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مدش تیاده  س )  ) همطاف رون  اب 

باتک تاصخشم 

نیـسح همجرت  ینادوسنسح  معنملادـبع  فیلات  مدـش  تیادـه  س )  ) همطاف رون  اب  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  معنملادـبع  نسح  هسانـشرس : 
 : کباش . 128 یمالسا فراعم  داینب  تسورف :  384 ص . يرهاظ :  تاصخشم  یمالسا 1380 . فراعم  داینب  مق  رشن :  تاصخشم  یظوفحم 

1385 موس : پاچ  تشادداـی :  مود 1383 . پاچ  تشاددای :  موس  پاـچ  لاـیر   20000 مود ؛  پاچ  لاـیر   15000 964-6289-88-6 ؛ 
 -- معنملادبع نسح  عوضوم :  11ق  ترجه -  زا  لـبق  8 ؟ (س ،  ارهز همطاف  عوضوم :  سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشادداـی :  اـپیف .) )
داـینب هدوزفا :  هسانـش  مجرتم  نیـسح 1327 ، -  يوسومیظوفحم  هدوزفا :  هسانـش  اههیدر . اههیعافد و  هعیـش --  عوضوم :  همانتـشذگرس 

م11562-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/417 ییوید :  يدنب  هدر  BP212/5/ح46ب2 1380  هرگنک :  يدنب  هدر  یمالسا  فراعم 

رشان نخس 

ردام زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  رتخد  همطاـف  هکنیا  زا  سپ  دومرف : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
یلحم نیمز  برغ  قرـش و  رد  دیدرگ . هکم  ياههناخ  دراو  هک  دش  عطاس  راوگرزب  نآ  زا  يرون  تفرگ . رارق  نیمز  يور  رب  دـش و  دـلوتم 

. دنکیم تلالد  دنوادخ  دزن  رد  كرابم  دولوم  نیا  تمظع  رب  تیاور  نیا  دشاب . هدرک  تیارس  نآ  هب  ترـضح  رون  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب 
یگنن نداز  رتخد  هک  تیلهاج  دنـسپان  مسر  فـالخ  رب  دیـشخب و  طاـشن  رون و  تلاـسر  ناتـسلگ  هب  هک  سب  نیمه  دولوم  نیا  تاـکرب  زا 
ربمایپ دندش ، یگدرسفا  سأی و  راچد  یحو  هناخ  نانمشد  لباقم  رد  تشگ و  طاشن  رون و  رد  قرغ  یحو  نوناک  دمآیم ، رامـش  هب  میظع 
سورد نیرترب  اب  قیرط  نیا  زا  دزاس و  لقتنم  ناشدـنبلد  دـنزرف  هب  ار  يونعم  لـئاضف  تشاد  یعـس  ءادـتبا  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

مدوب وا  شرورپ  بقارم  زین  نم  درپس و  نم  هب  ار  همطاف  تبقارم  ربمایپ  دـیوگیم : هملـسما  دـش . انـشآ  مالـسا  قیاقح  نیرتابیز  يدـیحوت و 
ترضح یتوکلم  هاگیاج  نأش و  رد  تخانـشیم . رتهب  ار  قیاقح  دوب و  دراو  تیبرت  رما  هب  نم  زا  رتهب  هلاس  همطاف 8  دنگوس ، ادخ  هب  یلو 

غاب یحو  میسن  اب  دتـسرفیمورف و  دوخ  لوسر  رب  ار  نیمالا  حور  شبرقم  کلم  ناهج  يادخ  هک  سب  نیمه  مالـسلاامهیلع  هرهاط  هقیدص 
ام رگا  رثوکلا ) كاـنیطعا  اـنا  : ) هک دـناسریم . وا  هب  مالـسلااهیلع  هرهاـط  هقیدـص  ترـضح  روـن  هدژم  دـهدیم و  شزاوـن  ار  ربماـیپ  حور 
ات ار  وت  لـسن  هک  میداد  وت  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  میدرک  تیاـنع  وت  هب  ریثـک  ریخ  تمارک و  تمحر و  رثوک  میتـفرگ ، وـت  زا  ار  تنارـسپ 
هب مالـسلااهیلع  همطاف  زا  رتهیبش  ار  یـسک  نم  دـیوگیم : هشیاع  دزاس . نوحـشم  وت  كرابم  نادـنزرف  زا  ار  نیمز  دـشخب و  دادـتما  تمایق 
رد هک  دوبن  ینانز  ناسب  وا  مالـسلااهیلع  ارهز  مدیدن ، نخـس  راقو و  يراگتـسر و  توکـس و  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ات تخادرپیم  دوخ  رصع  يراج  لئاسم  نییبت  لیلحت و  هب  یهاگآ  يدنمـشوه و  اب  هکلب  دشاب . ربخیب  شنوماریپ  لئاسم  زا  دیـشنب و  هناخ 

. دنک هئارا  اهرصع  مامت  هب  ار  ناملـسم  نز  يوگلا  هحفص 6 ] ملس [  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تامیلعت  تحت  رد  هلیـسو و  نیدب 
اب وا  درک . افیا  ار  دوخ  شقن  دش و  رهاظ  یگدنز  فلتخم  ياههنحص  رد  شیمارگ  ردپ  رانک  رد  یکدوک  نارود  نامه  زا  همطاف  ترـضح 
نآ هب  دوخ  ناوت  دـح  رد  داهنیم و  مهرم  ربمایپ  ياـهمخز  رب  دوب  هدیـسرن  یگلاـس  هد  هب  زونه  هک  یتقو  دوخ ، نینزاـن  کـچوک و  تسد 

يرای ار  نیحورجم  دـناسریم و  اذـغ  شراوگرزب  ردـپ  هب  قدـنخ  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  و  درکیم ، کمک  شفادـها  دربشیپ  رد  ترـضح 
مالـسلااهیلع همطاف  داد . همادا  شقح  رب  ماما  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  زا  تیامح  بلاق  رد  ار  شقن  نیا  زین  ربماـیپ  زا  سپ  نارود  رد  درکیم .

نایب ار  عوضوم  دوب ، هدـش  هبتـشم  اهنآ  رب  رما  هک  مدرم  ياههدوت  يارب  ات  تفرگ  تسد  هب  ار  تقیقح  لعـشم  هدرک و  دـنلب  تفلاخم  دایرف 
نآ وریپ  اهنت  هن  هدرک ، يدـعت  ادـخ  لوسر  كالما  رب  شتامادـقا ، نیلوا  رد  هک  ياهفیلخ  دومن  تباث  خـیرات ، همه  يارب  هنوگنیدـب  دـنک و 

مالـسلااهیلع ارهز  همطاـف  ددـنویپیم . عوـقو  هب  ملاـع  رد  هک  ییاـهاتوک  همه  دـننامه  ترـضح  نآ  هیلع  ییاـتدوک  هکلب  تـسین  ترـضح 
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. دشاب ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ياهیطع  ای  ششخب  قح  نیا  هاوخ  درکیم ، هبلاطم  ار  دوخ  قح  رشب ، دارفا  رگید  نوچمه 
دوخ رظنراهظا  يارب  یبوخ  تصرف  ار  كدف  هبلاطم  مالـسلاامهیلع  هرهاط  هقیدص  ترـضح  سمخ ، نوچ  مه  یعرـش  یقوقح  ای  ثاریم  ای 

رد دنمـشزرا  تسا  ياهعومجم  رـضاح  باتک  دنک . نایب  مدرم  ياههدوت  ربارب  رد  ار  دوخ  تایرظن  هک  دوب  مزال  اریز  تفای  تفالخ  هرابرد 
هک ینادوس  نسح  معنملادبع  ياقآ  بانج  هاگآ  نادقوقح  هقالع  قشع و  شالت و  لصاح  هک  ارس ، ود  ره  يوناب  گرزب  تیـصخش  نأش و 
دیس داتسا  باذج  اویـش و  ملق  اب  هک  هدرک  ادیپ  تیاده  يرـشعینثا  هقح  بهذم  هب  هرهاط  يهقیدص  ترـضح  یگدنز  اب  ییانـشآ  زا  سپ 

یماـمت راوگرزب و  مجرتـم  روطنیمه  هاـگآ و  فلؤم  زا  ءادـتبا  هک  دراد  اـج  تسا . هدـیدرگ  همجرت  یـسراف  هب  يزاوها  یظوـفحم  نیـسح 
ساپب هک  دشاب  دیآ ، لمع  هب  ینادردق  رکـشت و  دناهدومن  شالت  سیفن  دنمـشزرا و  باتک  نیا  ندیناسر  لیمکت  هب  رد  يوحن  هب  هکیناسک 

رارق راوگرزب  يوناب  نآ  تعافـش  دروم  تمایق  يادرف  ناهج  ود  نانز  فرـشا  یگدـنز  ینارون  خـیرات  تامارک و  لئاضف و  ندومن  میـسرت 
هحفص 7] هَّللاءاشنا [ . نازیزع  نیا  لامعا  هدنورپ  رد  دشاب  يزبس  گرب  هتفرگ و 

مجرتم همدقم 

تماما دیـشروخ  عولط  راـظتنا  رد  هک  یناـهاوخنامرآ  و  س )  ) ارهز ترـضح  ياـفو  اـب  نارادتـسود  هب  ار  رثا  نیا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
نتفای تیادـه  زیگنالد  ناتـساد  هک  رـضاح  باتک  مییاـمنیم . میدـقت  دـنربیم ، رـس  هب  جـع )  ) يرکـسع نسحلا  نبا  هجح  ترـضح  ینعی 
نادناخ هب  تمدخ  قیفوت  هک   ) دـنمجرا یتسود  طسوت  دـشکیم ، ریوصت  هب  ار  يرفعج  بهذـم  هب  نادوس  یلاها  زا  نادـقوقح  يدنمـشناد 

ار ترتع  قوقح  نآرق و  قیاقح  ندومن  نشور  رد  يرکف  داهج  ياهژیو  يراوتـسا  اب  شاهداوناخ  وا و  هراومه  و  دراد . تراهط  تمـصع و 
جاح راوگرزب  زیزع  نآ  مان  مینیـشنب . زیگناروش  رثا  نیا  يهمجرت  هب  شیوخ  ياسران  ملق  اب  ات  دیدرگ  هیدـه  ام  هب  دـناهتخاس ) دوخ  يهشیپ 

مینادیم ضرف  دوخ  رب  دش . هدیشک  نم  رس  رب  یلاعت  يراب  تیانع  تسد  و  دوب . نامهار  قیفر  قیفوت  هک  نونکا  تسا . يوازیوح  ریمالادبع 
دناهدوب یمرگلد  ببـس  قوـشم و  رگید ، راـثآ  باـتک و  نیا  يهمجرت  رد  هک  یناراوـگرزب  ناردارب و  يهیلک  یمارگ و  تسود  نیا  زا  هک 

و دیامرف . تیانع  نوزفازور  قیفوت  مالـسا  تمدخ  رد  ار  نازیزع  نیا  هک  میراتـساوخ  نابرهم  دـنوادخ  زا  و  میامن . رکـشت  ریدـقت و  تیاهن 
ياعد سامتلا  ناگدنناوخ  زا  همتاخ  رد  میدرگ . س )  ) تراهط تمـصع و  تیبلها  تعافـش  يهتـسیاش  ات  دنک  تیانع  ام  يهمه  هب  یتقایل 
نیسح دیس  - 1 میدرگ . قح  ترـضح  ترـصن  هب  روصنم  قفوم و  قیقحت  همجرت و  رما  رد  امـش  ریخ  ياـعد  وترپ  رد  هک  دـشاب  میراد  ریخ 

هحفص 8] يدومحم [  ریگناهج  يوسوم 2 - یظوفحم 

میدقت

هب دـش - ... هدرورپ  ربماـیپ  نیرترب  ناـماد  رد  تفاـی و  دـلوت  یحو  هناـخ  رد  هکنآ  هب  ربماـیپ - ... مشچ  شخب  ینـشور  هشوگ و  رگج  هب  - 
بصغ شقح  دیشک و  متس  دید و  ملظ  هکنآ  دوب - ... زاستشونرـس  شیاهيریگعضوم  هکنآ  هموصعم - ... يهرهطم  يهرهاط  يهقیدص 
يوناب رورـس و  هب  دوشگ - ... میور  هب  ار  تیالو  رون  ياهقفاو  تشگ - ... نومنهر  تیاده  هاگیاج  هب  ارم  هک  یعمـش  نآ  هب  دـیدرگ - ...

هجح ترضح  رظتنم ، لدع  اهیکیرات - ... يهدننکلیاز  ناهارب و  مشچ  دیما  شدنزرف ، هب  و  س - ...)  ) ارهز يهمطاف  ترـضح  مراوگرزب 
هحفص درک [ ... دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  ءایلوالا ، متاخ  مهدزاود ، ماما  هفیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  يدهملا  نسحلا  نبا 

[9

راتفگشیپ

یکنخ دراد ، یـصاخ  ترهـش  نآ  رد  نادوـس  باـتفآ  یگدـنزوس  هـک  یناتـسبات  ياـسرفتقاط  مرگ و  زور  نآ  رد  دوـب ! یبـیجع  ناـجیه 
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نیا رد  یتدـم  دـیزرلیم . دوب ، هدیـسر  رفـص  ریز  هب  نم  نامگ  هب  هک  ییامرـس  رد  ممادـنا  هکنانچ  مدرک ، ساسحا  متروص  رب  ار  يزومرم 
ارم سدـقم  ياهلاه  ناسب  نازورف ، هک  مدـید  ار  يرون  و  دیـشخب ... ار  دوخ  صاخ  ياـمرگ  مدوجو  هب  تقیقح  هکنیا  اـت  مدوب . اوه  لاـح و 
رد دنورب . رانک  هب  مناگدید  ربارب  زا  هاگان  هب  دادیم  رازآ  ار  میاههناش  نآ  ینیگنـس  هک  يربتـس  ياههدرپ  ات  دـش  بجوم  و  هدومن ، هطاحا 

يوـس هب  هک  مدـید  ار  شیوـخ  ياـهماگ  و  مدوـمن . هدـهاشم  شاهژیو  شـشخرد  اـب  ار  تقیقح  يارآ  لد  يهوـلج  هک  دوـب  هماـگنه  نـیا 
نآ رد  هک  ياهعجاف  يافرژ  قمع و  هب  هک  دوب  ینامز  نم ، یگدنز  تاظحل  نیرتراوشد  هک  تفگ  دیاب  اما  دـنیامنیم . متیادـه  يراگتـسر 

هدیقع و روبزم  لهج  هکنیا  صوصخب  دوب ... هتفای  هطلس  ام  ياههشیدنا  رب  بکرم ، لهج  ببس  هب  هک  یتیعـضو  مدش . هاگآ  میدوب ، راتفرگ 
ياهشناد اهیهاگآ و  دننام : یگدنز  يداع  روما  يهرادا  رد  شیوخ  ياهشزغل  اهاطخ و  ناسنا  عقاو  رد  دوب . هداد  رارق  فدـه  ار  ام  نید 

دوخ یناـبیتشپ  هودـنا و  يارب  ینادـنچ  ببـس  ار  دـشاب  وا  لاـقتنا  لـقن و  يهلیـسو  هک  يرازبا  اـی  دروآ . تسد  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  يرورض 
، دنیزگرب نیرب  سودرف  هب  ندیسر  رد  یتسردان  ریسم  اطخ  نیا  ببس  هب  ددرگ و  شزغل  راچد  ادخ  يوس  هب  دوخ  هار  رد  رگا  اما  دنادیمن .

تیعـضو رگنایب  یتلاح  نینچ  فسالا  عم  تسا . هدـمآ  راـتفرگ  يروآنونج  یکاـبیب  هحفـص 10 ] ماد [  هب  هدوـمیپ و  ار  كاـنرطخ  یهار 
یتیعقوم ای  زاـیتما  چـیه  هتبلا  هک  ياهبرجت  دـیدرگ . فوشکم  میارب  یـصاخ  يهبرجت  ببـس  هب  تقیقح  نیا  تسا . ناـهج  ناناملـسم  رتشیب 

ثاریم نوگانوگ  يایاوز  رد  قیقحت  هعلاـطم و  ببـس  هب  نم  يهتفاـی  تقیقح  رد  متـسین . لـئاق  نآ  يارب  ندوب ، راـب  نیرخآ  اـی  نیلوا  نوچ 
یهاگآ يارب  ار  شیوخ  هتفای  هبرجت و  نم  ماهداد . ماجنا  یلومعم  يداع و  يراک  نیارباـنب  تسا . هدـمآ  تسد  هب  یمالـسا  خـیرات  ینید و 

ار گرزب  دـنوادخ  يدونـشوخ  هکنیا  زج  مربیمن . رـسب  یتـعفنم  دزم و  چـیه  راـظتنا  رد  تلاـسر ، نیا  رد  و  مناـسریم . تبث  هب  ناگدـنیآ 
رب هزات  یماـگ  زین  نم  هطـساو  نیدـب  اـت  مشاـب . يرثؤم  مهـس  شقن و  ياراد  یقح  قاـقحا  رد  هک  مباـیب  ار  نیا  ناـکما  و  مشاـب . راتـساوخ 
هک میامن  دیکأت  یتسیاب  هتبلا  میازفایب . نایعیش )  ) ینعی نانآ  ناوریپ  و  نیعمجا ) مهیلع  هَّللا  مالس   ) تیبلها قح  يهقیرط  دنمزوریپ  ياهماگ 

شوخ زگره  ارم  هیاریپ  نینچ  تسین . ناناملـسم  نایم  رد  هقرفت  هنتف و  داجیا  ای  نیعم ، يدرف  هب  تناها  زگره  ثحاـبم ، نیا  حرط  زا  دوصقم 
رد دورو  ار ، قیقحت  نیا  یلـصا  درکیور  ناوتیم  دـنراذگب ! نم  يهبرجت  قیقحت و  رب  یمان  نینچ  ات  هدـمآ  شوخ  ار  نانادان  هچرگ  دـیاین .

ناگدـنناوخ هب  اـت  تسا  نآ  رب  هبرجت  نیا  شـشوک  نینچمه  تسناد . تقیقح  تخانـش  تهج  یملع  یـشور  اـب  یتدـیقع  يهشقاـنم  کـی 
گرزب و دنوادخ  باتک  میلاعت  هب  رابدا  میقتسم و  طارص  زا  ینادرگیور  فارحنا و  ببـس  هب  مالـسا  تما  هک  ار  ياهدننک  نارگن  تیعقاو ،

يارب یماگ  رثا  نیا  هک  هزیگنا  نیا  اب  دـشکب ... ریوصت  هب  تسا ، هدـیدرگ  یماکخلت  يراوخ و  راـچد  هدـمآ و  راـتفرگ  نآ  هب  ربماـیپ  تنس 
شور میلاـعت و  رد  نآ  يهولج  هک  دـشاب  يرادهشیر  لیـصا و  روحم  لوح  قح و  مچرپ  هحفص 11 ] ریز [  رد  مالـسا ، تما  تدحو  ققحت 

ناگدـنب زا  ياهدـنب  زج  منادیمن ، چـیه  قیرط  نیا  رد  ار  دوخ  نم  و  ماهتـشون . ار  دوخ  رثا  تسا ، هدـیدرگ  ناـیامن  مالـسلامهیلع  تیبلـها 
یمالـسا تما  زا  يدرف  ناونع  هب  هک  ار  یقیمحت  گنرین و  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، شهار  قیفر  تقیقح  تخانـش  قیفوت  هک  دـنوادخ  دـنمزاین 

ننست نانآ  يهدیقع  هک  ماهتفای  دشر  هدرک و  یگدنز  یطیحم  رد  نم  هک  منکیم  يروآدای  دیامنیم . ساسحا  یخلت  هب  هتخانشزاب ، ار  نآ 
جاودزا قیرط  زا  نم ، يوزرآ  نیرتگرزب  یناـمز  تسا . نادوس  مدرم  رتشیب  رد  یگژیو  نیا  هتبلا  هک  تسا . یکلاـم  بهذـم  هب  يدـنبياپ  و 

هک مدوب  یهار  يوجتـسج  رد  نم  تقیقح  رد  اما  دنـشاب . هتخومآ  ار  تناید  مدادجا ، ءابآ و  موسرم  يهویـش  هب  هک  دوب  ینادنزرف  شرورپ 
شیوخ نادنزرف  ناج  رد  ار  يدام  چوپ  ندـمت  ییارگیفنم  نانآ  اریز  دـنوشن . تیبرت  یمالـسا  ياهروشک  رد  جـیار  يهویـش  هب  منادـنزرف 
تـسا نیا  تقیقح  اما  ماهدوب - دننادب ، ادخ  نید  تعیرـش و  مداخ  ار  شیوخ  هک  ینادـنزرف  ناهاوخ  ینامرآ ، يایؤر  نیا  رد  دنتـشاکیم .
هعماـج رد  شور  نآ  رب  ار  شیوخ  ناردـپ  هتبلا  و  مدوب - هتفاـیرد  یمـسر  سرادـم  میلاـعت  زا  هک  دوـب  يروـصت  يهیاـپ  رب  نم  يوزرآ  هک 

و هدوبن ، رادروخرب  یهلا  نیمارف  اب  نامیاهرواب  زا  نانیمطا  قابطنا و  يهراـبرد  قیقحت  هعلاـطم و  زا  يرادـنید ، زا  عون  نیا  اـما  متخانـشیم .
. دمآیم رامـش  هب  يرورـض  رایـسب  يرما  هعلاطم  قیقحت و  هب  زاین  نیاربانب  درادـن . هدـیدرگ  ناهنپ  ام  زا  هک  ییاهشناد  رابخا و  هب  یهجوت 

داعبا بناوج و  يهیلک  رد  و  تسا . یقالخا  زاـتمم  هتـسجرب و  تعیبط  ینید و  يهیحور  ياراد  يروشک  هک  میوگب  دـیاب  نادوس  يهراـبرد 
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نیا تسا . مالسلامهیلع  تیبلها  هب  زراب  یقـشع  ياراد  نآ  رب  نوزفا  دزادرپیم . تیلاعف  هب  ینید  هحفص 12 ] يهزیگنا [  ورین و  اب  یگدنز 
. دومن مهاوخ  یتاراشا  زین  هیتآ  ثحابم  لالخ  رد  تاکن  نیا  هب  هتبلا  تسا . هتفای  یلجت  مروشک  يهعماج  رد  گـنهرف  تروص  هب  اـهیگژیو 

نویباهو ار  تقیقح  نیا  هتبلا  هک  دیدرگ  دراو  نادوس  هب  فوصت  لها  شـشوک  هب  مالـسا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآدای  هطبار  نیا  رد 
مالسا رشن  تهج  رد  ياهدرتسگ  ياهششوک  دوب ، فوصت  بهذم  ياراد  دوخ  هک  یمطاف  تلود  دنیامنیم - راکنا  دسح  هنیک و  يور  زا 

نیمه هب  تسا . راوتـسا  نانآ  هب  يرادافو  مالـسلامهیلع و  تیبلها  تبحم  رب  يرگیفوص  ساسا  هیاـپ و  هک  تفگ  دـیاب  داد - زورب  دوخ  زا 
زیگنالد ییامیـس  اب  زراب  ياهناشن  ناسب  روبزم  یگژیو  هکنانچ  هدومن ، یلجت  نادوس  تلم  تناید  گـنهرف و  رد  یتیـصوصخ  نینچ  ببس 

رد نم  هک  میوگب  دـیاب  مهاگداز  يهراـبرد  اـما  [ . 1  ] دـشابیم اقیرفآ  ناناملـسم  يهزاورد  روشک  نیا  تسا . هتفاـی  هولج  ناناملـسم  يارب 
. مدومن يرپس  دوب  یگرزب  يارحـص  هک  اـجنآ  رد  ار  مایگدـنز  نیتسخن  ياـهلاس  مدـش و  هدازرامـسم  ماـن  هب  نادوس  قرـش  رد  ییاتـسور 

هدنکارپ ياهاتـسور  زا  یعمتجم  هک  نادوس ، لامـش  رد  عقاو  باطابر ، يهقطنم  رد  هبرکلا  مان  هب  ییاتـسور  زا  اذل  دوب ! ریقف  نم  يهداوناخ 
طخ رانک  رد  هک  تسا  یهاگتسیا  نوماریپ  ياههناخ  تقیقح  رد  رامـسم »  » ياتـسور دندرک . ترجاهم  اتـسور  نیا  هب  دوب - لین  فارطا  رد 
هدش عقاو  دراد ، رارق  نادوس  تروپ  مان  هب  ردنب  نیرتمهم  هک  ییاج  ینعی  قرـش - يوس  هب  روشک ، تختیاپ  موطراخ  زا  هدش  هدیـشک  نهآ 

ياراد رامـسم  ياتـسور  نکیل  ددرگیم . لیکـشت  هودـنده  اجبلا و  لیابق  زا  رتشیب  روشک  قرـش  يارحـص  هکنیا  اـب  هحفـص 13 ] تسا [ ...
زا نوگانوگ  ياههزیگنا  للع و  هب  یلاها  نیا  دنـشابیم . باـطابر  یلاـها  هژیوب  اهیلامـش  زا  نآ  ناـنکاس  اریز  تسا . يرگید  تیـصوصخ 

يرپس رامـسم  ياتـسور  رد  مایلاسدرخ  يهرود  دوب . ناگدننکچوک  نیا  زا  یکی  زین  نم  ردـپ  و  دـندوب . هدرک  چوک  اتـسور  نیا  هب  لامش 
دجـسم و ماما  وا  درک ... فوطعم  نم  هب  ار  شیوخ  تیانع  هجوت و  دوب ، نم  يهتـسیاش  زاـتمم و  يوگلا  هک  مردـپ  اـهلاس  نآ  رد  دـیدرگ .

کی نم  رد  ردپ ، مارتحا  گرزب و  تیعقوم  دمآیم . باسح  هب  یلاع  مرتحم و  رایسب  رامسم  نانکاس  دزن  رد  شماقم  و  دوب ... اتـسور  خیش 
ندناوخ يارب  وا  هارمه  هک  دیسریم  دوخ  جوا  هب  یماگنه  یتخبشوخ  يداش و  نیا  دروآیم . دوجوب  یصاخ  يداش  تینما و  ساسحا  عون 

رامسم ياتسور  زا  نوریب  یلحم  هب  دیع  زامن  مسارم  ماجنا  يارب  هکنیا  ای  متفریم . اتسور  يهناریقف  دجسم  هب  هعمج  زامن  ای  هیموی  ياهزامن 
مسارم يارجا  تهج  نتفر  تامدقم  راک  هب  مردپ  هک  درکیم  هطاحا  ارم  دوجو  یماگنه  نایاپیب  یتخبشوخ  ساسحا  میدومنیم . تمیزع 

یگرزب و يهناشن  هک  ییابع  دـنکفایم - شود  رب  ار  شیوخ  يابع  دیـشوپیم و  ار  شدیفـس  يابق  لاـح  نآ  رد  تخادرپیم ... دـیع  زاـمن 
زیگنالد يهحیار  نآ  اـب  زین  ارم  تخاـسیم و  رطعم  ار  شندـب  ساـبل و  شیوخ  صوصخم  رطع  اـب  سپـس  تسا . نادوس  تلم  رد  تفارش 

رـس هب  ام  راظتنا  رد  هک  میدـشیم  وربور  اتـسور  یلاـها  زا  یگرزب  هورگ  اـب  میداـهنیم  نوریب  هناـخ  زا  ياـپ  هکیماـگنه  دومنیم . وبـشوخ 
، اجنآ رد  میتفریم . زامن  يرازگرب  لحم  يوس  هب  ریبکت  لیلهت و  ویرغ  اب  رازگزامن  مدرم  زا  یناوراـک  لیکـشت  اـب  تقو  نیا  رد  دـندربیم .
هب اههبطخ  ندینـش  تهج  مدرم  دشیم ، هدناوخ  هک  زامن  دروآیم . اج  هب  ار  دیع  زامن  دیدرگیم و  رقتـسم  تعامج  ماما  هاگیاج  رد  مردپ 

نایاپ هحفـص 14 ] زا [  سپ  منابـسچب . وا  هب  ار  دوـخ  رتـشیب  هچ  ره  اـت  مدرکیم  شـشوک  تلاـح  نیا  رد  نم  و  دـندزیم . هقلح  ردـپ  رود 
ریـس یماکداش  جوا  رد  تلاح  نیا  رد  نم  و  دنتـسجیم . تقبـس  رگیدـکی  زا  ردـپ  هب  کـیربت  نتفگ  يارب  نارازگزاـمن  يهیلک  اـههبطخ ،

یتیانع مارتحا و  منابسچب ، ردپ  هب  ار  دوخ  ات  مدومنیم  شـشوک  مکچوک  ردارب  رانک  رد  هکیلاح  رد  یماکداش  نیا  تلع  دیاش  مدومنیم .
، ردـپ میرکت  هیاس  رد  اریز  تسا ، هدـیدرگ  یکاکح  ماهظفاح  رد  يرنه  رثا  کـی  دـننام  تاـظحل  نیا  دـندومنیم . زین  نم  هب  مدرم  هک  دوب 
هک میوگب  دـیاب  میامنن . شومارف  ار  نیریـش  تارطاخ  نآ  نم  هک  دـش ، ثعاـب  ياهرهب  نینچ  دـیاش  يرآ  متفاـییم ... دـنمهرهب  زین  ار  دوخ 

يارب یلیامت  نارگید  اـب  نتفگ  نخـس  ماـگنه  رد  یتح  هک  هتفرگ  اـج  منهذ  رد  ناـنچنآ  وا  هب  مدرم  يهژیو  هجوت  ردـپ و  زیگنالد  هرطاـخ 
یماگنه و  دوب . زار  کی  نم  يارب  ببس  نیمه  هب  مدیمهفیمن . ار  ردپ  سیدقت  میرکت و  تلع  نم  اما  مرادن . تارطاخ  نآ  ندرک  شومارف 

مرکا یبن  مع  سابع ، لسن  زا  ردـپ  هک  دوب  نیا  مدرک  فشک  هک  ار  هچنآ  متفاـیرد . جـیردت  هب  ار  یعونتم  قیاـقح  هک  مدرک  فشک  ار  نآ 
زا هورگ  نیا  رابتعا  دـندیمانیم . هسبابع » ، » دـندوب ربمایپ  يومع  هب  بستنم  هک  ار  یناـسک  نم  روشک  رد  دوب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
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نم هب  لیاضف  یمامت  : » دومرف هک  دش  هدینش  اهراب  لوسر  زا  هکنانچ  تشاد . ياهژیو  ماقم  ربمایپ  دزن  رد  سابع »  » هک ددرگیم  یـشان  اجنآ 
هب یگدیـسر  افلخ  نیا  یلـصا  تلاسر  دنتـشگ . لئان  تفالخ »  » ماـقم هب  هسباـبع  ناـیم  رد  شناردارب ، ردـپ و  دراد .» قلعت  ساـبع  میومع  و 

هیمتخ ناوریپ  يهقرف  اب  وا  صاخ  طابترا  زا  یـشان  هک  دربیم ، هرهب  زین  يرگید  زایتما  زا  ردپ  نآ ، رب  نورفا  دـشابیم . ینید  روما  لئاسم و 
هیمتخ يهقرف  اریز  دنتشاد . تسود  لد  ناج و  اب  ارم  ردپ  مدرم  هک  ياهنوگ  هب  دیدرگ . يو  يارب  ياهژیو  تلزنم  ببس  زایتما  نیا  دشابیم .

رد دوب . هقطنم  دـشرم  کیدزن  رایـسب  روای  راـی و  هورگ  نیا  هحفـص 15 ] نایم [  رد  مردپ  دـیآیم . رامـش  هب  هفوصتم  گرزب  ياههورگ  زا 
رگید ياهشخب  دننام  نادوس ، قرـش  مدرم  دربیم . هرهب  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  بسن  تفارـش  زا  نآ  رب  هوالع  هکیلاح 

هیلع و هَّللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  بستنم  تاهج  زا  یتهج  هب  هک  ار  يدرف  ره  نانآ  دنیآیم . رامش  هب  ربمایپ  تیبلها  نارادتسود  زا  روشک ،
یگرزب تزع و  يالاو  هاـگیاج  رد  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  میرکت  يهزیگنا  هب  هدرمـش ، یمارگ  دوب ، ملـس  هلآ و 

تیبلـها هب  روـبزم  هقرف  هک  تسا  یتدارا  زا  یـشان  زین  دنتـسه ، لـئاق  هفوـصتم  يارب  نادوـس  قرـش  مدرم  هـک  یتزع  مارتـحا و  دـنناشنیم .
بـسک شنامیپ  دـهع و  رد  يدرمیاپ  يرادـنید و  یـصخش و  ياهییاناوت  رب  اکتا  اـب  رتشیب  ار  هژیو  تیعقوم  نیا  ردـپ  دراد . مالـسلامهیلع 

سح ار  وا  تمظع  تبیه و  یبوخ  هب  كاردا  فعـض  یلاـسدرخ و  ماـیا  رد  نم  هک  دوب  راکـشآ  هتـسجرب و  ناـنچنآ  اـهیگژیو  نیا  دوـمن .
وا زا  يزیچ  ره  رد  هکنانچنآ  تشاذگ . نم  رب  يدنمورین  رایـسب  رثا  و  تسب . شقن  ملد  رب  ردـپ ، تلزنم  رپ  باذـج و  تیـصخش  مدومنیم .
رد دـشیم ، هتفگ  هدـننکهیکزت ) كاپ و   ) هیاحم اـهنآ  هب  و  هدـش ، هتـشون  اـهنآ  رب  ینآرق  تاـیآ  اـهاعد و  هک  یقاروا  يو  مدرکیم . دـیلقت 

اذـل مدومنیم ، دـیلقت  ردـپ  زا  راک  نیا  رد  نم  دـنیامن . روخب  ای  هدیـشون  ار  نآ  بآ ، رد  ندرک  لح  زا  سپ  اـت  تشاذـگیم  مدرم  راـیتخا 
رد هک  ینامز  دیامن . لامعتسا  روتـسد  هداد و  وا  هب  ات  مدادیم  مناردارب  تسد  هب  موهفمان  ياهتـشون  دمآیم ، ام  دزن  يرامیب  درف  هکیماگنه 

یلاحشوخ میوگب  دیاب  مدروآیم . تسد  هب  یتاقیفوت  لوا  يهبتر  بسک  رد  هشیمه  متفر ، هسردم  هب  لیـصحت  تهج  مههاگداز  ياتـسور 
ینامداش ترـسم و  جوا  هب  تشگیم  رادـیدپ  ناـنآ  يامیـس  رد  یلاحـشوخ  نیا  هک  یماـگنه  اذـل  دوب ، يداـش  يهیاـم  نم  يارب  منیدـلاو 

يهدژم ناـنآ  هب  لیـصحت  رد  یلاـع  هحفـص 16 ] ياـهتیقفوم [  بسک  اـب  هک  دوب  راوتـسا  هیاـپ  نیا  رب  نم  شـشوک  نیارباـنب  مدیـسریم .
یهاتوک قالخا  نتخومآ  رد  مه  لاـح  نیا  رد  ردـپ  اـما  منک . هدـهاشم  ار  ناـنآ  داـش  يامیـس  هلیـسو  نیدـب  اـت  مهدـب  ار  شیوخ  تیقفوم 

نادوسح و دوجو  زا  نم  هب  نینچمه  دـنادرگن . رورغ  ماد  ریـسا  ارم  اهتیقفوم  نیا  هک  مشاب  بقارم  اـت  دـشیم  روآداـی  نم  هب  و  درکیمن .
ردام اب  هارمه  هجلاعم  يارب  وا  متفای . یجالعلا  بعـص  يرامیب  راتفرگ  ار  ردـپ  هک  مدوب  هلاس  هن  دادیم . رادـشه  یهگآ و  نانآ  مخز  مشچ 

یگرزب مدومنیم ... ساسحا  شیوخ  دوجو  مامت  اب  ار  ءالخ  میدوب ، مورحم  ردپ  روضح  زا  ام  هک  مایا  نآ  رد  تفر . نادوس  تروپ  رهش  هب 
ینابرهم و رون و  نادقف  تسخن  بش  نامه  زا  نانآ  دندرکیم . ساسحا  اتسور  مدرم  يهیلک  مناردارب و  هناخ و  نم ، رب  هوالع  ار  ءالخ  نیا 

رگید ياهزور  اهبش و  رد  نانچمه  راظتنا  نیا  و  دندوب ... وا  تشگزاب  راظتنا  رد  بش  نامه  زا  اذل  دـنتفایرد . دوجو  مامت  اب  ار  وا  تفاطل 
... درک ربخ  اب  ار  اـم  دوب  هداد  خر  هک  ياهعجاـف  زا  مردـپ ، ینت  ردارب  ینعی  میومع ، راـظتنا ... اهتدـم  زا  دـعب  تشاد ... دوجو  دوخ  توق  هب 

هتشگ لدب  هودنا  مغ و  زا  رپ  ياهدکمت  ام  هب  ام ، نشور  افص و  اب  يهناخ  دوب و  هدیدرگ  شوماخ  ردپ  یگدنز  ولألت  رپ  غارچ  رگید  يرآ !
ماحدزا ام  يهناخ  يولج  رد  ییوگ  تیلست  يارب  هتسد ، هتسد ، اتسور  مدرم  دیـسریم . شوگ  هب  نآ  زا  ینایرگ  راز و  يهلان  مد  ره  و  دوب ،

هتـشگرس و هک   ) نم مردارب و  يهدـهاشم  اب  مدرم  اهزور  نآ  رد  دـیدرگیم . هدوزفا  يزیگناتفگـش  تعرـس  اب  تیعمج  نیا  هب  دـندرک و 
، ردپ توف  اب  هحفـص 17 ] دنتفرگیم [ ... شیوخ  شوغآ  رد  ار  ام  دندوب  نایرگ  رثأتم و  ادیدش  هکیلاح  رد  هدـش  یتاساسحا  مدوب ) ریحتم 

تالیـصحت اجنآ  رد  میدومن . تعجارم  هبرکلا »  » ینعی شیوخ  یلـصا  هقطنم ، هب  اددـجم  میتشاد ، رامـسم  رد  هک  یهاـتوک  تماـقا  زا  سپ 
ترجاهم نادوس  تروپ  رهـش  هب  یگدـنز  لیـصحت و  ياهترورـض  تلع  هب  یتدـم  زا  سپ  اما  مدـناسر . ناـیاپ  هب  ار  دوخ  ییادـتبا  يهرود 

هب راـچان  ار  اـم  اهترورـض  نیا  دوـب ، مناردارب  طـسوت  سرادـم  رد  سیردـت  نینچمه  راـک و  هب  لاغتـشا  اهترورـض  نیا  يهلمج  زا  میدرک .
اب هلیـسو  نیدـب  و  مدومن . يهبرجت  ار  ياهزات  يهلحرم  نادوس  تروپ  رد  دوب . روبزم  ياـهزاین  يهدـننکنیمأت  هک  دومن  يرهـش  هب  ترجه 
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هک مدومنیم  لیـصحت  یلاح  رد  ار  ناتـسریبد  هرود  اجنآ  رد  مدـش . انـشآ  دوب ، توافتم  ییاتـسور  یگدـنز  اب  هک  يرهـش  نشخ  یگدـنز 
شاعم نیمأت  رد  مناردارب  اب  تکراشم  ناـکما  هلیـسو  نیدـب  اـت  دوب ، عطقم  نآ  رد  ندـش  لیـصحتلا  غراـف  هاگـشناد و  هب  نتفر  نم  يوزرآ 

. مدومن تکرـش  ییاهن  نومزآ  رد  ناتـسریبد ، یلیـصحتلا  غراف  يهناتـسآ  رد  نم  دـش و  يرپس  تعرـس  هب  اهلاس  مبایب . ار  شیوخ  هداوناخ 
يهدکـشناد هب  تفای . رییغت  نیلینلا  هب  اهدـعب  هاگـشناد  نیا  مان  دوب . موطراخ  هاگـشناد  هب  يدورو  ناحتما  رد  تیقفوم  نومزآ ، نیا  يهرمث 

اب هک  دوب  اجنآ  رد  تشاد . صاصتخا  یعامتجا  تیلاعف  هب  هاگـشناد  رد  لیـصحت  زا  شیب  نم  تقو  يهدمع  نامز  نآ  رد  متفای ، هار  قوقح 
يهیداـحتا تساـیر  ماـقم  هب  یکدـنا ، زا  سپ  مربـب . دوس  یبوخ  هب  ناـنآ  يهبرجت  زا  هک  مدـش  قـفوم  مدـیدرگ و  انـشآ  يرایـسب  ناتـسود 

، مروآ مهارف  شیوخ  ترخآ  يارب  ياهریخذ  نایوجـشناد ، هب  تمدخ  اب  متـسناوتیم  هکنیا  زا  مدش و  لیان  یلامـش  ناتـسا  رد  نایوجـشناد 
گرم تعرـس  زا  ام  تسا و  یکیدزن  زور  تمایق  مینادـب  هک  تسا  یباـیزرا  لـباق  یماـگنه  تمدـخ  رد  قیفوت  نیا  . ) مدوب ناـمداش  رایـسب 

زا هکنآ  رگم  دـیدرگ ، دـهاوخن  اـم  تاـجن  بجوم  نامناردـپ ، يراـگزیهرپ  اوقت و  هک  تفاـی  میهاوخ  تقو  نآ  رد  میتسین . هاـگآ  شیوخ 
لحم دندربیم )! رس  هب  تلفغ  رد  هک  دنتسه  هحفص 18 ] ینامدرم [  رایسب  هچ  فصو  نیا  اب  میشاب . هدش  دنمهرهب  نانآ  داشرا  تحیـصن و 

درکیم یگدـنز  ییاهنت  هب  میومع  رـسپ  هک  ياهلحم  رد  و  میدومن ... لقتنم  موطراـخ  هب  هاگـشناد ، رد  لیـصحت  يارب  ار  شیوخ  یگدـنز 
اذل دوب ، ینامیا  اب  ناسنا  ومع ، رسپ  نیا  درکیم ... راک  شیوخ  شاعم  رارما  يارب  لیصحت  رب  هوالع  وا  میدیزگ . ینکس  مناگتـسب  اب  هارمه 

وا بیـصن  زور  هنابـش  رد  كراوخ  هدـعو  کی  اهنت  هاگ  هک  یلاح  رد  و  تشادـن ، ینادـنچ  يهرهب  یگدـنز  يدام  لیاسو  زا  هک  یلاح  رد 
هتخاس نامبوذجم  شاهنادـهاز  قالخا  اریز  میتفریم - وا  يهناخ  هب  ندـید ، يارب  هشیمه  ام  دوب . دنمتداعـس  تخبـشوخ و  اما  دـیدرگیم .

و دوب ، شناد  يهمشچرس  هک  یتسار  هب  میتخادرپیم . وگتفگ  ثحب و  هب  وا  اب  گرم  ترخآ و  نید ، يهرابرد  و  میتسـشنیم ، وا  دزن  دوب -
هـشیپ ار  ياهنادـهاز  يهیور  اـیند  اـب  دروخرب  رد  هک  تخاـسیم  لاـمالام  ياهنوگ  هب  يوـنعم  يهزیگنا  ناـمیا و  زا  ار  اـم  ناور  شناـنخس ،

هبلغ مدرم  رب  يدام  ياهشیارگ  هک  هنامز  نیا  رد  هژیوب  میدوب . رگهراظن  ار  ومع  رـسپ  صالخا  اب  هارمه  يرادـنید  یتفگـش ، اب  میتخاس ...
نومزآ و يانگنت  رد  رگا  هک  یتروص  هب  تشاد . هطاـحا  مدرم  راـتفر  رب  شیوخ  يرهاـظ  يهولج  ناـبز و  [ 2  ] هقلقل رد  اـهنت  نید  و  هدرک ،

هولج ریظنمک  رایسب  یصالخا  نامیا و  نینچ  هک  تسا  فیصوت  نیا  اب  دنوشیم . كدنا  رایسب  یعقاو  نارادنید  دنوش  هدرـشف  یهلا  يایالب 
هولج نینح ، دحا و  ردب و  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دهاجم  نارای  زا  یکی  دننامب  نتفگ  نخـس  ماگنه  رد  وا  دیامنیم ...
لاح رد  هتسویپ  تفرگیم و  هزور  رایـسب  رمع  رـسپ  نیا  تسـشنیم . زین  هحفـص 19 ] ام [  لد  رب  شاهدمآرب  لد  زا  نانخـس  اذـل  دومنیم ،

تاجانم رد  میدوب . وا  طسوت  نآرق  توالت  هنابـش و  تدابع  اهزامن و  رگهراـظن  و  میدـنامیم ، شدزن  بش  دـنچ  هاـگ  دوب ... ادـخ  تداـبع 
هک دومنیم  نانچ  وا  دوب . هدیـسرن  ام  شوگ  هب  نآ  زا  شیپ  ییوگ  تشاد  یگهزات  ام  يارب  هک  دناوخیم  ياهنوگ  هب  ار  ادخ  شیهاگرحس 
زا ار  ادـخ  اـب  طاـبترا  هنوـگنیا  هک  مدادیم  متح  تـسین . يداـع  رـشب  کـی  ياـههژاو  لـجوزع ، دـنوادخ  اـب  شتاـجانم  ياـههژاو  راـگنا 

شیپ هک  ياهنوگ  هب  دنتشاد ، ياهزات  يهولج  شیامن و  هک  تفگش  اما  دوب . هتفرگارف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  ياههزومآ 
ومع رـسپ  زا  لاوحا  نیا  زا  تریح  اب  میدوب ... هدـناوخن  یـسرد  بتک  رد  یمالـسا و  ياهـشزومآ  رد  اـی  هدینـشن ، ار  یتاـجانم  نینچ  نآ  زا 

زا حابـص  ياـعد  تاـجانم ، نیا  تفگیم : خـساپ  اـم  هب  تسا ؟ زیچ  هچ  یناوـخیم  تاـجانم  رد  هک  ار  هـچنآ  وـگب  اـم  يارب  میدیـسرپیم 
يومع رسپ  میدنامیم . شیوخ  صاخ  یتفگش  رد  هدزتریح  خساپ  نیا  زا  شوماخ  ام  و  تسا . مالسلاهیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نانمؤمریما 
نانخس دناریم . نخـس  میوش ، گرم  راتفرگ  هکنآ  زا  شیپ  تاجن ، ياههار  فشک  يارب  وجتـسج  يرادنید و  نید و  تیمها  زا  ناوارف  ام 

نآ هرابرد  رکفت  هشیدـنا و  رد  بش  زا  یـساپ  ات  مینزب ، یفرح  وا  اب  هکنآیب  هنالؤسم ، یـساسحا  اب  هک  نانچ  نآ  دراذـگیم ، رثا  اـم  رد  وا 
تاداقتعا هرابرد  و  تخاس - راکـشآ  ام  رب  ار  یقیاقح  درک و  زاب  ار  تبحـص  رـس  ومع  رـسپ  زور  کی  هرخالاب  میدـنامیم . رادـیب  ناـنخس 

. دوب هدـش  نامریگتـسد  هراب  نیا  رد  ییاهزیچ  نآ  زا  شیپ  هتبلا  دومن - یفرعم  یماما ! هدزاود  يهعیـش  ار  شیوخ  وا  تفگ . نخـس  شیوخ 

. ددرگزاب تعامج  تنـس و  لها  بهذم  ینعی  نامناردپ  بهذم  هب  هک  دیما  نیا  اب  میدرک ، ثحب  رج و  ومع  رـسپ  اب  عضو ، نیا  زا  تحاران 
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ار ام  يدـنمورین  یلقن  یلقع و  نیهارب  هلدا و  هحفص 20 ] هب [  دنتـسم  لالدتـسا  اب  وا  اما  دیـشکیم ، لوط  اهتعاس  هاگ  اهثحب  رج و  نیا 
هکلب درکیمن ، دانتـسا  یعیـش  عباـنم  بتک و  هب  یلقن  لـیالد  هئارا  يارب  هک  دوب  تروص  نیا  هب  وـمع  رـسپ  ثحب  شور  تخاـسیم . وربور 

هک ییاـهباتک  وا و  نانخـس  هکنیا  اـب  همه و  نیا  اـب  تسجیم . هرهب  تعاـمج  تنـس و  لـها  عباـنم  زا  شیوخ  ياـعدا  یتسرد  تاـبثا  يارب 
نامز نآ  رد  میدادیمن ... زورب  ار  يزیچ  هدرک و  نامتک  ار  قیاقح  نیا  نانچمه  اما  دوب ، هدروآ  دوجوب  یتالوحت  ام  نوردنا  رد  میدـناوخ 

ربخ شقالخا  ناـمیا و  زا  هکیلاـح  رد  و  میدروخیم . فسأـت  وا  يداـقتعا  عضو  يارب  و  میدـمآیم ، مهدرگ  ومع  رـسپ  مشچ  زا  رود  هاـگ 
یقطنم يوگتفگ  ثحب و  اب  لاس  ود  تدـم  رد  تسناوت  وا  اـما  میدـناوخیم ... یگناوید  ضرعم  رد  ار  وا  شندـش  هعیـش  تلع  هب  میتشاد ،
ناهرب لیلد و  اب  ار  شیوخ  دیاقع  یتسرد  یبوخ  هب  وا  میـشابیم ، یگناوید  ناونع  قیال  يربخیب  رثا  رب  هک  میتسه  ام  نیا  هک  دـیامن  تباث 

. میتشادـن يو  نانخـس  هب  ندـش  میلـست  زج  ياهراچ  قیاقح ، ندـش  نشور  شهوژپ و  هعلاطم و  زا  سپ  هرخالاب ، زین  ام  دومن . تابثا  یفاـک 
یف اودجی  مث ال  مهنیب  رجـش  امیف  كومکحی  یتح  نونمؤی  کبر ال  الف و  : ) دیامرفیم هک  دوب  لیذ  يهفیرـش  يهیآ  قادـصم  ام  تیعـضو 

هچنآ رد  ار  وت  هکنیا  رگم  دنروآیمن  نامیا  نانآ  هک  دـنگوس  وت  يادـخ  هب  هن ، ینعی : [ . ) 3 ( ] امیلست اوملسی  تیضق و  امم  اجرح  مهـسفنا 
هحفص 23] دندرگ [ .) میلست  الماک  دننکن و  یگنت  ساسحا  لد  رد  ینک  مکح  هچنآ  زا  دنریذپب و  يرواد  هب  دتفا  فالتخا  ناشنایم 

؟ تسیچ يارب  باتک  نیا  شراگن 

ثحب نآ  فارطا  رد  یتاعاس  و  دـمآ ، نایم  هب  عیـشت  بهذـم  زا  نخـس  اجنآ  رد  متفر ، دوخ  ناتـسود  زا  یکی  ندـید  هب  اـهزور ، زا  يزور 
راثآ ناهگان  هک  میدوب  وگتفگ  مرگ  دادارف . شوگ  ام  يوگتفگ  هب  تسـشن و  درک ، مالـس  دـش ... دراو  ام  رب  یناوج  لاح  نیا  رد  میدومن .

یخرب هک  دیآیم  رظن  هب  ردارب ، تفگ : نم  هب  باطخ  تسویپ و  ام  يوگتفگ  يهقلح  هب  مدید . ناوج  نآ  يامیـس  رد  ار  تریح  یتفگش و 
يارب دومن ، هقدنز  رفک و  هب  مهتم  ار  تیباهو  زج  هب  یمالسا  قرف  يهیلک  یصاخ  تراهم  اب  سپـس  دناهدراذگ ! رثا  وت  رب  هلاض  ياههقرف  زا 
ابیرقت هک  دوب  هاتوک  يردق  هب  شـسابل  اریز  تسا . یباهو  بهذم  ياراد  وا  هک  دوب  نشور  لوا  نامه  زا  شکاشوپ  سابل و  زرط  نآ  اب  نم 

زامن تئارق  دـصق  هب  شیوخ  تاشقانم  زا  اذـل  میدینـش  ار  برغم  ناذا  يادـص  ناوج  نآ  نانخـس  يهناـیم  رد  دیـسریم ... وا  يوناز  ریز  هب 
؟ دیـسرپ مبهذـم  زا  دومن و  نم  هب  يور  ناوج  نآ  دـش  مامت  هک  زاـمن  میهد . همادا  دوخ  ثحب  هب  نآ  ندـناوخ  زا  سپ  اـت  میدیـشک  تسد 

قیال زین  ار  دوخ  هتبلا  موشیمن و  تبـسن  نیا  رکنم  متفگ : شباوج  رد  یـشاب ! نایعیـش  زا  وت  هک  دـسریم  رظن  هب  تفگ : داد و  همادا  سپس 
ناگتسب هک  لاح  نیا  رد  تفرگ ! دوخ  هب  یمارآان  تلاح  تفشآرب و  هنانیگمشخ  نخـس  نیا  ندینـش  اب  وا  منادیمن . یگرزب  فرـش و  نیا 

هرظانم و هلیسو  نیدب  ات  دنک . نایب  ياهنابدؤم  وحن  هب  ار  نآ  دراد ، یلاکشا  هحفص 24 ] رگا [  هک  متساوخ  وا  زا  دنتشاد  روضح  زین  متسود 
فرط ـالومعم  اذـل  دنتـسه ، يدـنمورین  قطنم  لالدتـسا و  ناوت  ياراد  هک  دـننکیم  ناـمگ  نویباـهو  هتبلا  دـیآ . دوجوب  يدـیفم  يوگتفگ 

ارم داهنشیپ  تشادن  نیا  زج  ياهراچ  هک  وا  مدومن . هدافتسا  شور  ای  حالس  نیمه  زا  اجنیا  رد  نم  و  دننکیم . توعد  هرظانم  هب  ار  شیوخ 
تـشادرب اب  نانآ  اریز  مییاـمن . زکرمتم  دـیحوت  دروم  رد  ار  يهرظاـنم  دـشاب  لـیام  رگا  اـت  متـساوخ  وا  زا  ثحب  زاـغآ  يارب  نم  تفریذـپ ،

هک یلاح  رد  دـیدرگ ، زاغآ  هرظاـنم  تفریذـپ و  وا  دـنناوخیم . كرـشم  ار  ناملـسم  مدرم  يهمه  دـنهدیم  هئارا  دـیحوت  زا  هک  یتسرداـن 
ام تفگ : تسیچ ؟ وا  تافـص  ناـهج و  راگدـیرفآ  دـنوادخ  يهراـبرد  امـش  رظن  مدیـسرپ : وا  زا  دـندوب . شوـگ  اپارـس  نیرـضاح  يهـمه 
ایآ متفگ : دـشابیمن ، زیاج  وا  ریغ  شتـسرپ  اذـل  تسین ، اتکی  دـنوادخ  زج  يراگدرورپ  هل ،) کیرـش  هدـحو ال  هَّللا  ـالا  هلا  ـال   ) مییوگیم

ناشلمع اما  دنراد ، ار  اعدا  نیا  همه  تفگ : دنشاب ؟ هتشاد  فالتخا  رگیدکی  اب  رما  نیا  رد  هک  یـشاب  هتفای  ار  ناملـسم  ود  هک  هدش  لقادح 
ریغ يارب  هتسج و  لسوت  ناگدرم  هب  هک  دنتسه  كرشم  تلع  نیا  هب  مدرم  ام  رظن  هب  تفگ : داد و  همادا  سپس  تسا . ناشراتفگ  فالخ  رب 

هک لیبق  نیا  زا  ییاهراک  ادـخ و  ریغ  يارب  عوضخ  دـنوشیم . لیاق  کیرـش  راگدرورپ  يارب  تاجاح  بلط  رد  دـنیامنیم و  عوضخ  ادـخ 
هتـشاد داقتعا  دنوادخ  ییاتکی  هب  مدرم  هک  ینامز  ات  تسا  نیا  لصا  اما  بوخ ! متفگ : تسین . دنوادخ  ریغ  شتـسرپ  زج  يزیچ  همه  متفگ 
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ددرگ مولعم  هدش و  تباث  ام  رب  نآ  فالخ  عطاق  هحفص 25 ] لیلد [  اب  رگم  هدوب ، نوریب  كرش  هریاد  زا  دننادن ، زیاج  ار  وا  ریغ  شتسرپ  و 
ییاهراک يهرابرد  اما  متفگ : هداد و  همادا  ار  شیوخ  نخـس  دنـشابیم . لئاق  یکیرـش  تدابع  رد  وا  يارب  ای  هدیتسرپ  ار  ادخ  ریغ  نانآ  هک 

، میشیدنایب تدابع  يانعم  رد  رگا  اریز  دروآ . رامـش  هب  كرـشم  ار  یـسک  دیابن  زین  نانآ  هب  مارتحا  ءایلوا و  ندرمـش  گرزب  لسوت و  دننام 
شیوخ راک  رد  لقتـسم  راگدرورپ  وا  میدـقتعم  هک  تسناد  میهاوخ  یـسک  ربارب  رد  یکچوک  راـهظا  عوضخ و  زا  تداـبع  ار  نآ  عقاو  رد 

نآرق هکیلاح  رد  دروآ . رامش  هب  تدابع  ناوتیمن  ار  ندرک  مارتحا  یکچوک و  عوضخ و  درجم  نیاربانب  درادن . دوخ  ریغ  هب  يزاین  هدوب و 
مارتحا عوضخ و  هک  تسا  مزـال  نینموم  نیدـلاو و  ربارب  رد  هک  هدومرف  هتـساوخ و  اـم  زا  ار  ندرمـش  گرزب  ندرک و  مارتحا  هنوگنیا  زین 

هک تسا  نشور  فصو  نیا  اب  دـننک . هدجـس  مدآ  رب  ات  داد  نامرف  ار  ناگتـشرف  دـنوادخ  هک  تسا  يدروم  نآ  زا  رتارف  اما  میـشاب . هتـشاد 
. دنرادن ءایلوا  ییادخ  هب  داقتعا  هتسد  نیا  هکنیا  يارب  دناوخ . كرش  ناوتیمن  ار  ءایلوا  هب  تبـسن  میظعت  لسوت و  لوبق و  ترایز  مارتحا و 

ییاطع ششخب و  رگا  اذل  تسا ، هدیـشخب  تمارک  ار  نانآ  شیوخ  لضف  هب  دنوادخ  هک  هدوب  یـصاخ  ناگدنب  ءایلوا  هورگ ، نیا  مشچ  رد 
دنوادـخ زا  امیقتـسم  ار  شیوخ  يهتـساوخ  ارچ  تفگ : تسا . یهلا  تیاـنع  لـضف و  زا  هکلب  تسین ، ناـنآ  یتاذ  لقتـسم و  ناوت  زا  دـنراد 

ات دیناوخب  ارم   ) ینعی [ 34 ( ] مکل بجتـسا  ینوعدا  : ) تسا هدومرف  دوخ  هک  یلاح  رد  دراد ، دوجو  راـک  نیا  رد  یعناـم  هچ  دـنهاوخیمن ؟
[35 ( ] هلیـسولا هیلا  اوغتباو  : ) تسا هدوـمرف  دـنوادخ  هک  میروآ  داـی  هب  دـیاب  مه  ار  نیا  متفگ : هحفـص 26 ] منک [ ؟) تباجا  ار  امـش  ياعد 

هعجارم کشزپ  هب  يوشیم  رامیب  یتقو  تلع  هچ  هب  ارچ و  هک  ییوگب  یناوتیم  ایآ  هتـشذگ  نیا  زا  دییوجب ) ياهلیـسو  وا  يوس  هب  : ) ینعی
: تفگ تسین ؟ دنوادخ  ياهمان  زا  یفاش  ایآ  [ 36 ( ] نیفـشی وهف  تضرم  اذا  و  : ) هک تسا  هدومرفن  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  رگم  ینکیم ؟

اهتجاح نآ  طسوت  هک  تسا  ياهلیسو  تنس و  زین  نآ  متفگ : باوج  رد  تسا . یگدنز  رد  یترورض  کشزپ ) هب  هعجارم  ینعی   ) راک نیا 
نیرـضاح مینکیم ؟ هدـهاشم  یئاـطخ  هابتـشا و  نم  يهتفگ  نیا  رد  اـیآ  متفگ : هدرک ، يور  نیرـضاح  هب  سپـس  دـنوشیم ... تساوـخرد 

یلص ربمایپ  نامز  رد  هک  تسا  يزیچ  اهنیا  تفگ : نم  نانخس  دییأت  رد  دوب  نایفوص  مارم  رب  هک  اهنآ  زا  یکی  هدومن و  قیدصت  ارم  يهتفگ 
یناسک هکنیا  ات  دنداد ، همادا  ار  نآ  خـیرات  فلتخم  راودا  رد  ناناملـسم  يهمه  نیعبات و  هباحـص و  و  هدوب ، موسرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
یباهو ناوج  نآ  دندروآ . دوجوب  ار  [ 34 ( ] نویباهو بهذم  ینعی   ) ییاهتعدب نینچ  باهولادبع ، نبا  دمحم  شدرگاش  هیمیتنبا و  نوچ 
شخب و  میهدیم ، همادا  نونکا  ار  ثحب  زا  يرادقم  اذل  تسا . مک  تقو  نالا  دییوگیم ، نخس  عالطا  ملع و  نودب  امـش  تفگ : خساپ  رد 
يرگید لاوس  متفگ : وا  هب  هحفـص 27 ] مزادرپب [ . ثحب  هب  امـش  اب  يرتشیب  یگدامآ  اب  نم  ات  مینکیم  لوکوم  رگید  تقو  هب  ار  نآ  رگید 

هچنآ زج  هب  اذل  مییوگب  دوخ  بناج  زا  هک  میرادن  يزیچ  ام  داد : خساپ  تسیچ ؟ دنوادخ  تافص  يهرابرد  امـش  يهدیقع  مراد . دیحوت  زا 
دوخ وا  ایآ  هدومن ، فیـصوت  ار  دوخ  هنوگچ  متفگ : وا  هب  میرادن . يرگید  يهدیقع  هدومن ، فیـصوت  نآ  هب  ار  دوخ  نآرق  رد  دنوادخ  هک 

. مییوگیم تسا  هدـمآ  نآرق  رد  ار  هچنآ  اـم  تفگ : تسا ؟ هدومن  فیـصوت  مشچ  اـپ و  تسد و  دـجاو  اـی  كرحتم  یمـسج  ناوـنع  هب  ار 
زین هدومن  فـصو  ار  دـنوادخ  هک  رگید  تاـیآ  زا  يرایـسب  نینچمه  [ . 35 ( ] مهیدـیا قوف  هَّللا  دـی  : ) تسا هدومرف  یلاعتم  يادـخ  هکنانچ 
اذـل مینادیمن  ار  تسد  نیا  تیفیک  اما  تسا  تسد  ياراد  دـنوادخ  هک  مییوگیم  قوف  يهیآ  ساسا  رب  سپ  دنـشابیم . اـم  داـقتعا  ياـنبم 

تـسین مسج  دنوادخ  هکیلاح  رد  مینادب ، مسج  ار  دنوادخ  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  فرح  نیا  متفگ : مینکیمن . نآ  يهرابرد  يرظن  راهظا 
اریز تفرگ ؟ رظن  رد  ناوتیم  هکم  ناکرـشم  امـش و  نایم  یتوافت  هچ  فرح  نیا  اب  یهگناو  درادـن . دوخ  ياههدـیرفآ  هب  یتهابـش  چـیه  و 

دوجو ناتنهذ  رد  هدیشارت و  ناتلقع  اب  هک  دیتسرپیم  ار  ییاهتب  زین  امش  هک  یلاح  رد  دنتـسرپیم ، ار  دوخ  يهدیـشارت  تسد  ياهتب  نانآ 
هب یمارتحایب  نیا  دیراد . رظن  رد  زین  وا  دمآ  تفر و  يارب  ییاج  ناکم و  امتح  و  دیتسه ، مشچ  اپ و  تسد و  هب  لئاق  ادخ  يارب  امش  دراد !
رد امش  اذل  دیرامـشیمن .) مرتحم  ار  يادخ  ارچ  : ) ینعی [ 36 ( ] اراقو نوجرت هللا  مکل ال  ام  : ) دـیامرفیم نآرق  هک  یلاح  رد  تسا  دـنوادخ 

! یتفرگ رظن  رد  ار  اهنآ  یقیقح  يانعم  هحفـص 28 ] هدومن [ ، هدارا  يدناوخ  هک  یتایآ  رد  ار  ظافلا  نیا  يزاجم  يانعم  دـنوادخ  هک  یلاح 
ایآ تسیچ ؟ تسا ، روک  ایند  رد  هک  یـسک  يهرابرد  امـش  رظن  متفگ : میرادـن . داقتعا  نآرق  رد  لیوأت  يزاجم و  یناـعم  هب  اـم  داد : خـساپ 
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نآرق رد  يزاجم  یناعم  هب  يداقتعا  امـش  هکنیا  هب  هجوت  اب  متفگ : ریخ ! داد : خـساپ  دوشیم ؟ هتحیگنارب  اـنیبان  زین  ترخآ  رد  یـسک  نینچ 
ینعی [ 34 ( ] یمعا هرخالا  یف  وهف  یمعا  هذه  یف  ناک  نم  و  : ) دیامرفیم لاعتم  يادـخ  هک  یلاح  رد  دـیهدیم ؟ یخـساپ  هنوگچ  دـیرادن ،

ار نآرق  رد  يزاـجم  یناـعم  هک   ) امـش داـقتعا  راـنب  نینچمه  دـش ). دـهاوخ  روشحم  اـنیبان  زین  ترخآ  رد  دـشاب  اـنیبان  اـیند  رد  هک  یـسک  )
اریز دـنورب . نیب  زا  شمـسج  ءازجا  یمامت  تروص  زج  هب  دـیاب  هللااـب - ذاـیعلا  تسا - اـپ  تسد و  ياراد  هک  يدـنوادخ  [ 35 ( ] دیریذپیمن

ای تسا .) یندـش  دوبان  ادـخ  تروص  زج  هب  زیچ  همه   ) ینعی [ 36 ( ] ههجو الا  کلاه  ءیـش  لک  : ) دیامرفیم نآرق  رد  الع  لج و  دـنوادخ 
یندش دوبان  یناف و  تسا  نیمز  يور  رب  هک  سک  ره   ) ینعی [ 34 ( ] مارکالاو لالجلاوذ  کبر  هجو  یقبی  ناف و  اهیلع  نم  لک  : ) دیامرفیم

: متفگ دنرادن . وت  ياهاعدا  اب  یطابترا  لیالد  نیا  تفگ : دنامیم .) یقاب  تسا ، ردقنارگ  هوکـشاب و  هک  تراگدرورپ  تروص  اهنت  تسا و 
دانتسا شیوخ  راتفگ  تحـص  یتسرد و  يارب  نآ  هب  هکنانچ  هحفـص 29 ] نیاربانب [  تسا . ریذپانهیزجت  هناگی و  یتدحو  ياراد  ادخ  مالک 

[35 :( ] متفگ شیوخ  نانخـس  همادا  رد  سپـس  . ) مریگب هرهب  نآ  زا  مدـیاقع  یتـسرد  تاـبثا  يارب  هک  تشاد  مهاوخ  قـح  زین  نم  ییاـمن ؟
نامه نیا  تفگ : دباییم ! روضح  ناگتشرف  هارمه  هب  دحاو  یفـص  رد  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآرق  تایآ  زا  امـش  طابنتـسا 
هباشتم تاـیآ  مکحم و  تاـیآ  ياراد  نآرق  اریز  تسا . نآرق  زا  امـش  مهف  رد  یلـصا  لکـشم  متفگ : وا  هب  تسا . نآرق  رد  دـنوادخ  نخس 

وت یهارمگ  فارحنا و  بجوم  اریز  ییاـمن ، يوریپ  تاـهباشتم  زا  یتسیاـبن  [ . 36 ( ] تسا هدومن  دـیکأت  نآرق  هکنانچ   ) نیاربانب دـشابیم .
( دشابن هک  تسین  ییاج  تسه ، اج  همه  رد  دنوادخ  ینعی  . ) دیایب دهاوخب  نونکا  هک  تسا  هتشاد  رارق  اجک  دنوادخ  هنرگو ، دش ، دنهاوخ 
: متفگ تسین . زیاج  روما  نیا  يهرابرد  شـسرپ  قیقحت و  اریز  داد  رارق  لاؤس  دروم  دیابن  ار  روما  هنوگنیا  تفگ : نم  هب  خساپ  رد  وا  [ . 34]

نیا يرآ ! داد : خساپ  دنک ؟ تباجا  ار  اعد  ات  دـیآیم  نییاپ  بش ، رخآ  ثلث  رد  دـنوادخ  هک  دـییوگیمن  امـش  ایآ  میرذـگب . ثحب  نیا  زا 
نونکا مه  هک  ییوگب  یناوتیم  ایآ  تروص ، نیا  رد  مدیسرپ : تسا . هدیسر  ام  هب  نیعبات ، هباحـص و  قیرط  زا  ثیداحا  رد  هک  تسا  يزیچ 

نیمز رد  ام  هک  یلاح  رد  دوشیم  ربخ  اب  ام  زا  ادخ  هنوگچ  متفگ : هحفص 30 ] تسا [ ! اهنامسآ  يالاب  تفگ : دراد ؟ رارق  اجک  رد  دنوادخ 
دیاـب تروص ، نیا  رد  متفگ : خـساپ  رد  شدوـخ . ملع  اـب  تفگ : [ . 35 [ ؟) دراد يرایـسب  يهلـصاف  ام  زا  اهنامـسآ  يـالاب  رد  وا  و   ) میتسه

هک یتـفگ  وـت  متفگ : ممهفیمن ! ار  وـت  دوـصقم  دیـسرپ : تـسا . يرگید  زیچ  وا  شناد  مـلع و  تـسا و  زیچ  کـی  یهلا  تاذ  هـک  مییوـگب 
رد میراد ) يدایز  يهلـصاف  وا  زا  و   ) میتسه نیمز  رد  ام  هک  یلاح  رد  تسا ، ربخ  اب  ام  زا  شیوخ  ملع  اـب  دراد و  رارق  نامـسآ  رد  دـنوادخ 

هکیلاـح رد  یباـهو  ناوـج  نآ  لاـح  نیا  رد  تسا . يرگید  زیچ  وا  شناد  ملع و  تسا و  زیچ  کـی  دـنوادخ  هک  تفگ  دـیاب  تروـص  نیا 
نینچ یناعم  هک  ینادیم  ایآ  متفگ : وا  هب  باطخ  هداد و  همادا  شیوخ  نخس  هب  نم  دادارف . شوگ  نم  نانخس  هب  شوماخ  دوب ، هدزتریح 
ادـج هجیتن  اریز  [ 36 :( ] متفگ سپـس  . ) دـییامنیم مهتم  نآ  هب  ار  نارگید  امـش  هک  تسا  یکرـش  ناـمه  نیا  عـقاو  رد  تـسیچ ؟ يروـصت 

یتدم هکنآ  زا  سپ  وا  تسا و  ثداح  یتفـص  دنوادخ  شناد  هکنیا  ای  دوب . دهاوخ  ود  نیا  زا  یکی  وا ، شناد  ملع و  زا  یهلا  تاذ  نتخاس 
تفص نیا  دیراد  دنوادخ  زا  امش  هک  يروصت  ربانب  هک  تسا  میدق  یتفـص  شناد  نیا  هکنیا  ای  تسا . هتـشگ  فوصوم  نآ  هب  هدوب ، لهاج 

، دیاهداد رارق  تسوا  ریغ  هک  یمیدق  يدوجوم  دنوادخ  هارمه  امـش  اریز  تسا . كرـش  نامه  نیا  عقاو  رد  دـشاب . یکی  دـناوتیمن  تاذ  اب 
صقن يهناشن  دوخ  زین ، ندوب  بکرم  و  دـیوشب . دـنوادخ  ندوب  بکرم  هب  لـئاق  هک  دـناسریم  هحفـص 31 ] اجنآ [  هب  ار  امـش  داقتعا ، نیا 

نیا رد  دـنیامنیم . وا  زا  لهاج  نانادان  هک  تسا  یتافیـصوت  زا  رود  هزنم و  وا  تخاس  و  تسا . لماک  زاینیب و  دـنوادخ  هکیلاح  رد  تسا .
هدرک و نم  هب  يور  درف  نامه  سپس  دنرازیب . نانآ  زا  شربمایپ  دنوادخ و  دنیوگیم ، نینچ  نویباهو  رگا  تفگ : نیرضاح  زا  یکی  ماگنه 
هک دینیبیم  تسا و  مالسلامهیلع  تیبلها  نانخس  عقاو  رد  منکیم ، نایب  هک  ار  هچنآ  متفگ : نم  ياهدروآ ؟ اجک  زا  ار  نانخس  نیا  دیسرپ :

لقع بحاص  ره  دریذـپیم و  ار  نآ  یگداس  هب  یناـسنا  ره  تعیبط  ترطف و  هک  دنتـسه  یحوضو  ینـشور و  ناـنچنآ  ياراد  نانخـس  نآ 
يهرابرد ناماما  ياـههبطخ  زا  یخرب  هب  سپـس  دـهدیم . رارق  دـیکأت  دـییأت و  دروم  ار  اـههتفگ  نآ  زین  نآرق  و  دـنکیمن . در  ار  نآ  میلس 

وا تفرعم  لامک  و  تسوا ، تفرعم  نید  زاغآ  : » دـیامرفیم هک  دوب  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  يهبطخ  اهنآ  نایم  رد  هک  مدومن ، هراـشا  دـیحوت 
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يارب صالخا  لامک  و  تسوا ، يارب  صالخا  شنتـسناد ، هناگی  لامک  و  تسوا ، نتـسناد  هناگی  شقیدصت ، لامک  و  دشابیم ، شقیدـصت 
ره سپ  دـشابیم . تفـص  زا  ریغ  یفوصوم  ره  تسا و  فوصوم  زا  ریغ  دوخ  یتفـص  ره  هک  تهج  نیدـب  دـشابیم . وا  زا  تافـص  یفن  وا 
ره تسا و  هتـسناد  هناگود  ار  وا  دهد . رارق  يزیچ  نیرق  ار  وا  سک  ره  تسا و  هداد  رارق  يزیچ  نیرق  ار  وا  دنک ، فیـصوت  ار  يادخ  سک 

تبـسن سک  ره  تسا و  هدش  لهاج  وا  هب  تبـسن  دشاب ، لئاق  ءازجا  وا  يارب  سک  ره  تسا و  هدرک  هیزجت  ار  وا  دنادب ، هناگود  ار  وا  سک 
ار وا  دنک ، دودحم  ار  وا  سک  ره  تسا و  هدرک  دودحم  ار  وا  دـنک ، هراشا  يو  هب  سک  ره  تسا و  هدرک  هراشا  يو  هب  دـشاب ، لهاج  وا  هب 
هک دـیوگب  سک  ره  و  تسا . هداد  رارق  زیچ  نآ  زا  یـشخب  ار  يو  دراد ، رارق  يزیچ  رد  ادـخ  هک  دـیوگب  سک  ره  و  تسا . هدرک  شرامش 

اهنآ يارب  ار  هبطخ  دـصاقم  یناـعم و  سپـس  تسا .»... هداد  رارق  وا  زا  یلاـخ  ار  ییاـج  دـشابیم ، يزیچ  هـچ  هحفـص 32 ] يور [  رب  ادـخ 
. تسا مکحم  ناور و  اویش ، ینخـس  نیا  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ : هسلج  رد  نیرـضاح  زا  یکی  [ 34 ( ] بلاطم نیا  ندینش  اب  . ) مداد حیـضوت 
هب ناوج  نآ  هکنیا  يارب  دیاب  هک  دـندومن  دـیکأت  هداد و  رارق  دـیکأت  ناعذا و  دروم  ار  یباهو  نآ  دـیاقع  یتسردان  قافتا  هب  یگمه  سپس 

یعدـم هک  یناـسک  عقاو  رد  متفگ : نم  دزادرپب . شیوخ  ياـهرواب  دـیاقع و  ددـجم  یـسررب  ینیبزاـب و  هب  دوشن  راـتفرگ  منهج  شتآ  ماد 
هیلع هَّللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  تبسن  مدرم  نیرترود  تقیقح  هب  دوخ  دنـشابیم ، وا  نید  ربمایپ و  هب  دارفا  نیرتهب  نیرتکیدزن و  هک  دنتـسه 

ياـههاگن رخـسمت و  دروـم  تیعـضو  رد  تشادـن ، نتفگ  يارب  يرگید  زیچ  هک  یباـهو  ناوـج  هـتفگ  نـیا  زا  سپ  دنتـسه . ملـس  هـلآ و  و 
. درک حرطم  ار  يزیمآکیرحت  لاوس  [ 35 ( ] تیعضو نیا  رب  هبلغ  يارب  ، ) هرظانم نیا  نایاپ  رد  وا  اما  دوب . هتفرگ  رارق  نیرضاح  هنادنخشیر 
وا هب  [ . 36  ] دینک نایب  میروآیم ، رامـش  هب  هَّللا  ءایلوا  زا  ار  نانآ  ام  هک  ربمایپ  يهباحـص  يهرابرد  ار  ناترظن  دـیناوتیم  خیـش : يا  دیـسرپ 

ار وا  ءایلوا  یناوتیم  هنوگچ  سپ  یـسانشیمن ، ار  ادـخ  وت  تسا و  راگدرورپ  هب  تبـسن  تخانـش  تفرعم و  نید  زاـغآ  خیـش ... اـی  متفگ :
یپ ار  وگتفگ  يرگید ، زور  هک  میتشاذگ  هدعو  وا  اب  [ 34 ( ] زیمآکیرحت تیعضو  زا  زیرگ  يارب   ) لاح هحفص 33 ] نامه [  رد  یسانشب !؟

شیوخ ثحب  دشاب ، هتفرگ  یـشخبورین  نوجعم  شناراگزومآ  زا  هک  دـمآیم  رظن  هب  هک  یلاح  رد  وا  و  دیـسر ، رد  زین  رگید  زور  میریگب .
تعاس ود  ابیرقت  هغلابم ، نودب  دنزرو . يراددوخ  نم  اب  ینیشنمه  زا  ات  تساوخ  هسلج  رد  نارضاح  زا  و  دومن . زاغآ  ازـسان  مانـشد و  اب  ار 

هدعو نم  هب  دادیم و  ناکت  يزیمآدیدهت  تلاح  هب  ار  شیوخ  ياهتسد  دزیم و  دایرف  مادم  وا  دوب . لوغشم  نداد  مانشد  ییوگازـسان و  هب 
یتح نانآ  مارم  بهذـم و  رد  داهج  اریز  دوب  هتفرگ  دای  اـجک  زا  ار  اـهفرح  نیا  منادیمن  تشگ . دـهاوخ  ارم  داـهج »  » ناونع هب  هک  دادیم 

اب دشوجیم ... نایعیش  ياهگر  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوخ  هشیمه  هک  دوب  نیا  زا  لفاغ  وا  اما  تسا . مارح  دشاب  توغاط  دض  رب  رگا 
هتخومآ متشاد و  نید  زا  هک  یصاخ  یهاگآ  اب  اریز  مدادن  وا  هب  یخـساپ  و  [ 35 ( ] مدرک لرتنک  ار  دوخ   ) هک تسا  دهاش  ادـخ  نیا ، دوجو 

ار ناکدوک  رازآ  هکنانچ  نآ  درکیم . دروخرب  هلصوح  ربص و  اب  رافک  رازآ  ربارب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هنوگچ  هک  مدوب 
و درکیم . لمحت  دنهدن ، شوگ  ربمایپ  نانخـس  هب  ات  دندومنیم  راداو  ار  مدرم  هکنیا  ای  دندرکیم ، شتیذا  بیقعت و  رافک  کیرحت  هب  هک 

هدـنناوخ هب  ار  شیوخ  باتک  نم  هک  تسا  اهتیمولظم  نیمه  لـیلد  هب  عقاو  رد  ددرگیم . رارکت  خـیرات  هک  مدرکیم  هدـهاشم  زین  نونکا 
نامشچ اریز  تسا . باتک  نیا  شراگن  زا  نم  فده  هفـسلف و  نیا  و  دبایب . ار  دوخ  سر  دایرف  قح  گناب  نیا  ات  میامنیم . میدقت  نآ  زیزع 

هدننک هارمگ  تاغیلبت  ياهب  يهدننک  تخادرپ  هنامولظم  هک  یناگدازآ  يهملک  نایم  رد  دوب ، مولعم  نیرـضاح  رد  هک  نانچنآ  قح  قاتـشم 
اب دربن  رد  قفوم  ناسنا  ره  هک  [ 36 ( ] تفرگ توق  نم  رد  ببس  نادب  هزیگنا  نیا  . ) دوشیم تفای  زین  دنتـسه ، هحفص 34 ] زادرپ [  غورد  و 
زین نارگید  هک  تسنآ  ناهاوخ  زین  یعیبط  روط  هب  دربب ، تذل  نآ  زا  دـنیبب و  ناشخرد  ياهلعـش  ناسب  ار  قح  رون  هتـسناوت  هک  هراما ، سفن 

يارب شالت  زج  تسین  يزیچ  باتک : نیا  اذـل  دنـسانشزاب . ههاریب  زا  ار  هار  هلیـسو  نیدـب  اـت  دـنیوج ، تکراـشم  رون  نیا  زا  يدـنمهرهب  رد 
[34 ( ] يهدـننک درخ  تابرـض   ) نایم رد  هک  یتقیقح  يهراـبرد  شواـک  يارب  مدرم  رد  مزـال  يهزیگنا  داـجیا  و  اـهدرخ ، يهنیجنگ  فشک 

یباهو ناوج  نآ  دننام  یناسک  هک  دشابیم ، رگید  يوس  زا  املع  يهدننک  هارمگ  تسایس  نادنسو  وکسی ، زا  ناکاین  زا  يورهلابند  شکچ 
هجوت اب  دنتسه ، رایسب  تشرسكاپ  دارفا  هک  یلاح  رد  اذل  دناهداد . رارق  يدوبان  بیرق  ار  تقیقح  نیا  و  دندوب ، هتخاس  شیوخ  يهمعط  ار 
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هب ، ) دننکیم يرادیاپ  هدومن ، رواب  قح  ياج  هب  هک  یلطاب  نآ  رب  و  دنریگیم ، یـضوع  رکذـلا  قوف  طیارـش  تهج  هب  ار  عوضوم  هکنیا  هب 
دوخ لقع  ربارب  رد  یعنام  شور  نیا  اب  و  هدومن ، عافد  دوخ  لطاب  دـیاقع  زا  بصعت  اب  اذـل  ددرگیم .) ناـنآ  دوجو  زا  یـشخب  هک  ياهنوگ 

ببـس هب  ارم  و  داهن ، تنم  نم  رب  تیاده  اب  شیوخ  فطل  اب  دـنوادخ  اما  دـنباییمن . ار  تقیقح  تخانـش  قیفوت  ببـس  نیدـب  هدرک ، داجیا 
هک ار  هچنآ  اـت  منادیم  ضرف  دوخ  رب  یتمعن ، نینچ  رکـش  ساپـس و  يارب  اذـل  دومن . لـخد  تشاد  دوجو  قح  رون  هک  ییاـج  هب  شتمحر 

دیاب و  مدش ، لوغشم  باتک  نیا  ثحابم  نتشون  هب  [ 35 ( ] هیضرف نیا  ماجنا  يارب   ) نیاربانب هحفص 35 ] میامن [ . لقتنم  نارگید  هب  ماهتفایرد 
يهدنیوج ره  هب  ارنآ  نم  و  تسا . هدـیدرگ  مبیـصن  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  يوس  زا  هک  تسا  یتقیقح  يهلعـش  هتـشون  نیا  هک  تسناد 

تما مالـسا و  صاخ  تیعـضو  . ) دومن قیوشت  باتک  نیا  نتـشون  هب  ارم  هک  يزیچ  نیرتشیب  اما  میامنیم . میدقت  دشاب  نآ  قاتـشم  هک  قح 
كاـپ يامیـس  میرحت  تما و  هـیلع  مجاـهت  تروـص  هـب  هـک  مالـسا  نانمـشد  طـسوت  هدـش  داـجیا  يـالب  رد  هـک  [ 36 ( ] دشابیم یمالـسا 
رـصانع و  هدز ، نماد  یمالـسا  ياههورگ  نایم  رد  ار  يوق  ياههنتف  هک  یتروص  هب  دـننزیم  اپ  تسد و  هدـمآرد  مالـسا  نید  يهدنـشخرد 

يا وـت  و  دـهدیم . رارق  ینابتیـشپ  تیاـمح و  دروـم  ار  دـناهدش  هتـشاک  مالـسا  يهدزتلفغ  تـما  دـبلاک  رد  هـک  تفـص  ناطیـش  یلگنا و 
ینشور هب  یشاب ، هدش  انـشآ  نایعیـش ) ینعی   ) قح نارای  هیلع  نانآ  نیغورد  ياهارتفا  زومر  رارـسا و  اب  هک  ماگنه  نآ  رد  زیزع ، يهدنناوخ 

نیا  ) تسا مزال  ددرگ ، دوبان  هابت و  ناناملـسم  تیوه  هجیتن  رد  دتفایب و  رگراک  نانمـشد  دـنفرت  هکنآ  يارب  تفای . یهاوخ  ار  الاب  تقیقح 
نید زا  مدرم  نیرترود  اتقیقح  هک  یلاح  رد  دنیوگیم ، نخـس  نآ  زا  دـنراد و  نید  ياعدا  [ 34 ( ] هک دـنهد  ماجنا  یناسک  قیرط  زا  ار  راک 

ثیداحا رد  هکنانچ  نانآ  دنتـسه ، اهیباهو  نامه  دارفا  نیا  نیرتزراـب  دنـشابیم . نورد  زا  تما  یناریو  ددـص  رد  تسد  رد  هشیت  و  هدوب ،
یـشور گنهرف و  اب  تیباهو ، ناوریپ  زج  هب  سک  ره  اذل  دناهدمآ  دوجوب  دجن »  » زا هک  دنـشابیم  ناطیـش » خاش   » نامه هدـش  دراو  هفیرش 

دهاوخ رد  ناملسم ، تما  هب  تبسن  نانآ  تسایـس  رد  هشیدنا  یکدنا  هحفـص 36 ] اب [  و  دـناهتخاس ، هشیپ  ناگمه  ریفکت  رد  هورگ  نیا  هک 
صاخ ياهشور  ام  تسا . هدـمآ  دوجوب  شایلـصا  تایـصوصخ  حور و  زا  نآ  يهیلخت  مالـسا و  بوکرـس  يارب  اهنت  هقرف  نیا  هک  تفای 

تسایس رد  لخاد  هدش  رادیب  مالـسا  نانمـشد  ربارب  رد  مدرم  هک  تشاد  ترورـض  هک  ماگنه  نآ  رد  و  ، ) میدرک هبرجت  نادوس  رد  ار  نانآ 
دنلب هب  ار  ادخ  نید  تیمامت  و  دندومن . میرحت  ار  یـسایس  تیلاعف  نویباهو  هک  میدرک  هدهاشم  صاخ ، ینامز  يههرب  نآ  رد  [ 35 ( ] دنوش
نیا و  كرـش ! هب  ناناملـسم  يهمه  ندرک  مهتم  يهفاضا  هب  هتبلا  دندرک . هصالخ  لیبق  نیا  زا  یبلاطم  سابل و  ندرک  هاتوک  شیر و  ندرک 

یمـسر هار و  ناونع  هب  یمالـسا  ياهراعـش  هک  یماگنه  ینعی  رگید ، ینامز  رد  اما  دوب .... مالـسا  تما  يارب  نانآ  يهویـش  ندمت و  یمامت 
حرطم ینید  يهضیرف  کی  ناونع  هب  ار  یسایس  تیلاعف  یمالـسا ، ياههورگ  زا  یکی  و  دیدرگ . مالعا  تموکح  يوس  زا  ییاورنامرف  يارب 
میدرک هدهاشم  اجنیا  رد   ) دندوب هدمآ  دوجوب  فلاخم  ناونع  هب  نادوس  دجاسم  رد  هک  میدـش  ربخ  اب  نویباهو  یـسایس  ياهربنم  زا  دومن ،

زا شیپ  هرود  رد  هح  دوب  یلاح  رد  نیا  دـمآ . رامـش  هب  يرورـض  بجاو و  یلعف  ناهگان  تسایـس ، رد  ندـش  لخاد  مارح  لمع  [ 36 ( ] هک
نینچ اب  هلباقم  يارب  تیباهو  يهقرف  نامز  نآ  رد  دوب . روشک  ياهییاونان  زا  شیب  یلکلا ، تابورشم  ياههاگـشورف  دادعت  یلعف ، تموکح 

هحفص 37] ناتشگنا [  رس  اب  هنوگچ  دننادیم  هک  دنتـسه  رابکتـسا  ياهورین  نیا  عقاو  رد  دادن . ناشن  دوخ  زا  یکرحت  هنوگچیه  یتیعـضو 
ار نویباهو  زورما  دنروآرد . تکرح  هب  دناهداد ، رارق  مالـسا  تما  نوردنا  رد  دننام  هکبـش  هک  [ 34 ( ] ار شیوخ  ياهکسورع   ) خـن دوخ 
دنشابیم و مالـسلامهیلع  تیبلها  ناوریپ  هیلع  نوگانوگ  ياهارتفا  تمهت و  ياقلا  لوغـشم  هدرک و  اهر  ار  زیچ  همه  هک  مینکیم  هدهاشم 

فیرحت هنوگژاو و  ار  نایعیش  نخس  و  دندنبیم ... غورد  نانآ  رب  دنریگیم ... راک  هب  نایعیش  دض  رب  دنراد  تسد  رد  هک  یتاناکما  يهیلک 
. تسا لوـهجم  نآرق  اـب  هورگ  نیا  يهلـصاف  یگرزب  نم  يارب  هک  ییاـج  اـت  دـنزاسیم  ناـهنپ  ار  ناـنآ  ياـههتفگ  تـقیقح  و  دـنیامنیم ،

دننکیمن ربدت  نآ  تایآ  رد  اریز  دنـشابیم . نآ  زا  مدرم  نیرترود  اما  دنروآیمرد ، تکرح  هب  نآرق  اب  ار  شیوخ  نامز  هتـسویپ  نویباهو 
مدرم یگدنز  تیعقاو  نتم  رد  ینآرق  هشیدنا  ققحت  ياتسار  رد  یـششوک  چیه  اهنآ  [ 35 ( ] دـندنبیم لد  تایآ  رهاظ  تروص و  هب  اهنت  (و 
کبر نا  نسحا  یه  یتلاب  مهلداج  هنـسحلا و  هظعوملا  همکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا  : ) هک دهدیمرد  ادـن  نآرق  هک  یلاح  رد  دـنرادن .
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اب و  ناوخبارف ، تراگدرورپ  يوس  هب  ار  مدرم  وکین  زردـنا  تمکح و  اب  : ) ینعی [ 36 ( ] نیدـتهملاب ملعا  وه  هلیبس و  نع  لض  نمب  ملعا  وه 
زین ناگتفای  تیاده  هب  وا  هدش و  هارمگ  شهار  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  هب  رتهاگآ  وت  راگدرورپ  هک  امنب ، ثحب  تروص  نیرتوکین  هب  نانآ 
رگا دـیروایب ، ار  ناـتلیلد  وـگب ، : ) ینعی [ 34 ( ] نیقداص متنک  نا  مکناهرب  اوتاـه  لـق  : ) دـیامرفیم یلاـعت  يادـخ  نینچمه  تسا .) رتهاـگآ 

ءارتـفا غورد و  ندرک و  اوسر  ریفکت و  هب  فوـطعم  ار  دوـخ  مغ  مه و  یماـمت  هکنیا ، زج  نویباـهو  اـیآ  هحفص 38 ] دیتسه [ .)... وگتـسار 
اذل  ) دیشک ازارد  هب  نویباهو  دروم  رد  نخـس  دناهدرک ؟ هچ  [ 35 ( ] میدومن هدهاشم  الاب  تایآ  رد   ) هک یفیلاکت  ربارب  رد  دناهدومن ، نتـسب 

میهاوخ نانآ  يهرابرد  ثحب  هب  دنوادخ ، تساوخ  هب  رگید ، یتصرف  رد  هتبلا  و  [ 36 ( ] مربیم نایاپ  هب  هقرف  نیا  يهرابرد  ار  شیوخ  ثحب 
یخرب ناهذا  رد  هتفای  بوسر  تاهبش  عفد  رد  هلیسو  نیدب  ات  دناهدوب ، لیخد  رگید  للع  هدش و  هتفگ  للع  باتک  نیا  نتشون  رد  تخادرپ .
تاجن لاعتم  ناحبس و  دنوادخ  باذع  زا  نآ  يهلیسوب  ناوتیم  هک  تسا  یهار  اهنت  تسا و  صلاخ  مالسا  انامه  هک  عیشت  دض  رب  مدرم  زا 

يارب كرد  مهف و  لباق  هک  هدـش  نیودـت  ياهنوگب  هدـیچیپ ، تاحالطـصا  نودـب  هداس و  نابز  هب  باتک  نیا  مشاب . هتـشاد  یمهـس  تفاـی ،
یلعـشم دننام  ار  نآ  ات  ماهدیـشوک  هکلب  هتـشادن ، ییامندوخ  هنوگچیه  دصق  باتک ، نیا  رد  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  انمـض  دشاب . ناگمه 

هحفـص مزاسب [ . نامیا ، نیریـش  تذل  يوس  هب  ماهوا  نادنز  زا  درخ  لقع و  ندروآ  نوریب  تقیقح و  تریـصب و  ناراتـساوخ  يارب  ینارون 
[41

تسا ترورض  کی  خیرات  مهف  هعلاطم و 

هراشا

، هدرک ذوفن  خیرات  يافرژ  هب  راکنیا  يارب  هک  تسا  مزال  میوش ، لخاد  تسا  مطالتم  ییایرد  دننام  هک  ثحب  نیا  نورد  هب  میهاوخب  ام  رگا 
، عرو اوقت و  ياعدا  نمـض  هک  دـنراد  دوجو  ییاههورگ  نایم  نیا  رد  اما  میبای ... یهاگآ  نآ  ثداوح  ناـیرج  هب  تبـسن  هتفاکـش و  ار  نآ 

هیجوت ار  نآ  هتفرگ ، ار  خـیرات  يهعلاطم  قیرط  زا  تقیقح  تخانـش  يولج  هلیـسو  نیدـب  ات  دـننکیم  حرط  ار  ياهنوگ  ههبـش  ياهشـسرپ 
هتـشذگ نامز  تاعوضوم  ندومن  ناونع  هدـیاف  هکنیا  ای  و  دراد ، هتـشذگ  هب  قلعت  هک  مینک  هعلاطم  يزیچ  يهرابرد  ارچ  لیبق ... زا  دـنیامن !

و دـشاب !؟ هتـشاد  دـناوتیم  ام  دزن  یهاگیاج  هچ  تفالخ ، يهراـبرد  رکبوبا  اـب  مالـسلاهیلع  یلع  فـالتخا  یـسررب  اـیآ  دـشابیم ؟ هچ  رد 
ای و  تسا ، يرکف  فارحنا  ياراد  اهشسرپ  نیا  يهدنیوگ  ای  هک  دناسریم : روصت  ود  نیا  زا  یکی  هب  ار  ناسنا  هک  لیبق  نیا  زا  ییاهشسرپ 
زا یخرب  ناگدید  ربارب  زا  تاهبش  میخض  ياههدرپ  هکنیا  يارب  مرجال  تسا ... هدومن  هطاحا  ار  وا  هک  تسا  یلهج  یگدنامبقع و  ياراد 

يهبترم رد  و  داد ، مهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  ار  نآرق  رد  خـیرات  تسخن ، درک : مهاوخ  ثحب  عوضوم  ود  دروـم  رد  دوـش ، هتـشادرب  دارفا 
هدهع هب  ار  طلـسم  يدام  ندمت  اب  زیتس  رد  یندمت  يانب  تلاسر  هک  یمالـسا ، تما  ناونع  هب  ار  دوخ  يهدنیآ  لاح و  رب  خـیرات  ریثأت  دـعب ،

. دومن مهاوخ  یسررب  دراد ،

نآرق رد  خیرات 

ار ناگتشذگ  يهصق  ینامـسآ  باتک  نیا  هک  هحفـص 42 ] دومن [  دهاوخ  هدهاشم  دیامن ، هشیدنا  لمأت و  میرک  نآرق  رد  يردـق  سک  ره 
[37 ( ] دـیوگیم ناگتـشذگ  یگدـنز  خـیرات و  زا  هک  ار  نآرق  رد   ) ثحابم هنوگنیا  ناوتیمن ، هتبلا  تسا ... هداد  رارق  هجوت  دروم  ناوارف 

مرکا لوسر  ترضح  هب  يرادلد  يارب  [ 38 ( ] تایآ زا  هتـسد  نیا   ) دنیامنیم نامگ  هک  یهورگ  نخـس  ای  دروآ . باسح  هب  دئاز  هدوهیب و 
لزان ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يارب  طقف  اهناتـساد  هک  دوب  نینچنیا  رگا  و  درک . یقلت  تسرد  ار  دناهدوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

هک یلاح  رد  میریگب . رظن  رد  میتسناوتیمن  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  تایآ ، نآ  يارب  یهجوت  لباق  هدیاف  تروص  نیا  رد  دنـشاب ، هدش 
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و میناوخیم .) وت  رب  ار  اهناتـساد  نیرتـهب  اـم  : ) ینعی [ . 39 ( ] صـصقلا نسحا  کیلع  صقن  نحن  : ) دـیامرفیم هرابنیا  رد  لاعتم  دـنوادخ 
ياهربخ زا  اـم  هنوگنیدـب  : ) ینعی [ 40 ( ] ارکذ اندـل  نم  كانیتآ  دـق  قبـس و  دـق  ام  ءاـبنا  نم  کـیلع  صقن  کلذـک  : ) دـیامرفیم نینچمه 
اههصق سپ  : ) ینعی نورکفتی ) مهلعل  صصقلا  صـصفاف  : ) دیامرفیم و  میاهداد .) ار  رکذ  دوخ  دزن  زا  وت  هب  ام  و  میناوخیم ، وت  رب  هتـشذگ 

رد : ) ینعی [ 41 ( ] بابلالا یلوال  هربع  مهـصصق  یف  ناک  دقل  : ) دیامرفیم لجوزع  دنوادخ  نینچمه  دنیامن ). هشیدنا  هک  دیاش  نک  نایب  ار 
. دزاسیم خیرات  رد  ربدت  رکفت و  هب  فوطعم  ار  ام  هجوت  حوضوب  هک  يرگید  تایآ  و  تسا .) نادـنمدرخ  يارب  یتربع  نانآ ، ياهناتـساد 

نکل تسا . نآ  تاملسم  تایهیدب و  هحفـص 43 ] زا [  هکلب  درادن ، رکفت  هشیدنا و  هب  يزاین  نآرق  زا  یجاتنتـسا  تشادرب و  نینچ  عقاو  رد 
رب هانپ  تسا ؟!! يزیگناهنتف  ببس  دوخ  نآرق  ییوگ  وت  دننکیم . در  دنوشیم  هنتف  داجیا  ببـس  هکنیا  يهناهب  هب  ار  یهیدب  دراوم  نیا  يارب 

و دنیامنیمن ، هشیدنا  ربدت و  نآرق  يافرژ  رد  ایآ  : ) ینعی [ 42 ( ] اهلافقا بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدتی  الفا  : ) دیامرفیم میرک  نآرق  ادخ !!
اهملظ و نآ  رد  هک  مراد  نیقی  دیامن ، لزان  یباتک  نآرق  زا  دعب  لجوزع  دنوادخ  هک  دوب  رارق  رگا  دراد .) دوجو  هدز  لفق  ییاهلد  هکنیا  ای 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  دومنیم  نشور  و  دـیدرگیم . نایب  ناشیعقاو ، ماـقم  هاـگیاج و  نتفرگ  اـهمتس و 

یلـص دمحم  هک  دوب  رارق  یهلا  يهدارا  تمکح و  رب  انب  اریز  دـش  لمحت  اهملظ  عیاقو و  نیا  يهمه  اما  تسا . هدـمآ  اهنآ  رـس  رب  هچ  ملس 
ادـخ هب  تسا  وا  رد  هک  هچنآ  نیمز و  هک  نامز  نآ  ات  دـشاب ، مکح  یـساسا  نوناق  ناونع  هب  نآرق  و  ربمایپ ، نیرخآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
هراپ دـنچ  ار  تما  هک  یتافالتخا  ياهشیر  لـلع  مینادـب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  خـیرات  رد  هعلاـطم  ترورـض  رگید  يوس  زا  اـما  ددرگزاـب .

هتشذگ ياهتما  رد  تافارحنا  زا  ییاههنومن  روبزم ، یـسررب  نایاپ  رد  تسیچ ؟ هدروآرد  قرفتم  ياههقرف  اههورگ و  تروص  هب  و  هدرک ،
. دراد دوجو  یمالسا  تما  رد  نآ  ینیع  ياههنومن  هک  هدومن  يروآدای  ار 

دیامنیم لیمحت  ام  هب  رضاح  رصع  هک  یترورض  خیرات ، هب  یهاگآ 

دوجو ینالوط  ياهمطاف  تسیزیم ، نآ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  يرـصع  مینکیم و  یگدـنز  نآ  رد  هک  ياهرود  نایم 
دیاب مییامن . هظحالم  هتخانش و  ار  خیرات  مالسا ، ینامسآ  تعیرـش  كرد  مهف و  هحفـص 44 ] تهج [  هک  هدومن  راچان  ار  ام  رما  نیا  دراد .

هدیـسر ام  هب  هریغ  هقف و  هریـس ، ثیدـح ، تنـس ، نآرق ، دـننام  یخیرات ، دانـسا  لالخ  زا  عقاو  رد  مییاـمنیم ، تداـبع  هک  ار  هچنآ  تسناد 
رد ار  تسا  نرق  هدراهچ  زا  زواجتم  هک  ینامز  يهلـصاف  نیا  مییامن ، هعلاـطم  ار  خـیرات  هکنآیب  تسا  نکمم  هنوگچ  فصو  نیا  اـب  تسا .

هدرک و اهر  ار  خیرات  ياهسرد  اهتربع و  هک  تفریذپ  دنهاوخن  نادنمدرخ  دیدرتیب  میـشاب ... قفاوم  ربتعم  دانـسا  نیا  مهف  رد  هدیدرون و 
رون یلقع  اب  خیرات  هب  هجوت  زج  ياهراچ  نیاربانب  دزاسیم . هدامآ  تفرـشیپ  يارب  ار  دوخ  هک  تسا  یتما  مالـسا ، تما  مینامب . لفاغ  نآ  زا 

هن و  میرامشب . سدقم  هناروکروک  وحن  هب  ار  نآ  هک  تسین  هنوگنآ  هب  ام  دزن  رد  خیرات  لاح  نیا  اب  میرادن ... یحو  ياهتیاده  زا  هتفرگ 
ناگتشذگ یفنم  لامعا  یگنهرف  يهناوتشپ  ناونع  هب  هک  ددرگیم  بجوم  خیرات ، ندرمش  سدقم  اریز  مییامن . در  ارنآ  يهمه  هک  نانچنآ 

شیوخ ریثأت  ام  راتفر  رب  هیور ، نیا  و  مینزب . تلفغ  هب  دوخ  فلـس  دننام  ار  دوخ  ناگتـشذگ  لامعا  ندوب  سدقم  يهناهب  هب  ددرگ  تشابنا 
هزاجا ام  درخ  لقع و  هنوگچ  و  میرامشب ؟ سدقم  زین  ار  هیواعم  مالسلاهیلع  یلع  ندرمش  سدقم  رانک  رد  میتاوتیم  هنوگچ  دراذگیم . ار 

سیدقت هناروک  ار  خیرات  رگا  میهد ؟ رارق  هفک  کی  رد  و  هدرمـش ، ناسکی  ار  دـیزی  مالـسلاهیلع و  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هک  دـهدیم 
اجنآ زا  اما  دش . میهاوخن  لئاق  دهاجم ، توغاط و  لوتقم و  لتاق و  و  مولظم ، ملاظ و  نایم  یتوافت  هک  میریگیم  رارق  یتیعـضو  رد  مییامن ،

زا هک  تسا  مزال  میشک ، شود  رب  ار  [ 43  ] نامسآ تناما  هک  تسا  نیا  رب  ام  ششوک  لاح  نیا  اب  میراد و  رارق  اطخ  ضرعم  رد  هتسویپ  هک 
، اههاگترپ نیا  زا  بانتجا  زیهرپ و  ناکما  هک  تسا  نشور  هتبلا  مییامن . زیهرپ  دـناهداتفا ، نآ  رد  ناگتـشذگ  هحفص 45 ] هک [  ییاههاگترپ 
، هنومن يارب  [ 44 ( ] هک تسا  نیا  اههاگترپ  نیا  زا  یکی  . ) درادن دوجو  اهنآ  يهرابرد  قیقد  شواک  هعلاطم و  قیرط  زا  اهنآ  صیخشت  نودب 
ار خیرات  نارگمتس  رگید  هک  ددرگیم  بجوم  يرما  نینچ  میوش . لئاق  ینوناق  یعرش و  یتفص  يو  لامعا  يارب  هدرمش و  سدقم  ار  دیزی 
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و هدوب ، هیواعم  دنزرف  هکنیا  رطاخ  هب  ار  وا  ياهشور  دیزی و  یتسردان  دـیاب  نیاربانب  میهد . رارق  دـییأت  دروم  وا ) شور  زا  يوریپ  تلع  هب  )
شناگدننک سیدقت  هک  یتمظع  کسام  هتفرگ و  هلـصاف  يو  زا  و  مییامن ، تابثا  نشور و  هتـشگ ، فرحنم  تسرد  هار  زا  هک  رطاخ  نیدب 

مزرویم دیکأت  هتکن  نیا  رب  رگید  يوس  زا  هتبلا  [ . ) 45 ( ] ددرگ نشور  ام  رب  خیرات  قیاقح  هلیسو  نیدب  ات  . ) میرادرب دناهدز ، وا  يهرهچ  رب 
لطاب اب  اریز  درک . ینیچهشوخ  نآ  زا  هناتـسرپاوه  ناـملایما  اههتـساوخ و  اـب  اـی  و  درمـش ، لـطاب  زین  ار  خـیرات  يهمه  ناوتیمن  [ 46 ( ] هک

دیاب دنمجرا  يهدـنناوخ  قوف ، بلاطم  هب  هجوت  اب  میاهدومن . یغلم  هدرمـش  لطاب  ار  مالـسا  يهمه  تنـس و  نآرق و  ننـس  خـیرات ، ندرمش 
لمأت و تسا  هدومن  روبع  اهنآ  رب  تما  هک  يریـسم  يهنودرگ  رب  و  هتفای ، یهاگآ  یخیرات  ثداوح  هب  تبـسن  هک  تسا  ضرف  اـم  رب  دـنادب 

نآ يهطساوب  ات  دشاب ، ام  قشمرس  وگلا و  هک  دراد  ار  نآ  یگتسیاش  اهتیـصخش ، زا  کیمادک  هک  مینک  صخـشم  دیاب  و  مییامنب . هشیدنا 
هک یتما  کشیب  مییامن . يوریپ  نشور  ياهدـنیآ  يوس  هب  [ 47 ( ] یتسرد يریگتهج  اب  و  ، ) هتفرگ هرهب  ینونک  لاـح  هحفص 46 ] يارب [ 

نودـب یتما  دراذـگیمن ، یقرف  دـیزی  مالـسلاهیلع و  نیـسح  نایم  نینچمه  و  تسین . یتوافت  چـیه  هب  لئاق  مالـسلاهیلع  یلع  هیواعم و  نایم 
، میامنیم ییوجیپ  نم  هک  ار  هچنآ  تسا . اهنآ  یگدـنامبقع  تابجوم ، نیرتمهم  زا  يروصت  نینچ  هکلب  دوب . دـهاوخ  تفرـشیپ  یقرت و 
زا جراـخ و  شیوخ  ریـسم  زا  اـت  دـیدرگ  بجوم  و  هدوـمن ، راـتفرگ  دوـخ  هب  ار  تما  هک  تسا  یفارحنا  مهف  رد  نیتـسخن ، لـماع  تخاـنش 

ندوب هدـیافیب  يزیگناهنتف و  هک  یناـنآ  تسناد  دـیاب  دوب ... مهاوـخن  زاـینیب  خـیرات  زا  نآ  مهف  رد  هتبلا  هک  ددرگ . رود  باوـص  يهقیرط 
ددرگ و راکـشآ  تقیقح  هک  دـنراد  همهاو  نیا  زا  دـنیامنیم ، خـیرات  يهعلاطم  زا  نتفرگ  هلـصاف  هب  هیـصوت  و  هداد ، رارق  هناـهب  ار  خـیرات 

رود قح  هار  زا  نآ  يهطـساوب  هکیلاح  رد  دیدرگ ، باختنا  لماک  هدارا  اب  هک  یعیاجف  ددرگ . اوسر  تسا ، هدروآ  دوجوب  تما  هک  یعیاجف 
زا نیغورد  یگتخاـس و  تروص  هب  هک  ییاهتیـصخش  هک  درادـن  تیمها  خـیرات ، يـالبال  رد  تقیقح  هب  لـین  يارب  نم ، دزن  رد  دـشیم .

هکنیا رگم  درادن  دوجو  یحیجرت  اهتیصخش  زا  کی  چیه  يارب  قح ، يوزارت  رد  اریز  دنیامن . طوقس  دناهدش ، رادروخرب  یسدقم  يهلاه 
هدومن ظفح  ام  يارب  خـیرات  هک  تسا  يزیچ  ادـخ ، تساوخ  هب  نم ، تجح  اتـسار  نیا  رد  و  دنـشاب . هتـشاد  صالخا  قح  هب  هک  ینادـهعتم 

هحفص 47] [ . ] 48 . ] تسا

نآرق رد  نیشیپ  مما  تافارحنا  زا  ییاههنومن 

هراشا

اریز [ 49 ( ] دنشاب مالسا  تما  يارب  یتربع  ات  . ) تسا هدرک  نایب  ار  نیشیپ  ناگتشرف  ناربمایپ و  ناتـساد  ررکم  تروص  هب  اهراب  میرک  نآرق 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  هتبلا  تشذگ . دهاوخ  نیـشیپ  مما  دننامه  یعیاقو  تما ، نیا  رـس  رب  هک  دنادیم  لاعتم  يادخ  هک 

دیهاوخ لابند  عرذ  هب  عرذ  بجو و  هب  بجاو  ار  ناینـشیپ  ياهتنـس  امـش  : » دومرف یحیحـص  ثیدح  رد  هکنانچ  هدومن ، دیکأت  نآ  رب  زین 
: هَّللالوسر اـی  دـندرک : ضرع  درک . دـیهاوخ  يوریپ  ناـنآ  زا  زین  امـش  دـندوب ، هدـش  دراو  زین  يرامـسوس  يهنـال  هب  رگا  هکناـنچنآ  دومن ،

رگا هطبار  نیا  رد  دنـشابیم .»؟! یناسک  هچ  هک  دـیدومن  روصت  سپ  دومرف : دنـشابیم ؟ نایحیـسم  ناـیدوهی و  [ 50 ( ] ناینیـشیپ زا  روظنم  )
يهنیمز ود  رد  هک  دنیبیم  دننکیم - تیاکح  ار  هتشذگ  ياهناتساد  هک  ماگنه  نآ  رد  دنکفایب - يرظن  همیرک  تایآ  رب  زیزع ، يهدنناوخ 

: دنیامنیم ثحب  یلصا 

نآرق ياهناتساد  رد 

هراشا

همادا لطاب  قح و  نایم  راکیپ  نیمز ، اهنامـسآ و  ياقب  اـب  هتـسویپ  هک  تسا  رما  نیا  تاـبثا  [ 51 ( ] نآرق ياهناتـساد  رد  تسخن  يهنیمز  )
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ناهنپ هحفـص 48 ] دنـشابیم [ ، میکح  نآرق  زا  یحو  فرژ  ياـهیهاگآ  تریـصب و  زا  دـنمهرهب  هک  یناـسک  هژیوـب  ناـگمه ، رب  و  دراد .
هچنآ و  لطاب ، ای  تسا و  قح  ای  نیاربانب  درادن ... دوجو  یبسن  لطاب  ای  یبسن  قح  اذل  تسه . یلطاب  دراد و  دوجو  یقح  هشیمه  هک  تسین ،

[52 ( ] نوفرصت یناف  لالـضلا  الا  قحلا  دعب  اذامف  : ) دیامرفیم میرک  نآرق  هکنانچ  تسا . لطاب  نالوج  يارب  یطیحم  تساهنآ  نایم  رد  هک 
هک [ 53 ( ] تسا مزال  زین  هتکن  نیا  هب  هجوت   ) هژیوب دـیوشیم )؟ هدرب  اجک  هب  سپ  دراد ، دوجو  یهارمگ  زج  قح  زا  دـعب  يزیچ  هچ  : ) ینعی

نیا شیوخ ، تغالب  هژیو و  تقد  اب  نآرق  دـشاب . هدـش  نایب  قح  نآ  زا  شیپ  هک  دـیآیم  دوجوب  یماگنه  لطاب  قح و  ناـیم  روبزم  راـکیپ 
لـسرلا کلت  : ) مهدیم رارق  يروآدای  دروم  لیذ  رد  امـش  هجوت  تهج  ار  هطوبرم  تایآ  زا  یخرب  اذـل  دـیامرفیم . نایب  ام  يارب  ار  قیاقح 

هَّللا ءاش  ول  و  سدقلا ، حورب  هاندیا  تانیبلا و  میرم  نبا  یسیع  انیتاء  تاجرد و  مهضعب  عفر  هَّللا و  ملک  نم  مهنم  ضعب  یلع  مهضعب  انلـضف 
هَّللا نکلو  اولتتقا  ام  هَّللا  ءاش  ول  و  رفک ، نم  مهنم  نماء و  نم  مهنهف  اوفلتخا  نکلو  تانیبلا  مهتءاج  امدـعب  نم  مهدـعب  نم  نیذـلا  لتتقا  اـم 

ار یخرب  هـتفگ و  نخـس  دـنوادخ  اـهنآ  زا  یخرب  اـب  هـک  مـیداد  يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  ناربماـیپ  زا  یخرب  : ) ینعی [ 54 ( ] دـیری ام  لعفی 
، تساوخیم دنوادخ  رگا  و  میدومن ، دییأت  سدقلا  حور  هب  ار  وا  و  میداد ، میرم  نب  یسیع  هب  ینشور  ياههناشن  ام  دیـشخب ، عیفر  یتاجرد 

یلو دـمآ ، نانآ  يوس  هب  نشور  ياههناشن  هکنآ  زا  سپ  دـنتخادرپیمن ، راکیپ  گنج و  هب  رگیدـکی  اب  دـندمآ ، نانآ  زا  سپ  هک  یناـسک 
هچنآ اما  دـندیگنجیمن ، رگیدـکی  اب  تساوخیم ، دـنوادخ  رگا  دـندیزرو و  رفک  یخرب  دـندروآ و  نامیا  یخرب  سپ  دـندرک ، فـالتخا 

: دروآیم نایم  هب  نخس  یعونتم ، لئاسم  زا  قوف  يهمیرک  يهیآ  دش .) دهاوخ  ماجنا  دشاب  دنوادخ  هدارا  و  هحفص 49 ] تساوخ [ 

ماع روط  هب  اهتلاسر  ناربمایپ و  زا 

زا سپ  هک  يراکیپ  و  تسا . تلاسر  يهرابرد  اهنآ  نومـضم  بلغا  دـنیآیم ، هکرابم  تایآ  نمـض  لسر ، لوسر و  ياههژاو  هک  یماـگنه 
ارهاـظ هک  دـناسریم  قوـف  يهیآ  رد  لوـسر  يهژاو  هکناـنچ  تسا . تلاـسر  هـیلع  ییاـتدوک  ددرگیم ، عـقاو  ناـشموق  ناـیم  رد  ناربماـیپ 

الا دمحم  ام  و  : ) دیامرفیم لاعتم  يادخ  طابترا  نیا  رد  تسوا . تلاسر  دروم  رد  هکلب  تسین  ربمایپ  صخـش  هرابرد  هدـمآ  شیپ  فالتخا 
زج تسین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  و  : ) ینعی [ 55 ( ] مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وا  تاـم  ناـفأ  لـسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر 
هک اجنآ  رد  دـیدرگیمرب ؟) دوخ  ناگتـشذگ  هب  امـش  دوش ، هتـشک  ای  دریمب  رگا  سپ  دـناهدوب ، يرگید  ناربماـیپ  وا  زا  شیپ  هک  يربماـیپ 

[56 ( ] يهیآ 253 هرقب ،  ) تسا نآ  يهرابرد  ثحب  هک  ياهیآ  دوشیم  لخاد  نـالوسر  هریاد  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
رب [ 57 ( ] يهیآ 144 نارمع ، لآ   ) نیشیپ يهیآ  هک  نآ  هژیو  هب  ددرگیم . زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ترضح  ام  رورـس  لماش 
زا ریغ  يرگید  ناگداتسرف  هک  هنوگنامه  تسا ، هداتسرف  کی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هکنیا  و  دیامنیم . دیکأت  تلاسر  تفص 

نابز زا  لاعتم  يادـخ  یتسه .) نالوسر  زا  وت  و  : ) ینعی [ 58 ( ] نیلسرملا نمل  کنا  و  : ) دیامرفیم میرک  نآرق  هکنانچ  دناهتـشاد . دوجو  وا 
تلاسر وگب  : ) ینعی [ 59 ( ] لسرلا نم  اعدب  تنک  ام  لق  : ) دیامرفیم ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ترضح  هحفص 50 ] دوخ [  بیبح 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ترضح  تما  دزن  هدیدپ  نیا  رتشیب ، هکلب  ابیرقت  زین  ناگتـشذگ  ياهتنـس  رد  تسا .) هدیدرگن  زاغآ  نم  اب 
. ددرگیمن فقوتم  ملس 

ناربمایپ زا  یخرب  يرترب  يهرابرد 

مدرم نایم  رد  فالتخا  نکیل  ، ) هدـمآ ناگداتـسرف  ناربمایپ و  يرترب  هک  دـنکن  اعدا  یـسک  چـیه  [ 60 ( ] مهاوخیم ثحاـبم  نیا  حرط  اـب  )
نیرترب ناربمایپ و  متاخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هکیلاح  رد  ارچ  ماهدینش  رایسب  مدرم  زا  یهورگ  زا  [ . 61 ( ] دراد همادا  نانچمه 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  تسرد  هچرگ  اما  تسا ؟ هدمآ  دوجوب  فالتخا  مدرم  نایم  وا  زا  سپ  هنوگنیا  دشابیم ، نانآ 
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دیکأـت دروـم  هتکن  نیا  ددرگن . وا  تما  لـماش  یهلا  ياهتنـس  هک  ددرگیمن  بجوـم  رما ، نیا  یلو  تسا  ناربماـیپ  نیرتلـماک  نیرترب و 
یناسک تنس  : ) ینعی [ 62 ( ] الیوحت انتنسل  دجت  انلـسر و ال  نم  کلبق  انلـسرا  دق  نم  هنـس  : ) دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  تسا . نآرق 

هنـس الا  نورظنی  لهف  : ) دیامرفیم نینچمه  و  هحفـص 51 ] یباییمن [ . يرییغت  چـیه  ام  تنـس  رد  و  میتخیگنارب ، تلاـسر  هبوت  زا  شیپ  هک 
دنوادخ تنس  يارب  وت  و  دنرگنیم ، ناینیشیپ  تنس  هب  زج  ایآ  سپ  : ) ینعی الیوحت ) هَّللا  هنسل  دجت  نل  الیدبت و  هَّللا  هنـسل  دجت  نلف  نیلوالا 

دننام وا  هک  نوچ  دـهاکیمن ، يو  تیلـضفا  زا  ترـضح ، نآ  زا  سپ  فالتخا  ندـمآ  دوجوب  تفگ  دـیاب  یباییمن .) ینوگرگد  لیدـبت و 
زا هک  دوب  یبیذکت  تشگ  نانآ  بیـصن  هک  یـشاداپ  اما  دـندمآ . رون  يوس  هب  یکیرات  زا  ناشموق  جورخ  يارب  هک  تسا  يرگید  ناربمایپ 
ادج يهتفات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  ترـضح  اذل  دندنادرگ . يور  مالـسلامهیلع  ناربمایپ  توعد  زا  و  دـندید . ناشموق  يوس 

لیلد و هچ  هب  سپ  دید . رازآ  نارگید ، زا  شیب  تسا  تیاور  يو  دوخ  زا  هک  نانچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هکلب  دوبن . ياهتفاب 
، دوب هدمآ  دوجوب  هتشذگ  ناربمایپ  ماوقا  رد  هک  یفالتخا  زا  رتکانرطخ  رتگرزب و  دمآ ، دوجوب  تما  رد  وا  تلحر  زا  سپ  هک  یفالتخا  ارچ 

دنوادـخ اـب  هکنآ  دـنیاهنآ  زا  و  میداد ، يرترب  یخرب  رب  ار  یخرب  هک  ناگداتـسرف  نآ  دـنیاج  نیمه  تفگ  و  : ) دـیوگیم ریثکنبا  دـشابن ؟
ناربمایپ زا  دـعب  فالتخا  هتفگ ، نیا  يهیاـپ  رب  و  [ 63  ] ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  مالـسلاهیلع و  یـسوم  ینعی  تسا ) هتفگ  نخس 
هتـسویپ هک  میباـییمرد  ثحب  دروـم  يهمیرک  يهیآ  لـالخ  زا  ددرگیم . زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تـما  لـماش 

ار قح  ربمایپ ، ياهشزومآ  اب  و  دمآ ، نانآ  يوس  هب  ادخ ) بناج  زا   ) نشور ياههناشن  هکنیا  زا  دعب  ناگدننک ) فالتخا  نایم  رد   ) فالتخا
يدوس زین  دشابیم ، داهتجا »  » تسه هک  هچنآ  و  درادن ، دوجو  یفالتخا  هک  هناهب  نیا  دیآیم . شیپ  دـندیدرگ ، بلطم  هجوتم  دـنتخانش و 

هب هیبش  دننامه و  نآ ، رد  دوجوم  فالتخا  هک  دزاسیم  نهربم  ام  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  تما  رد  ینیع ، تیعقاو  درادـن .
رب ار  يراگتسر  ياههناشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هکنآ  زا  سپ  هحفص 52 ] فالتخا [ ، نیا  تسا . نیـشیپ  ياهتما 
زا کیدزن و  تشهب  هب  ار  امـش  هک  يزیچ  : ) تسا هدومرف  ناـشیا  هکناـنچ  تسا . هدـمآ  دوجوب  دومن ، ناشبیـصن  و  تخاـس ، راکـشآ  ناـنآ 

: دیوگیم يهیآ 253 ) هرقب ،  ) ثحب دروـم  يهـیآ  ریـسفت  رد  بـطق  دیـس  ماهدرک ) رما  نآ  هـب  ار  امـش  نـم  رگم  هدوـبن  دـیامن ، رود  شتآ 
(. ددرگ ناشزیتس  گنج و  عنام  هتـشادزاب ، فالتخا  زا  ار  نانآ  ناوریپ  ات  دیدرگن  بجوم  ناشتلاسر ، تعیبط و  رد  ناربمایپ  هورگ  تدحو  )

نادب نیا  دـندیزرو . رفک  زین  يرگید  هورگ  و  دـندروآ ، نامیا  هدز ، گنچ  قح  هب  یهورگ  هک  دـش  نینچ  تافالتخا  نیا  هجیتن  - 3 [ . 64]
دوجوب فالتخا  راکـشآ ، ياههناشن  دوجو  اب  ارچ  یتسار  دنـشابیمن . قح  رب  یگمه  ای  هدوبن  یناـمیا  حطـس  کـی  رد  همه  هک  تسا  ینعم 

هک میناوخیم  اـجنآ  رد  دـناهدش . رکذ  ررکم  تروصب  هک  میباـییم  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  ياهعوـمجم  رد  ار  بلطم  نیا  خـساپ  دـیآیم ؟
هتـسویپ هک  ار  ناسنا  یناملظ  تعیبط  ات  هداد ، رارق  دـیکأت  دروم  ار  نیمز  يور  رب  اهتنـس  یگنادواج  موادـت و  لاعتم ، ناحبـس و  دـنوادخ 

هوتوا نیذلا  الا  هیف  فلتخا  ام  و  : ) دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  دیامن ... راکـشآ  دشابیم ، لهج  یناسفن و  ءاوها  تالیامت و  بوذجم 
، دندید ار  قح  راکشآ  ياههناشن  نآ  زا  شیپ  هک  یهورگ  رگم  دندرکن  فالتخا  رد  و  : ) ینعی [ 65 ( ] مهنیب ایغب  تانیبلا  مهتءاج  ام  دعب  نم 

الا باتکلا  اوتوا  نیذلا  فلتخا  ام  و  : ) دیامرفیم زاب  و  دنتشاد .) دوخ  نایم  رد  هک  دوب  یمتس  ببـس  هب  فالتخا  نیا  دنتـشاد ، ملع  نآ  هب  و 
هدـش هاگآ  نآ  زا  شیپ  هک  یماگنه  رگم  دـندومنن ، فالتخا  میداد ، باتک  هک  ار  ینانآ  : ) ینعی [ 66 ( ] مهنیب ایغب  ملعلا  مهءاج  ام  دـعب  نم 

ام دعب  نم  الا  اوقرفت  ام  و  : ) دـیامرفیم نینچمه  دنتـشاد .) اور  دوخ  نیب  رد  هک  دوب  یمتـس  ببـس  هب  فالتخا  هحفـص 53 ] نیا [  و  دندوب ،
نیب رد  هک  دوب  یمتس  ببس  هب  هقرفت  نیا  دیـسر و  ملع  نانآ  هب  هکنآ  زا  سپ  رگم  دندشن  هدنکارپ  و  : ) ینعی [ 67 ( ] مهنیب ایغب  ملعلا  مهءاج 

ياههناشن و  ینعی : [ 68 ( ] مهنیب ایغب  مهءاج  امدـعب  نم  الا  اوفلتخا  امف  رمالا  نم  تانیب  مهاـنیتا  : ) دـیامرفیم هرخـالاب  و  دنتـشاد .) اور  دوخ 
هک دوب  یمتس  تهج  هب  فالتخا  نیا  و  دیسر ، نانآ  هب  ملع  هکنآ  زا  سپ  رگم  دندومنن  فالتخا  و  میداد ، اهنآ  هب  رما  زا  ینشور  راکشآ و 

هنوگنآ تغل  رد  یغب  يهژاو  دروآیم . دوجوب  طابترا  یغب  فالتخا و  نایم  نآرق  تایآ  هتسویپ  هک  ددرگیم  هدهاشم  دنتشاد .) دوخ  نایم 
دش و رود  قح  زا  درم  نآ  ینعم  هب  ایغب : انیلع  لجرلا  یغب  لاثم : يارب  دشابیم . يدعت  ینعم  هب  هدـش : نایب  روظنمنبا  زا  برع  ناسل  رد  هک 
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ناهنپ هکنانچ  یناعم ، نآ  يهمه  و  دنراد . تلالد  تین  ءوس  رب  اهنآ  يهیلک  هک  دراد  دوجو  یغب  يارب  يرگید  یناعم  و  دومن . يدـعت  ام  هب 
نآ - 4 دراد . تریاغم  تسا ، تاـفالتخا  تلع  رد  هبـساحم  خـساپ و  زا  رارف  يارب  ناـفرحنم  هیجوت  يهناـهب  هک  داـهتجا »  » ياـنعم زا  تسین ،
ارنآ دصقم  قح و  هدـش ، لزان  نانآ  رب  باتک  هک  دـیآیم  دوجوب  یناسک  نایم  رد  الومعم  فالتخا  تسا ، هدـهاشم  لباق  تایآ  رد  هکنانچ 

ییامن و ربدت  لمأت و  هک  تسا ، ضرف  نمؤم  ناسنا  يا  وت  رب  سپ  دیامنیم . ار  شیوخ  راک  يدـعت  يرگمتـس و  يهیحور  اما  دنـسانشیم .
[69 ( ] باسحلا عیرس  هَّللا  ناف  هَّللا  تایآب  رفکی  نم  و   ) هک ینادب  دیاب  و  تسا ، دنوادخ  تایآ  دش  هدناوخ  شیپ  رد  هچنآ  هک  يروآ  دای  هب 

هحفص 54] تسا [ .) باسحلا  عیرس  دنوادخ  هک  دنادب  دزرو ، رفک  دنوادخ  تایآ  هب  سک  ره  : ) ینعی

نآرق زا  فرژ  ياهیهاگآ  ندروآ  تسد  هب 

هراشا

عیاقو ثداوح و  زا  یبایزرا  رکفت و  رد  وا  شور  هویش و  ساسا  هک  دروآیم ، ییاههیاپ  ینابم و  شیوخ  يارب  يدرف  هک  هداتفا  قافتا  رایسب 
زا ياهلاه  ياراد  یثوروم و  یقطنم  اب  یفطاع و  يرظن  هطقن  زا  ياهلأسم  ره  يهرابرد  نارگید  اب  ام  يوگتفگ  ثحب و  زین  بلغا  ددرگیم .

هتـسویپ هک  تسا  ياهباحـص  يهرابرد  ثحب  نآ  يهنومن  دهدیمن . هثحابم  وگتفگ و  لاجم  نارگید  هب  هتبلا  هک  دریذپیم  تروص  سدـقت 
ینالوط نانآ  زا  یخرب  رمع  هتبلا  و  دندنام ، شرانک  رد  يو  تافو  ماگنه  ات  دندوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  رای  هارمه و 

نیا ای  مییامن ؟ يدنبهقبط  ار  نانآ  هطـساو  نیدـب  ات  مینک  یبایزرا  تلادـع  يوزارت  رد  نانآ  لامعا  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  ایآ  اما  دـش .
داقتنا اذل  دناهتفرگ ، وا  زا  امیقتسم  ار  نید  هدوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  نانآ  اریز  تسا ؟ زاجم  ریغ  نکمم و  ریغ  رما 

نیا هب  اریز  مرادـن . هباحـص  تلادـع  يهرابرد  ار  تعامج  تنـس و  لها  يهیرظن  یبایزرا  دـقن و  دـصق  اجنیا  رد  درادـن !؟ ناـکما  ناـنآ  زا 
تردابم ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  ثداوح  یبایزرا  هب  اجنآ  رد  تخادرپ . مهاوخ  دـعب  لوصف  رد  عوضوم 

دیفم ام  ثحب  رد  هک  میروآ  تسد  هب  نآرق  زا  ار  یفرژ  ياهیهاگآ  هک  تسا  نیا  قوف  ثحاـبم  حرط  زا  اـجنیا  رد  نم  دـصق  دومن . مهاوخ 
تلالد ربدـت  نمـض  ناـنآ  زا  هدومن ، يروآداـی  هدومن  ناـیب  نیـشیپ  ياـهتما  يهراـبرد  لیـصفت  هب  نآرق  هک  ار  یناتـساد  ود  اذـل  دنـشاب .

. میبای تسد  دهد ، يرای  هار  نیا  رد  ار  ام  هک  یلک  ياهدعاق  هب  ات  مییوجیم ،

دشابیم یسوم  ترضح  اروعاب و  نب  معلب  ناتساد 

انئـش ول  و  نیواغلا ، نم  ناکف  ناطیـشلا  هعبتاـف  هحفـص 55 ] اهنم [  خلـسناف  انتایآ  هانیتآ  يذـلا  أبن  مهیلع  لتاو  : ) دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
اوبذـک نیذـلا  موقلا  لثم  کلذ  ثهلی  هکرتت  وا  ثهلی  هیلع  لمحت  نا  بلکلا  لثمک  هلثمف  هاوه  عبتاو  ضرالا  یلا  دـلخأ  هنکلو  اهب  هاـنعفرل 

وا میدومن و  لزان  يو  رب  ار  شیوخ  تایآ  هک  ار  یـسک  نآ  ربخ  ناوخب  نانآ  رب  و  : ) ینعی [ 70 ( ] نورکفتی مهلعل  صصقلا  صصقاف  انتایاب 
تبترم يدـنلب  تایآ  نآ  اب  ار  وا  میتساوخیم  رگا  دـیدرگ و  ناهارمگ  زا  وا  و  تفر ، وا  یپ  رد  ناطیـش  سپ  تفرگ ، هلـصاف  تاـیآ  نآ  زا 
سراپ يرب  هلمح  وا  رب  رگا  هک  تسا  گـس  دـننام  وا  لـثم  دومن . يوریپ  شیوخ  ياوه  زا  و  تفاـی ، شیارگ  اـیند  هب  وا  اـما  میدیـشخبیم ،

دیاش نک  نایب  ار  اههصق  سپ  دنتـشادنپ ، غورد  ار  ام  تایآ  هک  تسا  یموق  لثم  نیا  دـنکیم . سراپ  زاب  ییامن  اهر  ار  نآ  رگا  دـنکیم و 
مـسا وا  دندناوخیم . اروعاب  نب  معلب  ار  وا  هک  دوب  لیئارـساینب  زا  يدرم  وا  : ) دسیونیم تایآ  نیا  ریـسفت  رد  ریثکنبا  دنیامن .) هشیدنا  هک 

نب معلب  مالسلاهیلع  یسوم  دوب . مالسلاهیلع  یسوم  ناوریپ  زا  املع و  زا  يو  دوب . هداد  وا  هب  ار  شیوخ  تایآ  دنوادخ  تسنادیم ، ار  مظعا 
- نید وریپ  هاـگنآ  داد ، ییاـیاطع  شـشخب و  يو  هب  هاـشداپ  نآ  دـناوخب . دـنوادخ  يوس  هب  ار  وا  اـت  داتـسرف  نیدـم  هاـشداپ  دزن  ار  اروعاـب 

يو هب  هتفر  وا  دزن  معلب  ناـگداز  ومع  : ) دـسیونیم همادا  رد  ریثکنبا  دومن .) اـهر  ار  یـسوم  ترـضح  نید  تشگ و  يو  [ 71 - ] یگتخاس
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زا رگا  تفگ : وا  دزاسیم . كاله  ار  ام  ددرگ ، هریچ  ام  رب  وا  رگا  و  دراد . زین  يدایز  نازابرـس  تسا و  رایـسب  یـسوم  يدرمیاپ  هک  دنتفگ 
یسوم و يو  هکنیا  ات  دندومن  رارصا  نانچمه  نانآ  اما  دوریم . نیب  زا  مترخآ  ایند و  دنادرگزاب ، ار  شنارای  یسوم و  هک  مهاوخب  دنوادخ 

يهدومرف نیا  يهراـبرد  ریثـکنبا  و  تفرگ ). هحفـص 56 ] وا [  زا  تشاد  معلب  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  ببـس  نیدـب  درک . نـیرفن  ار  شناراـی 
هک یتایآ  يهطساو  هب  ار  وا  ینعی  دسیونیم : میدیـشخبیم ) هبترم  يدنلب  تعفر و  تایآ  نآ  هب  ار  وا  میتساوخیم  رگا   ) هک لاعتم  دنوادخ 

نادنمشناد رگید  هکنانچ  نآ  زا  ات  تفر ، نآ  ياهیشوخ  اهتذل و  يوس  هب  دومن و  ادیپ  لیامت  ایند  رویز  اهيدیلپ و  هب  میدوب ، هداد  وا  هب 
اوقت و نامیا ، زا  ياهجرد  هب  معلب  هک  تسا  راکـشآ  الماک  ریثکنبا ، نانخـس  یهلا و  تاـیآ  زا  [ . 72 . ] دروخ بیرف  داد ، بیرف  ار  اـملع  و 

گرزب ياملع  زا  دوب  مالـسلاهیلع  یـسوم  ناوریپ  زا  هک  درف  نیا  تسا  نشور  تسنادیم . ار  مظعا  مسا  ادخ و  تایآ  هک  دوب  هدیـسر  عرو 
يهطـساوب دراد و  اسر  ینایب  هصق ، نیا  دش . گس  دننام  دروخ و  ار  ایند  بیرف  شتاوهـش  ءاوها و  هب  شیارگ  تلع  هب  نکل  تسا . هدوب  زین 

ذوفن [ 73 ( ] نآ یبایزرا  تهج   ) خـیرات قمع  هب  ساره  نودـب  میناوتیم  نآ  راـیعم  اـب  هک  ددرگیم  اـم  بیـصن  یمهم  رایـسب  یهاـگآ  نآ 
ناشتلالد تاـیآ ، نیا  دـبوکیم . مهرد  ار  موصعم  ریغ  درف  تیـسدق  دـشابیم و  تلادـع  راـیعم  هدـعاق و  هک  تسا  نآرق  نیا  اریز  مییاـمن .

اب و  [ 74 ( ] دزغلب شیاپ  هک  دراد  ناکما   ) هظحل ره  دورب ، شیپ  اوقت  ملع و  بتارم  رد  هک  ینازیم  ره  هب  ناسنا ، هک  هیاپ  نیا  رب  تسا  حـضاو 
تاناما هب  تسین  نکمم  هکنیا  هباحـص و  تلادـع  عوضوم  اریز  تسا ، یمهم  يهتکن  نیا  ددرگ . رفاک  یهلا  ياهتمعن  هب  ایند ، هب  شیارگ 

هَّللا یلـص  ربمایپ  اب  نانآ  دنیوگیم : تسیچ ؟ امـش  لیلد  هک  یـسرپب  نانآ  زا  هاگ  ره  و  دوشیم . اعدا  رایـسب  دنزرو ! تنایخ  لوسر  ادـخ و 
ربخ زین  هدنیآ  زا  هدومن و  نایب  ار  ناینیشیپ  رابخا  میکح  نآرق  یلو  دناهدومن . داهج  يو  يرای  دصق  هب  هدرک و  یگدنز  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هیلع هَّللا  یلـص  ربمایپ  رانک  رد  يدرف  هکنیا  دانتـسا  هب  میناوتیمن  هجیتن  رد  هک  هدومن  نایب  ار  رکذلا  قباس  بلاطم  و  دهدیم . هحفص 57 ] ] 
ماما زا  ریغ  روظنم   ) هباحص زا  یکی  میاهدینـشن  هکیلاح  رد  مینادب  هدوسآ  يو  لمع  یتسرد  هب  تبـسن  ار  شیوخ  لایخ  هدوب  ملـس  هلآ و  و 

هب یتح  هباحـص  نیا  ینعی  . ) دشاب هدوب  مظعا  مسا  زا  یهاگآ  ملع و  ياراد  الثم  هک  [ 75 ( ] تسا مالسلامهیلع  تیبلها  مالسلاهیلع و  یلع 
قوف رد  هک  ياهفیرش  تایآ  هب  هجوت  اب  ، ) دنـشاب هدیـسر  زین  عرو  يوقت و  يهلحرم  هب  رگا  اذل  [ 76 ( ] هدناهدیـسرن زین  اروعاب  نب  معلب  ماقم 

ینآرق لصا  کی  تشاد . دـهاوخ  دوجو  هراومه  ناشیگدـنز  لحارم  نیرخآ  اـت  قح  هب  تبـسن  ینکـشنامیپ  ناـکما  [ 77 ( ] دـیدرگ نایب 
دش و دنهاوخ  قفوم  هکنیا  ای  نومزآ  زا  سپ  و  دنراد . رارق  نومزآ  لزلزت و  ضرعم  رد  ناموصعم ، زج  هب  قلخ  یمامت  هک : دیامنیم  دیکأت 

يرادیاپ یقیقح ، سایقم  عقاو  رد  داتفا . دنهاوخ  لطاب  تهج  هب  قح  ریسم  زا  ماکان  دنـشاب  هدیـسر  يوقت  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  رگا  یتح  ای 
يزارف ندرگ  اب  یسک  دشاب  يزاین  منکیمن  نامگ  انعم ، نیا  تابثا  زا  سپ  تسا ، نآ  هب  تبـسن  نامیپ  ظفح  قح و  هار  رد  موادت  ماربا و  و 
ینآرق ياهدعاق  تقیقح و  دوش  راچان  یعدم  نیا  هکنآیب  ددرگ ، رود  قح  زا  هظحل  کی  یتح  هباحص  زا  يدرف  تسین  نکمم  هک  دیوگب :

طقف ای   ) هتشاد ینیع  قادصم  یفارحنا  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  تما  رد  ایآ  دسرپب  یسک  تسا  نکمم  اما  دیامن . راکنا  ار 
میهاوخ نآ  هب  دوخ  ياج  رد  لیصفت  هب  هک  [ 78 ( ] دشابیم نآ  یجراخ  قادصم  رکذ  نودب  فرص  يزادرپهیرظن  دوشیم  هتفگ  هک  هچنآ 

هک دیاش  وگب  ار  اهناتساد  سپ  : ) دیامرفیم هک  اجنآ  قوف  هیآ  لیذ  ریسفت  رد  ینوباصلا  یلع  دمحم  هطبار  نیا  رد  هحفص 58 ] تخادرپ [ .
دنریگ دنپ  دنیامن و  ربدت  نآ  رد  دیاش  نک ، نایب  شیوخ  تما  يارب  میدومن  یحو  وت  هب  ار  هچنآ  ینعی  دسیونیم : دـنیامن ) هشیدـنا  نآ  رد 

. میتفرگن دنپ  هدرکن و  ربدت  ام  اما  [ 79]

تسا لییارساینب  موق  رد  نوراه  يرماس و  ناتساد 

نعبتت الا  اولـض ، متیأر  ذا  کعنم  ام  نوراه  ای  لاـق  یـسوم ، اـنیلا  عجری  یتح  نیفکاـع  هیلع  حربن  نل  اولاـق  : ) تسا هدومرف  لاـعتم  دـنوادخ 
ای کبطخ  امف  لاق  یلوق ، بقرت  مل  لیئارساینب و  نیب  تقرف  لوقت  نا  تیشخ  ینا  یـسأرب  یتیحلب و ال  ذخأت  مؤنبی ال  لاق  يرما ، تیـصعفا 

نانچمه ام  دنتفگ  : ) ینعی [ 80 ( ] یسفن یل  تلوس  کلذک  اهتذبنف و  لوسرلا  رثا  نم  هضبق  تضبقف  هب  اورصبی  مل  امب  ترـصب  لاق  يرماس ،
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یهارمگ هدهاشم  ماگنه  هک  دش  عنام  يزیچ  هچ  نوراه  يا  تفگ : یسوم  ددرگزاب ، ام  يوس  هب  یسوم  ات  میتسرپیم  ار - هلاسوگ  ار - نآ 
لیئارـساینب نایم  ییوگب  هک  مدیـسرت  اریز  نک ، اهر  ار  مرـس  يوم  ریگن و  ار  مشیر  تفگ : ینک . ینامرفان  ار  لیئارـساینب - موق  نانآ - رد 

ياپ ياج  كاخ  زا  یتشم  نم  دـندیدن ، نانآ  هک  مدـید  ار  يزیچ  تفگ : يرماـس  نآ  اـما  ياهتـشادن . ساـپ  ار  مناـمرف  ياهتخادـنا و  هقرفت 
رد هک  يدرف  ینعی   ) يرماس ناتـساد  نایب  زا  شیپ  هک  یمهم  يهتکن  دومن .) هسوسو  ارم  مسفن  متخادنا و  ارنآ  هتفرگ و  تسد  رد  ار  لوسر 

عیاــقو اهناتــساد و  رب  مـیرک  نآرق  هحفـص 59 ] هـکنیا [  تـسا  ناـیب  هـب  مزـال  دز ) نایـصع  هـب  تـسد  یـسوم ، نیــشناج  نوراـه »  » ربارب
دیکأـت نآ  رب  نآرق  هک  هتفهن  نآ  رد  یتـمکح  کـشیب  تسا ؟ تلع  هـچ  هـب  تادـیکأت  نـیا  اـیآ  دـیامنیم . ناوارف  دـیکأت  لیئارـساینب » »

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  تما  لیئارساینب و  نایم  رد  هک  تسا  یناوارف  ياهتهباشم  نآ - تلع  هک  تفگ  ناوتیم  عقاو - رد  دزرویم .
یقافتا نامه  دیدرگ ) دهاوخ  راکـشآ  یخیرات  ثداوح  نایب  ماگنه  رد  هک  نانچنآ  ، ) اهتهابـش نیا  نیرتزراب  دـیاش  دراد . دوجو  ملـس  و 

یلع ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  يارب  هک  یتاقافتا  داتفا . قافتا  لیئارساینب  موق  رد  مالسلاامهیلع  نوراه  یسوم و  يارب  هک  تسا 
دننام نم  هبوت   ) هک مالسلاهیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  شیامرف  نینچمه  دمآ و  دوجوب  تما  نیا  رد  مالـسلاهیلع 
باتک رد  هبیتقنبا  تسا . میظع  ياهتلالد  انعم و  ياراد  دـمآ .) دـهاوخن  نم  زا  سپ  يربماـیپ  هکنآ  زج  یتسه  یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه 

رد وا  تسا . هتخادرپ  لیئارـساینب - مالـسا و  تما - ود  نایم  رد  اهتهباشم  نیا  زا  یـشخب  هب  هسایـسلا ) هماـمالا و   ) ماـن اـب  شیوخ  خـیرات 
هارمه هب  رمع  : ) دـسیونیم دـیامنیم ، ار  رکبوـبا  اـب  تـعیب  ياـضاقت  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  رمع  نآ  رد  هـک  یناتـساد  ناـیب  نـمض 
منکن رگا  تفگ : نک . تتعیب  هک  دنتفگ  وا  هب  دندرب و  رکبوبا  دزن  ار  وا  دمآ و  نوریب  یلع  ات  داتسیا  س )  ) همطاف يهناخ  يوربور  یهورگ ،

ادخ هدنب  تروص  نآ  رد  تفگ : مینزیم . ار  تندرگ  تسین ، يراگردورپ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  تروص  نآ  رد  دنتفگ : دـش ؟ دـهاوخ  هچ 
، تفر ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگمارآ  هب  یلع  سپـس ، دسیونیم : هبیتقنبا  هک  اجنآ  ات  دیـشکیم ... ار  شربمایپ  ردارب  و 

نامه نیا  عقاو  رد  [ 81 ( ] دنـشکب ارم  هک  تسا  کیدزن  هتفای و  فیعـض  ارم  موق  نیا  ردارب ، يا  هک  دادیم : ادن  تسیرگیم و  هدز و  دایرف 
هک ییاهباتک  ریـسافت و  رد  هک  هنوگنآ  يرماس ، يهراـبرد  اـما  دوب . هتفگ  مالـسلاهیلع  یـسوم  هب  نوراـه  هحفـص 60 ] هک [  تـسا  يزیچ 
ره نوعرف  هک  ماگنه  نآ  رد  یلاسدرخ ، نینـس  زا  تسا . هدوب  لیئربج  يهدرورپ  وا  هک  دناهتفگ  دناهدروآ ، راصتخا  هب  ار  ناربمایپ  ناتـساد 
زا مالسلاهیلع  لیئربج  هک  زور  نآ  رد  دوب . هتفرگ  هدهع  هب  ار  وا  شدرورپ  تشکیم ، دوشگیم ، ناهج  هب  مشچ  لیئارساینب  رد  هک  يرسپ 

هتخاس هلاسوگ  هندب  رد  ار  نآ  تشادرب و  ار  وا  ياپ  ياج  كاخ  زا  یتشم  يرماس  دربب ، تاقیم  هب  ار  یسوم  ترضح  ات  دمآ  دورف  نامـسآ 
يرماس هک  تسنیا  دراد  تیمها  ناتـساد  نیا  رد  ام  يارب  هک  هچنآ  اما  دمآرد . ادص  هب  هلاسوگ  ماگنه  نآ  رد  دنکفا ، تالآ  رویز  زا  هدـش 

: دیوگیم هک  اجنآ  ات  دوب ، هدش  لئان  یمیظع  ماقم  هب  هک  تفگ  ناوتیم  حوضو  هب  وا  دروم  رد  دوب ، مالسلاهیلع  یسوم  ترـضح  نارای  زا 
دوجو تشگ . لئان  لیئربج  رادید  هب  وا  دنتـشادن ، نارگید  هک  دوب  یملع  ياراد  وا  دندیدن ) لیئارـساینب - موق  نانآ - هک  مدید  ار  يزیچ  )
سفن عقاو  رد  دندومن ... يوریپ  يو  زا  نانآ  اذـل  دزاس . هارمگ  ار  نانآ  دـناوتب  هک  دـش  بجوم  لیئارـساینب  نایم  رد  یتلزنم  عقوم و  نینچ 

شموـق یهارمگ  ببـس  هک  دوـش  بکترم  ار  یلمع  اـت  دوـمن  راداو  ار  وا  [ 82 ( ] شبتارم تاـماقم و  همه  نآ  اـب  هک   ) دوب يرماـس  يهراـما 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  مالـسا ، تما  خیرات  رد  ناوتیم  ایآ  هک  تخادرپ  شـسرپ  نیا  هب  دـیاب  کنیا  ددرگ ...
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  هباحـص  زا  مادک  چیه  هک  میراد  عالطا  الماک  هکنیا  اب  تفای ؟ یفارحنا  نینچ  يارب  ینیع  یقادـصم  ملس 

ياج كاخ  رد  هتفهن  هحفص 61 ] یهلا [  رارسا  زا  و  دنتـشادن . ار  لیئربج  ترایز  قیفوت  مه  باوخ  رد  یتح  [ 83 ( ] یلع ماما  زا  ریغ   ) ملس
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  دیـسرپیم ، نید  زا  هک  يدرم  تروـص  هب  لـیئربج  هک  تسا  تـسرد  دـندوب ... عـالطایب  وا  ياـپ 

تسناد دیاب  سپ  دنسانشب . ار  وا  دنتسناوتیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  نتفگ  وا و  نتفر  زا  سپ  هباحـص  نکیل  دمآیم .
رد فارحنا  ياههشیر  زا  ثحب  ماگنه  [ 84 ( ] هکنیا تسا  رکذ  لباق  اددجم  هک  ياهتکن  . ) تسا رایسب  يرماس  زا  هباحص  ماقم  يهلـصاف  هک 

لباق تهباـشم  و   ) قاـبطنا یخیراـت  ثداوح  هک  دـید  دـیهاوخ  دـمآ ، دوجوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هک  تما 
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هب ناسنا  یبایهار  عنام  هک  یلصا  تلع  ود  لصف ، نیا  نایاپ  رد  اجنیا  رد  دنراد . لیئارساینب  ناتساد  اصوصخ  ینآرق  ياهناتساد  اب  یهجوت )
یمارگ ناگدـنناوخ  رب  نآرق  رظنم  زا  دـندرگیم ، هتخانـش ، ار  قح  هکیلاـح  رد  تسرد  ریـسم  رب  شمازتـلا  يرادـیاپ و  عنم  اـی  قـح  طارص 
سدقم لوا : دـندنبب . ار  ناسنا  هار  تسا  نکمم  نامز  ره  رد  ای  ناکم  ره  رد  عنام ) ود  ای   ) تلع ود  نیا  هک  تسناد  دـیاب  و  مرادیم ، هضرع 

و تسا . قح  طارـص  زا  هدنرادزاب  عنام و  اریز  تسا . شهوکن  دروم  گرزب و  یلـضعم  نارق  رظنم  زا  هک  ناکاین ، ناردـپ و  ثاریم  ندرمش 
تسا و یعقاو  یتیلوئـسم  اریز  دـش . میهاوخ  عقو  لاوس  دروم  نآ  يهرابرد  هک  داقتعا  عوضوم  رد  هژیوب  درذـگب . عنام  نیا  زا  دـیاب  ناـسنا 

لزنا ام  اوعبتا  مهل  لیق  اذا  و  : ) دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  دروم  نیا  رد  دـشابیم . کلذ  ریغ  یعامتجا و  یگداوناخ و  طباور  اب  طاـبترایب 
 ] هچنآ وریپ  هک  دوش  هتفگ  نانآ  هب  رگا  : ) ینعی [ 85 ( ] نودتهی ائیش و ال  نولقعی  مهوابآ ال  ناک  ول  وا  انءابآ  هیلع  انیفلا  ام  عبتن  لب  اولاق  هَّللا 

ناشناردپ رگا  یتح  ایآ  دومن .) میهاوخ  يوریپ  میتفای  نآ  رب  ار  نامناردپ  هچنآ  زا  ام  دنهدیم  خساپ  دـیوش ، هدرک  لزان  ادـخ  هحفص 62 ]
انا اهوفرتم  لاق  الا  ریذن  نم  هیرق  یف  کلبق  نم  انلـسرا  ام  کلذک  و  : ) دـیامرفیم نینچمه  و  دـندشیمن !؟ تیادـه  ای  دـندرکیمن و  لقعت 

، نورفاک هب  متلـسرا  امب  انا  اولاق  مکءابآ  هیلع  متدـجو  امم  يدـهأب  مکتئج  ولوا  لـق  نودـتقم ، مهراـثآ  یلع  اـنا  هما و  یلع  اـنءابآ  اندـجو 
، میداتـسرف ار  ياهدـنهد  میب  يرهـش  رد  وت  زا  شیپ  هاـگ  ره  هک  تسناـنچ  : ) ینعی [ 86 ( ] نیبذـکملا هبقاع  ناک  فیک  رظناف  مهنم  اـنمقتناف 

يزیچ رگا  ایآ  وگب  میراذـگیم ، مدـق  اهنآ  ياپ  ياج  رب  زین  اـم  میتفاـی و  یبهذـم  نییآ و  رب  ار  شیوخ  ناردـپ  اـم  هک  دـنتفگ : نآ  نیفرتم 
نانآ زا  سپ ، میرفاک . دیتسه  نآ  لوسر  امـش  هچنآ  رب  ام  هک  دنداد : خساپ  مروایب ؟ امـش  يارب  ناتناردـپ  شور  هار و  زا  رتهدـننک  تیادـه 

ام عبتن  لب  اولاق  هَّللا  لزنا  ام  اوعبتا  مهل  لیق  اذا  و  : ) دـیامرفیم زاب  تسا .) هدوب  هنوگچ  ناگدـننک  بیذـکت  تبقاع  هک  رگنب  میتفرگ ، ماـقتنا 
هدومن لزاـن  ادـخ  هک  هچنآ  زا  دوـش  هتفگ  ناـنآ  هب  رگا  : ) ینعی [ 87 ( ] ریعـسلا باذع  یلا  مهوعدی  ناطیـشلا  ناک  ولوا  انءابآ  هیلع  اندـجو 
باذع يوس  هب  ار  نانآ  ناطیش  هک  یتروص  رد  ایآ  دومن ، میهاوخ  يوریپ  میتفای  نآ  رب  ار  نامنرادپ  هک  هچنآ  زا  دنیوگیم : دییامن . يوریپ 

. دنیوگیم نخـس  عوضوم  نیا  يهرابرد  هک  دنراد  دوجو  زین  يرگید  تایآ  دومن . دیهاوخ  يوریپ  ناتناردـپ  زا  امـش  زاب  دـناوخیم  منهج 

. میـسانشب ار  قح  هار  هکنآ  زا  سپ  ینیبگرزب ، دوخ  ربکت و  مود : هحفص 63 ] [ . ] 88 (. ] مهدیم عاجرا  اهنآ  هب  ار  ریزع  يهدنناوخ  اذـل  )
نوریب لاعتم  يادخ  تمحر  زا  ار  سیلبا  هک  تسا  يزیچ  نامه  و  هدوب ، ناشناربمایپ  زا  مدرم  ندرکن  يوریپ  یلصا  تلع  دوخ  لکشم ، نیا 
باذعب هرشبف  اهعمسی  مل  نأک  اربکتسم  رصی  مث  هیلع  یلتت  هَّللا  تایآ  عمسی  میثا ، كافا  لکل  لیو  : ) دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  تسا ... هدرب 
رارـصا شیوـخ  ربـکت  رب  یلو  دونـشیم ، ندـناوخ  ماـگنه  رد  ار  ادـخ  تاـیآ  هـک  يراـکهانگ  يوـگغورد  ره  رب  ياو  : ) ینعی [ 89 ( ] میلا

لوسر مکءاج  املکفا  : ) دیامرفیم نینچمه  و  هدب .) هدژم  یکاندرد  باذع  هب  ار  یسک  نینچ  سپ  دونشیمن ، ار  نانآ  هک  ییوگ  دزرویم ،
ءاوها هچنآ  هب  دـیآ  امـش  يوـس  هب  يربماـیپ  هاـگ  ره  اـیآ  : ) ینعی [ 90 ( ] نولتقت اقیرف  متبذـک و  اـقیرفف  متربکتـسا  مکـسفنا  يوهت  ـال  اـمب 

زاب و  دیناسریم .) لتق  هب  ار  يرگید  هورگ  بیذکت و  ار  یهورگ  نآ - ببـس  هب  هکنانچ - دییامنیم ، ربکت  دزرویم ، تفلاخم  ناتیناسفن 
بیذکت ار  ام  تایآ  هک  نانآ  و  : ) ینعی [ 91 ( ] نودلاخ اهیف  مه  رانلا  باحصا  کئلوا  اهنع  اوربکتـسا  انتایاب و  اوبذک  نیذلا  و  : ) دیامرفیم

انتایاب و اوبذـک  نیذـلا  نا  : ) دـیامرفیم نینچمه  و  دـننامیم .) دـیواج  نآ  رد  دـنامنهج و  لـها  دـندیزرو ، ربکت  نآ  هب  تبـسن  دـندومن و 
: ینعی [ 92 ( ] نیمرجملا يزجن  کلذک  طایخلا و  مس  یف  لمجلا  جلی  یتح  هنجلا  نولخدی  ءامـسلا و ال  باوبا  مهل  حـتفت  اهنع ال  اوربکتـسا 

دنوشیمن لخاد  تشهب  هب  ددرگیمنزاب و  نانآ  يارب  نامـسآ  ياهرد  دـندیزرو ، ربکت  اهنآ  هب  هدرک و  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  )
نایم هک  دوب  یعناوم  زا  یخرب  يهنومن  نیا  هحفـص 64 ] میهدیم [ .) رفیک  نامرجم  هب  هنوگنیا  درذگب و  نزوس  حاروس  زا  رتش  هکنیا  رگم 

هک دراد  نیا  هب  صاصتخا  باـتک  نیا  فلتخم  ياهـشخب  ثحب  عوضوم  نیارباـنب  دـنزادنایم . هلـصاف  نآ  زا  يوریپ  اـی  قح  تخانـش  اـم و 
هک تسناد  دـیاب  و  دـنیبب . دیـشروخ  ناسب  ار  تقیقح  دـناوتب  ات  تسا ، يرگید  ياهباجح  اهباجح و  نیا  ندومن  فرطرب  هب  دـنمزاین  ناـسنا 

هحفص 67] تسا [ . ام  روای  رای و  راک  نیا  رد  دنوادخ 

عیشت هعیش و 
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عیشت هعیش و 

هراشا

داـی ار  ناـنآ  هنوـگنیا  اریز  تسا ... یهارمگ  مانـشد و  ازـسان ، يهـلزنمب  ننـست ،) لـها   ) مدرم زا  يرایـسب  دزن  رد  ییاـهنت  هـب  هعیـش  يهژاو 
زا و  دننکن ... هعلاطم  نایعیش  دروم  رد  هک  هدش  هیصوت  نانآ  هب  دناهداد ، رارق  ینادان  لهج و  يهرـصاحم  رد  ار  نانآ  نینچ  نیا  و  دناهداد ...

کی اهربنم  يالاب  رد  مالسلاهیلع  یلع  بس  هک  یماگنه  نآ  میاهتشگزاب ، هیواعم  راگزور  هب  نونکا  ام  و  دنناوخن . يزیچ  نانآ  ياههتـشون 
تفاـیرد يرتـشیب  شاداـپ  مالـسلامهیلع  شتیبلـها  نسحلاوـبا و  تحاـس  هب  رتـشیب  هچ  ره  نعل  ببـس  هـب  ناـنآ  دوـب . هدـش  هـیور  تـنس و 

یلع هب  نانچمه  اذل  هتفای ، موادت  زورما  ات  هک  تسا  کیژولوئدیا  راکیپ  نیا  عقاو  رد  میاهتـشگنزاب ، هرود  نآ  هب  ام  زگره ، اما  دـندرکیم .
طقف هک  تسنیا  سانلا  ماوع  راـک  اـما  دوشیم . هداد  مانـشد  هعیـش  هب  نونکا  هدرک و  رییغت  نآ  ماـن  طـقف  دوشیم . هتفگ  ازـسان  مالـسلاهیلع 
دراد دوجو  یسک  ایآ  دناهتفرگ .! رارق  تعامج  تنـس و  شـشوپ  رد  دوخ  لایخ  هب  هک  یلاح  رد  دنریگب . شیوخ  رابحا »  » زا ار  تاروتـسد 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  تنـس  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  تعامج ؟ مادک  تنـس و  مادک  اما  دریذپن ، ار  تعامج  تنـس و  هک 

شیوخ هار  هکنیا  يارب  دناهدومن ؟ لدبم  نوگرگد و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  تنس  هک  تسا  یناسک  تنـس  عقاو  رد  ای  تسا 
تنس دنتسه ...؟ یناسک  هچ  نایعیش  و  هچ ، ینعی  هعیش  میسرپیم  مییامنیم . فقوت  اهمان  نیوانع و  نیا  تخانـش  رد  یکدنا  مینکن ، مگ  ار 

يوریپ و تعیاشم ، ینعم  هب  تغل  رد  عیـشت  - 1 هحفـص 68 ] میهدیم [ ... ماجنا  رـصتخم  وحن  هب  ار  هعلاطم  نیا  تسا ...؟ مادک  تعامج  و 
و تسوا .) ناوریپ »  » نایعیـش زا  میهاربا ، : ) ینعی [ 94 ( ] میهاربال هتعیـش  نم  نا  و  : ) تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  تسا  [ 93  ] تالاوم يرای و 

ياهتنحم اهجـنر و  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نایعیـش  تسا . مالـسلامهیلع  تیبلـها  ناراـی  ناوریپ و  هورگ  ناـنآ  زا  دوصقم  حالطـصا ، رد 
يرای ینعم  هب  تغل  رد  هعیش  : ) دیوگیم نودلخنبا  دناهدوب . رادافو  نانآ  هب  تبسن  و  هدیزگرب ، ار  نانآ  يهویـش  هدوب ، نانآ  روای  تیبلها 

هک تسناد  دـیاب  [ 95 ( ] ددرگیم قـالطا  شنادــنزرف  یلع و  ناوریپ  هـب  هتــشذگ ، لاـح و  ناـملکتم  ءاـهقف و  فرع  رد  تـسا و  يوریپ  و 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  نایعیـش  هک  دننآرب  ياهدع  دراد . دوجو  عیـشت  شیادیپ  زاغآ  يهرابرد  یفلتخم  تایرظن 

تلحر ربمایپ  هک  یماـگنه  هعیـش ، : ) دـسیونیم شیوخ  خـیرات  رد  هک  تسا  نودـلخنبا  هیرظن ، نیا  هب  نادـقتعم  هلمج  زا  دـندمآ . دوجوب 
شیوخ نادرم  صتخم  ار  تفـالخ  و  دـندیدیم ، تفـالخ  يارب  دارفا  نیرتهتـسیاش  ار  دوخ  تیبلـها  ماـگنه ، نآ  رد  دـمآ ، دوجوب  دوـمن ،
یماگنه اذل  دنتسنادیم ، وا  قح  ار  تفالخ  دندوب ، یلع  وریپ  هک  هباحص  زا  یهورگ  هک  اجنآ  زا  و  شیرق ، زا  رگید  دارفا  هن  و  دنتسنادیم ،

هیرظن نیا  ناوریپ  يهلمج  زا  [ 96  ] دندومن راهظا  نآ  هب  تبسن  ار  شیوخ  یتیاضران  داد ، تهج  رییغت  يرگید  يوس  هب  يو  زا  تفالخ  هک 
زا هک  دنـشابیم  عیـشت  تسخن  يهتـسه  دـندز ، زابرـس  رکبوـبا  اـب  تعیب  زا  هک  یهورگ  درادیم : راـهظا  شخیراـت  رد  هک  تـسا  یبوـقعی 

رگید ياهدـع  [ . 97  ] دـندوب بلطملادـبع  نب  سابع  و  دوسا ، هحفـص 69 ] نب [  دادقم  يرافغ ، رذوبا  یـسراف ، ناملـس  نانآ  نیرتروهـشم 
لکـش مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تفالخ  مایا  رد  هک  دنیوگیم  یخرب  و  دمآ ، دوجوب  نامثع  موس ، هفیلخ  مایا  رد  عیـشت  هک  دنراد  هدیقع 

، خـیرات ياهباتک  رد  شهوژپ  تقد و  اب  رگا  تایرظن  نیا  يهمه  دـنادیم . ـالبرک  هعقاو  زا  سپ  ار  عیـشت  روهظ  يرگید  هیرظن  و  تفرگ .
یلص مرکا  لوسر  تلحر  اب  عیشت  دیوگیم : هک  مینادب  یلوق  نآ  ار  هیرظن  نیرتتسرد  دیاش  دنتسین . تابثا  لباق  میدرگب  ریسفت  ثیدح و 

زا رتمک  فرظ  رد  رکف  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  ددرگیم  حرطم  یشسرپ  هیرظن ، نیا  ربارب  رد  اما  دیدرگ . زاغآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
زا یخرب  نایعیش و  اما  تسا . هتشگ  نایع  نامز  نآ  رد  یلو  هتـشاد ، دوجو  نآ  زا  شیپ  هعیـش  میریذپب  هکنیا  رگم  ددرگ ؟ رولبتم  هتفه  کی 

هیلع هَّللا  یلص  دمحم  ترضح  راگزور  رد  يربمایپ  تلاسر و  ندمآ  دیدپ  اب  نامزمه  عیـشت  هک  دنراد  داقتعا  رگید ، بهاذم  نارگـشهوژپ 
یلع ماـقم  هاـگیاج و  مدرم  هب  و  دادیم ، ياـج  اـهلد  رد  شیوخ  ياـههتفگ  اـب  ار  نآ  ربماـیپ ، دوـخ  و  تسا . هدـمآ  دوـجوب  ملـس  هلآ و  و 

زا هعیش ، يهملک  دناهدومن . تیاور  ار  نآ  تنسلها  زا  يربتعم  دارفا  هعیش ، رب  هوالع  هک  يدراوم  زا  اذل  دیدرگیم . روآدای  ار  مالـسلاهیلع 
، یطویس روثنملا  ردلا  رد  رکاسعنبا  - 1 تسا : حرش  نیدب  نآ  زا  ییاههنومن  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نابز 
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یلع هک  میدوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دزن  اـم  هک  هدرک  تیاور  هَّللادـبع  نب  رباـج  لوق  زا  دوخ  دنـس  هب  ص 598 ، ج 8 ، رد 
نایعیـش یلع و  تسوا ، تسد  رد  نم  ناـج  هکنآ  هب  دـنگوس  : ) دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  سپـس  دـش . دراو  مالـسلاهیلع 

اولمع اوـنمآ و  نیذـلا  نا  : ) دوـمرف هک  دـیدرگ  هحفـص 70 ] لزان [  هفیرـش  يهیآ  نیا  ماـگنه  نیا  رد  دنـشابیم .) تماـیق  زور  ناراگتـسر 
-2 دنـشابیم .) مدرم  نیرتهب  نانآ  دـنداد ، ماجنا  حـلاص  لـمع  دـندروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  : ) ینعی هیربلا ) ریخ  مه  کـئلوا  تاـحلاصلا 

لاعتم دنوادخ  هک  یماگنه  دـیامنیم : لقن  سابعنبا ، زا  مهدزای : يهیآ  لوا ، لصف  ( 11  ) باب ص 161 ، هقرحملا ، قعاوصلا  رد  رجحنبا 
یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوـمن ، لزاـن  ار  هیربـلا ) ریخ  مه  کـئلوا  تاـحلاصلا  اوـلمع  اوـنمآ و  نیذـلا  نا  : ) يهیآ

نیگمشخ و تنانمشد ، اما  دییآیم و  یضار  دنـسرخ و  تمایق  زور  رد  هک  دیتسه  تنایعیـش  وت و  نانآ ، : ) دومرف درک و  يور  مالـسلاهیلع 
هَّللا یلص  ادخ  لوسر  هک : دومن  لقن  اهنعهَّللایضر ، هملسما  زا  ص 248 ، ج 2 ، هدوملا ، عیبانی  رد  یفنح  يزودنق  - 3 دنیآیم .) هدش  راوخ 

نیذلا نا  : ) هیآ ریسفت  رد  ار  تیاور  نیا  هک  يرگید  عبانم  زا  دنتـسه .) تمایق  زور  ناراگتـسر  نایعیـش ، یلع و  : ) دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و 
یناـعملا حور  ص 171 ب - ج 30 ، يربـط ، ریـسفت  فلا - درمـشرب : ار  عباـنم  نیا  ناوتیم  دـناهدومن  رکذ  تاـحلاصلا ،) اوـلمع  اوـنمآ و 
يراددوخ اهنآ  رکذ  زا  مالک  يهلاطا  تهج   ) هک رگید ، عباـنم  یلا 246 و  ص 244  یعفاش ، یجنگ  هیافک  ص 207 ج - ج 30 ، یسولآ ،

نیـسح نسح و  ای  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یعیاقو  يهیلک  رد  هکنانچ  دراد ، دوجو  زین  يرایـسب  یخیرات  دهاوش  هرابنیا  رد  [ . 98 ( ] میامنیم
تیبلها تیـالو  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نایعیـش ، نونکا ، دـناهداد . هعیـش  ناونع  ناـشنارای  هب  دناهتـشاد ، تکرـش  اـهنآ  رد  مالـسلاامهیلع 

همادا تنـس و  نالماح  نانآ  هک  رابتعا  نیدب  دنریگیم . نانآ  زا  ار  عورف  لوصا و  رد  ینید  ماکحا  و  هحفص 71 ] دنشابیم [ ، مالسلامهیلع 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تنس  هک  دنتسه  نانآ  بیترت  نیدب  و  دنشابیم ، ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هار  یعیبط  ناگدنهد 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  وحن  نآ  هب  دناهدیدرگ ، مالسلامهیلع  تیبلها  يهمئا  هب  کسمت  هب  مزتلم  و  هدومن ، يوریپ  ار  ملس  و 

هب يهلأسم  هکلب  تسین . ناونع  مان و  رد  افرص  یفالتخا  دراد ، دوجو  تنسلها  نایعیـش و  نایم  هک  یفالتخا  اما  تسا . هداد  روتـسد  نانآ  هب 
بـسک يارب  نکل  تسا . هتفرگ  هدـهع  رب  ار  ینامـسآ  تلاسر  ناـنآ  زا  کیمادـک  اـعقاو  هکنیا  و  ددرگیمرب ، ود  نآ  زا  کـی  ره  کلـسم 

يزیچ ره  ینعم  هب  حالطـصا  رد  تسا و  شور  هار و  ینعم  هـب  تـغل  رد  تنـس  تـفگ : دـیاب  تعاـمج  تنـس و  لـها  دروـم  رد  تاـعالطا 
تنـس و لها   » ار شیوخ  بهذـم  ناینـس  دـشابیم . ریرقت  ای  لعف و  لوق ، هدـنریگرب  رد  هک  دـشاب ، هدـش  رداـص  هَّللالوسر  زا  هک  دـشابیم 

هداهن نانآ  رب  رخاوا  نیا  رد  مان  نیا  دنـشابیم . تسرد  هدیدنـسپ و  شور  بحاص  نانآ  هک  تسا  نیا  ناشدوصقم  و  دـنمانیم ، تعاـمج »
تـسا نشور  يراذگمان  يهوحن  زا  تسا . شنایعیـش  یلع و  ینعی  نانآ ، نافلاخم  ربارب  رد  هفیقـس  لها  شور  زا  يریبعت  ناونع  نیا  و  دش .
دمحم تنس  وریپ  یسک  هچ  اعقاو  هک  دید  میهاوخ  نیا  زا  سپ  نکلو  دنشابیم . هفیرش  تنس  اب  فلاخم  نایعیش  هک  تسنیا  ناشروظنم  هک 
. تسا هتسناد  اور  ار  نآ  رد  ینوگرگد  لیدبت و  هدیدرگ و  فرحنم  وا  هار  زا  یسک  هچ  هدوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم 

نایناریا عیشت و 

طابترا ناریا  هب  ار  عیشت  ات  دنشوکیم  هک  مینیبیم  ار  نارودزم  زا  یضعب  مه  زاب  دشابیم ، نآ  هرهوج  مالـسا و  قمع  عیـشت ، هکنآ  مغریلع 
اب هک  دـشابیم  هحفـص 72 ] یمالـسا [  دـبلاک  رد  هدـمآ  دوجوب  هزاـت  يزیچ  هک  دـناسریم  ار  بلطم  نیا  نآ ، نمـض  هک  يوحن  هب  دـنهد 

هتـشاد دوجو  ناریا  هب  مالـسا  دورو  زا  شیپ  عیـشت  هک  دـناهدرک  شومارف  نانیا  تسا ... هدـش  هتخیمآ  ماللـسا  زا  لـبق  ناریا  مدرم  گـنهرف 
قارع و زا  هدوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  يدـمحم  تلاسر  رجف  عولط  اب  هارمه  عیـشت  دـلوت  هک  میدرک  نایب  البق  هک  هنوگنآ  تسا ،

ناملـس هک  هنوگنآ  دنتفرگ  هدهع  رب  ار  تناما  هک  تفای  ار  يدارفا  اجنآ  رد  دیدرگ و  دراو  ناریا  هب  یبرع  ياهروشک  قطانم  رگید  نانبل و 
ناریا زا  نانآ  ياملع  بلغا  هک  میوشیم  روآدای  دوخ  ینـس  ناردارب  يارب  دبای ، تیمومع  هدیاف  هکنیا  يارب  و  تسا . هدوب  ضر )  ) یـسراف

همه کنیا  تعامج . تنـس و  لها  ناگرزب  رگید  يواضیب و  یـضاق  يزار و  هجامنبا و  یئاسن و  يذمرت و  يراخب و  هلمج  نآ  زا  دناهدوب 
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میهد و رارق  نازیم  رد  ار  هورگ  ود  ره  هک  تسا  نآ  لصاف  دح  دنشابیم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  تنـس  هب  کسمت  یعدم 
. مینیبب

نادوس رد  عیشت  هیاس 

هراشا

یگداس و هک  مدرک  هجوت  نادوس  رد  دوخ  عاـمتجا  هب  دومن ، زاـغآ  ار  تیعقاو  فشک  تقیقح ، رون  مدـش و  رادـیب  تلفغ  زا  هکنآ  زا  سپ 
نآ دندومن و  ندش  راکـشآ  هب  عورـش  نم  يارب  يرگید  ياهزیچ  راصبتـسا  زا  سپ  هک  مدـید  تسا . نآ  زیامت  هجو  ینید  قالخا  ترطف و 
نیا تسا . هدوب  یعیش  ياهقباس  یکش ، چیه  نودب  هداهن ، انب  نآ  رب  ار  شرکفت  شور  راتفر و  هویـش  نادوس  تلم  هک  یگنهرف  هقباس  هکنیا 

هک دـشکیم  دایرف  زین  نانآ  دـیاقع  رتشیب  مدرک و  هظحالم  ینادوس  هعماـج  حطـس  رد  یمومع  یگدـنز  لـئاسم  زا  ياهلأـسم  ره  رد  ار  رما 
اهنآ هکنیا  ای  تسا  عیشت  يهرمث  فوصت  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  ناردارب  زا  یکی  هک  مراد  دایب  نم  دراد و  نادوس  رد  قیمع  ییاههشیر  عیـشت 

روشک کی  نادوس  تروص ، نآ  رد  متفگ : وا  هب  ینـس . ياهماج  رد  دنتـسه  نایعیـش  نامه  اهیفوص  هکلب  دنـشابیم  لـصا  کـی  زا  عرف  ود 
ار تقیقح  نیا  هک  متفای  ار  ییاههراشا  خـیرات ، رب  نم  یهاگآ  اـب  و  تسا . هدـناشک  فارحنا  هب  ار  نآ  هحفـص 73 ] جوم [  هک  تسا  یعیش 
اب ار  رصم  هک  لین  هضوح  هک  اریز  تسا  هتشاد  ریثأت  صوصخ  نیا  رد  دش ، اپرب  رصم  رد  هک  یمطاف  تلود  هک  مراد  هدیقع  دنکیم و  نایب 

و تسا . هدوب  یعیـش  یتلود  هک  هدوب  یمطاف  تلود  دهع  رد  نادوس  هب  عیـشت  لاقتنا  يارب  دعاسم  لماوع  زا  یکی  دزاسیم ، طبترم  نادوس 
رـصم نایم  كرتشم  يرکف  تباث  ياههیاپ  زا  لمجم  یتروص  هب  دوشیم  طوبرم  نآ  هب  نادقتعم  زا  هچنآ  مالـسلامهیلع و  تیبلها  یتسود 

رما نیا  رب  يدـهاش  اهنآ ، ترایز  يارب  نادوس  زا  اهناوراک  نداتفا  هارب  رـصم و  رد  مالـسلامهیلع  تیبلها  ياههاگترایز  تسا و  نادوس  و 
رد دراد ، مالسلامهیلع  تیبلها  حدم  رد  یناوارف  دیاصق  دوشیم و  هدیمان  یعربلا  دومحم  هک  نادوس  خیاشم  زا  یکی  هک  اجنآ  ات  دشابیم 

مالـسلامهیلع تیبلها  هب  رـصم ، هک  تسا  هدوب  نآ  يو  دوصقم  و  دراد » ناـمیا  هَّللا ، لآ  هب  هک  رـصم ، : » تسا هتفگ  دوخ ، دـیاصق  زا  یکی 
ار یعیش  ياههشیر  ياراد  رهاظم  نآ  همه  مناوتیمن  نم  تسین و  نادوس  رصم و  رد  تیبلها  هب  تبحم  قمع  رکنم  سک  چیه  دراد . نامیا 

مالسلامهیلع تیبلها  تبحم  دندش و  لقتنم  نادوس  هب  نایعیش  يزور  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  میدید  راثآ  زا  ار  هچنآ  یلو  مروآ  رامـش  هب 
نایعیش هکنآ  زا  سپ  هدوب  ساره  میب و  تلع  هب  نیا  دیاش  دنزاس و  راکشآ  ار  دوخ  هدیقع  قمع  هکنیا  نودب  دنداد  ياج  اهلسن  ناج  رد  ار 
تلود داـمتعا  هک  تسا  نآ  میروآیم  تسدـب  یخیراـت  بتک  زا  هچنآ  دـندوب . هدـش  لـمحتم  ار  یناوارف  ياـهیماکخلت  خـیرات  لوـط  رد 

نیدلاحالص هچنآ  حرش  رد  دوخ  خیرات  رد  ریثکنبا  دناهدوب . نانآ  زا  افلخ ، صاخ  ناظفاحم  هدوب و  اهینادوس  هب  شنایهاپس  رد  اهیمطاف 
هحفـص 74] ار [  یبویا  نیدلاحالـص  هک  درک  شالت  دوب و  اهینادوس  زا  هفالخلا  نمتؤم  هک  دـیوگیم  داد  ماجنا  اهیمطاف  ناراـی  اـب  یبویا 

رظتنم دش و  هاگآ  يو  هشقن  زا  نیدلاحالـص  یلو  دربب  نیب  زا  اهلسن ، لاوما و  نتخاس  دوبان  اهنیمزرـس و  همه  رب  شندش  طلـسم  زا  شیپ 
ياهینادوس دیوگیم : سپـس  ریثانبا  دناسر . لتق  هب  ار  وا  هکنیا  ات  هدوب  تشاد ، مان  رهوج  هک  هفالخلا  نمتؤم  هب  یبایتسد  يارب  یتصرف 

رفن رازه  هاجنپ  زا  شیب  هب  نانآ  دادـعت  دـنتخادرپ و  ورین  نتخاس  مهارف  عمجت و  هب  دـندمآ و  مشخ  هب  هفالخلا  نمتوم  لـتق  رطاـخ  هب  میقم 
سپ دـندش  هتـشک  يداـیز  هدـع  فرط  ود  زا  و   » دـش عورـش  گـنج  دـنتفرگ . نیدلاحالـص )  ) نایرکـشل اـب  گـنج  هب  میمـصت  هک  دیـسر 

دیـشک و شتآ  هب  ناشیاههداوناخ  نادنزرف و  لاوما و  اب  ار  اجنآ  داتـسرف و  تشاد  مان  هروصنملا  هک  نانآ  هلحم  هب  ار  ياهدع  نیدـلاحالص 
هک اجنآ  ات  ... ) دنتـسب اهنآ  رب  ار  اههار  هتخادرپ ، نانآ  بیقعت  هب  اهریـشمش  هک  دـنداهن  رارف  هب  ياپ  دیـسر ، ناـنآ  هب  ربخ  نیا  هک  یماـگنه 

اهینادوس بیترت ، نیدـب  [ . 99 « ] دندش هراوآ  هک  هدـنام  یقاب  یکدـنا  هدـع  طقف  دـنارذگ و  ریـشمش  مد  زا  ار  نانآ  همه  سپ  دـیوگیم )
لابند ار  یمطاف  تلود  فدـه  نانآ  هک  تسا  هدوب  نیا  رطاخ  هب  اهنت  داتفا  قافتا  ناـشیارب  هچنآ  دنتـشاد و  نویمطاـف  ناـمز  رد  یهاـگیاج 
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نیرتگرزب نایعیـش ، فلاخم  یبویا  نیدلاحالـص  ربارب  رد  تمواقم  تسا و  هدوب  مالـسلامهیلع  تیبلـها  يوس  هب  یناوخارف  هک  دـندرکیم 
هب [ . 100 «. ] دناهدوب ناینادوس  زا  نآ  دارفا  رتشیب  هک  هدوب  یمطاف  هاپـس  يوس  زا  یبویا  نیدلاحالـص  دض  رب  مایق  و   » تسا رما  نیا  رب  لیلد 

هتـشاد و یعیـش  هدش  مالعا  رهاظم  ندش  ناهنپ  هحفص 75 ] رد [  یـشقن  [ 101  ] نایعیش اب  شینمـشد  نیدلاحالـص و  لمع  تدش  نم ، رظن 
اب برع  ناـناگرزاب  تـفر  دـمآ و  ناـمز و  رورم  هـب  یلو  هدوـب  یعیـش  نادوـس ، رد  يریگتـهج  هـک  تـسین  یکــش  مـتفگ ، هـک  هنوـگنآ 
اب اهینادوس  طابترا  تخانـش  دناهتـشاد . يدـعب  ياـهلسن  رییغت  رد  يریثأـت  اـهنآ  همه  یبویا ، ماـقتنا  زا  سرت  و  ناـشفلتخم ، ياـهشیارگ 

[ . 102 . ] میرمشیم ار  اهنآ  زا  يدادعت  هک  هلمج  زا  تسا ، یلجتم  يرایسب  رهاظم  رد  مالسلامهیلع  تیبلها 

یسایس ینید و  يرادافو 

ابلاغ اهنآ  يامعز  دـننکیم و  يربهر  ار  ینید  یـسایس و  ياـهراک  هک  دـنوشیم  طـبترم  هیفوص  فیاوط  هب  نادوس  تلم  زا  یمیظع  شخب 
باستنا ساسا  رب  اهتقیرط ، نیا  اـب  هدرتسگ  شخب  نیا  یفطاـع  هطبار  دنتـسه و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  بستنم 

تیبلـها نآ ، هب  نیبـستنم  هک  دوشیمن  تفاـی  نادوـس  رد  یفوـص  هقرف  چـیه  و  دـشابیم ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تیبلـها  هب  ناـنآ 
هب نآ ، رب  لـیلد  ناونع  هب  دـنراد و  دوـخ  لد  رد  ناـنآ  هب  تبـسن  یناوارف  هحفـص 76 ] مارتحا [  یتسود و  هکلب  دنـسانشن ، ار  مالـسلامهیلع 

هراـشا میتـشاد ، ناـیب  هچنآ  رب  ياهدـنز  هنومن  ناونع  هب  هیدـنه  قیرط  سـسؤم  يدـنهلا  فـسوی  فیرـشلا  ياـهباتک  رد  هچنآ  زا  یـشخب 
ياـهباتک تتافـص و  تاذ و  هب  مییاـمنیم  تلئـسم  وت  زا  تیـالاو و  ياهساپـس  همه  اـب  مییوگیم  ساپـس  ار  وت  اراـگدرورپ ، : » مییاـمنیم
ناردارب نادنزرف و  نارسمه و  ناردپ و  رب  یندزمهب و  مشچ  ره  رد  شنارای  شلآ و  دمحم و  رب  یتسرف  مالـس  زورد و  هک  نایداو ، یمیدق 

لها ناناوج  نارورـس  ناشدنزرف ، ود  رب  و  يدیزگرب ، ار  هیرذ  ود  نآ  زا  هک  همطاف  ام  يهدیـس  یلع و  ناماما  ياوشیپ  رب  و  ناشراکتـسرد ،
یـسوم قداص و  رفعج  ینید و  مولع  رقاب  دمحم  نیدـباعلا و  نیز  یلع  ام  همئا  رب  و  نینـسح ، تما ، نیا  ربمایپ  يوبـشوخ  لگ  ود  تشهب و 

صلاخ يرکـسع  نسح  يداه و  یلع  هدـش و  تیادـه  هدـننک  تیادـه  نایامنهار  داوجدـمحم ، اضریلع و  ناج و  سنا و  ناربهر  مظاـک 
« دشابن نامیا  لها  يارب  یگدنز  تشیعم و  رد  يریخ  وا  زا  سپ  هک  یمطاف  تراشب  بحاص  يدـهم  ام  ماما  نآرق و  توبن و  رارـسا  ناثراو 

هکلب هدومنن  افتکا  دوخ  روشنم  راثآ  رد  مالـسلامهیلع  تیبلها  رکذ  هب  فلوم  يدـنهلا ،) فسوی  فیرـشلا  زا  ریبک ص 72 ، دـلوم  زا  لقن  )
نینـسحلا و تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  میروآیم  ار  ياهدیـصق  يو  دـیاصق  زا  هک  تسا  هدرک  دای  ار  نانآ  زین  دوخ  دـیاصق  زا  ياهعومجم  رد 

دمآرـس نیدـباعلا  نیز  تملظ  رد  هدنـشخرد  يارهز  ماـما و  نینـسح و  ماـمهلا  تاداـقلا  ماـمت  نیدـباعلا  نیز  ماـتقلا  یف  ءارهزلا  ماـمالا و 
اهتمسق هب  یـضار  نخـس و  رد  مظاک  هحفـص 77 ] مالظلل [  رقابلا  مانالل و  يداهلا  ماسقلاب  یـضارلا  مـالکلل و  مظاـکلا  گرزب  ناهدـنامرف 

نید لصا  تیبلها  ناوج ، يا  مارملا  لین  مهب  ماتحلاو  أدبملا  یف  ماظنلا  نیدلا و  لصا  مالغ  ای  تیبلا  لآ  اهیکیرات  هدنفاکش  مدرم و  يداه 
صنلا هداهـشب  ألملل  هاجنلا  نفـس  دـیوگیم : يرگید  يهدیـصق  رد  دوشیم و  لصاح  ناشیا  هب  اهوزرآ  نایاپ ، زاغآ و  رد  دنتـسه  ماـظن  و 

ناراگزیهرپ و ناگرزب و  نایاناد و  نانآ  لماک  صن  تداهـش  هب  تما  تاجن  ياـهیتشک  میـشلا  لـها  یقتلا  مه  یهبلا  مه  یهنلا  مه  متـالا 
ماگنه نایقاس  دنیادرف و  تعافـش  معالا  دصقلا  رونلا و  هرـضاح و  هیادـهلا  مه  ململا  یف  هیاقـسلا  مه  دـغ  یف  هعافـشلا  مه  دنناتریـس  وکین 

ریخا تیب  هانگ و  هب  ندش  کیدزن  ياهیدیلپ  یتشز  زا  ناکاپ  ممللا  ساجرا  ءوس  نم  نورهاطلا  لماک  فده  رون و  لاح و  تیادـه  یتخس 
یفوص نارعاش  زا  يرایـسب  رئابک . ناهانگ و  رب  هوالع  تسا  کچوک  ناهانگ  زا  مالـسلامهیلع  تیبلها  تمـصع  هب  رعاش  داقتعا  رب  لـیلد 
نادوس رد  دراد و  مان  یعربلا  هک  تساهنآ  زا  یکی  نیا  دـناهتفای و  صـصخت  مالـسلامهیلع  تیبلـها  حدـم  رد  هک  دـنراد  دوجو  زین  رگید 
راکشآ ناشزار  هک  تیبلها  هارمه  مهرب  نم  لانتل  هبحمب  مهرز  مهرس  حضاولا  تیبلا  لها  مه  هحفص 78 ] دیوگیم [ : هک  تسا  فورعم 

هک نیـسح  نم  رورـس  مهربح  نیدـباعلا  نیز  یلع  مهرد و  رثانلا  نیـسحلا  يدیـس  یبایهرهب  اهنآ  ياـطع  زا  اـت  نک  تراـیز  ار  ناـنآ  تسا 
رفعج مهرحب  ملعلا  یف  رقابلا  انذاتسا  مهردص  یـسوم  عم  قداصلا  انرفعج  نانآ  ملاع  نیدباعلا  نیز  یلع  دنکیم و  میـسقت  ار  ناشتارهاوج 
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، ایرد یکشخ و  رد  مهرد  هَّلل  مهرحب  ربلا و  یف  دشاب  ناشیا  يایرد  ملع  رد  هک  رقاب  ام  داتسا  تسا  نانآ  ردص  هک  یـسوم  هارمه  ام  قداص 
دزاس ناوارف  ار  ناشریخ  دنوادخ 

نادوس رد  رشتنم  ياهمان  یضعب 

رد لسن  ناشناوریپ  نارادتسود و  دراد و  نانآ  هب  یمکحم  طابترا  دندوبن و  هدش  هتخانش  نانآ  زا  شیپ  هک  تسا  یصاخ  باقلا  ار  تیبلها 
، نیـسح نسح ، همطاف )  ) لوتب ارهز و  یلع ،)  ) یـضترم زا : دـنترابع  اهنآ  دـندیدرگ و  یلوادـتم  ياهمان  هتخاس ، لـقتنم  ار  اـهمان  نآ  لـسن 

دیاش مینیبیم و  نادوس  رد  یهجوت  لباق  هدرتسگ  روطب  ار  اهمان  نیا  يدـهم . يداه و  اضر ، مظاک ، قداص ، رقاب ، داجـس ،)  ) نیدـباعلانیز
یمالـسا یتموکح  دنار و  نادوس  زا  ار  نانآ  درک و  مایق  اهکرت  دض  رب  هک  دشاب  هتـشاد  يدهملا  دمحا  دمحم  اب  یتبـسن  يدهم ، مان  راشتنا 

تیـالو هب  داـقتعا  نآ ، هشیر  دـشاب ، هچ  ره  ماـن  نیا  راـشتنا  ببـس  و  دـشاب ، رظتنم  يدـهم  يو  هکنیا  راـبتعاب  هحفـص 79 ] درک [  سیـسأت 
رب لیلد  نیا ، هک  مینیبیم  یبرع  ياهروشک  رگید  زا  شیب  نادوس  رد  ار  هدـش  دای  ياهمان  نیا  همه  دـنامیم و  یقاب  مالـسلامهیلع  تیبلها 

: دشابیم مالسلامهیلع  توبن  تیبلها  هب  اهینادوس  تبحم  قمع 

دننکیم تیب  لها  هب  بستنم  ار  دوخ  هک  یلیابق 

نیا هکلب  میرادن  ناشیاعدا  تحص  هب  يراک  ام  دنشابیم و  مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  باستنا  یعدم  هک  دنتـسه  يرایـسب  لیابق  هکنانچمه 
نیا هلمج  زا  میروآیم و  مالـسلامهیلع  تیبلـها  هب  مدرم  تبحم  تخانـش و  قمع  هراـبرد  ناـمراتفگ  یتسرد  رب  یلیلد  ناونع  هب  ار  بلطم 
دوخ هک  هنوگنآ  شبسن  هک  هیباکر  هلیبق  دننادیم و  اضرلا  یلع  ماما  دنزرف  یقت  دمحم  ماما  هب  یهتنم  ار  ناشبسن  هک  بالدبع  هلیبق  دنلیابق :

. رگید لیابق  و  تسا ... مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  بوسنم  هک  هرفاعج  هلیبق  زین  دسریم و  مظاک  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  دنیوگیم ،

یمدرم گنهرف 

: دیوگیم دنک ، نایب  تسا  هتفر  يور  رب  هک  ار  یمتـس  یناوارف  دهد و  ناشن  ار  دوخ  تیمولظم  نازیم  دهاوخب  اهینادوس  زا  یـسک  هاگ  ره 
دننادن راتفگ ، نیا  رارکت  دوجو  اب  اهیضعب  دیاش  و  تسا . هدیسر  متـس  نیـسح  نسح و  دننامه  نم  هب  نیـسحلا » نسحلا و  ملظ  مولظم  انا  »

يو هکلب  دش ، هتشاد  اور  متس  نانآ  هب  هنوگچ  و  دنار ؟ متس  نیسح ، ترـضح  رب  یـسک  هچ  دومن و  ملظ  نسح  ترـضح  هب  یـسک  هچ  هک 
زا یلاـسدرخ  رد  هک  تسین  یـسک  اـم  ناـیم  رد  اـبیرقت  رگید  یتـهج  زا  دـنکیم و  رارکت  ار  نادوـس  رد  یمدرم  یگنهرف  ثاریم  زا  یئزج 

ياههحیدم رعـش  دشاب و  هدینـشن  رارک  ردیح  تعاجـش  رارک و  یلع  ریـشمش  دروم  رد  يزیچ  دوخ  گرزب  ردام  گرزب و  ردپ  ای  نیدـلاو 
هحفص 83] دشابیم [ . یناعم  نیا  زا  راشرس  ینادوس 

متفای تیاده  همطاف  رون  اب 

هار زاغآ  رد  ییوگتفگ 

یقالخا و یبدا ، راتفر  رد  هک  يدـیدج  بهذـم  نیا  هرابرد  ماهدازومع  اـب  وگتفگ  زا  اـت  مدیـشوکیم  هک  یلاـح  رد  مدوب ، ناـشیرپ  رایـسب 
یلاکـشا رکف ، نیا  لصا  هرابرد  يو  اب  ندرک  ثحب  هک  منک  رکف  ات  تشاد  نآ  رب  ارم  رما  نیا  منک . زیهرپ  دوب ، هدـش  یلجتم  يو  يراـتفگ 

نآ رب  ار  وا  رذگدوز  شیارگ  دیاش  ای  دوریمن و  رتارف  تافارخ  دودح  زا  دراد  نامیا  نادب  هچنآ  هک  متـشاد  هدیقع  هکنآ  دوجو  اب  درادـن 
روبجم ار  دوخ  دیاش  ای  مریگ  رثا  يو  رکف  زا  ادابم  هک  دوب  ساره  نیا  زا  یـشان  نم  ینارگن  دنک . ادیپ  ار  بیجع  راکفا  نیا  ات  تسا  هتـشاد 
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زا يادـج  تروص  نآ  رد  مزرو و  تفلاـخم  ماهتفاـی  نآ  رب  ار  منرادـپ  و  دـنراد ، هدـیقع  مدرم  هچنآ  اـب  ماجنارـس  مباـی و  نآ  هب  فارتعا  هب 
اهنیا همه  زا  نم  یلو  دوب . هدـش  مهتم  يو  دوخ  هک  هنوگنآ  ماهدـش ، فرحنم  نید  زا  هک  موـش  نیا  هب  مهتم  دـیاش  دوـب و  مهاوـخ  عاـمتجا 

لزلزتم دوب  هدش  دقتعم  هچنآ  هب  ار  درم  نیا  نامیا  نآ  قیرط  زا  هک  مبایب  یهار  دیاش  منیشنب  وگتفگ  هب  وا  اب  هک  متفرگ  میمـصت  متـشذگ و 
هلداجم يارب  نآ  لالخ  زا  هک  متشاد  اهنآ  زا  ياهریخذ  مدوب و  هدناوخ  عیـشت  هعیـش و  دض  رب  يدایز  ياهباتک  نم  هکنیا  اصوصخ  مزاس ،

. ياهدش هعیـش  هدومن و  كرت  دننآرب ، مدرم  هک  ار  هچنآ  وت ، کنیا  متفگ : وا  هب  مدرک . عورـش  يو  اب  ار  میوگتفگ  سپ ، منک  مادـقا  يو  اب 
اوتاه لق  : ) دـیوگیم همیرک  هیآ  تفگ : یهد ؟ هحفـص 84 ] رییغت [  ار  تبهذم  ادرف  هکنیا  زا  دوش  عنام  هک  دراد  دوجو  ییاهتنامـض  هچ 
دورب هک  فرط  ره  هب  متـسه ، لیلد  ناروای  زا  نم  و  دـییوگیم ، تسار  رگا  دـیروایب  ار  ناتلیلد  وگب ، [ 103 ( ] نیقداص متنک  نا  مکناـهرب 

نآ یتسرد  رب  لیلد  تسا و  مالـسلامهیلع  تیبلها  بهذـم  هک  ماهدیـسر  یتسار  هار  هب  هدرک  شـالت  متقاـط  ردـق  هب  نم  موریم و  مه  نم 
؟ دومنن فشک  ار  تقیقح  نیا  یـسک  وت  زا  ریغ  ارچ ، متفگ : دنراد . قافتا  نآ  رب  نیملـسم  همه  دـنروآیم و  نآ  نابحاص  هک  تسا  یلیالد 

لیلد دسرن  ای  دسرب  تقیقح  هب  یـسک  وت  زا  ریغ  هکنیا  ایناث ، و  دوشن ! تفای  یـسک  نم  زا  ریغ  هک  تسا  هتفگ  وت  هب  یـسک  هچ  الوا ، تفگ :
نم و  نآ ، ناوریپ  نآ  زا  سپ  تسا و  رتتسم  قح  تقیقح و  دوجو  سفن  رد  هلأسم  تسین . ياهدیسر ، نادب  وت  هچنآ  یتسردان  ای  یتسرد  رب 

[104 ( ] متیدتها اذا  لض  نم  مکرـضی  مکـسفنا ال  مکیلع  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : ) دیامرفیم دـنوادخ  هک  اریز  مرادـن  مدوخ  زا  ریغ  هب  يراک 
امش هاگ  ره  دشاب  هدش  هارمگ  هک  سک  نآ  دناسریمن  نایز  امـش  هب  هک  دیـشاب  هتـشاد  ار  ناتدوخ  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » ینعی

هک اریز  دنراکاطخ ، نیملسم  هک 90 % تسا  ینعم  نادب  نیا  مینک ، ضرف  ار  هعیـش  بهذم  یتسرد  رگا  متفگ : وا  هب  دیـشاب .» هدش  تیاده 
نیا هب  نایعیش  تفگ : دراد ؟ مدرم  هماع  نایم  رد  یهاگیاج  هچ  عیشت  نیا  سپ  دنراد ، نامیا  تعامج  تنس و  لها  بهذم  هب  نیملسم  همه 
يارب یکالم  یمک  يدایز و  هتـشذگ ، نیا  زا  دنراد ، اهروشک  زا  يرایـسب  رد  ار  تیرثکا  نانآ  هک  اریز  دنتـسین ، ینکیم  رکف  وت  هک  یمک 
قحلل مکرثکا  نکلو  : ) دیامرفیم هحفـص 85 ] یلاعت [  يادـخ  تسا . هدرک  شهوکن  يرایـسب  دراوم  رد  ار  ترثک  نآرق  هکلب  تسین ، قح 

ار ناـنآ  رتشیب  و  : » ینعی [ 106 ( ] نیرکاش مهرثکا  دجت  و ال  : ) دـیامرفیم و  دیدنـسپیمن » ار  قح  امـش  رتشیب  یلو  : » ینعی [ 105 ( ] نوهراک
بیترت نیدب  و  دنرازگ ،» ساپـس  نم  ناگدنب  زا  یکدـنا  : » ینعی [ 107 ( ] روکـشلا يدابع  نم  لیلق  و  : ) دـیامرفیم و  یباییمن » رازگساپس 

متسه و هعیش  نم  هکنیا  لیلدب  دراد ، دوجو  ینامسآ ، یکلـسم  ناونعب  عیـشت  اما  دنتـسه . قح  رب  نانآ  هک  تسین  نیا  رب  یلیلد  دارفا  ترثک 
یتح و  توعد ، زاغآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  هجوتم  رما  نیا  دشاب ، عیشت  شرتسگ  مدع  هجوتم  یلاکـشا  رگا 

بجعت اب  دوب . یلاعت  يادخ  يوس  زا  يهدش  لزان  قح  نآ ، دوجو  اب  یلو  هدشن  هدرتسگ  مالسا  هک  دوشیم  زین  شترضح  تلحر  ماگنه  ات 
نامرف دـنوادخ  هچنآ  زا  ریغ  ناشهار  مینادیم ، نیدـتم  يدارفا  ار  اهنآ  هک  ام  دادـجا  ناردـپ و  هک  منک  لوبق  یهاوخیم  نم  زا  ایآ  متفگ :

وت یلو  تسا  رتهاگآ  نانآ  هب  دنوادخ  هک  اریز  متسین  ناگتـشذگ  لاح  یبایزرا  نایب و  ماقم  رد  نم  تفگ : دز و  يدنخبل  تسا . هدوب  هداد 
لیق اذا  و  : ) دیامرفیم یلاعت  يادخ  دشاب . دادـجا  ناردـپ و  زا  دـیلقت  داقتعا ، رد  ساسا  هکنیا  تسا  هتفریذـپن  نآرق  هک  موشیم  روآدای  ار 
اهنآ هب  هاگ  ره  و  : » ینعی [ 108 ( ] نودـتهی ائیـش و ال  نولقعی  مهوابآ ال  ناک  ول  وا  انءابآ  هیلع  انیفلا  ام  عبتن  لب  اولاق  هَّللا  لزنا  اـم  اوعبتا  مهل 
یتح مینکیم  يوریپ  میتفای  نآ  رب  ار  نامناردپ  هچنآ  زا  هکلب  دنیوگیم  دـینک ، يوریپ  تسا ، هدرک  لزان  دـنوادخ  ار  هچنآ  هک  دوش  هتفگ 

رد يو  تجح  هدرک و  ادیپ  ماع  یتهج  وگتفگ  هک  مدـش  هجوتم  دـندشیمن .» هحفـص 86 ] تیاده [  دنتـسنادیمن و  يزیچ  ناشناردپ  رگا 
نم هک  منک  ثحب  يو  اب  ار  شاهدـیقع  تایئزج  متفرگ  میمـصت  سپ  دـشیم ، تیوقت  ینآرق  یتاـیآ  اـب  دیـسریم و  رظن  هب  يوق  هنیمز  نیا 

هب رداـق  يو  هک  مدوب  نئمطم  اریز  مدوب ، هتـشاد  هگن  راـک  ناـیاپ  يارب  گرب  نیرخآ  نوچمه  ار  نآ  هدـناوخ و  اـهباتک  رد  ار  اـهنآ  داـقتنا 
دروم هک  ییوس  هب  ار  ثحب  نایرج  هکنیا  يارب  اذـل  مدوب ، هدوزفا  اهنآ  رب  ار  دوخ  صاخ  رظن  نم  هک  یلاح  رد  تسین  اـهنآ  رب  ییوگخـساپ 

هک دـیوگیم  هعیـش  تفگ : دومن و  بترم  ار  دوخ  نتـسشن  زرط  اجنیا  رد  دـیوگیم ؟ هچ  هعیـش  بوخ ، متفگ : وا  هب  مهد ، رییغت  دوب ، مرظن 
هَّللا یلـص  ربمایپ  تنـس  هب  نتـسج  کسمت  نیع  ار  رما  نیا  میریگب و  مالـسلامهیلع  تیبلها  همئا  قیرط  زا  زج  میناوتیمن  ار  متاخ  نید  نیا 
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چیه مینکیم و  يوریپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  اـم  همه  متفگ : رخـسمت  اـب  تسا . ناـسنا  ره  بولطم  هک  دـننادیم  هلآ  هیلع و 
کی اهنت  هلئسم  تفگ : دنکیم . لمع  داب ، ترضح  نآ  رب  مالس  درود و  نیرترب  هک  ترـضح ، نآ  هچنآ  فالخ  رب  هک  تسین  دقتعم  سک 
هلأسم نامه  دـش ، التبم  نآ  هب  تما  هک  یـساسا  هلأسم  هک  میراد  هدـیقع  هعیـش ، ناونع  هب  ام  درک و  تابثا  لیلد  اب  ار  نآ  دـیاب  تسین ، اعدا 

تسا و نیـشناج  یـصو و  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  صاخ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  يربهر  تماما و 
تیبلها زا  اهنت  دـشابیم و  یـسایس  تفالخ  تماما ، تیاـصو و  نیا  تامزلتـسم  زا  یکی  دنتـسه و  مالـسلامهیلع  تیبلـها  همئا  وا  زا  سپ 

اب هک  تسا  یقح  یلو  تسا  لطاب  اـقلطم  هک  مییوگیمن  تسا ، هدـش  هتفرگ  نارگید  زا  هچنآ  اـما  دـشابیم  حیحـص  نید  نتفرگ  هک  تسا 
ياهیـضق دروم  رد  هک  دراد  ياهدـیاف  هچ  متفگ : ار . نآ  زا  ریغ  هن  مینک و  تفایرد  ار  قح  اهنت  هک  میتسه  رومأـم  اـم  هدـش و  هتخیمآ  لـطاب 

دش تکاس  یکدنا  رکبوبا !؟ ای  دشاب  هفیلخ  یلع  رگا  تسا  دنمدوس  ام  يارب  ایآ  تسا و  هتشذگ  هحفص 87 ] نآ [  رب  اهنرق  هک  مینک  ثحب 
مییامن و لیلحت  هیزجت و  ار  نآ  ات  میوش  ایوج  لکشم  نآ  ياههشیر  زا  هک  تسا  مزال  میرگنب  ياهلأسم  هب  تقو  ره  ردارب ، تفگ : سپس  و 

بلاطیبا نب  یلع  زا  تفالخ  هک  تسا  يزور  نآ  هجیتن  همه  یهابت ، فالتخا و  هقرفت و  زا  میتسه  نآ  راـتفرگ  هزورما  ناناملـسم  اـم  هچنآ 
هک میوگیم  وت  هب  متـسه و  وت  ربارب  رد  نم  کنیا  دش و  زاغآ  تما  هقرفت  اجنآ ، زا  دیدرگ و  راذـگاو  وا  زا  ریغ  هب  قحانب  دـش و  هتـشادزاب 

لـصا هک  مینادب  ات  مینک  ثحب  هتـشذگ  دروم  رد  دیاب  هک  میریگیم  هجیتن  اجنیا  زا  یتسه و  دـقتعم  ار  نآ  فالخ  وت  تسا و  قح  رب  هعیش 
یپ اذل  مرب و  شروی  وا  رب  يوس  ره  زا  متفرگ  میمصت  هدش  لطاب  رورغ  راتفرگ  نم  اجنیا  رد  تسا ... هدرک  تفلاخم  یـسک  هچ  تساجک و 

هب دـینکیم ؟! کیکـشت  هباحـص  دروم  رد  امـش  تروـص  نیا  رد  متفگ : هدوـمن  عـطق  ار  شنخـس  هدرک ، حرطم  وا  رب  ییاهشـسرپ  یپ  رد 
زا نارگید  ای  هباحـص  زا  سک  ره  هک  تسا  نیا  مییوگیم  ام  هچنآ  میتسین . سک  چـیه  هب  تبـسن  کیکـشت  ماقم  رد  ام  داد : خـساپ  یمارآ 

، دنک تفلاخم  ینامسآ  تسرد  هویش  اب  سک  ره  میرامـشیم و  مرتحم  مینکیم و  سیدقت  ار  اهنآ  دراد ، ياج  ام  رـس  رب  دنک ، يوریپ  قح 
ریغ ینک ! ثحب  نم  اب  ماع  لئاسم  دروم  رد  هک  مهاوخیمن  متفگ : مینک . تفاـیرد  وا  زا  ار  ناـمنید  روما  هک  میهدیمن  هزاـجا  ناـمدوخ  هب 
ایآ دـناهدومن ! تفلاـخم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ناـمرف  اـب  دـندرک ، تعیب  رکبوـبا  اـب  هک  ياهباحـص  همه  هک  تسا  لوـقعم 
نم اب  هک  مراودیما  دـیهدیم . ار  راک  نیا  هزاجا  ناتدوخ  هب  هنوگچ  مییامن . کش  نامنید  همه  رد  هکنیا  ینعی  تسیچ ؟ نآ  ینعم  ینادیم 

دراد و ار  دوخ  ياج  تسا و  عرشم  تنس ، باتک و  رد  هیقت  الوا  داد : خساپ  تسا . فورعم  امـش  دزن  هک  يربن ، راکب  هحفص 88 ] ار [  هیقت 
هعلاطم ار  هعیش  ياهباتک  ینادیم  وت  متسین . نایعیـش  همه  هدنیامن  نم  و  دراد ، ار  شدوخ  صاخ  طیارـش  هکلب  تسین ، بجاو  لاح  همه  رد 

نید وت ، دزن  هکنیا  رگم  دسریمن  نید  رد  کیکشت  هجرد  هب  هلأسم  هباحص ، دروم  رد  اما  تفای و  یهاوخن  نم  نخـس  نیا  زا  ریغ  هک  ینک 
هرابرد کنیا  ام  ثحب  تفگ : دنداد . لاقتنا  ام  هب  ار  نید  هک  دنتـسه  نانآ  متفگ : هدومن  عطق  ار  وا  نخـس  دشاب . هدـش  هصالخ  هباحـص  رد 

نیا راـک  دـیهدیم و  رارق  حرج  دروم  ار  صاخـشا  لاـجر ، ملع  رد  امـش  تسا . دیـصقلا  تیب  مـالک و  زاـغآ  نیا  تسا و  ناـنآ  لـقن  هویش 
رد هک  یناسک  زا  نایعیـش  ام  دینکیم و  زاغآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  راگزور  زا  دـعب  نورق  زا  ار  صاخـشا  لاوحا  تخانش 

نیا هب  نینچمه ، دـندوب و  هاگآان  ياهدـع  قفانم و  يدارفا  نانآ  نایم  رد  اریز  مییامنیم . زاغآ  دـندوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  فارطا 
ضارتعا نیتسخن  دید  یهاوخ  نک ، هعجارم  خیرات  ياهباتک  هب  دندرک . تعیب  رکبوبا  اب  همه  هک  تسا  هتفگ  یسک  هچ  هک  نک  هفاضا  رما 

یعدـم امـش  هک  دـشاب  نانچ  هلأـسم  رگا  متفگ : دـناهدوب . يو  هارمه  زین  هباحـص  زا  یعمج  هک  هدوب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ناگدـننک 
هدـیزگرب تما  يارب  ار  رکبوبا  دـنوادخ ، هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  تشاذـگیمورف و  ار  رکبوبا  دادیم و  يرای  ار  یلع  دـنوادخ  دـیتسه ،

نایب مدرم  يارب  ار  هار  اهنت  دنوادخ ، ینکیم . یغلم  دیامزآیم ، نآ  اب  ار  ناگدنب  دـنوادخ  هک  ار  ءالتبا  هفـسلف  هتفگ ، نیا  اب  تفگ : تسا .
دنکیمن و روبجم  ار  مدرم  دنوادخ ، دوش و  رفاک  دهاوخ  هک  ره  دروایب و  نامیا  دهاوخب  سک  ره  ات  دراذگیم  ار  اهنآ  سپس  دیامرفیم و 
هک یصخش  ره  هکنآ  نخـس  هجیتن  دیامنیم و  طقاس  ار  باقع  و  هحفـص 89 ] باوث [  دراد و  نامیا  ربج  هب  هک  دوب  میهاوخ  یناسک  زا  الا 

نیرخآ تسین . هنالقاع  رما  نیا  هک  مینادب  ادخ  بناج  زا  يدـییأت  ار  رما  نیا  میهد و  راعـش  وا  يارب  هک  تسا  مزال  دوش  طلـسم  ام  ندرگرب 
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زیاج ار  هعتم  جاودزا  امـش  هک  نانچمه  دنتـسه ، موصعم  نانآ  دـییوگیم  هدرک  ولغ  تیبلها  هرابرد  امـش  متفگ : هدرک  اهر  ار  مشکرت  ریت 
رد طقف  ار  نآ  ینعی  ماهدید  دوخ  مشچ  هب  نم  ار  رخآ  دروم  نیا  دیناوخیم و  زامن  گنـس  يارب  دـیناوخیم و  مه  اب  ار  اهزامن  دـینادیم و 

نوماریپ ادـتبا  هک  تسا  نآ  یملع  هار  یلو  منک  ثحب  وت  اب  اهنآ  نوماریپ  مناوتیم  دنتـسه و  عورف  اهنیا  مردارب ، تفگ : ماهدـناوخن . باتک 
زا وا  اب  ینک  توعد  مالـسا  هب  ار  ادخ  هب  دقتعم  ریغ  ناسنا  یهاوخب  هاگ  ره  وت  اریز  ینک ، ثحب  تسا ، نآ  عبات  دوخب  دوخ  عرف  هک  یلـصا 
زا سپ  يزاس و  دقتعم  ربمایپ  ترـضح  سپـس  یلاعت و  يادخ  دوجو  هب  ار  وا  هک  تسا  مزال  هکلب  ینکیمن ، زاغآ  زامن  وضو و  یگنوگچ 

هـسلج نیا  دـید . یهاوخ  ار  تقیقح  روـن  هاـگ  نآ  ینک ، ثحب  هناـفرطیب  هک  مهاوـخیم  مردارب  يا  وـت  زا  نم  سپ  يزادرپـب . عورف  هب  نآ 
هب هن  یلو  مدرک  رکف  ثحب  هب  مدوب و  هدش  تفگش  رد  دوب ، اراد  هک  یسفن  هب  دامتعا  نیا  زا  نم  هک  یلاح  رد  میدناسر  نایاپ  هب  ار  وگتفگ 
اب هک  متفرگ  میمـصت  یتدـم  زا  سپ  اما  مزاس  رثایب  ار  شلیالد  ات  مروآ  تسدـب  يرتيوق  لیالد  هکنیا  يارب  هکلب  موش ، عناق  هکنیا  رطاـخ 

اهنآ هب  دـقتعم  هک  مدـیدیم  ار  یـصخش  کیدزن  زا  هک  یبیرغ  راکفا  نیا  زا  زین  منامب و  یقاـب  تالکـشم  زا  رود  اـت  موشن  ثحب  دراو  يو 
هحفص 90] میامن [ . لابند  ار  ثحب  اج  نآ  زا  هک  دوب  يزاغآرس  نآ  زا  سپ  موشن . عقاو  ریثأت  تحت  دوب ،

زاغآرس

هبرض اهوقاچ و  ندیرب  رب  مینکیم  ربص  امش  زا  ام  دینکیم ، تکرح  شنادنزرف  هداوناخ و  يوس  هب  هنایفخم  دیوریم و  الاب  هتسهآ  هنابـش  »
یـسک هچ  هک  یلاح  رد  دیهاوخیم ؟ ار  تیلهاج  مکح  ایآ  دـشابن ، یثرا  ام  يارب  هک  دـیتسه  یعدـم  کنیا  امـش  اهندـب و  نورد  هب  اههزین 

هدـش راکـشآ  زوریمن  باتفآ  نوچمه  امـش  يارب  يرآ ، دـینادیمن ؟ ایآ  دنـشاب ؟ هتـشاد  نامیا  هک  یمدرم  يارب  دراد  ادـخ  زا  رتهب  یمکح 
تردپ زا  وت  هک  تسادخ  باتک  رد  ایآ  هفاحقوبا ، دنزرف  يا  مدـش . بولغم  دوخ  ثرا  رب  ایآ  ناناملـسم ، يا  متـسه ، وا  رتخد  نم  هک  تسا 

اجنآ دـیاهدنکفا ؟ رـس  تشپ  ار  نآ  هدرک و  كرت  ار  ادـخ  باتک  المع  ایآ  ياهدروآ ، بیجع  يزیچ  مربن ، ثرا  مردـپ  زا  نم  يربب و  ثرا 
: دـیامرفیم دـنکیم  نایب  ار  ایرکز  ناتـساد  هک  اجنآ  و  دـش ،» دواد  ثراو  نامیلـس  : » ینعی [ 109 ( ] دواد نامیلـس  ثرو  و  : ) دـیامرفیم هک 

ثراو دشاب و  ثراو  ارم  هک  هد  رارق  يدنزرف  نم  يارب  دوخ  دزن  زا  : » ینعی [ 110 ( ] بوقعیلآ نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندل  نم  یل  بهف  )
هب یضعب  ادخ ، باتک  رد  نادنواشیوخ  و  : » ینعی [ 111 ( ] هَّللا باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماحرالا  اولوا  و  : ) دومرف و  دوش .» بوقعیلآ 

ار یلام  رگا  : » ینعی [ 112 ( ] نیقتملا یلع  اقح  فورعملاب  نیبرقالا  نیدلاولل و  هیصولا  اریخ  كرت  نا  : ) دومرف و  دنرتهتسیاش ،» رگید  یضعب 
یعدم امـش  و  ناراگزیهرپ .» هحفـص 91 ] رب [  تسا  یقح  نیا  هک  یکین  هـب  نادـنواشیوخ  نیدـلاو و  يارب  دـنک  تیـصو  تشاذـگ  یقاـب 

ای دشاب ؟ هتخاس  جراخ  نآ  زا  ارم  هک  هداد  رارق  امـش  صوصخم  ار  ياهیآ  دنوادخ  ایآ  یثرا ، هن  دشاب و  ياهرهب  هن  ردپ  زا  ارم  هک  دـیاهدش 
دروم رد  امـش  هکنیا  ای  میتسین ؟ تناید  کی  لها  مردپ  نم و  ایآ  دنربیمن ؟ ثرا  مه  زا  هک  میتسه  تناید  ود  لها  ام  هک  دـییوگیم  هکنیا 

ترادـید هب  رـشح  زور  هک  نک  تفاـیرد  هداـمآ  هدـش و  راـسفا  ار  نآ  سپ  دـیرتهاگآ ؟ شاهدازومع  مردـپ و  زا  نآرق  مومع  صوـصخ و 
تمایق تعاس  رد  دشاب و  تمایق  هب  ام  هدعو  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ربهر  تسا و  دنوادخ  رواد  نیرتهب  هک  دمآ  دـهاوخ 

. دیوش نامیشپ  رگا  دشابن  يدوس  ار  امش  دننیبیم و  نایز  ناراکهبت 

متفای تیاده  همطاف  رون  اب 

لادج رد  میاهکشا  اب  دبای ، مایتلا  یناسآ  هب  منکیمن  نامگ  هک  دندرک  زاب  ار  یمخز  تفای . هار  مدوجو  قامعا  هب  يریت  نوچمه  تاملک 
مبلق رد  ار  خیرات  گنن  دنتـساوخیم  ییوگ  دنتخیر و  ورف  میاهکشا  متـسناوتن . یلو  موش  ناشندـش  ریزارـس  زا  عنام  مدرک  یعـس  مدوب و 
دوب يزاغآ  نیا  مبای و  یهاگآ  تما  هعجاف  رب  ات  منک  تکرح  خیرات ، ياههاگتـسیا  زا  نتـشذگ  اب  هک  متفرگ  میمـصت  نآ  زا  سپ  دنیوشب .
داتفا قافتا  ياهناخ  رد  رما  نیا  لیلد . اب  ندش  وسمه  خیرات و  تادقتعم و  ياضف  زا  روبع  اب  لاقتنا  تکرح و  تیوه  ندومن  صخشم  يارب 
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هظحل کی  رد  منک ... وگتفگ  ماع  يروما  هرابرد  مشاب و  هتـشاد  يرادـید  وا  اب  اـت  مدوب  هدـمآ  نم  تشاد . تماـقا  نم  یعیـش  هدازومع  هک 
عبانم رد  هک  تسا  ياهبطخ  نیا  : » تفگیم هک  درک  بلج  ار  مهجوت  دـشیم ، شخپ  توص ، طبـض  هاگتـسد  کـی  زا  هک  یبیطخ  يادـص 
بیطخ سپس  دیامن . تباث  كدف  رد  ار  دوخ  قح  ات  دومن  داریا  ار  نآ  ارهز  همطاف  ترـضح  هدش و  هحفص 92 ] دراو [  هعیش  تنس و  لها 

هک میدوب  هتـسناد  ام  موش . ثحب  دراو  یبهذم  فالتخا  دروم  لئاسم  رد  ات  مدوبن  هدامآ  راون  نیا  ندینـش  زا  شیپ  تخادرپ . هبطخ  داریا  هب 
زیهرپ وا  اب  ثحب  هب  ندش  دراو  زا  میتسناوتیم  ات  ام  دنک و  تیاده  ار  وا  ات  میدوب  هدرک  تلئـسم  دـنوادخ  زا  دـشابیم و  هعیـش  ماهدازومع 

ام رب  ار  تجح  هک  تساوخیم  یلاعت  هناحبـس و  دـنوادخ  یلو  دـش . نایب  لـصف  نیا  زاـغآ  رد  هک  دوب  ییوگتفگ  زا  سپ  نآ  میدرکیم و 
دـش راکـشآ  نم  يارب  درک . ذوفن  مدوجو  قامعا  ات  شتاملک  عاعـش  دومن و  زاغآ  ار  هبطخ  نآ  بیطخ ، ابیز ، مارآ و  ییادص  اب  دنک . مامت 
اهنآ هکلب  دشاب ، هدناوخ  سرد  لاس  نارازه  هک  دشاب  رونخس  يدنمشناد  رگا  یتح  دنوشیمن ، رداص  يداع  یصخش  زا  ینانخس  نینچ  هک 
اهنآ هب  ار  دوخ  نم  يوق ... يریبعت  هدـنبوک و  ییاهتجح  مکحم ، ییاـهترابع  اویـش ، ینانخـس  دـندوب . هزجعم  کـی  دوخ  تاذ  دـح  رد 

، مدرک عورش  اهنآ  اب  ار  لصف  نیا  هک  دیسر  یتاملک  هب  ترـضح  نآ  هبطخ  هک  یماگنه  مدادیم و  شوگ  اهنآ  هب  مدوجو  همه  اب  مدرپس و 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هفیلخ  هب  باطخ  هک  مکحم  نانخـس  نیا  زا  نم  دـش . ریزارـس  میاهکشا  مراد و  هگن  ار  دوخ  متـسناوتن 

شیپ یقاـفتا  هچ  سپ  دوب ، ادـخ  لوسر  تخد  يو  هک  دوب  نیا  دوش  رتـشیب  نم  تریح  اـت  دـش  ببـس  هچنآ  مدرک و  بجعت  دـشیم ، داریا 
قامعا زا  هک  یکـشا  هرطق  نیتسخن  اـب  دروخ و  ناـکت  هظحل  نآ  رد  مروعـش  یلو  متـسنادیمن  ار  هبطخ  نیا  یتسرد  عقاو  رد  تسا ؟ هدـمآ 

یسک زا  هک  متـساوخیمن  صوصخ  نیا  رد  موش و  قیمع  یثحب  دراو  يو  اب  يدج  یتروص  هب  هک  متفرگ  میمـصت  تشگ ، ریزارـس  منورد 
لقن نم  هک  اهترابع  نیا  هب  اـهنت  هبطخ  هحفص 93 ] منک [ . زاغآ  تکرح  ات  متساوخیم  ار  نامسیر  زاغآ  ای  عورـش  نامـسیر  هکلب  مونـشب ،

طیارـش تایئزج و  تخانـش  هب  ناسنا  دوشیم ، ثعاب  هک  تشادرب  رد  ار  یناوارف  لئاسم  دوب و  ینـالوط  رایـسب  هکلب  دوبن ، رـصحنم  مدرک ،
ناهنپ ار  اهنآ  ات  مدیـشوک  مدرک و  كاـپ  ار  میاـهکشا  دیـسر ، رخآ  هب  راون  دراـمگ . تمه  دوب ، هداد  خر  هک  یقاـفتا  نوماریپ  یعوضوم 

ات تـشاد  نآ  رب  ارم  هعجاـف  تـمظع  یلو  مدوـب  رورغم  دوـخ  هـب  دـیاش  هـچ ؟ يارب  متـسنادیمن  دوـشن ، اـهنآ  هجوـتم  ماهدازوـمع  اـت  مـنک 
نیرخآ موب و  میحور  راـشف  ندرک  مک  يارب  یـشالت  نیا  هکلب  مدوبن  یباوـج  راتـساوخ  یلو  مزاـس  وا  هجوـتم  ار  تـالاؤس  زا  ياهعوـمجم 

کی ینعی  كدف ، رطاخ  هب  نآ  يهمه  ایآ  دشاب ، حیحـص  دراد ، دوجو  هبطخ  فلتخم  ياهشخب  رد  هچنآ  همه  رگا  هک  دوب  نیا  نم  لاؤس 
رب ار  مدیاقع  نم  ات  ینک  زاغآ  ار  وجتسج  دوخ ، سپـس  تسیک و  همطاف  هک  ینادب  ادتبا  هک  تسا  مزال  داد : خساپ  نم  هب  دوب !؟ نیمز  هعطق 

داد و نم  تسد  هب  ار  باتک  هاگنآ  تسا . يراخب  حیحـص  تفای ، یهاوخ  نآ  رد  ار  نامـسیر  زاـغآ  هک  یعبنم  نیتسخن  منکن و  لـیمحت  وت 
هحفص 94] دوب [ . هرظتنم  ریغ  الماک  نم  يارب  نیا 

؟ تشذگ هچ  همطاف  رکبوبا و  نایم 

همطاف هک  هدـش  تیاور  هشیاع  زا  هورع  زا  تسا : هتفگ  ربیخ  هوزغ  باب  يزاغم ، باتک  رد  ص 177 )  ) مجنپ ءزج  دوخ ، حیحص  رد  يراخب 
زا زین  دوب و  هداد  وا  هب  كدف  هنیدم و  رد  هک  ار  شردپ  زا  دوخ  ثاریم  داتسرف و  رکبوبا  دزن  ار  یصخش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تخد 

تسا و هقدص  میراذگیم  ثرا  هب  ار  هچنآ   » تسا هتفگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تفگ  رکبوبا  سپ  درک . هبلاطم  ربیخ  سمخ 
سپ درک . يراددوخ  دـهد ، لیوحت  همطاف  هب  يزیچ  هکنیا  زا  رکبوبا  دـیوگیم  يراخب  هک  اجنآ  اـت  دـنروخیم ... لاـم  نیا  زا  دـمحم  لآ 

هام شش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  تفگن و  ینخـس  وا  اب  تفای ، تافو  هک  یتقو  ات  دش و  تحاران  دروم  نیا  رد  رکبوبا  زا  همطاف 
ار رکبوبا  يو  دروم  رد  دراذگ و  زامن  وا  رب  دوخ  درپس و  كاخ  هب  هنابش  ار  يو  یلع ، شرـسمه  تفای ، تافو  هک  یماگنه  درک و  یگدنز 

ياجب دش ،» نیگمـشخ  همطاف  : » دیوگیم هدرک ، لقن  ظافلا  رد  یکدنا  رییغت  اب  ار  هعقاو  نیع  دوخ ، حیحـص  رد  زین  ملـسم  تخاسن .» علطم 
تخد همطاف  ترـضح  نایم  هک  هثداح  نیا  الوا : میریگیم : هجیتن  ار  ریز  بلاطم  اهتیاور ، رگید  تیاور و  ود  نیا  زا  [ . 113 . ] دش تحاران 
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هک اریز  نآ  هب  تبسن  یهجوتیب  هن  تسا و  نکمم  نآ  بیذکت  هن  هک  تسا  یقیقح  داتفا ، قافتا  لوا  هفیلخ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
نایب ادعب  هک  يوحنب  ثیدح ، خـیرات و  عبانم  هیلک  رد  هکلب  تعامج ، تنـس و  لها  دزن  اهباتک  نیرتدامتعا  دروم  نیرتحیحـص و  نتم  رد 

تسا و گرزب  یلکـشم  هکلب  هدوبن  هداس  مهافت  ءوس  کی  ای  ارذگ  یفالتخا  هثداح  ایناث : تسا . هدـیدرگ  تباث  هحفص 95 ] دش [ ، دهاوخ 
مینکیم و سمل  دش » نیگمشخ  همطاف  سپ   » ملـسم ریبعت  هب  ای  دش » تحاران  رکبوبا  زا  همطاف  سپ   » هملک زا  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
هک هفیلخ  هتفگ  مغریلع  دـش ... نیگمـشخ  رکبوبا  رب  تدـش  هب  همطاـف  هکنیا  نآ  لـصاح  تسا و  یکی  ناـشینعم  ندـش ، تخاراـن  مشخ و 

تدش رد  هک  نانچمه  ارهز  ترـضح  مشخ  اثلاث : دش . نیگمـشخ  همطاف  یلو  میراذگیمن » ثرا  هب  ام   » تفگ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
: دـیوگیم هشیاع  لقن  هب  يراخب  هچنانچ  و  هتـشاد ، همادا  ترـضح  نآ  تافو  ات  هکلب  تسا  هدوبن  هاتوک  زین  شتدـم  رد  هدوبن ، كدـنا  نآ 
ات فالتخا  مشخ و  تلاح  هک  تسا  يراکـشآ  ینعم  نآ  و  تفگن » نخـس  يو  اب  تشذـگرد ، هک  یماگنه  ات  دـیزگ و  يرود  وا  زا  سپ ، »

هنابـش و ترـضح  نآ  تیـصو  هب  انب  دراذـگن و  زامن  وا  رب  رکبوبا  هک  اجنآ  اـت  تفاـی  همادا  زین  نآ  زا  سپ  اـت  هکلب  و  ترـضح ، نآ  تاـفو 
مود هفیلخ  لماش  هکلب  هدوبن  رکبوبا  هجوتم  اهنت  ارهز  ترـضح  مشخ  اعبار : درک . میهاوخ  نایب  هک  یحرـشب  دش ، هدرپس  كاخ  هب  هنایفخم 

يریگعضوم هک  دش  دهاوخ  راکـشآ  ثحب  نمـض  هدماین و  نایم  هب  ینخـس  نارازگزامن  زا  یکی  ناونع  هب  يو  زا  هکنآ  لیلدب  دـیدرگ  زین 
رکبوبا : » دیوگیم دوخ  خیرات  رد  هبیتقنبا  ناشیریگ . عضوم  ود و  نآ  هب  تبسن  ارهز  ترضح  يریگعضوم  ینعی  هدوب  یکی  رمع  رکبوبا و 

ات دنادرگرب ... راوید ، يوس  هب  نانآ  زا  ار  دوخ  يور  ترـضح  نآ  دنتـسشن ، يو  دزن  هک  یماگنه  دندش و  دراو  همطاف  ترـضح  رب  رمع  و 
؟ دـینکیم لمع  نآ  هب  دیـسانشیم و  ار  نآ  منک  نایب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح  امـش  اب  رگا  ایآ  دـیوگیم : هک  اـجنآ 
: دوـمرف هک  دیاهدینـشن  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  هحفـص 96 ] لوـسر [  زا  اـیآ  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  تفگ : يرآ . دـنتفگ :
هتـشاد و تسود  ارم  درادـب ، تسود  ار  مرتخد  همطاف  سک  ره  سپ  تسا ، نم  مشخ  زا  همطاف  مشخ  نم و  يدنـسرخ  زا  همطاف  يدنـسرخ 

لوسر زا  ار  نآ  يرآ ، دنتفگ : دشاب . هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآ ، مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  هتخاس و  دونشخ  ارم  دزاس  دونـشخ  ار  وا  سک  ره 
دونشخ ارم  دیدروآ و  مشخ  هب  ارم  امش  هک  مریگیم  هاوگ  ار  شناگتشرف  دنوادخ و  نم  سپ  تفگ : میاهدینش ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 
يزامن ره  رد  هک  ادخ  هب  دومرف : سپس  درب . مهاوخ  تیاکـش  يو  دزن  امـش  زا  مدش ، وربور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  رگا  دیتخاسن و 

رازه و اهنآ ، هب  ندیسر  ضحم  هب  و  تخاس ... رات  هریت و  نم  رب  ار  ایند  قیاقح ، نیا  همه  [ . 114 «. ] درک مهاوخ  نیرفن  ار  امش  مناوخب ، هک 
هقیدص همطاف  یفطـصم ، نت  هراپ  يو  مربب ؟ هانپ  یـسک  هچ  هب  مشیدـنیب و  هنوگچ  منک و  هچ  متـسنادیمن  تشذـگ ... منهذ  رب  لاوس  کی 

فرط هچ ؟ يارب  هنوگچ و  تفای ... تاـفو  هکنیا  اـت  دربیم  رـسب  مشخ  تلاـح  رد  شردـپ  زا  سپ  يو  هک  مناوخیم  ناـهگان  نم  و  تسا ،
زا شیب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  لـیلخ  قیدـص ، هدوـب ... لوا  هفیلخ  دوـب ، هتفرگ  مـشخ  وا  رب  ارهز  ترـضح  هـک  يرگید 

اهلاوس دروآیم ؟ مشخ  هب  ار  وا  هک  دراد  يراتفر  ارهز  ترضح  اب  هنوگچ  دندوب ... هداد  دای  ام  هب  هک  هنوگنآ  تشادیم ، تسود  شدوخ ،
تفای هتفرگ ، مشخ  هفیلخ  ود  رب  اـهباتک ، يـالهبال  هک  هنوگنآ  تسا  مالـسلااهیلع  همطاـف  نیا  دـنوش ، هیجوت  هک  هنوگره  دـشاب و  هچ  ره 

وجتـسج هک  متفرگ  میـصت  عناوم ، همه  مغریلع  درک و  مهاوخ  نایب  هدنیآ  لوصف  رد  ریزع  هدنناوخ  يا  وت  يارب  هک  هنوگنآ  و  تسا ... هدش 
رپ زاغآ  رد  دیاش  هک  مداد  همادا  یهار  هب  میهدن و  رارق  ار  هیجوت  ای  ساره  ای  سرت  باجح  قیاقح ، دوخ و  نایم  ات  مهد  همادا  ار  شواک  و 

مناج هک  ترـضح ، نآ  هارمه  و  مدیـسر ، نیقی  لحاس  هب  هرهاط ، هقیدـص  ترـضح  تاکرب  فطل  هب  نم  یلو  هدوب  راـخ  هحفـص 97 ] زا [ 
زاغآ مدـق  هب  مدـق  زیزع ، هدـنناوخ  يا  وت  اب  و  تشاد . تفرعم  جوا  نامیا و  ینیریـش  اب  هتخیمآ  ینایاپ  زیمآهعجاـف و  يزاـغآ  داـب ، شیادـف 

یفورح اب  ار  اهنآ  یحو ، هک  ترضح  نآ  ياهتلیضف  لالخ  زا  مالسلااهیلع ، همطاف  ترضح  تیـصخش  نایب  زا  مینک  زاغآ  درک و  مهاوخ 
تاملک تسا و  هدش  قیدصت  يوگتسار  ترضح ، نآ  هداهن و  یجات  نآ  رب  شنیتسار  نخس  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هتـشون و  رون  زا 

بقانم و همه  کش  نودب  مییامن و  یسررب  ار  اهنآ  تاحفص  نیا  رد  ات  میشوکیم  هک  دراد  یئاهتلالد  یناعم و  همطاف  هرابرد  ترضح  نآ 
ام راک  هب  ثحب  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  ات  درک  مهاوخ  شالت  یلو  مینک  نایب  لماش  روطب  میناوتیمن  ار ، ارهز  ترـضح  هرابرد  هدراو  لـیاضف 
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زا متفای و  تیادـه  شتکرب  رون و  اب  هک  میوشیم  هاـگآ  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  نوماریپ  قیاـقح  رب  سپـس  میهد و  حرـش  دـیآیم ،
هحفص 98] مدش [ . جراخ  مالسلامهیلع  تیبلها  رون  هنحص  يوس  هب  لهج  ياهیکیرات 

نآرق رد  همطاف  ترضح 

باختنا ار  اهنآ  زا  یـضعب  اجنیا  رد  دنرایـسب و  دناهتفگ ، نخـس  شیالاو  هاگیاج  مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  تیـسدق  هرابرد  هک  یتایآ 
ینعی [ 115 ( ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هَّللا  دـیری  اـمنا  : ) تسا هدومرف  یلاـعت  يادـخ  لوا : هیآ  درک : میهاوخ 

هکرابم هیآ  نیا  هک  یناسک  نمـض  دـنادرگ .» كاپ  تقیقح  هب  دزاس و  رود  تیبلـها  امـش  زا  ار  يدـیلپ  هک  تسا  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  »
دروم رد  هک  اریز  تسا ... نآ  ساسا  هیآ و  روحم  ترضح  نآ  هکلب  دوشیم ، لماش  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  درضح  دوشیم ، ناشلماش 
هچنآ و  دننک ، دراو  هیآ  نیا  نمض  ار  تیبلها  ریغ  زا  یضعب  ات  دناهدیـشوک  هک  یناسک  اب  تسا  ینخـس  ار  ام  هدش و  لزان  توبن ، تیبلها 
دروم رد  هکنیا  ار و  هیآ  لوزن  ببـس  تنـس ، هک  هدوب ... رظن  دروم  یهلا ، باطخ  نیا  رد  ارهز  ترـضح  هکنیا  تسا  مهم  نامیارب  اجنیا  رد 

: تسا هدش  لزان  نت  جـنپ  دروم  رد  ثحب  دروم  هیآ  نیا  هک  تسا  هدروآ  دوخ  [ 116  ] حیحص رد  ملسم  تسا . هدرک  نایب  هدمآ ، یسک  هچ 
نیا و  تیبلا . لها  لئاضف  باب  هباحـصلا  لئاضف  باـتک  رد  مالـسلامهیلع . نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
نیا هدش و  روهـشم  ءاسک  ای  ءابعلآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تیبلها  دزن  هک  نانچمه  دشابیم  ءاسک  ثیدح  هب  فورعم  ثیدـح ،

دننکیم دـیکأت  هک  ار  يرتـشیب  عباـنم  اـم  دـشابیم و  اـم  ینادوس  هعماـج  رد  اـصوصخ  نیملـسم  يهمه  لوبق  دروـم  هحفـص 99 ] بلطم [ 
امش يارب  هدنیآ  ياهثحب  رد  هَّللاءاشنا  دنتسه ، هیآ  نیا  دوصقم  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح 

مالـسلااهیلع همطاف  ترـضح  تیـصخش  رب  نآ  لـالخ  زا  مییاـمن و  ربدـت  هیآ ، دروم  رد  هک  دـیهد  هزاـجا  کـنیا  یلو  درک ، میهاوخ  ناـیب 
نانآ زا  یکی  همطاف  ترـضح  هک  هیآ ، نیا  رد  باطخ  دروم  دارفا  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب  هیآ ... تاملک  رد  هدـننک  لمأت  میبای . یهاگآ 
ینعی هدروآ  امنا »  » ینعی یلک  روطب  رـصح  تادا  نیرتيوق  اب  ار  بلطم  نیا  هیآ  ردص  هک  دنتـسه ، يدیلپ  ره  زا  موصعم  رهطم و  دشابیم ،
دیری امنا  : ) هیآ رد  هک  دیآیم  یهلا  هدارا  زا  ثحب  سپس  دوشیمن ، يدعتم  اهنآ  زا  ریغ  هب  هک  تسا  یـصخشم  نیعم  هورگ  صاخ  رما  نیا 

رما هک  انامه  : » ینعی [ 117 ( ] نوکیف نک  هل  لوقی  نا  ائیـش  دارا  اذا  هرما  امنا  : ) تسا لجوزع  يادخ  هدارا  نیا ، هک  تسا . هدش  رکذ  هَّللا )...
يادـخ هدارا  فالخ  يور  چـیه  هب  سپ  دـیآیم .» دوجو  هب  و  يآ ، دوجو  هب  دـیوگب  نآ  هب  هک  تسا  نیا  دـنک ، هدرا  ار  يزیچ  هاـگ  ره  وا 
دـشاب يرهاظ  یگدولآ  هاوخ  دزاس ، هدولآ  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  ره  شیانعم  تغل  رد  يدـیلپ ) ینعی   ) سجر اما  تسین . نکمم  یلاـعت 

ناگمه و رب  فیلکت  لومـش  تهج  هب  تسا  ینطاب  تساجن  یگدولآ و  هیآ  نیا  رد  سجر  و  دوشیم ... ریبعت  نآ  زا  هانگ  اب  هک  ینطاـب  اـی 
ناـیب يارب  هکلب  دزاـس . دـکؤم  ار  تیبلـها  زا  سجر  یفن  دوـش و  دراو  نآ  رـصح  رد  هیآ  نیا  اـت  تسین  تیبلـها  هب  تبـسن  یتیـصوصخ 

هداد ربخ  نآ  زا  شدـنمجرا ، باتک  رد  هدـینادرگ و  صوصخم  نآ  هب  ار  نانآ  یلاـعت ، هناحبـس و  دـنوادخ  هک  هدـمآ  ناـنآ  يارب  یتلیـضف 
تمصع رد  هظحل  کی  هکنیا  زا  درادیم  هحفص 100 ] زاب [  ار  ام  هیآ  هب  قیمع  هاگن  هک  دیآیم  اریهطت ) مکرهطی  و  : ) دیکأت سپـس  تسا .
هموصعم يو  تسا و  نانآ  هلمج  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  تخد  همطاف  ترضح  هک  مینک ، کش  دناهدش ، رکذ  نآ  رد  هک  تیبلها ،

لق ال : ) تسا یلاعت  يادـخ  راتفگ  مود : هیآ  دـش . دـهاوخ  نایب  وت  يارب  نآ  دـیکأت  هک  یحرـشب  تسا ، نطاب  رهاظ و  يدـیلپ  ره  زا  هرهطم 
دنوادخ مناشیوخ » هب  تبسن  تدوم  زج  مهاوخیمن  يدزمتسد  نآ  رب  امش  زا  وگب  : » ینعی [ 118 ( ] یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا 

هدش لزان  ربمایپ  کیدزن  ناشیوخ  دروم  رد  هیآ  هک  اریز  تسا  هداد  رارق  ارهز  همطاف  ترضح  تدوم  ار  تلاسر  دزمتـسد  یلاعت  هناحبس و 
یناکـسح مکاح  دننام  دناهدومن ، لقن  ار  نآ  ریـسفت  ثیدح و  ناگرزب  هک  هنوگنآ  نیـسح ، نسح و  همطاف و  یلع و  زا  دـنترابع  هک  تسا 

تلاسر یلاعت  يادـخ  تسا ... تعفر  تمظع و  نیا ، [ 119  ] كردتـسملا رد  يروباسین  مکاح  لیزنتلا ج 2 ص 130 و  دـهاوش  رد  یفنح 
رد ام  يارب  تسا و  یهلا  هناشن  نیا  هتـسیاش  قح ، هب  همطاـف ، ترـضح  تسا . هداد  رارق  نزومه  یبرق ، تدوم  اـب  ار  اـهتلاسر  همه  زا  رترب 
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ترـضح لیاضف  بقانم و  هب  هک  تسا  ياهناوتـشپ  نیا  دنکیم ... تیافک  میرک ، نآرق  تایآ  نمـض  ترـضح  نآ  نتفرگ  رارق  نآ ، دـیکأت 
انءانبا عدن  اولاعت  لقف  : ) تسا یلاعت  يادـخ  راتفگ  موس : هیآ  هحفـص 101 ] میزادرپیم [ . يرگید  دراوم  هب  کنیا  و  دوشیم . هدوزفا  ارهز 

میناوخارف ات  دـییایب  هک  وگب  : » ینعی [ 120 ( ] نیبذاکلا یلع  هَّللا  تنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءاـنبأ و  و 
رب ار  يادـخ  تـنعل  مـیرادرب و  اـعد  هـب  تـسد  سپــس  ناـتدوخ ، ار و  ناـمدوخ  ناـتنانز و  ار و  ناـمنانز  ناتنادــنزرف و  ار و  نامنادــنزرف 

هلهابم زور  رد  نآ ، هک  اریز  تسین . یفالتخا  تسا  تیبلها  قح  رد  روبزم  يهیآ  هکنیا  يهرابرد  ناناملـسم  نایم  میهد .» رارق  نایوگغرود 
همطاف یلع و  ترضح  دوخ ، هارمه  هک  تخاس  رومأم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  یلاعت  يادخ  دش و  لزان  نارجن  ياراصن  اب 

نایب [ 121  ] بلاطیبا نب  یلع  لیاضف  باتک  دوخ ، حیحص  رد  ملسم  هچنآ  ربانب  دمآ ، هیآ  نیا  سپ  دربب . ار  مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و  و 
تمظع هلأسم و  تیمها  هب  رظن  هک  تسا  هدوب  تلاسر  تیبثت  هباثمب  هلهابم  تما و  نانز  همه  هدنیامن  همطاف  ترـضح  زین  هنوگنیدب  هدرک و 

اب تفرگ و  رظن  رد  هلهابم  يارب  ار  ناشدنزرف  ود  همطاف و  یلع و  ترضح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  یمالـسا ، تکرح  رد  نآ 
یتح هن  نانز و  رگید  هن  تسا و  هدوب  همطاف  ترـضح  هدـهع  رب  اهنت  سدـقم  یگدـنیامن  یلو  هدروآ ، عمج  هغیـص  هب  ار  اـنئاسن  هیآ ، هکنیا 

تمظع ارهز و  ترـضح  هاگیاج  ات  نک  تکرح  دوخ  لقع  اب  امرفب و  یلمأت  زیزع ، هدنناوخ  يا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه 
سأک نم  نوبرـشی  راربالا  نا  : ) دیامرفیم یلاعت  يادـخ  رگید : تایآ  هحفـص 102 ] دـشاب [ . نکمم  ار  وت  هک  منکن  نامگ  یبایرد و  ار  وا 
یماج زا  ناکین  : » ینعی اریطتسم ) هرـش  ناک  اموی  نوفاخی  رذنلاب و  نوفوی  اریجفت ، اهنورجفی  هَّللا  دابع  اهب  برـشی  انیع  اروفاک ، اهجازم  ناک 

افو ار  ردن  نانآ  دناهتخاس . يراج  تقیقح  هب  ار  نآ  دنـشونیم و  نآ  زا  ادخ  ناگدنب  هک  ياهمـشچ  دنـشونیم  دشاب ، روفاک  نآ  جازم  هک 
مکیعـس ناـک  ءازج و  مکل  ناـک  اذـه  نا  : ) دـیامرفیم یلاـعت  يادـخ  هک  اـجنآ  اـت  دـشاب ،» هدرتسگ  شرـس  هک  دـنکانمیب  يزور  زا  هدرک 

نسح همطاف و  یلع و  ترضح  هرابرد  اههیآ  نیا  تسا .» ساپس  دروم  امش  شالت  دشاب و  امـش  يارب  یـشاداپ  نیا  : » ینعی [ 122 ( ] اروکشم
رد ریسا ، میتی و  نیکسم و  هب  ار  ناشماعط  زور  هس  نآ  رد  نانآ  نداد  هقدص  يرادهزور و  زور  هس  ناتـساد  تبـسانمب  دش  لزان  نیـسح ، و 

دروم رد  تایآ  نیا  هک  دناهتفگ  نارـسفم  ناثدـحم و  زا  يدایز  عمج  هک  دنتـشاد . زاین  ناشراطفا  يارب  ماعط  نادـب  ادـیدش  دوخ  هک  یلاح 
قح رد  تایآ  نیا  ندش  لزان  [ . 123 . ] دناهلمج نآ  زا  ریسفت ، رد  يزار  رخف  دوخ و  فاشک  رد  يرشخمز  هک  دناهدش  لزان  نت  راهچ  نیا 
لج راگدیرفآ  هک  اریز  تسا ... دنوادخ  دزن  نانآ  هاگیاج  اهتمارک و  يارب  يرگید  همشچرس  نیـسح ، نسح و  همطاف و  یلع و  ترـضح 

مهاقوف : ) تسا هدومرف  رداص  هتخاس و  یعطق  ار  نآ  هک  يرما  هغیص  اب  تسا  هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ  دوخ  تمظع  يادنلب  زا  الع  و 
نانآ هب  هتشادزاب و  نانآ  زا  ار  زور  نآ  رش  دنوادخ ، ینعی : اریرح ) هنج و  اوربص  امب  مهازج  و  ارورس ، هرضن و  مهاقل  مویلا و  کلذ  رش  هَّللا 
هحفص ترضح [  تقیقح  هک  تایآ  رخآ  ات  تسا . هداد  ناشـشاداپ  ریرح  تشهب و  ناشربص ، يازـسب  هدومرف و  تیانع  ینامداش  یباداش و 
تـسا هدمآ  نآرق  رد  ارهز  ترـضح  هرابرد  هچنآ  همه  نایب  رد  دشابیم . دـنوادخ  دزن  ترـضح  نآ  تلزنم  نیا ، تسارهز و  همطاف  [ 103

رب غلاب  هک  هدومن  عمج  دـناهدش ، لزان  تیبلها  همطاـف و  ترـضح  تلیـضف  رد  هک  ار  یتاـیآ  ءاـملع  زا  یکی  هک  دـشکیم  ازارد  هب  نخس 
یناسک يارب  هظعوم  ناونع  هب  اهنامه  دـشیمن ، لزان  هلهابم ، هیآ  ریهطت و  هیآ  زا  ریغ  رگا  نیا ، دوجو  اب  تسا ، میرک  نآرق  زا  هیآ  « 258»

هدـش شیاتـس  هبترم و  دـنلب  يادـخ  بناج  زا  هدـش  تظافح  یباتک  رد  هک  تسا  میظع  نآرق  نیا ، هک  درکیم ، تیافک  دـنراد ، ناـمیا  هک 
هحفص 104] تسا [ . هدش  لزان 

شردپ نابز  زا  همطاف  ترضح 

هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  لوا : هظحالم  مییامنیم : هراشا  بلطم  ود  هب  همطاف  ترـضح  دروم  رد  لوسر  ترـضح  ثیداحا  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
وا هرابرد  لجوزع  دنوادخ  هک  دـناریمن ، نخـس  يردـپ  تفوطع  هاگیاج  زا  دـیوگیم ، نخـس  همطاف  ترـضح  هرابرد  هک  یماگنه  هلآ  و 

تسا یحو  نیا  هکلب  دیوگیمن ، نخس  سوه  اوه و  يور  زا  : » ینعی [ 124 ( ] یحوی یحو  الا  وه  نإ  يوهلا  نع  قطنی  ام  و  : ) تسا هدومرف 
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قاقحتـسا زا  شیب  شاهطفاـع ، رطاـخ  هب  ار  يزیچ  صاخـشا ، هراـبرد  شنانخـس  همه  رد  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  يو  و  دـسریم .» وا  هب  هک 
ترـضح نآ  سدقم  تاملک  توبن و  تروص  نیا  رد  مییوگب ، ار  یبلطم  نینچ  ام  رگا  اریز  دشاب . شرتخد  ناسنا ، نآ  رگا  یتح  دـهدیمن 

صاعورمع نب  هَّللادبع  دنتسه ... سوه  اوه و  زا  رود  فارحنا و  نودب  یتجح  اهنآ  هک  میدقتعم  یگمه  هک  میشاب  هداد  رارق  داریا  دروم  ار 
زا هک  ار  يزیچ  ره  دـنتفگ : هدرک  یهن  ارم  شیرق  سپ  متـشونیم ، مدینـشیم ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  ار  هچ  ره  نم  : » تفگ

نتـشون زا  تسد  نم  دـیوگیم ؟ نخـس  يدنـسرخ  مشخ و  لاـح  هک  تسا  يرـشب  يو  هک  یلاـح  رد  یـسیونیم ، يونـشیم  ادـخ  لوسر 
رد مناج  هکنآ  هب  دنگوس  هک  سیونب  : » تفگ دومرف و  هراشا  دوخ  ناهد  هب  تشگنا  اب  ترضح  متفگ . ربمایپ  هب  ار  بلطم  نیا  متـشادزاب و 

نخس يرگداد  یتسار و  هب  زج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا .» هدشن  جراخ  نآ  زا  يزیچ  قح  زج  تسوا ، تسد  هحفص 105 ] ] 
سپ ار  شیاهيریگعضوم  هک  هاگنآ  میهد  رارق  دوخ  نامشچ  ربارب  رد  ار  ارهز  ترـضح  يهرابرد  ترـضح  نآ  نانخـس  سپ ، دیوگیمن :

هار میوش ، هجوتم  ار  هتکن  نیا  رگا  هک  اریز  دنک  ذوفن  نآ  زا  هک  میراذگن  یقاب  ار  یهار  ناطیـش  يارب  میناوخیم و  ترـضح  نآ  تافو  زا 
ترضح تیصخش  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  مود : هظحالم  دوشیم . زاب  ام  يارب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  يریگعضوم  ندیمهف 
يروطب داد  تیزکرم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ندوب  کیدزن  یلاعت و  يادخ  يارب  يو  صولخ  تیـسدق و  همطاف ،

نآ هب  هک  ییوگ  دسر ، يو  هب  هچ  ره  هک  تسا  ترضح  نآ  زا  یئزج  يو  هکنیا  ینکیم  ساسحا  هک  تسا  هداد  رارق  یعضو  رد  ار  وت  هک 
هدارا هدننک  نایب  شترـضح  دنکیم و  ریبعت  ترـضح  نآ  زا  تسا ...، ترـضح  نآ  يریگعضوم  ندـب و  رگنایامن  يو  هدیـسر و  ترـضح 

دونـشخان ارم  دزاس ، دونـشخان  ار  همطاف  سک  ره   » هک تسا  همطاـف  ترـضح  دروم  رد  شنانخـس  رتشیب  رد  نیا  دـشابیم و  یلاـعت  يادـخ 
رب و  تسا » هدروآ  مشخ  هب  ار  يادخ  دروآ ، مشخ  هب  ارم  سک  ره  هدروآ و  مشخ  هب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  همطاف  سک  ره  «، » تسا هتخاس 
يو تیاضر  يدونـشخان و  مشخ و  نوماریپ  هک  تشاداو ، لمأت  هب  ارم  اـهراب  شرتخد  هراـبرد  لوسر  ترـضح  مـالک  روحم  لاونم . نیمه 
رارق شیاـمزآ  دروـم  تبیـصم و  هراـبرد  دراد  تما  هب  ياهراـشا  داـب ) شیادـف  هب  مرداـم  ردـپ و  هک   ) ترـضح نآ  ییوـگ  دـنزیم و  رود 

ربمایپ و یتسود  زا  لامالام  ییاهلد  زاـب و  یلقع  هک  ینادـنمدرخ  رب  رما  نیا  و  ارهز ... ترـضح  ربارب  رد  يریگعضوم  هب  تبـسن  شنتفرگ 
تـسا لوقعم  ایآ  تسیچ ؟ يارب  روحم  نیا  هب  هداد  تیزکرم  امـش ، رظن  هب  سپ  تسا ، هدوبن  ناهنپ  هاگ  چیه  هحفص 106 ] دنراد [ ، وا  لآ 

هیلع هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  درادن . هارمه  هب  ار  یحـضاو  تاراشا  قیمع و  ياهتلالد  شیوخ  نورد  رد  رما  نیا  ایآ  دشاب ؟ تلع  نودب  هک 
هک نانچمه  تشاد  ار  مـالک  نیرتهناـمیکح  دومرفیم  ناـیب  ار  يرما  هک  یماـگنه  هدوب و  برع  درف  نیرتغیلب  نتفگ ، نخـس  ماـگنه  هلآ  و 

، نتفگ نخـس  ماگنه  ار  ارهز  ترـضح  ات  تخاس  هداـمآ  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوب . مدرم  يارب  درف  نیرتفصنم 
، يو ندیناجنر  هک  داد  ربخ  نانآ  هب  دننک و  زیهرپ  شندمآ ، مشخ  هب  ماگنه  ترـضح ، نآ  مشخ  زا  ات  درک  ایهم  ار  نانآ  دنیامن و  قیدـصت 

يارب نانآ  نتخاس  ایهم  و  ناشتایح ، ماگنه  میقتـسم  روطب  اهتما  تیبرت  رد  ناربماـیپ  هفیظو  تسا  نینچ  تسا و  ترـضح  نآ  يارب  یتیذا 
کته هک  تیـسدق  زا  ياهلاه  اب  ار  ارهز  ترـضح  تسا ، هدوب  نانآ  نیرتمیظع  هک  ربمایپ  و  ناشتلحر ... زا  سپ  هدنیآ  ثداوح  زا  لابقتـسا 

ترـضح نآ  اب  يو  کـیدزن  يدـنواشیوخ  رطاـخب  رما  نیا ، هک  تسا ، نیما  قداـص  وا  دـینادرگ و  صوصخم  تسا ، مارح  نارگید  رب  نآ 
هدوب یناسک  يارب  يرایعم  سایقم و  هدـیدرگ و  بوذ  نآ  يهتوب  رد  هتـشاد و  صـالخا  قح  هب  تبـسن  يو  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  هدوبن 

تیعقاو رب  رظان  هک  دش  یلجتم  تما  يارب  شفلتخم  ثیداحا  رد  ربمایپ  تمکح  دندمآیم . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  شردپ  زا  دـعب  هک  تسا 
شیپ ثداوح  همه  رب  دـشاب و  نشور  هدـنیآ  هب  شهاگن  اهنآ ، لالخ  زا  هک  تشاد  هارمه  هب  ار  ییاهتریـصب  دوخ  يالبال  رد  هدوب و  هدـنیآ 

نب یلع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تسا ، ناوارف  دروم  نیا  رد  اـهلاثم  دـیامن . رداـص  مکح  یناـکم  ناـمز و  ره  رد  هدـمآ 
دـمآ و دـهاوخ  يزور  هیواعم  هک  اریز  یلع .» هارمه  نآرق  تسا و  نآرق  هارمه  یلع  : » دومرف هک  هاگنآ  هتفگ  نخـس  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا 

نآ رد  دمآ . شیپ  نیفـص  رد  هک  هنوگنآ  دـش ، دـهاوخ  نآرق  هب  يرواد  هحفـص 107 ] ناهاوخ [  تشاد و  دـهاوخرب  اههزین  رب  ار  اهنآرق 
اریز دوب  هتشاذگ  یقاب  ار  رایعم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  اریز  تساجک  یتسار  قح و  تهج  هک  تسناد  دهاوخ  تما  تقو 
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وت رگمتس  هورگ  : » دومرف رامع  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ترضح  نآ  هک  یتقو  تسا  نینچمه  دنوشیمن ... ادج  مه  زا  نآرق  یلع و 
نب رامع  هک  یلع  دض  رب  هیواعم  رانک  رد  هک  یناسک  یهاوخرذع  يارب  یلاجم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هک  اریز  دنـشکیم » ار 

يرامیب ات  دندشیم  رداص  لاح  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا  بیترت  نیدب  تشاذگن و  یقاب  دندیگنجیم ، دوب ، وا  هارمه  رـسای 
، میرگنب شیریگعضوم  هب  لقعت  اب  ارهز و  مشخ  هب  تیسدق  اب  هک  درادیم  نآ  رب  ار  ام  دراوم  نیا  همه  دنزاس . صخشم  هدنیآ ، رد  ار  تما 

يارب هکنیا  زا  مینادیم  هزنم  ار  ارهز  ترـضح  ام  تسا . هدوب  فارحنا  دـض  رب  ینیتسار  يریگعضوم  قح و  رطاـخ  هب  یمـشخ  نآ  هک  اریز 
یهاوخ وت  دنوریم و  يرانک  هب  اههدرپ  دعب ، یکدنا  هک  تسا  نیگمهس  قح  دایرف  سدقم و  یمشخ  نیا  دیآ . مشخ  هب  قح  زا  ریغ  يزیچ 
هدرورپ تسد  شرتخد ، دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  ترضح  راتفگ  زا  یـشخب  کنیا  تسا . هدوب  هچ  يارب  مشخ ، نیا  هک  دید 

ره تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  : » هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـتفگ  - 1 دوشیم : ناتمیدقت  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  یحو ،
پاچ لوسر ج 5 ص 26 ، يابرقا  بقانم  باـب  رد  يراـخب  حیحـص  رد  بلطم  نیا  دـشاب .» هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآ ، مشخ  هب  ار  وا  سک 

هحفـص 108] درازایب [ . ار  يو  هچ  ره  درازآیم  ارم  تسا ، نم  زا  ياهراـپ  همطاـف  هک  اـنامه  - 2 [ . 125 . ] تسا هدمآ  هرهاق ، ثیدـحلاراد 
همطاـف  » یتـیاور رد  و  تسا . هدومن  تیاور  ار  نآ  ص 1902 ، همطاف ج 4  لئاضف  باب  هباحـصلا ، لئاضف  باتک  دوخ ، حیحـص  رد  ملـسم 

-3 [ . 126 « ] دنک داش  ار  يو  هچ  ره  دـنکیم  داش  ارم  و  دـیامن ، رطاخ  هدرزآ  ار  وا  هچ  ره  دزاسیم  رطاخ  هدرزآ  ارم  تسا ، نم  زا  ياهراپ 
تیدونـشخ يارب  نیگمـشخ و  وت ، مشخ  يارب  دنوادخ  : » تسا هدومرف  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

یثیدح تسا  هتفگ  نآ  هرابرد  هدروآ و  هباحصلا ج 3 ص 154  بقانم  باتک  نیحیحصلا  یلع  كردتسملا  رد  مکاح  و  دوشیم » دونـشخ 
توبن ج 4 ص 248 ياهتمالع  باب  شنیرفآ ، زاغآ  باتک  يراخب  حیحص  رد  - 4 [ . 127  ] دناهدرواین ار  نآ  یلو  حیحص  دانسا  اب  تسا 

ربمایپ تشادـن ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نتفر  هار  زا  مک  شنتفر  هار  دـمآیم و  شیپ  همطاف  تفگ : هک  تسا  هدروآ  هشیاع  زا  دنـس  هب 
هب هنامرحم  ار  یبلطم  سپس  دناشن ، دوخ  پچ  تمس  رد  ای  تسار  تمـس  رد  ار  وا  سپ  مرتخد ، يدمآ  شوخ  تفگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

زورما دـننام  متفگ  دـیدنخ . وا  تفگ و  وا  هب  هنامرحم  ار  یبلطم  نآ  زا  سپ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  مفتگ  وا  هب  داتفا . هیرگ  هب  يو  تفگ و  وا 
ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زار  نم  تفگ : سپ  دوب ، هتفگ  هچنآ  هرابرد  مدیـسرپ  وا  زا  دشاب . رتکیدزن  هودنا  هب  يداش  هک  ماهدیدن 

رابکی یلاس  لیئربج  هک  تفگ  هنامرحم  نم  هب  تفگ : مدیـسرپ ، وا  زا  تفای ، تاـفو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هکنیا  اـت  منکیمن . شاـف 
هحفـص وت [  دـشاب و  هدیـسرارف  ملجا  هکنیا  زج  منیبیمن  نم  دومن و  هضرع  نم  رب  ار  نآ  رابود  لاـسما  تشادیم و  هضرع  نم  رب  ار  نآرق 

نانز هدیس  هک  يدنسپیمن  ایآ  تفگ : سپ  مداتفا  هیرگ  هب  نم  سپ  يوشیم  قحلم  نم  هب  هک  یـشاب  نم  تیبلها  زا  یـسک  نیتسخن  [ 109
هک هدومن  تیاور  هفیذـح  زا  بقانم ، باـتک  دوخ  ننـس  رد  يذـمرت  و  [ . 128 . ] مدـیدنخ هک  دوـب  تهج  نیا  زا  نم  یـشاب و  تشهب  لـها 

ياج هب  ار  اشع  زامن  هکنیا  اـت  دـناوخ  زاـمن  سپ  مدروآ ، ياـج  هب  يو  اـب  ار  برغم  زاـمن  متفر و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  : » تفگ
وت هتـساوخ  تفگ  يرآ . متفگ : تسا ؟ هفیذـح  تسیک ، نیا  دوـمرف : دینـش و  ار  میادـص  متفر . وا  لاـبند  هب  نم  دـش و  جراـخ  سپ  دروآ ،
زا هدـماین ، دورف  نیمز  هب  زگره  بشما  زا  لـبق  هـک  تـسا  ياهتـشرف  نـیا  تـفگ : سپـس  ار ؟ ترداـم  دزرماـیب و  ار  وـت  دـنوادخ  تـسیچ ،

نارورـس نیـسح  نسح و  تسا و  تشهب  لها  نانز  هدیـس  همطاف  هک  دـهد  هدژم  ارم  دـنک و  مالـس  نم  رب  هک  تفرگ  هزاـجا  شراـگدرورپ 
ار وت  ایآ  تفگ : همطاف  هب  هک  هدرک  تیاور  هشیاـع  زا  دوخ  دنـس  هب  كردتـسم ج 2 ص 594  رد  و  [ . 129 « ] دنتـسه تشهب  لها  ناناوج 

رتخد میرم  دنتـسه : نت  راـهچ  تشهب  لـها  ناـنز  نارورـس  : » تفگیم هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  مهد  تراـشب 
دانسا اب  تسا  یثیدح  تسا : هتفگ  نآ  هرابرد  يروباسین  مکاح  و  محازم » رتخد  هیسآ  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  دمحم ، رتخد  همطاف  نارمع ،

 ] تسا هدمآ  ثیدح 32925 ، لامعلازنک ج 11 ص 605  رد  و  تسا ) ملـسم  يراـخب و  يو  دوصقم  هک   ) دـناهدرواین ار  نآ  یلو  حـیحص 
یبقعلا ص رئاخذ  رد  تسا ، هداد  يرترب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  ار  رترب  نز  راهچ  ثیدـح  تسا . تشهب  نانز  هدیـس  همطاف  هک  هحفص 110 ]

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تخد  همطاف  زا  هاگ  ره  هک  تسا  هشیاع  زا  - 5 تسا . همطاف  نانآ  زا  رترب  هک  تسا  هدومن  هفاضا  هدروآ و  ، 44
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ریسفت لیذ  رد  روثنملاردلا  رد  یطویس  - 6 [ . 130  ] تسا هداز  ار  وا  هکنآ  رگم  ماهدیدن  وا  زا  رتوگتـسار  ار  یـسک  تفگیم : درکیم ، دای 
دجسم زا  ار  شاهدنب  هنابش ، هکنآ  تسا  كاپ  : » ینعی [ . 131 ( ] مارحلا دجسملا  نم  الیل  هدبعب  يرسا  يذلا  ناحبـس  : ) یلاعت يادخ  هدومرف 

هک یماگنه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا : هتفگ  هک  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  یناربط  و  تسا : هتفگ  داد ،» تکرح  مارحلا 
رتـهب و نآ  زا  تـشهب  رد  هـک  مداتـسیا  تـشهب  ناـتخرد  زا  یتـخرد  راـنک  رد  دـندرب و  تـشهب  هـب  ارم  مدـش ، هدرب  نامــسآ  هـب  جارعم  رد 
، نآ مدروخ و  ار  نآ  متفرگ و  نآ  هوـیم  زا  ياهوـیم  سپ  متفاـین ، رتوبـشوخ  شاهوـیم  زا  ياهوـیم  رتدیفـس و  نآ  ياـهگرب  زا  ییاـهگرب 

يوب هب  هاگ  ره  سپ  دـش ، رادراب  همطاف ، هب  وا  مدومن و  هعقاوم  هجیدـخ  اب  مدـمآ  دورف  نیمز  هب  هک  یماگنه  دـش و  نم  بلـص  رد  ياهفطن 
هک هدرک  تیاور  کلام ، نب  دعـس  زا  دوخ  دنـس  هب  كردتـسم ج 3 ص 156 ، رد  مکاح  و  میوبیم » ار  همطاـف  يوب  موش ، قاتـشم  تشهب 

مدروخ متفر ، جارعم  هب  هک  یبـش  رد  ار  نآ  دروآ و  تشهب  زا  هب  هناد  کـی  نم  يارب  لـیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تفگ :
تسا سابعنبا  زا  - 7 [ . 132 « ] مدییوبیم ار  همطاف  ندرگ  مدشیم  قاتشم  تشهب  يوب  هب  هاگ  ره  نم  دش و  رادراب  همطاف  هب  هجیدخ  سپ 
هکنیا درادـن و  ثمط  ضیح و  هک  یمدآ  تسا  يروح  هحفص 111 ] همطاف [ ، مرتخد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک 

دوخ ص قعاوص  رد  ار  نآ  رجحنبا  تسا ، هتخاس  رود  شتآ  زا  ار  شنارادتسود  وا و  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هدش ، هدیمان  همطاف 
يذمرت ج 5 ص حیحـص  رد  - 8 تسا . هدمآ  دـلج 12 ص 331  رد  زین  دادـغب  خـیرات  رد  هدرک و  تیاور  ار  نآ  یئاسن  زین  هدروآ و   160

یلـص ادخ  لوسر  هب  همطاف » زا  ، » تیادـه لیلد و  تروص و  هب  هک  مدـیدن  ار  یـسک  تفگ : هک  نینمؤملاما ، هشیاع  زا  ثیدح 3872   657
نتـسشن ياج  رد  دیـسوبیم و  ار  وا  تساخیمرب و  وا  يوس  هب  دـشیم ، دراو  ربمایپ  رب  هاگ  ره  يو  تفگ : دـشاب ... رتهیبش  هلآ ، هیلع و  هَّللا 

دیسوبیم و ار  ترضح  نآ  تساخیمرب و  دوخ  نتسشن  ياج  زا  دشیم ، دراو  يو  رب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دناشنیم و  دوخ 
رد هچنآ  باب  رد  ثیدح 5217  دوخ ج 4 ص 355  حیحص  رد  زین  دوادوبا  تسا . یفورعم )  ) ثیدح هک  دناشنیم ، دوخ  نتـسشن  ياج  رد 

دنسم رد  - 9 تسا . هدرک  تیاور  ار  نآ  نیحیحص ج 3 ص 154 ، كردتسم  رد  زین  مکاح  هدرک و  تیاور  ار  نآ  هدمآ ، نتـساخرب  دروم 
اب ار  شرادـید  نیرخآ  تفریم ، ترفاـسم  هب  هاـگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  ص 275  لبنح ج 5  نب  دـمحا 

كردتسم ج 1 ص 489 رد  مکاح  و  دوب ... همطاف  تفریم ، شرادید  هب  هک  یـسک  نیلوا  درکیم ، تعجارم  هاگ  ره  دادیم و  رارق  همطاف 
نینـسح همطاف و  یلع و  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 10 تسا . هدرک  تیاور  ار  نآ  دوخ  ننـس  رد  یقهیب  هدوـمن و  ناـیب  ار  نآ 

رد ار  ثیدح  نیا  لبنح  نب  دمحا  دشاب .» گنج  رد  امش  اب  هک  یسک  اب  متسه  گنج  رد  امش  اب  هک  یسک  اب  متـسه  حلـص  رد  نم  : » دومرف
هحفص تیاور [  هباغلا ج 3 ص 11 و ج 5 ص 523 ، دسا  رد  ریثانبا  كردتسم ج 3 ص 149 و  رد  مکاح  دوخ ج 2 ص 442 و  دنسم 
تمایق زور  هک  یماـگنه  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  میناوخیم ، رجحنبا ص 190  هقرحم  قـعاوص  رد  - 11 دناهدرک . [ 112
همطاف ات  دیدنبورف  ار  شیوخ  نامـشچ  هتخادنا ، ریز  هب  رـس  دیوش ، عمج  نارـضاح  يا  : » دهدیم رـس  ادن  شرع  نورد  زا  يدانم  دـسرارف ،
ثیدح نیا  درذگیم .» قرب  نوچمه  نیعلاروح ، زا  زینک  رازه  داتفه  اب  هارمه  وا  سپ  درذگب . طارص  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  رتخد 

رـصتخم هاتوک و  هدیدرگ  دراو  مالـسلااهیلع  همطاف  قح  رد  هک  یثیداحا  رد  ام  ریـس  تسا . هدروآ  كردتـسم ج 3 ص 153  رد  مکاح  ار 
هک تسا  يدرف  وا  هک  دنادب  ات  دیامنیم ، تیافک  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تخانش  رد  لقاع  صخش  کی  يارب  نازیم  نیمه  هچرگ  دوب ،

جارعم تیاور  رد  هک  دوب  نانچ  نآ  زاغآرـس  دشابیم ... نادیواج  تشهب  رد  وا  هاگیاج  و  تسا ، هدوب  یهلا  تیانع  دروم  شدلوت  زا  شیپ 
ایآ نیاربانب  دوب ... ـالاو  ياـهشزرا  همه  زا  راشرـس  راوگرزب  يارهز  یگدـنز  هطقن  ود  نیا  ناـیم  و  تسنآ . ماجنارـس  زین  تشهب  و  هدـمآ ،
... تفرگ دهاوخن  تروص  يرییغت  نینچ  انیقی  دـیآ !؟ دوجوب  يراوگرزب  نینچ  تیـصخش  رد  يرییغت  هار  هنایم  رد  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 
وا مشخ  ار  همطاف  مشخ  هک  دادیم  رادـشه  مدرم  هب  و  درکیم ، شرافـس  همطاف  يهراـبرد  ناوارف  لوسر  ترـضح  هک  دوب  تهج  نیمه  هب 

يروآدای ناگدنناوخ  عالطا  تهج  نیا  زا  شیپ  ار  بلطم  نیا  كرادم  . ) دنروآ رامـش  هب  لجوزع  دنوادخ  مشخ  زین  ار  وا  مشخ  و  دننادب ،
رد زین  دنوادخ  تیانع  تسا و  مدرم  نیرتوگتسار  دوب ، هقیدص  شبقل  هک  وا  هداد  یهاوگ  مالسلااهیلع  همطاف  يهرابرد  زین  هشیاع  مدومن .)
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رامش هب  تلاسر  هحفص 113 ] رما [  هب  ندناسر  رازآ  وا  هب  ندناسر  رازآ  نیاربانب  تشاد . یمیقتسم  ریثأت  ارهز  ترضح  تیصخش  شیادیپ 
همطاـف و لـمع  ندوـب  تکرب  اـب  هار و  تیـسدق  رب  و  دـیدرگ ) هظحـالم  ریهطت  يهـیآ  رد  هکناـنچ   ) دروآ ار  ریهطت  ماـیپ  زین  یحو  و  دـمآ .

شیپ هلهابم  عوضوم  وا ، یتسرد  یحو و  نایرج  اب  ارهز  طابترا  رب  رتشیب  دیکأت  تابثا و  يارب  دـش ... دـیکأت  ناسنا  يهروس  رد  وا  تیبلها 
ترـضح صاخ  هژیو و  تاهجوت  و  تفریذـپ . تروص  لاـعتم  ناحبـس و  دـنوادخ  رما  هب  نامـسآ  رد  نیمز  زا  شیپ  هک  وا  جاودزا  و  دـمآ .
ترـضح نآ  نینچمه  و  دـناشنیم . شیوخ  ياج  رد  دیـسوبیم و  دـیدیم  ار  وا  هاگ  ره  هک  اجنآ  اـت  يو ، هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر 
تفگیم دمآشوخ  مالـس و  وا  هب  تشگزاب  رد  هک  یـسک  نیتسخن  زین  و  دشاب ، همطاف  هدـننکعادو  نیرخآ  رگم  تفریمن  رفـس  هب  زگره 

و دوب ، یتشهب  ناسنا  کی  رادرک  لامعا و  شرادرک ، لامعا و  سپ  تسا . تشهبلها  نانز  رورـس  ناـهج و  ناـنز  هدیـس  وا  دوب ... شرتخد 
دهاوخ ار  يدانم  نآ  يادن  دراد  دوجو  یمیظع  کلم  اهتمعن و  هک  یتشهب  نآ  رد  و  دوب . وس  تمس و  تهج و  نیا  ياراد  زین  شعضاوم 

يوس هب  نونکا  دوب و  وا  تکرح  زاغآ  هک  ییاج  دریگ ، رارق  شاهتـسیاش  هاگیاج  رد  درذگب و  همطاف  ات  دیهنورف  ار  ناتیاهمشچ  هک  دینش :
تـشادگرزب مارتـحا و  تهج  هب  هک  تشاد  دـهاوخناو  ار  اـم  تمظع ، هـمه  نـیا  سدـقم و  ریـسم  تـهج و  نـیا  اـیآ  تـسا . هتـشگزاب  نآ 

یکدنا هداتـسیا ، ياپ  هب  هتـسناد ، كرابم  ار  وا  تکرح  تسا  تلاسر  بحاص  هک  شردـپ  هدرمـش و  سدـقم  ار  وا  نامـسآ  هک  یتیـصخش 
دنمزاین مییامن ، كرد  هداد ، رارق  هجوت  دروم  ار  قیاقح  نیا  يهمه  هکنیا  يارب  نم ، رظن  هب  میهد ؟ رارق  یبایزرا  لمأت و  دروم  ار  وا  عضاوم 

مسجم ار  یحو  تامیلعت  مالسلااهیلع  ارهز  میتسه . سوه  اوه و  زا  يراع  ینیبگرزب و  دوخ  رورغ و  زا  هتشگ  یهت  یبلق  میلـس و  یلقع  هب 
نیارباـنب تسا . هدوب  دـنوادخ  مشخ  وا ، مشخ  و  دومنیم ، تکرح  تشهب  يوس  هحفـص 114 ] هب [  تشهب  زا  ریـس  يهیاپ  رب  و  تخاسیم ،

لـصف لطاب و  قح و  لصاف  دح  مالـسلااهیلع  ارهز  عضاوم  هک  تسناد  دیاب  دییامنب . ربدت  رکفت و  لمأت و  دراوم  نیا  رد  هک  تسا  يرورض 
. دراد نآ  زا  هدافتسا  يزومآتربع و  اهيریگهجیتن و  رد  یگرزب  شقن  لقع  یخیرات ، ثداوح  رد  هک  تسناد  دیاب  و  دنـشابیم . باطخلا 

ناوتیم ار  مالـسا  خیرات  هرابنیا  رد  دنیآ . دوجوب  ثداوح  نآ  ربارب  رد  صخـشم  يریگعضوم  نییعت  تهج  دـیاب  ام  ياهتکرح  نیاربانب 
... ددرگیم باریس  نآ  لالز  زا  نانچمه  هک  تسا  تما  نیا  و  تسا . هدرک  ظفح  رـشب  يارب  ار  ییمظع  یگنهرف  ثاریم  هک  تسناد  یباتک 
ود رب  نآ  ياههیاپ  هک  تسا  یندـمت  يوس  تمـس و  تهج و  رگنایامن  هک  هدـمآ  دوجوب  ییمظع  ثادوح  یمالـسا ، تما  خـیرات  لوط  رد 

تبث هب  ار  ثداوـح  زا  ياهعوـمجم  اـم  يارب  خـیرات  هکنیا  هـب  هجوـت  اـب  و  دـناهدیدرگ . راوتـسا  تنـس ، نآرق و  ینعی  یحو ، میلاـعت  شخب 
هلیـسو نیدـب  ات  میهد . رارق  یـسررب  دروم  ار  نانآ  يزرودرخ  فاـصنا و  هدـید  اـب  هک  تسا  بجاو  اـم  رب  رـضاح  ناـمز  رد  اذـل  هدـناسر ،

هک یگرزب  فالتخا  هب  هجوت  اب  هژیوب  ترورض  نیا  دنهد . يرای  حیحصان  زا  حیحـص  تکرح  صیخـشت  رد  ار  ام  هک  میریگرب  ییاهتربع 
نیا هب  هجوت  اب  دـیامنیم . نادـنچ  ود  هتـشاد  رارمتـسا  موادـت و  تما  ناـیم  رد  نونکاـت  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ 

لباـق یمالـسا ، تلاـسر  رما  زا  داد ، خر  ترـضح  نآ  يارب  هک  یثداوح  عیاـجف و  مالـسلااهیلع و  ارهز  ياـیاضق  هک  تسناد  دـیاب  بلاـطم 
ار مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  عضاوم  هک  تسا  دیعب  یمالـسا  تاعوضوم  لئاسم و  رد  ققحم  لقاع و  صخـش  زا  عقاو  رد  تسین . کیکفت 
 ] عضاوم ایآ  دسرپیم : هدومن و  فقوت  عضاوم  نیا  ربارب  رد  یـصخش  نینچ  مرجال  دیامن . روبع  نآ  زا  ناربخیب  نوچ  یگداس  هب  دـنیبب و 
رد ار  شسرپ  نیا  هب  خساپ  ریخ ؟ ای  دراد  ام  ياهتکرح  تیوه  تهج و  ریسم و  رد  هدننک  نییعت  یـشقن  مالـسلااهیلع  همطاف  هحفص 115 ]

شیپ ددعتم ، عضاوم  نییعت  رد  طابترا ، نیا  رد  میامن . نایب  ار  ياهمدقم  هک  تسا  مزال  نآ ، زا  شیپ  اما  تفرگ  مهاوخ  هدهع  هب  باتک  نیا 
عضاوم لماک  لیلحت  هیزجت و  صیخشت و  رد  قیفوت  هب  تخانش  نیا  اب  اریز  میسانشب ، ار  عضاوم  نآ  بحاص  هک  دراد  ترورـض  زیچ  ره  زا 

رارق دـییأت  دروـم  ترطف  لـقع و  طـسوت  هک  تسا  يرما  عـضاوم ، بحاـص  تخانـش  ینعی  ترورـض ، نیا  تفاـی . میهاوـخ  تـسد  روـبزم 
دوخ ربمایپ  صخش  هک  نیا  هب  ام  نیقی  هب  هجوت  اب  دیامن ، ذاختا  ياهنامصخ  عضوم  يدرف  هب  تبـسن  ربمایپ  هکیماگنه  لاثم ، يارب  دریگیم .
قیرط زا  رما  نیا  دوریم . ار  اـطخ  هار  درف  نآ  هک  تسا  نشور  اـم  يارب  تروـص  نیا  رد  تسا . لـطاب  زا  قـح  صیخـشت  نـییعت و  كـالم 

دهاوخن عقاو  لاطبا  دروم  زگره  هدیقع  نیا  تسا . لیلد  زا  زاینیب  تباث و  ترضح  نآ  ریدقت  لعف و  لوق و  ندوب  تجح  ربمایپ و  تمـصع 
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دیقیب و تعاطا  نامرف  تلع  هچ  هب  هک  تسا  نآرق  رب  داریا  نیا  شریذپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياطخ  هب  داقتعا  يهمزال  اریز  دیدرگ .
- ترضح نآ  تواضق  ربارب  رد  هک  هدیدرگ  نیا  راتـساوخ  تفلاخم ، مدع  تعاطا و  رب  هوالع  هکلب  تسا !؟ هدومن  رداص  ار  ربمایپ  زا  طرش 

امیف كومکحی  یتح  نونمؤی  کبر ال  الف و  : ) دـیامرفیم هکنانچ  مینکن . یتحاران  یتخـس و  ساسحا  شیوخ  رد  تسا - اـم  هیلع  هاـگ  هک 
وت هکنیا  رگم  دنروآیمن  نامیا  نانآ  دنگوس ، ادخ  هب  هن ، : » ینعی امیلست ) اوملسی  تیضق و  امم  اجرح  مهسفنا  یف  اودجی  مث ال  مهنیب  رجش 

هحفص 116] یگنت [  ساسحا  ياهدومن  تواضق  هچنآ  هب  تبسن  لد  رد  سپـس  دنهد ، رارق  رواد  تسا  فالتخا  نانآ  نایم  هک  هچنآ  رد  ار 
ساـسحا دزادرپیم ، عـضاوم  ذاـختا  هب  نآ  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هچنآ  هب  تبـسن  اـم  یتـینهذ  هقباـس و  نینچ  اـب  دـننکن ...»

، مییامن بسک  درف  ره  تیصخش »  » هب تبسن  هک  یتخانش  نیاربانب  میهدیمن . هار  دوخ  هب  يدیدرت  عضاوم  نآ  یتسرد  رد  و  میراد . نانیمطا 
مالسلااهیلع ارهز  همطاف  میهد . رارق  لیلحت  یبایزرا و  دروم  هجو ، نیرتهب  هب  ملاس و  يهنوگ  هب  ار  ثداوح  هک  دهدیم  ار  ناکما  نیا  ام  هب 

. دراد دادتما  زورما  هب  ات  زین  تفلاخم  نیا  راثآ  تخادرپ . تفلاخم  هلباقم و  هب  يو  ربارب  رد  تدش  هب  و  تفرن ، تقو  هفیلخ  اب  تعیب  راب  ریز 
و تسا .) هدشن  مولعم  ترـضح  نآ  نفد  لحم  رـضاح  لاح  ات  هک  ، ) دوش هدرپس  كاخ  هب  هنایفخم  هنابـش و  ات  دومرف  ترـضح  نآ  هکنانچ 
ام يور  شیپ  رد  شـسرپ  نیا  نونکا  تشاد . تقو  يهفیلخ  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ياـهتفلاخم  تدـش  رد  هشیر  يراـک  یفخم  نیا 
ات و  دراد ؟ توبن  تلاسر و  ریـسم  تهج و  رد  يریثأت  هچ  دـش ، هلباقم  نآ  اب  اهتنوشخ  عاونا  اب  هک  ترـضح ، نآ  عضاوم  هک  دراد  دوجو 
هب تبـسن  ام  تخانـش  اـب  یمیقتـسم  يهطبار  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  دـیدرتیب  تسا ؟ تجح  ناـهج  ناناملـسم  يارب  عضاوم  نیا  نازیم  هچ 
هک تسا  طبترم  تجح »  » زا موهفم  نیا  اب  طابترا  رد  هژیوب  دراد . حورشم  لصفم و  هنوگ  هب  مه  نآ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تیـصخش » »

هنرگ تسا و  هجوت  لـباق  یعیرـشت  ظاـحل  زا  هبنج  نیا  تیمها  دـیآیم .» راـک  هب  وا  هیلع  اـی  تسوا  يارب  یتجح  ترـضح  نآ  لـمع  اـیآ  »
هحفص 117] میاهدومن [ . هئارا  یتانایب  امش  يارب  نیا  زا  شیپ  ارهز  يهمطاف  بقانم  لیاضف و  يهرابرد 

ارهز همطاف  تمصع 

رارق یسررب  دروم  ار  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  هلمج  زا  مالسلامهیلع و  تیبلها  يهرابرد  فیرش  تنس  نآرق و  رد  دراو  نوتم  هک  یسک 
. دنیبیمن دوخ  ياپ  شیپ  رد  يرگید  هار  اهتیصعم ، ناهانگ و  زا  يرود  رد  ناشیا  تمظع  ماقم و  يدنلب  تمصع و  هب  رارقا  زج  دهدیم ،

ددرگیم تباث  نانآ  تراهط  مالسلامهیلع و  تیبلها  تمصع  نآ  يهطساو  هب  هک  يوبن  فیرش  تنس  میرک و  نآرق  زا  ياهمـش  هب  کنیا 
ریهطت يهیآ  نیا  زا  شیپ  زیزع ، یمارگ و  ناگدنناوخ  يا  امش  دییامنب : هجوت  دیاهتفای ) عالطا  نآ  زا  یشخب  هب  تبـسن  نیا  زا  شیپ  هتبلا  (و 

هک لیذ  يهلدا  زین  نونکا  دـیاهدومن . هظحالم  تسا  ناـنآ  يهلمج  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  هک  ار  تیبلـها  تمـصع  رب  نآ  تلـالد  و 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  راتفگ  - 1 دییامنب : هظحالم  زین  ار  میاهدروآ  ترـضح  نآ  تمـصع  رب  ام  ياعدا  لوق و  رب  دیکات  تهج 

تمصع لوبق  نایب  نیا  يهمزال  ددرگیم .» دنسرخ  وا  يدنـسرخ  هب  تبـسن  و  همطاف ، مشخ  يارب  دریگیم  مشخ  دنوادخ  : » هکنیا دروم  رد 
. دشابن موصعم  وا  هک  یلاح  رد  ددرگ  نیگمشخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  مشخ  ببـس  هب  دتنوادخ  هک  تسا  لاحم  نکمم و  ریغ  اریز  دشابیم .

يارب تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  ددرگ ، شزغل  اـیاطخ  راـچد  تسا  نکمم  وا  هک  تساـنعم  نیا  هب  يو  ندوـب  موـصعم  ریغ  شریذـپ  اریز 
دناسریم ار  انعم  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مالک  رد  دییقت  مدع  قالطا و  دوجو  دوش . نیگمـشخ  دشاب  لطاب  قح و  ریغ  هک  يدروم 

هب شمـشخ  هک  یـسک  اذل  تفرگ . دهاوخ  مشخ  نآ  يارب  دنوادخ  هک  يزیچ  ببـس  هب  رگم  تفرگ  دـهاوخن  مشخ  مالـسلااهیلع  ارهز  هک 
، درادن لطاب  هب  لیم  هظحل  کی  يارب  و  دنزیمن ، رـس  ییاطخ  وا  زا  دنکیمن و  هحفص 118 ] یلمع [  قح ، زج  تسا ، دنوادخ  مشخ  ینعم 
اب افرص  هک  دراد  یگرزب  هاگیاج  مالسلااهیلع  ارهز  هک  دنکیم  تلالد  نیا  رب  ثیدح ، نیا  عقاو  رد  تسا . قح  رگنایامن  وا ، مشخ  نیاربانب 

یکی هک  یگرزب  تمظع و  نیا  نییبـت  هب  هک  هدوـمن  دـیکات  هتکن  نیا  رب  ارارک  مرکا  لوـسر  تهج  نیمه  هـب  تـسین . كرادا  لـباق  لـقع ،
اذل تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  : » تسا هدومرف  رگید  ياج  رد  انعم  نیا  رب  دـیکات  دـییات و  رد  هکنانچ  دزادرپب . تسا  تمـصع  نآ  تایلجتزا 
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یلص لوسر  ترضح  ندرزآ  [ . 133 «. ] درازایب ار  وا  هچنآ  دشابیم  نم  رازآ  ببـس  و  دناجنرب ، ار  وا  هچ  ره  دوب  دهاوخ  نم  جـنر  بجوم 
رون هدرک  هئاضا  وا  زا  دیاب  تسا و  قح  روحم  وا  دشابیم . لوصا  اهـشزرا و  تلاسر و  ندرزآ  هکلب  درادـن ، یـصخش  هبنج  هلآ  هیلع و  هَّللا 

وا يهطـساوب  رفاـک  كرـشم و  زا  تسرپاـتکی  هک  تسا  ياهلیـسو  يدـنوادخ و  يهدارا  رگناـیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  اریز  میریگب .
وا اـب  طاـبترا  قـیرط  و  میباـییمن . رد  ار  وا  شیوـخ  ماـهوا  اـهدرخ و  اـب  اـم  و  تسا ، تبیغ  يهدرپ  رد  ادـخ  هک  ارچ  دوـشیم . هتخانـشزاب 
هب و  دشاب . رارقرب  طابترا  نیا  هک  دنتفای  تیالو  ءایـصوا  دندش و  هداتـسرف  ناربمایپ  زین  تهج  نیمه  هب  دشابیم . وا  ناربمایپ  ناگداتـسرف و 

سپ دشاب  موصعم  ریغ  رگا  و  دریگن . همطاف  قح  زا  زگره  هجیتن  رد  ات  دشاب  ربمایپ  دناوتیمن  یموصعم  ریغ  درف  چـیه  هک  تسا  تلع  نیمه 
قح زین  شتافرـصت  تالیامت و  همه  تسا ، موصعم  ربمایپ  نوچ  اذل  تشاد ؟ دهاوخ  دوجو  ام  يارب  لطاب  زا  قح  ییاسانـش  يارب  يزیچ  هچ 

: دیامرفیم تقیقح  نیا  نایب  تهج  میرک  نآرق  هحفص 119 ] تسا [ . یهلا  يهدارا  تلاسر و  اب  زیتس  يانعم  هب  يو  ندرزآ  نیاربانب  تسا .
دروم دـنهدیم ، رازآ  ار  شلوسر  دـنوادخ و  هک  یناـسک  : » ینعی [ 134 ( ] هرخـالا ایندـلا و  یف  هَّللا  مهنعل  هلوسر  هَّللا و  نوذوـی  نیذـلا  نا  )

، دـیوگب نخـس  يدرف  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  رگا  هک  میوـگیم  رارکت  هب  زاـب  و  دنـشابیم .» ترخآ  اـیند و  رد  ادـخ  تـنعل 
رارق ياهلماجم  ای  فیرعت  ماـقم  رد  هک  تسا  نکمم  ریغ  نیارباـنب  دراد . شیوخ  تلاـسر  ربارب  رد  هک  تسا  یتیلوئـسم  عضوم  زا  کـشیب 
هیلع هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ریرقت  لعف و  لوق و  هک  تسنیا  دشابیم  یمالـسا  قرف  يهیلک  قافتا  دروم  هک  هچنآ  اما  دشاب . قحالب  هک  دریگ 
دبعت نآ  هب  راـگدرورپ  هـب  برقت  یکیدزن و  تـهج  اـم  هـک  تـسا  یتعیرـش  هار و  ناـمه  ریرقت  لـعف و  لوـق و  نـیا  تـسا . تـجح  هـلآ  و 

وا حور  دوجو و  زا  ازجتیال  یئزج  ینعی  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ترـضح  نآ  یتقو  نیاربانب  میزرویم .
عرـش قح و  روحم  شدوجو  زین  ارهز  يهمطاـف  هک  تفگ  دـیاب  هجیتـن  رد  سپ  تسا ، عرـش  قـح و  روـحم  هک  یحور  دوـجو و  دـشابیم .
سک ره  هکنانچ  تسا . هدروآ  رامش  هب  شیوخ  ندرزآ  ار ، وا  رازآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  بسـس  نیمه  هب  دشابیم .

هب ار  وا  اـهاوه  هک  تسا  یموـصعم  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  رگا  و  درازآیم ، ار  ترـضح  نآ  هـک  ییوـگ  درازاـیب ، ار  وا  زیچ  ره  اـی 
ربمایپ رازآ  ببـس  وا  ندرزآ  هک  اـجنآ  اـت  دـشاب  وا  دوجو  زا  یـشخب  شدوجو  هک  سک  ره  زین  ببـس  نیمه  هب  دـناشک ، دـهاوخن  فارحنا 

راکـشآ و ار  مالـسلااهیلع  ارهز  تمـصع  هک  تفگ  ناوتیم  بلاطم  نیا  اب  دـیآ . رامـش  هب  تمـصع  ماقم  ياراد  هک  تسا  هتـسیاش  دـشاب ،
ناونع هب  لاعتم  دـنوادخ  يهتفگ  نیا  - 2 میراد . زاین  نشور  یلقع  ملاس و  صلاـخ و  ینادـجو  هب  اـهنت  نآ  مهف  يارب  و  میباـییم ، حـضاو 
هحفـص ربارب [  رد  هک  ربماـیپ : يا  وگب - : » ینعی [ 135 ( ] یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  : ) دومرف هک  تسا  اـم  يدـعب  لـیلد 

کی چیه  نیشیپ  ناربمایپ  دیزروب .» تدوم  مناشیوخ  هب  تبسن  هکنیا  زج  مشابیمن ، يدزم  راتساوخ  امـش  زا  تلاسر - فیاظو  ماجنا  [ 120
[136 ( ] نیملاعلا بر  یلع  الا  يرجا  نإ  رجا  نم  هیلع  مکلأـسا  اـم  و   ) هک دـندومنیم  دـیکأت  و  دـندرکیمن . ناـشمدرم  زا  يدزم  ياـضاقت 

ناـبز زا  نآرق  رد  بلطم  نیا  تسا .» ناـیناهج  راـگدرورپ  اـب  نم  رجا  هک  اریز  میاـمنیمن  يرجا  تساوـخرد  امـش  زا  نآ  رب  نـم  و  : » ینعی
شتما زا  هک  هدومرف  رما  ار  مرکا  ربماـیپ  لـجوزع  دـنوادخ  یلو  تسا . هدـش  ناـیب  بیعـش  طول و  حـلاص و  دوه و  حون و  نوـچ  یناربماـیپ 

تهج هب  هکلب  دـیامنب ، یـصخش  يهدافتـسا  هک  تلع  نیا  هب  هن  هتبلا  دـهاوخب . یبرق »  » دروـم رد  ار  شتاـمحز  رجا  شاداـپ و  هک  دـهاوخب 
دوبن زین  نیملکتم  زا  دوبن و  رگید  ناربمایپ  زا  ياهتفاب  ادج  هتفات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دراد . دوجو  ام  يارب  هک  تسا  یتحلـصم 

انا ام  رجا و  نم  هیلع  مکلأسا  ام  لق  : ) دیامرفیم يو  نابز  زا  دنوادخ  هکنانچ  دهاوخب  دزم  یصخش  عفانم  تهج  هب  دوخ  يربمایپ  يارب  هک 
هک يدزم  هدیاف  هکنیا  رب  لیلد  اما  و  مشابیمن ، زین  نیفلکتم  زا  مهاوخیمن و  يزیچ  نآ ، رب  امش  زا  نم  وگب  : » ینعی [ 137 ( ] نیفلکتملا نم 

وهف رجا  نم  مکتلأس  ام  لق  : ) دومرف هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  زا  مالک  نیا  تسا  ام  دوخ  يارب  هتـساوخ  اـم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
بناج زا  زج  یـشاداپ  نم  يارب  تسا و  هدوب  امـش  دوخ  يارب  ماهتـساوخ  شاداپ  امـش  زا  هچنآ  : » ینعی [ 138 ( ] هَّللا یلع  ـالا  يرجا  نا  مکل 
نامه هک  تسا ، هتفای  هولج  یبرق  یتسود  رد  رجا  نیا  هک  میباییمرد  میکح  نآرق  رد  يددعتم  تایآ  هب  یهاگن  اب  درادن .» دوجو  دـنوادخ 

( الیبس هبر  یلا  ذختی  نا  ءاش  نم  الا  رجا  نم  هیلع  مکلأسا  هحفص 121 ] ام [  : ) دیامرفیم هک  تسا  وا  راتفگ  رد  لاعتم  دنوادخ  يوس  هب  هار 
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يروآدای نآ  و  دریگ .» شیپ  دوخ  يادخ  هار  دـهاوخب  هک  ره  هک  سب  نمیه  نم  دزم  مهاوخیمن ، تلاسر  دزم  امـش  زا  نم  : » ینعی [ 139]
زا نم  هک  وگب  : » ینعی [ 140 ( ] نیملاعلل يرکذ  الا  وه  نا  ارجأ  هیلع  مکلأسا  لق ال  : ) دیامرفیم یلاعت  يادـخ  هکنانچ  تسا . نایناهج  يارب 

يوس هب  یهار  ینعی  تسا . روآدای  یبرق ، يرای  تدوم و  نیاربانب  تسا .» ناـیناهج  يارب  يروآداـی  نآ  هک  مهاوخیمن  نآ  رب  يرجا  اـمش 
ناشن يو  هب  ار  هار  ام  : » ینعی [ 141 ( ] اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا  : ) دیامرفیم دنوادخ  دروم  نیا  رد  دشابیم . لاعتم  دـنوادخ 
يوریپ اب  ینعی  دباین . هار  نآ  رد  یجک  دشاب و  تسار  دیاب  هک  دنوادخ  يوس  هب  هار  و  ساپسان ». رفاک و  هاوخ  دشاب  رازگساپس  هاوخ  میداد 

دیاب دنتـسه  ع )  ) تیبلها نامه  هک  یبرق »  » رتنـشور ترابع  هب  و  تسا . تشهب  نآ  راک  نایاپ  تسار و  ام  هار  هک  مینادـب  تیعطق  اب  نآ ، زا 
دنشابیم مالسلامهیلع  تیبلها  انامه  یبرق »  » هکنیا دنروآ . دوجوب  ار  نیمـضت  تیعطق و  نیا  شیوخ  تیاده  اب  ات  دنـشاب  تمـصع  ياراد 

رد یبرق »  » هب طوـبرم  تاـیآ  هک  تسا  نشور  ینعی  تسا . نشور  ملـسم و  يرما  عوـنتم ) ياـههقرف  بهاذـم و  اـب   ) ناناملـسم يهیلک  يارب 
، دـشاب تمـصع  ياراد  هک  تسا  بجاو  نیاربانب  تسا ، تیب  نیا  نوتـس  ع )  ) همطاف و  دـناهدیدرگ . لزان  مالـسلامهیلع  تیبلـها  صوصخ 
ام رب  هتشذگ  تایآ  رد  مالسلااهیلع : میرم  مالسلااهیلع و  همطاف  يهسیاقم  - 3 تسا . یعطق  ینیمضت و  هار  نامه  قیداصم  زا  زین  وا  هک  اریز 
هک دـنکیم  تباث  زین  هطوبرم  ثیداحا  هکناـنچ  تسا . یتشهب  ناـنز  ناـهج و  ناـنز  رورـس  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  هک  دـیدرگ  راکـشآ 

مالـسلااهیلع هقیدـص  میرم  انامه  لماک ، نانز  هلمج  زا  اما  دـشابیم . نانآ  نیرخآ  نیتسخن و  زا  ناـنز  نیرترب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
ات دومن ، كاپ  دیزگرب و  ار  وا  یلاعت  يادخ  دومن و  دوعص  لامک  نابدرن  زا  میرم  ترضح  تسا . ع )  ) یسیع هحفص 122 ] ترضح [  ردام 

هَّللا نا  میرم  ای  هکئالملا  تلاق  ذا  و  : ) دـیامرفیم دروم  نیا  رد  میرک  نآرق  هکنانچ  داد . رارق  باطخ  دروم  ار  وا  یحو  يهطـساوب  هک  اجنآ 
هدیزگرب و ار  وت  دـنوادخ  میرم ، يا  دـنتفگ  ناگتـشرف  هک  هاگنآ  و  : » ینعی [ 142 ( ] نیملاعلا ءاسن  یلع  كافطـصا  كرهط و  كافطـصا و 
رد ار  وا  هدومن و  كاپ  ار  میرم  دـنوادخ  هک  تسا  نشور  هیآ  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ». هدـیزگرب  ناهج  نانز  نایم  رد  ار  وت  و  هدومن ، كاـپ 

صخش زا  يرتمک  يهجرد  رد  رترب  لصاف و  صخش  هک  تسا  نشور  اما  تسا . تمـصع  نیع  انامه  نیا  تسا . هدیزگرب  ناهج  نانز  نایم 
مرکا لوسر  تانایب  طسوت  هک  مالـسلااهیلع  میرم  هب  تبـسن  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  يرترب  هب  هجوت  اب  اذل  تفرگ . دـهاوخن  رارق  لوضفم 
نکمم تمـصع  یگژیو  هک  تسا  نشور  دـناهدش ، هدوـمرف  میرم  زا  رتـالاب  هژیو و  يهبتر  همطاـف و  شیاتـس  رد  هک  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلص 

ار مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تمصع  ام  تانایب  هک  تسا  نشور  نونکا  اما  دشاب . هتشادن  دوجو  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  رد  هک  تسین 
ياهنوگب تسا ، تباث  يو  یکاپ  تیـسدق و  لقادح  قوف  تانایب  هلدا و  هب  هجوت  اب  كاکـش  روابرید و  ناسنا  يارب  نکلو  دناهدومن . تابثا 

، دشاب يو  تیـصخش  تمظع و  اب  ریاغم  هک  یعرـش  فلاخم  حیبق و  لعف  تسا  نکمم  هک  دومن  رواب  ناوتیمن  میظع  تیـصخش  نیا  زا  هک 
رتشیب نایب  هب  يزاین  مالـسلااهیلع  همطاف  ندوب  سدـقم  رهاط و  تابثا  يارب  ناناملـسم  هک  مایبلق  رواـب  نیا  مغریلع  و  ددرگ ! رداـص  وا  زا 

ساوسو دیکأت و  مدناشک . ازارد  هب  عضوم  نیا  رد  ار  شیوخ  نخس  ناراکهطلغم  نادناعم و  رب  تجح  رتشیب  دیکأت  تهج  هب  نکیل  دنرادن .
هک مییوگب  میهد و  خساپ  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یمهم  هحفص 123 ] شسرپ [  هب  خساپ  رد  عوضوم  نیا  تیروحم  رطاخ  هب  هرابنیا  رد  نم 

؟ دـش میهاوخ  جراخ  يرکف  تسبنب  نیا  زا  هنوگچ  و  تسیچ ؟ داد ، ماجنا  رکبوبا  هیلع  مالـسلااهیلع  ارهز  هک  یتکرح  ربارب  رد  اـم  عضاوم 
ارهز يهرابرد  ینخس  نینچ  میرادن  قح  ام  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما  تسا ؟ هدرک  اطخ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  مییوگب  هک  تساور  ایآ 

تمحز هب  تسا و  نشور  زین  اهشـسرپ  یقاب  خساپ  هتبلا  و  تسوا ، لوسر  هب  ادـخ و  هب  رفک  ینعم  هب  نآ  نتفگ  اریز  مییوگب ، مالـسلااهیلع 
دوجوب هدنز  ياهنادجو  نشور و  ياهدرخ  نابحاص  يارب  یلاجم  تصرف و  هک  ملیام  نخـس ، نیا  نایاپ  زا  شیپ  یلو  درادن . زاین  یناوارف 
شیوخ هب  ارم  نهذ  ناوارف  هک  میزادرپیم  یثیدح  رکذ  هب  هطبار  نیا  رد  دـنیامن  صخـشم  ار  نآ  يهرابرد  يریگعضوم  دـنناوتب  هک  مروآ 

هدرم تیلهاج  هب  دسانشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره   » روهـشم ثیدح  نم  هک  تسنیا  نهذ  لاغتـشا  نیا  تلع  تسا . هتخاس  لوغـشم 
وا و هب  ندادـن  هزاجا  رکبوبا و  ربارب  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  هنانیگمـشخ  عضوم  هک  مهدیم  رارق  هشیدـنا  رکفت و  دروم  یلاـح  رد  ار  تسا »
. دـنزاسیم لوغـشم  دوخ  هب  ار  ماهشیدـنا  هدـش و  رهاظ  نم  نامـشچ  ربارب  رد  دـنرادن ، ار  وا  رب  گرم  زا  سپ  زامن  ندـناوخ  قح  هک  رمع ،
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ماـما زین  هفیلخ  و  دـش . نیملـسم  يهفیلخ  یلعا ، ءـالم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نتـسویپ  زا  سپ  رکبوبا ، هک  تسا  تسرد 
اهنت هن  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یلاـح  رد  دریمیم . تیلهاـج  گرم  نوچ  یگرم  هب  دسانـشن ، ار  وا  سک  ره  هک  هدـمآ  ثیدـح  رد  تسا و 

داد روتـسد  و  تفرگ ، مشخ  وا  رب  و  داد ، رارق  هلمح  دروم  ار  وا  دومن و  تفلاخم  هضراعم و  يو  اب  هکلب  تخانـشن ، تیمـسر ) هب   ) ار هفیلخ 
هک مینک  رواب  دـیاب  ای  میبایب . ارنآ  زا  جورخ  هار  دـیاب  هک  دـیآیم  دوجوب  یلـضعم  اجنیا  رد  دـناوخن . زامن  وا  رب  رکبوبا  شگرم  زا  سپ  هک 

دهاوخن رواب  دشاب  هتـشاد  نامیا  شردپ  يربمایپ  هب  هک  یناسنا  چـیه  ار  نیا  تسا و  هدرم  تیلهاج  گرم  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  هللااب  ذایعلا 
ار ناـمز  نآ  دوجوم  تفـالخ  یعرـش  بناوج  يهیلک  نتفر  داـب  رب  هجیتن  رد  هتخانـش ، قح  رب  ار  وا  هحفـص 124 ] عضوم [  دـیاب  ای  و  درک .
و مدومن ، نایب  هکنانچ  دـش . هدـیدرگ  تباث  ـالقع  ـالقن و  هدـش ، هماـقا  نآ  هراـبرد  نیهارب  هلدا و  هک  تسا  یبلطم  ریخا  قش  نیا  میریذـپب .

هحفص 125] درک [ . مهاوخ  نایب  زین  ار  يرتشیب  بلاطم  یلاعت  هَّللاءاشنا 

؟ دوب هچ  ارهز  ترضح  يهبلاطم 

هراشا

ار يزیچ  وا  ياههبش  کش و  چیهیب  هتبلا  دومن ، هبلاطم  ار  كدف  مالسلااهیلع  ارهز  هک  هدش  لقن  رگید  عبانم  ملسم و  يراخب و  حیحص  رد 
نایب ار  اهنآ  ام  هک  دومن  هبلاطم  ار  يرگید  قوقح  كدـف  رب  هوـالع  مالـسلااهیلع  همطاـف  دوب . يو  کـلم  اعرـش  اـتقیقح و  هک  درک  هبلاـطم 
هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  كدف  تیکلام  هک  تهج  نیدب  تخاس . راکشآ  ار  كدف  تابلاطم ، نیا  نایم  رد  اما  درک ... میهاوخ 

. تسا جراخ  نآ  زا  ربمایپ  دـندرک  اعدا  هک  تشادـن  ثاریم  يهیـضق  اب  یطاـبترا  دوب و  هدـش  لـقتنم  همطاـف  هب  يو  تاـفو  زا  شیپ  هلآ و  و 
یلوق هب  زور و  ود  يهزادنا  هب  یتفاسم  هنیدـم  نآ و  نایم  هک  تسا  زاجح  رد  ياهیرق  نآ  هک  تسا  هتـشون  كدـف  يهرابرد  يومح  توقای 

هیلع و هَّللا  یلـص  لوسر  هک  تسا  تروص  نیدب  نآ  ناتـساد  و  [ 143 . ] تسا ناوارف  ناتـسلخن  ناشوج و  ياهمـشچ  نآ  رد  تسا . زور  هس 
زا سپ  اما  دـنتفریذپن . نانآ  یلو  درک  توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  داتـسرف و  ماغیپ  كدـف  مدرم  يارب  تشگیمزاـب  ربیخ  زا  هک  یماـگنه  هلآ 

فرـصت دروم  رد  يو  اب  ات  دنداتـسرف  ماغیپ  ادخ  لوسر  يارب  اذل  دنکفا ، یـساره  نانآ  لد  رد  دنوادخ  دش ، غراف  ربیخ  راک  زا  ربمایپ  هکنآ 
يارب صلاخ  كدف  فصن  نیاربانب  هک : تسا  هدـمآ  زین  نادـلبلا  حوتف  رد  [ . 144 . ] تفریذپ نانآ  زا  زین  ترـضح  نآ  دننک و  هحلاصم  نآ 

یناکـسح و لیزنتلا  دـهاوش  باتک  رد  هکنانچ  هحفـص 126 ] دندوب [ . هدرکن  یـشکرگشل  نآ  حتف  يارب  ناناملـسم  اریز  دوب ، ادـخ  لوسر 
هک یماگنه  هدش  تیاور  يردخ  دیعسوبا  زا  لوا » ظفل   » نینچمه یطویـس و  روثنملا  ردلا  یمثیه و  دئاوزلا  عمجم  یبهذ و  لادتعالا  نازیم 

ار همطاـف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تبـسانم  نیدـب  دـیدرگ ، لزاـن  ناـسرب .» ار  دـنواشیوخ  قـح  : » ینعی هقح ) یبرقلا  اذ  تآ  و   ) يهیآ
هلیـسو نیدـب  ات  درک  مادـقا  اجیردـت  ماگ و  هب  ماگ  شیوخ  قوقح  بلط  رد  ارهز  همطاـف  اـما  [ . 145  ] دیـشخب وا  هب  ار  كدف  دـناوخارف و 

نیا هدنناوخ  هک  هدمآ  لیـصفت  نودـب  هصالخ و  روطب  ثیداحا  زا  یخرب  هتبلا  ددرگ . نشور  دـنراد  تریـصب  مشچ  هک  ینانآ  يارب  لئاسم 
هلئـسم ندیدرگ  نشور  رتهب  هچ  ره  يارب  اذل  تسا . هدوب  ثاریم  كدف  هک  دـنکیم  نامگ  ددرگیم و  یمگردرـس  ماهبا و  راچد  ثیداحا 

، ناوتیم دروم ، نیا  رد  لیـصفت  حیـضوت و  يارب  مزادرپب . لیـصفت  هب  يردق  نآ  يهرابرد  ات  مهاوخیم  هزاجا  مرتحم  ناگدنناوخ  امـش  زا 
وا تیکلام  تابثا  همطاف و  هب  هَّللالوسر  ششخب  لوا : دومن : روصت  هدرک و  نایب  ناونع  هحفص 127 ] هس [  تحت  ار  مالسلااهیلع  همطاف  قح 

. میزادرپیم کی  ره  حرش  هب  لیذ  رد  هک  یبرقلا  يوذ  مهس  موس : ربمایپ  ثاریم  مود :

تیکلام ناونع  تحت  همطاف  قح  زا  عافد 

هب ار  نآ  ادخ  لوسر  هک  اریز  هد  سپ  زاب  نم  هب  ار  كدف  تفگ : ضر )  ) قیدص رکبوبا  هب  ضر )  ) همطاف هک : تسا  هدمآ  نادلبلا  حوتف  رد 
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: تفگ رکبوبا  سپس  دنداد . تداهش  زین  نانآ  دروآ . ار  ربمایپ ) مالغ   ) حابر نمیاما و  وا  تساوخ . هنیب  هاوگ و  وا  زا  رکبوبا  تسا . هداد  نم 
وا زا  رکبوبا  داد ، یهاوگ  همطاف  يارب  بلاطیبا  نبا  یلع  : » رگید یتیاور  رد  [ . 146 . ] تسین زیاج  نز  درم و  کی  یهاوگ  زج  رما ، نیا  رد 

همطاـف دراد ! اهیتفگـش  اـهیزاب و  هچ  راـگزور  هک  دـینکیم  هدـهاشم  داد ». تداهـش  وا  يارب  زین  نمیاما  هک  تساوخ ، رگید  هاوـگ  کـی 
هدیـس وا  دوشیم . هتـساوخ  هنیب  وا  زا  ددرگیم و  بیذکت  دـناهدش ، لزان  وا  تمـصع  تراهط و  دروم  رد  نآرق  زا  یتایآ  هک  مالـسلااهیلع 

يدنـسرخ شايدنـسرخ ، راگدرورپ و  مشخ  وا  مشخ  هک  هدیـسر  ياهجرد  هب  وا  تراهط  تمـصع و  تسا . هرهاط  هقیدـص  ناهج و  نانز 
دوخ زا  ناربمایپ  هورگ  ام   » هک هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  تیاور  رد  ار  رکبوبا  يهتفگ  ناناملـسم  یلاح  رد  تسا . دنوادخ 

تمکح و دـنریذپیمن !؟ تسوا  زا  كدـف  کـلم  هکنیا  هب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ياـعدا  هک  دـناهتفریذپ ، هحفـص 128 ] میرادـن [ » یثاریم 
دای هب  و  ددرگیم . نشور  اجنیا  رد  دومن  دـیکأت  شاییوگتـسار  ارهز و  همطاف  ماقم  رب  هکنیا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیارد 
نیا ربارب  رد  نم  ماهدـیدن . مالـسلااهیلع  همطاـف  زا  رتوگتـسار  ار  یـسک  دومن  دـیکأت  رکبوبا  رتـخد  هشیاـع  هک  مروآیم  زیزع  ناگدـنناوخ 
یحو مالک  ایآ  دییوگب  امش  دشاب ؟ دیاب  هنوگچ  تیعضو  نیا  ربارب  رد  نم  عضوم  ایآ  ماهدمآ ! راچد  یگتشگرس  ریحت و  لاح  هب  تیعـضو 

وا هب  تبـسن  ار  موق  نآ  بیذکت  هجیتن  رد  و  مریگب !؟) هدیدان  و   ) منزب راوید  هب  همطاف  يهرابرد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  ار و 
هکنانچ تخادـنا . مهاوخن  رـس  تشپ  هب  ار  نآ  و  مروآ . رامـش  هب  هدوهیب  ار  ربمایپ  نخـس  مناوتیمن  کشیب  درک ؟ دـیاب  هچ  میامن ! دـییأت 

رب هکنانچ  تفای . تسد  كدـف  رب  رکبوبا  مراـگنایب ... هدـیدان  اـی  هتفریذـپ  ارنآ  منک و  هیجوت  مناوتیمن  ار  ارهز  همطاـف  قح  ندرک  لاـمیاپ 
زا قوقح  بلـس  يارب  یتـسرد  هجو  لـیلد و  چـیه  نم  و  دـش ... طلـسم  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  يهصاـخ  قوقح  كـالما و  رگید 

نـشور هدنیآ  ثحابم  رد  اما  دشاب . هدیدرگ  ناهنپ  زیزع  ناگدـنناوخ  نم و  مشچ  زا  هک  دـشاب  يرگید  رما  هکنیا  زج  مباییمن . شنابحاص 
. تسا ماهبا  یگدیچیپ و  ياراد  يزیچ  هچ  هک  دش  دهاوخ 

ربمایپ زا  ثرا  ناونع  تحت  همطاف  قح  زا  عافد 

: تسا تیاور  لوا ) عبنم  زا  نخس   ) جهنلا و حرش  ریثکنبا و  خیرات  یبهذ و  خیرات  دوادیبا و  ننس  لبنح و  نب  دمحا  دنسم  رد  لیفطوبا ، زا 
ادخ لوسر  هحفص 129 ] ثراو [  وت  ایآ  هک : داتـسرف  ماغیپ  رکبوبا  يارب  همطاف  تشذگرد ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 

مهس و سپ  دیـسرپ : ارهز  همطاف  سپـس  دنتـسه . وا  ثراو  ربمایپ  تیبلها  هکلب  متـسین  ثراو  نم  داد : خساپ  رکبوبا  وا ؟ تیبلها  ای  یتسه 
رمع رکبوبا و  دزن  همطاف  هک : تسا  يذمرت  ننـس  رد  هریرهوبا  زا  زین  یتیاور  رد  [ . 147 [ ؟ تساجک رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ثاریم 

یقاـب ثرا  نم  : » دومرف هک  میدینـش  هَّللالوسر  زا  دـنتفگ : ود  نآ  دومن . هبلاـطم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوـسر  ثاریم  تفر و  ضر ) )
چیه نانآ  اب  دوب  هدـنز  ات  تفر و  نانآ  دزن  زا  سپـس  تفگ . مهاوخن  نخـس  امـش  اب  زگره  رگید  هک  ادـخ  هب  دومرف : همطاـف  مراذـگیمن .»
هلمج نآ  زا  هک  دناهتفگ ، نخس  همطاف  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ثاریم  عنم  زا  هک  رگید  رایـسب  تایاور  و  [ . 148 . ] تفگن نخس 

[ . 149 . ] میدومن زاغآ  نآ  اب  ار  ثحب  هک  تسا  یثیدح 

یبرقلا يوذ  مهس  ناونع  تحت  همطاف  قح  زا  عافد 

رد هغالبلاجهن  حرـش  رد  دیدحلایبا  نبا  دندروآ ، ار  دنراذگیمن » ثرا  ناربمایپ   » ثیدـح وا  يارب  دنتـشادزاب و  همطاف  زا  ار  كدـف  کلم 
رتـشیب هک  یلاـح  رد  تسا . هدرکن  تـیاور  يرگید  سک  رکبوـبا  زج  ار  ثرا  یفن  ثیدـح  هـک  تـسا  نآ  روهـشم  : » تـسا هـتفگ  هراـبنیا 

، دناهدومن قیبطت  هدرک  تیاور  ار  نآ  یباحص  کی  هک  یتیاور  هب  دانتسا  دروم  رد  نآ  اب  هقف  لوصا  رد  زین  اهقف  و  دناهتفگ ، ار  نآ  ناثدحم 
نیا ریغ  رد  دنشاب ، هدرک  تیاور  ار  ثیدح  دیاب  رفن  ود  لقاال  تداهـش ، دننام  تیاور ، رد  تسا : هتفگ  یلعوبا  ام  خیـش  هحفص 130 ] اما [ 

ناربمایپ هورگ  ام   » يهرابرد ار  رکبوبا  تیاور  شریذـپ  و  دـندومن ، تفلاخم  وا  اب  یگمه  اهقف  ناـملکتم و  اـما  دوشیمن . هتفریذـپ  تروص 
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همطاف ياضاقت  تاـبلاطم  نآ  يهیلک  رد  هک  یماـگنه  اـما  [ . 150 «. ] دنروآ شیوخ  يهدـیقع  تحـص  لیلد  ناونع  هب  میراذـگیمن » ثرا 
وت دومرف : دـمآ و  رکبوبا  دزن  همطاـف  هک  تسا  هدـمآ  کـلام  نبا  سنا  زا  دوـمن . هبلاـطم  ار  یبرقلا  يوذ  مهـس  ناـنآ  زا  دـیدرگن ، تباـجا 

هدیشخب ام  هب  یبرقلا  يوذ  مهس  ناونع  هب  نآرق  رد  دنوادخ  هک  میانغ  رد  نینچمه  و  ياهدومن ، متـس  تاقدص  رد  تیبلها  هب  هک  ینادیم 
[151 ( ] یبرقلا يذل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  ءیش  نم  متمنغ  امنا  اوملعاو  : ) هک دناوخیم  ار  هیآ  نیا  سپـس  ياهدومن . ملظ  ام  هب  تسا 
وا هب  رکبوبا  سپـس  تسا . ربمایپ  نادنواشیوخ  يارب  ربمایپ و  دنوادخ و  يارب  نآ  سمخ  دیاهتفرگ ، تمینغ  هب  ار  هچنآ  هک  دـینادب  و  ینعی :

نادنواشیوخ قح  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  قح  ادخ و  باتک  زا  مربیم  نامرف  مونشیم و  نم  داب . وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ :
يارب الماک  سمخ  زا  مهس  نیا  هک  تسا  هدیسرن  نآ  نم  یهاگآ  هب  یناوخیم و  نآ  رد  وت  ار  هچنآ  مناوخیم  ادخ  باتک  رد  نم ، ار و  وا 

رد ار  هیقب  منکیم و  قافنا  امش  يارب  ار  نآ  زا  یـشخب  هکلب  هن ، تفگ : تسوت ؟ نادنواشیوخ  وت و  يارب  نآ  ایآ  دومرف : دشاب . ملـسم  امش 
نآ سمخ  دیاهتفرگ ، تمینغ  هب  ار  هچنآ  هک  دـینادب  و  ینعی : [ 152 . ] تسین دنوادخ  مکح  نیا ، دومرف : میامنیم ، فرصم  نیملـسم  عفانم 

نامرف مونـشیم و  نم  داب . وت  يادـف  مردام  ردـپ و  تفگ : وا  هب  رکبوبا  سپـس  تسا . ربماـیپ  نادـنواشیوخ  يارب  ربماـیپ و  دـنوادخ و  يارب 
رد وت  ار  هچنآ  مناوخیم  ادـخ  باتک  رد  نم ، ار و  وا  نادـنواشیوخ  قح  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  قح  ادـخ و  باتک  زا  مربیم 

وـت و يارب  نآ  اـیآ  دوـمرف : دـشاب . ملـسم  امـش  يارب  ـالماک  سمخ  زا  مهـس  نیا  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  نـم  یهاـگآ  هـب  یناوـخیم و  نآ 
: دومرف میامنیم ، فرـصم  نیملـسم  عفانم  رد  ار  هیقب  منکیم و  قافنا  امـش  يارب  ار  نآ  زا  یـشخب  هکلب  هن ، تفگ : تسوت ؟ نادـنواشیوخ 

یناهما هحفص 131 ] زا [  جهنلا ، حرش  یبهذ و  زا  مالسا  خیرات  دعس و  نبا  تاقبط  نادلبلا و  حوتف  رد  [ . 153 . ] تسین دنوادخ  مکح  نیا ،
نادنزرف تفگ : دربیم ؟ ثرا  وت  زا  یـسک  هچ  يریمب  هاگ  ره  تفگ : تفر و  ضر )  ) رکبوبا دزن  هَّللالوسر ، تخد  همطاف  تفگ : هک  تسا 

هرقن الط و  تردپ  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  تفگ : ياهدش ؟ ادخ  لوسر  ثراو  ام  ياج  هب  هک  تسا  هدش  هچ  ار  وت  سپ  دومرف : ماهداوناخ . و 
مهـس سپ  هک : تسا  نیا  دعـس  نبا  تاقبط  ظـفل  و  تسا . كدـف  اـم ، صلاـخ  کـلم  ربیخ و  زا  اـم  مهـس  دومرف : تسا . هتـشاذگن  ثرا  هب 
یبهذ مالـسا  خیرات  دـیدحلایبا و  نبا  ظفل  رد  دوشیم ؟ هچ  تسوت  تسد  رد  هک  ام  صلاخ  کلم  داد و  رارق  ام  يارب  ار  نآ  هک  دـنوادخ 

نآ هدرک و  دصق  ار  كدف  وت  ارچ ، دومرف : ماهدرکن . نینچ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : رکبوبا  تسا : هدـمآ  نینچ 
ار نآ  و  تسا ، هدرک  لزان  نامـسآ  زا  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  يدرک  دصق  و  ياهتفرگ ، دوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يارب  صلاخ  هک  ار 

منادیمن درواین و  تسدب  ار  اهنآ  زا  يزیچ  یلو  دومن  هبلاطم  ار  دوخ  قوقح  يهمه  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  [ . 154 . ] یتخاس رود  ام  زا 
مالک هک  یـسک  يارب  اشاح  دوب و  هتفگ  غورد  دوخ ، ياـعدا  رد  هکنیا  اـی  دـندومن ! در  ار  وا  تاـبلاطم  دنتـشادزاب و  وا  زا  ار  اـهنآ  ارچ  هک 

وت دوش و  یعدـم  وا  هب  تبـسن  ار  یئارتـفا  نینچ  هک  دـشاب  هدروآ  ناـمیا  یحو  هب  اـتقیقح  هدـمیهف و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
نآ ات  تسا  هتشاد  دیکأت  ردقچ  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هرابرد  نتفگ  نخـس  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  هک  ياهتـسناد 

موصعم و شرادرک  رد  هتـشگ و  رهطم  نآرق  صن  هب  يو  هک  یلاح  رد  دیوگب ، غورد  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دنوشن و  هابتـشا  راچد  موق ،
، ] شیدنـسرخ يارب  دوشیم و  نیگمـشخ  شمـشخ ، يارب  دـنوادخ  هک  تسوا  هدـمآ و  تایاور  رد  هک  هنوگنآ  تسا  هدوب  راـتفگ  تسار 
اطخ تفگ  دیاب  دوشیم و  هتخانش  لطاب  نآ  هلیسوب  هک  یقح  رایعم  ای  نازیم  تسا ، مالـسلااهیلع  ارهز  وا  ددرگیم ، دنـسرخ  هحفص 132 ]

يادـخ نخـس  رد  ندرک  کش  ینعم  هب  نیا  هک  اریز  دومن  هبلاطم  وا  هک  ار  یقح  دـنک  کش  هک  یـسک  هدـش  بکترم  ار  یگرزب  شزغل  و 
اعدا نیا  هدوب و  ربخیب  دوخ  قوقح  زا  وا  هک  دنک  اعدا  ات  درادـن  دوجو  یعدـم  چـیه  يارب  یلاجم  اجنیا  رد  تسوا . ربمایپ  نخـس  یلاعت و 

فرـصت دهاوخب  هک  هنوگ  ره  شکلم  رد  دناوتیم  هفیلخ  هک  رما  نیا  زا  دربیمن و  ثرا  شردپ  زا  وا  هک  هتـسنادیمن  هدینـشن و  دـیاش  هک 
تلفغ مالسلااهیلع  ارهز  شرتخد  يارب  رما  نیا  نایب  زا  هلآ . هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  لاحم  اریز  تسا . هدوب  عالطایب  دیامن 

میروایب دایب  و  درادن ... ناناملـسم  رگید  هب  یطابترا  تسا و  همطاف  دوخ  هب  طوبرم  تسخن ، هجرد  رد  رما  نیا  زا  عالطا  هک  یلاح  رد  دـنک 
« تسا نآ  هزاورد  یلع  متـسه و  ملع  رهـش  نم  : » دوـمرف وا  هراـبرد  هلآ  هیلع و  یلـص ا4هللا  ربمایپ  هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  شرـسمه  هک 
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ام : » تسا هدومرف  ادـخ  لوسر  تفگ : رکبوبا  هک  یماـگنه  داد ، رارق  دـیکأت  دروـم  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  ياـعدا  یلع  و  [ 155]
نامیلـس و  ینعی : دواد » نامیلـس  ثرو  و  : » تفگ یلع  سپ  تسا ،» هقدـص  میراذـگیم  ياـج  رب  ار  هچنآ  میراذـگیمن ، ثرا  هـب  ار  يزیچ 

تـسا نینچ  بلطم  تفگ : رکبوبا  بوقعی . لآ  ثراو  دوشیم  نم  ثراو  ینعی  بوقعی » لآ  نم  ثری  ینثری و  : » تفگ و  دـش ، دواد  ثراو 
دنتفر دـندش و  تکاس  سپ ، دـیوگیم ! نخـس  هک  تسا  دـنوادخ  باتک  نیا  تفگ : یلع  منادیم ، نم  هچنآ  دـننامه  ینادیم  ادـخب  وت  و 

ارچ هنرگ  و  دوب . دوخ  قوـقح  هب  هحفـص 133 ] لماک [  ملع  ياراد  دـنکیم و  هچ  هک  تسنادیم  الماک  همطاف  ترـضح  نیاربانب  [ . 156]
سکع هب  هک  دروآ  لیلد  رکبوبا  يارب  میکح  نآرق  زا  هکلب  دومنن  رظنفرص  رما  نیا  زا  داد و  همادا  شیوخ  تافو  ماگنه  ات  ار  دوخ  مشخ 

( ربماـیپ بناـج  زا   ) يو هب  هچنآ  رد  شقح  زا  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  لوا  هفیلخ  ربارب  رد  ار  هـبطخ  نآ  و  دـنهدیم . ثرا  ناربماـیپ  وـت  ياـعدا 
دمحا زا  ءاسنلا  تاغالب  جهنلا و  حرـش  رد  دومن . داریا  درک ، يریگولج  سمخ  رد  شقح  ثرا و  زا  زین  دیدرگ و  عنام  دوب  هدـش  هدیـشخب 

ار شیرـسور  دنک ، عنم  كدف  زا  ار  وت  ات  تسا  هتفرگ  میمـصت  رکبوبا  هک  دیـسر  ربخ  همطاف  هب  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  يدادغب  رهاط  نب 
دوخ سابل  هلابند  رب  ياپ  هک  یلاح  رد  داتفا  هار  هب  شموق  نانز  نایفارطا و  زا  ياهدع  اب  هارمه  دیشوپ و  ار  دوخ  رداچ  دیچیپ و  دوخ  رـس  رب 
رانک رد  وا  دـیدرگ . دراو  رکبوبا  رب  هکنیا  ات  و  تشادـن . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نتفر  هار  اب  یتواـفت  شنتفر  هار  تشاذـگیم و 

هب همه  نارـضاح  هک  دیـشک ، یهآ  هاگنآ  دـش ، هدز  ياهدرپ  همطاف  ربارب  رد  سپ  دوب . هتـسشن  رگید  دارفا  راـصنا و  نیرجاـهم و  زا  یعمج 
اب ار  دوخ  نخـس  هاگنآ  دسر . نایاپ  هب  ناشهلغلغ  دوش و  مارآ  نانآ  هیرگ  ات  دومرف  لمأت  یکدنا  دمآرد . هزرل  هب  هسلج  نآ  دنداتفا و  هیرگ 

هتشگزاب و هتشذگ  هب  دمحم ، رتخد  متـسه  همطاف  نم  دومرف : سپـس  درک و  زاغآ  ادخ  لوسر  رب  دورد  لجوزع و  دنوادخ  ساپـس  دمح و 
هب صیرح و  امـش  هب  تبـسن  تسا و  نارگ  وا  رب  دزادـنا  تمحز  هب  ار  امـش  هچنآ  هک  دـمآ  امـش  يوس  هب  ناـتدوخ  زا  يربماـیپ  میوـگیم :

( یلع  ) زین نم  مع  رـسپ  ردارب و  امـش و  ردپ  هن  تسا  نم  ردپ  وا  دیرامـشیم  یمارگ  زیزع و  ار  وا  رگا  دشابیم . نابرهم  زوسلد و  نانمؤم ،
، دشابن یثرا  ار  ام  هک  دینکیم  اعدا  کنیا  امش  اما  دومرف : هک  اجنآ  ات  داد  همادا  دوخ  هبطخ  هب  سپس  امش ! نادرم  مع  رسپ  ردارب و  هن  تسا 

دنزرف يا  دنراد ، هحفـص 134 ] نیقی [  هک  یهورگ  يارب  دشاب ، رتهب  دنوادخ  زا  شمکح  یـسک  هچ  و  دـنهاوخیم ، ار  تیلهاج  مکح  ایآ 
هتشاد هدش  هناور  هتسب و  ماجل  ار  نآ  سپ  ياهدروآ ، ءارتفا  هب  ار  يزیچ  مربن ! ثرا  مردپ  زا  نم  يربیم و  ثرا  تردپ  زا  وت  ایآ  هفاحقیبا !

رد دشاب و  تمایق  هب  ام  رادید  هدعو  و  تسا . دمحم  نماض  وا  تسا و  دنوادخ  رواد ، نیرتهب  هک  دـیآیم  ترادـید  هب  رـشح  زور  هک  شاب 
نآرق رد  هچنآ  هب  دانتـسا  اب  ار  دوخ  جاجتحا  شیاویـش ، هبطخ  نایرج  رد  ارهز  همطاـف  دـید . دـنهاوخ  ناـیز  ناراـکهدوهیب  تماـیق  تعاـس 

هک یلاح  رد  دیاهدنکفا ؟ دوخ  رـس  تشپ  ار  نآ  هدرک  اهر  ار  ادخ  باتک  ادمع  ایآ  تفگ : داد و  همادا  تسا  هدـمآ  ناربمایپ  ثاریم  هرابرد 
ربخ نایب  رد  لـجوزع  يادـخ  و  دـش ،» دواد  ثراو  نامیلـس  و  : » ینعی [ 157 ( ] دواد نامیلـس  ثرو  و  : ) دـیامرفیم یلاعت  كرابت و  يادـخ 

هک نک  تیانع  يدنزرف  نم  هب  اراگدرورپ  : » ینعی [ 158 ( ] بوقعیلآ نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندل  نم  یل  بهف  : ) دومرف ایرکز  نب  ییحی 
رد و  : » ینعی [ 159 ( ] هَّللا باتک  یف  ضعب  یلوا  مهـضعب  ماحرالا  اولوا  و  : ) دومرف هبترم  دنلب  يادخ  و  دشاب » بوقعیلآ  ثراو  نم و  ثراو 

( نییثنالا ظح  لثم  رکذلل  مکدالوا  یف  هَّللا  مکیـصوی  : ) دومرف و  دنرتهتـسیاش ،» رگید  یـضعب  هب  تبـسن  یـضعب  نادـنواشیوخ  ادـخ  باتک 
هیصولا اریخ  كرت  نا  : ) دومرف و  دشاب ،» رتخد  ود  يهرهب  ار  رسپ  هک  ناتنادنزرف  دروم  رد  دنکیم  شرافـس  ار  امـش  دنوادخ  : » ینعی [ 160]

نیدـلاو و يارب  دـنک  تیــصو  یکین  هـب  داـهن ، ياـج  رب  ار  یلاـم  رگا  : » ینعی [ 161 ( ] نیقتملا یلع  اـقح  فورعملاـب  نیبرقـالا  نیدـلاولل و 
اب دنوادخ  ایآ  مردـپ ،» زا  یثرا  هن  دـشاب و  ياهرهب  هن  ارم  هک  دـیاهدرک  هحفـص 135 ] اعدا [  امـش  و  ناراکزیهرپ ، رب  تسا  یقح  ناشیوخ ،

: دییوگیم هکنیا  ای  دشاب  هدومن  مورحم  جراخ و  نآ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مردپ  هک  هداد  رارق  امـش  يارب  یـصوصخم  قوقح  ياهیآ 
مردپ و زا  نآرق  هب  تبـسن  امـش  هکنیا  ای  میتسین  تناید  کی  لها  مردـپ  نم و  ایآ  دـنربیمن . ثرا  رگیدـکی  زا  هک  دنتـسه  تناید  ود  لها 
، لجوزع دنوادخ  هاگشیپ  رد  ارهز ، ترـضح  [ . 162 [ ...؟ دینک ارجا  دیهاوخیم  ار  تیلهاج  مکح  دنکن  ایآ  دـیتسه !؟ رتهاگآ  ماهدازومع 

بجاو دناریم ، نابز  رب  هچنآ  هب  تبـسن  ار  مات  نانیمطا  دنکیم و  اعدا  هچنآ  تحـص  هب  لماک  دامتعا  هک  تسا  ياهیـسدق  تاجرد  ياراد 
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نودب لماک و  روطب  ار  اعدا  دروم  تحص  ییاهنت  هب  شیاعدا  و  درادن ... دهاش  هب  يزاین  شمالک  رد  مالسلااهیلع  ترضح  نآ  و  دزاسیم .
وا هارمه  يرگید  دهاش  هب  جایتحا  منکیمن  نامگ  هک  دروآ  ار  يدهاش  میتفگ ، هک  هنوگنآ  نیا ، دوجو  اب  و  دزاسیم . راکشآ  یصقن  چیه 
زین وا  تداهش  یلو  دوشیمن  ادج  نآرق ، قح و  زا  زگره  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ردارب  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  وا  و  دشاب .

اب ربارب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  رتهتـسیاش  همیزخ  تداهـش  زا  یلع ، تداهـش  هک  دنگوس  مناج  هب  دش و  در 
زا درم  کی  نداد  یهاوگ  اب  ربارب  مالـسلاهیلع  یلع  نداد  تداهـش  هک  میریذپب  میریگب و  مک  تسد  رگا  و  . 4 .. داد رارق  لداع  ود  تداهش 
هب دشیم ؟ در  شیاعدا  هکنیا  ای  دروخیم و  دنگوس  ای  هک  دـنک ، دای  دـنگوس  ات  تساوخن  همطاف  زا  رکبوبا  ارچ  سپ  دـشاب ، لداع  نانمؤم 
هک تسا  هدرک  تیاور  سابعنبا  زا  اهتواضق ، باـتک  زاـغآ  رد  ملـسم  هک  هنوگنآ  دـنگوس . دـهاش و  کـی  اـب  ندرک  مکح  بوجو  تهج 

تیاور رامعنبا  زا  ینطق  راد  زا  زنکلا  باـتک  رد  دومنیم و  رداـص  مکح  دـهاش ، دـنگوس و  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ :
هحفـص کی [  رگا  دربیم و  ار  شقح  درواـیب ، دـهاش  ود  هاـگ  ره  سپ  هدومرف ، مکح  دـهاش  ود  هب  قح  دروم  رد  دـنوادخ  تفگ : هدرک ،

دوشیم و بیذـکت  همطاف  هکنآ  دوشیم  اهدرخ  لوقع و  تریح  ببـس  هچنآ  و  دـنک . داـی  دـنگوس  دـیاب  يو  هارمه  درواـیب ، دـهاش  [ 136
لوسر شـشخب  ات  دناهدوب  صیرح  اهنآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اهنیا ، همه  ددرگیمن . هتفریذپ  یلع  نداد  تداهـش  دوشیم و  در  شیاوعد 
قوقح زا  ینعی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  هکرت  زا  ار  روبزم  هیطع  ناـنآ  هکنآ  زا  سپ  دوـش . هتـشادزاب  وا  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ 

جاجتحا هب  نانآ  اب  شاهبطخ  رد  ارهز  ترـضح  دندروآ و  ار  دنراذگیمن » ثرا  شیوخ  زا  ءایبنا  : » ثیدح نانآ  اما  دـنداد . رارق  شاهثرو ،
دیامنیم و نایب  ار  قح  باریس و  ار  یگنشت  هچنآ  درک ، نایب  ینآرق  هلدا  زا  تسا و  لوسر  ترضح  زا  ندرب  ثرا  قحتـسم  يو  هک  داتـسیا 

یلـص مرکا  ربمایپ  رتخد  لماش  تسا و  ماع  تایآ  نآ  مکح  هکنیا  دناهتـشاذگ و  ياج  رب  ثرا  ناربمایپ  اهنآ  رد  هک  دومن  توالت  ار  یتایآ 
عقاو باطخ  دروم  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ترـضح  اهنآ  رد  هک  دومرف  هراشا  ثرا ، یمومع  تایآ  هب  سپـس  دوشیم ، هلآ  هیلع و  هَّللا 
ثرا : » دیوگیم يوسوم  نیسحلادبع  دیس  دندرگ . قبطنم  نیملـسم  رگید  رب  سپـس  وا و  رب  هک  تسا  رتهتـسیاش  ترـضح  نآ  دوخ  هدش و 

نوبرقالا و نادلاولا و  كرت  امم  بیـصن  لاجرلل  : ) تسا هدومرف  هک  هبترم  دنلب  دنوادخ  لوق  مومع  رد  تسا  صن  دروم  ناربمایپ  نتـشاذگ 
ردام ردپ و  هچنآ  زا  دشاب  ياهرهب  ار  نادرم  : » ینعی [ 163 ( ] اضورفم ابیصن  رثک  وا  هنم  لق  امم  نوبرقالا  نادلاولا و  كرت  امم  بیصن  ءاسنلل 

مکدالوا یف  هَّللا  مکیـصوی  : ) یلاعت يادخ  لوق  و  هتـشگ ، صخـشم  ياهرهب  دایز ، ای  دشاب  مک  هچنآ  زا  دنراذگ ،» ياج  رب  نادـنواشیوخ  و 
ود هرهب  دننامه  ار  هحفص 137 ] رسپ [  هک  ناتنادنزرف  دروم  رد  دنکیم  شرافس  ار  امـش  دنوادخ  : » ینعی [ 164 ( ] نییثنالا ظح  لثم  رکذلل 

دارفا دنوشیم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  ترـضح  لماش  دنتـسه و  یلک  ماع و  اهنآ  همه  هک  ثیراوم  تایآ  رخآ  ات  دـشاب ،» رتخد 
یلع بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  بتک  : ) هک تسا  لجوزع  يادخ  يهدومرف  هب  انب  نآ  و  دـنریگیمرب . رد  زین  ار  رگید  ياهناسنا  زا  وا  زا  ریغ 

بجاو زین  دـناهدوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناـسک  رب  هـک  هنوگناـمه  تـسا  هدـیدرگ  بـجاو  امـش  رب  هزور  : » ینعی [ 165 ( ] مکلبق نم  نیذـلا 
امـش زا  هک  ره  سپ  [ » 166 ( ] رخا مایا  نم  هدـعف  رفـس  یلع  وأ  اضیرم  مکنم  ناک  نمف  : ) دومرف یلاـعت  هناحبـس و  يادـخ  و  دوب ،» هدـیدرگ 

مدلا و هتیملا و  مکیلع  تمرح  : ) هیآ رد  یلاعت  يادـخ  هتفگ  نینچمه  و  دـیامن ) اضق  ار  هزور  « ) يرگید ياهزور  رد  دـشاب ، رفاسم  ای  رامیب 
یعرـش ماکحا  تایآ  زا  نآ ، دننام  و  تسا ،» هدش  هدـینادرگ  مارح  امـش  رب  كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم و  : » ینعی [ . 167 ( ] ریزنخلا محل 
باطخ هک  نیا  زج  تسین . ناـنآ  يو و  ناـیم  یقرف  تسا و  كرتشم  رـشب  دارفا  زا  یفلکم  ره  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  اـهنآ ، رد  هک 
نارگید زا  ادـخ ، مکح  هب  مازتـلا  رد  تهج  نـیا  زا  وا  سپ  دـیامن . غـالبا  نارگید  هـب  دـنک و  لـمع  نآ  هـب  اـت  تـسا  ترـضح  نآ  هجوـتم 

، مدرم دارفا  رگید  نوچ  مه  ار  ترـضح  نآ  همیرک ، تاـیآ  رهاـظ  هب  لـمع  رد  هک  ثاریم  ياـههیآ  دنتـسه  هنوگنیمه  تسا و  رتهتـسیاش 
یتایآ رهاظ  رد  ار  نآ  ام  هک  تسا  يزیچ  نیا  دناهتـشاذگ ، ثرا  هب  ار  لام  نیـشیپ ، ناربمایپ  هکنیا  اما  [ . 168 « ] دهدیم رارق  لومش  دروم 

دیاش اما  دومرف . نایب  هبطخ  رد  ارهز ، همطاف  هک  ياهنوگ  نامهب  میباییم  دـناهتفگ ، نخـس  ناربمایپ  رگید  مالـسلاهیلع و  ایرکز  هراـبرد  هک 
ظفل هک  اریز  هحفـص 138 ] تسا [ . تایآ  رهاظ  فالخ  نیا  یلو  تورث ! هن  تسا  هدوب  ملع  ناربماـیپ ، ثرا  دـیامن  اـعدا  هک  دـشاب  یـسک 
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ظفل نیا  الومعم  دوشیم  لقتنم  لاوما ) دـننام   ) هدـنریگ ثرا  هب  هدـنهد  ثرا  زا  هچنآ  دروم  رد  رگم  هتفرن  راکب  تعیرـش  تغل و  رد  ثرا ،
هـصالخ و  دوشیمن ... يدعتم  زین  زاجم  هب  تقیقح  زا  هنیرق ، تلالد و  نودـب  اذـل  عسوت ، زاجم و  لیبس  رب  رگم  دوریمن  راکب  لام  ریغ  رد 

درک و لمح  نآ ، هیبش  ملع و  هن  لام و  ثرا  هب  دنیوگیم ، نخـس  ناربمایپ  ثاریم  دروم  رد  هک  ار ، ینآرق  تایآ  رد  ثرا  دیاب  راچان  هکنآ 
هک درادـن  دوجو  ياهنیرق  هک  یلاح  رد  دـیآیم ، دوشیم  رداـبتم  نهذ  هب  هک  شتقیقح  ياـنعم  زا  دوشیم ) نم  ثراو   ) ینثری ظـفل  لـمح 

هکنآ ضرف  رب  و  دـیامن . تابثا  ار  نآ  هک  تسا  مزـال  وا  رب  تسا ، نآ  یعدـم  سک  ره  دـشاب و  ملع  نتـشاذگ  ثرا  هب  تاـیآ ، رد  دوصقم 
ربمایپ زا  ار  نآ  هک  یناسک  زا  ار  ملع  ارچ  تروص  نیا  رد  سپ  دنـشاب ، هتـشاذگ  ثرا  هب  دوخ  ناشیوخ  نادـنزرف و  يارب  ار  ملع  ناربماـیپ ،

نید ماکحا  هب  هک  ار ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ملع  ناثراو  ینعی  ناثراو ، نیا  مالک  هتفریذپن و  دناهدرب ، ثرا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
هَّللا یلص  ربمایپ   ) هکنانچ دناهدرکن ؟ يوریپ  نانآ  زا  یهارمگ ، زا  ندنام  ناما  رد  يارب  هدادن و  رارق  لمع  دروم  دناهدوب ، رتاناد  نارگید  زا 

«. دیوشیمن هارمگ  دیشاب ، هدز  گنچ  اهنآ  هب  هک  ینامز  ات  نم  زا  سپ  هک  ماهتشاذگ  ياج  رب  يزیچ  امش  نایم  رد  نم  : » دومرف هلآ ) هیلع و 
، شنارـسمه ناـیم  زا  هک  تسا  ناـیامن  ترـضح  نآ  ياـههناخ  رد  هک  تسا  ربماـیپ  نارـسمه  ندرب  ثرا  تـسا ، زیگنارب  لاؤـس  هـچنآ  اـما 

بسح رب  هکنآ  دوجو  اب  دنامب  یقاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هناخ  رد  هک  تشگ  نکمم  يو  يارب  هنوگچ  و  تفای . هشیاع  هب  صاصتخا 
هب ار  هناخ  نآ  شتایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـشن  زین  تباث  هتبلا  دوشیمن و  هداد  ثرا  هب  هناـخ  نآ  ناـشیاعدا ،

هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هناخ  تیکلاـم  دومنن و  هنیب  تساوخرد  وا  زا  زین ، لوا  هفیلخ  ینعی  شردـپ  دـشاب . هداد  وا  تیکلاـم 
زاوج رد  هک  دنتـساوخ  هزاجا  يو  زا  رمع  رکبوبا و  هک  اجنآ  ات  دش  هناخ  نآ  فرـصتم  وا  و  دـیدرگ . لقتنم  يو  هب  ییوگتفگ  چـیهیب  هلآ 

هب هک ، دـش  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  عفد  زا  عنام  وا  هکنانچمه  دـنوش . هدرپس  كاـخ  هحفـص 139 ] هب [  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
نیا هب  دراد  قاقحتـسا  ار  ثرا  متـشه  کی  زا  مهن  کی  هشیاع  هک  اریز  هتـشاد ، مهـس  نآ  رد  هشیاع  زا  شیب  هناخ ، نآ  ندوب  ثاریم  ضرف 

هک هنوگنآ  دـندوب و  ترـضح  نآ  جاودزا  دـقع  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تافو  ماگنه  هک  تسا  يرـسمه  هن  زا  یکی  وا  هک  رابتعا 
قیرط زا  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، هتـشاد  دـنزرف  یفوتم )  ) هاـگ ره  دربیم ، ار  ثاریم  متـشه  کـی  هجوز  تسا ، مولعم 

، مالـسلاهیلع یلع  نب  نسح  تافو  هعقاو  يهراـبرد  یبوقعی  نیا ، دوجو  اـب  یلو  دربیم ، ثرا  هشیاـع  زا  شیب  مالـسلااهیلع  همطاـف  شرداـم 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  يوس  هب  ار  وا  دنتشاد  دصق  دندرک و  جراخ  ار  مالسلاهیلع  نسح  هزانج  سپـس  : » دنکیم لقن  ام  يارب 

و دوش ، اـپرب  ياهنتف  دوب  کـیدزن  هک  اـجنآ  اـت  دنتـشگ ، رما  نیا  زا  عناـم  دـندش و  راوـس  صاـع ، نب  دعـس  مکح و  نب  ناورم  سپ  دـنربب ،
[ . 169 « ] مهدیمن ياهزاجا  نآ ، رد  سکچـیه  هب  تسا ، نم  هناخ  : » تفگ دـش و  راوس  گنر  يرتسکاـخ  يرطاـق  رب  هشیاـع  هک  دـناهتفگ 
هب هن  هدوب  ترـضح  نآ  دوخ  هب  قلعتم  دـندوب  هدـش  هداد  ياج  اهنآ  رد  ربمایپ  نارـسمه  هک  ییاههناخ  نیا  تسا  هدومن  تباـث  میکح  نآرق 

یناسک يا  : » ینعی [ 170 ( ] مکل نذؤی  نا  الا  یبنلا  تویب  اولخدت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیا  ای  : ) تسا هدومرف  یلاعت  يادـخ  هکنانچ  شنارـسمه .
تسا حضاو  ربمایپ  هب  اههناخ  دندوب  بوسنم  سپ  دوش ،» هداد  هزاجا  امش  هب  هکنیا  ات  دیوشن ، دراو  ربمایپ  ياههناخ  هب  دیاهدروآ ، نامیا  هک 

نینچمه یلاعت  يادخ  هکنیا  هب  دنکیمن  ضارتعا  یسک  دناهدوب و  اههناخ  نیا  رب  یـضرع  ترـضح  نآ  نارـسمه  و  دشابیم ، لصا  نیا ، و 
جراخ نوچمه  دـیریگ و  مارآ  ناتیاههناخ  رد  و  : » ینعی [ 171 ( ] یلوالا هیلهاـجلا  جربت  نجربت  ـال  نکتویب و  یف  نرق  و  : ) هک تسا  هدومرف 

دوشیم ياهناخ  لماش  اـجنیا  رد  ناـتیاههناخ » : » ینعی نکتویب )  ) هملک هحفـص 140 ] هک [  اریز  دیوشن ،» جراخ  نیـشیپ ، تیلهاج  رد  ندش 
اریز دنکیم ... یگدنز  اجنآ  رد  شرهوش  تافو  زا  سپ  رسمه  الومعم ، هک  هتشاد ، دوجو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هک 

ود زا  یکی  هب  رگم  دوشیمن  ماجنا  مود  دروم  نیا  دـنامیم و  یقاب  شرهوش  لزنم  رد  هکنیا  ای  دوریم و  شناشیوخ  هناخ  هب  اـی  رـسمه  هک 
نارـسمه دروم  رد  مود  تلاح  اما  دـشاب و  هدرب  ثرا  هب  يو  زا  ار  نآ  هکنیا  ای  هدـش و  نآ  کـلام  شرهوش  تاـیح  رد  هکنیا  اـی  ینعی  هار ،

یثرا دیابن  دنشاب ، هتـشاد  نامیا  میهدیمن ،» ثرا   » ثیدح هب  هک  یناسک  دزن  اریز  دشاب ، هدوب  نکمم  ریغ  دیاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
شنارـسمه هب  ار  اههناخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدـشن  تباـث  مه ، لوا  دروم  رد  دـسرب . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  نارـسمه  هب 
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[172 ( ] هقح یبرقلا  اذ  تآ  و  : ) هیآ ریسفت  رد  هکنانچ  نآ  دوب ، هدش  هدیشخب  ارهز ، همطاف  هب  كدف  مینادیم  هک  یلاح  رد  دشاب ، هدیـشخب 
هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  تیکلام  رب  یتلالد  نکتویب )  ) هملک نیاربانب  [ . 173  ] تسا هدمآ  ناسرب ،» ار  شقح  دنواشیوخ ، هب  و  : » ینعی

هک تسا  نامه  تسا و  حضاو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  اههناخ  باستنا  لوا  هیآ  هیاپ  رب  هکلب  درادن  ترـضح  نآ  ياههناخ  رب  هلآ ، و 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  یثاریم  اههناخ  هک  دزاسیم  تباث  و  دزاسیم . دیقم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تایح  لاح  رد  ار  مود  هیآ 

نینچ وا  ریغ  زا  اما  دنتساوخ  هنیب  هرهاط  هقیدص  زا  نانآ  دناهتفر . اجنآ  هب  ربمایپ  تافو  زا  سپ  هک  تسا  نارـسمه  نآ  ناگتـسب  ياههناخ  ای 
ناـیب هک  یحرـش  هب  تخاـس ، دـنهاوخ  راکـشآ  ار  نآ  ثداوـح  هک  تسا  یبـلطم  نیا  تسیچ ؟ تلع  یتـسار  دـندومنن ... هبلاـطم  ار  يزیچ 

هحفص 141] درک [ . میهاوخ 

تسا هژیو  مایپ  زمر و  کی  دوخ  كدف 

نیرتالاو ام ، يارب  میتفای ... تمـصع  دـهز و  عرو و  اوقت و  ناـمیا و  يـالاو  يهنومن  ار  وا  میدـش  انـشآ  ارهز ، ترـضح  اـب  نآرق ، قیرط  زا 
. دنـشخبیم ریـسا ، میتی و  نیکـسم و  هب  ار  ناشماعط  تفای ... یلجت  مالـسلامهیلع ،)  ) تیبلها ارهز و  ترـضح  رد  راثیا ، یناعم  ياـههنومن 

فیـصوت ار  نانآ  هدرک و  ناشکاپ  يدیلپ  زا  تقیقح  هب  هداد و  رارق  شیاتـس  دروم  شنادـنزرف ، رـسمه و  ردـپ و  هارمه  هب  ار  وا  دـنوادخ ،
امنا : ) تسا هدومرف  نانآ  نابز  زا  یلاـعت  يادـخ  زین  دناهدیـسرت و  تسا ، ریگارف  نآ  رـش  هک  يزور  زا  هدرک و  اـفو  دوخ  رذـن  هب  هک  هدرک 

يدزم هن  امـش  زا  مییاـمنیم و  ماـعطا  ار  امـش  ادـخ ، يارب  اـم  هـک  اـنامه  : » ینعی اروکـش ) ـال  ءازج و  مـکنم  دـیرن  ـال  هَّللا  هجوـل  مـکمعطن 
رد هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  داد و  رارق  تلاسر  رجا  ار  ناـنآ  تدوم  یلاـعت ، هناحبـس و  يادـخ  سپـس ، یـساپس » هن  میهاوخیم و 
هک دشخبب  تیـسدق  زا  ياهلاه  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ات  تسا  ضیف  زا  رپ  شتاملک  هک  یلاح  رد  دـیوگیم  نخـس  شرتخد  دروم 
هک دنادیم  لماک  روطب  هک  ماقم  الاو  يوناب  نیا  مالسلااهیلع ، همطاف  نیا  دنتـسیایم . لیلجت  مارتحا و  هب  شربارب  رد  ءایلوا ، ناسیدق و  همه 

لقن هب  هک  تسوا  مه  هدوبن و  لیاق  ایند  ماطح  يارب  یـشزرا  چیه  هک  تسا  هدوب  اهناسنا  عون  نآ  زا  هدشن ... هدیرفآ  ترخآ ، يارب  زج  يو 
وا نارهاوخ ) و   ) ناردارب يا  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  [ . 174  ] درک هیده  اونیب  لئاس و  ینز  هب  ار  شیـسورع  هماج  شفافز  بش  رد  خیرات 

، شنیگآرطع يهریـس  شردـپ و  نانخـس  لالخ  زا  و  هدـش ، لزان  يو  قح  رد  هک  میرک ، نآرق  تاـیآ  هحفص 142 ] یـسررب [  لالخ  زا  ار 
هتـشاد يویند  قیالع  دـیامن و  هبلاطم  ار  ینیمز  هعطق  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  نیا  هک  دـیاهتفایرد  و  دـیاهتخانش ...

!؟ تسا هدوب  هچ  يارب  دادیم ، زورب  دوخ  زا  ثاریم  سمخ و  رد  نآ  ریغ  كدف و  رد  هک  شیدام  قوقح  هبلاطم  رب  يو  رارـصا  سپ ، دشاب .
یعدم ارهز  ترـضح  دروم  رد  میناوتب  هک  تسا  لاحم  دشاب و  ایند  نیا  رد  لاوز  زیچ  نآ  ماجنارـس  هک  تسا  هدوبن  صیرح  يزیچ  رب  يو ،

هکنآ اصوصخ  دوب . نآ  تاقلعت  هب  هتـسباو  تشاد و  طابترا  ایند  هب  هک  يزیچ  رطاخ  هب  تخاس ، نوگرگد  لوا  هفیلخ  رب  ار  اـیند  هک  میوش 
رما دـیاب  سپ  تسویپ . دـهاوخ  ترـضح  نآ  هب  يدوز  هب  تسا و  کیدزن  يو  گرم  هک  دوب  هداد  ربخ  يو  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

رد هک  یثیداحا  عومجم  زا  دـشاب . هداد  رارق  فدـه  ار  نآ  كدـف ، هبلاطم  اـب  مالـسلااهیلع ، ارهز  ترـضح  هک  دـشاب  هدوب  نیب  رد  یمیظع 
ءافلخ ربارب  رد  عضوم  نآ  ذاختا  سپس  و  همطاف ، ترضح  يوس  زا  كدف  هبلاطم  هزیگنا  فده و  هب  مدش ، هاگآ  اهنآ  رب  دوخ  هعلاطم  يانثا 

هیلع هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  تافو  زا  سپ  یکدنا  متفای . هار  شندرپس ، كاخ  هب  هنامرحم  هنابـش و  ترـضح و  نآ  ندمآ  مشخ  هب  زین  و 
دقتعم نارگید  اما  دندرکیم  دایرف  ار  تیبلها  مالسلاهیلع و  یلع  تفالخ  اهیضعب  دمآ . شیپ  تافالخ  رـس  رب  فالتخا  هلـصافالب ، هلآ  و 
تفای يرگید  داعبا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ثداوح  دندوب ... رکبوبا  ندروآ  راک  يور  هفیقـس و  يارجام  تیعورـشم  هب 

رس رب  ع )  ) همطاف یلع و  ترضح  یهدنامرف  هب  هک  دوب  مالسلامهیلع  تیبلها  هفیقس و  نارای  نایم  هزرابم  ياههقلح  زا  یکی  اهنت  كدف ، و 
رکبوـبا : » تسا هتفگ  دوـخ  خـیرات  رد  هبیتـقنبا  دوـب . نیـضراعم  هحفـص 143 ] ياهرادـید [  لحم  همطاـف  هناـخ  دـندرکیم . هضراـعم  نآ 

هک دندشن  رضاح  دندوب و  هدمآ  مهارف  همطاف »  » یلع و هناخ  رد  هدومن و  يراددوخ  يو  اب  تعیب  زا  هک  دش  یهورگ  يایوج  هنعهَّللایضر ،
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هکنآ هب  دـنگوس  تفگ : وا  دـننک ، تعیب  روز ، رابجا و  هب  هک  تساوخیم  اهنآ  زا  دـنروایب و  مزیه  ات  داد  روتـسد  رمع ، سپ  دـنوش ، جراخ 
، صفحوبا يا  دنتفگ : وا  هب  مشکیم . شتآ  هب  تسا ، نآ  رد  هک  ره  رب  ار  هناخ  هکنیا  ای  دییایب و  نوریب  دیاب  ای  تسوا ، تسد  رد  رمع  ناج 

يرضحم رد  یهورگ  مرادن  غارس  نم  تفگ : داتسیا و  دوخ  هناخ  رد  رب  اهنعهَّللایـضر ، همطاف  سپ  هچ ... رگا  تفگ : تسا . نآ  رد  همطاف 
هن دیتخادرپ ، ناتدوخ  رما  هب  دیدرک و  اهر  ام ، ربارب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هزانج  دنشاب . هتفرگ  ياج  امش  رـضحم  زا  رتدب 

لعشم هدرک و  دنلب  تفلاخم  دایرف  مالسلااهیلع  همطاف  [ . 175 « ] دیاهداد ام  هب  ار  ام  قح  هن  دیاهدرک و  تموکح  تراما و  تساوخرد  ام  زا 
، خیرات همه  يارب  هنوگنیدب  دـنک و  نایب  ار  عوضوم  دوب ، هدـش  هبتـشم  اهنآ  رب  رما  هک  مدرم ، ياههدوت  يارب  ات  تفرگ  تسد  هب  ار  تقیقح 

نآ هیلع  ییاتدوک  هکلب  تسین  ترضح  نآ  وریپ  اهنت  هن  هدرک ، يدعت  ادخ  لوسر  كالما  رب  شتامادقا ، نیلوا  رد  هک  ياهفیلخ  دومن  تباث 
هک یصخش  ره  دننکیم  هرداصم  ار  نیقباس  كالما  تسا . هداد  بیترت  ددنویپیم ، عوقو  هب  ملاع  رد  هک  ییاهاتدوک  همه  دننامه  ترضح 
هب مهنآ  ار ، نآ  زا  همطاف  نارگراک  جارخا  و  كدف »  » هرداصم فدـه  دـمهفب ، ار  تسایـس  هیلوا  لئاسم  دـشاب و  رودـب  یبهذـم  بصعت  زا 

فـصو نیا  اب  دـیامنیم . كرد  دـنکیم ، ریبعت  نآ  زا  همطاف » زا  كدـف  بصغ   » اب هقرحملا  قعاوصلا  هدنـسیون  هک  هنوگنآ  روز ، هب  ءاکتا 
يو دوصقم  هکلب  هدوبن ، مالـسلااهیلع  همطاف  هحفـص 144 ] ترـضح [  یلـصا  دوصقم  فده و  كدـف ،»  » نیمز هعطق  هک  ددرگیم  نشور 

كدف يهبلاطم  رارسا  زومر و  درک . میهاوخ  نایب  هک  هنوگنآ  دشابیم ، بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  شرسمه  قح  هک  تسا  یمالسا  تفالخ 
ياهیطع ای  ششخب  قح ، نیا  هاوخ  درکیم ، هبلاطم  ار  دوخ  قح  رشب ، درفا  رگید  نوچمه  همطاف ، - 1 دومن : هصالخ  ریز ، حرشب  ناوتیم  ار 
ترـضح هک  تسا  یعیبط  قح  نیا  تهج  زا  و  سمخ . نوچ  مه  یعرـش  یقوقح  ای  ثاریم  ای  دـشاب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 

هک دومنیم  اضتقا  تمکح  هکنانچ  دیامن  راکـشآ  ار  نانآ  تقیقح  هلیـسو  نیدب  دزاس و  الم  رب  ار  هورگ  نآ  تیعقاو  ات  دومن  مادـقا  ارهز ،
هتفرگ رایتخا  رد  ار  نایمـشاه  تازایتما  همه  دـیدج  مکاـح  هکنآ  زا  سپ  اریز  دریگ . تروص  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يوس  زا  مادـقا ،
هچنآ شریذپ  هفیلخ و  اب  ندرک  تعیب  زا  نانآ  هک  یطیارش  رد  نایمشاه  رگید  بلاطیبا و  نب  یلع  ترـضح  يوس  زا  هبلاطم  هب  مادقا  دوب ...

هک دـشیم  ياهیفــصت  يارب  هناـهب  ناـنآ ، يوـس  زا  یکرحت  هنوـگ  ره  هدوـب و  لکــشم  دـندوب ، هدرک  يراددوـخ  هداد ، يور  هفیقــس  رد 
نانآ سار  رد  نایمشاه و  هک  یکیتکات  هویش و  دروم  رد  نانآ  هک  اریز  دوب ، هدش  ادیوه  قفا  رد  هفیقس  هورگ  نانخس  لالخ  زا  شیاههناشن 
ورمع تسناوتیم  هناهب  ره  داـجیا  اذـل  دـندوب . هتخادرپ  رظن  لداـبت  ثحب و  هب  مه  اـب  دـننک ، تعیب  هب  روبجم  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
تفای تفالخ  هرابرد  دوخ  رظنراهظا  يارب  یبوخ  تصرف  ار  كدف  ندرک  هبلاطم  ارهز ، ترـضح  - 2 دناسرب . شیوخ  فدـه  هب  ار  رکبوبا 

اریز دروآ . رامـش  هب  راک ، نیا  يارب  بسانم  یناکم  ار ، دجـسم  دـنک و  نایب  مدرم  ياـههدوت  ربارب  رد  ار  دوخ  تاـیرظن  هک  دوب  مزـال  اریز 
دهز و تقادص و  هرابرد  دنوادخ و  دزن  رد  همطاف  هاگیاج  تلیضف و  دروم  رد  اجنآ  رد  شردپ  هک  دوب  یئاج  دوب و  تفالخ  هاگیاج  اجنآ 

دمحم هحفص 145 ] مردپ [  متسه و  همطاف  نم  هک  دینادب  و  : » تفگ دومن و  یفرعم  هبطخ  رد  ار  دوخ  اذل ، دوب ، هتفگ  اهنخـس  شتیـسدق ،
تسا و هدیـشک  اجک  هب  تفالخ  راک  دنک  نایب  هک  فده  نیا  اب  تخادرپ  شیبتکم  هفیظو  ماجنا  هب  نآ  زا  سپ  تسا » هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

هدنز لیلد  يور  زا  هک  نآ  دنامب  هدنز  ددرگیم و  كاله  لیلد  يور  زا  هک  نآ  ددرگ  كاله  هلیسو  نیدب  ات  دیامن ، راکشآ  زین  ار  قیاقح 
، دـنک زاب  دوب  هدـش  بصغ  تفالخ  انامه  هک  یئاهن  یلـصا و  دوصقم  نایب  يارب  ار  هار  ات  دوب  یـششوپ  هناـهب و  كدـف  ثحب  - 3 دنامیم .

تفالخ هب  امیقتسم  كدف  اذل  دوب ... نیملـسم  رب  تموکح  يرما و  تیالو  نآ  هک  تشاد  صاصتخا  شرـسمه  هب  یلـصا  دوصقم  هلئـسم و 
نآ ياـنعم  هکلب  دوبن ، يدودـحم  نیمز  هعطق  هب  رـصحنم  سپ ، نآ  زا  اریز  دـش  رتمهم  شیاـنعم  نوگرگد و  نآ  ياوتحم  تشگ و  طـبترم 

مظاک رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ینعی  ترـضح ، نآ  هداون  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  تسا . هدوب  یمالـسا  ياهنیمزـس  همه  هب  طوبرم  تفـالخ و 
نآ نم  تفگ : وا  هب  ماما  دریگب . ار  كدف  هک  دومنیم  رارصا  وا  هب  یسابع  دیشرلا  نوراه  هک  ماگنه  نآ  رد  دومرف . نایب  ار  نآ  مالسلاهیلع 
دح دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ  تسا ؟ مادک  نآ  دودح  تفگ : دیشرلا  نوراه  شدودح . اهزرم و  يهمه  اب  رگم  مریگیمن  لیوحت  ار 

ترضح نآ  هب  دیشر  تسا . ناتسنمرا  رزخ و  یلاوح  زا  ایرد  زین  مراهچ  دح  اقیرفآ و  موس ، دح  دنقرمس و  مود  دح  تسا و  ندع  تسخن ،
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ماما ياهدومن - هبلاطم  ار  یسابع  يهرود  رد  یمالسا  ورلمق  همه  وت  ینعی  نیـشنب - نم  ياج  رد  ایب  دنامن ، یقاب  ام  يارب  يزیچ  سپ  تفگ :
دروم رد  هنوگزمر  ناـیب  مود و  ریبـعت  كدـف ، نیارباـنب ، ینادرگیمنزاـب . ار  نآ  منک ، نیعم  ار  شدودـح  رگا  هک  متفگ  وت  هب  نم  دوـمرف :
هحفـص دوب [ . هداد  رارق  تفالخ  عوضوم  هب  ندیـسر  يارب  ياهمدـقم  ار  كدـف  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ینعی  تسا . یمالـسا  تفالخ 
تسار همطاف  ایآ  متفگ : مدیسرپ و  دادغب  رد  یبرغ  هسردم  سردم  یقرافلا ، نب  یلع  زا  : » تسا هتفگ  دوخ  حرـش  رد  دیدحلایبا  نبا  [ 146
باوـج رد  وا  دادـن ؟ لـیوحت  وا  هب  ار  نآ  تـسنادیم ، وگتـسار  ار  يو  هـک  یلاـح  رد  رکبوـبا  ارچ  سپ  مـتفگ : يرآ . تـفگ : تـفگیم ؟

دروآ و نابز  رب  بلاج  اـبیز و  ینخـس  تخادرپیم ، حازم  هب  رتمک  دوب و  مرتحم  صخـشتم و  يدرف  هکنیا  دوجو  اـب  سپـس  دز و  يدـنخبل 
هبلاطم شرهوش  يارب  ار  تفالخ  دـمآیم و  زاـب  ادرف  دادیم ، وا  هب  همطاـف ، ییوگتـسار  ینعی  اـعدا  نیمه  اـب  ار ، كدـف  زورما  رگا  تفگ :

نآ رد  اریز  دیامن . تقفاوم  يزیچ  اب  ای  دـیوجب و  يرذـع  هک  تشادـن  ناکما  وا  يارب  اذـل  تخاسیم . رود  شهاگیاج  زا  ار  وا  دومنیم و 
« دـشاب هتـشاد  ناهاوگ  لیلد و  هب  يزاـین  هکنیا  نودـب  دوب  وگتـسار  دـشاب ، هچ  ره  دوخ ، ياـعدا  رد  وا  هک  درکیم  تباـث  دوخ  رب  تروص 

هبیتقنبا لوق  زا  هسایـسلا  همامالا و  باتک  رد  هک  یبلطم  تسا ، هدوب  یـساسا  فدـه  تفالخ  هک  دـنکیم  تباث  ار  ام  ياعدا  هچنآ  [ . 176]
راوس یبکرم  رب  ماگنه  بش  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  رتخد  همطاف  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  ههجو ، هَّللا  مرک  یلع ، : » تسا هدـمآ 
ماجنا درم  نیا  اب  ام  تعیب  ادـخ ، لوسر  رتخد  يا  دـنتفگیم : نانآ  تساوخ و  يرای  ناـنآ  زا  تفر و  راـصنا  سلاـجم  يوس  هب  دوب و  هدرک 

مرک یلع ، سپ ، میتسنادیمن . ربارب  يو  اب  ار  رگید  سکچیه  ام  دـمآیم ، ام  دزن  رکبوبا  زا  شیپ  تاهدازومع ، رـسمه و  رگا  تسا و  هدـش 
مدرپسیمن و كاخ  هب  ار  وا  مدرکیم و  اهر  شاهناخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـیاب  هک  دـییوگیم  اـیآ  تفگ : ههجو ، هَّللا 

يو هتسیاش  هک  ار  هچنآ  هحفـص 147 ] رگم [  دادن  ماجنا  نسحلاوبا  تفگ : همطاف  سپ  مدشیم ؟ جراخ  تردق ، رـس  رب  مدرم  اب  عازن  يارب 
همطاف [ . 177 « ] دومن دهاوخ  هبلاطم  اهنآ  زا  درک و  دهاوخ  باسح  نانآ  اب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دنداد  ماجنا  نانآ  دنگوس ، ادـخ  هب  دوب و 

ات دوب . تفلاخم  هزرابم و  زکرم  هفیقـس ، هورگ  رظن  رد  يو ، يهناخ  هک  اـجنآ  اـت  تشاد  حـضاو  یعـضوم  تفـالخ ، دروم  رد  مالـسلااهیلع 
ریبز و یلع و  تفگ : درک و  ظفح  شرـش  زا  ار  نیملـسم  دـنوادخ ، هک  تسناد  ياهنتف  ار  نآ  هفیقـس ، يهثداح  زار  نایب  رد  رمع  هک  اـجنآ 

تفلاخم هدومن ، عمجت  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  نایمـشاه  [ . 178  ] دـندومن يراددوخ  ام  هب  نتـسویپ  زا  همطاف ، هناخ  رد  وا  ناـهارمه 
میهاوخن تعیب  یلع ، اب  زج  دندادیم : راعش  دندوب و  نانآ  هارمه  زین  راصنا  زا  یضعب  دندومن ، مالعا  دمآ ، شیپ  هفیقس  رد  هچنآ  اب  ار  دوخ 

ریبز دـندومن و  يراددوـخ  تعیب  زا  هحلط ، ریبز و  مشاـهینب و  یلع و  : » دـهدیم همادا  سپـس  تسا . هدرک  لـقن  ریثانبا  ار  ربـخ  نیا  درک !
« دینزب گنـس  رب  ار  نآ  دـیریگب و  ار  شریـشمش  4ت : فگ رمع  سپ  دوـش . تعیب  یلع  اـب  هکنیا  اـت  منکیمن ، فـالغ  ار  مریـشمش  تفگ :
، مشاهینب هورگ  يا  تفگ : دیبوک و  مشاهینب  يور  رب  ار  هناخ  برد  دمآ و  بزاع  نب  ءارب  : » هک تسا  هدـمآ  یبوقعی  خـیرات  رد  و  [ 179]

یلص دمحم  هب  ام  اریز  میشاب  ناشنایم  رد  ام  هکنیا  رگم  دندادیمن  ماجنا  يراک  ناناملسم  دنتفگ : نانآ  زا  یضعب  سپ  دش . تعیب  رکبوبا  اب 
زا یعمج  : » هـک دـنکیم  لـقن  زین  و  [ . 180 « ] دـندرک ار  دوـخ  راـک  هبعک ، يادـخ  هب  تفگ : ساـبع  هاـگنآ  میرتکـیدزن . هلآ  هیلع و  هَّللا 

دادـقم و ریبز و  سابع و  دـنزرف  لضف  سابع و  هک  دـندیورگ  بلاطیبا  نب  یلع  هب  هدومن  يراددوخ  رکبوبا  اب  تعیب  زا  راصنا  نیرجاـهم و 
لوسر رتخد  ارهز  همطاف  هناخ  رد  یلع  هارمه  هورگ  هحفص 148 ] نیا [  هک  دیـسر  ربخ  رکبوبا  هب  و  « » دندوب نانآ  هلمج  زا  رامع ، ناملس و 

هزرابم و ارهز  ترـضح  نیاربانب  [ . 181 « ] درب شروی  هناخ  رب  دمآ و  ياهدع  هارمه  رکبوبا  دـناهدمآ . مه  درگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ 
ره شقن  هفیظو و  تسا ، راکـشآ  هک  نانچمه  اما  دوب . هدـش  زاغآ  وا  هناخ  زا  راکیپ  نیا  اریز  درکیم ، لابند  نآ  داعبا  مامت  رد  ار  هضراعم 

كاپ تیصخش  رب  شیوخ  یتازرابم  شقن  ماجنا  يارب  مالسلااهیلع  همطاف  تلع  نیا  هب  تسا  توافتم  رگید  صخـش  هب  یـصخش  زا  زرابم ،
ار دوخ  تفلاخم  هیاپ  نیا  رب  اذـل  دـندوب ، هتخاس  انـشآ  تیـصخش  نآ  اب  ار  نیملـسم  ادـخ ، ربمایپ  نآرق و  اریز  دومن . ءاـکتا  دوخ ، سدـقم 

دـش ناونع  كدف ، هبلاطم  هزرابم  فدـه  هب  لین  يارب  و  تسا ، راکـشآ  میدرک ، هراشا  اهنآ  هب  ام  هک  یخیرات  نوتم  زا  هکنانچ  دومن ، مالعا 
عضوم دوجو ، نیا  اب  اما  دندنبب . تشگیم  هدوشگ  مدرم ، هب  قح  نخس  ندناسر  يارب  هک  ار  يذفانم  همه  ات  دندرک  شالت  هورگ ، نآ  یلو 
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نآ هب  دنشاب ، تقیقح  ناهاوخ  هک  یناسک  ات  ددرگیم ، راکـشآ  قح  نآ ، هلیـسوب  هک  يرون  دنام . یقاب  امنهار  رون  دننامب  ارهز ، ترـضح 
خیرات رد  یکانرطخ  ینحنم  مالسلااهیلع  ارهز  هلـصاف  شرتخد  تافو  نامز  ات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تافو  نایم  هلـصاف  دندرگ . لئان 

ههرب نیا  رد  تسا . هتشاذگ  ياج  رب  دشاب ، هتشاد  انیب  یمشچ  اونش و  شوگ  هک  یـسک  يارب  اراکـشآ  ار  دوخ  راثآ  هک  دوب ، یمالـسا  تما 
ارهز همطاف  رگهراظن  ات  دنتسشنن  شوماخ  هتسب و  تسد  هفیقس  نارای  زین  نآ  لباقم  رد  هتشاد و  یساسا  یشقن  مالسلااهیلع  همطاف  نامز ، زا 

دننک و شوماخ  ار  دایرف  نیا  ات  دندادیم  جرخب  یـشالت  دیاب  شنارای  هفیلخ و  اذل  دهد . ماجنا  دـهاوخب  ار  هچ  ره  هک  دنـشاب  مالـسلااهیلع 
هحفص 149] تسا [ . هدمآ  لیصفت  هب  نآ  ناتساد  هریس  خیرات و  ياهباتک  رد  هک  هنوگنآ  دمآ ، شیپ  باهتلا  رپ  یثداوح  اذل ،

ارهز هناخ  هب  شروی  ءافلخ و 

یلع نارای  هک  دیسر ، دوخ  جوا  هب  یماگنه  دنتساوخیم  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تفالخ  هک  یناسک  نایمـشاه و  هفیقـس و  نارای  نایم  هزرابم 
تقو نآ  رد  يریگشیپ  يارب  مکاح  تاماقم  دندومن . مالعا  تفالخ  اب  ار  دوخ  تفلاخم  دنتـسشن و  نصحت  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد 

، دریگن رارق  نانآ  ياههتـساوخ  اب  فلاخم  يریـسم  رد  طیارـش  دوشن و  رتدـب  عاضوا  ات  دنتـسبیم  راـکب  ار  يرترثؤم  یلمع  تامادـقا  دـیاب 
دروآیم ناجیه  هب  ار  نارگید  تاساسحا  هک  دندوب  یتیـسدق  ياراد  ع )  ) همطاف یلع و  نانآ ، سار  رد  لباقم و  ياهفرط  هکنآ  اصوصخ 

، دوب تموکح  رقم  هک  یئاج  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  تشادیماو . تموکح  اب  هلباقم  تهج  مادـقا  يارب  ار  مدرم  و 
. دوب اهبرد  نتـسب  اههئطوت  نیا  زا  یکی  دـیدرگ . زاـغآ  تعیب ، لوبق  رب  نیـضراعم  راـبجا  يارب  ینوگاـنوگ  ياـهيزیرهمانرب  اـهتروشم و 

ادخ لوسر  تفگ . مهاوخ  زاب  ار  اهبرد  نتسب  ناتساد  دوبن . نآ  زج  هب  يرگید  برد  دشیم و  زاب  دجسم  هب  امیقتـسم  همطاف ، هناخ  برد 
تخاس تعیب  هب  روبجم  ار  هدع  نیا  دیاب  هک  دـشیم  هصالخ  نیا  رد  هفیقـس  نارای  رظن  دـندراذگزاب . ار  مالـسلاهیلع  یلع  هناخ  برد  طقف 

تفر رکبوبا  دزن  رمع  : » تسا هدمآ  هسایـسلا  همامالا و  باتک  رد  دزاس . نافلاخم  نآ  نتـشک  گنج و  هب  ریزگان  ار  نانآ  رما ، نیا  رگا  یتح 
، دوب يو  مالغ  هک  ذـفنق ، هب  رکبوبا  يریگب ؟ یهاوخیمن  ار  مالـسلاهیلع ) یلع  ینعی   ) وت اب  تعیب  زا  هدـننز  زابرـس  نیا  يولج  ایآ  تفگ : و 

هحفص نیشناج [  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  تفگ : وا  هب  یلع  تفر . یلع  دزن  زین  وا  تشون : همادا  رد  ناوخارف . نم  دزن  ار  یلع  ورب و  تفگ :
: تفگ دناسر . ار  یلع  مایپ  تشگزاب و  وا  دیاهتـسب . غورد  ادخ ، لوسر  رب  دوز  هچ  تفگ : یلع  تسا . هدناوخارف  ار  وت  ادـخ ، لوسر  [ 150

رمع يراشفاپ  رارصا و  [ . 182 ...« ] هدم تلهم  ار  دوخ  اب  تعیب  زا  هدننز  زابرـس  نیا  : » تفگ رمع  هاگنآ  درک . هیرگ  ینالوط  یتدم  رکبوبا 
قفوم راک  نیا  رد  رمع  دزاس . فوطعم  تعیب  زا  مالـسلاهیلع  یلع  يراددوخ  تیمها  هب  ار  رکبوبا  هجوت  ات  درکیم  شـشوک  وا  دوب  دـیدش 
دهاوخ هچ  منکن  رگا  تفگ : نک . تعیب  دـنتفگ : یلع  هب  : » دـیوگیم هبیتقنبا  دـندومن . دـیدهت  لتق  هب  ار  یلع  اکرتشم ، هک  اـجنآ  اـت  دـش ،
تخس ههبج ، ود  نایم  راک  [ . 183 « ] مینزیم ار  تندرگ  تسین ، وا  زج  يراگدرورپ  هک  ییادخ  هب  دنگوس  تروص ، نآ  رد  دنتفگ : دـش ؟

یلو دوبیم ، يرگید  زیچ  تفالخ  رما  دـندرکیم ، یهارمه  یلع  اب  صالخا  اب  دارفا  زا  رفن  لهچ  رگا  یبوقعی ، لقن  هب  انب  هک  اجنآ  اـت  دـش 
تفر و یلع  دزن  دومن ، تعجارم  هک  یماگنه  اما  دوب  رفـس  رد  دیعـس  نب  دلاخ  : » دـیوگیم یبوقعی  دـهد . شیرای  ات  تفاین  ار  یـسک  یلع 

رتهتـسیاش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  ماقم  هب  وت  زا  هک  تسین  یـسک  مدرم  نایم  رد  دـنگوس ، ادـخ  هب  هک  منک ، تعیب  وت  اب  ات  ایب  تفگ :
هدیـشارت ياهرـس  اب  ادرف  تفگ : نانآ  هب  یلع  دندناوخیمارف . دوخ ، يارب  تعیب  نتفرگ  هب  ار  وا  دندش و  عمج  یلع ، دزن  ياهدـع  و  دـشاب ،

رد هک  یناسک  رابجا  هناخ و  هب  هلمح  زج  ياهراچ  مکاح  تردق  ظفح  يارب  [ . 184 « ] دماین وا  دزن  یسک  رفن ، هس  زج  هب  اما  دییایب ، نم  دزن 
هک اجنآ  ات  دنتـشاد . تماقا  نآ  رد  مالـسلامهیلع  تیبلـها  هک  دـشاب  یـسدقم  هناـخ  ناـمه  هناـخ  نآ  رگا  یتح  دـنامن ، یقاـب  دـندوب ، نآ 
هک دوب  يزیچ  نیا  دش . هتفرگ  هدیدان  هناخ  تمرح  نتسکشن  ندیـشک و  شتآ  هب  هحفص 151 ] زا [  يراددوخ  يارب  هناخ  لها  تساوخرد 
هَّللا مرک  یلع ، دزن  ناـنآ  هک  دـش  مولعم  دـندوب  هدومن  يراددوخ  يو  تعیب  زا  هک  دـناوخارف  ار  يدارفا  رکبوبا  هک  یماـگنه  داـتفا ، قاـفتا 

نوریب زا  اهنآ  یلو  دز  ادص  دندوب ، یلع  يهناخ  رد  هک  ار  نانآ  تفر و  اجنآ  هب  رمع  داتـسرف . نانآ  يوس  هب  ار  رمع  هاگنآ   » دـندوب ههجو ،
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رب ار  هناخ  هکنیا  ای  دییایب و  نوریب  تسوا ، تسد  رد  رمع  ناج  هکنآ  هب  دـنگوس  تفگ : تساوخ و  مزیه  سپ  دـندومن . يراددوخ  ندـمآ ،
نانآ عقاو  رد  رگا .»... یتح  تفگ : تسا . نآ  رد  همطاف  صفحوبا ، يا  دـش : هتفگ  وا  هب  مشکیم . شتآ  هب  دنتـسه ، نآ  رد  هک  یناسک  رس 

رایشه الماک  يو  یلو  دنزاس  هجوتم  دوب ، ریگتخـس  رایـسب  رکبوبا  يارب  تعیب  نتفرگ  رما  رد  هک  ار  مود  هفیلخ  هلیـسو  نیدب  هک  دنتـساوخ 
مظن هب  ار  هثداح  نیا  میهاربا ، ظفاح  مانب  ارعـش  زا  یکی  دشکب . شتآ  هب  دـنازوسب و  ار  یفطـصم  رتخد  هناخ  تشاد  دـصق  هک  اجنآ  ات  دوب 

یفطـصملا تنب  عیابت و  مل  نا  اهب  کیلع  یقبا  كراد ال  تقرحا  اهیقلمب  مرکا  اهعماسب  مرکا  رمع  اـهلاق  یلعل  هلوق  و  تسا : هتفگ  هدروآ و 
یمارگ ار  نآ  هدنونـش  يا  : ) تفگ یلع  يارب  رمع  هک  ياهتفگ  و  ینعی : اهیماح  ناندع و  سراف  ماما  اهب  هوفی  صحق  یبا  ریغ  ناک  نم  اهیف 

نآ رد  یفطـصم  رتخد  هچ  رگا  مراذـگیمن ، یقاـب  وت  يارب  يزیچ  منازوسیم و  ار  تاهناـخ  ینکن ) تعیب  رگا  ار  نآ  هدـنیوگ  يا  رادـب و 
ارهز ترـضح  وا . ناـیماح  مشاـهینب و  راوسکباـچ  ربارب  رد  مه  نآ  دروآیم ، ناـبز  رب  ار  نیا  صفحوبا  زج  هب  یـسک  هچ  و  دـشاب . هدوـب 
هناخ ات  ياهدمآ  ایآ  ياهدمآ ؟ اجک  هب  یمهفیم  ایآ  باطخ  دنزرف  يا  دیشک ، دایرف  دش و  وربور  نانآ  اب  هناخ  برد  تشپ  زا  مالـسلااهیلع 

دندرب شروی  هناخ  نآ  رب  نیاربانب  تشادن ، شزرا  تفالخ ، زج  يزیچ  موق ، نآ  يارب  [ ! 185  ] يرآ تفگ : هحفص 152 ] ینازوسب [ ؟ ار  ام 
یلع هارمه  راصنا ، نیرجاهم و  زا  یهورگ  هک  دیسر  ربخ  رمع  رکبوبا و  هب  : » دیوگیم یبوقعی  دنداتـسرف . نآ  نورد  هب  ار  یگنج  نادرم  و 

اما [ . 186 « ] دـندرب شروی  هناـخ  نآ  رب  دـندمآ و  ياهدـع  اـب  ناـنآ  سپ ، دـناهدش . عمج  هَّللالوسر ، رتخد  همطاـف  هناـخ  رد  بلاـطیبا ، نب 
تفرگیم و ار  نآ  رد  هقلح  زامن ، ره  ماگنه  ربمایپ  هک  ياهناخ  دننکـشب ، ار  هناخ  نیا  تمرح  ات  دنداد  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  هک  منادیمن 

كاپ اتقیقح  ار  امـش  دـنک و  رود  تیبلها  امـش  زا  ار  يدـیلپ  دـهاوخیم  دـنوادخ  هک  انامه  تسا ، زامن  تقو  تیبلها ، يا  : » دزیم ادـص 
لوسر هک  ياهناخ  دننکـشب ، ار  هناخ  نآ  تمرح  دـنهد  هزاجا  دوخ  هب  ات  دـش  ادـیپ  اجک  زا  ناـنآ  يارب  تارج  نیا  اـعقاو  [ . 187 « ] دنادرگ

هَّللا یلـص  ربمایپ  هک  ياهناخ  دوب . هناخ  نآ  تعجارم  ماگنه  ترـضح  نآ  دورو  لحم  نیلوا  دـشیم و  جراخ  نآ  زا  شیاهرفـس  رد  ادـخ ،
تساـیر و و  دوـب ... تفـالخ  نیا  عـقاو  رد  دنرامـش ... سدـقم  ار  نآ  اـت  دادیم  روتـسد  ار  مدرم  تسنادیم و  سدـقم  ار  نآ  هـلآ  هـیلع و 
هک ار  ییاهبرد  همه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنیامنب . یهجوت  هناخ  نآ  تسیدق  هب  رکبوبا  رمع و  تشاذـگیمن  هک  تموکح ،

رارق رمع  رکبوبا و  هورگ  هلمح  فدـه  هناـخ  نیا  دوـخ  هنوـگچ  سپ  تخاـس ... دودـسم  هناـخ  نیا  برد  زا  ریغ  هب  دـشیمزاب ، دجـسم  هب 
نیا يهماگنه  رد  يو  ربنم  هک  اریز  داتفا ، قافتا  هحفـص 153 ] رکبوبا [ ، ینعی  هفیلخ  شوگ  مشچ و  ربارب  رد  روما  نیا  يهمه  تفرگیم ...

هب هناخ  نآ  هب  ندرب  شروی  هک  دـنکیم  فارتعا  رکبوبا  هکلب  دوبن . نآ  زا  رود  تشاد ، ناـیرج  مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  رد  هک  یثداوح 
يراـمیب رد  يو  دادیمن . ماـجنا  زگره  ار  راـک  نآ  شاـک  درکیم  وزرآ  اـما  تسنادیم . دوـخ  ياـهراک  زا  یکی  ار  نآ  دوـب و  وا  روتـسد 

اهر ار  اهنآ  هک  متـشاد  تسود  مداد و  ماـجنا  ار  اـهنآ  هک  يراـک  هس  رب  زج  مروخیمن  سوسفا  اـیند  زا  يزیچ  رب  نم  : » دـیوگیم راـضتحا 
ربمایپ زا  ار  اهنآ  هک  متـشاد  تسود  ار  زیچ  هس  مدادیم و  ماجنا  ار  اهنآ  هک  متـشاد  تسود  مدومن  يراددوخ  هک  ار  يراک  هس  مدرکیم و 

هب ار  همطاف  هناخ  تمرح  هک  نیا  یکی  مدادیمن : ماـجنا  ار  اـهنآ  متـشاد  تسود  هک  يراـک  هس  نآ  اـما  مدیـسرپیم . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
شاک تسا ...« : هدمآ  نینچ  بلطم  نیا  یبوقعی ، خیرات  رد  [ . 188 « ] دنشاب هتسب  نم  اب  گنج  يارب  ار  نآ  هک  دنچ  ره  متسکشیمن  يزیچ 

هدش هتـسب  نم ، اب  گنج  يارب  هک  دـنچ  ره  متخاسیمن  نآ  دراو  ار  یگنج  نادرم  مدرکیمن و  یـسرزاب  ار  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  هناخ 
الماـک دوب ، هتفرگ  تروص  يو  روتـسد  هب  همطاـف  هناـخ  هب  هلمح  هکنیا  دروم  رد  لوا  هفیلخ  فارتـعا  ربـتعم ، نتم  ود  نیا  رد  [ 189 « ] دشاب
هزرابم هاگیاپ  رظن ، دروم  هناخ  هکنیا ، اصوصخ  دشاب  حضاو  ناشتلالد  ندرک ،» یسرزاب   » و تمرح » کته   » هملک ود  دیاش  تسا و  راکشآ 

رد دشابیم  تقو  نآ  رد  مکاح  هطلـس  فده  زا  هدننکنایب  یناعم  نیرتکیدزن  یـسرزاب  تمرح و  کته  هدوب و  نایمـشاه  تاقالم  لحم  و 
درادیم ناهن  هچنآ  يور  زا  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  شیانعم  روظنمنبا ، برعلا  ناسل  رد  فشک »  » هژاو مییامنیم . يوغل  ثحب  کی  اـجنیا 

. دـشیم نوگرگد  ریبعت ، هنرگ ، هدوبن و  نانآ  تیاضر  هحفـص 154 ] اب [  رما  نیا  رکبوبا ، مالک  هب  انب  دیکأت ، هب  اذل  يرادرب . دـناشوپیم  و 
( شـشوپ يور  زا  هدـنرادرب  ینعی   ) فشاـک بناـج  زا  نآ ، ندرک  راکـشآ  تسا و  هدـش  هتخاـس  ناـهن  هچنآ  زا  يزیچ  نتـشادرب  هـک  اریز 
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همطاف هکنانچ  تسا . همطاف  هناخ  ینعی  تراهط ، تمصع و  هناخ  اجنیا ، رد  هتفرگ ) رارق  کته  دروم  ینعی  ، ) فوشکم دریگیم و  تروص 
، مراذگ نایم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  امـش  اب  رگا   » تسا هتفگ  اهنآ  اب  ندش  وربور  ماگنه  رمع  رکبوبا و  هب  باطخ 

هیلع هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ایآ  مهدیم ، دنگوس  دنوادخ  هب  ار  امش  تفگ  يرآ . دنتفگ : دینکیم ؟ لمع  نآ  هب  دیـسانشیم و  ار  نآ  ایآ 
مرتخد سک  ره  سپ  دشابیم ، نم  يدونـشخان  زین  همطاف  يدونـشخان  تسا و  نم  تیاضر  همطاف  تیاضر  تفگیم  هک  دیاهدینـشن  هلآ  و 

ارم دنک ، دونـشخان  ار  همطاف  هک  ره  هتخاس و  دونـشخ  ارم  دزاس ، دونـشخ  ار  همطاف  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  همطاف 
هاوگ ار  شناگتشرف  دنوادخ و  نم  سپ  تفگ : میاهدینش . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  يرآ ، دنتفگ : تسا . هتخاس  دونشخان 

تیاکش وا  دزن  امـش  زا  مدش ، وربور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  هاگ  ره  دیدومنن و  دونـشخ  دیتخاس و  دونـشخان  ارم  امـش  هک  مریگیم 
يزامن ره  رد  تفگیم : ارهز ) ترـضح   ) هک یلاح  رد  دیآ ، ردـب  شناج  دوب  کیدزن  هک  اجنآ  ات  داتفا  هیرگ  هب  رکبوبا  سپ  درک . مهاوخ 

ار لوا  هفیلخ  يزامن ، ره  رد  وا  اذـل  دوب . راکـشآ  ارهز  همطاف  هب  تبـسن  نانآ  هانگ  یگرزب  [ . 190 « ] درک مهاوخ  نیرفن  ار  وت  مناوـخب  هک 
هک یماگنه  دندش ، لسوتم  نوگانوگ  ياهدـنفرت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  بلق  ندرک  ناشیرپ  رد  نانآ  درکیم . نیرفن 

هحفص 155] اب [  رد  تشپ  زا  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  دندروآ ، مهارف  مزیه  دندمآ و  هناخ  ندیشک  شتآ  هب  يارب  هدع  نآ  هارمه  هب  رمع 
هفاحقوبا رسپ  و  رمع ) ینعی   ) باطخ رسپ  زا  وت  زا  سپ  ادخ ، لوسر  يا  ردپ ، يا  : » دز ادص  دنلب  يادص  اب  دیشک و  دایرف  دش و  وربور  نانآ 

و دوب ، رد  تشپ  همطاف  ترـضح  هک  یلاح  رد  دـندرب  شروی  هناخ  رب  نانآ  نیا ، دوجو  اـب  و  [ . 191 « ] دمآ ام  رـس  رب  اههچ  رکبوبا ) ینعی  )
هتشاد نایب  مدربیمن » نآ  نورد  هب  ار  یگنج  نادرم  مدرکیمن و  یسرزاب  ار  همطاف  هناخ  شاک   » شاهتفگ رد  رکبوبا ، هک  تسا  يزیچ  نیا 

دزن دوب و  هدش  قحلم  شردپ  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  دوب  هتفگ  ار  بلطم  نیا  یعقوم  رکبوبا  اریز  تشادن ، يدوس  ینامیـشپ  یلو  تسا .
يوب هدنکفا و  هیاس  هنیدم  وج  رب  نارحب  تسا . هدوب  مشخ  رد  رکبوبا ) ینعی   ) وا رب  هک  دوب  هتفای  تافو  یلاح  رد  وا  دوب و  هدرب  تیاکـش  وا 

رد هزرابم ، لبمـس  ناونعب  همطاف  دوب و  مالـسلامهیلع  تیبلها  لابند  هب  هیفـصت ، يزاـسکاپ و  هزیگنا  اـب  یتکرح  هدرک و  رپ  ار  رهـش  نوخ ،
رب نانآ  هک  اریز  تسویپ  عوقو  هب  ناوارف ، فسأـت  اـب  هک  تسا  يرما  نیا  دوب  هتفرگ  رارق  هفیقـس  ناراـی  مشخ  زا  يراـبگر  ندـیراب  ضرعم 

نیا دوب . نآ  تشپ  رد  زین  همطاف  ترـضح  هک  یلاح  رد  دندیـشک ، شتآ  هب  ار  هناخ  برد  دـندرب و  شروی  دوب ، نآ  رد  همطاف  هک  ياهناخ 
تیمها همطاـف ، ترـضح  زج  يزیچ  هب  شیوخ  هشیدـنا  رد  مدرکیم ، لاـبند  ار  روبزم  ثداوـح  هک  دوـخ ، تاـعلاطم  ناـیرج  رد  هدـنراگن 

هب اجنآ  اـجنیا و  رایـسب ، تمه  هقـالع و  اـب  نم  اذـل  دوب ، دولآهم  موق ، نیا  ياـهباتک  رد  هعلاـطم  دـید و  ياـضف  هک  اـجنآ  زا  مدادیمن و 
 ] دوخ ناسدقم  يوربآ  ات  دنراچان  شیوخ  بهذـم  هیاپ  رب  خـیرات  ناگدنـسیون  هک  اریز  مروآ  گنچ  هب  ار  یتاعالطا  ات  متخادرپ  وجتـسج 

. دوب لکشم  رایسب  قیقحت  نیا  رد  راک  نیاربانب  دنزاسیم . شاف  ار  اهنآ  هب  طوبرم  قیاقح  زا  یضعب  اهنت  ینعی  دننک . ظفح  ار  هحفص 156 ]
ریوصت متفاـی و  ار  میظع  تبیـصم  نم ، دوب و  تلاـسر  تشونرـس  ینعم  هب  نم  دزن  وا  هک  اریز  دوب ، مهم  رایـسب  نم  يارب  همطاـف  تشوـنرس 

اما مدـیمهف  دوب ، هداتفا  قافتا  هک  ار  هچنآ  و  مدومن . عوجر  مالـسلامهیلع » تیبلها   » زا شناـگداون  هب  هک  دـش ، لـماک  نم  يارب  یماـگنه 
زا یلع  ماما  نادنزرف  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نسحم  مان  ءاملع ، زا  یگرزب  هورگ  هک  مدش  هجوتم  مربب ، یپ  تقیقح  نیا  هنک  هب  هکنآ  زا  شیپ 
هک دناهتفگ  رگید ، یخرب  و  دناهدرکن . وا  گرم  هب  ياهراشا  ینعی  هدومن  افتکا  وا  زا  ندرب  مان  هب  اهنت  نانآ  زا  یخرب  یلو  هدرک  نایب  همطاف 

هدـش طقاس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  وا  هک  دـناهتفگ  زین  یموس  هورگ  تسا و  هتـشذگ  رد  دـلوت ، نیح  رد  ای  یکدوک  رد  يو 
هدش تباث  هکنآ  زا  سپ  و  متشاد ، یتالاؤس  نسحم ، تافو  یگنوگچ  نامز و  دروم  رد  يرات  هریت و  يدولآهم و  نیا  هرابرد  نم  اذل  تسا .
نیا زا  اهشالت ، نآ  همه  هک  دـش  راکـشآ  نم  يارب  فسات  اب  تسا و  هدوب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  زا  یلع  نادـنزرف  هلمج  زا  وا  هک  دوب 
نایب وس  کی  زا  ارهز ، ترضح  نادنزرف  زا  یکی  ناونع  هب  ار  يو  ندوب  هکنیا  نمض  ات  دندیشوکیم  هک  تسا  هدوب  تهج  نادب  ناخروم ،

هک تسا  نینچ  و  دنزاس ، رود  اهرظن  زا  دیامن ، طقاس  ار  نسحم  ارهز  همطاف  هک  دـیدرگ  بجوم  هک  ار  یتنوشخ  رگید  يوس  زا  اما  دـننک ،
رد ار  نسحم  ارهز ، ترـضح  هک  تسا  نیا  هب  لـیاق  هک  ییاـهتیاور  دوجو  ثداوح و  رتاوت  اـما  دـیدرگ . داـجیا  یـصاخ  ماـهبا  بلاـطم  رد 
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مان نسحم  ار  يو  ربمایپ  هک  درکیم  لمح  ار  ینینج  دوخ  مکش  رد  همطاف  ترـضح  هک  تقیقح  کی  رب  تسا  هدومن  طقـس  هلمح ، نایرج 
هب کنیا  اذـل  دومنن . هدـهاشم  ار  یگدـنز  رون  زگره  نینج ، نیا  یلو  دومنیم ... دـیکات  دوب  شرداـم  مکـش  رد  زونه  هک  یلاـح  رد  داـهن ،
هک تسا  هدـش  هتفگ  و  دـناهتفگ ...« : ریثانبا  يربط و  میاهدرک - : يروآعمج  هحفـص 157 ] صوصخ [  نیا  رد  هک  دییامن  هجوت  یثیداحا 

[ . - 192 «. ] تسا هتفای  تافو  یلاسدرخ  رد  يو  هکنیا  دـنتفگیم و  نسحم  ار  وا  هک  هتـشاد  يرگید  رـسپ  همطاـف )  ) وا زا  یلع ) ماـما   ) يو
نسحم دروآ و  ایند  هب  ار  نسحم  نیسح و  نسح و  نوچ  ینادنزرف  یلع ، يارب  همطاف ، : » تفگیم هک  مدینـش  قاحـسانبا  زا  تفگ : سنوی 

یلاـسدرخ رد  هک   ) ار نسحم  نیـسح و  نـسح و  یلع ، يارب  همطاـف  تـسا : هـتفگ  قاحـسانبا  دوـخ  نـینچمه  تشذـگرد » یلاـسدرخ  رد 
نسح و يو ، يارب  هک  دوـمن  جاودزا  همطاـف  اـب  بلاـطیبا  نب  یلع  : » تسا هـتفگ  یـسلدنا  مزحنـبا  [ . - 193  ] دروآ ایند  هب  تشذـگرد )
ربش و : » تسا هدـمآ  برعلا  ناسل  سورعلا و  خـیرات  رد  [ . - 194 « ] تشذـگرد یلاسدرخ  رد  نسحم  دروآ و  ایند  هب  ار  نسحم  نیـسح و 

زین و  [ . 195 « ] نسحم نیـسح و  نسح و  ینعی  دـیمان ، ناـنآ  ماـنب  ار  دوخ  نارـسپ  ضر )  ) یلع دنتـسه و  نوراـه  نادـنزرف  ربشم ، ریبـش و 
هناخ برد  هطساو  هب  ار  نایملاع  نانز  هدیس  و  : » تسا هتفگ  يدوعسم  دنیوگیم . نخـس  نسحم ، ندومن  طقاس  زا  هک  دراد  دوجو  یتایاور 

. تسا هدوب  نسحم  شماـن  هک  هتـشاد  یموس  رـسپ  ارهز  ترـضح  اذـل  [ . 196 «. ] دوـمن طقـس  ار  نسحم  هکنیا  هحفـص 158 ] ات [  دندرـشف 
هزات میاهشوگ  يارب  نسحم  مان  ندینش  و  تسا ، هتشذگرد  یلاسدرخ  رد  وا  تسا : هتفگ  یبرقلا  ةدوم  یف  یبقعلا  رئاخذ  باتک  يهدنـسیون 
هدرب ماـن  داـیز  نسحم  زا  ارچ  سپ  تسین ، كدـنا  تسا ، هدـش  دراو  نیـسح  نـسح و  دروـم  رد  هـچنآ  ماهدینـشن و  ار  نآ  هـک  اریز  تـسا 

ار ییاههنومن  کنیا  و  دـبوکیم ... مهرد  ار  اههوک  هک  دراد  لابند  هب  ار  یلئاسم  راثآ و  وا  زا  ندرب  مان  هک  تلع  نیا  هب  اـمتح  دوشیمن ...
زار ات  مهد  طابترا  رگیدـکی  هب  ار  ثداوح  ات  دومن  مهاوخ  یعـس  هاگنآ  ماهتفاـی و  دوخ  قیقحت  رد  هک  هچنآ  زا  دـناسر  مهاوخ  ناـترظن  هب 
نانآ دروم  رد  ار  دوخ  ریوصت  ات  تشگ  میهاوخ  زاب  مالـسلامهیلع  تیبلـها  يوس  هب  هاـگنآ  دـینادب ، هطـساو  نیدـب  زین  ار  یلع  نب  نسحم 

رب ياهبرـض  مود  هفیلخ  هک  تسا  هتفگ  ماظن  یناه  نب  رایـس  نب  میهاربا  هک  تسا  هدـمآ  یناتـسرهش  لحن  للم و  باتک  رد  مییاـمن . لـماک 
شتآ هب  تسا ، نآ  رد  هک  ره  اـب  ار  شاهناـخ  هک  دیـشکیم  داـیرف  رمع  لاـح  نیا  رد  تخادـنا  وا  مکـش  زا  ار  نینج  هک  دز  همطاـف  مـکش 

، تسا هتفگ  یفوک ، ثدحم  رکبوبا  مراد  ردپ  ییحی  نب  يرـسلا  نب  دمحم  نب  دـمحا  لاح  حرـش  رد  ینالقـسع  رجحنبا  [ . 197 . ] دیشکب
هدوب و راکتـسرد  شراگزور  رتشیب  رد  يو  تسا : هتفگ  هدروآ ، ار  شگرم  خـیرات  هکنیا  زا  سپ  ظفاح  یفوک  دامح  نب  دـمحا  نب  دـمحم 
هک یلاـح  رد  مدـش  رــضاح  وا  دزن  يزور  [ ، 198  ] دندومنیم هحفـص 159 ] هعلاـطم [  وا  دزن  ار  بلاـثم  اـبلاغ  شرمع  رخآ  ياـهزور  رد 

همطاف ترـضح  موس  رـسپ  نیارباـنب  [ . 199 « ] دوـمن طقـس  ار  نـسحم  هـک  دز  همطاـف  رب  يدـگل  رمع ، : » هـک دـناوخیم  يو  دزن  یـصخش 
، هدوب تقو  نآ  رد  هک  یغاد  ارجام و  رپ  ثداوح  عقاو ، رد  دشاب ... هدرم  هکنیا  هن  تسا  هدش  هتـشک  رمع  طسوت  نسحم  ینعی  مالـسلااهیلع 
هب ار  ثداوح  نآ  ینـس  ناخروم  هنافـساتم  هک  دـشاب ، هتـشاد  رب  رد  ار  عیجف  ياهتبیـصم  نیا  دـننامه  تسا  مزـال  هک  هدوب  یتعیبط  ياراد 

اههنزور قیرط  زا  ار  دوخ  تقیقح ، اذل  دنامیمن  ربا  تشپ  هام  یلو  تسا ، مولعم  میتفگ  هک  هنوگنآ  زین  نآ  تلع  دـناهدرکن . نایب  تحارص 
. دناسریم نایوج  تقیقح  نهذ  هب  ار  شیوخ  رون  دنراد  تسود  دوخ  هک  دناهتفگ  ياهنوگ  هب  دناهدرک و  حرـش  نانآ  دوخ  هک  يذـفانم  و 

تعیب هب  راداو  روز  هب  ار  تعیب  زا  ناگدـننک  يراددوخ  هک  دـیزرویم  رارـصا  رکبوبا  رب  رمع  هک  دـناهتفگ  میدرک ، هظحـالم  هک  یحرـشب 
ار هناـخ  دـننک ، يراددوخ  ندـمآ  نوریب  زا  رگا  اـت  تشاد ، هارمه  هب  مزیه  هک  یلاـح  رد  درب ، همطاـف  هناـخ  رد  رب  ار  دارفا  وا  دوـخ  دـنک و 

يارب دوب و  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دش ، وربور  نانآ  اب  برد  تشپ  هک  یـسک  نیلوا  دندیـسر ، هناخ  برد  هب  هک  یماگنه  دنازوسب و 
يهرود نآ  هب  ار  شیوخ  درخ  حور و  هک  دـشوکب  دـیاب  زیزع ، يهدـنناوخ  منکیم و  لـقن  امـش  يارب  ار  ربتعم  نتم  ود  نیا  رتـشیب ، دـیکات 

ماغیپ یلع  هب  رکبوبا  هک  تسا  هتفگ  يرذالب  ییحی  نب  دمحا  دـیامن . روصت  دـتفیب ، قافتا  دوب  نکمم  هک  ار  هچنآ  ات  دـنک ، لقتنم  یخیرات 
هب هناخ  رد  رب  همطاف  سپ  تشاد ، هارمه  هب  ياهریگ  شتآ  هک  یلاـح  رد  دـمآ  رمع  سپ  دومنن . تعیب  وا  و  تساوخ ، تعیب  وا  زا  داتـسرف و 
[ . 200 « ] يرآ تفگ : یـشکب ؟ شتآ  هب  نم  رب  ار  ماهناـخ  رد  یهاوـخیم  اـیآ  باـطخ  رـسپ  يا  تـفگ : دـمآ و  هحفـص 160 ] وا [  يوـس 
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وا هرابرد  ربماـیپ  هک  ینز  يادـص  ندینـش  اـب  وا  نادرم  ياـهلد  هک  دـیاش  داتـسیا  رمع  ربارب  رد  برد ، تشپ  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح 
ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  هک  دـشاب  اهنآ  رب  یتجح  تلع  نیا  هب  دـیاش  دنکـشب و  تسا ، نایملاع  نانز  هدیـس  يو  هک  هدومرف 
، ردـپ يا  دیـشک : دایرف  وا  هبیتقنبا ، لقن  هب  هک  تسا  نیمه  يارب  و  تسا » هدرزآ  ارم  درازایب  ار  همطاف  سک  ره   » دومرف هک  دـناسرب  رتاـسر 

تسود هک  يراک  هس  هب  شندروخ  سوسفا  ماگنه  رد   ) رکبوبا تداهش  هب  دوجو ، نیا  اب  دیسر . اهالب  هچ  ام  رب  وت  زا  سپ  ادخ ، لوسر  يا 
یـشروی رگا  و  دـندرب ، شروی  هناخ  هب  نانآ  متخاس ) هناـخ  نآ  دراو  ار  نادرم  و  دوب ...«  هتفگ  هک  ناـنچ  دادیمن ... ماـجنا  ار  اـهنآ  تشاد 

نانآ هک  منکیم  دیکات  زاب  و  تشادیمن . دوجو  دوب ) هدـش  مالعا  رید  یلیخ  هک   ) رکبوبا ندروخ  سوسفا  يارب  یتلع  دوب ، هتفرگن  تروص 
و دـش ، وربور  نانآ  اب  برد  تشپ  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  دـندرب و  شروی  مالـسلااهیلع  لوتب  يارهز  هناخ  رب  دـنتخیر و  هناخ  نورد  هب 

نـشخ هنامـصخ و  موجه  نآ  ربارب  رد  هک  يزیچ  ره  کش  نودـب  و  دریگیم ، تروص  هناـمحریب  هزاـجا و  نودـب  ـالومعم  هلمح  شروی و 
شرافـس هراپ و  رگج  زیچ ، نآ  هک  تفگ  دیاب  ناوارف  جنر  درد و  اب  اما  دشیم ... هدرب  رود  هار  رـس  زا  دشیم و  دوبان  هک  دیاب  داتـسیایم ،

نانآ هک  تسا  یتقیقح  ناـمه  نیا  دـیدرگ و  طقـس  نینج  وا  هک  اـجنآ  اـت  دـندز  هبرـض  وا  رب  هک  دوب  همطاـف  ترـضح  ینعی  ربماـیپ ، هدـش 
یناشیپ رب  هایـس  ياهطقن  ناونع  هب  تفای و  دوخ  يارب  یهار  ثداوح  ناـیرج  ناـیم  زا  یلو  هحفص 161 ] دننک [  ناهنپ  ار  نآ  ات  دندیـشوک 

تافو ماگنه  ات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  ار  بلاطم  هیقب  ات  دوب  یفاـک  ردـق  نیمه  دـش ... راکـشآ  خـیرات  تاحفـص  رد  تما ،
زا هچنآ  ببـس  هب  دوب و  هدیـشک  جنر  هدیدمتـس و  يو  يرآ ، منک . كرد  رتهب  ترـضح ، نآ  ندـش  دیهـش  ای  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 

شراگدرورپ راوج  هب  تشگ و  شیراـمیب  بجوم  دـش  نسحم ، ینعی  شنینج  طقـس  بجوم  تشذـگ و  وا  رب  ندروخ  دـگل  ندز و  هبرض 
يور قیقحت  زا  هلحرم  نیا  زا  سپ  اما  درب . تیاکش  هب  ترضح ، نآ  دزن  دوب ، هداتفا  قافتا  وا  رب  هک  ار  هچنآ  ات  تسویپ  شردپ  هب  تفاتش و 

مالـسلااهیلع ارهز  ترـضح  ناشهدـج ، رب  هک  هچنآ  هب  دـنرتهاگآ  نانآ  اریز  مونـشب  نانآ  زا  ار  ارجام  تایئزج  ات  مدرک  همطاف  ناـگداون  هب 
تیبلـها تاـیاور  هب  هک  مدـید  راـچان  ار  دوـخ  راـک  نیا  يارب  دـش ... یلجتم  نم  يارب  قیاـقح  هک  دوـب  اـجنیا  رد  و  دوـب .... هدـش  يراـج 

لها ياهباتک  زا  هک  یلاح  رد  مریذـپب  ار  نانآ  ياههتفگ  دـیابن  ارچ  متفگ : دوخ  اـب  مربب . هاـنپ  هدیـسر ، نایعیـش  قیرط  زا  هک  مالـسلامهیلع 
وا هکنیا  رب  هوالع  دراذگ  زامن  وا  رب  هک  دادن  هزاجا  رکبوبا  هب  تفای و  تافو  هکنیا  ات  دوب  نیگمشخ  هفیلخ  ود  رب  همطاف  هک  ماهتسناد  تنس 

مکاح ماظن  يوس  زا  شاهناخ  هک  متسناد  هکنانچمه  دوب ... راکیپ  هزرابم و  زکرم  شاهناخ  دومن و  هبلاطم  مالسلاهیلع  یلع  يارب  ار  تفالخ 
اب دندومن ، يراددوخ  رگا  دننک و  روبجم  تعیب  هب  دـندوب ، هناخ  نآ  رد  هک  ار  يدارفا  ات  دـندوب  هتفرگ  میمـصت  هک  اریز  دوب ، فدـه  دروم 

شروی هناخ  رب  دنتـشاذگ و  ارجا  هب  دـندوب ، هدرک  يزیرهمانرب  هچنآ  المع  دنـشکب و  شتآ  هب  دـنناسرب و  لتق  هب  ار  اـهنآ  دـنگنجب و  ناـنآ 
 ] اب تخادنایم و  يو  ياهشرافس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دای  هب  ار  نانآ  دوب و  برد  تشپ  رد  ارهز  ترـضح  هک  یلاح  رد  دندرب 

دوجو یناسک  هک  مدـید  اهباتک  نامه  نایم  رد  دیـشکیم و  دایرف  همطاف  هک  یلاـح  رد  دـندرب  شروی  هناـخ  رب  دوجو ، نیا  هحفص 162 ]
ار ارجام  عوقو  ثداوح ، ریـس  دشاب ، هچ  ره  هتفگ  عون  اما  دندرک . طقاس  ار  شنینج  دندز و  هبرـض  ار  همطاف  ترـضح  دنیوگیم  هک  دنراد 
ات هک  یثداوح  هرابرد  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  همئا  ياههتفگ  نم  هک  دـشن  نیا  زا  عنام  نم  لقع  اـهنیا ، همه  رطاـخ  هب  دزاـسیم . حـجرم 
زا ار  بلاطم  طقف  نم  هک  دنتسین ، هعیـش  بتک  زا  رتهتـسیاش  تنـس  لها  ياهباتک  هک  اریز  مریذپن ، داتفا ، قافتا  مالـسلااهیلع  همطاف  تافو 

، ار ثداوح  نیا  همه  نم  و  میتسین . نآ  تابثا  ددـصرد  العف  ام  هک  دـشابیم  یلیلد  دـنمزاین  هک  تسا  یمالک  زاغآ  نیا  منک . تفایرد  اهنآ 
مالسلااهیلع ارهز  ترضح  ناگداون  درک . مهاوخ  لقن  زیزع ، هدنناوخ  يا  وت  يارب  دیسر ، نم  رظن  هب  مالسلامهیلع  تیبلها  دزن  هک  هنوگنآ 

تما نیا  هک  تسا  یترـسح  درد و  زا  راشرـس  نانآ  ياهتیاور  دـناهتفگ . رایـسب  نخـس  تشذـگ  هفیقـس  ثداوح  زا  سپ  هچنآ  يهراـبرد 
شرسمه دیدرگ و  طقس  زین  نسحم  شرسپ  دش و  هدروآ  مشخ  هب  ارهز  دنتشادن : ساپ  ار  شتیبلها  دروم  رد  ادخ  لوسر  ترضح  تیصو 

ماما دندیرب . رس  ار  نیسح  ینعی  شرگید  رـسپ  دنتـشک و  رهز  هلیـسو  هب  ار  یبتجم  نسح  شگرزب  رـسپ  دیـسر و  لتق  هب  هنادرمناوجان  یلع 
هب هفیقـس و  زور  هک  دنچ  ره  البرک ، رد  راتفرگ  زور  نوچ  يزور  تسین  : » دیوگیم توبن ، هلالـس  ارهز و  هداون  قداص ، دـمحم  نب  رفعج 
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، رتمیظع ندز ، دـگل  اـب  نسحم  لـتق  و  هضف ، موـثلکما و  بنیز و  همطاـف و  نیـسح و  نـسح و  نینموـملاریما و  لزنم  برد  ندیـشک  شتآ 
دراو مالسلامهیلع  تیبلها  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  ار  هچنآ  همه  نم  اما  هحفص 163 ] دوب [ .» رتخلت  رتتخس و 

لـصا تما  هلیـسو  نیدب  ات  دناهتفگ  ناوارف  نآ  نایب  رد  تیبلها  تسا . باتک  دـلجم  نیدـنچ  دـنمزاین  رما  نیا  اریز  ماهدرکن  نایب  دـیدرگ ،
هدنناوخ يارب  ثداوح  ریوصت  ات  دروآ  مهاوخ  ار  اهتیاور  نیا  زا  یـضعب  نم  دنـسانشب و  تسا ، هدش  تتـشت  هقرفت و  ببـس  هک  ار  هعجاف 

ربمایپ نادقف  رد  دوخ  تبیـصم  راتفرگ  تیبلها  هک  داتفا  قافتا  یلاح  رد  رکبوبا  بصن  هفیقـس و  ثداوح  ددرگ . نشور  لماک و  دنمجرا ،
. دهدن لسغ  ار  ترـضح  نآ  وا  زج  یـسک  هک  دوب  هدرک  تیـصو  وا  هب  ربمایپ  هک  مالـسلاهیلع  یلع  اصوصخ  دندوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
ار نآ  ربارب  رد  ترـضح  نآ  يریگعضوم  تفرگ و  نایاپ  تشادن ، روضح  نآ  هب  طوبرم  ياهتروشم  رد  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تفالخ ، رما 

ناشیاهلوق اهدـهعت و  داـی  هب  ار  مدرم  تفریذـپن و  ار  تعیب  ترـضح  نآ  دـش . دـهاوخ  ناـیب  دروم  نیا  رد  يرتشیب  لیـصفت  هک  یتسناد  زین 
نیسح نسح و  تسد  هدرک ، راوس  یغالا  رب  ار  همطاف  مالسلاهیلع  یلع  دیسرارف ، بش  هک  یماگنه  : » دیوگیم یسراف  ناملس  تخادنایم .

شدوـخ قـح  داـی  هب  ار  ناـنآ  هـتفر ، يو  لزنم  هـب  هـکنآ  رگم  تشاذـگن  راـصنا ، نیرجاـهم و  زا  ردـب ، لـها  زا  ار  یـسک  تـفرگیم و  ار 
هک داد  روتـسد  ار  نانآ  سپ  دومنن ، تباجا  ار  يو  یـسک  نانآ ، زا  رفن  راهچ  لهچ و  زج  یلو  تساوخیم ، يراـی  ناـنآ  زا  تخادـنایم و 

تعیب يو  اب  يزابناج  يارب  ات  دنوش  رـضاح  دنـشاب ، هتـشاد  هارمه  هب  ار  دوخ  هحلـسا  هک  یلاح  رد  هدیـشارت  رـس  ياهوم  اب  دوز  حبـص  ادرف 
میداد ماجنا  رابود  ار  راک  نیا  ماوع ، نب  ریبز  دادقم و  رذوبا و  نم و  دندش : رضاح  يو  دزن  رفن  راهچ  اهنت  دعب ، زور  دادماب  رد  یلو  دنیامن 
تعیب زا  و  [ 201 « ] تخادرپ نآرق  يروآعمج  هب  دش و  نیـشنهناخ  دید ، ار  نانآ  هحفـص 164 ] یئافو [  مک  دهع و  فالخ  هک  یماگنه  و 

ربارب رد  داد  روتـسد  رمع  هکنآ  زا  سپ  دـش  عورـش  اجنیا  زا  غاد  هلباقم  دـنک و  تعیب  ات  دنداتـسرف  ماـغیپ  يو  هب  دـیزرو . يراددوخ  ندرک 
هب روبجم  ار  تیبلها  ات  دـندمآ  نانآ  دـشک . شتآ  هب  ار  هناخ  دـنکن ، تعیب  یلع  رگا  هک  دومن  دـیدهت  دـندرک و  عمج  مزیه  همطاـف  هناـخ 

دیـشخبن و يدوس  راک  نیا  یلو  دنیامن  تاعارم  ار  وا  میرح  تمرح و  موق  نآ  دیاش  ات  داتـسیا  رد  تشپ  همطاف  ماگنه  نیا  رد  دننک ، تعیب 
گرم هک  یماگنه  : » دـیوگیم ارجام  فصو  رد  تسا ، قداص  رفعج  نب  یـسوم  هک  مالـسلاهیلع ، مظاـک  ماـما  تشادـن . يریثاـت  ناـنآ  رد 

: دومرف هک  اجنآ  ات  تسا ، هدیسرارف  قارف ، ماگنه  راصنا ، هورگ  يا  دومرف  دناوخارف و  ار  راصنا  دیسرارف ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
تمرح و دـیامن ، تمرح  کته  ار  نآ  سک  ره  سپ  دـشابیم ، نم  هناخ  زین  شاهناـخ  نم و  هناـخ  برد  همطاـف ، يهناـخ  برد  هک  اـنامه 
تمرح و دش  کته  هک  ادخ  هب  : » تفگ تسیرگ و  رایـسب  مظاک  ماما  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم ، يوار  تسا .» هدرک  کته  ار  ادـخ  باجح 

مالسلاهیلع رقاب  ماما  زا  نینچمه ، [ . 202 ...!« ] ادخ باجح  ادخ ، هب  دش ، کته  ادخ ، تمرح  باجح و  ادخ ، هب  دـش  کته  ادـخ ، باجح 
هب زور  لهچ  زا  سپ  دومن ، دـلوتم  ار  وا  دـنوادخ  هک  یماگنه  دـش و  رادراب  نسح  هب  و   » تسا هدـمآ  ارهز ، ترـضح  زا  نخـس  ماـگنه  رد 

تلحر هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  تشگ و  رادراب  نسحم ، هب  تشگ و  وا  بیصن  موثلک  بنیز و  سپـس  دش و  رادراب  نیـسح 
وا هک  درک ، طقس  ار  ياهدش  لماک  رسپ  دمآ ، شیپ  شاهناخ ، هب  موق  نآ  ندش  هحفص 165 ] دراو [  زور  رد  هچنآ  داتفا  قافتا  هاگنآ  دومرف 
هک تسا  هدـمآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  و  تسا . هدوب  زین  اهیلعهَّللاتاولـص  ترـضح  نآ  تافو  يرامیب و  تلع  هعقاو  نآ  دوب و  نسحم 

اهنآ و  دومزآ ، دهاوخ  دروم ، هس  رد  ار  وت  دنوادخ  هک : دش  هتفگ  يو  هب  تفر ، جارعم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  : » دومرف
هب یهدیم  رارق  شیارب  ار  نآ  وت  هک  شقح ، ددرگیم و  مورحم  دوشیم و  عقاو  متـس  دروم  وت ، رتخد  اما  و  تفگ : هکنیا  اـت  درمـشیم  ار 
هب دـنوشیم ، دراو  هزاجا  نودـب  شاهناخ  میرح  رد  وا و  رب  تسا و  رادراـب  هک  یلاـح  رد  دوشیم  هدز  هبرـض  وا  هب  و  دوشیم . هدرب  بصغ 
رثا رب  ار  نآ  دـشاب  شمکـش  رد  هک  ار  هچنآ  و  دریگیمن . ار  اـهتمرح  کـته  اـهتناها و  نیا  يولج  سکچـیه  اـما  دوشیم  تناـها  يو 

یـسراف و ناملـس  ندز  : » دـیامرفیم داتفا  قافتا  هچنآ  فصو  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دریمیم .» زین  هبرـض  نآ  زا  دزادـنایم و  هبرض 
ندیبوک دگل  همطاف و  رب  ندز  هبرض  و  شتآ ، هب  نانآ  ندنازوس  يارب  نیـسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملاریما و  هناخ  رد  رب  شتآ  نتخورفا 
تیبلها رب  هچنآ  فصو  رد  زین  ترضح  نآ  هدومرف  تسا . ینارحب  يهعقاو  نآ  فاصوا  یگمه  شنـسحم .» ندرک  طقاس  يو و  مکـش  هب 
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هکناـنچ تسا  هجوـت  لـباق  دـیوگیم  نخـس  دـنداد ، ماـجنا  تیبلـها  هیلع  موـق  نآ  هچنآ  زا  هـک  يرگید ، ینـالوط  تـیاور  رد  تشذـگ ،
هب ار  موثلکما  بنیز و  نیـسح و  نسح و  همطاـف و  نینموملاریما و  هناـخ  اـت  دـندرک  عمج  هناـخ  رد  رب  مزیه  بوچ و  ناـنآ  دـیامرفیم ...« :

داد و رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ  هناخ  برد  تشپ  زا  تفاتش و  نانآ  يوس  هب  ارهز  همطاف  دنتخورفا و  هناخ  رد  رب  ار  شتآ  دنـشک و  شتآ 
زج تسین  یسک  یلع  [ » هحفص 166 تفگ [ : خساپ  رد  رمع  شربمایپ » دنوادخ و  رب  تسا  یخاتـسگ  هچ  نیا  دوشیم ، هچ  ار  امـش  تفگ :
امش همه  ای  دوش و  جراخ  هناخ  زا  رکبوبا  اب  تعیب  يارب  دیاب  وا  ای  ینک ! باختنا  ار  ود  نیا  زا  یکی  دیاب  وت  سپ  ناناملسم ، زا  يداع  يدرف 
يو هک  یلاح  رد  درک  تباصا  همطاف  مکش  هب  برد  دیبوک ، دوخ  ياپ  اب  ار  هناخ  برد  رمع ، دندرب و  شروی  هناخ  هب  نانآ  مینازوسیم » ار 

زا سرب و  تیوناب  هب  ایب  هضف  يا  هک  دز  ادص  ار  هضف  نینموملاریما  دومن . طقس  ار  دوخ  نینج  ماگنه  نیا  رد  دوب ، ههام  شـش  نینج  رادراب 
طقس ار  نسحم  نآ  ببـس  هب  دوب و  هدش  عورـش  برد  تباصا  دگل و  هبرـض  زا  نامیاز  درد  عقاو  رد  دنریذپیم ، هلباق  نانز  هچنآ  ریذپب  وا 
[ . ] 203 « ] درب تیاکـش  يو  دزن  ات  تسویپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  هب  وا  هک  درک  هفاضا  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  درک .

هحفص 167]

ارهز ترضح  تداهش 

لثملابرـض اهوگلا  اهشزرا و  يافرژ  رد  هک  دـشاب  ییاههشیر  ياراد  هطبار  رگا  هژیوب  تسا ، تخـس  هچ  نازیزع  زا  ییادـج  ياـههظحل 
قیدص و رایـسب  يرتخد  میظع و  ربمایپ  نایم  هطبار  اههطبار ... رگید  نوچمه  هن  ياهطبار  دشاب ... هدش  باریـس  یحو ، همـشچرس  زا  هدوب و 

یعون زا  یقـشع  هکلب  دوب ، ردـپ  هب  تبـسن  تبحم  هن  نیا  دوب و  هدـش  بوذ  شردـپ  هب  قشع  رد  هک  يرتخد  وا  نوخ  تشوگ و  زا  كاـپ ،
نیرتمیظع ناونع  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  يردپ  نایم  وسکی  زا  لباقتم  یتبحم  هک  اریز  ارچ ؟ میباییمنرد ... ار  نآ  تقیقح  وت  نم و  هک  رگید 

هک دوب  یتـبحم  نیارباـنب  دوـب . هدـینادرگ  موـصعم  رهاـط و  ار  وا  دـنوادخ  هک  يرتـخد  رگید  يوـس  زا  دـیزگرب و  هدـیرفآ  نیرتفیرـش  و 
یلاح رد  تسا . هتـسسگ  مه  زا  یلعا ، ألم  هب  یبرم  ردپ و  لاقتنا  اب  هطبار  نیا  ياههتـشر  تسا ... دـنوادخ  تعاط  یتسود و  شاهمـشچرس 
رتخد نامه  هب  دوب . هتخاس  طوبرم  طونم و  رگید ، فرط  هب  ار  تلاسر  نیا  رارمتـسا  هتـشاذگ و  ياج  رب  دوخ  زا  دـعب  ار  یهلا  تلاـسر  هک 

تلاسر هک  دوب  یسک  نیرترب  بلاطیبا  نب  یلع  وا  رـسمه  تشاد و  تلاخد  میقتـسم  روط  هب  وا  جاودزا  رد  یتح  يدنوادخ  هدارا  هک  یکاپ 
، هدومنن كرد  ار  یحو  توبن و  دوب . هدـیمهفن  ار  لوـسر  تلاـسر و  ینعم  موـق  نآ  یلو  درکیم . ظـفح  نارگید  همطاـف و  صخـش  رد  ار 

زین توبن  ماقم  رب  سپـس  دندومن ... زواجت  يو  نامرف  زرم  زا  دـندرک و  ضارتعا  ادـخ  مکح  رب  نیاربانب  داهنن  جرا  یگتـسیاش  هب  ار  يادـخ 
، يرآ دنیامن . نازیر  هاکناج  يدرد  اب  هارمه  ار  ام  کشا  دنزیرب و  ام  ماک  رد  یپ  رد  یپ  ياههصغ  هکنیا  رگم  دنتفریذپن  دـندومن و  يدـعت 

ساسحا مدش ، انشآ  ترـضح  نآ  هعجاف  اب  هک  يزور  نآ  زا  هحفص 168 ] تسیک [ ؟ ارهز  ترـضح  هک  ینادیم  هچ  وت  و  ارهز ! ترـضح 
هک اریز  دناچیپیم  دوخ  رد  ارم  شمان  ندینـش  ماگنه  هاکناج  قیمع و  یهودـنا  هتفرگ ، رب  رد  ار  مریمـض  یگدرـسفا  زا  یجوم  هک  منکیم 

ار نآ  یگتـسیاش  هک  دندوب  هدش  راوس  یبکرم  رب  هدومن و  بصغ  ار  شقح  هدرکن و  تاعارم  ردـپ  نادـقف  مغ  رد  ار  يو  گوس  موق ، نآ 
دوخ هناخ  رد  هتـسکشلد ، نیگمغ و  يارهز  کنیا  دش . هچنآ  دش  دشاب و  روز  هب  دنچ  ره  دننک  مامت  ار  راک  نآ  دنتـساوخ  سپ  دنتـشادن ،
هَّللا یلص  یفطصم  دمحم  هک  اریز  دربیم . رسب  دوعوم  زور  راظتنا  رد  هدرب و  تیاکش  هب  لجوزع  يادخ  دزن  ار  دوخ  هودنا  تسا و  نایرگ 

ات تسیرگیم ، تسیرگیم و  نانچمه  وا  ددنویپیم ... وا  هب  هک  دوب  دـهاوخ  شتیبلها  زا  درف  نیتسخن  يو  هک  هداد  ربخ  وا  هب  هلآ ، هیلع و 
دهاوخب وا  زا  ات  دنتساوخ  وا  زا  دندومن و  یتحاران  يدونشخان و  راهظا  همطاف ، ياههیرگ  زا  دندمآ و  یلع  دزن  هنیدم ، لها  خویـش »  » هکنیا

یلع نینمؤملاریما  دـنک . هیرگ  زور  ماگنه  رد  اهنت  اـی  دـیرگب و  ار  اهبـش  طـقف  هک  دـننک  ریخم  ار  وا  هکنیا  اـی  دتـسیازاب و  نتـسیرگ  زا  هک 
یگدـنز هب  اجنآ  رد  همطاـف  و  تفرگ . ماـن  اـهمغ  هناـخ  ینعی  نازحـالا » تیب   » هک درک  اـنب  هنیدـم  زا  جراـخ  ياهناـخ  وا  يارب  مالـسلاهیلع 

دوجو رب  ار  دوخ  ریثات  زور  هب  زور  وا  يرامیب  داهنیم و  یگدرمژپ  هب  يور  باداش  لگ  نآ  تشذـگیم ، هک  زور  ره  داد . همادا  شراـبمغ 
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راچد یتخس  يرامیب  هب  نآ  ببـس  هب  دومن و  طقـس  ار  نسحم  وا  : » دیامرفیم دروم  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تشاذگیم . شنینزان 
هک یلاح  رد  دشابن ، نینج  طقـس  برد و  ندـیبوک  نامه  شگرم  تلع  ینعی  دـشابن  نانچ  هنوگچ  دـش ...» شتوف  تلع  زین  نامه  هک  دـش 

وا و رب  هبرـض  ندرک  دراو  اب  اهتبیـصم  دوب . رادروخرب  هعقاو  نآ  زا  شیپ  لماک  تمالـس  یناوج و  زا  و  تشادن ... لاس  هدجیه  زا  شیب  يو 
راظتنا رد  داتفا و  يرامیب  رتسب  رد  ماجنارـس  دوب ... نآ  ناـیاپ  نینچمه  راـک و  زاـغآ  نیا  تفرگ و  ندـیراب  وا  رب  شاهناـخ ، هب  ندرب  شروی 

ماـما دوـب . شراـنک  رد  مالــسلاهیلع  یلع  هـک  یلاـح  رد  دـمآیم ، هحفـص 169 ] شیوـس [  هـب  تعرــسب  هـک  یلجا  دربیم ، رــسب  شلجا 
هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  هک  یماگنه  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  شردپ  زا  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز 
اب شیرامیب  زا  ار  یـسک  درادهگن و  یفخم  ار  شربخ  درادب و  ناهنپ  ار  عوضوم  نآ  هک  دومن  شرافـس  بلاطیبا  نب  یلع  هب  دش ، رامیب  هلآ 
زا ارهز ، همطاف  دادیم  يرای  راک ، نیا  رد  ار  وا  هتسویپ  سیمع ، تنب  ءامسا  درکیم و  يراتـسرپ  وا  زا  اصخـش  ترـضح ، نآ  دزاسن و  ربخ 
هب یتبغر  رگید  دوب و  هدش  رازیب  اهنآ  زا  دـندوب ، هدرکن  يرای  ار  وا  نانآ  هتـساوخ و  يرای  نانآ  زا  هک  اریز  دوب ، هدـش  دـیماان  هنیدـم  مدرم 
نآ رد  ات  دوب  یفاک  شیارب  مالـسلاهیلع  یلع  دـنیبب ... ار  اهنآ  هک  تساوخیمن  شیرامیب ، نیرخآ  رد  هک  اجنآ  اـت  تشادـن  ناـشیدرمناوج 

، شردـپ باوخ ، رد  تفر . باوخ  هب  یتعاـس  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  شتاـفو ، زا  شیپ  زور  نیرخآ  رد  درب ، رـسب  شراـنک  رد  عـضو 
، دید ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  درک . هدهاشم  دیفـس ، رهاوج  زا  یخاک  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هب شردپ  مربیم . رسب  وت  رادید  قایتشا  رد  رتشیب  نم  هک  ادخ  هب  داد : خساپ  متسه . وت  قاتشم  نم  هک  باتـشب  نم ، يوس  هب  مرتخد  دومرف :

یتعاس دنچ  هک  تسنادیم  دـش . هدامآ  ردـپ ، هب  نتـسویپ  يارب  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  ارهز  دوب . یهاوخ  نم  دزن  رد  وت  بشما ، دومرف : وا 
هک یبلطم  نامه  تشگیم ... ققحم  شتلحر ، زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يهتفگ  هدـنامن و  یناف  يایند  نیا  رد  يو  رمع  زا  شیب 

يهرتسگ ناـسب  نآ  ياـنهپ  هک  یتشهب  ربـکا و  ناوضر  يدـبا ، يارـس  هب  لاـقتنا  هدژم  زا  هک  یلاـح  رد  دوب ... هدرک  دـیکات  نآ  رب  زین  ادـعب 
اهنت و دوخ  زا  دـعب  ار  نابرهم  يرـسمه  وا  اریز  دوب . هتـسشن  شناج  رب  تخـس  يدرد  رگید  يوس  زا  دوب ، ناـمداش  تسا . نیمز  نامـسآ و 

اهنآ زا  وا  دندوب ... شیاههشوگرگج  نانآ ، درکیم  اهر  دندوب  هتفکـشن  زونه  هک  ییاههچنغ  هدرواین و  رد  رپ  لاب و  زونه  هک  ییاههجوج 
نادناخ هک  اهنآ  يارب  اصوصخ  تشاد ، رب  رد  ار  يرایسب  عیاجف  هک  درپسیم  هحفص 170 ] رطخ [  رپ  یگدنز  نیا  هب  ار  اهنآ  دشیم و  رود 

زا هک  یناـسکان  زا  یـضعب  و  دنتـشاد ... رارق  ناـحتما  نومزآ و  ضرعم  رد  مدرم  همه  زا  شیب  دـندوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
يهدنیآ هب  هک  یلاح  رد  درک ، دهاوخ  عادو  نانآ  اب  وا  دندوب ... نانآ  هب  ندناسر  بیسآ  يارب  یتصرف  رظتنم  دندوب ، نادرگیور  ادخ  باتک 

ار و یلع  هک  اـجنآ  تسیرگنیم . بیغ  هب  دـنوادخ ، فطل  هب  شردـپ ، ياـنیب  مشچ  اـب  وا  تسیرگنیم  شرـسمه  نادـنزرف و  يهتخانـشان 
هراپ اهریشمش  یپ  رد  یپ  تابرـض  اب  نیـسح  دوشیم و  هتـشک  رهز  اب  نسح  دننزیم . تبرـض  تدابع  بارحم  رد  ریـشمش  اب  هنادرمناوجان 

زا لئاسم  نیا  همه  دـندش . هدیـشک  تیبلها  ربارب  رد  جـیردتب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تافو  اب  هک  ییاهریـشمش  ددرگیم . هراپ 
يرب ار  شناکدوک  ات  تفریم ، بآ  يوس  هب  هداهن و  راوید  رب  تسد  فعـض ، تدش  زا  هک  یلاح  رد  درکیم ، روبع  ارهز  ناگدید  يولج 

نآ رد  هک  منادیمن  درکیم ... عادو  نانآ  اب  هک  ییوگ  دیزرلیم ، شندب  لاح  نآ  رد  دیوشب . ار  ناشیاههماج  و  دهد . وشستش  راب  نیرخآ 
رارق شنادنزرف  هب  تبسن  تفوطع  يزوسلد و  جوا  رد  وا  دوب . زوسلد  ینعم  هب  هیناه »  » همطاف ياهمان  هلمج  زا  تشاد . یساسحا  هچ  ماگنه 

لوغـشم هناخ  رد  و  دزادرپیم . شیاهراک  هب  شیرامیب ، دوجو  اب  هک  دـنیبیم  ار  وا  دوشیم و  دراو  هناخ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  تشاد .
زور نیرخآ  زور ، نآ  هک  تخاس  ربخ  اب  ار  یلع  همطاف ، دش ، هتـسکش  تلاح ، نیا  رد  وا  هدـهاشم  اب  ماما  بلق  تسا . هدـش  تمدـخ  ماجنا 
دوخ رتسب  هب  سپس  دومن . وگزاب  شیارب  دوب ، هدید  باوخ  يانثا  رد  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ار  هچنآ  سپـس  دشابیم . وا  یگدنز 

هکنیا زج  تسا ! یتلاـح  هچ  ارم  هک  منادیمن  ماهدـش و  ربـخ  اـب  شیوخ  گرم  ندـش  کـیدزن  زا  هدازوـمع ، يا  تفگ : وا  هب  تشگزاـب و 
یلع مـنکیم ... تیــصو  وـت  هـب  مراد  لد  رد  ار  هـچنآ  اذـل  هحفـص 171 ] متـسه [ . ردـپ  هب  نتـسویپ  لاـح  رد  تعاـس  هب  تعاـس  منادیم 

رد هک  یناسک  زا  تسـشن و  وا  رانک  رد  سپ  نک . تیـصو  نم  هب  يراد  تسود  ار  هچ  ره  ادـخ ، لوسر  رتخد  يا  تفگ : وا  هب  مالـسلاهیلع 
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رـسب نم  اب  هک  یتقو  زا  ياهتفاین و  راک  تنایخ  ای  وگغورد  ارم  هاگچیه  هدازومع ، يا  تفگ : ارهز  دنوش . جراخ  هک  تساوخ  دـندوب  قاطا 
ادـخ رتیمارگ و  رتراگزیهرپ و  رتراـکوکین و  رتسانـشادخ و  وت  ادـخ ، رب  هاـنپ  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  ماهدرکن . تفلاـخم  وت  اـب  يدرب ،

هک تسا  يرما  نیا  اما  تسا  نارگ  نم  رب  وت  نادـقف  قارف و  میامن . شنزرـس  شیوخ  زا  یناـمرفان  تهج  هب  ار  وت  هک  یتسه  نآ  زا  رتسرت 
انا تسا . میظع  رایـسب  وت  نادقف  تافو و  يدینادرگ ، هزات  نم  رب  ار  ادخ  لوسر  نداد  تسد  زا  تبیـصم  هک  ادخ  هب  تسین ، نآ  زا  ياهراچ 

تیـصو نم  هب  یهاوخیم  هچ  ره  تفگ : سپـس  درـشف و  دوخ  هنیـس  رب  ار  وا  رـس  ماما  دنتـسیرگ . ناشیود  ره  هاگنآ  نوعجار . هیلا  انا  هللا و 
. داد مهاوخ  حـیجرت  شیوخ  هتـساوخ  رب  ار  وت  ناـمرف  داد و  مهاوخ  ماـجنا  یهد  روتـسد  نم  هب  ار  هچنآ  تفاـی و  یهاوـخ  اـفو  اـب  ارم  نک .

جاودزا هماما ، مرهاوخ  رتخد  اـب  هکنیا  ـالوا  منکیم : شرافـس  ار  وت  هدازومع ، يا  دـهد ... ریخ  يازج  نم ، تهج  هب  ار  وت  دـنوادخ  تفگ :
منکیم تیصو  ار  وت  و  تفگ : سپـس  دشاب . دناوتیمن  نز  نودب  زین  يدرم  چیه  اریز  دوب ، دهاوخ  نم  دننامه  منادنزرف  يارب  وا  هک  ینک ،

هَّللالوسر مردـپ  طونح  هدـنامیقاب  زا  ارم  و  متـسه ، رهطم  كاپ  نم  هک  زاسم ، رود  نم  زا  ار  میاههماج  هد و  لـسغ  ارم  مریمب ، هاـگ  ره  هک 
و دـشاب ، رتکیدزن  هچ  ره  نم  تیبلها  زا  هکنآ  زج  دـشابن  يراذـگزامن  وت  هارمه  و  راذـگزامن ! نم  رب  و  نک . طونح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
و اراکـشآ ، هن  هنامرحم و  دور ، باوخ  هب  اههدـید  دریگ و  مارآ  اهمشچ  هک  هاـگنآ  راپـس ، كاـخ  هب  زور ، تقو  رد  هن  و  ماـگنه ، بش  ارم 
. دنشاب هتشاد  روضح  ماهزانج  عییشت  رد  دناهتـشاد ، هحفـص 172 ] اور [  متـس  نم  رب  هک  نانآ  زا  یـسک  راذـگن  رادـب و  ناهنپ  ار  مربق  ياج 

نامز زا  يو  موادم  راوتسا و  عضوم  مالعا  نیرخآ  ترضح ، نآ  تیصو  دوب و  دوخ  گرم  زا  سپ  داهج  همادا  راتساوخ  مالـسلااهیلع  ارهز 
رتخد دـنامب . یقاب  هزرابم  نیا  دـهاوخب  ادـخ  هک  یتقو  ات  دـهاوخیم  و  دوب . وا  دوخ  يراـمیب  اـت  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  تلحر 

تکراـشم وا  رب  زاـمن  رد  رگید  یـسک  ناـنآ ، ناـصلخم  تیبلـها و  زج  دوـشیم و  هدرپـس  كاـخ  هـب  ماـگنه  بـش  هناـیفخم و  یفطــصم 
میارب تفگ : وا  هب  دناوخارف و  ار  عفاروبا  رـسمه  یملـس ، سپـس  درک و  بلط  هزات  ییاههماج  شیگدـنز ، تاظحل  نیرخآ  رد  دـیامنیمن !!

ات ار  شرتسب  ات  داد  روتـسد  دیـشوپ و  ار  شدیدج  ياهسابل  سپـس  درکیم ، لسغ  وا  دزیرب و  بآ  وا  رب  ات  تساوخ  وا  زا  نک و  هیهت  یبآ 
ءامـسا درادنرب . نم  يور  زا  هماج  یـسک  تفر ، مهاوخ  ایند  زا  نم ، تفگ : دیمرآ و  نآ  رد  هلبق  هب  ور  دوخ ، دـنروایب و  شیپ  قاطا ، طسو 

سپ دادن ، نم  هب  یخساپ  یلو  مدز  ادص  ار  وا  سپس  مدنام و  شرظتنم  یکدنا  دش ، هناخ  لخاد  همطاف  هک  یماگنه  دیوگیم : سیمع  تنب 
نیمز رب  هک  یسک  نیرتهب  رتخد  يا  دندومن ، لمح  ار  وا  نانز  هک  یسک  نیرتیمارگ  رتخد  يا  یفطصم ، دمحم  رتخد  يا  مدز : ادص  ار  وا 
دراو ماگنه  نیا  رد  دادن . خساپ  وا  یلو  دوب . دوخ  يادخ  هب  تبـسن  نآ  زا  رتکیدزن  ای  نامک  ود  هزادنا  هب  هک  یـسک  رتخد  يا  داهن ، ياپ 

نآ تسا  هتـشگ  ادخ  رما  میلـست  هدیدمتـس و  ابیکـش ، دیهـش و  هتفگ ، دوردب  ار  ایند  وا  هک  مدید  متـشادرب ، وا  يور  زا  هماج  مدـش و  هناخ 
دراو هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  تردـپ  رب  تقو  ره  همطاف ، يا  متفگ : مدیـسوب و  ار  وا  هدـنکفا  وا  رب  ار  دوخ  دوب . ءاـشع  برغم و  نیباـم  ناـمز 

. تسا هتشذگرد  ناشردام  هک  دنتـسناد  دندش و  هناخ  دراو  نیـسح  نسح و  ناهگان ، هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  ناسرب  وا  هب  ارم  مالـس  يدش ،

. نیسح دور و  نوریب  نت  هحفص 173 ] زا [  مناج  هکنآ  زا  شیپ  يوگب  نخس  نم  اب  ردام  يا  تفگیم : دیسوبیم و  ار  وا  داتفا . وا  رب  نسح 
يوس هب  سپس  مریمب . دنکشب و  مبلق  هکنآ  زا  شیپ  يوگب  نخس  نم  اب  متسه ، نیـسح  ترـسپ  نم  ردام ، تفگیم  دیـسوبیم و  ار  وا  ياپ 
رتخد يا  تفگیم : هک  یلاح  رد  دـمآ  لزنم  هب  نینموملاریما  دـنتخاس . ربخ  اب  ناـشردام  تداهـش  زا  ار  ناشردـپ  دـندش و  جراـخ  دجـسم 

رود وا  زا  زاس . سونام  مارآ و  لد  ار  وا  دنتخاس ، ناشیرپ  ار  وا  ادنوادخ  : » دومرف سپس  منک . مارآ  لد  هتسج ، یلـست  یـسک  هچ  اب  دمحم ،
ياهماج رد  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  موثلکما  نامکاح .» نیرتمکاح  يا  نک ، مکح  وا  رطاخ  هب  دـندنار ، متـس  وا  رب  اـمرف  یفطل  وا  هب  دـندش ،

نآ زا  سپ  هک  ینداد  تسد  زا  میاهداد ، تسد  زا  ار  وت  تقیقح  هب  کنیا  ادخ ، لوسر  يا  ردپ ، يا  دزیم ، دایرف  دمآ و  نوریب  دوب  هدیچیپ 
نوریب رظتنم  هدش  عمج  مدرم  دیسریم و  شوگ  هب  هنیدم  رهش  رد  ادخ  لوسر  رتخد  رب  نویش  يراز و  يادص  داد . دهاوخن  تسد  يرادید 

. تسا هداـتفا  ریخاـت  هب  بشما  ادـخ ، لوسر  رتـخد  هزاـنج  عییـشت  هک  تفگ : دـش و  جراـخ  ناـنآ  يوس  هب  رذوبا  هک  دـندوب  هزاـنج  ندـمآ 
دوب ياهقیدـص  وا  دومرف : نینچ  داد ؟ لسغ  ار  همطاف  یلع  ارچ  هکنیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تخادرپ . وا  لـسغ  هب  نینموملاریما ،
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یلع تفگ : مالسلاهیلع  ترـضح  نآ  دادن . لسغ  مالـسلاهیلع  یـسیع  زج  یـسک  ار  میرم  هکنانچمه  دهد ، لسغ  ار  وا  دیابن  قیدص  زج  هک 
هداتـسرف و رتـخد  وـت و  زینک  وا  ادـنوادخ  تفگیم : داد و  رارق  روفاـک  يرادـقم  مجنپ  هـبترم  رد  تـخیر و  بآ  وا  رب  راـب  جـنپ  راـب و  هـس 
اب ار  وا  ربب و  الاب  ار  شاهجرد  زاس و  مکحتسم  میظع و  ار  شناهرب  نک و  نیقلت  وا  هب  ار  شتجح  ادنوادخ  دشابیم ، تناگدیرفآ  هدیزگرب 

ربمایپ هک  اریز  درک . طونح  دوب ، هدروآ  لیئربج  هک  ادخ ، لوسر  طونح  هدنامیقاب  زا  ار  وا  سپس  زاس . روشحم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم 
نم هب  ار  نآ  لیئربج  هک  تشهب  زا  تسا  هحفـص 174 ] یطونح [  نیا  همطاف ، يا  یلع و  يا  دوب : هدومرف  نانآ  هب  البق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

ماگنه نیا  رد  دینک . ادج  ار  یتمسق  نآ  زا  ناتدوخ  يارب  نم و  يارب  دینک و  تمسق  ار  نآ  دیوگیم : دناسریم و  مالس  امـش  هب  وا  هداد و 
هَّللا یلص  ادخ  لوسر  نخس  نیا  ندینـش  اب  داد . دهاوخ  رظن  هیقب  دروم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  تسامـش و  يارب  نآ  موس  کی  تفگ : همطاف 

نآ هیقب  دروم  رد  یلع  يا  ياهتـشگ . ماهلا  هتـسیاش  هتفاـی و  تیادـه  قفوم و  تفگ : تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  داـتفا و  هیرگ  هب  هلآ  هیلع و 
وت يارب  نآ ، دومرف : دـییامرفب . ادـخ ، لوسر  يا  امـش ، هک  تسا  یـسک  ره  يارب  رگید  فصن  تسوا و  يارب  نآ ، فصن  تفگ : هدـب . رظن 
يا و  نسح ، يا  بنیز ، يا  موثلکما ، يا  دز : ادص  دنز ، هرگ  ار  نفک  هکنآ  زا  شیپ  درک و  نفک  هماج  تفه  رد  ار  وا  ترـضح ، دـشابیم .

هک دوب  یعمش  اب  عادو  ياههظحل  هک  اقح  دوب . دهاوخ  تشهب  هب  رادید  تسا و  قارف  نیا  هک  دیریگرب  هشوت  ناتردام  زا  دیباتشب و  نیسح ،
هداد خر  یگرزب  تبیصم  هچ  یمیظع و  گوس  هچ  دشاب ... شخبینشور  نارگید  يارب  ات  دوب  هتخوس  رایسب  نآ  زا  شیپ  هتشگ و  شوماخ 
ارهز نامردام  یفطـصم و  دـمحم  نامدـج  نادـقف  رد  نایاپیب  هودـنا  هچ  دـنتفگیم : دـندمآ و  شیپ  مالـسلااهیلع  نیـسح  نسح و  تسا .

. میاهدـنام میتی  ایند  رد  وت  زا  دـعب  هک  وگب  وا  هب  ناسرب و  وا  هب  ار  اـم  مالـس  يدومن ، رادـید  نامدـج  اـب  هاـگ  ره  تسا !؟ هدـش  اـم  بیـصن 
ادخ هب  رادرب ، وا  يور  زا  ار  اهنآ  نسحلاوبا ، يا  تفگ : هک  میدینش  نامـسآ  زا  ار  یفتاه  يادص  ناهگان  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

اههظحل نیرتمهم  کنیا  تسبرب . ار  نفک  هرگ  تخاس و  رود  ار  ناـنآ  یلع  ترـضح  دـناهتخادنا . هیرگ  هب  ار  نامـسآ  ناگتـشرف  اـهنآ  هک 
ياههظحل دنام . دهاوخ  یقاب  ارهز  عضوم  رب  يدهاش  ناونع  هب  تمایق  زور  ات  هک  یشخب  تیـصو ، مهم  شخب  يارجا  هظحل  دناهدیـسرارف ،

دوب هدش  دیق  نآ  رد  هک  دش  هدراذـگ  زامن  هزانج  رب  نآ  هحفص 175 ] زا [  شیپ  دریگ ، تروص  هنایفخم  دیاب  هک  هدیسرارف  يراپـس  كاخ 
اههدید تفر و  باوخ  هب  اهمشچ  دیسرارف ، بش  دوب . ارهز  تیـصو  نیا  دنرادن . ار  زامن  رد  تکرـش  قح  دناهدنار ، متـس  ارهز  رب  هک  نانآ 

هک دندمآ  دندوب ، هتفرگ  تبثم  یعـضوم  همطاف  یلع و  هارمه  هک  ناشنارادتـسود ، نایمـشاه و  زا  یکدـنا  هدـع  بش  لد  رد  تفرگ . مارآ 
زاـمن وا  رب  كراـبم ... یلو  كدـنا  هدـع  نـیا  وا  هارمه  هـب  مالـسلاهیلع و  یلع  ماـما  راـمع . دادـقم و  رذوـبا و  ناملـس و  زا  دـندوب  تراـبع 

هلم یلع  هللااب و  هَّللا و  مسب  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  تفگ : تشاذـگ ، ربق  رد  ار  وا  هک  یماگنه  درپس و  كاخ  هب  ار  يو  ماـما  دـندراذگ .
دنوادخ هچنآ  هب  مدنـسرخ  وت  يارب  دشاب و  رتهتـسیاش  وت  هب  نم  زا  هک  مدرپس  یـسک  هب  هقیدـص ، يا  ار  وت  هَّللادـبع ، نب  دـمحم  هَّللالوسر 

نآ زا  ار  امـش  : » ینعی [ 204 ( ] يرخا هرات  مکجرخن  اهنم  مکدـیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اهنم  : ) درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دـشاب . دنـسرخ 
لهچ ای  ربق و  تفه  عیقب  رد  مالسلاهیلع )  ) ترـضح نآ  سپـس  میزاسیم .» ناتجراخ  نآ  زا  رگید  راب  مینادرگیم و  زاب  نآ  هب  میدیرفآ و 

رد هک  یلاح  رد  دندش ، هاگآ  يو  نفد  زا  هنیدم  خویش  هک  یماگنه  ددرگ و  دیدپان  اهنآ  نایم  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ربق  ات  درک  تسرد  ربق 
و دنفاکـشب . ار  اهربق  نیا  ات  دیروایب  ار  ناملـسم  نانز  زا  يدادعت  دنتفگ : تشگ و  لکـشم  نانآ  رب  راک  دشیم ، هدید  ياهزات  ياهربق  عیقب 

شگنر درز  يابق  هک  یلاح  رد  ترضح ، نآ  دیسر و  مالسلاهیلع  یلع  هب  ربخ  نیا  میراذگب . زامن  وا  رب  میروایب و  نوریب  ار  وا  هلیسو  نیدب 
رگا هک  درک  دای  دـنگوس  دـنوادخ  هب  دوب و  شتـسد  رد  راقفلاوذ  دـش  جراخ  نیگمـشخ  دوب ، هدیـشوپ  درکیم ، نت  رب  اهگنج  رد  هک  ار 

هچ ار  وت  تفگ : دـش و  وربور  وا  اب  یتعاـمج  هحفـص 176 ] هارمه [  هب  رمع  دیـشک ، دهاوخ  ریـشمش  نانآ  رب  دوش ، اجباج  اهربق  زا  یگنس 
هدمآ مشخ  هب  هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع  یلع  میراذگب . زامن  وا  رب  میفاکـشب و  ار  شربق  میراد  دصق  ام  هک  ادخ  هب  نسحلاوبا ، يا  دوشیم ،
تـسد رد  نم  ناج  هکنآ  هب  دنگوس  همطاف ، ربق  یلو  مدرک  اهر  ار  دوخ  قح  دنوش ، دـترم  ناشنید  زا  مدرم  هکنیا  سرت  زا  نم  دومرف : دوب ،
يدروم نیتسخن  رب  [ . 205  ] دندش قرفتم  مدرم  هاگنآ  درک . مهاوخ  باریـس  ناتنوخ  زا  ار  نیمز  ددرگ ، اجباج  نآ  زا  یگنـس  رگا  تسوا ،
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ایند زا  ردپ ، رادید  هب  قایتشا  اب  ارهز  اما  دندومن . ناهنپ  ار  قیاقح  زا  يرایسب  دش و  هدیشک  ياهدرپ  تشگ ، دودرم  نآ  ناحتما  رد  تما  هک 
تیاکش لاعتم  ناحبس و  يادخ  دزن  ات  دومن  تلحر  وا  تشاد ... دوخ  اب  ار  میظع  ییاهدرد  تخـس و  ییاهمخز  هک  یلاح  رد  تفر ، تفر .

... داهن ياج  رب  صیخشت  ياهرانم  تیاده و  ياهمچرپ  ام  يارب  نینچمه  وا  دناهدرک . متس  وا  هب  هک  یناسک  هیلع  دنک  مکح  وا  يارب  ات  درب 
. تسا هدـش  هدرپس  كاـخ  هب  دـیدرگ ، نفد  نآ  رد  هناـیفخم  هک  وا  ربق  رد  هک  يزار  تشاذـگ . یقاـب  اـم  يارب  ار  شزرا  دومن و  تلحر  وا 
رد همطاف  رون  هک  نآ  رگم  دباییمن  تسد  نادب  سکچیه  هک  يزار  دـنامیمن . ناهنپ  زین  اهلقع  يهمه  و  تسا . عنتمم  لهـس و  هک  يزار 

هکنیا مغریلع  دشاب . هتـشگ  رازیب  فارحنا  متـس و  زا  هدش و  دوشگ  ریخ  قح و  يور  هب  هتفرگرب و  هشوت  وا  وترپ  زا  شلقع  و  دشاب . وا  بلق 
و دیـشخرد ، نم  رب  شرون  اب  همطاف  مدیـشون و  نآ  زا  دوب . یماک  نیریـش  اب  هتخیمآ  نم ، هب  تبـسن  اـما  ماهدیـشک  رـس  ار  شدرد  ماـج  نم 

هحفص 177] تسا [ . یلع  رسمه  دمحم و  رتخد  همطاف  وا ، هک  اقح  شهاگیاج ، تسالاو  هچ  و  دش . تسار  هار  يوس  هب  نم  يامنهار 

خیرات لوط  رد  اسر  يدایرف  ارهز ،

زور تمایق و  زور  راظتنا  رد  وا  نیمز ، اهنامـسآ و  يروانهپ  هب  تسا  یتشهب  اـجنآ  دیـشکرب ، تخر  راـگدرورپ  يوس  هب  مالـسلااهیلع  ارهز 
رابغ دهد و  ناکت  ار  نورد  دروآ و  تکرح  هب  ار  هدرم  ياهنادجو  ات  دشورخیم  هک  هداهن  ياج  رب  ار  يدایرف  یلو  دربیم ، رـسب  باسح 

نینج و طقس  برض و  رازآ و  زا  دیسر  ودب  هچنآ  زا  درد ، دایرف  جنر ، درد و  دایرف  دناکتب ... اهدرخ  زا  ار  اهربکت  اهتوهـش و  اهتلفغ و 
تفر و ایند  زا  ارهز  دشن ... تظافح  هک  یتلاسر  دش ، بکترم  شتلاسر ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ربارب  رد  تما  هچنآ  زا  جـنر ، دایرف 

رمع مود  ههد  زونه  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  وا  هکنیا  تسخن  دـنناشفایم . نوخ  نانچمه  هک  داهن  یقاب  خـیرات  لد  رد  دولآنوخ  هزین  ود 
شیارب ناـسنا  اـهنویلیم  ياـهلد  هک   ) وا ربق  هک  اـجنآ  اـت  دـش  هدرپس  كاـخ  هب  ناـهنپ  هنابـش و  وا  هکنآ  مود  و  دوب . هدربن  ناـیاپ  هب  ار  دوخ 

راهب هدـجیه  میتفا . هارب  قیاقح  يوجتـسج  يارب  ام  ات  تسارهز  هراـشا  نآ  اـما  یمیظع . سوسفا  هچ  سوسفا و  تسین ... صخـشم  دـپتیم )
هک تسا  تسرد  هچ ...؟ يارب  تسویپیم . وا  هب  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تیبلها  زا  درف  نیتسخن  وا  هتـشذگ و  شرمع  زا  طقف 

یباداش رد  ار  يزیزع  هاـگ  ره  اـم  يهمه  درذـگیمن ؟ اـهنهذ  رب  گرم  تلع  يهراـبرد  یلاوس  اـیآ  یلو  تسا  قح  ناگدـنب  همه  رب  گرم 
يادخ هک  تسا  يزیچ  نیا  و  تسا ؟ هدرم  هنوگچ  هک  میسرپیم  هلصافالب  میونـشیم ، ار  وا  تشذگرد  ربخ  میهدیم و  تسد  زا  شیناوج 

نیا اب  ارهز  ات  دش  ببس  يزیچ  هچ  تسا ... يرطف  لاوس  کی  نیا  عقاو  رد  میسرب . هعجاف  قمع  هب  هلیـسو  نیدب  ات  دهاوخیم  ام  زا  لجوزع 
نامدوخ اب  ار  اهشسرپ  هحفـص 178 ] نیا [  یتقو  دننک ... ادیپ  ینالوط  يرمع  دهاوخب ) ادـخ  هک  اجنآ  ات   ) نارگید دورب و  ایند  زا  تعرس 

، هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  شبوبحم  نادقف  مغ  رد  هکنآ  تسخن  میبایزاب ... ار  تقیقح  هک ، دش  میهاوخ  قفوم  میراذگیم ، نایم  رد 
قوقح شنادنزرف و  شرـسمه و  قوقح  وا و  قوقح  شقوقح ، همه  طاقـسا  برـض و  يدـعت و  زا  نآ  زا  سپ  شقوقح و  بصغ  رب  سپس 

ایآ نسحم .»  » ندومن طقاس  نآ  زا  سپ  ندیبوک و  دگل  برـض و  برد و  ندنازوس  اب  راکـشآ  يدعت  اهنآ ، همه  سار  رد  یمالـسا و  تما 
دروآ تسدب  یصخش  يهدیاف  هکنیا  يارب  هن  دومن . لمحت  ار  اهنیا  همه  مالسلااهیلع  ارهز  دنبوکب ... مه  رد  ار  اههوک  ات  دنتسین  یفاک  اهنیا 

ار قیاقح   4 شاءایلوا یگدنز  قیرط  زا  دهاوخیم  دنوادخ  هک  تسا  هنوگنیدب  و  دنامب . مکحم  اجرب و  اپ  مالسا  ياهنوتس  هکنیا  يارب  هکلب 
، یحو هدرورپ  تـسد  تلاـسر و  رتـخد  مالـسلااهیلع  ارهز  تـسوا ... هناـیفخم  يراپـسکاخ  رگید ، نینوـخ  يهزین  دزاـس . راکـشآ  اـم  يارب 
هب ناهنپ  هنابش و  نیا  دراذگن و  زامن  وا  رب  هفیقس ، تیعورشم  لبمـس  ات  داد  روتـسد  وا  دنک ... تمدخ  تلاسر  هب  شاهدرم  هدنز و  دناوتیم 

يرما هب  شنامرف  دنوادخ  هک  یماگنه  ات  دنامب ، رادیاپ  نانچمه  نآ  زار  هرابرد  اهشسرپ  دنامب و  هتخانـشان  وا  ربق  ات  ددرگ . هدرپس  كاخ 
رگم دوریم . دهاوخب  هک  ره  اهنآ  يوس  هب  میسانشیم و  ار  ناحلاص ، همه  مهم و  ياهتیصخش  همه  ياهربق  ام  دریگ ... قلعت  دهاوخب  هک 

دراد و نامیا  تلاسر  هب  هک  یـسک  يارب  تسا  تلاسر  مایپ  زین  نیا  تسیچ ؟ يارب  نیا  ینادیم  ایآ  اـهیباما . هرهاـط  هقیدـص  تراـیز  يارب 
هحفص 181] دنشیدنایم [ . هک  یناسک  يارب  تسا  يرکذت 
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تفالخ تماما و 

دمآرد شیپ 

اب وـگتفگ  زا  سپ  اریز  دـیامن  دـیکات  دـییات و  ار  هعیـش  ياـعدا  هک  مباـیب  ار  تاـیآ  ثیداـحا و  زا  میظع  رادـقم  نیا  هک  مدرکیمن  روـصت 
ارهز تیموـلظم  رب  نم  هکنآ  زا  سپ  دوـب و  هـتفرگ  ار  طاـیتحا  بناـج  هدرک و  ادـیپ  نـم  هـب  تبـسن  يرگید  يریگتـهج  هـک  ماهادزوـمع 

تیبلها هب  ار  دوخ  يالوت  هک  دوب  يرتکد  يهتـشون  باتک  نیلوا  مدـناوخ . ار  اهنآ  داد  نم  هب  باتک  هس  وا  مدـیدرگ ... هاگآ  مالـسلااهیلع 
ياوتحم دوب . تاعجارملا » ، » مود باتک  تسا . هدوب  تعامج  تنـسلها و  ياـملع  زا  یکی  نیا  زا  شیپ  وا  دوب . هدرک  مـالعا  مالـسلامهیلع 

رهزالا هاگشناد  سیئر  ینس و  هک  يرگید  ملاع  نیدلافرـش و  نیـسحلادبع  دیـس  ینعی  یعیـش  ملاع  کی  نایم  يدنمـشزرا  هرظانم  باتک 
مث  » باتک هک  اقح  خیرات و  لوط  رد  نانآ  رب  ماکح  متـس  هعیـش و  خـیرات  هرابرد  يرگید  باتک  تسا . يرـشبلا  میلـس  خیـش  ینعی  فیرش 

هزیگنا باتک  نیا  هکناـنچمه  تسا . هتـشاد  هعلاـطم  هب  نم  نتخیگنارب  رد  ار  رتمهم  شقن  يوامـس ، یناـجیت  رتکد  هتـشون  [ 206 « ] تیدتها
باتک زا  هک  مبایب  نیمز  يور  رب  ار  یباتک  مناوتب  هک  منکیمن  نامگ  دومن و  داجیا  نم  رد  هجوت  اب  تقدـب و  ار  تاعجارملا  باتک  هعلاـطم 
لطاب راقو ، بدا و  شور  اب  ار  يرشبلا  خیـش  ياهتجح  همه  دز و  رانک  ار  اهباقن  هک  یباتک  دشاب ، رتیوق  قطنم  تجح و  رد  تاعجارملا 

، هاتوک یتدم  زا  سپ  تفرگ و  هیراع  هب  ناتسود  زا  یکی  زا  ار  تاعجارملا  باتک  صاخشا  زا  یکی  يزور  مراد  دایب  هحفص 182 ] دومن [ .
یگتخاس باتک  نیا  تفگ : یعیبط ، یشنکاو  ناونع  هب  دهد و  رارق  ءازهتـسا  دروم  ار  نآ  درکیم  یعـس  هک  یلاح  رد  دروآزاب و  ار  باتک 

نیا هدـشن و  ماـجنا  هرظاـنم  نیا  هک  مینک  ضرف  انخیـش ، داد : خـساپ  نینچ  وا  هب  ردارب  نآ  تسا . هدـشن  ماـجنا  الـصا  هرظاـنم  نـیا  تـسا و 
، تسین اهتیصخش  هابرد  ام  نخس  عقاو  رد  تسیچ ؟ دناهدمآ ، باتک  رد  هک  یلیالد  هرابرد  امش  رظن  دناهتشادن ، دوجو  اعقاو  اهتیـصخش 
هک وگب  : » ینعی [ 207 ( ] نیقداص متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق  : ) امرفب يراد ، نآ  يارب  یخساپ  رگا  تسا . مهم  ام  يارب  باتک  ياوتحم  هکلب 

هرظانم و نیا  هک  میتسه  نئمطم  ام  هتبلا  دش . تکاس  ام  تسود  نک ... رایتخا  توکس  هنرگ ، و  دییوگیم .» تسار  رگا  دیروایب ، ار  ناتلیلد 
دزن ینید  لفاحم  رهپس  رد  هتسجرب  ناسنا  ود  تیصخش  ود  نیا  تسا و  هتفرگ  تروص  اعقاو  میلس ، خیش  نیـسحلادبع و  دیـس  نایم  وگتفگ 

ار اـم  ياـهندرگ  میهاوـخن ، هچ  میهاوـخب و  هچ  هک  درک  مهاوـخ  میدـقت  ار  لـیالد  زا  ياهعوـمجم  نم  و  دنـشابیم . تنـس  لـها  هعیش و 
هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  نانیـشناج  نانآ  هک  اریز  دربیم ، اهنآ  زا  ریغ  يرگید  دارفا  هن  تیبلها و  تعباتم  يوریپ و  يوس  هب  ار  ام  دنریگیم و 

زا ریغ  رگید  دارفا  تالاوم  رد  یهارمگ  دشابیم و  نانآ  تالاوم  نانآ و  زا  نید  نتفرگ  نانآ و  زا  يوریپ  رد  نتفای  تیاده  دنتسه و  هلآ  و 
نانآ هک  هنوگنآ  مزاس ، مزلم  نآ  هب  ار  نانآ  ات  مروآیمن  تعاـمج  تنـس و  لـها  داـمتعا  دروم  ياـهباتک  زا  جراـخ  یلیلد  نم  تساـهنآ و 

رد هدـش : هتفگ  نآ  دروم  رد  هک  تسا  تفالخ  تماما و  دـش  نایب  هکنانچ  ام  ثحب  عوضوم  اجنیا  رد  دـناهتخاس . مزلم  نآ  هب  ار  ناـشدوخ 
هعیش نایم  دوجوم  فالتخا  يهشیر  نآ  و  دش . هدیشک  تماما  هحفص 183 ] هرابرد [  هک  هنوگنآ  تسا  هدشن  هدیشک  يریشمش  چیه  مالسا 

شسرپ دیـسر . تایئزج  نیرتکچوک  هب  هک  اجنآ  ات  دمآ  دوجوب  باعـشنا  ناناملـسم  مالـسا و  رد  هک  تساجنیا  زا  و  تسا . تنـس  لها  و 
؟ دوشیم نیعم  مدرم  باختنا  اروش و  هطساوب  هکنیا  ای  ددرگیم . نییعت  صن  هطساوب  ماما  ایآ  هک  تسنیا  یلصا 

یهلا بصن  نییعت و  اب  ای  اروش  اب 

تسا حضاو  ریغ  تعامج ، تنس و  لها  دزن  اروش  موهفم 

یهاگ نانآ  تسا . حضاو  ریغ  تنس ، لها  ناردارب  دزن  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینیـشناج  دروم  رد  نخـس  هک  تسا  نآ  تقیقح 
میباییمن یلیلد  ای  یعرش و  كردم  چیه  نیا ، دوجو  اب  اما  دننادیم ، ماما  نییعت  يانبم  نوناق و  ار  صن  یهاگ  دنیوگیم و  نخـس  اروش  زا 
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ود نآ  مهف  هار  تفگ : دیاب  دمآ ) دهاوخ  هک  یحرـش  هب   ) دنیوجیم کسمت  میرک  نآرق  زا  هیآ  ود  هب  نانآ  دیامن . دـییات  ار  ناشیاعدا  هک 
ای نآرق و  زا  یحرش ، ای  نایب  هنوگچیه  هن  مینیبیمن و  نانآ  دزن  اروش  يارب  یحضاو  موهفم  چیه  ام  عقاو  رد  تسا . هدش  هبتشم  نانآ  رب  هیآ 

مهنآ دادن . حیضوت  ار  يزیچ  تسویپ و  یلعا  ألم  هب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  نانآ ، روصت  يهیاپ  رب  اریز  میباییمن . تنـس  زا 
نآ هک  یلاح  رد  نانآ ، هویش  هب  انب  تفالخ ! هلئـسم  نامه  رگید  ترابع  هب  دوب . لمتحم  رایـسب  نآ  عوقو  هک  ياهنتف  نیرتكانرطخ  هرابرد 

هدرکن و اـهر  دنـشاب ، دـنمزاین  نآ  هب  مدرم  هک  ار  یکچوـک  اـی  گرزب  رما  چـیه  هتفرگ و  شود  رب  ار  اـهتلاسر  نـیرخآ  غـالبا  ترـضح 
ماـظن تما و  يربـهر  دروـم  رد  تسا ، نکمم  هنوـگچ  سپ  ار ، تجاـح  ياـضق  ماـکحا  یتـح  تـسا . هداد  نآ  هراـبرد  یفاـک  تاحیـضوت 

هک تسا  املع  زا  یتاداهتجا  زا  ترابع  نانآ  دزن  اروش  دروم  رد  لوق  هکلب  دشاب ؟ هدادن  يدومنهر  هحفص 184 ] چیه [  مالسا  رد  تموکح 
نییعت ار  دوخ  نیـشناج  هک  تسا  زیاـج  رما  یلو  يارب  هک  دـناهتفگ  تسا و  هدومن  میـسرت  ثداوـح  ناـیرج  اـب  قباـطم  ار  نآ  ینید  موـهفم 

هک هنوگنآ  درف ، کی  ندرک  تعیب  اب  یتح  دوش  دقعنم  نانآ  زا  یکی  يارب  تعیب  هک  تسا  نکمم  درک و  لمع  رکبوبا  هک  هنوگنآ  دیامن ،
هک دـناهتفگ  نانآ  زا  یـضعب  درک و  تعیب  رکبوبا  اب  رمع  هنوگنآ  و  دومن . تعیب  یلع  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  ساـبع 

نییعت ار  نانآ  هک  یـسک  ای  یهن و  رما و  ناـبحاص  دروم  رد  یحیـضوت  یلو  ددرگیم  دـقعنم  یهن ، رما و  ناـبحاص  ندـمآ  مهارف  اـب  اروش 
راچد یکیرات ،» يالاب  یکیرات   » ضعب قوف  اهضعب  تاملظ  قادصم  هب  هدومن و  عمج  مه  اب  ار  دراوم  نیا  همه  یـضعب  دناهدادن و  دنکیم ،

هک هفیرش  هیآ  ود  رگم  دیامنیمن ، دییات  ار  نآ  یلقن  ای  یلقع  لیلد  چیه  هک  تسا  نید  هرابرد  ییاعدا  اهنیا  همه  و  دناهتشگ ... یمگردرس 
يادـخ لوق  تسخن : هیآ  دومن . تباث  ناوتیمن  اهنآ  اب  ار  ناینـس  ياـعدا  دروم  ياروش  ینعی  تسا . رودـب  ثحب  نیا  زا  اـهنآ  دوخ  تیهاـم 

میمـصت هاگ  ره  نک و  تروشم  روما  رد  نانآ  اب  : » ینعی [ 208 ( ] هَّللا یلع  لکوتف  تمزع  اذاف  رمالا  یف  مهرواش  و  : ) تسا یلاعت  هناـحبس و 
نییعت اروش  طسوت  دیاب  تماما  تفالخ و  هک  دناهتفگ  هدومن و  لالدتـسا  اروش  لصا  رب  ناینـس  هیآ  نیا  طسوت  امن .» لکوت  يادخ  یتفرگ ،

 ] رقتـسم شتموکح  هک  دـهدیم  رارق  باـطخ  دروم  ار  یمکاـح  اریز  تسا . روصت  نیا  فـالخ  ییاوتحم  ياراد  هیآ  هک  یلاـح  رد  ددرگ .
هکنیا هب  دراد  هراشا  دوخ  و  دـنکیم ، تروشم  هک  تسوا  دـیامن و  تروشم  مدرم  اب  هک  دـهدیم  هجوت  ار  وا  تسا و  هتـشگ  هحفص 185 ]

هدید بسانم  هچنآ  رب  سپـس  دریگیم ، اهنآ  زا  تسا  عفان  ار  هچنآ  دنکیم و  یـسررب  ار  راکفا  ءارآ و  هک  دراد  دوجو  یمکاح ) ای   ) سیئر
زا ریغ  اـجنیا  رد  تروشم  دروم  عوـضوم  هک  دـنکیم  ناـیب  هیآ  نینچمه ، دـنکیم ... لـکوت  دـنوادخ  رب  دـنکیم و  ذاـختا  میمـصت  تسا ،

دیامن و مزع  ات  دشاب  رظان  نآ  رب  هیآ  قبط  هک  تسا  یمکاح  دـنمزاین  اروش  درادـن . يدوجو  اروش  مکاح ، نودـب  هک  اریز  تسا . تموکح 
تروشم دروم  عوضوم  هرابرد  هک  رما  یلو  دوجو  اب  رگم  دوشیمن  لماک  اروش  هیآ ، نیا  يهیاپ  رب  دیامن . لکوت  ادـخ  رب  دریگب و  میمـصت 

مکاح دوجو  هک  تهج  نآ  زا  ددرگیم . باختنا  رما  یلو  نآ  هلیـسوب  هک  درادن  ییاروش  رب  یتلالد  چیه  هیآ  نیا  اذل  دـنزب . ار  رخآ  فرح 
هک تسا  رود  مزلتـسم  نیا  و  دـهدیم . لیـشکت  اروش  هک  تسا  یعمج  نایم  رد  وا  ندوب  رب  فقوتم  وا  باختنا  و  تسا . اروش  لـمکم  دوخ 

غرم هیضق  دننام  دشاب . فقوتم  لوا  زیچ  دوجو  رب  زین  نآ  دوخ  دوجو  هک  يرگید  زیچ  دوجو  هب  يزیچ  تابثا  ینعی  رود ، و  دشابیم . لطاب 
زا ییاهلاثم  غرم و  تسا  نینچمه  تسا و  غرم  رب  فقوتم  شدوجو ، غرم ، مخت  هک  اریز  تسا  هدوب  لوا  اهنآ  زا  کیمادـک  هک  غرم  مخت  و 

یناسک و  : » ینعی [ 209 ( ] مهنیب يروش  مهرما  هولصلا و  اوماقا  مهبرل و  اوباجتـسا  نیذلا  و  : ) تسا یلاعت  يادخ  نخـس  مود : هیآ  تسا ! نیا 
هحفص 186] همیرک [  هیآ  نیا  تساروش ،» شور  هب  ناشنایم  ناشرما  دناهتـشاد و  ياپ  هب  ار  زامن  هداد و  تبثم  خساپ  ار  ناشراگدرورپ  هک 

ماما نییعت  هکنیا  اما  دـشاب ، نانآ  روما  يهزوح  زا  جراـخ  هچنآ  رد  هن  دراد ، طاـبترا  نینموم  لـئاسم  هب  هچنآ  رد  دـنکیم . اروش  هب  قیوشت 
زا ای  تسا  نانآ  هب  طوبرم  روما  زا  نیا  اـیآ  مینادیمن  اریز  تسا . هشقاـنم  یلـصا  عوضوم  نخـس و  زاـغآ  نیا  دـشاب . ناـنآ  روما  رد  لـخاد 

لالدتسا زین  نیا  دوجو  اب  دشاب ، نینموم  هب  طوبرم  روما  زا  هکنآ  ضرف  رب  و  دشابیم . طوبرم  لاعتم  ناحبس و  دنوادخ  هب  هک  تسا  يروما 
هنوگنآ تسا ، زیاج  رما  یلو  نودـب  یعرـش  ياروش  مایق  هک  دوشیمن  هتفگ  اریز  تسین  زیاـج  هفیلخ ، ماـما و  نییعت  عوضوم  رد  هیآ  نیا  هب 

اما دراد . هدهع  رب  [ 210 ( ] رمالا یف  مهرواش  و  : ) هیآ ار  نآ  لیصفت  هک  تسا  ماع  عقاو  رد  هیآ  میدرک و  نایب  یلبق  هیآ  هب  لالدتـسا  رد  هک 
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اب نیرتلماک و  هکلب  نانآ ، زا  یکی  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسا  یهیدب  هک  تسا  هدمآ  نانمؤم  تافـص  نایب  رد  ثحب ، دروم  هیآ 
دشابن و وا  يارب  رخآ  فرح  هک  تسین  نکمم  سپ ، تسا . هتفای  رارقتسا  شیارب  تموکح  هک  تسا  يرما  یلو  وا  دشابیم . نانآ  نیرتاوقت 

نآ ریغ  یعدـم  سک  ره  وا ! ندرکن  هظحالم  اب  هن  تسا  هدـش  لزان  نانآ  نایم  رد  رما  یلو  دوجو  ندوب و  ظاحلب  هک  تسا  راکـشآ  هیآ  زا 
دوجو يرما  یلو  ای  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  مییوگیم  دیتسناد ، ار  نیا  هک  نونکا  دیامن . تابثا  ار  نآ  دیاب  دشاب ،
یعرـش ییاروش  هب  تروص  نآ  رد  تشادن ، دوجو  رما  یلو  رگا  اما  دوبن . يو  بصن  يارب  اروش  هب  يزاین  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هتـشاد 

ار هچنآ  تروشم  زا  سپ  دـشاب و  رظاـن  نآ  رب  هک  تسا  يرما  یلو  دـنمزاین  یعرـش  ياروـش  دریگ و  تروـص  وا  بصن  راـک  اـت  دوـب  زاـین 
 ] تامیمـصت هب  مزلم  نیملـسم  زا  کی  چیه  و  دوب . دهاوخ  یعرـش  ریغ  اروش ، نآ  نودب  دریگب و  میمـصت  و  دـنک ، رایتخا  دـشاب ، دـنمدوس 

خیرات و هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دشاب . هتـشاد  دوجو  رما ) یلو   ) ماما نییعت  يارب  یـصن  دیاب  ریزگان  نیاربانب  دوب . دهاوخن  نآ  هحفص 187 ]
. دروآ مهاوخ  ناوارف  امش  يارب  اهنآ  زا  هک  دیامنیم . تابثا  ار  نآ  نآرق  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تایاور  لقع و 

دشابیم ترورض  کی  ماما  یهلا  بصن  نییعت و 

نآ رد  نانآ  سیئر  دومن ، توعد  مالـسا  هب  ار  رماعینب  يهلیبق  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  ماـشهنبا  هریـس  رد 
سپ ایآ  دیامن ، زوریپ  تنافلاخم  رب  ار  وت  دنوادخ  سپـس  مینک و  تعیب  وت  اب  رگا  تفگ : دندوب  هدمآ  هکم  هب  دوب و  جـح  مسوم  هک  ماگنه 
رارق ار  نآ  دهاوخ  هک  اج  ره  تسادخ ، يارب  تسایر )  ) رما : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دوب ؟ دهاوخ  ام  يارب  تسایر )  ) رما وت  زا 

توالت ار  نآ  زور  بش و  ام  هک  نآرق  نیا  تسا و  یلاعت  يادـخ  يارب  رما ، هک  دومرف  نایب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  [ . 211 « ] دهدیم
رتاناد دنوادخ  : » ینعی [ ... 212 ( ] هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هَّللا  : ) دیامرفیم یلاعت  يادخ  هک  اجنآ  دـنکیم  دـیکات  ار  بلطم  نیا  مینکیم 

هک تسا  یهلا  یتنـس  نآ ، تظفاـحم  تیفیک  تلاـسر و  غـیلبت  شور  نییعت  يارب  یهلا  شنیزگ  و  دـهد .» رارق  اـجک  ار  شتلاـسر  هک  تسا 
هیرذ نیملاعلا ، یلع  نارمعلآ  میهاربالآ و  احون و  مدآ و  یفطـصا  هَّللا  نا  : ) دـیامرفیم لاعتم  ناحبـس و  دـنوادخ  درادـن . لیدـبت  رییغت و 
مدرم رب  ار  نارمع  نادـناخ  میهاربا و  نادـناخ  و  هحفـص 188 ] حون [  مدآ و  دـنوادخ  : » ینعی [ 213 ( ] میلع عیمـس  هَّللا  ضعب و  نم  اهـضعب 
نیذلا باتکلا  انثروا  مث  : ) دیامرفیم یلع  لج و  يادخ  و  تساناد .» ياونـش  دـنوادخ  دـنرگید و  یخرب  زا  یخرب  هک  ینادـنزرف  دـیزگرب ،
دیکات لاعتم  ناحبس و  دنوادخ  میاهدیزگرب .» هک  نامناگدنب  زا  یناسک  هب  میداد  ثرا  ار  باتک  سپـس  : » ینعی [ 214 ( ] اندابع نم  انیفطصا 

رارق شنیزگ و  دروم  رد  میمـصت  اذـل  دـشاب  یهاگآ  زا  هجرد  نیرتالاب  رد  سک  نآ  هچ  رگا  تسین ، یـسک  تسد  رد  رما ، هک  دـیامرفیم 
انیحوا انرمأب و  نودـهی  همئا  مهانلعج  و  : ) دـیامرفیم یلاعت  يادـخ  هرابنیا  رد  تسا . هدومن  راذـگاو  یلاعت  يادـخ  دوخ  هب  ار  ربهر  نداد 
تیادـه ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  یناـماما  ار  ناـنآ  و  : » ینعی [ 215 ( ] نیدـباع انل  اوناک  هاکزلا و  ءاتیا  هالـصلا و  ماقا  تاریخلا و  لـعف  مهیلا 

زین و  دـندیتسرپیم ،» ار  اـم  ناـنآ  ار و  تاـکز  نداد  زاـمن و  نتـشاد  اـپب  کـین و  ياـهراک  هب  لـمع  مـیدرک  یحو  ناـنآ  هـب  دـندرکیم و 
ام رما  هب  هک  میداد ، رارق  یناماما  نانآ  زا  و  : » ینعی [ 216 ( ] نونقوی انتایاب  اوناک  اوربص و  امل  انرمأب  نودهی  همئا  مهنم  انلعج  و  : ) دـیامرفیم

رما هب  هکلب  تسین  تما  تساوخ  يهیاپ  رب  ربهر  شنیزگ  عقاو  رد  دنتـشاد .» نیقی  اـم  تاـیآ  هب  و  دـندرک ، ربص  نوچ  دـندرکیم ، تیادـه 
نتـشاد اپب  کین و  ياهراک  ماجنا  تما  هک  اریز  میریگب ، تما  انرما »  » رد ار  ریمـض  هک  تسا  رود  هب  تینالقع  زا  و  انرماب ) : ) تسا دنوادخ 

: دشابیمن تایآ  ياراد  تما  زین  و  نیدباع ) انل  اوناک  و  : ) تسین شتـسرپ  دروم  دوخ  تما  هکنانچمه  دنکیمن ... یحو  همئا  هب  ار  زامن و ...
وا هک  تهج  نیدـب  دسانـشیم . دوـخ  لـقع  نادـجو و  اـب  ار  نآ  یناـسنا  ره  هک  تسا  يرما  یهلا  نـییعت  ترورـض  اذـل  نوـنقوی ) اـنتایآب  )
رما نیا  دشاب . ترـضح  نآ  نیـشیناج  دـیاب  فیاظو  همه  رد  هک  دوب . دـهاوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  هحفص 189 ] ینیـشناج [ 

ات و  دهد ، ناشن  ار  فارحنا  هک  دشاب  ییامن  بطق  دننامه  دیاب  وا  تشاد . هاگن  ار  نید  ناوتیم  ینیمضت  هچ  اب  هنرگ  تسا و  یهیدب  ابیرقت 
نیا نیـشیپ  ياهتما  رد  هک  نانچنآ  دریذـپ . تروص  دـیآ  شیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب  تسا  نکمم  هک  یفارحنا  زا  يریگـشیپ 
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يارب هنوگچ  و  دهد ؟ همادا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تکرح  ات  دنک  دامتعا  دناوتب  وا  رب  تما  هک  تسیک  نیا  دمآ . دوجوب  تافارحنا 
هنالقاع نیا  ایآ  دشاب ؟ هدرکن  نییعت  ار  دوخ  نیشناج  هک  یلاح  رد  دیامن ، تلحر  یلعا  الم  هب  هک  دراد  ناکما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

هک اریز  دوش ؟ هریچ  اهنآ  رب  هنابلط  تردق  تالیامت  اهـسوه و  تسا  نکمم  هک  دوش  اهر  یمدرم  تسد  رد  تماما  تفالخ و  رما  هک  تسا 
رد تعیرش  نآ  هک  تسا  مزال  هکلب  تسین . یفاک  شیارب  دشاب  اهباتک  رد  ظوفحم  هک  یتعیرش  دوجو  دناشکیم و  یتسپ  هب  ار  وا  رشب  عبط 

لاـمعا رب  تعیرـش  قیبطت  تیحالـص  يو  هب  يرترب  نیا  هک  دـشاب  تمـصع ) ینعی   ) یعیرـشت يرترب  ياراد  هک  دوش  مسجم  یناـسنا  دوجو 
نآ ات  دشاب  هتشاد  ییارجا  تردق  هک  تسا  یسک  دنمزاین  نوناق  ره  هک  اریز  دشاب .) هتـشاد  دوجو  وا  دروم  رد  یـصن  ینعی   ) دهدب ار  مدرم 

لیاسو يهمه  ياهدـیرفآ ، ره  لاـمک  يارب  هک  يراگدـیرفآ  [ . 217 « ] دوب دـهاوخ  ذـغاک  رب  یبکرم  تروصب  نوناق  ـالاو ، دـهد  قیبطت  ار 
هَّللا یلص  ربمایپ  زا  دعب  يربهر  تسا  نکمم  هنوگچ  دسرب ، لامک  بتارم  هب  فعض  صقن و  زا  ات  هتخاس  مهارف  ار  يرورض  ریغ  يرورض و 

هلاسم دوریم ؟ رامـشب  ناسنا ، یحور  يونعم و  تفرـشیپ  رد  یمهم  لماع  دـیدرتیب  هک  ياهلأسم  دزاـس . ینثتـسم  رما  نیا  زا  ار  هلآ  هیلع و 
زا دعب  ار  رمع  نآ  رد  هک  تشون  ار  دوخ  همانتیـصو  هحفـص 190 ] هک [  یماگنه  دوب  نآ  هجوتم  رکبوبا  هک  تسا  يرما  نیـشناج ، نییعت 

، دوب گرم  رتسب  رد  نآ  نتـشون  ماگنه  يو  هکنآ  دوجو  اب  و  دـنرب ... نامرف  يو  زا  ات  داد  روتـسد  مدرم  هب  داد و  رارق  مدرم  يهفیلخ  دوخ ،
دوب یماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رب  هدننکضارتعا  نیتسخن  يو  دوخ  هک  یلاح  رد  دـیزرویم . رارـصا  تیـصو  يارجا  رب  رمع 

مالسلاهیلع یلع  نینموملاریما  و  دیوگیم » نایذه  يو  : » تفگ اجنآ  دسیونب . ياهمانتیصو  يرامیب  لاح  رد  تشاد  دصق  ترضح  نآ  هک 
، دوخ تایح  نامز  رد  تفالخ ) ینعی   ) نآ زا  وا  هکنآ  دوجو  اـب  هک  تسا  نآ  بیجع  : » دـیوگیم رکبوبا  يوس  زا  رمع  نییعت  صوصخ  رد 
«. دشاب هدش  دکؤم  شناتـسپ  ود  ندیـشود  رد  ود  نآ  تکراشم  ات  دنکیم  دقعنم  شتافو  زا  دـعب  يرگید  يارب  ار  نآ  درکیم ، يراددوخ 

داتـسرف ماغیپ  وا  يارب  دوب . موتحم  لجا  راظتنا  رد  رتسب  رد  دـش و  بورـضم  رمع  هک  یماگنه  دومن  فارتعا  نییعت ، ترورـض  هب  زین  هشیاع 
نب نمحرلادبع  نینچمه  نکم . اهر  تسرپرـس  نودب  لمهم و  دوخ  زا  دعب  ار  دمحم  تما  و  دوش . وت  نیـشناج  یـسک  هچ  نک  تیـصو  هک 
راک رـس  رب  اروش  نودب  نییعت و  بصن و  تروصب  ءافلخ  هک  دـنکیم  تباث  یلمع  تیعقاو  دومن . يروآدای  زین  رمع  هب  دروم  نیا  رد  فوع 

. تسا هدوب  هارمه  بصن  نییعت و  اب  دمآ ) دهاوخ  هک  یحرشب   ) زین هرفن  شش  ياروش  یتح  دندمآ و 

ربمایپ نیشناج  نیتسخن  بلاطیبا ، نب  یلع 

هراشا

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نانیـشناج  دوخ  مالـسلامهیلع  تیبلها  هک  دنتـسه  یثیداحا  زا  راشرـس  تعاـمج  تنـس و  لـها  ياـهباتک 
 ] تلع تسا . هارمگ  دیوجن ، کسمت  نانآ  هب  سک  ره  هک : دـناهدرک  لقن  و  دـناهدمآ . رامـش  هب  ترـضح  نآ  زا  سپ  ادـخ ، نید  نالماح 

ناملالدتـسا لالخ  رد  ام  دـشابیم . یلاعت  يادـخ  يوس  زا  نانآ  شنیزگ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رابخا  اـهلقن ، نیا  هحفص 191 ]
ندرک و يوریپ  نانآ و  تـالاوم  هکلب  دوشیمن ، ماـمت  ناـنآ  هب  نتـسج  كربت  ناـنآ و  نتـشاد  تسود  هب  هلأـسم  هک  دومن  میهاوخ  نشور 

هتشاد تسود  ار  مالسلامهیلع  تیبلها  ام  دناهتفگ  نم  هب  يدارفا  هک  تسا  هداتفا  قافتا  رایسب  تسا . رظن  دروم  نانآ ، ربارب  رد  ندش  میلست 
، دـشاب بترتم  نآ  رب  يرثا  هکنیا  نودـب  مالـسلامهیلع  تیبلها  نتـشاد  تسود  هک  ماهتفگ  خـساپ  رد  نم  و  میزرویم ... تدارا  نانآ  هب  و 
هب ار  ناشناتـسود  اب  یتسود  نانآ و  قیرط  ندومن  يوریپ  هویـش و  هب  لمع  اب  هارمه  نانآ  یقیقح  نتـشاد  تسود  هک  اریز  درادـن . ياهدـیاف 

[218 ( ] هَّللا مکببحی  ینوعبتاف  هَّللا  نوبحت  متنک  نا  : ) دیامرفیم یلاعت  يادخ  یقیقح . نتـشاد  تسود  کی  تسا  نیا  دبلطیم . دوخ  لابند 
نالماح دوخ  مالـسلامهیلع  تیبلها  و  تشاد .» دهاوخ  ناتتـسود  دنوادخ  دینک ، يوریپ  نم  زا  دـیرادیم ، تسود  ار  دـنوادخ  رگا  : » ینعی

مزتلم نانآ  هویش  هب  هک  تسا  یسک  نانآ  یقیقح  رادتسود  دوشیم و  هتخانش  لطاب  زا  قح  هک  تسا  نانآ  هلیسوب  دنتسه و  نامسآ  تلاسر 
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نیا دشابیم . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  هفیلخ  لوا و  ماما  دوخ  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  دراذـگب . مدـق  نانآ  هار  رد  دـشاب و 
هباحـص يهمه  رب  شیرترب  دروـم  رد  تما و  ماـما  ناوـنعب  يو  بصن  نییعت و  دروـم  رد  رثاوـتم  ثیداـحا  لـالخ  زا  نم  هـک  تـسا  یبـلطم 

یلو دندومن  یفخم  ار  نآ  سرت  زا  شنایعیش  و  دناهتشاد . نآ  نتشاد  ناهنپ  رد  ششوک  دسح  يور  زا  شنانمشد  هکنیا  مغریلع  ماهدیـسر .
ادخ لوسر  باحصا  زا  يدرف  چیه  يارب  : » دیوگیم لبنح  نب  دمحا  دیدرگ . راکشآ  دنک ، رپ  ار  برغ  قرش و  نایم  هچنآ  ود ، نیا  نایم  زا 

زا یخرب  نیا  دوجو  اب  [ 219 « ] تسا هدماین  هدمآ ، بلاطیبا  نب  یلع  يارب  هچنآ  دـننامه  لیاضف  رکذ  هحفـص 192 ] هلآ [  هیلع و  هَّللا  یلص 
. دشابیم ترضح  نآ  يارب  تفالخ  تیالو و  تابثا  نانآ  عوضوم  هک  درک  مهاوخ  نایب  یشنیزگ  تروص  هب  ار  ثیداحا 

ریدغ ثیدح 

- هنیدـم هکم و  ناـیم  تسا  یلحم  هک   ) مـخ ریدـغ  زور  رد  ار  مدرم  هـلآ ، هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ   » هـک تـسا  دراو  ینـالوط  یثیدـح  رد 
، اـمرگ تدـش  زا  صخـش ، هک  دوب  یناتـسبات  مرگ و  يزور  زور  نآ  و  تشگیمزاـب ، عداولا  ۀـجح  زا  هک  یماـگنه  درک ، عـمج  هفحجلا ،)

ایآ دومرف : ناملـسم  ياههورگ  هب  باطخ  تفر و  اهنآ  يالاب  ترـضح  دندرک و  عمج  ار  اههواجک  سپ  دادیم . رارق  شیاپ  ریز  ار  شیادر 
رادب تسود  دنوادخ  تسوا . يالوم  زین  یلع  ماهدوب ، وا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف : يرآ ، دنتفگ : متسین ؟ رتهتسیاش  ناتدوخ  زا  امـش  هب  نم 

ره راذگاو  و  دنک . يرای  ار  وا  هک  ره  نک  يرای  و  ار . وا  دنک  ینمـشد  هک  سک  ره  اب  شاب  نمـشد  ار و  وا  درادـب  تسود  هک  ار  سک  ره 
تلالد و رد  اهنآ  نیرتقیمع  و  نایب ، رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ثیداـحا  نیرتفافـش  زا  ریدـغ  ثیدـح  دـنک .» اـهر  ار  وا  هک  سک 
[221 ( ] مهـسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  : ) هیآ لیذ  رد  [ 220  ] روثنملا ردلا  رد  ار  نآ  یطویـس  تسا . ییاسر  ییاویـش و  رد  ناشنیرتيوق 
هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  مالـسلاهیلع  یلع  تیالو  هک  فده  نیا  اب  تسا  هدروآ  تسا ،» رتهتـسیاش  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  ربمایپ  : » ینعی

نانموم هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  هنوگنامه  و  هحفـص 193 ] تسا [ . تیالو  نامه  همادا  هداد ، رارق  دوخ  تیالو  نیرق  ار  نآ  هلآ ،
ار نتـشاد  تسود  ینعم  هب  تیالو  ربمایپ ، هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  نیا  و  تسا . نینچ  زین  بلاطیبا  نب  یلع  تسا ، هدوب  اهنآ  زا  رتهتـسیاش 

نانموم رب  شدوخ  تیالو  اب  ار  ثیدـح  هک  اریز  یظفل . هنیرق  دوجو  تهج  هب  تسا  هتـساوخ  تماـما  ینعم  هب  ار  نآ  هکلب  هتـشادن ، رظن  رد 
اب سایق  رد  نانموم  هب  تبـسن  رتهتـسیاش  تیعقوم  ینعم  هب  اجنیا  رد  تیـالو  سپ ، داد ، رارق  یلع  تیـالو  نیرق  ار  نآ  سپـس  دومن و  زاـغآ 

دناهتسناوتن تعامج  تنس و  لها  ياملع  هک  تسا  يرتاوتم  ثیداحا  زا  اریز  تسین  ثیدح  نیا  تحـص  رد  ياههبـش  تسا . هدوب  ناشدوخ 
هب مکح  هک  ثیدـح  موهفم  اب  ینعم  نیا  و  دـنیامن . ریـسفت  نتـشاد ، تسود  ینعم  هب  ار  تیالو  هک  دـندش  راچان  هجیتن  رد  دـننک  در  ار  نآ 

ماجـسنا و دراد ، راکـشآ  حـضاو و  یتروص  هب  وا  ینیـشناج  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  سپ  مدرم  رب  وا  تماـما  تیـالو و 
تعامج تنـس و  لها  ياملع  لوق  هب  هک  تسین  نکمم  دشاب ، حیحـص  ینادجو  میلـس و  یلقع  ياراد  هک  یـسک  يارب  و  درادن . یگنهامه 

لقن هب   ) دندوب وا  هارمه  جاجح  زا  یگرزب  هورگ  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـنیوگیم ، نانآ  ییوگ  هک  اریز  دزرو . تعانق 
رتشیپ هک  ار  یناسک  هب  تخاس . فقوتم  ار  دوخ  ناهارمه  دیـسریم ) رفن  رازه  تسیب  دـصکی و  دودـح  هب  نانآ  رامـش  نایوار  ناـخروم و 

رد تشادهگن  ارحـص  رد  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دندوب . هار  رد  هک  دنام  یناسک  رظتنم  دـندرگزاب و  هک  داد  ربخ  دـندوب  هتفر 
تـسود ار  یلع  مدرم  يا  دـیوگب : نانآ  هب  هک  دوب  دـصق  نیا  هب  اهتمحز  نیا  يهمه  ایآ  دـنازوسیم . ار  ناشیاههرهچ  باـتفآ  هک  یلاـح 

رکفت رد  تقامح  نیا  هک  ادخ  هب  دریذپیم . ار  یبلطم  نینچ  هک  تسا  قمحا  مادک  نیا  تسا ! نم  رتخد  رـسمه  هدازومع و  وا  اریز  دیرادب !
مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  اب  یعقاو  ینمـشد  زا  یـشان  هک  دراد  یتثاـبخ  گـنرین و  رکم و  ياـهشور  دربراـک  رد  هشیر  یحول  هداـس  و 

ات هدومن  اصحا  ار  هباحـص  زا  ثیدح  نیا  نایوار  ریدـغلا »  » هدرتسگ یثیدـح و  بتک  هعومجم  بحاص  ینیما  همالع  هحفص 194 ] تسا [ .
ریبز هَّللادبع و  نب  رباج  بعک و  نب  یبا  دیز و  نب  هماسا  هریرهوبا و  نایم  نیا  رد  هک  تسا . هدیسر  یباحص »  110  » هب نانآ  رامش  هک  اجنآ 

نینچمه لوا و  نرق  ياـملع  زا  یتـح  هدیـسر ، « 84  » هب نایوار  دادـعت  نیعباـت  زا  [ 222  ] دـناهدوب زین  نارگید ، مقرا و  نب  دـیز  ماوـع و  نـب 
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اب رمع  ماگنه  نآ  رد   » هک تسا  هدومن  هفاضا  هدروآ و  دوخ  دنـسم  رد  ار  ثیدح  نیا  لبنح ، نب  دـمحا  [ . 223 . ] تسا هدرب  مان  ار  نارعاش 
، نینچمه [ . 224 « ] ياهدـیدرگ نامیا  اب  نز  درم و  ره  يالوم  کـنیا  وت  بلاـطوبا ، دـنزرف  يا  داـب  تیاراوگ  تفگ : وا  هب  دـش و  وربور  وا 
. دناهدومنن جراخ  ار  نآ  تسا و  حیحص  نیخیش  طرش  هب  انب  هک  تسا : هتفگ  نآ  دروم  رد  هدروآ و  [ 225  ] كردتسم رد  ار  نآ  زین  مکاح 

نامرف دوشیمن ، لـماک  تلاـسر  نآ ، نودـب  هک  تسا  یـساسا  یئزج  نآ ، هکنیا  راـبتعا  هب  تلاـسر و  رد  تیـالو  تماـما و  تیمها  هب  رظن 
ای : ) هیآ لیذ  رد  يزار  رخف  ریسفت  رد  هک  هنوگنآ  ریدغ  ثیدح  هک  دیـسر  نآ  غالبا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  یلاعت  يادخ 

، نک غالبا  ربمایپ ، يا  : » ینعی [ 226 ( ] سانلا نم  کمـصعی  هَّللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا 
هگن مدرم  زا  ار  وت  دـنوادخ  و  یـشاب ، هدومنن  غـالبا  ار  شتلاـسر  یهدـن ، ماـجنا  رگا  هدـش و  لزاـن  وت  يوس  هب  راـگدرورپ  زا  هک  ار  هچنآ 
هدش لزان  بلاطیبا  نب  یلع  تلیـضف  رد  هیآ  نیا  دناهتفگ : هیآ  لوزن  رد  نارـسفم  هحفـص 195 ] هک [  یتایرظن  زا  مهدو ، تفگ : درادیم ،»

، دـنوادخ تسوا . يالوم  یلع  ماهدوب ، وا  يالوم  سک  ره  : » تفگ تفرگ و  ار  وا  تسد  ربمایپ ) ترـضح  ، ) دـش لزان  هک  یماگنه  تسا و 
دش وربور  يو  اب  هنعهَّللایضر  رمع  سپ ، دشاب ،» وا  نمشد  هک  سک  ره  اب  شاب  نمـشد  دنک و  یتسود  يو  اب  هک  ار  سک  ره  رادب  تسود 

سابعنبا و يهتفگ  نیا  و  ياهدـش ، نامیا  اب  نز  درم و  ود  ره  يالوم  نم و  يالوم  کنیا  وت  بلاطوبا ، دـنزرف  يا  داب  تیاراوگ  : » تفگ و 
هب انب  هک  دوشیم ، راکشآ  تلاسر  زا  یئزج  ناونع  هب  تیالو ، تیمها  بیترت ، نیدب  و  [ . 227 « ] دشابیم یلع  نب  دمحم  بزاع و  نب  ءارب 
هب یلع  ترـضح  صاـصتخا  دروم  رد  ار  اـم  نخـس  هچنآ  دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  تیـالو  نودـب  تلاـسر  هیآ  رهاـظ  قوطنم و 

نومیقی نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هَّللا و  مکیلو  امنا  : ) هیآ رد  تسا  دنوادخ  هدومرف  دنکیم ، دکؤم  هباحص ، زا  دارفا  رگید  هن  و  تیالو ،
هک نانآ  دـناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  تسوا و  لوسر  دـنوادخ و  امـش  یلو  انامه  : » ینعی [ 228 ( ] نوعکار مه  هاکزلا و  نوتؤی  هالـصلا و 

نامیا هک  یناسک  زا  دوصقم  هک  دناهتفگ  يربط  يزار و  دنتـسه ،» عوکر  رد  هک  یلاح  رد  دنهدیم ، ار  تاکز  دـنرادیم و  ياپ  هب  ار  زامن 
هیآ يانعم  تسا . هدمآ  مه  لامعلا  لزنک  رد  زین  هدروآ و  روثنملا  ردلا  رد  یطویـس  هک  هنوگنآ  تسا ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دناهدروآ ،
یلع رد  شلوسر و  رد  لجوزع و  يادـخ  رد  نآ  رـصح  اب  هک  تسا  مزال  هیآ  نیا  رد  یلو  ینعم  تسا و  راکـشآ  ترـضح ، نآ  تماما  رد 

هک تسا  نآ  دننام  رما و  کلام  نآ  دیامنیم و  هراشا  یلو  هملک  يارب  ریسفت  کی  هب  رصح ، رد  امنا  تادا  ندوب  راکـشآ  و  دشاب . بسانتم 
هحفص 196] دشاب [ . هتشاد  تبسانم  صاصتخا  اب 

تلزنم ثیدح 

جراخ كوبت  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  هک  تسا  هدـمآ  كوبت  هوزغ  باب  رد  قلخلا » ءدـب  باتک   » رد يراـخب ، حیحـص  رد 
ترضح يراذگیم ؟ یقاب  نانز  ناکدوک و  نایم  رد  ارم  ایآ  تفگ : سپ  تشاذگ . یقاب  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دش و 

رب [ . 229 « ] دشابن نم  زا  دعب  يربمایپ  هک  توافت  نیا  اب  یشاب ؟ یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننامب  نم  هب  تبـسن  هک  يدنـسپیمن  ایآ  : » دومرف
یلص دمحم  اب  توبن  هکنیا  زج  تسا  مالسلاهیلع  نوراه  تفالخ  نوچ  مالسلاهیلع  یلع  تفالخ  هک  تسین  ناهنپ  یقیقد  ققحم  صخش  ره 

یـسوم ترـضح  يارب  نوراه  ینیـشناج  نایم  هباـشت  هجو  هب  لیئارـساینب  ياهناتـساد  یـسررب  رد  اـم  تسا . هدـیدرگ  متخ  هلآ  هیلع و  هَّللا 
ار تفالخ  رما  هتشگرب و  وا  زا  نیملسم  هک  مالسلاهیلع  یلع  تفالخ  نایم  و  درک ، هارمگ  ار  شموق  يرماس  نآ  هنوگچ  هکنیا  مالسلاهیلع و 

. دشابیم لمأت  هتسیاش  رما  نیا  هک  میدرک  هراشا  دندرپس ، وا  زا  ریغ  هب 

راذنا ثیدح 

لزاـن هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوـسر  رب  ناوـخارف !» ار  تـکیدزن  ناـشیوخ  : » ینعی [ 230 ( ] نیبرقالا کتریـشع  رذـناو  : ) هیآ هک  یماگنه 
ار یناوـج  برع ، ناـیم  رد  نم  هک  ادـخ  هب  : » دوـمرف سپـس  درک و  توـعد  یناـمهیم  هـب  ار  بلطملادـبع  نادـنزرف  ترـضح  نآ  دـیدرگ ،
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ناتیارب ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم  دشاب . هحفص 197 ] هدروآ [  ماهدروآ ، امش  يارب  نم  هچنآ  زا  رترب  يزیچ  دوخ  موق  يارب  هک  مسانشیمن 
ردارب و نآ  ببس  هب  هک  دهدیم  يرای  ارم  امش  زا  یـسک  هچ  سپ  منک . توعد  نآ  هب  ار  امـش  ات  تسا  هداد  نامرف  ارم  دنوادخ  ماهدروآ و 
نس و مک  نانآ  همه  زا  هک  نم  تسا : هتفگ  مالـسلاهیلع  یلع  هراـبنیا  رد  تساوخن  ياـپ  رب  یـسک  دـشاب ؟ نم  ثراو  نیـشناج و  یـصو و 

نآ رب  وت  ریزو  ادخ ! ربمایپ  يا  متـسه ، نم  متفگ : دوب ، رترغال  میاپ  قاس  رتگرزب و  نم  مکـش  رتفیعـض و  همه  زا  نم  مشچ  مدوب و  رتلاس 
موس راب  ات  نیـشنب ! دومرفیم : وا  متـساوخیمرب و  راب  ره  رد  نم  دومرف و  ار  بلطم  نآ  راـب  هس  سپـس  نیـشنب ! دومرف : ربماـیپ  دوب . مهاوخ 

هب دنتـساخرب و  نانکهدنخ  نانآ  دـییامن . شتعاطا  دـیرب و  نامرف  وا  زا  تسا ، نم  هفیلخ  یـصو و  ردارب و  نیا ، دومرف : تفرگ و  ار  مندرگ 
ثیدح نیا  تلالد  هتبلا  و  [ 231 !« ] ییامن شتعاطا  يرب و  نامرف  ترسپ  زا  هک  تسا  هداد  روتسد  وت  هب  دنتفگ : بلاطوبا  هب  رخـسمت  تلاح 

. تسا رتراکشآ  زورمین  باتفآ  زا  نآ  تلالد  نوچ  تسین  حیضوت  هب  دنمزاین 

( مچرپ ثیدح   ) هیارلا ثیدح 

کی نم  متفگ : وا  هب  دنراد . يرترب  مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  رب  هناگهس ، يافلخ  هک  دیامن  تباث  نم  رب  ات  دیشوک  وگتفگ  کی  رد  يدرف 
، هیاهنلا هیادـبلا و  دوخ ، باتک  رد  ریثکنبا  تسا . یفاک  رمع ، رکبوبا و  مالـسلاهیلع و  یلع  ناـیم  تواـفت  ناـیب  يارب  هک  مروآیم  ثیدـح 

سپـس دش  دربن  ریگرد  وا  داتـسرف . ربیخ  ياههعلقزا  یکی  يوس  هب  ار  ضر )  ) رکبوبا هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ   » هک تسا  هدرک  تیاور 
رمع سپـس  دوب . هدرک  ار  شیوخ  شـالت  یعـس و  هک  یلاـح  رد  دومن . تشگزاـب  ربماـیپ  هحفـص 198 ] دزن [  دـشاب  هتـشاد  یحتف  هکنآیب 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  درواین . لمع  هب  یحتف  زین  وا  شـشوک  اـما  دـش  دربن  ریگرد  زین  وا  داتـسرف  ار  ضر ) )
. دراد تسود  ار  شربماـیپ  ادـخ و  وا  و  دـنراد . تسود  ار  وا  شربماـیپ ، دـنوادخ و  هـک  مـهدیم  يدرم  تـسد  هـب  ار  مـچرپ  ادرف ، دوـمرف :
رد دناوخارف  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ  دزیرگیمن . یلو  دزاتیم  درک . دهاوخ  تیانع  يزوریپ  وا  تسد  هب  دـنوادخ 
ات نک  تکرح  ریگب و  ار  مچرپ  دومرف : سپس  دیلام . شنامشچ  رب  دوخ  ناهد  قازب  زا  سپ  دوب ، دنمدرد  شنامشچ  زور ، نآ  رد  هک  یلاح 
هچ تسین ! نینچ  نیا  رگا  رترب . یسک  هچ  اعقاو  هک  میباییمرد  تیاور  نیا  لالخ  زا  [ . 232 « ] دیامرف وت  بیصن  ار  يزوریپ  دنوادخ ، هکنیا 
رد دزاس ؟ زیامتم  تسا ، هدـمآ  قوف  ثیدـح  رد  هک  یتافـص  اب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ات  تشاد  يوزل 

مـالک رخآ  اـصوصخ  تسا . هدوب  ریبـعت  تغـالب  ناـبز و  تحاـصف  نخـس و  رد  تیعماـج  ياراد  هک  تسا  یـسک  ترـضح  نآ  هک  یلاـح 
رد يربط  اـما  هتـشاد  مرـش  رما  نیا  زا  ریثکنبا  هچرگ  هک  دـندوب . دربن  نادـیم  رد  وا  زا  شیپ  هک  تسا  یناـسک  رارف  هب  هراـشا  دزیرگیمن » »

هیلع هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هتـسشن  بقع  شنارای  رمع و  سپ   » دیوگیم هک  اجنآ  تسا . هدرک  نایب  ار  نآ  مامت  حوضو  اب  دوخ  خیرات 
باتک رد  ار  ثیدـح  نیا  زین  يراخب  دـناسرتیم .» ار  شیوخ  ناراـی  زین  وا  دـندناسرتیم و  ار  وا  شناراـی  هک  یلاـح  رد  دنتـشگزاب ، هلآ  و 

هدش ناملسم  یصخش  وا  تسد  هب  هک  یسک  باب  و  هدش ، هتفگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مچرپ  دروم  رد  هچنآ  باب  رد  ریسلا ، داهجلا و 
باب هباحـص . لیاضف  باـتک  رد  درق و  يذ  هوزغ  ریـسلا ، داـهجلا و  باـتک  ملـسم  حیحـص  رد  نینچمه  هحفـص 199 ] تسا [ . هدروآ  دوـب 
مزلم ار  دوخ  ینعی  مهد . يرترب  يرگید  صخـش  رب  لیلد ، نودـب  ار  یـصخش  مهاوخیمن  نم  اذـل  دراد . دوجو  ثیدـح  نیا  یلع  لـیاضف 
هروس هک  یماگنه  : » تسا هدمآ  ماشهنبا  هریس  رد  هک  اریز  تسا . هداد  يرترب  ار  وا  دنوادخ  اعقاو  هک  مرامـش  رترب  ار  یـصخش  ات  منادیم 

رد دریگب . وا  زا  ار  نآ  ات  داتسرف  يو  لابند  هب  ار  یلع  سپـس  داتـسرف ، رکبوبا  هلیـسوب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دش ، لزان  تئارب 
متفای نامرف  نم  اما  هن  دومرف : ربمایپ  تسا ؟ هدش  لزان  نم  دروم  رد  يزیچ  ایآ  دیـسرپ : دومن و  تشگزاب  ربمایپ  يوس  هب  رکبوبا  ماگنه  نیا 
ازارد هب  وا  تلزنم  یلع و  لـیاضف  زا  نخـس  هـک  اـجنآ  زا  [ . 233 .« ] دـشاب نم  تیبلها  زا  هک  يدرم  اـی  میاـمن و  غـالبا  ار  نآ  دوخ  اـی  هک 

شیوخ باتک  رد  ار  نآ  تسا و  تعاـمج  تنـس و  لـها  دزن  رد  یفورعم  صخـش  هک  ینالقـسع  رجحنبا  هچنآ  زا  ياهصـالخ  دـشکیم ،
نایب البق  هک  مچرپ )  ) هیارلا ثیدـح  تسا - : دراوم  نیا  هدروآ  يو  هچنآ  هلمج  زا  منکیم . نایب  تسا ، هدروآ  هباحـصلا  زییمت  یف  هباصالا 
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یلع و لباقم  رد  ار  نآ  تفرگ و  ار  شیادر  لوسر ، ترـضح  دش ، لزان  هَّللا )... دیری  امنا  : ) ریهطت هیآ  هک  یماگنه  راذنا -  ثیدح  دش - .
هک ماگنه  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رتسب  رد  یلع )  ) ندیباوخ ثیدح  درک - . توالت  ار  هیآ  داد و  رارق  نیـسح  نسح و  همطاف و 

دجـسم دراو  تبانج  اـب  وا  مالـسلاهیلع . یلع  هناـخ  برد  زجب  اـهبرد ، نتـسب  تلزنم -  ثیدـح  هحفـص 200 - ] دومرف [ : ترجاهم  ربماـیپ 
يـالوم زین  یلع  ماهدوب ، وا  يـالوم  نم  هک  ره  هک : ربماـیپ  هدومرف  تشادـن - . نآ  زا  ریغ  رگید  یهار  دوـب و  وا  لزنم  هار  هک  اریز  دـشیم ،

رد دیـسرپب ! نم  زا  : » یلع يهتفگ  دشابن - .» نآ  يارب  نسحلاوبا  هک  تشاذگن  یقاب  یلکـشم  يارب  ارم  دـنوادخ  : » هک رمع  هتفگ  تسوا - .
هیواعم زور - .» رد  ای  تسا  هدش  لزان  بش  رد  هک  منادیم  نم  هکنیا  رگم  تسین  ياهیآ  ادخ ، هب  دیـسرپب ! نم  زا  یلاعت  يادخ  باتک  دروم 

داـیب ار  یبلطم  هس  تفگ  ییوگب ؟ ازـسان  ار  یلع ) ینعی   ) بارتوبا هکنیا  زا  تشادزاـب  ار  وت  يزیچ  هچ  تسا : هتفگ  صاـقویبا  نب  دعـس  هب 
خرـس نارتـش  هک  دوب  نیا  زا  رتـهب  نم  دزن  دوب ، نم  يارب  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تفگ  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  مراد 
تلزنم رد  نم  هب  وت  تبسن  دومرف : هک  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  اریز  میوگیمن . ازـسان  ار  وا  سپ  مشاب . هتـشاد  ار  يوم 

یـسک هب  ار  مچرپ  ادرف  تفگیم : ربـیخ  زور  رد  هک  ار  وا  مدینـش  و  دوب ، دـهاوخن  يربماـیپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  تسا  یـسوم  هب  نوراـه 
دوخ دشاب  ام  زا  یکی  هک  نامگ  نیا  اب  ام  دنراد . تسود  ار  وا  شلوسر  دـنوادخ و  درادیم و  تسود  ار  شلوسر  دـنوادخ و  هک  مهدیم 

انءانبا و عدن  اولاعت  لقف  : ) هیآ زین )  ) و فورعم .)  ) ثیدـح دـیناوخارف ، نم  دزن  ار  یلع  دومرف : ربمایپ  هاگنآ  میدوب . هدرک  راک  نیا  هدامآ  ار 
نامدوخ و ناتنانز و  نامنانز و  ناتنادنزرف و  نامنادـنزرف و  ات  دـییایب  وگب  : » ینعی [ 234 ( ] مکسفنا انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و 
دـناوخارف و ار  نیـسح  نسح و  و  هحفـص 201 ] همطاـف [  یلع و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دروم  نیا  رد  میناوخارف .» ار ، ناـتدوخ 

قفانم زج  درادن و  تسود  ار  وت  نموم  زج  : » یلع هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هدومرف  دنتـسه - . نم  تیب )  ) لها نانیا  ادنوادخ ، تفگ :
وا متـسه و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هک  دیهاوخیم  هچ  یلع  زا  : » هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هتفگ  دـشابن - .» نمـشد  ار  وت  یـسک 

منیبیمن هتبلا  و   ) دیهد رارق  ریما  ار  یلع  رگا  : » هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هدومرف  دـشابیم - .» نم  زا  دـعب  ینموم  ره  یلو  ربهر و 
نم هک  تساـجنیا  رد  [ 235 « ] دربیم تسار  هار  هب  ار  امـش  هک  دیباییم  هدـش  تیادـه  هدـننکتیاده و  ار  وا  دـینک ) لمع  نینچ  امـش  هک 

! هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  راوگرزب  ربمایپ  تفگ  تسار  تقیقح  هب  میوگیم : باتک ) نیا  هدنراگن  )

یلع تلیضف  رد  یسابع  نومأم  هرظانم 

نخـس مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  لـیاضف  بقاـنم و  دروم  رد  میهاوـخب  رگا  . 101 ص 92 - یـسلدنا ج 5  هبر  دبع  نبا  دـیرفلا  دـقع 
ام اذل  دنکیم . تیافک  ییانیب ، تریـصب و  نابحاص  يارب  مدرک ، نایب  ار  هچنآ  هتبلا  تشاد . دهاوخ  زاین  دلجم  نیدنچ  هب  راک  نیا  مییوگب ،

! مالسلاهیلع یلع  يرترب  دروم  رد  شاهنامز  ياهقف  اب  وا  جاجتحا  نومام و  یسابع ، هفیلخ  هرظانم  رکذ  اب  اما  میربیم  نایاپ  هب  ار  بلطم  نیا 
يرادمامز و هب  ندیسر  زاغآ  رد  نانآ  هک  اریز  دناهدوب . مالـسلامهیلع  تیبلها  نانمـشد  زا  یـسابع  يافلخ  يهمه  نومأم و  هکنیا  مغریلع 
رب نانآ  مایق  دنتشاد . ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحملآ  زا  يوریپ  ياعدا  مدرم  يدونـشوخ  يارب  شیوخ ، تموکح  ياههیاپ  میکحت  يارب 

یلص دمحملآ  اب  گنج  هب  دش ، تیبثت  نانآ  تردق  هک  نیمه  و  هحفص 202 ] میقع [ ... کلملا  یلو  دوب . راعش  نیا  تحت  زین  نایوما  دض 
دقع باتک  رد  دندوب . رتدیدش  هیماینب  زا  مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  تبـسن  ینمـشد  رد  هکنانچ  دنتخادرپ . نانآ  نایعیـش  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

. داتـسرف ماغیپ  ءاملع  زا  یعمج  و  تاضقلا ، یـضاق  مثکا  نب  ییحی  يارب  نومأم  لاح  ره  هب  هک : تسا  هدـمآ  یـسلدنا  هبر  دـبع  نبا  دـیرفلا 
تـسرد باوج  هب  رداق  دـننک و  كرد  ار  اههتفگ  یگمه  هک  دـنک  رـضاح  ار  هیقف  رفن  لهچ  مد ، هدـیپس  ماگنه  دوخ  هارمه  ات  داد  روتـسد 

تخادرپ و ثحب  هب  نانآ  اب  فلتخم  ياهعوضوم  هرابرد  وا  دندش . رـضاح  يو  دزن  رجف ، عولط  زا  شیپ  دنتـشگ و  هدامآ  هدـع ، نآ  دنـشاب 
دوخ ینعی   ) نینموـملاریما هکنیا  هب  مهد  ربـخ  امـش  هب  هک  متـشاد  تسود  هکلب  ماهدرکن ، راـضحا  راـک  نیا  يارب  ار  امـش  نم  تفگ : سپس 

: دنتفگ دشاب . هتـشاد  ياهرظانم  دراد  داقتعا  ادخ  هب  نآ  اب  هک  ینید  تسا و  نآ  رب  دوخ  هک  یبهذم  رد  امـش  اب  دهاوخیم  مجرتم ) نومأم -
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نیرتهب بلاطیبا  نب  یلع  هکنیا  رب  تسا  دـقتعم  ار  يادـخ  نینموملاریما  تفگ : نومأم  دـیامرف . قفوم  ار  وا  دـنوادخ  دـیامرفب . نینموملاریما 
( قاحـسا مان  هب  ءاهقف  زا  یکی   ) ماگنه نیا  رد  تسا . تفالخ  يارب  مدرم  نیرتهتـسیاش  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  شربمایپ  زا  سپ  ادـخ  قلخ 
ار اـم  نینموملاریما  هک  یلاـح  رد  تسا . هتفگ  یلع  دروم  رد  نینموملاریما  هچنآ  هب  درادـن  ملع  هک  یـسک  دراد  دوجو  اـم  ناـیم  رد  تفگ :

لاوـس وـت  هکنیا  اـی  مسرپـب و  وـت  زا  نم  اـیآ  منک ؟ هچ  هک  نیزگرب  ار  شور  هار و  قاحـسا ، يا  تفگ : تـسا . هدرک  توـعد  هرظاـنم  يارب 
! سرپـب تفگ : نینموـملاریما ! يا  مسرپیم  امـش  زا  نم  بوـخ  متفگ : هدرمـش  تمینغ  وا  زا  ار  تصرف  نیا  نـم  تـفگ : قاحـسا  ینکیم ؟
هب نانآ  نیرتهتـسیاش  ادخ و  لوسر  زا  سپ  مدرم  نیرترب  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تسا  هتفگ  يدانتـسا  هچ  هب  اجک و  زا  نینموملاریما  متفگ :

دوشیم هتفگ  هک  یماگنه  رد  دـنباییم  يرترب  يزیچ  هچ  هطـساو  هب  مدرم  هک  هد  ربخ  نم  هب  قاحـسا ، يا  تفگ : تسوا ؟ زا  دـعب  تفالخ 
رب هک  یسک  دروم  رد  هد  ربخ  ارم  تفگ : سپـس  یتفگ . تسار  تفگ : کین . لامعا  هب  متفگ : تسا ؟ رترب  ینالف ، زا  هحفص 203 ] ینالف [ 

هدش هتسناد  رتورف  ربمایپ  تافو  زا  سپ  صخش  نآ  هکیلاح  رد  سپـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  تفای  يرترب  شتـسود 
. متخادنا ریز  هب  رس  نم  تفگ : قاحسا  دوشیم ؟ قحلم  وا  هب  ایآ  دشاب ، هداد  ماجنا  ربمایپ  نامز  رد  رترب  صخش  زا  رتالاب  يراک  نکل  تسا 
داهج و رد  وا  زا  شیب  هک  مهدیم  ناشن  وت  هب  ار  یـسک  ناـمز  نیمه  رد  یتفگ ، يرآ  رگا  هک  اریز  يرآ . وگم  قاحـسا ، يا  تفگ : نم  هب 
هب زگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  رتورف  صخـش  نینمؤملاریما . يا  يراب ، متفگ : دـشاب . هقدـص  زاـمن و  هزور و  جـح و 

دوخ ياوشیپ  ار  ناـنآ  هتفرگ و  اـهنآ  زا  ار  تنید  هک  یناـسک  ینعی  وت  ناراـی  هک  رگنب  سپ  قاحـسا ، يا  تفگ : دوشن . قحلم  رترب  صخش 
وت يارب  رمع  رکبوـبا و  لـیاضف  رد  اـهنآ  هک  ار  هچنآ  نک  هسیاـقم  نآ  اـب  دـناهدرک و  تیاور  بلاـطیبا  نـب  یلع  لـیاضف  زا  ياهداد ، رارق 
ادخ هب  هن  دنرترب . وا  زا  ود  نآ  هک  وگب  دراد و  دوجو  ییاهنت  هب  یلع  يارب  هچنآ  دننامه  یتفای  یلیاضف  ود ، نآ  يارب  رگا  سپ  دـناهدروآ ،

هب هن  دـنرترب ، وا  زا  نانآ  هک  وگب  یتفای ، یلع  لیاضف  دـننام  ار  اهنآ  رگا  سپ  ار . نامثع  رمع و  رکبوبا و  لیاضف  نک ، هسیاقم  وا  لیاضف  اـب 
هداد یهاوگ  ار  تشهب  نانآ  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ار  يرفن  هد  لیاضف  يو ، لـیاضف  اـب  نک  هسیاـقم  هکنیا  اـی  ادـخ ،

دنوادخ هک  يزور  رد  يراک  هچ  قاحـسا ، يا  تفگ : سپـس  دنرترب . وا  زا  نانآ  هک  وگب  یتفای . وا  لیاضف  دـننامه  ار  اهنآ  رگا  سپ  تسا .
. يرآ متفگ : تسین ؟ مالـسا  لوبق  رد  ندوب  زاتـشیپ  اـیآ  تفگ : تداهـش  رد  صـالخا  متفگ : تسا ؟ هدوب  رترب  دومرف  ثوعبم  ار  شربماـیپ 

هحفص نآ [  نازاتشیپ ، نآ  و  : » ینعی [ 236 ( ] نوبرقملا کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلاو  : ) ناوخب یلاعت  يادخ  باتک  رد  ار  بلطم  نیا  تفگ :
یـسک هک  ياهدینـش  ایآ  دناهدروآ . مالـسا  نارگید  زا  شیپ  هک  دنتـسه  یناسک  نآ  زا  دوصقم  هک  دنتـسه ،» برقم  نانآ  نازاتـشیپ ، [ 204

و درک . مکح  وا  رب  ناوتیمن  هدوب و  لاسدرخ  هک  یلاح  رد  دروآ  مالسا  یلع ، نینمؤملاریما ! ای  متفگ : دشاب ؟ هدروآ  مالـسا  یلع ، زا  شیپ 
مالسا رتشیپ  یسک  هچ  هدب  ربخ  نم  هب  تفگ : تسا . زیاج  وا  رب  ندرک  مکح  تسا و  هدوب  يدرم  لماک  هک  یلاح  رد  دروآ  مالسا  رکبوبا 

طرـش نیا  اـب  دروآ  مالـسا  رکبوبا  زا  شیپ  یلع  متفگ : درک . مهاوخ  ثحب  ندوب ، درم  لـماک  یلاـسدرخ و  دروم  رد  وـت  اـب  سپـس  دروآ ؟
تقو رد  یلع  ندروآ  مالـسا  دروـم  رد  هد  ربـخ  ارم  سپ  يرآ ! تفگ : مجرتـم .) تسا . هدوـب  لاـسدرخ  هک  هتکن  نـیا  هـب  هجوـت  اـب  ینعی  )
هدوب دنوادخ  زا  یماهلا  هکنیا  ای  هدناوخارف و  مالسا  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ای  هک  تسین  نیا  زا  جراخ  شندش ؟ ناملسم 

نیا رد  هک  تسا  هدوـب  یماـهلا  نیا  هک  وـگم  قاحـسا ، يا  تفگ : نم  هب  متخادـنا . ریز  هب  رـس  نم  ماـگنه  نـیا  رد  تـفگ : قاحـسا  تـسا .
يوس زا  لیئربج  هک  یتقو  رگم  تسنادن  ار  مالسا  ادخ  لوسر  هک  اریز  يزاسیم . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  مدقم  ار  وا  تروص 

هَّللا یلـص  ادخ  لوسر  ایآ  قاحـسا ، يا  تفگ : دناوخارف . ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرآ ، متفگ : دـمآ . وا  دزن  یلاعت  يادـخ 
. متخادـنا ریز  هب  رـس  تفگ : دوب ؟ هدرک  مادـقا  راک  نیا  هب  دوخ  ای  هدوب  ادـخ  رما  هب  ایآ  دـناوخارف ، مالـسا  هب  ار  وا  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و 

نم اـنا  اـم  و  : ) دـیامرفیم ربماـیپ  هراـبرد  دـنوادخ  هک  زاـسم  بوسنم  فلکت  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  قاحـسا ، يا  تفگ :
هب ار  وا  نیارباـنب  نینمؤـملاریما . اـی  يرآ ، متفگ : متـسین .» دـنیوگب  يراـچان  يور  زا  ینخـس  هک  یناـسک  زا  نم  : » ینعی [ 237 ( ] نیفلکتملا

ار شناگداتـسرف  هک  تسا  نیا  هرکذ ، لج  رابج  دـنوادخ  تفـص  ایآ  هحفص 205 ] تفگ [ : سپـس  تسا ؟ هدرک  توعد  دنوادخ  روتـسد 

مدش تیاده  س )  ) همطاف رون  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 145زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ینکیم  رکف  تاهتفگ  سایق  رد  ایآ  تفگ : دربیم . ادخ  هب  هانپ  متفگ : دشابن ؟ اور  وا  رب  مکح  اعرـش  هک  دنک  یـسک  توعد  هب  فلکم 
ار ناکدوک  ات  دوب  هدش  فلکم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دشابن و  زیاج  وا  رب  مکح  هک  ياهنوگ  هب  دروآ  مالـسا  یکدوک  رد  یلع 

ناشدادـترا رد  دـنوشیم و  دـترم  دـعب  یتعاس  نانآ  دـنکیم و  توعد  نالا . ار  نانآ  وا  ینعی  دنـشابن . نآ  رب  رداق  هک  دـناوخارف  يزیچ  هب 
زیاج وت  دزن  تبـسن  نیا  هک  ینکیم  رکف  ایآ  تسا ؟ هدوبن  اور  نانآ  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مکح  اذل  دشابن و  نانآ  رب  يزیچ 

رد ار  یتلیـضف  هک  منیبیم  ار  وت  نم  سپ  قاحـسا ، يا  تفگ : مربیم . هانپ  ادخ  هب  متفگ : یهد ؟ تبـسن  لجوزع  يادخ  هب  ار  نآ  هک  تسا 
ات هدرک  صخـشم  ناـنآ  ناـیم  زا  نآ  اـب  ار  وا  هداد و  يرترب  قـلخ  نیا  رب  نآ  اـب  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  يراد  رظن 

دناوـخیمارف زین  ار  ناـنآ  دوـب ، هداد  ناـمرف  ناـکدوک  توـعد  هـب  ار  وا  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  رگا  و  دـنادب . ار  وا  تلیــضف  هاـگیاج و 
ناشیوخ نادناخ و  ناکدوک  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  ياهدینش  ایآ  تفگ : يرآ . متفگ : دوب ؟ هدناوخارف  ار  یلع  هکنانچمه 

هدرکن اـی  هدرک و  ار  راـک  نیا  هک  منادیمن  منادیمن و  متفگ : تسا ؟ هدوب  شاهدازومع  یلع  هک  ییوگن  اـت  دـشاب ، هدرک  توعد  ار  دوـخ 
ار هچنآ  سپ  تفگ : هن . متفگ : ینک ؟ لاؤس  هک  ياهدرک  رکف  نآ  دروم  رد  ایآ  ياهتسنادن  ینادیمن و  ار  هچنآ  قاحـسا ، يا  تفگ : دشاب ،

رترب مالسا ، رد  ندوب  شیپ  تقبس و  زا  دعب  اهراک  زا  کی  مادک  تفگ : سپس  نک . اهر  تسا  هتشاذگن  وت  هدهع  رب  ام و  هدهع  رب  دنوادخ 
رد هک  یسانشیم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یـسک  ایآ  یتفگ ! تسرد  تفگ : ادخ ، هار  رد  داهج  متفگ : تسا : هدوب 

ار نآ  زا  ریغ  تفگ : ردـب ! متفگ : یهاوـخب  هک  یتـقو  ره  رد  تفگ : تقو ؟ مادـک  زا  مـتفگ : ؟ دـشاب هتـشاد  دوـب  اراد  یلع  ار  هـچنآ  داـهج 
ربخ نم  هب  دشاب ، تسا ، هتـشاد  ردب  زور  هحفص 206 ] رد [  یلع  هچنآ  زا  رتمک  یعـضو  رد  هکنیا  رگم  یباییم  ار  یـسک  ایآ  مهاوخیمن .

ییاهنت هب  یلع  تسد  هب  ناگدش  هتشک  تفگ : ناکرـشم . زا  رفن  يدنا  تصـش و  متفگ : دناهدوب ؟ رفن  دنچ  ردب  زور  ناگدش  هتـشک  هک  هد 
نینمؤملاریما ای  متفگ : دناهدوب . نارگید  يارب  رگید  رفن  لهچ  رفن و  ود  تسیب و  ای  هس  تسیب و  تفگ : منادیمن . متفگ : دناهدوب ؟ رفن  دنچ 

لوسر يارب  وت ، رب  ياو  تفگ : درکیم . ریبدت  ار  اهراک  متفگ : دنک ؟ راک  هچ  هک  تفگ : تسا . هدوب  شرقم  رد  ادخ  لوسر  هارمه  رکبوبا 
زا کی  مادک  تفگ : سپـس  تسا . هدوب  وا  ریبدت  دنمزاین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  ای  هدوب و  وا  کیرـش  ای  دنک  ریبدت  ادـخ 
ای دـنک  ریبدـت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياج  هب  رکبوبا  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  ادـخ  هب  تفگ : تسا ؟ رتبوبجم  وت  دزن  رما  هس  نیا 

تسیچ هاگیاج  رد  ندوب  تلیضف  سپ  تفگ : تسا . هتشاد  وا  يأر  هب  يزاین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  ای  هدوب و  کیرـش  وا  هارمه 
ای متفگ : تسا ؟ رترب  هدوب ، هتـسشن  هکنآ  زا  دشاب ، هدز  ریـشمش  ربمایپ  هاگـشیپ  رد  هک  ره  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـشاب ؟ هدوب  نانچ  رما  رگا 

هَّللا یلـص  ربمایپ  زا  هدز و  ریـشمش  هکنآ  یلو  دـناهدوب  داهج  رد  همه  یتفگ ، تسار  تفگ : تسا . هدوب  داهج  رد  هاپـس  همه  نینموملاریما ،
نم نودعاقلا  يوتسی  ال  : ) هک ياهدناوخن  ادخ  باتک  رد  رگم  تسا . رترب  هتـسشن ، نآ  زا  هدرک ، عافد  هدوب ، هتـسشن  هکنآ  زا  و  هلآ ، هیلع و 

هجرد نیدعاقلا  یلع  مهسفنأ  مهلاومأب و  نیدهاجملا  هَّللا  لضف  مهسفنأ  مهلاومأب و  هَّللا  لیبس  یف  نودهاجملا  ررضلا و  یلوا  ریغ  نینمؤملا 
، نانمؤم زا  هتسشن  ياج  رب  دارفا  دنتـسین  ربارب  : » ینعی [ 238 ( ] امیظع ارجا  نیدعاقلا  یلع  نیدهاجملا  هَّللا  لضف  ینـسحلا و  هَّللا  دعو  الک  و 
لاوـما و هحفـص 207 ] اـب [  نادـهاجم  دـنوادخ  ناـشیاهناج . لاوـما و  هب  ادـخ  هار  رد  نادـهاجم  اـب  دناهتـشاد ، يرذـع  هک  ناـنآ  زج  هـب 

شاداپ هب  ناگتـسشن  رب  ار  نادهاجم  دـنوادخ  هداد و  وکین  هدـعو  دـنوادخ  ار  همه  هدیـشخب و  رترب  ياهجرد  ناگتـسشن  رب  ار  ناشیاهناج 
، تشادن روضح  هنحـص  نآ  رد  هک  یـسک  رب  رمع  رکبوبا و  ایآ  تفگ : دناهدوب . دـهاجم  رمع  رکبوبا و  متفگ : تسا .» هداد  يرترب  یمیظع 
: متفگ تسا . هدوب  رتشیپ  رمع ، رکبوبا و  يرترب  زا  دوب ، هدیشخب  ار  دوخ  ناج  هک  یسک  مه  روطنیمه  تفگ : يرآ . متفگ  دنتـشاد ؟ يرترب 

ائیش نکی  مل  رهدلا  نم  نیح  ناسنالا  یلع  یتا  له  : ) ناوخب نم  رب  تفگ : يرآ . متفگ  یناوخیم ؟ ار  نآرق  ایآ  قاحـسا ، يا  تفگ : يرآ !
نومعطی و  : ) تسا هدومرف  هک  اجنآ  ات  [ 240 ( ] اروفاک اهجازم  ناک  سأک  نم  نوبرشی  : ) هب مدیسر  هکنیا  ات  مدناوخ  نآ  زا  [ 239 ( ] اروکذم

. یلع قح  رد  متفگ : دـناهدش ؟ لزان  یـسک  هچ  قح  رد  اـههیآ  نیا  تسا ، یفاـک  تفگ : [ 241 ( ] اریـسا امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا 
: متفگ مینکیم ؟ ماعطا  ار  امـش  ادخ  يارب  هک  دوب  هتفگ  درک ، ماعطا  ار  ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هک  یماگنه  یلع  هک  ياهدینـش  ایآ  تفگ :
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! هن متفگ : دومرف ؟ فصو  نآ  هب  ار  یلع  هچنآ  هب  دـشاب ، هدرک  فصو  ار  یـسک  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هک  ياهدینـش  ایآ  تفگ و  يرآ .
تشهب رد  هناگهد  صاخشا  هک  یهدیم  یهاوگ  ایآ  قاحسا  يا  دوب . هتسناد  ار  وا  هریس  هئانث ، لج  دنوادخ  هک  اریز  یتفگ ، تسار  تفگ :

منادیمن ریخ و  ای  تسا  حیحـص  ثیدح ، نیا  منادیمن  نم  هک  ادخ  هب  دـیوگب : یـسک  رگا  تفگ : نینمؤملاریما ! يا  يرآ  متفگ  دنتـسه ؟
هروس نیا  منادیمن  هک  دیوگب  رگا  تفگ : مربیم . هانپ  ادـخ  هب  متفگ : تسا ؟ رفاک  وت  دزن  ایآ  هتفگن  ای  تسا  هتفگ  ار  نآ  ادـخ  لوسر  هک 

ایآ قاحسا ، يا  منیبیم . یتوافت  اهنآ  نایم  نم  قاحسا ، ای  تفگ : هحفص 208 ] يرآ [ ! متفگ : دوشیم ؟ رفاک  ایآ  هن ، ای  تسادخ  باتک  زا 
نم يارب  ار  نآ  تفگ : يرآ ! مـتفگ : [ . 242 [ ؟ ینادیم ار  هدـنرپ ) ینعی   ) ریط ثیدـح  ایآ  تفگ : يرآ ! متفگ : ینکیم ؟ تیاور  ثیدـح 

دناعم قح  اب  وت  هک  مدرکیم  نامگ  متفگیم و  نخس  وت  اب  نم  قاحسا ! يا  تفگ : نومأم  سپـس  متفگ . يو  يارب  ار  ثیدح  تفگ : وگب .
هدرک تیاور  ار  نآ  یسک  يرآ ! متفگ : تسا ؟ حیحص  ثیدح  نیا  هک  يریذپیم  وت  ایآ  دش . راکـشآ  نم  دزن  وت  دانع  کنیا  یلو  یتسین .
رترب یلع  زا  یسک  هک  دنک  اعدا  سپس  تسا و  حیحـص  ثیدح  نیا  هک  دشاب  دقتعم  یـسک  رگا  تفگ : منک . در  ار  وا  مناوتیمن  هک  تسا 

دیوگب هکنیا  ای  دشاب . هدش  در  ترضح  نآ  رب  ادخ  دزن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ياعد  هکنیا  ای  تسین : جراخ  تلاح  هس  زا  تسا .
يادـخ هک  دـیوگب : هکنیا  اـی  و  تسا . هدوب  رتـبوبحم  يو  دزن  رتورف  صخـش  یلو  هتخانـش  ار  شناگدـنب  زا  رترب  درف  لـجوزع ، يادـخ  هک 

، قاحسا يا  تفگ : سپ  متخادنا . ریز  هب  رس  تسا . رتبولطم  وت  دزن  دروم  هس  نیا  زا  کی  مادک  تسا . هتخانـشن  رتورف  زا  ار  رترب  لجوزع 
ریغ يرگید  لیوأت  وت  دزن  ثیدح ، رگا  ینک و  هبوت  هک  تساوخ  مهاوخ  وت  زا  ییوگب ، ار  اهنآ  زا  يزیچ  رگا  هک  يوگم ، ار  اهنیا  زا  يزیچ 
هتفگ دوبن ، یتلیضف  ار  وا  رگا  يرآ و  تفگ : تسا . یتلیـضف  ار  رکبوبا  یلو  منادیمن ، متفگ : يوگب ! ار  نآ  دشاب ، هتـشاد  هجو ، هس  نیا  زا 

 ] یناث : ) تسا لجوزع  دنوادخ  لوق  متفگ : تسا ؟ مادک  تسوت  رظن  رد  تعاس  نیا  رد  هک  يو  تلیضف  تسا ، رترب  وا  زا  یلع  هک  دشیمن 
دندوب راـغ  رد  هک  هاـگنآ  دوب  رفن  ود  زا  یکی  : » ینعی [ 243 ( ] انعم هَّللا  نا  نزحت  هبحاـصل ال  لوقی  ذا  راـغلا  یف  اـمهذا  نینثا  هحفص 209 ]

: تفگ تسا . هتشاد  بوسنم  ترـضح  یهارمه  هب  ار  وا  هک  تسام ،» هارمه  دنوادخ  هک  شابم  نیگهودنا  تفگیم  شهارمه  هب  هک  یتقو 
هک هداد  یـسک  هب  یهارمه  تبـسن  ار  يرفاـک  یلاـعت  يادـخ  هک  ماهدـید  نم  يوش . رود  تهار  زا  هک  مرادیمناو  ار  وـت  نم  قاحـسا ، يا 

هرواـحی وه  هبحاـص و  هل  لاـق  : ) هک تسا  نیا  دـنوادخ  هتفگ  نآ  تسا و  هدوـب  هدونـشخ  دـنوادخ  زا  زین  وا  هدوـب و  یـضار  وا  زا  دـنوادخ 
وگتفگ وا  اـب  هـک  یلاـح  رد  تـفگ  شهارمه  هـب  سپ  : » ینعی [ 244 ( ] ـالجر كاوـس  مث  هفطن  نم  مث  بارت  نـم  کـقلخ  يذـلاب  ترفکا 

«. تسا ياهیآ  هک  تسا ، هتخاس  يدرم  ار  وت  نآ  زا  سپ  هدیرفآ و  ياهفطن  زا  سپـس  كاخ و  زا  ار  وت  هکنآ  هب  ياهدـش  رفاک  ایآ  درکیم ،
یـضار وا  زا  دـنوادخ  هک  یـسک  اب  یهارمه  هک  تسا  زیاـج  رگا  سپ  تفگ : دوب . نمؤم  رکبوبا  و  تسا ، هدوب  رفاـک  یهارمه ، نآ  متفگ :

یمود هه  تسا و  هدوبن  نمؤم  نیرترب  وا  و  دهد ، تبسن  شربمایپ ، یهارمه  هب  ار  ینموم  هک  تسا  زیاج  دوش ، هداد  تبسن  يرفاک  هب  تسا ،
دندوب راغ  رد  هک  هاگنآ  رفن ، ود  زا  یکی  : ) دیوگیم دنوادخ  اریز  تسا  میظع  هیآ  شزرا  نینموملاریما . يا  متفگ : نینمؤم . زا  یموس  هن  و 

یباـیهشیر هب  ار  وت  نم  هکنیا  رگم  يریذـپیمن  وت  قاحـسا ، يا  تفگ : تساـم .) اـب  ادـخ  هک  روخم  مغ  تفگیم ، شهارمه  هب  هک  یتـقو 
هَّللا یلـص  ادـخ  لوسر  رطاخب  رکبوبا  متفگ : مشخ ؟ يور  زا  ای  تسا  هدوب  تیاضر  يور  زا  رکبوبا ، هودـنا  هک  وگب  نم  هب  مناشکب . یناور 

هحفـص يدونـشخان [ ؟ ای  تسا  هدوب  يدونـشخ  ییوگب : هک  تسا  نیا  نم  باوج  تسین ، نم  خساپ  نیا  تفگ : دش . نیگهودنا  هلآ  هیلع و 
زا هک  تسا  هداتـسرف  يربمایپ  ام  يارب  هرکذ ، لج  دـنوادخ  هک  ییوگ  سپ ، تفگ : تسا . هدوب  ادـخ  يارب  تیاـضر  هک  هتبلا  متفگ : [ 210

هدوب ادخ  تیاضر  يارب  رکبوبا  هودنا  هک  ياهدرکن  اعدا  رگم  تفگ : ادخ ! رب  هانپ  متفگ : دنکیم . یهن  يو  تعاط  ادخ و  يارب  يدونـشخ 
نیگهودـنا : » دوـمرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  دـهدیم  یهاوـگ  نآرق ، هک  ینیبیمن  رگم  تفگ : يرآ ! متفگ : تـسا ؟

منک ارادم  وت  اب  هک  تسا  نآ  نم  بهذم  قاحـسا ، يا  تفگ : ادخ ! رب  هانپ  متفگ : تسا . هدرک  یهن  هودنا  زا  ار  وا  تسا  نشور  هک  شابم »
یلاعت يادـخ  لوق  زا  نم  اب  يربیم . هانپ  وا  هب  ناوارف  هکنیا  ببـس  هب  دـنک  رود  لطاب  زا  ار  وت  و  دـنادرگزاب . قح  هب  ار  وت  دـنوادخ  دـیاش 
یـسک هچ  دوصقم  تخاس .» لزان  وا  رب  ار  دوخ  شمارآ  دنوادخ  سپ ، : » ینعی [ 245 ( ] هیلع هتنیکـس  هَّللا  لزناف  : ) دیامرفیم هک  وگب  نخس 
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اذا نینح  موی  و  : ) وگب نخـس  لـجوزع  يادـخ  هتفگ  هراـبرد  نم  اـب  سپ  تفگ : ادـخ ! لوسر  هتبلا  متفگ : رکبوـبا ؟ اـی  ادـخ  لوـسر  تسا .
هَّللا لزنا  مث  : ) دـیامرفیم هک  اـجنآ  اـت  دوب ،» هتخاـس  رورغم  ار  امـش  ناتدادـعت  یناوارف  هک  نینچ  زور  و  : » ینعی [ 246 ( ] مکترثک مکتبجع 

«، دومرف لزان  نینموم  رب  شربمایپ و  رب  دوخ  يوس  زا  ار  شمارآ  دـنوادخ  نآ  زا  سپ  : » ینعی [ 247 ( ] نینمؤملا یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکس 
زور رد  مدرم  همه  تفگ : نینموملاریما ! يا  منادیمن  متفگ : تسا ؟ هتشاد  رظن  دروم  عضوم ، نیا  رد  دنوادخ  ار  نانموم  مادک  ینادیم  ایآ 

لوسر هاگـشیپ  رد  یلع  دـنامن : یقاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  یـسک  مشاهینب ، زا  رفن  تفه  زج  دـنداهن و  رارف  هب  ياپ  نینح ،
ادابم هکنیا  سرت  زا  دندوب . هدز  هقلح  ترـضح  نآ  رود  رفن  جنپ  نآ  دوب و  هتفرگ  ار  ادخ  لوسر  رطاق  راسفا  سابع ، و  دزیم . ریـشمش  ادخ 

، هیآ نیا  عضوم  رد  نانموم  سپ  تخاس . شربمایپ  بیصن  ار  يزوریپ  هحفص 211 ] دنوادخ [  هکنیا  ات  دننک . دراو  يو  رب  یمخز  موق . نآ 
تقو نآ  رد  هکنآ  تسا : رترب  مادک  تفگ : دـناهدوب . رـضاح  ادـخ  ربمایپ  دزن  مشاهینب  زا  هک  یناسک  سپـس  تسا و  هدوب  یلع  اصوصخم 

رد ار  وا  دـنوادخ  هداهن و  رارف  هب  ياـپ  هکنآ  اـی  هدومرف ، لزاـن  وا  رب  ار  شمارآ  دـنوادخ  هدوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هارمه 
رترب مادک  قاحـسا  يا  تفگ  دومرف . لزان  وا  رب  ار  شمارآ  دنوادخ  هکنآ  هتبلا  متفگ : دـیامرف ؟ لزان  وا  رب  ار  شمارآ  هک  هدـیدن  یعـضوم 

هَّللا یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  دوب  هدرک  تظفاحم  وا  زا  دوخ  ناج  اب  هدـیباوخ و  يو  رتسب  رد  هکنآ  ای  هدوب  راغ  رد  وا  هارمه  هکنآ  تسا ،
شرتسب رد  هک  دهد  روتـسد  یلع  هب  ات  داد  نامرف  ار  شلوسر  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  هک  دیـسر ؟ ترجه  زا  دوخ  دوصقم  هب  هلآ  هیلع و 

و داد . نامرف  راک  نیا  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنک و  عافد  دوخ  ناج  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـباوخب و 
یناشیرپ ایآ  یلع ؟ يا  تسا  هدنایرگ  ار  وت  يزیچ  هچ  دومرف : يو  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  داتفا . هیرگ  هب  هنعهَّللایـضر ، یلع 

هب ایآ  ادـخ  لوسر  يا  مکانمیب  وت  يارب  ادـخ ! لوسر  يا  تسا ، هدومرف  ثوعبم  قح  هب  ار  وت  هکنآ  هب  دـنگوس  هن ، تفگ : تسا ؟ گرم  زا 
لوسر يا  مهدیم  ماجنا  ار  وت  رطاخ  هب  يراکادـف  لیم  لامک  اب  مربیم و  ناـمرف  مریذـپیم و  تفگ : يرآ ! دومرف : دوب ؟ یهاوخ  تمـالس 

ار وا  رود  دندمآ و  شیرق  ناکرشم  دیشک و  دوخ  رس  رب  ار  ترضح  نآ  زادناور  دیمرآ و  نآ  رد  تفر و  ترضح  نآ  رتسب  هب  سپس  ادخ .
زا ینادناخ  ره  زا  هک  دندوب  هدش  نآ  رب  یگمه  هک  یلاح  رد  تسا . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  وا  هک  دنتـشادن  يدیدرت  دـنتفرگ و 
هک یلاح  رد  دنیامنن . هبلاطم  يو  یهاوخنوخ  هب  ار  اههریت  زا  ياهریت  نایمـشاه  ات  دـنزب  وا  رب  ریـشمش  اب  ياهبرـض  رفن  کی  شیرق  ياههریت 
نآ هک  هنوگنآ  دناشکن  یناشیرپ  یباتیب و  هب  ار  وا  رما  نیا  یلو  دندوب  هدمآ  ندرب  نیب  زا  نتشک و  يارب  هنوگچ  موق  نآ  هک  دینـشیم  یلع 

هدرپس دـنوادخ  هب  ار  دوخ  هدوب و  ابیکـش  نانچمه  یلع  هک  یلاـح  رد  هحفـص 212 ] دوب [ . هدـش  ناشیرپ  باتیب و  راغ  رد  ترـضح  هارمه 
هاگن وا  هب  موق  نآ  تساخرب . وا  دش و  حبـص  هکنیا  ات  دندرک  ظفح  شیرق  ناکرـشم  زا  ار  وا  داتـسرف و  ار  شناگتـشرف  دـنوادخ  سپ  دوب .

رد ار  دوـخ  بشید ، زا  هکنیا ، زج  مینیبیمن  اـم  دـنتفگ  تساـجک ؟ دـمحم  هک  منادیم  هچ  نـم  تـفگ : تساـجک ؟ دـمحم  دـنتفگ : هدرک 
ات تفاییمن ، ناصقن  دوزفایم و  نآ  رب  نانچمه  دومن و  زاـغآ  هک  ماـگنه  نآ  زا  دوب  رترب  ناـنچمه  یلع  يدوب ! هداد  رارق  يدوباـن  ضرعم 
ار نآ  تفگ : نینموملاریما . ای  يرآ ، متفگ : ینکیم ؟ تیاور  ار  تیالو  ثیدـح  اـیآ  قاحـسا ، يا  درب . دوخ  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا 
رد یلع  رب  ار  نآ  هک  هتخاـس  بجاو  ار  يزیچ  رمع ، رکبوبا و  يارب  ثیدـح ، نیا  اـیآ  قاحـسا ، يا  تفگ : مدرک . تیاور  نم  نک ، تیاور 

یلع وا و  نایم  هچنآ  رطاخ  هب  تسا  هدوب  هثراح  نب  دـیز  ببـس  هب  ثیدـح  نیا  هک  دـناهتفگ  مدرم  متفگ : تسا ؟ هدومنن  بجاو  نانآ  ربارب 
لاو مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  : ) دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  دوب . هدش  رکنم  ار  یلع  يالو  وا  دوب و  هدـمآ  شیپ 

درادـب و تسود  ار  وا  هک  ره  رادـب  تسود  ادـنوادخ  تسوا ، يالوم  یلع  متـسه ، وا  يالوم  نم  هک  ره  ینعی : هاداع ) نم  داـع  هـالاو و  نم 
: متفگ تسا ؟ هدوبن  عادولا  هجح  زا  شتعجارم  زا  دعب  ایآ  هتفگ ؟ ار  نیا  ییاج  هچ  رد  تفگ : نومأم  دشاب . نمشد  وا  اب  هک  ره  رادب  نمشد 

ربخ نم  هب  ياهتفریذپ ؟ ار  بلطم  نیا  هنوگچ  تروص ، نیا  رد  تسا  هدـش  هتـشک  ریدـغ  زا  لبق  هثراح  نب  دـیز  هک  یلاح  رد  تفگ : يرآ !
! دشابیم ماهدازومع  يالوم  نامه  نم ، يالوم  هک  مدرم  يا  دینادب  تفگیم  هک  یلاح  رد  دشاب  هتـشذگ  وا  رب  لاس  هدزناپ  وت  رـسپ  رگا  هد 
؟ دـنرادن زین  یعالطا  نآ  زا  دنتـسه و  نآ  رکنم  هن  نانآ  هک  دـیوگیم  ار  يزیچ  مدرم  هب  هک  يدومنیم  ضارتعا  وا  رب  ایآ  تروص  نیا  رد 
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 ] هزنم نآ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  يرادیم  هزنم  يزیچ  زا  ار  ترـسپ  اـیآ  قاحـسا ، يا  تفگ : يرآ ! هک  هتبلا  مـتفگ :
اوذـختا : ) تسا هدومرف  شباتک  رد  هرکذ  لج  دـنوادخ  هک  دـیهدن  رارق  ینایادـخ  ار  ناـتیاهقف  امـش ، رب  ياو  يرامـشیمن ؟ هحفص 213 ]

نانآ هک  یلاح  رد  دنتفرگ » دنوادخ  ياجب  ینایادخ  ، ار دوخ  نابهار  ءاملع و  نانآ ، : » ینعی [ 248 ( ] هَّللا نود  نم  ابابرا  مهنابهر  مهرابحا و 
ار ناشروتسد  اهنآ  دنداد و  روتسد  نانآ  هب  اما  دنتـسه . ینایادخ  نآ  هک  دندومن  اعدا  هکلب  دنتفرگ ، هزور  هن  دندناوخ و  زامن  اهنآ  يارب  هن 
، يرآ متفگ : ینکیم ؟ تیاور  ار  تسا » یسوم  هب  تبسن  نوراه  تلزنم  دننام  نم  هب  وت  تبسن  : » ثیدح ایآ  قاحـسا ، يا  دندومن . تعاطا 

دزن کیمادک  تفگ : تسا . هدرک  هدر  ار  نآ  هک  یسک  هتسناد و  حیحص  ار  نآ  هک  ار  یسک  ماهدینـش  ماهدینـش و  ار  نآ  نینموملاریما ! يا 
ار نآ  هک  یـسک  نآ  متفگ : تسا ؟ هدرک  در  ار  نآ  هک  یـسک  نآ  اـی  هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  هک  ياهدینـش  وا  زا  هکنآ  تسا . رتقـثوم  وـت 
. ادخ رب  هانپ  متفگ : دشاب ؟ هدرک  یخوش  هتفگ ، نیا  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نکمم  ایآ  سپ  تفگ : تسا . هتـسناد  حـیحص 

ایآ تفگ : ادخ ! رب  هانپ  متفگ : دشاب ؟ هتـشادن  يدهعت  نآ  رب  هک  یتروص  هب  دشاب  هتفگ  ینعم  نودـب  تسا  نکمم  هک  ياهتفگ  سپ  تفگ 
: متفگ دوب ؟ شردام  ردپ و  زا  ادـخ ، لوسر  ردارب  یلع  ایآ  تفگ : يرآ ! متفگ : دوب ؟ شردام  ردـپ و  زا  یـسوم  ردارب  نوراه  هک  ینادیم 

هتشادن دوجو  یلع  دروم  رد  تلاح  ود  نیا  سپ  تفگ : يرآ ! متفگ : تسا ؟ هوبن  ربمایپ  یلع  هدوب و  ربمایپ  نوراه  هکنیا  هن  رگم  تفگ : هن !
هب تبـسن  نوراـه ، تلزنم  ماـقم و  رد  نم ، هب  تبـسن  وت  : » هک تسیچ  وا  هتفگ  ینعم  نیارباـنب  تسا  هتـشاد  دوـجو  نوراـه ، دروـم  رد  یلو 

تلع هـب  هـک  دـندوب  هـتفگ  ناـقفانم  هـک  یماـگنه  درادــب  شوـخ  ار  یلع  لد  هلیــسونیدب  تساوـخیم  مـتفگ : وا  هـب  يراد » رارق  یــسوم 
؟ دنک داش  ینعمیب ، ینخس  اب  ار  شرطاخ  تساوخیم  هحفص 214 ] سپ [  تفگ : تسا . هتـشاذگ  ياج  رب  هنیدم ) رد   ) ار وا  يدنیاشوخان 
ای تـسیچ  نآ  مـتفگ : تـسا . يراکــشآ  ینعم  ادــخ ، باـتک  رد  نآ  يارب  تـفگ : هـمادا  رد  نومأـم  متخادــنا . ریز  هـب  رــس  نـم  تـفگ :

حلصا و ال یموق و  یف  ینفلخا  : ) تسا هتفگ  نوراه  شردارب  هب  هک  یـسوم  زا  لوق  لقن  هب  تسا  دنوادخ  نخـس  نآ  تفگ : نینموملاریما ؟
ای متفگ : نکم .» يوریپ  ناراـکهابت  هار  زا  نک و  لـمع  تسرد  شاـب و  مموق  ناـیم  رد  نم  نیـشناج  : » ینعی [ 249 ( ] نیدـسفملا لیبس  عبتت 
ار یلع  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  و  دوب . هدنز  وا  دوخ  هک  یلاح  رد  تشاذگ  ياج  رب  شموق  نایم  رد  ار  نوراه  یسوم  نینموملاریما !

یـسوم دروم  رد  هد  ربخ  نم  هب  تسا . هدوبن  ییوگیم  هک  هنوگنآ  هن ، تفگ : دوب . هتفر  هوزغ  يوس  هب  هک  یماگنه  تخاـس  دوخ  نیـشناج 
؟ دوب وا  هارمه  لیئارساینب  زا  ای  وا  نارای  زا  یـسک  تفریم  شراگدرورپ  يوس  هب  هک  یتقو  ایآ  داد . رارق  نیـشناج  ار  نوراه  هک  یماگنه 

یماگنه ادـخ  لوسر  دروم  رد  هدـب  ربخ  ارم  سپ  تفگ : يرآ ! متفگ : دادـن ؟ رارق  دوخ  نیـشناج  ناشعمج  رب  ار  وا  رگم  تفگ : هن ! متفگ :
نآ دننام  هنوگچ  سپ  تشاذگیم ؟ ياج  رب  رس  تشپ  ار  یـسک  ناکدوک ، نانز و  نافیعـض و  زا  ریغب  ایآ  تفریم ، دوخ  ياههوزغ  هب  هک 

لیلد نآ  هرابرد  دناوتیمن  یـسک  دراد و  تلالد  یلع  نداد  رارق  نیـشناج  رب  هک  مراد  ادـخ  باتک  زا  يرگید  لیوات  يارب  نم  و  دوشیم ؟
: دـیوگیم هک  دـنکیم  تیاکح  یـسوم  زا  هک  یماگنه  تسا  لجوزع  دـنوادخ  راتفگ  تفگ : نینموملاریما ؟ ای  تسیچ  نآ  متفگ : دروایب .
( اریصب انب  تنک  کنا  اریثک ، كرکذن  اریثک و  کحبـسن  یک  يرما ، یف  هکرـشاو  يرزا  هب  ددشا  یخا  نوراه  یلها  نم  اریزو  یل  لعجاو  )

رما کیرش  ار  وا  یشخبیم و  تردق  هحفص 215 ] وا [  اب  ارم  هک  ار  مردارب  نوراه  هدب ، رارق  منادناخ  زا  يریزو  نم  يارب  و  : » ینعی [ 250]
رد نم  هب  تبسن  یلع ، يا  وت  سپ  یشابیم .» انیب  ام  هب  تبـسن  وت  هک  میروآ  دایب  ناوارف  ار  وت  مینک و  حیبست  رایـسب  ار  وت  ات  يزاسیم . نم 
ات منادرگیم  کیرـش  ادـخ  رما  رد  ار  وا  یباییم و  توق  وا  هب  هک  مردارب  منادـناخ و  زا  نم  ریزو  یتسه  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  تلزنم 

ربمایپ نخس  هن  هک  دوش ؟ دراو  بلطم  نیا  رد  نیا  زا  ریغ  يزیچ  ات  داد  روتـسد  وا  ایآ  میروآ ، دایب  رایـسب  مییوگ و  حیبست  ناوارف  ار  يادخ 
زور دیشک و  ازارد  هب  سلجم  تفگ : شیوخ  نانخس  همادا  رد  قاحـسا  دشاب ؟ ینعم  نودب  هکنیا  هن  دیامن و  لطاب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

يدومن راکشآ  تسا ، هتساوخ  ریخ  وا  يارب  دنوادخ  هک  یسک  يارب  ار  قح  نینموملاریما ! ای  تفگ : یضاق  مثکا  نب  ییحی  سپس  دمآ . الاب 
: میتفگ دییوگیم ؟ هچ  تفگ : درک و  ام  هب  يور  سپـس  تفگ : قاحـسا  تسین . نآ  ندرک  در  هب  رداق  یـسک  هک  يدرک  تباث  ار  يزیچ  و 
هک دوب  هتفگن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا  هک  ادـخ  هب  تفگ : نوماـم  دـهد . تزع  دـنوادخ  ار  نینمؤملاریما  مییوگیم  یگمه 
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هاوخریخ ناشیا  يارب  نخس  رد  ادنوادخ  متفریذپیمن . ار  هتفگ  نیا  امش  زا  نم  مجرتم ) دینک . تحـص  رب  لمح  و   ) دیریذپب ار  مدرم  نخس 
. ] وا تیـالو  یلع و  یتسود  اـب  وت  هب  برقت  اـب  مراد  رواـب  ار  وت  نم  ادـنوادخ  ماهتـشادرب ، دوخ  ندرگ  زا  ار  عوضوم  نم  ادـنوادخ  ماهدوب .

هحفص 216]

دنشابیم ربمایپ  زا  دعب  رمالااولوا  تیب  لها 

مندرم نوچمه  دنک و  یگدنز  نم  یگدنز  نوچمه  هک  درادـب  تسود  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوا : ثیدـح 
ار شناتـسود  دـیامن و  تالاوم  ار  یلع  نم  زا  دـعب  نیاربانب  دـیامن ، تماقا  تسا  هداد  رارق  مراـگدرورپ  هک  ینادـیواج  تشهب  رد  دریمب و 
. تسا هدش  هداد  نانآ  هب  نم  ملع  مهف و  دـناهدش و  هتـشرس  نم  لگ  زا  نانآ  هک  دـنک ، يوریپ  نم  زا  دـعب  نم  تیبلها  زا  درادـب و  تسود 

نانآ بیـصن  ار  متعافـش  دنوادخ  دننک ، عطق  نانآ  دروم  رد  ارم  هلـص  هک  ینانآ  دننک ، بیذکت  ار  نانآ  لضف  هک  تما ، زا  یناسک  رب  ياو 
یناعم حضاو و  تلالد  ياراد ... ثیدـح  نیا  تفرگ ... رظن  رد  ار  قوف  ثیدـح  زا  رتراکـشآ  یلیلد  ناوتیم  ایآ  [ . 251 « ] تخاس دهاوخن 

هَّللا یلص  ربمایپ  ترضح  مود : ثیدح  دزروب . رفک  دهاوخب  هک  ره  دروایب و  نامیا  دهاوخب  هک  ره  لاح  تسا  عطاق  ییاهروتسد  راکـشآ و 
ادـخ و باتک  دـیوشیمن ، هارمگ  زگره  دیـشاب  هتـشاد  ار  نآ  رگا  هک  مراذـگیم  ياج  رب  ار  يزیچ  امـش  ناـیم  رد  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و 

تسا کیدزن  : » تسا هدومرف  نینچمه  هحفـص 217 ] دنوش [ .» دراو  نم  رب  ضوح  رانک  هکنیا  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  هک  متیبلها  ترتع 
لوا مراذگیم ، ياج  رب  ار  ردقنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  اذل  منک . تباجا  ار  وا  هدمآ  نم  يوس  هب  لیئارزع   ) راگدرورپ هداتـسرف  هک 
ادـخ داـی  هب  متیبلـها  دروم  رد  ار  امـش  نم  دوـمرف : ررکم  سپـس  زین  متیبلـها  و  تسا . روـن  تیادـه و  نآ  رد  هک  تسادـخ  باـتک  اـهنآ 
هدننک تیاور   ) مقرا نب  دیز  مزادنایم » ادخ  دای  هب  متیبلها  دروم  رد  ار  امـش  مزادنایم . ادخ  دای  هب  متیبلها  دروم  رد  ار  امـش  مزادنایم .

ار وا  رگا  سپ  دربیم  رسب  درم  هارمه  يراگزور  نز  هک  ادخ  هب  هن ، : » دومرف دنتسه ؟ وا  تیبلها  زا  زین  ربمایپ  نارسمه  ایآ  دیسرپ  ثیدح )
هتـشادزاب هقدـص  وا ، زا  دـعب  هک  دنتـسه  یناسک  وا و  لصا  ربمایپ  تیبلـها  نیارباـنب  ددرگیمزاـب . دوخ  موق  ردـپ و  يوس  هب  دـهد  قـالط 

مییامن هدافتسا  نآ  زا  تماما  مالـسلامهیلع و  تیبلها  تفالخ  تابثا  يارب  هک  میتشادن  يزیچ  ثیدح  نیا  زا  ریغ  هب  رگا  [ . 252 « ] دناهدش
و دوشیمن . هارمگ  زگره  دـشاب  ود  نآ  هب  کسمتم  هک  ره  و  دـنوشیمن . ادـج  نآ  زا  هک  دـننآرق  نایاتمه  نانآ  اریز  درکیم . تیافک  زاـب 

ادخ باتک   » ثیدح نآ ، لباقم  رد  ات  دناهدرک  یعـس  یخرب  اما  تسا . هارمگ  کش  نودب  دـنک ، اهر  ار  اهنآ  زا  یکی  ای  ود  نآ  هک  سکنآ 
نآ لـیذ  رد  دـننکیم ، تیاور  ار  ثیدـح  نیا  هک  یماـگنه  ناـشیاملع ، هکناـنآ  تـسا  بـیجع  هـچ  یتـسار  دـنهد . رارق  ار  نـم » تنـس  و 

، درک تیاور  ار  نآ  هک  یـسک  نیلوا  درادن . يدنـس  تسا و  لسرم  نم » تنـس  و  ثیدـح ...«  هک  یلاح  رد  تسا ! قافتا  دروم  دنـسیونیم 
ار نآ  ربتعم ، حاحـص  نابحاص  زا  یـسک  وا  زا  ریغ  دـناسریم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ات  ار  نآ  هک  هدوب  دوخ  أطوم  رد  کلام 
اب يرگید  ثیداـحا  تسا و  رتاوتم  ینـس  هعیـش و  دزن  مترتـع » و  هحفـص 218 ] ادـخ [  باتک   » ثیدـح هک  یلاـح  رد  تسا . هدومنن  تیاور 

هنارهام هناراذگ و  تعدب  هک  دنتسه  نف » نیا  ياهياهفرح  ، » ثیدح نالعاج  هک  تسا  نآ  تقیقح  دنیامنیم . دییأت  ار  نآ  فلتخم  ظافلا 
الاب ار  تیبلها  زا  ریغ  دارفا  نأش  هک  دـناهداد  رارق  یثیدـح  مالـسلامهیلع ، تیبلها  نوماریپ  یثیدـح  ره  لباقم  رد  دـنفرت  اب  هدرک و  لـمع 
نیا هب  هنوـگچ  هک  منادیمن  نم  درک . میهاوـخ  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  ادـخ  تساوـخب  هک  تسا  ناوارف  هنیمز  نـیا  رد  اـهلاثم  هـک  دـنرب .

تبیـصم نایرج  ماگنه  رد  تسا  هدوب  باطخلا  نب  رمع  درک ، تفلاخم  نآ  اب  هک  یـسک  نیتسخن  هک  یلاح  رد  دنیوجیم ، کسمت  ثیدح 
وا مه  و  تسا » یفاک  ام  يارب  ادخ  باتک  : » تفگ رمع  نامز  نآ  رد  دمآ ... دهاوخ  نآ  نایب  ادـعب  داتفا و  قافتا  هبنـشجنپ  زور  هک  یفورعم 

ار هدـش  هتـشون  ثیداحا  رکبوبا ، هکنانچمه  تشاد . لامعا  هباحـص  رب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ثیداـحا  تیاور  تیعونمم  هک  دوب 
نـالا هک  ياهنوگب  ار  تنـس  هب  فارتعا  مدـع  هک  دراد  دوجو  يرگید  ثداوح  هتبلا  و  دـنوشن . طولخم  نآرق  اـب  ناـشنامگ  هب  اـت  دـنازوس 

. دنکیم تباث  زین  ار  مالسلامهیلع  تیبلها  تمصع  هدمآ  نآرق  اب  هارمه  هک  يدراوم  نمض  ترتع  ثیدح  دیامنیم . تباث  تسا  فراعتم 
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رـس تشپ  زا  وا و  شیپ  زا  لطاب  نآرق  دننامه  الماک  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  ددرگیمن . رود  وا  زا  دوشیمن و  ادج  نآرق  زا  هک  یـسک  اریز 
لوسر ترـضح  تشادیم ، دوجو  نآرق  زا  مالـسلامهیلع  تیبلها  یئادج  زا  كدنا  رایـسب  دنچ  ره  یلامتحا  رگا  و  دیآیمن . شغارـس  هب 

. دنوش دراو  ام  رب  ضوح  رانک  رد  هک  ینامز  ات  دنوشیمن ، ادج  ود  نآ  هک  تخاسیمن  دکوم  ام  يارب  دوخ  مالک  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
دیری امنا  : ) تسا هدش  هحفـص 219 ] لزان [  مالـسلامهیلع  تیبلها  قح  رد  هک  میمهفیم  ار  ریهطت  هیآ  روظنم  ام  هک  تسا  هلیـسونیدب  اذـل 

نت جنپ  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  دـنقفتم  ثیدـح ، ریـسفت و  عبانم  همه  هک  [ 253 ( ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هَّللا 
، هباحص لیاضف  باتک  رد  ملسم  حیحـص  رد  هکنانچ  نآ  نیـسح ، نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسا : هدش  لزان 

ربارب رد  نانآ  يارب  اریز  تسا  مالـسلامهیلع  تیبلـها  تمـصع  هب  لـیاق  هیآ  نیا  [ . 254 . ] تسا هدمآ  مالـسلامهیلع  تیبلها  لیاضف  باب 
رد هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هفیظو  شقن و  يافیا  یمالـسا و  تعیرـش  ظفح  تهج  تماـما  شقن  نتفرگ  هدـهع  رب  یگتـسیاش  نارگید 
هیآ هک  تسا  یبلطم  نیا  و  تسین . هتخاس  دنوادخ  بناج  زا  هدش  هدـیزگرب  موصعم و  درف  زج  هب  یـسک  زا  هک  دـشخبیم . ار  تما  يربهر 

ندرک رود  رب  و  تسا . هدـیدرگ  نایب  دـشابیم ، رـصح  تادا  نیرتيوق  هک  اّمنإ »  » رـصح تادا  اب  هدرک و  نایب  هصـالخ  روطب  ار  نآ  ریهطت 
و تسا ، اهیکاپان  اهیزروهانگ و  و  قلطم ، روطب  ناهانگ  ینعم  هب  اجنیا  رد  يدیلپ  هژاو  تسا  هدش  دیکأت  مالـسلامهیلع  تیبلها  زا  يدـیلپ 
زا نادوس  رد  ام  دزن  و  دـشابیم . مالـسلامهیلع  تیبلـها  تمـصع  شاهجیتن  اـهنیا  يهمه  یلاـعت ... يادـخ  هدارا  هب  ریهطت  ماـجنا  نینچمه 
رد ریهطت  هیآ  هک  دنتسه  ینت  جنپ  نامه  ابعلآ ، ای  ءاسک  باحصا  هک  تسا  نیا  تسین ، هشقانم  ثحب و  لباق  هک  یتاعوضوم  نیرتراکـشآ 

. دراد دوجو  زین  رتاوتم  ثیداحا  رد  هک  يوحن  هب  هدش  لزان  نانآ  دروم 

نیلقث ثیدح  رد  تمصع  نوماریپ  یثحب 

رد دینکیم و  ولغ  امـش  تفگ : نم  هب  وا  دمآ . هحفص 220 ] شیپ [  ماما  تمصع  نوماریپ  ییوگتفگ  ناتـسود ، زا  یکی  نم و  نایم  يزور 
یلاح رد  هدش  هدرپس  نانآ  هب  عیرشت  رما  دنموصعم و  نانآ  هک  دیاهدش  یعدم  هک  اجنآ  ات  دییامنیم  هغلابم  مالـسلامهیلع  تیبلها  یتسود 
يزیچ ره  رد  ربمایپ  هک  دنتسین  دقتعم  تعامج  تنس و  لها  الوا  متفگ : مینادیم . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يارب  اهنت  ار  تمـصع  ام  هک 

ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ترـضح  زا  هدراو  روما  هنوگچ  هک  مینادیمن  تسا و  هتـشاد  تمـصع  غیلبت  رما  رد  طقف  هکلب  هدوب ، موصعم 
هب لیاق  هک  هعیـش  هدیقع  فالخ  رب  تسا . رگید  بلاطم  زا  کی  مادک  ینید و  بلاطم  زا  کی  مادک  هک  دـننکیم  يدـنبهقبط  صیخـشت و 

میوگب دیاب  تیبلها  تمصع  دروم  رد  اما  درادن . دوجو  روما  رگید  عیرشت و  روما  نایم  یقرف  رما ، نیا  رد  دنتسه و  ربمایپ  هقلطم  تمـصع 
مکنع بهذیل  هَّللا  دیری  امنا  : ) هدومرف هیآ  رد  هک  یلاعت  يادـخ  لوق  نامه  رد  تسا  رادروخرب  مزال  تیعافـش  زا  دوخ ، تلالد  رد  هیآ  هک 

زا ياهعومجم  بلطم ، نیا  هب  نونکا  دزاس .» رود  تیبلها ، امش  زا  ار  يدیلپ  هک  دهاوخیم  دنوادخ  هک  انامه  : » ینعی تیبلا ) لها  سجرلا 
تیاـفک وت  يارب  نیلقث  ثیدـح  هنیمز ، نیا  رد  تفاـیرد . ار  تمـصع  تلـالد  ناوتیم  یفافـش  يهنوـگ  هب  اـهنآ  زا  هک  يازفیب  ار  ثیداـحا 

اریز تسین ، تمصع  رب  لاد  ثیدح  نیا  تفگ : تسا . هدش  تباث  هعیش  ینـس و  نیملـسم  مومع  دزن  نآ  تحـص  هکنآ  هب  هجوت  اب  دنکیم .
هتـشاد تمـصع  هرابرد  ثحب  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتحـضاو  ثیدـح  یلو  متفگ : دـهدیم . ربخ  تیبلها  هب  عوجر  هب  تبـسن  ار  ام  طقف 

رظن نآرق  دروم  رد  مدیسرپ : وا  زا  مزادرپیم . وگتفگ  نآ  حرش  هب  کنیا  دنکیم . دیکأت  ار  نانآ  تمصع  ثیدح ، تحـص  هک  اریز  دشاب .
نیارباـنب متفگ : هن ! تفگ : دـیآیم ؟ نآ  يوـس  هب  لـطاب  رـس ، تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  اـیآ  متفگ : تسیچ ؟ تدوـصقم  تفگ : تسیچ ؟ وـت 

اب تفلاـخم  ره  هک  اریز  دراد . ناـنآ  تمـصع  رب  تلـالد  نآ  زا  ندـشن  هحفـص 221 ] ادـج [  هب  حیرـصت  نآرق و  اب  تیبلها  ندوب  نراـقم 
رگا اذـل  دوشیم . هدرمـش  نآرق  زا  ییادـج  تلفغ . يور  زا  اـی  يوهـس . هاوخ  يدـمع و  هاوخ  دریگ ، تروـص  ناـنآ  يوـس  زا  هک  تعیرش 

تـسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هدومرف  يارب  غورد  تابثا  نخـس ، نیا  دنوشیم . ادج  نآ  زا  هظحل  کی  يارب  دنچ  ره  نانآ  هک  مییوگب 
زیاج غورد و  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـشاب  زیاج  رگا  تسا . هداد  ییادـج  عوقو  مدـع  زا  ربخ  لجوزع  يادـخ  بناـج  زا  هک 
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دروم رد  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  دراد . تافانم  غیلبت  ماقم  رد  یتح  ترـضح  نآ  تمـصع  اـب  نیا  مییاـمن . مهتم  يدـمع  غورد  ندرمش 
هفاضا بلطم  نیا  هب  مجرتم .) تسا . هتفگ  يدمع  غورد  ددعتم  تروص  هب  هدرکان  يادخ  ینعی  . ) دناهدومرف دیکأت  ثیدح  نیا  رب  يددعتم 

هک اریز  تسا . هدرمـش  يدبا  یمئاد و  روطب  یهارمگ  زا  يهدنرادهگن  ار  نانآ  هب  نتـسج  کسمت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـییامن 
، دشاب هتـشاد  دوجو  مه  هظحل  کی  هزادنا  هب  نانآ  یهارمگ  يارب  ییاج  رگا  نیاربانب  دراد . ندوب  يدـبا  هدافا  نیلقث  ثیدـح  رد  نل »  » هژاو

تـسود اما  تسا  تمـصع  دروم  رد  ام  لیالد  زا  یکی  نیا  دشاب ؟ هدنرادهگن  دـناوتیم  هنوگچ  ترتع  هب  نتـسج  کسمت  تروص  نیا  رد 
نید نانمشد  راتفگ  نیا  تقیقح  رد  درادن . ياهدیقع  نآ  هب  نایعیش  زا  کیچیه  ياهتـشاد ، نایب  ضیوفت  صوصخ  رد  هچنآ  دروم  رد  نم !
يوش هاگآ  هعیش  دیاقع  هب  تبسن  هک  دیشاب  هتشاد  دصق  رگا  زین  امش  و  دنزاس . شودخم  ار  عیـشت  كاپ  هرهچ  ات  دناهدرک  شالت  هک  تسا 

دنرادـن یئابا  ءارتفا  غورد و  زا  هک  اهنآ  نافلاخم  زا  هکنآ  هن  یبای . یهاگآ  زین  نانآ  ياملع  ياههتفگ  اهباتک و  رب  هک  تسا  بجاو  وت  رب 
. دـنیوگیم تسا  هدوـمرف  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ار  هـچنآ  ناـنآ  هـمئا  هـک  تـسا  فورعم  هعیـش  دزن  يزادرپـب ! اـهنآ  ییاسانـش  هـب 

باـب رازه  باـب ، ره  زا  هک  هحفـص 222 ] تخومآ [  نم  هب  ار  ملع  زا  باـب  رازه  ادـخ ، لوسر  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما 
رایتخا ياراد  عیرشت  رد  ار  هباحص  هک  دنتسه  تعامج  تنس و  لها  نیا  هکلب  دنتـسین ، ضیوفت  هب  لیاق  نایعیـش  نیاربانب  دوشیم ،» هدوشگ 

رد هک  یتسبنب  زا  جورخ  يارب  نم  تسود  اههتفگ  نیا  زا  سپ  دناهتفریذپ . صوصن  ربارب  رد  ار  هباحـص  تاداهتجا  هک  اجنآ  ات  دناهتـسناد .
هب دشن ، قفوم  نوچ  دزادنا و  ماد  هب  نآ  رد  ارم  ات  دبایب  یفاکـش  ات  دیـشوک  تخادرپ و  راجنلک  هب  ثیداحا  اب  دوب ، هدـش  نآ  راتفرگ  ثحب 
اما تسا . زیاج  قح  يارب  اهنت  میلست  متفگ : تسا . هدوب  راگدرورپ  میلست  ام  مارم  اریز  مراپـسیم  ادخ  هب  ار  دوخ  نم  ردارب ، يا  تفگ : نم 

وجتـسج قیقحت و  رد  وت  دـصق  ینک و  هجوت  تقیقح  هب  رگا  دزاـسیمن . دـماج  ار  وت  لـقع  و  دربیمن . نیب  زا  ار  وت  هدارا  ادـخ  هب  ندرپـس 
هک ینادن  رگا  یلو  دیامرفیم . تیاده  تسار  هار  هب  ار  وت  دنوادخ  تروص  نیا  رد  يراپسب . دنوادخ  هب  ار  دوخ  هاگنآ  دشاب و  نآ  فشک 

نیا زا  سپ  تسین . ینتفریذـپ  القع  اعرـش و  یهیجوت  نینچ  يراپـسب . دـنوادخ  هب  لاح  نیا  رد  ار  دوخ  سپـس  و  لطاب . رب  ای  یتسه  قح  رب 
مان تسا ، هدـش  نایب  اهنآ  رد  نیلقث  ثیدـح  هک  ار  یعبانم  زا  یخرب  ات  تسا  مزال  اجنیا  رد  نونکا و  متفر . هدرک و  اـهر  ار  متـسود  وگتفگ 

394 لبنح ج 3 ص 393 - نب  دمحا  دنـسم  . - 663 يذمرت ج 5 ص 662 - حیحص  مالـسلاهیلع - . یلع  لیاضف  ملـسم ، حیحـص  مربب - :
عبانم و  هباحـصلا ص 148 ، هفرعم  باـتک  ص 109 و  مکاـح ج 3  كردتـسم  رگید - . ددـعتم  عضاوم  ص 182 و  ج 5  ثیدح 10747 

ره تسا ، حون  یتشک  نوچمه  امـش ، نایم  رد  نم  تیبلها  لثم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  موس : ثیدـح  هحفص 223 ] رگید [ .
نوچمه رگید  عبانم  مکاح ج 2 ص 343 و  كردتسم  دوشیم .» قرغ  دنامب ، زاب  نآ  زا  سک  ره  دباییم و  تاجن  دوش  راوس  نآ  رب  سک 

دییاـت ار  نآ  هک  يرگید  تـیاور  ص 91 و  يدادـغب ج 12 - خـیرات  و 34169 و  و 34151  ثیدح 34144  ص 94  لاـمعلا ج 12  زنک 
ترـضح ریبعت  دنتـسه .» نم  تما  يارب  یناما  هاگهانپ و  نم ، تیبلـها  : » تسا هدـش  دراو  ص 149  مکاح ج 3  كردتـسم  رد  دـنکیم و 

ناـمیا هک  دـنکیم ، هیبـشت  حوـن  یتـشک  هب  ار  مالـسلامهیلع  تیبلـها  هک  اـجنآ  تساـسر ، هچ  ثیدـح  رد  هلآ ، هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
نآرق رد  هچنآ  هب  انب  شرـسپ  یتح  دـندش . نافوط  راتفرگ  دـندوب ، هدرواین  نامیا  هک  نانآ  داد و  ياج  دوخ  رد  ار  شتلاسر  هب  ناگدـنروآ 

نآ زا  وا  اما  [ ، 255 « ] درادـهگن بآ  زا  ارم  ات  درب  مهاوخ  هانپ  یهوک  هب  : » ینعی ءاملا ) نم  ینمـصعی  لبج  یلا  يوآـس  : ) دوب هتفگ  هدـمآ ،
هک تاجن  یتشک  نیا  رد  هک  نانآ  تسا و  ناشورخ  اههنتف  جاوما  زین  زورما  دیدرگ . ناگدـشدوبان  هلمج  زا  دربن و  تمالـس  هب  ناج  جاوما 

اهرذـع و هک  یناـسک  همه  تفگ  ناوـتیم  هتبلا  و  دـندرگیم . اـهنآ  همعط  دـنوشن ، راوـس  هداد  ربـخ  نآ  زا  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
هک دنتـسه  حون  رـسپ  دننامه  دنهدیم ، هئارا  تاجن  یتشک  هب  ندشن  راوس  مالـسلامهیلع و  تیبلها  هب  دوخ  کسمت  مدع  يارب  یتاهیجوت 

ددعتم اههوک  رضاح ، لاح  رد  هک  تسا  نآ  قرف ، دوب و  هتسناد  یتشک  زا  جراخ  رد  ندش  قرغ  زا  دوخ  تاجن  يارب  ياهدنرادهگن  ار  هوک 
زا ار  نانآ  هک  ینکیم  نامگ  وت  ایآ  تسا . هباحـص » تلادـع   » دنـشیدنایم اـهنآ  هب  هک  هحفـص 224 ] یناسک [  دزن  اهنآ  نیرتدنلب  هدـش و 
ات میوریم  میرک  نآرق  يوس  هب  میزاس ، رطعم  ار  ثحب  نیا  ياضف  هکنآ  يارب  اجنیا  رد  دومن ؟ دهاوخ  ظفح  هدـننک  قرغ  ناشورخ  جاوما 
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هیآ ددرگ . دـنمهرهب  اهنآ  زا  دـشاب ، قح  هب  ندیـسر  ناهاوخ  یـسک  ره  اـت  مینک  هدافتـسا  نآ  زا  ار  یناـعم  یخرب  میریگ و  وترپ  نآ  رون  زا 
ام دـعب  نم  هیف  کجاح  نمف  : ) دـیامرفیم لاعتم  ناحبـس و  يادـخ  دروم  نیا  رد  نایحیـسم  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هلهابم  تسخن :

( نیبذاکلا یلع  هَّللا  تنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءاـنبا و  اـنءانبا و  عدـن  اولاـعت  لـقف  ملعلا  نم  كءاـج 
ار نامنادـنزرف  اـت  دـییایب  هک  وگب  دـیامن ، هجاـحم  تسا ، هدیـسر  وـت  هب  ملع  هکنآ  زا  سپ  نآ ، دروـم  رد  وـت  اـب  سک  ره  هب  : » ینعی [ 256]

رارق نایوگغورد  رب  ار  يادـخ  تنعل  مینک و  شیاـین  سپ  ار ، ناـتدوخ  ناـمدوخ و  ناـتنانز و  ار و  ناـمنانز  و  ار ، ناتنادـنزرف  میناوخارف و 
همطاـف و یلع و  دروم  رد  نیقیرف ، دزن  رد  هیآ  نیا  لزاـن  میدرک  ناـیب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نوماریپ  نخـس  رد  هک  یحرـشب  میهد .»
یلع و هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دش ، لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  : » تسا هدمآ  ملـسم  حیحـص  رد  تسا . هدیـسر  رتاوت  هب  نینـسح ،

نیا هک  نادب  و  : » تسا هتفگ  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  دنتـسه .» نانیا  نم  لها  ادـنوادخ  تفگ : دـناوخارف و  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و 
شصاخ تغالب  تقد و  اب  نآرق  [ . 257 « ] دشابیم قافتا  هب  بیرق  ثیدح ، ریسفت و  لها  نایم  شتحص  هحفص 225 ] دروم [  رد  تیاور ،

نرود رد  یمیظع  ياهتلالد  روکذم ، هیآ  و  دشخبیم . اهـشور  نیرتناسآ  اههار و  نیرتهاتوک  قیرط  زا  یقطنم  تریـصب و  نادنمدرخ ، هب 
رد هک  هنوگناـمه  و  دـنکیم . ناـیب  اـهترابع  نیرتاویـش  نیرتهاـتوک و  اـب  ار  تسا  یهلا  شنیزگ  هک  هچنآ  شنیزگ و  یناـعم  دراد و  دوـخ 

یسک ای  هشیاع  نینچمه  دربن ، دوخ  هارمه  ار  رمع  رکبوبا و  نوچ  یصاخشا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسا . هدمآ  ثحب  دروم  ثیداحا 
ار سکچیه  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ینعی  كرابم  عمج  نیا  زج  هب  ترـضح ، نآ  تشادن . دوخ  هارمه  زین  ار  شنارـسمه  زا  رگید 

یکی اب  يریگرد  شلاچ و  رد  تلاسر ، هک  ینامز  رد  اریز  تفرگن . تروص  فطاوع  تاساسحا و  يور  زا  زین  نانآ  شنیزگ  دربن ، دوخ  اـب 
هداتـسیا هلباقم  هب  نانآ  اب  دوب و  ریگرد  نارجن  نایحیـسم  اب  هک  دوب  یلاح  رد  ینعی  تشاد . رارق  دوخ  خیرات  رد  مهم  تاشیامزآ  عناوم و  زا 

نیمز يور  رب  یلاعت  يادـخ  رگا  دوب  هدومرف  نآ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هکنانچ  دوب  ینابر  شنیزگ  کـی  نیا  عقاو  رد  دوب .
ارم دنوادخ )  ) اما مربب  هلهابم  يارب  ار  نانآ  ات  دادیم  نامرف  نم  هب  تشاد ، غارس  نیـسح ، نسح و  همطاف و  یلع و  زا  رتیمارگ  ار  یناگدنب 

هکنیا هب  دنزاس  عناق  ار  ام  ات  دنشوکیم  اهیخرب  مدش . زوریپ  نایحیـسم  رب  نانآ  هطـساو  هب  هک  مربب  هلهابم  يارب  ار  نانیا  طقف  ات  داد  نامرف 
ربمایپ نایم  یکیدزن  هنراقم و  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؟ تابثا  لباق  هنوگچ  نیا  اعقاو  اما  دـناهدوب ، رترب  مالـسلامهیلع  تیبلـها  زا  هباـحص ،
تسا هدوب  بلطم  نیا  رب  يرایسب  دیکات  رکذلا  قباس  تایآ  رد  هک  هنوگنامه  تسا ، هدوب  يدروم  ره  رد  شتیبلها ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
هجوت یبلطم  هب  هک  تسا  مزال  اجنیا  رد  دشابیم . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ترضح  نآ  تلاسر  همادا  هحفص 226 ] نانآ [  لمع  هشیدنا و  هک 

نایب دنتسه ، تسا ، رتهتـسیاش  نآ  زا  يوریپ  هچنآ  يوجتـسج  رد  هتـسویپ  هک  نشور  ياهدرخ  ناگدنراد  يارب  ار  نآ  دیاب  ینعی  دوش  هداد 
نسح و تارـضح  نوچ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نادـنزرف  زا  هک  يو  تسا . هیآ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تیعقوم  نآ  و  منک ...
هب ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نآ ، دوجو  اب  و  دوشیمن . دراو  زین  ناـنز  رامـش  رد  عبطلاـب  ترـضح  نآ  هک  ناـنچمه  تسین . نیـسح 

انـسفنا و و  : ) دـیامرفیم نآرق  هکنانچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سفن  دوجو و  رد  زج  هب  میباییمن  یناکم  وا  يارب  اذـل  درب  دوخ  هارمه 
یبلطم نامه  نیا  دـنادیم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تیـصخش  يارب  لـماک  يرگناـیامن  ار  یلع  ینآرق ، دـننامیب  هتکن  نیا  مکـسفنا ،)
تـسا مزال  نیاربانب  دیزرو . دیکات  نآ  رب  متـسه » یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » دوخ ثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا 
یناسک يا  : » ینعی [ 258 ...( ] مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هَّللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : ) مود هیآ  دـییامن . ربدـت  رما  نیا  رد  هک 

فـالتخا رمـالایلوا ، زا  تعاـطا  بوجو  رد  مه  رفن  ود  یتح  ار »... رمـالایلوا  ربماـیپ و  دـیرب و  ناـمرف  ار  دـنوادخ  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک 
نیا تسا . هداد  رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تعاـطا  راـنک  رد  ار  ناـنآ  زا  تعاـطا  هدـمآ و  هیآ  نیا  رد  هک  هکناـنچ  دـنرادن .
هیلع هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  دنشاب  هتشاد  ار  یتافص  هحفص 227 ] نامه [  دیاب  تسا ، بجاو  عطق  روطب  نانآ  زا  تعاطا  هک  یناربهر 

مزلتـسم زین  نیا  ددرگ . تابثا  ناشیا  هب  نتـسج  کسمت  نانآ و  هب  يوریپ  دوجو  اـت  یناـبر  صیاـصخ  تافـص و  لـیبق : زا  دناهتـشاد . هلآ  و 
وا تیصعم  اطخ و  لامتحا  هک  دیامرف  یسک  زا  تعاطا  هب  رومأم  ار  ام  عطق  روطب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  لاحم  اریز  تسا ... نانآ  تمـصع 
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یهن اطخ ، تلاح  رد  ندرک  يوریپ  هک  یلاح  رد  دـشاب . هدوب  يزرم  دـح و  ءانثتـسا و  هکنیا  نودـب  تسا  هدـش  بجاو  شتعاـط  اریز  دورب .
یناسک دوشیم ، تباث  بلطم ، نیا  زا  دنوش ؟ عمج  مه  اب  دنناوتیم  رابتعا ، کی  اب  لمع و  کی  رد  یهن  رما و  هنوگچ  نیاربانب  تسا . هدش 

دوخ ریسفت  رد  يزار  رخف  هک  تسا  يزیچ  نامه  زین  نیا  دنشاب . موصعم  هک  دیاب  هداد ، نانآ  زا  تعاطا  هب  نامرف  عطق  روط  هب  دنوادخ ، هک 
زا ار  ینعم  نیا  هک  هدرک  یعـس  هجیتنیب  شـالت  رد  یلو  هدومن  تاـبثا  ار  رمـالایلوا  تمـصع  رذـگهر  نیا  زا  و  تسا . هتفاـی  تسد  نآ  هب 

دروم رد  عرـش  رد  حضاو  یمهف  ای  تباث  یفیرعت  ام  هک  یناسک  ینعی  دـنک . فرحنم  تما  زا  یهن  رما و  نابحاص  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها 
زا هچنآ  يارب  رتهتـسیاش  مالـسلامهیلع  تیبلها  زا  هک  میباییمن  ار  یـسک  ام  دشاب . هداد  نامرف  نانآ  زا  تعاطا  هب  ار  ام  هک  میباییمن  نانآ 
هک يرگید  تایـصوصخ  دنتـسه و  موصعم  نانآ  اریز  دـشاب ، میدرک  نایب  ناـنآ  زا  يوریپ  يارب  اـم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمرف 

لمع نآ  هب  دنهاوخب  هک  یناسک  يارب  تقیقح  بیترت ، نیدب  دنشابیم . هیآ  رد  رظن  دروم  رمالایلوا  نانآ  نیاربانب  دش . هتفگ  نآ  يهرابرد 
نیا تسا . هدیدرگ  رـصحنم  مالـسلامهیلع  تیبلها  زا  يوریپ  رد  تاجن  هار  هدش و  حضاو  ییاهر  هار  ياههناشن  هدیدرگ و  راکـشآ  دـنک ،

ربمایپ زا  دعب  تلاسر  راب  لمحت  يارب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  تیبلها  ماهتفای . هار  نآ  يوس  هب  لیلد  اب  هارمه  هک  تسا  يزیچ 
دنشابیم یموصعم  هحفـص 228 ] يایـصوا [  نامه  اهنآ  رگید . يرادتناما  یپ  رد  يرادتناما  تسا ، هدیزگرب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  شنیما 

. دنتسیایم نید  فارحنا  يارب  نازوتهنیک  ناقفانم و  شالت  ربارب  رد  تردق  اب  دننکیم و  تظفاحم  شمیقتسم  طخ  رد  ار  تعیرش  ریسم  هک 
یماگنه تشاد . مهاوخ  یتاحیـضوت  ادعب  دروم  نیا  رد  دـنهدیم . یهاوگ  دروم  نیا  رد  نانآ  دوس  هب  ام  ياهتیعقاو  نینچمه  خـیرات و  و 

ماگنه نآ  رد  تشذگ . باتک  نیا  زاغآ  رد  نآ  حرش  هتبلا  و  مدرکیم ، تبحص  متشاد ، هرظانم  وا  اب  متفگ  هک  [ 259  ] یفلس درف  نآ  اب  هک 
اب درکیم  نامگ  هک  تخاس  حرطم  ار  یشسرپ  همدقمیب  وا  تسا . هتفایزاب  ار  دوخ  هدشمگ  ییوگ  دز . یقرب  شنامـشچ  ناهگان  هک  مدید 
وا تسا . هدیسر  تمکح  ملع و  ياهتنم  هب  دنکیم  نامگ  هک  یـسک  نآ  دننامب  داد ... دهاوخ  رارق  يراوشد  تیعـضو  رد  ارم  شـسرپ ، نآ 
هب دیدنخ !! و  تفگ ) ار  نیا  ( ؟ دیریگیم رظن  رد  اصوصخم  ار  ددع  نیا  ارچ  دنتسه و  رفن  هدزاود  همئا  هک  هتفگ  امش  هب  یـسک  هچ  تفگ :
درک مهاوخ  امش  هجوتم  ار  یتالاوس  مینادب ، ار  نآ  تمکح  ات  مییاشگب  ار  ثحب  نیا  باب  رگا  ددع ، نیا  صوصخ  رد  ردارب ، يا  متفگ : وا 

تاـقیم يارب  ار  رفن  داـتفه  یــسوم  ترــضح  ارچ  و  دـناهدوب ؟ رفن  راـهچ  طـقف  اـفلخ  ارچ  ـالثم  دوـب . یهاوـخن  اـهنآ  خـساپ  هـب  رداـق  هـک 
ات هد  اهنآ  زا  کی  ره  ارچ  الثم  دیرفآ و  ار  نیمز  تفه  نامـسآ و  تفه  دنوادخ  ارچ  و  دـندوبن ؟ رفن  داتـشه  ارچ  دـیزگرب و  شراگدرورپ 

اطابـسا هرـشع  یتنثا  مهانعطق  و  : ) دـیامرفیم یلاعت  دـنوادخ  هک  تسیچ  يارب  دـندوب و  رفن  هدزاود  لیئارـساینب  يابقن  دادـعت  ارچ  هدوبن و 
تایآ و نیا ، رب  هفاضا  دـناهدوبن و ... هورگ  هدزناپ  نانآ  ارچ  یتسار  میدرک » میـسقت  هورگ  هلیبق و  هدزاود  هب  ار  نانآ  و  : » ینعی [ 260 ( ] امما
ار یـسک  نایعیـش  زج  اـم  و  هحفـص 229 ] میریگارف [  نانآ  زا  اـت  تسا  یفاـک  اـم  يارب  مالـسلامهیلع  تیبلـها  زا  هدیـسر  ياـهتیاور  زین 

دادعت دروم  رد  امش  اب  جاجتحا  يارب  یترورض  یباییم و  یهاگآ  ناماما  رامـش  هب  هک  تساجنیا  زا  دشاب و  کسمتم  اهنآ  هب  هک  میباییمن 
راکـشآ يارب  لاعتم ، دـنوادخ  فطل  هب  نیا و  دوجو  اب  یلو  تسا  یعرف  عوضوم  کی  نیا  هک  اریز  درادـن  دوجو  ناتدوخ  عبانم  زا  ناـماما 
صخشم ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  ناماما  دادعت  هک  یثیداحا  زا  زین  تعامج  تنـس و  لها  عبانم  لیلد ، هماقا  قح و  ندش 
ثیداـحا يواـح  هک  متـشاد  هارمه  ار  ياهدرتـسگ  هعومجم  زا  دـلجم  کـی  قاـفتا ، بسح  رب  هسلج  نآ  رد  دـشابیمن . یلاـخ  دـنزاسیم ،

هک تسا  لقن  هرمـس  نب  رباج  زا  مدـناوخ : وا  يارب  مدرک و  زاب  روبزم ) باـتک  زا   ) ار تراـما  باـب  نم  دوب و  هناگـشش  هباحـص  رد  دوجوم 
ایآ متفگ : وا  هب  دنـشابیم .» شیرق  زا  همه  هک  دوـب  دـنهاوخ  ریما  هدزاود  نم  زا  سپ  : » دوـمرف هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تـفگ :

هجاوم ناطیـش  زا  يدروخرب  اب  هک  ییوگ  داد  ناشن  دوخ  زا  دیدش  یتکرح  یفلـس  نآ  دیزرو ... رفک  هکنآ  دش  توهبم  نیاربانب  يدـینش ؟
نایب ناگدنناوخ  هدافتـسا  يارب  زین  اجنیا  رد  مدناوخ و  وا  يارب  ار  عبانم  نم  ياهدروآ !؟ اجک  زا  ار  ثیدـح  نیا  تفگ : نم  هب  دـشاب . هدـش 
ینعی  ) شیرقل عبت  سانلا  باب  هرامالا  باـتک  ملسم ج 3 ص 1451  حیحـص  ص 101 - . ماکحا ج 9  باتک  يراـخب  حیحـص  منکیم - :

نب دمحا  دنسم  ص 106 - . يدهملا ج 4 / باتک  دوادیبا  ننـس  ثیدح 2223 - . يذمرت ج 4 ص 501  حیحص  دنـشیرق - .) عبات  مدرم 
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هدشن و جراخ  نآ  زا  هک  هداد  رارق  یگرزب  لکشم  یگتفشآ و  رد  ار  تنـس  لها  ياملع  ثیدح ، نیا  ثیدح 3772 . لبنح ج 1 ص 657 
دناهدیشوک زین  یخرب  دنتسه . يرشعانثا »  » هب فورعم  نایعیش  نامه  هک  مالسلامهیلع  تیبلها  ناوریپ  دزن  رگم  دناهتفاین  نآ  يارب  یلح  هار 

ار یلع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  نانآ  زا  یهورگ  دروم  نیا  رد  دنبایب . ثیدـح  يارب  یلوقعم  ریـسفت  تیعقاو  هحفص 230 ] ملاع [  رد  هک 
یلو دندوزفا  ار  هیماینب  هیواعم و  یخرب  دندنام و  ریحتم  دندوزفا و  نانآ  رب  ار  یلع  نب  نسح  نانآ  زا  یـضعب  دندش و  فقوتم  دـندرمش و 
دزن بلطم ، نیا  رد  دـندومنیم ... هفاضا  دیـسریم ، ناشرظن  هب  هک  ار  سک  ره  هتخادرپ و  طاقتلا  هب  ماجنارـس  هدـشن  ددـع  طبـض  هب  قفوم 

هیلع و هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  تفالخ  تیالو و  رد  نانآ  قح  هک  نونکا  درادـن . دوجو  یماهبا  یگدـیچیپ و  چـیه  تیبلها ، نایعیش 
ص ج 3 /  ) باب یفنح  يزودـنق  هدوملا  عیبانی  باتک  رد  هک  اریز  دوش ، جراخ  ناـنآ  هریاد  زا  ددـع  نیا  هک  تسین  هنـالقاع  میتسناد . ار  هلآ 

يا دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تفگ هک  تسا  هدـمآ  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  زا  شدنـس  هب  بقاـنم ، رد  ح 54 ،)  398
نب یلع  سپـس  نیـسح و  وا  زا  دـعب  نسح و  وا  زا  دـعب  تسا و  یلع  ناـشنیتسخن  نم ، زا  دـعب  ناملـسم  تما  ناـماماو  نم  يایـصوا  رباـج ،

مالـس يو  هب  نم  زا  يدـش ، وربور  وا  اب  هاگ  ره  سپ  دـید  یهاوخ  ار  وا  رباـج  يا  وت  هک  رقاـب  هب  فورعم  یلع  نب  دـمحم  دـعب  نیـسحلا و 
نسح دعب  دمحم و  نب  یلع  سپس  یلع و  نب  دمحم  دعب  یسوم و  نب  یلع  سپس  رفعج و  نب  یسوم  دعب  دمحم و  نب  رفعج  سپس  ناسرب ،

هک تسا  یـسک  ناـمه  يدـهم »  » یلع نب  نسحلا  نب  دـمحم  تسا  نم  هینک  شاهینک ، نم و  ماـن  شماـن  هک  تـسا  مئاـق  سپـس  یلع و  نـب 
زا هعیـش ، عبانم  زا  صوصخ  نیا  رد  هدراو  صوصن  اما  درک .» دـهاوخ  حـتف  وا  تسد  هب  ار  نیمز  برغ  قرـش و  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 

، تسا هناـگهدزاود  ناـماما  زا  یکی  وا  هک  تسا  هدـشن  یعدـم  تما  زا  یـسک  دنـشابیم و  حـضاو  رتاوتم و  مالـسلامهیلع  تیبلـها  قیرط 
الاو و تلزنم  هب  ناشنانمشد  یتح  دزاسیم و  هاگآ  نانآ  هریس  زا  ار  ام  خیرات  دناهتفگ و  ناشدوخ  دروم  رد  مالسلامهیلع  تیبلها  هکنانچ 

تسا هدمآ  هحفـص 231 ] رکذـلا [  قباس  هدـش  نایب  ثیدـح  رد  هک  هنوگنامه  نانآ  دـناهدومن و  فارتعا  ناشدـنلب ، قالخا  ناوارف و  ملع 
سپس و  - 5 داجس . نیدباعلا و  نیز  هب  بقلم  نیسحلا  نب  یلع  - 4 یلع . نب  نیسح  - 3 یلع . نب  نسح  - 2 بلاطیبا . نب  یلع  - 1 دنترابع :

، رفعج نب  یسوم  شدنزرف ، سپـس  و  - 7 قداص . هب  بقلم  دمحم  نب  رفعج  شدـنزرف  دـعب  و  - 6 رقاب . هب  بقلم  یلع  نب  دمحم  شدـنزرف 
و - 10 داوج . هب  بقلم  یلع ، نب  دمحم  شدـنزرف ، سپـس  و  - 9 اضر . هب  بقلم  یـسوم  نب  یلع  شدنزرف ، سپـس  و  - 8 مظاـک . هب  بقلم 

شدنزرف سپـس  و  - 12 يرکـسع . هب  بقلم  یلع ، نب  نـسح  شدـنزرف  سپـس  و  - 11 يداـه . هب  بقلم  دـمحم ، نب  یلع  شدـنزرف  سپس 
ام رب  ار  نانآ  زا  تعاطا  نآرق  رد  دنوادخ  هک  دنتـسه  رمالایلوا  نامه  نانیا  دوشیم . هدیمان  تجح  مئاق و  يدهم و  هک  نسح ، نب  دـمحم 

یفرعم ام  هب  ار  ناـنآ  تلزنم  ماـقم و  و  [ 261 ( ] مکنم رمالایلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هَّللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی  : ) تسا هتخاـس  بجاو 
[ . ] 262 «. ] تساـناد ياونـش  دـنوادخ  دـنرگید و  یخرب  زا  یخرب  هک  ياهیرذ  : » ینعی میلع ) عیمـس  هَّللا  ضعب و  نم  اهـضعب  هیرذ  : ) دوـمن

هحفص 233]

ییارگسپاو

هراشا

ائیـش و هَّللا  رـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لـسرلا  هلبق  نم  تقلخ  دـق  لوسر  ـالا  دـمحم  اـم  (و 
یناربمایپ وا  زا  شیپ  هک  يربماـیپ  زج  تسین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  و  : » ینعی . 144 هیآ : نارمعلآ ، هروس  نیرکاـشلا ) هَّللا  يزجیس 

دناسریمن دنوادخ  هب  ینایز  ددرگزاب ، شاهتشذگ  هب  سک  ره  و  دیدرگیمزاب ؟ دوخ  هتـشذگ  هب  دوش ، هتـشک  ای  دریمب  رگا  سپ  دناهدوب ،
هحفص 235] داد [ .» دهاوخ  شاداپ  ار  نارازگساپس  دنوادخ  و 

؟ داتفا یقافتا  هچ  یتسار 
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هک یماگنه  سپ  : » تفگ هدومرف ، نایب  هصالخ  روطب  شاهتـسجرب  هبطخ  رد  ار  ییاویـش  تاملک  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هرهاـط  هقیدـص 
امـش نایم  رد  قافن  راخ  دـیزگرب ، شناگدـیزگرب  هاـگیاج  ناربماـیپ و  يارـس  هب  تلحر  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  شربماـیپ  دـنوادخ 

شورخ هب  ناراکهبت  دندروآ و  رب  رـس  كدنا  ناگیامورف  دـمآ و  نخـس  هب  ناهارمگ  نابز  تشگ و  هدیـسوپ  نید  يهماج  دـش و  راکـشآ 
توعد هدننک  تباجا  ار  امـش  سپ  داد ، ادن  ار  امـش  دروآرب و  شیوخ  هاگیاج  زا  رـس  دش و  رـضاح  امـش  هنحـص  رد  ناطیـش  سپ  دـندمآ 

هتخورفارب و تفای و  نالاب  کبس  ار  امش  دیدش و  هدناوخارف  تکرح  هب  سپـس  دیاهدوب ، هدامآ  يو  بیرف  رازبا  ناونع  هب  هک  تفای  شیوخ 
نیا دیدش . دراو  شیوخ  روخـشبآ  زا  ریغ  يروخـشبآ  هب  دیدز و  غاد  ار  دوخ  نارتش  زا  ریغ  ینارتش  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دید . ناتناشوج 
اهنیا دوب .»... هدـشن  هدرپس  كاخ  هب  زونه  ربمایپ  دوب و  هتفایان  ماـیتلا  هدرتسگ و  ناـنچمه  مخز  هتـشذگن و  یناـمز  زونه  هک  دوب  یلاـح  رد 

یشالت چیه  زا  هک  يربمایپ  درکیم ، نایب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  هدمآ  شیپ  ییارگسپاو  هک  دندوب  یمکحم  تارابع 
زا سپ  دـیاب  هک  ار  هچنآ  تما  يارب  دوب و  هدـنامن  شوماـخ  زین  تفـالخ  رما  دروم  رد  و  تسا . هدوـبن  راذـگورف  تعیرـش  دودـح  ناـیب  رد 
اب هکنیا  زج  دنتـساوخن  يزیچ  یخرب  اما  دـش ) هداد  حرـش  البق  هک  نانچنآ   ) دوب هداد  حیـضوت  دـیوج ، کسمت  نآ  هب  یلعا  الم  هب  شلاقتنا 
ات هحفص 236 ] دننک [ . دراو  هدننکهارمگ  ییاههاگرذگ  کیرات و  یلنوت  هب  ار  تما  ات  دنیامن ، تفلاخم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رماوا 

تیبلها تفرعم  دـنوادخ  هک  نانآ  رگم  دـنامب . یقاب  راتفرگ  نآ  رد  زورما  هب  ات  دـنز و  اپ  تسد و  یناشیرپ  اب  اـهنآ  رد  تما  هلیـسو  نیدـب 
ثداوح رد  یـسررب  تقد و  شیدـنا  فرژ  ققحم  کی  ناونع  هب  هک  هاگ  ره  تسا . هدومرف  تیانع  اـهنآ  هب  یگتـسیاش  هب  ار  مالـسلامهیلع 

دوخ بیج  زا  ار  هنتف  تراک  ات  دـناهدناشوپ ، دوخ  رب  ار  نید  هماـج  هک  یناـسک  دوشیم  راکـشآ  وت  يارب  ینک ، زاـغآ  ار  ییارگـسپاو  نیا 
ياهسایقم ینک و  هجوت  نآ  هب  ات  دنروآیم  نوریب  وت  يارب  ار  هباحص » تلادع   » تب ای  دنهد  رارق  تتروص  ربارب  رد  ار  نآ  دنشک و  نوریب 

هیـضق ات  دوشیم  راچان  اهنآ  زا  یکی  هک  یماگنه  و  يزاـس ... اـهر  یهدیم ، صیخـشت  لـطاب  زا  ار  قح  اـهنآ  هلیـسوب  هک  ار  یقیقح  یهلا 
ياروش اب  هک  رکبوبا  تفالخ  رب  هباحـص  نیملـسم و  دیوگیم : دنادرگیمرب و  تعرـسب  ار  هحفـص  نیا  دـهد ، رارق  ثحب  دروم  ار  تفالخ 
تقیقح زا  روک ، بصعت  یقطنم و  ریغ  هفطاع  ببـس  هب  دـیناوتیم  زورما  امـش  هک  میوگیم  نم  و  دـناهدومن ! قاـفتا  تسا ، هدوب  یمالـسا 

نم هک  شاـک  : » ینعی [ 263 ( ] ابارت تنک  ینتیل  ای  : ) تفگ دـیهاوخ  تقو  نآ  رد  دور و  راـنک  اـههدرپ  رـشحم ، زور  هک  دـیاب  اـما  دـیزیرگب 
دنفاکشب ار  خیرات  قامعا  یصاخ  تیلوئـسم  ساسحا  ساوسو و  اب  ات  دیامرفیم  رخـسم  ار  یناسک  دنوادخ  دوجو ، نیا  اب  مدوبیم .» كاخ 

سدـقم هباحـص  ار  هچ  ره  هک  دوب  دـهاوخ  هدـیقع  نیا  یتسـس  رب  یهاوگ  تعامج ، نآ  ياهباتک  دـنیامن و  جراخ  ام  يارب  ار  تقیقح  و 
، مینک یـسررب  ار  اعدا  دروم  ياروش  رد  هفیقـس و  رد  هدمآ  شیپ  ثداوح  هکنآ  زا  شیپ  اما  دننادب . دامتعا  دروم  باوص و  دـناهداد ، ماجنا 

ماکحا ات  دـناهداهن ، نآ  رب  ار  دوخ  هیاـپ  تعاـمج ، و  هحفـص 237 ] تنـس [  لها  هک  مییوگب  نخـس  ياهیرظن  نیرتمهم  زا  هک  تسا  مزـال 
سـسا نمفا  : ) دیامرفیم نآرق  هکنانچ  دناهدومن  يراذگهیاپ  دـب  هچ  دـشابیم و  هباحـص » تلادـع  لصا   » نآ دـننک و  تفایرد  ار  ناشنید 

( نیملاظلا موقلا  يدـهی  هَّللا ال  منهج و  ران  یف  هب  راهناف  راه  فرج  افـش  یلع  هناینب  سـسا  نم  ما  ریخ  ناوضر  هَّللا و  نم  يوقت  یلع  هناـینب 
دهد رارق  یهاگترپ  هبل  رب  ار  شداینب  هکنآ  ای  تسا  رتهب  دـشاب  هداهن  هیاپ  یهلا  ناوضر  اوقت و  رب  ار  شداینب  هک  یـسک  ایآ  : » ینعی [ . 264]

اب هکلب  فلاخم و  لقع  نآرق و  قطنم  اب  هک  هیرظن  نیا  دنکیمن .» تیاده  ار  ناراکمتس  هورگ  دنوادخ  و  دنکفیب ؟ منهج  شتآ  هب  ار  وا  هک 
هتخاس راچد  یناشیرپ  رد  ندز  اپ  تسد و  ینادرگرـس و  هب  ار  تما  تسا ، ضقاـنت  رد  تریـس ، خـیرات و  بتک  رد  هدراو  هفیرـش  ثیداـحا 

زا ار  هیرظن  نیا  ناشیاهرادرک  اهراتفگ و  اب  هباحـص  نیمه  دـنکیم ، داجیا  عنام  قح  مدرم و  ناـیم  دـسریم و  دومج  هب  یهاـگ  هک  تسا .
دنـس و یتسـس  فعـض و  ات  دنرادن  هداعلاقراخ  شوه  هب  يزاین  هدش ، عضو  اهنآ  يارب  نیغورد  لیاضف  زا  هچنآ  اما  دننکیم و  ناریو  هیاپ 
ندرک و تسـس  يارب  مه  ناـمه  دوـبیمن ، مه  هیرظن  نیا  رگا  و  تسا . عـقاو  اـب  اـهنآ  تفلاـخم  تهج  هب  نآ  و  دوـش . هتخانـش  اـهنآ  نـتم 

هحفص قفانم [ . نمؤم و  نایم  هن  دراذگیم و  یقرف  رفاک  ناملسم و  نایم  هن  هک  ياهدیقع  دوب ، یفاک  تعامج  تنس و  لها  هدیقع  فیعضت 
[238
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هباحص تلادع  اب  هارمه 

کی يارب  رگا  یتح   ) دشاب نمؤم  وا  هب  هک  یلاح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یسک  تعامج ، تنس و  لها  دزن  رد  یباحص 
دنامن یقاب  دوب  هلاس  هد  هک  یـسک  فئاط  هکم و  رد  عبطلاب ، و  دشاب . هتفر  ایند  زا  مالـسا  هب  هدیقع  اب  و  هدرک ) رادـید  هدـش  هک  مه  تعاس 
ربمایپ راگزور  نایاپ  رد  جرزخ  سوا و  زا  زین ، دشاب و  هتشادن  تکرش  عادولا  هجح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  اب  هدرواین و  مالـسا  هک 

رد هک  ار  یناـسک  درک  هفاـضاد  ياـب  ناوارف  رامـش  نیا  هب  هک  دـشاب  هدـیورگن  مالـسا  نید  هب  هک  دوب  هدـنامن  یـسک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
رارق تنس  لها  موهفم  رد  یباحص  ناونع  ریز  دارفا  نیا  همه  هک  دندوب . هتفای  یهدنامرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  دعب  ياهگنج 

اب هباحص  و  : » تسا هتفگ  باعیتسالا  باتک  همدقم  رد  ربلادبع  نبا  هک  هنوگنآ  دناهدوب  لداع  نانآ  همه  هک  دنتسه  دقتعم  ناینس  دنریگیم .
تنـس لها  : » تسا هتفگ  رجحنبا  و  دناهدوب » لداع  اهنآ  همه  هک  اریز  لیدـعت  حرج و  رد  رگم  دـنراد  تکراشم  نآ  همه  رد  نایوار  رگید 

هب رهاظت  ینطاب و  رفک  ینعی   ) هقدنز ار  نانآ  لاوحا  رد  ثحب  هک  نانآ  ياملع  زا  يرگید  ياههتفگ  و  دنتسه » لداع  همه ، هک  دنراد  قافتا 
. دننادیم م ). تسا . مالسا 

هباحص تلادع  نآرق و 

ناسنا هب  یحو  قیدصت  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  لقع  هکنانچمه  دـیامنیم . ضقن  ار  نآ  دتـسیایم و  نخـس  نیا  ربارب  رد  الماک  نآرق ، اما 
هباحـص نآ  نایم  رد  هچنآ  دریذپیمن و  ار  بلطم  نیا  دنک ) تکرح  قیاقح  تخانـش  يوس  هب  رذگهر  نیا  هحفص 239 ] زا [  ات   ) هدیشخب

هچنآ ترـضح و  نآ  تافو  زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  نید  اب  تفلاخم  رد  نانآ  لاعفا  دروم  رد  ار  ام  دـش ، عقاو 
تقیقح نتفرگ  هدیدان  نودب  بصعت و  زا  رودب  ار  میرک  نآرق  تایآ  هک  یسک  دزادنایم . تریح  هب  دناهدش  بکترم  شتیبلها  هب  تبـسن 

هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  هداوناخ  هب  اوران  ياهتبسن  هدمآ و  راب  قافن  هب  هک  دناهدوب  یناقفانم  هباحص ، نایم  رد  هک  دباییمرد  دیامن ، یـسررب 
زا یکدنا  اهنت  هدوب و  دیدرت  کش و  راچد  يدارفا  نانآ  نایم  رد  نینچمه  و  دنیامن . رورت  ار  ترـضح  نآ  هک  دـندرک  شالت  هداد و  هلآ  و 

( نوهراک قحلل  مکرثکا  نکلو  قحلاب  مکانئج  دـقل  : ) تسا هداد  اهنآ  هب  ار  نیرکاش  تفـص  میرک  نآرق  هک  دناهتـشاد  نامیا  قح  هب  ناـنآ 
اهنآ رتشیب  و  : » ینعی [ 266 ( ] نیرکاش مهرثکا  دجت  و ال  : ) و دیدنسپیمن .» ار  قح  امـش  رتشیب  یلو  میدروآ  ناتیارب  ار  قح  ام  : » ینعی [ 265]
دروم رد  دنرازگ .» ساپـس  نم  ناگدنب  زا  یکدـنا  و  : » ینعی [ 267 ( ] روکـشلا يدابع  نم  لیلق  و  : ) دیامرفیم و  یباییمن .» رازگساپـس  ار 

نآ ماگنه  نیا  رد  دروخ . دـنهاوخ  ناکت  وا  فارطا  رد  تمایق  زور  رد  نانآ  هک  تسا  هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  نیمه 
« دناهدرک هچ  وت  زا  دـعب  هک  یناد  یمن  وت  دوشیم : هتفگ  نم  هب  لاح  نیا  رد  هک  دومرف  وا  نم ! نارای  نم ، نارای  : » تفگ دـهاوخ  ترـضح 

هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  هارمه  تشگ ، دنهاوخ  زاب  دوخ  يهنارفاک  یلهاج و  هتشذگ  هب  هک  یناسک  ناکاکـش و  ناقفانم و  کش ، نودب  ینعی 
هحفص نایب [  ار  یتایآ  اجنیا  رد  دندوب . وا  هارمه  رضح  رفس و  رد  هدناوخ و  زامن  وا  رس  تشپ  هدوب و  وا  یباحص  ءزج  و  هدرب ، رس  هب  هلآ  و 
تلاق : - ) دنیوگیم نخس  دناهدوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  فارطا  رد  هک  یلاح  رد  نانآ  زا  یخرب  عضو  دروم  رد  هک  مینکیم  [ 240

وگب میدروآ ، نامیا  دنتفگ  نانیـشن  هیداب  : » ینعی [ 268 ( ] مکبولق یف  نامیالا  لخدـی  امل  انملـسا و  اولوق  نکلو  اونمؤت  مل  لق  انمآ  بارعالا 
فـالخ مهدـعقمب  نوفلخملا  حرف  « - ) تسا هدـشن  دراو  ناـتیاهلد  رد  ناـمیا  زونه  و  میاهدروآ ، مالـسا  دـییوگب  یلو  دـیاهدرواین  ناـمیا 

( نوهقفی اوناک  ول  ارح  دـشا  منهج  ران  لـق  رحلا  یف  اورفنت  ـال  اولاـق  هَّللا و  لـیبس  یف  مهـسفنا  مهلاومأـب و  اودـهاجی  نا  اوهرک  هَّللالوسر و 
ادخ هار  رد  ناشیاهناج  اهلام و  اب  هک  دنتـشادن  تسود  ادخ و  لوسر  زا  دـعب  ناشندـنام  هب  دـندش  داش  ناگدـنام  ياج  رب  : » ینعی [ 269]

ام اوعبتا  مهناب  کلذ  «. - ) دـندیمهفیم رگا  دراد  رتدـیدش  ییامرگ  منهج  شتآ  هک  وگب  دـیورن ، داهج  هب  امرگ  رد  دـنتفگ  دـننک و  داهج 
مهکاـنیرأل ءاـشن  وـل  و  مهناغـضا ، هَّللا  جرخی  نل  نا  ضرم  مهبوـلق  یف  نیذـلا  بسح  ما  مهلاـمعا ، طـبحاف  هناوـضر  اوـهرک  هَّللا و  طخـسا 

مدش تیاده  س )  ) همطاف رون  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 145زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


هچنآ زا  دندرک  يوریپ  نانآ  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  : » ینعی [ 270 ( ] مکلامعا ملعی  هَّللا  لوقلا و  نحل  یف  مهنفرعتل  مهامیـسب و  مهتفرعلف 
، تسا یضرم  ناشیاهلد  رد  هک  نانآ  اب  داهنن ، یـشزرا  ار  ناشلامعا  سپ  دنتـشادن ، تسود  ار  دنوادخ  تیاضر  دروآ و  مشخ  هب  ار  يادخ 
هب ار  اـهنآ  وـت  میدادیم و  ناـشن  وـت  هب  ار  ناـنآ  میتـساوخیم  اـم  رگا  و  دزاـسیمن ؟ راکـشآ  ار  ناـشیاههنیک  دـنوادخ  هک  دنتـشادنپ  اـیآ 

متنا اه  «. - ) دـنادیم ار  ناـتیاهراک  هحفـص 241 ] دـنوادخ [  و  یـسانشیم ، ادـص  گنهآ  هب  ار  نانآ  وت  هتبلا  یتخانـشیم و  ناشیاههرهچ 
اموق لدبتـسی  اولوتت  نا  ءارفلا و  متنا  ینغلا و  هَّللا  هسفن و  نع  لخبی  امناف  لخبی  نم  لخبی و  نم  مکنمف  هَّللا  لیبس  یف  اوقفنتل  نوعدت  ءالؤه 

دنزوریم لخب  امش ، زا  یخرب  سپ  دیوشیم  توعد  ادخ  هار  رد  قافنا  يارب  هک  دیئامش  نیا  : » ینعی [ 271 ( ] مکلاثما اونوکی  مث ال  مکریغ 
یموق دنوادخ  دینادرگ ، يور  رگا  و  دیتسه ، دنمزاین  امش  نکلو  تسا  زاینیب  دنوادخ  و  هدیزرو ، لخب  دوخ  هیلع  دزروب ، لخب  سک  ره  و 
نیذلل اولاق  كدنع  نم  اوجرخ  اذا  یتح  کیلا  عمتـسی  نم  مهنم  و  «. - ) دوب دنهاوخن  امـش  دننامه  نانآ  دنیزگیمرب و  امـش  ياج  هب  رگید 

شوگ وت  هب  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ  زا  و  : » ینعی [ 272 ( ] مهءاوها اوعبتاو  مهبولق  یلع  هَّللا  عبط  نیذـلا  کئلوا  افنآ  لاـق  اذاـم  ملعلا  اوتوا 
دنوادخ هک  دنتسه  یناسک  نانآ  تسا ، هتفگ  هچ  اریخا  دنیوگیم  دناهدش  هداد  ملع  هک  یناسک  هب  دنور  نوریب  وت  دزن  زا  هکنیا  ات  دنهدیم 

نمؤی مکل  ریخ  نذا  لق  نذا ، وه  نولوقی  یبنلا و  نوذوی  نیذـلا  مهنم  و  «. - ) دـناهدرک يوریپ  ناشیاهاوه  زا  نانآ  و  هدز ، رهم  ناشیاهلد  رب 
ار ربمایپ  ناـنآ  زا  یخرب  و  : » ینعی [ 273 ( ] میلا باذـع  مهل  هَّللالوسر  نوذوی  نیذـلاو  نکنم  اونمآ  نیذـلا  همحر  نینموملل و  نمؤی  هللااـب و 

یتمحر دراد و  نامیا  نانموم  هب  دراد و  نامیا  ادخ  هب  تسامـش ، يارب  ییوکین  شوگ  وا  وگب  تسا ، شوگ  وا  هک  دنیوگیم  دنرازآیم و 
«. ] دراد دوجو  نانآ  يارب  كاندرد  یباذـع  دـنرازآیم ، ار  ادـخ  لوسر  هک  یناـسک  و  دـناهدروآ ، ناـمیا  امـش  زا  هک  یناـسک  يارب  تسا 

[274 ( ] نیربدـم متیلو  مث  تبحر  اـمب  ضرـالا  مکیلع  تقاـض  ائیـش و  مکنع  نغت  ملف  مکترثک  مکتبجعا  اذا  نینح  موی  و  [ - ) هحفص 242
گنت امـش  رب  شتعـسو  همه  اب  نیمز  تشادن و  امـش  يارب  يزیچ  یلو  تخادنا  يدنـسپدوخ  هب  ار  امـش  ناتیناوارف  هک  نینح  زور  و  : » ینعی

و : ) دیامرفیم هک  ار  یلاعت  يادخ  لوق  نیا  ییازفیب  اهنیا  هب  دیاب  هک  میوگیم  نم  زیزع ، هدـنناوخ  يا  دـیداهن .» رارف  هب  ياپ  سپـس  دـش و 
نآ رد  و  : » ینعی [ 275 ( ] ریـصملا سئب  منهج و  هاوأم  هَّللا و  نم  بضغب  ءاب  دـقف  هئف  یلا  ازیحتم  وا  لاتقل  افرحتم  الا  هربد  ذـئموی  مهلوی  نم 

ياهورین زا  صاخ  یهورگ  هب  نتـسویپ  تهج  هب  ای  دـشیدنا و  ياهراچ  دربن  يارب  هکنیا  دـصق  هب  رگم  دـنک ، تشپ  ناـنآ  هب  سک  ره  زور ،
هک تسا  مزـال  سپ  دوب .» دـهاوخ  وا  يارب  یتشونرـسدب  تسا و  منهج  شماجنارـس  هتـشگ و  راـچد  يادـخ  مشخ  هب  دـشاب ، هدوـب  یگنج 

کی زا  شیب  رد  نانآ  هب  حوضو  هب  اذل  هدومنن  شومارف  نآرق  ار  ناقفانم  زا  يرایـسب  دادعت  دـنیامرفب ! یلمأت  دروم  نیا  رد  مرتحم  ناققحم 
دوخ سرادـم  رد  ار  خـیرات  هک  یلاح  رد  اـم  هنافـسأتم ، یلو  درمـش ... زیچاـن  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  یهورگ  نآ  هدومن و  هراـشا  دروم 
هیلع هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  راگزور  رد  قافن  زا  تقو  ره  میسانشیمن و  ار  اهنآ  زا  یسک  لولـس ، نب  یبا  نب  هَّللادبع  زج  مینکیم ، سیردت 
نیا دیوگیم و  نخـس  اهنآ  زا  تدشب  نآرق  هکنآ  دوجو  اب  ددرگیم . ردابتم  منهذ  هب  هک  تسا  قفانم  نیا  طقف  دیآ ، نایم  هب  نخـس  هلآ  و 

تیمها نآ  هب  همه  نیا  نآرق  هنرگ ، تسا و  هدوب  یمالـسا  هعماج  نورد  رد  يوق  رایـسب  یتکرح  قافن ، شبنج  هکنیا  رگم  دشاب  دناوتیمن 
تکرح زا  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلــص  ربماـیپ  تاـفو  زا  سپ  قفاـنم ، جوـم  نـیا  یخرب  هحفـص 243 ] معز [  هـب  هـک  تـسا  بـیجع  دادیمن و 

دناهدروآ و نامیا  هناگهس ، يافلخ  تسد  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  نیقفانم  هکنیا  ای  اریز  ارچ ؟ مینادیمن  ام  نکل  دنامیمزاب .
هک دناهتفرگ . تسد  هب  ار  تما  روما  مامز  هتفای و  هار  تردق  زکارم  نیرتالاب  هب  هتفای و  بسانم  ار  عضو  یباحـص ، نآ  راگزور  رد  هکنیا  ای 

يارب تسا : نآ  رب  ام  لیلد  داتفا ، قافتا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هچنآ  دراد و  تیحجرا  تفگ  ناوتیم  ار  ریخا  قش  نیا 
هَّللا یلص  ربمایپ  نیشناج  دض  رب  گنج  ات  دروآ  رب  رـس  رگید  راب  قافن  دندش ، قفتم  مالـسلاهیلع  یلع  باختنا  رب  ناناملـسم  هک  نیمه  لاثم 

، دیسر تداهش  هب  ماجنارـس  دش و  ریگرد  ناورهن  نیفـص و  لمج ، یپردیپ : ياهگنج  رد  یلع  ترـضح  اذل ، دنک و  يربهر  ار  هلآ  هیلع و 
هجرد هک  تایآ  زا  یخرب  هب  کـنیا  دوش . طلـسم  ناناملـسم  يهدرگ  رب  رگید ، راـب  قاـفن  ههبج  ددرگزاـب و  دوخ  یلبق  تلاـح  هب  عضو  اـت 
هروس مهیلع  لزنت  نا  نوقفانملا  رذـحی  : - ) مییامنیم هراشا  دـنکیم ، نایب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  راگزور  رد  قاـفن  ههبج  تردـق 
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زا هک  دوش  لزان  نانآ  رب  ياهروس  هک  هدـنراد  میب  ناقفانم  : » ینعی [ 276 ( ] نورذحت نم  جرخم  هَّللا  نا  اؤزهتـسا  لق  مهبولق ، یف  امب  مهئبنت 
«. - تخاس دهاوخ  راکـشآ  دیراد ، رذح  نآ  زا  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  دـینک  ءازهتـسا  وگب ، دزاس ، ربخ  اب  ار  نانآ  تسا  ناشیاهلد  رد  هچنآ 
یلا نودری  مث  نیترم  مهبذعنـس  مهملعن  نحن  مهملعت ، ـال  قاـفنلا  یلع  اودرم  هنیدـملا  لـها  نم  نوقفاـنم و  بارعـالا  نم  مکلوـح  نمم  (و 
لها زا  رگید  هحفص 244 ] هورگ [  نانیشنهیداب و  زا  یهورگ  دنتسه  امـش  فارطا  رد  هک  یناسک  نایم  رد  و  : » ینعی [ . 277 ( ] میظع باذع 
سپس درک و  میهاوخ  باذع  رابود  ار  نانآ  میسانشیم ، ار  اهنآ  ام  ینادیمن ، ار  نانآ  وت  دنهدیم ، همادا  قافن  هب  هک  ياهدع  دنتسه  هنیدم 

میلع هَّللا  هلوسر و  یلع  هَّللا  لزنا  ام  دودح  اوملعی  الا  ردجا  اقافن و  ارفک و  دشا  بارعالا  «. - ) دـش دـنهاوخ  هناور  یمیظع  باذـع  يوس  هب 
، تسا هدرک  لزان  شربمایپ  رب  دـنوادخ  ار  هچنآ  دودـح  هکنیا  هب  دنرتهتـسیاش  دـنرتقفانم و  رترفاـک و  نانیـشنهیداب  : » ینعی [ 278 ( ] میکح

عیمـس هَّللا  ءوسلا و  هرئاد  مهیلع  رئاودـلا  مکب  صبرتی  امرغم و  قفنی  ام  ذـختی  نم  بارعالا  نم  و  «. - ) تساناد میکح  دـنوادخ  دنـسانشن و 
ات دنتـسه  امـش  رب  یتصرف  رظتنم  دـنریگیم و  ناوات  ياج  هب  دـننکیم  قافنا  ار  هچنآ  هک  دنتـسه  یناسک  بارعا  زا  و  : » ینعی [ 279 ( ] میلع

فورعملا و نع  نوهنی  رکنملاب و  نورمأی  ضعب ، نم  مهـضعب  تاقفانملا  نوقفانملا و  «. - ) تساناد ياونـش  دنوادخ  و  دسرب ، نانآ  هب  يدب 
رکنم هب  دنتسه ، رگید  یخرب  زا  یخرب  قفانم ، نانز  نادرم و  : » ینعی [ 280 ( ] نوقسافلا مه  نیقفانملا  نا  مهیسنف  هَّللا  اوسن  مهیدیا  نوضبقی 

ار ناـنآ  دـنوادخ  سپ  دـناهدرک ، شومارف  ار  يادـخ  دـندنبیم ، قاـفنا ) زا   ) ار دوخ  تسد  دـنرادیمزاب و  فورعم  زا  دـنهدیم و  روتـسد 
مهبـسح و یه  اهیف  نیدـلاخ  منهج  ران  رافکلا  تاقفانملا و  نیقفانملا و  هَّللا  دـعو  «. - ) دنناقـساف دوخ ، ناـقفانم  هک  اـنامه  دومن ، شومارف 

ناشیارب نآ  رب  هک  هداد  هدعو  ار  منهج  شتآ  هحفص 245 ] قفانم [  نانز  نادرم و  هب  دنوادخ  : » ینعی [ 281 ( ] میقم باذع  مهل  هَّللا و  مهنعل 
نیکرـشملا و تاقفانملا و  نیقفاـنملا و  بذـعی  و  «. - ) دـشاب ناـنآ  يارب  رادـیاپ  یباذـع  هک  هدومن  تنعل  ار  ناـنآ  دـنوادخ  تسا و  یفاـک 
و : » ینعی [ 282 ( ] اریـصم تءاـس  منهج و  مهلدـعا  مهنعل و  مهیلع و  هَّللا  بضغ  ءوسلا و  هرئاد  مهیلع  ءوسلا  نظ  هللااـب  نیناـظلا  تاکرـشملا 

دنوادخ دشاب و  نانآ  رب  يدب  دنکیم و  باذع  دنتسه ، نامگدب  دنوادخ  هب  هک  ار  كرـشم  نامز  نادرم و  قفانم و  نانز  نادرم و  دنوادخ 
زا یکدـنا  تایآ  نیا  نآ .» تسا  یتشونرـس  دـب  هچ  تسا و  هدرک  هدامآ  ار  منهج  اهنآ  يارب  هدرک و  تنعل  ار  نانآ  هتفرگ و  مشخ  اـهنآ  رب 

تخانش میهاوخ  ار  قفانم  نانز  نادرم و  زا  يرتشیب  تافص  میزادنیب ، یهاگن  نآ  تاحفص  رب  هدز  قرو  ار  ادخ  باتک  رگا  هک  تسا  رایسب 
هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  افرـص  هک  میزاسب  یـسک  يارب  سدقم  ياهلاه  ات  میتشادیمن  فلکت  همه  نیا  هب  يزاین  تروص  نیا  رد  هک 

دمآ شیپ  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  راگزور  رد  هک  ییاهگنج  قفانم و  ناـیرج  ناـیم  هطبار  دنمـشوه  ياـهناسنا  رب  هتبلا  تسا . هدوب  هارمه  هلآ 
هک دـناسریم  يزار  فشک  مهف و  هب  ار  ام  نیقفانم ، تافـص  هرابرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ثیداحا  هب  یهاگن  تسین و  ناهنپ 

ار وت  نمؤم  زج  : » تسا هدومرف  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دروآرد . تکرح  هب  مالـسلاهیلع  یلع  اب  گنج  يارب  ار  ینایهاپس 
قفانم تافص  زا  هک  اریز  دشاب ، نایب  جاتحم  هک  تسا  نآ  زا  رتراکشآ  رایعم  نیا  درادیمن .» نمشد  ار  وت  یسک  قفانم  زج  درادن و  تسود 

دراو بلاطیبا  نب  یلع  زا  ملـسم  حیحـص  رد  ثیدح  نیا  تسا ... گنج  زین  ینمـشد  قادصم  نیرتالاب  تسا و  مالـسلاهیلع  یلع  اب  ینمـشد 
هب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یما  ربمایپ  دهع  نیا  درک ، قلخ  ار  ناج  دـیرفآ و  ار  هناد  هکنآ  هب  دـنگوس  [ » هحفـص 246 تفگ [ : هک  تسا  هدش 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ناـمز  رد  رما  نیا  [ . 283 « ] دـشابن نمـشد  ارم  قفاـنم  زج  درادـن و  تسود  ارم  نموـم  زج  هک  تسا  نم 

ندشن رضاح  شربمایپ و  دنوادخ و  هب  تبسن  ناشبیذکت  اب  رگم  میتخانـشیمن  ار  نیقفانم  ام  : » تسا هتفگ  رذوبا  هک  اجنآ  ات  هدوب ، فورعم 
[ . 284 « ] بلاطیبا نب  یلع  اب  ینمشد  اهزامن و  رد 

هباحص تلادع  هرابرد  تنس  لها  رظن  یبایزرا 

ار نانآ  هک  نیمه  دـنوشیم  دراو  نم  رب  ضوح ، راـنک  رد  نم  باحـصا  زا  یهورگ  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ترـضح 
يا [ . 285 « ] دناهدرک هچ  وت  زا  دعب  هک  ینادیمن  وت  دوشیم : هتفگ  نم  هب  منارای ، میوگیم : نم  دنتفایم و  هزرل  هب  نم  رانک  رد  مسانـشب ،
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یفارحنا ره  ام  ارچ  دیاهدروآ ؟ اجک  زا  دنیامنیم  در  تنس  نآرق و  هک  ار  تالمهم  نیا  دینکیم ؟ مکح  هنوگچ  دوشیم ؟ هچ  ار  امـش  موق 
تداهـش دوخ  هیلع  هباحـص  نیا  یتح  مییامن ؟ یـشوپمشچ  دیاب  تسا  هداتفا  قافتا  هک  یتایعقاو  قیاقح و  زا  یک  ات  و  مینک ؟ هیجوت  دیاب  ار 

ءالع زا   » تسا هدمآ  يراخب  حیحـص  رد  هک  نانچمه  دناهداد ، ماجنا  ار  اهراک  یلیخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  دـناهداد 
ربمایپ اب  وت ، لاح  هب  اـشوخ  متفگ : وا  هب  مدـید  ار  امهنعهَّللایـضر  بزاـع  نب  ءارب  تفگ : هک  هدومن  تیاور  شردـپ  زا  لـقن  هب  بیـسم  نب 

زا دـعب  ام  هک  ینادیمن  وت  هدازردارب ، يا  تفگ : ياهدومن ! هحفـص 247 ] تعیب [  تخرد  ریز  رد  وا  اـب  هدوب و  هارمه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
يزیچ تسا ، هدوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  راگزور  رد  هچنآ  زا  : » تسا هتفگ  زین  کلام  نب  سنا  و  [ 286 [ »؟ میاهدرک هچ  ترضح  نآ 

دراو کلام  نب  سنا  رب  قشمد  رد  تسا : هتفگ  يرهز  و  دـیاهدرک . هابت  هک  ار  هچنآ  نید ، زا  دـیدرک  هابت  امـش  ماهتخانـشن و  زامن  زا  ریغ  هب 
مـسانشیمن زامن  نیا  زج  هب  ار  يزیچ  ماهدـید  هچنآ  زا  تفگ : دـنایرگیم ؟ ار  وت  يزیچ  هچ  متفگ : وا  هب  تسیرگیم ، هک  یلاح  رد  مدـش 

: تسا هدومرف  راصنا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  کـلام  نب  سنا  [ . 287 « ] تسا هتـشگ  هابت  زین ) نید   ) هک اریز 
سنا دییامن ، رادید  ار  شربمایپ  يادـخ و  ضوح ، رانک  رد  ات  دـینک  ربص  سپ  دـید ، دـیهاوخ  ار  یگرزب  اوران و  ضیعبت  نم  زا  دـعب  امـش  »
نایب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ار  هباحـص  نیا  لاح  هک  دـییامن  هجوت  هثداح  نیا  هب  کنیا  [ . 288 « ] میدرکن ربص  ام  یلو  تفگ :
هارمه ام  هک  یلاح  رد  دیـسر ، ماش  زا  هقوذآ  لماح  یناوراک  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  هنعهَّللایـضر )  ) هَّللادـبع نب  رباج  زا  دـنکیم :

اوأر اذا  و  : ) دـش لزان  هیآ  نیا  سپـس  دـندش . هدـنکارپ  رفن  هدزاود  زج  هب  مدرم  میدـناوخیم ، ار  هعمج  زامن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
هب ار  وت  دـنوشیم و  هدـنکارپ  نآ  يوس  هب  دـننیبب ، ار  يوهل  ای  تراجت  رگا  و  : » ینعی [ 289 ( ] امئاق كوکرت  اهیلا و  اوضفنا  اوهل  وا  هراـجت 

تنـس و لها  یلو  دراد . دوجو  زین  دـهدیم  ناـشن  ار  هباحـص  ناـیم  تواـفتم  ياـهتلاح  هک  يرگید  ثداوح  دـنزاسیم .» اـهر  زاـمن  لاـح 
هحفـص راک [  هب  ناشنید  اب  مدرم  طابترا  هفطاع و  رـصنع  زا  هدافتـسا  اب  مدرم  هماع  لافغا  تقیقح و  ندـناشوپ  زج  نانآ ، ياملع  اـصوصخ 

زین نآ  زا  داقتنا  ای  نآ و  دروم  رد  شـسرپ  اـی  نآ و  رد  ثحب  هک  دـنداد  رارق  نید  لوصا  زا  یلـصا  ار  هباحـص  دـنتخادرپن و  يرگید  [ 248
داقتنا اطخ و  دوجو  نایب  هب  ینعی   ) درک تبحـص  یتحار  هب  ناوتیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دروم  رد  هک  یلاح  رد  تسین . زیاج 

هدـمآرد و عرف  تروصب  اجنیا  رد  لصا  کی  ناونع  هب  توبن »  » اریز هدـش  سوکعم  نانآ  دزن  هلاـسم  ینعی  مجرتم ) تخادرپ - وا  هب  تبـسن 
. يوشیم هقدنز  هب  مهتم  ییوگب  نخـس  هباحـص  زا  یکی  هرابرد  هاگ  ره  هک  اجنآ  ات  تسا . هدمآرد  لصا  تروصب  زین  هباحـص »  » ینعی عرف 
دنکیم و هابتـشا  اطخ و  ترـضح ، نآ  هک  دـننکیم  تباث  فلتخم  ياههار  زا  ینک ، عافد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تمـصع  زا  رگا  اما 

یبایزرا ار  عاضوا  طیارـش و  هدرک و  رکف  ترـضح  نآ  زا  رتالاب  باطخ  نب  رمع  هک  دـنیامنیم  تاـبثا  ار  نیا  دـیامنیم و  رثا  وا  رب  وداـج 
( هَّللا نود  نم  ابابرا  مهنابهر  مهرابحا و  اوذـختا  : ) دنتـسه دوخ  ياملع  داقنم  یهاگآ  لـقعت و  نودـب  ناناملـسم  عقاو  رد  [ 290  ] دیامنیم

هتبلا هک  دناهدناشک .» یئاههار  هروک  هب  ار  اهنآ  زین  نانآ  دناهدیزگرب و  دوخ  يارب  ادخ  ياجب  ینایادخ  ار  ناشنابهار  املع و  : » ینعی [ 291]
راتفگ رد  هباحـص ، همه  تلادـع  تابثا  يارب  ناشلالدتـسا  رد  تعامج  نیا  دـنادیمن . ار  ناـشنایاپ  یـسک  لاـعتم ، ناحبـس و  دـنوادخ  زج 

زا دنوادخ  : » ینعی هرجـشلا ) تحت  کنوعیابی  ذا  نینموملا  نع  هَّللا  یـضر  دقل  : ) دیامرفیم هک  اجنآ  دـنوشیم  هابتـشا  راچد  یلاعت  يادـخ 
ناحبس ادخ  تیاضر  دیوگیم و  نخس  نانموم  دروم  رد  اهنت  هیآ  نیا  هکنیا  اب  دندرکیم ،» تعیب  وت  اب  تخرد  ریز  هک  دش  یضار  نانموم 

هوالع تسا . لمات  لحم  هباحص  همه  ینعم  هب  نانموم »  » هرابرد یلاعت  يادخ  لوق  هب  لالدتسا  و  دنادیم . نانآ  هرابرد  ارـصحنم  ار  لاعتم  و 
، لولـس نب  هَّللادبع  ناخروم ، هحفـص 249 ] هک [  دـناهدرک  تعیب  هعقاو  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  زین  ناـقفانم  هکنیا  رب 

لماش هیآ  هک  تسا  حضاو  میهد ، یفنم  خساپ  رگا  تسا ؟ هیآ  نیا  لومش  زین  وا  ایآ  نیاربانب  دناهدرب . مان  زین  نانآ  نمـض  ار  فورعم  قفانم 
هب لالدتسا  دوشیم و  هتفای  صیصخت  هیآ  هجیتن ، رد  دوشیم . لماش  ار  نانآ  زا  نانموم  اهنت  ینعی  تسین . دشاب  هدومن  تعیب  هک  یـسک  ره 

نیا زا  دشابیم  نآ  رب  قباس  یلیلد  دنمزاین  هباحص  همه  نامیا  تابثا  تسا و  یعدم  زا  صخا  نآ  هک  اریز  دوب . دهاوخن  حیحـص  زگره  نآ 
یلع ثکنی  امناف  ثکن  نمف  مهیدیا  قوف  هَّللادی  هَّللا  نوعیابی  امنا  کنوعیابی  نیذلا  نا  : ) دیامرفیم يرگید  هیآ  رد  یلاعت ، يادخ  هتشذگ ،
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سپ تسا  نانآ  ياهتسد  يالاب  ادخ  تسد  دـننکیم ، تعیب  دـنوادخ  اب  هک  انامه  دـننکیم ، تعیب  وت  اب  هک  یناسک  : » ینعی [ 292 ( ] هسفن
دننکیم ینکشنامیپ  هک  دنتسه  یناسک  دهدیم  ربخ  تحارص  هب  هیآ  نیاربانب  دشاب .» هتسکش  نامیپ  دوخ  نایز  هب  دنکـش  نامیپ  سک  ره 

ثیدح دشاب و  دوجوم  نانآ  يوس  زا  ینکـشنامیپ  مدع  يرادـیاپ و  نامیا و  هک  دوب  دـهاوخ  ینامز  ات  دـنوادخ  تیاضر  بیترت ، نیدـب  و 
. دیامنیم دیکات  زین  ار  رما  نیا  دش  نایب  البق  هک  ءارب ،

تیب لها  نایعیش  دزن  رد  هباحص 

دشابیم و یبرع  نابز  تادرفم  رگید  دننامه  هکلب  تسین ، یعرش  حالطـصا  کی  یباحـص  ظفل  هک  دنراد  هدیقع  نانآ  نایعیـش  تیبلها و 
تبحـص دوـشیمن و  هتفگ  دـشاب  هدـش  ناوارف  زین  شتمزـالم  هکنآ  هب  زج  هتبلا  تسا و  رـشاعم  مزـالم و  ینعم  هب  برع  ناـبز  رد  بحاـص 

مالک رد  فاضم  تروص  هب  اهنت  دشابیم ، هباحـص  باحـصا و  هحفص 250 ] نآ [  عمج  هک  بحاص  اذل  تسا و  صخـش  ود  نایم  یتبـسن 
( یـسوم باحـصا  : ) و نادـنز » رای  ود  يا  : » ینعی [ 293 ( ] نجـسلا یبحاص  ای  : ) تسا هدـمآ  زین  دـیجم  نآرق  رد  هکنانچمه  دوریم ، راـکب 

بحاص دشیم : هتفگ  تفریم و  راکب  نینچ  نیا  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  راگزور  رد  زین  و  یـسوم » ترـضح  نارای  : » ینعی [ 294]
« هفص باحصا  : » دننام يرگید  هژاو  هب  فاضم  ای  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  هب  فاضم  ینعی  هَّللالوسر  باحـصا  ای  هَّللالوسر و 
هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  یباحص  هژاو  نیا  اما  دنتشاد . تنوکس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  دجـسم  هفـص  رد  هک  یناسک  يارب 
و یباحـص » ، » نیاربانب دمآرد و  نانآ  يارب  یمان  تروصب  هک  دوب . ربمایپ  نارای  زین  نآ  زا  دوصقم  دش و  هدرب  راک  هب  هیلافاضم  نودب  هلآ 
. تسین دشاب  هدمآ  دوجوب  عراش  هطساوب  هک  یعرش  یحالطصا  ینعی  تسا  نیملـسم  ياهيراذگمان  هعرـشتم و  تاحالطـصا  زا  هباحـص » »
. خلا دناهدوب ... زین  ناکاکـش  ناقفانم و  هباحـص ، نایم  رد  هک  دراد  هدیقع  نآرق  زا  يوریپ  هب  تیبلها  بتکم  زین  نانآ  تلادع  دروم  رد  اما 

هیاپ نآ  رب  ار  ناشنید  ناینس  هک  تسین  یموهفم  هب  نانآ  دزن  رد  تبحـص  هژاو  و  میتشاد . نایب  ار  نآ  ثیداحا  تایآ و  رکذ  اب  ام  هکنانچنآ 
مـشچ ربارب  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ناشماما  راتفگ  میرک و  نآرق  تایآ  دـنیوگیم  نخـس  هباحـص  هرابرد  نایعیـش  هک  یماگنه  دـناهداهن .

رب ياو  : ) تفگ دنـشاب ؟ لطاب  رب  ریبز  هحلط و  هشیاع و  هک  تسا  لوقعم  ایآ  دش  هدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  هک  ماگنه  نآ  رد  و  دنراد . دوخ 
سدقم دنوادخ  ار  هچنآ  نایعیش ، هک  تسا  نینچ  و  یسانشیم .) ار  نآ  لها  سانشب ، ار  قح  وت  دوشیمن ، هتخانش  مدرم  اب  قح  درم ، يا  وت 

زا دشاب و  مزتلم  یهلا  ياهشزرا  هب  هک  دنتـسه  یـسک  هب  تبـسن  يرادافو  هب  دـهعتم  دنرامـشیم و  هحفص 251 ] سدقم [  تسا ، هتـسناد 
اهنآ هب  دنناوخیم و  ار  اهنآ  هک  دنراد  ییاهاعد  و  دنیوجیم . تئارب  دناهدش  نیعم  صن  طسوت  هک  وا  تیبلها  شربمایپ و  ادخ و  نانمـشد 

مراهچ ماما  زا  هیداجس  هفیحص  رد  هچنآ  تساهنآ  نیرتروهشم  زا  هک  دننکیم  اعد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  صلخم  باحـصا  يارب 
هک اهنآ  اصوصخ  ار ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  نارای  ادنوادخ  : » تسا هدـش  دراو  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز   » نیـسحلا نب  یلع  هعیش ،

رگیدـکی رب  شتوعد  هب  هتفاتـش و  وا  زا  ییاریذـپ  يارب  هدومن و  تیامح  وا  زا  هدرک و  لمع  یبوخب  شیرای  رد  دنتـشاد و  وکین  ار  تبحص 
يارب نادنزرف ، نارسمه و  زا  هک  نانآ  دومن ، غالبا  نانآ  هب  ار  دوخ  تلاسر  تجح  هک  اجنآ  دناهدومن ، تباجا  ار  شتوعد  هتفرگ و  یـشیپ 

وا نابحم  مظن  رد  هک  نانآ  دـنداد و  ترـصن  ار  وا  دـندیگنج و  دوخ  نادـنزرف  ناردـپ و  اب  شتوبن  تیبثت  يارب  دنتـشذگ و  شمایپ ، راهظا 
دروم وا  زا  ندومن  يوریپ  نامسیر  هب  ندز  گنچ  رطاخ  هب  هک  نانآ  درادن و  يداسک  وا  اب  تدوم  رد  هک  دنتشاد  ار  یتراجت  راظتنا  هدوب و 

. اعد رخآ  ات  [ ...«. 295  ] دندش عقاو  دوخ  ياهنادناخ  نارجه 

تما تبیصم 

هب هک  دوب  رمع  رکبوبا و  راشرـس  یکریز  شوه و  تکرب  هب  نآ  دنتـشونن و  ار  ثیدح  هک  دوب  نیا  دش ، راچد  نادـب  تما  نیا  هک  یتبیـصم 
اب درامـش و  تمینغ  ار  تصرف  هیواعم  ات  داتفا  ریخأت  هب  زین  نیودت  نامز  اذل  دندش . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نانخـس  راشتنا  عنام  تدش 
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یلع ناـنآ  سار  رد  دوـخ و  یـسایس  نانمـشد  هحفـص 252 ] نانآ [  هب  باـسحیب  شـشخب  ثیدـح و  نـالعاج  هب  ناوارف  غلاـبم  تخادرپ 
ششخب اب  دومن و  هدافتسا  عنم  نیا  زا  هیواعم  دنیوگ . ازسان  اهربنم  يالاب  ار  ترضح  نآ  ات  دوب  هداد  روتـسد  هیواعم  دبوکب . ار  مالـسلاهیلع 

لیاضف لـباقم  رد  هناـگهس  ياـفلخ  يارب  ار  بقاـنم  لـیاضف و  زا  ياهعومجم  يو  عفن  هب  اـت  تساوخ  ناـنآ  زا  نیطالـسلا  ظاـعو  هب  ناوارف 
نآ ربارب  رد  هکنیا  رگم  دـنامن  یقاب  مالـسلامهیلع  تیبلها  لـیاضف  رد  یثیدـح  خـیرات ، لوط  رد  دـننک . لـعج  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

تیاده دینک ، ادتقا  نانآ  زا  کی  ره  هب  دنتسه ، ناگراتس  نوچمه  نم  باحصا  : » ثیدح نآ  لاثم  دندیرفآ و  نانآ  نانمشد  يارب  یتلیـضف 
« دنتـسه نیمز  لها  يارب  یهاگهانپ  نم ، تیبلها  نامـسآ و  لـها  يارب  یهاـگهانپ  ناگراتـس  : » ثیدـح لـباقم  رد  هک  [ ، 296 « ] دیباییم

حیحـص دنتـسه  ناگراتـس  نوچمه  نم  باحـصا  ثیدـح  رگا  متفگ : درکیم ، ثحب  نم  اب  هک  ناـنآ  زا  يدرف  هب  دـیدرگ . لـعج  [ ، 297]
نیا رد  متفگ : وا  هب  تسا ! هباحـص  ناگرزب  زا  یلع  تفگ : دشاب ؟ نم  قح  وا  زا  يوریپ  هک  دوشیمن  هدرمـش  نانآ  زا  یکی  یلع  ایآ  دشاب ،
ریبز هحلط و  رب  رگا  دـیگنج و  ریبز  هحلط و  هشیاـع و  اـب  تفریذـپن و  ار  رکبوبا  تعیب  هک  منکیم  يوریپ  مالـسلاهیلع  یلع  زا  نم  تروـص 

گنج رد  رگا  مدیگنجیم  مالسلاهیلع  یلع  اب  هارمه  نم  و  دناسریم ، لتق  هب  ار  نانآ  تفاییم ، تسد  دوخ  نانمشد  فص  رد  دربن  ماگنه 
ترـضح ربارب  رد  ار  شتروع  هک  یماگنه  صاـع ، نب  ورمع  رب  و  متـشکیم ، ار  وا  متفاـییم ، تسد  هیواـعم  رب  رگا  مدوب و  رـضاح  نیفص 

هک یباحـص  ره  هب  هک ، تسین  نم  قح  دـینکیم  اـعدا  هک  هنوگنآ  اـیآ  مدربیم . هلمح  دـشکن ، ار  وا  اـت  تخاـس  راکـشآ  مالـسلاهیلع  یلع 
هحفص 253] دننکیم [ . مکح  ار  هچنآ  تسا  تسردان  هچ  اعقاو  منک ...؟ ادتقا  مهاوخب 

هدش هداد  تراشب  درف  هد  یئاعدا  ثیدح 

تـشهب هدژم  نانآ  هب   » هک مدینـش  وا  زا  هلـصافالب  متفگ ، نخـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  ثداوح  هرابرد  هک  یـسک  ره  اب 
تمحز دنمزاین  هک  دـنگوس  مناج  هب  و  درکیم . دانتـسا  دوب  هدـش  هداد  تشهب  تراشب  هک  يدرف  هد  ثیدـح  هب  زین  وا  و  تسا » هدـش  هداد 

زا یکی  زا  شیب  يزیچ  نآ ، عقاو  رد  منک . تباـث  یخیراـت  ثداوـح  تیعقاو  اـب  ار  ثیدـح  نیا  نتم  تفلاـخم  یتسـس و  اـت  متـسین  یناوارف 
هد منکیم . لقن  تما ، هعجاف  ياههنومن  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نآ  اجنیا  رد  نم  تسین و  یلعج  لیاضف  رگید  دـننامه  هدـش  لـعج  بیذاـکا 

، صاقویبا نبا  دعـس  و  فوع ، نب  نمحرلادـبع  ریبز و  هحلط و  یلع ، نامثع و  رمع و  رکبوبا و  زا  دـنترابع  هدـش  هداد  تشهب  تراشب  درف 
دوشیم بیذکت  زین  نآ  دوخ  نتم  هلیسو  هب  شفیعض ، دنس  اب  گرزب  ياملع  لوق  هب  انب  ثیدح ، نیا  حارجلا . نب  هدیبعوبا  دیز و  نب  دیعس 

هَّللا یلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـیدرگ  اهنآ  هب  رـصحنم  رما  نیا  هدـش و  روهـشم  نتفای ، تشهب  هدژم  هب  رفن  هد  نیا  ارچ  منادیمن  و 
دهدیم تراشب  زین  نآرق  و  رذوبا ، نیسح و  نسح و  رسای و  نادناخ  دننام  تسا  هداد  تشهب  هدژم  ار  نانآ  زا  ریغ  يرگید  دارفا  هلآ  هیلع و 

، دـننکیم دایرف  ار  یلعج  تایاور  نینچ  هک  یناـسک  دـشاب . هتفاـی  تیادـه  هداد و  ماـجنا  کـین  لـمع  هدروآ ، ناـمیا  هک  ار  یـسک  نآ  ره 
رد دندوب ، هدش  دراو  تقیقح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ثیداحا  نیا  رگا  هک  اریز  دنربیمن . یپ  ثیداحا  ندوب  نیغرود  هب  اراکشآ 

هطـساو هب  ار  وا  باختنا  ات  درکیم  دانتـسا  اهنآ  هب  هفیقـس  رد  رکبوبا ، يارب  یتاباختنا ، تاغیلبت  ناونع  هب  رمع ، الثم  هک  میدینـشیم  خـیرات 
یکی فوع  نب  نمحرلادبع  هک  تسا  نکمم  ایآ  دهد  حیضوت  نم  يارب  هک  متفاییم  ار  یسک  شاک  هحفص 254 ] دشخب [ . ماکحتسا  اهنآ 

مالسلاهیلع یلع  يور  رب  ار  دوخ  ریـشمش  هرفن ، شـش  ياروش  زور  رد  دوجو  نیا  اب  دشاب و  نآ  تحـص  هب  دقتعم  ثیدح و  نیا  نایوار  زا 
: دیوگیم یلع  هب  دندز ، شروش  هب  تسد  نامثع  رب  فلتخم  قطانم  هکنآ  زا  سپ  اما  يوشیم ؟! هتـشک  هنرگ  نک و  تعیب  دیوگب  دشکب و 

هدرک تفلاـخم  دوـب ، هداد  لوـق  نم  دزن  رد  هک  هچنآ  اـب  وا  هک  اریز  مرادیمرب  ار  مریـشمش  زین  نم  ردارب و  ار  تریـشمش  یهاوـخیم ، رگا 
ترـضح نت  هراپ  هقیدـص  ترـضح  هک  یماگنه  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  دـناهدش  هداد  تشهب  تراـشب  هک  رمع  رکبوبا و  اـیآ  تسا .

اهنآ هب  ترـضح  نآ  هک  دنتـسه  ییاـهنامه  ود  نآ  اـیآ  و  تسا ؟ هدوـب  مشخ  رد  ود  نآ  زا  تفر  اـیند  زا  هلآ ، هـیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم 
ربمایپ رادید  هب  هاگ  ره  اذل  دیدومنن  دنـسرخ  ارم  دیتخاس و  نیگمـشخ  ارم  امـش  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ناشناگتـشرف  دـنوادخ و  نم  تفگ :
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وا رب  هک  دومرف  تیـصو  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک  تسا  یـسک  نامه  رکبوبا  نیا  ایآ  درب ؟ مهاوخ  تیاکـش  يو  دزن  امـش  زا  مورب ،
زا هک  یلاح  رد  تشاد  یهاگآ  نآ  هب  درکیم و  قیدـصت  ار  تیاور  نیا  رمع  اـیآ  دـیامنن ؟ تکرـش  شاهزاـنج  عییـشت  رد  دـناوخن و  زاـمن 
ایآ تسا ؟ هدوب  نیقفانم  هلمج  زا  رمع ) ینعی   ) وا ایآ  هک  دیـسرپیم  وا  زا  تساوخیم و  تسنادیم ، ار  نیقفانم  ياهمان  هک  یناـمی  هفیذـح 

تکرـش يو  لتق  رد  دـندرکیم و  هئطوت  نامثع  دـض  رب  هک  یلاح  رد  دنتـشاد ، نامیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  راـتفگ  هب  ریبز  هحلط و 
زا سپ  دوب  هدـش  بجاو  نانآ  رب  شتعاط  هک  نیملـسم ، هفیلخ  دـض  رب  ناشماما و  دـض  رب  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اهنآ  ایآ  دـندومنیم ؟

هتـشک دوخ  دنگنجب و  يو  اب  دنزورفیب و  وا  دض  رب  ار  هنیک  شتآ  دننکـشب و  ار  شتعیب  دننک و  جورخ  تشگ ، دقعنم  وا  يارب  تعیب  هکنآ 
ار يزیچ  وا  تمرح  هحفـص 255 ] کته [  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دض  رب  هک  دنتـسین  یناسک  نامه  ریبز  هحلط و  ایآ  دنوش ؟
اهارحـص و رد  اهرکـشل  نایم  ات  دـندومن  جراخ  ار  ربمایپ  رـسمه  هشیاـع  هک  یماـگنه  دوب ، هدـشن  بکترم  سک  چـیه  هک  دـندش  بکترم 
رب دنراد  دـیکات  هک  دراد  دوجو  يرگید  ناوارف  بلاطم  دنتـشاد ؟ ییانتعا  هن  دـندادیم و  یتیمها  هن  دروم  نیا  رد  دـنک و  تکرح  اهیدـنلب 

هدوبن یناوارف  تمحز  دنمزاین  رما  نیا  نتخانش  هتبلا  هک  هدش  هتـسب  غورد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  ثیدح  نیا  ساسا  زا  هکنیا 
هحفص 256] تسا [ .

هفیقس

نیدـب ات  مینک  رورم  ار  زور  نآ  ثداوح  میراچات  مینادـب  ار  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  رکبوبا  باـصتنا  زور  تاـنایرج  تقیقح  هکنیا  يارب 
هک یماگنه  : » تسا هدـمآ  دعـس  نبا  تاقبط  رد  تسا : هدوب  نیب  رد  ییاروش  دـننکیم ، اعدا  هک  روطنآ  اعقاو  ایآ  میزاس  صخـشم  هلیـسو 

اهنآ هب  زین  [ 298  ] نیرجاهم زا  یهورگ  هک  دندش  عمج  هدعاسینب ، هفیقس  رد  راصنا ، دش ، لقتنم  یلعا  ألم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
دنتخادرپ ترضح  نآ  نفک  لسغ و  هب  زین  نانآ  هک  دنامن  یقاب  شنادنواشیوخ  زج  یسک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رانک  رد  دنتـسویپ و 

نب سوا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مالغ  حلاص ، دیز و  نب  هماسا  و  مثقو ، لضف  شرـسپ ، ود  سابع و  یلع و  زا : دـندوب  ترابع  و 
هَّللا یلص  ادخ  ربمایپ  تشذگرد  ماگنه  هک  میتفای  ربخ  تفگ : هدومن  هصالخ  ار  هفیقـس  ربخ  باطخ ، نب  رمع  هراب  نیا  رد  يراصنا . یلوخ 

هب دندماین ، ام  هارمه  دندوب ، ناشهارمه  هک  یناسک  ریبز و  یلع و  دـناهدومن و  عامتجا  هدـعاسینب » هفیقـس  ، » هفیقـس رد  راصنا ، هلآ  هیلع و 
هدـیمرآ رتـسب  رد  ار  يدرم  میدیـسر ، ناـنآ  دزن  هک  یماـگنه  میدرک و  تکرح  سپ  میورب . راـصنا ، ناـمناردارب  دزن  اـت  اـیب  متفگ : رکبوبا 

ار نیتداهش  نانآ ، بیطخ  میتسشن ، یکدنا  هک  یماگنه  دشابیم . رامیب  هک  تسا  هدابع  نب  دعس  نیا ، دنتفگ : تسیک ؟ نیا ، میتفگ : میتفای .
نامربمایپ نادناخ  نیرجاهم  هورگ  امش  میتسه و  مالسا  رکشل  دنوادخ و  نارای  ام  دعب ، اما  تفگ : سپـس  دومن  شیاتـس  ار  يادخ  تفگ و 

ار تفالخ )  ) رما دنراذگب و  رانک  ار  ام  دنهاوخیم  نانآ  مدید  هک  یماگنه  تفگ : رمع  دندمآ . ام  يوس  هب  یهورگ  ناتموق  زا  هک  دـیتسه 
، منزب فرح  متـساوخیم  هک  یماگنه  یلو  منک  نایب  رکبوبا  روضح  رد  ات  مدوب  هدرک  هدامآ  ار  یبلطم  دـننک ، بصغ  ام  زا  هحفص 257 ] ] 

تـشاذگن یقاب  ار  يزیچ  تفگ و  انث  دمح و  ار  يادخ  تساخرب و  سپ  مروآ ، مشخ  هب  ار  وا  هک  متـشادن  تسود  نم  شاب و  مارآ  تفگ :
، دینکیمن نایب  ار  یلضف  چیه  امـش  راصنا ، هورگ  يا  تفگ : و  ار . نآ  زا  رتهب  ای  درک  نایب  ار  نآ  ای  وا  اذل  متـشاد  ار  نآ  نایب  دصق  نم  هک 

دح بسن  لحم و  رظن  زا  نانآ  هک  ( ) دنـسانشیمن شیرق  زا  شخب  نیا  يارب  زج  ار  رما  نیا  برع ، مدرم  و   ) دیـشاب نآ  هتـسیاش  هکنیا  رگم 
تفرگ و ارم  تسد  سپ ، دینک . تعیب  دیتساوخ ، هک  نانآ  زا  مادک  ره  اب  مدیدنسپ ) امش  يارب  ار  رفن  ود  نیا  زا  یکی  نم  و  ( ) دنـشاب طسو 

نیا هتسیاش  نم   » تفگ تساخرب و  یـصخش  نانآ  نایم  زا  دناسر ، نایاپ  هب  ار  شنخـس  رکبوبا  هک  یماگنه  ار . حارجلا  نب  هدیبعوبا  تسد 
تساخرب و اهادص  ماگنه  نیا  رد  تفگ : رمع  [ . 299 « ] شیرق هورگ  يا  يریما ، امش  زا  دشاب و  يریما  ام  زا  مشابیم ، نآ  يهدنزارب  رما و 
. منک تیعب  وت  اب  ات  نک  زاب  ار  دوخ  تسد  متفگ : رکبوبا  هب  مدـش . كانمیب  فالتخا  زا  نم  هک  یماـگنه  تفرگرد و  یناوارف  ياـهوگتفگ 
ره و  دوب ، رتیوق  دـنکیم  لـقن  يربط  هک  هنوگنآ  رمع  و  یتـسه ! رتـیوق  نم  زا  راـک  نیا  يارب  وت  هک  رمع  يا  یـشاب  وت  هکلب  تفگ : رکبوبا 
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رکبوبا تسد  رمع  هرخالاب  دنزب . نآ  رب  تعیب  يارب  ار  دوخ  تسد  ات  دنک  زاب  ار  دوخ  تسد  شتـسود  هک  تساوخیم  رفن  ود  نآ  زا  مادک 
ریبز یلع و  یلو  دـندومن  تیبثت  ار  تعیب  دـندرک و  تعیب  مدرم  سپ  تسوت . يارب  وت و  تردـق  هارمه  هب  نم  تردـق  تفگ : درک و  زاـب  ار 
رمع رکبوبا و  رب  ربخ  نیا  دوش . تعیب  یلع  اـب  هکنیا  اـت  منکیمن  فـالغ  ار  نآ  تفگ : دیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  ریبز  دـندومن . يراددوخ 

تمحز اب  ار  ود  نآ  تفر و  نانآ  يوس  هب  رمع  سپس  دینزب . گنس  رب  ار  نآ  دیریگب و  ار  ریبز  هحفص 258 ] ریشمش [  تفگ : رمع  دیسر و 
دعـس يور  رب  سپـس  : » دیوگیم رمع  [ . 300 « ] درک دـیهاوخ  تعیب  روز  هب  هکنیا  اـی  دـییامن و  تعیب  دـینک و  تعاـطا  اـی  تفگ : دروآ و 

رکبوبا اب  تعیب  زا  رتمهم  ار  يراک  ادخ  هب  ام  دشکب و  ار  دعـس  دنوادخ  میتفگ : دیتشک . ار  دعـس  تفگ : نانآ  زا  یکی  هک  اجنآ  ات  میدیهج 
اجنآ ات  دنتشگزاب . شیوخ  تیلهاج  هب  مدرم  نآ  رد  هک  دوب  یخیرات  هنازاب  هدبعش  دادیور  کی  هنوگنیدب  هفیقس  ثداوح  [ . 301 « ] میتفاین

نم : » تفگیم هک  دوب  وا  مه  و  مینادرگیمزاب » شیاپ  تسدیب و  قباـس  تروصب  ار  نآ  هک  ادـخ  هب   » دوب هتفگ  رمع  هب  ناـنآ  زا  یکی  هک 
هدامآ ارجا  زا  لبق  نآ  يویرانس  هک  دوب  کیمارد  یشیامن  یـسایس  يزاب  کی  داتفا  قافتا  هفیقـس  رد  هچنآ  متـسه .» نآ  هدنزارب  هتـسیاش و 
يرثا هفیقس  رد  ام  دوب . مکاح  یلهاج  ياهـشیارگ  هکلب  لوصا  اهشزرا و  قطنم  هن  نآ  رد  هک  دوب  هدیدرگ  مهارف  زین  نآ  تامدقم  هدش و 

، نارگید هن  رفن و  هس  نیا  طـقف  ارچ  هک  تسا  ریـسفت  دـنمزاین  رما  نیا  هک  هدـیبعوبا ، رمع و  رکبوبا و  ثلثم  زج  هب  مینیبیمن ، نیرجاـهم  زا 
هاگآ هفیقس  ربخ  زا  ار  ام  ود  نآ  دنتشاد و  روضح  ردب  هوزغ  رد  هک  میدید  ار  حلاص  درف  ود  دیوگیم : رمع  هک  هنوگنآ  دنتـشاد و  روضح 

هتـشذگ نیا  زا  تسا . هدوب  هچ  ناـنآ  باـختنا  زار  دـناهدوب و  یناـسک  هچ  رفن  ود  نیا  تسا . هدرکن  ناـیب  ار  درف  ود  نیا  ماـن  اـما  دـنتخاس ،
شیهدنامرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  یهاپس  رد  هک  دنتشاد  تیرومأم  نانآ  هک  اریز  هدوب ، ینوناق  ریغ  هنیدم  رد  رفن  هس  نیا  روضح 

رگا دیـسریم  رفن  هس  نیا  هب  ینایز  هچ  دمآ . دهاوخ  نآ  نایب  هک  يوحن  هب  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  هحفـص 259 ] دوب [  هدرپس  هماسا  هب  ار 
هک دوب  نانآ  نایم  رد  رکبوبا  هکنیا  اصوصخ  دوش ، هدرپس  كاخ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ات  دندومنیم  عاضوا  ندرک  مارآ  رد  یعس 

، نانآ هتـساوخ  فالخ  رب  اهراک  دندرکیم  نینچ  رگا  اما  دشاب ، رثوم  رما  نیا  رد  تسناوتیم  هک  تشاد  رارق  یتیعـضو  رد  اهنآ ، ياعدا  هب 
هفیقـس نیا  هک  مینادب  رگا  اصوصخ  دشاب  هدوب  ریگمشچ  هک  منکیمن  نامگ  اروش ، نیا  رد  رـضاح  دادعت  يهرابرد  تشگیم ؟ نوگرگد 
يدایز هدع  هک  دومن  هفاضا  دیاب  رما  نیا  هب  و  دشاب ، هتـشاد  ار  يدایز  دادـعت  شیاجنگ  هجو ، چـیه  هب  هک  تسین  یلحم  م ،) نابیاس . ینعی  )
ربمایپ ترـضح  تلحر  تبیـصم  هب  هک  اریز  دنتـشادن  روضح  نایمـشاه  یلع و  نانآ ، سأر  رد  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  زا 

رمع دوب . هتفر  تفـالخ  لاـبند  هب  هدرپـس و  یـشومارف  هب  ار  نآ  رکبوـبا  ینعی  وا  قیدـص  تسود  هک  دـندوب ، لوغـشم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
هناخ رد  دنتـشاد ، روضح  نانآ  هارمه  هک  یناـسک  ریبز و  یلع و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـبپ  توف  ماـگنه  هک  میدـش  ربخ  اـب  : » دـیوگیم

مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  تسخن ، قیدص  مظعا و  قوراف  ملعلاۀـنیدم ، باب  هک  تسا  ییاروش  هچ  نیا  اعقاو  [ . 302 « ] دناهدوب همطاف ،
يهمه زا  رظن  فرص  تقو  نآ  رد  هنیدم  نانکاس  همه  هک  یلاح  رد  دنکیم  بسک  اجک  زا  ار  تیعورـشم  و  تسا . هتـشادن  روضح  نآ  رد 
هدوبن رکبوبا  تیـصخش  نانآ  هزیگنا  دندرک  تعیب  هک  یناسک  یتح  دـندوب . هدـشن  عمج  رکبوبا ، ندرک  دزمان  يارب  یمالـسا  ياهنیمزرس 
ماگنه رد  هک  دندرک  لمع  سوا  هلیبق  هک  هنوگنآ  دندوب ، هدرک  تعیب  یـسایس  تاظحالم  هب  انب  ناگدـننک  تعیب  زا  یـضعب  هک  اریز  تسا ،
جرزخ هلیبق  رگا  هک  ادخ  هب  : » تشاد راهظا  دوب  نانآ  نایم  رد  ناشناگرزب ) زا  یکی   ) ریـضح نب  دیـسا  هک  نانآ ، زا  یـضعب  رکبوبا  اب  تعیب 

رارق نآ  رد  یمهـس  امـش  يارب  زگره  تشاد و  دنهاوخ  يرترب  امـش  رب  ببـس  نادـب  هتـسویپ  دـنبای ، طلـست  امـش  هحفـص 260 ] رب [  راـبکی 
شیرق زا  شخب  نیا  يارب  زج  رما ، نیا  هک  دومن  لالدتـسا  ناـنآ  رب  رکبوـبا  [ . 303 « ] دینک تعیب  رکبوبا  اب  دـیزیخرب و  سپ  داد ، دـنهاوخن 
دمحم تراما  تموکح و  رد  یسک  هچ  تفگ : دومن و  لالدتـسا  رمع  دنراد و  ار  برع  تیزکرم  بسن ، لحم و  زا  نانآ  هک  هدشن  هتخانش 

یلع ترـضح  نانآ  سأر  رد  توبن و  تیبلها  دـشاب ، نیا  رایعم  رگا  میتسه . يو  هریـشع  ءایلوا و  ام  هک  یلاـح  رد  دـنکیم  هعزاـنم  اـم  اـب 
هاـبت ار  نآ  هرمث  یلو  دـندومن  لالدتـسا  تخرد  هب  : » دوـب هـتفگ  ناـنآ  لالدتـسا  ندینـش  ماـگنه  ترـضح  نآ  دنرتهتـسیاش و  مالـسلاهیلع 
یلوا كریغف  مهمیصخ  تججح  یبرقلاب  تنک  نا  بیغ و  نوریشملا  اذهب و  فیکف  مهروما  تکلم  يروشلاب  تنک  ناف  [ . 304 «. ] دنتخاس
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رب رگا  دناهدوب و  بیاغ  اروش  دارفا  هک  یلاح  رد  دـشاب  هنوگچ  نیا  ياهتفای ، تسد  نانآ  رب  اروش ، اب  وت  رگا  ینعی : [ . 305  ] برقا یبنلاب و 
تعیب : » تسا هتفگ  رکبوبا  تعیب  دروم  رد  رمع  ماجنارس ، تسا . رتکیدزن  رتهتسیاش و  ربمایپ  هب  وت  زا  ریغ  ياهدومن ، لالدتـسا  يدنواشیوخ 

هراپ ار  تما  هک  دوب  یهابتـشا  میوگیم  نم  نکل  [ . 306 « ] تسا هتخاس  رود  ار  نآ  رـش  دنوادخ  اما  دوب  هکنانچ  نآ  دوب  یهابتـشا  رکبوبا 
هحفص 261] تخاس [ . رود  تسار  هار  زا  ار  نآ  هدومن و  هراپ 

تفالخ یلع و 

طسب هب  تفلاخم  ناونعب  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  دندرک و  در  ار  رکبوبا  تعیب  هظحل  نیتسخن  زا  نایمـشاه  سابع و  مالـسلاهیلع و  یلع 
مهارف رکبوبا  تعیب  رب  مدرم  هک  یماگنه   » تسا هدـمآ  يربط  خـیرات  رد  دـنک . دیـص  دولآلگ  بآ  زا  هک  درک  یعـس  نایفـسوبا  دنتـسشن .

نم هک  ادـخ  هب  تفگیم : هک  یلاح  رد  داتفا  هار  هب  سپ  دـشاب ، شیرق  زا  شخب  نیرتکچوک  يارب  رما  نیا  ارچ  تفگ : نایفـسوبا  دـندمآ ،
، فعـضتسم ود  يا  تسامـش  راک  ياجک  رکبوبا  فانم ! دبع  نادناخ  ای  نوخ  زج  هب  دنکیمن  شوماخ  ار  نآ  هک  منیبیم  ار  يرابغ  درگ و 
زا رپ  وا  دض  رب  ار  رهش  یهاوخب ، رگا  ادخ  هب  منک  تعیب  وت  اب  ات  ياشگب  ار  دوخ  تسد  نسحلاوبا ، يا  تفگ : سپس  سابع . يا  یلع و  يا 

مالـسا نانمـشد  هک  هیماینب ، نایفـسوبا و  فادها  زا  هک  اریز  درک  در  ار  شداهنـشیپ  مالـسلاهیلع  یلع  اما  [ 307 « ] مزاسیم هداـیپ  هراوس و 
اما [ . 308 « ] میرادن وت  يزوسلد  هب  يزاین  ام  یتساوخیم . ار  يدب  مالسا  يارب  اهتدم  وت  هک  ادخ  هب  : » تفگ وا  هب  سپ  دوب . هاگآ  دندوب ،

تسنادیم مالسلاهیلع  یلع  ماما  [ . 309  ] تفرگ مارآ  داد  یبصنم  و  داتـسرف ، تراما  هب  ار  دیزی  شدنزرف  رکبوبا ، هکنآ  زا  سپ  نایفـسوبا 
، هناحلسم گنج  قیرط  زا  فارحنا  حیحصت  يارب  یـشالت  ره  هتـشگ و  اهاوه  راتفرگ  مادرم  هتفرگ و  رارق  یهار  ود  رـس  رب  مالـسا  تما  هک 

تیبلـها دوـب . نیما  نآ  رب  و  هحفـص 262 ] دومنیم [  تظفاـحم  نآ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دوریم  رامـشب  مالـسا  دوجو  لـک  رب  يرطخ 
یلاوس باوج  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تساخنرب . ءافلخ  اب  تفلاخم  هب  ریـشمش  اب  مالـسلاهیلع  یلع  ارچ  هک  دناهدرک  نایب  مالـسلامهیلع 

دوخ ریشمش  دناوخارف و  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  هکنیا  زا  تشادزاب  ار  نینموملاریما  يزیچ  هچ  ایآ  دیـسرپ : ترـضح  نآ  نارای  زا  یکی  هک 
هَّللالوسر ادمحم  نا  دهـشا  دنوش و  دترم  هک  دیـسرت  نیا  زا  : » تفگ دشک ؟ نوریب  فالغ  زا  درک ، بصغ  ار  شقح  هک  یـسک  ربارب  رد  ار 

ترـضح يارب  ياهدمع  یـسایس  شقن  ام  هک  اریز  دنکیم ، مالعا  ام  هب  دوب  نایرج  رد  هچنآ  اب  ار  ترـضح  نآ  تفلاخم  خـیرات  دـنیوگن .»
ربمایپ تلحر  زا  سپ  ياهگنج  همه  رد  يو  دروم  رد  يربخ  میسانشیمن و  هریغ ، يرادافو و  لیبق  زا  ءافلخ  راگزور  رد  مالـسلاهیلع  یلع 
روهشم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  ترضح  نآ  يداهج  ياهیریگعضوم  هک  یلاح  رد  میرادن . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 

، دنک لمع  نیخیش  هریس  ربمایپ و  تنس  ادخ و  باتک  هب  ات  تساوخ  وا  زا  هرفن  شـش  ياروش  رد  فوع  نب  نمحرلادبع  هک  یماگنه  تسا .
دیدرت کش و  دروم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هریس  اب  ار  رمع » رکبوبا و  ، » نیخیـش هریـس  تقباطم  رما ، نیا  هک  درک  در  ار  دروم  نیرخآ 

یلع ماما  تسا ؟ هدوب  هچ  نآ  ندرک  در  تلع  سپ  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هریـس  اـب  نآ  تقباـطم  هب  دـقتعم  رگا  دـهدیم و  رارق 
: تسا هتفگ  هداد و  رارق  دـیکات  دروم  مالـسلامهیلع  توبن  تیبلها  رد  تماما  ندوب  رـصحنم  تفالخ و  رد  ار  دوخ  قح  اـهراب  مالـسلاهیلع 

تعفر ار  ام  دنوادخ  هک  ام  رب  يدـعت  غورد و  هب  مه  نآ  دنتـسه ، ملعلا  یف  نوخـسار  ام  ياج  هب  اهنآ  هک  دـندومن  اعدا  هک  نانآ  دـنیاجک  »
هب تسا . هتخاس  ناشجراخ  ار  اهنآ  هدومن و  لخاد  ار  ام  هتخاس و  ناـشمورحم  ار  اـهنآ  هدومن و  اـطع  اـم  هب  هتـشاذگورف و  ار  ناـنآ  هداد و 

رارق مشاه  هحفـص 263 ] ینب [  زا  هخاش  نیا  رد  هک  دنتـسه  شیرق  زا  همئا  ددرگیم . رود  یهارمگ  دوشیم و  هتـساوخ  تیاده  ام  هلیـسو 
ترضح نآ  زا  يرگید  نخـس  رد  [ . 310 « ] دشابیمن تسرد  نانآ  زا  ریغ  تیالو  تسین و  هتـسیاش  نانآ  زج  یـسک  يارب  دـناهدش و  هداد 

دوب یضیعبت  میرتکیدزن ، رتالاب و  بسن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ام  هک  ماقم  نیا  رد  ام  رب  دادبتسا  اما  : » دیوگیم هک  تسا 
زور تسا و  دنوادخ  نآ  زا  مکح  اما  دنداد . ناشن  يدنمتواخـس  نآ  هب  رگید  ياهدـع  ياهلد  دـندیزرو و  لخب  نآ  رب  یهورگ  هیحور  هک 

رما و تشگزاب  زار و  هاگیاج  نانآ  : » دیوگیم زین  تیبلها  دروم  رد  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  [ . 311 « ] تسوا يوس  هب  تشگزاب  تمایق 

مدش تیاده  س )  ) همطاف رون  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 145زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


شمادـنا هزرل  دومن و  تسار  نانآ  هب  ار  نید  تشپ  يژک  هک  دنتـسه  وا  نید  ياههوک  اهباتک و  ياهراغ  مکح و  هاگهانپ  ملع و  هنیجنگ 
يراـج ناـنآ  رب  شتمعن  هک  ناـنآ  زا  دوشن و  هسیاـقم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحملآ  اـب  یـسک  تما ، نیا  رد  تخاـس ... رود  اـهنآ  هب  ار 

هکنآ دروآیم و  يور  نانآ  يوس  هب  تسا  رابنارگ  هچنآ  دنتسه ، نیقی  نوتس  نید و  ساسا  نانآ  ددرگیمن . ربارب  اهنآ  اب  یسک  هدیدرگ ،
، زین عبنم  نامه  رد  [ . 312 « ] دشابیم نانآ  يارب  ثاریم ، تیـصو و  تساهنآ و  يارب  تیالو  ياهیگژیو  ددـنویپیم ، اهنآ  هب  تسا  هار  رد 
مـلع و نداـعم  ناگتــشرف و  دـمآ  تـفر و  هاـگیاج  تلاـسر و  دورف  لـحم  توـبن و  تـخرد  اـم  : » هـک تـسا  هدـمآ  ترــضح  نآ  راـتفگ 
زا یکی  هحفص 264 ] [ . ] 313 « ] شروی رظتنم  ام  نمشد  تسا و  تمحر  راظتنا  رد  ام  رادتسود  هدننک و  يرای  میتسه . ملح  ياههمشچرس 

يادـخ هک  تشاد  یتیالو  یلع  : » تفگ نانآ  هب  تشاد . ییوگتفگ  ام  ناردارب  زا  یـضعب  اب  مالـسلامهیلع  تیبلها  یتسود  یعدـم  ياـملع 
نآ رب  تسناوتیم  ترـضح ، نآ  ياعد  اب  دوب ، يو  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تفـالخ  رگا  هدومن و  اـطع  يو  هب  یلاـعت  هناـحبس و 

دناوتیمن تسا  راکشآ  نآ  یتسس  هک  یفیعض  راتفگ  نیا  هک  تسا  حضاو  دنک .» لاغشا  ار  يو  ياج  هک  تسناوتیمن  یسک  دبای و  تسد 
هلمج زا  دناشکیم  يددعتم  ياهلاوس  هب  ار  رما  نیا  هک  اریز  مینک . یفن  ار  مالسلاهیلع  یلع  دض  رب  اتدوک  هلاسم  نآ ، اب  هک  دشاب  ياهلیـسو 

نیرتلماک نیرترب و  هنوگچ  هکنیا  دندوب و  هَّللا  ءایلوا  يدیدرت  چیه  یب  نانآ  هک  یلاح  رد  دـندیرب  رـس  ار  هتـشذگ  ناربمایپ  هنوگچ  هکنیا 
دحا زور  رد  ارچ  و  دـندناسر . رازآ  تیذا و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ینعی  تسا  نایملاع  راـگدرورپ  بیبح  هک  ار  ناـنآ 

يرارف ار  ناکرشم  همه  یئاعد  اب  هک  تسناوتیمن  ترضح  نآ  ایآ  دراذگیم ، رارف  هب  ياپ  هاپس  دوشیم و  هتسکش  ترضح  نآ  ياهنادند 
هار رد  تکرح  يارب  ناگدنب  رابجا  يارب  تمارک ، هزجعم و  اما  دندوب . هدمآ  مدرم  رابجا  نودب  تیادـه  يارب  ءایلوا  ءایبنا و  عقاو  رد  دـهد .

تلاخد کـی  اـب  یفارحنا  ره  رگا  تسا و  هدوب  یلاـعت  يادـخ  دزن  رد  ءاـیلوا  تلزنم  تقیقح  ناـیب  تجح و  ماـمتا  يارب  هکلب  هدوبن  تسار 
. تشادیمن دوجو  باقع  باوث و  يارب  یموهفم  ناـحتما و  يارب  ییاـنعم  رگید  دـنوش ، هدـنادرگزاب  قح  هب  مدرم  اـت  دـشیم  هجاوم  یبیغ 

رگا : » ینعی نینموم ) اونوکی  یتـح  ساـنلا  هرکت  تناـفا  اـعیمج  مهلک  ضرـالا  یف  نم  نمـال  کـبر  ءاـش  ول  و  : ) دـیامرفیم یلاـعت  يادـخ 
؟» دـنروایب نامیا  هک  يزاسیم  روبجم  ار  مدرم  وت  ایآ  دـندروآیم ، نامیا  دنتـسه ، نیمز  يور  هک  یناسک  همه  تساوخیم  وت  راـگدرورپ 

مزتلم يو  يرای  هب  هک  تسا  مدرم  رب  دوشیم و  هتخانش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يوس  زا  صن  هب  هفیلخ ، ماما و  هحفص 265 ] [ . ] 314]
رد دوریمن . یـسک  يوس  هب  نآ ، دوخ  دـنیآیم و  نآ  يوس  هب  هک  دوشیم  هتخانـش  نآ  جـح  هب  مدرم  نتفر  اب  هبعک  هک  هنوگنامه  دنـشاب 

دنیآیم وت  يوس  هب  یتسه ، هبعک  هلزنمب  وت  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  مالسلاهیلع  یلع  زا  هباغلا  دسا 
و ریذـپب ، نانآ  زا  دـنداد ، لیوحت  وت  هب  ار - تفالخ  ینعی  ار - نآ  دـندمآ و  وت  يوس  هب  موق  نیا  رگا  سپ  يوریمن ، یـسک  يوس  هب  وت  و 

راصتخا هب  ار  دوخ  رظن  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  [ . 315 « ] دنیایب وت  يوس  هب  نانآ  هکنیا  ات  ورم  نانآ  يوس  هب  دـندماین  وت  يوس  هب  رگا 
دوخ رب  ینهاریپ  نوـچ  ار  نآ  [ 317  ] سک نالف  هک  ادـخ  هب  يرآ ، : » دـیامرفیم هک  اجنآ  دـنکیم  نایب  [ 316  ] هیقـشقش فورعم  هبطخ  رد 
يوس هب  ناگدنرپ  دوش و  ناور  نم  زا  لیس  هک  بایسآ ، زا  تسا  بطق  لحم  نآ ، هب  تبـسن  نم  لحم  هک  تسنادیم  هک  یلاح  رد  دناشوپ 

ای منک و  مادقا  هتسکش  یتسد  اب  ای  هک  مدوب  هشیدنا  نیا  هب  مدنادرگ و  يور  نآ  زا  متخادنا و  ياهدرپ  نآ  ربارب  رد  نم  سپ  دنیاین ، الاب  نم 
نآ رد  نموم  ددرگ و  ریپ  نآ  رد  لاسدرخ  دسر و  تلوهک  هب  نآ  رد  لاسگرزب  هک  میامن ، ربص  قلخ ) یهارمگ   ) يروک یکیرات  رب  هکنیا 

مشچ و رد  يراخ  هک  یلاح  رد  مدرک  ربص  و  تسا ، رتهنادـنمدرخ  نآ  رب  ربص  هک  مدـید  سپ  دـسرب ! راگدرورپ  رادـید  هب  اـت  دـشک  جـنر 
[318  ] ینالف هب  دوخ  زا  سپ  ار  نآ  تفر و  شهار  هب  یلوا  هکنیا  اـت  مدـیدیم ، هدـش  تراـغ  ار  دوخ  ثاریم  متـشاد و  ولگ  رد  یناوختـسا 

نایم تسا  قرف  ینعی : رباج  یخا  نایح  موی  اهروک و  یلع  یموی  اـم  ناتـش  هحفص 266 ] دروآ [ : لاثم  ار  یـشعا  لوق  هاگنآ  دومن  راذگاو 
مالـسلاهیلع ماما  دوصقم   ) مدوب رباج  ردارب  نایح  میدـن  هک  يزور  اب  مراتفرگ ، رفـس  جـنر  هب  راوس و  رتش  نالاپ  ناهوک و  رب  هک  نم  زورما 

هک یلاح  رد  هکنآ ، تفگـش  و  مجرتم ) تسا . هدوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تایح  نامز  اب  دوخ  زور  نآ  يراتفرگ  نایم  هسیاقم 
دوخ نایم  ار  تفالخ  نآ  ناتـسپ  ود  ود ، نآ  دراپـسیم - يرگید  هب  دوخ  زا  دـعب  ار  نآ  ناهگان ، درکیم ، در  ار  نآ  شتایح  نامز  رد  يو 
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شهابتـشا روآجنر و  شرادید  دوب و  نابز  مخز  هارمه  دنت و  نآ  رد  نخـس  هک  داد  رارق  يراومهان  ياج  رد  ار  نآ  سپ  دندومن - میـسقت 
هگن مکحم  ار  شراـسفا  رگا  هـک  دوـبیم  شکرـس  يرتـش  رب  راوـس  نوـچمه  دوـب  يو  اـب  هـک  ره  سپ  رامـشیب ، شیهاوخرذـع  رایـسب و 

دندش و هابتـشا  راتفرگ  مدرم  هک  ادخ  هب  دنگوس  داتفایم . تکاله  هاگترپ  رد  دومنیم  اهر  ار  نآ  رگا  دشیم و  هراپ  رتش  ینیب  تشادیم ،
یهورگ نایم  رد  ار  نآ  تفر و  دوخ  هار  هب  زین  وا  هکنیا  ات  مدرک  ربص  تنحم  نیا  یتخـس  رد  تدم و  نیا  لوط  رد  نم  دنتفرن و  قح  هار  هب 

نیلوا هارمه  تقو  هچ  دـش ، لیکـشت  هک  یئاروش  دروـم  رد  مبلطیم  يراـی  وـت  زا  ایادـخ  مدوـب . ناـنآ  زا  یکی  نم  درک  اـعدا  هک  داد  رارق 
هارمه بیـشن  زارف و  رد  لاح  رهب  اما  موش ! هداد  رارق  ناسمه  دارفا ، نیا  اب  کنیا  هک  دوب  يدـیدرت  کـش و  نم  دروم  رد  اـهنآ ، زا  صخش 

ناشمان ندرب  هک  يرگید  رفن  ود  اب  هارمه  دـش ، لیامتم  شداماد  هب  يرگید  درک و  هجوت  دوخ  هنیک  هب  نانآ  زا  یکی  هکنیا  ات  مدـش ، ناـنآ 
، شندروخ نداد و  نوریب  عضوم  نایم  دوب  هدرک  داب  شبناج  ود  هک  یتلاح  رد  تساخرب  موق  موس  رفن  هکنیا  ات  تسا ، زیمآتناـها  تشز و 

نامـسیر هکنیا  ات  دـنروخیم  ار  يراـهب  ياـهفلع  نارتش  هکناـنچمه  دـندروخ ، ار  ادـخ  لاـم  دنتـساخرب و  يو  هارمه  شنادـنواشیوخ  و 
هحفص 267] تخادنارب [ .» ار  وا  شمکش  يرپ  دیدرگ و  شلتق  ببس  شراتفر  دش و  زاب  شاهدیبات 

یلع تفالخ 

رمع هک  هنوگنآ   ) درب تسار  هار  هب  ار  نانآ  هک  دنروآ  يور  یـسک  يوس  هب  هگنیا  رگم  دوبن  ياهراچ  ار  تما  نامثع ، تشذـگرد  زا  سپ 
ات دـندوب  ریزگان  تما  دوب و  هداتفا  هدـش  اهر  ناـگدرب  تسد  رد  نیملـسم  لاوما  هدیـسر و  دوخ  جوا  هب  یـسایس  داـسف  هک  اریز  دوب ) هتفگ 

عـضو نآ  هب  هدنادرگرب و  يور  نآ  زا  اهلاس  هکنآ  زا  سپ  دزادنیب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هریـس  دای  هب  ار  نانآ  هک  دـنبایب  ار  یـسک 
راهچ يور  هب  تمحز  هب  ار  دوخ  تاحارج  زا  رپ  یمادـنا  اب  هک  دـمآ ، مالـسلاهیلع  یلع  يوس  هب  یلاح  رد  تفالخ ، دـندوب ... هدیـسر  دوخ 

هدـنامن یقاب  ياهتـشون  زج  نآرق  زا  مان و  زج  مالـسا  هک  یعـضو  رد  ناگتـشذگ ، ياهییار  دوخ  ببـس  هب  مه  نآ  دیـشکیم ، اـپ  تسد و 
« دشابن نآ  يارب  نسحلاوبا  هک  دراذگن  یقاب  یلکشم  يارب  ار  تما  دنوادخ ،  » دندوب هتسناد  ار  لح  هار  هتفر و  رانک  اههدرپ  ماجنارـس  دوب ...
هک تسنادیم  اریز  دنیوجب  ار  وا  زا  ریغ  ات  تفگ  نانآ  هب  دریذپب . ار  تفالخ  ات  دنتساوخ  وا  زا  دندش و  عمج  ترـضح  نآ  درگ  رب  [ . 319]

هنوگنآ دسارهیمن  ياهدننک  شنزرس  چیه  شنزرس  زا  قح ، هار  رد  هک  تسا  یـسک  وا  دنرادن و  لمحت  بات  وا  قح  رب  تموکح  رد  نانآ 
ادخ هب  : » تسا هتفگ  دوب ، نیملسم  مومع  هب  قلعتم  هک  یلاح  رد  دوب  هدرک  میسقت  شنارادتـسود  رب  ار  اهنآ  نامثع  هک  یلاوما  دروم  رد  هک 

ره دـشاب و  یخارف  تلادـع ، رد  هک  منادرگیمزاب  ار  نآ  دنـشاب ، هدـش  کلام  ار  نازینک  هتفرگ و  جاودزا  هب  ار  نانز  لام ، نآ  اب  منیبب  رگا 
يارب عـضو  نیا  دوـب و  دـهاوخ  نینچ  یلع  [ . 320 « ] دوب دـهاوخ  رتگنت  وا  رب  يرگمتـس  هحفـص 268 ] دیآ [ ، گنت  هب  تلادـع  زا  سک 
مکاح ناونع  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  صخـش  هک  یناسک  زین  هدرک و  تداع  افلخ  ناـمز  رد  كـالما  ياـیاطع  اهشـشخب و  رب  هک  یناـسک 

تموکح نیملسم  رب  هک  یتدم  مالـسلاهیلع  یلع  دندومن و  کیرحت  ترـضح  نآ  گنج  هب  ار  مدرم  سپ  دوبن . دنیاشوخ  دندیدنـسپیمن ،
يارب  » هک دوب  هداد  ربخ  يو  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اریز  دوب . لطاب  قح و  نایم  لـصاف  دـح  هک  دـش  ییاـهگنج  اـب  هارمه  تشاد 

شیوخ اب  مدرم  ندرک  تعیب  دروم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  [ . 321 « ] يدرک دربن  لیزنت  يارب  هک  هنوگناـمه  درک ، یهاوخ  دربن  لـیوأت 
هک اجنآ  ات  دـندش  عمج  نم  فارطا  رد  يوس  ره  زا  راتفک  ندرگ  يوم  نوچمه  مدرم  مدـید  هکنیا  رگم  دوبن  ارم  يزیچ  سپ ، : » دـیوگیم
هک یماگنه  و  دنتفرگ ، ارم  نوماریپ  دنفـسوگ  هلگ  دننامه  نانآ  دش و  هراپ  نم  يادر  فرط  ود  دنتفر و  اپ  تسد و  ریز  هب  نیـسح  نسح و 

دندـنادرگ يور  یلاعت  يادـخ  نامرف  تعاطا  زا  یعمج  دنتـشذگ و  قح  زا  ینارگید  دنتـسکش و  نامیپ  یهورگ  متفریذـپ  ار  تفـالخ  رما 
ضرالا و ال یف  اولع  نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  هرخآلا  رادلا  کلت  : ) دـیامرفیم هک  دناهدینـشن  ار  ناحبـس  يادـخ  نخـس  هک  ییوگ  [ 322]
و دنـشابن ، نیمز  رد  داسف  يرترب و  ناـهاوخ  هک  میهدیم  رارق  یناـسک  يارب  ار  ترخآ  يارـس  نآ  : » ینعی [ 323 ( ] نیقتملل هبقاعلا  اداـسف و 
هدرک و هوـلج  اـبیز ، ناشنامـشچ  رد  اـیند  اـما  دـندوب ، هدـیمهف  هدینـش و  ار  نآ  هک  ادـخ  هب  : » يرآ تساوقتاـب .» ياـهناسنا  نآ  زا  تبقاـع 
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هحفص 269] [ . ] 324 « ] دوب هتشگ  دنیاشوخ  ناشرظن  هب  نآ  ياهیشوخ 

لمج گنج 

دنبای تسد  یناوارف  ياههتـساوخ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  راگزور  رد  هک  دندوب  راودـیما  و  دـندوب ، ماقم  بحاص  نامثع  نامز  ات  ریبز  هحلط و 
تعیب وا  اب  هکنآ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  یلع  زا  دـنتفرگ و  یمیمـصت  لد  رد  دندیـسرن ، تلادـع ، ماما  دزن  دوخ  هتـساوخ  هب  هک  یماگنه  یلو 

باحصا هب  داد و  هزاجا  اهنآ  هب  دوب ، هاگآ  نانآ  تین  زا  هکنیا  اب  ترضح  نآ  دنورب . هکم  هب  هرمع  يارب  هک  دنتـساوخ  هزاجا  دندوب ، هدرک 
جراخ يارب  ار  وا  هتـسویپ ، هشیاـع  هب  هکم  رد  ود  نآ  [ 325 « ] دنراد ینکـشنامیپ  دصق  اهنآ  دنرادن ، هرمع  دصق  هک  ادـخ  هب  : » دومرف دوخ 

. دندومن قیوشت  ندش 

رکبوبا رتخد  هشیاع 

ادخ ربمایپ  ياههماج  زا  ياهماج  هک  اجنآ  ات  دوب  نامثع  دض  رب  مدرم  نیرتتخس  زا   » هشیاع بانج  نافع ، نب  نامثع  تفالخ  مود  همین  رد 
لوسر هماج  نیا  تفگیم : دـندشیم  دراو  وا  رب  هک  یناسک  هب  درک و  نازیوآ  دوخ  هناخ  رد  ار  نآ  دروآ و  نوریب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

ار نامثع  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  يو  هک  دـناهتفگ  و  تسا ... هدرب  نیب  زا  ار  شتنـس  نامثع  هک  یلاح  رد  هتفرن ، نیب  زا  زونه  هک  تسادـخ 
یخیرات عبانم  هکنانچ  [ . 326 . ] دشکب ار  لثعن  دـنوادخ  دیـشکب ، ار  لثعن  تفگیم  و  دوب ) هنیدـم  نایدوهی  زا  یکی  مان  هک   ) داهن مان  لثعن 

هب دـیناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ  جـح  هک  یماگنه  هتفر و  اجنآ  هب  نامثع  ندـش  هتـشک  زا  شیپ  هک  دوب  هکم  رد  هشیاع  بانج  دـننکیم ، لـقن 
: دیوگیم وا  هب  هشیاع  دوشیم و  وربور  وا  اب  بالکما ، نبا  شنایانشآ ، زا  یکی  هار ، نایم  رد  هک  تشگیمزاب  هنیدم  هحفص 270 ] يوس [ 

يارب يرارج  رکـشل  اب  هارمه  وا  هکنآ  تسام  یتفگـش  هیام  هچنآ  یلو  داب . دوبان  رود و  تفگ : دـش ! هتـشک  تفگ : درک ؟ راک  هچ  ناـمثع 
نامثع لتق  البق  وا  هک  تسا  هنوگچ  نیا  اما  دوب . هتـشک  ار  نامثع  وا  ياعدا  هب  هک  تهج  نیا  هب  دوشیم  جراخ  مالـسلاهیلع  یلع  اب  گـنج 

يو هک  دید  ار  بالکما  نبا  هشیاع  هک  یماگنه  دیوگیم  يربط  دنکیم !؟ یـشکرکشل  يو  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  کنیا  هتـساوخ و  ار 
هویش نیرتهب  هب  دندش و  نآ  رب  عامتجا  هب  هنیدم  لها  تفگ : دندرک ؟ راک  هچ  نآ  زا  سپ  تفگ : تخاس ، ربخ  اب  نامثع  ندش  هتـشک  زا  ار 

تفالخ رما  رگا  دمآیمرب  مهب  کی  نیا  رب  کی  نآ  شاک  ادخ  هب  : » تفگ وا  دندش . قفتم  بلاطیبا  نب  یلع  تفالخ  رب  اهنآ  دندرک ، لمع 
مولظم نامثع  ادـخ  هب  تفگیم : هک  یلاـح  رد  تفر  هکم  يوس  هب  سپ  دـینادرگزاب . ارم  دـینادرگزاب ، ارم  دـبای ، رارقتـسا  وت  تسود  يارب 

وا رب  هک  يدوب  یسک  نیتسخن  وت  ادخ  هب  هچ ! يارب  تفگ : يو  هب  بالکما  نبا  تساوخ . مهاوخ  ار  وا  نوخ  ماقتنا  هک  ادخ  هب  دش . هتـشک 
هاگن اب  یلو  دنک ! بجعت  هنوگنیا  هک  تشاد  قح  بالکما  نبا  [ . 327 «. ] تسا هدش  رفاک  هک  دیشکب  ار  لثعن  یتفگیم  يدومن و  ضارتعا 

يو نخس  هدوبن و  قفاوم  وا  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  زا  وا  هک  مینیبیم  مالسلاهیلع  یلع  هب  تبـسن  هشیاع  خیرات  هب  یعیرس 
کـیرحت و گـنج و  تروص  هب  هک  دراد  تیاـکح  هحفـص 271 ] مالـسلاهیلع [  یلع  هب  تبـسن  شاهنیک  نازیم  رب  میدرک ، ناـیب  اریخا  هـک 
هک دش  نایب  نیا  زا  شیپ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  هک  یلاح  رد  دمآرد . يو  اب  گنج  يارب  هاپـس  یهدـنامرف  هب  هکلب  قیوشت و 
زا ار  ام  دناهدرک ، لقن  ار  ثیدـح  نیا  هک  یعبانم  نیمه  و  [ 328 « ] دزرویمن ینمـشد  وت  اب  قفانم  زج  درادیمن و  تسود  ار  وت  نموم  زج  »

تیاور لبنح  نب  دـمحا  ماما  درکیمن و  لمحت  ار  وا  زا  ندرب  ماـن  هک  اـجنآ  اـت  دـنهدیم  ربخ  مالـسلاهیلع  یلع  هب  تبـسن  هشیاـع  ینمـشد 
اب هشیاـع  هک  دینـش  ندـش  دراو  زا  شیپ  تساوخ و  هزاـجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  رادـید  يارب  دـمآ و  رکبوبا  يزور ، : » هک دـنکیم 

رارکت رابود  ار  نیا  تسا . رتبوبحم  مردپ  نم و  زا  وت  دزن  یلع  هک  متـسناد  ادـخ  هب  تفگیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  دـنلب  يادـص 
تیبلـها هب  تبـسن  هشیاـع  يریگعـضوم  ءارو  رد  یناـسفن  ياـهتلاح  زا  ياهعوـمجم  [ . 329 «. ] دز کـتک  ار  وا  شردــپ  هـکنیا  اـت  درک 

هک یماـگنه  درک  ناـیب  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ترـضح  هب  تبـسن  دوخ  یتـسود  مدـع  تحارـص  هب  هک  اـجنآ  اـت  تشاد  رارق  مالـسلامهیلع 
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ار یسک  : » تفگ دش و  جراخ  نانآ  يوس  هب  وا  هک  دنراپس  كاخ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  ترضح  شدج  دزن  ار  وا  دنتساوخیم 
هدیشوپ سکچیه  رب  هک  دوب  وا  بیجع  ندرب  کشر  تافص  نآ  نیرتزراب  دیاش  و  [ 330 « ] دوشیمن نفد  ماهناخ  رد  مرادیمن ، تسود  هک 

یلع دـض  رب  هشیاع  جورخ  تلع  هک  تشاد  دوجو  يرگید  رایـسب  لـماوع  زین  و  میاهدـناوخ . دوخ  یـسرد  بلاـطم  رد  ار  نآ  اـم  و  دـنامن .
ارهز ترضح  نداتسیا  زین  شردپ و  تفالخ  ربارب  رد  مالسلامهیلع  تیبلها  یلع و  يریگعضوم  اهنآ  نیرتمهم  دیاش  دناهدوب . مالـسلاهیلع 

 ] همه زا  نیـسح و  نسح و  رداـم  مالـسلاهیلع و  یلع  رـسمه  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  تسا  مولعم  هدوـب و  وا  ربارب  رد  مالـسلااهیلع 
کـشر وا  رب  هشیاـع  هک  دـشابیم  ترـضح  نآ  رـسمه  نیتسخن  هجیدـخ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  رتخد  اـهنت  رتمهم  هحفص 272 ]

هک میباـییمن  ار  يزیچ  اـم  دراد ، لـمأت  هب  زاـین  رما  نیا  دوـب ... هدرک  تلحر  هدوـب و  يرگید  ناـهج  رد  وا  هک  یماـگنه  رد  یتـح  دربیم .
عرـش فـالخ  رب  تما  عاـمجا  یلقع و  یلقن و  لـیلد  بجوم  هب  ار  نآ  هکلب  دـنک ، هیجوت  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  دـض  رب  هشیاـع  جورخ 

: دـهدیم نامرف  ناشیاههناخ  رد  نتفرگ  مارآ  هب  ار  ربمایپ  نانز  هک  دومن  تفلاخم  ینآرق  تایآ  حیرـص  اب  دوخ  جورخ  اب  هشیاـع  مینادیم .
راکشآ ار  دوخ  نیشیپ  تیلهاج  نوچ  دیریگ و  مارآ  ناتیاههناخ  رد  : » ینعی [ 331 ( ] یلوالا هیلهاجلا  جربت  نجربت  نکتویب و ال  یف  نرق  (و 

، یعرـش هفیلخ  رب  وا  جورخ  نینچمه  دـندومن . ارجا  ار  روتـسد  نیا  هشیاـع ، زج  هب  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  نارـسمه  هـمه  دـیزاسن .»
يرگید لاکـشا  تسا  تعامج  تنـس و  لـها  شور  نآ  دـنامب و  شاهناـخ  رد  تشاد  روتـسد  هک  تسا  هدوب  ینز  يو  هکنیا  زا  رظنفرص 

وا دـض  رب  هک  تسا  هدوبن  زیاج  هشیاـع  يارب  دوب و  تما  عاـمجا  لـحم  نیملـسم ، هفیلخ  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  هکنیا  نآ  دراد و 
هب لقع  هک  ناـنچمه  دوشیم . هدرمـش  نید  زا  جورخ  ناـنآ ، هدـیقع  اـم و  هدـیقع  هب  اـنب  رما ، نیا  هک  اریز  دـگنجب ، يو  اـب  دـنک و  جورخ 
هب دـتفایم ، قافتا  رما  نیا  هک  یماگنه  دـنکیم و  هبلاطم  ار  نامثع  لتق  یهاگ  يو  هک  اریز  دـنکیم  مکح  وا  يریگعضوم  ندوب  ضقاـنتم 

عـضوم میناوتب  ات  تسا  تقد  لمات و  دنمزاین  هتبلا  هک  تسا  یمهف  لباق  ریغ  يریگعضوم  بیجع و  يزیچ  نیا  دزیخیمرب . يو  یهاوخنوخ 
ترضح تسا .) هشیاع  هحفـص 273 ] ینعی [   ) ءاریمح دزن  نید ، فصن  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هکنیا  اـصوصخ  میزاـس ... صخـشم  ار  دوخ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : دوب . هداد  ربخ  يو ، ندـش  جراـخ  زا  هدـمآ ، كردتـسم  رد  هک  یحرـشب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
سپـس یـشابن .» کی  نآ  وت  هک  هشیاع  يا  نیبب  : » دومرف ترـضح  نآ  دیدنخ و  هشیاع  سپ ، داد ، ربخ  ار  نینموم  تاهما  زا  یـضعب  جورخ 
گنج يارب  شنتفر  ماـگنه   ) اـهگس هک  یماـگنه  و  درک . دـنهاوخ  سراـپ  وا  رب  بأوح ، ياـهگس  دوش  جراـخ  هک  سک  نآ  داد  ربـخ 
هکلب هن ! تفگ : ریبز  مدرگزاب ؟ هک  منکن  نامگ  تفگ ، بأوح . دـنتفگ : تسا ؟ يدابآ  مادـک  نیا  : » تفگ دـندرک ، سراپ  وا  رب  م ). لمج .

هاـگ ره  امـش  زا  یکی  دـشاب  هنوـگچ  تفگیم : هک  مدینـش  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تـفگ : دـننیبب . ار  وـت  مدرم  اـت  يوریم 
رد هک  مینیبیم  هنوگنامه  ار  وا  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تاـیح  ناـمز  رد  [ . 332 « ] دـننک سراپ  ار  وا  بأوح  ياهگس 

تسا هتشاد  نایب  ام  يارب  هتفگ و  نخس  لیصفت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  دروم  رد  هک  هدمآ  میرحت  هروس  هکرابم  ياههیآ 
دنشاب ناشربمایپ  نارسمه  فالخ  رب  هک  تسا  نکمم  هکلب  دنشابن  نامیا  زا  دحاو  ياهبترم  رد  تسا  نکمم  اترورض  ناربمایپ  نارـسمه  هک 

حون هارما  اورفک  نیذلل  الثم  هَّللا  برـض  : ) میوش هجوتم  ام  هک  دشاب  دروآیم  ییاهلاثم  ام  يارب  یلاعت  دنوادخ  تسین و  يدیعب  رما  نیا  و 
: ینعی [ 333 ( ] نیلخادلا عم  رانلا  الخدا  لیق  ائیـش و  هَّللا  نم  امهنع  اینغی  ملف  امهاتناخف  نیحلاص  اندابع  نم  نیدـبع  تحت  اتناک  طول  هارما  و 
هب دندوب و  ام  راکتسرد  ناگدنب  زا  نت  ود  نارسمه  هک  طول  نز  حون و  نز  تسا : هدز  دناهدش ، رفاک  هک  یناسک  دروم  رد  یلاثم  دنوادخ  »

دیوش دراو  شتآ  هب  هک  دـش  هتفگ  ود  نآ  هب  دنتـشادن و  هحفـص 274 ] ود [  نآ  يارب  یعفن  دنوادخ  ربارب  رد  اهنآ  دـندرک و  تنایخ  نانآ 
هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  هشیاع  ياهراک  هرابرد  هروس ) نیا   ) هک تسا  هدمآ  میرحت  هروس  رد  لاثم  نیا  نآ .» هب  ناگدنوش  دراو  اب  هارمه 

حلاص لیربج و  هالوم و  وه  هَّللا  ناف  هیلع  ارهاظت  نا  امکبولق و  تغص  دقف  هَّللا  یلا  ابوتت  نا  : ) دیامرفیم یلاعت  يادخ  دیوگیم . نخس  هلآ 
رگیدـکی اـب  وا  رب  رگا  هدوـمن و  هجوـت  ناـتیاهلد  دـینک ، هبوـت  ادـخ  يوـس  هب  رگا  : » ینعی [ 334 ( ] ریهظ کـلذ  دـعب  هکئـالملا  نینموملا و 

هب انب  اههیآ  نیا  دنتـسه .» وا  نابیتشپ  ناگتـشرف . اهنآ  زا  سپ  راکتـسرد و  نانموم  لیئربج و  و  تسوا ، يـالوم  دـنوادخ  دـیوش ، تسدـمه 
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قالط هب  ار  نانآ  یلاعت  دـنوادخ  [ . 335  ] تسا هدـمآ  يراخب  حیحـص  رد  هک  هنوگنآ  دـناهدش ، لزان  هصفح  هشیاع و  دروم  رد  رمع  هتفگ 
( اراکبا تابیث و  تاحئاس  تادباع  تابئات  تاتناق  تانموم  تاملـسم  نکنم  اریخ  اجاوزا  هلدـبی  نا  نکقلط  نا  هبر  یـسع  : ) دـنکیم دـیدهت 
نامیا و اب  ناملـسم و  ینانز  دهدب ، امـش  زا  رتهب  ینارـسمه  وا  هب  امـش  ياجب  شراگدرورپ  دـیاش  دـهد ، قالط  ار  امـش  رگا  : » ینعی [ 336]

نخـس لیـصفت  هب  هشیاع  هریـس  دروم  رد  مهاوخیمن  نم  دنـشاب .» هزیـشود  ای  هویب  هک  رادهزور  هدننک و  تدابع  هدـننک و  هبوت  هدنتـسرپ و 
نـشور بلطم  هکنیا  يارب  طقف  اذـل  دـشابیم  نادرم  صاخ  هک  تساهرکـشل  یهدـنامرف  گنج و  داهج و  لاجم  لاـجم ، نیا  اریز  میوگب ،

دـمآرد و داح  یتروصب  وگتفگ  تفگیم و  نخـس  نز  داهج  دروم  رد  اهیباهو  یـضعب  اب  ناتـسود  زا  یکی  مدرک . نایب  ار  دراوم  نیا  دوش 
مارح دـیآیم و  رامـشب  جربت  نیا  تسین و  زیاج  نز  يارب  داـهج  : » دیـشک هحفـص 275 ] دایرف [  بصعت  اـب  ردارب  نیا  ربارب  رد  یباـهو  نآ 

رد ریگرد  ياـهفرط  دـش .» جراـخ  لـمج  زور  رد  ناـتردام  ارچ  تروـص  نیا  رد  سپ  : » تفگ وا  هب  ردارب  نآ  ماـگنه  نـیا  رد  دـشابیم »
هشیاع یهدنامرف  تحت  هک  یناسک  رگید  يوس  زا  اما  وسکی  زا  نانآ  رما  یلو  نیملسم و  هفیلخ  مالـسلاهیلع  یلع  دندوب : اهنیا  لمج  گنج 
ناـمگ دومنیم و  هلخادـم  نآ  روما  رد  یعرـش  هفیلخ  نوچمه  درکیم و  یهدـنامرف  ار  هاپـس  ـالمع  دوـخ  هشیاـع  دـندوب . ریبز  هحلط و  و 

نبا هک  تسا  یبلطم  دنکیم ، دییات  ار  رما  نیا  هچنآ  هرابنیا  رد  دریگب ! ار  شردپ  ياج  دناوتیم  هک  دوب  هداتفا  لایخ  نیا  هب  وا  هک  منکیم 
زا تشاد : راهظا  نینچ  نآ  رد  تشون و  يدبع  ناحوص  نب  دیز  هب  ياهمان  دوب ، هرـصب  رد  هک  یماگنه  هشیاع  : » هک هدرک  نایب  دـیدحلایبا 

تماقا تاهناخ  رد  دعب  اما  ناحوص ، نب  دیز  شصلاخ  دنزرف  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  رکبوبا ، رتخد  نینموملاما  هشیاع 
نم لها  زا  درف  نیرتقثوم  وت  نم  دزن  هک  دـسرب  نم  هب  وت  زا  مرادیم  تسود  هچنآ  هک  دـشاب  رادزاب . بلاطیبا  نب  یلع  زا  ار  مدرم  نیزگ و 
هداد ینامرف  ار  وت  دنوادخ  دعب  اما  رکبوبا . رتخد  هشیاع  هب  ناحوص  نب  دـیز  زا  داد : خـساپ  نینچ  وا  هب  صخـش  نآ  نکل  مالـسلاو . یتسه .

هب وت  همان  هک  یلاح  رد  مینک  داهج  هک  تسا  هداد  نامرف  ار  اـم  يریگمارآ و  تاهناـخ  رد  هک  تسا  هدرک  رما  وا  هب  یناـمرف . ار  اـم  تسا و 
هک مهد  ماجنا  ار  يراـک  تروص  نآ  رد  هک  منک  لـمع  دـنوادخ  ناـمرف  فـالخ  رب  هک  یهدیم  روتـسد  ارم  نآ  رد  هک  تسا  هدیـسر  نم 
دزن وت  روتسد  هحفـص 276 ] سپ [  تسا ، هداد  نامرف  نآ  ماجنا  هب  ارم  دنوادخ  هک  ینکیم  ار  يراک  وت  هدرک و  رما  نآ  هب  ار  وت  دـنوادخ 

عامجا هب  بجاو و  ام  هدیقع  هب  شتعاطا  هک  دـیگنجیم  یماما  اب  هنوگنیا  هشیاع  [ . 337  ] دـشابن یباوج  ار  تاهمان  دوشیمن و  تعاطا  نم 
دز یپ  ار  شرتش  دش و  زوریپ  وا  رب  نینموملاریما  هک  تعامج ، تنـس و  لها  داقتعا  هب  ءافلخ  رگید  فالخ  رب  دوب . نیملـسم  هفیلخ  ناگمه 

و دیتسه ،» ناگدش  دازآ  امـش  هک  دیورب  : » دومرف نانآ  هب  هک  دومن ، راتفر  هکم  لها  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شور  هب  يو  اب  و 
هحفص 277] داتسرف [ . هنیدم  هب  ملاس  ار  وا  مالسلاهیلع  یلع 

نیفص

دربـن هب  نیفـص  رد  یلع  اـب  هک  تسا  يرکـشل  یهدـنامرف  نوماریپ  اـم  عوـضوم  هکلب  تفگ . مهاوـخن  نخـس  لیـصفت  هب  نیفـص  دروـم  رد 
رد کیمادـک  قح و  رب  اـهنآ  زا  کـی  مادـک  دـیامن  نشور  و  دـنک . ناـیب  ار  رکـشل  ود  ناـیم  تواـفت  دـناوتیم  یهدـنامرف  اریز  تخادرپ ،
رب ات  تسا . هتشاد  هدهع  رب  مالسلاهیلع  یلع  ار  هیواعم  لباقم  هاپس  یهدنامرف  هک  ینادب  تسا  یفاک  نیفـص ، دروم  رد  تسا . هدوب  یهارمگ 

مالـسلاهیلع یلع  هاپـس  رد  رـسای  نب  رامع  دوجو  نیا  رب  هوالع  دـناهدوب . ینیگنـس  ياطخ  رد  نانآ  هک  ینک  مکح  يو  ناـهارمه  هیواـعم و 
، رامع هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  هک  اریز  دناهدوب . شنارای  هیواعم و  انامه  رگمتـس  هورگ  هکنیا  رب  دوب  یتلالد  يروآدای و 

تسا مولعم  هکنانچ  رامع  و  [ ، 338 « ] دنشکیم ار  وت  يرگمتس  هورگ  رامع ، يا  : » دومرف هک  تسا  یمالـسا  بهاذم  نایوار و  قافتا  دروم 
هیواعم نم  داقتعا  هب  دشاب و  هدز  ار  رخآ  فرح  هیواعم  ندروآ  مالسا  دروم  رد  هک  ماهدیسرن  يراتفگ  هب  نم  دیسر . تداهش  هب  نیفـص  رد 
راـسفا یتروص  هب  تمـس  نیا  رد  هک  دـش  بوصنم  ماـش  تموکح  هب  رمع  يوس  زا  هکنآ  زا  سپ  رگم  تفاـین  نیملـسم  نیب  رد  یهاـگیاج 

ناـیم هک  ياهلماـعم  يارب  تسا  یلیمکت  نیا  و  دـنک . لاـمعا  يو  دروـم  رد  ار  شفورعم  یـسرباسح  رمع  هکنیا  نودـب  دـش  اـهر  هتخیـسگ 
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رد ار  مالسلاهیلع  یلع  تشاد  دصق  نایفسوبا  هک  ماگنه  نآ  دش ، نایب  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  دوب . هتفرگ  تروص  هیماینب  هفیقس و  باحـصا 
تموکح نداد  اب  ار  هحفـص 278 ] هیماینب [  سپ ، دیآ ، دوجوب  شمارآ  شتفالخ  راگزور  رد  ات  تساوخیم  رمع  دیامن . کیرحت  گنج 

نانآ رب  هک  یتیعقاو  رد  هک  دندادیم  تیمها  نیا  هب  هکلب  دشاب  هنوگچ  یمالسا  تلود  هک  دندادیمن  یتیمها  نانآ  اریز  دومن . تکاس  ماش 
یهاگیاج دناهدیدرگ ، دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  توبن  مالـسا و  تلاسر  هب  هدـیقع  يور  زا  هن  يراچان و  يور  زا  هدـش و  لیمحت 

یلع و اب  دنتفرگ و  تسد  رد  ار  روما  مامز  نانآ  هک  یماگنه  صوصخب  دـیدرگ . راکـشآ  حـضاو  یتروصب  رما  نیا  هکنانچ  دنـشاب  هتـشاد 
تسناوتیمن هیواعم  نوچ  دناهدوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هار  ناگدنهد  همادا  شنادنزرف  یلع و  اریز  دنتخادرپ  گنج  هب  شنادنزرف 

يابطخ يارب  یتنس  ار  راک  نیا  درک و  مادقا  مالسلاهیلع  یلع  بس  هب  اذل  دنک . بس  دیوگ و  ازسان  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ترضح 
هتفگ ازـسان  ارم  دـیوگ ، ازـسان  ار  یلع  سک  ره  : » تسا هدومرف  دـیکأت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاـح  رد  داد ، رارق  شیوخ  تلود 
يربط تسا . هدـمآ  نآ  حرـش  يربط  خـیرات  رد  هکنانچ  تسیک ، هیواعم  هک  هداد  حیـضوت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اـما  [ . 339 « ] تسا
دیزی شردارب  هتفرگ و  ار  نآ  راسفا  هیواعم  هک  دمآیم  یغالا  رب  راوس  هک  دید  ار  نایفـسوبا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دسیونیم

اما [ 340 « ] دـناریم ار ) غـالا   ) هکنآ تسا و  هتفرگ  ار  راـسفا  هک  سکنآ  ار و  راوـس  نک  تنعل  ادـنوادخ ، دوـمرف : تـسا . هدـناریم  ار  نآ 
ترضح نآ  يارب  هیواعم  هک  یمایپ  هب  خساپ  رد  هک  اجنآ  مینیبیم ، هیواعم  هب  شیاههمان  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دید  زا  هیواعم  تیـصخش 

رویز تیهارمگ  اب  ار  نآ  هک  دیدرگ  لصاو  نم  هب  هدش  هتـشاگن  ياهمان  هدیـسر و  ياهظعوم  وت  زا  دـعب  اما  : » هک تسا  هدـمآ  دوب  هداتـسرف 
رد دیامن ، ییامنهار  ار  وا  هک  يربهر  هن  دنک و  تیاده  ار  وا  ات  درادـن  یتریـصب  هک  یـسک  همان  ياهدومن ، ءاضما  دوخ  تین  ءوس  اب  هداد و 
هب هتـشگ و  شوریپ  هدرک و  يربـهر  ار  وا  یهارمگ  هدومن و  تباـجا  ار  نآ  يو  هدـناوخارف و  ار  وا  سوه  اوـه و  هک  هحفص 279 ] یلاح [ 
زا وت  تقو  هچ  هیواعم ! يا  : » دسیونیم نینچ  يو  هب  يرگید  يهمان  رد  ماما  [ . 341 « ] تسا هدنام  یقاب  دوخ  هابتشا  رد  هتفگ و  نایذه  طلغ 

قباوس رب  هیکت  زا  میربیم  هاـنپ  ادـخ  هب  اـم  ياهتـشاد و  راکـشآ  یفرـش  هن  وکین و  ياهنیـشیپ  هن  ياهدوب ؟ تما  رما  ناـیلاو  تیعر و  ناربهر 
، ياهدـناوخارف گنج  هب  وت  و  دنـشاب . فلتخم  تناهنپ  راکـشآ و  هک  ینامب  اـهوزرآ  رورغ  رد  هک  مرادیم  رذـح  رب  ار  وت  و  يدـنمتواقش .

شلد رب  ام  زا  کیمادـک  هک  ینادـب  ات  رادـب  فاعم  گنج  زا  ار  هورگ  ود  وش و  جراخ  نم  يوس  هب  نک و  اـهر  ياهشوگ  رد  ار  مدرم  سپ 
و ماهتشک . ردب  زور  رد  اراکشآ  ار  وت  یئاد  ردارب و  وت و  دج  هک  متـسه  نسحلاوبا  نم  هک  تسا . هدش  هدیناشوپ  شاهدید  هتـسشن و  راگنز 
رب نم  ماهدروآ . ار  ياهزات  ربمایپ  هن  هدرک و  نیزگیاـج  ار  ینید  هن  موشیم  وربور  منمـشد  اـب  لد  ناـمه  اـب  تسا و  نم  هارمه  ریـشمش  نآ 

[ . 342 « ] دیاهدومن يور  نآ  هب  رابجا  هب  اما  هدرک  اهر  ار  نآ  رایتخا  لیم و  يور  زا  امش  هک  متسه  ینییآ  نامه 

هیواعم هب  رکبیبا  نب  دمحم  همان 

تعاط لها  رب  مالـس  هارمگ ! هرخـص  نب  هیواـعم  هب  رکبیبا  نب  دـمحم  زا  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  تشون : هیواـعم  هب  رکبیبا  نب  دـمحم 
 ] تسا میظع  شتردـق  تموکح و  تمظع و  لالج و  هک  دـنوادخ  دـعب : اما  تسا . هتـشگ  میلـست  ادـخ  تیـالو  لـها  هب  هکنآ  زا  دـنوادخ 

نیتسخن سپ  تفگ : هک  اجنآ  ات  تسا . هدـیرفآ  نانآ ، تقلخ  هب  يزاـین  اـی  توق و  رد  یفعـض  اـی  دـمحز و  نودـب  ار  یقلخ  هحفص 280 ]
نب یلع  وا  هدازومع  ردارب و  دش ، میلـست  دروآ و  مالـسا  دومن و  تقفاوم  قیدصت و  تفر و  وا  يوس  هب  دومن و  تباجا  ار  ربمایپ  هک  یـسک 

اب درک و  عافد  وا  زا  یکانلوه  رما  ره  ربارب  رد  داد و  يرترب  يدنواشیوخ  ره  رب  ار  وا  درک و  قیدـصت  ناهنپ  بیغ  هب  ار  وا  هک  دوب . بلاطیبا 
حلـص هب  يو  اب  هک  یناسک  اب  دیگنج و  دندوب  هدمآ  شگنج  هب  هک  یناسک  اب  سپ  دومن ، تیامح  وا  زا  یکانـسرت  رما  ره  رد  شیوخ  ناج 

رد هکنیا  ات  دوب  شتمدـخ  رد  فک  رب  ناج  زیگناساره ، ياهناکم  رد  تخـس و  رایـسب  تاقوا  رد  هتـسویپ  و  دومن . حلـص  دـندرک ، راـتفر 
یلاح رد  ینادیم ، يو  ناسمه  ار  دوخ  هک  ماهدید  ار  وت  نم  و  دیدرگن . کیدزن  وا  هب  شلامعا  رد  سک  چیه  دـش و  دـننامیب  دوخ  داهج 
تین رد  دروآ و  مالـسا  هک  مدرم  زا  درف  نیتسخن  تسا . يریخ  ره  رد  زاتـشیپ  هتـسجرب  ناـسنا  ناـمه  وا  ياهدوب و  هک  یتسه  ناـمه  وت  هک 
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ناـیم زا  هدازومع  نیرتـهب  دراد و  ناـمدرم  ناـیم  زا  ار  رـسمه  نیرترب  تسا و  قـلخ  ناـیم  رد  هیرذ  نیرتكاـپ  ياراد  مدرم و  نیرتقداـص 
دیاهدوب ادخ  نید  رب  اهتبیـصم  ندرک  دراو  هشیدنا  رد  هتـسویپ  تردپ  وت و  یتسه و  هدش  تنعل  دنزرف  هدـش  تنعل  وت  دـشابیم و  قیالخ 

رب دیدومن و  فرص  نآ  يارب  ار  دوخ  لاوما  هک  دیدروآ  مهارف  ار  اههورگ  راک  نیا  يارب  دیاهدیـشوک و  ادخ  رون  ندرک  شوماخ  يارب  هک 
هب هک  دنتسه  یناسک  نآ  رب  هاوگ  و  ياهتـشگ . يو  نیـشناج  رکف  نیا  رد  وت  اما  و  درم . هشیدنا  نیا  رب  تردپ  دیتسب . نامیپ  لیابق  اب  نآ  رس 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  تیدض  قافن و  نارـس  بازحا و  هدنامیقاب  زا  یناسک  دنربیم . هانپ  وت  هب  دنروآیم و  يور  وت  يوس 
اب دنـشابیم : وا  فارطا  رد  ییاههتـسد  اههورگ و  نانآ  هک  دنتـسه  يو  نارای  شمیدـق ، هقباس  راکـشآ و  لضف  راـنک  رد  یلع ، يارب  هاوگ 
اب تفلاخم  رد  ار  تواقـش  وا و  يوریپ  هحفص 281 ] رد [  ار  تلیـضف  دنزیریم . وا  هار  رد  ار  دوخ  ياهنوخ  دنگنجیم و  ناشیاهریـشمش 

ردپ وا و  یـصو  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ثراو  وا  هک  ینادیم  ربارب  یلع  اب  ار  دوخ  هنوگچ  وت ! رب  ياو  سپ  دنـسانشیم ، يو 
ربـخ اـب  دوخ  زار  زا  ار  وا  تسا  هدوـب  وا  راـنک  رد  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  مدرم و  ناـیم  زا  ربماـیپ  وریپ  نیتـسخن  وا  دـشابیم . شنادـنزرف 
هرهب شیوخ  لطاب  زا  یناوتیم  وت  سپ  یتسه ؟ وا  نمـشد  دـنزرف  نینچمه  يو و  نمـشد  وت  دادیم و  تکرـش  دوخ  راک  رد  تخاسیم و 
مولعم دـش و  دـهاوخ  تسـس  وت  رکم  دیـسر و  دـهاوخ  لاح  رهب  وت  لجا  هک  دـناسر  ددـم  ار  وت  یهارمگ  رد  صاعنبا  اـت  رذـگب  ریگرب و 

يو رکم  زا  هک  اریز  يزاسیم . هلیح  تراگدرورپ  ربارب  رد  وت  هک  نادب  دوب و  دهاوخ  هک  نآ  زا  رترب  کین و  ماجنارـس  هک  دیدرگ  دهاوخ 
دـنوادخ و ار  اـم  و  یهدیم ، همادا  دوخ  رورغ  هب  وا  هب  تبـسن  وت  اـما  تسوـت و  نیمک  رد  وا  ياهتـشگ و  دـیمون  شتمحر  زا  هدـش و  نمیا 

خیراـت رد  وا  تقیقح  هیواـعم و  رما  تیعقاو  اـب  هماـن  نیا  [ . 343 « ] دـشاب هدومن  يوریپ  تیادـه  زا  هکنآ  رب  مالـس  و  تسا . سب  شربماـیپ 
مدرم يارب  هبنـش  راهچ  زور  رد  ار  هعمج  زامن  هک  اجنآ  اـت  دوب  هدرک  عمج  دوخ  فارطا  رد  ار  لذارا  شاـبوا و  هک  هیواـعم  دراد . تبلاـطم 

رب هوالع  اهنیا  دنراذگیمن ، یقرف  هبنشراهچ  هعمج و  نایم  هک  ماهدروآ  ار  یموق  نم  هک  داد  ماغیپ  مالـسلاهیلع  یلع  هب  درک و  رازگرب  ماش 
هک ربمایپ » نوماریپ  ینادرم   » مان اب  میباییم  ار  یباتک  هک  تسا  نآ  بیجع  اما  دندوب . صاع  رمع و  نوچمه  یناراکم  ناشیدنا و  تحلـصم 
هک دش  هتسناد  وا  هلیسوب  هک  تسا  يردقلا  لیلج  یباحص  يو  هک  دیامنیم  تباث  دیوگیم و  نخس  رسای  نب  رامع  دروم  رد  نآ  هدنـسیون 

، رگمتس هورگ  هحفـص 282 ] نارـس [  زا  یکی  صاع ، نب  ورمع  هرابرد  دعب ، هحفـص  دـنچ  دـناهدوب و  هیواعم  هورگ  نامه  رگمتـس ، هورگ 
تسار تسد  هیواعم و  راکم  رای  صاع ، رمع و  دروم  رد  نخـس  و  دنکیم ! یفرعم  ربمایپ  ردقلا  لیلج  یباحـص  زین  ار  وا  دیوگیم و  نخس 
شقن وا  رکم  یکریز و  هیـضق  نیا  رد  هک  تسا  یفاک  ام  يارب  تیمکح  هیـضق  رد  يو  بیجع  شقن  و  تسا . هخاـش  هخاـش  ینـالوط و  وا ،
لباقم رد  رگم  تفریذـپن  ار  هیواعم  اـب  تکراـشم  صاـع  رمع و  تسا . هدوب  جراوخ  جورخ  میقتـسم  تلع  ناـمه  هک  دومن  اـفیا  ار  یگرزب 

نب ورمع  : » دـیوگیم يدوعـسم  دـیامن . يرادـیرخ  دوخ  يایند  فصن  ربارب  رد  ار  شنید  هک  تفریذـپ  هیواعم  هیواعم و  ياـیند  زا  یـشخب 
ماـش رد  هدـیزگ و  يرود  ناـمثع ) ینعی   ) يو زا  رگید ، يدرف  هب  رـصم  تموـکح  نداد  وا و  هب  تبـسن  ناـمثع  یهجوـتیب  تلع  هب  صاـع 

هیواعم هب  ياهمان  دـناهدرک ، تعیب  یلع  اـب  مدرم  هکنیا  دیـسر و  وا  هب  ناـمثع  ماجنارـس  ربخ  هک  یماـگنه  سپ  دوب . هدرک  راـیتخا  تنوکس 
ره زا  هاگ  ره  درک  یهاوخ  هچ  تشون : وا  هب  هلمج  زا  درک و  داهنـشیپ  يو  هب  ار  نامثع  یهاوخنوخ  هئطوت  دومن و  کـیرحت  ار  وا  تشون و 

. درک تکرح  هیواعم  يوس  هب  وا  دناوخارف و  دوخ  دزن  ار  يو  هیواعم  هدب . ماجنا  یهاوخیم  ار  هچنآ  نیاربانب  دننکب ، ار  تتـسوپ  يراد  هچ 

. مشاب هتـشاد  ياهرهب  وت  يایند  زا  هکنیا  رگم  مهدیمن  وت  هب  يزیچ  دوخ  نید  زا  ادـخ ، هب  هن  تفگ : نک . تعیب  نم  اب  تفگ : وا  هب  هیواـعم 
دوخ تشون . وا  يارب  ياهتـشون  دروم  نیا  رد  داد و  تبثم  خـساپ  وا  هب  هیواـعم  تسا . یبرچ  يهمقل  رـصم  تفگ : نک . تساوـخرد  تفگ :

ینطعت نإف  هحفـص 283 ] عنـصت [  فیک  نرظناف  مکاند  نم  هب  لنا  مل  ینید و  کیطعا  ـال  يواـعم  تسا : هتفگ  هراـبنیا  رد  صاـع  رمع و 
ياهرهب امـش  يایند  زا  هک  یلاـح  رد  مهدیمن  وت  هب  ار  منید  هیواـعم  يا  : » ینعی [ . 344  ] عفنی رضی و  اخیش  اهب  تذخا  هقفـص  عراف  ارـصم 

تـسد هب  ار  یخیـش  نآ  هطـساو  هب  هک  یـشاب  هداد  ماـجنا  ار  ياهلماـعم  یهدـب ، نم  هب  ار  رـصم  رگا  درک . یهاوخ  هچ  هک  نیبب  سپ  مربـن ،
وت هارمه  رگا  ادخ  هب  : » تفگ هیواعم  هب  صاع  نب  ورمع  هک  تسا  هدمآ  يربط  خیرات  رد  دـهدیم .» دوس  دـناسریم و  نایز  هک  يروآیم 
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هقباس و وت  هک  میگنجیم  یـسک  اـب  اـم  هک  اریز  میراد  هشیدـنا  ینارگن و  تهج  نیا  زا  دوخ  لد  رد  مینک ، بلط  ار  هفیلخ  نوخ  میگنجب و 
هچنآ [ . 345 « ] دومن ششخب  وا  رب  درک و  هحلاصم  وا  اب  هیواعم  سپ  میهاوخیم ، ار  ایند  نیا  ام  یلو  یسانشیم  ار  وا  يدنواشیوخ  لضف و 

يدوعـسم دـهدیم . ناشن  ایند  یگدـنز  رب  ار  اهنآ  صرح  نانآ و  یلدزب  نازیم  دـمآ ، شیپ  دربن  نایرج  رد  هیواعم  صاع و  نب  ورمع  ناـیم 
ره ات  مناشنب ، يرواد  هب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  وت  ایب  دنوشیم ؟ هتـشک  وت  نم و  نایم  مدرم ، ارچ  هیواعم  يا  هک  داد  ادـن  یلع  : » دـیوگیم
وا هب  هیواعم  تسا . هدرک  لمع  وت  اب  هنافـصنم  درم ، نیا  تفگ : هیواعم  هب  ورمع  ددرگ . رقتـسم  وا  يارب  اهراک  دشکب  ار  يرگید  ام  زا  کی 

ورمع دشاب . هدرک  ریـسا  ای  هتـشک  ار  وا  هکنیا  رگم  هدرکن  دربن  يو  اب  یـسک  زگره  ینادیم  هک  اریز  ياهتفگن  نخـس  فاصنا  هب  وت  تفگ :
کـشر نم  رب  نآ  رطاخ  هب  ياهدرک و  عمط  نم  زا  دـعب  تموکح  رما  هب  وت  تفگ : هیواعم  دـشابن . هدـنبیز  وت  يارب  يو ، اب  دربن  زج  تفگ :

و دورب . یلع  اب  دربن  يارب  دوخ  تسا ، هدرک  هحفص 284 ] وا [  هب  ار  داهنشیپ  نیا  هک  کنیا  داد ، دنگوس  ار  ورمع  هیواعم  سپـس  يزرویم 
دوخ ریـشمش  تخانـش و  ار  يو  یلع  دندش ، وربور  رگیدکی  اب  هک  یماگنه  دش . جراخ  دربن  يارب  تشادن  راک  نیا  زج  ياهراچ  هک  ورمع 
سپ دابم ، لطاب  هک  تسوت  ردارب  هلیح  نیا  تفگ : درک و  راکـشآ  ار  دوخ  تروع  ورمع  یلو  دـنک  دراو  ورمع ، رب  ياهبرـض  ات  درب  ـالاب  ار 

، دربن ماگنه  [ . 346 « ] تشگزاـب هیواـعم  دوخ  تسود  يوس  هب  ورمع  داـب و  یتشز )  ) تحاـبق ار  وت  تفگ : دـنادرگرب و  يور  يو  زا  یلع 
رد ار  ییاهیژک  هچ  هک  داب ، يدوبان  ار  وت  ياهتخورف ، رـصم  رطاخ  هب  ار  تنید  ورمع ، يا  : » تفگ دـش و  کیدزن  ورمع  هب  رـسای  نب  راـمع 

ار يرگید  یناـسفن  ياـهتلاح  مادـک  ره  هدوـب و  راکــشآ  ناشرگیدــکی  دزن  هباحــص  ياهتیــصخش  [ . 347 « ] ياهدرک لاـبند  مالـسا 
نایم هک  تسام  رب  میوش و  نآ  رکنم  میناوتیمن  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  دیدرگ و  صخشم  یپ  رد  یپ  ياهگنج  رد  رما  نیا  دناهتـسنادیم و 

رـسارس خـیرات  هئارا  يارب  هک  يروطب  دـماجنایم  لوط  هب  ورمع  شتـسود  هیواعم و  دروم  رد  نخـس  میوش . لـیاق  یتواـفت  نموم  قساـف و 
. ] مییامنیم ياهراشا  تسین  اهنآ  راکنا  هب  رداق  سک  چیه  هک  هیواعم  روآتفگـش  لامعا  زا  یـضعب  هب  اهنت  تسین و  یلاجم  نانآ  یتفگش 

هحفص 285]

هیواعم ياهراک  زا  یضعب 

رابجا روز و  هب  تفالخ  بصغ 

یناسک ربارب  رد  دـنتفریذپن و  ار  ترـضح  نآ  زا  تئارب  راهظا  مالـسلاهیلع و  یلع  بس  هک  ببـس  نیا  هب  شنارای  يدـع و  نب  رجح  لـتق  - 
رظن رد  شنارای ، رجح و  دروم  رد  ار ، يادخ  ار ، يادخ  تفگ : هیواعم  هب  هشیاع  هک  یلاح  رد  دـندرکیم . راک  نآ  هب  مادـقا  هک  دنداتـسیا 

رد  ) ءارذع رد  نم  زا  دعب  تفگیم : هک  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : داد و  رارق  شنزرـس  هلگ و  دروم  ار  وا  ریگ و 
يا : » دوب هتفگ  مالسلاهیلع  یلع  ماما  و  [ . 348  ] دنوشیم نیگمشخ  نانآ  يارب  نامسآ  لها  دنوادخ و  هک  دنوشیم  هتشک  درم  تفه  ماش )

[349 « ] دشابیم دودُخا  باحصا  لثم  نوچمه  نانآ  لثم  دنوشیم ، هتشک  ءارذع  رد  دنتسه ، امش  نیرتهب  هک  رفن  تفه  امش  زا  هفوک ، لها 
كاـپ نوـخ  نتخیر  دنتـسجیم - . كربـت  نآ  هب  شتموـکح  ياهنیمزرـس  رد  نارودزم  هک  داد  رارق  یتنـس  ار  مالـسلاهیلع  یلع  بس  . - 

و ناشنانز . یتح  ناکدوک و  اههیرذ و  نتشک  نانآ و  نتخاس  نکهشیر  نانآ و  ضرع  لام و  نتـسناد  حابم  مالـسلاهیلع و  یلع  ماما  نایعیش 
شرافـس یکین  هب  نانآ  دروم  رد  ار  تما  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  نآ  دوب  اجک  راوخ  رگج  دـنه  دـنزرف  هک  منادیمن  نم 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  هیبا ، نب  دایز  ندرک  قحلم  و  نداد ) قح  انب  مکح  لـطاب و   ) داـهتجا هحفص 286 - ] دومرفیم [ :
اپ ریز  ددرگیم - . زاسگنـس  راـکانز  دوشیم و  قحلم  رتـسب  هب  دـنزرف  ینعی : [ 350 « ] رجحلا رهاـعلل  شارفلل و  دـلولا  : » هک تسا  هدومرف 

دقعنم ترضح  نآ  اب  حلص  زا  سپ  مالسلاهیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  یکز  ماما  اب  هک  ییاهدادرارق  اهنامیپ و  همه  نتسکش  نتـشاذگ و 
يارب نم  هفوک  مدرم  يا  : » تفگ درک و  داریا  ياهبطخ  هفوک  مدرم  نایم  رد  دش  رقتسم  وا  يارب  عاضوا  هک  یماگنه  هیواعم  یلو  دوب . هدرک 
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رب ات  مدیگنج  امش  اب  یلو  دیوریم  جح  هب  دیهدیم و  تاکز  دیناوخیم و  زامن  امش  منادیم  هک  مدیگنجن ، امـش  اب  جح ، تاکز و  زامن و 
اریز ماهداد  لوق  یلع  نب  نسح  هب  هک  ار  يزیچ  ره  متـسب و  هک  یطرـش  ره  و  تفگ : هک  اجنآ  ات  منک  تموکح  امـش  ياهندرگ  رب  امش و 

مومسم اب  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  اب  دوخ  نیگنن  یگدنز  هایـس  هحفـص  و  [ . - 351 « ] درک مهاوخن  افو  نآ  هب  هک  دـشابیم  میاـپ  ود  نیا 
دیدرگ مومسم  هک  یماگنه  و  تفاتش ، شراگدرورپ  رادید  هب  مولظم  دیهش و  مالسلاهیلع  نسح  ترـضح  داد و  نایاپ  ترـضح  نآ  ندرک 

زا یشخب  هک  اریز  ماهدشن  مومسم  راب  نیا  دننام  یلو  هدش  هداد  مس  نم  هب  اهراب  تفگ : تشگزاب  سپـس  تساخرب و  دوخ  تجاح  يارب  و 
نـسح ترـضح  رـسمه  ثعـشا  رتخد  هدـعج  هیواعم  [ . 352  ] ماهدرک ور  ریز و  ار  نآ  یبوــچ  هـکت  هـب  هـک  ماهدروآ  ــالاب  ار  دوــخ  رگج 

هک یماگنه  و  دزاس ، مومسم  ار  مالسلاهیلع  نسح  ترـضح  ات  دوب  هتـساوخ  وا  زا  هدرک و  عیمطت  دیزی  شرـسپ  اب  جاودزا  هب  ار  مالـسلاهیلع 
هب دوبیمن  نینچ  رگا  میراد و  تسود  ار  دیزی  یگدنز  هحفص 287 ] ام [  تفگ : داد و  ماغیپ  وا  هب  تشگ  دیهش  مالسلاهیلع  نسح  ترضح 

يدرف وا  داد و  رارق  دوخ  نیشناج  ار  دیزی  هک  دوب  نیا  وا  میارج  نیرتمیظع  اما  [ . - 353  ] میدرکیم افو  يو  اب  جاودزا  رد  نامدوخ  هدعو 
ترضح هک  ینامز  زا  دش . دهاوخ  نایب  ادعب  موق  نارس  هباحـص و  ناگرزب  اب  هارمه  زین  وا  دروم  رد  نخـس  هک  دوب  رمخلا  مئاد  راوخبارش و 

دنتـشگیم تصرف  لابند  هب  هقرف  نیا  داد ، يزوریپ  اهنآ  رب  ار  وا  دنوادخ  تفای و  يرترب  هیماینب  رب  تردق  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم 
ار وا  توبن ، اب  هکنآ  زا  سپ  دیشخب  طسلست  برعلا  هریزج  رب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  دنوادخ  دندوب . كرـشم  هک  یلاح  رد 

رگا تشاد  دهاوخ  نانآ  دزن  یتیفیک  هچ  اذل  هدوبن  یفخم  مشاهینب  هب  تبسن  هیماینب  ینمـشد  داهن . جرا  ار  وا  تلاسر  اب  تشاد و  یمارگ 
تموکح داتفا و  شتسد  هب  تردق  هک  ینامز  زا  دوب  هیواعم  تین  رد  هچنآ  دنـشاب . نانآ  زا  زین  ءافلخ  ءایـصوا و  دشاب و  مشاهینب  زا  ربمایپ 

رد هک  دـنک  سیـسأت  يوما  یتـموکح  دریگب و  تعیب  وا  يارب  دزاـس و  دوـخ  دـهعیلو  ار  شدـنزرف  هک  دوـب  نیا  تفرگ  رارق  شراـیتخا  رد 
فتلخم ياهنیمزرـس  هب  درکیم و  هدامآ  دیزی  تیعب  يارب  لاس  تفه  تدم  رد  ار  مدرم  نانچمه  وا  دـشاب و  رقتـسم  شنادـناخ  نادـنزرف 
ترفاسم هکم  هیواعم و  هب  دـیزی  يارب  تعیب  نتفرگ  يارب  اصخـش  هیواـعم  تفرگ . تعیب  وا  يارب  ماـش  رد  هکنآ  زا  سپ  داتـسرفیم . ماـغیپ 

رد تلصخ  راهچ  تفگ : دش ، هدیـسرپ  هیواعم  يهرابرد  يو  زا  یتقو  میهدیم . نایاپ  يرـصب  نسح  زا  يراتفگ  اب  ار  بلطم  اجنیا  رد  درک .
زا هدافتـسا  اب  تما  نیا  رب  شنتفای  تسد  دوب : گرزب  تیانج  کـی  ناـمه  تشادیم ، دوجو  وا  رد  اـهنآ  زا  یکی  اـهنت  رگا  هک  دوب  هیواـعم 

هباحـص و زا  یناگدـنامزاب  نانآ  ناـیم  رد  هک  یلاـح  رد  تفرگ  تسد  رد  تما  اـب  تروشم  نودـب  ار  تفـالخ  رما  هک  اـجنآ  اـت  نادرخیب 
دوـب و رمخلا  مئاد  يراوخبارـش  هک  دوـخ  زا  دـعب  دـیزی  شرـسپ  نداد  رارق  نیـشناج  و  تشاد . دوـجو  هحفـص 288 ] تلیـضف [  نابحاص 
هک دوب  هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دایز ، يارب  ندـش  یعدـم  و  تخاونیم . روبنط  دیـشوپیم و  ریرح  يهماج 

دروم رد  دـبال  يو  هک  میوگیم  [ . 354 « ] درک رارکت  راـبود  ار  نیا  ، » رجح زا  وا  رب  ياو  رجح  نتـشک  رجحلا و  رهاـعللا  شارفلل و  دـلولا 
هحفص 291] سرپن [ . وگب و  هک  دنناوارف  يو  تایانج  هنرگ  دنکیم و  ارادم  هیواعم ، ياهراک  یضعب 

هفیقس همادا  البرک 

؟ دننیبیم هنوگچ  ار  دیزی  هیواعم و 

يارب الماک  هلاسم  زونه  مدوب و  اجنآ  رد  زین  نم  قافتا ، بسح  رب  هک  دـندش  وربور  نایباهو  زا  یهورگ  اب  هعیـش ، ناردارب  زا  یـضعب  رابکی 
اب ییوگتفگ  زین  البق  اهیباهو  نیا  هک  دیسریم  رظن  هب  دوب . هتشگ  راکشآ  نم  يارب  باوص  ياههناشن  یضعب  هچرگ  دوب  هدشن  نشور  نم 
هک مدید  ار  هعیش  ناردارب  نم  دندوب و  هدرک  زاغآ  ار  البرک  مالسلاهیلع و  نیسح  ترـضح  هیـضق  دروم  رد  ثحب  نانآ  اب  هتـشاد و  نایعیش 
قح هیواعم  هکنیا  دروم  رد  نایعیـش  زا  یکی  دـنراد . گنج  دـصق  ییوگ  دـندوب و  هتفرگ  نایم  رد  ار  نانآ  رابررـش  ینامـشچ  اـب  اـهیباهو 
وا رب  نانآ  زا  یکی  هک  دروآ  نابز  رب  هنعهَّللایضر  نتفگ  نودب  ار  هیواعم  مان  دیامن و  بوصنم  نیملسم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  دیزی  ات  تشادن 
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داد خساپ  يو  هب  یعیش  صخـش  نآ  يروآیم !؟ نابز  رب  ار  وا  مان  طقف  هک  تسوت  ردارب  وا  رگم  هنعهَّللایـضر  وگب  تفگ : دیـشک و  دایرف 
ار وا  ات  تشاد  دـصق  ییوگ  دز و  الاب  ار  اهنیتسآ  نانآ  زا  یکی  اجنیا  رد  میتسه . رتهدـیمهف  وا  زا  رترب و  مالـسلاهیلع  یلع  زا  نم  وت و  اـیآ 
ار یهیدب  یلاوس  ام  زا  صخـش  نیا  دننکیم و  کیکـشت  يزیچ  ره  رد  هک  تسا  هعیـش  هویـش  نیا  دیونـشب ، تفگیم : هک  یلاح  رد  دنزب ،
هک هناگهس  يافلخ  زج  هب  دشاب  هتـشاد  دوجو  یلع  زا  رترب  یـصخش  هک  تسین  دقتعم  سک  چیه  تسا و  حضاو  نآ  هب  خساپ  هک  دسرپیم 
: ] ایناث دنزب . فرح  امـش  زا  رفن  کی  الوا  تفگ : درک و  يو  هب  يور  یعیـش  نآ  دیامن . دنـسرخ  ار  نانآ  دـشاب و  یـضار  اهنآ  زا  دـنوادخ 

رترب اـم  زا  مالـسلاهیلع  یلع  رگا  اـثلاث  و  نک ، تبحـص  دـعب  مهفب و  ییوگیم  ار  هچنآ  ادـتبا  ینزب  فرح  یتـساوخ  تقو  ره  هحفص 292 ]
. يرآ دنتفگ : طایتحا  اب  نانآ  تسین ؟ نینچ  ایآ  تشاد  ییانـشآ  لوصا  هب  ام  زا  رتهب  وا  نیاربانب  تسا . نینچ  کش  نودب  هتبلا و  هک  دـشاب ،

يو اب  تدـشب  هکلب  دـیهاوخیم . ام  زا  امـش  هک  هنوگنآ  تفگیمن  هنعهَّللایـضر  يو  يارب  اهنت  هن  دـیگنج  هیواعم  اب  یلع  تفگ : اهنآ  هب 
ام تفگ : دـیکمیم  ار  یکاوسم  هک  یلاـح  رد  ناـنآ  زا  یکی  تخاـسیم . قـحلم  شدادـجا  هب  ار  وا  تفاـییم ، تسد  وا  رب  رگا  دـیگنج و 
زا ار  نامیاهنابز  دیاب  ام  تشادهگن و  اهنآ  زا  ار  نامیاهریشمش  دنوادخ  هک  دندوب  ییاهنوخ  اهنآ  دنتفگ ، ناگتـشذگ  ار  هچنآ  مییوگیم 
هک میدقتعم  ام  تخاس و  بوصنم  ار  دیزی  هک  داد  ماجنا  یکین  راک  وا  میسانشیم و  يردقلا  لیلج  یباحص  ار  هیواعم  ام  میرادهگن و  اهنآ 

اهنآ زا  ار  ناـمیاهنابز  ییوگیم  هکنیا  تفگ : یعیـش  نآ  تسا . هدرک  هبوـت  دـیزی  اریز  دوـب  وا  يوـس  زا  ییاـطخ  یلع  نب  نیـسح  جورخ 
دوخ گنج  رد  یلع  تروص  نیا  رد  دوب ، يردقلا  لیلج  یباحص  هیواعم  هک  یتفگ  کنیا  مه  اریز  دنکیمن  قدص  وت  دوخ  رب  میرادهگن ،
ربارب رد  هک  دـیاب  يریگیمن . رارق  شـسرپ  دروم  اهنوخ  نآ  دروم  رد  وت  هک  تسا  هتفگ  وت  هب  یـسک  هچ  یهگناو  دوب . اطخ  رب  هیواعم  اـب 

رد هک  لاح  دوب و  لطاب  رب  يرگید  قح و  رب  ود  نآ  زا  یکی  دـندوب ، ناـیرج  ود  اـهنآ  هک  اریز  یـشاب  هتـشاد  یعـضوم  داـتفا ، قاـفتا  هچنآ 
هنوگنآ یلع ، نب  نیسح  دروم  رد  اما  ییوگیم . دوخ  هک  هچنآ  هیاپ  رب  تسا ، هنتف »  » نآ رد  وت  ندومن  تکرـش  يانعم  هب  ياهداتـسیا  مربارب 

تـسا تشهب  لها  ناناوج  رورـس  يو  هک  تسا  هتفگ  يو  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  اریز  هدومنن  اـطخ  ییوگیم  هک 
، تفرگارف شردپ  زا  دیزی  دهد و  يرای  ار  قح  هنوگچ  هک  دوب  هتفرگ  دای  دوخ  دج  زا  هدوب و  توبن  هحفص 293 ] تیبلها [  زا  وا  [ . 355]

نیا هک  تسا  بجاو  ناناملـسم  رب  تفگ : درک و  عطق  ار  وا  نخـس  نایباهو  زا  یکی  دناهدومن . لقن  ام  يارب  خیرات  ياهباتک  هک  یحرـشب 
هشیمه هعیش  نانمشد  تفگ : يو  هب  دزیم  دنخبل  هک  یلاح  رد  نایعیش  زا  یکی  دنتـسه . هنتف  نانآ  هک  اریز  دنـشکب  دنبایب  اج  ره  ار  نایعیش 
ینادـنچ توافت  تناگتـشذگ  اـب  وت  دـنتخاسیم و  رود  قیاـقح  زا  ار  مدرم  هنتف ، ماـنب  دنتـشکیم و  ار  قح  قح ، ماـن  هب  هک  دـناهدوب  نینچ 

وگتفگ هک  یماگنه  دناهدومن . يراذگهیاپ  نانآ  ناوریپ  هیما و  نادناخ  دیزی و  هیواعم و  هک  یتسه  ياهویـش  نامه  هدش  تیبرت  وت  يرادـن .
یناسک هچ  نانآ  مونشیم  یبلاطم  نانآ  دروم  رد  یلو  متسین  هعیش  نم  هک  متفگ  وا  هب  هدرب و  ياهشوگ  هب  ار  نانآ  زا  یکی  دیـسر . اجنیا  هب 

نانآ دزاـس  رود  ناـنیا  لاـثما  زا  ار  وت  دـنوادخ  ردارب ، يا  تفگ : نم  هب  دـیزاتیم ؟ اـهنآ  رب  هویـش  نیا  اـب  ارچ  دـنیوگیم و  هچ  دنتـسه و 
داد دمحم  هب  ار  تلاسر  دومن و  تنایخ  تناما  رد  لیئربج  هک  دنرادیم  راهظا  دنیوگیم و  ازسان  ار  هباحص  هک  دنتـسه  یقیدنز  ناکرـشم 

دروم رد  دنوادخ  هک  دنتـسه  دقتعم  ار  ییاهزیچ  دنتـسرپیم و  ار  گنـس  نانآ  هکنانچمه  دوب ، بلاطیبا  نب  یلع  يارب  اساسا  هک  یلاح  رد 
.... میسانشیم یبوخ  هب  ار  نانآ  ام  تفگ : راختفا  اب  تسا !؟ هتفگ  وت  هب  یسک  هچ  متفگ : یتفگـش  اب  نم  تسا ... هدومنن  لزان  یمکح  اهنآ 

زا یضعب  هدناوخ و  دناهدرک ، فیلأت  ناشگرزب  ياملع  هک  ار  هعیش  ياهباتک  زا  یضعب  نم  مدش . عوهت  راچد  موق  نآ  ییوگغورد  زا  نم 
يرای یعدـم  ناـنآ  هنوگچ  منادیمن  اذـل  مدوب  هدینـشن  هدـناوخن و  تفگیم ، یباـهو  نیا  هک  ار  هچنآ  یلو  مدوب ، هدـید  ار  هعیـش  ناردارب 

رد هتـساوخان  دـنیامنیم . هغلابم  نآ  رد  يزیگنافسات  هجرد  هحفـص 294 ] ات [  و  دنیوگیم . غورد  هک  یلاح  رد  دنتـسه  قح  هب  ندـناسر 
اب دش و  هچاپتسد  وا  ییامن ؟ نایب  هورگ  نیا  رب  ءارتفا  ییوگغورد و  نودب  ار  تیاعدا  دروم  قح  نیا  یناوتیمن  ایآ  مدیـشک : دایرف  شربارب 
ار هعیش  ياهباتک  نم  منک . نینچ  هک  یتخاس  روبجم  ارم  وت  متفگ : ییوگیم ؟ نم  هب  ار  ینخـس  نینچ  هنوگچ  تفگ : نم  هب  نابز  تنکل 

لوسر نانآ  تسا . دیعب  اهنآ  زا  الماک  ییوگیم  هچنآ  . ماهتخانش یبوخب  دنیوگیم  ار  هچنآ  هدرک و  تساخرب  تسـشن و  نانآ  اب  هدناوخ و 
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دنراد و نامیا  دنوادخ  هب  دـنراذگیم و  مارتحا  ار  ینید  تاسدـقم  و  دنرامـشیم . مرتحم  وت  نم و  زا  شیب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ 
تلاسر یحو  لماح  لیئربج  هک  دـندقتعم  نانآ  رگا  اریز  تسا  ضقانتم  وت  نخـس  نیا  هتـشذگ  نیا  زا  دـننکیم . شیاـین  ار  وا  زور  بش و 
رتهاگآ مدرم  دنکیمن و  رواب  ار  اهنآ  یسک  هدش و  یمیدق  اهتمهت  هنوگنیا  یهگناو  دنتسرپیم . ار  گنس  هنوگچ  سپ  دوب ، ربمغیپ  يارب 

، مدوبیم رگا  متـسین و  هعیـش  متفگ : یـشاب ! نانآ  زا  وت  هک  دـسریم  رظن  هب  تفگ : دـنامب . هدیـشوپ  اهنآ  رب  ییاهغرود  نینچ  هک  دـننآ  زا 
عافد ناتطاب  زا  دـیناوتیمن  غورد ، هار  زا  زج  امـش  متخانـش . ار  امـش  نم  هکنیا  یلو  منک  نایب  اراکـشآ  ار  نآ  هک  تسین  نیا  زا  عنام  يزیچ 

دنتـسه اوقت  عرو و  ياراد  مدرم  زا  شیب  اهیباهو »  » تنـس نارای  هک  متـشاد  هدیقع  نم  هک  تسا  نیا  دزاسیم  نیگمغ  ارم  هچنآ  و  دـینک .
رهب تفگ : نم  هب  هک  مدرگزاب . هعیـش  ناردارب  يوس  هب  مدومن  تشپ  يو  هب  ماگنه  نیا  رد  دش . راکـشآ  ام  يارب  امـش  تقیقح  کنیا  یلو 

هک تسا  يزیچ  نامه  نیا  متفگ : وا  هب  مدیدنخ و  دراد . دوجو  رثوم  ییوداج  ناشنانخـس  رد  اریز  يوش  رثأتم  نانیا  نانخـس  زا  دـیابن  لاح 
زا ار  ام  متفگ : وا  هب  متـشگزاب و  وا  يوس  هب  رگید  راب  دروآ ، ار  نآرق  هک  یماگنه  دـناهتفگ ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دروم  رد  شیرق 
هچ نآ  هرابرد  امـش  هک  مسرپیم  حضاو  هحفـص 295 ] هلأسم [  کی  ناونع  هب  یلع  نب  نیـسح  عوضوم  دروم  رد  نم  نک ، اهر  اـهنیا  همه 

لاوس هب  متفگ : دینکیم !؟ ثحب  اهزیچ  نیا  يهرابرد  ارچ  تفگ : تشگیم ، یخساپ  لابند  ییوگ  هک  یلاح  رد  دش و  تکاس  دییوگیم ؟
دوخ نامز  رما  یلو  رب  نیسح  دوب و  ریما  نیملـسم  رب  دیزی  تسا و  يردقلا  لیلج  یباحـص  هیواعم  تفگ : نک . اهر  ار  تلع  هد و  خساپ  نم 

رد میزاس . اوسر  ار  وا  مینزب و  فرح  وا  هرابرد  ام  هک  تسین  مزال  سپ  دشاب . هدومن  هبوت  دیاش  دشاب ، هدرک  اطخ  دـیزی  رگا  درک و  جورخ 
نوعرف دورمن و  لیباق و  هک  يزاسیم  یغلم  ار  ینآرق  تایآ  هتفگ  نیا  اب  وت  متفگ : مدادیم ، ناـیاپ  ار  لـصاحیب  يوگتفگ  نیا  هک  یلاـح 

هبوت دـیاش  هک  ینکیم  هئربت  ایند  نیا  رد  ار  يراکاطخ  ره  هتفگ  نیا  اب  دـناهدرک و  اوسر  ار  اهتلاسر  نمـشد  نارگمتـس  رگید  يرماـس و 
ار دوخ  امش  هک  میوگب  وت  هب  ار  رخآ  نخس  ددرگیم . هدیاف  نودب  خیرات  همه  يزاسیم و  رثا  یب  ار  نید  رکفت  زرط  نیا  اب  و  دشاب . هدرک 

رگا وت  اب  نم  زورما  يوگتفگ  نیا  دزادنا و  ارتفا  غورد و  بیرف و  هب  يزاین  نآ  هک  اریز  دیربیمن . الاب  ینامسآ  تعیرش  زا  عافد  حطـس  مه 
نیا وت  هب  نم  تیحـصن  لاح  رهب  تفگ : دنک  یهاوخرذع  هک  درک  یعـس  دـیامنیم . رود  امـش  زا  ارم  رتشیب  رتشیب و  یلو  دزاسن ، هعیـش  ارم 

دهدیم ناشیرای  دنوادخ  دنـشاب  قح  رب  رگا  متفگ : دوب . میهاوخ  اهنآ  نیمک  رد  زین  ام  نکن و  هعلاطم  نانیا  ياهباتک  زا  يزیچ  هک  تسا 
زا نانچمه  اهیباهو  هک  مدید  متشگرب . ناردارب  نآ  يوس  هب  مدرک و  اهر  ار  وا  دیتسه . لطاب  رب  نانآ  زا  شیپ  امـش  دنـشاب  لطاب  رب  رگا  و 

سوسفا ناگراچیب  نیا  رب  هک  یلاـح  رد  متفر  میاـهراک  یـضعب  هب  یگدیـسر  يارب  مدرک و  اـهر  ار  ناـنآ  دـننکیم  عاـفد  هیواـعم  دـیزی و 
هحفص 296] دننکیم [ . رارکت  دنیوگیم  ناشرابحا  ار  هچنآ  هک  مدروخیم 

نیسح ترضح  هارمه 

هک هظحل  نیتسخن  زا  هک  ار  یمخز  تفرگارف و  ار  منورد  زا  یمیظع  شخب  هک  تسا  یلئاسم  نیتسخن  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  هیضق 
نیقلت و اب  ام  هک  یمهوت  لهج و  اب  هتخیمآ  قیاقح  تخاس ، رتقیمع  مدومنیم ، ساسحا  دـندرکیم ، ندـش  راکـشآ  هب  زاغآ  میارب  قیاـقح 
ام میتشادیم و  رواـب  دـندرکیم ، فیرحت  ناشیاههتـساوخ  اـهاوه و  اـب  قباـطم  ار  قیاـقح  هک  یناـسک  هدـش  باـسح  قیقد و  يزیرهماـنرب 

ياهناموصعم یگدنز  نامه  ات  دنکیم ، رارکت  ار  دوخ  خیرات  هک  میدوب  ایور  نیا  رد  میدرکیم و  یگدنز  ياهشیش  ییاهخاک  رد  نانچمه 
ار نامیاملع  شقن  دیابن  دروم  نیا  رد  و  دنتـسیزیم . مالـسا  ردص  رد  هک  نانآ  دناهتـشاد ، نیعبات  لوا  لسن  هباحـص و  هک  میـشاب  هتـشاد  ار 

نیـسح عوـضوم  دـندرکیم . رارکت  ار  نآ  ثداوـح  لـیلحت  هیزجت و  نودـب  دـندوب ، هتفاـی  خـیرات  رد  ار  هچنآ  هتـسویپ  هک  مـینک  شوـمارف 
تاقلح زا  ياهقلح  رگناـیامن  رما  نیا  هک  اریز  دوشن  راکـشآ  مدرم  يارب  هک  دناهتـساوخ  مالـسا  نانمـشد  هک  تسا  یلئاـسم  زا  مالـسلاهیلع 
نادوس عامتجا  رد  دشابیم . یهلا  تلاسر  هار  رد  يراکادف  داهج و  هلاسم  رد  تافـص  نیرتهدنـشخرد  زا  یکی  لطاب و  قح و  نایم  هزرابم 
ساسا هدرک و  ملظ  نانآ  هب  هنوگچ  یسک و  هچ  یلو  هدش  متس  يو  هب  نیسح  نسح و  نوچمه  تسا و  مولظم  ینالف  هک  مدینشیم  رایـسب 
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رس رب  تما  نیا  زا  هچنآ  صوصخ  رد  ام  هک  دناهدوب  مالسا  رد  ياهیشاح  یعرف و  ياهتیصخش  زا  نیسح  نسح و  ایآ  هدوب و  هچ  ملظ  نآ 
نامـسرادم رد  ام  هچنآ  تیاهن  هحفـص 297 ] میهدـن [ !؟ یتیمها  تسا ، هدـشن  تیاعر  نانآ  صوصخ  رد  ربمایپ  تمرح  هکنیا  هتفر و  اهنآ 

هتفگ نآ  جیاتن  ای  للع  هکنیا  نودب  تسا  هدوب  نیسح  نآ  نامرهق  هک  هتفرگ  تروص  البرک  هقطنم  رد  يراتشک  هک  تسا  نیا  میاهتفرگ  دای 
اب دیاب  سپ  تسا  هتـشذگ  دوخ  دح  زا  نیـسح ،  » هک دناهدش  عناق  یـضاق  حیرـش  ياوتف  هب  تعامج  تنـس و  لها  هک  دسریم  رظنب  دوش و 

راکتـسرد  » ناگتـشذگ هچنآ  مرـش  زا  دـننکیم  ناهنپ  اهنش  نایم  رد  ار  دوخ  ياهرـس  ناـنآ  هکنیا  اـی  [ 356 « ] دوش هتشک  شدج  ریـشمش 
شردام عوضوم  دـننامه  مالـسلاهیلع ، نیـسح  عوضوم  دـندوب . هداد  ماـجنا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تیبلـها  هب  تبـسن  ناـنآ  ياـمن »

نیسح ناتساد  تشاداو . لمات  هب  ناوارف  ارم  مدوب - قح  تخانـش  تهج  وجتـسج  رد  نم  هک  یماگنه  رد  هرابنیا  رد  تسا . ارهز  ترـضح 
تیقاو هب  هاگ  مداتـسرفیم و  تنعل  شناملاظ  رب  هاگ  مداتفایم و  هیرگ  هب  هاگ  مدیـشیدنایم . وا  هب  نم  مدینـش و  مدـناوخ و  ار  مالـسلاهیلع 

رب هک  مدوب  التبم  ریدخت  نیا  هب  تداع  قبط  اما  مدوب  هدینـش  هکنیا  ای  مدوب و  هدینـشن  البق  ار  ياهعجاف  نینچ  نم  مدرکیم . رکف  یتما  نینچ 
يهشیر دروم  رد  دـیابن  و  مینک . ثحب  دوب  هداتفا  قافتا  نایـسابع  نایوما و  نامز  رد  مالـسا و  ردـص  رد  هچنآ  هراـبرد  اـت  تسین  بجاو  اـم 

مـشخ دوش ، ببـس  هک  دروآ  دراو  ياهشدخ  اهسدقم  نآ  رب  دیاش  هک  دناسریم  یجیاتن  هب  ار  ام  رما  نیا  هک  اریز  میـسرپب  يزیچ  لکـشم 
هک دهدیم  رارق  یماهفتسا  ياهتمالع  ناوارف و  تالاوس  ربارب  رد  ار  ام  مالسلاهیلع  نیـسح  عوضوم  دیآ . دورف  هرابکی  ام  رـس  رب  دنوادخ 
هب هیـضق  لصا  هکلب  دیـسرن . تداهـش  هب  البرک  رد  هلاسم ، کی  ناونعب  نیـسح  ترـضح  هک  دزاسیم  هجوتم  اجنآ  هب  ار  ام  اـهنآ  هب  خـساپ 

هحفـص دـیزی [  ات  مالـسلاهیلع ! نیـسح  ندـب  شنایاپ  دوب و  اجنآ  رد  زاغآ  هک  ددرگیمرب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  دـعب  نامز 
ار مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  رـس  هک  یماگنه  تسا ، هدـمآ  خـیرات  رد  هک  هنوگنآ  دزاس و  راکـشآ  ار  ردـب  ياههنیک  هیواـعم  نب  [ 298

باتیب اههزین  تابرض  زا  هنوگچ  جرزخ  هک  دندیدیم  ردب  رد  مناگرزب  شاک  تفگ : دش  ربخ  اب  داتفا  قافتا  يو  يارب  هچنآ  زا  دندروآ و 
ار ردب  یجک  میاهتـشک و  ار  ناشنارورـس  گرزب  ام  دازیرم . تسد  دیزی  يا  دنتفگیم  دندشیم و  نامداش  لاحـشوخ و  تقو  نآ  دـناهدش 
تلالض و نارودزم  هک  هنوگنآ  تسین . نینموملاریما  دض  رب  مالسلاهیلع  نیـسح  جورخ  عوضوم  [ . 357 . ] دیدرگ تسار  میدرک و  تسار 

هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  رتخد  دنزرف  لتق  اب  ار  هلماعم  هتخورف و  هیواعم  شردپ  هب  ار  ناشنید  البق  هک  یناسک  ینعی  رانید  مهرد و  ناگدنتـسرپ 
نایوما نایمـشاه و  نایم  یخیرات  ینمـشد  لطاب و  قح و  نایم  یعیبط  ینمـشد  يهلاسم  هلاسم ، دـننکیم . يراذـگمان  دـناهداد  نایاپ  هلآ  و 
روهشم هکنآ  تفرگ . باطخ  نب  رمع  مود ، هفیلخ  زا  ار  دوخ  تموکح  تیعورـشم و  هک  شردپ  هار  همادا  زج  تسین  يزیچ  دیزی  و  تسا .
فارـسا زا  هک  یماگنه  تفگیم  يو  دروم  رد  رمع  هک  هنوگنآ  برع » يارـسک   » هیواـعم زج  هب  دوب . ناـیلاو  زا  تساوخزاـب  تواـسق و  هب 

ات تخاس  رداق  ار  وا  هک  دربیم  رـسب  هدوسآ  یعـضو  رد  هنوگنیا  هیواعم  دـش و  علطم  يزاس  رهاظ  هب  هیواـعم  هجوت  یبلط و  هاـفر  يراـک و 
هب بلاطیبا  نب  یلع  دض  رب  نیفص  رد  رما  نیا  دوب و  لطاب  هب  ندناسر  يرای  يارب  ياهتخودنا  هک  دوش  ماش  رد  یحلـسم  يروطارپما  ياراد 
نآ ثداوح  نایرج  تسا و  زیگنامغ  رایسب  البرک  دروم  رد  نخس  و  هحفص 299 ] دیدرگ [ . هیماینب  تموکح  رقم  ماجنارس  دیسر و  روهظ 

ار نآ  ات  دش  جراخ  تما  رما  حالصا  يارب  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هَّللادبع  ابا  ترـضح  اریز  دنکـشیم ، ار  اهلد  دزاسیم و  رابنوخ  ار  اهمشچ 
يوس زا  تحارص  هب  هک  شتیبلها ، زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  نیشناج  ینعی  یقیقح  همـشچرس  هب  دنادرگزاب و  یتسرد  يوس  هب 
متـس یهابت و  يارب  هن  یـشکرس و  نایـصع و  يارب  هن  نم  : » دوب هتفگ  شجورخ  زا  شیپ  ترـضح  نآ  هک  دـناسرب . دـناهدش  یفرعم  ربمایپ 

هب منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخیم  ماهتساخرب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مدج  تما  رد  یبلطحالـصا  يارب  هکلب  ماهدش ، جراخ 
دنبياپ یلع  ینیشناج  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تیـصو  هب  تما  [ . 358 «. ] دیامن لمع  بلاطیبا ، نب  یلع  مردپ  مدـج و  هویش 
طلـسم نانآ  رـس  رب  ار  دـیزی  شرـسپ  ینعی  یقـساف  ناوجون  هک  تخاس  هیواعم  نوچ  یـصخش  راتفرگ  ار  تما  نیا  یلاـعت  يادـخ  دـنامن و 

كرت ینارتوهش و  هب  يور  زین  دوب و  راوخبارش  دیزی  : » دیوگیم نینچ  ریثکنبا  هک  مینیبیم  دیزی  تیصخش  هرابرد  خیرات  رد  ام  تخاس .
وهل و هک  دوب  ءافلخ  زا  درف  نیتسخن  دـیزی  : » تسا هتفگ  یناغالا  باتک  هدنـسیون  و  [ . 359 «. ] دوب هدروآ  تاقوا ، یضعب  رد  اهزامن  یـضعب 
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باسنا رد  نینچمه  [ . 360 «. ] تخاس راکـشآ  ار  يراوخبارـش  روجف و  قسف و  داد و  هانپ  ار  ناناوخ  زاوآ  داهن و  تنـس  مالـسا  رد  ار  بعل 
ناوخزاوآ و نازینک  نتشاد  راکش و  یناوخزاوآ و  اب  يرگهزره  يراوخبارش و  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  دیزی  : » هک تسا  هدمآ  فارـشالا 
ار اهسورخ  اهگس و  نتخادنا  مه  هحفـص 300 ] ناج [  هب  ناگنیزوب و  لیبق  زا  ناگدرورپزان  حیرفت  لیاسو  اب  يراب  دـنبیب و  نامالغ و 
زج هب  يو  رگا  میباییم و  دـیزی  تیـصخش  دروم  رد  خـیرات  ياهباتک  رد  هچنآ  زا  تسا  یکدـنا  بلاطم  اهنیا  [ . 361 «. ] داد ماجنا  اراکشآ 
ات دوب  یفاک  رما  نیمه  دوب  هدادن  ماجنا  يرگید  راک  مشاهینب  نانز  ندرک  ریـسا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تیبلها  نیـسح و  نتـشک 

دنبیب فارحنا و  زج  دیزی  دروم  رد  خیرات  دوشیم . هدوزفا  اهنآ  رب  زین  خیرات  زا  ییاهتنعل  هک  دنک  تفایرد  ار  نامسآ  زا  ییاهتنعل  يو 
ام هب  يرگید  زیچ  دـناسر  تکـاله  هـب  ار  يو  دـنوادخ  هـک  یناـمز  اـت  نیملـسم  رب  طلـست  ناـهانگیب و  نتـشک  بـعل و  وـهل و  يراـب و  و 

نینموملاریما دروم  رد  یقیاقح   » مان اب  ار  نآ  دسیونیم و  باتک  دیزی  هرابرد  هک  دوشیم  ادیپ  یسک  مینیبب  هک  تسین  بیجع  دیوگیمن و 
ار هچنآ  نیمز و  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  دباییم  همادا  لطاب  قح و  نایم  هزررابم  دوشیم و  رارکت  خیرات  هک  اریز  دناسریم . پاچ  هب  دـیزی »
زا عافد  يارب  شالت  تافارخ و  تاهُرت و  نیا  هک  دنـشاب  یناسک  هکنیا  دـشابیم  زیگنافسأت  اعقاو  هچنآ  یلو  دربب  ثرا  هب  تسا  نآ  رب  هک 

هحفص 301] تسا [ . هدرکن  محر  نانآ  رب  خیرات  هتفر و  رانک  ناشهرهچ  زا  باقن  هک  دنیامن  قیدصت  ار  ییاهتیصخش 

؟ تسیک نیسح 

نیـسح تیـصخش  رب  هک  تسا  یفاک  مدرکیمن و  نایب  نآ  زا  يزیچ  دـشیمن ، راتـساوخ  ار  دـیزی  درک  لـمع  هب  هراـشا  ثحب  ناـیرج  رگا 
ای هدش و  یضار  راک  نیا  هب  ای  هدرک  رایتخا  توکس  يو  نتشک  ربارب  رد  ای  هتشک  ار  وا  هک  یناسک  نآ  میبایرد  ات  میبای  یهاگآ  مالسلاهیلع 

لوسر زا  يراوتم  ثیدح  حاحـص  رد  دناهدوب . مالـسا  نید و  نانمـشد  دـناهداهن ، هیاپ  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  رب  متـس  ملظ و  نیا  ساسا 
تسا و نم  زا  نیـسح  ینعی : [ 362 « ] نیـسح بحا  نم  هَّللا  بحا  نیـسح  نم  انا  ینم و  نیـسح  : » هک تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 

تلادع یتسار و  هب  زج  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  درادیم . تسود  ار  نیسح  هکنآ  درادب  تسود  دنوادخ  متسه ، نیسح  زا  نم 
هب میتفگ ، هک  هنوگناـمه  رما ، نیا  و  تسا ، هداد  رارق  دـیکات  دروم  اـهدرخ  رد  ار  مالـسلامهیلع  تیبلـها  یتسود  موهفم  دـیوگیمن  نخس 

اهنآ هب  هجوت  اب  تما  هک  دشاب  یلوصا  ترـضح ، نآ  فطاوع  تسا  نکمم  هنوگچ  دشابیمن و  لوقعم  هک  اریز  تسین  يدنواشیوخ  ببس 
دیاب دروآیم ، نابز  رب  هک  ار  ياهملک  ره  تسا و  یهلا  تلاسر  هدننکغالبا  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  دنک ، مادقا  دوخ  ياهرواب  نییعت  هب 

دیق و نودب  دنوادخ و  یتسود  اب  ار  نیسح  ترضح  یتسود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دوش و  عقاو  هجوت  دروم  یلقتـسم  بلطم  ناونع  هب 
هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  هار  هدنهد  همادا  یهلا و  هدارا  رگنایامن  نیسح  ترضح  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخن  رما  نیا  تسا و  هتخاس  هارمه  یطرش 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  نـیمه  يارب  دـشاب و  نآ  زا  عاـفد  تلاـسر و  هحفـص 302 ] نتفرگ [  شود  رب  تیلووـسم  رد  هـلآ  و 
يهمه زا  دنتسه و  نس  کی  رد  تشهب  لها  هک  یلاح  رد  [ 363 « ] دنشابیم تشهب  لها  ناناوج  رورس  ود  نیسح ، نسح و  : » تسا هدومرف 

دروم رد  يزیچ  هچ  ام  دنـشابیم . تشهب  لها  ناراورـس  نانآ  نیاربانب  دنربیم ، رـسب  نآ  رد  دناهدوب  تشهب  قحتـسم  هک  یناسک  ياهتما 
رد رفن  دـنچ  اب  ار  نآ  نم  هک  تسا  یلاوس  نیا  دنـشاب ؟ تشهب » لها  يرورـس   » دـنلب هبترم  نیا  هتـسیاش  نانآ  هک  مینادیم  نیـسح  نسح و 

هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  نادنواشیوخ  يارب  ار  تشهب  یلاعت  هناحبس و  دنوادخ  ایآ   » دندش تریح  راچد  نآ  هب  خساپ  رد  هک  متـشاذگ  نایم 
هک دنتـسه  ماما  ود  نیـسح  نسح و  دـندرگ .» نآ  هتـسیاش  ات  دنـشاب  هداد  ماجنا  ار  یلمع  هدرک و  يراـک  هکنیا  نودـب  تسا  هداد  رارق  هلآ 

هداهن نانآ  شود  رب  تلاسر  هار  همادا  راب  هک  دنتـسه  یناماما  زا  اهنآ  هک  اریز  هدومرف  تیـصو  نانآ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
ریهطت و هیآ  هک  دشابیم  ءاسک  لها  زا  نیـسح  دیامن . تفایرد  نانآ  زا  ار  دوخ  ینید  ماکحا  ات  دشاب  ناشیا  رانک  رد  تما  رگا  دش  دهاوخ 
هک تسا  یناسک  زا  درف  نیموس  یفطـصم و  ربمایپ  رتخد  دـنزرف  كاپ  راکزیهرپ  راکتـسرد  ماما  يو  هدـش  لزاـن  ناـنآ  قح  رد  هلهاـبم  هیآ 

تقیقح نآ  دوجو  اب  و  دوشیم ، لمع  دنفـسوگ  اب  هکنانچمه  ددرگیم ، هدیرب  رـس  البرک  رد  يو  تسا ... هدـش  بجاو  ام  رب  نانآ  تعاطا 
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داد هزاجا  دوخ  هب  تما  ارچ  میناوخن ... خیرات  رد  ار  اهرطـس  تشپ  هک  میرب ... رـسب  لهج  رد  ام  هک  دناهتـساوخ  هتخاس و  ناهنپ  مدرم  زا  ار 
رد شـسرپ  هب  ار  ام  نیـسح  هب  ملظ  نوچ  درک ؟ مهارف  ار  راک  نیا  هنیمز  یـسک  هچ  دنـشکب و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تیبلـها  هک 
رد اهنآ  هچنآ  هرابرد  ثحب  هب  ار  ام  نآ  دوشیم و  هیواـعم  هحفص 303 ] دروم [  رد  نتفگ  نخـس  ینعم  هب  هک  دنکیم  نسح  هب  ملظ  دروم 

ياملع هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دماجنایم ، نابحاص  رس  رب  هفیقـس  یناریو  هب  کش  نودب  نیا  دناشکیم و  دندیمانیم ، هنتف  نامثع  راگزور 
: تسا هیـضق  ود  ياراد  نیـسح ، دیوگیم : یـسردم  يداه  دیـس  همالع  دشن ... هتـشک  البرک  رد  اهنت  نیـسح ، دناكانمیب . نآ  زا  ام  لضاف 

ادج نت  زا  وا  رس  تشگ و  هراپ  هراپ  البرک  رد  نیـسح  ندب  هک  تسا  تسرد  هدش ،» هداد  داب  رب  قح  هیـضق  هتـشگ و  هراپ  هراپ  ندب  هیـضق  »
ار ینوناق  یعرـش و  هفیلخ  ینعی  مالـسلاهیلع  یلع  نسحلاوبا  تسـشن و  تردق  هکیرا  رب  قحانب  رکبوبا  هک  ینامز  زا  وا  قح  یلو  دـیدرگ ...

ترضح ددرگ ، طلسم  نآ  رب  يرادرک  تشز  راوخبارـش  هک  دیـسر  ییاج  هب  تما  راک  هک  یماگنه  و  دوب ... هدش  هدرب  نیب  زا  تخاس  رود 
هب دوخ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوب و  هدش  عقاو  نآ  رـس  رب  هک  دزاس  يرطخ  هجوتم  ار  تما  ات  درک  ادف  ار  شتیبلها  دوخ و  ناج  نیـسح 

ندـعم توبن و  تیبلها  ام  : » دومرف ترـضح  نآ  دـنک ، تعیب  دـیزی  اـب  اـت  دنتـساوخ  وا  زا  هنیدـم  رد  هک  یماـگنه  دومن  هراـشا  بلطم  نیا 
، وا دـننامه  اب  نم  نوچ  یـسک  تسا و  شکمدآ  راوخبارـش و  دـیزی  داد و  دـهاوخ  نایاپ  ام  اب  دومن و  زاغآ  ام  اب  دـنوادخ  میتسه ، تلاسر 

اریز دناسرن ، يرای  يو  هب  یلو  دوش  هدیرب  رـس  شربمایپ  رتخد  دنزرف  هکنیا  دونـشب  تما  هک  تشاد  عقوت  دیاب  ایآ  [ . 364 « ] دنکیمن تعیب 
شتآ هب  ار  نآ  ات  دوش  يروآعمج  مزیه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ردام  هناخ  فارطا  رد  ات  دهدیم  روتـسد  هک  تسا  رکبوبا  لوا  هفیلخ  نیا  هک 

نآ ندنازوس  هب  دـیدهت  دتـسیایم و  شاهناخ  رد  رب  هک  تسا  باطخلا  نب  رمع  نیا  دـنهد ؟ تیعورـشم  وا  هب  تما  نیا  هکنیا  ای  دـنناشکب .
هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  تافو  نامز  زا  هلاسم ، سپ ، تشذگ ...) هک  یحرـشب   ) دشاب نآ  رد  هحفص 304 ] یفطصم [  رتخد  رگا  یتح  دنکیم 

دـننک و يزارد  تسد  هَّللا  ءاـیلوا  رب  اـت  دوـمن  مهارف  ار  ناـکما  نیا  دارفا  نآ  يارب  هک  یخاتـسگ  نآ  اریز  دراد ، یخیراـت  ياهقباـس  هـلآ  و 
رگا یتح  دیآ . رظن  هب  ناسآ  مالسا  تلاسر  زا  ندرک  رظنفرص  نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  دنهد  رارق  یفده  دوخ  يارب  ار  تفالخ  بصنم 

نآ زا  تلاسر  دـش و  لزان  نآ  رد  یحو  هک  ياهناخ  هب  تناها  توبن و  هناـخ  تمرح  کـته  و  ع )  ) همطاـف یلع و  ندـش  هتـشک  هب  رما  نیا 
تما و یناشیپ  رب  یهایس  هکل  ناونع  هب  ات  دوش  هدنایامن  تشز  یتروص  هب  يزور  دیابیم  لامعا  نیا  يهمه  دماجنایب .... تفرگ  همـشچرس 

ياهراک اب  ءافلخ  هک  دـندوب  ياهناخ  نامه  لها  نآ  ناـنامرهق  هک  تسـالبرک  هعقاو  ناـمه  نآ  و  دـنامب ، یقاـب  خـیرات  رد  ینینوخ  هفحص 
نامز رد  اما  دوب ، هدشن  هدرپس  كاخ  هب  زونه  ربمایپ  دندوب و  کیدزن  ربمایپ  نامز  هب  هکنیا  دوجو  اب  دندوب  هتسکش  ار  نآ  تمرح  ناشدوخ 

تلاسر يدوبان  يارب  نانآ  فادها  هک  دندوب  هتخادرپ  هفیقس  لوصحم  تشادرب  هب  هدرک و  مکحتـسم  ار  دوخ  تردق  نیقفانم  رافک و  دیزی 
دنک و تعیب  دیزی  اب  هک  تفریذپن  نیسج  ماما  دیدرگ . راکـشآ  يرجه  لاس 61  ياروشاع  رهظ  رد  اهتروص  نیرتتشز  اـب  مه  نآ  یهلا 

اهنآ رد  هک  دومن  تفایرد  هفوک  لها  زا  ییاهمایپ  اههمان و  اجنآ  رد  هک  دومن  تکرح  هکم  يوس  هب  دش و  راک  هب  تسد  ندش  هدامآ  يارب 
يو درگ  هفوک  مدرم  داتـسرف . نانآ  دزن  ار  لیقع  نب  ملـسم  دوخ  هدازومع  ترـضح  نآ  دـنک . تکرح  نانآ  يوس  هب  هک  دنتـساوخ  يو  زا 

رب ار  هفوک  رد  دوخ  مکاح  ریـشب  نب  نامعن  دش  علطم  رما  نیا  زا  دیزی  هک  یماگنه  دندومن و  تعیب  يو  اب  رفن  رازه  هدجیه  دندمآ و  مهارف 
لتق هب  ار  وا  دـهد و  رارق  بیقعت  تحت  ار  ملـسم  ات  تساوخ  وا  زا  درک و  بوصنم  اجنآ  تموکح  هب  ار  دایز  نب  هَّللادـیبع  تخاـس و  راـنک 

هک یماگنه  هفوک  لها  اـما  تساـخاپ  هب  وا  دـض  رب  ملـسم  تخادرپ . نایعیـش  بیقعت  هب  دـمآ و  هفوک  هب  هَّللادـیبع  هحفـص 305 ] دناسرب [ .
یتروصب ماجنارس  تخادرپ و  دربن  هب  ییاهنت  هب  وا  دندرک و  اهر  ار  ملسم  درب ، راک  هب  نانآ  دروم  رد  ار  باعرا  قیوشت و  تسایـس  دایزنبا 

دیزی دزن  ار  نانآ  ياهرس  زین  دایزنبا  دش . هدناسر  لتق  هب  زین  هورع  نب  یناه  ینعی  نایعیش  گرزب  وا ، هارمه  هتبلا  دیسر . لتق  هب  زیمآهعجاف 
نانآ راظتنا  ناگدننک و  تعیب  دادعت  زا  و  دوب . هداتسرف  ندش  هتشک  زا  شیپ  هک  ملسم  زا  ياهمان  تفایرد  زا  سپ  نیسح  ترـضح  داتـسرف .

زا ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  هک  دـندرک  شالت  ياهدـع  درک . تکرح  قارع  يوس  هب  درکیم  تیاـکح  ترـضح  نآ  ندیـسر  يارب 
جراخ ارم  نانآ  مدوبیم  ناگدـنزخ  نیا  زا  ياهدـنزخ  هنـال  رد  نم  رگا  هک  ادـخ  هب  : » تفگیم ترـضح  نآ  یلو  دـنرادزاب  ندـش  جراـخ 
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هبنـش زور  رب  نایدوهی  هک  ياهنوگب  درک . دـنهاوخ  يدـعت  نم  رب  نانآ  ادـخ  هب  دنـسرب ، نم  دروم  رد  ناشدوخ  هتـساوخ  هب  اـت  دـنتخاسیم 
هکنیا زا  تسا  رتهب  نم  دزن  موش  هتـشک  اـج  ره  رد  رگا  : » تفگیم ترـضح  نآ  هدرک  لـقن  ریثـکنبا  هک  هنوگنآ  [ . 365 «. ] دندرک يدعت 
هکنیا رگم  درک  دنهاوخن  اهر  ار  وا  اهنآ  هک  تسنادیم  ترضح  نآ  [ 366 « ] دوش هتسکش  هکم  ینعی  اجنیا ، تمرح  نم  ندش  هتشک  هلیسوب 
ساپس : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیامنن . تعیب  دیزی  نوچ  یـسک  اب  یلو  دنک  نید  يادف  ار  دوخ  ات  دوب  هدامآ  وا  اما  دنک  تعیب 
هحفـص رب [  دنبندرگ  نوچمه  مدآ  نادنزرف  رب  گرم  ادـخ ، زا  رگم  ییورین  تردـق و  تسین  دوش و  نآ  دـهاوخ  يادـخ  هچنآ  ار ، يادـخ 
ناـکم فسوی و  يارب  بوقعی  قاـیتشا  نوچمه  متـسه ، مناگتـشذگرد  رادـید  قاتـشم  هچ  نم  هدـش و  هداد  رارق  ناوج  رتخد  ندرگ  [ 306

سیواون و نایم  نابایب ، ياهگرگ  ار  منت  ياههراپ  منیبیم )  ) هک ییوگ  و  مسریم ، نآ  هب  هک  تسا  هدش  هدیزگرب  نم  يارب  ندـش  هتـشک 
دنوادخ ياضر  تسین ، ياهراچ  تسا  هدش  ردقم  هک  يریدقت  زا  دنیامنیم . رپ  ار  دوخ  یلاخ  ياهمکش  نم  زا  دننکیم و  هراپ  هراپ  البرک 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ناشیوخ  دهدیم . ام  هب  ار  نایابیکـش  شاداپ  وا  مینکیم و  ربص  وا  شیامزآ  رب  تسا  تیبلها  ام  تیاضر 
نانآ هب  تبسن  شاهدعو  ددرگیم و  نشور  اهنآ  هب  شمـشچ  دنوشیم  هدروآدرگ  يو  دزن  سدقلا  هریظح  رد  نانآ  دنوشیمن و  رود  وا  زا 

هب نم  هک  دنک  تکرح  ام  هارمه  دشاب ، شراگدرورپ  رادید  هدامآ  و  دنک ، ادف  ار  دوخ  ناج  ام  هار  رد  دـهاوخب  سک  ره  سپ  دوشیم ، افو 
قح يرای  زا  دنتـشاد و  ساره  لطاب  اـب  ندـش  وربور  زا  هک  یناـسک  هب  اـنتعا  یب  هاـگنآ  [ . 367 « ] متفایم هار  هب  حبـص  ادرف  ادـخ  تساوخ 
يا دـنامیمن ، رادـیاپ  نم  ندـش  هتـشک  اب  زج  دـمحم  نید  رگا  تفگیم : شلاح  ناـبز  هک  یلاـح  رد  داـتفا  هار  هب  داـتفا . هار  هب  دـندنامزاب 

وت و اـب  ناـشیاهلد  موـق  نیا  تفگ : وا  دیـسرپ . يو  زا  عاـضوا  هراـبرد  دـش و  وربور  قدزرف  اـب  هار  ناـیم  رد  دـیریگرب ... رد  ارم  اهریـشمش 
دـسرب لتق  هب  ای  دنک و  تعیب  ای  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دندنبب و  وا  رب  ار  هار  ات  دش  مازعا  ییاهرکـشل  [ . 368  ] تسا وت  دض  رب  ناشیاهریشمش 

هبطخ هب  هاپـس  نآ  رد  نیـسح  سپـس  درک . در  ار  اهنآ  زاب  هک  دـنداد  وا  هب  يرگید  ياهداهنـشیپ  تفریذـپن . ار  تعیب  مالـسلاهیلع  ماما  یلو 
هحفص مارح [  هک  دنیبب  ار  يرگمتس  مکاح  امـش  زا  سک  ره  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدرم ، يا  : » تفگ داتـسیا و 

هب ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دیامن و  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  اب  دنکشب و  ار  يادخ  دهع  دنک و  لالح  ار  يادخ  [ 307
مکاح نآ  هک  ییاجنآ  هب  ار  وا  هک  تسا  قح  دـنوادخ  رب  دـنکن  ضارتعا  مکاح  نآ  رب  نخـس  هب  ای  لمع  هب  نکل  دـنک  راتفر  متـس  هاـنگ و 
يوس هب  شتکرح  ای  وا  تشگزاب  نانآ  [ . 369 « ] متسه هدننک  ضارتعا  نیرتهتـسیاش  نم  و  دومرف : هک  اجنآ  ات  دیامن ... دراو  دوشیم  دراو 

نیـسح ماما  دـنیامن . فیلکت  بسک  داـیزنبا  زا  ناـنآ  اـت  دـهد  همادا  دوخ  هار  هب  هداـج  راـنک  رد  اـت  دنتـشاذگ  ار  وا  دـنتفریذپن و  ار  دـیزی 
هک دنگنجیم  ام  اب  هک  شابم  یناسک  زا  سرتب و  ادخ  زا  سپ  یهدیمن  يرای  ار  ام  رگا  : » تفگ وا  هب  دش و  وربور  یصخش  اب  مالـسلاهیلع 

هحفص 308] [ . ] 370 « ] دوشیم كاله  دباتشن  ام  يرای  هب  دونشب و  ار  ام  يادص  سک  ره  ادخ  هب 

البرک هب  سدقم  ناوراک  ندیسر 

هب دایز  نب  هَّللادیبع  روتسد  دندرگیم و  عنم  بآ  زا  هدافتسا  زا  مالـسلامهیلع  تیبلها  دوشیم و  هداهن  نیمز  رب  البرک  رد  اهراب  اهلمح و 
ینارذگ تقو  وا  اب  ای  ینک و  تیامح  ار  وا  ات  ماهداتـسرفن  نیـسح  يوس  هب  ار  وت  نم  دعب ، اما  هک : دسریم  مکاح  رکـشل  هدنامرف  دعـسنبا 

رگا دشاب  هتشاد  هجوت  سپ  یتسرفب . ياهدننک  تعافـش  نم  دزن  يو  يارب  هکنیا  ای  یهدب و  ندنام  تمالـس و  دیون  وا  هب  هکنیا  ای  ییامن و 
ار نانآ  هکنیا  ات  نک  هلمح  اهنآ  رب  دنریذپن ، رگا  تسرفب و  نم  دزن  ملاس  ار  نانآ  دنوش ، میلست  دنهن و  ندرگ  ار  نامرف  شنارای ، نیـسح و 

فلاخم قاع  يو  هک  دنزاتب  شتشپ  هنیس و  رب  نابسا  ات  راذگب  دیسر ، لتق  هب  نیسح  هاگ  ره  و  دنتسه ، نآ  قحتسم  هک  ییامن  هلثم  یشکب و 
هک روطنآ  یلو  دـناسرب  یناـیز  گرم  زا  سپ  اـهراک  نیا  هک  مرادـن  رواـب  نم  و  دـسیونیم : سپـس  تسا ... راکمتـس  اهدـنویپ و  هدـنرب  و 

رگا میهدیم و  وت  هب  ار  نامرف  هدننک  ارجا  عیطم  صخش  شاداپ  ینک ، ارجا  ار  ام  نامرف  وت  رگا  منک . نینچ  وا  اب  مشکب  ار  وا  رگا  دناهتفگ :
هب ار  دوخ  نامرف  ام  هک  راپـسب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  تسد  هب  ار  هاپـس  وش و  رود  ام  رکـشل  ام و  راک  زا  ینک ، يراددوخ  هک  يراد  دـصق 
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دنچ داتفه و  زج  هک  یلاح  رد  دندرک ، هرصاحم  داب  شیادف  مردام  ردپ و  هک  ار ، ترـضح  نآ  اروشاع  زور  [ . 371  ] مالسلاو میاهداد  يو 
هب دنک و  هظعوم  ار  نانآ  ات  درک  یعس  داتسیا و  نخس  هب  شنانمشد  ربارب  رد  ناکدوک  نانز و  ناوج و  وریپ  زا  دوبن ، يو  هارمه  یـسک  رفن 

: دومرف ترضح  نآ  دنتشاد . باذع  هحفص 309 ] یگتـسیاش [  هدز و  رهم  ناشیاهلد  رب  دنوادخ  هک  تاهیه  اما  ددرگ  نومنهر  تسرد  هار 
ام هک  ار  يریشمش  میداد  خساپ  امش  هب  تعرس  هب  ام  دیدناوخارف و  یـسردایرف  هب  ار  ام  قایتشا  اب  هک  هاگنآ  ناتلاح  هب  ادب  امـش و  رب  يا  «و 

دیتخاس هتخورفارب  ام  دض  رب  میدوب ، هدرک  نشور  امش  ام و  نانمشد  دض  رب  ام  هک  ار  یشتآ  دیدیشک و  ام  يور  هب  میتشاد ، امش  تسد  رد 
ار امش  هکنیا  ای  دنشاب و  هدرک  راتفر  تلادع  هب  امش  نایم  رد  نانآ  هکنیا  نودب  دیدمآرد  ناتناتسود  دض  رب  ناتنانمـشد  نارای  تروص  هب  و 
لد تسا و  فالغ  رد  ریـشمش  هک  یلاح  رد  دیاهدرک  اهر  ار  ام  هک  هکنیا  دیتسین  اهالب  هتـسیاش  ایآ  سپ  دشاب  هدـمآ  شیپ  يدـیما  نانآ  هب 

نوچمه دیدمآ  باتش  اب  ام  يوس  هب  اهسگم و  نتساخرب  نوچمه  دیتفاتش  ام  يوس  هب  امش  یلو  تسا  هدشن  هتفرگ  میمـصت  هتفرگ و  مارآ 
نوگرگد باتک و  ناگدننک  اهر  يا  نانطویب و  يا  تما و  ناگدرب  يا  داب ، يرود  ار  امش  سپ  دیتسکش .... ار  دهع  هاگنآ  اههناورپ  نداتفا 

شردپ لوهجم و  شبسن  هک  یسک  انامه  اهتنـس ، ناگدننک  شوماخ  ناطیـش و  ناریذپ  هسوسو  راکهانگ و  هورگ  يا  نخـس و  ناگدننک 
. میریذـپب ار  يراوخ  ام  هک  تاهیه  و  نتـشگ . راوخ  اـی  ندیـشک و  ریـشمش  ناـیم  تسا ... هداد  رارق  زیچ  ود  ناـیم  ار  راـک  دوب ، نینچنیا  زین 
، میراد ابا  هک  یتزع  اب  ياهناج  دـنلب و  ياهحور  رهطم و  كاـپ و  ياـهنماد  دـنریذپیمن و  اـم  يارب  ار  نآ  ناـنموم  شربماـیپ و  دـنوادخ و 

شیپ هب  روای ، ندوبن  دادـعت و  یمک  دوجو  اـب  نادـناخ  نیا  اـب  اـم  هک  اـنامه  میهد ، حـیجرت  هناراوگرزب  تداهـش ، رب  ار  میئل  دارفا  تعاـطا 
هکنیا اـت  دوش  راوس  بسا  رب  یـسک  هک  تقو  زا  رادـقم  نآ  هب  رگم  دـنام  دـیهاوخن  نیا  زا  دـعب  امـش  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفر و  مهاوـخ 

سپ  » تسا هتـشاد  نم  اب  ادخ  لوسر  مدج  زا  مردپ  هک  يدهع  دـیتفا ، هزرل  هب  روحم  شزرل  نوچمه  دـخرچب و  امـش  رب  ثداوح )  ) يامیس
رب نم  هک  دیهدن ، تلهم  ارم  دینک و  هجوت  نم  يوس  هب  هاگنآ  دوشن ، ناتهودنا  هیام  ناتراک  ات  دیروآ ، مهارف  ار  ناتناکیرش  ار و  دوخ  راک 
هک دـشاب ، وا  تسد  هب  شراـیتخا  هکنیا  رگم  تسین  ياهدـنبنج  هحفـص 310 ] اریز [  ماهدرک  لکوت  ناتراگدرورپ  مراگدرورپ و  دـنوادخ ،

اهنآ زا  ار  نامسآ  ناراب  ادنوادخ  : » تفگ درب و  الاب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  ود  هاگنآ  [ . 372 « ] دشاب میقتسم  یهار  ار  مراگدرورپ 
هک دـناشونب  نانآ  هب  ار  هودـنا  ماج  ات  رامگرب  نانآ  رب  رهام  یمالغ  و  فسوی ، ياهلاس  نوچمه  ناراذـگب  اـهنآ  رب  ار  ییاـهلاس  ریگورف و 
نآ سپـس ، تسوت .» يوس  هب  تشگزاب  میاهدومن و  لکوت  وت  رب  یتسه ، ام  راـگدرورپ  وت  دنتـشاذگورف و  دـندرک و  بیذـکت  ار  اـم  ناـنآ 
رد ینتـشک  دریگب ، ماقتنا  وا  زا  نم  يارب  هکنیا  رگم  تشاذگ  دهاوخن  ار  نانآ  زا  یـسک  دنوادخ  هک  ادخ  هب  : » تفگ مالـسلاهیلع  ترـضح 

نیسحلا هَّللادبع  ابا  نخـس  نیا  [ . 373 « ] تسا رتـهب  منایعیـش  تیبلـها و  نم و  يارب  نآ  هبرـض و  ره  ربارب  رد  ياهبرـض  نتـشک و  ره  ربارب 
تلاسر هب  مازتلا  دهعت و  ینعم  دینکیم و  ساسحا  ار  نامیا  حور  تیفافش  نآ  رد  هک  دییامرف  لمأت  دیناوخب  ار  نآ  سپ  تسا ، مالـسلاهیلع 

تما و نتخاس  رادیب  يارب  يدایرف  هکلب  هدوبن  مکاح  ماظن  رییغت  يارب  اهنت  نیـسح  ترـضح  بالقنا  هکنیا  دزاسیم  دکوم  هک  دـینیبیم  ار 
شوـگ یـسک  هچ  اـما  تسا ، هدوـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يایـصوا  زا  شندـش  رود  یتدـیقع و  فارحنا  هـب  نآ  نداد  هجوـت 

رب هن  تفر ، داب  رب  اهرس  دش و  هدیرب  اهتسد  نآ  رد  هک  دندرک  زاغآ  ار  یگنج  دندیزرو و  رارـصا  تیانج  هب  مادقا  رد  موق  نآ  دادیمارف ...
نب ریهز  رهاظم و  نب  بیبح  ماما ، نارای  نوچمه  یناـسک  دنتـشاد ، تقفـش  نـالاسدرخ  هحفـص 311 ] رب [  هن  دـندرک و  محر  نـالاسگرزب 

اب نانآ  تشاد . یموهفم  هچ  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  يارب  ناشیرای  هکنیا  هب  دنتشاد  یهاگآ  هک  دندوب  یناسک  نانآ  نارگید ... نیقلا و 
زا روهلعـش  وج  نآ  مرگ  امرگ  رد  رازاک و  نایم  رد  دنتفاتـش . هَّللالوسر  دنزرف  زا  عافد  يارب  دـنوشیم  هتـشک  هک  دنتـسنادیم  هکنیا  دوجو 

ترـضح نآ  زا  تیامح  يارب  شناراـی  زا  یکی  ساره ، تدـش و  ماـگنه  زاـمن  دتـسیایم ، زاـمن  هب  شناراـی  هارمه  ماـما  دربن ، ياـههرارش 
اهریت یناوارف  زا  شندـب  هک  هاـگنآ  دـنک و  عاـفد  شقیـالخ  رب  دـنوادخ  تجح  زا  اـت  دـهدیم  رارق  اـهریت  رپس  ار  دوخ  هنیـس  دتـسیایم و 
هاگنآ ماهدرک .»؟ افو  ایآ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  : » دـیوگیم اسر  نادـنچ  هن  ییادـص  اب  دـتفایم و  نیمز  رب  ددرگیم ، تشپراـخ  نوچمه 

مالـسلاهیلع و نیـسح  نادنزرف  مالـسلاهیلع و  یلع  نادـنزرف  نایمـشاه و  دنتفاتـش ، تشهب  ناروح  يوس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  نادـیهش 
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يو زا  ناشیاهریت  اب  موق ، نآ  دوب و  هدیکشخ  شردام  ریش  هک  دوب  هراوخریـش  یلفط  نانآ ، نیرخآ  و  مالـسلاهیلع ، نیـسح  نادنزرف  سپس 
هک تخودیم  نانز  هاگهمیخ  يوس  هب  مشچ  یهاگ  دنام ، اهنت  نیـسح  و  دـندیرب . رـس  ار  وا  شردـپ  شوغآ  رد  هکنیا  ات  دـندومن  لابقتـسا 
هک موق  نآ  يوس  هب  یهاگن  هاگ  و  دندوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد  هک  یلاح  رد  دندشیم  راتفرگ  تراسا  هب  دعب  یکدنا 

موق نیا  رب  دومرف : دیسرپ ؟ ار  شاهیرگ  تلع  بنیز  شرهاوخ  داتفایم ! هیرگ  هب  دنکفایم و  دندوب ، هدز  هقلح  شدرگ  رب  يو  نتـشک  يارب 
هدرک متـس  يو  هب  هک  ینمـشد  دیرگب  دوخ  نمـشد  رب  هک  دیاهدید  ار  یناسنا  ایآ  تفر . دنهاوخ  منهج  شتآ  هب  نم  رطاخ  هب  هک  میرگیم 

هحفـص 312] نانآ [  دـسریم و  تداهـش  هب  هکنیا  ات  دزادرپیم  دربن  هب  نانآ  اب  سپـس  تسا . هتخاـس  ناربماـیپ  زا  اـهنت  راـک  نیا  تسا ...؟
ياپ شفیرـش  يهنیـس  رب  نابـسا  ات  دنداد  روتـسد  سپـس  دنتخاس و  ادج  شنت  زا  رـس  دـندومن . یلمع  وا  دروم  رد  ار  دایزنبا  ياهشرافس 
یلص ربمایپ  دنتسیرگ و  نآ  رب  نیمز  زا  شیپ  اهنامسآ  هک  نیا  تسا  یمیظع  هعجاف  هچ  تسا و  تما  هعجاف  تایئزج  زا  یـشخب  نیا  دنهن .

تـسار دـناشن و  دـهاوخ  نوخ  هب  ار  اهلد  نانچمه  نآ  هرطاـخ  تسیرگ . تبیـصم  نیا  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـلوت  زور  هلآ  هیلع و  هَّللا 
هَّللادـبعابا دای  دوشن .» شوماخ  زگره  هک  تسا  نانموم  لد  رد  یغاد  ار  نیـسح  : » دومرف هک  اجنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ 

یلاح رد  دنیوگیم  نخس  نید  هرابرد  اهربنم  يور  رب  هک  ینالهاج  زا  یضعب  مغریلع  تسا  هدنام  ظوفحم  هعیش  دزن  نانچمه  مالـسلاهیلع 
هدز و وناز  تما  يهنیس  رب  دیدج  یمان  اب  نانچمه  دایزنبا  دنتسه . تلفغ  رد  مدرم  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  تسا و  رازیب  نانآ  زا  نید ، هک 

حلص بوجو  دوهی و  یکاپ  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هَّللادبع  ابا  نایعیـش  ندوب  سجن  رفاک و  دروم  رد  دیدج  ینابز  اب  نانچمه  یـضاق  حیرش 
دراد دوجو  نانچمه  قانتخا  يزاـس و  هارمگ  دـنرترب . مالـسلاهیلع  نیـسح  نایعیـش  زا  ناـیدوهی  ناـنآ  رظن  زا  [ 374  ] دـهدیم اوتف  نانآ  اـب 

یناریسا هک  دش  هتفگ  دنتسیک ؟ نانیا  دندیسرپ  مدرم  دندروآ و  ار  ناریسا  هک  یماگنه  دندرک  لمع  مالسلاهیلع  نیسح  نالتاق  هک  هنوگنآ 
هب ار  ناریسا  زا  یکی  ات  دوب  هشیدنا  نیا  رد  نانآ  زا  یکی  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  راک  هدرک  تتامش  نانآ  رب  مدرم  هاگنآ  دنتسه ، ملید  زا 

دنوادـخ هدـیدرگ و  مارح  هناخ  نآ  لها  رب  هقدـص  هک  دـندوب  یحو  هناخ  نارتخد  نانآ  هک  یلاح  رد  دـشاب  هتـشاد  راـیتخا  رد  زینک  ناونع 
هحفص [ . ] 375 ( ] یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلأسا  لق ال  : ) دـیامرفیم یلاعت  يادـخ  هک  اـجنآ  تسا ، هداد  ناـنآ  تدوم  هب  ناـمرف 
رتخد بنیز  هبطخ  اما  مناشیوخ .» هب  تبـسن  تدوم  زج  مهاوخیمن ، امـش  زا  تلاسر )  ) نآ رب  يدزم  نم  هک  ربمایپ ) يا   ) وگب : » ینعی [ 313
دراو وا  رب  ار  نیسح  رـس  هک  ماگنه  نآ  رد  داد  رارق  بطاخم  ار  دیزی  هک  هاگنآ  دشورخیم ، نایعیـش  شوگ  رد  نانچمه  مالـسلاهیلع  یلع 

: دورسیم درکیم و  دراو  هبرـض  ماما  نیـشیپ  ياهنادند  رب  شیتسدبوچ  اب  دوب و  هداد  بیترت  دوخ  يارب  يراوخبارـش  سلجم  وا  دندرک و 
رد مشاهینب  ینعی : [ . 376  ] لعف ناک  ام  دـمحا  ینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدـنخ  نم  تسل  لزن  یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب  مشاـه  تبعل 

ماـقتنا دـمحا  نادـنزرف  زا  رگا  متـسین  فدـنخ  نادـناخ  زا  نم  تسا  هدـش  لزاـن  ییحو  هن  هدـمآ و  يربـخ  هن  هک  دـندرک ، يزاـب  تکلمم 
ینالوط ياهبطخ  درکیم ، نایب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  شردـپ  نانخـس  ییوگ  هک  ینابز  اب  نایمـشاه ، نز  ریـش  بنیز  مریگن . ار  ناـشیاهراک 
دهاوخب دنوادخ  هچنآ  ات  زورما و  هب  ات  نیسح  ترضح  يارب  ات  دش  ببس  هک  ياهبطخ  مینکیم ، باختنا  ار  نآ  زا  یشخب  ام  هک  درک  داریا 

هتشاد ار  تیاهشالت  زادرپب و  تیاههلیح  هب  : » تفگ نینچ  دیزی  هب  باطخ  ینانخس  نمـض  بنیز  دوش ... اپرب  یـسلاجم  نایعیـش ، لفاحم  رد 
دـش و دـهاوخن  كاپ  وت  زا  لمع  نیا  گنن  يربیمن و  نیب  زا  ار  ام  دای  یناریمیمن و  ار  اـم  یحو  ادـخ ، هب  هک  نک  یهاوخ  هچ  ره  شاـب و 

دهدیم ادن  يدانم  هک  ار  زور  نآ  دش ، دهاوخ  دوبان  هدنکارپ و  وت  عمج  نیا  دوب و  دنهاوخن  یکدنا  زج  تیاهزور  یهابت و  زج  وت  هشیدنا 
ار اـهنآ  هدرب و  ثرا  هب  ار  هیماینب  ياـهتداع  اـم  هـکنیا  دوـجو  اـب  هحفـص 314 ] [ . ] 377 « ] داب ناراکمتـس  رب  دـنوادخ  تنعل  هک  اـنامه 

هدرخ نایعیـش  رب  تسا ، هدش  هتـشک  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  دـنزرف  هک  اروشاع  زور  نتفرگ  نشج  نوچمه  میاهتفریذـپ ،
رد باطخ  نب  رمع  ياعدا  زج  میرادن  تسد  رد  یلیلد  تمذم  نیا  رد  هتبلا  و  دنرادیم . ياپ  رب  ار  ینیسح  يرادازع  سلاجم  هک  میریگیم 

يارب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  [ 378 « ] دنرتهاگآ رمع  يا  وت  زا  مدرم  همه   » تسا هتفگ  وا  دوخ  هک  یلاح  رد  ندرک ! هیرگ  تمرح  دروم 
هکنانچ دناهتسیرگ . ترضح  نآ  رب  زین  تادامج  یتح  نامسآ و  هک  روطنامه  درک . هیرگ  ترضح  نآ  تدالو  زور  رد  نیسح  ندش  هتشک 
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هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  يوس  زا  نانآ  قیوشت  هزمح و  ترضح  رب  نانز  ندرک  هیرگ  زین  تسا و  هدمآ  یتانایب  دروم  نیا  رد  خیرات  بتک  رد 
وا رب  زین  هنیدم  لها  دنیرگب . ناگدننک  هیرگ  ات  راذـگب  هزمح  نوچ  یـسک  رب  دومرف : هک  یماگنه  ار  نانآ  ترـضح  نآ  ندرک  يرای  هلآ و 
هک ییاهشالت  [ . 379  ] دشاب هدرک  ضارتعا  نانآ  رب  یسک  هک  میاهتفاین  هدیسر  ام  هب  اهربخ  زا  هچنآ  رد  دندومن و  اپرب  يرادازع  ياهمتام 

شوماخ قح و  يادـص  ندرک  شوماخ  يارب  مادـقا  زج  يزیچ  دـنریگیم  راکب  نیـسح ، ترـضح  رب  ندرک  هیرگ  هرابرد  ناضرغم  هزورما 
يارب ار  راک  نیا  نایعیـش  رگا  دندنـسپن و  نارفاک  دنچ  ره  دنک  لماک  ار  دوخ  رون  هکنیا  رگم  دریذپیمن  دنوادخ  تسین و  ادخ  رون  ندرک 

. دندومن لمع  ریدغ  هثداح  دروم  رد  هک  نانچمه  دندرکیم  شالت  نآ  وحم  يارب  نانمشد ) ، ) دندادیمن ماجنا  البرک  دای  نتشادهگن  هدنز 
هک سب  راختفا  نیمه  ینیسح  سلاجم  يارب  و  تسا . هدوبن  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  دش  هتـشک  هکنآ  دنتفگیم  ام  هب  زورما  هجیتن  رد  و 

کی ندـناوخ  دزاسیم و  روهلعـش  ار  داهج  حور  نامیا  اـب  مدرم  ياـهلد  رد  دریگیم و  نارگمتـس  هحفـص 315 ] زا [  ار  باوخ  ناـنچمه 
همه هب  مناوتیمن  رـصتخم  نیا  رد  نم  دنک . ذوفن  نامیا  اب  ياهناج  هب  شیئوداج  رثا  ات  تسا  یفاک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ياههبطخ  زا  هبطخ 

دنوادـخ هکنآ  زج  هک  ییاـههنیجنگ  ددـنبن ، دوـخ  يور  هب  ار  اـههنیجنگ  هنوـگنیا  هک  تسا  تما  رب  اذـل  مزادرپـب  ـالبرک  هثداـح  بناوـج 
هحفص 316] دنادیمن [ . ار  اهنآ  ردق  تسا  هدرک  شتیاده 

ینیسح تبرت  رب  هدجس 

هراشا

هبرجت لـالخ  زا  نم  دـناهتفرگ و  هدرخ  نایعیـش  رب  نآ  هراـبرد  مدرم  زا  يرایـسب  تسا و  طـبترم  ثحب  نـیا  هـب  هـک  دراد  دوـجو  ياهلأـسم 
دیحوت و هب  هچنآ  صوصخ  رد  یباهو  ياهیطوط  دزن  رد  رگم  دیامن ، دییات  ار  شداقتنا  هک  ماهتفاین  یعرش  یلیلد  سکچیه  دزن  میـصخش 

ینیـسح تبرت  رب  ندرک  هدجـس  نامه  ینعی  عوضوم  نیا  دـنرترود ، نآ  مهف  هب  تبـسن  مدرم  همه  زا  نانآ  هک  يزیچ  ددرگیمزاـب . كرش 
ناوارف ار  هلمج  نیا  نم  هتبلا  و  دـنراذگیم » زاـمن  نآ  رب  دنتـسرپیم و  ار  گنـس  نایعیـش  ردارب  يا  : » تفگ نم  هب  ناـنآ  زا  یکی  تـسا ...

ره اب  میروآرب و  دایرف  ياهدننز  گناب  ره  اب  هک  میـشابن  ینادرخیب  ءزج  ات  مهد  حیـضوت  ار  بلطم  ات  دش  بجاو  نم  رب  نیاربانب  ماهدـینش .
چیه نودب  تسخن  دروم  اما  يزیچ  رب  ندرک  هدجس  يزیچ ب - يارب  ندرک  هدجس  فلا - تسا : هبنج  ود  دوجس  يارب  الوا : میزرلب : يداب 

تابثا تسا و  دنوادخ  ریغ  يارب  ندرک  هدجـس  هک  اریز  دننادیم  مارح  ار  نآ  نایعیـش  هتبلا  و  تسا . كرـش  ياهتلاح  زا  یتلاح  يدیدرت 
هعجارم صوصخ  نیا  رد  هعیـش  ياملع  يواتف  هب  ناوتیم  لیلد  هب  زاین  تروص  رد  درادـن و  نم  يوس  زا  يدایز  تمحز  هب  زاـین  دروم  نیا 

رب نایعیش  دشاب . يزیچ  رب  هکنیا  رگم  دوشیمن  ققحم  اساسا  دوجس  دنکیم و  هدجس  يزیچ  رب  یـسک  ره  تسناد  دیاب  مود  دروم  اما  درک .
ود رد  ام  دننکیم و  هدجس  ینیسح  تبرت  رب  اصوصخم  ارچ  هک  دیآیم  شیپ  لاوس  نیا  اجنیا  و  تبرت . يارب  هن  اما  دننکیم  هدجـس  تبرت 

اـصوصخ مود  تسه و  هک  نانچنآ  تسا  كاخ )  ) تبرت هب  طوبرم  هچنآ  رد  تسخن  میهدیم : خـساپ  لاوس  هحفـص 317 ] نیا [  هب  شخب 
یناشیپ لحم  هک  دننادیم  بجاو  ناشناماما  ياههتفگ  يهیاپ  رب  مالسلامهیلع  تیبلها  بتکم  ياملع  لوا : شخب  ینیسح . تبرت  دروم  رد 

هناگراهچ ياهقف  یلو  دشابن . بلاغ ، روط  هب  یندیـشوپ  ای  یندروخ  دشاب و  هدییور  نیمز  زا  هچنآ  نینچمه  دـشاب  نیمز  رب  زامن  ماگنه  رد 
هک دـنراد  تنـس  لـها  عباـنم  زا  يدراوـم  هعیـش  ياـملع  نیمز . رب  هـلمج  زا  دـننادیم و  زیاـج  ار  يزیچ  ره  رب  ندرک  هدجـس  تنـس ، لـها 

تراهط هلیسو  هدجـس و  ياج  نم  يارب  نیمز  : » هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ثیدح  - 1 هلمج : نآ  زا  دیامنیم ، دـییأت  ار  ناشراتفگ 
كاخ هدش و  هداد  رارق  هدجـس  لحم  نم  يارب  نیمز  همه  : » هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هتفگ  و  - 2 [ . 380 « ] تسا هدش  هداد  رارق 

ياههخاش بوچ  زا  دجـسم  فقـس  و  : » تسا هدـمآ  یثیدـح  رد  يردـخ ، دیعـسوبا  زا  و  - 3 [ . 381 « ] تسا تراـهط  هلیـسو  اـم  يارب  نآ 
هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  تخیرورف ، ام  رب  ناراب  دـمآ و  يربا  هراپ  سپ  میدـیدیمن ، نامـسآ  رد  يزیچ  دوب و  امرخ  تخرد 
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[ . 382  ] مدید هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ترـضح  نآ  ینیب  كون  یناشیپ و  رب  ار  بآ  لگ و  نم  هک  اجنآ  ات  دناوخ  زامن  تعامج » هب   » ام اب  هلآ 
؟ دننکیم دوجس  ینیـسح  تبرت  رب  ارچ  مود : شخب  دیامنیم . دیکأت  ار  كاخ  رب  دوجـس  هلاسم  هک  ثیداحا  زا  يرایـسب  و  هحفص 318 ] ] 

كاخ نیمز و  رب  دوجس  تحص  رب  نیملـسم  عامجا  تسا و  نیمز  رب  دوجـس  ياهتلاح  زا  یتلاح  رگنایامن  ینیـسح  تبرت  رب  هدجـس  الوا :
تبرت رب  دوجس  مالسلامهیلع  تیبلها  همئا  ایناث : درادن . دوجو  مالسلاهیلع  نیسح  تبرت  نتخاس  ینثتسم  يارب  یهیجوت  تسا و  دوجوم  نآ 

تیبلـها هـمئا  هـمه  درک و  هدجـس  نآ  رب  هـک  دوـب  یـسک  نیتـسخن  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نـب  یلع  ماـما  دـندرکیم و  دـیکات  ار  ینیــسح 
مالـسلاهیلع قداص  ماما  زا  هکنانچ  نآ ،» رب  ندرک  هدجـس  ندوب  بحتـسم   » رب دندومنیم  دیکات  دـندرکیم و  هدجـس  نآ  رب  مالـسلامهیلع 

تسالبرک كاخ  زا  ترابع  نیسح  تبرت  [ . 383 « ] دفاکشیم ار  هناگتفه  ياهباجح  هَّللادبعابا  تبرت  رب  دوجس   » هک تسا  هدش  تیاور 
هداد رارق  نآ  رب  ندرک  هدجـس  يارب  یناـشیپ  ياـج  رد  سپـس  دوش و  کـشخ  اـت  دوشیم  هتـشاذگ  ییاـهبلاق  رد  طوـلخم و  بآ  اـب  هک 

[384  ] دنامیمن ناهنپ  هاگآ  ناسنا  رب  هک  دراد  دوجو  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  تبرت  رب  دوجس  رد  یگرزب  ياهتلالد  زین  و  اثلاث : دوشیم .
: تسا هلمج  نآ  زا  . 

یتدیقع تلالد 

نتـشک اب  ار  زاـمن  زور ، ناـمه  رهظ  دـناوخ و  هحفـص 319 ] تعامج [  هب  ار  حبـص  زاـمن  شرکـشل  اـب  اروشاـع  زور  حبـص  دعـس  نب  رمع 
وا ریما  دعس و  نب  رمع  زامن  نوچمه  ياهدرم  زامن  ام  هک  میرادیم  مالعا  نیـسح  تبرت  رب  ندناوخ  زامن  اب  ام  دناسر . لتق  هب  ءادهـشلادیس ،

تـسا یبلطم  نیا  میناوخیم و  ار  شدج  ردپ و  نیـسح و  زامن  ام  هن ، میناوخیمن . ار  داد  تموکح  بصنم  يو  هب  هکنآ  شردپ و  دـیزی و 
مالسلامهیلع همئا  هک  تسا  نیمه  يارب  دهدیم . رارق  دیکات  دروم  ناشنایعیش  دزن  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  تبـسن  يرادافو  موهفم  هک 

لمع اب  دنوادخ  يارب  لماک  عوضخ  میلست و  ینعم  هب  نآ  رب  دوجس  هک  دناهتشاد  دیکات  مالسلاهیلع  نیسح  تبرت  دروم  رد  نداد  رکذت  رد 
. دشابیم شیایلوا  هویش  هب 

یخیرات تلالد 

راگزور رد  اروشاع  و  دـنزاس . دوبان  دـش  تعیب  تفالخ  هب  یلع  ترـضح  اـب  نآ  رد  هک  ار  ریدـغ  زور  ياـههناشن  اـت  دندیـشوک  اهیـضعب 
هک ار  یتیانج  دهاوش  هک  تسا  ياهدنز  یخیرات  كردـم  ینیـسح  تبرت  عقاو  رد  دـناهدوب ؟ هچ  هیماینب  هک  ینادیم  هچ  وت  دوب و  هیماینب 

ار فلتخم  ياههویش  خیرات  لوط  رد  رگمتس  ياههاگتـسد  رگا  دراد و  دوخ  هارمه  هب  دناهدش  بکترم  مرحم  مهد  زور  رد  يوما  تموکح 
تما و نهذ  رد  مالسلامهیلع  تیبلها  همئا  تسا ، یقاب  زورما  هب  ات  نانآ  راک  همادا  هکنانچ  دناهتفرگ . راکب  البرک  هیضق  ندرب  نیب  زا  يارب 

مکحم تراـیز ، هیرگ و  یناوـخهیثرم و  اـیحا و  لـالخ  زا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هیـضق  اـب  طاـبترا  تفاـیرد و  تلاـح  اـهلسن ، ریمـض  رد 
هحفص 320] دریگیم [ . ياج  زین  ینیسح  تبرت  رب  دیکات  ریسم  نیا  رد  دناهتخاس و 

يداهج تلالد 

يزیچ نیا  تسا و  ناملـسم  مدرم  ياههدوت  قیمع  ساسحا  رد  يداهج  یبالقنا و  هیحور  نتخاس  روهلعـش  ياـههار  زا  یکی  ینیـسح  تبرت 
وربور اهگنج  عاونا  اب  یمالسا  تکرح  هک  مینکیم  یگدنز  ياهرود  رد  ام  هکنیا  اصوصخ  دراد . زاین  نآ  هب  یمالسا  تما  همه  هک  تسا 

بـالقنا و میهاـفم  زا  كرحتم  ياهتخیمآ  يریگراـکب  هکلب  تسین . دـماج  كاـخ  یتـشم  يریگراـکب  تـبرت  نـیا  يریگراـکب  دـشابیم و 
شتاناکما همه  اب  مکاح  ياهماظن  زین  شموادـت و  يهمه  اب  هنامز  هک  تسا  یبلطتداهـش  موهفم  یبالقنا و  يادـن  يداـهج و  ياـهشزرا 

هحفص 321] تسا [ . یبلطتداهش  تکرح و  بالقنا و  داهج و  هدیقع و  ینیسح  تبرت  هک  دزاس  دوبان  ار  اهتلالد  نیا  دناوتیمن 
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رون هقلح  رد 

هراشا

هکرابم هرجش  نم  دقوی  يرد  بکوک  اهناک  هجاجزلا  هجاجز  یف  حابصملا  حابصم  اهیف  هوکـشمک  هرون  لثم  ضرالا  تاومـسلا و  رون  هَّللا  )
سانلل و لاثمالا  هَّللا  برضی  ءاشی و  نم  هرونل  هَّللا  يدهی  رون  یلع  رون  ران ، هسسمت  مل  ول  ءیـضی و  اهتیز  داکی  هیبرغ  هیقرـش و ال  هنوتیز ال 

نآ رد  هک  تسا  ینادغارچ  نوچ  وا  رون  لاثم  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رون  دـنوادخ  : » ینعی ... 35 هیآ : رون ، هروس  میلع ) ءیـش  لکب  هَّللا 
یقرش هن  هک  ددرگیم  نشور  نوتیز  تکرب  اب  تخرد  زا  هک  تسا  هدنشخرد  ياهراتس  نوچ  زین  هشیش  ياهشیش . رد  غارچ  دشاب و  یغارچ 

هب دهاوخ  ار  هک  ره  دنوادخ  رون  رب  تسا  يرون  دسرن . نآ  هب  یشتآ  دنچ  ره  دشخب  ینشور  هک  تسا  کیدزن  نآ  نغور  یبرغ  هن  تسا و 
هحفص 323] تساناد [ .» يزیچ  ره  هب  دنوادخ  دنزیم و  مدرم  يارب  اهلاثم  دنوادخ  و  دنکیم ، تیاده  دوخ  رون 

رون يوس  هب  لطاب  ياهربا  زا 

لیلد هک  یلیلد  رگید و  یتجح  یپ  رد  یتجح  رثا  رب  تفر ، رانک  مناگدـید  يولج  زا  هدرپ  متفاتـش  رون  يوس  هب  لطاب  هریت  ياهربا  ناـیم  زا 
رون هقلح  دراو  سپ  درادـن . دوجو  مالـسلامهیلع  تیبلها  زج  یهار  هک  تفاییم  ینـشور  لامک  هب  لـقع  دـشیم و  هدوزفا  نآ  هب  يرگید 

سوسفا هک  دوب  لاح  نیا  رد  دنزیم . ار  اهمشچ  تیبلها  ياههنیجنگ  شـشخرد  وترپ  اذل  دوشیمن  هدـید  رون  دوخ  اب  زج  رون  اما  مدـش و 
هب یلامجا  یلک و  هاگن  کی  تقیقح  هب  ددرگ . تیادـه  نانآ  يوس  هب  ات  تسا  هدومنن  قفوم  ار  وا  دـنوادخ  هک  یـسک  ره  لاح  هب  مدروخ 
رب هک  دنتـسه  وا  یحو  رب  دـنوادخ  نارادـتناما  نانآ  هکنیا  رب  دـیامن  تلالد  ار  ناسنا  هک  تسا  یفاـک  ناـنآ  ياـهتلاح  نانخـس و  هویش و 
رب ناطیش  رگا  هک  دریگ  هدهع  رب  ار  نآ  یسک  تسین  نکمم  هک  یمیظع  تناما  نیا  تسا . هدروآ  دورف  ارنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  شربمایپ 
هک یـسک  نآ  دراد  هگن  ار  نآ  دـناوتیمن  و  دنـشاب . رتاـناد  وا  زا  مدرم  همه  هک  یـسک  نآ  دـیامنیمن  ادا  ار  نآ  قح  و  دـشاب ، هتفاـی  هار  وا 
دزن ار  نآ  دننام  هک  تسا  يرون  ناشنانخس  مالسلامهیلع  تیبلها  دهد . حیجرت  قح  دراوم  نیرتهداس  رب  ار  شاهریشع  دوخ و  ياههتساوخ 

ساـسحا ار  نیمز  رد  ادـخ  ینیـشناج  ینعم  هک  درادیم  نآ  رب  ار  وـت  نآ ، نداد  تهج  تما و  تیبرت  رد  ناـنآ  يهویـش  ماهدینـشن  نارگید 
اهزیچ دـناهدرک و  هعجارم  ناـنآ  هب  هک  دـناهدرک  رارقا  همه  هـکلب  دنـشاب  هدـید  شزوـمآ  یـسک  دزن  ناـنآ  هـک  ینیبیمن  خـیرات  رد  ینک .

نب رباج  هلمج  زا  هرونم  هنیدـم  رد  قداص  ماما  یملع  هاگـشناد  لـصاح  زج  دنتـسین  يزیچ  هناـگراهچ  ياـهقف  هحفـص 324 ] دناهتخومآ [ .
مراچان نم  اجنیا  رد  دوب . هدش  لیـصحتلا  غراف  هاگـشناد  نیا  زا  دوب ، هتفرگ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ار  نآ  هک  یمیـش  ملع  رد  زین  نایح 

رب اههنیمز  يهمه  رد  ناراوگرزب  نآ  دنتفرگرب . نآ  زا  ناشنایعیـش  هک  ناشمولع  ياهایرد  زا  ياهرطق  يهزادنا  هب  دـنچ  ره  میامن  هراشا  هک 
زا تعامج  تنـس و  لها  دزن  رد  هک  ار  هچنآ  ره  ات  تسا  یفاک  نانآ  یثیدـح  عبانم  زا  گرزب  هعومجم  کـی  اـهنت  دـنتفای . يرترب  نارگید 

دنتسه ملع  راونا  زا  ییاهایرد  اقح  هعیـش  ناماما  هک  رما  نیا  رب  ار  ام  شدلج  هد  دصکی و  اب  راونالاراحب  دربورف . دوخ  رد  دراد  دوجو  عبانم 
زا ات  دندرک  شالت  دنهد و  ناشن  نوگرگد  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  بهذم  هرهچ  ات  دندیـشوک  ضرالا  یف  نادسفم  اما  تشگ . نومنهر 

هاتوک نانخـس  اههمان و  اههبطخ  يهدـنریگرب  رد  هک  ار  هغالبلاجـهن  هکنیا  هلمج  زا  دـنریگ و  راـکب  ار  يزاـسهارمگ  شور  تاـغیلبت  قیرط 
هتخاس و ناوتان  ار  تغـالب  لـها  هک  تسا  ناـمه  رثا  نیا  هک  یلاـح  رد  دـنهد . رارق  داریا  داـقتنا و  دروم  ار  تسا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

هئارا ام  هب  یهاتوک  نخـس  ای  ياهبطخ  هک  تسا  مزال  دارفا  نیا  رب  و  تسا . یفاک  نینموملاریما  هب  نآ  باستنا  نایب  يارب  تسا  نآ  رد  هچنآ 
زا یکی  هب  باطخ  دروم  نیا  رد  . » دـناهدش دراو  هغالبلاجـهن  رد  هک  دـشاب  ییاههبطخ  هیبش  هسیاقم  رد  هک  هتفگ  ءافلخ  زا  یکی  هک  دـنهد 

یماما وا  تروص  نیا  رد  تفگ : خساپ  نینچ  نانآ  هب  زین  وا  تسا ، هدرک  لعج  یـضر ، فیرـش  ار  هغالبلاجهن  هک  دش  هتفگ  هعیـش  ناردارب 
دنمهرهب نآ  زا  تما  همه  ات  تشاد  ناکما  هک  دناهداهن  ياج  رب  ار  یمیظع  ثاریم  مالـسلامهیلع  تیبلها  تسا »! بجاو  شتعاطا  هک  تسا 
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اـعد و هویــش  تخاـس  توـهبم  ارم  هـک  تیبلــها  تازجعم  زا  یکی  تفریذــپن . ار  يرگید  زیچ  ینادرگ ، يور  زج  تـما  نـیا  یلو  ددرگ 
يهفیحـص هدنناوخ  هحفـص 325 ] هک [  تسا  ناحبـس  راـگدرورپ  هب  باـطخ  رد  ـالاو  بدا  یلاـعت و  يادـخ  هـب  نتـسج  برقت  یگنوـگچ 

و دـباییمرد . ارم  يهتفگ  نیا  تلع  مالـسلاهیلع  داجـس  نیـسحلا  نب  یلع  مراهچ  ماما  ياهاعد  لماش  امامت  تسا  ياهفیحـص  هک  هیداجس ،
تیبلـها همئا  زا  یکی  يوـس  زا  هک  تهج  نیا  هـب  اـیآ  دـناهدومنن ، یهجوـت  هفیحـص  نـیا  هـب  تنـس  لـها  ياـملع  ارچ  هـک  تـسا  بـیجع 

. تسا هدوب  اهیباهو  هب  لیامتم  نیا  زا  شیپ  تفاـی  تیادـه  هک  یناردارب  زا  یکی  دراد ؟ يرگید  تلع  اـی  تسا ؟ هدـش  دراو  مالـسلامهیلع 
يو رب  دـنوادخ  دورورف ، یهارمگ  رد  نانآ  هارمه  الماک  هکنآ  زا  شیپ  یلو  دـندوب . هدرک  قیرزت  يو  هب  ار  ناشدـیاقع  راکفا و  نانآ  اریز 

دروم رد  یفارحنا  یبلاطم  البق  هک  يو  دهدب . وا  هب  هعلاطم  يارب  ار  هعیش  تافیلات  زا  یضعب  ات  دومن  راداو  ار  ناتـسود  زا  یکی  داهن و  تنم 
رد ات  تساوخ  ناردارب  زا  یضعب  نم و  زا  بتک  نآ  ندناوخ  زا  سپ  دندوب ، هتشاد  رذحرب  نایعیش  زا  ار  وا  هطساو  نیدب  دوب و  هدینش  هعیش 

، دوب هعیش  دیاقع  هرابرد  وگتفگ  میداد ، بیترت  ياهسلج  هدومن  لابقتسا  داهنشیپ  نیا  زا  زین  ام  میـشاب . هتـشاد  ییوگتفگ  هسلج  عیـشت  دروم 
بلاـطم هنوگنیا  همه  ارچ  اـما  تسین  نآ  رد  ياهبئاـش  چـیه  هک  تسا  یقح  نخـس  نیا  تفگ : هدـمآ  نخـس  هب  ینـالوط  یثحب  زا  سپ  وا 

ار لطاب  دنـشوکیم ، نآ  هب  ندـناسر  يرای  يارب  هک  تسا  ینارای  ار  قح  هک  هنوگنامه  متفگ : وا  هب  دـنیوگیم ؟ هعیـش  هرابرد  ار  یفارحنا 
ردارب تسین . يدامتعا  هاگهیکت و  لطاب  رب  زج  ار  لطاب  هتبلا  دننکیم و  کیرحت  دنهدیم و  مایپ  نانآ  هب  نیطایـش  هک  تسا  ینایرکـشل  زین 

اب زامن  رد  یتح  يزیچ  ره  رد  نایعیـش  هک  دـندوب  هتفگ  ام  هب  تفگ : دوب  راکـشآ  وا  رب  رثأت  فسأت و  ياههناشن  هک  یلاـح  رد  ثحب ، دروم 
نآ ام  زامن  ایآ  ینیبب  هحفص 326 ] ات [  یناوخب  زامن  ام  اب  یناوتیم  کنیا  متفگ : دوب  هدیسرارف  برغم  زامن  تقو  دنراد . فالتخا  نیملسم 

نایعیش دزن  هک  هنوگ  نآ  زامن  زا  سپ  دوب و  هبنشجنپ  زور  زور ، نآ  میدناوخ و  زامن  میتخاس و  وضو  دراد . توافت  دننکیم  اعدا  هک  هنوگ 
نارای زا  یکی  هب  ار  نآ  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  هک  تسا  یئاعد  روبزم  ياـعد  تسا . بحتـسم  لـیمک  ياـعد  ندـناوخ  دراد  جاور 

نیا رثات  هجوتم  نم  میدناوخ و  ار  اعد  نآ  دنراد . تبظاوم  نآ  ندناوخ  رب  نایعیـش  تسا و  هدومرف  میلعت  یعخن  دایز  نب  لیمک  ینعی  دوخ ،
هک ییاههجینگ  تسا !؟ هتـشگ  مورحم  اههیجنگ  نیا  زا  ارچ  هک  مدـش  رثاتم  تما  نیا  يارب  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  مدـش . اعد  نیا  زا  ردارب 
اب هک  دهدیم  رارق  يرگید  ملاع  رد  ار  ناسنا  هک  ياهیعدا  دروم  رد  اصوصخ  دناهدیزرون ، لخب  اهنآ  هئارا  هب  تبسن  مالسلامهیلع  تیبلها 

بیرف ار  ام  تفگیم : زادگ  زوس و  اب  هدش و  عمج  شنامـشچ  رد  کشا  هک  مدید  ار  وا  اعد  زا  سپ  دشاب . هتـشاد  زاین  زار و  شراگدرورپ 
هحفص 327] میدیمهفن [ . ار  زامن  میتخانشن و  ار  زامن  هک  میدوب  ام  ادخ  هب  دنسانشیمن ، ار  زامن  نایعیش  هک  دنتفگ  ام  هب  دنداد و 

تیب لها  ياهاعد  زا  ییاهشخب 

نینموملاریما دادماب )  ) حابص ياعد  زا 

داجیا یتخاس و  هناور  شهایس  ياههاچ  هب  ار  کیرات  بش  ياههراپ  يدوشگ و  شیئانـشور  نخـس  هب  ار  دادماب  نابز  هکنآ  يا  ادنوادخ ، »
هب هکنآ  يا  يدومن  ناشخرد  شنابات  رون  اب  ار  دیـشروخ  وترپ  يدرک و  لمع  وکین  شرگنایامن  ياهرادقم  يهلیـسو  هب  ار  هدنخرچ  کلف 

دـش و رود  گرزب و  شایگنوگچ  یناسمه  زا  دـیدرگ و  هزنم  كاپ و  شیاههدـیرفآ  يدـننامه  زا  تشگ و  لـیلد  دوخ  رب  شیوخ  دوجو 
هچنآ يوس  هب  ارم  درب و  باوخ  هب  شیوخ  ناما  نما و  ياههراوهگ  رد  ارم  هکنآ  يا  دوش ، ادـیپ  هکنآ  زا  شیپ  تسا  هدوب  ار  هچنآ  تسناد 

ياهرد ادـنوادخ ، ...«. » دومن رود  نم  زا  شتردـق  تسد و  اب  ار  يدـب  ياهتسد  تخاس و  رادـیب  دومن ، میاـطع  شناـسحا  اـهتمعن و  زا 
رد يراکتـسرد و  تیاده و  ياهتعلخ  نیرترب  زا  ادنوادخ  ناشوپب  نم  مادنا  رب  اشگب و  ام  رب  يراگتـسر  تمحر و  ياهدیلک  اب  ار  دادماب 
اب زاس و  ناور  ار  کشا  ياههلان  منورد  زا  ادـنوادخ ، دوخ ، هوکـش  هب  زاـس و  ناـشوج  ار  عوشخ  ياههمـشچرس  ادـنوادخ ، مدوجو ، قمع 

هحفص 328] [ . ] 385 ...« ] نک راهم  نم  رد  ار  ینادان  یخاتسگ  ادنوادخ  تعانق ، ياهراسفا 
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نیسح ماما  هفرع  زور  ياعد  زا 

وا تسوا ، عونـصم  نوچ  ياهدنزاس  چیه  عونـصم  هن  دشاب و  یعنام  ار  شیاطع  هن  تسین و  شیاضق  زا  ياهدنرادزاب  هک  ار  يادخ  ساپـس  »
هن دوش و  یفخم  وا  رب  اههدش  ادـیپ  هن  تخاس ، مکحم  ار  اههتخاس  دوخ  تمکح  اب  دـیرفآ و  ار  اههزات  عاونا  هک  تسا  هدـنرتسگ  هدنـشخب 

، دـنکیم محر  ياهدننکعرـضت  ره  هب  دـهنیم و  جرا  یعناق  ره  هب  دـهدیم و  شاداـپ  ياهدـننک  لـمع  ره  هب  ددرگ  هاـبت  يو  دزن  اـههعیدو 
هدـنرب الاب  اههودـنا و  يهدـننک  رود  اهتساوخرد و  هدنونـش  تسوا  هدنـشخرد . يرون  اـب  ار  عماـج  باـتک  دتـسرفیمورف و  ار  اـهتعفنم 

اب يانیب  ياونش  تسوا  وا و  دننامه  يزیچ  تسین  يو و  اب  ربارب  يزیچ  تسین  وا و  زج  يراگدرورپ  تسین  هک  نارگمتس  هدنبوک  اههجرد و 
وت هک  میاـمنیم  رارقا  مهدیم و  یهاوـگ  تیراـگدرورپ  هـب  میوـجیم و  ار  وـت  نـم  ادـنوادخ  اـناوت ، يزیچ  ره  رب  تـسوا  هاـگآ و  فـطل 
زا ارم  مشاب و  دوجوم  يزیچ  هکنآ  زا  شیپ  يداد  نم  هب  شیپاشیپ  ار  تتمعن  تسوت ، يوس  هب  نم  تشگزاب  هکنیا  یتسه و  نم  راگدرورپ 

راذگب ادنوادخ  ...«. » اهلاس ناراگزور و  تشذگ  اهيراتفرگ و  یتخس  زا  نمیا  يداد  رارق  نادرم  بلص  رد  ارم  سپـس  يدیرفآ و  كاخ 
ریخ نم  يارب  تیاضق  رد  امنم و  دنمتواقـش  ارم  تینامرفان ، اب  و  زاس ، تخبـشوخ  تیاوقت  اب  ارم  منیبیم و  ار  وت  هک  ییوگ  مسرتب  وت  زا  اـت 

ار هچنآ  نتخادنا  بقع  هن  ياهتخادنا و  ریخات  هب  ار  هچنآ  ندروآ  شیپ  مشاب  هتـشادن  تسود  ات  شخب  تکرب  ارم  تردق  رد  نک و  تیانع 
رارق منید  رد  ار  تریصب  ماهدید و  رد  ار  رون  ملمع و  رد  ار  صالخا  مبلق و  رد  ار  نیقی  مسفن و  رد  ار  میزاینیب  ادنوادخ ، ياهدروآ . شیپ 

. ] تسا هدومن  متس  ارم  هک  یسک  نآ  رب  امرف  يرای  ارم  هد و  رارق  نم  زا  ثراو  ود  ار  میئانیب  ییاونـش و  زاس و  دنمهرهب  میاضعا  زا  ارم  هد و 
نامرف وت  هک  یلاـح  رد  مریگن  میمـصت  هنوگچ  یتسه و  تردـق  ياراد  وت  هک  یلاـح  رد  مریگب  میمـصت  هنوگچ  اراـگدرورپ  هحفص 329 ]
یتمدخ اب  تهاگـشیپ  رد  روآ  مهارف  ارم  سپ  دوشیم  رادید  يرود  بجوم  تشنیرفآ  راثآ  نایم  رد  نم  دمآ  تفر و  اراگدرورپ  یهدیم ،

تیوه يزیچ  هب  وت  زا  ریغ  ایآ  دشاب  وت  دنمزاین  شدوجو  رد  دوخ  هک  يزیچ  هب  وت  رب  دوش  لالدتـسا  هنوگچ  دناسرب ... تهاگرد  هب  ارم  هک 
رود یک  دوش و  دومنهر  وت  رب  هک  یشاب  یلیلد  دنمزاین  ات  يدش  ناهنپ  یک  وت  دشاب . وت  هدننکادیوه  نآ  ات  یشاب  هتـشادن  ار  ناوت  هک  دراد 

وا هک  ياهدنب  دتس  داد و  دنک  نایز  دنیبن و  دوخ  رب  رظان  ار  وت  هک  یمـشچ  دوش  روک  دنـشاب ، وت  يوس  هب  هدنناسر  دوخ  اههدیدپ  ات  یتشگ 
[ . 386 ...« ] یشاب هدومرفن  تیانع  ياهرهب  تیتسود  زا  ار 

نیدباعلانیز ماما  طسوت  نیرکاش  تاجانم 

زا ارم  تراشرـس ، لـضف  هتخاـس و  ریحتم  تسایـس  ماـجنا  یگنوـگچ  رد  ارم  تفطل ، ندوـب  یلاوـتم  اراـگدرورپ  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مـسب 
تیاهتمعن ندوب  یپردیپ  هدرک و  لوغشم  تیاهشیاتس  يروآدای  هب  تبـسن  ارم  تیلاوتم ، ياهشـشخب  و  هدومن ، ناوتان  تیانث  ندرمش 

نآ اب  دوخ  ریصقت  اب  دراد و  فارتعا  تیاهتمعن  یناوارف  هب  هک  تسا  یسک  هاگیاج  نیا  تسا . هتشادزاب  یئوکین  هب  تدای  شرتسگ  زا  ارم 
هب ناگدنروآ  يور  هک  یتسه  يراوگرزب  راکوکین  نابرهم  زوسلد  وت  و  تسا . هداد  یهاوگ  یهابت  یتسـس و  هب  دوخ  رب  هدـیدرگ و  وربور 

هحفـص هرتسگ [  رد  دوشیم و  هداهن  ناراودـیما  راب  وت  هاـگرد  رب  دـناریمن . شنوماریپ  زا  ار  شناراودـیما  دزاـسیمن و  دـیمون  ار  شیوخ 
هب تبـسن  وت  مارکا  ربارب  رد  نادرگم . وربور  سای  يدـیمون و  اب  ار  ام  ياهدـیما  سپ  دریگیم ، رارق  ناـهاوخ  مرک  ياـهوزرآ  تفطل  [ 330
نم رب  تفیرظ  اـبیز و  ياـهیکین  هدـناشوپ و  نم  رب  ناـمیا  راونا  زا  ییاـههماج  وـت  ياـهتمعن  هتـشگ ، زیچاـن  نم  فـیرعت  شیاتـس و  نم 

، سپ تسا  هداد  رارق  مندرگ  رب  یندـشان  زاـب  ياـهقوط  هتـشاذگ و  نـم  رب  یندوشگاـن  ياـههدالق  وـت  تـنم  هداـهن و  تزع  زا  ییاـههدرپ 
هکنیا هب  دسر  هچ  زجاع ، اهنآ  كرد  زا  نم  مهف  تسا و  رایسب  وت  فاطلا  ناوتان و  اهنآ  شرامـش  زا  نم  نابز  تسا و  ناوارف  وت  ياهتمعن 

تسا و رگید  یساپس  دنمزاین  دوخ  تهاگشیپ  رد  نم  ساپس  میوگب و  ار  تساپـس  اتقیقح  مناوتب  هک  دشاب  هنوگچ  سپ  دنک ، لابند  ار  اهنآ 
فطل اب  هک  هنوگنامه  اراگدرورپ ، تساروت . ساپـس  میوگب  هک  دوشیم  بجاو  نم  رب  نآ  تهج  هب  دشاب ، ار  وت  دـمح  هک  میوگب  هاگ  ره 

زا زاس و  رود  ام  زا  ار  دنـسپان  ياهتمعن  نک و  مامت  ام  رب  ار  تناوارف  ياهتمعن  ياهدرورپ ، ار  ام  دوخ  رهم  اب  هدومن و  هیذـغت  ار  ام  دوخ 
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زا زاس و  رود  ام  زا  ار  دنـسپان  ياهتمعن  نک و  مامت  ام  رب  ار  تناوارف  ياهتمعن  ياهدرورپ ، ار  ام  دوخ  رهم  اب  هدومن و  هیذـغت  ار  ام  دوخ 
ياـهتمعن تیوکین و  نوـمزآ  رب  تساروـت  ساپـس  نک . تیاـنع  اـم  هب  ترخآ  اـیند و  رد  ار  اـهنآ  نیرترب  نیرتدـنلب و  ارـس  ود  ياـههرهب 

يا تتمحر  هب  هدنـشخب  يا  راوگرزب ، يا  ددرگ ، اوـنمه  تمیظع  مرک  يراـکوکین و  اـب  دـشاب و  وـت  ياـضر  قـفاوم  هک  یـساپس  تناوارف .
[ . 387 ... ] نانابرهم نیرتنابرهم 

دمحملآ رون  زا  ییاهوترپ 

تقد و قمع و  لومش و  تعسو و  زایتما ، ياراد  و  تسا . لصتم  توبن  ياههیاپ  هب  شیاههشیر  هک  تسا  ییاج  رب  اپ  هبیط  هرجش  هعیش ، هقف 
تنـس باتک و  رد  هدش  نییعت  دودح  زا  هکنیا  نودب  تسا  یپردیپ  ياهدماشیپ  نوگانوگ و  ياهنامز  هحفص 331 ] اب [  یهارمه  تردق 

. دهدیم رارق  هجوت  دروم  زین  ار  موصعم  تقفاوم  ای  صن  دوجو  زا  فشاک  عامجا  لقع و  تنس ، باتک و  رب  هوالع  هعیش ، هقف  دوش . جراخ 
دنمزاین تما  ار  هچنآ  و  دراد . بسانت  هزات  ياههدـیدپ  اب  هک  تسا  هدروآ  دوجوب  ار  یهقف  هناـگراهچ ، ياـههیاپ  نیا  وترپ  رد  هیماـما  هعیش 

هدوشگ زاب و  زورما  هب  ات  هتشذگ  ياهنرق  لوط  رد  نانچمه  هکلب  هدشن ، هتسب  نانآ  دزن  رد  مه  [ 388  ] داهتجا باب  دروآیم و  مهارف  دشاب 
تسا هدیدن  ار  يریظن  اهنآ  يارب  خیرات  هک  هدروآ  دوجوب  ار  مولع  زا  یمیظع  ياههعومجم  گرزب و  ياهقف  ناراگزور ، لوط  رد  هدنام و 
تسا يزیچ  نآ  زا  ریغ  هعیش  دزن  داهتجا  موهفم  هکنانچمه  میهد ، شرتسگ  ار  يرفعج  هقف  دروم  رد  نخس  ات  تسین  یتعسو  ار  ماقم  نیا  و 

تنـس و لها  هقف  يرفعج و  هقف  نایم  اما  دوش . هعجارم  نیتسردـملا ج 2  ملاعم  باتک  هب  دروم  نیا  رد  دراد . دوجو  تنـس  لها  دزن  رد  هک 
رارق عیشت  هب  یئارتفا  تمهت و  ره  ندرک  دراو  يارب  ياهلیسو  ار  اهنآ  ات  دناهدرک  شالت  اهیـضعب  هک  دراد  دوجو  اهتوافت  یـضعب  تعامج 

هک درک ، مهاوخ  باختنا  هعیـش  هقف  رد  ار  دراوم  زا  یـضعب  یلو  منک  نایب  ار  فـالتخا  دراوم  يهمه  هک  متـسین  نیا  ددـصرد  نم  دـنهد و 
دصق نیا  اب  درک  مهاوخ  حرطم  ار  اهنآ  نم  دننزب . تمهت  نایعیـش  هب  اهنآ  هلیـسو  هب  ات  دنهدیم  تبـسن  اهنآ  هرابرد  یتاهبـش  نالهاج  هتبلا 

اهنت فالتخا  هک  میوگب  نآ  زا  شیپ  مراذگب . یمارگ  هدنناوخ  هدـهع  رب  ار  تواضق  سپـس  مهد و  حیـضوت  اهنآ  دروم  رد  ار  نید  رظن  هک 
هحفـص 332] ثحب [  کـی  دـیحوت  دروم  رد  نخـس  ـالثم  دراد ، دوـجو  زین  دـیاقع  لوـصا  رد  يرهوـج  ياـهتوافت  هکلب  تسین  عورف  رد 
، یلاعت هناحبـس و  دـنوادخ  دـنراد . فالتخا  نآ  اب  يرگید  دراوم  رد  دـنقفاوم و  هعیـش  اـب  يدراوم  رد  تنـس  لـها  هتبلا  هک  تسا  ینـالوط 

هار هک  تسا  ياهنوگ  هب  دـناهتخاس  رولبتم  ناشیاهباتک  رد  ناـیباهو  هدـش و  فیـصوت  تعاـمج  تنـس و  لـها  ياـهباتک  رد  هک  ناـنچنآ 
اپ قاس  ياراد  اپ و  ود  تسد و  ود  ياراد  ددـنخیم و  دوریم . الاب  دـیآیم و  نییاپ  دـنکیم . تکرح  رگید  ییاـج  هب  ییاـج  زا  دوریم و 

اهیباهو بیرف  هک  یناناوج  زا  یکی  هک  مروآیم  دای  هب  هرابنیا  رد  دناهتخاس . ادج  ناشراگدرورپ  زا  ار  مدرم  هطساو  نیا  هب  هک  دشابیم ...
ياراد دـنوادخ  هکنیا  رب  تشاد  رارـصا  یباـهو  نیا  دوب . دـیحوت  اـهنآ  ثحب  روحم  تشاد . ناردارب  زا  یکی  اـب  ییوگتفگ  دوب ، هدروخ  ار 
یتعرس اب  هک  منک  عارتخا  یکشوم  رگا  ینعی  تفگ : يو  هب  ردارب  نآ  دراد . دوجو  اهنامسآ  يالاب  شرع  رد  هک  تسا  ياهودحم  ناکم و 

: تفگ مسرب ؟ اـجنآ  رد  وا  دوجو  دـنوادخ و  ناـکم  هب  مناوتیم  اـیآ  مورب ، نامـسآ  يوس  هب  نآ  اـب  دـنک و  تکرح  روـن  تعرـس  زا  شیب 
هک يدیحوت  تسا  موق  نیا  دزن  دیحوت  تیفیک  نیا  دوش . تکاس  یباهو  نآ  ربارب  رد  هک  تفرگ  میمصت  دیدنخ و  ردارب  نآ  سپ ، يرآ ...!
هک هنوگنآ  دنوش ، رود  حیحص  تفرعم  قح و  زا  هک  دناهدراذگن  ناشناماما  ار  نایعیـش  لاح  نیا  اب  دناهدش . هداتـسرف  نآ  رطاخ  هب  ناربمایپ 

یلـص ربمایپ  رب  یحو  طسوت  هک  یهلا  فراعم  زا  ییاههیجنگ  نایعیـش  يارب  ناماما  نیا  هکلب  دـناهداد . ار  نآ  زا  ندـش  رود  لاجم  نارگید 
هغالبلاجهن رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  هک  ییاههنیجنگ  دنکیم  تیافک  هلمج  زا  دناهتـشاذگ . یقاب  دـناهدش  لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا 

شیاتس هب  نارونخس  هک  ار  ییادخ  ساپس  : » دیامرفیم دیحوت  تقیقح  نایب  رد  شیاههبطخ  زا  یکی  رد  ترـضح  نآ  هکنانچ  تسا . هدمآ 
هحفـص 333] يدـنلب [  هـکنآ  دـننکن ، ادا  ار  شقح  ناگدنـشوک  دـنروآ و  رامـش  هـب  ار  شیاـهتمعن  دـنناوتن  ناگدنرامـش  دنـسرن و  يو 
ار وا  یفیضوت  هن  دشابن و  یصخشم  دح  ار  شفصو  هکنآ  دباین . تسد  يو  هب  اهرکف  يافرژ  رد  نتفرورف  دنکن و  كاردا  ار  يو  اههشیدنا 
دینارتسگ و دوخ  تمحر  هب  ار  اهداب  دیرفآ و  شیوخ  تردق  هب  ار  ناگدیرفآ  تسا . هدـش  هداد  رارق  یتدـم  هن  ینیعم و  تقو  هن  دوجوم و 
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يو قیدصت  لامک  تسوا و  قیدصت  شتفرعم  لامک  تسوا و  تفرعم  نید  زاغآ  هک  نادب  دیشخب . شمارآ  اههرخص  اب  ار  شنیمز  تکرح 
هب دـشابیم . وا  زا  اهتفـص  ندرک  رود  وا  يارب  صالخا  لامک  تسا و  وا  يارب  صالخا  شنتـسناد  هناگی  نامگ  تسوا و  نتـسناد  هناـگی 
زا ریغ  دوخ  هکنیا  هب  دهدیم  یهاوگ  یفوصوم  ره  نینچمه  تسا و  فوصوم  زا  ریغ  يزیچ  هک  دـهدیم  یهاوگ  یتفـص  ره  هکنیا  تهج 

ار يو  دزاس ، نیرق  ار  وا  سک  ره  تسا و  هتخاس  تاقولخم  نیرق  ار  وا  عقاو  رد  دنک ، فصو  ار  يادخ  سک  ره  نیاربانب  دـشابیم . تفص 
وا سک  ره  دشاب و  هتخانشن  ار  وا  تقیقح  هب  دیامن  هیزجت  ار  وا  هک  ره  هدومن و  هیزجت  ار  وا  دنادب  هناگود  ار  وا  سک  ره  هتسناد و  هناگود 

هدروآ رامش  هب  ار  وا  دنک ، دودحم  ار  وا  سک  ره  تسا و  هدرک  شدودحم  دنک ، هراشا  وا  هب  سک  ره  دیامنیم و  هراشا  وا  هب  دسانـشن ، ار 
، دشاب هدومن  یلاخ  وا  زا  ار  يزیچ  تسیچ » رب   » دیوگب سک  ره  تسا و  هداد  رارق  يزیچ  نمض  ار  وا  تسیچ » رد   » دیوگب سک  ره  دشاب و 

[ . 389 « ] خلا هدمآ ... یتسین  زا  هن  تسا  دوجوب  ندمآ ، دوجوب  ببسب  هن  تسا  يدوجوم 

هیقت

زا نآ  ینعم  هک  یلاـح  رد  دـناهتفگ . باوصاـن  هحفـص 334 ] نانخـس [  دـناهتفرگ و  هدرخ  ناـنآ  هب  ناوارف  هیقت ، دروم  رد  هیعـش  نانمـشد 
عیـشت بتکم  رب  نایعیـش و  رب  اهنآ  هطـساو  هب  دـناهدومن و  میـسرت  یـصاخ  یناعم  نآ  يارب  دوخ ، لطاب  لاـیخ  رد  هدـنام و  رود  ناـشناهذا 

هب مناسریمن  يرای  نانآ  دیاقع  نایعیش و  هب  مهدیم ، حیـضوت  ار  نآ  تیعورـشم  هیقت و  ینعم  اجنیا  رد  هک  یماگنه  نم  دناهدز . اهتمهت 
نانآ داقتعا  یتسرد  نیارباـنب  دناهتـسج . کـسمت  میهاـفم  نیا  هب  نایعیـش  هک  اریز  مناـسریم  يراـی  نآ  میهاـفم  نآرق و  هب  هک  ینازیم  نآ 
نیا رد  دـناهدرک و  مگ  ار  هار  عقاوب  نانآ  تسا . هدـش  ناهنپ  يدـجن  ياهدرخ  زا  نآ  ياهتریـصب  هک  تسا  نآرق  تحـص  لصا  رب  یعرف 

تقد و نودـب  ار  نارگید  لاوقا  اهیـضعب  اما  دـننادن . ار  تساجن  تراهط و  نایم  قرف  تسا  کیدزن  هک  دـناهتفر . شیپ  اجنآ  اـت  یهارمگ 
قح و هتـساوخان  هجیتن  رد  دننکیم . تلفغ  دننادیمن ، هچنآ  هب  تبـسن  شیوخ  رخـسمت  راثآ  ندوب  كانرطخ  زا  دننکیم و  رارکت  تفرعم 

نیا هب  دناهدیمان  قفانم  ار  نایعیش   » هک ماهدینش  رایسب  دوب . دهاوخ  میخو  شتبقاع  هتبلا  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنریگیم و  رخسمت  هب  ار  نآرق 
ینآرق و تایآ  هنالهاج  هنوگ  نیدب  و  دنیامنیم .» یقلت  نطاب  فالخ  راهظا  قافن و  ینعمب  ار  هیقت  هک  اریز  دنراد  هدـیقع  هیقت  هب  هک  تلع 
هیقت و ینعم  دروم  رد  هک  تسا  مزال  تنـس ، نآرق و  رد  هیقت  تیعورـشم  لیالد  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  دـنریگیم . هدـیدان  ار  ناربماـیپ  هریس 

يوـس زا  راتـشک  یگراوآ و  متـس و  راـشف و  تـحت  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلــص  ربماـیپ  تاـفو  ناـمز  زا  نایعیــش  مییاـمن . ثـحب  نآ ، طـیارش 
زا ناعفادم  ماکح و  نافلاخم  اهنت  نایعیـش  البرک  هثداح  زا  سپ  دـندرب و  رـسب  دـندمآ ، راک  رـس  رب  یپردیپ  هک  يرگمتـس  ياهتموکح 

ناوت هحفـص 335 ] ماـمت [  اـهتموکح  تلع  نیمه  هب  دـندوب . تعیرـش  ناـظفاح  دوخ  ناـشناماما  هک  راـبتعا  نیا  هب  دـندش ، تما  قوـقح 
ياههقرف رگید  هتبلا  و  دندش . هیقت  هب  فورعم  نایعیـش  رگید ، للع  نینچمه  تلع و  نیا  هب  دنتفرگ . راک  هب  نانآ  بوکوس  يارب  ار  شیوخ 

رقاب ماما  دنتـشادن . هیقت  هب  يزاین  دـندومنیم  دـییات  ار  یلداع  ریغ  ای  لداع  مکاـح  ره  مدرم  هماـع  ناـنآ  یپ  رد  و  ناـشیاملع ، هک  یمالـسا 
تافو زا  سپ  هیواعم  نامز  رد  نآ ، زا  رتگرزب  رتشیب و  و  : » دیوگیم دنکیم و  میـسرت  ام  يارب  ار  راگزور  نآ  رد  هعیـش  عضو  مالـسلاهیلع 
دنتشگ هدیرب  اههیاپ  اهتسد و  لیلد ، نودب  نامگ و  يور  زا  طقف  دندش و  هتشک  يرهش  ره  رد  ام ، نایعیش  هک  دوب  مالسلاهیلع  نسح  ماما 
ناریو شاهناخ  هکنیا  ای  و  دشیم . تراغ  شیئاراد  ای  داتفایم  نادـنز  هب  دـشیم  هتخانـش  ام  هب  تبـسن  رطاخ  قلعت  یتسود و  هب  سک  ره  و 

زین وا  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لتاق  دایز  نب  هَّللادـیبع  نامز  ات  تفاییم  تدـش  دـشیم و  رتشیب  يراتفرگ  ناـنچمه  و  دـیدرگیم .
ار وا  هک  دوب  رتلوبق  لباق  صخش ، يارب  هک  اجنآ  ات  دومن . ریگتـسد  یتمهت  نامگ و  ره  تلع  هب  تشک و  ناوارف  ار  نایعیـش  دمآ و  جاجح 

یلاعت يادخ  تساوخ  هب  هلدا ، نایب  ماگنه  دش و  هتفگ  راصتخا  هب  عضو ، نیا  [ . 390 « ] دنیوگن یلع  هیعش  ار  وا  یلو  دنمانب ، رفاک  قیدنز و 
اب هک  ناـنآ  اـصوصخ  میربیم . راـک  هب  ار  نآ  دوـخ  یلمع  یگدـنز  رد  اـم  يهمه  هک  تسا  يرطف  يزاـین  هیقت  هک  درک  میهاوـخ  ناـیب  زین 

رذحرب ینعم  هب  تغل  رد  هیقت  دنـسانشیم . یبوخ  هب  دوخ  يداهج  تکرح  ریـسم  رد  ار  نآ  تیمها  دنتـسه ، وربور  یناکم  ره  رد  اهتوغاط 
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هیقت اما  [ . 391  ] ماهدوب رذـحرب  وا  زا  ینعی  ءاقت : هیقت و  یقت و  هیقتا  تیقتاو ، تیقوت  تسا ، هتفگ  برعلا  ناـسل  رد  روظنمنبا  تسا . ندوب 
درف نایز  زا  ندرک  رذح  ، » هدرک یفرعم  بساکم  هحفص 336 ] باتک [  رد  هعیش ، ياملع  نیرتگرزب  زا  يراصنا  خیش  هک  هنوگنآ  عرش ، رد 
عبنم ود  ناونعب  تنـس ، باتک و  زا  هیقت  تیعورـشم  عقاو  رد  دشاب .» قح  فلاخم  هک  يرادرک  ای  راتفگ  رد  وا  هب  تبـسن  تقفاوم  اب  يرگید 

يادخ راتفگ  هطبار  نیا  رد  زیزع : باتک  قیرط  زا  اما  دیامنیم . دییات  ار  نآ  تیعورشم  زین  لقع  هک  دید  میهاوخ  دوشیم و  هتفرگ  عیرـشت 
( هاقت مهنم  اوقتت  نا  الا  ءیـش  یف  هَّللا  نم  سیلف  کلذ  لعفی  نم  نینموملا و  نود  نم  ءایلوا  نیرفاکلا  نونموملا  ذـختی  ال  : ) هک تسا  یلاعت 

لوق زا  و  دـشاب .» هیقت  اـهنآ و  زا  رذـح  يارب  اراـچان  هکنیا  رگم  دـنریگیمن  یتسود  هب  نینموم  ياـج  هب  ار  نارفاـک  ناـنموم  : » ینعی [ 392]
اب دسرتب ، نارفاک  زا  هتسویپ  هک  تسا  زیاج  نامیا  اب  ناسنا  يارب  تسا و  راکـشآ  هیقت  تیعورـشم  هاقت ،) مهنم  اوقتت  نا  الا  : ) یلاعت دنوادخ 

: دیوگیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  يزار  رخف  دشاب . هتـشاد  ياهدیقع  نانآ ، هب  هکنیا  نودب  دنک ، عافد  دوخ  زا  دیامن و  هیقت  دـنک و  ارادـم  نانآ 
صخش هک  تسا  یتقو  هیقت  هکنآ  تسخن » مکح  : » مینکیم نایب  ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  دراد و  ناوارف  ماکحا  هیقت ، هک  نادب  مراهچ » هلاسم  »

، دیامنن راکـشآ  نابز  رب  ار  دوخ  ینمـشد  دـنکیم و  ارادـم  نانآ  اب  نابز  هب  سپ  دـسرتب ، دوخ  لام  ناج و  رب  دـشاب و  نارفاک  موق  نایم  رد 
ره هکنیا  دشاب و  هتـشاد  ار  نآ  فالخ  لد ، رد  هک  یطرـشب  یلو  دروآ  نابز  رب  هنارادافو  هناتـسود و  رهاظ  هب  نانخـس  هک  تسا  زیاج  هکلب 
هک تسا  نآ  مود » مکح  . » اهلد لاوحا  رد  هن  تسا  رهاظ  رد  شریثات  هیقت ، هک  دشاب  هیانک  هراشا و  تروصب  دـیوگب  هحفص 337 ] ار [  هچ 

هچنآ رد  هیقت  هکنیا  موس » مکح  . » دوـب دـهاوخ  رترب  راـک  نیا  تسا ، زیاـج  شیارب  هیقت  هک  ییاـج  رد  دـنک  راکـشآ  ار  قـح  ناـمیا و  رگا 
هچنآ یلو  تسا  زیاـج  دوشیم  نید  راـهظا  هب  طوبرم  هچنآ  رد  یهاـگ  زین  دـشابیم و  زیاـج  تسا ، ینمـشد  اـی  یتـسود  راـهظا  هب  طوبرم 
هاـگآ هنـصحم و  ناـنز  هب  ندز  تمهت  قحاـن و  هب  یهاوـگ  لاوـما و  بصغ  ندرک و  اـنز  نتـشک و  دـننام  ددرگیمرب ، يرگید  هب  شناـیز 

رافک اب  طقف  هیقت  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ارهاظ  مراهچ » مکح  . » دـشابیمن زیاج  نآ ، سپ  نیملـسم ، ياهصقن  اهبیع و  رب  نارفاک  نتخاس 
، نیکرـشم نیملـسم و  نایم  تیعـضو  اب  رگا  نیملـسم  نایم  تیعـضو  هک  تسا  هنعهَّللایـضر  یعفاش  بهذم  رد  اما  تسا ، زیاج  هدش  هریچ 

زین لام  ظفح  يارب  ایآ  اما  تسا ، زیاج  ناج  ظفح  يارب  هیقت  مجنپ » مکح  . » دوشیم زیاج  ناج  زا  عافد  يارب  هیقت  دـشاب ، هتـشاد  تهباـشم 
لاـم تمرح  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  لوق  تهج  هب  دوـب  زاوـج  هب  لـیاق  نآ  دروـم  رد  هک  دراد  لاـمتحا  دـشابیم ؟ زیاـج 

، دوش هتشک  دوخ  لام  زا  عافد  رد  سک  ره  : » هک هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ترضح  نآ  راتفگ  تهج  هب  و  تسوا » نوخ  تمرح  دننام  ناملـسم 
زیاـج ممیت  دوشیم و  طـقاس  وضو  بوجو  دوش ، هتخورف  رازه  ود  هب  رگا  بآ ، تسا و  دـیدش  لاـم  دوجو  هب  زاـین  هک  اریز  تسا ،» دـیهش 

دنوادخ و  دـشابن ، زیاج  اجنیا  رد  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دوش ، هتفرگ  لام  ندـش  مک  زا  رادـقم  نآ  يولج  هکنیا  تهج  هب  ددرگیم 
زا سپ  یلو  هدوب  تباث  مالسا  هحفص 338 ] لوا [  رد  نانموم ، فعـض  تلع  هب  مکح  نیا  تسا : هتفگ  دهاجم  مشـش » مکح  . » تسا رتاناد 

زیاج نینموم  يارب  تماـیق  زور  اـت  هیقت  تسا : هتفگ  هک  هدـش  تیاور  نسح  نب  فوع  زا  دـشابیمن و  تباـث  مالـسا ، تلود  نتفاـی  تردـق 
راکـشآ يزار  مالک  زا  نینچمه  [ . 393  ] دـشابیم بجاو  ناکما ، دـح  رد  ناـج  زا  ررـض  عفد  هک  اریز  تسا  رتهتـسیاش  لوق  نیا  و  تسا ،

رگید لیلد  و  [ . - 394  ] تسا هدروآ  دوخ  ریـسفت  رد  ار  ینعم  نیمه  زین  ریثکنبا  و  دشابیم ، هیقت  تیعورـشم  رب  هیآ  تلالد  هک  ددرگیم 
شبلق هک  یلاح  رد  دوش ، روبجم  هکنآ  رگم  : » ینعی [ 395 ( ] نامیالاب نئمطم  هبلق  هرکا و  نم  الا  : ) دیامرفیم یلاعت  هناحبس و  يادخ  هکنیا 
هکنیا هب  مینادیم  ار  شیرق  يوس  زا  وا  ندش  هجنکـش  ناتـساد  ام  همه  دش و  لزان  رـسای  نب  رامع  قح  رد  هیآ  نیا  دشاب .» نئمطم  نامیا  هب 

ردپ و وا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یلو  دروآ . نابز  رب  کلذ ، ریغ  ناشنایادخ و  زا  فیرعت  دروم  رد  دـندوب ، هتـساوخ  يو  زا  ار  هچنآ 
نیا زا  يزیچ  هک  منکیمن  رکف  و  ياهتفگ ، ار  هچنآ  نک  رارکت  مه  وت  دندرک ، رارکت  هاگ  ره  دومرف : يو  هب  داد و  تشهب  هدژم  ار  شردام 

: تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  تروص  نامه  هب  دوب ، هداد  ماجنا  نوعرفلآ ، نموم  هک  یشور  نامه  هب  ینعی  دشاب . هیقت  ندیمهف  يارب  رتحضاو 
نینچ تشادیم  ناـهنپ  ار  دوخ  ناـمیا  هک  نوـعرف ، موـق  زا  نموـم  يدرم  : » ینعی [ 396 ( ] هناـمیا متکی  نوعرفلآ  نم  نموم  لـجر  لاـق  (و 

هحفص 339] تفگ [ .»
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تنس قیرط  زا  اما 

هدومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  مدرم ، اب  ندرک  ارادـم  باـب  بدا  باـتک  زا  شحیحـص ، رد  يراـخب  زا  ار  يربخ  يزار 
هدومن لقن  يزار  هک  هنوگنآ  و  [ 397 « ] دـنکیم تنعل  ار  نانآ  نامیاهلد  هک  یلاح  رد  مینزیم ، دـنخبل  يدارفا  يور  هب  ارهاظ  ام  : » تسا

هک یهدیم  یهاوگ  اـیآ  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  هب  تفرگ و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناراـی  زا  رفن  ود  باذـک  هملیـسم  تسا 
: تفگ متـسه ؟ دنوادخ  هداتـسرف  نم  هک  یهدیم  یهاوگ  ایآ  تفگ : سپـس  يرآ . يرآ ، يرآ ، تفگ : تسا ؟ دـنوادخ  هداتـسرف  دـمحم 
درک و اهر  ار  وا  سپ  دـشابیم ، شیرق  ربمایپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هفینحینب و  ربمایپ  هک  درکیم  اعدا  هملیـسم  و  يرآ .

نم هک  یهدیم  یهاوگ  اـیآ  تفگ : يرآ ، تفگ : تسا ؟ دـنوادخ  لوسر  دـمحم  هک  یهدیم  یهاوـگ  اـیآ  تفگ : دـناوخارف و  ار  یمود 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  ربخ  نیا  دـناسر . لتق  هب  دروآ و  شیپ  ار  وا  سپ  موشیم ، رک  زور  هس  نم  تفگ : متـسه ؟ ادـخ  ربمایپ 

لمع ار  دنوادخ  هزاجا  يرگید ، نآ  اما  و  داب ، شیاراوگ  تسا  هتشذگ  رد  دوخ  تقادص  نیقی و  رب  دش ، هتشک  هک  نآ  اما  : » دومرف دیـسر ،
ره لماش  هک  تسا  یماع  مکح  هیقت  هکنیا  دـنراد و  هیقت  تیعورـشم  رب  تلالد  اهنیا  همه  [ . 398 « ] تسین وا  رب  یهاـنگ  سپ  تسا ، هدومن 

یـشومارف و اطخ و  تسا ، هدـش  هتـشادرب  نم  تما  زا  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  ثیدـح  ندوزفا  اب  هک  ددرگیم  ناـسنا 
ار دوخ  دودـح  طباوض و  مکح ، کـی  ناونع  هب  هیقت  و  هحفـص 340 ] ددرگیم [ . لماک  بلطم  [ ، 399 « ] دنـشاب هدش  روبجم  نآ  رب  هچنآ 

نالهاج ات  میدروآ  ار  لیالد  ام  دننک و  تفایرد  وا  زا  ات  دنرادن  زاین  يرگید  هب  دشابیم  ناشنید  عورف  هب  طوبرم  هچنآ  رد  نایعیـش  دراد و 
هن دنتـسه و  تجح  ناشنایعیـش  رب  نانآ  هتبلا  هک  میروآیم  مالـسلامهیلع  تیبلها  قیرط  زا  یتایاور  کنیا  دنیامنن . ءاقلا  ار  ناشیاهتمهت 
هک دیزاس  هارمه  هیقت  اب  ار  نآ  دینک و  رذح  ناتنید  رب  دومرف : هک  تسا  مالـسلاهیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  ماما  زا  اهنآ - : زا  ریغ  یناسک 
هک دنتسنادیم  ناگدنرپ  رگا  دیتسه و  ناگدنرپ  نایم  رد  لسع  روبنز  نوچمه  مدرم  نایم  رد  امش  هک  دشاب  هتشادن  هیقت  هکنآ  درادن  نامیا 
رد هـک  دنتـسنادیم  مدرم  رگا  و  دـندروخیم . ار  اـهنآ  دـنامیمن و  یقاـب  اـهنآ  زا  يزیچ  دراد ، دوـجو  يزیچ  هـچ  لـسع  روـبنز  نورد  رد 

نیب زا  راکـشآ  ناـهنپ و  رد  دـندروخیم و  ناـشیاهنابز  اـب  ار  امـش  دـیرادیم ، تسود  ار  تیبلـها  اـم ، هکنیا  درذـگیم و  هـچ  ناـتنورد 
رد هیقت  هک : تسا  مالـسلاهیلع  رقاب  یلع  نب  دمحم  ماما  زا  [ . - 400  ] دشاب ام  تیالو  رب  هک  ار  ياهدنب  دنک  تمحر  دنوادخ  اما  دـندربیم ،

يارب هیقت  هک : تسا  ترـضح  نآ  زا  زین  و  [ . - 401  ] دوشیم دراو  وا  رب  هک  یماگنه  تسا  رتهاگآ  نآ  هب  شبحاص  تسا و  یترورـض  ره 
ماما و  [ . - 402  ] دشابن ياهیقت  رگید  دیآ ، شیپ  نوخ  رگا  سپ  دوش ، يریگولج  نوخ  ندش  هتخیر  زا  نآ  هلیـسوب  هک  هدش  هداد  رارق  نیا 

زا هک  تسا  رایـسب  زا  یکدنا  اهنیا  هحفـص 341 ] [ . ] 403 « ] درادن نید  دـشاب ، هتـشادن  هیقت  سک  ره  : » تسا هدومرف  مالـسلاهیلع  قداص 
رذـح رب  هک  تسا  یهیدـب  اریز  دراد  فارتعا  نآ  هب  زین  لقع  میاهتـسناد و  نآرق  زا  ار  نآ  لصا  ام  هدیـسر و  مالـسلامهیلع  تیبلـها  قیرط 

ار نآ  اـت  دناهدیـشوک  یـضعب  هک  ناـنچ  نآ  تسین  قاـفن  هیقت  دراوم  نیا  رد  دـشابیم . هدیدنـسپ  لاوحا  يهمه  رد  ندوـمن  تقد  ندوـب و 
، دوش اهزار  زا  يزار  نید ، ات  دوشیمن  ببس  هیقت  هک  نانچمه  دهد . نامرف  قافن  هب  ار  ام  دنوادخ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دننک و  یفرعم 
هک یلاح  رد  دـشاب ، هیعـش  تیـصوصخ  ندوب  هنامرحم  هنوگچ  دناهتـشاد و  هدـیقع  نانآ  ناور  هلابند  نیقرـشتسم و  زا  یـضعب  هک  هنوگنآ 

تسامـش و ربارب  رد  فجن  رهـش  نیا  دنیامن . یـسررب  دنیوجب و  ناگمه  هتبلا  ات  دنراد . دوجو  یـششوپ  هدنرادزاب و  نودب  نانآ  ياهباتک 
ار یباتک  ره  یتعنامم . هن  دینیبیم و  ياهدرپ  هن  دوخ  ربارب  رد  دینزب ، يرس  اهنآ  ياههناخباتک  هب  دینک و  رفس  اهنآ  يوس  هب  مق  رهش  زین  نآ 

رگم تسین  ياهلاسم  دنراد و  دوجو  ماکحا  عبانم  یلصا و  ياهباتک  اهرهش ، نآ  رد  تسامـش و  سرتسد  رد  رایتخا و  رد  دیرادب ، تسود 
. تسا هتفرگارف  ار  ایند  ناشیاملع  ترهـش  هتبلا  دوشیم و  هئارا  نآ  لح  هار  هکنیا  رگم  دوشیمن  حرطم  ياهیـضق  هدـش و  هداد  حرـش  هکنیا 
ار يو  ات  دندیـشوکیم  هتفرگ و  ار  يو  فارطا  ناناوج  زا  ياهدـع  هک  میامنیم  لقن  ار  هتفای  تیادـه  ناتـسود  زا  یکی  ناتـساد  نایاپ ، رد 

ناـمیا ندرک  ناـهنپ  رفک و  راـهظا  زا  تسا  تراـبع  هیقت  اـما  تفگ : ناـنآ  هب  تسا . قاـفن  هیقت ، هکنیا  هب  دـنک  فارتعا  هک  دـنزاس  روبجم 
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لهاج رگا  : » تسا هدومرف  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  دندش . تکاس  نانآ  دـیراد ؟ نآ  تمرح  رب  یلیلد  ایآ  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  هک  هنوگنآ 
هحفص 342] [ . ] 404 « ] درک دهاوخن  فالتخا  قح ، هرابرد  مه  رفن  ود  دنامب ، شوماخ 

وضو

تیفیک رد  یلو  دـنراد  قافتا  نآ  رب  نیملـسم  هک  تسا  يزیچ  نیا  دوشیم  لطاب  زامن  نآ ، تهجیب  ندوب  صقان  اـب  و  تسا ، بجاو  وضو 
تحص هب  دوخ  همئا  زا  يوریپ  هب  نایعیش  و  تسا ، فقوتم  نآ  رب  ناگمه  زامن  کش  نودب  هک  تسا  يرما  نیا  دراد و  دوجو  فالتخا  نآ ،

رما نیا  يارب  و  دشابیمن ، حیحـص  نآ  اب  زامن  تسین و  لماک  نانآ  ریغ  يوضو  هکنیا  دنتـسه و  دـقتعم  دـنراد ، هدـیقع  نآ  هب  هک  ییوضو 
نارودزم ناگدنسیون و  زا  یضعب  دنـشابیم ، لصا  عبات  یعرف و  مدرک  نایب  هک  یلئاسم  نیا  هکنیا  مغریلع  دنراد . تنـس  نآرق و  زا  یلیالد 

معط رد  فالتخا  هب  هک  همشچرس  رد  فالتخا  هب  هجوت  زا  ار  نانآ  دننک و  دراو  یعرف  ثحابم  هب  ار  مدرم  ات  دناهتشاد  یعـس  ناریگبدزم  و 
هماع ياهباتک  زا  ناشنید  عورف  تابثا  يارب  شـشوک  زا  هعیـش  ياملع  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنیامن . لـفاغ  دوشیم  رجنم  بآ  هزم  و 
وـضو رد  اهاپ  مکح  دروم  رد  تیبلها  و  تعاـمج ، تنـس و  لـها  بتکم  ناـیم  تسا . ناـهنپ  رما  نیا  رد  لـیلد  توق  هک  دـناهدرکن ، غیرد 

ود زا  اهتسد  نتـسش  هک  دـننکیم  تیاور  نایعیـش  ریخا ، دروم  صوصخ  رد  دراد . دوجو  فالتخا  اهتسد  نتـسش  یگنوگچ  رب  هوـالع 
رگا و  دبای ، نایاپ  اهجنرآ  هب  دوش و  عورش  ناتشگنا  ياهتنا  زا  هک  تسین  زیاج  دباییم و  نایاپ  ناتشگنا  ياهتنا  هب  دوشیم و  عورـش  جنرآ 
هتفرگ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  نتفرگ  وضو  یلمع  هظحالم  زا  رما  نیا  ددرگیم و  لطاب  شیوضو  دنک ، نینچ  هدنریگ  وضو 

يوضو هرابرد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  دناهدرک - : هحفص 343 ] نایب [  ار  نآ  تسا ، هدیسر  نانآ  زا  هچنآ  رد  مالـسلامهیلع  همئا  هک  هدش ،
ار دوخ  تسد  فک  ود  سپ  دنروایب  دوب ، بآ  نآ  رد  هک  یفرظ  ای  تشط  ات  داد  روتسد  سپ  دش ، هدیسرپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر 

نتـسش يارب  زین  دوخ  پچ  تسد  فک  زا  تسـش و  ار  شتروـص  نآ  اـب  دربورف و  فرظ  رد  ار  دوـخ  تسار  تسد  فـک  سپـس  تسش و 
فک اـت  جـنرآ  زا  ار  دوخ  تسار  تسد  تشادرب و  بآ  نآ  اـب  دربورف و  بآ  رد  ار  دوخ  پچ  تسد  فک  سپـس  درک ، هدافتـسا  تروص 

ار نآ  تشادرب و  بآ  نآ  اب  دربورف و  بآ  رد  ار  دوخ  تسار  تسد  فک  سپـس  دنادرگیمنرب ، اهجنرآ  يوس  هب  ار  بآ  تسـش و  تسد 
دوخ تسار  تسد  دروم  رد  هک  هنوگناـمه  دـنادرگیمنزاب ، دوخ  جـنرآ  هب  ار  بآ  تخیر و  تسد  فک  اـت  جـنرآ  زا  دوخ  پچ  تسد  رب 
بآ رگید  راب  دیـشک و  حـسم  هدـنام ، یقاب  شتـسد  فک  ود  رب  هچنآ  اب  اپ  كزوق  ود  ات  ار  شیاـهاپ  دوخ و  رـس  سپـس  دوب ، هدرک  لـمع 
هورگ ود  ره  هلدا  تسیچ و  اهاپ  مکح  هک  مینیبب  سپـس  میوش و  هجوتم  ار  نآ  یگنوگچ  میناوتیم  وضو  هیآ  نمـض  ام  [ . 405  ] تشادنرب

اوحـسماو قفارملا  یلا  مکیدـیا  مکهوجو و  اولـسغاف  هالـصلا  یلا  متمق  ذا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : ) دـیامرفیم یلاـعت  يادـخ  میروآیم . ار 
اـهتروص و سپ  دـیتساخرب ، زاـمن  يارب  هاـگ  ره  دـیاهدروآ  ناـمیا  هـک  یناـسک  يا  : » ینعی [ 406 ( ] نیبـعکلا یلا  مـکلجرا  مکـسوؤرب و 
رد هیآ  تلالد  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دیـشکب .» حـسم  اهاپ ، كزوق  ود  ات  ار  ناتیاهاپ  اهرـس و  دـییوشب و  اهجـنرآ  ات  ار  ناـتیاهتسد 
اب یلو  هحفـص 344 ] تسا [ ، حیرـص  اهجنرآ  هب  نآ  نداد  نایاپ  اهتشگنا و  يادـتبا  زا  اهتسد  نتـسش  بوجو  و  وضو ، یگنوگچ  نایب 

، دییوشب ار  ناتیاهتسد  دوش  هتفگ  رگا  سپ  هناش  ات  جنرآ و  ات  دعاس و  ات  ناتشگنا  نایم  تسا  كرتشم  تسد  هک  مییوگیم  تقد  یکدنا 
نایب يارب  اجنیا ، رد  یلا )  ) دش و هتفگ  جنرآ  ات  اذل  دنک و  نییعت  ار  نتسش  دح  ات  دوب  دهاوخ  ياهدننک  ریـسفت  هب  دنمزاین  مهبم و  لمجم و 

يوشب ار  هناخ  نیا  هک  دوش  هتفگ  یسک  هب  رگا  اریز  دوشیم ، هدیمهف  افرع  هچنآ  هب  تسا  رظان  هیآ  نآ و  تیفیک  يارب  هن  تسا  نتسش  زرم 
هعبرا همئا  يواتف  دیاش  و  دیامنیم ؟ زاغآ  نآ  سکع  يوس  زا  ای  دنکیم  عورـش  الاب  هب  نییاپ  زا  ایآ  نک ، يزیمآگنر  فقـس ، ات  ار  نآ  ای 

همئا رب  دشاب ، هدمآ  نتسش  یگنوگچ  نایب  يارب  یلا )  ) رگا اریز  دزاس  دکوم  ار  ینعم  نیا  ناتـشگنا ، زا  عورـش  رد  بوجو  هب  هن  زاوج و  هب 
: یلاعت يادخ  هتفگ  دننام  دوریم ، راک  هب  هارمه ، ینعی  عم »  » ینعمب یهاگ  یلا )  ) ظفل و  دنهدب . اوتف  نآ  بوجو  هب  ات  دشیم  بجاو  هعبرا 

يوریپ یناسک  زا  صن ، رب  هوالع  نایعیـش ، و  دـیروخن .» ناـتلاوما  هارمه  ار  ناـشلاوما  و  : » ینعی [ 407 ( ] مکلاوما یلا  مهلاوما  اولکأـت  ـال  (و 
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. دنتسه نارگید  زا  رتهاگآ  نآرق  هب  هک  دناهدرک 

اهاپ مکح 

هب هدـیقع  و  تسا ، ندیـشک  حـسم  بوجو  نآ  تسا و  رتحـضاو  هیآ ، دوخ  نمـض  اهتسد و  نتـسش  یگنوگچ  هلاسم  زا  اـهاپ ، مکح  اـما 
هک تسا ، هدوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  یلمع  هریـس  رد  هچنآ  هفاضا  هب  دشابیم  همیرک  هیآ  فلاخم  هک  درادـن  ینعم  زین  نتـسش 

و : ) لوا تـئارق  هحفـص 345 ] تسا [ : هدـش  دراو  روهـشم  تئارق  ود  مکلجرا ) و  : ) یلاعت يادـخ  لوق  رد  دـشابیم : حرـش  نیدـب  نآ  نایب 
ریسفت رد  يزار  هک  یحرـشب  تسا  وا ) زا  رکبوبا  تیاور  رد   ) مصاع ورمعیبا و  هزمح و  ریثکنبا و  تئارق  نآ  دشابیم و  رج  هب  مکلجرا )
تـسا بجاو  اهنآ  حـسم  سپ ، دـشابیم  اهرـس ) ینعی   ) سوور رب  فوطعم  اهاپ ) ینعی   ) لجرا تئارق ، نیاربانب  هتـشاد و  ناـیب  [ 408  ] دوخ

رد لافق  هک  دناهدومن  فالتخا  اهنآ  نتسش  اهاپ و  رب  ندیشک  حسم  رد  مدرم  دیوگیم : يزار  دراد ، دوجو  اهرـس  دروم  رد  هک  هنوگنامه 
حسم اهنآ  رد  بجاو  هک : تسا  هدومن  لقن  رقاب ، یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  یبعـش و  همرکع و  کلام و  نب  سنا  سابعنبا و  زا  دوخ  ریـسفت 

: مود تئارق  اما  دشابیم . ریخم  نتسش ، ندیشک و  حسم  نایم  فلکم  هک : دناهتفگ  يربط  ریرج  نب  دمحم  يرصب و  نسح  تسا و  ندیـشک 
هدروآ و يزار  هک  یحرشب  دشابیم ، وا  زا  صفح  تیاور  رد  مصاع  رماعنبا و  عفان و  تئارق  نآ  دشاب و  بصن  هب  مکلجرا » و   » تئارق هک 
هک اریز  دـشابیم  رورجم  اظفل  بوصنم و  الحم  هک  تسا  سوؤر  فوطعم  هک  اریز  تسا  ندیـشک  حـسم  اـهاپ ، مکح  زین ، تئارق  نیارباـنب 
رج فرح  هب  قوبـسم  هک  اریز  یظفل  رج  تسا - . هب  لوـعفم  هک  اریز  یلحم  بـصن  دراد - : تلاـح  ود  مکـسوؤرب ) : ) یلاـعت يادـخ  لوـق 
هب فطع  بصن ، هحفـص 346 - ] تسا [ : زیاج  تلاح  ود  نآ ، رد  هدوب ، اهرـس ) ینعی   ) سوور رب  فوطعم  اهاپ ) ینعی   ) لجرا سپ ، تسا .
رب فطع  بصن ، هب  الماع » ملاعب و ال  نالف  سیل   » دوشیم هتفگ  تسا و  دراو  برع  نابز  رد  لحم  رب  فطع  و  ظفل . هب  فطع  رج  لحم - .

فطع ناکما  دوجو  اب  رترود )  ) دعبا رب  فطع  اریز  تسین ، حیحص  م ) هیآ . رد   ) يدیا هوجو و  رب  لجرا  فطع  هک  نانچمه  ملاع - . لحم 
رکبب تررم  ادیز و  تبرـض  : » دوش هتفگ  هک  تسین  حیحـص  اریز  یبنجا  لصاف  دوجو  تهج  هب  نینچمه  تسین و  زیاج  رتکیدزن )  ) برقا رب 

مکهوجو و  ) رب مکلجرا )  ) فطع وضو  هیآ  رد  نینچمه ، دشاب . رکبب » تررم   » هک لصاف  دوجو  تهج  هب  دیز ، رب  دلاخ  فطع  اب  ادلاخ » و 
اوحـسما و  : ) هلمج ینعی  یبـنجا  لـضاف  دوـجو  ببـس  هب  و  مکـسوور )  ) ینعی برقا  رب  فـطع  ناـکما  تهج  هب  تـسین  حیحـص  مکیدـیا )

یلع زا  دمحا  ماما  دنـسم  رد  - 1 دزاسیم : راکشآ  ار  نتـسش  هن  ندیـشک و  حسم  بوجو  هک  تنـس  لها  عبانم  زا  یتایاور  مکـسوورب - .)
مدید ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  مدیدیم  اهنآ  تشپ  زا  رتبـسانم  ندیـشک  حسم  يارب  ار  اهاپ  فک  نم  : » تفگ هک  تسا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  عفار  نب  هعافر  زا  دوخ  دنـس  هب  كردتـسم  رد  مکاـح  - 2 [ . 409 « ] درکیم حـسم  ار  اهاپ  تشپ  هک 
هداد نامرف  ار  يو  لجوزع  دـنوادخ  هک  هنوگنآ  دریگب  وضو  هکنیا  رگم  دوشیمن  لماک  سک  چـیه  زامن  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور 

هحفص 347] مکاح [  [ . 410 « ] اپ كزوق  ود  ات  ار  شیاهاپ  رـس و  دنک  حـسم  جـنرآ و  ود  ات  ار  شیاهتسد  دـیوشب و  ار  شتروص  تسا ،
زا دوخ  دنـس  هب  دـمحا  ماما  - 3 تسا . هدروآ  حیحـص  دنـس  جنپ  اب  ار  نآ  نیخیـش و  طرـشب  دشابیم  حیحـص  ثیدـح  نیا  هک  تسا  هتفگ 

و هلآ : هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زامن  هب  مناوخیم  زاـمن  امـش  اـب  هک  : » تسا هتفگ  یهورگ  هب  يو  هک  هدرک  تیاور  يرعـشا  لاـمیبا 
زا موق  هدازرهاوخ  تفگ : ام . هدازرهاوخ  رگم  دـنتفگ : دراد  دوجو  نارگید  زا  یـسک  امـش  نایم  رد  اـیآ  تفگ : دـندش  عمج  هک  یماـگنه 

دوخ عارذ  ود  تسش و  راب  هس  ار  شتروص  دومن و  قاشنتسا  درک و  هضمـضم  تفرگ و  وضو  تساوخ و  یبآ  فرظ  سپـس  دشابیم  اهنآ 
دوخ ننس  رد  هجامنبا  - 4 [ . 411 « ] دناوخ زامن  اهنآ  اب  سپس  دیشک و  حسم  دوخ  ياپ  ود  رس و  رب  تسـش و  ار  م ) ناتـشگنا . ات  جنرآ  زا  )
يو هب  یلاعت  يادـخ  هک  روط  نآ  هکنیا  رگم  دوشیمن  لماک  یـسک  زامن  : » دومرف هک  تسا  هدروآ  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  راـتفگ 

و - 5 [ . 412 « ] دشکب حسم  كزوق ، ود  ات  شیاپ  ود  رـس و  رب  دیوشب و  جـنرآ  ات  ار  شیاهتسد  تروص و  دریگب ، وضو  تسا  هداد  نامرف 
ربمایپ تسا  هتفگ  نآ  رد  هک  دوب  وا  ثیدـح  دوصقم  دـمآ  نم  دزن  ثیدـح  نیا  دروم  رد  سابعنبا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  عیبر  زا  زین 
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باتک رد  نم  دنریذپیمن و  ار  نتسش  زج  مدرم  : » تفگ سابعنبا  سپ  تسـش ، ار  دوخ  ياپ  ود  تفرگ و  وضو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 
هب لیاق  هک  یناسک  هب  سابعنبا  دشابیم و  ندیـشک  حسم  هک  وضو ، رد  اهاپ  مکح  تسا  نیا  [ . 413 « ] مباییمن ندیشک  حسم  زج  هب  ادخ 

حـسم هدومن و  لیدبت  ندیـشک  حـسم  هب  ار  نتـسش  هحفـص 348 ] یلاعت [  يادـخ  هک  دـینکیمن  ربدـت  نآرق  رد  ایآ  تفگ : دـندوب  نتـسش 
نا و  : ) دـیامرفیم نینچ  هدـئام  هروس  زا  وضو  هیآ  نامه  رد  یلاعت  يادـخ  دـیمهفیمن !؟ ارچ  تسا ، هدومن  طقاس  ممیت  هیآ  رد  ار  ندیـشک 
ابیط ادیعـص  اوممیتف  ءام  اودـجت  ملف  ءاسنلا  متـسمال  وا  طئاغلا  نم  مکنم  دـحا  ءاج  وا  رفـس  یلع  وا  یـضرم  متنک  نا  اورهطاف و  اـبنج  متنک 

یـسک ای  دیدوب  ترفاسم  رد  ای  رامیب  رگا  دیریگ و  تراهط  سپ  دـیدوب ، بنج  هاگ  ره  : » ینعی [ 414 ( ] هنم مکیدیا  مکهوجوب و  اوحسماف 
حـسم ناتیاهتسد  اهتروص و  رب  نآ  زا  ار و  یکاپ  كاخ  دییامن  ممیت  سپ  دیتفاین ، بآ  دیدومن و  شزیمآ  نانز  اب  ای  دوش  بنج  امـش  زا 

... دییامن لمات  یمک  دروم  نیا  رد  دیشکب ،»

زامن ود  نایم  عمج 

دنوشیم هدـیمان  نیئاشع  هک  ءاشع  برغم و  و  دوشیم ، هدـیمان  نیرهظ  ءاـهقف  دزن  هک  رـصع  رهظ و  زاـمن  ود  ناـیم  عمج  زا  تسا  تراـبع 
مقا : ) دیامرفیم یلاعت  يادخ  یهقف . بتکم  ود  ره  قیرط  زا  میرک و  نآرق  زا  دنتسه  رتاوتم  ناوارف و  نآ  رب  لیالد  و  حبـص . زامن  رب  هوالع 
لاوز تـقو  رد  راد  ياـپب  ار  زاـمن  : » ینعی [ 415 ( ] ادوهـشم ناک  رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرق  لـیللا و  قسغ  یلا  سمـشلا  كولدـل  هولـصلا 

. ] تسا باتفآ »  » لاوز شیانعم  كولد  تسا - .» هدـهاشم  روضح و  دروم  حبـص  ندـناوخ  هک  حبـص  ندـناوخ  بش و  یکیرات  اـت  باـتفآ 
رجف زاـمن  رجفلا : نآرق  بش - . همین  رد  یکیراـت  تدـش  ب - بش . یکیراـت  زاـغآ  فلا - تسا . لوـق  ود  نآ  رد  قـسغ ، هحفص 349 - ]
رـصع رهظ و  تقو  زاغآ  هک  تسا  لاوز  لوا : تقو  تسا : هدرک  نییعت  زامن  يارب  تقو  هس  صن ، بش ، لوا  هب  قسغ  ریـسفت  هب  اـنب  و  تسا .

حبـص صاـخ  تقو  هک  رجف ، موس : تقو  دـشابیم . مه  اـب  ءاـشع  برغم و  تقو  يادـتبا  هک  تسا  بش  زاـغآ  مود : تقو  دـشابیم . ود  ره 
برغم رصع و  رهظ و  دوشیم : ات  راهچ  ضیارف  تقو  سپ  تسا ، عمج  ندوب  زیاج  رب  لاد  صن  بش ، همین  هب  قسغ  ریسفت  ربانب  و  دشابیم .

رـصع زا  شیپ  رهظ  هکنیا  زج  برغم ، اـت  لاوز  زا  دـنکرتشم ، تقو  رد  رـصع  رهظ و  سپ  تسا ، دـتمم  بش  هـمین  اـت  لاوز  زا  هـک  اـشع ، و 
ار حبـص  هضیرف  اـما  دـشابیم . اـشع  زا  شیپ  برغم  هکنیا  زج  بـش ، هـمین  اـت  بورغ  زا  دـنکرتشم ، تـقو  رد  ءاـشع  برغم و  و  دـشابیم ،
زا دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  [ . 416 (. ] رجفلا نآرق  و  : ) یلاعت يادـخ  راتفگ  رد  تسا ، هداد  نآ  هدـش  مالعا  تقو  هب  صاصتخا  دـنوادخ 

تـسا نآ  یـضتقم  نیا  و  رجف ، تقو  برغم و  لوا  تقو  لاوز و  تقو  دوشیم : تقو  هس  تسا ، روکذم  هیآ  رد  هچنآ  : » دـیوگیم هیآ  نیا 
دـشاب ءاشع  برغم و  يارب  تقو  برغم ، لوا  دوشیم و  زامن  ود  نیا  ناـیم  كرتشم  تقو  نیا  دـشاب و  رـصع  رهظ و  يارب  یتقو  لاوز ، هک 
برغم نایم  و  رصع ، رهظ و  نایم  عمج  ندوب  زیاج  یضتقم  رما ، نیا  دوشیم و  كرتشم  زامن  ود  هحفص 350 ] نیا [  نایم  زین  تقو  نیا  هک 

رذع ببـس  هب  تسا  زیاج  عمج  هکنیا  رب  دراد  تلالد  لیلد ، هکنیا  زج  : » دـیوگیم بلطم  هلابند  رد  يزار  یلو  تسا .» قلطم  روطب  ءاشع  و 
هدش و رتاوتم  تعامج  تنـس و  لها  قیرط  زا  هک  ياهلدا  ببـس  هب  میهدیم  خساپ  شریخا  لوق  هب  ام  و  [ . 417 « ] هریغ ناراب و  رذع  رفس و 

دیابن و  دناهتفگ . ار  نیا  زین  مالـسلامهیلع  تیبلها  و  داد . میهاوخ  رارق  دـیکات  دروم  رذـع  نودـب  رفـس و  رـضح و  رد  اقلطم  ار  عمج  زاوج 
. دنشابیم رتهاگآ  تسا ، تیب  رد  هچنآ  هب  تیبلها  هک  درک  شومارف 

تنس لها  زا  لیالد 

میتشگ جراخ  سپس  میدناوخ ، ار  رهظ  زامن  زیزعلادبع  نب  رمع  اب  تفگیم : هک  ار  هماماابا  مدینش  تفگ : هک  تسا  فینح  نب  لهـس  زا  - 1
: تفگ يدناوخ ؟ هک  تسا  يزامن  هچ  نیا  ناج ، ومع  متفگ : دناوخیم . ار  رصع  زامن  هک  میدید  میدش و  دراو  کلام  نب  سنا  رب  هکنیا  ات 

هبطخ رـصع  زا  دعب  يزور ، سابعنبا  - 3 [ . 418  ] میدناوخیم يو  اب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زامن  نیا  و  رـصع ، زامن 
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هحفـص ندرک [ . رارکت  ار  زامن  زامن ، يهژاو  دـندرک  عورـش  مدرم  دـندش و  رادـیدپ  ناگراتـس  درک و  بورغ  باتفآ  هکنیا  اـت  دومن  داریا 
نم هب  وت  ایآ  تفگ : سابعنبا  سپ  زامن . زامن ، : » تفگیم داتـسیایمزاب و  هن  دادیم و  تلهم  هن  هک  دمآ  میمتینب  زا  يدرم  سپـس ، [ 351
مه اب  ار  اشع  برغم و  و  ار ، رصع  رهظ و  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : سپس  دابم ... ردام  ار  وت  یهدیم ؟ دای  زامن 
زا متفر و  هریرهوبا  دزن  دیدرت  عفر  يارب  دش ، ادیپ  يزیچ  رما  نیا  زا  نم  لد  رد  تفگ : ثیدح ) يوار   ) قیقـش رب  هَّللادـبع  سپ ، درک . عمج 

رهظ و زامن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : سابعنبا  زا  ریبج  نب  دیعس  زا  - 4 [ . 419 « ] دومن قیدصت  ار  شاهتفگ  وا  مدیسرپ و  وا 
؟ درک ار  راک  نیا  ارچ  هک  مدیـسرپ  دیعـس  زا  ماگنه  نیا  رد  تفگ . ریبزوبا  دناوخ . مه  اب  رفـس  ای  سرت و  دوجو  نودـب  هنیدـم  رد  ار  رـصع 

[ . 420  ] دنکن یتخس  راتفرگ  ار  شتما  زا  یسک  ات  تساوخ  تفگ : وا  يدیسرپ و  نم  زا  وت  هک  هنوگنامه  مدیسرپ  سابعنبا  زا  نم  تفگ :
برغم و و  رـصع ، رهظ و  زامن  ناراب  ای  سرت و  دوجو  نودب  هنیدم  رد  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  سابعنبا  زا  - 5

[ . 421  ] دزادنین یتخس  هب  ار  شتما  ات  تفگ : درک . ار  راک  نیا  ارچ  متفگ : سابعنبا  هب  تفگ : يوار  دومن . عمج  مه  اب  ار  ءاشع 

تیب لها  قیرط  زا  لیالد 

زاوج نینچ  نیا  تما  رب  فیفخت  يارب  لاوحا  همه  رد  هک  تسا  حـضاو  نآ  قالطا  هک  هنوگنآ  زامن  ود  نایم  عمج  عضو  لاح و  تسا  نیا 
مالـسلامهیلع تیبلها  زا  هچنآ  اما  دـناهدروآ ، تعامج  تنـس و  لها  ياـهباتک  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  هحفـص 352 ] تسا [ . هدش  هداد 

یلص ادخ  لوسر  تفگ : هک  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  - 1 مینکیم : باختنا  امش  يارب  ار  نآ  زا  يدراوم  ام  هک  دشابیم  ناوارف  هدیـسر ،
ار راک  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دناوخ و  مدرم  اب  تعامج  هب  یتلع  نودب  لاوز و  ماگنه  ار  رـصع  رهظ و  زامن  هلآ  هیلع و  هَّللا 
ود دنک ، لاوز  باتفآ  هاگ  ره  : » تفگ مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  - 2 [ . 422  ] دـشاب هدرتسگ  شتما ، يارب  زامن  تصرف  ای  تقو  ات  داد  ماـجنا 

لیصفت اب  و  - 3 [ . 423 « ] دنوشیم لخاد  مود ، ءاشع  برغم و  تقو  ود  دنک ، بورغ  باتفآ  هاگ  ره  دنوشیم و  لخاد  رـصع  رهظ و  تقو 
راهچ رازگزامن  هک  يرادقم  هب  ات  تسا  هدش  لخاد  رهظ  زامن  تقو  درک ، لاوز  باتفآ  هاگ  ره  : » دـیوگیم مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رتشیب ،
راهچ رازگزامن  هک  يرادقم  هب  باتفآ  زا  ات  دوشیم  لخاد  رـصع  رهظ و  تقو  درذگب ، تقو  زا  رادقم  نیا  رگا  سپ  دـناوخب ، زامن  تعکر 
هکنیا ات  تسا ، هدنام  یقاب  رـصع  زامن  تقو  هدش و  مامت  رهظ  زامن  تقو  دـنامب ، یقاب  رادـقم  نآ  هب  رگا  سپ  دـنامب . یقاب  دـناوخب  تعکر 
تعکر هس  رازگزامن  هچنآ  رادقم  هب  ات  تسا  هدـش  لخاد  برغم  تقو  دـنک ، بورغ  باتفآ  هاگره  : » دومرف و  [ 424 « ] دنک بورغ  باتفآ 

زامن تعکر  راهچ  رازگزامن  هچنآ  رادـقم  هب  هکنیا  اـت  دوشیم  لـخاد  ءاـشع  برغم و  تقو  درذـگب ، رادـقم  نآ  رگا  سپ  دـناوخب ، زاـمن 
بش همین  ات  ءاشع  زامن  تقو  هدش و  مامت  برغم  تقو  هحفص 353 ] دنام [ ، یقاب  رادقم  نآ  هب  هاگ  ره  دنامب و  یقاب  بش  همین  هب  دناوخب ،

هک حبـص )  ) رجف زامن  زا  دنترابع  هک  دوشیم  زور  بش و  رد  هضیرف  بجاو  زامن  جنپ  زامن ، بیترت  نیدـب  و  [ . 425 « ] تسا هدنام  یقاب  زین 
زین دوش و  مدـقم  رهظ  هک  یطرـش  هب  دوش  عمج  اـهنآ  ناـیم  تسا  زیاـج  دـنراد و  كرتشم  تقو  هک  رـصع  رهظ و  تسا و  مولعم  نآ  تقو 
نیا و  ددرگ . مدـقم  ءاشع  رب  برغم  هک  یطرـش  هب  تسا  زیاج  نآ  رد  زین  زامن  ود  ندرک  عمج  دـنراد و  كرتشم  تقو  هک  ءاـشع  برغم و 

. تسا نیمه  زین  قح  دننکیم و  لمع  نآ  هب  دنراد و  نامیا  نآ  هب  نایعیش  هک  تسا  يزیچ 

« هعتم  » عطقنم جاودزا 

غالبا ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  شربمایپ  هتـشگ و  عیرـشت  شباتک  رد  هک  دنوادخ  ماکحا  زا  ياهدع  هب  تمارک  تفارـش و  مان  اب 
دروم هک  تسا  هدش  نیا  نایعیش  شاداپ  و  دننکیم ، داقتنا  داریا و  دناهدش ، مزتلم  دهعتم و  اهنآ  هب  مالسلامهیلع  تیبلها  نایعیـش  و  هدومن ،
نآرق هک  یلاح  رد  دسریم  شیالعا  دـح  هب  هعتم  جاودزا  رد  رما  نیا  دـنوش . عقاو  نتـسب  غورد  تاعیاش و  تمهت و  هنایوگدـب و  تالمح 

ام دناهتـشاد . دـیکات  نآ  تیعورـشم  رب  مالـسلامهیلع  تیبلـها  هدومرف و  ار  نآ  شباحـصا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هدروآ و  ار  نآ 
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دنکیم صخـشم  دـهدیم و  حیـضوت  لماک  روط  هب  ار  عوضوم  هک  یلیالد  زا  یخرب  هب  نآ  زا  شیپ  اـما  میراد  یثحب  عوضوم  نیا  هراـبرد 
سپس دنـشاب . هتـشاد  نامیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  راتفگ  یلاعت و  يادخ  مالک  هب  تعامج  تنـس و  لها  اعقاو  رگا  هتبلا  میزادرپیم .

هب هچنآ  هب  تبسن  تخانش  يافرژ  هب  دننکیم  نامگ  هحفص 354 ] هک [  مینک  بسک  یهاگآ  یناسک  ياههتفگ  هب  تبـسن  ات  میدرگیمزاب 
( هضیرف نهروجا  نهوتاف  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  : ) هک تسا  یلاعت  يادخ  راتفگ  ینآرق : لیلد  دناهدش . لئان  دناسریم  نایز  دوس و  هعماج 

هدروآ [ 427  ] دوخ ریـسفت  رد  يزار  تسا .» هدش  ضرف  هک  ار  ناشرهم  ناشیا  هب  دیهدب  سپ  اهنآ ، زا  دـیدومن  هعتم  ار  هچنآ  : » ینعی [ 426]
: ینعی نهروجا ) نهوتآف  - ) یمسم لجا  یلا  نهنم -) هب  متعتمتـسا  امف  : ) تسا هدومنیم  تئارق  هک  هدش  تیاور  بعک  نب  یبا  زا  هک  تسا 

تما و  هدوب ، سابعنبا  تئارق  زین ، نیا  و  دیهدب » ناشیا  هب  ار  ناشرهم  سپ  هدش - نییعت  صخشم و  تقو  ات  ار - ناشیا  دیدومن  هعتم  هچنآ  »
زا هعتم ، هیآ  هرابرد  ثحب  ماـگنه  رد  يزار  دوب . تئارق  نیا  تحـص  رب  تما  زا  یعاـمجا  نیا  و  دـندومنن ، ضارتعا  ناـنآ  رب  تئارق  نیا  رد 

ار نآ  هک  تسا  هدماین  ياهیآ  نآ  زا  سپ  هدش و  لزان  یلاعت  يادخ  باتک  رد  هعتم  هیآ  تسا : هتفگ  هک  دنکیم  تیاور  نیصح  نب  نارمع 
(، تسا رمع  روظنم   ) یصخش سپس  تسا . هدومنن  یهن  نآ  زا  هدومرف و  رما  نآ  هب  ار  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هتبلا  دنک و  خسن 

[429  ] شدنـسم رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  ار ، نآ  دـننام  و  [ 428 . ] داد زورب  ار  شتـالیامت  تفگ و  ار  شرظن  نآ  هراـبرد  تساوـخ  هچ  ره 
رد و  هحفص 355 ] [ . ] 430  ] تسا هدرک  تیاور  يربط  هک  هنوگنآ  هتفگ ، هعتم  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  زین  دـهاجم  هک  ناـنچمه  تسا ، هتفگ 

رگا تسا : هتفگ  یلع  و  هن ، : » تفگ تسا ، هدش  خـسن  ایآ  هک  هدـش  هدیـسرپ  هعتم ) هیآ   ) هیآ نیا  دروم  رد  هک  تسا  مکح  زا  روثنملا  ردـلا 
حضاو الماک  هعتم  هرابرد  هیآ  نیا  نخس  هک  مراد  هدیقع  نم  و  [ . 431 « ] درکیمن انز  یسک  نادنمتواقش  زج  دومنیمن ، یهن  هعتم  زا  رمع 

يارب هک  یتایاور  رتاوت  هب  هک  میوش  هاگآ  هدش ، عیرشت  یمالسا ، تعیرـش  رد  هک  یجاودزا  عاونا  رب  میناوتیم  هیآ  قایـس  لالخ  زا  تسا و 
ياملع هکنیا  زج  دیامنیم . دییات  ار  نآ  تسا  هدمآ  حاحـص  رد  هک  ثیداحا  زا  ياهعومجم  هدومن و  دـیکات  زین  ار  نآ  دـناهدمآ ، هیآ  نایب 

هدش و رکنم  ار  هعتم  میاهدید ، عیشت  تروص  نداد  هولج  دب  يزاس و  هارمگ  يارب  یناوارف  ياهشالت  اتداع  اهنآ  زا  هک  هنوگنامه  هب  هماع 
هدوب هناهاگآ  مه  دیاش  دـناهدومن و  تلفغ  هک  یلاح  رد  دـناهدز  هبرـض  عیـشت  رب  راک ، نیا  اب  هک  دـننکیم  رکف  دناهتـسج و  يرازیب  نآ  زا 

ات دناهتساوخ  هک  ییوگ  دناهدومن و  ضارتعا  داریا و  عیرشت  رد  یهلا  تمکح  رب  هدز و  هبرض  میکح  نآرق  رب  راک  نیا  اب  عقاو  رد  هک  تسا 
دریگیمنرب و رد  ار  نآ  حور  تلاسر و  نیماضم  هک  ییاهلقع  دشاب ، بسانتم  نانآ  ياهلقع  اب  هک  دننک  لیمحت  ار  یتعیرـش  دـنوادخ  رب 
ینیب و گرزب  دوخ  ربکت و  باجح  تقیقح  نایم  اهنآ و  نایم  هتـشگ ، نانآ  يارب  یتخـس  راـک  نآ  هب  ندـش  میلـست  قح و  اـب  ندـش  انـشآ 
هب میوگیم و  ار  نیا  دنربیم . رـسب  دوخ  ینامرفان  رد  بکرم  لهج  زا  نانآ  دـنادیم و  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـناهتفرگ . رارق  ملع  ياعدا 

نانخـس هب  مدـناوخ و  ار  اهنآ  ياهباتک  نم  دنتـسه . ناشنید  روما  هب  تبـسن  دارفا  نیرتلهاج  نآ ، ياملع  هک  متـسه  رثاتم  زین  تما  لاـح 
هتـشاد راـهظا  هدومن  ثحب  نآ  دروم  رد  هک  یـسک  نیرتهب  هک  مدـید  مدادارف و  شوگ  تقوم » [ » هحفـص 356 جاودزا [  هرابرد  ناشیاملع 

هک اشاح  دناهدومن - عیرـشت  ار  انز  هک  هدز  شربمایپ  دنوادخ و  رب ) ار  ماهتا  نیا  ، ) هتفگ نیا  اب  و  دـشابیم . انز  ندرک  ینوناق  نآ  هک  تسا 
، دـشاب قداص  نآ  عیرـشت  زا  دـعب  میرحت  ای  خـسن  دروم  رد  ناشیاعدا  رگا  یتح  فیـصوت  نیا  اب  دنـشاب - هدرک  نینچ  شربمایپ  دـنوادخ و 

هتفرگ حاحـص  زا  هک  میزادرپـب  ياهلدا  هب  کـنیا  دـناهداد ... ماـجنا  ار  دـنمنوناق  ياـنز  هرود ، نآ  رد  نیملـسم  هک  تسا  هدوـب  زین  ياهرود 
هیلع و هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هارمه  : » تفگ هک  تسا  دوعـسم  نب  هَّللادبع  زا  دناهدروآ - !؟ امـش  هب  انز  ارنآ  هعتم  دروم  رد  ایآ  هک  دناهدش 

راک نیا  زا  ار  ام  ترـضح  مینک ؟ هتخا  ار  دوخ  دـیهدیم  هزاجا  ایآ  میتفگ : سپ  میاهتـشادن ، ینانز  هک  یلاح  رد  میتفریم ، اـههوزغ  هب  هلآ 
زا عوکا  نب  هملـس  زا  [ . - 432 « ] میروآرد دوخ  جاودزا  هب  نیعم  یتدـم  يارب  ياهماج  اب  ار  نز  هک  داد  هزاـجا  ار  اـم  سپـس  دومرف و  یهن 

رگا سپ  بش ، هس  دـشاب  ود  نآ  ناـیم  یتارـشاعم  سپ  دـنیامن ، قـفاوت  هک  ینز  درم و  ره  : » دوـمرف هک  تسا  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
هملس هَّللادبع و  نب  رباج  زا  [ «. - 433  ] دنوشیم ادج  مه  زا  ای  دوزفا و  دنهاوخ  ای  تروص  نیا  رد  دنوش . ادج  مه  زا  ای  دنیازفیب  دنتـساوخ 

هک دش  هداد  هزاجا  امش  هب  : » تفگ دمآ و  ام  دزن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  میدوب ، یهاپـس  رد  دناهتفگ : هک  تسا  عوکالا  نب 

مدش تیاده  س )  ) همطاف رون  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 145زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  نامز  رد  : » تفگ تسا ، هَّللادبع  نب  رباج  زا  هحفص 357 - ] [ . ] 434 « ] دینک هعتم  نیاربانب  دیریگرب ، هعتم 
رد : » تفگ هک  تسا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  [ . - 435 « ] درک یهن  نآ  زا  ار  ام  رمع  ماجنارـس  هکنیا  ات  میدومنیم  هعتم  رمع ، رکبوبا و  نامز  و 

« میدومن يراددوخ  ام  درک و  یهن  اهنآ  زا  ار  ام  رمع  سپ  نانز ، جـح و  میدـش ، دـنمهرهب  هعتم  ود  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  راگزور 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  راگزور  رد  هعتم  ود  : » تفگ ربنم  يالاب  رمع  هک  تسا  هدش  تیاور  دشابیم ، يزار  زا  هک  یحرـشب  [ . - 436]

دنکیم ناـیب  هک  يرگید  تاـیاور  ثیداـحا و  اـهنیا و  [ . 437 « ] جاودزا هعتم  جـح و  هعتم  مـنکیم ، یهن  اـهنآ  زا  نـم  دـناهدوب و  عورـشم 
اهنآ دروم  رد  هتـساوخ  ار  هچ  ره  رمع »  » صخـش نآ  هکلب  هدوبن ، شربماـیپ  دـنوادخ و  يوس  زا  نآ  میرحت  تسا و  عورـشم  هعتم ، جاودزا 

تیلح صوصخ  رد  ار  وا  تداهـش  و  میتسین ، دیقم  دشابیم ، شایـصخش  تالیامت  هدیـسر و  شرظن  هب  هک  رمع  هتفگ  هب  ام  تسا و  هتفگ 
دروم تسا ، هدومن  عیرـشت  ار  هچنآ  هدومرف و  ام  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ار  هچنآ  ات  هداد  روتـسد  اـم  هب  نآرق  اریز  میریذـپیم  اـهنآ 
هجوت نآ  هب  ینعی   ) مینزیم راوید  هب  دـشاب ، فلاخم  شلوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  اـب  رگا  تسا  هتفگ  رمع  ار  هچنآ  اـما  میهد . رارق  لـمع 

ماما وا  هداد و  رظن  نآ  تیلح  هب  هک  تسا  هدرکیم  هعجارم  وا  هب  تالکشم  رد  وا  هک  هدوب  رتاناد  وا  زا  یـسک  هک  تسناد  دیاب  مینکیمن .)
دارفا هحفص 358 ] زج [  دومنیمن ، یهن  هعتم  زا  رمع ، رگا   » هک دنکیم  لقن  روثنملا  ردلا  رد  یطویس  ار  وا  هتفگ  هک  تسا  مالسلاهیلع  یلع 

میرحت هک  یتالکـشم  عامتجا و  هرابرد  یکدنا  هک  درادیم  نآ  رب  ار  ام  رما  نیا  يهرابرد  قیقحت  [ . 438 « ] درکیمن انز  یسک  دنمتواقش ،
تالکـشم نیرترثوم  نیرتهدـیچیپ و  نیرتقـیمع و  زا  یکی  عـقاو  رد  یـسنج  لکـشم  مینک : ثحب  تسا  هدـش  ببـس  ار  اـهنآ  هعتم  جاودزا 
تافارحنا تاریثات ، نیا  نیرتهتـسجرب  زا  دراذـگیم . ناسنا  یگدـنز  ریـسم  رب  هک  تسا  یکانرطخ  تاریثات  ياراد  تسا و  یناسنا  عاـمتجا 

ياهباتزاب هکنیا  افاضم  دراذگیم ، رثا  عامتجا  رب  یفنم  یتروص  هب  هک  دشابیم  عورشم  ریغ  یتروص  هب  یـسنج  هزیرغ  ياضرا  یـسنج و 
رد هک  تسا  هزیرغ  نیا  بوکرـس  ای  یـسنج  لامعا  هب  هنافرحنم  مادقا  هجیتن  هک  ییاهنارحب  رگید  ندش و  ياهدـقع  یگدرـسفا و  یناور و 

دروم ار  اهنآ  تسایـس ، هعماج و  تیبرت و  یـسانشناور و  ياملع  هک  یتالکـشم  رگید  دوشیمن و  ادج  وا  زا  هدـیناود و  هشیر  ناسنا  دوجو 
، اهنآ قیرط  زا  هک  تسا  ییاههار  دـنمزاین  دراد ، جایتحا  اذـغ  هب  هک  هنوگنامه  ناسنا  دنـشابیم . نآ  ءوس  راثآ  زا  زین  دـناهداد  رارق  هعلاـطم 
هب نآ  ياهقادـصم  نیرتهتـسجرب  زا  یکی  نادوس  و  تسا - راکـشآ  ام  تاعامتجا  رد  هک  نانچنآ  دـیامن و  ءاـضرا  ار  دوخ  یـسنج  هزیرغ 

ناسنا یتاذ  یگدامآ  هب  اهنآ  زا  یـضعب  دوشیم و  طوبرم  يدام  لـئاسم  هب  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  یناوارف ، لـماوع  ببـس  هب  دوریم - راـمش 
یـس زا  شیب  نس  رد  درم ، هک  تسا  هدمآرد  یتروصب  هداتفا و  ریخات  هب  جاودزا  نس  ددرگیمرب ، هداوناخ  لیکـشت  تیلووسم  لمحت  يارب 

هلـصاف ینالوط  ياهلاس  دوشیم ، زاغآ  فلاخم  سنج  هب  زاین  نآ  اب  نامزمه  هک  غولب  نس  نس و  نیا  نایم  هک  دـنکیم ، جاودزا  یگلاـس 
لح هار  تفگ  ناوتیم  ددرگ . راکـشآ  هرود  نیا  رد  ییاهلحهار  دوجو  هب  زاین  هک  ددرگیم  هحفص 359 ] بجوم [  رما  نیا  دراد . دوجو 

تـسا ياهلیـسو  نیا ، هک  دننک . شوماخ  نتـشاد ، رذحرب  ندناسرت و  داشرا و  هظعوم و  اب  ار  سنج  يادن  ای  دـشاب : تروص  ود  زا  یکی  هب 
یقاب لح  هار  دـنمزاین  نانچمه  تسا  ناسنا  دوجو  نورد  رد  هک  یلکـشم  یلو  دـشاب  هتـشاد  هعماج  ینوریب و  تیعقاو  رد  يریثات  دـیاش  هک 

ياهشزرا هب  هک  یلقاع  ناسنا  ره  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  تسا . عورـشم  ریغ  یـسنج  لامعا  نتـسناد  حابم  رد  رگید ، لح  هار  اما  دـنامیم .
راتفر یگدـنز و  يارب  یکانرطخ  بقاوع  يراددوخ  هک  نانچمه  تفریذـپ . دـهاوخن  ار  نآ  دـشاب . دـقتعم  یناسنا  لوصا  اهوگلا و  ینید و 
نودب رایتخایب و  جاودزا  نس  : » دـیوگیم لساردـنارترب »  » سانـشناور دنمـشناد  تسا . هعماج  درف و  رب  يدایز  یفنم  تاریثات  زین  ناسنا و 

هب یگلاس  تسیب  ای  هدجیه  رد  ار  شتالیـصحت  نیا ، زا  شیپ  لاس  تسیود  ای  لاس  دـص  رد  وجـشناد  هک  اریز  تسا  هداتفا  ریخات  هب  ریبدـت ،
رد ملع  هب  نتخادرپ  هکنآ  رگم  دـیماجنایمن  لوط  هب  يو  راظتنا  دـشیم و  هدامآ  جاودزا  يارب  لماک  یگنادرم  نس  رد  دـناسریم و  نایاپ 

راگزور رد  اما  دندادیم . حیجرت  ار  رما  نیا  یکدـنا  هدـع  اهنت  ناوج ، نارازه  هکلب  اهدـص و  نایم  زا  هک  دادیم  حـیجرت  ار  یگدـنز  لوط 
زا سپ  دننیبیم و  یـصصخت  ياهـشزومآ  یگلاس  تسیب  ای  هدجیه  نس  زا  دـعب  تعنـص  نونف و  نتخومآ  مولع و  يارب  نایوجـشناد  یلعف ،

هدامآ يداصتقا  یتعنـص و  ياهراک  تراجت و  قیرط  زا  يزور  بسک  يارب  ات  دنراد  جایتحا  ینامز  هب  اههاگـشناد  زا  ندش  لیـصحتلا  غراف 
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نـس نایم  ناوج  نیاربانب  دوشیمن . ایهم  یگلاس  یـس  زا  شیپ  هدوناخ  لیکـشت  نکـسم و  هیهت  جاودزا و  ناکما  نانآ  يارب  عقاو  رد  دنوش .
یسنج دشر  هرود  هرود ، نیا  تسا و  هدشن  زاب  یباسح  نآ  يارب  میدق ، تیبرت  رد  هک  دربیم  رسب  ینالوط  ياهرود  رد  جاودزا  نس  غولب و 

عامتجا زا  ار  هرود  نیا  باسح  هک  تسا  نکمم  ایآ  سپ  دشابیم . اههدنبیرف  ربارب  رد  تمواقم  ندوب  تخـس  يوق و  لیم  و  هحفص 360 ] ] 
نآ هجیتن  میرواین ، باسح  هب  ار  نآ  ام  رگا  دـنتفرگ ؟ هدـیدان  ار  نآ  یطـسو  نورق  نادـنزرف  اهیمیدـق و  هک  ناـنچنآ  مینک ، ادـج  یناـسنا 

نخـس تـقیقح ، رد  [ . 439 « ] دوب دـهاوخ  ناوج  نارتـخد  نارـسپ و  تمالـس  نداـتفا  رطاـخ  هب  لـسن و  هب  يزادرپ  هدوـهیب  داـسف و  عوـیش 
هتفگ مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  اجنآ  هدرک ، نایب  هصالخ  روطب  ار  تقوم  جاودزا  میرحت  زا  تما  جـنر  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما 

زج دوـبیمن ، رمع  یهن  رگا  دوـب و  هدرک  مـحر  دــمحم  تـما  رب  نآ  اـب  هـک  هدوـبن  دــنوادخ  يوـس  زا  یتـمحر  زج  يزیچ  هـعتم ، : » تـسا
لکشم هک  یکانرطخ  بقاوع  همه  زا  ار  ناسنا  هعتم ، هک  تسا  نآ  ینعم  هب  یهلا ، تمحر  نیا  [ . 440 « ] درکیمن انز  یسک  نادنمتواقش ،

ياهشیارگ هک  یناسک  دزن  رد  رگم  دراذـگیمن  یقاـب  اـم  عماوج  رد  يرثا  يراـکانز  يارب  دـنکیم و  ظـفح  دروآیم ، دوجو  هب  یـسنج 
یئاضرا و دوخ   ) یناهنپ یتداع  ام  هک  دوب  دهاوخن  ياهزیگنا  چـیه  هعتم  دوجو  اب  و  دـشاب . هدـیناود  هشیر  نانآ  دوجو  رد  یقالخا  فارحنا 

مان اب  هک  دیسر  متسد  هب  یباتک  اقافتا  هرابنیا  رد  دناهداد . اوتف  نآ  هب  رصاعم  ینید  ياملع  زا  یخرب  هکنانچنآ  میرامـشب  زیاج  ار  ءانمتـسا )
يارب رارطـضا  ياهتلاح  رد  : » دیوگیم باتک  نیا  رد  هدنـسیون  تسا  هدـش  پاچ  يدوعـس  روشک  رد  بلاج  یتروص  هب  سنج  مالـسا و 

ار نآ  رایعم  رارطضا و  دودح  ام  يارب  همالع  نیا  یلو  تسین » یجرح  نید  رد  هک  اریز  دنک  لمع  ار  یناهنپ  تداع  هک  تسا  زیاج  ناملسم 
ییامندوخ یباجحیب و  لیبق  زا  اههدـنزیگنا  هحفـص 361 ] عاونا [  همه  هک  مینکیم  هدـهاشم  دوخ  ياهروشک  رد  ام  هتخاـسن و  صخـشم 

رد دـنامیم !؟ یقاب  یعرـش  رـسمه  نودـب  لاس  تسیب  دودـح  غولب  زا  سپ  درم ، هک  یلاح  رد  مینک  لمع  يو  ياوتف  هب  اـیآ  دـنراد ، دوجو 
رد نانآ  ثحب  دـندادیم و  طابترا  انز  اب  ار  هعتم  نانآ  هک  ماهدـید  رایـسب  متـشاد ، ناملـسم  ناردارب  زا  یـضعب  اب  هک  یفلتخم  ياـهوگتفگ 

خسن زا  ثحب  تسا و  هدش  عیرـشت  یلمع  نآ  هک  هدش  تباث  هک  یلاح  رد  تفرگیم . تروص  نآ  ندوب  عورـشم  زا  رود  هب  نآ  راثآ  دروم 
هب هک  تسین  توق  زا  يدـح  رد  تسا ، هدـش  دراو  ضیقن  دـض و  هدـنکارپ و  ثیداحا  تایاور و  زا  هچنآ  دـشابیم و  يوق  لـیلد  دـقاف  نآ 
هب هجوت  اب  هژیوب  تسا . رثایب  دروم  نیا  رد  مداد  حیـضوت  هک  ياهنوگ  هب  رمع  یهن  اما  دوش . رهاظ  میاهدروآ  هچنآ  ربارب  رد  یلیلد  تروص 
هب ار  ام  هک  تسا  بیجع  ياهتفگ  دنناوخیم  انز  ار  هعتم  هکنیا  اما  دناهدرک . نایب  ار  نآ  ندوب  لالح  هک  دـناهدوب  هباحـص  زا  یناسک  هکنیا 

تسا نآ  زا  زا  ریغ  هعتم  دشابیم و  عورشم  ریغ  تروص  هب  یسنج  لمع  هب  مادقا  انز  میدومن . هراشا  اهنآ  هب  هک  دناشکیم  یتالاکشا  حرط 
هک دنتـسه  دـقتعم  یخرب  هطبار  نیا  رد  درادـن ... یتوافت  درک  میهاوخ  نایب  هَّللاءاشنا  ار  اهنآ  هک  نآ  راثآ  زا  یـضعب  رد  زجب  جاودزا  اـب  و 
هک تسا  عامتجا  نیا  هکلب  تسین  هتـسباو  عامتجا  يوس  زا  نآ  در  ای  لوبق  هب  یلاعت  يادخ  عیرـشت  هک  میوگیم  دریذپیمن . ار  نآ  عامتجا 

نامز رد  هتـشذگ و  رد  عماوج  هک  تسا  ناوارف  هچ  دوش و  مکاح  نآ  رب  نیمارف  ماکحا و  نیا  دشاب و  عضاخ  دنوادخ  ماکحا  ربارب  رد  دیاب 
زا یکی  هجوتم  ار  لاوس  نیا  یناهگان  روطب  زور  کی  تسین . یلوبق  لباق  لیلد  هعماج  نتفریذـپن  سپ  دـناهتفریذپن  ار  یهلا  ماکحا  رـصاعم ،

؟ دشاب هتشاد  هحفـص 362 ] دوجو [  وت  ردام  هک  یلاح  رد  دـنک ، جاودزا  رگید  رـسمه  اـب  تردـپ  هک  يریذـپیم  اـیآ  هک : متخاـس ، ناـنآ 
تاهبش زا  یـضعب  دنک !؟ جاودزا  ات  راهچ  اب  هک  تسا  هدرک  عیرـشت  نآرق  رد  دنوادخ  هک  یلاح  رد  هن  ارچ  متفگ : هن ! داد : خساپ  تعرـسب 

ثحب دـشاب ، هنوگچ  مکح  نیا  يارجا  تفیک  اما  دروآیمن . دراو  ياهمطل  نآ  تحـص  هب  هک  دوشیم  زاربا  عوضوم  نیا  دروم  رد  یبناـج 
تعیرـش میوگیم ، دنکن ؟ جاودزا  هدع ، ندش  مامت  زا  شیپ  نز ، هک  دنکیم  نیمـضت  یـسک  هچ  هک  دوش  هتفگ  دیاش  الثم  تسا ، يرگید 

هک دـناهتفای  يرترب  هعماج  ظفح  يارب  هعوضوم  نیناوق  رب  اهنآ  هلیـسوب  هک  دـنراد  ییاهیگژیو  اـمومع  ینامـسآ  ياـهتلاسر  یمالـسا و 
ماکحا اریز  دـشابیم  يوقت  نامیا و  نامه  دوشیم ، هدرمـش  نوناـق  رد  لـالخا  مدـع  يارب  ینیمـضت  ناونع  هب  هک  تازاـیتما  نیا  نیرتمهم 

هچ هنرگ  دـنیامن و  ارجا  ار  اهنآ  دـنراد ، نامیا  باقع  باوث و  ترخآ و  زور  دـنوادخ و  هب  هک  یناسک  ات  دـناهدش  لزاـن  یمالـسا  تعیرش 
لماک هدع  هقلطم  نز  میوش  نئمطم  میناوتیم  هنوگچ  دشاب و  يو  دوخ  بلص  زا  اعقاو  شرسمه ، زا  ناسنا  دنزرف  هک  دراد  دوجو  ینیمضت 
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نامیا و قالخا و  لوصا و  اهشزرا و  هک  دنتـسه  لئاسم  زا  يرایـسب  دشابیم . شردپ  دـنزرف  هک  دـنادب  دـناوتیم  ناسنا  هنوگچ  هتفرگ و 
ماکحا دورب . تسد  زا  نامیا  زا  یشان  دهعت  رگا  و  عیرشت ، رد  هن  دنامیم و  یقاب  ناسنا  تاذ  رد  لکـشم  تسا و  مکاح  اهنآ  رب  عرو  اوقت و 

حرط هعتم  نادـقتنم  هب  خـساپ  رد  هک  يرگید  هلئـسم  دوب . دـنهاوخن  جرم  جره و  ندـمآ  دوـجوب  اـهتمرح و  نتـسکش  زا  عناـم  ییاـهنت  هب 
هک دـینادیم  نینچمه  میروآیم و  رامـشب  انز  ءزج  زین  ار  نازینک ) نتـشاد  راـیتخا  رد   ) نیمی کـلم  عیرـشت  اـم  اـیآ  هک  تسا  نیا  مینکیم 

، رـسمه راهچ  اب  درم  جاودزا  هک  مینک  فشک  رگا  نرق  دنچ  زا  سپ  ایآ  و  میزاس ؟ یغلم  ار  نآ  دیاب  ایآ  نیاربانب  دریذپیمن  ار  نآ  عامتجا 
دمحم لالح  هک  میراد  داقتعا  ام  يهمه  هکیلاح  رد  اذهیلع . سق  مییامن و  یغلم  ار  نآ  دیاب  تسین  عامتجا  شریذـپ  هتـساوخ و  اب  بسانتم 

حرـش هب  لیذ  رد  کـنیا  دـشابیم . مارح  زین  تماـیق  زور  اـت  وا  مارح  تسا و  هحفـص 363 ] لـالح [  تماـیق ، زور  اـت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
تقوـم جاودزا  زا  دوـصقم  میزادرپیم : درادـن ، یتواـفت  مئاد  جاودزا  اـب  نآ  راـثآ ، یـضعب  رد  زج  هک  تقوـم  جاودزا  دروـم  رد  یلیـصفت 

لوبق باجیا و  - 1 زا : تسترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  یصخشم  یعرش  طیارش  نمض  نز  درم و  نایم  تسا  یجاودزا  دقع  [ . 441 [ ؟ تسیچ
ندوبن اهقف 5 - زا  يرایـسب  يار  هب  انب  دشاب ، هزیـشود  ینعی  رتخد  رگا  یلو ، هزاجا  هیرهم 4 - نییعت  دقع 3 - هغیص  نمـض  تدم  نییعت  - 2

رفاک اب  هک  تسین  زیاج  ناملسم  نز  يارب  - 6 هریغ . هدع و  ای  ندوب  هنصحم  ای  یعاضر  ای  یببـس  ای  یبسن  هطبار  دننام  حاکن ، یعرـش  عناوم 
جاودزا نایم  كرتشم  رصانع  دنک - . هعتم  جاودزا  هیباتک ، ریغ  هکرشم  نز  اب  هک  درادن  هزاجا  ناملسم  درم  هک  نانچمه  دنک ، هعتم  جاودزا 

نآ یصاخ  لیالد  هچنآ  زج  هب  دقع ، رب  بترتم  یعرـش  راثآ  - 2 یظفل . لوبق  باجیا و  رب  لمتشم  یعرـش  دقع  - 1 تقوم : جاودزا  مئاد و 
بجاو تلاـح  ود  ره  رد  نز  رب  هدـع  - 4 دنـشابیم . ناسکی  جاودزا ، ود  ره  رد  نادـنزرف ، هب  طوبرم  ماـکحا  - 3 دنشاب . هدرک  ینثتـسم  ار 

ریغ اـی  هسئاـی و  اـی  هریغـص  نز  رگا  یتـح  تسا  بجاو  هدـع  هتبلا  تاـفو  دروم  رد  و  هحفـص 364 ] ندوبن [  هسئاـی  لوخد و  طرـشب  تسا ،
. دشاب اهب  لوخدم 

جاودزا ود  نایم  توافت  رصانع 

هیرهم نییعت  تقوم  جاودزا  رد  - 2 دوشیمن . نییعت  يدـعوم  تدـم و  مئاد  جاودزا  رد  یلو  دوشیم ، نییعت  تدـم  تقوم ، جاودزا  رد  - 1
تدم ندش  هدیـشخب  ای  تدم و  نایاپ  اب  نز  هکلب  درادن ، دوجو  یقالط  تقوم  جاودزا  رد  - 3 تسین . طرـش  مئاد  جاودزا  رد  تسا و  مزال 

ياهتلاح زج  هب  تافو . ای  قـالط  اـب  رگم  دوشیمن  ادـج  نز  مئاد ، جاودزا  رد  هک  یتروص  رد  دوشیم ، ادـج  رهوش  زا  توف ، اـی  يو ، هب 
دوجو اب  رگم  دنربیمن  ثرا  رگیدـکی  زا  نیجوز  تقوم  جاودزا  رد  - 4 دوشیم . ادج  قالط  نودب  نز  هک  خسف  دادترا و  دننام  یئانثتـسا 
ندوب ناملسم  ریغ  ای  لتق  دننام  یئانثتسا  ياهتلاح  رد  زجب  دنربیم  ثرا  رگیدکی  زا  نیجوز  مئاد  جاودزا  رد  اهقف و  زا  یـضعب  دزن  طرش 

رد زج  هب  تسا  بجاو  هـقفن  مـئاد ، جاودزا  رد  یلو  دـقع  نمـض  طرـش  ندوـب  اـب  رگم  درادـن  هـقفن  هـجوز  تقوـم  جاودزا  رد  - 5 هجوز .
بجاو هام  راهچ  ره  رد  يو  اب  تبراقم  ای  يرتسبمه  درادن و  یتمسق  هجوز  تقوم ، جاودزا  رد  - 6 ندوب . هزشان  دننام  یئانثتسا  ياهتلاح 

هحفص 365] یلوخد [  دنچ  ره  تسا  لماک  هیرهم  قحتسم  نز ، تقوم  جاودزا  رد  - 7 تسا . بجاو  رما  نیا  مئاد ، جاودزا  رد  یلو  تسین 
لماـک هیرهم  قحتـسم  لوخد  تروص  رد  طـقف  مئاد  جاودزا  رد  دـشاب و  نز  دوـخ  تیاـضر  هب  رما  نیا  هکنیا  رگم  دـشاب  هتفرگن  تروـص 

هک تسا  یناسنا  يارب  یلاعت  يادـخ  تمحر  عقاو  رد  نآ  هدومن و  عیرـشت  ار  نآ  ادـخ  نید  هک  نانچنآ  تقوم  جاودزا  تسا  نیا  دوشیم .
هدومرف تقوم ، جاودزا  هلمج  زا  جاودزا و  فلتخم  عاونا  نایب  زا  سپ  ءاسن  هروس  رد  یلاعت  يادـخ  نآ  يهراـبرد  هدـش و  هدـیرفآ  فیعض 

، ناسنا دوش و  لـیاق  فیفخت  امـش  يارب  دـهاوخیم  دـنوادخ  : » ینعی [ 442 ( ] افیعـض ناـسنالا  قلخ  مکنع و  فـفخی  نا  هَّللا  دـیری  : ) تسا
ماجنا لیئارساینب  تما  هک  هنوگنآ  دریگب ، تخس  دوخ  رب  هکنیا  رگم  تسا  هتساوخن  تداع ، هب  انب  تما ، یلو  تسا .» هدش  هدیرفآ  فیعض 

هعتم هرابرد  مالـسلاهیلع  رقاب  رفعجوبا  زا  تفگ : هک  تسا  دراو  ریـصبیبا  زا  میـشخبیم - : تنیز  ییاـهتیاور  اـب  ار  دوخ  ثحب  اـم  و  داد .
دراو زین  یلیل  یبا  نبا  نمحرلادـبع  زا  [ . - 444 [ . ] 443 ...( ] نهنم هب  متعمتـسا  امف  : ) هیآ تسا  هدیدرگ  لزان  نآرق  رد  : » تفگ مدیـسرپ ،
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زج درکیمن ، یهن  رمع  رگا  و  هـن ، تـفگ : تـسا ؟ هدوـمن  خــسن  ار  هـعتم  هـیآ  يزیچ  اـیآ  مدیــسرپ : قداـص  ماــما  زا  : » تـفگ هـک  تـسا 
يادـخ راتفگ  نیا  اب  هعتم  هیآ  تسا  یعدـم  هک  یـسک  يارب  ار  تاحیـضوت  زا  یخرب  اجنیا  رد  [ 445 « ] درکیمن انز  یـسک  نادنمتواقش ،
تکلم ام  وا  مهجاوزا  یلع  الا  نوظفاح  مهجورفل  مه  نیذلا  و  : ) دیامرفیم هک  اجنآ  مینکیم ، نایب  تسا ، هدش  هحفص 366 ] خسن [  یلاعت 

رب زج  دـنرادیم  هگن  ار  دوخ  ياهنماد  هکناـنآ  و  : » ینعی [ 446 ( ] نوداعلا مه  کئلواف  کلذ  ءار  یغتبا و  نمف  نیمولم  ریغ  مهناـف  مهناـمیا 
يدـعت دوخ  نانآ  دـهاوخب ، ار  نیا  زج  سک  ره  دـنوشیمن و  شنزرـس  نانآ  هک  تساهنآ  تیکلاـم  رد  نازینک ) زا   ) هچنآ اـی  ناشنارـسمه 
هنوگچ سپ  دشابیم ، یندم  هک  هدمآ  ءاسن  هروس  رد  هعتم  هیآ  تسا و  یکم  هک  هدمآ  نونموم  هروس  رد  هیآ  نیا  الوا : دنتسه .» ناگدننک 

: تسا هدرک  نیعم  ار  جاودزا  حون  ود  طقف  هیآ  هک  دـناهتفگ  هچنآ  يهرابرد  اما  دـنک !؟ خـسن  ار  رخاـتم  لوزن ، رد  مدـقتم  هک  تسا  نکمم 
تایاور نیا  دـننکیم ، مارح  ار  هعتم  هک  یتایاور  هب  تبـسن  و  میدرک ، نایب  هک  یحرـش  هب  تسا  جاودزا  زین  هعتم  نیمی ... کـلم  جاودزا و 

دنتسه داحآ  رابخا  زین  میرحت  رابخا  هکنانچمه  دنشابیم  ضراعم  دنتسه  نآ  تیلح  هب  لیاق  هک  یثیداحا  اب  هکنآ  تهج  هب  دنتسین  حیحص 
هک دنیوگیم  اهنآ  زا  یـضعب  اریز  دراد  دوجو  میرحت  تایاور  رد  يراکـشآ  ضقانت  هتـشذگ  نآ  زا  دوشیمن . تباث  داحآ  رابخا  اب  خسن  و 

. خلا عادولا ... هجح  رد  یمجنپ  و  ءاضق ، يهرمع  رد  یمراهچ  كوبت و  رد  یموس  حتف و  زور  رگید  یضعب  هدش و  رداص  ربیخ  زور  میرحت 
ات هعتم  دندوب  حابم  رب  دنرتاوتم و  تایاور  نیا  هک  دنراد ، ضراعت  مالسلامهیلع  توبن  تیبلها  تایاور  اب  میرحت  تایاور  هکنیا  ماجنارس  و 

هحفص 367] دننکیم [ . تلالد  تمایق  زور 

همتاخ

هراشا

ردـقچ اتقیقح  دـناسرب و  ناما  لحاس  هب  ار  وا  اـت  دـبایب  یتاـجن  یتشک  هک  تسا  دـنمزاین  رایـسب  ناـسنا  اـههنتف ، جاوما  رد  هک  تسناد  دـیاب 
ات درب  رـسب  نانیمطا  اب  شاهزورما  یگدـنز  تیعقاو  اب  دروخرب  رد  دـناوتب  نآ  لالخ  زا  هک  دـبای  تسد  ملاس  يداقتعا  هب  هک  تسا  دـنمزاین 

قح و هب  ندشن  میلـست  روک و  بصعت  یلـصا  لکـشم  اما  دـشاب . هدرک  افو  دوخ  دـهع  هب  هک  دوش  لئان  دـنوادخ  رادـید  هب  یلاح  رد  هجیتن 
نآ مییوجب و  کسمت  نآ  هب  میهاوخب  هاگ  ره  هک  دهدیم  رارق  یباجح  قح  نایم  ام و  نایم  هک  تسا  نآ  ربارب  رد  هنادنـسپدوخ  یـشکرس 

دیلقت شور  دـج و  زا  ردـپ  ثرا  اداـبم  هک  میوش  نئمطم  میتـسه  نآ  رب  اـم  هچنآ  زا  تسا  مزـال  هک  اریز  میوشن . قفوم  مییاـمن  وجتـسج  ار 
زا رذگ  اب  رگم  دوشیمن  نکمم  [ 447  ] تسا تقلخ  فده  هک  نامدوجو  رد  تیدوبع  یگدنب و  ققحت  دشاب و  یگدنز  هفسلف  مهف  روحم 

دشاب يزیچ  یتسرد  نماض  هدمآ  رامش  هب  دودرم  نآرق  رد  هک  یتثارو  تسین  نکمم  تسا و  هداد  روتـسد  نآ  هب  ار  ام  دنوادخ  هک  یقیرط 
هب لصو  یعدم  هک  دندادیم  ینونجم  ار  دوخ  مادک  ره  هک  دناهدش  میـسقت  یبهاذم  اههقرف و  هب  ناناملـسم  میـشاب و  دـنمهدیقع  نآ  هب  هک 

ناـمه نیا  و  تسا . یکی  قح  رون  دـنناوارف و  تاـملظ  هک  تسا  نیا  تقیقح  دنـشابیم .) تقیقح  هب  ندیـسر  یعدـم  ینعی  . ) دنتـسه یلیل 
باختنا ار  باوص  ات  هحفص 368 ] تسا [  وجتـسج  رد  هک  دوش  ینونجم  نوچ  ناسنا  هک  دیاب  نیاربانب  تسا . هیجان  يهقرف  ثیدح  دوصقم 
هتشاذگن یقاب  یلاجم  نآ  يارب  نمشد  تسا . داعبا  يهمه  رد  ناهج  رب  مکاح  یناطیـش  تیندم  ییوجهزیتس  يورایور  یمالـسا  تما  دنک .

ار بهاذـم  زا  يرایـسب  نامیگدـنز  تیعقاو  رد  هکنانچ  دزاس . رـشتنم  ار  دوخ  رهز  ات  هدیـشوک  لاجم  تصرف و  لـالخ  زا  هکنیا  رگم  تسا 
دوـخ نرود  رد  دـننکیم و  تمدـخ  نانمـشد  عفاـنم  هب  هک  یلاـح  رد  دـناهدناوخارف ، نآ  يوـس  هب  هدـمآرد و  نید  ساـبل  هب  هک  میباـبیم 
ضرع لوط و  رد  هک  دـشابیم  تیباهو  دروم ، نیا  يارب  قادـصم  نیرتهتـسجرب  هک  دـنراد  نامـسآ  تلاسر  ندرک  ناریو  يارب  ییاههشیت 
داقتعا رب  یهاگهیکت  دهدیم و  رارق  هدافتسا  دروم  ار  هعسوت  لاح  رد  ياهروشک  يداصتقا  طیارـش  هدش و  هدنکارپ  یمالـسا  ياهنیمزرس 
ياهدوت لکش  هب  ار  نید  هک  هدش  رهاظ  یعـضو  رد  ناشلاوما  تاسـسوم و  قیرط  زا  هکلب  دنرادن  وگتفگ  رد  قطنم  ای  حیحـص  رکف  ملاس و 
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یلاح رد  دنهدیم  تیلاعف  راک و  روضح و  هزاجا  نآ ، هب  يرامعتسا  رئاود  اذل  تسا . راگزاسان  یگدنز  تقیقح  اب  هک  دنکیم  هئارا  دماج 
رد هک  دنوشیم  لیاح  تقیقح  صخـش و  نایم  هک  دراد  دوجو  یناوارف  لماوع  دـنیامنیم . نایعیـش  هجوتم  ار  يزاس  هارمگ  عاونا  همه  هک 

ياههاگرذگ زا  روبع  اب  نم  لاقتنا  متـشاد و  ار  شالت  نیا  نم  ددرگ . لئان  تقیقح  هب  درذـگب و  اهنآ  زا  ات  تسا  بجاو  وا  رب  تروص  نیا 
. منک فقوت  تسا ، هدـمآرد  اههتـسد  اههقرف و  تروصب  هتـشذگ و  اهنآ  رب  یمالـسا  تما  هک  یکانرطخ  ياهچـیپ  راـنک  رد  اـت  دوب  خـیرات 

نم يارب  مشاب  هتـشاد  هار  تالکـشم  هب  یهجوت  هک  نیا  نودـب  تقیقح ، دوخ  اهنت  و  مبای ... تسد  تقیقح  هب  هک  دوبن  نیا  زج  نم  شـالت 
، دننک مهتم  مسینومک  هب  ارم  یهاگ  ات  دـندرک  یعـس  دـندوب ، هدـش  تسکـش  راچد  ناهرب  لیلد و  اب  هکنآ  زا  سپ  ياهدـع  تشاد . تیمها 

کی هک  تسا  نکمم  هنوگچ  و  دزاس . مدهنم  ار  نآ  تسناوتن  یـسک  ردص ، دیهـش  يربهر  هحفص 369 ] هب [  هعیـش  ياملع  زج  هک  یبتکم 
هک دـنیوگیم  اـم  هراـبرد  یهاـگ  دوش . مهرد  هدنونـش  رب  فورح  هکنیا  رگم  دوش ، هارمه  م ) تسینوـمک . ینعی   ) یعویـش کـی  اـی  یعیش 
اب هدومن و  تفلاخم  لقع  تنس و  نآرق و  يزیچ ، ره  اب  هک  اریز  تسا  هدمآ  ایند  هب  هدرم  نآ ، هشیدنا  هک  یهورگ  دنتـسه ، هاوخيروهمج 

دوجوب دوخ  لایخ  رد  نم  ار  عیـشت  اما  تسا . هدیـسر  نایاپ  هب  زین  دوخ  یگدـنز ، هنحـص  زا  درف  نآ  نتفر  اـب  هتـساخرب و  درف  کـی  شرگن 
مالسلامهیلع تیبلها  یگتسیاش  هب  ناتسود  زا  شیپ  زین  نانمـشد  دوب . هدش  دلوتم  تلاسر  دلوت  ماگنه  هک  متفای  ار  نآ  نم  هکلب  ماهدرواین 

مندرگ لیلد  رگا  تسیچ  نم  هانگ  سپ  تسا ، هداد  یهاوگ  نانآ  يارب  دروم  نیا  رد  خیرات  هتبلا  هداد و  یهاوگ  نامـسآ  تناما  لوبق  يارب 
، دـشاب مالـسلامهیلع  تیبلها  بهذـم  زا  ریغ  یقح  اعقاو  رگا  دراد ، ام  هدـیقع  فـالخ  رب  یلیلد  یـسک  هچ  دربب ؟ رون  يوس  هب  دریگب و  ار 
، میـشوکیم هنتف  داجیا  يارب  هک  دـننکیم  مهتم  ار  ام  یهاگ  دـییوگیم . تسار  رگا  دـیروایب  ار  ناتلیلد  نیقداص  متنک  نا  مکناهرب  اوتاـهف 
هک یناسک  تسا ؟ هدوب  نآ  رب  یلیلد  لطاب ، فشک  تقو ، هچ  تسا و  هدرکن  اپ  رب  هنتف  شیوخ  ریـس  رد  قح  هاگ  چـیه  هک  دـنگوس  مناـجب 
هک یماگنه  دنبای . تسد  يزوریپ  هب  ینورد ، تسکـش  زا  سپ  ات  دنـشوکیم  دننکیم و  هئربت  ار  دوخ  دنزاسیم ، هدنکارپ  ار  اهتمهت  نیا 

یقایتشا یعرش و  یفیلکت  ار  نآ  هکلب  منک  حرطم  نارگید  يارب  ار  میوجتسج  هجیتن  هک  متشادن  دوخ  لد  رد  مدرک ، عورـش  ار  میوجتـسج 
ياههمشچرس زا  ندش  باریس  يارب  یگنشت  نیا  دناهدش ، اپ  رب  نآ  هطساو  هب  نیمز  اهنامسآ و  هک  مدروآ  رامـش  هب  یتقیقح  فشک  يارب 

هحفـص 370] هب [  ساپـس  دـنوادخ و  فـطل  هب  ار ، نآ  نم  هتخاـسن و  ردـکم  ار  نآ  شیاهيدـیلپ  اـب  تیلهاـج  هـک  تـسا  تلاـسر  لـالز 
نانآ هرابرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  متفای  يو  ناوریپ  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  رد  لالز ، اراوگ و  شهاـگرد 
یلوا تیالو  اب  یلو  دورب  ادخ  رادید  هب  ربمایپ  داتفه  اب  یـصخش  رگا  هدرک  ثوعبم  يربمایپ  هب  قح  هب  ارم  هکنآ  هب  دـنگوس  : » تسا هدومرف 

مالسلاهیلع قداص  ماما  زا  هک  نانچمه  [ . 448 « ] دریذپیمن ار  یتلیـضف  تلادع و  وا  زا  دنوادخ  دشاب ، هتفرن  وا  رادـید  هب  تیبلها  زا  رمالا 
ربنق شمالغ  هک  یلاـح  رد  هفوک ، دجـسم  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  شدـج  زا  شردـپ ، زا 

. ماهدیدن درم  نیا  زا  رتزامن  شوخ  ار  يدرم  نم  نینموملاریما ، ای  تفگ : سپ  دوب ، هداتـسیا  زامن  هب  هک  تشذـگ  يدرم  رب  دوب ، يو  هارمه 
ار لاس  رازه  تدابع  هک  یسک  زا  يو  يارب  دشاب ، تیبلها  ام  تیالو  زا  نیقی  رب  یصخش  رگا  هک  ادخ  هب  ربنق ، يا  تفگ : مالسلاهیلع  یلع 
ات دریذپیمن  وا  زا  دنوادخ  دروایب ، ار  ربمایپ  ود  داتفه و  لمع  دنک و  تدابع  لاس  رازه  ار  دنوادخ  ياهدنب  رگا  تسا و  رتهب  دـشاب ، هتـشاد 

ياهتیاور و  [ 449 « ] دزادـنایم منهج  شتآ  رد  شینیب  خاروس  ود  رب  ار  وا  دـنوادخ  هنرگ  دـشاب و  فرتعم  ار  تیبلها  اـم  تیـالو  هکنیا 
، تایاور نیا  تحـص  مدع  ضرف  هب  و  دبایب . ار  هار  هک  دراد  دصق  دـشوکیم و  هک  یلاح  رد  هتبلا  درادیماو  لمات  هب  ار  ناسنا  هک  يرگید 
، دـشاب هک  اج  ره  ار  قح  هکنیا  دـناهتفگ - ـالقع  ناـگرزب و  هک  هنوگنآ  دـنک - رود  دوخ  زا  ار  یلاـمتحا  ررـض  هک  تسا  بجاو  ناـسنا  رب 
رب فقوتم  ناگدنب ، لامعا  شریذپ  هک  تسا  هدیسر  رتاوت  هب  نانآ  زا  دناهدش و  تیالو  قح  یعدم  مالسلامهیلع  تیبلها  و  دنک ، وجتـسج 

نینچ هک  هحفـص 371 ] میباییمن [ . ار  هباحـص  زا  کی  چـیه  هک  یلاح  رد  دوریم ، داب  رب  ناشلامعا  نآ  نودـب  تسا و  نانآ  تیالو  لوبق 
لوصا زا  اتجیتن  تیبلها ) ینعی   ) درفا نیا  هب  نامیا  سپ  دـناهدرکن . ییاعدا  نینچ  هناگ  هس  ياـفلخ  صوصخ  هب  دـشاب و  هدومن  ار  یئاـعدا 

. دشابیم ثحب  دنمزاین  هک  تسا  یعرف  يرما  هکلب  تسین  منید 
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ماجنارس و 

رب دشخبیم و  شناگدنب  زا  دهاوخ  هک  ره  رب  ار  نآ  هک  یلاعت  يادخ  زا  تسا  یتمعن  هکلب  تسین ، یتاذ  يدادعتـسا  قح  هب  نتفای  تیادـه 
هب ار  لطاب  دنک و  يوریپ  ار  نآ  هک  دنایامنب  اتقیقح  يو  هب  ار  قح  ات  دشاب  هتشاد  یلاعت  يادخ  هب  هناصلاخ  یهجوت  هکنیا  زج  تسین  ناسنا 

. تسا هدومن  دهعت  ار  شهار  رد  هدنشوک  دارفا  تیاده  لجوزع  دنوادخ  و  دیامن ، يرود  نآ  زا  دهد و  ناشن  لطاب  يو 

تسا تقیقح  هلعش  همطاف  ترضح  هبطخ 

هکنیا هب  دـنکیم  قیدـصت  دروآیم و  ناـمیا  ددرگیم و  ناوتاـن  نآ  فـصو  زا  ناـسنا  هـک  تـسا  ياهـبطخ  مالـسلااهیلع  همطاـف  يهـبطخ 
نآ باستنا  یتسرد  نایب ، تردـق  یناعم و  تقد  هتبلا  هک  تخادرپ  لالدتـسا  هب  رکبوبا  ینعی  لوا  هفیلخ  ربارب  رد  نآ  اب  هک  تسا  ياهزجعم 

لیمکت تهج  ار  نآ  زا  یـشخب  اجنیا  رد  نم  دزاسیم و  دکؤم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  رتخد  همطاف  ترـضح  هموصعم ، هرهاط  هب  ار 
شیاتس دومن و  ماهلا  هجنآ  رب  تسار  وا  رکش  داد و  تمعن  هچنآ  رب  ار  يادخ  ساپس  : » دومرف اهیلعهَّللامالس  ترـضح ، نآ  مروآیم : هدیاف 

هک ییاهتنم  لاـمک  تخاـس و  راکـشآ  هک  اـههناشن  یناوارف  دومرف و  زاـغآ  هک  ییاـهتمعن  مومع  زا  داتـسرف ، شیپ  هچنآ  هب  ار  يو  داـب 
نانآ زا  دیاشن و  كاردا  ار  اهنآ  تیدبا  دشابن و  نکمم  یشاداپ  ار  اهنآ  رادقم  دیاین و  رامـش  هب  اهنآ  هحفص 372 ] یناوارف [  درک ، تیانع 

ات دناوخارف  ار  نانآ  رگید  راب  دیامن و  رتناوارف  ار  اهنآ  ات  دننک  شیاتـس  دننک و  بلط  ار  اهتمعن  نآ  ینوزفا  يرازگساپـس ، اب  ات  تساوخ 
ار صالخا  هک  ینخس  درادن ، یکیرش  تسین و  اتکی  يادخ  زج  يراگدرورپ  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دنـشاب . هتـشاد  ار  اهتمعن  نآ  دننامه 

اهنابز دـننیبن و  ار  وا  اههدـید  هکنآ  دیـشخب ، یگدنـشخرد  نآ  كرد  اب  ار  اههشیدـنا  تخاس و  لصتم  نآ  هب  ار  اهلد  داد و  رارق  نآ  لیوات 
نودب دروآ  دوجوب  ار  اهنآ  هدوب و  اهنآ  زا  شیپ  هک  يزیچ  زا  هن  دیرفآ  ار  اهزیچ  دنباینرد ، ار  شیگنوگچ  اههشیدنا  دـنناوتن و  ار  شفـصو 
هتشاد اهنآ  دوجو  هب  يزاین  هک  نیا  نودب  دروآ  دوجو  هب  دوخ  تساوخ  هب  دیرفآ و  دوخ  تردق  هب  ار  اهنآ  دریگب ، وگلا  يدننامه  زا  هکنیا 

دـشخب و یهاگآ  شیرادرب  نامرف  هب  دـنک و  تباـث  ار  شتمکح  هکنیا  زج  دربب ، ياهدـیاف  اـهنآ  هب  ندیـشخب  تروص  رد  هکنیا  هن  دـشاب و 
رب ار  رفیک  داد و  رارق  شتعاط  رب  ار  باوث  هاگنآ  دهد ، تزع  ار  شتوعد  دناسرب و  شتیدوبع  هب  ار  شناگدنب  ات  دیامن  راکشآ  ار  شتردق 

هدـنب و دـمحم ، مردـپ  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دـناوخارف . شتـشهب  يوس  هب  ار  ناـنآ  دـنک و  رود  شتمقن  زا  ار  شناگدـنب  اـت  شیناـمرفان ،
زا شیپ  ار  وا  درک  باـختنا  و  ار ، وا  دـنیزگرب  هکنآ  زا  شیپ  تشاذـگ  ماـن  دتـسرفب و  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  دـیزگرب  ار  وا  تسوا ، هداتـسرف 

مدع و تیاهن  رد  دندشیم و  يرادهگن  زیگنالوه  ياهشـشوپ  اب  دندوب و  ناهنپ  بیغ  رد  ناگدیرفآ  هک  هاگ  نآ  دـیامن ، شثوعبم  هکنآ 
وا اهراک . عوقو  لحم  هب  وا  تخانـش  ناراگزور و  ثداوح  هب  وا  یهاگآ  روما و  ماجنارـس  هب  یلاعت  دنوادخ  زا  یملع  دنتـشاد ، رارق  یتسین 

سپ دنک . ارجا  ار  شتمحر  ياهتساوخ  دهد و  هحفص 373 ] ماجنا [  میمصت  هب  ار  دوخ  مکح  دناسر و  مامتا  هب  ار  دوخ  رما  ات  داتسرف  ار 
، تخانـش دوجو  اب  دـندومنیم و  تدابع  ار  شیوخ  ياهتب  دـندیتسرپیم و  ار  دوخ  ياهشتآ  دـید ، قرفتم  دوخ  نید  رد  ار  اهتما  يو 
زا ار  روما  تالکشم  دیـشخب و  ینـشور  ار  ناشیاهیکیرات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  مردپ  هلیـسوب  دنوادخ  سپ  دندوب ، رکنم  ار  ایدخ 

ییانیب يروک  زا  داد و  تاجن  یهارمگ  زا  ار  نانآ  تخادرپ و  تیادـه  هب  مدرم  نایم  رد  تشادرب و  اههدـید  زا  ار  اهیگریت  دودز و  اـهلد 
تـساوخ ینابرهم و  هب  ار  وا  دنوادخ  نآ  زا  سپ  دناوخارف . تسار  هار  يوس  هب  ار  نانآ  دش و  ناشنومنهر  يراگتـسر  نید  يوس  هب  داد و 

راکوکین و ناگتشرف  تسا ، شیاسآ  رد  ارـس  نیا  یتخـس  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  سپ  درب . راثیا  تبغر و  اب  شیوخ  يوس  هب  دوخ 
نـیما و ربماـیپ و  مردـپ ، رب  دـنوادخ  داد ، رارق  تردـق  اـب  کـلام  يادــخ  راوـج  رد  دــناهتفرگ و  رب  رد  ار  يو  راـفغ ، راـگدرورپ  ياـضر 

نآ سپـس  داـب . وا  رب  دـنوادخ  تاـکرب  تـمحر و  داـب و  مالـس  وا  رب  دتـسرف و  دورد  شاهدـش  باـختنا  ناگدـنب و  ناـیم  زا  شاهدـیزگرب 
شیحو نید و  ناگدنرادرب  دیتسه و  وا  یهن  رما و  لحم  ادخ  ناگدنب  امش  تفگ : دومن و  سلجم  لها  هب  يور  اهیلعهَّللامالس - ترـضح -
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یقاب تسا و  هداد  امـش  هب  هک  يدـهع  دراد و  امـش  نایم  رد  هک  یقح  نانماض  اهتما ، يوس  هب  وا  ناغلبم  زا  ناتدوخ و  رب  وا  نارادـتناما  و 
راکشآ و شلیالد  تسا . ناشخرد  وترپ  هدنشخرد و  رون  وگتسار و  نآرق  ادخ و  يایوگ  باتک  هداهن ، ياج  رب  امـش  نایم  رد  هک  ياهدنام 
هب نآ  هب  نداد  شوگ  تسا . ربـهار  تشهب  يوـس  هب  نآ  زا  يوریپ  دـنروخ و  هبطغ  نآ  هب  شناوریپ  موـلعم . شیاههدـیدپ  ادـیپ و  ياـهزار 

هدش و هداد  هجوت  ياهتمرح  هدـش و  نایب  ياههتـساوخ  دـنیآیم و  تسد  هب  نآ  هلیـسوب  دـنوادخ  ینارون  ياهتجح  دـناسریم ، تاجن 
هتـشاگن عیارـش  شاهدش و  هدیـشخب  ياههزاجا  شبحتـسم و  ياهتلیـضف  و  هحفـص 374 ] شیفاک [  ياهناهرب  هدـننک و  راکـشآ  لـیالد 

يارب ار  تاکز  و  ربکت ، زا  ندرک  رود  يارب  ار  زامن  و  داد ، رارق  كرـش  زا  امـش  ندرک  كاـپ  يارب  ار  ناـمیا  دـنوادخ ، سپ  شاهدـیدرگ .
تعاطا و  اهلد ، ییوسمه  يارب  ار  تلادـع  و  نید ، میکحت  يارب  ار  جـح  و  صالخا ، تابثا  يارب  ار  هزور  و  قزر ، تعـسو  اهناج و  هیکزت 

شاداپ بجوتـسم  يارب  يرواـی  ار  ربص  و  مالـسا ، تزع  يارب  ار  داـهج  و  هقرفت ، زا  ینمیا  يارب  ار  اـم  تماـما  و  نید ، ماـظن  يارب  ار  اـم  زا 
ار محر  هلـص  و  ادـخ ، مشخ  زا  يریگولج  يارب  ار  نیدـلاو  هب  یکین  و  موـمع ، تحلـصم  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  ندـش ،
و ترفغم ، ضرعم  رد  نداد  رارق  يارب  ار  رذـن  هب  ياـفو  و  يزیرنوـخ ، زا  يریگوـلج  يارب  ار  صاـصق  و  دادـعت ، تکرب  رمع و  لوـط  يارب 

ندومن يراددوخ  و  يدیلپ ، زا  ندرک  رود  يارب  ار  يراوخبارش  زا  یهن  و  قوقح ، عییضت  زا  يریگولج  يارب  ار  اهوزارت  اههنامیپ و  تیاعر 
دومن مارح  ار  كرـش  دنوادخ  ینمادکاپ . لوصح  يارب  ار  تقرـس  زا  يراددوخ  نیرفن . تنعل و  زا  ندنام  ظوفحم  يارب  ار  اوران  تمهت  زا 

دیـشاب و ناملـسم  هکنیا  زج  دیریمن  دییامن و  اوقت  تسوا  هتـسیاش  هک  هنوگنآ  ار  يادـخ  سپ  دیـشاب ، هتـشاد  صالخا  شیراگدرورپ  هب  ات 
دنوادـخ زا  ناملاع  شناگدـنب ، نایم  زا  هک  تسا ، هتـشادزاب  نآ  زا  ار  امـش  هچنآ  هداد و  نامرف  ار  امـش  هچنآ  رد  دـینک  تعاطا  ار  يادـخ 

زاـغآ زا  ار  ماهتفگ  نم  تسا . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  مردـپ  متـسه و  همطاـف  نم  هـک  دـینادب  مدرم ، يا  دوـمرف : سپـس  دنـسارهیم .
لمحت هک  دمآ  امـش  يوس  هب  ناتدوخ  زا  يربمایپ  دـشابن  هدوهیب  مهدیم  ماجنا  ار  هچنآ  و  تسین ، تسردان  میوگیم  ار  هچنآ  میوگیم و 

ار وا  دـیرادب ، یمارگ  دـینک و  مارتـحا  ار  وا  رگا  سپ  ناـبرهم . نینموم  هب  تبـسن  زوسلد و  امـش  رب  دوب  نارگ  وا  رب  امـش  ندیـشک  یتـخس 
هک هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  نیرتیمارگ  تسوا  ناتنادرم و  ردارب  هن  تسا و  نم  هدازومع  ردارب  ناتنانز و  ردپ  هن  تسا و  نم  ردپ  هک  دیباییم 

يوس هب  ناوـخارف  ناـشیاهولگ ، هدـنریگ  ناـنآ و  هدـنبوک  ناکرـشم و  هاـگیاج  زا  رود  داد ، میب  و  هحفـص 375 ] دومن [  غـالبا  ار  تلاـسر 
، دنداهن رارف  هب  ياپ  هتشگ  مزهنم  ناکرـشم  عمج  ات  دیبوکیم  اهقرف  رب  تسکـشیم و  ار  اهتب  وکین ، دنپ  تمکح و  اب  دوب  شراگدرورپ 

ناوریپ هورگ  دش و  لال  اهناطیـش  نابز  دمآ و  نخـس  هب  نید  ربهر  دش و  راکـشآ  یتسرد  هب  قح  دیـسر و  شدادماب  هب  کیرات  بش  سپ 
رغال ناگرهچ  دیفـس  زا  ياهدع  اب  دـیدش  هجوتم  ار  صالخا  هملک  امـش  و  دـش . هتخـسیگ  مه  زا  تواقـش ، رفک و  ياههرگ  داتفارب و  قافن 

ياهدنباتش ره  دربیم و  ياهرهب  امش  زا  يراک  عمط  ره  دیشچیم و  امش  زا  ياهنـشت  ره  هک  دیدوب  شتآ  زا  یلادوگ  رانک  رد  امـش  مادنا و 
راوخ و دیدروخیم ، ار  اهگرب  هدـنام و  تشوگ  دـیدیماشآیم و  كاپان  بآ  دـشیم ، هداهن  ناترـس  رب  اهاپ  تفرگیمرب ، یتشم  امـش  زا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  هلیسوب  ار  امـش  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  سپ  دنیابرب . ار  امـش  فارطا  رد  مدرم  هک  دیتشاد  میب  دیدوب و  زیچان 
هاگ ره  هک  دوب ، باتک  لها  ناشکرـس  برع و  ياـهگرگ  ناداـن و  دارفا  راـتفرگ  هکنآ  زا  سپ  رایـسب و  ياـهتمحز  زا  سپ  داد  تاـجن 

یفاکـش ناکرـشم  هکنیا  ای  تساخیمرب  ناطیـش  زا  یخاش  هاگ  ره  تخاسیم و  شوماخ  ار  نآ  دـنوادخ  دـنتخورفارب  گنج  يارب  یـشتآ 
اب ار  شاهلعـش  درب و  دوـخ  ياـپ  ریز  هب  ار  نآ  لاـب  هـکنیا  اـت  داتـسیایمن  زاـب  وا  و  دـنکفایم . نآ  هناـیم  رد  ار  شردارب  دـندرکیم ، داـجیا 
هب دوب ، هَّللا  ءایلوا  نایم  رد  يرورس  ادخ و  لوسر  هب  کیدزن  دیشوکیم . ادخ  رما  هب  تشاد و  وپاکت  ادخ  يارب  دیامن . شوماخ  شریـشمش 
هافر رد  امش  هک  یلاح  رد  دادیمن  تیمها  ياهدننک  شنزرس  ره  شنزرس  هب  ادخ  هار  رد  هک  هدنـشوک ، رگشالت  هدز  الاب  نیتسآ  صالخا 

گنج زا  دیتسـشنیم و  بقع  دربـن  ماـگنه  دـیتفرگیم و  ار  اـهربخ  اـم  رب  یئـالب  ندیـسر  رظتنم  دـیدوب و  نمیا  شوـخ و  مارآ و  تـشیعم 
نایب هک  یحرـش  هب  دزادرپیم ، نانآ  يوس  زا  قباـس  عضو  هب  تشگزاـب  هراـبرد  نخـس  هب  مالـسلااهیلع  هقیدـص  سپـس  دـیتخیرگیم ... .»
زاغآ رد  ار ، ترضح  نآ  نانخس  هک  دروآیم ، نایم  هب  نخس  دندوب ، هحفص 376 ] هتشادزاب [  وا  زا  ار  ثرا  هکنیا  زا  نآ  زا  سپ  میدرک و 
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یتسـس هچ  نیا  مالـسا ، نانابزیم  نید و  نارواـی  ناـگرزب و  هورگ  يا  : » دومرف دومن و  راـصنا  يوس  هب  يور  نآ  زا  سپ  و  میدروآ ، ثحبم 
: هک تفگیمن  مردـپ  ینعی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رگم  نم !؟ تیموـلظم  ربارب  رد  تسا  یتـلفغ  هچ  نیا  نـم و  قـح  رد  تـسا 

بلط هچنآ  رب  یتردق  امش  هک  یلاح  رد  دیتشگرب  باتش  اب  هچ  دیدش و  نوگرگد  دوز  هچ  دوشیم ؟» ظفح  شنادنزرف  دوجو  رد  صخش  »
هدرم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  هک  دـییوگیم  اـیآ  دـیراد ، یئاـناوت  منکیم  تساوـخرد  مهاوـخیم و  هچنآ  رب  دـیتسه و  اراد  منکیم 

شنادـقف زا  نیمز  هتـشگ و  هتفاکـش  نآ  شـشوپ  هتفای و  تعـسو  نآ  فاکـش  هدرتسگ و  نآ  یتسـس  هک  تسا  میظع  ياهعجاف  نیا  تسا ؟
ساره هب  اههوک  هتفر و  داب  رب  اهدیما  هدیدرگ و  هدـنکارپ  شتبیـصم  زا  ناگراتـس  هدـش و  یگتفرگ  راچد  هام  دیـشروخ و  هدـش و  کیرات 
یئالب هن  هک  تسا  میظع  ياهعجاف  گرزب و  یتبیـصم  نآ  هک  ادـخ  هب  تسا ، هدـش  هتـشادرب  تمرح  شتافو  اب  هدـش و  دوبان  میرح  هداتفا و 

بورغ و رد  امـش و  ناـیمرد  ار  نآ  هواـنث  لـج  دـنوادخ  باـتک  هک  دـشاب  نآ  نوچ  یمیظع  يراـتفرگ  هن  دوـش و  لزاـن  ـالب  نآ  نوـچمه 
عطاق و یمکح  هدیـسر ، شناگداتـسرف  ادـخ و  ناربمایپ  رب  هچنآ  وا  زا  شیپ  هدرک و  مالعا  ناتیاهنحل  توالت و  داـیرف و  رد  ناتدادـماب و 

هیبقع یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  الا  دـمحم  اـم  و  : ) هک تسا  یمتح  یئاـضق 
رگا ایآ  سپ  دـناهدوب ، ناربمایپ  وا  زا  شیپ  هک  يربماـیپ  رگم  تسین  دـمحم  و  : » ینعی [ 450 ( ] نیرکاشلا هَّللا  يزجیس  ائیش و  هَّللا  رـضی  نلف 

دـناسریمن و دـنوادخ  هب  یناـیز  ددرگزاـب ، دوخ  هتـشذگ  هب  سک  ره  و  تشگ . دـیهاوخزاب  دوخ  هتـشذگ  هب  امـش  دوش ، هتـشک  اـی  درمیب 
رد موش ، مورحم  مردـپ  ثاریم  زا  ایآ  راصنا ) يا   ) هلیق نادـنزرف  يا  ناـه  داد . دـهاوخ  شاداـپ  هحفـص 377 ] ار [  نارازگ  ساپـس  دنوادخ 

دسریم امش  هب  یناوخارف  دیوشیم ، عمج  مه  درگ  دییآیم و  مهارف  دوخ  ياج  رد  دیونـشیم  ار ) میادص   ) دینیبیم و ارم  امـش  هک  یلاح 
امـش هب  توعد  يهدنرادزاب  لیاسو  دیراد و  حالـس  ار ، تردق  رازبا و  حالـس و  دیراد و  ار  دارفا  امـش  دباییم و  تسد  امـش  رب  یهاگآ  و 
حالص ریخ و  هب  هدش و  فصو  رازراک  هب  امش  هک  یلاح  رد  دیزیخیمنرب ، کمک  هب  دیونشیم و  ار  دایرف  دیهدیمن ، خساپ  یلو  دسریم 

یتخانـش اب  متفگ  ار  هچنآ  متفگ  نم  هک  ناه  دیاهتـشگ . باختنا  هدیزگرب و  تیبلها  ام  يارب  هک  دیاهدیزگرب  نآ  امـش  هدیدرگ و  هتخانش 
زا یشنکاو  ناج و  زا  يزیر  رس  نیا  نکلو ، تسا  هتسشن  ناتیاهلد  رب  هک  يدرـس  یتسـس و  نآ  مراد و  امـش  رب  هتفای  تسد  يراوخ  زا  هک 

ياپ راگف و  تشپ  اب  یبکرم  نوچمه  دیـشاب ، هتـشاد  دیریگب و  ار  نآ  سپ  هدوب  یتجح  هئارا  هنیـس و  زا  یگناب  نورد و  زا  يدایرف  مشخ و 
تسا و هتخورفارب  هک  يدنوادخ ، شتآ  هب  دشاب  هتسویپ  هک  يدبا  راع  راگدرک و  مشه  اب  هارمه  راگدنام و  یگنن  اب  هدیرد ، مه  زا  یـشوپ 

یهاگیاج هچ  هب  هک  تسناد  دـنهاوخ  دـناهدرک  متـس  هک  ناـنآ  دـنیبیم و  دـنوادخ  دـیهدیم ، ماـجنا  ار  هچنآ  هک  دـنکیم ، ذوفن  اـهلد  رب 
راظتنا رد  میناگدننک و  لمع  ام  هک  دینک  لمع  سپ ، تخـس ، یباذع  زا  داد  میب  ار  امـش  هک  متـسه  یـسک  نآ  رتخد  نم  و  تفر ، دـنهاوخ 

! میراظتنا رد  ام  هک  دیشاب ،

یقرواپ

نادوس تلم  ات  هدیدرگ  ثعاب  نایعیـش  تایقلخ  دیاقع و  زا  مهلم  تناید  گنهرف و  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  روظنم  هک  دـسریم  رظن  هب  [ 1]
هَّللادبعابا ترضح  فورعم  نخس  هب  هراشا  [ 2 . ] مجرتم دهد . هئارا  اقیرفآ  للم  بذج  تهج  یمالسا  يهعماج  کی  زا  ياهتـسیاش  يوگلا 

ناگدنب مدرم ، نونایدلا .)... لق  ءالبلاب  روصحم  اذاف  مهتنـسلا  یلع  قعل  نیدلاو  انیدلا  دـیبع  سانلا  : ) دومرف هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
... دنـشابیم كدـنا  رایـسب  یعقاو  نارادـنید  دـنیآ ، راتفرگ  ءالب  هب  هکیماگنه  سپ  تسا ، نانآ  نانز  يهقلقل  رب  نید  و  دنتـسه ، اـیند  راوخ 

[7 . ] يهیآ 80 ءارعـش ، يهروس  [ 6 . ] يهیآ 35 هدـئام ، يهروس  [ 5 . ] يهیآ 60 رفاـغ ، يهروس  [ 4 . ] 6 يهیآ 5 . ءاـسن  يهروس  [ 3 . ] مجرتم
[11 . ] يهیآ 72 ءارـسا ، يهروس  [ 10 . ] يهیآ 13 حون ، يهروـس  [ 9 . ] يهیآ 10 حـتف ، يهروس  [ 8 . ] تسا مجرتم  زا  زتـنارپ  لـخاد  يهلمج 
زا زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 14 . ] يهیآ 26 و 27 نمحر ، يهروس  [ 13 . ] يهیآ 88 صصق ، يهروس  [ 12 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  هلمج 

مجرتم زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 17 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 16 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 15 . ] تسا مجرتم 
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. تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 20 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 19 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 18 . ] تسا
ات تشاد  دـصق  ثحب  نیا  حرط  اب  تساوخیم و  رکبوبا  ناـمثع و  رمع و  نوچ  ياهباحـص  يهراـبرد  ار  هدنـسیون  رظن  هدـننک ، لاؤس  [ 21]
زا زتنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 23 . ] تسا مجرتم  زا  زتـنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 22 . ] مجرتم دیامن . کیرحت  دـندوب ، ننـست  لها  هک  ار  نیرـضاح 

مجرتم زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 26 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 25 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 24 . ] تسا مجرتم 
. تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 29 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 28 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 27 . ] تسا
[33 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 32 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 31 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 30]
زا زتنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 36 . ] تسا مجرتم  زا  زتـنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 35 . ] يهیآ 111 هرقب - يهروـس  [ 34 . ] يهیآ 125 لـحن - يهروس 

يهیآ 3. فسوی ، يهروـس  [ 39 . ] تسا مجرتم  زا  زتـنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 38 . ] تسا مجرتم  زا  زتـنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 37 . ] تسا مجرتم 
روظنم [ 43 . ] يهیآ 242 ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  يهروس  [ 42 . ] يهیآ 111 فسوی ، يهروس  [ 41 . ] يهیآ 99 هط  يهروس  [ 40]

[44 . ] مجرتم تفرگ . هدهع  هب  ار  تناما  نیا  ناسنا  نکیل  دندیباتنرب  ار  نآ  نامسآ  اههوک و  هدومرف  نآرق  هک  تسا  یتناما  نامه  هدنـسیون 
[47 . ] تسا مجرتـم  زا  زتـنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 46 . ] تسا مجرتـم  زا  زتـنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 45 . ] تسا مجرتـم  زا  زتـنارپ  لـخاد  يهلمج 

يهلمج [ 49 . ] مجرتم تسا . ربتعم  ثیداحا  نآرق و  انامه  هدنـسیون  روظنم  هک  منکیم  ناـمگ  [ 48 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لـخاد  يهلمج 
يهروس [ 52 . ] تسا مجرتـم  زا  زتـنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 51 . ] تسا مجرتـم  زا  زتـنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 50 . ] تسا مجرتم  زا  زتـنارپ  لـخاد 

يهیآ 144. نارمع ، لآ  يهروـس  [ 55 . ] يهیآ 253 هرقب ، يهروـس  [ 54 . ] تسا مجرتم  زا  زتـنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 53 . ] يهیآ 32 سنوی ،
يهروس [ 59 . ] يهیآ 252 هرقب ، يهروـس  [ 58 . ] تسا مجرتم  زا  زتـنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 57 . ] تسا مجرتم  زا  زتـنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 56]

يهیآ 77. ءارسا ، يهروس  [ 62 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 61 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 60 . ] يهیآ 9 فاقحا ،
، نارمع لآ  يهروس  [ 66 . ] يهیآ 213 هرقب ، يهروس  [ 65 . ] ص 284 ج 1 ، نآرقلا ، لالظ  یف  [ 64 . ] ج 1 ص 263 ریثکنبا ، ریسفت  [ 63]

تایآ فارعا ، يهروس  [ 70 . ] يهیآ 19 نارمع ، لآ  يهروـس  [ 69 . ] يهیآ 17 هیثاـج ، يهروس  [ 68 . ] يهیآ 14 يروش ، [ 67 . ] يهیآ 19
زا زتنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 73 . ] 276 ص 275 - ج 2 ، ریثکنبا ، زا  میظعلا  نآرق  ریـسفت  [ 72 . ] تسا مجرتـم  زا  هژاو  نیا  [ 71 . ] 176 ، 175

مجرتم زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 76 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 75 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 74 . ] تسا مجرتم 
[80 . ] ج 1 ص 482 ریسافتلا ، ةوفص  [ 79 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 78 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 77 . ] تسا

زتنارپ لخاد  يهلمج  [ 83 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 82 . ] ص 2 هسایسلا ج 1 ، همامالا و  [ 81 . ] ات 96 تایآ 91  هط ، يهروس 
ات 25. تاـیآ 23  فرخز ، يهروس  [ 86 . ] يهیآ 170 هرقب ، يهروـس  [ 85 . ] تسا مجرتم  زا  زتـنارپ  لـخاد  يهلمج  [ 84 . ] تسا مجرتـم  زا 

يهیآ هرقب ، يهروس  [ 90 . ] تایآ 7 و 8 هیثاج ، يهروس  [ 89 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لخاد  يهلمج  [ 88 . ] يهیآ 21 نامقل ، يهروس  [ 87]
يهروس [ 94 . ] عیـش هداـم  برعلا  ناـسل  سورعلا و  جاـت  [ 93 . ] يهـیآ 40 فارعا ، يهروـس  [ 92 . ] يهـیآ 36 فارعا ، يهروـس  [ 91 . ] 87

[98 . ] ص 124 ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  [ 97 . ] ص 364 ج 3 ، نیـشیپ ، ذخأم  [ 96 . ] يهیآ 83 تاـفاص ، يهروس  [ 95 . ] يهیآ 83 تافاص ،
، نیدلالامج رتکد  رصم ، یف  هیمطافلا  هلودلا  [ 100 . ] 347 ص 346 - ج 11 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 99 . ] تسا مجرتم  زا  زتنارپ  لـخاد  يهلمج 

نیدلاحالص هک  یماگنه  دیوگیم : رصم ص 135  یف  هیمطافلا  هلودلا  دوخ  باتک  رد  رورـس  نیدلالامج  دمحم  رتکد  [ 101 . ] ص 132
لاس 566 رد  سپـس  دومن . رـصم  رد  هعیـش  بهذـم  يدوبان  هب  فوطعم  ار  دوخ  هجوت  تسا ، هدـش  رقتـسم  شتلود  هک  درک  لـصاح  نیقی 

لوزعم ار  هعیـش  تاـضق  دوـمن و  سیــسأت  یکلاـم  بهذـم  سیردـت  يارب  يرگید  هسردـم  یعفاـش و  بهذـم  سیردـت  يارب  ياهسردـم 
کته اهيزیرنوخ و  اهیکافـس و  یبویا  نیدلاحالـص  تسا . هدروآ  ص 366  دوخ ج 11  خـیرات  رد  ریثانبا  ار  نخـس  نیمه  تخاـس »...

نومکاحلا هعیشلا و  دوخ  باتک  رد  هینغم  داوج  دمحم  خیش  تسا . هتشاد  اور  مالسلامهیلع  تیبلها  نایعیـش  هب  تبـسن  ناوارف  ياهتمرح 
ياهتروص نیرتدب  رد  یتمه  نود  یتسپ و  بوکرس و  تسایس  نویمطاف »  » مکاح نادناخ  اب  شتسایس  اما  دیوگیم : نیدلاحالص  هرابرد 
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ناگدـنامیقاب داد و  ياـج  ناـشیاههناخ  رد  بش  ناـمه  رد  ار  شناراـی  هدومن  ریگتـسد  ار  تلود  يارما  ناگدـنامزاب  همه  هک  اریز  دوب  نآ 
نیـسح ترـضح  تداهـش  زور  رگید  راب  دنیامنن و  دلو  داز و  ات  تخادنا  یئادج  نانز  نادرم و  نایم  دنکفا و  نادنز  هب  ار  رـصم  رد  يولع 

تاقیقحت زا  ییاهـشخب  زا  دنناوتیم  نادـنمقالع  [ 102 . ] ص 192 جاـجح . هیماینب و  شور  هب  داد  رارق  دـیع  زور  ناوـنع  هب  ار  اروشاـع ) )
رد نیملسم  ثاریم  تیبلها ، ناونع  تحت  توریب ، تسخن ، هرامش  مالسلامهیلع ، تیبلالها  هلجم  و  نسح ، دمحا  بیطلا  ینادوس  هدنسیون 

هروس [ 105 . ] 105 هیآ : هدئام ، يهروس  [ 104 . ] 64 هیآ : لـمن ، هروس  ، 111 هیآ : هرقب ، يهروـس  [ 103 . ] دـنریگرب يرتشیب  یهاگآ  نادوس 
.16 هیآ : لمن ، هروس  [ 109 . ] 170 يهیآ : هرقب ، هروس  [ 108 . ] 13 هیآ : ابس ، [ 107 . ] 17 هیآ : فارعا ، يهروـس  [ 106 . ] 78 هیآ / فرخز ،

راتفگ باب  داهج  باتک  ملسم ، حیحص  [ 113 . ] 180 هیآ : هرقب ، هروس  [ 112 . ] 75 هیآ : لافنا ، هروس  [ 111 . ] 6 - 5 هیآ : میرم : هروس  [ 110]
هدروآ سمخ  بوجو  باب  سمخ  بوجو  باتک  رد  ار  نآ  يراـخب  زین  ج 3 ص 1380 و  میهدیمن ، ثرا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
ثیدح ص 1883  ج 4 ، ملسم ، حیحص  [ 116 . ] 33 هیآ : بازحا ، هروس  [ 115 . ] ص 20 ءافلخلا » خیرات   » هسایـسلا همامالا و  [ 114 . ] تسا

ار نآ  زین  یطویس  هکنانچمه  مکاح ج 3 ص 172 ، كردتسم  [ 119 . ] 23 هیآ : يروش ، هروس  [ 118 . ] 82 يهیآ : سی ، هروس  [ 117 . ] 61
رد یطویسلا  و  شریـسفت ج 27 ص 166 ، رد  يزار  رخف  و  دوخ ج 4 ص 172 ، فاشکلا  ریسفت  رد  يرـشخمز  و  تیملا ص 8 ، ءایحا  رد 

[120 . ] دـناهدروآ عبانم  رگید  يراخب و  ثیدح 942 و  هدوملا ج 2 ص 325  عیباـنی  رد  یفنح  يزودـنق  و  ج 7 ص 348 ، روثنملا ، ردـلا 
لبنح ج 2 ص 776 نب  دـمحا  لـئاضف  مکاح ج 3 ص 150 و  نیحیحـصلا  كردتـسم  رد  بلطم  نیا  [ 121 . ] 61 هیآ : نارمعلآ ، هروـس 
یعفاش ج 5 ص ریثا  نبا  هباغلا  دسا  ، 536 فاشک ج 4 ص 535 - [ 123 . ] 7 - 5 هیآ : ناسنا ، هروس  [ 122 . ] تسا هدمآ  زین  ثیدح 1374 
-3 هیآ : مجن ، هروس  [ 124 . ] عبانم رگید  یطویس ج 8 ص 371 و  روثنملا  ردلا  ، 302 مکاح ج 2 ص 300 - لیزنتلا  دهاوش  و  ، 531 - 530
هـقرحملا ص 190 قـعاوصلا  رد  زین  ار  نآ  رجحنـبا  [ 126 . ] تـسا هدروآ  يهـقرحملا ص 188 ، قـعاوصلا  رد  ار  نآ  رجحنـبا  [ 125 . ] 4
لامعلا و زنک  لبنح و  نب  دمحا  دنسم  دننام  عبانم  زا  يرایـسب  رد  دناسریم  ار  ینعم  نیمه  هک  یفلتخم  ياهتروص  هب  ثیدح  نیا  هدروآ و 
هباصالا ج 8 رد  رجحنبا  و  هباغلا ج 5 ص 522 ، دـسا  رد  ار  نآ  ریثانبا  و  [ 127 . ] تسا هدمآ  عبانم  رگید  و  هبیتقنبا ... هسایـسلا  همامالا و 

هَّللا یلـص  لوسرلا  هبارق  بقانم  باب  رد  ار  نآ  زین  [ 128 . ] تسا هدـمآ  زین  عبانم  رگید  لادـتعالا و  نازیم  رد  هکنانچمه  هدروآ ... ص 256 
رد لبنح  نب  دمحا  دوخ و  ثیدح 97 و 98 و 99 ، حیحص ج 4 ص 1904  رد  ار  نآ  ملسم  هک  روطنامه  هدروآ ، هلآ ج 5 ص 26  هیلع و 
رد مکاـح  قــعاوص ص 191 و  رد  ار  نآ  رجحنــبا  و  ثیدـح 3781 ، ص 619  ج 5  يذـمرت ، ننـس  [ 129 . ] تسا هدروآ  دوـخ  دنـسم 

ار نآ  مکاح  [ 130 . ] دناهدرواین ار  نآ  یلو  تسا  حیحص  شدانـسا  تسا  هتفگ  هدروآ و  هباحـصلا  بقانم  باتک  كردتسم ج 3 ص 151 
ج 4 دوخ ، باعیتسا  رد  ار  نآ  ربلادبع  نبا  زین  و  ملـسم ... طرـش  هب  تسا  حیحـص  یثیدح  تسا  هدروآ  دوخ ج 3 ص 160  كردتسم  رد 
، ثیداحا نیا  عبانم  هب  تبسن  عالطا  تهج  [ 133 . ] روثنملارد ج 5 ص 218 [ 132 . ] 1 هیآ : ءارسا ، هروس  [ 131 . ] تسا هدروآ  ص 1896 ،
هب [ 136 . ] 23 هیآ : يروش ، هروس  [ 135 . ] 57 هیآ : بازحا ، هروس  [ 134 . ] دییامن هعجارم  باتک  نیا  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  لیاضف  شخب  هب 

سابعنبا زا  ص 219  ج 4  بقانم ، رد  زین  يراـخب  حیحـص  رد  دوش . هعجارم  ءارعـش  يهروس  زا  و 180   164 ، 145 ، 127 ياههیآ 109 ،
.47 هیآ : أبـس ، هروس  [ 138 . ] 86 هیآ : هروـس ص ، [ 137 (. ] ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  یبرقلا  یف  هدوـملا  ـالا  : ) تفگ هک  تسا 

هدام هب  [ 143 . ] 42 هیآ : نارمع ، لآ  هروس  [ 142 . ] 3 هیآ : ناسنا ، هروس  [ 141 . ] 90 هیآ : ماعنا ، هروس  [ 140 . ] 57 هیآ : ناقرف ، هروس  [ 139]
نبا  ) جهن حرش  707 و  يدقاو ص 706 - يزاغم  ، 368 ماشه 3 / نبا  هریس  [ 144 . ] دوش هعجارم  نادلبلا ج 4 ص 238  مجعم  رد  كدف » »

روثنملا ج 5 ص ردلا  341 و  لیزنتلا ج 1 ص 338 - دهاوش  رد  لیئارساینب  هروس  زا  هیآ 26  ریسفت  [ 145 . ] ج 16 ص 210 دیدحلایبا )
هدوملا ج 1 ص 138 و عیبانی  ریثکنبا ج 3 ص 39 و  ریسفت  ذئاوزلا ج 7 ص 49 و  عمجم  لادتعالا ج 3 ص 130 و  نازیم  274 و  - 273

خیرات جارخ و  باتک  دوادیبا ج 3 ص 142 ، ننس  دمحا ج 1 ص 4 و  دنسم  [ 147 . ] نادلبلا ص 44 حوتف  [ 146 . ] ثیدح 18 ص 359 
ثیدح ص 134  يذمرت 4  ننـس  [ 148 . ] ص 591 یبـهذ ج 2  خـیرات  233 و  ص 216 - جـهنلا ج 16  حرـش  ص 289 و  ج 5  ریثکنبا 
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تسا ج 1 ص 10. هدمآ  هریرهوبا  زا  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد  زین  و  تسا . هدـمآ  زین  ربمایپ  هکرت  دروم  رد  هکنانچ  ریـسلا  باوبا  ، 1608
ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ثاریم  يهیضق  يهرابرد  ننـست  لها  تایاور  رد  ییوگ  ضقانت  تابثا  دصق  مرحتم  يهدنـسیون  ارهاظ  [ 149]

حرش ، 347 یبهذ 1 / زا  مالـسا  خیرات  [ 152 . ] 41 هیآ : لاـفنا ، هروس  [ 151 . ] جهنلا ج 16 ص 221 و 227 حرـش  [ 150 (. ] مجرتم . ) دراد
تاقبط نادلبلا ص 44 ، حوتف  [ 154 . ] ص 230 هغالبلاجهن 16 / حرش  ، 347 یبهذ 1 / زا  مالـسا  خیرات  [ 153 . ] ص 230 هغالبلاجهن 16 /

كردتسم هباغلا ج 4 ص 22 ، دسا  [ 155 . ] یبهذ مالـسالا  خیرات  هغالبلاجهن ج 16 ص 232 و  حرـش  315 و  دعـس ج 2 ص 314 - نبا 
دعس 2/ نبا  تاقبط  [ 156 . ] عبانم رگید  383 و  رکاسعنبا ج 42 ص 378 - خیرات  لیزنتلا ج 1 ص 81 و  دهاوش  مکاح ج 3 ص 127 و 

هروس [ 158 . ] 16 هیآ : لـمن ، هروس  [ 157 . ] لاعفالا مسق  نم  هرامالا  عم  هفـالخلا  باـتک  ثیدح 14101  ص 625  لاـمعلا 5  زنک  315 و 
ج 16 هغالبلاجهن ، حرش  [ 162 . ] 180 هیآ : هرقب ، هروس  [ 161 . ] 11 هیآ : ءاسن ، هروس  [ 160 . ] 75 هیآ : لافنا ، هروس  [ 159 . ] 6 هیآ : میرم ،

هروس [ 166 . ] 183 هیآ : هرقب ، هروس  [ 165 . ] 11 هیآ : ءاسن ، هروس  [ 164 . ] 7 هیآ : ءاسن ، هروس  [ 163 . ] 17 - 12 ءاسنلا : تاغالب  ص 211 ،
ثیروت شخب  ص 117 ، يوسوم : نیدلافرش  نیـسحلادبع  دیـس  زا  داهتجا ، صن و  [ 168 . ] هیآ 3 هدـئام ، هروس  [ 167 . ] 184 هیآ : هرقب ،

.26 هیآ : ءارسا ، هروس  [ 172 . ] 33 هیآ : بازحا ، هروس  [ 171 . ] 53 هیآ : بازحا ، هروس  [ 170 . ] یبوقعی ج 2 ص 225 خیرات  [ 169 . ] ءایبنالا
نازیم ص 177 و   4 روثنملا ، ردـلا  و  قـیرط ، تفه  هب  ، 341 ص 338 -  1 لـیزنتلا ، دـهاوش  رد  ءارـسا  هروس  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  هب  [ 173]
بلطم نیا  [ 174 . ] ریثکنبا 3 ص 39 ریسفت  نآ ، هدش  شیاریو  تسخن و  پاچ  ، 158 لامعلازنک 2 / لوا و  پاچ  لادتعالا ج 3 ص 135 

حرش [ 176 . ] ص 19 هسایسلا ، همامالا و  [ 175 . ] تسا هدرک  تیاور  ص 474 ، سلاجملا ، ههزن  رد  یعفاش  يروفص  نمحرلادبع  خیـش  ار 
4 یف لماکلا  [ 179 . ] ریثانبا ج 2 ص 327 زا  خـیراتلا  یف  لماکلا  [ 178 . ] هسایـسلا ج 1 ص 19 همامالا و  [ 177 . ] ج 16 ص 284 جهن :

ءافلخ خیرات  [ 182 . ] 126 یبوقعی ج 2 ص 124 - خیرات  [ 181 . ] یبوقعی ج 2 ص 124 خیرات  [ 180 . ] ریثانبا ج 2 ص 325 زا  خیراتلا 
ءادفلایبا ج 1 ص 156. خیرات  [ 185 . ] یبوقعی ج 2 ص 126 خیرات  [ 184 . ] هبیتقنبا ص 20 ءافلخ  خیرات  [ 183 . ] هبیتقنبا ج 1 ص 19
يربط ج 21 ریسفت  لبنح ج 3 ص 285 ، نب  دمحا  دنسم  مکاح ج 3 ص 158 ، كردتسم  [ 187 . ] یبوقعی ج 2 ص 126 خیرات  [ 186]
یبوقعی ج 2 ص 137. خـیرات  [ 189 . ] يربط ج 3 ص 430 خـیرات  [ 188 . ] رگید عباـنم  92 و  ص 11 - لیزنتلا ج 2  دـهاوش  ، 7 ص 6 -
يربط ج 5 خیرات  و  ریثا ج 3 ص 397 ، نبا  لماک  [ 192 . ] هسایسلا ج 1 ص 20 همامالا و  [ 191 . ] هسایـسلا ج 1 ص 20 همامالا و  [ 190]

رکذ مالعا  زا  يرایـسب  ار  نآ  دـننام  و 37 و  برعلا ص 16  باـسنا  ةرهمج  [ 194 . ] ص 162 یقهیب ج 3  هوبنلا  لـئالد  [ 193 . ] ص 153
هرامش 8308، هباصالا ج 6 ص 191  رد  ینالقسع  هباغلادسا ج 4 ص 308 و  رد  ریثانبا  یبقعلا و  رئاخذ  رد  يربط  بحم  دننام  دـندومن .
هیصولا ص 124. تابثا  [ 196 . ] برعلا ج 4 ص 393 ناسل  سورعلا ج 3 ص 289 و  خرات  [ 195 . ] شخیرات ج 2 ص 213 رد  یبوقعی  و 
. مجرتم تسا . لئاضف  بقانم و  دـض  بلاـثم  [ 198 . ] تسا هلزتـعم  باـطقا  زا  یکی  رایـس  نب  میهاربا  ص 59  لـحنلا ج 1  لـلملا و  [ 197]

فرطلا [ 202 . ] یلاله ص 31 سیق  نب  میلـس  باتک  [ 201 . ] فارشالا ج 2 ص 268 باسنا  [ 200 . ] نازیملا ج 1 ص 268 ناسل  [ 199]
ثیداحا عیسو  هعومجم   » راونالاراحب [ 203 . ] ج 22 ص 477 ذ ح 27 راونالاراحب : ، 19 سواط :) نبال   ) بئاطالا هیرذـلا  یف  بقانملا  نم 

ةاسأم باـتک  تیبلـها و  ثیداـحا  عباـنم  زا  میدرک ، لـقن  هنیمز  نیا  رد  هک  یثیداـحا  رتشیب  . 19 ص 18 - ج 53  مالـسلامهیلع » تیبلها 
زا یفطـصم  بلق  يداش  ارهز ، همطاف  [ 205 . ] 55 هط : هروس  [ 204 . ] دشابیم یلماع  یضترم  رفعج  دیس  هتـشون  دودرو ، تاهبـش  ءارهزلا ،

هدش همجرت  یـسراف  نابز  هب  هتفای » هر   » و مدـش » تیادـه  هنوگنیدـب  «، » مدـش تیادـه  هاگنآ   » ياهمان اب  باتک  نیا  [ 206 . ] ینادمه دمحا 
، نارمعلآ هروس  [ 210 . ] 38 هیآ : يروش ، هروس  [ 209 . ] 159 هیآ : نارمعلآ ، هروس  [ 208 . ] 111 هیآ : هرقب ، هروس  [ 207 . ] مجرتم تسا .
.34 - 33 هیآ : نارمعلآ ، هروـس  [ 213 . ] 124 هیآ : ماـعنا ، هروس  [ 212 . ] 425 ص 424 - ج 2  ماـشهنبا ، يوبن ، هریـس  [ 211 . ] 159 هیآ :
- هیراضح ههجاوم  یمالـسالا  رکفلا  [ 217 . ] 24 هیآ : هدجـس ، هروس  [ 216 . ] 73 هیآ : ءاـیبنا ، هروس  [ 215 . ] 32 هیآ : رطاـف ، هروـس  [ 214]

روثنملا رد  [ 220 . ] مکاح ج 3 ص 107 كردتسم  [ 219 . ] 31 هیآ : نارمعلآ ، هروس  [ 218 . ] یسردم ص 250 یقت  دمحم  دیـس  همالع 
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لبنح ج 4 نب  دمحا  دنسم  [ 224 . ] ص 62 ج 1 ، ریدغلا : [ 223 . ] ج 1 ص 14 ریدغلا : [ 222 . ] 6 هیآ : بازحا ، هروس  [ 221 . ] ج 6 ص 566
ج 12 ص يزار : ریبک  ریـسفت  [ 227 . ] 67 هیآ : هدـئام ، هروس  [ 226 . ] ص 110 مکاح ج 3  كردتـسم  [ 225 . ] ثیدح 18011 ص 355 
هباحصلا ج 4 لئاضف  باتک  دوخ ، حیحص  رد  ار  نآ  زین  ملسم  يراخب ج 6 ص 3 ، حیحص  [ 229 . ] 55 هیآ : هدنام ، هروس  [ 228 . ] 50 - 49
ثیدح 1493 و ص 282  لبنح ج 1  نب  دـمحا  هکنانچمه  هدروآ ، بلاـطیبا  نب  یلع  لـئاضف  باـب  رد  ثیدح 31 ،  1871 ص 1870 -

هیاهنلا هیادبلا و  [ 232 . ] 321 ج 2 ص 320 - يربط : خیرات  [ 231 . ] 214 هیآ : ءارعش ، هروس  [ 230 . ] دـناهدرک تیاور  ار  نآ  زین ، نارگید 
[234 . ] يربط ج 10 ص 47 ریسفت  و  كردتسم ج 3 ص 51 ، رد  نآ  دننام  ماشهنبا ج 4 ص 545 و  هیوبن  هریس  [ 233 . ] ج 4 ص 186
: هیآ هروس ص ، [ 237 . ] 10 هیآ : هعقاو ، هروس  [ 236 . ] 468 هباحصلا ج 4 ص 464 - زییمت  یف  هباصالا  [ 235 . ] 61 هیآ / نارمعلآ : هروس 

ياهدنرپ [ 242 . ] 8 هیآ : ناسنا ، هروس  [ 241 . ] 5 هیآ : ناسنا ، هروس  [ 240 . ] 1 هیآ : ناسنا ، هروس  [ 239 . ] 95 هیآ : ءاسن ، هروس  [ 238 . ] 86
دمآ و یلع  سپ  ناسرب . نم  هب  ار  تناگدـنب  نیرتبوبحم  ادـنوادخ ، تفگ : سپ  دـش ، هیدـه  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  هدـش  نایرب 
.40 هیآ : هبوت ، هروـس  [ 243 . ] دـناهدروآ ار  نآ  زین  مکاح  لـبنح و  نب  دـمحا  ج 6 ص 601 و  ریثا » نبا  هباغلا  دـسا   » درک لواـنت  وا  هارمه 
[248 . ] 25 و 26 هیآ : هبوت ، هروس  [ 247 . ] 25 و 26 هیآ : هبوت ، هروس  [ 246 . ] 40 هیآ : هبوت ، هروس  [ 245 . ] 37 هیآ : فهک ، هروس  [ 244]

ثیدح ص 103  لاـمعلا ج 12 ، زنک  [ 251 . ] 35 - 29 هیآ : هط ، هروـس  [ 250 . ] 142 هـیآ : فارعا ، هروـس  [ 249 . ] 31 هیآ : هبوت ، هروـس 
رد دوخ  حیحص  رد  ملـسم  [ 252 . ] دناهدرواین ار  نآ  نیخیـش و  طرـش  هب  تسا  حیحـص  تفگ : ص 128  مکاح ج 3  كردتـسم  ، 34198

ص 148، هباحـصلا ج 3  هفرعم  باتک  رد  قیرط  هس  هب  مکاـح  كردتـسم  و  ثیدح 36 ، ص 1873  بلاطیبا ج 4  نب  یلع  لـیاضف  باـب 
، بازحا هروس  [ 253 . ] ثیدح 3786 و 3788  663 يذمرت ج 5 ص 662 - ثیدح 10747 ،  394 لبنح ج 3 ص 393 - نب  دمحا  دنـسم 

حیحص هتفگ  هدمآ و  كردتـسم ج 3 ص 147  رد  بلطم  نیا  دـننامه  زین  ثیدح 61 و  ملسم ج 4 ص 1883  حیحـص  [ 254 . ] 33 هیآ :
ریبک ریسفت  [ 257 . ] 61 هیآ : نارمعلآ ، هروـس  [ 256 . ] 43 هیآ : دوه ، هروـس  [ 255 . ] تسا هدرواـین  ار  نآ  يو  یلو  يراـخب  طرـشب  تسا 

[260 . ] م دناهداهن . دوخ  رب  مالـسلامهیلع  تیبلها  نافلاخم  زا  یـضعب  هک  یمان  [ 259 . ] 59 هیآ : ءاسن ، هروس  [ 258 . ] ص 85 ج 8  يزار 
، هبوت هروس  [ 264 . ] 40 هیآ : أبن ، هروس  [ 263 . ] 34 هیآ : نارمعلآ ، هروس  [ 262 . ] 59 هیآ : ءاسن ، هروس  [ 261 . ] 160 هیآ : فارعا ، يهروس 
.14 هیآ : تارجح ، هروس  [ 268 . ] 13 هیآ : أبس ، هروس  [ 267 . ] 17 هیآ : فارعا ، هروـس  [ 266 . ] 78 هیآ : فرخز ، هروـس  [ 265 . ] 109 هیآ :
: هیآ هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  هروس  [ 271 . ] 30 - 28 هیآ : هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  يهروس  [ 270 . ] 81 هیآ : هبوت ، هروس  [ 269]
، لافنا هروس  [ 275 . ] 25 هیآ : هبوت ، هروس  [ 274 . ] 61 هیآ : هبوت ، هروس  [ 273 . ] 16 هیآ : هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  يهروس  [ 272 . ] 38
[280 . ] 98 هیآ : هبوت ، هروـس  [ 279 . ] 97 هیآ : هبوت ، هروـس  [ 278 . ] 101 هیآ : هبوت ، هروـس  [ 277 . ] 64 هیآ : هبوت ، هروـس  [ 276 . ] 16 هیآ :
رب لیلد  باب  ثیدح 131  ملسم ج 1 ص 85  حیحص  [ 283 . ] 6 هیآ : حتف ، هروس  [ 282 . ] 68 هیآ : هبوت  هروس  [ 281 . ] 67 هیآ : هبوت ، هروس 

قاقرلا ج 8/ باتک  ضوح  باب  يراخب  حیحـص  [ 285 . ] 129 مکاح ج 3 / كردتسم  [ 284 . ] تسا نامیا  زا  یلع  راـصنا و  یتسود  هکنیا 
يراخب حیحص  [ 286 . ] هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ضوح  تابثا  باب  لئاضف  باتک  ثیدح 40  ص 1800  ملسم ج 4 / حیحص  ص 149 ،

[290 . ] 11 هیآ : هعمج ، هروس  [ 289 . ] يراخب ج 3 ص 150 حیحص  [ 288 . ] يراخب ج 1 ص 141 حیحص  [ 287 . ] 160 ج 5 ص 159 -
، فسوی هروس  [ 293 . ] 10 هیآ : حتف ، هروس  [ 292 . ] 31 هیآ : هبوت ، هروس  [ 291 . ] دییامن هعجارم   726 يراخب ج 2 ص 86 و ج 2 / حیحص 
لسرلا و عابتا  یلع  هالـصلا  یف  مالـسلاهیلع  ماما  ياـعد  ، 44 ص 43 - هیداجس : هفیحـص  [ 295 . ] 61 هیآ : ءارعـش ، هروس  [ 294 . ] 39 هیآ :
[298 . ] ج 3 ص 68 دادغب : خـیرات  ج 2 ص 448 و  مکاح : كردتسم  [ 297 . ] ج 1 ص 413 و 607 لادتعالا : نازیم  [ 296 . ] مهیقدصم

خیرات [ 301 . ] يربط ج 3 ص 206 خـیرات  [ 300 . ] ص 205 و 206 يربط ج 3  خـیرات  [ 299 . ] 616 ص 615 - دعـس ج 3  نبال  تاقبط 
حرش [ 304 . ] 39 یلزتعم ج 2 / دیدحلایبا  نبا  زا  هغالبلاجـهن  حرـش  [ 303 . ] ص 205 يربط ج 3  خـیرات  [ 302 . ] ص 206 ج 3  يربط 

[306 . ] ص 416 دیدحلایبا ج 18 / نبا  زا  هغالبلاجهن  حرـش  [ 305 . ] ص 4 و ج 2 ص 26 یلزتعم ج 6 / دیدحلایبا  نبا  زا  هغالبلاجـهن 
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حیحصت هغالبلاجهن ، [ 310 . ] يربط ج 3 ص 209 [ 309 . ] يربط ج 3 ص 209 [ 308 . ] يربط ج 3 ص 209 [ 307 . ] يربط ج 3 ص 205
[313 . ] حلاص ص 47 یحبص  حیحصت  هغالبلاجهن ، [ 312 . ] حلاص ص 231 یحبص  حیحصت  هغالبلاجهن ، [ 311 . ] حلاص ص 201 یحبص 
زا هباحصلا ج 4 ص 31  هفرعم  یف  هباغلا  دسا  [ 315 . ] 99 هیآ : سنوی ، هروس  [ 314 . ] 163 حلاص ص 162 - یحبص  حیحصت  هغالبلاجهن ،

[320 . ] ص 339 دعـسنبا ج 2  تاقبط  [ 319 . ] باـطخ نب  رمع  [ 318 . ] رکبوبا [ 317 . ] موـس ص 48 هبطخ  هغالبلاجـهن ، [ 316 . ] ریثانبا
. یپ رد  یپ  روـط  هـب  نیفـص ، جراوـخ - لـمج - باحـصا  [ 322 . ] ص 123 كردتــسملا ج 3  [ 321 . ] هـبطخ 15 ص 57  هغالبلاجـهن :

حرش [ 325 . ] هیقـشقش هبطخ  ، 50 ص 49 - هبطخ 3  هغالبلاجـهن : [ 324 . ] 83 هیآ : صـصق ، هروس  [ 323 . ] ص 49 هبطخ 3  هغالبلاجـهن 
[328 . ] يربط ج 4 ص 459 [ 327 . ] يربط ج 4 ص 459 [ 326 . ] راونالاراحب ج 32 ص 25 دیدحلایبا ج 11 ص 17 و  نبا  هغالبلاجهن 
ص 345 لبنح ج 5  نب  دـمحا  دنـسم  [ 329 . ] ثیدح 32878 ص 598  لاـمعلا ج 11  زنک  ثیدح 3736 ، ص 643  يذـمرت ج 5  ننس 

هروس [ 333 . ] 120 مکاح ج 3 ص 119 ، كردتسم  [ 332 . ] 33 هیآ : بازحا ، هروس  [ 331 . ] دیفم ص 193 داشرا  [ 330 . ] ثیدح 17953
هروس [ 336 . ] 197 ج 6 ص 196 - هجاوزا . ضعب  یلا  یبنلا  رـس  اذا  باب و  يراخب  [ 335 . ] 4 هیآ : میرحت ، هروس  [ 334 . ] هیآ 10 میرحت ،

[339 . ] ثیدح 33561 ص 727  لاـمعلا ج 11  لزنک  [ 338 . ] ص 226 دیدحلایبا ج 6  نبا  هغالبلاجـهن  حرـش  [ 337 . ] 5 هیآ : میرحت ،
، نینموملاریما ياههمان  زا  هغالبلاجهن ، [ 341 . ] هغالبلاجهن ج 6 ص 289 حرش  يربط ج 10 ص 58 ، خیرات  [ 340 . ] 121 كردتسم ج 3 /

جورم [ 344 . ] ص 11 بهذـلا ج 3  جارم  [ 343 . ] ص 370 همان 10  نینموملاریما ، ياـههمان  زا  هغالبلاجـهن ، [ 342 . ] ص 367 هرامش 7 
[348 . ] يربط ج 5 ص 39 خـیرات  [ 347 . ] ص 386 يدوعسم ج 2  [ 346 . ] ص 561 يربط ج 4  خـیرات  [ 345 . ] ص 354 ج 2  بهذلا 
یفاک ج 5 ص [ 350 . ] 321 يوسبلا ج 3 ص 320 - خیرات : هفرعم و  [ 349 . ] ینالقسع ج 2 ص 33 رجحنبا  هباحـصلا  زییمت  یف  هباصالا 
[352 . ] هیاهن ج 8 ص 131 هیادب و  دیدحلایبا ج 16 ص 15 ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 351 . ] يربط ج 5 ص 279 خیرات  ثیدح 2 ،  491

كردتسم [ 355 . ] ریثکنبا ج 8 ص 27 يربط ج 5 ص 279 - [ 354 . ] بهذلا ج 2 ص 427 جورم  [ 353 . ] بهذلا ج 2 ص 427 جورم 
یمق ج 2 ص 86، ریسفت  هیاهن ج 8 ص 224 ، هیادب و  [ 357 . ] خیراتلا ص 128 مذ  نمل  خـیبوتلاب  نالعالا  [ 356 . ] مکاح ج 3 ص 167
هیاهن ج 8 ص 218 و هیادـب و  [ 359 . ] راونالاراحب ج 44 ص 329 [ 358 . ] دیدحلایبا ص 178 نبا  حرـش  ج 45 ص 167 ، راونالاراحب 

لامعلا زنک  ثیدح 3775 ، يذمرت ج 5 ص 658  ننس  [ 362 . ] فارشالا ج 5 ص 299 باسنا  [ 361 . ] یناغالا [ 360 . ] ص 233 و 235
فوهلملا ص 98، [ 364 . ] كردتسم ج 3 ص 167 [ 363 . ] ثیدح 17111 دمحا ج 5 ص 182  دنسم  ثیدح 34289  ج 12 ص 120 

تاملک هعوسوم  راونالاراحب ج 45 ص 99 ، هداهشلا ص 247 ، رارسا  يربط ج 5 ص 385 ، خیرات  [ 365 . ] راونالاراحب ج 44 ص 325
نیسح ماما  تاملک  هعوسوم  فوهلملا ص 126 ، [ 367 . ] هیاهن ج 8 ص 161 هیادب و  [ 366 . ] مالسلاهیلع ص 290 و ص 321 نیسح  ماما 

ریثا ج نبا  لماک  ، 4 يربط ج 5 ص 3 - خیرات  [ 369 . ] همغلا ج 2 ص 32 فشک  [ 368 . ] همغلا ج 2 ص 29 فشک  مالسلاهیلع ص 328 ،
يربط ج 5 ص خیرات  [ 371 . ] ریثا ج 4 ص 51 نبا  لـماک  يربط ج 5 ص 407 ، خیرات  [ 370 . ] راونالاراحب ج 44 ص 382 4 ص 48 ،
هینودمحلا ج 5 ص 211 هرکذت  مثعا ج 5 ص 212 ، نبا  حوتفلا  قشمد ج 14 ص 218 . خیرات  [ 372 . ] ریثا ج 4 ص 55 نبا  لماک  . 415
يربط ص نیسحلا  داهـشتسا  ص 8 ، یمزراوخ : نیـسحلا  لتقم  [ 373 . ] همهملا ص 175 لوـصفلا  ص 6 ، یمزراوخ ج 2  نیـسحلا  لتقم 
نیسحلا ص مامالا  تاملک  هعوسوم  دیفملا ج 2 ص 110 ، داشرا  خـیراتلا ج 4 ص 77 ، یف  لماک  مثعا ج 5 ص 207 ، نبا  حوـتف  ، 142

نیـسحلا لتقم  [ 376 . ] 23 هیآ : يروـش ، يروـس  [ 375 . ] نایدوهی اـب  طـباور  يزاـس  يداـع  هراـبرد  اـملع  زا  یـضعب  ياوتف  [ 374 . ] 423
[378 . ] راونالاراحب ج 45 ص 135 فوهلملا ص 218 ، [ 377 . ] فوهلملا ص 215 هیاهن ج 8 ص 224 ، هیادب و  یمزراوخ ج 2 ص 59 ،

مالعا ریس  دمحا ج 2 ص 84 ، دنسم  يربط ج 2 ص 532 ، خیرات  [ 379 . ] راونالاراحب ج 48 ص 97 باطخ ص 173 ، نب  رمع  خـیرات 
يراخب ج 1 حیحص  [ 382 . ] دادغب ج 10 ص 121 خیرات  [ 381 . ] يراخب ج 1 ص 91 و ص 119 حیحص  [ 380 . ] ءالبنلا ج 1 ص 172

دیس عیشت : [ 384 . ] ثیدح 74 ثیدح 14 و ج 101 ص 135  راونالاراحب ج 85 ص 153  دجهتملا ص 734 ، حابصم  [ 383 . ] ص 207
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[387 . ] لامعالا ص 651 لابقا  نیمالا ص 352 ، دلب  [ 386 . ] نانجلا ص 92 حیاتفم  راونالاراحب ج 94 ص 243 ، [ 385 . ] یفیرغ هَّللادبع 
طابنتسا ار  یعرش  ماکحا  هک  دشاب  يدهتجم  دیاب  ای  یعیـش  فلکم  درف  ره  [ 388 . ] نانجلا ص 168 حیتافم  راونالاراحب ج 94 ص 146 ،

لوا هبطخ  هغالبلاجهن ، [ 389 . ] تسا هدش  نایب  یهقف  بتک  رد  هک  دشاب ، یطیارـشلا  عماج  دـهتجم و  عجرم  دـلقم  ای  طاتحم و  ای  دـیامن و 
[392 . ] برعلا ج 15 ص 402 ناسل  [ 391 . ] راونالاراحب ج 44 ص 69 دیدحلایبا ج 11 ص 43 ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 390 . ] ص 39
.106 هیآ : لـحن ، هروس  [ 395 . ] 365 میظعلا ج 1 / نآرقلا  ریـسفت  [ 394 . ] 14 يزار ج 8 / رخف  ریبـک  ریـسفت  [ 393 . ] 28 هیآ : نارمعلآ ،

ثیدح لامعلا ج 4 ص 233  زنک  [ 399 . ] 13 يزار ج 8 / ریسفت  [ 398 . ] يراخب ج 8 ص 38 میحص  [ 397 . ] 28 هیآ : رفاغ ، هروس  [ 396]
یـسیع ص 73 نب  دـمحا  رداونلا  [ 401 . ] ثیدح 4 ص 112  راونـالاراحب ج 24  ثیدح 5 ، ص 218  یفاـک ج 2  لوصا  [ 400 . ] 1037

هقف [ 403 . ] راونالاراحب ج 75 ص 412 ثیدح 25 ، رابخالا ص 255  عماج  [ 402 . ] ثیدح 56 راونالاراحب ج 75 ص 410  ثیدح 153 ،
هَّللادبع زا  عیشتلا - هنسلا - هعیشلا و  نیب  قیفوتلا  یف  انمالـسا  باتک  هب  [ 404 . ] راونالاراحب ج 78 ص 347 مالسلاهیلع ص 338 ، اضر  ماما 

ریسفت [ 408 . ] 2 هیآ : ءاسن ، هروس  [ 407 . ] 6 هیآ : هدئام ، هروس  [ 406 . ] ثیدح 11  392 هعیشلا ج 1 / لئاسو  [ 405 . ] دوش هعجارم  یفیرغ ،
نب دمحا  دنسم  [ 411 . ] 242 كردتسم ج 1 / [ 410 . ] ثیدح 739 ص 153  لبنح ج 1 / نب  دمحا  دنـسم  [ 409 . ] يزار ج 11 ص 161

ثیدح ص 156  هجام ج 1 / نبا  ننس  [ 413 . ] ثیدح 460 ص 156  هجام ج 1 / نبا  ننـس  [ 412 . ] ثیدح 22391 لبنح ج 6 ص 468 
.27 يزار ج 21 / رخف  ریسفت  [ 417 . ] یفیرغ هَّللادبع  دیس  عیشت - [ 416 . ] 78 هیآ : ءارسا ، هروس  [ 415 . ] 6 هیآ : هدئام ، هروس  [ 414 . ] 458
ملسم ج 1 ص [ 420 . ] رـضح رد  زامن  ود  نایم  عمج  باب  ثیدح 57  ملسم ج 1 ص 491  [ 419 . ] 145 ص 144 - يراخب ج 1 / [ 418]

بیذهت [ 423 . ] ثیدح 6  139 ص 138 - هعیـشلا ج 4  لـئاسو  [ 422 . ] ثیدـح 54  491 - 490 ملـسم ج 2 / [ 421 . ] ثیدـح 53  491
لئاسو ثیدح 70 ، ص 25  ماکحالا ج 2  بیذـهت  [ 424 . ] ثیدح 1 ص 125  هعیـشلا ج 4  لئاسو  ثیدح 54 ، ص 19  ج 2  ماکحالا 

هروس [ 426 . ] ثیدح 4 هعیشلا ج 4 ص 184  لئاسو  ثیدح 82 ، ماکحالا ج 2 ص 28  بیذهت  [ 425 . ] ثیدح 7 هعیشلا ج 4 ص 127 
ثیدح 19406. دمحا ج 5 ص 603  دنسم  [ 429 . ] ص 53 يزار ج 1 / ریسفت  [ 428 . ] ص 51 يزار ج 10 / ریسفت  [ 427 . ] 24 هیآ : ءاسن ،
و هعتم ، حاکن  باـب  ثیدح 11  ص 1022  ملسم ج 2  حیحـص  [ 432 . ] 486 روثنملا ج 2 / ردـلا  [ 431 . ] ص 9 يربط ج 5  ریـسفت  [ 430]
[435 . ] هعتم حاکن  باب  ص 16  يراخب ج 7 / [ 434 . ] ص 161 يراخب ج 7 / [ 433 . ] تسا هدروآ  ار  نآ   5 ص 4 - رد ج 7 / زین  يراخب 

رخف ریسفت  [ 437 . ] ثیدح 14420 ص 325  لبنح ج 4  نب  دمحا  دنـسم  [ 436 . ] ثیدح 13856 ص 237  لبنح ج 4  نب  دمحا  دنـسم 
زا ثیدح  نیا  [ 440 . ] میکح یقت  دمحم  ص 11 ، تقوم ، جاودزا  [ 439 . ] روثنملا ج 2 ص 486 ردلا  [ 438 . ] 53 يزار ج 10 ص 52 -

.28 هیآ : ءاسن  هروس  [ 442 . ] یفیرغ ص 532 هَّللادبع  دیس  عیـشت : [ 441 (. ] مجرتم . ) تسا هدمآ  روثنملا ج 2 ص 487  رد  رد  ساـبعنبا 
یفاک ج 5 عورف  [ 445 . ] ثیدح 1 هعیشلا ج 21 ص 5  لئاسو  ثیدح 1 ، یفاک ج 5 ص 448  عورف  [ 444 . ] 24 هیآ : ءاسن ، هروس  [ 443]
.7 - 5 هیآ : نونموم ، يهروس  [ 446 . ] ثیدح 24 هعیشلا ج 21 ص 11  لئاسو  ثیدح 5 . هعیشلا ج 21 ص 6  لئاسو  ثیدح 5 ، ص 449 

هکنآ يارب  رگم  میدــیرفاین  ار  سنا  نـج و  و  ینعی ، (، 56 هیآ : تایراذ ، هروس  ( ) نودـبعیل ـالا  سنـالا  نجلا و  تقلخ  اـم  و   ) تیآ [ 447]
ثیدح 4، رابخالا ص 504  عماـج  [ 449 . ] ثیدح 49 ص 192  راونـالاراحب ج 27  دـیفملا ص 115 ، یلاما  [ 448 . ] ارم دننک  شتـسرپ 

.144 هیآ : نارمعلآ ، هروس  [ 450 . ] ثیدح 57 راونالاراحب ج 27 ص 196 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
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دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
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. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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