ربا  تسیرگ  اهنت  هن  وت  یماـک  هنـشت  رببآ  رارقیب ، وت ، قشاـع  وچمه  تسور  نیز  بآ  راسمرـش  دوب  وت  بل  زا  رـشح  اـت 
هصغ نیز  دیهش  دش  هنشت  بل  وت  يافو  اب  ياقسبآ  رازراک ، رد  وت  يورب  دش  هتسب  هگ  دش  هتسب  بآ  رب  وت  رازم  یهگ  نیک ، زابآ  راسهوک ،

وت زا  هکنآ  ناربج  هحفص 100 ] بآ [  رابغ ، ياج  هب  تسـشنیم  شاک  يا  ياهرطق  وت  کشخ  بل  رب  هاگلتق  ردبآ  راوگوس ، دوب  هشیمه  ات 
، رامـش زور  هب  هرامـش  دـنک  کیکی  تسا  هتفر  وت  رب  طش  بل  رب  هک  اهملظ  نآبآ  راو ، هیاـس  نونک  تست  ماـن  هارمه  یتدـم  تشگ  ادـج 

بآ راهب ، ربا  وچ  هدید  ود  زا  درابیم  دنکیم  وت  کشخ  بل  زا  دای  وچ  يدهم ) ) بآ

يرمشاک هوکشم 

گشم تفرگ  نادند  هب 

لادج نوچ  تسدیب  داد  گرم  هب  نت  لجا ، راچد  دش  راچانتسد ، راسی ، نیمی و  وا ز  مصخ  دوشگب  تسد  راثن ، ناج  نآ  نت  زا  هک  ات  داتفا 
دش هزین  ریت و  فده  وا  فیرش  مشچتـسد  راک  دتفیب ز  وچ  ددم ، دهد  نادند  گشم  تفرگ  نادند  هب  رادمان ، ریم  نآ  ؟ تسد رازه  اب  دننک 

كاخ و يور  داتفاتسد  رابغ ، فوسخ  تفای  هام  رهچ  رب  نوخ  هقرغ  تشگ  شخر  دومع ، تبرض  زاتـسد  راز ، هلال  نآ  رب  تفای  مومـس  داب 
 ] تسد راثن ، مدومن  وت  هر  رد  هک  ناسنآ  تمدـقم  راثیا  منک  ناج  هک  ایب ! اناج  ! تسد رآرب  يرای  هب  اـفو و ، زا  باـیرد  اـخا ! اـی  هک  دز  ادـن 

هحفص 101 ]

( رصیق  ) روپ يوفص  نیسح 

بایان رهوگ 

يور دیـشر  لضفلاوبا  مشاهینب ، نابات  هامدـید  باتیب  شطع  زوس  زا  هلمج  ار  کی  هب  یکی  دـید  بابحا  عمجم  نوچ  ناگنـشتبل  یقاـس 
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هک نوچدید  بان  رد  رپ ز  ترـسح  کشا  زا  شنماد  بابر  زیوآ  ندرگ  مغ ، زا  رغـصا  تسد  دوبدـید  باتهم  نوچ  گنر  هدـیرپ  ار  بنیز 
بآ جوم  جوم  داهن  اپ  ناشورخ  يایرد  هب  ناشطع  یبل  ایدید  باب  حتف  هب  مزلم  مرجال  ار  نتشیوخ  دوب  هتسب  شیور  هب  نمـشد  ار  هلجد  هار 

زا دیطلغ  ورف  یکشا  يهرطقدید  بآ  نورد  رغصا  خر  يابیز  شقن  درب  بآ  نورد  ندیشون  رهب  زا  نوچ  تسددید  باخرچ  شدرگ  رد  ار 
یگنـشت ياهتنم  رد  ار  شیوخ  نورب  ایرد  زا  تشگ  تفرگرب و  یبآ  گشمدـید  باـیان  رهوگ  نآ  اـت  هدنمرـش  دـش  بآ  بآ  رب  شمـشچ 

يدومع ار ، شناوت  لصاحیب  درکدید  باجعا  نیا  سابع  زا  وچ  ناریح  دش  مصخ  تفاکـش  ار  رکـشل  بلق  رباربان ، يزیتس  رددـید  باریس 
نآ نیسح  ناماد  هب  رس  یمشاه  هام  دوشگب  دوخ  مشچ  مد  نیـسپاو  هحفـص 102 ] دید [ ! باوخ  رد  رگم  ار  يدارمان  نیا  غیرد  يا  نینهآ 

دید باتملاع  رهم 

( يدور  ) رهم نیورپ  نیسح 

! تخوس یم  اقس 

ور هچ  زا  الب  تشد  نآ  رد  ارهز و  يهیرهم  بآتخوسیم ، ارحـص  هب  هنـشت  تفـصهلال  شمرح  تخوسیم  ارهز  يهداز  رگج  اـت  شطع  زا 
يهچنغ نآ  رغـصاتخوسیم  ـالیل  لد  ربـکا ، خر  قارف  رد  قشع  مغ  رد  دوبن  ابیکـش  هک  نونجم  وچمه  !؟ تخوـسیم اـیرد  بل  رب  وا  نشلگ 

ارضخ دبنگ  نآ  يهلعـش  ره  هک ز  نیک  شتآز  نانچ  تخوس  یلع  لآ  مرحتخوسیم  اباب  رگـشزاون  تسد  رـس  رب  بابر  رازلگ  يهتفکـشن 
دعب بآ  بل  رب  شطع  رثوک ز  یقاس  يهدازتخوسیم  اقـس  يهنیـس  نوچ  همقلع  يهنیـس  بابک  ياهرگج  زوس  یگنـشت و  مغ  زاتخوسیم 

دوب و، الب  تشد  البرکتخوسیم  اپارس  عمـش ، نوچ  هدزمغ  بنیز  قشع  يهناورپ  رـسیب  ندب  رانک  ردتخوسیم  اهنت  هکی و  نت ، ود  دانفه و 
ایند هعقاو ، نیا  شتآ  زا  شاک  تفگیم : يدور )  ) لد زا  ملق  راـبنوخ  مشچتخوسیم  انیـس  يهنیـس  رجـش  نوچ  اـههمیخ  روط  يداو  ناـنچ 

هحفص 103 ] تخوسیم [ 

ینامحر قداص 

لضفلاوبا ترضح  رذن  خرس ، ياهلگ  نمچ  کی 

زبس تخرد  زاوت  تسد  ياصع  رب  دراد  هیکت  زونه  اروشاع ، رهظ  ياههمیخوت  تسد  يازع  مدـیدیمن  ات  وت  تسد  يادـف  متـشگیم  شاک 
زبس اونین  خرس  ياهلگ  نمچ  کیوت  تسد  يازف  مغ  يازع  رد  لد  لها  مشچ  ز  دزیریم ، کشا  : وت تسد  ياههخاش  هداتف  ات  یفطصم  غاب 

ياهبنوخ ایآ  تسیچ  ادخ  تسد  يا  وت  زا  متگفـش  رددـش  تسد  ياهتنا  ات  ادـتبا  دـش  مخز  ياههلال  زا  ینـشلگوت  تسد  ياپ  هب  ددرگیم 
!؟ وت تسد 

داژن ییابطابط  يدهم 

تبرغ ریوک 

هناسفا هحفـص 104 ] تبرغ [  ریوک  يهرتسگ  رد  هتـسشن  نوخ  كاخ و  هب  يایرد  ! تریغ هوک  رورغ و  ناـفوط  تیاـهنیب ! دـنلب و  لـصف  يا 
وت زاورپ  تسیراج  بورغ ، يهرطاخ  ردتماقتسا  هوکش و  سیدنت  كاخ  ینامـسآ  يهروطـساتقادص  یمیمـص  شوغآ  قشع  تیاکح  نیرت 

تلاجخ زا  وت  بل  دای  اب  دشیم  کشخ  تارف ، تشاد  اجتباجایب  خرس  شهاوخ  يا  تسیخلت  ياههظحل  روآدایترجه  عولط  رد 

يدابآ ماج  یضترم 
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دنویپ

ود یقاس  يا  تتـسم  مشچ  يهرطاخ  گنـس  !ز  تسدنخبل ود ، نیا  رب  ناور و  کشا  کی ، نآ  زک  تسدـنویپ ؟ هچ  وت  ياهبل  رجنح و  نایم 
هک یئوسیگ  هبتسدنگوس  نیرتابیز  وت  يور  يوم و  هک  سمشلاو  يهروس  لیللو و  يهروس  هب  مسقتسدننام  هتسکش  ماج  ود  هب  نم  ممـشچ 

، ماـش رد  هک  لـصو  هب  وگب  دزاـت  ین  يور  هب  ناباتـش  هک  نینچ  ترـستسدنب  رد  هنوگچ  لد  يهلفاـق  هک  نیبـب  شیارهز  تسد  هناـش  يدز 
انث تحدم و  ارت  هک  یعمجم  هبتـسدنب  زا  دنب  هچ  رگ  تنت  هب  مه  ادج ز  مدنبرد  هشیمه  تدوجو  دـنبدنب  هب  هحفص 105 ] تسدنموزرآ [ ؟

تسدنوادخ وت  حادم  هک  هدنب ، ياج  هچ  دنیوگ 

يدزی يوسوم  باهش 

ملع گشم و  تسد و 

رپ ز شوماخ  ار  لد  شتآ  منک  کشا  زا  متفگتـسیهت  بات  زا  منت  نوخب و  هقرغ  مرگج  تسیهت  بآ  زا  نم  گشم  رپ و ، کشا  زا  ممـشچ 
نم ناج  ! تسیهت بادآ  ز  تسقـشع ، هر  زاـمن  نیا  دوجـس  كاـخ ، يور  هب  مماـیق  بسا ، يور  هب  ! تسیهت بآ ، زا  نم  مشچ  دوب ، باـنوخ 

يهدـید نیـسح ! تسباوخ  هب  هتـشگرس  نم  تخب  هچ  رهتـسیهت  بادرگ ، هک ز  یبآ  رد  قرغ  میتشک  دـکچ  گـشم  نیزا  هک  یبآ  دربیم ،
مه گشم  ! تسیهت بابسا  همهنیا  زا  وت  سابع  تسد  تساقـس  ره  يهمزال  مملع ، گشم و  تسدتـسیهت و  باوخ ، زا  تاهنـشت  بل  رغـصا 

! تسیهت بآ ، زا  نم  گشم  رگا  تسین  ببسیب  دزیریم  نم  یتسدیب  هب  کشا 

یناهجروپ لیعامسا 

راثیا ناهج  کی 

، راثیا ناهج  کی  دوشیم  سح  وت  مرگ  هاـگن  رد  هحفـص 106 ] شطع [  ارحـص  کی  وت ، ياهبل  مره  شطع  ایرد  کی  وت ، کشا  يهرطق 
اپ ات  رس  دیشروخ ، نوچ  تخوس  دید  وت  ياهبل  کشخ  ریوک  اتشطع  اب  تریغ ! يایرد  يدمآ  ماکهنشت  ار  ناقـشاع  ینیبن  اتـشطع  ایند  کی 

: اقـس مغ ، مزب  دـش : همقلع  تسکـش  یم  مخ  هناـخیم ، رد  وت  یب  ! شطع یتح  مه  بآ  دراد  وت  یب  تارف  زا  اـت  يدـمآ  نوریب  هنـشت  ! شطع
شطع اب  دشیم  بآ  هرطق  هرطق  هفطاع  دنلب  حور  وت ، دعبشطع 

ینادمه ققحم  داوج 

! دناوخ نآرق  هناقشاع 

قنور تسکش  دناوخ  نآرق  هناقشاع  ین  رـس  رب  وچ  شرـسار  رگمتـس  رجنخ  نوخ ، هب  تسکـش  یلو  ار  رـس  دوخ ، يادخ  هارب  داد  هچ  رگا 
كاخ رب  دنگفا  هک  دشابن ، تفگش  یلوار  رواب  تخس ، تسنارگ  فرح  هچ  رگا  دوب  نامهم  رونت ، رد  شرس  دناهتشونار : رونخـس  ره  زاراب 

زور هب  ؟ ار رهوگ  ياهب  دناد  هچ  شورف ، فزخ  نمـشد  وا  ردـق  تسنادـن  هکنآ  غیرد  هحفـص 107 ] ار [  رطعم  لگ  درادن  هماش  هک  یـسک 
هتفرگ نوخ  نآ  تماق  دـنلب  تخانـشن  یـسک  شرهاوخ  زجب  هکنآ  غیردار  رپرپ  ياههلال  شنت  دومن  لجخ  دوبن  دوب و  رادوریگ  رد  هثداح ،

دابم یلو  تسگنت  لد  طیسب  هچ  رگا  وت  یب  دورسار : رتسگ  هیاس  لخن  مغ  هیرگ ، دومن  كاخ  رس  رب  شود ، هب  تلاسر  راب  تسـشنار  رکیپ 
ار ردنت  ربا ، هک  مناوخب  دنلب  نانچ  شیوخ  یمخز  يولگ  اب  ارت  نوخ  مایپار  رگنس  مینک  یلاخ  هک 
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( دیرف  ) یبسامهط رداق 

دایرف يهمشچ 

تـشپ گنر  نافوط  نآ  زا  دعب  تقیقح  خرـس  يهرهچدوبن  بنیز  رگا  دنامیم ، البرک  رد  البرک  دوبن  بنیز  رگا  دـنامیم ، اونین  رد  ین  رس 
يهمخزدوـبن بـنیز  رگا  دـنامیم ، اـج  هـتفت  ریوـک  رد  ناگنـشت  بـل  تیموـلظم  داـیرف  يهمــشچدوبن  بـنیز  رگا  دـنامیم ، اـیر ، زا  يربا 

ماگلیب راوسیب و  یهاوخداد ، حانجلاوذ  هحفـص 108 ] دوبن [  بنیز  رگا  دنامیم ، او  همغن  زارط  زا  توکـس  گنچ  رد  دایرف  نیرتیمخز 
دوبن بنیز  رگا  دنامیم ، اههنتف  هوک  تشپ  بالقنا  لیس  خیرات ، رتسب  زا  روبع  رددوبن  بنیز  رگا  دنامیم ، اهر  اهنابایب  رد 

( هتسراو  ) یناشاک يهتسراو  دمحم 

نیسح يالبرک 

وا شیپ  جات ، بحاصنیسح  ياپ  كاخ  ریغ  دوبن  ناهج  ناقـشاع  همـشچ  يهمرـسنیسح  ياون  ین ، وچمه  دنک  رـس  نیـسح  ياونین  دنموزرآ 
ناج داب  تسوا  تداهـش  زا  مالـسا  هدنزنیـسح ، يادخ  تتجاح  دهد  ات  بلطم  وا  ریغ  ز  دوخ ، بلطمنیـسح  يادگ  دوب  رگناوت ، ره  جاتحم 

کشانیسح يازع  زا  دش  یلین  خرچ ، نماد  رب  تفرگ  وناز  هوکنیسح ، ياول  رب  داب  دزو  ات  نید  نمشد  ناج  هب  دتفا  هزرلنیـسح  يادف  ناهج ،
يازفناـج ماـن  زا  رتشوخ  تسین  اـهلد  شوگ  هب  یتوص  چـیه  هحفـص 109 ] نیـسح [  يارجام  هک  ره  دونـشب  عمـش  نوچمه  هدـید  دزیر ز 

مشکننیسح ياهبنوخ  دح  رد  تسین  روصق  روح و  شرف و  شرع و  تنجنیسح و  يالبرک  يوب  دهدیم  تشهب  غاب  دزو ز  یمیسن  رگنیسح 
نیسح يانث  تحدم و  دنک  ات  رتایوگ  داب  هتسراو )  ) عبطنیسح يالو  نماد  زا  تسد ، ناهج  هب  ماهدنز  هک  ات 

یلیفارسا نیسح 

باتفآ دورف 

نیا رب  دغج  هتـسشن  نیمز  نامـسآ و  دزیریم  هعجاف  ماک  هب  ؟ رگم باذع  همهنیا  ناوت  دید  هنرگو ، رگم  باقن  ایح  زا  دـشک  هرهچ  هب  کلف 
زاورپ ینکیم  شرع  رد  وت  رهظ و ، هالص  ؟ رگم بارس  اههچایرد  هدش  ار ، يادخ  تسدایرف  هب  نالدایرد  يهنـشت  نابل  ؟ رگم بارخ  يهناخ 

هب ترس  هحفـص 110 ] رگم [ ؟ باوج  نداد  زا  دش  لال  هنامز  تسارچ ؟ هزین  بوچ  هب  رـس  ار  هلفاق  ریما  ؟ رگم باکر  ارت  کیالم  دناهتفرگ 
زاب هر ، هب  لاب  هداشگ  تسنالفط  كانمیب  ین  رـس  زا  تهاـگن  ؟ رگم باـطخ  نیرد  ناـفوط  تبیه  هتـسشن  دـیزرل  ناوراـک  تفگ ، ناذا  هزین 

دورف تسیزورفا ! ملاع  ياغوغ  هچ  هزین  زارف  ؟ رگم بآ  غارـس  اجنآ  زا  دـناهتفرگ  ياـپ  هلبآ  ناـکدوک  ردـپ ، يوس  هب  ناود  ؟ رگم بارطـضا 
!؟ رگم باتفآ  هزین ، ات  هدمآ 

( بئات  ) یناشاک ناوخا  نیسح 

مرح نارتوبک 

تندـب فحـصم  هب  دـیدرت  متـشاد  هفوک ، اـت  نتفر  ياربمدرکیم  هراتـس  يراـج  هژم ، زا  نماد  هب  مدرکیم  هراـشا  نوچ  تنت  ياـهمخز  هب 
لزنم دصق  هب  لزنم  ره  هب  ارت  میرح  نارتوبکمدرکیم  هرامالاراد  يهیاپ  بارخ ، هفوک  رد  شیوخ  نازرل  يهیرگ  لیس  !ز  مدرکیم هراختسا 

نارزیخ بوچ  تبل  هب  رز ، تشط  هبمدرکیم  هراپ  ربص  نهریپ  هنیس ، هب  دش  مگ  هر  نایم  نانآ  زا  نت  کی  هک  یبشمدرکیم  هرامـش  رگید ،
هراوخریـش یگنـشت  دای  وچ  باـبر  هب  مدـشیم  هریخ  ناـنزگنچ  هنیـس  هب  هحفــص 111 ] مدرکیم [  هراـظن  ریحت  هـب  نـم  دـیزی و ، دزیم 
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مدرکیم هراخ  گنس  لد  بآ  هرامه  بئات !)  ) رفس نیزا  مکشا  يهرطق  هرطق  هبمدرکیم 

روپ یتارب  سابع 

دیهش رح  يارب  يراگدای ،

مهن تمدق  رد  رسیراز  هآ و  کشا و  مدنام و  نم  درد  زا  يرابهلوک  مدنام و ، نمیرارقیب  تشد  مدنام و ، نم  يراسمرش  هوک  مدنام و ، نم 
رگیرایبآ نک  شترفغم  زا  مرش  زا  محور  لاهن  هدیکشخ  !؟ يرادن ربخ  ملد  ایآ ز  مناوتان  راز و  هدنمرشیراذگ و  مدق  نم  رـس  رب  ات  مرح  هک 

دـش داد  شتـصخر  ماما و  دیـشخبیراکهانگ  زا  دوخ  راـسخر  میوشب  دوخ  نوخ  یخرـس  ابیراسمرـش  موش ز  هدوسآ  دـتفا  لوبق  نم  يهبوت 
زا نوخ  رـس  زا  شدوخ  هداتف  دـید  نوچیراب  برق  توکلم  رد  اج  تفرگب  قشع و  هار  هب  داد  ناـج  هحفص 112 ] يراپـسناج [  مزر و  مزاع 

! يراگدای مسر  هب  راتسد ، شقرف  هب  تمحرم  هر  زا  تسبیراج  تسوا  يور  رس و 

ءادهشلادیس يهنادزان  بئاصم  رد  راظتنا ، لگ 

نآ يزاونلد ، هب  تسکشب  بش  تشپ  هک  یلجت  حبـص  روضحدوب  هدمآ  راسگمغ ، نآ  يراسگمغ  هب  دوب  هدمآ  راو  هناورپ  هک  قشع  دیهش 
مغ زا  رپ  یی  هرهچ  ناخر ، هلال  غاد  زدوب  هدـمآ  راصح  زا  نورب  هریت ، ماـش  هب  دیـشروخ  لـگ  زا  رتافوکـش  هزین  يور  هبدوب  هدـمآ  راـگفلد 

كانـشطع ياوزنا  رددوب  هدمآ  راهب  لصف  هناشن ز  یلگ ، ناگدز  نازخ  يهتفـشآ  متام و  مزب  هبدوب  هدمآ  رادغاد  رگا  رادـم  بجع  تشاد 
هحفص 113 ] دوب [  هدمآ  راظتنا  لگ  يوجتسج  هب  فطل  منرت  اب  رهم ، يهلفاق  ریمادوب  هدمآ  راوگوس ، يهفطاع  میسن  نامورحم  گوس 

( دادح  ) یناشاک دادح  سابع 

هراتس لگ 

هک تسادـیپ  شرمحا  گنر  زا  يدـمحم  لگنیـسح  يوخ  قلخ و  تسقلخ ، قلاخ و  يافـص  نیـسح  يور  لاـخ  تسقـشع ، يهراتـس  لـگ 
نیاک ونشب ، وگب ، ایبنیسح ، يوبکـشم  لاخ  لد ، شتآ  دنپـس  وا  يهنیـس  غاد  تسغاب ، يهلال  ناشننیـسح  يوبـس  زا  بآ ، شبل  لعل  هدروخ 

يوزرآ رد  دیآ ، نم  کشا  هشیمه  تسوا  تعلط  راد  هنییآ  نم ، مشچ  هشیمهنیـسح  يوگتفگ  تسدنق  وت ، ام و  ماک  هب  تسنیریـش  ثیدح 
تسب هک  تسکش  داتف و ، ملد  يدرخ  لوا  تسردنیـسح ، يولگ  رد  تستارف ، اههیالگ ز  درک ! هقیاضم  مه  دولآ  لگ  بآ  ز  تارفنیـسح ،

هک دنک  ادخنیسح  يوک  كاخ  تسزامن  رهم  رهم ، هولص ز  تقو  هک  وضو ، نک  لد  يهمشچ  نوخ  هب  ! نیسح يوم  رات  هب  ار  دوخ  يهشیش 
نیسح يوربآب  دمحم ، يوربآب  دادح !) ، ) هنگ زا  كاپ  يوش 

( انس  ) ییامه نیدلالالج 

خرس يهلال 

يهمشچرس بآک ز  یکدوک ، هحفـص 114 ] شنهد [ ! رد  نوخ  هلمرح  متـس  تسد  تخیر  شنبل  ياج  هک  لفط ، نآ  مغ  رد  مروخ  نوخ 
نینچ تشگ  نوخ  هب  هتـشغآ  هچ  زا  خرـس  يهلـال  دوبن  ـالیل  لـگون  نت  رگـشندب  رد  ناور  بآ ، شطع  زوس  زا  تشگ  دروخیم  تدـحو 

، تشگ الب  تشد  رد  هتخاس  ینشلگشنت  گرب ، دص  لگ  نوچ  نانـس ، مخز  زا  دش  هک  تفکـشب  ارهز  يهداز  نمچ  زا  یی  هچنغ  ؟ شنهریپ
، نت رب  هتخود  دـش  هدـیربب و  تشگ  ریت  رجنخ و  اب  هک  هاش ، نآ  دـش  هتـشک  بل  هنـشتشنمس  ربکا ، مساق و  لگ ، رغـصا و  شاهچنغ  دوب  هک 
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شنم هب  یمشچ  يهشوگ  دتف  هک  مراد  مشچ  انس !)  ) درد ره  يوراد  شرظن  دشاب  هکنآشنفک 

مرحم لاله 

هک هنهرب  رجنخ  نوچ  راکشآ  خرس ، قفش  زا  دمآ  ون  هامنوکس  تقاط و  نامز ، نیمز و  لد  زا  تفر  نورب  دش  وچ  مرحم  لاله  نامـسآ ، زا 
ام فرح  ود  نیا  رون ، ملق  اب  خرچ  حول  ربنون  اح و  فرح  مقر  نوچ  لاله ، لکـش  رهپـس  رد  تشگ  نایع  هدیمخ  رکیپ  ابنوخ  تشط  دتفا ز 

البرک ردنوگلین  خرچ  نیا  رب  هتشون  دوب  يزمر  تفر  هک  ارجام  نآ  زا  تمایق  ات  هک  ینعی  هحفص 115 ] نومنهر [  تسنیسح  كاپ  مان  هب  ار 
نود نایفوک  زا  سکان و  نایماش  زا  دیسر  ابع  لآ  هب  هک  متس  نآ  زا  دایرفنوگنرس  رفک ، متس و  تیار  دیدرگ  دنلب  نید  هاش  ملع  دش  وچ 

يزیربت رایرهش  نیسح  دمحم 

! رغصا باوخب 

، تمداد لتاق  هب  دوخ  تسدب  ! رغصا باوخب  رغصا ! باوخب  ظفاحادخ ! ظفاحادخ ! رغـصا ! باوخ  هب  یتفر  نم و ، مشچ  رد  مشچ  يدوشگ 
يالال هب  بش  نارتخا  دنیرگب  تیلاخ  يهقادنق  ربب  دیریگ  تردام  ات  بش  هب  ! رغـصا باهتلا ، زا  يدوسآ و  یگنـشت  بات  اما ز  لجخ  متـسه 

ماج زا  وش  باریـس  ورب  !؟ رغـصا باتهام ، اب  قفـش  دزیمآ  بش  يدید  اجک  کیرات  نم  هب  ایند  نوخ ، قرغ  هدیرپ  گنر  اب  وت  ! رغـصا بابر ،
دنداد ام  هب  اهناکیپ  رهز  زک  وگب  ارهز  اب  يامنب  هتفاکشب  يهنشت  يولگرغـصا  بارـس ، زج  يدیدن  شبآ  رـس  ایند و  هک  رثوک  یقاس  تدج 

لتق زا  بارخ  هحفص 116 ] رغصا [  باتش ، يدرک  نازخ  جارات  هب  نتفر  رد  هک  وک ؟ تراهب  هدرمژپ ، يهتفکشن  يهچنغ  يا  الا  ! رغصا بآ !
رد یلب  تست  راگدای  ترسح  کشا  تنایعیش  مشچ  هبرغصا  بارخ ! اداب  ناهج  مه ، نید  يهناخ  زا  دعب  هک  ناناملـسم  نید  يهناخ  دش  ام 
وت ! رغصا بابک ، رـشحم  نماد  ات  ینکیم  اهرگج  يراد ؟ نیـشتآ  یغاد  هچ  نینوخ ! يهلال  يا  الارغـصا  بالگ  لگ ، زا  راگدای  دنام  هشیش 

رـشحم رد  لآ  لوسر و  قح  زا  دـسرپ  نوچ  ادـخ  ! رغـصا باتک ، تایآ  لیوأت  تعلط  يا  الا  قطاـن  يدـش  ار  نآرق  هک  یتسمیظع  حـبذ  نآ 
!؟ رغصا باوج ، تما  نیا  داد  دهاوخ  هچ  منادیمن 

ینارآ يرکشت  باهش 

خرس يهچنغ 

دنخبل ندید  يارب  تراز  ردام  تس  هار  هب  مشچ  همیخ  هبتـشوماخ  درک  هیرگ  عزج و  زا  دوز  هک  تشوگ  رد  ریت  فرح  ردـپ ! ناج  دوب  هچ 
ریت هنوگچ  تسین  شزاون  تقاط  ارت  زبس  لاهن  ! تشوغآ رد  ناهگان  لجا  کیپ  تفرگ  یئاـسآ  رداـم  شوغآ  رد  هکنآ  ياجبتـشون  يهچنغ 

یطوط هشیمه  هحفـص 117 ] تشود [ !؟ رب و  مه  هب  دراـشف  كاـخ  هنوگچ  درادیم  هجنر  هسوب  ارت ، فیطل  نت  !؟ تشوگاـنب رب  هسوب  دـنز 
تشوپلگ يور  شوماخ و ، يهچنغ  دای  هب  تسنالان  باهش ،)  ) عبط

یتاجن يهناورپ 

! ییالال

نوخ يهثداـح  تفگـش  حرط  دوشیم  ریوـصت  همقلع  راـنک  ادرفاـههراوهاگ  شپط  سفن ، زا  هداـتفا  اههراتـس  هاـگن  هتفر  باوـخ  هب  بشما 
! هچنغ يا  باوخب ! ماهنشت ، بل  كدوک  يال  يالالاههراوگنس  نیا  یگنس  باوخ  هتفشآ ، زیخ  هلال  تشد  نیرد  بیرغ  یی  هلانبـشاههراگن 
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رد ماهتفخن  ینیبن  هک  ات  باوخب ! رداماههراپ  هراپ  ولگ  زادگناج  ياوآ  تکزان  دای  زا  دور  ات  باوخب ! ردام  ! اههرارـش تشد  يهتفکـش  لگ 
اههراتس هاگن  هتفر  باوخ  هب  رگنب  باوخب ! یی  هظحل  مه  وت  هتفر ، باوخ  هب  اینداههرانم  ضغب  نتسکش  تریح 

يدبع نیسح 

هراتس ود  داتفه و 

تنت يور  هب  باتفآ  هرطق  کـی  هحفـص 118 ] حانجلاوذ [ ! تسالوم ، يراج  هشیمه  نوخ  حاـنجلاوذ ! تسادـیپ ، وت  لاـی  يور  هک  ینوخ 
نوچ ! حانجلاوذ تساغوغ ، وهایه و  رد  شافخ  دـش  دیهـش  نادـیم  يهنایم  رد  دیـشروخ  ! حانجلاوذ تساخرب ، وت  لاـیز  ادـخ  يوب  تسـشن 

یـسامح يهموظنم  خرـس  باتفآ  کی  هراتـس و  ود  داتفه و  ! حانجلاوذ تساهنت ، هک  تست  راوس  اـجنیا  ناـمب ! ورف  چـیپم و  مشخ ، داـبدرگ 
! حانجلاوذ تسادرف ،

( دیما  ) یمق نایدحوم  دمحم 

! داعیم نیرت  ییاشامت 

دـش هلان ، يادـصیب  نایئاروشاع  مولظم  يهتفخ  نوخ  رد  مشخاههزین  يور  داـتفا  اون  ینرد ، اونین ! اـههزین  يور  داد  رـس  ـالبرک  ار ، ـالبرک 
طوقـس و، قمع  ار ، مصخاههزین  يور  داـجیا ، يهموظنم  ار  خرچ  دـید  هک  اـجنآ  نیمز ، سوباـپ  هب  دـش  مخ  نامـسآ ، ! اـههزین يور  داـیرف 

يور داعیم  نیرتیئاشامت  رد  هاـگن  اـب  اـهلد ، دروخیم  هرگ  تیمیمـص ، زااـههزین  يور  داـعبا ، همه  اـب  دـش  رگهولج  جورع  جوا  ار  تسود 
نامهم ود  داتفه و  تشاد  فراعتیب  هحفص 119 ] اههزین [ ! يور  داد  تداهش  ار  قح  ات  تفر ، قانتخا  غیت  ریز  زا  خرـس  دایرف  رجنحاههزین 

، یمولظم يهولجاههزین  يور  داد  رس  ار ، مالسا  تبرغ  هرجنحیب  يهنشت  يولگ  زا  نآرق ، توص  ! اههزین يور  دالج  ندرک  ینابزیم  شطع :
! اههزین يور  دادیم ، تهج  ار  يرادیاپ  قشع  يادیپان  يوسنآ  زا 

ینباکنت ینمؤم  نسح  دمحم 

! اههزین يور 

زبس هک  نیبب  نازخ  زا  رپرپ  دـندش  قشع ، ياهـسای  هچ  رگااههزین  يور  راـبب ! مغ ، نامـسآ  راـبب  اـههزین  يور  راـبغ  قشع ، نیبج  رب  تسـشن 
تبرغ ز  ملد ، تماق  تسکـشاههزین  يور  رآرب ، یی  همغن  هنایم  نیرد  كانفوخ  ياهداب  ز  دزویم ، هنـشد  ویرغاههزین  يور  راـهب ، دوشیم ،

يور راکب  راـهب ، نماد  یلگ ز  زاـب  تسا  هدـنام  هک  رگد  شطع ، تشحو و  توکـساههزین و  يور  راـهب  وربور ، تسا  هدـنام  هک  نارتوبک 
اههزین

( لدشوخ  ) ینارهت لدشوخ  ربکا  یلع 

هسامح نیرتاویش 

درب یپ  ات  رتقیقد  يرکف  دیاب و ، قیقد  يدید  هحفص 120 ] دیرفآ [  خیرات ، يهسامح  نیرتاویش  دیپط  دوخ  نوخ  رد  وچ  هک  ار ، نیسح  مزان 
نینوخ رتـفد  دوـب ز  یگربدـیمخ  نامـسآ  يو  تمه  مزع و  شیپ  رد  درکن  مخ  روز  رز و  راـب  ریز  وـچ  تماقدیهـش  ورـسخ  نآ  تضهن  هب 

خر ناسکیدیزی  يراکهیـس  شیوخ ، خرـس  نوخ  اب  تسـش  دودز و  تعیرـش  دیپس  نماد  زادیمد  نمچ  فرط  هب  هک  یلگ  هلال و  ره  البرک 
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زوـسرپ لد  زا  هک  شطعلا  نآ  رـشب  يدازآ  تلادـع و  يهنـشت  دـبدیپس  اـب  قرف  دـنکن  هیـس  اـم  نید  رد  تـفگ : داد و  هسوـب  رـسپ  مـالغ و 
، یلع زا  دـعب  راگزور  هکنآ  ناهج ، ناوناب  يونابدـیلپ  ره  دـیق  زا  دوش  ناهج  ات  دازآ  شاب ! ریـسا  ار : دوخ  رهاوخ  تفگ  هکنانوچدینـشیم 

نیزا هک  یتلم  تخبـشوخدیرد  متـس  لها  يهدرپ  دیزی و ، اوسر  تخاس  هک  نیب ، لدعلانما  زا  شمالک  فطلدیدن  يو  وچ  یئارـس  هباطخ 
بتکم نیز  سدقم و  تضهن  نیز  میرب  مک  هرهب  ام  هک  درد ، غیرد و  لدشوخ !) ) دیفتـسم و  لقع ، تفرعم و  يور  ددرگ ز  گرزب  تضهن 

هحفص 121 ] دیفم [ 

ینیسح تضهن  يهفسلف 

هک یـسک  اـشوخ  تسیدازآ  یگدازآ و  رهظم  نیـسحتسنیگنن ، یگدـنز  زا  هب  خرـس  گرم  هـک  تـسنیا  نیـسح  تـضهن  يهفـسلف  گرزب 
بل هنـشت  هاـش  نآ  رب  هیرگ  هن  نیمهتـسنید  قطنم  تسنیـسح و  مارم  نیا  هک  ورب  ملظ  زیرب  ین  یـسک ، هب  نک  ملظ  هنتـسنیئآ  مارم و  شنینچ 
ین زارفتسنیکمت  هاج و  زع و  ببـس  نآ  كرد  هک  تسیچ  وا  تضهن  یلاع  دصقم  هک  نیببتـسنیکست  بلق ، مالآ  رب  هیرگ  هچ  رگا  تسیفاک 

هچ فرـش  ظفح  هر  رد  رم  هک  تفگ  شدرک ، ماکخلت  ناوج  غاد  هچ  رگاتـسنیسای  لآ  اهاط و  يزارفرـس  هک  كاب  دـشابن  دور  رگ  يو  رس 
هچنغ و ناهد  لدـشوخ !) ، ) البرک نادیهـش  خرـس  كاخ  زتسنیا  يوریپ  راثآ  هعیـش و  ناـشن  دـیآ  نوخ  يوب  هدازآ  مدرم  كاـخ  زتسنیریش 

تسنیگنر هلال ، ناماد 

يزیربت رین 

.... هورگ يا  تفگ 

رـس كرت  هدرکان  يراوخ و  هب  نت  هداداـن  هحفـص 122 ] ام [  يـالبرک  زا  دور  نورب  دریگرـس و  اـم  ياوه  درادـن  هک  ره  هورگ ! يا  تفگ :
هگهولج تسین  هصرع  نیاام  يایربک  مرح  رب  فاوط  هار  سک  تفاینیم  نوخ ، هب  تسـشن  ور  وتسد  اتام  يارـستولخ  هب  ياـپ  داـهن  ناوتن 
تنطلـس ياوه  ار  امام  يادگ  یهاش ، رـسفا  هب  دروان  رـس  هدمآ  روشک  سوه  اب  هکنآ  ددـگربام  يالتبا  يهیداب  تسنگفاریـش  زارگ  هبور و 

ام يارب  تفایض  مزب  تس  هتسارآ  سدق  يارستاوخ  هب  لالجلاوذ  نادزیام  يامه  رف  روخ  رد  تسین  هصرع  نیاک  تسرگید  کلم 

رون يهیآ 

نازیرکشا تانب  وت  شعن  رس  ردنا  رسب  نازیب  كاخروص  يهخفن  ات  هدکمتام  همه  ملاع  وتیب  روح  يهدید  زا  لد  نوخ  ناور  وت  غاد  يا ز 
وش و، ایرد  همه  وگ  اههدیدروط  يهلخن  نانـس  هللاانا و ، رـس  ترـس  يا  میلک  شوهدم ، وت  يالجت  ياشامن  زروبع  يارعـش  وت  كوس  زا  ربب 
، هدزمتاـم رهب  زیرب  شاـب و  ازع  کـشا  وگ  همه  مجنا  عمـش  هحفـص 123 ] رورـس [  نیئآ  دـش  خوسنم  وت  لـتق  زا  سپ  هک  نوخ  همه  اـیرد 

لوسر طبس  رس  اسرت و  ریدروصق  میهید و  رسفا و  رس  هب  ملاع  كاخ  دیزی  جات ، رسب  داجس و  هلـسلس  رد  ياپرون  هچ  تاملظ و  هچ  هناشاک 
هب نامهم  ردنا و ، خاک  هب  هتفخ  نابزیم  ناشن  تس  هداد  هک  تس ، هدوب  دـشاب و  ناهج  اتروبز  لیجنا و  دـنز  نآرق  هب  هنعط  رگا  هآ  یندـم !؟

يزابناج تلاح  زا  هک  وت ، يادف  ناج  !؟ رون يهیآ  رونت  هوکشم  هب  تس  هدید  هک  ای  فهک !؟ يهیآ  بل  هب  تس  هدینش  هک  نتیب  رس  !؟ رونت
قرغروصق ناـشیرپ ز  يوسیگ  هب  تسد  ناـیروح  توکلم  باـجح  هب  ناـبیرگ  هب  رـس  نایـسدقروشن  روش  دـشب  داـی  زا  هیراـم  فط  رد  وت 

رگج اب  یفطصم  نانک  لوح  ال  هتخورفا ، لد  اب  یضترمروبص  بویا  وت  ربص  زا  لد ، هب  ترـسح  تسد  حون  وت ، کشخ  بل  ریحت ز  يایرد 
، کـئالم اـشامت و  وـحم  اـیبناروش  نویـش و  رد  همهاو  زا  مرح  ناوـهآ  زارد  هدرک  مرح  جاراـت  هب  تـسد  ناـیفوکروصح  ناریح و  هتخوـس 

هحفص 124 ] روضح [  مرگرس  وت  انمت و  راشرس  رمش ، توهبم 
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یمق تردق 

ءادهشلادیس راوز 

راوز مدقم  كاخ  رصب ز  لحک  هتشرف  دیوج ، كربت  کلف  ! ءادهـشلادیس راک  زا  دوخ  تستریح  هب  ءادهـشلادیس  راداد  هک  قلخ ؟ ياج  هچ 
، رحب نایم  دـنکن  رت  ماـک  هک  توتف ، نیبب و  مرک  ! ءادهـشلادیس راـمیب  درد ز  يافـش  هللا  حور  حیـسم  نوچمه  دـیوج  هک  دزـسءادهشلادیس 

! ءادهشلادیس رادملع 

( قفشم  ) یناشاک شنم  یک  سابع 

نتخاس روش 

هب اسآمیـسن  یئوپهر  هب  ناناج  لزنم  ات  یمد ، لفاغ  وشمدیاب  نتخاب  ناج  لد ، لامالام  تسینابایب  دیاب  نتخات  يزاین  یب  تشد  هاگنالوج  هب 
هدرزآ ینم  ام و  تبدیاب  نتخاس  روش  ریگتقاط ، زاورپ  نیرد  دـشاب  نتخوس  لاب  زوسملاع  قرب  نیز  ترگدـیاب  نتخات  نازیخ  ناتفا و  رس 

ین يـالاب  يرورـس  رد  يرـس  یهاوخ  نتخورفا  اونین  دیهـش  نوـچمه  رگادـیاب  نتخآ  غـیت  رگ  هنتف  فـیرح  نیا  يور  هب  ار  اـم  رطاـخ  دراد 
دیاب نتخادرپ  انشآ  رب  نتشیوخ ، زا  بیرغ  يزای  لد  تسد  یناوت  شناماد  هب  يزور  رگم  هحفص 125 ] دیاب [  نتخارفا 

( یسدق  ) یسدق اضرمالغ 

فلاخم زاس 

زورما مایق  دوخ  درکیمن  نیـسح  رگا  زور  نآتخاس  تخوس ، زاس  نیا  زا  هچ  رگ  زاـجح  هاـش  تخاون  ودـع  فلاـخم  زاـس  قارع ، رد  نوچ 
هب اـت  نـالدهریت  دـندز  شتآـتخآ  قـشع ، نامیلـس  يور  هب  متـس  غـیت  داـنع  هر  زک  ینمرها  هدـیرب  شتـسدتخانشیمن  ار  ادـخ  رهد  هـب  سک 

تـشاد هچ  ره  ناـج  لد و  زا  تـسود  هار  رد  قـشع  راـمق  رد  دوـش  قـشع  زابکاپانتخادـگ  ناـگدازآ  لد  نـمجنا ، عمـش  نوـچ  شهگرخ 
تخات هراب  مصخ ، شندب  رب  هک  رس ، هب  مکاخ  كاخ  يور  درک  ناکم  نوچ  ناکمال  ناطلستخاب 

يدرونجب فراع 

ینیسح روش 

هنامز لها  شیامزآ  هک  هللااب  بارتوب  دنزرف  نتفگ  ثیغم  نم  لهدوب  هناهب  ندرک  هبراحم  نانمـشد  اب  دوب  هناقـشاع  ناج  ندناشف  وا  دوصقم 
لحاس الب ، برک و  تشد  دـیدرگدوب  هناهب  ینیـسح  روش  ياون  يان و  قلخ  يور  هب  دـیاشگ  ضیف  باـب  تساوخ  قح  هحفص 126 ] دوب [ 

يان زجدوب  هناگی  ناـکما  يهصرع  هب  تفـص  بجاو  ردـق  ولع  زک  یهـش  مزر ، زاـت  هکی  دـشدوب  هنارکیب  یمی  قشع ، رحب  دـنچ  ره  تاـجن 
دوب هناسف  مدینش  هک  رگد  يهمغن  ره  راگزور  هب  ینیسح ، ياونین 

یلج بارتوبا 

تبحم تافرع 

دلب و هریـشع و  كرت  راوبیرغ  دریگ  هیداب  هار  شیپ ، رددنک  اضر  ربص و  توسک  دوخ ز  مارحا  دنک  افو  قشع و  يهبعک  هب  ور  وچ  قشاع 
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رـس و تسود  هاگـشیپ  رد  تستبحم  تافرع  فقوم  هک  اجنآدنک  افج  راخ  لمحت  مدق  ره  رد  ترفاسم  جنر  تمحز و  هب  انتعایبدـنک  ابرقا 
هآ زا  راب  دوشگ  نوچ  افو  مارحلارعـشم  رددنک  اهر  فک  زا  دوخ  تایح  يهنیدقن  قشع  يانم  رد  مدـق  داهن  نوچ  قدـص  زادـنک  ادـف  ناج 

، مایخ يهورم  زادـنک  اـسنلا  فاوط  رابکـشا  مشچ  اـی  عادو  یپ  ددرگب  هاـگهمیخ  درگ  رب  هحفـص 127 ] دـنک [  اپب  نازوس  لعـشم  شیوخ ،
تسد و هاگنآدنک  ادخ  دای  همزمز  هب  دنیشنب و  بل  هنشت  صالخا ، مزمز  رانک  رد  سپدنک  افص  دصق  هلوره  هب  درآ و  ور  هاگلتق  هب  ناباتش 

رایتخایبدنک ارـسمتام  هنیآره  ار  مایا  شتبیـصم  ثیدح  هک  یقـشاع  نابرقدـنک  اپب  تداهـش  زامن  دزیخرب و  شیوخ  نوخ  هب  دـیوشب  يور 
دنک البرک  يهعقاو  دای  هک  هگره  یلج )  ) يهدید زا  دکچ  نوخ 

يزیربت دباع  دمحم 

تبحم يهتشک 

رکـش هچ   ) وت تبحم  يهتـشک  مدـش  هک  فرـش  نیدـب  ( زاب مدرک  تسود  رادـیدب  هدـید  هک  منم  : ) زاجح هاـش  تفگ  قوش  رـس  هگلتق ز  هب 
دنکن وضو  نوخ ، هب  ( زان همشرک و  ینک  تلود  خر  رب  هک  اسب   ) تسود يا  يرذگب  وچ  تداهـش  هارهاش  )ز  زاون هدنب  زاسراک  يا  تمیوگ 
تسد ارم  يایمک  هک   ) مهن زجع  هب  نیبج  تلالج  ناتـسآ  هب  هحفـص 128 ] زامن [ ) تسین  تسرد  شقـشع  یتفم  لوق  هب   ) افو هار  لیتق  رگ 

ناـشورفیم ریپ  ملد  شوگ  هب  لزا  ( زارف بیـشن و  زا  دـشیدنین  هار  درم  هک   ) بارت شرف  هب  منت  هب ، نانـس  شرع  هب  مرـس  ( زاـین يوـک  كاـخ 
قشعب ( زار مرحم  تسین  غاب  نیا  رد  تسار  ورس  وچ  ( ؟ میوگ ارک  لد  رارسا  وت  لایخ  زجب  !( زابم قشع ، ریغ  هچیزاب  يهچارس  نیرد  : ) تفگ

هک ماقم  نآ  رد  ( ؟) دباع  ) یئوت نوچ  روجان  يهتفگ  ياج  هچ  ( زاب میآ  يزابقشع  نیزا  هک  مین  نآ  نم   ) مرـس هب  دور  الب  ره  مسق ، تسود 
[ . 4 ( ] زاوآ دروآرب  ظفاح 

يدزی یضایر  یلع  دمحم 

شطع ماغیپ 

تسد رس  رب  دبا  ناطلس  هب  هیده  لزا  حبص  دهد  اتشیوخ  رس  رب  دهن  جات و ، ولگ  نوخ  زا  دزاس  شیوخ  رواد  رب  هک  يدیهش  هدنز  نآ  مزان 
هار دوریم  هحفـص 129 ] شیوخ [  رغـصایلع  نوخ  کلف  ماب  ات  تخیر  توکلم  ردـنا  کلم  زامن  رهم  دوش  اتـشیوخ  ربکا  یلع  شعن  درب 
درب رازاب  رـس  تراسا ، هب  تسود  تمرح  مرح  میرح  ظفح  یپ  زاـشیوخ  رکیپ  درگن  نابـسا  مس  ریز  هب  نوچ  ین ! رـس  رب  دوخ  رـس  اـب  ادـخ 
درک رز  يهردب  رگا  هک  یمیرک  نآشیوخ  رواد  رب  هب  نوخ  نیا  دهاش  دوش  ات  نیسح  نوخ  زا  دش  خرـس  قفـش ، نوگلگ  يورـشیوخ  رتخد 

متفگش رد  ! شیوخ رتشگنا  هرمه  دهد  تشگنا  دنب  وید  دهاوخ  وزا  متاخ  رگا  هک  نامیلـس  نآشیوخ  رونا  خر  هام  ادگ ، مرـش  زا  دشوپ  اطع 
يهداز دـشکیم  زاـمن  تقو ، درب و ، ربـمیپ  ماـن  ناذا ، رد  !؟ شیوخ رـشحم  فص  هب  دـیآرد  وـچ  وا  لـتاق  داد  دـهاوخ  ادـخ  هب  یباوـج  هچ 

(، یـضایر  ) مشچ يهمـشچ  ! شیوخ رجنح  زا  دـهدیم  شطع  ماـغیپ  زاـب  وا  يهشوگرگج  ارهز و ، يهیرهم  بآ ، ! شیوخ ربـمغیپ  يهدازآ 
شیوخ رهوگ  دنک  هاش  نآ  يهیده  ات  تخاس ، رگج  نوخ  زا  رهگ 

یناسارخ هدنراگن  یلعلادبع 

یما تنا و  یباب 

اب وت  نامیپ  هک ز  یما  تنا و  یباـب  هحفـص 130 ] یما [  تنا و  یباب  نامرد ، وت  میدرد و  همه  یما  تنا و  یباب  ناج ، یئوت  میمـسج و  همه 
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تیادف ناجیما  تنا و  یباب  ناکما ، ملاع  همه  رد  یناجیه  روش و  هدـمآ  دوجو  هب  تدوجو  زیما  تنا و  یباب  نادـنخ ، وت  نایرگ و  همه  قح 
، ناسحا يدوج و  ندعم  ینسح  همه  اپارس  وت  ینیـسح ، وت  ینیـسح ، وتیما  تنا و  یباب  نایامن ، وت  يالبرک  تدالو  نیتسخن  زور  زا  دش  هک 

صخاش دوب  هک  نابوخ  ورـسخ  يا  درخیما  تنا و  یباب  ناماس ، رـس و  زا  درذـگب  دراذـگب  نابایب  هب  رـس  وت ، يهناوید  هکنآیما  تنا و  یباـب 
( هدنراگن  ) نوچیما تنا و  یباب  نامادب ، شیتفرگ  وت  دنیبب  گرم  مد  هک  مزانب  هتشک  نآ  رـسیما  تنا و  یباب  ناریح ، وت  راک  رد  هدنام  ناسنا 

یما تنا و  یباب  ناسآ ، دوب  ناج  نداد  تیاول  لظ  رد  هدش  وک  نآ  هب 

نارهم دمحا 

قح هاگهولج 

ردپ و زا  تفص  نیا  يادخ  تایآ  رهظم  یئوت  هک  ینیسح  ياتست  ربکایلع  ضیوفت ، بتکم  ینعم  تست  رس  تقیقح  قح و  هگهولج  دبا  ات 
شـش لفطتـست  رغاس  رد  هک  هداب  نآ  زا  تسم  دش  هکناز  تخومآ  ملاع  هب  سابع  یگدازآ  سرد  هحفـص 131 ] تست [  رهوج  رد  وت  دج 
نیبب اشگب و  مشچ  یتشگ  روای  سکیب و  الب  برک و  رد  هک  ياتست  رغصایلع  هدنخ  دنز  گرم  رب  هکنآ  دنک !؟ هچ  سپ  دنکن ، مسبت  ههام 
يازع يوک  ره  هب  هک  ینیسح  ياتست  رهاوخ  دورب  يریسا  هب  دیاب  هکنآ  تفگ : ین و  رب  ترـس  دید  تاهدزمغ  رهاوختـست  روای  ناهج  قلخ 

تست رس  ات  اپ  ریت ز  رثا  اج  ره  دید  ارت  ياپارس  هسوب  دنزب  نارهم )  ) تساوختست رورپناج  مد  رد  يرظن  ار  ناقشاع  تساپب  وت 

( بنذم  ) یلامج لیلخ  دمحم 

توعد

شوج مب  ریز و  رد  ینیسح  گنهآ  هب  قاشع  لد  زاسدیئایب  تسشوین ، هلان  لد  همه  زا  شوگ  دیئایب  تسـشوج ، همزمز  نوخ ، لد  رد  نوخ 
ره هب  هدیچیپ  تلاسر  غاب  لگ  غاد  سفن  جومدـیئایب  تسـشورف ، هداب  یلع  دـنزرف  شوج  دـنز  راثیا  رثوک  الو  مخ  رددـیئایب  تسـشورخ ، و 
ادخ قشع  رس  لابنددیئایب  تسشومخ ، هلال  ام  لفحم  رد  هنیـس  هب  تسارامـش  هک  یقـشع  شتآیب  هحفص 132 ] دیئایب [  تسـشوگ ، يهلال 

دیئایب تسشوپ ، هنیآ  ام ، يهناخلگ  دیراذگب  یلامج )  ) مشچ رس  هب  یئاپدیئایب  تسشوه ، تیاغ  ندش  هناوید  نتفر  نتفر و 

( اسراپ  ) یناکرسیوت ياسراپ 

یلوخ رونت 

هچ زا  تسرشحم  زور  هنرو  تمایق ، دش  رهاظ  هن  رگرونت ، نیا  رب  دربیم  ترسح  خرچ ، باتفآ  رون  خرچ ، ات  دوریم  بشما  یلوخ  رونت  زا 
نیاروط هوک  رد  یبش  هللا  میلک  ياـسوم  يد  یی  هظحل  رد  یی  هعمل  يو  زک  تسرون  ناـمه  نیا  !؟ روهظ برغم ، بناـج  زا  باـتفآ  درک  ور 

رس نیز  تسا  هتشگ  یلجت  ناتسقرشم  بشما ، خبطمروتف  دبایان  هک  دشاب  قح  هوکـشم  نامه  نیا  شومخ  ددرگان  هک  دشاب  ادخ  رون  نامه 
روبز لیجنا و  زمر  میفر و  فهک و  هصق  تدیوگ : نینوخ  موقلح  زا  کشخ و  نابل  زاروش  رپ ز  دشاب  كالفا  وزک  نت ، یب 

( لامک  ) یناسارخ روپلامک  دمحا 

!؟ يدوب هک  نامهم 

يا مرادن  مارآ  نم  وت ، يور  يرود  زا  هحفص 133 ] يدوب [ ؟ هک  نامهم  یتفر و  اجک  هب  بشید  يدوب ؟ هک  ناتسبش  هب  نازورف ! عمـش  يا 
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امغی هب  دندرب  ؟ يدوب هک  نادـنز  هب  هتـشگمگ ! فسوی  يا  مدوب  هتخود  هر  هب  بوقعی  وچ  هدـید  نم ، ؟ يدوب هک  ناج  لد و  مارآ  نم ! ناج 
هک ناتسب  هب  راخیب ! لگ  يا  وت  راخ  زا  رتراوخ  ماهدش  ردارب ! وت  زا  دعب  ؟ يدوب هک  ناماس  رـس و  بیز  رویز و  دوخ  شود  ارت ، ناماس  رس و 

؟ يدوب هک  ناماد  هب  هنادکی ! رهوگ  يا  مدناشفب  نماد  هب  کشا  رحس  هب  ات  بش  ؟ يدوب

هزیوه الوم  ماظن 

وزرآ

نوزف هریت ، ياهربا  زا  نامسآ  يالالز  هب  متشاد  هنیـس  کیمتـسیرگیم  نونج ، ياههمخز  زاسمد  متـسیرگیم  نوخ  وت  يازع  رد  شاک  يا 
هاگنآ دـندشیم  کشخ  رگا  مکـشا  ياههمـشچرسمتسیرگیم  نورق  مامت  رد  شاک  يا  نیـسح ! وت ، ناراـی  یماـمت  اـب  هلانمهمتـسیرگیم 

، هیرگ نیا  هحفـص 134 ] متـسیرگیم [ ؟ نوگن  هداتف ، اـپ  یتقو ز  تفرگ  ارم  تسد  هک  دوبن  رگم  تقـشعمتسیرگیم  نوخ  متـسشنیم و ،
، نورب هژاو  ياـهزرم  زا  کـشا  لـالز  رعـش  مـنرت  رد  شاـک  يا  ؟ متـسیرگیم نوـچ  وـت  هاـگنیب  قـشع ! يا  قـشع  لـیلد  تـسنم و  يوربآ 

متسیرگیم

هدوشخب هللا  بیبح 

هللادبعابا رذن 

شاک اههناورپ  اب  تخوس  ملاـب  درک و ، لـگ  مشتآ  ! مدـشیم رپرپ  هک  نوخ ، رد  مدزیم  رپ  ردـقنآ  مدـشیم  رتوبک  يزور  رگا  تناویا  ریز 
ياههناش رب  یمچرپمدشیم  رجنخ  دولاضغب  مرـش  زا  رتخرـس  اههزین  هایـس  نافوط  ماگنه  رد  شاکمدـشیم  روانـش  شتآ  رد  هناورپ  نوچ 

هلعـش ات  يدزیم  رگ  یی  همخز  ناقـشاع  صقر  لصف  رد  نونج  تشگنارـس  يامدـشیم  ردارب  نینوخ  مخز  رب  یمهرم  اونین  كاچ  كاچ 
ناهج رد  وتیب  شاک  بنیز : تفگ  ردارب  ابمدشیم  رطعم  تزیگنا  حور  میمـش  زا  مدزیم  رپ  وت  يوب  اب  مدزیم ، رپ  وت  يوس  : مدـشیم رترو 
هحفص مدشیم [ ! رتوبک  مدربیم ، هار  تیوک  هب  رگ  دنسریم  ناراب  هب  اهرتوبک  وت ، میرح  ردمدشیم  رس  یب  لخن  رب ، یب  غاب  رپ ، یب  غرم 

[ 135

دنراد نیسح 

نیسح ماما  يههام  شش  كدوک  يارب  اروشاع ، رهم 

رازه لاب  ياوه  خرـس  مسبت  نآ  رد  شدنلب ، مخز  حیرـض  ! دش يراک  مخز  بآ ، دـش و  کشخ  هنارت ، دـش  يرانا  لگ ، يان  شطعلا  ياوه 
شتآ ياههخاش  شیگنشت  هک  یلگدش  يراج  مرـش  بآ  تارف  هاگن  زا  هک  درمژپ  نانچ  شاهچنغ  نوچ  بل  یگنـشت  زدش  يرانق  نامـسآ 
تسد يور  هبدش  يراگدای  طخ  شبل ، خرس  فورح  تساروشاع  رهم  هک  شیولگ ، دانتـسا  هب  ! دش يرایبآ  هرابکی  هلمرح  تسد  هب  تشاد 

دش يراک  هلال  هقادنق ، تعسو  مامت  دادیم  ناج  هراتس  کی  ردپ ،

رهاظم نب  بیبح  قشع ، نادیم  ریپ  هب 

ياههناشتـسابیز وا  شود  رب  ملع  نیاک  يدرم ، دسریم  کنیا  تفگ : تساهارحـص  هب  ور  اما  شمـشچ  تس ، هداتفا  بحاص  یب  ملع  کی 
، دادیم ناکت  یتسد  نامـسآ  ؟ تسام اب  ام  لثم  اما  تسین ، اجنیاک  وا  تسیک  دوخ : اب  تفگ  دیچیپ  ملع  رد  ار  دوخ  کشا  دـیزرل ، شتریح 
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رب رـس ! یب  یلو  دـیآیم  تفگ : هحفـص 136 ] تسادـیپ [  نارک  زا  يدرم  درگ  قشع ! يا  دز : داـیرف : ناـهگان  دادیم  ناـشن  ار  يزیچ  هاـم 
لگ راگنا  نامسآ  تسدرم ، کی  هن  ممشچ  رد  تفگ : ! تساجنیا رتشیپ  زا  شرس  وا  نیا ، تسقـشع  راک  يرآ  تفگ : رکیپ  نینهآ  هتـسشن ،

تشاد مدرم  مخز  هفوک  هفوک  تشاد ، مدنگ  رطع  دمآ  یتقوتـسامیپ  نامـسآ  دیـشروخ  لثم  تسجوم ، ناشکهک  رد  ناشکهک  تس  هدرک 
رـس تشپ  زا  ادـص  کی  دـش  مگ  ناهگان  يرابغ  رد  دـش ، منرت  یبسا  يههیـشتسام  بیبح  وا  يرآ  يرآ ، تفگ : یخرـس  هب  بل  ریز  قشع 

« تسادرف يهنییآ  وا  درگ  : » تفگیم

دقتعم اضر 

! کچوک زابرس 

ینعی تسیبیصن ! تناوراک  رد  مه  ارم  ینعی : دیلانار ، ندش  قیاقش  هار  يدیپس ، سای  دومیپ  ار  نفک  ینعی  هقادنق ، کچوک ، زابرـس  دیـشوپ 
يردقار نهریپ  مرکیپ ، رب  درابب  نوخ  ات  راذگب  میرگب  ار  شطع  يردق  تتـسد ، يور  ات  راذگبار  نت  ناج و  ماهدروآ  تهاگـشبیپ  رد  هک :

تبرغ رهظ  نیرد  یتقو  مناـمب  اـجنیا  دـنچ  اـت  ! ار ندز  رپرپ  هنـشت  بل  تهاـگن  رد  منک  سح  اـت  شیوخ  يهناـبیرغ  کـشا  زا  ارم  ناـشونب 
غاد نیا  نم ، کچوک  يهناش  رب  شاک  يا  دراذـگب  وت  تسد  غاد ، زا  رپ  يراد  هنیـس  کی  !؟ ار نزریـشمش  نارای  كاـخ ، رب  هداـتفا  ینیبیم 

یلاخ هراوهگار  نرتسن  يهخاش  نآ  يولگ  يریت  دیسوب  نوخ  زا  دیشوج  همـشچ  کی  الوم  تسد  رد  هاگان  هحفص 137 ] ار [  نکش  تماق 
ار نتخوس  لد  ياورپ  تس ، هتفرگ  نم  زا  هک  یغاد  یغاد  دنام و  یلد  اهنت  ایادخ !

لضفلاوبا ترضح  رذن  قلطم ، یتشد  لیلج 

نادیم يوربآ 

تبیه زا  تشد  دربن  هاگ  دنگف  شتآ  يهجنپ  رد  هجنپتسناریح  وا  بکرم  مس  ریز  نامـسآ  تسنافوط ؟ وا  يهضبق  رد  هک  تسیک  ناوج  نیا 
نابیرغ دننامن  هنشتبل  هک  اتتـسنادیم  يوربآ  همه  هک  يدرمهوک  تشم  رد  ار  لدو  تس ، هتفرگ  شود  رب  کشمتـسنادرگرس  هکرعم ، نیا 

فص هب  فص  ! تسناتسگنس هشیپافج و  موق  وربور : فرش  راثیا ، يدرمناوج ، هوک  فرط : نیاتسنامیپ  رـس  هب  شتآ ، لد  رد  دوریم  زورما 
یماـمت هک  ار  یکدوک  درگنیم  هدـش و  بنیز  يهمیخ  رب  هریختـسناریش  زا  رتهدـنرغ  هک  تسیـشخرذآ  شیک  بش  هاپـس  تشپ  دنکـشیم 

رب هک  نیا  هحفص 138 ] تسناشفا [  کشا  هیداب  و  روهلعش ، اههمیخ  شطع  تمـس  رد  شتآ و ، رد  همقلع  نوخ  تمـستسنایرگ  شطع و ،
تسا نمحرلا )  ) يهروس رد  هک  تسییاههیآ  تسا  هدش  کح  وا  یناشیپ  يهحفص 

ینیسح نسح 

البرک زاس  خیرات 

نآ هکناز  عادولا  ردام ! تسین  یئارچ  نوچ و  تلهممدـناوخیم  انـشآ  راـی  تسود ، راـید  زا  مدـناوخیم  ـالبرک  کـنیا  هک  رداـم ! موریم 
هک اجنآ  موریممدـناوخیم  اسر  گناب  اب  رای  یتقو  هصاخ  منک  یهاتوک  قشع  قیرط  رد  رگ  نم  ياومدـناوخیم  ارچ  نوچ و  یب  هناـناج ،

اونین ياـن  هک  اـجنآ  موریم  منکیم  نیز  رحـس  هاـگ  ار  مزر  حانجلاوذـمدناوخیم  ـالبرک  زاـس  خـیرات  نادواـج  نوخ  موقلح  اـب  هناقاتـشم 
مدناوخیم

ءادهشلادیس هب  میدقت  یناغفا ، يدیعس  فیرش  دمحم 
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داب رد  نادیم 

نآ اـما ، راوسیب  ددرگیمرب  هکرعم  رگج  زا  دوریمداـب ... رد  ناـفوت  دراد ، رگد  مشخ  نیز  تشپ  داـب  رد  ناـشیرپ  لاـی  اـب  یبسا ، دودیم 
دزوسیم و، همیخ  هحفـص 139 ] داب [  رد  نابایب  يوسیگ  دریگیم  هلعـش  دیـشروخ  نوچ  شاهتخوس ، سفن  رارـش  زاداب  رد  نارکی  هتخوس 

ناراب درابیم  هک  تسیربا  ههوک  بنیز  کنیا  هکرعم ، شطع  دنیشن  اتداب  رد  ناماد ، هتخورفارب  خلت و  دودیم  تسـشطع  یمامت  هک  یلفط 
وچ داد  ناج  هک  نآ  اداب  نازورف  ياهلگ  قرـشم  شدقرمداب  رد  نابیرگ  تس  هدیرد  زین  نامـسآ  یگنتلد  زا  دنناوخیم  هیثرم  اهدورداب  رد 

داب رد  نازورف ، سوناف 

يزردوگ هللادی 

وت يولگ  فاصم  رد 

زاتخوس ردیح  يهراپ  رازه  بلق  تشادرب ، كرت  شرع  ياههنییآ  تخوس  رـسارس  نیـشتآ و ، يوگ  نوچ  دمآ  نورب  هنهرب  رـس  دیـشروخ ،
! دوب هنوگچ  تلاح  ! تخوس رتوبک  ياهلاب  هن  اهنت  درم ، قیاقـش  كاپ  حور  هن  اهنت  داتفا  دوبن  دوب و  هچ  ره  هب  شتآ  داینبون ، يهقرف  ياههنتف 

نیا زا  دش ، مک  مرح  لها  يرواگنجتخوس ز  روانت  دنلبرس  ورس  نآ  دولآنوخ ، يهعیرـش  لحاس  رب  يدیدیم  هکرعم  نایم  یتقو  منادیمن ،
هب شیوخ  تسد  هب  يدرب  ار ، ناشطع  كدوک  رهظ ، ماگنهتخوس  ردارب  نینزان  دـنزرف  نادرمان ، شتآ  نایم  يرآ ! دـش  مخ  وت  تماـق  قارف 
ات يدوب  شطع  قرغ  غاد و  ردقنآ  كانشتآ ، يهتفت  ریوک  نآ  ردتخوس  رغـصا  كزان  قلح  هک  یتقو  ار  نابیرگ  درک  هراپ  لیربج  هاگنابرق 

تندمآ راظتنا  مشچ  زور ، نآ  یبهتلم  خرـس و  نامـشچ  هحفـص 140 ] تخوس [  رجنخ  يهنـشت  يولگ  یتح  وت ، يولگ  فاـصم  رد  هکنآ 
رد ملق  اما  مسیونب  هیثرم  گنر  هب  يرعـش  الوم ! يا  وت  يارب  متـساوخیمتخوس  رخآ  رظتنم  ياهمـشچ  نآ  هودنا ، نیزا  يدماین و  اما  دندوب 

هحفص 143 ] تخوس [  رتفد  يهدوشگان  قاروا  دیکشخ ، هر  لوا 

اهیونثم

يرایتخب ردان 

رونت رد  دیشروخ 

ردیح يا  نیـسح ! يا  هتفخ ! نوخ  فت  رد  راقفلاوذ  ياتـس  هدش  رت  هودنا ، شوارت  زا  منامـشچ  تس  هدـش  رو  هلعـش  مشطعلا  رگید ، رابکی 
هشیمه نم  نیا  نمشیوخ ، هب  مدناوخیم  وت ، نوخ  نیعم  نم  له  شیوخ  هب  مدناوخیم  وت  نورد  زا  یمولظم  ! نیـسح يا  هتفـشآرب ! هرابود 

یممتـشادن بکرم  مزاـتب و ، متـساوخیم  متـشادن  بش  ناـس  هنیآ  ریحت ، لـالوت  يوزرآ  وا ، لد  رب  هدـنام  هکنآ  نم ، وـت  يوـس  هـب  رفاـسم 
تباهم زا  تساخرب  نوخ  داعم  يوس  هب  هنشت  تخات ، هک  یتقوموش  ادج ، نت  زا  رـس  نیموس  داتفه و  موش  انـشآ  نوخ  يهسلخ  هب  متـساوخ 

هک مدید  دز  هسوجم  سوجم و  هب  نت  رفک ، مالـسادش  دنلب  ینیذخ ! فویـس  ایف  گناب  دش  دنپـس  وا  سفن  رب  هصرع  هاگنآنوخ ، دابدرگ  وا ،
نآدرک جورع  دـصق  دز و  رپ  لاب و  هک  یحور  درک  جورخ  کئالم ، وچمه  دـنلب ، یحور  هحفص 144 ] دز [  هسوب  دیـشروخ  گر  رب  غیت :

دـش و، هدـنز  ودرم  رابدـص  گرم  دـیرب ، ار  وا  كرابم  رـس  یتقودـش  مامت  ناسنیدـب  مامتان  جـح  نآ  دـش و  ماـما  درگ  هب  فاوط  رد  حور 
، لد نورب  یی  همخد  زا  دـنزیم  رون  هک ، مدـیدمدمآ  هناخناهن  زار  يوس  هن ، خـبطم  مدـمآ  هناخ  نآ  خـبطم  هب  نم  دوب و  بشگرم  دـیهراو 
هک ناسک  نانچ  رب  فا  ! یلع ای  درکیم ؟ هچ  رونت  رد  دیـشروخ ، یلع ! ای  درکیم ؟ هچ  رون  نایم  رد  نوخنوخ  در  لابند  هب  دناشک  ماهتـسخ 

راتخمگنج راعش  تسایـس - نآ  یعبر ، نبا  نآ  گندخ و  زا  هدیـساره  ياهریـصب  نباتیراک  مخز  زا  ربخ  ناشدوب  هک  نانآ  تیرای  دندرکن 
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، هتفـشآرب هرابود  ردیح  يا  نیـسح ! يا  هتفخ ، نوخ  فت  رد  راقفلاوذ  ياوت  ماین  رد  دشن  غیت  گرم ، رهظ  رد  وت  ماقتنا  دیـشک  هچ  رگا  مه 
هحفص 145 ] ناهج [  رد  هدیچیپ  وت  نوخ  يوب  رشح ، ات  ناهج  رد  هدیچیپ  وت ، نوگ  هرارش  گناب  ! نیسح يا 

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم 

! نیرفآ رشحم 

دوخ يور  ! نیرفآ رـشحم : تفگ  ار  شتماق  نیرفآرـشحم  شالاب ، دق و  دشدیرفآ  تمایق ، زور  يهخـسن  دیرفآ  تماق  دق و  نآ  ادـخ ، نوچ 
هبور هچ  ره  ! تاهمااو ار : ءابآ  تفگ  خرچ  تارف  يوس  ناور  دـش  نوچ  قح ، ریـش  ! باتفآ ددرگن  وا  زا  لجخ  اـت  باـقن  رد  ناـهنپ  درکیم 
لاـح ناـبز  ابدـنکیم  يراپـسناج  يوزرآ  دـنکیم  يرارقیب  سب  طـش  دیدتخیـسگ  مه  زا  نانمـشد  دوـپ  راـت و  تخیرگ  شـشیپ  زا  دوـب ،
نیقی بآز  ار ، گشمداهن  ایرد  نآ  هرطق ، زور  هب  اپ  داهن  اپ  تمحر  طش ز  نورد  سپ  ! ماک هنـشت  ار  ام  دنـسپم  نیزا  شیب  مادم : دـیوگیم 
بناج زا  بکرم  ! بآ يایرد  نیزا  نک  رت  دوخ  ماک  باطخ : بکرم  اب  درک  تقفش  سپ ز  ! درک باریـس  دوخ  بآ  زا  ار ، بآ  درک  بآ  رپ 

ماک !؟ نم تشم  یهاوخ  هچ  او  نمـشد  شیپ  نم  تشپ  زارفرب  اـج  ارت  ياـک  هحفص 146 ] دیـشکرب [  لد  يهدرپ  زا  یی  ههیـش  دیود  لحاس 
وت ياملحاس  زا  ناوخم  ایرد  بناج  ملد  ایرد  یلو  مبآ ، يهنـشت  !؟ تسیچ بآ  مراد ، شود  رب  ارت  ات  تسین  تسـس  مماـگ  تسکـشخ ، رگا 

داتف نوچ  ! دوجس رد  وا  نت  دمآ  عوکریب  دورف  دمآ  ریت  هک  سب  زا  شنت  رب  ! نم سوماق  رد  تسین  یفرح  وت  زج  نم  سونایقا  رحب و  طش و 
رد وا ، رمع  ! دـش تسد  زا  مه  داتفا و ، اپ  مه ز  دـش  تسمرـس  الب ، ماج  زا  هکـسبنیمز  رد  تماـیق  روش  اـپ  هب  دـش  نیمز  رب  تماـق  ورـس  نآ 

! دنامزاب ندیپط  زا  ملاع  بلق  دنار  تسود  يوس  هب  وک  مد  نآ  ینعیدوب  رایعم  کی  هب  لد  اب  ددع  رد  دوب  رارسا  يهدرپ 

! تسشوخ ینایرع 

دوب شوخ  درم ! دوب ، دـیاب  درم  اب  دوخ : اب  تفگ  هحفـص 147 ] دیود [  شناج  گر  رد  تریغ  نوخ  دید  هماگنه  یمرگ  سباع ، هک  نوچ 
ماج شفک  زو  تفرگ  یقاس  نماد  شقوش ، تسدتفایراب  ناراوخ ، هداب  میرح  رد  تفات  قشع  باتفآ  شناج ، هب  نوچدرد  لابقتـسا  درم ، زا 

سباع تشک  درک  هدـنخ  تیانع ، يور  زا  یقاس  ! ندـش نایرع  نتفگ و ، یتسه  كرت  ندـش  نابرق  تهر  رد  مهاوخ  تفگتفرگ : یقابلاوه ،
كرت نامز  یک  تسندرک  یتسم  مسر  هار و  هچ  نیا  ! زاین يور  ام ، هب  يدروآ  دوز  زابکاپ  لاح  هتفـشآ  ياک  تفگ : ! درک هدـنز  ون  زا  ار و ،

نید ریغ  نم : بهذـم  تسین  قشع  نیمزرـس  زج  البرک  ؟ وت ناماد  زا  مرادرب  یک  تسد  وت  ناـج  يادـف  مناـج  يا  تفگ : ؟ تسندرک یتسه 
قـشع زا  كاپ  تس  هدـش  نوزفا  شیتسم  یقاس  دـیدندش  شغزا  كاپ  بان ، يـالط  نوچ  ندـش  شتآ  لد  رد  کـنیا  مهاوخ  ! تسین قشع 

هب دـیاب  نیزا  شیب  وا  لد  ات  ! تسا هداتفا  تسم  هداب ، هدروخن  دوخ  تسا  هدامآ  ناج  يزابناج ز  رهب  هحفص 148 ] تس [  هدش  نونجم  ادخ 
زا نوخ  تخیر  تشک و  هکسببیبشوب  نب  سباع  نم : منم  نیاک  بیکـشیب  نادیم  يوس  نایرع  تفردرک  رهم  تداهـش  نامرف  تفر و  درد 

ناـشکيدرد يا  تفگدرک : باـتیب  شاهتفگ ، زا  ار  هـلمج  درک  باـبحا  بناـج  ور  مرجـالنوخ  بادرگ  رد  دـید  دوـخ  یتـشک  نوزف  دـح 
لد قوش  زا  ملع  وچبیبح  يوک  اـت  تس  هدـنام  مدـق  کـی  بیرق  سب  لزنم  تس و  هاـتوک  هارتـسه  هچ  ره  قرف  هب  دز  دـیاب  ياـپ  تسرپیم 

، یناـشفا شیوخ  زا  رگا  تسد  ! دوبن نم  زا  نتخادـنا ، هرز  نآ  دوـبر و  نم  ناـنع  فـک  زا  وا  قوـش  ! متـشادرب رتدوز  ار ، مدـق  نیا  متـشارفا 
هحفص 149 ] تسشوخ [ ! ینایرع  هک  نک ، نوریب  هماج  تسشوخ 

رهاظم نب  بیبح  رذن  بیبح ،! ای 

وت : دوهـش بیغ و  ملاع  نارمکح  دوجو  کـلم  یلاو  نآ  اـب  تفگدـید  هدـیچرب  ار ، رمع  طاـسب  دوخ  دـید  هدـیچ  یلجت  ناوخ  وا  هک  نوچ 
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رهاظم وت  رد  ادخ  زاوت  ریگنماد  رازلگ و ، نیا  راخ  وت  ریپ  مالغ  نم  يریما ، وتمبتکم  نیا  رد  تس  هدرورپ  قشع  مبرشم  ینیسح  نم  ینیسح ،
یئوت تسبیبح و  کی  ار ، ناقشاع  ! متسین نم  یقلطم ، بیبح  وت  متسیک !؟ نم  وگب  وت ، یبیبح  رگماهدید  رهاظ  وت ، رد  ار  ادخ  نم  ماهدید 

لیخرـس رورـس و  نیملاع  بیبح  نآ  داد  شتـصخرمنک  وا  ياقل  نادیم  هب  ور  منک  ور  نادیم  هب  ات  هد  متـصخریئود  نیا  رخآ  رادرب  نایم  زا 
قروز نوخ  يالاب  رد  وچ  ار  رـشحم  دید  هحفـص 150 ] نیتسآ [  زا  نورب  ار  تریغ  تسد  نیقی  لها  يهقلحرـس  نآ  درکنیـسح  نامولظم ،

درک تسود  يادـف  دوخ  ناج  تفردوب و  هدرک  لگ  نونج  وا ، راهب  رد  دوب  هدرک  لگ  نوخ ، مخزلگ  شنت  ردـنوخ  يایرد  رد  دـنار  نوخ 
! یبیبح ای  بیبح : اب  مد  نآ  تفگیم  بل  ریزداد  دای  يزارفرـس  ار ، اهورـس  داتف  اپ  زا  البرک ، ریپ  لخندرک  تسوکین  ار  هچنآ  درموکن ، نآ 
زا شیب  يرابتعا  تفای  هزاریـش  وت  قشع  زا  باتک  نیا  ! نم رمع  باـتک  نوخ  لـصف  تفاـی  نم  رمع  باـتفآ  بورغ  رد  ! بیبح اـی  یبیبح ! اـی 

ندـید هدرپیب  ار ، هدـید  داد  دایرف  تصخر  ار ، ماهلان  ! درک تساوخیم  ار  هچنآ  نم ، قح  رد  درک  تسار  ار  متماق  تقـشع ، رابتفای  هزادـنا 
! تسیندید اهیندیدان  یتسار ، تسین ! تسه و  مدید  تفر و ، الاب  هدرپ  ! داد دای 

! ربکا هللا 

اراکـشآ و ار ، ناقـشاع  الب  مزب  یقاـس  دزیم  گـناب  هحفـص 151 ] دوب [  قشع  زوـس  رپ ز  ناراـی  ناـج  دوـب  قـشع  زور  هک  اروشاـع ، زور 
مدمه ناراوخهداب ! ! التبم ار ، امش  لیخ  دنک  ات  الب  درابیم  راوید  رد و  زاتسم  دیدرگ ، الب  ماج  زا  دیاب  تسلا ! ناراوخهداب  هورگ  ياکالمرب 

اور ناتسمرس ، يرایشه ز  تسینتسندروآ  الب  يوس  ور  تقو  تسندرک  یتسم  ماگنه  یتمهدیوش ! یقابلاوه  ماج  زا  شوخرـس  دیوش  یقاس 
دنک ات  یم  تخیریم  دوخ  دح  رد  ارک  رهعمـش  درگرب  دش  هناورپ  ناشناج  عمج  دنتـشگ  وا  درگ  ناراوخهداب  ! ادب دیآ ، ادب  نادزی  زا  مسرت 
یقاس تسد  زا  ار ، ماج  دوب  شیب  نارای ، ربکا ز  یتسمدوش  نوگرگید  هداب ، زا  شتلاح  دوش  نوزفا  شیتسم  اداـبم  اـتیط  هناتـسم  ار ، هار  نیا 

دنک ات  بارش  زا  مدامد  نک  رپ  مرغاس  هحفص 152 ] وک [ ؟ هداب  یقاس ! هک : وا  زا  دینـشیم  وا  تخیریم ، شرغاس  رد  یم  هچ  ره  ! دوبریم
مئاد ار  هداب  نتخیمآ  مادم  یم ، اب  دوب  شوخمادم  اما  دوب ، شوخ  یشونهداب  ماج !؟ ود  کی  نیز  دش  تسمرـس  ناوت  یکباتفآ  ار  ماهرذ  ره 

یهاوخ هچ  ره  وا : اب  تفگ  ریمض  یفاص  لد  اناد  یقاس  ! تسربکا یلع  نادیم ، نیا  درم  تسرتشوخ  دشاب ، هزادنایب  هک  یمنتخیر  رغاس  هب 
، دوخ لد  زار  زا  هدرپ  دومن  ناراوخیم  عمج  رب  سپـس  ور  ! دیـشک وه  تفرگ و ، وا  گنر  هک  ات  دیـشک  ره ، يوبـس  زا  یم  ردـقنآ  ! ریگ هداـب 

يرایـشوه يوس  ور  میتسم ، دـنک  يراـمیب  گـنهآ  متحـص ، ! عادـص درآ  ارم  یتـسم ، نیا  مسرت  عادولا  ناراوخهداـب ! هورگ  ياـکدوشگرب 
، وا ياقل  نادـیم  هب  اپ  داهن  ور  نادـیم  يوس  تفگب و ، نیاتـسرتشوخ  یتسه  ز  ندرم ، وا  رهب  تسرتشوخ  یتسم  هب  نتفگ ، ناـج  كرتدـنک 
رد تشگ  قح  تعلط  دویق  زا  تاـهج و  زا  نوریب  تفردرک  مویق  یناـبرق  ار ، شیوخ  درک  مودـعم  ار ، موـهوم  یتـسه  هحفص 153 ] داهن [ 
رد نیا  تسربکا  تسادخ !؟ اب  يزابقشع  مسر  هچ  نیاکدرک  هراپ  ریحت ، زا  نت  رب  هماج  درک  هراظن  ار  هولج  نیا  نیسح  نوچ  ! دوهـش مشچ 

ناراوخیم يوس  هنهرباپ  دـیود  نارای  بناج  هنهربرـسنورب  اپ  زا  ار ، نیلعن  دوخ  درک  نورد  زا  هللا  اـنا  ینا  دینـش  نوچ  !؟ تسادـخ اـی  یلجت ،
تاروهظ ناـکما ، ملاـع  تسیو  تاـیآ  دـینیبیم ، هچ  رهتـسوه  هکلب  اـحجنآ ، تسین  ربـکا  رگید  تسوا  هاـگیلجت  رد  ربـکا  کنیاکدـیود 

لیم ارک  رهرای  راسخر  مربکا ، لامج  رد  راکـشآ  ناراوخهداب  يا  دـیرگنبروهظ  رد  درآرد  الا  ام ، يال  روضح  دراد  اقب  ام ، ياـنف  ردتـسیو 
ره ! دندش یهللا  ربکا  ناراوخهداب ، دندش  یهاگآ  ماج  زا  تسم  هلمج  هحفص 154 ] تسایربک [ ! روط  هک  اجنآ ، دنک  ور  تسادخ  ياشامت 

! دوب ریبکت  کلم ، حیبست  رکذ  دوهش  بیغ و  يهصرع  رد  سپس  ناز  ! دیشکیم ربکاهللا  يهرعن  دیشکیم  رغاس  هداب ، نآ  زا  هک 

! شاب هاوخرطاخ 

هچ ره  ناـناج ، ریغ  زا  تسد  هتـسش  تسم  ناـبوکاپ و  ناـشفا و  نیتـسآدوب  هـک  یئاـمیپهداب  فـیرح  ره  دوـنغ  مـخ  ياـپ  هـب  اروشاـع  زور 
، الب مزب  وا  ریغدوبن  يراوخیم  لامالام و  ماج ، دوبن  يرایشه  چیه  یقاس ، ریغ  ! هدز الاب  ار ، بیغ  ياههدرپ  هدز  ابهـص  الب ، ماج  زا  هلمجتـسه 
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رب نانچمه  الب  بان  يهداب  مخ ، نآ  ردناورتزیت  یئادخ ، قشع  شتآ  رتزیربل  دش  زیربل ، مخ  نآتشادن  یقابلاوه  ماج  روخ  رد  تشادن  یقاس 
لد دز  الب  يابهـص  روظنم  نآ  یقاسدوبن ، یقاـب  وا ، ریغ  ناـفیرح  زک  دوبن  یقاـس  زجب  شروظنم  کـیل  هحفـص 155 ] الـص [  دزیم  اوس  ام 
نآ یقاب ، هجو  یهت  یقاس  یم  ار ز  مخ  نآ  درک  ! دش شونایرد  سونایقا ، گشر  دش  شونابهص  هراوخیم ، نآ  مخ  زا  ! الب يایرد  هب  ار  دوخ 

ياههیآ شرف ، فحـصم  دـش  روط  کشر  رون ، زا  هاگلتق  ! دوبن یتسه  يهراوخیم  روخ  رد  دوبن  یتسم  روخ  رد  یم ، مخ  نآکیهت  یقاب ، یم 
اب تفگتسوا  قاتـشم  قح  هک  دیوگ  ودب  ات  تسود  یماغیپ ز  دروآ  لیئربج  ! هآ هآ ! یئادخ ، رف  نیزا  هآ  هاگلتق  یئایربک ، میرح  دش  ! دش رون 

ینیبب ات  نکاو ! هدـید  تسیچ !؟ یناجنارگ ز  نیاـک  دـمآ  خـساپ  !؟ تساـجک میوجیم ، هک  ار  ینیـسح  سپ  تساـیربک ! میرح  نیاـک  دوخ 
هلعش رس  ات  ياپ  دش  مرش  رد  نخس  نیا  زا  لیئربج  هحفص 156 ] وگب [ ! ام  اب  ام ، ماغیپ  ایب  کن  وا  ام و  نیب  قرف  اجنیا ، تسینتـسیک  تسود 

قارــشا زا  نـشور  میهاـگآ  یم  زا  تـسم  یی  هدرک  ! دودو بر  ياـک  تـفگیم  ناـنزرپ  دوـشگ  ار  دوـخ  رپهــش  دزوـسن ، اتدـش  مرزآ ، زا 
توــسک یهللا و ، یهرمگ  زا  ارم  يدــیناهراو  ! عــمج عمــش  اــجنیا ، هــناورپ  دوــشیم  عمـــش ! دزاــسیم ز  هــناورپ  تاهولجمیهللاراــث ،

، یقاب هجو  يرآ  تسین  نیـسح  زج  یقاس ، تسین  ار  قح  مزب  ! نم ياو  دنام ! هچ  رگید  نم  رهب  نخـس  دیوگ  طمن  نیا  زا  لیئربج  !؟ یهللاراث
شاب هللاراث  هاگرد  يهدنب  شاب ! هاوخرطاخ  شاب ، یهاوخ  هچ  رهنیسح  زج 

هماندیپس زورهب 

اونین

رد هحفـص 157 ] نم [  مشخ  ياههشوخ  دفوکـشیم  نم  مشچ  دراد  هزات  يراظتنامیناماس  رـسیب و  ات  دربیم  مینافوط  لد  نیا  لد ، نیا  زاب ،
نم يا  نم ! يا  هآـنم  ياـن  زا  ـالبرک  دوارتیم  نـم  ياو  مـتفرگ ، شتآ  متخوـس ، ! متخوـس مـهبم ، هودـنا  يا  هآ ! متخوـس  منبـش ، لآ  يازع 

ضارتعا ینعی : هبطختـسا  هداتفا  بیـصنیب  شیاههبطخ ، تسا  هداـتفا  بیرغ  سب  اـجنیا ، بنیزماهتـشگ  یئـالبرک  بشما  زاـب  ماهتـشگمگ !
رانک رد  نتخومآ  یگنـشت  ینعی : هبطخراد  ياپ  نداتـسیا  مسبت  اب  راوتـسا  بنیز ، وچمه  ینعی : هبطخنیدباعلانیز  درد  ینعی : هبطخ  نیـشتآ 

اب یک  انـشآ  تسبش  خـلت  يهداـب  زا  تسم  هکنآتـسیکابیب  زا  بجح و  زا  یی  هوـلج  تسیکاـپ  میرح  نز  ینعی : هـبطخنتخود  ار  بـل  بآ ،
؟ تسا بنیز  يادص 

( ینآاق  ) يزاریش ینآاق  میکح 

درد لها 

رـس لد  ناج و  زا  هک  يادـخ  رـس  هگآ ز  ددرگ  ینت  هحفـص 158 ] تسرد [  دـناشفرب  ناج  هدرپیب  هک  تسرد  دـناد  هدرپ  نیا  زار  یـسک 
نینچغیرد سوسف و  زا  نابز  ددنب  غیت  هب  ردارب  دنیب  هتسخ  رگوشیوخ  ناج  زا  دراد  ناهن  لد  مغ  شیپ  هب  دنیب  هتشک  رگا  ار  رـسپیادف  دیامن 

هنشت بل  !؟ الب نیدنچ  هب  رباص  دوب  ناسچ  البرک  يهصرع  رد  هک  يدیدنتسین  درد  نیا  لها  نیسح  زج  یسک  تسین  درم  ره  دروخ  رد  درد 
زا شوپهیـس  نانزریـسا  شنارهاوخ  هدـش  وـسکی  ریت ز  جاـمآ  هتـشگ  شنت  وـسکی  زتاـیح  بآ  قوـش  زا  ردنکـسا  وـچ  تارف  دزن  داد  ناـج 

يور هدیشارخ  مغ ، زا  لگ  گرب  وچدنمک  رد  نیدباع  لغ ، هب  هیقر  دنب  هب  بنیز  ریجنز و  هب  هنیکـسهآ  دود  زا  قافآ  هدرک  هیـس  هاگهمیخ 
هحفص 159 ] تسین [  رجز  دنز ، ناناج  هک  یمخز  هک  تسین  رجایب  رج ، همهنیا ز  یلویوم  هدیشیرپ  لبنس ، قاروا  وچ 

يدزی یضایر  یلع  دمحم 

ینیسح روش 
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هب یکاـخ ، رگایتشرـس  ربنع  وبکـشم ، یماـخ  هک  یتشهب  كاـخ  ـالبرک  يا  رگمار  ادـخ  يوب  يوشنب  اـجنآ  زک  ار  ـالبرک  نیمز  نک  وب  ورب 
یتسد ارت  كاخ  رگاتـسین  ادخ  نوخ  اب  هتـشغآ  وا  هک  تسین  البرک  نوچ  مه ، هبعک  نیمزیئادـخ  ضرع  یی ، هبعک  یتشهب ، یئایمیک  زجعم ،

دیرگ هک  وت  من  نیا  تستارف  بآ  زا  هن  ! باریس درک  نامیتی  کشا  ارت  بآ  مرح  لها  رب  دنتسب  رگادزیرب  نوخ  کشا و  كاخ ، ياجب  دزیبب 
اهرهوگ هچ  تست  يهنیس  بیز  هک  اهرویز  هچتـستام  هلجد  دص  ام  کشا  شیپ  هک  تستارف  رب  تجاح  هچ  رگید  ارتوت  متام  نیز  نامـسآ 

 ] رادملع سابع  تسد  هداتف  راسنوگن  يزبس  قدیب  رانکربکا  يوم  نیکشم  هفان ز  یکی  رغـصا  قلح  نوخ  توقای  یکیتست  يهجینگ  رد  هک 
نآ زاهراپهراپ  ياهشوگ  دایب  هراوشوگ  يراد  هنیجنگ  رد  وتبنیز  کشا  ناطلغ ، دیراورم  وچ  بش  لد  رد  ایرث  نوچ  دشخرد  هحفص 160 ]
يا وگبدرادـن  یـسمش  يهموظنم  وت  وچ  درآرب  را  دیـشروخ  هام و  دـص  کلفیئادـخ  فاصوا  وت  رد  دـش  ناهن  یئالبرک  دـش  وا  هک  يزور 

کی هکدیشروخ  هام و  دص  زا  رتنشور  يرس  دیـشخرد  دهاوخ  ین  يور  اجنیا  هکنوریب  قرـش  هاگهلجح  زا  ایم  نودرگ  دیـشروخ  اب  كاخ 
دنک هراپهام  نیا  يهزین  درگ  هبرون  دـهد  مشاهینب  هام  رـس  رون  يهلق  باـتفآ و  راـنک  ! ربکا هللا  نیمز ، زا  تسدـنلب  رـشحم  زور  باـتفآ  ین 

تمحر راونا  نیاب  ادنوادخ ! هحفص 161 ] تسفوسخ [ ؟ رد  ربکا  يور  هام  هک  تسد  هدز  وا  فلز  هب  الیل  رگمهراتـس  اههد  رـس  شدرگ 
يههبج نوـخب  شزوـسمین  ياـههمیخ  دودـبهراپهراپ  كاـپ  ياـهنت  نیاـب  هراتـس  هاـم و  نـیا  دیـشروخ و  نیابتماهـش  نادـیم  ناریـش  نیاـب 

داب ناما  رد  شنوخ  نمی  زا  ناهج  داب  نادواج  ینیسح  روش  نیا  هکشزورفملاع :

قشع بتکم 

!؟ وت يارالد  يور  اجک ، هامیمشاهینب  هام  یلع ، تسد  یملاع  همه  نادیهش  جاتام  تاجانم  حیبست و  وت ، دای  ام  تاجاح  يهلبق  تمرح  يا 
رادـملع قاشع و ، یقاس  قشع  رالاس  هلفاق  مدـقمهبارتوب  نت  ناـج و  وت ، علطم  باـتفآ  زا  رتهدنـشخرد  هاـم  !؟ وت ياـنعر  تماـق  اـجک ، ورس 

يامالـسلا هیلع  سابع ، ترـضح  ماما  نبا  خا و  ماما و  مع  هحفص 162 ] نیسح [  هار  هب  تسد  رس و  هداد  نیسح  هاپـس  رالاس  رورـسقشع و 
يرابناج و بتکمتـسافص  قدـص و  وت ، يابفلا  سرد  تسافو  قشع و  بتکم  وت ، بتکم  ! هتخارفارب مالـسا ، مچرپ  هتخاـس ! نوگن  رفک  ملع 

دنز جوم  تام  تست ، بدا  زا  تارف  بآهتخومآ  بدا  ار ، بدا  حور  هتخوس  هدش ، بآ  هدش ، عمشتسیزارفارس  هاگنآ  يرـسیب ، تسیزابرس 
تیارب بآ  رگج  يا  بآ  جوـم  زا  يدـمآ  نورب  هنـشتوا  نـالفط  يهدیکـشخ  بل  نآو  وا  ناـشطع  بل  نیـسح و  داـیتارف  مشچ  هـب  کـشا 

تفک تـقیقح ز  لـفط  تـشود  هـب  تتاـیح  بآ  زا  رپ  کشمتـسالبو  برک  یئاقـس  وـت ، راـک  تسیــضترم  تردـپ  رثوـک ، یقاـس  ! باـبک
رگا دـیوگ  راـچد  دـش  یمغ  هب  يدرد ، هب  هک  ره  هحفـص 163 ] نیـسح [  باب  تمحر و  رد  تسه  نیتأشن  رد  وت ، يـالاو  هگردـشونبآ 
شبآ هدمآ ، رگا  هنـشت  یهد  شباوج  فطل ، مرک و  زانیـسحلا  برک  فشاک  ای  فشکا  نیملاع  رد  هتخارفا  ملع  يارابهس  ویـس  دصکی و 

دز ارت  زاوآ  هب  رمشنابساپ ، کلم  هاج  کلف  هاش  ناهج  ردص  يهمیخ  بقع  زا  ! دیشک دیابن ، هک  اجنادب  راک  دیـسر  مرحم  هام  مهن  نوچیهد 
ياضعا رب  داتفیب  هزرل  وت  يابیز  خر  زا  دـیرپ  گنرتاهمان  ناما  طخ  ناشن ، داد  تاهماـگنه  دـنناهرب ز  اـت  !؟ اـنتخا ونب  دـیئاجک  تفگ : ادـص 

، وت دزمادـج  تکاپ  رکیپ  زا  دـش  هک  ات  ار  همانناما  تفرگن  وت  تسد  !؟ نامایب نانـس ، ریـشمش و  مد  زا  ناهج  ناج  مشاب و ، ناـما  هب  نموت 
جنپادـخ ناما  طخ  دـش ، وت  طخ  یتفال  هش  تسد  دـش ، وت  تسد  هحفـص 164 ] نتخاب [ : رـس  ندرک و  رپس  تسد  نتخاـس  نتخوس و  نیز 

هب هتشغآ  بل  ابدیکچ  شمشچ  کشا ز  دز و ، هسوب  دید  وت  تسد  وچ  دنوادخ  مشچدناهدیسوب  وت ، ریگملع  تسد  دناهدید  ارت  هک  یماما 
هسوب شاهدید  رس  تشاذگب  دش و  مخنیمز  يور  هب  هداتفا  وت  تسد  نید  هاش  البو  برک  رد  وچ  دیدیبتجم  دزب  وت  تسد  هب  هسوب  افج  رهز 

وت تسد  هب  هسوب  البرک  فص  هب  رقاب ، ترضحکاخ  ریز  ناهن  درک  دز و ، هسوب  كاپ  تسد  نآ  مه ، داجس  ترضحشاهدیکشخ  بل  اب  دزب 
رپ هک  هم  نیا  مراچدیمد  ینیسح  حبـص  يهعـشعش  دیما  رون  وچ  هام ، نیا  موسرگد  یلیلد  تست  بدا  رب  رثا  نویامه  نابعـش  علطماهراب  دزب 

، تدالو تقونیـسح  عاعـش  لضفلاوبا و ، رون  نیقرـشم  زا  هتخیمآ  مه  هب  دش  هحفـص 165 ] تسوا [  رادـملع  دـالیم  تبون  تسوب  رطع و  زا 
ناج کلم  هش  هک  سب  نیا  وت  حدمتنتفر  ندمآ و  بدا  نیو  تنت  ناج و  رـس و  يادف  هب  يارتشیپ  یمدق  تداهـش ، تقو  رـس  تشپ  یمدـق 
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تیادف هک  یـضایر )  ) تسیک دور  ردارب  نابرق  هب  وچ  هش  ! داب وت  يادف  هب  ردارب  ناج  داژنالاو : رهوگ  وت  هب  تفگنامز  ماما  نادیهـش و ، هاش 
دوش

( بنذم  ) یلامج یلیلخ  دمحم 

زور يارب  یبش 

یلفحم بش  ناقشاعدز ، دنبرد ، اپ  لقع  رب  در  تسد  دز  دنویپ  مهب  ار  اهلد  قشعتسب ، هزاریش  ار  قاشع  رتفد  تسب  هزات  يدهع  قشع  اب  اونین 
ياهبطخ نینوخ  دناوخ  هحفص 166 ] رون [  ناک  نامیا ، قرش  باتفآ  رویغ  قشع  ادخ ، قشع  تریغدنتساوخ  ار  ادخ  اهنت  ادخ ، زا  دنتـسارآ 

نوخ رد  زور  ادرف  تفگـشیوخ : راکیپ  يهشقن  نشور  درک  شیوخ  راـک  ثیدـح  ناراـی  اـب  تفگغیت  هب  دوخ  ناـبز  زا  یبآ  داد  غیلب  غاد و 
دیقیب امش  زا  کنیا  مهاوخدنلفاغ  قح  زا  شوهیب و  لهاج و  دنلد  نیدیب و  رادغ و  نانمشدتسنتیب : رس ، رسیب و  اجنیا ، نت  ره  تسنتفخ 
شیوخ دنبرد  لد  ياپ  دراد  هک  رهتـسنم  نوخ  يهنـشت  نود  نمـشد  تسنمـشد  دارم  اهنت  نم ، لتقدنزگیب  نابایب ، نیا  زا  دـیرذگب  دـنب  و 

! دابم یتسه  ناهج  رد  ار  ام  وت  یب  : تفگ دیشوج و  تریغ و  زا  دش  خرس  تفکش  مشاهینب  هام  يهرهچشیوخ  دنزرف  نز و  دزن  دور  شوخ 
ار نارفاک  منز  نمـشد  فص  رب  ات  هد  نذاتـست  نونجم  هناوید و  نم  لقع  تست  نوخ  منوخ ، يوخمه و  ارت  نم  ! دابم یتسپ  یئالاب و  همهنیا 

روضح مزب  نآ  رد  نارای  زا  کی  رهکاخ  يور  مزاس  كاپ  ناـثیبخ  نیز  كـاله  غیت  مشکرب  یهایـس  رد  هحفـص 167 ] منز [  ندرگ  رب  غیت 
يور دز ز  الاب  هدربتفنش  نوچ  ار  دوخ  باحصا  تبحص  تفکش  لگ  نوچ  ادخ  نوخ  بحاصروش  قوش و  اب  نخس  نومـضم  نیزا  تفگ 

، بش يهمیخ  زا  رود  دوبدوب  شوه  تداهـش ، ماـجزا  تسم  دوب  شوج  ارجاـمرپ و  یبش  بشتـشهب ، غاـب  ناـشن  کـی  ره  رب  داد  تشونرس 
دوب نیبـنیز  داـبعلا و  نیز  يهمیخدـنلب  یئاوآ  همیخ  ره  زا  دوب  دـنبدنب  هتـسب  همیخ  تشپ  همیخزوسرفک  نایدیـشروخ  يهمیخ  زور  وـچمه 
دوب شوگ  رـس  ات  ياـپ  اـجنآ  بنیزدـیپط  یم  نوخ  رد  هنیـس  نورد  رد  لد  دیـشکیم  نوخ  يهشقن  لد  رد  قشعنیـسح  زبس  يهمیخ  تفج 

يربص زا  دمآ  رود  رس ، هب  دز  هحفص 168 ] دینش [  اروشاع  يادرف  يهصق  دیشکرب  یهآ  هنیس  زا  ناهگاندوب  شوهدم  يهدیشوپ  رس  شوه 
بات ردارب  ناماد  تفرشوج و  رپ ز  لد ، هبانوخ و  رپ  هدید ، شورخ  دز  ایرد  وچ  تفگ و  اخا  اوتشاذگ  نوریب  اپ  همیخ  راصح  زا  تشاد  هک 

نیبادـخ مشچ  رد  کشاغامد  یب  دـش  لد  شوه و  زا  تفر  شوه  غاد  تسد  زا  دروخ  كاچ  تقاط  بیجداد  باتیب  لد  لاوحا  حرـش  داد 
شوه هب  دمآ  زاب  هتفر  دوخ  زا  شوهدز  باتهم  يهنوگ  رب  یمنبش  دز  بآ  بنیز  رهچ  رب  نامـسآنیسح  نیریـش  مرـش  زا  تفهن  خر  نیـسح 

، قشع دنکیم  يزابقشع  سک  ره  تفگنیـسح  رگید  یلد  لد ، ار  وا  داد  نیـسح  رهاوخ ، یباتیب  نوچ  دیدشومخ  دش  اما  هلان ، روش  تشاد 
رد یئالب  ره  تسندوسآ  الب  زا  نتشگ  هتشکروز  ملظ و  لیس  شیپ  یشاب  هوک  روبـص  یـشاب  الب  رد  مهاوخ  وت  زادنکیم  يزاس  هراچ  ار  وا 
زا وت ، راک  رتراومه  وت  هار  زا  ام ، هارنکم  نویـش  نزم ، تروص  رب  همطل  نکم  نمـشد  رب  کچوک  ار  شیوخ  هحفص 169 ] تسندوب [  ماظن 

ناکدوک نما  ياج  تست  تشود  رب  ام  دـعب  نوخ ، مچرپنک  هراچیب  شور ، نیز  ار  نانمـشد  نک  هراچ  لمحت  اب  ار  اهغادرتراوشد  اـم  راـک 
شیپ رد  دـنک  اوسر  ار  ماش  زورفیتیگ  دوش  ادرف  ات  تفرتفای  هزات  یناوت  دوب و ، ناوتان  تفاـی  هزاـت  یناـج  مسج و  مد  نآ  بنیزتست  شوغآ 

زور

ینارآ يوسوم  باهش 

دوب هک  ادیش  قشاع  نیا 

، انـشآدرک شیدـنارود  لقع  زا  مغراف ، درک  شیوخ  زا  ملفاغ  ناـناج ، داـیماهداتفا  تسه  هچ  ره  زا  ربخیب  ماهداـتفا  تسم  بسم  بشما  زاـب 
هحفـص 170] نکم [  یتسه  تبحـص  ناتـسم ، شیپ  نکم  یتسم  زا  معنم  ارایـشوهدش ! هناگیب  وا ، ریغ  اب  ناهج  رد  دـش  هناناج  اب  وچ  مناج 
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يرایـشوه نیع  وا ، یتـسم  دوب  يرادـیب  هشیپقشاـع ، باوخ  ؟ تسین هداـب  رکـس  قشاـع ز  یتـسم  تسین ؟ هداـس  یتـسم  قـشع و  یناد  چـیه 
ياپ رد  دـنگفا  رـس ، رـسفا و  تسود  يار  شیپ  هب  درآ  دورف  رـس  ؟ درذـگب ناج ، زا  هناناج  هر  رد  درذـگب ؟ ناماس  قشاـع ز  زج  تسیکدوب 

هک ادوس ، رـس و  نیا  رب  وا ، ریغ  دوب ؟ هک  ادیـش  قشاع  نیا  نیـسح ، زجار  شیوخ  ياقب  دیوج ، انف  رد  ار  شیوخ  يانف  دهاوخ  مدبمدتـسود 
هراپ هراـپ  نیا  رـس و ، نیا  مرـس  نیا  اـناج ! تفگ : مسبت  اـبکاخ  هب  ادیـش ، قشاـع  نآ  داـهن  رـس  كاـچ  كاـچ  مسج  نینوخ و  رـس  اـب  ؟ دوب

، ناقشاعهمه زا  ایادخ ! مدیـشوپ  هدید  همهاو  یب  تهر  رد  مدوب  هچ  رهمرکـشل  نیا  هاپـس ، رادملع  نیا  مرغـصا  نیا  ربکا و ، یلع  نیامرکیپ 
هحفص 171 ] دننکیم [  ادیپ  هار  ناناج ، هب  ات  دننکیم  ادوس  هنوگنیا 

( یناغفا رعاش   ) یمظاک مظاک  دمحم 

! غیت ود  داتفه و 

- دیمخز كرچ  هدش ! ریگولگ  دیمیحج ، خلت  يهمعطتسا  هدمآ  غیت  ود  داتفه و  هک  دیدزدب ، رس  تسا  هدمآ  غیرد  هاگ  نارفـس ! خزود  يا 
میراوس هنهک  ام  هک  دیدنبم ! هر  !؟ دیلیا نیمادک  منادن ز  دیـضحم ، گنن  دیلیباق !؟ يهلفاق  ای  دـینوعرف ؟ جوف  ! هدـش ریزارـس  تس - هفوک  هک 

هدولآ بالگ  تسین ، یمغ  تس ، هنـشت  همیخ  تسین  یکاـب  دـش ، هتخود  رگا  هزین  رب  قلح  ! موق يا  میرادـن  میرادـن ، تشگرب  رـس  موق ! يا 
سک دشوناو  هک  تسنوخ  هیداب ، نیا  بآ  ! تس هدولآ  بارش  رامیب ! هن  رامیب ، هدجـس  تسا ! هدولآ  بارـش  رامیب ! هن  تس ، هنـشت  همیختـسا 

يارحص هب  نتتفگش  تسین  دورب  ربهر  رس  اب  ناوراک  تفگش  تسین  دورب  رس  رگا  تستخس  هارسک ، دشون  امش  تسد  زک  بآ  نآ  داب  رهز 
درم ات  میراکیم  تسد  تشد  نینوخ  نیرد  گشم  اب  میزوسیم  هنـشت  ! هزین رب  رگم  تشد ، نیز  میدرگیمن  رب  هزین  رب  رـس  هتخوس ، شطع 

تسا هدمآ  رس  ود  داتفه و  هک  دیدزدب  رس  تسا  هدمآ  رفس  هاگ  نارفس ! خزود  يآ  هحفص 172 ] تشد [  نیز  دیورب 

یگیب زیورپ 

ییاهر ناماگشیپ 

ياههنیس زا  اههلالهار  تسجیم  اههلال  نایم  رد  هآ  ياهلمحم  کشا و  ناوراکنورق  نارادغاد  نابز  زا  نوخ  کشا و  اب  یی  همان  مسیونیم 
لد زا  تسین  هار  نیا  تقاط  ار  ناوراکدوب  زاوآ  رد  هآ  ياههدرپ  دوب  زاورپ  رد  گوس  ياهلابکاخ  نوگلگ  يهنیس  زا  دیمدیم  كاچكاچ 

يامیـس زا  ياو  بورغ  شوـغآ  رد  دـیرگیم  تشددـنرپ  لاـبیب و  قـشع ، ناـکغرم  دـنرکیپ  يوزرآ  رد  اهتـسدتسین  هاـگآ  یـسک  بنیز 
نوگلگ راسخر  زا  ياو  نیـسح  نوخ  اههلال  رد  دودیم  ! هآ تس ، هداتفا  يوس  ره  اهتـسد ، هآ ! تس  هداد  لگ  هزین ، ياههقاسبورغ  شوهدم 

، یئاهر ناماگـشیپ  ناشمادـنا  رب  مخز  ياههماجکاچكاچ  ياهمخزلگ  بنیز و  كاـخ  ناـنامهم  دوردـب  بنیز و  هحفص 173 ] نیـسح [ 
دناهتشگ ینادواج  نایورهلال ، دناهتشگ  یناوغرا  ناماگشیپتسا ، هدازآ  ره  خرس  عولط  نیو  تسا  هداتفا  كاخ  هب  يورس  فرط  رهناشمان 

يدورامرگ يوسوم  یلع 

! شهاگن رد  تسیلع  نامشچ 

زا كالول  وت  تفع  رداچ  ياهناوتـشپ  تفای  وت  يدرم ز  هناـنز  يدرم  رهوج  يا  ! بنیز تاـنئاک ، يهدرپ  يا  بش ! يهدرپ  كاـپ  يهروتـسم 
، نوخ قیقع  تشد  رب  درد  يهفوکش  مغ و ، رذب  يایتشک  درد ، غاد و  هنیـس ز  رب  یتشهب  قیاقـش  تشد  کی  ! كاچ رگج ، ار  مرـش  وت  مرش 

ریز تـسیلع  هـکنآ  اــی  رگید ؟ نیــسح  یلع ، تــشپ  زا  هحفـص 174 ] مـچرپ [  تـسبنیز  تماـق  اـت  مـغ ! تماـق  داـب  هتــشارفا  ! درز لـگ 
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رپ غاد  يهظحل  نآیدرمریـش  لامک ، قشمرـس  يدرونمغ  خرـس ، يهشیب  ردشهآ  ربا  تسادـخ ، نافوت  شهاگن  رد  تسیلع  نامـشچ  !؟ رجعم
تشد يهنیس  رد  نتفر  نیـسپاو  يهظحل  نآربکا  شرع  دیپط  هک  مد  نآ  ردارب  نتفر  يهظحل  نآشزوس  قشع و  درد و  يهظحل  نآ  شزورف 

دوب هداتـس  دیـشروخ  ! ردـیح ناگدـید  هب  هداتفا  رجعم  تشپ  یلع ز  نامـشچیئادخ  يهدارا  نآ  نآ  یئادـج  يرود و  يهظحل  نآنتفخ  هتفت ،
، يوس نآ  الاو  داتـسیا  مغ  يوس ، نیا  هحفـص 175 ] هدارا [  تماق  هب  هداتفا  هدام  ریـش  هاگن  هشیب  کیبآ  يهقرغ  هام ، يهدـید  نآ  باـتیب و 

همطاف نیایراوتسا ، جوا  يهلق  نآ ، يراسگمغ  بیکش و  تشد  نیاجوا ، تعفر و  غیتس  شیپ  رد  جومیب  داتـسیا ، مغ  يایردالابدنلب  فرش 
رجه دورس  هودنا ، دنام  اجب  قفش  دش و ، دیشروخ  ! هنایم دلسگب  هک  دنگفا ، هنامز  ار  قارف  ریـشمشهداژن  یمطاف  ردیح  ناو ، هداتـس  یلع  رد 

دزاب قشع  درن  هک  تفر ، ناو  دزاسب  نامغ  اب  هک  دنام ، نیادناوخرب 

! دش مک  هزین  ود  وا  تماق  زا 

رفـس نیرد  هک  اپ  نازنک  وضو  دوخ  نوخ  هاگناو ز  نک  وشتـسش  رهم ، يراج  رددنویپب  ناقـشاع  هب  زیخرب و  دنبلد ! يور  قشع  يهنـشت  يا 
دیشروخ كاپ  يهدید  هاگن  هب  رگنبنک  البرک  هب  يرفس  لد  اب  نک  افو  يهلبق  بناج  ور  هحفص 176 ] یئآ [  رتکبس  یهد  تسدرگ  یئآرد 

هک ز یتسدناسحا  راسخاش  يرمق  يو  نامیا ! غاب  دنلب  ورـس  يالزنم  هدرک  قشع  يهناخ  رد  لئاضفلاوبا  یلع ، سابعکاخ  يهدـیپط  نوخ  هب 
بآ یهد  ناگنـشت  هب  هک  یتفرتسیئایربک  غاب  يهویم  نیو ، تسیئافو  اب  تخرد  خاش  نآ ، ! يداد تسود  هار  هب  هک  یناج  يداـهناو  شیوخ 
هدید ود  بآ  نآو  تخیر  ورف  نیمغ  فک : بآ ز  نآدروآرب  نیشتآ  لد  زا  هآ  دروآ  بل  ات  تارف  یبآباریـس ز  قشع ، بآ  زا  یتشگ  دوخ 

هحفـص بآ [  ندناسر  ورگ  رد  لد  باتیب  دوب  تسـشن و ، بسا  ربهدیـسر  شطع  زا  شبل  رب  ناج  هدیمخ  مغ  راب  تساخربتخیمآ ز  يو  اب 
ادج نت  ادخ ز  ناتـسدباتیب  شالت ، هغدغد و  زو  بآ  رب  دـیمخ  قح  شتآ  نآدربیم  بآ  ریـش  هک  دـندید  درخ  هبور  ود  یکی  هاگان  [ 177

زو دـش  مخ  گشم ، يور  هب  هاگنآ  ونادـند  هب  دوخ  شود  گشم ز  نآ  ناج  نوچ  ریزگانب ، تفرگبدـش  ات  ود  يردـیح  تماـق  نآ  دـش و 
، ریت نآ ز  رب  راخ  دص  هتسشن  لگ  هب  وا  نت  نوخ ، زاتخاسیم  هزین  رازه  مخز  اب  تخاتیم  دوبن و  شندب  رد  ناج  ! دش مک  هزین  ود  وا  تماق 

نیا ! هآ دـیردرب ، گشم  دـمآ و  ریت  هاتوک  طاشن ، نیا  لگ ، رمع  نوچتـسه  ناکدوک  يارب  شیبآ  تسد  دـش  تسد  رگ ز  هک  داشلدهتـسب ،
رـس ز  نونک ، مدـش  تسد  زا  ریگ  ربـب  ارم  نوـنک  گرم ! يا  هحفـص 178 ] درک [ ! اـههمیخ  هب  یهگن  اـهنت ، درک  اـهچ  وا  میوـگ  هچ  هظحل 

نوچتخیریم كاخ  هب  ندب  گشم و  زو  تخیمآیمرب  بآ  هبانوخشهآ و  بل  رب  هتفت  يهنیس  زو  شهاگن  نوخ ، بآ و  رب  تفگیمریگ و 
ماک رب  دناوخارف  ار  شیوخ  یقاس  قحلیام ، تانئاک ، يهفک  دش  لئاضفوب  داتفن  اهنتهارمه  دوب  توکلم  شرع و  هام  نآ  دـیمخ  نیمز  يوس 

شیوخ رس  دبوک  گنچ  فک و  نآ  دای  هب  جوم  رهتشاذگب  دنگف و ، ورف  بآ و ، زا  تشادرب  هک  یفک  نآ  ترـسح  رددنام  یگنـشت  هنامز 
 ] دـیآ رتارف  ناـمگ ، هب  اـیرد  دـیآرب  هدراـچ  بش  هم ، نوچتـسوا  یپ  رد  هدـنور  بآ  ره  تسوپاـکت  رد  دور و ، بل  رب  فکگنـس  ره  هب  ار 

؟ یئایربک میرح  دح  وک  یئآ  رترب  ماگ ، هس  ود  مریگ  ؟ لئاضفوب اجک و  هام  نیا  لطاب  لایخ  لهب  رحب ! يا  هحفص 179 ]

یگیب بیبح 

دوب نیگنس  غاد ،

، هنارک تخوسیم  اـههمیخ  هناـبیرغ  دوب و  بورغتـشاد  نوخ  زا  رپ  یلد  بنیز  هعجاـف ، ریت  تشاد ز  نوگلگ  ياـهفرح  قـفا  و  دوـب ، بورغ 
، بنیز يهتسکش  لددادیم  ناشن  ار  مخز  لگ  هناهب ، نیا  هب  دادیم  ناکت  یمد  ار  نوخ  يوسیگ  میـسنتخودیم ، نارکیب  نزح  نادب  مشچ 
، هشوگ کـی  هب  دوب  هتـسکش  قـشع  يهراتـس  کـلف ، جاوز  دوـب  هداتفتـشگیم  رت  بآ ، يادوـس  هب  لـفط  مشچ  وـچ  تشگیم  رتهتـسکش 

ریسفت دش  قشع  تایآ  هک  بورغ  نآ  ردتشاد  متام  سابل  قیاقش  گوس  هب  قفا  تشاد  مک  ار  راوس  هوکش  بسا و ، هداتـسقشع  يهراوهاگ 
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ار هراتس  مخز  هک  دوب  کشرـس  تسریم  نوخ  كاخ و  نطب  زا  هک  دوب  هسامح  هحفـص 180 ] ریبعت [ : دش  کشا  يایؤر  هک  راید  نآ  رد 
، ریت نایم  شوغآ  رد  هراتس  دریگ  هک  تسد ، دوبندندناریم  هراتس  شعن  هب  هراب  رازه  دندناریم  هراب  ياپ ، رـس و  تسد و  يور  هبتـسشیم 
هچ درک  مسجت  ار  زاورپ  وچ  بآ  راوس  ! ریت دراذگ  رگا  دناسر ، بآ  همیخ  هب  ریت  درآ  مخز  نوریب ز  هک  تسد  دوبنـشوغآ  رد  هراپ  هراپ  نت 
وچ تربـع  هب  مخز  رازهدوب  نیگنـس  غاد ، هکـسب  قفا  دوب  هدـیمخ  دوب  نیگنر  هنارک  ماـمت  هلـال  نوخ  زدرک  مسبت  اـهمخز  نادـب  هناـقداص 

هدمآ دوجـس  رد  نانکدمح  مایق ، دوب  هدـمآ  دورف  تماق ، همه  اب  زارفتـس  هدـنام  اهر  نفک  تسد و  رـسیب و  قشع ، هک  تس  هدـناماو  مشچ ،
! تفریم ناوراک ، دوب و  ناوخهیثرم  يارد ، تفریم  نامسآ  هب  لمحم  گوس ز  يادصدوب 

( رصیق  ) روپ يوفص  نیسح 

رخآ زامن 

رجنخ فرح  فرح ، البو  برک  تشد  هب  هحفص 181 ] تساروشاع [  رهظ  ماگنه  هعجاف ، ضبن  هک  تسادیپ  نامز  يهنیس  شپط  زا  هکاله 
هک ات  هاگندـناوخیم  نیز  تشپ  هب  ار  دوخ  رخآ  زامن  دـناریم  نوخ  تشد  هب  رواکت  قشع ، راوسدوب  رپرپ  ياه  هلال  زا  رپ  تشد  ماـمت  دوب 

يوس هدـید  کشرـس  دوب  يراوگوس  تیاکح ز  همیخ  نوردـتخوسیم  شاهنیـس  مخز  لگ  درد ، بات  تخودیم ز  اههمیخ  خـیم  لـگ  هب 
، دیـشروخ يهرهچ  درگ  هب  » دادیم ناج  هراوهاگ ، نآ  رد  هنـشت  تشاد  هک  دادیم  ناـشن  شطع  زوس  هدنـشک ز  بتدوب  يراـج  هراوهاـگ 

نیمزدندرکیم بآ  ياضاقت  راوس  نآ  زا  دندرکیم  باتش  نتفر  هب  همیخ  نانزدوب ز  متام  غاد و  درد و  زا  رپ  خرچ  لاضف  دوب » مغ  يهلاه 
ریسم رد  ار  هثداح  دنور  داهن  باکر  رد  هنـشتبل  یقاس  ياپ  هکرگاشامت  ار  هنحـص  نیاو  هداتـس  نامز  رظنم  نیا  يازع  رد  نوخ  هب  هتـسشن 
همطاف يادص  دیما  يهفوکش  لگ  نآ  همقلع  رانکدوب  یهاگن  رد  هک  یقرب  يهلعـش  دیما ، دوب  شهار  درگ  هب  نیگمغ  بنیز  هاگنداهن  بآ 

رـس رب  ياپ  وچدرک  رتسگ  هنیـس  يایرد  هب  فرژ  هاـگن  درک  رـس  وا  نورد  زا  شطع  بآ ، روضح  هحفـص 182 ] دید [  رت  يهدـید  ود  اب  ار 
ناهج شمـشچ  رظنم  شیپ  هب  دید  رغـصا  يور  دنگفا  رظن  نوچ  بآ  هبتـشادرب  شطع  یغاد  شبل  کشخ  لاله  تشاذـگ  هنارکیب  يایرد 

رب رد  بآ  هک  بآ  رب  وا  مشچ  شکشا ز  يهرطق  دیکچرظنم  یمشاه  هام  نآ  شدمآ  دایب  رغـصایلع  يهنـشت  بل  دهع و  يافودیدرگ  هیس 
بانج رب  وس  همه  زا  هار  هکششوگ  رد  هدنام  لافطا  يهجض  ياون  شـشود  رب  بآ  گشم  نورب ، هعیرـش  زا  دشبآ  تلجخ  دش ز  هرطق  نآ 

بش وچدیما  يهتشر  هرابکیب  تسسگ  مه  دیطلغ ز  نوخ  هب  رس  تسدیب و  وچ  قشع  راوسدنتسخ  وا  ناج  نانـس و  ریت و  غیت و  هب  دنتـسب  وا 
هام ار ز  دوخ  يهتـشک  ناشن  دنتـسجیم  هار  هنابیرغ  هک  ناورهر  هبدـش  رپرپ  راـظتنا  لـگ  هدـید ، غاـب  هب  دـش  رتسگ  هیاـس  قاـفآ  يهنهپ  هب 
ياو گوس ، نیزا  رصیق )  ) تیاور هحفص 183 ] دندرکیم [ ! هراپ  هراپ  یندب  رب  هراظن  دندرکیم  هراشا  تشگنا  رس  هب  اههراتـسدنتسجیم 

مینک ياه  ياه  هیرگ ، نابل  هنشت  غاد  مینک ز  ياو 

هداز دیرف  نیسح 

! داد تسد 

یبیرغ نم  اب  مه  کشا  دنکیم  یبیکشان  لد  نیا  هچ  ره  !؟ تسا هدید  ردناک  تسباطحق  هچ  نیا  تسا  هدیکشخ  رگد  ممـشچ  يهمـشچ 
شود رب  درد  راـبهلوک  تسنم  شوغآ  رد  ترـسح  لـغب  کیدنـشکیم  مناوختـسا  ردـنا  شتآ  دنـشکیم  مناـج  هب  نخاـن  اههیومدـنکیم 

هتخورفا وا  رهم  زا  اههرهچ  تس  هتخورفا  وا  رهچ  زا  رهم  هکنآنیا  تسامیـس ، ادـخ  نآ  قشع  درد  نیا  تسازفا ، ناج  ناج  نآ  ترـسحتسنم 
داد تسم  ناقشاع  رب  یی  هعرج  داد  تسد  شتسد ، دوب  یلاخ  هک  نوچتشادن  یئانمت  يرادافو ، زج  تشادن  یئاتمه  چیه  تواخس ، ردتس 

یئاکاک رابجلادبع 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 1007 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ نیا تسیک  مان  جوم 

نوخ نایرگ  اهقـشع  دنتـسیک ؟ نونج  تسم  اـهلقع ، هحفـص 184 ] نیا [ ؟ تسیک  ماـن  جوـم  اـهملع  رب  نیا ؟ تسیک  ماـگ  كاوژپ  مه  زاـب 
تـسم اهملع  يوب  زا  داب  دـش  تسدـکی  اههتـسد  زا  اـههچوک  ؟ تسارچ لـضافابا  اـی  ماـن  جوم  تسارچ ؟ لد  ياـههراپ  اـهملع  رب  ؟ دنتـسیک

ناتسدبآ اب  ناتب  کن   ) دینکاو ناتاه  هنیـس  زا  یی  هچوک  ( دنـسریم ناتـسرپتب  كدنا  كدنا  ( ) دنـسریم ناتـسم  يوب  كدنا  كدنا  ) دش
زا ربخیب  ! اهدـنبوسیگ دـنزادنا ، ورد  اهدـنویپ  اهدـنب ، زا  ربخیب  ! نانکاو وسیگ  دـنب  کمرن ، مرن  نانک ! الیواو  ناصقر و  نانزفد ، ( دنـسریم

يوب فرط ، کـی  ! نونج جوم  گر ، جوم  وسیگ ، جوم  نوخ  يوب  تداهـش ، يوب  رد  هیکتیگناوـید  اـب  دـنزرویم  قـشع  یگناـخ  ياـهلقع 
هحفص 185 ] نیا [ ؟ تسیک  مان  جوم  اهملع  رب  نیا ؟ تسیک  ماگ  كاوژپ  مه  زابدزویم  اهمغ  نافوط  فرط ، کی  دزویم  اهملع 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ 

! بیبح ای 

ای نیریـش ، راـی  نـیا  تـسنم  اـب  تـسنم ؟ اـب  مـلکت  رد  بشماـک  تسیکتــساهروش  مدوـجو  ياـن  رد  زاـب  تساـهروط  ار  مـلد  يانیــس  زاـب 
يور مغ  دشاب  نم  درد  بیبط ؟ يا  اوادم  رب  یـشوک  دنچدهدیم  ملاصو  حبـص  يهدـعو  دـهدیم ؟ ملاح  روش و  بشماک  تسیک  ؟ تسنم

نآتـسالبرک بیبح  نم ، قشع  ریپ  تسالب  ناکیپ  قاتـشم  ماهنیـس ، !( بیبح ای  یبیبح ! ای  یبیبح ! ای   ) بیبح اـب  مرکذو  درو  بش  ره  هدوببیبح 
وحم هدیدرگ  نانچ  نآرت  باداش  همه  زا  اما  ریپ ، رتباریـس  همه  زا  اما  هنـشتقشع ، ریـشمش  قشاع  اما  قشاع ، قشع  ریپ  دمآ  هک  يدرمناوج 

هحفـص 186] گرم [  رهب  هناـهب ، هدرک  ار  گـنج  گرب  زاـس و  نوخ ، شتآ و  زا  هتخاستـسوپ  هب  دـجنگیمن  وا  قوش  هک ز  تسود  يور 
لاح رد  زجر  گناب  شبل  رب  گنـس  ریـشمش و  هزین و  ریت و  شیپهدز  نمـشد  فص  رب  هتـشگ ، تسود  هدز  نت  دـیق  هتـسش ، ناـج  زا  تسد 

ناهدیرگنب رهاظم  دنزرف  گنج  دـیرگنب  رهاظ ، دـیدرگ  قح  مشخبیبح  نم  مبیبح ، نم  مبیبح ، نم  بیـصنیب  تبحم  زا  هورگ  ياک  : گنج
رد ات  تسیکنتساریپ  نوخ  هب  خر  لواز ، دوب  نتـساوخ  ناناج  فصو  رد  ام  طرـش  ! درم ریـش  مدرمریـش ، مدرمریـش ، درمریپ  رازن و  مدیناوخم 

هنـشت و ؟ تساجک لتاق  مشک ، لتاق  تنم  تساجک ؟ لصاح ، ارم  دـنازوس  هکنآ  ؟ دـنک نوگلگ  مرـس  نوخ  زا  هرهچ  دـنک ؟ نوخ  نم  رغاس 
هحفص 187 ] دورد [ ! وا  بیبح  رب  نیسح و  رب  دودو  قالخ  قلخ و  زا  دبا  اتبیبح  هار  يهتشک  یبیبح ، دش  بیرغ  اهنت و  مولظم و 

( انس  ) ییامه نیدلالالج 

! قرو رد  قرو 

همه ربمیپ  ناگشوگرگجنیتسآ  نوک  ود  رب  قح  هب  هدناشف  نیتسار  هگنابرق  نادهشباتب  رتکبس  نادیهش  مسج  هب  باتفآ ! لد  هدنزورف  يا  الا 
هآز شوپخرـس  نیمز  نادیهـش ، نوخ  زاـپ  تسد و  نوخ ، جوم  رد  هنـشت  هدز  ادـخ  لوـسر  ياـههشوگ  رگجهمه  رهطا ، يارهز  غاـب  لـگ 
نآ رد  ناکاپ  تسد  رـس و  هتخورفا  هنیک ، زا  تسیرونترادغاد  يهلال  رگم  دیورن ، رامـش  زور  هب  ات  نیمزرـس  نیزاشورخ  رد  کلف  نامیتی ،
وت !ز  هاکب یمرگ  ز  ازفیب ، یمرن  هب  هاگمرگ  نیا  باـت  نکم  نوزفا  وت  ! زورفیتیگ رهم  يا  نماد  نزم  زوس  هناـخ  شتآ  روهلعـش  نیربهتخوس 

نوخ رد  تس  هداتف  هنهرب  كاچ  كاچ  نالگون ، نت  ینیبن  هحفص 188 ] تساجک [ !؟ ترهم  دنناوخ ، رهم  ارت  تسازس  ینابرهم  تمحر و 
رب هـچ  نادرمریــش ، رب  هـچ  رادــبآ  رجنخ  زا  هـتفر  مـلق  ! قرو رد  قرو  وـس ، ره  هـب  ناــشیرپ  قــح  ياــمرفراک  فحــصم  مود  !؟ كاــخ و 

وتتـسادخ رب  متـس  ربمیپ ، رب  متـس  تسیفطـصم  يهداز  هدـم ! شدـنزگ  ! ناشرازآ رازاـب  مرگ ، نکم  ناـشرامیت  ساـپ  رگا  يرادـن  ! راوخریش
نکم ینارگرس  ناگداتفا ، ربیگریت  نالدنشور ، دبیزن ز  یگریخ  هن  زاب  نارس  هریخ  هبیلدنـشور  یناور و ، هدودز  یلگ  بآ و  مزب  نکنشور 
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نوخ يایرد  هب  هدش  رس  یب  مسج  نتیب و  رستسالبرک  يهصرع  نک ، تسس  مدق  تسادخ  ناقشاع  هگیلجتنکم  یناجهریت  یلدنـشور ، وت 
نوچ ارت  دزوسب  دنمدرد  لد  هآ  هک  یسرتن  هحفص 189 ] نیشتآ [ ! یتشک  يا  رذگب  گبس  نیگمهس  يهجل  نیا  نافوط  زهدش  روانـش  رد ،

دیـشروخ و هن  دـنامب ، نودرگ  هن  هاگتـسد  نیزا  یناـشن  دـنامن  ! هـتخورفا عمـش  يا  نـمیا  وـشم  هتخوـس  لد  هآ  ناـفوط  ز  !؟ دنپـس شتآ ، رب 
بدا طرش  رادهگن ، رد  نیرب  بل  دنبورف  تبیصم  نیز  انس !) ) هام

دنمهرف ربخم 

تسلا مزب 

ره هبکاخ  يور  رب  دیـشروخ  وچ  دـشخرد  كانبات  یی  هراپهم  يوس  رهزهام  هب  یجایتحا  رگد  درادـن  هاگمزب  نیا  هک  هم ! يا  بشما  باـتم 
نامیپ هدیناسر  نایاپ  هبتـسم  هداتفا  هنامیپ ، هدرک  یهت  تسلا  مزب  ناشون  هعرج  همههتخوس  اههناورپ  هلعـش ، ره  هتخورفارب ز  یعمـش  هشوگ ،

ات رگد  هحفص 190 ] تسد [  دنتسش  هرابکی  تسود ، زجب  تسه  هچ  ره  زا  هکلب  ناج ، اهنت ز  هنشیوخ  ناج  زا  هدیـشوپ  مشچ  همه  شیوخ 
دوخ عمـش  کلفهاش ! نایرع  حورجم و  مسج  نیارب  هام ! رون  يا  هنوگنیا  بشما  باتمنیمز  نامـسآ و  دوخ  هب  دنیبن  نینچ  یمزب  تسناهج 

هب يرتشگنا  رهب  زا  هک  ادابم  ! ار هار  دنک  مگ  نابراس  رگم  ار  هام  خر  بشما  وت  ناشوپبنک  شوپهیس  مغ  نیا  رد  ار  ناهج  نک  شوماخ  وت  ار 
! يرگید مغ  دیازف  اهمغ 

رورسم نیسح 

نوخ جوم 

هب نافیرحکاپ  هدرم  ورف  ثداوح  دابز  كاـنبات  يهدنـشخر  عمـش  اـسبهاگمزب  نیا  يور  ینک  نشور  هک  هاـم  يور  يا  بشما  باـتب  رتوکن 
هک هم ! يا  بشما  باتبتسم  هداتفا  برطم  رگد  يوس  تسد ز  هتفرب ز  یقاس  يوس ، کی  هبهتخیر  حدق  هتسکش ، یحارـص  هتخیمآ  رگیدکی 

راگدنوادخ لیلخ  دنیبب  !؟ نورب دیاب  دروآ  یتشک  ناسچ  نوخ  جوم  نیزک  دنیب  حون  رگم  هحفص 191 ] نایکاخ [  يزابناج  دننیبب  نایکالفا 
بیلص و ریختسر  نیا  رگ  دنیبب  احیسمکاخ  بآ و  رس  رب  دنکشب  اصع  كاچكاچ  نت ، هب  یـسوم  هماج  دنک  ! راسمرـش دوش  دوخ  ینابرق  ز 

نوخ قرغ  شاهشوگرگج  دنیبب  نورب  درآ  هفرغ  زا  رس  دمحمزیر  زیر  دنک  ار  بلس 

ملعم یلع 

دیشروخ درک  لگ 

مدـید بآ  رد  فدـص  نوچ  ار  قفـش  دیـشدیشروخ و  درک  لگ  اـههزین ، بوچکـشخ  رب  دیـشروخ  درک  لـم  قفـش ، ماـج  رد  هک  يزور 
، مدروخ مخز  نمتسنیگمهس  ندید  هزین  رب  ار  دیـشروخ  تسنینچ  نیا  يرآ  هزین ، رب  ار  دیـشروخ  ! مدید باوخ  یئوگ  هزین ، رب  ار  دیـشروخ 

درک لگ  اههزین  بوچکشخ  رب  دیـشروخ  درک  لم  قفـش ، ماج  رد  زور  نآمدرک  ریگبـش  ـالبرک  زا  نیـسح  اـب  نم  مدرک  رید  مدرک ، ربص 
درمان مدرم  دردیب  ادخ ! ام ، مدرم  دردیبدزیم  جوم  ناکاپ  نوخ  يداو  هب  يداو  دزیم  جوا  رب  رـس  هتـسخ  ياهدایرف  هحفص 192 ] دیشروخ [ 

عطن ارحص  گیر  رب  ام  تسد  زا  ! میدوب ياج  رب  ام  تفر و ، يریسا  بنیز  میدوب ! ياپ  رب  ام  داتفا و ، نیـسح  اپ  زامدرم  درمان  ادخ ! ام ، مدرم 
گرب ارهز ، غاب  زیرگرب  رد  ! دندیرب رپ  ار  ادخ  ناتـسب  ناغرم  دندیرب ! رـس  ار  یفطـصم  ناگوابوندندرک  عطق  ار  ادخ  رادملع  تسد  دندرک 

رد هک  يزور  ! ام رب  دنام  تمایق  ات  نوخ  نیا  ناوات  ام  رب  دـنام  تمالـس  گنن  ناگویب ، نوچ  ! میدرک گرم  ربص  میدـیئاخ و  ریجنز  میدرک !
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دیشروخ درک  لگ  اههزین  بوچکشخ  رب  دیشروخ  درک  لم  قفش  ماج 

( ریفص  ) ریفص یلع  دمحم 

؟ مرح دنوادخ  وک 

هحفـص 193] دـنتخیگنا [  روشن  روش  نامز ، رد  دـنتخیر  نوریب  همیخ  زا  ناونابقـشع  هاگرخ  رد  داتفا  هلزلز  قشع  هاشنهاش  بسا  شورخ  زا 
کشا لیـسهمه  رد ، لعل و  ربپ ز  نماد  جنگ  همه  رپ  نینوخ ، کشا  زا  اههدیدبالگ  اهلگ ، رب  دندناشفا  هک  ای  باتفآ  يور  هب  رتخا  دنتخیر 

کی نارتخددندز  متام  يهقلح  شبـسا  درگ  دندز  منبـش  لگ ، گرب  رب  ناخرلگرمک  زا  کی  نآ  خرچ و ، زا  تشذگ  نیا  رپزیت  هآ  ریت  و ،
نایم ناز  ردیح  تخدمد  هب  ات  رس  زا  هسوب ، لامیاپ  مگ  تشگ  هسوب  ریز  رد  شرکیپنانزهسوب  شرکیپ ، رب  ورس  رب  نانز  وس ، رگید  يوس و 

هتخورفا یشتآ  هش  متام  !؟ مرتحم ماما  نآ  دش  اجک  وگ  مرح !؟ دنوادخ  وک  وگرب ، تسار  !؟ باتفآ دش  اجک  وگ  انامـسآک ! باطخ  شدرک 
هتخوس هم ، نمرخ  شغورف  زک 

يزرو نسحلاوبا 

يدمرس رمع 

لدهمه ز نازارفارس  رخف  يهیام  همه  نازابناج  قشمرس  هدش  يا  هحفص 194 ] ناگداتفا [  يهلمج  هانپ  يا  ناگدازآ  رورس  يا  نیسح ! يا 
رب یگدازآ  نمرخدش  دایرف  ناگدرزآ ، يهلان  دش  دادیب  زا  هتفـشآ  ناهج ، وچدوبن  نادیم  نیا  درم  وت  زجب  سک  دوبن  ناسآ  نتـشادرب  ناج 

یتشاد تداهـش  روش  رـس  هب  نوچدـش  هریچ  یتسرپقح  رب  یـشکقح  دـش  هریت  ناتـسرپقح  راگزورتفر  دای  زا  یمدرم  ار  نامدرم  تفر  داب 
رگ دنک  يزابناج  هصرع  نیا  رد  هک  رهتـسیدمرس  رمع  گنج ، نیا  رد  گرم  تسیدب  اب  یکین  راکیپ  وت ، گنجیتشاگنا  دـبا  رمع  ار  گرم 

مچرپ تست  تـسه  زا  یتـسین  ار ، یگدربتـسیگدنز  نادرمدازآ ، ندرم  تسیگدـنب  طرـش  هـب  رگ  ندـنام  هدـنزدنک  يزارفارـس  دـتفا ، اـپ  ز 
تسملاظ ماک  هب  يدنچ  ناهج  رگ  هحفص 195 ] دناهداد [  تتسدب  يزوریپ  ماج  دناهداد  تتسکش  رهاظ  رد  هچرگتـست  تسد  رد  یگدازآ 

ره تفرگ  یـشیب  نوچ  گرم  قایتشاوت  نامرف  اب  دـندرک  ادـف  ناج  وت  ناج  ياههراپ  تمـشچ ، شیپتـسمکاح  نامیا ، تسموکحم و  رفک ،
اب اـیئوگ  دـننکیم  يزاـتهکی  سب  زا  يدـیدار  شوغآ  گرم  رهب  زا  دوشگیم  ار  شون  نیا  رتدوز  دـشونب  اـتتفرگ  یـشیپ  يرگید  رب  یکی 

گرم دوبن  متاـم  زا  وت  رد  یمیب  هچرگدنتـساوخیم  ناـج  هب  ار  نینوخ  گرم  دنتـساوخیم  نادواـج  تاـیح  نوچدـننکیم  يزاـب  گرم ،
زج دوبن  یناـهنپ  قشع  کـی  وت ، قـشعوت  تشم  دـش  رت  هدـنبوک  مرجـال  وـت  تشپ  دـشیمن  مخ  تردـق  هب  نوـچدوبن  مک  ردارب ، دـنزرف و 

، يدزیا غارچ  نیا  تس  هتخوس  وـت  متاـم  رد  یلد  اـتیتخورفا  ار  قـشع  غارچ  اـت  یتـخوس  اسآهلعـش  ار  نتـشیوخدوبن  ینادزی  رهم  ناـشخرد 
هحفص 196 ] تس [  هتخورفا 

یلیفارسا نیسح 

اههمیخ رادرس 

مماما نآ  يادیـش  مرما و ، عیطم  نم  ممالغ  ارت  مهاپـس ، ریما  رگادـننادیم  هلیبق  ار  نیا  مربکا ، مالغ  دـنناوخ  همه  ممـشاهینب  هاـم  هچ  رگا 
يهویـش نانچ  غیت ، هرابود  مدـنب  رطخ  نیا  راکیپ  هب  هراب  باکرمزادـناردیح  ریبکت  هکرعم ، نایم  مزادنارـس  اـت  رفک  نیزا  مهاوخ ، هزاـجانم 

ارم درپس و ، ارت  درک  تمامت  تبحـص  رفـس ، هاگهب  ردپمین  باتفآ  شودمه  وت ، هاگهولج  هب  مین  باکر ، يزابناج  قیال  هچ  رگامدنب  ردـپ ،
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تـصرف یلب ، تقو  هدیـسرتساهنت  اههمیخ ، رادرـس  هنـشت و  مایخ ، تسارچ  نوچ و  ياج  هن  نیا ، تسردـپ  شرافـسدرک  تمـالغ  نیرتمک 
، رطخ هب  ماهدیشکارم  رانک  اهبآ ، نیا  لد  زا  یهام  وچ  ارم  رادجوم ، رحب  نیرد  هنشت  هاوخمتسیزابناج  ياهتنم  مردپ ، تیـصو  تسیزارفارس 

دنامب هک  ات  وت ، نامب  ماـما ! تاـجن ! یتشک  يا  یبهذـم ، حون  وت  هحفص 197 ] امـش [  ياپهباپ  هنـشت  ارم  قشع ، هدناود  امـش  يارجام  قوش 
مالسا تفارش 

بلط عقاو  لیلج 

! تریغ من  کی 

کیشورخ رد  نالاب  لاب  ناخرس ، هنیس  شوپخرس  نوخ ، لمخم  زا  اهگیرتسین  غادیب  ام ، لصف  رد  سکچیه  تسین ! غاب  اجنیا ، تسنارابغاد 
شاکتفرگیم رح  زا  تریغ  من  کی  ربا ، تفرگیم  رگ  تمغ  زا  ایرد  شاکدیرب  رـس  ار  ادخ  نوخ  بلهنـشت ، دیرب  رـس  ار  ام  دیـشروخ  رفن 

شاک يا  باتفآدوب  هلال  مخز  زادرپتیزعت  دوب  هلان  ناتسین  کی  ناراب  شاکدندشیم  نوگلگ  وت  نوچمه  اهبآ ، دندشیم  نوخ  اهسونایقا 
يهتفـشآ زونه  امتفرگیم  شتآ  باتهم ، يهکرب  تفرگیم  شتآ  بآ ، نهذ  شاکدـیکچ  یم  نوخ  لگ  زبس  هاـگن  زا  دـیپطیم  نوخ  رد 

شود رب  تقریبام  میبآ  نتخوس  رد  نتخوس  ام  میبات  بت و  هلعش ، رد  هلعـش  هحفـص 198 ] میاوت [  مخز  يهتفخ  نوخ  رد  مشخ  میاوت  مخز 
نوخ اههنیـس  زا  مه ، زاـبتیناشطع  همهنآ  تسبآ  کـشر  تیناـشیپ  رب  مخز  نآ  تسـشتآتساههلال  مخز  شوـغآ  وـت  مخز  تساـههلال  مخز 

هحفص 201 ] دکچیم [  نوخ  اههنیئآ  لد  زا  دکچیم 

اههدیصق

يدیزی یضایر  یلع  دمحم 

گرزب حور 

لامج نآ  هب  یئادخ ، لالج  نآ  هب  ادهشلادیس  يامظع  تباین  نآ  هبلیقع  نب  ملسم  هب  نادیهـش  هاش  مالـس  لیئاربج  مالـس  نانم ، دزیا  مالس 
هام وا  يهعقب  ماب  هب  نیشنهیاس  باتفآ ، شرد  ناتسآ  ربلیعامسا  وچ  ادخ  لیلخ  ياپ  شیپ  هب  داهن  تسود  يانم  رد  رس  هک  قشع  دیهـشلیمج 

نتفگ باوث  تمرح  ترایز  دراد  هک  وت ! رب  مالـسلیئاکیم  لاب  تسروح و  هرط  جنکـش  وا  تمرح  میرح  شرف  هک  ماقم  یهزلیدنق  نامـسآ ،
وت مارم  یقح و  رب  وت  هحفص 202 ] لیجس [  يهراجح  ترهق ، شتآ  رارش  تشهب  كاپ  میـسن  ترهم ، نشلگ  ياوهلیلهت  ندناوخ  حیبست و 

تسییهدنب وت  لالج  شیپ  هک  یـسک  تساوخ  تعیب  وت  زا  هک  ایند ، تئاند  نیببلیجنا  فحـصم و  نآرق و  يهیآ  [ 5  ] هیآب قح  وت  ماما  قح ،
هجل نایم  داد  يداد و ، ماما  مالـس  ماب ، زارف  ! لیلخ لیلـس  يا  هتـشک  يدش  ماب  هب  نآ  زا  گرزب  حور ، تسکچوک و  ارت  هفوک ، طیحم  ! لیلذ

البرک ز نینوخ ، تضهن  عورـشلیلق  عاتم  دوب  ناناج  رب  ناج  دقن  هک  ماب  يدنلب  زا  رـس  يدـنگف  تسود  ياپ  هبلیتق  هاش  باوج ، نوخ  زا  یی 
لیمکت دش  ماش ، هب  يربک  بنیز  قطن  هب  دش  وت 

( دیما  ) نایدحوم دمحم 

قشع نامیپ 

ناوراک ردممرحم  خرس  تضهن  راذگناینب  نیسح  ناگدازآ ، ربهر  ریفس  اهنتممرکم  لوسر  طبس  بانم  بیان  ممرحم  مایق  رادهیالط  ملـسم ،
 ] ممدـقم مرحم ز  روش  تساخ  هک  اجنآ  ماـیق  يزیریپ  یپ  زا  هفوک  هب  متفرممتاـخ  ردـقنارگ  لوسر  يهدود  زا  دیهـش  نیلوا  ـالبو ، برک 
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ات دوبن  نت  کی  غیرد  يا  مارکا ، تیامح و  همهنآ  ابممتام  حرـش  زا  هرطاخ  رازه  غاد  نادواج  هدـنام  اجب  هفوک  ياـجياجرد  هحفص 203 ]
اما فرط ، کی  هب  همه  اهمغممدمه  قدص ، زا  دشن  سکچیه  نامیپ و ، تسکش  نکش ، نامیپ  یفوک  رازه  نیدنچ  ! ممغ دروخ  تقیقح  هب 
رهب سوسفامملـسم ! دش  شندمآ  هفوک  يوس  ات  تفر  دایز  مشیوخ  تبرغ  قارف و  غادـمملاع و  ياهمغ  دمآرـس  نامز  نآ  دوب  نیـسح  مغ 

ردـممدآ رخف  ادـخ ، نوخ  دیهـش  لوا  راختفا  مراد  يو و ، هار  هب  متخاب  ناجممرحم  راـی و  دـمتعم و  دـنامن  نت  کـی  وا  يوس  ماـغیپ  ندرب 
ممکحم تخس  دوخ  تردق  هب  ادخ  دراد  تفگ : دیما ) ، ) ربهر يرای  مصخ و  گنج 

( هبذج  ) یخرهاش دومحم 

ییوکین يهچابید 

، وت فیرـش  قالخا  ییوکین  يهچابید  وت ، عیدـب  راسخرییادیـش  يهیامرـس  تزوسناـهج ، قشع  يو  ییاـبیز  يهنیئآ  توزرفا ، لد  يور  يا 
هتفگ نیز  میوگ ، ارت  ورس  رگ  هحفص 204 ] ییارالد [  هب  تدق  یتیگ ، نمچ  ورـس  يزیوالد  هب  تفلز  ناقاتـشم ، لد  مادییابیز  يهعومجم 

ياییاشخرو هولج  نیا  هام ، درادن  هک  اریز  منامورف  زجع  زا  مناوخ ، ارت  هام  رگ  !؟ ییانعر همهنیا  اب  تس  هدید  یسک  ورـس  یک  مدرگ  لجخ 
مراد لدب  وت ، غاد  ملانیم  وت  درد  زو  میرگیم ، وت  گوس  رد  ؟ ییاتمه وت  يور  اب  زگره  دنک  هام  یک  مشاهینب ! هام  يا  نسح ، رهپس  رهم 

، ادخ رهب  زک  دـیآیمن  مهو  رد  ! ییاقـس بصنم  اب  دـنام  یـسک  هنـشت  بل  ملاع  رد  هک  هتکن  نیا  دـجنگیمن  لقع  ردییارحـص  يهلال  نوچ 
دـشییالابو ییالاو  تفای  یئادخ  تسد  نوچ  تسود  ياضر  هار  رد  تتـسد ، ادـج  تشگ  ات  ! ییاناوت نیع  رد  نیک  دـیوجن  مصخ  زا  يدرم 

هب شتآ  کشخ  ناهد  ماک و  اب  ایرد ، زا  يدش  نوریب  ! ییابیکـش ربص و  نآ  دمآ ، دیدپ  وت  رد  ات  ناریح  کلم  لقع  دش  هریخ ، کلف  مشچ 
يدوب دوخ ، ماما  شیپ  ردـییاتکی  ملاع  رد  دـیدرگ ، ملع  وت  مان  تیوجلد  تماق  نآ  درد ، زا  ات  ود  تشگ  اـتییایرد  لد  نآ  زا  تساـیرد  لد 

، کشرـس وچ  دزیر  بش  ره  دوخ  نماد  رد  وـت ، غاد  ترـسح  زا  هحفـص 205 ] ییالوم [ ! تکوش  اب  یناطلـس ، تمـشح  اب  هدنب  نیمک  وچ 
ییاوسر تیاغ  زا  اجنا ، دنکن  رب  رس  تسد  يریگن  رشح  رد  ار ، نیکسم  يهبذج )  ) رگییانیم دبنگ  نیا  مجنا 

یناهفصا شورس 

بنیز يهیده 

راثن يا  تفگ : نآ  وچ  دـص  ناج  وت ، ربکا  يادـف  يا  تفگنید : ماما  ياـپ  هب  شیوخ  يور  دوسیم  نینزاـن  دـنزرف  ود  تسد  تفرگ  بنیز 
، تقاط ار  برح  دنرادن  دنکدوک و  دومرفنیک : لها  نادیم  هب  دنور  ات  يامرف  وت  نوع  رهب  زا  هدمآ  دمحم  نوعنیا و  وچ  دص  ناج  وت ، رغصا 

ساـمتلا تشگ  ! نیمز رب  مشچ  یهگ  نامـسآ و ، رب  رـس  هگ  هاـش  هارب  ندرپـسن  ناـج  میب  نـالفط ز  ! نینچ يرکـشل  اـب  هـک  صوـصخلایلع 
ربنیمی زا  تخیگنارب  لادج  یپ  کی ، نآ  راسی و  زا  دیناود  لاتق  یپ  کی ، نیانیز  هب  ناشدیناشن  حالس و  ناشدیشوپ  لوبق  تبقاع  ناشردام 

زج دنامن  ار  هش  غیت  ریز  هب  ردارب  ود  ره  هتشک  دنتـشگ  هحفـص 206 ] نیرفآ [ ! رایطرفعج ، رگد ز  نآ  رب  ابحرم ! رارکردـیح ، ز  یکی ، نیا 
نیعم یسک  ربکایلع ،

( لیهس  ) يدومحم تباث  نیسح 

! مشچ رب  نیرفآ  داب ! نیرفآ 

وت ياثر  ردمـشچ  ره  وت ، گوس  هب  دـیرگن  رگ  نامز  مخز  مشچ  داب ز  روکمـشچ  رهوگ  وت ، متام  زا  دزیر  مشچ  ربارب ، دوب  اـت  فدـص  اـب 
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وت گوس  هب  دیرگب  نوخمـشچ  رمحا ، وت  مغ  زا  ممد  ره  يور  ردـکم ، تمغ  زا  ممد  رهمـشچ  رت ، مددرگ  وت  يازع  رد  لد  نوخ ، مددرگ 
هک مزر  زا  ات  ماما : اتفگ  وت  ابمشچ  رب ، ناهج  زا  تسب  هم  هک  ات  لاله  وچمه  قشع  دیشروخ  تشگمـشچ  رواخ ، ماب  دیاشگ ز  ات  دیـشروخ 

دنتخاس اهلخن  تارف  يوس  هب  يدش  نامارخ  ات  ! مشچ ردارب : اب  وت  یتفگ  وچ  دش ، شوگ  اپارس  کلف  ار  تبدامشچ  روالد ! يا  کنیا  شوپب 
ات شوـمخ  ود  ره  دـندش  تلاـجخ  زک  : مـشچ رب  نآ  غورف  تـفرگ و  اـج  شوـگ  رب  ناـنچ  نآ  تـغیت  شرع  هحفـص 207 ] مشچ [  رـس ، زا 

تقایتشا شتآ  دوب  یتفرگ و  ناهد  رب  ار  بآمشچ  ردیا  مشچ ، هب  ار  ام  تسه  متسد  رد  تسین  تسدرا  یتفگمشچ : ردنت ، قرب و  دندوشگ 
رگید رادـم  بر  ای  تخیر ، میوربآ  یتفگ : تخیر ، ات  بآمـشچ  رکـشل ، لیخ  مدـنآ ز  تخود  يدرمناوجان  گـشم ، رب  هک  اتمـشچ  ردـنا 

هگانمـشچ رفاک ، مصخ  مشچ  رب  تخود  هز  ردنا  تشاذـگ  رگید  ریتمـشچ  رطـضم  دـیماان  نیا  رگید  نالفط  رب  مرـش  دـیاشگ ز  هک : : مشچ
مـشچمشچ رتـسب  شیوخ ، نوخ  يهمـشچ  درک  نوچ  دـش ، هناور  تیور  هب  نوخ  ! مشچ رب ، رد  تفرگرب  ار  ریت  درک  او  ار  شیوخ  شوـغآ 

هحفص 208 ] مشچ [ ! رب  نیرفآ  داب ! نیرفآ  یشاب  نیگمرش  تشاذگن 

( ارآ ناهج   ) یئارآ ناهج  داوج 

! بآ ردارب ،

گنچ ! بآ رهوگ ، ياـهب  اـجنآ  تشاد  شطع  مره  گـنج و  دوب و  ـالبرکبآ  رب  بلهنـشت ، تخودیم  هدـید  بآ  رداـم ، رهم  دوـب  ار  هکنآ 
ار وا  درب  !؟ بآ رـسیم ، دوشیم  اجک  زا  دنکچ ؟ نایم  نیرد  ناریح  هدـنام  !؟ بآ رغـصا ، هب  دـسر  یک  ادـخ ! هک  شیر : لد  رب  بابر  دزیم 
، هنـشت ناکدوک  ات  دید  ! بآ رگ  شبل  رب  هآ ! دیـسرن  ریت  يهعرج  دـش ز  باریـس  هک  هوبآ ! ردام ، ریـش  ياج  دـهد  ات  مزر  يهصرع  هب  ردـپ 

ياپ داهنب  هک  ات  تارف  يوس  قشع  ریم  نآ  تفربآ  روایب  اههچنغ  نیا  رهب  قشع ! نشلگ  رایبآ  نیهب  يابآ  ردارب ! ناج : زوس  زا  تفگ  نیسح 
دـشونب ز ات  دزن  بآ  رب  بل  دوب و ، بلهنـشت  هحفـص 209 ] بآ [ ! رد  ناکدوک  ریوصت  دـید  تفگـش  تفرگرب و ، بآ  زا  یفکبآ  رب  ناج ،
، رسارس ار  غاب  دهد  ات  تفاتـش  درک و  بآ  رپ ز  ار  گشم  ! بآ رذآ ، وچ  ررـش  دز  شلد  رب  اما  تارف ، زا  دشون  ات  تساوخبآ  رثوک ، ضوح 

! بآ ردیحروپ ، مرش  زا  تشگ  سوسفا  بآ ، زا  دش  گشم  یهت  ات  ! بآ رد  هگ ، تفر و  مشچ  رد  هاگ  دندش  هناور  وا  يوس  اهریتبآ 

( قفش  ) هدازروفغ داوج  دمحم 

ترتع رطع 

ادـجدیآ ربهر  سوبياپ  قوش  هب  کشا  ناوراک  کی  ناگدـید  زا  ارمدـیآرب  لد  زا  هآ  هنیـس ، زا  رارـش  دـیآرد  رد  زا  مغ  کیپ  نوچ  رحس 
هدید زا  بالگدـیآ  رـس  اب  لد  يهبعک  يوس  تسا ك  تیبلها  ناوراک  منامگدـیآ  رگید  یناوراک  يارد  ترـسح  کشا و  ناوراک  نیز 
کی زا  سپدیآ  ردام  هنیدم  زا  ترـسح  هب  نازیزع  اب  یـسوب  هدید  مسر  هب  هحفـص 210 ] دـیآ [  ربمغیپ  ترتع  رطع  هک  رباج  وچمه  ناشفا 

اب هک  رهاوخ ، نامهدـیآ  رپرپ  ياههلال  غاـب  هب  ار  وا  دسانـشن  سک  هک  رهاوخ ، نامهدـیآ  رهاوخ  ردارب ، رادـید  هب  يرود  نارجه و  نیعبرا 
نامه ریوزت  ناینب  رگناریو  نامهدیآ  ربمغیپ  يهنیئآ  نامه  ماش  رد  هدرک  اغوغ  هک  رهاوخ ، نامهدیآ  رشحم ، هدیرفآ  اج  ره  هب  شنایب  رحس 
ردیح ياهياه  يادـص  ارهز  بلق  زا  ياو  ياو  ياوندـیآ  رکیپ  هشفنب  هماجهیـس ، ناشیرپوسیگ  یلو  رهاوخ ، نامهدـیآ  رزو  روز  رگاوسر 

، شدورـسدیآ رگنـسمه  کی  شوخ ز  یئاون  نادیهـش  دای  اب  ههبج  نایمدـیآ  رت  مشچ  زا  لد  نوخ  همه  ار  اـم  زوستقاـط ، رادـید  نیزادـیآ 
مغ ماـش  هـک  يدـیما  هـب  میناوـخب  مـه  اـب  اـیب  ار  شدورـس  هحفــص 211 ] دـیآ [  رپ  هتــسکشب  لاـب و  نینوـخ  هـک  رتوـبک  نآ  لاـحبسح 
ربنع بان و  کشم  يوب  هک  ( ) کیدزن همع ! دـش  ـالبرک  مناـمگ  [ .) 6 ( ] دیآرب ناج  ماشم  ردـنا  ارم  ( ) مباب يوک  يازفناج  میمـش  :) دـیآرس
!( دیآ ربکا  الیل ، لابقتسا  هب  !( ) رادهگن مد  کی  ار  هقان  راهم  () دیآ رغصا  يادص  ارحص ، نیرد  ( ) روگ يهراوهگ  زا  همع ! مشوگ  هب  () دیآ
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ماهدمآ هدیرفآ ، راختفا 

سابل اب  ماش  زا  کنیاماهدمآ  هدیـشک ، ترـسح  جنر و  قارع  راید  زا  هک  نم ، مبنیزماهدمآ  هدیرب ، یتسه  لد ز  ماهدمآ  هدـیدغاد  رفـس ، زا 
هب کن  متفر  اسر ، یتماق  اب  هچ  رگ  هحفـص 212 ] ماهدمآ [  هدیرخ ، ملاع  مغ  هداد  فک  ار ز  رهد  يداشماهدمآ  هدـیپسیب  بش  نوچ  هایس 

کی ماهدیدماهدمآ  هدیچ ، دادیب  تسد  ار  منینزان  ياهلگهتـسدماهدمآ  هدید  كاخ  يورهب  ار  نادقورـس  كاپ  رکیپماهدـمآ  هدـیمخ  يدـق 
راختفا شیوخ  تراسا  اب  هک  مدنلبرـسماهدمآ  هدیکچ ، رثأت  اب  نم  يهدید  بالگ  لگ ، ره  ياپماهدمآ  هدـیلخ ، لد  رد  راخ  رپرپ  لگ  نمچ 

رانک زاماهدـمآ  هدـیا  مزع و  نامه  اـب  متفر  رگا  متـس ، وحم  یپماهدـمآ  هدـیرد  تماهـش  اـب  نخـس  غیت  هب  متـس  دوپ  راتماهدـمآ و  هدـیرفآ ،
هک نم  بجع  هن  ماهدید ، نوخ ز  دور  رگماهدمآ  هدینـش ، نآرق  توص  زیزع  نیـسح  رـس  زا  اهرابماهدمآ  هدیقع  داهج  زو  دیهـش  نادهاجم 

، رفـس زک  تس  ( قفـش  ) نم ماـش  حبـص و  دـهاشماهدمآ  هدیـسر ، مدارم  هب  دوب  نآرق  يـالتعا  مفدـه  هحفـص 213 ] ماهدـمآ [  هدـید  رونیب 
ماهدمآ هدیدغاد 

( اسر  ) اسر مساق 

ملاح هدیروش  یکدوک 

رون منیـسح ، درورپتسد  ملوتب  بلق  يهراپ  ملوسر ، غاب  يهویممیابع  لآ  نشلگ  نابز  نیریـش  لـبلب  میـالبرک  هاـش  ماـکان  رتخد  هیقر  نم ،
یکدوـک مریـسا ، نـم  ممیتـی ، نـممیاود  ار  نادـنمدرد  مهاـنپ ، ار  نادنمتــسم  مزاـین  لـها  يهـلبق  منالدـبحاص ، يهبعکمیافطــصم  مـشچ 

رون علطم  تیاـنع ، ضیف و  عبنم  تمحر  ناتـسب  يهویم  تمـصع ، ناویا  يهرهزمیاـپهدرزآ  يورهر  ملاـب ، هتـسکشب  يریاـط  ملاحهدـیروش 
هزرل منیشتآ  هآ  هدنگفا ، كاخ  ناماد  رب  هلعشمیایح  مرش و  تفع و  نامسآ  زا  یبکوک  تلیـضف  يوقت و  سدق و  راسخاش  زا  ینبلگمیادخ 

هحفص 214] میاونیب [  اپهداتفا و  مدرم  ریگتسد  ناهنپ  جنگ ، نوچ  ماهتـشگ  ناریو  ماش  نیا  رد  هچرگمیاون  روش و  زا  هداتفا  شرع  ناکرا  رب 
وزرآ یهاوخ  هچ  ره  شناتسآ  زا  اسر !)  ) يامیافصاب كاپ  كاخ  زا  نیـسح  يوجلد  يوب  دیآ  هکناز  نم ، زا  دیئوج  لگ  يوب  مبالگ ، نم 

میاسران عبط  هدنام  لگ ، نیا  فاصوا  زا  زجاع  نک 

ضیف رصان 

ترایز

هرامه يا  نیـسح ! ياتـست  تبحم  زا  هدنگآ  ملد  دـجنگیمن  ماهنیـس  رد  هنیکتـست  تلود  نمی  مراد ز  هچ  ره  تست  تبحم  زا  هدـنگآ  ملد 
، بش دیپس  هتشگ  وت  مغ  زا  حبص  يومتست  تحارج  يهنیئآ  قفش ، قلف  تست ، خرـس  نیئآ  حولتـست  تداهـش  زا  هدنیاپ  قشع ، قشع ! دهاش 

تواخس رتفد  زا  یگرب  میرک  رباتسد  درمربا ! ياتـست  تبرغ  غاد  زادرپهحون  زادگو  زوس  هب  یلو  نوخلد  هلالتـست ، تبیـصم  زا  شوپ  هیس 
تیانع يهیاس  رد  همه  دیشروخ  دمدیم  هک  هگرحـس  ره  هحفـص 215 ] تست [  تیاده  وترپ  زا  نشور  قشع  يهیاس  هب  نیقی  لها  لدتـست 

، البرکتست ترضح  نامداخ  زا  یکی  حیسم  تسمراچ  خرچ  رد  هچرگتست  تمه  خرس  رعش  البرک ، قشع  تریغ و  لخن  تسزبس  وت  زاتـست 
؟ شوماخ دوش  اجک  نآرق  يانتـست  تمایق  نآ  زا  تمایق  هک  یتسب  نوخ  يانم  رد  یتماقتـست  تماق  ثیدـح  زا  یی  هژاو  نینوخ  تماـیق  نیا 

گـشر يور  ندـید  دراد  ناما  مخزود  زا  هکنیاتـست  توارط  وت و  زا  راهب  هک  تسا  هدز  نازخ  لگ  یتسه  وتیبتـست ، توـالت  ربنم  ین ، جوا 
، مرعشتست تبحص  میوریم  اجک  ره  قلخ !؟ لد  اب  هدرک  هچ  تکاپ  رهمتست  ترایز  ملد  يوزرآ  تس  هتسب  البرک  هار  منک ؟ هچتـست  تنج 

زورتست تداهـش  مغ  رد  نم  رعـش  روش  يداش و  زور  تسدیع و  زور  هحفـص 216 ] تست [  تدالو  اهزور ، نیا  هچرگ  دراد  اونین  گـنهآ 
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هحفص 219 ] تست [  تعافش  وت و  رب  نم  مشچ  نیسح ! قشع ، ضیف )  ) هب رشحم 

اههعطق

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم  ضیف  رصان 

! یلع نابز 

یلع نایب  رد  هتفخ  شتآ  دشک  هنابز  تاهبطخ  زک  شاب  ! یلع نابز  یلع ، ماک  هب  يا  قشع  یسامح  يهبطخ  يا  بنیز !

ماع تمحر 

هیقر مایق  مایق ، نیرتقحرب  ـالبرک  هب  ینیـسح  خرـس  ماـیق  زا  دعبتـسا  هیقر  ماـن  هدـمآ ، نیـسح  زا  دـعب  ـالبرک  نادیهـش  رامـش  رد  هک  یماـن 
هب ات  هکس  نیا  درکن  افو  تبحم  دهع  هب  یسک  وا  وچتـسا  هیقر  مالک  هبارخ ، يهشوگ  رد  زوسملظ  زوسناور و ، زوسرفک و ، زوسناجتـسا و ،
داد داب  هب  ار  متس  خاک  تفگ و ، هلمج  کیتسا  هیقر  مارم  مارم ، نیرتیلاع  دنک  ملظ  خیب  دوخ ، کچوک  ياهتسد  ابتـسا  هیقر  مان  هب  رـشحم 

دریمن زگره  ) تسا هیقر  ماش  يهبارخ  يهناسفا  تسـالبرک  زیگناهرطاـخ  هک  یی  هصق  نآ  هحفـص 220 ] تسا [  هیقر  مایپ  مایپ ، نیرتنینوخ 
هیقر ماع  تمحر  نیهر  ملاع ، غیردیب  دنوادخ ، قلخ  هب  دسر  شضیفتسا  هیقر  ماود  زمر  نیسح ، قشع  [ . 7 ( ] قشع هب  دش  هدنز  شلد  هکنآ 

تسا

( بوبحم  ) یناشاک يرجشم  دمحا 

! تبرغ

ز متام ، کشاتخیر  رپ  لگ  دیـشک و ، ناغفا  لبلب  نید  نشلگ  هب  نازخ  مومـس  زاـتخیر  رتفد  هب  ملا  کـشا  ملق ، قشع  رپرپ  ياـههلال  مغ  رد 
دش رپرپ  هچنغ ، وچمه  شرغصاتخیر  رجنخ  غیت و  ریت و  مد  زا  شنارای  نیسح و  كاپ  نوختخیر  ردارب  شـش  غاد  زا  بنیز  رابنوخ  يهدید 

نالان تشگ  الیل  دوخ ، ناوجون  مغ  زاتخیر  رغصا  يولگ  زا  نوخ  هچنآ  دیشاپ  نامسآ  يوس  نید ، هاشتخیر  ردام  مشچ ، ترـسح ز  کشا 
زا کشا  سابع  تبرغ  دید  نوچ  گشم  ! تخیر رتخا  هام ، يور  رب  رهم  ار  ربکا  قرف  وچ  قشنم  دید  هحفص 221 ] تخیر [  رس  رب  كاخ  و 

! تخیر روالد  نآ  رهب 

يدهشم مرزآ  م -

سابع يهدرپارس 

هب ایرد  هکناز  تشذگب  ایرد  هنشت ز  بل  هک  درمناوج  نآتسوا  يهنشت  بل  باریس و  تمه  دهاش  تارف  هک  مدیهـش  هنـشت  نآ  یخرب  دبا  ات 
زجر نیا  زا  هدش  نمشد ، لدتسوپ  هب  هزیوآ  يوزاب  زا  رس و  زا  ناشفنوخ  مرح  هب  دناسر  بآ  رگم  هک  شتآ  قرغتـسوج  زا  مک  وا  تمه  رب 

تسود لثم ، هبتسوپ  مدنرآرب  دنربب و  تسد  ماهچرگ  مشکن  مماما  ناماد  تسد ز  ادخبتسومع ، گناب  زا  دنـسرخ  نالفط  شوگ  میب  رد  وا 
هب یئوگ  شسابع  متام  يهدقع  تارف  جاوما  زا  دیآ  شوگ  هب  هک  یشورخ  رهتسود  دشاب  نینچ  هک  ردارب  نابرق  هب  ناج  اما  ردارب ، هب ز  دوب 

يدید یی  هتشارفا  مچرپ  اجک  ره  هحفص 222 ] تسوبهیلاغ [  ادهش  نوخ  هک ز  ینیمز  رب  نزب  هسوب  نم  بناج  زا  رحس  ره  ابص ! ياتـسولگ 
تسومه سابع ، يهدرپارس  هک  ناد  نیقی  هب  خرس 
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ازریم جریا 

ربکا یلع  ترضح  گوس  رد 

ز کی ، نآ  اـفو و  زا  دریگ  وا  يوزاـب  ریز  تسود ، کـیار  هدـیدغاد  نآ  تلاـح  دـنرب  تفأر  ناتـسود  دـید ، ناوج  غاد  هک  ره  تسا  مسر 
رطاخ تیلست  داد  هک  ایآار  هدیـسر  يو  رب  تبیـصم  دهد  نیکـست  رهم  يور  یقیرط ز  هب  یـسک  ره  هصقلاار  هدید  کشا  دنک  كاپ  هرهچ 

لد رـسپ ، دعب  ؟ ار هدیـشکتنحم  هدیدغاد و  يالیل  دومن  يرب  هدنا  يراسگمغ و  هک  ایآار  هدـیپط  نوخ  رد  ربکا  شعن  دـید  نوچ  نیـسح ؟
ار هدیرپ  غرم  يهنال  دندز  شتآ  دش  ریت  جامآ  ردپ 

مایخ شتآ 

، شتآ لد  زا  وچ  ناود  وس  ره  اههمیخ  فارطا  ز  لاسدرخ ، لافطااههراتـس  شوقن  بآ ، نایم  رد  نوچ  مایخ  شتآ  طسو  ناوناـب  هتـشگرس 
دش داب  هب  يرتشگنا  رـس  رد  تفر  تشگنا  ! اههراپ ناشیا ز  رب  رد  دنامن  يزیچ  دوب  ایقـشا  سرتسد  هک  رگج  زا  ریغ  هحفص 223 ] اههرارش [ 

دنزات هداتف و ، نوخ  كاخ و  رد  : اههرانم زارف  ماش ، رهظ و  حبص و  ره  دنرب  وا  نویامه  مان  هک  یهش  طبـس  ! اههراوشوگ یپ  هدیرد  اهـشوگ 
! اههراخ درآرب ز  هلان  هک  اهلعن ، اب  شنت  رب 

( هدنراگن  ) هدنراگن یلعلادبع 

!؟ یی هدروآ  رس 

تهارمه هب  !؟ یی هدروآ  رویز  رز و  میارب  نارگتراغ  وچ  بش  لد  نیا  رد  هک : !؟ یی هدروآرد  اپ  زا  زاب  ارک  اـسراپ  نز  نآ  تفگب  یلوخ  هب 
تـسناد وچ  !! یی هدروآ  رـس  یگنج ، نادـیم  متـشادنپ ز  هک  رد ، یتفوک  نانچ  !؟ یی هدروآ  رت  کشم  راب  رگم  تسیـشوخ ! يوب  هچ  بشما 

هحفص 224] یی [  هدروآ  رف  هوکشاب و  يرـس  بجع  يا  تفگب  ار  رـس  تخانـشب  وچیی  هدروآ  رکیپیب  نامهم  هک  هآ ! تفگ : رـس ، هدروآ 
تسشتآ لگ  !؟ یی هدروآ  رواد  یی  هتفر  وت  هک  لامیاپ  نایم  رد  هدش  یقح  هچ  !؟ یی هدروآ  ربمغیپ  طبس  رـس  اجک  زا  بشهمین  نیرد  مریمب !

یی هدروآرب  کیالم  زا  شورخ  اثر  نیا  نتفگ  اب  هدنراگن !) ) یی هدروآ  رتسکاخ  كاخ و  اب  وت  روط  هوک  زا  هک  نیا ،

یفقث اضر 

! دربیم رس  اییوگ 

ربـنع کـشم و  دوـع و  راـب  رگم  شوـخ ، يوـب  قرغ  ارحــص  هتــشگدربیم  رــصرص  داـب  نوـچ  ار  بـسا  فوـخم  یناـبایب  رد  يراوـسکت 
، يرآ ! دربیم رس  ایئوگ  دباتشیم ، بسا  يولهپ  رب  زیمهم  دنزیم  ! دربیم رونا ، دیـشروخ  ایئوگ  دمدیم  شبـسا  نیجروخ  زا  يرون  ؟ دربیم
هر دص  هحفـص 225 ] دربیم [ ! رذآ ، رد  دنازوسب  ات  ار  میهاربا  هک  يدورمن ، وچمه  ! دربیم رکیپ  هراوآ ز  سأر  شینامهم  رب  تسیلوخ ، وا 

!؟ دربیم ردام  دنزرف ، هرمه  رگم  ناج ، شوگ  هب  دیآ  يهلان  ! دربیم رتهب ، میهاربا  نوچ ز  یلب  رتدب ، مه  دورمن  زا 

( لدشوخ  ) ینارهت لدشوخ  ربکا  یلع 

تداهش رس 
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نیا دنزرف  وچ  ار  مالغ  دیسوبتسنیسح  تداهش  رس  نیا  دریمن  نید  لدع و  هک  هتـشک ، دشتـسنیسح  تبحم  نوناک  ناتـسرپادخ  همه  ياهلد 
تسنیسح تورم  دح 

ایوگ یلع  دمحم 

دوب هدنام  درم  کی 

دوب هراوآ  [ . 8  ] یی هتفرگ  شتآ  یتشک  وچمه  دیـشروخنامز  نیون ، يرورغ  ياههیاپ  تخاسیم  نیمز  نیـشتآ ، یبت  بیهل  رد  تخوسیم 
ياپب يدرم  هحفـص 226 ] ناماوت [  راـثیا ، تقیقح و  اـب  قشع و  اـب  یی  هساـمح  تماهـش ، غیت و  نوخ و  تخاسیمنامـسآ  ياـیرد  لد  رد 
يایرد ربارب  رد  هوک ، نوچ  فک  هب  ناج  دنچ  ینت  دربن ، يهصرع  ردناهج  اجب  دـنام  هک  تفر ، تسد  یناج ز  متـس  اپ  دـتفا ز  هک  تساخ ،

ریز رد  تخادگیم  هظحل  ره  هک  مرگ ، زورمین  ردناتسناج  راوخنوخ و  رکـشل  جوم  يوسکی ، راختفا  نامیا و  تیار و  جوا  يوسکینارکیب ،
رای و هداد  تسد  زا  ! ناشن ناهج  ات  ناهج  دوب و ، هدنام  ریت  کی  ودع ! نارک  ات  نارک  دوب و ، هدنام  درم  کیناج  مسج و  هدـنزادگ ، باتفآ 
، ناـگوابون هب  دوـب  هداد  هک  اـجنآ  وا  ياـههمیخ  يوـس  هب  یمد ، نینچ  نـیا  ردـنالک  اـب  درخ  ناوـج ، ریپ و  هداـتف ، اـپ  زا  هاپـس  رـسپ ، ، ردارب

یتماق تشارفا  نوخ  رپ ز  يایرد  لد  زا  تساخ ، ياپ  ربنارگ  رکـشل  نآ  دصقم  دوبن  نیا  زج  یتمینغ ! دبای  هک  تخات  شیپ  هب  نمـشد  : ناما
مد نآ  دوب  قشع  دـنوادخ  مایپ  نیرخآ  نیا  ! نارب یگدازآ  نسوت  شاب و  هدازآ  ارت  نید  تسین  رگا  شوهب ! دز : دایرفنایع  يدـش  تمایق  هک 

هحفص 229 ] نادکاخ [  هریت  نیزا  تشذگیم  هک 

هقرفتم راعشا 

زیخ بش  سابع 

! جنپ ره 

نوحیج و نوهرم  وت  هب  ناکما  ملاـع  همه  بآ  کـیلنوخ  زا  رپ  هتـشگ  تلد  ماـج  شطع  زوس  زو  نودرگ  هب  همیخ  نورد  هآ  هدز  دـنچ  ره 
رـس هب  هداهن  هک  ار  نآجاتحم  وت  فطل  مرک و  رب  ناکم  نوک و  يا  جنپ ! ره  وت  يوج  بل  كانـشطع  دنتـسهنوراک  هلجد و  سرا و  تارف و 

، وت يوکین  خر  قوش  رـس  زا  تفر  جارات  هب  هدـید ، لد و  ناج و  ملع و  گشمجامآ و  متـس ، ریت  هب  تشگ  ودـع  روج  زا  جات  تتمرکم ، زا 
! جنپ ره 

يدمحا يدهم 

! البرک رذن 

یبش ار  هتـسخ  يولگ  نیا  درـس  ضغب  هک  مدـش  نآ  رب  ؟ منک اههزین  ریـسا  ار ، هنـشت  يولگ  نیاو  منک  البرک  رذـن  تساجک ، ماهتـسکش  لد 
هحفص 230 ] منک [  انشآ  يادص  نآ  فقو  هرابود 

مرزآ تمعن 

! تفگش يهنحص 
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يهنیآ يور  هدیبات  دربن  کی  شقن  قفش ، خرـس  ياههلعـش  زوزونه  شیخیرات  يهرارـش  زا  دزوسیم  قفا  لحاس  یلو  تسا  هتفر  دیـشروخ 
يههیش گناب  هدیچیپ  دوب  هلمح  دایرف  هزین و ، قرب  هک  اجنآرازراک  شبنج  هتفرگ  نایاپ  مزر  تشدنهپ  رد  هتخیر  بورغ  درگزونه  نامسآ 

ناگتـشک یئوگ ز  هنحـص و ، هدنام  شوماخدیهـش  رکیپ  نوخ ، رتسب  يور  دـیطلغ  رانک  هشوگ و  ره  هب  مزر و  هتفرگ  نایاپراوسیب  نابـسا 
، هنحـص يوس  ود  کنیامزر  هنادواـج  نآ  يهنهپ  هدوب  زورما  راوگوس  هتـسشنب  هک  هتفرگمغ  تشد  نیادـیما  يزوریپ و  يهمغن  زونه  دزیخ 

مزر دـهاش  هدوب  زورما  تسا  هتفخ  مارآ  هک  هتفرگ  نوخ  تشد  نیا  ! مزب ویرغ  وس  کـی  شتآ و ، بیهل  وـس  کـی  تسیندـید  هماـگنه ، ود 
قح هار  نادرم  هک  تسا  هدید  تشد ، نیانامایب  مزر  یکی  تسا  هدید  تشد ، نیا  تفگـش  يهنحـص  یکی  تسا  هدـید  تشد ، نیاناروالد 

نیادناهداهن يدرم  تفارش و  رـس  رب  ناچ  نید  ناگدرورپ  هک  تسا  هدید  تشد ، نیا  هحفص 231 ] دناهداتس [  نمشد  ربارب  رد  هوک ، نوچ 
يهتشر قلخ ، ياپ  زا  دنلـسگب  هک  ناماس ، رـس و  زا  دناهتـشذگبیگدنز  ناماس  رـس و  زا  دناهتـشذگب  رویغ  نت  داتفه  هک  تسا  هدید  تشد ،

دبعم زارف  رب  ات  قشع  یگدازآ و  تماق  تسا  هدیلاببالقنا  هوکـشب  تیار  تس  هدش  اپرب  زوریمن  دیـشروخ  يهلعـش  ریز  زورمایگدـنب ، ریجنز 
يهنارک ات  تس  هتفر  قح  هار  ناریلد  ياههسامح  گـنابرازراک  ماـگنه  هباـیمد  اهدیـشروخ  زیت  ياهریـشمش  يهدـنهج  وترپ  زاـباتفآ  نیرز 

زور ات  نایناهج  شوگ  هب  تفگش  يهنحص  نیومامتان  هدنام  قح  لطاب و  دربن  اما  مزر  هدیـسر ، نایاپب  تسا و  هتفر  دیـشروخراگزور  قافآ 
! مایق دهدیم : الص  ریختسر ،

ینادرم هللارصن 

رادملع

تفگیم نینوخ  يهزین  نآ  رب  دیـشروخ  رـستشذگ  كانمغ ، هچ  هظحل  ره  هک  تفگ  ناوتن  تشذگ  كاپ  زا  رتکاپ  يا  وت  گوس  رد  هچنآ 
، كابیب همهنیا  وزا  هنـشت  ارچ  هک  دـش  وت  رادـملع  راـثیا  يهدنمرـش  بآ ، هحفـص 232 ] تشذـگ [  كاچ ، دـص  رکیپ  نآ  رـس  رب  اـهچ  هک 

!؟ تشذگ

شخرذآ ود  داتفه و 

زا نازوس  شخرذآ  ود  داتفهماهلا و  كانبات  يهمـشچ  زا  دنـشون  قشع  لالز  دنتفرمالـسا  نامـسآ  رد  هدـنبات  نازورف  بکوک  ود  داـتفه و 
رــس هدــیپس  ماـب  رب  ناـبات  باـتفآ  ود  داتفهدنتــسه و  تـسه ، هناــمز  رود  اــت  روـن  يهمــشچ  يوـس  هـب  دنتفردنتــسر  كاــخ  ربا  نـماد 

نارکیب مراط  ربدز  مدـع  يداو  هب  همیخ  لگ  قشاـع  ناینیـسح  گوس  رددندیـشک  رپ  هلعـش  نشلگ  رد  شتآ  ناـیم  تفـصسونققدندیشک 
زا نوخ  دیشورخ  بش  نایرکـشل  ربدمآرب  رـس  هنهرب  دیـشروخ ، یئانـشور  دنلب  ماب  رب  هحفـص 233 ] دز [  مغ  شفرد  اـم  يهموظنم  یتسه 

دنتشون دوخ  نوخ  یخرس  اب  ار  نتسیز  هنوگچ  يانعمدنتشک  باتفآ  لگ  مخت  بش  يهریت  تشد  هب  دنتفردمآرب و  رحس  سفن 

يزیربت رین 

! زیخ ياج  ز 

ام لاوحا  نک  زاب  هدـید  نوخ ! رتسب  هب  شوخ  هتفخ  ياککانزوس  هآ  دـص  هب  هلان  دیـشک  لد  زا  كاـخ  يورب  هش  نآ  رکیپ  دـید  وچ  بنیز 
رگن الب  رحب  يهطرو  هب  دوخ  نالفطنک  زامن  دوخ  نفکیب  ناگتـشک  رب  زیخ  ياج  ز  تماـما ! ریرـس  ثراو  زاـنک  زاـن  باوخ  سپـس  نیبب و 

، حبص زیخرب ! هحفـص 234 ] نک [  زاینیب  ناجز  ناسر و  ولگ  رب  بل  ارم  یکی  ایند ، یناگدنز  مریـسنک ز  زارد  ناشیا ، يرگیتسد  هب  یتسد 
نک زاجح  يوسب  هناور  رگد  راب  سارهرپ  تشد  نیزا  ریگب و  ام  تسد  اینک  زاهج  یب  رتش  رب  راوس  ار  ام  ناوراک  ریم  يا  دش  ماش 
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یهار

هلیبق يهلبق 

، البو برک  يوس  هب  قشع  تماق  دـنبب  تدارا ، يادـتقا  هب  ! کشا يهلیح  هب  ینک ، رـسیم  لاصو  رگم  کشا  يهلیبق  رد  قاشع  تولخ  هب  اـیب 
کشا يهلیبق  يهلبق 

یناجزارب هدیرف 

! البرک ات  هبعک  زا 

قمع زمزیرگیم  الب  ات  ماهتفگ ، یلب  بنیز ! قشع ، يهوسا  يا  وت  ياپ  هب  ! مزیرگیم البرک ، ات  هبعک  زا  نم  مزیرگیم  اـجک  اـت  اـجک  زا  نیبب 
مزیرگیم اهر - دوخ  زا  درم  رح - وچ  تقیقح  يوس  هب  تواقش ،

يرسایک يدیعس  يداه 

؟ یمهف ادا  وک 

مشچ اشامت ، مشچ  ناشکهک  رد  ناشکهک  هحفص 235 ] البرک [ !؟ نابز  دنادیم  هک  یمهف  ادا  وک  البرک ! ناتـسآ  تریح  ياهناتـسبش  يا 
! البرک نارزیخ  رب  یفطصم  غارچلچ  تفگش  حرش  نیا  تسیچ  عشعشم ؟ تاذ  نیا  تسیکالبرک  نامسآ  ریز  هدرتسگ  نیمز  نوچ  ام 

یلیفارسا نیسح 

! بآ يا 

نک و، یتمه  بآ ! يا  تسا  هدیرد  ار  ملد  گشم و  دنچ  ره  ! زیرم ار  بآ  ادـخ  رهب  رابب ، نم  رب  زیرم  الب  ناسنیا  نم ، گشم  يوس  ریت ! يا 
! زیرم اههمیخ ، ات 

! گشم يا 

گـشم يا  شطع  زا  دـنباذع  هـب  ناـکدوک  هـمیخ ، ردزیرم  ورف  نـیا ، تـسنم  مـشچ  بآ  ریت ! يا  زیرم  وـیگ  رد  ارم  ياههدـقع  کـشا ! يا 
! زیرم وربآ  ارم  رادمخز !

( هتفشآ  ) هداز لوسر  رفعج 

رونت نامهم 

، میاهوزرآ دنلب  دـق  تسیلالز  کشا  رتسب  ممـشچ ، يایردتـسیلایخ  كزان  مدـمه  میاههشیدـنا  تسیلاح  هتـسخ  بات  چـیپ و  رد  ملد  یتقو 
رپ نم  يهناخ  رد  يدـمآ  رـس  اب  هک  بش  نآ  هحفـص 236 ] مکاخ [ ! هک  نم  مباتفآ  لامج  وحم  مکاپ  دیـشروخ  يهدادلد  ماهنیئآتـسیلاله ،
رد نامگ  مدربیمن  دوخربنم  يهناـخلگ  رد  تخیریم  لـگ  راـگنا  نم  يهناـناج  يا  دوب  تریـسا  مناـجنم  يهناـمیپ  تمغ  يابهـص  دـش ز 

مکشا يهنیئآتـشاد  يرگید  ياوه  لاح و  ملد  غرم  تشاد  يرگید  يافـص  نم ، يارـس  بش  نآینامهیم  میارـس  رد  یئآ  هدناوخان  یناگدنز 
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يرـس مدـیددوب  اون  روش و  اب  هلانمه  لد  هنیـس ، رد  دوب  ادـخ  غاب  ماهناخ  رونت  جنکتـشاد  يرگید  ياون  میانمت ، يان  تشاد  يرگید  يالج 
نوخ كاخ و  هب  لگ  نوچ  رکیپ  نآ  هدیرب  رس  نمچ  ورس  متس  تسدهدیمد  رتسکاخ  باتهم ، زا  هام  نوچ  هدیدن  وا  نوچ  ناهج  رد  سک 
رکذ هیرگ ، رد  بش  نآ  دوب  ارهز  دوب و  مغ  يدوب و  وتمدـید  گـنتلد  تمغ  زا  ار  ناـهج  ناـج  مدـید  گنـس  ناـشن  رهم  تیناشیپهدیـشک 

یتسه راگنا  وت  مغ  زا  ار  یملاع  مدید  هتفشآبنیز  دوب و  ناریسا  دای  شلد  رد  هک  بلطم  تفگیم  وت  نینوخ  رس  اب  هگبل  رب  تشاد  انیـسحاو 
هحفص 237 ] وت [  متام  رد  دز  هیوم 

یعیفش لیلخ 

! دش دوب ، هتفگ  ادخ  هچنآ 

يانمت قشع ، زبس  ریـسفت  غیت  لصف  هب  نتفکـش  خرـس  ثیدـح  ونـشبباتفآ  ياشامت  مرگ  تام  هنیئآ ، باـتفآ  يـالاب  ز  غاد ، دـیکچیم  نوخ 
داتفه و تفکـش  دـمآ و  نورب  قشع  راسهوک  زاباتفآ  يان  نوخ ، يهروس  دـناوخ  هزین  رب  تسین  بیلـص  حیـسم و  نوخ  نخـس ز  اجنیاباتفآ 

دنتفر انف  یـسوباپ  هب  بارـس ، زا  باریـسباتفآ  يادنلب  مخز ، ناشکهک  رد  زونه ! ات  درک  رفـس  قوش ، رابهلوک  ابباتفآ  يالوش  هب  هراتـس  کی 
باکر رد  اب  قشع  دیهـش  ماما  درک  باتـش  کنآملمحت  هایـس  ربا  دکچیم ز  نوخ  ملزغت  ياوه  بآ و  تسینافوطباتفآ  ياپ  ات  هرپبـش  لیخ 

ار دایرف  يهرازه  ادخ  نوخ  هحفـص 238 ] درک [  روهظ  ردیح  تریغ  حانجلاوذ ، رب  درم  هاگن  غیت و  یقالت  يهطقن  ردقـشع  دیهـش  اما  درک 
راز هروش  رددرک  ماـین  زا  یلع  غیت  چوـک ، گـنهآ  درک  ماـیق  قحلااـنا  هاـگ  هدجـس  یتـقوتفرگ ز  ار  داد  نورق ، ياـهوید  گـنچ  زا  تفرگ 

تـسد هب  شوپزبس  سابع  دوب  نیـسح  تسم  يهدـید  شورخ  ربکاتـشاد ، بیجناـن  يهلمرح  مخز ، هس  نیک  تشاد  بیجع  يروش  هرجنح ،
رشحم ز نارکنم  نامشچ  ربارب  رد  زورمانیسح  منکیم  اهر  هتسخ ، تسد  ود  زا  لد  نیسح  منکیم  افص  شیوخ ، يادخ  اب  نم  ! دوب نیـسح 
، کنیا ماهداـهن  یهر  رد  اپنیـسح  منکیم  اـهر  فرگـش ، یی  هسلخ  رد  ار  شیکشیورد  لد  نوخ ، هاـقناخ  اتنیـسح  منکیم  اـپب  قشع  روش 

یتقو ! نیـسح منکیم  افو  بان  رعـش  زاغآ  بل  کشم و  تاعانـص  تسد و ، تیبهاش  اب  ! نیـسح منکیم  اپ ، مدقم  يادـف  ار  رـس  زوس ! هناهب 
رب همیخ  دز  وا  مشچ  ود  زا  قح  تریغ  دیمد  کنآ  هحفص 239 ] نیسح [ ! منکیم  ادص  هآ ، لثم  مارآ  قشع  مرج  هب  ممشچ  هب  ریت  تسـشن 
درک هناور  نادـیلپ  نوخ  نفع ز  يدور  ! داد دـیزی  هاپـس  ياـه  هنتف  شاداـپ  داد  دـیلپ  كاـت  هب  بآ  غیت ، يوـج  زاوا  مشخ  قرب  کـلف  غیتـس 

: غاد دیکچ  یم  نوخدش  راد  داعیم  هک  دناوخ  هزین  هب  نآرق  دش  رای  هدرپیب  هک  هدژم ، دیسر  هگنآودرک  هنایشآ  ناشرطاخ ، ماب  هب  سکرک 
يرات دیق  تسـسگبقشع  دیهـش  ماما  درک  باکر  رد  اپ  قشع  دیهـش  ماما  درک  باتـش  کنیاباتفآ  ياشامت  مرگ  تام  هنیئآ ، باتفآ  يالاب  ز 

دش دوب ، هتفگ  ادخ  هچنآ  نیسح  يرآ  دش  دوپ  رون ، ردو 

( قفش  ) هدازروفغ داوج  دمحم 

داجس ترضح  لاح  نابز  هنیدم ، هب  تشگزاب  ماگنه  هب 

! هنیدمتـستاجن قشع و  لحاس  هنیدم ، تداهـش  رهـش  نوخ ، رهـش  هنیدمتـستابث ، ربص و  يداو  هنیدم ، تستام  قشع  لقع و  هک  اجنیا  ریـشب !
هچتـستارطاخ جنر و  هنیـس  کی  ارم  ترـسح  هودنا و  رازه  اب  هنیدم ! هحفـص 240 ] تستارف [  طش  دبا  ات  ممـشچ  هک  یئالبرک  نم  ماهدـید 

ناتسوب میمـشمنیشتآ  هآ  دزوس ز  ناهج  منیـشنمه  مغ  اب  هک  نم  هنیدم ! ! شاک لزا  زا  دازیمن  ردام  ارم  شاهمغ ؟ رجه و  ثیدح  زا  میوگ 
نیز قلخ ، هانپ  مولظم  يارهز  يهدید  غورفمنیبج  زا  تداهش  قوش  ناوخب  مهاگن  رد  ینیسح  روش  نیببمنیسو  ای  راز  هلال  هوکش  میاه  اط و 
هکم انم و  دـنزرف  هک  متـسکش  تب  تمه  هب  اـسآلیلخ  ! شاـک لزا  زا  دازیمن  رداـم  ارم  شاـهمغ ؟ رجه و  ثیدـح  زا  میوگ  هچمنیدـباعلا 

یئاهبش هچمتسشن  نایرع  يهقان  يور  هک  دوب  متـس  ربا  زا  هدیـشوپ  اضفمتـسرپاتکی  نم  هکنیا  مرجب  موق ! نیا  دندروآ  هچ  نم  زور  هبمتـسه 
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هحفـص 241] شاک [ ! لزا  زا  دازیمن  ردام  ارم  شاهمغ ؟ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچمتـسد  اپ و  ياهریجنز  لغ و  دندرک  هیرگ  نم  اب  هک 
يزور نآ  زامغارچبش  بنیز  کشا  رولب  دشاب  هک  مگنهابش  غرم  نآ  نممغاد  هب  ارحص  يهلال  هتـسشن  مغارـس  مغ ، زا  ریغ  تفرگن  یـسک 
ثیدح زا  میوگ  هچمغاد  درد و  نم ، يهمانتداهـش  نم  مدـهاش  نم ، ماهدـنز  دیهـشمغاب  ياهلگ  مغ  شوپ  هیـس  دـیچ  ار  هچنغ  نیچلگ  هک 

رجه زا  رگا  ؟ درک ملع  دـق  يروبـص  رد  یک  نم  وچ  درک  مغ  فقو  ار  دوخ  هلال ، هچ  رگا  ! شاک لزا  زا  دازیمن  ردام  ارم  شاهمغ ؟ رجه و 
تیالو رازلگ  هبدرک  مخ  تشپ  راگزور و  ناشیرپ  زوسرگج  غاد  ود  داـنفه و  ارمدرک  مک  هیرگ ، ار  شاهدـید  غورف  بوقعی  دـنزرف ، کـی 

هب ار  لگ  یـسک  ! شاک لزا  زا  دازیمن  ردام  ارم  شاهمغ ؟ رجه و  ثیدـح  زا  میوگ  هچدرک  ملق  نیچلگ  متـس ، ریـشمش  هب  دوب  لگ  هچ  ره 
هحفـص دیـسوبن [  رپرپ  لگ  نم  نوچ  یـسک  نوخ  رد  تفکـشن  شلگ  نم  نوچ  یـسکدیسوبن  رتهب  نم  ار ز  لگ  یـسک  دیـسوبن  رت  مشچ 

هچدیسوبن ربمغیپ  هک  یئاجنآ  هب  مداهن  بل  لعل  هسوب ، مزع  هبدیـسوبن  رـس  یب  نت  یئاهنت  هب  تشد  نآ  رد  بنیز  نم و  زا  ریغ  یـسک  [ 242
لگار وا  مدیـسوب  نمـسای  گرب  وچ  ار  وا  مدید  نوخ  رتسب  رد  لگ  وچ  ! شاک لزا  زا  دازیمن  ردام  ارم  شاهمغ ؟ رجه و  ثیدح  زا  میوگ 

ارهز گرب  دص  لگار  وا  مدیما  نبلگ  رانک  مدناشن  لد  زبس  ناتـسورس  هبار  وا  مدیچ  مغ  يهخاش  زا  رحـس  دماین  ناسآ  تسد ، هب  ترـسح 
عادو سوک  کـلف ، ! شاـک لزا  زا  دازیمن  رداـم  ارم  شاـهمغ ؟ رجه و  ثیدـح  زا  میوگ  هچار  وا  مدـیچیپ  اـیروب  رد  مدوـخ  دوـب  نفک  یب 

شـشوگ رد  تفگ  هنیکـسدز  نیقی  گنر  نامگ ، ریوصت  هب  دمآ  هک  بحاصیب  بسا  نادیم ، زدز  نیرفآ  بنیز  ربص  رب  کلم  دز  نیرخآ 
زا میوگ  هچدز  نیمز  رب  رـس  اـههمیخ  راـنک  راداـفو  بسا  نآ  هک  مراد  ربخ  هحفـص 243 ] دز [ ؟ نیرقیب  نآ  لد  رد  شتآ  هـک  يزمر  هـچ 

کـشا بالگمدرک  هیرگ  رد  ناهن  ار  دوخ  مغ  مدرک  هیرگ  را  مادم  معنم ، نکم  ! شاک لزا  زا  دازیمن  ردام  ارم  شاهمغ ؟ رجه و  ثیدـح 
تولخ رد  میئاـهنت  بشمدرک  هیرگ  ردارب  شـش  غاد  هب  نایارـسمه  اـب  ـالبرک  غاـب  هبمدرک  هیرگ  رپرپ  ياـهلگ  نآ  هب  دوب  رگا  نوگلگ  نم 

دوب ام  هار  ياهتنم  تداعس ، ! شاک لزا  زا  دازیمن  ردام  ارم  شاهمغ ؟ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچمدرک  هیرگ  رـسیب  ياهنت  نآ  رب  شیوخ 
هام ارهز ، دنزرف  رس  ماش  ات  هفوک  زا  يرگنـشور  یپدوب  ام  هآ  ردو  هلان  رد  رثا  دش  ربز  ریز و  متـس  خاک  رگادوب  ام  هاوخلد  يهصق  تداهش ،
لزا زا  دازیمن  ردام  ارم  شاـهمغ ؟ رجه و  ثیدـح  زا  میوگ  هچ  ! دوب اـم  هاـگتولخ  هناریو ، یهگ  سنا ! سلجم  يراـصن ، رید  یهگدوب  اـم 
مرـس رب  وا  يهیاس  تفأر ، هب  هتفرگ  شتآ  يهمیخ  ناـیمدوب  مرواـی  بنیز  ياـهتبحم  دوب  مرواـبمغ  لد  نینوخ ، رگا  هحفـص 244 ] شاک [ !
میوگ هچدوب  مرگنسمه  رفسمه ، اهنت  هن  بنیز  خیرات ، يهدنز  دیهـشدوب  مرتسب  رود  هناورپ ، نیمه  نم  متخوس  بت  زا  عمـش  نوچ  رگادوب 

غاب وا ، نشور  هاگندوب  وا  هدیدمغ ، نم  راتسرپ  دوب  وربور  تبیصم  دص  اب  رگا  ! شاک لزا  زا  دازیمن  ردام  ارم  شاهمغ ؟ رجه و  ثیدح  زا 
یهگ منبـش  قرغ  هیرگ  ز  لگ ، نوچ  یهگدوب  وب  گنر و  ریـسا  يرادـنپم  اما  دـندرک ، نازخ  ار  شراـهبدوب  وزرآ  تشهب  وا  روضح  دـیما 

هب درک  يروای  نید  زا  بنیز  اهنت  هن  ! شاک لزا  زا  دازیمن  ردام  ارم  شاهمغ ؟ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچدوب  ولگ  رد  هدـقع  هچنغ ، نوچ 
رد هک  ماغیپ  غالبا  رد  دیشوک  نانچ  هحفص 245 ] درک [  يردام  رهم  هب  اهشزاون  نامیتی  اب  تراسا ، نارود  هبدرک  يربهر  ار  ناوراک  تمه 

ردام ارم  شاهمغ ؟ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ  ! درک يروآون  ون ، هام  يور  هب  دیاب  هک  ار ، لمحم  درک  ناشفالگدرک  يروآ  ماغیپ  هار ، ره 
مدز رس  اجره  هب  ماش  ات  هفوک  راید  زا  هچ  رگادوب  نز  جوم  شمشچ  شیپ  تبیصم  دوب  نمچ  هن  اجب و  ناتـسورس  هن  ! شاک لزا  زا  دازیمن 
مدرم راک  يداش  هب  مدـید  تاعاس ، يهزاورد  مددوب  نم  مشچ  زا  ناور  نوخ  اجنآ  هک  ماش ! زا  ماـش ، زا  مرطاـخ  ناـشیرپدوب  نحم  جـنر و 

ناـبرهم قارف  تستخـس  بوبحم ، مغ  ار  ناـبحم  ! شاـک لزا  زا  دازیمن  رداـم  ارم  شاـهمغ ؟ رجه و  ثیدـح  زا  میوگ  هچ  ! دوـب ندز  فـک 
بویا ندرک  يروبص  يدینش  نارود  یتخس  رد  رگاتـستخس  بوبحم ، زا  ندنکلد  یلو  لکـشم  تسین  ندیرب ، لد  یتسهزتستخـس  بوخ ،

ردام ارم  شاهمغ ؟ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچتستخس  بوچ ، نیسح و  لعل  بل  بنیز  مشچ  شیپ  هک  دناد  ادخ  هحفص 246 ] تستخس [ 
ار اـهناوج  لاـخلخ  هک  مدرکن  شهاوـخ  نارگاـمغی  زا  نمدـیرایب  ار  اـهناوراک  يارد  دـیرایب  ار  اـهنابراس  ارحـص ، !ز  شاـک لزا  زا  دازیمن 

میوگ هچدیرایب  ار  اهنآ  هتـشر ، ارهز  هک  یئاههماج  ام  زا  هتفر  تراغ  هبدیرایب  ار  اهناج  هتـسخ  دیما  دیدرب  دیدرب ، ار  هچنآ  جارات  هبدـیرایب 
اهراخ غیت  زمیتفر  میدومیپ و  قشع  قیرط  میتفر  میدوس و  نیبج  مغ ، كاخ  هب  ! شاک لزا  زا  دازیمن  ردام  ارم  شاهمغ ؟ رجه و  ثیدـح  زا 
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رگا میتفگ : میدیدنخ و  گرم  يوربمیتفر  میدوزفا و  هلال  غاد  هب  تمایق  ات  یتسه ، زبس  غاب  هبمیتفر  میدوساین و  اسآمیـسن ، لگ  يهیاس  رد 
! شاک لزا  زا  دازیمن  ردام  ارم  شاهمغ ؟ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچمیتفر  میدوب و  نارگ  راب 

یقرواپ

. تشذگ وت  تونق  رد  تانق  هتشر  دص  ینیسح : نسح  دیس  ياقآ  يارسیعابر ، قفوم  رعاش  زا  [ 1]
. نادنز دنبرهش : [ 2]

نیسح نادیهش ، رالاس  يارب  مهنآ  تسا ! هدوبن  يریخ  البرک ، رفـس  رد  رگا  هک : دوشیم  حرطم  لاوس  نیا  هدنناوخ ، يارب  ماقم  نیا  رد  [ 3]
ترـضح يهمان  زا  يزارف  تیب ، نیا  رد  رعاش  کـنیا  هب  هجوت  اـب  تشاد !؟ ریخ  مشچ  ناوت  یم  رفـس  مادـک  زا  سپ  مالـسلا !! هیلع  یلع  نب 

زارف نیا  یعقاو  موهفم  هب  ناوتیمن  تسا ، هدروآ  لیصفت ، هب  هن  هدرشف و  هتسب و  یتروصب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم 
همهنآ يهدـهاشم  زا  دـعب  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  هک  یتقو  دریگ . رارق  یـسررب  هعلاـطم و  دروم  اـقیقد  هکنیا  رگم  درب  یپ  هماـن  زا 
تـسد ینتفاینتسد ، ياهزارف  هنوگنیا  يهمجرت  رد  دـیاب  ـالیمج »! ـالا  تیار  اـم  : » هک دـیامرفیم  دـیزی  هب  باـطخ  نیرفآ ، درد  ياـههدرپ 
يزمر زار و  هاگرد ، نامرحم  نیا  راتشون  راتفگ و  رد  تسا و  نادیهش  رالاس  صاخ  باحصا  زا  لقع ، نب  ملسم  دز . تفرعم  بابرا  نامادب 

. دجنگیمن نخس  يهدودحم  رد  بلغا  هک  دراد  دوجو 
. تسا يزاریش  ظفاح  بیغلا  ناسل  زا  دنراد ، رارق  زتنارپ ) اب  تسا  يواسم   ) کنامک لخاد  هک  یعیراصم  [ 4]

. دروم نیمه  دننام  ددرگ ، لصتم  دوخ  زا  دعب  يهملک  هب  دوش و  هتشون  ه )  ) ظوفلمریغ فرح  نودب  امتح  دیاب  مسق  ءاب  [ 5]
. تسا یناسارخ  يدوج  موحرم  زا  رثا ، نیا  نیرخآ  تیب  راهچ  [ 6]

. تسا يزاریش  ظفاح  بیغلاناسل  زا  [ 7]
ز اروشاع : رهظ  زا  دـعب  رد  باتفآ  هب  باطخ  رد  تس  ( انـس  ) یئامه نیدـلالالج  داتـسا  موحرم  تیب  نیا  زا  هدـش  هتفرگ  ماو  ریبعت ، نیا  [ 8]

!. نیشتآ یتشک  يا  رذگب  گبس  نیگمهس  يهجل  نیا  نافوط 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تاکرب  راثآ و  . 31

باتک تاصخشم 

1348 اضردمحم - ، یناهفصا  یقاب  هسانشرس : 
یقاب اضردمحم  نارفغ  افـش ، تاجاح  لسوت  ترایز  يرادازع  مالـسلاهیلع :  نیـسح  ماما  ترـضح  تاکرب  راثآ و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

حیاصن 1380. مق  رشن :  تاصخشم  یناهفصا 
ص 635 يرهاظ :  تاصخشم 

-27-6377-964 لاــیر ؛  019000-27-6377-964 لاــیر ؛  019000-27-6377-964 لاــیر ؛  019000-27-6377-964 کــباش : 
همانباتک تشاددای :  لاـیر   1382  : ناتـسمز 25000 مود  پاچ  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لاـیر  019000

اهتمارک 4ق --  موس 61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیسح  عوضوم :  سیونریز  تروصهب 
اهتمارک 61ق --  26 - ؟ یلع ع ،  نبسابع  عوضوم : 

BP41/75/ب2آ2 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/953 ییوید :  يدنب  هدر 
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م20284-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ءادها

اهیا ! ءایبنالا ءانبا  ءایبنألا و  لوحذـب  بلاطلا  اهیا  ةدوهـشملا ! لئالدـلانبای  ةدوجوملا ! تازجعملانبای  هضرا ! یف  هللا  ۀـیقب  ای  کـیلع  مالـسلا 
زا !؟ میرب روگ  هب  ار  وزرآ  نیا  هک  اشاح  ! تسا هداتفا  هرامـش  هب  ، ناترادید يوزرآ  رد  ، ناینیمز نیمز و  سفن  ! ءالبرکب لوتقملا  مدـب  بلاطلا 
رد هک  ياهمع  . منک ءادها  ناتیومع  همع و  تمظع  اب  هاگشیپ  هب  ار  يراسمرش  يهفیحص  نیا  ات  مهاوخیم ، هزاجا  ناتترـضح  سدق  تحاس 

زاورپ تـشاد و  ردـپ  شوـغآ  رد  رـس  یبآ  یب  توـهرب  رد  هـک  ییوـمع  !و  داـهن نـیمز  رب  رــس  تـشاد و  شوـغآ  رد  ار  اـباب  رــس  هـبارخ ،
کشا بتکم  اب  ارم  هک  مدنمجرا ، ردام  ردپ و  هب  زین  ار  ءادها  نیا  باوثمالسلاهیلع  رغصا  یلع  ترضح  مالسلااهیلع و  هیقر  ترـضح  ! درک

هحفص 7 ] منکیم [ . راثن  تسا ، هدوب  مهار  يهشوت  هراومه  ناشریخ  ياعد  دنتخاس و  انشآ  نوخ  و 

تسخن راتفگ 

مـساقلایبا انالوم  اندیـس و  نیلـسرملا ، متاخ  ءایبنالا و  فرـشا  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  نیملاـعلا و  بر  دـمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
بر ۀـمکح  باب  یلع  امیـس  نیمایملا ال  رغلا  ةادـهلا  نیبجنالا ، نیرهطالا  هتیب  لها  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یفطـصملا 

مهئادعا یلع  مئادلا  نعللا  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هللادبعابا  نینوکلا ، یلوم  انالوم و  نینمالا ، نم  ناک  هلخد  نم  يذلا  ۀطح  باب  نیملاعلا و 
نیذـلا مهللا  نیدـلا ، موی  ماـیق  یلا  مویلا  نم  نیعمجا ، مهتعیرـش  یبرخم  مهنوؤش و  یعدـم  مهبقاـنم و  مهلئاـضف و  يرکنم  مهیفلاـخم و  و 

ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  دـنوادخ  . نیمآ نیمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  فاـتکا  یلع  ساـنلا  اولمح 
لثم همالا  هذه  یف  یتیب  لها  لثم  امنا  [ » 1 « ] یقتلا مالعا  یجدلا و  حیباصم  يدهلا و  ۀمئا  ، » تسا هداد  رارق  تیادـه  غارچ  تاجن و  یتشک 

اهبکر نم  نمأی  هحفص 8 ] ةرماغلا [  ججللا  یف  ۀیراجلا  کلفلا  [ ... » 2 « ] قرغ اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  رحبلا ، ۀجل  یف  حون  ۀنیفس 
اهساره سونایقا  رد  رتناباتش  یتشک  رتنازورف و  یلعشم  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  نایم  نیا  رد  اما  [ . 3 « ] اهکرت نم  قرغی  و 

: دومرف اهنآ  يهرابرد  دوخ  دندیـسر و  يدـنلب  ماقم  هب  هک  داد  ییانـشور  نانچ  دوخ  باحـصا  رب  هک  ناـشفا  رون  یغارچ  تساـهتریح . و 
ترضح رصاعم ، نورق  رد  تقلخ  ملاع  درف  هاش  هک  دنتشگ  هدنشخرد  نانچنآ  نانآ  [ 4 « ] یباحصا نم  اریخ  یفوا و ال  اباحصا  ملعا  ینا ال  »

هفوک و رد  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  مالـسلااهیلع و  بنیز  ترـضح  ياهيرگتیاده  . دنهدیم مالـس  نانآ  رب  هادف  انحاورا  مظعالا  هللا  ۀیقب 
غارچ نیا  رادماو  درک ، ادیپ  ار  تیاده  تداعـس و  هار  سک  ره  ملاع  ضارقنا  ات  دوب . تیاده  حابـصم  نیا  يهعـشا  زا  يوترپ  هنیدم  ماش و 

اب تسد  هب  دـهد ، نامرف  میکح  يادـخ  هک  ینامز  رد  دـش و  زاـغآ  يرجه  کـی  تصـش و  لاـس  ياروشاـع  زا  ماـیق  نیا  تسا . یهلا  وترپ 
هار رد  ار  دوخ  نوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دیـسر دهاوخ  ماجرف  هب  مالـسلاهیلع  نامزلا  بحاص  يدهم  ترـضح  نامز ، نیـسح  تیافک 

« ۀلالـضلا ةریح  ۀلاهجلا و  نم  كدابع  ذقنتـسیل  کیف ، هتجهم  لذب  و   » دشخب تاجن  ادخ  ریغ  یگدنب  زا  ار  ادخ  ناگدنب  ات  درک ، ادها  ادخ 
هب مالسلاهیلع  نامز  ماما  ترضح  روهظ  نامز  رد  يروشحلس ، تداهش و  مایق و  نآ  يهجیتن  ات  دوب  هتفرگ  رارق  نآ  رب  ادخ  تمکح  اما  [ 5]

[6 «. ] رونلا یهتنم  ۀمالا و  ذـقنم  ۀـمئألا و  متاخ  وهف  جـجحلا ، عطقت  انیدـهمب  . » دـنوش ذاقنا  ناشیا  ياول  تحت  ادـخ  ناگدـنب  دنیـشنب و  راب 
اب دنتفایم ، هار  هب  شترـصن  ياول  لابند  هب  هادف  انحاورا  مظعالا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  تلادـع ، ریرـس  هاشداپ  دنمتداعـس  رکـشل  هک  یماگنه  .

يهعشا زا  يوترپ  زین  مالـسلاهیلع  يدهم  ترـضح  مایق  هک  دنرادیم  مالعا  نایناهج  هحفص 9 ] هب [  مالـسلاهیلع » نیـسحلا  تاراثل  ای   » دایرف
يدنب هتسد  يروآ و  عمج  هب  لسوت ، ضرع  يراسکاخ و  ناونع  هب  ور  نیا  زا  . تسا مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  تیاده  حابصم 

ار ام  ترخآ  ایند و  رد  هک  مراد  اضاقت  ناشمرک  نارکیب  يایرد  زا  متخادرپ و  یهلا  تیاده  حابصم  نیا  تاکرب  راثآ و  زا  دنتسم ، ییایاضق 
ياـیاضق باـتک  نیا  رد  لوا : يهتکن  : دـینک هجوت  راتـشون  نیا  نوـماریپ  هتکن  دـنچ  هب  نوـنکا  دـنهد . رارق  ناـشیاهتنا  یب  تاـیانع  لومـشم 
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هب دـناهدوب ، طبترم  شخب  نآ  هب  هک  ییایاضق  عوضوم  شخب ، ره  نایاپ  رد  تسا و  هدـش  يدـنب  هتـسد  هناگادـج  ياهعوضوم  رد  فلتخم 
هدوب مهلاثما -  هللارثک  یبهذم -  نارونخـس  يارب  ایاضق  هب  رتهب  یبایتسد  اهيدنب ، هتـسد  نیا  زا  فده  تسا . هتـشگ  میظنت  لودج  تروص 

رتمکحتـسم عوضوم  نآ  يهرابرد  اهنآ  رواب  داقتعا و  دنونـشب ، ای  دـنناوخب  عوضوم  کی  يهراـبرد  ار  یفلتخم  ياـیاضق  هک  يدارفا  تسا ؛
هاگرد زا  مدرم  نتخاس  رود  رد  فلتخم  ياههناهب  هب  نونکات ، زابرید  زا  ینج  یـسنا و  نیطایـش  هکنیا  هب  هجوت  اب  مود : يهتکن  . دش دهاوخ 

رارق همجه  دروم  ار  تعافـش  افـش و  يراوگوس و  کشا و  یهاگ  زا  ره  دـناهتفرگ و  راک  هب  ار  دوخ  شالت  ماـمت  یهلا ، يهعـساو  تمحر 
ماما ندوب  هدنز  نوچ  یمهم  ياهعوضوم  دنناشکیم ، ههاریب  هب  ار  مالسلامهیلع  تیب  لها  ماتیا  دوخ ، يهناکدوک  ياهههبش  اب  دنهدیم و 
مدق مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هار  رد  هک  يدارفا  يارب  هبوت  تیاده و  قیفوت  ناشراوز و  نارادازع و  هب  ناشیا  هب  هجوت  مالـسلاهیلع و  نیـسح 
بلاغ باتک ، بلاطم  يروآ  عمج  رد  موس : هتکن  . تسا هدوب  راتـشون  نیا  هجوت  دروم  رتشیب  ترخآ ، ملاع  رد  نانآ  شـشخب  دناهتـشاذگ و 
هحفـص فالتخا [  هب  یلو  تسا ، هدش  رکذ  یقرواپ  رد  رگید  ياهباتک  زا  هیـضق  نآ  دنـس  تسا و  هدش  باختنا  باتک  کی  زا  هیـضق  لصا 

، دننکیم يراکمه  باتک  نیا  رشن  پاچ و  يروآ و  عمج  لحارم  رد  هک  یناسک  همه  زا  نایاپ  رد  . تسا هدشن  حیرصت  دانـسا ، كدنا  [ 10
هدـهع رب  ار  راتـشون  نیا  عبانم  زا  یخرب  رد  شهوژپ  هک  یقاب  یلع  دـمحم  ياـقآ  مراوگرزب  ردارب  زا  هژیو  هب  میاـمنیم ، یناردـق  رکـشت و 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  ترضح  نیتسار  هار  رد  یگدنز  يهظحل  نیرخآ  ات  ار  ام  همه  دنوادخ  هکنآ  دیما  منکیم . يرازگساپس  دناهتـشاد ،
یقاب اضر  دمحمۀسدقملا  مق  . دهد رارق  هادف  انحاورا  هللا  ۀیقب  ترـضح  ناشدـنمورب  دـنزرف  هجوت  دروم  ار  راتـشون  نیا  درادـب و  مدـق  تباث 

هحفص 15 ] هامرهمیناهفصا 1380 [ 

ع)  ) نیسح ماما  يازع  قنور  يارب  راهطا  همئا  ياه  دادما 

اروشاع بش  رد  نیسح  ماما  نارادازع  يور  هب  نینمؤملاریما  مرح  ياهرد  ندش  زاب 

، فرشا فجن  رد  ام  ترواجم  تاقوا  رد  : تسا هدش  لقن  هرس  سدق  بیغتسد  نیسحلادبع  دیس  هللا  تیآ  راوگرزب ، دیهش  طسوت  هیضق  نیا 
بش رد  . دوب هدش  عنم  تاجهتـسد  ندمآ  نوریب  ندز و  هنیـس  ندز و  همق  زا  ادیکا  قارع  تقو  تموکح  فرط  زا  مرحم 1358 ه ق  هام  رد 

قاور و مرح و  ياـهرد  بـش  لوا  رد  قارع  تموـکح  فرط  زا  دوـشن ؛ ینزهنیـس  فیرـش  نحــص  رهطم و  مرح  رد  هـکنیا  يارب  اروشاـع ،
ناهگان دندوب و  هتسب  ار  نآ  يهگنل  کی  هک  دوب  هلبق  رد  دندوب ، نآ  نتسب  لوغشم  هک  ار  يرد  نیرخآ  دنتسب . ار  نحـص  ياهرد  نینچمه 

ناویا نامه  رد  دندید ، هتسب  ار  اهرد  نوچ  ندروآ و  رهطم  مرح  هب  ور  دندش و  نحـص  دراو  دندروآ و  موجه  نزهنیـس  نارادازع  تیعمج 
ياهمکچ اب  سیئر  نآ  دندمآ و  اهنآ  سیئر  اب  هارمه  سیلپ )  ) یطرـش ياهدع  ناهگان  . دـندش ینز  هحفص 16 ] هنیس [  يرادازع و  لوغـشم 

رد دندرک و  دنلب  ار  وا  دندروآ و  موجه  وا  رب  اهنزهنیـس  دـنریگب . ار  اهنآ  درک  رما  دز و  کتک  ار  یـضعب  دـمآ و  ناویا  رد  تشاد  اپ  هب  هک 
ناشمحازم هرخالاب  دـننک و  یفـالت  یتلود  ياوق  تسا  نکمم  دـندید  نوچ  دـنتخاس و  ناوتاـن  حورجم و  ار  وا  تخـس  دـنتخادنا و  نحص 

کف یلع  ای  : ) دنتفگیم دندزیم و  هنیـس  هب  دندش و  رهطم  مرح  يهتـسب  رد  يهجوتم  یگمه  رطاخ ، یگتـسکش  ءاجتلا و  لامک  اب  دنوش ؛
قاور و مرح و  ياهرد  هظحل ، کی  رد  ناهگان  سپ  . میتسه مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـنزرف  نارادازع  اـم  نک ؛ زاـب  ار  رد  یلع  اـی  باـبلا )

رهطم مرح  دراو  نانز  هنیـس  يهمه  هصالخ  دوب ! هدـش  هدـیرب  نآ  طسو  دوب ، اهراوید  اهرد و  نیب  هک  نینهآ  ياهلیم  دـش و  هدوشگ  نحص 
دـندرگیم و ناهنپ  اهیطرـش  دـنوشیم و  عمج  مرح  نحـص و  رد  یگمه  دـنوشیم ، ربخ  اـب  زاـجعا  نیا  زا  هکزین  اـهیفجن  ریاـس  . دـندش
زا شیب  البرک  فجن و  رد  لاـس  نآ  رد  . دـنوشن اـهنآ  محازم  هک  دوشیم  هداد  روتـسد  دادـغب  زا  دـنهدیم و  شرازگ  دادـغب  هب  ار  عوضوم 

، برع يالضف  زا  یکی  دنتخاس . رشتنم  دندومن و  لقن  دوخ  راعشا  رد  ءارعـش  ار  هرهاب  يهزجعم  نیا  دش و  يرادازع  هماقا  هتـشذگ  ياهلاس 
یـضترملا تازجعمب  رقی  مل  نم  [ . 7 . ] تسا نیا  راعشا  نآ  دنابـسچ و  رهطم  مرح  راوید  هب  دوب و  هتـشون  یحول  رب  ار  ارعـش  زا  یکی  راعـشا 
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ذامعنا نیتحارلا و  کلتب  مرکا  هفک  ۀحار  باوبألا  انل  تحتف  هحفص 17 ] ملسمب [  سیلف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ونص  مالسلاهیلع 
مدلل  اظفح  بابلا  کفف  ام  وا  اوخرا  هیتحارب  یصولا  اذافمرحمب  مدلا  يرجی  ام  عوقوب  ءازعلا  بابرا  عنم  اودارا  دق 

هاشنامرک یلاها  يرادازع  ماگنه  رد  نیسح  ماما  رهطم  حیرض  زا  لیلخ » ای   » دایرف

هب ترایز  مزع  هب  مردپ  موحرم  اب  مدوب ، یلفط  هک  لبق  لاس  تصش  ابیرقت  : دناهدومرف لقن  يدابآ  تلود  سمش  هللا  ءاطع  دیس  ار  هیضق  نیا 
نامز نآ  رد  . دنتفریم ترایز  هب  هواجک  بسا و  اب  مدرم  دوبن ، يربرفاسم  نیشام  امیپاوه و  نامز ، نآ  رد  نوچ  میدوب . هدش  فرشم  البرک 

هب رهـش  ره  لـها  راوز و  هک  هعمج  ياهبـش  رد  دـنداتفایم و  هار  هب  یعمج  تسد  يهلفاـق  تروص  هب  مدرم  يرهـش ، ره  زا  هک  دوب  موـسرم 
قاور و مرح و  زا  هطقن  ره  . دندشیم لوغشم  يرادازع  ینز و  هنیس  هب  دندادیم و  لیکـشت  هناگادج  یتئیه  دوخ  يارب  دندیـسریم ، البرک 

طوبرم البرک  یلاها  اب  اهنآ  بلغا  دندوب و  رتکیدزن  البرک  هب  یلیخ  هاشنامرک  لها  نوچ  تشاد و  صاصتخا  اهناتـسرهش  زا  یکی  هب  ناویا ،
زا اذـل  دـندوب . هدرک  نیعم  هاشنامرک  لها  صوصخم  ار ) نآ  فارطا  رهطم و  مرح  ینعی   ) ار لـحم  نیرتهب  دنتـشاد ، دـمآ  تفر و  دـندوب و 
رد هعمج ، ياهبـش  زا  یکی  رد  . دوب یهاشنامرک  راوز  صوصخم  رهطم  مرح  رد  ندرک  يرادازع  ندز و  هنیـس  دعب ، هب  بش  هدزاود  تعاس 

هدش فرـشم  ترایز  هب  اهنآ  اب  زین  نینیدتم  زا  يدایز  يهدـع  اقافتا  هک  هاشنامرک  یلاها  زا  یعمج  بش ، فصن  زا  دـعب  تعاس  ود  دودـح 
! دوب یبیجع  عضو  درکیمن . دمآ  تفر و  رهطم  مرح  رد  يدحا  هدع ، نیا  زا  ریغ  . دـندش يرادازع  لوغـشم  هتـشگ و  عمج  مرح  رد  دـندوب ،

دندوب ندز  هنیس  لوغشم  ياهدع  سدقم ، حیرض  رود  ینعی  اهنآ  نایم  رد  هتـسشن و  مرح  فارطا  ناگرزب  نینیدتم و  و  هحفص 18 ] لاجر [ 
هاگان . دوب ینز  هنیـس  يهتـسد  نآ  ناوخ  هیثرم  دوب -  مه  سفن  بحاص  دوب و  مدرم  هجوت  دروم  یلیخ  هک  مه -  يراوگرزب  درمریپ  دیـس  و 
رهطم مرح  ضحم  توکس  هک  لاح  نامه  رد  دشیم . هدینش  هنیس ، هب  اهتسد  ندز  يادص  طقف  نانز  هنیـس  زا  دومن و  توکـس  ناوخ  هیثرم 
هبترم کـی  تیعمج  تسود ! يا  ینعی  لـیلخ »! اـی  : » دوـمرف هـک  دـش  هدینـش  نـیزح  ییادـص  رهطم  حیرـض  زا  ناـهگان  دوـب ؛ هـتفرگارف  ار 

راب . دش دنلب  اجک  زا  ادص  نیا  هک  دندش  هجوتم  یگمه  دش و  فقوتم  اههمزمز  دیدرگ و  عطق  اههنیس  رد  اهسفن  هدش و  تسس  ناشیاهتـسد 
مالـسلاهیلع ءادهـشلادیس  اقآ  رهطم  حیرـض  زا  ادص  نیا  دـیدرت  نودـب  هک  دـندیمهف  یگمه  دـش و  هدینـش  لیلخ » ای   » يهلمج نیمه  رگید 

نآ موس  هبترم ي  يارب  ناهگان  . دنونشب دوب ، ياهزجعم  يهلزنم  هب  هک  ار  ادص  نیا  رگید  راب  هک  دنتشاد  راظتنا  نانز  هنیـس  همه  ایوگ  تسا .
يولهپ هب  تدش  هب  ییاپرس  نیب  نیمه  رد  دندومن . باترپ  حیرض  فرط  هب  ار  دوخ  وس  ره  زا  تیعمج  هدش و  هدینش  رهطم  حیرـض  زا  ادص 

نم هب  ناـیرگ  ياـهمشچ  اـب  هـک  مدرک  هدـهاشم  ردـپ  تـسد  يور  ار  دوـخ  مدـمآ ، شوـه  هـب  هـک  یتـقو  . مدرک شغ  اروـف  دیـسر و  نـم 
: متفگ يداتفا ؟ لاح  نیا  هب  ارچ  يدید ؟ هچ  وت  منیبب  وگب  مزیزع ! دز : ادص  متـسه ، ملاس  مدـمآ و  شوه  هب  نم  دـید  نوچ  تسیرگنیم و 
!« لیلخ ای  : » تفگ هک  مدینـش  حیرـض  نایم  زا  یئادـص  هاگان  مدوب ، مرح  رانک  هشوگ و  يهمزمز  تیعمج و  ندز  هنیـس  هجوتم  مرح  رد  نم 

رهطم حیرـض  زا  ادص  نآ  هک  موس  يهبترم  اما  . دـندیدرگ رهمط  حیرـض  هجوتم  تیعمج  نیا  مامت  مدـید  مدینـش ، ار  هلمج  نیا  هک  مود  راب 
هب يدگل  ناهگان  یلو  دندومن ، باترپ  حیرـض  هب  ار  دوخ  دـندش و  هدـنک  دوخ  هحفـص 19 ] ياجزا [  تیعمج  مدید  هبترم  کی  ، دش دـنلب 

: متفگ دوب ؟ یـسک  هچ  ادص ، هلمج و  نآ  يهدـنیوگ  هک  ینادیم  مزیزع  تفگ : مردـپ  موحرم  . مدـیمهفن يزیچ  رگید  دروخ و  نم  يولهپ 
ساسحا یـصوصخم  روط  هب  ار  عمج  نآ  يایریب  يرادازع  صالخا و  عضو  نوچ  هک  دندوب  مالـسلاهیلع  هللادبعابا  اقآ  دوخ  وا  تفگ : هن .

[ . 8 . ] دوب نارادازع  زا  يرکشت  راهظا  هملک  نیا  و  تسود »! يا  : » دندومرف راب  هس  قوش ، تدش  زا  ناهگان  دندرک ،

يرتشوش رهاط  دمحم  خیش  جاح  ردپ  يهضور  سلجم  رد  هقیدص  ترضح  ندرک  تکرش 

رد نیقثوم  نینیدتم و  زا  هک  يرتشوش  ناوخ  هضور  رهاط  دمحم  خیش  جاح  لیلج  رـصاعم  دومرف : ینیـسح  نیثدحملا  سمـش  یقتم ، ملاع 
شش تعاس  ياهبنشود  بش  رد  مدوب ، یگلاس  هدزاود  نس  رد  هک  یماگنه  رد  نم  : دومرف لقن  ام  يارب  ار  هیـضق  نیا  تسا ، فرـشا  فجن 
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نآ دراو  نوچ  دـناوخب . هضور  مردـپ  ات  میتفر  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  سلاجم  زا  یـسلجم  هب  مردـپ  قافتا  هب  هتـشذگ ، بش  زا 
دنیآیمن و تقو  نیا  رد  مدرم  يدمآ ؟ رید  ارچ  هک  درک  ضارتعا  مردپ  هب  تشاد ، مان  میحر  يدهشم  هک  سلجم  بحاص  میدش ، سلجم 

ربمغیپ هک  نادـب  میحر ، يدهـشم  يا  تفگ : تسکـش و  مردـپ  لد  وا  ضارتعا  زا  میهد . رارق  تعاـس  نیا  زا  رتدوز  ار  سلجم  زاـغآ  دـیاب 
همطاف یبیب  هک  منکیم  دای  دنگوس  دنتسه و  رضاح  مالسلامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  یلع و  ترضح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
سلجم هدنیآ  يهتفه  ات  هللاءاشنا  دیروخن ! مغ  امش  دنتـسه . رـضاح  مالـسلامهیلع  ناشموصعم  هحفص 20 ] نادنزرف [  مالـسلااهیلع و  ارهز 
ندـناوخ هب  لوغـشم  تفر و  ربنم  سلجم ) بحاص  نانخـس  رطاخ  هب   ) هتـسکش لد  اب  مردـپ  سپ  . دـش دـهاوخ  نیا  زا  رتبترم  رتهب و  اـمش 

ربنم تسار  فرط  رد  نم  دیـسر ، یعازخ  یلع  نب  لبعد  راعـشا  ندـناوخ  هب  درک و  زاغآ  تبیـصم  ندـناوخ  هب  هک  یماگنه  دـش . تبیـصم 
فرط زا  یفیعض  هلان  تقو  کیتارف  طشب  اناشطع  تام  دق  الدجم و  نیسحلا  تلخ  ول  مطافا  : دیسر تیب  نیا  هب  مردپ  هاگان  مدوب . هتـسشن 

دومرفیم و ینانخس  درکیم و  هیرگ  هک  مدینش  مداد ، شوگ  نوچ  دنکیم . همزمز  ینز  ایوگ  هک  دیـسر  مشوگ  هب  دش و  دنلب  ربنم  تسار 
پچ و تمس  هجوتم  نم  نوچ  مالسلاهیلع ! نیسح  يا  مدنزرف ، يا  ینعی  نیـسح ! ای  يدلو ، ای  دومرفیم : هک  دوب  نیا  شنانخـس  يهلمج  زا 

رهطا يارهز  ترـضح  ملاع  ود  یبیب  يادـص  نیا  هک  مدومن  نیقی  هاـگنآ  مدومن !! بجعت  هلئـسم  نیا  زا  مدـیدن و  ار  یـسک  مدـش  تسار 
نینچ ارچ  تفگ : دـش و  نم  هجوتم  ربنم  يالاب  زا  مردـپ  هک  مدز  دوخ  يهنیـس  رـس و  رب  ناـنچ  مدـش و  راـیتخایب  سپ  تسا . مالـسلااهیلع 

سلجم نآ  زا  نوچ  دش . عطق  هلان  نآ  دمآ و  دورف  ربنم  زا  مردپ  هکنیا  ات  دمآیم ، یپ  رد  یپ  هلان  يادص  یلو  مدـش ، تکاس  نم  ؟ ینکیم
راعـشا هنوگ  نیا  هکنیا  لاح  يدش و  تقاطیب  نم  ندناوخ  تبیـصم  تقو  رد  هک  دوب  هدیـسر  هچ  وت  هب  دومرف : نم  هب  مردپ  میدش ، جراخ 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  اب  هک  دومن  اعد  ارم  تسیرگ و  دش و  تقاطیب  موحرم  نآ  مدرک . لقن  مردپ  موحرم  يارب  ار  هصق  !؟ ینادیم وت  ار 
رگید هتفه  نوچ  هحفـص 21 ] موش [ . روشحم  اهنآ  اب  مشاب و  وت  اب  مه  نم  دومرف : هاگنآ  موش . روشحم  مالـسلامهیلع  وا  لآ  ملـس و  هلآ و 

زا رون  مسانـشیمن و  ار  ناشیا  نم  تسا و  تیعمج  زا  ولمم  سلجم  مدید  هاگان  میتفر . سلجم  نآ  هب  هتـشذگ  يهتفه  تقو  نامه  رد  دش ،
هک دنتسه  هللا  راونا  اهنیا  هک  مدومن  نیقی  و  دنتسین ! فجن  نامدرم  نانیا  متفگ : دوخ  اب  مدرک و  بجعت  سپ  ! دوب دعاصتم  ناشیا  ياهتروص 

يریثک ماحدزا  تشاد ، هضور  میحر  يدهشم  هک  ییاههتفه  مامت  هیضق  نآ  زا  دعب  و  دناهدش . رضاح  سلجم  نآ  بحاص  يدونشوخ  يارب 
مریگیم دهاش  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  میوگیم  ار  تشذگرـس  نیا  نم  و  دیدرگ . لیطعت  سلجم  دش و  توف  سلجم  یناب  هکنیا  ات  دـشیم 

[ . 9 . ] متسه قداص  دوخ  راتفگ  رد  هکنیا  رب 

جیریوط نارادازع  نایم  رد  هنهرب ، ياپ  رس و  اب  هللا  ۀیقب  ترضح  ندز  هنیس  رس و  هب 

ءادهـشلادیس ترـضح  يرادازع  تیمها  هجوتم  نادرخیب  زا  یـضعب  دـیاش  : تسا هدـش  نایب  یحطبا  نسح  دیـس  ياـقآ  طـسوت  هیـضق  نیا 
مامت یتح  تسا و  هدیسر  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  ترضح  يارب  يرادازع  تیمها  رد  ثیدح  اههد  هک  دننادن  دنوشن و  مالـسلاهیلع 

ترضح رب  يهیرگ  ار  هادف  یحور  هللا  ۀیقب  ترضح  رـضحم  هب  فرـشت  لئاسو  زا  یکی  دناهدرکیم و  تردابم  نآ  هب  دیلقت  عجارم  املع و 
زا یعمج  اب  مدوب ؛ فرشم  فرشا  فجن  هب  لیصحت  يارب  هک  هس  یس و  دصیس و  رازه و  لاس  رد  . دناهتـسنادیم مالـسلاهیلع  ءادهـشلا  دیس 

خـسرف راهچ  زا  رتشیب  العم  يالبرک  اـب  هک  هحفـص 22 ] جـیریوط [ -  مان  هب  یلحم  هب  هار  نیب  رد  متفریم . ـالبرک  هب  هداـیپ  مـالعا  ياـملع 
تکرح البرک  هب  اـجنیا  زا  نز  هنیـس  ياههتـسد  اروشاـع  زور  : تفگ نم  هب  گرزب  ياـملع  زا  یکی  اـجنآ  رد  میدیـسر . تشادـن -  هلـصاف 

: تفگ نم  هب  گرزب  ملاع  نآ  سپس  دننزیم . هنیـس  اهنآ  اب  دنوشیم و  قحلم  اهنآ  هب  عجارم  زا  یـضعب  یتح  املع و  زا  یعمج  دننکیم و 
زا تقو  نآ  هک  یلعف  دیلقت  عجارم  زا  یکی  نانز  هنیس  نایم  رد  میتفریم ، البرک  يوس  هب  جیریوط  يهتسد  اب  هارمه  هک  دوب  ییاروشاع  زور 

مدرک لاوئس  گرزب  ملاع  نآ  زا  نم  دوب . ندز  هنیس  لوغشم  يراج  کشا  صالخا و  لامک  اب  دشیم ؛ بوسحم  ینعم  لها  گرزب  ياملع 
زا بالط  زا  ياهدع  اب  یئاروشاع  زور  هرـس  سدق  مولعلارحب  دیـس  همالع  موحرم  دومرف : ؟ دـیهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  لیلد  هچ  هب  امـش  هک 
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، یملع خماش  ماقم  تمظع و  نآ  اب  مولعلارحب  دیس  موحرم  دننیبیم  بالط  ناهگان  دنوریم ، جیریوط  ینز  هنیس  يهتسد  لابقتسا  هب  البرک 
رـس و هب  تخادـنا و  نانز  هنیـس  نارادازع و  نایم  ار  دوخ  هدـش و  تخل  اهنز  هنیـس  ریاس  لثم  تخادـنا و  رانک  ار  اصع  ابق و  ابع و  همامع و 
، دنوشب تبحم  زاربا  كاپ و  ساسحا  همه  نآ  زا  عنام  هک  دننکیم ، هچ  ره  دـندوب ؛ هدـمآ  لابقتـسا  هب  هل  مظعم  اب  هک  یبالط  . دـنزیم هنیس 

تحاران دـتفیب و  اپ  تسد و  ریز  ادابم  هک  دـنریگیم ، ارناشیا  مولعلارحب  دیـس  ظفح  يارب  بالط  زا  ياهدـع  هرخالاب  ددرگیمن . عقاو  رثؤم 
يهتسد دراو  رایتخایب  امش  هک  دش  هنوگچ  دنسرپیم : راوگرزب  نآ  زا  صاوخ  زا  یـضعب  ینز ، هنیـس  يهمانرب  مامتا  زا  دعب  هکنیا  ات  دوش ،

هللا ۀیقب  ترضح  مدید  مدیسر ، ینز  هنیـس  يهتـسد  هب  یتقو  دومرف : دیـس  موحرم  ؟ دیدش لوغـشم  يرادازع  هب  هنوگ  نآ  دیدش و  ینز  هنیس 
متسناوتن نم  دننکیم ! هحفـص 23 ] هیرگ [  دـننزیم و  هنیـس  رـس و  هب  اهنز  هنیـس  نایم  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

[ . 10 . ] مدش لوغشم  يرادازع  ینز و  هنیس  هب  ترضح  نآ  تمدخ  رد  مدش و  دوخیب  دوخ  زا  اذل  مروایب ، تقاط 

يدنشف یلع  دمحم  جاح  فرشت  رد  لضفلاابا  ترضح  تبیصم  رد  نامز  ماما  يهیرگ 

زا یکی  هک  يدنـشف  یلع  دـمحم  جاح  ياقآ  بانج  زا  نارهت  رد  نم  دـیامرفیم : یناگیاپلگ  يدـهاز  یـضاق  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  باـنج 
رضحم هب  ات  مورب  جح ، هب  ردق  نآ  منکن و  هانگ  تسا  نکمم  ات  هک  مدوب  دیقم  یناوج  لوا  زا  نم  تفگیم : هک  مدینش  تسا ، نارهت  رایخا 

هک اهلاس  نیا  زا  یکی  رد  . مدشیم فرـشم  همظعم  هکم  هب  وزرآ  نیمه  هب  اهلاس  اذل  مدرگ ! فرـشم  هادف  یحور  هللا  ۀیقب  ترـضح  میالوم 
زا لبق  بش  کی  مناوتب  ات  متفر  تافرع  يارحص  هب  لئاسو  عیمج  اب  هجحیذ  هام  متـشه  بش  مدوب ، مه  جاجح  زا  یعمج  یئاریذپ  رادهدهع 
رد مدرک و  هدایپ  ار  اهراب  متفه  زور  رـصع  ابیرقت  منک . هیهت  يرتهب  ياج  دـندوب  نم  اب  هک  يراوز  يارب  دـنوریم ، تافرع  هب  جاجح  هکنآ 
رد تسا . هدماین  تافرع  هب  یسک  زونه  نم  زا  ریغ  هک  مدش  هجوتم  انمض  مدش . رقتـسم  دوب ، هدش  ایهم  ام  يارب  هک  ییاهرداچ  نآ  زا  یکی 

اجنیا هب  ار  لئاسو  همه  نیا  بشما  ارچ  وت  تفگ : دمآ و  نم  دزن  دوب ، اجنآ  رد  اهرداچ  تظفاحم  يارب  هک  ییاههطرـش  زا  یکی  ماگنه  نآ 
رادیب حبص  ات  دیاب  ياهدمآ ، هک  الاح  لاح  ره  هب  دنربب ؟ ار  تلئاسو  دنیایب و  نابایب  نیا  رد  نیقراس  تسا  نکمم  ینادیمن  رگم  ياهدروآ ؟

نآ . منکیم تظفاـحم  ملاوما  زا  مدوخ  مناـمیم و  هحفـص 24 ] رادـیب [  درادـن ، یعنام  متفگ : ینکب . تظفاحم  تلاوما  زا  تدوخ  ینامب و 
هب زبس  لاش  هک  يراوگرزب  دیس  مدید  بش  ياههمین  هکنآ  ات  مدنام  رادیب  حبص  ات  مدوب و  ادخ  اب  تاجانم  تدابع و  لوغشم  اجنآ  رد  بش 
زا مداد و  ار  مالـس  باوج  نم  مکیلع . مالـس  یلع ، دمحم  جاح  دندومرف : دندز و  ادـص  مسا  هب  ارم  دـندمآ و  نم  يهمیخ  رد  هب  دراد ، رس 
هب رازگتمدخ  دننام  دوب ، هدییور  ناشتروص  رب  وم  هزات  هک  اهناوج  زا  یعمج  هظحل  دـنچ  زا  سپ  دـندش و  همیخ  دراو  ناشیا  متـساخرب . اج 

تفرگ و ياج  ملد  رد  وا  تبحم  مدز ، فرح  اقآ  نآ  اب  هک  هلمج  دنچ  زا  سپ  یلو  مدیسرت ، اهنآ  زا  يرادقم  ادتبا  نم  دندیسر . شرضحم 
: دومرف درک و  ور  نم  هب  ناشیا  دوب . هدروآ  فیرـشت  همیخ  لخاد  دیـس  نآ  یلو  دندوب  هداتـسیا  همیخ  نوریب  اهناوج  مدرک . دامتعا  اهنآ  هب 

ترـضح مدـج  هک  ياهدرک  هتوتیب  تافرع  ناـبایب  رد  یبش  دـندومرف : ؟ ارچ متفگ : تلاـح ! هب  اـشوخ  تلاـح ! هب  اـشوخ  یلع  دـمحم  جاـح 
تعکر ود  دندومرف : مینکب ؟ دـیاب  هچ  بش  نیا  رد  متفگ : نم  دوب . هدرک  هتوتیب  اجنیا  رد  مه  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ءادهـشلادیس 

سپ میداد . ماجنا  اقآ  نآ  اب  هارمه  ار  لمع  نیا  میدش و  دنلب  اذل  . ناوخب هللاوه  لق  هبترم  هدزای  دمح ، زا  سپ  زامن  نیا  رد  میناوخیم ، زامن 
ناشناگدید زا  کشا  دنتشاد و  یشوخ  لاح  مدوب ! هدینـشن  ار  اعد  نآ  دننام  نیماضم  رظن  زا  نم  هک  دندناوخ . ییاعد  کی  اقآ  نآ  زامن  زا 

شومارف ار  نآ  وت  تسا و  موصعم  ماـما  صوصخم  اـعد  نیا  دـندومرف : اـقآ  یلو  منک  ظـفح  ار  اـعد  نآ  هک  مدرک  یعـس  نم  دوب . يراـج 
ادـخ دوجو  رب  هیـسفنا  هیقاـفآ و  تاـیآ  هب  مه  نم  وگب . دومرف : تسا ؟ بوخ  مدـیحوت  اـیآ  دـینیبب  متفگ : اـقآ  نآ  هب  سپـس  درک ! یهاوـخ 

سپـس تسا . یفاک  یـسانشادخ  زا  رادقم  نیمه  وت  يارب  دندومرف : تسه . ییادخ  لئالد ، نیا  اب  هک  مدقتعم  نم  متفگ : مدرک و  لالدتـسا 
رظن هب  هک : مدرک  لاوئـس  نآ  زا  دعب  يراد . یبوخ  داقتعا  دـندومرف : مدرک . ضرع  اقآ  نآ  يارب  تیالو  هلئـسم  هحفص 25 ] هب [  ار  مداقتعا 

هک هفرع ، زور  مدرک : لاوئس  ! تسا همیخ  رد  نامز  ماما  نالا  دندومرف : ترضح  دنتسه . اجک  رد  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  ترـضح  نالا  امش 
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یسک رگا  متفگ : ۀمحرلا . لبج  دودح  دومرف : دنشابیم ؟ تافرع  ياجک  رد  دنتسه ، تافرع  رد  مالسلاهیلع  رصع  یلو  ترضح  دنیوگیم 
یلو ترـضح  تسا ، هفرع  بش  هک  بش  ادرف  ایآ  متفگ : ! دسانـشیمن یلو  دـنیبیم  ار  وا  هلب ، دومرف : دـنیبیم ؟ ار  ترـضح  نآ  دورب  اـجنآ 

هب بش  ادرف  امش  اریز  دیآیم ، امش  يهمیخ  هب  دومرف : دنراد ؟ یهجوت  اهنآ  هب  دنروآیم و  فیرشت  جاجح  ياههمیخ  هب  مالسلاهیلع  رصع 
رکذتم ناهگان  يراد ؟ ياچ  یلع ، دمحم  جاح  دندومرف : نم  هب  اقآ  عقوم ، نیا  رد  ! دیوشیم لسوتم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  میومع 

! دیداد رکذت  امـش  هک  دش  بوخ  ردـقچ  ماهدرواین و  ياچ  اقافتا  اقآ  مدرک : ضرع  ماهدرواین ! ياچ  یلو  ماهدروآ ! زیچ  همه  نم  هک  مدـش 
تروص هب  هک  يرادـقم  دـنتفر و  نوریب  همیخ  زا  نم ! اب  ياچ  ـالاح  دـندومرف : اـقآ  . منکیم هیهت  ياـچ  نیرفاـسم  يارب  موریم و  ادرف  اریز 

دندروآ و دشابیمن ، ایند  ياهياچ  زا  ياچ  نآ  مدرک ، نیقی  نم  هک  دوب  نیریـش  رطعم و  يردق  هب  میدرک ، مد  یتقو  یلو  دوب ، ياچ  رهاظ 
رینپ نم  دندومرف : تسه . رینپ  نان و  یلب  متفگ : میروخب ؟ يراد ، ییاذغ  دندومرف : دعب  مدروخ . مدرک و  مد  ياچ  نآ  زا  نم  دـنداد . نم  هب 
لیم تساـم  ناـن و  زا  ناـشیا  متـشاذگ و  ناشتمدـخ  تساـم  ناـن و  يرادـقم  نم  رواـیب ، دـندومرف : تسه . مه  تساـم  متفگ : مروـخیمن .
اجب هرمع  کی  نم  ردـپ  هحفـص 26 ] يارب [  وت  مهدیم ، يدوعـس )  ) لایر دص  وت  هب  یلع ، دمحم  جاح  دـندومرف : نم  هب  سپـس  . دـندومرف

! يدهم دیس  دندومرف : تسیچ ؟ ناتدوخ  مسا  متفگ : تسا . نسح » دیس   » مردپ مسا  دندومرف : تسیچ ؟ امش  ردپ  مسا  مدرک : ضرع  روایب ؟
یتقو متفرگ . لغب  رد  هقناعم  ناونع  هب  ار  ناشیا  مدرک و  زاب  لـغب  نم  دـنورب . هک  دنتـساخرب  اـج  زا  اـقآ  عقوم ، نیا  رد  متفرگ و  ار  لوپ  نم 

متشاذگ و لاخ  نآ  يور  ار  میاهبل  تسا . هتفرگ  رارق  ناشتسار  يهنوگ  يور  یئابیز  رایسب  هایس  لاخ  مدید  مسوبب ، ار  ناشتروص  متساوخ 
یسک مدرک  هاگن  ار  نآ  فرط و  نیا  هچ  ره  تافرع  نابایب  رد  نم  دندش ، ادج  نم  زا  ناشیا  هک  هظحل  دنچ  زا  سپ  . مدیـسوب ار  ناشتروص 
فرح یـسراف  دنتـسنادیم و  ارم  مسا  هک  صوصخب  دناهدوب ، هادف  انحاورا  هللا  ۀیقب  ترـضح  ناشیا  هک  مدش  هجوتم  هبترم  کی  مدیدن ! ار 

اههطرش مدرک . هیرگ  راز  راز  متـسشن و  هرخالاب  ! دندوب مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـسپ  دوب و  مالـسلاهیلع  يدهم  ناشمان  دندزیم !
لوغـشم تسا و  بش  متفگ : اهنآ  هب  نم  اما  دندش ، عمج  نم  رود  دناهدرب ، ارم  يهیثاثا  نیقراس  تسا و  هدرب  مباوخ  نم  هک  دندرکیم  رکف 

وا مدرک ، لقن  ار  هیـضق  ناوراک  یناحور  يارب  نم  دندمآ ، تافرع  هب  ناوراک  لها  هک  زور  نآ  يادرف  ! دش دیدش  ماهیرگ  مدوب و  تاجانم 
زا دعب  میدناوخ . ار  اشع  برغم و  زامن  هفرع ، بش  بورغ  لوا  . دش ادیپ  يروش  اهنآ  نایم  رد  داد و  حرـش  ار  نایرج  ناوراک  لها  يارب  مه 

ساـبع ترـضح  میومع  هب  امـش  اریز  میآیم ، امـش  يهمیخ  هب  نم  بش  ادرف  : » دـناهدومرف اـقآ  هک  مدوب  هتفگن  اـهنآ  هب  نم  هکنآ  اـب  زاـمن 
لها دش و  اپرب  يروش  دناوخ و  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يهضور  ناوراک  یناحور  دوخ  هب  دوخ  دیوشیم » لسوتم  مالـسلاهیلع 

هحفـص 27] بارتل [  نیملاعلا  حاورا  یحور و  هللا  ۀیقب  ترـضح  سدقم  مدقم  رظتنم  امئاد  نم  یلو  دندوب . هدرک  ادیپ  یبوخ  لاح  ناوراک 
، مدمآ نوریب  همیخ  زا  متـساخرب و  سلجم  نایم  زا  دش ! زیربل  مربص  يهساک  هک  دوش  مامت  هضور  دوب  کیدزن  هرخألاب  . مدوب ادفلا  همدـقم 
هب منزب و  داد  متساوخ  دننکیم ، هیرگ  دنهدیم و  شوگ  هضور  هب  دناهداتسیا و  همیخ  نوریب  مالسلاهیلع  رصع  یلو  ترضح  مدید  ناهگان 

متـسناوتن نم  دـندومرف و  فرـصت  نم  نابز  رد  وگن و  يزیچ  هک  دـندرک  هراشا  تسد  اب  ناشیا  یلو  تساـجنیا ، اـقآ  هک  منک  مـالعا  مدرم 
ترضح بئاصم  رب  دندوب و  هداتسیا  همیخ  فرط  نآ  هادف  یحور  هللا  ۀیقب  ترضح  مدوب و  هداتسیا  همیخ  رد  فرط  نیا  نم  میوگب ! يزیچ 

. منک تکرح  مالـسلاهیلع  رـصع  یلو  ترـضح  فرط  هب  مدـق  کی  یتح  هک  متـشادن  تردـق  نم  مدرکیم و  هیرگ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
[ . 11 . ] دندرب فیرشت  مه  ترضح  دش ، مامت  هضور  یتقو  هرخالاب 

هاشنامرک رد  یناوخ  هضور  سلجم  رد  نامز  ماما  ترضح  ییامرف  فیرشت 

سدق يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  لوق  هب  دندوب و  نکاس  سدقم  دهشم  رد  هک  يرئاح  نیسح  دیس  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم 
نکاس هاشنامرک  رد  يرمق  يرجه  لاس 1345  رد  نم  درکیم : لقن  تسا ،» هدوب  نیلماع  ياملع  راختفا  وا  : » ناسحلا يرقبع  باتک  رد  هرس 

ره دندشیم و  لزنم  نآ  دراو  البرک ، زا  نتشگرب  نتفر و  تقو  رد  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  راوز  رثکا  هک  متـشاد  یلزنم  مدوب و 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 1028 

http://www.ghaemiyeh.com


دنچ دش و  دراو  ام  لزنم  رد  متخانـشیمن ، البق  ار  وا  هک  یبیرغ  دیـس  یمرحم ، لئاوا  رد  دندنامیم . اجنآ  رد  دنتـساوخیم  هک  يزور  دنچ 
هدمآ ناریا  هب  هک  فجن  رهـش  یلاها  زا  یکی  نیب ، نیا  رد  هحفـص 28 ] میدرکیم [ . ییاریذپ  لومعم ، قبط  مه  ام  دـنام و  اجنآ  رد  يزور 

اب ياهقباس  نوچ  هن ، متفگ : یـسانشیم ؟ ار  دیـس  نیا  تفگ : هراشا  اب  نم  هب  داـتفا ، دیـس  نآ  هب  شمـشچ  یتقو  دـمآ و  نم  ندـید  هب  دوب ،
يهچوک رد  رهاظ  هب  تسا و  هدوب  لوغـشم  تضایر  سفن و  يهیکزت  هب  اـهلاس  هک  تسا  یناـسک  زا  یکی  دیـس  نیا  تفگ : مرادـن . ناـشیا 
سـسجت وا  زا  شناسک  یتقو  دوشیم و  دوقفم  راب  کـی  دـنچ  ره  تسا و  هدوبن  ناـکد  رد  اـبلاغ  هتـشاد و  يراـطع  ناـکد  يدـنه  دجـسم 

دمحم و دیس  صخش  نیا  مسا  هک  دش  مولعم  اهدعب  . ) تسا تضایر  لوغـشم  اهقاطا  زا  یکی  رد  هفوک  دجـسم  رد  وا  هک  دنیبیم  دننکیم ،
ادـخ ءاـیلوا  زا  ار  امـش  مدرم  زا  یـضعب  متفگ : مدوـمن و  تبحم  رتـشیب  وا  هب  مدرک  ادـیپ  عـالطا  وا  لاـح  زا  یتـقو  نم  تسا .) تـشر  لـها 

تضایر لوغـشم  هریغ  هفوک و  دجـسم  رد  لاس  هدزاود  نم  هلب ، تفگ : نم  هب  رارـصا ، زا  سپ  یلو  درک ؛ راکنا  لوا  دمحم  دیـس  دننادیم .
نم دسریمن . یلامک  ماقم  هب  یسک  نآ ، زا  رتمک  رد  تسا و  لاس  هدزاود  تضایر  لیمکت  طیارش  هک  دندوب  هتفگ  نم  هب  روط  نیا  مدوب و 

دنیوگیم غورد  یهاگ  تسار و  یهاگ  اهنآ  نوچ  یلو  منادیم ، نج  راضحا  تفگ : دمحم  دیـس  . دـیوگب نم  هب  يزیچ  هک  متـساوخ  وا  زا 
امـش يارب  یلو  دـننامیم . زاب  ناشتدابع  زا  دـنتدابع و  لوغـشم  اهنآ  نوچ  تسین ، حالـص  مه  هکئالم  راضحا  زین  و  تسین . دامتعا  اـهنآ  هب 

هک ریخا  لاس  دنچ  رد  نم  انمض  . دنهدیم باوج  یتسرد  هب  مینک ، لاوئـس  هک  زیچ  ره  اهنآ  زا  هک  منکیم ، راضحا  ار  گرزب  ياملع  حور 
هب و  هاـشاضر ) نارود  رد  ینعی   ) دوب هدـیدرگ  داـیز  ینیدیب  يراـب و  دـنبیب و  دوب و  هداد  يدازآ  حالطـصا  هب  اـهنز ، اـهناوج و  هب  تلود 
رد يرادازع  لصفم  سلجم  یناوخ ، هضور  ساسا  تیوقت  رطاخ  هب  هک  مدوب  دیقم  دـندرکیم ، نیهوت  یناوخ  هضور  ینز و  هنیـس  سلاجم 

هضور رفن  تصش  سلجم  نآ  رد  هحفص 29 ] تشاد [ . همادا  رهظ  زا  دعب  تعاس  کی  ات  رجف  عولط  لوا  زا  سلجم  نآ  میامن و  هماقا  لزنم 
جنپ دشیم ، هداد  لوپ  اهنآ  مامت  هب  دنتفریم و  ربنم  رگید  ياهزور  رد  تبون  هب  هیقب  دنتفریم و  ربنم  اهنآ  زا  رفن  یـس  هک  دندمآیم  ناوخ 

نم یلو  دوب ، جرخ  رپ  تمحز و  رپ  رایسب  یسلجم  نینچ  هک  تسا  یعیبط  . دشیم ینز  هنیس  مه  یتعاس  دندناوخیم و  هیزعت  مه  حادم  رفن 
وا هک  متساوخ  دمحم  دیس  ياقآ  زا  اذل  . هن ای  تسه  هادف  یحور  هللا  ۀیقب  ترضح  لوبق  دروم  لاح  نیع  رد  سلجم  نیا  ایآ  هک  متسنادیمن 

، بوخ رایسب  تفگ : وا  ؟ هن ای  تسه  مالسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  لوبق  دروم  سلجم  نیا  ایآ  هک  دنک  لاوئـس  املع  حاورا  زا 
نآ و  ریخ ؟ ای  تسه  اهنآ  لوبق  دروم  سلجم  نیا  ایآ  هک  منیبب  ات  منکیم ؛ لاوئـس  دـناهتفر ، ایند  زا  هک  ییاملع  زا  رفن  راـهچ  زا  بشما  نم 
دیس موحرم  ردص و  لیعامسا  دیس  موحرم  يزاریش و  يازریم  موحرم  یتشر و  هللا  بیبح  ازریم  هللا  ۀیآ  موحرم  زا : دنترابع  ملاع  رفن  راهچ 

لوبق روم  سلجم  نیا  ایآ  هک  مدـیرپ  اهنآ  زا  مدرک و  راضحا  ار  رفن  راهچ  نیا  حور  بشید  تفگ : متفر ، وا  دزن  هک  حبـص  ادرف  . داماد یلع 
تیب لها  لوبقم  هجوت و  دروم  سلجم  نیا  هلب ، دـنتفگ : ءارآ  قاـفتا  هب  اـهنآ  ریخ ؟ اـی  تسه  مالـسلامهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها 

فیرـشت سلجم  نیا  هب  مه  هادف  یحور  هللا  ۀـیقب  ترـضح  اروشاع )  ) مرحم مهد  ای  اعوسات )  ) مهن زور  دـشابیم و  مالـسلامهیلع  تمـصع 
لاوئـس اهنآ  زا  بشما  زاـب  درادـن ، یعناـم  تفگ : ؟ دـناهدومرفن نییعت  ار  شزور  ارچ  متفگ : وا  هب  مدـش و  لاحـشوخ  یلیخ  نم  دـنروآیم .

لیکـشت املع  رثکا  هک  یـسلاجم  فالخ  سلجم  نآ  رد  نم  عضو  انمـض  . دـننک نییعت  مه  ار  شتعاس  زور و  هک  منکیم  اـضاقت  منکیم و 
هکلب دننیشنب . هحفص 30 ] رگید [  ياهتمـسق  رد  مدرم  يهیقب  منیـشنب و  رگید  ياملع  رانک  رد  سلجم ، تمـسق  کی  رد  هک  دوب ، دنهدیم 
رورم روبع و  هار  هکلب  دوب و  مدرم  مومع  هجوت  دروم  سلجم  نیا  اذـل  مدوب . لئاق  مارتحا  همه ، يارب  مدوب و  هداتـسیا  لزنم  رد  مد  ابلاغ  نم 

ياج رد  اهنیا  ادعب  دـنورب و  نوریب  دنتـسه  لزنم  لخاد  رد  هک  یتیعمج  ات  دـندشیم  رظتنم  فارطا ، ياههچوک  رد  یعمج  دـشیم و  هتـسب 
هک دنداد  باوج  اهنآ  مدرک . لاوئـس  ار  امـش  بلطم  املع ، نامه  زا  بشید  تفگ : دمحم  دیـس  اقآ  زور ، نآ  يادرف  هرخالاب  . دننیـشنب اهنآ 

لزنم رد  کیدزن  هک  هاچ  رانک  امـش  هک  یتقو  هقیقد ، نالف  تعاـس و  نـالف  رد  و  اـعوسات )  ) مهن زور  رد  مالـسلاهیلع  رـصع  یلو  ترـضح 
نآ رد  دروخیم ! ناکت  ناتندب  مامت  دـنکیم و  رییغت  امـش  لاح  هبترم  کی  تقو  نآ  رد  دـنروآیم ؛ فیرـشت  سلجم  هب  دیاهتـسشن ، تسا 

سابل صاـخ و  تئیه  هب  رفن  هدزاود  دودـح  ياهدـع  هک  دـینیبیم  درک ) لزنم  زا  یتمـسق  هب  هراـشا   ) نیعم هطقن  نیا  رد  دـینک ، هاـگن  تقو 
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دنوریم و نوریب  مدرم  اب  دـعب  دنتـسه و  اجنآ  تعاس  کی  تسا . ءادـفلا  هل  یحور  هللا  یقب  ترـضح  اهنآ  زا  یکی  دناهتـسشن ! صوصخم 
هک دیوریم  امش  دیشاب و  وضو  اب  تقو  نآ  رد  هک  دیشاب  دیقم  امش  دیوشیمن . اهنآ  نتفر  هجوتم  درک ، دیهاوخ  هک  یهجوت  يهمه  اب  امش 

دیورب امش  تسا ، نامدوخ  يهناخ  اجنیا  دنیوگیم : دننکیمن و  مایق  امـش  يارب  اهنآ  نتـشادرب ، ناکتـسا  نداد و  ياچ  لثم  دینکب  یتمدخ 
فیرـشت سلجم  رد  ناشناهارمه  مالـسلاهیلع و  رـصع  یلو  ترـضح  هک  یتعاس  کـی  تدـم  رد  . دـینکب ییاریذـپ  مدرم  زا  هناـخ و  رد  مد 

ياهنوگ هب  دوشیم ، روش  رپ  لاـح و  اـب  رایـسب  سلجم  دـنناوخیمن ، تبیـصم  هکنآ  اـب  اـهنآ  دـنوریم و  ربنم  ناوخ  هضور  رفن  ود  دـنراد ،
کی شربـنم  زور  ره  هک  نیظعاوـلا  فرـشا  ياـقآ  و  دراد . قرف  یلیخ  رگید  ياـهزور  اـب  هک  دوـشیم  دـنلب  هلاـن  هیرگ و  هب  مدرم  يهجض 

دوریم و ربـنم  دـیآیم و  تداـع  فـالخ  رب  تعاـس  نـیا  رد  زور  نآ  ددرگیم ، مـتخ  رهظ  زا  دـعب  ود  سلجم  دـشکیم و  لوـط  تعاـس 
نم يارب  مرحم  مجنپ  زور  ار  بلطم  نیا  دمحم  دیس  اقآ  لاح  ره  هب  هحفص 31 ] دنکیم [ . تبحص  مالسلاهیلع  هللا  ۀیقب  ترضح  يهرابرد 

ترثـک رثا  رد  نم  دوـب . هدـمآ  سلجم  هب  یبـیجع  تیعمج  اـقافتا  اـعوسات  زور  مدرکیم . يرامـش  تعاـس  اـعوسات  زور  اـت  نـم  و  تـفگ :
نیعم يهطقن  نامه  هب  اروف  مدروخ . یبیجع  ناکت  داتفا و  هزرل  هب  مندـب  هاـگان  هک  مدوب  هتـسشن  هاـچ  راـنک  نیعم  تعاـس  نآ  رد  تیعمج ،

، دنتـشاد رـس  هب  یهاشنامرک  يدمن  هالک  همه  دوب و  فراعتم  ناشـسابل  دناهتـسشن ! رگیدـکی  رود  راوهقلح  رفن  هدزاود  مدـید  مدرک ، هاگن 
هایـس ناشرـس  ياهوم  ناشیوربا و  ياهوم  دندوب ، یگلاس  لهچ  نس  دودح  رد  اهنآ  يهمه  دـندوب ، لکیه  يوق  نوگمدـنگ و  اهنآ  يهمه 

، دـندرک مسبت  نم  يور  هب  اهنآ  دـیروایب . ياچ  نایاقآ  يارب  مدز : ادـص  دایرف  اب  مدیـسر و  ناشتمدـخ  متفاکـش و  ار  تیعمج  اروف  نم  . دوب
: دنتفگ نم  هب  دندومنن و  نم  هب  تبسن  اهنآ  دندرکیم  نم  زا  مدرم  يهمه  ءارما و  تموکح و  دارفا  یتح  سلجم  نآ  رد  هک  یمارتحا  یلو 
متـشگرب و رایتخا  نودب  نم  . دینک ییاریذپ  مدرم  زا  دـیورب و  هناخ  رد  مد  امـش  دـناهدروآ ، زیچ  همه  ام  يارب  تسا . نامدوخ  يهناخ  اجنیا 
هب دنشاب . هدمآ  ینوردنا  ینوریب و  نیب  قاطا  رد  زا  هک  مداد  لامتحا  یلو  دندش ؟ دراو  اجک  زا  اهنآ  هک  متسنادیمن  مداتسیا و  هناخ  رد  مد 

لـضفلاوبا ترـضح  تالاح  زا  دـیاب  اـعوسات  زور  رد  هک  تسا  مسر  هکنآ  اـب  دـنتفر و  ربنم  هب  ظاـعو  زا  رفن  ود  تعاـس ، نآ  رد  لاـح  ره 
هیرگ ترضح  نآ  قارف  رد  مدرم  دنتفگیم و  یبلاطم  هادف  انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  هب  باطخ  اهنآ  هاگآ  دوخان  دنناوخب ، مالـسلاهیلع 

تشاد یبیجع  روش  مه  سلجم  دندرکیم . دادمتسا  ایند  ياهراشف  رد  ترضح  نآ  زا  دنتفگیم و  تیلست  ترضح  نآ  هب  اهنآ  دندرکیم ،
ياقآ يهتفگ  قبط  دنک . متخ  ار  سلجم  دیایب و  رهظ  زا  دـعب  دـیاب  هک  نیظعاولا  فرـشا  ياقآ  . دوب اپرب  ياهماگنه  يراز ، هیرگ و  رظن  زا  و 

هناخ برد  مد  نم  راـنک  دورب ، هحفـص 32 ] اهناوخ [  هضور  قاطا  هب  دیاب  هک  تداع  فالخ  رب  دمآ و  حبـص  لوا  نامه  رد  دـمحم  دـیس ،
يارب ار  دوخ  دیاب  مراد و  يدایز  سلاجم  تسا ، اروشاع  هک  ادرف  اریز  منک ، یگتـسخ  عفر  هک  ماهدرک  لیطعت  زورما  نم  تفگ : تسـشن و 

يدـتمم توکـس  تسـشن  ربنم  يور  یتقو  تفر و  ربنم  تعاس  نامه  رد  دـعب  منک و  لـیطعت  متـسناوتن  ار  سلجم  نیا  یلو  منک . اـیهم  ادرف 
يا تفگ : دندیقم ؛ نآ  هب  ربنم  لها  هک  یلومعم  يهمدقم  نودـب  دـنلب  يادـص  اب  سپـس  دـیوگب ، دـیاب  هچ  دـنادیمن  هک  یـسک  لثم  درک !

رثکا هک  دنتخیریم  کشا  دندزیم و  تروص  رس و  هب  هناباتیب  هملک ، نیا  زا  يردق  هب  مدرم  تسا ! وت  اب  ام  نخس  يور  اهنابایب  يهدشمگ 
[ . 12  ] دناهدش جراخ  سلجم  زا  دنتسین و  اهنآ  مدید  ناهگان  یلو  دوب ، رفن  هدزاود  نآ  هب  ممشچ  بترم  نم  دندش ، لاحیب  اهنآ 

دنداد دای  ار  لضفلاابا  ترضح  هب  لسوت  يهقیرط  نامز  ماما 

یفجن یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  زا  ار  یناتساد  یمق ، یئابطابط  نیظعاولا  تمشح  یقت  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح 
، دوب هدـمآ  مق  هب  یتدـم  هک  فرـشا ، فجن  ياملع  زا  یکی  : دـناهدرک لـقن  نینچ  نیا  يرمق ) رفظملا 1414  رفـص  یفوتم 7  « ) هرـس سدق  »

نسحلا نب  ۀجح  هللا  ۀیقب  ترضح  رضحم  هب  ار  دوخ  لد  درد  متفر و  نارکمج  دجسم  هب  متشاد . یکـشم  نم  هک : درک  لقن  نینچ  نم  يارب 
لح ملکـشم  ات  دننک  تعافـش  ادـخ  دزن  هک  متـساوخ  ناشیا  زا  متـشاد و  هضرع  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  يرکـسعلا 
الوم مدرک : ضرع  تسکش و  ملد  زامن  ماگنه  يزور  . مدیدن ياهجیتن  یلو  متفر ، نارکمج  دجـسم  هب  هعفد  نیدنچ  روظنم  نیا  يارب  دوش .
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تشز ایآ  دیشابیم ، نم  ماما  امش  موش ؟ لسوتم  يرگید  هب  مشاب و  امش  لزنم  رد  امش و  رضحم  هحفص 33 ] رد [  هک  تسا  زیاج  ایآ  ناج ،
نیب رثأت  تدـش  زا  !؟ مهد رارق  عیفـش  ادـخ  دزن  ار  وا  موش و  لسوتم  ع )  ) مشاه ینب  رمق  ـالبرک  رادـملع  هب  یتح  ماـما ، دوجو  اـب  هک  تسین 

یلاعت هللا  لجع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  تجح  ترـضح  ناکما  ملاع  بطق  ینارون  يهرهچ  اـب  ناـهگان  مدوب . هتفرگ  رارق  يرادـیب  باوخ و 
هن دندومرف : دنداد و  ار  مباوج  يراوگرزب  تبحم و  اب  ترضح  مدرک . ضرع  مالس  شترـضح  هب  لمأت  نودب  مدش . هجاوم  فیرـشلا  هجرف 
هچ شترضح  هب  هک  منکیم  مه  ییامنهار  ار  امـش  هکلب  يوش ، لسوتم  البرک  رادملع  هب  هک  موشیمن  تحاران  اهنت  هن  تسین و  تشز  اهنت 

[ . 13 . ] بایرد ارم  سردایرف ، يا  ینکردأ »! ثوغلابأ  ای  : » وگب نینچ  نیا  یهاوخب ، تجاح  لضفلاوبا  ترضح  زا  یتساوخ  نوچ  ییوگب .

دندومرف خیبوت  دوب ، نیسح  ماما  رب  هیرگ  تلیضف  رکنم  هک  ار  يدرم  هقیدص  ترضح 

یلاعت هللا  ناوضر  یسلجم  يهمالع  موحرم  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  ثدحم  هعیـش ، ردقلا  لیلج  ملاع  راوگرزب و  يهمالع 
نب یلع  ترـضح  میالوم  ربق  رب  رواجم  نم  : دومرف لقن  ار  هیـضق  نیا  هیلع  هللا  ۀـمحر  ینیـسح » یلع  دیـس   » زا قوثو  لها  زا  یـضعب  زا  هیلع 

ام يارب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  لتقم  باـتک  اـم ، ناتـسود  زا  يدرم  دـش  اروشاـع  زور  نوچ  ، مدوب مالـسلاهیلع  اضرلایـسوم 
نیـسح ماما  ترـضح  هحفـص 34 ] بئاـصم [  رد  سک  ره  دـندومرف : مالـسلاهیلع  رقاـب  ترـضح  هک  دیـسر  تیاور  نـیا  هـب  اـت  دـناوخیم 

ملع یعدـم  هک  یلهاج  درم  سلجم  نآ  رد  . دـشاب ایرد  فک  ردـقب  هچ  رگا  دزرمآیم ، ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  دزیر ، کـشا  مالـسلاهیلع 
نکمم روطچ  اریز  دـشاب ! حیحـص  ثیدـح  نیا  منکیمن  نامگ  تفگ : تشاد  مامت  دامتعا  دوخ  صقاـن  لـقع  هب  نوچ  دوب و  رـضاح  دوب ،
تلالـض زا  تسد  وا  یلو  میتخادرپ  يدایز  هلداجم  ثحب و  هب  وا  اب  ام  دـشاب ؟ هتـشاد  باوث  ردـقنیا  ترـضح  نآ  رب  ندرک  هیرگ  هک  تسا 
تساوخ ترذعم  ام  زا  تسشن و  ام  دزن  دمآ و  یصاخ  تلاح  بارطضا و  اب  وا  میدید  دش  حبـص  نوچ  . تفر تساخرب و  تشادنرب و  دوخ 

رتسب هب  دش ، بش  مدـش و  ادـج  امـش  زا  یتقو  تفگ : میدرک . لاؤس  ار  وا  ینامیـشپ  تلع  دوب ! نامیـشپ  مدان و  دوخ  زورید  ياههتفگ  زا  و 
ار لامعا  ياهوزارت  دـناهدرک و  عمج  ارحـص  کی  رد  ار  مدرم  يهمه  تسا و  هدـش  اپرب  تماـیق  مدـید  باوخ  ملاـع  رد  مدـیباوخ . متفر و 
هب ار  تشهب  ياهرصق  دناهتخورفارب و  ار  منهج  شتآ  دناهدوشگ و  ار  لمع  ياهناوید  دناهدیـشک و  منهج  يور  رب  ار  طارـص  دناهتخیوآ و 
رب تسا و  رثوک  ضوح  مدید  مدرک ، رظن  دوخ  تسار  فرط  هب  نوچ  دش . بلاغ  نم  رب  يدیدش  یگنشت  ماگنه  نآ  رد  . دناهدروآرد هولج 

هایـس ياـهسابل  اـهنآ  تسا و  هدرک  نشور  ار  رـشحم  يارحـص  ناـشیا  لاـمج  رون  هک  دناهداتـسیا  هللجم  نز  کـی  درم و  ود  ضوـح  بل 
مرکا لوسر  ترضح  تفگ : دناهداتسیا ؟ رثوک  ضوح  رانک  هک  دنتسیک  اهنیا  مدیسرپ : دوب ، مکیدزن  هک  يدرم  زا  . دنیرگیم دناهدیـشوپ و 

: متفگ دنتسه . مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترضح  هللجم  نز  نآ  مالـسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ءادهشلا دیس  اقآ  تداهش  زور  تسا و  اروشاع  زور  زورما  هک  ینادیمن  رگم  تفگ : دنیرگیم ؟ دناهدیشوپ و  هایس  یکشم و  ياهسابل  ارچ 

يا متفگ : مدش ، کیدزن  مالـسلااهیلع  هحفص 35 ] ارهز [  يهمطاف  ترـضح  هب  یتقو  متفر . ولج  نم  تسا ؟ مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا 
ندرک هیرگ  تلیضف  هک  یتسین  سک  نآ  وت  : » دومرف درک و  رظن  نم  هب  بضغ  يور  زا  ترضح  نآ  ماهنشت ! هللا ، لوسر  رتخد  ناج ، یبیب 
باوخ زا  تشحو  زا  »؟ يدرک راکنا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  مولظم  دیهـش  نم ، يهدید  رون  مدنبلد ، دـنزرف  تبیـصم  رب 

[ . 14  ] دیرذگب نم  ریصقت  زا  هک  مراد  اضاقت  مهاوخیم و  ترذعم  امش  زا  الاح  مدش و  نامیشپ  دوخ  يهتفگ  زا  مدش و  رادیب 

نیسح ماما  يازع  سلاجم  رد  تکرش  دنموزرآ  يالبرک  يادهش 

راگدرورپ ياـهتمعن  عاونا  هب  یتشهب  ياـههفرغ  رد  هک  دـید  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  رهاـظمنبا  بیبح  ترـضح  گرزب  ياـملع  زا  یکی 
تمدـخ یناوج  رد  هک  ینکیم  ادا  ار  تمعن  نیا  رکـش  هنوگچ  بیبـح ، يا  : » درک ضرع  ناـشیا  هب  تدارا ، ضرع  زا  سپ  دنتـسه . معنتم 
باضخ دوخ  نوخ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف  يرای  هار  رد  ار  دوخ  دیفـس  يوم  يریپ  رد  يدوب و  ادخ  لوسر  ترـضح 
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نیسح ماما  نارادازع  يهلمج  رد  مدرگرب و  ایند  هب  مراد  وزرآ  دومرف : مالـسلاهیلع  رهاظمنبا  بیبح  ؟ يراد مه  رگید  يوزرآ  ایآ  يدومن ؟
تفرعم يور  زا  مالسلاهیلع  نیسح  مدنزرف  يازع  سلجم  رد  سک  ره  :» دندومرف هک  مدینش  ملاع  ود  دیـس  زا  اریز  موش ! لخاد  مالـسلاهیلع 

هحفص 36 ] [ . ] 15 « ] دیازفیب تشهب  رد  ار  وا  تاجرد  دیامرف و  اطع  وا  هب  دیهش  دص  باوث  همیرک  دنوادخ  دزیرب ، کشا 

درک كرت  ار  نیسح  ماما  ترایز  هک  یسک  زا  ءایبنالا  متاخ  ترضح  يهیالگ 

ریپ لام و  مک  هکنیا  ات  متفریم ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  رایـسب  نم  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  یـسداق ، نسحلایبا  زا  يدنـس  هب 
مالـسلاامهیلع نینـسح  مدـید و  باوـخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ترـضح  یبـش  . مدرک تراـیز  كرت  هرخـالابو  مدـش 

زا نونکا  درکیم و  ترایز  ارم  رایسب  درم  نیا  هللا ، لوسر  ای  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مدرک ، رذگ  اهنآ  هب  نوچ  دندوب . ناشهارمه 
كرت ار  شتراـیز  ینادرگیور و  مالـسلاهیلع  نیـسح  لـثم  زا  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترـضح  تـسا . هدـیرب  نـم 

، تسا هدش  مک  ملام  تسا و  تخـس  نم  رب  ترایز  مدش و  ریپ  ناوتان و  یلو  منک ! كرت  ار  میاقآ  هک  اشاح  هللا ، لوسر  ای  متفگ : !؟ ینکیم
دندومرف و  هدرک ) لقن  يرـصتخم  ترایز  و   ) ورب تاهناخ  ماب  تشپ  هب  حبـص  ره  دـندومرف : ترـضح  مدرک . كرت  ار  ترایز  رطاخ  نیا  هب 

[ . 16  ] تسا لوبق  کیدزن  رود و  زا  تترایز  هک  هاوخب ؛ تجاح  هاگنآ  ناوخب ، ار  ترایز  نیا 

درک كرت  ار  البرک  هب  نتفر  هک  یملاع  زا  نینمؤملاریما  هیالگ 

موحرم هک  یلاس  رد  : دـنکیم لـقن  يداـبآ  ناطلـس  یلعحتف  ـالم  موحرم  زا  ار  هیـضق  نیا  مالـسلا ، راد  دنمـشزرا  باـتک  رد  يرون  موحرم 
متمه مه و  مامت  مدش و  فرشم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ترایز  هب  زین  نم  دندش ، هعیش  دیلقت  عجرم  هرـس  سدق  رهاوج  بحاص 

متشون و هحفـص 37 ] لاؤس [  دصهن  تهج  نمیه  هب  مریگارف . دـناهدشن ، هتـشون  اههلاسر  رد  هک  ار  زاین  دروم  يهقرفتم  لئاسم  هک  دوب  نآ 
بحاص موحرم  دـش ، مرحم  هام  هک  یماگنه  . دنتـشون ناشدوخ  كرابم  طخ  هب  ار  اهنآ  يهمه  باوج  هرـس  سدـق  رهاوج  بحاص  موحرم 

بـش رد  میدنام . فجن  رد  میدرک و  يوریپ  ناشیا  زا  مه  ام  دندشن . فرـشم  البرک  هب  هقف ، لئاسم  میظنت  هب  ندوب  راتفرگ  رطاخ  هب  رهاوج 
اروشاع رد  نیـسح  ترایز  ایآ  : » دندومرف دـندرک و  هیالگ  نم  زا  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  اروشاع  اعوسات و 

[ . 17 [ »!؟ دوشیم كرت 

دیشورفن ایند  تایدام و  هب  ار  هداوناخ  ام  دومرف : نیسح  ماما 

لفاحم سلاجم و  رد  نارهت  رد  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  : تسا هدـش  لقن  يوقت  هللادـبع  دیـس  جاح  ياقآ  مرتحم ، بیطخ  طـسوت  هیـضق  نیا 
ندش مامت  زا  سپ  هن ، تعاس  دودح  هک  اهبش  زا  یکی  . مراد ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ممولظم  دج  يرکون  راختفا  موریم و  ربنم  ینیـسح 

تمحر هب  يرازاب  یصخش  نالف  دومرف : ناشیا  تسا . ناتسود  زا  یکی  مدید  متشادرب ، ار  یـشوگ  دز . گنز  نفلت  متـشگرب ، لزنم  هب  ربنم 
نآ متخ  سلجم  رد  ینارنخـس  تهج  ار  امـش  نم  دوشیم ؛ رازگرب  وا  میحرت  سلجم  دجـسم ، نالف  رد  رهظ  زا  دعب  ادرف  تسا و  هتفر  ادـخ 
رد هتشذگ ، زور  هک  مدمآ  مدای  هب  لاح  نامه  رد  . دیشاب رـضاح  اجنآ  رد  رهظزادعب  هس  تعاس  رـس  ماهدرک . یفرعم  شنادنزرف  هب  موحرم ،
ام لزنم  هب  تعاس  نیمه  رد  رـصع ، ادرف  : » دنتفگ نم  هب  سامتلا  اب  سلجم  نآ  رد  یمناخ  مدـناوخ و  یگناخ  يهنایهام  يهضور  یـسلجم ،

هضور دیاب  امش  مزادنیب و  اهیلع  هللا  مالـس  هحفص 38 ] نوتاخ [  هیقر  ترضح  يهرفـس  ماهدرک  رذن  مراد و  یتجاح  نم  دیروایب ، فیرـشت 
متسود هب  لاح  ره  هب  . مورب اهنآ  لزنم  هب  دوعوم  تعاس  رـس  هک  مداد  لوق  مناخ  نآ  هب  نم  دیناوخب ». مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هب  لسوت 

هب متـساوخ  نم  اقآ ! يا  تفگ : متـسود  مناوخب ». اـهیلع  هللا  مالـس  هیقر  ترـضح  يهضور  یلزنم  رد  هک  ماهداد  لوق  ادرف  يارب  نم  : » متفگ
هیقر و ترـضح  هضور  سلجم  نیدنچ  دیاب  هک  مدرک  رکف  دوخ  اب  هدنب  ماگنه ، نیا  رد  !؟ دینکیم رکف  هچ  امـش  مشاب ، هدرک  یتمدخ  امش 
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يارب تسا و  هدـش  توف  راد  هیامرـس  رجاـت  نیا  نونکا  دـنهدب ! نم  هب  لوـپ  ناـموت  یـس  اـت  مناوـخب ، مالـسلاامهیلع  رغـصا  یلع  ترـضح 
یماگنه . مداد لوق  متخ  سلجم  يارب  مدش و  فرصنم  نز  نآ  لزنم  هب  نتفر  زا  لاح  ره  هب  دنهدیم . يدایز  لوپ  وا ، سلجم  رد  ینارنخس 

دیـس کی  مدوب ، هدـناوخ  هضور  اجنآ  رد  زورید  هک  ياهچوک  نامه  شبن  رـس  رد  ناـبایخ ، رد  مدـید ، اـیؤر  ملاـع  رد  متفر ، باوخ  هب  هک 
مان مدیـسرپ : ناشیا  زا  نم  میدرک و  فراعت  مالـس و  مه  اب  تشاد . تسد  رد  مه  ار  ياهلاـس  هس  رتخد  کـی  تسد  دوب و  هداتـسیا  ینارون 
نیا موشیم و  رـضاح  مدوخ  يراوگوس  سلاجم  يهمه  رد  نم  : » داد خساپ  ناشیا  دـیراد ؟ تنوکـس  نارهت  ياجک  رد  تسیچ و  ناتفیرش 

دیداد لوق  يو  هب  هکنآ  زا  سپ  ار  نز  نیا  ارچ  دیشورفن . ایند  تایدام و  هب  ار  هداوناخ  ام  امـش ، تسا . هیقر  نم  يهلاس  هس  رتخد  مه  رتخد 
وت هب  يرتشیب  لوپ  شثارو  دـش  توف  هک  يرازاب  یجاح  نآ  هکنیا  رطاخ  هب  ارچ  دـیتشاذگ ؟ راـظتنا  مشچ  دـیناوخب ، هضور  شلزنم  رد  هک 
نم رظتنم  نز  نآ  هک  ياهناخ  نامه  تمس  هب  رتخد  نآ  اب  ندرک و  هیرگ  تدش  هب  دندرک  انب  و  ینکب !؟ هدعو  فلخ  یهاوخیم  دنهدیم ،

يارب ادرف  ینـالف ، متفگ : وا  هب  هیرگ  اـب  دوـب . بش  فـصن  زا  دـعب  تعاس 2  دودح  مدرک . نفلت  متـسود  هبو  مدـش  رادـیب  نم  . دـنتفر دوب ،
متفر و مناخ  نآ  لزنم  هب  تعاس  رس  زین  ادرف  دمآ . مهاوخن  یهجو  چیه  هحفص 39 ] هب [  هک  دشابن ، نم  رظتنم  یجاح ، نآ  میحرت  سلجم 

بلقنم ادـیدش  نیعمتـسم ، مه  مدوخ و  مه  متفگ . ربنم  يور  مه  ار  هیـضق  نیا  مدـناوخ و  ار  مالـسلااهیلع  نوتاـخ  هیقر  ترـضح  تبیـصم 
رطع يوب  میدرکیم و  هیرگ  تدـش  هب  یگمه  زاب  مه ، هضور  متخ  زا  دـعب  هک  يروط  هب  دـش ، مکاح  ام  رب  ياهقباسیب  يهیرگ  میتشگ و 

[ . 18 . ] مدوب هدیدن  دوخ  رد  یلاح  نینچ  لاح  هب  ات  نم  دوب و  هتفرگارف  ار  هناخ  ياضف  یشوخ 

دوب هدرمش  کچوک  ار  نز  ریپ  لزنم  رد  يرادازع  سلجم  هک  یظعاو  هب  هقیدص  ترضح  خیبوت 

لقن ریقح  يارب  یلیث -  یماما  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  مناتـسود -  زا  یکی  دومرف : يدورگنل  جات  يدهم  دـمحم  خیـش  جاح  مرتحم  دنمـشناد 
یلع ازریم  جاح  ياقآ  ربنم  ياپ  یـسابع ، هار  راهچ  رمحا ، لاله  نابایخ  رد  عقاو  مالـسلاهیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  دجـسم  رد  هک  درک 
بـش هک  دمآ  نوریب  لزنم  زا  ۀجحلا  يذ  رخآ  زور  رـصع  نارهت ، روهـشم  ظاعو  زا  یکی  : دومرف ربنم  زارف  رب  ناشیا  هک  مدوب ، هداز  ثدحم 
بـش هد  ات  بشما  زا  نم  اقآ  تفگ : دمآ و  ینز  ریپ  هچوک  ياهطـسو  رد  دسرب . دوب ، هداد  هدعو  هک  اروشاع  يههد  ياهربنم  هب  مرحم  لوا 

: تفگ نزریپ  مرادن . تقو  نم  تفگ : ظعاو  . دـیناوخب هضور  ام  يارب  دـیروایب و  فیرـشت  ار  اهبـش  مامت  افطل  مراد ؛ هضور  مدوخ  لزنم  رد 
یلیمیب يدرـسنوخ و  لامک  اب  ظعاو  دـشاب ! هقیقد  دـنچ  يهزادـنا  هب  هچ  رگا  دـیروایب  فیرـشت  دـیتشگرب ، لزنم  هب  هک  بش ، زا  تقو  ره 

هایـس مچرپ  تفر . لزنم  نامه  هب  دوب ، هتـشگرب  هضور  زا  تقو  رید  هک  مرحم  لوا  بش  هحفـص 40 ] میآیم [ . تفگ : داد و  تبثم  باوج 
« هللا ای   » کی نتفگ  اب  دوب ، زاب  رد  نوچ  دوب . هدش  هتشون  دیهش » نیـسح  رب  مالـس   » مچرپ يور  تسا و  نازیوآ  رد  يالاب  هک  دید  یکچوک 

یلدنـص نوچ  دناهتـسشن و  یکـشم  رداچ  اب  نز  راهچ  ای  هس  دـید  دـش  دراو  یتقو  دـندرک ، ییامنهار  یقاـطا  نورد  هب  ار  يو  دـش و  دراو 
، هبطخ زا  دعب  تسـشن و  ربنم  يور  ظعاو  ياقآ  . دوش هدافتـسا  نآ  زا  ربنم ، ناونع  هب  ات  دناهتـشاذگ  مه  يور  رب  ار  رجآ  تشخ و  دنتـشادن ،

يهلمج اب  دندرک و  هیرگ  سلجم ، رد  رـضاح  ياهنز  دناوخ و  هضور  تفگ و  مالـسلاهیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  لئاضف  زا  هلمج  دـنچ 
زا یتقو  مشـش ، ای  مجنپ  بش  یلو  تشاد . همادا  بش  دنچ  ات  راک  نیا  . داد همتاخ  سلجم  هب  ندرک ، اعد  و  هللادـبعابا » ای  کیلع  هللا  یلـص  »

دروخ ماش  تفر و  دوخ  لزنم  هب  وا  ! مورن هتشاگنا و  هدیدان  ار  نزریپ  لزنم  بشما  تسا  بوخ  تفگ : دوخ  اب  تشگرب ، رهـش  مهم  سلاجم 
دـید و باوخ  رد  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  هرهاـط  يهقیدـص  ترـضح  دـیباوخ ، هکنآ  ضحم  هب  دـباوخب . هک  تفر  رتسب  نورد  هب  و 

هدز رـس  ییاطخ  نم  زا  رگم  تفگ : دـیزرل و  ظعاو  دـندوب ! انتعایب  ظعاو ، هب  تبـسن  یبیب  یلو  درک . بدا  ضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ 
تساخرب و باوخ  زا  ظعاو  !؟ یتفرن یتشادهگن و  رظتنم  ار  نز  ریپ  نآ  ارچ  دـندومرف : ترـضح  دـیتسه ؟ رهمیب  نم  هب  هنوگ  نیا  هک  تسا 
ار اقآ  هکنآ  ضحم  هب  دنکیم و  هاگن  هار  هب  تسا و  هداتـسیا  رد  مد  نزریپ  دید ، اجنآ  رد  تفر . نزریپ  سلجم  هب  دیـشوپ و  سابل  دنت  دـنت 
زا تفر و  لزنم  نورد  هب  تفگن و  يزیچ  دیرابیم ، کشا  شنامـشچ  زا  دیپطیم و  شبلق  هک  ظعاو  يدرک ؟ رید  ردقنیا  ارچ  تفگ : دید ،
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همطاف ترـضح  ازع ، بحاص  اجنآ  تسه ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهضور  اج  ره  هک  دمیهف  وا  تشگرب . دـناوخ و  هضور  رتهب  بش  ره 
[ . 19 . ] دنتسه هحفص 41 ] مه [  مالسلااهیلع  ارهز 

دوشیم ررقم  ءادهشلادیس  ترضح  طسوت  یناوخ  هضور  لوپ 

روهـشم ياهيربنم  زا  يروباشین  جات  ياقآ  : تسا هدش  نایب  یناردنزام ، تداعـس  اضر  دیـس  جاح  موحرم  راوگرزب  ملاع  طسوت  هیـضق  نیا 
هرادا ار  یمهم  سلاجم  دمآیم و  نارهت  هب  نارهت ، مدرم  توعد  اب  رفص  مرحم و  لاس  ره  هک  دوب ، دنمهرهب  ترهش  زا  نانچنآ  دوب و  ناریا 

، دمآیم نارهت  هب  ناسارخ  زا  تسیابیم  یلبق  توعد  اب  لومعم ، قبط  یلاس  . دشیم ریزارـس  اهمـشچ  زا  اهکـشا  سلاجم  نآ  رد  درکیم و 
. دنتسه ترضح  نآ  تمدخ  رد  ناگرزب  دناهتسشن و  ییاج  رد  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  دید  باوخ  ملاع  رد  تکرح  زا  لبق  بش 

ماـما ترـضح  زا  رادرتفد  دوب . هدـش  تبث  نیرکاذ  ناحادـم و  ظاـعو و  ماـن  رتفد  نآ  رد  هک  دروآ  يرتـفد  دـمآ و  یـصخش  لاـح ، نیا  رد 
کیاکی مان  دندومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  . دوش هتشون  رتفد  رد  ات  دنیامرف ، ررقم  ار  اهيربنم  يهیمهس  هک  تساوخ  مالسلاهیلع 

نایب دریگب ، رفـص  مرحم و  لوط  رد  دیاب  هک  ار  يرادقم  ترـضح  نآ  دشیم ، هتفگ  اهيربنم  زا  کی  ره  مان  هک  یتقو  ناوخب ! ار  اهيربنم 
دحاو نارق ،»  » هک تسا  رکذ  نایاش  !«. نارق ود  سیونب : : » دندومرف ترضح  دیـسر ، يروباشین  مان  هب  هکنآ  ات  تشونیم . مه  وا  دندرکیم و 

 ] مرحم و لوط  رد  دریگب و  همه  زا  شیب  دـیاب  يروابـشین  جاتو  تفرگیم  نارق  دـنچ  يربنم  ره  لباقم  رد  یظعاو  ره  دوب و  نامز  نآ  لوپ 
، دش رادیب  باوخ  زا  هکنآ  زا  سپ  . تسا نارق  ود  مالـسلاهیلع  الوم  يهلاوح  یلو  دشاب . هتـشاد  دمآرد  ناموت  اههد  دیاب  رفـص ، هحفص 42 ]
هب زور  نآ  يهیلقن  يهلیسو  اب  هکنآ  ات  دادیم ، يدایز  ياههدعو  شدوخ  هب  اذل  دروآ . باسح  هب  هقداص  يایؤر  ار  یباوخ  نینچ  تسناوتن 
ات دوب ، رامیب  نانچمه  وا  دـش . يرتسب  نارهت  هب  دورو  ضحم  هب  دـش و  راـمیب  نارهت  کـیدزن  هار ، نیب  رد  یلو  درک . تکرح  نارهت  فرط 

، دزیم مدق  هک  یتقو  . دنزب مدق  يردق  هچوک  رد  ات  تفرگ  تسد  هب  اصع  درک . يدوبهب  ساسحا  شدوخ  رد  يردق  رفـص ، هام  رخآ  هکنیا 
تسا هتفگ  نم  هب  دراد  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يهرفـس  لزنم ، رد  . نم مناخ  تفگ : دمآ و  ولج  دوب ، هناخ  کی  رگراک  هک  یمناخ 
ناشیا هب  نارق  ود  ربنم ، زا  دعب  تفر و  لزنم  نامه  هب  جات  ياقآ  دـییامرفب ! لوبق  امـش  تسا  نکمم  رگا  منک . توعد  ناوخهضور  کی  هک 

[ . 20 . ] درکیمن رواب  هک  دوب  شباوخ  ریبعت  نیا  دنداد و 

دش نیمأت  لضفلاابا  ترضح  طسوت  یناوخ  هضور  سلجم  جرخ 

دوب و ینامثع  تلود  رخاوا  دوب . التبم  قرغ و  الب  رد  البرک  لبق ، اهلاس  : دناهدرک لقن  ار  هیـضق  نیا  یـسبط  هللا  یلو  دیـس  ياقآ  لجا ، دـیس 
رـصع هتفه  ره  یلو  مدربیم ، رـس  هب  هلئاع  رـس  دـنچ  اب  یتخـس  رقف و  تیاهن  رد  نم  دـندوب . راتفرگ  تموکح ، هب  هلداجم  رد  البرک  یلاها 

يدـهاز ياـمرخ  يردـق  هتفه  کـی  . مدروآیم سلجم  رد  اـمرخ -  ولو  دـشیم -  رـسیم  هچ  ره  مدرکیم و  رازگرب  هضور  سلجم  هعمج ،
زا نانآ  دندمآ . ام  لزنم  هب  نامهیم ، ناونع  هب  البرک » عباوت  زا  هتافش  يهبصق   » بارعا زا  رفن  دنچ  اضق ، زا  مدوب . هدرک  هریخذ  سلجم  يارب 
ام يهناـخ  هب  دوب  ترـضح  نآ  راوج  رد  اـم  لزنم  نوچ  دـندوب و  هدروآ  هاـنپ  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  هب  گـنج  هحفـص 43 ] سرت [ 
رد دش و  هعمج  حبـص  تشذگ . يزور  دـنچ  . منک ییاریذـپ  ناشیا  زا  روکذـم  ياهامرخ  اب  مدـش  روبجم  و  دوبن ، طاسب  رد  يزیچ  دـندمآ .
رد تشادـن . یلوپ  وا  یلو  مریگب ، ضرق  نارق  ود  متـساوخیم  متفر و  اقفر  زا  یکی  يهناخ  رد  هب  مداـتفا . نآ  لـئاسو  يهیهت  هضور و  رکف 
زا دـعب  منکب . یترایز  هک  تسا  بوخ  تسا و  تمینغ  تقو  متفگ : مدـش . مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  نحـص  دراو  تشگزاب ، هار 

لزلزتم پوت  يهمدص  زا  هک  وگهلئسم  یلع  دیس  لزنم  اریز  مدش ! هجاوم  نحص  فرط  هب  هاگهمیخ  تمس  زا  مدرم  موجه  اب  ندمآ ، نوریب 
رد دندروآ و  موجه  نحـص  نالاد  رد  اذل  دناهدز و  يرگید  پوت  دندرک  لایخ  مدرم  نآ ، بیرخت  يادص  زا  دـش و  بارخ  دوب ، هدـیدرگ 

دوخ اب  راسکنا  تیاهن  راز و  لاح  اب  اجنآ  رد  متـشگرب ، لزنم  هب  رازاب  هچوک و  فرط  زا  راـچان  تشادرب . شارخ  میاـپ  قاـس  تسوپ  هجیتن 
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مرح هب  متـسش و  ار  تحارج  لحم  میاـمن . لاـح  ضرعو  موش  فرـشم  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  متفگ :
میاپ نم ، يالوم  مدرک : ضرع  . مدـیدن مرح  رد  رتوبک ، ود  زج  یتایح  يذ  چـیه  متـسج ، هاـنپ  مالـسلاهیلع  جـئاوحلا  باـب  ترـضح  مرتحم 

لئاسو مراد و  هضور  سلجم  تفر ! مهاوخن  نوریب  متسین و  رادرب  تسد  مریگن  بانج  یلاع  نآ  زا  ار  دوخ  جراخم  ات  تسا ؛ هدش  حورجم 
نامه رد  مدرک . هضور  ندـناوخ  هب  عورـش  مداتـسیا و  دوش . یجرف  دـیاش  مناوخب ، هضور  هملک  ود  متفگ : دوخ  اب  سپـس  . تسین اـیهم  نآ 
زامن لوغـشم  مدرک و  كرت  ار  هضور  میوگب !؟ هچ  یناوخیم ؟ هضور  یـسک  هچ  يارب  دیوگب  دـیایب و  یـسک  رگا  هک  مدـش  تفتلم  لاح 

ار لوپ  دوخ ، هحفـص 44 ] قودنـص [  يور  هک  فارـص  دننام  راوید ، رانک  رد  نم  هب  لصتم  مدید  مدیدرگ . غراف  هک  زامن  زا  مدش . هیدـه 
هتخیر یسک  بیج  زا  رگا  اریز  دومرف ؛ تمحرم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  الوم  هب ! هب  متفگ : ! دناهدراذگ ینارق  ود  هتسد  کی  دنیچیم ، بترم 

مدراذگ قودنص  نایم  رد  مدمآ و  هناخ  هب  متشادرب و  ار  اهنآ  لاح  ره  هب  تفرگیمن . رارق  نیمز  يور  هدرک  هتـسد  عضو  نیا  هب  دوب ، هدش 
، هعمج ياهزور  اصوصخم  و  مدرکیم ، جرخ  متـشادیمرب و  دـشیم ، مزال  لوپ  تقو  ره  لاـس  کـی  اـت  متفگن . ار  ارجاـم  مه  یـسک  هب  و 

ریـش هقح  کـی  ناـیلق ، راگیـس و  ناـن و  ياـچ و  ریغ  دیـشکیم و  لوط  رهظ  اـت  حبـص  زا  هک  دوب  هداـس  یلومعم و  یلیخ  ماهضور  سلجم 
ینارق ود  ددع  راهچ  هک  دشیم  تاقوا  یضعب  نکیل  منادیمن ، تفگ : يدرکیم ؟ فرص  ردقچ  يزور  دش : هدیسرپ  وا  زا  . دشیم فرصم 

یتاـفتلا چـیه  لاـس  کـی  تدـم  دیـسریم . یلوپ  نم  هب  ییاـج  زا  مک  یلیخ  دوب و  هجو  ناـمه  هب  رـصحنم  زین  نم  شاـعم  و  متـشادیمرب ،
فرـص نآ  زا  سپ  دوب ،» ینارق  ود   » داتفه مدرمـش  تسا !؟ ردقچ  منیبب  مرامـشب ، ار  اهلوپ  نیا  تسا  بوخ  متفگ : زور  کی  دعب  متـشادن ،

[ . 21 . ] دش مامت  مدرک و 

ییاضرهش یکات  یلع  خیش  جاح  لزنم  رد  يراوگوس ، سلجم  يارب  ياچ  دنق و  ندش  هدروآ 

لقن مرحم 1422  يههد  رد  ار  هیـضق  نـیا  دنتـسه ، هحلاـص  هنمؤـم و  یمناـخ  هـک  ییاضرهـش  یکاـت  یلع  خیـش  جاـح  يهمرتـحم  رـسمه 
نیا مهدزناـپ  زور  میدرک . رازگرب  ناـملزنم  رد  يراوگوس  یناوـخ و  هضور  سلجم  زور  هدزناـپ  لـبق ، لاـس  هدزناـپ  دودـح  رد  : دـناهدومن
کی تسا  بوخ  متفگ : یکات ) یلع  خیـش  جاح   ) اقآ جاح  هب  نم  هبنـشراهچ  هحفص 45 ] بش [  دوب . هبنـشراهچ  زور  اب  فداصم  سلجم ،

اقآ جاح  . مزادنیب مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  يهرفس  موش و  سلجم  یناب  نم  ار  هعمج  زور  هکنیا  ات  دوش ، یناب  هبنـشجنپ  يهسلج  يارب  رفن 
ملاع رد  بش ، نامه  رد  مدرک . هیرگ  یلیخ  مدش و  تحاران  هلئـسم  نیا  زا  نم  تسا . یفاک  زور  هدزناپ  نیمه  دندومرف : دندرک و  تفلاخم 

لباقم رد  هنیس  هب  تسد  بترم و  اقآ  جاح  نم و  دوب و  الط  تشط  رد  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  سدقم  رـس  هک  مدید  ایؤر 
زین ناشفیرش  نساحم  دوب و  یکشم  دنلب و  ترضح  نآ  كرابم  رس  ياهوم  میدرکیم . هاگن  سدقم  رس  نآ  هب  میدوب و  هتـسشن  تشط  نآ 

فرط هب  سپس  ینکیم »!؟ اوعد  تمناخ  اب  ارچ  : » دندومرف اقآ  جاح  هب  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  . دوب یکـشم 
ياهکیتسالپ دنق و  ياهینوگ  زا  رپ  اج  نآ  رد  میدرک . هاگن  قاتا  فرط  نآ  هب  ام  دـینک »! هاگن  ار  اهنیا  : » دـندومرف دـندرک و  هراشا  قاتا 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  ترـضح  زا  ارچ  متفگیم : دوخ  اب  مدرک و  هیرگ  حبـص  ات  مدش و  رادـیب  باوخ  زا  لاح  نیا  رد  ! دوب ياچ  گرزب 
رد يرگید  صخـش  نوچ  دمآرد . ادص  هب  لزنم  گنز  حبـص ، هن  تعاس  دودح  رد  هبنـشراهچ  زور  دادماب  رد  ؟ مدرکن تساوخرد  یتجاح 

جاح مکیلع ، مالس  : » دومرف رد  تشپ  زا  يراد ، تبیه  يادص  اب  یصخش  مدمآ . رد  تشپ  متخادنا و  رـس  رب  رداچ  لومعم  قبط  دوبن ، لزنم 
دـنق و گرزب  ینوگ  کی  طقف  دوبن ! هچوک  هچوک  رد  سک  چـیه  مدرک . هاگن  هچوک  لخاد  هب  مدرک و  زاب  ار  رد  دـیرادرب »! ار  اهنیا  مناخ 

اقآ جاح  هک  یماگنه  . مدرک هیرگ  هب  عورش  متسشن و  نالاد  رد  مدیشک و  لزنم  لخاد  هب  ار  اهنآ  دوب ، رد  تشپ  ياچ  زا  رپ  کیتسالپ  کی 
دنق و ات  دیداتسرف  ار  یـسک  ناتدوخ  ای  دیاهدرک  ادیپ  یناوخ  هحفص 46 ] هضور [  يارب  یناب  امش  ایآ  متفگ ، ناشیا  هب  دنتـشگزاب ، لزنم  هب 

همادا زور  جـنپ  هام و  کی  ار  هضور  سلجم  نآ  لاح ، ره  هب  . مدرک هیرگ  هرابود  نم  دـندرک و  یعالطایب  راهظا  اقآ  جاـح  درواـیب ؟ ياـچ 
. میتشاد ار  اهدنق  نآ  لاس  کی  دودح  ات  نآ  زا  سپ  میداد و 
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دندومرف لیمکت  ار  یناشاک  مشتحم  يهیثرم  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترضح 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  یبش  تفگ . يو  ياثر  رد  رعـش  تیب  دـنچ  تفر ، ایند  زا  هک  تشاد  يرـسپ  یناشاک  مشتحم 
مـشتحم !«. ییوـگیمن هیثرم  نم  دـنزرف  يارب  یلو  ییوـگیم ، هیثرم  دوـخ  دـنزرف  يارب  وـت  :» دـندومرف وا  هـب  هـک  دـید  باوـخ  رد  ار  مـلس 

زاب رگید ، بش  . میامن عورـش  ار  ترـضح  نآ  يهیثرم  هنوگچ  متـسنادن  مدوب ، هدرکن  راک  هتـشر  نیا  رد  نوچ  یلو  مدش ، رادیب  دیوگیم :
نآ ماهدزن . مدق  يداو  نیا  رد  نونکات  نوچ  مدرک : ضرع  یتفگن ؟ هیثرم  مدـنزرف  تبیـصم  رد  ارچ  : » دـندومرف ایؤر  ملاع  رد  ترـضح  نآ 

ررقم ار  هچنآ  مداد و  رارق  علطم  ار  عرصم  نامه  مدش و  رادیب  «. تسا ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب  : » وگب دندومرف : ترضح 
ار عارصم  نیا  هنوگچ  هک  مدنام  ورف  اج  نیا  رد  لالجلاوذ ،» تاذ  يرب  هچرگ  لالم  زا  تسه  : » مدسر عرصم  نیا  هب  ات  مدورـس . دوب ، هدش 
: دندومرف مدید و  باوخ  رد  ار  هادـف  انحاورا  مظعالا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  بش  !؟ مشاب هدرکن  یتراسج  دـنوادخ  ماقم  هب  هک  مناسرب ، رخآ  هب 

تـسین یلد  چـیه  تسا و  لد  رد  وا  : » وگب دـندومرف  . ماهدـنامورف عرـصم  نیا  رد  مدرک : ضرع  یناسریمن ؟ مامتا  هب  ار  دوخ  يهیثرم  ارچ  »
[ . 22 . ] مدناسر نایاپ  هب  ار  تیب  مدومن و  همیمض  ار  عرصم  نیا  مدش و  رادیب  هحفص 47 ] لالمیب [ »

دندناوخ هیثرم  ءایبنالا  متاخ  روضح  رد  یناهفصا  لبقم  یناشاک و  مشتحم 

ءادهـشلادیس ترـضح  يازع  رد  هک  دیـسر  یعمج  هب  مرحم  مایا  رد  دوب ، تفاطل  تفارظ و  تیاهن  رد  یناوج  رد  یناهفـصا ) رعاش   ) لـبقم
يرامیب هب  يدنچ  زا  سپ  لبقم  دندش . تحاران  نارادازع  هک  دناوخ  يزیچ  ءازهتسا  يور  زا  يو  دندوب . لوغـشم  ینز  هنیـس  هب  مالـسلاهیلع 

رانک رد  هتسکش  یلد  اب  يزور  رگید ، لاس  . تفرگ رارق  مامح  يهناخشتآ  رد  يو  دندش و  رفنتم  وا  زا  مدرم  هک  يروط  هب  دش ، التبم  ماذج 
نت زا  مولظم  نیـسح  رـسزورما  تسالب  رپ  هچ  زورما  تسالبرک  هچ  : دـندناوخیم ار  رعـش  نیا  ناـنز  هنیـس  زا  یعمج  دوب ، هتـسشن  ياهبارخ 

ناغفزورما و تسالب  رد  ناج  زورما  تسازع  زور  : تفگ درک و  هاگن  اهنآ  هب  ترـسح  رظن  اب  داـتفا و  لـبقم  داـهن  رد  شتآزورما  تسادـج 
دندرک شزاون  ار  يو  ناشیا  دید ، باوخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بش ، نامه  لبقمزورما  تسالبرک  رد  رشحم  روش 
ندورس هب  عورش  اذل  هحفص 48 ] دنداد [ . بقل  لبقم »  » ار وا  بانج  نآ  دوب و  انخیـش » دمحم   » وا مان  دنیوگ : دنتـشذگرد . شریـصقت  زا  و 

مدناوخ و نادـنچ  دوب . هعمج  بش  مدرک ، مامت  ار  تداهـش  يهعقاو  نوچ  دـیوگ : لبقم  . درک مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يایاضق 
يربـنم هک  مدـید  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  رونم  مرح  رد  ار  دوخ  باوخ ، ملاـع  رد  متفر . باوخ  هب  رتـسب  رد  هکنآ  اـت  متـسیرگ 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  . دندرک رضاح  ار  مشتحم  ءانثا  نآ  رد  دنتشاد ، فیرشت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  بانج  هدراذگ و 
. تفر ربنم  رب  ترـضح  نآ  رما  هب  مشتحم  ناوخب . يزیچ  مدنزرف  تبیـصم  رد  ورب و  ربنم  رب  تسا ، هعمج  بش  بشما  دندومرف : ملـس  هلآ و 
، دندومرف وا  هب  نانچمه  و  ورب ؛ الاب  دندومرف : زاب  تفر ، مود  هلپ  هب  نوچ  ورب ، الاب  دندومرف : ترـضح  یلو  دنیـشنب ، لوا  يهلپ  رد  تساوخ 

درک هنیدم  رد  ور  لوتب  يهعضب  نآ  هلگ  رپ  نابز  اب  سپ  : دیسر فورعم  دنب  نیا  هب  ات  دناوخ  يراعشا  تسـشن و  ربنم  رخآ  يهلپ  رب  هکنیا  ات 
يایرد هب  هداتف  یهام  نیاتست  نیـسح  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  دیـص  نیو  تست  نیـسح  نوماه  هب  هداتف  يهتـشک  نیالوسرلا  اـهیا  اـی  هک 
ءایبنالا متاخ  ترـضح  يراوگوس ، يراد و  هیزعت  نایاپ  زا  سپ  دـیوگ : لـبقمتست  نیـسح  نوزفا  شنت  رب  هراتـس  زا  مخز  تسه  هک  نوخ 

، تسا هتفرگن  رارق  ترضح  نآ  لوبق  دروم  نم  راعـشا  هتبلا  متفگ : دوخ  اب  نم  . دندومرف اطع  مشتحم  هب  یتعلخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
مالـسلااهیلع ارهز  يهمطاف  ترـضح  درک : ضرع  دـمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  ياهیروح  هاگان  دـندادن . ندـناوخ  روتـسد  نم  هب  اریز 

رما نم  هـب  ترـضح  نآ  سپ  هحفـص 49 ] دناوخب [ . مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  يهیثرم  رد  ياهعقاو  لبقم  هک  دییامرفب  روتـسد  دـنیوگیم :
حانجلاوذ تکرح  زا  داتف  نادیم  وا  رب  دـش  گنت  نوچ  هک  تسا  تیاور  : مدـناوخ نینچ  مداتـسیا و  لوا  يهلپ  رب  متفر و  ربنم  رب  دـندومرف و 

گنر هب  داجیا  يهصالخ  نآ  باکر  اپ ز  دیشکتشاد  تماقتسا  بات  رگد  حانجلاوذ  هن  تشاد  تقاط  لادج  رب  ادهشلا  دیـس  هننالوج  زو 
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نیز ردص  یهاش ز  هبترم  دنلبدیدرگ  نوگنرس  بسا  زا  همطاف  زیزع  دیدرگ  نوگریق  وچ  فلاخ ، روج  اوهداتفا ز  نیمز  رب  دیـشروخ ، وترپ 
شوهیب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  رتخد  يآ ! دورف  هک  درک  هراـشا  یـسک  هاـگانداتفا  نیمز  رب  شرع  منکن ، طـلغ  رگا  داـتفا 

زاب مالسلاهیلع  ادهشلادیس  ترضح  رهطم  حیرض  مدید  هاگان  مدوب . ایاربلاریخ  ترضح  ياطع  رظتنم  مدمآ و  دورف  ربنم  زا  نم  تسا ! هتشگ 
تعلخ ناشیا  تسا . نوریب  هرامش  زا  شندب  تاحارج  نوزفا و  هراتس  زا  شاهنیس  مخز  اما  دمآ . نوریب  نآ  زا  يردقلا  لیلج  صخش  دش و 
هحفص [ . ] 23 . ] متسه مالسلاهیلع  نیسح  نم  دندومرف : دیتسه !؟ یسک  هچ  امش  مدرگ ، تیادف  مدرک : ضرع  . دندومرف اطع  نم  هب  يرخاف 

[ 50

ییاسحل موحرم  يایؤر  رد  نیسح  ماما  رب  هیرگ  يرادازع و  رطاخ  هب  نارهت  مدرم  زا  باذع  ندش  هتشادرب 

مالسلااهیلع هیضرم  يارهز  ترضح  مدید  باوخ  رد  دومرف : هک  دنکیم  لقن  یئاسحل  ۀقث  بانج  زا  هنع  هللا  یضر  یبوبلم  رقاب  خیـش  جاح 
رب دـهاوخیم  لاـعتم  دـنوادخ  مدـید  باوخ  رد  : دومرفیم زین  .و  دـننکیم تیاکـش  تما  ملظ  زا  دـنراد و  تسد  هب  ناشدـنزرف  زا  ینهاریپ 
اریز ياشخبب ! نم  هب  ار  نانآ  ایادخ  دنتشاد : هضرع  مالسلاهیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دیامرف . لزان  باذع  نارهت  نانکاس 

هحفص 51 ] [ . ] 24 . ] دننکیم هیرگ  يرادازع و  نم  يارب  نانآ 

باتک نیا  رد  شخب 01  تاقحلم 

ینیما همالع  - 2 عوضوم : 21 هیضق : هرامش  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  قیوشت  شمعا و  نامیلس  يهیاسمه  يایؤر  - 1 عوضوم :
لضفلاوبا ترضح  - 3 عوضوم : 300 هیضق : هرامش  دنیوگیم ، نخس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  ترایز و  يهرابرد  خزرب  ملاع  رد 

بقع ار  یباهو  هاپـس  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  - 4 عوضوم : 134 هیـضق : هرامـش  دـنداد ، تاجن  ار  يدزی  راوز  ناوراک  مالـسلاهیلع 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  رئاز  لابقتـسا  هب  مالـسلاامهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  لضفلاوبا و  ترـضح  - 5 عوضوم : 133 هیضق : هرامـش  دندنار ،

هرامش مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  ترضح  طسوت  ینامثع  نازابرس  تسد  زا  البرک  نایعیـش  تاجن  - 6 عوضوم : 140 هیضق : هرامش  دنیآیم ،
ترضح - 8 عوضوم : 109 هیضق : هرامش  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  ترـضح  راوز  هب  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  فاطلا  - 7 عوضوم : 132 هیضق :

ماغیپ یتبـس  موحرم  يارب  لضفلاوبا  ترـضح  - 9 عوضوم : 117 هیـضق : هرامـش  دـنداد ، دای  هیثرم  ناوخ  هضور  مناخ  هب  مالـسلااهیلع  ارهز 
هب تبیـصم  رکذ  رد  یتاراشا  قیاقد و  تواـکذ و  هظفاـح و  ياـطع  - 10 عوضوم : 122 هیـضق : هرامـش  ناوخب ، ار  هضور  نیا  هک  دنداتـسرف 
رد وگب  ام  ءانما  ناتـسود و  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ماـیپ  - 11 عوضوم : 239 هیضق : هرامـش  هرـس ، سدق  يرتشوش  رفعج  خیـش  موحرم 
اعد و  يرادازع ، سلجم  رد  هادف  انحاورا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  تکرـش  - 12 عوضوم : 220 هیضق : هرامـش  دنزرو ، مامته  ام  تبیـصم  يهماقا 

تهج دندیرخ و  ار  يدنه  درم  دنزرف  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  - 13 عوضوم : 110 هیضق : هرامـش  جرف ، يارب  اعد  تساوخرد  مدرم و  يارب 
ناراسچگ سابعلا  تیب  نارگراک  يارب  ياچ  رکش و  دنق و  ندش  هدروآ  - 14 عوضوم : 126 هیضق : هرامش  دنداد ، لوپ  دوخ ، يازع  يهماقا 

زا ودنه ) ندرک  هدنز  لتاق و  ود  نتشک   ) مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  يهزجعم  اب  - 15 عوضوم : 143 هیضق : هرامش  راوگرزب ، یـصخش  طسوت 
: دندومرف مالسلاهیلع  هللا  ۀیقب  ترـضح  - 16 عوضوم : 148 هیـضق : هرامـش  دش ، نایاش  کمک  مرحم  هام  يرادازع  هب  دـنه  تموکح  فرط 

نامز ماما  - 17 عوضوم : 258 هیـضق : هرامـش  دنادرگ ، کیدزن  ار  مجرف  هک  دنهد  مسق  مالـسلااهیلع  بنیز  ماهمع  قح  هب  ار  ادـخ  نایعیش ،
ینروزاک یلع  ـالم  يارب  یلیلج  دیـس  - 18 عوضوم : 282 هیـضق : هرامـش  اروشاع ، اروشاع ، اروشاع ، دندومرف ، یتشر  دیـس  هب  مالـسلاهیلع 

راوید رب  هک  یتبرت  هب  مالسلاهیلع  هللا  ۀیقب  ترـضح  مارتحا  - 19 عوضوم : 241 هیضق : هرامـش  دومرف ، یتایانع  وا  هب  دناوخ و  ثراو  ترایز 
هحفص 55 ]  ] 280 هیضق : هرامش  دوب ، هدش  هدیلام 
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نینمؤم تاوما  هکئالم و  همئا و  ءایبنا و  حاورا  يرادازع  مارتحا و 

ناگتشرف طوبه  یلوخ و  لزنم  رد  هجیدخ  ترضح  ارهز و  ترضح  يرادازع 

يهلیبق زا  یکی  تشاد  نز  ود  وا  درب و  شاهناـخ  هب  ار  رـس  وا  درپـس و  وا  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رـس  تساوخ و  ار  یلوخ  داـیزنبا 
رد ناهج  کلم  هک  تسا  نیسح  رس  نیا  تفگ : یلوخ  تسیچ ؟ نیا  تفگ : نز  نآ  تفر . هیرضم  نز  دزن  . رضم يهلیبق  زا  يرگید  بلغت و 

رهوش وت  هن  رگید  ادخ  هب  تسا . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  وا  دج  تنمـشد  تمایق  يادرف  تفگ : نز  تسا . نآ  يهزیاج 
وا تفر و  شرگید  نز  دزن  یلوخ  . دـینادرگزاب دوخ  دزن  زا  ار  وا  دز و  یلوخ  رـس  رب  تشادرب و  نهآ  دومع  و  متـسه ، وت  نز  نم  هن  ینم و 
رـس نآ  تفگن و  ار  وا  مان  یلوخ  دیـسرپ . ار  شمان  تسا . هدرک  جورخ  دایزنبا  رب  هک  یجراخ  کی  رـس  تفگ  يراد ؟ دوخ  اب  هچ  تفگ :
الاب نامـسآ  هب  ات  رـس  نآ  زا  يرون  دـید  تفر و  نوریب  بش  یلوخ  نز  ! تشاذـگ شیور  ییوشتخر  تشط  داهن و  كاخ  يور  ار  سدـقم 

ملعیس و  [ ) هحفـص 56 هک [  دوب  نیا  شنایاپ  دـناوخیم و  نآرق  مد  هدـیپس  ات  هک  دینـش  ياهلان  تشادرب و  ار  تشط  دـمآ و  وا  تسا ! هتفر 
شرهوش دزن  تسا . اههتـشرف  حـیبست  هک  تسناد  دینـش و  دـعر  گناب  نوچ  یگناب  رـس  نآ  فارطا  رد  نوبلقنی !) بلقنم  يأ  اوملظ  نیذـلا 

تسا و هتـشک  ار  وا  داـیزنبا  هک  یجراـخ  کـی  رـس  تفگ : ؟ تسا تـشط  ریز  رد  یـسک  هـچ  رـس  مدـید ، ناـنچ  نـینچ و  تـفگ : دـمآ و 
زا دز و  دایرف  نز  مالـسلاهیلع . یلع  نب  نیـسح  تفگ : تسیک ؟ یجراخ  نآ  تفگ  . مریگب ینالک  هزیاج  مربب و  دیزی  دزن  ار  نآ  مهاوخیم 

شنادناخ يهرابرد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ربگ ، زا  رتدب  يا  تفگ : دمآ ، شوه  هب  نوچ  داتفا . رـس  نآ  يور  تفر و  شوه 
تفر نوریب  نایرگ  نز  نآ  ؟ يریگب هزیاج  ناهج  نانز  هدیس  رسپ  رس  ربارب  رد  یهاوخیم  يدیـسرتن ؟ نامـسآ  نیمز و  يادخ  زا  يدرزآ و 

یفطصم ترـضح  تدج  شنمـشد  تاهدنـشک ، رب  ادخ  تنعل  تفگیم : دیـسوبیم و  ار  وا  داهن و  هنیـس  هب  دیـسوب و  تشادرب و  ار  رـس  و 
ار نآ  يرون  هدـش و  هراـپ  ود  هناـخ  فقـس  هک  دـید  باوخ  رد  درب ، شباوـخ  بش  یکیراـت  رد  سپـس  . تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ار امش  دیسرپ : اهنآ  زا  یلوخ  نز  دنتسیرگ . دنتفرگ و  وا  نماد  زا  ار  رس  دندمآ و  نوریب  نز  ود  نآ  نایم  زا  دمآ و  يدیفس  ربا  تفرگارف و 
وت راـک  زا  وت و  زا  اـم  تسا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  مرتخد  نیا  مدـلیوخ و  رتخد  هجیدـخ  نم  تفگ : یکی  ؟ دـیتسه یـسک  هچ  ادـخ ، هب 
اما دریگب ، ار  رـس  هک  دمآ  شرهوش  حبـص  ماگنه  دش . رادیب  باوخ  زا  وا  . یتسه ام  قیفر  تشهب  رد  سدق  يهجرد  رد  وت  میتسه ، نادردق 

یهاوخب يراک  ره  هدب و  نم  هب  ار  رس  تفگ : یلوخ  منامیمن . هناخ  کی  رد  وت  اب  رگید  ادخب  هدب ! قالط  ارم  وت ، رب  ياو  تفگ : دادن و  وا 
راوـج هب  نز  نآ  حور  تفرگ و  ار  رـس  هحفـص 57 ] تشک و [  ار  نز  یلوخ  هرخـالاب  مهدیمن . وـت  هب  ار  نآ  ادـخ  هب  هن  تفگ : نز  نکب .

[ . 25 . ] تفاتش تشهب  رد  مالسلااهیلع  ءاسن  يهدیس 

شمعا نامیلس  يهیاسمه  يایؤر  رد  هعمج ، بش  رد  نیسح  ماما  راوز  يارب  ناما  ياههعقر 

، بش کی  میدرکیم . طالتخا  تبحص و  مه  اب  متفریم و  شدزن  اهبش  یهاگ  هک  متشاد  ياهیامـسه  هفوک  رد  نم  تفگ : شمعا  نامیلس 
وت يهدیقع  هک  مدرک  لاوئس  وا  زا  نم  دروآیم ! ار  فرح  فرح  مالکلا ، رجی  مالکلا  دمآ . شیپ  البرک  تبحص  اقافتا  اهتحبص  نایم  رد 
ره تسا و  تعدب  مالسلاهیلع  نیسح  ترایز  تفگ : وا  تسیچ ؟ مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  يهرابرد 
اب متساخرب و  وا  دزن  زا  مدش و  نیگمشخ  تحاران و  یلیخ  نم  تسا . منهج  شتآ  زین  یهارمگ  ماجرف  تسا و  تلالض  یهارمگ و  یتعدب 
رب وا  رگا  منکیم و  لقن  وا  يارب  ار  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  لئاضف  زا  ياهمـش  موریم و  شدزن  دش  رحـس  هک  یتقو  متفگ : دوخ 

شرسمه مدرک . بابلا  قد  مدمآ و  شاهناخ  رد  تشپ  دش ، رحس  هک  یتقو  تفگ : نامیلـس  . مشکیم ار  وا  دیزرو ، رارـصا  شراکنا  دانع و 
وا زا  نانک  بجعت  تسا . هتفر  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  هب  بش  لوا  زا  تفگ : نز  متـساوخ . ار  شرهوش  دمآ . رد  تشپ 

رهطم مرح  دراو  هک  یتقو  . منیبب ار  متـسود  ایناث  منک و  یتراـیز  ـالوا  متفگ : دوخ  اـب  مدـش . راپـسهر  ـالبرک  فرط  هب  مدرک و  یظفاحادـخ 
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يدایز تدم  زا  دعب  دنکیم ! هبوت  رافغتسا و  بلط  ادخ  را  دنکیم و  هیرگ  هتسویپ  تسا و  هتـشاذگ  هدجـس  هب  رـس  ماهیاسمه  مدید  مدش ،
: یتفگیم زورید  هحفـص 58 ] وت [  درم ، يا  متفگ : وا  هب  سپ  تسا . بلقنم  شلاح  مدید  متفر ، وا  دزن  دـید  دارم  تشادرب و  هدجـس  زا  رس 

منیبیم زورما  اما  تسا ، خزود  شتآ  یهارمگ  ماجرف  تسا و  یهارمگ  یتعدب  ره  تسا و  تعدب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز 
هکنیا ات  مدوبن . مالـسلامهیلع  تیب  لها  تیالو  تماما و  هب  لئاق  نم  اریز  نکن ! شنزرـس  ارم  نامیلـس ، يا  تفگ : !؟ ياهدـمآ تراـیز  يارب 

هک ردـقلا  لیلج  يدرم  مدـید  باوخ  ملاع  رد  تفگ : يدـید ؟ یباوخ  هچ  متفگ : مداتفا ! تشحو  هب  هک  مدـید  یباوخ  درب و  مباوخ  بشما 
نآ دوب و  يراوس  وا  يولج  رد  دـندوب و  هدرک  هطاـحا  یتـیعمج  ار  وا  فارطا  منک ، ناـیب  ار  شلاـمک  لـالج و  لاـمج و  فصو  مناوتیمن 

ار هار  اـهتفاسم  اـت  هک  دوب  هدـش  بصن  ناـشخرد  يرهوگ  نکر  ره  رب  دوب و  نکر  راـهچ  ياراد  جاـت  نآ  تشاد و  رـس  رب  یجاـت  راوـس 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح  تفگ : تسیک ؟ اـقآ  نیا  متفگ : ترـضح  نآ  نارازگتمدـخ  زا  یکی  هب  ! دوـمنیم نشور 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یـصو  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤـملاریما  اـقآ  تفگ : تسیک !؟ تسوا  يور  شیپ  رد  هکنآ  متفگ : دنتـسه .
! درکیم زاورپ  نامسآ  نیمز و  نایم  رد  هقان  دوب و  رون  زا  یجدوه  هقان  نآ  رب  دش و  ادیپ  رون  زا  ياهقان  مدید  مدرک ، هاگن  دعب  دنتسه . ملس 
!؟ تسیک ناوج  نیا  مدیسرپ : تسا . امهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  ترـضح  يربک و  يهجیدخ  زا  تفگ : تسیک !؟ زا  هقان  نیا  مدیـسرپ 

نیا رد  . دنوریم مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  البرک  مولظم  ترایز  يارب  اهنآ  يهمه  دنتسه و  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ترـضح  تفگ :
هدش هتـشون  اهنیا  رد  تفگ : تسیچ ؟ اهنیا  مدیـسرپ : دوشیم . شخپ  نیمز  رب  نآ  فرط  زا  ییاههتـشون  مدید  مدش و  جدوه  هجوتم  ماگنه 
شتآ زا  دـنیآیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  هعمج  بش  رد  هک  یناسک  ۀـعمجلا » ۀـلیل  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  راوزل  رانلا  نم  ناما  »

نیا تسا ، تعدب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  یتفگیم : وت  تفگ : وا  اما  مرادرب  ار  اهنآ  زا  یکی  متـساوخ  نم  . دنتـسه ناما  رد  منهج 
عزج و تلاح  اب  . ینک ترایز  ار  ناشیا  ترـضح ، نآ  هحفص 59 ] تفارش [  تلیـضف و  هب  داقتعا  اب  هکنآ  رگم  دسریمن ! وت  تسدب  هتـشون 

فرشم مالسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  هب  تعاس  نامه  رد  مدش و  رادیب  باوخ  زا  تشحو ، سرت و  هیرگ و 
[ . 26 . ] دوش ادج  مندب  زا  حور  ات  مدشیمن  ادج  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  زا  نم  مسق ، ادخ  هب  نامیلس ، يا  مدرک . هبوت  مدش و 

یکمرب ییحی  رسمه  يایؤر  رد  نیعبرا  بش  رد  ارهز  ترضح  يرادازع 

هک  ) ناـهاشداپ زا  یکی  يهنیزخ  رد  دوـمرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  هللا  همحر  یلیبدرا  سدـقم  موـحرم  زا  نزخم  باـتک  رد  یناـغرب  لـضاف 
ییحی . دندوب هتـشون  الط  بآ  اب  باتک  نآ  رد  ار  هیـضق  نیا  هک  مدید ، یباتک  دـیوگب ) ار  هاشداپ  نآ  مسا  تسا  هتـساوخن  یلیبدرا  سدـقم 

کی هب  رفص ، هام  مهدزون  بش  متفر . البرک  هب  مالسلاهیلع  ءادهشلا  دیس  ترـضح  ترایز  يارب  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  اب  تفگ : یکمرب 
اپ رب  ياهمیخ  وا  يارب  اذـهل  دوب ، مهارمه  رفـس  نآ  رد  هجیدـخ  مرـسمه  میدرک . لزنم  میدـمآ و  دومرف  اجنآ  رد  میدیـسر و  البرک  یلزنم 

ترـضح دوخ  يالوم  اقآ و  ترایز  هب  میوشیم و  البرک  دراو  هک  ادرف  يهرابرد  مه  اب  مدوب و  هتـسشن  ياهشوگ  رد  رباج  اـب  نم  میدومن و 
يهیرگ هلان و  يادـص  ناهگان  هک  میدوب  اهتبحـص  نیا  رد  هحفص 60 ] میدرکیم [ . وگتفگ  میدرگیم ، زیاف  مالـسلاهیلع  ءادهـشلا  دیس 

لثم ناشیرپ ، وم  نابوک و  هنیس  رب  هنهرب و  رس  ار  هجیدخ  مدیود و  وا  يهمیخ  يوس  هب  هنابرطـضم  سپ  مدینـش ؛ دنلب  يادص  اب  ار  مرـسمه 
: تفگ هجیدخ  مدیـسرپ ؟ ار  هیرگ  ببـس  مدش و  رطاخ  ناشیرپ  تهج  نیمه  هب  مدـید و  دـشاب ، هدـش  دراو  اهنآ  هب  یتبیـصم  هک  ییاهمدآ 

سابل هک  مدید  ار  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترضح  ایؤر  ملاع  رد  نالا  ییحی ، يا  تفگ : متـسشن ، یتقو  . میوگب تیارب  ات  نیـشنب  ییحی ،
ارهز ترضح  مشچ  نوچ  دندش و  البرک  نیمز  دراو  هیروح ، رازه  راهچ  اب  نالان  نایرگ و  دوب و  ناشیرپ  ناشیاهوم  دندوب و  هدیشوپ  هایس 
زوس زا  دنداد و  رس  هیرگ  هحون و  دنتخادنا و  رورس  نآ  ربق  يالاب  رب  ار  دوخ  داتفا ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناشدنزرف  ربق  رب  مالـسلااهیلع 

يادف ردام ، يهنـشت  بل  يا  ردامیب ، بیرغ  يا  ردامیب ، دیهـش  يا  ردام ، يهدیزگرب  دـنزرف  يا  ردام ، يهدـید  رون  يا  دـندومرفیم : لد 
اب ارت  مدـنزرف  يا  دـندومنن ، مرـش  تراوگرزب  دـج  زا  دـندرکن و  محر  وت  رب  اـفویب  مدرم  نیا  نم  زا  دـعب  موش . تاهدـیرب  قحاـنب  موـقلح 
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هچ ار  تلاسدرخ  نادنزرف  وت  زا  دعب  یمارگ ، زیزع  دندیرب ؛ رس  نادنفسوگ  دننام  هنـشت  بل  تناروای  ناگدازردارب و  ناردارب و  نادنزرف و 
نآ ییحی ، يا  ؟ منیبب هنوگچ  نوخ  كاخ و  نایم  رد  ار  ترسیب  ندب  دنزرف ، يا  دمآ ؟ رـس  رب  هچ  ار  تنارهاوخ  دومن و  يراوخمغ  یـسک 
ربق رـس  ورب  هبیط ، يا  دـندومرف : و  دـندومن ، راضحا  تشاد  مان  هبیط  هک  ار  ناـیروح  توسک  شیپ  يرایـسب ، يراز  هیرگ و  زا  سپ  همولظم 

هدمآ مالسلاهیلع  نیسح  شدنزرف  ربق  رس  رب  مالسلااهیلع  همطاف  هک  وگب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح  مراوگرزب  ردپ 
فجن ورب  : دندومرف رگید  يهیروح  هب  سپـس  دنـشکیم . ار  امـش  مودق  راظتنا  دنک و  يرادزع  يراد و  هیزعت  نیعبرا -  زور  ادرف -  ات  تسا 

ربق رب  ار  دوخ  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  زاب  دنتفر ، اههیروح  نآ  نوچ  نک ! رادربخ  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  فرـشا و 
اب يدیفس  نساحم  درم  ناهگان  ماگنه ، نیا  رد  . دندرک هحون  هیرگ و  هب  عورش  دنتخادنا و  هحفص 61 ] مالسلاهیلع [  نیسح  ماما  ناشدنزرف 

لوا هکنآ  تفگ : هیروح  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  مدیـسرپ : ياهیروح  زا  نم  دیـسر . رگید  راوگرزب  کی  نآ  زا  دعب  دمآ و  مامت  تعرس 
درم نآ  دنتـسه و  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يرگید  نآ  دنتـسه و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ترـضح  دـمآ ،
ارهز همطاف  هک  یتقو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  هک ، مدید  سپس  . دنتسه مالسلاهیلع  نسح  ماما  ترضح  شوپزبس ،

يا دندومرف : دننکیم  يرارقیب  يراز و  هحون و  روطنآ  دناهتخادنا و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  يور  رب  ار  دوخ  هک  دندید  ار  مالسلااهیلع 
تدـش زا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  . يدروآ شورخ  هحون و  هیرگ و  هب  ار  یلعا  ألم  ناـنکاس  اریز  نکم ! يراز  هیرگ و  ردـقنیا  همطاـف ،

نسح ماما  شدنزرف  هجوتم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترـضح  سپ  دندشن ، دوخ  راوگرزب  ردپ  مالک  تفتلم  رطاخ ، یناشیرپ 
هب مالـسلاهیلع  نسح  ماما  سپ  دـنک ! هیرگ  رتمک  دزیخرب و  تردارب  ربق  رـس  زا  هک  وگب  تردام  هب  مدـنزرف ، يا  دومرف : دـش و  مالـسلاهیلع 

، ردام يا  هدمآ . نوریب  میولگ  زا  دندرک و  هراپ  هراپ  ار  مرگج  هک  نسح ، تدـنزرف  منم  ردام : يا  دـندرک : ضرع  دـندمآ و  ردام  تمدـخ 
رد یبآ  زا  رپ  يهشیش  هک  یلاح  رد  دنتشادرب و  ربق  زا  رس  مالسلااهیلع  هقیدص  ترـضح  . دیرادرب رـس  مردارب  ربق  يور  زا  تسا ! سب  رگید 

ماما تسد  هب  ار  هشیـش  نآ  سپـس  موش ! تردارب  يهدیرب  قح  انب  موقلح  تاهراپ و  هراپ  رگج  يادف  مدنزرف ، يا  دندومرف : دنتـشاد ، تسد 
نیا رد  ! ماهدرک عمج  نآ  رد  ار  تردارب  نارادازع  مشچ  بآ  هک  رادهگن ، ار  هشیـش  نیا  مدنزرف ، يا  دندومرف : دـنداد و  مالـسلاهیلع  نسح 

؟ دنتسه یناسک  هچ  اهنیا  هک  مدیسرپ  ياهیروح  زا  نم  دندش و  رـضاح  اهجدوه  اب  هورگ  هورگ  نانمؤم ، نالوسرو و  ناربمغیپ  حاورا  تقو 
دنتسه نینمؤم  حاورا  دنتسه ، اهنآ  رس  تشپ  هک  نانآ  دنتسه و  ناربمغیپ  حاورا  دنتـسه ، ولج  هک  هحفص 62 ] ییاهنآ [  تفگ : هیروح  نآ 

يرادازع رد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هب  يرای  کمک و  رطاخ  هب  هک  دنتـسه  هنمؤم  نانز  حاورا  دنتـسه ، اهجدوه  رد  هک  اهنآ  و 
نآ رب  دنداتسیا و  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  ربارب  رد  دندمآ و  نوریب  اهجدوه  زا  نانز  سپس  . دناهدمآ مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ناشنادنزرف 

رادیب باوخ  زا  نم  دندش و  يرادازع  لوغشم  دندز و  متام  يهقلح  مولظم  نآ  ربق  رود  دنتفگ و  تیزعت  تیلست و  دندرک و  مالـس  همولظم 
[ . 27  ] مدش

یلامث يهزمحوبا  تیاور  هب  نیسح  ماما  ترضح  ربق  زا  هکئالم  هللا و  میلک  یسوم  ترضح  ترایز 

هب ار  دوخ  یناهنپ  مدومن و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  اقآ  ترایز  يهدرا  ناورم ، ینب  تنطلـس  رخاوا  رد  دومرف : یلامث  يهزمحوبا 
سدقم ربق  کیدزن  هکنآ  ات  مدش  هناور  فیرش  ربق  يوس  هب  سپ  تشذگ . همین  زا  بش  هکنیا  مدش و  ناهنپ  ياهشوگ  رد  مدناسر و  البرک 
فیرـش ربق  هب  اریز  درگرب ! دـهد ، شاداـپ  رجا و  ارت  ادـخ  تفگ : دـیآیم و  نم  يوس  هب  هک  مدـید  ار  يدرم  ناـهگان  مدیـسر . فیرـش  و 

ربق بناج  هب  زاب  دـش . حبـص  عولط  کیدزن  هکنآ  ات  مدرک ، ناهنپ  ار  دوخ  هراـبود  مدرک و  تعجارم  ناـسرت  هدز و  تشحو  نم  . یـسریمن
كافاع متفگ : وا  هب  یـسرب . یناوتیمن  ربق  نآ  هب  تفگ : درک و  تعنامم  دمآ و  درم  نامه  زاب  مدـش ، کیدزن  هرابود  نوچ  مدـش و  هناور 

نم اریز  وشن ، لئاح  ربق  نآ  نم و  نیب  ماهدـمآ ؟ ترـضح  نآ  ربق  ترایز  دـصق  هب  هفوک  زا  هکنیا  لاـح  مسریمن و  ربق  نآ  هب  نم  ارچ  هللا ،
کی تفگ : دینش ، نم  زا  ار  نخـس  نیا  یتقو  هحفـص 63 ] دنناسرب [ ! لتق  هب  اجنیا  رد  ارم  دنیبب و  ارم  ماش  لها  دوش و  حبـص  هک  مسرتیم 
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ءادهـشلادیس ترـضح  ترایز  هب  هک  تسا  هتفرگ  هزاـجا  دوخ  يادـخ  زا  مالـسلاهیلع  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  نوچ  نک ، ربص  رادـقم 
فیرـش ربق  تمدخ  رد  لاح  هب  ات  بش  لوا  زا  دناهدمآ و  اقآ  ترایز  هب  هکئالم  رازه  داتفه  اب  هداد و  هزاجا  وا  هب  ادخ  دیایب و  مالـسلاهیلع 

؟ یتسیک وت  هک  مدیـسرپ  درم  نآ  زا  دـیوگ : یلامث  هزمحوبا  . دـننکیم جورع  نامـسآ  هب  دـعب  دنتـسه و  ربق  رانک  حبـص  عولط  ات  دنتـسه و 
نآ زا  يارب و  میتـسه و  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ربـق  يرادـساپ  ینابـساپ و  رومأـم  هک  متـسه  هکئـالم  نآ  زا  یکی  نم  تـفگ :

مالسلاهیلع ترضح  ربق  رس  حبـص ، عولط  ماگنه  رد  . مدش ناهنپ  متـشگرب و  مدینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  مینکیم . ترفغم  بلط  ترـضح ،
اجنآ رد  ار  حبص  زامن  مدومن و  نعل  ترضح  نآ  ناگدنشک  رب  مداد و  ماجنا  ار  مترایز  سپ  دوش . عنام  هک  مدیدن  ار  یسک  رگید  مدمآ و 

[ . 28  ] متشگرب هفوک  هب  اعیرس  ماش ، مدرم  سرت  زا  مدرک و  هماقا 

ناضمر هام  موس  تسیب و  بش  رد  ینورزاک  یلع  الم  هفشاکم 

اب دارفا  زا  یکی  هک  هیلع  هللا  ۀـمحر  ینروزاک  یلع  الم  جاح  بانج  تسا : هدـش  لقن  يزاریـش  بیغتـسد  دیهـش  موحرم  طـسوت  هیـضق  نیا 
تلاح هاگان  رحس  ماگنه  رد  متشاد و  ءایحا  ییاهنت  هب  لزنم  يالاب  رد  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  دومرف : لقن  دوب ، صالخا  اب  نامیا و 

یناوارف يادص  رـس و  تسا و  هلغلغ  تیعمج و  زا  ولمم  العا  ملاع  مامت  هک  مدـش  هجوتم  لاح  نآ  رد  . داد تسد  نم  هب  يدوخیب  یتسس و 
بشما متفگ : متسه ! مالسلاهیلع  لیئاربج  نم  دومرف : یتسیک ؟ ادخ  هب  ار  وت  مدیسرپ : دوب ، رتکیدزن  نم  هب  رتحیـصف و  هک  ییادص  زا  تسا !

ترـضح ربق  ترایز  يارب  موثلک  هجیدـخ و  هیـسآ و  میرم و  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  هحفـص 64 ] دومرف [ : تسا ؟ ربـخ  هچ 
: دومرف دـیربب ! دوخ  اب  مه  ارم  ادـخ  يارب  متفگ : . دنتـسه هکئالم  ناربمغیپ و  حاورا  زین  تیعمج  نیا  و  دـنوریم . مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 

یتسارب دومرف : هرـس  سدق  بیغتـسد  دیهـش  هللا  ۀـیآ  ترـضح  . ینیبب ار  هرظنم  نیا  هک  یتشاد  یتداعـس  تسا و  لوبق  اج  نیمه  زا  وت  تایز 
هک هبترم  دنچ  یتعاس  ود  سلجم  نامه  رد  هک  دوب ، هدش  شبیـصن  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  يدـیدش  يهقالع  روبزم  یجاح 

دیوگب و نخـس  تسناوتیمن  هقیقد  دـنچ  ات  دـشیم و  نالان  نایرگ و  رایتخایب  دربیم ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  كرابم  مسا 
[ . 29  ] مرادن ار  ترضح  نآ  تبیصم  رکذ  تقاط  نم  دومرف :

تسا هدش  هلبق  هب  تشپ  ماما و  هب  ور  نیسح ، ماما  يهلبق  تمس  رد  هزانج 

نحص رد  يزور  مدوب ، البرک  ترایز  هب  قفوم  هک  یتاقوا  رد  : درک لقن  ار  هیضق  نیا  هنع  هللا  یضر  درف  ملاع  رامعم  یلعلادبع  جاح  موحرم 
وا لغش  زا  یناسارخ . تفگ : مدیسرپ . ار  وا  مسا  دوب . هتسشن  نم  کیدزن  مه  رفن  کی  مدوب و  هتسشن  مالسلاهیلع  هللادبعابا  ترضح  سدقم 

يانب نک . لقن  میارب  ياهدید ، یبئاجع  رگا  تدم  نیا  رد  متفگ : . متسه ییانب  مرگرـس  فیرـش ، ناکم  نیا  رد  تساهلاس  تفگ : مدیـسرپ ؟
رفن دنچ  مدوب  یبارخ  هب  فرشم  نوچ  تسا . هدد  ربق  هب  روهشم  هک  تسا  يربق  هلبق ، تمس  رد  فیرـش  نحـص  هب  لصتم  تفگ : یناسارخ 

روتـسد اهرگراک  هب  ربق ، يهدولاش  ندش  مکحم  يارب  مدومن و  مادقا  نم  دندومن و  هعجارم  نم  هب  دننک و  ریمعت  ار  نآ  هک  دـندش  رـضاح 
مدید مدرک ، هدهاشم  نوچ  . دنداد ربخ  نم  هب  نارگراک  دیدرگ و  راکـشآ  دـسج  ربق  فارطا  رفح  ءانثا  رد  دـننکب . ار  ربق ، فارطا  هک  مداد 

مالسلاهیلع و ءادهشلادیس  ترـضح  رهطم  ربق  هب  ور  شتروص  ینعی  هحفـص 65 ] تسا [ ! هدیباوخ  پچ  تمـس  هب  نکل  تسا و  هزات  دسج 
ءادهـشلادیس ترـضح  مارتـحا  هب  هلب ، مدـناسر . ماـمتا  هب  ار  نآ  ریمعت  مدـناشوپ و  ار  ربـق  تلاـح  ناـمه  هب  تسا و  هلبق  تمـس  هب  وا  تشپ 

[ . 30  ] ندوب ترضح  هب  ور  ناگدرم  يهمه  مالسلاهیلع 

تسا هتشگرب  حیرض  فرط  هب  ناشرس  دندوب ، هدش  نفد  نیسح  ماما  ترضح  رس  الاب  هک  ییاههزانج 

هرس سدق  ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  راوگرزب ، يهمالع  ام  داتـسا  هک  دناهدومن  لقن  هرـس  سدق  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  راوگرزب ، ملاع 
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بیرق داد و  رارق  فیرش  نحـص  ءزج  دیرخ و  ییاههناخ  مالـسلاهیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  رهطم  نحـص  یبرغ  تمـس  يهعـسوت  يارب 
نفد اهبادرـس  نآ  رد  ار  دوـخ  ناـگدرم  مدرم  دـندز و  قاـط  اـهنآ  يور  داد و  رارق  تمـسق  ناـمه  رد  تاوـما ، نفد  يارب  بادرـس  تصش 
دزیر ورف  تسا  نکمم  درادن و  ار  لمحت  ناوت  مدرم ، روبع  ترثک  رثا  رد  اهبادرس ، يور  قاط  هک  دش  هتسناد  تشذگ ، یتدم  نوچ  . دندرک

انب يرتشیب  ماکحتسا  اب  ون  زا  دنرادرب و  ار  اهبادرس  قاط  هک  دومرف  رما  ینارهت  نیسحلادبع  خیش  اذل  . دوش مدرم  تکاله  تمحز و  ببس  و 
سپـس دـنیامن و  انب  دـننک و  بارخ  ار  بادرـس  کی  هک  دومرف  رما  ناشیا  دـندوب ، هدـش  نفد  اهبادرـس  رد  يرایـسب  تعاـمج  نوچ  دـننک .

يرادقم هب  تخیریم  اههدرم  دسج  رب  كاخ  تفریم و  نییاپ  رفن  کی  دندرکیم  بارخ  ار  یبادرـس  ره  دننک و  بارخ  ار  رگید  بادرس 
حیرـض لـباقم  هک  دندیـسر  یبادرـس  هب  هکنیا  اـت  دـندش ، ریمعتو  بیرخت  لوغـشم  سپ  . ددرگن تاوما  تمرح  کـته  دوشن و  فـشک  هک 

هک ناشیاهرس  تسه ، تمـسق  نیا  هحفـص 66 ] رد [  هک  ییاهدسج  مامت  دندید  دنتفر ، نییاپ  اهدسج  ندـیناشوپ  يارب  نوچ  دوب . سدـقم 
ربخ اـب  مدرم  ! تسا برغ  تمـس  هب  ناـشیاپ  تسا و  هتفرگ  رارق  هدوب ، فیرـش  ربـق  هب  ور  هک  ناـشیاپ  ياـج  هب  تسا ، هدوب  برغ  تهج  رد 

بلقنم هدوب و  تمـسق  نیا  رد  هک  ییاهدـسج  نآ  دـندرکیم . هدـهاشم  ار  بیجع  يهرظنم  نیا  دـندمآیم و  رامـشیب  تعاـمج  دـندش و 
هدوب یشاقن  لوغشم  سدقم  نحص  رد  وا  هک  دوب  شاقن  یناهفصا  لیعامسا  ازریم  اقآ  دسج  اهنآ  زا  یکی  هک  دوب  دسج  هس  تسا ، هدیدرگ 

نفد هک  ار  مردپ  ندبو  مدوب  رـضاح  مردـپ  نفد  ماگنه  نم  هک  دـهدیم  یهاوگ  دـنیبیم ، ار  ردـپ  دـسج  يهرظنم  هک  یتقو  شرـسپ  . تسا
دـسج عضو  رییغت  نیا  هک  دنتـسناد  مدرم  و  تسا ! حیرـض  هب  ور  شرـس  هک  منیبیم  لاحلاو  دوب  سدقم  حیرـض  هب  ور  شیاهاپ  دندرکیم ،

[ . 31  ] دنسانشب ار  مالسلامهیلع  همئا  اب  ترشاعم  يهقیرط  بدا و  هار  ات  تسا  ناگدنب  يارب  دنوادخ  فرط  زا  یبیدأت  هدرم ، دنچ 

منک زارد  حیرض ) فرط  هب   ) ار میاپ  مناوتیمن  تفگ : ایؤر  ملاع  رد  یناردنزام ، نسحلاوبا  الم  نز  رهاوخ 

( لبق ناتـساد   ) هزجعم نیا  روهظ  زا  شیپ  یتدـم  : دومرفیم لقن  هرـس  سدـق  یناردـنزام  نسحلاوبا  الم  یجاـح  یقتم  ملاـع  حـلاص  لـضاف 
باوخ نآ  و  دـیدرگ . راکـشآ  شریبعت  مدـید ، ار  ناگدرم  رییغت  هزجعم  نیا  هک  يزور  نآ  اـت  مدوب . ناریح  نآ  ریبعت  رد  هک  مدـید  یباوخ 

سدـقم نحـصزا  تمـسق  نیمه  رد  ار  وا  دـش ؛ توف  نوچ  یناردـنزام ) موحرم  مناـخ  رهاوخ   ) مدـنزرف يهلاـخ  هحلاـص ، يهیقت  : دوـب نیا 
شیپ شیارب  هچنآ  زا  مدیـسرپ و  شلاح  زا  مدـید و  باوخ  رد  ار  وا  یبش  هحفص 67 ] مدرک [ . نفد  لبق ) ناتساد  يهراشا  دروم  بادرـس  )

مناوتیمن هک  يدرک  نفد  یگنت  ناکم  رد  ارم  وت  هکنیا  زا  ریغ  متـسه ، یتمالـس  یبوخ و  ریخ و  رد  تفگ : وا  . مدرک شـسرپ  تسا ، هدـمآ 
ار اههزانج  ندش  اجباج  يهزجعم  نآ  ات  متـسنادن ؛ ار  نآ  تلع  مدـش  رادـیب  نوچ  ! مراذـگب وناز  هب  ار  مرـس  دـیاب  امئاد  منک و  زارد  ار  میاپ 

[ . 32  ] تسا مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سدق  تحاس  هب  یبدایب  ندرک ، زارد  رهطم  ربق  تمس  هب  ار  اپ  مدیمهف  مدید و 

اروشاع زور  رد  نیسح  ماما  يارب  مق  ناخیش  ناتسربق  رد  تاوما  يرادازع 

دمحم خیش  جاح  موحرم   » مان هب  تشاد  یتعامج  ماما  هدربمان  دجسم  دشاب . هدینشن  ار  دجم » دجـسم   » مان هک  تسا  یـسک  رتمک  نارهت  رد 
یقت دمحم  خیش  جاح  موحرم  دومرفیم : تقوشوخ » هللا  ۀیآ   » ام خیش  هک  مراد  دای  دوب . طئارشلا  عماج  دهتجم  هک  هرـس » سدق  یلمآ  یقت 

رد . تخادرپیم سیردـت  دـجم و  دجـسم  تماـما  هب  طـقف  دـشابن ، حرطم  هطبار  نیا  رد  هکنآ  ناوـنع  هب  یلو  تشاد ، تیعجرم  یگتـسیاش 
یناسک هلمج  زا  یلمآ  یقت  دمحم  خیش  هللا  ۀیآ  موحرم  هک  تسا  هدمآ  دناهتشون ، ار  افرع  گرزب و  ياملع  تالاح  هک  ییاهباتک  زا  یضعب 

هاجنپ و يهرامش  هزوح  يهلجم  . تسا هدیدرگ  رختفم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  تمدخ  هب  فرـشت  هب  هک  تسا 
دوب و اروشاع  زور  مدش ، فرشم  مق  هب  يزور  تشذگیم ، نم  نس  زا  لاس  لهچ  دودح  دومرفیم : یلمآ  هللا  ۀیآ  موحرم  دسیونیم : کی 

رثأـتم یلیخ  مه  نم  و  هحفـص 68 ] دندناوخیم [  هضور  دوب . رازگرب  یلـصفم  يرادازع  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  نحـص  رد 
مدید ماگنه  نیا  رد  ... هللا الا  هلا  لها ال  یلع  مالسلا  مدناوخ : روبق  لها  ترایز  متفر و  ناخیش  ناتسربق  هب  سپس  مدرک . هیرگ  دایز  مدش و 
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نیـسح ماما  يهرابرد  هکنآ  لثم  مدینـش  ییاههمزمز  هاگنآ  مالـسلا ! مکیلع  دـنتفگیم : یگمه  دناهتـسشن و  ناـشیاهربق  يور  حاورا  ماـمت 
نیـسح ماـما  يارب  مه  اـهنآ  هک  ینعم  نـیا  هـب  ناـج !» نیـسح  يا  نیـسح ، يا  نیـسح ، يا  : » دـنتفگیم اـهنآ  دوـب . اروشاـع  مالـسلاهیلع و 

[ . 33  ] دندومنیم يرادازع  مالسلاهیلع 

داد مالس  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  ربق ، رد  نیقلت  ماگنه  رد  يرکاذ  خیش  موحرم 

زا یکی  یـسمش ، لاس 1355  رد  : دناهدرک لقن  ار  هیـضق  نیا  ینادابآ ، یغلبم  هللادـبع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  بانج 
مزاع رهـش ، نیا  فارطا  رد  وهایـس »  » يهدـکهد هب  غیلبت  تهج  اجنآ  زا  دـیآیم و  سابع  ردـنب  هب  يرکاذ » خیـش   » ماـن هب  دزی  رهـش  ظاـعو 
راوج رد  دننکیم و  لقتنم  سابعردنب  هب  ار  موحرم  نآ  يهزانج  درذگیمرد . یبلق  يهتکـس  رثا  رد  مارحلا  مرحم  مهن  زور  رد  ددرگیم و 

ناشیا دیونـشب . یغلبم  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  ترـضح  نابز  زا  ار  ارجام  يهیقب  کنیا  . دنراپـسیم كاخ  هب  اههدازماما  زا  یکی 
يادص اب  درک و  زاب  ار  دوخ  نامشچ  هاگان  هک  مدادیم  ناکت  ار  يرکاذ  موحرم  تسار  تسد  تمـسق  ندناوخ ، نیقلت  عقوم  نم  : دیوگیم

هحفـص 69] تسب [ . ار  شنامـشچ  سپـس  و  مالـسلاهیلع !» سابعلا  لضفلاابا  ای  کیلع  مالـسلا  : » تفگ دندینـش ، همه  هک  ياهنوگ  هب  دنلب ،
رب تاولص  نداتسرف  هب  عروش  رضاح  دارفا  نآ  رثا  رب  هک  دیـسر  راضح  نم و  ماشم  هب  یـشوخ  رطع  يوب  تفگـش ، يهثداح  نیا  اب  نامزمه 
رد مدوخ  هک  بناج  نیا  تادهاشم  دوب  نیا  دندومن . نیعمجا ) مهیلع  هللا  مالس   ) يو موصعم  نادناخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هحفص 70 ] [ . ] 34  ] مدوب نآ  رظان  تیم ، نیقلت  لاح 

باتک نیا  رد  شخب 02  تاقحلم 

: هیضق هرامش  رثوک ، ضوح  رانک  رد  مالسلامهیلع  هقیدص  ترـضح  نینمؤملاریما و  ءایبنالا و  متاخ  ترـضح  ندیـشوپ  هایـس  - 1 عوضوم :
: هیـضق هرامـش  یناهفـصا ، لـبقم  ياـیؤر  رد  مالـسلاهیلع  نیــسح  ماـما  رادازع  مالــسلاامهیلع  هقیدـص  ترــضح  ربماـیپ و  - 2 عوـضوم : 8
: عوضوم 307 هیضق : هرامش  وا ، ربق  رد  یعازخ  راعشا  ندینش  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  يهیرگ  - 3 عوضوم : 18
-5 عوضوم : 3 هیضق : هرامش  يرتشوش ، رهاط  دمحم  خیش  جاح  ردپ  يهضور  سلجم  رد  مالسلااهیلع  هقیدص  ترضح  يهیرگ  يادص  - 4

ترضح - 6 عوضوم : 19 هیضق : هرامش  ییاسحل ، موحرم  يایؤر  رد  مالسلااهیلع  هقیدص  ترضح  تسد  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نهاریپ 
مالسلااهیلع ارهز  ترضح  هعمج  ياهبش  - 7 عوضوم : 95 هیضق : هرامش  دننکیم ، تکرش  یناوخ  هضور  سلجم  رد  مالسلااهیلع  هقیدص 

: هیضق هرامش  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  ربق  رانک  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يهیرگ  - 8 عوضوم : 105 هیضق : هرامـش  دنیآیم ، البرک  هب 
هیرگ و - 10 عوضوم : 118 هیـضق : هرامـش  ناـنز ، زا  یعمج  ناـیم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  یناوخ  هحون  هیرگ و  - 9 عوضوم : 117
مالسلامهیلع و همئا  ایبنا و  حاورا  - 11 عوضوم : 206 هیضق : هرامش  مالسلاهیلع ، مساق  ترضح  يارب  مالسلامهیلع  راهطا  همئا  یناوخ  هحون 

ترـضحاب رادید  - 12 عوضوم : 220 هیـضق : هرامـش  دـنیآیم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  نایعیـش ، املع و  ناـحلاص و  ناـنمؤم و 
رهاـظم نب  بیبح  ترـضح  - 13 عوضوم : 95 هیـضق : هرامـش  ماش ، رد  ادهـش  ياهرـس  لحم  رد  ناگتـشذگ  حاورا  مالـسلااهیلع و  هقیدص 

مرح رد  ندناوخ  نآرق  لاح  رد  املع  حاورا  - 14 عوضوم : 9 هیضق : هرامش  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  يازع  رد  تکرش  دنموزرآ  مالسلاهیلع 
هحفص 73 ]  ] 240 هیضق : هرامش  مالسلاهیلع ، نیسح  هب  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  فرشت  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 

تادامج تاناویح و  يرادازع  مارتحا و 

دنولا هوک  رانک  رد  اهنآ  يرادازع  تاناویح و  ندش  عمج 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 1043 

http://www.ghaemiyeh.com


رفس زا  نوچ  دومرف : هماقم ) هللا  یلعا   ) یـساملس نیدباعلا  نیز  دنوخآ  هرهاظ  تاماقم  هرهاب و  تامارک  بحاص  لیبن ، لماک  لیلج و  ملاع 
اجنآ رد  سپ  تسا . هدش  عقاو  نادمه  یکیدزن  رد  هک  داتفا  دنولا  هوک  هب  ام  روبع  میدرک ؛ تعجارم  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  ترایز 

يدیفـس زیچ  هب  ممـشچ  هاگان  مدرکیم . رظن  هوک  يهنماد  هب  نم  دـندش و  ندز  همیخ  لوغـشم  ناـهارمه  . دوب راـهب  مسوم  میدـمآ و  دورف 
عافترا عرذ  راهچ  هب  بیرق  هک  ییوکس  رب  تشاد و  رس  رب  یکچوک  يهمامع  هک  مدید  ار  يدیفس  نساحم  درمریپ  مدرک  لمأت  نوچ  داتفا ،

مدرک و مالـسو  متفر  وا  کیدزن  سپ  . دوبن نایامن  يزیچ  شرـس  زج  هب  هک  دوب  هدـیچ  یگرزب  ياهگنـس  نآ  رود  رب  دوب و  هتـسشن  تشاد ،
نتفر نوریب  تهج  هب  هک  تسین  هیفوص )  ) هلاض هورگ  زا  هک  داد  ربخ  ارم  دـمآ و  دورف  دوخ  ياج  زا  تفرگ و  سنا  نم  اب  مدومن . یناـبرهم 
دالوا لها و  وا  يارب  هکلب  دنیآیم ! هحفص 74 ] نوریب [  بیجع  ياههفایق  اب  دناهتشاذگ و  دوخ  رب  فلتخم  ياهمـسا  فیلاکت ، يهدهع  زا 

زا هیملع  ياـههلاسر  وا  دزن  رد  و  تسا . هدرک  راـیتخا  تلزع  اـهنآ  زا  تداـبع ، رد  تغارف  يارب  ناـشیا ، روما  حالـصا  زا  سپ  تسا و  هدوب 
، دوب بجر  هام  اجنیا  هب  نم  ندـمآ  لوا  تفگیم : وا  . تسا هدـش  نکاس  اجنآ  رد  هک  تسا  لاس  هدـجیه  تفگیم  دوب و  رـصع  نآ  ياملع 

سپ مدینـش ! یبیرغ  ياهزاوآ  دـمآ و  یمیظع  يهلولو  يادـص  هاگان  مدوب ، برغم  زاـمن  لوغـشم  یبش  تشذـگ ؛ يدـنا  هاـم و  جـنپ  نوچ 
! دـنیآیم نم  هب  ور  اهنآ  يهمه  تسا و  هدـش  رپ  تاناویح  زا  ناـبایب  مدـید  مدرک . هاـگن  تشد  نیا  رد  مدرک و  هاـتوک  ار  زاـمن  مدیـسرت و 
ریش و نوچ  هداضتم  هفلتخم و  تاناویح  ناشیا  نایم  رد  مدید  نوچ  و  مدرک . بجعت  تاناویح  عامتجا  نآ  زا  دش و  دایز  مفوخ  بارطضا و 

دندش عمج  نم  رود  لحم  نیا  رد  سپس  دننزیم ! هحیص  یبیجع  ياهادص  اب  دنتسه و  طلتخم  مه  اب  گرگ  گنلپ و  یهوک و  واگ  وهآ و 
نمشد مه  اب  هک  یناگدنرد  شوحو و  نیا  ندش  عمج  مه  رود  متفگ : دوخ  اب  ! دندزیم دایرف  هدرک و  دنلب  نم  يوس  هب  ار  دوخ  ياهرـس  و 

! دشابیم یگرزب  رما  يارب  عامتجا  نیا  سپ  دندیردیم . ار  رگیدمه  دیاب  دوب ، نم  ندیرد  يارب  رگا  اریز  تسین . نم  ندیرد  يارب  دنتسه .
نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  ياروشاع  بش  بشما  مدـیمهف  مدرک ، رکف  بوخ  یتقو  . دـشاب هداد  خر  ایند  رد  یبیجع  يهثداـح  کـی  دـیاب 

ءادهـشلاادیس ترـضح  تبیـصم  يارب  هلان  هیرگ و  يرگ و  هحون  عامتجا و  ناغف و  اهادص و  رـس و  اهدایرف و  نیا  دـشابیم و  مالـسلاهیلع 
: متفگیم متخادنا و  ناکم  نیا  زا  ار  دوخ  مدز و  دوخ  رـس  رب  تسد  اب  متـشادرب و  رـس  زا  ار  همامع  مدش ، نئمطم  یتقو  تسا . مالـسلاهیلع 

مرود دـندرک و  یلاخ  میارب  ییاج  دوخ  نایم  رد  تاناویح  سپ  متفگیم . ار  تاملک  نیا  لاثما  و  نیـسح » البرک  دیهـش  نیـسح ، نیـسح ، »
 ] يرادازع رجف  عولط  ات  روط  نیمه  دـنتخادنایم و  كاـخ  رد  ار  دوخ  یـضعب  دـندزیم و  نیمز  هب  رـس  تاـناویح  زا  یـضعب  دـندز . هقلح 
نآ زا  دندش . قرفتم  دنتفر و  تاناویح  کی  کی  بیترت  نیمه  هب  دنتفر و  دندوب ، همه  زا  رتیشحو  هک  اهنآ  سپس  ! میدرکیم هحفص 75 ]

هبتـشم نم  رب  اـی  منکیم و  شوـمارف  ار  مرحم  نم  هک  تقو  ره  تسا و  اـهنآ  تداـع  نیا  تسا ، لاـس  هدـجیه  تدـم  هک  لاـح  هب  اـت  لاـس 
[ . 35  ] دنهدیم هجوت  نم  هب  ناشندش  عمج  اب  اهنآ  دوشیم ،

ریمشک رد  یهوک  يهنماد  رد  هینیسح  ماب  رب  ریش  يرادزع 

یهوک يهنماد  رد  ریمشک  رد  : دومرف يریمشک  یضترم  دیس  اقآ  موحرم  دنزرف  يریمـشک ، يوضر  دمحم  دیـس  جاح  بانج  راوگرزب  ملاع 
وه ییانـشور و  تهج  هب  زین  نآ  ماـب  تشپ  دـید و  ار  نآ  لـخاد  نوریب ، زا  ناوـتیم  هک  تسا  ياهنوـگ  هـب  نآ  فارطا  تـسا و  ياهنیـسح 

نایعیش زا  یهورگ  دوشیم و  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يازع  يهماقا  هینـسح  نآ  رد  اروشاع ، مایا  رد  لاس  ره  . تسا زاب  يرادقم 
زا ار  شرـس  دوریم و  هینیـسح  ماب  تشپ  هب  دیآیم و  يریـش  کیدزن ، يهشیب  زا  مرحم  لوا  بش  زا  دـننکیم . يرادزع  دـنوشیم و  عمج 

نیمه هب  ریـش  نآ  اروشاـع ، بش  اـت  دزیریمورف و  مه  رـس  تشپ  کـشا  تارطق  درگنیم و  ار  يرادازع  دـنکیم و  لـخاد  هـنزور ، ناـمه 
فالتخا دروم  هبتشم و  مرحم  لوا  بش  تقو  چیه  هیرق  نیا  رد  دومرف : ناشیا  دوریم . سلجم  نایاپ  زا  سپ  دیآیم و  ماب  تشپ  رب  تیفیک 

هحفص 76 ] [ . ] 36 . ] تسا نیسح  ماما  يرادازع  هام  مرحم ، لوا  بش  دوشیم  مولعم  ریش  ندمآ  ابو  دوشیمن 

دنداد سپ  ار  لضفلاوبا  ترضح  يرذن  دنفسوگ  اهگرگ 
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دنداد سپ  ار  لضفلاوبا  ترضح  يرذن  دنفسوگ  اهگرگ 

هب ناگجمرک  یلاها  زا  یکی  هک  دنکیم ، لقن  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  نیرکاذ  زا  یکی  يوسوم ، یلع  دیس  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  بانج 
لضفلاوبا ترـضح  رذن  ار  نآ  هد  یلاها  زا  یکی  هک  يدنفـسوگ  یـسمش ، لاس 1374  ياعوسات  بش  رد  : تفگ ییاباب  دومحم  ياـقآ  ماـن 

هچ ره  اما  مینک . حبذ  میریگب و  ار  وا  ات  میدرک  تکرح  يرارف  دنفـسوگ  لابند  هب  مردارب  هدـنب و  . درک رارف  دوب ، هدرک  مالـسلاهیلع  سابعلا 
لابند هب  مه  ام  دنتفر . دنفسوگ  نآ  لابند  هب  دندش و  ادیپ  هوک  تمـس  زا  گرگ  ود  ناهگان  میدشن . شنتفرگ  هب  قفوم  میتفر ؛ نآ  لابند  هب 

ار دنفـسوگ  گرگ  ود  نآ  میدیـسر  دنفـسوگ  نآ  يرتم  هد  دودـح  هب  یتقو  دـنربب . نیب  زا  ار  دنفـسوگ  گرگ ، ود  نآ  ادابم  ات  میدوب  نآ 
ندرگ گرگ  مدـش ، کـیدزن  دنفـسوگ  هب  نم  هک  یتـقو  درکیم . هاـگن  يرگید  دوـب و  هتفرگ  دنفـسوگ  ندرگ  زا  اـهنآ  زا  یکی  . دـنتفرگ

هک دوب  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدشن  دراو  دنفـسوگ  ندب  رب  شارخ  کی  یتح  هک  مدید  ییاسآ  هزجعم  روط  هب  نم  درک و  اهر  ار  دنفـسوگ 
[ . 37 ! ] دوب هتفرنورف  ناونع  چیه  هب  اما  دوب ، ادیپ  دنفسوگ  ندرگ  رب  گرگ  شین  راهچ  ياج  هک  مدومن  هدهاشم  مدوخ 

نیسح ماما  يازع  رد  نیوزق ، دابآرز  رانچ  تخرد  نتسیرگ  نوخ 

هب رانک  هشوگ و  رد  زونه  نرق ، هدراهچ  تشذـگ  زا  سپ  نونکات ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  تداهـش  نامز  زا  ماسجا  ینوگرگد  راثآ 
. تسا توم  يهعلق  یکیدزن  رد  نیوزق  تابـصق  زا  دابآرز  تسا . دابآرز  رانچ  تخرد  زا  نوخ  ندش  يراج  اهنآ  زا  یکی  دروخیم ، مشچ 
هب تخرد ، نآ  زا  ار  نوخ  ندـش  ناور  دـنوریم و  اجنآ  هب  رابنوخ  رانچ  يهدـهاشم  يارب  رفن  نارازه  اروشاع  زور  لاـس  ره  هحفص 77 ] ] 
زور رد  رانچ  تخرد  زا  نوخ  ندش  يراج  زا  لیـصفت  هب  تامارک »  » باتک رد  يدابآرز  یـسوم  دیـس  دـیقف ، هللا  ۀـیآ  . دـننیبیم دوخ  مشچ 

. تسا هدشن  لیطعت  عوضوم  نیا  یلاس  چیه  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  يدهم  دیس  شدج  زا  یلع و  دیـس  شردپ  زا  هدرک و  وگتفگ  اروشاع ،
يرفظم هللا  ۀـیآ  تسا . دوجوم  نیوزق ، رد  يدابآرز  لیلج  دیـس  شرـسپ  يهناخباتک  رد  زین  نآ  یطخ  يهخـسن  هدـش و  پاـچ  باـتک  نیا 

« هورع هیشاح   » رد زین  هرـس  سدق  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  . تسا هدروآ  ۀجحلا » حاضیا   » باتک رد  ار  بلاطم  نآ  يهصالخ 
جراخ نیوزق  عباوت  زا  دابآرز  يهیرق  رد  دوجوم  تخرد  زا  هک  ینوخ  تسا  نینچمه  : » دنـسیونیم كاپ  ياـهنوخ  ندرمـش  رب  ماـگنه  هب 

تخرد نیا  زا  ار  نوخ  ندش  ناور  هتفر و  دابآرز  هب  ناتسود  زا  یعمج  اب  هتشذگ  لاس  هینیسحلا » صئاصخ   » يهمدقم يهدنسیون  «. دوشیم
وا . دننیبب دوخ  مشچ  اب  ار  تخرد  نیا  دنورب و  دابآرز  هب  اروشاع  زور  هک  دنکیم  توعد  باتک  ناگدنناوخ  زا  تسا و  هدید  دوخ  مشچ  اب 
ای دصشش  زا  شیب  ارهاظ  دراد و  رارق  مالسلاهیلع » رفعج  نب  یسوم  نب  یلع   » هب روهـشم  ياهداز  رهطم  ربق  رانک  رد  تخرد  نیا  دسیونیم :

حبـص ناذا  يهظحل  رد  تسرد  متـشاد ، ار  اجنآ  رد  روضح  راختفا  زیچان  نیا  هک  هتـشذگ  لاس  رد  تسا . هتـشذگ  شرمع  زا  لاس  دصتفه 
هحفص 78 ] [ . ] 38 . ] تشاد همادا  تعاس  راهچ  زا  شیب  دش و  يراج  نوخ 

اروشاع زور  رد  ناتسرال ، غادف  رد  ردس  تخرد  نتسیرگ  نوخ 

هب نید ، ماکحا  رشن  جیورت و  دصق  هب  اروشاع  مایا  رد  : دومرف لقن  ار  هیضق  نیا  دحوم ، یلع  خیـش  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج 
، هتشذگ بش  هک  دندروآ  ربخ  رفن  دنچ  اعوسات  زور  متشاد . تماقا  رال ) رهش  برغ  یخسرف  هدزناپ   ) غادف رد  مدوب و  هتفر  ناتـسرال  تمس 

يارب لحم ، یلاها  زا  یعمج  ربخ ، نیا  راشتنا  زا  سپ  دش . رهاظ  باتهام  هیبش  يرون  تسا ؛ اجنیا  یخـسرف  راهچ  رد  هک  يردس  تخرد  زا 
ماگنه رد  یلو  دـشن ؛ رهاظ  يرون  اروشاـع ) بش   ) هتـشذگ بش  هک  دـندروآ  ربخ  اروشاـع ، زور  ینعی  ادرف  . دـنتفر تخرد  نآ  يهدـهاشم 
هارمه دوب ، هدش  هتخیر  نآ  رب  تخرد  نآ  زا  نوخ  هرطق  دنچ  هک  يذـغاک  هعطق  تخیریم و  نیمز  رب  تخرد  نآ  زا  نوخ  تارطق  حـبص ،
نیسح ماما  نیلتاق  و  هیلع ) هللا  ۀنعل   ) دیزی رب  نعل  لوغشم  نوخ ، نآ  يهدهاشم  زا  سپ  لحم ، نآ  ياهینس  زا  یتعامج  دندوب . هدروآ  دوخ 

[ . 39 . ] دندومن تکرش  راوگرزب  نآ  يازع  يهماقا  رد  نایعیش  اب  دندش و  مالسلاهیلع 
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اروشاع زور  رد  مور  دالب  زا  یکی  رد  یتخرد  نتسیرگ  نوخ 

تخیریم نوخ  نآ  زا  هتسویپ  اروشاع  زور  رد  هک  دوب  یتخرد  مور ، دالب  زا  یکی  رد  : تسا روطسم  ةداهشلا » ضایر   » باتک رد  هیضق  نیا 
ریزارس تخرد  نآ  زا  ياهخاش  باتفآ ، لاوز  هب  کیدزن  اروشاع  زور  رد  : ماهدینش هنوگ  نیا  نیددرتم  راجت و  زا  يریثک  تیعمج  زا  هدنب  و 
تخرد اروشاـع ، زور  بورغ  زا  دـعب  دراد . همادا  باـتفآ  بورغ  اـت  دـکچیم و  نوـخ  تارطق  نآ  ياـهگرب  هحفـص 79 ] زا [  دوـشیم و 

لاس ره  . دـیآیمرد هنوگ  نامهب  تقو  نامه  رد  اروشاع  زور  هرابود  دـهدیم و  گرب  هخاش و  رگید  لاـس  زاـب  هکنیا  اـت  دوشیم  کـشخ 
مالسلاهیلع ءادهـشلادیس  ترـضح  يارب  يرادازع  هیزعت و  تخرد  نآ  فارطا  زور ، نآ  رد  دنوریم و  تخرد  نآ  ترایز  هب  يریثک  عمج 

[ . 40 . ] دنیامنیم هماقا 

اروشاع بش  رد  نآ  نتسیرگ  نوخ  و  ءامح ، رهش  نیسحلادجسم  رد  یگنس  يور  رب  نیسح  ماما  ياهگرهاش  رثا 

رد : تسا هدومن  رکذ  ار  هیـضق  نیا  نازحالا ، ضایر  باتک  رد  هرـس  سدـق  ینیوزق  نسح  المنبا  نیدـلاردص  مالـسالا  ۀـجح  لیلج ، ملاـع 
هب یمـسم  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  يدجـسم  رهـش ، نآ  ياهناتـسب  تاغاب و  نایم  رد  داتفا . ءاـمح »  » رهـش هب  مروبع  متفر ، هکم  هب  هک  يرفس 
ات فقس  زا  ار  هدر  نآ  دوب و  هدش  هدیشک  هدرپ  دجسم ، نآ  تارامع  زا  یضعب  رد  مدش ؛ دجسم  نآ  دراو  . دوب مالـسلاهیلع  نیـسحلادجسم 
نآ رد  نایرـش ، هدیرب و  يولگ  عضوم  رثا  تسا و  هدش  بصن  راوید  هب  یگنـس  مدید  مدز ، الاب  ار  هدرپ  رانک  نوچ  دـندوب و  هتخیوآ  نییاپ 
نیا و  تسیچ ؟ گنـس  نیا  مدیـسرپ : دجـسم  مادخ  زا  . دوب دوجوم  گنـس  نآ  رب  ولگ  عضوم  رد  هدیکـشخ  نوخ  دوب و  هتـسب  شقن  گنس 

ار ناریسا  نادیهش و  ياهرـس  دنتفریم و  قشمد  هب  هفوک  زا  میلالا ) باذعلاو  ۀنعللا  هیلع   ) دایزنبا رکـشل  نوچ  دنتفگ : دشابیم ؟ هچ  نوخ 
اذه یف  رثاف  دنداهن ! گنس  نیا  يور  ار  مالسلاهیلع  ءادهـشلا  هحفص 80 ] دیس [  ترضح  رهطم  رس  دندش و  دراو  رهـش  نیا  هب  دندیربیم ،

رگراک گنـس  لد  رد  هدـیرب  ياهگرهاش )  ) جادوا ینعی  تسا ، هدرک  رثا  ینیبیم  هک  یگنـس  نیا  رد  سدـقم  رـس  نآ  سپ  هارت ، ام  رجحلا 
نآرق تئارق  يادـص  دجـسم ، ترامع  ناـیم  زا  هتـسویپ  متـسه . دجـسم  نیا  مداـخ  تسا  اـهلاس  نم  تفگ : مادـخ  نآ  زا  یکی  . تسا هدـش 

نیا زا  يرون  درذگیم ، همین  زا  بش  یتقو  دوشیم ، مالـسلاهیلع  ینیـسح  ياروشاع  بش  هک  لاس  ره  رد  منیبیمن و  ار  یـسک  مونـشیم و 
رد دننکیم و  يرادازع  يراز و  هیرگ و  گنـس  نیا  فارطا  رد  دـنوشیم و  عمج  دجـسم  رد  مدرم  غارچ ، نودـب  هک  دوشیم  رهاظ  گنس 

اهنوخ نآ  ینیبیم  هک  روط  نیمه  دـمجنی و  کلذـک و  یقبی  و  دوشیم ! زاغآ  ندرک  حـشرت  نوخ  ندرگ ، عضوم  زا  اروشاع  بش  رخاوا 
رد نم  زا  لبق  هک  یمادخ  تفگ : مداخ  نآ  سپـس  . درادرب نوخ  نآ  زا  هک  درادن  تراسج  تأرج و  يدـحا  دوشیم و  کشخ  دـنامیم و 

رون نآرق و  تروص  اب  دمجنم و  نوخ  نیا  اب  رثا ، نیا  اب  تلاح ، نیمه  هب  ار  گنـس  نیا  لاس ، ياهلاس  مه  دندرکیم  تمدـخ  دجـسم  نیا 
لاوئـس ار  گنـس  دجـسم و  نآ  تایفیک  رهـش  نآ  یلاها  زا  مدمآ و  نوریب  دجـسم  زا  سپ  . دـناهدرکیم هدـهاشم  اروشاع ، بش  فصن  رد 

[ . 41 . ] دندرک دییأت  دنتفگ و  ار  مداخ  نآ  ياههتفگ  اجنآ  یلاها  يهمه  مدومن ،

اروشاع زور  رد  یگنس  ریش  نتسیرگ  نوخ 

 ] زور رد  لاس  ره  دناهدنک . نآ  رب  يریـش  تروص  هک  تسا  یگنـس  مور ، دالب  زا  يدلب  رد  : تسا هدش  لقن  ةداهـشلا  ضایر  رد  هیـضق  نیا 
هلان يراز و  هیرگ و  يردقب  دلب  نآ  مدرم  . دوش بش  زور ، نآ  هکنیا  ات  ددرگیم ؛ يراج  نوخ  ریش  نآ  ياهمـشچ  زا  اروشاع ، هحفص 81 ]

[ . 42 . ] ددرگیم دوخیب  دوخ  زا  دیامن ، هدهاشم  ار  هرظنم  نآ  دوش و  رضاح  اجنآ  رد  سک  ره  هک  دننکیم ، يرارقیب  و 

نآ يهلیسوب  رفن  ود  يافش  نارهت و  يهیدوعسم  كرهش  رد  ملع ، يالاب  رد  يزلف  تسد  نتخیر  نوخ 
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هک درکیم  لقن  نارهت  نکاس  يراهبون  ياقآ  : دناهدرک وگزاب  ار  هیـضق  نیا  هوعدلا ، باجتـسم  یفطـصم  دیـس  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  بانج 
يرگیجنایم ناونع  هب  دننکیم . اوعد  مه  اب  ناوج  ود  مدـید  مدوب و  ندز  مدـق  لاح  رد  نارهت  رد  يزور  هک  درکیم  لقن  نارهت  رد  يزور 

دز میوزاب  هب  یمخز  درک و  هلمح  نم  هب  تسدـب  غیت  يادرمناوجان ، يور  زا  اهنآ  زا  یکی  منک . ادـج  مه  زا  ار  اهنآ  ات  مدـش ، هکرعم  دراو 
تـشگنا ود  هک  يدح  هب  تسا ، هدـش  عطق  متـسد  زا  يرادـقم  مدـش  هجوتم  اوادـم ، زا  دـعب  . دـش يراج  نوخ  دـیرب و  يرادـقم  ار  نآ  هک 

مایا نوچ  . دـندرک زجع  راهظا  نآ  جالع  زا  اهرتکد  يهمه  ماجنارـس  مدرک و  هجلاعم  هام  شـش  دودـح  دوب . هداتفا  راک  زا  متـسد  کچوک 
ار هجنپ  درک . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رذن  دننکیم ، بصن  ملع  رـس  رب  هک  یجنرب  يهجنپ  کی  مردام  دـش ، کیدزن  مرحم 
هب درب و  هیدوعسم ، كرهش  رد  عقاو  مالسلاهیلع » ربکا  یلع  ترضح  هب  نیلسوتم  مشاه ، ینب  ناناوج  يهیکت   » مان هب  لحم  تئیه  هب  دیرخ و 

هیضق لقان  زا  کش  هتبلا   ) مهن بش  ای  مرحم  متشه  بش  تفگ : يراهبون  ياقآ  هحفص 82 ] دندرک [ . بصن  ملع  رس  رب  داد و  اجنآ  نایلوتم 
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  اقآ ، نسح  تفگ : رفن  کی  ناهگان  هکنیا  ات  مدش ، مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  تسا )

زا هک  يردژا ، دـمحم  ياقآ  بانج  دـندرک و  ماحدزا  ملع  رانک  رد  مدرم  ! دـکچیم نوخ  یجنرب  يهجنپ  زا  نک ، هاـگن  دـنداد ، افـش  ار  وت 
مخز هب  ـالتبم  هک  زین  يو  دوخ  سپ  تسا »! نوخ  : » تفگ دز و  تشگنا  زمرق  عیاـم  نآ  هب  دـمآ و  وـلج  تسا ، تئیه  نیمرتـحم  ناـگرزب و 

تـشگنا زونه  یلو  دـش ، بوخ  نم  تسد  درد  بش  نآ  هصالخ ، . تفای افـش  نوخ ، نآ  زا  یکدـنا  ندیـشچ  يهطـساو  هب  دوب ، رـشع  ینثا 
رد دندمآ و  نز  رفن  ود  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  نابیرغ ،) ماش  بش   ) مرحم مهدزای  بش  رد  هکنیا  ات  مهد . تکرح  متـسناوتیمن  ار  متـسد 
اما مدوب . هدرک  شومارف  ار  باوخ  مدش ، رادیب  باوخ  زا  هک  حبـص  درک . هرـش  دوب و  لش  انح  هک  دوریمن  مدای  دنتـشاذگ ؛ انح  نم  تسد 
رد انح  گنر  تقو  دنچ  ات  و  تسه ! متسد  هب  انح  زونه  مدید  مدرک  تقد  هک  بوخ  تسا ، كانبسچ  متـسد  مدید  نتفرگ ، وضو  تقو  رد 
نآ زا  یتیذا  درد و  رگید  درذگیم ؛ نامز  نآ  زا  لاس  ود  ابیرقت  هک  لاح  هب  ات  دش و  بوخ  یلکب  متسد  دعب ، هب  هظحل  نآ  زا  دوب و  متسد 

فرط ره  هب  تسا ) ملع  يور  هک   ) ار روـبزم  يهـجنپ  هـک  تـسا  نآ  بلاـج  . تـسا هدـش  بوـخ  ـالماک  متـسد  ماهدرکن و  ساـسحا  هیحاـن 
دوخ دوب و  ام  يهناخ  رد  یجنرب  يهجنپ  زور  دنچ  دنتفگ : دندرک و  رارقا  ار  بلطم  نیا  هداوناخ  دارفا  ددرگیمرب ! هلبق  تمس  هب  دنراذگب ،

هحفص 83 ] [ . ] 43 . ] میدرک هدهاشم  ناحتما و  ار  رما  نیا  ام 

نامع يهروباخ  رهش  رد  عقاو  سابعلا » متأم   » رد لضفلاوبا  ترضح  حیرض  هیبش  يور  رب  لوقعلا  ریحم  يرون 

رد ةروباخ  رهـش  رد  عقاو   ] سابعلا متأم  رد  : تسا هدش  لقن  يدیعـس ، دیعـس  خیـش  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  ترـضح  طسوت  هیـضق  نیا 
دای هب  نآ ، هب  هاگن  اب  مدرم  و  دناهدرک ، بصن  راوید  هب  ار  نآ  هتخاس و  عبرم  رتم  کی  رد  رتم  کی  داعبا  هب  یکچوک  حیرـض  نامع ] روشک 

مرحم متفه  زور  رد  . دنیوجیم كربت  نآ  هب  ندز  تسد  اب  مه  یهاگ  و  دنتفایم ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  سدـقم  حـیرض 
اب دنتـشاد ، روضح  سابعلا  متأم  لخاد  رد  هک  یناسک  مامت  هبترم  کی  ینز ، هنیـس  مسارم  عورـش  ربنم و  ماـمتا  زا  سپ  مارحلا 1418 ه ق .
هک زین  کچوک  حیرض  نآ  يور  نینچمه  و  دش ! نایامن  راوید  يور  يوق ، رایـسب  گنر  زمرق  رون  کی  هک  دندرک  هدهاشم  دوخ  نامـشچ 

، راوید يور  گنر  زمرق  رون  تفرگ ! رارق  هبق  نآ  تحت  رد  الماک  حیرـض  نآ  هک  تشگ ، رهاظ  ینارون  ياهبق  تسا ، هدـش  بصن  راوید  رب 
رهاظ نآ  وترپ  رد  اهرجآ  نیب  لصاف  طوطخ  اهرجآ و  بش ، رد  هن  دوب  زور  رد  نآ  روهظ  هکنآ  دوجو  اـب  هک  دوب  دـیدش  يوق و  يردـق  هب 

: تسا هدش  گنر  ود  هب  نولم  مه  نآ  زا  سپ  و  دراد ، دوجو  نامیـس  تناس  کی  يهزادـنا  هب  اهرجآ ، يور  هک  تسا  رکذ  روخ  رد  . دـندش
الک هنحـص  نیا  زا  هتبلا  دـنک . ادـیپ  زورب  روـهظ و  اـهرجآ  اهنامیـس ، اـهگنر و  نیا  ریز  زا  هک  تسین  روـصت  لـباق  هایـس ؛ دـعب  دیفـس ، لوا 
رون نیا  روهظ  ماگنه  هک ، دوشیم  يروآدای  . تسا هدـش  هدرب  زین  رگید  ياهاج  هب  تسا و  دوجوم  هروباـخ  رد  نآ  ملیف  دـش و  يرادربملیف 

 ] لوقعلا ریحم  رون  عضوم  نآ  هب  ار  دوخ  ياههچراپ  اهسابل و  اهلامتـسد و  دندوب ، رـضاح  هک  یناسک  يهمه  راوید ، هب  نآ  شبات  بیجع و 
[ . 44 . ] دندرکیم كربتم  دندیلامیم و  هحفص 84 ]
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دنه روشک  رد  ونهکل ، رهش  رد  سابع  ترضح  هاگرد  رد  ملع ، ندش  هایس 

هاگرد  » ياهملع هک  مدش  علطم  : دـنکیم لقن  ار  هیـضق  نیا  ظعاولا »  » يهلجم ریدـم  روهـشم ، گرزب و  رعاش  یطـساو ، لامکا  نسح  دـیس 
« هاگرد  » هب ار  دوخ  هلـصافالب  ربخ ، نیا  ندینـش  اـب  دـناهدش . هایـس  اـتعفد  دـنه »] روشک  رد  ونهکل ، رهـش  رد   ] مالـسلاهیلع ساـبع  ترـضح 

هاگن يرتم  شش  يهلصاف  زا  مدش و  هاگرد  نحص  دراو  زرل ، سرت و  اب  دش . یلوتسم  ممادنا  رب  هزرل  مدیسر ، هاگرد  باب  هب  یتقو  مدناسر .
هدش هایس  ملع  مامت  مدش  هجوتم  مدرک ، تقد  یتقو  . تسا هدش  هایـس  گرزب ، ملع  یلو  دنـشابیم  دوخ  لاح  هب  اهملع  يهمه  مدید  مدرک ،
مدید ناهگان  انثا ، نیا  رد  دناهدرکن . ادـیپ  يرییغت  هنوگ  چـیه  زین  رگید  ياهملع  تسا ! هدـنام  یقاب  رون  نآ  يهطقن  کی  رد  طقف  و  تسا ،
ظفل نآ  زین  نیرئاز  راضح و  مامت  دوب . هدش  هتشون  یلج  فورح  اب  هک  دش  رادومن  دمحم »  » ظفل دوب ، هدش  هایـس  هک  گرزب  ملع  طسو  رد 

تشگرب و دوخ  لاح  هب  نآ  زا  سپ  دـندرکیم . هاگن  همه  دیـشک و  لوط  هقیقد  هدزناپ  ابیرقت  تیفیک  نیا  دـندومن . هدـهاشم  هظحالم و  ار 
هدـید ناتـسکاپ  دـنه و  رد  نآ  زا  یعاونا  هک  تسا ، یتـمارک  عوـن  کـی  مه  نیا  . دـش زیمت  فاـص و  رگید  ياـهملع  لـثم  مه  گرزب  ملع 

هحفص 85 ] [ . ] 45 . ] دوشیم

دنکیم مارتحا  لضفلاوبا  ترضح  ربق  لباقم  رد  بآ 

لاسنهک يهزوح  تماعز  اهلاس  هک  دندوب ، دیلقت  عجارم  زا  هشیپ و  اورپ  گرزب و  ياملع  زا  هرس » سدق  میکح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  »
لضفلاوبا ترـضح   » يهرابرد راوگرزب  نآ  . دندیرخ ناج  هب  ار  اهجنر  ادخ  نید  زا  ینابهگن  هار  رد  دنتـشاد و  هدهع  هب  ار  فرـشا » فجن  »

یناشاک سابع  دیس  جاح   » هللا تیآ  ار  نآ  تسا و  یندینـش  هک  دنراد ، یناتـساد  ترـضح  نآ  رهطم  ربق  سدقم و  بادرـس  و  مالـسلاهیلع »
هللا تیآ   » تیب رد  يزور  : دـناهدرک لقن  هنوگنیا  مق ، يهیملع  يهزوح  يالـضف  زا  یهورگ  يارب  يرمق ، لوالا 1407  عیبر  هام  رد  يرئاح »

سدـقم بادرـس  تفگ : درک و  نفلت  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  سدـق  ناتـسآ  رادـیلک  هک  مدوب ، هرـس  سدـق  میکح  ياقآ  یمظعلا 
یلک بیسآ  زین  اههرانم  دبنگ و  رهطم و  مرح  هب  ددرگ و  ناریو  هک  دوریم  نآ  میب  تسا و  هتفرگ  بآ  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
اجنآ هب  هعمج  نم  دـندومرف : میکح  هللا  تیآ  . دـییامن مادـقا  رهطم  بادرـس  نآ  ریمعت  هب  تبـسن  دـینکب و  يراک  امـش  نیارباـنب  دوش ، دراو 

هب البرک و  هب  ناشیا  هارمه  بناجنیا ، هلمج  زا  فجن  ياملع  زا  یهورگ  هاگنآ  داد . مهاوخ  ماـجنا  مراد ، ناوت  رد  هچنآ  ره  دـمآ و  مهاوخ 
لابند هب  زین  ام  دنتفر و  سدقم  بادرـس  فرط  هب  دیدزاب  يارب  گرزب  عجرم  نآ  . میتفر مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح 

هب عورـش  مدوب ، هدیدن  زور  نآ  ات  هک  يدنلب  رایـسب  يادص  اب  دنتـسشن و  دنتفر ، نییاپ  هلپ  دنچ  هک  نیمه  میکح  هللا  ۀـیآ  اما  میدوب . ناشیا 
، اتفگـش مدید  مدرک ، هاگن  بادرـس  رد  مدیـشک و  ندرگ  نم  تسا ؟ هدش  هچ  هک  میدش  ناساره  هدز و  تفگـش  ام  يهمه  دـندرک . هیرگ 

لثم بآ ، نایم  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  فیرـش  ربق  مدید  هک ، دوب  نیا  هرظنم  . تخاس نایرگ  مه  ارم  هک  تسا  یبیجع  يهرظنم 
! دریگیمن ار  نآ  بآ  اما  دراد . رارق  بآ  طسو  رد  دوش ، تظافح  مکحم  رایسب  ینوتب  راوید  يهلیسو  هب  وس  ره  زا  هک  هحفص 86 ] ییاج [ 

اجنآ درکن و  يور  شیپ  ربق  يوس  هب  بآ  اما  تسب ، بآ  نآ  رب  لکوتم  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  شرالاس ، ربق  دننامه  تسرد 
[ . 46 . ] مالسلاهیلع نیسح  ماما  شرالاس  وا و  رب  ادخ  مالس  دندیمان . ینیسح  ریاح  ار 

دنه دابآ  ردیح  عباوت  زا  نکد  رد  شتآ  رد  ینیسح  نارادازع  نتفر 

زا هک  ینکد » يدنه  يولوم  یلع  دمحم  دیس   » یقتم لضاف  لجا و  دیس  زا  ةداهشلا ، رارسا  باتک  رد  هنع  هللا  یضر  يدنبرد  لضاف  موحرم 
، تسا هدرکیم  یگدنز  دنه » دابآردیح   » هیرق رد  دعب  و  نکد »  » رهش رد  رمع  لوا  رد  تسا و  هدوب  ناشیا  باحـصا  قثوا  بابحا و  يهلجا 
هک دننکیم ، رفح  يرودم  گرزب و  لادوگ  مرحم  هام  متفه  بش  رد  دنه ، دابآردیح  عباوت  زا  نکد  يهیرق  رد  . دناهدرک لقن  ار  هیـضق  نیا 
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ریغ نآ  یگدـنزوس  شتآ و  رد  تماقتـسا  هک  يدـنه ، رمت  راجـشا  زا  یگرزب  ناتخرد  سپـس  دوشیم ! رتم  هاجنپ  اـبیرقت  لادوگ  نآ  قمع 
دننزیم و شتآ  بش  نامه  رد  ار  اهنآ  دـنزادنایم و  لادوگ  نآ  رد  دـننکیم و  هکت  هکت  ار  نآ  دـننکیم و  هشیر  زا  تسا ؛ فصو  لباق 

جوـم تسا و  روهلعـش  شتآ ، زا  ییاـیرد  دـننام  لادوـگ  نآ  هکنآ  اـت  دـننازوسیم ؛ لادوـگ  نآ  رد  ار  اـهبوچ  مهد  بش  اـت  متفه  بش  زا 
دـنیآیم و نوریب  دوخ  ياهلزنم  زا  کچوک  گرزب و  ناوج و  ریپ و  زا  هیرق  نآ  لها  دوشیم ، کیدزن  اروشاع  بش  يهمین  نوچ  ! دـنزیم

دندنبیم رمک  هب  تروع  رتس  يارب  یگنل  کی  ره  سپـس  دننکیم  لسغ  تسا ، اروشاعلا » تیب   » مانب تسا و  یکیدزن  نآ  رد  هک  یهاچ  رد 
اهملع و دـنوشیم و  هناور  لادوگ  نآ  يوسب  نایوگ  نیـسح » هاش  نیـسح ، هاش   » نانک و هحون  نانز و  دایرف  هنهرب ، ياپ  اب  و  هحفص 87 ] ] 

رتسکاخ ات  دننزیم  داب  ار  شتآ  دنراد  تسد  رد  هک  ییاهنزبداب  اب  هداتسیا و  يدارفا  لادوگ  رانک  رد  . دوشیم هدرب  اهنآ  يولج  رد  اهمچرپ 
نآ شتآ  دنازوسیم  ار  اههدنرپ  يرتم  هد  زا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نآ  ترارح  ددرگ و  رتنازوس  نآ  ياههلعش  دورب و  نآ  يور  زا  رابغ  و 

تیعمج هک  یتقو  ! دـنازوسیم ار  شناوختـسا  ات  دـتفا ، ناسنا  ندـب  رب  نآ  زا  ياهرذ  رگا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  تعیبط  لـصا  رد  مه  اـهبوچ 
، دراد تسد  رد  هک  يدنلب  يهزین  اب  ناشیا  گرزب  لوا  دنوشیم ، دراو  شتآ  نآ  رب  نایوگ  نیـسح  هاش  دنـسریم ، لادوگ  رانک  هب  رادازع 

هکنآ نودب  دنوریم ، هار  نیمز  يور  دـننام  شتآ  يور  رب  یگمه  نایوگ » نیـسح  هاش  نیـسح ، هاش   » زین نیریاس  دوشیم و  لادوگ  لخاد 
اهراب نم  تسا و  يراج  ناشنایم  رد  هلاس  ره  تداع  نیا  دنازوسب ! دتفا و  یشتآ  اهنآ  ياپ  ای  ندب  رب  هکنآ  ای  دورورف  شتآ  رد  اهنآ  ياهاپ 

هحفص 88 ] [ . ] 47  ] ماهدید دوخ  مشچ  اب 

باتک نیا  رد  شخب 03  تاقحلم 

، مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  دبنگ  هب  ناغرم  مارتحا  - 2 عوضوم : 56 هیضق : هرامش  تشک ،! ار  خاتسگ  یتلود  رومأم  بسا ، - 1 عوضوم :
-4 عوضوم : 44 هیـضق : هرامـش  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  يهضور  مارتحا  هب  ناـفوط  ندـش  نکاـس  - 3 عوضوم : 84 هیـضق : هرامش 
: هیضق هرامش  تخیرن ،! رهطم  حیرض  رب  ینوخ  هدش ، هدیرب  تشگنا  - 5 عوضوم : 279 هیضق : هرامش  نآ ، رد  تبرت  نتخیر  اب  ایرد  شمارآ 

ماما ترـضح  تبرت  ندش  نینوخ  - 7 عوضوم : 295 هیـضق : هرامـش  دنازوسن ، ار  نز  هنیـس  يودنه  يهنیـس  تسد و  شتآ  - 6 عوضوم : 53
، اروشاع زور  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تبرت  ندش  نینوخ  - 8 عوضوم : 270 هیضق : هرامش  اروشاع ، زور  رد  مالسلاهیلع  نیسح 

هحفص 91 ]  ] 272 هیضق : هرامش  اروشاع ، زور  رد  مالسلاهیلع  نیثسح  ماما  ترضح  تبرت  ندش  نینوخ  - 9 عوضوم : 271 هیضق : هرامش 

ترضح نآ  راثآ  و  ع )  ) نیسح ماما  هب  نیهوت  مارتحا و 

تخورف الط  لاقثم  راهچ  جح و  هن  هب  ار  البرک  ترایز  کی  هک  يواروس ، يهریوث  نیا  هب  همطاف  ترضح  نیرفن  خیبوت و 

دیـس  ) شردـپ يومع  زا  یلع » نب  رفعج  دیـس   » يرمق لاـس 772  رد  تسا : هدومرف  ۀئیـضملا  راوـنا  باـتک  رد  یفجن  دـیمحلادبع  نب  یلع 
ام مارحا  جـح و  يامنهار  ملعم و  یلوتم و  هیقف ،)  ) يواروس يهریوثنبا  میتفر و  ادـخ  يهناـخ  هب  یتعاـمج  اـب  : تفگ هک  درک  لـقن  نسح )
مه ام  میورب . هکم  رد  وا  لزنم  هب  هک  درک  داهنـشیپ  دـش و  تسود  ام  اب  دوب ، نمی  لـها  زا  هک  دـسا  نب  دعـسا  ماـن  هب  يدرم  اـجنآ  رد  دوب .
هب ام  زا  درک و  رـضاح  ییاذغ  ام  يارب  تشاد و  يدایز  تورث  تالمجت و  اهمالغ و  وا  . میتفر شلزنم  هب  میدرک و  تکرح  وا  اب  میتفریذپ و 

تکرح ام  مراد . يراک  وت  اب  تفگ : تشاد و  هگن  ار  هیقف  وا  اما  میدش ، هدامآ  نتـشگزاب  يارب  اذغ ، فرـص  زا  دعب  دومن . ییاریذپ  یمرگ 
 ] زا بش  نوچ  میداتفا . هار  هب  حطبا  فرط  هب  مه  اب  یگمه  سپـس  دش و  قحلم  ام  هب  زین  هیقف  میـسرب ؛ دوخ  لزنم  هب  هکنیا  زا  لبق  میدرک و 

مـسق ار  ام  وا  دیوگیم ! عاجرتسا  يهملک  دنکیم و  هیرگ  تسا و  هدـش  رادـیب  باوخ  زا  هیقف  میدـید  ناهگان  تشذـگ ، همین  هحفص 92 ]
یناج رطخ  راک  نیا  هک  میدروآ  رذـع  هچ  ره  . میناـسرب دـسا » نب  دعـسا   » يهناـخ هب  ار  دوخ  بش  يهمین  ناـمه  رد  میدرگرب و  هک  دادیم 
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يارـس هب  ات  میدرک  یهارمه  وا  اب  وا ، سامتلا  رارـصا و  رطاـخ  هب  درکن و  لوبق  هیقف  دنتـسه ؛ داـیز  اـجنآ  رد  ناـنزهار  نادزد و  اریز  دراد ،
رد هک  میسرتیم  بش  تقو  نیا  رد  تفگ : وا  میدرک . یفرعم  ار  دوخ  دمآ و  رد  تشپ  دعـسا  . میدرک بابلا  قد  میدیـسر و  دسا  نب  دعـسا 

ار وا  تخادرپ و  وگتفگ  هب  وا  اب  هنامرحم  تروص  هب  هیقف  درک و  زاب  ار  رد  هکنیا  ات  میدومن  هغلابم  داـیز  اـم  اـما  منک . زاـب  امـش  يور  هب  ار 
ناـشیا هب  نم  لـبق ، زور  تفگ : دعـسا  تسیچ ؟ هیـضق  مدیـسرپ : نم  ! درک مهاوـخن  ار  راـک  نیا  زگره  تفگیم : دعـسا  یلو  دادیم . مـسق 

قیفوت متـسه و  رود  البرک  زا  نم  یلو  يوریم . مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  هب  دایز  یتسه و  کـیدزن  ـالبرک  هب  وت  متفگ :
یشهاوخ اضاقت و  وت  زا  نیاربانب  ماهدش ، فرشم  جح  مارحلا و  هللا  تیب  ترایز  هب  دایز  نم  ضوع  رد  یلو  مرادن ، ار  ترـضح  نآ  ترایز 

مدـش یـضار  هرخالاب  ات  درکن ، لوبق  هیقف  اما  یـشورفب ! جـح  کی  لباقم  رد  ياهتفر ، البرک  هب  هک  ار  ییاهترایز  زا  یکی  هکنیا  نآ  مراد و 
دش یضار  تقو  نآ  رد  وا  دراذگاو . نم  هب  اهنآ  لباقم  رد  البرک  ترایز  کی  مه  وا  مهدب و  وا  هب  خرـس  يالط  لاقثم  راهچ  جح و  هن  هک 

هیقف هب  ام  ! منزب مهب  ار  هلماعم  نیا  متـسین  رـضاح  نم  دیوگیمن و  مه  ار  خـسف  ببـس  نک و  خـسف  ار  هلماعم  دـیوگیم : نم  هب  نونکا  یلو 
رد بشما  درک : لقن  وحن  نیا  هب  ار  هیـضق  وا  میدرک و  يداـیز  رارـصا  هکنیا  اـت  دادـن ، یباوج  هیقف  ینکیمن ؟ لوبق  ار  هلماـعم  ارچ  میتفگ :

هناور تشهب  فرط  هب  مه  نم  دنتـسه . هناور  منهج  تشهب و  فرط  هب  مدرم  تـسا و  هدـشاپ  هحفـص 93 ] رب [  تمایق  هک  مدـید  ایؤر  ملاع 
دزن ورب  دـندومرف : ترـضح  مدرک . بآ  ياـضاقت  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ـالوم  زا  مدیـسر و  رثوک  ضوـح  هب  هکنیا  اـت  مدـش ،

ناشیا یلو  مدرک ، مالس  ناشیا  هب  سپ  دناهتسشن . رثوک  ضوح  بل  ارهز  ترضح  هک  مدش  هجوتم  سپ  مالسلااهیلع . ارهز  همطاف  ترضح 
امش و نایعیش  زا  ناتـسود و  نایلاوم و  زا  یکی  نم  یبیب ، : » مدرک ضرع  دندومرفن ! نم  هب  ییانتعا  دندینادرگرب و  نم  زا  كرابم  تروص 

مدنزرف ترایز  شزرا  يدرک و  تناها  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مدنزرف  سدقم  تحاس  هب  وت  دـندومرف : ترـضح  متـسه ». امـش  نادـنزرف 
ره الاح  متساخرب و  باوخ  زا  تشحو  سرت و  لامک  اب  ! دهدن تکرب  وت  هب  ياهتفرگ ، هچنآ  رد  ادخ  يدروآ ! نییاپ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

ار هکم  ياههوک  مامت  رگا  تسا ، روطنیا  هیضق  هک  الاح  تفگ : دینش ، ار  هیـضق  نیا  ات  دعـسا  دریذپیمن . صخـش  نیا  منکیم ، حاحلا  هچ 
هب شراک  دروآ و  ور  هیقف  هب  یگراچیب  رقف و  تشذگ و  ناتـساد  نیا  زا  لاس  ود  ... درک مهاوخن  خسف  ار  هلماعم  یهدـب ؛ نم  هب  ینک و  الط 

[ . 48 . ] تسا مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  نیرفن  يهطساو  هب  اهالب  نیا  يهمه  تفگیم : دیشک و  مدرم  زا  لاؤس  ییادگ و 

يدابآ ناطلس  یلعحتف  الم  هب  تراسج  نیسح و  ماما  راوز  يارب  رابنا  بآ  نتخاس  رد  رامعم ، ندرک  للعت  يازس 

دیـشک و لوط  لاس  ود  ات  متفرگ و  یتخـس  درد  ممـشچ  : تسا هدش  لقن  هرـس  سدق  يدابآ  ناطلـس  یلعحتف  الم  موحرم  طسوت  هیـضق  نیا 
يهروس رابدـص  باوخ  ماگنه  رد  یبش  . مدـش دـیمون  کشزپ  نامرد  زا  دـش و  دایز  منک ، هعلاـطم  مناوتن  هکنیا  زا  مهودـنا  مدـش و  باـتیب 

مدید یـسلجم  باوخ  رد  بش  نآ  منیبب . باوخ  رد  دنتـسه ، اههراچیب  سرداد  هک  ار  هللا  ءایلوا  زا  یکی  هکنیا  دصق  هب  مدناوخ ، ار  دـیحوت 
یلع ترـضح  موس  رفن  دندوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  يرگید  دوب و  هللارـصن  الم  یکی  دندوب ؛ نآ  رد  رفن  هس  هک 

هزجعم هس  درک و  هراشا  اهنآ  زا  یکی  هب  هللا  رصن  الم  سپ  يرآ . متفگ : یسانشیم ؟ ار  اهنآ  تفگ : نم  هب  هللا  رصن  الم  دندوب . مالـسلاهیلع 
يافش هک  مدوب  هدرک  شومارف  هک  یلاح  رد  مدش ، رادیب  باوخ  زا  سپس  درک . رکذ  هزجعم  هس  مه  يرگید  يارب  سپس  درک و  رکذ  وا  زا 
ماگنه . مدیدیمن ار  میاپ  يولج  درد ، تدـش  رطاخ  هب  الـصا  دـنکن و  درد  ممـشچ  یلو  موش ، روک  هک  مدوب  یـضار  مهاوخب و  ار  ممـشچ 

زا کشزپ  يدیمون  اب  متفگ : مدرک و  بجعت  وا  نخـس  زا  نم  دـباییم ! افـش  وت ، درد  مشچ  تقو  نیا  رد  ادرف  تفگ : مراتـسرپ  نز  حـبص ،
نم هب  ار  شباوخ  سپـس  مدـید و  بشید  هک  یباوخ  رطاخ  هب  تفگ : یتفگ ؟ دـیدرتیب  هک  یتسناد  ار  میافـش  اـجک  زا  نم ، ندـش  ناـمرد 
هار رـس  رب  گرزب ، فطل  نیا  رطاـخ  هب  هک  داـتفا  ملد  رد  نآ  زا  سپ  هحفـص 96 ] متفای [ . افـش  دوب ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه  هرخالاب  تفگ .
هب یلوپ  هسیک  دیـسر و  نابایب  زا  يراوس  مرخب ، رجآ  هک  متفر  نوچ  هکنیا  بجع  مزاسب و  يراـبنا  بآ  تسا ؛ رود  بآ  زا  هک  اـجنآ ، راوز 

نوچ هکنآ : رتبجع  .و  میدـش اهر  نآ  لوپ  مغ  زا  هرخالاب  تساوخیم و  شورف  رجآ  هک  دوب  ياهزادـنا  ناـمه  هب  لوپ  نآ  داد . شورف  رجآ 
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درک و یتسـس  شراک  رد  یلو  درک ؛ لوبق  وا  مدرک ، رارق  وا  اب  ار  مامتا  تدـم  نامتخاس و  ياهب  راـبنا و  بآ  هزادـنا  متـساوخ و  ار  راـمعم 
میدرک و هلگ  شفلخت  شراـک و  زا  یگمه  و  مدرب ، وا  دزن  سانـشراک  یعمج  درکن و  اـفو  دوـخ  رارق  هب  وا  یلو  تشذـگ  داد  رارق  تدـم 

رگا ایادـخ  راب  متفگ : مدـش و  عنام  نم  یلو  دـنهد ، رفیک  ار  وا  دنتـساوخیم  عمج  نآ  . تفگ نم  هب  یتشز  نخـس  دـش و  وگتفگ  اـم  ناـیم 
تدوخ دراد ، هدیدنـسپ  یماقم  وت  دزن  وا  میرادن  يرگید  دصق  ام  تسا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارئاز  يارب  رابنا  بآ  نیا  هک  ینادیم 

، تسا هتـشگرب  هناخ  هب  هک  یتقو  دنتفگ : دـندمآ و  مدزن  ناساره  ناباتـش و  رامعم  نآ  نادـناخ  دوب ، اعوسات  هک  ادرف  هدـب ! ار  رامعم  يازس 
نم . تسا هداد  ماجنا  امش  هب  تبسن  هک  تسا  يرادرک  رفیک  نیا  انیقی  درادن و  امـش  ياعد  زج  ینامرد  تسا و  هتفرگ  درد  یتخـس  هب  شلد 

زا نینچمه  دش . لیلج  کلم  توطس  راتفرگ  درم و  بش  نامه  رد  رامعم  یلو  متـشذگ . وا  زا  نم  تسا ، نم  زا  قح  نیا  رگا  ایادخ  متفگ :
زا شیب  میدرب و  دوخ  اب  ار  رفن  تشه  تفه  كاروخ  میتفر ، لحم  نآ  دیدزاب  هک  يزور  رد  هک  دوب  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تامارک 

هحفص 97 ] [ . ] 50 . ] دوب سب  ار  اهنآ  دندروخ و  همه  دندمآ و  درگ  اجنآ  رد  رفن  تصش 

ینادمه اضر  ازریم  ینارنخس  سلجم  رد  لضفلاوبا  ترضح  يهضور  مارتحا  هب  ير  رهش  رد  دیدش  نافوط  داب و  ندش  نکاس 

مرتحم فانصا  هک  مدینش  نیرمعم  امدق و  زا  : دنسیونیم مالسلامهیلع » ابع  لآ  نت  جنپ  رطاخ  هب  ملاع  داجسا   » باتک رد  داژن  يراطع  ياقآ 
، تسا روهـشم  هیناهرب  هسردـم  هب  العف  هک  رهـش ، نآ  قیتع  يهسردـم  رد  مالـسلاهیلع ) میظعلاـبع  هحفص 94 ] ترـضح [   ) ير رهـش  رازاب 

باتک بحاص  هک  دـمحم  ازریم  جاح  موحرم  راوگرزب  ردـپ  ینادـمه ، اضر  ازریم  جاـح  موحرم  زا  هدرک و  اـپرب  يراوگوس  ازع و  سلجم 
دوب و ناراب  داب و  یضتقم  راهب و  لصف  ماگنه  نآ  . دریگ هدهع  رب  ار  سلجم  نآ  يهباطخ  ظعو و  هک  دندوب  هدومن  توعد  دشابیم ، ةالص 
، دناهدوب ینارنخس  لوغشم  ربنم  زارف  رب  ناشیا  هک  یماگنه  زور ، کی  هک  تسا  روهـشم  تشاد . ریغت  دشیم و  یباتفآ  هاگ  يربا و  هاگ  اوه 
هب اهکرید  بانط  دنیآیمرد و  تکرح  هب  نآ  ياهکرید  اب  ششوپ  راچد  نآ  رثا  رب  هک  دزویم  يدیدش  داب  دوشیم و  ینافوط  اوه  ناهگان 

ياهتـسد هنحـص  نآ  يهدـهاشم  اب  ینابر  ملاع  نیا  . دـیازفایم دوخ  تدـش  رب  داب  هقیقد ، هب  هقیقد  دـننکیم و  تکرح  نیمی  راـسی و  فرط 
: دـیامرفیم دـنکیم و  داب  هب  هراشا  هبابـس  تشگنا  اب  دریگیم و  رارق  ربنم  يور  رب  بدؤم  وناز و  ود  دروآیمرد ، ابع  نیتسآ  زا  ار  كرابم 

تبیـصم رکذ  لوغـشم  نم  هک  يونـشیمن  ینیبیمن و  رگم  یتسه !؟ شکرـس  یغای و  ردقنیا  یـشکیمن !؟ تلاجخ  يرادـن و  ایح  داب ، يا 
زا ار  تمظع  نآ  اب  رداچ  تساوخیم  دوب و  هتـساخرب  هک  دیدش  داب  نآ  دنیوگیم : !؟ مشابیم مالـسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  سابع  ترـضح 

سپ . دندناسر نایاپ  هب  ار  سلجم  دندناوخ و  ار  دوخ  يهضور  شمارآ  لامک  اب  ناشیا  هکنیا  ات  دش ، تکاس  مارآ ، مارآ  دنکرب ، نب  خـیب و 
، داب تدش  رثا  رد  رداچ  هک  دندوب  هدـشن  جراخ  تیعمج  فصن  زونه  تساخرب و  يدـیدش  نافوط  اددـجم  ربنم ، زا  ناشیا  ندـمآ  نییاپ  زا 
زا يرکذ  هحفـص 95 ] نآ [  رد  هک  ییاههبیتک  زج   ) دـندوب هدرک  بصن  راویدو  رد  رب  هک  ار  یهایـس  ياههچراپ  يهمه  تشگ و  هراپ  هراپ 

[ . 49 . ] دومن هراپ  هراپ  دنک و  اج  زا  دوب ) هتفر  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مالسلامهیلع و  تیب  لها 

دننکیم مارتحا  وا  مداخ  هب  لضفلاوبا ، ترضح  سرت  زا  زین  ینس  نادزد 

ترـضح يهمدـخ  زا  یلعم و  يالبرک  نویناحور  زا  هک  یفاـص  اضرلادـبع  خیـش  جاـح  ترـضح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  دیهـش  ردـپ 
هب ینس  نادزد  ناهگان  میدمآیم ! رهش  فرط  هب  میتشاد  میدوب و  نابایب  رد  زور  کی  : دومرف لقن  ار  هیـضق  نیا  دوب ، مالـسلاهیلع  لضفلاابا 

ياهمداخ زا  نم  مالسلاهیلع  یلع  نب  سابع  مادخ  نم  انا  : » متفگ نم  دنریگب ، ام  زا  ار  هیثاثا  بابسا و  دنتـساوخ  هک  یتقو  دندرک . هلمح  ام 
بابسا مامت  دنتشادن و  يراک  نم  اب  دنتشادرب و  نم  زا  تسد  اهنآ  مدز ، ار  فرح  نیا  یتقو  «. متسه مالسلاهیلع  یلع  دنزرف  سابع  ترضح 

[ . 51 «. ] تسا مالسلاهیلع  سابع  ترضح  اب  شباسح  نیا  : » دنتفگ دندرک و  ینابرهم  نم  هب  دندنادرگرب و  نم  هب  ار  هیثاثا  و 
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دندرک روک  ار  وا  ربمایپ  دوب و  دایز  نبا  رکشل  یهایس  هک  یضاق ، حابر  نبا  يایور 

یـصخش نآ  زا  سپ  مدرکن . گنج  مدوب و  البرک  يههبج  رد  تفگ : يدش ؟ روک  ارچ  دندیـسرپ : یـضاق » حابرنبا   » زا هک  تسا  راحب  رد 
دیشک و ارم  وا  اما  . مناوتیمن متفگ : نک ! تباجا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح  تفگ : هک  مدید  باوخ  رد  ار  یبیهم 
اب ياهتشرف  تسا و  هدش  هدرتسگ  یعطن  ناشیا  ولج  دنراد و  تسد  رد  ياهبرح  و  دنتسه . كانمغ  ناشیا  هک  مدید  درب و  ترـضح  نآ  دزن 
ار اهنآ  زاب  وا  دـنوشیم و  هدـنز  زاب  دـنزوسیم و  دـنریگیم و  شتآ  اـهنآ  دـنزیم و  ار  مدرم  ندرگ  تسا و  هداتـسیا  شتآ  زا  يریـشمش 
: دندومرف مدربن . راکب  هحفـص 98 ] ریت [  هن  هزین و  هن  ریـشمش و  هن  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  هللا ! لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  متفگ : نم  . دـشکیم

روک مدـش ، رادـیب  نوچ  تخوس و  ممـشچ  دندیـشک و  ممـشچ  هب  دوب ، تشط  رد  هک  ینوخ  زا  دـنتفرگ و  ارم  سپ  يدـش ! رکـشل  یهایس 
[ . 52 . ] تسا هدروآ  فوهلم  رد  یفالتخا  كدنا  اب  ار  هیضق  نیا  هرس  سدق  سواطنبا  دیس  ! مدوب

تسنادیم لضفلاوبا  ترضح  زا  رتالاب  ار  دوخ  هک  یملاع  هیبنت 

ملع زا  نکیل  دومنیم و  لیصحت  لوصا  هقف و  ملع  یتدم  فرشا ، فجن  رد  بالط  زا  یکی  : تسا هدرک  لقن  ار  هیـضق  نیا  نیقثوم  زا  یکی 
الا و  دراد ، تفارـش  ام  رب  بسن  يهطـساو  هب  سابعلا  لضفلاابا  هک  درادیم  راـهظا  سلاـجم  زا  یـضعب  رد  يو  تسا . هدوب  هرهبیب  قـالخا 

لـضفلاابا ترـضح  یبش  دـنیوگ : ! میمهفیم رتشیب  وا  زا  میاهدیـشک و  تمحز  رتشیب  هینید  مولع  رد  ام  تسا و  رتالاب  ام  داهتجا  ملع و  ماقم 
ماقم زا  نم  و  تسا ، تاینظ  دیاهدرک  لیصحت  امش  هچنآ  : دیامرفیم يو  هب  نایب  نیا  هب  بیرق  ترـضح  دنیبیم و  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع 

رادـیب باوخ  زا  تشحو  فوخ و  تلاح  اب  دوشیم و  هدز  وا  تروص  هب  یلیـس  کی  سپـس  . ماهدومن لیـصحت  ار  هینیقی  مولع  نیقی ، ملع و 
ساـبعلا لـضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  ارم  دـیوگیم : !؟ دوشیم هچ  ارت  دـنیوگیم : وا  هب  تسا ! هدـش  ضراـع  وا  رب  يدـیدش  بت  دوشیم و 

هحفص 99 ] [ . ] 53 . ] دوشیم هداد  افش  دنکیم و  هثاغتسا  هبانا و  هبوت و  اجنآ  رد  وا  دیربب ! مالسلاهیلع 

تسا رترب  لضفلاوبا  ترضح  زا  درک  اعدا  هکنیا  رطاخ  هب  یکلوپرس  هللادسا  خیش  ندروخ  یلیس 

زا دـنمدوس و  تافیلأت  بحاص  هک  یلاـعلا ، هلظ  ماد  يدرجورب  ینیمظاـک  یلع  دـمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  راوگرزب ، هیقف  یقتم ، ملاـع 
يهلـسلس افرع و  زا  فرـشا ، فجن  رد  یکلوپرـس  هللادسا  خیـش  : دندرک لقن  ار  هیـضق  نیا  دنتـسه ، عیـشت  بتکم  نیعفادم  نارهت و  ياملع 

ماقم و بحاص  هدرک و  رود  دوخ  زا  ار  بویع  ام  دنتفگیم : رگیدـمه  هب  تاسلج ، نآ  رد  دنتـشاد و  هسلج  بش  ود  هتفه  ره  دوب . فوصت 
زا هک  ماهدـیمهف  الاح  ماهدرک و  رود  مدوخ  زا  بیع  ود  هاـم  نیا  رد  نم  دـیوگیم : تاـسلج ، زا  یکی  رد  هللادـسا  خیـش  ! میاهدـش ییاـفص 

لیلد تفگ : دینزیم !؟ امش  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  دنتفگ : دندرک و  شاخرپ  يو  هب  ياهدع  ! متسه رتالاب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
نآ مراد و  یفوص  فراع  نالف  لثم  مه  يداتـسا  انمـض  مشابیم . دهتجم  نم  دوبن ، دهتجم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هکنیا  يارب  مراد ؛
عمج دوب  انب  هک  یعمجم  رد  ادرف  تشذگ و  بش  نآ  . دندوب هدیدنخ  وا  هب  یلیخ  سلجم ، نآ  رد  شیاقفر  تشادن ! يداتسا  نینچ  ترضح 

هب تسا ، هدز  یبوچ  ار  وا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دیاش  دنتفگ : رگیدمه  هب  دـشن . يربخ  هللادـسا  خیـش  زا  یلو  دـندمآ ، همه  دـنوشب 
شوهیب الاح  ات  بشید  زا  خیـش  دش : هتفگ  باوج  رد  دندیـسرپ ، ار  شلاوحا  دـندمآ و  هک  یتقو  . میوش ایوج  ار  شلاح  میورب و  شاهناخ 

مرح فرط  هب  وا  ياـقفر  تسا . هتفر  هحفـص 100 ] مالـسلاهیلع [  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  هدمآ ، شوه  هب  هک  الاح  تسا ، هدوب 
زا نم  یتفگیم  بشید  هک  وت  دنتفگ : وا  هب  دربیم ! رـس  هب  یتحاران  هیرگ و  لاح  رد  اجنآ  رد  وا  هک  دندید  دنتفر و  مالـسلاهیلع  ترـضح 

شیاقفر مدرک ! طلغ  اقفر ، تفگ : باوج  رد  ياهدـش !؟ ترـضح  هب  لسوتم  هک  تسا  هدـش  هچ  ـالاح  سپ  مرتـالاب ، مالـسلاهیلع  ترـضح 
عمج یغاـب  رد  مدرم  مدـید  باوخ  ملاـع  رد  مدـیباوخ ، هک  بشید  تفگ : خیـش  . درک میهاوـخن  اـهر  ار  وـت  ییوـگن ، ار  بلطم  اـت  دـنتفگ :
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ضرع مه  نم  دندرک و  میظعت  اقآ  نآ  هب  همه  دش . دراو  لکیه  يوق  الاب و  دـنلب  يدیـس  مدـید  هک  دیـشکن  یلوط  متفر . مه  نم  دـناهدش .
زا نم  هک  یتفگ  امـش  بشید  دومرف : ناشیا  متفر . شتمدخ  هب  نم  اجنیا ! ایب  هللا ، دـسا  خیـش  دومرف : گنردالب  راوگرزب  نآ  مدرک . تدارا 

بیع و نالف  بیع و  نالف  تداتسا ، دومرف : میوگب . باوج  متسناوتن  نم  دومرف و  یلاؤس  سپس  مدهتجم ! نم  مرتالاب و  لضفلاابا  ترـضح 
مالـسلاهیلع و نسح  ماـما  ترـضح  مردارب  و  مالـسلاهیلع ، بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  نم  داتـسا  اـما  دراد ، ار  بـیع  نـالف 

یتقو . متفر شوه  زا  نم  و  ینکن ! اهتراسج  نیا  زا  رگید  دوزفا : دز و  نم  هب  هدیشک  کی  سپس  دناهدوب . مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
دراو مالسلاهیلع  ترـضح  مرح  هب  متفرگ و  وضو  دوب )! هدناوخن  مه  ار  حبـص  زامن  خیـش ، هک  دنامن  هتفگان   ) دوب رهظ  کیدزن  مدش ، رادیب 

هدیشک اب  امش  مدرک ، یخوش  هکلب  متشادن ، یضرغ  نم  دوشیمن !؟ ترـس  مه  یخوش  امـش  موش ، تیادف  ناج ، اقآ  مدرک : ضرع  مدش و 
هحفص 101 ] [ . ] 54 ! ] منکیم هبوت  مدرک و  طلغ  هک  منک  ضرع  ماهدمآ  نونکا  يدروآرد ! ار  مردپ 

درک رارف  هدیدزد و  ار  نیسح  ماما  ترضح  بسا  ایؤر  ملاع  رد  اما  تسا ، البرک  يادهش  دننام  باوث  رد  درکیم  نامگ  هک  يدرم 

رد یبش  هکنیا  ات  متسنادیم ! کیرش  باوث  رد  البرک ، يادهش  اب  ار  دوخ  مدوب و  هابتـشا  رورغ و  رد  اهلاس  تفگیم : ملع  لها  زا  رفن  کی 
. مدید مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  کیدزن  ار  دوخ  مدرک و  هدهاشم  تسا ، لتاقم  بتک  رد  هک  یلیصفت  هب  ار  البرک  يهنحص  باوخ ،

ماما نوچ  هک  تشذگ  مرطاخ  هب  ماگنه  نیا  رد  . دندش هتـشک  دـنتفر و  نادـیم  هب  هک  مدـید  ار  مالـسلاهیلع  نسحلا  نب  مساق  ترـضح  سپ 
مدید و ار  یبسا  میامن . ناهنپ  ار  دوخ  ات  متفر  بقع  هب  سرت  زا  نیاربانب  دیامرفیم . داهج  هب  رما  نم  هب  نالا  درادن ، روای  رگید  مالـسلاهیلع 

هتـشک يانمت  مدوب و  هابتـشا  رد  يرمع  متـسناد  مدش و  رادیب  باوخ  زا  لوه  تدش  زا  هکنیا  ات  مدرک . رارف  تعرـس  هب  مدش و  راوس  نآ  رب 
[ . 55 . ] تسا هدوب  تقیقح  زا  یلاخ  غورد و  دوب ، منابز  درو  هک  ادخ  هار  رد  ندش 

داتفا بآ  ضوح  رد  درک و  یخوش  لضفلاوبا  ترضح  اب  هک  یسافط  نسح 

نحـص هب  درک و  ـالبرک  هب  يرفـس  يو  دنـشابیم . فجن  بـالط  زا  زین  وا  دـالوا  نـالا  دوب و  فجن  نکاـس  ياهبلط  یـسافط ، نسح  خـیش 
هک یلاح  رد  خیـش  . دشیم هدافتـسا  نتفرگ  وضو  يارب  نحـص  نایم  بآ  ضوح  زا  مایا ، نآ  رد  دش . فرـشم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 

نوچ تسـشن و  ضوح  بل  تشاد ، اپ  هب  دوب ، ملع  لها  شفک  نیرتهب  هک  ون » دـمحم  راک   » نیلعن تفج  کی  دوب و  هدیـشوپ  یبترم  سابل 
سابع هحفـص 102 ] ای [  : » درک باطخ  ناشیا  هب  داتفا ، مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هاگراب  هاگتـسد و  هزات و  بآ  ضوح  هب  شمـشچ 
يارب دنربب ، هاگ  همیخ  هب  ار  امش  دیتشاذگن  هک  دیدرک  يرکف  بوخ  دیتسه ! تسایس  لها  مه  امـش  سابع  يا  ۀسایـسلا .» لها  نم  مه  تنا 
هاگان هک  دوب ، هدشن  مامت  شیاهفرح  زونه  ... دیدشیم باسح  باحصا  يهرمز  رد  دندوب ، هدرب  رگا  دیشاب ! هتشاد  یلقتـسم  هاگتـسد  هکنیا 

، دمآ نوریب  تمحز  هب  بآ ، رد  ندروخ  هطوغ  هبترم  دنچ  زا  دعب  هراچیب  خیـش  تخادنا ! بآ  ضوح  رد  درک و  دـنلب  ار  وا  ییوگ  یـسک 
: تفگ درک و  ترـضح  هب  ور  سپـس  درواـین ! تسد  هب  درک  وجتـسج  ار  نآ  هچ  ره  دوـب و  هدـش  مگ  يو  شفک  هگنل  کـی  هک  یلاـح  رد 

هفطالم نم  دیتسین ، مه  رادرب  یخوش  امش  جازم ) نیشتآ  ینعی  دننکیم ، باطخ  ترضح  هب  اهبرع  هک  تسا  یترابع  نیا  « ) راحلا سأروبا  »
[ . 56 . ] مدرک حازم  و 

داتفا ییوشتسد  هاچ  رد  درک و  زیمآ  تراسج  یخوش  سابع  ترضح  هب  تبسن  هک  ياهبلط 

ازریم خیش  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  بناج ، نیا  يهجوزلاوبا  : دندرک لقن  ار  هیضق  نیا  یناجنز  ینیئوخ  یلع  خیـش  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح 
رد میدـش و  البرک  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يارب  فرـشا  فجن  زا  ياهدـع  اب  دـنتفگیم : هرـس ، سدـق  یناجنز  رقاـب  دـمحم 

اههبلط زا  یکی  میورب . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تراـیز  هب  نونکا  میتفگ : اـقفر  هب  میدرک . تماـقا  اـهیاهبوکداب  يهسردـم 
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مه اب  ادعب  دییایب ، دیورب و  امش  میآیمن ، ترضح  مرح  متسه و  هتسخ  نم  تسین ! ماما  هک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تفگ :
. تسا غولـش  هسردـم  میدـید  میتشگرب ، یتقو  میتفر . ام  دـماین و  وا  يراب ، هحفـص 103 ] مالـسلاهیلع [  نیـسح  ماما  ترایز  يارب  میوریم 

قیفر نامه  میدید  دندروآ ، رد  زربم  زا  ار  وا  هک  یتقو  تسا . هداتفا  هاچ  رد  هتفر و  حارتسم  هب  یخیـش  دنتفگ : تسا ؟ هدـش  هچ  میدیـسرپ :
اقفر زا  یکی  مدرک . یخوش  مالـسلاهیلع  ترـضح  اب  نم  تفگ : خیـش  اـهینکن ! اـهطلغ  نیا  زا  رگید  تفگ : يو  هب  اـقفر  زا  یکی  تساـم !

[ . 57 ! ] دندرکیم كاله  ار  امش  الا  دندرک و  یخوش  امش  اب  مه  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تفگ :

لضفلاوبا ترضح  هب  تناها  رطاخ  هب  تسد ، کچوک  تشگنا  عطق 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم  نحص  رد  مادخ  زا  یعمج  اب  : تسا هدش  لقن  يریاح  سردم  هللا  رصن  دیـس  طسوت  هیـضق  نیا 
کچوک تشگنا  ياج  رب  ار  دوخ  تسد  کی  دوریم و  باتـش  اب  تسا و  هدـمآ  نوریب  رهطم  مرح  زا  يدرم  مدـید  ناـهگان  مدوب . هتـسشن 

هب نوچ  . دزیریم نآ  زا  نوخ  تسا و  هدش  عطق  وا  تشگنا  هک  میدید  میدناسر و  وا  هب  ار  دوخ  هلجع  اب  ام  تسا . هتـشاذگ  شرگید  تسد 
هدرم مدآ  زا  ییوگ  تسین ، رهاظ  نآ  زا  ینوخ  چیه  دراد و  رارق  رهطم  حیرـض  ياههکبـش  نایم  وا  تشگنا  مدـید  میتشگرب ، فیرـش  مرح 

، دوب هدرک  ترضح  نآ  هب  هک  یتناها  تلع  هب  يو ، هک  میتسناد  ادعب  تفر و  ایند  زا  درم  نآ  بش ، کی  يهلصاف  هب  سپـس  ! تسا هدش  ادج 
هحفص 104 ] [ . ] 58 . ] تسا هتفرگ  رارق  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  بضغ  دروم 

درکیم ظفح  ار  شدوخ  تسد  تشاد ، تردق  سابع  ترضح  رگا  تفگ : هک  يدرم  ندرک  فداصت 

رد رفن  دنچ  يزور  : دندومرف نینچ  يرفعج ، فراعم  يهلجم  بحاص  يدزی ، لصحم  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  بانج 
رگیدمه هب  یـسابع ، ترـضح  تفگ : اهردارب  هب  دوب  نز  هک  ثارو  نیا  زا  یکی  دندمآ . نم  شیپ  ناشردپ  ثرا  میـسقت  يارب  دزی ، زیرهم 

تردق مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رگا  تفگ : یمرـشیب  لامک  اب  دوشگ و  یخاتـسگ  هب  نابز  اهردارب  زا  یکی  ! دینکن تنایخ 
عـضو هب  هجیتن  رد  دش ، درخ  شیاپ  تسد و  درک و  فداصت  خاتـسگ  درف  نیا  هک  تشذگن  يرید  ! درکیم ظفح  ار  شدوخ  تسد  تشاد ،

[ . 59 . ] تفر نیب  زا  شیگدنز  مامت  داتفا و  يراب  تکالف 

تسا هدوب  شوپ  همکچ  کی  نم ، لثم  زین  لضفلاوبا  تفگ : البرک  یقاچاق  راوز  هب  هک  یمردناژ  ندش  هتشک 

ناملـسم مدرم  هک  لبق  لاس  لهچ  : تسا هدش  لقن  ینادجنا  یکارا  ینیما  یقت  دمحم  خیـش  جاح  مالـسالا  ۀـجح  موحرم  طسوت  هیـضق  نیا 
رـس يهندرگ  رد  . دوشیم البرک  مزاع  یقاچاق  روط  هب  رفاسم ، زا  رپ  سوبوتا  نیـشام  کی  دـنتفریم ، تایلاع  تابتع  هب  قاچاق  روط  هب  اعون 

، هدننار هک  دهدیم  روتـسد  دریگیم و  ار  نیـشام  يولج  نامیرن »  » مان هب  یمرادـناژ  دراد ، رارق  هاشنامرک  يهنحـص  یکیدزن  رد  هک  خرس ،
ییانتعا وا  دنورب ، قارع  رد  هعیش  ناماما  ترایز  هب  اهنآ  دراذگب  هک  دننکیم  سامتلا  وا  هب  راوز  هچ  هحفص 105 ] ره [  دنادرگرب . ار  راوز 

نآ . میورب ام  راذگب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاه  ینب  رمق  ترضح  قح  هب  دنیوگیم : دنهدیم و  مسق  ار  وا  راوز  هکنیا  ات  دنکیمن ؛
زا زیمآرفک  تشز و  مالک  نیا  هکنیا  ضحم  هب  هللاابذوعن .) ! ) تسا هدوب  شوپ  همکچ  کی  نم  لثم  مه  وا  تسیک ؟ سابع  دیوگیم : ثیبخ 
هک نآ  زادناریت  دـمآ و  اجک  زا  ریت  نآ  دـشن  مولعم  زگره  دـنکیم . نوگنرـس  ار  وا  دـیآیم و  يریت  دـیآیم ، نوریب  روبزم  مرادـناژ  نابز 

. دوـشیم فورعم  شک » ناـمیرن  يهندرگ   » هب هندرگ  نآ  سپ ، نآ  زا  دـننکیم و  تکرح  ـالبرک  تمـس  هب  راوز  هعقاو ، نیا  زا  سپ  ؟ دوـب
[ . 60 . ] مدینش نیقثوم  زا  یکی  نابز  زا  ار  هیضق  نیا  ریقح 

داد ناج  دوخ  بسا  ياهتسد  ریز  درک و  تناها  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  زیربت ، رد  ریگب  تایلام  رومام 
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. دنکیم ادرف  زورما و  راد  هزاغم  اما  دنکیم . بلط  تایلام  راد  هزاغم  کی  زا  تلود  نیرومأم  زا  یکی  زیربت ، رد  هاش ، نیدلارصان  نامز  رد 
وت دیوگیم : بساک  درم  موریمن . اجنیا  زا  مریگن  وت  زا  ار  تایلام  ات  زورما  دیوگیم : دیآیم و  هزاغم  برد  دوز  حبـص  زور  کی  رومأم ،
وت رس  زا  ارم  رش  دراد ، تردق  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  رگا  دیوگیم : خاتـسگ  رومأم  راد . فاعم  ارم  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  هب  ار 

دنکیم و یشکرس  هحفـص 106 ] رومأم [  بسا  اروف  سرب ! مداد  هب  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ای  دیوگیم : دشکیم و  یهآ  بساکدنک  مک 
مه وا  دنکیم . رومأم  يهنیس  رب  ندیبوک  هب  عورش  شیاهتـسد  اب  زین  نآ  زا  دعب  دنزیم . نیمز  هب  ار  رومأم  هک  دوریم  نییاپ  الاب و  ردق  نآ 

يراز رایـسب  عضو  تسا و  هتفر  ولج  شنییاپ  کف  هدمآ و  نییاپ  يو  يالاب  کف  دننیبیم  دنیآیم ، یتقو  دـنکیم . وع ) وع   ) گس يادـص 
[ . 61 . ] دش لصاو  كرد  هب  رابفسا ، عضو  نیا  اب  هک  تشذگن  يرید  دراد .

درک تراسج  لضفلاوبا  ترضح  هب  تشادرب و  ینز  رس  زا  رداچ  زیربت ، رد  هک  یسیلپ  يازس 

نیا نارهت  میقم  ياهیناجیابرذآ  مرتحم  ظاعو  زا  تدحو ، دومحم  خیش  جاح  ياقآ  هک  دناهتشون  شیوخ  ياهتشاددای  رد  روپ  يدهم  ياقآ 
یگنـس لپ  يهلحم  رد  یمناخ  يزور  دنتـشادیمرب ، رابجا  هب  اهنز  رـس  زا  رداچ  هک  ناخ ، اضر  یهاش  متـس  دهع  رد  : دندرک لقن  ار  هیـضق 
نابـساپ هک  تسا  هدرکیم  سامتلا  تدش  هب  نز  نآ  دریگیم . وا  زا  روز  هب  ار  شرداچ  دوشیم و  فداصم  ینابـساپ  اب  هک  هتفریم ، زیربت 

زا یکی  عقوم  نیا  رد  . تسا هدرکیمن  ییانتعا  وا  یلو  دزاسن  باجح  رتسیب و  ناـمرحمان ، دـید  ضرعم  رد  ار  يو  دریگن و  وا  زا  ار  رداـچ 
دنک شهاوخ  وا  زا  ات  دوریم  نابـساپ  يوس  هب  هنحـص ، نیا  يهدهاشم  اب  دـسریم و  هار  زا  ینازودزود ، رخف  جاح  مان  هب  لحم ، نیمرتحم 

نآ یلو  هدب ؛ نم  هب  ار  مرداچ  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  هب  ارت  دز : داد  نز  دـنیبیم  هظحل  نیمه  رد  دـهدب  سپ  نز  هب  ار  رداچ  هک 
رخف جاـح  ماـگنه  نیا  رد  هحفـص 107 ] دریگب [ ! نم  زا  ار  رداچ  دـیایب و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  وگب  تفگ : یخاتـسگ  لاـمک  اـب  نابـساپ 
رگید اجنیا  دندرک ؛ هلاوح  یگرزب  درم  هب  ار  وا  دـیوگیم : وا  ینک ؟ تطاسو  ات  یتفرن  ولج  ارچ  دـنیوگیم : وا  هب  دـنکیم . جـک  ار  شهار 

شیوخ گنفت  رب  دوب و  هداتسیا  رورغ  لاح  هب  هک  نابساپ  . دنکیم لح  ار  لکشم  شدوخ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تسین ، نم  ياج 
دـنکیم و تباصا  شاهناچ  هب  دوشیم و  کیلـش  نآ  زا  يریت  هجیتن  رد  دروخیم و  گـنفت  يهشاـم  هب  شیاـپ  هبترم  کـی  دوب ، هداد  هیکت 

نآ یخاتسگ  رظان  هک  يدارفا  يرآ ، . دهنیم رس  رب  درادیمرب و  دیلپ  نآ  دسج  يور  زا  ار  شرداچ  دودیم و  زین  نز  دوشیم ! نیمز  شقن 
. دناسر دوخ  يازس  هب  ار  بدایب  درک و  لح  ار  لکشم  هنوگچ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هک  دننیبیم  دوخ  مشچ  اب  دندوب ، بدایب 

[ . 62]

درک نیهوت  لضفلاوبا  ترضح  هب  مدرم ، بسا  نتفرگ  يارب  هک  یثیبخ  سیلپ  يازس 

دیـس مان  هب  نآ ، ینیع  نادـهاش  زا  یکی  ملق  هب  مارحلا  مرحم  هب  طوبرم  شخب  رد  هرـس  سدـق  ینابایخ  موحرم  مایالا  عیاـقو  رد  هیـضق  نیا 
، لیبدرا يهدلب  رد  رصع  فرط  يهنس 1341  زا  لاوش  متـشه  زور  : تسا هدش  هتـشاگن  لیبدرا ، میهاربا  الم  يهسردم  بالط  زا  اقآ  نیـسح 

هدـش عقاو  يزیچ  هچ  متفگ : دـنودیم . فرط  ره  زا  بارطـضا  اب  رهـش  لـها  هک  مدـید  ناـهگان  مدوب و  هتـسشن  میهاربا  ـالم  يهسردـم  رد 
يریگلام رهشرد  : دنتفگ نینچ  مدرک ، قیقحت  ار  ارجام  یتقو  دناهدرک ! بضغ  یـصخش  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دنتفگ : تسا !؟

شـش جنپ ، هک  دناهتفر ، ياهفیعـض  هناخ  هب  هیمظن ، هحفـص 108 ] مکح [  هب  سیلپ  رفن  ود  دـنریگیم ، روز  هب  ار  مدرم  ياـهبکرم  تـسا و 
زجع لامک  اب  هدمآ و  هفیعـض  دنربب ، ات  دناهدیـشک  نوریب  هلیوط  زا  ار  بسا  تسا . هدوب  بسا  کی  هب  رـصحنم  اهنآ  شاعم  هتـشاد و  ریغص 
لاح نیا  رد  دناهدش . جراخ  هدیـشک و  وا  بسا  زا  تسد  اهسیلپ  و  تسا ، هدروآ  عیفـش  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هدومن و  اجتلا 

تسه و یبسا  هناخ  نیا  رد  دنتفگ : دینکیم ؟ راک  هچ  اجنیا  هک  تسا  هتفگ  رفن  ود  نیا  هب  تسا و  هدیسر  هار  زا  دمحا  مان  هب  یثیبخ  سیلپ 
ریغت رفن  ود  نآ  هب  دـمحا  . میدیـشک تسد  ام  دروآ و  عیفـش  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هفیعـض  یلو  میرواـیب ، ار  نآ  میتساوخ  اـم 
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هدرکن لوبق  یقـش  نآ  یلو  هدومن ، اجتلا  زجع و  هدـمآ و  زاـب  هفیعـض  تسا . هدروآ  نوریب  ار  بسا  هدـش و  هفیعـض  يهناـخ  لـخاد  هدرک ،
رد هک  دوب  يدرم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  : » تسا هتفگ  ثیبخ  نآ  هدروآ و  عیفش  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هرخالاب  تسا ،

، مالـسلاهیلع لضفلاابا  ای  تسا : هتفگ  هفیعـض  !« دـهدب وت  هب  دریگب و  نم  زا  ار  بسا  دـیایب  دـناوتیم ، رگا  تسا ! هتـشذگرد  هدرم و  قباـس 
 - ناـخ دـیجم  رـسپ  لاـح ، نیا  رد  نک ! مکح  تدوخ  تسا  هتفر  نم  تسد  زا  هراـچ  رگید  دـیوگیم ، هچ  سیلپ  نیا  هک  ینادیم  تدوخ 

تسا هدرکن  لوبق  دمحا  یلو  شکب ؛ تسد  بسا  زا  تسا : هتفگ  هداد و  سیلپ  دمحا  هب  نارق  راهچ  تسا و  هدمآ  هفیعـض -  نآ  يهیاسمه 
هفاضا نارق  راهچ  هدـش و  فداـصم  سیلپ  اـب  شدوخ  ناـخ  دـیجم  تسا  هتفر  شیپ  مدـق  تسیب  اـبیرقت  هدروآ و  نوریب  هناـخ  زا  ار  بسا  و 

یتقو . ربب ار  بسا  وش و  راوس  اـیب  تسا : هتفگ  سیلپ  ود  نآ  زا  یکی  هب  هدرکن و  لوبق  زاـب  ثیبـخ  نآ  یلو  تسا . هداد  نارق  تشه  هدرک و 
یف درک و  هفرـس  هبترم  ود  دومن و  هسطع  سپـس  مدـش !؟ روط  نیا  نم  ارچ  تفگ : وا  هب  دـمحا  ناـهگان ، دوش  راوس  تساوخ  صخـش  نآ 

، دندید لاونم  نیدب  ار  لاح  سیلپ  ود  نآ  یتقو  دـیدرگ . لصاو  كرد  هب  داتفا و  هحفص 109 ] نیمز [  يور  رب  دش و  هایـس  وا  يور  روفلا 
قلخ دندمآ و  اهسیلپ  ! دییامن نفد  دیهد و  لسغ  ار  وا  هنایفخم  دینک و  ناهنپ  ار  هیضق  درک  مکح  هیمظن  دنداد . ربخ  هیمظن  هب  دندرک و  رارف 

دش و علطم  اهقازق  سیئر  دنهد . لسغ  ات  دندرب  دوخ  يهناخ  هب  ار  ثیبخ  نآ  شعن  دندز و  رانک  دندوب ، هدرک  ماحدزا  اشامت  يارب  هک  ار ،
نیدلا یفص   ] خیـش يهربقم ]  ] لباقمرد دندمآ و  اهقازق  دننک . اشامت  دننیبب و  مدرم  دیراذگب  دیریگب و  ار  وا  يهزانج  دیورب  هک  درک  مکح 

ار وا  شعن  دندش و  عنام  اهقازق  دـننک ! نفد  یفـص  خیـش  يهربقم  رد  ار  هزانج  دنتـساوخیم  اهـسیلپ  دـندرک و  دروخرب  اهـسیلپ  اب  یلیبدرا ]
میدوب هسردم  رد  میهاربا  دیس  اقآ  داوج و  دیس  اقآ  هدنب و  دیوگ : اقآ  نیسح  دیـس  اقآ  . دننک هاگن  مدرم  ات  دندرک  هراپ  ار  شنفک  دنتفرگ و 

هک میتفر  مه  ام  دننک . اشامت  مدرم  هک  دناهتخادنا  خیـش  يهربقم  لباقم  رد  وپاق  یلاع  نادیم  دناهدروآ و  اهقازق  ار  وا  شعن  دنتفگ : مدرم  و 
هایس وا  سحن  تروص  مدید  میدیناسر ، ثیبخ  نآ  شعن  رس  ار  دوخ  تمحز ، تبوعص و  اب  دوب . اجنآ  رد  يدایز  تیعمج  مینیبب . ار  هزانج 

وا . مینکب فـقوت  میتـسناوتن  هقیقد  کـی  زا  هداـیز  ثیبـخ ، نآ  يههیرک  هحیار  تدـش  نـفعت و  ترثـک  زا  دوـب و  ولاـبلآ  گـنر  هـب  هدـش و 
هدش گس  نهد  لثم  شنهد  دوب و  هدمآ  نییاپ  العا  کف  هتفر و  بقع  وا  لفسا  کف  میدید  هک ، دنتفگ  راجت  نیقثوم  زا  یضعب  دیوگیم :

ات هزانج  دندزیم . گنـس  اب  ار  هزانج  دندرک و  اشامت  دندمآ و  کچوک  گرزب و  نز و  درم و  مامت  دندوب : هتـشون  رگید  بوتکم  رد  ! دوب
رد دندرب و  ارحص  رد  ار  وا  سحن  ندب  بورغ  تقو  دندینادرگ ، تالحم  رازاب و  یمامت  رد  دنتخادنا و  نامسیر  شیاپ  هب  دعب  دنام ، رصع 

تفه زورما ، ات  لاوش  متشه  هبنشود  زا  دوب . هدشن  رهاظ  يراکـشآ  نیا  هب  یتمارک  لاح  ات  هحفـص 110 ] دنتخیر [ . كاخ  دنتخادنا و  هاچ 
[ . 63 . ] تسا اپرب  یناوخ  هضور  سلاجم  تالحم  رازاب و  رد  زور  بش و  هدش و  یناغارچ  اههچوک  ناکد و  رازاب و  هک  تسا  زور  هنابش 

دش دیدپان  نفک  نورد  زا  دسج  ناهگان  اما  دندروآ ، لضفلاوبا  ترضح  نحص  هب  نفد  يارب  ار  ینامثع  كرت  يهزانج 

يادـتبا رد  : تفگ هک  تسا  هدـش  لقن  ناشیا  يردام  دـج  زا  هک  دنتـشاد  راهظا  یلاف ، نسح  دیـس  جاح  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح 
تشاد و رارق  ناشتـسد  رد  قارع  تموکح  هک  ینامثع -  ياهکرت  مدید  مدوب ، مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  نحـص  رد  يزور  یناوج ،

دننامه مه ، نم  دننک . نفد  لضفلاوبا  ترـضح  نحـص  رد  ات  دندروآ  ار  شیوخ  دارفا  زا  ياهزانج  دوب -  تنـس  لها  بهذم  زین  ناشبهذم 
دندرب ربق  فرط  هب  ار  هزانج  نانآ  یتقو  : دش هدهاشم  یبیجع  يهنحص  هبترم  کی  هک  مدرکیم ، اشامت  ار  اهنآ  مدوب و  هداتـسیا  مدرم  رگید 

نابز هب  دنتشگ و  ناشیرپ  اهینامثع  رما ، نیا  يهجیتن  رد  درادن ! دوجو  ياهزانج  تسا و  یلاخ  نفک  دندید  دنراپسب ، كاخ  رد  دنتـساوخ  و 
هب يراپـسکاخ  يارب  ار  ناشیاههزانج  تقو  چیه  رگید  زین  نآ  زا  سپ  دنتفر ! دنتـشادرب و  ار  توبات  دـنتفگ و  مه  هب  يزیچ  ینامثع ، یکرت 

هحفص 111 ] [ . ] 64 . ] دندرواین نآ  فارطا  رهطم و  نحص 

دش جراخ  توبات  زا  یگس  البرک ، هب  هزانج  ندیسر  زا  لبق 
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يهزانج هارمه  هک  هجاوخ  یصخش  دومرف : تسا  هتـسارآ  دادس  حالـص و  رویز  هب  هک  یـشرفت  مساقلاوبا  ازریم  اقآ  تاداسلا  ۀلالـس  بانج 
زا یعمج  اب  لزانم  زا  یـضعب  رد  تفگ : دننک  نفد  البرک  رد  ار  هزانج  ات  دمآیم  البرک  فرط  هب  هیرـصان ، تلود  لاجر  يهزعا  زا  یـضعب 

دـمآ و نوریب  توباـت  ناـیم  زا  تروـص  دـب  یگـس  تکرح و  توباـت  هـک  میدـید  هاـگان  میدوـب ؛ هتـسشن  توباـت  نآ  کـیدزن  ناـهارمه ،
زا يزیچ  ییاوسر ، زا  ظفح  رطاخ  هب  راچان  میدـیدن ! توبات  رد  يزیچ  میدرک ، قیقحت  میتساخرب و  نوچ  میدرک ، بجعت  اـم  يهمه  ! تفرب

یعونصم يهزانج  نآ  دباین و  عالطا  نآ  رب  یـسک  ات  میتسب  نامـسیر  اب  مکحم  میتشاذگ و  عمـشم  نفک و  لخاد  رد  میدرک و  هیبعت  بوچ 
نیا وا  لاح  رهاظ  متخانـشیم و  ار  هزانج  بحاص  نآ  نم  دیامرفیم : یقارع  موحرم  میتشگرب ! میدومن و  نفد  میدرک و  لمح  البرک  هب  ار 

[ . 65 . ] دنکیم دییأت  ار  نانخس 

دش مین  ود  لضفلاوبا  ترضح  ریشمش  اب  دنک ، تراغ  ار  نیسح  ماما  يهزوم  هنازخ و  تساوخیم  هک  ياهدرک  رس 

زا یکی  یللملا ، نیب  گنج  رد  : تسا هدـش  لقن  ینادـجنا  یکارا  ینیما  یقت  دـمحم  خیـش  جاـح  موحرم  مالـسالا  ۀـجح  طـسوت  هیـضق  نیا 
يو هب  دـیلک  نداد  زا  راد  دـیلک  دربـب . تراـغ  هب  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  مرح  يهزوم  هنازخ و  هک  دوب  هدـمآ  اـههدرکرس 

رد راددیلک  بش  هحفـص 112 ] دوشیم [ . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  لسوتم  ریزگان  رادیلک  دنکیم  رارـصا  مه  وا  و  دـنکیم ، يرادوخ 
سابعلا لضفلاابا  ترـضح  رهطم  حیرـض  يور  ربب و  ار  دیلک  ادرف  دنیامرفیم : يو  هب  هک  دـنیبیم  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  باوخ  ملاع 
ترـضح رهطم  حیرـض  يور  دـیلک  دـیوگیم : راددـیلک  دـیآیم ، دـیلک  نتفرگ  يارب  روـبزم  يهدرک  رـس  ادرف  یتـقو  ! راذـگب مالـسلاهیلع 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  رهطم  مرح  دراو  همکچ  اب  دیلک ، نتشادرب  يارب  ثیبخ  نآ  رادرب ! ورب و  دراد ، رارق  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 
[ . 66 . ] دنکفایم نحص  رد  ار  شدیلپ  دسج  دنکیم و  هعطق  ود  ار  وا  ریشمش  ناهگان  دوشیم . مالسلاهیلع 

دنربب نوریب  لضفلاوبا  ترضح  مرح  زا  ار  تمیق  نارگ  شرف  دنتساوخیم  هک  یناسک  رس  ندش  هدیرب 

یلاق نآ  هب  عمط  قارع  ناطلس  دندوب . هدرک  ادها  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  رهطم  مرح  هب  یتمیق  هقیتع و  ابیز و  رایـسب  یلاق  کی 
شکمـشک دندش ، نآ  ندرب  زا  عنام  دندرک و  يریگولج  مرح  مادـخ  دربب . نوریب  رهطم  مرح  زا  اشامت  تهج  هب  ار  نآ  تساوخیم  درک و 

مردارب مرح  رد  دیربب و  ار  یلاق  : » دندومرف يو  هب  مالسلاهیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  هک  دید  باوخ  رد  بش  یلوتم  هکنیا  ات  تشاد ، همادا 
. دنداد لاقتنا  مالسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  ترضح  مرح  هب  ار  یلاق  دندرک و  ارجا  ار  اقآ  روتسد  مادخ  دیزادنیب .» مالسلاهیلع  سابع  ترضح 
، تفریم کیدزن  سک  ره  و  دشیم ، هدیرب  ناشیاهرـس  یلاق  هب  ندـش  کیدزن  درجم  هب  دـنربب . ار  یلاق  ات  دـنتفر ، هاش  فرط  زا  رفن  دـنچ 

هحفص 113 ] [ . ] 67 ! ] تفای نینچ  نیا  یماجرف 

دش دنلب  اوه  هب  درکیم ، يدزد  لضفلاوبا  ترضح  مرح  رد  هک  ینز 

ترـضح رهطم  مرح  رد  يزور  لبق ، لاـس  یـس  زا  شیب  : دـندومرف يدـنره  لـضفا  داوج  جاـح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  موحرم 
نیا تلع  مدرک ، هاگن  فارطا  هب  هچ  ره  دش . اپرب  ياهمهمه  اغوغ و  مدـید  هاگان  هک  مدوب ، ترایز  لوغـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

قو هتـسویپ  تسا و  هدنام  قلعم  اوه  رد  هدش و  دنلب  اوه  فرط  هب  نیمز  زا  ینز  رهطم ، حیرـض  کیدزن  مدید  هکنیا  ات  دـشن . مولعم  همهمه 
نییاپ رهطم  حیرـض  کیدزن  ات  یهاگ  تفریم و  الاب  یهاگ  دش ؛ قلعم  اضف  رد  دیـسر و  دبنگ  فقـس  هب  ات  تفر  الاب  مکمک  . دـنکیم قو 

مرح يهمدخ  . دش دنلب  هیرگ  اب  هارمه  حـیبست  ریبکت و  دایرف  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نیرئاز  زا  هک  دوب  اجنیا  رد  دـمآیم .
ارجام رس  هک  اهدعب  . دندرب نوریب  مرح  زا  و  دنتفرگ . ار  نز  دندروآ و  دندرکیم  هدافتـسا  نآ  زا  یبوررابغ  يارب  هک  ار  يدنلب  يهیاپ  راهچ 

ربـص يهناـمیپ  هکنیا  اـت  میدرکیمن ، ادـیپ  ار  وا  اـم  درکیم و  يدزد  رهطم  مرح  رد  هک  دوـب  يزور  هـس  ود  نز  نـیا  دـنتفگ : مدیـسرپ ، ار 
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تکاله زا  ربخ  سپس  دنتخادنا . نوریب  مرح  زا  ار  يو  دندرک . بضغ  وا  هب  يدید  هکنانچ  دش و  زیربل  مالسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  ترضح 
[ . 68 . ] دنداد نز  نآ 

درک جلف  اضر  ماما  ترضح  مرح  رد  ار  يرب  بیج  لضفلاوبا ، ترضح  مشخ 

یتسدرت اب  ار  نیرئاز  زا  یکی  لوپ  رب ، بیجرفنکی  مالـسلاهیلع ، اـضر  ماـما  ربق  تراـیز  ماـگنه  هب  دهـشم ، رهـش  رد  هک  تسا  هدـش  هدـینش 
شدوخ هبقرتم  ریغ  دماشیپ  نیا  زا  هک  هراچیب  دزد  . دوشیم جـلف  رببیج  نیا  هحفص 114 ] دعب [ ، ياهظحل  دیابریم و  وا  بیج  زا  یـصاخ 

رد . ددنبیم مالسلاهیلع  ماما  حیرض  هب  ار  شدوخ  نتفای ، افش  يارب  دوریم و  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  مرح  هب  ناشیرپ  یتلاح  اب  دوب ، هتخاب  ار 
تقرس رطاخ  هب  نم  تازاجم  مالـسلاهیلع ، اضر  ماما  ای  دیوگیم : سامتلا  اب  دزد  دیآیم . شباوخ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  ترـضح  دعب ، بش 

رد مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ؟ موشب جولفم  هنوگ  نیدـب  دـیاب  ارچ  زیچان ، يدزد  نیا  يارب  تسا . نیگنـس  رایـسب  رئاز ، کی  زا  يرـصتخم  لوپ 
هدش و كانبضغ  رما  نیا  زا  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يدروخ ، مسق  غورد  هب  نم  مان  هب  يدزد ، زا  سپ  نوچ  دنیامرفیم : شخـساپ 
زا ار  دوخ  يافـش  دوشیم ، هاگآ  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  رـسپ  بضغ  زا  رببیج  درم  هک  یماـگنه  ! دـناهدروآرد تروص  نیا  هب  ارت 
وا مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  ددرگن . اوران  ياهراک  درگ  سپ  نآ  زا  هک  دنکیم  هبوت  دهاوخیم و  مالسلاهیلع  جئاوحلا  باب  ترـضح 

[ . 69 . ] ددرگیم تیاده  تسار  هار  هب  دوب ، هدنارذگ  يرببیج  يدزد و  اب  ار  دوخ  رمع  هک  يدرم  بیترت  نیدب  و  دنهدیم . افش  ار 

لکوتم روتسد  هب  نیسح  ماما  ربق  رب  نتسب  بآ  ربق و  شبن  ببس  هب  يرعم ، نوراه  يهرهچ  ندش  هایس 

نم داد و  رارق  دوب ، ناطلـس  نارـسفا  زا  یکی  هک  يرعم » نوراه   » رداـک ءزج  ارم  ناـقاخ  نب  ییحی  رـسپ  هک  درک  لـقن  یناـطقاب  هللادـبعیبا 
دوب و هایـس  هحفـص 115 ] ریق [  نوچ  شیور  یلو  دوب  دیفـس  تدـش  هب  وا  ياـپ  تسد و  يرعم و  نوراـه  نت  رـسارس  . مدوـب وا  يهدنـسیون 
ات تفگن . باوج  یلو  مدیـسرپ ، شیور  یهایـس  زا  دش ، سونأم  مدمه و  نم  اب  نوراه  نوچ  تفگ : یناطقاب  . درکیم یق  ییودـنگ  يهدام 

لوق مه  نم  منک و  ناهنپ  ار  هیـضق  نیا  هک  تساوخ  نم  زا  وا  مدیـسرپ و  هرابود  متفر و  وا  تداـیع  هب  دـش و  راـچد  گرم  ضرم  هب  هکنیا 
، مدرک نتفر  گنهآ  نوچ  درک و  نآ  رب  نتـسب  بآ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ربق  شبن  رومأم  جزید  اب  ارم  لـکوتم  تفگ : نم  هب  وا  . مداد

اما نکم . لوبق  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ربق  تیرومأم  ورم و  جزید  اب  : دومرف هک  مدید  باوخ  رد  ار  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح 
، نآ زا  سپ  . میداد ماـجنا  لـکوتم  فرط  زا  ار  تیرومأـم  متفر و  ـالبرک  هب  اـهنآ  اـب  مه  نم  دـندرک و  قیوشت  نتفر  هب  ارم  دـندمآ و  حـبص 

وت یلو  نکم ، ار  اهنآ  راک  ورم و  اهنآ  اب  مدومرفن : وت  هب  رگم  دومرف : هک  مدید  باوخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح 
لاحب منت  دش و  هایـس  ینیبیم  هک  نانچ  متروص  دـنتخادنا و  میور  هب  نهد  بآ  دـندز و  نم  هب  یلیـس  کی  سپ  يداد ! ماجنا  یتفریذـپن و 

[ . 70 . ] دنام دیفس  تسخن 

دش صوربم  موزجم و  هناوید و  داد ، ماجنا  یحیبق  راک  نیسح  ماما  ربق  رانک  رد  هک  یصخش 

زا  ) يزنطن هطبنبا و  :» دـسیونیم يافوتم 588 ق )  ) یناردنزام بوشآ  رهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  خیـش  موحرم  عبتتم ، هدـسیون  ریبک و  ملاع 
نیـسح ماـما  ترـضح  ربق  راـنک  يدرم  تفگ : شمعا  هک  دـناهدرک  لـقن  لـبنح  نب  دـمحا  دـنزرف  نامحرلادـبعوبا  زا  ود  ره  تنـس ) لـها 

راک نیا  يهطساو  هب  ( تسا روذعم  نآ  رکذ  زا  هدنـسیون  . ) داد ماجنا  دشیم  بوسحم  نیهوت  هحفص 116 ] هک [  دنسپان  یلمع  مالسلاهیلع 
[ . 71 .« ] تسا هدرک  تیارس  زین  نامز  نیا  ات  وا  رابت  لسن و  هب  هک  ییاج  ات  دش ، شاهداوناخ  وا و  ریگنماد  ماذج  صرب و  یگناوید و  تشز 

تسین زیاج  نیسح  ماما  تبرت  شورف 
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زین وا  هک  یناهبهب ، دـمحا  دیـس  زا  دوب -  گرزب  يزاریـش  يازریم  صاخ  باحـصا  زا  هک  یناسارخ -  يداه  ازریم  موحرم  راوگرزب  ملاـع 
رهم و رهطم ، نحص  کیدزن  هیبنیز  رازاب  رد  هک  نسح  جاح  مان  هب  دوب  یـصخش  البرک  رد  : دنکیم لقن  نینچ  تسا ، هدوب  راوگرزب  یملاع 

نیـسح ماـما  رهطم  مرح  رد  يزور  . تخورفیم یفرـشا  کـی  هب  ار  نآ  لاـقثم  ره  هک  تشاد  یـصوصخم  تـبرت  يو  تـخورفیم ؛ حـیبست 
دوب نآ  رد  یفرشا  لهچ  هک  ار  وا  لوپ  يهسیک  هک  دش  هجوتم  دوب ، اعد  لوغشم  رهطم  حیرض  رانک  راوز  زا  یکی  هک  یماگنه  مالسلاهیلع ،

؟ میوگب هک  هب  مرب و  اجک  ار  تیاکـش  نیا  دندزدب !؟ ارم  یجرخ  امـش  هانپ  رد  امـش و  مرح  رد  هللادبعابا ، ای  دش : دـنلب  شدایرف  دـندیدزد .
روضح هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  بش  نآ  روکذم  نسح  جاح  . دمآیمنرب ناشتـسد  زا  يراک  یلو  دندش ، رثأتم  رایـسب  دندرک و  عامتجا  مدرم 

ار وا  دزد  دیراد ، ربخ  ناترئاز  لاح  زا  هک  امـش  نم ، ياقآ  يا  درک : ضرع  تسا ، هدش  فرـشم  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  كرابم 
ار وت  دیاب  لوا  مریگب ،) دزد   ) دـشاب رارق  رگا  مریگب ؟ دزد  نم  رگم  دـندومرف : ترـضح  هحفـص 117 ] دنادرگرب [ . ار  لوپ  ات  دـینک ، اوسر 
ارم تـبرت  كاـخ و  هـک  تـسا  نـیا  وـت  يدزد  دـندومرف : ترـضح  ؟ ماهدـیدزد يزیچ  هـچ  نـم  رگم  نـم ، رورــس  يا  درک : ضرع  مریگب !
نآ ضوـع  رد  لوـپ  ارچ  تـسا  نـم ، لاـم  رگا  و  یهدیم ؟ مدرم  هـب  نـم  مـسا  هـب  ارچ  تـسا  وـت  لاـم  رگا  يریگیم ! لوـپ  یـشورفیم و 
رئاز نآ  دزد  زین  نم  يدرک ، هبوت  هک  نالا  دومرف : ترضح  ؟ دییامرفیم لوبق  ایآ  منکیم ، هبوت  يدیس  درک : ضرع  نسح  جاح  يریگیم ؟

دـیزرلیم و تسـشنیم و  هناخاقـس  کیدزن  نایرع  ندـب  اـب  ناتـسمز  رد  هک  ار  ییادـگ  درم  ترـضح  نآ  سپـس  مهدیم . ناـشن  وت  هب  ار 
رحس ماگنه  دیوگ : نسح  جاح  . تسا هتشادنرب  نآ  زا  يزیچ  هدرک و  نفد  شیاپ  ریز  ار  هسیک  دندومرف : دندرک و  یفرعم  درکیم ، ییادگ 
مدرم متفگ . اهنآ  يارب  ار  دوخ  باوخ  مدرک و  ادص  ار  مدرم  تسا . ییادگ  لوغشم  اج  نامه  ادگ  نآ  مدید  مدش ، فرـشم  نحـص  هب  هک 

ار مدرم  نسح  جاح  نآ  زا  سپ  . دندناسر شبحاص  هب  دـندروآرد و  وا  ياپ  ریز  ياهکاخ  زا  یفرـشا ر  يهسیک  دـندز و  بقع  ار  ادـگ  نآ 
تسین و نم  زا  مه  لاوما  نیا  تفگ : درک و  زاـب  ار  هزاـغم  رد  نآ  زا  سپ  و  تسه ! مه  رگید  دزد  کـی  تفگ : دـندمآ ، یتقو  دز و  ادـص 
هحفص 118] [ . ] 72 . ] دش لوغشم  یشورف  تسد  هب  درک و  اهر  ار  يرادناکد  مه  وا  دندرب . ار  اهتبرت  مامت  مدرم  و  تسا ، لالح  امش  يارب 

نیسح ماما  تبرت  هب  یمارتحا  یب  ببس  هب  یمشاه ، یسیع  نب  یسوم  راب  تلذ  گرم 

صخش نیا  هک  مهدیم  مسق  تربمغیپ  نید و  قح  هب  ار  وت  تفگ : دید و  ارم  ینارصن » يانحوی   » دادغب رد  : دومن لقن  زیزعلادبع  نب  یـسوم 
رخآ ربمایپ  طبـس  تسا و  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  رـسپ  متفگ : ؟ تسیک دننکیم ، ترایز  ار  وا  مدرم  تسا و  البرک  رد  هک 

زا ار  لاؤس  نیا  ارچ  الاح  تسا . مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  شمـسا  دشابیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  نامزلا 
اب ارم  دمآ و  نم  يهناخ  برد  یبش  فصن  دیـشرلا  نوراه  مداخ  تفگ : وگب ! متفگ : مراد . یبیجع  يهیـضق  تفگ : انحوی  !؟ یـسرپیم نم 

موـق و هک  ار  درم  نیا  هک  تسا  نیا  هـفیلخ  رما  تـفگ : نوراـه  مداـخ  [ . 73 . ] میدیـسر یمـشاه  یـسیع  نب  یـسوم  يهناخ  هب  ات  درب  هلجع 
هچ مدیـسرپ : . درادـن يدوس  تسا و  هدـیافیب  ندرک  اوادـم  مدـید  مدرک ، هنیاـعم  ار  وا  متـسشن و  هک  یتقو  ینک . جـالع  تسا ، وا  شیوخ 

یلاخ تشط  رد  دوب ، شمکـش  نورد  هچنآ  ره  دـندرک و  رـضاح  یتشط  مدـید  ماگنه ، نآ  رد  دـیدرگ ؟ روط  نیا  هنوگچ  دراد و  یـضرم 
نیا هب  لاحلا  درکیم و  تبحص  دوخ  يهداوناخ  اب  دوب و  هتسشن  نیا ، زا  شیپ  یتعاس  دنتفگ : تسا ؟ هدش  عقاو  يرما  هچ  متفگ : دوب . هدش 

، سلجم ءانثا  رد  دوب و  مشاه  ینب  يهلیبق  زا  هک  دوب ، سلجم  رد  نیا  زا  لبق  یصخش  دنتفگ : مدیسرپ ، ار  نآ  ببس  یتقو  تسا ! هداتفا  لاح 
یلع نب  نیـسح  باب  رد  اههعیـش  تفگ : یـسیع  نب  یـسوم  . دمآ نایم  هب  وا  ربق  كاخ  مالـسلاهیلع و  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  زا  تبحص 

اب اوادم  تفگ : یمشاه  ینب  صخـش  نآ  . دننکیم هدافتـسا  اوادم  يارب  ار  وا  ربق  كاخ  هحفص 119 ] هک [  دنراد  ولغ  يدح  ات  مالـسلاهیلع 
قح دش و  لیاز  نم  زا  یلک  هب  درد  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تبرت  اب  اما  دوب ، ضرم  نالف  ارم  تسا . هدـش  عقاو  نم  رب  تبرت 

: تفگ یسوم  یلب . تفگ : تسه ؟ يزیچ  وت  دزن  تبرت  نآ  زا  تفگ : یسیع  نب  یـسوم  . دیـشخب یلک  عفن  تبرت  نآ  يهلیـسو  هب  ارم  یلاعت 
ار نآ  مه  یـسوم  داد . یـسیع  نب  یـسوم  هب  دوب و  هدروآ  ار  تبرت  نآ  زا  یکدـنا  دـمآ و  هظحل  دـنچ  زا  دـعب  تفر و  صخـش  نآ  رواـیب .
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هک تشذگن  ياهظحل  و  دراد . مرش  شنایب  زا  نابز  هک  تشاذگ  ییاج  رد  ار  تبرت  صخش ، نآ  هب  رخـسمت  ءازهتـسا و  يور  زا  تشادرب و 
نوریب ینیبیم  هک  اهزیچ  نیا  نوردـنا ، زا  دـندروآ ، ار  تشط  یتقو  و  تسطلا » تسطلا ، رانلا ، رانلا ، : » تفگیم دـمآرب و  شناغف  داـیرف و 

رگم متفگ : مداد و  شناشن  ار  وا  رگج  لد و  متـشادرب و  ار  یبوچ  نم  ؟ ینیبیم نآ  رد  یجالع  چیه  تفگ : نوراه  يهداتـسرف  . تسا هدمآ 
نآ رد  ار  تبقاع  دب  تخبدب  نآ  مدمآ و  نوریب  هناخ  زا  سپـس  ! دنک جالع  ار  ضرم  نیا  درکیم ، هدـنز  ار  اههدرم  هک  مالـسلاهیلع  یـسیع 

دیدرگ و ناملـسم  ببـس  نیا  هب  انحوی  هرخالاب  . دیدرگ دنلب  هناخ  نآ  زا  يراز  نویـش و  هحون و  يادص  دش ، رحـس  نوچ  مدراذـگاو . لاح 
نآ رد  ار  دوخ  ناهانگ  شزرمآ  تفریم و  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  هب  ررکم  درک و  لوبق  دوخ  نید  ناونع  هب  ار  مالـسا 

هحفص 120 ] [ . ] 74 . ] دیامن ءازهتسا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تبرت  هب  هک  تسا  یسک  يازس  نیا  دومنیم . بلط  فیرش  يهعقب 

نیهوت يهطساوب  يرامیب  تشگزاب  حیبست و  هناد  کی  اب  ینس  درم  ياوادم 

زامن هنیدم  عماج  دجـسم  رد  : تفگ هک  تسا  هدومن  لقن  شردـپ  زا  دـمحم  نب  نیـسح  هک  هدومرف  لقن  هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش  موحرم 
چیه تفگیم : يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  . دندرکیم تبحـص  مه  اب  دندوب و  هتـسشن  فرط  کی  رد  هک  مدید  ار  یبیرغ  نادرم  مدـناوخیم .

تـسناوتن ار  ضرم  نآ  يرتـکد  چـیه  هک  دوـب  یلخاد  ضرم  ارم  تفگ : هـن . تـفگ : يرگید  تـسا ؟ هدـش  عـقاو  هـچ  نـم  رب  هـک  ینادیم 
برطـضم و ارم  نوچ  دـمآ و  نم  يهناخ  هب  دوب ، اـم  يهیاـسمه  هک  هملـس  ماـن  هب  ینزریپ  يزور  . مدـش دـیماان  هکنیا  اـت  دـهدب ، صیخـشت 
تفر و دوخ  يهناخ  هب  نزریپ  سپـس  . مرادن ییوزرآ  نیا  زا  ریغ  هب  متفگ : ییوگیم ؟ هچ  منک ، اوادم  ار  وت  نم  رگا  تفگ : دـید ، تحاران 

متفای ملاس  حیحص و  ار  دوخ  هظحل ، دنچ  زا  دعب  مدروخ و  ار  بآ  نم  یبای ! افـش  ات  روخب  ار  نیا  تفگ : دروآ و  درک و  رپ  بآ  زا  ياهلایپ 
يزور . دوبن نم  رد  ضرم ، نآ  زا  يرثا  اقلطم  تشذـگ و  هیـضق  نآ  زا  هام  دـنچ  هکنیا  اـت  تشادـن  دوجو  نم  رد  ضرم  درد و  نآ  رگید  و 

ات زور  نآ  زا  درک و  بوخ  ارم  يداد و  نم  هب  هک  دوب  هچ  تبرـش  نآ  منیبب  وگب  هملـس ، يا  متفگ : وا  هب  دمآ ، نم  يهناخ  هب  هزوجع  نامه 
هچ نیا  مدیـسرپ : مراد ! تسد  رد  هک  حیبست  نیا  زا  هناد  کی  تفگ ، دیدرگ ؟ فرطرب  ضرم  نآ  منکیمن و  ساسحا  يدرد  چیه  لاح  هب 
بآ نآ  رد  ار  تبرت  حیبست  نیا  زا  هناد  کی  نم  و  هحفص 121 ] تسا [  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا  حیبست  نیا  تفگ : دوب ؟ یحیبست 
هدرک اوادم  مالسلاهیلع  نیسح  ربق  كاخ  يهلیسو  هب  ارم  هعیـش ،) يا   ) هضفار يا  متفگ : مدرک و  شاخرپ  وا  هب  نم  . مداد وت  هب  مدرک و  لح 

نآ هب  لاحلا  تشگرب و  نم  رب  ضرم  نآ  هک  دوب ، هدیـسرن  دوخ  يهناخ  هب  وا  زونه  تفر و  نوریب  هناخ  زا  دش و  كانبـضغ  نزرپ  يدوب !؟
ود نآ  . دش دهاوخ  هچ  نم  لاح  هک  منادیمن  متسین و  نمیا  دوخ  رب  نم  دنکب و  جالع  دناوتیمن  ار  نآ  یبیبط  چیه  متسه و  راتفرگ  ضرم 

! دیماجنا اجک  هب  درم  نآ  لاح  هک  منادیمن  رگید  نآ  زا  دعب  میدش و  لوغشم  زامن  هب  ام  تفگ و  ناذا  نذؤم  هک  دندوب  نخـس  نیا  رد  درم 
[ . 75]

تشاد ار  ملع  ریپ  بیرخت  دصق  لباب  رد  ناخ  اضر  نامز  رد  هک  یسیلپ  ندش  کشخ 

نینچمه ایاکت و  يولج  ياهملع  زا  يرایسب  مادهنا  تناها و  ریـسم  رد  ناخاضر  لامع  یـسمش ، يههد 1310  لیاوا  ارهاظ  اـهزور ، نآ  رد 
ياهدع هک  دوب  رارق  نیا  زا  نایرج  . تشگ روهـشم  ملع  ریپ  هب  هیکت  نآ  اهدـعب  هزجعم ، رثا  رد  هک  دندیـسر  ياهیکت  هب  اههینیـسح ، بیرخت 

ملع ادتبا  هک  دوب  نیا  اهنآ  مسر  دنسریم . هیکت  يولج  دوب ، لباب  رهـش  مدرم  دزنابز  وا  تلاذر  هک  ثیبخ  يرومأم  هارمه  هب  زابرـس  قازق و 
ملع بیرخت  يارب  تفرگ و  تسد  هب  ار  گـنلک  يزابرـس  هک  دـندید  ناـشیرپ -  ناریح و  مدرم -  تیعمج  دـندرکیم ! درخ  هتـسکش و  ار 

، گنلک ندرک  دنلب  ضحم  هب  داد : باوج  زابرس  يدمآ ؟ بقع  ارچ  تفگ : فیثک  رومأم  نآ  تشگرب ! بقع  هب  هلصافالب  یلو  تفر ، ولج 
شبارخ نم  نـالا  تسیچ ؟ اـهفرح  نیا  تفگ : دـیلپ  رومأـم  . منکیمن ار  راـک  نیا  نم  مدیـسرت و  داـتفا و  نم  مادـنا  رب  هزرل  هحفص 122 ] ] 

هاـگن ناـیمرد  هاـگان  هک  دروآ ، دورف  ملع  رب  يراـک  ياهبرـض  اـت  درک  دـنلب  ار  نآ  هنامرـشیب  تفر و  وـلج  تشادرب ، ار  گـنلک  مـنکیم .
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دیدرگ و جلف  کشخو و  دـنام  قلعم  اوه  رد  ملع  هب  ندیـسر  زا  لبق  ، گنلک هارمه  هب  شتـسد  نازابرـس ، مدرم و  كانـسرت  هدزترـسح و 
مـشاه ینب  رمق  ترـضح  بضغ  سرت  زا  نازابرـس  یچاـشامت و  تیعمج  تفگـش ، يهنحـص  نیا  يهدـهاشم  اـب  ! دـش هایـس  مه  شتروـص 
یتروص هدـش و  کشخ  جـلف و  یتسد  اب  يو  سپـس  داتفا . نیمز  هب  رومأم  نیا  سحن  تسد  زا  گنلک  دنتـشاذگ و  رارف  هب  اـپ  مالـسلاهیلع 

ینعی دوـخ  راـک  لـحم  فرط  هب  مارآ  مارآ  دنتـشادن ، ار  ملع  نآ  هب  دـصق  ءوـس  تئرج  ناـیملاع  زا  يدـحا  هن  وا و  هـن  هکیلاـح  رد  هاـیس ،
مـشاه ینب  رمق  ترـضح  ماـقتنا  هزجعم و  روهظ  ربـخ  ینابرهـش ، هب  دـیلپ  رومأـم  ندیـسر  زا  لـبق  یعیبـط ، روـط  هب  . درک تکرح  یناـبرهش 

تساوخ دیسر و  ینابرهش  هب  تخب  نوگن  رومأم  نیا  هکنیا  زا  سپ  اذل  دوب . هدیسر  زین  ینابرهش  سیئر  وا و  اراکمه  شوگ  هب  مالـسلاهیلع 
ام هک  وشن  ینابرهش  دراو  تفگ : دنک و  وا  سابل  زا  ار  یشود  رس  تمدخ و  لادم  دمآ و  ولج  ینابرهـش  سیئر  ناهگان  دورب ، الاب  اههلپ  زا 

نیا يهچب  نز و  یتح  هک  دوشیم  لقن  دندرک . جارخا  دندادن و  هار  ینابرهش  هب  ار  وا  هرخالاب  و  میسرتیم ! مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ماقتنا  زا 
روبع ماگنه  مدرم  درکیم و  ییادگ  نابایخ  هچوک و  رد  هدیکـشخ  تسد  نامه  اب  تخبدب  نیا  اهدعب  . دندادن هار  هناخ  هب  ار  وا  مه  نوعلم 

، دـعب هب  خـیرات  نآزا  . درب منهج  شتآ  هب  ناج  ات  تسیز ، رابتبکن  عضو  نیا  هب  یلاس  دـنچ  دـندرکیم . نیرفن  نعل و  وا  رب  و  وا ، راـنک  زا 
يزوریپ زمر  ناوـنع  هب  تسوـیپ ، عوـقو  هب  نآ  زا  ینلع  هحفـص 123 ] زاـجعا [  روط  نیا  لـباب  رهـش  رد  هک  دوب  یملع  اـهنت  ملع  نیا  نوچ 

هک ياهلحم  زین  دش و  يراذگ  مان  ملع » ریپ   » هب ینیـسح  رئاعـش  ظفح  رد  دـنوادخ  يهدـعو  قدـص  لبمـس  تمایق و  زور  ات  البرک  رادـملع 
[ . 76 . ] تشگ موسوم  ملع » ریپ  يهلحم   » هب دراد  ار  ناشنزجعم  ملع  نیا  نتشاد  ياج  تفارش 

دش مین  ود  نیشام ، خرچ  ریز  هقیقد  دنچ  زا  سپ  دیشاپ و  بارش  لضفلاوبا  ترضح  ریوصت  هب  هک  ياهدننار 

الیذ ار  نآ  حرـش  هک  تسا  هداد  خر  نارهت  رد  لبق  لاس  دـنچ  ياهثداح  دناهتـشاد : موقرم  جرک  زا  یفیرـش  نسحلاوبا  جاـح  ياـقآ  باـنج 
هک تشاد  دوجو  یـشورف  بورـشم  يهزاغم  کی  دوب ) داسف  لحم  نامز  نآ  رد  هک   ) دیـشمج نابایخ  نیوزق ، نادیم  نارهت  رد  : دـیناوخیم

بحاص هک  ینمرا ، درم  تفریم . رامـش  هب  هریغ  يراب و  و  رلیرت )  ) یلیرت ياههدـننار  قوتاپ  هزاغم  نآ  دوب و  ینمرا  رفن  کی  نآ  بحاـص 
، دادیم ناشن  بسا  رب  راوس  ار  ترضح  نآ  هک  یسکع  تشاد ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  هک  یتدارا  رطاخ  هب  دوب ، هزاغم 

ینمرا درفزا  دـنوشیم و  هزاغم  دراو  یلیرت  يهدـننار  رفن  هس  يزور  . دوب لئاق  یـصاخ  مارتحا  نآ  يارب  دوب و  هدرک  بصن  دوخ  رـس  يالاب 
ینمرا يهدنشورف  دنکیم و  تساوخرد  رگید  ناویل  کی  نانآ  زا  یکی  دروآیم . ناشیارب  بارش  ناویل  هس  هدنشورف  دنهاوخیم . بورشم 

نوچ داد ، بورـشم  ناویل  کی  زا  شیب  هدننار  ره  هب  دیابن  هک  دوب  دـقتعم  هحفـص 124 ] اریز [  دزرویم . يراددوخ  هفاضا  ناویل  نداد  زا 
ار بارـش  ناوـیل  یتـقو  هرخـالاب  مهاوـخیمن ! مدوـخ  يارب  درادیم : راـهظا  هدـننار  درف  درک . دـهاوخ  مهارف  یتالکـشم  دوـشیم و  تسم 

صخـش ! ناشیا مهـس  مه  نیا  دـیوگیم : دـشاپیم و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  كرابم  سکع  يور  هب  هللاابذوعن ) ، ) دریگیم
ار هزاغم  دـنکیم و  نوریب  هزاغم  زا  ار  نانآ  دوشیم و  تحاران  یلیخ  دـنیبیم ، نیدیب  يهدـننار  زا  ار  عیجف  تراسج  نیا  هک  یتقو  ینمرا 
اب هزاغم ، زا  ندـش  جراخ  زا  دـعب  رفن  هس  نآ  دوشیم . هیرگ  لوغـشم  هزاغم  لخاد  رد  یتحاران ، تدـش  زا  سپـس  دـیامنیم . مالعا  لیطعت 

رهش زا  ناشیاهیلیرت  اب  یتقو  هک  دنریگیم  میمـصت  مه  اب  نانآ ، زا  رفن  ود  اتیاهن  دش ؟ ماجنا  لمع  نیا  ارچ  هک  دننکیم  هرجاشم  رگیدکی 
ات دنداتفا ، هار  ثیبخ  درم  نآ  زا  لبق  رفن  ود  نیا  . دنزادنیب نابایب  رد  زین  ار  شدسج  دنـشکب و  ار  روسج  يهدننار  نابایب ، رد  دـندش ؛ جراخ 

خاتـسگ درف  نامه  هک   ) موس رفن  دنورب ، دوخ  ياهیلیرت  فرط  هب  ات  دـندش  نیوزق  نابایخ  دراو  هک  یتقو  دـنریگب . ار  مزال  میمـصت  مه  اب 
تروص اب  درک و  دروخرب  نابایخ  رانک  لودج  هب  شیاپ  درذگب ، نابایخ  راک  بآ  يوج  زا  تساوخ  یتقو  دوب ) هدنام  بقع  نانآ  زا  دوب و 

رمک زا  ار  وا  تشذـگ و  صخـش  يور  زا  دوب ، روبع  لاح  رد  نهآ  راب  اب  هک  شک ، نهآ  یلیرت  کی  لاح  نیمه  رد  داتفا . نابایخ  طسو  هب 
رفن ود  نآ  دـندمآ . هوبنا  یتـیعمج  يدوزب  دیـسر و  رـس  زین  سیلپ  . درک فـقوت  مه  یلیرت  يهدـننار  دـندش و  عـمج  مدرم  تخاـس ! مین  ود 

دـنتفگ و سیلپ  هب  ار  ارجام  حرـش  دـندمآ و  ولج  دـندش ، هثداح  نیا  هجوتم  یتقو  دنتـشاد ، تیعمج  نآ  زا  ياهلـصاف  هک  رگید ، يهدـننار 
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و دنشکب ، ار  وا  نابایب  رد  دوب  هداد  ماجنا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هب  يو  هک  یتراسج  تلع  هب  دناهتشاد  میمصت  هک  دندوزفا 
اهنآ زا  ار  بلطم  نیا  سیلپ  هک  یتقو  . درک مک  ار  اهنآ  تمحز  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  هحفص 125 ] هک [  دنتـشاد  راهظا 

هزاغم دندید  دنتفر . دوب ، یـشورف  بارـش  لحم  هک  دیـشمج ، نابایخ  هب  رگید  یعمج  رفن و  ود  نآ  هارمه  هیـضق  ندش  نشور  يارب  دـینش ؛
ینمرا درم  دـندید  دـندش و  دراو  ناهارمه  سیلپ و  درک . زاـب  ار  رد  دوب  ینمرا  ناـمه  هک  هزاـغم  بحاـص  دـندز ، رد  یتقو  تسا ! لـیطعت 

هب يو  هک  دـنتفگ : نانآ  یتقو  دـش !؟ هچ  رفاک  درم  نآ  دیـسرپ : رفن  ود  نآ  زا  داـتفا ، اههدـننار  هب  شمـشچ  یتقو  دـشابیم . هیرگ  لوغـشم 
سکع دـش و  لاـعتم  دـنوادخ  هاـگرد  هب  يرازگ  رکـش  لوغـشم  هزاـغم  بحاـص  ینمرا  تسا ، هدـش  دراو  منهج  هب  هدیـسر و  دوخ  يازج 

: تفگ دومن و  صخرم  ار  اههدننار  درک و  هیهت  ياهسلج  تروص  مه  سیلپ  دوب . هدشن  کشخ  زونه  هک  داد  ناشن  ار  مالسلاهیلع  ترـضح 
رارق مه  قیوشت  دروم  وا  دوخ  درک ، شرازگ  هرادا  هب  ار  ارجام  یتقو  دوب . مهاوخ  نوناق  يوگباوج  مدوخ  مدوخ و  اب  نیا  تیلوئـسم  يهیقب 

[ . 77 . ] دیدرگن شهجوتم  یتیلوئسم  هنوگ  چیه  تفرگ و 

وا زیگناتفگش  يادص  هظحل و  کی  رد  وا  ندش  بیغ  نارهت و  رد  اعوسات  بش  رد  یناوج  يراوخبارش  نیهوت و 

، نارهت رد  دوب . هدنام  بالقنا  هب  لاس  ود  یکی  : تسا هدـش  لقن  یمق  یعیفـش  هللا  لضف  خیـش  جاح  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  طسوت  هیـضق  نیا 
 ] تراسج مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  خـماش  ماقم  هب  اههناخاقـس ، ندـید  زا  سپ  یـصخش  اـعوسات  بش  رد  یثاـیغ ، ناـبایخ 
زا تسد  ردام  دیوگیم : زین  اجنآ  رد  تسا و  درزهلـش  ندروخ  لوغـشم  شردام  دنیبیم  دیآیم و  هناخ  هب  سپـس  دـنکیم . هحفص 126 ]

لـضفلاوبا نم  دیوگیم : وا  یلو  دـنکیم  عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  ردام  منک ! فیک  مروخب و  بورـشم  مهاوخیم  نم  بشما  رادرب ، تافارخ 
یتقو متخوس ! متخوس ! دوشیم : دنلب  شدنزرف  يادص  ناهگان  هک  ددرگیم ، دوخ  راک  لوغـشم  دوشیم و  ادج  وا  زا  ردام  . مسانـشیمن ار 
کی ات  دوب . هتفرورف  نیمز  هب  ییوگ  دیآیم ، وا  يادص  طقف  تسین و  ناوج  یلو  تسا ، نهپ  بورـشم  طاسب  دنیبیم  دیآیم ، شردام  هک 

[ . 78 . ] دنداد هولج  سکع  هب  ار  هیضق  زور ، نآ  ياههمانزور  هنافسأتم  درکن . ادیپ  ار  وا  یسک  یلو  دمآیم ، ناوج  يادص  هام 

ارماس نارادزع  هب  ءازهتسا  رطاخ  هب  ینس  کی  ندرم 

دندزیم هنیس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ناتسود  زا  یعمج  ارماس )  ) يأر نم  رس  رد  درک : لقن  ناهفـصا  قثوم  ياملع  زا  یکی 
تخب نوگن  ینس  نآ  دنزیم . ارت  سابع  ینعی  کبرضی ، سابع  دیوگیم : وا  هب  اهرادازع  زا  یکی  درکیم . ازهتسا  اهنآ  هب  ینس  یصخش  و 
سابع ینعی  تومأ ، ینبرـض و  سابع  دیوگیم : دوریم و  دوخ  لزنم  ینـس  نآ  سپـس  . دنکیم تراسج  دیوگیم و  زیمآ  نیهوت  ياهملک 

یمیحرت سلجم  شیارب  وا  ناگتـسب  نآ  زا  دعب  . تسا هدرم  دننیبیم  دنوریم ، وا  نیلاب  هب  نوچ  دـباوخیم . سپـس  و  مریمیم . نم  دز و  ارم 
ابا نتفر  زا  اـهنآ  یلو  دـننکیم ، توـعد  يو  متخ  يهـسلج  رد  تکرـش  يارب  هحفـص 127 ] زین [  ارماس  رد  عهیـش  بالط  زاو  دـنراذگیم 

[ . 79 . ] دننکیم

دش ماجنا  يدتبم  ناوخ  هضور  طسوت  هک  لضفلاوبا ، ترضح  تبیصم  عامتسا  اب  مدرم  ندیدنخ 

جاح ياقآ  مالسالا  ۀجح  بانج  : تسا هدش  لقن  یشیاشخب  يدیـشروخ  دحوالادبع  خیـش  جاح  مالـسالا  ۀجح  ترـضح  طسوت  هیـضق  نیا 
تیاده خیـش  جاح  ياقآ  هللا  ۀیآ  ترـضح  باکر  رد  هدـنب  یـسمش ، يرجه  خیرات 1338  رد  دومرفیم : یتسودبیرغ  یمـساق  یلع  خـیش 

زا تشگرب  زا  دـعب  . میدومن ترفاسم  دورمرگ  هب  کلام  یناحور و  رفن  کـی  نیب  حلـص  يهسلج  يرازگرب  تبـسانم  هب  هرـس  سدـق  يورغ 
جاح موحرم  ندید  هب  تسودبیرغ  ياتـسور  مرتحم  ياملع  میدنام . يورغ  ياقآ  ردپ  لزنم  رد  تسودبیرغ  رد  زور  دنچ  ناریج ، ياتـسور 

، دنتشاد روضح  خیش  جاح  رضحم  رد  اتـسور  نآ  بالط  ناردپ  هک  اهبـش ، زا  یبش  دندومن . دیدزاب  ناشیا  زا  زین  خیـش  جاح  دندمآ و  خیش 
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هدنب هب  خیش  جاح  میراد . هضور  لزنم  رد  ام  درک : ضرع  ناشیا  هب  دمآ و  خیش  جاح  تمدخ  هب  لامک  لیعامسا  يدهـشم  مان  هب  یـصخش 
هب ات  ام  ناج  اقآ  میدرک : ضرع  ام  دیورب ! ربنم  ناشیا  يهناخ  رد  دندومرف : هدازیلع  نارمع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  و 

هضور يارب  اذل  و  دوب . خیش  جاح  شیامرف  زا  تعاطا  ام  يهفیظو  اعبط  دوشیم . امش  لوا  ربنم  ینارنخس ، نیا  دندومرف : میاهتفرن . ربنم  لاح 
تیحالـص نم  اریز  دیورب ، ربنم  دیاب  امـش  متفگ : هدازیلع  ياقآ  هب  هدنب  هار ، نیب  رد  هحفـص 128 ] میتفر [ . یلامک  ياقآ  لزنم  هب  ندناوخ 

ياقآ دنربب . فیرشت  ناشیا  ار  ربنم  هتبلا  منک و  کمک  الامجا  ناشیا  هب  مه  نم  دش  رارق  دندرک و  لوبق  ناشیا  هرکاذم ، زا  دعب  مرادن . ربنم 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هب  مه  هدازیلع  ياقآ  دینک و  ادیپ  لسوت  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  تفگ : لیعامـسا  يدهـشم 

میدیشکیم و تلاجخ  دوب ، ام  ربنم  نیلوا  نوچ  یلو  مدناوخ . رعـش  هعطق  دنچ  مه  نم  ناشیا ، ربنم  زا  سپ  دندرک . ادیپ  لسوت  مالـسلاهیلع 
زین همتاخ  رد  دـندنخیم ! دـننکب ، هیرگ  هکنیا  ضوع  مدرم  هک  میدـش  هجوتم  تقوکی  میدوب . هتـسب  ار  ناممـشچ  تبیـصم ، رکذ  تقو  رد 

دندرک و قیوشت  ار  ام  خیـش  جاح  یلو  میتشگرب . خیـش  جاح  دزن  دایز ، یتحاران  اب  . دـنداد ام  هب  لسوت ، ترجا  ناونع  هب  لایر )  ) نارق دـنچ 
هک میدـید  زور  نآ  يادرف  میدرک و  حبـص  ار  بش  نآ  دنتـشادن . ربـخ  اـم  ینورد  یتحاراـن  زا  یلو  منارـسپ ! هللا  كراـب  دـنتفگیم : اـبترم 

بشید هک  داد  حیضوت  يو  دیـسرپ و  ار  يو  يهیرگ  تلع  خیـش  جاح  دیرگیم ! تسا و  هدش  ام  قاطا  دراو  حبـص ، لوا  رد  لزنم  بحاص 
سلجم بجع  دـناهدومرف : يو  هب  بضغ ، لاح  رد  مالـسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  اـقآ  هک  تسا  هدـید  باوخ  رد 

، متسه هدنز  ات  تسا ! هدش  هابتـشا  ناج  اقآ  : » مدرک ضرع  ناشیا  هب  مداتفا و  اقآ  ياپ  هب  سرت  زا  نم  دوزفا ، سپـس  دینکیم !؟ اپرب  یلـسوت 
ناتدوخ بظاوم  لسوت ، سلاجم  رد  دیورب  دندومرف : ترضح  دیشخبب . ارم  منکیم ، اپرب  لسوت  سلجم  مشکیم و  دنفسوگ  کی  لاس  ره 

کی هلاس  ره  دوب ، هدنز  ات  ادخ  يهدـنب  نآ  هرخالاب  منکیم . هیرگ  رادـیب  مدآ  لثم  مدـید  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  یتقو  تفگ : يو  ! دیـشاب
همادا ار  هماـنرب  ناـمه  زین  شنادـنزرف  وا ، زا  دـعب  و  دادیم . ماـعطا  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  يارب  تـشکیم و  دنفــسوگ 
تبحم هک  دیشاب  بظاوم  هحفص 129 ] هشیمه [ . هک ، دندومرف  هیصوت  نیرضاح  ادخ و  يهدنب  نآ  هب  خیـش  جاح  موحرم  سپـس  . دنهدیم

رد ناـسنا  هکنیا  رگم  دـیآیمن ، تسد  هب  تبحم  نیا  دـییامن و  بلج  ناـتدوخ  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تـیب  لـها 
الم موحرم  . دراد يراظن  سلاجم ، نیا  هک  دشاب  نیا  هجوتم  هراومه  ددرگ و  جراخ  بدؤم  دوش و  لخاد  بدؤم  ناشیا  يراوگوس  سلاجم 
ینب زا  هک  ناشیا ، دنراد . روضح  مالـسلاهیلع  الوم  ترـضح  ینعی  سلجم ، بحاص  مدرم ، يا  دومرفیم : هشیمه  زین  یـشادمکت  یلقنیـسح 
رارق دوخ  هناهب  ار  بآ  نابایب  رد  درکیم و  ترفاـسم  اتـسور  نآ  هب  اتـسور  نیا  زا  دوب ، يدیهـش  حاـتف  ازریم  جاـح  هللا  ۀـیآ  موحرم  ماـمعا 
الوم ترضح  هب  لسوت  کی  نابایب  نیا  رد  دیراد ، لیامت  رگا  هک  تفگیم  نانآ  هب  سپـس  دادیم . دای  اهیتاهد  نآ  هب  هلأسم  کی  دادیم و 

ضرع سپـس  تسجیم . یلـسوت  نابایب  نآ  رد  يو  درکیم ، لیامت  راـهظا  عراز  اـی  ناـبغاب  نآ  رگا  مینک . ادـیپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
دیابن یناحور  . تسیرگیم درکیم و  همزمز  هار ، لزانم  نیب  رد  سپـس  و  مداد » دای  هلأسم  کی  رفن  کی  هب  نابایب  نیا  رد  ایادـخ  : » درکیم

[ . 80 . ] دوب یناحور  امسا ) هن   ) افصو موحرم  نآ  اعقاو  دشاب . غالبا  تیرومأم  ماجنا  لاح  رد  هشیمه  دیاب  هکلب  دنیشنب ، راکیب 

تفرگ ار  یشوواچ  بیبح  دیس  اقآ  يهمامع  روز  هب  هک  ناخ ، يداه  گرم  طوقس و 

اقآ رب  ار  هار  بیان » ناخ  يداه  ، » مق رازاب  قوسراهچ  رد  يزور  يرادازع ، تیعونمم  سابل و  ندومن  لکشلادحتم  مایا  رد  ناخاضر ، نامز 
دـهدب و لـیوحت  ار  دوـخ  يهماـمع  هـک  دـهاوخیم  وا  زا  دریگیم و  تـسا ، هـتفریم  یناوـخ  هـضور  يارب  هـک  یــشوواچ  بیبـح  دــیس 

بیاـن زا  تسا ، هتـشاد  یتـیبوبحم  مدرم  نـیب  رد  هدوـب و  ردـقلا  لـیلج  يدرم  هـک  رکذـلا ، قوـف  دیـس  هحفـص 130 ] دوش [ ! لکـشلادحتم 
دیـس درادیمرب . دیـس  رـس  زا  ار  همامع  مدرم ، روضح  رد  يردلق  رارـصا و  اب  بیان  یلو  دنکن ، ار  راک  نیا  درذگرد و  وا  زا  هک  دهاوخیم 
مدـج زا  هللاءاشنا  بیاـن ، ورب  دـیوگیم : بیاـن  هب  باـطخ  تسا ، هدوب  ریزارـس  شناگدـید  زا  کـشا  هکیلاـح  رد  هدـش و  هتـسکش  شلد 

هب وسراهچ  ماب  يهچیرد  زا  هک  یلاح  رد  وا  تسا . هدوب  رازاب  کشیشک  ناخ  يداه  بش  نامه  ! يریگب ار  شضوع  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
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[ . 81 . ] درم اروف  دومن و  تباصا  نیمز  اب  شزغم  داتفا و  ریز  هب  الاب  زا  ناهگان  دوب ، هتخود  مشچ  رازاب 

زور هس  رد  ناوج  هس  گرم  و  ناناوج ، زا  ياهدع  نیهوت  رطاخ  هب  لضفلاوبا  ترضح  هب  يزاریش  يرئاح  يداه  خیش  تیاکش 

یلعم يالبرک  یقتم  هتسراو و  ناملاع  زا  یکی  يزاریش -  نیما  الم  موحرم  دنزرف  يزاریش ، يرئاح  يداه  خیش  جاح  ياقآ  هللا  ۀیآ  موحرم 
سیردت هب  سپس  لیصحت و  هب  البرک  فرـشا و  فجن  يهیملع  يهزوح  رد  اهتدم  ناشیا  دوب . هدش  دلوتم  يرمق  يرجه  لاس 1308  رد  - 

خیـش جاـح  يدـنمجرایب ، فسوی  خیـش  جاـح  يزاریـش ، يدـهم  ازریم  ماـظع  تاـیآ  تارـضح  عـمج  رد  تشاد و  لاغتـشا  هیلاـع  حوـطس 
یئابطابط نیسح  ياقآ  جاح  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  دهاز ، هیقف  باحصا  صاوخ  کیدزن و  نارواشم  زا  نارگید ، یناهفـصا و  اضردمحم 

هب ار  ریز  نایرج  تسا -  نارهت  نایرازاب  زا  یکی  نونکا  هک  نسح -  دـمحم  جاح  ياقآ  ناشیا  دـنزرف  دـشیم . بوسحم  هرـس  سدـق  یمق 
ۀجیدخلا يهسردـم   » تشپ ياهچوک  رد  هیج » يهلحم   » رد اقباس  دـلاو  موحرم  لزنم  هحفـص 131 ] تسا [ : هدومن  وگزاب  ناشردام  زا  لقن 

ار ملع  تمرح  هک  فورعم ، ياهنادناخ  زا  یکی  هب  هتسباو  رارشا  زا  یعمج  يزور  تشاد . رارق  ردس  رـس  نابایخ  رد  مالـسلااهیلع » يربکلا 
یبدایب تراسج و  ناشیا  هب  دنوشیم و  دلاو  موحرم  ضرعتم  هناخ  هار  رد  دندوب ، هناگیب  زجاع و  ناملاع  تلزنم  كرد  زا  دنتخانشیمن و 

رس هب  ار  همامع  هرابود  دوریم و  لزنم  هب  مامت  یتحاران  اب  مردپ  ! دتفایم نیمز  رب  كرابم  رس  زا  ناشیا  يهمامع  هک  اجنآ  ات  دنرادیم ، اور 
دـننکیم و دـس  وا  رب  ار  هار  راـب  رگید  دراد ، يرتنـالک  هب  تیاکـش  دـصق  وا  هکنیا  ناـمگ  هب  ناـنآ  دوـشیم . جراـخ  لزنم  زا  دـچیپیم و 
ار هیـضق  اهتفرعمیب  نآ  موریم . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  اهنت  نم  ریخ ، دیوگیم : مردپ  دنـسرپیم . ار  شدصقم 
رد . دندرگیم زاب  لزنم  هب  لاح ، ضرع  زا  سپ  دـندرگیم و  راپـسهر  رهطم ، مرح  فرط  هب  ناشیا  دـننکیم و  زاب  ار  هار  هتـشاگنا و  کبس 

، زور نآ  يادرف  دوشیم . گرم  راتفرگ  ناهگان  دـشاب ، هتـشاد  يرامیب  يهقباس  هکنآ  نودـب  نادـناخ ، ناـنآ  ناـناوج  زا  یکی  بش  ناـمه 
نالقاع هرخالاب  ... مه موس  زور  و  دیآیم ، ناشیا  زا  رگید  یناوج  غارـس  گرم  مه  زاب  هک  دندوب  هدـشن  غراف  الماک  وا  زیهجت  راک  زا  زونه 
ناشیا ياپ  تسد و  هب  يراز ، هیرگ و  نمـض  و  دـنیآیم ، هرـس  سدـق  يداه  خیـش  جاـح  موحرم  لزنم  هب  دـنوشیم و  عمج  قاـفتالاب  موق 

رد ناشیا  دینک »؟ کیرات  ار  ام  ياههناخ  يهمه  دیهاوخیم  امش  رگم  : » دنیوگیم و  دننکیم ، تیاضر  بسک  تیلالح و  بلط  دنتفایم و 
راذـگاو اقآ  دوخ  هب  ار  نآ  مدرکن و  ینیعم  راک  ماـجنا  تساوخرد  و  سب ! مدرک و  لاـح  ضرع  اـقآ  تمدـخ  طـقف  نم  دـیوگیم : خـساپ 

عادو ار  یناـف  راد  يرمق  يرجه  لاس 1364  رد  راوگرزب  نآ  . دباییم همتاخ  اهریم  گرم و  نایرج  یهاوخرذـع ، ماجنا  اب  ماجنارـس  . مدرک
. دندش نوفدم  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  هحفص 132 ] رهطم [  نحص  رد  دنتفگ و 

( لضفلاوبا ترضح  حیرض  رانک  رد   ) تسا هدش  نتسبآ  وا  ماهدرکن و  شزیمآ  مرسمه  اب  نم  تشاد  اعدا  هک  برع  درم  ندش  هتشک 

مه اب  ـالبرک  رد  گرزب  يهداوناـخ  ود  : درک لـقن  ار  هیـضق  نیا  دوب ، داـهتجا  يهبترم  زئاـح  هک  یقداـص  اـقآ  رقاـب  ریم  جاـح  روربم  موحرم 
هچ ره  ددرگیمرب و  شردپ  يهناخ  هب  رتخد  دهدیم و  خر  هقیلس  فالتخا  ناشنایم  رد  ینامز  كدنا  زا  سپ  هنافـسأتم  دننکیم ، تلـصو 

مامت دیآیم و  نم  شیپ  فرـشا  فجن  يهفقو  هیـضق ، نیا  زا  لاس  کی  تشذـگ  زا  سپ  دوشیمن . عقاو  رثؤم  دـننکیم ، تطاسو  نارگید 
هب دیآیم و  رتخد  يهناخ  رد  هب  دمهفیم و  ار  بلطم  نیا  داماد  . دـنوشیم فرـشم  فرـشا  فجن  هب  وا  يانثتـسا  هب  رتخد ، يهداوناخ  دارفا 

شزیمآ يو  اب  هرخألاب  دهدیم ، چوپ  ياههدعو  وا  هب  غورد ، ياهمـسق  اب  دوشیم و  هناخ  دراو  دـنکیم و  عناق  ار  وا  تسه ، هک  هلیـسو  ره 
رتخد ! دتـسرفیمن رتخد  ندروآ  يارب  ار  یـسک  دنکیمن و  افو  دوخ  ياههدـعو  هب  یلو  ددرگیمرب  دوخ  يهناخ  هب  داماد  سپـس  دـنکیم .

ار هیـضق  هراچیب  نآ  دـننکیم و  دـیدهت  بیقعت و  ار  يو  رتخد  ناسک  ددرگیم . ناـیامن  وا  رد  لـمح  راـثآ  دوب ، هدـش  هلماـح  هک  هراـچیب 
هلان و اب  هراچیب  نآ  دننکیم و  وا  لتق  دصق  رتخد ، ناردارب  دیازفایم . شرارـصا  رب  دنکیم و  راکنا  رـسپ  یلو  دـنکیم . لقن  هدوب ، هکنانچ 

دزن هب  رتخد  ناسک  زاب  مناسرب . توبث  هب  ار  مراتفگ  قدص  نم  ات  دیناسرب  وا  نماد  هب  ار  متسد  دیوگیم : دنکیم و  تیمولظم  راهظا  يراز ،
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رگیدمه اب  ار  امـش  دـنیوگیم : هرخألاب  دـنامیم . یقاب  دوخ  دانع  هب  رـسپ  هحفـص 133 ] یلو [  دننکیم ، راهظا  ار  بلطم  دـنیآیم و  رـسپ 
شروـبجم فرط  ود  ره  ناـگرزب  یلو  دـنکیمن ، لوـبق  رـسپ  میورب ، رتـخد  شیپ  اـت  زیخرب  ددرگ . نشور  رما  تقیقح  اـت  مینکیم ، وربور 

دنکیم تحیصن  وا  هب  لوا  راضح ، زا  راذتعا  زا  سپ  دیآیم  رتخد  لاح  نیا  رد  . دننکیم رتخد  يهناخ  لخاد  دنروآیم و  ار  وا  دننکیم و 
دنلب دوخ  ياج  زا  یتحاراـن  هداـعلا  قوف  تلاـح  اـب  رتخد  نآ  هعفدـکی  دـنکیمن . لوبق  زاـب  داـماد  اـما  ربم ، اـم  يوربآ  سرتب و  ادـخ  زا  هک 

زا رسپ  درک ! مهاوخ  تابثا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  روضح  رد  نم  زیخرب ! دیوگیم : دریگیم و  ار  رـسپ  نابیرگ  دوشیم و 
هب ناشک  ناشک  تسا ، هدرک  ریگنابیرگ  ار  وا  رتخد  هک  قیرط  نامه  هب  هرخألاب  . دنیامنیم شرابجا  نیفرط  یلو  دنکیم ، يراددوخ  ندـمآ 

کی سدـقم و  حیرـض  هب  تسد  کی  مرح ، هب  دورو  ضحم  هب  دربیم و  كرابم  مرح  ات  یتحاراـن  تینابـصع و  عرـضت و  يراز و  تلاـح 
نیب نک  مکح  الاو  دورب ! نم  يوربآ  دـیراد ، لوبق  امـش  رگا  اقآ  دـیوگیم : يداع  ریغ  یتلاح  اب  دـشکیم و  يدایرف  رـسپ ، يهقی  هب  تسد 

و دش . هدز  نیمز  هب  تفر و  الاب  فرط  هب  رتم  دنچ  رادقم  هب  تخبدب  رـسپ  دمآ . تکرح  هب  سدـقم  حیرـض  ناهگان  ! ملاظ نیا  مولظم و  نم 
وا رد  ناوختـسا  راثآ  هدش و  درخ  تخبدب  نآ  ندب  دننیبیم  دنوشیم و  دراو  نارگید  همدخ و  یتدـم ، زا  دـعب  دنتـشاذگ ! رارف  هب  اپ  مدرم 

رهطم مرح  برد  زا  جورخ  عقوم  رد  وا  دـننادرگیمرب و  مارتحا  تزع و  تیاهن  اب  ار  رتخد  هرخالاب  . تسا هدـش  هایـس  شگنر  تسین و  ادـیپ 
هب مدرم  یمامت  دوشیم و  داجیا  رهـش  رد  ياهلولو  . دنربیم نوریب  مرح  زا  زین  ار  رـسپ  سحن  ندب  و  دابآ »! تناسحا  يهناخ  اقآ  : » دیوگیم

یلیخ هحفص 134 ] ياهیناغارچ [  دسریم و  ربخ  اهناتـسرهش  اهاتـسور و  مامت  هب  دهدیم و  خر  یبیجع  عامتجا  دنزیریم . كرابم  مرح 
البرک يوس  هب  ور  مدرم  و  دوشیم . لقن  یلئاضف  تامارک و  دوشیم و  هدناوخ  يراعـشا  هداد و  اهتراشب  اههنذأم  يالاب  دننکیم . لصفم 

زین اجنآ  هب  ربخ  هدوب و  ناـشیا  تموکح  تردـق و  رقم  دادـغب  هدـش و  عقاو  قارع  رب  هیکرت  تلود  يـالیتسا  ناـمز  رد  هیـضق  نیا  ! دـنهنیم
رد تسا  يرهـش  ماـن   ) یلوطاـنآ زا  دـنهدیم و  ربخ  دوخ  عوبتم  تلود  هب  ار  هیـضق  قیقحت ، زا  سپ  دـنیآیم و  ناـشیا  ناـگرزب  دـسریم .
زا صوصخم ، مظن  بدا و  اب  یماظن  ياوق  دـنیایب . البرک  هب  دنـشوپب و  هزات  سابل  ناـشیا ، یماـظن  ياوق  ماـمت  هک  دـسریم  روتـسد  هیکرت )

[ . 82 . ] دندادیم صوصخم  ياهراعش  رهطم  مرح  لباقم  دندمآیم و  يدورو  برد 

درم اج  نامه  درک و  دای  دنگوس  داد و  شرسمه  هب  اوران  تبسن  لضفلاوبا  ترضح  حیرض  رانک  رد  هک  يدرم 

هک دندرک  لقن  نیدلاءایـض ، خیـش  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  ترـضح  ناشهلاخ ، رـسپ  لوق  زا  يرهبا  یمطاف  دـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  هللا  تیآ 
رهطم مرح  هب  دش  انب  ياهداد . انز  وت  تسین ؛ نم  زا  يراد  وت  هک  یلمح  دوب : هتفگ  دوب و  هداد  شنز  هب  تفع  فالخ  تبسن  یصخش  : تفگ

رارق رهطم  حیرـض  رانک  یتقو  . دـننک تواضق  مالـسلاهیلع  ترـضح  دـننزب و  ار  ناشیاهفرح  دـنورب و  مالـسلاهیلع  مشاـه  ینب  رمق  ترـضح 
رهوش تبون  هک  ینامز  اما  دـیآیمن . شیپ  ياهثداـح  و  تسا . نم  رهوش  زا  نم  لـمح  نیا  لـضفلاابا ، اـی  دـیوگیم : نز  ادـتبا  دـنریگیم ،

دننیبیم هعفدکی  تسین » نم  زا  منز  لمح  نیا  لضفلابا ، ای   » هک دروخیم  مسق  دتسیایم و  رهطم  حیرض  لباقم  هحفص 135 ] وا [  هدیسر و 
[ . 83 ! ] درم اج  هب  اج  داتفا و  نیمز  هب  دش و  هایس  شتروص 

دندروآ نوریب  ار  شاهزانج  دروخ و  مسق  غورد  هب  لضفلاوبا  مرح  رد  لتاق 

نیا یئوخ  رگرز  میهاربا  دمحم  موحرم  : تسا هدـش  لقن  يریـصب  نسح  خیـش  جاح  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  ترـضح  طسوت  هیـضق  نیا 
قبط مدیدرگ . تایلاع  تابتع  ترایز  هب  قفوم  نتشگرب ، ماگنه  رد  مدش و  فرشم  همرکم  يهکم  هب  هاشاضر ، نامز  رد  : درک لقن  ار  هیـضق 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ترایز  هب  سپس  بایفرش و  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  ترـضح  ترایز  هب  حبـص  لوا  لومعم ،
باب یکیدزن  رد  هک  يزیربت -  سابع  جاح  ياقآ  هب  مالـسلاهیلع ، راوگرزب  نآ  مرح  زا  جورخ  زا  دـعب  ياهبنـشجنپ  زور  رد  . مدـشیم لـئان 

رد دـیناشن و  نآ  يور  ارم  تشاذـگ و  یلدنـص  دوخ  ناـکد  يولج  رد  يو  مدرک . دروخرب  تشاد -  يراـطع  ناـکد  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 
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هب دندمآرد و  وپاکت  هب  مدرم  روبزم ، يادص  زا  . تساخرب ییادص  هاگان  ماگنه ، نیا  رد  دش . شناکد  تاحالصا  لوغـشم  تبحـص ، نمض 
مدرک نوریب  ناکد  زا  رس  تسا ، ربخ  هچ  متسنادیمن  مدوبن و  انشآ  یبرع  نابز  هب  هک  نم  دندیودیم . مالسلاهیلع  راوگرزب  نآ  مرح  فرط 

راپـسهر رهطم  مرح  يوس  هب  دایز  يهلجع  اب  درک و  كرت  ار  ناکد  زین  سابع  جاح  ياقآ  دش و  دنلب  ادص  زاب  هک  مدوب  هزات  رابخا  رظتنم  و 
نحـص لخاد  هلجع  اب  ناـشیا  هارمه  نم  . تسا هداد  ناـشن  یتمارک  مالـسلاهیلع  ترـضح  هحفـص 136 ] هک [  اـیب  تفگ : مه  نم  هـب  دـش و 

نآ ایوگ  دنداد . رارق  نیرفن  تنعل و  دروم  دندروآ و  نوریب  كرابم  مرح  زا  ناشک  ناشک  ار  ياهزانج  هک  مدـید  اجنآ  رد  مدـش و  سدـقم 
مـسق يو  هک  دوب  هدش  نیا  هب  رجنم  رما  اتیاهن ، دوب و  هدرک  راکنا  ندش ، راتفرگ  زا  سپ  دوب و  هدش  یلتق  بکترم  رگید  رفن  ود  اب  تخبدـب 
دروم دوب و  هدرک  دنگوس  هب  ادـتبا  نارگید ، زا  لبق  تخبدـب  نیاو  دـندوب  هدروآ  ندروخ  مسق  يارب  ار  وا  تلود  نیرومأم  کنیا ، دروخب .

[ . 84 . ] دندرک رارقا  دوخ  مرج  هب  رگید  رفن  ود  نآ  سپس  دوب . هدیسر  شیازج  هب  هتفرگ و  رارق  یهلا  بضغ 

یناجنز ناج  اقآ  الم  جاح  تیاور  هب  تفرگ ، رارق  بضغ  دروم  درک و  دای  قحان  هب  دنگوس  لضفلاوبا  ترضح  مرح  رد  هک  يدرم 

جاح هب  فورعم  دومحم ، خیـش  جاح  نیثدحملا  ۀقث  محرم  زا  : تسا هدش  لقن  ینالیم  یلع  دمحم  دیـس  جاح  یقتم  ملاع  طسوت  هیـضق  نیا 
ءادهـشلادیس ترـضح  رهطم  ناویا  رد  يدرـس ، رایـسب  ناتـسمز  بش  کـی  رد  تفگیم : هک  مدینـش  هرـس  سدـق  یناـجنز  ناـج  اـقآ  ـالم 
ياهناوختسا مامت  ییوگ  هاتفا و  اجنآ  شوهیب  هک  مدید  ار  یبرع  درم  دوب . هتسب  رد  مدوب . هتشاذگ  مرح  برد  يهنشاپ  هب  رـس  مالـسلاهیلع 

داد و دوخ  هب  یناکت  رحـس  کیدزن  دیـسریم . ناویا  رگید  فرط  هب  نآ  يادص  هک  دیـشکیم  سفن  دنلب  نانچ  دوب . هدش  هدیبوک  شندـب 
هک ناوج  رفن  دنچ  تسا . هدش  رادیب  باوخ  زا  ایوگ  هک  مدـید  وا  رد  یتلاح  متفر ، ولج  متـساخرب و  یمع .» دالوا  یمع -  دالوا  : » دز ادـص 

نامـسیر اـجک  زا  بش  عقوم  نیا  دـنتفگ : . دـیروایب نامـسیر  تفگ : اـهنآ  هب  یبرع  هب  درم  هحفـص 137 ] نآ [  دـندمآ ، دـندوب  فارطا  رد 
فرط هب  ار  وا  دندرک و  نینچ  اهنآ  دیناشکب . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  فرط  هب  دیدنبب و  میاپ  هب  ارم  لاگع » : » تفگ !؟ میروایب

دراو میدیسر و  دوب ، هدش  زاب  هزات  هک  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  نحص  برد  هب  مداتفا . هار  هب  اهنآ  اب  مه  نم  دندیشک . ترـضح  نآ 
شناگتـسب ناهارمه و  زا  درک . یهاوخرذع  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  زا  داتـسیا و  ناویا  يولج  دش و  دـنلب  درم  نآ  میدـش . نحص 

ترـضح تمدـخ  میوریم  دوب : هتفگ  مه  وا  دوب . هدرک  مهتم  يدزد  هب  ار  یـصخش  درم  نیا  دـنتفگ : اـهنآ  ؟ تسیچ هیـضق  هک  درک  لاؤس 
هبترم کـی  دروخ ، مسق  درم  نیا  یتـقو  یلو  دـشن ، يروط  دروخ و  مسق  مهتم  دـندمآ . نیفرط  میروـخیم . مسق  مالـسلاهیلع و  لـضفلاوبا 
سفن طقف  هک  ار  یندـب  میربب ؟ لـحم  هب  ار  وا  هنوگچ  میتفگ : دوخ  اـب  تسا . هدروخ  مسق  غورد  هب  وا  هک  دـش  مولعم  دـیدرگ . نیمز  شقن 

اذل میریگب . ار  شیافش  ات  میربب ، مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  تمدخ  ار  وا  تسا  هدش  هتـسکش  شیاهناوختـسا  مامت  ایوگ  دشکیم و 
: تفگ یتفای ؟ افش  هنوگچ  دش و  هچ  مدیـسرپ : درم  نآ  دوخ  زا  . میتشاذگ اجنآ  میدرب و  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ناویا  هب  ار  وا 

نیمز هکلب  دوریمن  هار  نیمز  رب  ایوگ  یلو  دیآیم ، مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  فرط  زا  یـصخش  مدید  ناهگان  مدوب ، هداتفا  نم 
ار نیمز  نیمز و  ار  نامـسآ  هک  دهاوخب  ادخ  زا  مردارب  رگا  دومرف : دز و  نم  هب  اپرـس  اب  دیـسر ، ناویا  هب  یتقو  دـچیپیم ، وا  ياهمدـق  ریز 

هحفص 138 ] [ . ] 85 . ] متفای افش  مه  نم  دندش و  مرح  دراو  ناشیا  سپس  ... هک وت  تسین ! يزیچ  دنک ، نامسآ 

غورد مسق  رطاخ  هب  لضفلاوبا  ترضح  حیرض  رانک  رد  ندروخ  نیمز  راب  هس 

دنکیم لقن  يو  لوق  زا  حلاص ، دیس  دنزرف  دوب . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مادخ  زا  دیعسوبا ، هب  فورعم  حلاص ، دیـس  موحرم 
هدش هچ  میتفگ : دناهدرک . هزجعم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تفگ : ناوارف  یلاحـشوخ  اب  دـش و  هناخ  دراو  مردـپ  يزور  تفگ : هک 

تسار رگا  دنتفگ : دندروآ و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  حیرـض  دزن  ار  یـصخش  : درک فیرعت  نینچ  ار  ارجام  وا  تسا ؟
حیرض زا  دش و  دنلب  نیمز  زا  راب  هس  ندروخ ، مسق  درجم  هب  . دروخ مسق  تشاذگ و  حیرض  هب  تسد  صخش  نآ  و  روخب ! مسق  ییوگیم ،
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همه تسا . هدروخ  غورد  مسق  هک  درک  رارقا  سپس  تفگ . رارق  نیمز  يور  یمارآ  هب  و  میوگیم ! موس ، راب  دروخ ! نیمز  هب  تفر و  رتالاب 
[ . 86 . ] دندرک شخپ  لقن  لوپ و  دندش و  لاحشوخ 

تخاس انیبان  ار  هعیش  درم  وهنکل ، رهش  رد  لضفلاوبا  ترضح  هاگرد  رد  ینس  صخش  لباقم  رد  هعیش  غورد  دنگوس 

ار دوخ  یهدـب  هعیـش  درف  نآ  درکیم ، هبلاـطم  يو  زا  ار  دوخ  بلط  هچ  ره  دوب و  راـکبلط  یغلبم  هعیـش  کـی  زا  تنـس ، لـها  زا  یـصخش 
هعیش ياقآ  نیا  دیاب  تفگ : ینس  درم  هک  دش  هدیشک  اجنیا  هب  راک  ات  دنتـشاد  يدایز  هرجاشم  مه  اب  ود  نآ  درکیم . اشاح  تخادرپیمن و 

ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  كراـبم  ملع  هـب  تـسد  دورب و  دـنه ) وـهنکل  رهـش  رد   ) مالـسلاهیلع ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  هاـگرد  هـب 
دای مسق  دورب و  هاگرد  هب  دش  رـضاح  راکهدب  . منک رظنفرـص  دوخ  بلط  زا  نم  ات  متـسین ، ضورقم  نم  هک  دـیوگب  دراذـگب و  مالـسلاهیلع 

مالـسلاهیلع ترـضح  نیارباـنب  تسا . ینـس  وا  و  متـسه ، هعیـش  نم  هک : دیـشیدنایم  دوـخ  شیپ  و  تسین ، راکهدـب  ینـس  درف  هب  هک  دـنک 
نم متـسین ، ضورقم  نم  دیوگب  دراذـگب و  ملع  هب  تسد  وا  رگا  هک  درک  رارکت  زاب  ینـس  درم  داد ! دـنهاوخ  ماجنا  نم  دوس  هب  ار  تواضق 

تفریذپن و وا  یلو  تسین »! حالـص  نکن ، ار  راک  نیا  ریخ ، : » تفگ شرهوش  هب  راکهدب  درم  رـسمه  . منکیم يراددوخ  يو  بیقعت  زا  مه 
هب هعیش  درم  هرخألاب  . تخاس دهاوخن  هدنکفارس  ینس  لباقم  رد  ار  هعیش  تقو  چیه  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تفگ : شنز  هب 

راکهدـب ینـس  درم  نیا  هب  نم  تفگ : غورد  هب  تشاذـگ و  كرابم  ملع  هب  تسد  تفر و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هاـگرد 
ادص ار  شرسپ  هک  دوب ، هدیـسرن  ضوح  رانک  هب  هاگرد و  كرابم  نحـص  هب  زونه  تشگرب  اجنآ  زا  یتقو  ماهتفرگن . يو  زا  یلوپ  متـسین و 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  بضغ  دروم  هک  دش  مولعم  يدوزب  داتفا  هار  هب  هتـسهآ  تشاذگ و  وا  فتک  رب  ار  دوخ  تسد  دز و 
. تسا مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلابا  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  تلادـع  زا  ياهنومن  غورد و  مسق  يهجیتن  نیا  . تسا هدـش  انیبان  هتفرگ و  رارق 

[ . 87]

دش عونمم  هاگداد  رد  مسق  عون  نیا  و  دش ، كاله  هظحل  نامه  رد  درک و  دای  مسق  لضفلاوبا  ترضح  هب  زاقفق  هاگداد  رد  یناملسم 

لقن نوعلم -  نینل  بـالقنا  زا  دـعب  هللا  لـیبس  یف  نیرجاـهم  زا  راوگرزب و  تاداـس  لـماع و  ياـملع  زا  یئاـباب -  ریم  دـسا  ریم  اـقآ  موحرم 
، یعدم دندرب . هیـسور  هحفـص 140 ] تلود [  هاـگداد  هب  ار  نآ  تیاکـش  هک  داد  خر  یفـالتخا  زاـقفق ، لـها  ناملـسم  رفن  ود  نیب  : درکیم
هک دروـخب  مسق  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  درادرب و  ماـگ  هلبق  تمـس  هب  مدـق  تفه  دـیاب  مهتم  تفگ : همکاـحم  نـمض 

ربانب دوبن و  ناملسم  هاگداد  سیئر  . مهدیم تیاضر  نم  دنک  نینچ  رگا  دشابیم ؛» وا  اب  قح  تسا و  یتسار  تقادص و  يور  زا  شنانخس  »
دروآیم اج  هب  ار  مسق  مسارم  هیلع » یعدم  . » تسا عنامالب  ام  فرط  زا  دنراد ، قفاوت  نوچ  دیوگیم : یلو  دمهفیمن ، تسرد  ار  هیضق  نیا 

دیآیم و ینوناق  رتکد  دروخیم و  مه  هب  هاگداد  عضو  هثداح ، نیا  اب  دوشیم . كاله  دروخیم و  نیمز  هب  جـنپ  مدـق  رد  نآ ، يانثا  رد  و 
رداص یمـسر  یهگآ  روما ، ياـیلوا  يوس  زا  دـماشیپ ، نیا  زا  سپ  . دـنکیم رداـص  ار  يو  توف  گرب  دـنکیم و  هنیاـعم  ار  روبزم  صخش 

[ . 88 ! ] تسا عونمم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يهمکاحم  هاگداد  نیا  رد  نیا ، زا  دعب  هک  دوشیم 

دوب هدرک  دای  قحان  مسق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  هک  یسک  ندش  یناور 

لقن ار  هیـضق  ود  نـیا  ناشناتـسود  زا  یکی  لوـق  زا  ناهفـصا -  فورعم  يربـنم  يزاـمن -  اـقآ  جاـح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح 
هک ياهعمج  بش  رد  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  نحص  رد  هک  نیا  یکی  : مدید مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مرح  رد  زیچ  ود  : دومرف

دندمآ و مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دبنگ  رود  دندوب ، یباغرم  لثم  هک  هدنرپ  هتـسد  کی  میدید  میدوب ، راک  لوغـشم  يرگید  يهدـع  نم و 
زا تسد  ام  دنتفر ، دندروآ و  دورف  رس  دننک ! میظعت  دنتساوخیم  هکنیا  لثم  دندز . رود  زین  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  دبنگ  رود  سپس 
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، میدمآ مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  مرح  هب  هک  بش  هکنیا : مود  يهیضق  . میدرکیم هاگن  هنحـص  هحفص 141 ] نیا [  هب  میدیشک و  راک 
ام . دندوب هتـسب  حیرـض  هب  ار  شیاپ  ریجنز  اب  و  دـندمآیمنرب ، وا  يهدـهع  زا  مه  رفن  راهچ  هس  دوب و  یناور  هک  میدرک  هدـهاشم  ار  یناوج 

میدید میوش ، لوغشم  راک  هب  مینک و  ترایز  ات  میدمآ ، مرح  هب  هک  حبـص  ماگنه  میتفر و  لزنم  هب  میداد و  ماجنا  ار  نامیاهراک  ترایز و 
هب هک  ریجنز  رگید  فرط  اما  تسا ؛ هتـسب  شیاپ  هب  ریجنز  زونه  یلو  تسا ، هدش  مارآ  دمآیمنرب ، وا  يهدهع  زا  سکچیه  هک  یناوج  نیا 
امش دنزرف  : » میتفگ شردپ  هب  . دندادیم لوپ  ناوج  هب  راوز  و  درک ، زاب  زین  شیاپ  زا  ار  ریجنز  مرح  مداخ  . تسا هدش  زاب  دوب ، هتـسب  حیرض 

یترپ ساوح  تعاس  نآ  زا  و  دوب ، هدروخ  مسق  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هب  قحان  هب  دنزرف  نیا  : » تفگ شردپ  تشاد »!؟ یضرم  هچ 
میدش مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  میدروآ و  اجنیا  هب  ار  وا  هرخالاب  میتفرگن ، ياهجیتن  میدرب  ار  وا  هک  مه  اج  ره  درک ! ادیپ 

. دورب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  مرح  هب  ات  تفرگیم  وضو  تشاد  میدید ، ار  ناوج  نآ  هک  بش  ادرف  دنداد ». شیافـش  ترـضح  و 
[ . 89]

درم شرسپ  زور  نامه  رد  درک و  دای  مسق  لضفلاوبا  ترضح  هب  تشاذگ و  شرسپ  رس  رب  تسد  نیمز ، بصاغ 

تعارز هرقف  کی  يارب  تیعر ، هرقف  رفن  کی  هب  ار  دوخ  یتعارز  یضارا  زا  هعطق  کی  حالف  رفن  کی  وکام ، عباوت  زا  رظن ، یلع  يهیرق  رد 
یضارا تاحالصا  نیرومأم  دعب  يدنچ  . دهدب لیوحت  يو  هب  ار  نیمز  لوصحم ، هحفص 142 ] تشادرب [  زا  دعب  ات  دهدیم ، لیوحت  هراهب 

نآ زا  هدوب و  نم  رایتخا  رد  لوا  زا  نیمز ، هعطق  نیا  هک  دوشیم  یعدم  تخبدب  نآ  دنوشیم و  هدراو  نیعراز  یماسا  اب  یضارا  تبث  يارب 
: دنیوگیم وا  هب  دوشیم . رجنم  ندروخ  مسق  هب  رما  هرخألاب  ات  دشخبیمن ، ياهدیاف  دننکیم ، دیدهت  خیبوت و  ار  يو  مه  هچ  ره  تسا . نم 
وا يهدنز  کنیا  هکنانچ  تسین ، نم  کلم  نیمز  نیا  رگا  وگب : راذگب و  دراد ، رارق  ترانک  رد  هک  ياهلاس  هدزاود  يهچب  رس  رب  ار  تتسد 

ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  هب  نم ، : » دـیوگیم دـنکیم و  یهاـگن  شرـسپ  يور  هب  تخبدـب ، نآ  . مرگنب وا  يهدرم  هب  مـنکیم ، هاـگن  ار 
بورغ تقو  ات  نآ ، زا  سپ  یلو  دننکیم  لوبق  ار  وا  نخس  نیرومأم  .« تسا هدوب  نم  لام  ادتبا  زا  نیمز  نیا  هک  مروخیم  مسق  مالـسلاهیلع 

[ . 90 . ] دریمیم رسپ  نآ  باتفآ 

درکیم راکنا  دوب و  هدروخ  ار  رانا  هک  یسک  نآ  تسش  ندش  عطق 

مق ياهاتـسور  زا  یکی  هک  یلع -  همـشچ  رد  لبق ، لاس  تصـش  بیرق  : دـناهدرک لقن  ار  هیـضق  نیا  يرکـش  نسحلاوبا  جاح  ياقآ  باـنج 
شرافـس اهرگراک  هب  میتشاد . زین  بیبح  مان  هب  يرگراک  هب  میتشاد . زین  بیبح  ماـن  هب  يرازگراـک  میدوب و  هدرک  هراـجا  ار  یغاـب  تسا - 

تـسد دنک ) هدافتـسا  نآ  زا  شدوخ  ات   ) دـهدیمن رارق  هزاجا  رد  دـنکیم و  انثتـسا  غاب  بحاص  الومعم  هک  یتخرد  دـنچ  هب  میدوب ، هدرک 
هدرک اهنم  ار  نآ  غاب  بحاص  هک  تخرد ، دـنچ  نیا  هب  اما  دـننک ، هدافتـسا  رانا  ریجنا و  ياهتخرد  هیقب  زا  هک  میدوب  هدرک  دـیکأت  دـننزن و 

دوب هدرک  هدهاشم  دوب ، هتفر  اهتخرد  یـشکرس  يارب  مردام  هک  زور  کی  هصالخ  . تسا مارح  اهنآ  زا  دافتـسا  اریز  دـنوشن ، کیدزن  تسا ،
؛ تسا كوپ  دـنیبیم  درادیمرب و  ار  اـهنآ  زا  یکی  تسا . هدـش  هتخیر  رجوـم  ياـهتخرد  نآ  ياـپ  راـنا  ددـع  دـنچ  هحفـص 143 ] هک [ 
هب متفگن  نم  رگم  دیوگیم : اهرگراک  هب  هیـضق ، زا  یهاگآ  زا  سپ  مردپ  ! دـناهتخادنا اجنآ  رد  ار  نآ  هدرک و  هدافتـسا  شبآ  زا  اهرگراک 

لـضفلاوبا تسا ، نم  هب  ناترظن  امـش  رگا  تفگ : دوب ، بیبح  شمـسا  هک  يرگراک  دـنیچن !؟ نآ  رانا  زا  دـیوشن و  کیدزن  اـهتخرد  نیا 
شتسد يرآ ، متسش »! ياو  : » تفگیم هک  دش  دنلب  بیبح  هلان  هعفد  کی  حبص ، ادرف  ! مشاب هدیچ  رانا  نم  رگا  دنزب ، ار  متـسش  مالـسلاهیلع 

اذـل دـنک . يرگراـک  دـناوتن  رگید  دـتفیب و  شتـسش  تشگنا  هک  تشگ  ثعاـب  مخز  نآ  و  تسا ) مخز  یعون  كرظن   ) دوـب هدـش  كرظن 
[ . 91 . ] مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاه ، ینب  رمق  ترضح  زا  یتمارک  دوب  نیا  تفر . میداد و  ار  شدزم 
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دوب هتشک  ندروخ ، تهج  هب  ار  نیسح  ماما  مرح  رتوبک  کی  هک  ياهبلط  يارب  تشوگ  يررقم 

مالسلاهیلع نیسحلا  هللادبعیبا  ترضح  رهطم  نحص  رد  نکاس  هک  یبالط  زا  یکی  زا  هرتس  سدق  یناقلاط  دمحم  یلع  الم  دنوخآ  موحرم 
نم رب  شاعم  رما  میدناوخیم ، سرد  میدوب و  نحص  هرجح  رد  یگبلط ، لیاوا  رد  هک  ياهزور  زا  يزور  : دومرفیم لقن  ار  هیـضق  نیا  دوب ،

هرجح زا  هک  تشوگ  يوب  متـشادن و  منک ، فرـص  مزپـب و  بش  کـی  هک  تشوگ  يردـق  ندـیرخ  رب  نکمت  هک  ياهنوـگ  هب  دـش . گـنت 
 ] مه اهنیا  دنیآیم و  هرجح  نحـص و  هب  يدایز  ياهرتوبک  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب  زور  کی  ! دـیزرلیم مندـب  دیـسریم ، مماشم  هب  هیاسمه 
زا ام  تسا . بوخ  تسا . زیاج  مه  ییارحـص  ناویح  ندرک  دیـص  دنیآیم و  اهارحـص  زا  اریز  دنرادن . یکلام  بحاص و  هک  هحفص 144 ]

روـظنم نیمه  هب  . منک دیـص  ار  اـهرتوبک  هک  مـتفرگ  میمـصت  سپ  مـیروآرد ! ازع  زا  یلد  مـینک و  هدافتـسا  تشوـگ  ياـجب  اـهرتوبک  نـیا 
متفرگ ار  رتوبک  دش . هتسب  رد  مدیشک و  ار  نامسیر  نم  دش و  هرجح  دراو  شقباس  تداع  هب  يرتوبک  سپس  متسب ، هرجح  رد  هب  ینامسیر 

اب متفگ : دوخ  اب  رهظ  ياهیکیدزن  . مروخب مزپب و  ار  نآ  ادـعب  اـت  متـشاذگ . یفرظ  ریز  ار  رتوبک  مدـنک و  ار  شیاـهرپ  میدرب و  ار  نآ  رـس  و 
هک مدـید  ایور ، ملاع  رد  تقو  کی  متفر . باوخ  هب  لاـیخ  نیمه  اـب  مروخب و  مزپب و  ار  نآ  دـعب  منک و  هلولیق  باوخ  کـی  تحار  لاـیخ 
ارچ دندومرف : دـننکیم و  هاگن  نم  هب  كانبـضغ  دولآ و  مشخ  تلاح  اب  دـناهدش و  هرجح  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعیبا  ترـضح 
زا مدوب ، هدرک  هک  یتشز  راک  رطاخ  هب  نم  .( متسه اهنآ  بحاص  نم  دنتـسه و  نم  هانپ  رد  اهرتوبک  نیا  ینعی  ( !؟ یتشک یتفرگ و  ار  رتوبک 
نم یتشک !؟ یتفرگ و  ار  رتوبک  ارچ  متسین ؟ وت  اب  رگم  دندومرف : مالسلاهیلع  ترضح  هرابود  مدزن . یفرح  متخادنا و  ریز  ار  مرـس  تلاجخ 
هیقو کی  يزور  نم  نکم ! ار  راک  نیا  رگید  يدرک ؟ ار  راـک  نیا  هک  تساوخیم  تشوگ  تلد  دـندومرف : ترـضح  مدرک . توکـس  زاـب 

نامیـشپ مدان و  دوخ  لمع  زا  مدوب و  ناساره  نازرل و  تلاجخ ، يدایز  زا  هک  یلاـح  رد  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  نم  . مهدیم وت  هب  تشوگ 
زا دـعب  ار  رـصع  رهظ و  هضیرف  و  متفر ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعیبا  ترـضح  سدـقم  مرح  هب  متفرگ و  وضو  متـساخرب و  سپ  مدوب .
هک رازاب  زا  مدـش . جراخ  مرح  زا  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  فیرـش  مرح  دـصق  هب  دـعب  . مدومن هبوت  دوخ  لمع  زا  مدرک و  ادا  تراـیز 

. دز ادـص  ارم  هرابود  وا  یلو  هحفـص 145 ] مدرکن [ . ییانتعا  لوا  دز ! ادـص  ارم  باصق  ناهگان  داتفا و  یباـصق  ناـکد  هب  مروبع  متفریم ،
وت زا  تفگ : مرادن . لوپ  متفگ : ارچ ؟ تفگ : مهاوخیمن . متفگ : ریگب ! تشوگ  ایب  تفگ : دیتشاد ؟ يراک  هدنب  اب  دییامرفب . اقآ ، هلب  متفگ :

يراد و نـم  شیپ  تشوـگ  هـیقو  کـی  يزور  دـعب ، هـب  زورما  زا  تـفگ : درک و  نزو  تشاذـگ و  وزارت  رد  ار  تشوـگ  . مهاوـخیمن لوـپ 
مه ار  هرجح  ناـگیاسمه  زا  یکی  متخپ و  مدروآ و  هرجح  هـب  مـتفرگ و  ار  تشوـگ  . درک دـیکأت  زین  راـب  دـنچ  يربـب و  ییاـیب و  یناوـتیم 
هک هتـسب  دادرارق  رفن  کی  متفگ : وا  هب  يدروآ ؟ اجک  زا  ار  تشوگ  درک : لاؤس  نم  زا  هیاسمه  نآ  دـعب ، میدروخ . مه  اب  مدومن و  توعد 

تشوگ میتسه . هیاسمه  مه  اب  هک  ام  تفگ : متسود  تسا . دایز  نم  يارب  مه  تشوگ  رادقم  نیا  دهدب و  نم  هب  تشوگ  هیقو  کی  يزور 
یگدنز اهتدم  ات  و  درادن . یعنام  متفگ : . مینیـشنیم هرفـس  کی  رـس  مه  اب  زور  ره  و  نم . اب  رگید  تافلخم  نان و  لثم  اهزیچ  ریاس  وت و  زا 

مرس هب  ناریا  هب  ترفاسم  ياوه  یتدم  زا  سپ  . دندیمهف نایانشآ  ناتسود و  يهمه  ار  تشوگ  يهیضق  مکمک  دیخرچیم . لاونم  نیا  رب  ام 
مدرک و ادـیپ  ار  اههبلط  زا  یکی  متفر و  ! منک هار  جرخ  ار  شلوپ  مشورفب و  لاـسکی  اـت  ار  دوخ  تشوگ  يررقم  هک  متفگ  دوخ  اـب  داـتفا و 

دـشیم زیربت  نم  كراچ  جنپ  هقح  ره  دـشیم و  البرک  يهقح  دون  هک  تشوگ ، هیقو  تصـش  دصیـس و  متخورف . وا  هب  ار  تشوگ  يررقم 
هبلط نآ  سپ  متخورف . مولعم  نیعم و  تمیق  هب  ار  تشوگ  رادقم  نیا  دوشیم . نم  فصن  يزیربت و  نم  هدزاود  دـصکی و  نآ  عومجم  هک 

فرح نیا  یتقو  باصق  هدـب ! درم  نیا  هب  لاسکی ، تدـم  ات  ار  يررقم  تشوگ  هیقو  کی  نآ  متفگ : وا  هب  مدرب و  باصق  نآ  هزاغم  رد  ار ،
هآ مدینـش ، ار  فرح  نیا  یتـقو  تسا ! هدومن  عنم  نوـنکا  دوـب ، هدرک  رما  راـک  نیا  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  تفگ : دـیدنخ و  دینـش  نم  زا  ار 

ءادهشلادیس ترـضح  دوخ  يالوم  مدیباوخ و  رکفتم  مومهم و  دش ، هحفص 146 ] بش [  نوچ  متـشگرب . مدیـشک و  درد  رپ  لد  زا  يدرس 
ریز ار  مرس  مدزن و  یفرح  تلاجخ  زا  !؟ يراد ار  ناریا  هب  نتفر  لایخ  دندومرف : دندرکیم و  رظن  نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع 

رادیب باوخ  زا  نم  دندومرف و  ار  نیا  دوشیم . ادیپ  یتسام  نان و  اجنیا  ینامب ، یتساوخ  رگا  یناددوخ ! بوخ ، دندومرف : سپـس  متخادـنا !
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[ . 92 . ] مدیرب راوگرزب  نآ  ياطع  ناوخ و  زا  ار  دوخ  تسد  ارچ  هک  مدش  نامیشپ  مدان و  دوخ  لمع  زا  مدش و 

نیسح ماما  مرح  ياهرتوبک  ندروخ  رطاخ  هب  يزیربت  زاس  تعاس  ندش  جلف 

هک يزیربت -  زاس  تعاس  نیسح  يدهشم  ردارب  زیربت -  لها  ياقفر  زا  یکی  دومرف : يزیربت  یلعفطل  ازریم  جاح  رسپ  لیعامـسا  ازریم  جاح 
مه یبوخ  رابتعا  زا  درک و  یم يزاس  تعاس  نآ  تارجح  زا  یکی  رد  دوب و  مالسلا  هیلع نیـسحلا  هللادبع  یبا ترـضح  يارـس  نحـص و  رد 
هب رگید  نآ  زا  سپ  تفرگن و  يا  هجیتـن یلو  درک ، هجلاـعم  مه  یتدـم  دـش و  ـالتبم  جـلف  هب  یقاـفتا  روط  هب  دوب ، رادروـخرب  باـب  نیا  رد 

لباق ضرم  نیا  هکنیا  اب  ینک ؟ یمن هجلاـعم  ارچ  هک  دـندرک  شنزرـس  ار  وا  مدرم  دـیدرگ . سویاـم  تیفاـع  زا  درکن و  هعجارم  ياـهرتکد 
يزاس تعاس  هرجح  نیا  رد  نم  تفگ : دندیسرپ ، ار  سأی  ببس  یتقو  مسویأم . افش  زا  نم  تفگ : يو  . تسه يدوبهب  دیما  تسا و  هجلاعم 

رکف دوخ  اب  زور  کی  دـندرک . یم تیذا  ارم  دنتـسکش و  یم ارم  ي  هیثاـثا بابـسا و  دـندمآ و  یم هرجح  هب  یلیخ  اـهرتوبک  نیا  مدرک و  یم
زا هحفص 147 ] تفج [  کی  زور  ره  نیاربانب  تسا . زیاج  اهنآ  ندرک  دیـص  دنتـسه و  ییارحـص  بحاص و  نودب  اهرتوبک  نیا  هک  مدرک 

تیذا هکنیا  مود  میدروخ و  یم ناگیار  تشوگ  هکنیا  یکی  تشاد . دوس  ود  راک  نیا  . میدروخ یم متیب  لها  لایع و  اب  متفرگ و  یم ار  اهنآ 
ملاع رد  بش  کی  هکنیا  ات  تشذگ  راک  نیا  زا  اهتدم  مدرک . یم دیص  ار  اهنآ  مدوب و  هدرک  نهپ  اهنآ  يارب  یماد  سپ  دش . یم رتمک  اهنآ 

تیاکش وت  زا  اهرتوبک  نیا  دندومرف : دندرک و  هاگن  نم  هب  یتحاران  اب  ناشیا  مدومن و  ترایز  ار  مالسلا  هیلع ءادهشلادیس  ترـضح  باوخ 
مدیدرگ بئات  نامیشپ و  دوخ  ي  هدرک زا  متساوخرب و  باوخ  زا  ناساره  مدیسرت و  مدینش ، ار  نخس  نیا  یتقو  ! نکم تیذا  ار  اهنآ  دنراد ،
نارتوبک نیا  دیـص  تسین و  يرابتعا  باوخ  هب  هک  متفگ  دوخ  اب  دومن و  اوغا  ارم  رگید  راب  سفن  هکنآ  ات  مدرک . اهر  ار  راک  نیا  یتدـم  و 

ار مالسلا  هیلع ءادهشلادیس  ترضح  بش ، کی  زاب  هکنآ  ات  میدروخ ، یم ار  اهنآ  مدومن و  اهرتوبک  دیـص  هب  عورـش  زاب  تسا و  زیاج  اعرش 
تیذا ار  اهنآ  متفگن  رگم  دـنا ! هدروآ هانپ  نم  هب  اـهرتوبک  نیا  دـندومرف : دـندرک و  رظن  نم  هب  لـبق  ي  هعفد زا  رتدـنت  هک  مدـید  باوخ  رد 

رد هراما  سفن  زاب  یتدم  زا  سپ  هرابود  . متـشگ بئات  مدان و  مدش و  رادیب  باوخ  زا  ناساره  ناسرت و  زاب  منک ؟ یم تیذا  ار  وت  الا  نکم و 
مالسلا هیلع ترضح  نآ  ي  هناخ نیرواجم  مه  ام  دشاب و  حیحـص  تسین  مولعم  تسا و  هدوب  باوخ  رد  باتع ، نیا  هک  دمآرب  هسوسو  ماقم 

لمع هب  زاب  دـننک ! تیذا  اهنآ  تهج  هب  ار  اـم  دـنیامن و  عنم  اـم  زا  ار  ییارحـص  رتوبک  هک  دوش  یم روطچ  میا و  هدروآ وا  هب  هاـنپ  میتسه و 
. تسا نم  تشز  راک  نآ  يازج  هک  دش ، مضراع  یشوخان  سپ  نآ  زا  سپ  مدش و  دیص  لوغشم  هرابود  متشاذگ و  یماد  میتشگرب ، قباس 

هحفص 148 ] [ . ] 93]

باتک نیا  رد  شخب 04  تاقحلم 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  ندرک  راوخ  ندناوخ ، غورد  يهضور  - 2 عوضوم : 99 هیضق : هرامـش  تشک ، ار  خاتـسگ  هدننار  رام  - 1 عوضوم :
یمناخ تسد  يور  ار  شتـسد  مالـسلاهیلع ، لـضفلاوبا  ترـضح  راـنک  رد  هک  يرـسپ  تسد  عطق  - 3 عوضوم : 115 هیضق : هرامـش  تسا ،

!، تفرگ دنتـشاد ؛ ار  ناوخ  هضور  درمریپ  ندرک  روـگ  هب  هدـنز  دـصق  هک  يدارفا  ناـج  هلزلز ، - 4 عوضوم : 227 هیضق : هرامـش  تشاذگ ،
-6 عوضوم : 281 هیضق : هرامش  هرـس ، سدق  يرون  موحرم  ردپ  يایور  رد  تبرت  رهم  ود  نتـسکش  يهجیتن  - 5 عوضوم : 190 هیضق : هرامش 
، نارادازع هب  نیهوت  رطاخ  هب  یسور  گنهرـس  - 7 عوضوم : 18 هیضق : هرامش  يرادازع ، هب  ءازهتـسا  رطاخ  هب  یناهفـصا ، لبقم  ندش  رامیب 

بجوم تشاد ، يرادازع  عنم  دـصق  هک  يرومأم  هب  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  دـیدهت  - 8 عوضوم : 186 هیضق : هرامـش  دش ، بیدأت 
هحفص 151 ]  ] 187 هیضق : هرامش  دش ، وا  تیاده 

رذن هب  افو  مدع  يهرابرد  رادشه 
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دیهدب اههبلط  هب  ار  لضفلاوبا  ترضح  تاروذن  تفگ : هک  یلیبدرا  میحرلادبع  دیس  ياقآ  نابز  ندمآ  دنب 

نیملسملاو مالـسالا  ۀجح  ناشردپ ، موحرم  زا  ار  هیـضق  نیا  یلیبدرا  يوسوم  میرکلادبع  دیـس  جاح  هللا  ۀیآ  هنازرف ، هیقف  ردقنارگ و  ملاع 
یـصاخ تدارا  مالـسلاهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هب  تبـسن  ردپ ، موحرم  : دناهدرک لقن  هرـس  سدق  يوسوم  میحرلادبع  دیـس  ياقآ 

ربنم هعلاطم  نودـب  ارچ  اـی  تسین  تسرد  ربخ  نیا  ـالثم  هک  دادیم  یتارکذـت  هضور ، ندـناوخ  زا  دـعب  اـهناوخهضور  هب  ارثکا  يو  تشاد .
تحاراـن دراد  فیرـشت  سلجم  نآ  رد  مردـپ  دـندیدیم  رگا  دـندشیم ، یـسلجم  دراو  یتـقو  اـهناوخ  هضور  هک  ياهنوـگ  هـب  دـیوریم ؟

دومنیم ضارتعا  ربنم  هحفـص 152 ] نییاپ [  نامه  زا  اذل  و  دریذپب ، ار  دنـسیب  ياههضور  هک  دروآیمن  تقاط  یهاگ  وا  نوچ  دندشیم ،
رد میحرلادـبع  دیـس  دـنک  ادـخ  دـنتفگیم : دـندوب و  هدـش  هلذ  ناشیا  تسد  زا  اهناوخ  هضور  زا  یـضعب  هصالخ ، [ . 94 . ] دادیم رکذـت  و 

ربـنم نییاـپ  زا  وا  تفگیم ،» نینچ  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  تشاد  اـج  : » تفگیم یناوـخ  هضور  یهاـگ  لـثملا ، یف  دـشابن ! سلجم 
تفگیمن يزیچ  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  مشاه ، ینب  رمق  ترضح  يهضور  يهرابرد  هکنآ  بیجع  یلو  «! تشادن اج  هن  : » تفگیم

اجنیا هک  دییوگیم  تئرج  اب  نارگید  هب  عجار  امـش  متفگ  مردـپ  هب  يزور  دـیامرفیم : یلیبدرا  هللا  ۀـیآ  ! دـیوگب يزیچ  تشادـن  تئرج  و 
تئرج دیآیم ، مالـسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  كرابم  مسا  تقو  ره  یلو  دیناوخب ؛ هضور  روط  نیا  تسین  حالـص  ای  تسین  تسرد 
تابتع ترایز  يارب  مه  اب  لاس  کی  متـشاد ، ربکا  یلع  دیـس  مان  هب  يردارب  دـندومرف : مردـپ  !؟ تسیچ نآ  رـس  دـییوگب ! يزیچ  دـینکیمن 

رهطم نحـص  رد  نم  میزادـنیب . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  حیرـض  لخاد  هک  دـندوب  هداد  اـم  هب  يداـیز  تاروذـن  مدرم  میتفر .
بیج يوت  ار  اهنیا  دننکیم . هچ  اهنآ  اب  همدخ  هک  تسین  مولعم  دیزادنایم و  حیرض  رد  ار  اهلوپ  امـش  متفگ : مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
نخس نیا  هکنآ  زا  سپ  اما  تسا . یعرش  هار ، نیا  هک  مدرکیم  رکف  دوخ  شیپ  نم  . دیهدب اههبلط  هب  دعب  دینکب و  یفاوط  کی  دیراذگب و 

! مناوخب لوخد  نذا  مناوتیمن  تسا و  هدمآ  دنب  منابز  مدید  میناوخب ، لوخد  نذا  ات  میدش  مرح  لخاد  سپـس  متفگ و  رهطم  نحـص  رد  ار 
اذل منکب . تبحـص  مناوتیمن  تسا و  هدـمآ  دـنب  منابز  هک  مدرک  ادـیپ  عطق  هرخألاب  هحفـص 153 ] تشادـن [ . ربخ  نم  عضو  زا  مه  يوخا 
نم . دش زاب  منابز  تخیر ، حیرض  لخاد  ار  تاروذن  يهمه  یتقو  دزادنیب . حیرـض  لخاد  ار  تارهاوج  هک  متفگ  يوخا  هب  هراشا  اب  مدمآ و 
نآ هب  طوبرم  بلاطم  اب  شاب  بظاوم  مرـسپ ، اذل  مدرک ، هدـهاشم  مالـسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  رهطم  مرح  رد  ار  ارجام  نیا  مدوخ 

[ . 95 ! ] یشاب هتشادن  يراک  ترضح 

دوش هداد  اههبلط  هب  رهطم ، مرح  يارب  يرذن  لوپ  هک  دندادن  هزاجا  لضفلاوبا  ترضح 

هط دـمحم  خیـش  اقآ  راوگرزب  هیقف  زا  رهاوج ، بحاص  لجن  نسح  خیـش  اقآ  موحرم  زا  مولعلارحب ، لآ  یفجن  رفعج  دیـس  اـقآ  دنـس ، دـیس 
مدوخ زا  هک  یقیفر  اب  مدـش و  فرـشم  البرک  هب  فجن  زا  يزور  سالفا ، یگبلط و  مایا  رد  : دومرفیم هط  دـمحم  خیـش  هک  دومن  تیاـکح 

هک ینامثع  يهکـس   ) يدیجم کی  یبرع  درم  مدـید  هاگان  مدوب . ترایز  لوغـشم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رهطم  مرح  رد  دوب ، رتسلفم 
قحتسم و ياهبلط  نم  متفگ : متفر و  وا  زا  شیپ  نم  دزادنیب . سدقم  حیرض  رد  دهاوخیم  دراد و  تسد  رد  تشاد ) شزرا  الط  لاقثم  عبر 

ترـضح زا  یلو  مهدـب ، امـش  هب  دـهاوخیم  ملد  تفگ : برع  تسا ! رتشیب  شباوث  ملع  هار  رد  هدـهاجم  متـسه ، لـطعم  تشیعم  روما  رد 
نیا هب  يزاین  هچ  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  متفگ : نم  . دنهاوخیم ار  نآ  ناشیا  ماهدرک و  ناشیا  رذن  نوچ  مسرتیم ، مالـسلاهیلع  سابع 

، متشاد بیج  رد  يدنق  خن  دیـسر . مرطاخ  هب  يرگید  رکف  نیاربانب  درکن . لوبق  مدرک ، هحفص 154 ] رارصا [  هچ  ره  هرخالاب  دنراد !؟ لوپ 
ترذن : » وگب زادنیب و  حیرـض  لخاد  هب  ار  يدیجم  ریگب و  تسد  رد  ار  خن  رـس  وت  میدنبیم ، خن  اب  ار  يدـیجم  نیا  ام  متفگ : برع  درم  هب 

وا هب  متـسب و  خـن  اـب  مکحم  ار  يدـیجم  درک . لوبق  ار  داهنـشیپ  نیا  وا  !« هدـب هبلط  نیا  هب  یهاوخیم  رگا  ریگب و  یهاوـخیم  رگا  مداد ؛ ار 
نئمطم دینش و  ار  هکس  يادص  ات  درک  لو  دیشک و  هبترم  دنچ  تشاد ، تسد  رد  ار  خن  رس  هکیلاح  رد  درک و  اهر  حیرض  رد  ار  نآ  مداد .

رد خن  دیشک . ار  خن  دشکب ، الاب  ار  لوپ  دوب  رارق  هک  هنوگ  نامه  هاگنآ ، تفگ و  ار  روبزم  مالک  سپس  تسا . هدیسر  حیرض  هت  هب  هک  دش 
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رد خن  دیشک . ار  خن  دشکب ، الاب  ار  لوپ  دوب  رارق  هک  هنوگ  نامه  هاگنآ ، تفگ و  ار  روبزم  مالک  سپس  تسا . هدیسر  حیرض  هت  هب  هک  دش 
بیترت نیمه  هب  درک ! ریگ  هار  طسو  زاب  دیشک و  الاب  اددجم  دیسر ! نیمز  هب  هکـس  درک و  لش  ار  خن  زاب  دماین ! الاب  درک و  ریگ  هار  يهمین 

ار يدیجم  مالـسلاهیلع  سابع  نیبب ، تفگ : برع  درم  ! دماین نوریب  حیرـض  زا  هکـس  دیـشخبن و  ياهدیاف  یلو  درک ، الاب  نییاپ و  هبترم  دنچ 
هـضرع مدرک و  حیرـض  هب  ور  نم  ! دوش هراپ  دوب  کیدزن  هک  میدیـشک  ردق  نآ  ام  داد و  ام  هب  ار  خن  رـس  سپـس  دیآیمن ! الاب  دهاوخیم ،

هب هکس  درک و  لش  تفرگ و  ار  خن  برع  درم  دیهدب ! ار  ام  خن  یلو  تسا ، امش  لام  يدیجم  مراد ! یعرش  نخس  کی  نم  انالوم ، متـشاد :
رهطم نحـص  رد  هرخالاب  . میدـمآ نوریب  مرح  زا  میتفرگ و  ار  نامدوخ  خـن  دـمآ ! الاب  یلاـخ  خـن  دیـشک ، نوچ  هعفد  نیا  اـما  دروخ ؛ نیمز 
نیمز هب  ار  نشور  تیربک  بوچ  مدز ، شتآ  ار  قپچ  هک  یتقو  میدش . لوغشم  ندیشک  قپچ  هب  میتسـشن و  نحـص  يهشوگ  کی  میدمآ و 
دیرپ باوخ  زا  شتآ ، نآ  اب  نتخوس  رثا  رد  اونیب  برع  درب . دوب  هدیباوخ  اجنآ  رد  یبرع  درم  هک  یعضوم  هب  ار  شتآ  نآ  داب  و  متخادنا .

داب میتشادن ، یهانگ  ام  برع ! ردارب  متفگ : مهدـب ، وا  هب  ضارتعا  يهزاجا  هکنآ  زا  شیپ  نم  هحفص 155 ] دمآ [ ! ام  شیپ  تینابـصع  اب  و 
برع میتسه ! طئارشلا  عماج  سلفم  ام  هلب ، متفگ : نم  ! تسا بارخ  امش  زور  لاح و  دوشیم  مولعم  تفگ : برع  دروآ ! امـش  دزن  ار  شتآ 

ترضح الوم  بیترت  نیدب  هلب ، ! دییآرد یلوپیب  سالفا و  زا  ات  مهدیم  امـش  هب  ار  نآ  مراد و  رذن  يدیجم  کی  نم  بوخ ، رایـسب  تفگ :
[ . 96 . ] دنداد تاجن  یلوپیب  و  یگراچیب ، زا  ار  ام  مالسلاهیلع  سابع 

داد ارقف  هب  ار  شتمیق  تشادرب و  دوخ  يارب  ار  لضفلاوبا  ترضح  يرذن  میجاج  هک  یجنایم  هللا  ترصن  خیش  هب  رادشه 

هب مق ، یبهذم  رهش  هیملع و  يهزوح  راختفا  یمان و  يابطخ  زا  هط ، لآ  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  باطتـسم  بانج 
موحرم دیناوخیم . الیذ  هک  دناهدومرف  لقن  ار  یتیاکح  هرـس  سدق  یجنایم  هللا  ترـصن  خیـش  هللا  ۀیآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  زا  لقن 

، هفیظو ماجنا  زا  دـعب  مدوب . هتفر  ناجیابرذآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  سدـقم  نید  غیلبت  يارب  اهلاس  زا  یکی  : دـنتفگ یجنامی 
لـضفلاوبا ترـضح  رذـن  هکنیا  ناونع  هب  ار  یلحم  تفاـب  تسد  میجاـج  کـی  دـمآ و  یـصخش  مدوـب ، مق  سدـقم  رهـش  مزاـع  هک  یتـقو 

هوک تجح  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  كرابم  رـضحم  هب  سپـس  . مدروآ مق  هب  دوخ  اب  ار  میجاج  داد . نم  هب  تسا ، مالـسلاهیلع 
یمیجاج هحفص 156 ] اقآ [ ، متفگ : متفر و  یسمش -   1331 هامید ، قباطم 29  يرمق ، لوالا 1372  يدامج  يافوتم  هرس -  سدق  يرمک 

ترضح تین  هب  ار  نآ  دندومرف : منکب ؟ دیاب  هچ  کنیا  ماهدروآ ، مق  هب  ناجیابرذآ  زا  دناهدرک ، مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  رذن  هک  ار 
زا ار  نآ  هک  تسا  فیح  تسا و  یـسیفن  شرف  میجاج  نیا  مدرک  رکف  نم  . دـنک هدافتـسا  ات  هدـب  يریقف  هب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

ملاع رد  بش  یتدم  زا  دـعب  متـشادرب . مدوخ  ار  میجاج  مداد و  ریقف  هب  نآ ، تمیق  ربارب  ار  یغلبم  مدرک و  تمیق  ار  نآ  اذـل  مهدـب ! تسد 
رد یبوچ  دـناریم ، ارم  هک  یـسک  نآ  منزیم ! مخـش  ار  نیمز  دناهتـسب و  شیخ  هب  ارم  ماهدـمآرد و  واـگ  تروص  هب  نم  هک  مدـید  اـیؤر 

هلیـسو نآ  اب  ارم  روبزم ، صخـش  يراب  دـننزیم . مه  یخیم  نآ  رـس  دـنریگیم و  تسد  هب  یبوچ  نینچ  نانارواگ  ـالومعم  هک  دراد  تسد 
روج نیا  دیاب  هک  ماهدرک  یهانگ  هچ  نم  رخآ  متفگ : دناریم ، ارم  هک  یسک  هب  دفاکشب ! ار  نیمز  دوب  لصتم  نم  هب  هک  یشیخ  ات  دناریم 

هک مدرک  سامتلا  وا  هب  یفاکشب ! امامت  ار  نیمز  نیا  ات  تفگ : يو  ؟ تشاد دهاوخ  همادا  یک  ات  راک  نیا  و  مشاب ، راتفرگ  تخـس  باذع  رد 
امش فیلکت  تفگ : نم  هب  تشاد ، فیرشت  نیمز  فرط  نآ  هک  یـصخش  منک . ادیپ  تاجن  يراتفرگ  زا  ات  دیامن  ياهراچ  نم  صلخت  يارب 
یک ات  یتخبدب  نیا  مدرک : ضرع  مدیـسر ، راوگرزب  نآ  تمدخ  هب  هک  یتقو  . دنک نشور  دراد ، رارق  ام  لباقم  رد  هک  یـصخش  نآ  دیاب  ار 

!؟ یتشادرب تدوخ  يارب  ارچ  يدوب ، هدیسرپ  مه  ار  شاهلئـسم  دوب و  ام  هب  طوبرم  هک  ار  یمیجاج  دومرف : باوج  رد  تشاد ؟ دهاوخ  همادا 
زا مه  نم  لوپ  مداد . ریقف  هب  مدرب و  ار  میجاج  هرخالاب  مشابیم . قرع  رد  قرغ  مدـید  و  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  هک  مدوب  رادوریگ  نیا  رد 

یلاعت هللاءاشنا  دنوادخ  هحفص 157 ] لام [  بحاص  يهزاجا  تیاضر و  نودب  ریغ ، لام  ندروخ  ماجرف  هیجتن و  تسا  نیا  يرآ  ! تفر نیب 
[ . 97 . ] میشابن راتفرگ  ةرسحلا  موی  رد  ات  دیامرف  تیانع  هاگآ  یلد  انیب و  مشچ  ام  يهمه  هب 
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رذن هب  شرهوش  ییانتعا  یب  رطاخ  هب  لضفلاوبا  ترضح  حیرض  هب  ینز  ندیبسچ 

مالسلاهیلع لضفلایبا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  تفگ : هک  درک  تیاکح  شردقیلاع  ردپ  زا  یهاشنامرک  يدهم  خیـش  ياقآ  راوگرزب  ملاع 
، دندوب فاوط  ترایز و  لوغشم  شنز  اب  برع  يدرم  نیب  نیا  رد  دوب . دایز  یلیخ  مرح  رد  راوز  ماحدزا  دوب و  یترایز  مایا  مدوب . فرـشم 
زا شیاضعا  ماـمت  هک  يروط  هب  دـیبسچ ! حیرـض  هب  دـش و  دـنلب  نز  هبترمکی  دندیـسر ، ور  شیپ  زا  لوا  يهرجنپ  رـس ، يـالاب  هب  هکنآ  اـت 
وا دنتساوخ  هچ  ره  تساخرب و  نز  درم و  زا  نویش  هثداح ، نیا  لوه  زا  دوب . هدیبسچ  حیرض  هب  همه  اپ  تسد و  مکـش و  غامد و  یناشیپ و 
واگ موریم و  نالا  دشابورگ ؛ امش  دزن  نم  نز  سابعلا ! لضفلاابا  ای  : تفگ دش و  دنلب  شرهوش  دایرف  راچان  دشن ، نکمم  دنهد  تکرح  ار 

مدرم مکمک  تفر . نوریب  برع  درم  ! تسا هدرواین  هدش و  نامیـشپ  ادـعب  اما  هدرک ، رذـن  یـشیم  واگ  وا  هک  دـش  مولعم  مورآیم ! ار  شیم 
هچ رخآ  هک  دندوب  رظتنم  همه  دـش . دودـسم  دـمآ  تفر و  هار  دـش و  تیعمج  زا  رپ  الط  ناویا  قاور و  مرح و  هک  يروط  هب  دـندش ، عمج 

. دیـشک دهاوخ  لوط  تعاس  دنچ  شندـمآ  نتفر و  تسا و  رود  رهـش  زا  خـسرف  هس  ود  برع  درم  نیا  لزنم  میدرکیم  لایخ  ام  دوشیم ؟
دراو درجم  هب  دـیآیم . تسا و  هتفرگ  ار  قاچ  شیمواگ  کی  راسفا  میدـید  یتعاس ، زا  دـعب  نوچ  دوب ، کـیدزن  وا  لزنم  هکنیا  لـثم  یلو 

[ . 98 . ] دمآ نوریب  هحفص 158 ] مرح [  زا  مالس  و  تاولص ، يداش و  هلهله و  اب  دش و  اهر  حیرض  زا  نز  نحص ، رد  وا  ندش 

لضفلاوبا ترضح  رذن  يادا  زا  سپ  رامیب ، ندش  بوخ 

زا یکی  : دومرفیم يرمق ) يرجه  لاس 1414  ناضمر  یفوتم 16   ) هرس سدق  یناتسیس  يدهتجم  دومحم  دیس  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  موحرم 
. دـندوب تحاران  رما  نیا  زا  ناتـسود  همه  دوب و  ندـنک  ناـج  لاـح  رد  ییوگ  هاـم  دـنچ  هک  ياهنوگ  هب  دـش ، ضیرم  تدـشب  اـم  ناتـسود 
ار يدنفـسوگ  صخـش  نیا  تفگ : درمریپ  مدومن . راسفتـسا  ار  عضو  نیا  تلع  وا  زا  دروآیم ، ییاهربخ  ام  يارب  یهاـگ  هک  دوب  يدرمریپ 

بوخ دنک ، لمع  شرذن  هب  رگا  دهد ؛ ماجنا  ار  نآ  دیاب  تسا و  هدرک  شومارف  سپـس  هدرک و  رذن  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يارب 
تمـصع و نادـناخ  هار  رد  ار  شایگدـنز  يهمه  مردارب  هک  دـینادیم  امـش  تفگ : وا  متفگ . صخـش  نآ  ردارب  هب  ار  هیـضق  نیا  . دوشیم

نیا دیاب  دیلئاق ، جرا  ناتردارب  يدوبهب  یتمالس و  يارب  رگا  دوشب ! دیاب  راک  نیا  لاح  ره  هب  متفگ : تسا . هدرک  جرخ  مالـسلاهیلع  تراهط 
، دـنک حـبذ  اجنآ  رد  ات  درب  شردارب  لزنم  هب  دـیرخ و  يدنفـسوگ  هک  یتقو  تفر . ام  لزنم  زا  دـش و  عناق  وا  هرخالاب  . دـیهد ماـجنا  ار  راـک 

نامه رد  تسا ، هدرک  يرادیرخ  ار  دنفسوگ  وا  یتقو  هک  دش  مولعم  ! تسا ندروخ  اذغ  لوغشم  تسا و  هتـسشن  شردارب  هک  درک  هدهاشم 
ندروخ اذغ  هحفص 159 ] لوغشمو [  هتـسشن  اذغ  يهرفـس  رـس  راب  نیلوا  يارب  هام ، نیدنچ  تشذگ  زا  سپ  تسا و  هدش  دنلب  رامیب  هظحل 

[ . 99 ! ] تسا هدش 

دهن مان  لضاف  ار  شدنزرف  هک  داد  لوق  لضفلاوبا  ترضح  مرح  رد  ندش ، راد  هچب  يارب  یحیسم  درم 

، مدوب دادـغب  نکاـس  هک  یناـمز  : درک لـقن  ار  هیـضق  نیا  نم  يارب  ییـالبرک  يداـنق  یلع  جاـح  هک  دـندومرف  یتـالیم  نیدـلا  روـن  هللا  ۀـیآ 
هیاسمه !؟ ياهتشاذگ لضاف  ار  ترـسپ  مسا  تبـسانم  هچ  هب  مدرک  لاؤس  وا  زا  تشاد . لضاف  مان  هب  يرـسپ  هک  متـشاد  یحیـسم  ياهیاسمه 

ادخ ات  دوشب ، هطساو  گرزب  يادخ  دزن  هک  متساوخ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  زا  متفر و  البرک  هب  متـشادن . دنزرف  نم  تفگ :
تیانع يرـسپ  دنزرف  نم  هب  ادخ  . مراذگب لضاف  ار  شمـسا  مدش ، يرـسپ  ياراد  رگا  هک  مدرک  دهع  اجنآ  رد  دنک و  تیانع  نم  هب  يرـسپ 

متفگ وا  هب  دیامن . تبث  رتفد  رد  ار  يو  مسا  دهد و  ماجنا  ار  مزال  مسارم  ات  مدرب ، شیشک  دزن  اسیلک  هب  ار  وا  نایحیـسم ، مسارم  قبط  درک .
تشاذـگ و مدـنزرف  يارب  رگید  مان  کی  شدوخ  و  تساهناملـسم ، یماسا  زا  مسا  نیا  تفگ : درکن و  لوبق  وا  دراذـگب . لضاف  ار  شمـسا 

داد يدنزرف  نم  هب  ادخ  متـسب و  يدهع  زاب  مدش و  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  هب  لسوتم  هرابود  ! درم هچب  نآ  یتدـم  زا  دـعب  هرخالاب 
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اددـجم و  دـننک ، تبث  لضاف  مان  اب  یحیـسم  یماسا  تسیل  رد  ار  يو  هک  درکن  لوبق  زین  راب  نیا  متفر . اسیلک  هب  هرابود  يو  دـلوت  زا  سپو 
هب موس  راب  هحفـص 160 ] دش [ ! توف  مه  هچب  نآ  زاب  یتدـم  زا  سپ  یلو  متفگن . يزیچ  مه  نم  تشاذـگ و  وا  يور  یمان  شیـشک  دوخ 

رگید هک  مهدیم  لوق  دییامرف ، تیانع  نم  هب  يرسپ  رگا  هعفد  نیا  متفگ : مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  لسوت  نمـض  متفر و  رهطم  مرح 
لـضاف ار  شمـسا  مدوـخ  مدرکن و  هعجارم  اـسیلک  هب  رگید  داد ، نم  هب  ار  دـنزرف  نیا  ادـخ  هـک  هـعفد  نـیا  ! درب مهاوـخن  اـسیلک  هـب  ار  يو 

[ . 100 . ] درمن دنام و  هدنز  وا  راب  نیا  ترضح ، نآ  تکرب  هب  متشاذگ .

دنداد ربخ  رذن ، هب  ندرکن  افو  زا  هقیدص  ترضح 

لحم تفگیم : دوب ، هدش  فرشم  ماش  هب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  مالسلااهیلع و  بنیز  ترضح  ترایز  يارب  هک  ياهیولع  مناخ  هیجاح 
یشوخ لاح  اب  مدناوخیم و  ترایز  متفریم و  اجنآ  هشیمه  نیاربانب  تشاد ، یحور  صاخ  تلاح  نم  يارب  مالـسلامهیلع  ءادهـشلا  سأر 

رادیب هک  لاح  نآ  رد  دش ! هدوشگ  نم  يارب  رگید  ملاع  زا  ياهچیرد  مدرک و  ادـیپ  یـصاخ  لاح  ترایز ، عقوم  رد  يزور  . مدرکیم هیرگ 
هب درک  رکـشت  نم  زا  وا  دوب . اهنآ  نایم  رد  زین  مردام  دـندوب . اجنآ  رد  نز  ياهدـع  مدـید . ار  هعقاو  هرظنم و  نیا  ندـید ، باوخ  لثم  مدوب ،

تجاح ناشیا  تمدخ  اهنز  دـندروآ ، فیرـشت  یتماق  دـنلب  هناش و  راهچ  مناخ  ءانثا  نیا  رد  . ماهدـناوخ ترایز  وا ، زا  تباین  هب  هکنیا  رطاخ 
تراـیز نآ  رد  میراد و  یناوـخ  هضور  سلجم  اـم  متفگ : سپـس  و  مدرک ، ضرع  ار  دوـخ  تجاـح  مه  نـم  دـندرکیم و  ضرع  ار  دوـخ 

نآ هب  منکیم ، مه  تکرـش  میآیم و  نم  دـندومرف : راوـگرزب  نآ  ؟ دـینکیمن تکرـش  سلجم  نآ  رد  امـش  ارچ  میناوـخیم ، زین  اروشاـع 
دندرک رذن  ناشلزنم  لکشم  عفر  يارب  دندروآ و  امش  سلجم  رد  ینیریـش  هبعج  کی  شلایع  اب  هحفص 161 ] امش [  يهلاخرسپ  هک  یناشن 

نآ رد  دنتخاس و  ار  دیدج  لزنم  دش و  عفر  اروشاع  ترایز  يهطساو  هب  اهنآ  لکشم  دننک . تکرش  امـش  ياروشاع  ترایز  سلجم  رد  هک 
ار رذـن  بحاص  نم  دـندومرف : یحطبا  اقآ  جاـح  ترـضح  ... دـندرکن تکرـش  اروشاـع  تراـیز  هسلج  رد  رگید  نآ ، زا  دـعب  اـما  دنتـسشن ،

ربـخ اـجک  زا  ونـشب  تفگ : درک و  ادـص  ار  شرـسمه  داـتفا و  هیرگ  هب  درک و  رییغت  شگنر  متفگ ، وا  هب  ار  هیـضق  نیا  یتـقو  متخانـشیم ،
هب هک  تسا  هتـشاذگن  یگدنز  تالکـشم  منک ؟ هچ  دیتفگ . امـش  هک  تسا  هنوگ  نیمه  اقیقد  بلطم  تفگ : نزح  فسأت و  اب  و  دـنهدیم !

[ . 101 . ] منک افو  دوخ  رذن 

رذن يادا  تهج  يرکش ، نسحلاوبا  جاح  يارب  ماغیپ 

دش ادیپ  مپچ  ياپ  رد  یمخز  لبق ، لاس  لهچ  : دناهدرک لقن  ار  ریز  تمارک  ناضمر 1414 ق  هام  رد  يرکش ، نسحلاوبا  جاح  ياقآ  بانج 
يارب يدنفسوگ  مدش ، سویأم  اج  همه  زا  هک  یتقو  دایز ، تاجلاعم  زا  سپ  تشذگ . لاونم  نیدب  لاس  ود  یکی  درکیم . متیذا  هتـسویپ  و 

. تشادن یعالطا  نم  رذن  زا  مه  یسک  دش و  تسرد  میاپ  مخز  یتدم  زا  دعب  دمحلا هللا  مدرک . رذن  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 
اقآ جاح  ياقآ  حبـص  زور  کی  . مدرکیم راک  ياهزاغم  اقآ  جاح  ناکد  رد  هدـنب  هک  دوب  اهنامز  نامه  تشذـگ . ارجاـم  زا  هاـم  هس  یلا  ود 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يارب  يرذـن  وت  رگم  ازریم ، اقآ  تفگ : هدـنب  هب  باطخ  نکاسب ، ادـتبا  و  دـمآ ، ناـکد  هب  ياهزاـغم 
ادا ار  ترذـن  ارچ  وـگب : نسحلاوـبا  هب  دوـمرف : مدـید و  باوـخ  رد  ار  يدیـس  بشید ، تفگ : ؟ روـط هچ  هحفـص 162 ] مـتفگ [ : ياهدرک ؟

ار يدنفـسوگ  متفر ، زور  ناـمه  يادرف  ماهدرک . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  يارب  يرذـن  یلب ، متفگ : باوج  رد  ینکیمن ؟
[ . 102 . ] مداد ارقف  هب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  ار  شتشوگ  متشک و  مدیرخ و 

لضفلاوبا ترضح  حیرض  لخاد  هب  نآ  نتفر  ینز و  تسد  زا  دنبتسد  ندش  ادج 

کیدزن زا  ناشیا  دوخ  دشابیم و  مردام  تیاکح  نیا  يوار  دیامرفیم : ناشیا  تسا ؛ هدش  لقن  یفطل  دیحو  ياقآ  بانج  طسوت  هیضق  نیا 
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. میدرک تکرح  مرح  تمس  هب  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ترایز  يارب  يزور  البرک ، رد  تماقا  امز  رد  . تسا هدوب  نآ  دهاش 
ینز میدید  میدش . ربخ  اب  نایرج  زا  میتفر و  رتولج  تساپرب . ادص  رس و  هلهله و  مرح ، لخاد  رد  مدید  هک  میدوب  هدشن  نحص  دراو  زونه 

هب زین  مدرم  . تسا هتفر  حیرض  لخاد  هب  هدش و  زاب  يو  دنبتسد  ناهگان  حیرض ، نتفرگ  ترایز و  نیح  رد  تسا و  هتـشاد  الط  زا  يدنبتـسد 
هب هک  مدیسرپ  نز  نآ  زا  . دناهتخادرپ هلهله  يداش و  هب  تسا ، هدش  حیرض  دراو  یقافتا  دوخ و  هب  دوخ  تروص  هب  دنبتـسد  نیا  هکنیا  تلع 

متجاح مدرکیم  هچ  ره  مدوب ؛ هدمآ  گنت  هب  نآ  ندـشن  هدروآرب  زا  هک  متـشاد  یتجاح  نم  تفگ : يو  تسا ؟ هداتفا  قافتا  نیا  تلع  هچ 
نیمه هحفـص 163 ] دـش [ ، اور  متجاح  رگا  هک  مدرک  رذـن  مدـش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  مشاـه  ینب  رمق  میاـقآ  هب  هکنیا  اـت  دـشیمن . اور 

زا یتدم  متفرگ . ار  مدارم  دش و  اور  متجاح  ترضح  نآ  تیانع  اب  هللا  دمحب  مزادنیب . حیرض  لخاد  هب  ار  نآ  منک و  ناشیا  رذن  ار  دنبتـسد 
ماهتفرگ و اقآ  زا  ار  متجاح  نم  متفگ : دوخ  اب  مدوب ، هدمآ  ترـضح  ترایز  يارب  هک  زین  زورما  . مدرکن ادا  ار  مرذـن  تشذـگ و  هیـضق  نیا 
رد ؟ دنربیم اجک  هب  ار  نآ  دوشیم و  هچ  دنبتسد  هک  تسین  مولعم  انمـض  مزادنیب . حیرـض  نورد  هب  ار  دنبتـسد  نیا  هک  تسین  يزاین  رگید 

ینادردق رکشت و  زا  سپ  مدرک و  کیدزن  ترضح  حیرـض  هب  ار  دوخ  همانترایز ، ندناوخ  زا  سپ  مدش و  مرح  دراو  هک  مدوب  راکفا  نیمه 
زاب متـسد  زا  یناهگان  روط  هب  دوخب و  دوخ  دنبتـسد  مدید  مدوب ، هتفرگ  ار  حیرـض  هک  ماگنه  نامه  رد  نکیل  مدیـسوب . متفرگ و  ار  حیرض 

تکرح یبیجع  تروص  هب  منک ، فرـص  تقو  دیاب  نآ  ندرک  زاب  يارب  مه  نم  دوخ  تسا و  لکـشم  نآ  ندرک  زاب  هک  يدنبتسد  دش و 
يداش هلهله و  نیا  سپس  و  دندرک . يداش  هب  عورش  هرظنم  نیا  ندید  اب  دندوب  نم  فارطا  رد  هک  ییاهمناخ  ! تفر حیرـض  لخاد  هبو  درک 

ترذعم منک ، افو  دوخ  رذن  هب  متساوخیمن  هکنیا  رطاخ  هب  اقآ  زا  مه  نم  دندش . هلهله  لوغشم  راوز  يهمه  درک و  تیارس  زین  نارگید  هب 
نآ فطل  لباقم  رد  دنبتسد  نیا  دندوب ، هدرک  رایسب  تیانع  فطل و  نم  قح  رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  اقآ  مدرک . یهاوخ 

[ . ] 103 . ] دوب هدش  عنام  مالـسلاهیلع  ترـضح  هب  نآ  میدقت  زا  شیوخ  يهسوسو  اب  ناطیـش  هنافـسأتم  هک  دوب  يزیچان  يهیده  ترـضح ،
هحفص 164 ]

لضفلاوبا ترضح  حیرض  يالاب  هب  نتفر  يرذن و  يهچراپ  ندرک  زاورپ 

جاح موحرم  : دناهدرک لقن  یلباب  يرفعج  میرک  جاح  موحرم  زا  ار  هیـضق  نیا  یناردـنزام ، يدیـشروخ  اضر  دـمحم  خیـش  مالـسالا  ۀـجح 
دوخ هجوتم  ارم  راوز  يادص  رـس و  ناهگان  مدوب ، هدش  فرـشم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  رد  يزور  دومرفیم : يرفعج  میرک 

ـالاب و ار  دوخ  ياهتـسد  هک  یلاـح  رد  هناوید ، صاخـشا  دـننام  مه  وا  دـناهتفرگ و  ار  یناریا  يرئاز  فارطا  راوز  مدـید  مدرک ، تقد  درک ،
دـندرک و بجعت  يو  راک  زا  همه  ! تفرگ ار  شدوخ  لاـم  لـضفلاوبا  تفرگ ، ار  شدوخ  لاـم  لـضفلاوبا  دـیوگیم : بترم  دربیم ، نییاـپ 
ود ارهاظ  دمآ و  نم  دزن  یصخش  یلعم ، يالبرک  تمـس  هب  نم  تمیزع  ماگنه  داد : باوج  هرخالاب  دندیـسرپ ، ار  رما  نیا  تلع  هک  ینامز 

فـصن ای   ) ناموت کی  البرک ، هب  فرـشت  زا  سپ  تفگ : داد و  نم  هب  دـش ) روآدای  ار  غلبم  يرفعج  موحرم  تسا ، ریقح  زا  دـیدرت   ) ناموت
ای  ) ناموت کی  زادـنیب و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  حیرـض  يالاب  نم  زا  تباین  هب  نک و  يرادـیرخ  لمخم  يهچراـپ  هدـب و  ار  لوپ )

مدوب و هدـیرخ  وا  زا  تباـین  هب  هک  ار  یلمخم  يهچراـپ  يهعطق  مدوب ، هدـش  فرـشم  هک  نوـنکا  . رادرب تدوـخ  يارب  زین  ار  رگید ) فـصن 
هک دوشیم  هجوتم  یسک  هچ  الاح  : » متفگ دوخ  اب  دز و  لوگ  ارم  ناطیش  ترایز ، ماگنه  اما  مزادنیب . حیرض  يالاب  هک  مدروآ  دوب ، يرذن 

نیاربانب دوشیم !؟ لمع  نیا  هجوتم  ناریا  زا  اجک  وا  ياهدادن !؟ مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  ار  ادخ  يهدـنب  نآ  يرذـن  يهچراپ  وت 
لمخم يهچراپ  ناهگان  یلو  مدش . فرـصنم  حیرـض  يور  رب  لمخم  نتخادـنا  زا  اذـل  و  دـشاب » تدوخ  لام  زین  لمخم  يهعطق  تسا  رتهب 

 ] رارق حیرض  يور  تفر و  اقآ  حیرض  يالاب  فرط  هب  امیقتسم  دمآرد و  زاورپ  هب  يرتوبک  دننام  لغب ) ریز  ارهاظ   ) دوب متسد  رد  هک  يرذن 
[ . 104 ...! ] تفرگ هحفص 165 ]

تخادنا هاچ  رد  ار  رفن  ود  ره  دوبر و  دندوب ، هدروآ  لضفلاوبا  ترضح  حیرض  هب  کمک  تهج  هک  ار  يدرم  نز و  تارهاوج  هک  ياهدننار 
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تخادنا هاچ  رد  ار  رفن  ود  ره  دوبر و  دندوب ، هدروآ  لضفلاوبا  ترضح  حیرض  هب  کمک  تهج  هک  ار  يدرم  نز و  تارهاوج  هک  ياهدننار 

رد يدامع ، نیدلا  رخف  دیس  بناج  نیا  : دناهتـشاد موقرم  مق  هیملع  يهزوح  زا  يدامع ، نیدلا  رخف  دیـس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح 
، دندرکیم کمک  دوخ  يهبون  هب  مادک  ره  مدرم  دنتخاسیم و  ناهفـصا  رد  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  حیرـض  هک  ینامز 

هیارک ار  یتسبرد  يراوس  نیـشام  ترـضح ، نآ  حیرـض  هب  کمک  ناونع  هب  شرـسمه ، اب  نارهت  لها  زا  یجاح  کی  : مدینـش ار  هیـضق  نیا 
هدوب اهبنارگ  رایسب  هک  یجاح ، نز  ندرگ  تارهاوج  هب  شمشچ  هنیآ  يوت  زا  نیـشام  يهدننار  هار ، نیب  رد  دنورب . ناهفـصا  هب  ات  دننکیم 

ترـضح حیرـض  هب  ندرک  کمک  رفن ، ود  ام  دصق  دیوگیم : دیوریم ؟ ناهفـصا  هب  هچ  يارب  امـش  دـسرپیم : یجاح  زا  دـتفایم . تسا ،
هب یناوارف  لوپ  مه  یجاح ، نز  یجاح و  هک  دمهفیم  هدننار  . میوریم ناهفصا  هب  روظنم  نیا  هب  دشابیم و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
زا ار  اهنیا  هار  نیب  رد  هک  تسا  بوخ  هچ  دیوگیم : دوخ  اب  تسا . هتخیوآ  نز  ندرگ  تسد و  هب  ییاهبنارگ  تارهاوج  مه  دنراد و  هارمه 

نیـشام هکنیا  ناونع  هب  نابایب ، نایم  رد  دوشیم  در  ناجیلد  زا  هک  یتقو  موشب ! صالخ  یگدننار  نیا  زا  مرادرب و  دنراد  هچ  ره  مربب و  نیب 
زا دریگیم  ار  یجاح  يهقی  سپس  دنکیم و  هدایپ  نیشام  زا  ار  درم  نز و  درادیم و  هاگن  ار  نیشام  هدرک ، ادیپ  هحفص 166 ] ینف [  صقن 

یلو میهدیم . وت  هب  یهاوخب  هچ  ره  شکن ، ار  ام  وت  دـنکیم : راهظا  دـنیبیم ، ار  ارجام  هک  شنز  !. دـنکب شاهفخ  ات  دـشکیم  رانک  هداـج 
ات دـیاش  هک  دزادـنایم  تسا ؛ هدوب  هداج  یمدـق  دـص  رد  هک  یهاچ  رد  زین  ار  اهنآ  دوخ  دریگیم و  اـهنآ  زا  دناهتـشاد  هچ  ره  ثیبخ ، نآ 

شباوخ یلو  دـباوخب ، دـهاوخیم  یگتـسخ  رثا  رد  دوریم . هناـخ  هب  دوـشیم و  ناهفـصا  دراو  دـنکیم و  تکرح  سپـس  دـنریمب . حـبص 
بوخ موش . راتفرگ  نم  هجیتن  رد  دهدب و  تاجن  ار  اهنآ  یـسک  دـنریمن و  هاچ  نایم  رد  اهنآ  هک  دراد  ناکما  دـیوگیم : دوخ  اب  دربیمن و 
نارهت فرط  هب  حبـص  ياهیکیدزن  . دـشاب تحار  ملایخ  دـناهدرم ، رگا  مشکب و  ار  اـهنآ  دنتـسه ، هدـنز  رگا  اـت  مدرگرب  اـج  ناـمه  هب  تسا 

دیوگیم نیرفاسم  هب  درادیم و  هاگن  ار  نیـشام  دـسریم  ناکم  نامه  هب  نوچ  دـنکیم . راوس  مه  رفاسم  دـنچ  انمـض  دـنکیم و  تکرح 
، دسریم هاچ  کیدزن  هک  ینامز  مدرگیم . رب  نالا  مراد و  راک  يرادقم  منکیم . تکرح  میآیم و  نم  رگید  يهقیقد  دـنچ  دیـشاب ، اجنیا 
؟ دـیتسه هک  امـش  دـیوگیم : هدـننار  . دـننزیم هلاـن  و  میدرم ؛ مدرم  دیـسرب ، اـم  داد  هب  مدرم  دـنیوگیم : تـسا  دـنلب  اـهنآ  يهلاـن  دـنیبیم 

کمک يارب  ام  هک  هدب  تاجن  ار  ام  ناملـسم ! يا  میریمب . ام  ات  تسا  هتفر  شدوخ  هتخادنا و  هاچ  هب  هدرک و  تخل  هدننار  ار  ام  دنیوگیم :
دوریم دیوگیم و  ار  نیا  منکیم ! صالخ  ار  امش  نالا  دیوگیم : هدننار  میتفریم . ناهفصا  هب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  حیرـض  هب 

شین دیآیم و  نوریب  گنـس  ریز  زا  يرام  هعفدکی  هک  دـشکب ، ار  اهنآ  دزادـنیب و  هاچ  هب  دـنک و  دـنلب  دوب ، هاچ  کیدزن  هک  ار  یگنـس  ات 
هحفـص 167] لابند [  هب  دندوب ، هدننار  رظتنم  هک  نیرفاسم  وا ، يادص  رثا  زا  دشکیم و  دایرف  هدننار  ! دنکیمورف يو  ندب  رد  اروف  ار  دوخ 

زین رگید  یفرط  زا  نیح ، نیا  رد  ! تشک ارم  رام  مدرم ، دیوگیم : دنزیم و  دایرف  تسا و  هداتفا  هدـننار  دـننیبیم  دـننکیم و  تکرح  ادـص 
دننکیم و هیهت  ینامـسیر  دشابیم . هاچ  نایم  زا  مود  يادـص  هک  دـنمهفیم  دـنوریم ، ادـص  نآ  لابند  هب  هک  یتقو  دنونـشیم و  ییادـص 
: دیوگیم دنکیم و  نایب  ار  شترفاسم  نایرج  یجاح  تسا ؟ هدـش  هچ  دنـسرپیم  اهنآ  دـنروآیم و  نوریب  هاچ  نایم  زا  ار  شنز  یجاح و 

نیرفاسم . تخادـنا هاچ  هب  ار  ام  درکن و  لوبق  وا  اما  شخبب ، مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  ار  ام  هک  میدرک  سامتلا  هدـننار  هب  ردـقچ 
صخـش نیمه  هدننار ، نآ  دنیوگیم : شنز  یجاح و  دنیآیم ، هدننار  دزن  هب  نوچ  و  يرآ ، دنیوگیم : یـسانشیم ؟ ار  هدننار  دـنیوگیم :

رد یجاح  نز  تارهاوج  لوپ و  زونه  هک  دـننیبیم  دـندرگیم ، ار  يو  سابل  نوچ  دریمیم و  راـم  مس  رثا  زا  هدـننار  لاـح  نیمه  رد  ! تسا
نالا ار  شمان  هک  زین ، ربنم  لها  نایاقآزا  یکی  یتح  ار  عوضوم  نیا  ! جـئاوحلا باب  يا  تنابرق  تسا ! هدرکن  ناهنپ  ییاـج  تسا و  وا  بیج 

[ . 105 . ] مدینش مه  نمو  دندرک  نایب  ربنم  يور  ماهدرک  شومارف 

درب راکب  لضفلاوبا  ترضح  يهرانم  يارب  صلاخان  يالط  هک  يرگرز ، گرم  ندش و  هایس 

تفرگ و هحفص 168 ] الط [  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  ناویا  یمورا ، راشفا  هللارکش  یجاح  مدج ، یئاد  : دسیونیم یمورا  يهمالع 
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دـندرک و کمک  قیوشت و  ار  وا  راک  نیا  رد  هدعقلا 1309 ق ) يذ  یفوتم   ) یناردنزام نیدباعلا  نیز  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 
الط ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هرانم  هلودلا ، ریـصن  دسیونیم : نینچمه  يو  . تسا هدش  هتـشون  الط  اب  راوید ، یبرغ  فرط  رد  وا  مان 

دادغب زا  رگرز  نآ  نوچ  دش . هایـس  يدوز  هب  الط  گنر  دوب و  هدرک  فرـصم  دب  يالط  دوب ، راک  نیا  يدـصتم  هک  يرگرز  یلو  تفرگ ،
[ . 106 . ] درم دش و  هایس  شیور  دیرپ و  شگنر  تشگ و  برطضم  ناهگان  دش ، نحص  لخاد  دمآ و  البرک  هب 

وا زامن  لاس  هاجنپ  يهرابرد  دوخ  دهع  هب  ندرکن  لمع  ردام و  يارب  لضفلاوبا  ترضح  نداد  رارق  نماض 

هب ار  شاهزانج  دوب و  هدرک  توف  نارهت  رد  ینارهت ) لیلخ  ازریم  جاح   ) ملع لها  زا  یکی  يهدـلاو  تفگ : ضایر  بحاص  ذـیمالت  زا  یکی 
، درک لاؤس  نآ  ببـس  زا  نوچ  تسا . هتـسکش  وا  غامد  هک  دش  هجوتم  دـید  ار  ردام  هزانج  يو  هک  یماگنه  دـننک . نفد  ات  دـندروآ  البرک 

مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  فاوط  يارب  ار  هزانج  اروف  هرخالاب  . تسکـش وا  غامد  داتفا و  نیمز  رب  بسا  يالاب  زا  توبات  دنتفگ :
زامن لاس  هاجنپ  لوپ  هک  متسه  نماض  نم  دننکن ، باذع  ار  وا  هک  دینک  تعافش  امـش  دوبن ، حیحـص  مردام  زامن  اقآ ، درک : ضرع  دروآ و 

دناهتخیوآ و یتخرد  رب  ار  شردام  دید  باوخ  رد  یبش  تشذگ ، یتدم  . دومن نفد  ار  هزانج  سپس  تفگ و  ار  نیا  دنناوخب . ات  مهدب  ار  وا 
يارب رخآ  تفگ : تسا . هدومرف  مکح  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  دـنتفگ : دـینزیم !؟ ارم  رداـم  ارچ  تفگ : هحفـص 169 ] دننزیم [ .
زاـمن لاـس  هاـجنپ  ترجا  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  نوچ  مینزن ، ار  وا  اـت  هدـب  ار  غلبم  نـالف  دـبای ، تاـجن  يو  یهاوخیم  رگا  دـنتفگ : !؟ هچ
بحاص دزن  ار  هجو  نآ  اذـل  دـناهتفگ ! باوخ  رد  هک  تسا  غلبم  نامه  اب  قباطم  دـید  درک ، باسح  نامز  نآ  موسرم  رارق  هب  ار  يراجیتسا 
یتربع باوخ ، نیا  رد  . دنناوخب زامن  شردام  يارب  ات  دنهدب ، يدارفا  هب  ناشیا  هک  درب  هرـس  سدق  یئابطابط  یلع  دیـس  اقآ  موحرم  ضایر ،
هحفص [ . ] 107 . ] درگن نآ  رد  راـبتعا  يهدـید  هب  هک  یـسک  ره  يارب  اـهنآ ، يادا  رد  هحماـسم  كرت  یهلا و  قوقح  هب  هجوـت  يارب  تسا 

[ 170

باتک نیا  رد  شخب 05  تاقحلم 

ار يرذن  يهلاسوگ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  - 2 عوضوم : 32 هیضق : هرامش  دناسرن ،! بیسآ  يرذن  دنفسوگ  هب  گرگ  - 1 عوضوم :
هب ار  يرذـن  رانید  دـص  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  - 3 عوضوم : 185 هیـضق : هرامـش  تفاـی ، تیادـه  قیفوت  وا  دندیـشخب و  ینـس  هب 

: هیـضق هرامـش  تفای ،! افـش  زین  ناوج  دش و  ادیپ  هیابع  دندرک ، حبذ  ار  يرذن  واگ  - 4 عوضوم : 142 هیضق : هرامش  دنداد ، هلاوح  یـصخش 
: هیضق هرامش  نکم ،! شومارف  ياهدرک  رذن  هک  ار  یماعنا  متخ  اما  داد ، افش  ار  وت  ادخ  دندومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  - 5 عوضوم : 228

لضفلاوبا ترضح  مرح  رد  ناشیا  مشچ  يافش  دوخ و  دهع  هب  ندرکن  لمع  رثا  رب  یکات  یلع  خیـش  جاح  مشچ  يرامیب  - 6 عوضوم : 196
، مالـسالا ضیف  موحرم  يافـش  مالـسلااهیلع و  بنیز  ترـضح  يهرابرد  یباتک  نتـشون  رذـن  - 7 عوضوم : 232 هیضق : هرامش  مالـسلاهیلع ،
: هیـضق هرامـش  يدـنه ، رتـخد  يافـش  مالـسلااهیلع و  بـنیز  ترـضح  يارب  ناـشن  رهاوـج  حیرـض  رذـن  - 8 عوضوم : 260 هیـضق : هراـمش 
: هیــضق هرامــش  دـنادرگرب ، ار  يوـسنارف  تارهاوـج  يهچقودنــص  دزد  یناوـخ ، هـضور  يارب  ـالط  هریل  دـص  رذــن  اـب  - 9 عوـضوم : 263

يدوهی دنزرف  يافش  - 11 عوضوم : 251 هیضق : هرامش  تفای ، افش  هجار  دنزرف  يهرجنح  ناطرس  دنفسوگ ، لهچ  رذن  اب  - 10 عوضوم : 247
اب يوسنارف ، نز  نامیاز  ندش  یعیبط  - 12 عوضوم : 254 هیضق : هرامش  مالسلاهیلع ، سابع  ترضح  يارب  دنفسوگ  کی  رذن  اب  ناهفصا  رد 

هحفص 173 ]  ] 267 هیضق : هرامش  مالسلااهیلع ، هیقر  ترضح  يارب  هچیلاق  ود  رذن 

نارئاز نارادازع و  مارتحا 

شتسد مروت  وا و  ندز  کتک  رادازع و  ناوج  هب  ناراطع  دومحم  دیس  نظ  ءوس 
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ي هلحم نارادازع  نانز و  هنیـس  تئیه  رد  اروشاع  مایا  رد  یلاس  : دومرف هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ناراطع  دومحم  دیـس  موحرم  راوگرزب  دیـس 
زا مدز و  یلیـس  وا  هب  مدرک و  تریغ  مدرواین و  تقاط  نم  هرخالاب  درکیم . هاگن  نانز  هب  ندز  ریجنز  ءاـنثا  رد  اـبیز  یناوج  مدوب . كزدرس 

تلع تفگ : رتکد  مدرک . هعجارم  رتکد  هب  راچان  هکنیا  ات  درک  تدش  اجیردت  تفرگ و  درد  متـسد  دعب  هقیقد  دـنچ  . مدرک شجراخ  فص 
، دیـشخبن یعفن  یلو  مدرب  راـک  هب  ار  نغور  نآ  . دـنک یم تکاـس  ار  شدرد  هک  مدرک  زیوـجت  ینغور  یلو  مدـیمهفن ، ار  نآ  تهج  درد و 
رد طقف  متفرن . باوخ  بش  نآ  مدز و  یم دایرف  مدـمآ و  هناخ  هب  ! دوش یم رتشیب  شـسامآ  مرو و  رتدـیدش و  شدرد  هظحل  ره  مدـید  هکلب 

ار هحفـص 174 ] ناوج [  نآ  دـیاب  دـندومرف : هک  مدـید  ایؤر  ملاـع  رد  ار  مالـسلا  هیلع غارچهاـش  ترـضح  درب . مباوخ  يا  هظحل بش  رخآ 
مدرک شیضار  هرخالاب  متساوخ و  ترذعم  مدرک و  ادیپ  ار  ناوج  متفر و  تسیچ . درد  ببس  هک  متسناد  مدمآ ، دوخ  هب  نوچ  . ینک یضار 

هب تلع  نودـب  نم  تسا و  هدوب  نظءوس  طقف  مدوب و  هدرک  اطخ  نم  هک  دـش  مولعم  دـش و  مامت  اهمرو  تکاـس و  درد  هظحل  ناـمه  رد  و 
[ . 108 . ] دوب هدرک  نیهوت  مالسلا  هیلع ءادهشلادیس  ترضح  رادازع 

درک دوبک  ار  ترضح  نآ  تروص  لضفلاوبا ، ترضح  رئاز  هب  یلیس 

مرح رادشفک   ) ةوعدلا باجتـسم  یقت  دیـس  موحرم  ناشردـپ ، زا  لقن  هب  ةوعدـلا ، باجتـسم  یفطـصم  دیـس  ياقآ  تاداسلا  ۀلالـس  بانج 
البرک هب  ناود  ناود  هنهرب ، ياپ  اب  دوشیم . ضیرم  شاهچب  نیـشن  هیداب  یبرع  : دـناهدرک لـقن  ار  هیـضق  نیا  مالـسلاهیلع ) ساـبع  ترـضح 

نآ مادخ ، زا  یکی  . دریگیم رارق  رهطم  حیرض  لباقم  رد  دناسریم و  مالسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ار  دوخ  دیآیم و 
تیاعر ار  بدا  وت  دیوگیم : دنزیم و  برع  هب  یمکحم  یلیس  اذل  دنیبیم ، حیرـض  رانک  رد  فیثک  دولآ و  نوخ  هنهرب و  ياپ  اب  ار  برع 

. دنکیم رایـسب  نیهوت  برع  رئاز  هب  هصالخ ،، و  درک . یتالابمیب  روط  نیا  دیابن  تسا و  یتیمها  اب  ساسح و  رایـسب  ياج  اجنیا  ياهدرکن !
صخش نیا  منیبیم  الاح  یلو  تسامش ، يهناخ  اجنیا  مدرک  لایخ  نم  مالسلاهیلع ، لضفلاابا  ای  دیوگیم : دنکیم و  حیرض  هب  هراشا  برع 

ملاع رد  بش  روبزم ، مداخ  دنکیم . لزنم  ییارسناوراک  رد  ددرگیمرب و  یتحاران  اب  دیوگیم و  ار  هلمج  نیا  ! دنکیم یهن  رما و  اجنیا  رد 
اما دریگب . ياهلـص  ات  دوریم  ولج  مه  وا  دـنهدیم . ییایادـه  ایاطع و  مادـخ ، هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هک  دـنیبیم  ایؤر 

؟ دـیرادن هجوت  نم  هب  ارچ  ناج  اقآ  دـنکیم : ضرع  مداـخ  دـننادرگیمرب ! ور  يو  زا  هحفص 175 ] مالـسلاهیلع [  مشاه  ینب  رمق  ترـضح 
یلو ياهدز ، برع  نآ  هب  وت  هک  تسا  یلیـس  نآ  رثا  رد  نآ ، يدوبک  تسا ! هدش  دوبک  نیبب ، ار  متروص  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  ترـضح 

، يدیس ای  دیوگیم : مداخ  ! دش مهاوخن  یضار  وت  زا  ینکن  یـضار  ار  وا  ات  يدرک !؟ نوریب  مرح  زا  ار  وا  ارچ  تسا ! هدروخ  نم  هب  عقاو  رد 
وگب وا  هب  دنیوگیم : دنهدیم و  وا  هب  ار  برع  تنوکـس  لحم  سردآ  مالـسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  منک !؟ ادیپ  اجک  رد  ار  وا  نم 

هرابود هراچیب  برع  درک . رادـیب  ار  برع  دـناسر و  ارـسناوراک  هب  ار  دوخ  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  بش  همین  مداخ  میداد ! افـش  ار  تاهچب 
وا زا  اـت  دناهداتـسرف  ار  مداـخ  ناـبرهم ، ياـقآ  هک  تسنادیمن  یلو  دـنک ! هیبنت  ار  وا  اـت  تسا  هدـمآ  هراـبود  هک  درک  ناـمگ  اریز  دیـسرت !

دبلطیم شزوپ  برع  زا  دنکیم و  فیرعت  وا  يارب  ار  باوخ  نایرج  دسوبیم و  ار  برع  درم  تروص  تسد و  مداخ  يراب ، . دنک ییوجلد 
افش ار  تدنزرف  هک  مهدب  تراشب  امش  هب  دندومرف  اقآ  دیوگیم : دناسریم و  وا  هب  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  زیمآ  ترـسم  مایپ  و 

مالسلاهیلع مشاه  ینب  رمق  اقآ  تیانع  فطل و  دروم  هک  دنکیم  رکش  ار  ادخ  دوشیم و  لاحـشوخ  رایـسب  برع  ماگنه ، نیا  رد  دنهدیم .
[ . 109 . ] تسا هتفرگ  رارق 

يدرک نوریب  مرح  زا  ارم  نامهیم  نیرتزیزع  بشما  دندومرف : مداخ  هب  نیسح  ماما 

لقن یلعف  راددیلک  ردپ  مالسلاهیلع و  ءادهشلادیس  ترضح  راددیلک  نیسحلادبع ، دیس  زا  ار  هیضق  نیا  مداخ ، لوسرلادبع  دیس  جاح  ياقآ 
فیثک نینوخ و  ياـپ  دولآ ، هحفـص 176 ] نوخ [  هنهرب و  ياپ  اب  یبرع  هک  دـنیبیم  رهطم  مرح  رد  یبش  نیـسحلادبع  دیـس  موحرم  : دومرف
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نوریب مرح  زا  ار  وا  هک  دـنکیم  رما  هرخـالاب  دـهدیم و  بـیهن  ار  وا  موـحرم  نآ  دـنکیم . لاـح  ضرع  تـسا و  هدز  حیرـض  هـب  ار  دوـخ 
هک مدرکیم  نامگ  نم  نیـسح ، ای  تفگ : درک و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  حیرـض  هب  ور  برع  نآ  نتفر ، نوریب  لاح  رد  ! دنیامن

نامه رد  . تفر نوریب  مرح  زا  بلقنم  لاح  اب  سپـس  و  تسا ، يرگید  صخـش  يهناخ  هک  دـش  مولعم  ـالاح  اـما  تسا ، امـش  يهناـخ  اـجنیا 
رد نینمؤم  حاورا  دنراد و  فیرشت  سدقم  نحص  رد  ربنم  يور  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  دنیبیم  باوخ  رد  موحرم  نآ  بش ،
زا یبدا  فالخ  هچ  رگم  هادج ! ای  دنکیم : ضرع  دتسیایم و  راددیلک  دننکیم . تیاکش  دوخ  مداخ  زا  ترضح  دنتـسه و  ناشیا  تمدخ 

یـضار وت  زا  نم  يدرک و  نوریب  رجز  اب  نم ، مرح  زا  ارم  نامهم  نیرتزیزع  بشما  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  ترـضح  ؟ تسا هدـش  رداص  ام 
منادیمن مسانــشیمن و  ار  وا  هادــج ، اــی  دــنکیم : ضرع  ینک . یــضار  ار  وا  هـکنیا  رگم  تـسین ! یــضار  وــت  زا  مــه  ادــخ  متــسین و 

ام اب  ار  وا  اریز  دوب ، هدمآ  ام  مرح  هب  بشید  تسا و  هدیباوخ  هاگهمیخ ) کیدزن   ) اشاپ نیـسح  ناخ  رد  نالا  دندومرف : ترـضح  ؟ تساجک
لابقتـسا نانآ  زا  وت  سپ  دـیآیم . شاهلیبق  اب  هارمه  ادرف  وا  دوب . شجولفم  دـنزرف  يافـش  وا  تجاح  میداد ! ماـجنا  شیارب  هک  دوب  يراـک 

ترضح هک  اجنامه  رد  ار  بیرغ  نآ  دوریم و  اشاپ » نیسح  ناخ   » يوس هب  اهمداخ  زا  دنچ  اب  دوشیم ، رادیب  نیسحلادبع  دیـس  نوچ  . نک
هحفـص 177] دیامنیم [ . ییاریذپ  یبوخ  هب  وا  زا  دروآیم و  دوخ  يهناخ  هب  مارتحا  اب  ار  وا  دـسوبیم و  ار  شتـسد  دـباییم و  دـندومرف ،

دنیآیم نانک ) يداش   ) نانک هسوه  یعمج  هک  دنیبیم  دوریم ، هار  يرادقم  نوچ  دوریم ، لابقتسا  هب  مادخ  زا  رفن  یس  قافتا  هب  مه  ادرف 
. دنوشیم فرـشم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اقآ  رهطم  مرح  هب  قافتا  هب  دـناهدروآ و  دوخ  هارمه  دوب ، هتفای  افـش  هک  ار  جولفم  يهچب  نآ  و 

[ . 110]

دنتسرفیم مالس  نک ، تفج  شفک  درمریپ  يارب  دنیآیم و  راوز  یناردنزام و  سابع  الم  دیدزاب  هب  نیسح  ماما 

خیش جاح  موحرم  دومرف : هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یناسارخ  یفاک  دمحا  خیش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  موحرم  ریهـش ، ظعاو 
مدآ تفریم و  ربنم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  قاور  رد  اهحبـص  لاس  هاجنپ  دوب ، البرک  رد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یناردـنزام  يدـهم 

. تسا هتشون  مالسلاهیلع  نیسحلا  راثآ  یبوط و  يهرجش  نیطبـسلا ، یلاعم  يرد ، بکوک  ياهمان  هب  باتک  دلج  دنچ  دوب . یفورعم  بوخ و 
مچرپ کی  لاس  ره  وا  دوب ، شواچ  سابع  الم  مان  هب  رفن  کی  ناردنزام ، رد  : تسا هدرک  لقن  ار  هیـضق  نیا  شنیـسحلا  راثآ  باتک  رد  يو 

یناردـنزام موحرم  . دـنتفریم البرک  هب  مچرپ  نیا  لابند  هب  زین  مدرم  زا  هدـع  کـی  تفریم و  ـالبرک  فرط  هب  تفرگیم و  شـشود  يور 
زا رفن  ود  یس و  لاس  نآ  رد  دوب . هدمآ  شیپ  شیارب  يراتفرگ  کی  نوچ  دورن ، البرک  هب  تفرگ  میمـصت  سابع  الم  لاس  کی  دیوگیم :
هک مراد  يراتفرگ  کی  لاسما  نم  تفگ : ساـبع  ـالم  میورب ! ـالبرک  هب  اـیب  ساـبع ، ـالم  دـنتفگ : دـندمآ و  شیاتـسور  فارطا  ياـهناوج 
هک ره  : » تفگ تشادرب و  ار  مچرپ  شواچ ، سابع  ـالم  هحفـص 178 ] دـندرک [ . فرطرب  ار  شیراتفرگ  اهناوج  میایب . البرک  هب  مناوتیمن 
رهش هب  رهـش  دندش و  عمج  زین  رهـش  نآ  هد و  نیا  زا  مدرم ، زا  یتیعمج  داتفا و  هار  هب  شواچ  سابع  الم  دشاب »! شدوخ  البرک  سوه  دراد 

: تفگ سابع  الم  ناهگان  هک  دنتـسشن  مه  رود  بش  لوا  رد  اهنآ  دـندرک . لزنم  هاگلزنم  رد  دندیـسر و  البرک  ياهیکیدزن  هب  اـت  دـندمآ 
: تفگ يرآ . دنتفگ : دینیبیم ؟ ار  اهغارچ  نآ  اقفر  تفگ : سابع  الم  تسا . هعمج  بش  بشما  دـنتفگ : مدرم  !؟ تسا یبش  هچ  بشما  اقفر 
هدـنام و هتـسخ و  هک  منادیم  تسا . هدـنامن  رتشیب  لزنم  کی  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مرح  ياههتـسدلگ  ياهغارچ  اهنآ 

مالسلاهیلع نیـسح  ماما  زا  یترایز  کی  هعمج  بش  رد  هکنیا  ات  میورب ، مه  ار  رگید  لزنم  نیا  دییایب  تسا ، هعمج  بش  نوچ  اما  دیتحاران ،
البرک هب  نوچ  اهنیا  دوب . ییاهارس  هلب  دوبن ، لته  هناخرفاسم و  نامز  نآ  رد  دندمآ . دنداتفا و  هار  همه  میوریم ! دشاب ، دنتفگ : اقفر  . مینکب

ار اهنآ  دندرک و  لزنم  الاب  ياهقاطا  رد  مه  ناشدوخ  دنتسب و  نییاپ  هقبط  رد  ار  ناشیاهبسا  دنتفر . يارـس  يوت  اهغالا  اهبـسا و  اب  دندیـسر ،
یتقو . میورب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اقآ  مرح  هب  تسا ، هدشن  حبـص  ات  دـیاب  دـینک ! اهر  ار  اهثاثا  نونکا  اقفر  تفگ : سابع  الم  دنتـشاذگ .

ياهبش نآ  سابع  الم  دنتفگ : دنتفرگ و  ار  شرود  دندمآ و  اهناوج  زا  هدع  کی  دندیسر ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نحـص  رد  اهنآ  يهمه 
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نیـسح ماـما  يارب  اـم  يدـناوخیم و  هحون  کـی  وـت  میدـشیم و  عـمج  ترود  نامیاتـسور  يوـت  میدوـب ، ناردـنزام  رد  اـم  هک  ياهعمج 
بشما مشچ . تفگ : سابع  الم  . مینک يرادازع  شمرح  نحـص و  رد  میهاوخیم  تسا و  هعمج  بش  مه  الاح  میدزیم ، هنیـس  مالـسلاهیلع 

هحفـص 179] ترایز [  ناشیارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اقآ  مرح  رد  متفگ : مدوخ  اب  دـیوگیم : ساـبع  ـالم  . مناوخیم هحون  ناـتیارب  مه 
، دمآ ياهحون  ره  منکیم و  زاب  ار  نآ  مروآیمرد و  ار  ماهحون  يهچرتفد  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  رـس  يالاب  میوریم  دعب  مناوخیم و 

يهحون هحفص  رس  مدید  مدرک ، زاب  ار  نآ  مدروآرد و  ار  هچرتفد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رـس  يالاب  مدمآ  یتقو  . مناوخیم ار  هحون  نامه 
ار مالسلاهیلع  ربکا  یلع  ترضح  يهحون  تسا . مالسلاهیلع  هللادبعیبا  دوخ  يهراشا  نیا  هک  مدیمهف  دمآ . مالسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح 

یلع يهحون  هعمج و  بش  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  مرح  يوت  اهتنآ و  لوا  رفس  ناوج و  تشم  کی  دینیبب . ار  اهتبسانم  امـش  الاح  . مدناوخ
تشادرب و ار  دارفا  همه  مینک . تحارتسا  میورب  تسا ! سب  اقفر  دز : ادص  سابع  الم  دعب  دـندوب . هدرک  ادـیپ  یلاح  کی  مالـسلاهیلع ! ربکا 

کی هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  درب ، مباوخ  هک  یتقو  دیوگیم : سابع  الم  . درب ناشباوخ  دـنداتفا و  هدـنام  هتـسخ و  همه  تشگزاب . ارـس  هب 
الم تفگ : درک و  مالـس  نم  هب  تسا . رد  تشپ  یهایـس  مالغ  کی  مدید  تسیک ؟ منیبب  ات  مدمآ  مدش و  دـنلب  نم  دـنزیم . ار  ارـس  رد  رفن 
اقآ متفگ : مییایب ! امـش  ندید  هب  میهاوخیم  ام  دیوشب ، ایهم  دییوگب  اقفر  هب  دندومرف : اقآ  تفگ : هلب . متفگ : دـیتسه !؟ امـش  شواچ  سابع 

!؟ ییوگیم ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اقآ  متفگ : يدمآ . وا  يهقالع  قشع و  هب  هار ، همه  نیا  هک  تسا  یـسک  نامه  اقآ  تفگ : !؟ تسیک
ملاع رد  دیوگیم : سابع  الم  ! میآیم مدوخ  دـناهدومرف : اقآ  هن ، تفگ : میوریم . ناشیا  یـسوباپ  يارب  دنتـسه ؟ اجک  متفگ : ! يرآ تفگ :

! دش زاب  ارس  رد  مدید  هک  دیـشکن  یلوط  دنیآیم . اقآ  نالا  هکنیا  رطاخ  هب  میتسـشن ، بدؤم  ام  يهمه  مدرک و  ربخ  ار  اقفر  مدمآ و  باوخ 
دـندرک و هراشا  اقآ  اما  میوش  دـنلب  میتساوخیم  میاـقفر  نم و  ناـهگان  دـش ، رهاـظ  ياهدـننک  ریخ  رون  دـنک ، عولط  دیـشروخ  هکنیا  لـثم 

کی لاوحا  سپس  دیشاب . تحار  دیاهدیسر ، هزات  دیاهتسخ و  امـش  دینیـشنب ! نیـسح ، هحفـص 180 ] ناج [  هب  ار  وت  سابع ، ـالم  دـندومرف :
. ناج اقآ  هن  متفگ : مدمآ !؟ اجنیا  هب  بشما  نم  ارچ  ینادیم  دندومرف : ناجاقآ . هلب  متفگ : سابع ! الم  ددومرف : دـعب  دندیـسرپ و  ار  ام  کی 

شندید هب  دـشاب ، ام  رئاز  سک  ره  هک  نادـب  الوا ، دـندومرف : ؟ مناج اقآ  تسیچ  راک  هس  نآ  متفگ : متـشاد . راک  هس  امـش  اب  نم  دـندومرف :
ار اهشفک  دنیشنیم و  رد  مد  يدرمریپ  کی  دینیشنیم ، مه  رود  دیراد و  هسلج  یتسه و  ناردنزام  رد  یتقو  هعمج  ياهبش  ایناث ، ! میوریم

يهعفد رگا  هک  میوگب  وت  هب  مدمآ  هک  تسا  نیا  مه  موس  راک  سابع ! الم  دندومرف : سپس  ! ناسرب وا  هب  ار  نیـسح  مالـس  دنکیم ، تسرد 
؟ هدـش یچ  اقآ  متفگ : تفرگ . ار  ناـشیولگ  هار  ضغب  مدـید  تقو  کـی  اـقآ ؟ هلب  متفگ  يدروآ ...، مرح  هب  هعمج  بش  رد  ار  اـقفر  رگید 
! یناوخن ار  ربکا  یلع  يهحون  رگید  یناوخب ، هحون  یتساوخ  يدروآ و  مرح  هب  هعمج  بش  ار  تیاقفر  هبترم  ود  رگا  سابع  ـالم  دـندومرف :

ياهبـش ینادیمن  رگم  سابع ! الم  دندومرف : !؟ مناوخن ارچ  سپ  متفگ  هن . دندومرف : مدناوخ !؟ طلغ  مدناوخ ؟ دـب  رگم  مناوخن ؟ ارچ  متفگ :
[ . 111 [ !؟ دنیآیم البرک  هب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  مردام  هعمج 

سابع الم  يایؤر  رد  راوز ، ندید  هب  باحصا  رح و  لضفلاوبا و  ترضح  ندمآ 

، یسمش ای 37  لاس 1336  رد  ریقح ، نیا  : تسا هدش  لقن  ناهرب  یلع  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  طسوت  هیـضق  نیا 
رهشمرخ قیرط  زا  رئاز ، رفن  کی  قافتا  هب  مرحم ، يههد  زا  دعب  دوب ، ناموت  هدزناپ  هحفص 181 ] غلبم [  هب  هسدقم  تابتع  هب  رفس  زاوج  هک 

، ترایز دصق  هب  یتدم  . میدش فرـشم  ارماس ) نیمظاک و  البرک ،  ) هسدقم تابتع  ریاس  فرـشا و  فجن  هب  اجنآ  زا  هلح و  هب  یبآ  روتوم  اب 
تعامج زامن  هب  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  ای  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  زا  سپ  هشیمه  میدـنام و  یلعم ، يالبرک  رد  اـصوخ 

هعلاطم دوب  هیوبیـس  ياقآ  موحرم  فیلأت  هک  ار  یباتک  زور  کی  میدشیم . رـضاح  هرـس  سدق  هیوبیـس  یلع  دمحم  خیـش  هللا  تیآ  موحرم 
رفن کی  دوب و  هدمآ  البرک  هب  ترایز  دصق  هب  ناریا  زا  یناوراک  : دناهدومرف موقرم  ار  هیـضق  نیا  ناشیا  هک  مدـید  باتک  نآ  رد  مدرکیم ،
لوا زور  درک : لقن  دوب ، تین  صولخ  ياراد  ءالو و  لها  یلیخ  هک  سابع ، الم  درکیم . یهارمه  ار  ناوراک  نآ  سابع  الم  مان  هب  یناحور 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 1080 

http://www.ghaemiyeh.com


ایور ملاع  رد  زور ، نآ  بش  . میتفر مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  میدش ، دراو  البرک  هب  هک 
، دنتسه ینارون  ردقنیا  دنیآیم و  همه  يولج  هک  اقآ  نیا  مدیسرپ : دنروآیم . فیرشت  ام  قاطا  هب  دنراد  تارفن  رکون و  اب  ییاقآ  هک  مدید 

نیسح ماما  رابرد  يهراک  همه  اقآ ، نیا  تفگ : دوب ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  زا  ایوگ  هک  ناشناهارمه ، زا  یکی  تسیچ ؟ ناشمان 
متفر ناشلابقتسا  هب  مدش و  دنلب  اج  زا  نم  ! دناهدروآ فیرشت  اهامش  ندید  هب  هک  دنتسه  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  ینعی  مالـسلاهیلع ،

تمحز دـییایب و  اـم  ندـید  هـب  ناـتمرتحم  ناـهارمه  راوـگرزب و  امـش  لـثم  یتیــصخش  هـک  مـیراد  یتیلباـق  هـچ  اـم  اـقآ ، مدرک : ضرع  و 
هب مردارب ، باحصا  نیا  نم و  دیراد . مارتحا  ام  دزن  رد  یلیخ  دیتسه و  ام  نیبحم  نایعیش و  امـش  دندومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  !؟ دیـشکب

دراو البرک  نیمزرس  هب  دنهاوخیم  هک  یخسرف  راهچ  رـس  مییآیم و  هحفص 182 ] نامراوز [  ندید  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  مردارب  رما 
. مدش رادیب  باوخ  زا  قوش  يهیرگ  اب  یلاحشوخ و  تدش  زا  نم  ماگنه ، نیا  رد  . میتسرفیم ناشلابقتسا  هب  ار  یحایر  دیزی  نب  رح  دنوشب ،

[ . 112]

يربراب راطق  رد  نیسح  ماما  راوز  ياپ  لگ  طسوت  يدرجورب  يدهم  ازریم  جاح  هللا  تیآ  مشچ  يافش 

باتک نوچمه  هدـیدع  تافیلأت  بحاـص  هیملع و  يهزوح  ناـگرزب  اـملع و  زا  هک  مق ، رهـش  نکاـس  يدرجورب  يدـهم  ازریم  جاـح  ياـقآ 
مدش کنیع  هب  جاتحم  مشچ  فعض  رثا  رد  یگلاس  تسیب  نس  رد  : دناهدومرف لقن  باتک  نآ  رد  ار  هیضق  نیا  دنتسه ، نادنمتسم » مالسا و  »
یلو مدرک ، هعجارم  مشچ  صصختم  ناکشزپ  هب  روظنم  نیا  يارب  مروآ . لمع  هب  یلجاع  مادقا  نآ  جالع  يارب  هک  متسناد  مزال  هجیتنلاب  و 

زا دـعب  یلاس  هرخالاب  . مدوب دـنمزاین  کـنیع  دارفا  ندـید  طوطخ و  ندـناوخ  يارب  دـماین و  تسد  هب  یتبثم  يهجیتن  داـیز  ياوادـم  زا  دـعب 
؛ تسا مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  یترایز  بش  هک  نیعبرا ، کیدزن  مدـش . فرـشم  نیمظاک  هب  تیوک  فرط  زا  هکم ، زا  تعجارم 

نم دنوش . دنمهرهب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  یهلا  فاطلا  تایانع و  بش و  نآ  تاضویف  زا  ات  دـنتفریم  البرک  هب  فارطا  زا  مدرم 
تیانع لیذ  هب  لسوت  اب  مهاوخب و  لاعتم  يادخ  زا  دقرم  نآ  رانک  رد  ار  دوخ  مشچ  يافش  مناوتب  ات  مدش  البرک  مزاع  روظنم ، نیمه  هب  مه 

هب رفص ، مهدزون  زور  رصع  هحفص 183 ] دروآرب [ . ار  متجاح  دنوادخ  مالسلاهیلع ، نیسحلا  هللادبعابا  مالسلاهیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح 
ندرک راوـس  ندرک و  هداـیپ  يارب  راـطق  هک  تسا  موـلعم  دوـب و  نهآ  هار  راـطق  اـم  رفـس  يهلیـسو  مـتفگ : كرت  ار  نیمظاـک  ـالبرک ، مزع 

ره رد  ندـش  راوس  يارب  دـندمآیم ، رواجم  تاـهد  زا  هک  يداـیز  تیعمج  دوب ، نیعبرا  بش  نوچ  دراد . ددـعتم  ياههاگتـسیا  نیرفاـسم ،
ياج يربرفاسم  ياههپوک  لخاد  هک  ياهنوگ  هب  دـندوب ، هدرک  رپ  ار  راطق  لخاد  يداـیز  تیعمج  لاـح  ره  هب  . دـندوب هداتـسیا  یهاگتـسیا 

ورهار و رد  دـندوب و  هداتـسیا  اپارـس  ارثکا  مدرم  تشادـن ! مه  یلدنـص  دوب و  ناـیاپ  راـهچ  لـحم  هک  میدوب  ياهپوک  رد  اـم  دوبن و  یلاـخ 
اههاگتـسیا زا  یکی  رد  اصوصخ  . دـشیم هدوزفا  محازت  تیعمج و  رب  هاگتـسیا  ره  رد  زاب  لاح ، نیع  رد  دوبن ! یفاضا  ياـج  چـیه  اـههپوک 

هتبلا دـنداد . اج  میدوب ، ام  هک  ياهپوک  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  دـندش و  راوس  دولآلگ  هنهرب و  ياـپ  اـب  فیثک ، يودـب و  بارعا  زا  یـضعب 
فیثک دولآلگ  ياپ  اب  دنتـسه و  یک  اهنیا  متفگیم : دوخ  اب  مدوب و  رفنتم  اهنآ  زا  اعقاو  نم  هک  دوب  ياهنوگ  هب  اـهنآ  مادـنا  ساـبل و  عضو 
دیـسر مرکف  هب  هاگان  هک  مدوب  رکف  نیارد  دنوشیم !؟ بوسحم  راوز  زا  مه  اهنیا  ایآ  یترایز ؟ هچ  عضو  نیا  اب  !؟ دنورب اجک  هب  دهاوخیم 

اسب هچ  دنشابن ؟ مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یعقاو  رئاز  اهنیا  هک  مولعم  اجک  زا  ! تسین تیمدآ  يهناشن  يرهاظ  تالمجت  تروص و  سابل و  هک 
قح دزن  ناشبرقت  دـیاش  رامـشن ! کبـس  ار  اهنیا  سپ  دنتـسین ! رئاز  ینطاب  ثبخ  رثا  رد  یلو  دـنوریم ، ترایز  هب  هک  يرهاـظ  شوخ  مدرم 

مشچ فعض  هب  یناوج ، لگ  یگلاس و  تسیب  نس  رد  نم  هک  مدروآ  دای  هب  دعب  . متفرگ مارآ  یمک  هشیدنا  نیا  اب  دشاب . نارگید  زا  رتدایز 
ایآ ینادرگ ؟ زاب  نم  هب  ار  مشچ  تمالـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  لسوت  رثا  رد  ینک و  یهجوت  نم  هب  دوشیم  ایادـخ  ماهدـش . راتفرگ 

تباجا دروآیمرب ؟ ار  متجاح  بشما  ادخ  ایآ  دنیامرفیم ؟ یتیانع  نم  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ایآ  دراد ؟ ياهجیتن  بشما  رد  نم  لسوت 
ترایز هب  متفگ : دوخ  اب  هاگان  ! تسا قح  ياههدـعو  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هاگراب  هبق و  تحت  هحفـص 184 ] رد [  هک  اعد 
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زابناج مالـسلاهیلع  هللادـبعابا  ترـضح  دـنلب  عیفر و  ماقم  یکچوک ! تجاح  هچ  هو  یگرزب ! ماـقم  هچ  هو  منک ! تجاـح  ضرع  اـت  موریم 
، ادخ تساوخ  هب  مناوتیم  تجاح  نیا  هب  لین  يارب  یکچوک !؟ يهتساوخ  راظتنا و  هچ  اجک !؟ نم  مشچ  فعـض  يافـش  اجک و  قح  يوک 
، ترـضح نآ  نارئاز  ماقم  هب  هجوت  اب  يونعم و  ینطاب و  يافـص  اب  هبئاـش و  زا  رود  یبلق  اـب  لاـح  نیا  رد  ! منک هدافتـسا  شترـضح  راوز  زا 
ار وا  ياپ  يهدیکشخ  لگ  زا  یسدع  رادقم  هب  مدرب و  تسد  هتسهآ  داتفا . دوب ، دولآلگ  شیاپ  هک  البرک  نارفاسم  زا  یکی  ياپ  هب  ممشچ 

ندیلام . مدیلام ممشچ  هب  ار  كاخ  نآ  متسار  تسد  اب  متشادرب و  مشچ  زا  کنیع  پچ  تسد  اب  مدرک و  همرس  متسد  رد  ار  نآ  متشادرب و 
ۀعافـش هربق و  ةرایز  انقزرا  مهللا  مدرکن . ادـیپ  کنیع  هب  يزاین  زگره  رگید  نامه ! مشچ  فعـض  عفر  ندـش و  بوخ  ناـمه و  كاـخ  نآ 

[ . 113 . ] نیملاعلا بر  نیمآ  هدج 

تشاد بارطضا  عادو  ترایز  توف  يارب  وا  دوب و  هتسب  اهمامح  دمآ ، نحص  هب  تبانج  تلاح  اب  هک  يدنواهن  نیدلارون  دیس  هب  نیسح  ماما  هجوت 

نامیا و اب  رایسب  نکل  تسا ، هتشادن  داوس  هچ  رگا  يو  تسا . هدوب  كارا  نیدتم  فورعم و  راجت  زا  يدنواهن  نیدلارون  دیس  جاح  موحرم 
ترـضح ردـقلا  لیلج  ملاع  تسا . بوسنم  وا  هب  زین  یتاـمارک  دناهتـشاد و  هدـیقع  وا  هب  كارا  مدرم  تسا و  هدوب  قداـص  هدـیقع و  شوخ 

زا لبق  تفگ : نیدلارون  دیـس  : دناهدرک هحفـص 185 ] لقن [  راوگرزب  دیـس  نآ  زا  ار  هیـضق  نیا  ییحی  ریم  یلع  اقآ  باـنج  مالـسالا  ۀـجح 
میدرک تکرح  البرک  فرط  هب  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  ترایز  مزع  هب  ياهلفاق  اب  هارمه  مردام  قافتا  هب  موش ، لهأتم  هکنیا 
تابتع ریاـس  مالـسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  میدوب و  ـالبرک  رد  یتدـم  مدرکیم . تمدـخ  مرداـم  هب  یلیخ  هار ، رد  نم  هتبلا  و 

دـش غالبا  هلفاق  سیئر  فرط  زا  . میتشگزاب البرک  هب  عادو  ترایز  ناونع  هب  هبترم  نیرخآ  يارب  نایاپ ، رد  میدرک و  تراـیز  زین  ار  هسدـقم 
درکن و لوبق  مردام  نکل  میورب ، عادو  ترایز  يارب  اـت  مداد  ربخ  مرداـم  هب  دوب . هعمج  بش  مه  بش  نآ  میـشاب و  تکرح  مزاـع  ادرف  هک 

مردام تیاضر  مه  نم  میوشیم . فرشم  ترایز  هب  رحس ، ماگنه  رد  سپـس  مینکیم و  تحارتسا  یتعاس  دنچ  میتسه . هتـسخ  نالا  تفگ :
هب يدایز  يهلجع  اب  ماهدش ! بنج  هدش و  بارخ  مراک  مدید  هنافـسأتم  مدش و  رادـیب  باوخ  زا  رحـس  ماگنه  مدـیباوخ . مداد و  حـیجرت  ار 
رد متفر ، اجک  ره  هب  هصالخ  ! دوبن زاب  مه  نآ  متفر و  يرگید  مامح  هب  دوب ! هتـسب  ماـمح  رد  اـما  متفر ، ماـمح  فرط  هب  ندرک ، لـسغ  مزع 

عادو ترایز  هب  همه  ام ، يهلفاق  ناهارمه  مدـید  مدـش و  هناور  رهطم  نحـص  هب  ياهداعلا  قوف  یتحاران  اب  هرخالاب  دـشن و  زاب  میورب  مامح 
تـسد تشپ  هب  نادنچ  یتحران ، فسأت و  يور  زا  میامن ! فیـصوت  مناوتیمن  هک  تفرگارف  ارم  هودنا  مغ و  ياهزادنا  هب  دنتـسه . لوغـشم 

يارآ لد  لامج  هب  داتفا  ممـشچ  ناـهگان  . مدـمآ هرجنپ  تشپ  رارطـضا ، یکراـچیب و  تلاـح  اـب  سپـس  دـش ! حورجم  متـسد  هک  مدز  دوخ 
نم هب  يزیمآ  تبحم  هاگن  دندمآیم ! نم  فرط  هب  هتسهآ  رهطم ، حیرض  يالاب  زا  ناشیا  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 

مامح هب  ات  نک ! لـسغ  ورب  یتحاراـن !؟ هحفـص 186 ] یلیخ [  نیدلارون ! دیـس  دندومرف : دندیـشک و  متروص  هب  تبحم  تسد  و  دـندومرف ،
هزات مدـید  مدـش و  هناور  مامح  فرط  هب  هلجع  لامک  اب  تسین ! يربخ  اقآ  زا  مدـید  مدـمآ و  دوخ  هب  ناـهگان  ! دوشیم زاـب  ماـمح  یـسرب ،

[ . 114 . ] مدش قفوم  عادو  ترایز  هب  سپس  مدرک و  لسغ  قوش  لامک  اب  دنک . زاب  ار  مامح  برد  دهاوخیم ، یمامح 

نامز ماما  ترضح  طسوت  نیسح  ماما  رئاز  ندب  رب  زامن  لسغ و 

لقن دهشم  گرزب  ياملع  زا  یکی  يارب  دندوب ؛ دهشم  نکاس  هک  یتقو  نآ  رد  یناهفصا ، هناتـسلگ  یلع  دمحم  ازریم  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم 
ناهفـصا رد  . درکیم لقن  ار  هیـضق  نیا  دوب ، راوگرزب  حلاص و  نادرم  زا  هک  یلع  دمحم  دیـس  ياقآ  موحرم  نم  يومع  هک ، دندوب  هدومرف 

مالـسلاهیلع ناـمز  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  نم  : » تفگیم ـالثم  دزیم . یفراـعتم  ریغ  ياـهفرح  هک  دوب  دـنبلعن » رفعج   » ماـن هب  یـصخش 
يارب يزور  . دندزیم فرح  وا  رس  تشپ  مدرم  یهاگ  یتح  تفرگیم و  سامت  رتمک  مه  مدرم  اب  اعبط  و  ماهدرک » ضرالا  یط  ماهدیـسر و 

وا هب  متفر و  وا  کـیدزن  نم  دوریم . فرط  نآ  هب  زین  رفعج  اـقآ  مدـید  هار  نیب  رد  متفریم ، ناهفـصا  دـالوف  تخت  هب  روـبق  لـها  تراـیز 
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ایآ دننزیم ! ییاهفرح  امـش  هرابرد  مدرم  مدیـسرپ : وا  زا  هار  نایم  رد  هرخالاب  درادن . یعنام  تفگ : میورب ؟ هار  مه  اب  يراد  تسود  متفگ :
، اقآ تفگ : اذل  دهدب ، باوج  تساوخیمن  ادتبا  رفعج  اقآ  !؟ ياهدیسر مالسلاهیلع  نامز  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  وت  هک  دنیوگیم  تسار 

اقآ هرخالاب  متسه . لها  هللاءاشنا  متفگ : مدرک و  رارصا  نم  اما  مینک ! حرطم  مه  اب  ار  يرگید  لئاسم  هحفص 187 ] میرذگب [  اهفرح  نیا  زا 
قیفر نم  اب  هار  رد  دوب ، دزی  لها  هک  یصخش  مجنپ ، تسیب و  رفس  رد  هکنآ  ات  مدوب ؛ هدش  فرشم  البرک  هب  راب  جنپ  تسیب و  تفگ : رفعج 

ود هار ، ندوب  نماان  رطاخ  هب  هلفاق  هک  میدیـسر  یلزنم  هب  ات  درک  تدش  شـضرم  مکمک  دـش و  ضیرم  وا  میتفر و  مه  اب  لزنم  دـنچ  دـش .
هب ور  يدوزب  ضیرم  لاح  . دـندرک تکرح  دـندش و  عمج  مه  اـب  هلفاـق  ود  ره  دیـسر و  يرگید  يهلفاـق  هکنیا  اـت  دـنام . لزنم  نآ  رد  زور 
وا هب  متفر و  وا  دزن  اذل  داد . تکرح  ار  وا  ناوتیمن  هجو  چیه  هب  هک  مدید  نم  دـنک ، تکرح  تساوخیم  هلفاق  یتقو  دوب  هتـشاذگ  یتخس 

، مدش ریحتم  نم  دنکیم ! هیرگ  وا  مدید  منک ، یظفاحادخ  وا  اب  متـساوخ  یتقو  . يوش بوخ  هک  منکیم  اعد  وت  يارب  موریم و  نم  متفگ :
ار قیفر  نیا  متـسناوتیمن  زین  یفرط  زا  ماهدوب و  البرک  رد  هفرع  زور  رد  هلاس  همه  لاـس ، جـنپ  تسیب و  دوب و  کـیدزن  هفرع  زور  یفرط  زا 

کی ات  نم  ینـالف  تفگ : نم  هب  تخیریم ، کـشا  هک  روطنیمه  منک و  هچ  متـسنادیمن  لاـح  ره  هب  !؟ مورب مراذـگب و  اـهنت  لاـح  نیا  رد 
وت لام  ایـشا ، ریاـس  غـالا و  نیجروخ و  لـیبق  زا  مراد  هچ  ره  مدرم ، نم  یتقو  نک و  ربص  مه  ار  تعاـس  کـی  نیا  مریمیم ! رگید  تعاـس 
اما تفر . ایند  زا  وا  ات  مدنام ، وا  رانک  رد  دوب  روط  ره  تخوس و  ملد  نم  نک ! نفد  اجنآ  رد  ارم  ناسرب و  البرک  هب  ارم  يهزانج  طقف  دشاب .

درگ و زج  يرثا  هلفاق  زا  مدرک . تکرح  البرک  فرط  هب  متـسب و  شغالا  هب  ار  وا  يهزاـنج  نم  دومن . تکرح  درکن و  ربص  نم  يارب  هلفاـق 
هحفص نآ [  هک  روط  ره  مه  دوب و  هتفرگ  ارم  فوخ  مه  متفر ، هار  هک  خسرف  کی  دودح  مدیـسرن . اهنآ  هب  نم  و  دوب . هدنامن  یقاب  يرابغ 

هرخالاب . تفرگیمن رارق  غالا  يور  هجو  چـیه  هب  داتفایم و  هزانج  زاب  ندومیپ ، هار  رادـقم  کـی  زا  سپ  متـسبیم ، غـالا  هب  ار  هزاـج  [ 188
مشچ اب  مدرک و  ضرع  یمالس  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  هب  مداتـسیا و  مدش و  ناشیرپ  یلیخ  مربب ، ار  وا  مناوتیمن  هک  مدید  نوچ 

دینیبیم مروایب ، البرک  هب  مهاوخب  رگا  متسه و  لوئسم  مراذگب ، نابایب  نیا  رد  ار  وا  رگا  منک !؟ هچ  امش  رئاز  نیا  اب  نم  اقآ ، متفگ : نایرگ 
نآ دـندش و  ادـیپ  تشاد ، يرتشیب  تیـصخش  اهنآ  زا  یکی  هک  راوس  راـهچ  مدـید ، ناـهگان  !؟ ماهدـش هراـچیب  هدـنامرد و  مناوتیمن و  هک 
نآ ءانثا  نیا  رد  منک ؟ هچ  منادیمن  ماهدش و  هدنامرد  منک ؟ هچ  اقآ  مدرک : ضرع  ؟ ینکیم هچ  ام  رئاز  اب  رفعج ! دندومرف : نم  هب  راوگرزب 

لـسغ ار  تیم  نآ  سپـس  دش ! رهاظ  یبآ  يهمـشچ  دز و  نیمز  هب  هزین  نآ  اب  تشاد و  تسد  رد  ياهزین  اهنآ  زا  یکی  دـندش ، هدایپ  رفن  هس 
دنتـسب و غالا  هب  مکحم  ودنتـشادرب  يرفن  هس  ار  وا  دعب  دندناوخ و  زامن  هزانج  رب  دنداستیا و  وا  رانک  هیقب  هداتـسیا و  ولج  اقآ  نآ  دـنداد و 

اهنآ زا  دندوب ! هدرک  تکرح  ام  زا  لبق  اهنآ  هک  مدیـسر  ياهلفاق  هب  مدید  متفریم ، هار  یلومعم  هکنآ  اب  مدرک و  تکرح  نم  ! دندش دیدپان 
زا دعب  مدرک و  روبع  مه  اهنآ  زا  دـندوب ! هدرک  تکرح  هلفاق  نیا  زا  لبق  اهنآ  هک  مدـید ، ار  ياهلفاق  زاب  هظحل  دـنچ  زا  سپ  مدرک و  روبع 

بجعت ریـس  تعرـس  نیا  زا  مدوـخ  مدـش و  ـالبرک  دراو  سپـس  مدیـسر ! تـسا ، ـالبرک  کـیدزن  هـک  دیفـس  لـپ  هـب  رگید  يهـظحل  دـنچ 
تسیب زا  سپ  مدنام . هحفـص 189 ] البرک [  رد  نم  سپـس  مدرک و  نفد  البرک ) ناتـسربق   ) نمیا يداو  رد  و  مدرب ، ار  وا  هرخالاب  ! مدرکیم

هب اهنآ  يارب  نم  يدـمآ ! هنوگچ  و  يدـمآ ! یک  وت  دـندرکیم : لاوئـس  نم  زا  اهنآ  دندیـسر ! البرک  هب  دـندوب  هلفاق  رد  هک  ییاقفر  زور ،
، متفر مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ءادهـشلادیس  مرح  هب  یتقو  دـش و  هفرع  زور  هرخالاب  ! دـندرک بجعت  اهنآ  متفگ و  ار  یبلاطم  لامجا ،

زین مود  يهعفد  . » متشگرب هناخ  هحفص 190 ] هب [  تشحو  تدش  زا  [ 115 . ] منیبیم فلتخم  تاناویح  تروص  هب  ار  مدرم  زا  یضعب  مدید 
لاس دنچ  رفـس ، نآ  زا  دعب  هک  دوب  نیا  رتبیجع  ! مدید فلتخم  تاناویح  تروص  هب  ار  اهنآ  مه  زاب  مدمآ و  نوریب  هناخ  زا  زور  نامه  رد 

ياهزور رد  منیبیم و  تاناویح  تروص  هب  ار  مدرم  زا  یـضعب  هفرع ، زور  رد  اهنت  یلو  ماهدـش ؛ فرـشم  البرک  هب  هفرع  ماـیا  رد  مه  رگید 
يارب ار  بلاطم  نیا  یتقو  نم  . موشن فرـشم  البرک  هب  هفرع  زور  رد  رگید  هک  متفرگ  میمـصت  اذـل  دوشیمن . ادـیپ  میارب  تلاـح  نآ  رگید ،
هلوقم نیا  زا  یسک  اب  رگید  هک  متفرگ  میمصت  هرخالاب  دندزیم ! فرح  نم  رس  تشپ  ای  دندرکیمن و  رواب  اهنآ  متفگیم ، ناهفـصا  مدرم 

. دش دنلب  طایح  رد  يادص  ناهگان  هک  میدروخیم ، اذغ  مرسمه  اب  بش  کی  هکنآ  ات  متفگن . یـسک  يارب  يزیچ  مه  یتدم  منزن و  فرح 
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مدیـشوپ و سابل  نم  ! دنهاوخیم ار  وت  مالـسلاهیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  رفعج ! دیوگیم : یـصخش  مدید  مدرک ؛ زاب  ار  رد  متفر و  نم 
نآ رد  يدـنلب  رایـسب  ربنم  هک  یناکم  رد  ترـضح  نآ  هک  مدـید  اـجنآ  رد  درب ، ناهفـصا  يهعمج  دجـسم  هب  ارم  يو  متفر  وا  تمدـخ  رد 

ار اـقآ  هنوگچ  هحفـص 191 ] تیعمج [ ، نیا  ناـیم  رد  متفگ : دوخ  اـب  نم  دـندوب . ناشتمدـخ  رد  مه  يداـیز  تیعمج  دناهتـسشن و  تسه ،
، رفعج دندز : ادص  دندومرف و  هجوت  نم  هب  هادف  انحاورا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  هک  مدـید  ناهگان  اما  مسرب ؟ ناشتمدـخ  هنوگچ  منک و  ترایز 

ياقآ يا  مدرک : ضرع  !؟ ینکیمن لقن  مدرم  يارب  ياهدـید ، البرک  رد  هچنآ  ارچ  دـندومرف : ناشیا  مدـش و  فرـشم  ناشتمدـخ  هب  نم  ایب !
هللا ۀـیقب  ترـضح  مدوـمن ! كرت  ار  اـهنآ  نـتفگ  دـندرک ، ییوگدـب  مرــس  تـشپ  مدرم  سب  زا  یلو  مدرک . لـقن  مدرم  يارب  ار  اـهنآ  نـم ،

هب یفطل  رظن  هچ  ام  هک  دننادب  مدرم  ات  نک ، لقن  اهنآ  يارب  ار  هیـضق  نآ  وت  شاب ! هتـشادن  مدرم  فرح  هب  يراک  وت  دـندومرف : مالـسلاهیلع 
هحفص 192 ] [ . ] 116 ! ] میراد مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  ترضح  نامدج  راوز 

باتک نیا  رد  شخب 06  تاقحلم 

مارتحا - 2 عوضوم : 3 هیضق : هرامش  دندروآ ، تسدب  ار  وا  لد  مالـسلاهیلع  راهطا  يهمئا  یلو  دش ، هتـسکش  ناوخ  هضور  لد  - 1 عوضوم :
هک یناوج  هب  مالس  باوج  نیسح و  ماما  دنخبل  - 3 عوضوم : 302 هیضق : هرامش  ربق ، لوا  بش  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يربنم  هب  هکئالم 
رئاز لابقتسا  هب  مالسلاامهیلع  ربکا  یلع  ترضح  لضفلاوبا و  ترـضح  - 4 عوضوم : 125 هیضق : هرامـش  دروآ ، البرک  هب  ار  شردام  ردپ و 

هرامـش دنداد ، تاجن  ار  راوز  ناوراک  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  - 5 عوضوم : 140 هیضق : هرامش  دنیآیم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
کمک هب  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  دنیرگیم و  رئاز  مناخ  يراتفرگ  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  - 6 عوضوم : 134 هیضق :

: هیضق هرامش  دش ، ینمرا  سنوی  تیاده  بجوم  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رئاز  ندومن  باریـس  - 7 عوضوم : 136 هیضق : هرامش  دنتسرفیم ،
-9 عوضوم : 171 هیـضق : هرامـش  دش ، یلـصوم  یعیلخ  نیدلا  لامج  تیاده  بجوم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  راوز  رابغ  - 8 عوضوم : 172
هک ییاسرت  - 10 عوضوم : 176 دش ، بوسحم  رئاز  ناونع  هب  زین  دوب  هدش  دراو  البرک  هب  شناتسود  اب  یهارمه  رطاخ  هب  هک  ینارصن  ناوج 

طسوت يدنه  نیسحمالغ  میکح  ندش  هعیش  - 11 عوضوم : 177 هیضق : هرامش  دش ، بوسحم  رئاز  ناونع  هب  زین  دوب  هلودلا  نیما  يهناخ  رد 
مالسلاهیلع نینمؤملاریما  - 12 عوضوم : 173 هیـضق : هرامـش  يرادازع ، رد  لام  لذب  ببـس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح 

يافش - 13 عوضوم : 184 هیضق : هرامـش  رذگ ،! رد  وا  زا  تسا ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارادازع  مداخ  بصاغ ، صخـش  نوچ  دندومرف :
ترضح - 20414 هیضق : هرامش  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  رادازع  لگ  تکرب  هب  يدرجورب  نیسح  اقآ  جاح  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  مشچ 

 ] 185 هیضق : هرامش  دش ، هعیش  وا  دندیـشخب و  وا  هب  ار  هلاسوگ  نیـسح ، ماما  يارب  ینـس  صخـش  يهیرگ  رطاخ  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
هحفص 195 

ع)  ) نیسح ماما  سلاجم  رد  ماعطا 

نایعیش هب  ناشیا  يهمان  لضفلاوبا و  ترضح  ماعطا  زا  ندروخ  نانبل و  رد  يدجسم  رد  نامز  ماما  ترضح  تکرش 

ياهلاس رد  اما  دناهدومرف . موقرم  دوخ  ناتـسود  املع و  هب  يددعتم  ياههمان  هادف ، انحاورا  هللا  ۀیقب  ترـضح  يربک  تبیغ  خـیرات  لوط  رد 
زاغآ اجنیا  زا  ار  همان  نیا  حرـش  دنداتـسرف . دوخ  نایعیـش  هب  تبحم  ایند  کی  اـب  ياهماـن  ناـشیا  يرمق ، يرجه  لاـس 1404  رد  ینعی  ریخا 
لها ناتسود  زا  یعمج  نم و  يارب  ار  ریز  يهیـضق  ینعم  لها  گرزب  املع  زا  یکی  هک  دوب  يرمق  يرجه  لاس 1410  ادودح  هک  مینکیم 

طوبرم يهیضق  اب  نانبل  زا  ياهمان  هادف ، انحاورا  رصع  ماما  ناتسود  زا  یکی  : دندومرف لقن  نینچ  نیا  مالسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب 
ینعی « ) مالـسلااهیلع سجرن  ةدیـسلا  دجـسم   » مان هب  نانبل  دـجاسم  زا  یکی  تعامج  اـما  : دـناهدومن لاـسرا  حرـش  نیا  هب  ناـمیارب  ار  نآ  هب 
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دای دـکؤم  مسق  دجـسم ، يانما  تئیه  دارفاو  هادـف ) انحاورا  رـصع  ماـما  ترـضح  راوگرزب  رداـم  سگرن  ترـضح  هحفص 196 ] دجـسم [ 
هب روظنم و  نیا  يارب  . میدومنیم ماعطا  ار  نینمؤم  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  مرحم  هام  رد  دجسم  نیا  رد  هک  دناهدومن 

دوب و لفق  ياراد  قودنـص  تسا ، لومعم  هکنانچ  میدوب و  هدرک  بصن  لحم  نآ  رد  یقودنـص  لمع ، نیا  باوث  رد  مدرم  تکرـش  ناونع 
لامک اب  میدومن ، زاب  ار  نآ  هک  یتدم  زا  سپ  . دنزادنیب نآ  لخاد  ار  هدرک  ات  یـسانکسا  ای  هکـس  دنناوتب  هک  تشاد  یکیراب  يهنزور  طقف 

ار ود  نآ  هک  تسا  لاحم  مییامن ، هبساحم  میهاوخب  تروص  ره  هب  هک  میتفای  نآ  رد  ینانبل  گرزب  تالکـش  کی  هارمه  هب  ياهمان  بجعت 
تسد رد  طقف  زین  نآ  دیلک  اریز  دشاب ، هدش  ماجنا  راک  نیا  ياهزجعم  اب  دیاب  طقف  دنشاب و  هدومن  لخاد  قودنـص  رد  کیراب ، يهنزور  زا 

، كرابم طخ  نآ  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  : ) دوب هدـش  هتـشون  نآ  رد  یـصاخ  بیترت  اب  تالمج  نیا  میدومن  زاب  ار  همان  یتقو  . دوب نامدوخ 
هللا قدص  نونمؤملا » هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا  لقو  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  (. درکیم داجیا  ناسنا  لد  رد  ار  یتمظع  تبیه و 

هحفـص 197] جرفلاب [ » یل  اوعداف  «» مکل توعد  و  «» متلکا امم  تلکا  و  «» مکدجـسم یف  ةالـصلا  تمقا  «» رظتنملا يدـهملا  اـنا  میظعلا  یلعلا 
دینادب اما  دیهد ، ماجنا  دیهاوخیم  هک  ار  یلمع  ره  وگب ): مدرم  هب  ام  ربمایپ  يا  «) نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب  :» تالمج نیا  يهمجرت 

نم . تمظع اب  يهبترم  دـنلب  دـنوادخ  تسا  هدومرف  تسار  . دـننیبیم مالـسلامهیلع ) يدـه  همئا   ) نونمؤم وا و  لوسر  ادـخ و  ار  امـش  لـمع 
مه امش  سپ  . مدومن اعد  امـش  يارب  .و  مدروخ مه  نم  دیدروخ ، امـش  هچنآ  زا  .و  متـشاد اپرب  ار  زامن  امـش  دجـسم  رد  . متـسه رظتنم  يدهم 
رد . دـندرکیم هیرگ  دـنتخیریم و  قوش  کشا  فطل ، همه  نیا  زا  ترـضح ، نآ  ناتـسود  همان ، نیا  لقن  زا  سپ  . دـینک اعد  نم  جرف  يارب 

یفرشت یقافتا ، روط  هب  مالسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  رهطم  مرح  رد  مظعم  نویناحور  زا  یکی  دعب  زور  دنچ  همان ، نیا  دییأت 
دوب هدرک  لاؤس  قوف  يهمان  يهرابرد  ترـضح  نآ  زا  هدومن و  ادیپ  فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع   » هللا ۀیقب  ترـضح  سدقم  رـضحم  هب 

ناشیا زا  هرابود  مدید و  ار  یقتم  زیزع و  یناحور  نآ  مدوخ  نم  .و  دشابیم ام  زا  همان  نآ  یلب  دـندوب : هدومرف  باوج  رد  ترـضح  نآ  هک 
هحفص 198 ] [ . ] 117 . ] دندومرف وگزاب  دش ، رکذ  الاب  رد  هک  هنوگنامه  میارب  ار  نآ  ناشیا  مدیسرپ و  ار  فرشت  نامه 

دوبن بوک » بآ   » هتشذگ يهتفه  دنق 

لقن تسیزیم ، دزی  رد  دوب و  یقتم  دهاز و  فراع و  یملاع  هک  يدزی ، اضرمالغ  خیش  زا  ظعاو  یقداص  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح 
رشحم يارحص  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  بش  کی  مدناوخیم . هضور  یباصق  یصخش  لزنم  رد  هعمج  ياهبـش  رد  نم  : تفگ هک  دندرک 

سلاجم تروص  دنتسه و  ناشیا  یشنم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  دناهتسشن و  اج  کی  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  تسا . اپرب 
هـضور هب  هرخالاب  دنـسیونیم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دناهتفرگ و  تسا ، هدـش  اپرب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  يارب  هک  ار  یلفاحم  و 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  ترـضح  . یهاش هس  دـنق  هلک  دنتـشون : هتفه ، ره  لومعم  قبط  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  دندیـسر . باـصق 
هب هک  دعب  هتفه  . مدش رادیب  باوخ  زا  نم  سپـس  دوب . هدیرخ  رانید  دـص  تمیق  هب  دوبن و  بوک  بآ  شدـنق  هتفه  نیا  ردارب ، هن  دـندومرف :

هنوگچ هضور  دنق  متفگ : دوب . بوک  بآ  امـش  يولج  دـنق  تفگ : دوبن ؟ بوک  بآ  هتـشذگ ، يهتفه  دـنق  متفگ : وا  هب  متفر  باصق  لزنم 
هک دنشاب  هتـشاد  هجوت  ناگدنناوخ  . مدیرخ نازرا  دنق  نیاربانب  متفاین ، بوک  بآ  دنق  یلو  مرخب  هک  مدمآ  شلبق  زور  تفگ : باصق  دوب ؟

هحفص 199 ] [ . ] 118 ! ] تسا قیقد  ردقچ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تالیکشت 

نیعبرا زور  رد  لاقب  اضردمحم  جاح  ماعطا  رادقم  هب  نیسح  ماما  هجوت 

یلاس . دادیم مدرم  هب  درکیم و  خبط  جنرب  نم  لهچ  نیعبرا ، زور  رد  هلاس  ره  هناتسآ ، يوک  زاریـش ، نکاس  لاقب  اضردمحم  جاح  موحرم 
نم لهچ  نیا  نیعبرا ، زور  رد  هک  دنکیم  شرافـس  شدنزرف  هب  دنکیم و  نیعم  ار  نم  لهچ  رادـقم  نامه  دوشیم ، فرـشم  البرک  هب  هک 

ترضح نآ  دنیبیم و  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  باوخ  رد  البرک  رد  نیعبرا ، زا  دعب  بش  . دهدب مدرم  هب  دنک و  خبط  ار  جنرب 
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هکنیا ات  دـمهفیمن  ار  نخـس  نیا  يانعم  دوشیم ، رادـیب  نوچ  ! يدرک فصن  ار  ماعطا  يدـمآ ؛ البرک  هک  لاسما  اضردـمحم ، دـنیامرفیم :
هچ نیعبرا  زور  رد  لاـسما  دـسرپیم : شدـنزرف  زا  زور ، هس  نآ  رد  ماـعطا  شدورو و  زا  زور  هس  نتـشذگ  زاریـش و  هـب  تـعجارم  زا  سپ 
نم تسیب  دشن و  خبط  رتشیب  نم  تسیب  هک  درک  رارقا  شدنزرف  دایز ، رارصا  زا  سپ  هرخالاب  ! مدرک لمع  امـش  شرافـس  هب  تفگ : يدرک ؟

هحفص 200 ] [ . ] 119 . ] دش خبط  زور  هس  نیا  رد  اهنآ  هک  امش ، تعجارم  ماگنه  رد  نداد  همیلو  يارب  مدراذگ  ار  رگید 

دیاهدرکن فرصم  نآ  ماعطا  زا  اما  دیاهدرک ، تکرش  سلجم  رد  طقف  امش  دومرف : یشوپ  هایس  مناخ 

تایحور ظاحل  هب  دـندوب و  مق  يهیام  رپ  روهـشم و  ياهيربنم  زا  هرـس  سدـق  یعقرب  یـضترم  دیـس  همالع  تاداسلا ، ۀلالـس  یقتم ، ملاـع 
رد ناشرمع ، نایاپ  ياهلاس  رد  راوگرزب  نیا  . دوب نویناحور  بالط و  زا  ولمم  ابلاغ  ناشیا  ینارنخـس  تاسلج  ملع ، ترثک  ییالو و  صاـخ 

نمؤم اقآ  جاح  موحرم  ناشیا  ربنم  زا  لـبق  دـنتفریم . ربنم  ناخرذـگ ، مق ، رد  عقاو  یجرف  یلعمـالغ  جاـح  لزنم  رد  رفـص  هاـم  مود  يههد 
جاح ياقآ  بانج  یعقرب ، اقآ  جاح  ربنم  زا  سپ  دندومرفیم و  ار  یعرـش  لئاسم  دنتفریم و  ربنم  هیوضر ) دجـسم  تعامج  ماما   ) ییالبرک

دشیم و ماجنا  يروش  رپ  ینز  هنیس  مسارم  دنتخادرپیم و  یناوخ  هیثرم  هب  شاقن )  ) يورکش اقآ  نیسح  ياقآ  بانج  هداز و  کچوک  یلع 
زا ناشربنم  مامتا  زا  سپ  دندوب ، هلاس  دون  دودـح  رد  يدرمریپ  هک  یعقرب  ياقآ  موحرم  . دـشیم ییاریذـپ  مدرم  زا  تشوگبآ  اب  نآ  زا  سپ 

ار دـیماجنایم  لوـط  هب  اـهتعاس  یهاـگ  هـک  ینز  هنیـس  يهـسلج  رد  نتـسشن  ناوـت  نـس ، تلوـهک  نآ  رد  اریز  دـندشیم ، جراـخ  سلجم 
مدید ایؤر  ملاع  رد  بشید  : تسا ریز  حرش  هب  هک  دندومرف  ربنم  زارف  رب  ار  دوخ  يایؤر  یعقرب  ياقآ  موحرم  اهبش ، نیا  زا  یکی  رد  . دنتشادن

دناهداتسیا و نآ  رانک  رد  یشوپ  هایس  مناخ  تسا . هتفرگ  رارق  تبرـش  زا  رپ  لیتاپ  کی  لالز و  بآ  زا  رپ  ضوح  کی  لزنم ، نیمه  رد  هک 
ره تسد  هب  هحفـص 201 ] دننکیم و [  تبرـش  زا  رپ  لیتاپ ، زا  ار  یناویل  هردخم  نآ  دننکیم و  شطع  راهظا  دـنیآیم و  یکی  یکی  مدرم 

ار ناویل  راوگرزب  مناخ  نآ  متـسه . هنـشت  مه  نم  مناخ  مدرک : ضرع  مناخ  نآ  هب  متفر و  ولج  نم  ماـگنه  نیا  رد  . دـنهدیم اـهنآ  زا  کـی 
همه هب  [ 120 [ !؟ دـینکیم يزاـب  یتراـپ  ارچ  مناـخ  مدرک : ضرع  نم  دـنداد . نم  تسد  هب  دـندرک و  رپ  ضوح  بآ  زا  هبترم ، نیلوا  يارب 

نآ ماعطا  زا  مه  دـناهدرک و  تکرـش  يرادازع  سلجم  رد  مه  مدرم  نیا  دـندومرف : راوگرزب  نآ  ؟ دـیهدیم بآ  نم  هب  دـیهدیم و  تبرش 
ياقآ موحرم  ! دیاهدرکن فرصم  نآ  ماعط  زا  اما  دیاهدرک ، تکرـش  سلجم  رد  طقف  امـش  اما  میهدیم ! تبرـش  اهنآ  هب  نیاربانب  دناهدروخ .

یجرف یلعمالغ  جاح  زا  اذـل  منامب . اجنیا  رد  سلجم  نایاپ  ات  مناوتیمن  نس  تلوهک  يهطـساو  هب  نم  دومرف : ایؤر  نیا  لقن  زا  سپ  یعقرب 
ایهم نم  يارب  دشاب ، يزبس  نان و  يرادقم  هچ  رگا  ار ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياذـغ  زا  ياهمقل  تسا ، نکمم  رگا  هک  منکیم  شهاوخ 

. مربب دوخ  اب  هارمه  مریگب و  ار  نآ  ربنم ، زا  ندمآ  نییاپ  ماگنه  رد  ات  دننک ،

يدورهاش یلع  دیس  ياقآ  بانج  لزنم  رد  تکرب  اب  یماعطا 

ناونع هب  دنوخآ ، گرزب  يهسردم  يراوگوس  سلجم  رد  بانج  نیا  : تسا هدش  نایب  يدورهاش  یلع  دیس  ياقآ  هللا  ۀیآ  طسوت  هیـضق  نیا 
هـضور سلجم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ماـن  هب  قارع  رد  اـعون  مرحم ، متفه  بش  رد  هحفـص 202 ] مدوب [ . مادـخ  زا  یکی 

رفن تفه  مدوخ  اب  اهنآ  دادـعت  هک   ) میدوب ياچ  يهرادا  لوغـشم  مه  اب  هناخیاچ  رد  هک  ار  يرفن  دـنچ  نم  یبش  ناـنچ  رد  دوشیم . هتفرگ 
هب متـشاذگ و  مه  يرـصتخم  يهضور  انمـض  مدرک . توعد  دوب ) مود  نالیم  ینعی  مود ، يهداـج  هک   ) مدوخ لزنم  هب  ماـش  يارب  دـشیم )
هرس سدق  دومحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  بش ، نآ  . دنک یتبیـصم  رکذ  دیایب و  هک  متفگ  یناسارخ  نیـسحلادبع  خیـش  ياقآ 

فیرـشت اـهییاد  زا  نت  ود  و  هتاـکرب » تماد   » يدورهاـش ینیـسح  دـمحم  دیـس  ياـقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  گرزب  يوخا  هارمه  زین 
هدشن توعد  ماش  يارب  هک  مه  نایاقآ  زا  یخرب  دنتسشن . ماش  فرـص  يارب  همه  درک و  مامت  ار  سلجم  نیـسحلادبع ، خیـش  ياقآ  . دنتـشاد

منادیمن . تسا دهـشم  ياملع  زا  نالا  هک  دوب  یناحور  ياقآ  بانج  اهنآ  زا  یکی  دندنام ، یقاب  دندوب ، هدرک  تکرـش  هضور  رد  و  دـندوب ،
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مدرک و هراشا  يوخا  هب  و  يروباشین ، یقت  دـمحم  ياقآ  ماییاد ، هب  دـهدیم . ماـش  بشما  یلع  دیـس  هک  دوب  هداد  ربخ  اـهنآ  هب  یـسک  هچ 
اجنآ رد  میتفر . هناخزپشآ  مه  دوب و  قاطا  مه  هک  یقاطا  هب  رفن  هس  ره  دندمآ و  نوریب  دوب ، هدش  هدـناوخ  هضور  نآ  رد  هک  یقاطا  زا  اهنآ 

اب بسانتم  زین  شروخ  يرادقم  تشاد و  دوخ  رد  ار  رفن  هد  ياذغ  طقف  هک  جنرب  گید  کی  مداد : ناشن  اهنآ  هب  ار  شروخ  جـنرب و  گید 
جنرب و نیمه  دـنتفگ : مناخ  دـنوشیم . رفن  رب 24  غلاب  تسا و  دایز  اـهنیا  دادـعت  يراد ؟ هچ  اذـغ  نیا  زا  ریغ  متفگ : مرـسمه  هب  . دوب ناـمه 
، اهنیا یبابکولچ و  نامز ، نآ  رد   ) درک هیهت  اذـغ  ناوتیمن  مه  رازاب  هحفـص 203 ] زا [  تسا و  تقو  رید  تفگ : زین  ییاد  تسا و  شروخ 

نابایخ طسو  رد  هدنب  . تسشن سلجم  رد  تفر و  دعب  و  تسا ! میرک  ادخ  شکب ، ار  اذغ  نیمه  الاح  دومرف : سپـس  دوبن ) موسرم  فجن  رد 
ار امش  يرکون  تمس  مه  نم  تسامش و  سلجم  نیا  لضفلاابا ، ای  متفگ : مدرک و  البرک  فرط  هب  ور  متشادرب و  مرـس  زا  ار  همامع  متفر و 
هب سپـس  . دـش بلقنم  مه  ملاح  هتبلا ، دوریم ! امـش  سلجم  مداخ و  يوربآ  تسین ؛ طوبرم  نم  هب  دورب ، نم  يوربآ  یهاوخیم  رگا  مراد .

دوبن و موسرم  لاگنچ  دراک و  تقو  نآ  رد  تسا ! میرک  ادـخ  دـیزیرب ، اهفرظ  رد  ار  اذـغ  امـش  متفگ : هداوناخ  هب  متـشگرب و  لزنم  لـخاد 
ینوفاف مه  نآ  دوب و  ینیـس  سید  ضوع  دوبن ؛ موسرم  مه  سید ، و  يور ،) سنج  زا   ) ینوفاـف دوب  ییاـهفرظ  میتشادـن ؛ مه  ینیچ  فورظ 

دیـس دندرک : ادـص  ینامهم  قاطا  زا  يوخا ، ییاد و  موحرم  ناهگان  . دـندرکیم میـسقت  اهباقـشب  يهلیـسو  هب  دـندرکیم و  رپ  ار  اهنآ  دوب .
هچ هک  میدیمهفن  نم ، تیب  لها  هن  نم و  هن  میدرکن ؛ ادیپ  میاهدیـشک ، اذغ  ردق  هچ  دـش و  روطچ  هکنیا  هب  تافتلا  مه  ام  تسا ! سب  یلع ،

سید ناونع  هب  هک  مه  ینیـس  نآ  یتح  تسا و  دایز  اذغ  مدید  متفر و  هرفـس  رـس  مه  نم  ایب ! مه  وت  تسا ، سب  رگید  دـنتفگ : اهنآ  !؟ دـش
، تسا هدش  رید  روایب ، يراد  یماش  رگا  یلع ، دیس  دندوب : هدومرف  مردپ  موحرم  البق  مدش . ندروخ  لوغـشم  متـسشن و  مدمآ  دوب ! رپ  دوب ،
زا ار  ام  یهدب و  ماش  نایاقآ  هب  یهاوخیم  هحفص 204 ] ناه [ ! دنتفگ : دنتـشادن ، ربخ  هک  نارگید ، و  تسا . برغم  زا  دعب  راهچ  کیدزن 

ار گید  دـییایب  متفگ : نم  ینک !؟ بدا  ار  ام  یتساوخیم  یتشاد و  ماش  همه  نیا  وت  دـنتفگ : ماش  ندـید  زا  دـعب  اـهنآ  !؟ ینک مورحم  ماـش 
دینیبیم هک  تسا  نیمه  گید  الا  تسا و  هدوب  مالسلاهیلع  لضفلاابا  دوخ  رظن  هک  مسق  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  دوخ  هب  دینک ! هاگن 

لضفلاابا ترضح  فطل  رظن  هللا ! ناحبـس  دنتفگ : دندمآ و  مه  نایاقآ  دندمآ و  مردپ  موحرم  ! دوب هدشن  یلاخ  دوب و  هفـصن  گید  زونه  و 
زا يرصتخم  زین  کی  ره  و  دنامب ! یقاب  شفصن  زاب  دهدب و  اذغ  ار  تیعمج  همه  نیا  دناوتب  دودحم ، گید  نیا  هک  تسا  هدوب  مالسلاهیلع 

دازام ادرف  هک  يروط  هب  دمآ ، دایز  اذغ  هک  مسق ، مالـسلاهیلع  لضفـضلاابا  اقآ  دوخ  هب  . دـندرب دوخ  لزنم  هب  افـشتسا ، ناونع  هب  ار  اذـغ  نآ 
متفه بش  لاس  ره  هک  دش  ببس  هیضق  نیمه  ! میدروخیم نآ  زا  نامدوخ  مه  زور  هس  ود  ات  ابیرقت  میدرک و  میسقت  اههیاسمه  نایم  ار  نآ 

هلاسوگ کی  ابیرقت  میتخپیم و  جـنرب  ولیک  دـصراهچ  یلاس  هک  تفای  شیازفا  اجنآ  ات  زین  نیوعدـم  دادـعت  مینک و  توعد  ار  مدرم  مرحم 
هحفص 205 ] [ . ] 121 . ] میراد ار  هیور  نیمه  دورهاش  رد  مه  نالا  میدرکیم و  تسرد  همیق 

باتک نیا  رد  شخب 07  تاقحلم 

دنق بیغ ، ملاع  زا  - 2 عوضوم : 45 هیضق : هرامش  درک ، ریس  ار  رفن  تصـش  نیـسح ، ماما  رابنا  بآ  تکرب  هب  رفن  تفه  ياذغ  - 1 عوضوم :
سلجم يارب  ياچ  دنق و  بیغ ، ملاع  زا  - 3 عوضوم : 143 هیضق : هرامش  دش ، هدروآ  ناراسچگ  سابعلا  تیب  نارگراک  يارب  ياچ  رکشو و 
سلجم زا  ياـچ  ندیـشون  سوـه  - 4 عوضوم : 16 هیـضق : هرامـش  دـش ، هدروآ  ییاضرهـش  یکاـت  یلع  خیــش  جاـح  لزنم  رد  يراوـگوس 

 ] 164 هیضق : هرامش  دش ، هبوت  تیاده و  بجوم  ماعطا ، ياهگید  ریز  دود  - 5 عوضوم : 162 هیضق : هرامش  دش ، تیاده  ثعاب  يراوگوس ،
هحفص 209 ]

میناوخب تبیصم  هنوگچ 

دناوخیم هضور  غورد  هب  هک  یسک  زا  ندیشک  باسح  يهرابرد  ییایور 
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شیوخ راـک  هب  سک  ره  دنتـسه ، ناـشیرپ  ناـساره و  مدرم  تسا و  هدـش  اـپرب  تماـیق  هک  دـید  باوخ  رد  ناوخ  هضور  تاداـس  زا  یکی 
ود ناهگان  مدوب ، مراک  ماجرف  يهشیدنا  رد  هک  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم : يو  . دنناریم باسح  ياپ  هب  ار  مدرم  اههتشامگ  تسا و  لوغـشم 

؛ مدیزرو عانتما  نتفر  زا  سرت ، رطاخ  هب  نم  دندرک ، راضحا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  روضح  هب  ارم  اهنآ  زا  رفن 
. دندیـشکیم شود  هب  ار  نآ  هار ، تسار  تمـس  رد  راکتمدخ  یعمج  هک  مدید  یللجم  جدوه  هاگان  . دـندرب ارم  رابجا  روز و  هب  ود  نآ  اما 

نآ ریز  مدروآ و  تسد  هب  یتصرف  مدیـسر ، جدوه  کیدزن  هب  نوچ  دنتـسه . جدوه  نآ  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترـضح  مدـیمهف 
رود اههتشامگ  يهمه  هحفـص 210 ] دـندوب [ . هدروآ  هانپ  نآ  هب  نم  نوچ  يراکهانگ  هورگ  دوب و  یمکحم  تسب  اـجنآ  متخیرگ . جدوه 

میورب و اهنآ  دزن  هک  دـندرکیم  هراشا  ام  هب  دـندوب و  ام  زا  رود  اـهنآ  دنتـشادن ، ار  اـم  هب  ندـش  کـیدزن  يورین  دـنتفریم و  هار  جدوه  زا 
ضرع دمآ و  مالـسلاهیلع  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  فرط  زا  ياهداتـسرف  ماگنه ، نیا  رد  میدرکیم ! لثم  هب  هلباقم  زین  ام  دندرکیم و  دیدهت 

هک دندومرف  هراشا  ام  هب  مالـسلااهیلع  هقیدص  ترـضح  !« دیتسرفب باسح  يارب  ار  اهنآ  دناهدش ، هدـنهانپ  امـش  هب  راکهانگ  یهورگ  : » درک
ءایبنالا متاخ  ترضح  هک  دوب  ياهلپ  رپ  دنلب  ربنم  اجنآ  رد  . دندیشک باسح  ياپ  هب  ار  ام  دنتخیر و  فرط  ره  زا  اههتـشامگ  ناهگان  میورب .

مدرم یـسرباسح  لوغـشم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زین  نآ  لوا  يهلپ  رب  دـندوب . هتـسشن  نآ  زارف  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ارچ : » دندومرف مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دیسر ؛ نم  هب  تبون  هک  یماگنه  . دندوب هتـسب  فص  ترـضح  نآ  ربارب  رد  مدرم  دندوب و 
هب تفرگ ! درد  تدش  هب  میوزاب  ناهگان  مدرک . راکنا  ار  بلطم  نیا  مدش و  ریحتم  نتفگ  باوج  رد  يدرمـش »!؟ راوخ  ار  نیـسح  مدـنزرف 

دوب و نم  لفاحم  سلاجم و  تروص  مدرک . زاـب  ار  راـموط  نآ  داد ؛ نم  هب  تشاد و  تسد  رد  يراـموط  يدرم  مدـید  مدرک ، هاـگن  میولهپ 
رد ! تشاد دوجو  نآ  رد  زین  مدوب  هدرک  راکنا  هک  يزیچ  نآ  دوب ، هدـش  هداد  حرـش  نآ  رد  مدوب  هتفگ  ناـمز  ره  رد  لـفحم و  ره  رد  هچنآ 

بلطم نیا  هرس  سدق  یـسلجم  :» مدرک ضرع  ترـضح ، نآ  لاؤس  هب  نداد  باوج  زا  رارف  يارب  داتفا و  ملد  رد  يرگید  يهلیح  ماگنه  نیا 
باتک ورب  : » دندومرف دندرک و  هراشا  نارازگتمدخ  زا  یکی  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  !« تسا هدرک  رکذ  راحب  مهد  دلج  رد  ار 

دراد و دوجو  اـملع  زا  يرایـسب  ینـالوط  فوفـص  مدـید  مدرک . هاـگن  ربـنم  تسار  فرط  هب  ماـگنه  نیا  رد  رواـیب »! ریگب و  یـسلجم  زا  ار 
يهمالع . دندوب هرـس  سدـق  یـسلجم  همالع  لوا ، فص  رد  لوا  صخـش  دوب . هحفـص 211 ] هدـش [  هدـیچ  وا  ولج  رد  یملاع  ره  ياـهباتک 

ار باتک  .( منک ادـیپ  ار  بلطم  نآ  ات   ) دـنداد نم  تسد  هب  ار  باتک  مالـسلاهیلع  ماما  نامرف  هب  داد و  صخـش  نآ  هب  ار  باتک  نآ  یـسلجم 
اب مدوب . هتـسب  راک  هب  نداد  خـساپ  زا  ییاـهر  يارب  طـقف  ار  گـنرین  نیا  ماهتـسب و  غورد  وا  هب  هک  متـسنادیم  اریز  مدـش ! ناریح  متفرگ و 

لتقم رد  بلطم  نیا  متفگ : درک و  روطخ  منهذ  هب  يرگید  گنرین  زاب  لاـح  نیا  رد  متخادرپ ! نآ  ندز  قرو  هب  هچیزاـب ، یجیگ و  تلاـح 
موحرم . دروایب زین  ار  باتک  نآ  هک  دـندومرف  رومأم  نآ  هب  ترـضح  نآ  زاب  تسا . هدـش  رکذ  ءاکبلا » عبنم   » ینعی یناغرب ، حـلاص  الم  جاح 

سرت و داد . متـسد  هب  دروآ و  تفرگ و  وا  زا  ار  باـتک  رومأـم ، نآ  دوب ، متفه  اـی  مشـش  فیدر  رد  اـی  متفه ، اـی  مشـش  فص  رد  یناـغرب 
يوس هب  نابرهم  يادـخ  بناج  زا  ياهداتـسرف  هاگان  ... مدزیم قرو  ناشیرپ  ساوح  هرهلد و  اب  ار  باتک  تخادـنا ، گنچ  ملد  هب  یناـشیرپ 

زا یکی  دنک ، یـسرباسح  ار  مدرم  تقد  نیا  اب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  رگا  : » تفگ دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب  ربمایپ 
دیـس نآ  . مدـش رادـیب  باوخ  زا  دـش و  لیاز  نم  سرت  دـندمآ و  هحماسم  رهم و  رـس  رب  راوگرزب  نآ  ماگنه  نیا  رد  دـباییمن » تاجن  اهنآ 
بات اریز  منکیم ، كرت  ار  دوخ  راک  نم  تفگ : اهنآ  هب  درک و  عمج  ار  دوخ  ناراکمه  كانسرت ، يایؤر  نیا  ندید  زا  سپ  ناوخ  هضور 
هحفص [ . ] 122 . ] تشاد دـمآ  رد  هار  نیا  زا  ینالک  غلبم  لاس  ره  هکنیا  اـب  درک ، كرت  یلک  هب  ار  یناوخ  هضور  و  مرادـن ! ار  نآ  طـئارش 

[ 212

تسا نادند  اب  نیسح  ماما  ندب  تشوگ  ندنک  لثم  ندناوخ  غورد  تبیصم 

مدید باوخ  رد  تفگ : دمآ و  امهرـس  سدق  یناهبهب  دیحو  یمظعلا  هللا  ۀیآ  دنزرف  یلع  دمحم  اقآ  هللا  ۀیآ  ترـضح  دزن  سانـشان  صخش 
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سپـس تخادنا و  نییاپ  ار  دوخ  رـس  یتدم  یلع  دمحم  اقآ  موحرم  ! مشکیم نادند  شین و  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ندب  تشوگ  هک 
ار یناوخ  هضور  دومرف : یلع  دمحم  اقآ  متـسه . ناوخ  هضور  هلب ، تفگ : صخـش  نآ  یتسه !؟ ناوخ  هضور  دـیاش  دومرف : تشادرب و  رس 

[ . 123 . ] تسا ترضح  نآ  هب  نتسب  غورد  يهجیتن  باوخ  نیا  اریز  نک . افتکا  تسا ، هربتعم  بتک  رد  هک  یبلاطم  نامه  هب  ای  نک ، كرت 

دنتخومآ هیثرم  ناوخ  هضور  مناخ  کی  هب  ارهز  ترضح 

اپرب ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ءادهـشلادیس  ترـضح  يازع  هدرکیم و  تکرـش  هنانز  سلاـجم  رد  هرز ، ماـن  هب  يرگهحون  مناـخ 
هـصالخ هدومنیم و  هیرگ  يرادازع و  هب  قیوشت  ار  رگید  تاردـخم  هدوب و  ءالو  لـها  راـگزیهرپ و  یقتم و  یمناـخ  يو  تسا . هدومنیم 

هب يرادازع  تاسلج  زا  دـعب  بش  کی  . تسا هدادیم  ماجنا  هدـمآیمرب ، شتـسد  زا  هک  يراک  ره  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  يرادازع  يارب 
يهمطاف ترضح  سدقم  رـضحم  هب  هک  دنیبیم  باوخ  ملاع  رد  دوریم و  باوخ  هب  دوریم و  رتسب  هب  هتـسخ  لاح  اب  ددرگیمرب ، شلزنم 

مالسلاهیلع ءادهـشلادیس  هحفـص 213 ] ترـضح [  سدقم  ربق  دزن  مالـسلااهیلع  هقیدص  ترـضح  تسا . هدـش  بایفرـش  مالـسلااهیلع  ارهز 
مدنبلد دنزرف  يازع  سلاجم  رد  هرز ! يا  دندومرف : دندرک و  هردخم  نیا  هب  ور  نایرگ  مشچ  اب  دعب  دـننکیم و  يراز  هیرگ و  دناهتـسشن و 

هـضرما ملاضیـضر  ردصلا  كرت  اتیم  فطلاب  ایکبا  واضیغت  الهتـسا ال  اضیف و  نانیعلا  اهیا  : ناوخب ار  راعـشا  نیا  مالـسلاهیلع  ءادهـشلا  دـیس 
نآ رب  دینک  هیرگ  و  دینکن ! افتکا  مک  کشا  هب  و  دینک ، هیرگ  دایز  دیزیرورف ! رایسب  کشا  نامشچ ! ود  يا  ینعیاضیرم : ناک  ال و ال  الیتق !

يارب یسک  تسا و  هتفر  ایند  راد  زا  دوبن و  ضیرم  تسا ! هدش  هتسکش  اهبـسا  مس  ریز  شاهنیـس  تسا و  هداتفا  البرک  نیمز  رد  هک  يدیهش 
[ . 124 ! ] درکن يدنب  مخز  يرادرامیب و  وا 

نیسح ماما  گوس  رد  هقیدص  ترضح  ییارس  هیثرم 

رب هحون  يراز و  هیرگ و  نانز  زا  یعمج  نایم  رد  ترـضح  هک  دـید  ایؤر  ملاـع  رد  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نیرحب  نیقثوم  زا  یکی 
رب ياوءامدـلاب  الیـسغ  او  انیـسح  او  افق  نم  اـحیبذ  او  انیـسح  او  : دـندناوخیم ار  تیب  نیا  دـندومنیم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح 
رد مدش ، رادیب  باوخ  زا  دیوگ  ! دش هداد  لسغ  نوخ ، اب  هک  منیسح  رب  ياو  ! دندرک ادج  شندب  زا  رس  افق ، زا  هک  ياهتشک  رب  ياو  منیسح !

هحفص 214 ] [ . ] 125 . ] مدناریم نابز  رب  ار  رعش  تیب  نآ  متسیرگیم و  هک  یلاح 

دننکیم تساوخرد  ار  نیسح  ماما  عادو  تبیصم  رکذ  هقیدص  ترضح 

رد مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  رهطم  نحـص  رد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یـسلجم  يهمالع  هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  يرهبا  ییحی  ازریم 
هب عورش  تساوخ  نوچ  . دش هظعوم  لوغشم  سپس  تسا و  سیردت  لوغـشم  هتـسشن و  افـصلا  ۀضور  قاطا  رد  ترـضح ، ياپ  نییاپ  فرط 

عادو یلع  ۀلمتشملا  بئاصملا  رکذا  : » دندومرف مالسلااهیلع  هرهاط  يهقیدص  ترضح  تفگ : دمآ و  یسک  ناهگان  دنک . تبیصم  ندناوخ 
ار عادو  تبیصم  یـسلجم  موحرم  دیوگ : ییحی  ازریم  . دشاب مدیهـش  دنزرف  عادو  رب  لمتـشم  هک  ار  یبئاصم  نک  رکذ  ینعی  دیهـشلا » يدلو 

[ . 126 . ] مدوب هدیدن  مرمع  رد  ار  سلجم  نآ  لثم  نم  دندومن و  يدیدش  هیرگ  دندوب و  عمج  يدایز  قلخ  درک و  رکذ 

تسین نم  رسپ  نسح  رگم  دومرف : كرت  ربکا  یلع  خیش  جاح  هب  ارهز  ترضح 

ربکا یلع  خیش  جاح  موحرم  نارهت  مهم  ياهيربنم  زا  یکی  : دومرف هرس  سدق  یفاک  دمحا  خیش  جاح  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  ترـضح 
یلع خیـش  جاـح  دوب . ینیدـتم  مدآ  هکنیا  مود  دوب و  يدیـشر  مدآ  هکنیا  یکی  تشاد : یبوخ  ود  وا  دوب  یبوخ  يربـنم  یلیخ  دوب و  كرت 

رد مود  هیمطاف  مایا  رد  و  البرک ، رد  لوا  يهیمطاف  مایا  رد  وا  دمآ . قارع  هب  هیمطاف  مایا  رد  مدوب ، فجن  رد  نم  هک  یلاس  رد  يزیربت  ربکا 
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، مدوب ناوج  هک  ینامز  رد  نم  تفگیم : يزیربت  ربکا  یلع  خیش  جاح  موحرم  . مدینش ناشیا  دوخ  زا  ار  هیضق  نیا  نم  تفریم . ربنم  فجن 
. مربب مالسلاهیلع  نسح  هحفص 215 ] ماما [  اقآ  زا  یمان  یبش  هک  دماین  شیپ  متفه ، تسیب و  بش  ات  ناضمر  هام  رد  متفریم . ربنم  زیربت  رد 

ملاع رد  مدیباوخ و  متفر و  هناخ  هب  ناضمر  هام  متفه  تسیب و  بش  رد  تفگ : ناشیا  . دوب هدشن  روج  فرح  يهنیمز  متـشادن ! مه  یـضرغ 
: متفگ نم  ! دندومرف باوج  یتحاران  اب  ترضح  مدرک  مالس  هک  یتقو  مدش  بایفرـش  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  سدقم  رـضحم  هب  ایؤر 
. دیـشاب هدش  تحاران  نم  زا  امـش  هک  دشاب  هدز  رـس  نم  زا  یبدا  يهئاسا  منکیمن  لایخ  متـسین ، بدایب  ياهرکون  نآ  زا  نم  ناج ! یبیب 
! تساجک زا  راـک  لاکـشا  هک  مدـیمهف  ؟ تسین نم  رـسپ  نسح  رگم  خیـش ! جاـح  دـندومرف : ترـضح  !؟ دـیهدیم ارم  باوج  روط  نیا  ارچ 

[ . 127 . ] تسا مولظم  منسح  تسا ، بیرغ  منسح  ینکیمن ؟ منسح  زا  يدای  ارچ  دنیامرفیم :

دندرک لقن  ینیوزق  میهاربا  دیس  يارب  ترضح  نآ  دوخ  هک  لضفلاابا  ترضح  تبیصم 

یلع دمحم  خیش  موحرم  دندوب و  تعامج  ماما  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  نحـص  رد  هرـس  سدق  ینیوزق  میهاربا  دمحم  دیـس  موحرم 
لضفلاوبا ترضح  تبیصم  یناسارخ  موحرم  بش  کی  . تفریم ربنم  ناشیا  زامن  زا  دعب  دوب ، ریظنیب  ناظعاو  زا  هک  هرـس  سدق  یناسارخ 

يهیرگ هدش و  رثأتم  تخـس  هک  ینیوزق ، موحرم  . دننکیم يدای  ترـضح ، نآ  سدقم  مشچ  هب  ریت  تباصا  زا  دنناوخیم و  ار  مالـسلاهیلع 
!؟ دیناوخیم ربنم  زارف  رب  ارچ  درادن ، مه  يوق  یلیخ  دنس  هک  ار  يزوسناج  تخـس و  ياهتبیـصم  نینچ  تفگ : ناشیا  هب  دوب ، هدرک  يدایز 

دوشیم فرشم  مالسلاهیلع  سابعلا  هحفص 216 ] لضفلاابا [  ترضح  سدقم  رـضحم  هب  ینیوزق  میهاربا  دیـس  موحرم  ایؤر ، ملاع  رد  بش 
هچ نم  اب  اروشاع ، زور  ینادب  هک  يدوب  البرک  رد  وت  ایآ  میهاربا ، دیس  :» دنیامرفیم ناشیا  هب  باطخ  مالسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  ترضح  و 

دیاش  ) دیـسر نم  مشچ  هب  يریت  نایم  نیا  رد  . دومن ناراب  ریت  ارم  نمـشد  هاپـس  دندرک ، ادـج  ندـب  زا  ار  متـسد  ود  هکنآ  زا  سپ  دـندرک !؟
ار میاهوناز  داتفا ! مرس  زا  زین  همامع  دماین و  نوریب  ریت  دیایب ، نوریب  ریت  هک  مداد  ناکت  ار  رـس  هچ  ره  نم ،) تسار  مشچ  هب  دنـشاب  هدومرف 

[ . 128 . ] دز مرس  رب  نینهآ  دومع  اب  نمشد  یلو  مشکب ، نوریب  ممشچ  زا  ار  ریت  وناز ، ود  يهلیسو  هب  هک  مدش  مخ  مدروآ و  الاب 

ناوخب ار  تبیصم  نیا  هک  دنداتسرف  ماغیپ  یتبس  مظاک  خیش  يارب  لضفلاابا  ترضح 

ترـضح فرط  زا  نم  دومرف : دمآ و  نم  دزن  فورعم  گرزب و  ياملع  زا  یکی  هک  دومرف  هرـس  سدـق  یتبـس  مظاک  خیـش  راوگرزب ، ملاع 
هب باوخ  ملاع  رد  نم  دومرف : . متسه امش  تمدخ  رد  نم  تسا ؟ یماغیپ  هچ  دییامرفب  متفگ : . ماهدروآ یماغیپ  امش  يارب  مالـسلاهیلع  سابع 

ار تبیـصم  نیا  ارچ  وگب : یتبـس  مظاک  خیـش  هب  دـندومرف : نم  هب  ترـضح  نآ  مدـش و  فرـشم  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  رـضحم 
نداـتفا تقو  رد  دـتفایم ، نیمز  رب  بسا  تشپ  زا  يراـکراوس  تقو  ره  هکنیا  نآو  ناوخب ، مه  ار  تبیـصم  نیا  دـعب  هب  نیا  زا  ؟ یناوخیمن

 ] راکراوس دوش و  لئاح  وا  تسد  نداـتفا  تقو  رد  اـت  دـناسریم ، نیمز  هب  لوا  ار  شیاهتـسد  و  دـهدیم . رارق  رپس  لـثم  ار  دوخ  ياهتـسد 
مه شیاهتـسد  دشاب و  هتفرگ  رارق  اهریت  فده  شاهنیـس  هک  یـسک  نآ  تشاد  دـهاوخ  یلاح  هچ  . دـتفین نیمز  هب  تروص  اب  هحفص 217 ]

!؟ دـتفا نیمز  هب  تروص  اب  دنـشاب و  هدرک  عطق  مرح  مایخ  هب  بآ  ندـناسر  زا  ار  شدـیما  و  دنـشاب ؟ هدز  شرـس  رب  نینهآ  زرگ  اب  هدـیرب و 
[ . 129]

تسا کچوک  لضفلاابا  ترضح  ربق  ارچ 

ربخ مولعلارحب  يهمالع  هب  دش . بارخ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  سدقم  ربق  هرس ، سدق  مولعلارحب  يهمالع  موحرم  نامز  رد 
میمرت و ترضح ، نآ  فیرـش  ربق  ات  داد  روتـسد  مولعلارحب  همالع  دوشیم  بارخ  دراد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  سدقم  ربق  هک  دنداد 

زور رد  . دننک انب  دیدجت  ار  ربق  دنورب و  سدقم  بادرـس  هب  انب ، داتـسا  قافتا  هب  همالع  موحرم  ینیعم  زور  رد  هک  دـش  نیا  ربانب  . دوش ریمعت 
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: تفگ درک و  همالع  هب  یهاگن  ربق و  هب  یهاگن  رامعم  دندش ، دراو  رهطم  نیمزریز  بادرس و  رد  انب ، داتـسا  اب  هارمه  همالع  موحرم  ررقم ،
لضفلاوبا ترضح  هک  میدوب  هدینـش  هدناوخ و  الاح  ات  ام  : » تفگ انب  داتـسا  سرپب ؟ دومرف : همالع  منکب ؟ یلاؤس  هک  دییامرفیم  هزاجا  اقآ 

، دـناهدشیم بسا  رب  راوـس  یتـقو  هک  ياهنوـگ  هـب  دناهتـشاد . هناـش  راـهچ  دـنلب و  يدـق  دیـشر و  نوزوـم و  یمادـنا  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 
نم یلو  دشاب ! ینالوط  گرزب و  مه  ترضح  نآ  سدقم  ربق  دیاب  نیاربانب  سپ  تسا . هتفرگیم  رارق  بسا  ياهشوگ  ربارب  رد  ناشیاهوناز 

!؟ دراد يرگید  تلع  ربق  یکچوک  اـی  تسا ؟ غورد  نم  ياههدینـش  اـیآ  هحفـص 218 ] تسا [ »!؟ کچوک  ناـشیا  ربق  تروص  هک  منیبیم 
تحاران نارگن و  ار  رامعم  همالع ، ینالوط  يهیرگ  دندرک . هیرگ  تخس  دنتشاذگ و  راوید  هب  رس  نداد ، باوج  ياج  هب  مولعلارحب  همالع 

هچ نم  رگم  دـیزیریمورف !؟ ناگدـید  زا  مغ  کشرـس  دـیدش و  كانهودـنا  نایرگ و  ارچ  نم ! ياـقآ  تشاد : هضرع  دومن و  برطـضم  و 
نوچ دروآ . درد  هب  ارم  لد  وت  شـسرپ  انب ! داتـسا  دـندومرف : همالع  ؟ تسا هدـش  داـجیا  امـش  رد  رثأـت  مدرک ، نم  هک  یلاؤس  زا  اـیآ  متفگ ؟

ترـضح يرآ  . مداتفا مالـسلاهیلع  سابع  میومع  رب  هدـش ، دراو  ياهدرد  بئاصم و  دای  هب  نم  اـما  تسا ، حیحـص  تسرد و  وت  ياههدـینش 
وا نینزان  ندب  رب  اههزین ، اهزرگ و  اهریت و  ریشمش و  تبرـض  يردق  هب  یلو  دنتـشاد . دنلب  یتماق  دق و  دیـشر و  یمادنا  مالـسلاهیلع ، سابع 

يهراپ هراپ  ندـب  هک  يراد  راظتنا  ایآ  . دـش لیدـبت  نینوخ  تاـعطق  هب  دیـشر  مادـنا  نآ  دـندومن و  هعطق  هعطق  ار  شندـب  هک  دـندرک ، دراو 
[ . 130 [ ؟ دشاب هتشاد  ربق  نیا  زا  رتگرزب  ربق  دش ، نفد  يروآ و  عمج  مالسلاهیلع  داجس  ماما  طسوت  هک  مالسلاهیلع  سابع  ترضح 

هسدقم يهیحان  ترایز  زا  زوسناج ، ياهزارف 

ریبک ص رازم  ص 317 و  راونالاراحب ج 101 ، زا  لقن  هب  ۀبیصملا » زمر   » فیرـش باتک  رد  یخرـسهد  دومحم  دیـس  همالع  ار  ترایز  نیا 
دج يارب  هادف  انحاورا  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترـضح  ییارـس  تبیـصم  تقیقح  رد  هک  ترایز ، نیا  زا  ییاهزارف  اجنیا  رد  دناهدومرف ؛ لقن   328

یماحملا یلع  مالسلا  نیتولا ، عوطقملا  یلع  مالسلا  هحفص 219 ... ] دوشیم [ : وگزاب  تسا ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ناشمولظم 
،...... بیضقلاب عورقملا  رغثلا  یلع  مالسلا  بیلسلا ، ندبلا  یلع  مالسلا  بیرتلا ، دخلا  یلع  مالسلا  بیضخلا ، بیشلا  یلع  مالـسلا  نیعم ، الب 

باضخ نوخ  هب  هک  ینـساحم  نآ  رب  مالـس  درادن ، روای  هک  یعفادـم  نآ  رب  مالـس  تسا ؛ هدـش  عطق  شتایح  گر  هک  یـسک  نآ  رب  مالس 
هدز نآ  رب  بوچ  اب  هک  ییاهنادـند  نآ  رب  مالـس  تشگ ، هنهرب  هک  یندـب  نآ  رب  مالـس  تسا ، دولآ  كاخ  هک  ياهنوگ  نآ  رب  مالـس  دـش ،

، ابـصانم ةوادـعلا  کـل  بصن  نمل  و  اـبراحم ، کـبراح  نمل  نکا  مل  و  رودـقملا ، كرـصن  نع  ینقاـع  و  روهدـلا ، ینترخا  نئلف  دـش ......
و باصملا ، ۀعولب  توما  یتح  افهلت ، كاهدام  یلع  افـسأت ، کیلع و  ةرـسح  امد ، عومدلا  لدب  کل  نیکبال  و  ءاسم ، احابـص و  کنبدنالف 

وت اب  هک  یـسک  اب  ات  مدوبن  و  تشادزاب ؛ وت  يرای  زا  ارم  یهلا )  ) تاردقم و  تخادنا ، ریخأت  هب  ارم  هنامز  هچ  رگا  سپ  بایتکالا ...... ۀـصغ 
و منکیم ، ییارس  هحون  هبدن و  وت  يارب  ماش  حبص و  ره  ضوع  رد  منک ؛ ینمـشد  دندرک ، ینمـشد  وت  اب  هک  یناسک  اب  و  مگنجب ؛ دیگنج ،
هودـنا و طرف  زا  هک  یماگنه  ات  دـش  دراو  وت  رب  هک  ییاهتبیـصم  وت و  رب  سوسفا  ترـسح و  يور  زا  میرگیم ! نوخ  تیارب  کـشا  ياـجب 

اوقدحاف تاومـسلا ، ۀکئالم  كربص  نم  تبجع  دق  تایذالل ، لمتحمو  تاوبهلا ، یف  مدـقم  تناو  مراپـسب .... ناج  هصغ  مغ و  تبیـصم و 
ياهتیذا رازآ و  و  یتخات ! شیپ  گنج ، رابغ  درگ و  رد  وت  و  حاورلا ...... نیب  کنیب و  اولاح  حارجلاب و  كونخثا  و  تاهجلا ، لک  نم  کب 

هب ار  وت  و  دنتفرگ ! نایم  رد  ار  وت  وس ، ره  زا  نانمشد  سپ  دندرک ؛ بجعت  تیئابیکش  ربص و  زا  اهنامـسآ  هکئالم  يدومن ، لمحت  ار  ناوارف 
نع بذت  رباص ، بستحم  تنا  و  رصان ، کل  قبی  مل  و  دنتسب ...... هحفص 220 ] وت [  رب  ار  نتفر  زیرگ و  هار  دنتخاس و  ناوتان  اهمخز  ببس 
دق اهرتاوبب ، ةاغطلا  كولعت  و  اهرفاوحب ، لویخلا  كؤطت  احیرج ، ضرالا  یلا  تیوهف  كداوج ، نع  كوسکن  یتح  كدـالوا ، کـتوسن و 

کـسفنب تلغـش  دق  و  کتیب ، کلحر و  یلا  ایفخ  افرط  ریدت  کنیمی ، کلامـش و  طاسبنالاو  ضابقنالاب  تفلتخا  و  کنیبج ، توملل  حشر 
عاـفد تنادـنزرف  ناـنز و  زا  يدرکیم ، ییابیکـش  ادـخ  يارب  وت  و  دوب ، هدـنامن  یقاـب  وـت  يارب  يرواـی  چـیه  کـیلاها ...... كدـلو و  نع 

لامیاپ هدنز )  ) ار وت  ناشیاهمس  اب  اهبسا  يداتفا ، نیمز  رب  حورجم  ندب  اب  سپ  دنتخاس ! نوگنرـس  بسا ، يور  زا  ار  وت  هکنآ  ات  يدرکیم ،
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هتسب زاب و  تتسار  پچ و  تسد  و  دش ، راکـشآ  تیناشیپ  رب  گرم  قرع  دنتفای ، طلـست  وت  رب  ناشزیت  ياهریـشمش  اب  ناشکرـس  و  دندومن ،
زا ار  وت  تیلوغـشم  نیا  يدوب و  لوغـشم  دوخ  لاـح  اـب  هک  یلاـح  رد  يدوـب ، تاهداوناـخ  اـههمیخ و  نارگن  مشچ ، يهشوـگ  اـب  دـشیم ؛

كداوج ءاسنلا  نیأر  املف  اـیکاب ، اـمحمحم  ادـصاق  کـمایخ  یلا  ادراـش ، کـسرف  عرـسا  و  درکیم ...... نادرگ  يور  تلاـیع  نادـنزرف و 
و تایعاد ، لیوعلاب  و  تارفاس ، هوجولا  تامط ، دودخلا ال  یلع  روعشلا ، تارـشان  رودخلا ، نم  نزرب  ایولم ، هیلع  کجرـس  نرظن  و  ایزخم ،

نانز نوچ  سپ  دوب ، نایرگ  دیشکیم و  ههیش  دیود و  اههمیخ  يوس  هب  ناباتش  تبـسا  و  تاردابم ...... کعرـصم  یلا  تاللذم و  زعلا  دعب 
ار اهوم  دـندیود و  ارحـص  يوس  هب  ماـیخ  ياـههدرپ  سپ  زا  دنتـسیرگن ، نوگژاو  نآ ، رب  ار  وت  نیز  و  دـندید ، يراوخ  لاـح  رد  ار  تبـسا 

هحفـص زا [  دعب  و  دندزیم ، نویـش  دنلب  يادـص  اب  دـندوب ، هدـنکفا  هرهچ  زا  باقن  دـندزیم و  یلیـس  ناشیاهتروص  رب  و  دـندرک ، ناشیرپ 
ضباق كرحن ، یلع  هفیـس  علوم  و  كردص ، یلع  سلاج  رمـشلا  و  دنتفاتـشیم ...... تهاگلتق  يوسب  و  دندش ، راوخ  لیلذ و  ناشتزع  [ 221

رب رمـش  لاح ، نآ  رد  !... کسأر ةانقلا  یلع  عفر  و  کـسافنا ، تیفخ  و  کـساوح ، تنکـس  دـق  هدـنهمب ، کـل  حـباذ  هدـیب ، کتبیـش  یلع 
مامت درکیم ! حبذ  ار  وت  يدنه  ریشمش  اب  و  دوب ، هتفرگ  ار  تنساحم  شتسد  اب  درشفیم ! تیولگ  رب  ار  دوخ  ریشمش  دوب و  هتـسشن  تاهنیس 

یف اودفـص  و  دیبعلاک ! کلها  یبس  و  تفر ......! الاب  هزین  يور  رب  ترـس  و  دوب ، هدـش  ناهنپ  تیاهـسفن  و  دوب ، هداتفا  تکرح  زا  تیاضعا 
یف مهب  فاطی  قانعالا ، یلا  ۀلولغم  مهیدیا  تاولفلا ، يراربلا و  یف  نوقاسی  تارجاهلا ، رح  مههوجو  حفلت  تایطملا ، باتقا  قوف  دـیدحلا ،

يامرگ دـندش ! هتـسب  نینهآ  ریجنز  لغ و  رد  نارتش  زاهج  يالاب  رب  دـندش و  هتفرگ  يریـسا  هب  ناگدرب  نوچ  تلایع  لها و  قاوسـالا ......!
رد ار  اهنآ  و  دوب ، هدـش  ریجنز  اهندرگ  هب  ناشیاهتـسد  دـندشیم ، هدیـشک  اـهنابایب  اهارحـص و  رد  و  دـنازوسیم ، ار  اـهنآ  تروص  زورمین 

هحفص 222 ] [ . ] 131 !... ] دندنادرگیم اهرازاب 

باتک نیا  رد  شخب 08  تاقحلم 

ایبنالا متاخ  ترضح  - 2 عوضوم : 3 هیضق : هرامش  دندرک ، هیرگ  یعازخ  لبعد  راعشا  ندینش  اب  مالسلااهیلع  هقیدص  ترضح  - 1 عوضوم :
انحاورا هللا  ۀیقب  ترضح  تیانع  دروم  یناشاک  مشتحم  راعشا  - 3 عوضوم : 307 هیضق : هرامش  دنتسیرگ ، یعازخ  لبعد  ياهرعش  ندینش  اب 

: هیـضق هرامـش  مالـسلامهیلع ، همئا  ربماـیپ و  هجوت  دروم  یناهفـصا  لـبقم  یناـشاک و  مشتحم  راعـشا  - 4 عوضوم : 17 هیضق : هرامـش  هادف ،
زور رد  - 6 عوضوم : 256 هیضق : هرامش  دنیرگیم ، نوخ  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  تبیـصم  رد  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  - 5 عوضوم : 18

، دننکیم تکاس  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  هک  دـنیآیم  شورخ  هب  نانچ  اهنامـسآ  لها  مالـسلااهیلع ، بنیز  ترـضح  تلحر 
، ناوخب مالـسلااهیلع ) هیقر  ترـضح   ) مرتخد تبیـصم  زا  هلمج  دـنچ  دـندومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  - 7 عوضوم : 257 هیـضق : هرامش 

هحفص 225 ]  ] 264 هیضق : هرامش  مالسلااهیلع ، هیقر  ترضح  ربق  نتفرگ  بآ  - 8 عوضوم : 269 هیضق : هرامش 

دیواج ناگدنز 

مهن شخب  يهرابرد  ياهتکن 

مالسلامهیلع راهطا  يهمئا  تسا ، راتـشون  نیا  لزغلا  تیب  شخب  نیا  تقیقح  رد  دینک . هشیدنا  نآ  مایپ  رد  دیناوخب و  تقد  اب  ار  شخب  نیا 
. دیهدیم خساپ  ار  ممالس  دیونشیم و  ارم  مالک  امش  هک  مهدیم  تداهش  مییوگیم : میتسیایم و  اهنآ  ربق  لباقم  رد  هک  دنتسه  ینایاوشیپ 

یناسنا رگم  دنراد ؟! یناحور » تایح   » طقف زین  اهنآ  ایآ  دنراد ؟ تاوما  يهیقب  اب  یقرف  هچ  ناشتداهـش ، زا  سپ  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا 
لمأت و تهج  ود  رد  دـیاب  یتدـیقع ، يهتکن  نیا  يهرابرد  رتشیب  يهشیدـنا  يارب  !؟ دـشابن یناحور  تاـیح  ياراد  گرم  زا  سپ  هک  تسه 

يهیآ نارمع ، لآ   ) ءایحا لب  اـتاوما  هللا  لـیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحت  ـال  و  ( 1: دننام یتایآ  رد  یـشیدنا  فرژ  لوا : تهج  : دـییامن قمعت 
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ههجو الا  کلاه  ءیـش  لـک  يهیآ 154)3 ) هرقب ،  ) نورعـشت ـال  نکل  ءاـیحا و  لـب  تاوـما  هللا  لـیبس  یف  لـتقی  نمل  اوـلوقت  ـال  و  ( 2(169
: مود تهج  يهیآ 26 و 27 ) نمحرلا ، ! ) مارکالاو لالجلاوذ  کبر  هجو  یقبی  ناف و  اهیلع  نم  لـک  ( 4 هحفص 226 ] هیآ 88 [ ) صصق ، )

هللا نم  هل  بجاولا  انا  ۀـعاسلا ، میقم  اـنا  ۀـمایقلا ، میق  اـنا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يهبطخزا  یتمـسق  ( 1: دننام یتایاور  رد  یـشیدنا  فرژ 
ۀـینارونلا ص 10)2) عماوللا  ... ) نوکی ام  ناک و  امب  ملاعلا  اـنا  نوزخملا ، هلـالا  رـس  اـنا  تما ، مل )  ) ـال تماذا  توما و  ـال  یح  اـنا  ۀـعاطلا ،

رتزیگنا تفگش  دنداد ؛ ناشن  رکبوبا  هب  ابق  دجسم  رد  ار  ناشیا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تداهش  زا  دعب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 
ماما ج 2 ص 590)3 ) ةادهلا ، تابثا  . ) دنداد ناشن  هتابننبا  غبصا  هب  ار  هرظنم  نامه  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هیـضق ، نآ  زا  دعب  اهلاس  هکنآ 
نیا هجوت  بلاج  دـنداد ، ناشن  نارگید  يرجه و  دیـشر  هب  ار  راوگرزب  نآ  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  تداهـش  زا  سپ  مالـسلاهیلع ، نسح 
ۀجح اـنم  یقب  نم  یقبی  و  تیمب ! سیل  اـنم و  تاـم  نم  توـمی  : » دـندومرف مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  گرزب ، يهزجعم  نیا  رد  هـک  تـسا 

یبتجم نسح  ماما  ناشردارب  تداهش  زا  سپ  زین  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ص 560)4 ) ص 559 ، ص 557 ، ةادهلا ج 2 ، تابثا  «. ) مکیلع
رد مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ص 582 و ص 583)5 ) ج 2 ، ةادهلا ، تابثا  ! ) دنداد ناشن  ياهدع  هب  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  مالسلاهیلع ،

یحولا و عیـضر  یلع ، نب  نسحلا  تنا  دـندومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  هدز  باقن  یتروص  اب  دـندرک و  تکرـش  دوخ  يهزانج  عییـشت 
نیسحلا اذه  و  دندومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  هراشا  اب  نییصولا و  دیس  نینمؤملاریما و  ۀفیلخ  لیلجلا ، فرشلا  ملعلا و  میطف  لیزنتلا و 

هرهچ زا  باقن  راتفگ ، نیا  نایاپ  رد  و  ۀمئالا ...! دلاو  ۀمکحلا و  بیبر  ۀمصعلا و  عیضر  ۀمحرلا و  طسب  نییـصولا ، دیـس  نینمؤملاریمانبا و 
سک ره  ینعی  هدسج !؟ دهشی  امفا  اهدهـشی ، الا و  سفن  تومت  هنا ال  دمحمابا ، ای  دندومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  سپـس  دنتـشادرب و 

ۀقیدص ترضح  ( 6 !؟ دوشن رضاح  شدوخ  يهزانج  رب  ایآ  هحفص 227 ] سپ [  دوشیم  رضاح  وا  هزانج  رب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دریمب ،
نینمؤملاریما لاقف  دنتفرگ : شوغآ  رد  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دندیـشک و  هلان  هآ و  ناشتداهـش  زا  سپ  اهیلع ، هللا  مالس 

یفطصملا ص بلق  ۀجهب  ءارهزلا  ۀمطاف   ) ایلم اهردص  یلا  امهتمـض  اهیدی و  تدم  تنا و  تنح و  دق  اهنا  هللا  دهـشا  ینا  مالـسلاهیلع  یلع 
هللا  اناده  نا  الول  يدتهنل  انک  ام  اذهل و  اناده  يذلا  دمحلاو هللا  راحب ج 43 ص 179) زا  لقن  هب   68

دنهدیم باوج  دنخبل  اب  هدروآ ، البرک  هب  ار  شردام  ردپ و  هک  یناوج  هب  هعمج ، بش  ره  نیسح  ماما  ترضح 

هللادبعابا ترـضح  رهطم  مرح  رد  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  : دومرف هرـس  سدـق  روکـشم  خیـش  نب  نیـسح  خیـش  موحرم  هتـسراو ، دـهاز و  ملاع 
دش و مرح  دراو  یتاهد )  ) يدعم برع  ناوج  رفن  کی  ءانثا  نیا  رد  دنراد . فیرشت  اجنآ  رد  زین  ترضح  نآ  متسه و  فرشم  مالـسلاهیلع 

نیـسح ماـما  مرح  هب  دوب ، هعمج  بش  هک  بش  نآ  يادرف  . دـنداد شباوج  دـنخبل  اـب  زین  ترـضح  درک و  مالـس  ترـضح  نآ  هب  دـنخبل  اـب 
دش و مرح  دراو  مدوب ، هدید  باوخ  رد  هک  ار  يدعم  برع  ناوج  نآ  ناهگان  مدرک . فقوت  مرح  يهشوگ  رد  مدش و  فرشم  مالـسلاهیلع 

نآ بقارم  مدیدن و  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  یلو  درک ! مالـس  ترـضح  نآ  هب  دنخبل  اب  دیـسر ، سدقم  حیرـض  لباقم  نوچ 
لیصفت و  مدیسرپ . مالسلاهیلع  ماما  هب  نداد  مالس  ماگنه  رد  ار  شدنخبل  ببـس  متفر و  وا  لابند  هب  . دش جراخ  مرح  زا  ات  مدوب  برع  ناوج 

نم تفگ : ناوج  ؟ دنهدیم باوج  وت  هب  دـنخبل  اب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  ياهدرک  هچ  متفگ : سپـس  مدرک و  لقن  شیارب  زین  ار  دوخ  باوخ 
هتفه کی  مدمآیم ، ترایز  يارب  هک  هعمج  ياهبـش  هحفـص 228 ] مینکیم [ . یگدنز  البرک  یخـسرف  دنچ  رد  مراد و  يریپ  ردام  ردپ و 

رب ار  وا  نوچ  دوب ، مردـپ  تبون  ياهعمج  بش  هکنیا  ات  . مدروآیم ار  مردام  مه  هتفه  کی  مدروآیم و  مدرکیم و  غـالا  رب  راوس  ار  مردـپ 
درابیم و ناراب  بشما  متفگ : مردام  هب  ! مشابن هدنز  رگید  يهتفه  ات  دیاش  يربب ! دیاب  مه  ارم  تفگ : درک و  هیرگ  مردام  مدرک ؛ راوس  غالا 

اهنآ رایسب  تمحز  اب  مدیشک و  شود  رب  ار  مردام  مدرک و  راوس  ار  مردپ  راچان  تفریذپن ! اما  تسا . لکشم  رفن  ود  ندرب  تسا و  درس  اوه 
مالسلاهیلع ءادهشلادیس  ترـضح  مدش ، مرح  دراو  مردام  ردپ و  اب  هارمه  تلاح  نآ  رد  نوچ  . مدیناسر مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  هب  ار 

البرک هب  هک  هعمج  بش  ره  لاـح ، هب  اـت  تقو  نآ  زا  دـنداد و  ار  مباوج  دـندز و  دـنخبل  نم  هب  زین  راوـگرزب  نآ  مدرک . مالـس  مدـید و  ار 
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[ . 132 . ] دنهدیم ار  مباوج  مسبت  اب  ناشیا  منیبیم و  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  موشیم ، فرشم 

دندرک دازآ  دندیرخ و  ار  وا  نیسح  ماما  ترضح  تخورف و  یمالغ  هب  ار  شدنزرف  هک  يدرم 

هب دوخ  يهفورعم  يهدیصق  رد  ار  هعقاو  نیا  هللا -  همحر  یفجن -  مثعا  نیـسحلادبع  خیـش  : دنـسیونیم مالـسلاراد  باتک  رد  يرون  موحرم 
لها رادتـسود  حـلاص و  يدرم  : تسا نیا  هعقاو  نآ  و  تسا ، هدومن  تیاور  هداهـشلارارسا  باتک  رد  ار  نآ  يدـنبرد  لـضاف  و  هدروآ ، مظن 

تـشاد تداع  نینچ  دوب ، تورث  تزع و  باـبرا  زا  درکیم و  هحفـص 229 ] یگدنز [  دنه  دالب  ضعب  رد  هک  مالـسلامهیلع ، تلاسر  تیب 
عمج سلجم  نآ  رد  ار  دالب  نآ  نایعیـش  يهماع  دومنیم و  هماـقا  مالـسلاامهیلع  ارهز  زیزع  يارب  ازع  سلجم  مرحم ، ماـیا  رد  لاـس  ره  هک 

ماـعطا و فرـص  هب  يرایـسب  لاوما  دوـمنیم و  بصن  زین  ربـتعم  يربـنم  درکیم . توـعد  ار  هیثرم  لـها  اـهناوخ و  هیزعت  ءارق و  دوـمنیم و 
دوب و ماوع  صاوخ و  نیکاسم و  ارقف و  عافتنا  لحم  ماع و  عمجم  دالب ، نآ  رد  مایا و  نآ  رد  سلجم  نآ  . دـیناسریم ناشیا  ماعنا  ناسحا و 
هب يراد ، هـیزعت  زور  بـش و  ماـمت  رد  و  دوـمنیمن ، هقیاـضم  هربـتعم  تاودا  تـالآ و  هـسیفن و  شورف  هناـکولم و  بورــشم  لوکاـم و  زا 

اقافتا . دومنیمن كرت  دوب و  هداد  رارق  دوخ  يهیمتح  روما  زا  تاونـس  عیمج  رد  ار  هیجـس  تداع و  نیا  دومنیم و  ماعطا  قافنا و  نارادازع 
بیرغ و یعاـضوا  درک و  روـبع  درم  نآ  يهناـخ  رد  رب  تـلود ، لاـجر  عـباوت و  زا  یعمج  اـب  دـلب  مکاـح  يراد ، هـیزعت  ماـیا  زا  يزور  رد 
هک دوب  ياهنوگ  هب  نآ  وحن  ناوسن و  لاجر و  ماحدزا  حاـین و  حایـص و  زاوآ  قلخ و  عاـمتجا  دومن . هدـهاشم  اـجنآ  رد  بیجع  ياهماـگنه 

ار نآ  ببـس  دیـسرت و  اغوغ  نآ  زا  دـیدرگ و  برطـضم  شوشم و  مکاح  . تسا هدـش  لزلزتم  نآ  نیمز  كرحتم و  هصرع  نآ  ناینب  اـیوگ 
نیا نوچ  دیامنیم . البرک  دیهـش  يازع  يهماقا  اروشاع  مایا  رد  لاس  ره  هک  تسا  بهذـم  یـضفار  یـصخش  يهناخ  نیا  دـنتفگ : دیـسرپ .

هب رما  داد و  رامـش  دحیب و  مانـشد  ار  وا  سپ  دندیـشک ، نوریب  هناخ  زا  هتـسب  تسد  ار  وا  هک  درک  رما  دوخ  مالغ  دـبع و  هب  دینـش ، نخس 
كـالما و عـیمج  دـندرب و  جاراـت  تراـغ و  هـب  ار  وا  تـالوقنم ، لاوـما و  بابـسا و  تـالآ و  و  دوـمن ، وا  رازآ  بلـس و  تـیذا و  برض و 

لخاد ارقف  جوـحا  دادـع  رد  ار  وا  هـک  يروـط  هـب  دـندومن ، فرـصت  ار  وا  لوـقنم  ریغ  لاوـما  نیکاـکد و  تاـناخ و  هناـخ و  تالغتــسم و 
مرحم تشذـگ و  وا  رب  هحفـص 230 ] مامت [  لاس  کی  هکنآ  ات  دومن ، لـمحت  لاـس  لوط  رد  ار  تادراو  نآ  عیمج  هراـچیب ، نآو  . دـندومن

هب رـس  دش و  مومغمو  مومهم  نیاربانب  دـیدرگ . دوخ  يراد  هیزعت  تلاح  هتـشذگ و  تاقوا  رکذـتم  حـلاص  درم  نآ  دومن و  خر  هیتآ  يهنس 
هلماک و هلقاـع و  ياهجوز  ار  وا  اـقافتا  . تخیرورف نماد  هب  هدـید  زا  کـشا  تارطق  درک و  دـنلب  هلاـن  هیرگ و  هب  زاوآ  دربورف و  رکفت  بیج 
تدش و رقف و  يهدهاشم  زا  یشان  وا  رد  ار  تلاح  نآ  دیسرپ و  ار  نآ  ثعاب  ببس و  دومن ، هدهاشم  وا  زا  ار  تلاح  نیا  نوچ  دوب . هحلاص 

نیا رب  ثعاـب  هک  تفگ  درم  نآ  دـمآرب . وا  رطاـخ  یلـست  يرادـلد و  هظعوـم و  ماـقم  رد  و  تسناد ، قباـس  تورث  تـمعن و  تزع و  لاوز 
هحلاص نآ  نوچ  . تسا هدـش  نآ  ثعاب  تبیـصم ، سلجم  يهماقا  بابـسا  تاوف  يهظحالم  هکلب  يراد ، نامگ  وت  هک  تسا  نآ  هن  تلاـح ،
تـسا هدومرف  اطع  يدنزرف  ام  هب  دنوادخ  دمحلا هللا  هک ، تسا  نیا  نآ  هدمآ و  مرطاخ  هب  يریبدت  هک  روخم  مغ  تفگ : دینـشب ، نخـس  نیا 

زیخرب و هدم ، هار  دوخ  رطاخ  رد  ار  لالم  هودنا و  هجو  چـیه  هب  دـنرخیم . رایـسب  تمیق  هب  میروآرد ، ناشورف  هدرب  رازاب  رد  ار  وا  رگا  هک 
سلجم فراـصم  هب  رواـیب و  ار  وا  نمث  شورفب و  هلداـع  تمیق  هب  ار  وا  ربـب و  دـنه  يهدـیعب  یحاون  ضعب  هب  رادرب و  دوخ  اـب  ار  رـسپ  نیا 

ضوع رجا و  نونب ،» لام و ال  عفنی  ال   » هک يزور  رد  رافغ  دنوادخ  هللاءاشنا  ناسرب . راتخم  دمحا  رارک و  ردـیح  همطاف و  دـنزرف  تبیـصم 
ار وا  و  دیدرگ ، رورـسم  داش و  رایـسب  دینـش ، دوخ  يهحلاص  نز  زا  ار  نخـس  نآ  نوچ  حلاص ، درم  نآ  . دومن دهاوخ  اطع  رامـش  دـحیب و 
وا رب  ار  هدراو  يهعقاو  دمآ و  هناخ  هب  ناشدنبلد  دنزرف  هکنآ  ات  دندیمرآ  ود  ره  سپ  دیدنـسپ . ار  وا  يأر  و  تفگ ، نیرفآ  درک و  نیـسحت 

ارهز زیزع  يادـف  ناج  تفگ : دیدنـسپ و  ار  ناشیا  يأر  دـیدنخب و  ناشیا  يور  رب  دومن و  رورـس  حرف و  راـهظا  مه  رـسپ  دـندومن . راـهظا 
ردپ هدنیآ ، زور  هحفـص 231 ] حبـص [  رد  هرخالاب  دندرک . اعد  ار  وا  دندش و  رورـسم  رـسپ ، نآ  نخـس  زا  ردام ، ردپ و  سپ  ! مالـسلااهیلع

هاگان ! دشورفب ار  وا  درب و  ناشورفهدرب  رازاب  رد  دنتخانشیمن ، ار  وا  هک  يرگید  رهش  رد  ات  درب  نوریب  رهـش  نآ  زا  تفرگ و  ار  رـسپ  تسد 
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، دوب هدرک  رپ  ار  قاـفآ  وا  لاـثملا  میدـع  لاـمج  رون  هک  تحابـص ، تباـهم و  یگرزب و  راـثآ  اـب  ار  لـیمج  لـیلج و  یناوج  هار ، ياـنثا  رد 
مراد ار  رهش  نالف  هب  نتفر  يهدارا  تفگ : يربیم ؟ ارچ  ار  رسپ  نیا  يوریم و  اجک  دیسرپ : حلاص  درم  نآ  زا  راوگرزب  نآ  دومن . تاقالم 

مدیرخ و ار  وا  نم  دومرف : تمیق . نالف  هب  تفگ : يراد ؟ ار  وا  نتخورف  يهدارا  یتمیق  هچ  هب  تفگ : راوگرزب  نآ  مشورفب . ار  مالغ  نیا  ات 
تفرگ و ار  نمث  درم  نآ  نوچ  . دومن حـلاص  درم  نآ  میلـست  دروآ و  نوریب  لـغب  اـی  هسیک  زا  ار  رز  سپ  مرادـن . یعاـنتما  زین  تمیق  نآ  زا 
رب ود  ره  دومن . تیاکح  دوخ  يهجوز  يارب  زا  ار  هعقاو  دیدرگ و  دوخ  يهناخ  دراو  دومن و  تعجارم  يدوز  هب  درک ، میلست  وا  هب  ار  مالغ 

هاگان هک  دندروآیم ، اج  هب  تیدحا  ترضح  يانث  دمح و  مالسلاهیلع ، نیـسح  ماما  تبیـصم  سلجم  يهماقا  قیفوت  تمعن و  نیا  تفایرد 
دوخ يهلماعم  زا  رادیرخ  نآ  هکنآ  ای  هتخیرگ ، دوخ  ياقآ  زا  رـسپ  نآ  هک  دـندرک  نامگ  اهنآ  دـیدرگ ! لخاد  هناخ  هب  هک  دـندید  ار  رـسپ 

زا دندش و  رطاخ  هدرـسفا  اهنآ  سپ  تسا . هدینادرگرب  ار  وا  نمث ، نتفرگ  سپ  يارب  زا  هتـسناد و  دازآ  ار  رـسپ  نآ  هکنآ  ای  هدـیدرگ ، مدان 
زا کشا  درشف و  ارم  يولگ  هیرگ  یتشگرب ، یتفرگ و  ار  لوپ  وت  نوچ  ردپ ، يا  داد : باوج  رـسپ  . دندیـسرپ ار  شتـشگزاب  ببـس  رـسپ  نآ 

ياقآ الوم و  تقرافم  يارب  زا  متفگ : دیـسرپ . ار  نم  يهیرگ  ببـس  راوگرزب  ناوج  نآ  سپ  دـیدرگ . يراج  وت  تقرافم  رطاـخ  هب  ممـشچ 
وا دـبع و  وت  هک  تسین  نینچ  نیا  تفگ : ناوج  نآ  دومنیم . ناـسحا  یکین و  دوـب و  ناـبرهم  قفـشم و  نم  رب  هک  اریز  مدرک ، هیرگ  دوـخ 
امش هک  امرفب  سپ  متفگ : هحفص 232 ] مسانشیم [ ! بوخ  ار  ود  ره  امـش  نم  یتسه . وا  رـسپ  دنزرف و  وت  و  ردپ ، وا  هکلب  دشاب ! وت  ياقآ 
منم دیهـش ! منم  بیرغ ! منم  دروآ ! اـج  نیا  رد  وا  يازع  يهماـقا  يارب  ار  وت  تردـپ  هک  مناـمه  نم  دومرف : ؟ اـم يـالوم  اـقآ و  يا  یتـسیک 

ترداـم ردـپ و  هـب  يدوز  هـب  ار  وـت  نـم  نـکم ! هـیرگ  ـالبرک ! دیهـش  نیـسح ، مـنم  مالـسلااهیلع ! ارهز  زیزع  مـنم  ناـیرع ! مـنم  ناـشطع !
ناسحا هوالع ، هب  دومن و  دهاوخ  در  ار  امش  لاوما  يدوز  هب  مکاح  هک  اریز  دنـشابن ! مومهم  هک  وگب  يدید ، ار  ناشیا  نوچ  منادرگیمرب .

دوخ يهناـخ  باـب  رد  ار  دوخ  مدوـشگ ، ار  ممـشچ  نوـچ  دوـمن ! مشچ  نتـسب  هب  رما  ارم  سپ  دوزفا . دـهاوخ  اـهنآ  رب  و  درک ، دـهاوخ  زین 
نوچ دیدرگ ، دنلب  هناخ  رد  يهقلح  يادص  هاگان  ماگنه  نیا  رد  دـندیدرگ . نادـنخ  ناداش و  دندینـش ، ار  بطم  نیا  نیدـلاو  نوچ  ! مدـید

میظعت دـش و  لـخاد  یلاو  رب  سپ  تسا . هدومن  راـضحا  ار  حـلاص  درم  یلاو ، تفگیم : هک  دـندید  باـب  رد  ار  یلاو  مزـالم  دـنتفر  نوریب 
داد و ار  نآ  تمیق  ضوع و  دوب ، هدـش  فلت  هچ  ره  درک و  در  ار  وا  لاوما  عـیمج  دوـمن و  وـفع  بلط  تساوـخ و  رذـع  وا  زا  یلاو  دوـمن .

ررقم وا  قح  رد  مهرد  رازه  هد  یلاـس  رارمتـسا ، هجو  رب  و  دومن ، مالـسلاامهیلع  ارهز  زیزع  يازع  يهماـقا  هب  رومأـم  ار  وا  دومن و  كرادـت 
باوخ رد  ار  مالـسلاهیلع  مولظم  ماما  اریز  دـناهدیدرگ ! هعیـش  وا  براقا  دـالوا و  لاـیع و  یلاو و  دوخ  هکنآ  هب  داد  تراـشب  ار  وا  دومرف و 
دیاـب هتبلا  یتـفرگ ؟ ار  وا  لاوما  يدرک و  رازآ  تیذا و  هدرک ، نم  يازع  يهماـقا  هک  ار  یـسک  ارچ  هک ، دومن  هذـخاؤم  وا  زا  هک  دوب  هدـید 

وت لاوـما  اـب  ار  وـت  هک  میاـمرفیم  رما  ار  نیمز  ـالا  ییاـمن و  وـفع  بـلط  یهاوـخب و  رذـع  وا  زا  ینک و  در  ار  وا  كـالما  لاوـما و  يدوزب 
راوگرزب نآ  تکرب  هب  هک  منکیم  دمح  ار  دنوادخ  مدرک و  هبوت  منکیم و  ترفغم  بلط  دنوادخ  زا  نم  تفگ : یلاو  نآ ، زا  دعب  ! دربورف

لیوحت ار  دوخ  لاوما  دومن و  وفع  ار  یلاو  حـلاص  درم  نآ  سپ  مراد . تشذـگ  وفع و  راـظتنا  مه  وت  زا  دوـمرف و  تیادـه  ارم  مالـسلاهیلع 
[ . 133 . ] دیدرگ روهشم  فورعم و  دلب  نآ  رد  هعقاو  نیا  دیدرگرب و  دوخ  لزنم  هحفص 233 ] هب [  تفرگ 

رهشمرخ يازع  سلجم  رد  لضفلاابا  ترضح  طسوت  فلیخم  يافش 

هحالف لها  زا  ناملس ، نب  دیشنم  جاح  زا  هرس  سدق  رهاوج  بحاص  ناگداون  زا  نسحم ، خیش  همالع  دنزرف  نسح ، خیش  ردقلا  لیلج  ملاع 
يهفیاـط زا  يدرم  : تفگ هک  دـنکیم  لـقن  دوب ، هدرک  هدـهاشم  ار  تمارک  نیا  دوخ  دوب و  داـمتعا  دروـم  ریـصب و  فراـع و  یـصخش  هک 

لاس هس  تخادنا . تکرح  زا  ار  اهنآ  تفرگارف و  ار  شیاهاپ  يهمه  هک  دش  راچد  اپ  رد  یـضرم  هب  فلیخم »  » مان هب  رهـشمرخ ، رد  هعجارب 
رد مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  يراوگوس  سلاجم  رازاـب و  رد  هک  دـندرکیم  هدـهاشم  ار  وا  رهـشمرخ  مدرم  رثکا  تشذـگ و  بیترت  نیدـب 
رد یبعک  لعزخ  خیش  . دوب دمآ  تفر و  رد  تفرگیم ، کمک  نتفر  هار  رد  مدرم  زا  دیشکیم و  شیاهاپ  تسد و  يور  رب  ار  دوخ  هکیلاح 
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يهقبط رد  هک  نانز  هلمج  زا  يرایسب -  عمج  تخاسیماپرب و  يرادازع  سلجم  نآ  رد  مرحم  لوا  يههد  هک  تشاد ، ياهینیسح  رهـشمرخ 
هب دوخ  يهحون  رد  ناوخ  هحیدم  صخش  نوچ  هک  دوب  نینچ  مسر  هقطنم  نآ  رد  دنتفاییم . روضح  اجنآ  رد  دنتـسشنیم -  هینیـسح  يالاب 

تکرـش سلجم  نیا  رد  فلیخم  دندزیم . هنیـس  رـس و  هب  فلتخم  ياههجهل  اب  دنتـساخیم و  اپ  هب  سلجم  لها  دیـسریم ، تداهـش  رکذ 
ترـضح تبیـصم  دوب  مسر  هک  مرحم ، متفه  زور  رد  . تسـشنیم ربنم  ياپ  رد  دـنک ، عمج  ار  دوخ  ياـهاپ  تسناوتیمن  نوچ  تسجیم و 

راـضح تخادرپ ، مالـسلاهیلع  مشاـه  ینب  رمق  يراوگوس  رکذ  هب  بیطخ  هک  یناـمز  هحفـص 234 ] دوش [ ، هدناوخ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
مه ار  فـلیخم  ناـهگان  لاـح ، نآ  رد  دـنتخادرپ . يرادازع  هب  ترارح  روـش و  اـب  لوـمعم ، يهویـش  هب  دنتـساخرب و  نز ، درم و  زا  سلجم 
هک فلیخم  منم  سابعلا ! ینمیق  فلیخم  انا  : » دناوخیم هحون  نینچ  دنزیم و  ور  رـس و  رب  تسا و  هداتـسیا  اپ  يور  رب  هک  دندرک  هدـهاشم 
رد ار  وا  دندروآ و  موجه  وا  رب  دـندومن ، هدـهاشم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  زا  ار  هزجعم  نیا  هک  مدرم  «. تشاد اپ  رـس  رب  ارم  سابع 
وا هک  داد  روتسد  شناراکتمدخ  هب  دید ، نینچ  هک  لعزخ  خیش  دندرک . هراپ  كربت  يارب  مه  ار  شیاهـسابل  دندیـسوب و  دنتفرگ و  شوغآ 

دایرف و هیرگ و  تشگ و  رتاغوغ  رپ  اروشاع  زور  زا  رهشمرخ  رد  زور  نآ  . دنربب رواجم  ياهقاطا  زا  یکی  هب  دننک و  جراخ  مدرم  نایم  زا  ار 
ره لعزخ  خیش  هک  درک  فیرعت  میارب  رهشمرخ -  ربنم  لها  زا  یکی  بیطخ -  میرکلادبع  الم  ! دروآرد هزرل  هب  ار  رهش  درم ، نز و  زا  ناغف 

ریخأت هب  تعاس  دـنچ  هرفـس  نداـتفا  مدرم ، يراوگوس  هیرگ و  ببـس  هب  زور ، نآ  تخاـسیم و  مهارف  یماـعط  سلجم  راـضح  يارب  هزور 
تروص رس و  رب  مالسلاهیلع  سابع  يازع  رد  مدرم  هک  ماگنه  نآ  تفگ : داتفا ؟ قافتا  هنوگچ  هیضق  هک  دش : لاؤس  فلیخم  زا  سپـس  . داتفا

دیپس یبسا  رب  راوس  و  تماق ، دنلب  وکین و  يدرم  صاخ ، لاح  نآ  رد  مدرک . ادیپ  یـصاخ  تلاح  مدوب ، ربنم  ياپ  هکیلاح  رد  نم  دندزیم ،
ترـضح يازع  رد  ارچ  فلیخم ، ساـنلا ؟ عم  ساـبعلا  یلع  مطلت  ـال  مل  فلیخم ! : » دومرف نم  هب  هک  مدـید  سلجم  رد  ار  لـکیه  تشرد  و 

یلع مطلاو  مق  : » دومرف راوگرزب  نآ  . مرادـن ییاـناوت  لاـح  نیا  رد  نم ، ياـقآ  يا  متفگ : ینزیمن »؟ تروص  رـس و  رب  مالـسلاهیلع  ساـبع 
!« مطلاو مق  : » دومرف . مزیخرب مناوـتیمن  میـالوم  متفگ : ! نزب تروـص  هحفـص 235 ] رـس و [  رب  مالـسلاهیلع  ساـبع  يارب  زیخرب و  ساـبعلا »!

« نیدی يدنع  ام  انا  : » دومرف . مزیخرب ات  هدب  نم  هب  ار  تتسد  مرورس  موق »! كدی ال  ینطعا  يالوم ، ای  : » متفگ ! نزب تروص  رس و  رب  زیخرب و 
متفرگ و ار  بسا  باـکر  نم  زیخرب . ریگب و  ار  بسا  باـکر  مق » سرفلا و  باـکر  مزلا  : » دومرف ؟ مزیخرب هنوـگچ  متفگ : . مرادـن تسد  نم 

[ . 134 . ] ماهتفایزاب ار  دوخ  تمالس  هک  مدید  نم  دندش و  بیاغ  سپس  دومن و  جراخ  ربنم  ياپ  زا  ارم  درک و  یشهج  يو  بسا 

دنداد افش  ار  رامیب  ناوجون  وهنکل  رد  هاگرد »  » رانک رد  بسا  رب  راوس  سابع  ترضح 

هدش عقاو  یسمش  لاس 1325  رد  ابیرقت  هصق  نیا  : تسا هدش  هتـشاگن  هلظدم  يرئازج  بیط  دیـس  جاح  هللا  ۀیآ  ترـضح  ملق  هب  هیـضق  نیا 
نازخ زا  رتدب  نم  يارب  هک  يراهب  یلو  مدوب . هتـشاذگ  مدـق  یناوج  راهب  رد  هزات  متـشاد و  تماقا  ونهکل ) رهـش   ) دـنه رد  هک  یتقو  تسا ؛

هک مدوب  هتفرگ  یضرم  هک ، دوب  نیا  اهنآ  يهلمج  زا  دندوب ، هدروآ  موجه  مدوجو  رب  مالآ  بئاصم و  ماسقا  عاونا و  تقو  نآ  هک  اریز  دوب ،
مالآ و همه  نیا  جالع  هچناـنچ  هک : متفگ  دوخ  هب  تقو  نآ  . مدوب سویأـم  یگدـنز  زا  نم  دـندوب  هحفـص 236 ] زجاع [  نآ  جالع  زا  اـبطا 

هداد اـعد  تباـجا  يهدـعو  اـجنآ  رد  ادـخ  هک  ناـسرب  رونا  يهبق  نآ  ریز  هب  ار  تدوـخ  ورب و  ـالبرک  هب  یهاوـخیم ، اـجکی  ار  اـهیراتفرگ 
مدیـسر البرک  هب  هک  ياهظحل  هک  میوگب  هنوگچ  هآ ! . مدناسر یلعم  البرک  هب  لکاشم ، زا  روبع  لحارم و  یط  زا  دعب  ار  دوخ  نیاربانب  . تسا

رشب و هاگ  هدجـس  تسهاگرد  بجع  هک  اجنیا  هنم  اپ  بدایب  : مدرک همزمز  بل  ریز  مدید ، ار  الط  دبنگ  نآ  هک  یتقو  !؟ تشذگ هچ  نم  رب 
دنزرف ملاع و  يهلبق  يا  : مدومن ضرع  رطضم  لد  رت و  مشچ  اب  و  مدنکفا ، سدقا  حیرـض  يوس  هب  ار  دوخ  سپـستسه  اجنیا  کلم  نج و 

اب نیکسم ، نم  ارهز ! دنبلد  يا  افش ! يهمشچ  يا  نیـسح ! ماما  يا  نینوک ! دیـس  نیلقث و  رون  يا  تاجن ! يهنیفـس  تایح و  عبنم  يا  متاخ !
هاک هوک  دیهاوخب  امش  رگا  یلو  نارکیب ، ایرد  دننام  یلکاشم  نارگ و  هوک  نوچ  یلئاسم  اب  ماهدروآ ، امش  هب  ور  رود  راید  زا  نیگمغ ، لد 
دور نامـسآ  هب  دنک  بارتوب  فطل  رظن  رگ  هرذ ، هب  . دنکیم باتفآ  ار  هرذ  و  بالگ ، ار  لگ  امـش  رظن  کی  دیآرد ، هزوک  رد  ایرد  دوش و 
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هیرگ نم  لغش  يراز و  هآ و  نم  راک  مدنام . اج  نامه  زور  هنابش  دنچ  متسب و  سدقا  حیرض  هب  ار  دوخ  یتدم  هصالخدنک ، باتفآ  راک  و ،
هک دوب  کیدزن  هکنیا  ات  متفاین ، ار  دوصقم  رهوگ  متخاس ، دـیما  تراـمع  هک  ردـق  ره  متفاـب و  لاـیخ  نامـسیر  هچ  ره  یلو  ! دوب يرارقیب  و 

مالسلاهیلع نیـسح  ماما  هک  تخادنا  هسوسو  ملد  رد  ناطیـش  هحفـص 237 ] ددرگ [ ! لزلزتم  یناحور  يهدیقع  و  لحمـضم ، ینامیا  يهیاپ 
فرط زا  مدوب ! هتـساوخن  نوراه  تردق  ای  نوراق  يهنازخ  هک  نم  دـنیآیمن ؟ مباوخ  هب  ارچ  دـنهدیمن ؟ دارم  ارچ  دـنهدیمن ؟ باوج  ارچ 
مدـع یهجوتیب و  مادـم  اقآ  نآ  زا  و  اجتلا ، سامتلا و  زور  بش و  نم  يراـگنا ! لهـس  هتـسویپ  فرط  نآ  زا  و  يراز ، هیرگ و  هراومه  نم 

ماع صاخ و  دزنابز  هک  دراد  ار  يرادـتقا  تکوش و  نامه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگا  دنـشاب !؟ ساسایب  تاعیاش  همه  نیا  دـنکن  اـنتعا !
دوب و هدش  راکـشآ  منهذ  رد  دایز  ياهارچ  لیبق  نیا  زا  ؟ دوشیمن رهاظ  هزجعم  کی  ارچ  دـیآیمن ؟ متـسد  هب  دارم  رهوگ  ارچ  سپ  تسا ،

یحلاصم اهتمکح و  عبات  تیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاط  تیب  لها  لاعفا  هکنیا  زا  لفاغ  درک ! رامیب  ار  هدـیقع  و  راشتنا ، راچد  ار  لـقع 
هب التبم  رطخ و  راچد  ار  ناسنا  دارم ، هب  يروف  لین  تاقوا ، زا  یضعب  تسا . رصاق  ناشمهف  زا  زجاع و  اهنآ  كرد  زا  يرـشب  لقع  هک  تسا 

دسرب و شتسد  رگا  هکنیا  زا  لفاغ  دوشیم ! هدرزآ  دوخ  تسد  یهاتوک  زا  دسریمن و  هچقاط  هب  شتـسد  هک  ياهچب  دننام  . دزاسیم ررض 
شتسد رگا  دنشاب و  هتشاذگ  اجنآ  رد  یبازیت  دیاش  ای  دزادنیب ، نییاپ  هب  ار  نآ  هچب  نآ  دنشاب و  هتـشاذگ  يرازبا  هشیـش و  اجنآ  رد  اسب  هچ 

نم يارب  . دنکیم هدافتـسا  هچقاط  نآ  زا  دسریم و  مه  شتـسد  دـش ، دایز  شلقع  هک  یلو  دزوسیم . دزیریم و  دوخ  يور  دـسرب ، نآ  هب 
ره یتدم  زا  دعب  یلو  مدوب -  ماخ  دوب و  مک  منـس  زونه  هکنیا  تلع  هب  متفرگن -  تقو  نآ  رد  ار  مدوصقم  هچ  رگا  اریز  دش ، روطنیمه  مه 

یلع یلع و  ۀنملا  هل  دنهدیم و  دـنراد  دـنداد و  نم  هب  نآ ، زا  رتهب  رتشیب و  بتارم  هب  متـساوخیم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  میالوم  زا  هچ 
نم هب  ياهدـننک  عناق  باوج  هک  دوبن  مه  یـسک  متفرگن و  دارم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  یتقو  تسا  یعیبط  . اقح اـقباس و ال  يدـلاو 

تیاده غارچ  کی  درک و  کمک  ادخ  انثا  نیمه  رد  هحفص 238 ] متفیب [ ! تلالض  هاچ  رد  هک  دوب  کیدزن  مدش و  ناریح  تخـس  دهدب ،
تسا هتسب  ار  شدوخ  مه  رگید  رفن  کی  اجنآ  رد  مدرک . هاگن  دوخ  تسار  فرط  هب  مدوب ، هتسب  حیرض  هب  ار  دوخ  هک  یتقو  . داتـسرف میارب 

نآ هب  میدمآ . نوریب  مرح  زا  وضو  دیدجت  يارب  هکنیا  ات  میدوب ؟ هتـسب  حیرـض  هب  ار  دوخ  ود  ره  ام  یک  ات  منادیمن  دنکیم . زاین  زار و  و 
نم مدوب . هدمآ  اجنآ  زا  نم  هک  ییاج  نامه  ینعی  ناتسودنه )  ) ونهکل لها  تفگ : ؟ دیتسه اجک  لها  امش  مدیسرپ : مدرک و  مالـس  صخش 

درک و راتفر  نم  اب  رتگرزب  ردارب  کی  دننام  اذـل  دوب ، رتشیب  نم  زا  وا  نس  درک . مارتحا  تخانـش و  الماک  ارم  وا  مدرک . یفرعم  ار  دوخ  مه 
هکنیا ات  مدـش ، سونأم  رایـسب  وا  اب  تهج  نیا  زا  درک . هدامآ  راهان  نم  يارب  وا  مدوب و  هنـسرگ  درب . شهاگرارق  هب  ینابرهم  لاـمک  اـب  ارم 

مضیرم و تفگ : ؟ دیاهتسب سدقا  حیرـض  هب  ار  دوخ  ارچ  دیاهدمآ و  اجنیا  هب  هچ  يارب  امـش  ردارب ! هک : مدیـسرپ  وا  زا  مدرک و  ادیپ  تأرج 
امـش لد  رد  ایآ  متفگ : منکب !؟ هچ  تفگ ، ؟ دینکیم هچ  تقو  نآ  دـیتفرگن ، مالـسلاهیلع  ماما  زا  ار  ناتدوصقم  رگا  متفگ : مهاوخیم . افش 

اب ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نشور  زور  هک  یـسک  تفگ : ؟ ارچ متفگ : ادـبا . تفگ : ؟ دوشیمن ضراع  يدـیدرت  اـی  یکش 
: متفگ !؟ دنک ادیپ  هار  يدـیدرت  کش و  شلد  رد  تسا  نکمم  روطچ  دـشاب ، هتفرگ  تجاح  يو  زا  هدرک و  وگتفگ  وا  اب  هدـید و  زاب  مشچ 

هـصق نیا  هک  مدوبن  کچوک  مه  ردـق  نآ  یلو  داد ، يور  نم  یلاسدرخ  رد  هیـضق  نیا  تفگ : . دـینک نایب  ار  ارجام  لیـصفت  نم  يارب  افطل 
هب یکدوـک  رد  تفگ : وا  . منک تـبث  هحفـص 239 ] ماهظفاح [  رد  تایئزج  مامت  اـب  ار  هعقاو  نیا  هک  دوب  ردـق  نآ  منـس  هکلب  دـشابن ، مداـی 
هب فرـشم  هک  یتقو  دنتـشگ . سویأم  نم  یگدنز  زا  نیدلاو  هکنیا  ات  دیـشخبن . هدیاف  دـندرک ، اوادـم  هچ  ره  مدـش و  راچد  لاهـسا  ضرم 

نیمز هب  ارم  نآ ، يدورو  رد  مد  دوب ، سجن  مندب  نوچ  دروآ و  مالسلاهیلع » سابع  ترضح  هاگرد   » هب درک و  لغب  ارم  مردام  مدش ، توم 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هاگرد   » مان هب  یهاـگترایز  ونهکل  رهـش  رد  . دـش يراز  هیرگ و  لوغـشم  تفر و  لـخاد  هب  شدوخ  تخادـنا و 

، یبرع هام  ره  رد  هبنـشجنپ  نیلوا  . دناهدید تامارک  نآ  زا  يدایز  دارفا  تسا و  ماع  صاخ و  هاگترایز  هشیمه  هک  دراد  دوجو  مالـسلاهیلع »
سدقم ماقم  نآ  گرزب  رد  يولهپ  نم  . دـنیآیم اجنآ  هب  ینز  هنیـس  يرادازع و  ياههتـسد  زا  يریثک  دادـعت  دوشیم و  غولـش  رایـسب  اجنآ 
یهجوت نم  لاح  هب  یـسک  یلو  دنرذگیم  نانک  هحون  نانز و  هنیـس  نم  يولهپ  زا  ازع  ياههتـسد  هک  مدـیدیم  مدوب و  هداتفا  كاخ  يور 
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ار راوس  بسا  کی  انثا  نمیه  رد  . مدرکیم هیرگ  دوخ  لاح  رب  یهاگ  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  رب  یهاگ  هنحـص ، نآ  يهدهاشم  زا  درادن .
؟ ینکیم راکچ  اجنیا  وت  دندومرف : دندرک و  ادـص  مسا  هب  ارم  دنداتـسیا و  دـندمآ و  نم  دزن  روبزم  راوس  دـیآیم . نم  فرط  هب  هک  مدـید 

لخاد متفگ : تساجک ؟ تردام  دندومرف : . مرادـن نداتـسیا  ناوت  مضیرم و  نم  اقآ ! متفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ياهداتفا ؟ كاخ  يور  ارچ 
بوخ وت  وش ! دـنلب  میوگیم  نم  دـندومرف : مضیرم ! نم  اقآ ، مناوتیمن  متفگ : تسیاب ! زیخرب  دـندومرف : دـنک . اـعد  میارب  اـت  هتفر  هاـگراب 

لاحـشوخ تسا . هدنامن  یناوتان  یتسـس و  نآ  زا  يرثا  هدرک و  ادیپ  توق  میاهاپ  مدید  مدـش ! دـنلب  ناشیا  نامرف  هب  نم  تقو  نآ  ياهدـش !
هحفـص مالـسلاهیلع [  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هاگرد  نیا  متفگ : تسیک ؟ لام  هاگراب  نیا  دندومرف : یتسیک ؟ امـش  اقآ ! متفگ : مدـش و 

ياهدش و بوخ  وت  اریز  نک . ادص  ار  وا  ورب  دنزیم ، دایرف  هضور  نیا  لخاد  تردام  متـسه ! سابعلا  لضفلاوبا  نم  دندومرف : تسا . [ 240
[ . 135 . ] دندش ناهنپ  نم  زا  دندومرف و  ار  نیا  ! یتسین رامیب  رگید 

دنداد افش  ار  جلف  يهلاس  هدزای  رسپ  لضفلاوبا  ترضح 

لقن ینوراه  ياقآ  بانج  زا  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  حدـم  یناشاک ، يوفـص  یلع  دیـس  ياقآ  بانج  تاداسلا  ۀـلالس 
: هک دـنکیم  لقن  دادیم ، اههچب  تسد  هب  بآ  دزیم و  رود  اروشاـع )  ) مرحم ماـیا  رد  هک  یتئیه  ياقـس  نازیزع  زا  یکی  : دـنتفگ هک  درک 
، میایب نوریب  هناخ  زا  متـساوخیم  یتقو  دوب  اعوسات  بش  اب  نراقم  هک  اهبـش  زا  یکی  . دوب جـلف  لاـس  هدزاـی  هک  داد  نم  هب  رـسپ  کـی  ادـخ 

تمـس تئیه  رد  نم  تساعوسات و  بش  بشما  مزیزع ، متفگ : يوریم ؟ اجک  اباب  دز : ادـص  مرـسپ  هعفدـکی  دوب ؛ مشود  يور  بآ  کشم 
تئیه هب  تدوخ  اب  ارم  راب  کی  متفرگ ، ادخ  زا  هک  يرمع  تدم  نیا  رد  اباب ، تفگ : مهدب . اهیتئیه  تسد  هب  بآ  مورب  دـیاب  مراد ؛ ییاقس 

تبابرا زا  ارم  يافـش  هاوخب و  ادـخ  زا  ارم  يافـش  ربب و  اهیتئیه  نیب  تدوخ  اب  ارم  بشما  تسین ؟ جـئاوحلا  باب  تبابرا  رگم  اـباب ، ياهدربن .
هناخ زا  متـشاذگ و  مرگید  شود  يور  مه  ار  مجلف  زیزع  و  مشود ، کـی  يور  ار  بآ  کـشم  مدـش . ناـشیرپ  یلیخ  دـیوگیم : يو  . ریگب

 ] هب ار  ياهلمج  مرـسپ  بشما  دـیتسیاب ! اـهیتئیه  متفگ  مداتـسیا و  تئیه  يولج  دـنک ، تکرح  تساوخیم  تئیه  هک  یناـمز  مدـمآ . نوریب 
نیا اهیتئیه ، طـسو  رد  میآیم  ادرف  ـالاو  داد ، هک  داد  افـش  ار  ماهچب  مباـبرا  بشما  رگا  تسا . هدـنازوس  ار  ملد  هک  هتفگ  نم  هحفص 241 ]

تکرح تـئیه  مـتفگ و  ار  نـیا  مراذــگیم . راـنک  ار  مالــسلاهیلع  لـضفلاابا  ترــضح  ییاقــس  تمــس  مـنکیم و  هراـپ  ار  بآ  کـشم 
یفرح هچ  نیا  ایادـخ ، متفگ : دوخ  اب  مدوب ، بلقنم  ناشیرپ و  دـشن ! يربخ  افـش  زا  یلو  دـش  مامت  تئیه  رد  يرادازع  بش  ياـههمین  . درک

: متفگ دوخ  اب  سپـس  تسا ! نیا  رب  ادخ  تحلـصم  دیاش  منیبب ، لاح  نیا  هب  ار  ماهچب  هک  دـنراد  تسود  ناشدوخ  دـیاش  مدز ؟ نم  هک  دوب 
مه متـسشن . میدش و  هرجح  دراو  لزنم و  هب  مدـمآ  منکیم ! هراپ  ار  کشم  ادرف  دـشن ، یلمع  وا  يافـش  رگا  ماهدز ، هک  تسا  یفرح  رگید 
وش دنلب  رگید ، تسا  سب  اباب ، دز : ادص  مرسپ  هعفدکی  مدرک ، رایسب  يهیرگ  دیوگیم : يو  . درکیم هیرگ  مرسپ  مه  مدرکیم و  هیرگ  نم 

مارآ رگم  یلو  متـسشن . متفر و  رگید  قاتا  هب  مدمآ و  نوریب  مدش و  دـنلب  نم  ! متـسه یـضار  مه  نم  دـشاب ، ادـخ  ياضر  هچ  ره  اباب ، اباب !
دـنزیم و ادـص  ارم  مرـسپ  هک  مدینـش  ناـهگان  ماـگنه  نآ  رد  تفرگارف . ارم  نامـشچ  باوخ  هکنیا  اـت  مدرکیم ، هیرگ  ارمتـسم  متـشاد !؟
: متفگ تسا ! هدمآ  شدوخ  ياپ  اب  مرسپ  مدید  مدرک ، زاب  ار  رد  مدمآ  ! داد افـش  ارم  تبابرا  ایب  اباب ، درک ! مکمک  تبابرا  ایب  اباب ، دیوگیم :

نم رانک  رفن  کی  مدید  دش ! نشور  قاتا  ناهگان  هک  مدرکیم  هیرگ  متشاد  یتفر ، نوریب  قاتا  زا  وت  یتقو  اباب ، دز : ادص  دش !؟ هچ  مزیزع ،
لضفلاابا ای  متفگ  راب  کی  اباب ، وش ! دنلب  لضفلاابا و  ای  وگب  راب  کی  تفگ  مزیخرب . مناوتیمن  متفگ : وش ! دنلب  دیوگیم : تسا و  هداتـسیا 

نوریب هناخ  زا  متفرگ و  شود  هب  مدرک و  دنلب  ار  مرـسپ  دیوگیم : ناتـساد  لقان  ! داد میافـش  درکن و  مدیماان  تبابرا  نیبب  اباب ، مدش . دنلب  و 
! داد افـش  ار  ماهچب  هحفـص 242 ] تسین [ ، افویب  مالـسلاهیلع  سابع  دینیبب  دییایب  اهیتئیه ! يا  متفگیم : دنلب  يادـص  اب  هکیلاح  رد  مدـمآ ،

[ . 136]
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ناوراک هب  وا  ندناسر  سابع و  ترضح  طسوت  یلیبدرا  دحا  ییالبرک  يافش 

يهداج رانک  یگلاس  هن  تشه ، نس  رد  نم  تفگیم : لیبدرا -  عباوت  زا  یچتروی  قالـشق  هزات  ياتـسور  نکاس  دـحا -  ییـالبرک  موحرم 
ترایز قشع  زا  هصالخ ، درکیم و  زاورپ  ناقـشاع  راید  هب  محور  ناشوواچ ، يادـص  زا  مدـنارچیم و  واـگ  سأر  دـنچ  ـالبرک ، نیکلاـس 

یصوصخم شوواچ  ناوراک  ره  لومعم ، قبط  دنتسه و  تکرح  رد  مه  رـس  تشپ  ناوراک  ياههتـسد  مدید  زور  کی  . مدوب رارقیب  البرک 
هار هب  مچرپ  لابند  هب  قالشق  هزات  یلاها  تسا . مالسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مچرپ  یشوواچ  ره  تسد  رد  دراد و 
هب مدرک و  اهر  هد  فرط  هب  ار  اهواگ  زین  نم  دنتـشگزاب . هار ، زا  يرادقم  ندومیپ  زا  دعب  دـندرک و  هقردـب  ار  نانآ  نازیر  کشا  دـنداتفا و 

ار مرداـم  يرود  نارجه و  تقاـط  هظحل  کـی  یتـح  هک  دوـب  یلاـح  رد  نیا  و  متـشگنزاب ، نارگید  نوـچمه  اـما  متخادرپ ، راوز  يهقردـب 
ار البرک  هار  نیرئاز ، باکر  مازتلا  رد  کشخ ، نان  هعطق  ود  اب  رای ، دقرم  رادید  قشع  هب  مدنک و  لد  ناگتسب  هداوناخ و  زا  يراب ، . متـشادن

نیا رد  دـندیزگ و  تماقا  البرک  رد  هام  دـنچ  نیرئاز  متـسب . رمک  ناوراک  تمدـخ  هب  مداخ  کی  لـثم  زاـغآ ، ناـمه  زا  متفرگ و  شیپ  رد 
نازیزع نآ  مرح  روبق و  ندیسوب  يارب  دنتفریم و  البرک  رادرس  ترایز  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  ترایز  هب  زور  ره  تدم ،

، زیر يهثج  کچوک و  دـق  نآ  اب  سکیب  بیرغ  هتخابلد و  قشاـع  نم  يزور ، . دـندرکیمن هحفـص 243 ] تیاعر [  ار  یبیترت  مظن و  چـیه 
اپ ریز  رد  رما ، نیا  رثا  رد  مدـناسر و  مالـسلاهیلع  جـئاوحلا  باب  ترـضح  حیرـض  هب  ار  دوخ  تیعمج ، ماحدزا  ناـیم  زا  مدز و  اـیرد  هب  لد 

يارب مدومن و  سمل  ار  ترضح  نآ  تمحرم  ماگنه  نآ  رد  دندرب و  ناویا  يهشوگ  هب  ارم  مدرم  هجیتن ، رد  مدنام ! زاب  نتفر  هار  زا  مداتفا و 
، میدومن ترایز  ار  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  رهطم  دقرم  میتفر و  فرشا  فجن  ترایز  هب  نینچمه  . متفرگ يدبا  يورین  دوخ 

بادرس ترایز  زا  سپ  میتفر و  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  ترایز  هب  مه  ادعب  مالـسلاهیلع و  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  ترایز  هب  سپس 
زا یشان  رابغ  درگ و  ناتسبات و  مرگ  ياوه  دوجو  اب  مدوب و  هدایپ  هراومه  نم  هار ، لوط  رد  . میدرک كرت  ناریا  دصقم  هب  ار  قارع  سدقم ،

بقع ناوراک  زا  هک  متـشاد  سرت  اریز  منک . تکرح  ناوراک  يهناـیم  رد  مرادرب و  يدـنت  ياهمدـق  هک  مدیـشوکیم  هراومه  ناروتـس  مس 
زین داـیز و  تیلاـعف  تعرـس و  . موشب راـتفرگ  دوب -  هتخاـس  نارگن  تخـس  ار  اـم  ناـشتواسق  ناتـساد  هک  هزینع -  بارعا  تسد  هب  مناـمب و 

کی ات  مدوب ، لاهـسا  غارفتـسا و  راچد  هک  یلاح  رد  ارم  ناهارمه ، موش . مومـسم  هار  رد  هک  دـش  ببـس  ییاذـغ ، يهمانرب  ندوب  بسانمان 
ياهارـسناوراک زا  یکی  رد  ارم  دوب ، بارخ  یلیخ  ملاح  نوچ  سپ ، نآ  زا  دش ! مک  مندب  بآ  تلع  نیمه  هب  دـندرب و  هار  تقـشم  اب  لزنم 

هـشوگ رد  ناج ، همین  روط  هب  یـشوهیب و  لاح  رد  نم  کنیا  . دـندرک تکرح  نطو  يوس  هب  هتخوس  بلق  اب  دنتـشاذگ و  نابایب  رد  یمیدـق 
رهظ زا  نم  یشوهیب  هحفص 244 ] متـسه [ . توملا  کلم  رظتنم  هظحل  ره  هکلب  یبآ . هن  مراد و  ییاذغ  هن  مداتفا و  كاخ  يور  ارـسناوراک 

ار تالمج  نیا  مدوشگ و  هیالگ  هب  نابز  نایرگ  مشچ  اب  مدـمآ ، شوه  هب  هک  ناهاگحبـص  دـیماجنا . لوط  هب  دـعب  زور  حبـص  اـت  زور  نآ 
قشع مالسلاهیلع ، مشاه  ینب  رمق  ای  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ای  : متفگ مالسلاهیلع  البرک  دیشر  رادرـس  هب  فرـشا و  فجن  ریما  هب  باطخ 

نیا يهشوگ  رد  نابایب و  نیا  رد  لاح ، میایب . امش  يوک  هب  موش و  عطقنم  قیالع  مامت  زا  و  ردارب ، ردام و  ردپ و  زا  هک  درک  راداو  ارم  امش 
مریمب و یلاح  نینچ  اب  نم  رگا  تسا و  هتـسشن  نم  راظتنا  هب  مشچ  مرداـم  همه ، زا  شیب  هک  منادیم  متـسه و  گرم  لاـح  رد  ارـسناوراک ،

اهنآ هک  تسا  رود  امـش  يزاون  نامهم  توتف و  مسر  زا  تفریذـپ . دـهاوخن  نایاپ  هاگچیه  وا  لد  غاد  مورب ، كاخ  ماک  هب  ناـشن  ماـنیب و 
نامه رد  مداتفا  كاخ  رتسب  رب  شوهیب  متسب و  ار  هیالگ  نابز  یناوتان ، فعض و  تدش  زا  سپـس  ! دنبایب نابایب  رد  نینچ  نیا  ار  نم  دنیایب و 
يالاب بسا ، رب  راوس  يراوگرزب  صخش  مدید  مدرک ، زاب  مشچ  دحا »! ییالبرک  : » تفگ رابود  هک  دیـسر  مشوگ  هب  يزاونلد  يادص  لاح 

، تسانـشآ راوز  زا  یکی  مدرک  لایخ  مریمیم .» مراد  اقآ ، : » متفگ فعـض  تلاـح  اـب  ياهدـنام !؟ اـجنیا  ارچ  دومرف : نم  هب  دراد . رارق  مرس 
. متفای ياهزات  ناـج  نم  درـشف و  مارآ  تفرگ و  ارم  تسد  دـش ، مخ  نیز  يور  زا  روبزم  راوس  ! ناـسرب مرداـم  هب  وت  ارم ، گرم  ربخ  متفگ :

دیـشکن لوط  نادنچ  یلو  مدیمهفن ، ار  تکرح  تیفیک  میـسریم . نانآ  هب  زیخرب ! تسا ، هدشن  رود  نادنچ  اجنیا  زا  ناوراک  دومرف : سپس 
، دندوب هدرک  قارطا  ياهمـشچ  رانک  رد  هک  نارفـسمه ، رانک  ار  دوخ  لاح ، رـس  طاشن و  رپ  دـش و  فرطرب  نم  زا  تلاسک  راثآ  يهمه  هک 
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ضرم و تیفیک  مه  نم  دندیسرپ . ار  مندمآ  تیفیک  دنداتفا و  هیرگ  هب  فعش  قوش و  زا  یگمه  دندید ، ارم  ناوراک ، ناتـسود  یتقو  ! متفای
ار مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  شدیـشر  دنزرف  مالـسلاهیلع و  الوم  هحفص 245 ] ترـضح [  رـضحم  هب  هیالگ  شیوخ و  تبرغ 
هادـف و اـنحاورا  مظعا  هللا  یلو  ترـضح  تمارک  زا  ار  ناوراـک  هب  ندیـسر  تیعـضو و  نآ  زا  نم  تاـجن  ناـنآ  مدرک . وگزاـب  ناـنآ  يارب 
هک تسا  زور  رود  ریخ ، دنتفگ : نانآ  اما  ماهدشن ، ادج  ناوراک  زا  مامت  زور  کی  مدرکیم  لایخ  نم  . دنتـسناد مالـسلاهیلع  البرک  رادـملع 

اهنآ یلو  مدنام  زاب  تکرح  زا  مداتفا و  قارع  كاخ  رد  نم  اریز  درکیم . قیدصت  ار  اهنآ  يهتفگ  تحـص  مه ، نئارق  دـناهدرک ! كرت  ارم 
رب ارم  تبون  هب  اـقفر  درک و  تکرح  هتـسهآ  نم  يدوـبهب  تهج  هب  ناوراـک  زین  دـعب  هب  نآ  زا  مدرک ! تاـقالم  نادـمه  ياـهیکیدزن  رد  ار 

مردام ردپ و  هب  نطو  رد  ملاس ، حیحـص و  ارم  هکنیا  ات  مورب ، هار  هدایپ  مدـق  کی  یتح  دنتـشاذگن  رگید  دـندومن و  راوس  شیوخ  بوکرم 
تالکـشم یمامت  رد  هراومه  نونکات ، زین  سپ  نآ  زا  . دندرک تیاکح  مناگتـسب  يارب  زین  ار  قوف  زیگنا  تفگـش  يارجام  و  دنداد . لیوحت 

[ . 137 . ] دناهدومرف تباجا  ارم  شهاوخ  زین  ناشیا  ماهدیبلط و  يرای  هب  ار  مالسلاهیلع  جئاوحلا  باب  ترضح  فلکت  نودب 

دندرک راوس  دوخ  بسا  كرت  رب  نطو ، هب  نتشگزاب  البرک و  هب  نتفر  رد  ار  نیسح  دیسآ  سابع  ترضح 

لـضفلاوبا ترـضح  يهیکت  یفوـتم  : تسا هدـش  لـقن  یناـمرک  سیئرلا  ساـبع  خیـش  جاـح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  طـسوت  هیـضق  نیا 
هب مردام  ردپ  : درک لقن  سیئرلا  خیش  سابع  بناجنیا  يارب  ار  هیضق  نیا  نامرک ) يهموح  کچوک  ياهرهش  زا   ) روار رهش  رد  مالـسلاهیلع 

ار ریز  یندینـش  بلاج و  نایرج  شندرم  زا  لبق  هحفـص 246 ] زور [  ود  تفر ، ایند  زا  یگلاس  ود  دون و  نس  رد  هک  نیـسح ، دیـس  اقآ  مان 
. میدرک لزنم  دزی ) نامرک -  قیرط   ) ضایب رانا و  نیب  میدش . البرک  مزاع  روار  لها  زا  ياهدـع  اب  یناوج ، مایا  رد  : تفگ يو  درک . فیرعت 
، دنتفگ يزیچ  مادک  ره  . دیوگب دـنکیم  کمک  رادـقم  ره  سک  ره  نیـسح ، دیـس  اقآ  هب  تفگ : تفرگ و  تسد  هب  ملق  ناهارمه  زا  یکی 

امش اب  مریذپیمن و  ار  یلوپ  نینچ  الصا  نم  متفگ : دندرک . عازن  ریگرامآ  اب  هرخالاب  و  رتشیب ! هن  مهدیم  ار  غلبم  نالف  نم  تفگ : رفن  کی 
هلبق هب  ور  وناز  ود  . مدـنام نابایب  رد  نم  دـنتفر و  اهنآ  هرخألاب  مدرک . عانتما  اهنآ  اـب  نتفر  زا  دـندرک ، رارـصا  هچ  ره  میآیمن ! قارع  هب  مه 

هک دیهدب »! مه  ار  هار  جرخ  دیاهدرک ، توعد  ارم  رگا  اقآ ، : » متـشاد هضرع  مدـش و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  لسوتم  متـسشن و  قارع ) )
نیا زین  موس  مود و  يهعفد  ناـشیا  موش ، راوس  بسا  رب  متـسناوتیمن  نم  وش ! راوس  دوـمرف : هک  مدـید  دوـخ  راـنک  رد  ار  يراوـس  ناـهگان 
دعب مدش و  راوس  هرخألاب  ! مرادن ندب  رد  تسد  هک  ینیبیمن  رگم  دندومرف : دیریگب . ار  متـسد  مدرک : ضرع  نم  دندومرف . رارکت  ار  نخس 
اجنیا هب  يداد ، ماجنا  ار  دوخ  ياهراک  يهمه  هک  یتقو  تسالبرک ! اجنیا  دـندومرف : راوگرزب  نآ  مدـید . یناتـسربق  رد  ار  دوخ  یقیاـقد  زا 
مـشاه ینب  رمق  ترـضح  هراـبود  مدـمآ و  هطقن  ناـمه  هب  هسدـقم  باـتعا  تراـیز  زا  سپ  نم  ! مناـسرب تنوکـس  لـحم  هب  ار  وت  اـت  درگرب 

البرک رد  زور  زا 26  سپ  نم  ياقفر  هک  دنامن  هتفگان  دندناسر ! روار  ناتسربق  هب  هظحل  دنچ  زا  دعب  ارم  دندش و  ادیپ  اجنآ  رد  مالـسلاهیلع 
ترایز فرشت و  نیا  نایرج  مه  يرگید  صخش  چیه  هب  تعاس  نیا  ات  متفگن و  يزیچ  دندش ، ایوج  ار  تلع  هچ  ره  دندش و  قحلم  نم  هب 

هحفص 247 ] [ . ] 138 . ] هتاکرب هللا و  ۀمحر  سابعلا و  انالوم  حلاصلا  دبعلا  یلع  مالسلاو  ! ماهتفگن ار 

ینامثع نازابرس  رارف  سابع و  ترضح  مرح  زا  تسدب ، ریشمش  تماق و  دنلب  صخش  ندمآ  نوریب 

يهرمعتـسم قارع  اقباس  : دندومرف لقن  ار  هیـضق  نیا  هرـس  سدق  ینالیم  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  موحرم  دـنزرف  ینالیم ، نیدـلا  رون  دیـس  هللا  ۀـیآ 
هک دـندرک  تساوخ  رد  يو  زا  دـنتفر و  وا  تاقالم  هب  برع  ياسؤر  درک . عضو  ار  يدـیدج  تایلام  البرک  رادناتـسا  دوب . یناـمثع  تلود 

لیطعت اج  همه  دنتـسب و  ار  رازاب  مدرم  دوش . هتـسب  اهرازاب  هک  دـنداد  روتـسد  اـهبرع  . درکن لوبق  وا  یلو  دریگن ، مدرم  زا  ار  روبزم  تاـیلام 
يارب ینامثع  نایرگشل  زا  یعمج  دنک ! بلط  یماظن  کمک  تسالبرک ، یخسرف  شش  هک  بیـسم ، ناگداپ  زا  هک  دش  راچان  رادناتـسا  . دش
فرط ود  رد  ار  نانآ  رادناتسا  دش ، البرک  دراو  ینامثع  رگشل  یتقو  . دنهد همتاخ  یمومع  لیطعت  هب  ات  دندش  البرک  دراو  اهیرازاب  اب  هلباقم 
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روتـسد اهنآ  هب  دومن  فیدر  دراد ، دادـتما  رهـش  رخآ  ات  رهطم  نحـص  يهلبق  برد  زا  هک  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نابایخ 
هب ناراب  تارطق  لثم  اهنآ  دـنداد . رارق  رگنـس  دوخ  يارب  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  نحـص  ماب  تشپ  مه  بارعا  . داد شاـب  هداـمآ 

لوط هب  هتفه  کی  هلئـسم  نیا  . میرادـن یکاب  ینامثع  رگـشل  زا  ام  هک  دـننامهفب  دنتـساوخیم  راک  نیا  اـب  دـندرکیم و  کیلـش  اوه  فرط 
ای تاغاب  هب  فلتخم  ياهقیرط  زا  هک  یمک  يهدـع  رگم  دـندوب  هدـنام  دوخ  لزاـنم  رد  مدرم  دوب و  هدـش  هتـسب  نیرهطم  نیمرح  دـیماجنا .

یبرع نهاریپ  هحفـص 248 ] کی [  تشاد و  بلاج  نزوم و  یتماق  دـق و  هک  تماق  دـنلب  صخـش  کی  يزور  هرخالاب  . دـنتفر رهـش  جراـخ 
سابعلا لضفلاوبا  ترضح  رهطم  نحص  يهلبق  برد  زا  تشاد ، تسد  رد  ياهنهرب  ریشمش  دوب و  هتسب  رـس  رب  دیفـس  یلامتـسد  هدیـشوپ و 

دوخب دوخ  رگشل  يو ، لمع  نیا  اب  . دز الاب  ار  دوخ  نیتسآ  درب و  تسد  سپس  داد و  هیکت  راوید  هب  ار  ریـشمش  يو  دش . جراخ  مالـسلاهیلع 
تلود هجیتن ، رد  دنتخیرگ . بیسم  ناگداپ  تمـس  هب  يدلگ »! سابع  ماما  : » دندزیم دایرف  تشحو  سرت و  اب  هکیلاح  رد  دندش و  بوعرم 

[ . 139 . ] دندرک زاب  ار  رازاب  مرح و  البرک ، مدرم  دروخ و  تسکش 

درک هلمح  اهیباهو  هب  دمآ  نوریب  سابع  ترضح  مرح  زا  نینهآ  ششوپ  ياراد  راوس  کی 

ربق يالاب  رد  هچنآ  دـیدرگ و  فیرـش  مرح  لـخاد  دوخ  بسا  اـب  عل )  ) دوعـس کـلم  : هک تسا  هدروآ  هفوک  خـیرات  رد  یقارب  نوسح  دـیس 
دیدرگ و لزلزتم  دندروآ  وا  يارب  هک  يربخ  زا  ماگنه  نیا  رد  اما  دننک . ناریو  ار  مرح  داد  روتـسد  سپـس  دـنکرب ! دوب  مالـسلاهیلع  بیبح 

ناهگان یلو  درک ، تکرح  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  يوس  هب  دوخ  نوشق  هارمه  يو  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجام  . تشگرب
کلم هک  نیمه  ! دنتـشاذگ رارف  هب  اپ  هیقب  تشک و  ار  اهنآ  زا  یعمج  درک و  هلمح  نانآ  هب  تشاد  نینهآ  شـشوپ  هک  راوس  بسا  درف  کی 
نیـسح ماما  مرح  هب  اـجنآ  زا  اذـل  !؟ دـیناسرن بیـسآ  ناـمرهاوخ  رـسپ  مرح  هب  و  دـیدرگرب ! تفگ : شهاپـس  هب  دـید ، ار  هثداـح  نیا  دوعس 

مرح بیرخت  هب  تسد  و  دنتـشک ! ریبک ، ریغـص و  نز و  درم و  هحفص 249 ] زا [  ار ، ترضح  نآ  مرح  هب  نایجتلم  دنتـشگرب و  مالـسلاهیلع 
[ . 140 . ] دنتشگرب سویأم  یلو  دندروآ ! هلمح  البرک  فجن و  هب  اهیباهو  هرابود  زین  لاس 1230  رد  دنتشگرب . دندز و 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  طسوت  يدزی  راوز  ناوراک  تاجن 

ناوراک هارمه  هب  يدایز  لاوما  اب  دزی  زا  یلاس  کی  : درک لقن  شردـپ  موحرم  زا  ار  هیـضق  نیا  هرـس  سدـق  يدزی  نسح  ازریم  اـقآ  موحرم 
يالط ياههکـس  نم  میدرک . دروخب  نافقراس  نادزد و  زا  ياهدـع  هب  بش ، کـی  ياـههمین  هب  بیرق  میدـش . فرـشم  ـالبرک »  » هب یگرزب 
نادزد ماگنه  نیا  رد  . مداد شردام  هب  ار  وا  متشاذگ و  دشاب ) نسح » ازریم   » نیمه هک   ) كدوک يهقادنق  يوت  ار  اهنآ  اروف  متشاد ، يدایز 

دینازوسیم و ار  ياهدننیب  ره  لد  هک  دش ، دـنلب  البرک  راوز  يهثاغتـسا  دایرف  نانچ  دـندرک ! تراغ  ار  همه  دـنتخیر و  ناوراک  لها  رـس  رب 
تدش هب  و  سرب »! نامدایرفب  جئاوحلا ! باب  ای  سابع ! ترـضح  ای  مشاه  ینب  رمق  ای  لضفلاوبا ! ای   » دـندزیم ادـص  مدرم  . درکیم شنایرگ 

! دـش ریزارـس  دوب ، اـم  یکیدزن  رد  هک  یهوک  يهنماد  زا  بسا  اـب  يراوس  هک  میدـش  هجوتم  بش ، عقوم  نآ  رد  ناـهگان  . دـندرکیم هیرگ 
راقفلاوذ دننام  شریشمش  دوب . هدرک  نشور  رونم و  ار  اج  همه  باقن ، ریز  زا  شرونا  تروص  رون  یلو  دوب ؛ باقن  ریز  رد  وا  يابرلد  لامج 

نادزد ناقراس و  هب  راوس  نآ  درک و  رپ  ار  ارحـص  مامت  قرب ، دعر و  يادص  دننام  يدایرف  . دوب مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  شردپ 
هب منکیم و  كاله  ار  امـش  يهمه  هنرگو  هحفـص 250 ] دیوش [  رود  دیورب ! اجنیا  زا  دـیرادرب و  هلفاق  نیا  زا  تسد   » دومرف دومن و  هلمح 

ار مشاه  ینب  هام  نآ  تیـالو و  نامـسآ  يهراتـس  نآ  لاـمج  رون  یگدنـشخرد  ناـقراس  يهمه  ناوراـک و  لـها  يهمه  !« متـسرفیم منهج 
سپس . دنتـشاذگ رارف  هب  اپ  دندیـشک و  هلفاق  زا  تسد  اروف  ناقراس  اهدزد و  ! دندینـش زین  ار  ترـضح  نآ  يابرلد  يادص  دندرک و  هدهاشم 

هب حبـص  ات  ناکم  نامه  رد  دندید ، ار  هزجعم  نیا  هک  یتقو  هلفاق  لها  مامت  ! دـندش بیغ  دـندوب ، هداتـسیا  هک  لحم  نامه  رد  ترـضح  نآ 
هیثاثا رـس  ناوراک  لها  هک  یتقو  هرخالاب  ! دـنتخادرپ يراز  هیرگ و  یناوخ و  هضور  ترایز و  اـعد و  ساـبع و  ترـضح  تحاـس  هب  لـسوت 
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هدرک رارف  هتخادـنا و  يرانک  هب  دـندوب و  هدرب  اهدزد  هک  ییاهزیچ  نآ  رگم  تسا ، یقاب  شیاـج  رـس  زیچ  همه  دـندید  دـندمآ ، ناـشدوخ 
رـسپ ياـبیز  تماـق  ادـخ و  رون  زا  يوترپ  راد ، ریگ و  نآ  رد  هک  یتقو  زین  وا  دوب . گـنگ  اـهلاس  هک  دوب  اـم  يهلفاـق  رد  زین  يدیـس  . دـندوب

[ . 141 ! ] داتسرفیم تاولص  هتسویپ  و  دش ! زاب  شنابز  دوب ، هدید  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 

دناهتسشن وا  ياج  هب  دوخ  دناهتشک و  ار  نئاخ  يهدننار  لضفلاوبا  ترضح  فجن ! يوس  هب  هدننار  نودب  نیشام 

هدننار . دنوشیم يراوس  نیـشام  راوس  فجن ، دـصق  هب  البرک  زا  رئاز ، يرتخد  ردام و  : تسا هدومرف  لقن  ار  هیـضق  نیا  سابعلا  ةایح  فلؤم 
یئوس لایخ  وا  دیوگیم : شرتخد  هب  ردام  هحفـص 251 ] دنکیم [ ! تکرح  دریگب  يرگید  رفاسم  هکنیا  نودب  دنکیم و  رتخد  هب  یهاگن 

ردام ؟ دوریم ارحـص  لخاد  هب  دوشیم و  جراخ  یهاش  هار  زا  اجنآ  ردو  دسریم  روش  يارـسناوراک  هب  هدننار  هرخالاب  دراد !؟ ام  يهرابرد 
دنیبیم نوچ  دنکیم و  نوریب  ار  شرـس  هدننار  ماگنه  نیا  رد  دربیم !؟ ههاریب  هب  ار  ام  دراد و  ءوس  لایخ  متفگ  يدید  دیوگیم : رتخد  هب 

ردام ...! دیـشاب تکاس  رگا  تسا و  راک  رد  مه  نتـشک  دینک ، ادص  رـس و  رگا  دـیوگیم : دوشیم و  هدایپ  تسا ؛ رود  یلیخ  هداج  زا  نابایب 
يا : » دیوگیم رطـضم  راوهراچیب و  دنکیم و  دـنلب  ار  رـس  دـیآیم و  نزریپ  دوخ  و  شاب ! نیـشام  رد  وت  دـیوگیم : ناوج  رتخد  هب  هراچیب 

ياهراـشا هدـننار  نآ  هب  دوشیم و  ادـیپ  رفن  کـی  هظحل  نآ  رد  ناـهگان  !« مینیبیمن ار  وت  اـم  یلو  ینیبیم  ار  اـم  وت  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا 
راوس  ) يدعصا : » دیوگیم نزریپ  هب  راوگرزب  نآ  سپس  دوشیم ! هراپ  شمکـش  دروخیم و  نیمز  هب  دوشیم و  دنلب  هدننار  نآ  دنکیم و 

زا اـهنز  مرح ، رد  ادـعب  ! دـنروآیم فجن  هب  ار  نیـشام  دننیـشنیم و  هدـننار  ياـج  هب  ناـشدوخ  راوگرزب  نآ  دوشیم و  راوس  نزریپ  !(« وش
الامجا تسام ! نیـشام  نامه  اهنآ  روظنم  دـیاش  دـیوگیم : شردام  هب  رتخد  دـننکیم ! تبحـص  بیجع  يهیـضق  نیا  هدـنناریب و  نیـشام 
یتـلود تاـماقم  ضرع  هب  ار  نآ  مه  راددـیلک  دـنکیم و  لـقن  راددـیلک  يارب  ار  اـیاضق  نـیا  تـسا ، هدوـب  مرح  رد  هـک  راددـیلک  تـفلک 

ار هدـننار  يهزانج  و  هحفـص 252 ] دـنوریم [  اجنآ  هب  مرح  راددـیلک  رتخد و  ردام و  هارمه  یتلود  تاماقم  زا  نت  دـنچ  ادـعب ، . دـناسریم
[ . 142 . ] دننیبیم هدیشاپ  مه  زا  نفعتم و 

لضفلاوبا ترضح  طسوت  بارعا  تسد  زا  رئاز ، یمناخ  تاجن 

نیا دنشابیم ، مالسلامهیلع  تیب  لها  بتکم  نیجورم  زا  یقتم و  یملاع  هک  یناطحق  ربکا  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح 
راوز هارمه  شراغص ، لافطا  زا  نت  دنچ  اب  ياهفیعض  دنتفریم . البرک  هب  راوز  زا  یهورگ  : دناهدرک لقن  نیفئاخلا  تاجن  باتک  زا  ار  هیضق 
کته يانب  دنتخیر و  همولظم  نآ  رـس  رب  بارعا  زا  یعمج  هاگان  دـنام و  بقع  هلفاق  زا  هراچیب  نآ  دـندرک ، چوک  بیـسم  زا  هک  یتقو  دوب .
تناعا ارم  هک  تسا  رود  امـش  تریغ  زا  نم ، رورـس  الوم و  يا  تفگ : دومن و  البرک  فرط  هب  ور  اونیب  نآ  تقو  نیا  رد  . دـندراذگ تمرح 

دعب دش و  نایامن  تشاد ، تسد  رد  ياهزین  هکیلاح  رد  يراوس ، هاگان  هک  دوب  وگتفگ  نیا  رد  ! یهدن تاجن  ناملاظ  نیا  تسد  زا  ییامنن و 
امـش اقآ ، يا  درک : ضرع  دید ، ار  تمارک  نیا  نوچ  هنمؤم  نآ  دیناسر . راوز  يهلفاق  هب  البرک و  هب  ار  هفیعـض  نآ  نادزد  ندرک  قرفتم  زا 

ءادهـشلادیس ترـضح  تمدخ  رد  نم  هفیعـض ، يا  دندومرف : اقآ  ؟ میاهدنام ادـعا  تسد  رد  رود ، يارحـص  نیا  رد  ام  هک  دـیتسناد  اجک  زا 
!؟ دـینکیم هیرگ  ارچ  هللا ! لوسرنبای  مدرک  ضرع  دـش . يراج  مما  ماـما  نآ  مشچ  کـشا  هک  مدـید  ناـهگان  مدوب ، هداتـسیا  مالـسلاهیلع 
زا ار  امـش  مدوـخ ، يـالوم  رما  هب  سپ  هحفـص 253 ] دـناهدش [ !؟ راـتفرگ  اـیحیب  بارعا  تسد  رد  نم  راوز  هک  ینیبیمن  رگم  دـندومرف :
نز نآ  مرادن . تسد  اریز  راد ! مروذعم  دـندومرف : مسوبب ! ار  ناتتـسد  دـیهد  هزاجا  درک : ضرع  هفیعـض  نآ  سپـس  مدـیناهر . اهنآ  گنچ 

[ . 143 . ] دندش بئاغ  سپس  و  یلب ! دندومرف : دیتسه ؟ سابع  ترضح  نم  يالوم  امش  رگم  تفگ : تسیرگ و 

دوش نفد  يرهشوب  درم  يهزانج  ات  درک  قرفتم  ار  اهودنه  دش و  ادیپ  يراوس  بسا 
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یتشک اب  رهشوب ، ردنب  یلاها  زا  ياهدع  : دندرک لقن  ار  هیـضق  نیا  رهـشوب  عباوت  زا  ناتـسگنت  یلاها  زا  هدازرفعج ، سابع  جاح  ياقآ  بانج 
کی لحاس  یکیدزن  رد  دنکیم . توف  یتشک  رد  یـصخش  ناریا ، فرط  هب  دنه  زا  تشگزاب  رد  دـننکیم و  تکرح  دـنه  یئبمب  فرط  هب 

فلتخم ياههحلـسا  هزین و  ریـشمش و  اب  لحم  نآ  یلاها  هار ، رد  دننک . نفد  يدابآ  نآ  رد  ات  دـنربیم  ار  هزانج  اهنآ  تشاد . دوجو  يدابآ 
روط هب  تیعمج  نیا  . دیرفاک امـش  اریز  دـینک ، نفد  لحم  نیا  رد  ار  دوخ  يهزانج  میراذـگیمن  ام  دـنیوگیم : دـننکیم و  هلمح  ناشیا  هب 
ینب رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  كرابم  رـضحم  هب  تدارا  ضرع  زا  سپ  دندرک و  یلعم  يالبرک  قارع و  فرط  هب  ور  یعمج ، هتـسد 

مالـسلامهیلع تیب  لها  امـش  نیبحم  زا  هک  درم  نیا  هک  تسا  راوزـس  ایآ  مالـسلاهیلع ! سابعلا  لضفلاابا  ای  : دنتفگ نینچ  مالـسلاهیلع  مشاه 
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  زا  سپ  دنکیم : لقن  يوار  !؟ دنروخب ار  وا  ایرد  ياهیهام  دوش و  هدنکفا  ایرد  هب  دشابیم ،

اهودنه نآ  هب  دوب ، ياهزین  رـس  شتـسد  رد  هکیلاح  رد  دش و  ادیپ  نابایب  نآ  رد  يراوس  بسا  هک  دندرک  هحفص 254 ] هدهاشم [  ناهگان 
نفد ار  هزانج  تیعمج  تشگ ! دـنهاوخنرب  رگید  اهنآ  دـینک ! نفد  ار  دوخ  يهزانج  داد : روتـسد  سپـس  درک . قرفتم  ار  نانآ  درک و  هلمح 

[ . 144 . ] دنتشگرب یتشک  هب  تحار  لایخ  اب  دندرک و 

نامزلا بحاص  ای  وگب  دندومرف : دوب  ندش  قرغ  لاح  رد  هک  یناوج  هب  لضفلاوبا  ترضح 

يارب شیوـمع  هارمه  یـصخش  زاریـش ، ياهرهـش  زا  یکی  رد  هـک  تـسا  هدـش  لـقن  : دـندومرفیم یمراـکم  ياـقآ  مالـسالا  ۀـجح  باـنج 
يو هک  دـنیبیم  ناهگان  هدازردارب ، گرم  زا  نارگن  يو ، يومع  دوشیم . قرغ  هعفدـکی  اجنآ  رد  دوریم و  لحاس  راـنک  هب  يریگیهاـم 
قرغ لاح  رد  دیوگیم : یتفای ؟ تاجن  هنوگچ  دیـسرپیم : وا  زا  شیومع  دیآیم و  لحاس  رانک  هدش  قرغ  صخـش  يراب ، ! دمآ بآ  يور 

رد دندروآ و  فیرـشت  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مدید  ! لضفلاابا ای  مدرک : ضرع  نآ  زا  سپ  مداتفا ، اههضور  دای  هب  ندـش ،
ای مدرک  ضرع  مدش و  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  ترـضح  هب  لسوتم  مه  نم  نامزلا ! بحاص  ای  وگب  دـندومرف : مشوگ 

هحفص [ . ] 145 . ] دندروآ لحاس  رانک  هب  دنداد و  تاجن  ارم  دندروآ و  فیرشت  فیرشلا ) هجرف  هللا  لجع   ) نامز ماما  اقآ  نامزلا ! بحاص 
[ 255

داد تاجن  ار  ام  دوخ  شیامرف  اب  دوب و  هداتسیا  اهفرب  يور  دوخهالک  همکچ و  اب  ییاقآ 

تکرح مق  فرط  هب  درکرهـش  زا  ناتـسمز  لصف  رد  یفرب ، درـس  بش  کی  رد  : دندرک لقن  ار  هیـضق  نیا  یمق  يرعـشا  يدـهم  جاح  ياقآ 
درجورب نیبام  هیثاثا ، نآ  بحاص  هداوناخ و  کی  يهیثاثا  هارمه  هب  راب و  ناکیپ  نیـشام  رد  بش ، فصن  زا  دعب  تعاس  ود  دودح  میدرک .

اهاـج یـضعب  رد  هک  يروط  هب  دوب ، هتـسشن  نیمز  رب  نآ  فارطا  هداـج و  رد  يداـیز  فرب  دوـب و  نادـنبخی  اوـه  میدرکیم . تکرح  مق  و 
لیبموتا دش و  جراخ  هدـنب  تسد  زا  نیـشام  لرتنک  دوب ، كانرطخ  هداج  سب  زا  ! دوب هدـناشوپ  فرب  مین  رتم و  کی  ابیرقت  ار  هداج  فارطا 

ناریح و زرل ، بت و  اب  دش و  راوس  هرابود  دعب  هظحل  دنچ  هدـمآ و  نییاپ  نیـشام  زا  هداوناخ  درم  تفرورف ! یکانرطخ  یلیخ  ياج  کی  رد 
ياقآ متفگ : درکیم . دـمآ  تفر و  مک  یلیخ  نیـشام  هداج ، نآ  رد  اهتقو  نآ  ؟ دـمآ اـم  رـس  ییـالب  هچ  يدـید  تفگیم : اـبترم  هدزتهب ،

رد اهیدوهی  ناج ، اقآ  مدرک : ضرع  مدز و  مالـسلاهیلع  مشاـه  ینب  رمق  ترـضح  ناـماد  هب  لـسوت  تسد  ریزگاـن  سپـس  ـالاب . اـیب  رفاـسم ،
هرز و دوخهالک و  اب  ییاقآ  کی  مدید  هک  دیشکن  یلوط  ! متسه امش  ردارب  رکون  هک  نم  ینادرگیمنرب ! دیماان  ار  اهنآ  دنیآیم و  تاهناخ 

بقع هدند  ار  نیشام  مدرک و  ارجا  ار  اقآ  نآ  روتسد  یتقو  بقع ! هدند  راذگب  ار  نیشام  دومرف : نم  هب  تسا و  هداتسیا  اهفرب  يور  همکچ ،
: دومرف نم  هب  دعب  تسا . هداتسیا  فاص  يهداج  يور  نیشام  مدید  هعفدکی  دش و  فرطرب  اهینارگن  مامت  مدمآ ، بقع  يرادقم  متشاذگ و 

[ . 146 ! ] مدیدن اجنآ  رد  ار  یسک  مدرک  هاگن  هچ  ره  هعفدکی  مدرک و  تکرح  مه  هحفص 256 ] نم [  نک ! تکرح 
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دنوریم ینیوزق  دیمحلادبع  الم  لابقتسا  هب  نیسح  ماما  نامرف  هب  ربکا  یلع  ترضح  لضفلاوبا و  ترضح 

ترضح مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  اب  هرس  سدق  دیمحلادبع  الم  دنوخآ  رادید  يارجام  مالسلاراد  باتک  رد  یقارع  موحرم 
تاقوا يهمه  رد  فرـشا ، فجن  رد  تارواجم  يادـتبا  زا  هک  ینیوزق  دـیمحلادبع  ـالم  : تسا هدرک  لـقن  هنوگنیا  ار  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع 
فجن زا  البرک  ترایز  يهدارا  هب  يزور  دومرف : دوب ، هتفر  البرک  هب  هدایپ  ياپ  اب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  ترـضح  يهصوصخم  یترایز 
نوریب ياهدازاقآ  يهقردب  يارب  هک  مدید  ار  فجن  نایعا  ناگرزب و  زا  یعمج  مدیـسر ، مالـسلا  يداو  يدنلب  هب  نوچ  متفر . نوریب  فرـشا 

. دندش هارمه  وا  اب  ار  هار  زا  يرادقم  دـندناوخ و  وا  شوگ  رد  رفـس  ياعد  دـندرک و  راوس  هواجک  رب  مارتحا  لامک  اب  ار  وا  اهنآ  دـناهدمآ .
مزاول ریاس  هنب و  رکون و  اب  مه  وا  و  دـندروآ ، اج  هب  وا  يارب  ار  ییاقآ  بادآ  ریاس  دـنتفگ و  ناذا  وا  بقع  رد  دـندرک و  عادو  وا  اـب  سپس 

هعفد نیا  متفگ : دوخ  اب  مدـش و  لجخ  لولم و  مدرک ، هدـهاشم  مه  ار  دوخ  تلذ  مدـید و  ار  تزع  نیا  نوچ  . دـیدرگ ـالبرک  يهناور  رفس 
الاو موریم  دشابن  تلذ  هجو  رب  البرک  هب  نتفر  هک  درک  تدعاسم  بابـسا  رگا  نیا  زا  دعب  نکل  موریم ، البرک  هب  ماهدـمآ ، نوریب  هک  مه 

هک مدرک  دصق  نآ  زا  دـعب  متـشگرب و  متفر و  البرک  هب  هعفد  نیا  . دـنکیم تیافک  ماهتفر ، لاح  هب  ات  هک  يرادـقم  نامه  موریمن و  رگید 
زا رفن  هحفص 257 ] دنچ [  دیسر و  رگید  يهصوصخم  ترایز  تقو  هکنآ  ات  مدوب  هدارا  نامه  رب  و  مورن ، ترایز  هب  تلذم  قیرط  هب  رگید 

لزنم و جرخ  هک  اریز  مرادـن ، نتفر  هدارا  نم  متفگ  مییایب ؟ وت  اب  مه  ام  هک  يراد  تراـیز  يهدارا  يزور  هچ  دندیـسرپ : دـندمآ و  بـالط 
نتفر هدایپ  يهدارا  ام  هک  هعفد  نیا  دنتفگ : موریمن ! رگید  متفگ : یتفریم ! هدایپ  هشیمه  هک  وت  دنتفگ : موریمن ! مه  هدایپ  مرادن و  هیارک 

هار يهشوت  يارب  دنتفر و  اهنآ  راکنا ، رارـصا و  زا  سپ  هرخالاب ، ! ینادیم تدوخ  ار  نآ  زا  دـعب  مینامن ، زاب  هار  زا  مه  ام  ات  ایب  ام  اب  میراد ،
ترایز يارب  نتفر  تقو  نوچ  میدـش . هناور  ناشیا  اب  میدـمآ و  نوریب  فجن  زا  دنتـشادرب و  رارـصا  اب  ارم  دـندرک و  يرادـیرخ  ییاـهزیچ 

البرک هب  بش  میباوخب و  روش  يارسناوراک  رد  رهظ  هک  میتفر ، نوریب  حبص  ماگنه  رد  دوب ، ترایز  زور  زور ، نآ  يادرف  دوب و  هدش  گنت 
هدرک راب  لبق  بش  رگید  راوز  میدـیدرگ . ارـسناوراک  دراو  رهظ  ماـگنه  رد  میدـش و  هناور  دـندوب ، رفن  ود  هک  ناـهارمه ، اـب  سپ  . میـسرب

يراوناخ دوب و  مرگ  مه  اوه  دوب و  هبورخم  ارسناوراک  تاقوا  نآ  هک  نوچ  دوبن  ارـسناوراک  رد  يرئاز  چیه  ماگنه  نآ  رد  نیاربانب  دندوب ،
هاگ هکلب  دوبن ، ناما  رد  برع  نارارط  فوخ  زا  مه  ارسناوراک  هکنآ ، هوالع  هب  دنامیمن . اجنآ  رد  یسک  نیاربانب  دوبن ، ارـسناوراک  رد  مه 

اب هزرابم  ناوت  دـندشیم و  دراو  اجنآ  رد  نیرواجم  بالط و  زا  یـضعب  رگا  انایحا  دـندرکیم و  هنهرب  ار  مدرم  ارـسناوراک  لخاد  رد  هاـگ 
نوچ ارـسناوراک ، هب  دورو  زا  دـعب  ام  . دـندرکیم روتـسم  اههلابز  ریز  رد  ار  دوخ  ساـبل  بابـسا و  اـهبرع ، فوخ  زا  دنتـشادن ، ار  نادزد 

زا رتدوز  نم  اقافتا  . میدیباوخ اذـغ  فرـص  زا  سپ  میدرک و  لزنم  دوب ، اجنآ  رد  هک  یفقـسم  گرزب  يهفـص  رد  میتشادـن ، یمهم  بابـسا 
طـسو رد  هک  ياهفـص  رب  وضو ، تامدـقم  ماـجنا  زا  دـعب  مدـمآ . نوریب  نتفرگ  وضو  يارب  متـشادرب و  ار  هباـتفآ  مدـش و  رادـیب  ناـهارمه 

هک نتفرگ  هحفص 258 ] وضو [  يانثا  رد  مدش . وضو  لوغشم  متسشن و  ارسناوراک  رد  هب  ور  هفـص  نآ  بل  رب  متفر و  الاب  دوب ، ارـسناوراک 
هب دـمآ  نم  دزن  مامت  تعرـس  اـب  يو  دـیدرگ ! لـخاد  ارـسناوراک  برد  زا  هداـیپ  دوب و  بارعا  ساـبل  يز  رد  هک  مدوب ، اـپ  حـسم  لوغـشم 

فوخ نادنچ  متشادن ، دوخ  اب  یلباق  زیچ  نوچ  نکل  دنک ، هنهرب  ارم  هک  هدرک  هدارا  تسا و  نابایب  بارعا  زا  وا  مدرک ، نامگ  هک  ياهنوگ 
يهقباس نودب  نوچ  !؟ یتسه وت  ینیوزق  دیمحلادبع  الم  تفگ : دیدرگ و  نم  هجوتم  دمآ ، کیدزن  نوچ  مدومن ! مامت  ار  اپ  حسم  مدرکن و 

البرک هب  رگید  يراوـخ  تلذ و  نیا  هب  نم  یتـفگیم : هک  ییوـت  تـفگ : ! مـنم يرآ  مـتفگ : مدرک و  بـجعت  دوـمن ، رکذ  ارم  ماـن  ییانـشآ 
؟ تسناد اجک  زا  ار  هعقاو  نیا  صخـش  نیا  متفگ : دوخ  اب  مدرک و  لمأت  يردق  موش !؟ رداق  نکمتم و  تزع  قیرط  هب  هکنآ  رگم  موریمن ،

ترضح وت  ياقآ  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  وت  يالوم  هک  وش  هدامآ  کنیا  تفگ : برع  نآ  ! يرآ متفگ : باوج  رد  سپس 
موـمهم هدرـسفا و  اـیند  راـبتعایب  تاراـبتعا  رطاـخ  هب  ینادـب و  ار  دوـخ  ردـق  اـت  دـناهدمآ ، وـت  لابقتـسا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نـب  یلع 

اب هراوس  رفن  ود  هک  مدـید  هاـگان  دـیوگیم !؟ هچ  صخـش  نیا  هک  مدـیدرگ  توهبم  مدـنام و  ریحتم  مدینـش ، ار  نخـس  نیا  نوچ  ! يدرگن
ترضح هک  یلاح  رد  برح -  يهحلسا  تالآ و  اب  مدوب ، هدناوخ  هدید و  تبیصم  رابخا و  بتک  رد  هدینش و  هک  راوگرزب ، ود  نآ  لیامش 
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نآ نحص  لخاد  ارسناوراک  باب  زا  دندوب -  راوگرزب  نآ  لابند  هب  مالسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  دندوب و  ولج  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
ناشیا ياهبـسا  ياپ  هب  ار  دوخ  مدیود و  ولج  متخادـنا و  نییاپ  هفـص  نآ  يالاب  زا  ار  دوخ  رایتخایب  مدـید ، ار  هعقاو  نیا  نوچ  دـندیدرگ !

بوخ هک  مدرک  لایخ  دوخ  اب  نآ  زا  دعب  ! مدیـسوب زین  ار  ناشیاپ  باکر و  وناز و  مدیدرگ و  ناشیا  ياهبـسا  رود  هب  مدیـسوب و  متخادـنا و 
 ] دزن هب  تعرـس  اب  سپ  دنـسرب . رارک  ردیح  دنزرف  ود  نآ  تمدـخ  هب  هک  میامن  رادـیب  باوخ  زا  ار  اهنآ  مهد و  ربخ  مه  اقفر  هب  هک  تسا 

دمحم الم  : متفگ مداد و  تکرح  ار  وا  تسد  اب  متسشن و  تشاد ، مان  رفعج  دمحم  الم  هک  اهنآ  زا  یکی  نیلاب  رب  متفر و  اقفر  هحفص 259 ]
دمحم الم  ! وش بایفرـش  ناشیا  تمدخ  هب  ایب  دناهدمآ ، لابقتـسا  هب  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  هک  زیخرب  رفعج ،

ود ره  نیبب  ایب  میوگیم ، تسار  هللاو ، هن  متفگ : !؟ ینکیم یخوش  حازم و  ییوگیم ؟ هچ  دنوخآ  تفگ : دینش ، ار  نخـس  نیا  نوچ  رفعج 
ار یـسک  میتفر ، نوچ  دـیود . يدوز  هب  تساخرب و  تسه ! يزیچ  هک  تسناد  دـید ، نم  زا  ار  رارـصا  تلاح و  نیا  نوچ  دـنراد . فیرـشت 

میدرک هدهاشم  دوشیم ، هدید  رایسب  تفاسم  ات  نآ  هار  دوب و  راومه  هک  ار ، ارحص  فارطا  میتفر و  نوریب  مه  ارسناوراک  رد  زا  و  میدیدن ،
متـشگزاب قباس  يهدرا  مزع و  زا  ارجام ، نیا  زا  سپ  . میتشگرب ریحتم  فسأتم و  سپ  میدیدن . راوس  ود  نآ  هدایپ و  نآ  زا  يرابغ  ای  يرثا  و 

، یترایز تاقوا  رد  رگا  و  دشاب . تمحز  تلذ و  هجو  رب  هچ  رگا  منکن ، كرت  ار  مولظم  نآ  ترایز  هک  مدرک  دصق  مدش و  مدان  بئات و  و 
، دـش دـهاوخن  كرت  مه  ةایحلا  مادام  تسا و  هدـشن  كرت  مترایز  نونکات  نامز  نآ  زا  منک . اـضق  كرادـت و  دوش  ضراـع  یعرـش  رذـع 

[ . 147 . ] یلاعت هللاءاشنا 

دش ناملسم  یحیسم  ردام  دید و  رهطم  حیرض  رد  ار  سابع  ترضح  هلاس ، هس  رتخد 

ار هیـضق  نیا  هرـس  سدق  یناهفـصا  یفاص  نسح  خیـش  جاح  هللا  ۀـیآ  موحرم  دـنزرف  یفاص  یلع  خیـش  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح 
. مدینش يدزی  يردیح  اضریلع  دیس  جاح  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  ترـضح  دوخ ، لایع  ردپ  زا  ار  تمارک  نیا  هحفص 260 ] دناهتشون [ :

ياراد یحیـسم و  شرـسمه  هک  دناهتـشاد  یتسود  هدـناوخیم ، سرد  جراـخ  رد  هک  یماـگنه  یلیلجریم  اـضریلع  رتکد  دـندومرف : ناـشیا 
تابتع هسدـقم و  دـهاشم  ترایز  زا  دـعب  دـنوشیم و  فرـشم  قارع  هب  لوا  جراخ ، زا  تعجارم  ماگنه  نانآ ، . تسا هدوب  هلاس  هس  يرتخد 

هب نانآ  يهلاس  هس  دنزرف  دننیبیم  ناهگان  . دـنوشیم مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  دراو  ترایز  نیرخآ  ناونع  هب  تایلاع ،
، تسا هدـش  عطق  وزاب  زا  وا  تسد  ود  هتـسشن و  حیرـض  لخاد  هک  ییاقآ  نیا  ناـمام ! ناـمام ، دـیوگیم : دـنکیم و  هراـشا  حیرـض  لـخاد 
وا نم  تسا ، هتسشن  حیرض  لخاد  تسا ، نیا  دیوگیم : اقآ !؟ مادک  ییوگیم !؟ ار  یـسک  هچ  دیوگیم : وا  هب  همیـسارس  شردام  تسیک ؟

[ . 148 . ] دوشیم فرشم  مالسا  نید  هب  اجنامه  دوشیم و  نوگرگد  شلاح  یحیسم  ردام  ! درادن تسد  ود  منیبیم ، ار 

دنداد هلاوح  برع  درم  هب  رانید  دص  دندش و  رهاظ  رهطم  حیرض  رد  سابع  ترضح 

یلاها زا  یکی  : تسا هدـش  لقن  یناجنز  يرهبا  يدـمحم  لگ  اضریلع  خیـش  جاح  ياقآ  بانج  مالـسالا  ۀـجح  ترـضح  طـسوت  هیـضق  نیا 
ترضح اب  تسا و  هداتسیا  رهطم  حیرض  رانک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  مرح  رد  هک  دنیبیم  ار  یبرع  البرک ،

مرح رد  یهدیمن ، رگا  هدـب و  هک  یهدیم  رگا  مهاوخیم ؛ امـش  زا  رانید  دـص  ناـج ، اـقآ  تفگیم : وا  هحفـص 261 ] دیوگیم [ . نخس 
رهطم حیرض  فرط  هب  ار  شرس  سپس  ! منکیم ترضح  نآ  هب  ار  امش  تیاکـش  موریم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ءادهـشلادیس  ترـضح 

نارادهزاغم زا  یکی  هب  دوریم و  رازاب  هب  روبزم  برع  نآ ، زا  سپ  . دوریم نوریب  مرح  زا  سپـس  و  مدیمهف ! مدیمهف ، دـیوگیم : دربیم و 
ضیرم امـش  رـسپ  هک  ناشن ، نیا  هب  دیوگیم : تسیچ ؟ اقآ  زا  امـش  یناشن  دیوگیم : وا  هدب ! نم  هب  رانید  دص  تسا  هدومرف  اقآ  دیوگیم :

لقان . دهدیم ار  رانید  دص  مه  وا  و  هدب ! ار  لوپ  نآ  نونکا  يدرک ؛ مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رذن  رانید  دص  امـش  دوب و  هدش 
رگا متفگ  ترضح  هب  تفگ : یتفرگ ؟ هجیتن  يدرک و  تبحـص  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  اب  امـش  روطچ  متفگ : برع  درم  هب  دیوگیم :
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رهاظ حیرض  لخاد  ترضح ، نآ  مدید  ماگنه  نیا  رد  منکیم . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تردارب  هب  ار  امـش  تیاکـش  موریم  یهدن ، لوپ 
[ . 149 . ] متفرگ رازاب  زا  ار  لوپ  متفر و  مه  نم  دنداد . نم  هب  ياهلاوح  دندوب ، هتسشن  یلدنص  يور  هکیلاح  رد  دندش و 

دش بیاغ  ناهگان  هک  يراوگرزب  صخش  طسوت  ناراسچگ ، سابعلا  تیب  نارگراک  يارب  ياچ  دنق و 

لاـس 1355 رد  هحفـص 262 ] تسا [ : هدـش  لقن  ناراسچگ -  سابعلا  تیب  ناسـسؤم  زا  یکی  هدـنزارب -  يهزمح  جاح  طـسوت  هیـضق  نیا 
هب يوسوم  تاداس  زا  ییاتسور  یصخش  دندوب ، راک  لوغـشم  ناراسچگ  سابعلا  تیب  نامتخاس  رد  هک  ینارگراک  هلمع و  نیب  رد  یـسمش 

ییاذغ و داوم  يهیهت  لوئـسم  ار  وا  تهج  نیمه  هب  درک . بلج  دوخ  هب  ار  ام  هجوت  شبوخ  راتفر  ندوب و  نیما  طایتحا و  تقادـص و  تلع 
داوم مامتا  زا  لبق  زور  کـی  هک  میدومن  هیـصوت  وا  هب  میدرک و  اـههلمع  اـهانب و  راـک  رد  تراـظن  یناـمتخاس و  رازبا  هیثاـثا و  زا  تسارح 

رهظ زا  دعب  . دیاین شیپ  يدوکر  فقوت و  نامتخاس  راک  رد  دوش و  مادقا  اهنآ  يهیهت  يارب  ات  دزاس  علطم  ار  ام  ینامتخاس ، مزاول  ییاذـغ و 
ندیـشون لوغـشم  ار  نارگراک  متفر ، مالـسلاهیلع  سابعلا  تیب  هب  انب  رگراک و  قوقح  تخادرپ  یـشکرس و  يارب  هک  یناتـسبات ، زور  کـی 

يارب زورما  دشاب . هناخزپشآ  رد  دیس  الامتحا  دنتفگ : اهنآ  مدش . دیس  لاح  يایوج  دیشابن ، هتـسخ  مالـس و  نمـض  مدید . هنارـصع  ياچ و 
امش يارب  شدوخ  دیس  رگم  متفگ  دوب . نایامن  وا  يهرهچ  رد  حبص  لوا  نامه  زا  یگتسخ  یتحاران و  راثآ  هدماین و  ام  دزن  ياچ  ندیـشون 

ضیرم هک  دسریم  رظن  هب  تسا و  هدرک  توافت  رایسب  لبق  ياهزور  دیس  اب  زورما ، دیـس  یلو  یلب . دنتفگ : ؟ درکن هیهت  هنارـصع  هناحبص و 
هب زور ، نآ  رد  راـک  تفرـشیپ  تیعـضو  زا  ندـش  اـیوج  يارب  زین  یـسرپلاوحا و  يارب  نم  تسا ! هدرکن  هعجارم  مـه  رتـکد  هـب  یلو  تـسا 

دیـس مدرک . مالـس  تسا . هداد  هیکت  راوید  هب  یجنک  رد  هتفرگ و  لغب  رد  مغ  يوناز  هک  مدید  ار  دیـس  اجنآ  رد  متفر . دیـس  دزن  هناخزپشآ 
رگا امـش  نم ، ردارب  متفگ : وا  هب  . دوب هدرک  ادـیپ  یبیجع  تلاـح  شنامـشچ  و  دوب ، هتخورفارب  شتروص  داد . مالـس  باوج  تشادرب و  رس 

رد ورب  نک و  هعجارم  رتکد  هب  نالا  نیمه  اروف  ياهدروآرد !؟ هفایق  نیا  هب  ار  دوخ  ینکیم و  راـکنا  ارچ  يراد ، یتحاراـن  یتسه و  ضیرم 
مییامنیم امـش  نیزگیاج  ار  يرگید  درف  ییامنیم ، لماک  تحارتسا  امـش  هک  زور  دنچ  نیا  رد  زادرپب . تحارتسا  هحفص 263 ] هب [  لزنم 

برد یمدق  دنچ  سابعلا ، تیب  نوریب  هب  تفرگ و  ارم  تسد  تساخرب و  اج  زا  نم ، ياهتبحص  ندینـش  اب  دیـس  . دوشن ساسحا  يدوبمک  ات 
دیـس اقآ  متفگ : مدـمیهفیمن ! مدوب ، هناوید  مدوب ، روک  نم  و  دوب ، اج  نیمه  سابعلا  تیب  بحاص  تفگ : درب و  هچوک ، لخاد  رد  يدورو 

تحارتسا يارب  منکیم  شهاوخ  امش  زا  تسا ! هتفر  الاب  امش  بت  مه  دیاش  ییوگیم !؟ نایذه  ارچ  دراد ؟ امش  یـضیرم  هب  یطبر  هچ  نیا 
نایذـه مرادـن و  بت  نم  مدوب ! رک  مدوب ، لـال  مدوب ، روک  نم  عـقوم  نآ  اـما  مملاـس ، نوـنکا  نم  تفگ : دیـس  . اـین مه  ادرف  ورب و  لزنم  هب 

امش هک  ياهمانرب  قبط  تفگ : تسیچ !؟ ارجام  دیس ، متفگ : ! میایب دیاب  زور  ره  مه  رمع  رخآ  ات  هکلب  چیه ، میآیم  هک  ادرف  نم  میوگیمن ،
ار نآ  یلکب  یلو  دینک  هیهت  رکـش  دنق و  هک  متـساوخیم  امـش  زا  دـیاب  زورید  ماهدرک ، لمع  نآ  ساسا  رب  زورما  ات  نم  دـیاهدرک و  میظنت 

هدـنامن یقاب  نآ  زا  یلاقثم  هدـش و  مامت  ياچ  هک  مدـش  هجوتم  مهدـب ، هناحبـص  نارگراک  هب  دـیاب  هک  تعاس 9 ، حبـص ، مدرک . شومارف 
رازاب هب  هناحبص ، فرص  زا  دعب  هاگنآو  مروایب  ، درادن هلصاف  نامتخاس  اب  مه  دایز  هک  مدوخ ، لزنم  زا  ياچ  يرادقم  متفرگ  میمصت  تسا .
نیمه رد  اما  مدش . جراخ  سابعلا  تیب  برد  زا  هناخ ، دصق  هب  متشاذگ و  زاگ  قاجا  يور  ار  يرتک  اروف  . منک هیهت  ياچ  میایب و  امـش  دزن 
ياقآ نآ  هلب . متفگ : تسا ؟ نیمه  سابعلا  تیب  دیـسرپ : داتـسیا و  دیـسر ، نم  هب  یتقو  دـمآیم . وربور  زا  هک  مدروخرب  یـصخش  هب  هطقن ،

. ] ماهدروآ سابعلا  تیب  يارب  ياچ  رکش و  دنق و  يرادقم  دندومرف : دیراد ؟ یشیامرف  يرآ ، متفگ : یتسه ؟ وا  مداخ  امش  تفگ : راوگرزب 
ياپ يولج  زا  ار  ياچ  رکـش و  دنق و  يوتحم  ياههسیک  مدش و  مخ  نم  تشاذگ . نیمز  نیمه  يور  ار  اهنآ  دومرف و  ار  نیا  هحفص 264 ]

هب مدیدن ! دوخ  دزن  ار  یسک  اما  میامن ، ریخ  ياعد  ناشیا  رب  منک و  رکشت  ناشیا  زا  هک  مدرک  هاگن  مدش ، دنلب  هک  یعقوم  متـشادرب . ناشیا 
کی یتح  رخآ ، ات  لوا  زا  هیـضق ، نیا  ماـمت  و  مدـیدن ! راوگرزب  نآ  زا  يرثا  اـما  مدـیود  هچوک  رخآ  اـت  متخادـنا و  رظن  وس  نآ  وس و  نیا 

ار شمدـق  ریز  ارچ  مدزن !؟ هسوب  نآ  رب  مداـتفین و  وا  ياـپ  هب  ارچ  هک  مروخیم  فسأـت  مدوخ  لاـح  هب  نم  کـنیا  . دیـشکن لوط  مه  هقیقد 
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نیا منادیمن  نم  یمارگ ، يهدنناوخ  يا  يرآ ، !؟ میامن شبتکم  ناورهر  مومع  دوخ و  مشچ  يهمرس  ار  شیاپ  فک  كاخ  ات  مدرکن  ناشن 
یلو دنشاب . هدوب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ای  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ياقآ  هک  تسا  نکمم  نوچ  دوب ؟ یسک  هچ  اقآ 
کی یتح  تیعمج  رپ  نیگنس و  سلاجم  نتشاد  دوجو  اب  راوگرزب ، نآ  تسد  تکرب  هب  نونکات ، لاس  نآ  زا  ام  هک  میوگب  دیاب  ردق  نیمه 

[ . 150 . ] میراد هریخذ  رابنا  رد  یهجوت  لباق  ریداقم  هشیمه  و  میاهدیرخن ! ياچ  مرگ  دص  رکش و  دنق و  ولیک 

دندرک اطع  رامیب  نز  هب  يزبس  گرب  دندش و  رهاظ  يرادیب  رد  مه  باوخ و  رد  مه  هیقر  ترضح 

ندناوخ لوغشم  يزور  بناج  نیا  : تسا هدش  لقن  یناسارخ  يهداز  تعیرش  دمحم  خیش  جاح  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  طسوت  هیضق  نیا 
دیدش يهیرگ  دایرف و  اب  هارمه  یمناخ  ندرک  شغ  يادص  نآ  يانثا  رد  هک  مدوب  ناشرهطم  مرح  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  تبیـصم 
دنزرف هس  ياراد  نم  تفگ : نم  هب  وا  دـندروآ و  نم  دزن  ار  يو  دـمآ . شوه  هب  سلجم  زا  دـعب  روکذـم  مناـخ  . دیـسر شوـگ  هب  ناـیفارطا 

هیقر ترـضح  مرح  هب  ارم  متفگ : مرهوش  هب  مدش . دیماان  هک  يروط  هب  دندرک ، مباوج  اهرتکد  يهمه  مدـش و  بلق  ضرم  هب  التبم  متـسه .
: تفگ داد و  نم  هب  ار  يزبس  گرب  ياهچب  رتخد  هک  مدید  باوخ  بشید  . میتسه اجنیا  رد  ام  هک  تسا  موس  زور  زورما  ربب و  مالـسلااهیلع 

مدش رادیب  باوخ  زا  متسه ». مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هیقر  نم  : » تفگ دیتسه ؟ یک  امـش  متفگ : دش ». یهاوخ  بوخ  روخب ! ار  نیا  »
هب ار  زبس  گرب  نامه  هک  مدید  يرادیب  رد  ار  رتخد  نامه  دیدوب ، هضور  ندـناوخ  لوغـشم  امـش  هک  ياهظحل  رد  نونکا  . مدـمآ مرح  هب  و 

ملاح هللادمحب  نالا  و  مدش ! شوهیب  منک و  لمحت  ار  ارجام  نیا  متسناوتن  نم  هجیتن  رد  دندید ! ار  هنحص  نیا  زین  نایفارطا  يهمه  داد و  نم 
هحفص 267 ] [ . ] 152 . ] تسا بوخ  یلیخ 

باتک نیا  رد  شخب 09  تاقحلم 

هرامـش دندرک ، وگتفگ  رادید و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اب  هرـس ، سدق  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  - 1 عوضوم :
: عوضوم 108 هیضق : هرامش  دندیشک ، نیدلارون  دیـس  يهرهچ  هب  تبحم  تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  - 2 عوضوم : 240 هیضق :

رهطم مرح  رد  ینیعلا  ۀفرط  هب  ار  سورع  دندومن و  ادـج  نت  زا  ار  نادزد  رـس  دـندمآ و  بسا  رب  راوس  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  - 3
ترـضح رهطم  حیرـض  زا  يزیگنابعر  يادـص  هرـس  سدـق  ینیوزق  يهمالع  - 4 عوضوم : 226 هیضق : هرامـش  دنتخاس ، رـضاح  ناشدوخ 

: دندومرف دنتفرگ و  ار  نادیز  هیزوف  چم  يالاب  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  - 5 عوضوم : 229 هیضق : هرامش  دندینش ، مالسلاهیلع  لضفلاوبا 
نخس وا  اب  دندیشک و  کیب  لیعامسا  موحرم  مشچ  رب  تسد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  - 6 عوضوم : 262 هیضق : هرامش  ۀیزوف ،! ای  یموق 

: هیضق هرامش  مالسلااهیلع ، هیقر  ترضح  روضح  اب  ینانبل  یحیسم  رتخد  يافـش  - 7 عوضوم : 259 هیضق : هرامش  دنداد ، شیافـش  دنتفگ و 
: هیضق هرامـش  دنداد ، افـش  ار  وا  دنتفگ و  نخـس  وا  اب  دندمآ و  يربکا  ياقآ  تخت  رانک  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  - 8 عوضوم : 181

هحفص 271 ]  ] 268

لضفلاوبا ترضح  نیسح و  ماما  ترضح  تکرب  هب  ناگدرم  ندش  هدنز 

هرـس سدق  دومحم  ازریم  اقآ  موحرممالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  شردام  لسوت  يهطـساوب  ياهشمق  نیـسح  دـمحم  خیـش  اقآ  ندـش  هدـنز 
« هتخیرگ روگ  زا   » مان هب  يریمشک -  یضترم  دیس  اقآ  موحرم  نادرگاش  ذیمالت و  ءالضف و  زا  ياهشمق -  نیـسح  خیـش  اقآ  موحرم  دومرف :
هب التبم  هشمق  رد  یگلاس  هدـجیه  نس  رد  ناشیا  هک  دوب  نآ  مدینـش ، موحرم  نآ  دوخ  زا  هک  نانچ  نآ  ترهـش ، نیا  ببـس  دوب و  روهـشم 
هک یقاـطا  ناـمه  رد  يداـیز  روگنا  هدوب و  روگنا  لـصف  ناـمز ، نآ  اـقافتا  . ددرگیم رتتخـس  شـضرم  زور  ره  دوشیم و  هبـصح  ضرم 
زا سپ  دـنکیم و  لوانت  ار  اهروگنا  نآ  زا  يدایز  رادـقم  یناهنپ  تروص  هب  نارگید  عالطا  نودـب  ناشیا  دـنراذگیم . تسا  هدوب  ضیرم 
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دراو شردام  هظحل  نیا  رد  دنوشیم . نایرگ  دـننیبیم ، ار  هنحـص  نیا  نیرـضاح  یتقو  ! دریمیم هرخالاب  و  دوشیم ، رتدـیدش  شـضرم  نآ 
نم ات  دنزب  مدنزرف  هزانج  هب  تسد  هحفص 272 ] درادن [  قح  یـسک  دیوگیم : ردام  تسا . هدرم  شدنزرف  هک  دنکیم  هدهاشم  دوشیم و 
یلع نآرق و  راگدرورپ و  ترضح  هب  عرضت  هب  عورش  اجنآ  رد  دوریم و  لزنم  ماب  تشپ  هب  درادیمرب و  ار  دیجم  نآرق  اروف  ردام  ! مدرگرب

يا دیوگیم : دهدیم و  رارق  عیفش  ار  ترضح  نآ  سدقم  دوجو  دنکیم و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  هب  لسوت  صوصخلا 
دبلاک هب  ناج  هک  دوب ، هتشذگن  اهاعد  اهعرضت و  نیا  زا  هقیقد  دنچ  . مرادیمنرب وت  زا  تسد  ینادرگنرب ، نم  هب  ار  مدنزرف  ات  ناج ! نیـسح 

اریز دیایب ، دییوگب  هدلاو  هب  دـیوگیم : دـنیبیمن ، ار  شردام  نوچ  دـنکیم و  رظن  دوخ  فارطا  هب  ددرگیمرب و  نیـسح  دـمحم  خیـش  اقآ 
نیـسح دمحم  خیـش  سپـس  دنداد . ربخ  نیـسح  دمحم  خیـش  شردام  هب  نیرـضاح  ! دیـشخب مالـسلاهیلع  هللادبعابا  ترـضح  هب  ارم  دنوادخ 
رـضاح مدزن  شوپ  دیفـس  ینارون  صخـش  ود  دیـسر ، نم  گرم  نوچ  : دنکیم لقن  نینچ  ایند ، نیا  هب  ار  شیوخ  ددـجم  تشگزاب  يهوحن 

دش و تحار  میاپ  دیـشک ، میاپ  رب  تسد  اهنآ  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  دنکیم ! درد  میاضعا  مامت  متفگ : يراد ؟ یکاب  هچ  دنتفگ : دندش و 
متساوخ هچ  ره  دندش . نایرگ  هناخ  لها  مامت  مدید  هعفدکی  هکنیا  ات  دشیم . فرطرب  مندب  درد  دروآیم ، الاب  تمـس  هب  ار  تسد  هچ  ره 

لاحشوخ رایسب  تکرح  نیا  زا  دنداد و  تکرح  الاب  تمس  هب  ارم  رفن  ود  نآ  هرخالاب  ات  متـسناوتن . ماهدش ، تحار  نم  هک  منامهفب  اهنآ  هب 
میدرک و اطع  صخش  نیا  هب  رمع  لاس  یس  ام  دومرف : رفن  ود  نآ  هب  دش و  رضاح  نم  يولج  رد  ینارون  راوگرزب  صخش  هار  نیب  رد  . مدوب

زاب ار  دوخ  مشچ  ناهگان  دندنادرگرب و  ارم  تعرـس  هب  رفن  ود  نیا  ! دـینادرگرب ار  وا  امـش  دوب . ام  هب  شدرام  لسوت  رثا  رد  رمع  ياطع  نیا 
مالـسلاهیلع نیـسحلا  هللادـبعیبا  هب  امـش  لسوت  ردام ، يا  متفگ : دوخ  ردام  هب  هاـگنآ  هحفـص 273 ] مدـید [ . نایرگ  ار  ناـیفارطا  مدرک و 

نایاقآ بلغا  هک  دناهدومرف  هفاضا  ار  بلطم  نیا  نایاپ  رد  هرس  سدق  بیغتـسد  دیهـش  هللا  تیآ  . دنداد رمع  لاس  یـس  نم  هب  دش و  هتفریذپ 
هرخالاب دـندوب . لاس  یـس  سأر  رد  وا  گرم  رظتنم  اهنآ  يهمه  دـندوب و  هدینـش  نیـسح  دـمحم  خیـش  اقآ  دوخ  زا  ار  ناتـساد  نیا  فجن ،

[ . 153 . ] دیدرگ موحرم  ناشیا  داتفا و  قافتا  فرشا  فجن  رد  لاس ، یس  سأر  نامه  رد  ناشیا  لاحترا  هثداح 

نیسح ماما  تکرب  هب  يراسناوخ  نیسحلادبع  الم  رسپ  ندش  هدنز 

نیـسحلا هللادبعیبا  اقآ  تبرت  اریز  دوب . چیپ » تبرت   » هب فورعم  یلعم  يالبرک  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  يراسناوخ  نیـسحلادبع  الم  لداع ، ۀـقث 
رد ار  وا  نم  دیامرفیم : هرس  سدق  یقارع  موحرم  . دومنیم اطع  راوز  هب  تشادیمرب و  هروثأم  بادآ  اب  هفیرـش و  عضاوم  زا  ار  مالـسلاهیلع 

ترضح ترواجم  هب  قفوم  تساهلاس  هک  مدش  هجوتم  مدرک و  هدهاشم  ار  يوقت  حالص و  تلاح  وا  يهرهچ  رد  مدرک و  تاقالم  یسلجم 
هک یتازجعم  تامارک و  بئارغ و  بیاجع و  زا  هک  متساوخ  وا  زا  نیاربانب  تسا . هدوب  رهطم  مرح  مزالم  تسا و  مالسلاهیلع  هللادبعیبا  اقآ 

. تسا راسناوخ  نم  سأرلا  طقـسم  تفگ : هک  دوب  نیا  درک ، لقن  ناشیا  هک  یبئارغ  هلمج  زا  . دنک لقن  میارب  تسا ، هدومن  هدهاشم  شدوخ 
رهطم ربق  ترواجم  قوش  هقالع و  قشع و  هکنآ  ات  متـشاد . فقوت  تسا ، درجورب  رهـش  عباوت  زا  هک  قلباج  يارق  زا  یـضعب  رد  یتدـم  یلو 

دوشیم هچ  تسا ! قشع  اـما  دوبن . اـیهم  مه  رفـس  تامدـقم  دوـب و  درـس  اوـه  داـتفا . هحفـص 274 ] مرـس [  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اقآ 
نآ يالم  هک   ) رفعج دـمحم  الم  منک ، تکرح  متـساوخ  هک  نیمه  مستب . غالا  يور  ار  اههچب  اهراب و  مدرک و  هیهت  غالا  ود  هصـالخ  ؟ درک
هب ياوه  رد  يورب ؟ یهاوخیم  اجک  تفگ : تفرگ و  ارم  هار  رـس  دـمآ و  وا  درک ! ادـیپ  عالطا  دوب ) یبوخ  ناـبرهم و  یلیخ  مدآ  دوب و  هد 

نیا : » تفگ دیشک و  یطخ  نیمز  يور  دوخ  تسد  اب  دش و  سویأم  هک  نیا  ات  دوب  رارـصا  نم  زا  تعنامم و  وا  زا  هرخالاب  ورن ! يدرـس  نیا 
ءارهز زیزع  هجوـت  ادـخ و  لـضف  هب  میدرک و  تـکرح  مـه  اـم  هصـالخ  !« یهدیم نتـشک  هـب  ار  اـههچب  یلو  يوریم  ناـشن ! نـیا  طـخ و 

هللادـبعابا ترـضح  یترایز  عقوم  هکنیا  ات  تشذـگ ، البرک  هب  ام  ندـمآ  زا  یتقو  دـنچ  میدـش . دراو  ـالبرک  هب  ملاـس  یگمه  مالـسلااهیلع 
هدمآ البرک  هب  دوب ، روکذم  رفعج  دمحم  الم  يهداز  هریـشمه  اهنآ  زا  یکی  هک  هد  نامه  لها  زا  رفن  دـنچ  دیـسرارف . مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

الم فوخ  میراد و  یبوخ  یگدنز  میدیسر و  ملاس  همه  هللا  دمحب  هک  دننیبب  منک و  نامهم  ار  اهنآ  تسا  بوخ  متفگ  مدوخ  اب  نم  دندوب .
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رد هک  یماگنه  مدومن . توعد  لزنم  هب  هناحبـص  يارب  ار  اهنآ  اذهل  . دیـشک ناشن » طخ و   » ام يارب  هک  دـماین  رد  تسرد  مه  رفعج  دـمحم 
اجنآ زا  دوریم و  ـالاب  هلپ  زا  درکیم ، يزاـب  طاـیح  ناـیم  رد  هک  نسح  ماـنب  مگرزب  دـنزرف  میدوب ، هناحبـص  ندروخ  ندز و  فرح  لاـح 
نوچ نم  دنکیم . تقرافم  شندب  زا  حور  دنکیم و  طوقـس  موس  يهقبط  زا  ناهگان  ماگنه ، نیا  رد  دـنک ! اشامت  ار  ام  ات  دوشیم  نازیوآ 
يوس هب  هنهرب  ياپ  رس و  اب  مدید ، ار  تلاح  نیا  هکنیا  درجم  هب  دش ، هودنا  نزحب و  لدبم  مرورس  شیع و  مدید و  ار  دوخ  بولطم  فالخ 
ثراو ای  کیلع  مالـسلا  : » مدرک ضرع  رهطم ، مرح  نحـص و  هب  دورو  ضحم  هب  مدیود و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  ترـضح  مرح 

لفق هب  ار  هحفـص 275 ] نآ [  رـس  کی  مدرک و  زاب  مرمک  زا  ار  لاش  مدنابـسچ و  رهطم  حیرـض  باـب  هب  ار  دوخ  سپـس  «. هللا حور  یـسیع 
مالـسلااهیلع ارهز  تردام  قحب  و  دشن ! : » متفگ مدرک و  هیرگ  مدز و  هحیـص  دـنلب  يادـص  اب  متـسب و  مندرگ  هب  ار  شرگید  رـس  حـیرض و 

دشن و دینـشن ! یـسرک  رب  وا  نخـس  دیآ و  تسار  نم  رب  رفعج  دمحم  الم  ناشن  طخ و  هکنآ  هب  منک  یـضار  ار  دوخ  نم  هک  دـش  دـهاوخن 
دندیسرپیم و مه  زا  ارم  لاح  نیا  ببـس  دندوب و  بجعتم  نم  تلاح  زا  دندش و  عمج  نم  فارطا  مرح  لها  راوز و  مادخ و  !« دش دهاوخن 
هک ییاههیاسمه  زا  یکی  ... ماهدش نونجم  هناوید و  نم  هک  دندرکیم  لایخ  زین  یضعب  تسا »؟ هدش  راک  نیا  ثعاب  يزیچ  هچ  : » دنتفگیم
يا تفگ : درک و  تحیـصن  هظعوم و  ارم  شوخ  نابز  اب  وا  دربب . دنک و  دـنلب  ارم  ات  دـمآ  نم  لابند  هب  هزانج  عییـشت  يارب  دوب ، ملع  لها  زا 
اریز میرادرب ، ار  تیم  لفط  نیاو  میورب  ات  ایب  دوشیمن ! هدنز  هدرم  اهراک  نیا  اب  تسه و  همه  يارب  ندرم  یتسه و  ییاناد  درم  وت  دنوخآ !

: دـنتفگ مدرم  دوشگ و  نم  يوس  هب  تمالم  نابز  رمالا  رخآ  دـشن و  عقاو  دـیفم  نم  رد  درک  هظعوم  ردـق  ره  ! درک كاله  ار  دوخ  شردام 
لاـبند دـیورب  مرادـن ! یطبر  اهامـش  هـب  مـتفگ : اـهنآ  هـب  یتحاراـن  تلاـح  اـب  مدرکیم و  يزاـبجل  نـم  وـش ! دـنلب  دـیوگیم ! تـسار  هـلب ،

ار مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اقآ  مدرک و  يدایز  يهیرگ  تسکش و  مبلق  نم  دندیدنخ ! نم  رب  یـضعب  دندرک ! هرخـسم  ارم  اهیـضعب  ! ناتراک
هکنآ ات  موشیمن ، جراخ  تمرح  زا  مشکیمن و  تحیرـض  زا  تسد  مالـسلااهیلع  ارهز  تردام  قحب  متفگیم : مدادیم و  مسق  شردام  هب 

مدزیم مرسب  مدرک و  دایرف  داد و  مدز و  كاچ  ار  منابیرگ  مدز و  ار  فرح  نیا  دهد ! افش  ار  هچب  ای  دناسرب  ارم  گرم  ای  یهاوخب  ادخ  زا 
ادص رس و  هجـض و  هلهله و  يادص  مدینـش  ناهگان  رهظ ، کیدزن  . مدوب هیرگ  هلان و  رد  زونه  نم  دیـشک و  لوط  زور  فصن  اهراک  نیا  و 

؟ تسا هدش  هچ  متسنادیمن  نم  دش و  یماحدزا  دندرک و  عمجت  دندیود و  نحـص  يوس  هب  مرح  لخاد  هحفص 276 ] زا [  مدرم  دیآیم و 
نآ دوـب و  هدرم  هک  نسح  مدـنزرف  مدـید  مدرک  هاـگن  هـک  بوـخ  دـندمآیم ! نـم  فرط  هـب  دـندشیم و  مرح  لـخاد  مدرم  مدـید  سپس 

ار نسح  هک  یتقو  . تسا هدرک  رپ  ار  اضف  يهمه  تاولـص  يادص  دـنیآیم و  مه  لابند  هب  نانز  زا  یعمج  اب  شردام  ملع و  لها  يهیاسمه 
دعب ! مدیسوبیم ار  شیاهمـشچ  رـس و  متفرگ و  شوغآ  هب  ار  مدنزرف  دعب  مدروآ ! اجب  ار  رکـش  يهدجـس  مداتفا و  نیمز  هب  مدرک ، هدهاشم 
مدید تحلصم  متشگرب و  تلزنم  هب  مدش ، سویأم  وت  زا  هکنآ  زا  دعب  تفگ : ملع  لها  يهیاسمه  نآ  مدیسرپ . ار  وا  ندش  هدنز  یگنوگچ 

هک نیمه  . میدرک هنهرب  میدرب و  هناخلاسغ  هب  رهـش  زا  جراـخ  رد  ار  وا  اذـهل  مییاـمن ! نفد  مینک و  نفک  میهد و  لـسغ  میرادرب و  ار  وا  هک 
سپـس دهدیم ! شلام  ار  اهنآ  یـسک  ایوگ  دنکیم ! تکرح  شینیب  ياههرپ  مدید  ناهگان  متخیر ، شندب  رب  میدرک و  بآ  زا  رپ  ار  هساک 

وا میدرک و  شنت  هب  ار  شسابل  مه  ام  تسـشن ! دش و  دنلب  دوش ، رادیب  باوخ  زا  هک  یـسک  دننام  درک و  هسطع  داد و  تکرح  ار  دوخ  رس 
[ . 154 . ] میدروآ مرح  هب  ار 

دش هعیش  وا  دندرک و  هدنز  ار  ودنه  دنتشک و  ار  لتاق  ود  نیسح  ماما 

ایاضق نآ  زا  یکی  هک  هدرک ، هدهاشم  اجنآ  رد  فقوت  مایا  رد  ار  یبئاجع  تسا  هدوب  دنه  رد  لاس  نیدنچ  هک  رگادوس  دمحم  جاح  بانج 
دشورفیم و هحفـص 277 ] یمـسر [  يهناخرتفد  رد  ار  دوخ  کلم  تسرپ ) تب   ) ودـنه رفن  کـی  یئبمب  رد  يزور  : دومرف لـقن  نینچنیا  ار 
ار شلوپ  هک  دندوب  وا  نیمک  رد  هعیـش ، بهذم  هب  بستنم  دایـش  رفن  ود  . دیآیم نوریب  هناخرتفد  زا  دریگیم و  يرتشم  زا  ار  نآ  لوپ  مامت 

ناـهنپ دوریم و  ـالاب  دوب ، هناـخ  طـسو  رد  هک  یتـخرد  زا  اروف  دـناسریم و  هناـخ  هب  ار  شدوـخ  تعرـس  هب  دـمهفیم و  ودـنه  دـندزدب !
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ام دنیوگیم : دننکیم و  باتع  شنز  هب  سپ  دنباییمن . ار  وا  دننکیم ، وجتـسج  هچ  ره  دنوشیم و  هناخ  دراو  دایـش  درفن  ود  نآ  . دوشیم
دوشیم روبجم  هکنیا  ات  دنیامنیم  رازآ  هجنکـش و  ار  وا  سپ  . منادیمن دیوگیم : نز  تساجک ! ییوگب  دیاب  دش ، هناخ  دراو  وا  هک  میدید 

نآ قح  هب  اـیحیب ، رفن  ود  نآ  میوگب . ار  وا  ياـج  اـت  دـینکن ، تیذا  ار  وا  هک  دـیروخب  مسق  مالـسلاهیلع  نیـسح  قح  هب  امـش  دـیوگب : هک 
زا اهنآ  . دـنکیم هراشا  تخرد  هب  نز  سپـس  تساجک . وا  دـننادب  هکنیا  زج  دنـشاب ، هتـشادن  وا  اـب  يراـک  هک  دـننکیم  داـی  مسق  راوگرزب 
نز . دنربیم ار  شرـس  دنوشن ، اوسر  بیقعت و  هکنیا  سرت  زا  دنرادیمرب و  ار  شیاهلوپ  دنروآیم و  نییاپ  ار  ودنه  دنوریم و  الاب  تخرد 

ار مرهوش  امش ، قح  هب  مسق  نانیمطا  ببس  هب  نم  اههعیش ، مالـسلاهیلع  نیـسح  يا  دیوگیم : دنکیم و  دنلب  نامـسآ  يوسب  ار  رـس  هراچیب 
ادـج ندـب  زا  اهنآ  ياهرـس  اروف  دـننکیم و  هراشا  رفن  ود  نآ  ندرگ  هب  كرابم ، تشگنا  اب  دـنوشیم و  رهاظ  ییاقآ  ناـهگان  ! مداد ناـشن 

تاماقم ! دنوشیم بیاغ  رظن  زا  راوگرزب  نآ  هاگنآ  دوشیم و  هدنز  وا  دنیامرفیم و  لصتم  شندب  هب  ار  ودنه  رـس  دعب  دتفایم . دوشیم و 
فرط زا  هرخالاب  دـننکیم و  نیقی  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زاجعا  هب  قیقحت ، زا  سپ  دـنوشیم و  ربخاب  هیـضق  نیا  زا  زین  یتلود 

 ] دوشیم یناجم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نارادازع  روبع  يارب  نهآ  هار  راـطق  دوشیم و  یلـصفم  ماـعطا  مرحم  هاـم  ناـمه  رد  تموکح 
[ . 155 . ] دنوشیم هعیش  شناگتسب  زا  یعمج  ودنه و  نآ  و  هحفص 278 ]

دش بیاغ  دنابسچ و  وا  ندب  هب  ار  سابع  ترضح  هیبش  رس  نیرحب ، رد  یناوخ  هیبش  يهسلج  رد  یمناخ 

، اناوت دنمشناد و  بیطخ  نیملسملاو ، مالسالا  ۀجح  لوق  زا  یمتاخ ، دمحا  دیـس  جاح  ياقآ  باطتـسم  بانج  نیملـسملا ، مالـسالا و  ۀجح 
یناوخ هیزعت  سلجم  نیرحب  رد  : دندومرف ناشیا  هک  دـندرک  لقن  هتاضافا  تماد  رجاهم  دـیمح  خیـش  جاح  ياقآ  هدـیدع ، تافیلأت  بحاص 

لضفلاوبا ترـضح  لتاق  شقن  رد  يرگید  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  شقن  رد  یـصخش  تسا . هدوب  رارقرب  یناوخ ) هیبش  )
شقن يهدننک  افیا  ندرگ  هب  اهابتـشا  ار  ریـشمش  ترـضح ، لتاق  شقن  رگیزاب  هیزعت ، يانثا  رد  . دـناهدرکیم افیا  شقن  مالـسلاهیلع  سابعلا 

ار رـس  دیآیم و  اهنز  نیب  زا  یمناخ  هظحل ، نامه  رد  . دوشیم ادج  ندـب  زا  يو  ندرگ  دـنزیم و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
ادـیپ همادا  هیزعت  دـنزیم و  شبیغ  هعفدـکی  مناـخ ، نآ  هاـگنآ  و  دـباییمزاب ! ار  شتاـیح  لوـتقم  درف  و  دنابـسچیم ! ندـب  هب  درادیمرب و 

[ . 156 ...! ] دنکیم

نیسح ماما  ياعد  تکرب  هب  ینارهت  لیلخ  ازریم  جاح  ندش  هدنز 

تکرب زا  یگمه  منادـنزرف  نم و  تفگیم : هشیمه  وا  هک  درک  لقن  ینارهت  لـیلخ  ازریم  جاـح  شموحرم  ردـپ  زا  ینارهت  یلع  ـالم  جاـح 
هحفـص باوخ [  رد  یبش  مدوب . نارهت  رد  منتفرگ  نز  زا  شیپ  تفگ : روطچ ؟ متفگ : وا  هب  میتـسه . هدـنز  دوب ، ـالبرک  رد  هک  هیولع  کـی 

هک اریز  باتشب ! رتدوز  يراد ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  دصق  رگا  تفگ : نم  هب  هک  مدید  ار  شوپ  دیفس  امیس و  شوخ  يدرم  [ 279
هب مدش  رفـس  يهدامآ  مدش ، رادیب  نوچ  . متـشاد ترایز  دـصق  لبق ، یتدـم  زا  نم  و  درپیمن . مه  هدـنرپ  دوشیم و  هتـسب  هار  رگید  هام  ود 

تسا و هدوب  تسار  باوخ  نیا  هک  متـسناد  دش و  هتـسب  هار  هام  ود  رـس  اقیقد  متـشادرب و  خـیرات  ایؤر  نیا  ندـید  بش  زا  مدـمآ و  ترایز 
هب ار  مدرم  دـید ، نارامیب  هجلاعم  يارب  یبوخ  تبابط  نم  زا  هرـس  سدـق  ضایر  بحاص  نوچ  هرخالاب  . تسا وگتـسار  ربخ  نیا  يهدـنیوگ 

بطم ندـش  تولخ  رظتنم  دـندمآ و  شراکتمدـخ  اب  ینز  هک  مدوب ، هتـسشن  دوخ  تبابط  لحم  رد  يزور  داد . نامرف  نم  هب  ندرک  هعجارم 
يزیچ ناوختـسا  زج  هب  وا  ياهتـسد  هروخ ، يرامیب  ببـس  هب  مدید  دروآرد . ار  شتـسد  ود  نز  نآ  دـنامن ، بطم  رد  یـسک  نوچ  دـندش .
دروخ سوسفا  دیـشک و  یهآ  نز  نآ  تسین ! نم  دزن  يرامیب  نیا  نامرد  متفگ : وا  هب  مدرک و  ادیپ  ترفن  ساسحا  وا  ندید  زا  نم  . تشادن

دنه زا  تسا و  هیولع  رداـم ، ردـپ و  فرط  زا  نز  نیا  تفگ : تسیک ؟ نز  نیا  متفگ : دوـب  وا  هارمه  هک  ینز  هب  تخوـس و  شلاـحب  ملد  و 
فرـص مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هار  رد  ار  همه  تسا و  هتـشاد  يرامـشیب  لام  وا  تسا . يولع  مه  شرهوش  مگیب و  هبحاص  وا  مان  هدـمآ و 
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شنامرد ات  ناوخب  ار  وا  متفگ : تسا ، هدیـس  وا  هک  متـسناد  نوچ  ! تسا هدـش  راچد  مه  يراـمیب  نیا  هب  هدـش و  تسد  یهت  نونکا  هدرک و 
هب عورـش  وا  ياهتـسد  تشوگ  مدرک و  شالت  نوجعم  لهـسم و  تماجح و  دصق و  يهلیـسو  هب  هام  شـش  ات  شنامرد  رد  هرخالاب  و  منک !

هحفص 280] دنامن [ . يرامیب  زا  يرثا  دش و  بوخ  وا  هک  دوب ، هدشن  مامت  لاس  و  درکن ! تیارـس  وا  رگید  مادنا  هب  يرامیب  درک و  ندییور 
يدرم نامه  ایؤر ، ملاع  رد  زاب  یتدم  زا  سپ  . دوب نابرهم  يردام  دننام  نم  يارب  درک و  دمآ  تفر و  نم  دزن  نز  نآ  ندش ، اوادـم  زا  دـعب 
ترمع زا  زور  هد  زا  شیب  شاب ! ترخآ  رفـس  يهدامآ  ینـالف ! تفگ : نم  هب  مدـید و  داد ، ربخ  نم  هب  باوخ  رد  هار  ندـش  هتـسب  زا  هک  ار 

یبت زور  نآ  رد  . مرادـن ياهراچ  چـیه  تسا و  نم  رمع  رخآ  مدـید  متفگ . انا هللا  لوح و  مدـش و ال  رادـیب  ناساره  ناـسرت و  تسا . هدـنامن 
یملاع زا  مدید  دندش و  عمج  مفارطا  رد  ناتسود  هک  مهد  زور  ات  دش ، مراتـسرپ  هیولع  نامه  مداتفا و  رتسب  هب  دش و  ضراع  نم  هب  تخس 
تسشن مرس  يالاب  اهنآ  زا  یکی  دندمآ و  نوریب  راوگرزب  ود  تفاکش و  راوید  هاگان  منیبیمن ! ملاع  نآ  رد  ار  یسک  متفر و  رگید  ملاع  هب 

ات منک ! فصو  مناوتیمن  هک  درک  ذوفن  میاـهگر  هب  يزیچ  اـهنآ  زا  یلو  دـندزیمن ، نم  هب  تسد  الـصا  هکنیا  اـب  میاـپ و  فرط  يرگید  و 
هب وا  میرومأم . ام  دنتفگ : دیرادرب ! وا  زا  تسد  تفگ : اهنآ  هب  دمآ و  نوریب  یصخش  تفاکـش و  راوید  هرابود  هاگان  . دیـسر میولگ  هب  ناج 
ایند هب  نم  دنتفر و  دنتساخرب و  رفن  هس  ره  سپس  ددرگزاب  ایند  هب  صخش  نیا  هک  دناهدش  هطساو  ادخ  دزن  مالسلاهیلع  نیـسح  تفگ : اهنآ 

هیولع ماگنه  نیا  رد  . دندش داش  اهنآ  يهمه  مدوشگ  مشچ  نوچ  دندوب و  مگرم  يهدامآ  دندوب ، مفارطا  رد  هک  یعمج  مدـید  و  متـشگرب !
هیولع روطچ ؟ دنتفگ : اقفر  دش ! هطـساو  وا  نامرد  يارب  ادخ  شیپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مدج  هک  دیریگ  هدژم  تفگ : دش و  هناخ  دراو 

وت زا  ار  ینـالف  ناـمرد  هادـج ! اـی  متفگ : مدـید و  باوـخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  مدـج  مدرک و  يراز  متفر و  مرح  هب  نم  تفگ :
اعد نم  دـندومرف : مهاوـخیم ! ار  وا  يافـش  نم  ممهفیمن ! ار  اـهنیا  متفگ : تسا ! هدیـسر  رـس  هب  شرمع  دـندومرف : ترـضح  مهاوـخیم .

هاگنآ دندرک و  اعد  دنتـشادرب و  نامـسآ  هب  تسد  سپـس  دنکیم . تباجا  ادخ  دشاب ، نآ  هحفـص 281 ] رب [  ادخ  تمکح  رگا  منکیم و 
یماقم ادخ  دزن  اههیولع  رـسپ ! تفگ : مردپ  دیوگیم : یلع  الم  جاح  ! درک تباجا  ینالف  يافـش  يارب  ار  میاعد  ادـخ  ریگ ! هدژم  : دـندومرف
تـشه تسیب و  یلا  تفه  تسیب و  هثداح  نیا  نامز  رد  مردـپ  رمع  دـیوگیم : یلع  الم  . ماهدـید یبیاجع  اهنآ  زا  و  دـنراد . تاداس  زا  رترب 

[ . 157 . ] دوب وا  یلصا  رمع  ربارب  ود  زا  شیب  هدش  هدیشخب  رمع  دنام و  هدنز  یگلاس  دون  ات  نآ  زا  سپ  تسا و  هدوب  لاس 

نیسح ماما  تبرت  تکرب  هب  یناهفصا ، یکدوخن  موحرم  دنزرف  ندش  هدنز 

نم رب  يدیدش  تلاسک  مردپ ، تافو  زا  لبق  لاس  ود  دودح  : دیوگیم هرس  سدق  یناهفـصا  یکدوخن  یلعنـسح  خیـش  جاح  موحرم  دنزرف 
رهاط تبرت  زا  یکدنا  دید ، ار  نابیبط  زجع  هک  مردپ  ! دش دیما  عطق  متایح  زا  دندش و  زجاع  نم  يرامیب  ياوادم  زا  ناکشزپ  دش و  ضراع 
يوس هب  هک  مدید  یشوهیب  يدوخیب و  تلاح  نآ  رد  . دش رود  مرتسب  رانک  زا  شدوخ  تخیر و  مماک  هب  مالسلاهیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح 
دورف الاب  يوس  زا  يرگید  ناهگان ، میتفرگ ، جوا  یتفاسم  نوچ  درکیم . ماهقردب  تفاتیم ، وا  زا  دیپس  يرون  هک  یسک  موریم و  اهنامسآ 

هک اریز  ینادرگ ! زاب  شدبلاک  هب  ار  صخش  نیا  حور  هک  تسا  روتسد  : » تفگ دمآیم ، نم  هارمه  هک  دیپس  ینارون  صخش  نآ  هب  دمآ و 
هک تسا  نم  حور  نیا ، ماهدرم و  هک  متفایرد  ماگنه  نآ  رد  !«. دناهدرک افشتسا  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هحفص 282 ] ترضح [  تبرت  هب 
اب مدمآ و  دوخ  هب  يدوخیب ، تلاح  زا  متشگزاب و  نیمز  هب  ینارون  صخش  ود  نآ  هارمه  لاح ، ره  هب  تسا ! تکرح  رد  نامسآ  بناج  هب 

[ . 158 . ] دنتسه ناشیرپ  بلقنم و  تدش  هب  منایفارطا  يهمه  نکیل  تسین ! نم  رد  يرامیب  زا  يرثا  هک  مدید  یتفگش 

لضفلاوبا ترضح  ترضح  تکرب  هب  دوب ، هدش  کشخ  یگتفرگ  قرب  رثا  رد  هک  یناوجون  ندش  هدنز 

ریز يارجام  يوحن ، مساقلاوبا  خیـش  جاح  ياقآ  ناشردپ ، موحرم  زا  یمق -  ظعاو  يوحن -  یقت  دمحم  خیـش  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  بانج 
ناشرسپ هارمه  هرـس  سدق  يدرجورب  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  رما  هب  هکنامز  نآ  رد  يوحن ، مساقلاوبا  خیـش  جاح  موحرم  : دندرک لقن  ار 
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بـش اب  فداصم  هک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ادهـشلادیس  ترـضح  يهصوصخم  یترایز  مایا  رد  دنتـشاد  تماقا  فرـشا  فجن  رد 
ترضح البرک  رادرس  مرح  هب  سپس  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مرح  هب  تسخن  ناشیا  . دناهتفر البرک  هب  تسا ، هدوب  نابعـش  يهمین 
دننکیم هدهاشم  دندوب ، هتفر  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  یـسوب  هبتع  يارب  هک  زور  کی  دناهدشیم . فرـشم  مالـسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق 

مـشاه ینب  رمق  ترـضح  اـب  تشاد  هچب  ردـپ  دوـمرفیم : ناـشیا  . تسا هدرک  کـشخ  هتفرگ و  قرب  ار  ياهلاـس  هدراـهچ  هدزیـس ، ناوـجون 
هچب نیا  ردام  اما  میایب  امـش  سوباـپ  هب  متـساوخیم  نم  هک  ینادیم  وت  ناـج ! اـقآ  تفگیم : هحفـص 283 ] دزیم و [  فرح  مالـسلاهیلع 

هعفدکی دورفیم : يوحن  موحرم  !؟ میوگب هچ  ار  شردام  باوج  مدرگرب ، هناخ  هب  وا  نودب  رگا  الاح  مروایب ! دوخ  اب  ار  وا  هک  دوبن  یـضار 
لزنم هب  شردپ  هارمه  دش و  هدنز  ناوجون  يرآ ، دمآ ! تکرح  هب  مالـسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  تمارک  هب  هدرم ، يهچب  هک  مدـید 

[ . 159 . ] تشگزاب

لضفلاوبا ترضح  تکرب  هب  دوب  هدش  کشخ  دوب و  هداتفا  قرب  ياهمیس  يور  هک  یکدوک  ندش  هدنز 

روفغم موحرم  مردپ  : تسا هدش  لقن  يدرجورب  ییابطابط  ینـسح  دومحم  دیـس  ياقآ  بانج  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  طسوت  هیـضق  نیا 
راید نآ  هب  قارع  تاکربتم  باتعا  ترایز  دصق  هب  هک  یناوج ، نارود  رد  دندومرف : هرـس  سدق  یئابطابط  ینـسح  نیدلا  ءایـض  دیـس  جاح 

میدوب درم  نز و  ياهدع  ام  . میدش رهطم  نحص  دراو  یعمج  هارمه  مالسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  ترایز  دصق  هب  يزور  مدوب ، هتفر 
اب قرب ، تخل  میـس  دـنچ  تشاد و  رارق  رهطم  نحـص  رانک  رد  قرب  روطق  ياهمیـس  اهزور  نآ  رد  میوش . رهطم  مرح  دراو  میتساوخیم  هک 
مه اب  دنتشاد و  كدابداب  يدادعت  برع  لفط  دنچ  دوب . هدمآ  قارع  رد  كدابداب  هزات  اهزور  نآ  . تشذگیم مه  رانک  زا  كدنا  ياهلصاف 
نیا زا  یکی  دوب . هدرک  ریگ  قرب  میـس  يور  اهنآ  ددـع  کی  دـندوب و  هدرک  اوه  هب  ار  اـهکدابداب  نیا  زا  ددـع  ود  اـهنآ  دـندرکیم . يزاـب 

رد دتفایم و  تخل  ياهمیـس  نیا  يور  ماب  يالاب  زا  یلو  درادرب ، ار  دوخ  كدابداب  هحفـص 284 ] دوش و [  مخ  ات  دوریم  ماب  يالاب  اههچب 
مالـسلاهیلع سابع  ترـضح  ناویا  يولج  هب  ار  دوخ  همیـسارس  یبارعا  ینز  هک  مدید  دوخ  مشچ  هب  دندومرف : مردـپ  ! دوشیم کشخ  اجنآ 
مالـسلاهیلع مشاه  ینب  رمق  ترـضح  حیرـض  هب  دزیم و  دایرف  دادیم و  تکرح  دـیدهت  تلاـح  هب  ار  دوخ  تشگنا  هکیلاـح  رد  دـیناسر و 

هب ات  دوب  هلصاف  مدق  هس  ود  زونه  . داتفا هار  هب  شلابند  هب  مه  تیعمج  تشگرب و  شکدوک  يوس  هب  سپس  تفگ ! ینانخس  دومنیم ، هراشا 
نآ دراذگب ، نیمز  رب  ردام  يولج  درادرب و  ار  كدوک  یـسک  هکنیا  لثم  هاگان  دسرب ، دوب  قرب  ياهمیـس  يالاب  هک  شدنزرف  يهزانج  ریز 

تدـم رد  دـندروآ و  موجه  وا  رب  دـندادن و  لاجم  وا  هب  تیعمج  اـما  دومن ! ندرک  رارف  هب  عورـش  داـتفا و  شرداـم  يولج  ـالاب  زا  كدوک 
[ . 160 . ] دندرب كربت  ناونع  هب  ار  اهنآ  دیدرگ و  هکت  هکت  كدوک  نیا  ياهسابل  مامت  یهاتوک 

لضفلاوبا ترضح  تکرب  هب  وا ، رمع  رب  لاس  یس  ندوزفا 

یغابد ياقآ  دـناهدرک : لقن  ار  هیـضق  نیا  یغابد ، یقن  جاح  ياـقآ  باـنج  زا  یـشیاشخب ، نمحرلادـبع  خیـش  جاـح  ياـقآ  مالـسالا  ۀـجح 
، اقآ دیوگیم : یـسک  مدید  مدوب ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  تفگ : یغابد -  ربکا  یلع  جاح  مردپ -  : دـنتفگ

تیـصعم لاـس  تشه  تسیب و  نیا  رد  هک  دـیهاوخب  ادـخ  زا  تسا ، هدـنام  یقاـب  لاـس  تشه  تسیب و  نم  رمع  زا  مالـسلاهیلع ، لـضفلاوبا 
وا اب  دش ، جراخ  رهطم  مرح  هحفـص 285 ] زا [  هک  یتقو  دیوگیم ؟ هچو  تسیچ  شدصق  هک  میدیمهفن  میتشادن و  ییانـشآ  وا  اب  ام  ! منکن

ار امـش  تفگیم : وا  اما  میدرک  رارـصا  یلیخ  !؟ تسا هدنام  یقاب  ترمع  زا  لاس  هک 28  ینادیم  اـجک  زا  وت  میتفگ : وا  هب  میدـش و  هارمه 
لها مامت  يزور  دندرک . مباوج  اهرتکد  هک  يروط  هب  مدـش ، ضیرم  نم  تفگ : مینادـب . ار  وت  يهصق  میهاوخیم  میتفگ : راک ؟ نیا  هب  هچ 

. تسا هداتسیا  مرس  يالاب  ییاقآ  مدید  تقو  نیمه  رد  متـسه . گرم  لاح  رد  هک  میدیدیم  نم  دندرکیم و  هیرگ  مرتسب  فارطا  رد  لزنم 
! مدرک تکرح  اقآ  لابند  هب  نم  سپـس  نک ! تکرح  یناوتیم ، دندومرف : مزیخرب . هک  متـسین  رداق  متفگ : وش ! دنلب  دندومرف : نم  هب  ناشیا 
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نم تفر و  الاب  نامـسآ  فرط  هب  دش و  هدنک  نیمز  زا  شیاهاپ  راوگرزب  نآ  مدـید  تقوکی  میدـش ، جراخ  لزنم  زا  میداتفا و  هار  هب  یتقو 
يالاب رد  دناهتـسشن و  مه  رود  اهتیـصخش  مامت  مدـید  هک  میدیـسر  ییاج  کـی  هب  هرخـالاب  . مدرک دوعـص  ـالاب  فرط  هب  شرـس  تشپ  مه 
ناـمز نآ  اـت  تفر . گرزب  تیـصخش  نآ  فرط  هب  دوـب ، هدرب  ارم  هک  يراوـگرزب  نآ  دراد . رارق  یتـمظع  اـب  تیـصخش  کـی  زین  سلجم 

نآ هک  مدیمهف  ردق  نیمه  ناشتبحـص  زا  و  دنکیم ، تبحـص  تیـصخش  نآ  اب  يو  هک  مدـید  تسا ؟ یـسک  هچ  راوگرزب  نآ  متـسنادیمن 
مدـید و   ) دـنتخادنا يرانک  هب  ناشنینزان  شود  زا  ار  ابع  راوگرزب  نآ  هک  دوب  اجنیا  . تسا هدـش  ماـمت  وا  رمع  دـندومرف : گرزب  تیـصخش 

هناخزپشآ رد  شردام  یلو  تسا ، هدش  مامت  شرمع  دییامرفیم  امش  دنتشاد : راهظا  نیشن  ردص  تیصخش  نآ  هب  و  دنرادن ) ندب  رد  تسد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  اذل  میوگب !؟ هچ  وا  هب  نم  داد و  دهاوخ  یسک  هچ  ار  شباوج  تسا ، هتـشاذگ  نیمز  هب  تروص 
هک تسا  هحفـص 286 ] نیا [  هجیتن  سپ  تسا ، هتـشذگ  لاس  ود  خیرات  نآ  زا  ماهتفرگ . رمع  شیارب  ادـخ  زا  لاس  یـس  دـندومرف : ملـس  و 

[ . 161 . ] تسا هدنام  یقاب  مرمع  زا  لاس  تشه  تسیب و 

ددرگیمرب ندب  هب  لضفلاوبا  ترضح  تکرب  هب  يروکشا ، ثدحم  دومحم  دیس  حور 

، يروکشا ثدحم  دومحم  دیس  ياقآ  مالسالا  ۀجح  موحرم  مردپ ، : تسا هدش  لقن  يروکشا  ثدحم  ياقآ  مالسالاۀجح  طسوت  هیضق  نیا 
دوشیم ضیرم  تخس  یلیخ  دومحم  دیس  شدنزرف  فرشا  فجن  رد  هک : درک  لقن  يروکشا  نسحلاوبا  دیس  هللا  تیآ  ترضح  شردپ  زا 
دیآیم ردام  هک  یمک  تدـم  زا  سپ  تسا ، هدوب  هداتـسرف  هناـخزپشآ  هب  هریغ  اذـغ و  يارب  ار  شرداـم  دریگیم . رارق  گرم  فرـش  رد  و 

هنحـص نیا  يهدـهاشم  اب  ردام  . دـنیبیم هدرم  ار  وا  درادیمرب  شتروص  زا  شوپور  یتقو  دـنکیم و  هدـهاشم  گرم  لاح  رد  ار  شدـنزرف 
امـش زا  ار  مدـنزرف  لـضفلاابا ، اـی  دـیوگیم : دـشکیمرب و  لد  زا  يزوسناـج  يهلاـن  دـنکیم و  ـالبرک  فرط  هب  ور  دوـشیم و  هیمـسارس 
ندـب هب  حور  ترـضح ، نآ  تایانع  هب  درذـگیم ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  ناشیا  لـسوت  زا  هک  هظحل  دـنچ  ! مهاوخیم

[ . 162 . ] دباییمزاب ار  شیوخ  تایح  ددرگیمرب و  شدنزرف 

ماهدادن ماجنا  يراک  چیه  نم  دیآیم و  مرهوش  نالا  نک ! هدنز  ار  هچب  نیا  دوز  لضفلاابا ، ای 

فورعم يابطخ  زا  یکی  هک  ياهفـصا ، یهدـس  يدـهم  خیـش  جاح  موحرم  : دنتـشاد راهظا  یناهفـصا  یماـما  يدـهم  دیـس  مالـسالا  ۀـجح 
هدرک لقن  نینچ  تسا  هدوب  نآ  دـهاش  دوخ  هک  ار  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  زا  یتمارک  دوب ، ناهفـصا  هحفـص 287 ] يهدس [  يهقطنم 

هک مدوب  ترـضح  يهمانترایز  ندـناوخ  لوغـشم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  يزور  : دـیوگیم ناـشیا  تسا .
ار هچب  سپس  دش . رهطم  مرح  دراو  دوب  هتفرگ  شود  هب  ار  ياهدرم  يهچب  هکیلاح  رد  دمآ و  مامت  يهلجع  اب  برع  نز  کی  مدید  تقوکی 
مه نم  هتفر و  راک  رـس  حبـص  زا  مه  شردـپ  تسا . هدرم  هچب  نیا  لضفلاابا ، ای  درک : باـطخ  ترـضح  هب  يدـنت  نحل  اـب  دز و  حیرـض  هب 

دیآیم مرهوش  نالا  هک  نک  هدنز  ار  هچب  نیا  دوز  تسا ؛ هدنام  زین  مرگید  ياهراک  مزپب و  نان  میاههچب  يارب  هک  مدوب  هدرک  هدامآ  ریمخ 
هک میدش  هجوتم  تقوکی  دیوگیم : یهدـس  موحرم  ! مورب مهاوخیم  مراد و  هلجع  ماهداد . ماجنا  هناخ  رد  يراک  هن  ماهتخپ و  نان  هن  نم  و 

[ . 163 . ] تفر لزنم  هب  ردام  هارمه  دش و  هدنز  درک و  نتفگ  نخس  هب  عورش  هدرم  يهچب  نآ 

سابعلا مداخ  ای  تفگ : يزاریش  نسح  دمحم  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  هب  یمناخ 

بحاص هرـس  سدق  يزاریـش  نسح  دمحم  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  گرزب  عجرم  زا  هرـس  سدق  یکارا  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 
يوس هب  ارماس  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رونم  دـقرم  ترایز  يارب  نم  : دـندومرف ناشیا  هک  دـندرک  لقن  وکابنت ، فورعم  ياوتف 

هحفـص مدش [ . دراو  اهنآ  يهناختفایـض  هب  مدیـسر و  دنتـشاد ، تنوکـس  اجنآ  رد  هک  یفیاوط  زا  یکی  هب  هار  ریـسم  رد  مدش ، هناور  البرک 
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يا وت  رب  مالـس  سابعلا ! مداخ  ای  کیلع  مالـسلا  : » تفگ دمآ و  نم  دزن  ینز  نایم  نیا  رد  درک . یمرگ  ییاریذپ  نم  زا  هفیاط  سیئر  [ 288
: متفگ تسا . نم  رهاوخ  تفگ : وا  تسیک ؟ نز  نیا  مدیـسرپ : هفیاط  سیئر  زا  مدـش و  بجعتم  ندرک  مالـس  زرط  نیا  زا  نم  .« سابع مداخ 
هب مدوب . رامیب  تخـس  نم  یناـمز  تفگ : تسیچ ؟ شتلع  متفگ : دراد . یتلع  باـطخ  عون  نیا  تفگ : دـنکیم !؟ مالـس  نم  هب  روطنیا  ارچ 

رـضاح لاح  رد  هک  یتقو  . دشیم کیدزن  نم  هب  هظحل  ره  گرم  دندش و  دیماان  میگدـنز  يهمادا  نامرد و  زا  مناگتـسب  يهمه  هک  يروط 
تفر و دراد  رارق  ام  يهفیاط  لحم  ولج  هک  ياهپت  يالاب  رب  مرهاوخ  مدید  دـش ، راکـشآ  ممـشچ  ربارب  رد  ياهرظنم  ناهگان  مدوب ، راضتحا 
هب هک  هاوخب  ادـخ  زا  لضفلاابا ! ای  : » تفگ نایرگ  يهدـید  ناـشیرپ و  يوسیگ  اـب  درک و  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  هاـگراب  يوس  هب  ور 
ارم نز  نیا  نیـسح ! مردارب  دومرف : يرگید  هب  اـهنآ  زا  یکی  دـندمآ ، نم  نیلاـب  هب  راوگرزب  ود  مدـید  ناـهگان  .« دـنک تیاـنع  افـش  مردارب 
نیا سابع ! مردارب  دندومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دهد ! افـش  ار  وا  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  امـش  تسا . هدومن  شردارب  يهلیـسو 

ياضاقت مالـسلاهیلع  سابعلا  انالوم  زا  راب  نیموس  راـب و  نیمود  يارب  مرهاوخ  زاـب  . تسا هتـشذگ  راـک  زا  راـک  دورب ، اـیند  زا  دـیاب  صخش 
: دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  رابکـشا  يهدـید  اب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مدـید  ماـگنه  نیا  رد  درک ، فطل  تیاـنع و 

نیسح ماما  ترضح  هحفـص 289 ] دیرادرب [ ! نم  زا  ار  یجئاوحلا » باب   » بقل هنرگ  دـبای و  افـش  رامیب  نیا  هک  دـیهاوخب  ادـخ  زا  مردارب ،
تمایق ات  تسوت و  دوجو  يهدنزارب  بقل  نیا  : » دـیامرفیم دـناسریم و  مالـس  تیادـخ  ردارب ! يا  دـندومرف : لماک  یهجوت  اب  مالـسلاهیلع 

ره هب  مرهاوخ  دـعب ، هب  نامز  نآ  زا  متفای ! زاب  ار  دوخ  یتمالـس  نم  هظحل  نآ  رد  !« میداد افـش  ار  راـمیب  نیا  وت  مارتحا  هب  اـم  تساـجرباپ و 
[ . 164 . ] دناوخیم سابعلا » مداخ   » ار وا  دریگب ، ياج  شبلق  رد  وا  ینارون  ماقم  دشاب و  هتشاد  یصاخ  تدارا  هک  سک 

دش دنلب  ردام  ضارتعا  دایرف  داد و  ناج  لضفلاوبا  ترضح  حیرض  رانک  رد  لفط 

ترـضح ترایز  دصق  هب  يرفـس  رد  : دناهدومرف لقن  ار  هیـضق  نیا  دـناهدوب ، نیرخأتم  گرزب  ياملع  زا  یکی  هک  هط  دـمحم  خیـش  موحرم 
هب هدایپ  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  مارتحا  تهج  هب  ینید  بالط  املع و  زا  یعمج  اب  مدمآ و  نوریب  فرشا  فجن  زا  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس 

مداخ  » ام هب  تافراعت ، نیب  رد  نز  نآ  هک  دوب  نیا  دوب ، هدـش  ام  یتفگـش  بجعت و  ثعاـب  هک  يزیچ  طـقف  . میدـش راپـسهر  ـالبرک  بناـج 
باطخ ساـبعلا » مداـخ  ، » اـملع زا  هدـع  کـی  هب  نز  نیا  ارچ  هک  میدوب  هدزتفگـش  ناونع  نیا  زا  اـم  يهمه  درکیم و  باـطخ  ساـبعلا »

لها ییاریذپ  زا  تفگ و  دمآ  شوخ  ام  هب  مرگ  یلیخ  دمآ ، هناخ  هب  نز  نآ  رهوش  ینعی  هناخ  بحاص  هک  یتقو  هحفص 290 ] دیامنیم [ ؟
يهداوناخ ارچ  هک  میدرک  لاوئـس  هتکن  نیا  يهرابرد  طقف  دـندومن و  نانتما  يرازگـساپس و  راهظا  رایـسب  درک ؟ لاوئـس  ام  هب  تبـسن  هناخ 

نایاقآ تفگ : هناخ  بحاص  ! میتسین مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مادـخ  زا  ام  هکیلاح  رد  دـنزیم ، ادـص  سابعلا  مداخ  ناونع  اب  ار  ام  اـمش 
ربانب دراد و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  عجار  یبیجع  ناتـساد  کی  وا  اریز  دـناهدش ! لئاق  امـش  يرب  ار  مارتحا  تیاهن  هدـنب  رـسمه 

تخادرپ و هیـضق  حرـش  هب  وا  سپـس  . دنکیم باطخ  سابعلا  مداخ  ار  وا  دوش ، لئاق  یمهم  ناونع  دهاوخب  هک  سک  ره  يارب  لصا ، نیمه 
البرک هب  یعمج  هتسد  ام  دندنام . زجاع  وا  هجلاعم  زا  اهرتکد  يهمه  دوب و  هتشگ  التبم  یجالعلا  بعـص  ضرم  هب  بناج  نیا  دنزرف  تفگ :

هلان و وا  يارب  میتسب و  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  حیرـض  هب  دوب ، ام  يهقالع  دروم  رـسپ و  اتکی  هک  ار  مدنزرف  میدش و  فرـشم 
 - نم لایع  تقو ، نیا  رد  ! درک میلـست  ناج  تفر و  ایند  زا  مدـنزرف  یمک  يهلـصاف  هب  میتفرگن و  هجیتن  یلو  میدومن . راسیب  ياـعد  هیرگ و 

نایم زا  هجـض  يادـص  هک  ياهنوگ  هب  دـندش ، نایرگ  شلاح  هب  رایتخایب  راوز  مامت  هک  درک  يراـک  رهطم  مرح  رد  لـفط -  ناـمه  رداـم 
يافـش يارب  مداد و  رارق  وت  هانپ  رد  ار  مدـنزرف  نم  يدوب ! جـئاوحلا  باب  وت  لضفلاوبا ، يا  دزیم : دایرف  طقف  مرـسمه  تساـخرب . تیعمج 

اروف درک و  مالس  ام  رب  دش و  دراو  یناوج  تقو  نیمه  رد  ! یتشک ار  ماهچب  افش ، ياج  هب  يداد ! شیافش  بجع  مدمآ ! وت  يهناخ  رد  ملفط 
و تسا ! هدنادرگ  هدنز  ار  وا  ادـخ  اددـجم  هک  تسا  روکذـم  ضیرم  لفط  نامه  ناوج  نیا  نایاقآ ، تفگ : دـش و  ام  هجوتم  هناخ  بحاص 

رانک رد  نم  یلب  تفگ : ناوج  ! وگب تدوخ  ار  ارجام  يهیقب  تفگ : درک و  ناوج  هب  ور  سپس  دینک . لاوئـس  شدوخ  زا  ار  لاوحا  هیقب  هتبلا 
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يراونا هب  نامـسآ  رد  ناهگان  تفریم ! الاب  تشاد  نم  حور  هحفص 291 ] مدش و [  حور  ضبق  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رهطم  حیرض 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  اهنآ  زا  یکی  . دنتـسه مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  راونا  اهنیا  تفگ : یـسک  هک  مدیـسر 

یبـتجم نیـسح  ماـما  ترـضح  يرگید  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاـف  ترـضح  يرگید  مالــسلاهیلع  یــضترم  یلع  ترــضح  یکی  مـلس و 
مـشاه ینب  رمق  ترـضح  نیا  دـنتفگ : هک  مدـید  يرگید  رون  سپـس  دنـشابیم . مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  یمجنپ  مالـسلاهیلع و 

نیا هک  دینیبب  امش  اقآ ! : » دندرک ضرع  دندمآ و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  دزن  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  اقآ  . تسا مالـسلاهیلع 
بقل نیا  هک  دـیهاوخب  ادـخ  زا  امـش  هک  منکیم  اعدتـسا  نم  تسا !؟ هدومن  اوسر  هنوگچ  ارم  دـنکیم و  هچ  مرح  رد  لفط -  رداـم  نز - 

لضفلاوبا ترـضح  سپـس  دندومن ! توکـس  نیـسح  ماما  ترـضح  ! تسا هدرب  ارم  يوربآ  نز  نیا  اریز  درادرب . نم  زا  ار  یجئاوحلا » باب  »
دزن ناشیا  سپس  دندومرف ! توکس  زین  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دندومن . تیاکش  دنتفر  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دزن  مالسلاهیلع 

میناوـتیمن یمادـقا  هنوـگ  چـیه  ادـخ  تیــشم  ربارب  رد  اـم  دــندومرف : راوـنا  نآ  يهـمه  هصـالخ ، دــنتفر . مالــسلااهیلع  ءارهز  ترــضح 
نانک سامتلا  نایرگ و  مشچ  اب  دـنتفر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  دزن  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  هرخـالاب  . مینکب

ءایبنالا متاخ  ترضح  . تسا هدرک  اوسر  ارم  نز  نیا  اریز  دیرادرب ، نم  زا  ار  یجئاوحلا » باب   » بقل دیهاوخب  ادخ  زا  امش  هک  دندرک  اضاقت 
نایرگ و مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  هک  تقو  نیا  رد  دنداد . ار  باوج  نامه  سپـس  دندومرف و  توکـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
برق و يهطـساو  هب  نادرگرب ، ار  لفط  نیا  حور  هک  دیـسر  توملا  کلم  هب  یباطخ  هبترم  کی  دندوب  نوزحم  مالـسلامهیلع  هسدقم  راونا 

هنوگ چـیه  هک  مدرک  ساسحا  تشگرب و  مندـب  هب  نم  حور  لاح  نآ  رد  هحفـص 292 ] ام [ ! هاگرد  رد  مالـسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  تلزنم 
[ . 165 . ] مرادن یتلاسک 

یجئاوحلا باب  بقل  يهطساوب  راضتحا ، لاح  رد  ناوج  گرم  زا  يریگولج 

خیش : » دومرف هرس  سدق  ینارهط  یلیلخ  نیسح  ازریم  جاح  مالـسالا  ۀجح  هک  دومرف  هرـس  سدق  ینایتشآ  یـضترم  خیـش  جاح  ینابر  ملاع 
هک راجت  زا  یکی  : درک لقن  ار  هیـضق  نیا  میدـشیم ، رـضاح  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  رهاوج » بحاـص   » سرد رـس  رگیدـمه  اـب  هک  لـیلج »

ار رسپ  کی  نیمه  طقف  دوب ، ياهمرتحم  يهیولع  هک  شاهدلاو  تشاد . یبدؤم  تروص و  شوخ  ناوج و  رـسپ  دوب ، هبکلا »  » هداوناخ سیئر 
ار وا  ياپ  مشچ و  هرخالاب  . دتفایم راضتحا  گرم و  لاح  هب  هک  دوشیم  تخس  شـضرم  يردقب  دوشیم و  ضیرم  مه  رـسپ  نیا  دنتـشاد .

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  رهطم  مرح  هب  زین  شاهیولع  ردام  دنزیم . هنیس  رـس و  هب  دوریم و  نوریب  هب  هناخ  نوردنا  زا  شردپ  دندنبیم و 
رهطم مرح  نورد  حبـص  اـت  ار  بـش  دـهد  هزاـجا  هـک  دـنکیم  اـنمت  شهاوـخ و  ناتـسآ  نآ  راددـیلک  زا  دوـشیم و  فرـشم  مالــسلاهیلع 

هب لسوت  زج  ياهراچ  تسا و  رـضتحم  مرـسپ  : » دیوگیم دنکیم و  یفرعم  ار  شدوخ  هیولع  نآ  یلو  دنکیمن ، لوبق  لوا  راددـیلک  . دـنامب
نآ دنهد  هزاجا  هک  دهدیم  روتـسد  نیمدختـسم  هب  دنکیم و  لوبق  راددیلک  مرادن ». مالـسلاهیلع  جـئاوحلا  باب  ترـضح  سدـقم  تحاس 

شرسپ ضرم  هحفص 293 ] رجات و [  زا  الصا  مدش و  فرشم  البرک  هب  بش  نامه  رد  هدنب  دومرف : لیلج » خیش  .» دنک هتوتیب  مرح  رد  هیولع 
رهطم دقرم  فرط  زا  مدش و  فرشم  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  رهطم  مرح  هب  باوخ  ملاع  رد  متفر ، باوخ  هب  یتقو  متشادن . عالطا 

رـس الاب  دجـسم  رد  تسا و  هکئالم  زا  ولمم  نامـسآ  ات  نیمز  مرح ، رـس  يالاب  رد  مدید  . مدش دراو  مالـسلاهیلع  رهاظم  نب  بیبح  ترـضح 
یکلم عقوم  نامه  رد  دناهتسشن . تخت  يور  مالـسلاهیلع  یلع  نینؤملاریما  ترـضح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  مرح ،

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  جئاوحلا  باب  ترضح  : » تفگ سپس  هللا » لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  :» درک ضرع  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ 
ات دینک  اعد  ادخ  هاگرد  هب  امـش  تسا . هدـش  لسوتم  نم  هب  وا  تسا و  ضیرم  هبکلا -  یجاح  لایع  هیولع -  نیا  رـسپ  هللا  لوسر  ای  دومرف :

گرم دندومرف : هظحل  دنچ  زا  دعب  درک و  دنلب  ار  اهتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  .« دیامرف تیانع  افـش  وا  هب  راگدرورپ 
ار ماغیپ  ناـمه  مالـس  ضرع  زا  سپ  دـمآ و  رگید  يهظحل  دـنچ  زا  دـعب  تفر و  کـلم  درک ! يراـک  ناوتیمن  رگید  هدیـسر و  ناوج  نیا 
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کلم دـندومرف و  ار  باوـج  ناـمه  زاـب  دـندرک و  دــنلب  اـعد  هـب  ار  اهتــسد  زاـب  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  لوـسر  ترــضح  دروآ .
هدـش ربخ  هچ  متفگ : دوخ  اب  دـمآ . دوجو  هب  اهنآ  نیب  رد  ياهلولو  دـندش  برطـضم  دـندوب ، مرح  رد  ياهکئـالم  مدـید  ناـهگان  . تشگرب

فیرشت دنراد  دناهدیسر ، تداهش  هب  البرک  رد  هک  یلاح  نامه  اب  مالسلاهیلع  جئاوحلا  باب  ترضح  مدید  مدرک ، هاگن  هک  بوخ  تسا !؟
تسا و هدش  لسوتم  نم  هب  هیولع  نالف  : » دندومرف دعب  دندرک و  مالـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  ناشیا  دـنروآیم !

جئاوحلا باب  ارم  رگید  هکنیا  ای  دهد و  افش  ار  ناوج  نیا  ای  هک  دیهاوخب  هناحبس  قح  ترضح  زا  امش  دهاوخیم . نم  زا  ار  شناوج  يافش 
ترضح هب  ور  دش و  کشا  زا  رپ  ناشکرابم  نامـشچ  دندینـش ، ار  فرح  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  یتقو  .« دییوگن
نامـسآ هب  ور  ار  اـهتسد  راوگرزب  ود  هحفـص 294 ] ره [  نک . اعد  نم  اب  مه  وت  یلع ، اـی  دـندومرف : دـندومن و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  سدقم  رـضحم  هب  دش و  لزان  نامـسآ  زا  یکلم  ياهظحل  زا  دعب  . دندومرف اعد  دندرک و 
سابع زا  ار  یجئاوحلا  باب  بقل  ام  : » دیامرفیم دناسریم و  مالس  یلاعت  هناحبس و  قح  ترضح  درک : ضرع  درک و  مالس  دش و  فرـشم 

یلو مدرک ! بجعت  یلیخ  متشادن ، ارجام  نیا  زا  يربخ  الصا  نوچ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  اروف  نم  !« میداد افش  ار  ناوج  نآ  میریگیمن و 
حبص هب  تعاس  کی  زا  شیب  تسا و  رحـس  مدید  متـساخرب  هک  یتقو  . تسه يرـس  امتح  نآ  رد  تسا و  هقداص  باوخ  نیا  متفگ : دوخ  اب 
مدید هناخ  نایم  رد  ار  ناوج  نآ  ردپ  مدش  وا  يهناخ  دراو  یتقو  . مداتفا هارب  هبکلا » یجاح   » يهناخ فرط  هب  تقو  نامه  رد  تسا . هدـنامن 

؟ دوشب روطچ  یهاوخیم  رگید  تفگ : دـیتسه !؟ تحاران  ارچ  هدـش  روطچ  متفگ : یجاح  هب  دـنزیم . تروص  رـس و  هب  دوریم و  هار  هک 
هتشادن مه  ياهمهاو  سرت و  تسا ، هداد  افش  ار  ترسپ  ادخ  نکن ! یتحاران  شاب و  مارآ  متفگ  متفرگ و  ار  وا  تسد  ! تفر متـسد  زا  مناوج 

تسـشن و ناوـج  نآ  میدـش ، قاـتا  دراو  هک  یتـقو  درب ، شاهدرم  ناوـج  قاـطا  هب  ارم  ناـنک  بجعت  وا  تسا ! هدـش  عـفر  رطخ  اریز  شاـب ،
اذغ شیارب  درک ، یگنـسرگ  راهظا  ناوج  . درک لغب  ار  شناوج  دیود و  درک ، هدـهاشم  ار  هرظنم  نیا  ات  یجاح  درک . زاب  ار  دوخ  دـنبمشچ 

هحفص 295 ] [ . ] 166 ! ] تسا هدوبن  ضیرم  الصا  ایوگ  دروخ ! دندروآ و 

دنداد تاجن  یمتح  گرم  زا  ار  هلاس  راهچ  لفط  جئاوحلا ،» باب   » لضفلاوبا ترضح 

تایلاع تابتع و  ترایز  هب  ماهداز  دنزرف  هداوناخ و  قافتا  هب  دناهدرک  لقن  ار  هیضق  نیا  یطباوض  یلع  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  لیلج ، دیس 
هظفاح رتکد  . داتفا یـشوهیب  لاح  هب  دـش و  میخو  وا  لاح  جـیردت  هب  دـش و  رامیب  دوب ، هارمه  ام  اب  هک  ماهلاس ، راـهچ  يهون  مدـش . فرـشم 

نم هب  هقردب ، لاح  رد  قاطا ، نوریب  درک و  تکرح  داد و  ام  تسد  هب  تشون و  ياهخسن  هنیاعم  زا  سپ  وا  میدروآ . يو  نیلاب  هب  ار  هحصلا 
قاطا زا  مرسمه  منزب . یفرح  امش  مناخ  دزن  متـساوخن  نم  دوریمن ، وا  يهرابرد  يدوبهب  دیما  تسا و  دب  رایـسب  هچب  نیا  لاح  درک  راهظا 

یتاظحل زا  سپ  تفر و  وا  ! منکیم تسرد  ار  راک  موریم و  نونکا  تفگ : درک و  رـس  رب  رداـچ  گـنردیب  دینـش و  ار  رتکد  نخـس  رگید 
ناهگان هنوگچ  شوهیب  كدوک  هک  مدرک  بجعت  ریگب ! شوغآ  رد  ارم  ناج  اقآ  دیوگیم : تسا و  هتشادرب  رتسب  زا  رس  رامیب  لفط  مدید 

. دیآیم نآلا  متفگ : ؟ تساجک مرسمه )  ) مناخ یبیب  تفگ : سپس  . مداد بآ  وا  هب  نم  تساوخ و  بآ  متفرگرب . رد  ار  وا  دمآ !؟ شوه  هب 
ضیرم يارب  مدروآ و  ناماس  هب  ار  راک  يدـید  تفگ : نم  شوغآ  رد  كدوک  ندـید  اب  دـش و  دراو  مناخ  هک  مدوب  بجعت  لاح  رد  زونه 

! لضفلاابا ای  : متفگ متفر و  مالسلاهیلع  سابعلا  انالوم  رهطم  مرح  هب  تفگ : یتفر ؟ اجک  يدرک و  هچ  متفگ  متفرگ !؟ افـش  گرم  فرـش  رد 
امـش زا  ار  وا  يافـش  تسا ، گرم  رطخ  رد  ماهچب  کنیا  مدروآیمن . يور  ناتـسآ  نیدـب  نم  دـیدوبن  جـئاوحلا  باب  رگا  متـسه ، راوز  نم 

رثا رد  هحفـص 296 ] هک [  مدیمهف  کنیا  مدمآ . نوریب  مرح  زا  متفگ و  ار  نخـس  نیا  مهد !؟ هچ  ار  وا  ردـپ  باوج  نم  هنرگ  مهاوخیم و 
[ . 167 . ] تسا هتفای  افش  مرامیب  هون  مالسلاهیلع ، سابعلا  انالوم  صاخ  هجوت 

باتک نیا  رد  شخب 10  تاقحلم 
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هیضق هرامش  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  ترضح  هب  لسوت  اب  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  ندش  هدنز  عوضوم 1 -
ندروآ نوریب  عوضوم 3 - هیضق 191. هرامش  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  ترضح  هب  لسوت  اب  هناخدور ، رد  گرم  زا  تاجن  عوضوم 2 - .189
درمریپ ندش  روگ  هب  هدـنزرا  هقطنم ، کی  رد  هلزلز  عوضوم 4 - هیـضق 193. هرامـش  یمتح ، گرم  زا  وا  تاجن  هاچ و  زا  یقاب  قلاخلادبع 

هتسب لیخد  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  حیرـض  هب  ار  وا  هک  یناوج  ندش  هدنز  عوضوم 5 - هیضق 190. هرامـش  !، دش عنام  ناوخ  هضور 
: هیـضق هرامـش  هیلع ،. هللا  مالـس  هیقر  ترـضح  طسوت  یمتح ، گرم  زا  يربکا  دـمحا  ياقآ  تاجن  عوضوم 6 - هیضق 234. هرامـش  دندوب ،

هحفص 299 ]  ] 268

البرک يادهش  لضفلاابا و  ترضح  و  ع )  ) نیسح ماما  تکرب  هب  هبوت  تیاده و  قیفوت 

بجاو جح  ماجنا  تهج  وا  رمع  هب  لاس  هد  ندش  هدوزفا  راضتحا و  زا  يدزیا  میحر  دمحم  جاح  تاجن 

ءادهـشلا دیـس  ترـضح  هب  تبـسن  يدایز  تدارا  صالخا و  یتشوگبآ  میحر  دـمحم  جاح  هب  روهـشم  يدزیا  میحر  دـمحم  جاـح  موحرم 
دوب لصتم  میحر  دمحم  جاح  هناخ  هب  هک  جنگ  دجسم  رد  زور  ره  دوب . اروشاع  ترایز  ندناوخ  رب  تموادم  بظاوم  تشاد و  مالـسلاهیلع 

تـشوگبآ نان و  دایز  يرادقم  دندرکیم و  نهپ  هرفـس  یناوخ  هضور  زا  سپ  دندناوخیم و  هضور  رفن  ود  ای  کی  تعامج ، زامن  زا  سپ 
میحر دمحم  جاح  نوچ  و  دربیم . هناخ  هب  دوخ  هارمه  تساوخیم  هک  ره  دروخیم و  اجنامه  دوب  لیام  سک  ره  دنتشاذگیم . هرفـس  رد 
يرمق لاس 1329  رخاوا  رد  مردپ  دیوگیم : يدزیا  یلع  ازریم  جاح  موحرم  وا  دنزرف  . دوب هدش  روهشم  یتشوگبآ  هب  دوب  سلجم  نیا  یناب 

هب فارـشا  نوچ و  تسا ! کته  هحفـص 300 ] امـش [  يارب  راک  نیا  میتفگ : میربب . دجـسم  هب  ار  وا  هک  دومن  رما  امب  دـش و  ضیرم  تخس 
دجسم هب  يدیدش  هقالع  وا  مریمب !! ادخ  هناخ  رد  مهاوخیم  تفگ : میحر  دمحم  ازریم  . تسین بسانم  دجـسم  رد  دنیآیم و  امـش  تدایع 

بـش نآ  میدروآ و  لزنم  هب  ار  وا  ام  دوب و  امغا  لاح  رد  دش  دیدش  یلیخ  شیـضرم  یبش  هکنیا  ات  میدرب . دجـسم  هب  ار  وا  راچان  تساد و 
لحم تازیهجت و  هرابرد  میدوب و  نایرگ  هتسشن و  هرجح  زا  ياهشوگ  رد  سپ  میدرک ، نیقی  شندرم  هب  ام  دوب و  گرم  تارکـس  لاح  رد 

میدـید میتفر ، شدزن  یتقو  دز . ادـص  ار  مردارب  نم و  مردـپ  هاگان  رحـس ، ماگنه  رد  هرخالاب  . میدرکیم هرکاذـم  شمیحرت  سلجم  نفد و 
زا ام  موشیم ! بوخ  ضرم  نیا  زا  مریمیمن و  نم  هک  دینادب  دیباوخب و  دـیورب  دیـشاب و  هدوسآ  تفگ : ام  هب  تسا و  هدرک  يرایـسب  قرع 

نیا . میدرب مامح  هب  ار  وا  سپـس  درک . عمج  ار  شرتسب  دوبن و  وا  رد  ضرم  نآ  زا  يرثا  چیه  حبـص  ماگنه  رد  ! میدش ناریح  وا  نتفرگ  افش 
یتقو !؟ دوب هچ  شندرمن  ندش و  بوخ  میـسرپب  وا  زا  هکنیا  زا  دش  عنام  ءایح  داتفا و  قافتا  يرمق  هنس 1330  مرحم  هام  لوا  بش  رد  هیضق 

اب هرخالاب  دید و  كرادت  ار  جح  رفس  مزاول  تامدقم و  تخادرپ و  شیاهراک  حالصا  باسح و  هیفصت  هب  مردپ  دش ، کیدزن  جح  مسوم 
يو . میدوب اجنآ  رد  وا  اب  ار  بش  میتفر و  زاریـش  یخـسرف  کی  رد  عقاو  تنج  غاب  رد  شاهقردـب ، ناونع  هب  ام  درک . تکرح  هلفاـق  نیتسخن 
نم دوب و  هدیسر  نم  گرم  بش  نآ  مهدیم . ربخ  امش  هب  مدوخ  کنیا  مدش ؟ بوخ  مدرمن و  ارچ  هک  دیدیـسرپن  نم  زا  تفگ : ام  هب  ادتبا 

تحاران تخـس  اهنآ  هرظنم  لوه  مدـنگ و  يوب  زا  مدـید و  اهیدوهی  هلحم  رد  ار  دوخ  لاـح  نآ  رد  سپ  مدوب . گرم  تارکـس  تلاـح  رد 
مدینش ییادن  سپـس  مدیلان . دوخ  راگدرورپ  هب  لاح  نآ  رد  سپ  هحفص 301 ] دوب [ ! مهاوخ  اهنآ  زا  یکی  مدرم  یتقو  هک  متـسناد  مدش و 

هچ مالـسلاهیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  هب  تبـسن  نم  تامدـخ  تلاـس و  وت  سپ  متفگ : تسا ». جـح  ناگدـننک  كرت  لـحم  اـجنیا  : » هک
نآ تعافـش  هب  تسا و  هدش  هتفریذپ  وت  تامدـخ  مامت  دـنتفگ : نم  هب  دـش و  لدـبم  شخب  حرف  هرظنم  هب  زیگنالوه  هرظنم  نآ  هاگان  ؟ دـش

ازریم جاح  ماهدش  جح  مزاع  کنیا  هرخالاب  و  يروآ ! اجب  ار  بجاو  جح  ات  داتفا  ریخأت  تگرم  رد  دش ! هدوزفا  وت  رمع  رب  لاس  هد  ترضح 
نامه تسا و  نم  گرم  دعوم  هام ، لوا  بش  تفگ : دش و  مردپ  ضراع  يرـصتخم  ضرم  يرمق  لاس 1340  مرحم  زا  شیپ  دومرف : یلع 

[ . 168 . ] هیلع هللا  ۀمحر  دومرف . تلحر  ایند  راد  زا  رحس  ماگنه  مرحم ، لوا  بش  رد  دوب  هداد  ربخ  هک  روط 
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لضفلاوبا ترضح  تکرب  هب  یصاعم ، زا  وا  هبوت  قیفوت  یبجعت و  يدهم  ياقآ  يرامیب  يافش 

یناوج زاغآ  رد  هراوآ )  ) یبجعت يدـهم  بناج  نیا  : دناهتـشون ار  هیـضق  نیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رعاش  حادـم و  یبجعت ، يدـهم  ياقآ 
هب دوب . هدرک  راچد  اهیهابت  عاونا  هب  ار  ناناوج  رثکا  فارحنا ، داسف و  رهاظم  همه  نآ  یهاشنهاش و  میژر  . مدوب هارمگ  فرحنم و  یـصخش 
نم . دوبن قالخا  دض  بهذم و  دض  بلاطم  زج  يزیچ  میروآیم ، يور  عونت  یمرگرس و  يارب  هک  فرط  ره  هب  منک : ضرع  راصتخا  روط 

جالع لباق  ریغ  يرامیب  کی  هب  هکنآ  ات  متـشاد ، يراکمه  قیفوت »  » یهاکف همانزور  اب  مه  یتدم  متفگیم و  مه  رعـش  متـشاد و  رعـش  عبط 
هدش هتسخ  رازیب و  نم  دوجو  زا  مماوقا ، ناکیدزن  یتح  ناگتسب ، ناتـسود و  مامت  هک  دوب  هحفص 302 ] يدح [  هب  التبا  نیا  و  مدش ، راچد 

هب متفرگ  میمصت  دوخ  اب  زور  کی  یگدنامرد ، رقف و  نارود  نآ  رد  . دنتسه یـضار  مندرم  هب  هک  مدیدیم  سوملم  یلیخ  روط  هب  دندوب و 
ردـق نآ  یلو  منک ، ياچ  تساوخرد  مردام  زا  متـساوخ  میمـصت  نیا  زا  دـعب  مریمب . ات  منامب  اجنآ  مورب و  نارهت  فارطا  ياهنابایب  زا  یکی 

دوخ اب  تشاد . دوجو  هناخهوهق  کی  ام ، هناخ  زا  رتـالاب  رتم  دـص  دودـح  منک . ادـص  ار  مرداـم  مدرک  مرـش  هک  مدوب  هدرک  تیذا  ار  اـهنآ 
کی برد  هب  مدـش ، رود  هناخ  زا  هک  رتم  دودح 50  . مشونیم ياچ  موریم و  اجنآ  هب  مریگیم و  راوید  هب  ار  متـسد  هدـش  روط  ره  متفگ :

. مدیـسر تسا ، روهـشم  یلیخ  هزورما  دـشیم و  لیکـشت  اجنآ  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ـالبرک  ياقـس  تئیه  هک  هناـخ 
هب تسا  بوخ  تسا  لکشم  میارب  نتفر  هار  هک  نم  متفگ ، دوخ  اب  میدینش ، دشیم  هتـسش  هناخرادبآ  رد  هک  ار  اهناکتـسا  دروخرب  يادص 

دنلب يرعش  ندناوخ  لوغشم  یحادم  . متفر هناخ  نورد  هب  هرخالاب  موش ، ییاریذپ  مه  نم  مورب و  دنشونیم  ياچ  نآ  رد  مدرم  هک  هناخ  نیا 
مدرم دوب . مالـسلاهیلع  سابعلا  ترـضح  تامارک  تازجعم و  رکذ  زا  رپ  ابیز و  رایـسب  يو  رعـش  دوب . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  حدم  رد 

زا یلو  دندش . لوغشم  ياچ  ندیشون  هب  دندش و  تکاس  همه  یحادم ، مامتا  زا  دعب  !؟ ياهیرگ هچ  مدرک ؛ هیرگ  مه  نم  دندرکیم و  هیرگ 
ترـضح رگا  هک  متفگ  دوخ  اب  مدـمآ و  نوریب  اـجنآ  زا  دـندرکیم ؛ هاـگن  نم  هب  همه  نوچ  راـچان  دوب ، هدـش  سیخ  مساـبل  هیرگ  تدـش 

هک يروط  هب  داد ! میافش  اقآ  میوگب ، هدرشف  یلیخ  هصالخ  ! دهدب افش  مه  ارم  بوخ  دراد ، تمارک  همه  نیا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
ياج هب  متفر و  فارحنا  لابند  هب  مه  زاب  یـسانشنقح ، رطاـخ  هب  نم  یلو  هحفـص 303 ] دندرک [ . اپ  رب  نشج  دندنام و  ناریح  همه  ابطا و 

هکنیا ات  مداد  همادا  هتـشذگ  ياهاطخ  هب  فسألاعم  دوب ، هداد  افـش  ارم  راوگرزب  نیا  هلیـسو  هب  هک  لاـعتم ، يادـخ  هاـگرد  هب  يرازگرکش 
دناهداتـسیا و نآ  ماـب  يور  يرامـشیب  تیعمج  دراد و  دوجو  نارهت  هیدـجما  هاگـشزرو  هزادـنا  هب  ياهطوحم  مدـید  باوخ  ملاـع  رد  یبش 

رود هک  مدـید  ار  بسا  کی  یگرزب  هب  يریـش  مدرک . هاگن  مه  نم  دـنزرلیم . همه  تشحو  تدـش  زا  دـننکیم و  اشامت  ار  هطوحم  لخاد 
رپ ابیز و  لکیه ، يوق  يدرم  دش و  زاب  هطوحم  برد  هاگان  . دیزرلیم زیچ  همه  وا  شرغ  يادـص  زا  درکیم و  شرغ  تفریم و  هار  نادـیم 

کی اب  تسـشن و  وا  تخادـنا و  درم  ياپ  يور  ار  دوخ  ناویح  دزیم . جوم  شیامیـس  رد  تکوش  راقو و  ایند  کی  هک  دـش  دراو  تبـالص 
متـساوخ یتقو  متفر و  ولج  تیعمج  ناـیم  مه  نم  دندیـسوبیم ! بیترت  هب  مدرم  ار  شرگید  تسد  درکیم و  شزاون  ار  ریـش  تشپ  تسد 

ارچ مدرک  لاؤس  تیعمج  زا  مدش . هدنمرش  نیگمغ و  یلیخ  نم  دنادرگرب ! نم  زا  ار  دوخ  يور  دیشک و  ار  شتـسد  وا  مسوبب ، ار  شتـسد 
ایح تسا !؟ هدادـن  افـش  ار  وت  اقآ  نیا  رگم  یـشکیمن ؟ تلاجخ  دـش : هتفگ  هک  مدینـش  هاگان  مسوبب ؟ ار  شتـسد  نم  دراذـگیمن  اقآ  نیا 

هبوت زیچ  همه  زا  نابرهم  راگدرورپ  هاگرد  هب  اجنامه  متـشگرب و  رگید  يایند  هب  ییایند  زا  هچ !؟ ینعی  باوخ  مدـش . رادـیب  باوخ  زا  ! نک
لوسر لآ  حدم  زجب  رگید  هک  مدرک  دهع  مدز و  شتآ  تشاد  مه  یبوخ  يرتشم  هک  ار  متایلزه  تایوجه و  یهاکف و  راعـشا  مامت  مدرک .

هب ماهدـنام و  رادـیاپ  دوخ  دـهع  رب  درذـگیم  مرمع  زا  لاس  شـش  هاجنپ و  هک  زورما  ات  راگدرورپ  فطل  هب  میوگن و  رعـش  مالـسلا  مهیلع 
هک لـضفلاوبا  يا  هحفـص 304 ] دیناوخیم [ : الیذ  هک  تسا ، ناتـساد  نیمه  بحاص  هدورـس  ریز ، رعـش  . دـنام مهاوخ  مه  زاب  ادـخ  فطل 

راثیا و تیرح و  لماک  رهظم  یهوکش  لالجا و  مراط  یفرـش ، نامـسآیناج  تحار  رـصب و  غورف  وت  ار  یـضترم  یناهج  دنوادخ  بوبحم 
رهظم افو  هب  وت  بدا  زا  یگمه  قیالخ  دنتفگش  ردیناگدز  تنحم  روای  سرداد و  اج  همه  ملاع  رد  زاب  الب  برک و  زا  درذگب  اهلاسیناوت 

وت و كاپ  نوخینارب  بسا  ناور  بآز  شطع ، مغر  یلع  هک  تیادـف  هب  مناـج  رـس و  يا  دوب ، هدـنبیز  وت  زایناوج  ریپ و  لـثملا  برـض  و 
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دوخ وت  قولخم ، هب  هک  لـفاغ  هکرعم ، نآ  رد  دراد  ناـما  طـخ  تنمـشدیناشن  مالـسا  دوبیمن ز  زورما  هنرو  دـش  نید  رگاـیحا  وت  يـالوم 
تلزنم رب  هک  هراوآ )  ) دزس هحفص 305 ] ینایب [  وت  ماقم  ز  یما » تنا و  یباب   » قحرب تجح  یبن و  لآ  مئاق  زا  تسهیناما  طخ  رـس  بتاک 

[ . 169  ] یناوخب هاگرد  مداخ  مرک ، ار ز  وا  رگا  دلابب  شیوخ 

لضفلاابا ترضح  تبیصم  رکذ  سلجم  رد  یناوج  يهبوت 

، دوب نیـشام  هدـننار  هک  یناوج  هب  ظاعو  زا  یکی  . میتفریم يرهـش  هب  ظاـعو  زا  ياهدـع  هارمه  هب  تفگیم : یبهذـم  ناگدـنیوگ  زا  یکی 
نم میدیـسر ، دصقم  هب  یتقو  . دنارذگ هنابدؤم  توکـس  هب  دادن و  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  هنوگ  چیه  ناوج  هدـننار  اما  درک . شاخرپ 

ناگدنیوگ اصوصخم  املع ، نایاقآ  هب  هک  ماهدرک  دـهع  دوخ  اب  نم  تفگ : هدـننار  مدرک . یهاوخرذـع  هدـننار  زا  مظعاو  تسود  ياج  هب 
برطم هدـنزاون و  کی  نم  : درک فیرعت  روط  نیا  ار  دوخ  تشذگرـس  هاگنآ  منیبب ! یتحاران  اهنآ  هیحان  زا  دـنچ  ره  منک . مارتحا  یبهذـم ،

ماما يرادازع  اروشاع و  مایا  هکنیا  ات  متشادن ، ياهطبار  هزور  زامن و  نید و  اب  الـصا  مدشیم و  یگدولآ  هانگ و  هنوگ  ره  بکترم  مدوب و 
مدش و دنلب  تفر ، رس  ماهلصوح  هناخ  رد  مدنام . اهنت  نم  دنتفر و  دجسم  هب  یگمه  نم  هداوناخ  اعوسات  بش  دیسرارف . مالسلاهیلع  نیـسح 
، درک بلقنم  ارم  وا  ياهفرح  مداد . شوگ  متـسشن و  ياهشوگ  رد  نم  درکیم و  هظعوم  ربنم  رب  یظعاو  . مدـمآ دجـسم  فرط  هب  راـیتخایب 
رد هک  درک ، لقن  ترضح  نابز  زا  ار  یبرع  رعش  نآ  دیسر و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تبیصم  رکذ  هب  هک  یعقوم  اصوصخم 
هب ینعیینید : نع  ادبا  یماحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  هحفـص 306 ] دندومرف [ : دندرک ، عطق  ار  راوگرزب  نآ  تسار  تسد  هک  یعقوم 
ارم مالک  نیا  . مرادیمنرب منید  يرای  زا  تسد  منکیم و  تیامح  مدوخ  نید  زا  دبا  ات  نم  دینک ، عطق  مه  ارم  تسار  تسد  رگا  مسق ، ادخ 

دیهـش هک  درک  تیامح  ردق  نآ  دوخ  نید  زا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  متفگ : دوخ  اب  مدرک و  رکف  یکدنا  مدش ، بلقنم  داد و  ناکت 
دوخ نید  اما  منادیم ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  دنمهقالع  ار  دوخ  هکیلاح  رد  ماهدرک ؟ هچ  دوخ  نید  يارب  نم  ایآ  دـش .

بابـسا تالآ و  لیاسو و  یمامت  مدـمآ و  لزنم  هب  سپـس  مدرک . هبوت  سلجم  ناـمه  رد  مدـمآ و  دوخ  هب  هک  دوب  اـجنیا  ! ماهدرک ناریو  ار 
میگدـنز عضو  نونکا  درک و  میراـی  مه  دـنوادخ  متفر . یگدـننار  لاـبند  هب  متخیر و  نوریب  مدرک و  درخ  متـشاد -  هچ  ره  ار -  تیـصعم 

ياراد شیوخ  ناگیاسمه  ناردارب و  نایم  رد  نونکا  متـشادن ، ییوربآ  یمارتحا و  ناناملـسم  نایم  رد  لغـش  نآ  اب  رگا  . تسا بوخ  رایـسب 
همه رکون  نم  تسا . ملاع  نآ  راتفگ  تیاده و  داشرا و  تکرب  نیا  متـسه و  دنب  ياپ  تخـس  مه  ینید  لئاسم  هب  متـسه و  تزع  مارتحا و 

[ . 170 . ] متسه املع  امش 

دش يراج  شمشچ  زا  ینیسح ، نارادازع  ياذغ  گید  ریز  زا  شتآ  دود  ببس  هب  هک  یکشا  هطساو  هب  راکهانگ  نز  يهبوت 

هب بلغا  مدرم  وا ، هیاـسمه  لزنم  رد  دروآیم ! تسد  هب  یـشورفدوخ  هار  زا  ار  دوـخ  يزور  هک  درکیم  یگدـنز  يراکدـب  نز  هنیدـم  رد 
ترـضح بیاصم  يارب  دـندشیم و  عمج  مه  درگ  هناخ  نآ  رد  یعمج  و  هحفص 307 ] دندوب [  لوغشم  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يرادازع 

هناخ نامه  رد  . دندرکیم ماعطا  اهنآ  هب  دندوب ، هدید  هیهت  هک  ار  ییاذغ  سلجم  مامتا  زا  دعب  دـندرکیم و  هیرگ  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
راکدب نز  ! دوب هدش  شوماخ  گید  ریز  شتآ  اقافتا  دندرکیم و  تسرد  رادازع  تیعمج  تهج  ماعط  دندوب و  هداهن  شتآ  يور  رب  یگید 

ریز شتآ  ندرک  نشور  لوغشم  وا  تسا . هدش  شوماخ  گید  ریز  شتآ  هک  دید  دمآ و  اهنآ  يهناخ  هب  قاجا  ریز  زا  شتآ  نتشادرب  يارب 
شتآ نوچ  . دش يراج  وا  نامشچ  زا  کشا  هرطق  دنچ  تفر و  وا  مشچ  هب  دود  درکیم ، نشور  ار  شتآ  تشاد  هک  یلاح  رد  دش و  گید 

هب دومن و  تحارتسا  اوه ، یمرگ  هطـساوب  یتعاس  زا  سپ  هرخالاب  درب . دوخ  يهناـخ  هب  تشادرب و  ار  نآ  زا  يرادـقم  نز  نآ  دـش ، نشور 
دنتسب ار  وا  نیشتآ ، ياهریجنز  اهلغ و  اب  تفرگ و  هنابز  شتآ  ناهگان  تسا ! هدش  اپرب  تمایق  هک  درک  هدهاشم  ایؤر  ملاع  رد  . تفر باوخ 

، دنزادنا منهج  شتآ  هب  ار  وا  دنتـساوخ  نوچ  دیـسریمن . شداد  هب  یـسک  یلو  دزیم  دایرف  نز  تقو  نیا  رد  . دـندناشک خزود  يوس  هب  و 
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هب ار  دوخ  تاقوا  عیمج  تسا و  راکدب  نز  نیا  هللا ، لوسرنبای  دـندرک : ضرع  هکئالم  .« دـیرادرب تسد  وا  زا  : » دز ادـص  یـصخش  ناهگان 
لوغـشم ام  نایعیـش  زا  یعمج  شایگیاسمه  رد  زورما  یلو  یلب ، دـندومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  دـنراذگیم . روجف  قسف و 

هحفص هتخوس [  ام  يارب  شتسد  زا  يردق  دش و  يراج  شنامشچ  زا  کشا  هرطق  دنچ  درادرب ، شتآ  هک  دوب  هتفر  وا  دندوب ، نم  يرادازع 
هنمؤم هرخـالاب  دـنکیم و  هباـنا  هبوت و  و  دـناسریم . سلجم  نآ  هب  ار  دوخ  اروف  دوشیم . رادـیب  باوـخ  زا  نز  ! دیـشخبب ار  وا  دـش ؛ [ 308

[ . 171 . ] دوشیم

خزرب ملاع  رد  وا  تاجن  و  لضفلاابا ، ترضح  يهضور  هب  نداد  شوگ  يهطساو  هب  یلع » شاد   » ندرک هبوت 

نامز رد  . دـش توف  شیپ  لاس  دـنچ  هک  دوب ، یلع » شاد   » ام لحم  ياهلهاج  زا  یکی  : تسا هدـش  لقن  ءایلوالا  جارعم  باـتک  رد  هیـضق  نیا 
کی تسا و  هتفرگ  شتـسد  هب  مه  ار  شیوقاچ  هدرک و  قرق  ار  رازاب  یلع » شاد   » مدـید مدـشیم ، در  رازاب  يوت  زا  نم  زور  کی  شتایح 

ترـضح يراوـگوس  سلاـجم  هب  رطاـق  اـب  نـم  دوـبن ، لـیبموتا  نیـشام و  زوـنه  اـهزور  نآ  تشادـن . ندرک  قـطن  تأرج  مـه  شک  سفن 
رطاق زا  : » تفگ داتفا ، نم  هب  شمشچ  ات  دید و  ارم  یلع  شاد  هک  مدش  هجوتم  مدش  در  هک  رذگ  رس  زا  . متفریم مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 

هب متفگ : نیاربانب  منک . ارادم  وا  اب  دیاب  و  تسا ، تسم  تسم  یلع  شاد  مدید  نم  ؟ يوریم اجک  تفگ : سپس  مدش . هدایپ  نم  وش »! هدایپ 
کی متـشادن ، ياهراـچ  نوـچ  ناوـخب ! میارب  اـجنیمه  رد  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  يهضور  کـی  تفگ : یلع  شاد  موریم . هضور  سلجم 
نیمز يور  دیتلغیم و  شاهنوگ  يور  اهکشا  ندرک . هیرگ  درک  انب  یلع » شاد   » مدناوخ و شیارب  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  يهضور 
ثعاب هدرک و  تسرد  ار  شراـک  هحفـص 309 ] هضور [  نامه  هک  مدـیمهف  اهدـعب  دـش . مامت  قرق  درک و  فالغ  ار  شیوقاچ  تخیریم !

هک تسنادیم  ایوگ  مدیسرپ ؛ ار  وا  لاح  مدید و  باوخ  رد  ار  وا  شتوف  زا  دعب  بش  دنچ  درم . یلع  شاد  دعب  لاس  دنچ  . دوب هدش  شاهبوت 
دمآ ییاقـس  دـننکب ، یتـالاؤس  نـم  زا  دـندمآ  اـت  هـک  تـسنیا  شتـسار  تـفگ : یلع  شاد  . مسرپـب ار  شربـق  لوا  بـش  عـضو  مهاوـخیم 

[ . 172 !« ] دیشاب هتشادن  شراک  هب  يراک  تسا ، ام  مالغ  شاد  : » دومرف و  دوب ) مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  شدوصقم  )

لضفلاوبا ترضح  يدرمناوج  توتف و  يهطساو  هب  میظع » یطول   » ندرک هبوت 

اب وت  لضفلاابا ، ای  : » درک ضرع  دـیدزد و  حیرـض  زا  ار  الط  يهجنپ  تفر و  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  میظع » یطول  »
، دـننک ریگتـسد  ار  وا  دیـسرت  یلو  دـشورفب ، البرک  رازاب  رد  تساوخیم  ار  الط  يهجنپ  .« مسرتیمن وت  زا  یتسه ! زاب  لد  تسد و  یتوتف و 
، تفر رازاب  هب  هک  موس  راب  درکن . ادـیپ  ار  هجنپ  شورف  تأرج  زاب  دـمآ ، رازاـب  هب  مود  راـب  دـنک ؟ هچ  هک  دـنام  ریحتم  تشگرب و  نیارباـنب 

لابند تفگ : درم  نآ  هراـبود  تشاد . هگن  هدیـشوپ  یفخم و  ار  ناتـساد  دادـن و  یباوج  یطول » « ؟ يدرگیم هچ  لاـبند  تفگ : وا  هب  يدرم 
: تفگ نینچ  دـعب  درک و  ییاریذـپ  وا  زا  داد و  راهان  وا  هب  و  درک ، توعد  دوخ  يهزاغم  هب  ار  وا  درم  نآ  . دادـن یباوج  زاـب  يدرگیم ؟ هچ 
رد لوپ ، يدایز  غلبم  درک و  زاب  ار  اهقودنـص  رد  دـعب  و  مهدـب »! وت  هب  يراد  مزـال  لوپ  ردـق  ره  هک  دـناهتفگ  نم  هب  هدـب ! نم  هب  ار  هجنپ  »

هتـشاد راک  رـس و  درمناوج  اب  توتف و  لها  اب  مدآ  هک  تسا  بوخ  هچ  : » تفگ میظع  یطول  هحفـص 310 ] تشاذگ [ . میظع  یطول  رایتخا 
[ . 173 . ] درک هبوت  دش و  مدان  نامیشپ و  دوخ  ياههدرک  زا  سپس  ! دشاب

دوش دهتجم  ندناوخ  سرد  نودب  تساوخیم  هک  ياهبلط  يارب  لضفلاوبا  ترضح  تجح  مامتا 

دوخ اب  تسا ! یتقـشمرپ  راک  ندـناوخ  سرد  هک  دـیمهف  هام  دـنچ  زا  سپ  تفر و  فرـشا  فجن  هب  ینید  مولع  لیـصحت  يارب  ییوجـشناد 
نم دننک و  اعد  نم  قح  رد  هک  مهاوخب  ناشیا  زا  مورب و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  جئاوحلا  باب  ترضح  مرح  رد  تسا  بوخ  تفگ :

، دش تساوخرد  اعد و  هیرگ و  لوغـشم  تفر و  رهطم  مرح  رد  یبش  دنچ  سپـس  مسرب ! داهتجا  يهجرد  هب  ندناوخ ، سرد  تمحز  نودـب 
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لـضفلاوبا ترـضح  اـیؤر  ملاـع  رد  تفر و  باوخ  هب  يراز ، هیرگ و  اـهتعاس  زا  سپ  بش  کـی  . دـسرب بولطم  يهجیتـن  هب  هکنیا  دـیما  هب 
سرت و اـب  ناوج  ! منزب قالـش  ار  ناوج  نیا  مهاوخیم  دـیروایب ! کـلف  بوـچ و  دوز  دـندومرف : دوـخ  ناـمداخ  هب  هک  دـید  ار  مالـسلاهیلع 
، قیقحت هعلاطم و  ندـناوخ و  سرد  ياج  هب  هک  نیا  زا  رتالاب  یهاـنگ  هچ  : » دـندومرف ترـضح  !؟ ماهدرک یهاـنگ  هچ  درک : ضرع  تشحو 
زا !« مینک تکمک  مه  اـم  اـت  ناوخب  سرد  نارگید  لـثم  ورب  يوش ، دـهتجم  یهاوخیم  رگا  ياهتخاـس ؟ دوخ  يهشیپ  ار  يرورپنت  یلبنت و 

رانک رد  و  درک . ششوک  مولع  لیـصحت  هحفص 311 ] رد [  دیـشک و  تمحز  ناوت  دح  رد  دناوخ و  سرد  دیاب  هک  میمهفیم  ناتـساد  نیا 
تالکـشم رب  نانآ  يرای  ددـم و  اب  میناوتب  ات  درک ، شومارف  ار  شهاگرد  نابرقم  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  تارـضح  هب  لسوت  دـیابن  نآ 

[ . 174 . ] میسرب بولطم  يهجیتن  هب  مییآ و  قئاف 

یناهفصا نسحلاوبا  دیس  هللا  تیآ  دزن  وا  نداتسرف  لضفلاوبا و  ترضح  طسوت  کیوشلب  یسور  رسفا  تیاده  تاجن و 

، ینابر ملاع  اـم  يارب  درک  تیاـکح  : دـناهدومرف موقرم  ار  هیـضق  نیا  يهحفـص 82 ، موس ، دـلج  رد  نادنمـشناد  يهنیجنگ  باتک  بحاـص 
قارع هب  هدایپ  لوا  یللملا  نیب  گنج  زا  سپ  هک  اج ، اقآ  الم  جاح  هب  فورعم  روهشم و  یناجنز ، دومحم  الم  جاح  موحرم  لیلج ، ثدحم 

تسوپدیفـس و رایـسب  درم  اجنآ  رد  . متفر دجـسم  هب  زامن  يادا  ندناوخ و  يارب  نیقناخ  رد  مدومن و  ترفاسم  تایلاع  تابتع  ترایز  يارب 
زا ات  مدرک  ربص  اذل  تسا . هیسور  لامش  یلاها  زا  وا  متسناد  اریز  مدرک ، بجعت  دناوخیم . زامن  هقح  يهعیـش  قیرط  هب  هک  مدید  ار  یهبرف 
وا . مدیسرپ شعیشت  مالـسا و  زا  لحم و  زا  تسا ، یـسور  هک  متـسناد  شاهجهل  زا  مدرک و  مالـس  متفر و  شدزن  هاگنآ  دوش . غراف  شزامن 

ار البرک  نتفرگ  تیرومأـمو  مدوب  یـسور  زابرـس  رازه  ود  هدـنامرف  رـسفا و  یللملا  نیب  گـنج  رد  متـسه و  دارگنینل  لـها  نم  داد : باوج 
هحفـص 312] باوخ [  ملاع  رد  یبش  ناهگان  هک  متـشاد ، ار  رهـش  هب  هلمح  روتـسد  راظتناو  مدوب  هدز  ودرا  البرک  رهـش  جراخ  رد  متـشاد .
تسا و هدروخ  تسکش  ههبج  نیا  رد  سور  تلود  تفگ : دومن و  ملکت  نم  اب  یـسور  نابز  هب  هک  مدید  ار  راوگرزب  یناحور و  یـصخش 

هتـشک وت  تسا  فیح  دـنوشیم ! هتـشک  اهبرع  تسد  هب  دنـشابیم  قارع  رد  هک  یـسور  نازابرـس  عیمج  دوشیم و  رـشتنم  ربخ  نیمه  ادرف 
نم دومرف : ؟ ماهدـیدن تعاجـش  ییابیز و  قالخا و  رد  ار  امـش  دـننام  هک  دـیتسیک  امـش  متفگ : . مهد تاجن  ار  وت  ات  وش  ناملـسم  ایب  يوش ،

مالسا راوگرزب  نآ  نیقلت  هب  مدیدرگ و  شتانایب  بوعرم  بوذجم و  سپس  دنروخیم . مسق  نم  هب  نیملـسم  هک  متـسه  سابعلا  لضفلاوبا 
، تسا یبـسا  وت  همیخ  یکیدزن  دومرف : . منادیمن ار  ییاـج  مورب ؟ اـجک  هب  متفگ : ! ورب نوریب  ودرا  ناـیم  زا  زیخرب و  دوـمرف : هاـگنآ  مدروآ .

بقارم زابرـس  رفن  هد  نم  متفگ : . درب دـهاوخ  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  اـم  لـیکو  دزن  فـجن -  مردـپ -  رهـش  هب  ار  وـت  وا  وـش ؛ شراوـس 
اب متفای . رطعم  رونم و  ار  دوخ  يهمیخ  متساخرب و  سپس  . دننکیمن ساسحا  ار  وت  نتفر  دناهداتفا و  رومخم  تسم و  العف  اهنآ  دومرف : ! مراد

هداـمآ یبسا  مدـید  متفر و  نوریب  اـهنآ  ناـیم  زا  دـناهداتفا . یتسم  تلاـح  اـب  یگمه  منیبقارم  مدـید  مدـمآ ، نوریب  مدیـشوپ و  ساـبل  هلجع 
هناخ برد  تشذگ و  اههچوک  زا  دش و  دراو  يرهـش  هب  تعاس  دـنچ  زا  سپ  درک و  تکرح  باتـش  هب  بسا  نآ  مدـش و  راوس  دـشابیم .
نابز اب  هک  دوب ، هارمه  وا  اب  یخیـش  دـمآ . نوریب  لزنم  زا  ینارون  ریپ  دیـس  دـش و  زاب  لزنم  برد  مدـید  ناـهگان  هک  مدوب ، ریحتم  داتـسیا .

ساـبع ترـضح  هک  تسا  یـسک  ناـمه  داد : باوـج  خیـش  نآ  تـسیک ؟ اـقآ  مـتفگ : . دـندرب لزنم  هـب  ارم  درک و  فراـعت  نـم  هـب  یـسور 
هک صخش -  نآ  هب  اقآ  مدروآ و  مالسا  اقآ  تسد  هب  اددجم  سپ  هحفص 313 ] دناهدومن [ . اقآ  هب  ار  وت  شرافس  دناهدومرف و  مالسلاهیلع 

اهبرع شوگ  هب  سور ، تلود  تسکـش  ربـخ  زین  دـعب  زور  رد  دـهد . میلعت  نم  هب  ار  مالـسا  ماـکحا  هک  دومرف  تسنادیم -  یـسور  ناـبز 
: داد باوج  ؟ ینکیم هچ  اجنیا  متفگ : . دربن تمالـس  هب  ناج  یـسک  نم  زج  دـندش و  دوبان  اـهبرع  تسد  هب  یـسور  نازابرـس  ماـمت  دیـسر .

ریاس رد  تسا و  کنخ  اتبسن  شیاوه  هک  دتـسرفیم  اجنیا  هب  ارم  ناتـسبات  رد  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  هللا  تیآ  تسا ، مرگ  فجن  ياوه 
[ . 175 . ] منکیم یگدنز  فرشا  فجن  رد  هللا ، تیآ  ترضح  جرخ  هب  تاقوا ،

وا ندش  هعیش  تسا و  تشهب  كاخ  نیسح ، ماما  تبرت  هکنیا  هب  یگنرف  ریفس  فارتعا 
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وا ندش  هعیش  تسا و  تشهب  كاخ  نیسح ، ماما  تبرت  هکنیا  هب  یگنرف  ریفس  فارتعا 

ربخ هیبیغ  رابخا  رارـسا و  ریامـض و  زا  مه  یهاـگ  تشاد و  ماـمت  یتراـهم  موجن  یـضایر و  مولع  رد  هک  يریفـس  يوفـص ، هاـش  ناـمز  رد 
یقیقحت ات  دش  ناهفـصا  دراو  ریفـس  دوب ، ناهفـصا  ناریا  تختیاپ  نامز  نآ  رد  دمآ . ناریا  هب  گنرف  رگرامعتـسا  تلود  فرط  زا  دادیم ،

ار ناهفصا  رهش  ياملع  مامت  درک ، ادیپ  یهاگآ  وا  روظنم  زا  دید و  ار  وا  یتقو  ناطلـس  . دیامن ادیپ  نآ  يارب  یلیلد  دنک و  مالـسا  يهرابرد 
سدق یناشاک  ضیف  نسحم  الم  دنوخآ  موحرم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دومن  توعد  یجراخ  صخش  نآ  ندرک  موکحم  ندرک و  تکاس  يارب 
نوناق دومرف : دومن و  یگنرف  ریفـس  نآ  هب  ور  یناـشاک  ضیف  موحرم  هحفـص 314 ] درک [ . ادـیپ  روضح  زین  یناشاک  ضیف  هب  فورعم  هرس 

هک تسا  هدـش  روطچ  دـننکیم . باـختنا  ار  داوـس  اـب  هدـیمهف و  اـناد و  میکح و  گرزب و  نادرم  ترافـس ، يارب  هک  تسا  نآ  ناـهاشداپ 
مولع و ياراد  مدوخ  نم  تفگ : تفـشآ و  رب  دـش و  تحاران  یلیخ  یگنرف  ریفـس  !؟ تسا هدرک  باختنا  ار  وت  لثم  یمدآ  گـنرف ، هاـشداپ 
اناد و مدآ  ار  دوخ  رگا  دومرف : یناشاک  ضیف  موحرم  !؟ متـسین اناد  میکح و  هک  ییوگیم  نم  هب  وت  تقو  نآ  متـسه ، اهملاع  مامت  دـمآرس 

دنچ زا  سپ  تفرورف و  رکف  هب  یحیـسم  ریفـس  ؟ تسیچ نم  تسد  رد  منیبب  وگب  ینادیم ، هدرک  لیـصحت  یبیغ و  رارـسا  ياراد  هدـیمهف و 
زا هک  وت ، تالامک  دوب  نیا  دومرفو : دز  يدـنخبل  یـشاک  موحرم  . دـش ادـیپ  شنیبج  رب  لاـعفنا  قرع  دـش و  درز  شتروص  گـنر  ياهقیقد 
نب حیسم  هب  مسق  تفگ : ریفـس  ؟ دش هچ  سپ  مهدیم ! ربخ  اهناسنا  رارـسا  ناهن و  زا  یتفگیم  هک  وت  يدش ؟ زجاع  یئزج  رما  نیا  نتـسناد 
اجک زا  ار  تشهب  تبرت  هک  متریح  رد  نکل  تسا ، تشهب  ياهکاخ  زا  یکاخ  نآ  تسیچ و  وت  تسد  رد  هک  ماهدـش  هجوتم  نم  هک  میرم ،

هلئسم نیا  فاشکتـسا  رد  هک  ار  يدعاوق  ياهدرک و  هابتـشا  تتابـساحم  رد  دیاش  دومرف : یناشاک  ضیف  دنوخآ  موحرم  !؟ ياهدروآ تسدب 
اجک زا  ار  تـشهب  كاــخ  تـبرت و  وـگب  وـت  نـکل  تـسین ! روــطنیا  ریخ  تـفگ : یحیــسم  ریفــس  تـسا !؟ هدوــب  صقاــن  ياهدرب ، راــکب 

ترـضح كاـپ  تبرت  تسه  نم  تسد  رد  هچنآ  ینکیم !؟ مالـسا  نید  تقیقحب  رارقا  میوـگب  رگا  اـیآ  دوـمرف : ضیف  موـحرم  !؟ ياهدروآ
داد و ناـشن  ریفـس  هب  دوب  هدـش  هتخاـس  ـالبرک  تبرت  زا  هک  ار  یحیبست  درک و  زاـب  ار  دوخ  تسد  سپـس  تسا ، مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
هحفـص 315] نخـس [  اب  قباطم  تیاور  نیا  تسا . تشهب  زا  ياهعطق  البرک  هک  دـناهدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  اـم  ربمغیپ  دومرف :
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  ثیدح  قدـص  هب  نیاربانب  سپ  دـنکیمن  اطخ  نم  مولع  دـعاوق و  یتفگ  يدرک و  رارقا  دوخ  وت  تسوت .
، دوبن تیناقح  ياراد  رگا  دنتـسه و  نوفدـم  تسا ، تشهب  زا  ياهعطق  هک  تبرت  نیا  رد  ام  ربمغیپ  رـسپ  ؟ يدرک فارتعا  رارقا و  ملـس  هلآ و 

[ . 176 . ] دش ناملسم  دومن ، هدهاشم  ار  لیلد  ناهرب و  نیا  تیعطاق  نوچ  یگنرف  ریفس  دشیمن ! نوفدم  نآ  تبرت  تشهب و  رد 

فیرش ندش  هعیش  راجاق و  هاش  نیدلارصان  نامز  رد  نیسح  ماما  تبرت  اب  هکم  فیرش  مشچ  يافش 

هدرک لقن  ار  هیضق  نیا  هرس  سدق  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  راوگرزب ، همالع  هعیش ، دیقف  عجرم  زا  راوگرزب  دیتاسا  زا  یکی 
نامهم وا  درک . رفس  ناریا  هب  راجاق  هاش  نیدلارصان  نامز  رد  تشاد -  تنس  لها  بهذم  دوب و  ینسح  تاداس  زا  هک  هکم -  فیرش  : تسا
رـضاح هب  ار  هکم  فیرـش  ریبک  ریما  اذغ ، فرـص  ماگنه  درک . توعد  ار  ناگرزب  املع و  زا  یعمج  وا  مارتحا  هب  ریبکریما  دـش و  ریبک  ریما 

هتشاد یشهاوخ  نابزیم  زا  نامهم  رگا  هک  تسا  موسرم  برع  نایم  رد  تفگ : تساوخ و  رذع  فیرش  اما  درک ، توعد  هرفس  رـس  رب  ندش 
ریبکریما ... مراد یشهاوخ  امش  زا  نم  نونکا  دریگب ! هدهع  هب  ار  وا  شهاوخ  ندروآرب  نابزیم  هکنیا  ات  دنکیم ، عانتما  اذغ  فرـص  زا  دشاب 
ریبکریما ! دنک هیهت  ییاهاذغ  نینچ  میارب  دناوتب  هحفص 316 ] هک [  مهاوخیم  يزپشآ  امش  زا  تفگ : فیرش  دیراد ؟ یشهاوخ  هچ  دیسرپ :

دش رثأتم  رایسب  يو  داد . عالطا  ار  هیضق  نیا  درکیم ، يزپشآ  وا  يارب  هک  یمناخ  هب  اذغ  فرـص  زا  سپ  تفرگ و  هدهع  هب  ار  وا  شهاوخ 
اب ار  وا  فیرش  هرخالاب  دوب و  هتـشذگ  راک  زا  راک  یلو  منک !؟ یگدنز  تنـس  لها  نایم  رد  مناوتیم  هنوگچ  متـسه و  هعیـش  نم  تفگ : و 

اعد و هب  فیرـش  دندش . ناوتان  وا  هجلاعم  زا  ناکـشزپ  دش و  التبم  يدـیدش  درد  مشچ  هب  هکم  فیرـش  یتدـم  زا  سپ  . درب زاجح  هب  دوخ 
ياوادـم يهرابرد  زین  یناریا  زپشآ  زا  هک  دیـسر  شرطاخ  هب  ماگنه  نیا  رد  دـش . اـنیبان  هرخـالاب  دیـشخبن و  يدوس  اـما  دروآ  يور  لـسوت 
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سپ دیلام و  فیرش  ناگدید  رب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تبرت  يرادقم  زپشآ  تشاذگ ، نایم  رد  وا  اب  ار  هیـضق  یتقو  دنک . لاؤس  شمـشچ 
سپ دیسرپ : فیرـش  . مربیم هانپ  ادخ  هب  تفگ : زپشآ  !؟ يدرک يرگوداج  وت  ایآ  دیـسرپ : فیرـش  ! تفای زاب  ار  دوخ  ییانیب  فیرـش  نآ ، زا 

يهعیش يوناب  نآ  درک و  يدایز  رارصا  زار  نیا  نتسناد  رد  فیرـش  ( ینادب تسین  مزال  ! ) رذگب بلطم  نیا  زا  تفگ : زپشآ  ؟ دوب يزیچ  هچ 
نم بناج  زا  زگره  یتسه و  ناـما  رد  وت  تفگ : فیرـش  . میوگب ار  بلطم  تقیقح  اـت  متـسه ، ناـما  رد  هک  هدـب  لوق  نم  هب  تفگ : یناریا 

افشتسا مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تبرت  هب  مینیبب ، راچان  رطـضم و  ار  دوخ  هک  یماگنه  نایعیـش  ام  تفگ : زپشآ  . دیـسر دهاوخن  وت  هب  يرازآ 
شیوخ ناکیدزن  هب  درک و  رایتخا  ار  عیشت  بهذم  هیضق ، نیا  زا  سپ  فیرـش  . دوب البرک  نیمز  زا  راوگرزب ، نآ  تبرت  مه  نیا  و  مینکیم .

[ . 177 . ] دنیآرد هعیش  بهذم  هب  هک  درک  تساوخرد  اهنآ  زا  و  هحفص 317 ] داد [  ربخ 

نیسح ماما  راوز  رابغ  تکرب  هب  یلصوم  یعیلخ  نیدلا  لامج  يهبوت  تیاده و 

نیدـلا لامج  ردـپ  : دـسیونیم ءارعـش  تالاح  لیذ  رد  نینمؤملا  سلاجم  باتک  رخآ  رد  هیلع -  یلاعت  هللا  ناوضر  هللارون -  یـضاق  موحرم 
شیارب يرـسپ  نوچ  دوب و  هیبصان  مه  شردام  دوب . مالـسلامهیلع  تیب  لها  نانمـشد  زا  یکی  یبصان و  لصوم و  مکاـح  یلـصوم ، یعیلخ 

راوز هار  رس  ار  رسپ  وا ، يهنارکـش  هب  دنک ؛ اطع  يرـسپ  وا  هب  يادخ  رگا  هک  درک  رذن  شیوخ ، دساف  يهدیقع  ياضتقم  هب  دشیمن ؛ دلوتم 
لاوما و   ) دناسرب لتق  هب  تسا  لصوم  زا  اهنآ  روبع  دنیآیم و  لماع  لبج  ماش و  زا  هک  ار  يراوز  ات  دتسرفب ، مالسلاهیلع  هللادبعابا  ترضح 

رذن زا  ار  وا  شردام  دسریم ، یناوج  دح  هب  نیدلا  لامج  نوچ  دوشیم ! دلوتم  نیدلا  لامج  یتدـم  زا  دـعب  هرخالاب  .( دـنک تراغ  ار  اهنآ 
، دیـسر بیـسم  هب  هک  یماگنه  . تفر دندوب ؛ هدرک  روبع  لصوم  زا  هک  يراوز  لابند  هب  شردام ، اب  هارمه  وا  مرجال  دـنکیم . رادربخ  دوخ 

لامج . دناسرب لتق  هب  ار  اهنآ  دـندرک ، تعجارم  راوز  هک  یماگنه  ات  درک  فقوت  اج  نامه  رد  نیاربانب  دـناهدرک . روبع  رـسج  زا  راوز  دـید 
ار وا  دندمآ و  هکئالم  تسا و  هدش  اپرب  تمایق  دید  ایؤر  ملاع  رد  تفرورف . باوخ  هب  لاح  نامه  رد  دوب و  هدرک  نیمک  يرانک  رد  نیدلا 
وا ارچ  درک : باطخ  شتآ  هب  منهج  لکوم  کلم  هحفـص 318 ] درکن [ . رثا  وا  هب  دنازوسن و  ار  وا  شتآ  اما  دنتخادنا . شتآ  رد  دنتفرگ و 

ار وا  هرابود  دـنداد و  وشتـسش  دـندروآ و  نوریب  منهج  زا  ار  وا  سپ  تسا ! هتـسشن  وا  رب  البرک  راوز )  ) رابغ تفگ : شتآ  !؟ ینازوسیمن ار 
ار وا  ندـب  رهاظ  امـش  تفگ : شت  !؟ ینازوس یمن  ار  وا  رگید  الاح  ارچ  تفگ : کلم  . دـنازوسن ار  وا  شتآ  مه  زاب  یلو  دـنتخادنا  شتآرد 
ار عیـشت  بهذم  تشگرب و  دـساف  يهدـیقع  نآ  زا  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  نیدـلا  لامج  ! تسا هدـش  وا  فوج  رد  لخاد  رابغ  اما  دـیتسش ،
وا هب  ار  رعش  نیا  ارعش  یضعب  دمآ و  البرک  هب  وا  دنسیونیم : یضعب  دش . مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یحادم  لوغـشم  درک و  رایتخا 
زا تاجن  رگا  ینعینیسحلا  راوز  رابغ  هیلع  امسج  سمت  سیل  رانلا  نافنیع  ریرق  هلالا  یقلت  یکل  انیسح  رزف  ةاجنلا  تئش  اذا  : دناهداد تبسن 

هتسشن نآ  رب  مالسلاهیلع  نیسح  راوز  رابغ  هک  یندب  هب  شتآ  اریز  نک ! ترایز  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  سپ  یهاوخیم ، شتآ 
[ . 178 . ] دناسریمن بیسآ  دشاب ،

نیسح ماما  رئاز  ندومن  باریس  يازا  رد  لضفلاوبا ، ترضح  تکرب  هب  یقفاب  موحرم  طسوت  ینمرا  سنوی  ندش  ناملسم 

خیـش جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  قالخا  سرد  نادرگاش  زا  هک  [ 179 ، ] يزار فیرش  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  بانج  نیملسملاو ، مالـسالا  ۀجح 
لقن دـناهدرک ، فیلأـت  نادنمـشناد  يهـنیجنگ  ۀـجحلا و  راـثآ  نوـچ  يدنمـشزرا  هحفـص 319 ] بـتک [  دنــشابیم و  یقفاـب  یقت  دـمحم 

دراذگب زاب  ار  هناخ  رد  اهبش  هک  دوب  هداد  روتسد  يدزی -  سابع  جاح  ياقآ  شمداخ -  هب  یقفاب ، ياقآ  موحرم  نامداتـسا  : هک دندومرفیم 
رادـیب ار  وا  بش  عقوم  ره  رد  دـش ، مزال  رگا  یتح  دـهدب . تبثم  باوج  اهنآ  هب  دـندرک ، هعجارم  جـئاوح  باـبرا  رگا  هک  دـشاب  بظاوم  و 

هک مدوخ ، قاطا  رد  یبش  همین  هک ، دنکیم  لقن  يدزی  سابع  جاح  ياقآ  . ددرگنرب وا  يهناخ  رد  زا  باوج  تفایرد  نودـب  یـسک  ات  دـنک ،
باوخ زا  ارم  طایح ، لخاد  رد  ییاپ  يادـص  ناهگان  مدوب . هدـیباوخ  دوب ؛ یقفاب  یقت  دـمحم  خیـش  جاح  ياـقآ  لزنم  طاـیح  رد  راـنک  رد 
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دیتسه هک  امش  متفگ : متفر و  وا  دزن  تسا ! هداتـسیا  طایح  طسو  رد  هدش و  لزنم  دراو  یناوج  مدید  متـساخرب . اج  زا  اروف  نم  درک . رادیب 
وا هب  یـسراف  هب  نم  هک  دشن  هجوتم  ای  دوب و  هتفرگ  سرت  زا  شنابز  ای  الاح  دهدب . ارم  باوج  اروف  تسناوتن  هکنآ  لثم  ؟ دـیهاوخیم هچ  و 
زا دـیوگب ، يزیچ  وا  هکنآ  زا  لبق  یقفاب  ياقآ  موحرم  یلو  تسا ) برع  تسا و  دادـغب  لها  وا  هک  دـش  مولعم  اهدـعب  اریز  ! ) میوگیم هچ 

ار وا  نم  . دـیایب نم  دزن  هک  نک  ییامنهار  ار  وا  دراد ! راـک  نم  اـب  تسا و  ینمرا  سنوی  وا  ساـبع ، جاـح  دومرف : دز و  ادـص  قاـطا  لـخاد 
، تنـسحا دومرف : وا  هب  یلاؤس  چیه  نودب  داتفا ، وا  هب  شمـشچ  یتقو  یقفاب  ياقآ  موحرم  تفر . یقفاب  ياقآ  قاطا  هب  وا  مدرک و  ییامنهار 

نودب یقفاب ، ياقآ  موحرم  !؟ ماهدمآ مالسا  هب  فرشت  يارب  یلب ، تفگ : ناشیا  هب  ییوگتفگ  چیه  نودب  مه  وا  يوش !؟ ناملسم  یهاوخیم 
يهمه هک  نم  دش ! مالسا  سدقم  نید  هب  فرـشم  مه  وا  دومن و  هضرع  ناشیا  هب  ار  مالـسا  هب  فرـشت  طیارـش  بادآ و  هلـصافالب  یلطعم ،

نید هحفـص 320 ] هب [  همدـقم  نودـب  ارچ  هدوب و  هچ  وت  نایرج  هک  مدرک  لاؤس  ناملـسم  هزاـت  سنوی  زا  دوب ، يداـعریغ  میارب  تاـنایرج 
يراب نیشام  متسه و  دادغب  لها  نم  تفگ : سنوی  !؟ يدومن باختنا  لمع  نیا  يارب  ار  بش  عقوم  نیا  ارچ  یتشگ و  فرشم  مالسا  سدقم 

زا هداتفا و  يدرمریپ  هداج  رانک  رد  مدـید  متفریم ، البرک  يوس  هب  دادـغب  زا  زور  کی  مربیم . راـب  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  اـبلاغ  مراد و 
نیشام راوس  ار  وا  سپس  مداد . وا  هب  متشاد ، همقمق  رد  هک  بآ  يرادقم  متـشاد و  هگن  ار  نیـشام  اروف  تسا . تکاله  هب  کیدزن  یگنـشت 

لـضفلاوبا ترـضح  ناوـج ، ورب  تفگ : دـش  هداـیپ  یتـقو  متـسه ، ینمرا  یحیـسم و  نم  هک  تسنادیمن  وا  مدرب . ـالبرک  فرط  هب  مدرک و 
. مروایب نارهت  هب  هک  دنداد  نم  هب  يراب  زور  دنچ  زا  سپ  مدـش . ادـج  مدرک و  یظفاحادـخ  وا  زا  نم  ! دـهدب ار  وت  رجا  مالـسلاهیلع  سابعلا 
. دبوکیم ار  لزنم  نآ  رد  یصخش  متسه و  یلزنم  رد  مدید  ایؤر  ملاع  رد  مدیباوخ . مدوب  هتسخ  نوچ  مدیـسر و  نارهت  هب  بش  رـس  بشما 
ار یقح  ماهدمآ  متسه ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نم  دیوگیم : تسا و  بسا  راوس  یـصخش  مدید  مدرک . زاب  ار  رد  متفر و  رد  تشپ 

یتقو تفگ : درک و  هفاضا  سپـس  يدیـشک ! درمریپ  نآ  يارب  هک  یتمحز  قح  دومرف : یقح !؟ هچ  متفگ : منک . ادا  ياهدرک ، ادـیپ  ام  رب  هک 
. دربیم یقفاب  یقت  دمحم  خیش  ياقآ  لزنم  هب  ینک ؛ لاؤس  وت  هکنآ  نودب  ار ، وت  یـصخش  يوریم و  ير  رهـش  هب  يدش ، رادیب  باوخ  زا 
درک و یظفاحادـخ  نم  زا  ترـضح  نآ  و  ناـبرق ، مشچ  متفگ : نم  يدرگیم ! فرـشم  مالـسا  سدـقم  نـید  هـب  یتـفر ، ناـشیا  دزن  یتـقو 

مدید ار  ییاقآ  هار  نیب  رد  مدرک . تکرح  مالـسلاهیلع  ینـسح  میظعلادبع  ترـضح  مرح  فرط  هب  هنابـش  مدش و  رادیب  باوخ  زا  نم  . تفر
نم يدید  هکنانچ  دندروآ و  اجنیا  هب  دندرک و  ییامنهار  ارم  منک ، لاؤس  يو  زا  يزیچ  هکنیا  نودب  ناشیا  دـنروآیم ! فیرـشت  نم  اب  هک 

ار وا  هنوگچ  امـش  هک  میدرک  لاؤس  یقفاـب  یقت  دـمحم  خیـش  جاـح  ياـقآ  موـحرم  زا  اـم  یتـقو  دـیوگیم : ساـبع  جاـح  . مدـش ناملـسم 
، درک ییامنهار  اجنیا  هب  ار  وا  هک  یسک  نآ  دومرف : ناشیا  دوشب ؟ هحفص 321 ] ناملسم [  هک  تسا  هدمآ  وا  هک  دیتسنادیم  دیتخانشیم و 

[ . 180 . ] دهاوخیم هچ  دراد و  مان  هچ  دیآیم و  وا  هک  دندومرف  مه  نم  هب  مالسلاهیلع ، نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  ینعی 

نیسح ماما  يازع  رد  لام  لذب  رطاخ  هب  ءایبنالا  متاخ  ترضح  طسوت  ایؤر  ملاع  رد  يدنه  نیسحمالغ  میکح  ندش  هعیش 

شیب يو  دوب . هدش  هعیش  یتسرپ ، تب  زا  سپ  دوب و  تسا ، ریمـشک  کیدزن  دنه و  دالب  زا  یکی  هک  ناتلم  لها  يدنه ، نیـسحمالغ  میکح 
ات متسنادیمن  ار  وا  ندش  ناملسم  ببـس  یلو  دوب ، نم  قیفر  یتدم  مدرکیم و  هعجارم  وا  هب  یبط  نامرد  يارب  نم  تشاد و  لاس  داتفه  زا 

هتـسشن اجنآ  رد  مه  میکح  نآ  دوب و  نم  يهناخ  رد  وا  يزور  دـمآ . ام  دزن  البرک  هب  یبهذـم ، هرظانم  يارب  بصعتم  ینـس و  يدرم  هکنیا 
درم نآ  هک  دـید  میکح  یتـقو  . دادیم شوگ  ار  اـم  نانخـس  میکح  نآ  دـیماجنا و  لوـط  هب  اـم  ناـیم  نخـس  دـش و  عورـش  هرظاـنم  دوـب و 

نآ هب  دش و  هدمآرب  شیاهگر  دمآ و  مشخ  هب  تخـس  دراد ، رارـصا  دوخ  يهدوهیب  نخـس  رب  درادن و  رواب  ار  لیلد  ناهرب و  تسادناعم و 
یناملسم هب  ارم  هک  یسک  نآ  مدوب . هدینشن  مه  ار  رمع  یلع و  مان  متسنادیمن و  ار  یعیش  ینس و  ینعم  مدوب و  تسرپ  تب  نم  تفگ : درم 

میکح مشخ  نوچ  دومرف . تیاده  دننکیم ، يرادازع  وا  يارب  هکیناسک  شور  وا و  بهذم  مالسلاهیلع و  نیـسح  هب  ارم  وا  درک ، ییامنهار 
نم تفگ : نیسحمالغ  میکح  . دیوگب ار  شیایؤر  حرش  دوخ و  ندش  ناملسم  ببـس  هک  میتساوخ  وا  زا  مدید ، درم  نآ  يروابان  ربارب  رد  ار 
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مدـید و باوخ  رد  ار  هچنآ  هک  تشاداو  ارم  درم  نیا  یلو  مراد ! ناـهنپ  هحفص 322 ] ار [  میناملسم  ببس  میوگن و  ار  مباوخ  متـساوخیم 
نارورس ناگرزب و  زا  رهش ، نآ  رد  نم  دوب . دنه  ناتلم  رهش  مموب  داز و  مدیتسرپیم و  ار  شتآ  تب و  نم  هک  نادب  . میوگب مدش : ناملـسم 

لها يهویـش  دوبن . نم  زا  رتدنموربآ  رتدنمتورث و  رتالاو و  یـسک  هلحم  نآ  دوب و  ناناملـسم  يوک  رد  ماهناخ  مدوب و  هاشداپ  نادـنمراک  و 
اپرب ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يازع  دـندرکیم و  فرـص  دوخ  دجـسم  رد  دـندرکیم و  عمج  یلوپ  اروشاـع  ماـیا  رد  هک  دوب  نیا  لـحم 

هک زین  یهاگ  مدرکیمن و  مالسا  نایاوشیپ  زا  لحم و  نآ  زا  یشسرپ  متشادن و  يراک  اهنآ  اب  اهناملسم ، اب  ینمشد  رطاخ  هب  نم  . دندرکیم
فراصم يارب  لحم  لها  هک  یلوپ  يهمه  ربارب  لاس  ره  رد  نم  یلو  منیبن ! ارنآ  ات  مدنادرگیمرب ، ار  میور  مدرکیم ، رذگ  اهنآ  سلجم  هب 

رتشیب ای  لاس  یس  . دوب ششخب  نیا  یـضتقم  مرابتعا  ماقم و  نوچ  دننک ! فرـصم  اروشاع  سلجم  رد  ات  مدادیم  اهنآ  هب  دندادیم ، اروشاع 
اهنآ زا  مه  نم  نوچ  دندش . ناهنپ  وا  نانکراک  دندرک و  لزع  ار  هاش  دـنتفرگ و  ار  ام  دالب  اهیگنرف  هکنیا  ات  مدرکیم  لمع  هویـش  نیمه  هب 
هکلب دوب ، زاین  يارب  هن  تراجت  نیا  متخادرپ . تراجت  راک  هب  دنداد و  ناما  نم  هب  اهنآ  متـساوخ و  ناما  اهیگنرف  زا  زور  دنچ  زا  سپ  مدوب ،

رد شورف  بسانم  سنج  ناتلم  زا  هک  دوب  نیا  متراجت  . دـننکن هرداصم  دـنریگن و  تسا  هاـشداپ  زا  هکنیا  ناونع  هب  ارم  لاـم  هکنیا  رطاـخ  هب 
رد . دننکیم یگدنز  نآ  رد  للم  بهاذـم و  همه  زا  تسا و  یگرزب  ردـنب  رهـش و  اجنآ  مدربیم و  یئبمب  هب  ایرد  هار  زا  مدـیرخیم و  یئبمب 
وا اهنت  نآ  زا  شیپ  تسا و  هیولع  وا  هحفص 323 ] هک [  متسناد  یناملسم  زا  سپ  هک  مدشیم ، دراو  ناملـسم  نزریپ  کی  يهناخ  هب  یئبمب 

يهناخ مدوب . هدیسرپن  يزیچ  وا  بهذم  يهرابرد  زگره  و  هیولع ؟ ای  هعیش و  ای  تسا  ینس  هک  متسنادیمن  الـصا  متـسنادیم و  ناملـسم  ار 
نیرخآ رد  نم  متـشگیمرب . دوـخ  رهـش  هب  سپـس  مدـنامیم و  اـجنآ  رد  يزور  دـنچ  مدرکیم و  هیارک  ار  نآ  هک  تـشاد  نوریب  کـی  وا 

نارفاـسم رتشیب  . مدوب یتشک  تکرح  راـظتنا  رد  اـهنت  مدرب و  یتشک  هب  مدـیرخ و  دـیدج  سنج  متخورف و  یئبمب  رد  ار  میـالاک  ترفاـسم ،
يهزور اهنآ  درذـگب و  ناضمر  هام  ات  دـنامب  یئبمب  رد  هک  دنتـساوخ  یتشک  ناتیپاک  زا  اهنآ  دـش ، هزور  هام  نوچ  دـندوب . ناملـسم  یتشک 
گنتلد اجنآ  رد  ندنام  زا  یلو  منک . رفـس  متـسناوتیمن  ییاهنت  هب  نوچ  مدنام ، یئبمب  رد  مه  نم  تفریذپ و  مه  ناتیپاک  دـنریگب . ار  دوخ 

يارب دندوب و  رادیب  بش  رسارس  دندرک و  لزنم  یتشک  رد  یلو  دندنام ، یئبمب  رهـش  رد  هچ  رگ  مه  نارگید  . مدوب ون  هام  راظتنا  رد  مدوب و 
اب مه  نم  دندوب . رادهزور  نوچ  دندیباوخیم ، بش  کیدزن  ات  دنتشگیمرب و  یتشک  هب  حبـص  دنتفریم و  رهـش  هب  حبـص  ات  سنا  حیرفت و 

ناضمر هام  موس  ود  هرخالاب  دوب . هدـش  گنت  یئبمب  رد  ندـنام  زا  ملد  . مدرکیم يراـکمه  رگید  زیچ  همه  رد  نتفرگ ، هزور  رد  زج  اـهنآ 
تعاس يرامـشزور و  تسا و  کیدزن  جرف  متفگ : دوخ  اـب  نم  دـننک . هداـمآ  تکرح  يارب  ار  یتشک  هک  داد  روتـسد  ناـتیپاک  تشذـگ و 

اهنآ اب  هک  دندرک  توعد  مه ، ارم  دندرک و  رهـش  دصق  یتشک  لها  دیـسرارف و  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  هکنیا  ات  مدرکیم . يرامش 
هب متفر و  یتشک  ماب  تشپ  هب  نم  دـنتفر و  رهـش  هب  یگمه  دنتـشاذگ و  اهنت  ارم  اـهنآ  متـساوخ و  رذـع  مدوب  لـسک  نوچ  اـما  . موش هارمه 
زا يرود  رفـس و  لوط  دوخ و  لاح  رد  مدرکیم و  اـشامت  ار  اـیرد  مدز و  هیکت  مدرک ) شومارف  ار  نآ  ماـن  نم  یلو  درب  ماـن  وا  هک   ) يزیچ
هللا یلص  هللا  لوسر  دزن  ارم  دمآ و  یـصخش  رادیب ، ای  مباوخ  متـسنادن  هک  نایم  نیا  رد  هحفص 324 ] مدیـشیدنایم [ ! نطو  دنزرف و  لها و 

ار وا  توعد  تسا ، اهناملـسم  ربـمغیپ  وا  تفگ : وا  دـهاوخیم ؟ هچ  نم  زا  تسیک و  هللا  لوسر  متفگ : نم  درک ! توعد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
تخاس فقوتم  غاب  رد  رب  ارم  و  میدیسر ! یگرزب  غاب  هب  ات  مداتفا  هار  هب  وا  اب  هرخالاب  منک و  در  متـسناوتن  مداتفا و  ساره  هب  نم  وش ! اریذپ 

ار شدننام  دوب و  رامشیب  ياهخاک  تخرد و  عاونا  زا  رپ  غاب  نآ  مدش . گرزب  غاب  نآ  دراو  سپس  تفرگ و  هزاجا  میارب  تفر و  شدوخ  و 
هب تفگ : دوب و  مرانک  رد  زین  مرای  نآ  منک ؟ هچ  دیاب  هک  متـسنادن  مدش و  توهبم  دیرپ و  ملقع  . تشادن ریظن  ایند  رد  زگره  مدوب و  هدیدن 

یتخت دوب و  ربارب  رد  هک  درک  ییاهناویا  هب  هراشا  صخـش  نآ  تسا ؟ اجک  وا  متفگ : نک ! مالـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دیشخردیم و هدراهچ  بش  هام  نوچ  شاهرهچ  هک  گنر ، دیفـس  رظنم و  ابیز  یـصخش  متفر ، شیپ  دوب ! ناویا  نآ  رد  ناشن  رهاوج  الط و 
مداتفا و ساره  هب  نم  . دوب هتسشن  زبس  يهمامع  اب  یصخش  زین  شرانک  رد  دوب و  هتسشن  تخت  نآ  رب  دوب ، شیور  رد  لمات  زا  عنام  وا  تبیه 

رسپ نالف  يا  دومرف : داد و  باوج  وا  مداد ! مالس  وا  هب  میتشاد  دوخ  ناهاشداپ  اب  هک  یمـسر  قبط  مداتفارد و  ور  هب  هکلب  متـسیاب  متـسناوتن 
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! هن متفگ : میتساوخ ؟ هچ  يارب  ار  وت  هک  ینادیم  دومرف : هللا ! لوسر  ای  کـیبل  متفگ : هرهلد  اـب  نم  درک ! رکذ  ار  مردـپ  نم و  ماـن  و  نـالف !
هب یناسحا  هچ  متفگ : دوخ  اب  و  هللا ! لوسر  ای  تسا  وت  زا  نامرف  متفگ : مینک ! ناربج  میهد و  شاداپ  ام ، هب  ار  تناـسحا  هکنیا  يارب  دومرف :

: متفگ تسیچ ؟ ام  هب  تناسحا  ینادیم  ددومرف : دندرک و  ور  نم  هب  ربمایپ  ترـضح  !؟ مدیدن ار  وا  زگره  نیا  زا  شیپ  هکنیا  اب  ماهدرک ؟ وا 
مالسلاهیلع نیسح  مدنزرف  هحفـص 325 ] يازع [  رد  اـهنآ  يدادیم و  تاهلحم  ناناملـسم  هب  ار  غلبم  نآ  هلاـس  ره  دومرف : هللا  لوسر  اـی  هن 

: متفگ سپـس  ماهدینـشن . ار  شمان  مسانـشیمن و  ار  وا  نم  تسیک ؟ نیـسح  متفگ : دوخ  اب  .[ درب مان  ار  لاـس  ره  غلبم  و   ] دـندرکیم فرص 
هللا لوسر  ای  متفگ : ! مهدـب شاداپ  وت  هب  مناوتیمن  يراد ، وت  هک  ینید  نیا  اب  دومرف : منکیم ! تعاطا  یئاـمرف ، هچ  ره  هللا ، لوسر  اـی  يرآ 

: دندومرف مدوب ، هدمآ  شهارمه  هک  یصخش  هب  ناشیا  سپس  هللا . لوسر  ای  مشچ ، هب  متفگ : ریگب ! شاداپ  وش و  ناملـسم  دومرف : منک ؟ هچ 
سپس . ایب نم  اب  تفگ : صخش  نآ  امنب ! وا  هب  دنک ، ترایز  دیاب  یناملـسم  زا  سپ  هک  یهاگترایز )  ) يدهـشم ره  زومایب و  وا  هب  ار  مالـسا 
نیسح رادازع  هک  شاب  یبهذم  هب  وت  دناهتسد و  ود  ناناملسم  ینالف  دومرف : تساوخ و  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هرابود 
صخش نآ  اب  سپس  ! مرادربنامرف هللا  لوسر  ای  مشچ ، هب  متفگ : بسچب ! مالسلاهیلع  نیـسح  شور  هب  دنناد ، ماما  ار  وا  دنـشاب و  مالـسلاهیلع 

. تخومآ ار  هللا » لوسر  ءافلخ  مالسلامهیلع  همئالا  نا  هللا و  لوسر  ادمحم  نا  دهشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا   » هملک نم  هب  وا  مدمآ و  نوریب 
مالسلاهیلع نیسح  ردپ  تفگ : دوب ! هک  دوب ، هتسشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  هک  يدرم  نآ  مدیسرپ : مهارمه  زا  سپس 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  داماد  هدازومع و  وا  تسا و  مالـسلاهیلع  یلع  صخـش  نآ  مان  شاب . وا  شور  هب  دومرف : وا  هب  ادـخ  لوسر  هک  تسا 
درب و نیمظاک  هب  ارم  و  داد . ریس  روتسد  نم  هب  مهارمه  سپس  . تسا ادخ  لوسر  يهدازرتخد  مالسلاهیلع  نیسح  و  تسا . ملس  هلآ و  هیلع و 

نایم رد  داد و  ناشن  نم  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مرح  درب و  البرک  هب  سپس  داد و  ناشن  نم  هب  اجنآ  رد  ار  مالسلاامهیلع  ماما  ود  مرح 
یهاوخ ترایز  ار  دهاشم  نیا  اهدعب  تفگ : موشب و  اهنآ  دراو  هک  تشاذگن  مهارمه  یلو  مدید  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نحص  هار ،

درب و مالسلاامهیلع  نییرکـسع  مرح  هب  ارم  اجنآ  زا  داد و  ناشن  نم  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دقرم  درب و  فجن  هب  ارم  سپـس  درک .
هوک هب  ات  میتفر  سپـس  درک ! یهاوخ  ترایز  ار  اهنیا  يهمه  تفگ : دومن و  نم  هب  ار  هادـف  انحاورا  رـصع  ماما  تبیغ  هحفص 326 ] ياج [ 

کیدزن اجنیا  تفگ : تسیچ ؟ هوک  نیا  متفگ : مهارمه  هب  . دندوب هتسشن  نآ  فارطا  هتخورفا و  شتآ  اجنآ  رد  یعمج  هک  میدیسر  یگرزب 
مهارمه میتشگرب و  یتشک  نامه  هب  مه  اب  سپس  دومن . نم  هب  ار  ترضح  نآ  كرابم  دبنگ  رود  زا  و  تسا . مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دهـشم 

نادرگرـس دوخ  راک  رد  مدیزرلیم و  دوخ  رب  مدوب ، هدید  هچنآ  ساره  زا  مدش و  رادـیب  ناسرت  ناساره و  سپـس  دـش و  ناهن  نم  دـید  زا 
ندز مدـق  هب  یتـشک  رد  مد  هدـیپس  راـظتنا  هب  متـساخرب و  دوـخ  ياـج  زا  مراد و  هاـگن  ار  دوـخ  متـسناوتن  هرخـالاب  هـکنیا  اـت  مدوـب . هدـش 

ماگنه رد  نم  زپب و  نم  يارب  ریـش  زا  یکاروخ  متفگ : وا  هب  متفرگ و  لزنم  نزریپ  نامه  يهناخ  رد  متفر و  رهـش  هب  حبـص  ماگنه  . متخادرپ
رگا اسب  هچ  دنروخیمن و  ار  ناملسم  كاروخ  ناتلم ، ناتسرپ  تب  دونه و  اریز  دش . بجعتم  نم  يهتفگ  زا  نزریپ  میآیم . ماش  يارب  بش 

تسا و هدش  سجن  اهاذغ  اهفرظ و  يهمه  هک  دنرادنپ  دتفا ، ناشاهگید  يور  ناملـسم  نآ  هیاس  و  درذـگب ، اهنآ  يهناخزپشآ  هب  یناملـسم 
ارم تخپ  تسد  تفگ : نزریپ  نآ  ! دـنزاسیم ون  زا  دـننکیم و  ناریو  ار  هناـخزپشآ  اـی  دـنیوشیم و  ار  اـهفرظ  دـنزیریم و  رود  ار  اهاذـغ 

نیتسخن نیا  هدـب . ماجنا  متفگ ، ار  هچنآ  دراد ؟ وت  هب  یطبر  هچ  اهلاوئـس  نیا  متفگ : یتشگرب !؟ تنید  زا  تفگ : يرآ . متفگ : يروخیم !؟
. دزومایب نم  هب  ار  یناملـسم  بادآ  هک  متـشگیم  یـسک  لابند  هب  مدـمآ و  نوریب  وا  يهناخ  زا  سپـس  . مدرک كرت  هک  دوب  منید  زا  يزیچ 

دجسم نآ  هب  هک  متشاد  دصق  نم  درکیم . هظعوم  زامن  زا  سپ  دناوخیم و  زامن  نآ  رد  یناملسم  خیش  دوب و  لزنم  نآ  کیدزن  يدجـسم 
زا هک  هشیدنا  لایخ و  ترثک  زا  مدرک و  رذگ  دجسم  نآ  هب  هار  نیب  رد  هحفص 327 ] مریگب [ . دای  ار  منید  ملاعم  خیش  نآ  زا  منک و  رذگ 
زا ماما  ات  مدرک  ربص  . مدیسر يرگید  دجسم  هب  متشذگ و  دجـسم  نآ  زا  مدرک و  شومارف  ار  دوخ  دصق  متـشاد ، لد  رد  باوخ  نآ  ساره 
هب هرخالاب  . درادـن یبیع  وا  ندوب  انیبان  سپ  شمـشچ ، هن  دروآیمرب و  شناـبز  ارم  زاـین  متفگ : دوخ  اـب  دوب . روک  وا  دـمآ و  نوریب  دجـسم 

هناخ هب  ارم  وا  موش ! ناملسم  مهاوخیم  متسه و  ودنه  یناتلم و  يدرم  نم  خیش ، يا  متفگ : سپـس  میدیـسر . شاهناخ  هب  ات  متفر ، شلابند 
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ار هقرف  مادـک  دراد ، هقیرط  ود  مالـسا  تـفگ : مالـسا . مـتفگ : یهاوـخیم ؟ هـچ  تـفگ : سپـس  متـسشن . وا  دزن  نـم  تـسب و  ار  رد  درب و 
خیش . دنتسه وا  رادازع  هک  ار  یناسک  يهویش  مهاوخیم و  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  يهقیرط  نم  ییوگیم ؟ هچ  منادیمن  متفگ : یهاوخیم ؟

وا متسه . نز  نالف  هناخ  رد  متفگ : نم  دیسرپ و  ار  ملزنم  یناشن  سپس  ردارب ! يا  داب ، اراوگ  وت  رب  تفگ : دیـسوب و  ارم  یناشیپ  تسیرگ و 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  يهقیرط  رب  نم  هک  یتسناد  اـجک  زا  تفگ : هن ! متفگ : درک ؟ ییاـمنهار  نم  دزن  ندـمآ  هب  ار  وت  نزریپ  نآ  تفگ :

مدرک و شومارف  یلو  مزومآ ، ار  یناملسم  دجسم ، نآ  ماما  زا  مورب و  دجسم  نالف  هب  متـشاد  دصق  هکلب ، متـسنادیمن ، نم  متفگ : متـسه ؟
ار مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يرادازع  تسا و  بصعتم  ینس  کی  دجسم  نآ  ماما  تفگ : درک و  رکش  يهدجس  خیش  ! مدیسر امـش  دجـسم  هب 

خیش هب  سپـس  درب ! وت  دای  زا  ار  دجـسم  نآ  هب  ندیـسر  ادخ  دهدیم ! يوتف  مالـسلاهیلع  نیـسح  نارادازع  رفک  هب  اسب  هچ  دنادیم و  مارح 
وا هب  ار  مباوخ  يهیضق  سپس  دومن و  ییامنهر  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يهقیرط  هب  ارم  درک ، تلالد  یناملمس  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  متفگ :

فرط هب  وا  دزن  زا  سپـس  رادب ! هزور  ار  زور  نیا  دومرف : تخومآ و  نم  هب  ار  یناملـسم  وا  سپـس  . متـسیرگ مه  نم  تسیرگ و  وا  متفگ و 
نزریپ نآ  هب  ار  مناتـساد  همه  متـشگرب و  هحفـص 328 ] لزنم [  هب  مدیـشوپ و  هماج  مدرک و  لسغ  متـسش و  ار  وخ  يهماج  مدـمآ و  اـیرد 

راک هشیدنا  رد  زور  نآ  رد  نم  متـسه . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  هیولع و  هعیـش و  نم  هک  نادب  تفگ : تسیرگ و  نزریپ  . متفگ
همه مهاوخیمن و  ار  نآ  رگید  ماهدروآ و  تسد  هب  رفک  رد  ار  ملام  متفگ : دوخ  اب  سپس  مدوب . داش  مندش  ناملسم  رطاخ  هب  مدوب و  دوخ 
لام نیا  هک  دوب  نیا  يارب  میناملسم  دنیوگن  ات  ماهدش . ناملسم  نم  دشاب و  امش  زا  ملام  متـشون : اهنآ  هب  مداتـسرف و  منادنزرف  دزن  ار  لاوما 
مدزن رفک  ناـمز  لاوـما  زا  يزیچ  هکنیا  اـت  مداد  هقدـص  دوـب ، هدـنام  هک  ملاـم  زا  یخرب  اـب  مدروآرد و  مـه  ار  ماهماـج  و  مروـخب . اـهنت  ار 

، دعب یتدم  منک . یگدـنز  منک و  راک  بسک و  ات  دـنداد  نم  هب  ياهیامرـس  دـندیرخ و  هماج  میارب  دـندرک و  عمج  یلام  ناناملـسم  . دـنامن
مینادیم و ار  وت  ردـق  يدرگرب  نامنید  هب  هرابود  رگا  يدرک ، كرت  ار  ام  ناکاین  شیک  وت  دـندوب : هتـشون  هک  دیـسر  منادـنزرف  زا  ياهمان 

قارع هب  مدیـسرت ، دوخ  ناج  رب  دونه  رگید  نادـنزرف و  دـیدهت  زا  نوچ  سپ  ! مینک تدوبان  ياهلیـسو  ره  هب  اـت  میـشوکیم  يدرگنرب  رگا 
نم دـنک . هیارک  یبسانم  لزنم  دورب و  رفن  کی  دـنتفگ : دـندوب و  نم  اب  یناریا  يدـنه و  راوز  زا  یعمج  میدیـسر ، البرک  هب  نوچ  مدـمآ و 

. ینادیمن ار  شیاههچوک  ياهدـماین و  رهـش  نیا  هب  نونکات  یبیرغ و  وت  دـنتفگ : اهنآ  ! منکیم تلالد  بساـنم  لزنم  هب  ار  امـش  نم  متفگ :
البرک رهـش  دراو  دادـغب  يهزاورد  فرط  زا  هرخـالاب  درک . ییاـمنهار  زین  ـالبرک  رد  ملزنم  هب  درک ، تیادـه  یناملـسم  هب  ارم  هکنآ  متفگ :
سابع ترـضح  نحـص  هب  یهار  زا  وا  اب  مدوب و  هدـش  دراو  ـالبرک  هب  نآ  زا  مهارمه  اـب  باوخ  رد  هک  دوب  ياهزاورد  ناـمه  نآ  میدـش و 
نامه لزنم ، نیا  هحفص 329 ] متفگ [ : مناهارمه  هب  مدوب ! هدید  باوخ  رد  میدرک  لزنم  نآ  رد  هک  ار  ياهناخ  مدوب و  هدیسر  مالـسلاهیلع 

! مشچ هب  مدـق  تفگ : هناخبحاص  میتساوخ . لزنم  وا  زا  دـمآ و  هناخبحاص  دز و  ار  رد  رفن  کی  سپـس  . ماهدـید باوخ  رد  هک  تسا  یلزنم 
هک ار  يدهـشم  ره  هرخالاب  متفرگ . ياج  قاتا  نآ  رد  نم  دوب و  یکاخ  مدوب ، هدـید  باوخ  رد  هک  قاتا  نآ  میدرک و  لزنم  اـجنآ  رد  سپ 

ماهدید و البرک  هب  دورو  رد  ار  وا  ناهارمه  یخرب  مدوخ  دیوگیم : هیـضق  لقان  . مدوب هدـید  باوخ  رد  هک  دوب  نامه  دـننام  مدرک ، ترایز 
میدرک و کش  وا  يهرابرد  اـم  هک  تسنادیم  ار  ـالبرک  ياـههار  وا  ياهنوگ  هب  تسا ، هتفگ  میکح  هک  تسا  هنوگ  ناـمه  بلطم  دـنتفگ :

دنادیم ار  شیاههناخ  اههچوک و  تسا و  هدرک  رفس  البرک  هب  اهراب  هک  تسا  یسک  دننام  نوچ  تسین ! البرک  هب  وا  لوا  رفـس  نیا  میتفگ :
. نک ییاـمنهار  رهطم  نحـص  هار  هب  ار  اـم  میتفگ : هناـخبحاص  هب  میورب ، نحـص  هب  میتساوخیم  نوچ  اریز  . دسانـشیم زین  ار  نحـص  هار  و 

هکنآ نودب  دیسر ، مالسلاهیلع  تاجاحلا  یضاق  ترضح  هاگرد  هب  ات  تفر  ام  ولج  سپـس  و  منکیم ! ییامنهار  ار  امـش  نم  تفگ : میکح 
وا میدرک . شنزرس  جح  كرت  رب  ار  وا  ام  دش و  عیطتسم  دنمتورث و  هک  تسا  نیا  میکح  يهتفگ  قدص  رب  لیلد  نیرتمهم  . دسرپب یـسک  زا 

هدادـن ناـشن  نم  هب  ار  هنیدـم  هکم و  داد و  ناـشن  نم  هب  دوب ، مبیـصن  شتراـیز  هک  ار  ییاـج  ره  دوب ، مهارمه  باوخ  رد  هکنآ  تفگیم :
راب دشن ! قفوم  یلو  دش  جح  هب  نتفر  يهدامآ  یپ  رد  یپ  لاس  هس  وا  هرخالاب  ! تسین فیلکت  طقـسم  یعرـش و  رذع  هک  نیا  میتفگ : تسا .

وا سیلگنا  ریفس  فرط  زا  تفر ، فجن  هب  یتقو  مود  لاس  دیـسر . گرم  تلاح  هب  نوچ  دنام  زاب  هار  زا  دش و  رامیب  تخـس  فجن  رد  لوا 
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، ناطلس نامرف  هب  زین  موس  لاس  رد  دوب . هدش  یضقنم  جح  رفس  تقو  هحفص 330 ] دش [ ، عفر  هابتشا  یتقو  دندنادرگرب و  یهاو  ماهتا  هب  ار 
شدوخ هک  نانچنآ  دشن . قفوم  جح  هب  درم و  مراهچ  لاس  رد  وا  هرخالاب  و  دوب . هتـشذگ  مه  ایرد  هار  زا  نتفر  تقو  دـش و  هتـسب  لبج  هار 

[ . 181 . ] دوب هتفگ 

نیسح ماما  تکرب  هب  هلودلاراختفا  تیاده  افش و 

دنه تلود  رد  البق  هک  هلودلاراختفا -  هب  بقلم  ودنه  يهفیاط  زا  یتیـصخش  : دسیونیم ةداهـشلا  رارـسا  باتک  رد  يدـنبرد  لضاف  موحرم 
رد درکیم . لذب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  يازع  يهماقا  رد  يدایز  لام  مرحم  هام  رد  لاس  ره  هتشاد -  یکلامملا  یفوتـسم  بصنم 

هاگان ! داتفا امغا  راضتحا و  تلاح  هب  هک  يروط  هب  دـیدرگ ، التبم  يدـیدش  ضرم  هب  اقافتا  دومن و  اـطع  لـبق  لاـس  ربارب  ود  اـهلاس  زا  یکی 
، دندیسرپ ار  شندش  ناملسم  نتفای و  افش  ببس  وا  زا  یتقو  دش . ناملسم  تساخرب و  ياج  زا  دیدرگ و  لصاح  وا  يارب  یتمالس  تحص و 
هب دنوادخ  هک  زیخرب ، یتیزعت » کتماقا  ۀکربب  یلاعت  هللا  كافاع  دق  مق ، : » دندومرف هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تفگ :

ناملسم زین  اهنآ  هک  دوخ  يهداوناخ  اب  درکیم و  ششوک  یهلا  ماکحا  نتخومآ  رد  يو  . دیشخب تیفاع  ار  وت  نم ، يازع  نتـشاداپرب  رطاخ 
دبعا زا  نونکا  درک و  هیده  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  ناتـسآ  هب  ار  دوخ  یتمیق  لاوما  و  درک ، ترجه  البرک  هب  دنه  زا  دندوب ، هدش 

هحفص 331 ] [ . ] 182 . ] دشابیم اجنآ  مدرم  دهزا  و 

هلاقن يهکئالم  طسوت  البرک  هب  وا  يهزانج  لقن  وا و  گرم  و  نیسح ، ماما  يازع  تکرب  هب  یسور  نز  ندش  هعیش 

هللا تیآ  موحرم   » لمکا داتـسا  سرد  سلجم  رد  نم  : تسا هدومرف  لقن  ار  هیـضق  نیا  هریثک -  فیناصت  بحاص  یبیرج -  رازه  دمحم  الم 
درم يزور  مدرکیم . تکرش  دشیم ، لیکشت  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سدقم  نحص  ياپ  نییاپ  دجسم  رد  هک  هرـس » سدق  یناهبهب  دیحو 

نآ رد  هنانز  رویز  رز و  هک  ياهتـسب  دیـسوب و  ار  ناشیا  تسد  درک و  مالـس  داتـسا  موحرم  هب  دش و  دراو  یناجیابرذآ  سابل  اب  یبیرغ  رئاز 
نیا يهیـضق  : » دومرف داتـسا  ترـضح  !« دـینک فرـص  دـینادیم  تحلـصم  هک  اج  ره  رد  ار  اهالط  نیا  : » تفگ تشاذـگ و  داتـسا  دزن  دوب ،
یکی هب  تراجت  تهج  هب  متسه و  دنبرد  ناوریش و  یلاوح  زا  نم  دراد ! یبیجع  ناتـساد  اهرویز  نیا  داد : خساپ  درم  نآ  تسیچ »؟ اهرویز 
داتفا ابیز  يرتخد  هب  ممشچ  يزور  . مدوب یتنکم  تورث و  بحاص  مدش و  لوغشم  دتس  داد و  هب  اجنآ  رد  مدرک و  رفس  هیسور  ياهرهـش  زا 
دوـخ يارب  ار  رتـخد  نآ  متفر و  دـندوب ، يراـصن  فارـشا  زا  هک  وا  يهداوناـخ  دزن  راـچان  هب  تخاـس . لوغـشم  دوـخ  هب  ارم  بـلق  ماـمت  و 
لخاد يراصن  بهذـم  هب  رگا  یتسین ! اـم  بهذـم  رد  وت  هکنیا  رگم  تسین ، یبیع  چـیه  وت  رد  دـنتفگ : وا  يهداوناـخ  مدرک . يراگتـساوخ 

ارم اهنآ  اریز  مدومن ، ربص  زور  دنچ  مدرک . تعجارم  اهنآ  دزن  زا  مدـش و  مومغم  تحاران و  نم  . مینکیم جـیوزت  وت  هب  ار  رتخد  نیا  يوش ،
زا تسد  هک  دیـسر  ییاج  هب  ات  دـشیم ، رتدایز  نم  لد  رد  رتخد  نآ  تبحم  قشع و  زور ، هب  زور  دـندوب و  هداد  رارق  قلعم  یهار و  ود  رس 

یکاب متفگ : دوخ  اب  موش . تکاله  هب  فرـشم  ددرگ و  لتخم  مساوح  هک  تسا  کیدزن  مدـید  رمالارخآ ، ! متـشادرب دوخ  لغـش  تراجت و 
تئارب مالـسا  زا  مرـضاح  متفگ : مدید و  ار  وا  ناکیدزن  هحفـص 332 ] متفر و [  نیاربانب  میامنب . رفنت  راهظا  مالـسا  زا  رهاـظ  رد  هک  تسین 

نیا رب  مدش و  نامیشپ  تشذگ ، یتدم  نوچ  . دندرک جیوزت  نم  هب  ار  رتخد  دندومن و  لوبق  نم  زا  اهنآ  مدرگ ! حیـسم  نید  لخاد  میوجب و 
زا منک . لودع  تینارصن  نید  زا  هک  دوب  نکمم  هن  مدرگرب و  دوخ  نطو  هب  هک  متشاد  تردق  هن  رگید  مدرک . شنزرـس  ار  دوخ  حیبق ، لعف 

یلیخ ترضح  نآ  هب  تاقوا  نآ  رد  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  ترـضح  بئاصم  رب  هیرگ  زج  دشیمن  تفای  نم  رد  يزیچ  مالـسا  عیارش 
! درکیم بجعت  تلاح ، نیا  ندید  زا  نم  لایع  . مدرکیم يراز  هیرگ و  مدومنیم و  ترـضح  نآ  بئاصم  رد  رکفت  مدـیدرگ و  دـنمهقالع 
وا هب  ادخ  رب  لکوت  اب  نم  درک . لاوئس  نم  يهیرگ  ببس  زا  دش و  دایز  شتریح  نیاربانب  دیدیمن . نم  يهیرگ  يارب  يراکـشآ  تلع  نوچ 
نآ مسا  مرسمه  هک  نیمه  . تسا مالسلاهیلع  هللادبعابا  ترضح  بئاصم  رب  نم  يهیرگ  متـسه و  یقاب  مالـسا  بهذم  هب  زونه  نم  هک  متفگ 
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اونمه و راوگرزب  نآ  بئاصم  رد  نم  اب  دش و  لخاد  مالسا  تعیرش  هب  هظحل  نامه  رد  دش و  رهاظ  شبلق  رد  مالسا  رون  دینش ، ار  راوگرزب 
یناوتب ات  مینک  تماقا  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  رهطم  ربق  رـس  میورب و  اجنیا  زا  هنایفخم  ایب  متفگ : وا  هب  نم  زور  کی  . دش هلان  مه 

زا دش و  ضیرم  نم  يهجوز  هک  تشذـگن  یتدـم  . میدرک رفـس  مزاول  يهیهت  هب  عورـش  دومن و  لوبق  نز  نآ  ییامنب ! یناملـسم  راهظا  انلع 
تـشاد هک  ییاهرویز  رز و  عمیج  اب  ار  وا  دندومن و  زیهجت  اراصن  قیرط  هب  ار  وا  دندش و  عمج  شناکیدزن  براقا و  سپ  درک ! تلحر  ایند 

هک بش  متفگ : دوخ  اب  دـش و  رتدایز  وا  تقرافم  زا  دـعب  مهودـنا  نزح و  نم  ! دوب ناشبهذـم  ياضتقم  هک  یتروص  نامه  هب  دـندرک ، نفد 
متفر و دـش ، بش  نوچ  هحفـص 333 ] منکیم [ ! نفد  ـالبرک ]  ] اهرهـش نیرتـهب  رد  مروآیم و  نوریب  ربـق  زا  ار  وا  دـسج  موریم و  دوشب ،

بیجع يهحناس  نیا  زا  . تسا نوفدـم  اجنآ  رد  هدیـشارت ، شیر  دـنلب و  براش  اب  يدرم  مدـید  بجعت  لامک  اب  یلو  مدرک . شبن  ار  شربق 
شاب و لاحـشوخ  دـیوگیم : یـسک  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  بش  نآ  رد  هرخـالاب  مدـش . ریحتم  هثیبخ  يهثج  نیا  هب  ملاـیع  يهثج  لیدـبت 

نحص نایم  رد  وا  ربق  دندرک و  نفد  ار  وا  یلعم  يالبرک  نیمز  رد  دندرک و  لمح  هکئالم  ار  تلایع  يهثج  اریز  دوش ! دایز  وت  یلاحـشوخ 
نم هب  مه  ربق  یناشن  تسا . هدش  عقاو  یشاک  يهرانم  کیدزن  ترضح ، نآ  ياپ  نییاپ  فرط  رد  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  سدقم 

هب ار  وا  هکئالم  یلو  دندرک  نفد  البرک  رد  ار  وا  زورما  هک  تسا  یچکرمگ )  ) راشع نالف  يهثج  نیا  تفگ : صخش  نآ  سپـس  دش . هداد 
هب تکرح  مزاع  اروف  متساخرب و  باوخ  زا  مدش و  لاحشوخ  نم  ! دش هتشادرب  وت  زا  هزانج  لقن  لمح و  تمحز  دندرک و  لقن  وت  لایع  ربق 

نیظفاحم و زا  هرخالاب  . مدش فرـشم  لیان و  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  هب  دومرف و  تمارک  قیفوت  دنوادخ  مدـش و  البرک 
ياپ رد  مدوب ) هدرک  نفد  ار  ملایع  هک  يزور  نامه   ) زور نالف  رد  هک  مدرک  لاوئس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  سدقم  نحـص  مادخ 
لقن اهنآ  يارب  ار  میایؤر  ربق و  شبن  يهیـضق  نم  سپ  دناهدرک . نفد  ار  راشع  نالف  دـنتفگ : مادـخ  دـندرک ؟ نفد  ار  یـسک  هچ  زبس ، رانم 

رد ار  وا  هک  یتروص  نامه  هب  ملایع  مدـید  . مدـش لخاد  ربق  هب  بلطم  ندـش  نشور  تهج  هب  نم  دنتفاکـش و  ار  ربق  دـندمآ و  اـهنآ  مدرک .
اهنیا متـشادرب و  دوب  شتـسد  ندرگ و  هب  هک  ار  وا  رویز  رز و  نم  سپ  تسا . هدـیباوخ  دـحل  ناـیم  رد  دـناهدرپس ، كاـخ  هب  شدوـخ  رهش 

هحفـص البرک [  يارقف  يارب  دـنتفرگ و  ار  اهالط  یناـهبهب  دـیحو  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  . ماهدروآ امـش  تمدـخ  هب  هک  تسوا  ياـهالط 
[ . 183 . ] دندومن فرصم  [ 334

البرک هب  دورو  رادازع و  راوز  اب  ندش  هارمه  يهطساوب  ینارصن  ناوج  يهبوت  تیاده و 

! تشادن ار  وا  يهیامرس  شیاجنگ  هرصب  یتراجت ، تالماعم  رظن  زا  تشاد و  يدایز  يهیامرس  هک  دوب  ینارصن  رجات  ناوج  کی  هرـصب  رد 
تکرح يهلیسو  تسا  رتهب  دیشاب . هرـصب  رد  امـش  تفگنه ، هیامرـس  نیا  اب  تسین  راوازـس  هک  دنتـشون  وا  هب  ياهمان  دادغب  زا  شیاهکیرش 

يهمه اب  درک و  دـقن  ار  دوخ  تاـبلاطم  ینارـصن  درم  . تسا رتشیب  یلیخ  شتـالماعم  يهعـسوت  دادـغب  اریز  دـینک ، مهارف  دادـغب  هب  ار  دوخ 
تلاجخ وا  نوچ  دـنتفرگ . وا  زا  ار  شیدوجوم  مامت  دـندرک و  دروخرب  وا  هب  نادزد  هار  نیب  رد  دومن . تکرح  دادـغب  فرط  هب  شاهیامرس 

رد هک  بارعا -  يارسنامهم  رد  نامهم  ناونع  هب  درب و  هانپ  نیـشن  هیداب  بارعا  هب  راچان  دوش ، دادغب  دراو  رابتکالف  عضو  نآ  اب  دیـشکیم 
یناناوج اهنآ  نایم  رد  هک  دیـسر ، بارعا  زا  هتـسد  کـی  هب  يزور  هرخـالاب  . درب رـس  هب  دوب -  ناـنامهم  صوصخم  همیخ  کـی  ياهلیبق  ره 

ار وا  هلیبق  ناناوج  زور  کی  . دـنام هلیبق  نآ  يارـسنامهم  رد  مه  یتدـم  تفرگ و  سنا  اهنآ  اب  مک  مک  یقـالخا ، بساـنت  رثا  رب  وا  دـندوب و 
زا متسه و  لیمحت  امش  رب  كاروخ ، رد  نم  هک  تسا  یتدم  تفگ : ینارصن  ناوج  دندومن . لاوئس  ار  شایگدرسفا  تلع  دندید و  هدرسفا 
مک هحفـص 335 ] هفاـضا و [  وـت  ندوـبن  ندوـب و  اـب  هک  دراد  ینیعم  جراـخم  ارـسنامهم  نیا  دـنتفگ : نانیـشن  هیداـب  . مـنیگمغ تـهج  نـیا 
هک دیمهف  یتقو  رجات  . تسام يهلیبق  نانامهیم  یگـشیمه  فرـصم  ءزج  جراخم  زا  رادـقم  نیا  يورب  اجنیا  زا  مه  وت  اضرف  رگا  ددرگیمن .

يزور دوزفا . اجنآ  رد  دوخ  تماـقا  رب  تشگ و  ناـمداش  تسین ، ياهداـعلا  قوف  تافیرـشت  رتداـیز و  جراـخم  بجوم  اـجنآ ، رد  وا  فقوت 
راوز هب  مامت ، قوش  اـب  زین  هلیبق  نیا  ياـهناوج  . دـندش دراو  هلیبق  نیا  رب  هنهرب ، ياـپ  اـب  ـالبرک  تراـیز  ناونع  هب  فارطا  لـیابق  زا  ياهدـع 
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هب ادـتبا  اهنآ  . دروخیم ناشکاروخ  زا  درکیم و  ینابهگن  ار  اهنآ  بابـسا  هار  نیب  رد  درک و  تکرح  اهنآ  اـب  مه  ینارـصن  درم  دنتـسویپ و 
يهیثاثا بابـسا و  دـندش و  البرک  دراو  اروشاع  بش  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ترایز  مسارم  ماـجنا  زا  سپ  دـندمآ و  فجن 

يارب سپس  مییآیمن و  رهظ  زا  دعب  ادرف  ات  ام  نیشنب ، ام  يهیثاثا  بابـسا و  يور  وت  دنتفگ : ینارـصن  هب  دنتـشاذگ و  نحـص  لخاد  ار  دوخ 
هلان نانچ  يراج  ياهکـشا  اب  شناهارمه  دـیدیم  وا  درک ! هدـهاشم  یبیجع  عضو  بش ، نآ  رد  رجاـت  . دـنتفر رهطم  مرح  فرط  هب  تراـیز 

باوخ هب  هیثاثا  بابسا و  يور  هار ، یگتسخ  يهطساوب  ینارصن  درم  . دنتـسه اونمه  گنهآ و  مه  اهنآ  اب  زین  راوید  رد و  ایوگ  هک  دندزیم 
رفن ود  وا  فرط  ود  رد  دش و  جراخ  مرح  زا  يراوگرزب  لیلج و  رایسب  صخش  هک  دید  باوخ  رد  تشذگ ، بش  زا  یـساپ  نوچ  تفرورف .

یـسررب ار  نحـص  یجراخ  فارطا  هک  دندرک  رومأم  ار  یکی  دـنداد و  يرتفد  رفن  ود  نآ  زا  کی  ره  هب  راوگرزب  صخـش  نآ  دناهداتـسیا .
اهنآ . دنداد تیرومأم  نحـص  لخاد  يارب  زین  ار  يرگید  دیامن و  تشاددای  دـناهدش ، دراو  بش  نآ  رد  هک  ار  نامهم  رئاز و  ره  مان  دـنک و 

: دـندومرف دـندرک و  هاگن  یماسا  هب  اهنآ  دنتـشاد . هضرع  راوگرزب  نآ  هب  ار  یماسا  تروص  دنتـشگزاب و  یهاتوک  یتدـم  زا  سپ  دـنتفر و 
هب ار  یماسا  دنتشگرب و  زاب  دندش و  وجتسج  هب  اهنآ  مود ، يهبترم  يارب  ! دیاهتشونن ار  هحفص 336 ] ناشمان [  امش  هک  دنتسه  يدارفا  زونه 
رفن ود  نآ  . دیاهتـشونن ار  راوز  یماسا  زا  یـضعب  مه  زونه  دـینک ! صحفت  الماک  دـندومرف : بانج  نآ  مه  زاب  دـندناسر . بانج  نآ  ضرع 

هب هیثاثا  بابسا و  يور  رب  هک  ینارصن  درم  نیمه  رگم  میتفاین  ار  يرگید  رئاز  دندرک : ضرع  موس ، يهبترم  رد  وجتـسج  شدرگ و  زا  سپ 
هب ایآ  انتحاسب »!؟ لزن  دق  سیلا  هللا ! ناحبس  « ؟ دیتشونن ارچ  دندومرف : ترضح  ! میتشونن ار  وا  مسا  دوب ، ینارـصن  نوچ  و  تسا ! هتفر  باوخ 

ترـضح صوصخم  هجوت  يهتفیـش  نانچ  باوخ  نیا  يهدهاشم  زا  رجات  ! تسا ام  رب  دراو  وا  دـشاب ! ینارـصن  تسا ؟ هدـماین  ام  يهناخ  رد 
رگا ار  دوخ  يدام  يهیامرس  وا  دش . ناملسم  هرخالاب  تخیر و  شناگدید  زا  کشا  ندش ، رادیب  زا  سپ  هک  دیدرگ ؛ مالسلاهیلع  هللادبعابا 

[ . 184 . ] دروآ تسدب  اهبنارگ  سب  ياهیامرس  یلو  داد ؛ تسد  زا  هچ 

دش هعیش  وا  دندرک و  بوسحم  دوخ  رئاز  دوب ، هلودلا  نیما  يهناخ  يهلیوط  رد  هک  ار  ییاسرت »  » نیسح ماما  ترضح 

دوخ کچوک  گرزب و  ناهانگ  يهشیدنا  رد  مدمآ و  نوریب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مرح  زا  يزور  تفگ : یناهفـصا  يداشلگ  داوج  دیس 
مدـع ای  شریذـپ  دوخ و  تبقاع  يهرابرد  مدوب و  دوخ  تمعن  یلو  هب  ییانتعا  هحفص 337 ] یب [  ترایز و  طورـش  بادآ و  هب  ییافویب  و 
دمحم ازریم  مدیسر . تسشنیم ، نآ  رد  حارج  دمحم  ازریم  هک  یناویا  هب  ات  مدرکیم . شدرگ  نحص  رد  مدرکیم و  رکف  ترایز  شریذپ 

ربخ وا  هب  دوخ  يهشیدـنا  رکف و  زا  نم  دیـسرپ و  ارم  هودـنا  ببـس  دـید ، نوگرگد  ارم  نوچ  وا  مدوب . سونأـم  وا  اـب  نم  دوب و  یبوخ  درم 
مدید باوخ  رد  یبش  مراد ! یشخب  مارآ  هدژم  وت  يارب  زین  نم  تسا و  نابرهم  فوئر و  ادخ  هک  شاب  لاحـشوخ  تفگ : دمحم  ازریم  . مداد

فیرـشت ربنم  يالاب  رب  حیرـض  ربارب  رد  دندیـسر و  كرابم  ناویا  هب  دـندمآ و  نوریب  رهطم  مرح  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هک 
نم يارب  دنتـشاد و  روضح  فرـش  مدوـب ؛ هدـیدن  ـالبق  هک  یتـئیه  اـب  یناروـن ، دارفا  زا  يداـیز  یهورگ  ترـضح  نآ  ربـنم  فارطا  دـندرب .

ار نارئاز  مان  دـیورب ، : » دـندومرف دـندرک و  رظن  ناگتـشرف  نآ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  دنتـسه . اههتـشرف  اهنآ  هک  دوب  صخـشم 
ترضح دندروآ . ترضح  نآ  تمدخ  هب  ار  اهرتفد  دنتـشگزاب و  یتدم  زا  سپ  دندش و  دیدپان  هدنکارپ و  اروف  ناگتـشرف  يهمه  !« دیروایب

اهارس و دجاسم و  اهقاتا و  يهمه  : » دنتفگ دنتشگزاب و  دنتفر و  هکئالم  هرابود  دنتسه »! مه  اهنیا  زا  ریغ  : » دندومرف مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
نیما يهناخ  يهلیوط  نورد  يهکد  رد  : » دندومرف مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  !« میتفاین يرگید  رئاز  میتشگ و  ار  اهنآ  دننام  اهمامح و 

ایآ : » دندومرف مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  تسا »! اسرت  وا  : » دنتفگ ناگتشرف  دیـسیونب ». رتفد  رد  زین  ار  وا  مان  تسه ، اسرت  کی  هلودلا 
نیما يهناخ  هب  زور  نآ  دادماب  . مدش رادیب  باوخ  زا  یلاحشوخ  اب  نم  دنتشون و  ار  وا  مان  دنتفر و  ناگتـشرف  تسا »!؟ هدماین  ام  ناتـسآ  رد 

وا زا  متفای و  دـندوب ، هدومرف  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یناـکم  ناـمه  رد  عضو و  ناـمه  هب  ار  اـسرت  درم  نآ  متفر و  دوب  راوز  لزنم  هک  هلودـلا 
نم سپس  هحفـص 338 ] درک [ . نایب  مدوب ، هتـسناد  ایؤر  رد  هک  تروص  نامه  هب  ار  دوخ  لاوحا  وا  تسیچ »؟ تراک  یتسیک و  : » مدیـسرپ
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[ . 185 . ] تشگ ناملسم  اروف  دش و  داش  وا  متفگزاب و  وا  يارب  ار  دوخ  يایؤر 

دش ناملسم  تفای و  ار  دوخ  ياهالط  دمآ و  فجن  هب  نیسح  ماما  ترایز  زا  سپ  يدادغب  شورف  الط  يدوهی 

يهداوناخ کی  ندش  ناملـسم  يهحفص 10 ) هاـم 1342 ، يد  هرامـش 11279 ، تاـعالطا   ) ناریا راـشتنالاریثک  ياـههمانزور  زا  یکی  رد 
کی دارفا  يهرابرد  دندوب و  هدش  عمج  نادابآ ، رومالا  ردص  دجـسم  طایح  رد  درم  نز و  يدایز  يهدـع  : دوب هدـش  مالعا  نینچنیا  يدوهی 

هداوناخ نیا  دارفا  یتقو  . دندرکیم وگتفگ  دندوب ؛ هدـمآ  دجـسم  هب  زامن  يادا  يارب  هدـش و  فرـشم  مالـسا  نید  هب  هک  يدوهی  يهداوناخ 
دوب مولعم  هک  اهنآ  زا  یکی  دش و  لاؤس  مالسا  نید  هب  فرـشت  تیفیک  تلع و  دروم  رد  اهنآ ، زا  دندش ، جراخ  دجـسم  زا  دندرازگزامن و 

دادغب رد  میوش ؛ فرـشم  مالـسا  نیبم  نید  هب  هکنآ  زا  لبق  میتسه ، دـنزرف  ود  ياراد  هک  مرـسمه  نم و  تفگ : تسا ، هداوناخ  نآ  گرزب 
یشورفالط هزاغم  سرت ، تدش  زا  نم  دش ؛ مالعا  یماظن  تموکح  دیدرگ و  نارابمب  قارع  يروهمج  تسایر  خاک  یتقو  . میتشاد تنوکس 

هزاغم هب  هک  یتقو  دعب  زور  ود  یلو  مدرب ! هانپ  هناخ  هب  مدرک و  اهر  ادخ  دیما  هب  مدرک و  لیطعت  دوب ، دادغب  ربتعم  ياههزاغم  زا  هک  ار  دوخ 
. میدربیم رسب  هودنا  یتحاران و  رد  منادنزرف  رسمه و  نم و  يزور  دنچ  ! تسین يرثا  چیه  ماهنیدقن  تالآ و  الط  زا  هک  مدش  هجوتم  متفر ،

دش هتفگ  نم  هحفص 339 ] هب [  ایؤر  ملاع  رد  مدیباوخ ، دولآ  کشا  ياهمـشچ  اب  مدرک و  يدایز  يهیرگ  یتحاران ، طرف  زا  هک  بش  کی 
زا هکنآ  زا  سپ  دروآ . مهاوخ  تسدـب  ار  ماهنیدـقن  تالآ و  الط  مورب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رهطم  دـقرم  تراـیز  هب  رگا  هک 

دقرم ترایز  هب  میدش و  البرک  مزاع  متسب و  رفس  راب  زور  نآ  يادرف  متشاذگ و  نایم  رد  مرـسمه  اب  ار  میایؤر  نایرج  مدش ، رادیب  باوخ 
غارس هب  رهش  نآ  رد  تماقا  نمض  میدش و  فرشم  فرشا  فجن  هب  لیبموتا  اب  سپس  میدمآ . لیان  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  رهطم 

وا اب  متشاد  دصق  هک  یعقوم  . میتسشن وا  يهزاغم  رد  یتعاس  میتفر و  تسا ، فجن  فورعم  ياهرگرز  زا  هک  دوخ ، یمیدق  ناتسود  زا  یکی 
تارهاوج و زا  يرادـقم  ات  دنتـساوخ  متـسود  زا  دـندش و  هزاغم  دراو  یـشوپ  کیـش  درم  نز و  میآ ، نوریب  هزاـغم  زا  منک و  یظفاحادـخ 
رد هک  روکذم ، تاجالط  هب  یتقو  یلو  مدش . هلماعم  دراو  نانآ  اب  نم  تشادن ، دیرخ  دصق  متسود  نوچ  . دنک يرادیرخ  ار  نانآ  تاجالط 

هلـصافالب دناهدرب ! تقرـس  هب  ماهزاغم  زا  هک  تسا  یتاجالط  نامه  هک  مدـش  هجوتم  مدرک ، هاگن  تقد  اب  تشاد  رارق  گرزب  يهبعج  کی 
رارق رب  ار  رارف  دـنتفیب ، نیرومأـم  ماد  هب  هکنآ  زا  لـبق  رفن  ود  نآ  یلو  منک . ربـخ  ار  سیلپ  اـت  مـتفر ، نوریب  هزاـغم  زا  متـشادرب و  ار  هـبعج 
ادیپ ار  هقورـسم  تاجالط  تارهاوج و  دوب ، هدرک  روطخ  منهذ  هب  باوخ  رد  هک  روطنامه  بیترت  نیا  هب  . دندش يراوتم  دـنداد و  حـیجیرت 
ملاس  » ممان البق  درک  هفاضا  درم  نیا  میدش . فرـشم  مالـسا  سدقم  نید  هب  مرـسمه  منادنزرف و  نم و  هیـضق ، نیا  زا  سپ  هرخالاب  مدرک و 

هحفص 340 ] [ . ] 186 . ] تسا ارهز »  » مرسمه مان  و  دمحم »  » نم مان  الاح  یلو  تشاد ، مان  مانالیه »  » مرسمه دوب و  وه » ایلا 

سابعلا لضفلایبا  جئاوحلا  باب  ترضح  زا  نتفرگ  افش  زا  سپ  یحیسم  صخش  ندش  هعیش 

رد متفریم . ربـنم  نارهت  رد  لاس 1355  رد  ریقح  : تسا هدش  لقن  یمق  يرون  هللا  لضف  خیـش  جاح  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  طسوت  هیـضق  نیا 
هب ارم  یناوجون  ربنم ، زا  دـعب  اهبـش ، زا  یکی  رد  متفریم . ربنم  بش  هد  یلحم  رد  : درک لـقن  میارب  ار  هیـضق  نیا  ناگدـنیوگ  زا  یکی  اـجنآ 

رامیب هک  مدرک  هدهاشم  تخت  يور  رب  ار  یصخش  روبزم ، يهناخ  هب  دورو  زا  سپ  دراد . راک  امـش  اب  مردپ  تفگ : درک و  توعد  ياهناخ 
! مراد داقتعا  امش  لضفلاوبا  هب  یلو  متسین ؛ ناملسم  متسه و  یحیسم  یصخش  نم  مرتحم ، ياقآ  تفگ : دیبلط و  دوخ  رانک  رد  ارم  يو  . دوب
اب مه  نم  درم ، ضرم  نیا  اب  مه  مردارب  درم ، ضرم  نیا  اب  مردپ  تسین . یندش  بوخ  مراد  هک  یضرم  نیا  تسا و  هدرک  باوج  ارم  رتکد 

ناملـسم هک  مهدیم  لوق  يریگب ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  زا  ارم  يافـش  امـش  رگا  منکیم . يرپس  ار  رمع  رخآ  تعاـس  ضرم  نیمه 
. مدش مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  وا  يافـش  يارب  هرخألاب  منک !؟ هچ  توم  هب  ور  رامیب  نیا  اب  دیزرل ! مندب  نم  ! موش

درم نآ  امتح  متفگ : دوخ  شیپ  درک . توعد  هناخ  هب  ارم  ربنم  زا  دـعب  دـش و  ادـیپ  ناوجون  نامه  هک  دوب ، هدـنام  سلجم  زا  بش  ود  یکی 
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یتقو تسا ! هدمآ  نییاپ  تخت  يور  زا  درم  نآ  مدید  مدش  هک  هناخ  لخاد  متفر . وا  هارمه  نارگن ، لزلزتم و  میدـش ! اوسر  ام  تسا و  هدرم 
نم درک و  تیانع  نم  هب  وا  تسا ! جـئاوحلا  باـب  امـش  لـضفلاوبا  متفگ  يدـید  : تفگ ندرک و  هیرگ  درک  اـنب  داـتفا ، نم  هب  شمـشچ  هک 

متفای افش  مالسلاهیلع  سابعلا  هحفص 341 ] لضفلاوبا [  ترضح  تکرب  زا  يرآ ، موش . ناملـسم  نم  ات  وگب  ار  نیتداهـش  نالا  مدش . بوخ 
[ . 187 ! ] ماهدش هعیش  ماهدرک و  رایتخا  مالسا  نونکا  و 

شرهوش وا و  ندش  هعیش  لضفلاوبا و  ترضح  طسوت  ایور  ملاع  رد  يدوهی  نز  يافش 

هب ندـناوخ  هضور  يارب  ارم  يدوـهی  کـی  مدوـب ، ناـچوق  رد  نم  : تفگ یم هـک  مدینـش  یظعاو  زا  درک  لـقن  ربـنم  لـها  ناـگرزب  زا  یکی 
: تفگ مدیسرپ ، ار  يو  ندروآ  مالسا  تلع  موش ! ناملسم  مهاوخ  یم تفگ : وا  متفر و  شا  هناخ هب  هدز  تفگش  نم  درک ! توعد  شا  هناخ

لاؤـس شا  هـیرگ تـلع  زا  تـسا . ناـیرگ  رایــسب  مدـید  مدــش ، لزنم  دراو  ما  هناـختراجت زا  هـک  یعقوـم  بـشید  دوـب . راـمیب  نـم  رــسمه 
هب متسه و  راچد  اپ  مسیتامور  ضرم  هب  هک  تسا  لاس  هدفه  دودح  اریز  ما ؛ هدنمرـش امـش  زا  نم  مرهوش ، تفگ : خساپ  رد  مرـسمه  . مدرک

ترضح هب  مهاوخ  یم بشما  مدیماان . يدوبهب  زا  دیا ، هدومن فرص  یناوارف  ي  هنیزه امش  هکنآ  اب  مشاب و  یم زجاع  ندرک  تکرح  زا  یلک 
نم نوچ  دندرک و  یم ربخ  هضور  يارب  ار  رگیدکی  ناملسم  نانز  هک  مدید  یم تاقوا  زا  یضعب  اریز  موش ، لسوتم  مالـسلا  هیلع لضفلا  یبا

ساـبع ترـضح  هب  لـسوتم  اـجنآ  رد  میوش و  یم رـضاح  يرادازع  سلجم  رد  اـم  دـنتفگ : یم تسا ؟ ربـخ  هچ  مدرک  یم شـسرپ  ناـنآ  زا 
بـشما مه  نم  دزاـس . یم اور  ار  ناـمتاجاح  دـهد و  یم افـش  ار  اـم  ناراـمیب  لـسوت  نیا  ي  هطـساو هب  دـنوادخ  مـیدرگ و  یم مالـسلا  هـیلع

نم !؟ يوش ناملـسم  هک  یتسه  رـضاح  ایآ  متفاـی  افـش  هچناـنچ  مزیرب . کـشا  وا  تیمولظم  يارب  موشب و  رورـس  نآ  هب  لـسوتم  مهاوخ  یم
دیشکن یلوط  دوبررد و  باوخ  ارم  هحفص 342 ] دعب [  یتدم  لضفلاابا ! ای  لضفلاابا ، ای  تفگ : یم هیرگ  اب  وا  هک  مدید  سپس  یلب . متفگ :

، یتمالـس لاح  اب  ما  هجوز تسا و  هدش  نشور  دوب ، کیرات  هک  یقاطا  مدید  متـساخرب و  نک ! هاگن  زیخرب ، دیوگ : یم مرـسمه  مدینـش  هک 
ار ارجام  متفگ : دوب . اجنیا  رد  مالسلا  هیلع لضفلا  یبا ترضح  نالا  دیوگ : یم تسا و  هداتسیا  اپرب  دتسیاب ، تسناوت  یمن البق  هکیتروص  رد 

ياقآ کی  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  متفر . باوخ  هب  ات  مدرک  يراز  عرـضت و  ردـق  نآ  نم  دـیدیباوخ ، هک  امـش  تفگ : مرـسمه  . نک وگزاب 
یتکرح مناوتب  دیاش  دیهدب ، نم  هب  ار  دوخ  تسد  مدوزفا  و  مرادن ، نتـساخرب  تردق  مدرک : ضرع  وش . دنلب  دومرف : نم  هب  يردـقلا  لیلج 

قوف ناتـساد  لقن  زا  سپ  يدوهی  ! درادـن ندـب  رد  تسد  مدـید  مدرک و  هظحالم  سپـس  دـش . نوزحم  هک  مدومن  هدـهاشم  ناهگان  میاـمن !
سابع ترـضح  تمارک  نیا  میهد و  یم لیکـشت  یهوکـش  اب  سلجم  ادـعب  میوش و  یم فرـشم  مالـسا  فرـش  هب  رفن  ود  اـم  نونکا  دوزفا :

[ . 188 . ] میهد یم شیارگ  مالسا  هب  ار  يدایز  تیعمج  مینک و  یم وگزاب  نارگید  ناشیوخ و  يارب  ار  مالسلا  هیلع

اهنآ ندش  هعیش  ترضح و  نآ  روضح  اب  وا  رتخد  نتفرگ  افش  هیقر و  ترضح  هب  یحیسم  ردام  کی  لسوت 

: ] دندرک لقن  نینچ  ماش  يهیبنیز  يهیملع  هزوح  يهینید  مولع  بالط  زا  يردیح ، رکـسع  دیـس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  بانج 
رتخد اب  نز  . دـندوب هدرک  باوج  ار  وا  نانبل  ياهرتکد  اریز  . دروآیم هیروس  هب  ناـنبل  زا  ار  یجلف  رتخد  یحیـسم  ینز  يزور  هحفص 343 ]
هیروس ياهرتکد  هب  شدـنزرف  يهجلاعم  يارب  اـجنآ  رد  اـت  دریگیم  لزنم  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  تمظع  اـب  مرح  کـیدزن  شـضیرم 

هیقر ترــضح  رهطم  مرح  هـک  یلحم  فرط  هـب  هتــسد  هتــسد  مدرم  هـک  دـنیبیم  وا  دـسریمارف و  اروشاـع  زور  هـکنیا  اـت  دـنک ، هـعجارم 
وا تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مرح  اجنیا  دنیوگیم : تسا ؟ ربخ  هچ  اجنیا  دیـسرپیم : ماش  مدرم  زا  . دنوریم تسا ، مالـسلااهیلع 
هب لسوتم  اجنآ  دوریم . مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مرح  هب  ددـنبیم و  ار  قاـطا  برد  دراذـگیم و  اـهنت  لزنم  رد  ار  شـضیرم  رتخد  زین 

لزنم هب  وش  دنلب  دیوگیم : وا  هب  یسک  لاح  نآ  رد  دتفایم . شوهیب  دنکیم و  شغ  هک  يدح  هب  دنکیم ، هیرگ  دوشیم و  هیقر  ترـضح 
افش ار  وا  ادخ  تساهنت و  ترتخد  ورب ! لزنم  هب  وش  دنلب  دیوگیم : وا  هب  یـسک  لاح  نآ  رد  دتفایم . افـش  ار  وا  ادخ  تساهنت و  رتخد  ورب !
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ردام یتقو  ! دنکیم يزاب  دراد  شرتخد  هک  دـنیبیم  دـسریم ، لزنم  هب  یتقو  دـنکیم و  تکرح  لزنم  فرط  هب  دزیخیمرب  نز  تسا . هداد 
دراو هیقر »  » مان هب  يرتخد  دـیتفر ، امـش  یتقو  دـیوگیم : رداـم  باوج  رد  رتخد  دـسرپیم ، ار  وا  لاوحا  دوشیم و  شرتخد  عضو  ياـیوج 

سپـس يوش و  دـنلب  یناوتب  ات  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  وگب  تفگ : نم  هب  رتخد  نآ  مینک ! يزاب  مه  اب  وش  دـنلب  تفگ : نم  هب  دـش و  قاطا 
لزنم هب  امـش  هک  درکیم  تبحـص  نم  اب  تشاد  وا  تسا . ملاس  مندـب  مامت  هک  مدـش  هجوتم  ناـهگان  مدـش و  دـنلب  نم  تفرگ و  ار  متـسد 

ناملسم مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رتخد  زا  تمارک  نیا  ندید  اب  یحیـسم  ردام  ماجنارـس  هحفص 344 ] دمآ [ ! تردام  تفگ : وا  دیدیـسر و 
[ . 189 . ] دش

« لضفلاابا ای   » نتفگ رثا  رد  ناملسم  ریغ  يهدننار  ندش  تیاده  گرم و  زا  تاجن 

یگدننار و ماگنه  رد  ناملـسم ، ریغ  ياهدننار  : دـناهدرک لقن  ار  هیـضق  نیا  تسا  نانیمطا  دروم  ناشنخـس  هک  يدارفا  نیقثوم و  زا  ياهدـع 
دوب هدینـش  نوچ  . دنیبیم یمدق  ود  رد  ار  شنیرفاسم  دوخ و  گرم  درادـن و  زمرت  هک  دوشیم  هجوتم  نیرفاسم ، اب  هارمه  سوبوتا  تکرح 
نیا هک  یتقو  لضفلاابا ! ای  دنزیم  دایرف  رایتخایب  زین  وا  دنوشیم  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  لسوتم  يراتفرگ  عقاوم  رد  اهناملـسم  هک 

يهدننار نوچ  . دنوشیم هراپ  هراپ  هتخیـسگ و  مه  زا  سوبوتا  ياهکیتسال  هک  نانچنآ  دتـسیایم ! دوخ  ياجب  سوبوتا  دـیوگیم  ار  هملک 
ناتسآ رب  رس  دوشیم و  فرشم  مالسا  سدقم  نید  هب  دنکیم ، هدهاشم  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  زا  ار  نشور  تمارک  نیا  ناملـسم  ریغ 

[ . 190 . ] دیاسیم راوگرزب  نآ  سدقم 

تفای تاجن  یگدننار  يهحناس  زا  لضفلاابا » ای   » نتفگ اب  هک  ینمرا  يهدننار  ندش  هعیش 

مالـسلاامهیلع نیمظاک  هب  مق  زا  ابترم  نم  دوب ، زاب  تاـیلاع  تاـبتع  هار  هک  یماـیا  رد  درک  لـقن  مق  ناتـسرهش  سوبوتا  ناگدـننار  زا  یکی 
هب مدمآیم ، مدوب و  هدز  رفاسم  مالـسلاامهیلع  نیمظاک  زا  هک  تبون  کی  رد  مدـیناسریم . مق  هب  ار  نارفاسم  زین  اجنآ  زا  مدربیم و  رفاسم 

ادیپ هندرگ  رـس  زا  یـشک  تفن  نیـشام  مدید  هندرگ  طسو  رد  هحفص 345 ] مدیـسر [ . تسا ؛ یتخـس  يهندرگ  اتبـسن  هک  قاطاپ ، يهندرگ 
دریگیم و ریز  ارم  نیـشام  دـیآیم و  تداـع  بسح  رب  نیـشام  نآ  نونکا  تسا و  هدـیرب  وا  زمرت  مدـش  هجوتم  نم  دـمآ  هک  يردـق  دـش .
. مدیدیمن دوخ  يارب  مه  يرارف  هار  الـصا  و  دـنکیم ، دوبان  هل و  دنـشابیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  راوز  همه  هک  ار  يرفاسم  تصش 
هک موشن ، هتـشک  مدوخ  القا  ات  منک  باـترپ  نوریب  هب  ار  دوخ  میاـمن و  زاـب  دوب  دوخ  يولهپ  رد  هک  ار  رد  نآ  اـت  تفر  رد  فرط  هب  متـسد 

متشاد و هاگن  ار  سوبوتا  نم  ! دش فقوتم  دروخ و  هوک  هب  تشگرب و  شرس  دمآیم ، ام  فرط  هب  تعرـس  هب  هک  شک  تفن  نیـشام  هاگان 
. دیآ نوریب  نیـشام  زا  دناوتیمن  نکل  تسا و  هدیدن  ياهمدص  هدننار  هدرک و  ریگ  هوک  هب  نیـشام  برد  مدید  مدیود و  شکتفن  فرط  هب 
هچ امـش  درک : لاؤـس  دـمآ ، نوریب  نیـشام  زا  هدـننار  هکنآ  درجم  هب  . میدیـشک نوریب  ار  هدـننار  میدرک و  زاـب  ار  نیـشام  برد  تمحز  هب 
هب متسه و  ینمرا  نم  اریز  دییامن ! تلالد  هعیش  بهذم  مالسا و  تناید  هب  ارم  تفگ : میـشابیم . هعیـش  ناملـسم و  میتفگ : دیراد ؟ یبهذم 

، تخاس يراج  نابز  رب  ار  نیتداهـش  هکنآ  زا  سپ  . هللا لوسر  ادـمحم  نأ  هللا و  الا  هلا  ـال  نأ  دهـشأ  وگب  میتفگ : مدـقتعم . تینارـصن  شیک 
. تسا مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  ماما ، نیلوا  دنزرف  سابع  ترـضح  میتفگ : ام  تسیک ؟ مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دیـسرپ :

يهدننار ياقفر  مدرکیم ، یگدننار  هک  ناریا  رد  تفگ : يو  ینکیم ؟ لاؤس  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  زا  وت  ارچ  میدرک : لاؤس  سپس 
دندومرف نم  هب  تحیصن  يزوسلد و  هار  زا  نانآ  مدرکیمن . لوبق  نم  نکل  دنیامن و  يربهر  تلالد و  عیشت  مارم  هب  ارم  دنتـساوخیم  هعیش 
یـسرداد وت  زا  اعطق  وا  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاابا  ای  وگب : یناهرب ، يراتفرگ  زا  ار  دوخ  یتساوخ  يدـش و  هراـچیب  ییاـج  رد  هاـگره 

نآ زمرت  هاگان  دش ؛ هحفـص 346 ] ریزارـس [  هندرگ  يالاب  زا  نم  نیـشام  نوچ  نونکا  هکنیا  ات  دوب ، نم  نهذ  رد  بلطم  نیا  . دومن دـهاوخ 
لـضفلاابا ای  متفگ : هبترم  دنچ  مدش و  راچان  اذل  دوشیم ، هعطق  هعطق  مندبو  دنکیم  طوقـس  هرد  هت  هب  منیـشام  هک  مدرک  نیقی  نم  دیرب و 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 1133 

http://www.ghaemiyeh.com


ار دوخ  نیشام  دمآرد  ثلث  نم  درک و  يرادهاگن  وا  زین  ارم  ناج  دومن و  ظفح  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ارم  نیـشام  يرآ ، . سابعلا
: تشون نیـشام  ولج  رد  بکرم ، دوخ و  تشگنا  اب  اجنامه  میامنیم و  فرـصم  وا  یناوخ  هضور  هار  رد  مشاـب  هدـنز  اـت  مدومن و  وا  فقو 

[ . 191 . ] مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  اب  تکرش 

رذگرد وا  زا  تسا ، نیسح  ماما  نارادازع  مداخ  هکنیا  رطاخ  هب  دومرف : وا  يهرابرد  نینمؤملاریما  هک  یبصاغ  یصخش  تیاده 

هب ادتبا  صخش  نآ  تفرگ . روز  هب  ار  واگ  نآ  رهش  رتنالک  درکیم . یگدنز  نآ  ریش  زا  هدافتسا  اب  تشاد و  يواگ  هدام  نیرحب  رد  يدرم 
رهطم مرح  رد  هرخالاب  دروآ . راوگرزب  نآ  تمدخ  هب  هوکش  دمآ و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  مرح  هب  سپـس  درک و  تیاکـش  رهـش  مکاح 

وا زا  : » دـندومرف وا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دـید  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  تفرورف و  ترچ  لاـح  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
لاس ره  : » دندومرف ترضح  درک . لاوئس  ار  شیامرف  نیا  ببس  دش و  هدز  تفگـش  صخـش  نآ  !« نک طقاس  ار  تقح  نم  رطاخ  هب  رذگب و 

ماگنه رد  . دـش رادـیب  باوخ  زا  سپـس  و  متـشذگ » وا  زا  : » تفگ ینیرحب  صخـش  نآ  تسا ». مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارادازع  مداـخ  وا 
هب بصغ ، زور  زا  نآ  ریـش  ياهب  واگ و  اب  هارمه  بصاغ  رتنالک  نآ  هک  دید  بجعت  لامک  اب  دیـسر و  گیر  ردنب  هب  نیرحب ، هب  تشگزاب 
متس ینالف  هب  ارچ  : » دندومرف نم  هب  و  مدید ، باوخ  رد  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  تفگ : هحفص 347 ] رتنالک [  تسا ! هدمآ  وا  زاوشیپ 
درم اما  دریگب . لیوحت  شریـش  لوپ  اب  هارمه  ار  واگ  هدام  هک  درک  شهاوخ  ینیرحب  درم  زا  رتنـالک  !«. بلطب تیلـالح  وا  زا  ورب و  يدرک ؟

[ . 192 . ] دننک فرص  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يرادازع  رد  ار  همه  هک  دندرک  قفاوت  ود  ره  هکلب  تفرگن  ار  اهنآ  ینیرحب 

نیسح ماما  رب  هیرگ  رطاخ  هب  درک ، بصغ  ار  يرذن  يهلاسوگ  هک  ننست  لها  زا  يدرم  ندش  هعیش 

جیریوط . تسا هدش  لقن  روفغلادبع  دیـس  موحرم  ناشیالعا  دـج  زا  روفغ  لآ  يرئازج  یلع  دـمحم  دیـس  مالـسالا  ۀـجح  طسوت  هیـضق  نیا 
يهتـسد دـنوریم و  البرک  هب  هدایپ  اجنآ  زا  ینز  هنیـس  ازع و  تاجتـسد  اروشاع  زور  رد  هلاـس  همه  هک  ـالبرک  یخـسرف  هس  رد  تسا  یهد 
شتجاح دنکیم و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  رذن  ياهلاسوگ  تسا ، هتـشاد  یتجاح  جیریرط ، لها  زا  ینز  يراب ، تسا . روهـشم  جیریوط 
نیرومأم زا  یکی  هار  نیب  رد  . دربیم دوخ  هارمه  ار  هلاسوگ  دوشیم ، فرـشم  البرک  هب  هک  بجر  هام  لوا  ترایز  يارب  دوشیم . هدروآرب 

البرک هب  تسا و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  رذن  دیوگیم : يربیم ؟ اجک  ار  هلاسوگ  دسرپیم  دنیبیم و  ار  وا  هدوب ، ینس  هک  يرمردناژ ،
البرک هب  نز  دهدیمن . سپ  دنکیم ، شهاوخ  رارـصا و  نز  هچ  ره  يربب ! البرک  هب  دهاوخیمن  دیوگیم : دریگیم و  وا  زا  ار  نآ  مربیم .

دوخ رذن  هب  نم  هک  دیوگیم  دنکیم و  ضرع  اقآ  رـضحم  هب  هحفص 348 ] ار [  نایرج  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  مرح  رد  دوشیم و  فرـشم 
نز نآ  هـک  بـش  . دریگب ینـس  رومأـم  نآ  زا  ار  هلاـسوگ  هـک  دـنکیم  شهاوـخ  اـقآ  زا  و  تـفرگ ؛ نـم  زا  ینـس  درم  نآ  یلو  مدرک ، اـفو 

دنریگب وا  زا  ار  هلاسوگ  ترضح ، نآ  هک  دنکیم  شهاوخ  اددجم  دسریم و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تمدخ  هب  باوخ  رد  دباوخیم ،
ترـضح زاـب  دـیریگب . وا  زا  ار  هلاـسوگ  دـهاوخیم  ملد  نم  هـک  دـنکیم  ضرع  تـسا ! لوـبق  دیـسر و  وـت  رذـن  دـنیامرفیم : ترـضح  و 

. دنکیم رارـصا  نز  زاب  میریگیمن ! سپ  ار  نآ  میدیـشخب ، یـسک  هب  يزیچ  یتقو  هداوناخ  ام  مدیـشخب و  وا  هب  ار  هلاسوگ  نم  دنیامرفیم :
هچ ینس  درم  نآ  دسرپیم : نز  مدیـشخب . وا  هب  ار  هلاسوگ  قح ، نآ  یفالت  هب  نم  دراد و  نم  ندرگ  هب  یقح  درم  نآ  دیامرفیم : ترـضح 
هب یگنـشت  و  دوب ، مرگ  رایـسب  اوه  تفریم . ییاج  هب  درم  نآ  شیپ ، یتدم  دـنیامرفیم : مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  !؟ دراد امـش  رب  یقح 
دای هب  دش ، باریـس  نوچ  دـیماشآ . نآ  بآ  زا  دیـسر و  یبآ  رهن  رانک  هب  سپ  دـسرب . تکاله  هب  دوب  کیدزن  هک  دـش  بلاغ  وا  رب  يدـح 
نم ببس  نیا  هب  داتسرف . تنعل  ترـضح  نآ  نالتاق  رب  دش و  يراج  شمـشچ  زا  کشا  داتفا و  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  مردارب ، یگنـشت 
ایب تفگ : درم  درک . لقن  وا  يارب  ار  شباوخ  نایرج  دید و  ار  ینـس  درم  نآ  زاب  تشگرب ، جـیریوط  هب  نز  یتقو  . مدیـشخب وا  هب  ار  هلاسوگ 
ربخ عوضوم  نیا  زا  یـسک  ادخ  هب  : تفگ ینـس  درم  . تسا هدیـشخب  وت  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مریگیمن ، تفگ : ریگب ! ار  هلاسوگ 
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ترایز هب  البرک  رد  زور ، نامه  دـش و  هعیـش  يو  . هللا یلو  اـیلع  نأ  دهـشأ  دنتـسه . قح  رب  هداوناـخ  نیا  تفگ : درک و  هبوت  اذـل  تشادـن .
هحفص دندش و [  فرشم  ترضح  نآ  ترایز  هب  همه  دندینش ، ار  ربخ  نیا  هک  مه  بارعا  فیاوط  تفر و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 

[ . 193 . ] دندمآرد عیشت  نییآ  هب  زین  درم  نآ  ناگتسب  زا  یضعب  [ 349

ینیسح نارادازع  هب  نیهوت  رطاخ  هب  ندش  هیبنت  زا  سپ  یسور  گنهرس  ندش  ناملسم 

نایب مق  يهیملع  يهزوح  روهـشم  ناگدنیوگ  زا  يدرمناوج  هللادسا  خیـش  جاح  ياقآ  بانج  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  طسوت  هیـضق  نیا 
زا دعب  مدوب ، هتفر  تسا ، نم  هاگداز  هک  تسود ،» بیرغ   » هب ناتـسبات  تالیطعت  ندـنارذگ  تهج  هب  یگبلط  ياهلاس  لئاوا  رد  : تسا هدـش 

. دندوب هتسشن  یتخرد  يهیاس  ریز  رد  نادیفس ، شیر  زا  رفن  دنچ  اب  هک  مدید  ار  ياهبیرغ  درم  مدمآ و  نوریب  لزنم  زا  اهزور ، زا  یکی  رهظ 
ياراد لکیه و  يوق  دومنیم ؛ هلاس  جنپ  تصـش و  دودح  رد  بیرغ  درم  متـسشن . نانآ  رانک  رد  مدرک و  مالـس  مدمآ ، نانآ  شیپ  مه  نم 

نآ يور  ار  لیاسو  زا  یضعب  هدرک و  زاب  مه  یطاسب  انمض  دوب و  تبحص  لوغشم  وا  دوب . دیفس  شتروص  رس و  ياهوم  دوب ، غاز  نامشچ 
نایاقآ دیاش  : درک عورش  نینچ  ار  شیوخ  یگدنز  خیرات  حرش  متـسه ، هبلط  نم  هک  درک  ساسحا  یتقو  درکیم . یـشورفتسد  دوب و  هدیچ 

ار ادخ  لاح  نیع  رد  ماهدمآ و  نییاپ  هب  الاب  زا  هک  متسه  یناسک  زا  نم  ریخ ، متـسه . يداع  درگ  هرود  شورفتـسد  کی  نم  هک  دننک  رکف 
ناناملسم مالسا و  ياملع  نینل  دش و  یکیوشلب  هیسور  روشک  هک  ینامز  نآ  رد  تسا : نینچ  نم  یگدنز  ناتساد  . مرازگرکـش لاح  نیا  هب 

دیعبت تسا ، درس  رایسب  بطق و  ياهیکیدزن  هک  هیسور ، يربیـس »  » تمـسق هب  زین  ار  يدایز  عمج  تخیر ؛ ایرد  هب  ای  تشک و  ای  ار ، ذوفن  اب 
یعدم نم ، ییاد  دوشیم .) ینابرهش  گنهرس  ام ، حالطصا  هب   ) مدوب يربیـس  ینابرهـش  يودنامک  نامز  نآ  رد  نم  هحفص 350 ] دومن [ .

لسن ظاحل  زا  میدوب و  دقتعم  مالسلاهیلع  دواد  ترضح  توبن  هب  ناماس  نآ  رد  ام  دوب و  نم  مناخ  ردپ  لاح  نیع  رد  تمـسق و  نآ  مومعلا 
اپ رس و  دناهتخیر و  نوریب  هدرشف  تاجهتسد  تروص  هب  يدیعبت  ناناملسم  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  يزور  . میدشیم بوسحم  یسور  داژن ، و 
هب زین  یمکحم  قالـش  متـشادرب ، ار  دوخ  ریت  تفه  نم  دننکیم . هیرگ  دنناوخیم و  رعـش  دننزیم و  هنیـس  رـس و  هب  دـنوریم و  هار  هنهرب 

دوب و نز  همق  مدیمهف  اهدعب  هک  نانچ  دوب و  هدیشارت  مه  ار  شرس  نانآ  زا  یکی  متفر . نانآ  يولج  نانابساپ ، زا  یعمج  اب  متفرگ و  تسد 
متفرگ و ار  وا  يولج  مدمآ  نم  . درکیم يربهر  ار  تاجتـسد  تفگیم و  نیـسح » او  «، » نیـسح هاش   » شورخ شوج و  اب  اهفـص  يولج  رد 

رتخد رـسپ  هک  تسا  يزور  اب  فداصم  اروشاع ، زورما  تفگ : هچ !؟ ینعی  اهیزاب  هناوید  اهیرگیـشحو و  نیا  دینکیم !؟ هچ  اههناوید  متفگ 
لاس دنچ  امش  ياقآ  متفگ : مینکیم . يرادازع  میرادیم و  یمارگ  ار  وا  تداهش  زور  مه  ام  دناهتشک . البرک  رد  هنـشت  بل  اب  ار  ام  ربمغیپ 

هچ وا  دراد و  ياهدـیاف  هچ  اـهراک  نیا  وا  يارب  تسا ، هدرم  وا  رگید  مـتفگ : ! تـسا لاـس  رازه  زا  شیب  تـفگ : تـسا ؟ هدـش  هتـشک  لـبق ،
هک دنهاگآ  نانچ  نآ  مه ، ندرم  زا  دعب  ام ، نایاوشیپ  هک  میراد  داقتعا  ام  تفگ : باوج  رد  وا  دینزیم !؟ کتک  ناتدوخ  هب  امـش  دـنادیم 
هک دیناوخیمنارف  ناتدادما  هب  ار  نانآ  ارچ  تسا  نینچ  رگا  متفگ : تسا ! یکی  نانآ  يهدـنز  هدرم و  و  دـناهدوب ، هاگآ  ناشندوب  هدـنز  رد 

اهگـس ینعی  هرالخاباس »  » وت لثم  يارب  ار  نامیاقآ  ام  تفگ : باوج  رد  وا  !؟ دنهدب تاجن  نم  تسد  زا  لقادح  ای  دیعبت و  زا  ار  امـش  دنیایب 
هب دشیم و  هدنک  شتروص  هحفص 351 ] رـس و [  تسوپ  هک  متخادرپ  يو  ندز  هب  نانچنآ  قالـش  اب  مدش و  ینابـصع  نم  میناوخیمنارف !

ریزارس ناتـساد ، لقان  نامـشچ  کشا  انثا  نیا  رد  ! ) لضفلاابا ای  تفگیم : دنک  هیرگ  هکنیا  نودب  وا  مدزیم و  ار  وا  نم  دیبسچیم ! قالش 
. دش هدز  نم  رب  مکحم  يهدیشک  کی  رس  تشپ  زا  مدید  هبترمکی  لضفلاابا ! ایا  تفگیم : نانچمه  وا  مدزیم ، هک  یقالـش  ره  نم  و  دش )

هیرگ زاب  ناتـساد  لقان  . دـمآ دورف  نم  رـس  رب  ایند  مدرک  لایخ  دـش و  کیرات  نم  نامـشچ  رد  ایند  هک  درک  رثا  نم  رد  ناـنچنآ  یلیـس  نیا 
نم رب  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  ار  یلیـس  نیا  انعم  رد  یلو  دز  دوب ، ممناخ  ردپ  هک  میئاد ، رهاظب  ار  یلیـس  نیا  تفگیم : درکیم و 

ار هراـچیب  نیا  ارچ  و  ینکیم ، هچ  تفگ : درک و  شاـخرپ  نم  هب  تسا . هدز  یلیـس  نـم  رب  مـیئاد  مدـید  مدرک و  هاـگن  رـس  تـشپ  هـب  دز .
نودـب مدـش و  هناخ  دراو  يراب ، دوب ، هدرک  ار  شراک  یلیـس  مدوب و  هدـش  جـیگ  تحاران و  یلیخ  یلو  متـشگرب ، هناخ  هب  نم  !؟ یـشکیم
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. دناهدش عمج  ارحـص  کی  رد  نیرخآ ، نیلوا و  زا  مدرم ، يهمه  هدش و  اپرب  تمایق  مدید  باوخ ، ملاع  رد  مدـیباوخ . مروخب  يزیچ  هکنیا 
تقاطیب ار  همه  امرگ  دراد . رارق  مدرم  رس  يور  باتفآ  هک  ییوگ  دناهدش . قرع  قرغ  همه  هک  دنروآیم  راشف  رگیدمه  هب  نانچنآ  مدرم 

رخآ ربمغیپ  طقف ، دنیوگیم : رگیدمه  هب  مدرم  دنتـسه و  بآ  لابند  هب  همه  دوب . هدمآ  نوریب  اهناهد  زا  یگنـشت  تدـش  زا  اهنابز  هدرک و 
یلع ترـضح  هک  مدید  مدناسر ، ضوح  رانک  ار  دوخ  دوب  یعـضو  ره  اب  مه  نم  . دهدیم بآ  مدرم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نامز 

ترضح دیهدب ! بآ  مه  نم  هب  اقآ ، اقآ ، مدرک : ضرع  نم  دهدیم . بآ  مدرم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامرف  هب  مالـسلاهیلع 
، منکیم ناربج  ماهدرک ، هابتشا  اقآ ، متفگ : ياهدز !؟ کتک  ار  نیـسح ، مدنزرف ، رادازع  زورما  هک  مهد  بآ  وت  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 

مدـید هبترمکی  هک  مدرکیم  سامتلا  هلان و  ناـنچمه  نم ، هحفـص 352 ] دـیهدب [ !؟ بآ  نم  هب  ات  موش  ناملـسم  هک  میوگب  هچ  دـییامرفب 
بآ سامتلا ، همه  نآ  اب  اهناملسم ، سیئر  زا  ارچ  سپ  تفگ : متسین . هنشت  نم  متفگ : مدروآ ! بآ  وشاپ ، تفگ : درک و  رادیب  ارم  مرـسمه 

بالـضاف ياهبآ  لثم  بآ  نیا  مدـید  یلو  مدروآ  میاهبل  ربارب  ات  متفرگ و  شتـسد  زا  ار  بآ  دـمهفن ، يزیچ  وا  هکنیا  يارب  یتساوخیم !؟
هدـیدنگ دـهدیم ، دـب  يوب  متفگ : تسا !؟ هنوگچ  رگم  تفگ : يدروآ !؟ نم  يارب  هک  تسا  یبآ  هچ  نیا  متفگ : تسا ! وبدـب  هدـیدنگ و 

نید زا  یسک  رگا  هک  دوب  نیا  ام  بهذم  نوناق  ! يروآیم هناهب  ار  اهنیا  ياهدش ، ناملسم  وت  درادن ، يداریا  بآ  نیا  تفگ : مرسمه  تسا .
درک و رارف  وا  یلو  منزب  اـت  متـشادرب  ار  ریت  تفه  دـهدن . وـل  ارم  اـت  مشکب  ار  نز  نیا  هـک  مدرک  رکف  نـم  دوـش . هتـشک  دـیاب  دور ، نوریب 

ارم ياههجرد  دـنتخیر و  نم  يهناخ  هب  هک  تشذـگن  يزیچ  درک . وگزاـب  شردـپ  يارب  ارم  يهیـضق  تفر و  شردـپ  يهناـخ  هب  امیقتـسم 
مدوب و دوخ  راک  بقاوع  رظتنم  مدش و  نادنز  دراو  نم  . مدوب مردام  ردپ و  دنزرف  هناگی  مه  نم  دندرب . نادنز  هب  هتـسب  تسد  ارم  دندنک و 

راز راز  مردام  دننیبب . ارم  دنتـسناوت  رود  زا  راب ، ود  اهنت  ردام  ردپ و  نادنز ، رد  نم  فقوت  تدم  رد  مدوب . هدـش  تاقالملا  عونمم  یفرط  زا 
هکنآ يرگید  و  ماهتفر ؛ نوریب  منید  زا  هکنیا  یکی  متـشاد : مرج  ود  نم  درک ! دـنهاوخ  مادـعا  ارم  هک  متـشادن  یکـش  نم  درکیم و  هیرگ 

ادـخ و ربمایپ  هب  مدرکیم و  هیرگ  زور  بش و  نادـنز  رد  یلو  ماهتـشاد . تسا ، هقطنم  مومعلا  یعدـم  رتخد  هک  ار ، مرـسمه  نتـشک  دـصق 
هب زور  هس  ود  زا  شیب  . متساوخیم نانآ  زا  ار  دوخ  تاجن  مدشیم و  لسوتم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  نیسح و  ماما  یلع و  ترضح 

دوخ الا  و  تسا ، هتفر  نم  داـی  زا  تمـسق  نیا  هتبلا   ) ناراوگرزب نآ  زا  یکی  هک  مدـید  باوخ  یبش  هک  دوب ، هدـنامن  یقاـب  نم  يهمکاـحم 
نامز هحفـص 353 ] هب [  يزیچ  : » دومرف نم  هب  دـمآ و  نم  باوخ  هب  يدرمناوج ) تشاد - ؟ مان  هچ  دـمآ و  یـسک  هچ  هک  تفگیم : لقان 

هب دوب و  دـهاوخ  زاب  نادـنز  تشپ  هب  نیمزریز  هار  بش  ادرف  دـش ! یهاوخ  هتـشک  يوش ، همکاحم  رگا  تسا و  هدـنامن  یقاب  وت  يهمکاحم 
تکرح ناریا  يوس  هب  تردام ، ردپ و  هارمه  نک و  رارف  نادنز  زا  بش  ادرف  دنـشاب . ترظتنم  نادنز  تشپ  رد  هک  میاهتفگ  تردام  ردـپ و 
نوریب اجنآ  زا  تسا . هدـش  زاب  نوریب  هب  ياهنزور  مدـید  متفر ، نیمزریز  فرط  هب  دـعوم  رـس  مدـش . بش  ادرف  رظتنم  هناربصیب ، نم ، !« اـمن

. داتفا هار  هب  راطق  میدناسر و  راطق  هاگتـسیا  هب  ار  دوخ  میدرک و  تکرح  مه  اب  دنتـسه ! نم  رظتنم  نادنز  تشپ  مردام  ردـپ و  مدـید  متفر ،
ارچ مدرک : لاؤس  مدـش و  تحاران  رایـسب  نم  داتـسیا . راطق  عقومیب  ناهگان  داد ، همادا  ار  دوخ  ریـسم  زور  بش و  کی  راطق  هکنآ  زا  سپ 

ترضح هب  لسوتم  زاب  نم  ! دنتسه وا  لابند  نارومأم  دنک و  رارف  هیسور  زا  راطق  اب  دهاوخیم  يرارف  رفن  کی  دنتفگ : دنتشاد ؟ هگن  ار  راطق 
ام راـنک  زا  دـندیدن ! ار  اـم  یلو  دنتـشگ  ار  راـطق  يهـمه  نارومأـم  هـکنیا  بـیجع  دـهدب . تاـجن  ار  اـم  هـک  مدـش  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا 

يوروش ناریا و  زرم  رد  هک  سرا ، دور  رانک  هدایپ  ياپ  اب  بش  . میدش کیدزن  ناریا  زرم  هب  هرخالاب  ات  دندیدیمن ، ار  ام  یلو  دنتـشذگیم 
ار دوخ  میتشذگ و  سرا  زا  يدرمناوج .) دناهتـشذگ -  سرا  زا  هنوگچ  اهنآ  هک  تسا  هدنامن  لقان  دای  رد  زاب  اجنیا  رد   ) میدـمآ دراد  رارق 

مان و  یلع ، نیریـش  ار  مردپ  مان  نیـسحمالغ ، ار  نم  مان  اهنآ  میدش . ناملـسم  هعیـش ، ملاع  کی  تسد  هب  لیبدرا  رد  میدناسر و  لیبدرا  هب 
نم یلو  دنتفر ، كاخ  هب  دندرم و  اجنامه  رد  دـندنام و  فجن  رد  مردام  ردـپ و  میتفر . البرک  هب  سپـس  . دنتـشاذگ مناخ  نیریـش  ار  مردام 

هیسور زا  نم  هک  دندیمهف  نوچ  دعب  یلو  مدش ، راک  لوغشم  امیپاوه  ینف  تمسق  رد  نارهت  هاگدورف  رد  یتدم  متـشگرب و  ناریا  هب  هرابود 
رد منارذگیم ، ار  یگدنز  منکیم و  یـشورفتسد  درگ  هرود  تروص  هب  نالا  دش و  لولعم  ممـسج  تدم  نیا  رد  دندرک . منوریب  ماهدمآ ،

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 1136 

http://www.ghaemiyeh.com


[ . 194 . ] متسه مالسلامهیلع  ادخ  لوسر  تیب  لها  نارادتسود  هحفص 354 ] وزج [  ماهدش و  ناملسم  هک  مرازگرکش  ار  ادخ  لاح  نیع 

دوش دورد »  » رهش رد  مرحم  مایا  يرادازع  عنام  تساوخیم  هک  ینس  یتلود  رومام  تیاده 

البرک يادهـش  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  يارب  يرادازع  يهداـمآ  دورد ، رهـش  یکیدزن  رد  ياهیرق  مدرم  یـسمش ، مرحم 1346  ماـیا  رد 
هب دوب ، بهذم  ینس  ایوگ  تشاد و  لحم  رد  يذوفن  هک  یتلود ، نارومأم  زا  یکی  نکیل  دوب . هدش  هیهت  زین  مزال  لیاسو  جراخم و  دندوب و 

همه مسارم  دنتسناوتیمن  یفرط  زا  هک  هیرق ، يهنکس  ! دننکن يرادازع  دنوش و  فرصنم  راک  نیا  زا  دیاب  اهنآ  هک  داد  ماغیپ  نارادازع  تئیه 
یلو دننامیم ! فیکلتالب  نادرگ و  رـس  دندوب ، كانمیب  یتلود  رومأم  نآ  مشخ  ذوفن و  زا  رگید  فرط  زا  دننکن و  رازگرب  ار  دوخ  يهلاس 

شود رب  بآ  رپ  یکـشم  تسا و  هدیـشوپ  ازع  هایـس  سابل  شدوخ  رومأـم ، نآ  هک  دـننکیم  هدـهاشم  حبـص  ادرف  اـهنآ ، راـظتنا  فـالخ  رب 
دوشیم مولعم  قیقحت ، زا  سپ  ! تسا هدش  لوغـشم  يرادازع  هب  نارگید  زا  رتدوز  روصت ، لباق  ریغ  ینامیا  هنهرب و  ياپ  رـس و  اب  هتخادنا و 

هب هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  تسا و  هدرک  ترایز  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هتـشذگ  بش  رد  رومأـم  نآ  هک 
تاهمین ود  ریـشمش  تبرـض  کی  اب  يریگب ، ار  اـم  ناتـسود  يرادازع  يولج  رگا  : » دـنیامرفیم رومأـم  نآ  هب  دـناهدوب ، كانبـضغ  تدـش 
يرادازع مسارم  رد  زین  شدوـخ  شیلبق ، میمـصت  فـالخ  رب  دروآ و  يور  هعیـش  بهذـم  هب  رومأـم  نآ  باوـخ ، نـیا  رثا  رب  !« درک مهاوـخ 

هیرق نآ  رد  لاـس ، ره  زا  رتشیب  یتمـشح  هوکـش و  اـب  لاـس  نآ  رد  يرادازع  مسارم  هثداـح ، نیا  يهجیتن  رد  هحفـص 355 ] درک [ . تکرش 
[ . 195 . ] دش رازگرب 

درک ییانتعایب  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  هک  ننست  لها  زا  يدرم  تیاده 

. تسا هدوب  نآ  دهاش  دوخ  هک  دنکیم  لقن  ار  یتفگـش  يارجام  مرقم  قازرلادـبع  دیـس  موحرم  يارب  لیخد ، نسح  خیـش  رحبتم ، يهمالع 

. مدومن ترایز  ناتـسبات  لصف  رد  ترایز ، مایا  ریغ  رد  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  ینامثع ، تلود  رخاوا  رد  : دیوگیم يو 
رهطم مرح  نحـص و  رد  یـسک  اوه  یمرگ  ببـس  هب  هک  یلاح  رد  مدش . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هجوتم  رهظ ، کیدزن  سپس 

نم . دوب هداتـسیا  لوا  برد  رانک  درکیم ؛ تظفاحم  مرح  زا  ییوگ  تشاد و  لاس  تصـش  کیدزن  يرمع  هک  مادـخ  زا  يدرم  اـهنت  دوبن و 
، مالسلاهیلع مشاه  ینب  رمق  تهبا  تمظع و  يهرابرد  متسشن و  سدقم  رس  يالاب  رد  سپس  مدناوخ و  ار  رصع  رهظ و  زامن  ترایز ، زا  دعب 
و دش ، مرح  دراو  هک  مدید  ار  ینز  انثا ، نیا  رد  . متخادرپ رکفت  هب  دوب ، هدروآ  تسد  هب  میظع  يرگراثیا  يزابناج و  نآ  ببس  هب  ار  نآ  هک 
هب درک  فارـشا  سابل  ابیز و  یتروص  اب  هلاـس  هدزناـش  دودـح  يرـسپ  دوب و  راکـشآ  وا  زا  یگرزب  راـثآ  و  بوجحم ، اپارـس  هک  یلاـح  رد 

یتئیه ییانح و  نساحم  دیفس و  خرس و  یتروص  اب  دق  دنلب  يدرم  سپـس  . دومن ربق  فارطا  رد  فاوط  هب  عورـش  درکیم ، تکرح  شلابند 
ربق هب  تشپ  يو  درواین . هحفص 356 ] اج [  هب  ترایز  دروم  رد  دنناوخیم ، هحتاف  هک  ار  تنس  لها  ای  هعیش  تاموسر  اما  دش ، دراو  يدرک 

هب یهجوت  هنوگ  چـیه  هکنیا  نودـب  تخادرپ ، دوب  نازیوآ  حیرـض  يـالاب  هک  ییاـههرز  اـهرجنخ و  اهریـشمش و  ياـشامت  هب  درک و  رهطم 
موق و هچ  زا  هک  مدـشن  مه  هجوتم  مدرک و  بجعت  رایـسب  وا  راـتفر  نیا  زا  نم  ! دـهد زورب  دوخ  زا  سدـقم  مرح  بحاـص  لـالج  تمظع و 

يالاب رد  هنوگنآ  نز  مدید  هک  دش ، رتدایز  هاگنآ  نم  بجعت  تسا ، رسپ  نز و  نآ  يهداوناخ  زا  مدز  سدح  هکنیا  زج  دشابیم ، ياهفیاط 
هک مدوب  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  ربـص  وا و  یهارمگ  يهشیدـنا  رد  ! دـیامنیم یمارتـحایب  هنوـگنیا  وا  دزرویم و  بدا  رهطم  رس 

رهطم حیرـض  هب  هک  یلاح  رد  يو  دومن ! دنلب  ار  يو  یـسک  هچ  هک  مدیدن  دش و  دنلب  نیمز  زا  تماق ، دنلب  درم  نآ  مدرک  هدهاشم  ناهگان 
ربـق هب  هن  هک  یلاـح  رد  تشادیمرب ، زیخ  دزیم و  خرچ  درک ! ندـیود  هب  عورـش  ماـمت  تدـش  اـب  ربـق  رود  دیـشکیم ، داـیرف  دروـخیم و 

هب ور  ادـتبا  شتروص  تلاـح ، نیا  رد  دوب . هتفرگ  جنـشت  شتـسد  ناتـشگنا  هتفرگ و  ار  يو  قرب  ییوگ  دوب ! رود  نآ  زا  هن  دوب و  هدـیبسچ 
زیخ هک  هاـگ  ره  دوـب و  هتخیوآ  ندرگ  هب  ار  نآ  ياهرقن  ریجنز  هک  تـشاد  یتعاـس  تـفرگ . دوـخ  هـب  یلین  گـنر  سپـس  تـفر و  یخرس 
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لیامح ات  دروآیم  نوریب  ابع  زا  ار  شتسد  هک  وس  نآ  زا  نینچمه  تسکش . هرخالاب  ات  دروخیم  فیرـش  حیرـض  هب  وا  تعاس  تفرگیم ،
مناخ نآ  ! دـش هراپ  اهنتفرگ  زیخ  نیا  اب  شیابع  دـمآیم و  دورف  نیمز  هب  شرگید  فرط  هکلب  داتفایمن  نیمز  هب  دروخن ، نیمز  هب  دـنک و 

هب عورش  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  رسپ  دینابـسچ و  راوید  هب  ار  دوخ  دومن ، هدهاشم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  زا  ار  تمارک  نیا  نوچ 
؛ مداتسیا هدش و  كانمیب  لاح  نیا  زا  مدید ، نینچ  هک  زین  نم  . مییامش لیخد  مرسپ  نم و  لضفلاوبا ، تفگیم : یپایپ  درک و  هبانا  عرـضت و 

رابود دریگب . ار  شلباـقم  هک  دوبن  مرح  رد  مه  یـسک  تشاد و  دـنمونت  یندـب  درم  نآ  منک . هچ  هحفص 357 ] متـسنادیمن [  هک  یلاح  رد 
نآ يهدـهاشم  اب  دـش و  دراو  مرح  مداخ  ماـگنه  نآ  رد  . دـیخرچ باتـش  اـب  درادـن ، راـیتخا  دوخ  زا  هک  تعاـس  يهبرقع  نوچ  مرح ، رود 
هس شلوط  هک  ار  ینامـسیر  دنتفرگ و  ار  درم  نآ  مه  کمک  هب  دز و  ادص  ار  رفعج ، مان  هب  مادخ ، زا  رگید  یکی  تفر و  نوریب  تیعـضو ،

ساـبع ترـضح  مرح  زا  ار  وا  دوب . جراـخ  يداـع  لاـح  زا  دیـشکیم و  داـیرف  زونه  اـما  داتـسیا  عـیطم  وا  و  دنتـسب . شندرگ  هب  دوـب  عارذ 
رازاـب زا  هک  هار  هاـیم  رد  . دـیایب مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  هب  اـهنآ  هارمه  هک  دـنتفگ  مه  نز  هـب  دـندرب و  نوریب  مالـسلاهیلع 

نآ دراو  ار  وا  نوچ  . دیـشکیم دوخ  لاـبند  هب  ار  اـهنآ  هدرک و  عمج  دوخ  هب  ار  مدرم  هجوت  يو  بارطـضا  داـیرف و  يادـص  میتشذـگیم ،
رد تعاس ، عبر  زا  دعب  دیباوخ ، دش و  مارآ  شلاح  دنتسب ، مالسلاهیلع  ربکا  یلع  ترضح  رهطم  حیرـض  هب  دندومن و  ناکم  یـسدق  هاگراب 

توبن دنوادخ و  یگناگی  هب  تداهـش  هب  عورـش  ناسرت  بوعرم و  یتلاح  اب  دش و  رادیب  دوب ، هتـسشن  شاهرهچ  رب  يرایـسب  قرع  هک  یلاح 
 - فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح -  ترضح  ات  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 
نیا هب  دومرف  نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نونکا  مه  تفگ : دندیسرپ ، وا  زا  هک  ار  عوضوم  ! دومن
نانآ تیالو  هب  تداهش  نم  کنیا  دیامنیم ! كاله  ارت  سابع  ینکن  نینچ  رگا  هک ، دوزفا  درمـشرب و  میارب  ار  اهنآ  نک و  فارتعا  قیاقح 
مرح رد  تفگ : دندیـسرپ ، مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  رد  شبیجع  زیخ  تفا و  نآ  زا  سپـس  . میوجیم يربت  نانآ  ریغ  زا  مهدیم و 

هب ارم  هاگنآ  يرادیمنرب !؟ تیهارمگ  زا  تسد  زونه  گس ، يا  تفگ : تفرگ و  ارم  یتماق  دنلب  درم  هک  مدوب  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح 
ایوج ار  ارجام  مناـخ ، زا  ! دوب وا  تسد  زا  نم  رارف  يهنحـص  دـیدیدیم  هچنآ  هحفـص 358 ] دزب و [  ارم  رـس  تشپ  زا  اصع  اب  دـیبوک و  ربق 

، دشابیم ینس  يو  تسا . دادغب  نکاس  هینامیلس و  لها  زا  هک  دشابیم  مرهوش  درم  نیا  و  متسه ، دادغب  لها  زا  هعیـش و  نم  تفگ : دندش ،
يرود تـشز  لاـصخ  زا  دراد و  تـسود  ار  کـین  تافــص  دــهدیمن ، ماـجنا  تیــصعم  هاـنگ و  تـسا و  نیدــتم  دوـخ  بهذــم  رد  اـما 

وا و زا  نوتوت  دیرخ  ناشلغـش  هک  متـشاد  ردارب  ود  زین  نم  دوب و  لوغـشم  نوتوت  تراجت  هب  موش  وا  يهجوز  نم  هکنآ  زا  شیپ  . دـیوجیم
دنتفرگ میمـصت  دندمآیمنرب  نآ  يهدهع  زا  نوچ  دـندرک و  ادـیپ  یهدـب  وا  هب  ینامثع  يهریل  تسیود  ینامز  دوب . نارگید  هب  نآ  شورف 

ناشرظن دندناوخارف و  دوخ  يهناخ  هب  رهظ  ماگنه  ار  وا  تهج  نیمه  هب  دننک . ترجاهم  دادـغب  زا  دوخ  دـنهدب و  وا  هب  ار  دوخ  يهناخ  هک 
یهدب قاروا  داد : ناشن  دوخ  زا  بیجع  یتماهش  وا  هاگان  ماگنه  نآ  رد  . دنرادن زین  يرگید  يراکهدب  هک  دنتـشاد  راهظا  دنتفگ و  وا  هب  ار 

دنناوتیم دنـشاب  هتـشاد  زاین  لوپ  مه  رادقم  ره  هک  داد  نانیمطا  نانآ  هب  دنازوس و  سپـس  دومن و  هراپ  ار  اهنآ  ادتبا  دروآ و  نوریب  ار  نانآ 
: تفگ داد و  همادا  نز  . دنهد شاداپ  ار  وا  اجنامه  رد  هک  دنتفرگ  میمصت  دندش و  لاحشوخ  رایـسب  دندید ، نینچ  نوچ  نانآ  دنریگب . وا  زا 

قفاوم دوخ  اب  هانگ ، زا  وا  يرود  نیدـت و  هب  هجوت  اـب  يدرمناوج و  نیا  هب  هجوت  اـب  ارم ، يأر  نوچ  دـندرک و  یهاوخ  رظن  نم  زا  مناردارب 
مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  رهطم  دقرم  نیمظاک ، ترایز  هب  ارم  هک  متـساوخ  وا  زا  یتدم  زا  سپ  . دـندروآرد يو  دـقع  هب  ار  نم  دـندید ،
تشگ رادیدپ  نم  رد  لمح  راثآ  نوچ  دش . نآ  ندوب  هفارخ  یعدم  تفریذپن و  وا  اما  دربب ، مالسلاهیلع  داوج  ماما  ترـضح  مالـسلاهیلع و 

هک یماگنه  . دومن تقفاوم  مه  وا  میور و  ترایز  هب  دش  شبیـصن  يدنزرف  رگا  هحفـص 359 ] دنک [  رذن  هک  مدرک  تساوخرد  مرهوش  زا 
. دومن شدـنزرف  غولب  ناـمز  هب  لوکوم  ار  نآ  دز و  زابرـس  نآ  لوـبق  زا  يو  اـما  مدرک ، بلط  وا  زا  ار  رذـن  هب  ياـفو  دـمآ ، اـیند  هب  دـنزرف 

يو هب  نم  اما  مباـیب ! يرـسمه  نامدـنزرف  يارب  هک  تساوخ  نم  زا  دیـسر و  فیلکت  نس  هب  رـسپ  هکنیا  اـت  تخاـس ، دـیماان  ارم  وا  دروخرب 
ماگنه رد  دروآ . ترایز  هب  ار  ام  دومن و  لوبق  هارکا  اب  يو  رطاخ ، نیمه  هب  ! درک مهاوخن  نینچ  دنکن ، افو  شرذـن  هب  هک  یماگنه  ات  متفگ 
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ملاحشوخ هک  يراثآ  اما  دنیامن ، تیاده  عیشت  هب  ار  يو  هک  مدومن  تساوخرد  ناراوگرزب  نآ  زا  مالسلاامهیلع ، مامه  ماما  ود  نآ  ترایز 
ماما ترـضح  ترایز  هب  ار  ام  يو  سپـس  مدش . نوزحم  مومغم و  رایـسب  مرـسمه  يازهتـسا  بدا و  يهئاسا  زا  هکلب  مدومنن ، هدهاشم  دنک 
بدا يهئاسا  ازهتـسا و  و  دـشن ، باجتـسم  یلو  مدرک  اعد  مه  اجنآ  رد  و  درب ، ارماـس  رد  مالـسلاامهیلع  يرکـسع  ماـما  ترـضح  يداـه و 

، تسا جئاوحلا  باب  هک  وا ، رگا  موریم ، مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  هب  متفگ : میدیـسر ، البرک  هب  نوچ  ! تشگ نوزفا  مرهوش 
هب منکیمن و  ترایز  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  شردپ  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  ترـضح  شردارب  رگید  دادـن ، ار  متجاح 

يهصق مدناسر و  مالسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  ضرع  هب  ار  نایرج  میدیسر ، مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  نوچ  . مدرگیمرب دادغب 
تفای و تباجتـسا  میاعد  دـمآ و  شوج  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دوجو  مرک  ناشورخ  ياـیرد  ناـهگان  هک  متـشاد ، مـالعا  ار  دوخ 

هحفص 360 ] [ . ] 196 . ] تشگ لیان  يدبا  تداعس  تیاده و  هب  مرهوش 

باتک نیا  رد  شخب 11  تاقحلم 

ملاع يهبوت  قیفوت  - 2 عوضوم : 49 هیـضق : هرامـش  تسنادیم ، لماک  ناسنا  ار  دوخ  هک  یکلوپرـس  هللادسا  خیـش  نداد  هبوت  - 1 عوضوم :
لـضفلاوبا ترـضح  مرح  رد  شیر  ندیـشارت  زا  هبوـت  - 3 عوضوم : 48 هیـضق : هرامـش  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  تکرب  هب  رورغم ،

، درکیم يرببیج  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  مرحرد  هک  یقراس  ندش  تیادـه  هبوت و  - 4 عوضوم : 144 هیضق : هرامش  مالـسلاهیلع ،
: هیـضق هرامـش  دوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يارب  ندرک  هیرگ  باوـث  رکنم  هک  یـصخش  ندـش  تیادـه  - 5 عوضوم : 64 هیـضق : هرامش 
، یحیسم ردام  ندش  هعیش  - 7 عوضوم : 68 هیضق : هرامش  رهطم ، تبرت  زا  هزجعم  ندید  يهطساوب  بیبط )  ) انحوی ندش  هعیش  - 6 عوضوم : 3

هحفص 363 ]  ] 141 هیضق : هرامش  دید ، ار  لضفلاوبا  ترضح  شاهلاس  هس  رتخد  هک 

لضفلاوبا ترضح  و  ع )  ) نیسح ماما  هب  لسوت  اب  افش  تاجاح و  نتفرگ 

دنتفای تاجن  گرم  زا  نیسح  ماما  تعافش  هب  يرئاح  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح 

نیا دنتشاد ؛ هدهع  هب  ار  كارا  هیملع  يهزوح  یتسرپرس  هک  یعقوم  رد  هرس ، سدق  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم 
باوخ رد  ياهبنش ، هس  بش  مدوب ، البرک  رد  نم  هک  یماگنه  : دندوب هدومرف  لقن  یکارا  یفطصم  اقآ  جاح  هللا  ۀیآ  ترضح  يارب  ار  هیـضق 
ریحتم مدش و  رادیب  باوخ  زا  نم  درم ! یهاوخ  رگید  زور  هس  هدب ، ماجنا  ار  تیاهراک  میرکلادبع ! خیش  تفگ : نم  هب  یـصخش  هک  مدید 
مدوب ثحب  سرد و  لوغشم  هبنشراهچ  هبنـش و  هس  زور  . دشاب هتـشادن  يریبعت  چیه  تسا  نکمم  تسا و  باوخ  هتبلا  متفگ : دوخ  اب  مدوب و 
يردق اجنآ  رد  میتفر و  داوج  دیس  موحرم  غاب  فرط  هب  اقفر  زا  یـضعب  اب  دوب ، لیطعت  هبنـش  جنپ  زور  تفر ! مرطاخ  زا  باوخ  نآ  هکنیا  ات 

رد . میدیباوخ یتعاس  راهان ، زا  سپ  میدرک و  فرص  هحفـص 364 ] اجنآ [  رد  زین  ار  راهان  دش . رهظ  ات  میدومن ، یملع  يهثحابم  شدرگ و 
بت شتآ  نایم  رد  تشاد و  هزرل  مندب  نانچمه  یلو  دنتخادنا  نم  يور  ییاهزادناور ، ابع و  اقفر  تفرگ . ارم  يدیدش  يهزرل  عقوم  نیمه 

اعیرـس دندرک و  مهارف  ياهلیـسو  اهنآ  دـیناسرب ». ملزنم  هب  ارم  : » متفگ اقفر  هب  تسا ، میخو  رایـسب  ملاح  هک  مدرک  سح  نوچ  مدوب . هداتفا 
دای هب  انثا  نیا  رد  دـش . نوگرگد  رایـسب  ملاح  مدوب و  هداتفا  سحیب  لاحیب و  لزنم  رد  . دـندناسر ملزنم  هب  دـندروآ و  البرک  رهـش  هب  ارم 

ناهگان . مدرک ساـسحا  ار  دوخ  رمع  رخآ  باوخ ، نآ  نتفرگ  رظن  رد  اـب  مدرک و  هدـهاشم  ار  گرم  مئـالع  مداـتفا ! شیپ  بش  هس  باوخ 
، تسا هدیـسر  درم  نیا  لـجا  : » دـنتفگ دـندرک و  هاـگن  رگیدـمه  هب  دنتـسشن و  نم  پچ  تسار و  فرط  رد  دـندش و  رهاـظ  رفن  ود  مدـید 

ضرع مدش و  لسوتم  مالسلاهیلع  هللادبعابا  ترضح  سدقم  تحاس  هب  یبلق ، قیمع  هجوت  اب  لاح  نیمه  رد  !«. میوش شحور  ضبق  لوغشم 
زا مالسلااهیلع ، ارهز  ترضح  ناتردام  قح  هب  ار  امش  ماهدومنن . هیهت  يداز  هدرکن و  يراک  تسا و  یلاخ  متسد  زیزع ! نیـسح  يا  : » مدرک
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ود نآ  دزن  یصخش  مدید  لسوت ، نیا  زا  سپ  هلصافالب  ! میامن دوخ  لاح  هب  يرکف  ات  دزادنا ، ریخأت  هب  ارم  گرم  ادخ  ات  دینک  تعافـش  نم 
ادیپ لسوت  ام  هب  میرکلادبع  خیـش  دندومرف : مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تفگ : دمآ و  دننک ؛ حور  ضبق  ارم  دنتـساوخیم  هک  رفن 

. تسا هدومرف  تباجا  ار  تعافـش  نیا  دنوادخ  ! دزادـنا ریخأت  هب  ار  شرمع  نایاپ  ات  میدرک  تعافـش  وا  زا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  مه  ام  هدرک و 
مدید سپس  ۀعاط »! اعمس و  : » دنتفگ صخـش  نآ  هب  دندرک و  هاگن  مه  هب  رفن  ود  نآ  عقوم  نیا  رد  دینکن و  ضبق  ار  وا  حور  امـش  نیاربانب 

يدوبهب و ساـسحا  عـقوم  نیا  رد  هحفـص 365 ] دـنتفر [ . دـندرک و  دوعـص  يرفن ) هس   ) مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  يهداتـسرف  رفن و  ود  نآ 
متسد هتسهآ  دندرکیم . هیرگ  دندزیم و  دوخ  تروص  رـس و  هب  مناگتـسب  مدینـش ! يراز  هیرگ و  يادص  رگید  يوس  زا  مدرک و  یتمالس 

یلو منک ، عمج  ار  میاپ  متساوخ  دناهدیشک ! مندب  يور  ياهچراپ  دناهتـسب و  ار  ممـشچ  مدید  یلو  مدوشگ ، ار  ممـشچ  مداد و  تکرح  ار 
هک مدینـش  ماـگنه  نـیا  رد  مدرک ! دـنلب  يزیچ  نتـشادرب  يارب  ار  متـسد  دناهتـسب . ار  اـپ ) گرزب  تشگـنا   ) میاهتـسش هـک  مدـش  تـفتلم 

دنتـشادرب و دندوب ، هتخادنا  نم  يور  رب  هک  ار  يزادناور  دـندش و  مارآ  .« دراد تکرح  وا  ندـب  دـینکن ! هیرگ  دـیوش ! تکاس  : » دـنیوگیم
دـنتخیر و مناهد  هب  بآ  اهنآ  دـنهدب . بآ  نم  هب  هک  مدرک  مناهد  هب  هراـشا  تسد  اـب  دـندرک ! زاـب  يروف  ار  میاـپ  دـندوشگ و  ار  ممـشچ 
هب تبهوم  نیا  مدـش . بوخ  یلک  هب  نآ ، زا  سپ  هللادـمحب  متـشاد و  تلاسک  فعـض و  زور  هدزناپ  اـت  . متـسشن متـساخرب و  اـج  زا  مکمک 

[ . 197 . ] دوب مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  میالوم  تکرب 

دابانگ فارطا  رد  ننست  لها  تسد  هب  ندش  روگ  هب  هدنز  زا  ناوخ  هضور  درمریپ  تاجن 

لها ارهاظ  هک  ناشدوخ  ناتسود  زا  یکی  زا  یتوعد  حتفلاوبا  دیس  جاح  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  بانج  اناوت  يهدنـسیون  ار  ریز  يهیـضق 
، یناحور دیس  نالف  : دناهدرک شومارف  ار  هیضق ) بحاص   ) یناحور درمریپ  مان  یتوعد  ياقآ  بانج  انمض  دناهدرک ، لقن  تسا  هدوب  راوزبس 

ایوگ هک  دابانگ -  فارطا  رد  ياهدکهد  مزاع  دنکیم و  تکرح  دهـشم  زا  يزور  میدق ، ياهنامز  رد  مرادـن ) رطاخ  هب  ار  وا  مسا  نم  هک  )
دنتفریم هحفص 366 ] هکت [  هکت  ار  هار  نیا  مایا  نآ  رد  دناوخب . هضور  اجنآ  رد  مرحم  لوا  يههد  رد  ات  دوشیم ، هتشاد -  مان  تشدورس 

رد دـنکیم . تکرح  دابانگ  بناج  هب  درادیمرب و  ار  شرفـس  راب  هلوک  ناشیا  يرآ ، . تشادـن دوجو  دـصقم  نآ  يارب  میقتـسم ، نیـشام  و 
کی هار  نایم  رد  دـسرب ، رظن  دروم  يهدـکهد  نآ  هب  هاـم  لوا  بش  هکنیا  يارب  یناـحور  دیـس  نیا  دوشیم و  بارخ  نیـشام  هار ، يهناـیم 

هدـکهد يهناور  نانآ  هارمه  هب  دـنکیم و  اضاقت  نانآ  زا  مه  یناحور  ياـقآ  نآ  دـناهدوب ، راوس  نآ  رب  رفن  هس  ود  هک  دـنیبیم  ار  يراـگ 
ثحب مود  لوا و  يهفیلخ  دروم  رد  هقطنم ، نآ  لـئاسم  زا  ربـخیب  یناـحور  نیا  دـیآیم و  شیپ  فلتخم  ياهتبحـص  هار  لوط  رد  . دوشیم

! دنتـسه یطارفا  بصعتم و  رایـسب  ياهینـس  نآ  زا  يراگ  نابحاص  ناهارمه و  هکنآ  زا  لفاغ  دیوگیم . ازـسان  مانـشد و  نانآ  هب  دنکیم و 
رد ار  وا  دنربب و  ناشدوخ  يهدکهد  هب  ار  یناحور  درم  نیا  هک  دـننکیم  هراشا  دـننکیم و  تبحـص  رگیدـکی  اب  يراگ  نابحاص  نیاربانب 

بارخ يراگ  هک  دـننکیم  دومناو  هار  ياههمین  رد  نانآ  كانرطخ ، میمـصت  نیا  یپ  رد  ! دـنناسرب شیاهمانـشد  يازج  هب  دنـشکب و  اـجنآ 
هکنیا ات  دشاب ، هدکهد  رد  نانآ  نامهیم  ار  بشما  یناحور  دیـس  ياقآ  هک  دننکیم  داهنـشیپ  دراد و  تحارتسا  هب  جایتحا  مه  بسا  و  دش ،

دزن نانآ  اجنآ  رد  . دوریم يراگ  نابحاص  لزنم  هب  بش  دریذـپیم و  راچان  هب  مه  درمریپ  دیـس  دـنورب . تشدورـس  هدـکهد  هب  حبـص  ادرف 
ماش دیس  دنروآیم و  ماش  هرخالاب  دوشیم . نخسمه  نانآ  اب  اج ، همه  زا  لفاغ  مه  دیس  دننکیم و  تبحـص  یباب  ره  زا  دننیـشنیم و  دیس 

دیناوتیم امـش  تسا ! هدامآ  رواجم  قاطا  رد  امـش  باوخ  ياج  دنیوگیم : دیـس  هب  نانآ  سپـس  درذـگیم . بش  زا  يرادـقم  دروخیم و 
. دننکیم ییامنهار  رگید  قاطا  هب  ار  دیـس  دنزیخیمرب و  دـناهدوب ، رفن  هس  هک  يراگ  نابحاص  سپـس  . دـیورب قاطا  نآ  هب  تحارتسا  يارب 

دیـس هب  نانآ  دناهدنک ! اجنآ  رد  ار  يربق  هک  دـنیبیم  هحفـص 367 ] ناهگان [  اما  دوشیم ، قاطا  دراو  مه  دیـس  دوشیم و  زاب  قاـطا  برد 
دننزیم و وا  هب  دگل  تشم و  دنچ  دـعب  و  نیخیـش !... نمـشد  يا  دـترم و  رفاک  يا  تسا ، ربق  نیا  لخاد  رد  امـش  ياج  بشما  دـنیوگیم :

نآ هب  ارم  هک  یتقو  : دیوگیم دیس  میونـشب . دیـس  نابز  زا  ار  ناتـساد  يهیقب  الاح  . دنزادنایم ربق  نآ  لخاد  دنریگیم و  ار  وا  ياپ  تسد و 
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دوخ اب  دز و  هقلح  منامـشچ  رد  کشا  نم  دـنزادنیب ، ربق  لخاد  هب  ات  دـنتفرگ  ارم  ياـپ  تسد و  دـنداد و  رارق  ربق  ربارب  رد  دـندرب و  قاـطا 
، هتسخلد درمریپ  نم  هک  دیآیمن ، امش  يراوگرزب  مرک و  هب  سابعلا ! لضفلاابا  ای  : متفگ مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  باطخ 

هنوگ نیا  تعامج ، نیا  هک  يراذگب  امش  تقو  نآ  منک . تبیصم  رکذ  مناوخب و  هضور  امش  يارب  میایب  ات  منک  اهر  ار  مدوخ  يهچب  نز و 
دوخ مالسلاهیلع ، مشاه  ینب  رمق  ای  سابعلا ، لضفلاابا  ای  هداوناخ ! امش  مرک  زا  الک  اشاح و  دننک ! روگ  هب  هدنز  ارم  دننک و  ییاریذپ  نم  زا 

ربق نورد  هب  مکحم  ارم  دـندیبوک و  نم  ناهد  هب  مه  یتشم  دـنتفرگ و  ارم  ياپ  تسد و  اـهنآ  دـیوگیم : دیـس  ياـقآ  ! دوخ يادـخ  یناد و 
تخت کی  يور  ادنوادخ - ! هک -  مدرک  هدهاشم  دش و  زاب  میاهمـشچ  مدید  تقو  کی  هکنیا  ات  ؟ دش روطچ  مدـیمهفن  رگید  دـنتخادنا و 
رایسب عضو ، نیا  زا  دنتسه ! نم  رانک  رد  مه  نز  راتسرپ  رفن  ود  یکی  متسه و  یقاطا  نورد  رد  مراد ، نت  رب  یبآ  ای  زبس و  سابل  ماهدیباوخ .
اجنیا هـب  ارم  ارچ  و  تساـجک ، اـجنیا  مـتفگ : اهراتـسرپ  نآ  زا  یکی  هـب  ماهدرم ؟ اـی  متـسه و  هدـنز  متــسنادیمن  و  مدرک ، بـجعت  رایــسب 

همه هدکهد ، نآ  مدرم  لک  تسا و  هدش  هلزلز  هدکهد  نآ  رد  دیدرکیم !؟ راکچ  اجنآ  رد  امش  دیـس ، اقآ  تفگ : راتـسرپ  نآ  !؟ دناهدروآ
نابحاص نآ  ناتساد  هتـسهآ ، هتـسهآ  نم ، دعب  . دیاهدنام هدنز  ییاسآ  هحفـص 368 ] هزجعم [  روط  هب  هک  امـش  رگم  دـناهدش ، فلت  همه  و 

! دش روطچ  منادیمن  رگید  دنتخادنا و  دندوب ، هدنک  هک  يربق  رد  ارم  نانآ  متفگ : مدرک و  لقن  نانآ  يارب  ار  ارجام  دـمآ و  مدای  هب  يراگ 
نامه رد  قاطا و  نامه  رد  دـنتفگ : دـندوب ، هدـش  عمج  نم  رود  هک  نانآ  ! مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلابا  ای  متفگ : هک  تسه  مدای  طقف  یلو 
میدرک بجعت  ام  وت ! رگم  دندوب ، هدش  كاله  هدکهد  نآ  لها  يهمه  هناخ و  نآ  لها  دوب و  هدمآ  نییاپ  فقـس  دوب و  هدـش  هلزلز  هظحل 

نآ . تسا هدـش  ناسکی  كاخ  اب  زین  هدـکهد  نآ  دـناهداد و  تتاجن  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  اـنیقی  ياهدـنام !؟ هدـنز  روطچ  وت  هک 
زا همه  دندش و  تفگش  رد  رایسب  هعقاو  نیا  ندینش  زا  ناتسرامیب  نآ  لها  : دوب هتفگ  ماهدرک  شومارف  ار  شمسا  نم  هنافـسأتم  هک  دیـساقآ 

[ . 198 . ] دش قافآ  يهرهش  نم  ناتساد  و  دنداتفا ، هیرگ  هب  ناتساد  نیا 

تفای تاجن  ندش  قرغ  زا  نیسح  ماما  تکرب  هب  يراصنا  دمحم  خیش  دنزرف 

. قه يهنس 1370  رد  : دناهدومرف لقن  ار  هیضق  نیا  باراد  هوک  رس  نکاس  هیلع  هللا  ۀمحر  يراصنا  دمحم  خیـش  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  بانج 
تارف يهعیرش  زا  ياهشوگ  مدنزرف  اب  دش . نیعبرا  زور  . مدرب دوخ  هارمه  افشتسا  دصق  هب  ار  وا  دوب و  ضیرم  مرسپ  مدش . فرـشم  البرک  هب 

هحفـص 369] وا [  نم و  نیب  درب و  ار  مدـنزرف  بآ  مدـید  ناـهگان  هـک  مدوـب  ندرک  لـسغ  لوغـشمو  میتـفر  بآ  رد  تراـیز ، لـسغ  يارب 
ار وا  دنک و  انش  دناوتب  هک  دوبن  اجنآ  رد  مه  یسک  متشادن و  ندرک  انش  ییاناوت  مدیدیم و  ار  وا  رس  اهنت  نم  دش و  داجیا  يدایز  يهلصاف 

ءادهـشلادیس ترـضح  قح  هب  ار  ادـخ  مدـش و  یجتلم  راگدرورپ  هب  لد ، یگتـسکش  صولخ و  بلق و  روضح  لامک  اب  سپ  ! دـهد تاـجن 
هکنیا اـت  ددرگیمرب  نم  يوس  هب  ور  مدـید  هاـگان  هک  مدـیدیم . ار  مدـنزرف  زوـنه  مدرک . بلط  وا  زا  ار  مدـنزرف  مداد و  مسق  مالـسلاهیلع 
هکنیا لثم  یلو  مدـیدن ، ار  یـسک  نم  تفگ : مرـسپ  . مدیـسرپ شلاـح  زا  مدروآ و  نوریب  بآ  زا  متفرگ و  ار  وا  تسد  دیـسر ! نم  کـیدزن 

. مدومن رکـش  میاعد  تباجا  رطاخ  هب  ار  ادـخ  مدرک و  هدجـس  ماـگنه  نآ  رد  سپ  دـیناسر ! امـش  هب  ارم  دوب و  هتفرگ  ارم  يوزاـب  یـصخش 
[ . 199]

دنتشاذگ اهبرع  يهقلح  رد  دنداد و  تاجن  ایرد  زا  ار  یناسارخ  نیسح  دیس  جاح  نیسح ، ماما 

رفـس رد  : دومرف لقن  ار  هیـضق  نیا  نیرهاطلا  هدادجا  عم  هللا  هرـشح  یقارع  يدرورهک  میحرلادبع  دیـس  جاح  لیلج ، يهقث  راوگرزب و  دـیس 
ام یتشک  تشگ و  ینافوط  اوه  هار  نیب  رد  میتشگرب  دورهک  يهیرق  فرط  هب  یتشک  اب  زین  جح  لامعا  زا  دعب  میدش و  یتشک  راوس  ام  جح 

ایرد رد  ام  هک  دـندرکیم  لایخ  اهنآ  دـندوب . هدـش  سویأم  نامندـمآ  زا  ام  ناسک  دـیماجنا ، لوط  هب  ام  رفـس  نوچ  . داتفا راک  زا  یتدـم ، ات 
هحفص 370] یگنسرگ و [  سرت و  ساسحا  ام  دیـسر و  رخآ  هب  ام  يهریخذ  رفـس ، لوط  رطاخ  هب  هرخالاب  . میاهتفر نیب  زا  هتـشگ و  راتفرگ 
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هدش عقاو  ياهریزج  رد  هک  تسا  يرهـش  هک  اخم ، لحاس  هب  ار  دوخ  ام  دـیدرگ و  یتشک  لها  لماش  دـنوادخ  لضف  هکنیا  ات  میدومن  فلت 
زور هس  زین  ناکم  نآ  رد  یتشک  فقوت  دنتفر . اخم  رهـش  هب  دندمآ و  نوریب  یتشک  زا  هریخذ ، ددجت  يارب  یتشک  لها  میدـیناسر و  تسا ،

ياههناخ هب  جاجح  ریاس  میاهدنام و  ایرد  رد  تسا  یتدـم  ام  هک  دـندومن  تیاکـش  دـندمآ و  ادـخان  دزن  یتشک  لها  هرخالاب  ! دیـشک لوط 
میدش و راوس  کچوک  قیاق  رب  میدمآ و  لحاس  هب  اخم  رهـش  زا  وا  روتـسد  هب  درک و  لوبق  ادخان  ! دناهدرب ار  ام  گرم  ربخ  دـناهتفر و  دوخ 

اهنآ زا  یکی  هک  دندنام  یقاب  يرفن  دنچ  جاجح  زا  هکنآ  ات  دـندرکیم  راوس  ار  ام  یتشک  يهمدـخ  میدـیناسر و  گرزب  یتشک  هب  ار  دوخ 
لها ماحرا و  ناگرزب و  زا  یعمج  وا  اـب  دوب . راوگرزب  دـباع و  ملاـع و  يدرم  وا  دوب . نیـسح  جاـح  هب  یمـسم  ناـسارخ و  لـها  زا  يدـیس 
هدرک نابرهم  فوؤر و  دوخ  هب  تبسن  ار  یتشک  لها  ناهارمه و  ریاس  قالخا ، نسح  یگرزب و  ببس  هب  دیـس  نآ  دندوب و  هارمه  ناسارخ 

تفاسم اهنآ  یتقو  اقافتا  . دـندیدرگ هناور  گرزب  یتشک  يوس  هب  دـندش و  راوس  قیاـق  رب  دـندمآ و  تعاـمج  نآ  یتشک  لـها  زا  دـعب  ! دوب
لها دش و  نوگژاو  قیاق  دز . گرزب  یتشک  هب  دروآ و  ار  اهنآ  کچوک  قیاق  تفرگ و  ندیزو  دیدش  ینافوط  دندش ، ادج  لحاس  زا  یمک 
نیسح دیس  جاح  لاح  هب  یتشک  لها  يهمه  هکلب  دمآرب ؛ دندوب ، گرزب  یتشک  رد  هک  ییاهنآ  يهلان  هجض و  دنتخیر ! ایرد  هب  اعیمج  نآ 

، دنتـشگ هچ  ره  اهنآ  یلو  دنهد ، تاجن  ار  قیاق  نارفاسم  ات  داتـسرف  ایرد  هب  ار  اهنآ  يهمه  وا  تشاد . ییاهتاجن  قیرغ  ادـخان  . دنتـسیرگیم
تایح زا  دـندید ، ار  هرظنم  نیا  نوچ  یتشک  لها  هحفـص 371 ] دندروآ [ ! نوریب  دوب ، هدرم  هک  ار  یقیرغ  کی  طقف  هکلب  دـنتفاین ، يزیچ 
هرابود دندرکیم و  لیقثت  ار  وا  دیاب  زاب  دوب  هدرم  نوچ  دندروآیم ، نوریب  ایرد  زا  مه  ار  یـسک  رگا  اعبط  دـندیدرگ ! سویأم  دوخ  ناسک 

لامک اب  یتشک  دـش و  فاص  کیرات و  اوه  سپـس  . دـنتخادنا هارب  ار  یتشک  دندیـشک و  وجتـسج  زا  تسد  نیاربانب  دـنتخادنایم ! بآ  رد 
رد رـس  نالان و  نایرگ و  ناشیا ، تقرافم  هودـنا  هصغ و  زا  ناهارمه ، ریاس  یناسارخ و  نیـسح  دیـس  ناسک  نکل  دـیدرگ . هناور  تمیـالم 
رب ادـخان  دـیدرگ و  نشور  اوه  سپـس  میدومن و  ادا  ار  حبـص  يهضیرف  دـیدرگ و  علاط  ایرد  قفا  زا  قداص  حبـص  هرخالاب  . دـندوب ناـبیرگ 

ضوع رد  نکل  دندش ؛ قرغ  امـش  زا  يدارفا  هک  داد  تراشب  ار  یتشک  لها  نایوگ ، تاولـص  نادـنخ و  ناداش و  دـمآرب و  یتشک  يهشرع 
لحاس کنیا  و  میاهدومیپ ! ار  هار  زور  هدجیه  هزادنا  هب  بش  کی  رد  تسا و  هدومن  قفاوم  ار  اوه  هتـشاذگ و  تنم  دنوادخ  تبیـصم ، نیا 

هکنآ ات  هدـیمرآ  یکدـنا  دـندش و  لاحـشوخ  تراشب  نیا  زا  یتشک  لها  ! تسا هدـش  کیدزن  یتشک  زا  جورخ  نامز  تسا و  کیدزن  ایرد 
رد ياهچراپ  یتشک ، نآ  زا  یـصخش  دـش و  رهاظ  درکیم ، راک  ایرد  لحاوس  رد  هک  یتشک  کی  ام ، هار  ولج  رد  هاگان  . دومن عولط  باتفآ 

یتشک نآ  هب  ار  دوخ  تخادنا و  ایرد  هب  یکچوک  قیاق  یتشک ، يادـخان  ! دراد راک  ام  یتشک  اب  هک  دوب  نیا  يهناشن  و  دوب ، هدز  هزین  يالاب 
وا يهدهاشم  زا  ام  یتشک  لها  و  تساخرب ! یتشک  نآ  زا  یناسارخ  نیسح  دیس  جاح  لیلج  دیس  هک  میدید  میدرک  هظحالم  یتقو  دیناسر .

حرش دوب  هدروآ  ار  دیس  هک  يدرم  نآ  زا  هحفص 372 ] دش [ ! دنلب  یتشک  نایم  زا  هجـض  يادص  ناشیا ، قوش  يهیرگ  زا  دندش و  توهبم 
مه رود  دوخ ، ناهارمه  اب  ایرد  لحاس  رد  بشید  تفگ : ادـخان  هب  دوبن ، ام  اب  هملاکم  هب  رداـق  دوب و  برع  نوچ  وا  ؟ میدیـسرپ ار  وا  لاـح 
نیا ینعی  نیـسحلا »! ۀعیدو  اذه  : » دومرف هک  میدینـش  ییادـص  ناهگان  . میدرکیم بابک  یهام  متیخورفارب و  یـشتآ  میتشاد و  یـسنا  هقلح 

هدهاشم ار  وا  سابل  یتقو  مدـیدن ! ار  یـسک  رگید  دـش و  هتـشاذگ  ام  يهقلح  رد  درم  نیا  ناهگان  و  تسا ! مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تناما 
ار وا  ساـبل  یتقو  میدـیدن ! ار  یـسک  رگید  دـش و  هتـشاذگ  اـم  يهقلح  رد  درم  نیا  ناـهگان  و  تسا ! هدوب  قیرغ  وا  هک  میدـیمهف  میدرک ،
هب ردق  نیمه  دوبن و  یبرع  شنابز  میدیـسرپ  وا  لاح  زا  میدروآ و  لاح  هب  ار  وا  نوچ  تسا . هدوب  قیرغ  وا  هک  میدـیمهف  میدرک ، هدـهاشم 

میسانشیم و ار  یتشک  نآ  ام  روخم ! مغ  هک  میتفگ  وا  هب  ام  ! تسا هدش  قرغ  اخم  لحاس  رد  بشید  هدوب و  یتشک  نیا  لها  هک  دینامهف  ام 
یط هچ  رگا  دـیدرگ ! نایامن  یتشک  نیا  دـمآرب و  زور  هکنآ  ات  میناسریم ، نآ  هب  ار  وت  دـیایب  نوچ  دوب و  دـهاوخ  اجنیا  زا  شروبع  لحم 
راوس ار  وا  اذـهل  تسا ، یتـشک  ناـمه  هک  میتـسناد  شیاـههناشن  تاـمالع و  يهدـهاشم  زا  نکل  دوب  دـیعب  بشکی  فرظ  رد  تفاـسم  نیا 
همادا دوخ  هار  هب  یتشک  دندومن و  ماعنا  ناسحا و  ار  وا  دندروآ و  دوخ  دزن  ار  نیـسح  دیـس  جاح  یتشک  لها  . میدیناسر امـش  هب  میدرک و 
یتقو دومرف : نیسح  دیس  ؟ دندیسرپ ار  شلاح  حرش  دیـس ، اب  هقناعم  هحفاصم و  قوش و  يهیرگ  نتفای  نایاپ  زا  دعب  یتشک  لها  سپـس  داد .
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مراد هگن  بآ  يور  ار  دوخ  ات  مدرکیم  انش  نم  دندمآ . ام  کمک  هب  اهتاجن  قیرغ  هک  مدید  مدوب و  دنلب  انش  نم  دیدرگ ، نوگژاو  یتشک 
جوم هاگان  دیبایرد ! اجنیا  رد  ارم  هک  مدزیم  ادص  مه  نم  دش و  کیرات  يردق  اوه  ات  دننکیم  وجتـسج  يرگید  لحم  رد  اهنآ  مدید  یلو 

. ] مدـید رترود  یتشک  زا  ار  دوخ  دوب و  هدـش  رتکیرات  اوه  هعفد  نیا  مدروآ . نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  تمحز  اب  هرابود  دربورف و  ارم  اـیرد 
هدـهاشم مدـش و  جراخ  بآ  زا  موس  يهعفد  رد  هکنآ  اـت  دربورف . ارم  جوم  هراـبود  یلو  مدز ! ادـص  مدرک و  هزاـت  سفن  زاـب  هحفص 373 ]

ارهز زیزع  مرح  البرک و  تمس  هب  ار  دوخ  متشگ و  سویأم  هظحل  نیا  رد  دماین . ام  تاجن  يارب  یـسک  تسا و  هدش  کیرات  اوه  هک  مدرک 
هب مشچ  ملافطا  لایع و  اریز  بایرد ، ارم  ینکردا ! هللادبعابا ! ای  ادـج ، ای  مدومن : ضرع  مدرک و  هجوتم  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 

[200 ! ] مدید اهبرع  يهقلح  نایم  رد  ار  دوخ  هکنآ  ات  مدیمهفن  ار  ملاح  رگید  متشگ و  قرغ  رگید  راب  متفگ و  ار  هلمج  نیا  ! دنتسه نم  هار 
.

دنتفای هچغاب  هشوگ  رد  ار  وا  اما  داتفا ، هاچ  رد  هچب 

موحرم زا  ار  هیضق  نیا  ياهشمق  ینامز  یلع  خیـش  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  ترـضح  مق  هیملع  يهزوح  داتـسا  هتخیهرف ، دنمـشناد 
لزنم رد  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  يراوگوس  سلجم  رد  بناجنیا  دـندومرف : ینامز  اقآ  جاح  : دـندومرف لقن  یقاـب  یلعلادـبع  ياـقآ 

زا سپ  مدرکیم . ینارنخـس  تسا ، هدش  عقاو  اضرهـش  يهیمدـقا  هیملع  يهسردـم  يوربور  رد  ابیرقت  هک  یـشواچ  لالج  اقآ  جاح  موحرم 
یقاب یلعلادبع  ياقآ  . دندومن دییأت  ار  نآ  زین  سلجم  نابحاص  دندرک و  لقن  ار  هیضق  نیا  یقاب  یلعلادبع  ياقآ  موحرم  بناجنیا ، ینارنخس 
تهج یـشواچ  لالج  اقآ  جاح  لزنم  هب  شردام  اب  هارمه  دوب ، هلاس  دنچ  یکدوک  هک  یقاب  قلاخلادبع  مردـپ  لبق  لاس  دون  دودـح  دومرف :

قلاخلادـبع ناهگان  تسا ، هدوب  یناوخ  هیثرم  لوغـشم  ناوخ  هضور  هک  یماگنه  رد  دـنیآیم . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يازع  رد  تکرش 
بحاص ! دتفایم هاچ  نورد  هب  دوریم و  تسا ) هدوب  هحفص 374 ] زاب [  نآ  رس  یندیماشآ ، بآ  نتشادرب  تهج  هک   ) بآ هاچ  رس  هب  یقاب 

هاچ رانک  رد  همه  یتقو  داتفا » هاچ  رد  ماهچب  نیـسح ، ماما  ای  : » دنزیم دایرف  قلاخلادبع  ردام  دـنوشیم و  برطـضم  مدرم  يهیقب  سلجم و 
زا بآ  تسا و  سیخ  وا  ياپ  ات  رـس  هدـش و  هتـشاذگ  هچغاب  يهشوگ  رد  رتفرط  نآ  مدـق  دـنچ  قلاخلادـبع »  » دـننیبیم هاـگان  دـنیآیم ،

ناهگان مداتفا  هاچ  بآ  رد  یتقو  دهدیم  خساپ  يدمآ ، نوریب  هاچ  زا  هنوگچ  هک  دـننکیم  لاؤس  وا  زا  هک  یماگنه  ! دـکچیم شیاهـسابل 
! تشاذگ نوریب  هاچ  زا  تفرگ و  ارم  یتسد 

نیسح ماما  ترضح  طسوت  ایؤر ، رد  یقارع  موحرم  مشچ  يافش 

لیاوا هک  يرجه ، مود  داـتفه و  تـسیود و  رازه و  لاـس  رد  : دـیامرف یم مالـسلاراد  باـتک  رد  هرـس  سدـق  یقارع  دوـمحم  خیـش  موـحرم 
نیا مدوب . هدیدن  ار  مشچ  درد  نآ  لثم  زور  نآ  ات  دش و  ضراع  يدیدش  مشچ ) درد   ) دـمر ار  ریقح  نیا  دوب ، فرـشا  فجن  رد  مترواجم 

نیـسحلا هللادـبع  یبا اقآ  ي  هصوصخم یتراـیز  ياـهزور  . مدـیباوخن الـصا  تدـم  نیا  رد  نم  دـیاش  دیـشک و  لوط  زور  شـش  اـبیرقت  درد 
نم یلو  تساوخ ، رفس  هب  نتفر  يارب  زا  ار  ریقح  ي  هیسمش اهنآ  زا  یکی  دندمآ . متدایع  هب  بالط  زا  یعمج  دوب ، کیدزن  مه  مالـسلا  هیلع

، دـنتفر اهنآ  هکنیا  زا  دـعب  ! ما هدـشن سویأم  زونه  متفگ : ییایب ؟ یناوت  یم هنوگچ  لاح ، نیا  اب  وت  تفگ : وا  مراد . زاـین  نآ  هب  مدوخ  متفگ :
مبلق تقر  ثعاب  البرک ، هب  اقفر  نتفر  ترایز و  تقو  یگنت  درد و  مشچ  لوط  ییاهنت و  دوبن . لزنم  رد  مه  لایع  دوب و  یلاـخ  لزنم  اـقافتا 
زور رد  هک  مدوب  هحفـص 375 ] هدینـش [  هللادبعابا ! ای  کیلع  مالـسلا  مدرک : ضرع  مدش و  هجوتم  البرک  يوس  هب  متـساخرب و  اج  زا  دش ،

ار وا  امـش  درک و  امـش  هب  هثاغتـسا  دش و  التبم  ریـش  لاگنچ  هب  ناتـسودنه  رد  يدـنه  سیق  ناطلـس  رازراک ، هب  لاغتـشا  تقو  رد  اروشاع ،
مباوخ متـشاذگ و  یتشپ  رب  ار  دوخ  رـس  سپ  تفرگ . ار  میولگ  هیرگ  متفگ و  ار  تالمج  نیا  ... مراد ار  تترایز  ي  هدارا هک  نم  یتفاـیرد !
طسو رد  ریقح  نیا  دنراد و  فیرشت  يدنلب  لت  يالاب  رب  مالسلا  هیلع نیسحلا  هللادبعابا  ءادهـشلادیس  ترـضح  مدید  باوخ ، يانثا  رد  درب .
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دولآ دـمر  مشچ  نیا  اب  : » مدرک ضرع  ایوگ  لاح ، نابز  هب  ریقح  ایب »! : » دـندومرف يدـنلب  يادـص  اـب  ترـضح  نآ  سپ  ما . هداتـسیا لـت  نآ 
دننام دـنداهن ، نم  مشچ  تشپ  رب  ار  كرابم  تشگنا  دـندمآ و  نم  دزن  لت ، نآ  يـالاب  زا  تعرـس  هب  راوگرزب  نآ  هاـگان  .»!؟ میاـیب هنوگچ 

نآ رد  يدرد  چـیه  مدرک ! زاـب  ار  ممـشچ  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  دوـش ! رادـیب  وا  هک  تسا  هتـشاذگ  تسد  هتفخ  صخـش  رب  هک  یـسک 
هب ار  دوخ  متفرگ و  وضو  متـساخرب و  دوز  مدروآ و  اج  هب  ار  ادخ  رکـش  مدـید ! نشور  ار  هناخ  ياضف  قاطا و  ي  هصرع مدرکن و  ساسحا 

هدمآ مالـسلا  هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  زا  عادو  يارب  اهنآ  مدید ! رهطم  مرح  رد  دندوب ، هدمآ  متدایع  هب  هک  ار  یبالط  نآ  مدناسر . مرح 
دیدینش متفگ : يدش ! روط  نیا  هک  دش  روطچ  يدوب ! تلاح  نآ  هب  شیپ  تعاس  کی  وت  دنتفگ : دندرک و  بجعت  دندید  ارم  نوچ  دندوب ،

ریقح دنتفر و  بآ  هار  زا  زور  نامه  رد  اهنآ  میدـمآ . نوریب  مرح  زا  سپ  ! داد تیفاع  نم  هب  دـنوادخ  دـمحلا هللا  متـسین ؟ سویأم  متفگ  هک 
هحفص 376 ] [ . ] 201 . ] مدش البرک  دراو  اهنآ  زا  رتدوز  زور  کی  متفر و  یکشخ  هار  زا  زور  نآ  يادرف 

دنداد دای  وا  هب  ایؤر  ملاع  رد  هک  رعش ، تیب  کی  رارکت  اب  مشچ  يافش 

هک درک  لقن  نارهت  يهمـشچرس  رد  عقاو  یچرهوج  يهناخوراد  بحاص  رـسپ  زا  یمق ، یفحـص  نسح  دیـس  ياقآ  باـنج  مالـسالا  ۀـجح 
زا نت  ود  تفر و  رتکد  دـنچ  شیپ  يو  داد . تسد  زا  ار  شیوخ  ییانیب  نآ  يهجیتن  رد  هک  دـش  ـالتبم  یمـشچ  درد  هب  ردـپ  موحرم  : تفگ

لمع دـیاب  شیادرف  هک  یبش  دـندوب . هدز  تبون  شیارب  . دـبای يدوبهب  امـش  مشچ  ات  دـینک  لمع  دـیاب  دـنتفگ : يو  هب  شجلاعم  ياـهرتکد 
زا بش  فصن  میدـید  هعفدـکی  تفگیم : شدـنزرف  ! نک رارکت  ار  رعـش  نیا  دـنیوگیم : وا  هب  باوخ  رد  دـنکیم و  ادـیپ  لسوت  دـشیم ،

. دش علاط  حبـص  ات  درک  رارکت  ار  رکذ  نیالضفلاوبا  ادج  نت  زا  وت  ياهتـسد  لضفلاوبا  البرک  تشد  ياقـس  : دیوگیم هدش و  رادیب  باوخ 
، دروآ لمع  هب  یقیقد  یسررب  يو  يرامیب  باب  رد  تخادرپ و  وا  يهنیاعم  هب  هرابود  رتکد  تفر و  شجلاعم  رتکد  دزن  لمع  يارب  هک  ادرف 

نیا دنتفگ : نم  هب  باوخ  رد  چـیه ، دوب : هتفگ  يدرک !؟ هچ  دوب : هدیـسرپ  يو  زا  یتفگـش  اب  دـشابیمن ! وا  مشچ  رد  يرامیب  زا  يرثا  دـید 
تسا نیا  یلب  دشابیم ! ملاس  نم  مشچ  مدید  مدش ، هک  رادیبلضفلاوبا  ادج  نت  زا  وت  ياهتسد  لضفلاوبا  البرک  تشد  ياقـس  : وگب ار  رکذ 

هحفص 377 ] [ . ] 202 . ] تنعل تامارک  هنوگ  نیا  نیرکنم  رب  مالسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تمارک 

ایؤر رد  نیسح  ماما  ترضح  طسوت  یلالج  سابع  ياقآ  يافش 

ماما ترضح  نینوکلا ، یلوم  يرادازع  ناونع  هب  هک  یسلجم  رد  : دنـسیونیم تالـسوت  باتک  رد  يدورگنل  جات  ياقآ  جاح  راوگرزب  ملاع 
شتروص يدرز  ندـب و  فعـض  هک  یلامج -  ساـبع  ياـقآ  ماـنب  ار  سلجم  نآ  نارازگتمدـخ  زا  یکی  دـشیم ؛ اـپرب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

لد درد  نم  دزن  دندوب ، هدادن  صیخشت  ءابطا  زونه  هک  شضرم  زا  ادخ  يهدنب  نآ  یهاگ  هک  مدیدیم  دوب -  وا  نورد  یتحاران  رگنایامن 
ساسحا دوخ  رد  دـش و  ضوع  وا  يهیحور  حازم و  عضو  یتدـم  زا  دـعب  هرخالاب  . تسجیم لسوت  یلیخ  تشاد و  اعد  ساـمتلا  درکیم و 

رد وا  مدیـسرپ و  وا  زا  ار  شیدوبهب  تیفیک  بناجنیا  . تفاـی زاـب  ار  لـماک  یتمالـس  دـمآرد و  لوا  تلاـح  زا  هتفر  هتفر  درکیم و  يدوبهب 
مدیدن و قح  ترـضح  هب  هجوت  زج  ياهراچ  دشیم و  رتشیب  زور  ره  نم  یتحاران  دوب و  هدروآ  هوتـس  هب  ارم  ضرم ، تدـش  تفگ : باوج 
هب ملانیم و  مراوگان  عضو  رب  ماهتـسشن و  هلپ  يور  مدوخ ، یمیدـق  لزنم  رد  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  یبش  ماجنارـس  . مدوب لسوتم  هتـسویپ 

مالسلاهیلع نیـسح  ماما  هب  اصوصخم  تسا ؟ هدادن  هجیتن  لاح  هب  ات  تالـسوت  همه  نیا  ارچ  هک  منکیم  هیالگ  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا 
دراو هناخ  رد  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نینوکلا  یلوم  هک  مدـید  ناهگان  یلاـح  نینچ  رد  ! متخیریم کـشا  مدرکیم و  هجوت 

یهجوت نم  يهرابرد  مهدیم ، مسق  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  تردارب  قحب  ارت  اقآ  متفگ : داتفا ، شترـضح  هب  ممـشچ  هکنآ  ضحم  هب  دندش .
زا !« نکن شومارف  يدوب ، هدرک  رذن  هک  ار  یماعنا  متخ  اما  داد ، افش  ارت  ادخ  سابع ، : » دندومرف اقآ  دیهاوخب . ادخ  زا  ارم  يافـش  دییامرفب و 

مدرک و توعد  یبهذم  ياهتئیه  زا  هحفص 378 ] روظنم [  نیمه  هب  مدوب ! هدرک  يرذن  نینچ  البق  نم  هک  دمآ  مدای  هب  متـساخرب . باوخ 
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مدیدرگ و دنمهرهب  یهلا  فاطلا  زا  هجیتنلاب  دیدرگ . رازگرب  ترضح  نآ  روتـسد  قبط  ماعنا  متخ  مدرک و  ییاریذپ  نانآ  زا  مدوخ  لزنم  رد 
[ . 203 . ] متفای ار  لماک  یتمالس 

یناقمام هللا  تیآ  يارب  سابع  ترضح  طسوت  ثرا ) هلئسم   ) یملع لکشم  لح 

هرـس سدق  یناقمام  نسح  دمحم  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  : تسا هدش  لقن  ینالیم  نیدـلا  رون  دیـس  هللا  ۀـیآ  طسوت  هیـضق  نیا 
ار ینید  مولع  بالط  زا  رفن  رازه  هدزاود  ناشیا  دـشیم . بوسحم  هعیـش  گرزب  عجرم  دوخ  نامز  رد  يرمق ،) يرجه  لاس 1323  یفوتم  )

یکی لیلحت  هیزجت و  رد  ناشیا  . تسا هدـش  پاچ  ناشیا ، بساکم  حرـش  نینچمه  و  يو ، هقف  لوصا و  يهرود  دادیم و  هیرهـش  فجن  رد 
لضفلاوبا ترضح  هب  لسوتم  راچانب  یملع ، لکشم  نیا  عفر  يارب  دوشیم ! لکشم  ناشیا  رب  هلئـسم  لح  دنکیم و  فقوت  ثرا ، لئاسم  زا 

لح ار  وا  لکـشم  يهلئـسم  ادتبا  ترـضح  نآ  دـنیبیم . ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ایؤر ، ملاع  رد  بش  ددرگیم . مالـسلاهیلع  سابعلا 
بجع ار  وت  هک ، تلع  نیدب  دنیامرفیم : . ریخ دنکیم : ضرع  يدنامورف ؟ هلئـسم  نیا  لح  رد  ارچ  ینادیم  دـنیامرفیم : سپـس  دـنکیم و 

تساوخ ادخ  دندرکیم !؟ هچ  دنتـسنادیمن ، یـضایر  هک  قباس  ياملع  مینادیم ، یـضایر  باسح  ام  هک  درک  روطخ  تلد  رد  تفرگارف و 
هحفص 379 ] [ . ] 204 ! ] دنک بیدأت  ار  وت  هلیسو  نیا  هب 

نیسح ماما  ترضح  طسوت  یمج  عیفش  دمحم  خیش  جاح  يارب  البرک  رفس  ندش  ایهم 

فجن هب  ریدغ ، دیع  رد  یلاس  : دومرف وا  هک  دناهدرک  لقن  یمج  عیفش  دمحم  خیش  جاح  زا  بیغتـسد ، نیـسحلادبع  خیـش  هللا  ۀیآ  ترـضح 
ترضح يرادازع  سلجم  هینیسح ، رد  اروشاع  مایا  مدرک و  تعجارم  مج -  دوخ -  رهش  تمس  هب  ترایز  زا  سپ  مدش و  فرـشم  فرـشا 

نیا هب  ندیسر  رد  ترـضح ، نآ  زا  مدش و  راوگرزب  نآ  ترایز  قاتـشم  تخـس  اروشاع  زور  رد  هرخالاب  . مدومن مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
نینمؤملاریما ترـضح  كرابم  لامج  ایؤر  ملاع  رد  بش  نامه  دمآیم . رظن  هب  لاحم  اتداع  بابـسا ، ثیح  زا  اریز  مدومن . دادمتـسا  وزرآ 

دمحم يهلاوح  ارچ  دندومرف : دوخ  دنزرف  هب  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  مدرک ، ترایز  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مالـسلاهیلع و 
ود نآ  رد  هک  دندومرف  تمحرم  نم  هب  ياهقرو  سپ  ماهدروآ ! دوخ  هارمه  دندومرف : مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  !؟ یهدیمن ار  عیفش 
اب تسا و  هدـش  هتـشون  هک  تسا  رعـش  ود  مدـید  مدرک ، رظن  نوچ  دوب ! يواسم  مه  فرط  ود  ره  زا  دوب و  هدـش  هتـشون  رون  طاخ  هب  رطس ،
هر زا  عیفـش  تسا و  دمحم  شمـسا  فشک  ول  هاش  نآ  هگرد  ناصلخم  زا  : دـنام مرطاخ  رد  تیب  ود  ره  رظن  کی  اب  مدوبن ، رعـش  لها  هکنیا 

مدش رادیب  نوچ  دندومرف : عیفـش  دمحم  جاح  موحرمفجن  زا  هتـشگرب  هک  تسا  یکدنا  هکنآ  اب  البرک  يوس  دور  قیفر ، دش  قیفوتفرش 
هحفـص البرک [  تمـس  هب  دـش و  ایهم  تکرح  لئاسو  زور  نامه  رد  هللادـمحب  مدوب . رظتنم  تجاح ، ندـش  اور  هب  نیقی  تجهب و  لامک  اب 

[ . 205 ! ] مدش فرشم  سدق  ناتسآ  نآ  هب  مدرک و  تکرح  [ 380

دوب هدیشک  رومأم  مشچ  لباقم  رد  ياهدرپ  ییاضرهش ، یکات  یلع  خیش  جاح  لسوت 

رد ناتسمز ، لصف  رد  هدنب  یلاس  : دندومرف لقن  ار  هیضق  نیا  لاس 1322  مرحم  يههد  رد  ییاضرهش  یکات  یلع  خیش  جاح  راگزیهرپ  ملاع 
رکف ماهدش و  قاتشم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  یلیخ  نم  هک  مدرک  ضرع  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  هب  مدوب و  سدقم  دهشم 

متـشاد و لوپ  ناموت  هدـفه  دـصکی و  دـقف  نامز  نآ  رد  مراد ! همانرذـگ  ياـضاقت  امـش  زا  موشیم و  ضیرم  مورن  ـالبرک  هب  رگا  منکیم 
رد ناکم  کی  میارب  یناوضر  اضر  دیـس  مدـمآ ، رهـشمرخ  هب  هرخـالاب  . مورب ـالبرک  هب  دـیاب  هنوگچ  متـسنادیمن  و  متـشادن . زین  همانرذـگ 

يهدـع مورب ! ـالبرک  هب  قاـچاق  تروص  هب  همانرذـگ و  نودـب  مهاوخیم  نم  هک  تسنادیمن  درک و  هیارک  ناـموت  هدزناـپ  غلبم  هب  یتـشک 
در میتشاذگ و  وا  تسد  رد  سلف  کی  ام  دمآ و  یطرـش  کی  بآ  طسو  رد  ییاج  دندوب . همانرذگ  ياراد  همه  دـندوب  یتشک  رد  يرگید 
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طیلب متـسناوتن  دوب ، راوز  ماحدزا  عقوم  نیعبرا و  کیدزن  نوچ  اما  مدرک ، مادـقا  راطق  طـیلب  نتفرگ  يارب  میدیـسر . هرـصب  هب  یتقو  . میدـش
هب هک  نیمه  . مدـیباوخ متفر و  قاتا  رد  متفرگ و  یقاتا  هناخرفاسم  رد  مورب . كاـکح  یلع  دیـس  يهناـخرفاسم  هب  مدـش  روبجم  منک و  هیهت 

ار هیثاثا  دیوش و  دنلب  دیتساوخیم ! طیلب  امـش  دیوگیم : تسا و  هداتـسیا  مرـس  يالاب  یـصخش  مدید  مدش و  رادـیب  ناهاگان  متفر ، باوخ 
نم هحفـص 381 ] ورب [ ! نک و  عمج  دوز  تفگ : تفرگن و  مه  ار  نآ  لوپ  ارهاظ  داد و  نم  هب  راطق  طیلب  کی  ماـگنه  نیا  رد  دـینک . عمج 
ارم سک  ره  اـنیقی  مدوب و  هتفرگ  شود  رب  مدوب و  هدـیچیپ  یباوخ  رداـچ  رد  ار  لـئاسو  فاـحل و  متفرگ ، شود  هب  مدرک و  عمج  ار  هیثاـثا 
رد همانرذگ  لرتنک  رومأم  هک  یقاتا  هب  کت  کت  دیاب  میوشب  دراو  راطق  هب  میتساوخیم  هک  یماگنه  . متـسه یناریا  هک  دیمهفیم  دـیدیم ،
هک مدش  هجوتم  مدیـسر ، قاتا  هب  هک  یماگنه  میتفریم . راطق  فرط  هب  میدـشیم و  جراخ  قاتا  رگید  فرط  زا  میدـشیم و  دراو  دوب  نآ 
نم اما  موش . جراخ  قاتا  زا  سپس  مهد و  ناشن  هطرـش  هب  ار  همانرذگ  موش و  قاتا  دراو  ییاهنت  هب  دیاب  نم  تسین و  قاتا  رد  يرفاسم  چیه 

در میوگب و  مالـسلاهیلع » لـضفلاابا  اـی   » و مالـسلاهیلع » نیـسح  ماـما  اـی   » هک مدـش  مهلم  ناـهگان  مدـش . ریحتم  متـشادن ، همانرذـگ  نوـچ 
فرط زا  مدـش و  قاتا  دراو  مدوب ، هتفرگ  شود  رب  ار  هیثاـثا  هک  یلاـح  رد  مدروآیم و  ناـبز  رب  هتـسویپ  ار  كراـبم  مسا  ود  نیا  سپ  . موش

دادن و ناشن  نم  هب  تبسن  یـشنکاو  چیه  دیدیمن ! ارم  دوب و  هدش  هدیـشک  ياهدرپ  رومأم  نآ  مشچ  لباقم  رد  ایوگ  اما  مدش ! جراخ  رگید 
دراو يرببوچ  يراجن و  هب  نوچ  زین  البرک  رد  میدیـسر و  البرک  هب  هرخالاب  . تساوخن همانرذـگ  ام  زا  یـسک  زین  البرک  اـت  مدـش . در  نم 

، نآ زا  سپ  و  دنهدب . همانرذگ  نم  هب  هک  داد  نامرف  دش و  انشآ  ام  اب  وا  مدرک و  تسرد  ار  ناریا  يرگلوسنک  سیئر  يهناخ  فقس  مدوب ،
. میدرک تماقا  قارع  رد  ام  دعب ، هب  زور  نآ  زا  و  تفرگ ، تماقا » تراک   » میارب مداد و  يدورهاش  نیسح  خیش  هب  ار  همانرذگ 

نیسح ماما  مان  تکرب  هب  یسبط ، اضرمالغ  خیش  يارب  اثارب  دجسم  رد  ندش  زاب 

فرشم تایلاع  تابتع  هب  هلفاق  اب  ناتسود  زا  رفن  دنچ  اب  : دومرف هرـس  سدق  یـسبط  اضرمالغ  خیـش  جاح  موحرم  ظعتم ، ظعاو  دباع و  دهاز 
هحفـص 382] رفـس [ ، نیا  هک  مدروآ  دای  هب  میدرکیم ، تکرح  دـیاب  نآ  رحـس  رد  هک  يرخآ  بش  ناریا ، يارب  تعجارم  ماگنه  میدـش .

ناکم نآ  ضیف  كرد  زا  تسا  فیح  ماهدرک و  شومارف  ار  نآ  هک  اـثارب  دجـسم  زج  مدرک  تراـیز  ار  هکربتم  عضاوم  هفرـشم و  هدـهاشم 
زا اهنت ، مدوخ  دندماین و  اهنآ  هصالخ  تسین ! تقو  دنتفگ : اهنآ  . میورب اثارب  دجـسم  هب  دییایب  متفگ : اقفر  هب  سپـس  . میـشاب مورحم  سدقم 

اجنآ رد  مه  یـسک  دناهتفر و  هتـسب و  لخاد  زا  ار  رد  هک  دش  مولعم  مدـید و  هتـسب  ار  رد  مدیـسر ، دجـسم  هب  یتقو  . مدـمآ نوریب  نیمظاک 
الاب راوید  نآ  زا  مناوتیم  مدید  متـسیرگن ، دجـسم  راوید  هب  سپـس  ماهدمآ ! يدـیما  هب  ار  هار  همه  نیا  منک ؟ هچ  هک  مدـش  ناریح  تسین .

رد هکنیا  نامگ  هب  مدش ! اعد  زامن و  لوغشم  تغارف  اب  مدش و  دجسم  لخاد  متفر و  الاب  اثارب  دجسم  راوید  زا  دوب  يروط  ره  هرخالاب  ! مورب
زاب ار  رد  ات  مدمآ  اعد ، زامن و  زا  تغارف  زا  سپ  دوبن . یسک  مه  دجسم  لخاد  رد  . تسا ناسآ  شندرک  زاب  دناهتسب و  لخاد  زا  ار  دجـسم 

لخاد راوـید  منک ؟ هچ  هک  مدـش  ناریح  ! دـناهتفر يرگید  زیچ  اـی  ناـبدرن  يهلیـسو  هب  دـناهدز و  رد  رب  یمکحم  لـفق  هک  مدـید  یلو  منک 
هک مراودیما  منزیم و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا  مد  تسا  يرمع  متفگ : دوخ  اب  تفر ! الاب  نآ  زا  دشیمن  الصا  هک  دوب  يروط  ره  دجسم 

ترـضح تکرب  هب  مه  رد  نیا  ندـش  زاـب  تسا ! رتـمهم  اـنیقی  تشهب  برد  هکنیا  اـب  دوـش ، زاـب  میارب  تشهب  رد  راوـگرزب ، نآ  تکرب  هـب 
مدیشک و ار  نآ  سپـس  و  مالـسلاهیلع » نیـسح  ای  : » متفگ متـشاذگ و  لفق  هب  تسد  مامت ، نیقی  اب  سپ  . تسا لهـس  مالـسلاهیلع  هللادبعیبا 
هحفص 383 ] [ . ] 206 . ] مدیسر مه  هلفاق  هب  مدروآ و  ياجب  ار  ادخ  رکش  مدمآ و  نوریب  دجسم  زا  مدرک و  زاب  ار  رد  دیدرگ ! زاب  رد  اروف 

لضفلاوبا ترضح  سدقم  مان  اب  يراسناوخ ، لضفلاوبا  خیش  جاح  هللا  ۀیآ  ترضح  دلوت  بش  رد  هچوک ، رد  ندش  زاب 

دیقف رـسمه  هک  مگرزبردام ، : دـناهدومرف نایب  هنوگنیا  ار  ناشدوخ  يراذـگمان  تلع  يراـسناوخ  لـضفلاوبا  خیـش  جاـح  هللا  ۀـیآ  ترـضح 
( دـشاب نم  ردام  هک   ) ناش هیبص  لمح  عضو  عقوم  هک  یناـمز  دـندرکیم : لـقن  دـندوب ، یتشدرـالک  بارتوبا  خیـش  جاـح  هللا  ۀـیآ  دـیعس ،
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دنوشیم وربور  هچوک  يهتـسب  رد  اب  هدوب و  بش  ياههمین  دـندرگیمرب ، لزنم  هب  هلباق  هارمه  یتقو  دـنوریم . هلباق  لاـبند  هب  دـسریمارف ،
عـضو نوچ  هک  دـندومرف  ناشیا  (. دـندرکیمن زاب  هجو  چـیه  هب  حبـص ، ناذا  ات  دنتـسبیم و  ار  هچوک  رد  اهبـش  هک  دوب  موسرم  اهنامز  نآ  )

رگا هک  دندوب  هتسب  دهع  هدرک و  ادیپ  لسوت  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  دیـسریمن ، ناشرظن  هب  یجالع  هار  چیه  دوب و  يرارطـضا 
نیا اب  . دنهد رارق  ترـضح  نآ  نارکون  زا  دننک و  يراذگمان  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مان  هب  ار  ناشدـنزرف  دوش ، فرطرب  عنام  نیا 

[ . 207 . ] ددرگیم دلوتم  یتمالس  اب  دازون  دنیآیم و  لزنم  هب  اهنآ  دوشیم و  زاب  دوخب  دوخ  هتسب ، برد  هاگان  لسوت ،

هرامالا توک  رد  سیلگنا  رکشل  رب  برع  رکشل  يزوریپ  ثعاب  سابع  ترضح  ریشمش 

هحفـص دسیونیم [ : ندـمت  نید و  باتک  زا  يهحفص 289  دلج 1 ، رد  ینانبل ، یناموح  یلع  دـمحم  اناوت ، يهدنـسیون  ققحم و  دنمـشناد 
شترا زا  قارع ، رد  ام  رکـشل  لوا ، یناهج  گنج  رد  دیوگیم : ینامثع ، نامز  رد  نیطـسلف  تموکح  سیئر  دـهاجم ، یملح  دـمحا  [ 384
رکـشل . میدرب هانپ  تسا ؛ هدش  عقاو  دادغب  کیدزن  هک  نئادـم )  ) كاپ ناملـس  رهـش  هب  میدرک و  ینیـشن  بقع  ام  دروخ و  تسکـش  ایناتیرب 

راهچ زا  شیب  ام  تیعمج  دـنربب . نیب  زا  ار  ام  هک  دـندش  ایهم  اهیـسیلگنا  زا  یتعامج  سپـس  دـنتفرگ  هانپ  هرامالا » توک   » رد زین  ناتـسلگنا 
ار ام  دیدج  یگنج  ياهحالـس  اب  نمـشد  ياوق  اریز  دنهدب . تاجن  ار  ام  ات  میدوب  یکمک  ياهورین  ندیـسر  راظتنا  رد  ام  و  دوبن ، رفن  رازه 

یناهگان موجه  سرت  زا  یکرت ، نیدـلارون  ام ، يهدـنامرف  . میتشادـن ار  نانآ  اـب  مزر  یگداـمآ  یگنج ، تازیهجت  رظن  زا  اـم  دـندیبوکیم و 
یناـهگان يهلمح  راـظتنا  رد  هظحل  ره  میدرکیم و  یط  ار  اـهزور  نیرتتخـس  ودره  مدوب . وا  دـننامه  مه  نم  تشادـن و  باوـخ  نمـشد 

تاقالم يو  اب  نوچ  درک  راضحا  دوخ  دزن  ارم  یکرت ) نیدلارون   ) هدنامرف زور  کی  . میدربیم رس  هب  دوخ ، ياوق  ندش  رام  رات و  نمشد و 
رد هعیـش  یمالـسا  يالعا  عجرم  دوب : نینچ  نآ  نومـضم  هدیـسر و  البرک  يهدنامرف  وا  هک  داد  ناشن  نم  هب  ار  یفارگلت  تروص  وا  مدرک ،
نب سابع  ترـضح  راوگرزب  دیهـش  يرمق ،) يرجه  لاس 1338  یفوتم   ) هرس سدق  ردص  لیعامـسا  دیـس  ياقآ  هللا  تیآ  ترـضح  قارع ،

هب باطخ  ینعی   ) يو هب  باطخ  هک  هدید  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  شردارب  رادمچرپ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
ریشمش نیا  اب  ات  تسرفب ؛ رکشل  هدنامرف  نیدلارون  يارب  و  رادرب ، تسا  نازیوآ  نم  حیرض  يالاب  هک  يریـشمش  نیا  : » تسا هدومرف  ردص )

ارم يأر  و  داد ، نم  تسد  هب  ار  فارگلت  یکرت  نیدلارون  دیوگیم : یملح  !« دوشب زوریپ  امـش  رکـشل  هک  تسا  دوز  درب ، هلمح  نمـشد  هب 
، نونکا هک  دوب  نیا  شاهدیقع  اریز  تسا . هتفرگ  کبس  ار  رما  نیا  هک  مدناوخ  نیدلارون )  ) وا يهرهچ  رد  درک . هحفص 385 ] تساوخرد [ 

نمـشد رب  ام  يزوریپ  يونعم  لماع  نیرتگرزب  نیا  هک  مدـقتعم  نم  متفگ : يو  هب  دـیوگیم  یملح  ! يرگنوسفا اعد و  هن  تسا  گنج  نامز 
نخس یتقو  دننک . کمک  ام  هب  ایوق  گنج  نیا  رد  زین  ریاشع  هک  دوشیم  ببـس  ایؤر  نیا  دربب . نیب  زا  ار  اهنیا  يهمه  دهاوخیم  هک  تسا 

دیس فارگلت  تروص  نیدلارون ، تقفاوم  اب  ! هد ماجنا  یهاوخیم  ار  هچنآ  بوخ ، رایسب  تفگ : سپس  دز و  يدنخبل  وا  دیـسر ، اجنیدب  نم 
سابعلا لـضفلاوبا  مشاـه ، ینب  رمق  ترـضح  ریـشمش  میدومن . زاـغآ  ار  موجه  زور  نآ  يادرف  میدرک و  شخپ  ریاـشع  ناـیم  رد  ار  ردـص 
سیلگنا رکشل  . دندمآرد تکرح  هب  نآ  رس  تشپ  رد  هقطنم  ریاشع  شترا و  میداد و  رارق  رگشل  ولج  رد  صاخ ، یمارتحا  اب  ار  مالسلاهیلع 

کمک اهنآ  هب  یگنج  ياهیتشک  مه  هلجد  رهن  زا  دنتـشاد و  هارمه  ار  گنفت  کنات و  پوت و  دـننام  یگنج  لیاسو  مامت  هک  یلاح  رد  زین ،
کی دننامه  نمشد ، هب  هلمح  رد  ام  زا  يزابرـس  ره  میدید ، يریگرد  یماگنه  مسق ، ادخ  هب  لاح  نیع  رد  . دندش روهلمح  ام  هب  دندرکیم ؛

! تسا هدمآ  نیمز  هب  نامـسآ  میدرکیم  لایخ  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، هدیچیپ  اضف  رد  هرـصن » زع  ربکا ، هللا   » ياهدایرف دـنکیم ! لمع  رکـشل 
تسکش ربخ  ات  ددرگرب  توک  هب  هک  دنامن  ایناتیرب  نوشق  زا  زابرس  کی  یتح  تیاهن ، رد  دیماجنا و  لوط  هب  زور  راهچ  يریگرد  گنج و 

هشیمه خیرات ، نآ  زا  سپ  میدش . زوریپ  ام  دیسر و  ام  هب  یکمک  يورین  يدوز  هب  زین  نآ  زا  سپ  میداد و  همادا  ار  هلمح  ! دناسرب اهنآ  هب  ار 
[ . ] 208 . ] تسا هدوب  البرک  دیهش  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترضح  تایانع  زا  یشان  حتف  نیا  هک  ماهدوب  رکف  نیا  رد 

هحفص 386 ]
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دندومرف یفرعم  رگیدکی  هب  یناغفا ، ناناملسم  هب  کمک  يارب  يراکمه  تهج  ار  يزاقفق  ناملسم  رسفا  ود  سابع  ترضح 

يدالیم لاس 1979  رد  يروش  شترا  يوس  زا  ناتـسناغفا  لاغـشا  نامز  رد  فویالم ، یلع  گنهرـس  مان  هب  زاقفق ، یماظن  نارـسفا  زا  یکی 
ناملـسم و يزاـقفق  رـسفا  نیا  نوـچ  یلو  . دوـش روهـلمح  یناـغفا  ناملـسم  نیدـهاجم  هـب  هـک  دـباییم  تیرومأـم  یـسمش ، قباـطم 1358 

روبجم هیسور  تلود  تاروتسد  يارجا  هب  نوچ  لاح ، نیع  رد  دنک . تکرش  ناناملسم  اب  گنج  رد  هتـساوخیمن  تسا ، هدوب  هدازناملـسم 
، تسا هدرکیم  مهارف  ار  روبزم  يهلمح  تامدـقم  تسیابیم  هک  یتدـم  مامت  رد  اذـل  تسا . هتـشادن  نیملـسم  هب  هلمح  زج  ياهراچ  هدوب ،

بـش کی  تسرد  . تسا هدرکیم  ییوجهراچ  قوفام ، رماوا  يارجا  زا  رارف  يارب  هدش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  لسوتم 
نآ تسا و  هدـش  مالـسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مرح  دراو  هک  دـنیبیم  باوخ  ناتـسناغفا ، هب  هلمح  ناـمز  زا  لـبق 

دمحا  » مان هب  ار  یـسک  هاگنآ  مینکیم ! کمک  وت  هب  ام  یتسه ، اـم  زابرـس  وت  دـندومرف : وا  هب  ترـضح  دـناهدمآ . وا  لابقتـسا  هب  ترـضح 
ناناملـسم تاجن  يارب  و  دینک ، راک  مه  اب  دینک و  دامتعا  رگیدکی  هب  دـندومرف : نانآ  رفن  ود  ره  هب  باطخ  دـندز و  ادـص  فا » یلقنامحر 

شیوخ داتس  رقم  هب  حبص  ادرف  . دباوخب دناوتیمن  حبص  ات  دوشیم و  رادیب  باوخ  زا  فویالم ، یلع  روبزم ، صخش  ! دینک داهج  ناتـسناغفا 
ترـضح روضح  رد  ار  يو  باوخ ، ملاـع  رد  بشید  هک  دـنیبیم  ار  يرـسفا  ناـمه  دوخ ، ینادوـجآ  رتـفد  رد  بجعت  لاـمک  اـب  دوریم و 

هب رـسفا ، نیا  یتسه !؟ وت  فا  یلقنامحر  دـمحا  ناورـس  دـنزیم : دایرف  رایتخایب  اذـل  دوب ! هدرک  هدـهاشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا 
هدیدن و ار  رسفا  نآ  زگره  نامز ، نآ  ات  فوی  الم  گنهرس  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دهدیمن ! یباوج  دنکیم و  توکس  هدزتهب ، تلاح 
رب فویالم  یلع  گنهرـس  دننکیم ، هاگن  مه  هب  هریخ  هریخ  یتدـم  ود  نآ  هکنآ  زا  سپ  ! دوب هدینـشن  مه  ار  يو  مسا  یتح  هحفص 387 ] ] 

دنوریم ناگداپ  ناروتسر  هب  ود  ره  هاگنآ  ماهدروخن . هناحبص  زونه  نم  فا ، یلق  نامحر  دمحا  ناورس  دیوگیم : دوشیم و  طلسم  دوخ 
نامه هب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  هک  دوشیم  مولعم  دـنیوگیم و  زاـب  ار  دوخ  بشید  باوخ  رگیدـکی  يارب  مادـک  ره  و 
زگره هظحل  نآ  اـت  هکنآ  اـب  فا ، یلق  ناـمحر  دـمحا  ناورـس  هک ، قرف  نیا  اـب  تسا . هدوـمرف  یفرعم  رگیدـمه  هـب  ار  رفن  ود  نآ  بـیترت 
هتـشاد ربخ  وا  تیرومأم  زا  هتـسنادیم و  ار  يو  ماـن  یـسایس ، یماـظن  تاـعالطا  تلع  هب  دوب ، هدـیدن  ار  فویـالم  یلع  گنهرـس  يهرهچ 

زا هراومه  رگیدکی ، کمک  یحارط و  اب  مالـسلاهیلع ، مشاه  ینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  یفرعم  زا  سپ  رـسفا  ود  نیا  يراب ، . تسا
يدیفم تسرد و  تاعالطا  رگید  فرط  زا  و  دندناسریم ، لماک  تامهم  ناوارف و  يهحلـسا  ناتـسناغفا  ناملـسم  نیدهاجم  هب  فرط  کی 

دندرک و جرد  یتالاقم  ناتـسکاپ  یمـسر  ياههمانزور  رد  ادعب  اهنآ  . دندرکیم اهنآ  هب  مه  يرگید  ياهکمک  دـندادیم و  نانآ  رایتخا  رد 
ود نآ  دندرک . وگزاب  ناشدوخ  راختفا  دنـس  نیرتگرزب  ناونع  هب  هراومه  ار ، هنیمز  نیا  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  تمارک 

هحفص 388 ] [ . ] 209 . ] دننکیم سیردت  ناتسکاپ  هاگشناد  رد  کنیا  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هب  شیک  تدارا  رسفا 

باتک نیا  رد  شخب 12  تاقحلم 

نیسح ماما  - 2 عوضوم : 146 هیضق : هرامش  دش ، هدنز  ياهشمق  نیـسحدمحم  دیـس  اقآ  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  هب  لسوت  اب  - 1 عوضوم :
كرت رب  ندش  راوس  اب  البرک  هب  نیسح  دیس  نتفر  - 3 عوضوم : 148 هیضق : هرامش  دنتخاس ، هدنز  ار  ودنه  دنتشک و  ار  لتاق  ود  مالسلاهیلع 

مناخ ود  ندناسر  مالسلاهیلع و  لضفلاوبا  ترضح  تسد  هب  هدننار  لتق  - 4 عوضوم : 131 هیضق : هرامش  مالسلاهیلع ، سابع  ترضح  بسا 
: هیـضق هرامـش  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  طسوت  نادزد  تسد  زا  یمناخ  تاجن  - 5 عوضوم : 135 هیضق : هرامـش  فرـشا ، فجن  هب 
-7 عوضوم : 137 هیـضق : هرامـش  دوش ، نفد  هعیـش  يهزانج  ات  دـنتخاس  رود  ار  اهودـنه  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  - 6 عوضوم : 136
اب - 8 عوضوم : 138 هیضق : هرامش  تفای ، تاجن  قرغ  زا  وا  و  نامزلا » بحاص  ای   » وگب دندومرف : یناوج  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
ار برع  درم  مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترضح  - 9 عوضوم : 139 هیضق : هرامش  داتفا ، هار  هب  نیشام  ، مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  ییامنهار 
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: هیـضق هرامـش  مالــسلاهیلع ، لـضفلاوبا  ترــضح  تیاـنع  اـب  ینمرا  سنوـی  تیادـه  - 10 عوـضوم : 157 هیـضق : هرامـش  دـنتخاس ،! هدـنز 
اب امیپاوه ، نارفاسم  تاجن  - 12 عوضوم : 182 هیضق : هرامـش  لضفلاابا ،!» ای   » نتفگ اب  ینمرا  يهدننار  تیاده  تاجن و  - 11 عوضوم : 172
هب يدورهاش  یلع  دیـس  لسوت  اـب  تکرب  اـب  ماـعطا  - 13 عوضوم : 248 هیـضق : هرامـش  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  هب  ینمرا  کی  لسوت 

هرامـش دش ، ردپ  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  هب  لسوت  اب  ینمرا  يهدننار  - 14 عوضوم : 114 هیضق : هرامش  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح 
هیقر ترضح  يهضور  تساوخرد  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هب  لسوت  اب  هداز  ثدحم  موحرم  يهرجنح  يافـش  - 15 عوضوم : 250 هیضق :

هرامش مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  گوس  رد  رعش  ندورس  يهلیسو  هب  یناهفـصا  لبقم  يافـش  - 16 عوضوم : 269 هیضق : هرامش  مالسلااهیلع ،
: هیـضق هرامـش  مالـسلاهیلع ، ساـبع  ترـضح  روـضح  اـب  وـهنکل  رد  هاـگرد »  » راـنک رد  راـمیب  ناوـجون  يافــش  - 17 عوـضوم : 18 هیـضق :

تیانع اب  گنگ ، دیس  يافش  - 19 عوضوم : 130 هیضق : هرامش  ناوراک ، هب  وا  ندناسر  یلیبدرا و  دحا  ییالبرک  يافـش  - 18 عوضوم : 128
هحفص 391 ]  ] 134 هیضق : هرامش  مالسلاهیلع ، سابع  ترضح 

يرادازع مسارم  رد  افش  تاجاح و  نتفرگ 

نیسح ماما  رادازع  لگ  تکرب  هب  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  مشچ  يافش 

رد هک  ینامز  رد  نم  دندومرف : هل  مظعم  : تسا هدش  لقن  هرس  سدق  يدرجورب  نیسح  اقآ  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  طسوت  هیـضق  نیا 
هجلاعم زا  ارم  اجنآ ، يابطا  یتح  دشیمن و  تکاس  ممـشچ  درد  مدومن ، هجلاعم  هچ  ره  مدـش و  التبم  یتخـس  درد  مشچ  هب  مدوب ، درجورب 
موسرم مدوب . هتـسشن  دـندمآیم  ام  لزنم  هب  تیلـست  يارب  يرادازع  تاجتـسد  الومعم  هک  اروشاع  ماـیا  رد  يزور  . دـندومن سویأـم  ندـش 

رد نم  دـشیم . ءاکبا  رثأت و  بجوم  شدوخ  هلئـسم ، نیا  دـندرکیم و  هدولآ  لگ  هب  ار  دوخ  هک  دوب  نینچ  اروشاـع  رد  درجورب  يرادازع 
ایوگ لاح ، نامه  رد  . مدوب تحاراـن  مه  مشچ  درد  تهج  زا  متخیریم  کـشا  مدرکیم ، هاـگن  نارادازع  تئیه  هب  مدوب و  هتـسشن  سلجم 

يرادقم اذل  مشکب ! دوخ  مشچ  هب  تسا ، هدش  هدیلام  هحفص 392 ] ازع [  لها  تروص  رس و  هب  هک  ار  ییاهلگ  نآ  زا  يردق  هک  مدش  مهلم 
، دوخ مشچ  رد  اروف  مدـیلام و  مشچ  هب  متـشادرب و  دـشن ، هجوـتم  یـسک  هک  ياهنوـگ  هب  ار  ازع  لـها  زا  رفن  کـی  يهناـش  رـس  ياـهلگ  زا 

مه ادعب  دش و  عفر  نآ  تلاسک  یلک  هب  هکنیا  ات  تشاذـگ . يدوبهب  هب  ور  نم  مشچ  هنوگ  نیا  و  دـش . کبـس  نآ  درد  هک  مدرک  ساسحا 
داتشه و نس  ات  هل  هظعم  مشچ  رد  . متشگن کنیع  هب  جاتحم  ادبا  مدناوخیم و  زین  ار  زیر  رایسب  طخ  هک  مدید  ییالج  رون و  دوخ  مشچ  رد 

رمعلا مادام  هک  یصخش  مشچ  تسین  نکمم  هک  دندومن  بجعت  راهظا  مشچ ، قذاح  ناکـشزپ  دشیمن و  هدید  فعـض  رثا  ادبا  یگلاس  هن 
[ . 210 . ] دشابن کنیع  هب  جاتحم  یگلاس  هن  داتشه و  نس  رد  زاب  دشاب ، هدرب  نتشون  ندناوخ و  يهدافتسا  هزادنا  نیا  هب  دوخ  مشچ  زا 

زیربت يدنبرد  موحرم  طسوت  سابع  ترضح  يهضور  ندناوخ  ماگنه  رد  رامیب  تفه  تسیب و  يافش 

هب تابتع ، رد  شتماقا  مایا  رد  يدـنبرد ، موحرم  : تسا هدرک  لقن  ربنم  زارف  رب  قثوم ، دارفا  زا  لـقن  هب  زیربت ، ظاـعو  زا  یکی  ار  ریز  ناتـساد 
زا شیپ  دیدرگ . تابتع  مزاع  ناجیابرذآ  قیرط  زا  تعجارم ، ماگنه  رد  دمآ و  ناریا  هب  مالسلاهیلع ، ججحلا  نماث  ترـضح  ترایز  روظنم 

غیلبت و طاسب  زیربت ، عماج  دجـسم  رد  درک و  تماقا  رهـش  نآ  رد  زور  هد  تدم  هب  زیربت ، نیدـتم  مدرم  ياضاقت  هب  انب  تابتع ، هب  تعجارم 
مدرم زا  نآ ، رد  دوجوم  دجاسم  هیبلاط و  يهسردـم  ياضف  يهمه  هک  هدوب  يوق  يردـق  هب  ناشیا  ربنم  يهبذاج  دـنیوگیم : . درتسگ داشرا 
ناشیا يهضور  يانثا  رد  ینیسح ، ناقـشاع  زا  یعمج  زور  ره  هحفص 393 ] و [  تشگیم ، رپ  نادیهـش  رالاس  يهتخوسلد  قشاع  نیدتم و 

مشاه ینب  رینم  رمق  هب  یسلجم  ره  رخآ  رد  هک  تسا  موسرم  ناجیابرذآ  رد  . دندشیم هدرب  نوریب  دجسم  زا  اهتسد  يور  دندرکیم و  شغ 
ار مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  يهضور  ادرف ، درک : مـالعا  سلجم  مهن  زور  زین  يدـنبرد  موحرم  اذـل  دـنیوجیم . لـسوت  مالـسلاهیلع 
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مالـسلاهیلع مشاه  ینب  رینم  رمق  زا  ار  ناشهمه  يافـش  هللاءاـشنا  هک  درواـیب ، اـجنیا  هب  دراد ، جـالعلا  بعـص  یـضیرم  سک  ره  مناوخیم ؛
هب دوخ  ياـپ  اـب  هک  یناراـمیب  دادـعت  دـندروآ ؛ ناـشیا  سلجم  هب  دوب ، زیربـت  رهـش  رد  هضیرم  ضیرم و  هچ  ره  دـعب ، زور  ! تفرگ میهاوخ 
رفن تفه  تسیب و  هب  دـندوب  هدـش  هدروآ  سلجم  هب  رگید  لیاسو  اـب  اـی  تخت و  يور  هک  یناـسک  دادـعت  دوب و  رامـشیب  دـندمآ  سلجم 

رگید يهظحل  دنچ  دومرف : نانآ  هب  درک و  يدـقفت  اهنآ  زا  تفر و  نارامیب  دزن  دـش  دجـسم  دراو  يدـنبرد  موحرم  هک  یماگنه  . دیـسریم
ینب رینم  رمق  هب  باطخ  تفرگ ، رارق  ربنم  زارف  رب  هک  زین  یناـمز  ! تفر دـیهاوخ  نوریب  سلجم  نیا  زا  لـماک  يافـش  اـب  یگمه  دـینک ، ربص 

زا ناشنارامیب  يهمه  زورما  هک  ماهداد ، هدـعو  رهـش  نیا  یلاها  هب  امـش  رکون  ناونع  هب  نم  نم ، يالوم  يا  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  مشاه 
هاگنآ . دـینک رایتعایب  مدرم ، همه  نیا  نایم  رد  ار  دوخ  رکون  هک  تسا  رود  رایـسب  امـش  مرک  زا  دـنوریم ؛ نوریب  ملاـس  نت  اـب  سلجم  نیا 

هب مدرم  تسد  يور  دندرک و  شغ  مه  یعمج  دندرک و  هیرگ  یباتیب  اب  مدرم  يهمه  نآ  يهجیتن  رد  هک  دـناوخ  یلاح  اب  رایـسب  يهضور 
و دنتفر ! دوخ  لزنم  هب  لماک  يافـش  ملاس و  نت  اب  دوخ ، ياپ  اب  رفن  نآ 27  يهمه  دیسر ، نایاپ  هب  سلجم  هک  یماگنه  دندش . هدرب  نوریب 
هب لسوت  اب  جالعلا  بعص  هحفص 394 ] ضیرم [  رفن  اههد  سلجم  کی  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تاکرب  زا  یکی  نیا 

[ . 211 . ] دننک ادیپ  افش  هللا  یلا  جئاوحلا  باب  نآ 

يرادازع سلجم  تکرب  هب  زارفارس  ياقآ  لزنم  رد  ياهبصح  تفه  يافش 

هب التبم  مدرم  بلغا  هک  لبق ، لاس  تسیب  ابیرقت  : تسا هدـش  لقن  بیغتـسد  هللا  تیآ  موحرم  يارب  زارفارـس  ياقآ  باـنج  طـسوت  هیـضق  نیا 
مرحم هام  متفه  بش  دـندوب ! هدـیباوخ  قاطا  کی  رد  هبـصح ، يرامیب  هب  ـالتبم  رفن  تفه  ریقح ، نیا  يهناـخ  رد  دـندشیم ؛ هبـصح  ضرم 
يرطاخ اب  هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا  تعاس  جـنپ  متـشاذگ و  دوخ  لاح  هب  هناخ  رد  ار  اهـضیرم  يرادازع ، سلجم  رد  تکرـش  يارب  مارحلا 

هنیـس يراد و  هیزعت  عقوم  متفر . دوب ؛ همحرلا  هیلع  فیـس  یلع  الم  جاح  موحرم  نآ  سـسؤم  هک  نامدوخ ، يراد  هیزعت  سلجم  هب  ناشیرپ 
هب هلجع  اب  حبـص ، زامن  يادا  يراد و  هیزعت  زا  تغارف  زا  سپ  . دـش هدـناوخ  مالـسلاهیلع  نسحلا  نب  مساـق  ترـضح  يهیثرم  هحون و  ینز ،

لزنم هب  یتقو  . متساوخیم ادخ  زا  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  ترـضح  يهلیـسو  هب  ار  ضیرم  رفن  تفه  يافـش  دوخ ، لد  رد  متفریم و  لزنم 
دننکیم و مرگ  شتآ  يور  تسا ، هدنامیقاب  بش  لبق و  زور  زا  هک  ار  ینان  رصتخم  دناهتـسشن و  شتآ  لقنم  فارطا  اههچب  مدید  مدیـسر 

بش زور و  زا  هک  ینان  مه  نآ  نان ، ندروخ  اریز  مدش . ینابصع  هرظنم  نیا  ندید  زا  دنتـسه ! اهنان  نآ  ندروخ  لوغـشم  لماک  ياهتـشا  اب 
بوخ همه  ام  تفگ : دـید ، ارم  تینابـصع  تلاح  هک  مگرزب  رتخد  تسا . رـضم  هبـصح  هب  التبم  صخـش  يارب  تسا  هدـنام  یقاـب  هتـشذگ 
هبـصح ضرم  يارب  نان  ندروخ  متفگ : نم  ! میروخیم ياچ  نان و  میاهنـسرگ ، نوچ  نونکا  میتساخرب ! هحفـص 395 ] باوخ [  زا  میدش و 

رد تفگ : . وگب ار  تباوخ  متفگ : میاهدـش ! بوخ  همه  ام  منک ! فیرعت  ار  مدوخ  باوخ  نم  اـت  نیـشنب  ردـپ ، تفگ : مرتخد  تسین ! بوخ 
هنابدؤم درک و  نهپ  قاطا  زا  تمـسق  نیا  رد  یهایـس  شرف  دـمآ و  ام  قاطا  رد  يدرم  دراد ، يداـیز  ینـشور  قاـطا ، نیا  هک  مدـید  باوخ 

هب لوا  اهنآ  دوب . ياهللجم  نز  اـهنآ  رفن  کـی  هک  دـندش  دراو  يراوگرزب  تلـالج و  تیاـهن  اـب  رفن  جـنپ  سپـس  داتـسیا . قاـطا  رد  يولهپ 
. دندرک هاگن  تقد  اب  دوب ، هدش  هتشون  اهنآ  يور  مالسلامهیلع  موصعم  هدراهچ  مسا  دوب و  هدز  راوید  هب  هک  ییاههبیتک  قاطا و  ياههچقاط 

اهنآ زا  رفن  کی  نآ  زا  سپ  . دـندناوخ يردـق  دـندروآ و  نوریب  لـغب  زا  یکچوک  ياـهنآرق  دنتـسشن و  هایـس  شرف  نآ  فارطا  نآ  زا  سپ 
مدـمیهف دـنتفگیم ، ررکم  هک  مساق  ترـضح  مسا  زا  نم  و  یبرع . ناـبز  هب  مالـسلاهیلع  مساـق  ترـضح  يهضور  ندـناوخ  هب  درک  عورش 

هیرگ كاـنزوس  یلیخ  نز  نآ  اـصوصخم  دـندرکیم و  هیرگ  ادـیدش  اـهنآ  يهمه  دـنناوخیم و  ار  مالـسلاهیلع  مساـق  ترـضح  يهضور 
بجعت نم  ! تشاذـگ اـهنآ  ولج  دروآ و  هوهق  لـثم  يزیچ  یکچوک  ياـهفرظ  رد  دوـب ، هدـمآ  همه  زا  لـبق  هک  يدرم  نآ ، زا  سپ  درکیم .

امـش زا  کـی  مادـک  مهدیم ، مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  متفگ : متفر و  ولج  تسا !؟ هنهرب  ناـشیاهاپ  ارچ  تلـالج  نیا  اـب  یـصاخشا  هک  مدرک 
ارچ ادخ ، هب  ار  امـش  متفگ  نم  دـندوب ، تبحم  اب  یلیخ  ناشیا  منم ! دومرف : داد و  باوج  اهنآ  زا  یکی  دـیتسه ؟ مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
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سابل نامه  رد  نز ، نآ  ياپ  طقف  تسا ! هنهرب  ام  ياپ  میرادازع و  ماـیا  نیا  رد  اـم  دومرف : هیرگ  تلاـح  اـب  سپ  تسا ؟ هنهرب  امـش  ياـهاپ 
ترـضح ماگنه  نیارد  تسا . ضیرم  مه  ام  يهلاخ  تسا ، ضیرم  مه  ام  ردام  میتسه ، ضیرم  یگمه  اههچب  ام  متفگ : . دوب هدیـشوپ  هاـیس 

دنتـسشن و دندیـشک و  ام  کیکی  تروص  رـس و  رب  هحفـص 396 ] ار [  دوخ  كرابم  تسد  دنتـساخرب و  دوخ  ياـج  زا  مالـسلاهیلع  یلع 
نیا ندینش  زا  ! دورب دیاب  تردام  دندومرف : تسا . ضیرم  مه  مردام  متفگ : نم  دندیشکن . تسد  مردام  رس  رب  طقف  دیدش . بوخ  دندومرف :
نوچ سپـس  دندیـشک . مرداـم  فاـحل  يور  مه  یتـسد  دنتـساخرب و  نم  يهبـال  زجع و  رثا  رد  سپ  مدومن . ساـمتلا  مدرک و  هیرگ  فرح 
زامن دیاب  دروخیم  مهب  شمشچ  يهژم  صخـش  ات  هک  زامن ، هب  داب  امـش  رب  : » دندومرف دندرک و  نم  هب  ور  دنور ، نوریب  قاطا  زا  دنتـساوخ 

نم دنتفر و  اهنآ  دراد ! هایـس  ياهـشوپور  دناهدروآ ، نانآ  يارب  هک  يراوس  ياهبکرم  مدـید  متفر ، اهنآ  لابند  هب  هناخ  رد  ات  نم  دـناوخب »!
، متـشاذگ مردام  هلاخ و  ناردارب و  مدوخ و  تسد  رب  تسد  مدینـش . ار  حبـص  ناذا  يادص  مدش و  رادـیب  باوخ  زا  تقو  نیا  رد  . متـشگرب
مد ياچ  اذل  میدرکیم ، دوخ  رد  يدایز  یگنسرگ  ساسحا  نوچ  میدناوخ ، ار  حبـص  زامن  میتساخرب و  همه  میرادن ! بت  مادکچیه  مدید 

دندوب و ملاس  ناشرفن  تفه  مامت  هصالخ  . دینک هیهت  هناحبـص  دییایب و  امـش  ات  میدـش ، ندروخ  لوغـشم  دوب ، دوجوم  هک  ینان  اب  میدرک و 
[ . 212 . ] دندرکن ادیپ  اود  رتکد و  هب  یجایتحا 

تفرگ افش  دش و  هتسب  ربنم  هب  تشاد  زوق  هک  ياهچب 

تسا ام  دادجا  زا  ياهینیسح  راهدنق  رد  : تسا هدش  لقن  بیغتسد  دیهش  يارب  يراهدنق ، يولوم  اقآ  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  طسوت  هیـضق  نیا 
خیـش جاح  موحرم  يهمع  هک  بات » ملاع   » ماـنب مرداـم  يومع  رتخد  . دوشیم اـپرب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يازع  اـجنآ  رد  هک 

يهطساوب دناوخب ، طخ  تسناوتیمن  دوب و  هدناوخن  مه  یـسرد  دوب و  هتفرن  بتکم  هب  هکنیا  اب  دوب ، يراهدنق  هحفص 397 ] رهاط [  دمحم 
توالت ار  نآ  تشاذـگیم و  دـیجم  نآرق  رطـس  يور  تسد  داتـسرفیم و  تاولـص  کی  تفرگیم و  وضو  تشاد ، هک  ياهدـیقع  يافص 

يرسپ نز  نیا  ! تسا نینچ  مه  نالا  دناوخیم و  ار  نآرق  بیترت  نیاب  دناوخیم و  ار  نآ  داتسرفیم و  تاولص  يرطـس  ره  يارب  و  درکیم !
. مدوب هدرک  هدـهاشم  ار  وا  اـهراب  مدوخ  نم  تشاد و  زوـق )  ) یگدـمآرب ـالماک  وا  تشپ  هنیـس و  رد  یگچب  رد  هک  دراد  فؤرلادـبع  ماـنب 

يوزرآ فؤرلادبع ، ردام  ردـپ و  . دروآیم هینیـسح  نامه  هب  ار  شدوخ  يهلاس  راهچ  هچب  يرادازع ، يارب  اروشاع  بش  بات  ملاع  هرخالاب 
ددـنبیم و ربـنم  هـب  ار  فؤرلادـبع  ندرگ  يرادازع  ناـیاپ  زا  سپ  دـندوب . تحاراـن  ناـنآ  مـه  شدوـخ و  مـه  نوـچ  دنتــشاد . ار  شگرم 

يادـص اب  ناهگان  میدوب و  باوخ  ام  بش  نآ  رد  . دـهد افـش  ای  گرم و  اـی  ادرف  اـت  ار  هچب  نیا  هک  هاوخب  ادـخ  زا  نیـسح ، اـی  دـنیوگیم :
هرظنم نیا  ندید  اب  ام  دـنزیم ! هرعن  دـتفایم و  نیمز  رب  دوشیم و  دـنلب  وا  دزرلیم و  هچب  ندـب  میدـید  میدـش و  رادـیب  ام  يهمه  یـشرغ 

هرخالاب دنکن ، یـضارتعا  تسا ، ینابـصع  هک  شردپ  ات  دریمب  اجنآ  رد  هک  ناسرب  هناخ  هب  ار  هچب  تفگ : بات  ملاع  هب  ردام  . میدش ناشیرپ 
! تشاد همادا  زور  راهچ  هس  ات  هچب  شزرل  میتفر . شلزنم  هب  هکنیا  ات  دیزرلیم  مه  ردام  هچب ، شزرل  تدـش  زا  تفرگرب . رد  ار  هچب  ردام ،

يدنچ ! دنامن یقاب  یگدمآرب  زا  يرثا  چیه  هکیروطب  دـیدرگ  فاص  وا  تشپ  دـش و  بآ  دـیاز  ياهتـشوگ  یلاوتم ، ياهـشزرل  نیا  زا  سپ 
يدق دنلب  دیـشر و  ناوج  وا  مدرک . تاقالم  هحفـص 398 ] ار [  وا  دوب ، هدـمآ  قارع  هب  ترایز  يارب  شردام  قافتا  هب  فؤرلادـبع  هک  لبق 

[ . 213 . ] دوب هدش 

نیسح ماما  يازع  کشا  هلیسوب  رادرس ، ياقآ  رتخد  يرامیب  يافش 

هقث و یـصخش  لبق ، لاس  هد  دودـح  رد  : تسا هدـش  رکذ  تالـسوت  باتک  رد  يدورگنل ، ياـقآ  باـنج  راوگرزب  ملاـع  طـسوت  هیـضق  نیا 
يارب ار  تمارک  نیا  تسا ، هتسویپ  يدزیا  تمحر  هب  العف  تشذگیم و  شرمع  زا  لاس  دص  دودح  دوب و  رادرـس  هب  فورعم  هک  وگتـسار 

شاهجلاعم زا  نارهت  قذاح  ياهرتکد  مامت  هک  ياهنوگ  هب  دـش . التبم  یتخـس  ضرم  هب  مرتخد  يزور  تفگ : رادرـس  ياقآ  : درک لقن  هدـنب 
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دمحم تبحم  نوچ  یفرط  زا  مریگرب . لد  وا  زا  متسناوتن  هقالع ، تدش  رثا  رد  نم  یلو  دندرک . يراددوخ  هخـسن  نداد  زا  دندش و  سویأم 
متفرگ و تسد  هب  ناکتـسا  کی  متـسشن و  یتولخ  قاطا  رد  ناشیرپ ، هتـسکش و  یبلق  اب  يزور  دوب ، مداهن  رد  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  و 

دای هب  یهاگ  رثأت ، لاح  رد  مدشیم و  رثأتم  مدروآیم و  دای  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ءادهـشلادیس  ترـضح  بئاصم  کی  کی 
مالـسلااهیلع و بنیز  ترـضح  دای  هب  یهاگ  وا ، یماک  هنـشت  مالـسلاهیلع و  رغـصا  یلع  دای  هب  یهاگ  وا ، یماـکان  مالـسلاهیلع و  ربکا  یلع 
ار عقوم  هاگنآ  دـیدرگ ! يراج  اسآلیـس  مکـشا  هرخالاب  . متخیریم کشا  وا  يدـیماان  مالـسلاهیلع و  لضفلاوبا  دای  هب  یهاگ  وا ، یناـشیرپ 

رتخد نیلاب  هب  لمع ، نیا  زا  دعب  هحفص 399 ] مدومن [ ! عمج  ناکتسا  رد  ار  اهکشا  مداد و  رارق  میاهمشچ  ریز  ار  ناکتسا  مدرمـش و  منتغم 
ناهد رد  یکچوک ، قشاق  اب  مدوب ، هتخیر  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  بئاـصم  هار  رد  هک  مشچ  کـشا  ناـمه  زا  مدـمآ و  مضیرم 

. تسا هدش  نشور  مبلق  تفگ : تسا ؟ روطچ  تلاح  مدیسرپ  ! درک مالس  نم  هب  درک و  زاب  ار  شمشچ  وا  هک  دیـشکن  یلوط  متخیر ! هضیرم 
ياجب ار  یتبهوم  نینچ  يهنارکـش  مه  نم  دـش . شبیـصن  لماک  يافـش  دـیدرگ و  عفترم  وا  تلاسک  مک  مک  هللادـمحب  دـعب  هب  زور  نآ  زا 

[ . 214 . ] متفای تاجن  هودنا  ینارگن و  زا  مدروآ و 

سابع ترضح  يارب  يرادازع  تکرب  هب  هدز ، نافوط  یتشک  رد  شناهارمه  سابعلا و  ةایح  فلوم  تاجن 

هب مدوب و  نیمظاک  رد  ریدغ  دیع  مدش . فرـشم  نیمظاک  البرک و  هب  يرمق  يرجه  لاس 1337  رد  : دسیونیم سابعلا » ةایح   » باتک فلؤم 
یتشک اـب  سپـس  متفر و  ردـص  لیعامـسا  دیـس  اـقآ  موحرم  دزن  نآ  زا  دـعب  مدـش . قفوم  مالـسلاامهیلع  ماـمه  ماـما  ود  نآ  تراـیز  فرش 
یتشک هک  ینامز  دـیماجنا  لوط  هب  هجحیذ  متـشه  تسیب و  ات  مراظتنا  مدـنام و  يدود  یتشک  راظتنا  هب  اجنآ  رد  . مدـمآ هرـصب  هب  کـچوک 

اسف لها  زا  رگید  رفن  لهچ  مدوبن و  اهنت  نم  رهشمرخ ، هب  رفـس  يارب  . دندادن ندش  راوس  يهزاجا  دندرک و  فیقوت  ار  نآ  دش ، دراو  يدود 
مرحم 1338 لوا  زور  میتسـشن . يداـب  یتشک  هب  راـچان  میدـید ، نینچ  ار  عضو  هک  یتقو  دـندوب . هارمه  نم  اـب  زین  وکـشدفو  ناگدـنبون  و 

تکرح رهـشوب  تمـس  هب  هرخالاب  دـندوب . هچب  نز و  اهنآ  رفن  دـنچ  رفاسم ، رفن  کـی  لـهچ و  نیا  زا  میدـش . یتشک  راوس  يرمق ، يرجه 
متفرگ و رارق  يدـنلب ، کی  يور  رب  نم  مناوخب . هضور  کی  هک  دـندرک  اضاقت  نم  زا  مناـهارمه  مرحم ، مود  زور  هحفص 400 ] میدرک [ .

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  ترـضح  هیرکاذ  زا  نم  هک  دنتـسناد  اهنآ  مدناوخ . ار  البرک  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دورو  يهضور 
ار نامـسآ  هام  تشگرب ! ار  هدـمآ  هار  زا  خـسرف  ود  اـبقیرقت  فلاـخم ، داـب  رثا  رد  داـتفا و  بادرگ  هب  یتشک  مرحم  مهدراـهچ  بش  . متـسه
، ریز زا  بآ  مدیدیم  هک  ياهنوگ  هب  دیدرگ ! خاروس  یتشک  دش و  هراپ  نابداب  دوب و  هدش  تخس  داب  دزیم ! رود  ام  رس  رود  هک  مدیدیم 

هدـش هتفرگ  حـالم ، تسد  زا  یلک  هب  نآ  راـیتخا  دـیدرگیم و  ناریح  دوخ  رود  تعاـس  ود  بآ ، يور  رب  یتشک  دوشیم . دراو  یتشک  هب 
نیا هن  رگم  تفگ : هدزتشحو ، حـالم  ناـهگان  هک  میتـفگ ، زین  ار  نیتداهـش  یتـح  دـنداهن . گرم  رب  لد  دـنداتفا و  عزف  عزج و  هب  همه  . دوب
نیا زا  ات  دییوگب ، يزیچ  کی  دیتسه !؟ ناوخ  هضور  دیاهدمآ و  مالـسلاهیلع  ماما  تمدخ  زا  امـش  هکنیا  هن  رگم  دـیراوز !؟ امـش  هک  تسا 

هک مبلطیم  تداهش  هب  ار  ادخ  مدش و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  يهضور  ندناوخ  لوغـشم  ریـصقت ، اپارـس  ریقح  ! میوش تحار  نافوط 
. میدش هتسخ  میدومن و  یلـصفم  ینز  هنیـس  درک و  یناوخ  هحون  ییاسف  رفن  کی  زین ، نم  هضور  زا  دعب  دوبن . ملد  رد  تاجن ، زج  یـضرغ 
دـنتفرگ و نآ  ریز  زا  ار  یتشک  خاروس  لسوت ، يانثا  رد  . میداد رارق  عیفـش  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  میتشادرب و  اعد  هب  تسد  سپس 

هکنیا اب  دمآ ! دارم  داب  دیـشاب ، رطاخ  هدوسآ  تفگ : هک  دش  دنلب  حالم  يادص  لسوت ، نتفای  نایاپ  اب  دندومن . بصن  رگید  نابداب )  ) يهدرپ
هحفص 401 ] [ . ] 215 . ] میدش رهش  دراو  بش  نآ  يادرف  دوب ، دایز  هار ، تفاسم 

اهتارکومد اهياهدوت و  زا  ناجیابرذآ  تاجن  يارب  سابع  ترضح  هب  لسوت 

رب اهتارکمد  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  ریز  يارجام  : تسا هدـش  لقن  ۀعیـشلا  یتفم  دـمحم  دیـس  جاح  هللا  ۀـیآ  ترـضح  طسوت  هیـضق  نیا 
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زیربت دنداد ! لیکـشت  ار  ناجیابرذآ  يروهمج  تلود  دندومن و  ادـج  يزکرم  تموکح  زا  ار  ناریا  ناجیابرذآ  دـندش ، طلـسم  ناجیابرذآ 
نابز درک و  يریگولج  رئاود ، سرادم و  رد  یـسراف  تغل  نتـشون  سیردت و  زا  تلود -  نآ  ردـص  رد  يروهشیپ -  و  تشگ ، نانآ  زکرم 

لـصحم لیبدرا  رد  نم  نامز  نآ  . دوب هدـشن  نیعم  نآ  دودـح  اـهزرم و  زونه  هتبلا  یلو  داد . رارق  دـیدج  تموکح  یمـسر  ناـبز  ار  يرذآ 
نیـشام مورب . مق  هب  سپـس  نارهت و  هب  موش و  جراـخ  لـیبدرا  زا  متفرگ  میمـصت  ، مق يهیملع  يهزوح  رد  لیـصحت  يهمادا  دـصق  هب  مدوب .
فارطا زا  هک  ییاهنیـشام  روبع  عنام  اهتارکمد  دوب و  هتـسب  اههار  ناجنز ، هنایم و  ناتـسرهش  نیب  میدرک . تکرح  نارهت  فرط  هب  متفرگ و 
میتـساوخ اـم  . دـشیم هداد  روـبع  يهزاـجا  اهـضیرم  اـهنزریپ و  دـننام  دارفا  زا  یـضعب  هب  طـقف  دـندشیم . تفریم ، نارهت  هـب  ناـجیابرذآ 
يرهـشمه ام  اب  مه  وا  ایوگ  هک   ) يرذآ ناورـس  کیدزن  تخانـش و  ارم  دوب ، اـم  هارمه  هک  ناـجیابرذآ ، شترا  رادهجرد  کـی  میدرگرب ،

زا هک  دیهدب  هزاجا  وا  هب  دورب ، لیصحت  يارب  دهاوخیم  تسا و  دهتجم  یقت  دیـس  ياقآ  موحرم  دنزرف  اقآ ، نیا  تفگ : يو  هب  درب و  دوب )
درب و وا  دزن  ار  ام  درک و  رکذ  ار  یصخش  کی  مسا  سپـس  تسین . ام  تسد  هزاجا  رودص  تفگ : وا  . دنکب روبع  ناجیابرذآ  تموکح  زرم 

مولعم شاهجهل  یتح  تماق و  دق و  زا  هک  صخـش ، نآ  . دورب مق  هب  لیـصحت  يارب  دـهاوخیم  تسا و  ینید  مولع  لصحم  اقآ ، نیا  تفگ :
ام دـض  رب  مق  رد  ار  ناـشیا  دـنمهفیمن و  دـنناوج و  اـهنیا  نوچ  داد ، هزاـجا  دوشیمن  تفگ : تسا ، يوروش  ناـجیابرذآ  دارفا  زا  هک  دوـب 

يدادـجا اـبآ و  دـجاسم  رد  متـشگرب و  لـیبدرا -  شیوـخ -  هاـگداز  هب  هناـسویأم  مدـش و  رثأـتم  نم  هحفـص 402 ] دـنهدیم [ . شرورپ 
دندربیم مامح  هب  نایرع  تخل و  ار  اهزابرس  دشیم . لبق  زور  زا  رتدب  نامرهش  عضو  زور ، ره  یلو  مدش ، زامن  يهماقا  لوغـشم  نامدوخ ،

جراخم نیمأت  يارب  ار  هدـش  عمج  ياهلوپ  دـندرکیم و  عنم  اـههیکت  دـجاسم و  هب  کـمک  ناـسحا و  ماـعطا و  يراد و  هیزعت  زا  ار  مدرم  و 
لیبدرا رهـش  یناتـساب  راثآ  هلمج  زا  یمیدـق و  دـجاسم  زا  یکی  هک  هعمج ، دجـسم  افداصت  ! دنتـساوخیم ناشدوخ  تاـعامتجا  تاـسلج و 

. دندرکیم تعنامم  نآ ، رد  زامن  یناوخ و  هضور  زا  دندوب  هلحم  نآ  رد  هک  زین  ذـفنتم  ياهیاهدوت  زا  رفن  دـنچ  تشادـن و  ملاع  دـشابیم ،
نم دندوب . هتشاذگ  هضور  نآ  رد  زین  حبص  زامن  زا  دعب  دندرب و  دجـسم  نآ  هب  ارم  زامن ، يهماقا  يارب  لحم ، نادیفـس  شیر  زا  یعمج  اذل 

زا نم  فارصنا  عنام  دنداد و  بلق  توق  نم  هب  نینمؤم  یلو  مورن ، متـساوخیم  مدشیم ، دیدهت  نوچ  متفریم و  دجـسم  نآ  هب  زامن  يارب 
ءابآ و تیعقوم  يهظحالم  هب  هتبلا ، تفرگیم و  تروص  اهتیذا  ماسقا  عاونا و  نیفلاخم  يوس  زا  . دـندوب روبزم  دجـسم  رد  تعامج  يهماـقا 

ادعب دماین و  ناوخ  هضور  حبص ، زامن  زا  دعب  زور  کی  يراب ، دشیمن . دجسم  هب  ام  نتفر  زا  ینلع  تعنامم  ام ، ياهریـشع  ذوفن  يدادجا و 
اجنآ رد  مرحم  مایا  رد  ار  بآ  ياهتـشط  هک  یتمـسق  يالاب  ینامز ، بحاص  موحرم  دجـسم  رد  . دناهدوب هدرک  دیدهت  ار  يو  هک  دش  مولعم 

. دناهدز دوب ، ناشیا  كرابم  رس  هب  هدراو  يهبرض  رگنایامن  هک  ار  ترضح  نآ  لیامش  مالسلاهیلع و  سابع  ترضح  سکع  دنهدیم ، رارق 
فلتخم ياههلحم  زا  یمهم  ياههتسد  هک  ینامز  اروشاع ، ياهبش  رد  طقف  ار  نآ  يور  يهدرپ  دراد و  رارق  هدرپ  تشپ  روبزم  لیامـش  هتبلا 

ندـید اب  نارادازع  تاساسحا  روش و  و  هحفـص 403 ] دننزیم [  رانک  دنیآیم ، دجـسم  نآ  هب  يراد  هیزعت  يارب  صاخ  تافیرـشت  اب  رهش 
زور نآ  رد  ناوخ  هضور  نوچ  هصالخ  ! دـتفایم اـمغا  شغ و  لاـح  هب  هیرگ  ترثک  زا  رفن  نیدـنچ  هک  دوشیم  دـیدشت  يدـح  هب  لـیامش 
لثم  ) متفرگ رارق  اهنآ  ولج  رد  مه  نم  دنتـسشن و  هلبق  هب  ور  اهنآ  زا  یخرب  دناهدش . يو  ندمآ  عنام  اهیاهدوت  هک  دندز  سدح  مدرم  دماین ،

دـنلب و نساحم  دوب و  طاشن  اب  يدرف  یلو  رهـش  نیرمعم  زا  هک  فالع ، میهاربا  ییالبرک  مان  هب  نادرمریپ  زا  یکی  تعامج .) زاـمن  تلاـح 
رئاعـش مالـسا و  نانمـشد  يدوبان  يارب  هک  دومن  توعد  ار  مدرم  دوب ، يوبا  موحرم  نیدلقم  اهدیرم و  زا  تشاد و  ینارون  ياهفایق  دیفس و 

ار هدرپ  ندناوخ ، هضور  ياج  هب  شدوخ  هاگنآ  دنوش و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  لسوتم  تکلمم  لالقتسا  نانمـشد  وحم  و  یبهذم ،
بئاصم روآدای  اهلد ، نآ ؛ هب  مدرم  هاگن  و  ترضح ، نآ  هب  بوسنم  لیامـش  روهظ  اب  . دز الاب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  لیامـش  يور  زا 

هب نینمؤم ، زا  یـضعب  دیاش  دنوریم و  لاح  زا  دـنراد  مدرم  مدـید  نوچ  نم  دـنتفر . لاح  زا  اکب  ترثک  زا  یعمج  دـیدرگ و  ترـضح  نآ 
زا اعد  سامتلا  اـب  هیرگ ، یتدـم  زا  دـعب  مدرم  لاـح ، ره  هب  . مدروآ نییاـپ  ار  هدرپ  متـساخرب و  دـندرگ ، یبیـسآ  راـچد  هلاـن ، هیرگ و  تلع 
زا دعب  دعب ، زور  . دماین شیپ  یلکـشم  هجیتن  رد  دـندوبن و  ياهدوت  نارومأم  دوب ، حبـص  فرط  نوچ  هناتخبـشوخ ، دـندش . قرفتم  رگیدـکی 
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اهباوخ دـندرک . راـهظا  نم  هب  دـندوب ، هدـید  باوخ  رد  هک  ار ، زور  نآ  روش  رپ  لـسوت  يهجیتن  نینمؤم  زا  یتعاـمج  حبـص ، زاـمن  يهماـقا 
نامه ناشیکی  هک  لسوت ، رد  نیرـضاح  زا  رفن  ود  دادیم . ار  اهیاهدوت  يدوبان  جرف و  یکیدزن  دـیون  یگمه  و  دوب ! مه  هیبش  یلو  ددـعتم 
نمشد نوشق  میدید  باوخ  رد  ام  هحفص 404 ] دنتفگ [ : تشاد ، مان  لاقب  نمؤم  جاح  يرگید  دوب و  فالع -  میهاربا  ییالبرک  درمریپ - 

راوس يدیفس  بسا  رب  هک  ینارون ، یصخش  تقو  نیا  رد  دنتسه . ناریح  نایرگ و  برطضم و  ادیدش  مدرم  دناهدرک و  هرـصاحم  ار  اهرهش 
ام و  تسا ، مالـسلاهیلع  مشاـه  ینب  رمق  وا  دـنتفگ : تسیک ؟ صخـش  نیا  میدیـسرپ  دـش ! رهاـظ  تـشاد ، تـسد  رد  نارب  يریـشمش  دوـب و 
زا اهنآ  هکنیا  ات  دـنتخادرپ  اهنآ  بیقعت  هب  مه  ناـشیا  دـندرک و  رارف  اـهنآ  دـندرب و  هلمح  ادـعا  رگـشل  رب  ترـضح  نآ  میدـش . لاحـشوخ 

رگید تسد  رد  هک  ار  یمچرپ  ترضح  نآ  دنتخیرگ و  ناشدوخ  رهش  لخاد  هب  تسا ) ناجیابرذآ  يزرم  دودح  ابیرقت  هک   ) نمن ياههوک 
، نیما نمؤم  رفن  دنچ  نآ  زا  اهباوخ  نیا  ندینـش  زا  مدرم  يهمه  ! دندش بئاغ  اهمـشچ  زا  دندرک و  بصن  اجنآ  ياههوک  يالاب  رب  دنتـشاد ،
هک دیـشکن ، لوط  يدایز  تدم  رد  زین  نآ  زا  سپ  . تسا هدـش  عقاو  هجوت  دروم  اهنآ  لسوت  هک  دـندرک  ادـیپ  نانیمطا  دـندش و  لاحـشوخ 

هحفص [ . ] 216 . ] تفای تاجن  هیـسور  لماوع  لاغـشا  زا  ام  تکلمم  دـندرک و  رارف  قباـس  يوروش  روشک  هب  تارکمد  نارـس  يروهشیپ و 
[ 405

باتک نیا  رد  شخب 13  تاقحلم 

يهچب ياهتسد  يافـش  - 2 عوضوم : 38 هیضق : هرامـش  هیدوعـسم ، كرهـش  هینیـسح  رد  يزلف  تسد  تکرب  هب  رفن  ود  يافـش  - 1 عوضوم :
يازع سلجم  رد  فلیخم  يافـش  - 3 عوضوم : 255 هیضق : هرامش  ناهفصا ، رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مچرپ  هب  ندیلام  اب  ینمرا ،

: هیـضق هرامـش  مالـسلاهیلع ، لـضفلاوبا  ترـضح  روضح  تکرب  هب  هلاـس ، هدزاـی  رـسپ  يافـش  - 4 عوضوم : 127 هیضق : هرامـش  رهـشمرخ ،
ندش انیب  - 6 عوضوم : 145 هیـضق : هرامـش  ناشیا ، مرح  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  يازع  مسارم  رد  یمناخ  يافـش  - 5 عوضوم : 129
نادیز هیزوف  يافش  - 7 عوضوم : 259 هیضق : هرامش  مالسلااهیلع ، بنیز  ترـضح  يازع  يهسلج  رد  گیب ، لیعامـسا  میحر  دمحم  موحرم 

يازع سلجم  رد  یبـجعت  يدـهم  ياـقآ  يافـش  - 8 عوضوم : 262 هیـضق : هرامـش  يرادازع ، مسارم  رد  تکرـش  تکرب  هـب  یلماـع ، لـبج 
مالسلاهیلع و سابع  ترضح  هب  لسوت  يهلیسو  هب  یحیسم  صخش  يافـش  - 9 عوضوم : 162 هیضق : هرامش  مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترضح 

ترـضح يازع  مسارم  رد  دـنه ، روـپلاوگ  يهجار  دـنزرف  يهرجنح  ناطرـس  يافـش  - 10 عوضوم : 179 هیـضق : هرامـش  وا ، ندش  ناملـسم 
، مالـسلاهیلع لـضفلاوبا  ترـضح  يازع  مسارم  تکرب  هب  يدوهی  دـنزرف  يافـش  - 11 عوضوم : 251 هیضق : هرامـش  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا 

هحفص 409 ]  ] 253 هیضق : هرامش 

ع)  ) نیسح ماما  مرح  رد  افش  تاجاح و  نتفرگ 

نیسح ماما  مرح  رد  اعد  تکرب  هب  یناحبس ، رفعج  دمحم  دیس  ضرق  يادا 

مردام اب  هارمه  یلاس  رد  دومرف : لقن  ار  هیضق  نیا  رلاقآ ) دجسم  تعامج  ماما   ) یناحبـس رفعج  دمحم  دیـس  ياقآ  بانج  ردقلا  لیلج  دیس 
ضرق هب  هطـساو ، نیا  هب  دیـشک و  لوط  زور  لـهچ  زا  شیب  شـضرم  دـش و  ضیرم  اـجنآ  رد  هموحرم  نآ  مدوب . هدـش  فرـشم  ـالبرک  هب 

ترـضح دوـخ ، يـالوم  هب  نیارباـنب  دیـسرن ، نم  هب  یلوـپ  چـیه  رگید ، هار  زا  هن  زاریـش و  زا  هن  مـه ، تدـم  نـیا  رد  . مدـش ـالتبم  يرایـسب 
، يالوم ای  مدرک : ضرع  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  رس  يالاب  نامه  . مدش فرشم  رهطم  مرح  هب  مدرب و  هانپ  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس 

يهدنیامن یمک ، يهلصاف  زا  سپ  مدش ، جراخ  رهطم  مرح  زا  یتقو  . دیسرب نم  دایرف  هب  متـسه ! راتفرگ  تحاران و  ردقچ  دینادیم  هک  امش 
، دیراد مزال  هچ  ره  هک  تسا  هدش  شرافس  ازریم  فرط  زا  تفگ : دیسر و  نم  هب  هرس  سدق  يزاریش  یقت  دمحم  ازریم  اقآ  هللا  ۀیآ  موحرم 
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ار ضورق  مامت  سپ  . دینک نییعت  امش  هچ  ره  هکلب  هحفص 410 ] تسا [ ! هدشن  نییعت  نآ  رادقم  تفگ : هزادنا ؟ هچ  ات  متفگ : مهدب ! امش  هب 
[ . 217 . ] دیدرگ نیمأت  نم  جراخم  مامت  مدوب ، فرشم  البرک  رد  هک  یماگنه  ات  مدرک و  ادا 

دش هناخ  بحاص  لهأتم و  يراصنا  خیش  درگاش 

یگبلط عضو  زا  یناـمز  رد  هک  تسا  هدوب  ياهبلط  خیـش  کـی  هرـس ، سدـق  يراـصنا  یـضترم  خیـش  موـحرم  نادرگاـش  بـالط و  نیب  رد 
هبق تحت  رد  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  دزن  هک  دریگیم  میمـصت  وا  . دوب هدـمآ  گنت  هب  يرادان  رقف و  زا  دوب و  هدـش  تحاران 

البرک هب  فجن  زا  دوب ، لـیطعت  اـهسرد  هک  هعمج  بش  ره  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  وا  مسر  دـنک . اـعد  تسا ، هتـشاد  هک  یتجاـح  ود  يارب 
زیچ ود  امـش  زا  نم  نیـسح ! ای  هک  درک  تساوخرد  تباجتـسا ، يهبق  تحت  دـمآ و  ـالبرک  هب  هعمج  بش  نآ  رد  هرخـالاب  . تسا هدـمآیم 

شیپ سپـس  . دـهدیمن نم  هب  يرگید  زیچ  رینپ ، نان و  جرخ  زا  ریغ  هب  يراصنا  یـضترم  خیـش  اریز  نز ! يرگید  هناـخ و  یکی  مهاوخیم :
هب ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیاکـش  دـشن ، هداد  هچنانچ  دوش و  هداد  متجاح  دـیاب  رگید  يهتفه  کی  ات  هک  درک  نیعم  ار  یتدـم  دوخ ،
هب رگید  متفرگن ، ار  دوخ  تجاح  هچنانچ  تسا و  نم  دعوم  رگید  هعمج  بش  تفگ : وا  درک . مهاوخ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ناشردپ 

بناج هب  شدوخ  موسرم  هب  اـنب  رگید  يهتفه  رد  زاـب  ررقم ، دـعوم  نتـشذگ  فرـشا و  فجن  هب  تعجارم  زا  سپ  ! دـمآ مهاوخن  ناـتترایز 
امش هک  الاح  اقآ ! تفگ : داتفا ، رهطم  دنگ  هب  شمـشچ  هحفص 411 ] دیـسر و [  البرک  نمیا  يداو  هب  وا  هک  یتقو  دیدرگ ! راپـسهر  البرک 
دراو هدـنام  هتـسخ و  تشگرب و  اجنامه  زا  سپـس  میآیمن . ناتترایز  هب  مه  نم  دـش ، یـضقنم  مه  هتفه  کی  دـیتخاسن و  اور  ارم  تجاح 
مرح هب  حبص  ادرف  تفگ : دوخ  اب  دوبن و  نتفر  هب  رداق  دوب ، هتسخ  نوچ  یلو  دورب . مالسلاهیلع  یلع  ترضح  مرح  هب  تساوخ  دش و  فجن 

زا لبق  اـمتح  هک  تسا  هداد  ماـغیپ  امـش  هب  خیـش  تفگ : دـمآ و  هلجع  اـب  خیـش  موحرم  فرط  زا  ياهبلط  باـتفآ ، لوا  حبـص ، ادرف  ! موریم
موحرم تمدخ  هب  هبلط  نآ  ماغیپ ، نیا  زا  سپ  تسا ! راک  رد  یبجاو  رما  اریز  ایب ، نم  دزن  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مرح  هب  فرشت 

یضار ار  وت  منک و  یگدیسر  وت  عضو  هک  دناهدرک  رما  نم  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  دومرف : خیش  موحرم  . تفر هرس  سدق  خیش 
ياهناخ خیش  موحرم  سپس  ! ییامنب شردپ  هب  ار  نیسح  تیاکش  ادابم  يوش ! فرشم  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  مرح  هب  هکنیا  زا  لبق  منک ،

هب لسوت  اـب  وا  هصـالخ  دـیامن ! جـیوزت  هبلط  نآ  هب  ار  شرتخد  هک  درک  تساوخرد  دـیبلط و  ار  راـجت  زا  یکی  دومن و  يرادـیرخ  وا  يارب 
[ . 218 . ] دیسر دوخ  تجاح  ود  ره  هب  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  ترضح 

دندرب زور  تفه  رد  هکم  ات  البرک  زا  هدایپ  ار  هللازیزع  دیس  نامز  ماما 

هک ینامز  رد  نم  : دندومرف هللازیزع  دیس  جاح  ياقآ  بانج  لیدبیب ، دهاز  لیلج و  ملاع  هک  تسا  هدش  لقن  تامارک  تازجعم و  باتک  رد 
نامهیم ردص ، يهسردم  رد  متفر و  البرک  هب  رطف  دیع  رد  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  ترایز  يارب  مدوب ، فرـشم  فرـشا  فجن  رد 

دراو هسردم  هب  هک  زور  کی  هحفص 412 ] مدینراذگیم [ . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  مرح  رد  ار  متاقوا  رتشیب  مدوب و  ناتسود  زا  یکی 
تقو هچ  امـش  هک  دندرک  لاؤس  نم  زا  انمـض  دندرگرب . فرـشا  فجن  هب  دنهاوخیم  دناهدش و  عمج  مه  رود  اقفر  زا  یعمج  مدید  مدش ،
يهبق ریز  متفگ : روطچ ؟ دنتفگ : مورب ! ادخ  يهناخ  ترایز  هب  اج  نیمه  زا  مهاوخیم  نم  دـیورب . امـش  متفگ : نم  يدرگیمرب ؟ فجن  هب 

مناتسود ناهارمه و  . مشاب ادخ  مرح  رد  جح ، مایا  رد  مورب و  بوبحم  يوس  هب  ور  هدایپ ، هک  مدرک  اعد  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 
هنوگچ وت  ياهدـش ! هناوید  هدـش و  کشخ  تغامد  تضایر ، تدابع و  ترثک  رثا  رد  هکنیا  لثم  دـنتفگ : دـندرک و  شنزرـس  ارم  قافتالاب 

وت یتفایم و  نیـشنهیداب  ياهبرع  تسد  هب  لوا  لزنم  نامه  رد  وت  ینک ؟ رفـس  اهنابایب  رد  هدایپ  تلاسک ، جازم و  فعـض  نیا  اب  یهاوخیم 
هب هرسکی  مدمآ و  نوریب  قاطا  زا  نازیر  کشا  اب  تسکـش و  مبلق  مدش و  رثأتم  هداعلاقوف  اهنآ  راتفگ  شنزرـس و  زا  نم  ! دنربیم نیب  زا  ار 

ياهشوگ رد  متفر و  كرابم  رـس  يالاب  فرط  هب  سپـس  مدرک . يرـصتخم  تراـیز  متفر و  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  رهطم  مرح 
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دروخ و نم  يهناش  رب  هادف  یحور  هللاۀیقب  ترـضح  یهللادی  تسد  مدید  ناهگان  . مدـش لوغـشم  هلان  هیرگ و  لسوت و  اعد و  هب  متـسشن و 
نان يردـق  سپ  دـندومرف : ترـضح  اقآ ! هلب  مدرک : ضرع  يوش !؟ فرـشم  ادـخ  يهناخ  هب  هدایپ  نم  اب  يراد  لـیم  اـیآ  دـندومرف : ناـشیا 

شاب و رـضاح  اج  نیمه  رد  تعاس  نالف  زور و  نـالف  رد  رادرب و  ار  دوخ  مارحا  ساـبل  دـشاب و  یفاـک  وت  يهتفه  کـی  يارب  هک  کـشخ 
تعاـطا مـشچ ، مدرک : ضرع  مـینک ! تـکرح  ناتدــصقم  فرط  هـب  سدــقم  ناـکم  نـیمه  زا  رگیدــکی  اـب  اـت  ناوـخب ، ار  عادو  تراـیز 

هک ياهزادـنا  نامه  هب  کشخ  نان  يرادـقم  دوعوم  زور  رد  مدـمآ . نوریب  مرح  زا  نم  دـندش و  ادـج  نم  زا  ترـضح  نآ  سپـس  . منکیم
نامه رد  مدش و  فرشم  رهطم  مرح  هب  متـشادرب و  ار  ممارحا  سابل  و  هحفص 413 ] مدرک [  هیهت  دندوب ، هدومرف  مالسلاهیلع  الوم  ترـضح 
نحص زا  میدمآ و  نوریب  مرح  زا  ناشیا  تمدخ  رد  مدرک و  تاقالم  ار  ترضح  نآ  ناهگان  هک  مدوب ، عادو  ترایز  لوغشم  نیعم ، ناکم 
فرح ناشیا  اب  متسناوتیم  نم  هن  دندرکیم و  تبحص  نم  اب  ترضح  نآ  هن  . میدومیپ هار  یتعاس  میدش و  جراخ  رهـش  زا  سپـس  رهطم و 

نآ میدیـسر . دوب ، بآ  يرادـقم  هک  یلحم  هب  نابایب  نامه  رد  هکنیا  ات  میدوب . يداع  مه  اـب  یلیخ  موشب و  ناـشیا  تاـقوا  عدـصم  منزب و 
رـصع ماگنه  رد  نم  نک . تحارتسا  ناوخب و  ار  تزامن  نامب ، اجنیا  وت  تسا ! هلبق  نیا  دندومرف : دندیـشک و  هلبق  فرط  هب  یطخ  ترـضح 

دندروآ و فیرـشت  راوگرزب  نآ  زاب  رـصع  ماگنه  . دـندرب فیرـشت  ترـضح  نآ  مدرک و  لوبق  نم  میورب . هکم  فرط  هب  مه  اب  ات  میآیم ،
میدیـسر ییاج  هب  باتفآ ، بورغ  ماگنه  میتفر . هار  يرادـقم  متـشادرب و  ار  نان  نیجروخ  مدرک و  تکرح  نم  میورب . ات  زیخرب  دـندومرف :

دندیـشک و هلبق  فرط  هب  یطخ  سپـس  شاـب ! اـجنیا  رد  بش  دـندومرف : نم  هـب  ترـضح  نآ  دوـب . هدـش  عـمج  یلحم  رد  بآ  يردـق  هـک 
متفه زور  حبـص  تشذـگ . وحن  نیمه  هب  هتفه  کی  ات  هرخالاب ، . میورب هکم  فرطب  مه  اـب  اـت  میآیم  حبـص  ادرف  نم  و  هلبق ! نیا  دـندومرف :

مه وت  منکیم  نم  هک  يراک  ره  شوپب و  مارحا  ساـبل  نک و  لـسغ  بآ  نیا  رد  دـندومرف : نم  هب  راوگرزب  نآ  دـش . ادـیپ  ناـبایب  رد  یبآ 
هرابود دعب  مداد و  ماجنا  دندرک ، لمع  دندومرف و  ترـضح  ار  هچنآ  نم  تسا ! تاقیم  اجنیا  هک  اریز  وگب ، ار  اهکیبل  نم  اب  هدـب و  ماجنا 

ترـضح تسیچ ؟ اهادص  نیا  مدرک : ضرع  دیـسر . مشوگ  هب  ییاهادـص  اجنآ  رد  . میدیـسر یهوک  کیدزن  هب  میدومیپ و  هار  يرـصتخم 
هحفص دندش [ . ادج  نم  زا  دندومرف و  ار  نخس  نیا  ترضح  نآ  وش ! رهش  نآ  لخاد  ینیبیم ، يرهش  اجنآ  رد  ورب ، الاب  هوک  زا  دندومرف :

نآ تسا و  هکم  رهـش  نیا  تفگ : وا  تساجک ؟ اـجنیا  مدیـسرپ : یـسک  زا  متفر و  رهـش  نآ  فرط  هب  سپـس  متفر و  ـالاب  هوک  زا  نم  [ 414
ناشیا زا  یلو  مدوب  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  زور  تفه  ارچ  هک  مدرکیم  تمالم  ار  دوخ  مدـمآ و  دوخ  هب  هبترم  کی  تسادـخ ! يهناخ 

هاـم زا  زور  دـنچ  هدـعقیذ و  لاوش و  هاـم  لاـح  ره  هب  ؟ مدومن دروخرب  يداـع  ردـقنیا  تیمهارپ ، عوضوم  نیا  اـب  ارچ  مدرکن و  ياهدافتـسا 
تدابع و لوغـشم  تدـم  نیا  مامت  رد  نم  دـندش . ادـیپ  دـندوب ، هدرک  تکرح  هلیـسو  اب  هک  ییاـقفر  نآ  زا  دـعب  مدوب . هکم  رد  ار  هجحیذ 

يهیضق نامز  نآ  زا  . دندرک بجعت  دندید ، هکم  رد  ارم  مناتسود  نایانـشآ و  یتقو  مدوب . هدش  انـشآ  زین  یعمج  اب  مدوب و  فاوط  ترایز و 
هللادـبعابا ءادهـشلادیس  مرح  يهبق  تحت  هک  دوـب  ییاـعد  ناـمه  زا  تاـکرب  نیا  دـش و  فورعم  دنتخانـشیم ، ارم  هک  ییاـهنآ  نیب  رد  نم 

[ . 219 . ] درک باجتسم  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  تکرب  هب  ار  میاعد  ادخ  مدرک و  مالسلاهیلع  نیسحلا 

هللا ۀیقب  ترضح  رضحم  هب  فرشت  يارب  نیسح  ماما  ترایز  هعمج  بش  لهچ 

نیا هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یتشر  یلع  خیش  لضاوف ، لئاضف و  عمجم  لیلج ، ملاع  دیامرفیم : بقاثلا  مجن  باتک  رد  يرون  یجاح  موحرم 
یتشک رد  متـشگیمرب و  فجن  فرط  هب  بآ  هار  زا  مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  هللادـبعیبا  ترـضح  ترایز  زا  یناـمز  : دـندرک لـقن  ار  هیـضق 

بعل و وهل و  لوغـشم  دـندوب ، هلح  لها  همه  هک  یتشک  نآ  نیرفاسم  متـسشن . درکیم ، یـشکرفاسم  جـیریوط ، البرک و  نیب  هک  یکچوک 
بعل وـهل و  هحفـص 415 ] حازم و [  رد  اهنآ  اب  دوب و  هتـسشن  نیگنـس  راقواب و  یلیخ  اهنآ  ناـیم  رد  رفن  کـی  طـقف  دـندوب . هدـنخ  حازم و 
تیذا ار  وا  دـندزیم و  نـعط  وا  هـب  دـندرکیم و  ءازهتـسا  یخوـش و  شبهذـم  يهراـبرد  وا  اـب  تـیعمج  نآ  یهاـگ  دـشیمن و  لوغــشم 
یتشک رد  یلو  مدرکیم ، بجعت  ناشراتفر  نیا  زا  نم  دـندوب ! جرخ  مه  کیرـش و  وا  اب  ماـعط  اذـغ و  رد  اـهنآ  لاـح  نیع  رد  دـندرکیم !
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لگ هب  دوب  نکمم  دوب و  نیگنـس  یتشک  نوچ  دوب و  مک  بآ  قمع  هک  میدیـسر  ییاج  هب  هرخـالاب  . منک لاوئـس  يزیچ  وا  زا  متـسناوتیمن 
اب روطنیا  اهنآ  اب  امـش  ارچ  مدیـسرپ : راقو  اب  درم  نآ  زا  نم  میتفریم ، هار  تارف  رانک  رد  هک  یتقو  دـندرک . هداـیپ  یتشک  زا  ار  اـم  دنیـشنب ،
مه مردپ  دنتـسه . ینـس  یگمه  نم و  ماوقا  اهنیا  تفگ : صخـش  نآ  !؟ دننکیم تیذا  روطنیا  ار  امـش  اهنآ  دینکیم و  راتفر  مارتحا  راقو و 

فرـشم عیـشت  بهذـم  هب  هادـف  اـنحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  تکرب  هب  یلو  مدوب ، ینـس  مه  مدوخ  نم  دوب  هعیـش  مرداـم  یلو  دوب ، ینس 
ندیرخ يارب  لبق ، لاس  دنچ  دوب . هلح  رسج  رانک  رد  یشورف  نغور  ملغش  توقای و  نم  مسا  تفگ : دیدش ؟ هعیش  روطچ  امش  متفگ : ! مدش

. مدـش رود  هلح  زا  لزنم ، دـنچ  تفاسم  يهزادـنا  هب  متفر و  هلح  فارطا  نانیـشنرداچ  ناـکم  اـههیرق و  هب  یعمج ، اـب  هارمه  هلح  زا  نغور 
درب و مباوخ  مدوب ، هدرک  تحارتسا  هک  لزانم  زا  یکی  رد  . متشگرب هلح  لها  زا  یعمج  اب  مدیرخ و  متـساوخیم  ار  هچنآ  اجنآ  رد  هرخالاب 

مه يدایز  ناگدـنرد  دوب و  یفلع  بآیب و  هار  هلح  ات  ام  هار  اقافتا  ماهدـنام ! نابایب  رد  اهنت  نم  دـناهتفر و  اـقفر  مدـید  مدـش ، رادـیب  یتقو 
مدرک مگ  ار  هار  یلو  متفر . اهنآ  لابند  هب  مدرک و  راب  مبکرم  رب  متـشاد  هچنآ  متـساخرب و  نم  لاح  ره  هب  ! دوبن نآ  رد  مه  يدابآ  تشاد و 
ءایلوا هب  سپ  مداتفا ، تشحو  هب  هداعلاقوف  دنیایب ، مغارـس  هب  دوب  نکمم  هک  یناگدـنرد  یگنـشت و  زا  مکمک  مدـنام و  ریحتم  نابایب  رد  و 

یلو مدرک ، هثاغتـسا  مدش و  لسوتم  مه  ریغ  هیواعم و  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  لثم  مدوب  هحفص 416 ] دقتعم [  اهنآ  هب  زور  نآ  هک  ادخ !
دوشیم و لکشم  ام  رب  راک  تقو  ره  تسا و  هدنز  هک  میراد  ینامز  ماما  ام  تفگیم : نم  هب  ردام  هک  دمآ  مدای  ماگنه  نآ  رد  ! دشن يربخ 
زا ارم  وا  رگا  هک  متـسب  دهع  یلاعت  يادخ  اب  نم  تسا . مالـسلاهیلع » حـلاصابا   » شاهینک دـسریم و  نامدایرف  هب  وا  مینکیم ، مگ  ار  هار  ای 

دایرف مدرک و  هثاغتـسا  ترـضح  نآ  هب  هرخالاب  . مدرگیم فرـشم  تسا  هعیـش  بهذـم  هک  مرداـم  نید  هب  دـهدب ، تاـجن  یگدـشمگ  نیا 
رانک هک  ییاهفلع  هب   ) اهنیا دننام  يزبس  يهمامع  شرـس  رب  دوریم و  هار  نم  رانک  رفن  کی  مدید  ناهگان  ینکردا !» حـلاصابا  ای  . » مدزیم

ياهیرق هب  نـالا  دوـمرف : سپـس  وـش ! فرـشم  ترداـم  نید  هب  : » دوـمرف داد و  ناـشن  نم  هب  ار  هار  وا  تسا . درک ) هراـشا  دوـب ، هدـییور  رهن 
فارطا رد  اریز  هن ، : » دندومرف یناسرب ؟ هیرق  نیا  هب  ارم  ات  ییآیمن  نم  اب  امش  نم ! ياقآ  يا  متفگ : دناهعیش . همه  اجنآ  لها  هک  یسریم ،

هک یمدق  دنچ  . دندش بئاغ  رظن  زا  اروف  و  مهدب »! تاجن  ار  اهنآ  مسرب و  ناشدایرف  هب  دیاب  نم  دـننکیم و  هثاغتـسا  نم  هب  رفن  اهرازه  ایند 
دزن مدیسر ، هلح  هب  یتقو  دندیـسر . اجنآ  هب  دعب  زور  رد  میاقفر  هک  دوب  دایز  اجنآ  ات  تفاسم  يردق  هب  هکنآ  اب  مدیـسر ! هیرق  نآ  هب  متفر ،

. متفرگ دای  وا  زا  ار  عیشت  فراعم  مدش و  هعیش  مدرک و  لقن  وا  يارب  ار  ماهیضق  متفر و  هلح  نکاس  ینیوزق  يدهم  دیـس  بانج  ءاهقفلادیس 
ار ترـضح  نآ  مسرب و  هادـف  انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  تمدـخ  مه  رگید  يهبترم  کی  ات  منکب  هچ  نم  هک  مدرک  لاوئـس  وا  زا  سپس 

راـک نیا  هب  نآ ، زا  سپ  نک ! تراـیز  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ورب و  ـالبرک  هب  هعمج  بش  لـهچ  دوـمرف : ینیوزق  دیـس  ؟ منک تاـقالم 
هب دورو  يارب  نیرومأم  هک  مدـید  افداصت  دـش . يرخآ  يهعمج  بش  هکنآ  اـت  متفریم ، ـالبرک  هب  هلح  زا  هعمج  بش  ره  مدـش و  لوغـشم 

یلوپ هن  متـشاد و  ياهرکذـت  زاوج و  هن  مه  نم  دـننکیم . يریگتخـس  هعفد  نیا  اـهنآ  دـنهاوخیم و  هحفـص 417 ] زاوج [  ـالبرک ، رهش 
هنایفخم یهار ، زا  هک  مدرک  يرکف  ره  دوب . اپرب  یلاجنج  دـندوب و  هدیـشک  فص  مدرم  ! مدوب هداتـسیا  ریحتم  منک و  هیهت  ار  نآ  هک  متـشاد 

ملع لها  سابل  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترـضح  رود  زا  عقوم  نیا  رد  دـشن . نکمم  موش ، ـالبرک  رهـش  دراو 
هزاورد زا  ناشیا  مدرک . هثاغتسا  ناشیا  هب  مدوب و  هزاورد  تشپ  نم  ! مدید البرک  رهش  لخاد  رد  دنتـشاد ، رـس  رب  يدیفـس  همامع  هک  یناریا 

مدش لخاد  هک  یتقو  دیدن ! ارم  یسک  هکنیا  لثم  دندرک . لخاد  هزاورد  زا  دنتفرگ و  ارم  تسد  دندروآ و  فیرشت  نم  دزن  دندش و  جراخ 
ترضح هک  میوشیم  هجوتم  ناتـساد  نیا  زا  . مدیدن ار  ناشیا  رگید  دندش و  بیاغ  ناهگان  ناشیا  منک ، تبحاصم  ناشیا  اب  متـشاد  دصق  و 

ترایز هب  هک  یـسک  ره  دنراد و  صاخ  هجوت  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ناشفیرـش  دـج  دـقرم  هب  هشیمه  مالـسلاهیلع  نامز  ماما 
[ . 220 . ] دنیآیم شکمک  هب  دنوشیم و  دونشخ  وا  زا  دورب ، ناشدج 

درک اعد  نیسح  ماما  رئاح  رد  دیاب  زین  يداه  ماما  يافش  يارب 
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یلاح رد  مدش  دراو  مالـسلاهیلع  يداه  ترـضح  رب  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  يرفعج  مشاهیبا  زا  تارایزلا ، لماک  زا  راحب ، رازم  رد 
هللادـبعیبا ترـضح  رئاح  هب  هک  تسرفب  ار  ام  ناتـسود  زا  يدرم  مشاهابا ، اـی  دـندومرف : نم  هب  دـندوب و  لـیلع  رادبت و  راوگرزب  نآ  هک 

رد مدش و  صخرم  ترـضح  نآ  تمدخ  زا  رمالا ، بسح  دـیوگ : مشاهوبا  هحفص 418 ] دنک [ . اعد  نم  يافـش  يارب  دورب و  مالـسلاهیلع 
ءادهشلادیس ترضح  رئاح  هب  هک  مدرک  تساوخرد  وا  زا  متفگ و  وا  هب  ار  ترـضح  ياههتفگ  مدرک و  دروخرب  لاله » نب  یلع   » اب هار  نیب 

لضفا مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رئاح  زا  مالسلاهیلع  يداه  ترضح  هک  میوگیم  نم  یلو  مشچ ! ۀعاط ، اعمس و  تفگ : وا  دورب . مالـسلاهیلع 
مدرک و ضرع  ترضح  نآ  يارب  ار  ارجام  متشگزاب و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  ترضح  تمدخ  هب  مدش و  ادج  وا  زا  نیاربانب  . دنتسه رترب  و 
وا هب  دندومرف : ترضح  . دنتسه لضفا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رئاح  زا  مالـسلاهیلع  يداه  ترـضح  تفگ : نینچمه  لاله  نب  یلع  متفگ :

هبعک يهناخ  رود  لاح  نیع  رد  اـما  دـندوب ، رتهب  دوسـالارجح  زا  هبعک و  يهناـخ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  هک  وگب 
وا دوش و  اعد  اههعقب  نآ  رد  دراد  تسود  ادـخ  هک  تسا  ییاـههعقب  ادـخ  يارب  هک  نادـب  دـندومنیم . رجح  مالتـسا  دـندرکیم و  فاوط 

[ . 221 . ] دوشیم باجتسم  نآ  رد  اعد  هک  تسا  ییاههعقب  نآ  زا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  ترضح  رئاح  و  دیامرف . تباجا 

نیسح ماما  مرح  رابغ  تکرب  هب  يرئازج  موحرم  مشچ  فعض  يافش 

هب هفرع  ترایز  يارب  يزور  دوب ، هدش  فیعض  میاهمشچ  هک  دوب  اهتدم  دومرف : هیلع  هللا  ۀمحر  يرئازج  هللا  تمعن  دیس  موحرم  لیلج  دیس 
مود و زور  رد  مرح  نامداخ  . دنتفر نوریب  راوز  هکنیا  ات  مدوب  هتسشن  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يهبق  تحت  مدش و  فرـشم  البرک 
ار رگیدـمه  هضور ، ناـیم  رد  مدرم  هک  دوـب  هدـش  دـنلب  نیمز  هحفـص 419 ] زا [  يراـبغ  دـندرکیم و  بوراـج  ار  رهطم  يهضور  موـس ،
میدـمآ و اـهرابغ  ناـیم  سپـس  . مینک هدافتـسا  اـهرابغ  نـیا  زا  میتـفگ : رگیدـکی  هـب  میدوـب  اـجنآ  رد  هـک  یعمج  نـم و  سپ  دـندیدیمن !
زا یتقو  درک . نینچ  زین  تشاد ، مشچ  فعض  دوب و  نم  اب  هک  سک  ره  دور . مشچ  لخاد  هب  رابغ  هک  میدرکیم  هتسب  زاب و  ار  نامیامـشچ 
مه ام  دـنتفگ : مه  اهنآ  مدیـسرپ ، اـقفر  زا  یتقو  . تسا هدـش  نشور  فافـش و  ینارون و  میاهمـشچ  مدـید  میدـمآ ، نوریب  هفیرـش  يهضور 
رب همرس  دننام  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا  هشیمه  ماهتفرگن و  درد  مشچ  زگره  لاح  هب  ات  ور  نآ  زا  تسا و  هدش  ینارون  نامیاهمشچ 

[ . 222 . ] مشکیم میاهمشچ 

یناحبس رفعج  دمحم  دیس  ردپ  مشچ  يافش 

ماما ترـضح  يهبق  ریز  رد  ار  اعد  تباجا  لحم  باوخ  رد  : دومرف رلاـقآ  دجـسم  تعاـمج  ماـما  یناحبـس ، رفعج  دـمحم  دیـس  یقتم  ملاـع 
هللا ۀمحر   ) يدسا رهاظم  نب  بیبح  بانج  ربق  اب  هک  ییاج  ات  دوب  سدقم  رـس  يالاب  تمـسق  نآ  دـنداد و  ناشن  نم  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
نم ! دش انیبان  مشچ  ود  ره  زا  تفرگ و  درد  مشچ  ناهگان  مردپ  میدش ، فرـشم  البرک  هب  دلاو  موحرم  اب  هک  يرفـس  رد  . دوب يذاحم  هیلع )
مرح هب  زور  کی  . منک هدروآرب  ار  شجئاوح  مریگب و  ار  شتسد  مشاب و  شبقارم  امئاد  دیاب  اریز  مدوب . تمحز  رد  مدش و  تحاران  تخس 

رد مهاوخیم »! امـش  زا  ار  مردپ  مشچ  ادهـشلادیس ، هحفـص 420 ] ای [  : » مدرک ضرع  اعد  تباجا  ياج  ناـمه  رد  مدـش و  فرـشم  رهطم 
مردـپ مشچ  رب  ار  شکرابم  تسد  دـمآ و  مردـپ  نیلاب  هب  يراوگرزب  صخـش  هک  مدـید  ایؤر  ملاـع  رد  متفر ، باوخ  هب  یتقو  بش  ناـمه 

ینعم یلو  تسا . هدش  انیب  بوخ و  مردپ  مشچ  ود  ره  مدید  مدش ، رادیب  نوچ  ؟! تسا بارخ  لصا  یلو  مشچ ! نیا  دومرف : نم  هب  دیـشک و 
. دش حضاو  هملک  نآ  ینعم  هاگنآ  تفر ؛ ایند  زا  مردپ  تشذگ و  هیـضق  نیا  زا  زور  هس  هکنیا  ات  متـسنادن ، ار  تسا » بارخ  لصا   » يهملک

[ . 223]

دوب هدش  جلف  البرک  یخسرف  دنچ  رد  هک  یصخش  يافش 
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نوریب نامراید  رهش و  زا  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  ترضح  ترایز  يارب  اقفر  زا  یعمج  اب  یلاس  : دومرف هرـس  سدق  يروباشین  رفعجوبا  خیش 
کی لثم  دش و  جلف  مکمک  کشخ و  شندب  هاگان  دوب ، ام  اب  هک  ییاقفر  زا  یکی ، میدیـسر ، البرک  رهـش  یخـسرف  هس  ود  هب  نوچ  . میدمآ

دوخ اب  هکلب  میراذگناو ، ار  وا  هک  دادیم  ادخ  هب  مسق  درکیم و  سامتلا  ام  هب  دوب و  هدش  تحاران  عضو  نیا  زا  وا  دـیدرگ ! تشوگ  هعطق 
البرک هب  هکنیا  ات  تشاذگ  یناویح  يور  رب  ار  وا  دومن و  تظفاحم  يراتسرپ و  کمک و  ار  وا  درک و  یگداتـسیا  یـصخش  . میربب البرک  هب 

ربق يوس  هب  ار  وا  دـنتفرگ و  ار  هچراپ  نآ  رـس  ود  اقفر ، زا  رفن  ود  دنتـشاذگ و  ياهچراپ  کی  رد  ار  وا  میدـش ، مرح  لخاد  نوچ  . میدیـسر
قح هب  ار  ادخ  دومنیم و  هلان  عرضت و  هیرگ و  درکیم و  اعد  جیلفا  هحفص 421 ] درم [  نآ  دندرک . دنلب  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح 

! تفر هار  تساخرب و  دعب  تسشن و  درم  نآ  دنتشاذگ  نیمز  هب  ار  هچراپ  نآ  نوچ  . دهد افش  ار  وا  هک  دادیم  مسق  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 
[ . 224 ! ] تسا هتفای  تاجن  ییاهر و  دنب  زا  ییوگ  هک  نانچنآ 

نیسح ماما  نیمآ  راوگرزب و  يدیس  ياعد  اب  يربهر  رصان  ياقآ  يافش 

لوسرلادـبع جاح  موحرم  لبق ، لاس  دـنچ  : دومرف لقن  ار  هیـضق  نیا  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  مداخ  لوسرلادـبع ، دیـس  ياقآ  بانج 
البرک هب  تراـیز  تهج  نارهت ) يزرواـشک  يهدکـشناد  بساـحم   ) يربهر رـصان  ياـقآ  هک  داد  ربخ  اـفارگلت  نارهت  زا  يزاریـش  تلاـسر 

نیـشام دزن  نوچ  دـنهاوخیم . ار  وت  یناریا  راوز  هک  دـنداد  ربخ  لزنم  برد  زور  دـنچ  زا  سپ  . دوش ییاریذـپ  ناـشیا  زا  دوشیم ، فرـشم 
یتدم تسا و  نم  رهوش  يربهر  ياقآ  ناشیا  هک  دینامهف  نم  هب  هتسهآ  دش و  هدایپ  مناخ  دنتـسه . مناخ  کی  درم و  کی  اهنآ  مدید  متفر ،

ناتـسرامیب دناهدرک . باوج  ار  وا  هدوب و  ناتـسرامیب  رد  هام  تشه  تسا و  هدیکـشخ  وا  تشپ  تارقف  ياهناوختـسا  هدش و  التبم  هک  تسا 
دناوتیمن ییاهنت  هب  وا  میاهدمآ و  البرک  هب  ءافـشتسا  دصق  هب  العف  دوشیم و  فلت  يدوز  هب  درادن و  جالع  وا  يرامیب  هک  هتفگ  مه  ندـنل 

وا دندوب و  هتسب  ینهآ  ياهرنف  اب  ار  وا  تشپ  هنیـس و  میدمآ ! لزنم  هب  ور  دنتفرگ و  ار  وا  ياهلغب  ریز  مدروآ ، لامح  رفن  ود  ! دنک تکرح 
تسا مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دبنگ  نیا  دیسرپ : داتفا  رهطم  دبنگ  هب  شمشچ  هک  یتقو  تشادیمرب . یمدق  هقیقد  دنچ  ره  یتخس ، تیاهن  اب 
نایرگ مشچ  هتـسکش و  لد  اب  وا  تسا ، مالـسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  دـبنگ  متفگ : مالـسلاهیلع ؟ مشاه  ینب  رمق  ترـضح  هحفـص 422 ] ای [ 

رگا هک  دنهاوخب  ادخ  زا  ناشیا  ات  دیهاوخب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا  امش  مرادن ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دزن  ییوربآ  نم  اقآ  درک : ضرع 
و موش ! داشنمـشد  هک  مدرگنرب  تلاح  نیا  اب  تسه ، یقاب  يزیچ  مرمع  زا  رگا  مریمب و  امـش  يهیاس  ریز  اـج  نیمه  تسا ، ماـمت  نم  رمع 
! مشاه ینب  رمق  يا  تفگیم : يراز  هیرگ و  اب  دوب ، شهارمه  تشاد و  لاس  تشه  ابیرقت  هک  وا  کچوک  رسپ  . دنهد افـش  ارم  هک  دیهاوخب 
: تفگ يربهر  ياقآ  سپـس  مدومنیم ! عمج  ار  اهناکتـسا  مدرکیم و  تمدخ  امـش  يرادازع  سلجم  رد  نم  موش ! میتی  نم  هک  تسا  دوز 
هب ار  وا  یتخـس  هب  تلاح و  نامه  اب  دومنیمن . لوبق  وا  اما  دوشیمن ، هک  تلاح  نیا  اـب  متفگ : . منک تراـیز  ار  فیرـش  مرح  اـت  دـیربب  ارم 

ادرف . دنهد تکرح  ار  وا  نارگید  دیاب  دنکب و  تسناوتیمن  یتکرح  چـیه  هک  دوب  يروط  شندـب  میدـیناباوخ و  تخت  يور  میدرب و  لزنم 
فرـشم مرح  رد  هک  دـشن  نکمم  یلو  میدرک ، لقتنم  فرـشا  فجن  هب  ار  وا  یتخـس  اب  دـیربب . فجن  هب  ارم  هک  درک  رارـصا  يربهر  ياقآ 

فلت متفگ : دیربب ! ارماس  نیمظاک و  هب  ارم  هک  درکیم  رارصا  زاب  . میدنادرگرب البرک  هب  ار  وا  هرابود  دومن و  ترایز  نوریب  نامه  زا  دوش ،
زا تعجارم  رد  . مداتـسرف ارماس  نیمظاـک و  هب  ار  وا  هرخـالاب  مشاـب ! هدرک  تراـیز  ار  دـهاشم  نیا  مدرم ، رگا  مهاوخیم  تفگ : يوشیم ،

يداه ماما  ترـضح  دـنزرف   ) مالـسلاهیلع دـمحم  دیـس  هدازماما  ایآ  دیـسرپ : هدـننار  ارماس ، زا  ندـمآ  نوریب  زا  سپ  تفگ : شمناخ  ارماس 
دیـس ترـضح  ربق  نامز ، نآ  رد  ! ) دـیربب ارم  هلب  تفگ : يربهر  ياقآ  هحفـص 423 ] دینک [ ؟ ترایز  هک  دـیتسه  لیام  مه  ار  مالـسلاهیلع )
لامک اب  ار  مالـسلاهیلع  دـمحم  دیـس  ترـضح  سپ  دوب ) بارخ  یکاخ و  مه  هداج  دوب و  رود  تلافـسآ  يهداج  زا  رتمولیک  دـنچ  دـمحم 
نخـس هدـننار  اب  یبرع  هب  تفرگ و  ار  ام  نیـشام  ولج  تشاد ، رـس  رب  زبس  يهمامع  هک  برع  رفن  کی  تعجارم  رد  . میدرک تراـیز  یتخس 

لوا ات  نک و  راوس  ار  نم  دـیوگیم : تفگ : هدـننار  ياـقآ  ؟ دـیوگیم هچ  دیـس  اـقآ ، دیـسرپ : يربهر  ياـقآ  داد . شباوج  هدـننار  تفگ و 
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! نک راوس  ار  اقآ  تفگ : يربهر  ياقآ  . مرادن ندرک  راوس  يهزاجا  تسا و  امش  تسب  رد  نیـشام  نیا  متفگ : نم  ناسرب ، تلافـسآ  يهداج 
: دومرف دیس  نامزلا ، بحاص  ای  تفگیم : درکیم و  هلان  يربهر  ياقآ  هار  يانثا  رد  . تسشن هدننار  دزن  درک و  مالس  دش ، راوس  دیـس  نوچ 
: دومرف ارجام  ندینـش  زا  سپ  دیـس  متفگ . راوگرزب  نآ  يارب  ار  يربهر  ياقآ  يرامیب  نایرج  تفگ : يربهر  مناخ  !؟ یهاوخیم هچ  اـقآ  زا 
: دومرف دیـشک و  وا  تارقف  نوتـس  هب  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  دیـس  دـش ، کیدزن  يربهر  ياقآ  هرخالاب  دـناوتیمن ! متفگ : ایب ! کـیدزن 
ام اقآ  متفگ : تهج  نیمه  هب  دـش ، ادـیپ  ام  رد  يدـیما  دیـس  شیامرف  زا  تفگیم : يربهر  مناخ  ! یباییم افـش  دـهاوخب  ادـخ  رگا  هللاءاشنا 
ات تساجک  امش  لحم  تفگ : يربهر  ياقآ  هللادبع . دومرف : تسیچ ؟ امش  مسا  متفگ : تسا ! بوخ  دومرف : ناشیا  مینکیم ! رذن  امـش  يارب 
وا هب  دیدید  هک  ار  يدیس  ره  دیدرک ، رذن  ام  يارب  هچ  ره  امش  دسریمن ! ام  هب  تسپ  يهلیسو  هب  دومرف : میتسرفب ؟ امش  يارب  تسپ  هلیسوب 

ياقآ دومرف : دوش ، هدایپ  تساوخ  دیـس  هک  یعقوم  ! دیراد هحفص 424 ] هگن [  دومرف : میدیـسر ، تلافـسآ  يهداج  کیدزن  نوچ  دیهدب و 
، تسا هداد  رارق  وا  تبرت  رد  ار  افـش  مالـسلاهیلع و  نیـسح  مدـج  يهبق  تحت  ار  اعد  تباـجا  دـنوادخ  تسا و  هعمج  بش  بشما  يربهر ،
ای وگب  دومرف : راوگرزب  نآ  مناسریم . ناشیا  هب  دییامرفیم ، هک  یماغیپ  ره  متفگ : ناسرب ! وا  هب  ارم  ماغیپ  ناسرب و  وا  ربق  هب  ار  دوخ  بشما 
اقآ نیا  هک  مدمآ  دوخ  هب  نم  تفر و  راوگرزب  دیس  نآ  ! دییوگب نیمآ  امش  تسا و  هدرک  اعد  نم  يارب  تدنزرف  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما 

هـصالخ ! دوبن ادیپ  راوگرزب  نآ  زا  يرثا  ادبا  درک  هاگن  هدننار  نوچ  نک ، ادیپ  ار  وا  تفر و  تمـس  مادک  زا  نیبب  متفگ : هدننار  هب  دوب ؟ هک 
امش زا  نم  اقآ  : » تفگیم ررکم  يربهر  ياقآ  و  درب . مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  ار  وا  بش  نامه  رد  مداخ ، لوسرلادبع  دیـس  ياقآ 
دیـس . تخاسیم نایرگ  ار  همه  دوب ، وا  کیدزن  سک  ره  هک  دوب  يروط  شلاـح  و  تسا ». هتفگ  نینچ  تدـنزرف  مهاوخیم ! نیمآ »  » کـی

زا رتدب  شلاح  دوب ، هدرک  رثا  وا  رد  ترفاسم  یتخـس  نوچ  مدـناباوخ . تخت  يور  مدروآ و  لزنم  هب  ار  وا  سپـس  دـیوگیم : لوسرلادـبع 
هچ متفگ : مدمآ و  نوریب  قاتا  زا  دز . ادص  ارم  دـمآ و  ماهرجح  برد  لزنم  يهمداخ  مدوب ، هدـیباوخ  حبـص  ناذا  زا  شیپ  هرخالاب  . دوب لبق 

ناشیا مدـید  مدرک و  رظن  قاتا ، رد  يهنییآ  زا  مدرک !؟ بجعت  دـناوخیم ! زامن  يربهر  ياقآ  هک  نک  اشامت  اـیب  تفگ : همداـخ  ؟ تسا ربخ 
نم دز و  ادص  ارم  رحس  ماگنه  تفگ : شمناخ  . مدیـسرپ ار  شنتفرگ  افـش  نایرج  شمناخ  زا  . تسا زامن  لوغـشم  هداتـسیا و  هداجـس  يور 

، باوخ رد  تفگ : يربهر  ياقآ  يریگب . وضو  یناوتیمن  یتسه ، تحاراـن  متفگ : هحفـص 425 ] روایب [ ! وضو  بآ  تفگ : وا  مدش و  دنلب 
وـضو بآ  سپ  ! مزیخرب مناوتیم  نونکا  نم  ناوخب و  زامن  زیخرب و  داد ، افـش  ار  وت  ادـخ  دومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

مالـسلاهیلع ماما  نوچ  تفگ : ناوخب . زامن  هتـسشن  متفگ : روایب ! هداجـس  تفگ : تفرگ و  وضو  تساـخرب و  یناـسآ  لاـمک  اـب  وا  مدروآ ،
هداتـسیا الاح  مدرک و  زاب  ار  اهرنف  يهمه  وا  رارـصا  اب  هرخألاب  نک ! زاـب  ارم  تشپ  هنیـس و  ینهآ  ياـهرنف  مناوتیم ! هتبلا  سپ  دـناهدومرف ،

ار ادخ  دمح  میدرک و  قوش  يهیرگ  ود  ره  متفرگ و  لغب  رد  ار  وا  مدش و  قاتا  دراو  سپس  . ینیبیم هکنانچ  تسا ! ندناوخ  زامن  لوغـشم 
فرشم ماش  هب  تیفاع  لامک  اب  یگمه  دندمآ و  ناشیا  ناگتسب  زا  نت  دنچ  میدرک . هرباخم  نارهت  هب  تراشب  فارگلت  سپـس  . میدروآ اجب 

جح هب  هبترم  کی  البرک و  ترایز  هب  هبترم  دنچ  دنتسه و  نارهت  رد  تیفاع  لامک  رد  خیرات ، نیا  ات  دنتـشگرب و  نارهت  هب  سپـس  دندش و 
[ . 225 . ] دناهدش فرشم 

نیسح ماما  نحص  رد  وا  يافش  ایؤر و  تابتع و  هب  وا  نتفر  يرهبا و  ییحی  ازریم  مکش  خفن 

یهدزا يرهبا  میهاربا  دمحم  جاح  رـسپ  ییحی  ازریم  : دـناهدومرف لقن  مالـسلاراد  باتک  رد  هرـس  سدـق  يرون  یجاح  موحرم  ار  هیـضق  نیا 
ناوختـسا و دنام و  تشر  رهـش  رد  هام  ود  کیدزن  هحفـص 426 ] تفر [ . نـالیگ  هب  شدرگ  يارب  لاس 1291  رد  نیوزق ، هسمخ و  ناـیم 

یتـشک رد  نوـچ  تفر . رزخ  ياـیرد  رد  یلزنا  يهریزج  هب  سپـس  تخادرپ . مرگ  ياـهکاروخ  ندروـخ  هب  تفرگ و  درد  شیاـپ  تـشپ و 
هب یبلقنم  لاح  اب  ات  دـش  رتدایز  هکلب  تشگرب و  شلاح  رییغت  زاب  دـش و  مارآ  یکدـنا  درک و  غارفتـسا  دـش و  نوگرگد  شلاـح  تسـشن ،

تشگرب و تشر  هب  سپس  دنام و  اجنآ  رد  زین  رگید  زور  جنپ  يو  . دشیم بوخ  هرابود  دشیم و  رتدب  وا  لاح  زور  جنپ  ات  دیـسر و  یلزنا 
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و دشیم ! گرزب  مکمک  دوب و  گنس  دننام  هک  دمآ  دیدپ  شراهز  تسار  تمـس  يالاب  رد  یمرو  هار  نیب  رد  دمآ . دوخ  نطو  هب  اجنآ  زا 
هب هام  کی  ابیرقت  دیـسر ، دوخ  نطو  هب  نوچ  . دورب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  دـبای ، تیفاـع  مرو  نآ  رگا  هک  درک  رذـن 

درکیم درد  ساسحا  نآ ، رد  تشگنا  راشف  زا  تفرگ و  ار  مکش  يهمه  یتخس ، نامه  اب  ات  دشیم ، رتشیب  زور  ره  مرو  تخادرپ و  نامرد 
وا ياپ  ات  تشپ  زا  هکنیا  اـت  دـشیم  رتداـیز  زور  ره  مه  وا  ياـپ  تشپ و  درد  دـش ! زین  یگنت  سفن  راـچد  اوه ، يراـجم  یگنت  رطاـخ  هب  و 
اب زج  داتفایم و  شوهیب  هک  دادیم  خر  شیاـههدور  رد  يدرد  تعاـس  هس  اـت  زور  ره  دوزف و  زین  سفن  یگنت  مکـش و  داـب  دـش . سحیب 

نارهت زا  يردصلا -  بیان  هب  فورعم  شردارب -  ناضمر ، هام  رخاوا  رد  . دش دیمون  یگدنز  زا  هرخالاب  دـمآیمن و  شوه  هب  يدایز  شلام 
. دنک نامرد  بارتوبا -  ازریم  هب  فورعم  يرهام -  داتـسا و  بیبط  دزن  دورب و  نیوزق  هب  دیاب  ییحی  ازریم  دومرف : رگید  ناشیوخ  اب  دـمآ و 
زا هکنیا  اب  دوب ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ياوه  هشیمه  شلد  رد  یلو  دندوب  دیمون  وا  ندنام  هدنز  زا  شنادناخ  ییحی و  ازریم  دوخ 
هب نتفر  دـصق  هب  لاوش  مود  زور  رد  ییحی  ازریم  هرخالاب  . دوب هتـسب  هاـش  نیدلارـصان  فرط  زا  ـالبرک  هار  اریز  دوب ، دـیمون  ـالبرک  هب  نتفر 

تساوـخ و بآ  دـش و  هنـشت  تخـس  نیوزق ، یخـسرف  ود  رد  یهاـچ  رـس  رب  مود  لزنم  رد  هحفـص 427 ] دـمآ و [  نوریب  نطو  زا  نـیوزق 
هس دنتفریم . نادمه  يوس  هب  هک  دیسر ، اهنآ  کیدزن  یناوراک  نایم  نیا  رد  . دنهد بآ  وا  هب  هاچ  نآ  زا  ات  دندروآ  دورف  ار  وا  شناهارمه 

اهنآ دصقم  زا  وا  سپس  موریم . نیوزق  هب  تفگ : ییحی  ازریم  دندیـسرپ . وا  دصقم  زا  اهنآ  دنرادرب . بآ  ات  دندمآ  هاچ  رـس  رب  اهنآ  زا  رفن 
نآ مان  نوچ  دیوگ : ییحی  ازریم  ! میوش اهر  هار  نابـساپ  تسد  زارگا  میوریم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  دـنتفگ : اهنآ  دیـسرپ و 
ارچ تسا . وا  قـلطم  بیبـط  مریمب ؟ نیوزق  رد  ارچ  سپ  مریمیم ، ضرم  نیا  زا  هک  نم  متفگ : دوـخ  اـب  دـیزرل و  مـنت  مدینـش ، ار  ترـضح 
هک امرف  نم  هب  يرظن  هللادبعابا ، يا  متفگ : هیرگ  اب  سپـس  مشاب ! هتـسج  لسوت  وا  هب  مدرم ، مه  هار  رد  رگا  هک  منکن  ور  وا  يالبرک  يوسب 

اجک دـنتفگ : مناـهارمه  ! مدـش رود  نیوزق  هار  زا  دـندرک و  راوس  مبکرم  رب  ارم  اـهنآ  متـساخرب و  سپ  مدرک ! وت  يوس  هب  ور  لاـح  نیا  اـب 
: دنتفگ دشابن . ای  دشاب  ییاناوت  تسین ! ياهراچ  متفگ : يرادـن ! ییاناوت  زین  خـسرف  کی  نتفر  يارب  وت  دـنتفگ : البرک ! هب  متفگ : يوریم ؟

مهاوخیمن موشیمن و  بوخ  يرامیب  نیا  زا  نم  مرادن ، زاین  یسک  هب  مالسلاهیلع  ماما  رظن  اب  متفگ : تسا ، هتـسب  مه  هار  يرادن و  راتـسرپ 
دـندید و ارم  رفن  هس  نآ  مود ، لزنم  رد  . مدرک البرک  دـصق  لـسوت ، هیرگ و  اـب  نم  دـندش و  دـیمون  نم  زا  اـهنآ  هرخـالاب  مریمب . نیوزق  رد 

ثرا شنارسپ  هب  هدرب و  ثرا  هب  شناردپ  زا  ار  بط  هک  تسا  البرک  رد  یبیبط  مدینـش  متفگ : یتفریم !؟ نامرد  يارب  نیوزق  هب  وت  دنتفگ :
ات هرخالاب  دنداد . يراتـسرپ  تمدخ و  دیون  نم  هب  دنتـسیرگ و  همه  مالـسلاهیلع . نیـسح  ماما  متفگ : دندیـسرپ ، شمان  زا  اهنآ  تسا ! هداد 

ماگنه میدرک ؛ لزنم  دـنرک  رد  نوچ  هحفـص 428 ] دشیم [ . رتدایز  زور  ره  مکـش  خـفن  یلو  مدـشیم ، اجباج  لزنم  رد  مدوخ  هاشنامرک 
ار راهز  يهمه  مرو  میدیـسر و  هبوقعب  هب  ات  دوب  ندش  دایز  لاح  رد  هتـسویپ  دمآ و  دـیدپ  راهز  مرو  دـیراب و  یناوارف  ناراب  فرب و  بش ،

بش ره  زور و  ره  مدرب و  هانپ  مالسلاهیلع  ماما  ود  نآ  هب  میدیـسر ، نیمظاک  هب  نوچ  . دوب اج  همه  زا  رتتخـس  شدرد  رازآ و  تفرگارف و 
اهنآ زا  متفر و  مرح  هب  جنر  یتخس و  اب  جبص  کیدزن  دش و  گنت  مسفن  دش و  تخـس  رایـسب  ملاح  هعمج  بش  رد  متـساوخ . افـش  اهنآ  زا 

ندمآرب ماگنه  رد  منک . ترایز  مه  ار  مالسلامهیلع  یلع  ترـضح  نیـسح و  ماما  نییرکـسع و  ات  منامب  هدنز  هک  دننک  تعافـش  متـساوخ 
نییرکسع مناوتیمن  رگید  مورن ، ارماس  ترایز  هب  اهنآ  اب  رگا  متفگ : دوخ  اب  . دنتـشاد هرماس  دصق  مناهارمه  متـشگرب و  هناخ  هب  دیـشروخ 

هب یـسوسفا  مدرم  فجن  ای  البرک  رد  مه  رگا  دنهد و  افـش  ارم  اهنآ  دـیاش  منک و  ترایز  ار  مالـسلاهیلع  تجح  ترـضح  مالـسلاامهیلع و 
دوب و ام  اب  مه  فجن  ياههبلط  زا  يدورهاش  دـمحا  الم  متفر و  اهنآ  اب  دـنتفرگ و  میارب  بکرم  کی  هرخالاب  مرادـن . اـهنآ  تراـیز  رطاـخ 

هنوگچ تخـس  ضرم  نیا  اب  نم  هک  دندرکیم  بجعت  همه  دندوب و  ناوراک  رد  مه  دنه  ناگرزب  زا  یکی  رتشوش و  لها  زا  يرایـسب  عمج 
اجنآ تعامج  ماما  گرزب - » يزاریش  يازریم   » تمدخ هب  ارماس  رهطم  نحص  رد  مالسلاامهیلع ، ماما  ود  ترایز  زا  سپ  ؟ منکیم ترفاسم 

شردـپ مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ترایز  هب  ندرم  زا  شیپ  هک  درک  اـعد  نم  قح  رد  وا  متفگ و  وا  هب  ار  دوخ  لاـح  یتخـس  مدیـسر و  - 
هب البرک  رد  دـیوگیم : البرک ، هب  سپـس  نیمظاک و  هب  تشگزاـب  یگنوگچ  حرـش  زا  سپ  ییحی  ازریم  مسرب . مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
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هشوگ رد  هک  ینارهت -  نیسحلادبع  خیش  هسردم  رد  متـشادن  مرح  هب  نتفر  ناوت  هک  ارم  اقفر  یلو  میدش ، دراو  هلودلا  نیما  يارـسناوراک 
مدناوخیم و هحفص 429 ] ترایز [  متفریم و  نحـص  هب  فرـشم  ماب  تشپ  يالاب  رب  اجنآ  رد  بش  ود  دنداد و  لزنم  دوب -  نحـص  یبرغ 

نیسح دیس  هدعقيذ ، مشش  تسیب و  هبنـشراهچ  زور  رد  . مدشیم یجتلم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  مد  هدیپس  ات  متـسیرگیم و 
هللادـسا ازریم  جاح   » دزن ار  وت  هک  متـسرفیم  ار  مرـسپ  تفگ : دـش ، علطم  مضارما  رب  نوچ  دـمآ و  متداـیع  هب  فجن -  رواـجم  یناـهبهب - 

دش و تخس  ملاح  هبنـش ، جنپ  زور  بورغ  هب  تعاس  مین  مدادن ! یباوج  نم  یلو  درب ، مه  ار  يرگید  ناکـشزپ  مان  دربب و  يزاریـش » بیبط 
دوخ گرم  هب  سپ  ! دیـشکیم نورد  زا  ار  میاشحا  ءاضعا و  نیتبلک  اب  یـسک  ایوگ  دیآرد و  مناج  دکرتب و  تساوخیم  خفن  رثا  زا  ممکش 

ياهریخذ ات  مریمب  اجنآ  رد  ات  مشکیم ، مرح  نورد  هب  ار  دوخ  دهد  متلهم  ادخ  رگا  متفگ : دوخ  اب  مدـش و  دـیمون  یگدـنز  زا  مدرک  نیقی 
نوچ ! مدرک مرح  دصق  ندرم ، میمصت  اب  نآ ، زا  سپ  دننک و  شزرمآ  تمحر و  بلط  میارب  گرم ، زا  سپ  مدرم  دشاب و  نم  ترخآ  يارب 

باتیب مدرم  ماحدزا  زا  نوچ  سپس  مدیسوب . ار  حیرض  مدیبسچ و  حیرـض  ياههکبـش  هب  مدمآ و  اپ  نییاپ  تمـس  هب  دنرایـسب ، راوز  مدید 
تعامج زامن  نوچ  متـسشن . مدـمآ و  ناویا  رد  تحارتسا  يارب  یتعاس  مدرواین و  بات  زاب  یلو  مدرک  هیکت  راوید  هب  مدـمآ و  رانک  مدـش ،

تحارتسا تعاس  مین  دودـح  دوب ، هتفای  فیفخت  مدرد  يردـق  نوچ  رـس و  الاب  تمـس  نحـص  رد  مدـمآ  دـندنار و  اجنآ  زا  ارم  دـش ، اـپرب 
 - دـش توـلخ  مرح  هـک  بـش -  هـن  تعاـس  اـت  ناوـیا  نحـص و  مرح و  رد  شدـمآ  تـفر و  يهراـبرد  یلـصفم  حرــش  زا  سپ  يو  . مدرک

: دیوگیم یصخش  متـسه و  قاتا  رد  هک  مدید  باوخ  رد  مدیباوخ . مدیـشک و  رـس  هب  ابع  رـسالاب ، يهرجنپ  رانک  رد  نحـص ، رد  : دیوگیم
مناوتیمن دـنراد ، درد  متـشپ  مکـش و  دراد ، یگنت  مسفن  متـشگرب و  ترایز  زا  نونکا  مرادـن ! لاح  متفگ : تسا . تراـیز  تقو  هک  زیخرب 

مدرک زاب  ار  قاتا  رد  متساخرب و  اج  زا  تسا . ترایز  تقو  زیخرب ! تفگ : صخش  نآ  زاب  ! دنکیم درد  مراهز  هحفص 430 ] مرادرب [ ، ماگ 
، درک رادیب  ارم  صخش  نآ  هکنیا  زا  سپس  دش و  زور  ات  مدیباوخ  ردقنآ  متفگ : دوخ  اب  تسا ! نشور  ایند  مدید  مدمآ . هسردم  نحص  هب  و 
ار اهنآ  دادعت  هک  دنتسه  نحص  رد  رایسب  تیعمج  مدید  مدیسر ، نحص  یناطلـس  باب  هب  هک  یتقو  . مدمآ نوریب  هسردم  زا  مدرک و  رکـشت 
ار اهنآ  بشید  هک  نم  دندش ؟ عمج  البرک  رد  یک  اهنیا  تسا ؟ هدش  دازآ  راوز  يارب  البرک  هار  هللا ، ناحبـس  متفگ : دنادن . ادخ  زج  یـسک 

تیعمج زا  رپ  ینونک و  نحص  ربارب  هد  نحص  یگرزب  اریز  مدرک ! بجعت  مدش و  دراو  نحص  هب  سپـس  مدیدن ! مرح  زا  جورخ  ماگنه  رد 
ماحدزا نیا  زا  دوب . نشور  زور  دننام  اج  همه  دیباتیم و  نامـسآ  هب  نحـص  فارطا  زا  رون  دوب و  تیعمج  زا  رپ  مه  نحـص  ماب  تشپ  دوب .

راوز عنم  تفگ : وا  !؟ دناهدمآ اجک  زا  قلخ  همه  نیا  تسا ؟ هدش  هتشادرب  راوز  عنم  انخیش ، مدیسرپ : یـصخش  زا  مدرک و  بجعت  تیعمج ،
نانمؤم و ایلوا و  ءایبنا و  حاورا  نانیا  تفگ : مسانـشیمن . ار  اهنآ  گرزب  ماما  نیا  قحب  هن ! متفگ : یـسانشیمن ؟ ار  اهنیا  وت  رگم  تسیچ !؟
ار نخس  نیا  نوچ  . دندمآ مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  مالسلا  يداو  زا  هک  دنتسه  یلع  ترضح  نایعیـش  املع و  ناحلاص و 

زاب هار  نم  يارب  اهنآ  منک ، ترایز  ار  مالـسلاهیلع  ماما  مهاوخیم  مضیرم و  اریز  دـیهد ، هار  نم  هب  راوگرزب  ماما  نیا  قحب  متفگ : مدـینش ،
ریز رد  دـننکیم و  فاوط  دـندرگیم و  حیرـض  درگ  اهنآ  يهمه  مدـید  مدـناسر و  غارچلهچ  ریز  ار  دوخ  اهنآ ، رب  هیکت  اب  نم  دـندرک و 

دنوریم هلبق  رد  زا  سپس  دندرگیمرب و  بقع  هحفص 431 ] بقع [  دننکیم و  میظعت  دننکیم و  ترایز  دنتسیایم و  فص  رد  غارچلهچ 
: دنتفگ دنوریم ؟ اجک  هب  هلبق  رد  زا  اهنیا  مدیسرپ : ! دنـشکیم شوغآ  رد  ار  رگیدکی  دنهدیم و  تسد  دنـسریم ، رگیدکی  هب  هک  یتقو  و 
هب الـصا  منکیم و  ترایز  موریم و  مه  نم  متفگ : دوخ  اب  دـش و  رتشیب  میناشیرپ  دـنوریم !؟ مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  تراـیز  هب 
رد تشادرب و  ارم  اهنآ  زا  یکی  متسناوتن . یلو  مورب ، ناویا  هب  متـساوخیم  مدمآ و  ناویا  تمـس  هب  امیقتـسم  منکیمن . هعجارم  نارادشفک 

اهنآ زا  يراوگرزب  راثآ  دناهداد و  هچوک  دوخ  نایم  رد  دناهتسب و  فص  قاور  رد  ات  ناویا  زا  هک  مدید  ار  یعمج  اجنآ  رد  تشاذگ . ناویا 
هتخیوآ رهطم  حیرـض  ربارب  يرگید  هدرپ  هدـش و  هدز  الاب  مرح ، يهناـیم  رد  رب  هتخیوآ  يهدرپ  مدـید  مدـمآ و  قاور  هب  مارآ  . تسا ناـیامن 

زین يوم  دیپس  يدرمریپ  تسا . ناشیا  لامج  رادید  زا  عنام  ناشلالج  وترپ  دناهداتسیا و  حیرض  نایم  رد  مالـسلاهیلع  مولظم  ماما  نآ  تسا و 
مرح هب  ات  متفر  هار  مکمک  بلقنم  لاح  اب  نم  تسا . هداتـسیا  ترـضح  نآ  ربارب  رد  لیلذ  هدنب  نوچ  هداد و  راوید  هب  هیکت  یبرع  يهماج  اب 
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ار مالـسلاهیلع  ماـما  مهاوخیم  مراـمیب و  هک  ینیبیمن  متفگ : ورم ! مرح  لـخاد  تفگ : یـصخش  موش ، دراو  متـساوخ  نوچ  موـش . لـخاد 
لوسر مالسلااهیلع و  يربک  يهجیدخ  مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  تفگ : ارچ ؟ متفگ : ورم ! لخاد  نالا  تفگ : وا  هرابود  منک ؟ ترایز 

رد دنتـسه ، مالـسلامهیلع  همئا  ناکاین  هک  یناربمغیپ  هک  مدمیهف  و  دنتـسه . مرح  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
تشپ متشگرب و  قاور  رد  هب  بقع  بقع  مدش و  ناشیرپ  مدینش ، ار  نخس  نیا  نوچ  دنتسه ! مرح  نوریب  رد  رگید  ناربمغیپ  دندمآ و  مرح 

نیا رد  ! کئانفب تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبعابا و  ای  کیلع  مالسلا  متفگ : مداتـسیا و  هنیـس  هب  تسد  عضاوتم و  راوخ و  مداد و  راوید  هب 
اب تفگ : يرآ . متفگ : یتـسه ؟ راـمیب  هحفـص 432 ] وت [  تفگ : داتـسیا و  مربارب  رد  دـمآ  نوریب  مرح  زا  ییوم  دـیپس  خیـش  مدـید  ماگنه 

مربص تخـس و  مراک  نونکا  ماهدـمآ و  ترایز  هب  لاح  نیا  اب  هک  تسا  هام  ود  يرآ . متفگ : يدـمآ ؟ ترایز  هب  يرامیب  نیا  اـب  لاـحنیا و 
تیانع مه  ار  هتـساوخ  نیا  متـساوخ ، گرم  ناشیا  زا  دناهدادن و  افـش  نم  هب  متـساوخ ، افـش  مالـسلاهیلع  ماما  زا  هچ  ره  تسا و  هدش  مامت 

مناوتیمن هللا ، لوسر  قح  هب  نک ! ربص  یتفگیمن  هنرگو  یتسین  هاگآ  میرامیب  جنر  زا  وت  انخیش ، متفگ : نک ! ربص  تفگ : راب  هس  دندرکن .
ترایز ار  یلع  دیـس  رقاب و  اقآ  ربق  مورب و  اپ  نییاپ  قاور  رد  متفگ : دوخ  اب  نم  . تشگرب رهطم  مرح  رد  دوخ  ياج  هب  وا  سپـس  منک ! ربص 

ار وا  مدمآ و  مالسلاهیلع  متفه  ماما  رسپ  میهاربا  ربق  رـس  هاگنآ  دوب . تیعمج  زا  رپ  مه  قاور  مدرک و  ترایز  ار  اهنآ  مدمآ و  سپـس  منک ،
ترایز ار  وا  متـساوخ  مداتـسیا و  لوا  ياج  نامه  رد  و  مدیـسر . مالـسلاهیلع  رهاظم  نب  بیبح  حیرـض  هب  ات  مدز  رود  مدرک و  ترایز  مه 
مـضرم منک ! ربص  مناوتیمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قح  هب  متفگ : ! نک ربـص  تفگ : هبترم  ود  دـمآ و  خیـش  نآ  زاـب  منک ،

، شرداـم تمـصع  قح  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  زاـب  تسا . رتهب  وت  يارب  نک  ربص  تفگ : مه  زاـب  مرادـن . باـت  رگید  تسین و  اـت  ود  یکی 
بات رگید  هک  اریز  موش ، صالخ  ات  دهاوخب  ار  مگرم  ای  دهد  افـش  ارم  هک  مداد  مسق  شیاپ  نییاپ  رد  نوفدـم  ناوج  هب  شردـپ و  تداهش 

مرح هب  خیـش  نآ  نوچ  ! دـنداد افـش  ار  وـت  تفگ : هظحل  نیا  رد  خیـش  خیـش ! يا  هن ، متفگ : يرادـن ؟ ربـص  باـت  تفگ : خیـش  نآ  مرادـن .
. دوب هداتسیا  مرانک  رد  هک  مدید  ار  ییوم  دیپس  راوگرزب  خیـش  مدرک و  هجوت  سپـس  دشاب و  مرح  یلوتم  وا  دیاش  متفگ : دوخ  اب  تشگرب ،
زا شیب  تفگ  هن  متفگ : یتخانشن ؟ ار  وا  تفگ : تسا ؟ مرح  یلوتم  دمآ ، نوریب  مرح  زا  هک  دیپس ، نساحم  خیـش  نیا  انخیـش ، متفگ : وا  هب 

رهاظم نب  بیبح  وا  تفگ : متخانشن ! ار  وا  مالسلاهیلع  راوگرزب  ماما  نیا  قح  هب  متفگ : یتخانشن !؟ ار  وا  يدش و  لسوتم  وا  هب  تعاس  کی 
يدیجم هس  مدرک ، بیج  رد  تسد  سپس  مدوب ! هدیبسچ  وا  نماد  هب  مدوب و  هتخانش  ار  وا  شاک  هک  مدروخ  سوسفا  هحفص 433 ] تسا [ .

نیـسح ماما  رب  ات  مدوب ، هداد  وا  هب  ار  اهنیا  مدوب و  هتخانـش  ار  وا  شاک  متفگ : سوسفا  اب  تسا و  یناریا  نارق  جنپ  مادـک  ره  هک  دوب  نآ  رد 
ار اهنآ  هللا ، لوسرنباـی  متفگ : هدـب ! مرح  مادـخ  هب  ار  اـهنآ  دومرفیم : مالـسلاهیلع  ماـما  هک  مدـید  ماـگنه  نیا  رد  . دـنک راـثن  مالـسلاهیلع 

يدرم هلبق ، رد  نوریب  رد  مدنادرگرب و  ور  هدـب ، راددـیلک  نآ  هب  دـندومرف : دـندرک و  هراشا  تشگنا  اب  مالـسلاهیلع  ترـضح  مسانـشیمن !
رد هک  وگب  ام  يانما  ناتـسود و  هب  : » دندومرف مالـسلاهیلع  ماما  هاگنآ  دوب  هداتـسیا  مرح  ربارب  رد  هنیـس  هب  تسد  هک  مدـید  ار  دیفـس  شیر 

رهاظم نب  بیبح  هب  تعاس  کی  زا  شیب  نم  هک  یتسناد  اجک  زا  متفگ : دوب  میولهپ  هک  خیـش  نآ  هب  !« دـنزرو ماـمتها  اـم  تبیـصم  يهماـقا 
ار وا  مان  يرگید  صخـش  زا  دـش و  ادـج  نم  زا  وا  سپـس  و  یـسرپب ! شمان  زا  هک  يدرک  مرـش  مدـید ، تفگ : مدـش ؟ لسوتم  مالـسلاهیلع 
. مدیبسچن وا  نماد  هب  متخانشن و  ار  وا  ارچ  هک  مدروخ  سوسفا  مدش و  ناشیرپ  هرابود  دوب ! مالسلاهیلع  ةورع  نب  یناه  وا  تفگ : مدیـسرپ .

مراهز تشپ و  اپ و  رد  مدـش و  رادـیب  نم  دـش و  دـنلب  نذؤم  زاوآ  هاگان  . هللادـبعابا ای  کـیلع  مالـسلا  متفگ : مداد و  راوید  هب  تشپ  هاـگنآ 
: متفگ مدیلام و  ار  ممـشچ  داتفا ! منار  يور  دنبرمک  متـسشن و  مدیزرل و  دوخ  رب  تشادن ! خـفن  ممکـش  دوبن و  گنت  مسفن  و  دوبن ! يدرد 

کلذ دش و  رـشتنم  نم  يافـش  يهیـضق  متفرگ و  وضو  متـساخرب و  سپـس  نیـسح ! ای  متفگ : مدز و  داد  مدید ، نینچ  نوچ  مباوخ !؟ دیاش 
وا زین  البرک  راوز  نارواجم و  زا  يرایـسب  دوب . هدید  البرک  رد  ار  رامیب  نیا  يوار ، دوخ  دیامرفیم : يرون  موحرم  . ءاشی نم  هیتؤی  هللا  لضف 
زور هک  تسا  يراـمیب  ناـمه  وا  هک  متـشادنپیمن  مدـید ، هبنـش  زور  ار  وا  هک  نم  تفگ : هیـضق ) نیا  يوار   ) نسح دیـس  دـندوب . هدـید  ار 

هبنشراهچ زور  هکنیا  اب  دوب  لدتعم  شمکش  نوگخرـس و  نابات و  شاهرهچ  زور  نآ  اریز  مدوب . هدید  هحفص 434 ] هتشذگ [  يهبنشراهچ 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 1163 

http://www.ghaemiyeh.com


[ . 226 . ] دوب هدرک  داب  یکیخ  نوچ  شمکش  درز و  تیاهنیب  شاهرهچ 

باتک نیا  رد  شخب 14  تاقحلم 

دیـس هب  تکرب  اب  لوپ  ياـطع  - 2 عوضوم : 240 هیـضق : هرامـش  هرـس ، سدق  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  تاجاح  ياطع  - 1 عوضوم :
هرامش مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  تکرب  هب  رئاز  صخش  لوپ  يهسیک  ندش  ادیپ  - 3 عوضوم : 242 هیضق : هرامش  مادخ ، زا  یکی  ردپ  نیسح ،

: عوضوم 147 هیضق : هرامش  رهطم ، مرح  رد  شردپ  ياعد  يهطساو  هب  يراسناوخ ، نیسحلادبع  الم  رسپ  ندش  هدنز  - 4 عوضوم : 67 هیضق :
نآرق و تئارق  ياطع  - 6 عوضوم : 150 هیضق : هرامش  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  ياعد  يهطـساو  هب  ینارهت  لیلخ  ازریم  جاح  ندش  هدنز  - 5
: هیـضق هرامـش  دـندرک ، نوریب  ار  وا  مادـخ  هـک  يدرم ، دـنزرف  يافــش  - 7 عوضوم : 241 هیـضق : هرامـش  ینورزاـک ، یلع  ـالم  هب  حـیتافم 

هرامش مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  مرح  رد  دوب ، هتفرگ  رارق  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  بضغ  دروم  هک  یصخش  يافش  - 8 عوضوم : 104
هحفص 437 ]  ] 80 هیضق :

لضفلاوبا ترضح  مرح  رد  افش  تاجاح و  نتفرگ 

يراصنا خیش  موحرم  تسد  هب  يرتشوش  میحرلادبع  خیش  تجاح  ندش  ياطع 

هللادـبعابا ترـضح  تراـیز  زا  سپ  دومرف : هرـس  سدـق  يراـصنا  خیـش  نادرگاـش  زا  یفوتم 1313 )  ) يرتشوش میحرلادـبع  خیـش  همـالع 
نآ سدقم  حیرض  يهکبش  هب  ار  دوخ  لولسم  رسپ  هک  مدید  ار  يرئاز  . مدش فرشم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  هب  مالـسلاهیلع 

دایرف سابعلا »! ینافاش  حیـصی : و   » دـش دـنلب  رـسپ  مدـید  هبترم  کی  دوب ، ناهاوخ  ار  وا  يافـش  عرـضت  لسوت و  اب  هداد و  طابترا  ترـضح 
مشچ هب  ار  تمارک  نیا  هک  یتقو  . دندومن هعطق  هعطق  كربت  يارب  ار  شسابل  دندرک و  ماحدزا  مدرم  گنردیب  ! داد افـش  ارم  سابع  دزیم :

لمحت اب  هک  نم  دینادرگیم و  رورسم  دیهدیم و  افش  ار  یلهاج  برع  مدرک : ضرع  تینابصع  اب  مدیبسچ و  رهطم  حیرض  هب  مدید ، دوخ 
ممورحم دــیهدیمن و  هحفــص 438 ] ار [  متجاـح  مـنکیم ، اـنمت  ناـتربارب  رد  بدااــب  ماهدرک و  لیــصحت  ار  تـفرعم  مـلع و  تاــمحز 

بدا ءوس  رساجت و  زا  متفای ، شمارآ  تینابصع  لاح  زا  یتقو  ! دمآ مهاوخن  ناتترایز  هب  ادبا  دینکن ، عفر  ارم  يدنمزاین  رگا  دینادرگیمرب ؟
متشگرب فرشا  فجن  هب  یتقو  هرخالاب  . متـساوخ تیاده  نیقی و  ترـضح ، نآ  رـضحم  زا  مدومن و  رافغتـسا  راگدرورپ  تحاس  هب  مدوخ ،

زا هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  لوـپ  هسیک  ود  دوـمرف و  مرختفم  تاـقالم  هـب  هـحور ) هللا  سدـق   ) يراـصنا یـضترم  خـیش 
نآ هب  نم  لسوت  و  وش »! فرشم  هللا  تیب  جح  هب  نک و  يرادیرخ  دوخ  يارب  یلزنم   ) يدرک تلئسم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح 

[ . 227 . ] دوب تجاح  ود  نیمه  يارب  ترضح 

ینیوزق يداه  دیس  كالما  زا  تایلام  نتشادرب 

یفجن رفظم  سابع  خیـش  اقآ  موحرم  لیبن  هیقف  لیلج و  ملاع  شداتـسا ، زا  لقن  هب  يوارـصبلا ، طاطب  سابع  دیـس  ياقآ  ۀقثو ، بذـهم  ملاع 
دیس دیوگیم : نودعسلا  نسحم  خیش  موحرم  : درک لقن  ریز  حرش  هب  ار  یمهم  تمارک  نودعسلا ، نسحم  خیـش  موحرم  لوق  زا  هرـس  سدق 

يههد رد  هلاس  ره  هرس ، سدق  یلح  ینیوزق  يدهم  دیس  اقآ  نیدهتجملا  ءاهقفلا و  دیـس  يهداون  ینیوزق ، يداه  دیـس  موحرم  ردقلا  لیلج 
سلجم نآ  رد  مدرم  تاقبط  يهمه  درکیم و  اپرب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يرادازع  ناونع  هب  یهوکـش  اب  سلجم  مرحم ، لوا 

یلماک ذوفن  و  هحفص 439 ] تیصخش [  البرک ،) یخـسرف  هس  رد   ) نآ هموح  جیریوط و  رهـش  رد  ینیوزق ، يداه  دیـس  . دندرکیم تکرش 
تکرـش يو  سلجم  رد  يداـیز  دارفا  يور ، نـیا  زا  دوـب . زاـتمم  یتـعارز ، عیـسو  ياـهنیمز  رایــسب و  تورث  نتــشاد  ثـیح  زا  تـشاد و 
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متفه زور  رد  يداه  دیـس  اقآ  مدـیدیم  متفاـییم و  روضح  يو  سلجم  رد  ار  ههد  ماـیا  ماـمت  لاـس  ره  زین  نسحم ) خیـش   ) نم . دنتـسجیم
يهیرگ دـشیم و  بلقنم  دـناوخیم ، ار  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  مشاـه  ینب  رمق  ترـضح  تبیـصم  يربنم  هک  یتقو  مارحلا ، مرحم 

، دوب هدـش  لاؤس  بجوم  نینمؤم  زا  یعمج  يارب  بلطم  نیا  ! دـمآیم اج  هب  شلاح  رـصع ، دودـح  تفریم و  لاـح  زا  اـت  درکیم ، یبیجع 
متفه زور  رد  ار  دیـس  تلاح  یتقو  اهلاس  نیمه  زا  یکی  رد  هک  نیا  ات  دوب . تبیه  ياراد  دیـس  نوچ  مینک ، لاؤس  میدرکیمن  تأرج  یلو 

لضفلاابا ترضح  تبیصم  ندناوخ  ماگنه  رد  متفه ، زور  رد  ار  ناشیا  فراعتم  فالخ  دایز و  يهیرگ  ببس  متفرگ  میمـصت  مدید ، مرحم 
بلطم نیا  زا  ارچ  و  يراد ؟ يراـک  هچ  تفگ : مباوج  رد  مدرک ، لاؤـس  ار  رما  نیا  تلع  ناـشیا  زا  یتـقو  . موـش اـیوج  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 

ترـضح زا  مراد  هچ  ره  نم  دومرف : مباوج  رد  اـتیاهن  و  دـهد . حیـضوت  میارب  ار  رما  نیا  تلع  هک  مدوـمن  داـیز  رارـصا  و  ینکیم ؟ لاؤـس 
نانامهم زین  ماهداوناـخ و  دوخ و  يهنـالاس  جراـخم  لـک  مراد و  يزرواـشک  نیمز  نم  هک  ینادیم  تسا . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

یمکاح هک  نیا  ات  متخادرپیمن ، تایلام  تموکح  هب  هک  دوب  اهلاس  نم  . تسا نیمز  نیا  تادـیاع  زا  همه  مراد ، لاـس  لوط  رد  هک  يداـیز 
نینچمه شیوخ و  نیمز  تایلام  دـیاب  دارفا  هک  درک  مالعا  زاغآ  نامه  زا  تشگ و  بوصنم  البرک  رد  دادـغب ، یناـمثع  تموکح  فرط  زا 

یسک تدم ، نیا  فرظ  رد  رگا  هک  درک  دیدهت  داد و  تلهم  راک  نیا  يارب  زور  هد  يو  دنهدب . ار  ناشهتشذگ  ياهلاس  ياهیهدب  یمامت 
رارق لکشم  رد  تخـس  نم  هحفـص 440 ] تشگ [ . دـهاوخ  راذـگاو  يرگید  هب  دوشیم و  هرداصم  شنیمز  دـنکن ؛ تخادرپ  ار  شتاـیلام 

هب مکاح ، نیا  رش  زا  ییاهر  يارب  متفرگ  میمصت  اذل  درک ، فرصنم  شرظن  زا  ار  مکاح  ناوتب  هک  دوبن  مه  یهار  چیه  فسالاعم  متفرگ و 
هنابـش هس  تدم  هب  متفر و  فرـشا  فجن  هب  جیریوط )  ) زا . مدرگ لسوتم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  مدج  هب  مورب و  فرـشا  فجن 
البرک هب  فجن  زا  مدش و  تحاران  مدیدن . ياهجیتن  مدش و  لسوتم  ترـضح  هب  تدم  نیا  یط  میدـنام و  مرح  رد  مناهارمه  مدوخ و  زور 

مدش و لسوتم  مدنام و  مرح  رد  ناهارمه  اب  زور ، هنابش  هس  هیلع ، همالس  هللا و  تاولص  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  لزنم  رد  اجنآ  متفر و 
متفر و مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  جئاوحلا ، باب  ترضح  مرح  هب  و  مدرک ، كرت  زین  ار  اجنآ  اذل  مدیدن . ياهجیتن  زاب  یلو  مدرک ، هیرگ 

مباوخ بش  رخاوا  . مدرک هیرگ  مدش و  ناشیا  هب  لسوتم  متفرگ و  ار  ترـضح  حیرـض  نم  میدـنام و  مرح  رد  مناهارمه  مدوخ و  بش  کی 
مدـید و  متفای ، مالـسلاهیلع  رهاظم  نب  بیبح  بانج  ربق  کیدزن  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  رد  ار  دوخ  باوخ  ملاـع  رد  درب .
نیـسح ماما  نسح و  ماما  ءارهز ، همطاف  ترـضح  نانمؤمریما ، ترـضح  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ۀـبیط ، هسمخ  تارـضح 

هتسب منابز  منزب ، دایرف  متساوخ  متسین ! تکرح  هب  رداق  مدید  مناسرب ، اهنآ  هب  ار  مدوخ  و  منک ، تکرح  متساوخ  دناهتـسشن : مالـسلامهیلع 
دق هک  روبزم  راوس  دمآ . ریز  هب  بسا  زا  دش و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  نحـص  دراو  يراوس  بسا  مدید  انثا ، نیا  رد  . دـش
مرح دراو  دـنتفگیم ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  لئامـش  يهرابرد  ربنم  لها  هک  دوب  روط  نامه  شفاصوا  تشاد و  يدیـشر 

دندمآ و مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  تشپ  سپس  دندیـسوب ، ار  اهنآ  يهمه  تسد  دندرک و  مالـس  مالـسلامهیلع  هبیط  يهسمخ  هب  دندش و 
هحفـص 441] دنتـسشن [ . نانآ  لباقم  رد  دنتفر و  هاگنآ  مدـشن و  تفتلم  نم  هک  دـنتفگ  يزیچ  هتـسهآ  ترـضح  نآ  شوگ  رد  دنتـسشن و 
، هادج ای  : » دندومن ضرع  دـندرک و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  ناشدـج  هب  ور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دهاوخیم .» ار  شتجاح  تسا و  هدش  لسوتم  نم  هب  هدـمآ و  يداه  دیـس  بشما  دـیوگیم  سابعلا  لضفلاابا 

سابعلا لضفلاابا  ترـضح  اددجم  . دوشیمن اور  متجاح  مدـیمهف  هک  دـندومرف ، ار  یترابع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  باوج  رد  ملـس  هلآ و 
راب نیا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دنتفگ . يزیچ  هتسهآ  ترـضح  نآ  شوگ  رد  دندمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناشردارب  دزن  مالـسلاهیلع 

دندمآ مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  . دینک تبحص  مدج  اب  ناتدوخ  امش  دندومرف : دندرک و  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  يور 
نیا هب  بیرق  و   ) دنتـسشن ترـضح  نآ  لباقم  رد  وناز  ود  دندیـسوب و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  كرابم  تسد  اددجم  و 

عوجر نم  هب  ناشجئاوح  يهرابرد  نایعیـش  ماهدـش و  فورعم  جـئاوحلا  باب  هب  مدرم  نیب  رد  نم  هللا ، لوسر  اـی  دـندرک : ضرع  نومـضم )
ربمایپ ماگنه  نیا  رد  ! دنکن عوجر  نم  هب  یسک  رگید  ات  متـسه ، جئاوحلا  باب  نم  دننک  شومارف  مدرم  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  امـش  دننکیم .
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نیا دندرک و  تفطالم  ناشیا  دندیسوب و  دنتفرگ و  لغب  رد  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ 
نیا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتقو  دیوگیم : يداه  دیـس  «. باتکلا ما  هدنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللا  وحمی  : » دندناوخ ار  هفیرـش  هیآ 

سابعلا لضفلاوبا  سدـقم  حیرـض  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  تسا ! هدـش  اور  متجاح  هک  مدـیمهف  باوخ  ملاع  ناـمه  رد  دـندناوخ ، ار  هیآ 
هب رحـس ، نامه  رد  نم  دـندرک و  بجعت  اهنآ  دـش ! اور  متجاح  متفگ : مناهارمه  هب  سپـس  مدرک و  هیرگ  متفرگ و  لغب  رد  ار  مالـسلاهیلع 

، وضو يانثا  رد  متفر . ضوح  رانک  وضو  نتفرگ  يارب  مدش و  رادیب  حبـص  ناذا  زا  لبق  دوب ، متداع  هک  نانچ  موس ، زور  . متـشگرب جیریوط 
! دسریم رظن  هب  هتسخ  یلیخ  دنتـسه و  يو  هارمه  هچب  ود  و  هحفص 442 ] تسا [  البرک  مکاح  مدید  مدرک ، هاگن  دمآ . ياهکـسلاک  مدید 

بـش هس  نالا  يدرک !؟ مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  ارم  تیاکـش  تفگ : درک و  نم  هب  ور  مکاح  اـجنآ  رد  مدرب و  هناـخنامهم  رد  ار  وا 
!« منکیم هفخ  ار  تدنزرف  ود  نیا  الا  و  نک ، یضار  ار  يداه  دیس  ورب  : » دنیامرفیم دنیآیم و  مباوخ  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  تسا 

خیراـت نآ  زا  . تفر داد و  نم  هب  هیدـه  مه  هریل  دـص  سپـس  مدیـشخب . وت  هب  تسـالط ، هریل  رازه  غـلبم  هک  ار  نیمز  تاـیلام  ماـمت  نم  اذـل 
دـمآ و سیلگنا  تموکح  دـش و  ضرقنم  ینامثع  تموکح  هک  نیا  اـب  تسا ، هدـماین  مغارـس  تاـیلام ، نتفرگ  يارب  یـسک  رگید  نونکاـت 

دنکیم نسحم  خیش  هب  ور  ینیوزق  يداه  دیس  اجنیا  رد  . دنداد نارگید  هب  ار  دوخ  ياج  یتدم  زا  دعب  تایلام ، نتفرگ  يارب  مه  اهیسیلگنا 
تکرب زا  مراد  هچ  ره  نم  اذل  دندرک ! اور  ارم  تجاح  ناشیا  مدوب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  حیرـض  دزن  نم  بش  کی  دیوگیم : و 

[ . 228 . ] تسا ترضح  نآ 

تفای ار  شاهدشمگ  دنزرف  يردام  سابع  ترضح  تکرب  هب 

هک تسیزیم  ام  یگیاسمه  رد  ینز  مدوب ، لوفزد  رد  هک  ینامز  : دسیونیم مدقم  يدسا  اضرمالغ  ياقآ  فراعم » ناتـسلگ   » باتک فلؤم 
نوریب هناخ  زا  زین  رـسپ  اهنت  نیا  یمولعمان  تلع  هب  فسألاعم  دوب و  هدرک  تافو  نامز  نآ  شرهوش  تشاد . ربنع »  » ماـن هب  رـسپ  کـی  اـهنت 

اب هارمه  لاس ، کی  هکنیا  ات  درک ، رـس  يراز  هیرگ و  تکالف و  رقف و  اب  اهنت و  لاس ، تسیب  دودـح  روبزم ، مناـخ  تشگنرب . رگید  تفر و 
هب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  زا  دعب  البرک  رد  يزور  هحفص 443 ] تفر [ . قارع  هب  تابتع  ترایز  يارب  شنایانشآ ، زا  رگید  نز  ود 
نآ زا  ار  دوخ  يهدـش  دوقفم  دـنزرف  هک  یلاح  رد  دـنکیم و  هیرگ  تدـش  هب  ربنع  ردام  دـنوریم ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  تراـیز 
رانک رد  . دنناسرب رتکد  هب  ار  وا  هک  دنیآیمرب  ددـص  رد  دـننکیم و  جراخ  مرح  زا  ار  وا  نز  ود  نآ  . دوشیم شوهیب  دـهاوخیم ، ترـضح 
هدش مگ  شرـسپ  هک  نز  نیا  دنیوگیم : دیوریم ؟ اجک  دسرپیم : دنکیم و  راوس  ار  اهنآ  هدننار  دننزیم . ادص  ار  یـسکات  کی  نابایخ ،

؟ دـییاجک لـها  امـش  دـسرپیم  هدـننار  . میناـسرب رتـکد  هب  ار  وا  میهاوـخیم  تسا ، هـتفر  لاـح  زا  هدرک و  يداـیز  يهـیرگ  مرح  رد  تـسا 
. نـالف دـنیوگیم : تسیچ ؟ نز  نیا  مسا  دـسرپیم : دجـسم . يهلحم  دـنهدیم : خـساپ  هلحم ؟ مادـک  دـسرپیم : لوفزد . لـها  دـنیوگیم :

شنامـشچ رد  کشا  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدوبن  ربنع  زا  ریغ  يدرف  هک  هدـننار  . ربنع دـنیوگیم : تسیچ ؟ شاهدـشمگ  رـسپ  مسا  دـسرپیم 
دنوشیم هدایپ  ود  ره  تسا . نم  ردام  مه  مناخ  نیا  و  متسه ، ربنع  نم  دیوگیم : دنکیم و  شوماخ  نابایخ  رانک  ار  نیشام  دوب ، هدز  هقلح 

[ . 229 ! ] دربیم شلزنم  هب  ار  اهنآ  ربنع  سپس  دنشکیم و  شوغآ  رد  ار  رگیدکی  اهنآ  دسانشیم . ار  ربنع  ردام ، و 

داد تداهش  شردام  یکاپ  هب  محر ، رد  لفط 

لـضفلاوبا ترـضح  زا  ار  ریز  تمارک  : دوـمرفیم ارارک  ناـشیا  هک  درکیم  لـقن  قحـسا ، دیـس  شردـپ  زا  یمق ، یمطاـف  هللا  تیآ  موـحرم 
مرح رد  يزور  موـش ! رک  مشاـب ، هدینـشن  مشوـگ  ود  هـب  رگا  هحفـص 444 ] و [  موش ! روک  مشاـب ، هدـیدن  ممـشچ  ود  هب  رگا  مالـسلاهیلع ،

رهطم مرح  دراو  همیـسارس  يرتخد ، رـس  بقع  رد  بارعا  زا  يدایز  تیعمج  مدـید  ناهگان  مدوب  فرـشم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
ار نیرئاز  هجوت  تفگیم و  هناروسج  یتاملک  دنلب  يادص  اب  دوب و  هدیبسچ  رونم  حیرـض  هب  رتخد  نآ  دش ! تیعمج  زا  ولمم  مرح  دندش و 
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همه هک  ییادص  هبترم  کی  ! دش عطق  یگمه  ياهـسفن  ییوگ  هک  يروط  هب  ، دـندش تکاس  مرح  لها  مدـید  هاگان  . دوب هدرک  بلج  دوخ  هب 
، ادص ندینـش  اب  دوب ! رتخد  نآ  محر  رد  هک  دوب  یلفط  نامه  زا  ادـص  «! تسا نم  ردام  رهوش  مردـپ ، : » تفگ هک  تساخرب  دندینـش  ار  نآ 

مدرم تسد  زا  تمحز  هب  ار  رتخد  مرح ، مادـخ  دـندش . روآموجه  رتخد  نیا  هب  مدرم  دـش و  دـنلب  مرح  رد  هلهله  هسوه و  يادـص  ناهگان 
، اجنآ راددیلک  دندرب . دوب ، مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  يهسدقم  هناتسآ  راددیلک  زکرم  هک  ياهعقب  هب  دنداد و  تاجن  دندروآ و  نوریب 

هعقب دـندرب و  ار  رتخد  نآ  هکنآ  زا  سپ  متـشاد . یتسود  يهقباس  ناـشیا  اـب  نم  دوب و  ساـبع ) دیـس  اـقآ  مرحم  ردـپ   ) نسح دیـس  موحرم 
هیداب بارعا  زا  ياهفئاط  تعامج ، نیا  دندومرف : نسح  دیس  . مدرک لاؤس  ناشیا  زا  ار  رتخد  نآ  يهیضق  متفر و  ناشیا  تمدخ  دش ، تولخ 

و تسا ، نیگنن  تشز و  یلیخ  يزاب  دزمان  يهیـضق  بارعا  نیب  رد  دوب . شیومع  رـسپ  يهدوقعم  رتخد  نیا  دنتـسه و  البرک  فارطا  نیـشن 
شنز ردپ  اب  هکنیا  تلع  هب  ای  دوخ ، لایع  اب  تاقالم  زا  ناوج  ندوب  مورحم  تلع  هب  دوشیم ، يزیرنوخ  هب  رجنم  اسب  هچ  دوش ، فشک  رگا 

تاـقالم ار  يو  یتولخ ، ناـکم  رد  عقوم  کـی  تسا و  هدوب  رتخد  بقارم  ناوج  . دـنک نیگنن  ار  وا  تساوخیم  دوب ، هدرک  ادـیپ  یترودـک 
. تسا هدـش  رهاظ  رتخد  لـمح  اـت  هتـشگ  یفخم  یتدـم  هدرک و  رارف  نز ، ردـپ  تیذا  سرت  زا  سپـس  تسا و  هدـش  رتسبمه  وا  اـب  هدرک و 

لمح مرهوـش  زا  دـیوگیم : وا  دـنیآیمرب و  راسفتــسا  ماـقم  هحفـص 445 ] رد [  دـنوشیم ، عـلطم  رتـخد  لـمح  زا  یتـقو  رتـخد  ناگتـسب 
ناگتـسب . دوشیم هیـضق  رکنم  یلکب  شیومع ، ياذـیا  رطاخ  هب  ای  سرت  زا  وا  دـنهنیم و  نایم  رد  ناوج  اب  ار  عوضوم  نیا  اهنآ  ماهتـشادرب !

لـضفلایبا ترـضح  دـیوگیم : رمـألا  رخآ  دـشخبیمن . هجیتن  دـنکیم ، ساـمتلا  ردـق  ره  وا  دـنیامنیم و  ار  رتخد  نتـشک  يهدارا  رتخد ،
تیمکح نارگید  وا و  نیب  ات  دمآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  اذـل  ماهدامآ . دـنک ، مکح  بانج  نآ  هچ  ره  میهدیم ، رارق  مکح  ار  مالـسلاهیلع 

[ . 230 . ] دومن شردام  یکاپ  هب  رارقا  دوب ، يو  محر  رد  هک  ياهچب  ترضح ، تیانع  اب  دنک و 

دنکن شاعم  بسک  مارح  هار  زا  تساوخیم  هک  یمناخ  هب  حیبست  اب  هراختسا  نداد  دای 

راذـگناینب یمالـسا -  یلع  سابع  خیـش  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  موحرم  دـنزرف  یمالـسا ، یلع  خیـش  جاح  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح 
لقن يریمـشک  میرکلادبع  دیـس  هللا  ۀیآ  بانج  زا  ناتـسود ، زا  یـضعب  ار  یناتـساد  : دنتـشاد راهظا  نارهت -  رد  یمالـسا  تامیلعت  يهعماج 

رد هک  يریمـشک ، ياقآ  . مدش فرـشم  ناشرـضحم  هب  روظنم  نیدب  مونـشب . ناشیا  دوخ  زا  هطـساو  نودب  ار  نآ  مدـش  قاتـشم  هک  دـندومن 
حیبست اب  ناشیا  يهراختسا  انمـض  دشیم . هراختـسا  بلط  ناشیا  زا  ارثکا  دندوب و  مدرم  فلتخم  راشقا  يهعجارم  دروم  دنتـسیزیم ، فجن 
ناشیا ! دـندرکیم ناـیب  دنتـساوخیم ، هراختـسا  دـندرکیم و  هعجارم  هک  ار  يدارفا  یبلق  تاـنونکم  و  هحفـص 446 ] تفرگیم [  تروـص 

دارفا دنتـسشنیم و  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رهطم  نحـص  ياـهناویا  زا  یکی  رد  هدـنام ، رهظ  هب  تعاـس  ود  بیرق  اـهحبص 
يابع اب  ینز  مدیدیم  دوب  یتدم  هک : دندرک  لقن  يریمشک  ياقآ  . دندرکیم هعجارم  ناشیا  هب  هراختسا  نتفرگ  يارب  عقوم  نیا  رد  فلتخم 

دنیـشنیم و الط  نادوان  ریز  دنیوگیم ) يدیعم  دننکیم ، یگدنز  اهاتـسور  رد  ای  اهرداچ و  رد  هک  ینانز  هب   ) يدـیعم نانز  تلاح  هایس و 
هب يزور  درک . بلج  ار  مرظن  تلاح  نیا  دریگیم ! هراختـسا  ناشیا  رب  دراد ، تسد  هب  هک  یحیبست  اب  زین  وا  دـننکیم و  هعجارم  وا  هب  اـهنز 

، روبزم مداخ  . مراد یتالاؤس  وا  زا  نم  روایب ، نم  دزن  ار  وا  دوشیم ، مامت  نز  نیا  راک  هک  رهظ  ماـگنه  متفگ : رهطم  نحـص  مادـخ  زا  یکی 
اهنز يارب  تفگ : ینکیم ؟ هچ  وـت  مدرک : لاؤـس  وا  زا  دروآ . نم  دزن  ار  وا  دـش ، ماـمت  نز  نآ  يهراختـسا  راـک  هـکنیا  زا  سپ  زور  کـی 

نم تفگ : ییوگیم ؟ مدرم  هب  ار  لئاسم  هنوگچ  و  یناوخیم ؟ يرکذ  هچ  یتخومآ ؟ یـسک  هچ  زا  ار  هراختـسا  : متفگ مریگیم ! هراختـسا 
. مدـنارذگیم ار  يداـع  یگدـنز  منادـنزرف  رهوش و  اـب  هک  مدوـب  ینز  نم  : تفگ درک و  ناتـساد  نآ  فـیرعت  هب  عورـش  و  مراد ، یناتـساد 

مدق متـسه و  نوگـشدب  نم  هک  ناونع  نیا  هب  مرهوش ، يهداوناخ  مدـنام . میتی ، دـنزرف  راهچ  اب  نم  تفر و  ایند  زا  ياهثداح  رثا  رد  مرهوش 
یگدنز اذل  دنتشادن ، نم  يدام  تالکشم  هب  ییانتعا  مه  مدوخ  يهداوناخ  دندرک ! درط  دوخ  زا  ارم  تسا ، هدش  ناشرسپ  گرم  ثعاب  نم 

 ] و دـشیم ، هدرتسگ  مفارحنا  يارب  زین  ییاهماد  اعبط  مدوب ، ناوج  ینز  هک  اجنآ  زا  انمـض  . مدـنارذگیم ناوارف  جـنر  دایز و  تامحز  اب  ار 
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هب نت  موش و  هدیـشک  داسف  هب  متفیب و  ماد  هب  هک  دوب  کیدزن  يدام  تاـجایتحا  يداـصتقا و  ياـهانگنت  رثا  رب  هبترم  نیدـنچ  هحفص 447 ]
هک متفرگ  میمـصت  يراتفرگ ، جایتحا و  تدش  رثا  رب  يزور  هکنیا  ات  مدرک ، يراددوخ  هانگ  زا  دومن و  کمک  دنوادخ  یلو  مهدـب . اشحف 
زین راب  نیا  اما  مدوب ! هتفرگ  ار  دوخ  میمـصت  نم  ! مهدـب اشحف  هب  نت  متـشادن ، ياهراچ  رگید  دوب و  هدـش  اسرف  تقاـط  میارب  یگدـنز  نوچ 

هس مییآیم و  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  میراد ، یتجاح  رگا  هک  تسا  مسر  ام  نیب  رد  داد . تاجن  ارم  دیسر و  مدایرف  هب  ادخ 
سدـقم تحاس  هب  متفرگ ، میمـصت  زین  نم  دـنریگیم . ار  دوخ  تجاح  مه  ارثکا  و  میریگب ! ار  ناـمتجاح  اـت  مینکیم  اذـغ  باـصتعا  زور 

هب لسوت  تسد  متفر و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  هب  ! منک اذـغ  باـصتعا  موش و  لـسوتم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح 
ترـضح درب و  مباوـخ  حیرـض  راـنک  رد  موـس ، زور  هرخـالاب  مدرک . عورـش  ار  اذـغ  باـصتعا  ترـضح  نآ  حیرــض  راـنک  مدز و  شنماد 
هراختسا هک  نم  مدرک : ضرع  ریگب »! هراختـسا  مدرم  يارب  وت  : » دندومرف دندروآرب و  ار  متجاح  دندمآ و  مباوخ  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 

دوخ اب  مدش و  رادـیب  باوخ  زا  ییوگب »! هچ  هک  مییوگیم  وت  هب  میتسه و  رـضاح  ام  ریگب ! تسد  هب  ار  حـیبست  وت  : » دـندومرف متـسین . دـلب 
هچ هک  مدوب  ددرم  !؟ تشاد مهاوخن  یلکـشم  رگید  تسا  هدـش  اور  نم  تجاـح  یتـسار  هب  اـیآ  ماهدـید !؟ هک  تسا  یباوخ  هچ  نیا  متفگ :

نحـص لخاد  مدـش و  جراخ  مرح  زا  دوشیم ؟ هچ  منیبب  موش و  جراـخ  مرح  زا  منکـشب و  ار  مباـصتعا  هک  متفرگ  میمـصت  هرخـألاب  منک ؟
، مدرک بجعت  يریگیم !؟ هراختـسا  مناخ ، تفگ : درک و  دروخرب  نم  هب  ینز  متـشذگیم ، هک  یجورخ  ياهورهار  زا  یکی  زا  مدـیدرگ .

نیا طابترا  ینابایب ! نیـشنرداچ و  يدـیعم و  ینز  مه  نآ  دریگب ، هراختـسا  یـسک  يارب  نز  هک  تسین  لومعم  دـیوگیم !؟ هچ  نز  نیا  هک 
زا ایآ  تسا !؟ علطم  نم  باوخ  زا  مناخ  نیا  ایآ  تسیچ !؟ دنداد ، نم  هب  ترضح  هک  يروتـسد  مدید و  هک  هحفص 448 ] یباوخ [  اب  مناخ 

نیا تفگ : داد و  نم  هب  یحیبست  اروف  مرادن . هراختـسا  يارب  حیبست  هک  نم  متفگ : وا  هب  هرخألاب ، تسا !؟ هدـش  رومأم  ترـضح  نآ  فرط 
ار حیبست  ياههناد  زا  یتشم  متشاد ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  هک  یهجوت  اب  مدرب و  تسد  نک ! هراختـسا  ریگب و  ار  حیبست 
نآ زا  . تفر وا  متفگ و  ار  بلاطم  میوگب !؟ هچ  نز  نیا  هب  هک  دندومرف  دندش و  رهاظ  ملباقم  رد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  هک  مدید  متفرگ !
نم دـنیآیم و  نم  دزن  دـننادیم ، ارم  يهراختـسا  عضو  هک  ینانز  میآیم و  الط  نادواـن  ریز  لـحم  نیا  هب  زور  کـی  ياهتفه  نم  خـیرات ،

منادنزرف دوخ و  تشیعم  لیاسو  هلصاح ، لوپ  اب  دوشیم ، هک  رهظ  دنهدیم . نم  هب  یلوپ  هراختـسا  ره  تباب  مریگیم و  هراختـسا  ناشیارب 
رب داوسیب ، نز  کی  هب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هجوت  دوب . ییالاب  تمارک  بیجع و  ناتـساد  . مدرگیمرب لزنم  هب  منکیم و  هیهت  ار 
رد دـنراد و  هجوت  اهناسنا  ياوقت  هب  همه  نیا  ام  يایلوا  دـشاب ؟ هتـشاد  رثا  همه  نیا  دـناوتیم  هانگ ، زا  زیهرپ  ادـخ و  زا  سرت  اـیآ  اوقت ، رثا 
منک لاؤس  نز  نیا  زا  زاب  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب  ادعب ، . تفر دش و  دنلب  تفگ ، هک  ار  ناتـساد  يراب ، دـننکیمن ! هک  یفاطلا  هچ  نآ ، شاداپ 

هک میدـمآرب  ددـص  رد  اـقفر ، زا  یکی  اـب  تسا ؟ هدرک  كرد  اـی  هدـید  ار  يرگید  ياـهزیچ  هچ  هدـش و  وا  هب  يرگید  تیاـنع  هچ  منیبب  و 
وا میدـش . ناور  وا  لابند  هب  دـعب ، يهتفه  ! میریگب دای  ار  شیانکـس  لحم  میورب و  شلاـبند  هب  دوشیم ، ماـمت  شراـک  وا  هک  رگید  يهتفه 

هدنـشورف و ناـنز ، ارثـکا  هک  دـش  يرازاـب  لـخاد  مینکن . مگ  ار  وا  هک  میدوب  بظاوم  میدرکیم و  تکرح  وا  لاـبند  هب  مه  اـم  تفریم و 
میدش راچان  دش و  لکشم  ام  رب  وا  صیخشت  هک  يوحن  هب  دنتـشاد ، نت  رب  هراوق  کی  لکـش و  کی  هایـس  ياهابع  یگمه ، دندوب . رادیرخ 

زا يردق  درخب . دنک و  اوس  هیماب  يردـق  ات  تسـشن  وا  ! میـشاب شبظاوم  مییامن و  هحفـص 449 ] ییاسانـش [  ار  وا  وربور  زا  مینک  یعـس  هک 
یتحاراـن اـب  دـش و  ینابـصع  میتـسه . وا  بظاوم  مینکیم و  هاـگن  ار  وا  اـم  هک  دـش  هجوتم  هراـبکی  دوب . هتفر  راـنک  شیاـپ  زا  مه  شیاـبع 

رب هک  میدید  بجعت  لامک  اب  یلو  مینک ، شبیقعت  مه  زاب  میتفرگ  میمصت  ام  دش ! جراخ  لحم  نآ  زا  درخب  يزیچ  هکنیا  نودب  تساخرب و 
. درکیم بیقعت  ار  نز  نآ  نامنامشچ  یلو  میدنام  فقوتم  دوب . لصاحیب  نامیعس  هرخالاب  میرادن ! تکرح  ناوت  الصا  میاهدیکشخ و  اج 

هاگن سرریت  زا  وا  رگید  یلو  میورب ، هار  میتسناوت  دش و  دازآ  ام  ياهاپ  هاگنآ  دش . بیاغ  نامرظن  زا  دیسر و  یچیپ  هب  هکنیا  ات  تفریم  وا 
هناروبص دیادش ، لباقم  رد  دنک  یعـس  ناسنا  رگا  هک  تسا  هانگ  زا  يرود  يونعم  راثآ  اهنیا ، ! میتشادن وا  هب  یـسرتسد  دوب و  هدش  رود  ام 

لیلج ملاع  ود  هجوت ، کی  اب  دـنکیم  ادـیپ  تردـق  هک  دریگیم  رارق  شئایلوا  هجوت  دروم  نینچ  نیا  ددرگن ، هانگ  درگ  دزرو و  تمواـقم 
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[ . 231 ! ] دنک بوکخیم  نیمز  رب  نینچ  نیا  ار  ردقلا 

هاشردان روضح  ماگنه  رد  رهطم  مرح  هب  وا  ندناسر  نایمارح و  تسد  زا  سورع  يزاس  دازآ 

خیش جاح  موحرم  بناج ، نیا  يردام  دج  : دنتشاد راهظا  یلاف  نیسح  دیس  ياقآ  مالـسلا ، مهیلع تیب  لها  بتکم  عفادم  راوگرزب و  بیطخ 
هحفص 450] هللادبعابا [  ترضح  صالخا  اب  نارازگتمدخ  اهیربنم و  زا  دوب ، کچوک  نسح  خیش  هب  فورعم  البرک  رد  هک  يرئاح ، نسح 

نآ یطخ  ي  هخسن هک  نیطالسلارارسا ، باتک  رد  دومرف : یم ناشیا  . دنتخانش یم نامیا  يوقت و  هب  ار  وا  مدرم  هک  دوب ، مالسلا  هیلع نیـسحلا 
هک نامز  تشاد . يدهم » ازریم   » مان هب  هعیـش  يریزو  هاشردان  مدـناوخ : تسا ، دوجوم  مالـسلا  هیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ي  هنازخ رد 
هب ار  وا  هاشردان  ددرگ . فرـشم  قارع  هب  هسدقم  تابتع  ترایز  يارب  دنه  زا  هک  تساوخ  هزاجا  وا  زا  يدهم  ازریم  درک ، حتف  ار  دنه  ردان 
يو هب  دیور و  یم شربق  رس  رب  تسا ، هتفر  ایند  زا  لبق  لاس  اهدص  هک  ار  یصخش  دیتسه ! تسرپ  هدرم  نایعیـش  امـش  هک ، تفرگ  هرخـسم 

دیآ و یمنرب اه  هدنز ي  هدهع زا  هک  دـننک  یم ییاهراک  یلو  دـنا ، هدرم رهاظ  رد  هچ  رگا  اهنیا  تفگ : ریزو  يدـهم  ازریم  ...! دـینک یم مالس 
سجن یناویح  نوچ  گـس  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع یلع  نینمؤـملاریما  ـالوم  تاـمارک  هلمج  زا  دـنمان . یم هزجعم  تمارک و  ار  نآ  مدرم 

تیرمخ و رثا  ددرگ و  یم دـساف  دـنرب  یم اـجنآ  هب  نوچ  هک  تسا  بارـش ) ، ) رتبیجع نآ  زا  دوش و  یمن کـیدزن  ناـشیا  رهطم  ربق  هب  تسا 
زا اـت  میآ  یم وـت  اـب  مه  نم  ییوـگ ، یم وـت  هک  تسا  نینچ  رگا  تفگ : بلطم  نـیا  ندینـش  زا  سپ  هاـشردان  ! دوـش یم لـیاز  نآ  زا  یتـسم 

الوـم رهطم  مرح  ي  هدودـحم هب  نوـچ  درک . تکرح  قارع  فرط  هب  رداـن  دـعب  دـنچ  میاـمن ! هدـهاشم  ار  هزجعم  تـمارک و  نـیا  کـیدزن 
نآ رد  دناوتن  یسک  ات  دندوب ، هدرک  رهم  ار  نآ  رد  و  هتشاذگ ، صوصخم  یفرظ  رد  لبق  زا  هک  ار  یبارش  دیـسر ، مالـسلا  هیلع نینمؤملاریما 

، دیـشچ ار  نآ  نوچ  دوش و  یم دعاصتم  نآ  زا  هکرـس  يوب  نوچمه  يدنت  يوب  دید  دندروآ  ار  نآ  هک  ینامز  درک . بلط  دـنک ، فرـصت 
هطوحم و دراو  ار  ناویح  نآ  ات  دندرک  شالت  یعس و  هچ  ره  یلو  دندروآ ، ار  گس  درک . بلط  گس  کی  سپـس  ! تسا هدش  هکرـس  دید 

يا هدیاف دندیـشک  یم ار  يو  نامـسیر  هچره ، داد و  یم راشف  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  ناویح ، دنتـسناوتن . دـننک ، رهطم  مرح  ي  هدودـحم
لباقم رد  دـید ، ار  هنحـص  نیا  هک  هاشردان ، . تشگرب بقع  هب  دـش و  دازآ  ناویح  دـش و  هراـپ  نامـسیر  هحفـص 451 ] هکنیا [  ات  تشادن ،

نیا ياج  هب  مهاوخ  یم تسا ، نینچ  هک  لاح  تفگ : دروآ و  دورف  میظعت  رس  مالسلا  هیلع بلاط  یبا نب  یلع  ترضح  نینمؤملاریما  تمظع 
هیهت الط  زا  يریجنز  . دیربب مالـسلا  هیلع یلع  ترـضح  نینمؤملاریما  الوم  رهطم  ربق  رانک  هب  دـینکفیب و  نم  دوخ  ندرگ  هب  يریجنز  ناویح ،

نوـنکا وا  دـندرک  یم رکف  اریز  دربـب ، مرح  يوـس  هـب  ار  وا  دزادـنیب و  هاـشردان  ندرگ  هـب  ار  ریجنز  نآ  درک  یمن تأرج  یـسک  یلو  دـش .
نیا رد  ! دنک یم تازاجم  ار  صخـش  نآ  ددرگ ، یعیبط  مارآ و  شلاح  دیآ و  یم دوخ  هب  هک  دعب  یلو  دیوگ . یم نینچ  هدـش و  یتاساسحا 
ربـق فرط  هب  ار  وا  تخادـنا و  رداـن  ندرگ  هب  ار  ـالط  ریجنز  دـش و  کـیدزن  تـبیه ، اـب  رایـسب  یلو  سانـشان ، یـصخش  ناـهگان  ماـگنه ،

، دوب یتمیق  رایـسب  هتفرگ و  دـنه  هاشداپ  زا  هک  ار  یجات  دیـسر ، رهطم  ربق  راـنک  هب  هاـشردان  یتقو  دـیناشک . مالـسلا  هیلع یلع  نینمؤملاریما 
فجن رد  سپـس  . مشاب یم وت  ي  هناخ رد  گس  نم  هکلب  متـسه ، وت  ناگدـنب  زا  یکی  نم  ییوت و  هاـش  درک : ضرع  داـهن و  رهطم  ربق  يور 
مالسلا هیلع ءادهشلادیس  ترضح  ترایز  البرک و  هب  مه  دعب  دندرک و  الط  دوب  یشاک  هک  ار  ترـضح  دبنگ  ات  داد  روتـسد  دنام و  فرـشا 

، دـنتفگ شیارب  ار  شنارای  هللادـبعابا و  ترـضح  زوسناج  بئاصم  البرک و  شارخلد  ياه  هنحـص اروشاـع و  ثداوح  نوچ  دـش و  فرـشم 
دـش هتفگ  دمآ و  نایم  هب  نخـس  زین  مالـسلا ، هیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  البرک ، رادملع  زا  نایم ، نیا  رد  . تسیرگ تدشب  دش و  رثأتم 

مالـسلا هیلع نیـسح  ماما  مرح  ياجک  رد  وا  ربق  تفگ : هاشردان  دـش ؟ وربور  ییاهتقـشم  اهجنر و  هچ  اـب  اروشاـع  زور  رد  راوگرزب  نآ  هک 
هک یتقو  دندرک . تیاده  مالـسلا  هیلع مشاه  ینب  رمق  ترـضح  مرح  هب  ار  ردان  و  دراد ، هناگادج  يربق  يو  دـنتفگ : هحفص 452 ] تسا [ ؟

نیـسح ماما  شیالوم  مرح  زا  یمک  تسد  دـید  داتفا و  مالـسلا  هیلع مشاه  ینب  رمق  يافـص  اب  مرح  هوکـش و  اـب  هاگتـسد  هب  هاـشردان  مشچ 
میظع ماما  مرح  رد  ار  شترـضح  ارچ  تسیچ و  هناگادج  تالیکـشت  نیا  داجیا  تمکح  تلع و  دیـسرپ : نیرـضاح  زا  درادن ، مالـسلا  هیلع
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تسا هدوب  مالسلا ، هیلع مشاه  ینب  رمق  البرک ، رادرـس  دوخ  تیـصو  تلع  هب  رما  نیا  دنتفگ : دنا !؟ هدرکن نفد  مالـسلا  هیلع یلع  نب  نیـسح 
بآ راظتنا  اهنآ  ما و  هداد بآ  ي  هدعو مرح  ياه  هچب هب  نوچ  ربم ، همیخ  هب  ارم  ناج ، الوم  تفگ : مالسلا  هیلع ءادهشلادیس  ترـضح  هب  هک 

، دـنداد حیـضوت  شیارب  نیرـضاح  املع و  هچ  ره  اما  دوب . مهاوخ  نانآ  ي  هدنمرـش مدرگرب ، همیخ  هب  عضو  نیا  اب  رگا  کنیا  و  دنـشک ؛ یم
ار همه  يدایرف  يادـص  ناهگان  انثا ، نیا  رد  . دـشاب ییادـج  هاگراب  دـبنگ و  مالـسلا  هیلع سابع  ترـضح  يارب  دـیاب  هک  دـشن  عناق  هاشردان 

نب یلع  نینمؤملاریما  خـیرات  مولظم  دیـشر  دـنزرف  رهطم  حیرـض  راـنک  ناـشیرپ ، هتفـشآ و  تلاـح  اـب  یناوـج ، دـندید  درک . دوـخ  هجوـتم 
رارق هچ  زا  بلطم  دینیبب  تفگ : هاشردان  . سرب مدایرف  هب  بنیز ، ردارب  يا  دیوگ : یم یلحم  ي  هجهل اب  دنز و  یم دایرف  مالسلا  هیلع بلاط  یبا
البرک رهش  یخـسرف  هس  ود  نیمه  رد  ام ، تنوکـس  لحم  متـسه و  دوعـسم  ي  هلیبق زا  نم  تفگ : ناوج  دهاوخ ؟ یم هچ  ناوج  نآ  تسا و 

ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  سورع ، اـب  هارمه  داـماد  یـسورع ، زا  لـبق  زور  کـی  هک  تسا  نـیا  رب  مـسر  اـم  ناـیم  رد  دـشاب . یم
تنایخ يرگید  هب  سک  ره  هک  دنهد  یم رارق  مکح  ار  ترضح  دننکن و  تنایخ  رگیدکی  هب  هک  دنروخ  یم دنگوس  دنیآ و  یم مالـسلا  هیلع
ترضح مرح  هب  ات  میدمآ  نوریب  لزنم  زا  مرسمه  اب  اذل  تسا . نم  فافز  یـسورع و  بش  مه ، بشما  ! دنک تازاجم  ار  وا  شترـضح  درک 

هک ما  هدمآ نونکا  دندرب . دـنتفرگ و  نم  زا  ار  هحفـص 453 ] منز [  دندرک و  هلمح  ام  هب  حلـسم  راکراوس  رفن  تفه  هار  نیب  رد  یلو  مییایب ؛
یلو منادرگ ، یم زاب  وت  هب  ار  ترسمه  بش  ات  نم  تفگ : دش و  رثأتم  رایسب  هاشردان  . مریگب کمک  مالسلا  هیلع مشاه  ینب  رمق  ترـضح  زا 

يربک بنیز  ردارب  زا  نم  متـساوخن ، کمک  وت  زا  نم  تفگ  تشادـن ، ییانـشآ  يو  تبیه  هوکـش و  هاشردان و  اـب  اـیوگ  هک  برع ، ناوج 
نانخـس زا  هاشردان  دـناسرب . رفیک  هب  ار  اـهدزد  نآ  دـنادرگرب و  نم  هب  ار  مرـسمه  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  و  مهاوخ ، یم کـمک  مالـسلااهیلع 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  مشاـه  ینب  رمق  رگا  بوـخ ، رایـسب  تفگ : تفـشآرب و  دوـب  هدرک  در  ار  وا  هکنیا  ناوـج و  نآ  ي  هناخاتـسگ

نامه هک  مود  لکشم  اب  ناوج  . دیـسر مهاوخ  تباسح  هب  درک و  مهاوخ  رفیک  ارت  نم  دناسرن  وت  هب  ار  ترـسمه  بشما  زا  لبق  مالـسلا  هیلع
، دز یم دایرف  هک  یلاح  رد  تخادنا و  مالـسلا  هیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  ربق  يور  هب  ار  دوخ  دش و  وربور  دوب  هاشردان  دـیدهت 

بلج ار  همه  هجوت  ینز  دایرف  هلهله و  يادـص  ناـهگان  . سرب مداد  هب  مالـسلا ، هیلع یلع  نینمؤملاریما  رـسپ  يا  ناـهانپ ، یب هاـنپ  يا  تفگ :
يا تسا  دـنلب  تمچرپ  تفگ : یم یلحم  ي  هـجهل اـب  نز  نآ  بـنیز !» وـخی  روکـشم ، لـضاف ، وـبی  ۀـیلاع  کـتیار  : » دز یم ادـص  هـک  درک 
مه دیسرپ . نز  زا  ار  ارجام  دندروآ و  وا  دزن  ار  شرسمه  ناوج و  داد  روتسد  هاشردان  ! بنیز ردارب  يا  مرازگـساپس  مالـسلا ، هیلع لضفلاوبا 

ادج و نم  زا  مرهوش  دندرب و  دوخ  اب  ارم  نادزد  نوچ  هک ، دومن  هفاضا  درک و  نایب  ار  نادزد  ي  هلمح هلیبق و  يراج  مسر  شرهوش ، دننام 
تاجن ارم  ات  مداد  مسق  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  شرهاوخ  قح  هب  ار  مالـسلا  هیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مدروآرب و  دایرف  دـش ، رود 

یلو دننک ، اهر  ارم  هک  داد  روتسد  نادزد  هب  دمآ و  ام  کیدزن  رایـسب  باتـش  هلجع و  اب  دش و  نایامن  البرک  يوس  زا  يراوس  ناهگان  . دهد
درک تکرح  نادزد  فرط  هب  ریشمش  قرب  دننامه  یقرب  مدید  هبترمکی  هحفص 454 ] هک [  دندرب  هلمح  راوس  نآ  هب  یتح  دنتفریذپن و  اهنآ 

اجنیا رد  ار  مدوـخ  زین  کـنیا  تـسا ، هداــتفا  ناــبایب  نآ  رد  اــهنآ  ياهرــس  اهدــسج و  نوـنکا  درک و  ادــج  اهندــب  زا  ار  ناشیاهرــس  و 
افو شاداپ  هب  هک  تسه  رادقم  نیا  مالـسلا  هیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يالاو  ماقم  هک  دش  عناق  تمارک  نیا  ندید  زا  هاشردان  ! منیب یم
هب روتـسد  اذل  دشاب . هتـشاد  مالـسلا  هیلع نیـسح  ماما  شزیزع  ردارب  رانک  رد  یهاگتـسد  نینچ  تسا ، هداد  ناشن  یگدـنز  رد  هک  يراثیا  و 

دومن و ثادحا  ار  رس  تشپ  قاور  دجسم  ترضح و  رـس  الاب  دجـسم  داد و  مالـسلا  هیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  ي  هعـسوت
[ . 232 . ] درک یساسا  ریمعت  نییزت و  ار  ناویا  نحص و 

دمآرد وا  دقع  هب  رتخد  دش و  عطق  رسپ  تسد 

هرس سدق  ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  جاح  هللا  تیآ  موحرم  زا  لقن  هب  يرئاح  یمامس  دمحم  خیـش  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  طسوت  هیـضق  نیا 
هارمه رفـس  نیا  رد  هک  تشاد  ییابیز  رتخد  ناخ  دیدرگ . فرـشم  تابتع  ترایز  هب  شاهداوناخ  اب  ناریا  ياهناخ  زا  یکی  : تسا هدـش  نایب 
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رانک رد  مداخ ، . تشگ وا  لامج  يهتفیش  ناخ  يهمدخ  زا  یکی  دش و  فرشم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  رتخد  دوب . وا 
حیرض رانک  رد  تسا  راوازـس  ایآ  درک : ضرع  درک و  ترـضح  ربق  هب  ور  اروف  رتخد  تشاذگ ، رتخد  تسد  يور  ار  شتـسد  رهطم  حیرض 

تکرح ناخ  هک  دش  رارق  زور  دنچ  زا  سپ  ! نک عطق  ار  شتـسد  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ای  دـنیامن !؟ یبدایب  نم  هب  نینچ  نیا  امش 
تکرح ناخ  يهلفاق  اب  هارمه  داد و  رارق  ياهسیک  رد  ار  الط  يهریل  هاـجنپ  تخورف و  هحفص 455 ] تشاد [  هچ  ره  مه  روبزم  مداخ  دنک .

دارفا هک  دش  رارق  دوب .) هریل  دصکی  تشاد ، هارمه  هک  ار  یلوپ  غلبم   ) دـناهدرب تقرـس  هب  ار  شلوپ  هک  دـش  هجوتم  ناخ  هار ، نیب  رد  درک .
دزن هریل  يهسیک  دنداد  ربخ  هناخ  هب  دش  فشک  دوب  نآ  رد  مداخ  يهریل  هاجنپ  هک  ياهسیک  یـسراو ، زا  سپ  دـننک . یـسراو  امامت  ار  هلفاق 
لوپ داد  روتسد  تسوا و  لام  لوپ ، نیا  هک  درک  روصت  ناخ  تسا . هریل  هاجنپ  هسیک  لخاد  هک  دش  مولعم  سپـس  دش . فشک  صخـش  نیا 
تباب نیا  زا  ناخ  دیدرگ و  ادیپ  ناخ  يهیثاثا  نایم  رد  لوپ  یتدـم ، زا  سپ  ! دـندرک عطق  قراس  ناونع  هب  ار  مداخ  نآ  تسد  و  دـنتفرگ ، ار 

لابق رد  یهاوخب  هچ  ره  تفگ : ناخ  دادن . تیاضر  دوب ، هدش  عطق  شتـسد  هک  مداخ  دمآرب . یهاوخرذع  ددص  رد  دش و  تحاران  تخس 
هب ار  رتخد  درک و  لوبق  ناخ  يروآرد ، نم  دقع  هب  ار  ترتخد  دـیاب  موش ، یـضار  یهاوخیم  رگا  تفگ : مداخ  مهدیم ! وت  هب  لمع ، نیا 

، رهطم حیرـض  رانک  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  رد  وت  ارچ  تفگ : وا  هب  رتخد  دـقع ، زا  سپ  . دروآرد صخـش  نآ  دـقع 
نم دقع  هب  ار  وت  هک  متساوخ  ترضح  زا  متشاذگ ، وت  تسد  يور  ار  متسد  هک  ینامز  تفگ : صخش  نآ  یتشاذگ !؟ نم  يور  ار  تتـسد 

ترـضح دـنک و  عـطق  ار  تتـسد  هک  متـساوخ  ترـضح  نآ  زا  مه  نم  تفگ : رتـخد  درک . تباـجا  ار  نم  يهتـساوخ  ترـضح  دروآرد و 
هحفص 456 ] [ . ] 233 ! ] درک تباجا  زین  ارم  يهتساوخ 

تفای افش  زین  ناوج  ياهمشچ  دش ، حبذ  يرذن  واگ  نوچ  دش ، انیبان  درک و  دای  دنگوس  یتسرد  هب  ناوج  درم 

لآ  » مان هب  هک  دراد  دوجو  قارع  رد  ياهریـشع  : دـندرک لقن  یجیریوط  مساج  دیـس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  بانج  اناوت ، بیطخ 
. تسا هدوب  رهظ  دودـح  رد  مرگ و  اوه  تسا . هدـنارچیم  ار  واگ  دـنچ  هناخدور  رانک  رد  اهنآ  زا  يرتخد  زور  کی  تسا . فورعم  راـسی »

يهیقب نهاریپ و  اـب  دراذـگیم و  راـنک  ار  یبرع ) رداـچ   ) شاهیاـبع رتـخد  تسا ، هدـشیمن  در  اـجنآ  زا  یـسک  هدوب و  تولخ  ریـسم  نوچ 
ناهنپ یتخرد  تشپ  ار  شدوخ  رتخد  دـنکیم . روبع  اـجنآ  زا  یناوج  هک  دوشیم  هجوتم  هعفد  کـی  یلو  دوریم . بآ  لـخاد  شیاهـسابل 
ارجام هتفر و  لزنم  هب  تسین ، شاهیابع  دنیبیم  دیآیم  نوریب  بآ  زا  هک  ینامز  . دزادرپیم ینت  بآ  هب  سپـس  دوش و  در  ناوج  ات  دـنکیم 

نآ زا  یـسک  وا  زا  ریغ  هب  نوچ  دـشاب ، هتـشادرب  ناوج  نآ  ار  هیاـبع  دراد  لاـمتحا  دـیوگیم : دـنکیم و  فیرعت  شرداـم  ردـپ و  يارب  ار 
غالبا وا  هب  ار  هیـضق  دنتفر و  ناوج  غارـس  هب  رتخد  ردام  ردـپ و  . دـشاب هتـشادرب  ار  هیابع  ینمـشد  يور  زا  تسا  نکمم  درکن . روبع  یلاوح 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هار  رد  دنک و  ینابرق  ار  يواگ  دـش ، تباث  شرتخد  تحاس  یکاپ  رگا  هک  درک  رذـن  مه  رتخد  ردام  دـندرک و 
دش و انیبان  مشچ  ود  زا  مسق  درجم  هب  مرادن . ربخ  نم  هک  دروخ  مسق  مالسلاهیلع  سابعلا  ترضح  مرح  رد  ناوج  . دیامن ناسحا  مالسلاهیلع 
هک تسادـیپ  نیاربانب ، دوب . وا  اـب  قح  ارهاـظ  و  مرادـن » يربخ  هیاـبع  زا  نم  : » دوب هتفگ  ناوج  . دـندز يداـیز  کـتک  ار  وا  دـنتخیر و  مدرم 

مکـش زا  هیابع  دیرب و  رـس  ار  واگ  درک و  رذن  يادا  رتخد  ردام  يراب ، دراد . يراک  نایرج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
یتمارک هنوگنیدب ، تفای و  زاب  ار  دوخ  ییانیب  زین  ناوج  نآ  ياهمشچ  یلطعم  هحفص 457 ] نودب [  هلصافالب و  سپس  دمآ . نوریب  رن  واگ 

[ . 234 . ] دیدرگ رهاظ  مالسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  زا  زراب 

ینیوزق يهمالع  لسوت  اب  يزاریش  يدهم  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  کلهم  يرامیب  يافش 

هیناثلا 1415 يدامج  یفوتم 13   ) هرس سدق  ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  ياقآ  هللا  تیآ  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  موحرم  راوگرزب ، بیطخ 
لاس رد  رگید ،) ياهباتک  و  دـحللا » یلا  دـهملا  نم  یلع   » باـتک فلؤم  ، ) يزاریـش يدـهم  ازریم  موحرم  هعیـش  راوگرزب  هیقف  داـماد  ه ق )
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هب شتوف  زا  لـبق  لاـس  تشه  دودـح  نابعـش 1380 ق ) یفوتم   ) هرـس سدـق  يزاریـش  يدـهم  ازریم  هللا  تیآ  موحرم  : درک لـقن  1389 ق 
دش و نیگنس  شندب  هک  يدح  هب  دیدرگیمن ، عفد  وا  ندب  زا  اهبآ  دیشونیم  بآ  هچ  ره  ناشیا  رما  نیا  يور  دیدرگ . التبم  دبک  یتحاران 

هام ياهبـش  زا  یکی  دـش . راوشد  شیارب  مه  ندـیباوخ  یتح  هکنیا  اـت  تفاـی  تدـش  روبزم  یتحاراـن  . دـیدرگ بلـس  وا  زا  تکرح  تردـق 
، مدش صخرم  ناشیا  تمدخ  زا  هکنآ  زا  سپ  دوب . رکاش  رباص و  امئاد  یلو  مدید ، تحاران  یلیخ  ار  ناشیا  متفر ، شتدایع  هب  هک  ناضمر 
زا دـندوب  مرح  رد  هک  يدارفا  عومجم  دـیاش  دوب و  تولخ  یلیخ  مرح  مدـیدرگ . فرـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب 

رهطم حیرض  رانک  . دندوب يرحس  ندروخ  لوغـشم  هحفـص 458 ] تقو [  نآ  رد  مدرم  مامت  اریز  درکیمن ، زواجت  تسد  ياهتـشگنا  ددـع 
یعادت هظحل  نیا  رد  مداد . رارق  یهلا  هاگرد  عیفـش  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  هناعرـضتم ، متفرگ و  مناتـسد  اب  ار  حیرـض  هتـسشن ،

مدوب و لفاغ  تاهج  مامت  زا  نم  هک  روبزم ، هظحل  رد  دیدرگ . مسجم  مرظن  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  ترـضح  ربق  دـش و  لصاح 
دیسر و مشوگ  هب  دچیپب  هوک  ود  نایم  رد  هک  لگنج ، رد  ریش  يادص  دننام  ییادص  ناهگان  متـشاد ، رارق  هجوت  لسوت و  لاح  رد  هنازجاع 

رارف هب  اپ  ساره  سرت و  تدش  زا  . دروخ مشوگ  هب  مود  يادص  ابقاعتم  مدرک ، تکرح  اج  زا  دوبن . موهفم  ادـص  تخادـنا ! ممادـنا  رب  هزرل 
یلو مدناوخ ، زامن  دش ، هتفگ  حبـص  ناذا  مدروخن ! يرحـس  تشحو ، سرت و  تدش  زا  یلو  مدیناسر ، لزنم  هب  هلجع  اب  ار  دوخ  مدراذگ و 

متـسد هب  کچوک  ياهمان  مدید  باوخ  ملاع  رد  درب و  مباوخ  ياهظحل  یتدـم ، زا  دـعب  متـسناوتن . مباوخب  هک  مدرک  يراک  ره  نآ  زا  سپ 
دهاوخ افـش  ار  وا  دنوادخ  میدرک و  تعافـش  يدـهم  ازریم  يارب  ام ، هک : دوب  نآ  هتـشون  نومـضم  . دوب هتـشون  نآ  رد  رطـس  ود  هک  دـنداد 

هیرگ مداد و  ار  وا  يافش  تراشب  متفر و  يدهم  ازریم  موحرم  تمدخ  دیدرگ . یلوتـسم  ممادنا  رب  هزرل  اددجم  مدش و  رادیب  باوخ  زا  . داد
چیه رگید  درک و  رمع  هعقاو  نیا  زا  دعب  لاس  کی  وا  داد و  افش  يدمحم  يوراد  يهطـساو  هب  کلهم  ضرم  نآ  زا  ار  يو  دنوادخ  مدرک .

هحفص 459 ] [ . ] 235 . ] تشادن تهج  نیا  زا  یتحاران  هنوگ 

يولوم ياقآ  بانج  لولسم  ردارب  يافش 

دیماان وا  نامرد  زا  دش و  لولسم  یگچب  رد  قاحسا  دمحم  مردارب  دومرف : لقن  هرـس  سدق  يولوم  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  بانج 
زا هک  تساوخ  راوگرزب  نآ  زا  تسب و  سدقم  حیرـض  هب  ار  وا  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  مرح  رد  درب و  البرک  هب  ار  وا  مردپ  . میدـش

، تشگرب حیرض  رانک  هب  مردپ  هک  یماگنه  . دش زامن  لوغـشم  قاور ، رد  دوخ  تسب و  ار  هچب  دهاوخب ! ار  وا  گرم  ای  افـش  لاعتم  دنوادخ 
مدروآ و نوریب  ار  وا  تسا . هتفای  افـش  هدرک و  رییغت  شراسخر  مدید  مدرک و  هاگن  شتروصب  تفگیم : مردـپ  ماهنـسرگ ! اباب  تفگ : هچب 

[ . 236 ! ] دشن يربخ  چیه  ضرم  نآ  زا  الصا  دروخ و  گرزب  نان  صرق  کی  رانا و  هناد  تشه  تساوخ و  رانا  زور  نآ  يادرف 

لضفلاوبا ترضح  مرح  رد  نیمرحلا  نیب  رازاب  يانیبان  بساک  يافش 

همه تشاد و  ناکد  نیمرحلا  نیب  رازاب  رد  هک  دوب  يروک  بساک  درم  کی  : درک تیاکح  یهاشنامرک  يدهم  خیش  اقآ  ردقلا ، لیلج  ملاع 
ینیسح هاگراب  ياپ  نییاپ  قاور  رد  هک  نامدوخ ، هب  هتسباو  يهربقم  رد  زور  کی  . میدوب هدید  انیبان  ار  وا  میتشاد ، دای  ات  دنتخانـشیم . ار  وا 
ناهگان نیح ، نیا  رد  . دیایب داب  ات  مدوب  هتشاذگ  زاب  یمک  ار  هربقم  برد  دوب ، مرگ  یمک  اوه  نوچ  مدوب و  هدیباوخ  دشابیم ، مالـسلاهیلع 

، دوب زاب  ام  يهربقم  برد  نوچ  دندش و  لخاد  مرح  هب  يدایز  مدرم  کچوک  نحـص  تمـس  زا  مدید  مدرک ، هاگن  مدینـش . وهایه  يادـص 
رد دندومن و  هربقم  لخاد  دندوب و  هتفرگ  ار  يدرم  رود  ياهدع  نایم ، نآ  رد  . دـندروآ موجه  ام  هحفص 460 ] يهربقم [  يوس  هب  تیعمج 

لثم تسا و  هدـش  زاـب  یتـشرد  هب  وا  مشچ  ود  ره  هک  تـسا  روهـشم  فورعم و  ياـنیبان  درم  نآ  مدـید  مدرک  هاـگن  هـک  بوـخ  دنتـسب . ار 
ولج تشگنا  نانآ  دنروآیم . موجه  وا  ندید  يارب  جوف  جوف  دناهدرک و  هراپ  هراپ  ار  وا  ياهسابل  مدرم  دشخردیم ! خرـس  نوخ  يهساک 

راشف و ات  دـنام  هربقم  رد  لاـح ، ناـمه  هب  یتدـم  وا  . تفگیم باوج  تسرد  وا  و  تسا ؟ اتدـنچ  نیا  دندیـسرپیم : دـنتفرگیم و  وا  مشچ 
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زا ار  نینمؤم  بلق  و  نشور ، اـنیب و  ار  وا  مشچ  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح  دـش  مولعم  مدرک ، لاؤس  وا  زا  تفرگ . مارآ  مدرم  ماـحدزا 
[ . 237 . ] دناهدومن نشلگ  نوچ  رورس 

لضفلاابا ترضح  مرح  رد  ییاضرهش  یکات  یلع  خیش  جاح  مشچ  يافش 

بحاص یفجن  ییاضرهـش  یکات  یلع  خیـش  جاح  مالـسلاهیلع  تیبلا  لها  یلاوم  هدنـسیون و  ظعاو و  راـگزیهرپ ، ملاـع  طـسوت  هیـضق  نیا 
مدوب هدرک  دـهع  دوخ  اب  قارع ، رد  مندوب  درجم  نامز  رد  : تسا هدـش  ناـیب  مارحلا 1422 ه ق  مرحم  يههد  رد  نیقتملاداز  فیرـش  باتک 

هللادـبعابا ینز  هنیـس  يرادازع و  سلاجم  رد  تکرـش  هب  طقف  هکلب  مهدـن . ماجنا  يرببوچ ) يراجن و  راـک   ) راـک اروشاـع  يههد  رد  هک 
هتفگن سک  چیه  درادن و  یلاکشا  ندرک  راک  نک ، راک  ایب  تفگ : نم  هب  هک  میتشاد  یقیفر  کی  مشاب . هتشاد  لاغتشا  مالسلاهیلع  نیـسحلا 

ناهگان میدوب  لوغـشم  راک  هب  ام  اروشاع  يههد  کـی  رد  هرخـالاب  هحفـص 461 ] دوش [ ! لیطعت  اروشاع  يههد  رد  اـهراک  دـیاب  هک  تسا 
لباق رگید  درک و  شزیربآ  هب  عورش  ممشچ  تفرورف ، درک و  تباصا  ممشچ  یهایس  هب  دش و  هدنک  بوچ  زا  ياهعطق  مدیـشک و  هرا  کی 

زور لهچ  ات  نم  تهج  نیمه  هب  يروخب و  نان  دیابن  دنتفگیم : اهرتکد  متفرگن . ياهجیتن  مدرک  هعجارم  مه  يرتکد  ره  هب  دوبن . ندش  زاب 
. دندومن قیوشت  دادغب  هب  نتفر  هب  ارم  متفرگن و  ياهجیتن  البرک  ناکشزپ  تبابط  زا  لاحرهب  . مدرکیم فرـصم  عیام  ياهاذغ  ابروش و  طقف 

ترضح مرح  هب  دوب ، هتخاس  لصأتسم  ارم  رگید  يوس  زا  مشچ  درد  وس و  کی  زا  تبرغ  ییاهنت و  مدوب و  هدش  سویأم  هک  ماگنه  نیا  رد 
نامز نآ  رد   ] مرادن ار  یـسک  متـسه و  اهنت  اجنیا  رد  نم  نینمؤملاریمانبای ! لضفلاابا ! ای  متفگ : مدرب و  هانپ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

سامتلا مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  مدرک و  يدایز  يهیرگ  سپـس  تسا . لکـشم  یلیخ  دادغب  هب  نتفر  نم  يارب  مدوب ] درجم  زونه 
. دوب دیدش  رایـسب  نآ  درد  تسا و  رپ  ممـشچ  هک  مدرکیم  ساسحا  اما  دندوب ، هتـسب  ار  نآ  دندوب و  هتـشاذگ  ممـشچ  يور  ياهبنپ  . مدرک

لـضفلاابا ترـضح  مرح  زا  تسا ! هدـش  یلاخ  ممـشچ  هک  مدرک  ساسحا  ناـهگان  مدوب ، ساـمتلا  يراز و  لوغـشم  هک  روطنیمه  هصـالخ 
هاـگن هبنپ  هب  متـشادرب و  ار  هبنپ  مدرک و  زاـب  ار  مشچ  يور  بسچ  مدیـسر ، قاور  هـب  نوـچ  مدرک و  تـکرح  قاور  فرط  هـب  مالـسلاهیلع 
ممـشچ متخادنا و  لاغـشآ  لطـس  رد  ار  هبنپ  تسا . هبنپ  يور  تسا و  هدمآ  نوریب  ممـشچ  زا  همه  بوچ  هعطق  نآ  اهکرچ و  مدـید  مدرک .

یلیخ مه  ام  قح  رد  اهنآ  فطل  تسا ، دایز  اهنآ  تازجعم  تسا ، هنوگنیا  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  راک  هتبلا  ! دوب هدـش  ملاس  هتفرگ و  اـفش 
ام هک  مراودـیما  دـنراد ، يدایز  فطل  اهنآ  دندیـشخب . ناماس  ار  ام  یگدـنز  دـنداد و  جاودزا  قیفوت  ام  هب  اجنآ  رد  اهنآ  تسا ، هدوب  داـیز 

هحفص 462 ] میشاب [ . اهنآ  یعقاو  يهعیش 

تشگزاب ملاس  درک و  باترپ  حیرض  فرط  هب  ار  ۀقلخلا  صقان  يهچب 

ترایز هب  یـسمش  لاس 1342  رد  : تسا هدـش  نایب  يدزی  یـسردم  یلع  دیـس  جاح  ياـقآ  باـنج  ردـقلا  لـیلج  ظـعاو  طـسوت  هیـضق  نیا 
ترـضح ترایز  زا  سپ  يزور  . مدـش قفوم  مالـسلاهیلع ، مشاه  ینب  رمق  ترـضح  شراوگرزب ، ردارب  مالـسلاهیلع و  ادهـشلادیس  ترـضح 

. نک فیرعت  میارب  ياهدـید ، دوخ  مشچ  هب  هک  ار  تمارک  کی  متفگ : ترـضح  نآ  مرح  مادـخ  زا  یکی  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
ترضح ناویا  هب  یتقو  تشاد ، لغب  رد  ار  ياهچب  هک  يو  دش . نحـص  دراو  هراوس  هک  مدید  ار  برع  خویـش  زا  یکی  يزور  تفگ : مداخ 

زا صقان  يهچب  نم  درک : ضرع  اقآ  هب  باطخ  درک و  باترپ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم  ربق  فرط  هب  ار  هچب  نآ  دیسر ،
مدیـسرپ ردـپ  نآ  زا  تشگرب ! ردـپ  فرط  هب  ملاس  یتدـم  زا  سپ  یلو  تسا ، لیلع  اپ  زا  مدـید  داتفا ، هچب  هب  مهاگن  نم  ماهتـساوخن ! اـمش 
يدنزرف ادخ  هک  دهاوخب  ادخ  زا  ات  مدش  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  لسوتم  متشادن . دنزرف  نم  تفگ : !؟ تسا هدوب  هچ  هیـضق 

ناهنپ نم  زا  ار  نآ  مرـسمه  دوب و  هدـمآ  ایند  هب  لولعم  رـسپ  یلو  درک . تمحرم  ام  هب  ار  رـسپ  نیا  ادـخ  هجیتن ، رد  دـیامرف . تیاـنع  اـم  هب 
. مدیـسرپ ار  نآ  تلع  تسا . لولعم  مدـیمهف  داتفا و  مدـنزرف  ياپ  هب  ممـشچ  يزور  هرخـالاب  . مربن یپ  يو  وضع  صقن  هب  نم  اـت  تشادیم 
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نیا هک  زورما  ات  متشادیم ، ناهنپ  امـش  زا  مدرکیم  قادنق  ار  وا  هک  یتقو  نم  یلو  تسا ، هدوب  وحن  نیمه  هب  دلوت  زور  زا  تفگ : مرـسمه 
امـش زا  نم  ناج ، اقآ  مدرک : ضرع  مدروآ و  مالـسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  رهطم  مرح  هب  هتفرگ و  مرـسمه  زا  ار  هچب  مه  نم  . دـش شاـف  زار 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هک  دیدید  امـش  نونکا  هحفـص 463 ] مدرک و [  ترپ  مرح  فرط  هب  ار  وا  متـساوخن و  صقان  دنزرف 
[ . 238 . ] داد افش  ار  مرسپ 

دوب هدش  هتسب  لیخد  حیرض  هب  دوب و  هدرک  توف  ارهاظ  هک  یناوج  يافش 

البرک هب  زور  کی  مدوب ، فرشا  فجن  رد  هک  یمایا  : تسا هدش  نایب  ۀعیـشلا  یتفم  دمحم  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  طسوت  هیـضق  نیا 
ترضح مرح  هب  فرشت  زا  سپ  منک . رادید  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مرح  رد  یـصخش  اب  دوب  رارق  متـشاد و  مزال  يراک  مدش . فرـشم 
ندناوخ لوغشم  مالسلاهیلع ، ترـضح  رـس  الاب  رد  ترایز  زا  دعب  مدمآ و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  هب  مالـسلاهیلع ، ءادهـشلادیس 

یس ادودح   ) ضیرم یناوج  حیرض ، کیدزن  ترـضح ، رـس  الاب  تمـسق  رد  . دیایب دوب  هداد  هک  ياهدعو  رـس  روبزم  صخـش  ات  مدش  نآرق 
لیخد افـشتسا  يارب  ار  وا  شماوقا  اذل  و  تسین ، ریذپ  يدوبهب  هتـشذگ و  هجلاعم  زا  وا  راک  دـندوب ، هتفگ  اهرتکد  ایوگ  هک  مدـید  ار  هلاس )

هرهچ رب  ياهدـنبور  هدیـشوپ و  یهایـس  یبرع  يابع  هک  هبجحم  نز  کی  مدـید  هک  مدوب ، ندـناوخ  نآرق  لوغـشم  نم  يراب ، . دـندوب هتـسب 
حیرـض هب  هک  ار  ناتـضیرم  دناهتفگ : راب  دنچ  اهمداخ  تسا و  هدرک  توف  ارهاظ  ناوج  نیا  اقآ ، تفگ : یـسراف  هب  دـمآ و  نم  دزن  تشاد ،

هدرک اوعد  اهنآ  اب  اهبرع  دننک ، زاب  ار  لیخد  هک  دناهتساوخ  اهمداخ  دوخ  یتح  دناهدرکن ، انتعا  اهبرع  نیا  یلو  دیربب ! دینک و  زاب  دیاهتسب ،
دیس امـش  اریز  دینک ، زاب  تسا  هدرم  هک  ار  ضیرم  نیا  دیروایب و  فیرـشت  امـش  دنرادن . ار  یمادقا  تئرج  اهمداخ  رگید  دناهدش و  عنام  و 
نم مناخ ، متفگ : باوج  رد  نم  دنوشیمن . هحفص 464 ] امش [  عنام  دنتسه ، لئاق  یصاخ  مارتحا  تاداس  يارب  اهبرع  هک  اجنآ  زا  دیتسه و 
نآ دوخ  هب  تفر  اذـل  مدرکن و  لوبق  نم  یلو  درک ، رارـصا  یلیخ  روبزم  مناـخ  . ممهفیمن تسرد  ندرک  تبحـص  عـقوم  رد  ار  اـهنآ  ناـبز 

دیـسوب و ارم  تسد  اهنآ  زا  یکی  دـندمآ و  نم  فرط  هب  اهنآ  زا  رفن  دـنچ  مدـید  هجیتن  رد  هک  تفگ : ینخـس  ناـشدوخ ، ناـبز  هب  اـهبرع ،
يو يدوبهب  زا  اریز  منک ، زاب  دندوب ، هتسب  حیرض  هب  نآ  اب  ار  دوخ  ضیرم  هک  ار  یلاش  دنکیم  توعد  نم  زا  مدیمهف  هک  تفگ  ار  یبلطم 
نآ ارهاظ  مدید  دندوب . ضیرم  صخـش  نوماریپ  حیرـض و  فارطا  رد  يدایز  تیعمج  مدمآ ، حیرـض  دزن  مدش و  دنلب  نم  . دناهدش سویأم 
امـش اقآ  : تفگ نم  هب  نیرئاز  زا  یـصخش  یلو  منک ، زاب  ار  لاش  هچراپ و  متـساوخ  تسا . هدییارگ  يدرز  هب  شگنر  هدـش و  توف  ضیرم 
رانک نم  دینکیم ! تلاخد  نانآ  روما  رد  ارچ  هک  درک  دنهاوخ  هیالگ  امـش  زا  نانآ  تسا و  همدـخ  نیا  راک  اهراک ، هنوگ  نیا  دـینکن ! زاب 

مدش و قاور  دراو  يرگید  رد  زا  هرابود  متـشاد ، رادید  يهدعو  يو  اب  هک  مدوب  یقیفر  نآ  رظتنم  نوچ  یلو  مدش . جراخ  قاور  زا  متفر و 
سپـس مدرک . ترایز  مدـش و  مرح  لخاد  مدوخ ) ناگتـشذگ  ماحرا و  زا  تباین  ناونع  هب   ) مالـسلاهیلع ساـبع  ترـضح  تراـیز  دـصق  هب 

نآ مدرک  لایخ  دش ! دنلب  ادص  رـس و  مدید  تقوکی  دوب . هدش  دایز  رـس  يالاب  رد  تیعمج  . مدش ترایز  زامن  لوغـشم  يرانک و  رد  مدـمآ 
! تسا هدش  دنلب  هتفای و  افـش  ناوج  نآ  مدید  مدمآ ، مدش و  دنلب  یتقو  یلو  دـناهتخادنا . هار  هب  ادـص  رـس و  وا  ماحرا  و  هدرک ، توف  ناوج 

ندیـسوب هب  دـندروآ و  موجه  ناوج  تمـس  هب  مدرم  هک  تشذـگن  ياهظحل  دـندناوخیم . یبرع  راعـشا  دـندرکیم و  يداش  يهلهله  اهنز 
تسا و هدش  رهاظ  ترـضح  زا  یتمارک  دندیمهف  دـندوب  نحـص  رد  هک  مه  یتعامج  هحفـص 465 ] دندش [ . لوغـشم  يو  یناشیپ  تسد و 

نآ زا  فوخ  تیعمج  ترثک  رثا  رد  هک  زین  مرح  يهمدخ  دنربب ! كربت  يارب  ات  دنتخادرپ  يو  ياهـسابل  ندرک  هراپ  هب  دندمآ و  دندیود و 
ادیپ نایرج  زا  یلیـصفت  عالطا  ماحدزا ، تلع  هب  رگید  نآ ، زا  سپ  دندشیم . مدرم  يهلمح  موجه و  عنام  دنیبب  همدـص  ناوج  هک  دنتـشاد 

[ . 239 . ] متشگرب فجن  هب  مدرکن و 

لضفلاوبا ترضح  يوضو  ندید  اب  ساوسو ، يرامیب  يافش 
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يهناخبحاص این ، ترایز  یسوم  دیس  جاح  دسیونیم : رد ص 60  یلماش ، رفعج  دمحم  خیش  جاح  مالسلاهیلع  سابعلا  ةایح  باتک  بحاص 
ضرم راچد  انمض  يو  دوش . ملع  لیصحت  هب  قفوم  هک  دوب  قیاش  رایسب  نیچ ، تبت  لها  زا  یمان  دمحم  خیـش  : درک تیاکح  دهـشم  رد  ام ،
تشگ فرشم  فرشا  فجن  هب  دمحم  خیش  دوب . هدمآ  گنت  هب  لکـشم  نیا  زا  داتفایم و  تمحز  هب  رایـسب  وضو  ماگنه  رد  دوب و  هسوسو 

نآ رد  تفر . نوریب  یعیبط  لاح  زا  تخادرپ و  يراز  عرضت و  هب  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  حیرـض  ياپ  تجاح ، ود  نیا  ندش  اور  يارب  و 
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  دزن  زین  هسوسو  عفر  يارب  و  يوشیم ، ملع  لیـصحت  هب  قفوم  وت  تفگ : ياهدنیوگ  هک  دینـش  تقو 

ترایز هب  سپـس  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  مدـمآ و  ـالبرک  هب  متـساخرب و  مدـمآ ، لاـح  هب  نوچ  تفگ : دـمحم  خیـش  . ورب
باوخ ملاـع  رد  مدـیباوخ ، نوچ  . مدرب رـس  هب  ياهرجح  رد  ار  بش  مدـمآ و  هسردـم  هب  هاـگنآ  متخادرپ . مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح 

مالس دناهتسشن . مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  هحفـص 466 ] ربمغیپ [  مدید  مدـمآ . هرجح  هب  هک  مدرک  هدـهاشم 
ترـضح هب  دندمآ و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مدوب ، هتـسشن  هک  روط  نامه  نیـشنب ! دـندومرف : دـنداد و  باوج  نم  هب  اهنآ  مدرک ،

دزن مالسلاهیلع  ریما  ترضح  سپس  نیشنب ! دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندرک و  مالس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
: دندومرف ءایبنالا  متاخ  ترـضح  دـنتخادرپ . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  زا  فیرعت  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترـضح  . دیهدب وا  هب  ياهیده  ماعنا و  کی  دندرک : ضرع  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  منادیم !
ادـتقا وا  هب  تعاـمج ، هب  ، اـم دتـسیاب و  زاـمن  هب  دریگب و  وـضو  دزیخرب ، مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  تـسا  نـیا  هیدـه  نیرتـهب  دـندومرف :
تسد نتـسش  هب  سپـس  دنتـسش : ار  نآ  دندز و  دوخ  تروص  هب  یمک  بآ  دنتفرگ ، وضو  دنتـساخرب و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ! مینک

!« میریگیم وضو  روط  نیا  ام  : » دندومرف دندرک و  نم  هب  ور  وضو  نایاپ  رد  دندیـشک و  حسم  نآ  یپ  رد  دنتخادرپ و  پچ  تسد  تسار و 
[ . 240 . ] متشادن وضو  ماگنه  ياهسوسو  رگید  نآ  زا  سپ  و  مدش ، رادیب  باوخ  زا  نم  سپس 

دندوب هتسب  حیرض  هب  ار  وا  هک  ياهناوید  رتخد  يافش 

نیا یناسارخ  یئابرغلا  نیعم  هللا  ۀیآ  موحرم  يهون  نیدلادامع و  خیش  هللا  ۀیآ  دنزرف  یئابرغلا ، نیعم  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  مالـسالا  ۀجح 
یلعم يالبرک  هب  هدایپ  فرـشا  فجن  زا  هعمج ، بش  کی  مدوب ، هدرکن  جاودزا  زونه  هک  لبق  لاـس  لـهچ  اـبیرقت  : دـندومرف لـقن  ار  هیـضق 

دعب یقیاقد  درب و  مباوخ  اعد  طسو  مدناوخ . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  رهطم  مرح  رد  ار  لیمک  ياعد  متفر و 
لـضفلاوبا ترـضح  رهطم  حیرـض  هب  ار  یبرع  رتخد  مدید  هحفـص 467 ] درک [ . رادـیب  باوخ  زا  ارم  ياهداـعلا  قوف  نویـش  ادـص و  رس و 

دندوب و هتفرگ  ار  وا  فارطا  شناگتسب  ردام و  ردپ و  دنکیم . تراسج  مدرم  هب  دراد ، نونج  ضرم  هک  وا  دناهتـسب و  مالـسلاهیلع  سابعلا 
دوخ اج  نامه  رد  هک  رفن  کی  . دندوب هدش  لسوتم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترضح  هب  هناوید  رتخد  نیا  يافـش  يارب 

متـسه و اجنآ  رد  نم  نیمرحلا ، قدنف  رد  دنروایب  ار  رتخد  نیا  وگب  تفگ : نم  هب  دوب ، مه  یناریا  درکیم و  یفرعم  کشزپ  ناور  رتکد  ار 
یـسک ردپ  هب  تنعل  تفگ : یبرع  نابز  هب  رتخد  ردپ  مداد . رکذـت  رتخد  ردـپ  هب  ار  یناریا  رتکد  يهتفگ  نم  منکیم . هنیاعم  ار  ضیرم  نیا 
يهیقب ندناوخ  لوغشم  متسشن و  دوخ  ياج  رد  متفر و  مدیشک و  تلاجخ  هدنب  ! درادن مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  هدیقع  هک 

نآ فارطا  هک  مدید  راب  نیا  مدش ، رادـیب  ادـص  رـس و  ببـس  هب  اددـجم  ! درب مباوخ  اعد  ندـناوخ  لاح  رد  هرابود  هک  مدـش ، لیمک  ياعد 
مدرم دناهداد ، افش  ار  هناوید  رتخد  ترضح  تسا و  هتفرگ  رارق  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  تیانع  دروم  رتخد  نآ  دناهتفرگ و  ار  رتخد 
رتکد لاح ، نآ  رد  . دنکیم هدافتـسا  شیوخ  ندناشوپ  يارب  شردپ  يابع  زا  وا  دننکیم و  هراپ  هراپ  ار  شیاهـسابل  دـناهدروآ و  موجه  مه 

[241 !. ] دراد دوجو  زین  يرگید  ياهرتکد  ام ، زا  ریغ  یلب ، دیوگیم : دنکیم و  هیرگ  دنزیم و  دوخ  رـس  رب  تسد  ود  هک  مدید ، ار  یناریا 
.

هناوید يهلاس  هدجیه  رتخد  يافش 
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هناوید يهلاس  هدجیه  رتخد  يافش 

نایب نینچ  ار  شیوخ  تادهاشم  زا  يدروم  مق ، يهیملع  يهزوح  زا  ینادابآ ، یغلبم  هللادـبع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح 
، نادابآ هب  دورو  بش  نیلوا  رد  هکنیا  اب  میدرک . رفـس  ناداـبآ  هب  ماهداوناـخ ، قاـفتا  هب  یـسمش  لاـس 1340  رد  هحفص 468 ] دناهتـشاد [ :

مـشاه ینب  رمق  ترـضح  باوخ  رد  نم  بشید  تفگ : مرـسمه  هضیرف ، ماجنا  زا  سپ  ادرف  حبـص  رد  یلو  میتشادـن ، البرک  تراـیز  دـصق 
بایفرـش ناتروضح  هب  هک  میراد  لـیم  اـقآ ، مدرک : ضرع  ناشرـضحم  هب  نم  میدوب و  رفـسمه  ناـشیا  قاـفتا  هب  هک  مدـید  ار  مالـسلاهیلع 

ار باوخ  نیا  نم  مینارورپیم . رس  رد  ار  امش  بانج  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  نادیهش  رورس  ترایز  يوزرآ  هک  تساهلاس  نوچ  میوشب .
تسا نابعش  مهدزناپ  بش  ایوگ  هک  درک  هدهاشم  دید و  باوخ  نیمه  هیبش  یباوخ  زاب  رگید  بش  . مدرک ریبعت  هدنیآ » رد  تابتع  رفـس   » هب

نیا ریبعت  باب  رد  تشاذگ . نایم  رد  هدنب ، اب  زین  ار  باوخ  نیا  میاهداتـسیا . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  نحـص  رد  ام  و 
خیش جاح  ياقآ  هللا  تیآ  ترضح  یتسرپرس  تمه و  هب  هک  نادابآ ، رهش  يهیملع  يهسردم  هب  زور  نآ  يادرف  . مدزن یفرح  رگید  باوخ ،

ار باوخ  ود  ره  هک  نم ، يورب ؟ تاـبتع  هب  يراد  لـیم  هللادـبع ، دومرف : خیـش  جاـح  مدـش . دراو  دوـب ، هدـش  سیـسأت  یمئاـق  لوسرلادـبع 
هداوناـخ اـب  نم  متفگ : هدـنب  منکیم . ضرع  ادـج  ریخ ، دومرف : ناـشیا  يراذـگیم ؟ مرـس  هب  رـس  اـقآ  مدرک : ضرع  مدوب ، هدرک  شومارف 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  نامهم  ماهداتـسرف و  تابتع  هب  ار  امـش  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  بشید  دندومرف : ناشیا  ! متـسین اهنت  ماهدمآ و 

روبع و زاوج  یمئاق  ياقآ  ترضح  سپ  مداد . تبثم  خساپ  ناشیا  هب  نم  دش و  هداد  نم  هب  ییادن  هک  مدید  باوخ  رد  دیتسه ! مالـسلاهیلع 
هدروخن راهان  میدوب . ظعاو  یمشاه  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  مالسالاۀجح  نامهم  ار  راهان  زور  نآ  . دندومرف فطل  زین  یقارع  رانید  هد  غلبم 

هرصب زا  هرصب ، هب  واف  فرط  زا  حبص  ناذا  زا  هحفـص 469 ] سپ [  میدنام . هوسق  رد  ار  بش  میدرک . تکرح  هوسق  يهیرق  ژاراگ  فرط  هب 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  مرح  رد  ار  بش  میدـش و  البرک  دراو  نابعـش  مهدزناپ  بش  رد  تسرد  میتفر و  البرک  هب  اجنآ  زا  و  نیمظاـک ، هب 

جراخ مرح  زا  باتفآ  عولط  لوا  میدش و  فرـشم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  حبـص  زامن  زا  دـعب  حبـص  میدرک ! هتوتیب 
دنچ تشذگیم و  شرمع  زا  لاس  هدجیه  دودح  رد  هک  یناوج  مناخ  عقوم ، نیا  رد  . میدومن تحارتسا  يرادقم  رهطم  نحـص  رد  میدش و 
يابع شناهارمه  دـیدرگ . نحـص  دراو  دـشیم ، هدـهاشم  وا  رد  يدـیدش  نونج  تلاح  دـندرکیم و  یهارمه  ار  يو  مناخ  رفن  ود  درم و 

ای تفگیم : نانز  زا  یکی  دندرب ، مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ناویا  کیدزن  ار  وا  هک  ینامز  دـندوب . هدـنکفا  وا  نایرع  ندـب  رب  یبرع 
يهتفر يوربآ  هد و  يرای  ار  ام  ارهز ، يهمطاف  تردام  ناج  هب  ارت  میرادـن . یتیثیح  رگید  تفر و  هلیبق  نایم  رد  ام  يوربآ  مشاـه ، ینب  رمق 

هتسب ار  دوخ  نامشچ  نم  هتبلا  مینیبب ؛ کیدزن  زا  ار  نایرج  ات  میدش  مرح  دراو  مرسمه  نم و  دندرب ، مرح  هب  ار  رتخد  ! نادرگزاب ام  هب  ار  ام 
دق ینیطغ ! ینیطغ ! تفگ : دز و  هجـض  رتخد  نآ  هاگان  هک  دیـشکن  لوط  هقیقد  جـنپ  زا  شیب  . دـندرب رهطم  حیرـض  کیدزن  ار  رتخد  مدوب .
هب متساوخیم  وا  زا  هچنآ  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  رـسپ  مسق  ادخ  هب  دیناشوپب ، ارم  دیناشوپب ، ارم  ینعی : هنم . تدرأ  ام  ۀمطافنبا  یناطعأ 

دندرک و هراپ  هراپ  ار  وا  يابع  هرظنم  نیا  ندـید  اب  مدرم  یلو  دـندروآ ، سابل  وا  يارب  دـنتخادنا و  شرـس  رب  ابع  اروف  مرح  مادـخ  !« داد نم 
مـشاه ینب  رمق  اـقآ  رهطم  مرح  رد  هلاـن  هجـض و  ناـنچ  دـندرب . كربـت  ناوـنع  هـب  مدرم  زین  ار  مود  ياـبع  دـندروآ و  شیارب  اـبع  هراـبود 

کی دندیـسوبیم . ار  وا  ياپ  ياج  نیرئاز  تشاذگیم  مدق  رتخد  نآ  اجک  ره  . دندنام زاب  ترایز  زا  مدرم  مومع  هک  دش  دـنلب  مالـسلاهیلع 
ار وا  یبلق  نونج  نانآ  میدرک . لاؤس  البرک  یلاها  زا  یـضعب  زا  يو  یجازم  عضو  باب  رد  ام  تشذگ . نایرج  نیا  هحفص 470 ] زا [  هتفه 

نتفای افش  زا  سپ  يو  هک  دندوزفا  اهنآ  دنداد . رارق  دییأت  دروم  مالسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  تیانع  زا  دعب  ار  وا  یتمالـس  و  دییأت ،
ترضح تمارک  زا  تریقح  تادهاشم  دوب  نیا  . دندرک ینابرق  شیارب  دندمآ و  وا  لابقتسا  هب  نانیشنرداچ  تسا و  هتشگرب  دوخ  يهلیبق  هب 

[ . 242 . ] دوب نآ  دهاش  زین  مرسمه  هک  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا 

ینافاش سابعلا  دز : ادص  هناوید  رتخد 
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مـشچ هب  يدورهاش  یلع  دیـس  جاح  بناج  نیا  هک  یتامارک  زا  یکی  : تسا هدش  نایب  يدورهاش  یلع  دیـس  جاح  هللا  ۀیآ  طسوت  هیـضق  نیا 
يارب يرفن  ود  مرـسمه  نم و  هعمج  ياهبـش  هتفه ، ره  ابیرقت  داد . خر  قارع  زا  نامجورخ  زا  لبق  هتفه  ود  یکی  ماهدوب ، نآ  دـهاش  مدوخ 

دعب میتفریم . اهنت  ام  اذل  دنتفرگیم و  ار  اهناوج  هک  دوب  یمایا  میتفریم . البرک  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز 
عقاو هاگتـسیا  هب  شدوخ  وا  دنتفرگ ، ارم  رگا  انایحا  هک  متخادرپیم  مرـسمه  هب  ار  نتـشگرب  يهیارک  اطایتحا  زین  سوبوتا  زا  ندـش  هدایپ  زا 

یتینما هجو  چیه  هب  اهیناریا  يارب  نوچ  ددرگ ، فرشا  فجن  مزاع  دوش و  نیـشام  راوس  دورب و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يهکلف  رد 
ناهگان هک  میدوب  ترایز  اعد و  لوغـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  رد  هعمج  بش  کی  مایا ، نیمه  رد  . تشادن دوجو 

 - اههلاخ اههمع و  اهییاد و  اهومع و  ردام و  ردپ و  دوب . هلاس  هدزون  ای  هدجیه  ابیرقت  هک  دندوب  هدروآ  ار  يرتخد  دش ! غولـش  مرح  میدـید 
دـندوب و هتـسب  لیخد  دـندوب و  هدروآ  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  هتفرگ و  ار  هحفـص 471 ] وا [  رود  هـمه - 

ترضح نماد  هب  تسد  دندنام و  زاب  ندرک  ترایز  زا  همه  هک  دش  ادص  رـس و  رپ  غولـش و  مرح  يروط  هب  . دنتـساوخیم اقآ  زا  ار  شیافش 
هدیشک اعد  زا  تسد  زین  ریقح  دوب . زیگناتقر  رایسب  شلاح  دومنیم و  هناوید  تخـس  وا  نوچ  دنریگب ، ناشیا  زا  ار  رتخد  يافـش  ات  دندش 

هدب افش  ار  رتخد  نیا  ترایز ، ضوع  بشما  میاهدیدن . یتمارک  امش  زا  هک  تسا  یتدم  مالسلاهیلع ، لضفلاابا  ای  ناج ، اقآ  مدرک : ضرع  و 
رتخد ردام  دـش . تکاس  رتخد  دـندرک و  هلهله  دنداتـسرف و  تاولـص  يو  ناهارمه  ناهگان  . دـشاب راکـشآ  نامیارب  میمهفب و  مینیبب و  ام  ات 

دنتخادنایم و ضیرم  ندرگ  هب  يزبس  لاش  مادخ  هک  دوب  مسر  تسا ! هدشن  بوخ  زونه  تفگ : تخادنا و  وا  ياهمشچ  هب  یهاگن  دمآ و 
لـضفلاوبا اـقآ  هب  هبترمود  اـم  يهمه  هدـشن ! بوـخ  زوـنه  هن ، تفگ : رداـم  نوـچ  دنتـسبیم . سدـقم  حیرـض  هب  لـیخد  ناوـنع  هـب  ار  نآ 

هدشن بوخ  زونه  هن ، تفگ : درک و  یلمأت  دمآ ، ردام  زاب  دش . دنلب  مدرم  يهللهله  اددجم  هک  تشذگن  يدنچ  میدش . لسوتم  مالـسلاهیلع 
هک دوب  تقو  نیا  تسا ! تسرد  هبترم  نیا  ادخ  هب  يرآ ، تفگ : دـمآ ، ردام  هک  هعفد  نیا  دـش و  دـنلب  هلهله  راب  نیموس  يارب  سپـس  ! تسا

موجه مدرم  ! داد افش  ارم  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ینعی  ینافاش !» سابعلا  « ؟ تساجک اجنیا  وک ؟ میابع  وک ؟ ماهیـشوپ  دز : ادص  كرتخد 
هراپ تسا ، نز  نوچ  دـنتفگ : دـندش و  شیاهـسابل  ندرک  هراپ  عنام  مادـخ  یلو  دـنربب  كربت  افـش و  ناونع  هب  ار  شیاهـسابل  هک  دـندروآ 

فاوـط مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  حیرـض  درگ  هتـشادرب و  ار  يو  رتـخد ، ماوـقا  سپـس  تـسین . حیحـص  شیاهـسابل  ندرک 
لخاد نم  هک  دوبن  ياهنوگ  هب  مه  تیعقوم  تسا ! هدـشن  راکـشآ  میارب  تسرد  هزجعم  نیا  زونه  لـضفلاابا ، اـی  مدرک : ضرع  هدـنب  . دـنداد

هب يو  دنوشب ، در  مرانک  زا  هک  دندمآ  یتاظحل  زا  دـعب  دـیآیم ! شدوخ  متفگ : هحفـص 472 ] دوخ [  اب  مسرپب . ار  هلئـسم  مورب و  تیعمج 
يارب مدرک و  طایتحا  نم  مه  زاب  . دش ترایز  لوغشم  تفر و  قاور  رد  سپس  و  تسا »؟ روطچ  تلاح  ناج ، ومع  : » تفگ درک و  مالس  نم 

حیحـص يرآ ، تفگ : دـمآ و  سپـس  تفر و  مرـسمه  هن ؟ اـی  دـناوخیم  تسرد  ار  تراـیز  نیبـب  ورب  مـتفگ : مرـسمه  هـب  لـماک  ناـنیمطا 
[ . 243 . ] میتشگرب فرشا  فجن  هب  لایع  هارمه  مدش و  لاحشوخ  نم  دناوخیم !

باتک نیا  رد  شخب 15  تاقحلم 

هب تکرب  اب  لوپ  ياطع  - 2 عوضوم : 188 هیضق : هرامش  دوب ،! انتعایب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هب  هک  ینس  درم  تیاده  - 1 عوضوم :
: هیـضق هرامـش  دنداد ، برع  درم  هب  رانید  دص  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  - 3 عوضوم : 15 هیضق : هرامـش  یـسبط ، هللا  یلو  دیـس  اقآ 
هک ياهچب  ندش  هدنز  - 5 عوضوم : 152 هیضق : هرامـش  دوب ، هدش  کشخ  یگتفرگ  قرب  رثا  رد  هک  یناوجون  ندش  هدنز  - 4 عوضوم : 142

: هیـضق هرامـش  دوب ، برع  نز  شوغآ  رد  هک  ياهچب  ندرک  هدنز  - 6 عوضوم : 153 هیضق : هرامـش  دوب ، هدش  کشخ  قرب ، ياهمیـس  يور 
-8 عوضوم : 158 هیضق : هرامش  دوب ، هداد  ناج  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  حیرـض  رانک  رد  هک  یکدوک  ندرک  هدنز  - 7 عوضوم : 156

ترـضح تکرب  هب  یمتح  گرم  زا  هلاس  راهچ  لفط  تاـجن  - 9 عوضوم : 159 هیضق : هرامـش  هبکلا ،»  » يهداوناخ سیئر  رـسپ  ندرک  هدنز 
: هیـضق هرامـش  دوـب ، هدروـخ  یلیـس  مرح ، مداـخ  زا  هـک  يدرم  دـنزرف  يافــش  - 10 عوضوم : 160 هیـضق : هرامـش  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا 
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ترضح زا  هک  یملاع  يافش  - 12 عوضوم : 84 هیضق : هرامش  دوب ، هدش  یناور  و  هدروخ ، قحان  مسق  هک  یناوج  يافش  - 11 عوضوم : 103
نیـسحمالغ و ار  شنادـنزرف  ماـن  ینمرا ، فسوی  رتکد  - 13 عوضوم : 48 هیضق : هرامـش  دش ،! رامیب  دروخ و  یلیـس  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 

هحفص 475 ]  ] 249 هیضق : هرامش  تشاذگ ،! سابع  مالغ 

صاخ يایاطع 

دش يرتشوش  رفعج  خیش  موحرم  رد  تواکذ  هظفاح و  بجوم  نیسح  ماما  يهمیخ  ياذغ  زا  همقل  دنچ 

هینید مولع  لیصحت  زا  نوچ  دومرف : فجن  رد  لاسما  نیمه  يرتشوش  رفعج  خیش  : دناهدومرف لقن  ار  هیضق  نیا  مالسلاراد  رد  يرون  موحرم 
اهنآ بتارم  فالتخا  اب  مدرم  تیاده  هک  دوخ  يهفیظو  هب  متشگرب و  منطو  هب  دیسرارف ، راذنا  غیلبت و  رشن و  نارود  مدش و  غراف  فجن  رد 

ناضمر و هام  رد  مدربیم و  ربنم  يور  دوخ  اب  ار  یفاـص  ریـسفت  متـشادن ، بئاـصم  ظـعاوم و  زا  یفاـک  تاـعالطا  نوچ  متخادرپ و  تسا ،
مدـناوخیم و هضور  یفـشاک  نیـسح  الم  يادهـشلا  ۀـضور  يور  زا  مه  اروشاع  مایا  رد  مدـناوخیم و  مدرم  يارب  ار  نآ  هعمج  ياـهزور 

دوخ اب  یبش  دش . کیدزن  مرحم  هام  هرابود  تشذـگ و  لاس  کی  هحفص 476 ] [ . ] 244 . ] مناوخبرب زا  ار  تبیصم  هظعوم و  متـسناوتیمن 
هب مداتفا و  ینارنخـس  یناوخ و  هبطخ  باتک و  زا  يزاینیب  يهشیدـنا  رد  و  مشابن ؟ ادـج  باتک  زا  مناوخب و  باتک  يور  زا  یک  اـت  متفگ :

ياههمیخ هک  دوب  ینامز  نآ  متسه و  البرک  نیمزرس  رد  هک  مدید  باوخ  رد  ! درب مباوخ  مدش و  هتسخ  هک  مدرک  رکف  نآ  يهرابرد  يردق 
يهمیخ هب  نم  . تسا هدمآ  تیاور  رد  هکنانچ  دندوب ، هدز  فص  ناشربارب  رد  نانمشد  نوشق  دندوب و  هدرک  اپرب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 

: دندومرف مالـسلاهیلع  رهاظم  نب  بیبح  هب  دـندرک و  کیدزن  دوخ  هب  ارم  ناشیا  مدرک ، مالـس  ناشیا  رب  مدیـسر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
وا دزن  زاسب و  یکاروخ  اهنآ  اب  زیخرب و  میراد ، نغور  درآ و  میرادـن ! الـصا  هک  بآ  تسا ، ام  ناـمهم  دـندرک -  هراـشا  نم  هب  ینـالف -  »
نآ زا  همقل  دنچ  نم  داهن و  نم  دزن  یقـشاق  اب  ار  نآ  سپـس  درک و  تسرد  ییاذغ  نآ  اب  تساخرب و  مالـسلاهیلع  رهاظمنبا  بیبح  !«. روایب

یـسک هک  مدش  تیاده  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  راثآ  رد  یفئاطل  و  بیاصم ، رد  یتاراشا  قیاقد و  هب  هاگان  مدش و  رادـیب  سپـس  مدروخ !
دوصقم هب  نایب ، ظعو و  رد  نم  دیـسرارف و  هزور  هام  ات  دـش  رتدایز  نم  رد  هحیرق  نیا  زور  ره  و  دوب ! هتفرگن  یـشیپ  نم  رب  اههتکن  نآ  رد 

هتخانش هک  تسا  نآ  زا  رترب  نادیم ، نیا  رد  وا  دجنگیمن و  فصو  هب  درک  رکذ  هچنآ  رد  وا  ماقم  دیامرفیم : يرون  موحرم  . مدیـسر دوخ 
فجن هب  دریگب ) ار  اـهنآ  وـلج  تسناوـتن  هک   ) زاوـها رد  ملظ  تارکنم و  ترثـک  رطاـخ  هب  يرتـشوش  رفعج  خیـش  هک  لاـس  نـیا  رد  دوـش .

اروشاع و ناضمر و  هام  رد  دـندرب و  هرهب  شتاقیقحت  وترپ  زا  املع  ناـگرزب  دـندروآ و  يور  وا  هب  الـضف  هحفـص 477 ] يهمه [  دیچوک ،
[ . 245 . ] ءاشی نم  هیتؤی  هللا  لضف  کلذو  ! دندربیم کشر  نآ  رب  یلعا  ألم  هک  دشیم  ینمجنا  وا  ربنم  ياپ  هبنشجنپ  هعمج و  زور 

ناشیا تالکشم  عفر  و  البرک ، رد  نیسح  ماما  رضحم  هب  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  فرشت 

فجن ماوق  يهسردم  رد  هک  یماگنه  ناشردپ ) تشذگرد  زا  سپ  لاس  کی   ) يرمق لاس 1339  رد  : » دناهدومرف یفجن  یشعرم  هللا  تیآ 
هرادا تقـشم  یتخـس و  هب  میگدنز  مدرکیم ، سیردت  ار  قطنم  رد  يدزی ، هللادبع  الم  يهیـشاح  باتک  نامز  نآ  رد  مدوب و  هبلط  فرـشا ،

هک نیممعم  زا  یخرب  دنسپان  قالخا  - 1: زا دندوب  ترابع  اهیتحاران  موجه  متـشادن . یتسدگنت  رقف و  تسد  زا  يرارف  هار  چیه  دـشیم و 
اب هک  نانچ  دوب ، هدمآ  شیپ  مدرم  يهمه  هب  ینظ  ءوس  نم  يارب  عجارم  لزنم  هب  اهنآ  دمآ  تفر و  زا  دنتـشاد . دمآ  تفر و  عجارم  تویب  هب 
زا تدش  هب  نم  نیبوسنم  زا  یکی  - 2. مدوب هدرک  كرت  زین  لداع  دارفا  رس  تشپ  ار  تعامج  زامن  یتح  مدرکیمن و  رارقرب  طابترا  یـسک 

هدش هبـصح  يرامیب  هب  التبم  - 3 هحفـص 478 ] دـهدن [ ! هار  دوخ  سرد  هب  ارم  دوب  هتفگ  زین  مداتـسا  هب  درکیم و  يریگولج  نم  سیردـت 
دنت زا  - 5. دوب هدش  مک  رایسب  میاهمـشچ  ییانیب  - 4. دوب هدمآ  شیپ  میارب  نایـسن  ینهذ و  دـنک  تلاح  يرامیب  نآ  زا  افـش  زا  دـعب  مدوب و 
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اجیردت - 8. مدومنیم ساسحا  یحور  يرامیب  یعون  اـمئاد  مبلق  رد  - 7. مدوب یتسدگنت  دـیدش و  رقف  راتفرگ  - 6. مدوب هدش  زجاع  نتشون 
هب دنک ، مبیـصن  ار  مارحلا  هللا  تیب  جح  رفـس  دنوادخ  متـشاد  دیما  - 9. دادیم يور  يونعم ، روما  زا  یـضعب  هب  تبـسن  ماهدیقع  رد  یلزلزت 
نآ يهرتسگ  يهمه  اب  ار  حلاص  لمع  ملع و  قیفوت  دنوادخ  - 10. موش نفد  رهش  ود  نیا  زا  یکی  رد  مریمب و  هنیدم  ای  هکم  رد  هکنآ  طرش 

ترـضح نادیهـش  رالاس  هب  لسوت  رکف  هب  ور  نیا  زا  تشاذـگیمن ، مارآ  ارم  ياهظحل  اهوزرآ ، نیا  تالکـشم و  نآ  . دـنک تیاـنع  نم  هب 
ياهزوک نان و  صرق  ود  نآ ، اب  متشاد و  هیپور  کی  طقف  ایند  لام  زا  هک  یلاح  رد  متفر ؛ البرک  هب  مداتفا و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا 

، اعد ترایز و  زا  سپ  متفر و  فیرش  مرح  هب  سپس  مدرک و  لسغ  متفر و  ینیسح  رهن  بناج  هب  مدش  البرک  دراو  یتقو  مدوب ! هدیرخ  بآ 
ناتـسود زا  وا  . متفر البرک ،» خـیرات  یف  ءالبنلا  ۀـیغب   » باتک بحاص  نیـسحلادبع ، دیـس  مرح ، راددـیلک  يهفرغ  هب  هک  دوب  بورغ  کیدزن 

ناشیا دنامب ! یقاب  رهطم  مرح  رد  اهبش  یسک  هک  دوب  عونمم  نوچ  منامب . يو  يهرجح  رد  بش  کی  هک  متساوخ  هزاجا  وا  زا  و  دوب . مردپ 
فیرـش مرح  زا  ناکم  مادک  رد  هک  مدرک  رکف  مدش  فرـشم  مرح  هب  وضو  دیدجت  زا  سپ  مدـنام و  مرح  رد  بش  نآ  نم  درک و  تقفاوم 

دنزرف هب  دوخ  یگدنز  نارود  رد  ترضح  نآ  هک  مدرک  رکف  نم  یلو  دنتسشنیم ، رـس  يالاب  فرط  رد  مدرم  هک  دوب  نیا  لومعم  منیـشنب .
زا دنراد ، رظن  دوخ  دنزرف  يوس  هب  زین  تداهـش  زا  سپ  اعطق  سپ  دناهدوب . هجوتم  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  هحفص 479 ] ترضح [  شیوخ 

ترضح و وا  ولج  رد  دوب . يو  رانک  رد  نآرق  لحر  هدزیس  دادعت  دوب و  هتسشن  هک  مدید  ار  مردپ  ماگنه  نآ  ياپ  نییاپ  تمـسق  رد  ور  نیا 
يهضور تشپ  زا  ار  نآرق  تئارق  نیزح  يادص  هک  دوب  هتـشذگن  مسولج  زا  یکدـنا  . متـسشن مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  ربق  رانک  رد 

رد دوب . يو  رانک  رد  نآرق  لحر  هدزیـس  دادعت  دوب و  هتـسشن  هک  مدید  ار  مردپ  ماگنه  نآ  رد  مدش ، هجوتم  فرط  نآ  هب  مدینـش . هسدقم 
ناـشیا لاـح  زا  مدیـسوب و  ار  ناـشیا  تسد  متفر و  مردـپ  دزن  ! درکیم تئارق  مردـپ  تـشاد و  رارق  نآ  رب  ینآرق  دوـب و  یلحر  زین  وا  وـلج 

ام داد : باوج  دینکیم ؟ هچ  اجنیا  رد  مدیسرپ : تسا . یهلا  ياهتمعن  زا  يرادروخرب  تلاح و  نیرتهب  رد  هک  داد  خساپ  مسبت  اب  مدیسرپ !
هراشا اب  سپس  دناهتفر . مرح  جراخ  هب  دومرف : دنتسه ؟ اجک  اهنآ  مدیسرپ : میتسه ! دیجم  نآرق  توالت  لوغشم  اجنیا  رد  هک  میرفن  هدراهچ 

، يدـنرم نیدـباعلا  نیز  همالع  يزاریـش ، یقت  دـمحم  ازریم  همالع  زا  دـندوب  ترابع  هک  درک  یفرعم  ار  رفن  هدزیـس  نآ  نآرق ، ياهلحر  هب 
هچ يارب  وت  هک  دیـسرپ  نم  زا  مردپ  سپـس  . تسا هدنامن  مرطاخ  هب  هک  تفگ  زین  ار  اهنآ  يهیقب  یماسا  یناردنزام و  نیدـباعلا  نیز  همالع 

مورب و هک  درک  رما  نم  هب  سپـس  مداد . حرـش  شیارب  ار  مندـمآ  تلع  تسا ؟ یـسرد  ماـیا  نـالا  هک  یلاـح  رد  ياهدـمآ ، اـجنیا  هب  يراـک 
ماما اریز  نک ، لیجعت  دنتسه . حیرض  يالاب  رد  تفگ : دنتسه ؟ اجک  ماما  مدیسرپ : مراذگب ! نایم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  ار  متجاح 

اما مدید ، ار  ترـضح  نآ  متفر و  حیرـض  فرط  هب  مدش و  دنلب  تسا ! هدش  رامیب  هار  نیب  رد  هک  دنراد  ار  يرئاز  تدایع  دصق  مالـسلاهیلع 
هحفص 480] دوب [ ! ناهنپ  رون  زا  ياهلاه  رد  ترضح  نآ  كرابم  يهرهچ  اریز  منک . هاگن  ناشیا  تروص  هب  تسرد  هک  دوبن  نکمم  میارب 

دزن هب  هک  مرادن  یگتسیاش  نم  مدرک : ضرع  ایب ! حیرض  يالاب  هب  دندومرف : دنداد و  ار  مباوج  ناشیا  مدرک . مالس  مالسلاهیلع  ترـضح  هب 
یمسبت ماگنه  نآ  رد  مدرک . هاگن  ترضح  نآ  هب  رگید  راب  هاگنآ  منامب . ماهداتسیا ، هک  یناکم  رد  هک  دنداد  هزاجا  نم  هب  سپ  میایب ! امش 

هب تجاح  هچ  تسا  نایع  هک  اجنآ  : مدرک تئارق  ار  یـسراف  رعـش  نیا  نم  یهاوخیم ؟ هچ  دندیـسرپ : نم  زا  تسب و  شقن  ناشنابل  رب  حیلم 
ادخ ناگدنب  زا  يزیچ  هچ  : » دندومرف سپـس  . یتسه ام  نامهیم  وت  دندومرف : دندرک و  تیانع  نم  هب  تابن  ياهعطق  ترـضح  نآ  ؟ تسا نایب 

ینظءوس یـسک  هب  رگید  هک  مدرک  ساسحا  دش و  ادیپ  ینوگرگد  کی  نم  رد  لاؤس  نیا  اب  ياهدرک »!؟ ادیپ  نظءوس  اهنآ  هب  هک  ياهدـید 
مدرک و ادتقا  دناوخیم ، زامن  هک  یحالصلا  رهاظ  درم  هب  زامن  عقوم  حبص ، ادرف  مراد و  يرایسب  یکیدزن  طابترا و  مدرم  يهمه  اب  مرادن و 
، دوب وت  ندرک  سیردت  عنام  هک  صخش  نآ  اریز  زادرپب ، دوخ  سرد  هب  : » دندومرف ترضح  سپـس  دوبن . نم  رد  ینامگدب  یتحاران و  چیه 
هب شدوخ  دشیم ، نم  سرد  عنام  دوب و  مناکیدزن  زا  هک  یصخش  نامه  متـشگزاب ، فرـشا  فجن  هب  نوچ  دنکب .» يراک  دناوتیمن  رگید 

رتیوق ماییانیب  هک  يروط  هب  داد  افش  ارم  ترضح  نآ  يرادن ! يرگید  هار  ندرک ، سیردت  زج  وت  هک  مدش  هجوتم  نم  تفگ  دمآ و  مندید 
!« سیونب تعرس  اب  ریگب و  ار  ملق  نیا  : » دندومرف دندیشخب و  نم  هب  ار  یملق  ترضح  نآ  سپس  . متفای تسد  زین  یبیجع  يهظفاح  هب  دش و 
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ار متاجاح  رگید  منامب . مدق  تباث  زین  ماهدیقع  رد  هک  دندرک  اعد  میارب  ترضح  نآ  نینچمه  دش . فرطرب  زین  میبلق  یتحاران  نآ ، زا  سپ 
، مدوب هدراذگ  جح  هب  ندرک  رفـس  رد  هک  یطرـش  لیلد  هب  دیاش  دندشن ! نآ  ضرعتم  الـصا  هک  جح  يهلأسم  زا  ریغ  دنتخاس . هدروآرب  زین 

مردـپ زا  متـشگزاب و  مردـپ  دزن  هب  مدرک و  عادو  ترـضح  نآ  اب  سپـس  هحفـص 481 ] دـندرکن [ . عوضوم  نآ  هب  ياهراـشا  ترـضح  نآ 
ردـپ و هب  تبـسن  نک و  شـشوک  رتـشیب  دوخ ، دادـجا  موـلع  لیـصحت  يارب  تفگ : مردـپ  ریخ ؟ اـی  دـیراد  يرما  یتجاـح و  اـیآ  مدیـسرپ :
رد متشگزاب ، فرـشا  فجن  هب  نم  ! نک تخادرپ  ار  نآ  هک  مراد ، یناهبهب  لاقب  اضرلادبع  هب  یکدنا  يراکهدب  شاب و  نابرهم  تنارهاوخ 

[ . 246 . ] دوب هتفر  نیب  زا  اهنظءوس  اهیتحاران و  نآ  يهمه  هک  یلاح 

نیسح ماما  ترضح  طسوت  ینورزاک  یلعالم  هب  نآرق  حیتافم و  تئارق  یئاناوت  ياطع 

ردام ردـپیب و  یکدوک  رد  نم  دومرف : اهنآ ، تئارق  ییاناوت  دوخ و  نآرق  حـیتافم و  يهرابرد  ینروزاک  نسح  نب  یلع  ـالم  جاـح  باـنج 
هفرع زور  رد  . مدوب داوـسیب  مدـش ، فرـشم  ـالبرک  هب  هفرع  تراـیز  كرد  مزع  هب  هک  یلاـس  اـت  داتـسرفن و  بتکم  هب  ارم  یـسک  مدـش و 

يروط هب  دوب ، دودسم  ندرک  روبع  هار  تیعمج ، ترثک  ببس  هب  یلو  موش ، فرشم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  مرح  هب  متـساوخیم 
ار هدراو  ترایز  وا  اب  دـهد و  ترایز  ارم  هک  منک  ادـیپ  داوس  اب  رفن  کی  هک  مدرک  صحفت  هچ  ره  موش  فرـشم  مرح  هب  متـسناوتیمن  هک 
هب ارم  ناتترایز  يوزرآ  اقآ ، مدرک : باطخ  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  نالان  هتـسکش و  لد  اب  هرخالاب  . متفاین ار  یـسک  مناوخب ،

! ایب نم  اـب  دومرف : تفرگ و  ارم  تسد  یلیلج  دیـس  ناـهگان  . دـهد تراـیز  ارم  هک  تسین  مه  یـسک  مرادـن ، داوس  یلو  تسا  هدروآ  اـجنیا 
اب ار  ثراو  هحفـص 482 ] ترایز [  ادتبا  وا  میدش ، مرح  دراو  لوخد  نذا  ندـناوخ  زا  سپ  دـش و  زاب  یهار  تیعمج ، هوبنا  طسو  زا  سپس 

نکم كرت  ار  اهنآ  یناوخب و  یناوتیم  ار  هللا  نیما  ترایز  ثراو و  ترایز  نیا ، زا  دعب  دومرف : نم  هب  ترایز ، مامتا  زا  سپ  دـناوخ و  نم 
فطل لاح  نیا  رد  ! دیریگب نحص ، برد  رانک  يدهم » خیش  یشورف  باتک   » زا ار  نآ  يهخسن  کی  تسا و  حیحـص  امامت  حیتافم  باتک  و 

هب یماـحدزا  نینچ  رد  دـیناسر و  نم  يارب  ار  اـقآ  نیا  روـطچ  هـک  مدروآ  داـی  هـب  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تـمحرم  یهلا و 
متفر هک  فرط  ره  سپس  مدیدن و  ار  اقآ  نآ  متشادرب ، رس  نوچ  مدروآ و  اجب  يرکش  هدجـس  سپ  مدش ؟ قفوم  مرح ، رد  ترایز  ندناوخ 

يدـهم خیـش   » مدـش و جراـخ  نحـص  زا  نوـچ  هصـالخ  . متخانـشن ار  اـقآ ، تـفگ : وا  یلو  مدیـسرپ  زین  يراد  شفک  زا  یتـح  متفاـین  ار  وا 
ترایز يهحفـص  يهناشن  : » تفگ داد و  نم  هب  ار  حـیتافم  نیا  شدوخ  منک ، هبلاـطم  ار  باـتک  وا  زا  هکنآ  زا  لـبق  مدـید ، ار  شورفباـتک »

شرافـس نم  هب  و  تسا ! هدـش  تخادرپ  تفگ : يدـهم  خیـش  یلو  مزادرپب ، ار  نآ  تمیق  متـساوخ  متـشاذگ »! ار  هللا  نیما  ترایز  ثراو و 
حیتافم يهلاوح  یسک  هچ  هک  مدوب  هدیـسرپ  يدهم  خیـش  زا  شاک  يا  هک  مدش  رکذتم  متفر  لزنم  هب  نوچ  ! نکن شاف  ار  بلطم  نیا  درک :

نیا دـصق  هب  رگید  يهبترم  متفر ! يرگید  راک  لابند  هب  مدرک و  شومارف  یلو  مسرپب ، وا  زا  هک  مدـمآ  نوریب  هناخ  زا  تسا ؟ هداد  وا  هب  ارم 
ياهرفس رد  . مدشن قفوم  لاؤس  نیا  ندیسرپ  هب  مدوب ، البرک  رد  هک  یتقو  ات  هصالخ  مدرک ! شومارف  زاب  یلو  مدمآ  نوریب  هناخ  زا  شسرپ 

مدشن و قفوم  ندیـسرپ  هب  زگره  لاس  هس  ات  یلو  مسرپب ، وا  زا  ار  شـسرپ  نیا  هک  متـشاد  رظن  رد  مدـشیم ، فرـشم  البرک  هب  هک  يرگید 
نم هب  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  نیا  زا  سپ  . دوب هدش  موحرم  يدهم  خیـش  مدش ، قفوم  ترایز  هب  هرابود  هک  لاس  هس  زا  سپ 

ییاناوت تسا  بوخ  دیدومرف ، ار  یتیانع  نینچ  نوچ  هک  مدش  لسوتم  ترـضح  نآ  هب  زاب  متفرگارف ، ار  حیتافم  ندناوخ  دـندرک و  تیانع 
نم هب  هناد  هناد  ار  بطر  هناد  جنپ  ناشیا  مدید  باوخ  رد  ار  ترضح  نآ  یبش  هحفص 483 ] دییامرف [ ! تمحرم  نم  هب  زین  ار  نآرق  تئارق 

یناوتیم دندومرف : راوگرزب  نآ  سپـس  تسین . فصو  لباق  اهنآ  رطع  معط و  مدروخ و  یکی  یکی  ار  اهنآ  مه  هدـنب  دـندومرف و  تمحرم 
[ . 247 . ] مناوخیم نآ  زا  بترم  نم  دروآ و  هیده  میارب  رصم  زا  یصخش  ار  دیجم  نآرق  نیا  نآ ، زا  سپ  ! یناوخب نآرق 

نیسح ماما  ترضح  طسوت  مادخ ، زا  یکی  ردپ  نیسح  دیس  هب  تکرب  اب  لوپ  هسیک  ود  ياطع 
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. دوب عیسو  تقو  زونه  مناوخب و  تامـس  ياعد  متـساوخیم  مدوب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  يزور  تفگ : یناهفـصا  اضریلع  اقآ 
متفر و وا  دزن  دوب . هتـسشن  رهطم  رـس  يالاب  رد  مادخ  زا  يدیفـس  وم  دیـس  منک . هدافتـسا  وا  زا  مبایب و  ار  یـسک  ات  متخادـنا  مشچ  نیاربانب 

 - مردپ بوخ ، رایـسب  تفگ : ! دوش نشور  زاب و  ملد  ات  وگب  میارب  يدید ، يدیمهف و  تدوخ  هک  ار  یتامارک  اههزجعم و  زا  یـضعب  متفگ :
راک دـندرکیم و  یگدـنز  هناخ  کی  رد  ناشردـپ  اب  دوب  رتگرزب  هک  نسح  دیـس  شردارب  و  درب -  مان  نیـسح  دیـس  مان  هب  ار  وا  اـیوگ  هک 

رجنم ردارب  ود  نایم  لادج  هب  دش و  اپرب  یگداوناخ  يهزیتس  يزور  . دوب مردپ  تسد  هب  لزنم  جرخ  تشذگیم و  تالقتسم  غاب و  زا  مدج 
: تفگ دمآ و  مردپ  دزن  مدج  دروآ . مشخ  هب  ار  وا  دومن و  تیاکش  درک و  یتسدشیپ  نسح ، دیس  میومع  دمآ  هناخ  هب  مدج  هک  بش  دش !

اهنآ زا  دنتـشاد  هچ  ره  درک و  نوریب  هناخ  زا  بش  همین  ار  هحفـص 484 ] اهنآ [  هرخالاب  ورب »! نوریب  نم  يهناـخ  زا  ریگب و  ار  تنز  تسد  »
هاگرحس . دندناسر حبص  هب  ار  بش  رازآ ، یتخـس و  هب  ییاج  رد  شنز  اب  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  نادرگرـس  مردپ  دوب و  درـس  یبش  تفرگ !

زا هک  دنهدب  ار  يزیچ  وا  هب  هک  تساوخ  مالسلاهیلع  ماما  زا  درک و  رارصا  عرـضت  اعد و  رد  درک و  هوکـش  شلاح  زا  دمآ و  مرح  هب  مردپ 
تسـشن و اجنآ  دمآ و  رـس  الاب  زا  ياهشوگب  دش ، غراف  اعد  زا  مردپ  نوچ  ! دشاب هتـشادن  مه  شردـپ  هب  زاین  دوش و  زاینیب  نارگید  لاوئس 
دوشیم و هچ  ار  وت  نیسح ! دیـس  يا  : » دندومرف وا  هب  دندمآ و  نوریب  حیرـض  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دید  باوخ  رد  درب . شباوخ 

راک وا  هک  يرتشوش ، دمحا  جاح  دزن  ورب  : » دندومرف ترضح  نآ  دینیبیم . ار  میراتفرگ  دینادیم و  ار  ملاح  تفگ : دیس  یهاوخیم »؟ هچ 
نحص رد  رانک  ياهکد  دوب و  فارـص  هاوخریخ و  يدرم  يرتشوش  دمحا  جاح  دیوگیم : شردپ  لوق  زا  ریپ  مداخ  دنکیم »! تسرد  ار  وت 
یتقو دمآیم و  ناباتش  هک  دید  هار  نیب  رد  ار  وا  ناهگان  اما  تفر . شاهناخ  يوس  هب  دیدن و  ار  وا  دمآ ، هکد  هب  نیسح  دیـس  نوچ  تشاد .

یلومعم هوهق  اب  وج  نان  یکچوک  يهدرگ  درب و  شاهناخ  هب  ار  وا  دمحا  جاح  ! يرآ تفگ : ینیسح ؟ دیـس  وت  تفگ : دید ، ار  نیـسح  دیس 
تغارف هدراو  راـکذا  تاـبیقعت و  زا  منک و  دادـماب  زاـمن  نوـچ  هک  تسا  نیا  ماهویـش  تفگ : داد و  وا  هب  هـسیک  ود  سپـس  دروآ و  شیارب 

دوخ زا  ار  نآ  تفرگ و  مترچ  نآرق  ندـناوخ  نایم  رد  زورما  . موریم مراک  لاـبند  هب  هاـگنآ  مناوخیم و  نآرق  ءزج  کـی  زور  ره  میوج ،
باوخ رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اروف  مدـیباوخ ، مداد و  شلاب  هب  تشپ  درک و  هبلغ  نم  رب  باوخ  هرخالاب  یلو  مدرک ، رود 

دیرخ و ثاثا  هناخ و  تفرگ و  ار  هسیک  ود  نیـسح  دیـس  دیوگ : ریپ  مداخ  . مهدب وت  هب  يدید  ار  هچنآ  هک  دـندومرف  نم  هب  ناشیا  مدـید و 
لاسما ام  تفگ : درک و  بجعت  شنز  يزور  هکنیا  ات  دوب ! هسیک  نآ  رد  لوپ  زاب  دنارذگ و  یشوخب  هام  دنچ  هحفص 485 ] دومن و [  هنیزه 

مامت درمـش . تخیر و  نوریب  ار  اهنآ  تساخرب و  نز  سپـس  تسا ! اهنآ  شیاـجنگ  ربارب  دـنچ  هک  میتشادرب  يرایـسب  غلبم  هسیک  ود  نآ  زا 
دروخ و سوسفا  تفگ و  وا  هب  ار  ناتـساد  تفر و  یئاسحا » دمحا  خیـش   » دزن نیـسح  دیـس  دیوگ : ریپ  مداخ  ! دوب ناموت  دنچ  لهچ و  اهلوپ 

شتکرب وا ، ندرمش  یلو  دوب ، یفاک  ار  تتشپ  تفه  ات  اهلوپ  نآ  دوب ، هدرمـشن  ار  اهنآ  تنز  رگا  تفگ : درک و  شنزرـس  ار  وا  دمحا  خیش 
[ . 248 . ] دنربب هدیاف  دنتسناوت  يدح  ات  اهلوپ  نآ  زا  مردام  ردپ و  تفگ . وا  هک  دوب  نانچ  تقیقح  درب و  ار 

باتک نیا  رد  شخب 16  تاقحلم 

بسک مارح  هار  زا  تساوخیمن  هک  ینز  هب  هداعلا  قراخ  يورین  ياطع  مالسلاهیلع و  سابع  ترضح  طسوت  راعـشا  نداد  دای  - 1 عوضوم :
رد یناوخ  هضور  مسارم  ماـجنا  تهج  یـسبط  هللا  یلو  دیـس  جاـح  هب  تکرب  اـب  لوپ  ياـطع  - 2 عوضوم : 225 هیضق : هرامـش  دنک ، شاعم 

هحفص 489 ]  ] 15 هیضق : هرامش  شلزنم ،

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  اب  تکارش 

دوب هتفرگ  هدهع  هب  ار  هناخاقس  تمدخ  هک  يدرم  يهزاغم  نادزد  هب  لضفلاوبا  ترضح  راطخا 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 1181 

http://www.ghaemiyeh.com


يهقالع نوچ  وا  دوب ، مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  مان  هب  ياهناخاقـس  شاهزاغم  زاـنک  تشاد و  ياهزاـغم  ناهفـصا »  » رازاـب رد  یبساـک 
یبوخب نآ  زا  منکیم و  زیمت  ار  هناخاقس  نیا  امش  قشع  هب  نم  ناج ، اقآ  تفگیم : ناشیا  هب  تشاد  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  يدایز 

يراکادف مالسلاهیلع و  نیسح  تردارب  يهنـشت  بل  دایب  دنماشایب و  نآ  زا  هتخوس  رگج  مدرم  هک  منکیم  بآ  ار  نآ  منکیم و  يرادهگن 
هک دوب  نیا  وا  راک  زور  ره  . دـنزن نآ  هب  دزد  قراس و  ات  دـینک ، يرادـهگن  ارم  يهزاغم  ضوع ، رد  مه  امـش  دـنتفیب ! امـش  يافو  راـثیا و  و 
نآ زا  هنــشت  بـل  مدرم  تشاذــگیم و  خــی  تـخیریم و  نآ  رد  بآ  درکیم و  زیمت  ار  مالــسلاهیلع  لــضفلاابا  ترــضح  يهناــخاقس 

تحاران یلیخ  بساک  دناهدیدزد ، ار  هزاغم  تامزاول  مامت  هک  درک ، هدهاشم  دـمآ و  هزاغم  هب  حبـص  زور  کی  . دـنتفریم دـندیماشآیم و 
هب ردقنیا  متـشاذگیم و  خـی  متخیریم و  بآ  نآ  هحفـص 490 ] رد [  مدرکیم ، زیمت  ار  امـش  يهناخاقـس  نم  لضفلاابا ! ای  دز : ادص  دش .
ارم يهزاغم  دزد  دـیاب  الاح  متخادـنایم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تردارب  امـش و  دای  هب  ار  مدرم  مدرکیم و  تبحم  متـشاد و  هقالع  امش 

هزاغم هب  هرابود  دعب  زور  وا  ددرگیمرب . هناخ  هب  تینابـصع  اب  بساک  نآ  هرخالاب  ...! امـش هن  نم و  هن  رگید  ددرگنرب ، نم  لام  رگا  دـنزب ؟
ناشتروص گنر  دناهداتـسیا و  هزاغم  رد  مد  رفن  ود  تسا و  هتـشگرب  هزاغم  هب  شاهزاغم  سانجا  مزاول و  مامت  دـنکیم  هدـهاشم  دـیآیم و 

! شخبب ار  ام  اقآ ، يا  : » دنیوگیم دنتفایم و  وا  ياپ  تسد و  هب  دتفایم ، هزاغم  بحاص  هب  ناشمشچ  یتقو  دنتـسه ! برطـضم  تسا و  درز 
[ . 249 .« ] دش میهاوخ  كاله  ام  الا  دناهتساوخ و  ار  امش  تیاضر  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  نوچ 

لضفلاوبا ترضح  اب  تکارش  رطاخ  هب  روباشین  هار  رد  ینمرا  يهدننار  تاجن 

رد قباس ، میژر  نارود  رد  لبق ، اهلاس  : دـناهدرک لقن  ار  هیـضق  نیا  رـصاعم ) يهدنـسیون  هاگـشناد و  داتـسا   ) یمولظم یلعبجر  رتکد  بانج 
مییاسایب و هار  جـنر  زا  یتعاس  ات  میدوب  هتـسشن  رفـسمه  نارای  زا  دـنچ  ینت  اب  دورهاش  يهداج  ياـههناخهوهق  زا  یکی  رد  روباـشین ، ریـسم 
زا ارجام  . دـیناشک هناخدور  رانک  هب  ار  لحم  لها  نیرـضاح و  ام و  يهمه  زادـگناج ، ياهثداح  ناهگان  هک  میهد ... همادا  تکرح  هب  هاگنآ 

دش و فرحنم  ریسم  زا  دوب ، هدش  جراخ  شاهدننار  تسد  زا  نآ  لرتنک  هک  يراب  نویماک  کی  هناخهوهق ، ياهیکیدزن  رد  هک  دوب  رارق  نیا 
نهآ یتشم  زج  تفر و ... هناخدور  قامعا  هب  درکیم ، دیلوت  یبیهم  ياهادص  هرد  ياههرخص  هحفص 491 ] اب [  نآ  دروخرب  هک  یلاح  رد 

 - ددجم شـشوک  شالت و  اب  زیچ -  همه  دنامیم ، ملاس  هدننار  رگا  دوبن و  مهم  نادنچ  نیـشام ، دوخ  هک  تسادیپ  . دـنامن یقاب  نآ  زا  هراپ 
: فورعم لوق  هب  هدش و  هکت  هکت  اههراپ  نهآ  نایم  رد  زین  هدننار  هک  دوب  ملسم  یکانلوه ، فداصت  طوقس و  نینچ  اب  اما  دوب ؛ ناربج  لباق 
هک میدوب  هشیدـنا  رد  میدروخیم و  سوسفا  نویماـک  يهدـننار  راز  لاـح  رب  ناـیوگ ، اـغیرد  اـم ، يراـب ، «! تسوا شوگ  شاهگرزب ، هکت  »

نویماک هدـننار  هب  ناممـشچ  ناهگان  هک ، میروآ  الاب  هداج  حطـس  هب  اههراپ  نهآ  ناـیم  زا  هرد و  قمع  زا  ار  وا  يهدـش  هعطق  هعطق  هنوگچ 
درف کی  دـش  مولعم  يدوزب  هک  نویماک ، يهدـننار  ! دوب هدـننار  دوخ  وا  میدوب ، هدرکن  هابتـشا  يرآ ، دـیآیم : الاب  ملاسو  حیحـص  هک  داتفا 

یـسفن هکنآ  زا  شیپ  ینمرا ، يهدننار  راظتنا ، فالخ  رب  یلو  دش ، هناخهوهق  دراو  ام  يهدـمآرد  هقدـح  زا  نامـشچ  ربارب  رد  تسا ، ینمرا 
نینچ ام  هب  باـطخ  تشاذـگیم ، زیم  يور  هک  یلاـح  رد  دروآ و  نوریب  سانکـسا  گرزب  هتـسد  کـی  درک و  بیج  رد  تسد  دـنک  هزاـت 

اما مینمرا ، درف  کی  نم  داد ! تاجن  ارم  اهناملسم  امش  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دیدوب ، نآ  دهاش  امش  هک  کلهم  طوقـس  نیا  رد  : تفگ
مان مدز و  وا  نماد  هب  لسوت  تسد  شیوخ  تاجن  يارب  درک ، طوقـس  هرد  قمع  رد  نیـشام  هک  یناـمز  زین ، راـب  نیا  مراد و  یباـسح  وا  اـب 
لوپ نیا  امش  متسین ، انشآ  اجنیا  طیحم  اب  مسانشیمن و  ار  یـسک  لحم  نیا  رد  نم  داد ! تاجن  ارم  ناج  وا  و  مدروآ ، نابز  هب  ار  وا  كرابم 
جرخ يو  هار  رد  مالـسلاهیلع و  ساـبع  ترـضح  ناوـنع  باـسح و  هحفـص 492 ] هب [  هک  دـیهدب  لـحم  تئیه  اـی  دجـسم  هب  دـیریگب و  ار 

[ . 250 ...! ] دننک

ینمرا کی  لزنم  رد  زور  جنپ  تدم  هب  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يارب  یناوخ  هضور 
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، دوب ربنم  لها  نایاقآ  هب  قلعتم  هک  یعمجم  رد  تسا ، نارهت  لیزن  ربنم و  لـها  تاـقث  زا  یکی  هک  لـضاف ، اـضر  خیـش  ياـقآ  مالـسالا  ۀـقث 
دوخ يهناخ  رد  رانک  رس ، هب  يرسور  ینز  لاح  نیا  رد  متشذگیم . دنراد  نکـسم  نآ  رد  هنمارا  هک  ییاهنابایخ  زا  یکی  زا  يزور  دومرف :
هناخ نآ  هب  نم  . دییامرفب تفگ : مداد ، تبثم  باوج  هکنآ  زا  دعب  دـیناوخیم !؟ هضور  امـش  اقآ ، تفگ : داد و  مالـس  نم  هب  دوب و  هداتـسیا 

نیاربانب ! دـیوش مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  هک  تشاد  راهظا  تشاذـگ و  یلدنـص  درک و  ییاـمنهار  یقاـطا  هب  ارم  وا  متفر .
زین اهزور  مامت  رد  درک و  متوعد  یلاوتم  زور  لهچ  يارب  یظفاحادـخ ، ماگنه  رد  دـش . هدـناوخ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يهضور 

تکاپ ياوتحم  مدمآ و  هناخ  هب  هک  یتقو  . داد نم  هب  مدقلا  قح  ناونع  هب  یتکاپ  مجنپ  زور  دوب . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم 
زا اقافتا  يزور  ارچ !؟ دوخ  لوپ  نیا  مدرکیم  رکف  مدرک . بجعت  دادـن ، لاـیر  ای 500  وا 450  هکنیا  زا  دوب ! لاـیر  اعمج 486  مدرمش ، ار 

، دوب نم  عنام  مرش  لاح  نیع  رد  اما  مسرپب ، لوپ  نآ  یگنوگچ  زا  متساوخیم  مدید . هداتسیا  اجنامه  رد  ار  نز  نامه  متشذگیم ، اجنامه 
 ] امـش زا  یلو  هن ، متفگ : دوب ؟ مک  امـش  لوپ  اقآ  تفگ : مالـس  زا  دعب  دمآ ، کیدزن  مراد . یفرح  وا  اب  هک  دـش  هجوتم  ماهیحور  زا  وا  یلو 

هکنیا يارب  تسا و  بساک  مرهوش  میتسه . ینمرا  ام  تفگ : نز  ؟ دیدادن لایر  ای 500  دیداد و 450  لایر  ارچ 486  مسرپیم  هحفص 493 ]
ره میراد و  تکرـش  وا  اب  راک  بسک و  تعفنم  رد  میدـش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  دـیاین ، دراو  ناـمراک  هب  یتسکش 

یناوـخ هضور  زور  جـنپ  وا  يارب  نآ  اـب  دوـشیم ، مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  يهیمهـس  هچنآ  مینکیم ، باـسح  هـبترم  کـی  یلاـس 
[ . 251 ! ] دش میدقت  هک  دوب  نامه  مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترضح  لاسما  باسح  مینکیم .

یگدننار يهحناس  زا  تاجن  ببس  هب  لضفلاوبا  ترضح  اب  ینمرا  زاس  يرطاب  کی  تکارش 

اب هارمه  يزور  : دناهدرک لقن  لباب  نکاس  يرظتنم  اضر  ياقآ  زا  ار  هیضق  نیا  يدیشروخ  اضردمحم  خیش  ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح 
لخاد رد  دوشیم ) عورش  ددعتم  ياهلنوت  هک   ) زاره يهداج  لباب ، يرتمولیک  دودح 60  میدمآیم . نارهت  هب  لباب )  ) دوخ رهش  زا  هداوناخ ،

رد ار  متسد  نم  ! تفرگ شتآ  نیشام  هک ، دش  دنلب  اههچب  غیج  دایرف و  تفرگ . شتآ  درک و  ادیپ  لاصتا  نیـشام  قرب  ياهمیـس  لوا ، لنوت 
زا راک  نیا  اب  اما  دنام ؛ ملاس  نیـشام  یلو  تخوس ، متـسد  مدرک . عطق  ار  اهمیـس  متـشاذگ و  دوب ، هدش  شتآ  زا  ياهلعـش  هک  اهمیـس  نایم 

ینالوط مه  یلیخ  اهنآ  زا  یـضعب  هک   ) لنوت تسیب  ات  هدزناپ  دودـح  القا  هک  دوب  نیا  مهم  و  میدـنام ، مورحم  لیبموتا  ياهغارچ  ییانـشور 
نم متفگ : مینک . تکرح  نارهت  يوس  هب  دعب  مینک و  ریمعت  ار  نیشام  میدرگرب و  لباب  هب  اباب  تفگیم : مرسپ  میتشاد . شیپ  رد  دنشابیم )

دننکیم هلگ  نم  زا  اههیاسمه  یضعب  یتح  مهدیم و  ارقف  هب  تشوگ  مالسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  يارب  هک  تسا  هحفص 494 ] نیا [  مراک 
ای : » وگب يدـید ؟ هچ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  زا  منزیم ؛ ناشیا  نماد  هب  لسوت  تسد  کـنیا  دـسریمن ؟ اـم  هب  يرذـن  تشوگ  نیا  ارچ  هک 
مه نآ  کچوک  ياـهغارچ  زا  یکی  یتح  رگید  اـم  لـیبموتا  هک  دـیراد  هجوت  میدرک . تکرح  نارهت  فرط  هب  يراـب  . میورب و  لـضفلاابا »!

غارچ ندوب  شوماخ  مدوب و  هدرک  عطق  نیشام  يرطاب  زا  دریگن ، شتآ  هکنیا  يارب  ار  غارچ  ياهمیس  يهیلک  نوچ  دوبن ، ندش  نشور  لباق 
اب دوب . ضحم  کیرات  دوب ؛ لبق  لاس  لهچ  هک  نامز  نآ  رد  لنوت  لخاد  اریز  تسا ، فداصت  اب  يواسم  دـص  رد  دـص  زین  لنوت  لـخاد  رد 

هدرک نشور  ار  لنوت  لخاد  نکفارون  لثم  نیـشام ، يولج  غارچ  میدید  بجعت  لامک  اب  میدـش  مود  لنوت  دراو  هکنیا  ضحم  هب  لاح ، نیا 
تکرح هراـبود  تسا ! شوماـخ  غارچ  تفگ : دـش و  هداـیپ  نیبـب ! ار  غارچ  وش و  هداـیپ  متفگ : مرـسپ  هب  میدـمآ ، نوریب  هک  لـنوت  زا  ! تسا

مالسلاهیلع لضفلاابا  ترضح  بناج  زا  یفطل  مدیمهف  دوزفا ! ام  تریح  هب  دوخ ، بیجع  يرگنـشور  اب  غارچ  مه  يدعب  لنوت  رد  میدرک و 
ار اضف  هدننک  هریخ  يرون  اب  غارچ  میدیـسریم ، هک  یلنوت  ره  لخاد  هصالخ ، میداد و  همادا  دوخ  هار  هب  دیدرت  کش و  نودـب  . تسا هدـش 

رثا رد  درادـن ! غارچ  نیـشام  هـکنیا  لـثم  دادیم ، تـسد  زا  ار  دوـخ  ؤلـألت  میدـمآ  نوریب  لـنوت  زا  هـکنیا  درجم  هـب  یلو  درکیم ، نـشور 
هیرگ اـبترم  مدوب و  هدـش  هدز  قوذ  منک ! فیـصوت  مناوتیمن  هک  دوب  هداد  تسد  نم  هب  یبیجع  لاـح  تفگـش ، يهنحـص  نیا  يهدـهاشم 

هک مقیفر  دزن  ار  نیشام  رگا  متفگ : دوخ  اب  مدرکیم . تمرم  ار  هتخوس  ياهمیس  یتسیابیم  اعبط  میدیـسر . نارهت  هب  هرخالاب  ات  مدرکیم ،
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ثعاـب نیا  و  نکن »!! ترفاـسم  نیـشام  نیا  اـب  مدوب ، هتفگ  امـش  هب  هک  نم  : » هک تسا  نیا  دـنزیم  هک  یفرح  لوا  مربـب ، تسا  زاـس  يرطاـب 
هحفـص يو [  هک  مدیمهف  ادـعب  و   ) دوب هبیرغ  یلو  لاس  نایم  يدرم  هک  يرگید  يزاس  يرطاب  رد  ار  نیـشام  اذـل  دوشیم ، نم  یگدـنمرش 

مامت تفگ : نیشام ، ندید  زا  سپ  تخادنا و  یهاگن  دمآ و  زادنیب ! نیشام  هب  یهاگن  کی  ایب  متفگ : وا  هب  . مدرب تسا ) ینمرا  يدرف  [ 495
لـضفلاوبا کی  ام  متفگ : درک ! نشور  ار  نآ  ياـهغارچ  زا  یکی  دوشب  هک  درادـن  میـس  مه  هعطق  کـی  و  تسا ، هتخوس  نیـشام  ياـهمیس 

ام نیشام  رگا  تفگ : زاس  يرطاب  ینمرا  ! درکیم نشور  دوخبدوخ ، و  میس ، نتشاد  نودب  ار ، نیـشام  نیا  ياهغارچ  هک  میراد  مالـسلاهیلع 
ایب و نم  هاگریمعت  لخاد  تفگ : دوشیمن ! مه  بارخ  نیـشام  دزادـنایم و  هار  هب  ار  نآ  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  دـشاب ، هتـشادن  مه  روتوم 

نآ هاگریمعت  رد  هک  یقودنـص  دزن  دوب ، اجنآ  هک  ار  ياهچب  هرخـألاب  مرادـن . داوس  متفگ : تسا ؟ هتـشون  هچ  لوپ  قودنـص  نآ  يور  نیبب 
زا ار  هیضق  رس  دش و  رتشیب  نم  بجعت  مالسلاهیلع !» لضفلاوبا  اب  تکرش  : » دوب هتـشون  هک  دناوخ  ار  نآ  يور  ترابع  وا  مدرب و  دوب  ینمرا 

كانرطخ رایـسب  مخ و  چـیپ و  رپ  ياهیریزارـس  زا  ماهچب  نز و  اـب  یناـمز  مدوب ، یلیرت  رفوش  نم  تفگ : ینمرا  زاـس  يرطاـب  . مدیـسرپ يو 
، زمرت داب  پمپ  هاگان  هک  مدـمآیم ، نییاپ  تسا ) هدـش  روهـشم  گرم  يهداج  هب  نآ  ياهتمـسق  زا  یـضعب  هک   ) سولاچ ناودـنک  يهداج 

یسیع ای  میدز  دایرف  بترم  هصمخم ، زا  تاجن  يارب  میدید . دوخ  مشچ  يولج  ار  گرم  داد . تسد  زا  ار  دوخ  زمرت  نیشام ، درک و  یلاخ 
ای مدز : ادص  مدوب  هدش  دیماان  اج  همه  زا  هک  مه  نم  و  اهناملـسم ! لضفلاوبا  ای  وگی  تفگ : نم  مناخ  هعفدکی  دیـشخبن . ياهدیاف  میرم ! نب 
رد یلیرت  فقوت  تیعضو  ینعی  هیضق  نیا  . دش فقوتم  ياهرد  بل  رد  یلیرت  مدز ، ادص  ار  لضفلاوبا  هکنیا  ضحم  هب  اهناملـسم ! لضفلاوبا 

اههدننار دش . نادنب  هار  دـندشیم و  فقوتم  يدـعب  ياهنیـشام  هک  دوب  روآتفگـش  يردـق  هب  هرد ، رد  نآ  طوقـس  مدـع  هاگترپ و  رانک 
ولج هلاس  هدزاود  يرسپ  هعفدکی  هحفص 496 ] اما [  مینک ، لسکب  ار  نآ  دیاب  ندرک  تکرح  يارب  اذل  درادن ، زمرت  نیشام  نوچ  دنتفگیم :

نیشام خرچ  هب  یطبر  چیه  زمرت  ندرک  باوج  هکنیا  اب   ) دز نیـشام  خرچ  هب  یتسد  منکیم ! تسرد  ار  نیـشام  نیا  نالا  نم  تفگ : دمآ و 
متـسشن و نامرف  تشپ  نم  دش ! دـیدپان  تیعمج  شیپ  رد  یناهگان  روط  هب  سپـس  و  ورب ! نک و  نشور  ار  نیـشام  تفگ : نم  هب  و  درادـن )

تکارش يهمیب  اما  ماهدشن ، ناملـسم  هکنیا  اب  نامز  نامه  زا  ! میدمآ نارهت  هب  میدرک و  تکرح  تسا ! ملاس  مدید  مدرک و  ناحتما  ار  زمرت 
مراد و لاغتشا  نیـشام  يزاس  يرطاب  هب  هک  تساهلاس  نونکا  متخورف و  ار  یلیرت  یتدم  زا  سپ  متـسه ، مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  اب 
ار نآ  فصن  منکیم ! فصن  مراد ، دـمآرد  هچ  ره  هک  تسا  نآ  يارب  ینیبیم  ماهزاغم  رد  هک  یقودنـص  نیا  . تسا بوخ  میداصتقا  عضو 

يهمه منکیم و  یلاخ  ار  قودنـص  نیا  دسریمارف ، اروشاع  مایا  یتقو  مزیریم . قودنـص  نیا  رد  ار  رگید  فصن  مرادیمرب و  دوخ  يارب 
جرخ مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  يارب  ات  مهدیم  اج  نآ  یلوتم  هب  مربیم و  تسا  ناریمش  رد  هک  مالـسلاهیلع  دیز  هدازماما  هب  ار  اهلوپ 

هحفص 499 ] [ . ] 252 . ] دوش

ناناملسم ریغ  هب  تایانع  تاهجوت و 

دنادرگرب ار  يوسنارف  تارهاوج  هچقودنص  دزد  یناوخ ، هضور  تهج  الط  هریل  دص  رذن  اب 

میقم یناریا  ياهرجات  بناج  زا  یمرحم  هام  رد  : دومرف لقن  ار  هیـضق  نیا  ظـعاو  رقابدـمحم  خیـش  مالـسالا  ۀـجح  ترـضح  روفغم  موحرم 
هجوز اب  يوسنارف  شورف  رهاوج  رفن  کی  مرحم ، لوا  بش  . متفر هسنارف  هب  مدش و  توعد  يرادازع  هماقا  هضور و  ندـناوخ  يارب  سیراپ ،
هـضور خیـش  مراد ، يرذن  نم  نوچ  هک  درک  تساوخرد  انمت و  اهیناریا  زا  دـمآ و  مدوب ، اجنآ  رد  نم  هک  ییاهیناریا  زکرم  هب  دوخ  رـسپ  و 

نم دنتفرگ و  هزاجا  نم  زا  وا ، تساوخرد  لوبق  يارب  نیرـضاح  . دـناوخب هضور  ام  يارب  ات  دـیروایب  سردآ  نیا  هب  بش ، ره  ار  دوخ  ناوخ 
سلجم کی  اجنآ ، رد  دندرب . وا  يهناخ  هب  يوسنارف  اب  هارمه  دنتشادرب و  ارم  نیرـضاح  مدش ، غراف  اهیناریا  يهضور  زا  نوچ  مدرک ، لوبق 

اهنآ دندادیم . شوگ  دنتسشن و  مومهم  مومغم و  شلیماف ، يوسنارف و  مه  دندرک و  هیرگ  دندومن و  هدافتسا  نانطومه  مه  مدناوخ  هضور 
نیمه هـب  وا  لزنم  هحفـص 500 ] رد [  ام  سلجم  اعوسات  بش  ات  لاحرهب  دـندومنیمن . زین  همجرت  ياـضاقت  دـندیمهفیمن و  یـسراف  ناـبز 
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نیمه هـب  وا  لزنم  هحفـص 500 ] رد [  ام  سلجم  اعوسات  بش  ات  لاحرهب  دـندومنیمن . زین  همجرت  ياـضاقت  دـندیمهفیمن و  یـسراف  ناـبز 
يوـسنارف لزنم  هب  هسدـقم  يهیحاـن  تراـیز  هدراو و  ياـهاعد  ندـناوخ  هبحتـسم و  لاـمعا  ماـجنا  يهطـساو  هب  اروشاـع  بش  . دوـب لاوـنم 

دش و عناق  وا  میتشاد . یبهذم  هژیو  لامعا  اروشاع  بش  رد  ام  هک  میدروآ  رذع  وا  يارب  دوب . تحاران  لولم و  دـمآ و  يوسنارف  ادرف  . میتفرن
مامت هضور  هک  یتقو  هرخالاب  ! دوش لماک  نم  رذـن  بش  هد  ات  دـییایب  ملزنم  هب  اروشاـع  بش  ياـج  هب  مرحم  مهدزاـی  بش  هک  درک  اـضاقت 

لاس مرحم  هام  رد  تفگ : يوسنارف  . منکیمن لوبق  ار  لوپ  نیا  دییوگن ، ار  دوخ  رذن  ببس  ات  متفگ : دروآ ! میارب  الط  يهریل  دص  کی  دش ،
. متشاد ندرک  هتکس  میب  هک  مدیسر  گرم  دح  هب  هصغ  زا  درب . دزد  دوب ، ماهیامرس  مامت  هک  ار  متارهاوج  يهچقودنص  یئبمب  رد  هتـشذگ ،

ریجنز هنیس و  هنهرب ، ياپ  رـس و  دندوب و  هدروآ  نوریب  هدرک و  تسرد  یحانجلاوذ  ناناملـسم  هک  دوب  یعیـسو  يهداج  نم  يهفرغ  ریز  رد 
هب رگا  هک  مدرک  رذن  ازع  بحاص  اب  مدش و  يرادازع  لوغـشم  نارادازع  نیب  رد  مدـمآ و  دورف  هلپ  زا  مه  نم  . دـندرکیم روبع  دـندزیم و 

. مزادرپیم وا  یناوخ  هضور  يارب  الط  هریل  دص  مشاب ، هک  اج  ره  هدنیآ  لاس  رد  دناسرب ؛ نم  هب  ار  ماهدش  تقرـس  تارهاوج  دوخ  تمارک 
شوخ ملاح  ! تخیرگ داد و  متـسد  هب  ار  هچقودنـص  هدیرپ ، گنر  گنت و  سفن  اب  دمآ و  میولهپ  یـصخش  مدومیپ ، یمدق  دـنچ  هک  یتقو 

زا هناد  کی  مدرمـش ، مدرک و  زاب  ار  هچقودنـص  مدش . دراو  ماهناخ  هب  سپـس  مداد و  همادا  ار  يرادازع  تئیه  رد  نتفر  هار  يرادقم  دش و 
[ . 253 . ] دوب هدرکن  هحفص 501 ] فرصت [  دزد  مه  ار  اهنآ 

سابع ترضح  هب  ینمرا  کی  لسوت  اب  امیپاوه ، نارفاسم  تاجن 

ناشناتسود زا  یکی  زا  ار  هیـضق  نیا  هرـس  سدق  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  ناتـسرامیب  مرتحم  سیئر  رهاب ، اضرمالغ  رتکد  ياقآ  بانج 
ناگمه دـش ، نشور  دـیدنبب » ار  اهدـنبرمک   » ياهغارچ یتقو  رفـس ، ياهتنا  رد  میدوب . نارهت  مزاع  ییامیپاوه  اـب  دهـشم  زا  : دـناهدرک لـقن 

داد و رارق  بطاخم  ار  امیپاوه  نانیشنرس  امیپاوه ، يوگدنلب  دعب  ياهظحل  اما  . دندش هاگدورف  رد  امیپاوه  دورف  رظتنم  دنتسب و  ار  اهدنبرمک 
يهداـمآ اـفطل  دوشیمن ، زاـب  ینف  صقن  تلع  هب  اـمیپاوه  ياـهخرچ  میتـسه و  ندز  تشگ  لاـح  رد  هاـگدورف  دـناب  يـالاب  رد  اـم  تفگ :

يارب مزال  ریبادـت  ات  دوب  هدـش  مالعا  زین  هاگدورف  هب  ! دیـشاب يرارطـضا  ياههرجنپ  زا  جورخ  طوقـس و  یلامتحا  دـمآ  شیپ  اـب  ییوراـیور 
ناهگان هک ، دندوب  رگیدـکی  اب  یظفاحادـخ  يراز و  هیرگ و  لوغـشم  مدرم  . دـنریگ راک  هب  ار  امیپاوه  یلامتحا  راجفنا  طوقـس و  اب  هزرابم 

درف نیا  يهلان  !« دوش زاب  امیپاوه  ياـهخرچ  اـت  نک  تمارک  اهناملـسم ! لـضفلاوبا  يا  : » تفگ دوخ  صاـخ  يهجهل  اـب  ینمرا  رفاـسم  کـی 
هحفص 502 ] [ . ] 254 ! ] تسشن نیمز  رب  هاگدورف  رد  لماک  تمالس  اب  امیپاوه  دش و  زاب  اهخرچ  درک و  ار  دوخ  راک  هتخوسلد 

تشاذگ سابع  مالغ  نیسحمالغ و  ار  شنادنزرف  مان  يدوهی ، فسوی  رتکد 

يارب تشادـن . دـنزرف  یلو  تشاد ، يداـیز  تورث  و  دوب . رتکد  هب  فورعم  فسوی و  هب  موسوم  يدوهی  يدرف  درجورب  رد  دـننکیم : لـقن 
هچ ره  تسنادیم و  شدوخ  هک  ییوراد  اعد و  ره  . دماین ایند  هب  يدنزرف  مادک  چیه  زا  اما  تفرگ ، يرسمه  هب  نز  دنچ  دنزرف ، ندرک  ادیپ 

: دیـسرپ دمآ و  وا  دزن  یناملـسم  درم  دوب ، هتـسشن  سویأم  يزور  دیـشخبن . يرثا  زین  اهنیا  یلو  درک ، لمع  تسب و  راک  هب  دنتفگ ، نارگید 
زا دعب  هک  مرادـن  دـنزرف  اریز  نانمـشد ! يارب  ماهدرک  عمج  تورث  لام و  لایر  نویلیم  دـنچ  مشابن ؟ هدرـسفا  ارچ  تفگ : ياهدرـسفا !؟ ارچ 

هتـشاد قیفوت  رگا  منادیم ! یبوـخ  هار  نم  تفگ : تنیط  كاـپ  ناملـسم  نآ  . دوـشیم نم  تورث  ثراو  فاـقوا  دوـش ، اـهنآ  کـلام  مگرم 
مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  شمان  هک  میراد  جـئاوحلا  باب  کی  اهناملـسم  اـم  يوش . لـیان  تدوصقم  هب  قیرط  نآ  زا  یناوتیم  یـشاب ،

ادـخ زا  وا  يهلیـسو  هب  ار  نامتجاح  میوشیم و  لـسوتم  ترـضح  نآ  هب  اـم  . دوشیمن دـیماان  دوشب ، لـسوتم  راوگرزب  نآ  هب  هک  ره  تسا .
درم نیا  فرح  دیوگیم : فسوی  رتکد  . يوش راددـنزرف  ات  نک ، تجاح  ضرع  ورب و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  هنایفخم  مه  وت  میریگیم .
مرح دراو  اجنآ  رد  مدرک . تکرح  البرک  يوس  هب  ياهلفاق  اـب  مدرم ، اـههیاسمه و  اـهنز و  مشچ  زا  یفخم  متفرگ و ، شوگ  هب  ار  ناملـسم 

تجاح ضرع  تسا و  هدـمآ  تاهناخ  هب  تردـپ  نمـشد  وت و  نمـشد  اقآ ، مدرک : ضرع  مدـش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
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هب يرگید  يهلفاق  اب  یناهنپ ، زاب  مدمآ و  نوریب  مرح  زا  متـشاد و  راهظا  ار  دوخ  تجاح  يراب ، ! ینادرگرب دـیماان  ارم  امـش  هک  اشاح  دراد ،
. مداهن سابع  مـالغ  ار  شماـن  نم  دروآ ، هحفـص 503 ] ایند [  هب  يرـسپ  دـنزرف  نوچ  دـش و  هلماح  منز  هام ، هس  زا  سپ  متـشگرب  درجورب 

بلطم درجورب  ياهیدوهی  . متشاذگ نیسح  مالغ  ار  شمان  راب  نیا  دروآ  ایند  هب  يرـسپ  زاب  نوچ  دش و  هلماح  مود  راب  يارب  زین  دعب  يدنچ 
اهنآ هب  تبقاع ، دـشن . مدروآ  لـیلد  هچ  ره  ياهتـشاذگ !؟ تنارـسپ  يور  ار  ناناملـسم  مسا  ارچ  هک  دـندرک  ضارتعا  نم  هب  دـندیمهف و  ار 

ات لوا  زا  ار  نایرج  ماهتفرگ و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  زا  ار  رسپ  ود  نیا  هک  متفگ  اهنآ  هب  . تسا رارق  هچ  زا  هیضق  هک  متفگ 
نید رد  نانچمه  یلو  تشاذـگیم ، لـماک  مارتحا  تاداـس  اـملع و  هب  دوب  هدـنز  اـت  يدوهی  نآ  دـننکیم : لـقن  . مدرک لـقن  ناـشیارب  رخآ 

[ . 255 . ] دوب یقاب  يدوهی 

دش ردپ  سابع  ترضح  هب  لسوت  اب  یحیسم  يهدننار 

ناحادم و زا  ناشیا  مدـش . انـشآ  ریز  ناتـساد  يهدـنیوگ  اب  یـسلجم  رد  مرحم  مهن  زور  رد  افداصت  مدوب ، نارهت  رد  يرمق  لاس 1380  رد 
ترـضح يراوگوس  سلاجم  زا  یکی  هب  ات  مدـش ، یـسکات  راوس  زور  کی  تفگ : حادـم  نآ  . دوب مالـسلاهیلع  هللادـبعابا  ترـضح  نارکاذ 

متساوخ مدیـسر ، دصقم  هب  هک  یتقو  تسا ، بهذم  يوسیع  يروشآ و  یـصخش  یـسکات  يهدننار  هک  مدیمهف  هار  یط  رد  . مورب هللادبعابا 
اب نم  تفگ : ارچ ؟ متفگ : ! مریگیمن لوپ  امـش  زا  نم  رادهگن . تدوخ  شیپ  ار  لوـپ  تفگ : هدـننار  مرواـیب . نوریب  مبیج  زا  ار  هیارک  لوـپ 

: تفگ هچ ؟ يارب  متفگ : . مریگن هیارک  مالـسلاهیلع ، لـضفلاابا  هحفـص 504 ] ترـضح [  ناراذگتمدخ  زا  هک  ماهتـسب  نامیپ  دهع و  مدوخ ،
یـسکات يهیارک  بانج  نآ  نامداخ  زا  تیاـنع ، ناـمه  ساـپ  هب  هک  مراد ، ترـضح  نآ  زا  يراـگدای  ماهدـید و  یتمارک  نم  هکنیا  رطاـخب 

، جاودزا زا  سپ  لاـس  دـنچ  مدوـب ، هرهبیب  دـنزرف  دوـجو  تمعن  زا  نم  تفگ : ! نک فـیرعت  نم  يارب  تسیچ ؟ ناتـساد  متفگ : مریگیمن .
ناگدننار اب  ترـشاعم  رثا  رد  مدربن ، ياهرهب  زاب  مدش و  لسوتم  نید  ءایلوا  هب  متفرگن ، ياهجیتن  مدمآرب و  نوگانوگ  ياههجلاعم  ددـصرد 

ادخ هب  منید ، ءایلوا  زا  يدیماان  زا  سپ  . مدوب هدینـش  ادخ  دزن  ار  ترـضح  نآ  ندوب  دـنموربآ  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  مان  ناملـسم ،
دعب !« مهاوخیم دنزرف  وت  زا  وا  يهطساوب  نم  دراد ، وربآ  وت  هاگرد  رد  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  رگا  اراگدرورپ  : » متفگ مدومن و  هجوت 
مدوخ اب  الاح  ات  نامز  نآ  زا  مدش . دنزرف  ياراد  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يهطساو  هب  دروآ و  میارب  يدنزرف  دش و  هلماح  منز  یتدم  زا 

[ . 256 . ] مریگن هیارک  شترضح  نامداخ  زا  هک  مدرک  دهع 

لضفلاوبا ترضح  طسوت  دنه ، روپلاوک  يهجار  دنزرف  يهرجنح  ناطرس  يافش 

ناطرـس ضرم  هب  التبم  شدنزرف  هک  درکیم  یگدنز  ياهجار  اهیدنه  لوق  هب  هاشداپ و  روپلاوگ ، مان  هب  ناتـسودنه ، ياهرهـش  زا  یکی  رد 
. دوب دیـس  يرـشع و  ینثا  يهعیـش  هک  تشاد  يریزو  هجار ، . دندوب هدرک  باوج  ار  وا  هدنام و  زجاع  يو  يهجلاعم  زا  ابطا  مامت  دوب و  ولگ 

هجار مراد . يداهنـشیپ  امـش  دنزرف  يدوبهب  يارب  دشاب ، ظوفحم  نم  سومان  لام و  ناج و  هحفص 505 ] رگا [  تفگ : هجار  هب  دیـس  ریزو 
مان هب  هعیـش  نارادازع  و  تسا . مارحلا  مرحم  متـشه  زورما  تفگ : دیـس  دهدیم . ناج  دراد  نم  يهچب  هک  وگب ، ار  تداهنـشیپ  دوز  تفگ :

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  رذن  يزیچ  دیورب و  مه  اب  ناترسمه  امش و  دنیآیم ، نوریب  هینیـسح  زا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
ناشیارب بلق  صولخ  اب  دمآ و  زین  دیـس  دندرک . يرذن  دوخ  نابز  هب  دندمآ و  هاگداعیم  نآ  کیدزن  شرـسمه  هجار و  ! دـینک مالـسلاهیلع 

یلاح رد  مهاوخیم » بآ  ردام  : » دز ادص  ضیرم  ناهگان  ماگنه  نیا  رد  دنتسه . سویأم  رهوش  نز و  نیا  لضفلاوبا ، ای  تفگ : درک و  اعد 
ناریح دندینـش ، دوخ  دنزرف  زا  ار  ادص  نیا  هک  یتقو  ردام  ردـپ و  . تشاد ولگ  ناطرـس  هکنیا  يارب  دزیمن ، فرح  الـصا  دوب  هام  دـنچ  هک 

، متسه هتسخ  یلیخ  نم  : » تفگ باوج  رد  رـسپ  يدزیمن »! فرح  یتدم  هک  امـش  تسیچ ؟ هیـضق  : » دنتفگ ناشدنزرف  هب  باطخ  دندش و 
ییابیز ناوج  ناهگان  هک  مدوب  هدیباوخ  نم  تفگ : بآ  ندروخ  زا  سپ  وا  . درک مهاوخ  فیرعت  ناتیارب  ار  هیـضق  ادعب  دـیروایب . بآ  میارب 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 1186 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگن تساوخ ! رذع  درک و  شتـسد  فرط  هب  هراشا  وا  اما  مسوبب . ات  دیهدب  ار  ناتتـسد  دیتسه ؟ هک  امـش  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  مدـید . ار 
مرحم مهن  زور  حبـص  هیـضق ، نیا  عوقو  زا  دعب  ! دش بیاغ  نم  رظن  زا  روبزم  ناوج  وگتفگ  نیا  زا  سپ  درادن . ندب  رد  تسد  مدـید  مدرک ،

سابعلا لضفلاابا  ترـضح  ناتـساد  اـصوصخ  ـالبرک ، ناتـساد  هتـشذگ و  ياهناتـساد  ماـمت  تفاـی و  روضح  هجار  راـبرد  رد  ریزو  مارحلا ،
لهچ داد  روتسد  يو ، نانخس  ندینش  زا  سپ  هجار  دش . لوبق  امش  رذن  هجار  بانج  دوزفا : درک و  لقن  هجار  يارب  الـصفم  ار ، مالـسلاهیلع 

هحفـص 506] هک [  درک  رداص  مکح  مرحم ، زا  لبق  هام  کی  زین ، دعب  لاس  ددرگ . لماک  شدنزرف  يافـش  ات  دـننک  ینابرق  دنفـسوگ  سأر 
هجار رذن  هیلع  رگیدکی  اب  ودنه ، بهذم  بصعتم  ناوریپ  مالسا و  نیفلاخم  . دییامن مهارف  مدنزرف  يافش  رذن  يادا  يارب  ار  دنفسوگ  لهچ 

لاس مرحم  لوا  رد  هک  ینامز  دیـشیدنا . ياهراچ  دـیاب  تسین و  تسرد  ام  نیئآ  رد  ندرک  یناـبرق  روط  نیا  هک  دـنتفگ  دـندرک و  تروشم 
تروشم و مه  اب  هک  ودنه  بهذم  ناوریپ  هن ؟ ای  دش  مهارف  رذن  هب  لمع  يارب  دنفـسوگ  لهچ  ایآ  دیـسرپ : دوخ  نادـنمراک  زا  هجار  دـعب ،

باوج رابود  نانآ  . دینک مهارف  شیم  واگ  لهچ  داد : روتـسد  هجار  . دشن مهارف  دنفـسوگ  لهچ  لاسما  هن  دنداد : خساپ  دـندوب ، هدرک  ینابت 
ینابرق مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  يارب  دیروایب و  واگ  لهچ  نم  صاخ  دبعم  زا  درک : رما  هجار  . دشن ادیپ  مه  شیم  واگ  دنداد :
يافیا يارب  مرحم  هام  زا  لبق  لاس  ره  نیا ، زا  دعب  دنتشادرب . دانع  زا  تسد  دندمآ و  هاتوک  دش ، رتدب  رایـسب  راک  دندید  هک  اهودنه  دینک !
بهذم ودنه  روبزم  يهجار  هک  تسا  نیا  بلاج  تشاد و  همادا  لاس  ياهلاس  همانرب  نیا  . دندرکیم ایهم  دنفـسوگ  ددـع  لهچ  هجار ، رذـن 

[ . 257 . ] دراد همادا  روپلاوگ  رهش  رد  مالسلاهیلع  مولظم  ماما  يرادازع  نونکات  نامز  نآ  زا  دوب .

يراوخبارش زا  راتسرپ  یهن  اعوسات و  بحاص  هب  تبسن  بدا  رطاخ  هب  ینمرا ، ضیرم  يافش 

موحرم مردپ ، هحفـص 507 ] دنا [ : هدرک لقن  ار  هیـضق  نیا  رذنم )  ) ینـسحلاوبا یلع  خیـش  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  ماقم ، یلاع  ققحم 
تخس یـضرم  راتفرگ  هک  دوب  يرتسب  ینمرا  یـصخش  نارهت ، ياهناتـسرامیب  زا  یکی  رد  قباس ، میژر  نامز  رد  هک  درک  لقن  ینـسحلاوبا ،

زا یکی  روبزم  درف  دوب -  نراـقم  اـعوسات  بش  اـب  هک  اهبـش -  زا  یکی  ي  همین . دوـب هدـنکفا  بعت  تدـش و  رد  ار  وا  يراـمیب ، جـنر  دوـب و 
يور وا ، تخت  کیدزن  هدمآ و  يو  قاتا  لخاد  قرع  يرطب  کی  اب  هک  دـید ، ار  ناتـسرامیب  یلاباال ) اما  ناملـسم  حالطـصا  هب   ) ناراتـسرپ

هک تسناد  یم کـین  تشاد ، ناریا  یمالـسا  ي  هعماـج اـب  هک  یترـشاعم  رثا  رد  ینمرا ، صخـش  ! تسا هدرتسگ  شون  شیع و  طاـسب  نیمز 
ار اعوسات  زور  بش و  نایعیـش  تعامج  نآ ، رب  هوالع  دوش و  یم دادـملق  هدـیهوکن  تخـس و  سب  يراـک  مالـسا  هاگدـید  زا  يراوخبارش 

یتح دنرمش و  یم مرتحم  رایسب  دنناد و  یم مالـسلا ) هیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح   ) شیوخ یبهذم  سدقم  ياه  هرهچ زا  یکی  هب  قلعتم 
راک زا  ینمرا ، رامیب  نیاربانب ، . دنیوج يرود  اوران  مارح و  لامعا  زا  هک  دنـشوک  یم یتاقوا  نینچ  رد  زین  نامیا  تسـس  راب و  دنب و  یب دارفا 

دوشگ وا  تمالم  هب  نابز  رایتخا  یب دمآ و  تفگش  هب  تخس  یبش -  نانچ  رد  مه  نآ  يراوخبارش ، هعیش - ! و  ناملسم ! راتـسرپ  نآ  تشز 
یتسه و ناملم  یتمالـسان ، وت ، اما  مرامـش . بجاو  دوخ  رب  ار  یبش  نینچ  تمرح  هک  متـسین  ناملـسم  وت  لثم  مینمرا و  نم  ینالف ! : تفگ و 

 - مراد رگید  ینید  هک  نم -  نوچ  یـسک  ربارب  رد  هک  دیآ  یمن تمرـش  دوش . یم یقلت  سدقم  یبش  نایعیـش  امـش  نیئآ  رد  مه ، بش  نیا 
ناملـسم  » نآ ياج  هب  هناقداص ، دنپ  نیا  فسألا ، عم !؟ يراد یمن هگن  ار  بش  نیا  تمرح  يراذگ و  یم اپ  ریز  ار  شیوخ  بهذم  تاسدقم 

رد تحیـضف  شحف و  زا  هچ  ره  هک  تشاداو  تخاـس و  نیگمـشخ  ادـیدش  ار  وا  دراداو ، هبنت  هبوـت و  هب  دروآ و  دوـخ  هب  ار  يا » همانـسانش
صخش ...! تسا هدماین  وت  هب  اهیلوضف  نیا  وگن ... نایذه  هحفـص 508 ] ینمرا [ ... كدرم  وش  تکاس  دیوگب : دنک و  رامیب  راثن  دراد ، هتنچ 

هتفرگ رارق  یکاته  نیهوت و  دروم  نینچ  نیا  هناـقداص ، رکذـت  کـی  رطاـخ  هب  دـید  یم هک  نیا  زا  تخوس ، یم ضرم  شتآ  رد  هک  ینمرا ،
ار دمش  ای  وتپ  دوب ، ریزارس  شمـشچ  ياه  هشوگ زا  کشا  تارطق  هک  یلاح  رد  تسکـش و  شلد  دش و  تحاران  نیگمغ و  تخـس  تسا ،
رد یعاضوا ! دوب و  یملاع  ... دش یلوتـسم  وا  رب  باوخ  دـعب ، یتعاس  درک و  ناهنپ  یناملـسم » گنن   » نآ مشچ  زا  ار  دوخ  دیـشک و  رـس  رب 

روضح هب  تسا ) هتفر  مرطاخ  زا  نآ  تایئزج  فسألا  عم یلو  داد ، یم حیـضوت  ار  نآ  مردپ  موحرم  هک   ) تفگـش يا  هنوگ هب  باوخ ، ملاع 
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زا يو  هک  يا  هناناج عافد  ساـپ  هب  راوگرزب ، نآ  دیـسر و  مالـسلا  هیلع لـضفلاوبا  ترـضح  شیمارگ  ردارب  مالـسلا و  هیلع نادیهـش  رـالاس 
يو هب  افـش  دـیون  هداد و  رارق  صاخ  یتیانع  تافتلا و  دروم  ار  وا  دوب ، هدینـش  اهنیهوت  هار  نیا  رد  هدرک و  نآ  بحاـص  اـعوسات و  تمرح 

زا سپ  اـهرتکد ، زین  زور  نآ  يادرف  دـیدن و  دوخ  رد  ضرم  جـنر و  زا  يرثا  دـش ، رادـیب  باوـخ  زا  روـبزم  ینمرا  هک  یناـمز  . دـندوب هداد 
يو راب  نیهوت خساپ  روبزم و  راتـسرپ  هب  ینمرا  دنپ  يارجام  ! تسا هتفای  دوبهب  اسآ  هزجعم يوحن  هب  رامیب  هک  دنداد  یهاوگ  قیقد ، ینومزآ 

هب شیدوبهب  ربخ  مالـسلا و  هیلع البرک  رادمچرپ  و  مالـسلا ، هیلع نادیهـش  رالاس  رـضحم  هب  باوخ  رد  شفرـشت  ینمرا و  یگتـسکش  لد  و 
زا سپ  يور ، نیمه  زا  دـیدرگ . نینمؤم  لـفحم  لـقن  درک و  ادـص  فارطا  طـیحم  ناتـسرامیب و  رد  یبـمب  نوچمه  ناراوگرزب ، نآ  تسد 
زا افش ، کیربت  ضرع  نمض  ات  دندش  وا  لزنم  ي  هناور عامتجا ، تئیه  هب  لحم ، نیملـسم  زا  يریثک  عمج  لزنم ، هب  ینمرا  یـصخش  لاقتنا 

مشچ زا  کشا  تارطق  هک  یلاح  رد  دیسر ، هک  ناتساد  ياجنیا  هب  مردپ ، . دننک رکـشت  مالـسلا  مهیلع هللا  لآ  تحاس  زا  عافد  رد  يو  تمه 
لقن نینچ  تسه -  زین  نآ  مایپ »  » يواح هک  ار -  ناتـساد  ي  هدرپ نیرخآ  كانزوس ، ینحل  اـب  تخیر ، یم ناعمتـسم  هحفص 509 ] يو و [ 

راهظا زا  دوب و  هداتـسیا  الاب  ي  هقبط ي  هرجنپ رانک  رد  هک  وا  دندرک ، عامتجا  ینمرا  صخـش  ي  هناخ ربارب  رد  نیدـتم  مدرم  هک  ینامز  : درک
رگا اهینمرا ، ام  : دیشک دایرف  وا  درک . هلان  هجـض و  رد  قرغ  ار  تیعمج  هوبنا  هک  تفگ  ینخـس  ناهگان  درک ؛ یم رکـشت  تعامج  نآ  فطل 

اهناملـسم و امـش  زا  بجع  تسین . یبجع  میتسه ، وربور  لکـشم  کی  رازه و  اب  یگدنز  رد  تسین و  هاربور  دابآ و  دیاب ، هکنانچ  نامایند ،
يافش ارچ  اهناملسم ، دینز !؟ یم اپ  تسد و  تالکـشم  رد  لاح  نیع  رد  دیراد و  يراوگرزب  اقآ و  میرک و  نایاوشیپ  نینچ  هک  تساه  هعیش

[ . 258 [ !؟ دیریگ یمن ناراوگرزب  نیا  زا  ار  ناتیاهدرد 

دناوخب لضفلاابا  ترضح  هضور  ات  دیهدب ، یناهفصا  یماما  دمحا  اقآ  جاح  هب  ار  لوپ  نیا  تفگ : يدوهی  درم 

هک لبق ، لاس  جنپ  تسیب و  دودـح  : دـندرک لقن  ار  هیـضق  نیا  یناهفـصا  یحطبا  دـحوم  یلع  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح 
نیرتهب تشاد . ياهدرتسگ  ياههمانرب  دجـسم  دـنتخاس ، ار  غاب ) راهچ  کیدزن  ناخ ، یلع  دیـس  نابایخ  ناهفـصا  رد  عقاو   ) يداهلا دجـسم 

هداد رارق  زین  اهینارـصن  اـهیدوهی و  ییاریذـپ  يارب  ار  یلحم  یتح  دنتـشاد و  یناوخ  هضور  مسارم  نیا  رد  ناهفـصا ، ياـبطخ  اههدـنیوگ و 
يدصتم شیپ  یلوپ  هدننک ، تکرش  ياهیدوهی  زا  یکی  يزور  هحفص 510 ] دشیم [ . ییاریذپ  اهنآ  زا  یعرش  نیزاوم  تاعارم  اب  دندوب و 
يهضور کـی  دـییوگب  دـیهدب و  یماـما  اـقآ  دـمحا  جاـح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  هب  ار  لوپ  نیا  دـیوگیم : دروآیم و  دجـسم  روما 

مه یناوخ  هضور  رد  دـینکیم ؛ هنتف  يراـک  ره  رد  اـهیدوهی ، امـش  دـیوگیم : دجـسم  يدـصتم  دـناوخب ! نم  يارب  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا 
. مینکیمن هنتف  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  اـقآ  هب  تبـسن  میزروـب ، هنتف  يزیچ  ره  رد  اـم  دـیوگیم : هیرگ ، تلاـح  هب  يدوـهی ، !؟ هـنتف

هضور یماما  ياقآ  زورید  دیوگیم : يدوهی  ؟ ییامنیم ار  ییاضاقت  نینچ  یهدیم و  لوپ  هک  تسا  هدش  هچ  سپ  دنکیم : لاؤس  يدصتم 
يدوهی هاوخ  دننکیمن ؛ مورحم  ار  وا  دروآ  ناشیا  هب  هانپ  سک  ره  دنتفگ ، تبحص  نمض  رد  دندناوخ و  ار  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح 

ار ام  اهرتکد ، سأـی  باوج  ناوختـسا و  یمرن  رثا  رد  هک  مداـتفا ، مرـسپ  يهچب  داـی  هب  هاـگان  نخـس  نیا  ندینـش  اـب  ینارـصن ! هاوخ  دـشاب ،
مرـسپ يافـش  يارب  اقآ  نیا  يهتفگ  هب  انب  اما  مسانـشیمن ، ار  امـش  نم  لضفلاابا ، اـقآ ، مدرک : ضرع  مدرک و  هیرگ  و  دوب ، هدرک  تحاراـن 

منز زا  دوریم ! هار  مدـنزرف  مدـید  مدـمآ ، هناخ  هب  یتقو  ! مدرک ادـیپ  یلاـح  مدـش و  ناـیرگ  دـینکن . مورحم  ارم  موشیم ، امـش  هب  لـسوتم 
. تفرگ ارم  هیرگ  درک . نتفر  هار  هب  عورـش  تفرگ و  راوید  هب  ار  شتـسد  مدید  طقف  منادیمن ؛ تفگ : داتفا !؟ هار  هب  هک  دـش  هچ  مدیـسرپ :

ترـضح هنوگچ  هک  تسا  قوش  يهیرگ  نیا  تسا و  رارق  نیا  زا  ناتـساد  متفگ  یـشاب ! لاحـشوخ  دیاب  ینکیم !؟ هیرگ  ارچ  دیـسرپ : منز 
هحفص 511 ] [ . ] 259 . ] داد افش  ارم  يهچب  دنوادخ  دندش و  هطساو  دنداد و  رارق  تیانع  دروم  ارم  مالسلاهیلع  لضفلاابا 

دنفسوگ کی  رذن  لضفلاوبا و  ترضح  هب  لسوت  اب  ناهفصا ، رد  يدوهی  دنزرف  يافش 
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زامن زونه  دوب و  بورغ  کیدزن  مدش . ناهفصا  دراو  يزور  : دندومرف یناهفصا  یحطبا  اضردمحم  دیـس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح 
یحطبا یضترم  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  مردپ  دش . هدز  لزنم  برد  هعفد  کی  هک  مناوخب  ار  زامن  هدشن ، اضق  ات  متـساوخیم  مدوب . هدناوخن 

مالـسلاهیلع مشاه  ینب  رمق  هب  لسوت  هب  عجار  يدوهی  صخـش  نیا  دییایب ، دندومرف : دنتـشگرب و  هک  دیـشکن  یلوط  دنتفر و  رد  تشپ  هر » »
. دندنام زجاع  شاهجلاعم  زا  ینعی  دندرک ، شباوج  اهرتکد  مامت  دوب و  هدش  ضیرم  نم  دنزرف  دیوگیم : يو  دـنتفگ : سپـس  ! دراد یلاؤس 
، هیرگ لوغشم  هناخاقس  لباقم  هک  مدید  ار  یعمج  مدیسر و  دوب ، هار  نیب  رد  هک  ياهناخاقس  هب  متشگیمرب ، رتکد  دزن  زا  هک  هعفد  نیرخآ 

رگا اهناملـسم ، لضفلاابا  ای  مدرک : ضرع  رایتخا  نودب  هنحـص  نیا  يهدهاشماب  مه  نم  . دـناهدش مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  لسوتم  و 
نیا نم  لاؤس  تسا و  هدش  بوخ  مدنزرف  الاح  . درک مهاوخ  امش  يهناتسآ  میدقت  دنفسوگ  کی  يداد ، افـش  ار  مضیرم  نیا  حبـص  ات  امش 
رگا اریز  دنهد ؟ ماجنا  دنهاوخیم  هچ  ره  ناشدوخ  رگید  مهدب و  اهناملـسم  تسد  هب  هدـنز  ار  نآ  ای  مشکب ، مدوخ  ار  دنفـسوگ  هک  تسا 

هحفص 512 ] [ . ] 260 [ ؟ ماهدرکن حبذ  مدوخ  مهدب ، اهنآ  هب  هدنز  رگا  دنروخیمن و  اهناملسم  مهدب  ماجنا  مدوخ 

اعوسات زور  رد  لضفلاوبا  ترضح  مچرپ  هب  ندیلام  اب  ینمرا  يهچب  ياهتسد  يافش 

رانک رد  اهرادازع  زا  یکی  دـنوریم . دـنراد ، لزنم  اهینمرا  هک  ناهفـصا ، يافلج  لحم  هب  یناهفـصا  ياـهتئیه  زا  یکی  ییاـعوسات  زور 
نوریب ینمرا  درم  کی  دش و  زاب  ياهناخ  رد  دنیبیم  هاگان  «. دوب مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  هب  لسوت  هیرگ و  يرادازع و  لوغـشم  راوید 

باـب هب  قـلعتم  زورما  : » تفگ رادازع  درم  نآ  تسا !؟ ربـخ  هچ  : تفگ دوـب ، هدرک  بجعت  مدرم  يهیرگ  يرادازع و  عـضو  زا  هـک  وا  دـمآ .
هک نک  ییامنهار  ارم  تسا . جلف  وا  ياهتسد  هک  مراد ، يرسپ  هچب  نم  دیوگیم : ینمرا  درم  .« تسا مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  جئاوحلا 

ار تاهچب  ورب  تسا ، مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  زور  زورما  دیوگیم : درم  نآ  مریگب ! ار  وا  يافـش  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  زا 
ادـیپ لـسوت  دـلامیم و  ملع  هب  ار  هچب  ياهتـسد  هیرگ  لاـح  اـب  هلجع و  اـب  ینمرا  درم  لاـمب ! راوگرزب  نآ  مچرپ  هب  ار  شیاهتـسد  رواـیب و 
رادازع صخـش  نآ  تسا ؟ هدش  هچ  دنیوگیم : دنوشیم و  بلقنم  مدرم  دنکیم ! شغ  دـنزیم و  هرعن  سپـس  دوشیم . بلقنم  دـنکیم و 

دینیبیمن رگم  تفگ : تسا ؟ هدش  هچ  میدرک : لاؤس  میدروآ و  لاح  هب  ار  وا  سپس  دیشاب . هتـشادن  وا  هب  يراک  متفگ : مدرم  هب  دیوگیم :
هحفص 513 ] [ . ] 261 [ !؟ تسا هدرک  ادیپ  افش  دروآیم و  نییاپ  الاب و  ار  شیاهتسد  ماهچب 

باتک نیا  رد  شخب 18  تاقحلم 

، شمعا نامیلـس  يهیاسمه  تیاده  - 2 عوضوم : 170 هیضق : هرامـش  رهطم ، تبرت  اب  افـش  زا  سپ  هکم ، فیرـش  ندش  هعیـش  - 1 عوضوم :
: هیـضق هرامـش  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  راوز  راـبغ  تکرب  هب  یلـصوم  یعیلخ  نیدـلالامج  ندـش  هعیـش  - 3 عوضوم : 21 هیـضق : هرامش 
: هیضق هرامش  تفای ، تیاده  قیفوت  ناشنانمشد ، رب  نعل  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  يازع  رد  کشا  رطاخ  هب  ینس  صخش  - 4 عوضوم : 171
-6 عوضوم : 187 هیـضق : هرامـش  تفای ، تیادـه  دـش و  بیدأت  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  دـیدهت  اب  ینـس  رومأم  - 5 عوضوم : 185

یـسور رـسفا  تیاده  تاجن و  - 7 عوضوم : 141 هیضق : هرامـش  دید ، ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  شرتخد  هک  یحیـسم ، مناخ  تیاده 
هب دورو  راوز و  اب  ندش  هارمه  يهطـساوب  ینارـصن  ناوج  تیاده  - 8 عوضوم : 168 هیضق : هرامش  مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  طسوت 
الط يدوهی  - 10 عوضوم : 177 هیـضق : هرامـش  البرک ، هب  ندـش  دراو  رطاخ  هب  ییاـسرت  تیادـه  - 9 عوضوم : 176 هیضق : هرامـش  البرک ،

ندوب تشهب  كاخ  هب  یگنرف  ریفـس  فارتعا  - 11 عوضوم : 178 هیضق : هرامـش  دش ، ناملـسم  دوخ  ياهالط  نتفای  زا  سپ  يدادغب ، شورف 
ندومن باریس  تکرب  هب  ینمرا ، سنوی  ندش  ناملسم  - 12 عوضوم : 169 هیضق : هرامش  وا ، ندش  تیاده  و  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  تبرت 

هرامش مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  يازع  رد  لام  لذب  رطاخ  هب  يدنه  نیـسحمالغ  ندش  هعیـش  - 13 عوضوم : 172 هیضق : هرامش  البرک ، رئاز 
يازع تکرب  هب  یسور  نز  ندش  هعیـش  - 15 عوضوم : 174 هیضق : هرامش  يدنه ، يهلودلاراختفا  تیاده  افـش و  - 14 عوضوم : 173 هیضق :
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، مالـسلاهیلع سابع  ترـضح  هب  لسوت  تکرب  هب  یحیـسم  درم  تیادـه  افـش و  - 16 عوضوم : 175 هیضق : هرامش  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما 
: هیضق هرامـش  شرهوش ، وا و  تیاده  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  طسوت  ایؤر  رد  يدوهی  نز  يافـش  - 17 عوضوم : 179 هیضق : هرامش 
-19 عوضوم : 181 هیـضق : هرامـش  شردام ، وا و  تیادـه  مالـسلااهیلع و  هیقر  ترـضح  طـسوت  یحیـسم  رتخد  يافـش  - 18 عوضوم : 180

بیدأت زا  سپ  یسور  گنهرس  - 20 عوضوم : 267 هیضق : هرامش  مالسلااهیلع ، هیقر  ترـضح  تکرب  هب  يوسنارف ، نز  نامیاز  ندش  یعیبط 
: هیضق هرامش  لضفلاابا ،!» ای   » نتفگ رثا  رد  ناملـسم  ریغ  يهدننار  تیاده  تاجن و  - 21 عوضوم : 186 هیضق : هرامش  تفای ، تیاده  ندش ،
: عوضوم 244 هیضق : هرامـش  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  اب  تکارـش  رطاخ  هب  روباشین ، هار  رد  ینمرا  يهدننار  تاجن  - 22 عوضوم : 182

هحفص 517 ]  ] 246 هیضق : هرامش  سولاچ ، ناودنک  يهداج  رد  یگدننار  يهحناس  زا  ینمرا  يهدننار  تاجن  - 23

هیقر ترضح  بنیز و  ترضح  راثآ 

دنیرگیم نوخ  بنیز  ترضح  تبیصم  رد  نامز  ماما 

نامز ماما  ترـضح  يالاو  رـضحم  هب  ایؤر  ملاع  رد  دـیوگیم : تسا ، هدوب  داهز  داـبع و  زا  هک  زیربت  ناوخ  هضور  یلعناطلـس ، ـالم  جاـح 
احابص و کنبدنألف  : » دییامرفیم هک  تسا  هدش  رکذ  هسدقم  يهیحان  ترایز  رد  هچنآ  انالوم ! مدرک : ضرع  مدش و  فرـشم  مالـسلاهیلع ،

نوخ کشا  ياج  هب  نآ  يارب  هک  یتبیـصم  نآ  مدرک : ضرع  یلب ! دـندومرف : ؟ تسا حیحـص  اـمد » عومدـلا  لدـب  کـیلع  نیکبـال  ءاـسم و 
وا دوب ، هدنز  مالسلاهیلع  ربکا  یلع  رگا  هن ! دندومرف : تسا ؟ مالسلاهیلع  ربکا  یلع  ترضح  تبیـصم  ایآ  تسا ؟ تبیـصم  مادک  دییرگیم ،

رگا هکلب  هن ! دـندومرف : تسا ؟ مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  تبیـصم  امـش  دوـصقم  اـیآ  متفگ : ! درکیم هیرگ  نوـخ  تبیـصم  نیا  رد  مه 
ءادهشلادیس ترضح  تبیصم  دبال  متفگ : . درکیم هیرگ  نوخ  تبیـصم  نیا  رد  زین  وا  دوب ، تایح  دیق  رد  مه  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 

. ] دندرکیم هیرگ  نوخ  تبیـصم  نیا  رد  دندوب ، تایح  رد  رگا  مه  مالـسلاهیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  هن ! دندومرف : تسا ؟ مالـسلاهیلع 
[ . 262 . ] تسا مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  يریسا  تبیصم  نآ  دندومرف : ؟ تسا تبیصم  مادک  نیا  سپ  مدیسرپ : هحفص 518 ]

دننکیم تکاس  ار  اهنآ  يدهم  ترضح  هک  دنیآیم  شورخ  هب  نانچ  نامسآ  لها  يربک  بنیز  تلحر  زور  رد 

يـالبرک رد  رمحا  تیربک  فلؤم  يارب  يهنس 1319  رد  یلعم -  يالبرک  رواجم  یناهفـصا -  هللادسا  دیـس  جاح  لیلج ، يهقثو  ملاع  دیس 
ترـضح ناشهمع  تافو  زور  زا  دـندومرف : يو  هب  باوخ  ملاع  رد  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  نسحلا  نب  تجح  ترـضح  هک  درک  لـقن  یلعم 

و دـننکیم ! هیرگ  دـنناوخیم و  تسا ، هدـناوخ  هفوک  رد  هک  ار  هردـخم  نآ  يهباطخ  دـنوشیم و  عمج  اهنامـسآ  لها  مالـسلااهیلع  بنیز 
موحرم راوگرزب  ملاع  نینچمه  [ . 263 ! ] دوشن هتسسگ  رگیدکی  زا  ملاع  يهزاریش  هک  دننادرگ ، تکاس  ار  نانآ  دیاب  مالـسلاهیلع  ترـضح 

هب طوبرم  هک  ار  نآ  زا  رادـقم  نآ  هک  دـنکیم ، لقن  ار  ینالوط  یناتـساد  مارحلا  مرحم  ۀـمتت  یف  مایألا  عیاقو  باتک  رد  ینابایخ  یلع  ـالم 
هک مدید  ار  مالـسلاهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  تجح  ترـضح  ایؤر  ملاع  رد  دیوگیم : يوار  . میروآیم اجنیا  رد  دـشابیم ، قوف  نایرج 

بنیز ماهمع  هک  يزور  زا  هک ، نادـب  دـندومرف : مدومن . لاؤس  ناشیا  لاح  زا  مدرک و  مالـس  متفر و  شیپ  دنتـسه ! یلاح  هتفـشآ  لامک  رد 
رد ار  هردـخم  نآ  يهبطخ  دـنریگیم و  سلجم  اهنامـسآ  رد  هکئالم  هردـخم  نآ  تافو  زور  رد  هلاس  همه  دـناهدرک ، تاـفو  مالـسلااهیلع 

تاـفو زور  زورما  میاـمن ! تکاـس  هیرگ  زا  ار  اـهنآ  مورب و  دـیاب  نم  هک  يروط  هب  دـننک ، هیرگ  دـنناوخیم و  هفوک ، هحفـص 519 ] رازاب [ 
[ . 264 . ] ماهدومن تعجارم  سلجم  نآ  زا  نم  نونکا  دوب و  مالسلااهیلع  بنیز  ماهمع 

دیهد دنگوس  بنیز  ترضح  قح  هب  ار  ادخ  هکنیا  هب  نامز  ماما  نامرف 
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رد : دندرک لقن  دندوب ، قارع  رد  ربنم  لها  يایقتا  زا  هک  ییارماس  نیسح  خیـش  ياقآ  زا  نارهت ، نکاس  هیوبیـس ، دمحا  ازریم  جاح  هللا  تیآ 
ادـیپ یلاح  تسین . يدـحا  نم  زا  ریغ  مدـید  متفر . سدـقم  بادرـس  هب  رـصع  فرط  ياهعمج ، زور  رد  مدوب ، فرـشم  ارماس  رد  هک  یمایا 

نایعیش و هب  دومرف : یسراف  هب  هک  مدینش  رـس  تشپ  زا  ییادص  لاح  نآ  رد  . مدش مالـسلاهیلع  رمألا  بحاص  ترـضح  ماقم  هجوتم  مدرک و 
[ . 265 . ] دنادرگ کیدزن  ارم  جرف  هک  دنهد ، مسق  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  ماهمع  قح  هب  ار  ادخ  هک  دییوگب  ناتسود 

بنیز ترضح  هب  لسوت  رثا  رد  کیب  لیعامسا  میحر  دمحم  موحرم  ندش  انیب 

ءادهـشلادیس ترـضح  هب  یبـلق  هقـالع  مالـسلامهیلع و  تیب  لـها  هب  لـسوت  رد  هک  گـیب ، لیعامـسا  میحر  دـمحم  موـحرم  حـلاص ، یقتم 
يدزیا تمحر  هب  ناضمر 1387  هام  رد  دوب و  هدش  شبیصن  يونعم  يروص و  تاکرب  تمحر و  تهج ، نیا  زا  دوب و  ریظن  مک  مالسلاهیلع 

مدوب و نآ  راتفرگ  لاس  هس  ات  مدـش و  التبم  مشچ  درد  هب  یگلاس  شـش  نس  رد  نم  هحفص 520 ] دومرف [ : لقن  ار  هیـضق  نیا  دش ، لصاو 
 - گیب لیعامـسا  یقت  دـمحم  جاح  موحرم  مراوگرزب -  ییاد  لزنم  رد  اروشاع ، مایا  مرحم و  هام  رد  . متـشگ روک  مشچ ، ود  ره  زا  تبقاع 
ات دهد  هزاجا  هک  مدرک  شهاوخ  ییاد  زا  نم  . دننادیم تبرش  مدرم  دوب و  مرگ  اوه  نوچ  مدوب . هتفر  اجنآ  هب  مه  نم  دوب و  یناوخ  هضور 

لوبق ییاد  دـنک . يرای  ارم  ات  دـینک ، هارمه  نم  اـب  رادمشچ  رفن  کـی  متفگ : یناوتیمن . يرادـن و  مشچ  وت  تفگ : مهد ! تبرـش  مدرم  هب 
ترـضح يهضور  دوب و  هتفر  ربنم  یتانابهطـصا  ۀعیرـشلا  نیعم  موحرم  ءانثا  نیا  رد  مداد ... تبرـش  مدرم  هب  شدوخ  کمک  اب  نم  دومن و 

متـسناد هک  ياهللجم  نز  لاح ، نآ  رد  مدش ، دوخیب  دوخ  زا  هکنیا  ات  مدش  نایرگ  رثأتم و  تخـس  نم  دـناوخیم و  ار  مالـسلااهیلع  بنیز 
درد مـشچ  رگید  يدــش و  بوــخ  : » دــندومرف دندیــشک و  نـم  مـشچ  ود  رب  كراــبم  تـسد  دنتــسه ، مالــسلااهیلع  بــنیز  ترــضح 

دندش و بلقنم  سلجم  لها  مامت  مدیود . دوخ  ییاد  تمدـخ  هب  كانحرف  داش و  مدـید ! ار  سلجم  لها  مدوشگ و  مشچ  سپ  !« يریگیمن
لاس دنچ  هک : دنکیم  لقن  گیب  لیعامسا  موحرم  . دندومن قرفتم  ار  مدرم  دندرب و  یقاطا  رد  ارم  ماییاد  رما  هب  سپس  دنتفرگ . ارم  فارطا 

دش لعتشم  لکلا  هاگان  مدومن ! نشور  ار  تیربک  تسا و  لکلا  زا  رپ  فرظ  مکیدزن  رد  هکنیا  زا  مدوب  لفاغ  مدوب و  شیامزآ  لوغـشم  لبق 
دندیسرپ نم  زا  اجنآ  رد  مدوب . هجلاعم  لوغشم  هناخـضیرم  رد  هام  دنچ  دوب ! هتخوسن  منامـشچ  طقف  دز . شتآ  اپ  ات  رـس  زا  ار  مندب  مامت  و 

ترـضح يهضور  سلجم  تکرب  مالـسلااهیلع و  بنیز  ترـضح  مناخ  ياطع  نیا  متفگیم : نم  !؟ تسا هدنام  ملاس  تمـشچ  هک  هدش  هچ 
[266 . ] مریگن درد  مشچ  هحفص 521 ] رمع [  رخآات  هک  دندومرف  هدعو  نم  هب  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  تسا و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 

.

بنیز ترضح  هب  لسوت  اب  مالسالا  ضیف  موحرم  يافش 

زا یضعب  هک  دنراد  يرایسب  تافیلأت  ناشیا  دنتسه . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لسن  زا  هتـسراو و  ءاملع  زا  مالـسالا ، ضیف  موحرم 
همجرت  » و هیداجـس » يهلماک  يهفیحـص  حرـش  همجرت و   » و هغالبلاجـهن » حرـش  همجرت و  و  میظع » نآرق  ریـسفت  يهصالخ  همجرت و   » اهنآ

هب افشتسا ، يارب  ماجنارس  دیشخبن . يدوس  ءابطا  يهجلاعم  مدش و  راتفرگ  مکش  درد  هب  شیپ ، لاس  هدزاود  زا  شیب  . تسا ارـس » ود  نوتاخ 
زا یتسود  يزور  مدوب . التبم  درد  نامه  هب  یتخس  هب  مه  اجنآ  و  میدش . فرشم  یلعم  يالبرک  هب  ماهداوناخ  تیب و  لها  یهارمه  قافتا و 

ياـهوگتفگ نیب  رد  مـتفر . وا  لزنم  هـب  مدوـب ، روـجنر  هـکنیا  اـب  دوـمن . توـعد  شلزنم  هـب  ار  یهورگ  نـم و  فرـشا ، فـجن  رد  نـیرئاز 
هب راب  هس  ار  یلاعت  يادـخ  يراد ، ياهتـساوخ  تجاح و  هاگره  تفگیم : مردـپ  دومرف : دوب ، سلجم  نآ  رد  هک  املع  زا  یکی  نوگانوگ ،
افش مدرک و  نینچ  نم  ور  نیا  زا  ! دزاسیم اور  ار  تاهتساوخ  لجوزع  يادخ  کش ، نودب  ناوخب ! مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  مان 

يرامیب نیا  زا  رگا  هک  متـسب  نامیپ  دهع و  مراگدرورپ  اب  مدومن و  رذن  نآ  رب  هوالع  و  متـساوخ ، یلاعت  يادـخ  زا  ار  میرامیب  يدوهبهب  و 
ساپـسو دمح  دندرگ . دنمهرهب  نآ  زا  ناگمه  ات  مسیونب  مالـسلااهیلع  همظعم  يهدیـس  نآ  لاوحا  رد  یباتک  متفای  هحفص 522 ] يدوبهب [ 
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همجرت و  » بتک رـشن  پاچ و  نتـشون و  اهراک و  لاغتـشا و  يدایز  رطاـخ  هب  . متفاـی افـش  یهاـتوک  ناـمز  زا  سپ  هک  ار  هنأـش  لـج  يادـخ 
افو دوخ  رذـن  هب  هک  تخاس  هاـگآ  ارم  منارتخد  زا  یکی  شیپ  زور  دـنچ  هکنیا  اـت  مدومنن ، اـفو  دوخ  رذـن  هب  میظع » نآرق  ریـسفت  هصـالخ 
ارـس ود  نوتاخ  يهمجرت   » باتک ار  نآ  مدومن و  عورـش  نآ  نتـشون  هب  متـساوخ و  کـمک  قیفوت و  همـسازع  يادـخ  زا  مه  نم  ! ياهدومنن

[ . 267 . ] مدیمان ادفلا  اهمادقا  بارتل  انحاورا  يربکلا » بنیز  ۀموصعملا  انتدیس 

بنیز ترضح  يهعنقم  تکرب  هب  يدابآ  ناطلس  رقاب  دمحم  دیس  مشچ  يافش 

ضرم هب  درجورب  رد  : تسا هدومرف  ار  هیـضق  نیا  دوب ، ملع  رد  نیخـسار  لیاضف و  بابرا  ناگرزب  زا  هک  يدابآ ، ناطلـس  رقاـب  دـمحم  دیـس 
تدش مشچ  ضرم  دندروآ . دابآ  ناطلـس  هب  ارم  اجنآ  زا  دندمآ ! زجاع  هجلاعم  زا  بط  ياملع  هک  يدح  هب  مدش ، التبم  یتخـس  مشچ  درد 

ار رهش  يابطا  یمامت  تفر و  نم  زا  مارآ  باوخ و  مشچ ، درد  تدش  زا  دوبن ! نایامن  متسار  مشچ  یهایس  رگید  دومن و  رایسب  مرو  درک و 
تسا و هجلاعم  جاتحم  هام  شـش  ات  دـنتفگ : یم اهنآ  زا  یـضعب  دـندومن . زجع  راهظا  مشچ ، ي  هجلاعم زا  اـهنآ  ي  همه دـندروآ و  نم  يارب 
 ] هداعلا قوف دـش و  گنت  نم  رب  هصرع  هدومن و  هتـسخ  هدرـسفا و  ارم  حور  تانایب ، نیا  . دراد اوادـم  هب  زاین  زور  لهچ  ات  دـنتفگ : یم یخرب 

مزاع نم  و  يوش ، فرشم  ترایز  هب  افشتسا  يارب  تسا  رتهب  تفگ : نم  هب  ناتـسود  زا  یکی  هکنیا  ات  مدش . مومهم  نارگن و  هحفص 523 ]
تکرح مناوت  یم هنوگچ  لاح ، نیا  اب  متفگ : وا  هب  . تفای یهاوخ  افـش  یـشکب ، همرـس  البرک  كاـخ  زا  هچناـنچ  و  اـیب ! نم  اـب  متـسه ، رفس 

، ینک تکرح  رگا  و  تسین ، زیاج  امـش  يارب  ترفاـسم  زگره  تفگ : مدرک ، عوجر  بیبط  هب  نوچ  دـهدب ! هزاـجا  بیبط  هکنیا  رگم  منک ؟
هب نم  تفر و  نم  قیفر  هرخالاب  دش ! یهاوخ  مورحم  هدـید  زا  یلکب  هکنیا  رگم  دیـسر  یهاوخن  مود  لزنم  هب  دـش و  یهاوخ  انیبان  هرـسکی 
ادخ يایلوا  ي  هناخضیرم ادهـش و  لتقم  البرک و  كاخ  زج  هب  ارت ، ضرم  تفگ : دمآ و  نم  ناتـسود  زا  رگید  یکی  سپـس  . متـشگرب هناخ 
ربق تبرت  زا  اهنت  دـندنام ، زجاع  ما  هجلاعم زا  ابطا  ي  همه مدوب و  بلق  شپط  هب  التبم  لاس  هن  هک  داد  حرـش  شدوخ  انمـض  و  دـشخبن ! اـفش 

رد مدرک و  تکرح  ادخ  رب  لکوت  اب  نم  ! نک تکرح  هللا  یلع  الکوتم  يراد ، لیم  هچنانچ  دش ؛ لصاح  میارب  افش  مالسلا ، هیلع نیسح  ماما 
تمالم ارم  نیبحاصم ، ي  همه دـمآ . درد  هب  زین  پچ  مشچ  درد ، راـشف  زا  هک  دـمآ  درد  هب  ممـشچ  ناـنچ  درک و  تدـش  ضرم  مود  لزنم 

متفر و باوـخ  رد  تفرگ ، مارآ  ممـشچ  درد  دـش و  رحـس  ماـگنه  نوـچ  . ینک تعجارم  نطو  هب  هک  تسا  رتـهب  دـنتفگ : اـقفتم  دـندرک و 
ي هعنقم ي  هشوگ مدش و  دراو  ترضح  نآ  رب  مدید . ایؤر  ملاع  رد  ار  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  يرغـص ، ي  هقیدص همرکم  ایلع  ترـضح 

نایاپ هب  ار  رفس  مدرکن و  سح  دوخ  مشچ  رد  يدرد  یملا و  چیه  رگید  مدش ! رادیب  باوخ  زا  مدیشک و  دوخ  مشچ  رب  متفرگ و  ار  ناشیا 
هاگن نم  مشچ  هب  اهنآ  متفگ  اقفر  هب  ار  هعقاو  نآ  . تشادن یقرف  چیه  مرگید  ملاس  مشچ  اب  مدیدن و  دوخ  مشچ  رد  يدرد  چیه  مدـناسر و 

هحفص 524] ترضح [  زا  هک  ار  تمارک  نیا  نم  تسین ! امش  مشچ  ود  نیب  یقرف  چیه  و  مینیب ، یمن يدرد  راثآ  ام  دنتفگ : یم دندرک و  یم
[ . 268 . ] مدرک لقن  راوز  ریغ  راوز و  زا  اقفر  ي  همه يارب  دوب ، هتشگ  رهاظ  مالسلااهیلع  بنیز 

بنیز ترضح  طسوت  یلماع  لبج  نادیز  هیزوف  يافش 

هللا ۀیآ  موحرم  يارب  ار  نآ  سپس  تسا و  هدرک  لیذ  ناتساد  دروم  رد  یتاقیقحت  قداص ،» یقت  دمحم  خیش  جاح   » مالسالا ۀجح  ترـضح 
بطاخم هب  دورد  مالـس و  زا  دعب  هل  مظعم  هک  تسا  نیا  هتـشون  نآ  يهمجرت  هک  تسا  هداتـسرف  هتـشون و  هرـس  سدـق  يدرجورب  یمظعلا 
مرادیم میدـقت  :و  دـسیونیم نینچ  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  يهعیـش  نینمؤم و  مامت  هب  و  هرـس ، سدـق  يدرجورب  هللا  ۀـیآ  ترـضح  دوخ 

ناوناب يوناب  مالسلااهیلع ، بنیز  ترضح  همرکم ، ایلع  زا  تمارک  نآ  دشابن و  وا  رد  ياههبـش  کش و  هنوگ  چیه  هک  ار  یتمارک  وت  يوسب 
زا یکی  رد  راکزیهرپ ، یقتم و  حلاص و  یمدرم  نادناخ  زا  نادیز » ۀیزوف   » مان هب  ینز  : تسا نیا  هیـضق  نآ  تسا و  تما  يهدیزگرب  ملاع و 

يددـعتم ياهناتـسرامیب  هب  یحارج  لمع  ناونع  هب  هک  ییاج  ات  دـش ، ینامردیب  ياپ  درد  هب  التبم  ۀـیوج »  » مان هب  لماع  لـبج  ياهاتـسور 
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هتسشن تروص  هب  طقف  دوبن . تکرح  هب  رداق  الـصا  دمآ و  دیدپ  يو  ياپ  قاس  اهنار و  رد  یتسـس  هک  دش  نیا  هجیتن  یلو  دیدرگ ، لسوتم 
نیا اب  مادـم  درکیم و  ربص  لاح  نامه  هب  دـش و  نیـشن  هناخ  لاس  جـنپ  تسیب و  لصا ، نیمه  يور  تفریم و  هار  تسد  ود  کـمک  هب  و 

زا ار  ربص  نانع  دوب و  هدمآ  هوتس  هب  ضرم  نیا  زا  رگید  وا  . دیسرارف مالسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  ترـضح  ياروشاع  هکنیا  ات  دوب  لاح 
درک اضاقت  نانآ  زا  تساوخ و  دنوریم ، رامش  هب  نینمؤم  نابوخ  زا  هک  ار  دوخ  نارهاوخ  ناردارب و  هحفص 525 ] راچان [  دوب . هداد  تسد 
افـش مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ياربک  رتخد  تیانع  لیذ  هب  لسوت  رثا  رد  ات  دنربب ، ماش  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  مرح  هب  ار  وا  هک 

میربب ماش  هب  لاح  نیا  اب  ار  وت  هک  تسین  بوخ  دنتفگ : دنتفریذپن و  ار  يو  داهنشیپ  شناردارب  یلو  دیآ . نوریب  روبزم  يراتفرگ  زا  دریگ و 
هیزوف ! دراد ناکما  ناشیا  يارب  وت  نداد  افـش  يراد ، رارق  تاهناخ  رد  هک  اجنیمه  دنهد ، افـش  ار  وت  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  ربانب  رگا  و 

ياهزور زا  یکی  رد  هکنیا  ات  درک . هشیپ  يرتشیب  ربص  درپس و  ادخ  هب  ار  دوخ  هیزوف  هرخالاب  دوزفایم ! نانآ  راذتعا  رب  درک ، رارصا  هچ  ره 
ود کمک  هب  هتـسشن و  لاح  هب  هیزوف  . دوب اپرب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تهج  ییازع  سلجم  وا  یگیاسمه  رد  اروشاـع ، يههد 

، يرادازع نایاپ  زا  دعب  درک و  يدایز  يهیرگ  دومن و  لسوت  درک و  اعد  درک و  عامتـسا  ار  ظاعو  تانایب  تفر و  هیاسمه  يهناخ  هب  تسد 
زامن هک  دوشیم  رادیب  حبـص  کیدزن  يو  دـباوخیم . زامن  زا  دـعب  لسوت ، هیرگ و  لاح  اب  هیزوف  بش  نآ  . تشگرب هناخ  هب  لاح  نامه  هب 
يالاب هک  دوشیم  یتسد  يهجوتم  انثا  نیا  رد  . دنیشنیم رجف  عولط  راظتنا  هب  وا  تسا و  هدشن  علاط  رجف  زونه  دنیبیم  یلو  دناوخب  ار  حبص 
يروف تسد ، نآ  کـمک  هب  نخـس و  نیا  ندینـش  اـب  وا  هیزوف » يا  زیخرب  ۀـیزوف ! اـب  یموق  : » دـیوگیم وا  هب  یـصخش  هتفرگ و  ار  وا  چـم 

لاحـشوخ رورـسم و  هزادـنایب  تسا ، هدـش  هتـشادرب  وا  زا  هک  يدـنب  ياـپ  لاـقع و  رطاـخ  هـب  دتـسیایم و  دوـخ  ياـپ  ود  رب  دزیخیمرب و 
ور دوب  هدیباوخ  قاطا  نامه  رد  هک  شردام  هب  سپـس  دـنیبیمن ! ار  يدـحا  یلو  دـنکیم ، پچ  تسار و  هب  یهاگن  ماگنه  نآ  رد  . دوشیم

هیزوف سپس  دش ! توهبم  دید  لاح  نآ  رد  ار  وا  شردام  هک  یتقو  هحفص 526 ] هللا [ . الا  هلا  ربکا و ال  هللا  نتفگ : هب  دنکیم  انب  دنکیم و 
يادص ندینـش  اب  شناردارب  درک ! دنلب  هللا  الا  هلا  ربکا و ال  هللا  هب  ار  دوخ  يادص  تفر و  قاتا  زا  جراخ  هب  دـیدود و  نوریب  شردام  دزن  زا 
دندش رادربخ  اههیاسمه  هاگنآ  دندرک و  دنلب  تاولـص  هب  ادص  دندید ، هبقرتم  ریغ  لاح  نآ  هب  ار  وا  یتقو  اهنآ  دنیآیم  وا  يوس  هب  رهاوخ 

زین رواجم  ياهاتـسور  دالب و  ریاس  دـسریم و  رهـش  مامت  هب  مکمک  ربخ  نیا  . دـندرک يراج  نابز  رب  لیلهت  ریبکت و  تاولـص و  زین  اـهنآ  و 
دمآ تفر و  زکرم  اهنآ  يهناخ  دـنیوجیم و  كربت  هناخ  نآ  زا  دـنیآیم و  هعقاو  نیا  ندـید  يارب  بناج  ره  زا  مدرم  دـنوشیم و  رادربخ 

[ . 269 ! ] داب مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  یحو ، بتکم  يهتفای  تیبرت  رب  نایاپیب  دورد  مالس و  سپ  دوشیم . کیدزن  رود و  مدرم 

ناشنرهاوج حیرض  کی  رذن  و  بنیز ، ترضح  تکرب  هب  يدنه  رتخد  يافش 

ماش رد  ار  ترـضح  نآ  رهطم  يهعقب  نحـص و  مالـسلااهیلع ، بنیز  ترـضح  مرح  یلوتم  هک  یناـمز  رد  تسا : روطـسم  بتک  زا  یکی  رد 
ترضح زا  دمآ و  يدنه  درم  کی  يزور  . دادیم ضبق  اهنآ  هب  وا  دندروآیم  تاروذن  ترـضح  نآ  يارب  فارطا  زا  مدرم  درکیم ؛ ریمعت 

، مدیـسر دوخ  تجاـح  هب  رگا  هک  منکیم  دـهع  نـالا  نم  تفگ : درک و  کـمک  تساوخرد  دوـخ  لکـشم  لـح  يارب  مالـسلااهیلع  بنیز 
ناتـسودنه کناب  راهچ  تسیب و  رد  نم  اریز  دـنک ! زواجت  رانید  نویلیم  کی  زا  نآ  ياهب  هک  میامن  هیهت  ناشنرهاوج  حیرـض  کی  اصخش 

: ] دوب هتشون  هک  دیسر  مرح  یلوتم  هب  نومـضم  نیا  هب  وا  زا  یفارگلت  هک  دیـشکن  یلوط  . تفر توریب  رهـش  فرط  هب  وا  سپـس  مراد . مهس 
میروآیم اجنآ  هب  یصاخ  تافیرشت  اب  زور  نالف  رد  ار  روبزم  حیرض  ماهدرک ، رداص  ار  یناشنرهاوج  حیرض  تخاس  روتسد  هحفص 527 ]

اب ار  سدـقم  حیرـض  دیـسرارف ، دوعوم  زور  نوچ  ! دـینک مهارف  کناب ، نالف  زا  نم  يهنیزه  هب  هقباسیب ، هوکـش و  اب  سلجم  کـی  امـش  و 
نم : دوب نینچ  نآ  دافم  هک  دومن ، يروآتفگش  قطن  اصخش  يدنه  درم  نآ  دندروآ . تیمها  اب  لفحم  نآ  هب  ناتسودنه  زا  یصاخ  مسارم 

تدم نیا  رد  دوشن ! تفای  ناتـسودنه  رد  نم  زا  رتدنمتورث  يدرف  دـیاش  هکنآ  اب  دوب ، جـلف  شیاپ  ود  ره  يزارد  نایلاس  هک  مراد ، يرتخد 
زا مدمآ و  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  ترایز  هب  هکنآ  ات  درکن . يدوس  چیه  یلو  مدرک ، فرـصم  وراد  مدروآ و  بیبط  متـسناوت  هچ  ره 
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رد متفر و  توریب  هب  لسوت  نیا  یپ  رد  . مدرک رذـن  ناشنرهاوج  حیرـض  کـی  دوخ ، يهیبص  يافـش  يارب  مدرک و  کـمک  تساوخرد  يو 
بنیز ترـضح  صاخ  هجوت  کیدزن ، زا  مدناسر و  نطو  هب  ار  دوخ  اذـل  دـش . هداد  نم  تسد  هب  مدـنزرف  یتمالـس  تراشب  فارگلت  اجنآ 
دایدزا ثعاب  رامـشیب و  ياهدـع  ندـش  هعیـش  ببـس  تمارک ، نیمه  مدرک و  هدـهاشم  دوب -  هتفای  افـش  یلکب  هک  ار -  وا  هب  مالـسلااهیلع 

[ . 270 . ] دیدرگ ترضح  نآ  ناگتفیش  رد  تبحم 

هیقر ترضح  ربق  نتفرگ  بآ 

خیـش لیلج ، ملاع  هحفـص 528 ] دـسیونیم [ : خـیراوتلا  بختنم  رد  لاس 1352 ) ياـفوتم   ) یناـسارخ مشاـه  ازریم  جاـح  هللا  تیآ  موحرم 
دیس ياقآ  بانج  نم ، يهطساو  الب  یما  دج  دومرف : ریقح  نیا  هب  تسا ، فرـشا  فجن  نیلـصحم  املع و  يهلمج  زا  هک  یماش  یلع  دمحم 

مرتـحم فیرـش و  رایـسب  هدوب و  نوزفا  دون  زا  شفیرـش  نس  يدـهلا و  ملع  یـضترم  دیـس  هب  دوشیم  یهتنم  شبـسن  هک  یقـشمد ، میهاربا 
هک دید  باوخ  رد  ار  مالسلاامهیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  ترـضح  ناشیا  گرزب  رتخد  یبش  . دنتـشادن رـسپ  دالوا  دنتـشاد و  رتخد  هس  دندوب ،

ریمعت ارم  دـحل  ربق و  دـیایب و  تسا ، تیذا  رد  نم  ندـب  هداتفا و  بآ  نم  دـحل  ربق و  ناـیم  هک  دـیوگب  یلاو  هب  وگب ، تردـپ  هب  دـندومرف :
مود رتخد  مود ، بش  دادـن . رثا  بیترت  باوخ  نیا  هب  ننـست  لها  سرت  زا  دیـس  یلو  درک ، ضرع  میهاربا  دیـس  هب  ار  ایؤر  نیا  رتخد  !« دـنک
تفگ ردپ  هب  دید و  ار  باوخ  نیمه  رتکچوک  رتخد  موس  بش  دادن . رثا  بیترت  شردپ  زاب  تفگ و  شردپ  هب  دید و  ار  باوخ  نیمه  دیس 

ارچ : » دندومرف باتع  قیرط  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالسلااهیلع  هردخم  نآ  میهاربا  دیس  دوخ  مراهچ  بش  رد  دادن . رثا  بیترت  ردپ  زاب  و 
ینس ياحلص  املع و  هک  درک  رما  یلاو  درک . لقن  وا  يارب  ار  شباوخ  تفر و  ماش  یلاو  دزن  میهاربا  دیس  حبص ، »!؟ يدرکن رادربخ  ار  یلاو 
نامه دـش ، زاب  سدـقم  مرح  برد  لفق  هک  سک  ره  تسد  هب  هاگنآ  دـننکرب ، رد  فیظن  ياهـسابل  دـننک و  لسغ  دـنورب و  ماش  يهعیـش  و 

ناگرزب . دننک ریمعت  ار  رهطم  ربق  ات  دروایب ، نورب  ار  ناشرهطم  دسج  دنک و  شبن  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  سدقم  ربق  دورب و  صخش 
تـسد هب  رگم  دـشن  زاب  کی  چـیه  تسد  هب  لفق  دـندرکرب . رد  فیظن  سابل  دـندومن و  لسغ  بادآ ، لامک  اب  ینـس ، هعیـش و  ياحلـص  و 
میهاربا دیـس  هکنآ  ات  دشیمن  رگراک  دزیم ، ربق  رب  گنلک  سک  ره  دـندش و  فرـشم  مرح  هب  اهنآ  يهمه  مه  دـعب  میهاربا ! دیـس  موحرم 

نآ نینزان  ندب  دندید  دنتفاکـش ، ار  دحل  دندرک و  تولخ  ار  مرح  دـعب  هحفـص 529 ] دش [ ! هدـنک  ربق  دز و  نیمز  رب  تفرگ و  ار  گنلک 
هدـش عـمج  دـحل  ناـیم  رد  يداـیز  بآ  نکل  دـشابیم ، ملاـس  حیحـص و  همرکم ، هردـخم  نآ  نفک  و  دراد ، رارق  دـحل  ناـیم  رد  هردـخم 

دوخ يوناز  يالاب  تروص ، نامه  هب  زور  هس  داهن و  دوخ  يوناز  يور  رب  دروآ و  نوریب  دحل  نایم  زا  ار  هردخم  فیرـش  ندـب  دیـس  . تسا
يالاب رب  ار  هردخم  ندب  دیـس  دشیم ، هک  زامن  تاقوا  دندرک . ریمعت  داینب  زا  ار  هردخم  دـحل  هکنآ  ات  درکیم ! هیرگ  لصتم  تشاد و  هگن 

زا هکنآ  ات  درکیم ، هیرگ  داهنیم و  وناز  رب  تشادیمرب و  ار  رهطم  ندب  زامن ، زا  غارف  زا  دعب  درازگیم . زامن  تشاذـگیم و  یفیظن  ءیش 
دش و اذغ  هب  جاتحم  هن  زور  هس  نیا  رد  میهاربا  دیس  هردخم ، نیا  تمارک  زا  درک و  نفد  ار  هردخم  ندب  دیس  . دندش غراف  دحل  ربق و  ریمعت 
درک و اعد  دوخ  ندـش  رادرـسپ  يارب  دـنک ، نفد  ار  هردـخم  نآ  تساوخیم  وا  هک  دـعب  وضو ! دـیدجت  هب  جاـتحم  هن  بآ و  هب  جاـتحم  هن 

ینامثع دـیمحلادبع  ناطلـس  هب  ار  ارجام  لیـصفت  ماش  یلاو  نایاپ ، رد  . دومن تمحرم  وا  هب  یفطـصم -  دیـس  هب  یمـسم  يرـسپ -  دـنوادخ 
مالسلااهیلع هنیکس  ترضح  و  موثلک ، ما  ترضح  فیرش  دقرم  مالسلااهیلع و  هیقر  ترضح  فیرـش  دقرم  هبنیز و  تیلوت  مه  وا  و  تشون ،

تیلوت يدصتم  رکذلا ، قباس  میهاربا  دیس  رسپ  یفطصم ، دیس  اقآ  رسپ  سابع ، دیس  جاح  ياقآ  مه  العف  دومن و  راذگاو  میهاربا  دیس  هب  ار 
داتشه تسیود و  رازه و  يهنس  دودح  رد  هیـضق  نیا  ایوگ  دیوگیم : یناسارخ  مشاه  ازریم  جاح  هللا  ۀیآ  سپـس  تسا . هفیرـش  نکاما  نیا 

هحفص 530 ] [ . ] 271 . ] تسا هداتفا  قافتا 

وا لسن  یقشمد و  میهاربا  دیس  يهلیسوب  برقع  رام و  مس  ندش  فرطرب 
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هک میدوب ، هدـیباوخ  ماب  تشپ  يور  : دـنکیم لـقن  ار  هیـضق  نیا  تاـمارک  تازجعم و  باـتک  رد  یناـسارخ ، يداـه  دیـس  هللا  تیآ  موحرم 
دزن ریمالادبع  دیـس  مان  هب  یناوج  رمألارخآ  دیـشخبن . دوس  یلو  درک  اوادم  یتدم  يو  دـیزگ ! ار  ام  ناشیوخ  زا  یکی  تسد  يرام  ناهگان 

یلکب دز و  عضوم  نآ  هب  یتسد  هلـصافالب  داد ، ناشن  وا  هب  ار  یگدزرام  لحم  نوچ  . تسا هدیزگ  رام  ار  وا  تسد  ياجک  تفگ : دمآ و  ام 
، تسا هدیسر  ام  هب  ام  دادجا  زا  هک  تسا  یتمارک  طقف  ییاود ؛ هن  مراد و  ییاعد  هن  نم  تفگ : ریمالادبع  دیس  سپس  دش ! بوخ  درد  لحم 
هک تسا  نیا  تمارک  نیا  تلع  ! دوشیم بوخ  میراذگب  نآ  هب  تشگنا  ای  ناهد  بآ  ام  رگا  دشاب ، رام  ای  برقع  ای  روبنز  زا  هک  یمـس  ره 

فیرش ربق  ات  تفرگ  تسد  يور  زور  هس  ار  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  دسج  داتفا ، هیقر  ترـضح  فیرـش  ربق  هب  بآ  هک  یعقوم  ام ، دج 
[ . 272 . ] تسا هدنام  یقاب  لسن  دعب  السن  شدالوا  وا و  رد  رثا  نیا  اج ، نآ  زا  دندرک ، ریمعت  ار  ترضح  نآ 

ناشیا مرح  رد  هیقر  ترضح  هب  لسوت  رثا  رد  ندش  راد  هچب 

نیا مق  يهیملع  يهزوح  نیسردم  زا  یناتسیس  يدهتجم  یضترم  ياقآ  بانج  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  ترـضح  راگزیهرپ ، یقتم و  ملاع 
نیسح هحفـص 531 ] ماما [  رابرد  نارازگتمدـخ  زا  هک  سدـقم ، دهـشم  رهـش  نکاس  نایقتم ، قداـص  جاـح  ياـقآ  : دـندرک لـقن  ار  هیـضق 
ياراد تدم  نیا  رد  تشذگ و  مرتخد  جاودزا  زا  لاس  شش  : درک لقن  نینچ  میارب  لاس 1418 ه.ق  مارحلا  مرحم  هام  رد  تسا ، مالسلاهیلع 

لاس 1417 ه.ق رفـص  هام  رد  هکنیا  ات  دوب . هدیـشخبن  يدوس  دایز ، ياههخـسن  هب  لمع  ددـعتم و  ياـهرتکد  هب  هعجارم  دوب ، هدـشن  دـنزرف 
هیقر ترـضح  رهطم  حیرـض  هب  ار  نآ  تفگ : نم  هب  درک و  تسرد  یکچوک  يهراوهگ  شردام  نم ، تکرح  زا  لـبق  مدـش . هیروس  مزاـع 

. مدرب ماش  هب  دوخ  اب  ار  کچوک  يهراوهگ  نم  . دوش اور  نامتجاح  میوش و  دنمهرهب  راوگرزب  نآ  زیمآفطل  هاگن  زا  ات  دـنبب ، مالـسلااهیلع 
نآ زیگنامغ  تمظعاب و  راـبرد  دراو  متفر و  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  يهلاـس  هس  رتخد  مالـسلااهیلع ، هیقر  ترـضح  تراـیز  هب  ماـش  رد 

و مدرب ، حیرض  کیدزن  ار  هراوهگ  دهدیم . رارق  ریثأت  تحت  ار  ناگدننک  ترایز  يهمه  هک  تسا  يروط  همولظم  نآ  مرح  مدش . ترضح 
ارچ رگید  امش  تفگ : دوب ، نم  ياهراک  رگهراظن  هداتسیا و  اجنآ  هک  یصخش  . متسب ترضح  نآ  ینارون  حیرض  هب  ار  نآ  دیما ، هجوت و  اب 

يهلیسو ار  هراوهگ  نیا  و  هراوهگ ؛ هب  هن  تسا ، مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  صخـش  هب  نم  داقتعا  متفگ : دیراد ؟ داقتعا  اهراک  هنوگ  نیا  هب 
یسک ره  منک . بلج  دوخ  هب  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هجوت  نآ ، قیرط  زا  ات  ماهداد . رارق  راوگرزب  نآ  هب  دوخ  يهدیقع  داقتعا  راهظا 
تیب لـها  دـقرم  تراـیز  زا  سپ  . راوـگرزب نآ  تمظع  دـح  رد  هن  تسا ، دـح  نیا  رد  نم  تفرعم  دـنکیم و  راـک  دوـخ  تـفرعم  ردـق  هـب 

ات دورب ، هاگـشیامزآ  هب  نامرتخد  دـیاب  تفگ : شردام  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب  زور  دـنچ  زونه  متـشگزاب . ناریا  هب  ماش ، رد  مالـسلامهیلع 
مولعم دوب ؛ تبثم  باوج  شیامزآ ، زا  سپ  ؟ هن ای  تسا  هتفرگ  یهلا  هاگرد  زا  ار  ام  تجاح  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  اـیآ  هک  مینک  نیقی 

 ] بلج دوخ  يوس  هب  ار  ترـضح  نآ  فطل  رظن  میاهداد و  ناشن  راوگرزب  نآ  هب  ار  دوخ  داقتعا  دـیما و  کچوک ، يهراوهگ  کی  اـب  دـش 
[ . 273 ! ] دراد هراوهگ  رد  یکدوک  مرتخد  کنیا ، میاهدرک . هحفص 532 ]

هیقر ترضح  تکرب  هب  يوسنارف  نز  نامیاز  ندش  یعیبط 

هباطخ و ربنم و  لها  هک  ناتسود  زا  یکی  تسا : هدش  لقن  ظعاو )  ) يدورگنل جات  يدهم  دیس  جاح  ياقآ  راوگرزب ، ملاع  طسوت  هیضق  نیا 
مرح رد  : درکیم لقن  ربنم  زارف  رب  يزور  تسا ، هتفر  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ربق  ترایز  ماش و  هب  ررکم  تسا و  ریهاشم  زا  یگدنیوگ و 

. تسا هدروآ  هسدـقم  يهناتـسآ  هب  هیدـه  ناونع  هب  تمیقنارگ  يهچیلاق  ود  هک  دـندید  ار  يوسنارف  نز  کـی  مالـسلااهیلع ، هیقر  ترـضح 
هک تسا  هدـش  ثعاب  هچ  دـنتفگیم : دوخ  اب  دـندش و  بجعت  رد  لمع  نیا  ندـید  زا  تسا ، یحیـسم  يوسنارف و  وا  دنتـسنادیم  هک  مدرم 

هنوگنامه تفگ : باوج  رد  وا  دندیسرپ : ار  راک  نیا  تلع  وا  زا  هرخالاب  ؟ تسا هدروآ  یتمیق  يهیده  هدمآ و  اجنیا  هب  ناملسمان  نز  کی 
هناتـسآ نیا  رواـجم  هک  یلزنم  رد  مدوب ، هدـمآ  اـجنیا  هب  تیرومأـم  ناونع  هب  هسنارف  زا  هک  یتـقو  یلو  متـسین . ناملـسم  نم  دـینادیم ، هک 
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عطق تشاد و  همادا  اهادـص  نآ  نوـچ  مدینـش و  هیرگ  يادـص  منک ، تحارتـسا  متـساوخیم  هک  یبـش  نیلوا  مدرک  نکـسم  دوـب ، هسدـقم 
نوفدم یکیدزن  نیا  رد  هک  تسا  يرتخد  ربق  راوج  زا  اههیرگ  نیا  دنتفگ : باوج  رد  تساجک ؟ زا  ادـص  هیرگ و  نیا  مدیـسرپ : دـشیمن ،

ییارـسهحون وا  ناگدـنامزاب  ریاـس  رداـم و  ردـپ و  تسا و  هدـش  نفد  بشما  هدرم و  زورما  رتـخد  نآ  هک  مدرکیم  لاـیخ  نم  . تسا هدـش 
مدرم ارچ  هک  دش  هدوزفا  نم  یتفگـش  رب  درذگیم ! وا  نفد  گرم و  زا  هک  تسا  لاس  رازه  زا  زواجتم  نالا  دـنتفگ : نم  هب  یلو  دـننکیم ،
رتخد وا  دراد . قرف  يداع  نارتخد  اب  رتخد  نیا  هک  دش  مولعم  دعب  دنهدیم !؟ جرخ  هب  تدارا  هنوگنیا  لاس ، اهدـص  هحفص 533 ] زا [  دعب 

يریـسا هب  تسا ، هدوـب  دـیزی  تختیاـپ  هک  اـجنیا  هب  ار  شنادـنزرف  دناهتـشک  ار  شردـپ  نانمـشد ، نیفلاـخم و  هک  تـسا  مالـسلاهیلع  ماـما 
هک مدید  مدروآ و  اجنیا  هب  يور  ارجام  نیا  زا  دعب  . تسا هتـشگ  نوفدـم  هدرپس و  ناج  ردـپ ، قارف  زا  اج  نمیه  رد  رتخد  نیا  دـناهدروآ و 
هک دوب  هتفرگ  اج  ملد  رد  نانچ  وا  تبحم  دنوشیم . لسوتم  دنروآیم و  اههیدـه  دـننکیم و  اهرذـن  دـنیآیم و  هناقـشاع  وس  ره  زا  مدرم 

دنتفگ نم  هب  هنیاعم  زا  سپ  ناکـشزپ  دـندرب . هاگـشیاز )  ) ناتـسرامیب هب  ارم  نامیاز  يارب  یتدـم  زا  سپ  . مدرک ادـیپ  وا  هب  يدایز  يهقـالع 
هک متسناد  مدینش ، ار  یحارج  لمع  مان  هک  نیمه  نم  میتسه . یحارج  لمع  هب  راچان  دیآیم و  ایند  هب  یعیبط  ریغ  نامیاز  اب  امـش  كدوک 

دیاب مرادـن . لـسوت  زج  ياهراـچ  تسیچ ؟ هراـچ  منک ؟ هچ  مراـتفرگ ، تحاراـن و  ایادـخ  منک ؟ هچ  ایادـخ  ماهتفرگ ، رارق  گرم  ناـهد  رد 
هدروخ هنایزات  کتک و  تراسا  رد  هک  يرتخد  نیا  قح  هب  ایادـخ  متفگ : مدرک و  زارد  رتخد  نیا  يوس  هب  ار  متـسد  راچان  هب  . موش لسوتم 

نیا زا  ارم  هک  مهدیم  مسق  ار  وـت  دناهتـشک ، هناـملاظ  ار  وا  تسا و  هدوـب  تلوـسر  يهدـنیامن  قـح و  رب  ماـما  هک  شردـپ  قـح  هب  تـسا و 
ود مبای ، تاـجن  تکـاله  يهطرو  نیا  زا  نم  رگا  متفگ : مداد و  رارق  بطاـخم  ار  رتخد  نیا  دوخ  هاـگنآ  ! یهدـب تاـجن  تکـاله  يهطرو 

راظتنا فالخ  رب  هک  دیـشکن  یلوط  ندش ، لسوتم  ندرک و  رذن  زا  سپ  هک  تسا  دهاش  ادـخ  ! منکیم هیدـه  تاهناتـسآ  هب  یتمیق  يهچلاق 
افو مرذن  دهع و  هب  مه  نم  متفای ! تاجن  هحفص 534 ] تکاله [  زا  دش و  دلوتم  یعیبط  روط  هب  مدنزرف  ناهگان  نامیاز ، نایدصتم  ءابطا و 

[ . 274 . ] منکیم میدقت  ار  اههچیلاق  نونکا  مدرک و 

هیقر ترضح  هب  لسوت  اب  ناتسرامیب  رد  يربکا  دمحا  ياقآ  يافش 

نایرج ناشیا  يارب  ینارهت ، حادم  يربکا ، دمحا  ياقآ  هک : دناهتشاد  موقرم  ظعاو ، یمق  ینیسح  نیدلا  باهـش  دیـس  ياقآ  مالـسالا  ۀجح 
هب : تسا هدرک  فیرعت  هنوگ  نیا  دوـب ، مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  یبیب  تاـیانع  زا  هک  ار  دوـخ  يهراـبود  یگدـنز  زاـغآ  نتفرگ و  اـفش 
نم هب  لمع ، زا  لبق  دننک . لمع  ارم  دش  انب  دنداد و  لیکـشت  یکـشزپ  نویـسیمک  هصالخ ، دندرک . مدیماان  ابطا  هک  مدوب  هدش  التبم  يدرد 
اهنآ . دشن لصاح  لمع  زا  دعب  یتبثم  يهجیتن  دندرک و  لمع  هرخالاب  دشاب . دب  تسا  نکمم  دـشاب و  بوخ  لمع  نیا  تسا  نکمم  دـنتفگ :

رادـید و تاهچب  نز و  اـب  نک و  تیـصو  تـسا ! یمتح  وـت  ندرم  لاـمتحا  هـک  دـنتفگ : نـم  هـب  يزور  ماجنارـس  دـندرکیم و  هنیاـعم  ارم 
نایرج مدرک و  تیـصو  دندمآ . همه  مداتـسرف و  اهنآ  لابند  هب  مدوب ، هداتفا  تخت  يور  دوب و  هتـسب  میاپ  تسد و  مه  نم  امن ! یظفاحادخ 

همه مدیسوب . ار  شتروص  نم  دندرک و  مخ  ار  وا  هک  دوب  یلغب  یکچوک  لفط  هلمج ، زا  مدرک . عادو  رادید و  اههچب  اب  متفگ و  اهنآ  هب  ار 
نامه اب  . دـنوش هدامآ  هلان  نفد و  گرم و  نایرج  نم و  دـسج  نتفرگ  لیوحت  يارب  ات  دـنتفر  نوریب  ناتـسرامیب  قاطا  زا  هدرـسفا  ناـیرگ و 
رتخد مدید  هک  تشذگن  هظحل  دنچ  متشاد . یلسوت  رکذ  مدناوخ و  يراعشا  مدش و  لسوتم  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هب  كاندرد ، عضو 

ارم هک  تسیک  نیا  مدرک . بجعت  ! زیخرب دومرف : دز و  ادـص  ترهـش  مسا و  اب  ارم  دـش و  رـضاح  نم  تخت  يولج  هراـپ ، هاـم  لـثم  یمناـخ 
هدـمآ یـسرپلاوحا  يارب  هک  تسا ، نم  ياـهیقاطا  مه  زا  یکی  رتـخد  هحفـص 535 ] دبال [  متفگ : دوخ  اب  دـنادیم ؟ ار  ممـسا  دسانـشیم و 

دنلب تسا ؟ هتسب  وت  ياپ  تسد و  اجک  دومرف : مرادن . تکرح  قح  تسا و  هتسب  میاپ  تسد و  مناوتیمن ، متفگ : وشاپ ! دومرف : هرابود  . تسا
اجک تفگ : . منک تکرح  اج  زا  دـیابن  ماهدرک و  لمع  متفگ : يوشیمن ؟ دـنلب  ارچ  دومرف : تسا ! زاب  میاپ  تسد و  مدـید  مدرک ، هاگن  وش !

هدشن عقاو  یلمع  هنأک  تسا ، هدروخ  شوج  لمع  ياج  تسین و  نم  ندب  رد  لمع  زا  يرثا  الصا  مدید  مرک ، هاگن  . منیبب ياهدرک ؟ لمع  ار 
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بیاغ مرظن  زا  ناهگان  و  يدوب ؟ هدشن  لسوتم  نم  هب  و  يدرکن ، ادص  ارم  رگم  دندومرف : دیتسه ؟ یک  امـش  مدیـسرپ  مدرک . بجعت  تسا !
مه نم  متفگ . همه  هب  ار  یبیب  تیانع  تمارک و  نایرج  مدمآ و  نوریب  مدیـشوپ و  ار  مسابل  متـساخرب و  تخت  زا  لماک  تمالـس  اب  ! دندش

[ . 275 . ] ماهدرک لقن  ار  هدنهد  ناکت  يهزجعم  نیا  سلاجم  ربانم و  زا  یلیخ  رد 

هیقر ترضح  هضور  يهطساوب  ایؤر  ملاع  رد  هداز  ثدحم  یلع  ازریم  موحرم  يهرجنح  يافش 

نارهت روهـشم  يابطخ  ظاعو و  زا  هک  هرـس  سدق  یمق  سابع  خیـش  جاح  ماقم  یلاع  ثدحم  دنزرف  هدازثدحم ، یلع  ازریم  جاح  موحرم 
میارب ندرک  ینارنخـس  نتفر و  ربنم  هک  ییاج  ات  مدوب ، هدش  التبم  ادص  یگتفرگ  هرجنح و  یتحاران  يرامیب و  هب  نم  ینامز  : دومرفیم دوب ،

وا هب  هبرجت ، اب  صـصختم و  یبیبط  نتفرگ  رظن  رد  اب  زین  نم  دـتفایم . هجلاـعم  رکف  هب  یتیعقوم  نینچ  رد  یـضیرم  ره  املـسم  دوبن . نکمم 
جلف هداتفا و  راک  زا  یتوص  ياهرات  زا  یضعب  هک  تسا  دیدش  ردقنآ  يرامیب  هک  دش  مولعم  هنیاعم  زا  سپ  مدرک و  هحفص 536 ] هعجارم [ 

هام دنچ  ات  هک  دنداد  تحارتسا  روتسد  هخسن ، نتـشون  نمـض  رد  جلاعم  بیبط  . تسا جالعلا  بعـص  لقاال  دشابن  جالعال  رگا  تسا و  هدش 
ار اهنآ  مشاب ، هتـشاد  راظتنا  ماهچب  نز و  زا  ار  یبلطم  اـی  مهاوخب و  يزیچ  رگا  مزن و  فرح  یـسک  اـب  یتح  منک و  يراددوخ  نتفر  ربنم  زا 

نینچ لباقم  رد  ربص  هتبلا  . ددرگرب نم  هب  اددجم  هتفر  تسد  زا  یتمالـس  دـیاش  وراد ، لامعتـسا  موادـم و  تحارتسا  يهجیتن  رد  ات  مسیونب .
دونـش تفگ و  هب  جایتحا  رتشیب  همه  زا  ناسنا  اریز  تساسرف ، تقاـط  تخـس و  یلیخ  هچب ، نز و  اـب  یتح  مدرم  اـب  ندزن  فرح  يراـمیب و 

! دشاب هچ  نآ  هجیتن  تسین  مولعم  هک  یلاح  رد  مشاب ؟ تحارتسا  رد  هتـسویپ  منزن و  یفرح  میوگن و  چیه  هام  دنچ  ات  دوشیم  روطچ  دراد ،
، دیدش یتحاران  رارطضا و  نیا  دهدیم . تسد  رامیب  هب  يرارطضا  لاح  هچ  یکانرطخ  يرامیب  نینچ  دمآ  شیپ  اب  هک  تسا  نشور  همه  رب 

دوش عطق  يرـشب  ياههراچ  مامت  زا  ناسنا ، دیما  هک  دوشیم  ثعاب  یناشیرپ  تلاح  نیا  دزادنایم . هداعلاقوف  تردـق  کی  دای  هب  ار  یمدآ 
دنوادـخ فطل  نایاپیب  يایرد  زا  دـنک و  تجاح  ضرع  لاعتم ، دـنوادخ  هاگرد  هب  اهنآ  يهلیـسوب  ات  دـتفا  یهلا  هاـگرد  ناـبرقم  داـی  هب  و 

يزور متـشادن . ياهراچ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لسوت  زج  يدـمآ ، شیپ  نینچ  اب  مه  نم  . دریگب ياهرهب 
بطاخم ار  مالسلاهیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  نادیهـش  رالاس  متخیر و  کشا  یلیخ  دمآ و  تسد  هب  لسوت  لاح  رـصع  رهظ و  زامن  زا  دعب 

، نآ رب  هوالع  تسا ! اسرف  تقاط  نم  يارب  يرامیب  نینچ  لـباقم  رد  ربص  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نباـی  متفگ : مداد و  رارق 
. متـسه تیب  لها  امـش  نارکون  زا  متفریم و  ربنم  ماودـلا  یلع  لاح  هب  ات  رمع  لوا  زا  نم  دـنراد  راظتنا  نم  زا  مدرم  متـسه و  ربنم  لها  نم 

ناضمر كرابم  هام  هوالع  هب  مشاب ؟ رانکرب  يامیب  رثا  رب  ساسح ، تسپ  نیا  زا  دـیاب  هراـبکی  هک  تسا  هحفـص 537 ] هدش [  هچ  الاح  یلو 
رد مدـیباوخ . زور ، ره  لومعم  قبط  لسوت ، نیا  لابند  هب  ! دـهد میافـش  ادـخ  ات  امرفب ، یتیانع  اقآ  منک ؟ هچ  ار  اهتوعد  تسا  کـیدزن  زین 
نآ رد  . مدـید دوب ؛ کـیرات  یمک  قاـطا ، رگید  تمـسق  دوب و  نشور  رونم و  قاـطا  زا  یمین  هک  یگرزب  قاـطا  رد  ار  مدوخ  باوـخ  ملاـع 

لاحـشوخ و یلیخ  دناهتـسشن . هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ءادهـشلادیس  نینوکلا  یلوم  ترـضح  دوب ، نشور  هک  یتمـسق 
اصوصخم مدومن ! تجاح  ضرع  ناشیا  هب  مدرک و  ادیپ  زین  ایؤر  لاح  رد  متـشاد ، يرادیب  لاح  رد  هک  ار  یلـسوت  نامه  مدش و  تقوشوخ 

ربنم مناوتیم  روطچ  هداتفا  راک  زا  يهرجنح  نیا  اب  یلو  ماهدش ، توعد  يددعتم  دجاسم  رد  تسا و  کیدزن  كرابم  هام  هک  متشاد  رارصا 
عرضت و حاحلا و  یلیخ  نوچ  منزن ! یفرح  زین  مدوخ  ياههچب  اب  یتح  هک  تسا  هدرک  عنم  ارم  رتکد  هکنآ  لاح  و  میامن ؟ ینارنخـس  مور و 

مرتخد تبیصم  زا  هلمج  دنچ  وگب  هتسشن ، رد  مد  هک  دیس  اقآ  نآ  هب  دندومرف : دندرک و  نم  هب  هراشا  مالـسلاهیلع  ترـضح  متـشاد ، يراز 
رهوش مدید  مدرک ، هاگن  قاطا  رد  هب  نم  ! يوشیم بوخ  یلاعت  هللاءاشنا  دیزیرب ، کشا  یمک  امش  دناوخب و  مالـسلااهیلع ) هیقر  ترـضح  )
نیسح ماما  ترـضح  نامرف  تسا . هتـسشن  تسا ، نارهت  تعامج  يهمئا  زا  ءابطخ و  ءاملع و  زا  هک  یمق » یئابطابط  یفطـصم  اقآ   » مرهاوخ
ناوخب : » دندومرف مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  دنک ! يراددوخ  تبیصم  رکذ  زا  تساوخیم  ناشیا  یلو  مدناسر ، وا  هب  ار  مالـسلاهیلع 

هنافسأتم اما  . متخیریم کشا  مدرکیم و  هیرگ  مه  نم  دش و  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تبیـصم  رکذ  لوغـشم  ناشیا  ار » مرتخد  يهضور 
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رپ سلجم  نآ  زا  ارچ  هک  مدوب  رثأتم  فسأتم و  هحفـص 538 ] مدش و [  رادیب  باوخ  زا  یتحاران  اب  نم  دندرک و  رادیب  باوخ  زا  ارم  اههچب 
هعجارم صـصختم  کشزپ  نامه  هب  دـعب ، زور  ای  زور  ناـمه  ! تشادـن ناـکما  یلاـع  هرظنم  نآ  ندـید  هراـبود  یلو  مدـنام ؟ مورحم  ضیف 

: دیسرپ نم  زا  دوب  بجعت  رد  هک  کشزپ  تسین ! یلبق  يرامیب  یتحاران و  زا  يرثا  الصا  هک  دش  مولعم  هجلاعم ، زا  سپ  هناتخبشوخ  مدومن .
تـسد رد  ملق  رتکد  مدرک . ناـیب  ار  مدوخ  باوخ  لـسوت و  یگنوگچ  نم  ؟ دـیتفرگ هجیتن  تعرـس  يدوز و  نیا  هب  هک  دـیدروخ  هچ  اـمش 

رثا رب  هک  يونعم  تلاح  کی  اب  داتفا و  نیمز  رب  شتسد  زا  ملق  رایتخایب  ملسوت ، ناتـساد  ندینـش  زا  دعب  یلو  دوب ، هداتـسیا  اپرـس  تشاد و 
شراسخر رب  کشا  يهرطق  هرطق  تسـشن و  تبابط  زیم  تشپ  دوب ؛ هداد  تسد  وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نینوکلا ، یلوم  ماـن  ندـینش 

[ . 276 . ] تشادن يرگید  جالع  هراچ و  یبیغ ، دادما  تایانع و  لسوت و  زج  امش  یتحاران  نیا  اقآ ، تفگ : سپس  درک و  هیرگ  وا  تخیر .

باتک نیا  رد  شخب 19  تاقحلم 

ماما - 2 عوضوم : 181: هیضق هرامـش  مالـسلااهیلع ،! هیقر  ترـضح  ینامـسج  روضح  اب  ینانبل  یحیـسم  رتخد  تیاده  افـش و  - 1 عوضوم :
هرامش دندومرف ، خیبوت  دنک ، كرت  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  يهرفـس  يهسلج  تشاد ، دصق  هک  ار  یناوخ  هضور  مالـسلاهیلع  نیـسح 

، دندیشخب افش  ار  رامیب  يزبس ، گرب  اب  دندش و  رهاظ  يرادیب  رد  سپـس  باوخ و  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  - 3 عوضوم : 12 هیضق :
هحفص 541 ]  ] 145 هیضق : هرامش 

نیسح ماما  تبرت  تاکرب  صاوخ و 

نمؤم یجاح  تیاور  هب  نفک ، رد  نینوخ  تبرت 

ماما ترـضح  یلـصا  تبرت  يدوخن  رادـقم  هک  داد  ربخ  نم  هب  ياهمرتحم  يهردـخم  : دومرف هیلع  هللا  ۀـمحر  نمؤم  یجاـح  روفغم ، موحرم 
يروط هب  دوشیم ، نینوخ  اروشاع  زور  رد  لاس  ره  تبرت  نیا  ماهتشاذگ . دوخ  نفک  رد  ار  نآ  تسا و  هدیـسر  نم  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
شلزنم هب  اروشاع  زور  هک  مدرک ، شهاوخ  هردخم  نآ  زا  . دوشیم کشخ  اجیردـت  دـعب  دـنکیم و  تیارـس  نفک  هب  اهنوخ  تبوطر  هک 

نفک رد  نوخ  زا  ياهقلح  درک . زاـب  دروآ و  ار  شنفک  يهچقب  وا  متفر . وا  لزنم  هب  اروشاـع  زور  . درک لوـبق  وا  منیبـب . ار  تبرت  نآ  مورب و 
نآ ندـید  زا  تسا . نازرل  هوـالع  هب  نینوخ و  رت و  ، دوب هتفگ  هردـخم  نآ  هک  يروطناـمه  هک  مدـید  ار  كراـبم  تبرت  مدومن و  هدـهاشم 

[ . 277 . ] مدش دوخیب  دوخ  زا  نالان و  نایرگ و  تخس  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  هحفص 542 ] ترضح [  تبیصم  یگرزب  روصت  هرظنم و 

يراسناوخ نیسحلادبع  الم  تیاور  هب  اروشاع  زور  رد  نیسح  ماما  ربق  كاخ  ندش  نینوخ 

يدـهم دیـس  اقآ  موحرم  هک  ینامز  رد  : دومرف لقن  ار  هیـضق  نیا  هیلع  هللا  ۀـمحر  يراسناوخ  نیـسحلادبع  الم  روفغم ، موحرم  لداع ، يهقث 
رفعج ـالم  جاـح  لوصف و  بحاـص  نیـسح  دـمحم  خیـش  افـشتسا ، يارب  دوب ، هدـش  ضیرم  ریبک -  حرـش  بحاـص  یلع -  دیـس  اـقآ  رـسپ 

ترـضح رهطم  ربق  بادرـس  لخاد  مارحا ، سابل  اب  دننک و  لسغ  هک  دنداتـسرف  دندوب ، لودـع  ياملع  لوحف و  زا  ود  ره  هک  ار  يدابآرتسا 
نآ هک  دنهد  تداهـش  ود  ره  دـنروایب و  دیـس  موحرم  يارب  دـنرادرب و  هدراو  بادآ  اب  رهطم  ربق  تبرت  زا  دـنوش و  مالـسلاهیلع  هللادـبعیبا 
زا دنتفر و  رمالا  بسح  راوگرزب  ود  نآ  . دیامن لوانت  تبرت  نآ  زا  يرادقم  دیس  بانج  تسا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  ربق  زا  تبرت 

ناشیا يهلمج  زا  هک  دندرک  اطع  رایخا  راضح و  زا  یضعب  هب  ار  رهطم  كاخ  نآ  زا  يردق  سپس  دندمآ . الاب  دنتشادرب و  رهطم  ربق  كاخ 
تسد هب  وا  زا  دعب  هکنیا  سرت  زا  ار  تبرت  نآ  يهدنام  یقاب  مدرک و  تدایع  توم  ضرم  رد  ار  صخـش  نآ  نم  دوب . نیربتعم  زا  یـصخش 

داتفا و نفک  نآ  قوراس  هب  مرظن  اروشاع  زور  اقافتا  متـشاذگ . هدلاو  نفک  نایم  رد  مدروآ و  ار  هتـسب  نآ  نم  . درک اطع  نم  هب  دـتفا ، لهاان 
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دننام تسا ، هدوب  نفک  فوج  رد  هک  تبرت  يهسیک  مدید  هحفص 543 ] مدوشگ [ ، متشادرب و  ار  نآ  نوچ  مرک ! ساسحا  نآ  رد  یتبوطر 
نآ رثا  تسا  هدـش  هبانوخ  دـننام  هتـشگ و  هریت  نوخ  دـننام  نآ  گـنر  هدـش و  ضراـع  نآ  رد  یکاـنمن  تلاـح  دـنیبب  تبوطر  هک  يرکش 

لحم رد  ار  نآ  سپ  ! دوبن اج  نآ  رد  یبآ  تبوطر و  هکنآ  اب  دوب ، هدیـسر  قوراس  نفک و  هب  نآ  زا  نآ و  رهاـظ  هب  هسیک  نورد  زا  تبوطر 
نآ هچ  رگا  مدـید ، دیفـس  کشخ و  لوا  تلاـح  هب  ار  تبرت  نآ  مدوشگ و  مدروآ و  ار  قوراـس  مهدزاـی ، زور  رد  سپـس  متـشاذگ . دوخ 

روطنیمه مدرکیم ، هدـهاشم  ار  نآ  هک  اروشاع  مایا  ریاس  رد  نآ  زا  دـعب  رگید  دوب و  هدـنامیقاب  ناکامک  قوراس  نفک و  رد  يدرز  گنر 
[ . 278 . ] دوشیم نوخ  هب  هیبش  اروشاع  زور  رد  دشاب ، اج  ره  رد  رهطم  ربق  كاخ  هک  متسناد  ماهدید و  نوخ  گنر  هب  ریغتم  ار  نآ 

یناسح دیمحلادبع  ياقآ  لزنم  رد  دولآ  نوخ  تبرت 

ياقآ هللا  ۀیآ  ترـضح  فیلأت  تفگـش  ياهناتـساد  البق  هک  سراف  دنبـشارف  نکاس  یناسح ، دیهـشلادبع  دنزرف  یناسح ، دـیمحلادبع  ياقآ 
میدناوخ و ار  باتک  نیا  میتشاد ، یسراف  داوس  هک  ماهداوناخ  نم و  : دنکیم لقن  دوب ، هدناوخ  ار  يزاریش  بیغتسد  نیسحلادبع  دیـس  جاح 

يرادـقم دـش و  البرک  مزاع  مردـپ  مرحم  زا  لبق  ریخا ، لاـس  رد  . تسا هدـمآرد  نوخ  گـنر  هب  رهطم  تبرت  اروشاـع ، زور  رد  هک  میتسناد 
اب دوب ، هدروآ  مردپ  هک  ار  یتبرت  زا  یمک  رادقم  دـش و  لسوتم  مالـسلامهیلع  همئا  هب  هراس ) مانب   ) مرهاوخ دروآ . درک و  يرادـیرخ  تبرت 

مالسلامهیلع و همئا  زا  دوب و  هتـشاد  ایحا  هحفـص 544 ] ار [  اروشاع  بش  دوب و  هدیچیپ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  زا  ياهچراپ 
رد اقآ »  » هک یتلاح  ناـمه  هب  تبرت  نیا  میراد ، تیلباـق  امـش  دزن  هرذ  کـی  اـم  رگا  هک  دوب  هدرک  تساوخرد  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاـف 

دـننکیم و هاگن  تبرت  نآ  هب  رهظ ، زا  دـعب  هقیقد  هد  کی و  تعاس  رهظ ، زامن  زا  دـعب  اروشاع ، زور  اقافتا  ! دوشب لیدـبت  دناهتـشون ، باتک 
باتک رد  اقآ »  » هک یتلاح  نامه  دننیبیم ، اهنآ  . دنتفایم يراز  هیرگ و  هب  اهنآ  يهمه  هبترم  کی  دننیبیم و  ار  نآ  زین  مردارب  نز  رهاوخ و 

نآ زا  يرادقم  مدید و  مه  مدـمآ ، دجـسم  زا  ادـعب  هک  ریقح  تسا . هدرک  ادـیپ  نوخ  تلاح  روبزم ، تبرت  تسا و  هداتفا  قافتا  دناهتـشون ،
يرگج یلک  روط  هب  تبرت  گنر  اروشاع  زور  رد  تسا . دوجوم  زونه  روبزم  تبرت  . مداد بیغتـسد  هللا  ۀـیآ  ترـضح  تمدـخ  هب  ار  تبرت 
دوجوم يرگج  گنر  ناـمه  اـب  مه  زونه  تسا و  هدرک  ادـیپ  یکـشخ  تلاـح  جـیردت  هب  نآ  زا  دـعب  دوب . هتـشادرب  یمک  تبوطر  هدـش و 

يدهـشم لزنم  ءارهزلادجـسم ، يوک  سراف ، دنبـشارف  رد  يرمق ، لاس 98  رد  زین ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رهطم  تبرت  زا  يرادـقم  . تسا
[ . 279 . ] دندرک هدهاشم  ار  نآ  يهمه  دوب و  هدش  لدبم  نوخ  هب  تبرت  نآ  دنداد و  ناشن  هسلج  رد  دوب و  يداشون  اضرلادبع 

اضر ماما  يهیده  اب  هارمه  نیسح ، ماما  رئاح  تبرت 

يهتسب نم  يارب  ناسارخ  زا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  : تفگ یـصخش  هک  تسا  هدش  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  نانجلا  حیتافم  باتک  رد 
هک مدیسرپ  دوب ، هدروآ  ار  هتسب  هک  يدرم  نآ  زا  دوب ! یکاخ  نآ  نایم  رد  مدید  مدرک ، هحفص 545 ] زاب [  ار  هتسب  نوچ  دنداتسرف . یعاتم 

یسک يارب  يزیچ  مالـسلاهیلع  ترـضح  هک  تسا  هدشن  لاح  هب  ات  تسا ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رئاح  كاخ  تفگ : ؟ تسیچ كاخ  نیا 
نیا دیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دـنراذگن . مالـسلاهیلع  ینیـسح  رئاح  تبرت  زا  رادـقم  کی  اهـسابل ، هماج و  نآ  نایم  رد  دنتـسرفب و 

[ . 280 . ] تسا لاعتم  دنوادخ  تیشم  نذا و  هب  اهالب ، زا  ناما  تبرت 

نیسح ماما  ترضح  رهطم  تبرت  يهلیسوب  يرئازج ، هللا  تمعن  دیس  مشچ  يافش 

فرط زا  میتفر ... البرک  هب  مالسلاهیلع  نیمظاک  زا  دسیونیم ...«: شیوخ  لاح  حرش  رد  هرس  سدق  يرئازج  هللا  تمعن  دیـس  ریبخ ، ثدحم 
رب تردـق  تفرگ و  توق  ممـشچ  زور  نآ  زا  مدیـشک . دوخ  مشچ  هب  ار  نآ  متـشادرب ... كاخ  يردـق  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياپ  نییاپ 

ياج هب  مرادیمرب و  كاخ  نآ  زا  يردـق  دـنک ، ادـیپ  یتحاران  ممـشچ  هاگ  ره  لاح  اـت  دـش ... رتهب  مه  شلوا  زا  هکلب  درک ، ادـیپ  هعلاـطم 
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يارب و  دوب ، هدش  فیعض  منامشچ  شیپ  یتدم  : » دسیونیم رگید  ياج  رد  ناشیا  [ . 281 «. ] تسا نم  ياود  نیا  مشکیم و  مشچ  هب  همرس 
لوغـشم رهطم  مرح  نامداخ  دـنتفر و  نوریب  نارئاز  زا  ياهدـع  مدوب . مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هاگراب  دـبنگ و  ریز  هفرع  ترایز 

رگید یهورگ  نم و  دـندیدیمن ! ار  رگیدـکی  دـندوب  اـجنآ  هک  یمدرم  هک  ياهنوگ  هب  دـش ، دـنلب  راـبغ  درگ و  دـندوب . هدـش  ندز  وراـج 
ممـشچ ود  ره  هک  مدوب  هتفرن  نوریب  مرح  زا  زونه  تفر و  ام  ناگدـید  لخاد  راـبغ  درگ و  اـت  میدرک  زاـب  ار  دوخ  هحفص 546 ] نامشچ [ 

. مالسلاهیلع ءادهشلادیس  ترـضح  رهطم  تبرت  زا  ندیـشک  همرـس  هب  رگم  ماهدرکن  هجلاعم  ار  منامـشچ  نونکات  نامز  نآ  زا  و  دش ! نشور 
[ . 282]

... برکلا فشاک  ای  متخ  تبرت و  بآ  اب  یتشهب  یفطصم  دیس  رتکد  رتخد  يافش 

لاس 1368 هام  ریت  رد  : تسا هدش  لقن  یکارا  یلوسر  یلع  دمحم  خیش  جاح  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  راوگرزب ، بیطخ  طسوت  هیضق  نیا 
کـشزپ یتشهب ، یفطـصم  دیـس  رتکد  يزور  مدوب . يرتسب  يدابآ  زوریف  ناتـسرامیب  رد  لاس 1409 ق ، مارحلا  ةدـعقیذ  اب  قباطم  یـسمش 

رتکد !؟ تسین هشیمه  لـثم  امـش ، لاـح  عضو و  زورما  مدرک : لاؤس  دوب . زین  تحاراـن  لاـح  نیع  رد  دـمآ و  ناتـسرامیب  هب  رید  نم ، جـلاعم 
زا یضعب  بش  نامه  ! دراد ياهدننک  تحاران  عضو  دناهدرک و  لمع  تسا ، يرتسب  نارهت  ياهناتـسرامیب  زا  یکی  رد  هک  ار ، مرتخد  تفگ :

ناشیا دندناسر . نم  هب  ار  هرس  سدق  یناگیاپلگ  ياقآ  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  تناما  دندمآ و  يدابآزوریف  ناتسرامیب  هب  مق  زا  مناگتـسب 
مالـسلاهیلع ءادهـشلادیس  ترـضح  تبرت  اب  هک  ار  یبآ  يهشیـش  اذـل  متـسه ، يرتسب  ناتـسرامیب  رد  هدـش و  ضیرم  نم  هک  دـندوب  هدـینش 

رتکد زور ، نآ  يادرف  مدیلام و  دوخ  مشچ  هب  زین  ار  ياهرطق  مدروخ و  ار  نآ  زا  يرادقم  هدنب  دندوب . هداتسرف  نم  يارب  دوب ، هدش  جوزمم 
یتقو متفگ : رتکد  هب  هحفص 547 ] دراد [ ! اعد  هب  جایتحا  وا  تفگ : سپس  داد و  حیـضوت  وا  مدرک . لاؤس  شرتخد  عضو  زا  مدز و  ادص  ار 

مداد و وا  هب  ار  هشیـش  نم  دمآ و  رهظ  کیدزن  وا  تسا . هداتـسرف  اقآ  هک  مهدیم  امـش  هب  ياهیدـه  يورب ، نوریب  ناتـسرامیب  زا  دـیتساوخ 
، دروخب ات  دیهدب  وا  هب  ار  بآ  نیا  زا  يرادقم  نآ ، زا  دعب  یتعاس  امش  موشیم ، یمتخ  لوغـشم  نم  نیعم ، تعاس  نالف  رد  بشما ، متفگ :

فـشاک ای   » متخ زین  دـعب  مدرک و  عورـش  ار  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  لـسوت  ررقم ، تعاـس  رد  بش ، نآ  ! تسا رثؤم  هللاءاـشنا 
هشیش دمآ و  رتکد  ادرف  مدرک . رارکت  راب  هس  ود  ار  مالسلاهیلع » نیسحلا  کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هجو  نع  برکلا 

نآ زا  دـعب  تعاس  کی  دـش ، لـمع  امـش  روتـسد  قبط  تفگ : تسا ؟ روط  هچ  هضیرم  لاـح  رتکد ، متفگ : . دوب لاحـشوخ  یلو  درواـین ، ار 
اذـغ تفگ : حبـص  داد . وا  هب  ار  هشیـش  بآ  هیقب  شردام  ماهنـشت . تفگ : و  دوب ) هداتفا  شوهیب  زور  هس  هکنآ  اب  ، ) درک زاـب  مشچ  هضیرم 

هچ تسا ، هتفای  دوبهب  وا  لاح  تسا ، بیجع  یلیخ  تفگ : درک ، هنیاعم  هک  یتقو  دنک ، هنیاعم  ار  وا  هرابود  دـنتفگ : شرتکد  هب  مهاوخیم !
وا عـضو  تفگ : رتـکد  ! دـماین شیپ  یتحاراـن  چـیه  میداد و  دـیهدب . يو  هب  مه  پوـس  يرادـقم  تفگ : میتـفگ . يو  هب  ار  ناـیرج  هدـش !؟
متخ زین  تبرت و  بآ  نایرج  ياهدرک ؟ هچ  وگب ، میارب  ار  نایرج  لصا  تفگ : نم  هب  دمآ و  رتکد  دعب  زور  تسا ! شخب  تیاضر  هزادنایب 

لاحشوخ هزادنایب  وا  متفگ . شیارب  ار  مالسلاهیلع » نیسحلا  کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  »
مالـسلاهیلع و سابعلا  لضفلاوبا  مشاه ، ینب  رمق  جئاوحلا ، باب  ترـضح  هب  لسوت  هجیتن  تسا  نیا  دادیم . رکذت  نآ  نیا و  هب  دـعب  دـش و 

هحفص 548 ] [ . ] 283 . ] مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلعنبا  نیسح  ماما  ءادهشلادیس  ترضح  تبرت 

راوگرزب نآ  تبرت  تکرب  هب  لضفلاوبا  ترضح  مرح  یلوتم  يافش 

متشاد ار  وا  يدرگاش  راختفا  یفسلف  یلع  خیـش  بناجنیا  هک  ناوارف ، تافیلات  ياراد  رـصاعم و  دباع  لضاف و  بئان ، لیعامـسا  خیـش  جاح 
ماـمت هک  دیـسر  ییاـج  هب  مراـک  مکمک  مدـش و  ـالتبم  يدرد  شوگ  هب  نم  دومرف : مالـسلاهیلع » لـضفلاوبا  ترـضح   » مرح یلوتم  : دومرف

ياهناتسرامیب زا  یکی  رد  هرخالاب  ! مورب جراخ  ياهناتـسرامیب  هب  هک  دندرک  هیـصوت  نم  هب  دندش و  زجاع  نم  يهجلاعم  زا  دادغب  ياهرتکد 
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: دنتفگ یلو  موش . یحارج  لمع  دیاب  هک  دـنتفگ  یکـشزپ  ياروش  ياضعا  شیامزآ ، هنیاعم و  زا  سپ  مدـش و  يرتسب  همانرب ، قبط  جراخ ،
تحاران و یلیخ  بش  نآ  رد  مهدب . ار  ناتباوج  منک و  رکف  ات  دیهدب ، تلهم  نم  هب  ار  بشما  متفگ : . دراد دوجو  رطخ  ناکما  دـصرد  دون 

نیا زا  متـسه ، رهطم  ربق  یلوتم  دوخ  هک  نم  و  دـنریگیم ، افـش  البرک  كاخ  زا  اهـضیرم  مامت  متفگ : دوخ  اب  هبترمکی  اـما  مدـش . نیگمغ 
نآ زا  يرادقم  یصاخ ، هجوت  لاح و  اب  متشاد . دوخ  اب  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ربق  كاخ  زا  يردق  هناتخبـشوخ  ؟ مشاب مورحم  ضیف 

يارب اهرتکد  ! تسا هدش  تکاس  نآ  درد  دوشیمن و  جراخ  كرچ  رگید  هک  مدید  حبص ، ماگنه  مدیباوخ و  متخیر و  مشوگ  رد  ار  كاخ 
يهضراع دندید  دندرک ، هنیاعم  اهنآ  هک  یتقو  دـیهد ! رارق  شیامزآ  دروم  ارم  شوگ  زاب  متفگ : اهنآ  هب  دـندمآ . نم  شیپ  خـساپ  نتفرگ 
یتایرظن ثحب  لوط  رد  دندرک ، ییاهثحب  هزجعم  نیا  باب  رد  دنداد و  لیکشت  یکـشزپ  نویـسیمک  اروف  تسا ! هدش  فرطرب  لماک  شوگ 

لـضفلاوبا ترـضح  ربـق  كاـخ  يهلیـسو  هب  نم  متفگ : باوج  رد  نم  . دـنوش اـیوج  هلئـسم  نیا  رد  زین  ار  مدوخ  رظن  دـش  رارق  دـش و  هداد 
هحفص 549] هدنام [  یقاب  يزیچ  مالسلاهیلع ، سابع  ترضح  ربق  كاخ  زا  ایآ  دنتفگ : بجعت  اب  اهنآ  مدرک . ادیپ  افـش  مالـسلاهیلع  سابعلا 
دـنداد و رارق  هاگـشیامزآ  رد  ار  ترـضح  نآ  تبرت  زور  هس  اـهنآ  مداد . اـهنآ  هب  متـشاد . دوـخ  هارمه  هک  يرادـقم  و  هلب ، مـتفگ : !؟ تـسا
هزجعم و نیا  يهرابرد  لفاحم  سلاجم و  يهمه  رد  مدوب ، روشک  نآ  رد  هک  یتدم  ! دشابیم نآ  رد  افش  رثا  تسا و  نوخ  كاخ و  دنتفگ :
، دندوب هیـضق  نیا  دهاش  کیدزن ، زا  هک  یهورگ  دندوب و  هدش  راوگرزب  نآ  يهتفیـش  نارفاک ، زا  يدایز  يهدع  دشیم و  وگتفگ  تمارک 

[ . 284 . ] دندرک ادیپ  شیارگ  مالسا  هب 

رهطم تبرت  اب  لکشم  نیا  لح  و  هموصعم ، ترضح  حیرض  هب  رگلافغا  نز  تسد  ندیبسچ 

هموصعم ترـضح  رهطم  مرح  رد  هزنم  ریغ  ینز  اـم ، یگبلط  نارود  رد  : دوـمرف هک  تسا  هدـش  لـقن  يوـضر  نیـسحلادبع  خیـش  باـنج  زا 
ود ره  دوب ، هتفرگ  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  حیرض  هب  ار  شتسد  ود  نوچ  دوب ! ینمادکاپ  يوناب  لافغا  ددص  رد  مالـسلااهیلع ،

تیآ سدقم  رضحم  هب  ياهدع  . دننک ادج  حیرض  زا  ار  شیاهتسد  دندوب  هتسناوتن  ياهلیح  چیه  هب  دوب و  هدیبسچ  رهطم  حیرـض  هب  شتـسد 
تبرت زا  يرادـقم  دـندوب : هدومرف  تجح  هللا  ۀـیآ  دـندوب . هتـساوخ  ناشیا  زا  ار  لکـشم  نیا  لـح  هدـش و  فرـشم  هرـس  سدـق  تجح  هللا 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  تبرت  نوچ  دنزیرب ، ماجرفدب  نز  نآ  ياهتـسد  يور  دننک و  لح  بآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح 
زا شاهتـسد  دـندوب ، هتخیر  وا  ياهتـسد  يور  ار  تبرت  يوتحم  بآ  هک  یماگنه  هحفـص 550 ] تسا [ ! نامردیب  درد  ره  ياشگ  لکـشم 
زا ار  دوخ  لقع  هثداح  نآ  زا  دعب  دوب ، هتفرگ  رارق  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  بضغ  دروم  نز  نیا  نوچ  یلو  دوب ! هدش  ادج  حـیرض 
رـس هب  شنومیمان  رمع  تفر و  نیـشام  ریز  هک  يزور  ات  دوب ، نارگید  تربع  يهیاـم  دـیدرگیم و  رازاـب  هچوک و  رد  هراومه  داد و  تسد 

[ . 285 «. ] دمآ

دش ربق  رد  ندش  هتفریذپ  بجوم  راکدب ، نز  يهزانج  اب  هارمه  نیسح  ماما  تبرت 

تخادنایم و يرونت  هب  ار  وا  درکیم ، دلوتم  عورشمان  قیرط  زا  ياهچب  تقو  ره  هک  دوب  ياهیناز  نز  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  نامز  رد 
شکاخ هب  دندناوخ و  زامن  شیارب  دـندرک و  نفک  لسغ و  ار  نز  وا ، ناشیوخ  ابرقا و  درم . وا  دیـسر و  نز  نآ  لجا  هکنیا  ات  دـنازوسیم !

نایرج رد  هک  هدع  نآ  تسا . هتخادـنا  نوریب  هب  هدرکن و  لوبق  ار  هراکدـب  نز  نیا  هزانج  نیمز  هک  دـندش  هجوتم  تقو  کی  یلو  . دـندرپس
رگید ياج  رد  دندرب و  ار  هزانج  نیاربانب  و  دشاب ، كاخ  نیمز و  زا  لاکشا  دیاش  هک  دندرک  نامگ  دنتشاد ، تکرـش  هراکدب  نز  نیا  نفد 

دـش بجعتم  شردام  ! دش رارکت  هبترم  هس  ات  لمع  نیا  تفریذپن و  ار  دسج  نیمز  ینعی  دش ، رارکت  لبق  يهنحـص  هرابود  یلو  دندرک  نفد 
وگزاب ترـضح  يارب  ار  نایرج  دیـسرب و  مدایرف  هب  ربمغیپ  دنزرف  يا  تفگ : دمآ و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  سدقم  رـضحم  هب  و 

دندینش و شردام  نابز  زا  ار  هیضق  نیا  یتقو  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  هحفص 551 ] دیدرگ [ . ناشیا  هب  یجتلم  کسمتم و  درک و 
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رگید قولخم  هک  درادن  قح  یقولخم  چیه  دندومرف : تسا ، هدوب  هدازمارح  ياههچب  ندـنازوس  ندرک و  انز  نز  نآ  راک  هک  دـندش  هجوتم 
ترـضح منک ؟ هچ  الاح  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  ماما  هب  راکدب  نز  نآ  ردام  ! تسا قلاخ  تسدب  طقف  شتآ ، رد  ندنازوس  و  دنازوسب ، ار 

تبرت اریز  دیراذگب . ربق  رد  شاهزانج ، هارمه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  ءادهـشلادیس  ترـضح  مدج  تبرت  زا  يرادقم  دندومرف :
تشاذگ و هزانج  هارمه  دومن و  هیهت  تبرت  يرادقم  هیناز ، نز  نآ  ردام  تسا . روما  يهمه  ياشگ  لکشم  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  مدج 

[ . 286 ! ] دشن رارکت  ارجام  نآ  رگید 

نآ رد  تبرت  نتخیر  اب  ایرد  شمارآ 

( تسا لقان  زا  دـیدرت   ) یئبمب اـی  یچارک  فرط  هب  تیوک  ردـنب  زا  یتشک ، اـب  : دومرف هک  دـننکیم  لـقن  يرهـشوب  مظاـک  جاـح  موحرم  زا 
ینیب شیپ  ار  هثداح  نیا  ام  هک  درک  مالعا  یتشک  يوگدنلب  هلصافالب  دش . مطالتم  ایرد  دش و  يدیدش  نافوط  هار  نیب  رد  میدرک . تکرح 

: تفگ دـیهاوخیم ؟ هچ  يارب  ار  تبرت  متفگ : متفر و  ولج  بجعت  اب  ! درواـیب اـم  دزن  دراد ، هارمه  ـالبرک  تبرت  یـسک  رگا  میدوب و  هدرکن 
تخادنا و هحفـص 552 ] اـیرد [  ناـیم  رد  مداد ، وا  هب  مدروآرد و  دوخ  بیج  زا  ار  تبرت  رهم  دوش . مارآ  اـت  میزیرب  اـیرد  رد  میهاوـخیم 
هک هنوگنامه  یلو  تسا ؟ هتفهن  كاخ  نیا  رد  یتیصاخ  رس و  هچ  منادیمن  نم  تفگ : دوب ، یحیسم  هک  ادخان  . دش مارآ  ایرد  هظحل  نامه 

باتک بحاص  ازریم  داهرف  موحرم  زا  . دوشیم ایرد  مطالتم  جاوما  شمارآ  ثعاب  البرک  تبرت  میاهدرک ، هبرجت  مه  ام  دناهداد و  ربخ  ام  هب 
زا تسا و  هتخیر  بآ  رد  تبرت  يردق  تسا ، هدش  ینافوط  ایرد  هدـش و  راتفرگ  ایرد  رفـس  رد  ینامز  هک : تسا  هدـش  لقن  زین  راخز  ماقمق 

يرئاح میرکلادبع  خیـش  جاح  موحرم  هعیـش ، ردـقنارگ  ملاع  نامز  رد  هک  دـننکیم  لقن  [ . 287 . ] تسا هدرک  ادـیپ  تاجن  یعطق  تکـاله 
یمعفک خیـش  . دـش نکاس  هناخدور  تخیر و  نآ  رد  تبرت  يردـق  یمق  مساقلاوبا  خیـش  موحرم  درک . نایغط  مق  يهناخدور  هرـس ، سدـق 

نیسح ماما  ترضح  تبرت  يردق  هک  تسا  نیا  ، هدش تباث  هبرجت  هب  تسا و  رثؤم  ایرد  شمارآ  يارب  هک  یئاهزیچ  هلمج  زا  تسا : هدومرف 
[ . 288 . ] دوش هتخیر  نآ  رد  مالسلاهیلع ،

دوب هدش  هدیلام  راوید  رب  هک  یتبرت  هب  هللا  ۀیقب  ترضح  مارتحا 

ار دوخ  تکرب  اب  رمع  زا  لاس  دون  بیرق  نونکا  مه  هک  یلعـسابع  دـنزرف  ناـیروهظ » هجیدـخ   » ماـن هب  راـگزیهرپ ، هنمؤم و  ناوناـب  زا  یکی 
، دناشکیم وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  دوخ  اصع  کمک  اب  هداتفا و  اپ  زا  هتکس ، رثا  رب  هک  تسا  لاس  هد  کیدزن  هکنآ  اب  هتشاذگ و  رس  تشپ 

فیثک مدوب ، هدروآ  ـالبرک  زا  مدوخ  هک  یتبرت  رهم  ربق  لاـس  یـس  دودـح  هحفـص 553 ] دـنکیم [ : لقن  دوشیمن ، كرت  شتعامج  زامن 
یتقو . متشگرب متشاذگ و  لطـس  نایم  رد  مداد و  وشتـسش  سدقم ) دهـشم  رهـش  طسو  نابایخ  بآ   ) ناور بآ  رد  مدرب و  ار  نآ  دوب . هدش 

زین شرگید  فرط  مسریم  لزنم  هب  هک  یتقو  ات  منادرگرب ، ار  رهم  تسا  بوخ  متفگ : دوخ  اب  مدیـسر ، اـهیماما  هدزاود  دجـسم  يوربور 
هب ار  متـشگنا  دوب . هدیبسچ  مگرزب  تشگنا  هب  تبرت  يردـق  رهم ، نیریز  فرط  ندوب  سیخ  رثا  رب  مدـینادرگرب ، هک  ار  رهم  دوش ، کشخ 

نامز ماما  نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  دیـسر  منهذ  هب  هک  يراوگرزب  ياـقآ  مدـید ، باوخ  رد  بش  . متفر مدـیلام و  دجـسم  يوربور  راوید 
مالسلاهیلع نیسح  مدج  تبرت  اجنیا  : » دنیامرفیم نم  هب  دناهتشاذگ و  دش ، رکذ  هک  راوید  ياج  نامه  هب  ار  ناشرـس  دنتـسه ، هادف  انحاورا 

[ . 289 !« ] ياهدیلام ار 

يرون موحرم  يایؤر  رد  تبرت  رهم  ود  نتسکش  يهجیتن 

زامن نآ  رب  هک  تشاد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تبرت  زا  يرهم  مناردارب ، زا  یکی  : دنیامرفیم هرـس  سدق  يرون  ثدحم  موحرم 
شوگ وا  هب  ماهدلاو  داتفایم ، شنار  تشپ  شیاهبیج  دیشوپیم و  ابق  نوچ  تشاذگیم . دوخ  بیج  رد  دعب  درکیم و  هدجس  دناوخیم و 
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ریز دنکشب و  رهم  نیا  ینیشنب و  تبیج  يور  دیاش  ییامنیم ؟ مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  اقآ  تبرت  هب  یبدایب  ارچ  تفگیم : دومنیم و  دز 
رد ار  تبرت  رگید  هحفـص 554 ] هک [  دش  دهعتم  نآ  زا  سپ  ماهتـسکش ، تیفیک  نیا  هب  ار  رهم  ود  نونکات  یلب  تفگ : مردارب  ! دنامب تیاپ 
وا ندید  هب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  دید  باوخ  ملاع  رد  مدلاو  تشذگ ، هیـضق  نیا  زا  زور  دنچ  . دراذگن ابق  نییاپ  ياهبیج 

میامنب و مارکا  اهنآ  هب  ات  دنیایب  تیاهرسپ  وگب  دندومرف : دندومن و  وا  هب  دح  زا  شیب  تفطالم  راهظا  دناهتسشن و  شاهناخباتک  رد  هدمآ و 
ترضح دزن  رد  میداتـسیا . هناخباتک  قاطا  رد  ولج  رد  ام  و  میدوب -  رفن  جنپ  ام  يهمه  تخاس -  رـضاح  ار  شیاهرـسپ  مردپ  ! مهدب هزیاج 

دندیبلط و قاطا  نوردنا  هب  دندز و  ادص  ار  مردپ  نادنزرف  کی  کی  ترضح  . دوب یسیفن  يایشا  رخاف و  ياهسابل  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
شبیج رد  نیا  زا  شیپ  ار  تبرت  رهم  هک  دیـسر  مردارب  نامه  هب  تبون  هکنآ  ات  . دمآیم نوریب  قاطا  زا  دندومرفیم و  تمحرم  وا  هب  هزیاج 

رد ارم  ربق  تبرت  زا  رهم  ود  لاح ، هب  ات  وت  رسپ  نیا  دندومرف : مردپ  هب  دومن و  وا  يوس  هب  يدولآ  بضغ  هاگن  ترضح  هاگنآ  تشاذگیم .
ار وا  درادرب و  وا  ات  دنتخادنا ، قاطا  نوریب  رد  همرت  زا  ياهناش  باق  سپس  . تسا هتسشن  اهنآ  يور  نوچ  تسا ! هتـسکش  هتـشاذگ و  شبیج 
. دومن علطم  هیـضق  نیا  زا  ار  مردـپ  وا  درک و  لقن  مردام  هب  ار  شباوخ  تساخرب ، باوخ  زا  ردـپ  نوچ  . دـندیبلطن دوخ  دزن  هب  نیریاس  لثم 
. تسا هدشن  عقاو  ترضح ، بضغ  دروم  مردارب  هک  دروآ  ياج  هب  ار  يادخ  دمح  دومن و  بجعت  هبیجع  يایؤر  نیا  قدص  زا  مردپ  سپس 

هحفص 555 ] [ . ] 290]

باتک نیا  رد  شخب 20  تاقحلم 

، تبرت هب  یـسیع  نب  یـسوم  نیهوت  - 2 عوضوم : 67 هیضق : هرامـش  تسا ،! دزد  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  تبرت  يهدنـشورف  - 1 عوضوم :
، نیهوت يهطـساو  هب  يرامیب  دوع  حـیبست و  هناد  کی  اب  ینـس  درم  يافـش  - 3 عوضوم : 68 هیـضق : هرامـش  دش ، وا  راب  تلذ  گرم  بجوم 
: هیـضق هرامـش  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  تبرت  تکرب  هب  یناهفـصا  یکدوخن  موحرم  دـنزرف  ندـش  هدـنز  - 4 عوضوم : 69 هیـضق : هرامش 

يافش - 6 عوضوم : 171 هیضق : هرامش  یلصوم ، یعیلخ  نیدلا  لامج  تیاده  بجوم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  راوز  رابغ  - 5 عوضوم : 151
تبرت هکنیا  هب  یگنرف  ریفس  فارتعا  - 7 عوضوم : 170 هیضق : هرامش  وا ، ندش  هعیش  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  تبرت  اب  هکم  فیرـش  مشچ 
نیسح ماما  مرح  رابغ  تکرب  هب  يرئازج  موحرم  مشچ  يافش  - 8 عوضوم : 169 هیضق : هرامش  تسا ، تشهب  كاخ  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما 
نیـسح ماـما  تبرت  تکرب  هب  يداـبآ  ناطلـس  موـحرم  ناتـسود  زا  یکی  بـلق  شپط  يافـش  - 9 عوضوم : 216 هیضق : هرامـش  مالـسلاهیلع ،

، دـنداد هار  فجن  هب  ار  قساف  درم  يهزانج  البرک ، راـبغ  مارتحا  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  - 10 عوضوم : 261 هیضق : هرامش  مالسلاهیلع ،
هحفص 559 ]  ] 310 هیضق : هرامش 

اروشاع ترایز  تاکرب  صاوخ و 

اروشاع اروشاع ، اروشاع ، دندومرف : یتشر  دیس  هب  نامز  ماما 

بانج : دناهدرک لقن  هرس ، سدق  يرون  ثدحم  بقاثلا  مجن  زا  نانجلا ، حیتافم  رد  ار  هیضق  نیا  هرس ، سدق  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم 
لقن میارب  ار  هیضق  نیا  یلاعت ، هللادیا  تشر ، نکاس  رجات  یتشر » يوسوم  نسح  دیس  نب  مشاه  دیس  نب  دمحا  دیس   » حلاص یقت  باطتسم ،

فورعم رجات  یلع - » رفـص  جاـح   » لزنم رد  مدـمآ و  زیربت  هب  تشر  زا  جـح  دـصق  هب  داتـشه ، تسیود و  رازه و  لاـس  رد  تفگ : وا  . درک
یهدـس رادولج  راـبج  یجاـح   » هکنآ اـت  منکب ؟ دـیاب  هچ  هک  مدوب  ریحتم  دوبن ، هکم  هب  نتفر  يارب  ياهلفاـق  نوچ  مدـش و  دراو  يزیربـت - 

جاح مان  هب  مه  رگید  رفن  هس  لوا  لزنم  رد  . متفر وا  اـب  مدرک و  هیارک  یبکرم  وا ، زا  مه  نم  تشاد ، ار  نزوبارط  هب  نتفر  دـصق  یناهفـصا »
 ] موزرا هب  ات  میدش ، هار  يهناور  مه  اب  همه  دـندش و  قحلم  نم  هب  یلع  جاح  يزیربت و  رجات  نیـسح  دیـس  جاح  يزیربت و  رقاب  دـمحم  الم 
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هک لزنم  نیا  تفگ : دـمآ و  ام  دزن  رادولج  رابج  جاح  هار ، نیب  لزانم  زا  یکی  رد  . میدـش نزوبارط  مزاع  اجنآ  زا  میدیـسر و  هحفص 560 ]
هلفاق زا  ام  ابلاغ  اهلزنم ، ریاس  رد  هتبلا  میشاب . هلفاق  هارمه  میناوتب ، ات  دینک  تکرح  رتدوز  يردق  افطل  تسا . فوخم  رایـسب  میراد ، شیپ  رد 

زا هک  خسرف  مین  دودح  میدرک  تکرح  هلفاق  اب  حبـص ، هب  تعاس  هس  ای  مین  تعاس و  ود  دودـح  و  میدرک ، تکرح  اروف  ام  . میتشاد هلـصاف 
هچ ره  نم  یلو  دنتفریم ، تعرـس  اب  دندوب و  هدناشوپ  ارناشرـس  اقفر  دـش . کیرات  اوه  تفرگ و  ندـیراب  يدـنت  فرب  میدـش ، رود  لزنم 

متسشن و هار  رانک  رد  مدش و  هدایپ  بسا  زا  ! مدنام اهنت  نم  دنتفر و  اهنآ  هکنآ  ات  دشن . نکمم  مناسرب ، اهنآ  هب  ار  مدوخ  هک  مدرک  ششوک 
حبص ات  هک  دیسر  اجنیا  هب  مرکف  هرخالاب  دوب . مهارمه  هار  جراخم  يارب  ناموت  دصشش  دودح  نوچ  مدوب ، برطضم  تحاران و  هداعلاقوف 

مرادرب ظفاحم  دنچ  مدرگرب و  میاهدرک ، تکرح  اجنآ  زا  هک  ییاج  هب  مناوتیم  میاهدـمآ ، نوریب  رهـش  زا  هزات  نوچ  منامب و  اج  نیمه  رد 
غاب نآ  رد  مدـید و  یغاب  هداج ، فرط  نآ  رد  دوخ ، لباقم  رد  مدوب ، راـکفا  نیا  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ناـهگان  . مناـسرب هلفاـق  هب  ار  مدوخ  و 

داتسیا و یمک  يهلصاف  اب  دمآ و  نم  دزن  نابغاب  دزیرب ! اهنآ  فرب  هک  دزیم  اهتخرد  هب  تشاد و  تسد  رد  یلیب  هک  دیسر  مرظن  هب  ینابغاب 
نم ینک ! ادیپ  هار  ات  ناوخب  هلفان  دومرف : ناشیا  ! منادیمن ار  هار  ماهدنام و  نم  دناهتفر و  اقفر  متفگ : یتسه ؟ یک  وت  تفگ : یسراف  نابز  اب 

اب نم  ناوخب ! هعماج  ترایز  دومرف : . منادیمن ار  هار  هللاو  متفگ : یتفرن ؟ دومرف : دـمآ و  زاب  مدـجهت ، ناـیاپ  زا  سپ  مدـش و  هلفاـن  لوغـشم 
ار نآ  مامت  مدش و  هعماج  ترایز  ندـناوخ  لوغـشم  اجنآ  متـسین ، ظفح  هحفـص 561 ] مه [  زونه  مدوبن و  ظفح  ار  هعماـج  تراـیز  هکنآ 

دلب هار  متسه ، زونه  هلب  متفگ : و  تفرگ ، ماهیرگ  رایتخایب  نم  یتسه ؟ اجنیا  یتفرن و  زونه  دومرف : دمآ و  زاب  . مدناوخ ظفح  زا  طلغ  نودب 
رخآ هب  ات  لوا  زا  متسین ، ظفح  مه  لاح  هب  ات  مدوبن و  ظفح  ار  اروشاع  ترایز  هکنآ  اب  ناوخب ! ار  اروشاع  ترایز  دومرف : مورب ! هک  متـسین 

نم یتسه !؟ اجنیا  زونه  یتفرن ؟ دومرف : دمآ و  زاب  مدرک ، مامت  ار  ترایز  هکنآ  زا  سپ  مدناوخ ! همقلع  ياعد  مالس و  دص  نعل و  دعـص  اب 
تشاذگ و ششود  يور  هب  ار  شلیب  دش و  یغالا  راوس  ناشیا  سپس  مناسریم ! هلفاق  هب  ار  وت  نالا  نم  دومرف : ! متسه اجنیا  حبص  ات  متفگ :
: دومرف راوگرزب  نآ  ! درکن تکرح  اج  زا  دماین و  بسا  یلو  مدیـشک ، ار  مبـسا  راهم  مدش و  راوس  نم  وش ! راوس  غالا  رب  نم  فیدر  دومرف :

اروف بسا  داتفا ، هار  هب  تفرگ و  ار  بسا  راهم  تشاذـگ و  پچ  شود  هب  ار  لیب  ناشیا  مداد . وا  هب  ار  راـهم  نم  هدـب ! نم  هب  ار  بسا  راـهم 
راب هس  ار  هلمج  نیا  ! ) هلفان هلفان ، هلفان ، دـیناوخیمن ؟ هلفاـن  ارچ  امـش  دومرف : تشاذـگ و  نم  يوناز  يور  تسد  هار  نیب  رد  درک . تکرح 

تیمها رب  رارکت  نیا  اب  هعماج و  هعماج ، هعماج ، دیناوخیمن !؟ هعماج  ترایز  ارچ  امش  دومرف : زاب  درک ). رارکت  نآ  تیمها  دیکأت و  يارب 
دیکأت عوضوم  هس  نیا  رب  اهرارکت  نیا  اب  و  اروشاع ! اروشاع ، اروشاـع ، دـیناوخیمن ؟ ار  اروشاـع  ارچ  امـش  دومرف : دـعب  دومرف . دـیکأت  نآ 
نییاـپ یبآ  يوج  بل  اـهنآ  مدـید  دنتـسه ، امـش  ياـقفر  اـهنآ  دومرف : تشگرب و  هبترم  کـی  تفریم و  راوهرئاد  ار  هار  وا  . دوـمرف يداـیز 

یلو مناسرب . اهنآ  هب  ار  دوخ  موش و  بسا  راوس  هک  مدـش ، هداـیپ  غـالا  زا  نم  دنتـسه . حبـص  زاـمن  يارب  نتفرگ  وضو  لوغـشم  دـناهدمآ و 
! دنادرگرب منارفسمه  هحفص 562 ] فرط [  هب  ار  بسا  رس  درک و  بسا  راوس  ارم  دش و  هدایپ  غالا  زا  اقآ  نآ  موش . راوس  بسا  هب  متسناوتن 

كرت همه  تسین و  نابز  یسراف  دودح  نآ  رد  هکنآ  اب  دزیم ، فرح  یسراف  الوا  هک  دوب ؟ هک  صخش  نیا  هک  مداتفا  رکف  هب  لاح  نآ  رد 
همه نآ  زا  سپ  ارم  و  دادیم ، ار  اروشاع  ترایز  هعماج و  هلفان و  روتـسد  نم  هب  درم  نیا  تسین ، اجنآ  رد  تیحیـسم  زج  یبهذم  دنتـسه و 
یلو دنتسه ! هادف  انحاورا  هللا  ۀیقب  ترضح  ناشیا  هک  مدش  هجوتم  هرخالاب  و  !؟ دناسر میاقفر  هب  تعرس  نیا  هب  متشاد ، اجنآ  رد  هک  یلطعم 

[ . 291 . ] دوبن يرثا  ناشیا  زا  مدیدن و  ار  يدحا  مدرک ، هاگن  دوخ  رس  بقع  هب  یتقو 

درک عفد  ار  ابو  سجرن  ترضح  هب  هیده  اروشاع  ترایز 

لوغـشم ارماس  رد  هک  یتاقوا  : تسا هدش  لقن  هرـس  سدق  يدزی  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  طسوت  هیـضق  نیا 
موحرم مداتـسا  لزنم  رد  يزور  ! دـندرمیم ياهدـع  زور  ره  دـندش و  التبم  نوعاط  ابو و  يامیب  هب  ارماس  یلاها  مدوب ، ینید  مولع  لیـصحت 
يزاریـش یقت  دـمحم  ازریم  ياقآ  موحرم  هاـگان  دـندوب ، اـجنآ  رد  زین  ملع  لـها  زا  یعمج  مدوب و  هماـقم  هللا  یلعا  یکراـشف  دـمحم  دـیس 
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یمکح نم  رگا  دومرف : ازریم  موحرم  . دنتسه گرم  رطخ  ضرعم  رد  مدرم  يهمه  هک  نیا  دش و  ابو  يرامیب  زا  تبحص  دندروآ و  فیرشت 
نایعیـش هک  منکیم  مکح  نم  دومرف : سپـس  . یلب دنتفگ : دـندومن و  قیدـصت  سلجم  لها  يهمه  هن ؟ ای  دوش  ماجنا  تسا  مزال  ایآ  مهدـب ،
ترضح فیرـش  حور  هب  ار  نآ  باوث  دنوش و  اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغـشم  هحفـص 563 ] یگمه [  زور  هد  ات  زورما  زا  ارماس  نکاـس 

ار مکح  نیا  سلجم  لها  دوش ! رود  اهنآ  زا  الب  نیا  ات  دنیامن ، هیده  مالسلاهیلع  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  يهدجام  يهدلاو  مناخ  سجرن 
هزور همه  دش و  فوقوم  نایعیـش  ندش  فلت  ادرف  زا  . دندش اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغـشم  نایعیـش  يهمه  دـندناسر و  نایعیـش  مامت  هب 

، رگید هکنیا  ببس  دندیسرپ : هعیش  ياهانشآ  زا  اهینس  زا  یخرب  دوب . هدیدرگ  راکشآ  همه  رب  هک  يروط  هب  دندرمیم . اهینـس  زا  ياهدع 
فرطرب مه  اهنآ  زا  ءالب  دندش و  لوغـشم  مه  اهنآ  اروشاع ! ترایز  دـندوب : هتفگ  اهنآ  هب  نایعیـش  ؟ تسیچ دوشیمن ، فلت  امـش  زا  یـسک 

زا سپ  دمآ . مدای  هب  موحرم  نآ  شیامرف  دمآ  شیپ  میارب  یتخـس  يراتفرگ  ینامز  دـندومرف : یلاعت  هللا  هملـس  دـیرف  ياقآ  بانج  . دـیدرگ
[ . 292 . ] دش جرف  میارب  هداعلاقراخ  روطب  متشه  زور  مدش ، اروشاع  ترایز  ندناوخ  مرگرس  مرحم  لوا 

ییوقربا نیدباعلا  نیز  اقآ  لیماف  يرامیب  يافش  و  باتفآ ، رد  اروشاع  ترایز 

! دیآ یم نوریب  وا  يولگ  زا  نوخ  هک  يدح  ات  دوش . یم درد  لد  راچد  تخـس  ییوقربا ، نیدباعلا  نیز  دیـس  اقآ  کیدزن  ياهیلماف  زا  یکی 
نیدـباعلا نیز  دیـس  اقآ  هب  ار  ربخ  نوچ  . دـنداد یحارج  لـمع  ماـجنا  نارهت و  هب  تکرح  هحفـص 564 ] روتـسد [  دندش و  سویأم  اهرتکد 

ترایز لوغـشم  باتفآ  نایم  رد  دنریگب و  وضو  هک  دنداد  روتـسد  دوخ  نادـنزرف  هب  ناشیا  دـندومن ، لسوت  اعد و  تساوخرد  دـندناسر و 
: دنتفگ دندمآ و  نوریب  دوخ  قاطا  زا  ناهگان  یتعاس  زا  سپ  دنوش ، یم لوغشم  مه  ناشیا  دوخ  دنهاوخب و  ار  وا  يافـش  و  دنوشب ، اروشاع 

نیمزالم زا  هک  ناهفـصا ، ياملع  زا  یکی  [ . 293 . ] داد افـش  ار  تردارب  دنوادخ  هک  دـیهد  هدژم  ناتردام  هب  دـیزیخرب و  دـش ، لصاح  افش 
هجرد هب  ندیسر  یناسفن و  تالامک  هب  ندیسر  يارب  دندوب ، هتشادرب  اروشاع  ترایز  متخ  نیدباعلا  نیز  دیـس  ياقآ  دنتفگ : دندوب ، ناشیا 

[ . 294 . ] دوب هدش  ادیپ  ناشیا  يارب  تالاح  نآ  تهج ، نیا  هب  نیقی .

سابع ترضح  هب  هیده  اروشاع ، ترایز  داتشه  ندناوخ  اب  كدوک ، ياپ  يافش 

ي هیملع ي  هزوح سیئر  یناهفصا  نسح  خیش  جاح  ياقآ  هللا  ۀیآ  موحرم  دنزرف  یناهفصا ، یفاص  یلع  خیش  ياقآ  نیملسملا  مالسالا  ۀجح 
نیملسملاو مالسالا  ۀجح  ترضح  دنزرف  يردیح ، يدهم  دمحم  دیس  هب  طوبرم  مسیون  یم هک  ار  یتمارک  : دنا هتشون ار  هیضق  نیا  ناهفصا ،

ناشیا نابز  زا  ار  هیـضق  نیا  متـسه  ناشیا  داماد  هک  هدـنب ، تسا . دزی ؛ ناتـسا  ذوفن  اب  هتـسراو و  ملاع  يدزی ، يردـیح  اضریلع  دیـس  جاـح 
رد . ما هدینش هحفـص 565 ] تسا [ ، راگزیهرپ  یقتم و  يا  هیولع هک  دوخ ، لاـیع  رداـم  ناـبز  زا  نینچمه  و  يردـیح ) اـضریلع  دیـس  جاـح  )

! دوب مرگولیک  کی  زا  رتمک  تشاد  نت  رب  هک  ییاهـسابل  اب  شنزو  هک  دوش ، یم دـلوتم  ناـشیا  يارب  يا  ههاـم تفه  دـنزرف  نابعـش ، ي  همین
تشادن ککشک  دش ، دلوتم  هک  یعقوم  رد  يدهم ، پچ  يوناز  هنافسأتم  . دنراذگ یم يدهم  مان  هب  هتـسجخ ، زور  نیا  تنمیم  هب  ار  شمان 

نیا دنتفگ : همه  یلو  دندرب ، ناریا  قارع و  رد  يدایز  ياهرتکد  دزن  ار  يو  دـش . یم ات  ولج  تمـس  هب  ملاس ، ياهاپ  سکع  رب  هجیتن ، رد  و 
يداع تلاح  هب  دیاش  ات  مینز  دنویپ  شیاپ  هب  یعونـصم  ککـشک  غولب ، نس  زا  دعب  دوش و  گرزب  هکنآ  رگم  تسین  جالع  لباق  كدوک ،

ترـضح مرح  رد  ددرگ و  یم فرـشم  البرک  هب  هعمج  ياهبـش  زا  یکی  رد  ما ، هتخوسلد ردـپ  ماجنارـس  (! لاـمتحا دـیق  اـب  مه  نآ   ) ددرگرب
دناوخب ار  اروشاع  ترایز  زور  لهچ  هک  دنک  یم رذن  دوش و  یم مالـسلا  هیلع مشاه  ینب  رمق  جئاوحلا  باب  هب  لسوتم  مالـسلا  هیلع لضفلاابا 

زور لهچ  زا  دعب  یلو  دـناوخ ، یم اروشاع  ترایز  زور ، لهچ  هاگنآ  . دـیامن هیدـه  مالـسلا  هیلع لضفلاابا  ترـضح  رـضحم  هب  ار  شباوث  و 
مود ي  هلهچ زا  هک  بش  دـنچ  دـنک . یم عورـش  ار  رگید  ياروشاـع  تراـیز  لـهچ  اددـجم  درکن . یقرف  چـیه  كدوـک  ياـپ  هـک  دـنیب  یم
هدش بوخ  تا  هچب وش ، دنلب  دنیامرف : یم دننک و  یم رادیب  ار  وا  ینارون  هللجم و  یمناخ  هک  دـنیب  یم باوخ  رد  كدوک ، ردام  درذـگ ، یم
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تسد دراد  ملاس ، ياپ  اب  تسا و  هدیباوخ  لگ  ي  هتـسد کی  نوچمه  هچب  دنیب  یم دور ، یم هچب  غارـس  هب  دوش و  یم رادیب  باوخ  زا  ! تسا
هحفص 566 ] [ . ] 295 ! ] دنز یم اپ  و 

ناوخب اروشاع  ترایز  نامز ، ماما  زا  تباین  هب  حبص  زور  ره 

میارب ار  هیـضق  نیا  سیونـشوخ  هب  فورعم  یناهفـصا  دمحا  دیـس  لیلج ، دیـس  هک  دننکیم  لقن  يدنواهن  ربکا  یلع  خیـش  هللا  ۀیآ  موحرم 
يهیواز رد  هچنآ  هب  دش و  دراو  یممعم  راوگرزب و  دیـس  هاگان  مدوب ، هتـسشن  ياهرجح  رد  هلهـس ، دجـسم  رد  هعمج  زور  رد  : تسا هتـشون 

هب حبـص  زور  ره  وت  دـنکیم ، تیافک  ار  وت  ياـیند  تجاـح  اـهنیا  دومرف : درک و  رظن  فرظ ) باـتک و  يدادـعت  شرف و  کـی   ) دوب هرجح 
جاتحم يدـحا  هب  الـصا  هک  ریگب  نم  زا  ار  دوخ  هام  ره  تشیعم  تیافک ، ردـق  هب  و  ناوخب ، اروشاع  ترایز  مالـسلاهیلع  نامز  ماـما  تباـین 
هدیبسچ نیمز  هب  نم  . دنتفر دجسم  رد  فرط  هب  و  دنکیم » تیافک  وت  هام  کی  يارب  نیا  : » دومرف داد و  نم  هب  لوپ  يردق  سپس  و  یشابن !

، تفر نوریب  هک  نیمه  دش . جراخ  دیـس  نآ  هکنیا  ات  متـسناوتن ! مزیخرب ، ای  میوگب  نخـس  متـساوخ  هچ  ره  دوب و  هدـمآ  دـنب  منابز  مدوب و 
. متفاین اقآ  نآ  زا  يرثا  مدرک ، وجتـسج  هچ  ره  مدـش و  جراخ  دجـسم  زا  متـساخرب و  سپ  دـش ، زاـب  دوب ، نم  رب  هک  نهآ  زا  يدویق  اـیوگ 

[ . 296]

اروشاع ترایز  يهطساوب  يزور  يهعسوت 

یناردنزام نیدباعلا  نیز  خیـش  موحرم  تمدخ  هب  یـصخش  يزور  دومرف : یناردنزام  يرئاح  داوجلادـبع  خیـش  جاح  دـهاز ، لیلج و  ملاع 
اروشاع ترایز  مالـسلاهیلع و  هللادبعابا  ترـضح  مرح  رد  ورب  دومرف : وا  هب  خیـش  . درک تیاکـش  دوخ  شاعم  یگنت  زا  دـمآ و  هرـس  سدـق 

دعب تفر و  ادخ  يهدنب  نآ  هحفص 567 ] داد [ . مهاوخ  لوپ  وت  هب  نم  ایب  نم  دزن  دیسرن ، رگا  دیـسر ! دهاوخ  وت  هب  يزور  قزر و  ناوخب .
رد مدوب . اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغشم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  تفگ : يدرک ؟ راک  هچ  دومرف : اقآ  دمآ . اقآ  تمدخ  ینامز  زا 

[ . 297 . ] متفرگ رارق  شاعم  يهعسوت  رد  نآ  زا  دعب  داد و  نم  هب  یهجو  دمآ و  یصخش  ماگنه  نآ 

دش هلاوح  وا  يارب  لوپ  اروشاع ، ترایز  نیملهچ  زا  دعب 

يهزاغم برد  ربب ، ناموت  رازه  جنپ  لهچ و  غلبم  هک  دش  ماهلا  نم  هب  یقیرط ، زا  یبش  دوب : هتشون  نینچ  دوخ  ياهتشاددای  رد  املع  زا  یکی 
الصا و  هن ؟ ای  تسا  حیحص  مدیمهف ، هچنآ  ایآ  منک ؟ هچ  مدوب  ریحتم  حبص  تسا . ناهفـصا  لها  زا  یمرتحم  درم  هک  ادخ  ناگدنب  زا  یکی 

هک اقآ  نآ  هزاغم  برد  تقو  لوا  تسا . ناموت  رازه  جنپ  لهچ و  نم  يدوجوم  مدید  مدرک ، هعجارم  یتقو  ؟ مراد لوپ  ردـقچ  متـسنادیمن 
ییاج هب  مه  اب  مهاوخیم  مراد ، يراک  امـش  اب  نم  متفگ : اقآ  نآ  هب  دناهداتـسیا . وا  يهزاغم  رد  رفن  ود  مدید  متفر . دوب  رهـش  نیمرتحم  زا 

. دـندرکیم راک  انب  هلمع و  اجنآ  رد  مدرب . یج ، نابایخ  رد  عقاو  یبنلادجـسم ، هب  ار  ناـشیا  نم  . بوخ رایـسب  تفگ : وا  میدرگرب . میورب و 
هچ ره  وگب ! يراد  یلکشم  رگا  منک ، حالصا  ار  امـش  يراتفرگ  هک  متـسه  رومأم  نم  متفگ : ناشیا  هب  نم  متـسشن و  هلبق  فرط  ناویا ، بل 
نم تفگ : داتفا و  هیرگ  هب  رایتخایب  ناـشیا  تسا . ردـقچ  متفگن  یلو  مداد ، ناـشیا  هب  ار  غلبم  نآ  هرخـالاب  . تفگن يزیچ  وا  مدرک  رارـصا 

ترایز نیرخآ  ناذا ، زا  دـعب  زورما  مناوخب و  هک  هحفـص 568 ] مدرک [  رذن  اروشاع  ترایز  لهچ  متـشاد ، ضرق  ناموت  رازه  جنپ  لهچ و 
[ . 298 . ] دیدرگ زاب  هرگ  هللادمحب  نالا  هک  دوش  عفر  میراتفرگ  هک  متساوخ  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  ترضح  زاو  مدناوخ  ار 

دندرک ترایز  ار  دادح  فرشا  داتسا  رسمه  هبترم  هس  ربق ، لوا  بش  رد  نیسح  ماما  ترضح 

يهقث زا  تسا ، ترایز  تدابع و  لوغـشم  هتـسویپ  تسا و  فرـشا  فجن  نیرواجم  ناـکین و  زا  یکی  هک  يدزی » نسح  ـالم   » یقتم حـلاص 
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نیا دوب ، دوخ  ترخآ  رما  حالـصا  لوغـشم  امئاد  درکیم و  یگدنز  دزی  رد  دوب و  یحلاص  لضاف  درم  هک  يدزی » یلع  دـمحم  جاح   » نیما
زا یتعامج  اجنآ  رد  تسا و  فورعم  رازم  هب  هک  دزی -  زا  جراخ  ناتـسربق  رد  اهبـش  هک  يدزی  یلع  دمحم  جاح  . تسا هدرک  لقن  ار  هیـضق 
مه اب  میتفریم و  ملعم  کی  دزن  مه  اب  دوب و  هیاسمه  نم  اب  یکچوک  زا  نم  ياقفر  زا  یکی  : تفگ دربیم ، رـس  هب  دنتـسه -  نوفدم  احلص 
رد درک و  هشیپ  دوخ  يارب  ار  كرمگ » رومأم   » لغـش مه  وا  میدرک و  باـختنا  یلغـش  کـی  ناـمدوخ  يارب  اـم  نآ  زا  سپ  میدـش . گرزب 
زا زور  دـنچ  . دـش هدرپس  كاخ  هب  مدرکیم ، هتوتیب  نآ  رد  نم  هک  یلحم  کیدزن  ناتـسربق ، نامه  رد  تفر و  ایند  زا  اـت  دوب  لغـش  ناـمه 
نم متفگ : متفر و  وا  دزن  سپ  درکیم . یگدنز  یبوخ  ياج  رد  دوب و  لاحـشوخ  رایـسب  وا  مدید . باوخ  رد  ار  وا  هک  دوب  هتـشذگ  شتوف 

باذع رد  دـیاب  وت  دوبن و  ناکم  نیا  یـضتقم  وت  لغـش  تسین و  وت  نأش  رد  تالاح  نیا  یتشادـن و  یبوخ  ياهراک  ایند  رد  وت  هک  منادیم 
هحفـص نیرتدب [  هب  متفر ، ایند  زا  هک  يزور  زا  نم  ییوگیم ! هک  تسا  روط  نیمه  تفگ : وا  ؟ يدیـسر ماقم  نیا  هب  لمع  مادـک  اب  یـشاب !

درک یعضوم  هب  هراشا  دندرک و  نفد  ار  وا  ناکم  نیا  رد  دش و  توف  دادح  فرـشا  داتـسا  رـسمه  هک  زورید  ات  مدوب . راتفرگ  اهباذع  [ 569
دندرک ترایز  ار  وا  هبترم  هس  مالسلاهیلع  هللادبعابا  ترضح  وا  تافو  بش  رد  تفگ : مقیفر  سپس  . تشاد هلصاف  وا  اب  رتم  هاجنپ  ابیرقت  هک 
تمعن رد  ینیبیم و  هک  تسا  هنوگ  نیا  ملاح  هللادمحلا  نونکا  و  دوش . هتشادرب  ناتسربق  نیا  زا  باذع  هک  دندومرف  رما  موس  يهبترم  رد  و 

هب سپ  متـسنادیمن ! مه  ار  وا  يهلحم  متخانـشیمن و  ار  دادـح  فرـشا  داتـسا  مدوب و  ریحتم  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  . میاهتفرگ رارق  یهلا 
: تفگ !؟ یتشاد ياهجوز  وت  مدیـسرپ : فرـشا  داتـسا  زا  . مدرک ادیپ  ار  وا  هرخالاب  متفرگ و  ار  دادـح  فرـشا  سردآ  متفر و  اهرگنهآ  رازاب 
هب وا  متفگ : فرـشا  داتـسا  هب  . میاهدرک نفد  درب ) مسا  ار  عضوم  نامه   ) لحم نالف  رد  ار  وا  تسا و  هدرک  تافو  هک  تسا  زور  هس  ود  هلب ،

: متفگ هن . تفگ : درکیم ؟ مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  بئاصم  رکذ  متفگ : هن ، تفگ : دوب ؟ هتفر  هللادبعابا  ترـضح  يالبرک  ترایز 
نیا تفگ : فرشا  داتـسا  مدرک . لقن  شیارب  ار  مباوخ  نم  یـسرپیم !؟ ار  اهنیا  ارچ  دیـسرپ : وا  هرخالاب  . هن تفگ : تشاد ؟ يادازع  سلجم 

[ . 299 . ] تشاد اروشاع  ترایز  رب  تبظاوم  نز 

ناهفصا دالوف  تخت  رد  نکربق ، رد  ام  رادید  يارب  نیسح  ماما  ییامرف  فیرشت 

یکی روفغلادبع -  جاح  لزنم  رد  يزور  دناهتشون : هرس  سدق  یناهفصا  ینیدلا  ماظن  نیسح  اقآ  جاح  نیملسملاو ، مالسالا  ۀجح  ترـضح 
لایکم فیرـش  باتک  بحاص  يدابآ  دمحا  هیقف  یقت  دمحم  دیـس  جاح  هللا  ۀـیآ  هحفـص 570 ] مزالم [  یناهفـصا و  هجوم  ياهیجاح  زا 

هک ار  مردارب  تفگیم : راک » هبنپ  ییحی  دیـس  جاح   » مان هب  ناشیا  ياـقفر  زا  یکی  . مدوب مالـسلاهیلع -  مئاـقلل  ءاعدـلا  دـئاوف  یف  مراـکملا 
رد شاداد ، متفگ : وا  هب  دوب . یتفگـش  بجعت و  بجوم  هک  تشاد  یبوخ  سابل  عضو و  وا  مدـید . باوخ  رد  دوب ، هدرک  توف  لبق  یتدـم 
زا تیعقوم  نیا  سابل و  نیا  مسانشیم ! ار  وت  نم  متفگ : نم  !؟ ماهتشادنرب ار  یسک  هالک  نم  تفگ : یتشادرب ؟ ار  یـسک  هچ  هالک  ایند ، نآ 

ندید هب  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ءادهشلادیس  ترـضح  دوب ، نکربق » ردام   » ربق لوا  بش  بشید ، يرآ ، تفگ : مردارب  تسین . وت  نآ 
نیا هب  مدش و  دـنمهرهب  تایانع  نآ  زا  مه  نم  دنـشخبب »! تعلخ  دـندوب  ربق  فارطا  هک  یناسک  هب  : » دـندومرف دـندروآ و  فیرـشت  نز  نآ 
دوخ ياهراک  دوب ، حبص  ناذا  کیدزن  مدش ، رادیب  باوخ  زا  . ماهدیـشوپ ار  رخاف  سابل  نیا  دش و  بوخ  ام  لاح  عضو و  بشید  زا  تهج ،

ربق رـس  بلطم ، نیا  قیقحت  يارب  مدمآ و  ناهفـصا ) تمظع  اب  یخیرات و  ناتـسربق   ) دالوف تخت  يوس  هب  مدرک و  تکرح  مداد و  ماجنا  ار 
ار نکربق » ردام   » ربق اهنآ  مدرک و  شسرپ  هزات  ياهربق  يهرابرد  اهنآ  زا  دندناوخیم . نآرق  ربق  رانک  رد  اهناوخ  نآرق  یضعب  متفر  مردارب 
رد مردارب  يهتفگ  اب  وا ، نفد  خیرات  مدش  هجوتم  تسا ! هدوب  وا  ربق  لوا  بش  بشید  دنتفگ : تسا ؟ هدش  نفد  یک  متفگ : دـندرک . یفرعم 

يدرجورب یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  داتسا   ) یلاعملاوبا زریم  هللا  ۀیآ  موحرم  يهیکت  رد  نکربق ، ياقآ  دزن  ماجنارس  . تسا قباطم  باوخ  ملاع 
وا مدرک . لاوئـس  شردام ، توف  يهرابرد  مدومن و  یـسرپلاوحا  وا  زا  ادـتبا  متفر . دوب ، نز  نآ  ربق  يذاحم  هک  هبیجع ،) تامارک  بحاص  و 

؟ دوب هدـش  فرـشم  البرک  دوب ؟ ناوخ  هضور  درکیم ؟ یناوخ  هضور  ناـشیا  متفگ : هحفـص 571 ] دوـب [ ! وا  ربـق  لوا  بش  بشید  تفگ :
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. دناوخیم اروشاع  ترایز  زور  ره  مردام  تفگ : متفگ . ار  دوخ  باوخ  هاگنآ  تسیچ ؟ يارب  اهشسرپ  نیا  درک : لاوئس  سپس  ریخ . تفگ :
[ . 300]

اروشاع ترایز  رطاخ  هب  یتالحم  میهاربا  ازریم  موحرم  دنلب  ماقم 

زا قارع و  نایعیش  زا  یعمج  دیلقت  عجرم  فرـشا و  فجن  ياهقف  املع و  يهلجا  زا  هک  روکـشم ، خیـش  نب  داوج  خیـش  موحرم  دهاز ، هیقف 
ياههرجح زا  یکی  رد  شردپ ، راوج  رد  دومن و  تافو  یگلاس  دون  دودـح  رد  لاس 1337  رد  تسا و  هدوب  رهطم  نحـص  تعامج  يهمئا 

توملا کـلم  لـیئارزع  ترـضح  باوخ  رد  فرـشا ، فـجن  رد  رفـص 1336  هام  بش 26  رد  : دوـمرف لـقن  دـیدرگ ، نوفدـم  رهطم  نحص 
ضبق ار  یتــالحم  مـیهاربا  ازریم  حور  مـیآیم و  زاریــش  زا  دوـمرف : ییآیم ؟ اــجک  زا  مدیــسرپ : مالــس  زا  سپ  مدــید . ار  مالــسلاهیلع 

رازه دـنوادخ  تسا و  خزرب  ملاـع  ياـهغاب  نیرتـهب  رد  تـالاح و  نیرتـهب  رد  دومرف : تسا ؟ لاـح  هچ  رد  خزرب  رد  وا  حور  متفگ : . مدرک
یملع و ماقم  يارب  ایآ  تسا ؟ هدیسر  یماقم  نینچ  هب  یلمع ، هچ  يارب  متفگ : ! دنربیم ار  وا  نامرف  هک  تسا  هدرک  لکوم  وا  يارب  ار  کلم 
هچ يارب  متفگ : هن . دوـمرف : مدرم ؟ هب  نید  ماـکحا  ندـناسر  تعاـمج و  زاـمن  يارب  اـیآ  متفگ : هن . دوـمرف : نادرگاـش ؟ تیبرت  سیردـت و 
هک يزور  ره  درکن و  كرت  ار  اروشاـع  تراـیز  شرمع ، رخآ  لاـس  یـس  یتـالحم  يازریم  موحرم  ! اروشاـع تراـیز  يارب  دومرف : یلمع ؟
نآ يادرف  دوشیم ، رادیب  باوخ  زا  خیش  نوچ  هحفص 572 ] تفرگیم [ . بیان  دناوخب ، ار  نآ  تسناوتیمن  تشاد و  یلکـشم  ای  يرامیب 

هیرگ یقت  دـمحم  ازریم  موـحرم  . دـنکیم لـقن  ناـشیا  يارب  ار  دوـخ  باوـخ  دوریم و  يزاریـش  یقت  دـمحم  ازریم  هللا  ۀـیآ  لزنم  هب  زور ،
خیش دنتفگ : ناشیا  هب  دوب ! هقف  يهناوتسا  تفر و  ایند  زا  یتالحم  يازریم  دیامرفیم : دنـسرپیم ، ار  هیرگ  ببـس  ناشیا  زا  نوچ  دنکیم و 

يادرف ! يداع دارفا  باوخ  هن  تسا  روکشم  خیش  باوخ  اما  تسا ، باوخ  یلب  دومرف : ازریم  تسین . مولعم  نآ  تیعقاو  تسا و  هدید  باوخ 
[ . 301 . ] ددرگیم راکشآ  روکشم  خیش  يایؤر  قیدصت  دسریم و  فجن  هب  زاریش  زا  یتالحم  يازریم  توف  فارگلت  زور ، نآ 

اروشاع ترایز  رب  تموادم  رطاخ  هب  رفن  هس  ماقم 

هـضور  ) نایحادم داوجلادبع  خیـش  جاح  یمق و  سابع  خیـش  جاح  یمداخ و  نیـسح  اقآ  جاح  هللا  ۀـیآ  موحرم  دومرفیم : ناگرزب  زا  یکی 
یمداخ هللا  ۀـیآ  زا  . دـندوب عمج  رگیدـکی  رود  تشهب  ياـههفرغ  زا  ياهفرغ  رد  هک  مدـید ، باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع ) نیـسح  ماـما  ناوخ 

داوجلادبع خیش  جاح  و  ثدحم ، کی  یمق  سابع  خیس  جاح  ياقآ  هللا ، ۀیآ  کی   ) رفن هس  امـش  ندوب  مه  اب  متفگ : مدرک و  یـسرپ  لاوحا 
: دنداد باوج  یمداخ  هللا  ۀیآ  ؟ دیاهتفرگ رارق  اج  کی  رد  رگیدکی  اب  امش  ارچ  دراد ؟ یتبـسانم  هچ  مالـسلاهیلع ) نیـسح  ماما  ناوخ  هضور 

هحفص 573 ] [ . ] 302 . ] میدوب مه  لثم  اروشاع ، ترایز  ندناوخ  رادقم  رد  میتشاد و  اروشاع  ترایز  هب  تموادم  یگمه  ام 

اروشاع ترایز  رب  نتشادن  توادم  رطاخ  هب  خزرب  رد  فسات 

یجاح نم  دومرف : هک  دندرک  لقن  نسحلاوبا » الم  یجاح  موحرم   » دوخ دـلاو  زا  یناردـنزام  يرئاح  يداهلادـبع  خیـش  ردـقلا ، لیلج  ملاع 
مرادـن ییوزرآ  چـیه  تفگ : ؟ يراد مه  ییوزرآ  اجنآ  رد  ایآ  متفگ : وا  هب  مدـید . باوخ  رد  شتلحر  زا  دـعب  ار  ییابطابط  یقت  یلع  ازریم 

طقف هک  دوب  نیا  دیـس  مسر  ؟ مدناوخن ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  ياروشاع  ترایز  زور  ره  ایند  رد  ارچ  هکنیا  نآ  زیچ و  کی  زج 
[ . ] 304 . ] مدـناوخیمن لاس  مامت  رد  ارچ  هک  دروخیم  سوسفا  اذـل  و  لاـس ! ماـمت  رد  هن  دـناوخیم ، اروشاـع  تراـیز  مرحم ، يههد  رد 

هحفص 574 ]

باتک نیا  رد  شخب 21  تاقحلم 
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يهمالع موحرم  - 2 عوضوم : 95 هیضق : هرامش  دننکیم ، تکرش  اروشاع  ترایز  يهسلج  رد  مالـسلااهیلع  هقیدص  ترـضح  - 1 عوضوم :
هحفص 577 ]  ] 300 هیضق : هرامش  نادب ، دوخ  يهفیظو  ار  اروشاع  ترایز  رب  تموادم  دومرف : خزرب  ملاع  رد  ینیما 

راوز نارادازع و  خزرب 

تخوسن نز  هنیس  يودنه  يهنیس  تسد و 

. درکیم لقن  دوب ، هدرک  هدهاشم  ناتسودنه  رد  ترواجم  مایا  زا  هک  ار  یبئاجع  زاس ،) نادند   ) باجم لیعامـسا  رتکد  موحرم  لیلج ، دیس 
يارب دنتـسه و  دنمهقالع  دقتعم و  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  تسرپ ) تب   ) ودـنه ناناگرزاب  زا  ياهدـع  : تفگیم هلمج  نآ  زا 

دننکیم تسرد  ینتسب  هدولاف و  تبرش و  نایعیش  يهلیسو  هب  اروشاع  زور  اهنآ  زا  یضعب  . دننکیم تکارش  ترضح  نآ  اب  ناشلام ، تکرب 
ترـضح نآ  هب  طوبرم  هک  ار  یغلبم  زین  اهنآ  زا  یـضعب  دنهدیم . نارادازع  هب  ار  يرذن  ياهزیچ  نآ  دنتـسیایم و  ازع  لاح  هب  ناشدوخ  و 

درکیم و تکرح  اهنز  هنیس  هارمه  هک  دوب  نیا  شتداع  اهنآ  زا  یکی  . دنیامن فرص  دوخ  يرادازع  زکارم  رد  ات  دنهدیم  نایعیش  هب  تسا ،
طقف دش . رتسکاخ  شندـب  مامت  دـندنازوس و  شتآ  اب  ار  شندـب  ناشدوخ ، یبهذـم  مسر  هب  انب  درم ، ودـنه  نآ  نوچ  دزیم . هنیـس  اهنآ  اب 

دندروآ و نایعیـش  ناتـسربق  دزن  ار  وضع  ود  نآ  شناگتـسب  هحفـص 578 ] دوـب [ . هتخوـسن  شتآ  رد  شاهنیـس  زا  ياهعطق  تسار و  تسد 
يهلیـسو هب  تسین  اـیند  شتآ  اـب  هسیاـقم  لـباق  هک  منهج  شتآ  هک  یتـقو  ! تسا امـش  نیـسح  هب  طوـبرم  وا  ندـب  زا  هعطق  ود  نیا  دـنتفگ :

ياج راوگرزب ، نآ  هلیـسو  هب  يویند  فیعـض  شتآ  ندـنازوسن  سپ  ددرگیم ، مالـس  درب و  شوماخ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
[ . 305 ! ] تسین بجعت 

دید یهاوخ  ار  نیسح  ماما  تنطلس  ماقم و  ترخآ  ملاع  رد 

کی لاسمه و  ناوج  دنچ  یناوج ، نس  لیاوا  رد  : دومن لقن  ار  هیضق  نیا  ناتسلگ ) همانزور  ریدم   ) ناتسلگ یقت  دمحم  دیـس  ياقآ  موحرم 
شردـپ ناـنآ  زا  یکی  . میدوب مه  اـب  میتـفریم و  ناتـسود  زا  یکی  لزنم  رد  یبـش  ره  میتـشاد . ینارود  مه  اـب  میدوـب و  تهج  کـی  لد و 

. دوب رایتخایب  ترـضح  نآ  رب  يراز  هیرگ و  هیزعت و  رد  دوب و  دنمقالع  تخـس  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  ینعی  دوب ! ینیـسح 
يرکذ دیایب و  مه  یناوخ  هضور  ياقآ  هکنیا  رگم  دییایب ، نم  لزنم  رد  متسین  یـضار  نم  تفگیم : دوب ، شرـسپ  ینامهیم  تبون  هک  یبش 

زا سپ  . تشگیم لیدبت  یناوخهضورو  هیزعت  هب  ام  سلجم  دوب  قیفر  نآ  تبون  هک  یبش  ره  اذلو  . دنک مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  زا 
هـشیدنا نیا  رد  مدـید و  ار  وا  ایؤر ، ملاع  رد  یبش  هکنیا  اـت  درک . تحاراـن  ار  اـم  يهمه  شگرم  دـش و  موحرم  مرتحم  درمریپ  نآ  يدـنچ 

اذل ! دیوگیم باوج  هدرم  نآ  دسرپب ، وا  زا  هچره  دریگب ، ار  هدرم  تسش )  ) ماهبا تشگنا  هحفص 579 ] سک [  ره  تسا و  هدرم  هک  مداتفا 
رب يدـیدش  زرل  سرت و  تلاح  ! ینک لقن  نونکات  گرم  تعاس  زا  ار  دوخ  تالاح  میارب  ات  منکیمن ، اهر  ار  وت  متفگ : متفرگ و  ار  وا  ماهبا 

میارب يدیمهف  ملاع  نآ  رد  هک  ار  يزیچ  سپ  متفگ : مدش ، سویأم  شلاح  نتفگ  زا  نوچ  تسین ! ینتفگ  هک  سرپن  تفگ : داد و  تسد  وا 
ماقم و مدـمآ  هک  اجنیا  میتخانـشن ! ایند  رد  میدرکیم ، شدای  هک  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  میوگب : تیارب  تفگ : . منادـب مه  نم  ات  وگب ،

ملاع نیا  رد  ار  وا  ماقم  ییایب و  تدوخ  هکنیا  زج  منامهفب . وت  هب  مناوتیمن  ار  نآ  هک  تسا  يروط  مدرک و  هدهاشم  ار  وا  تزع  تنطلس و 
[ . 306 . ] ینیبب

ماۀعساولا هللا  تمحر  نم  دومرف : نیسح  ماما 

فوخ و دیاب  نمؤم  هک  مدرک  رکف  دوخ  اب  ندش ، يربنم  يادتبا  رد  : دندومرف فیرشلا  هسفن  هللا  سدق  یناهجریم  يهمالع  هللا  تیآ  موحرم 
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! دنرادن گرم  زا  دعب  لاوها  زا  یفوخ  چیه  ایوگ  هک  دـناهدرک ، ادـیپ  ادـخ  تمحر  هب  ءاجر  نانچ  نایعیـش  زورما  دـشاب و  يواسم  شئاجر 
اهینارنخـس رثکا  رد  . مهد رکذـت  ار  گرم  زا  سپ  تابقع  منک و  ریـسفت  ار  باذـع  تایآ  اهینارنخـس  رد  هک  مدـید  دوخ  يهفیظو  نیاربانب 

ار وا  مان  ناشیا   ) ناهفـصا رایخا  زا  یکی  لزنم  رد  يزور  هرخالاب  دـندرکیم ! يدایز  يهیرگ  نیعمتـسم  مدرکیم و  حرطم  ار  اهثحب  نیمه 
انثا نیا  رد  دوب . هدناشوپ  هحفص 580 ] ار [  نیعمتسم  راسخر  اهکشا  و  مدرکیم ، ریسفت  ار  یباذع  يهیآ  مدوب و  ربنم  زارف  رب  دندرک ) رکذ 

نیماضم نیا  هب  یبلاطم  هک  مدـید  نامـسآ  نیمز و  نیب  رد  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  دـش و  لصاح  ياهفـشاکم  میارب  ناهگان 
رد طقف  میاهربنم  هک  مرک  یعـس  هفـشاکم ، نیا  زا  سپ  !«. ماهعـساولا هللا  تمحر  نم  یناسرتیم ! ار  مدرم  یک  ات  یناهج ! ریم  : » دندومرفیم

. دشابن فوخ  داجیا  يهنیمز 

خزرب ملاع  رد  ياهچرد  رقاب  دمحم  دیس 

هب بش  فصن  کی  تعاس  نراقم  هعمج ، ياهبش  زا  یکی  : دندومرف مالسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  حادم  يدمحم ، ریما  ياقآ 
اب مدرک و  شوماخ  ار  نیـشام  دندوب . باوخ  مدرم  دوب و  تقو  رید  مدـمآ . ناهفـصا ) رد  روهـشم  ياملع  نینمؤم و  ناتـسربق   ) دالوف تخت 

، مدرک نشور  يراگیـس  متـسشن و  اهنآ  يور  رب  مدمآ و  نم  دوب  هدش  هتـشاذگ  مه  يور  ولیز  دنچ  . مدرک لخاد  هیکت  هب  ار  نآ  نداد ، له 
هللا ۀـیآ  موحرم  داتـسا  هرـس -  سدـق  ياهچرد  رقاب  دـمحم  دیـس  ياـقآ  يهربقم  هب  ممـشچ  ناـهگان  . منک تحارتسا  مورب و  نآ  زا  دـعب  اـت 

هب بشما  دیس  نیا  دراد . وربآ  وت  يهناخ  رد  رقاب ، دمحم  دیـس  اقآ  منادیم  نم  ایادخ  مدز : ادص  مدرک و  نامـسآ  هب  ور  داتفا . يدرجورب - 
رود یتیعمج  هک  مدید  ایؤر ، ملاع  رد  مدیباوخ . متفر و  سپـس  دش ، مامت  مراگیـس  ! دهدب نم  هب  ایند  نآ  زا  يربخ  کی  دیایب و  نم  باوخ 

هدیشوپ دیفس  نهاریپ  کی  ياهچرد ، رقاب  دمحم  دیس  اقآ  مدید  ماگنه ، نیا  رد  . دندوب هداتسیا  یخرب  هتسشن و  یضعب  سلجم ، کی  رود  ات 
رد مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هحفص 581 ] يارب [  هک  یمدق  ره  دز : ادص  درک و  نم  هب  ياهراشا  وا  دشابیم . شرس  رب  نیچقرع  کی  تسا و 

[ . 307 . ] دننکیم باسح  میاپ  دنراد  خزرب ) ملاع   ) اجنیا رد  متشادرب ، ایند 

دندومرف اطع  يدورگنل  نیظعاولا  جات  هب  نیسح ، ماما  ترضح  هک  يرصق  غاب و 

رد هب  ات  متفر  ردـق  نآ  مدـید . ار  یغاب  راوید  باوخ ، ملاع  رد  : تفگیم يدورگنل  نیظعاولا  ناطلـس  دـنزرف  يدورگنل » یـضاترم  موحرم  »
غاب طسو  رد  مدوب ! هدـیدن  لاح  هب  ات  هک  مدـید  یهایگ  لگ و  رپ  غاـب  ناـنچنآ  مدـش . غاـب  دراو  دوب ، زاـب  رد  نوچ  مدیـسر و  غاـب  يدورو 

: تفگ تسیک ؟ زا  خاک  غاب و  نیا  جات ، ياقآ  متفگ : . دوب شیاههفرغ  زا  یکی  ناویا  رد  يدورگنل ، نیظعاولا  جات  موحرم  هک  مدید  يرصق 
نم هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ءادهشلادیس  ترضح  میالوم  ار  خاک  غاب و  نیا  تفگ : . دوبن نینچ  نیا  مدوب ، هدید  ار  تاهناخ  متفگ : نم ! زا 

[ . 308 ! ] مالسلاهیلع نیسح  ماما  نارکون  لاح  هب  اشوخ  تسا . هدومرف  تیانع 

دنیوگیم نخس  نیسح  ماما  يرادازع  ترایز و  يهرابرد  خزرب ، ملاع  رد  ینیما  يهمالع  موحرم 

یمظعلا هللا  تیآ  موحرم  توف  زا  لاس  راهچ  تشذگ  زا  سپ  : دسیونیم ینیما  يداه  دمحم  رتکد  ياقآ  هرـس  سدق  ینیما  هللا  تیآ  دـنزرف 
ار يو  رجف ، ناذا  زا  لـبق  ياهعمج  بش  يرمق ، يرجه  لاس 1394  رد  ینعی  ریدـغلا ، باتک  فلؤم  مراوگرزب و  ردـپ  یفجن ، ینیما  همالع 

ثعاب یلمع  هچ  اجنآ  رد  ناج ! ردپ  مدرک : ضرع  یسوب  تسد  مالـس و  زا  سپ  متفر و  ولج  متفای ! دنـسرخ  داش و  ار  وا  مدید . باوخ  رد 
مادک دیراد ، تماقا  هک  اجنآ  رد  ناج ! اقآ  مدرک : ضرع  اددـجم  ییوگیم ؟ هچ  دـنتفگ : ؟ دـیدرگ امـش  هحفـص 582 ] تاجن [  تداعس و 

: دـنداد خـساپ  ؟ مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  يهناخباتک  داینب  سیـسأت و  ای  تافیلأت  ریاس  اـی  ریدـغلا  باـتک  دـش ؟ امـش  تاـجن  بجوم  لـمع 
رگید ناهج  هب  دیاهتـسبرب و  تخر  اـم  ناـیم  زا  نونکا  امـش  ناـج ! اـقآ  متفگ : وگب ! رتنشور  رتحـضاو و  يردـق  ییوگیم ؟ هچ  منادیمن 
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گرزب ياهراک  تامدخ و  اهدـص  نایم  زا  لمع  مادـک  دـیدرگ ؟ امـش  تاجن  ثعاب  لمع  نیمادـک  دـیتسه ، هک  اجنآ  رد  دـیاهدش : لقتنم 
نیــسحلا هللادــبعابا  تراــیز  طــقف  : » دــندومرف سپــس  دــندومن و  یلمأــت  گــنرد و  ینیما  همــالع  موـحرم  ؟ یبهذــم ینید و  یملع و 

هچ تـسا . هدـش  هتـسب  ـالبرک  هار  تـسا و  راـت  هریت و  قارع  ناریا و  نـیب  طـباور  نوـنکا  هـک  دـینادیم  امـش  مدرک : ضرع  !«. مالــسلاهیلع
نیسح ماما  ترایز  باوث  هک  نک ! تکرـش  دوشیم ، اپرب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  تهج  هک  یلفاحم  سلاجم و  رد  دومرف : ؟ منک

هک منکیم  هیـصوت  وت  هب  زین  نونکا  متخاس و  روآدای  ار  وت  اهراب  هتـشذگ  رد  ناج ! رـسپ  دـندومرف : سپـس  . دـنهدیم وت  هب  ار  مالـسلاهیلع 
نیا نادـب . هفیظو  تدوخ  رب  ناوخب و  ار  اروشاـع  تراـیز  اـبترم  نکم . شومارف  كرت و  ناوـنع  چـیه  هب  تقو و  چـیه  ار  اروشاـع  تراـیز 
مراد اـعد  دـیما  دـشابیم و  وـت  ترخآ  اـیند و  رد  تداعـس  تاـجن و  بجوـم  هک  تسا  يرایـسب  دـیاوف  تاـکرب و  راـثآ و  ياراد  تراـیز 

هب یگدیـسر  میظنت و  هعلاطم و  فیلأت و  لغاشم و  ترثک  اب  هرـس  سدـق  ینیما  همـالع  دـسیونیم : ینیما  هللا  تیآ  موحرم  دـنزرف  ! مدـنزرف
دنتـشاد و اروشاع  ترایز  ندـناوخ  رب  لـماک  تبظاوم  هحفـص 583 ] فرـشا [ ، فجن  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يهناخباتک  ناـمتخاس 

اروشاـع تراـیز  ندـناوخ  رب  بظاوم  هک  تسا  لاـس  یـس  دودـح  زین  مدوخ  نم  تهج  نیدـب  دـندومنیم و  اروشاـع  تراـیز  هب  شراـفس 
[ . 309 . ] مشابیم

دش هتفریذپ  نیسح  ماما  هب  طوبرم  لامعا  يهمه 

زا یبرع  درم  میتشگیمرب ، هلهس  دجسم  زا  هدایپ  هرس  سدق  دهاز  یلع  خیش  موحرم  اب  دومرف : هرـس  سدق  يدورهاش  نیـسح  دیـس  موحرم 
دجـسم رد  بش  لهچ  كرد  هب  قفوم  بیترت  نیا  هب  دـیوریم و  البرک  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یترایز  بش  يارب  ارچ  دیـسرپ : ناـشیا 

ار مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  مراد  قح  هک  ینادب  ات  منکیم  لقن  ياهیـضق  تیارب  دندومرف : دهاز  یلع  خیـش  موحرم  ؟ دیوشیمن هلهس 
تخورف ار  دوخ  كالما  يهمه  رمع ، رخاوا  رد  يو  دوب . فرشا  فجن  نکاس  یمرتحم  نیدتم و  صخـش  هک  تسا  نآ  هیـضق  ! منکن كرت 

وا !؟ ياهدمآ البرک  هب  وت  اما  دنریمب ، فرـشا  فجن  رد  دنراد  تسود  همه  دـنتفگ : وا  هب  مدرم  . دـیزگ نکـسم  اجنآ  رد  دـمآ و  البرک  هب  و 
هار مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هاگراب  هب  حلاص  كاپ و  دارفا  ینعی  ! ) دنکیم لوبق  درم  طقف  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هاگتـسد  داد : باوج 
هار یهلا  عسوا  باب  نیا  رد  زین  يراصن  دوهی و  یتح  قساف و  یقتم و  دنریذپیم ! ار  همه  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  هاگتسد  رد  یلو  دنراد ).

دندید باوخ  هب  ار  وا  ياهدع  وا ، نفد  بش  رد  دـش . نوفدـم  اج  نامه  رد  درک و  توف  البرک  رد  درم  نآ  هصالخ ، هحفص 584 ] دنراد [ .
ادـتبا درکیم . هضرع  يرگید  هب  ارم  لاـمعا  اـهنآ  زا  یکی  سپـس  دـندمآ ، لاؤس  يارب  نیریکن  دنتـشاذگ ، ربق  رد  ارم  نوچ  : دوب هتفگ  وا  و 

ادخ يارب  اهزامن  نآ  دنیوگیم و  تسار  هک  مدیمهفیم  مدوخ  تفریذپن و  درک و  لاکشا  اهزامن  هب  رگید  کلم  دندرک ، عورش  ار  اهزامن 
هکنیا ات  دنتفریذپن ! دـندرک و  رادهشدـخ  ار  ملامعا  مامت  تروص  نیمه  هب  دـعب  مدـش . سویأم  دـش ، در  میاهزامن  هک  یماگنه  ! تسا هدوبن 

رد دندرک ! لوبق  ود  ره  و  تسا ، هتفر  البرک  ترایز  هب  تفگ : کلم  نآ  . دوب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  طوبرم  هک  دیـسر  یلامعا  هب  تبون 
نم ... روطنیمه و  دندرک ! لوبق  تسا ، هدرک  نارادازع  هب  یتمدخ  سلجم  نالف  رد  دندرک ! لوبق  ود  ره  تسا ، هدرک  تکرش  هضور  سلجم 

لوبق يزیچ  نم  لامعا  يهیقب  زا  روطچ  تسا ، نم  يارب  همه  لامعا  نآ  لامعا و  نیا  ادـخ ، يهکئـالم  يا  متفگ : مدـش و  ینابـصع  ربق  رد 
قیقحت هفیظو  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  هاگتـسد  رد  ام  اریز  شاب ! شوماخ  : » دنتفگ نم  هب  !؟ دـشن در  زیچ  چـیه  لامعا ، نیا  رد  یلو  دـشن ؛

مالسلاهیلع نیسح  ماما  ترایز  هک  مراد  قح  نم  ایآ  الاح  دیسرپ : برع  درم  نآ  زا  دهاز  یلع  خیش  سپس  ! میتسه رهاظ  هب  رومأم  میرادن و 
هحفص 585 ] [ . ] 310 . ] تسا امش  اب  قح  یلب ، داد : خساپ  برع  نآ  منکن !؟ كرت  ار 

تفای تاجن  ربق  لوا  بش  رد  نیسح  ماما  يربنم 

دهع دـنراذگیم و  رارق  رگیدـکی  اب  تسا ، تایح  دـیق  رد  هدـنز و  اهنآ  زا  یکی  مه  العف  هک  دزی ، ربنم  لها  ناـگرزب  نیرمعم و  زا  رفن  ود 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 1211 

http://www.ghaemiyeh.com


، دنکیم توف  اهنآ  زا  یکی  . دنهد ربخ  وا  هب  ار  دوخ  عضو  دنیایب و  يرگید  باوخ  هب  دـنتفر ، ایند  زا  رتدوز  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  دـننکیم 
اب دسرپیم : وا  زا  سپ  دنکیم ! تاقالم  ار  دوخ  تسود  نانز  مدق  ییافـصم ، غاب  رد  وا  دیآیم . يرگید  باوخ  هب  شتوف  زا  دـعب  بش  ود 
ره نم  زا  دـندش و  ربق  دراو  باوج ، لاوئـس و  يارب  نیریکن  مانب  کلم  ود  نآ  دـنداهن ؛ ربق  رد  ارم  یتقو  تفگ : يربنم  نآ  ؟ دـندرک هچ  وت 

نیسح ماما  ناوخ  هضور  نم  : » متفگ دمآ و  منابز  هب  هملک  کی  طقف  ! مهدب باوج  متسناوتیمن  دوب و  هدمآ  دنب  منابز  دندرک ، لاوئـس  هچ 
، ینیبیم هک  لاح  نیا  هب  مدوخ ، لاح  هب  ارم  دنتفگن و  يزیچ  دـندش و  تکاس  دندینـش ، ار  نخـس  نیا  هک  یتقو  اهنآ  متـسه »! مالـسلاهیلع 

[ . 311 . ] دنتفر دندرک و  اهر 

دوب یلالح  ریغ  لغش  ياراد  هک  نیسح  ماما  ياهيربنم  زا  یکی  خزرب 

هک دوب  نسح » خیش   » مان هب  یناوخ ، هضور  لبق  لاس  یس  زا  شیب  : دناهدرک لقنار  هیضق  نیا  بیغتـسد  نیـسحلادبع  دیـس  هللا  ۀیآ  ترـضح 
هنهرب و وا  هک  یلاح  رد  دنیبیم  باوخ  رد  ار  وا  نابوخ  زا  یکی  شندرم ، زا  سپ  دوب ! مرگرـس  یمارح  لغـش  هب  ار  شرمع  رخآ  لاس  دنچ 

رارف صخـش  نآ  هک  دوب ، كانتـشحو  ردـقنآ  هرظنم  نیا  دوریم . الاب  شنازیوآ  نابز  ناـهد و  زا  شتآ  ياههلعـش  تسا و  هایـس  شاهرهچ 
يهرهچو تسا  شخبحرف  هحفص 586 ] ياضف [  رد  وا  هبترم  نیا  نکل  دنیبیم و  ار  وا  زاب  یملاوع ، یط  یتعاس و  نتشذگ  زا  سپ  ! دنکیم

خیـش  » امـش دسرپیم : دوریم و  ناوخ  هضور  نآ  دزن  باوخ  يهدننیب  . تسا لاحـشوخ  هتـسشن و  ربنم  يور  تسا و  سابل  اب  دراد و  دـیفس 
هک هاگنآ  . هلب دیوگیم : دیدوب ؟ هجنکش  باذع و  تلاح  نآ  رد  هک  دیتسه  یصخش  نامه  امـش  دسرپیم : یلب . دیوگیم : دیتسه ؟ نسح »

مرگرس مارح  راک  هب  ایند  رد  هک  تسا  یتاعاس  ربارب  رد  یلوا ، تلاح  نآ  دهدیم : خساپ  ناشیا  دسرپیم : ار  شلاح  ندش  نوگرگد  ببس 
داـی مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ءادهـشلادیس  ترـضح  زا  صـالخا ، يور  زا  هک  تسا  یتاـعاس  ربارب  رد  بوـخ ، تلاـح  نـیا  مدوـب و 

تـسا هنوگ  نامه  نم  لاح  موریم  اجنآ  نوچ  مشابیم و  یتحار  یـشوخ و  لامک  رد  متـسه  اجنیا  ات  مدنایرگیم و  ار  مدرم  مدومنیم و 
[ . 312 . ] دنربیم ارم  اهنآ  مناوتیمن ! تفگ : ورن ! اجنآ  این و  نییاپ  ربنم  زا  تسا ، نینچ  هک  لاح  تفگ : وا  هب  ! يدید هک 

خزرب ملاع  رد  یهدس  داوج  دیس 

هک مدـید  باوخ  رد  یبش  هک  دومن  لقن  میارب  ریدـغلا -  دجـسم  گرا و  دجـسم  تعامج  ماما  ینارهت -  يرئاح  يدـهم  خیـش  جاح  ياقآ 
يهمه هدرک و  داـجیا  یبیجع  بـالقنا  روش و  دـناوخیم و  هضور  ربنم  يـالاب  یهدـس  داوج  دیـس  مدـمآ . هینیـسح  نیا  رد  هدافتـسا ، يارب 

شوهیب مه  یضعب  دندرکیم و  هیرگ  دندزیم و  هنیـس  تروص و  رـس و  هب  مدرم  دوب و  هداد  رارق  دوخ  يهضور  ریثأت  تحت  ار  نیرـضاح 
متفر و ولج  نم  دندیسوبیم و  هحفص 587 ] ار [  شتـسد  یـضعب  دندرک و  هحفاصم  وا  اب  مدرم  دمآ  نییاپ  دش و  مامت  شربنم  نوچ  . دندش
زا هللادـمحلا ، تفگ : یهدـس  موحرم  ؟ تسا روطچ  امـش  لاح  اقآ ، جاح  متفگ : تسا . هتفر  ایند  زا  هک  مدـش  هجوتم  مدرک و  هحفاصم  وا  اـب 

« رواشیپ ياهبش  باتک  فلؤم   » يزاریش نیظعاولا  ناطلس  ياقآ  هک  يور  تسا . بوخ  ام  يهمه  لاح  مالسلاهیلع ، ءادهشلادیس  اقآ  تاکرب 
[ . 313 ! ] دناهداد هجرد  کی  اهناوخهضور  ام  زا  کی  ره  هب  دندمآ .

یناوخ هضور  جرخ  نیمأت  رطاخ  هب  ناخ  یبن  ازریم  ماقم 

هاشدمحم ناکیدزن  زا  یکی  هک  ناخ ، یبن  ازریم  هک  یتقو  دومن : لقن  ار  هیـضق  نیا  هرـس  سدـق  ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  داتـسا ، موحرم 
ياهترامعو اـهغاب  رد  اـیوگ  هک  مدـید  باوخ  رد  یبش  دوب ،) فورعم  رهاـظ  رد  روجف  قسف و  هب  شتاـیح  رد  وا   ) درک تاـفو  دوب ؛ راـجاق 

: تفگ صخـش  نآ  هک  میدیـسر ، ییاج  هب  سپ  دسانـشیم . ار  اهرـصق  لزاـنم و  هک  تسا  نم  هارمه  زین  یـسک  منکیم و  شدرگ  یتشهب 
هک مدـش  اجنآ  هجوتم  نم  . درک هراشا  ییاج  هب  سپـس  تسا . هتـسشن  اـجنآ  ینیبب ، ار  شدوخ  یهاوخیم  رگا  تسا ! ناـخ  یبن  لزنم  اـجنیا 
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ناخ یبن  سپ  متفر . وا  دزن  نم  الاب ! ایب  تفگ : درک و  هراشا  نم  هب  دید  ارم  نوچ  وا  تسا . هتسشن  يرالات  رد  ناخ ) یبن  ازریم   ) وا هک  مدید 
رکفتم وا  لاح  رد  نم  و  تسـشن ، تشاد  اـیند  رد  هک  یتداـع  ناـمه  هب  شدوخ  دـیناشن و  سلجم  ردـص  رد  ارم  درک و  مالـس  تساـخرب و 
باذـع زج  ياهجیتن  دوبن و  بوخ  ایند  رد  نم  لامعا  اریز  ینکیم ؟ بجعت  نم  ماقم  زا  ایوگ  خیـش ، يا  تفگ : درک و  هاگن  نم  هب  وا  ! مدوب
فرـشا فجن  هب  ار  نآ  دمآرد  لاس  ره  متـشاد و  یکمن  ندعم  ناقلاط  رد  نم  اما  هحفص 588 ] دوب [ ! مه  روطنیا  هتبلا  متـشادن . كاندرد 

نم هب  نآ  ضوع  رد  ار  غاب  ناکم و  نیا  دنوادخ  دوش . مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  يرادازع  مسارم  يرازگرب  فرص  ات  مداتسرفیم ،
رد ار  ایؤر  نیا  زور  نآ  يادرف  مدوب . بجعتم  هک  یتلاح  رد  مدش ، رادیب  باوخ  زا  نم  تفگ : ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  موحرم  ! درک اطع 

یکمن ندـعم  ناقلاط  رد  وا  تسا . هناقداص  ياـیؤر  باوخ  نیا  : تفگ یناـقلاط  عیطم  ـالم  نادـنزرف  زا  یکی  سپ  مدومن ، وگزاـب  یـسلجم 
ماما يرادازع  هار  رد  نآ  ندرک  جرخ  لوئسم  نم  ردپ  داتسرفیم و  فجن  هب  هلاس  ره  دوب ، ناموت  دص  کیدزن  هک  ار  نآ  دمآرد  تشاد و 

رد لاس  ره  دراد و  کلم  ناقلاط  رد  وا  هک  متسنادیمن  نم  تقو ، نآ  ات  دومرف : ینارهت  نیسحلادبع  خیـش  موحرم  . دوب مالـسلاهیلع  نیـسح 
[ . 314 . ] دنکیم اپرب  يرادازع  مسارم  فجن 

درک زارفارس  خزرب  ملاع  رد  ار  وا  ردپ  لضفلاوبا ، ترضح  يارب  یناهفصا  ریغص  راعشا  زا  یکی 

حور زا  : » دیامرفیم ریغـص  ياقآ  دنکیم ، راضحا  ار  ریغـص » موحرم   » ردـپ حور  ینانج » موحرم  :» دومرف یناهفـصا  يهداز  مشاه  اقآ  جاح 
ياهجیتن امش  يارب  خزرب  ملاع  رد  ایآ  متفگ : مالسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  يهداوناخ  يارب  نم  هک  ییاهرعـش  نیا  هک  نک  لاؤس  مردپ 

هتفگ مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  يارب  خـیرات  هدام  کی  اـباب . هلب  : » دوب هتفگ  ریغـص  موحرم  ردـپ  حور  هحفـص 589 ] هن [ »؟ ای  هتـشاد 
نحص و رد  رب  هک  خیرات  هدام  ياهرعش  نآ  زا  رعش  تیب  کی  «. يدرک زارفرس  تاوما  مامت  يوت  ارم  دندروآ ، ملاع  نیا  هب  یتقو  هک  يدوب ،
رب اهدرد  مقر  شخیرات  رهب  یناهفصا  ریغـص  دز  :» تسا تیب  نیا  هدش ، هتـشون  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  مرح 

[ . 315 « ] تساود مشاه  ینب  هام  هگرد 

تفای تاجن  دناوخ و  هیثرم  خزرب  رد  یعازخ  لبعد 

اضر ماما  ترضح  نایعیـش  زا  لبعد  هکنیا  اب  تفگ : هک  هدش  لقن  مالـسلامهیلع ) تیب  لها  فورعم  رعاش  هک   ) یعازخ لبعد  رـسپ  یلع  زا 
هایـس شتروص  دمآ و  دنب  شنابز  تفای ، رییغت  شگنر  گرم ، تقو  رد  یلو  تشادیم ، تسود  رایـسب  ار  ترـضح  نآ  دوب و  مالـسلاهیلع 

رایـسب ناـیرج  نـیا  زا  مدوـمن و  نـفد  مداد و  لـسغ  ار  وا  یناـهنپ  رد  متـشاد و  یفخم  ار  بـلطم  نـیا  نانمـشد  تمـالم  سرت  زا  نـم  . دـش
يهماـج ینارون و  وا  يور  مدـید و  باوخ  رد  ار  وا  زور  هس  زا  سپ  هکنیا  اـت  مدرگرب ! وا  بهذـم  زا  هک  دوب  کـیدزن  مدوـب و  نیگهودـنا 

یهایس مدنزرف ، داد : خساپ  ؟ درک راتفر  هنوگچ  وت  اب  دنوادخ  ناج  ردپ  مدیسرپ : وا  زا  تشاد . رـس  رب  يدیفـس  هالک  رب و  رد  ییوکین  دیفس 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  هکنیا  ات  مدوب  لاح  نامه  رد  دوب و  ایند  رد  رمخ  برـش  تهج  هب  منابز  ندمآ  دنب  تروص و 

لها نادیهش  يارب  هک  ( ؟ لبعد ییوت  لبعد ؟ تنا  :» دندرک باطخ  نم  هب  دندروآ و  فیرـشت  هحفص 590 ] دیفس [  یهالک  سابل و  اب  ملس 
یثارم نآ  زا  دندومرف : ترضح  . هللا لوسر  ای  هلب ، مدرک : ضرع  ؟) يدنایرگیم اهنآ  تبیـصم  رد  ار  ام  ناتـسود  یتفگیم و  هیثرم  نم  تیب 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  دندراذگ و  یلدنص  دش و  عیـسو  نم  ربق  ماگنه  نیا  رد  ناوخب ! يزیچ  ياهتفگ ، اهنآ  قح  رد  هک 
لآ تکحـض و  نا  رهدلا  نس  هللا  کحـضا  :ال  مدناوخ ار  تایبا  نیا  نم  دـندوب . بانج  نآ  تمدـخ  رد  يرایـسب  هکئالم  دنتـسشن و  نآ  رب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ماگنه  نیا  ردرفتغی  سیل  ام  اونج  دق  مهناک  مهراد  رقع  نع  اوفن  نودرشماورهقدق  نومولظم  دمحا 

[ . 316 . ] دندرک تعافش  ارم  دندومرف و  اطع  نم  هب  دندوب  هدیشوپ  هک  ار  يدیفس  يهماج  دنتسیرگ و 
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تفای تافو  نیسح  ماما  ترایز  هار  رد  هک  تسپ  رومام  خزرب 

هب تسپ  رومأم  رفن  ود  دومن : لقن  ار  هیـضق  نیا  نم ، يارب  یناـنیمطا  دروم  صخـش  هک  درکیم  لـقن  نیما  دـمحا  ياـقآ  مرتحم ، دنمـشناد 
یسک هب  ار  هسدقم  تابتع  هب  ترفاسم  يهزاجا  تلود  نوچ  دندرک و  كرت  ار  نارهت  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  روظنم 

اهنآ زا  یکی  هک  دروآ ، راشف  اهنآ  رب  یگنـشت  يردق  هب  دندش و  راتفرگ  يرازهروش  نابایب  رد  هرخالاب  . دـنتفر قاچاق  هار  زا  راچان  دادیمن ،
زا سپ  وا  دـمآ . دوخ  يهداوناخ  دزن  تسردـنت  هحفـص 591 ] داد و [  تاـجن  ار  دوخ  هکلهم  زا  ادـخ  لـضف  هب  يرگید  درم و  یگنـشت  زا 

رکش ار  ادخ  تفگ : دیـسرپ : وا  لاح  زا  ! دربیم رـس  هب  یتحار  لامک  اب  ییابیز  غاب  رد  هک  دید  باوخ  رد  ار  دوخ  راکمه  تسود و  یتدم ،
نم شیپ  هزور  همه  یبرقع  یلو  متسه . تحار  الماک  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ءادهشلادیس  ترضح  تکرب  هب  هک  منکیم  شیاتـس  و 

يارب وـت  یتحاراـن  متفگ : مهدـب . ناـج  تسا  کـیدزن  هک  دـهدیم ، جـنر  ارم  يردـقب  دـنزیم و  شین  ار  میاـپ  ماـهبا  تـشگنا  دـیآیم و 
اب هکنیا  نمـض  مدش و  نامهم  متـسود  نالف  يهناخ  رد  زور  کی  هک  تسا  نیا  يارب  یتحاران  نیا  هک  دـناهداد  ربخ  نم  هب  تفگ : ؟ تسیچ

ناهنپ ماهناخ ، يهطقن  نالف  پچ  تمس  يهشوگ  رد  ار  نآ  مدومن و  تقرـس  وا  يهناخ  زا  یکچوک  يوقاچ  مدروخیم ، القاب  دوخ  تسود 
هب ار  وقاچ  هک  ییوگب  اهنآ  هب  نم  لوق  زا  یناسرب و  منادـنزرف  رـسمه و  هب  ارم  مالـس  يورب و  نم  يهناخ  هب  هک  مراد  راظتنا  وت  زا  ! ماهتخاس

صخـش نیا  . درذگرد نم  ياطخ  زا  دـنوادخ  دـیاش  ییامن . شـشخب  بلط  نم  يارب  وا  زا  ینادرگرب و  شبحاص  هب  ار  نآ  وت  دـنهدب و  وت 
یـشوخ یتحار و  ياهتنم  رد  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  متـسود  هرابود  رگید ، يهبترم  مدومن . لمع  مدوب ، هدـید  هک  یباوخ  قبط  دـیوگیم 

[ . 317 . ] دومن يراذگساپس  رکشت و  نم  زا  تسا و 

درک بآ  رپ  نیسح  ماما  راوز  خزرب  رهن  زا  ار  هزوک 

هحفـص 592] درک [ . لقن  دـیلقت  عجارم  زا  یکی  لوق  زا  ار  هیـضق  نیا  مالـسلامهیلع  تمـصع  تیب  لها  یقتم  ظعاو  تفرعم ، دـمحا  خـیش 
تکرح هتفه  ره  يو  دوب . دیقم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یگتفه  ترایز  هب  تسا ، یملع  تیصخش  کی  هک  فرـشا ، فجن  ياملع  زا  یکی 

کی هک  هناخ » هار   » زا هدایپ  سپس  دناوخیم و  زامن  حبـص  لوا  دشیم ، لیطعت  هزوح  هک  هبنـشجنپ  ياهزور  تفریم . البرک  هب  درکیم و 
وا هب  ! تشگیمرب دعب  دمآیم و  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  ترایز  يارب  البرک  هب  دوشیم ، خسرف  هدزیـس  ابیرقت  دوب و  يریوک  هار 

لقاال هدایپ ! ياپ  اب  مه  نآ  دـیوریم  البرک  هب  دـینکیم و  تکرح  امرگ  امرـس و  رد  دیاهتـشگ . ناوتان  هدـش و  ریپ  رگید  امـش  اقآ  دـنتفگ :
. متفریم ـالبرک  هب  مدوب ، هدـیدن  يزیچ  هک  یتقو  نآ  دـندومرف : ناـشیا  . تسا تمحز  امـش  يارب  هار  همه  نیا  ندومیپ  اریز  دـیورب ، هراوس 
ار حبـص  زاـمن  دوب . مرگ  یلیخ  اوه  ناتـسبات  رد  لاـس  کـی  دوـمرف : ؟ دـیاهدید يزیچ  هچ  دـنتفگ : مورن ؟ ماهدـید ، مه  ییاـهزیچ  هک  ـالاح 
اب متـسبیم و  ياهتـسب  يوت  ار  اذغ  متـشادیمرب . دوخ  اب  اصع  کی  بآ و  يهزوک  کی  اذغ و  رادقم  کی  هک  دوب  نیا  نم  مسر  مدـناوخ .
نآ رد  مدمآ ، نوریب  فجن  زا  هک  يردق  زور  نآ  ! مداتفایم هار  متخادـنایم و  ماهناش  رب  ار  اصع  متـشاذگیم و  اصع  رـس  رب  بآ ، يهزوک 

مداتفا و هار  هب  هرابود  تسین . رتشیب  بآ  هزوک  کی  مدید  دمآ . مفیح  اما  مروخب  اهبآ  نیا  زا  متفگ : دوخ  اب  مدش ! هنشت  دسالا ، بلق  ياوه 
: متفگ منک . لمحت  ار  یگنـشت  مناوتیمن  رگید  مدید  دمآ . مرـس  يالاب  باتفآ  مکمک  مدمآ و  هار  رگید  رادـقم  کی  دوب . مرگ  یلیخ  اوه 
هدش و راخب  اهبآ  مامت  مدید  مدرک . هاگن  نآ  رد  متـشادرب و  اصع  رـس  زا  ار  هزوک  مدنادرگرب و  ار  اصع  . مروخیم ار  اهبآ  نیا  زا  يرادـقم 

یهایـس میاهمـشچ  دـش ، هچ  مدـیمهفن  رگید  نابایب ! طـسو  رد  هنـشت  نم  ياو ، تسین ! هزوک  يوت  مه  بآ  هرطق  کـی  تسا و  هتفر  اوه  هب 
هحفـص 593] دروخ [ . متروص  هب  یکنخ  میـسن  مدـید  تقو  کی  منادیمن ! مدوب ؟ یلاـح  هچ  رد  ! متفر شوه  زا  مداـتفا و  نیمز  هب  تفر و 

نیا و  تسیچ ؟ اهتخرد  نیا  تساجک ؟ اجنیا  یلاع ! ردـقچ  يراج ! ياـهرهن  اـهتخرد و  ناتـسلگ و  غاـب و  مدـید  مدرک ، زاـب  ار  میاهمـشچ 
کی یلو  دوب  متسد  هب  مه  هزوک  مدش و  دنلب  دوخ  ياج  زا  !؟ دنتسه یناسک  هچ  ابیز  ورـشوخ و  ياهمدآ  نیا  تساجک ؟ زا  يراج  ياهرهن 

نیا البرک ، فجن و  نیب  نم  تساجک ؟ اجنیا  اقآ ، متفگ : دنتـشاد ، فیرـشت  هک  ینایاقآ  زا  یکی  هب  مدـمآ و  دوبن . نآ  لخاد  مه  بآ  هرطق 
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نیا البرک ، فجن و  نیب  نم  تساجک ؟ اجنیا  اقآ ، متفگ : دنتـشاد ، فیرـشت  هک  ینایاقآ  زا  یکی  هب  مدـمآ و  دوبن . نآ  لخاد  مه  بآ  هرطق 
هب ام  دـعب  دروخیم . تدرد  هب  نوچ  نک ، رپ  مه  ار  تاهزوک  یتسه . هنـشت  نوچ  روخب ! ار  بآ  ـالاح  دـنتفگ : ؟ مدوب هدـیدن  ار  تالیکـشت 

ماهزوک یلاع ! ردقچ  ذیذل !؟ ردقچ  تسا !؟ یبآ  هچ  نیا  تسا !؟ یبآ  بجع  مدـید  مدروخ ، بآ  زا  یتقو  یتسه . اجک  هک  مییوگیم  امش 
نیـسح ماـما  ربق  راوز  خزرب  ملاـع  اـجنیا  دـنتفگ : تساـجک ؟ اـجنیا  ناـیاقآ  بوخ ، متفگ : زاـب  . مدـمآ ولج  مدـش و  لاحرـس  مدرک و  رپ  ار 

یمرگ داب  مدید  تقو  کی  ! تساجنیا ناشیا  خزرب  ملاع  دندرک ، زاب  باسح  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  هک  ییاهنآ  ینعی  تسا . مالـسلاهیلع 
طقف تسین و  اهغاب  اهتخرد و  نآ  زا  يرثا  چیه  تسا و  فجن  يارحص  طسو  نامه  اجنیا  مدید  مدرک ، زاب  ار  میاهمـشچ  دروخ  متروص  هب 

، ماهدـید ار  اهزیچ  نیا  ممـشچ  هب  هک  نم  تفگ : ناشیا  سپـس  ! اـهبآ نآ  زا  مه  نآ  تسا ، بآ  زا  رپ  يهزوک  تسا ، هدـنام  یقاـب  هک  هچنآ 
، دـیدرک زاب  باسح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  یناسک  يا  منک ؟ كرت  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  میاقآ  تراـیز  هنوگچ  رگید  ـالاح 

هحفص 594 ] [ . ] 318 . ] دینادب ار  ناتدوخ  ردق  یلیخ 

باتک نیا  رد  شخب 22  تاقحلم 

تاجن - 2 عوضوم : 9 هیـضق : هرامـش  يرادازع  سلاجم  رد  تکرـش  دـنموزرآ  خزرب ، ملاع  رد  مالـسلاهیلع  رهاـظم  نب  بیبح  - 1 عوضوم :
لضفلاوبا ترـضح  تنامـض  هب  - 3 عوضوم : 165 هیـضق : هرامـش  مالـسلاهیلع ، لـضفلاوبا  ترــضح  رطاـخ  هـب  خزرب  ملاـع  رد  یلع  شاد 

هس ربق ، لوا  بش  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  - 4 عوضوم : 101 هیضق : هرامش  دوب ،! هدرک  اهر  خزرب  ملاع  رد  ار  ردام  مالسلاهیلع ،
ردام رادید  يارب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ییامرف  فیرـشت  - 5 عوضوم : 289 هیضق : هرامش  دندرک ، ترایز  ار  فرـشا  داتـسا  رـسمه  هبترم 

تراـیز رطاـخ  هب  خزرب ، ملاـع  رد  یتـالحم  میهاربا  ازریم  موحرم  دـنلب  ماـقم  - 6 عوضوم : 290 هیـضق : هرامـش  ربـق ، لوا  بش  رد  نکربـق 
: عوضوم 292 هیـضق : هرامـش  اروشاع ، ترایز  رب  تموادـم  رطاخ  هب  خزرب ، ملاع  رد  رفن  هس  ماقم  - 7 عوضوم : 291 هیضق : هرامش  اروشاع ،

یقن یلع  ازریم  جاح  فسأت  - 9 عوضوم : 293 هیضق : هرامش  تسا ، عفان  ترخآ  يارب  اروشاع  ترایز  دومرف : يراصنا  گرزب  خیش  اقآ  - 8
هحفص 597 ]  ] 294 هیضق : هرامش  اروشاع ، ترایز  رب  نتشادن  تموادم  رطاخ  هب  خزرب ، ملاع  رد  ییابطابط 

ع)  ) نیسح ماما  تعافش 

دنداد هار  فجن  هب  ار  قساف  درم  يهزانج  البرک ، رابغ  مارتحا  هب  نینمؤملاریما 

راضتحا ماگنه  رد  هک  دوب ، یقساف  درم  دادغب  رد  : دسیونیم سلاجملا  ۀفحت  باتک  رد  هرس  سدق  دمحم  ناطلـس  نسح  نیدلا  جات  موحرم 
نینمؤملاریما ترـضح  رطاـخ  هب  دزرماـیب و  ارم  دـنوادخ  دـیاش  دـینک . نفد  اـجنآ  رد  دـیربب و  فرـشا  فجن  هب  ارم  هک  دوب  هدرک  تیـصو 

هب دنتـشاذگ و  یتوبات  رد  دـندومن و  نفک  دـنداد و  لسغ  ار  وا  هیـصولا ، بسح  وا  ناشیوخ  موق و  درک ، تافو  نوچ  . دـشخبب مالـسلاهیلع 
حبـص ادرف  دندومرف : دندمآ و  دوخ  مرح  مادـخ  زا  یـضعب  باوخ  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  بش ، . دـندرک لمح  فجن  يوس 

نم راوج  رد  ار  وا  هک  دیراذگن  دیوش و  راک  نیا  عنام  دیورب و  امـش  دننک . نفد  فجن  نیمز  رد  هک  دـنروآیم  دادـغب  زا  ار  یقـساف  شعن 
نآ شعن  دنراذگن  ات  دنداتـسیا  دنتفر و  فجن  يهزاورد  نوریبو  دـندرک  ربخ  ار  رگیدـکی  رهطم ، مرح  مادـخ  بش ، نآ  يادرف  ! دـننک نفد 

ترـضح هک  دـندید  باوخ  رد  زاب  دـعب ، بش  ! دـندرواین ياهزاـنج  هحفـص 598 ] دندیــشک [ ، راـظتنا  ردـق  ره  یلو  دـننک . دراو  ار  قساـف 
هب دـنروآیم . ادرف  دوش -  نفد  فجن  رد  وا  دـیراذگن  متفگ ، هتـشذگ  بش  رد  هک  ار -  قساـف  درم  نآ  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما 

و دوش ! نفد  دیراذگن  دیدومرف : لبق  بش  اقآ ، دنتفگ : ! دـینک نفد  اهاج  نیرتهب  رد  دـیروایب و  مارتحا  تزع و  اب  ار  وا  دـیورب و  وا  لابقتـسا 
دندرک و مگ  ار  هار  هتـشذگ  بش  دـندروآیم  ار  شعن  نآ  هک  ییاهنآ  دـندومرف : ترـضح  !؟ دوش نفد  اهاج  نیرتهب  رد  دـییامرفیم : الاح 
البرک و كاخ  تکرب  هب  تسا . هتخیر  وا  توباـت  رد  ار  ـالبرک  نیمز  راـبغ  كاـخ و  تسا و  هدـیزو  داـب  داـتفا . ـالبرک  نیمز  هب  ناـشروبع 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 1215 

http://www.ghaemiyeh.com


! دینادرگ شلاح  لماش  ار  دوخ  تمحر  دـیزرمآ و  ار  وا  تشذـگ و  وا  تاریـصقت  عیمج  زا  دـنوادخ  مالـسلاهیلع ، نیـسح  مدـنزرف  مارتحا 
[ . 319]

« دنربیمن منهج  هب  البرک  زا  ار  سکچیه  : » دندومرف نامز  ماما 

دیـس يهزانج  رب  دوب و  يردقلا  لیلج  ملاع  هک  یناتـسرهش  دمحم  ازریم  ياقآ  زا  دومرف : هرـس  سدق  یبیرج  رازه  مظاک  دمحمالم  دنوخآ 
يراگزیهرپ حـلاص و  قیفر  مدوب . هدرک  رایتخا  ار  البرک  نیمز  ترواجم  یناوج ، لیاوا  رد  نم  : دومرف هک  مدینـش  دـناوخ ، زاـمن  مولعلارحب 

فجن هب  هک  درکیم  فیلکت  نم  هب  هتسویپ  يو  دوب . یلعنـسح  جاح  شمـسا  دابآ و  نوتاخ  لها  وا  دوب . فرـشا  فجن  رواجم  هک  متـشاد 
البرک زا  رتهب  بتارم  هب  فرـشا  فجن  رد  ترواـجم  و  دروآیم ، تواـسق  ـالبرک  رد  تنوکـس  اریز  مییاـمن ، ترواـجم  اـجنآ  رد  میورب و 

دوب اجنآ  مه  یلعنسح -  جاح  نامقیفر -  نامه  متسه و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  قاور  رد  هک  مدید  باوخ  یبش  هرخالاب  تسا .
جاح ! دنراد فیرشت  قاور  رد  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  ترـضح  مدید  هاگان  درکیم ! راکنا  نم ، يارب  ار  هحفـص 599 ] البرک [  ترواجم  و 

ترـضح دنیآیم !؟ ارماس  هب  امـش ، ترایز  يارب  مدرم  دیراد و  فیرـشت  اجنیا  امـش  درک : ضرع  دـمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  یلعنـسح 
یلا البرک  نم  ادحا  نودوقی  نینمؤملاریما ال  قحب  : » دندومرف دندرک و  هراشا  حیرض  هب  كرابم  تسد  اب  سپس  متـسه ! مه  اجنآ  دندومرف :

هک نیا  طرـش  هب  : » دندومرف سپـس  دنربیمن ! منهج  يوس  هب  البرک  زا  ار  سک  چـیه  هک  مسق ، مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  ینعی : منهج .»!
. دشاب تدابع  لوغشم  اجنآ  رد  هک  تسا  نیا  البرک  رد  هتوتیب  زا  ترـضح ، نآ  دوصقم  هک  مدرک  نامگ  نم  !« دشاب هدنام  اجنآ  رد  ار  یبش 
هب !« دشاب هدیباوخ  باتفآ  عولط  ماگنه  ات  هچ  رگا  : » دندومرف ترـضح  میباوخیم . باتفآ ، عولط  ماگنه  ات  اهبـش ، ام  مدرک : ضرع  نیاربانب 

[ . 320 . ] مدرک رایتخا  ار  البرک  نیمز  ترواجم  نم  تهج  نیمه 

؟ دنک لاؤس  البرک  رد  نوفدم  زا  هک  دراد  تأرج  هتشرف  مادک  دندومرف : نیسح  ماما 

له يدیـس  ای  : » مدرک ضرع  مدید و  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  باوخ  رد  نم  : دومرف یناهبهب  دـیحو  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  موحرم 
ترـضح ؟ دوـشیم لاؤـس  رکنم ) ریکن و  طـسوت  هب  ، ) دوـشیم نفد  امـش  راوـج  رد  هک  یـسک  زا  اـیآ  مکراوـج ؟» یف  نفدـی  نـمع  لئـسی 

هحفص 600 ] [ . ] 321 [ ؟ دنک لاؤس  وا  زا  هک  دراد  تأرج  کلم  مادک  دندومرف : مالسلاهیلع  ءادهشلادیس 

تمایق لوه  زا  ناما  البرک ، رد  نفد 

بحاص  » هب فورعم  هرـس  سدـق  یئابطابط  یلع  دیـس  موحرم  هعیـش  گرزب  ملاع  زا  هرـس ، سدـق  یبیرج  رازه  موحرم  ردـقلا  لیلج  ملاـع 
و مدشیم ، جراخ  البرک  زا  روبق ، لها  ترایز  يارب  رصع  فرط  هبنش ، جنپ  ياهزور  لیـصحت ، مایا  رد  : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ضایر »
زا يربخ  تسا ! هتفرگ  دوخ  هب  يرگید  گنر  البرک  رهـش  ماهتفر و  اجنآ  هب  نم  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  یبش  متفریم . هاگهمیخ  فرط  هب 

رکف هب  مدرک و  تشحو  هرظنم  نآ  ندـید  زا  نم  دوب . هتفرگ  رارق  يدـنلب  ناکم  رد  هک  دوب  ادـیپ  يروبق  طقف  تسین و  اهنامتخاس  اههناخ و 
. دوش نوفدم  البرک ،)  ) سدقم نیمز  نیا  رد  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  : تفگ یسراف  نابز  هب  یفتاه  مدینش  هک  دوب  لاح  نیا  رد  متفرورف و 

نیمز نیا  رد  هک  یسک  دشاب ، تمالس  رد  تمایق ، لوه  زا  هک  تسا  تاهیه  و  دنامیم ! ملاس  تمایق  لوه  زا  دشاب ، هانگ  نارازه  اب  هچ  رگا 
[ . 322 ! ] دوشن نفد 

ترایز شاداپ  نیسح  ماما  تعافش 

. دوب دمحم » نب  یلع   » هب فورعم  هک  متشاد  ياهیاسمه  : تفگیم هک  دناهدرک  لقن  دواد  نب  دمحم  زا  هرس  سدق  سوواط  نب  دیس  موحرم 
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يورین تفر و  الاب  نم  نس  هکنیا  ات  متفریم  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  هام  ره  یناوج ، مایا  زا  نم  هک  تفگ  میارب  ناشیا 
دنچ زا  سپ  مدرک . تکرح  هدایپ  البرک ، ترایز  دصق  هب  یتدم  زا  سپ  مدرک . كرت  ار  البرک  ترایز  یتقو  دنچ  دـش و  فیعـض  ممـسج 

هحفص 601] مدروآ و [  اجب  زامن  تعکر  ود  مداد و  مالس  مدش . لئان  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  مدیـسر و  البرک  هب  زور 
هللادبعیبا ترـضح  مدوخ ، ياقآ  تمدخ  هب  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  ! درب مباوخ  مرح  رانک  هار ، یگتـسخ  طرف  زا  زامن ، ترایز و  زا  دعب 

هب تبسن  هکنیا  اب  يدرک  افج  نم  هب  ارچ  یلع ، يا  : » دندومرف دندرک و  هدنب  هب  ار  ناشیور  ترـضح  ماهدش . فرـشم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
ندـمآ ناوت  ماهداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ییاناوت  تسا و  هدـش  فیعـض  مندـب  نم ، ياقآ  يا  مدرک : ضرع  .»!؟ يدرکیم یکین  یبوخ و  نم 

نم مدمآ . ترایز  هب  امش  قشع  هب  ار  هار  زور  دنچ  نیا  متـشاد ، هک  یلاح  نآ  اب  تسا ، نم  رمع  رخآ  هک  ماهدیمهف  نوچ  زین  نونکا  مرادن .
هدش لقن  نینچ  متفگ : وگب ! ار  تیاور  نآ  دـندومرف : ترـضح  ! مونـشب امـش  دوخ  زا  ار  نآ  هک  متـشاد  تسود  ماهدینـش و  امـش  زا  یتیاور 

مه نم  ددرگ ، لئان  نم  ترایز  هب  دنک و  ترایز  شتایح  لاح  رد  ارم  هک  ره  هتافو ! دعب  هترز  هتویح ، یف  ینراز  نم  دـیاهدومرف : هک  تسا 
رد ار ) ماهدننک  ترایز   ) ار وا  رگا  یتح  ماهتفگ ! نم  هلب ، دـندومرف : ترـضح  . میآیم وا  ترایز  هب  منکیم و  ترایز  ار  وا  شتافو  زا  دـعب 

[ . 323 . ] داد مهاوخ  شتاجن  منیبب ، شتآ 

دندرک عنم  ار  اهنآ  نیسح  ماما  یلو  دننک ، جراخ  مرح  زا  ار  راکهنگ  ناوج  دنتساوخیم  هلاقن  کلم  ود 

، مدوب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  مرح  رد  یبش  : دیوگیم هرس  سدق  ییاهب  خیش  ردپ  هرس » سدق  یعبج  نیسح  خیش   » ردقلا لیلج  ملاع 
هحفـص تیـصو [  هب  و  دـننک ، نفد  مرح  رد  ار  وا  ات  دوب  هدرک  تیـصو  هک  دوب ، يراـکهنگ  ناوج  وا  دـندروآ . نفد  يارب  ار  ياهزاـنج  هک 

دـندروآرد و ربق  زا  ار  وا  دـندمآ و  نیـشتآ  ریجنز  بیهم و  یتروص  اب  درم  ود  مدـید ، ناهاگرحـس  . دـش هدیـشوپ  لـمع  يهماـج  وا  [ 602
امـش نامهم  نم  ماهدـش ، هدـنهانپ  امـش  هب  نم  کفیـض ! ینا  کیلا و  تأـجتلا  ینا  : » تفگ درک و  رهطم  ربق  هب  ور  ناوج  نآ  دندیـشکیم !
کلم ود  نآ  «. تسا هدروآ  هانپ  ام  هب  وا  دینک ، اهر  ار  وا  انب .)  ) راجتسا هناف  هولخ ، هولخ ، : » دش دنلب  ییادص  رهطم  حیرض  زا  ناهگان  «. متسه

[ . 324 . ] دندنادرگرب ار  وا  و  دوشیم ) تعاطا  مشچ ، يور  هب  و   ) ۀعاط اعمس و  دنتفگ :

دندرک عنم  ار  هلاقن  هکئالم  نیسح  ماما  ترضح 

ماما مرح  مداخ  هک  دومحم  مانب  یـصخش  هک  درک  تیاکح  ینایتشآ  يدـهم  ازریم  جاـح  دـسیونیم : مالـسلاراد  باـتک  رد  یقارع  موحرم 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  مرح  زا  کیشک ، ياقفر  زا  ياهدع  اب  هارمه  هک  دوب  نم  تبون  یبش  : درک لقن  ار  هیضق  نیا  دوب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

رادیب یقافتا  تروص  هب  نم  دوب و  هدیـسر  همین  هب  بش  دندیباوخ . مادخ  میدز و  لفق  ار  اهرد  يهمه  دنتفر و  نوریب  مدرم  مینک . تظفاحم 
نآ رد  یـصخش  زور ، نامه  رد  هک  ياهزات  ربق  يالاب  دـندش و  لخاد  نحـص  هب  هیبنیز ،»  » هب فورعم  باب  زا  رفن  ود  مدـید  ناـهگان  مدوب !
رفن ود  نآ  هب  تیم  نآ  هک  مدـید  ماـگنه  نیا  رد  ! دـندروآ نوریب  ار  ربـق  نآ  رد  نوفدـم  تیم  دنتفاکـش و  ار  ربـق  دـندمآ . دوـب ؛ هدـش  نفد 

هحفص نامه [  زا  دنتـساوخ  دنتفرگ و  ار  وا  سپـس  دننکیمن . محرت  وا  هب  دنهدیمن و  شوگ  شفرح  هب  اهنآ  دنکیم و  سامتلا  هثاغتـسا و 
: درک ضرع  دومن و  رهطم  مرح  فرط  هب  ار  دوخ  يور  دـش ، سویأـم  اـهنآ  محرت  زا  ربـق  بحاـص  نوـچ  دـنورب . نوریب  هیبـنیز »  » رد [ 603
زا ییادـص  ناهگان  !؟ هللادـبعابا يا  دوشیم ، ماجنا  امـش  هدروآ ) هانپ   ) يهیاسمه اب  يراتفر  نینچ  ایآ  هللادـبعابا !؟ ای  كراجب  لعفی  اذـکها 
ود نآ  !« دینادرگرب ار  وا  دینادرگرب ، ار  وا  هودر ! هودر ، : » دومرف دـمآرد و  هزرل  هب  اهلیدـنق  اهراوید و  نآ  تبیه  زا  هک  مدینـش ، رهطم  مرح 

رهاظ نآ  رد  رییغت  نتفاکـش و  رثا  مدید  مدمآ و  ربق  نآ  رانک  دـعب ، زور  حبـص  دـنتفر ! دـندنادرگرب و  دوخ  ياج  هب  ار  هزانج  هلجع ، اب  رفن 
[ . 325 ! ] تسا
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ددرگ اپرب  نیسح  ماما  يازع  تشاد  تسود  هک  برع ، خویش  زا  یکی  خزرب 

رد املع  زا  یکی  دـناهدومرف : نآرق ) زا  ياهنیجنگ   ) دوخ ياهبرپ  ياـهباتک  زا  یکی  رد  بیغتـسد  هللا  ۀـیآ  قـالخا ، داتـسا  راوگرزب ، دـیهش 
اب تسا و  بذـعم  وا  هک  دـندید  باوخ  رد  . دوب هدرم  قارع  رد  برع  خویـش  زا  یکی  هک  دومرف  لقن  هدـنب  يارب  شیپ ، لاـس  تسیب  دودـح 

لمع هـچ  اـیند ، رد  دندیـسرپ : وا  زا  ترـضح  دـندرک . رــضاح  مالــسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ترــضح  رــضحم  رد  ار  وا  نیــشتآ ، ياـهلغ 
هضور سلاجم  هب  متشادیماو و  تاریخ  هب  ار  مدرم  الثم  ماهتشاد ! مه  بوخ  ياهراک  یلو  متشاد ، يراکبارخ  تفگ : برع  خیـش  !؟ یتشاد

لالج هرخالاب  یلو  یلب ، : درک ضرع  يدرکیم ! راداو  یتسیاـبردور ، اـب  ار  مدرم  یلو  يرآ ، دـندومرف : ترـضح  . مدرکیم توعد  یناوخ 
نم هک  تسا  حیحـص  درک : ضرع  دـنامب ! ظوفحم  تتـسایر  هک  دوب  نآ  تضرغ  دـندومرف : ترـضح  مدرکیم . رهاظ  راک  نیا  اب  ار  اـمش 
ماما يازع  دوش و  دنلب  امش  مان  هک  متشاد  شوخ  ملد  رد  هک  دیتسه  دهاش  ناتدوخ  امـش  یلو  متـشادن ، هحفص 604 ] صلاخ [  لمع  کی 

زا هنرو  يوش  دراو  نیسحلا  باب  زا  دیاب  ینعی  تسا » مالسلاهیلع  نیسح  اب  تباسح  سپ  : » دندومرف ترضح  ! ددرگ اپرب  مالسلاهیلع  نیـسح 
ياهشوگ رد  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  مدید  ماگنه ، نیا  رد  تفگ : باوخ  يهدننیب  . تسین وت  تاجن  يارب  یهار  لدع ، قیرط 

[ . 326 . ] دینک اهر  ار  وا  هولخ ! دندومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  . دندروآ اقآ  دزن  ار  برع  خیش  نیا  دناهتفرگ و  رارق 

دندید نیسح  ماما  مرح  رد  يرادیب  رد  ار  هاش  یلعحتف  حور  ینک ، یلع  الم  یمظعلا  هللا  ۀیآ 

موقرم ناشفیرـش  طـخ  هب  ینارهط  ینک  یلع  ـالم  جاـح  راوـگرزب  هیقف  ار  هیـضق  نیا  هک  دـناهدومرف  مالـسلاراد  باـتک  رد  یقارع  موـحرم 
رد مدشیم ، لاکشا  ریحت و  راچد  ياهلئسم  رد  هاگ  ره  متشاد ، لاغتشا  ملع  لیصحت  هب  یلعم  يالبرک  رد  هک  ییاهلاس  رد  بناجنیا  : دنتشاد

رهطم حیرـض  کـیدزن  مدـشیم و  فرـشم  اـجنآ  هب  رهظ ، هب  تعاـس  هـس  ود  دـننام  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  مرح  ندوـب  توـلخ  ماـگنه 
يدایز رکفت  لـمأت و  رظن ، دروم  يهلئـسم  نآ  رد  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  ترـضح  زا  کـمک  بلط  ندرک و  اـعد  زا  سپ  متـسشنیم و 
ادمحف دومنیم . ییامنهار  لاکشا  عفر  رب  درکیم و  ضیف  يهضافا  مالسلامهیلع  وا  لآ  ترضح و  نآ  نطاب  هب  لاعتم  دنوادخ  مدرکیم و 

مدید ناهگان  مدوب . هتـسشن  سدقم  رـس  يالاب  کیدزن  بناجنیا  دوب و  تولخ  رایـسب  رهطم  مرح  تعاس ، نآ  رد  اقافتا  يزور  . هل ادـمح  مث 
مرح هب  مالـسلاهیلع  رهاـظم  نب  بیبح  ربـق  راـنک  زا  هک  یکچوک  رد  زا  هحفـص 606 ] رونلا [ ) للح  هللا  هسبلا   ) هاـش یلعحتف  روفغم  ناـقاخ 

موحرم ندید  يارب  هاش  یلعحتف  موحرم  مدوب و  يورم  ناخ  يهسردـم  رد  نم  هک  ینامز  نآ  دـننام  دـندش . مرح  دراو  دوشیم ، زاب  مرتحم 
ره نامز  نآ  رد  نکل  مدوب . هتخانـش  هدید و  ار  ناشیا  اررکم  نم  دندروآیم و  فیرـشت  هسردم  نآ  هب  سردم ، هللادبع  الم  دـنوخآ  روربم 

ار ناشیا  گرزب  ياهسکع  هک  یسابل  نامه  اب  مدید ، مرح  رد  ار  ناشیا  هک  راب  نیا  یلو  دندوب . یفراعتم  سابل  اب  مدوب ، هدید  ار  ناشیا  هچ 
هتسب ابق  يور  رب  رهاوج  ياهدنبوزاب  وزاب ، ود  ره  رد  دوب و  هدش  يزود  دیراورم  ناشدنلب  يابق  ياهنماد  فارطا  . دندوب سبلم  دندیشکیم ،

ار دوخ  دندمآ و  سدقم  رـس  يالاب  فرط  هب  دندش و  مرح  دراو  کچوک  رد  نآ  زا  یگـشیمه ، دنلب  شیر  نامه  اب  تئیه و  نیا  اب  دندوب !
رس تشپ  تمس  هب  هلصافالب  سپس  . دندناوخ يزیچ  هچ  هک  مدینشن  نم  دندناوخ و  یترایز  اعد و  اهتسد  اب  دندنابسچ و  سدقم  حیرـض  هب 

دنتشذگ بناجنیا  رانک  زا  هک  ياهنوگ  هب  دنناوخب ، ار  مالسلامهیلع  ءادهش  ریاس  مالسلاهیلع و  ربکا  یلع  ترـضح  ترایز  ات  دندمآ ، رهطم 
نم دنتـشذگ ، بناجنیا  ولج  زا  هاـش  یلعحتف  هکنآ  زا  سپ  . درک دروخرب  مدوب ] هتـسشن  هک   ] نم يوناز  هب  ناـشیابق  نماد  منکیم  ناـمگ  و 
ادص رسیب و  ربخیب و  هشیمه  فالخ  رب  ناریا  هاشداپ  تسا ؟ یتیاکح  هچ  نیا  هچ ؟ ینعی  متفگ : دوخ  زاب  مدمآ و  دوخ  هب  مدش و  تفتلم 

اب متـساخرب و  مدش و  بجعتم  نم  !؟ یتیعمج هن  یلابقتـسا ! هن  ییوه ! ياه و  هن  تسا ؟ هدـمآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب 
ترایز ندناوخ  يهزادنا  هب  دوب و  هتـشذگن  ياهظحل  زونه  منکیم . باوج  هحفـص 607 ] لاؤس و [  ناشیا  اب  موریم و  نونکا  متفگ : دوخ 

ماقم يهرجنپ  کیدزن  رد  مدیدن ! ار  هاش  یلعحتف  اما  متفر ، سدقم  ياپ  نییاپ  دزن  هک  دوب ، هتـشذگن  تقو  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح 
ارم اهنآ  هک  مدید  ار  مداخ  رفن  هس  ود  دـنوشیم ، دراو  نآ  رب  الط  ناویا  زا  هک  یقاور  رد  متفر ، نوریب  مرح  زا  مدـیدن . ار  ناشیا  زین  ادـهش 
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ارم اهنآ  هک  مدید  ار  مداخ  رفن  هس  ود  دـنوشیم ، دراو  نآ  رب  الط  ناویا  زا  هک  یقاور  رد  متفر ، نوریب  مرح  زا  مدـیدن . ار  ناشیا  زین  ادـهش 
. دـننک نم  يهرابرد  يرگید  ياهرکف  هن ؟ ای  تفر  اجک  هک  دـیدید  ار  هاـش  یلعحتف  هک  منک  لاؤس  اـهنآ  زا  رگا  هک  مدیـسرت  دنتخانـشیم .

زاب ! میدیدن دنتفگ : مادخ  ؟ دیدید دمآ ، نوریب  مرح  زا  نونکا  هک  دنلب ، يابق  دـنلب و  شیر  اب  یناریا  یـصخش  مدرک : لاؤس  اهنآ  زا  نیاربانب 
نینچ دـنتفگیم : همه  اما  مدرک ، لاؤس  زین  رگید  ياهرادـشفک  يهمه  زا  هصالخ  مدرک . لاؤس  مدـمآ و  یقرـش  تمـس  ياهرادـشفک  دزن 
هدـش عقاو  ناشیا  تافو  زا  سپ  هعقاو  نیا  هک  منادیم  ردـق  نیمه  اما  مرادـن ، رطاخ  هب  ار  هعقاو  نیا  نامز  بناـجنیا  . میاهدـیدن ار  یـصخش 

، دوب سدقم  یلیخ  هک  يرون  دـمحم  الم  جاح  موحرم  مدـمآ ، نارهط  هب  هک  یماگنه  . دوب هدیـسرن  البرک  هب  ناشتافو  ربخ  زونه  یلو  تسا !
. هاش یلعحتف  موحرم  تافو  خیرات  اب  دوب  قباطم  خیرات  نآ  و  دوب ، هدرک  تبث  ار  نآ  خیرات  دوب و  هدید  يرادیب  ملاع  رد  ار  هاش  یلعحتف  زین 

هحفص 608 ] [ . ] 328 . ] مالسلامهیلع هئانبا  هئابآ و  نیسحلاب و  انل  هل و  هللا  رفغ 

دوشیم هدید  رهطم  مرح  رد  نیسح ، ماما  دای  هب  ندیشون  بآ  رطاخ  هب  گرم ، زا  سپ  راجاق  هاش  یلعحتف  حور 

ار وا  یبش  راجاق ، هاش  یلعحتف  موحرم  نامز  رد  : دناهدرک تیاور  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  راددیلک  زا  ار  هیـضق  نیا  يرون  ثدحم 
هب تسا و  هدـمآ  البرک  هب  ادـص  رـس و  نودـب  ناریا  هاـش  هک  تسا  هدـش  روطچ  هک  مدرک  بجعت  یلیخ  مدـید . مالـسلاهیلع  ماـما  مرح  رد 
وا ندمآ  يهرابرد  ام  تسین و  يزیچ  نینچ  دنتفگ : اهنآ  مدیسرپ . اهیرادشفک  زا  مدمآ و  نوریب  مرح  زا  ؟ تسا لوغشم  رهطم  مرح  ترایز 
هک مدوب  رکف  نیا  رد  نم  ! تسا هدش  موحرم  هاش  یلعحتف  هک  دیـسر  ربخ  دعب  زور  هس  مدیدن ! ار  وا  متـشگرب و  مرح  هب  زاب  میرادـن . يربخ 

: متفگ ناشیا  هب  تسا ، مالسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  مرح  رد  هاش  یلعحتف  مدید  باوخ  ملاع  رد  یبش  هکنآ  ات  دوب ؟ ياهیـضق  هچ  نیا ،
تلع و  مدوب ! نم  یلب  تفگ : هاـش  یلعحتف  هحفص 605 ] مدید [ ! مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  مرح  رد  ار  امـش  شیپ ، بش  دنچ  نم  اقآ ،

شطع یلیخ  مدوب ؛ هدروخ  يروش  یهام  بش  نآ  نوچ  مدوب . تحارتسا  لاح  رد  رتسب  رد  یبش  هک  تسا  نیا  دیدید ، مرح  رد  ارم  هک  نیا 
مدرک ادیپ  یبآ  فرظ  متساخرب و  مدوخ  ! دوبن رـضاح  منیلاب  هب  مه  یـسک  موش و  كاله  دوب  کیدزن  هک  يردق  هب  دوب ، هدش  بلاغ  نم  رب 

نآ رد  بش و  نآ  رد  نم  هکنآ  ساپ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  ترـضح  مدومن . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهنـشت  بل  زا  يدای  مدروخ و  بآ  و 
[ . 327 . ] دندروآ اجنیا  هب  ارم  حور  مدوب ، ناشدای  هب  لاح 

دش ثیل  نب  ورمع  تاجن  بجوم  نیسح ، ماما  هب  يرای  يوزرآ  هیرگ و 

لقن ار  هیضق  نیا  هرس  سدق  یلیبدرا  سدقم  هب  فورعم  دمحم  نب  دمحا  اوقت ، دهز و  یبرم  هعیش و  گرزب  دنمشناد  ینابر ، ققحم  هیقف و 
رازه دوخ  اـب  يرادرـس  ره  هک  دوب  هدومن  ررقم  وا  دـنور . هژر  فص  هب  وا  يولج  زا  شنایرکـشل  هک  دومن  رما  ثیل  نب  ورمع  : تسا هدومرف 
دارفا زا  دادعت  نآ  و  تسا ) رفن  رازه  رکشل  نیا  هک   ) دشاب تمالع  ناونع  هب  مچرپ  کی  رکـشل ، رادرـس  ره  تسد  رد  دیامن و  زهجم  ار  رفن 

رازه تمالع  یمچرپ  ره  دـش و  اپرب  مچرپ  تسیب  دـص و  ماگنه  نیا  رد  ...! دریگب هزیاج  ناونع  هب  الط  زا  زرگ  کی  دـیامن ، هضرع  وا  رب  ار 
يهناشن هک  زرگ » تسیب  دص و   » ظفل هک  یتقو  داد . اهنآ  هب  الط  زرگ  تسیب  دص و  دیدرگ ، غراف  دوخ  رکـشل  يهدهاشم  زا  نوچ  دوب ! رفن 

هب ار  دوخ  يور  داهن و  هدجـس  هب  رـس  تخادـنا و  نیمز  هب  بسا  زا  ار  دوخ  ثیلورمع  دـش ، دزـشوگ  وا  هب  دـشاب ، درم  رازه  تسیب  دـص و 
چیه دـمآ ، شوه  هب  ورمع  هکنآ  زا  دـعب  ! دـیدرگ شوهیب  دـنام و  يراز  هیرگ و  نآ  رد  دـتمم  ینامز  تسیرگ و  راز  راز  دـیلام و  كاـخ 

دـمآ و شیپ  میدـن  نآ  تشادـن . ییاورپ  وا  زا  هک  تشاد  یمیدـن  کـی  وا  دـسرپب . وا  زا  ار  يراز  هیرگ و  تلع  هک  تشادـن  تردـق  سک 
نینچنیا امـش  ارچ  دوـبن ، هیرگ  تقو  هـک  ـالاح  دـشاب و  نادـنخ  لاحـشوخ و  دـیاب  دراد ، يرکـشل  نـینچ  هـک  یـسک  هاـشداپ ، يا  تـفگ :

داتفا و مرطاخ  هب  البرک  يهعقاو  ناهگان  دـندوب . رفن  رازه  تسیب  دـص و  نم  نایرکـشل  ددـع  هک  مدینـش  تفگ : ثیل  نب  ورمع  !؟ دـیتسیرگ
نیـسح يادـف  ار  مناج  زین  نم  ای  مدروآیمرب ! رافک  زا  رامد  مدوبیم و  ارحـص  نآ  رد  زور  نآ  شاک  يا  هک  مدرک  وزرآ  مدرب و  ترـسح 
یعیفر رایسب  هحفص 609 ] ياج [  رد  دراد و  رس  رب  جات  هک  دندید  باوخ  رد  ار  وا  دومن . تافو  ثیل  نب  ورمع  نوچ  . مدرکیم مالسلاهیلع 
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هکئالم دنتـشاذگ  ربق  رد  ارم  هک  یتقو  تفگ : ورمع  ؟ يدیـسر ماقم  نیا  هب  اجک  زا  دـنتفگ : وا  هب  دنتـسه ! وا  تمدـخ  رد  ناـیروح  تسا و 
دش و هتفاکـش  ربق  تسار  تمـس  تقو  کی  هک  دنهد  باذع  ارم  دنتـساوخ  اهنآ  مدماینرب . باوج  يهدهع  زا  دـندمآ ، نم  زا  لاوئـس  يارب 
يدیـس و ای  ۀعاط  اعمـس و  : » دنتفگ ! تسا هدیـشخب  نم  هب  ار  وا  ادـخ  اریز  دـیراذگاو ! ار  وا  دومرف : دـیدرگ و  مربق  دراو  ورشوخ ، یناوج 

نیـسح نم  دومرف : راوگرزب  نآ  !؟ يدیـسر مدایرف  هب  تقو  نیا  رد  هک  یتسیک  وت  متفگ : متخادنا و  شنماد  رب  تسد  نم  . دـنتفر و  يالوم »!
وت دایرف  هب  کنیا  میاـمن و  یفـالت  يدومن ، ارم  کـمک  يوزرآ  یتخیر و  نم  يارب  هک  ار  یکـشا  يهرطق  نآ  اـت  ماهدـمآ  متـسه . یلع  نب 

[ . 329 . ] مدیسر

نیسح ماما  تعافش  هب  راتخم  تاجن 

لوسر تمایق ، زور  رد  : دندومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  راتخم ، يهرابرد  هرـس  سدق  یناقمام  موحرم  لاجر  رد 
شتآ نایم  زا  دـننکیم . روبع  منهج  رانک  زا  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

ییانتعا وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  اما  سرب »!! مدایرف  هب  هللا ، لوسر  ای   » هک دوشیم  دنلب  ییادـص  هبترم  هس  منهج ،
! دـنهدیمن وا  هب  یباوج  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  اما  سرب »!! مداـیرف  هب  نینمؤملاریما  اـی  : » دـیوگیم هبترم  هس  ادـص  نآ  سپ  . دـننکیمن

عقوم نیا  رد  .« متـسه وت  نانمـشد  يهدنـشک  نم  اریز  سرب ! مدایرف  هحفـص 610 ] هب [  نیـسح ! ای  : » دهدیم ادـن  هبترم  هس  ادـص  نآ  سپس 
شتآ زا  ار  وا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  و  هدب ! ار  وا  باوج  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

ار تنطلس  راتخم  نوچ  دندومرف : مالسلاهیلع  ماما  دندیسرپ ، ار  راتخم  نتفر  خزود  ببس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یتقو  ! دنروآیم نوریب 
[ . ] 330 . ] تسا ناهانگ  يهمه  يهمـشچرس  ایند  یتسود  اریز  دوشیم  تازاجم  دوب . نآ  راـگن  شقن و  اـیند و  راتـساوخ  تشاد و  تسود 

هحفص 611 ]

دندیشارتیم شیر  اهنیا  زا  کیمادک  دومرف : یناتسکاپ  نیسح  روظنم  هب  راوگرزب  صخش 

سیئر : دـناهدروآ نینچ  ياهتـشون  رد  مق ، هیملع  يهزوح  زا  ناتـسکاپ ، دنـس  صاـخ  روـپ  ریم  يراـغلا  نیـسح  رباـج  نیـسح  روـظنم  ياـقآ 
هب دنـس  ناتـسا  رد  ناشیا  دـندوب . هحفص 265 ] هتـسشن [  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  رد  ناتـسکاپ ، دنـس  ناتـسا  ياهنادنز 

نیطقی نب  یلع  مکح  و  دنتسه ، راکزیهرپ  دهاز و  دباع و  يدرم  دنوشیم . هتخانـش  لماک  نمؤم  ناونع  هب  هدوب ، فورعم  تقاثو  تلادع و 
یفجن يدهم  مالغ  خیـش  هللا  ۀـیآ  رـضحم  زا  هک  ناشیا ، دـناهدرک . دازآ  یتلود  ياهنادـنز  زا  ار  يرایـسب  نینمؤم  دـنراد . ار  شیوخ  رـصع 

دیفتسم و رایسب  دنس ) دابآردیح  مولعلا  عراشم  يهسردم  سـسؤم   ) يدیز نسح  رمث  دیـس  هللا  ۀیآ  و  دنـس ) يهیرفعج  هاگـشناد  سـسؤم  )
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  جئاوحلا  باب  ترضح  رهطم  مرح  رد  يدالیم ،  1971 قه / . لاس 1361  رد  : دنتفگ نم  هب  دناهدش ، ضیفتسم 

لثم شاهرهچ  هک  ینارون  یـصخش  هاگان  . مدیـشارتیم ار  دوخ  نساحم  نم  نامز  نآ  رد  مدوب . تراـیز  تداـبع و  لوغـشم  مدوب و  هتـسشن 
يا : » دـنتفگ نم  هب  هرخـألاب  موش . مـالکمه  وا  اـب  هک  مدرکیمن  تئرج  نم  دـمآ . نم  يولج  تشاد  تمظعو  تبیه  دوب و  نشور  باـتهم 

وت هب  یسک  هچ  : » دندیسرپ نم  زا  سپس  مدرک . دورو  ار  نامیا  يهملک  بانج  نآ  يوربور  نم  نک »! درو  ار  نامیا  يهملک  نیسح ! روظنم 
بحاص ایآ  : » دندیـسرپ ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  ترـضح  متفگ : تسا »؟ مالـسا  نامیا و  يهملک  نیا ، هک  تسا  هتفگ 

؟ يراد نامیا  مالـسلاهیلع ) مشاه  ینب  رمق  ترـضح   ) دهـشم نیا  بحاص  مالـسلاامهیلع و  نیـسح  ماما  نینمؤملاریما و  رب  یتسه و  تیـالو 
فرط هب  راوگرزب  نآ  مدش . مدان  نامیـشپ و  مدادن و  یباوج  نم  !؟ دندیـشارتیم شیر  کی  مادک  اهنیا ، زا  : » دنتفگ هللادـمحلا . یلب . متفگ :

هحفص 266 ] [ . ] 151 ! ] دنتشگ بیاغ  نم  رظن  زا  دندش و  هناور  سدقم  حیرض 
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تسا عفان  ترخآ  يارب  اروشاع  ترایز  دومرف : ایؤر  رد  يراصنا  گرزب  خیش  اقآ 

ناشیا دنزرف  نیموس  تشاد ، دنزرف  دنچ  هرس » سدق  يراصنا  یضترم  خیـش   » ءاهقفلا متاخ  داماد  هدازردارب و  يراصنا ، نسح  دمحم  خیش 
رد هن  داتشه و  تسیود و  رازه و  لاس  رد  هک  دوب  فرشا  فجن  لضف  لها  يهلجا  زا  وا  دوب . گرزب » خیـش  اقآ   » هب فورعم  یـضترم  خیش 
ایند زا  یگدـیزگ  رام  ببـس  هب  لوفزد  رد  یگلاس ، هس  یـس و  نس  رد  ود  تسیب و  دصیـس و  رازه و  لاس  رد  تفای و  دـلوت  فرـشا  فجن 
ایؤر رد  ار  وا  شتافو  زا  دعب  دوب . دیقم  نآ  ندناوخ  هب  رـصع  حبـص و  ره  تشاد و  تداع  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  هب  ناشیا  . دومن تلحر 

[ . 303 ! ] اروشاع اروشاع ، اروشاع ، دومرف : راب  هس  باوج ، رد  ؟ تسا عفان  اجنیا  يارب  رتشیب  یلمع  هچ  دندیسرپ : وا  زا  و  دندید ،

باتک نیا  رد  شخب 23  تاقحلم 

فرشا داتسا  نز  نفد  رطاخ  هب  - 2 عوضوم : 297 هیضق : هرامش  ماهعساولا ،! هللا  تمحر  نم  دندومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  - 1 عوضوم :
-3 عوضوم : 289 هیضق : هرامـش  دش ، هتـشادرب  نارگید  زا  باذع  دندروآ و  فیرـشت  نیـسح  ماما  تشاد ، تموادم  اروشاع  ترایز  رب  هک 
: عوضوم 290 هیضق : هرامش  دش ، باذع  زا  شناگیاسمه  یصالخ  ثعاب  نکربق ، ردام  رادید  يارب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ییامرف  فیرشت 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  نارئاز  - 5 عوضوم : 171 هیضق : هرامش  دنازوسیمن ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  راوز  رابغ  هب  هدولآ  ندب  شتآ  - 4
نیسح ماما  يازع  رد  هک  یـسک  يارب  دیهـش  دص  باوث  - 6 عوضوم : 21 هیـضق : هرامـش  دنتـسه ، ناما  رد  خزود  شتآ  زا  هعمج ، بش  رد 

جح نداد  ماجنا  تهج  هب  راضتحا ، ملاع  زا  یتشوگبآ  میحر  دـمحم  جاـح  تاـجن  - 7 عوضوم : 9 هیضق : هرامش  دزیرب ، کشا  مالـسلاهیلع 
، دش ربق  رد  ندـش  هتفریذـپ  بجوم  راکدـب ، نز  يهزانج  اب  هارمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تبرت  - 8 عوضوم : 161 هیضق : هرامـش  بجاو ،

278 هیضق : هرامش 

یقرواپ

. هریبک يهعماج  ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 1]
ثیدح 765. ص 640 ، ج 1 ، هادهلا ، تابثا  [ 2]

. هینابعش تاولص  نابعش ، هکرتشم  لامعا  نانجلا ، حیتافم  [ 3]
ص 178. ج 2 ، يدنبرد ، تاداهشلا  رارسا  [ 4]

. نیعبرا زور  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 5]
ثیدح 1166. ص 278 ، ج 1 ، همکحلا ، نازیم  [ 6]

ص 49. ج1 ، هینیسحلا ، تامارک  تفگش ص 136 -  ياهناتساد  [ 7]
. سمش لوکشک  زا  لقن  هب  ص 280  ج 1 ، هینیسحلا ، تامارک  [ 8]

. همئالا تازجعم  بقانم و  باتک  زا  لقن  هب  ص 54 ، ج 1 ، هینیسحلا ، تامارک  [ 9]
ص 318. نامز ج 2 ، ماما  اب  تاقالم  ص 214 -  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 10]

ص 164. نامز ج 2 ، ماما  تاقالم   - ص 149 مالسلاهیلع ج 1 ، يدهم  ترضح  ناگتفیش  ص 191 -  ج 2 ، هینیسحلا ، تامارک  [ 11]
ص رفذالا ، کسملا  ناـسحلا ج 1 ، يرقبعلا  ص 270 -  ج 2 ، نامز ، ماما  اب  تاـقالم  زا  لـقن  هب  ص 178 ، هینیـسحلا ج 2 ، تامارک  [ 12]

.101
هیسابعلا ص 184. تامارک  ناشخرد ج 1 ص 419 -  يهرهچ  [ 13]
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بختنم زا  لقن  هب  ص 218  يرون ج 1 ، مالـسلاراد  يهمجرت  قشع ص 199 -  خـیرات  زا  لقن  هب  ص 142  هنیـسحلا ج 2 ، تامارک  [ 14]
ص 293 و راحب ج 44 ، زا  لـقن  هب  ص 87  يدزی ) سابع  خیـش   ) تمحر باحـس  راحب -  زا  لقن  هب  نیطبـسلا ص 103  یلاعم  یحیرط - 

ص 83. یحیرط ج 2 ، بختنم 
رهاظمنبا ص 56. بیبح  یناگدنز  زا  لقن  هب  تمحر ص 94  باحس  [ 15]

راونالاراحب ج 22. زا  لقن  هب  ص 153 ، يرون ج 2 ، مالسلاراد  يهمجرت  [ 16]
ص 263. ج 2 ، يرون ، موحرم  مالسلاراد  يهمجرت  [ 17]

ص 277. ماش ، ناشخرد  يهراتس  [ 18]
.182 ام ص ، ياملع  ام ، نید  زا  لقن  هب  ص 261 ، ج 2 ، هینیسحلا ، تامارک  [ 19]

ام ص 169. ياملع  ام ، نید  زا  لقن  هب  ص 258  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 20]
هیسابعلا ص 134. تامارک  تامارک ص 50 -  تازجعم و  زا  لقن  هب  ناشخرد ج 1 ص 319  يهرهچ  [ 21]

ياج هب  ماـیالا ص 58  عیاـقو  رد  یناـبایخ  موحرم  یلو  ص 110 -  مـالکلا ج 2 ، رجب  مـالکلا  زا  لـقن  هب  تمحر ص 90  باحـس  [ 22]
. دید باوخ  رد  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مشتحم  دسیونیم : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح 

ص 58. مایالا ج 1 ، عیاقو  تمحر ص 90 -  باحس  [ 23]
. ثداوحلا عیاقولا و  باتک  زا  لقن  هب  ص 184  هینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 24]

[. 25]
زا لـقن  هب  ص 222  يروـن ج 1 ، مالـسلا  راد  يهمجرت  قشع ص 210 -  یناگدـنز  زا  لـقن  هب  ص 152  ج 2 ، هینیـسحلا ، تامارک  [ 26]

باحس ص 252 -  هینیـسحلا ج 1 ، ۀـفحت  راحب -  زا  لـقن  هب  نیطبـسلا ص 89  یلاـعم  یقارع ص 476 -  مالـسلاراد  یحیرط -  بـختنم 
رد هک  تسا  رکذ  هب  مزال  راونـالاراحب . یحیرط و  بختنم  يدهـشمنبا و  رازم  بقاـثلا و  مجنلا  مالـسلا و  راد  زا  لـقن  هب  ص 120  تمحر 

تسا و هدش  لاؤس  ترضح  زا  هیـضق  نیا  مالـسلاهیلع  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترـضح  رـضحم  هب  هرـس  سدق  يدادغب  یلع  جاح  فرـشت  نایرج 
ماما ترایز  ندوب  ناما  نخس  نیا  اب  و  هللاو » يرآ  : » دناهدومرف يراج  ياهکـشا  اب  سپـس  تسا و  حیحـص  هیـضق  نیا  دناهدومرف : ترـضح 
یقاب يهتشون  بالط  املع و  هب  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  تایانع  هب : دینک  عوجر  دناهدومرف . دییأت  ار  هعمج  بش  رد  مالسلاهیلع  نیـسح 

بقاثلا ص 484 مجنلا  ص 114 و  ناسحلا ج 2 ، يرقبعلاو  مالسلاهیلع ص 162  رصع  یلو  ترضح  تاکرب  زا  لقن  هب  یناهفصا ص 101 
مالسلاهیلع ص 77. دوعوم  يدهم  ترضح  تایانع  نانجلا ص 798 و  حیتافم  و 

مالسلا ص 508. راد  زا  لقن  هب  ص 35 ، هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 27]
یقارع مالسلاراد  ترایزلا ص 111 -  لماک  زا  لـقن  هب  وا  قشع ص 216 و  یناگدـنز  زا  لقن  هب  ص 160  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 28]

ص 477.
ص 115. هینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 351 -  ياهناتساد  [ 29]
ص 126. هنینسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 427 -  ياهناتساد  [ 30]

ص هنینسحلا ج 1 ، تامارک  تشهب ص 129 - كاخ  تفگش ص 428 -  ياهناتساد  ص 163 -  يرون ج 2 ، مالـسلا  راد  يهمجرت  [ 31]
.130

ص 132. هینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 429 -  ياهناتساد  ص 163 -  يرون ج 2 ، مالسلاراد  يهمجرت  [ 32]
ام ص 154. ياملع  ام ، نید  زا  لقن  هب  ص 254 ، هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 33]

ص 380. ج 2 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 34]
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موحرم مالسلا  راد  ص 360 -  يرون ج 4 ، مالسلاراد  يهمجرت  ص 127 -  هینسحلا ج 2 ، تامارک  تفگش ص 285 -  ياهناتساد  [ 35]
حورلا ص 95. ۀحار  ص 840 ، لامالا ج 1 ، یهتنم  یقارع ص 500 - 
تفگش ص 284. ياهناتساد  ص 101 -  هینیسحلا ج1 ، تامارک  [ 36]

ص 453. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 37]
ةداهشلا رارسا  زا  لقن  هب  نیطبسلا ص 101  یلاعم  هینیسحلا ص 63 -  صئاصخ  يهمجرت  زا  لقن  هب  ص 46  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 38]

زا ار  دابآرز  رانچ  يهیضق  ناتماهدم  ناتنج  باتک  دیامرفیم : حورلا ص 168  ۀحار  رد  سدـقلا ؛ ضایر  زا  لقن  هب  حورلا ص 93  ۀحار  - 
هب زین  نونکات  دابآرز ، رد  رانچ  تخرد  نتـسیرگ  نوخ  تسا . يوفـص  نیـسح  ناطلـس  نامز  زا  دهدیم  لامتحا  هک  هدرک ، لقن  ياهتـشون 

هدـیراب نوخ  اروشاع  بش  رد  زین  مرحم 1421 ه ق . رد  بناجنیا ، ناتسود  يهتفگ  هب  انب  تسا ، هدوب  رارقرب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  فطل 
. درادب یقاب  نایعیش  يارب  هادف  انحاورا  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترضح  روهظ  زور  ات  ار  سوملم  يهزجعم  نیا  دنوادخ  تسا .

ص 35. هینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 181 -  ياهناتساد  [ 39]
حورلا ص 93. ۀحار  ةداهشلا -  ضایر  زا  لقن  هب  ص 89  هینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 40]
حورلا ص 91. ۀحار  نازحالا -  ضایر  زا  لقن  هب  ص 86  هینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 41]
حورلا ص 92. ۀحار  ةداهشلا -  ضایر  زا  لقن  هب  ص 73  هینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 42]

ص 365. ج 2 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 43]

ص 582. ج 2 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 44]
تایـصوصخ و تسا . ودرا  نابز  هب  هک  مالـسلاهیلع » سابع  ترـضح  هاـگرد   » باـتک زا  لـقن  هب  ص 554  ناــشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 45]

. تسا هدمآ  ص 301  ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  باتک  رد  سدقم » هاگرد   » نیا ریوصت 
نیحلاصلا ص 286. تامارک  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 91  تامارک  [ 46]

حورلا ۀحار  ةداهشلا -  رارـسا  زا  لقن  هب  نیطبـسلا ص 99  یلاعم  مالـسلاراد ص 536 -  زا  لقن  هب  ص 21 ، هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 47]
ص 94.

باب 3. هئیضملاراونا ج 1 ، زا  لقن  هب  ص 311 ، يرون ج 2 ، مالسلا  راد  يهمجرت  ص 156 -  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 48]
ۀیسابعلا ص 157. تامارک  ص 511 -  ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 49]

ص 264. يرون ج 2 ، مالسلا  راد  يهمجرت  [ 50]
بلاج ص 254. ياهناتساد  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 198  تامارک  [ 51]

ص 145. نیطبسلا ج 2 ، یلاعم  ص 223 -  ج1 ، يرون ، مالسلاراد  يهمجرت  [ 52]
یسابلک ص 221. هیسابعلا  صئاصخ  زا  ص 565  ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 53]

ص 587. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 54]
تفگش ص 242. ياهناتساد  [ 55]

یناسارخ ص 47. يداه  ازریم  جاح  هللا  تیآ  يهتشون  تامارک ، تازجعم و  زا  لقن  هب  ص 570  ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 56]
اب هرـس  سدـق  ینارکنل  یبتجم  خیـش  جاح  هللا  تیآ  زا  لقن  هب  يورغ  ياـقآ  طـسوت  هیـضق  نیا  ص 570 -  ناـشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 57]

. تسا هدمآ  ص 622  ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  رد  تسا و  هدش  لقن  رگید  یتارابع 
تامارک ةداهشلا ص 325 -  رارـسا  سابعلا ص 57 و  لضفلاوبا  ترـضح  تیـصخش  زا  لـقن  هب  ص 568  ناـشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 58]

ج 1، نیطبـسلا ، یلاعم  رمحا ص 165 -  تیربک  مالـسلاهیلع -  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  یناگدـنز  زا  لقن  هب  ص 246  ج 1 ، هینیسحلا 
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یسابلک ص 216. موحرم  هیسابعلا  صئاصخ  ص 277 - 
ص 655. ناشخرد 2 ، يهرهچ  [ 59]

ص 650. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 60]

ص 623. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 61]

ص 595. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 62]
 - یناجنز هللا  تیآ  موحرم  مـالکلا  رجی  مـالکلا  زا  لـقن  هب  یناـبایخ و  ماـیالا  عیاـقو  زا  لـقن  هب  ص 306 ، ناـشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 63]

مایالا ص 485. عیاقو  ۀیسابعلا ص 130 -  تامارک 
ص 591. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 64]

یقارع ص 468. موحرم  مالسلا  راد  [ 65]
ص 650. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 66]

. یناشاک يدابآ  كرت  اضر  الم  فیلأت  مالسلامهیلع  ۀمئالا  دالوا  دقارم  نم  ۀمئالا  لوسرلا و  تازجعم  [ 67]
ص 624. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 68]

ص 284. جئاوحلا ، باب  باتک  زا  لقن  هب  ص 575 ، ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 69]
ص 221. ج 1 ، يرون ، مالسلاراد  يهمجرت  [ 70]

ص 401. راحب ج 45 ، ص 64 و  ج 4 ، بقانم ، زا  لقن  هب  ص 112 ، تشهب ، كاخ  [ 71]
تامارک ص 195. تازجعم و  زا  لقن  هب  تشهب ص 122 ، كاخ  [ 72]

ص 720. ملاوع ج 17 ، زا  لقن  هب  تشهب ص 111  كاخ  تسا ؛ هدوب  هفوک  ياورنامرف  مکاح و  یسیع  نب  یسوم  [ 73]
ملاوع ج ص 399 و  ج 45 ، راحب ، زا  لقن  هب  تشهب ص 110  كاخ  سلاجملا - . ۀفحت  زا  لقن  هب  ص 267  هینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 74]

مایالا عیاقو  ص 64 -  بقانم ج 4 ، جئارخ ص 873 و  ص 327 و  هرس ج 1 ، سدق  یـسوط  خیـش  یلاما  زا  لقن  هب  ود  ره  17 ص 717 و 
ص 465. ۀینیسحلا ج 2 ، ۀفحت  حورلا ص 104 -  ۀحار  نیطبسلا ص 75 -  یلاعم  ص 166 - 

جئارخ ص 64 و  بقانم ج 4 ، زا  لقن  هب  تشهب ص 115  كاخ  یسوط -  خیـش  یلاما  زا  لقن  هب  ص 270  ج 1 ، ۀینیسحلا ، تامارک  [ 75]
یلاعم مایالا ص 165 -  عیاقو  ص 327 -  یسوط ج 1 ، خیش  یلاما  زا  لقن  هب  ص716  ملاوع ج 17 ، ص 399 و  راحب ج 45 ، ص 873 و 

ص 465. ۀینیسحلا ج 2 ، ۀفحت  نیطبسلا ص 75 - 
ص 360. ج 2 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 76]
ص 640. ج 2 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 77]
ص 587. ج 2 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 78]

یسابلک ص 232. ۀیسابعلا  صئاضح  ص 565  ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 79]
ص 652. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 80]

مق ص 223. يرادازع  ایاکت و  خیرات  زا  لقن  هب  ص 583  ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 81]
. يریصب نسح  خیش  جاح  يهتشون  ص 182  روم ج 11 ، ناغمرا  زا  لقن  هب  ص 644  ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 82]

ص 574. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 83]

ص 361. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 84]

ص 572. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 85]
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ص 574. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 86]

ص 665. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 87]
ناشخرد ج 2 ص 642. يهرهچ  [ 88]

ص 60. ۀیسابعلا ، تامارک  [ 89]
ص 362. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 90]

ص 576. ناشخرد ج 1 ، هرهچ  [ 91]
ص 507. یفارع ، مالسلا  راد  ص 27 -  ۀینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 92]

یقارع ص 508. مالسلاراد  ص 32 -  ۀینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 93]
تالیخت ناوخ ، هیثرم  حادم و  مان  هب  نایادص  شوخ  زا  یضعب  ات  دندوب ، راوگرزب  نآ  نوچمه  ياهدع  زین  رضاح  نامز  رد  شاک  يا  [ 94]

. ددرگن یناب  عمتسم و  رکاذ و  ندرگ  لابو  سلاجم  هنوگ  نیا  و  دنناوخن ! هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  تیب  لها  رکذ  ناونع  هب  ار  دوخ 
ص 494. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 95]

رد ناتساد  نیا  لوا  تمسق  ص 45 - ثداوحلا ج 3 ، عیاقولا و  تامارک ص 47 -  تازجعم و  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 112  تامارک  [ 96]
. تسا هدش  رکذ  ص 569  ناشخرد ج 1 ، يهرهچ 

ص 598. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 97]
 - البرک ص 94 رادمچرپ  یناگدنز  یناسارخ ص 44 و  هللا  تیآ  تامارک  تازجعم و  زا  لقن  هب  ص 567  ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 98]

ص 44. ثداوحلا ج 3 ، عیاقولا و  زا  لقن  هب  ۀیسابعلا ص 108  تامارک 
ص 492. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 99]

ص 551. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 100]
راثآ ص 41. زا  لقن  هب  ص 240  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 101]

ص 463. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 102]

ص 384. ج 2 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 103]

ص 649. ج 2 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 104]
ص 577. ج1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 105]

ص 568. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 106]
يرون ج 2، مالـسلا  راد  همجرت  مالسلاهیلع ص 65 -  لضفلاوبا  ترـضح  تیـصخش  زا  لقن  هب  ص 328  ج 1 ، ناـشخرد ، يهرهچ  [ 107]

ۀیسابعلا ص 220. صئاصخ  رمحا ص 165 -  تیربک  ص 241 - 
ص 77. ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 230 -  ياهناتساد  [ 108]

ص 584. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 109]
ص 80. ج 1 ، هینیسحلا ، تامارک  تفگش ص 237 -  ياهناتساد  [ 110]

ص 11. ج 2 ، هینیسحلا ، تامارک  [ 111]
ص 373. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 112]

نیا هلظ ، دم  روپ  لیعامسا  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  راوگرزب ، داتسا  تالسوت ص 80 -  زا  لقن  هب  ص 62  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 113]
. دندومرف لقن  هرس  سدق  يدرجورب  يدهم  ازریم  موحرم  زا  هطساو  نودب  ار  هیضق 
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قشع ص 226. یناگدنز  زا  لقن  هب  ص 162  ۀینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 114]
اهناسنا زا  یضعب  دناوتب  یصخش  هکنیا  دنیبیم . ار  ءایشا  زا  یضعب  توکلم  دوشیم و  زاب  ناسنا  مشچ  یهاگ  هکنآ : بلطم  حیضوت  [ 115]

مالسلاهیلع قداص  ماما  زا  فاوط  ماگنه  رد  ریصبوبا  دراد . هتـشاد و  ملاع  رد  یناوارف  ياههنومن  دنیبب ، اهنآ  یناویح  ینطاب و  تروص  اب  ار 
ایآ مدرگ ، تیادف  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسپ  يا  قلخلا ؟ اذهل  هللا  رفغی  ص !)  ) هللا لوسر  نبای  كادف  تلعج  دنکیم : لاؤس 
هک يدارفا  رتـشیب  ریـصبابا ، يا  ریزاـنخ ، ةدرق و  يرت  نم  رثـکا  نا  ریـصبابا ! اـی  دـندومرف : ترـضح  دزرمآیم !؟ ار  مدرم  نیا  يهـمه  ادـخ 

هدیرما مث  تاملکب  ملکتف  دیوگیم : ریـصبوبا  سپـس  نایامنب ،! نم  هب  ار  اهنآ  مهینرا ؟ تفگ : ریـصبوبا  دنتـسه ! كوخ  نومیم و  ینیبیم ،
مالـسلاهیلع قداص  ماما  ترـضح  سپ  اوناک ... امک  مهتیأرف  يرـصب  یلع  هدـی  رما  مث  لکذ ، ینلاهف  ریزاـنخ ! ةدرق و  مهتیأرف  يرـصب  یلع 

نیا سپ  مدـید ! كوخ  نومیم و  تروص  هب  ار  مدرم  سپ  دندیـشک ، ممـشچ  رب  ار  ناشکرابم  تسد  دـنتخاس و  يراج  نابز  رب  ار  یتاملک 
نازیم . ) مدـید ناـشدوخ  تروص  هب  ار  مدرم  نآ  هراـبود  دندیـشک و  ممـشچ  رب  تسد  ترـضح  نآ  سپـس  تخاـس ، شحوـتم  ارم  هرظنم 
بحاص ییالبرک -  داوج  خیـش  جاح  هللا  ۀـیآ  ترـضح  ص 79 ) راـحب ج 47  زا  لـقن  هب  ص 329  ثیدح 5 ، ص 271 ، ج 2 ، ۀمکحلا ،

نوچ دـناوخیم و  ییاعد  هتـسهآ  يادـص  اب  شزامن  تونق  نایاپ  رد  افرع  زا  یکی  هک  دـندرکیم  لقن  ۀـعطاسلا -  راونـالا  فیرـش  باـتک 
رارصا اب  شنادرگاش  هک  یماگنه  اناسنا ، رامحلا  اذه  لعجا  مهللا  : » دیوگیم هک  دندش  هجوتم  دندرک ، تقد  دنتفر و  کیدزن  شنادرگاش 

باتش اب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مرح  زا  ندمآ  نوریب  ماگنه  رد  ینادمه  یلقنیسح  الم  موحرم  تفگ : دندیسرپ ، اعد  نیا  رس  زا 
ناشیا سپ  دنیبیم ! يرگید  تروص  هب  ار  مدرم  هظحل ، نآ  رد  ناشیا  هک  مدـش  هجوتم  مدرک ، لاؤس  ار  نآ  رـس  یتقو  تفریم ، هار  ناوارف 
یغالا لکـش  هب  ار  امـش  دومرف : یهاوخ  ترذـعم  اب  ناشیا  دـینیبیم ؟ یتروص  هچ  هب  ارم  ماـگنه ، نآ  رد  هک  مدرک  رارـصا  مداد و  مسق  ار 

یناهجریم يهمالع  هللا  ۀـیآ  ترـضح  نینچمه  دـنک ! ناسنا  ار  غالا  نیا  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا  مزاـمن  تونق  رد  نم  زور  نآ  زا  و  منیبیم .
یلوپ زور  دنچ  تدم  هب  ناهفـصا ، رد  یگبلط  نامز  رد  دـندومرفیم : دـندوب ، ریخا  نرق  ياههبوجعا  زا  یکی  هک  هدـیدع  تافیلأت  بحاص 
هکنیا اـت  میدـشیمن ، جراـخ  هسردـم  زا  میدرکیم و  عوج  دـس  درز ) جـیوه   ) كدرز اـب  طـقف  ماهرجح  مه  قیفر  نم و  دوبن و  طاـسب  رد 

ناهگان یلو  منک . يرکف  يزور  بلط  يارب  ات  مدش  جراخ  هسردم  زا  ماگنه  نیا  رد  میدوب . هدنام  لبق  زا  رتهنسرگ  ام  دش و  مامت  اهکدرز 
! مدید ناسنا  ود  هزاغم  ود  رد  طقف  دندرکیم ! مالس  نم  هب  اهنآ  زا  یضعب  تسا و  یـشحو  یلها و  تاناویح  زا  ولمم  ناهفـصا ، رازاب  مدید 

نیا ارچ  متفگ : متفر و  داتـسا  دزن  متـشگ و  زاب  هسردم  هب  تشحو  سرت و  لامک  اب  مدوب ، هدش  رود  هسردـم  زا  یمدـق  دـنچ  هکنیا  زا  سپ 
هب تشادرب و  یلوپ  دوخ  کـشت  ریز  زا  دـناشن و  دوخ  دزن  ارم  دـید ، ارم  تشحو  سرت و  تلاـح  هک  داتـسا  دنتـسه ؟ رازاـب  رد  ناویح  همه 
نم هب  داتسا  دروآ . داتـسا  قاطا  هب  دیرخ و  نادریـش  باریـس ، هساک  کی  هسردم  مداخ  درخب . هتخپ  نادریـش  باریـس  ات  داد  هسردم  مداخ 

تسا و تالابمیب  نآ  يهدـنزپ  مهدیم و  نآ  رد  ههبـش  لامتحا  نوچ  مروخیمن ، متفگ : نم  روخب ! نادریـش  باریـس  یناهج ، ریم  دومرف :
ندرگ رب  يداتسا  قح  نم  منکیم ، رما  وت  هب  نم  تفگ : ریغت  اب  داتـسا  ترـضح  دناهدرک و ... مامـشتسا  ار  نآ  يوب  دناهدید و  ار  نآ  مدرم 

، يروخب یهاوخیمن  رگا  تفگ : داتـسا  سپـس  مدروخ و  همقل  راهچ  هس  طقف  دـندومرف : یناـهج  ریم  يهمـالع  روخب ! شاـب  دوز  مراد . وت 
مدش و جراخ  هسردم  رد  زا  راب  نیا  دندومرف : یناهجریم  موحرم  دـید ،! یهاوخن  رازاب  رد  یناویح  رگید  ورب ! رازاب  هب  زیخرب  نونکا  روخن !

!. دندوب ناسنا  مدرم ، يهمه  مدمآ و  رازاب  هب 
ص 291. ج 1 ، نامز ، ماما  اب  تاقالم  زا  لقن  هب  ص 197  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 116]

. لوا پاچ  یتمعن ص 81  اضریلع  يهتشون  رون  يوس  هب  یهار  زا  لقن  هب  ص 542  ج 2 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 117]
هداد رکذت  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سلاجم  رد  ماعطا  دروم  رد  هتکن  ود  هک  تسا  مزال  اجنیا  رد  ص 400 ، ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 118]
یتح دنتـسه و  روجف  قسف و  لها  هک  يدارفا  رگا  دندومرفیم : فراولا  هلظ  ماد  روپلیعامـسا  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ترـضح  لوا : يهتکن  دوش :

مارتحا ار  ناتدیلقت  عجرم  هک  دینک  مارتحا  نانچنآ  ار  اهنآ  دننکیم ، تکرـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سلجم  رد  دنتـسه ، ةولـصلا  كرات 
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هکلب دننکیمن ، تکرـش  زین  ینز  هنیـس  اهیرادازع و  رد  یتح  روجف ، قسف و  رب  هفاضا  هک  دنتـسه  يدارفا  یتح  دـندومرف : سپـس  دـینکیم .
مارتحا ناتدیلقت  عجرم  زا  هک  دینک ، مارتحا  نانچ  زین  اهنآ  زا  دنیآیم ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  سلجم  هب  ياچ  ای  راهان  ندروخ  يارب  طقف 

دـننامب و یقاب  قساف  يهعیـش  کی  لقاال  ای  دـننک  ادـیپ  هبوت  قیفوت  هدـنیآ ، رد  اهنآ  هک  دوشیم  ثعاب  اذـغ  ای  ياـچ  نیمه  اریز  دـینکیم ،
زا یکی  رد  هک   ) یناقاخ هللا  تیآ  موحرم  دزن  يزور  دـندومرف : هرـس  سدـق  ینیوزق  مظاک  دیـس  يهمالع  مود : يهتکن  دـنوشن . تسینومک 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  يارب  ناشلزنم  رد  دوب  رارق  ناشیا  مدوب . دنتسه ) نوفدم  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  گرزب  نحـص  ياههرجح 
تـسد فک  ار  جنرب  یناقاخ  هللا  تیآ  دندنـسپب . ناشیا  ات  دروآ  ناشیا  دزن  ار  تمیق  نازرا  جـنرب  عون  کی  يهنومن  یـصخش  دـننک ، ماعطا 

لزنم رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوب  انب  رگا  دندومرف : صخـش  نآ  هب  ریغت  اب  سپـس  دـندییوب و  دـندرک و  هاگن  نآ  هب  دـنتخیر و  دوخ 
نیرتهب دیاب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  يهسلج  رد  ماعطا  يارب  دـندومرف : سپـس  يدرکیم !؟ ییاریذـپ  ناشیا  زا  جـنرب  نیا  اب  ینک ، نامهم 

هک میشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  نیاربانب ، درک . ییاریذپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوخ  زا  ناوتب  نآ  اب  هک  ییاهزیچ  نامه  درک ، هیهت  ار  اهزیچ 
نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  سلاـجم  رد  فرـصم  تهج  تسا ، اـم  ناوـت  رد  هـک  ار  ییاذـغ  نیرتـهب  ياـچ و  نیرتـهب  دـنق و  نیرتـبوغرم 

ذا تسا : لیباق  لیباه و  ندرک  ینابرق  دـننام  دوشیم ، ماجنا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يازع  رد  هک  یجراـخم  میریگب ، رظن  رد  مالـسلاهیلع 
.... رخالا نم  لبقتی  مل  امهدحا و  نم  لبقتف  انابرق  ابرق 

ص 361. تفگش ، ياهناتساد  [ 119]
ایؤر ملاع  رد  ناشیا ، یبرشم  شوخ  ياههولج  زا  یکی  زین  هلمج  نیا  دندوب و  برشم  شوخ  خوش و  یـصخش  یعقرب  ياقآ  موحرم  [ 120]

. تسا هدوب 
ص 457. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 121]

رونخس و دارفا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذت  اجنیا  رد  مایالا ص 38 -  عیاقو  ص 232 -  يرون ج 2 ، موحرم  مالسلا  راد  يهمجرت  [ 122]
رمع رهوگ  هک  یناسک  رب  ياو  دننکن . افتکا  دوخ  ياههدینـش  نایب  هب  دننک و  تقد  بلاطم  باختنا  رد  دیاب  ناوخ  هضور  حادم و  يربنم و 

يراعشا هک  ییارعش  رب  ياو  دنناوخیم ، مالسلامهیلع  تیب  لها  تبیصم  رکذ  ناونع  هب  ار  دوخ  تالیخت  دننکیم و  عییضت  ار  مدرم  دوخ و 
لها املع و  اب  اهرعـش ، باختنا  رد  هک  یناسک  رب  ياو  دوشیم . هداهن  اپ  ریز  راعـشا ، نآ  رد  مالـسلامهیلع  نیموصعم  ماـقم  هک  دنیارـسیم 

توعد دـنراد  سوه  هک  یـسک  ره  زا  یتقد ، تروشم و  هنوگ  چـیه  نودـب  هک  ازع ، سلاـجم  ناـبحاص  رب  ياو  دـننکیمن . تروشم  هربـخ 
!. دننکیم دراو  مدرم  دیاقع  رب  ریذپان  ناربج  ياههبرض  دنزاسیم و  هابت  ار  مدرم  تقو  دوخ و  لوپ  اسب  هچ  دننکیم و 

مایالا ص 37. عیاقو  ص 231 -  يرون ج 2 ، مالسلا  راد  يهمجرت  [ 123]
زا ص 214  يرون ج 1 ، موحرم  مالسلاراد  زا  لقن  هب  وا  هب  قشع ص 209 و  یناگدنز  زا  لقن  هب  ص 149  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 124]

. يروباشین دیفم  یلاما  بوشآ و  رهشنبا  بقانم  زا  ص 843  لامالا ج 1 ، یهتنم  نیطبسلا ص 102 -  یلاعم  يروباشین -  دیفم  یلاما 
زا لقن  هب  ص 843  لاـمالا ج 1 ، یهتنم  نیطبـسلا ص 102 -  یلاعم  مالحالا -  ۀـفارظ  زا  لقن  هب  ص 43  هینیـسحلا ج 1 ، تامارک  [ 125]

. يرئاح هللارصن  دیس  ناوید 
ص 284. يرون ج 2 ، مالسلاراد  يهمجرت  لامالا -  یهتنم  زا  لقن  هب  ص 278  هینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 126]
ص 198. ج 3 ، يدهم ، ترضح  ناتسوب  لبلب  زا  ییاههمغن  زا  لقن  هب  ص 53  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 127]

البرک ص 289. رادرس  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 57  تامارک  [ 128]
. مالسلاهیلع نیسحلا  لتقم  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 30 ، تامارک  [ 129]

مالسلاهیلع ص 124. لضفلاوبا  ترضح  تیصخش  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 78  تامارک  [ 130]
ات 24. تاحفص 14  زا  هتفرگرب  ۀبیصملا ج 3 ، زمر  [ 131]

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 1227 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 97. هینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 255 -  ياهناتساد  [ 132]
هینیسحلا ج 1، تامارک  رمحا ص 123 -  تیربک  يرون ص 439 -  موحرم  مالسلاراد  زا  لقن  هب  ص 276  ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 133]

تمحر ص 94. باحس  ةداهشلا -  رارسا  زا  لقن  هب  ص 98  نیطبسلا ج 1 ، یلاعم  یقارع ص 437 -  موحرم  مالسلاراد  ص 27 - 
 - هیـسابعلا ص 51 تامارک  مرقم ص 264 -  موحرم  سابعلا »  » همجرت البرک  رادرـس  زا  لـقن  هب  ص 311  ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 134]
هب فلیخم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دانـسا  یـضعب  رد  مالـسلاهیلع -  سابع  ترـضح  یناگدـنز  زا  لقن  هب  ص 255  هینیـسحلا ج 1 ، تامارک 

تامارک  » دـننام دانـسا  زا  یـضعب  رد  اما  تمحر ص 514  باحـس  هب  دـینک  عوـجر  داد ، يور  اـیؤر  ملاـع  رد  اـیاضق  نیا  تفر و  باوـخ 
. تسا هدش  رکذ  يرادیب  باوخ و  نیب  یتلاح  ۀینیسحلا »

ص 348. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 135]

ص 389. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 136]

ص 486. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 137]

ص 551. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 138]

ص 586. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 139]
سردم ص 367-353. رقاب  دمحم  هتشون  مالسلاهیلع  نیسح  رهش  زا  لقن  هب  ص 282  ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 140]

ناـشخرد ج 1، يهرهچ  تاـمارک ص 48 -  تازجعم و  ثداوحلا ج 3 ص 41 و  عیاقولا و  زا  لـقن  هب  هیـسابعلا ص 105  تامارک  [ 141]
ص 566.

مالسلاهیلع ص 100. سابعلا  ةایح  زا  لقن  هب  ص 596  ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 142]
ص 407. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 143]
ص 638. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 144]
ص 378. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 145]
ص 442. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 146]

تمحر ص 122. باحس  حورلا ص 116 -  ۀحار  یقارع ص 405 -  مالسلاراد  ص 308 -  ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 147]
ص 554. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 148]
ص 381. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 149]
ص 357. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 150]
ص 470. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 151]

ناشخرد ص 282. يهراتس  [ 152]
هینیسحلا ج 2 ص 110. تامارک  تفگش ص 39 -  ياهناتساد  [ 153]

ناتساد نیا  زا  ياهصالخ  تفگش ص 40 -  ياهناتساد  باتک  رد  ۀینیسحلا ج 2 ص 16 -  تامارک  یقارع ص 539 -  مالسلاراد  [ 154]
. تسا هدمآ 

ص 44. ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 124 -  ياهناتساد  [ 155]
ناشخرد ج 2 ص 498. يهرهچ  [ 156]

هبیط ص 444. يهملک  ص 241 -  يرون ج 2 ، مالسلاراد  يهمجرت  [ 157]
نیسح ص 96. ماما  تبرت  اهناشن ص 27 و  یب  زا  ناشن  زا  لقن  هب  زیگنا ص 133  تفگش  ياهناتساد  [ 158]
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ص 377. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 159]

ص 379. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 160]
ناشخرد ج 1 ص 438. يهرهچ  [ 161]

ص 438. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 162]

ص 494. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 163]
قح ص مایق  زا  لقن  هب  ناشخرد ج 1 ص 315  يهرهچ  ص 36 -  ثداوحلا ج 3 ، عیاقولا و  زا  لقن  هب  ۀیسابعلا ص 121  تامارک  [ 164]

 -. 148
. سمش لوکشک  زا  لقن  هب  ص 225  هینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 165]

هیسابعلا ص تامارک  رد  زین  ناتساد  نیا  هب  هیبش  ياهیـضق  ص 42 -  ثداوحلا ج 3 ، عیاقولا و  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 94  تامارک  [ 166]
تمحر ص 494. باحس  نیطبسلا ص 276 -  یلاعم  تسا -  هدمآ  مالسلاهیلع ص 53  لضفلاوبا  ترضح  تیصخش  زا  لقن  هب   84

ثداوحلا ج 3 ص 40. عیاقولا و  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 99  تامارک  قح -  مایق  زا  لقن  هب  ناشخرد ج 1 ص 316  هرهچ  [ 167]
ۀینیسحلا ج 1 ص 59. تامارک  تفگش ص 172 - ياهناتساد  [ 168]

ناشخرد 2 ص 438. هرهچ  [ 169]
. يزاریش یمظعلا  هللا  تیآ  يهتشون  مالسلاهیلع » نیسح  بتکم  زا  یسرد   » زا لقن  هب  ناشخرد ج 2 ص 506  هرهچ  [ 170]

ضایر زا  لـقن  هب  تمحر ص 99  باحـس  بختنم -  زا  لـقن  هـب  نیطبـسلا ص 103  یلاـعم  ص 188 -  هینیـسحلا ج 1 ، تاـمارک  [ 171]
ص 51. ةداهشلا ج 2 ،

ءایلوالا ص 75. جارعم  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 21  تامارک  [ 172]

ءایلوالا ص 92. جارعم  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 26  تامارک  [ 173]
لمع ج 7 ص 69. نادیم  رد  ملع  نادرم  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 38  تامارک  [ 174]

نیحلاصلا تامارک  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 87  تامارک  ناهج ص 334 -  رتسگ  لدـع  زا  لقن  هب  ناشخرد ج 1 ص 322  يهرهچ  [ 175]
ص 231.

ةداهشلا ص 160-159 و رارسا  زا  لقن  هب  تشهب ص 107  كاخ  رهاوجلا ص 592 -  هنیزخ  ص 286 -  هینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 176]
نیطبسلا ص 71. یلاعم  یقارع ص 518 -  موحرم  مالسلاراد  ءاملعلا ص 322 -  صصق 

تشهب ص 109. كاخ  [ 177]
هر ج يرون  مالسلاراد  يهمجرت  رد  ناتساد  نیا  هب  هیبش  ياهناتساد  نینمؤملا -  سلاجم  زا  لقن  هب  هینیسحلا ج 1 ص 208  تامارک  [ 178]

. تسا هدش  لقن  ص 202  هینیسحلا ج 1 ، تامارک  رد  نینچمه  و  ص 93 و ص 162 -  ، 2
مالسلاهیلع نیسح  ماما  ناسحا  ناوخ  رس  رب  ناشحوتف  رپ  حور  دنتفگ ، کیبل  ار  قح  توعد  ياعوسات 1321  بش  رد  راوگرزب  نیا  [ 179]

. داب نامهیم 
ص 203. ۀینیسحلا ج 2 ، تامارک  ص 75 -  ج 2 ، مالسلاهیلع ، نامز  ماما  اب  تاقالم  زا  لقن  هب  ص 542  ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 180]

مایالا ج 1 ص 10. عیاقو  یقارع ص 502 -  مالسلاراد  ص 285 -  يرون ج 2 ، موحرم  مالسلاراد  يهمجرت  [ 181]
. ةداهشلا رارسا  زا  لقن  هب  نیطبسلا ص 97  یلاعم  مایالا ص 12 -  عیاقو  تمحر ص 89 -  باحس  [ 182]

 - ص 173 يرون ج 2 ، موحرم  مالـسلاراد  يهمجرت  رردـلا -. عماـج  زا  لـقن  هب  ص 108  ج 1 ، لوا ) پاـچ   ) هینیـسحلا تاـمارک  [ 183]
خیراوتلا ص 755. بختنم  ص 162 و  يرون ج 2 ، موحرم  مالسلاراد  زا  لقن  هب  تمحر ص 113  باحس 
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 - ص 158 هرس ج 2 ، سدق  يرون  یجاح  موحرم  مالـسلاراد  يهمجرت  خیرات - » دنپ   » زا لقن  هب  ص 221  هینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 184]
ملاع رد  وا  دیامرفیم : اجنآ  رد  تسا و  هدش  نایب  رتطوسبم  تروصب  هیضق  نیا  رگید  دانسا  یخرب  یقارع ص 345 و  موحرم  مالسلاراد  رد 

. دندومرف ار  بلطم  نیا  دنداتسیا و  فیرش  ناویا  رخآ  رد  دندمآ و  نوریب  رهطم  مرح  زا  رفن  ود  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هک  دید  يرادیب 
تمحر ص 117. باحس  حورلا ص 157 -  ۀحار  ةداهشلا -  رارسا  زا  لقن  هب  نیطبسلا ص 88  یلاعم  هبیط ص 134 -  يهملک  - 

ص 159. يرون ج 2 ، مالسلاراد  يهمجرت  [ 185]
تالسوت ص 57. زا  لقن  هب  هینیسحلا ص 59  تامارک  [ 186]

ص 586. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 187]

ص 558. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 188]
تمحر ص 777. باحس  ماش ص 270 -  ناشخرد  يهراتس  [ 189]

مالسلاهیلع ص 62. لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 144 ، تامارک  [ 190]
. یناگیاپلگ ینرق  یلع  خیش  فیلأت  نآرقلا ص 24  رابخالا و  جهن  یلع  نایبلا  جاهنم  زا  لقن  هب  ص 532 ، ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 191]

ص 8. ینابایخ ج 1 ، مایالا  عیاقو  ص 99 -  يرون ج 2 ، مالسلاراد  يهمجرت  [ 192]
ص 513. ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 193]

ص 579. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 194]
ص 521. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  مالسلاهیلع ص 286 -  جئاوحلا  باب  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 154 ، تامارک  [ 195]

یناگدـنز زا  لقن  هب  ص 247  هینیـسحلا ج 1 ، تاـمارک  البرک ص 260 -  رادرـس  زا  لـقن  هب  ص 519  ج 1 ، ناـشخرد ، يهرهچ  [ 196]
. مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح 

. دیواج دنپ  زا  لقن  هب  ص 263 ، ج 1 ، هینیسحلا ، تامارک  [ 197]
ص 357. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 198]

ص 83. ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 246 -  ياهناتساد  [ 199]
. تاجن یتشک  ای  حورلا  ۀحار  زا  لقن  هب  ص 91 ، ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 200]

یقارع ص 488. مالسلاراد  ص 40 -  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 201]
بلاج ص 253. ياهناتسد  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 200  تامارک  ص 468 -  ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 202]

تالسوت ص 133. زا  لقن  هب  ص 77 ، ۀینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 203]
ص 421. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 204]

ص 122. ۀینیسحلا ج 2 ، تامارک  تفگش ص 153 -  ياهناتساد  [ 205]
ص 37. هینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 50 ، ياهناتساد  [ 206]

ص 400. ج 2 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 207]

ص 593. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 208]

ص 534. ج 2 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 209]
. دیواج دنپ  زا  لقن  هب  ص 259  هینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 210]

ص 491. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 211]
ص 117. هنینیسحلا ج 2 ، تامارک  تفگش ص 92 -  ياهناتساد  [ 212]
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ص 103. هینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 290 -  ياهناتساد  [ 213]
تالسوت ص 114. زا  لقن  هب  ص 66  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 214]

ص 497. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 215]

ص 474. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 216]
هینیسحلا ج 1 ص 75. تامارک  تفگش ص 299 -  ياهناتساد  [ 217]

رمحا ص 165. تیربک  سمش -  لوکشک  زا  لقن  هب  ص 181  ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 218]
ص 229. نامز ج 2 ، ماما  اب  تاقالم  زا  لقن  هب  ص 165  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 219]

. هرس سدق  يرون  موحرم  بقاثلا  مجن  زا  لقن  هب  ص 169  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 220]
تالسوت ص 116. لقن  هب  ص 73  ۀینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 221]

. عیبرلارهز زا  لقن  هب  رهاوجلا ص 593  ۀنیزخ  قشع ص 210 -  یناگدنز  زا  لقن  هب  ص 145  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 222]
ص 69. ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 228 -  ياهناتساد  [ 223]

. ۀمئالا تازجعم  زا  لقن  هب  ص 52 ، هینیسحلا ج 1 ، امارک  [ 224]
ص 134. هینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 464 -  ياهناتساد  [ 225]

ص 277. يرون ج 2 ، موحرم  مالسلاراد  همجرت  [ 226]
ص 304، ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  مالسلاهیلع -  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  زا  لقن  هب  ص 243 ، هینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 227]

هیـسابعلا صئاصخ  ص 165 -  رمحا ص 411 ، تیربک  یکدـنا - ) تواـفت  اـب   ) يراصنا ص 92 خیـش  تیـصخش  یناگدـنز و  زا  لقن  هب 
یقارع ص 549. مالسلاراد  تمحر ص 515 -  باحس  یسابلک ص 215 -  موحرم 

ص 519. ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 228]
ص 176. فراعم ج 2 ، ناتسلگ  زا  لقن  هب  ص 505 ، ناشخرد ج 2 ، يهرهچ  [ 229]

رورـسلا ج 3، جاهنم  زا  لقن  هب  ۀیـسابعلا ص 148  تامارک  ۀنجلا ص 226 -  حـیتافم  زا  لقن  هب  ص 321 ، ناشخرد ج1 ، يهرهچ  [ 230]
هب ردام  محر  رد  لفط  ندمآ  نابز  هب  زا  يرگید  يهیـضق  ص 332  ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  رد  ص 407 -  رردلا ج 2 ، عماج  ص 244 و 

. تسا هدش  نایب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  زاجعا 
هیسابعلا ص 171. تامارک  ص 451 ، ناشخرد ج 1 ، يهرهچ  [ 231]

ص 324. ج 1 ، ناشخرد ، هرهچ  [ 232]
ص روم ج 14 ، ناغمرا  زا  هیـضق  نیمه  ریظن  يرگید  يهیـضق  زین  باـتک ص 646  نیمه  رد  ص 639 -  ج 2 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 233]
زا یکی  رجنخ  يهلیـسوب  وا  تسد  دوشیم و  دراو  يدروخ  دز و  رد  هدـنهد  حلـص  ناونع  هب  درم  هیـضق ، نآ  رد  هک  تسا . هدـش  لقن   183
مه اـب  هک  دـنریگیم  میمـصت  ود  نآ  و  دـنروآیمرد ! لـلحم ) ناوـنع  هب   ) وا دـقع  هب  ار  نز  ناـمه  یتدـم  زا  سپ  و  ددرگیم ، عـطق  اـهنآ 

. دننک یگدنز 
ص 488. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 234]

ۀیسابعلا ص 176. تامارک  ص 481 -  ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 235]
ص 100. هینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 282 -  ياهناتساد  [ 236]

تمارک ص 44. تازجعم و  زا  لقن  هب  ص 317 ، ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 237]
ص 483. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 238]
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ص 477. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 239]

ص 496. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 240]

ص 378. ج 2 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 241]

ص 479. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 242]

ص 455. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 243]
ای دنیوگب ، مدرم  يارب  ار  روثأم  نید  دننک و  هعلاطم  هکنیا  ياج  هب  یلبنت ، ببـس  هب  ای  ینهذ  دـنک  رطاخ  هب  هک  یناسک  لاح  هب  ياو  [ 244]

هدنیوگ ره  شاک  يا  دننکیم ! نایب  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  ماتیا  هراچیب و  مدرم  يارب  ار  دوخ  تالیخت  دنناوخب ، تبیـصم  باتک  يور  زا 
! تسنادیم رتمرتحم  دوخ  يوربآ  زا  ار  نید  يرتشوش ، موحرم  نوچ  هک  دنادب  دریگ و  سرد  زیگناتفگـش  تشذگرـس  نیا  زا  یحادـم  و 

. دش عقاو  مالسلامهیلع  نیموصعم  تارضح  هجوت  دروم 
تامانملا ضعب  ۀـقیقح  یف  تانیب  تایآ  زا  لقن  هب  ص 43 ، ۀینیسحلا ج 2 ، تامارک  ص 296 - ، يرون ج 2 ، مالـسلاراد  يهمجرت  [ 245]

ۀینیسحلا ص 20. صئاصخ  يهمجرت  يرتشوش و  یقت  دمحم  خیش  جاح  همالع  يهتشون 
توافت راصتخا و  هب  هیضق  نیا  ص 80 ، رون » غیتس  رب   » تعیرش ص 289 و باهش  ص 102 و  تاسبق »  » زا لقن  هب  هیشعرم  تامارک  [ 246]

. تسا هدمآ  ص 218  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  رد 
ص 109 و ص 117. ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 348 -  ياهناتساد  [ 247]

ص 156. يرون ج 2 ، موحرم  مالسلاراد  يهمجرت  [ 248]
هیسابعلا ص 42. تامارک  [ 249]

ص 526. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 250]
ج 2، ناشخرد ، يهرهچ  رد  تالسوت ص 135 -  زا  لقن  هب  ص 82 ، هینیسحلا ج 2 ، تامارک  ص 544 -  ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 251]

. تسا هدمآ  هیضق  نیا  هب  هیبش  يرگید  يهیضق  زین  ص 592 
ص 526. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 252]

ص 121. ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص437 -  ياهناتساد  [ 253]
ص 531. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 254]

«. جرف حتف و   » باتک زا  لقن  هب  وا  یناطحق و  ياقآ  ياهتشاددای  زا  لقن  هب  ص 557 ، ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 255]
ص 39. ثداوحلاو ج 3 ، عیاقولا  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 118  تامارک  [ 256]

هرـس سدق  يدنه  نیـسح  دـماحریم  يهیرـصان  يهناخباتک  دـنه » تازجعم   » باتک زا  لقن  هب  ص 563 ، ج 2 ، ناــشخرد ، يهرهچ  [ 257]
. وهنکل

ص 527. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 258]

ص 560. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 259]

ص 556. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 260]
نابیرغ ص 93. ماش  زامن  زا  لقن  هب  ۀیسابعلا ص 229 ، تامارک  [ 261]

. ناسحلا يرقبعلا  زا  لقن  هب  و  مالسلاهیلع 145 ، يدهم  ترضح  ناگتفیش  زا  لقن  هب  ماش ص 330 ، ناشخرد  يهراتس  [ 262]
. هیمالسا پاچ  رمحا ص 85 ، تیربک  زا  لقن  هب  ص 335 ، ماش ، ناشخرد  يهراتس  [ 263]

. ینابایخ مایالا  عیاقو  زا  لقن  هب  ص 335 ، ماش ، ناشخرد  يهراتس  [ 264]
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ص 251. مالسلاهیلع ج 1 ، يدهم  ترضح  ناگتفیش  زا  لقن  هب  ماش ص 330 ، ناشخرد  يهراتس  [ 265]
تفگش ص 58. ياهناتساد  ص 40 ، هینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 266]

ارس ص 3. ود  نوتاخ  زا  لقن  هب  ص 68 ، هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 267]
 - ص 164 ۀعیرشلا ج 3 ، نیحایر  زا  لقن  هب  ماش ص 326 ، ناشخرد  يهراتس  ص 168 -  يرون ج 2 ، موحرم  مالسلاراد  يهمجرت  [ 268]

تمحر ص 831. باحس 
ماش ص 327. ناشخرد  يهراتس  تالسوت ص 51 -  زا  لقن  هب  ص 55 ، هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 269]

یفسلف ص 65. یلع  خیش  يهتشون  مالسلامهیلع  نیموصعم  یملع  راونا  يهعومجم  زا  لقن  هب  ماش ص 329 ، ناشخرد  هراتس  [ 270]
زا لـقن  هب  تـمحر ص 774  باحـس  ص 388 -  هیمالـسا ) پاـچ   ) خـیراوتلا بختنم  زا  لـقن  هب  ماش ص 11 ، ناـشخرد  يهراتـس  [ 271]
یف لزنف  دنکیم : لقن  راصتخا  هب  ار  هیضق  نیا  ص 101  نیطبسلا ج 2 ، یلاعم  زا  لقن  هب  تمحر ص 776 ، باحس  رد  خیراوتلا ، بختنم 

تلالد تالمج  نیا  برضلا ! ةرثک  نم  ۀحورجم  اهنتم  ناک  غولبلا و  نود  ةریغص  تنب  یه  اذاف  اهجرخا ؛ هیفاهفل و  ابوث  اهیلع  عضو  اهربق و 
. تسا هدوب  رهطم  ندب  نآ  رب  اههنایزات و ... ياج  زونه  دناهدید و  ار  ترضح  نآ  فیرش  ندب  نارگید ، میهاربا و  دیس  هک  دراد 

مرقم ج 2، عماج  لتقم  زا  لقن  هب  تمحر ص 776  باحس  تازجعم ص 9 -  تامارک و  زا  لقن  هب  ماش ص 13 ، ناشخرد  يهراتس  [ 272]
ص 208.

ماش ص 276. ناشخرد  هراتس  [ 273]
ماش ص 267. ناشخرد  يهراتس  تالسوت ص 161 -  زا  لقن  هب  ص 84 ، هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 274]

ماش ص 272. ناشخرد  يهراتس  [ 275]
ماش ص 261. ناشخرد  يهراتس  تالسوت ص 168 -  زا  لقن  هب  ص 88 ، هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 276]

ص 63. هینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 183 -  ياهناتساد  [ 277]
حورلا ص 93. ۀحار  ص 65 -  هینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 183 -  ياهناتساد  [ 278]

ص 166. هینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 470 -  ياهناتساد  [ 279]
تالسوت ص 88. زا  لقن  هب  ص 75  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 280]

ص 27. هدنکارپ ج 1 ، ياهناتساد  هیوضرلا ص 695 ، دئاوف  و  ءاملعلا ص 447 ، صصق  زا  لقن  هب  تشهب ص 116  كاخ  [ 281]
ص 173، هنیسحلا ج 1 ، تامارک  رد  رتطوسبم  ياهنوگ  هب  هیضق  نیا  رهاوجلا ص 593 -  ۀینازخ  زا  لقن  هب  تشهب ص 116  كاخ  [ 282]

. تسا هدش  رکذ  نآرق » ياههنیجنگ   » زا لقن  هب 
ص 470. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 283]

راونا ص 230. يهعومجم  زا  لقن  هب  هیسابعلا ص 138 ، تامارک  [ 284]
مالسلاهیلع ص 288. تیب  لها  يهمیرک  زا  لقن  هب  تشهب ص 120  كاخ  [ 285]

تامارک ص 45 -  راـحب ج 82 ، ص 742 ، لـئاسو ج 2 ، ص 461 ، بـلطملا ج 1 ، یهتنم  زا  لـقن  هـب  تـشهب ص 119  كاـخ  [ 286]
رمحا ص تیربک  مالـسلااهیلع -   - ءارهزلا ملظت  زا  لـقن  هب  مایالا ص 161  عیاـقو  رهاوجلا ص 243 -  ۀـنیزخ  ص 106 -  ج 2 ، ۀینیسحلا 

347 و ص 462.
ۀمالا ص 162. تاجن  زا  لقن  هب  تشهب ص 117 ، كاخ  [ 287]

لئاسولا ج 8 ص 237. كردتسم  زا  لقن  هب  تشهب ص 118 ، كاخ  [ 288]
زیگنا ص 140. تفگش  ياهناتساد  [ 289]
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ۀنیزخ نانجلا ص 484 -  حـیتافم  زا  لقن  هب  مالـسلاراد و  زا  لـقن  هب  تشهب ص 114  كاـخ  ص 240 -  هینیـسحلا ج 1 ، تامارک  [ 290]
ص 272. يرون ج 2 ، مالسلاراد  يهمجرت  رهاوجلا ص 593 - 

. يرون موحرم  بقاثلا  مجن  زا  لقن  هب  نانجلا ص 763  حیتافم  ص 186 -  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 291]
[. 292]

تفگش ص 48. راثآ  زا  لقن  هب  ص 242  ۀینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 293]

تفگش ص 30. راثآ  زا  لقن  هب  ص 242  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 294]
ص 500. ج 1 ، ناشخرد ، يهرهچ  [ 295]

تمحر ص 120. باحس  رفذالا ص 113  کسملا  ناسحلا ج 1 ، يرقبعلا  [ 296]
تفگش ص 19. راثآ  زا  لقن  هب  ص 321 ، هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 297]
تفگش ص 38. راثآ  زا  لقن  هب  ص 238  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 298]

نانجلا ص 763. حیتافم  ص 210 -  ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  ص 268 -  يرون ج 2 ، موحرم  مالسلاراد  يهمجرت  [ 299]
تفگش ص 60. راثآ  زا  لقن  هب  ص 229  هینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 300]

تمحر ص 116. باحس  ص 106 -  ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 334 -  ياهناتساد  [ 301]
تفگش ص 67. راثآ  زا  لقن  هب  ص 232 ، ۀینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 302]
تفگش ص 34. راثآ  زا  لقن  هب  ص 224  ۀینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 303]

تفگش ص 19. راثآ  زا  لقن  هب  ۀینیسحلا ص 223  تامارک  [ 304]
. ةداهشلارارسا زا  لقن  هب  نیطبسلا ص 98  یلاعم  ص47 -  ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 305]

ص 118. ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  تفگش ص 403 -  ياهناتساد  [ 306]
ص 33. ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 307]

ام ص 158. ياملع  ام ، نید  زا  لقن  هب  ص 256  ۀینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 308]
ۀینیسحلا تامارک  تایاکحلا ص 227 -  ةدبز  ینیـسح ص 52 و  تایانع  زا  یتایاکح  زا  لقن  هب  زیگنا ص 88  تفگش  ياهناتساد  [ 309]

. راصتخا اب  ص 227 ، ج 2 ،
ص 125. تمحر ، باحس  [ 310]

. سمش لوکشک  زا  لقن  هب  ص 186  ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 311]
ص 129. ۀینیسحلا ج 2 ، تامارک  تفگش ص 408 -  ياهناتساد  [ 312]

. يزار فیرش  دمحم  خیش  ياقآ  فیلأت  نازورف ص 433  رتخا  زا  لقن  هب  تمحر ص 96  باحس  [ 313]
 - مایالا ص 14 عیاقو  تفگش -  ياهناتساد  زا  لقن  هب  ص 169  ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  ص 231 -  يرون ج 2 ، مالسلاراد  همجرت  [ 314]

تمحر ص 88. باحس 
هیسابعلا ص 77. تامارک  [ 315]

ص 312 ةداهشلا ج 2 ، ضایر  و  هتافو ) دنع  لبعد  ربخ   ) ثیدح 36 باب 66  اضرلا  رابخا  نویع  زا  لقن  هب  تمحر ص 96  باحس  [ 316]
رمحا ص 443. تیربک  سلجم 16 - 

ص 150. لماکت ج 3 ، هار  زا  لقن  هب  وا  قشع ، یناگدنز  زا  لقن  هب  ص 147 ، ۀینیسحلا ج 2 ، تامارک  [ 317]
ص 274. ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 318]
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. سلاجملا ۀفحت  زا  لقن  هب  ص 200 ، ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 319]
رمحا تیربک  ةویحلا -  تارمث  زا  لـقن  هب  ص 193 ، ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  ص 162 -  يرون ج 2 ، ثدحم  مالـسلاراد  يهمجرت  [ 320]

تشهب ص 124. كاخ  سلاجملا -  ۀفحت  زا  لقن  هب  ص 416 
تشهب كاخ  ص 161 -  يرون ج 2 ، ثدحم  مالسلاراد  يهمجرت  تایحلا -  تارمث  زا  لقن  هب  ص 196 ، ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 321]

يرون ص 134. موحرم  هبیط  يهملک  ص 128 - 
هبیط ص يهملک  زا  لقن  هب  تشهب  كاخ  ص 191 -  ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  ص 162 -  يرون ج 2 ، موحرم  مالسلاراد  يهمجرت  [ 322]

.134
هب ص 153  ج 2 ، يرون ، ثدحم  مالـسلاراد  يهمجرت  قشع ص 185 -  یناگدـنز  زا  لقن  هب  ص 140 ، ۀینیـسحلا ج 2 ، تامارک  [ 323]

. سوواط نب  دیس  موحرم  هیقاولا  عورد  زا  لقن 
ص 197. ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  ۀینیسحلا -  ۀضور  زا  لقن  هب  رمحالا ص 491  تیربک  تشهب ص 123 -  كاخ  [ 324]

یقارع ص 473. مالسلاراد  تشهب ص 127 -  كاخ  یقارع -  مالسلاراد  زا  لقن  هب  ص 562 ، يدنواهن ) موحرم   ) رهاوجلا ۀنیزخ  [ 325]
ص 178. ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 326]

. ةداهشلا رارسا  زا  لقن  هب  نیطبسلا ص 103 ، یلاعم  مالسلاراد -  زا  لقن  هب  ص 232 ، ۀینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 327]
[. 328]

. ۀعیشلا ۀقیدح  زا  لقن  هب  ص 234 ، ج 1 ، هینیسحلا ، تامارک  [ 329]
. یناقمام لاجر  زا  لقن  هب  ص 171  هینیسحلا ج 1 ، تامارک  [ 330]
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همدقم

یمالسا تما  ياهلد  رب  ریذپانناربج  یملأت  قیمع و  يرثا  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  نادیهش ، رورـس  تداهـش  زیگنامغ  راب و  نوخ  هعجاف 
ناراد تسود  یمالـسا و  تما  نونکات ، داد  يور  شارخ  لد  هثداح  نیا  هک  لاس 61 ه.ق  مرحم  مهد  زور  زا  . داهن ناهج  ناشیدـنا  دازآ  و 

سلاجم لیکـشت  . دناهتخیر متام  کشا  هدوب و  رادازع  ربمایپ  یمارگ  تیب  لها  تراسا  شنارای و  وا و  هنامولظم  تداهـش  رد  ترـضح ، نآ 
هدـننک سکعنم  ماـما و  نآ  تیناـقح  تیموـلظم و  هدـننک  ناـیب  هـک  يزادـگناج  ياهرعــش  ندورــس  زین  هـیثرم و  ندـناوخ  يراوـگوس و 

یکی تروص ، هب  نونکا  هدوب و  هجوت  دروم  ناناملـسم  يوس  زا  هراومه  دشاب ، ترـضح  نآ  نانمـشد  بلق  تواسق  ریظن و  یب  ياهتیانج 
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ماما تداهـش  زا  سپ   ) رـشب خیرات  رد  یعامتجا  میظع  ياهتکرح  زا  يرایـسب  . تسا هدمآ  رد  یهلا  ریذپانرییغت  ياه  « تنـس  » نیرتنهک زا 
زا شنارای  نیسح و  ماما  رب  يراوگوس  تنس  . تسا هدش  زاغآ  سلاجم  نیمه  زا  هتفرگ و  ماهلا  نیسح  ماما  گرزب  تضهن  زا  ع ))  ) نیـسح

باتک رد  دـیفم  خیـش  موحرم  . تشگ هدوزفا  نآ  ياـنغ  رب  زور  هب  زور  تفرگ و  ياـپ  ماـمه  ماـما  نآ  تداهـش  زا  سپ  ياـهزور  نیزاـغآ 
هجار نب  میهاربا  هب  هتسویپ  تروص  هب  نآ  دنس  هلسلس  هک  یتیاور  رد  یلاما »  » باتک رد  یسوط  نسح  نب  دمحم  هفئاطلا  خیش  و  سلاجم » »

نب بلاغ  نب  دوع  نب  مهس  ینب  هلیبق  زا  يدرم ) ، ) دناوخ هیثرم  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تداهـش  رد  هک  یـسک  نیتسخن  : » دنیوگیم دسریم ،
یعومد نم  هیلع  ضافف  البرک  هب  نیسحلا  ربق  یلع  تررم  تسا : نیا  نیسح  ماما  ياثر »  » رد وا  ياههدورس  زا  . دوب یمهـسلا  ورمع  نب  هبقع 

مالساهُروبق اْهیَِبناج  نم  هب  تفاطأ  ابیاصع  نیسحلا  دعب  نم  تیکب  واهُریفز  اهُْعمد و  ینیع  ُدِعُْـسی  هوجـشل و  یکبأ  هیثرأ و  تلزام  واهریزغ 
هب البرک  رد  ...« اهروم حاـیرلا و  ُءاـبکن  هیدؤت  یحـضلااب  یـشعلا و  لاـصآب  مالـساهروزی  ٌمالـس  ینم  اـهل  لـق  ـالبرک و  هب  روبقلا  لـها  یلع 

کشا مناوخیم و  هیثرم  نیسح  هودنا  نزح و  يارب  ماهدنز ، ات  دش . يراج  رایسب  یبآ  منامـشچ  زا  سپ  مدرک . رذگ  ع )  ) نیـسح هاگمارآ 
فاوط تمس  ود  زا  نیسح  هطساو  هب  ناشیاهربق  هک  ینانآ  میرگیم ، وا  نارای  رب  ع )  ) نیـسح زا  سپ  دنکیم . يرای  ارم  میاه  هلان  مشچ و 

. دنک ترایز  ار  نانآ  هک  نک  وگزاب  یمالس  نانآ  هب  نم  زا  ناتسربق ، نآ  لها  رب  البرک و  نیمزرس  ناتسروگ  نادیهـش  رب  مالـس  دنوشیم .
ار نآ  دزیخ ، یمرب  داـب  زا  هـک  يراـبغ  دزویم و  یقرــش  لامــش  زا  ییاــهداب  هـک  یماــگنه  رد  زور  بـش و  رــصع ، ماــگنه  هـب  مــالس 

ماما تداهش  نیتسخن  ياهزور  رد  دهدیم  ناشن  نآ  ياوتحم  هک  هدرک  لقن  هدش ، دای  رعاش  زا  يرگید  راعـشا  عبانم ، زا  یخرب  .« دناسریم
رد رعش  ندورـس  يراوگوس و  سلاجم  ییاپرب  نامز ، تشذگ  اب  . تسا هدوب  هدورـس  ار  نآ  رهطم ، داسجا  ندش  هدرپس  كاخ  هب  زا  شیپ  و 

نوچ ینارو  هشیدـنا  و  یعازخ و ... لبعد  تیمک ، قدزرف ، نوچ  يراد  مان  نارعاـش  . تفرگیم توق  زور  هب  زور  ع ،)  ) نیـسح ماـما  ياـثر 
روصنموبا دامح ، نبا  نادعم ، نب  دلاخ  دابع ، نب  لیعامسا  نوچ  یمالسا  نارظن  بحاص  رگید  مولعلارحب و  دیس  یضترم ، دیس  یضردّیس ،

، يدادغب بیقن  يروص ، نایفس  یفوک ، هیطع  دابع ، نب  بحاص  يدادغب ، ینیوزق  دمحم  نبمالـسلادبع  ناطق ، هب  فورعم  یفیطقلا  یلع  نب 
ياثر رد  يدنمدوس  راعشا  دنتـسه ، تعامج  تنـس و  لها  زا  نانآ  رتشیب  هک  رگید  رظن  بحاص  اههد  یناجرج و  دمحا  نب  یلع  نسحلاوبا 

نادرگاش لبنح و  نب  دمحا  ماما  کلام و  ماما  یعفاش ، ماما  هفینحوبا ، ماما  نوچ  یهقف  ياهبهذـم  نایاوشیپ  . دناهدورـس ع )  ) نیـسح ماما 
نآ زا  یشخب  هک  تسا  هدورس  يراعشا  ع )  ) نیسح ماما  گوس  رد  یعفاش  ماما  دناهدناوخ . هیثرم  نادیهش  رورـس  يازع  رد  نانآ ، هتـسجرب 

ّنهل ٍماـیا  فیراـصت  یتـمل  َبَّیـش  یمـسج و  یـضن  اّـمم  وبـیجع  ُداـهُّسلا  یعوـن و  َقّرأ  بـیئک و  داوـفلا  یبـلق و  هَّوأـت  : » مـینکیم داـی  ار 
ٌلاوعإ فیسللٌفبیضخ  ناوجرُالا  ٍءامب  ٌغیبس  ُهصیمق  ّنأک  ٍمرج  الب  حیبذبولق  سفنا و  اهتهِرَک  نا  َۀلاسر و  نیـسحلا  یّنع  ِغْلبُم  ْنَمٌَفبوطخ 

تّرعـشقا موجن و  تراغ  وبوذـت  لاـبجلا  ّمص  مهل  تداـک  دـمحم و  لـال  ایندـلا  تلزلزٌتبیحن  لـیهَّصلا  َدـَْعب  نم  لـیخلل  ّهنَر و  حـمُّرلل  و 
. دیدرگ نیگهودنا  ملد  دیشک و  هآ  مبلقیبجعل  اذ  ّنا  هوبن  يزغی  مشاه و  لآ  نم  ثوعبملا  یلع  یلصیبویج  َقش  ٌراتسا و  ّکته  بکاوک و 

دوب ییاهزور  ثداوح  دومن ، رتدیفس  ار  مدیفس  يوم  درک و  رغال  ار  مندب  هچنآ  دوب . بیجع  نم  يرادیب  دیدرگ و  رجنم  يرادیب  هب  مباوخ 
(ي اهبلق اهسفن و  هچرگ  دـناسریم ؟ ار  وا  تلاـسر  یتسرد  ع )  ) نیـسح هب  نم  زا  یـسک  هچ  سپ  تسا . روآ  سرت  راوشد و  رایـسب  هک 

يارب سپ  دـیدرگ . باـضخ  نیگنر و  شندـب ) نوخ  ) زمرق گـنر  اـب  شنهاریپ  هک  یهاـنگ  یب  هدـش  هتـشک  دراد . تهارک  نآ  زا  كاـپان )
، دـمآ هلزلز  هب  دـمحم  لآ  يارب  ایند  تسا . ياهلان  اهبسا  يارب  يراز و  هحون و  هزین ، رـس  يارب  تسا و  دـنلب  يادـص  اـب  ياهیرگ  ریـشمش 
هدـیرد و نت  رب  هماج  هدـش و  تسار  بکاوک  نت  رب  يوم  دـناهتفر و  ورف  اغوغ  متاـم و  رد  ياههراتـس  دـننکیم . هبدـن  ناـنآ  يارب  اـههوک 

نم هانگرگا  تسا . بیجع  نیا  دنگنجیم . وا  نادنزرف  اب  دنتـسرفیم و  يدورد  مشاه  لآ  زا  ياهدش  هداتـسرف  رب  دـناهدرک . كاچ  نابیرگ 
هاـگن يارب  هک  یماـگنه  دنتـسه ، رـشحم  زور  رد  نم  ناعیفـش  ناـنآ  منکیمن . هبوـت  هاـنگ  نـیا  زا  زگره  سپ  تـسا ، دـمحم  لآ  یتـسود 

نآ متام  رد  زین  ناینج  هکلب  درادن ، صاصتخا  ناگداز  یمدآ  هب  اهنت  ع )  ) نیـسح ماما  رب  يراوگوس  . دشاب يروآ  نم  يراوشد  ناگدـننک ،
ات 513، تاحفص 509  ماقمق ، رد  : » دیوگ هراب  نیا  رد  يرهطم  یضترم  دیهش  رکفتم  . دناهدورـس يراعـشا  هدرک و  يرادازع  گرزب  دیهش 
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جیورت زا  دـیدرت  یب  زین ، هعیـش  موصعم  نایاوشیپ  تلاسر و  نادـناخ  .« تسا هدـش  لـقن  رعـش  تروص  هب  اـهینج  یثارم  زا  يداـیز  تمـسق 
نآ و زا  سپ  تراسا و  نارود  رد  ع )  ) داجس ماما  و  س )  ) اربک بنیز  ترضح  كانزوس  ياههضور  دناهدوب . تنـس  نیا  یلـصا  ناگدننک 

هدـیمهف یبوخ  هب  دـش  نایب  هک  هچنآ  زا  . تسا تقیقح  نیا  هدـنز  دنـس  ع )  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  طسوت  يراوگوس  مسارم  يرازگرب  زین 
نآ لاح  روش و  رب  هظحل  هب  هظحل  نامز ، نیا  ات  هدش و  زاغآ  هثداح  زا  دعب  ياهزور  نیلّوا  زا  البرک ، يادهش  رب  يراوگوس  تنس  دوشیم ،

هراومه هدیزرو و  شالت  تنـس  نیا  شرتسگ  رد  فلتخم -  قرف  زا  یمالـسا -  نارظن  بحاص  ناگرزب و  زا  يرایـسب  . تسا هدیدرگ  هفاضا 
شوماخ ار  یهلا  راونا  اـت  دـناهدوب  شـالت  رد  هشیمه  هک  ص )  ) ربماـیپ لآ  نانمـشد  زا  یخرب  لاـح ، نیع  رد  اـما  دناهتـشاد . ماـمتها  نآ  هب 

نیا نایم  رد  . دناهدرب لاوئس  ریز  زین  ار  ع )  ) نیسح ماما  رب  يراوگوس  تنس  نیملسم ، یبهذم  ینید  دیاقع  زا  رگید  یضعب  رانک  رد  دنیامن ،
نیا رد  ام  . تسا هداد  جرخ  هب  ار  تجاجل  نیرتشیب  دوب ، تیباهو  يداقتعا  يرکف و  ینابم  راذگ  هیاپ  هک  هیمیت  نبا  نیدلا  یقت  دمحا  هتسد ،

هلئـسم حرط  هب  هاـگنآ  میزادرپیم . وا  ناوریپ  و  تنـس ) نیااـب  تفلاـخم  رادملع  ناونع  هب   ) هیمیت نبا  هاگدـید  هب  ارذـگ  یهاـگن  راتـشون ،
هعیش ربتعم  نوتم  رد  نیسح  ماما  رب  يراوگوس  ، » تنس باتک و  رد  يراوگوس  هاگیاج »  » زا نآ  رد  میزادرپیم و  نیسح  ماما  رب  يراوگوس 

. تفگ میهاوخ  نخس  ینس » و 

يراوگوس نافلاخم  هاگدید 

وا . تسا هدرک  زاربا  نیـسح  ماما  رب  يراوگوس  يرازگرب  اب  ار  تفلاخم  نیرتشیب  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  هیمیت » نبا  نیدـلا  یقت  دـمحا  »
هیمیت نبا  تسا . هدرب  لاوس  ریز  ار  ماما  مایق  لصا  دنکنآ ، تمرح  هب  مکح  دـهد و  ناشن  تعدـب  ار  نیـسح  ماما  رب  يرادازع  هکنیا  يارب 

زا یمکحم  هناتخسرس و  تایعافد  هیمیت  نبا  نینچمه  تسا . هدوب  سفن  ياوه  تهج  رد  دساف و  یتکرح  ع ،)  ) نیسح تضهن  تسا  دقتعم 
نشج و هنوگره  يرازگرب  شناوریپ ، هیمیت و  نبا  . تسا هداد  ماـجنا  ع )  ) نیـسح ماـما  ندـناسر  تداهـش  هب  صوصخ  رد  هیواـعم  نب  دـیزی 
ار ص ))  ) مرکا لوسر  صخـش  یتح   ) نانآ لاحترا  يارب  يرادازع  زین  هتـسجرب و  ياهتیـصخش  ینید و  نایاوشیپ  ياـهتدالو  رد  رورس 

يرتشیب تیـساسح  ترـضح  نآ  تیب  لها  نیـسح و  ماما  يارب  يرادازع  سلاجم  ییاپرب  هرابرد  اـما  دـنرادنپیم . نید  رد  تعدـب  مارح و 
اهيرادازع قلطم  هک  اـجنآ  زا  - 1 تسا : هتـسناد  مارح  تعدـب و  ریز  لیالد  اب  ار  ع )  ) نیـسح ماما  رب  يرادازع  هیمیت ، نبا  . دـناهداد ناـشن 

نوچ - 2. دراد ار  مارح  مکح  نامه  زین  نیـسح  ماما  يارب  يرادازع  تسا ، صخـش  نآ  تداـبع  شتـسرپ و  هلزنم  هب  اـفوتم  اـی  دیهـش  يارب 
زین لمع  نیا  تسا ، ینید  تامیلعت  زا  جراخ  لطاب و  نایعیـش  رادرک  دـیاقع و  ماـمت  یفرط  زا  تسا و  هعیـش  لاـمعا  زا  نیـسح  رب  يرادازع 

ار يدسافم  هکلب  دوبن ، ياهتسیاش  بولطم و  رما  دیزی ، ربارب  رد  نیسح  ماما  مایق  نوچ  - 3. تسا لطاب  تعدب و  نانآ  لامعا  ریاس  نوچمه 
زا تسا و  هارمه  دـیزی  نعل  اـب  هراومه  نیـسح ، رب  يرادازع  نوچ  - 4. تسین زیاـج  نیـسح  ماـما  رب  يرادازع  ور ، نیا  زا  تشاد ؛ هارمه  هب 
نب نیـسح  رب  يرادازع  سپ  دننادیم ، مارح  ار  وا  نعل  رظن ، قافتا  اب  نید  نایاوشیپ  اذـل  دوب و  یمالـسا  دالب  هب  طلـسم  هفیلخ  دـیزی ، یفرط 
ّنا نوملـسملا  ملعیلف  : » دـنکیم رظن  راـهظا  نینچ  ماـیق ، نوماریپ  يداـحلا  تاراـهظا  زا  ياهراـپ  رکذ  زا  سپ  هیمیت  نبا  . تسین حیحـص  یلع 
رب ندرک  هیرگ  هک  دننادب  دیاب  ناناملسم  مالسالا ؛ نع  جورخلا  بجوی  رفکلب و  وعل  ًاناودع  ًامولظم و  لتق  ّهنأ  هدیقعی  نیـسحلا  یلع  ءابکلا 
نبا زا  سپ  .« دوشیم مالـسا  نید  زا  جورخ  بجوم  تسا و  رفک  هکلب  وغل ، دش ، هتـشک  ینمـشد  هار  زا  مولظم و  وا  هک  نیا  لیلد  هب  نیـسح 

زا یکی  رد  تیباـهو  هـقرف  سـسؤم  باهولادـبع » نـب  دـمحم  .» دـنتفرگ شیپ  رد  ار  وا  كولــس  هریــس و  زین  وا  ناوریپ  زا  يدادـعت  هـیمیت ،
نیـسح ماما  يارب  يرادازع  : » دیوگیم يو  تسا . هتخادرپ  نیـسح  ماما  رب  يراوگوس  هلئـسم  هب  هضفارلا » یلع  درلا   » مان هب  دوخ  ياهباتک 

رد باهولادبع  نب  دمحم  .« دوش يریگولج  نآ  زا  دـیاب  تسا و  تعدـب  ع )  ) نیـسحيارب يرادازع  تسا . نید  زا  ندـش  جراخ  رفک و  (ع )
: دیوگیم هیمیت  نبا  دمحا  نیدلا  یقت  سابعلاوبا  مالسالا  خیش  : » دیوگیم دنکیمدانتسا و  هیمیت  نبا  دوخ  يرکف  داتسا  نخـس  هب  هراب  نیا 

هداد هبوت  دیاب  اهمسارم  نیاناگدننک  رازگرب  تسا و  عرش  فالخ  تشز و  حیبق و  لامعا  تارکنم و  اهتعدب و  زا  نیـسحيارب  يرادازع 
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دض رب  هک  « دیجملا حتف   » باتک رد  باهولادبع ) نب  دمحم  هون  « ) خیش لآ  نمحرلادبع  خیـش  .«» دنوش هتـشک  دیاب  دننکن ، هبوت  رگا  دنوش و 
لئاق تسا . همئا  هب  هثاغتساهب  لئاق  تسا ، یلقع  حبق  نسح و  هدعاق  هب  لئاق  تسا . همئا  تمصع  هب  لئاق  هعیش  : » دیوگیم هدش  هتـشون  هعیش 

هب هجوت  اب  .« تسا نیـسح  ماما  يارب  يراوگوس  ًاصوصخم  همئا و  تافو  مایا  رد  يراوگوس  زاوج  هب  لئاق  تسا . همئا  روبق  تراـیز  زاوج  هب 
مامتها نآ  هب  زین  یمالـسا  ياههقرف  رگید  ای  تسا ؟ نایعیـش  ياهتنـس  زا  ع )  ) نیـسح ماما  رب  يرادازع  ایآ  هک  دید  دـیاب  دـش ، رکذ  هچنآ 

يراوگوس دررب  هیمیت  نبا  لیالد  ایآ  و  تسا ؟ راوتـسا  ینید  يانبم  هچ  رب  نیـسح  ماما  رب  يراوگوس  هک  دوش  نشور  دیاب  نینچمه  دنراد ؟
تـسین تبـسانم  یب  ثحب ، لصا  هب  ندـش  دراو  زا  شیپ  ؟ ریخای تسا  رادروخرب  هناضرغم  ریغ  یقیقحت و  یملع ، يانبم  زا  ع )  ) نیـسح ماما 

. مینکفیب تنس  باتک و  رظنم  زا  دیقف » يارب  يرادازع  » لصا هب  ارذگ  یهاگن  هک 

نآرق رظنم  زا  دیقف  رب  يرادازع 

نادـقف رد  ناربمایپ  زا  یـضعب  يراوگوس  تایآ  نیا  رد  دـننکیم . دـییأت  ماـمت  تحارـص  اـب  ار  دـیقف  رب  يراوگوس  میرک ، نآرق  زا  یتاـیآ 
ات 86 تایآ 84  دیوگیم ، نخس  يرگید  نادقف  رد  يربمایپ  يراوگوس  زا  هک  یتایآ  نیرتنشور  . تسا هدش  وگزاب  ناشنازیزع  ناتـسود و 

هیرگ فصولا و  دیاز  نزح  دیدش و  رثأت  فسوی ، نادقف  زا  سپ  بوقعی  تلاح  فیصوت  نمض  رد  تایآ  نیا  تسا . فسوی  هکرابم  هروس 
هللا ات  اولاق  ٌمیظکَوُهَف  نزحلا  نم  ُهانیع  ْتَّضیبا  فسوی و  یلع  یفـسأ  ای  لاق  مهنع و  یلوت  و  : ) دنکیم میـسرت  ریز  نایب  اب  ار  بوقعی  دـیدش 

زا بوقعی  (. نوملعتال ام  هللا  نم  ملعا  هللا و  یلا  ینزح  یّثب و  وُکـشَا  اّمنا  لاقنیکلهلا  نم  َنوکت  َْوا  ًاـضَرَح  َنوکت  یّتح  َفُسوی  ُرُکذـت  اوَتْفَت 
. دروخیم ورف  ار  دوخ  هودـنا  و  دـش . دیفـس  هودـنا  زا  شنامـشچ  مفـسأتم و  فسوی  قارف  رب  تفگ : دـنادرگرب و  يور  شیوـخ  نادـنزرف 

یناشیرپ هودنا و  حرـش  تفگ : بوقعیيریمب  ای  يوش  رامیب  هکنیا  ات  یتسه  وا  دای  هب  ردق  نآ  وت  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگبوقعی : نادـنزرف 
لها ناققحم  زا  مالـسلادبع  رمع  . دینادیمن امـش  ار  هچنآ  منادیم ، ادخ  تمحر  زا  نم  مربیم و  تیاکـش  شیوخ ، يادـخ  اب  اهنت  ار  دوخ 
هدـش دای  هیآ  ود  هب  نآ  تاـبثا  يارب  هتـسناد و  نشور  اراکـشآ و  میرک ، نآرق  هاگدـید  زا  ار  دـیقف  رب  هیرگ  تیعورـشم  تعاـمج  ّتنس و 

میرکلا نآرقلا  یف  درو  ام  حضوا  دیقفلا و  یلع  ءاکبلا  زاوج  یلع  ۀیلج  دهاوش  هرتاوتملا  ۀنـسلا  میرکلا و  نآرقلا  یف  ّنا  .» دنکیم لالدتـسا 
هیرگ زاوج  رب  هرتاوتم  تنـس  میرک و  نآرق  رد  یلاعت ؛... لوقی  ذا  هرابخا  هنم  ع - )  ) فسوی عایـض  دـعب  ع - )  ) بوقعی ۀـلاح  یلاعت  هعـضو 

هک تسا  نیا  تسا ، هدش  دراو  دیقف ) رب  هیرگ  زاوج  رب   ) هک يزیچ  نیرتحضاو  میرک ، نآرق  رد  تسا و  راکـشآ  يدهاوش  دـیقف ، رب  ندرک 
دای تایآ  هاگنآ  ...« دنکیم سکعنم  ریز  نایب  اب  ار  بوقعی  تلاح  عاضوا  زا  یـشرازگ  ندش  عطق  فسوی و  نادـقف  زا  سپ  یلاعت  يادـخ 

يراوگوس تسیرگیم . زور  بش و  فسوی ، شدنزرف  قارف  رد  بوقعی  هک  دننادیم  تنـس  باتک و  هب  نایانـشآ  . تسا هدرک  رکذ  ار  هدش 
، دیدرگن فسوی  یشومارف  هیام  بوقعی  ییانیب  نادقف  يرامیب و  دادتسد . زا  ار  دوخ  ییانیب  هک  دوب  دیدش  يردق  هب  شدنزرف  قارف  رد  وا 

نآرق ّصن  هب  اذل  ددرگیم و  رترو  هلعـش  فسوی ، شدنبلد  دنزرف  هب  بوقعی  تبحم  قشع و  شتآ  دـشیم ، رتکیدزن  لاصو  هدـعو  هچره 
نم دیـشاب ، هدزن  گنرین  نم  هب  رگا  « ؛) نودِّنَُفت َـالَْول  فُسُوی  َحـیر  دِـجال  ّینِا  .) درکیم مامـشتسا  هار ، اهگنـسرف  زا  ار  فسوی  يوب  میرک 

هراتـس لابند  هب  بوقعی  لامج  دیـشروخ  دتفیب ، هار  شردپ  لابند  هب  فسوی  هکنیا  ياج  هب  ور ، نیا  زا  .« منکیم مامـشتسا  ار  فسوی  يوب 
هب يداقتنا  طـقف  هن  بوقعی  لاـح  حرـش  ندرک  وگزاـب  نیح  رد  میرک  نآرق  دـنکیم . تکرح  رـصم  نیمزرـس  هب  فسوی ، دوخ : هدـش  مگ 
رد راوگرزب  ربمایپ  نیا  رگا  دیدرت ، یب  . دیامنیم سکعنم  اهلسن  همه  رد  اهناسنا  یهاگآ  يارب  ار ، وا  هودنا  رثات و  هکلب  دنکیمن  بوقعی 
رد ًانیقی  دوبیم ، هیمیت  نبا  نامز  رد  رگا  ای  دـندرکیم ؟ يرواد  هنوگچ  وا  هرابرد  دوبیم ، ناتـسبرع  نیمزرـس  رد  زورما  ياـهیباهو  ناـیم 

. تفرگیم رارق  ناکرشم  ءزج  وا  رادنپ  رواب و 

تنس هاگن  زا  دیقف  رب  يرادازع 
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هدیشوج و یحوی ) یحو  ّالا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنیام   ) لالز همـشچرس  زا  هدیوارت و  یحو »  » يوسارف زا  هک  يوبن  رتاوتم  ثیداحا  رابخا و 
رد ترضح  نآ  مرکم  هباحـص  ادخ و  ربمایپ  رهطم  تیب  لها  زا  هک  ییاه  تیاور  زین  دنیوگیم و  نخـس  تمحر  ینب  نآ  راتفر  راتفگ و  زا 

کی ره  ثیداحا ، رابخا و  نایوار  ناثدحم و  دنرامشیب . هدیـسر ، ام  هب  مالـسا » دنامجرا  يادهـش  افوتم و  يارب  يراوگوس  عیرـشت   » هنیمز
باتک رد  مالـسلادبع ، رمع  . دـناهدرک ثیدـح  لقن  رتاوتم  تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  شیوخ ، ییاور  تاعوسوم »  » و ننـس »  » و حاحـص »  » رد
رهطم تیب  لها  ربمایپ و  زا  ییاور  نوگانوگ ، عبانم  زا  ار  اهتیاور  نیا  زا  يرامـشیب  فیط  هنـسلا » نآرقلل و  هیباهولا  ۀفلاخم   » مان هب  دوخ 

ياهتسد راتشون ، نیا  شیاجنگ  دح  رد  زین  ام  . دننک هعجارم  عبنم  نیا  هب  دنناوتیم  ناگدنناوخ  هک  تسا  هدروآ  درگ  ترضح  نآ  هباحص  و 
رد ملـسم  مینکیم : دای  اجنیا  رد  میاهدرک ، قیقحت  تنـس  لها  عبانم  زا  هک  تافو » رد  يراوگوس  زاوج   » تاـبثا تهج  رد  ار  اـهتیاور  زا 

هاگنآ درک ، ترایز  ار  دوخ  یمارگ  ردام  دقرم  ربمایپ ، هلوح ؛ نم  یکبا  یکبو و  هما  ربق  راز  ص )  ) ءیبنلا : » دنکیم تیاور  دوخ  حـیحص 
نینچ مراهچ  ءزج  یقهیب  ننـس  زئانج و  باب  يراخب  حیحـص  رد  .« دروآ هیرگ  هب  دندوب  ترـضح  نآ  فارطا  رد  هک  ار  یناسک  تسیرگ و 

عـشخی نیعلا و  عَمْدـَت  رـشب  انا  اـّمنا  لاـق : هللا ؟ لوسر  تنا  یکبت و  هللا  لوسر  اـی  اولاـقف  میهاربا  توم  یف  یکب  هللا  لوسر  نا  : » تسا هدـمآ 
امـش ایآ  ادخ ، ربمایپ  يا  دنتفگ : باحـصا  درک . هیرگ  میهاربا  شرـسپ  گرم  رد  ص )  ) ادخربمایپ انامه  برلا ؛ طخـسی  ام  لوقنال  بلقلا و 

دوشیم و مرن  یناسنا  ره  بلق  دنکیم و  هیرگ  یمدا  مشچ  مرَشب ، امش  لثم  مه  نم  دومرف : ترضح  دینکیم ؟ هیرگ  هک  دیتسین  ادخ  ربمایپ 
دیـس «، » هرونملا هنیدـم  خـیرات   » رد هبـش » نبا   » نوچ ناثدـحم ، زا  یعمج  .« میوـگیمن ددرگ ، راـگدرورپ  بضغ  بجوـم  هک  ار  يزیچ  نم 
باتک رد  زین  هجاـم  نبا  دوخ و  ننـس »  » زا زئاـنجلا »  » باـتک رد  یقهیب  هباـصالا »  » رد رجح » نبا   » و اـفولا » ءاـفو   » رد يدوهمـس » نیدـلارون 

و لاق : نوعظم  نب  نامثع  ریخلا  انفاسب  یقحلا  اـهتوم : دـعب  هیقر  ًاـبطاخم  لاـق  ص )  ) ّهنا درو  و  : » دـناهدرک تیاور  دوخ  ننـس »  » زا زئاـنجلا » »
نم نکی  امهم  ّهنأف  ناطیـشلا  قیعن  َّنک و  اّیا  و  لاق : ورمع  ای  ّنهعد  لاق  هدیب و  ص )  ) یبنلا ذـخاف  هطوسب  نهبرـضی  رمع  لعجف  ءاسنلا  یکب 

یبنلا لعجف  ربقلا  ریفـش  یلع  ۀـمطاف  تکبف  لاق : . ناطیـشلا نمف  دـیلا  نم  ناسللا و  نم  نکی  اـمهم  ۀـمحرلا و  نم  هللا و  نمف  بلقلا  نیعلا و 
ار وا  ربماـیپ  هکیلاـح  رد  ربماـیپ ، یمارگ  رتخد  هیقر ، توف  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هبوث ؛ فرطب  اـهینیع  نع  عومدـلا  حـسمی  (ص )

رمع هاگنآ  دندرکیم ، هیرگ  اهنز  هک  تسا  هدرک  تیاور  نوعظم ، نب  نامثع  یتسویپ . ام  کین  فلـس  هب  دومرف : دوب ، هداد  رارق  بطاخم 
! رمع يا  دومرف : تفرگ و  ار  وا  دوخ  كرابم  تسد  اب  ادـخ  ربمایپ  دراد ) زاب  ندرک  هیرگ  زا  ات   ) دزیم ار  نانآ  دوخ ، هنایزات  اب  باـطخ  نب 
زا سپ  دریگب ، تئشن  بلق  مشچزا و  هاگره  ندرک  هیرگ  انامه  دیزیهرپب ، ناطیش  ياهدایرف  زا  دومرف : و  راذگاو . ناشدوخ  لاح  هبار  نانآ 
رد س )  ) همطاف دـیوگ : نوعظم  نب  نامثع  تسا . ناطیـش  يوس  زا  دریگ  همـشچرس  تسد  نابز و  زا  هاـگره  تسا و  تمحر  ادـخ و  يوس 

هدافتـسا نینچ  هدـش ، دای  ياهتیاور  زا  .« درکیم كاپ  دوخ  نهاریپ  هشوگ  اب  ار  همطاف  مشچ  ياهکشا  ربمایپ  درک و  هیرگ  هیقرربق  راـنک 
رد هتـسیرگیم و  ًادـیدش  شدوـخ ، رتـخد  رـسپ و  یمارگ و  رداـم  نوـچ  دوـخ ، ناـکیدزنزا  کـی  ره  گرم  رد  ادـخ  ربماـیپ  هک  دوـشیم 

زورما ناـیباهو  اـی  هیمیت و  نبا  ناـمزرد  ادـخ  ربماـیپ  رگا  سپ  دـنکیم . هیرگ  يرـشب  ره  هک  تـسا  هدرک  حیرـصت  مـیهاربا ، شرـسپگرم 
نب دمحا   » و لماک »  » رد ریثا » نبا   » و تاقبط »  » رد دعس » نبا  .» دشیممهتم كرـشو  يراذگ  تعدب  هب  نانآ  يوس  زا  ًاعطق  درکیم  یگدنز 

یکاوبال ةزمحف  ةزمح : داهشتسا  دعب  لاق  ص )  ) لوسرلا ّنا  : » دناهدرک تیاور  رمع  نب  هللادبع  زا  رمع ، نب  هللادبع  دنسم  دنسم ،»  » رد لبنح »
ادخ ربمایپ  ادهـشلادیس )  ) هزمح تداهـش  زا  سپ  ص ؛)  ) هللا لوسر  نهل  اعدف  ةزمح  یلع  نیکبف  هللا  لوسر  باب  یلاراصنالا  ءاسن  ءاجف  هل ،

ربمایپ دنتخادرپ و  يراوگوس  هب  هزمح  يارب  دندمآ و  ادخ ، لوسر  هناخرد  هب  راصنا  نانز  سپ  درادن . ياهدـننک  هیرگ  چـیه  هزمح  دومرف :
مهم و ار  هزمح  نوچ  یتیـصخش  يارب  يرادازع  ادـخ ، ربمایپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  ینـشور  هب  تیاور  نیا  زا  «. درکاعد ناـنآ  قح  رد  ادـخ 

ناـنز قح  رد  رگید  يوس  زا  دروخیمن و  سوـسفا  درادـن ، ياهدـننک  هیرگ  هزمح  هک  نیا  زا  هاگچـیه  هنرگ  هدرمـشیم و  تلیـضف  ياراد 
یلع هئاکب  نم  دشا  ًایکاب  ص )  ) هللا لوسر  انیأر  ام  : » دـیوگ رمع  نب  هللادـبع  زین  .و  درکیمن اعد  دـندوب ، هدرک  هیرگ  هزمح  يارب  هک  راصنا 

بابحتسا رد  ًارهاظ  .« دنک هیرگ  درک ، هیرگ  هزمح  تداهـش  رد  هک  ياهزادنا  هب  ادخ  ربمایپ  هک  میدیدن  هاگچیه  ام  بلطملا ؛ دبع  نب  ةزمح 

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 1239 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ ربمایپ  زا  تیاور  رکذ  هب  يزاین  نیا  زا  شیب  دنامیمن و  یقاب  يدـیدرت  دیهـش  افوتم و  صخـش  يارب  يرادازع  يراوگوس و  تلیـضف  و 
هیرگ ترضح  یمارگ  تخد  ارهز  همطاف  ربمایپ ، زادگناج  لاحترا  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  بتک  رد  يرگید  تیاور  «. دوب دهاوخن 
ردـپ يا  ؛ هاندأ ام  هبر  نم  هاتبا  اـی  هاـتعل  لـیئربج  یلا  هاـتبا  اـیهاوأم  سودرفلا  ۀـنج  هاـتبا  اـی  هاـعد  ًاـّبر  باـجا  هاـتبا  اـی  : » تفگیم درکیم و 
یتسه یـسک  نآ  وت  نم ، ردپ  يا  تفرگ ؛ رارق  وا  هاگیاج  سودرفلا  ۀنج  هک  يردپ  يا  درک ، تباجا  ار  وا  توعد  دـنوادخ  هک  يراوگرزب 

هدمآ ملسم  حیحص  رد  زین  و  «. يدش کیدزن  شیوخ  يادخ  هب  هک  یتسه  یـسک  نآ  وت  نم ، ردپ  يا  يرادن ، تاقالم  رگید  لیئربج  هب  هک 
مل هنا  اما  نمحرلادـبع ، یبال  هللا  رفغی  هشئاـع  تلاـقف  یحلا  ءاـکبب  بذـعیل  تیملا  نا  لوقی  رمع  نب  هللادـبع  نا  اـهل  رکذ  هشئاـع  ّنا  : » تسا

هـشیاع هب  اهربق ؛ یف  بذعتلاهنا  اهیلع و  نوکبی  مّهنا  لاقف : اهیلع  یکبی  هّیدوهی  یلع  ص )  ) هللالوسر ّرم  اّمنا  أطخأ  وا  یـسن  هنکلو  بذـکی 
( رمع نبا  هللادبع   ) نمحرلادبعوبا دنوادخ  تفگ : هشیاع  . دوشیم باذع  ربق  رد  تیم  اههدنز ، هیرگ  اب  دیوگیم : رمع  نب  هللادبع  هک  دنتفگ 

يزور تسا ) هدرک  تشادرب  ءوس  ادـخ  ربماـیپ  تیاور  زا  ًاهابتـشا   ) تسا هدرک  هابتـشا  اـی  شومارفوا  یلو  دـیوگیمن  غورد  وا  دـشخبب ، ار 
هیرگ وا  يارب  ناـیدوهی )  ) اـهنیا دومرف : ربماـیپ  دـندرکیم . هیرگ  وا  رب  ناـیدوهی  رگید  هک  تشذـگ  یئاـفوتم  هیدوـهی  نز  رب  ادـخ  ربماـیپ 
هیرگ وا  يرود  زا  اهنیا  دوشیم و  باذـع  دوخ ، داـقتعا  لاـمعا و  رفک  هب  وا  ینعی  . دوشیم باذـع  دوخ  ربق  رد  وا  هکیلاـح  رد  دـننکیم 

نونکا و  دوب . دیقف  يارب  يراوگوس »  » بابحتـسا تلیـضف و  لصا  رب  یلامجا  يرذگ  دـش ، ناونع  نونکات  هک  ياهدرـشف  بلاطم  .« دـننکیم
ربتعم ياهباتک  هب  دنتسم  یبلاطم  ع )  ) نیسح ماما  ترـضح  نامولظم  دیـس  نادیهـش و  رورـس  يارب  يرادازع  صوصخ  رد  تسا ، بسانم 

. ددرگ نایب  ینس  هعیش و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  يراوگوس  رب  تنس  تلالد 

تارف بآ  رانک  رد  هنشت  بل  اب  البرک و  نیمزرس  رد  دوخ ، تیب  لها  نارای و  اب  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  ناگدازآ  ياوشیپ  هک  يزور  زا 
رد هک  نونکات  زور  نآ  زا  هدوب و  رادازع  هعیش  یّنس و  زا  یمالسا  تما  هبطاق  دندیسر ، تداهـش  هب  یعیجف ، زرط  هب  هنامولظم و  تروص  هب 
زا هچ  ره  هک  هتسشنن  ورف  متام  نیا  شتآ  هتفاین و  شهاک  يزیچ  یمالـسا ، تما  بلق  شپت  زا  اهنت  هن  دوشیم ، يرپس  نرق ، هدراهچ  دودح 

نانچ دوشیم ، لعتشم  اهلد  رد  ترضح ، نآ  تبیصم  شتآ  رتشیب و  شرتسگ  ع )  ) یلع نب  نیـسح  يازع  غاد  درذگیم ، رتشیب  نآ  خیرات 
دهعتم نموم و  ناملـسم  چیه  رب  تقیقح  نیا  ّرـسالبرک  نابایب  شطعلا ز  زاوآ  دـسریم  قویع  هب  زونه  ناگنـشت ، ناز  دـیوگیم : رعاش  هک 
تاجن قلطم ، يدوبان  انف و  زا  ار  مالسا  كانبات  نییآ  دوخ ، هنامولظم  تداهش  مایق و  اب  ع )  ) نیسح ماما  هک  نیا  زا  هتشذگ  تسین . هدیـشوپ 

رد هیرگ  . درک ادـج  نایدـیزی  زا  ار  ناناملـسم  فص  يوما  ماّـکح  رگید  دـیزی و  لاـمعا  زا  ص )  ) دـمحم يدـیحوت  تعیرـش  هئربـت  اـب  داد 
زا يرامـشرپ  رتاوتم و  ياهتیاور  رد  تّما  نیا  اریز ، تسا ؛ هتفرگ  رارق  یمالـسا  تّما  تاداقتعا  ناـمیا و  ءزج  ع )  ) نیـسح ماـما  يرادازع 

، دناهدینـش یمارگ  نآ  راتفر  راتفگ و  زا  زین  ار  نیـسح  رب  هیرگ  دناهدینـش ، هزور و ... داهج و  جـح و  بوجو  هک  نانوچ  ص )  ) ادـخ ربمایپ 
ناناملسم مه  درکیم و  هیرگ  نیسح  تیمولظم »  » و تداهـش »  » رب دوخ  مه  لیئربج » رابخا   » اب ادخ  ربمایپ  هک  دننادیم  یبوخ  هب  ناناملـسم 

هب هکنیا  . تسا ادخ  لوسر  یلعف »  » و یلوق »  » روتسد زا  تعاطا  ع )  ) نیـسح ماما  رب  هچرگ  سپ  دناوخیم ، ارف  ترـضح ، نآ  رب  هیرگ  هب  ار 
ناـیاوشیپ رگید  ترـضح و  نآ  تیب  لـها  زین  مالـسا و  یمارگ  ربماـیپ  زا  هنیمز ، نیا  رد  یّنـس  هعیـش و  قـیرط  زا  هک  ییاـه  تیاور  یـضعب 

زا هک  اهتیاور  زا  ياهتـسد  لقن  هب  تسخن  . درک میهاوخ  هراشا  ارذـگ ، لاـمجا و  تروص  هب  راتـشون ، نیا  زاـین  ّدـح  رد  هدیـسر  یمالـسا ،
مینکیم دای  هعیش  قیرط  زا  ار  ییاه  تیاور  سپس  میزادرپیم ، دوشیم  لقن  تنس ، لها  قیرط 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  رد  تنس  لها  ياهتیاور 

ع)  ) نیسح ماما  يارب  يرادازع  هنیمز  رد  نآرق  زا  یتایآ  هب  لالدتسا  زا  سپ  تعامج ،»  » و تنس »  » لها رصاعم  ناققحم  زا  مالـسلادبع  رمع 
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ياـهتیاور هب  مینک  هراـشا  هک  تسا  راوازـس  نینچ  مه  و  : » دـیوگ تسا و  هدرک  هراـشا  عوـضوم  نـیا  رد  رتاوـتم  ياـهتیاور  دوـجو  هـب 
اهتیاور زا  هتـسدنیا  زا  نم  دـننکیم . تلالد  یبرقلا " يوذ  تیب و  لها   " زا ع )  ) نیـسح تداهـش  زا  لیئربج »  » نداد ربخ  رب  هک  يرتاوتم 

رد رگید  یضعب  ریثا و  نبا  هتشون  ج1 ص 349 ، هباغلا » دسا  (» باتک  ) رد اهتیاور  نیا  زا  یضعب  مدرمـشرب . ار  تیاور  تسیود  دودح  رد 
هتشون ج 3 ص113 و ج4ص115  ریبـکلا » مجعملا   » رد رگید  یـضعب  و  ۀـیاهنلا » ۀـیادبلا و   » باـتک رد  زینو  ج4 ص93  لماکلا »  » باتک

« بلاط یبا  نبا  یلع   » دنسم لبنح » نبا  دمحا   » دنسم رد  زین  وینیوج  هتـشون  نیطمـسلا » دیاوف   » رد اهتیاور  نآ  زا  رگید  یـضعب  یناربط و 
زا : » دیوگیم دنکیم و  هراشا  ثیداحا  نآ  زا  یـضعب  هب  هنومن ، باب  زا  مالـسلادبع  رمع  .« تسا هدـش  رکذ  رگید ، عبانم  زین  ج1 ص 85 و 

ار نانآ  دنوادخ  هک  يرگمتس  هورگ  ءامسا ، يا  دومرف : ادخ  لوسر  دیوگ : ءامـسا  تسا . سیمع  تنب  ءامـسا  تیاور  اهتیاور ، نیا  هلمج 
لوسر اّنَّیب  : » دیوگ هک  تسا  اهتیاور  نآ  زا  رگید  یکی  هشیاع  ثیدح  .« دشکیم ار  نیـسح  مدنزرف  دـنادیم ، بیـصن  یب  نم  تعافـش  زا 

؟ کیکبی ام  تلقف : یکبی ! وه  هللا و  لوسر  ظقیتساف  هنم ، اندـف  يرما  ضعبل  تمق  ّمث  هنع  هتیهنف  هیلا  اوبحی  نیـسحلا  ءاج  ذا  دـقار  ص )  ) هللا
، دوب باوخ  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  يزور  « ؛... همد کفس  نم  یلع  هللا  بضغ  دتـشاف  نیـسحلا ، اهیلع  لتقی  یتلا  ۀبرتلا  ینارا  لیئربج  نا  لاق 
ات مدش  دنلب  اج  زا  سپـس  مدـیدرگ ، ربمایپ  هب  وا  ندـش  کیدزن  زا  عنام  نم  تفر و  ترـضح  نآ  تمـس  هب  دـمآ  ع )  ) نیـسح هک  یماگنه 
ار امش  زیچ  هچ  متفگ : درکیم . هیرگ  هک  یلاح  رد  دش ، رادیب  باوخ  زا  ص )  ) ربمایپ سپس  تفر ، ربمایپ  دزن  نیـسح  مهد ، ماجنا  ار  مراک 

یناسک رب  دـنوادخ  بضغ  سپ  دوشیم  هتـشک  نآرب  نیـسح  هک  داد  ناشن  نم  هب  ار  یتبرت  لیئربج ، دومرف : ربماـیپ  تسا ؟ هدروآ  هیرگ  هب 
هدرکتیاور شردپ  زا  وا  و  هیبا »  » نب ثراح  نب  سنا  زا  هباغلا » دـسا   » رد ریثا  نبا  « ؛ زین و  .« دـنزیریمار نیـسح  نوخ  هک  دوب  دـهاوخ  لزان 

قارع نآ  هب  هک  ینیمزرس  رد  مرـسپ  نیا  دومرفیم : دوب ، شنماد  رد  نیـسح  هک  یلاح  رد  ادخ  ربمایپ  هک  مدینـش  دوخ  نم  دیوگ  هک  تسا 
هک دوب  ییاه  تیاور  زا  یخرب  دـش ، دای  هچنآ  .« دباتـشب شايرای  هب  دـیاب  دـنک ، كرد  ار  وا  سکره  سپ  دـسریم  لـتق  هب  دوشیم ، هتفگ 

نیا ریثا  نبا  . دوش هعجارم  كردم  نامه  هب  دیاب  رتشیب  حیضوت  يارب  تسا و  هدرک  هراشا  نآ  هب  هنومن  يارب  دوخ  باتک  رد  مالسلادبع  رمع 
لاـق : » تسا نیا  نآ  هدرک و  لـقن  یلبق  تیاور  اـب  تواـفت  یکدـنا  اـب  يوغب  زا  ۀـیاهنلا » ۀـیادبلا و   » ماـن هب  دوخ  رگید  باـتک  رد  ار  تیاور 
کلذ مکنم  دهش  نمض  البرک  اهل  لاقی  ضراب  لتقی  نیسحلا -  ینعی  اذه ... ینبا  ّنا  لوقی : هللا  لوسر  تعمس  ثراحلا : نب  سنا  یباحصلا 
البرک هک  نیمزرس  هب  نیسح ) ینعی   ) نم رسپ  نیا  انامه  دومرفیم : ادخ  ربمایپ  هک  مدینـش  تفگ : ربمایپ  هباحـص  ثراح  نب  سنا  هرـصنیلف ؛
تسا هدرک  تیاور  دوخ  دنسم  رد  لبنح  نبا  دمحا  .« دباتشب وا  يرای  هب  دیاب  دنک  كرد  ار  وا  امش  زا  سک  ره  سپ  دوشیم  هتشک  دراد  مان 
هاگنآ نک ! ربص  تارف ، طش  رانک  رد  نیـسح ) يا  ! ) هللادبعابا ای  : » دز ادص  سپ  تشذـگ . البرک  زا  نیفـص »  » هب دوخ  هار  رد  ع )  ) یلع هک 
هدروآ هیرگ  هب  ار  امش  زیچ  هچ  ادخ  ربمایپ  يا  متفگ  . دوب کشا  زا  رپ  ترضح  نآ  ياهمشچ  مدوب ، ادخ ، لوسر  رضحم  رد  يزور  دومرف :

نم هب  دوشیم و  هتشک  تارف » طش   » رانک رد  ع )  ) نیسح تفگ : نم  هب  دوب و  نم  دزن  رد  لیئربج  شیپ  ییاه  هظحل  دومرف : ترضح  تسا ؟
نم داد و  نم  هب  ار  كاخ  زا  یتشم  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  لـیئربج  هاـگنآ  دومرف : ربماـیپ  ؟ ینکیم مامـشتسا  ار ، وا  تبرت  اـیآ  تفگ :
هدش تیاور  سابع  نبا  زا  : » دنکیم تیاور  دوخ  دنـسم  رد  لنبح  نبا  دمحا  .« درابیم کشا  هک  نیا  زج  مرادـن ، ممـشچ  زا  يرایتخا  چـیه 

شتروص رس و  هک  یلاح  رد  مدید  باوخ  رد  زور  فصن  ار  ادخ  ربمایپ  میدوب ، ع )  ) نیسح تداهش  لحم  رد  يزور  تسا : هتفگ  هک  تسا 
ردپ و ادخ ، ربمایپ  يا  متفگ : سپ  دوب ، هدش  يزاساج  نوخ  هشیش  نآ  رد  هک  دوب  ترضح  نآ  تسد  رد  ياهشیـش  دوب ، رابغ  درگ و  زا  رپ 

سابع نبا  دشوجیم ». هشیمه  ات  زورما  زا  هک  تسا  نیسح  باحـصا  نیـسح و  نوخ  نیا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ نیا  امـش  يادف  مردام 
تنـس لها  ناثدحم  زا  یکی  زا  یتیاور  لقن  اب  ار  لصف  نیا  زا  تمـسق  نیا  .« میدرک ادیپ  ار  ماما  لتق  زور  میدرمـش و  ار  زور  نآ  ام  دـیوگ :

نوچ یلو  تسا  هعیـش  نارظن  بحاـص  ناـگتخیهرف و  زا  ینیما  همـالع  هک  تسین  هدیـشوپ  میربیم ، ناـیاپ  هب  ینیما  همـالع  موحرم  طـسوت 
هب دوخ  باتک  رد  ینیما  همالع  میزرویم . تردابم  نآ  لقن  هب  فیدر  نیا  رد  مهام  هدرک ، رکذ  تنـس  لـها  عباـنم  زا  ار  رظن  دروم  تیاور 

لقن نیــسح  ماـما  رب  يراوـگوس  هـنیمز  رد  تنــس  لـها  ربـتعم  عباـنم  زا  ار  يداـیز  ياـهتیاور  تـس » اـم  ربماـیپ  شور  هاراـم و  هار   » ماــن

مرحم هام  هژیو  يرادازع  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1248زکرم  هحفص 1241 

http://www.ghaemiyeh.com


نارظن بحاص  هاگدـید  ساکعنا  نمـض  رد  «. تسام ربمایپ  شور  هار و  ام  هار   » مان هب  دوخ  باتک  رد  ریدـغلا  بحاص  ینیما  همالع  . دـنکیم
دایعا ریم » گرم و   » و دـالیم »  » رد دوب  داـی  دـیدجت  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  و  : » دـیوگیم ع )  ) نیـسح ماـما  يرادازع  هنیمز  رد  تنـس  لـها 
هرامـش هـب  تیاـنع  اـب  دـهدیم ، خر  اـهّتلم  نـیب  رد  هـک  یّمهم  عیاـقو  و  یناـهج ، یعاـمتجا  ثداوـح  یّلم ، ینید و  ياـهتضهن  گرزب 

زا نداد ، رارق  يراوگوس  نوخ و  ای  رورـس  نشج و  زور  ار  نآ  درگلاس  درذـگیم و  یخیراـت  مهم  عیاـقو  نآ  ثودـح  زا  هک  ییاـهلاس 
زا دـعب  تیلهاجزا و  لبق  هدرک و  يزیر  یپ  هتـشذگ  مما  للم و  رد  ار  نآ  هتـسیاش  راکفا  يرـشب و  عبط  هک  تسا  ياهنیرید  موسر  رئاـعش و 
رد خیرات  هک  تسا  مالسا  زا  دعب  مالسا و  زا  لبق  برع  يراصن و  دوهی و  دایعا »  » نیا . تسا هتخاس  لوادتم  نامز ، نیا  ات  هک  نانچ  مه  نآ ،

، یتایح همشچرس  زا  ددرگیم و  یشان  هفطاع ، ّبح و  لماوع  زا  هک  تسا ، یناسنا  تالیامت  زا  ّتنس ، نیا  ایوگ  هدومن و  طبض  شتاحفص 
ریظن و یب  نانامرهق  ایند و  نید و  لاجر  تشادگرزب  نیـسحت و  ریدـقت و  مارتحا و  لوصا  زا  هک  تسا ، یگرب  خاش و  دوشیم و  يراـیبآ 

یخیات دئاوف  نآ ، رد  هک  تسا  ینادرم  نینچ  مان  نتخاس  نادیواج  هرطاخ و  نتشاد  هدنز  نآ ، زا  روظنم  دوشیم و  بعـشنم  تّما ، ناگرزب 
بجوم هک  تسا  ییاهشیامزآ  براجت و  نآ  رد  تسا و  رثوم  دـیفم و  لمعلاروتـسد  تربعو و  هدـنیآ  ياهلسن  يارب  هدوب و  یعامتجا  و 

ياهدـماشیپ مهم و  ثداوح  زا  یخیراـت  ياـهزور  يرآ ، . درادـن یتـّلم  هورگ و  کـی  هب  صاـصتخا  تنـس ،) نیا  و   ) تساـه تلم  يرادـیب 
زا هدـش و  رادناشن  تمظع  تمارک و  هب  اـهزور  ریاـس  ناـیم  رد  هک  دـنکیم  بسک  یتجهب  تینارون و  هداد ، خر  اـهنآ  رد  هک  يراوگاـن 

هدادن ناشن  ار  زور  نونکات  خـیرات  .و  دریگیم دوخ  هب  ار  ثداوح  نآ  گنر  هدرک و  تسوحن  دعـس و  بسک  ثداوح ، نآ  يدـب  یبوخ و 
دنکیم راختفا  نآ  هب  هدازآ  دنمتفارش  تریغ  اب  ناملسم  ره  هک  ینیسح - ) كرابم  تضهن  زور   ) مّرحم هثداح  زا  نآ ، رد  عقاو  هثداح  هک 
تمکح زا  ییاهن  سالک  تدابع ، دـیحوت و  هسردـم  رد  هک  تسا  یلاع  ياهسرد  نآ  رد  و  دـشاب ، رتراب  تبیـصم  رتمهم و  رتگرزب و  - 

میـسرت و نیرتابیز  هدرک ، ادـخ  هار  رد  يزابناج  تّمه ، يدـنلب  یگدازآ و  زا  اروشاع  هک  یمیـسرت  هکناـنچ  دـیآیم ، باـسح  هب  یلمع 
ریـسم زا  یهابت  داسف و  تالکـشم  ندومن  نک  هشیر  نتخادـنارب و  رد  تسا  یتبثم  مادـقا  اروشاع )  ) تسا ریوصت  نیرتنشور  نیرتلماک و 

رد تسا  یمکحم  لصا  اروشاع ) . ) اهیتسپ لئاذر و  زا  نتـسج  يرازیب  نتفرگ و  هلـصاف  رد  تسا  یتبثم  مادـقا  اروشاع ) .) تیناسنا حـیحص 
تراسا زا  رـشب  ییاهر  نارگمتـس و  زواجت  ندـیبوک  مهرد  و  قافن ، كرـش و  ياهمچرپ  نتخاـس  نوگژاو  نارگمتـس و  تکوشنتـسکش 

ماـقم دنمتداعـس و  یگدـنز  هملک  یتـسار ، تقیقح و  هملک  دـیحوت  هملک  نتـشارفارب  رد  تـسا  یلمع  نـیرتتبثم  اروشاـع ) .) هریچ سفن 
تما يارب  خیرات -  نیبج  رد  رهّدلا -  دبا  ات  هک  يزور  نیرتراوازس  سپ  (. هتاملکل لّدبمال  ًالدع  ًاقدص و  ّکبر  ۀملک  تّمت  و   ) یناسنایلاع

هشوگ و رگج  ربمایپ و  نوخ  تشوگ و  زا  ياهراپ  و  هللا -  لوسر  ۀعضب  نیـسح -  زور  دنامیم ، یقاب  ناشخرد  هزات و  هدنز و  ص)  ) دمحم
سک ره  زا  لبق  هک  يزور  ادخ -  زور  نیرتگرزب  ار  زور  نآ  یتسیابًاقح  هک  تسایند  یناگدـنز  رد  وا  يوبشوخ  لگ  و  يو ، مشچ  رون 

یمزراوخ قفوم  دیؤملاوبا  .» تسناد ترـضح  نآ  میظع » حبذ   » ادخ و لوسر  نابرق  دیع  زور  ادخ و  ربمایپ  زور  و  تسا -  بوصنم  ادـخ  هب 
رد تسا ، لوادتم  فورعم و  هک  دیهـشلا » طبـسلا  مامالا  لتقم   » دوخ باتک  لّوا  دلج  رد  تسا -  هتفای  تافو  لاس 568 ه.ق  رد  هک  یفنح »

دندش و لزان  ادخ  لوسررب  ور ، خرس  هتـشرف  هدزاود  تشذگ ، نیـسح »  » تدالو زا  مامت ، لاس  کی  نآ  زا  دعب  : » تساهدروآ هحفص 163 
رب لیباق  هیحان  زا  هک  دمآ  دهاوخ  نآ  نیـسح -  تادنزرف -  رـس  رب  ! دّمحم يا  دنتفگ : نینچ  دندوب ، هدرتسگ  ار  دوخ  لاب  رپ و  هکیلاح  رد 

سپ دهدیم . وا  لتاق  هب  داد ، لیباق  هب  هک  ار  يرفیک  ریظن  دمآ و  دهاوخ  وا  هب  داد  لیباه  هب  هک  ار  یـشاداپ  ریظن  دنوادخ  دمآ و  لیباه  رس 
زا هک  یـشاداپ  هب  هداد و  یتمالـس  رـس  ار  وا  دش و  لزان  ادخلوسر  رب  هک  نیا  رگم  دنامن ، نامـسآ  رد  ياهتـشرف  چـیه  تسا : هدرک  هفاضا 

: تفگیم بانج  نآ  تشادیم و  هضرع  ترـضح  نآ  هب  ار  نیـسح »  » تبرت تخاسیم و  هاگآ  دوشیم ، اطع  يو  هب  یلاـعت  يادـخ  فرط 
هرهب شیاهوزرآ  زا  ار  وا  دشکیم و  ار  وا  هک  ار  یسکنآ  شکب  دنکیمن و  يرای  ارم  نیسح  هک  ار  یسک  نآ  نک ، نالذخ  راچد  اهلاراب !

داتسیا و ناهگان  دومیپ ، هار  يرادقم  یتقو  تفر  نوریب  رفس  يارب  ادخ  لوسر  تشذگ ، نیسح  دالیم  زا  مامت  لاس  ود  هک  نآ  زا  دعب  ! زاسم
هک دهدیمربخ  تارف  رانک  رد  ینیمزرس  زا  ارم  تسا  لیئربج  نیا  دومرف : دندیسرپ : ببس  نوعجار » هیلا  انا  ّانا هللا و  : » تفگ نایرگ  مشچ  اب 
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مان هب  يدرم  دومرف : دشکیم ؟ ار  وا  یسک  هچ  دندیسرپ : . دوشیم هتـشک  اج  نآ  رد  همطاف -  نب  نیـسح  مدنزرف -  تسا . البرک »  » شمـسا
شرسهکیلاح رد  منیبیم ، نیمزرس  نآ  رد  ار  وا  نفد  هاگتماقا و  نونکا  مه  ایوگ  دنادرگ و  تکربیب  ار  يو  دوجو  دنوادخ  هک  دیزی - 

قافن راچد  ار  وا  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دوشیمن  لاحـشوخ  نیـسح  مدنزرف  رـس  ندـید  زا  یـسک  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـنربیم . ناغمرا  هب  ار 
هفاضا دـیؤملاوبا  زین  »و  دـنامیمن شلد  رد  دـنکیم ، اعدا  شنابز  هب  هک  ار  ینامیا  ینعی ، ؛ دـنکفایم تفلاخم  شنابز  بلق و  ناـیم  هدومن و 

شلباقم رد  نیسح  نسح و  هکنیا  نمض  رد  تفر و  ربنم  هب  دوب ، كانمغ  هکیلاح  رد  تشگرب و  رفس  نیا  زا  ادخ  لوسر  سپس  : » دنکیم
هب ار  رس  هداهن و  نیسح  رس  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  هبطخ ، زا  تغارف  زا  دعب  درک ، هظعوم  دومن و  داریا  ياهبطخ  مدرم  يارب  دنتشاد ، رارق 

هّیرذ ناگدیزگرب  دـننم و  ترتع  ناکاپ  كدوک  ود  نیا  مدّـمحم و  وت  ربمایپ  وت و  هدـنب  نم  اهلا  راب  درک : ضرع  تشادرب و  نامـسآ  يوس 
هتـشک روای  رای و  یب  نیـسح -  مدـنزرف -  نیا  هک  هدروآ  ربخ  نم  هب  لیئربج  اـهلا ! راـب  مراذـگیم . یقاـب  دوخ  زا  دـعب  هک  دـننم  لـسن  نم 

. ییاـناوت زیچ  ره  رب  وـت  هـک  هد  رارق  نادیهـشتاداس -  زا  ار  وا  نادرگ و  كراـبم  نـم  يارب  ار  وا  ندـش  هتـشک  اراـگدرورپ  دـش ، دـهاوخ 
یتقو دجـسم -  رد  مدرم  : » دیوگیم دـیوملاوبا  هاگ  نآ  .« هدـم رارق  تنمیم  یکرابم و  دـنک ، شايرای  هک  یـسک  وا و  لتاق  رد  اراگدرورپ 

تدوخ وت  اراگدرورپ ! دینکیمن ؟ شايرای  یلو  دینکیم ، هیرگ  ایآ  دومرف : ترضح  دنداد ، رس  هیرگ  هچراپ  کی  دندینش -  ار  مالک  نیا 
زا دوب  هدرک  داریا  شتافو  زا  لبق  زور  دنچ  شرفس و  زا  تعجارم  زا  دعب  ترضح  نآ  هک  ار  ياهبطخ  دیوملاوبا  سپـس  .« شاب وا  رای  ّیلو و 
ام هچ  نآ  هب  هبطخ  نآ  تارابع  لاح  ره  هب  تسا و  هدوب  عادولاۀّجح »  » زا تعجارم  زا  دـعب  روبزم  هبطخ  دـیاش  دـنکیم و  لقن  سابع » نبا  »

يراوگوس رارکت  نامه  هک  تسا . نیقی  نیع  شوه ، زیت  مدرم  نامگ  دـیایب و  نهذ  هب  ناـمگ  نیا  اـسب  هچ  و  .« تسا کـیدزن  میدرک ، لـقن 
 - ربمایپ طبس  تداهـش  درگلاس  ای  دالیم و  زور  لاس  ندیـسر  رارف  رثا  رب  تشادیم ، اپرب  شنارـسمه  هناخ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  ییاه 

رکذ هک  ییاه  تیاور  ( الیوحت هللا  ۀّنـسل  دجت  نلو  لبق  نم  اولخ  نیذلا  یف  هللا  ۀّنـس  .) تسا هدوب  ود  ره  رثا  رب  ای  و  هیلع -  هللا  مالـس  نیـسح 
، ّتنـس لها  هتخیهرف  نارظن  بحاص  ناثدحم و  یندشدامتعا  ربتعم و  عبانم  زا  دجنگیمن ، راتـشون  نیا  رد  هک  رگید  تیاور  اهدص  هدش و 

ماما ترـضح  ناگدازآ  دیـس  يارب  يرادازع  رما  رد  ناناملـسم  فیلکت  نییعت  رد  هک  دنامیم  یقاب  شـسرپ  نیا  ياج  لاح  . تسا هدش  لقن 
؟ دـحلم ثیبخ و  هّیمیت  نبا  هدـننک  هارمگ  نآ  ياقلا  ای  تسا و  ینتفریذـپ  دوشیم ، لقن  رتاوت  اب  هک  ادـخ  ربماـیپ  ياهروتـسد  ع ،)  ) نیـسح

. تسین هدیشوپ  یسک  رب  خساپ 

« مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  يراوگوس   » هب هعیش  ياهتیاور  تلالد 

يراوگوس و تلیـضف  » باب رد  توبن  ناـمدود  نایعیـش و  موصعم  ناـیاوشیپ  رگید  مالـسا و  نأـشلا  میظع  ربماـیپ  زا  هک  هعیـش  ياـهتیاور 
رکذ هب  هنومن  باب  زا  اج  نیا  رد  و  دنرامش . یب  هدش  لقن  نیـسحلا » هللادبع  ابا  ترـضح  ناگدازآ  ياوشیپ  نادیهـش ، دّیـس  يارب  يرادازع »

هتـشک زا  دـعب  ایؤر ، ملاع  رد  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  بقانم  رد  مینکیم : هدنـسب  هاتوک  دودـحم و  ياـهتیاور 
لثم هدینابـسچ ، كرابم  لد  هب  هدرک و  الاب  ار  نهاریپ  نماد  دوب . نایرگ  هنهرب و  اپ  هدولآ و  درگ  هک  یلاـح  رد  دـید ، ادهـشلا  دیـس  ندـش 

هب متفر  دومرف : )و  نوملاظلا لـمعی  اّـمع  ًـالفاغ  هللا  ّنبـسحت  ـال  و  : ) دومنیم توـالت  ار  هیآ  نیا  و  دـشاب ، هتفرگ  نماد  رد  يزیچ  هک  یـسک 
اب منک  همـصاخم  هک  نآ  يارب  موریم  نم  تسا و  نم  نماد  رد  اهنوخ  نآ  نونکا  نیمز و  زا  ار  منیـسح  نوخ  مدرک  عمج  البرک و  يوس 

مدیسرپ سپ  تسیرگیم ، هکیلاح  رد  اهنع ) هللایضر   ) هملسما رب  مدش  لخاد   » هک تسا  هدمآ  یتیاور  رد  .و  راگدرورپ دزن  وا  ناگدنـشک 
دوب كاخ  رثا  شفیرـش  نساحم  رـس و  رب  باوخ و  رد  ار  ص )  ) ادـخلوسر مدـید  هک  نآ  يارب  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  هک  وا  زا 

زا رگید  تیاور  رد  و  .« میآیم وا  دزن  زا  وا و  نتشک  ماگنه  مدوب  نیسح  دزن  رد  دومرف  دیتسه ، دولآ  رابغ  امشهچ  يارب  هللا  لوسر  ای  متفگ :
نیسح تداهش  ربخ  دناهدیسرپ ، ار  هیرگ  ببس  تسیرگیم ، هملّسما  هک  دوب  یهاگحبـص  : » هک تسا  هدمآ  هر )  ) یمق سابع  خیـش  موحرم 
ببـس مدرک  تاقالم  هودنا  تلاح  اب  ّریغتم و  تروص  اب  ار  وا  هک  بشید  رگم  باوخ ، رد  ار  ص )  ) ربمغیپ مدوب  هدیدن  تفگ : داد و  ار  (ع )
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يذمرت و عماج  زا  و  : » دسیونیم یمق  سابع  خیش  .« شباحـصا نیـسح و  يارب  مدرکیم  روبق  رفح  بشما  دومرف  مدیـسرپ  وا  زا  ار  لاح  نآ 
هک متـشاد  هضرع  تخیریم ، دوخ  كرابم  رـس  رب  كاخ  هک  دید  باوخ  رد  ار  ص )  ) ادخ ربمغیپ  هملـسما  هک  هدش  لقن  یناعمـس  لیاضف 

غراـف نیـسح  نفد  زا  دومرف : دوب و  دوـلآ  درگ  ترـضح  نآ  هک  تسا  رگید  ياـج  رد  و  «. میآیم ـالبرک  زا  دوـمرف : تسا ، تلاـح  هچ  نیا 
ةراّمع ابا  ای  یل : لاق  لاق  : » دیوگیم دنکیم و  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دشنملا  ةرامع  وبا  زا  ار  تیاور  یلاما  باتک  رد  قودص  خیـش  . مدش

ابا ای  لاقف : لاق  رادـلا ، نم  ءاکبلا  تعمـس  یّتح  یکبی  هدـشنا و  تلذ  اـم  هللاوف : لاـق  یکبف ، متدـشناف  لاـق : ّیلع  نب  نیـسحلا  یف  یندـشنا 
دشنا نم  و  هّنجلا ، هلف  نیرشِع ، یکباف  ارعش ، نیسحلا  یف  دشنا  نم  و  ۀّنجلا ، هلف  نیسمخ ، یکباف  ع )  ) یلع نب  نیـسحلا  یفدشنا  نم  هراّمع !

هلف یکبف  ًارعش ، نیسحلا  یف  دشا  نم  و  هّنجلا ، هلف  ًادحاو ، یکباف  ارعش ، نیسحلا  یف  هدشنانم  ۀنجلا و  هلف  ةرشع ، یکباف  ًارعش  نیـسحلا  یف 
هیثرم رد  يرعـش  هراّمع  وبا  يا  ۀنجلا ؛ هلف  یکابتف ، ًارعـش  نیـسحلا  یف  دشنا  نم  و  ۀـنجلا ، هلف  یکبف  ًارعـش ، نیـسحلا  یف  دـشنا  نم  ۀـّنجلا و 

هیرگ اب  هناخ  ناردـج  هک  تسیرگب ، نادـنچ  ادـخ  هب  دـنگوس  تسیرگب ، ترـضح  نآ  مدومنهیثرم ، زاـغآ  نوچ  نک ، هراـشا  ع )  ) نیـسح
هاجنپ نیـسح و  یثارم  زا  دنک  اشناهک  یـسک  هراّمع  ابا  يا  دومرف : هاگنآ  مدینـشب  کین  ار  راد  هیرگ  گناب  تشگ و  زاوآ  مه  ترـضحنآ 
یسک دتفا و  ضرف  يو  رب  دنایرگب  ار  نت  یـس  ار و  نیـسح  هیثرم  دنک  تئارقهک  یـسک  و  يادخ ، تشهب  تسا  وا  يارب  زا  دنایرگب ، ار  نت 

دنک و ياج  تشهب  رد  دنایرگب ، ار  نت  کی  دنک و  يرعـش  ياشنا  هک  یـسک  تسوا و  يارب  زا  تشهب  دنایرگب  ار  نت  هدودیوگب  هیثرم  هک 
نوچ ار  نتشیوخ  دنک و  يرعش  ياشنا  نیسح  هیثرم  رد  هک  یسک  دبای و  تشهب  شیوخ  يازج  دیرگب  نتشیوخ  دیوگ و  يرعش  هک  یسک 

وا دسریم ، ماّحش  دیز  هب  نآ  دنـس  هلـسلس  هک  تسا  یتیاور  یـشک  لاّجر  رد  .« ددرگ تشهب  هنکـس  زا  نادبمه  دیامن ، او  ناگدننک  هیرگ 
دوخ شیپ  ار  وا  ترضح  دش ، دراو  ترضح  نآ  رب  ناّفع  نب  رفعج  هک  میدوب  قداص  ماما  رـضحم  رد  هفوک  لها  زا  یتعامج  ام  دیوگ : یم 
لاق كادف ، هللا  ینلعج  معن  لاقف : دّیجت ، نیسحلا و  یف  رعـشلا  لوقت  ّکنا  ینغلب  لاق  كادف ، هللا  ینلعج  کیبل  لاق  رفعج ! ای  لاقف : : » دیبلط
انهه نوبرقملا  هللا  ۀـکئالم  دهـش  دـقل  هللا  و  رفعج ! اـی  لاـق : مث  هتیحل  ههجو و  نع  عومّدـلا  تراـص  یّتح  هلوح  نم  یکبف و  متدـشنان  لـق 

، کل هللا  روفغ  اهرماب و  هّنجلا  هتعاس  یف  رفعج  ای  کل  یلاعت  هللا  بجوا  دقل  رثکا و  انیکب و  امک  اوکب  دقل  نیسحلا و  یف  کلوق  نوعمـسی 
؛ هل رفغ  ۀّنجلا و  هل  هللا  بجوا  ّالا  هب  یکبا  یکبف و  ارعـش  نیـسحلا  یف  لاق  دحا  نم  ام  لاق : يدّیـس  ای  معن  لاق : ؟ كدـیرا ّالا  رفعج ! ای  لاقف 
، نیسح ۀیثرم  رد  وت  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  دومرف  تسیچ ؟ نامرف  داب  وت  يادف  نم  ناج  درک  ضرع  رفعج ! يا  دومرف : دّمحم  لآ  قداص 
هک تسیرگب  نادنچ  ترضحنآ  درک ، یثارم  تئارق  زاغآ  مرج  ال  نک . داشنا  دومرف  تسا . نینچ  درک  ضرع  درک ، یناوت  وکین  رعـش  داشنا 

دنتسیرگب تخس  دندومن و  اضما  ار  وت  تاملک  ادخ  ناگتـشرف  رفعج ! يا  دومرف : هاگنآ  تشذگ . رد  هیحل  هرهچ و  زا  شکرابم  مشچ  بآ 
هاگنآ تشاد  وفعمار  وت  ناهانگ  و  دـینادرگ . بجاو  وت  رب  ار  تشهب  تعاس  نیا  رد  دـنوادخ  دنتـسیرگ و  نوزفا  هکلبمییرگیم  ام  هکنانچ 
یسک تسین  دومرف  دشاب ، اور  کنیا  نم ! يالوم  يا  درک . ضرع  ؟ میوگ زاب  نیا  زا  تدایز  رب  تلیـضف  نیا  یهاوخ  چیه  رفعج  يا  دومرف :

رد هلمج  هب  ار  وا  ناهانگ  دنادرگ و  بجاو  يو  رب  ار  تشهب  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دنایرگب  ای  دیرگب  دیوگ و  نیـسح  هیثرم  رد  يرعـش  هک 
مدـش و بایفرـش  قداص  ماما  رـضحم  رد  يزور  : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  بلاغ  نب  هللادـبع  زا  ةراـیزلا  لـماک  رد  زین  و  «. دـنارذگ

هدرپ تشپ  زابارتلا  ریغ  يرثلا  ةاقـسمب  انیـسح  اوقـست  ۀـّیلبل  دیـسر : اـجنیا  هب  رعـش  نوچ  ع )  ) نیـسح يارب  ییارـس  هیثرم  هب  مدرک  عورش 
مّدج هیثرم  رد  دومرف : نم  هب  مدش ، بایفرـش  قداص  ماما  هللادبع  وبا  تمدخ  : » دیوگ فوفکملا  نوراه  وبا  .« دش دنلب  دایرف  هلان و  يادص 

نآ ربق  رس  رب  ییوگ  هک  نک  تئارق  ياهنوگ  هب  نیسح  هیثرم  رد  ار  راعشا  دومرف : ماما  مدرک ، تئارق  يرعش  نم  نک . تئارق  يرعش  نیـسح 
نک و رذگ  نیسح  ربق  هب  البرک  رد  ؛ ۀیکّزلا هتمظع  لقف ال  البرکب  نیسحلا  ثدج  یلع  روما  : » مدناوخ ار  رعش  نیا  هاگ  نآ  یتسه ، ترضح 

نم سپ  نک ». رارکترگید  رابکی  : » دومرف نم  هب  سپس  مدش ، شوماخ  نم  تسیرگ و  تخس  ترضح  نآ  «. وگب وا  هزیکاپ  ياهناوختسا  اب 
نیـسحلا یلع  كـالوم و  یبدـناف  یموـق  میرم  اـی  : » مدـناوخ ار  رعـش  نیا  نـم  سپ  ناوـخب » رگید  يرعـش  : » دوـمرف هاـگ  نآ  مدرک . رارکت 

درک و هیرگ  تخـس  قداص  ماما  امن ». يرای  ار  وا  نیـسح  رب  تا  هیرگ  اب  نک و  هیرگ  دوخ  يالوم  رب  زیخرب و  میرم  يا  ؛ كاـکبب يدعـساف 
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، نیـسحلا یف  دشنا  نم  نوراه ! ابا  ای  «؛ دومرف نم  هب  تفر و  الاب  تدـش  هب  هلان  هیرگ و  يادـص  یهاگ  تفرگ ، الاب  هدرپ  سپ  زا  نانز  هیرگ 
هرکذ نم  لاق : مث  ۀّنجلا ، هلف  ادحاو ، یکباف  نیـسحلا  یف  ّدشنا  نم  لاقف : دـحاولا ، غلب  یّتح  ادـحاو  ادـحاو  صقنی  لعج  مث  هرـشع ، یکباف 

درک و مک  کی  کی  ددع  نیا  زا  هاگ  نآ  دنایرگبار ، نت  هد  دیوگ و  يرعش  نیسح  هیثرم  رد  هک  یـسک  نوراه ، ابا  يا  « ؛ ۀنجلا هلف  یکبف ،
داـی هک  یـسک  دوـمرف : سپ  دوـشیم . بجاو  وا  رب  تـشهب  دـنایرگب ، ار  نـت  کـی  دـناوخب و  يرعـش  نیـسح  يازع  رد  یـسک  رگا  دوـمرف 

نادیهـش دیـس  يارب  يرادازع  هنیمز  رد  ایآ  تسا ، حرطم  شـسرپ  نیا  لاح  «. تسا تشهب  رد  وا  ياج  دـنک  هیرگ  شدوخ  ار و  نیـسحدنک 
هب تّمه  نماد  هّیما  لآ  دیزی و  زا  عافد  رد  دوخ  هک  هیمیت  نبا  ای  تسا  رتهاگآ  هدوب ، ربمایپ  ملع  ثراو  هک  قداص  ماما  ع )  ) یلع نب  نیـسح 

نوچ وا  ملع  قح  هب  ناثراو  ربمایپ و  صخش  هک  تسا  نآ  تسرد  هار  اهيرادازع  هنیمز  رد  ایآ  دراد ؟ يرتینتفریذپ  هیرظن  تساهدز ، رمک 
ار شسرپ  نیا  خساپ  ؟ دناهدرب ورف  هّیمالآ  هّیمیتنبا و  روخشبآ  رد  رس  هک  تیباهو  هقرف  برـشم  هار و  ای  دناهدومیپ ، قداص  ماما  رقاب و  ماما 

نایاپ . مینکیم راذگاو  ناگدنناوخ  هب 

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 )
. 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
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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 

. 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 ] ]
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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 
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