




بئاطالابئاصم یف  بئاصملالیلکا 

: هدنسیون

ینباکنتلا نامیلس  نب  دمحم 

: یپاچ رشان 

هملاع

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  12لیلکا 

باتک 12تاصخشم 

ححصم 12يهمدقم 

فلؤم 12يهمدقم 

فلؤم 13يهبطخ 

بئاصملا 14لیلکا 

ینباکنت نامیلس  نب  14دمحم 

تمدخ 15سیردت و 

هبطخ رکذ  اروشاع و  زور  ثداوح  بیارغ  15رد 

هبطخ رکذ  رد  هدومرف ، هیوامس  بتک  رد  ار  ءادهشلادیس  تبیصم  رکذ  یلاعت  يادخ  هکنیا  نایب  16رد 

هبطخ رکذ  رد  نسح ، ماما  ترضح  تبیصم  تواقت و  تدابع و  تعاجش و  تواخس و  تیلضفا و  تمارک و  16رد 

هبطخ رکذ  رد  تبیصم ، عیاقو  قیاقر  قیاقد و  زا  يذبن  ترایز و  بیاصم و  رد  هدراو  رابخا  تالصفم  زا  فشک  نیسح و  ماما  تداهش  رارسا  دئاوف و  17رد 

هبطخ رکذ  رد  نآ ، وحن  ترایز و  باوث  راوگرزب و  نآ  لتق  هب  بآم  یمتخ  بانج  رابخا  هتفای و  عوقو  يرادازع  يارب  هک  يراثآ  بیارغ  يرادازع و  لئاضف  نیسح و  ماما  لئاضف  رد  يهدراو  رابخا  رد 

هبطخ رکذ  رد  نآ ، نییعت  رد  فالخ  لقن  نیعبرا و  زور  نییعت  لاس و  لوصف  زا  اروشاع  نامز  نییعت  البرک و  مولظم  تدالو  اروشاع و  زور  نییعت  رد  لضافا  لیواقا  البرک و  عیاقو  تافالتخا  رد 

هبطخ رکذ  رد  نینمؤم ، باحصا و  ياهباوخ  نآ و  ریغ  اروشاع و  بش  هار و  نیب  رد  البرک و  هب  دورو  زا  لبق  نیسح  ماما  ياهباوخ  20و 

هبطخ رکذ  رد  دش ، یشان  ناشیا  زا  ناگدنز  دننام  یلاعفا  ای  دندومن و  ملکت  دندش و  هدنز  ندرم  زا  دعب  هک  یناسک  نایب  21رد 

هبطخ رکذ  رد  اروشاع ، زور  رد  نامالغ  ناکدوک و  نانز و  تداهش  22رد 

هبطخ رکذ  رد  نایراق ، ناریپ و  ناناوج و  نینمؤملاریما و  ربمغیپ و  باحصا  زا  یضعب  نادهاز و  نادباع و  ناعاجش و  تداهش  22رد 

هبطخ رکذ  رد  نآ ، زا  دعب  تداهش و  زا  شیپ  شرس  شتسد و  نیسح و  ندب  ياهمخز  23رد 

هبطخ رکذ  رد  رگید ، ءارعش  تیب و  لهاو  هنجا  هکئالم و  یثارم  نیسح و  يارب  تفگ  هیثرم  هک  یسک  لوا  24رد 

هبطخ رکذ  رد  البرک ، نادیهش  يهعجفم  يهعجوم  عیاقو  24رد 

اروشاع زور  ثداوح  بیارغ  24رد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


24هراشا

بآم یمتخ  تثعب  زا  لبق  اروشاع  ثداوح  24رد 

هانپ تلاسر  ترضح  نامز  رد  اروشاع ، بیارغ  25رد 

25هراشا

دیدرگ دیهش  بآم  تداهش  بانج  نآ  هک  ییاروشاع  زور  بئارغ  25رد 

25هراشا

فوسخ فوسک و  نوخ و  كاخ و  25ندیراب 

« يزوج نبا   » مالک زا  نامسآ  یخرس  ببس  26نایب 

تسا هداتفا  قافتا  راصعا  عاقب و  رد  راصما  نیا  ات  رایرهش  نآ  تداهش  زا  دعب  هک  اروشاع  ثداوح  بیارغ  26رد 

دومرف هیوامس  بتک  رد  ار  ءادهشلادیس  ترضح  تبیصم  رکذ  نوچ ، یب  دزیا  ترضح  هکنآ  نایب  31رد 

31هراشا

تسا لیئارسا  ینب  ناربمغیپ  زا  یکی  هک  ایمرا ،»  » باتک رد  ار  ءادهشلادیس  ترضح  تبیصم  یلاعت  قح  هکنیا  رکذ  31رد 

دومرف رکذ  ربمغیپ  »ي  ایعش  » باتک زا  مود  لهچ و  لصف  رد  ار  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  دنزرف  تبیصم  یلاعت  يادخ  هک  31نادب 

دننکیم ریبعت  دلیه » توبن   » هب نآ  زا  هک  كدوک » یحو   » زا تبیصم  رکذ  33رد 

دهدیم ءادهشلادیس  ترضح  تداهش  زا  ربخ  ایمرا » » باتک زا  مشش » لهچ و  يامیس   » زا یقوساپ »  » رد یلاعت  يراب  ترضح  هک  34نادب 

« همان بساماج   » زا ترضح  نآ  تبیصم  رکذ  34رد 

یناقرف تایآ  یناحبس و  مالک  زا  ترضح  نآ  تبیصم  رکذ  34رد 

نسح ماما  ترضح  تبیصم  تواقت و  تدابع و  تعاجش و  تواخس و  تیلضفا و  تمارک و  37رد 

37هراشا

ءادهشلادیس ترضح  شربارب ، ناج  اب  ردارب  زا  نسح  ماما  ترضح  تیلضفا  37رد 

تسا اهتبیصم  نیرتگرزب  نسح  ماما  ترضح  تبیصم  هک  نیا  نایب  41رد 

تسا نسح  ماما  ترضح  تامارک  تازجعم و  42رد 

ترضح نآ  ءاخس  تدابع و  دهز و  بانج و  نآ  قالخا  مراکم  43رد 

تسا نسح  ماما  متام  باوث  ءاکب و  ءاکبا و  44رد 
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تسا نسح  ماما  ترضح  تداهش  45رد 

نیسح ترضح  تداهش  زا  دعب  هعقاو  روما  46رد 

ءادهشلادیس ترضح  عیاقو  قئاقر  قئاقد و  زا  يذبن  نایب  ترایز و  تبیصم و  رابخا  تالضعم  زا  فشک  تعاجش و  لها  يهقلح  رس  تداهش  رارسا  دئاوف و  48رد 

48هراشا

تسا ءادهشلادیس  ترضح  تداهش  حلاصم  دئاوف و  رارسا و  49رد 

ءادهشلادیس ترضح  بیاجن  هکلذف  بیاطا و  رخفم  رب  بیاصم  دیادش  عیمج  دورو  رس  نایب  53رد 

تارایز باوث  رابخا  زا  یضعب  يهلکشم  تارقف  زا  یضعب  لح  54رد 

54هراشا

نآ وحن  بانج و  نآ  تلیضف  رابخا  ءاکبا و  ءاکب و  رابخا  زا  یضعب  زا  لاکشا  عفر  61رد 

61هراشا

ۀصیوع نع  65ۀیصف 

تسا رغصا  یلع  هب  فورعم  هک  هللادبع  تداهش  رد  تالاکشا  عفر  رارسا و  یضعب  65رد 

ناشیا دورو  ودب  رد  ار  رارشا  رکشل  رادقم و  یلاع  رح  راوگرزب  نآ  نداد  بآ  رس  67رد 

تسا نسحلا  نب  مساق  یسورع  رارسا  هب  تاراشا  67رد 

ربکا یلع  تداهش  رارسا  68رد 

ماما ندومن  یشغ  رس  71رد 

نآ وحن  ترایز و  باوث  راوگرزب و  نآ  لتق  رب  بآم  یمتخ  بانج  رابخا  هتفای و  عوقو  رادازع  يارب  هک  يراثآ  بیارغ  ءاکبا و  ءاکب و  يرادازع و  لیاضف  ءادهشلادیس و  ترضح  لیاضف  رب  يهدراو  رابخا  رد 

72هراشا

دندومن ءادهشلادیس  ترضح  يازع  يهماقا  هکیناسک  يارب  هتفای  عوقو  هب  هک  يراثآ  بئارغ  73رد 

ءادهشلادیس ترضح  تازجعم  تامارک و  رکذ  80رد 

دش عقاو  اروشاع  رد  البرک و  هار  رد  بانج  نآ  زا  هک  یتامارک  82رد 

هدیسر روهظ  هب  ترضح  نآ  يهراپ  هراپ  ندب  زا  هک  یتامارک  83رد 

بانج نآ  رهطم  رس  تامارک  84رد 

تسا ءادهشلادیس  ترضح  دوجو  مرک  تواخس و  89رد 
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ناشیا لئاضف  زا  یضعب  كرابم و  شود  رب  ار  نینسح  ربمغیپ  ندرک  راوس  97رد 

نینسح يارب  نامسآ  زا  دیاوم  لوزن  100زا 

همرح يهمئا  زا  وا  ریغ  تسا و  نیسح  ماما  ترضح  رب  يرادازع  نتسیرگ و  باوث  رابخا  103رد 

تسا ءادهشلادیس  ترضح  تعاجش  108رد 

نآ وحن  نیعبرا و  زور  رد  فالتخا  ترضح و  نآ  لتاق  رد  فالتخا  دیسر و  تداهش  يهجرد  هب  بانج  نآ  هک  لاس  نامه  رد  لاس  لوصف  بسح  هب  مرحم  نامز  نییعت  ءادهشلادیس و  بانج  تدالو  اروشاع و  زور  نییعت  رد  لضافا  لیواقا  لتاقم و  بابرا  نم  رد  هعقاو  تافالتخا  رد 

116هراشا

تسا نیسح  ماما  ترضح  تداهش ، بابرا  دیس  تداعس  اب  تدالو  خیرات  117رد 

تسا ءادهشلادیس  ترضح  رمع  تدم  117رد 

تسا ءادهشلادیس  ترضح  تداهش  خیرات  118رد 

تسا بانج  نآ  لتاق  نییعت  119رد 

تسا زور  هچ  تسا ، هصوصخم  ترایز  زور  هک  نیعبرا  زور  ایآ  هک  تسا  120فالتخا 

دندیسر البرک  هب  ار  نیعبرا  زور  ماش ، زا  تعجارم  زا  دعب  تیب  لها  هک  نیا  120رد 

البرک رد  ای  فجن و  رد  ای  هنیدم و  رد  ای  تسا و  نوفدم  ماش  رد  ءادهشلادیس  ترضح  كرابم  رس  هک  نیا  رد  تسا  121فالتخا 

؟ هن ای  دندوب  هارمه  البرک  رد  داجس  دیس  ترضح  ردام  هیوناب  رهش  هک  هیآ  نیا  رد  تسا  فالتخا  و  تسا ، ربکا  یلع  ای  تسا و  طسوا  یلع  دیهش ، هک  نیا  ءادهشلادیس و  ترضح  دالوا  جاوزا و  ددع  رد  تسا  فالتخا 

؟ هن ای  دندیناود  ربمغیپ  دنزرف  رهطا  ندب  رب  بسا  رثا ، تواقش  رکشل  ایآ  هک  نیا  رد  تسا  124فالتخا 

دوب زور  هچ  نامز و  هچ  رد  ءادهشلادیس  ترضح  دورو  هک  نیا  رد  تسا  125فالتخا 

رافک رکشل  ددع  رد  تسا  125فالتخا 

تسا بآم  تداهش  ترضح  رکشل  ءادهش و  ددع  125رد 

تسا ءادهش  رخأت  مدقت و  رد  تافالتخا  زا  یضعب  126رد 

ءالبرک ءادهش  داسجا  نفد  تیفیک  126رد 

هربتعم تایاور  زا  نآ  تیفیک  دناهدید و  نینمؤم  راهطا و  لآ  باحصا و  هک  ییاهباوخ  و  هدید ، نآ  ریغ  اروشاع و  بش  رد  البرک و  هار  رد  البرک و  هب  دورو  زا  لبق  ءادهشلادیس ، ترضح  هک  ییاهباوخ  نایب  رد 

129هراشا

تسین بارطضا  للخ و  زا  یلاخ  یهاگ  هچ  رگا  باوص ، قدص و  هب  نورقم  یهاگ  هک  نیا  باوخ و  تقیقح  قیقحت  130رد 

تسا ءادهشلادیس  ترضح  ياهباوخ  133رد 
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البرک نیمز  رد  نینمؤملاریما  باوخ  135رد 

ماش رد  هنیکس  ندید  باوخ  137رد 

نانمؤم ياهباوخ  138رد 

تفای روهظ  تمس  ءایحا  دننام  یلاعفا  ناشیا  زا  هکنیا  ای  دندومن و  ملکت  دندش و  هدنز  ندرم ، زا  دعب  هک  یناسک  نایب  146رد 

147هراشا

تسا نامزلارخآ  ربمغیپ  ترضح  تافو  147رد 

نینسح ندرگ  رد  نتخادنا  تسد  نیفکت و  زا  دعب  شندش  هدنز  ارهز و  يهمطاف  تافو  148رد 

شتافو زا  دعب  شندش  هدنز  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  160رد 

لتق زا  دعب  ناشیا  ندش  هدنز  لیقع و  نب  ملسم  ناکدوک  تداهش  162رد 

تافو زا  دعب  ناملس  ندش  هدنز  164رد 

نداد لسغ  نامز  رد  قداص  ترضح  باحصا  زا  یلجع  هیواعم  نب  دیرب  ندش  هدنز  164رد 

همطاف لاح  نابز  رد  فلؤم  هدیصق  نایب  و  رگج ، هنشت  نیسح  ردیح ، دنزرف  رونا  رس  ملکت  164رد 

اروشاع زور  رد  نامالغ  ناکدوک و  نانز و  تداهش  هدهاجم و  هلتاقم و  164رد 

164هراشا

اروشاع زور  رد  تسا  نانز  يهدهاجم  هلتاقم و  165رد 

تسا ناکدوک  تداهش  166رد 

دندیشون اروشاع  زور  رد  تداهش  تبرش  البرک  رد  هک  نامالغ  تداهش  168رد 

نانج لها  ناناوج  دیس  باکر  رد  نایراق  ناریپ و  ناناوج و  نانمؤمریما و  باحصا  نامزلارخآ و  ربمغیپ  باحصا  زا  یضعب  نادهاز و  نادباع و  ناعاجش و  تداهش  رد 

169هراشا

هیمئاق ترایز  170رد 

دندیشون تداهش  راوگشوخ  تبرش  اروشاع  زور  رد  ءادهشلادیس  ترضح  بایا  تداهش  باصتنا  رفظ  باطتسم  باکر  رد  هک  بآم  یمتخ  بانج  باحصا  172رد 

اروشاع زور  رد  تسا  نینمؤملاریما  باحصا  زا  ءادهش  173رد 

تسا نیسح  ماما  باحصا  زا  ءاملع  داهز و  دابع و  تداهش  175رد 

ماما باحصا  زا  ناعاجش  تداهش  177رد 
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نارسپ ناگدازردارب و  ناردارب و  مامعا و  ینب  زا  ماما ، تیب  لها  تداهش  184رد 

دمآ دراو  ماجنا  مغ  ماش  هفوک و  البرک و  رد  تداهش  زا  دعب  تداهش و  زا  شیپ  شتسد  رب  شکرابم و  رس  رب  هک  ییاهمخز  ءادهشلادیس و  ترضح  نادیهش ، كرات  لیلکا  نایناکما ، راختفا  كرابم  ندب  رب  هک  ییاهمخز  رد 

203هراشا

دندروآ دراو  تداهش  زا  لبق  بانج  نآ  رکیپ  رب  هک  یتاحارج  204رد 

تداهش زا  دعب  بانج  نآ  كرابم  ندب  تاحارج  205رد 

دندروآ دراو  كرابم  رس  رب  بانج  نآ  تداهش  زا  دعب  هک  تابرض  تاحارج و  206رد 

دناهتفگ تیب  لها  هک  یثارم  زا  یضعب  هنجا و  یثارم  تفگ و  هیثرم  هک  یسک  لوا  208رد 

208هراشا

تفگ هیثرم  وا  رب  ترضح  نآ  تداهش  زا  شیپ  هک  یسک  لوا  208رد 

هکئالم هحون  208رد 

تسا هنجا  هیثرم  209رد 

ربمغیپ تیب  لها  یثارم  209رد 

تسا سان  ریاس  راعشا  210رد 

البرک راوخنوخ  يداو  ناگنشت  نادیهش  يهعجفم  يهعجوم  يهیکبم  عیاقو  210رد 

210هراشا

دش عقاو  البرک  ات  بانج  نآ  تکرح  نامز  زا  هک  هیکبم  عیاقو  210رد 

تسا اعوسات  زور  عیاقو  213رد 

تسا اروشاع  بش  هیکبم  عیاقو  215رد 

215هراشا

اروشاع زور  يهیکبم  عیاقو  215رد 

215هراشا

217هقیقد

بعص ربخ  ۀمجرت  یف  يرخا  218هقیقد 

يرخا 219ۀقیقد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


220یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  256هرابرد 
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بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  لیلکا 

باتک تاصخشم 

1234 نامیلس ق1302 -  نبدمحم  ینباکنت  هسانشرس : 
بئاصملا  لیلکا   : ] يدادرارق ناونع 

حیحصت یهاگرد ؛  نیـسح  هدنروآدرگ   ] ینباکنت نامیلـس  نبدمحم  فیلات  بئاطالا  بئاصم  یف  بئاصملا  لیلکا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
یحض  یگنهرف  هسسوم  قیقحت  و 
هملاع 1381. مق  رشن :  تاصخشم 

611ص. يرهاظ :  تاصخشم 
( مود پاچ  ) لایر 11000 لایر 2-77-6798-964 ؛  55200 کباش : 

یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
مود 1381 پاچ  تشاددای : 

سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
اهيراوگوس 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 

ییارسهیثرم  هیثرم و  عوضوم : 
ق61 البرک ، هعقاو  عوضوم : 

اروشاع عوضوم : 
ححصم  نیسح 1331 ، -  یهاگرد  هدوزفا :  هسانش 

هیفاقثلا  یحضلا  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
1381 7 فلا BP41/5/ت9 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 
م34706-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ححصم يهمدقم 

وبا يا  [ . 1  ] مالـسالا لها  عیمج  یلع  انیلع و  کب  ۀبیـصملا  تمظع  تلج و  ۀـیزرلا و  تمظع  دـقل  هللادـبع ، اـبا  اـیمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
رد نایعیش  یسراف  ياهشراگن  . نایمالسا يهمه  رب  ام و  رب  وت  تبیصم  تشگ  میظع  گرتس و  و  گوس ، نیا  دمآ  گرزب  نیقی  هب  هللادبع ،

نادنمشناد دنمشزرا  راثآ  نآ  كرات  رب  هک  تسا  هعیش  بوتکم  ثاریم  زا  میظع  راگدنام و  ياهعومجم  ءادهشلادیس  ترـضح  ياهتبیـصم 
یلوم زا  ءاکبلا » ندعم   » و ءاکبلا » نزخم  (،» 1209 ق  ) یناشاک یقارن  يدهم  یلوم  زا  بولقلا » قرحم  :» دننام دشخردیم . گرزب  ناهیقف  و 

1302 ق)  ) ینباکنت نامیلـس  نب  دمحم  زا  بئاصملا » لیلکا   » و بئاصملا » رارـسا   » و ءاکبلا » رحب   » و نیرکاذلا » سینا  (، » 1283 ق  ) یناغرب
. دنشابیم اهنآ  دننام  هک  رگید  رثا  اههد  و 

فلؤم يهمدقم 
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نینچ دـعب  .و  نیدـلا موی  ءاعفـش  هلآ  نییـضرملا و  ءارفـسلالضفا  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادـمحلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
[4 « ] بیاصملا لیلکا   » باتک تسرهف  تسا  دنچ  ياهملک  نیا  هک  هیدلاول -  هل و  هللا  رفغ  ینباکنت -  نامیلـس  نب  دمحم  یناج ، ریقف  دیوگ 
طبـض و يهطیح  هب  الامجا  تفریذپ و  ریرحت  تمـس  بالط  رب  رما  لیهـست  يارب  هک  باتک  دئاوف  رابخا و  دادـعت  لوصف و  باوبا و  رکذ  و 

. هچابید رکذ  باتک و  يهبطخ  زا  دعب  . قفوملا هللا  و  تفایرد ، ار  نآ  دناوت  [ 5  ] رسع نودب  دهاوخ  هک  ار  یبلطم  ره  هک  ره  ات  دمآرد  تبث 

فلؤم يهبطخ 

هللا دمح  حیارقلا  هعرتخا  ام  یهبا  حیافصلا و  فیاحـصلا و  ۀنیز  لیلادملا و  ۀیلح  لیواقالا و  جات  لیلاکالا و  لیلکامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
، اهلالجا اهالعا و  اهمکحا  اهبوصا ، اهنسحا  اهنتما ، اهمظعا  ۀلیبن ؛ ۀلیمج  ۀلیلج  ۀیلابتم  ۀیلاوتم  ةرتاوتم  ةرثاکتم  ةرفاظتم  ننمب  انیلع  نم  يذلا 

رجفلا وه  يذـلا  بطاعملا ، ناجـشألا و  راحب  رایت  سیماوق ، صاوغ  امیـس  بیاطألا . بئاصم  بیاصملا و  بیاطاب  انـصخ  نا  اهنیزا ؛ اهلمجا 
دحآ و  نایغطلا . ةراسخلاب و  هلتاق  فصو  و  ناسحالاب . هللا  هیلا  یـصوا  يذـلا  ناسنالا  نیع  و  رهاظلا ، نوتیزلا  و  رهاـبلا ، ناـجرملا  و  رهازلا ،

هرجـش ةرمث  هبلق و  ۀجهم  هدـلو و  و  هتناحیر ، ۀعـضب و  و  هلبـش ، لوسرلا و  طبـس  ناعنک ، بوقعی  ۀـصق  لازنا  ببـس  و  نآرقلا ، یف  نیلفکلا 
فاط و نم  لضفا  و  افـصلا ، مزمز و  نبا  ینم و  ۀـکم و  نبا  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  و  مورحملا . مومغملا  مولظملا  یلع  نب  نیـسحلا  هداؤف :

یخسلا یماهتلا  یحطبالا  یندملا  یکملا  یمـشاهلا ، یـشرقلا  یمالا  یبنلا  یفتخا ، لعتنا و  و  يدترا ، رزتئا و  نم  ریخ  و  ییلو . جح  یعس و 
نیرهظالا نیبیطـألا  نیعمجا  هترتع  هتمورا و  دـمحم و  نیلـسرملا  ءاـیبنألا و  لـضفا  نییـضرملا و  ءآرفـسلا  دیـس  یـضرملا ؛ یـضرلا  یکزلا 

فیاحص حیافـص  رب  ینباکنتلا ، بیطلا  نامیلـس  نب  دمحم  ینادان ، لهج و  ءابآ  راحب و  رایت  صاوغ  دعب : .و  نیموصعملا نیلمکالا  نیبجنألا 
؛ هیسح هیلقن و  هیلقع و  مولع  رد  ریصقت  روصق و  اپارـس  هحفـص 34 ] ریقف [  نیا  نوچ  هک : دراگنیم  یناحور  ءالجا  ینامیا و  ءالخا  رطاوخ 
لوصا و هقف و  ریـسفت و  ءاشنا و  تمکح و  مالک و  عیدـب و  نایب و  یناـعم و  هرظاـنم و  بادآ  قطنم و  تئارق و  فرـص و  وحن و  تغل و  زا 

حورش زا  یـسراف ، یبرع و  هب  رثن  مظن و  زا  اهنآ : ریغ  ظعاوم و  قافوا و  رفعج و  لمر و  بالرطـصا و  تأیه و  باسح و  لاجر و  تیارد و 
تمس رصاق ، رساک  يهماخ  زا  قیقدت  قیقحت و  تیاهن  اب  تسا ، فنصم  تسیود  زا  هدایز  دادعت  رد  هک  رایـسب  تافیلات  تاقیلعت ، نوتم و  و 

، بایطا باجنآ  رخافم  بئاصم  رد  یباتک  هک  دـیدرگ  قیفر  قیفوت  دـیاق  متـشگ  لـخاد  [ 24  ] هموشیم يهرـشع  رد  هک  لاحلا  تفاـی ، روهظ 
ءاهقف هکنانچ  هک  يوحن  هب  هرهتـشم  رابخا  هربتعم و  راـثآ  رارـسا و  رب  [ 25  ] لامتـشا اب  مروآ ؛ رد  ریرحت  هتـشر  هب  راهطا ، لآ  راتخم و  دـیس 

بیاصم رد  هیلک  دعاوق  رب  دشاب  لمتشم  باتک  نیا  نینچمه  دنیامنیم . [ 26  ] عیرفت نآ  رب  تاید  ات  تراهط  زا  و  دنیامرفیم ، ناونع  دعاوق 
دننام هک  هیآ  نیا  مدومن  ینابر  مالک  هب  هراختسا  هراشتسا و  سپ  دوش . بترتم  نآ  رب  ۀیئزج  بئاصم  سپ  نآ  زا  هکرتشم . يهیلک  تاهج  و 

بهذ و نم  رواسأ  نم  اهیف  نولحی  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  تاحلاصلا  اولمع  اونماء و  نیذلا  لخدـی  هللا  نا  :) هدـمآ دوب  لزنم  یحو 
فعض و يریپ و  یگتسکش و  تیاهن  اب  سپ  [ . 27 ( ] دیمحلا طارص  یلا  اوده  لوقلا و  نم  بیطلا  یلا  اوده  و  ریرح -  اهیف  مهسابل  اؤلؤل و 

یف بئاصملا  لیلکا   » ار نآ  مدیمان  و  مدومن . باتک  نیا  ریرحت  هب  عورش  هدومن و  هقلطم  تیالو  بابرا  يهیلاع  حاورا  زا  دادمتـسا  تهاقن ،
ءامـس و زا  لزان  ءافـش  وا  هب  هک  نآ  ءـالو ، ءاول  هحفـص 35 ] یلاو [  ترـضح  هب  خلم  نار  دـننام  متخاس  هیدـه  ار  نآ  و  بیاطالا ) بیاصم 
، توتف دوج و  دوجو و  يهرئاد  زکرم  تیـالو ، توبن و  يهرجـش  يهرمث  ءاد ، ره  زا  دوـشیم  عافدتـسا  وا  هب  و  اود ، ار  يدرد  ره  شیـالوت 
، راصبا زا  بیاغ  راظنا ، زا  بجتحم  ماما  هیناحبـس ، يهینابر  تاضافا  تاضویف و  رهظم  تنج ، نیتاسب  کلام  تیهم ، ره  داـجیا  هیئاـغ  تلع 

ترـضح لد  يهویم  رهزا ، يارهز  نت  يهراپ  لیبن ، لیلج  متاخ  دـنزرف  لیعمـسا ، راگدای  لـیلخ ، فرـش  اـب  فلخ  راـثألا ، ثیح  نم  رهاـظ 
دمحم نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  م ح م د  يدهملا ، مئاقلا  نیضرالا ، تاومـسلا و  یف  هللا  یلو  ردیح ،
ماداـم مهیلع  هللا  مالـس  اـما ، ارهزلا  ۀـمطاف  يربکلا  ۀـقیدصلا  نب  یبتجملا  نسحلا  يرارذ  نم  بلاـطیبا ، نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب 

هک بابلا ، یلوا  لاـعن  [ 28  ] بارت نیا  زا  باجع  بجع  و  دـیآ . دنـسپ  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  هک  دـیما  . راصعالا رثک  راودـلا و  کـلفلا 
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نآ عضو  فصو  نایب  ریرحت و  ماقم  رد  رـصاق  مکبا  نکلا  نابز  رـساک و  يهماخ  اـب  و  ناـشن ، ار  نایـشآ  دـنلب  غرمیـس  يهصرع  راوسگم 
ات دادجا  ماقم  راوگرزب و  نآ  ماقم  هک  اریز  دنشاب . زجاع  هقح  وه  امک  نآ  نایب  فیصوت و  زا  ناکما ، نایعا  عیمج  هک  نیا  اب  دیآرب ، بانج 

هریبک هعماـج  تراـیز  يهرمث  رپ  يهرقف  ياـمتنا  ریخ  ياوحف  [ 29 « ] هللا ۀیـشم  نحن   » نوحـشم ریخ  نومـضم  هب  رظن  راهطا  يهمئا  زا  رادـج 
ار طاحم  و  تسا ، لوعفم  رب  طیحم  لـعف  تسا و  لاـعفا  تافـص  زا  تیـشم  هک  اریز  تسا . لـعف  ماـقم  [ 30 « ] هللا ۀیشم  لاحم  یلع  مالـسلا  »
هب ناکما ، ردـق  هب  ام و  هجو  هب  نکیل  تسا ، تانکمم  قوط  قوف  تیالو ، ءاول  بابرا  تقیقح  مهف  سپ  لعف . هنک  هب  ندرب  یپ  ناوت  ناسچ 

لیلاکا رب  تسا  لمتـشم  باتک  نیا  و  هحفـص 36 ] تفر [ . تراسج  تفای ، روهظ  تمـس  ناشیا  فاـصوا  رد  ناراوگرزب  نآ  زا  هک  يوحن 
هحفص 37 ] دیآ [ . دیدپ  یمسم  مسا و  هقباطم  ات  هدعتم ،

بئاصملا لیلکا 

نیا يهرابرد  فلؤم  دشابیم . لصف  دنچ  ياراد  رما  ره  رما و  دنچ  ياراد  لیلکا  ره  هک  تسا  هتفای  ناماس  لیلکا  هدزیـس  رد  رـضاح  باتک 
اب مدروآ  رد  ریرحت  يهتـشر  هب  راهطا  لآ  راتخم و  دیـس  بایطا  باجنا  رخافم  بئاصم  رد  یباتک  هک  دیدرگ  قیفر  قیفوت  : دسیونیم باتک 
رب تاید  ات  تراهط  زا  و  دنیامرفیم ، ناونع  دعاوق  ءاهقف  هکنانچ  هک  يوحن  هحفص 4 ] هب [  هرهتشم  رابخا  هربتعم و  راثآ  رارسا و  رب  لامتشا 
رب هیئزج  بئاصم  سپ  نآ  زا  هکرتشم . يهیلک  تاهج  بیاصم و  رد  هیلک  دعاوق  رب  دشاب  لمتشم  باتک  نیا  نینچمه  دنیامنیم . عیرفت  نآ 

ردب باحصا  تسا و  هدزیس  تسا  هللا  ءامـسا  زا  هک  دحا  ددع  هک  تسا  نآ  يارب  نداد  رارق  هدزیـس  ار  لیلاکا  ددع  و  [ . 2  ] دوش بترتم  نآ 
رد لاس  نامه  نآ  رد  تفریذپ و  ماجنا  لاس 1288 ق  هب  رثا  نیا  شراگن  [ . 3  ] دنشابیم هدزیس  دصیس و  ءابقن  زا  مئاق  ترضح  باحصا  و 

یپاچ يهخـسن  ود  فلؤم و  دوخ  یطخ  يهخـسن  ساسا  رب  نتم  حیحـصت  پاچ ، نیا  رد  ام  راـک  يهویـش  . دـش هتـسارآ  عبط  رویز  هب  نارهت 
، نتم حیحـصت  رب  هوالع  . مینکیم يراذگـساپس  ناشیا  بانج  زا  اج  نیمه  رد  دـنداهن و  ام  راـیتخا  رد  ار  نآ  يو  داـفحا  زا  یکی  هک  تسا 

بلاطم رداصم  عبانم و  جارختسا  رد  ناکما  دح  ات  میدومن و  حیحصت  جارختـسا و  هیآ  هروس و  يهرامـش  مان و  هب  هراشا  اب  ار  ینآرق  تایآ 
. میدیشوک تایاور  و 

ینباکنت نامیلس  نب  دمحم 

اب 1198 قباـطم  لاس 1235 ق ، رد  ینباکنت  دهتجم  یلع  نب  بلطملادـبع  نب  عیفر  دـمحم  نب  نامیلـس  نب  دـمحم  ازریم  ردـقلا  لیلج  ملاع 
بقانم دناهدوب و  نالیگ  ناردنزام و  ياملع  ریهاشم  زا  ناشیا  دادـجا  هحفـص 5 ] دمآ [ . ایند  هب  یبهذم  یملع و  الماک  ياهداوناخ  رد  ش ،

فراع و ملاع و  يدرف  يو  تسا . بیبط  نامیلـس  ازریم  ینباکنت  دهتجم  موحرم  ردپ  . تسا هدش  رکذ  اهنآ  يارب  يرایـسب  بقانم  دـناهدوب و 
ناریا هب  قارع  زا  يوزوح  مولع  لیمکت  زا  سپ  ناشیا  دومن . ضیف  بسک  يرون ، یلع  الم  رـضحم  زا  لاس  تدم 22  دوب و  قذاح  یکشزپ 

مناخ هیولع  دهتجم  موحرم  ردام  . درب هدافتسا  زین  یناهفصا و ... جرعا  لیعامسا  ازریم  یناهفصا و  بارحم  الم  رضحم  زا  دومرف و  ترجاهم 
دـشابیم و يدزی  نامیلـس  ازریم  ناگتـسب  زا  و  ناهفـصا -  يهعمج  ماـما  تاداـس  يهفئاـط  زا  بسنلا -  حیحـص  تاداـس  زا  هـک  دـشابیم 

یناوجون ناوا  رد  ار  هیسمش  حرش  فیرصت و  حرش  هیدمـص و  ياهباتک  ینباکنت  موحرم  . درک افیا  یبوخ  هب  ار  موحرم  نآ  تیبرت  يهفیظو 
 - نیسح دیس  اقآ  زعم و  دیس  اقآ  ناشیاهییاد  دزن  ار  هللادبع و ... الم  يهیـشاح  يربک و  قطنم  یطویـس و  و  دناوخ ، ناشراوگرزب  ردپ  دزن 
رد تفر و  نیوزق  هب  دوخ  تالیـصحت  لیمکت  يارب  هاـگنآ  تفرگ . ارف  دـندوب  لـئاسملا  ضاـیر  بحاـص  یلع  دیـس  اـقآ  نادرگاـش  زا  هک 

( ثلاث دیهش   ) یناغرب دمحم  نب  یقت  دمحم  یجاح  یناجیهال ، یلع  رفـص  الم  دنوخآ  رـضحم  زا  دش و  نکاس  حلاص  دمحم  جاح  هسردم 
.... یعیبط و تالکـشم  للع  هب  دهتجم  موحرم  یتدم  زا  سپ  . دومن هدافتـسا  يدابآرظن  رفعج  الم  دنوخآ  یناغرب و  حلاص  دمحم  یجاح  و 

رفعج دـمحم  یجاح  یناوریا و  میرکلادـبع  الم  دـنوخآ  ناشرگید ،) ییاد   ) ینباکنت یلع  دیـس  اـقآ  رـضحم  زا  درک و  ترجاـهم  نارهت  هب 
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ناتـسود زا  هک  یتفـش  يوسوم  یقتدمحم  نب  رقابدـمحم  مالـسالا  ۀـجح  رـضحم  زا  تفر و  ناهفـصا  هب  سپـس  درک . هدافتـسا  يدابآرتسا 
 ] لمح تابتع  هب  نیفدت  تهج  هک  ناشردپ  دسج  هارمه  هب  یتدـم  زا  دـعب  موحرم  نآ  . دومن ضیف  بسک  دوب ، ناشردـپ  یلیـصحت  يهرود 

خیش نوچمه  يدیتاسا  دزن  ار  لوصا  سرد  درک و  هدافتـسا  دوخ  مولع  لیمکت  تهج  تصرف  نیا  زا  دش و  فجن  مزاع  دشیم ، هحفص 6 ]
تاراشا بحاص  یسابلک  میهاربادمحم  یجاح  مالکلا و  رهاوج  بحاص  نسحدمحم  خیـش  يدنبرد ، ياقآ  الم  دنوخآ  يراصنا ، یـضترم 

مولع ریاس  لاجر و  لوصا و  هقف و  مولع  ییالبرک  میهاربا  دیـس  اقآ  رـضحم  رد  تفر و  البرک  هب  سپـس  وا  دومن . لیمکت  جاهنم  لوصالا و 
. دناسر تیاهن  هب  ار  شیوخ  لوقنم 

تمدخ سیردت و 

زا همه  هک  دوخ  دـیتاسا  رثکا  زا  هک  یلاح  رد  دـش  ناریا  مزاع  راچان  هب  ناشیا  تفرگ و  رارق  اـهیباهو  موجه  دروم  ـالبرک  راـگزور  نآ  رد 
نآ عماج  لصفم و  حرش  هک  دوب . هتفرگ  داهتجا  يهزاجا  دنتفریم  رامـش  هب  دوخ  رـصع  لوا  زارط  ناداتـسا  الـضف و  ریهاشم  املع و  لوحف 

سرد رد  دندومن . سیردت  هب  عورش  دنتفر و  نیوزق  هب  سپـس  ناهفـصا و  هب  ادتبا  ینباکنت  موحرم  . تسا روکذم  ءاملعلا  صـصق  باتک  رد 
یلعنیـسح الم  دـنوخآ  نیوزق ، رد  ناشیا  نادرگاش  هلمج  زا  هک  دـندشیم  رـضاح  هبلط  زا 80  شیب  ناـشیا  نیناوق  هعمل و  حرـش  لوـطم و 

. دوب لاس  ادودح 26  دهتجم  موحرم  نس  نامز  نآ  رد  دـندش . املع  ریهاشم  زا  دوخ  اهدـعب  هک  دنتـسه  ینیوزق  یلع  دیـس  اقآ  يدابآرز و 
ناشیا فقوت  زا  هام  زا 14  شیب  . دندرکیم ضیف  بسک  ناشرضحم  زا  مدرم  يهماع  دندش و  تعامج  ماما  نیوزق  عماج  دجـسم  رد  ناشیا 

يهلص يارب  زین  موحرم  نآ  ور  نیا  زا  دندرک . رهـش  يهیلخت  هب  عورـش  مدرم  درک و  زورب  اجنآ  رد  ابو  يرامیب  هک  دوب  هتـشذگن  نیوزق  رد 
ار دابآنامیلـس  هیملع  يهزوح  دـندیزگ و  تنوکـس  اجنآ  رد  فلتخم  للع  هب  هاـگنآ  دـندش و  نباـکنت  مزاـع  ناـشردام  اـب  رادـید  محر و 

یعامتجا یملع و  تامدخ  زا  مدرم  نامز  رورم  یط  رد  دنتخادرپ . ینید  بالط  تیبرت  سیردت و  فیلأت و  هب  دندومن و  لیمکت  سیـسأت و 
ینید مولع  غلبم  فلتخم  دـالب  هب  دـهتجم  موحرم  یهلا  ماـکحا  جـیورت  يارب  هک  يروط  هب  دـندرکیم  هدافتـسا  رتـشیب  هحفـص 7 ] ناشیا [ 
میلعت سیردت و  فرص  ار  شیوخ  تاقوا  مامت  هکنیا  اب  دهتجم  دمحم  ازریم  هللا  تیآ  . دیدرگ يرایسب  روما  قتف  قتر و  زکرم  داتـسرفیم و 

فیلأت و هعلاطم ، فرـص  مظنم  ياهمانرب  قبط  ار  دوخ  تاقوا  زا  یمهم  شخب  یلو  دـندومنیم ، رامـشیب  ناعجارم  تالکـشم  عفر  بالط و 
هعیرذلا بحاص  هک  دش  هیسح  هیلقع و  هیلقن ، مولع  رد  يدایز  یـشاوح  اههلاسر و  اهباتک و  فیلأت  يو  ياهـشالت  يهجیتن  . درکیم قیقحت 

ءاملعلا ةرکذت  ریسافتلا 3 . حیشوت  ءاملعلا 2 . صصق  . 1: دـشابیم ریز  حرـش  هب  اهنآ  زا  یخرب  تسا . هدومن  تسرهف  ار  اهنآ  زا  ناونع   238
، هرظانملا بادآ  . 8 هیسمش ، رب  هیشاح  . 7 نسحم ، الم  لماوع  حرش  . 6 یناجنز ، فیرصت  حرش  . 5 ردقلا ، ةروس  ریـسفت  یف  ردبلا  علطم  . 4

سپ ینباکنت  دهتجم  ... میقتسملا و طارصلا  . 13 حالفلا ، حاتفم  رب  هیشاح  . 12 نیقتملا ، ظعاوم  . 11 ءاکبلا ، نیعم  . 10 لوطم ، رب  هیشاح  . 9
دابآنامیلـس ياتـسور  رد  تفگ و  عادو  ار  یناـف  راد  یناثلا 1302 ق  يداـمج  هبنـشهس 28  زور  هب  ینید  یملع و  تدـهاجم  لاـس  زا 67 

هحفص 9 ]  ] 1381  / 3  / 18 یحض یگنهرف  يهسسؤم  نارهت : . داب روشحم  شنایلاوم  اب  شحور  دیدرگ . نفد  نباکنت 

هبطخ رکذ  اروشاع و  زور  ثداوح  بیارغ  رد 

يهبطاخم رد  دوواد ، ترـضح  رـصع  رد  شوحو  نتفرگ  هزور  رد  بآم ، یمتخ  بانج  تثعب  زا  لبق  هعقاو  ثداوح  بیارغ  رد  لوا : لـصف 
اروشاع زور  رد  ربمغیپ  نتفر  رد  هانپ ، تلاسر  ترـضح  نامز  رد  اروشاع  بیارغ  رد  مود : لصف  . اروشاع لئاضف  رد  توح  اب  یلاعت  يادـخ 

نیمز و ندیزرل  رد  دندرک ، دیهش  ار  بانج  نآ  هک  ییاروشاع  زور  بیارغ  رد  موس : لصف  هحفص 10 ] مالسلااهیلع [ . همطاف  يهناخ  هب  ار 
ببس و  قرشم ، یخرـس  نامـسآ و  زا  رتسکاخ  ندیراب  هاگلتق  هب  لیئربج  لوزن  رابغ و  ندش  دنلب  يدانم و  ءادن  نامـسآ و  زا  ندیراب  نوخ 

رد مراـهچ : لـصف  . ترثک تلق و  رد  ثداوح  نیا  دادـتما  رـس  ناـیب  هماـع و  قرط  زا  اروشاـع  بیارغ  تسا و  یکحم  يزوجنبا  زا  هک  نآ 
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زا نوخ  ندـش  يراـج  رد  هدومن  هدـهاشم  باـتک  فلؤم  هک  يزیچرد  هلمج  نآ  زا  باـنج ، نآ  تداهـش  زا  دـعب  اروشاـع  ثداوح  بیارغ 
یگنس مشچ  ود  زا  نوخ  ندش  يراج  رد  ، امح رهش  رد  یگنس  زا  اروشاع  زور  رد  نوخ  ندش  يراج  رد  اروشاع ، زور  رد  ماش  رد  یتخرد 

رد ، تسا لصوم  رهش  رد  هک  یگنـس  زا  اروشاع  رد  ندیـشوج  نوخ  رد  ، اروشاع زور  رد  مور  دالب  زا  یـضعب  رد  تسا  ریـش  تروص  هب  هک 
يهمطاف يهناخ  هب  هدولآ  نوخ  غرم  ندمآ  رد  ، تاونس زا  یـضعب  رد  اروشاع  زور  رـصع  رد  نانمـس  هناخدور  ياهگنـس  ندوب  هدولآ  نوخ 

یتخرد زا  نوخ  نایرج  رد  نآ ، زور  ای  اروشاع  بش  ره  رد  رابدور  دابآرز  تخرد  زا  ندـمآ  نوخ  رد  ، يرغـص يهمطاـف  راعـشا  يرغص و 
رد ، تسا دنه  دالب  زا  هک  نکد  دابآردیح  يارق  زا  ياهیرق  رد  ار  نامدرم  اروشاع  بش  رد  شتآ  ندینازوسن  رد  ، اروشاع زور  رد  توملا  رد 
رـس رد  نیچام  دالب  رد  اروشاـع  زور  رد  شتآ  ندـینازوسن  رد  ، تسا دـنه  دـالب  زا  هک  یئبنم  رهـش  رد  اروشاـع  بش  رد  شتآ  ندـینازوسن 

هنکما و یـضعب  رب  صتخم  یـضعب  بیارغ  نیا  هکنیا  رد  هجو ، تفه  هب  نآ  يهنطاـب  تمکح  ناـیب  اروشاـع و  زور  رد  بیارغ  نـیا  روـهظ 
زور بیاصم  رد  فلؤم  داـشنا  زا  ياهیثرم  رد  . هصاـخ یناـمز  هب  صتخم  یـضعب  اروشاـع و  زور  هب  صتخم  یـضعب  ماودـلا و  یلع  یـضعب 

. اروشاع

هبطخ رکذ  رد  هدومرف ، هیوامس  بتک  رد  ار  ءادهشلادیس  تبیصم  رکذ  یلاعت  يادخ  هکنیا  نایب  رد 

زا تبیصم  رکذ  رد  موس : لصف  «. ایعش  » باتک زا  تبیـصم  رکذ  رد  مود : لصف  هحفص 11 ] ایمرا [ .»  » باتک زا  تبیـصم  رکذ  رد  لوا : لصف 
زا تبیصم  رکذ  رد  مجنپ : لصف  «. ایمرا  » باتک زا  مشش  لهچ و  نامیـس »  » زا یقوساپ »  » رد تبیـصم  رکذ  رد  مراهچ : لصف  «. كدوک یحو  »
[ ، 7 ( ] امولظم لـتق  نم  و  : ) يهیآ رد  [ ، 6 ( ] مهل لیق  نیذلا  یلا  رت  ملا  : ) يهیآ رد  نآرق  زا  تبیـصم  رکذ  رد  مشـش : لصف  « همان بساماج  »
اذا و   ) رد [ ، 9 ( ] موـجنلا یف  ةرظن  رظنف   ) رد [ ، 8 ( ] ۀـنئمطملا سفنلا  اهتیا  ای   ) رد رجفلا  يهروس و  رد  لـیوأت ، يارب  هیلک  يهدـعاق  رکذ  رد 
رد نآ ، هیجوـت  هیآ و  نـیا  رد  دراو  لاکـشا  رد  [ ، 12 ( ] میظع حبذب  هانیدـف  و   ) رد [ ، 11 ( ] ناسنالا انیـصو  و   ) رد [ ، 10 ( ] تلئس ةدؤوملا 
نم و   ) رد [ ، 16 ( ] ۀیقاب ۀـملک  اهلعج  و   ) رد [ ، 15 ( ] نیملاظلا یلع  الا  ناودـع  ال   ) رد [ ، 14 ( ] نولتاقی نیذـلل  نذا   ) رد [ ، 13 ( ] صعیهک )

. مرحم هام  يهرغ  فصو  رد  فلؤم  يهدیصق  [ . 18 ( ] مکسفنا اولتقت  و ال  [ ) هحفص 12 رد [  [ ، 17 ( ] لثمب بقاع 

هبطخ رکذ  رد  نسح ، ماما  ترضح  تبیصم  تواقت و  تدابع و  تعاجش و  تواخس و  تیلضفا و  تمارک و  رد 

هب همئا  تیلضفا  رد  لالدتـسا ، لاوقا و  يهلدا  لاوقا و  نایب  ءایبنا و  زا  همئا  تیلـضفا  رد  نیـسح ، ماما  زا  نسح  ماما  تیلـضفا  رد  لوا : لصف 
ار و مئاـق  ترـضح  یـضعب  نداد  لیـصفت  رد  [ ، 19 ( ] انلـسرا نم  لئـس  و  : ) يهیآ ناـیب  مزعلاولوا و  ریـسفت  هب  لالدتـسا  رد  هلهاـبم ، يهیآ 

قیقحت رد  همه ، زا  نینمؤملاریما  تیلـضفا  رگید و  یـضعب  رب  همئا  زا  یـضعب  لیـضفت  رد  قح ، بهاذـم  نایب  رد  نآ ، باوج  شلالدتـسا و 
نیسح و زا  نسح  تیلـضفا  رب  هینظ  يهلدا  رد  تسا ، رابخا  تایآ و  هب  عوجر  نیعم  دومن و  لالدتـسا  ناوتن  لقع  هب  ار  همئا  تیلـضفا  هکنیا 
رد هلأسم  نیا  رب  هک  یماکحا  پچ و  رب  تسار  فرط  تسد  تفارـش  رد  ربمغیپ ، روضح  رد  نیـسح  تایبا  روگنا و  يهشوخ  تمـسق  ناـیب 

هکنیا رد  مود : لصف  . تسا تفه  دومن  تباث  ار  نسح  لیـضفت  ناوت  هک  يهینظ  يهلدا  تاید و  اـت  تراـهط  زا  دوشیم  بترتم  هیهقف  بتک 
تخرد ندش  زبس  رکذ  رد  نسح ، تامارک  رد  موس : لصف  . نآ رب  لالدتسا  ءادهشلادیس و  تبیصم  زا  تسا  مظعا  بعصا و  نسح  تبیـصم 
نتـسبآ نیعم  واگ  نالف  هکنیا  هب  نسح  رابخا  رد  راحب ، تیاور  رب  انب  نز  هب  ار  درم  نسح  ندرک  لدـبم  رد  ندروآ ، رمث  کشخ و  يامرخ 
تلیضف رد  يو ، ءاخس  تدابع و  دهز و  نسح و  قالخا  مراکم  رد  مراهچ : لصف  . تسا دیفس  وا  بند  رس  یناشیپ و  وا  مکـش  يهلاسوگ  و 

نآ جورخ  رد  هعفد ، هس  رد  ادخ  اب  ار  دوخ  لام  بانج  نآ  يهمساقم  رد  نسح ، ءاکب  ترثک  رد  جح ، هب  نتفر  هدایپ  نسح و  هحفص 13 ] ] 
هب ناـموت  رازه  ندرک  ءاـطع  ار ، ربمغیپ  هب  لزاـن  یحو  نسح  [ 20  ] عامـس رد  ، هعفد ود  رد  نداد  ادـخ  هار  رد  و  شلاوما ، يهمه  زا  باـنج 

لـصف . نسح رب  ربمغیپ  نتـسیرگ  رد  نسح ، رب  هیرگ  باوث  رد  نسح ، تعاجـش  رد  حـیاصن ، رد  نسح ، راعـشا  رد  نسح ، ءایح  رد  لـئاس ،
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لاؤس رد  نتخیر ، بآ  رد  رهز  ندوب  طلغ  رد  نسح ، تداهـش  رد  مشـش : لصف  .[ تسا نسح  ماما  متاـم  باوث  ءاـکب و  ءاـکبا و  رد  : ] مجنپ
رد نسح ، تداهـش  زا  دـعب  هعقاو  روـما  رد  متفه : لـصف  . ار لـیئارزع  نسح  نـید  رد  شکراـبم ، گـنر  يزبـس  ببـس  زا  نیـسح  زا  نـسح 
اب نسح  نب  لاضف  يهرظانم  جاـجحنبا ، رعـش  رد  ساـبعنبا ، رعـش  رد  نسح ، يهزاـنج  رب  ناراـبریت  رد  تشط ، رد  نسح  رگج  نتخیرورف 

. نسح ماما  ترضح  متام  رد  فلؤم  يهدیصق  رد  هیرعش . تانسحم  نایب  نسح و  رب  نیسح  يهیثرم  رد  هفینحوبا ،

، تبیصم عیاقو  قیاقر  قیاقد و  زا  يذبن  ترایز و  بیاصم و  رد  هدراو  رابخا  تالصفم  زا  فشک  نیسح و  ماما  تداهش  رارـسا  دئاوف و  رد 
هبطخ رکذ  رد 

ءالب رد  قاقحتـسا ، ءالب  رد  رابتخا ، ءالب  رد  الب ، يهناگ  شـش  ماسقا  رد  ماما ، تداهـش  دئاوف  رارـسا و  رد  لوا : لصف  . یـضعب یکدنا ، ذبن :
تداهـش بانج  ءالب  رارـسا  تارمث و  رد  ءالب ، نسح  رب  هلاد  رابخا  رکذ  رد  هذـخاؤم ، ءـالب  رد  تبوقع ، ءـالب  رد  قیقحت ، ءـالب  رد  تعفر ،

رابخا زا  یضعب  لح  رد  موس : لصف  . نیسح ماما  رب  دیادش  بیاصم و  عیمج  دورو  رـس  رد  مود : لصف  هحفص 14 ] هجو [ . هدراهچ  هب  بآم 
 - یلع مسج  حون و  ندـب  مدآ و  ماـظع  دوب  یهاوخ  هدـننک  تراـیز  ینک  تراـیز  فـجن  هب  نوـچ  هک  تراـیز  ثیدـح  لـح  رد  هلکـشم ،

نادـمه و راح  ای  ناینب  تغالب  ناوید  هدیـصق  نایب  حون و  رد  ندـب  هب  ریبعت  هجو و  هس  هب  مدآ  رد  ماظع  هب  ریبعت  ببـس  ار و  مالـسلاهیلع - 
زا یناشن  وا  یناـشیپ  رب  هکنیا  ربق و  لوا  بش  رد  نیـسح  ندـمآ  ناـیب  و  هللا » هروزی  نم  روزت  ـالا   » ثیدـح لـح  رد  یلع ، رد  مسج  هب  ریبعت 

باوث رد  رابخا ، فالتخا  عفر  رد  ریدـس ، نب  نانح  ثیدـح  لـح  رد  هیـسرک ،» قوف  هشرع  یف  هللا  راز  نمک   » لـح رد  تسا ، ریـشمش  مخز 
، ءاکبا ءاکب و  رابخا  زا  یضعب  زا  لاکشا  عفر  رد  مراهچ : لصف  . نیفلاخم زا  یکی  اب  اقآ  الم  دنوخآ  يدنبرد  يهمالع  يهرظانم  رد  ترایز ،

ربخ نیا  نایم  هضقانم  عفر  ءادهشلادیس و  رب  ءاکب  رگم  ءاکب  تهارک  رب  لاد  ربخ  لح  رد  انیف ،» ۀعمدلا  الا  باوث  رـس  لکل   » ثیدح لح  رد 
الا  » ثیدـح لح  رد  شزاوج ، رب  يدـنبرد  يهمالع  يهلدا  رب  در  هیبش و  هیبعت و  تمرح  رب  نیهارب  يهماقا  رد  هجو ، جـنپ  هب  رگید  راـبخا  و 
بش رد  ار  دوخ  باحصا  ماما  ندرک  صخرم  هیجوت  رد  هجو ، شش  هب  ینم » نیسح   » ثیدح لح  رد  ۀلاخلا ،» ینبا  الا  يریغ و  ءایبنالا  دلو 

یحایر دیزی  نب  رح  دادترا  رد  هجو ، راهچ  هب  البرک  ءادهـش  زا  ثیدح  ملا  عفر  رب  لاد  ثیدح  لح  رد  دوب . بجاو  داهج  هکنیا  اب  اروشاع 
رما رغصایلع : هب  فورعم  هللادبع  تداهش  رد  تالاکشا  عفر  رارسا و  زا  یضعب  رد  مجنپ : لصف  . وا رد  یناث  دیهش  فقوت  شاهبوت و  لوبق  و 
مدع رس  رد  موس : رما  هجو . جنپ  هب  نآ  نایب  رغصایلع و  تداهش  تارمث  رد  مود : رما  رـصنلا .» انع  تسج  تنک  نا   » ماما لوق  لح  رد  لوا :
بآ رس  رد  مشـش : لصف  . هجو راهچ  هب  نآ  رـس  ار و  رغـصایلع  ندب  ماما  نفد  رد  مراهچ : رما  نیمز . رب  نامـسآ  زا  رغـصایلع  نوخ  لوزن 

یسورع هکنیا  رد  لوا : رما  نسح : نب  مساق  یـسورع  رارـسا  رد  متفه : لصف  هحفـص 15 ] تاقالم [ . ودب  رد  ار  رح  رکـشل  بانج  نآ  نداد 
دنب ندوب  زاب  رـس  رد  موس : رما  هجو . جنپ  هب  نآ  نایب  مساق و  ندیرد  نیتسآ  هجو  رد  مود : رما  هتفاین . دورو  هعیـش  تایاور  رد  راوگرزب  نآ 

رد متشه : لصف  . دیشکیم نیمز  رب  وا  ياهياپ  دینابسچ و  دوخ  يهنیـس  هب  ار  مساق  يهنیـس  ماما  هکنیا  رـس  رد  مراهچ : رما  مساق . ياپ  لعن 
نابز نایب  و  یفوا » ساک   » زا دارم  نتشاذگ و  ناهد  رد  نابز  رد  لوا : رما  تسا : طسوا  یلع  دیهش  هکنیا  قیقحت  ربکایلع و  تداهش  رارـسا 

هکنیا رس  رد  مراهچ : رما  یفوا .» ساک   » زا دارم  رد  موس : رما  نتشاذگ . ناهد  هب  رتشگنا  رس  رد  مود : رما  هجو . راهچ  هب  نتشاذگ  ناهد  رد 
ملع ندوب  يدارا  رد  ار ، ربکایلع  ناکم  نیـسح  ماـما  نتـسنادن  رد  مجنپ : رما  نآ . زا  باوج  دادـن و  ربکایلع  هب  ارچ  ار  رگید  ماـج  ربمغیپ 

تماما ملع  هب  هک  تساوخن  ترـضح  نآ  هک  نتـسنادن  رـس  نایب  و  ماما . زا  وهـس  زاوج  هب  قودص  لوق  ماما و  زا  وهـس  رودص  مدـع  ماما و 
نافرع و ناسل  هب  عمجلا  عمج  هقرفت و  ماقم  عمج و  ماقم  نایب  هتفاترب و  هللا  يوس  ام  زا  يور  بانج  نآ  يهرهاظ  ياوق  هک  نیا  دوش و  ملاع 
نافرع و ناسل  هب  دوهش  بتارم  نایب  اروشاع و  زور  رد  هعفد ، دنچ  ماما  ندومن  یشغ  رس  رد  مهن : لصف  . ماقم نیا  رد  یئاهبخیـش  مالک  لقن 

. تبیصم رد  فلؤم  داشنا  زا  يهدیصق  يهرکذ  افرع و  يهقیرط  هب  میهاربا  يهیضق  رد  سمش ، رمق و  لیوأت 
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بآم یمتخ  بانج  رابخا  هتفای و  عوقو  يرادازع  يارب  هک  يراثآ  بیارغ  يرادازع و  لئاضف  نیسح و  ماما  لئاضف  رد  يهدراو  رابخا  رد 
هبطخ رکذ  رد  نآ ، وحن  ترایز و  باوث  راوگرزب و  نآ  لتق  هب 

تیاکح رد  لوا : رما  دندومن : راوگرزب  هحفـص 16 ] نآ [  يازع  يهماقا  هک  یناسک  يارب  هتفای  عوقو  هب  هک  يراثآ  بیارغ  رد  لوا : لـصف 
هک ار  ینز  يهنیـس ، شتآ ، ندینازوسن  رد  مود : رما  تفای . افـش  نیـسح  ماما  تکرب  زا  دیـسر و  عزن  تلاح  هب  هک  يدـنه  يهلودـلا  راختفا 

یصخش یحلاص  نید  رد  مراهچ : رما  نتخیر . کشا  ببس  هب  وا  تاجن  هیناز و  نز  تیاکح  رد  موس : رما  دوب .] هدز   ] هنیس رب  نیـسح  يارب 
یلع دیـس  باوخ  تیاـکح  رد  مشـش : رما  شمالـسا . ینارـصن و  تیاـکح  رد  مجنپ : رما  دوب . نیـسح  رادازع  هک  توم  زا  دـعب  ار  يزاوها 
مدرم ندـید  رد  متـشه : رما  ازع . سلجم  رد  هبرگ  نتـسیرگ  رد  متفه : رما  دوـب . هیرگ  باوـث  رکنم  هک  مالـسلاهیلع ]  ] اـضر دهـشم  رواـجم 

تیاکح رد  مهد : رما  هیرگ . باوث  نایب  باوخ و  رد  ار  راجاق  هاش  یلعحتف  یـصخش  نید  رد  مهن : رما  ازع . سلجم  رد  ار  همطاـف  ترـضح 
ار شدنزرف  یصخش  نتخورف  رد  مهدزاود : رما  نیرحب . تیالو  رد  ار  ارهز  يهمطاف  یـسک  نید  رد  مهدزای : رما  ار . خیرم  یـصخش  ندید 

رما وا . يهبوت  رعاش و  یعیلخ  تیاکح  رد  مهدزیـس : رما  ردام . ردپ و  هب  ندومن  در  ار و  وا  ماما  ندیرخ  نیـسح و  ماما  يازع  يهماقا  يارب 
تامارک و رکذ  رد  مود : لصف  . دوب هدومن  تاقالم  ار  قداص  ترضح  دوب و  هدش  بئات  هک  ار  نج  زا  یـصخش  لبعد  ندید  رد  مهدراهچ :
[. مالـسلاهیلع  ] نیـسح ماما  ءاعد  هب  ینز  ندش  هدـنز  رد  مود : يهزجعم  هیبلاو . يهبابح  تیاکح  رد  یلوا : يهزجعم  نیـسح : ماما  تازجعم 
رد مجنپ : يهزجعم  نیسح . تسد  رد  لیئربج  تسد  ندوب  رد  مراهچ : يهزجعم  نیـسح . ماما  ترـضح  زا  بت  نتخیرگ  رد  موس : يهزجعم 

. نیـسح نیبج  رون  رد  متفه : يهزجعم  ناراب . ندـمآ  يارب  نیـسح  ياـعد  رد  مشـش : يهزجعم  ابـص . لاـح  رد  دوخ  لـتق  هب  نیـسح  راـبخا 
رما دش : عقاو  البرک  هار  اروشاع و  زور  رد  بانج  نآ  زا  هک  یتامارک  رد  موس : لصف  . ندینش باوج  نیسح و  تاجانم  رد  متشه : يهزجعم 

رفعز ندـمآ  رد  مراهچ : رما  هنجا . ندـمآ  رد  موس : رما  کلم . روصنم  ندـمآ  رد  مود : رما  نیـسح . ماما  يراـی  هب  هکئـالم  ندـمآ  رد  لوا :
نیرفن هب  اروشاع  زور  رد  هیریوجنبا  نتخوس  رد  مشـش : هیناطقطق . لزنم  رد  ارحـص  ناگدـنرد  زا  ياهدـنرد  اب  ملکت  رد  مجنپ : رما  دـهاز .

نب دـمحم  تروع  برقع  ندـیزگ  رد  متـشه : يو . كاله  میمت و  نب  نیـصح  هب  باـنج  نآ  نیرفن  رد  متفه : نیـسح . هحفـص 17 ] ماما [ 
هریوج هب  هللادبع  كاله  رد  مهد : ترضح . نآ  نیرفن  هب  هزوح  نب  هللا  دبع  كاله  رد  مهن : بانج . نآ  نیرفن  هب  يو  كاله  ار و  ثعـشا 
يادن رد  مهدزاود : دیوش . راوس  ادخ ، رکشل  يا  هک  ار  ترضح  رکشل  اروشاع  حبص  رد  یفتاه  يادن  رد  مهدزای : ترـضح . نآ  نیرفن  هب 

ندب تامارک  رد  مراهچ : لصف  . باذم ربت  تیاور  رب  انب  ۀنجلا  یف  هل  اعـضرم  هل  نأف  هعد  نیـسح ، ای  هک  رغـصایلع  تداهـش  زا  دعب  یفتاه 
. ناگتشک رب  ناینج  يهحون  عامتسا  مود : ناگتشک . ندب  رب  مهدزاود  مهدزای و  بش  رد  ناگراتس  ندمآ  دورف  رد  لوا : رما  ماما : هراپ  هراپ 

يارب ریـش  ندمآ  رد  مجنپ : رما  هاگلتق . هب  لیئربج  لوزن  رد  مراهچ : رما  نادیهـش . يهرهطم  نادـبا  زا  ربنع  کشم و  يوب  ندـیزو  موس : رما 
. خلا متبرش » نا  ام  یتعیش   » داشنا هنیکـس و  اب  بانج  نآ  كرابم  موقلح  ملکت  رد  مشـش : رما  هضف . رابخا  يهطـساو  هب  ماما  دسج  تظفاحم 

دـالوا ناـشیا  يارب  دـندمآ و  نیـسح  ربـق  رـس  رب  دـشیمن  دـالوا  ناـشیا  يارب  هک  نز  رازه  دـص  هک  طابـسا  نب  یلع  تیاور  رد  متفه : رما 
ار رس  نآ  دایزنبا  هک  نیا  رد  مود : رما  كرابم . رس  زا  یلوخ  هناخرونت  ندش  ینارون  رد  لوا : رما  رهطا : رـس  تامارک  رد  مجنپ : لصف  . دش
ار فهک  يهروس  كرابم  رـس  تئارق  موس : نآ . رـس  دمآ و  دیدپ  روسان  وا  نار  رد  دـش و  يراج  نوخ  ای  کشا  زا  ياهرطق  داهن و  نار  رب 

اونمآ ۀیتف  مهنا   ) يهیآ رـس ، تئارق  رد  مجنپ : مقرا . نب  دیز  تیاور  رب  انب  ۀـیآلا  [ 21 ( ] فهکلا باحصا  نأ  تبسح  ما   ) رـس تئارق  مراهچ :
«. نیسحلا سأر   » دجسم تیاکح  رد  متفه : نآ . رب  نیسح  رس  نتشاذگ  يهطساو  هب  لصوم  گنـس  زا  ندمآ  نوخ  رد  مشـش : [ 22 ( ] مهبرب
رد ار  رـس  هک  یبـهار  يهعموص  هحفـص 18 ] کیدزن [  رد  یفتاه  يادـن  رد  مهن : ماما . رـس  عضوم  رد  بلح  رد  جـیاوح  ءاـضق  رد  متـشه :

هدش ادخ  تمحر  زا  سویأم  هک  يدرم  رد  شمعا  تیاکح  رد  مهد : دوب . هدش  لافـس  همه  هک  بهار  مهارد  رد  دندرک ، هزین  رب  نآ  بنج 
نتفگ نخس  رگید و  بهار  تیاکح  رد  مهدزاود : بهار . يهیـضق  رد  فلؤم  يهدیـصق  رد  بهار ، اب  رهطم  رـس  ملکت  رد  مهدزای : دشاب .

: مهدزناش رگید . فتاه  زاوآ  رد  مهدزناپ : ماش . رد  یفتاه  زاوآ  مهدراهچ : دومن . ملکت  رـس  هک  هدیکو  نب  ثراح  ربخ  رد  مهدزیـس : رس .
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ماما شردپ  هلاس ، هس  رتخد  ندید  باوخ  رد  مهدجیه :  ] دـیزی سلجم  رد  رهطا  رـس  ملکت  رد  مهدـفه : لاهنم . تیاور  رب  انب  رـس  ملکت  رد 
لیوأت رد  هعیرشلا  حابصم  ثیدح  رد  بانج  نآ  دوجو  مرک  تواخس و  رد  مشش : لصف  . هلاس هس  رتخد  تافو  و  ار ] مالسلاهیلع -   - نیـسح

تفع تعانق و  عضاوت و  دهز و  لدع و  اجر و  زا  تسا  هنسح  تافص  عیمج  ياراد  اخس  هکنیا  رد  هعیرشلا  حابـصم  باتک  لصا  رد  هقدص 
بانج نآ  نداد  مود : نیکاسم . اب  بانج  نآ  ندروخ  نان  رد  لوا : رما  دوب : تواخس  تیاهن  رد  نیسح  ماما  ترـضح  هکنیا  رد  نآ ، وحن  و 
باوج وا و  يهدیـصق  رکذ  رد و  تشپ  زا  یبارعا  هب  بانج  نآ  ءاطع  رد  مراهچ : رعاش . قدزرف  هب  باـنج  نآ  ياـطع  موس : ار . هماـسا  نید 
تراغ بانج و  نآ  تسد  تشگنا و  عطق  رد  مالـسلاهیلع -  ماما -  رونم  ندـب  رب  لالـض  رکـشل  ندـیناود  بسا  رد  هدیـصق ، هب  بانج ، نآ 

 - ماما شعن  رـس  رب  ءاسک  باحـصا  ربمغیپ و  ندمآ  رد  دوب ، هایـس  شیور  دوب و  هدـش  هدـیرب  شیاهتـسد  هک  سک  نآ  تیاکح  رد  هسبلا ،
نآ قاتعا  رد  متفه : ار . دوخ  لافطا  ملعم  بانج  نآ  ءاطعا  رد  مشـش : دوب .]  ] باـنج نآ  تشپ  رب  هک  یمخز  ببـس  رد  مجنپ : مالـسلاهیلع .
هب ناحیر  يهقاط  هک  زینک  قتع  رد  مهن : ار . راکتیـصعم  مالغ  بانج  نآ  قاتعا  رد  متـشه : دروخیم . اذـغ  یگـس  اب  هک  ار  مـالغ  باـنج 

و ار ، دوخ  مالغ  یفاص ، بانج  نآ  قاتع  رد  مهدزای : درک . لاؤس  هلأسم  دـنچ  وا  زا  بانج  نآ  هک  ار  یبارعا  ءاطعا  رد  مهد : دروآ . فرعت 
يزاجت یفالت و  ینابش و  رب  نسح  ندش  نامهیم  رد  مهدزیس : ار . مهرد  رازه  هاجنپ  بانج  نآ  ءاطعا  رد  مهدزاود : وا . هب  ار  غاب  ندیـشخب 

ماما ءاطعا  رد  هحفص 19 ] مهدزناپ [ : ناشیا . ندومن  تافاکم  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  ندش  نامهیم  رد  مهدراهچ : ار . وا  لعف  نیـسح 
لصف . ینارصن بیبط  تیاکح  رد  مهدفه : ار . وا  مسا  يریقف  زا  ماما  لاؤس  رد  مهدزناش : بانج . نآ  حدم  رد  ياهدیصق  ار و  یبارعا  يهید 

رد مود : ربمغیپ . تدایع  هب  نینسح  نتفر  رد  لوا : رما  ناشیا . لیاضف  زا  یضعب  كرابم و  شود  رب  ار  نینسح  ربمغیپ  ندرک  راوس  رد  متفه :
اضیا مجنپ : ناشیا . ندش  راوس  رد  اضیا  مراهچ : ربمغیپ . رب  نینـسح  ندش  راوس  رد  موس : شیوخ . تشپ  رب  ار  نینـسح  ربمغیپ  ندرک  راوس 
حدـم دوخ و  رب  ار  نینـسح  ربمغیپ  ندرک  راوس  رد  متفه : ناشیا . ندرک  راوس  نینـسح و  يارب  ربمغیپ  لابقتـسا  رد  مشـش : ندـش . راوس  رد 

لمح ار و  نسح  ربمغیپ  لمح  رد  مهد : ار . نینسح  ربمغیپ  ندرک  راوس  رد  هشیاع  تیاور  مهن : ار . نینسح  ربمغیپ  لمح  رد  متـشه : ناشیا .
نامر لوزن  رد  مود : نامر . لج و  رفس  حافت و  لوزن  رد  لوا : رما  نینسح : يارب  نامسآ  زا  دئاوم  لوزن  رد  متـشه : لصف  . ار نیـسح  لیئربج 

رد مهن : لصف  . بطر لوزن  رد  مشـش : لج . رفـس  لوزن  رد  مجنپ : بیـس . لوزن  رد  مراـهچ : نینـسح . يارب  ساـبل  ندـمآ  رد  موس : بنع . و 
لماـک تیاور  موس : میهاربا . نب  یلع  تیاور  مود : قودـص . تیاور  رد  لوا : رما  همئا : وا  زا  ریغ  باـنج و  نآ  رب  يرادازع  باوـث  تاـیاور 
تیاور متـشه : قودص : یلاما  تیاور  متفه : ةرایزلا . لماک  تیاور  مشـش : دیفم . یلاما  تیاور  مجنپ : دیفم . خیـش  تیاور  مراهچ : ةرایزلا .

رابخا نویع  تیاور  مهدزاود : ةراـیزلا . لـماک  تیاور  مهدزاـی : یلاـما . تیاور  اـضیا  مهد : یلاـما . رد  قودـص  تیاور  مهن : یـشکلاجر .
: مهدزناش سواط . نب  دیـس  تیاور  رد  مهدزناپ : ار . ملـسم  ار و  لیقع  ربمغیپ  تبحم  رد  مهدراهچ : هئامعبرا . تیاور  رد  مهدزیـس : اـضرلا .
: نیسح ماما  تعاجش  رد  مهد : لصف  . ءایشا نتسیرگ  رد  هرارز  تیاور  رد  مهدجیه : راحب . تیاور  رد  مهدفیه : نیدرک . نب  عمسم  تیاور 
 ] نیا ماسقا  یماسا  رد  هک  هکردم  يهوق  قیقحت  رد  هیبضغ ، يهوق  قیقحت  رد  هیوهش ، يهوق  قیقحت  رد  تعاجش ، ینعم  قیقحت  رد  لوا : رما 

یلفس يولع و  ءابا  نایب  رد  دنشابیم  فعـض  تدش و  لباق  يوق  هک  نیا  نایب  رد  مود : رما  طسو . طیرفت و  طارفا و  زا  هوق  هس  هحفص 20 ]
رخآ تسا و  وا  عاونا  فرـشا  هک  داـمج  يهجرد  رخآ  ناـیب  ناویح و  تاـبن و  داـمج و  زا  هثلث  دـیلاوم  دـلاوت  جازتما و  زا  ناـشیا  جاودزا  و 
هجو هب  قباـس  بلطم  يهداـعا  رد  موـس : رما  تسا . وا  عاوـنا  فرـشا  هک  ناـسنا  يهجرد  رخآ  تسا و  وا  عاوـنا  فارـشا  هک  تاـبن  يهجرد 

ءایبنا و هکنیا  رد  مراهچ : رما  ناویح . تاـبن و  داـمج و  ناـسنا و  تقلخ  تیفیک  رد  تسا و  دادتـشا  ار  تافـص  مارک  هکنیا  ناـیب  لاـمجا و 
ناهرب شرـصب و  ناهرب  ءایلوا و  دارفا  لمکا  كرابم  مشچ  ناهرب  رد  دنـشابیم و  فلتخم  يوق  حور و  يهضافتـسا  رد  ناشیا  ریغ  ءایلوا و 
ناهرب ردص و  ناهرب  تشگنا و  ناهرب  شکرابم و  تسد  ناهرب  نابز و  ناهرب  سمل و  ناهرب  شقوذ و  ناهرب  شمـش و  ناهرب  شعمس و 

، تسا نامدرم  يهمه  زا  رتالاب  ماما  رد  نآ  وحن  تواخـس و  تفـص  هکنیا  رد  مجنپ : رما  یلمع . یلقع  ناـهرب  شاهیملع و  يهکرحم  يهوق 
هکنیا دننام  نیسح  ماما  تعاجش  رد  تاهبش  زا  یضعب  رد  مشش : رما  یقیقح . لدتعم  جازم  رد  مالسلا -  هیلع  ماما -  تعاجـش  تیلمکا  رد 
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باوج تسا و  مومذم  نآ  تعاجش و  هک  دوب  دهاوخ  روهت  رد  لخاد  نآ  سپ  ترضح  نآ  تعاجـش  زا  دناهدرک  رکذ  لتاقم  بابرا  هچنآ 
تسا تعاجش  ترضح  نآ  هب  هبسنلاب  نارگید  هب  هبسنلاب  روهت  دهاوخ و  رترب  سان  رئاس  زا  وا  يهیفلخ  داوم  بسح  هب  ماما  تعاجـش  هکنیا 
شطع اوه و  ترارح  نآ  اب  زور  کی  رد  هک  تسا  نوریب  رشب  تردق  زا  دناهتخاس ، بوسنم  ترضح  نآ  هب  هک  یلتق  ردقنآ  هکنیا  دننام  و 

رازه هد  زا  هدایز  هلمح  هس  رد  دنک و  لتق  تزرابم  هب  ار  رفن  هاجنپ  دـصهن و  رازه و  دـنک و  لتق  ردـق  نآ  ینامز  كدـنا  رد  مغ  هودـنا و  و 
هب همه  هکنیا  نا  باوج  هدوب و  زاجعا  هب  هدهاجم  نیا  هکنیا  ثلاث  مهوت  تسا . رهاظ  شیپ  ههبـش  باوج  زا  شباوج  دروآ و  لتق  هب  ار  رفن 

عیاقو رد  متفه : رما  دوشیم . رکذ  هک  يریرقت  هب  دشاب  يونعم  ءادن  دمآ  ءادن  هک  دشاب  هتشاد  یتسرد  ربخ  رگا  اضرف  دوب و  تیرـشب  يهوق 
دوخ تسد  هب  ردق  نآ  لاح  هب  ات  ایند  تقلخ  ودـب  زا  یهاشداپ  چـیه  هکنیا  رد  ار ، البرک  هعقاو  فلؤم  باوخ  رد  البرک ، رد  ماما  تعاجش 

تیفیک زا  دیزی  لاؤس  رد  نیسح ، هب  ربمغیپ  تعاجش  ثرا  ندیسر  رد  تشک ، هحفص 21 ] البرک [  رد  نیسح  ماما  هک  ار  يردقنآ  تشکن 
اب ماما  يهملاکم  رد  ، نیفص رد  نیسح  ماما  گنج  رد  شتعاجش  راهظا  بنیز و  ندمآ  ملکت  هب  ءایقـشا و  زا  یکی  باوج  البرک و  يهلتاقم 

بآ زا  ماما  تعجارم  رد  یحطبا ، دـیزی  اب  ماما  تزرابم  رد  یماش ، يهبطحق  نب  میمت  اب  ماما  تزرابم  رد  باـنج ، نآ  تزراـبم  دعـسنبا و 
فلؤم هک  هینیـسح  يهلمح  راعـشا  رد  ماما ، تعاجـش  فیـصوت  ملـسم و  نب  دیمح  تیاکح  رد  ندومن ، هلمح  هاگهمیخ و  بناج  هب  تارف 

. هتخاس

نییعت لاس و  لوصف  زا  اروشاع  نامز  نییعت  البرک و  مولظم  تدالو  اروشاع و  زور  نییعت  رد  لضافا  لیواقا  البرک و  عیاقو  تاـفالتخا  رد 
هبطخ رکذ  رد  نآ ، نییعت  رد  فالخ  لقن  نیعبرا و  زور 

رما نآ . قیقحت  لاوقا و  نایب  هدوب و  نامز  هچ  رد  بانج  نآ  دلوت  هکنیا  رد  فالتخا  رد  لوا : رما  بانج : نآ  تدالو  خـیرات  رد  لوا : لصف 
لاس هچ  رد  بانج  نآ  تدالو  هکنیا  رد  مراهچ : رما  تدالو . زور  نییعت  رد  موس : رما  دوب . هام  مدنچ  رد  بانج  نآ  تدالو  هکنیا  رد  مود :

اب بانج  نآ  هکنیا  مود : رما  بانج . نآ  رمع  تدـم  رد  لاوقا  فالتخا  رد  : لوارما ءادهـشلادیس . ترـضح  رمع  تدـم  رد  مود : لصف  . هدوب
رما بانج : نآ  تداهـش  خیرات  رد  موس : لصف  . هدوب لاس  دـنچ  بانج  نآ  تفالخ  تدـم  هکنیا  رد  موس : رما  هدوب . لاس  دـنچ  ادـخ  ربمغیپ 

ینعم هدوب و  اروشاع  زور  رد  بانج  نآ  تداهـش  هکنیا  رد  مود : رما  هدوب . ترجه  زا  مدـنچ  لاـس  رد  باـنج  نآ  تداهـش  هکنیا  رد  لوا :
بانج نآ  لتقم  هک  یئاروشاع  هکنیا  رد  مراهچ : رما  هدوب . هتفه  مایا  زا  زور  هچ  رد  اروشاع  هک  نیا  رد  فالخ  نایب  رد  موس : رما  اروشاـع .
لصف . هللادبع نب  دیعس  تداهـش  رد  بیبح ، تزرابم  رد  اروشاع ، زور  رهظ  زامن  رد  هحفـص 22 ] هدوب [ ، لاس  لوصف  زا  لصف  هچ  رد  هدوب 

ار نیعبرا  هک  یئاهبخیـش  فـالخ  نیعبرا و  زور  نییعت  رد  مجنپ : لـصف  . قـح قـیقحت  لاوـقا و  لـقن  باـنج و  نآ  لـتاق  نـییعت  رد  مراـهچ :
رد متفه : لصف  . هن ای  دندیسر  البرک  هب  ماش  زا  تعجارم  ماگنه  رد  نیعبرا  زور  تیب  لها  هکنیا  رد  مشـش : لصف  . هتـسناد رفـص  هام  مهدزون 

طسوا یلع  دیهش ، هکنیا  دالوا و  جاودزا و  ددع  رد  فالتخا  رد  متشه : لصف  . قح قیقحت  لاوقا و  فالتخا  بانج و  نآ  كرابم  رس  نفدم 
دنتخات نیسح  ندب  رب  بسا  رافک  هکنیا  قیقحت  رد  مهن : لصف  . دشاب يرـسپ  ار  مساق  هکنیا  نالطب  دوبن و  البرک  رد  ونابرهـش  هکنیا  تسا و 
رکـشل دادـعت  رد  مهدزاـی : لـصف  . هدوـب زور  هچ  لاـس و  زا  لـصف  هچ  ناـمز و  هچ  رد  ـالبرک  رد  ماـما  دورو  هکنیا  رد  مـهد : لـصف  . هـن اـی 

رگید یضعب  رب  ءادهش  زا  یضعب  تداهش  رخأت  مدقت و  رد  فالتخا  رد  مهدزیس : لصف  . نیـسح ماما  رکـشل  ددع  رد  مهدزاود : لصف  . رافک
ءادهش و نفدم  زا  دیفس  ناغرم  زاورپ  نفدم و  ءادهش و  داسجا  نفد  تیفیک  رد  مهدراهچ : لصف  . دیفم خیش  تیاور  ربانب  سابع  تداهش  و 

هحفص 23 ] نیعبرا [ . يارب  فلؤم  يهدیصق  رذیبا ، يالوم  نوج ،»  » تداهش تیفیک  هنجا و  راعشا  زا  یضعب 

هبطخ رکذ  رد  نینمؤم ، باحصا و  ياهباوخ  نآ و  ریغ  اروشاع و  بش  هار و  نیب  رد  البرک و  هب  دورو  زا  لبق  نیسح  ماما  ياهباوخ  و 

باوخ ریثات  عفر  همطاف و  ندـید  باوخ  نآ و  باوج  باوخ و  نالطب  رب  یـضترم  دیـس  لالدتـسا  باوخ و  تحـص  قیقحت  رد  لوا : لصف 
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نالطب یبرع و  نیدلاییحم  دوهش  فشک و  ینامحر و  یناطیـش و  يوس  هب  باوخ  میـسقت  نآ و  ریبعت  راوخرگج و  دنه  باوخ  ناشیرپ و 
ندـید لوا : رما  نیـسح : ماما  ياهباوخ  رد  مود : لصف  . ربمغیپ يهماج  رب  نیـسح  ندرک  لوب  و  ساـبع ، يهجوز  لـضفلا ، ما  باوخ  نآ و 

فنخمیبا و تیاور  ربانب  ار  ربمغیپ  نیسح  ماما  ندید  باوخ  ربمغیپ و  ربق  زا  رون  روهظ  هنیدم و  زا  تکرح  نامز  رد  ار  ربمغیپ  نیسح  ماما 
: موس رما  البرک . هار  ءانثا  رد  ار  ربمغیپ  ماما  ندید  باوخ  رد  مود : رما  يوسوم . بلاطیبا  نب  دمحم  تیاور  ربانب  بانج  نآ  ندـید  باوخ 

بـش زا  رحـس  تقو  رد  ماـما  ندـید  باوـخ  رد  مراـهچ : رما  رمع . رکـشل  نداد  تـلهم  اـعوسات و  زور  رـصع  رد  ماـما ، ندـید  باوـخ  رد 
ندـید باوخ  رد  مراهچ : لصف  . نیفـص گنج  هب  بانج  نآ  نتفر  ماگنه  رد  البرک  نیمز  رد  نینمؤملاریما  باوخ  رد  موس : لصف  . اروشاـع

رد مود : رما  ار . همطاف  یصخش  ندید  باوخ  رد  لوا : رما  نانمؤم : ياهباوخ  رد  مجنپ : لصف  . ندومن لقن  دیزی  يارب  ماش و  رهش  رد  هنیکس 
تبرــض رد  مـجنپ : رما  رتـبا . رگنهآ  ندـید  باوـخ  رد  مراـهچ : رما  رگید . يروـک  ندـید  باوـخ  رد  موـس : رما  يروـک . ندــید  باوـخ 

: متفه رما  ار . یلـصوم  نودمه  نب  دمحا  باوخ  رد  نینمؤملاریما  نتـشک  رد  مشـش : رما  ار . نوعلم  سراح  يهناش  باوخ  رد  نینمؤملاریما 
رد مهن : رما  ار . یبصاـن  مشچ  نینمؤـملاریما  هحفـص 24 ] ندرک [  روک  رد  متـشه : رما  دوب . هایـس  وا  يور  فصن  هک  یـصخش  يهیـضق  رد 

. بنیز شرهاوخ  اب  ماما  عادو  يارب  فلؤم  يهدیصق  رد  یقشمد ، بیطخ  يهصق  رد  مهد : رما  هرصب . لها  زا  يدرم  باوخ  يهصق 

هبطخ رکذ  رد  دش ، یشان  ناشیا  زا  ناگدنز  دننام  یلاعفا  ای  دندومن و  ملکت  دندش و  هدنز  ندرم  زا  دعب  هک  یناسک  نایب  رد 

رخآ يهظعوم  رد  مود : رما  ار . روبق  لـها  ربمغیپ  تراـیز  رخآ  رد  لوا : رما  نیفکت : زا  دـعب  شندـش  هدـنز  ربمغیپ و  تاـفو  رد  لوا : لـصف 
رما نینـسح . ندرگ  هب  نتخادـنا  تسد  شندـش و  هدـنز  همطاف و  تافو  رد  مود : لصف  . ار نینـسح  ربمغیپ  عادو  رد  موس : رما  ادـخ . ربمغیپ 

زا هک  درک  تلالد  هچنآ  اـی  دوب  بطر  زا  همطاـف  يهفطن  هکنیا  ناـیم  رد  تاـفانم  عفر  رد  تشهب ، يهویم  زا  همطاـف  يهفطن  داـقعنا  رد  لوا :
بقاـنم رد  مراـهچ : رما  همطاـف . ملع  رد  موس : رما  ارهز . هب  همطاـف  بیقلت  همطاـف و  هب  همطاـف  يهیمـست  هجو  ناـیب  رد  مود : رما  دوـب . بیس 

رد موس : ثیدـح  همطاف ، بضغ  يارب  ادـخ  بضغ  رد  مود : ثیدـح  همطاف ، هب  همطاف  يهیمـست  يارب  رگید  هجو  رد  لوا : ثیدـح  همطاف :
تاـفو يارب  همطاـف  ملأـت  رد  مجنپ : ثیدـح  ربـمغیپ ، رب  همطاـف  دورو  تـیفیک  رد  مراـهچ : ثیدـح  تـسا ، ادـخ  رازآ  همطاـف  رازآ  هـکنیا 
ثیدح همطاف ، يارب  ایـسآ  ندیدرگ  رد  متفه : ثیدح  همطاف ، يهطـساو  هب  نمیاما  ءاعد  تباجتـسا  رد  مشـش : ثیدـح  يربک ، يهجیدـخ 

ءاعد تباجتـسا  رد  مهد : ثیدـح  همطاـف ، همداـخ  هضف ، يهداون  تمارک  رد  مهن : ثیدـح  يدوهی ، دزن  رد  همطاـف  رداـچ  نهر  رد  متـشه :
زور رد  همطاف  رشح  تیفیک  مهدزاود : ثیدح  یبارعا ، هب  ار  یتسوپ  ندیـشخب  همطاف و  دوجو  رد  مهدزای : ثیدح  همطاف ، يهمداخ  هضف ،

، دوخ ناتـسود  نانز  يارب  تشهب  رد  همطاف  نداتـسرف  هفحت  رد  مهدراهچ : ثیدـح  همطاف ، فحـصم  ناـیب  رد  مهدزیـس : ثیدـح  تماـیق ،
يراصنا نکس  نب  دیزی  تنب  ءامسا  هحفـص 25 ] تشاد [  روضح  همطاف  فافز  رد  هک  نز  نآ  هکنیا  همطاف و  فافز  رد  مهدزناپ : ثیدـح 

هنیدم لها  ار  همطاف  هیرگ  يادص  هنوگچ  هکنیا  دندوب و  رفن  جنپ  ناگدننکهیرگ  رایـسب  هکنیا  رد  مهدزناش : ثیدح  سیمع ، تنب  هن  تسا 
نیـسح ماما  رابخا  تسا و  رتشیب  رفن  جـنپ  نآ  زا  شاهیرگ  همطاـف  هکنیا  نآ و  قیقحت  دـندوبن و  وا  مرحم  هنیدـم  لـها  هکنیا  اـب  دندینـشیم 
رابخا رد  مهدجیه : ثیدح  همطاف ، رب  تافو  نامز  رد  ربمغیپ  نتسیرگ  رد  مهدفیه : ثیدح  دوخ ، تداهـش  زا  تیلوفط  لاح  رد  ار  ناملس 

رد متـسیب : ثیدـح  یلع ، زا  ار  ربـمغیپ  نهاریپ  همطاـف  نتـساوخ  رد  مهدزون : ثیدـح  وا ، یلـست  يارب  هدـنیآ  لاوحا  زا  همطاـف  هب  لـیئربج 
يهیثرم ربمغیپ و  ربق  دزن  هب  وا  نتفر  ربمغیپ و  زا  دعب  همطاف  نزح  تدش  رد  مکی : تسیب و  ثیدح  دیوگ ، ناذا  هک  لالب  زا  همطاف  نتساوخ 

ثیدح همطاف : يارب  نینمؤملاریما  يهیثرم  نفک و  رد  نتشاذگ  زا  دعب  نینـسح  ندرگ  هب  نتخادنا  تسد  همطاف و  تافو  ربمغیپ و  رب  همطاف 
یلع زا  رگید  يهیثرم  رد  موس : تسیب و  ثیدـح  یلع ، زا  ار  همطاـف  دـسج  نتفرگ  همطاـف و  ربق  زا  یتـسد  ندـمآ  نوریب  رد  مود : تسیب و 
يارب همطاـف  هک  رگید  هیثرم  رد  مجنپ : تسیب و  ثیدـح  ربـمغیپ ، يارب  همطاـف  زا  رگید  هیثرم  رد  مراـهچ : تـسیب و  ثیدـح  همطاـف ، يارب 

نینمؤملاریما و تداهش  رد  موس : لصف  . رمع رکبیبا و  زا  همطاف  ياضر  مدع  نسحم و  طقس  همطاف و  هب  هبـسنلاب  رمع  ءاذیا  هتفگ و  ربمغیپ 
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ندش هدنز  رد  مجنپ : لصف  . لتق زا  دعب  ناشیا  ندش  هدنز  لیقع و  نب  ملسم  ناکدوک  تداهش  رد  مراهچ : لصف  . تافو زا  دعب  شندش  هدنز 
لـسغ نامز  رد  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  باحـصا  زا  یلجع  هیواعم  نب  دـیرب  ندـش  هدـنز  رد  مشـش : لصف  . تافو زا  دـعب  ناملس 

هحفص 26 ] همطاف [ . لاح  نابز  رد  فلؤم  يهدیصق  نایب  و  رگج ، هنشت  نیسح  ردیح ، دنزرف  رونا  رس  ملکت  رد  متفه : لصف  . نداد

هبطخ رکذ  رد  اروشاع ، زور  رد  نامالغ  ناکدوک و  نانز و  تداهش  رد 

یناوج ردام  يهلتاقم  وا و  ردام  يهلتاقم  وا و  يهجوز  ندش  دیهـش  یبلک و  هللا  دبع  نب  بهو  تداهـش  رد  نانز و  يهلتاقم  رد  لوا : لصف 
رد لوا : رما  ناکدوک : تداهش  رد  مود : لصف  . نیسح ماما  تداهـش  زا  دعب  لیاو  نب  رکب  زا  ینز  يهلتاقم  دش و  دیهـش  شدنزرف  هک  رگید 
نب هللادـبع  تداهـش  رد  مود : رما  كدوـک . نآ  نفد  باـبر و  هنیکـس و  تبحم  رد  ماـما  رعـش  رد  رغـصایلع ، هب  فورعم  هللادـبع  تداـهش 
نب هللادـبع  تداهـش  رد  مـجنپ : رما  نیـسح . نـب  مساـق  تداهــش  رد  مراـهچ : رما  نیــسحلا . نـب  رفعج  تداهــش  رد  موـس : رما  نیــسحلا .

تداهـش رد  مود : رما  رذیبا . يـالوم  يوح ، نب  نوـج  تداهـش  رد  لوا : رما  اروشاـع : زور  رد  ناـمالغ  تداهـش  رد  موـس : لـصف  . نسحلا
رد مجنپ : رما  نیـسح . ماما  مالغ  حجنم ، تداهـش  رد  مراهچ : رما  نیـسح . ماما  مالغ  براق ، تداهـش  رد  موس : رما  رکاش . يالوم  بذوش ،

دلاخ نب  رمع  مالغ  دیعس ، تداهش  رد  متفه : رما  ملسم . نب  رماع  مالغ  ملاس ، تداهش  رد  مشـش : رما  نیـسح . ماما  مالغ  نامیلـس ، تداهش 
زا يا ]  ] هدیـصق رد  نیـسح ، ماما  یکرت  مالغ  تداهـش  رد  مهن : رما  یعازخ . قمه  نب  ورمع  مالغ  دـهاز ، تداهـش  رد  متـشه : رما  دـهیص .

. رغصایلع يارب  فلؤم 

هبطخ رکذ  رد  نایراق ، ناریپ و  ناناوج و  نینمؤملاریما و  ربمغیپ و  باحصا  زا  یضعب  نادهاز و  نادباع و  ناعاجش و  تداهش  رد 

هحفص ءادهشلادیس [ ، باکر  رد  هک  بآم  یمتخ  بانج  باحـصا  تداهـش  رد  مود : لصف  . هجرف هللا  لجع  هیمئاق -  ترایز  رد  لوا : لصف 
رامت و مثیم  يرجه و  دیشر  دننام  ار  ایالب  ایانم و  ملع  وا  نتسناد  وا و  تلیضف  رهاظم و  نب  بیبح  تداهـش  رد  لوا : رما  دندش : دیهـش  [ 27
: لوا رما  اروشاع . زور  رد  نینمؤملاریما  باحصا  زا  ءادهـش  رد  موس : لصف  . يرافغ يهورع  نب  رباج  تداهـش  رد  مود : رما  بیبح . تزرابم 
زا ءاملع  داهز و  دابع و  تداهـش  رد  مراهچ : لصف  . عفان نب  لاله  لاله و  نب  عفاـن  تداهـش  رد  مود : رما  هجـسوع . نب  ملـسم  تداهـش  رد 

نسح و ماـما  نییراوـح  نینمؤـملاریما و  نییراوـح  ربـمغیپ و  نییراوـح  نآ و  ینعم  تسا و  نییراوـح  رد  لوا : رما  نیـسح : ماـما  باحـصا 
رد تداهش ، زا  شیپ  تنج  رد  ار  دوخ  لزانم  نیسح  ماما  باحصا  ندید  بانج و  نآ  باحصا  لیاضف  رد  مود : رما  نیسح . ماما  نییراوح 

ار ناشیا  ترضح  نآ  ندرک  صخرم  اروشاع و  بش  تیفیک  اروشاع و  بش  رد  نیسح  ماما  ندرک  ریونت  بآم و  تداهش  باحصا  تدابع 
رشب نب  دمحم  يهملاکم  نیق و  نب  ریهز  هللادبع و  نب  دیعـس  هجـسوع و  نب  ملـسم  ملـسم و  ناردارب  ملـسم و  نب  هللادبع  سابع و  باوج  و 

زا ناعاجش  تداهش  رد  مجنپ : لصف  . یلشهن ورمعیبا  تداهـش  رد  مراهچ : رما  ینادمه . ریـضخ  نب  ریرب  تداهـش  رد  موس : رما  یمرـضح .
موس و رما  ریمع . نب  هللادـبع  تداهـش  رد  مود : رما  وا . يارب  نیـسح  يهیثرم  یحایر و  دـیزی  نب  رح  تداهـش  رد  لوا : رما  ماـما . باحـصا 
رد مشـش : رما  یمیمت . يهلظنح  نب  دعـس  تداهـش  رد  مجنپ : رما  دـلاخ . نب  ورمع  شرـسپ  يدزا و  دـلاخ  نـب  ورمع  تداهـش  رد  مراـهچ :

تداهـش رد  مـهن : رما  یفنح . هللادـبع  نـب  دعـس  نـیق و  نـب  ریهز  تداهـش  رد  متــشه : مـتفه و  رما  یحجذـم . هللادـبع  نـب  ریمع  تداـهش 
رما يدـیاص . دـلاخ  نب  هللادـبع  تداهـش  رد  مهدزاـی : رما  يراـصنا . هطرف  نب  ورمع  تداهـش  رد  مهد : رما  تسا . هللادـبع  نب  نمحرلادـبع 

 ] ییحی تداهـش  رد  مهدراهچ : رما  عاـطملایبا . نب  ورمع  نب  دـیوس  تداهـش  رد  مهدزیـس : رما  دعـس . نب  ۀـلظنح  تداهـش  رد  مهدزاود :
سنا نب  کلام  تداهـش  رد  مهدـجیه : مهدـفه و  مهدزناش و  رما  ةرقیبا . نب  ةرق  تداهـش  رد  مهدزناپ : رما  ینزام . میلـس  نب  هحفص 28 ]

نب یلعم  تداهـش  رد  متـسیب : رما  و  نیـصح . نب  میهاربا  تداهـش  رد  مهدزون : رما  قورـسم . نب  جاجح  یفعج و  عاطم  نب  ورمع  یکلام و 
تسیب و مراهچ و  تسیب و  موس و  تسیب و  رما  هلظنح . نب  یلعم  يدـع و  نب  حامرط  تداهـش  رد  مود : تسیب و  مکی و  تسیبرما و  یلعم .
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رما يرکاش . بیـش  نب  سباع  تداهـش  رد  مشـش : تسیب و  رما  ةدانج . نب  ورمع  ثرح و  نب  ةداـنج  دواد و  نب  کـلام  تداهـش  رد  مجنپ :
: مایس ءاشعش . دایز  نب  دیزی  تداهش  رد  مهن : تسیب و  رما  نایرافغ . نمحرلادبع  هللادبع و  تداهـش  رد  متـشه : تسیب و  متفه و  تسیب و 
: مشش لصف  . عیرس هللادبع  نب  کلام  عیرس و  نب  ثرحلا  یبا  نب  فیس  تداهش  رد  مود : یـس  مکی و  یـس و  رجاهم . نب  دیزی  تداهـش  رد 
باحصا و دادعت  رد  مود : رما  رگیدکی . اب  تیب  لها  عادو  رد  لوا : رما  ناگدازردارب : ناردارب و  مامعاینب و  زا  ماما  تیب  لها  تداهـش  رد 

نب ملسم  نب  هللادبع  تداهش  رد  مراهچ : رما  یصو . تلادع  طارتشا  مدع  لیقع و  نب  ملسم  تداهش  رد  موس : رما  لامجا . وحن  هب  تیب  لها 
. لیقع نب  ملسم  نب  هللادیبع  لیتق ، دیهش  تداهش  رد  مشش : رما  لیقع . نب  ملسم  نب  دمحم  لیدب ، الب  ماغرض  تداهش  رد  مجنپ : رما  لیقع .

تداهـش رد  مهن : رما  لیقع . نب  نمحرلادـبع  لیمج ، دیهـش  تداهـش  رد  متـشه : رما  لیقع . نب  رفعج  لیبن ، دیهـش  تداهـش  رد  متفه : رما 
رما لیقع . نب  دیعـسیبا  نب  دـمحم  لیقع و  نب  ربکا  هللادـبع  تداهـش  رد  مهدزای : مهد و  رما  لیقع . نب  هللا  دـبع  [ ، 23  ] لیدع الب  عاجش 
نب هللادبع  نب  نوع  رهتـشم ، رادـمان  تداهـش  رد  مهدزیـس : رما  رایط . رفعج  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  رادـمان ، عاجـش  تداهـش  رد  مهدزاود :

 ] تداهـش رد  مهدزناپ : رما  لامجا . وحن  هب  تیب  لها  تداهـش  بیترت  رفعج و  نب  هللادـبع  نب  هللادـیبع  تزراـبم  رد  مهدراـهچ : رما  رفعج ،
تداهش رد  مهدفیه : رما  نسح . نب  دمحا  تداهش  رد  مهدزناش : رما  یسورع . مساق و  هب  نسح  ماما  يهعقر  نسح و  نب  مساق  هحفص 29 ]

رد مهدزون : رما  نسح . نب  رکبوبا  تداهـش  رد  مهدـجیه : رما  راحب . رد  یـسلجم  يهمالع  رب  داریا  نآ و  رد  فـالتخا  نسح و  نب  هللادـبع 
: مود تسیب و  رما  یلع . نب  نامثع  تداهش  رد  مکی : تسیب و  رما  یلع . نب  ریمع  تداهـش  رد  متـسیب : رما  یلع . نب  هللادیبع  رکبوبا  تداهش 

رـسپ رغـصا ، نب  دـمحم  تداهـش  رد  مراـهچ : تسیب و  رما  یلع . نب  هللا  دـبع  تداهـش  رد  موـس : تسیب و  رما  یلع . نب  رفعج  تداهـش  رد 
هایس شیور  هک  سابع  لتاق  رد  لوا : رما  سابع : تامارک  رد  همتاخ : رما  وا . لیاضف  سابع و  تداهش  رد  مجنپ : تسیب و  رما  نینمؤملاریما .

رد مراهچ : رما  ساـبع . مرح  رد  یـصخش  رـصنخ  عطق  رد  موس : رما  ساـبع . تراـیز  رد  ار  همطاـف  یـسک  ندـید  باوخ  رد  مود : رما  دوب .
تبیصم رد  فلؤم  يهدیصق  ار و  سابع  هدرک  مگ  ار  هار  هک  راوز  زا  یسک  ندید  رد  مجنپ : رما  هدرک . سابع  هب  تناها  هک  یسک  تسایس 

رخأت مدـقت و  نییعت  راوگرزب و  نآ  حـیادم  تسا و  طسوا  یلع  تداهـش  يوقا ، هکنیا  ربکایلع و  تداهـش  رد  مشـش : تسیب و  رما  سابع .
حدم ار و  ربکایلع  نیـسح  ماما  نداد  روگنا  ار و  ربکایلع  هیواعم  حدم  ربکایلع و  رب  رغـصایلع  تداهـش  مدـقت  راوگرزب و  نآ  تداهش 

. ار ربکایلع  نینمؤملاریما 

هبطخ رکذ  رد  نآ ، زا  دعب  تداهش و  زا  شیپ  شرس  شتسد و  نیسح و  ندب  ياهمخز  رد 

دادـعت زا  یلامجا  ههبج و  رب  ریت  ندـمآ  مود  کنح . رب  ریت  ندـمآ  لوا : رما  تداهـش : زا  لبق  ماما  كراـبم  رکیپ  تاـحارج  رد  لوا : لـصف 
ریت رد  مشـش : نوعلم . يدـنک  رـسی  نب  کلام  تبرـض  رد  مجنپ : كرابم . لد  رب  ریت  ینایـشپ و  رب  یگنـس  ندـمآ  مراهچ : موس و  اـهمخز .

. یعخن سنا  نب  نانـس  ریت  رد  هحفص 30 ] مهن [ : یفعج . يهفیلخ  نب  رمع  ریـشمش  رد  متـشه : يونغ . بویاوبا  ریت  رد  متفه : ریمن . نیـصح 
ریـشمش ندـمآ  کیرـش و  نب  ۀـعرز  تبرـض  رد  مهزاود : مهدزای و  ناکما . ملاع  بلق  نداتفا  بسا  زا  بهو و  نب  حـلاص  يهزین  رد  مهد :
كرابم ندب  تاحارج  رد  مود : لصف  . نامیایب نانس  ریت  رد  مهدزناپ : شرگید . يهزین  نانـس و  يهزین  رد  مهدراهچ : مهدزیـس و  شرگید .

بـسا رد  موـس : ار . ماـما  ياـهتسد  ناـبراس  ندـیرب  رد  مود : ار . ماـما  تـشگنا  میلـس  نـب  لدـجب  ندـیرب  رد  لوا : رما  تداهــش : زا  دـعب 
دایزنبا نتـشاذگ  رد  مود : بوچ . اب  ار  رـس  نآ  دایزنبا  ندز  لوا : رما  تداهـش : زا  دـعب  كرابم  رـس  تاـحارج  رد  موس : لـصف  . ندـیناود
ندـیرب رد  مجنپ : كرابم . ناهد  رب  ار  دوخ  ياپ  دایزنبا  نتـشاذگ  مراهچ : ماما . نادـند  هب  بوچ  ندز  موس : و  كراـبم . ینیب  رب  ار  بوچ 

رد متفه : ماش . رد  كرابم  رـس  رب  هزوجع  ندز  گنـس  رد  مشـش : دایزنبا . اب  دابع  نب  سیق  يهبطاخم  ار و  ماما  ندرگ  ياهتـشوگ  ماـجح 
. باتک فلؤم  يهلمح  راعشا  و  كرابم ، رس  رب  ار  بوچ  هدازمارح  دیزی  ندز 
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هبطخ رکذ  رد  رگید ، ءارعش  تیب و  لهاو  هنجا  هکئالم و  یثارم  نیسح و  يارب  تفگ  هیثرم  هک  یسک  لوا  رد 

لـصف . رد يور  رب  تباتک  هزیرگنـس و  رب  تباتک  هسینک و  راعـشا  دوب و  نمحرلا ، لـیلخ  میهاربا ، تفگ  هیثرم  هک  یـسک  لوا  لوا : لـصف 
. هنیکس داجـس و  دیـس  بنیز و  نینمؤملاریما و  زا  تیب  لها  يهیثرم  رد  مراهچ : لصف  . هنجا یثارم  رد  موس : لصف  . هکئالم يهیثرم  رد  مود :

هحفص 31 ] رگید [ . ءارعش  یثارم  رد  مجنپ : لصف 

هبطخ رکذ  رد  البرک ، نادیهش  يهعجفم  يهعجوم  عیاقو  رد 

: مود رما  ار . نیـسح  ماما  كرابم  فاـن  رمع ، نب  هللادـبع  ندیـسوب  رد  لوا : رما  ـالبرک : هب  ندیـسر  اـت  تکرح  ناـمز  عیاـقو  زا  لوا : لـصف 
ربخ ندیـسر  رد  مراهچ : رما  ماما . تمدخ  هب  نیق  نب  ریهز  ندـمآ  رد  موس : رما  ریطعت . نب  هللادـبع  ای  يوادیـص و  رهـسم  نب  سیق  تداهش 
ریرب ندروآ  بآ  اعوسات و  زور  عیاقو  رد  مود : لصف  . البرک هب  دورو  رد  مشـش : رما  حامرط . راعـشا  رد  مجنپ : رما  ماما . هب  لـیقع  نب  ملـسم 

نارهاوخ و اب  ماما  عادو  رد  مراهچ : لصف  . مالـسلاهیلع ماـما -  راعـشا  اروشاـع و  بش  يهیکبم  عیاـقو  رد  موس : لـصف  . ینادـمه ریـضخ  نب 
تسا نآ  يارب  نداد  رارق  هدزیس  ار  لیلاکا  ددع  .) نآ خیرات  باتک و  متخ  نتساوخ و  هنهک  يهماج  هنیکس و  اب  باطخ  وا  راعشا  نارتخد و 

رب دش  مامت  (. دنشابیم هدزیس  دصیس و  ءابقن  زا  مئاق  ترضح  باحصا  ردب و  باحصا  تسا و  هدزیس  تسا  هللا  ءامـسا  زا  هک  دحا  ددع  هک 
هحفص 33 ] هللادمحلا [ . و  يهنس 1288 -  رد  ینباکنت ، نامیلس  نب  دمحم  شفلؤم  تسد 

اروشاع زور  ثداوح  بیارغ  رد 

هراشا

ءارغلا ۀـماقأب  انیلع  ناملا  ءالخألا  ءایلوألا و  ءایـصوألا و  ءایبنألا و  یف  ءالبلا  لعاج  ءالولا و  ءاول  بصاـن  دـمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
نآلا نم  ءآیقشالا  مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  و  ءآبقنألا . ءایقنألا  هلآ  ءآرفـسلا و  لضفا  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  و  ءادهـشلا . دیـسب  اروشاعلا  مویلا 
عفدی ءاعدلا و  باجتسی  هب  ءاملا و  ءامسلا  نم  لزنی  ءاوأللا و  ءادلا و  عفدی  هب  و  ءافشلا ، هب  لزنی  نم  یلع  ملسا  یلصا و  مث  ءازجلا . موی  یلا 

دمحم و هاجب  هراصنا ، نم  انلعج  هجرخم و  هللا  لهس  هجرف و  هللا  لجع  ءاقولا و  هل  یمسج  ءادفلا و  هل  یحور  يدهملا ، مئاقلا  مامالا  ءالبلا ،
ار اـهنآ  زا  یـضعب  ریقف  نیا  و  تسا . رایـسب  ماـسقا  هکلب  تسا . مسق  دـنچ  رب  اروشاـع  زور  ثداوح  هک  نادـب  . هلآ دـمحم و  یلع  لـص  هلآ ،

: تسا لصف  دنچ  لیلکا  نیا  رد  و  مزاسیم . روکذم 

بآم یمتخ  تثعب  زا  لبق  اروشاع  ثداوح  رد 

هکنیا تسا  روثأم  رابخا  رد  : هک تسا  روبزم  تسا ، یناغرب  حـلاص  دـمحم  الم  یجاح  حـلاص  ملاع  تافیلأت  زا  هک  ءاکبلا  ندـعم  باـتک  رد 
ناد بآ و  زا  ربمغیپ  دواد  ترضح  دهع  رد  تسا  مارحلا  مرحم  مهد  هک  اروشاع  زور  رد  اوه  رد  ناگدنرپ  ارحـص و  ناگدنرچ  زا  شوحو 
بتک زا  رگید  باتک  دنچ  ندعم و  باتک  رد  اضیا  . بش ات  دنتفرگیم  هزور  دنتخاسیم و  عونمم  ار  دوخ  نابایب  نایشآ و  رد  هحفص 38 ] ] 
ببس هچ  هب  نم ! راگدرورپ  يا  هک  درک  ضرع  تاجاحلا  یضاق  ترضح  اب  تاجانم  رد  هللا ، میلک  یسوم  ترـضح  : هک تسا  روثأم  هربتعم 

هک دومرف  باـطخ  باـنج  نآ  هب  باـبرالا  بر  ترـضح  يداد ؟ لیـضفت  رگید  ناربمغیپ  ناـتما  زا  ناـمدرم  رئاـس  رب  ار  ربمغیپ  متاـخ  تما 
نآ هب  ار  لیئارساینب  ات  تسا  مادک  تلصخ  هد  نآ  هک  درک  ضرع  یسوم  ترـضح  تسا . تلـصخ  هد  ببـس  هب  بایطا  هورگ  نیا  حیجرت 

داهج و جـح و  هزور و  ةوکز و  زامن و  اهنآ  هک  دیـسر  یهلا  لالج  ردـصم  زا  باطخ  دـنیامن ؟ مادـقا  مایق و  اهنآ  فیاظو  هب  هک  میامن  رما 
ار دوخ  نتـسیرگ  هک  دومرف  تسیچ ؟ اروشاع  هک  درک  ضرع  میلک  ترـضح  دنـشابیم . اروشاع  ملع و  نآرق و  تعاـمج و  زاـمن  هعمج و 
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ناگدنب زا  ياهدنب  تسین  یسوم ! يا  تسا . یفطصم  دنزرف  تبیـصم  رب  يرادازع  هیثرم و  دمحم  طبـس  رب  نتـشاد ، ناگدننک  هیرگ  هب  هیبش 
رد تشهب  تسوا  يارب  هک  نیا  رگم  یفطـصم  دنزرف  رب  دنک  يرادازع  درادب و  هدننک  هیرگ  هب  هیبش  ار  دوخ  ای  دیرگب  هک  نامز  نآ  رد  نم 
ای مهرد و  ای  دـهد و  یماعط  هک  یفطـصم  رتخد  رـسپ  تبحم  رد  ار  دوخ  لام  دـنک  قافنا  هک  ره  و  دوب ؛ دـهاوخ  تباـث  نآ  رد  هک  یتلاـح 

تشهب رد  تیفاع  اب  مهدیم و  ضوع  مهرد  داتفه  هب  ار  یمهرد  ره  وا  يارب  ایند  رد  ار  لام  نآ  دومن  مهاوخ  كرابم  دنک  فرص  يرانید 
رد دوش  ناور  شکشا  هک  تسین  ینز  ای  يدرم و  چیه  هک  مدوخ  لالج  تزع و  هب  مسق  مشخبیم . دوخ  رما  هب  ار  وا  ناهانگ  دوب و  دهاوخ 

. میامرفیم تمارک  دیهش  دص  دزم  وا  يارب  هکنیا  رگم  کشا  هرطق  کی  اروشاع  ریغ  ای  اروشاع و 

هانپ تلاسر  ترضح  نامز  رد  اروشاع ، بیارغ  رد 

هراشا

هدومن تیاور  مالسلاهیلع -  قداص -  ترضح  هحفص 39 ] قئاقدلا [  رارسالا و  فشاک  زا  مایص ، باب  تارایز  رد  خیـش  بیذهت  باتک  رد 
يهراوخریش ناکدوک  ناهد  رد  ار  نایب  زجعم  ناهد  بآ  اروشاع  زور  رد  لوسر  ترضح  يهنمزا  زا  يرایـسب  رد  : هک دومرف  بانج  نآ  هک 

رد بانج  نآ  كرابم  ناهد  بآ  هب  ناشیا  دیناروخن و  ناشیا  هب  يزیچ  ماش  ات  هک  دومرفیم  تخیریم و  همطاف ، ترضح  لوتب ، يهقیدص 
[ . 31  ] دندومنیم فرص  زور  نآ 

دیدرگ دیهش  بآم  تداهش  بانج  نآ  هک  ییاروشاع  زور  بئارغ  رد 

هراشا

دیدرگ و کیرات  اهنامـسآ  دیزرلب و  نیمز  دیدرگ ، راوتـسا  راوسهزین و  يالاب  رب  راوگرزب  نآ  كرابم  رـس  نوچ  فنخمیبا ، تیاور  رب  انب 
یلع نب  نیسح  ماما ، ردارب  ماما ، رسپ  ماما ، ادخ ، هب  مسق  دش ! هتشک  هک : داد  رد  ادن  نامسآ  زا  يدانم  دیراب و  نامسآ  زا  نوخ  هرطق  تفه 

کیرات هایس  تخس  رابغ  دش  دنلب  مد  نآ  رد  فوهلم ، تیاور  رب  انب  و  [! دش هتشک   ] عاجش راوگرزب  ادخ ، هب  مسق  دش ! هتشک  بلاطیبا ، نب 
ربص یتعاس  سپ  دش ؛ لزان  باذـع  هک  دـندرک  نامگ  رارـشا  نآ  يرثا و  نیع و  رابغ ، نآ  رد  دـشیمن  هدـید  دوب و  هدـنزو  داب  نآ  رد  هک 
دهش ءادهشلادیس  ترضح  نوچ  : هک درک  تیاور  مالسلاهیلع -  قداص -  ترضح  زا  راحب  باتک  رد  و  [ . 33  ] تفای [ 32  ] ءالجنا ات  دندرک 

منکن و دایرف  هنوگچ  هک  تفگ  باوج  رد  دندرک . عنم  ار  وا  درکیم . دایرف  دمآ و  یـصخش  هک  دندرک  هدـهاشم  رکـشل  دیـشون ، تداهش 
کی و  نیمز ، لها  هب  هعفد  کی  دنکیم  رظن  و  هحفص 40 ] تسا [  هداتسیا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  ربمغیپ  هک  منیبیم  هک  نیا  لاح 

. موش كاله  نیمز  لها  نایم  رد  مه  نم  سپ  دـیامن . نیرفن  نیمز  لها  رب  باـنج  نآ  هک  مراد  نآ  فوخ  نم  امـش و  هورگ  يوس  هب  هعفد 
هک تسا  يراک  هچ  هک  ادخ  هب  مسق  دنتفگ : ناگدننکهبوت  زا  یضعب  سپ  تسا . هناوید  درم  نیا  هک  دنتفگ  یضعب  هب  رکشل  زا  یضعب  سپ 
رما زا  دش  عقاو  سپ  دندرک ، جورخ  داهن ، متس  دایزنبا  رب  سپ  ار . تشهب  لها  ناناوج  گرزب  هیمس  رسپ  يارب  میتشک  میدرک !؟ دوخ  اب  ام 

. لیئربج رگم  ار  وا  مینادیمن  ام  هک  دومرف  بانج  نآ  دوب ؟ هک  هدننز  ادص  نآ  موش  تیادف  هک  درک  ضرع  يوار  دش . عقاو  هچ  نآ  ناشیا 
و دنیآ ! رد  خزود  شتآ  هب  دـیآرب و  ناشیا  ياهندـب  زا  ناشیا  ياهحور  هک  دزیم  يدایرف  نانچ  هنیآ  ره  دوب  نوذأم  وا  رگا  هک  شاب  هاگآ 

[ . 34  ] كاندرد باذع  ترخآ  رد  تسا  ناشیا  يارب  دوش و  دایز  ناشیا  هانگ  ات  دندش  هداد  تلهم  ناشیا  نکیل 

فوسخ فوسک و  نوخ و  كاخ و  ندیراب 

فـسخنم هام  فسکنم و  باتفآ  هک  تسا  روثأم  لتاقم ، باـبرا  يهربتعم  بتک  رد  و  [ 35  ] دیراب رتسکاخ  نامـسآ  رامت ، مثیم  ربخ  هب  رظن 
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و [ 37 [ ؛ درک هیرگ  نوخ  زور  هس  نامـسآ  تایاور : زا  یـضعب  رب  انب  و  [ . 36 . ] دوب نوخ  يهتـسب  زا  ياهراپ  زور  لهچ  ات  نامـسآ  دیدرگ و 
هحفص 41 ] [ . ] 40  ] دوبن اروشاع  زور  زا  لبق  قرشم  یخرس  و  [ 39  ] هام لهچ  یضعب  ربانب  و  [ 38 [ ؛ زور لهچ  یضعب  ربانب 

« يزوج نبا   » مالک زا  نامسآ  یخرس  ببس  نایب 

خرس وا  ياهمشچ  دوش ، كانبضغ  یسک  نوچ  هک  تسا  نآ  نامسآ  یخرس  ببـس  : هک هتفگ  تسا  هلبانح  ءاملع  مظعا  زا  هک  يزوجنبا  و 
تاقولخم نیرتگرزب  هک  نامسآ ، رد  یخرس  سپ  دش  كانبضغ  نیسح  لتق  رد  تسا و  تیمـسج  زا  هزنم  یلاعت  يراب  ترـضح  دوشیم و 

بانج نآ  لتق  يارب  نامسآ  یخرس  هب  دنفرتعم  زین  هماع  ياملع  و  [ . 41  ] تیانج یگرزب  يارب  تخاس  خرس  ار  قفا  تخاس و  رهاظ  دوب ، وا 
باتفآ دنتـشک  ار  نیـسح  نوچ  : هک تسا  یکحم  يوسن  خـیرات  زا  هماـع  قرط  زا  اروشاـع  بیارغ  رد  هکناـنچ  ندـیراب ، نوخ  فوسک و  و 

قفش اب  هک  یترمح  تسیرگ و  نامسآ  دنتشک  ار  نیسح  نوچ  : هک ملـسم  یبلعث و  يرهز و  و  [ . 42  ] دندش ادیپ  ناگراتس  هک  تفرگ  نانچ 
زا و  [ . 43 . ] تسیرگ هریت  نوخ  نیـسح  لـتق  رد  نامـسآ  و  تسیرگ ، نوـخ  زور  دـنچ  نامـسآ  و  تسا . هدوـبن  نیـسح  لـتق  زا  شیپ  تسا 
زا شرع ، زا  ياهدننک  ادن  درک  ادن  دنیامن ، ادج  ندب  زا  ار  ترضح  نآ  رس  هک  دنتساوخ  نوچ  : هک تسا  روثأم  دمحم ، لآ  قداص  ترضح 

. رطف هن  یحـضا و  يارب  ار  امـش  دـهدن  قیفوت  ادـخ  ناشدوخ ، ربمغیپ  زا  دـعب  هملاظ ، يهریحتم  تما  يا  دیـشاب  هاگآ  هک  ةزعلا  بر  بناـج 
هک تسناد  دـیاب  و  هحفـص 42 ] [ . ] 44 . ] دوش مئاق  نیـسح  هاوخنوخ  ات  دنباییمن  دنتفاین و  قیفوت  ادخ  هب  مسق  دـندومرف : قداص  ترـضح 

. تسا نآ  وحن  ناگدننیب و  رکذت  هنکما و  فالتخا  رب  لزنم  ترثک ، تلق و  بیارغ و  ثداوح و  نیا  دادتما  رد  فالتخا ،

تسا هداتفا  قافتا  راصعا  عاقب و  رد  راصما  نیا  ات  رایرهش  نآ  تداهش  زا  دعب  هک  اروشاع  ثداوح  بیارغ  رد 

رابخا زا  یضعب  هب  رظن  ابیرقت  البرک  يهکرابم  تبرت  هک : نیا  لاقم  نیا  لیـصفت  ماهدومن و  هدهاشم  دوخ  ریقف ، نیا  هک  يربخ  هلمج  نآ  زا 
اب هک  اریز  تشادرب ، ناوتیمن  كاخ  نآ ، زا  هنمزا  نیا  رد  رهطم ، ربق  اما  و  تسا . رهطم  دـقرم  عضوم  زا  خـسرف  راهچ  رد  خـسرف  راهچ  رد 

كاخ يردـق  نآ ، يهبراقتم  نینـس  تسا و  يرجه  تشه  داتـشه و  تسیود و  رازه و  يهنـس  هک  لاـحلا  دـناهدروآ . ـالاب  جوراـس  چـگ و 
روهد رورم  هب  نآ  زا  دـعب  دـنزیریم . ربق  يالاب  رد  دـسرب  ربق  رـس  هب  ات  دروخیمرب  هلپ  دـنچ  حیرـض  زا  هک  رهطم  ربق  يالاب  رد  دـنربیم و 

حرش هک  ضایر »  » بحاص یلع ، دیس  اقآ  فرش  اب  فلخ  يدهم ، دیـس  اقآ  موحرم  ار  لبق  لاس  دنچ  دنرادیمرب . طئارـش  اب  نآ  زا  صاوخ 
تبرت تساوخ  دش ، ضیرم  یتقو  کسنتم  دباع و  طاتحم و  دایز  دوب ؛ قافا  ملـسم  عرو  دهز و  رد  تراهم و  لوصا  رد  تیاهن  تسا ، ریبک 
موحرم سپ  لداع . ود  تداهـش  هب  دـشاب ، رهطم  ربق  زا  هک  یتبرت  نآ  رگم  مارح ، نآ  ندروخ  تسا و  لگ  تبرت  هک  تفگ  دـشاب ، هدروخ 

. دنتفر حیرض  نوردنا  هب  دندیشوپ و  سابل  دندومن و  لسغ  لوصف ،»  » بحاص نیـسح ، دمحم  خیـش  يدابآرتسا و  رفعج  دمحم  الم  یجاح 
نآ زا  گنچ  کی  تفر و  ریز  هب  اههلپ  زا  رفعجدمحم  الم  یجاح  تفرن و  شیپ  ایح  يور  زا  داتسیا و  حیرـض  رد  نایم  رد  لوصف  بحاص 

دوخن کی  ردق  هب  و  دندومن . تداهش  يهماقا  دنتفر و  يدهم  دیس  اقآ  دزن  هب  اعد و  طئارش و  اب  تشادرب  هتخیر  رهطم  ربق  يالاب  هک  یکاخ 
، نم هک  دوب  نآ  تبرت  نآ  صاوخ  زا  دیـسر . باـتک ، نیا  فلؤم  ریقف ، نیا  هب  تبرت  ناـمه  زا  دوخن  کـی  ردـق  هب  و  تفاـی . افـش  دروخ و 
.و دـناهدرک هدـهاشم  ار  نآ  دـندوب  تبرت  نآ  ياراد  هک  مه  نارگید  دـشیم و  رت  اروشاع  زور  رد  هک  مدرک  هحفـص 43 ] هدهاشم [  دوخ ،

ماش ياههیرق  زا  ياهیرق  رد  یتخرد  : هک تسا  هتشون  مهدزناپ  سلجم  رد  تاداهشلا  رارسا  یف  تادابعلا  ریسکا  باتک  رد  يدنبرد  يهمالع 
ترایز هب  هک  یلاس  رد  : هک تسا  هتـشون  نزخم » » بحاص و  [ . 45  ] دوشیم يراـج  نوخ  تخرد  نآ  زا  دوشیم  اروشاـع  زور  نوچ  تسا ،

نوچ نیسحلا . دجسم  هب  یمـسم  تسا  يدجـسم  تاغاب ، نایم  رد  رهـش  نآ  رد  ءآمح و  رهـش  هب  مدیـسر  مدشیم ، فرـشم  همظعم  يهکم 
وا راوید  رب  یگنـس  هک  مدومن  هدهاشم  هدرپ  نآ  بقع  رد  دناهتخیوآ و  ناتـسبش  راوید  رب  هدرپ  هک  مدومن  هظحالم  مدش ، دجـسم  نآ  دراو 
هب تسا  رثا  ود  زین  يدوگ  نآ  طسو  رد  و  دریگ . رارق  ندرگ  هک  يردـق  هب  تسا ، گنـس  نآ  طسو  رد  يدوگ  و  بروم ، دـناهدومن  فصن 
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؟ تسیچ نوخ  نیا  گنـس و  نیا  هک  مدیـسرپ  دجـسم  نآ  مداخ  زا  تسا . گنـس  نآ  طسو  رد  يدمجنم  نوخ  و  ندرگ ، گرهاش  ود  ردق 
گنـس نیا  رد  كرابم  رـس  نآ  دنتـشاذگ و  گنـس  يور  رب  لزنم  نیا  رد  دندربیم ، ماش  هب  ار  ءادهـشلادیس  كرابم  رـس  هک  یتقو  تفگ :
ررکم و  تسا . باـنج  نآ  كراـبم  ندرگ  گرهاـش  ود  سأر  رثا  تسا ، يدوگ  تحت  رد  رثا  ود  نآ  و  تسا . نآ  زا  يدوگ  دوـمن و  ریثأـت 

دوشیم و رهاظ  ناتسبش  طسو  زا  يرون  کی  درذگیم ، فصن  زا  اروشاع  بش  نوچ  و  مونشیم . نآرق  تئارق  يادص  ناتسبش  نیا  رد  نم 
ار نوـخ  نآ  یـسک  نوـچ  دـیآیم . نوریب  نوـخ  گرهاـش ، ود  نـیا  عـضوم  نآ  زا  سپ  دوـشیم . ناـهنپ  گنـس  نـیا  يدوـگ  رد  دوریم 

مداخ دجـسم  نیا  رد  نم  هک  تسا  لاـس  تشه  اـی  تفه  تدـم  هحفـص 44 ] و [  ددرگیم . کـشخ  دوشیم و  دـمجنم  اذـهل  درادیمنرب ،
، دندوب دجـسم  نیا  مداخ  هقباس  تاونـس  رد  هک  یـصاخشا  دوشیم و  يراج  نوخ  نیا  اروشاع  بش  رد  رحـس  رد  لاس  ره  رد  و  مشابیم ،

يهبسک زا  یضعب  زا  مدومن ، يرورم  ءآمح  رازاب  نایم  رد  مدمآ و  نوریب  دجسم  زا  ریقح  نوچ  و  دندومنیم . روکذم  وحن  نیا  هب  زین  اهنآ 
يریـش تروص  یهوک  رد  مور  دـالب  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  لوقنم  اـضیا  . تسا فورعم  هعقاو  نیا  تفگ : مدیـسرپ  هعقاو  نیا  زا  رهـش  نآ 

و دوشیمن . عطقنم  بش  ات  دوشیم و  يراج  نوخ  زا  همشچ  ود  ریش  نآ  مشچ  ود  زا  دیآ ، رد  اروشاع  نوچ  لاس  ره  رد  و  گنس ، زا  تسا 
یتقو رد  : هک تسا  لوقنم  اضیا  . دننکیم اپرب  ار  تیب  لها  تیزعت  دنوشیم و  عمج  اجنآ  رد  دنراد ، ینکـس  هوک  نآ  یلاوح  رد  هک  یمدرم 

: هک دنداتسرف  ریما  دزن  هب  ار  یسک  دندیسر ، لصوم  کیدزن  هب  نوچ  دندربیم  ماش  هب  ار  ءادهش  ياهرس  تیب و  لها  دایزنبا و  رکـشل  هک 
اجکی هک  دوب  يدرم  نوچ  لصوم  ریما  دـنیامن . برط  هک  وگب  مدرم  هب  و  مرح . لها  اب  میروآیم ، ار  تیب  لها  ياهرـس  هک  يارایب  ار  رهش 

دیاب سپ  ، دـش دـهاوخ  لزان  ام  رب  باذـع  هتبلا  میوش ، يرما  نینچ  بکترم  ام  رگا  هک  تفگ  لصوم  لها  هب  دوبن ، یغاـی  یلاـعت  يادـخ  زا 
رد رکشل  و  دندرک . نانچ  هدش  قفتم  يو  اب  یگمه  لصوم  لها  و  دنوش . رهش  لخاد  ناشیا  هک  تشاذگن  داتسرف و  ناشیا  تهج  هب  هقوذآ 
نآ رب  ترضح  نآ  كرابم  رس  زا  ینوخ  هرطق  دندوب ، هداهن  یگنـس  رب  ار  بانج  نآ  كرابم  رـس  اج  نآ  رد  و  دندمآ . دورف  یخـسرف  کی 

دندشیم و عمج  اجنآ  رد  بناوج  فارطا و  زا  نایعیش  و  دیشوجیم ، هزات  نوخ  گنـس  نآ  زا  اروشاع  زور  لاس  ره  و  دوب . هدیکچ  گنس 
دنتـشادرب و اجنآ  زا  ار  گنـس  نآ  وا  رما  هب  و  ناورم . کلملادـبع  نامز  ات  دوب  نینچمه  گنـس  نآ  دـندروآیم و  ياـج  هب  تیزعت  مسارم 

اجنآ هب  مدرم  مرحم  هام  رد  لاس  ره  و  دناهدرک . مان  هطقن » دهـشم   » ار نآ  دنتخاس و  يدبنگ  اجنآ  رد  اما  هدادن و  ناشن  نآ  زا  یـسک  رگید 
رد نانمـس ، رد  اروشاع ، زور  رـصع  رد  راهچ ، هاجنپ و  تسیود و  رازه و  هنـس  رد  اـضیا ، هحفـص 45 ] دنرادیم [ . اپرب  تیزعت  دـنوریم و 

. دوب حشرتم  نوخ  وا  زا  دوب و  دولآنوخ  دنتـشادرب  هناخدور  نآ  زا  زور  نآ  رد  گنـس  زا  هچنآ  دشابیم ، رهـش  جراخ  رد  هک  ياهناخدور 
تیاور تیب  لها  قیرط  زا  بختنم  باتک  رد  یحیرط  نیدـلارخف  خیـش  .و  درکیم حـشرت  نوخ  زاب  دـندرکیم  كاـپ  ار  نوخ  هک  دـنچ  ره 

دـنتخادنا و نوخ  كاخ و  نایم  رد  البرک ، يارحـص  رد  ار  شرهطم  ندـب  و  دـندرک ، دیهـش  ار  ءادهـشلادیس  باـنج  نوچ  : هک تسا  هدرک 
وا زا  نوخ  و  درک ؛ زاورپ  دومن و  هتـشغآ  مولظم  نآ  نوخ  هب  ار  دوخ  هدـمآ و  يدیفـس  غرم  هاـگان  هک  دوب  يراـج  شروـنم  ندـب  زا  نوـخ 

. دنلوغـشم هناد  فلع و  بآ و  رکذ و  هب  دناهتـسشن و  ناتخرد  ياهخاش  رب  هک  دومن  هظحالم  ار  يدنچ  ناغرم  هار ، ءانثا  رد  سپ  دیکچیم 
ترضح هکنیا  لاح  هیهنم و  روما  نآ  رکذ  ایند و  يهلطاب  روما  هب  دیشابیم  لوغـشم  ایآ  امـش ! رب  ياو  تفگ : ناغرم  نآ  هب  دیفـس  غرم  نآ 

نوچ دزیریم !؟ وا  نوخ  هدـیرب و  رـس  هنـشت و  بل  اب  تسا  هداتفا  نفک  لسغیب  مرگ  ياـهگیر  يور  رب  ـالبرک  يارحـص  رد  نیـسح  ماـما 
هک ار  ترـضح  نآ  رونم  ندب  دـندومن  هظحالم  دندیـسر . هاگلتق  هب  نوچ  البرک . تمـس  هب  دـندومن  زاورپ  دندینـش ، ار  تاملک  نآ  ناغرم 

دناهدرک دروخ  ار  مولظم  نآ  ياهناوختـسا  دناهتخات و  شرونم  ندب  رب  بسا  تسا و  هداتفا  نفک  لسغیب و  مرگ ، ياهگیر  يور  رب  رـسیب 
دندیشک و هحیـص  هعفد  کی  دندید . ار  تلاح  نیا  ناغرم  نآ  نوچ  دناهدمآ . وا  ترایز  هب  ارحـص  نایـشحو  دننکیم و  هلان  وا  رب  ناینج  و 
ار دوخ  رورـس  نآ  نوخ  هب  و  دنتخادنا ، مولظم  نآ  نوخ  رب  ار  دوخ  و  دندومن ، دنلب  اروثب  او  دایرف  و  دـندومن ، دـنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادـص 

تمـس هب  اهنآ  زا  یغرم  اضق ، زا  دنناسر . هیحان  نآ  هب  ار  مولظم  نآ  تداهـش  ربخ  ات  دندومن  زاورپ  ياهیحان  هب  کی  ره  دـندومن و  هتـشغآ 
هحفـص نآ [  ربق  رود  رب  دیـسر ، ربمغیپ  ترـضح  رونم  دقرم  هب  نوچ  تخیریم . نآ  رپ  لاب و  زا  نوخ  دومن و  زاورپ  ادخ  لوسر  يهنیدـم 
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رد نیـسح  لاوما  دش  تراغ  هک  شاب  هاگآ  البرک ! رد  نیـسح  دش  هتـشک  هک  شاب  هاگآ  هک : داد  زاوآ  دنلب  يادن  هب  دـیدرگ و  رورـس  [ 46
هیرگ و دـندش و  عمج  غرم  نآ  رود  هب  دـندومن ، هدـهاشم  ار  تلاح  نآ  ناغرم  نوچ  البرک ! رد  نیـسح  دـش  حـبذ  هک  شاب  هاـگآ  ـالبرک !
ار ترـضح  نآ  لـتق  ربـخ  هکنآ  زا  دـعب  و  دـندمآ . عزف  هب  دـندومن ، هدـهاشم  ار  تلاـح  نیا  هنیدـم  لـها  نوچ  دـندومنیم . هحون  يراز و 

ربخ غالبا  يراز و  هحون و  رونم و  دقرم  فاوط  زا  دـعب  هدولآنوخ  غرم  نآ  و  دوب . هدروآ  ار  تداهـش  ربخ  غرم  نآ  هک  دنتـسناد  دـندینش .
یـصخش تایقافتا ، زا  و  دومنیم . يراز  هیرگ و  مولظم  ماـما  رب  بش  نآ  یماـمت  رد  هتفرگ و  رارق  یتخرد  رـس  رب  و  دومن ، زاورپ  تداـهش 

دوب و هدومن  هطاحا  وا  ندب  يهمه  هب  ماذج  نآ  هک  يوحن  هب  راتفرگ ، زین  ماذـج  یـشوخان  هب  دوب و  لش  روک و  هک  تشاد  يرتخد  يدوهی 
و دوب . هتفرگ  رارق  نآ  تخرد  کی  رس  رب  غرم  نآ  هک  یناتـسب  هب  دندوب  هدرک  نریب  هنیدم  زا  ار  رتخد  نآ  یـشوخان  نآ  تیارـس  فوخ  زا 
هب یلغش  بش  نآ  رد  اضق ، زا  دشیم . لوغـشم  هضیرم  نآ  یلـست  هب  تفریم و  رتخد  نآ  دزن  هب  يردپ  تبحم  هب  رظن  يدوهی  نآ  بش  ره 

ماگنه نوچ  دوبر . رد  شباوخ  دماین  ردپ  هک  دـید  دوب  ردـپ  رظتنم  نوچ  رتخد  نآ  دور . رتخد  نآ  دزن  تسناوتن  هک  دوب  يدوهی  نآ  تهج 
هب نیمز  يور  رب  ار  دوخ  ات  دـیناطلغ  نیمز  يور  رب  ار  دوخ  هلیلع  نآ  دیـسر . وا  شوگ  هب  غرم  نآ  يهلان  هیرگ و  يادـص  دیـسر ، رد  رحس 

لوغشم ود  ره  لاح  نیمه  رد  درکیم و  تعباتم  نیمغ  نوزحم و  لد  اب  زین  رتخد  نآ  درکیم  هلان  غرم  نآ  هچ  ره  دیناسر . تخرد  نآ  ریز 
مـشچ رب  رگید  ياهرطق  دـیدرگ و  نشور  اتعفد  شمـشچ  دـیکچ و  رتخد  نآ  مشچ  رب  نوخ  نآ  زا  ياهرطق  هاـگان  هک  دـندوب  يراز  هلاـن و 

. دش حیحص  هظحل  نامه  دیکچ  شیاهاپ  رب  ياهرطق  و  تفای ، افش  اروف  دیکچ  شیاهتـسد  رب  ياهرطق  دیدرگ و  انیب  زین  نآ  دیکچ  شرگید 

. دیدرگ ملاس  رتخد  نآ  ندب  عیمج  رهطم  نوخ  نآ  ببـس  هب  هکنیا  ات  دـیلامیم  شندـب  رب  ار  نآ  دـیکچیم  شندـب  رب  هک  يهرطق  ره  سپ 
رد ینز  دومن ، هظحـالم  نوچ  دـیدرگ . ناتـسب  نآ  دراو  رتخد  لاـح  عـالطا  تهج  هب  راوهمیـسارس  يدوهی  صخـش  نآ  دـش ، حبـص  نوچ 
نآ يراد ؟ وا  زا  يربخ  ایآ  متـشاد  ناتـسوب  نیا  رد  يرامیب  رتخد  هک  دیـسرپ  تخانـشن . ار  وا  دـید  تیفاع  هحفص 47 ] تحـص و [  تیاهن 
نآ دیـسرپ . ار  تیفیک  دـمآ ، شوه  هب  نوچ  دـش . شوهیب  دینـش ، ار  مـالک  نآ  نوچ  يدوهی  وت ! رتخد  منم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : رتخد 

یتخرد خاـش  رب  یکاـنزوس  يهلاـن  اـب  یکاـنمغ  نینوخ  غرم  هک  دـید  يدوهی  دومن . يدوهی  نآ  هب  ار  غرم  نآ  دومن و  لـقن  ار  هعقاو  رتخد 
تردق هب  غرم  نآ  هاگان  وگب ! ینخـس  نم  اب  تسا  هدـیرفآ  ار  وت  هک  یئادـخ  نآ  هب  مهدیم  دـنگوس  ار  وت  غرم ، يا  تفگ : تسا . هتـسشن 

درک بجعت  دینش  ار  هعقاو  نیا  يدوهی  صخش  نوچ  دومن . نایب  ار  مولظم  ماما  نآ  تداهش  هب  و  درک ، تیاکح  ار  دوخ  تیفیک  یلاعت  قح 
ماوقا زا  رفن  دصناپ  دش و  ناملسم  يدوهی  نآ  سپ  يدوبن . افش  وا  نوخ  رد  هنیآ  ره  دوبن ، یلاع  تلزنم  ردق و  بحاص  نیـسح  رگا  تفگ :

ار مولظم  ماما  نآ  نوچ  : هک دومرف  تیاور  داجس  دیـس  ترـضح  زا  بقانم »  » بحاص و  [ . 46  ] دندروآ مالـسا  مولظم  نآ  نوخ  تکرب  هب  وا 
رتخد يرغـص ، يهمطاف  يهناخ  راوید  رب  درک و  زاورپ  هنیدم  بناج  هب  دومن و  هتـشغآ  ترـضح  نآ  نوخ  هب  ار  دوخ  یبارغ  دندرک ، دیهش 

نتسیرگ تسیرگ ؛ روفلا  یف  داتفا . دولآنوخ  برغ  نآ  رب  شرظن  دومن ، دنلب  ار  دوخ  رس  همطاف  نوچ  تفرگ . رارق  نیـسح ، ماما  ترـضح 
وا هب  تسا ؟ هدروآ  ار  یـسک  گرم  ربخ  بارغ  نیا  ؟ بارغ ای  کلیو  هاعنت  نمل  تلقف : بارغلا  بعن  : دومرف ناـیب  ار  راعـشا  نیا  يدـیدش و 

. ماهدروآ ماما  گرم  ربخ  تفگ : . باوصلل قفوملا  لاق : نم ؟ تلقف : مامالا . لاـق : ؟ بارغ يا  ياهدروآ ، ار  هک  گرم  ربخ  وت ! رب  ياو  متفگ 
هک یتسرد  هب  . بارضلا ۀنـسالا و  نیب  البرکب  نیـسحلا  نا  هحفـص 48 ] تسا [ . هتفاـی  باوص  قیفوت  هکنآ  تفگ : ماـما ؟ نآ  تسیک  متفگ :

کشا هب  نیسح ، يارب  نک  هیرگ  سپ  . باوثلا عم  هل  الا  یجرت  ةربعب  نیسحلا  یکباف  . تسا ریشمش  هزین و  برـض  نایم  رد  البرک  رد  نیـسح 
یتسار هب  تفگ : دیسر ؟ اجک  هب  نیسح  راک  متفگ : . بارتلا نکـس  دقل  اقح  یل  لاقف  نیـسحلا  تلق  . يراد ادخ  باوث  دیما  رگا  دوخ ، مشچ 
تقاـط دـش و  مک  غرم  نآ  رپ  توق  نآ  زا  سپ  . باوجلا در  قطی  ملف  حاـنجلا  هب  لقتـسا  مث  . داد رارق  دوخ  نکـسم  ار  كاـخ  هک  میوـگیم 

هک یئاـعد  زا  دـعب  دـش  دراو  نـم  رب  هـچنآ  زا  مدرک  هـیرگ  سپ  . باجتــسملا ءآعدـلا  دــعب  یب  لـح  اـمم  تـیکبف  . ار باوـج  در  تشادــن 
نآ تداهش  ربخ  تشذگ ، هک  یلیلق  نامز  و  درک . هزات  ار  بلطملادبع  رحس  رتخد ، نیا  دنتفگ : دندینش ، ار  نیا  هنیدم  لها  نوچ  . باجتسم
نآ زا  یکی  هک  دش  معومسم  : هک دیامرف  نزخم  باتک  رد  و  [ . 47 . ] هدوب قح  دومرف  همطاف  هچ  نآ  هک  دنتسناد  نآ  زا  دعب  دیسر . ترضح 
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عقاو نیوزق  لاحم  زا  رابدور  دابآرز  يهیرق  رد  هک  تسشن  يرانچ  تخرد  رـس  رب  دمآ و  دندوب  هدولآنوخ  هب  ار  دوخ  لاب  رپ و  هک  ناغرم 
زا شزور ، ای  اروشاع  بش  رد  لاس ، ره  رد  لاح ، هب  ات  لاس  نآ  زا  رغـصایلع .) هدازماـما  بنج  رد  تسا ؛ یقاـب  تخرد  نآ  نونکا  . ) تسا

دیوگ باتک  فلؤم  . دوشیم کشخ  خاش  نآ  دـیآ  نوخ  هک  یخاش  ره  زا  دوشیم و  يراج  نوخ  یغرم  حـبذ  ردـق  هب  شقاس  ای  شخاـش 
زا نباکنت  رد  مدوخ  نکـسم  رد  هکنانچ  هداـتفا . قاـفتا  هحفـص 49 ] تارک [  زین  توملا  رد  تخرد  زا  اروشاـع  ماـیا  رد  ندـمآ  نوـخ  هک 

يارق زا  يا ]  ] هیرق لها  : هک ةداهـشلا  رارـسا  باتک  رد  دومرف  تیاکح  يدنبرد  يهمالع  .و  مدومن هدـهاشم  دوخ  اروشاع  رد  تارک  یتخرد 
، نآ زا  سپ  تسا . عارذ  دـص  هب  بیرق  نآ  [ 48  ] رـسکم هک  دننکیم  رفح  يرودم  يدوگ  تسا ، دـنه  کلم  دالب  زا  هک  نکد  دابآردـیح 

بش رد  سپ  دنزیریم . يدوگ  نآ  رد  دننکیم و  درخ  ار  نآ  سپ  يدنه . رمت  ياهیتخرد  زا  شخیب ، زا  ار  یگرزب  تخرد  دننکیم  عطق 
رد دـنزیم  جوم  یـضعب  رب  یـضعب  هک  يوحن  هب  دوـشیم ، هتخورفا  شتآ  يدوـگ  نآ  يهمه  سپ  دـنزورفایم . نآ  رد  شتآ  مرحم  متفه 

ناناوج و ناریپ و  زا  نادرم  دـنیامنیم  لسغ  سپ  بش . فصن  کیدزن  رد  دـنیآیم  نوریب  دوخ  لزانم  زا  هیرق  نآ  لها  سپ  اروشاع . بش 
دندـنبیم مکحم  رمک  هب  یگنل  کی  ره  سپ  تسا . اروشاعلا » تیب   » هب یمـسم  و  تسا . اجنآ  رد  هک  یهاـچ  بآ  زا  ناـکدوک ، زا  نیزیمم 

رد و  نیـسح » هاش  نیـسح ، هاش  :» دننایوگ رکذ  وحن  نیدب  نانکهحون  نانکدایرف و  ناور و  هنهرب  ياپ  اب  سپ  دـیامن . ناشیا  تروع  رتس  هک 
اهنزداب اب  هک  دنـشاب  يدنچ  نادرم  يدوگ  نآ  فارطا  رد  و  دـنوریم . شتآ  يدوگ  نآ  کیدزن  هب  ات  تسا  دـنلب  اهملع  ناشیا  يور  شیپ 

اوه رد  هدنرپ  هک  يوحن  هب  تسا ، تیاهنیب  نامز  نآ  رد  شتآ  نآ  تدش  و  دوش . فاص  رتسکاخ  زا  شتآ  يور  ات  دـننزیم ، داب  ار  شتآ 
يوحن هب  دراد ، يدنت  تدح  تدش و  رایـسب  يدـنه  رمت  تخرد  شتآ  هکنیا  اب  دوشیم . نایرب  عارذ  تسیب  ات  شتآ  نآ  [ 49  ] يذاحم رد 

نآ يولهپ  هب  نامدرم  نوچ  و  دـسرب ، ناوختـسا  هب  ات  هک  دـنازوسیم  نانچ  هظحل  ناـمه  رد  دـسرب  یناویح  ندـب  هب  نآ  زا  ياهرذ  رگا  هک 
لخاد تسا  هزین  وا  تسد  رد  هـک  ناـشیا  هحفـص 50 ] گرزب [  لوا  دننایوگ . نیـسح » هاش  نیـسح ، هاش   » هک یتلاح  رد  دندیـسر ، يدوگ 
لخاد نیـسح » هاش  نیـسح ، هاـش   » ظـفل هب  ناـیوگرکذ  ناـنکهحون و  ناـنزدایرف و  دـننکیم و  تعباـتم  ار  وا  موق  نآ  سپ  دوشیم ؛ شتآ 

نآ رد  ناشیا  ياهیاپ  هکنیا  نودب  دنور  هار  نیمز  رد  هک  نیا  دننام  دنوریم ، هار  شتآ  يور  رد  سپ  دوخ ، ياهیاپ  هب  شتآ  رد  دـنوشیم 
تیاکح نیا  هب  ارم  داد  ربخ  : هک هدومرف  يدنبرد  يهمالع  و  [ . 50 . ] دیامن ریثأت  ناشیا  ياهیاپ  رد  شتآ  نآ  هکنیا  نودـب  و  دور ، ورف  شتآ 

تاقث قثوا  نم و  ناتـسود  يهلمج  زا  هک  يدـنه ، ینکد  يولوم  یلع  دـمحم  دیـس  یقن ، حـلاص  لماک ، یقت و  لـضاف ، ملاـع  لـجا ، دـیس 
هب دـش  لقتنم  نآ  زا  سپ  تشاد . ینکـس  هیرق  نامه  رد  شیوخ  رمع  لـئاوا  رد  هکلب  هدـید ، ار  نآ  اـهراب  دیـس  نآ  و  تسا . نم  باحـصا 
رد : هک هتـشاد  تیاکح  روبزم  دیـس  نیمه  زا  هماقم -  هللا  یلعا  يدنبرد -  يهمالع  اضیا  و  [ . 51  ] دومن تماقا  اجنآ  رد  دابآردـیح و  يوس 

بـش رد  : هکنیا شنایب  دوب . دابآردیح  يهیرق  تیاکح  دننام  هک  مدومن  هدهاشم  ار  یبیجع  رما  هفرـشم  دهاشم  يوس  هب  مدـلب  زا  مرفـس  نیا 
دایرف هاگان  میدوب . هتـسشن  هودنا  تلاح  اب  میدمآ و  دورف  یلزنم  رد  دنه  زا  نکد  کلم  دالب  زا  یئبنم »  » يهدـلب يارق  زا  ياهیرق  هب  اروشاع 
یملع هک  دنهاوخیم  هک  میدید  میدیسر  ناشیا  عمج  هب  میتساوخرب و  سپ  میدینشیم . نیسح » نیسح ،  » يادص و  دش ، دنلب  هیرق  نآ  لها 

دوخ هنیس  دندرکیم و  دایرف  دندرکیم و  هحون  ناشیا  دندروآ و  ریز  هب  ار  نآ  سپ  دنروآ . دورف  تسا  هدش  بصن  یجرب  يالاب  رد  هک  ار 
، دندیبوکیم ار  دوخ  ياههنیـس  هک  یتعامج  نآ  فارطا  رد  و  دوب ؛ هتخورفارب  شتآ  زا  رپ  هک  يدوگ  بناج  هب  دنتفر  سپ  دندیبوکیم . ار 
، نآ هب  گرزب و  ریگفک  دـننام  تسا  يزیچ  وا  تسد  رد  هک  ار  يدرم  مدـید  سپ  دـندومن . تاقالم  هحفـص 51 ] مه [  اب  هقرف  ود  نآ  سپ 

دننزیم هقلح  مه  رود  هب  دـنوریم و  هار  شتآ  نآ  رد  هنهرب  ياپ  اب  تعامج  نیاو  دزیریم  ارحـص  هب  درادیمرب و  يدوگ  نآ  زا  ار  شتآ 
زا سپ  دـنتفریم و  هار  هفئاط  نآ  دـننام  شتآ  نآ  رد  زین  اهنآ  دـندوب  رفاـسم  هک  اـم  ياـقفر  زا  یـضعب  هکنیا  اـت  دـنبوکیم . ار  اههنیـس  و 

نیمز رب  هکنیا  دـننام  میتفریم  هار  شتآ  رد  ام  هک  دـندومن  دای  مسق  اهنآ ، ندـینازوسن  تیفیک  زا  مدومن  لاؤس  اـهنآ  زا  هیـضق  نآ  ءاـضقنا 
دـندوب و هتفر  نیچام  دالب  هک  دنتـشاد  تیاکح  نیفلوم  زا  یـضعب  نم  يارب  هک  درک  تیاکح  يدـنبرد  همالع  اـضیا  [ . 52  ] مـیور هار  درس 

دصراهچ هب  بیرق  مالسا  لها  زا  و  دنتسین . باتک  لها  زا  دنشاب و  تسرپتب  نیچام  یلاها  : هک هتفگ  وا  دندوب  نکاس  اج  نآ  رد  لاس  دنچ 
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نآ رب  هعیش  تداع  و  دنشاب . راوناخ  لهچ  یس ، هب  بیرق  هک  دنشاب  اجنآ  رد  هعیـش  زا  یمک  يهفئاط  دنـشاب و  هماع  تنـس و  لها  زا  راوناخ 
نایم رد  دنیامنیم ، عمج  رامشیب  مزیه  رایسب و  ياهبوچ  متفه  زور  ات  مرحم  لوا  زا  ءادهشلادیس  ترـضح  يرادازع  يارب  هک  هدش  يراج 

نآ زور  نآ  رد  هک  اروشاع ، زور  ات  دنزورفایم  شتآ  اهبوچ  مزیه و  نآ  هب  دوشیم ، متفه  زور  نوچ  و  تسا . اجنآ  رد  هک  یعیـسو  نادیم 
. تسا نادیم  نآ  کیدزن  هک  يدجـسم  رد  دنوشیم  عمج  اروشاع  زور  رد  سپ  دـنزیم . جوم  هک  دوشیم  شتآ  زا  یئایرد  دـننام  نادـیم 

هنیـس رـس و  رب  ناشیا  دناوخیم و  یثارم  ناشیا  يراق  دنتـسیایم و  هقلح  هقلح  دنرادیمرب و  یتروع  رتاس  هک  نیا  زج  دنوشیم  هنهرب  سپ 
شتآ نادـیم  رد  لخاد  عامجا  وحن  هب  هعفد  کی  سپ  دـش ، تیاهنیب  ناشیا  بلق  شزوس  تشذـگ و  تعاس  کـی  تدـم  نوچ  دـننزیم .

اهناکم زا  یضعب  رد  دوریم  ورف  شتآ  رد  ناشیا  ياهیاپ  دنوریم و  هار  شتآ  رد  دننزیم و  اههنیس  رب  نانکهحون  نانزدایرف و  دنوشیم و 
بناج هب  نادیم  بناج  کی  زا  سپ ، تسا . تمالـس  درـس و  ناشیا  رب  شتآ  نآ  و  وناز ، ات  یـضعب  رد  ناسنا و  دـق  فصن  هحفص 52 ] ات [ 

زا لیبق  نیا  زا  و  [ . 53  ] ددرگ شوماخ  رتسکاخ و  همه  شتآ  نآ  هکنیا  ات  دنراد  لاغتشا  باتفآ  بورغ  ات  لاوحا  نیمه  هب  دنوریم و  رگید 
زور و رد  شتآ  ندـینازوسن  هک ، تسناد  دـیاب  و  اروشاع . بش  زور و  رد  تسا  نازحا  مومه و  ثودـح  هلمج  نآ  زا  تسا : رایـسب  بئارغ 
رب راگزور  یلاها  ندید  و  [ 54  ] باد هک  ياج  نآ  زا  تسا . ءادهشلادیس  ترضح  رب  يرادازع  يارب  ثداوح  رئاس  ثودح  اروشاع و  بش 

مولظم نآ  رب  نتفرگ  ازع  يارب  باب  نیا  زا  تسا ؛ ندینازوس  قارحا و  نآ  تلاح  شتآ ، دهدیم و  تلاح  رییغت  رادازع  هک  تسا  يراج  نآ 
تیقح مالـسا و  تیقح  رب  دراد  تلالد  بیارغ  نیا  هکنیا : لوا  : تسا زیچ  دنچ  بیارغ  نیا  يهنطاب  تمکح  هک  تسناد  دیاب  دنازوسیمن و 

رد دـنرثأتم ، لحمـضم و  ءایـشا  ینعی  تانکمم . عیمج  رد  يهریاس  يهقلطم  تیالو  هصاخ و  توبن  رب  تلالد  اـهنآ  هکنیا : مود  . هیماـما نید 
دشابیم و راهطا  يهمئا  دوجو  يهعشا  راونا و  زا  يوترپ  تیاغ  قیرط  هب  ناشیا  دوجو  دنرادرب و  نامرف  همه  و  ماما ، يهدارا  تیشم و  ماقم 

ریغ هب  رایتخا و  هب  تادوجوم  يهمه  دهدیم  يور  راگدـیرفآ  ترـضح  ناگدـیزگرب  نآ  بولق  تحاس  رب  نزح  هودـنا و  هک  نامز  ره  رد 
یملا بلق  هب  رگا  هکنیا  دـننام  دـنوشیم . نیگهودـنا  مومهم و  مومغم و  همه  و  دـنباییم ، رد  لزلزت  هب  همه  روعـشاب  روعـشیب و  رایتخا و 

رب تسا  تجح  مامتا  باب  زا  بیارغ  نیا  هکنیا : موس  . تسا ناکما  ملاع  بلق  زین  ماما  و  تسا . يراـس  ءاـضعا  يهمه  هب  ملا  نآ  دـیآ ، دراو 
یح نم  هحفص 53 ] ییحی [  ۀنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  : ) دنرصقم عبتت  دهج و  لذب  رد  هک  یناسک  ینعی  نیبم . نید  نیفلاخم  نیرفاک و 

، بابـسا نیدـب  هک  دنـشابیم ؛ هعیـش  زا  نیفعـضتسم  ماوع و  هک  یناسک  رب  تسا  فاطلا  باب  زا  بیارغ  نیا  هکنیا : مراهچ  [ . 55 ( ] ۀنیب نع 
لود ۀبلغ  اب  اصوصخ  ءآدـفلا ، هل  یحور  هیلع و  هللا  یلـص  هجرف و  هللا  لجع  ماما  تبیغ  لوط  اب  امیـس  دوش  ماکحا  تیاغ  رد  ناشیا  دـیاقع 

قیالخ هنیاعملاب  هک  ءادهـشلادیس  ترـضح  نأش  یگرزب  رب  دنراد  تلالد  بیارغ  نیا  هکنیا : مجنپ  . هرجف يهرفک  يهقـسف  تنطلـس  هلطاب و 
ایند هک  تسا  نآ  رب  تلالد  يارب  هکنیا :]  ] مشـش . تسین رترب  یـسک  بانج  نآ  راهطا  لآ  زا  بآم ، یمتخ  بانج  يهبترم  زا  دعب  هک  دننادب 

رب افعلا » كدعب  ایندلا  یلع  : » ربکایلع تداهش  رد  بانج  نآ  لوق  هچنانچ  تسا . هدش  قولخم  وا  يارب  ایند  و  تسا ؛ بانج  نآ  يهناخازع 
یکی تسا : فنص  دنچ  رب  اروشاع  بیارغ  هک  تسناد  دیاب  .و  يرادازع هب  تسا  قیالخ  بیغرت  يارب  روما  نیا  هکنیا : متفه  . تسا هاوگ  نآ 
بانج نآ  لتق  ءاروشاع  زور  نامه  رد  یـضعب  هددـجتم و  یـضعب  همئاد و  اهنآ  زا  یـضعب  کـی  ره  هیـضرا و  یکی  تسا و  هیوامـس  هکنیا 

زا و  دراد . صاصتخا  ینیعم  ناکم  هب  تسا و  یصاخ  يهعقب  هب  صتخم  یـضعب  تسا و  مرحم  مایا  هب  صتخم  یـضعب  هتـشاد و  صیـصخت 
هناخ نامیا  نکر  هحفص 54 ] تسکش [  نید  نیتملا  لبح  هتشر  تسکـش  ار  ام  لد  اروشاع  زور  : هفلؤمل . تسا نامـسآ  یخرـس  همئاد  روما 

تاهیه گنابماع  صاخ و  ياهدـید  يو  زا  رات  ماش  روجید  نوچ  راـت ، يزور  هچ  هوباـش ! خیـش و  ردـنا  دـنکفا  یـشتآ  بارخ  دـش  نید 
اهبل تشپ  رب  ناطخ  ونراپراپ  نابایب  رد  نت  ین  هب  رـس  راذع  نوخ  زا  باضخ  ار  ناناوجونراگزور  ردنا  دـنکفا  یـشروش  رانک  ره  زا  شطع 

یف سمـشلا  رح  راصگنت  تشگ  ربمیپ  لآ  رب  هصرع  گـنج  تشد  زورف  رذآ  دـش  رهمرازراـک  رد  طـخ  لاـخ و  نوخ  زا  گـنر  رازهزبس 
دق مهسأر  یفطـصملا  یبنلا  ربلا  ةرتعلوصو  ءآم  یلا  الـصا  نکی  مل  لوسرلا  لآ  نم  دابکالا  قرحاءازجلا  موی  عقاو  رح  لثم  یحـضلا  تقو 

یتـح مهل  ءآـم  نکی  مـل  شطعلا  رح  نـم  نادـبالا  نخـساءآمظلاب  قـیرح  وا  لـیتق  مـک  ءامدـلاب  هـیف  ماـسجالا  سمغااـنقلا  سأر  یف  لاـج 
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نید هاشـسان  راظنا  رد  راوخ  هنهرب  نت  سابلیب  رـس  کی  هداتفا  ناگتـشکنیعملا  ءآملاب  تئا  انابا  ای  نیزحلا  توصلاـب  لاـفطالا  توصشری 
ادیرفا دعالا  دهاجبابک  لد  ناناوجون  قارف  زا  بآ  طحق  زا  رگج  ات  بل  زا  کشخزیر  زیر  نمشد  غیت  زا  شرکیپ  زیتس  تشد  نآ  رد  اهنت 
هحفص 55 ] نیملاظلا [ . یلع  هللا  ۀنعل  الاهنمیم  رب  هرسیم  هگ  ره  ورب  هنتکی  یهاپس  رب  يدرک  هلمحماهسلا  رطملاک  هیتای  ام  نیح  ماهسلاب 

دومرف هیوامس  بتک  رد  ار  ءادهشلادیس  ترضح  تبیصم  رکذ  نوچ ، یب  دزیا  ترضح  هکنآ  نایب  رد 

هراشا

نم داهجلا  نادـیم  یف  ءادهـشلا  لوا  ءآزع  یف  یثارملا  ۀـئارق  و  یکابتلا ، ءاـکبألا و  ءاـکبلل  اـنقفو  يذـلا  دـمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
: ةوبنلا تیب  لها  نم  و  ءاسکلا ؛ بابرا  سماخ  ۀبسانتملا و  ۀعبرالا  عبار  ۀمئالا و  ثلاث  ۀنجلا و  لها  بابش  يدیس  یناث  ۀمـصعلا و  باحـصا 
هل و ال ریظن  هل و ال  هیبش  هل و ال  کیرـش  ال  وه ، الا  هلا  نا ال  دهـشن  و  مومـسم . مهـسل  اضرغ  ناک  يذـلا  مومهملا  مومغملا  مولظملا  مامالا 

هلا رهظالا و  یفطصملا  دمحم  رشحملا ، موی  عفشملا  عیفشلا  رشبلا  دیس  رغالا ، عرشلا  عداص  یلع  مالسلا  ةولصلا و  و  هل . ریـصن  هل و ال  ریزو 
یحطبألا یندـملا  یکملا  یمـشاهلا  یـشرقلا  ماوصلا ، ماوقلا  ماغرـضلا  ماقمقلا  مامهلا  ماـمالا  یلع  امیـس  رطخلا . لـلزلا و  نع  نیموصعملا 
يدمحملا یفنحلا  يرجاهملا  یبقعلا  يرجشلا  يردبلا  يدحالا  یفخلا  یقحلا  یهبلا  یقنلا  یقتلا  یخسلا  یضرملا  یـضرلا  یکزلا  یماهتلا 

يوقتلا يوضرلا  يوسوملا  یمظاکلا  يرفعجلا  یقداصلا  يرقابلا  يداجـسلا  ینیـسحلا  ینـسحلا  یمطاـفلا  يوضترملا  يولعلا  يوفطـصملا 
یمـسج ءادـفلا و  هحورل  یحور  هجرخم و  هللا  لهـس  هجرف و  هللا  لـجع  نسحلا  نب  مئاـقلا م ح م د  يداـهلا ، يدـهملا  يرکـسعلا ، يوقنلا 

دنچ رد  رامـضم ، نیا  رد  رادقم ، ردقیب و  يهرذ  نیا  يوگتفگ  هک  نادـب  هحفـص 56 ] نیعمجا [ . مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  ءآقولا و  همـسجل 
: دوشیم عقاو  لصف 

تسا لیئارسا  ینب  ناربمغیپ  زا  یکی  هک  ایمرا ،»  » باتک رد  ار  ءادهشلادیس  ترضح  تبیصم  یلاعت  قح  هکنیا  رکذ  رد 

زا ار  ناگدنونـش  تسا و  یلاعت  يادـخ  مالک  هک  دوشیم  مولعم  مـالک  نیا  نیماـضم  سفن  زا  هک  دومرف  رکذ  يوحن  هب  مراـهچ  لـصف  رد 
گنر هک  داد  يور  هثداح  هچ  دـش و  هچ  : هک تسا  نیا  یـسراف  ناـبز  هب  مـالک  نآ  يهمجرت  تسا و  قوط  قوف  بولق  تقرح  نآ  ندـینش 

دندوب و هدش  هداد  تنیز  الط  نیلوا  هب  هک  ار  رومعملا  تیب  نادنزرف  دندش و  هدنکارپ  یهلا  شرع  يانب  ياهگنـس  دـش و  رات  اهالط  نیرتهب 
ياههچب هدرک  هنهرب  ار  دوخ  ياهناتسپ  تاناویح  هک  یتقو  رد  دندش و  هتشادنپ  نارگهزوک  لافـس  هچ  دندوب  رتبیجن  تاقولخم  عیمج  زا 

زا هدـنام و  راـتفرگ  ناـبایب  رد  هدـش  کـشخ  بوچ  نوچ  تخـس  لد  محریب  تما  ناـیم  رد  نم  زیزع  ياـههچب  دـندادیم ، ریـش  ار  دوـخ 
ار ناکدوک  نآ  ناگرزب  نوچ  دـنبلطیم ، نان  ناکدوک  يهمه  هک  یهاگتـشاچ  رد  هدـیبسچ ، شماـک  هب  هراوخریـش  لـفط  ناـبز  یگنـشت ،
رد هک  یئاهنآ  دندش . كاله  اههار  رس  رد  دندرکیم ، معنت  تزع  يهرفس  رد  هک  ینانآ  دهد ؟ ناشیا  هب  نان  هک  دوبن  یـسک  دندوب  هتـشک 

، نم نازیزع  دندش  فرطرب  ناشیا ! یبیرغ  رب  ياو  سپ  دندیطلغیم . هتفرگ  لغب  رد  ار  نابسا  تالضف  دندوب ، هتفای  شرورپ  اهرتسب  نیرتهب 
هب تسد  یـسک  اما  دندش ، فرطرب  دـنچ  ره  اهنآ  هک  اریز  دـش ، رتمیظع  مودـس  موق  ندـش  فرطرب  زا  ناشیا  ندـش  فرطرب  هک  يوحن  هب 

توقای زا  رتشغیب و  ریـش  زا  رتدیفـس و  فرب  زا  دـندوب و  سدـقم  تمـصع  یکاـپ و  هار  زا  هکنآ  دوجو  اـب  اـهنیا  اـما  تشاذـگن ، ناـشیا 
هحفـص 57] تسوپ [  هک  اریز  دـندشن  هتخانـش  اههچوک  رد  هک  دوب  هتـشگ  ریغتم  نارود  ياهتبیـصم  تدـش  زا  ناشیا  ياهیور  رتناشخرد ،

. دوب هدیبسچ  اهناوختسا  هب  ناشیا 

دومرف رکذ  ربمغیپ  »ي  ایعش  » باتک زا  مود  لهچ و  لصف  رد  ار  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  دنزرف  تبیصم  یلاعت  يادخ  هک  نادب 
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رایـسب ياهتحلـصم  هب  هک  تبیـصم  تمحز و  رد  هک  یناـسرن  رطاوخ  هب  نم ! بیبـح  دـنزرف  يا  : تسا نیا  یـسراپ  ناـبز  هب  نآ  يهمجرت  و 
، منک مامت  تاقولخم  يهمه  رب  ار  اهتجح  وت  يهطـساو  هب  هک  متـساوخ  دومن ، مهاوخن  صالخ  هدرک  شومارف  ار  وت  نم  ياهدش ، راتفرگ 

شومارف ار  وت  زین  نم  دـنک ، شومارف  ار  دـنزرف  ردام  رگا  مدرک . شومارف  ار  وت  نم  هک  ینادـن  نانچ  و  مدرکن . صالخ  ار  وت  تهج  نیا  هب 
رهش نآ  رد  ار  وت  دوخ ، تردق  دی  هب  نم  هک  تسا  نیا  سپ  منک . یمن  شومارف  ار  وت  نم  دنک ، شومارف  ار  دنزرف  ردام  رگا  هکلب  منکیم .

هک نانآ  دوب و  دـنهاوخ  رهـش  نآ  ياهراصح  اـهراوید و  دـنیآیم ، دوجو  هب  ملع  رهـش  رد  نآ  زا  هک  رگید  رفن  هد  اـب  مدوب ، هتخادـنا  ملع 
ایند زا  راتفرگ  دوخ  لامعا  قافن و  هب  هکلب  دنناسر ، مامتا  هب  ار  دوخ  يهدارا  هک  تسین  نکمم  دـننک ، عطقنم  ار  امـش  لسن  هک  دـنهاوخیم 

رد دوب ، هدش  نابایب  بارخ و  نیقفانم  ببـس  هب  هک  تشاد ، وت  هب  قلعت  هک  ینیمز  نآ  هک  یمالک  زا  دعب  : دـیامرفیم هکنیا  ات  . تفر دـنهاوخ 
ار وت  نوخ  زور  نآ  رد  هک  ینانآ  هکنآ  اب  دوب ، دـهاوخ  گنت  ناـشیا  ياهنکـس  يارب  زا  داد ، مهاوخ  وت  هب  هک  یتیعمج  روفو  زا  تقو  نآ 

دـالوایب ار  دوـخ  هک  یتـقو  رد  هک  ینادـنزرف ، نآ  زا  ناـمز  نآ  رد  هک  دوـمن ، مهاوـخ  وـحم  نـیمز  يور  زا  دـندیماشآیم ، بآ  لـیبق  زا 
هحفص 58] يارب [  زا  تسا  مک  نیمز  يهمه  تعـسو  تفگ  دنهاوخ  وت  هب  هک  دینـش  یهاوخ  شوگ  هب  دناهدمآ ، دوجو  هب  وت  زا  یتشادنپ ،

لاح و  دـینادرگ ، دـلوتم  هک  نم  يارب  زا  ار  اـهنآ  تفگ ، یهاوخ  دوخ  لد  رد  وت  سپ  ار . نآ  زاـس  عیـسو  سپ  میوش ، نکاـس  نآرد  هکنآ 
نادرگرـس ریـسا و  ار  دوخ  لایع  هتـشک و  ار  دوخ  دـالوا  مدـنکرب و  اـیند  زا  لد  هک  یتقو  رد  هک  اریز  متـشادنپیم . دـالوایب  ار  دوخ  هکنآ 

سپ دنتشاذگاو . اهنت  ارم  تشادرب و  نم  تناعا  زا  تسد  سک  ره  هک  اریز  دنام ، دهاوخن  ایند  رد  یـسک  نم  زا  هک  مدرکیم  نامگ  مدید ،
هک ینامز  زا  دیایب  هک  تسا  هدنام  زونه  سپ  هک  نادب  هک : میامرفیم  وت  هب  ماوت  دنوادخ  هک  نم  سپ  دـندوب !؟ اجک  منیبیم  لاح  هک  اهنیا 

نارـسپ ات  تخاس ، مهاوخ  دنلب  ار  دوخ  ياول  اهنآ  نایم  رد  دومن و  مهاوخ  زارد  نامجع  يوس  هب  ار  دوخ  تردق  تسد  هک  نم ، يهدنب  يا 
دنهاوخ وت  دالوا  ناگیاد  ناشیا  نانز  ناشیا و  یبرم  ناهاشداپ  دـنرب . هار  هب  دوخ  ياهـشود  يالاب  رد  ار  وت  نارتخد  اهلغب و  ناـیم  رد  ار  وت 

و دیسیل . دنهاوخ  دروخ و  دنهاوخ  صالخا  هار  زا  ار  وت  مدق  كاخ  دومن و  دنهاوخ  وت  هب  میظعت  هتـشاذگ  كاخ  رب  ار  دوخ  ياهور  دوب و 
ات . دناهتشاذگ نم  رد  ار  دوخ  دیما  هک  یئاهنآ  دنوش  هدنمرـش  مراذگب  تسین  نکمم  هک  نابرهم  دنوادخ  منم  هک  تسناد  یهاوخ  تقو  نآ 

صلختـسم ار  وت  دـالوا  يهمه  و  درک ، مهاوخ  ار  ناـشیا  ناوید  تلادـع  هب  نم  دـناهدرک ، ار  وـت  ناوـید  هک  ناـنآ  يهمه  : دـیامرفیم هکنیا 
مهاوخ ناشیا  هب  هدشن  فاص  بارـش  لیبق  زا  ار  ناشیا  نوخو  دـیناروخ ، مهاوخ  ار  ناشدوخ  ياهتـشوگ  وت  نانمـشد  هب  دـینادرگ . مهاوخ 

رد ار  بتارم  نیا  مالک و  نیا  تحارـص  هک  تسین  یفخم  .و  دومن مهاوخ  ررقم  اـیند  رد  ناـشیا  تهج  هب  هک  تسا  یهیبنت  نیا  و  دـیناشون ؛
و تبیـصم ، يراـتفرگ و  زاربخ  و  نم ) بیبح   ) دـنزرف هب  باـطخ  زا  دراد ؛ روهظ  عون  هچ  نیبب  نک و  هظحـالم  ءادهـشلادیس  ترـضح  قح 

حیرصت ربمغیپ  هک  ملع ، رهـش  رد  دندوب ، راهطا  يهمئا  هک  ءادهـشلادیس  دالوا  زا  رفن  هن  نسح و  ماما  شردارب  هک  رگید ، رفن  هد  اب  وا  ندوب 
لـسن عطق  هدارا  زا  نداد  ربخ  و  تسا ، نینمؤملاریما  شردـپ  زا  تراـبع  هک  [ 56 .« ] اـهباب یلع  ملعلا و  هحفـص 59 ] هنیدم [  انا  : » هک هدومن 
دومرف نینمؤملاریما  ترـضح  هچ  تشاد . قلعت  وا  هب  هک  تسا  ینیمز  هک  هفوک  ندـش  نابایب  و  تسا ، رهاظ  خـیراوت  اهباتک و  رد  هک  ناشیا 

رد یهلا  تردق  روهظ  و  ترضح ، نآ  دالوا  ندش  رایسب  و  تسا .» نم  رهـش  هفوک  تسا و  ربمغیپ  رهـش  هنیدم  تسا و  ادخ  رهـش  هکم  :» هک
هک دنـشوکیم  وا  تمدخ  هب  عرـضت  میظعت و  رد  مجع  ناهاشداپ  دندش و  وا  صاخ  نایعیـش  زا  ناشیا  يهمه  هک  نامجع  نایم  رد  وا ، قح 

ماما ترـضح  رتخد  هموصعم ، هب  هبقلم  همطاـف  هب  هامـسم  نوفدـم  ترـضح  نآ  لـسن  زا  هلاـس  تفه  شـش  رتخد  هک  مق  يهبیط  يهدـلب  رد 
ترضح نابساپ  کلم  ناتسآ  رد  همه  دنسوبیم و  ار  ناتسآ  نآ  ادتبا  دندیسر ، ناتسآ  نآ  هب  نوچ  رادتقالا  يوذ  نیطالـس  مظاک ، یـسوم 

قدص ات  هداد  رارق  افـش  یلاعت  يادخ  ترـضح ، نآ  سدـقم  تبرت  رد  و  دـنراذگیم . كاخ  رب  عوضخ  رـس  مالـسلاهیلع -  نیـسح -  ماما 
همه هک  دنداتفا  مه  ناج  هب  نانچ  ترضح  نآ  نانمشد  و  دسر ، روهظ  هب  دیـسیل .» دنهاوخ  ار  وت  مدق  كاخ  : » هک هدومرف  نایعیـش  هب  هچنآ 

هللادبع دوب و  رضاح  البرک  رد  هک  نوعلم  یعبر  نب  ثبـش  فسوی و  نب  جاجح  تایاکح  زا  هکنانچ  دندروخ ، ار  رگیدکی  نوخ  تشوگ و 
. دش دهاوخ  رهاظ  زین  تعجر  رد  تسا و  رهاظ  هریغ  ریبز و  نب 
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دننکیم ریبعت  دلیه » توبن   » هب نآ  زا  هک  كدوک » یحو   » زا تبیصم  رکذ  رد 

زا هک  لیئارساینب  ءاملع  زا  یکی  : هک تسا  نانچ  وا  يهصق  و  هدش . ءادهشلادیس  ترضح  تبیصم  مساق و  یـسورع  هب  حیرـصت  اج ، نآ  رد 
 ] وا تشگیمرب ، هک  دوخ  سردـم  زا  ساـحنپ  هک  هبترم  ره  رد  هک  همیقع  دوب  ياهجوز  ار  وا  دوب ، ساـحنپ  وا  ماـن  دوـب و  ناـشیا  ناـگرزب 
زا دنکیم . هیرگ  دـنزرف  نتـساوخ  تهج  هب  هک  دـش  مولعم  وا  رب  دیـسرپ ، دوخ  يهجوز  زا  ار  هیرگ  ببـس  دـیدیم . نایرگ  ار  هحفص 60 ]

ار وا  يهجوز  یلاعت  هناحبـس و  قح  و  دیـسر ، تباجا  فده  هب  وا  ءاعد  ریت  دنک . تمارک  يدنزرف  ار  وا  هک  دومن  تساوخرد  یلاعت  يادخ 
هام رد  هبنشکی ، زور  لوا  وا ، تدالو  خیرات  و  هدش . دلوتم  وا  زا  تروص  وکین  يرسپ  وا ، لمح  ءادتبا  زا  هام  شش  زا  دعب  دینادرگ و  هلماح 

شیپ لاس  راهچ  داتفه و  كدوک  دلوت  و  دوب . هیناث  يهبترم  رد  سدقملا  تیب  ندش  بارخ  زا  متسیب  دصراهچ و  لاس  [ ، 57  ] لوألا نیرشت 
هدجس هب  دش ، دلوتم  وا  نوچ  و  دندرک . مان  نامحن  ار  دولوم  نآ  دوب . ترضح  نآ  دلوت  زا  شیپ  لاس  راهچ  یس و  نییبنلا و  متاخ  تثعب  زا 
يالاب رب  تسه و  رگید  يهدرپ  جنپ  هاجنپ و  دصهن و  نآ  يالاب  رب  دینیبیم ، امش  هک  نامسآ  يهدرپ  نیا  هک : تفگ  هدجـس  زا  دعب  تفر و 

ناراکتمدخ و تسا و  هدـننازوس  شتآ  یـسرک  نآ  يالاب  تسه و  هیاپ  دـنلب  یـسرک  تاناویح  يالاب  رب  و  تسا ؛ ناویح  راهچ  اههدرپ  نآ 
: هک تفگ  وا  هب  يدـنت  اب  درک و  عنم  نتفگ  نخـس  زا  ار  وا  دینـش ، دوخ  دـنزرف  زا  ار  نانخـس  نیا  ساحنپ  نوچ  دـناشتآ . زا  همه  یـسرک 

دنزرف شهاوخ  ام  هک  دومنیم  يراز  هیرگ و  تدـم  نیا  رد  وا  ردام  تفگن  نخـس  لاس  هدزاود  ات  دـش و  شوماخ  نامحن  شاب ! شوماـخ 
ار نامحن  شاهجوز  تشگزاب ، دوخ  سردـم  زا  ساحنپ  يزور  دـشیمن . يدـنزرف  اـم  يارب  زا  شاـک  دـش . ناـبزیب  لـال  تبقاـع  میدومن 
وت تفگ : ساحنپ  . دریگب ام  زا  ار  وا  ای  دنادرگ و  ایوگ  ار  وا  ادخ  ات  نک  اعد  هک  دومن  رایسب  يراز  عرضت و  داتسیا و  وا  ربارب  رد  هتشادرب و 
وت تفگ : شاهجوز  دـنرادرب . فوخ  نانخـس  نآ  زا  مدرم  هک  دـیوگ  نانخـس  ددرگ ، ایوگ  وا  نوچ  اما  دوش ، اـیوگ  وا  هک  يراد  شهاوخ 

رگم دیوگن ، نخـس  هک  داد  مسق  ار  وا  تشاذگ و  وا  ناهد  رب  ناهد  ساحنپ  دـیوگ . لمجم  یفخم و  ار  نانخـس  ددرگ ، ایوگ  هک  نک  اعد 
 ] ار وا  هاگنآ  دنیآ ، لمع  هب  نانخـس  نآ  هک  یتقو  رد  رگم  دنـشاب ، مهف  نابحاص  دـنچ  ره  دـمهفن  سکچیه  هک  دـشاب ، لمجم  هک  ینخس 

روما زاربخ  اهنآ  مامت  هک  تفگ  دجبا  فورح  بیترت  قفاوم  ار  یحو  جنپ  دش ، ایوگ  كدوک  نوچ  داد . نتفگ  نخس  تصخر  هحفص 61 ]
رد ار  وا  درپس و  نیرفآناـج  هب  ناـج  درک ، ماـمت  ار  اـهیحو  نوچ  درک . نفد  دـیهاوخ  ارم  دوخ  تسد  هب  امـش  هک  داد  ربـخ  تسا و  هدـنیآ 
دـش ایوگ  كدوک  هک  یتقو  رد  هک  نادب  . دندوب نوفدم  اجنآ  رد  دوهی  ءاملع  زا  رفن  لهچ  هک  یناکم  رد  دـندرک ، نفد  معرب » رفک   » يهیرق
لبق لاس  دصیـس  هب  بیرق  هکنیا  ات  دوب  طوبـضم  یناکم  رد  دنتـشون و  ار  اهیحو  باتک ، تفگ و  دش -  روکذم  هچنانچ  ار -  یحو  جنپ  و 

نآ دـنیامن  بلاق  ار  نآ  هک  ، دـندرب هناخ  بلاق  هب  دـنیوگیم  هوصم » دـیکان و   » باـتک ار  نآ  هک  ار  لیئارـساینب  ياـهباتک  زا  یکی  نیا ، زا 
نآ ظافلا  تاملک و  تسا و  لوادتم  لیئارـساینب  نایم  رد  باتک  نآ  دـنداد و  رارق  باتک  نآ  تشپ  رد  دـندیناسر و  بلاق  هب  زین  ار  اهیحو 

ۀمالا فیـس  باتک  رد  یقارن  دـمحا  الم  یجاح  موحرم  و  تسین . لاکـشا  زا  یلاخ  اهنآ  ندـیمهف  تسا و  قلغم  دراد و  ماهبا  رایـسب  اـهیحو 
در رد  ياهلاسر  هتشگ و  فرشم  مالسا  نید  فرش  هب  هک  ینیوزق  يدوهی  لیعامسا  الم  و  هدرک . همجرت  هتشون و  اهنامه  ترابع  هب  ار  اهنآ 

شـش : تسا نیا  وا  ياـهیحو  يهلمج  زا  و  هدرک . رکذ  همجرت  تراـبع و  اـب  ار  اـهیحو  نـیا  هتـشون ، مالـسا  نـید  راـصتنا  باـتک و  لـها 
ناگدنتفا باذع  هب  دنتفیب و  یتخس  هب  دتفیب ، تمحز  هب  ناگدنپسچ  يراوشد و  زا  دعب  دنتفا  يراوشد  هب  دنموزرآ  شـش  نامه  دنموزرآ ،

هتفرگ و  هدش ، هتـسکش  هدش و  هدرک  ناحتما  لثم  یئارحـص  رد  هناخدور  رانک  رب  دوش ، هدیرب  افق  زا  رجنخ  هب  دوش ، دروخ  دروخ  دـنوش و 
هدـیرورپ زان  هب  هک  فورعم  ناـشیوخ  دـنوش  راکـشآ  دوش و  هتخوس  تسا  ناگدازدـنزرف  ياـج  هک  نیگنر  اـههمیخ  فاـفز ، رد  دوشیم 

زا رفن  شـش  ای  ءادهـش  ناگدـیزگرب  زا  رفن » شـش   » زا دارم  و  دـشاب . البرک  يهعقاو  زا  زج  تارقف  نیا  يهمه  هک  تسا  نآ  رهاظ  . دـناهدش
« هدیرب رجنخ  زا  رس   » و دنشاب . باحصا  يهمتت  ناگدنپسچ »  » دندش و هحفص 62 ] دیهش [  اجنآ  رد  هک  مالسلاهیلع -  نینمؤملاریما -  دالوا 

يوزرآ هک  رفن  شش  دنموزرآ ،» شش   » دناوتیم و  تسا . رهاظ  همتت  و  تسا . نسحلا  نب  مساق  هتفرگ » فافز  رد   » و ءادهشلادیس . ترضح 
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هک یلع -  نب  دیز  اضر و  ماما  نسح و  ماما  ترضح  نیسح و  ماما  ترضح  و  مالسلاهیلع -  نینمؤملاریما -  ترضح  هک  دنتـشاد : تفالخ 
ترـضح و  دنامن . فوشکم  ات  دـینت  وا  تروع  رب  راد  يالاب  رد  روفلا  یف  توبکنع  دوب و  راد  رب  لاسکی  ات  شندـب  دـش و  دیهـش  هفوک  رد 
درکیم راذـگرب  نآ  لها  هب  ار  تفالخ  درکیم  هبلغ  رگا  ار  دـیز  نم  مع  دـنک  تمحر  ادـخ  : هک دومرف  تسیرگ و  وا  تبیـصم  رد  قداص 

 - مالسلاهیلع ءادهشلادیس -  ترضح  نادنمقوش » رفن  شش   » زا دارم  هک  دراد  لامتحا  و  ملعا . هللا  و  دشاب -  خف »  » رد دیهش  نیسح  و  [ . 58]
، دنشاب مالسلاهیلع -  نیسح -  ماما  باحصا  ناگدنپسچ »  » زا دارم  و  دنشاب . نسحلا  نب  هللا  دبع  دمحا و  مساق و  رغـصایلع و  ربکایلع و  و 

نیسح ماما  ترضح  دوش » هدیرب  وا  رس  افق  زا  هتسجرب  نایم  گرزب  دراک  زا  هک  یسک  نآ   » زا دارم  و  دندش . هتشک  البرک  يارحـص  رد  هک 
« ندـش هتخوس   » زا دارم  و  تسا . نسح  نب  مساق  ترـضح  دوش » هتفرگ  فافز  رد   » هکنآ زا  دارم  و  تارف . طش  دور » رانک   » زا دارم  و  تسا .

. ار تلاسر  تیب  لها  تسا  ناشیا  ندرک  ریسا  وا » ناشیوخ  ندش  راکشآ   » زا دارم  و  ار . تیب  لها  ياههمیخ  تسا  نیفلاخم  ندز  شتآ 

دهدیم ءادهشلادیس  ترضح  تداهش  زا  ربخ  ایمرا » » باتک زا  مشش » لهچ و  يامیس   » زا یقوساپ »  » رد یلاعت  يراب  ترضح  هک  نادب 

قابطنا .و  تارف رهن  مد  رد  لامـش ، نیمز  رد  نیملاعلا  بر  يادخ  يارب  زا  یـصخش  دوشیم  هدرک  ینابرق  حبذ و  هحفص 63 ] دیامرفیم [ :
. تسا رهاظ  ءادهشلادیس  ترضح  رب  هرقف  نیا 

« همان بساماج   » زا ترضح  نآ  تبیصم  رکذ  رد 

ارهاـظ  ) تشدرز نید  و  هدوـب ، اتـسا  دـنزاپ و  دـنز و  باـتک  هب  دـقتعم  تشتدرز و  نید  هب  نیدـتم  وا  هدوـب و  مـجنم  بساـماج  هـک  نادـب 
رد هدرک  راـگزور  نیطالـس  جارختـسا  وا  و  هدوب ) ناربـمغیپ  زا  یکی  زین  وا  هک  دـیآیمرب  راـبخا  یـضعب  زا  هچ  رگا  هک  دوب ، یتـسرپشتآ 
هب هیوفص  نیطالس  ات  ربخ  باتک  نآ  زا  و  تسا . عماج  رفج  تاحفص  قیرط  رب  نآ  تباتک  عضو  و  دنیوگ . همان  بساماج  ار  نآ  هک  یباتک 
وا و  تسا . ماقم  دیؤم  نکیل  تسین ، هیوامـس  بتک  زا  باتک  نآ  هچ  رگا  هدرک . لیـصحت  ار  باتک  نآ  یـسلجم  يهمالع  و  هدـماین . تسد 

، دنکیم توبن  يوعد  یصخش  لاس  نالف  رد  نیا  زا  دعب  : هک تسا  هتشون  اجنآ  رد  هدوب . ءایبنأ  متاخ  تثعب  زا  لبق  لاس  رازه  کی  زا  هدایز 
رـسپ ود  ربمغیپ  نارتخد  زا  ار  وا  دنـشکیم و  ار  وا  سپ  . رمع رخآ  رد  رگم  دـنکیمن ، ور  وا  هب  اـیند  هک  دراد  يداـماد  تسیرتخد و  ار  وا  و 

ازع هب  لدبم  ار  وا  یـسورع  دننکیم و  حبذ  تارف  رهن  رانک  رد  ینابرق  دنفـسوگ  دـننام  ار  رگید  نآ  دنـشکیم و  رهز  هب  ار  یکی  هک  تسا 
. تسا هدومن  جارختسا  موجن  دعاوق  زا  ار  ماکحا  نیا  .و  دنیامنیم

یناقرف تایآ  یناحبس و  مالک  زا  ترضح  نآ  تبیصم  رکذ  رد 

ترـضح لاوحا  تبیـصم و  هحفـص 64 ] هـب [  لـیوأت  راـیخا ، يهـمئا  يهربـتعم  راـبخا  زا  هـک  هلوأـم  تاـیآ  زا  یـضعب  مـینکیم  رکذ  سپ 
اوفک مهل  لیق  نیذـلا  یلا  رت  ملا  :) یلاعت هلوق  یلوا ، يهیآ  : میئاـمنیم رکذ  ار  تاـیآ  نآ  زا  یـضعب  ماـقم  نیا  رد  و  هدـیدرگ . ءادهـشلادیس 

هب يدیدن  ایآ  [ . 59 ( ] بیرق لجا  یلا  انترخأ  ول ال  لاتقلا  انیلع  تبتک  مل  انبر  اولاـق  لاـتقلا ... مهیلع  بتک  اـملف  ةولـصلا .. اومیقا  مکیدـیا و 
، لاتق دـش  ضرف  ناشیا و  رب  دـش  هتـشون  نوچ  سپ  ار . زامن  دـیراد  اپرب  دـیرادزاب و  لاتق  زا  تسد  هک  ناشیا  هب  دـش  هتفگ  هک  ناـنآ  يوس 

ریـسفت رد  ؟ کیدزن تدم  ات  ار  ام  یتشادیم  رخؤم  هک  دشیم  هچ  ار ؟ گنج  لاتق و  ام  رب  يدرک  ضرف  هچ  يارب  ام ! راگدرورپ  يا  دنتفگ 
ماما ترـضح  اب  لاتق  زا  تسد  نتـشادزاب  : هیآ نیا  ریـسفت  رد  هک  دومن  تیاور  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  زا  دوخ  دانـسا  هب  یـشایع 

وا اب  هک  یتسرد  هب  سپ  تسا ، مالسلاهیلع -  مئاق -  ترضح  جورخ  بیرق  لجا  تسا و  نیـسح  ماما  ترـضح  اب  لاتق  ضرف  تسا و  نسح 
مولظم هکنآ  و  [ . 61 ( ] اروصنم ناک  هنا  لتقلا  یف  فرسی  الف  اناطلس  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و  :) مود يهیآ  [ . 60  ] رفظ رصن و  تسا 

هدش هدرک  يرای  وا  هک  یتسرد  هب  نتشک . رد  یلو  نآ  دنکن  فارسا  دیاب  سپ  یتنطلس . وا  یلو  يارب  میدینادرگ  قیقحت  هب  سپ  دش  هتشک 
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و میشابیم . وا  ءایلوا  همئا ، ام  و  تسا ، نیسح  مولظم »  » زا دارم  : مالسلاهیلع قداص -  ترضح  زا  یـشایع  تیاور  رب  انب  هحفص 65 ] تسا [ .
لوتقم هک  دومرف  و  تسا . هدرک  لتق  رد  فارـسا  هک  دوشیم  هتفگ  هک  يدح  هب  دـنکیم  نیـسح  یهاوخنوخ  دـیامن ، مایق  ام  زا  مئاق  نوچ 

هب سپ  تسا . هدش  هدیدرگ  يرای  وا  هک  یتسرد  هب  دشکب . ار  شلتاق  ریغ  هک  تسا  نآ  لتق  رد  فارسا  تسا و  مئاق  وا  یلو  تسا و  نیسح 
تـسا هدش  رپ  هکانچ  دنک ، لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  هللا  لوسر  لآ  زا  يدرم  هب  دوش  يرای  ات  ایند  زا  دوریمن  تسا ، نینچ  نأش  هک  یتسرد 
فارسا دهاوخن  نیسح ، هب  ار  نیمز  لها  دشکب  رگا  : هکنیا مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  زا  یفاک  تیاور  رب  انب  و  [ . 62  ] متس ملظ و  زا 

دیاب و  تسا . تیب  لها  تئارق  هب  بوسنم  ندناوخ ، یفن  و  یهن . هن  تسا  یفن  فرـسی » الف   » هک دیآیمرب  نانچ  تیاور  نیا  زا  و  [ . 63  ] دوب
و میدرک -  ناـیب  ریـسفتلا » حیـشوت   » زا لوا  دـلجم  رد  ار  نآ  اـم  هک  تسا -  لـیوأت  رد  هیلک  يهدـعاق  ياـضتقم  هب  لـیوأت  نیا  هک  تـسناد 
: هک تسا  نآ  میاهدومن ، طابنتـسا  هصوصخم  تاـیآ  لـیوأت  رد  هصاـخ  راـبخا  عـبتت  ءارقتـسا و  زا  ار  نآ  هک  هفیرـش  يهدـعاق  نیا  لـصاح 

سپ تسا ؛ قلطم  و  تسا ، یفن  قایـس  رد  هدرکن  امولظم »  » ظفل سپ  دراد . هلماک  دارفا  هب  فارـصنا  لیوأت  ماـقم  رد  هینارق  ظاـفلا  تاـقلطم 
رب انب  [ ، 64  ] تناما يهیآ  رد  هکنانچ  تسا ، مالـسلاهیلع -  ءادهـشلادیس -  ترـضح  نآ  هک  ندوب ؛ مولظم  زا  لماک  درف  هب  دراد  فارـصنا 

لعاف ینعم  هب  هکنیا  رب  انب  تسا ، وا  زا  ترابع  مه  مولظ »  » دـشاب و لوا  هک  تسا  تواقـش  رد  لـماک  ناـسنا ،»  » زا دارم  ، تفـالخ هب  ریـسفت ،
رد تاقلطم  المجم  دشاب . ءادهـشلادیس  زا  ترابع  هک  تسا ، لوعفم  ینعم  هب  مولظ »  » سپ دشاب ، تداهـش  دارم  رگا  هحفص 66 ] و [  دشاب .

عفشلا و و  رشع -  لایل  و  رجفلا -  و  :) یلاعت هلوق  موس ؛ يهیآ  . دراد تواقش  رد  هلماک  ای  تداعس و  رد  هلماک  دارفا  هب  فارـصنا  لیوأت  ماقم 
رتو زامن  هک   ) رتو و  دـشاب ) عفـش  زامن  هک   ) عفـش و  دـشاب ) ۀـجحلا  يذ  هاـم  زا  یلوا  يههد  هک   ) بش هد  حبـص و  هب  دـنگوس  [ . 65 ( ] رتولا
نع یفاصلا  یف  امک  نآ  لیوأت  اما  و  تسا . نیـسح  يهروس  هروس ، نیا  هک  دـیآیمرب  راـبخا  زا  یـضعب  زا  و  تسا . هیآ  لـیزنت  نیا  (. دـشاب

زا دارم  و  دـسریمن . هبترم  نآ  زا  ار  ینکمم  چـیه  و  قاط ، يهبترم  رد  هک  تسا  بآم  یمتخ  باـنج  رتو »  » زا دارم  : مالـسلامهیلع ۀـمئالا - 
هک نیـسح ، دالوا  زا  ماما  هن  یبتجم و  نسح  هک  دنماما  هد  رـشع » یلایل   » زا دارم  و  دندوب . رگیدکی  تفج  هک  دنـشاب  همطاف  یلع و  عفـش » »
زا قداص  حبـص  دـننام  هک  تسا  ءادهـشلادیس  ترـضح  رجف »  » زا دارم  و  [ . 66 . ] دـندوب ناهنپ  ایاوز  رد  ءادـعا  فوخ  زا  بش  دـننام  ناشیا 

یعجرا ۀنئمطملا -  سفنلا  اهتیا  ای  :) یلاعت هلوق  و  مراهچ ؛ يهیآ  هحفص 67 ] [ . ] 67  ] دیسر تداهش  يهجرد  هب  دش و  علاط  زاجح  قرـشم 
تیاور راحب ، تیاور  رب  انب  مالسلاهیلع ،-  قداص -  ترـضح  زا  [ . 68 ( ] یتنج یلخدا  و  يدابع -  یف  یلخداف  ۀیضرم -  ۀیـضار  کبر  یلا 

يهیآ [ . 69 . ] تسا نیـسح  يهروس  رجف ، يهروس  نیا  تسا و  نیـسح  ماـما  ترـضح  هنئمطم  سفن  : هک تسا  هدومرف  باـنج  نآ  هک  تسا 
ترضح : هکنیا مالسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  زا  یفاک  تیاور  رب  انب  [ . 70 ( ] میقـس ینا  لاقف  موجنلا -  یف  ةرظن  رظنف  :) یلاعت هلوق  مجنپ ؛

[71 . ] دیآیم دراو  نیسح  رب  هچنآ  يارب  مرامیب  نم  هک  تفگ  سپ  دوشیم . دراو  نیـسح  رب  هک  ار  هچنآ  هک  دید  موجن  باسح  هب  میهاربا 
هب هک  دوش  لاؤس  هدش  هتـشاذگ  روگ  رد  هدنز  زا  هک  ینامز  رد  [ . 72 ( ] تلتق بنذ  يأب  تلئس -  ةدؤوملا  اذا  و  :) یلاعت هلوق  مشـش ، يهیآ  .

فلؤم [ . 73 . ] دش هحفص 68 ] لزان [  نیسح  يهرابرد  هیآ  نیا  مالسلاهیلع -  قداص -  ترضح  زا  راحب  تیاور  رب  انب  . دش هتـشک  هانگ  هچ 
رد هدنز  هک  ار  یسک  هچ  تسا ، هدش  هتشاذگ  روگ  رد  هدنز  دننام  دننک  عطق  ار  وا  نان  بآ و  دندنبب و  وا  رب  ار  هار  هک  ار  یسک  هک  دیوگ 
هار دنتفرگ و  ار  بانج  نآ  فارطا  هک  دوب ، نینچ  زین  مالـسلاهیلع -  نیـسح -  ترـضح  و  دندنبیم . وا  رب  ار  نان  بآ و  هار  دنراذگ ، روگ 

قابطنا هقباس  يهدـعاق  هب  سپ  تسا . نتـشاذگ  روگ  رد  هدـنز  ار  لماک  درف  نیا  دیـشون و  تداهـش  تبرـش  اـت  دنتـسب  وا  رب  ار  ناـن  بآ و 
غلب اذا  یتح  ارهش  نوثلث  هلاصف  هلمح و  اهرک و  هتعضو  اهرک و  همأ  هتلمح  اناسحا  هیدلاوب  ناسنالا  انیصو  و  :) یلاعت هلوق  متفه ، يهیآ  . دراد

هک درک  تیاور  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  زا  ، ةراـیزلا لـماک  باـتک  رد  [ . 74 . ] ۀـیآلا ینعزوأ ) بر  لاـق  ۀنـس  نیعبرأ  غلب  هدـشأ و 
هب ار  دـهدیم  هدژم  یلاعت  يادـخ  هک  دروآ  ماغیپ  تلاسر  ترـضح  هب  لـیئربج  : هک تسا  نیا  راـصتخا  وحن  هب  نآ  لـصاح  هک  ار  یثیدـح 

لیئربج هراـبود  تسین . دولوم  نینچ  هب  یتجاـح  ارم  هک  دومرف  باـنج  نآ  دنـشکیم . ار  وا  وت  زا  دـعب  وت  تما  سپ  همطاـف ، يارب  يدولوم 
هب دش و  یـضار  ربمغیپ  سپ  مهدیم ؛ رارق  ار  تیـصو  تیالو و  تماما و  دولوم  نآ  يهیرذ  رد  نم  هک  دیامرفیم  یلاعت  قح  هک  دش  لزان 
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داتـسرف ربمغیپ  رگید  راب  تسین . نآ  هب  یتجاح  ارم  هک  داتـسرف  باوج  همطاف  دش . دهاوخ  وت  يارب  يدولوم  نینچ  هک  داتـسرف  ماغیپ  همطاف 
اب تشادرب و  لمح  تهارک  اب  سپ  دـش . هیـضار  همطاـف  سپ  داد . رارق  دـهاوخ  تیـصو  تیـالو و  تماـما و  وا  يهیرذ  ادـخ  هک  وا  دزن  هب 

. دندشیم هحفص 69 ] همئا [  وا  يهیرذ  همه  هنیآ  ره  یتیرذ ؛» حلصا   » رگا و  دیـشک . هام  یـس  نتـشادزاب  ریـش  زا  لمح و  و  دییاز . تهارک 
تشوگ سپ  دیشون . ریش  ربمغیپ  [ 75  ] ماهبا زا  و  دروخن . ار  رگید  نانز  زا  وا  ریغ  همطاف و  ریش  نیـسح  و  تفگ . یتیرذ » یف  حلـصا   » نکیل

رابخا بتک  نیرتربتعم  هک  یفاک ،»  » رد و  [ . 76  ] نیسح یسیع و  رگم  دشن ، هدیئاز  ههام  شـش  يدولوم  چیه  و  تسا . ربمغیپ  تشوگ  زا  وا 
باتک رد  [ . 78 ( ] میظع حبذب  هانیدـف  و  :) یلاعت هلوق  متـشه ، يهیآ  [ . 77  ] هدروخن ینز  چیه  ریش  نیـسح  : هک درک  رکذ  رایـسب  رابخا  تسا ،
هدرک تیاور  مالـسلا - هیلع  اضر -  ماما  ترـضح  زا  دوخ  دانـسا  هب  تسا ، قودـص ، نیثدـحملا ، سیئر  تافیلأت  زا  هک  اضرلا ، رابخا  نویع 

یلاما و رد  قودص  ار  نآ  هب  بیرق  و  [ 79  ] تسا نیسح  ماما  حبذ  میظع » حبذ   » زا دارم  هک : تسا  نآ  نومضم  لصاح  هک  ار  ثیدح  تسا 
: هک تسا  نیا  لاکـشا  نآ  لصاح  دناهدروآ . دراو  یلاکـشا  ربخ  نیا  رب  و  تسا . هدرک  تیاور  یفاک  باتک  رد  ینیلک  خیـش  مالـسالا  ۀـقث 

يدفم  » يهبترم زا  رتگرزب  نآ  يهبترم  تسا  لیعامسا  هک  هنع » يدفم   » سپ دشاب ، مالسلاهیلع ]  ] نیـسح ماما  لتق  میظع » حبذ   » زا دارم  رگا 
نآ ءادـف  زا  رهاظ  هکنیا  اب  تسین . مزعلاولوا  هک  لیعامـسا  دنـشابیم ، لضفا  مزعلا  یلوا  ءاـیبنا  زا  راـیخا ، يهمئا  هک  اریز  دوب ، دـهاوخن  هب »
رگا سپ  دوب ، لیعامـسا  دالوا  زا  نوچ  نیـسح  هک : دناهتفگ  باوج  یـضعب  .و  دشاب هب » يدفم   » زا لضفا  فرـشا و  هنع » يدـفم   » هک تسا 

نم هلسلس  نیا  هک  تسین  یکش  سپ  دندمآیمن . دوجو  هب  کی  چیه  شدادجا  شناردپ و  نیـسح و  دشیم ، حبذ  هحفص 70 ] لیعامسا [ 
، لک حبذ  و  همطاف . نینسح و  یلع و  ربمغیپ و  زا  تسا  لک  حبذ  لیعامسا ، حبذ  سپ  دنـشابیم . فرـشا  نیـسح و  زا  لجا  عومجملا  ثیح 
هب دش  ادف  لیعامـسا  هک  تسین  نآ  ياراد  ربخ  نیا  هک : راحب  باتک  رد  تسا  هدومرف  یـسلجم  يهمالع  .و  تسا ءزج  حـبذ  زا  مظعا  لجا و 
هب بانج  نآ  عزج  هب  دش  هداد  ضوع  تسویپیم  عوقو  هب  رگا  شدـنزرف  لتق  هب  میهاربا  عزج  هک  تسا  نآ  ربخ  نیا  حیرـص  هکلب  نیـسح ؛

و تسا ، مظعا  لجا و  فارشا و  نیسح  رب  عزج  و  تسا . ضیوعت  قلطم  دارم  هکلب  تسین ، لومحم  شرهاظ  ینعم  رب  ءادف »  » و نیـسح . حبذ 
. دوش دراو  یلاکشا  ات  دوبن  لیعامـسا  زا  لتق  عفر  يارب  و  دوب ، يردقم  ررقم  رما  نیـسح  تداهـش  هک  نیا  لصاح  و  تسا . رتشیب  نآ  باوث 

هیببـس ءاب  هک  نیا  مود  ناشلا . میظع  حوبذم  عزجب  هانیدف  يا  دشاب : ردقم  یفاضم  هکنیا : لوا  دوریم : نآ  رد  لامتحا  ود  نیاربانب  هیآ  سپ 
يهیآ [ . 80  ] يزاجم ای  یفاضم و  فذح  زا  تسا  دـبال  ریدـقت  ود  ره  رب  سپ  هیلع ، عزج  نآ  هب  میظع  حوبذـم  ببـس  هب  هانیدـف  يا  دـشاب ؛
تیاور هللادبع  نب  دعـس  زا  راحب ، رد  نینچمه  و  تسا ، قودـص  تافیلأت  زا  هک  ، نیدـلالامکا باتک  رد  [ . 81 ( ] صعیهک :) یلاعت هلوق  مهن ؛
تـسا بیغ  هب  رابخا  زا  فورح  نیا  : هک تسا  نیا  نآ  نومـضم  لصاح  هک  ار  یتیاور  مالـسلاهیلع -  رمالا -  بحاص  ترـضح  زا  دناهدرک 

نیسح و تکاله  هب  هراشا  ءاه  تسا و  البرک  هب  هراشا  فاک  دومرف . میلعت  ایرکز  هحفص 71 ] ترضح [  هب  ار  نآ  یلاعت  قح  ترضح  هک 
ترـضح ربـص  هب  هراـشا  داـص  و  تسا ، نیـسح  ماـما  ترـضح  شطع  هب ]  ] هراـشا نیع  و  تسا ، یغاـط  یغاـی  یغاـب  دـیزی  هـب  هراـشا  ءآـی 

مهنأب نولتاقی  نیذـلل  نذا  :) یلاـعت هلوق  مهد ؛ يهیآ  [ . 82  ] دـیدرگ راصتخا  ردـق  نیمه  هب  تسا  ینالوط  تیاور  .و  دـشابیم ءادهـشلادیس 
دانسا هب  تسا  هیولوق  نب  رفعج  مساقلاوبا  راوگرزب  خیش  تافیلأت  زا  هک  هرایزلا  لماک  باتک  رد  [ . 83 ( ] ریدقل مهرصن  یلع  هللا  نا  اوملظ و 
يهیآ [ . 84  ] تسا نیـسح  نسح و  یلع و  نیذـلا ، زا  دارم  : هک دومرف  ترـضح  نآ  هک  درک  تیاور  مالـسلاهیلع -  رقاب -  ترـضح  زا  دوخ 
دومن تیاور  مالسلاهیلع -  قداص -  ترضح  زا  دوخ  دانسا  هب  یشایع  ریسفت  رد  [ . 85 ( ] نیملاظلا یلع  الا  ناودع  الف  :) یلاعت هلوق  مهدزای ؛
ۀیقاب ۀملک  اهلعج  و  [ ) هحفص 72 یلاعت [ : هلوق  مهدزاود ؛ يهیآ  [ . 86  ] دنشابیم نیسح  ناگدنشک  دالوا  ناملاظ ، : هک دومرف  بانج  نآ  هک 

يادـخ هک  تسا  تماما  هیقاب ، ۀـملک  هک : دومرف  بانج  نآ  هک  دومن  تیاور  - مالـسلاهیلع  - قداص ترـضح  زا  لـضفم » [ .» 87 ( ] هبقع یف 
هیلع یغب  مث  هب  بقوع  ام  لثمب  بقاـع  نم  و  :) یلاـعت هلوق  مهدزیـس ؛ يهیآ  [ . 88  ] داد رارق  تمایق  زور  اـت  نیـسح  يهیرذ  رد  ار  نآ  یلاـعت 

دنکیم يرای  هنیآ  ره  وا  رب  دـش  هدـیدرگ  متـس  نآ  زا  سپ  نآ . هب  دوب  هدـش  باقع  هچنآ  لثم  هب  دومن  باـقع  هک  ره  [ . 89 ( ] هللا هنرصنیل 
. دنـشکب ار  وا  دنتـساوخ  دندرک و  نوریب  هکم  زا  ار  وا  هک  تسا  ربمغیپ  دارم  سک ، نآ  : هک دومرف  شریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  . ار وا  ادـخ 
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ربمغیپ رب  دش  هدیدرگ  ملظ  نآ ، زا  سپ  دنتـشک . ار  ناکرـشم  ردب  رد  سپ  دندوب . هدرک  باقع  وا  هب  هچنآ  لثم  هب  ربمغیپ  درک  باقع  سپ 
و ال :) یلاعت هلوق  و  مهدراـهچ ؛ يهیآ  [ . 90 . ] مالـسلاهیلع مئاق -  ترـضح  هب  ار  ناشیا  دـنکیم  يرای  ادـخ  و  ربمغیپ . لآ  نیـسح و  لتق  هب 
هحفـص 73] هک [ : تسا  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع -  رقاب -  ترـضح  زا  تارف ، ریـسفت  رد  [ . 91 ( ] امیحر مکب  ناـک  هللا  نا  مکـسفنأ  اولتقت 

نوچ ریقف  نیا  تافیلأت  زا  یضعب  یفاص و  باتک  زا  هچنانچ  تسا  رایسب  باب  نیا  رد  هدراو  تایآ  و  [ . 92 . ] ار امش  ربمغیپ  تیب  لها  دیشکن 
راظن ارم  نوچ  قفا  هب  دـش  هاگماش  رد  : هفلؤمل . دـش راصتخا  ردـق  نیمه  هب  نکیل  دوشیم ، رهاظ  حیـشوت  ریـسفت  بئاصملا و  رارـسا  باـتک 
منبش هدش  ورف  مغربا  زاراب  رابغ  زا  تفرگ  رهم  رهپس و  رهچ  يا ]  ] هرانک ره  هیس  ربا  هریت  کیراترات و  راتت  فلز  وچ  هتشگ  خرچ  هک  مدید 
دعرز هگ  رهرای  رایتخایب  دش و  نوکـس  اب  هرایـس  بات  باتفآ  زا  دش  تفر و  هآ  هام  ربراز  رازه  دمآ  دز و  نهریپ  كاچ  لگ  لگ  يور  هب 

اتفگراد رادیاپان  دمآ و  روشن  روش  تسا  ملاع  هتفشآ  هچ  درخ  زا  مدیسرپران  رانک  ره  زا  لد  هب  متـس  رگخا  دز  يرگخا  تخیر  ورف  قرب  و 
[95  ] دیلخ رـس  کی  درک  ماقم  نامیا  نشلگ  هب  [ 94  ] نغز غازرآ  [ 93  ] راذع رب  یمن  کشرس  منبـش  زا  تسا  مرحم  ازج و  زور  تسین  هک 

تـسا دمحم  ناخاون  هانپ  نید  هدـش  ياراث  راثن  ناناج  هب  دومن  البرک  رد  نیـسح  نیز  هاش  ناهج  [ 96  ] ویدخ يهدینـشنراخ  راختفا  ندب  رب 
هحفص 75 ] نیملاظلا [ . موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الاراک  راکماک  شنک  زیختسر  زور  رد 

نسح ماما  ترضح  تبیصم  تواقت و  تدابع و  تعاجش و  تواخس و  تیلضفا و  تمارک و  رد 

هراشا

تلج هتمکح و  تشف  هلدـع و  رهظ  هلامک و  لمک  هلامج و  لمج  هلاون و  مع  هلالج و  لج  نم  ای  مهللا  كدـمحنمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
، یلع یلع ، یلع ، لولسملا  هللا  فیس  لبـش  لوتبلا و  ۀعـضب  لوسرلا و  ءآزع  ۀماقال  انقفو  ام  یلع  ةریثک  دماحمب  هدمحن  و  هرون . رهب  هتمعن و 
، ءآرفسلا نم  قبـسلا  قبـس  يذلا  هدج  یلع  ملـسن  یلـصن و  و  نسحلا . یبتجملا  نحتمملا  مومـسملا ، مامالا  نحملا ، ایالبلا و  بحاص  یلع ،
. هتقیدح راجشا  رامثا  هدبک و  ذالفا  هترتع و  هتمورا و  هلآ و  ءایبنألا و  متاخ  دمحم ، دمحم ، دمحم ، دمحم ، ءآحطبلا ، یلاو  ءآوللا ، بحاص 

یلع لد  و  ءامـسلا ، ضرالا و  هدوجوب  تتبث  يذلا  ۀفالخلا  ةرئاد  زکرم  و  ۀیالولا ، ةرجـش  ةرمث  ۀـیاصولا و  لخن  هحود  ةوبنلا و  نصغ  امیس 
يذلا رظنلا ، نعرتتسملا  رظتنملا  مامالا  ءانمألا . نع  ةرتاوتملا  ةدراولا و  صوصنلا  و  ءایغملا ، یلع  ۀیاغلا  بترت  موزل  فطللا و  ةدعاق  هدوجو 

نسحلا دلو  يدهملا م ح م د  مئاقلا  ربکالا ، قلاخلا  هللا  ۀفیلخ  رشحملا ، یف  عفشملا  عیفـشلا  رـشبلا و  دیـس  داجنألا  داجمألا  هدادجا  دعب  وه 
و رورـسلا ، روبحلا و  عم  هئاقل  هللا  ینقزر  و  روذـحم ، لک  نع  هئآدـف  هئاقو و  هللا  ینلعج  و  هجرف -  هللا  لجع  هیلع و  هللا  یلـص  يرکـسعلا - 
. نیموصعملا هحفـص 76 ] هدادـجا [  هاجب  تامملا  ةویحلا و  مایا  یف  مانملا  ۀـظقیلا و  یف  هلامج  رون  یلا  رظنلاـب  یتریـصب  يرـصب و  هللا  رون 
لصیف و لصف ، دـنچ  نمـض  رد  لیلکا  نیا  لیلادـم  نیماـضم و  ریرحت  رد  راـسکاخ  راـبتعایب  نیا  يوگتفگ  هک  نادـب  . نیمآ نیمآ ، نیمآ ،

: تسا ریذپماجنا 

ءادهشلادیس ترضح  شربارب ، ناج  اب  ردارب  زا  نسح  ماما  ترضح  تیلضفا  رد 

مود دنـشابیم . لضفا  ءآیبنا  هکنیا : لوا  : تسا لوق  دـنچ  اجنیا  رد  ءایبنا . زا  همئا  تیلـضفا  رد  هیماما  ءاملع  نایم  رد  تسا  تفالخ  هک  نادـب 
زا لضفا  نینمؤملاریما  هکنیا : موس  همئا . زا  دنشابیم  لضفا  اهنآ  سپ  مزعلاولوا ، اما  دنـشابیم و  لضفا  مزعلا  یلوا  ریغ  ءایبنا  زا  همئا  هکنیا :

یتما ءاملع  : دومرف هک  تسا  ربمغیپ  لوق  لوا : لوق  لیلد  . دنتسین مکح  نیا  ياراد  همئا  زا  نارگید  و  ءایبنالا ، متاخ  زج  هب  تسا ، ءایبنا  عیمج 
ءاملع زا  دارم  ثیدح  نیا  هب  رظن  سپ  [ . 98  ] نوملعتملا انتعیش  ءاملعلا و  نحن  : دندومرف هک  تسا  يورم  همئا  زا  و  [ . 97  ] لیئارساینب ءایبنأک 

 ] نکمم و  دنـشاب . لضفا  ءایبنا  سپ  هبـشم . زا  دـشاب  يوقا  دـیاب  هب  هبـشم  هک  تسین  نیا  رد  یکـش  و  دنـشاب . همئا  روبزم  يوبن  ثیدـح  رد 
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تیافک ندوب  رهـشا  هکلب  دـشاب ، هبـشم  زا  يوقا  هک  تسین  مزال  هب  هبـشم  هکنیا  هب  دوش  هداد  باوج  لـیلد ، نیا  زا  هکنیا  تسا  هحفص 77 ]
دعب نم  هیف  کجاح  نمف  : ) هلهابم يهیآ  رد  هدناوخ : ربمغیپ  سفن  ار  نینمؤملاریما  یلاعت ، يادـخ  هک  تسا  نآ  موس  لوق  لیلد  .و  دـنکیم

( نیبذاکلا یلع  هللا  تنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنأ  انـسفنأ و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبأ و  انءابنأ و  عدـن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام 
وه لیلدلاب و  جرخ  ام  الا  تسا ، ماکحا  رد  كارتشا  ۀیوغل  دعاوق  بسح  هب  تیـسفن  یـضتقم  تسا و  نینمؤملاریما  انـسفنا  زا  دارم  و  [ . 99]

هیمامابهذم لعفلاب  هچنآ  و  دشاب . لضفا  زین  نینمؤملاریما  دیاب  سپ  ناربمغیپ . عیمج  رب  تسا  ام  ربمغیپ  تیلضفا  ماکحا  يهلمج  زا  و  ةوبنلا .
نآ قوفام  يونعم و  رتاوت  دح  رس  هب  هک  رایسب  رابخا  تسا و  هعیش  بهذم  يرورض  هکلب  یعامجا  لعفلاب  هکلب  تسا ، هتفای  رارقتسا  نآ  رب 
نآ زا  بآم . تلاسر  بانج  زج  اهنآ ، ریغ  هچ  مزعلاولوا و  دنشابیم ، ءایبنا  يهمه  زا  لضفا  ام  يهمئا  هک  تسا  نآ  دراد  تلالد  وا  رب  تسا 

ندوب فرـصت  هب  یلوا  تیالو و  یلاعت ، يادـخ  هک  تسا  نآ  مسا  نیا  هب  مزعلا  یلوا  يهیمـست  ببـس  هک  هتفای  دورو  هک  يرابخا  رد  هلمج 
زا و  دندیدرگ . ءایبنا  رئاس  زا  لضفا  دندش و  مزعلاولوا  هب  یمسم  دندومن  تقبـس  تباجا  رد  هک  ياهنآ  دومن ، ضرع  ءایبنا  رب  ار  دمحم  لآ 
زا جارعم  بش  رد  ربمغیپ  هک : هتفای  دورو  [ . 100 . ] ۀیآلا انلسر ) نم  کلبق  نم  انلسرأ  نم  لئس  و  :) يهیآ ریسفت  رد  هک  يرابخا  يهلمج  نآ 
رفن هدزای  تیالو  و  بلاطیبا ، نب  یلع  وت ، ردارب  تیالو  وت و  توبن  رب  تفرگ  نامیپ  ام  زا  یلاعت  يادخ  هک  دـنتفگ  همه  دومن . لاؤس  ءایبنا 

ندوب يرورض  نامه  و  [ 101 . ] میدومنن رکذ  نآ  زا  هدایز  لیوطت ، فوخ  تهج  هب  تسا ، رایـسب  رابخا  باب  نیا  رد  و  یلع . دـالوا  زا  همئا 
بتارم و نایب  اما  .و  تسا یفاک  ار  اـم  ناـمز  نیا  رد  اـهنآ  ریغ  مزعلا و  یلوا  زا  ناربمغیپ  يهمه  رب  رـشعینثا  هحفص 78 ] يهمئا [  تیلضفا 

 - مئاق ترضح  یضعب  تسا : فالخ  نآ  رد  ار  هیماما  زا  مالک  ءاملع  سپ  : یضعب رب  ناشیا  زا  یضعب  لیـضفت  رـشعینثا و  يهمئا  تلیـضف 
یتدایز سپ  فاصوا ، رد  نینچمه  دـنراد و  يواـست  ترطف  لـصا ، رد  ناـماما  هکنیا  يارب  هتـسناد . لـضفا  همئا  عیمج  زا  ار  مالـسلاهیلع - 

هک دـیاب  سپ  رتشیب ، شتدابع  سپ  رتدایز ، همه  زا  بانج  نآ  رمع  هک  تسین  کـش  و  تسا . تداـبع  تداـیز  تهج  هب  یـضعب  رب  یـضعب 
 - یقتدـمحم ماـما  ترـضح  دـیاب  سپ  دـشاب . نینچ  رما  رگا  هک  نیا  يهطـساو  هب  تسا ، شودـخم  حودـقم و  هجو  نـیا  و  دـشاب . لـضفا 
هک تسا  لامعا  زا  یـضعب  هچ  تسا ، توافتم  لامعا  هوالع  هتفرن . نآ  هب  یلئاـق  هکنیا  لاـح  و  دـشاب ؛ رتتسپ  همئا  عیمج  زا  مالـسلاهیلع - 

: دننام دشاب ، هلاس  نیدنچ  تدابع  رب  وا  تیلـضفا  يهیام  هک  دنـشاب  هتـشاد  یلامعا  رگید  يهمئا  دیاش  تسا و  لاس  نیدـنچ  لمع  زا  لضفا 
ار نینمؤملاریما  مالـسلاهیلع -  مئاق -  ترـضح  تعجر ، نامز  رد  هک : هدرک  نآ  هب  لالدتـسا  لئاق  نیا  اـضیا ، و  نآ . وحن  قدـنخ و  تبرض 
اب تنطلـس  نوـچ  دـیاش  هچ  تسا ، فیعـض  زین  هجو  نیا  و  دزاـسیم . داـهج  هب  رومأـم  نـیمز  فارطا  زا  یفرط  هـب  ار  وا  دـنکیم و  رادرس 

رمآ تلیـضفا  رب  لاد  تیرومام  تیرمآ و  و  دـشاب . هدومن  تواعم  يانمت  و  هدرک ، راـصتنا  ءاعدتـسا  شدـج  زا  اذـهل  تسا ، مئاـق  ترـضح 
 - هادـف یحور  مئاق -  زا  لضفا  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  ترـضح  هک  یتسیاـب  سپ  دـشاب ، لاونم  نیا  رب  لاـح  رگا  و  تسین .

. تماما رد  مدـقت  توبا و  تهج  هب  هدوب  وا  یهاون  رماوا و  عبات  بانج و  نآ  رومأم  شراوگرزب  ردـپ  تماما  نامز  رد  مئاـق  هک  اریز  دـشاب ،
يارب قح ، ماما ال  هب  هبـسنلاب  یهاون ، رماوا و  رد  دوب  عوبتم  قباس ، ماما  ره  هچ  دـشاب ، توبا  تماما و  بیترت  هب  همئا  تیلـضفا  یتسیاب  هکلب 

نینمؤملاریما هک  تسا  نآ  دناهتفر  نآ  رب  نیققحم  زا  رثکا  هچنآ  .و  هتفرن نیدب  سک  چیه  هکنیا  اب  توبا ، قح  نس و  ربک  تماما و  رد  مدقت 
هک ربمغیپ  و  هدـناوخ . ربمغیپ  سفن  هلهاـبم  يهیآ  رد  یلاـعت  يادـخ  ار  باـنج  نآ  هک  نیا  يارب  همئا ، عیمج  هحفـص 79 ] زا [  تسا  لضفا 

لضفا نینمؤملاریما  همئا و  عیمج  زا  لضفا  نینـسح ، اضیا  و  دشاب . لضفا  زین  بآم  تیالو  بانج  نآ  دیاب  سپ  همئا ، يهمه  زا  تسا  لضفا 
ریخ امهوبا  ۀـنجلا و  لها  بابـش  دیـس  نیـسحلا  نسحلا و  : دومرف نیقیرفلا  نیب  هیلع  قفتم  ثیدـح  رد  ربمغیپ  هکنیا  يارب  نینـسح ، زا  تسا 

رد هک  ربکا  قیدص  اضیا  و  تسا . هاوگ  نیا  رب  [ . 103  ] کتقلخ امل  یلع  ول ال  كالفألا و  تقلخ  امل  كالول  : ثیدح اضیا  و  [ . 102  ] امهنم
نیقیرفلا نیب  هیلع  قفتم  ثیدح  رد  اضیا  و  تسا . دهاش  نیا  رب  دنشابیم -  قیدص  همئا  يهمه  هکنیا  اب  هدش -  نینمؤملاریما  هب  ریبعت  رابخا 

ترضح زا  و  تسا . یعدم  رب  دهاش  [ . 104  ] ۀمیقلا موی  یلا  نیلقثلا  هدابعل  لباقم  قدنخلا  موی  یلع  ۀبرض  : هک دومرف  ربمغیپ  قدنخ  زور  رد 
:و هک دومرف  باوج  رد  بانج  نآ  تسا ؟ ربخ  نیا  رد  هک  تسا  نیلقث  تدابع  زا  جراخ  همئا  امـش  تدابع  هک  دندیـسرپ  دـمحم  لآ  قداص 
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رابخا المجم  . تسا دراو  ربخ  نیا  رد  هک  تسا  نیلقث  تدابع  رد  لخاد  زین  همئا  اـم  تداـبع  ینعی  . مشاـبیم نیلقث  زا  مه  نم  . نیلقثلا نم  اـنا 
هکلب تباث  يونعم  رتاوت  هب  نامزلا ، رخآ  ربمغیپ  زج  قیالخ ، يهمه  رب  نانمؤمریما ، نافراع ، لیخ  رـس  لقع و  يهرک  زکرم  تیلـضفا  رب  هلاد 
کی رد  نینـسح  نینمؤملاریما ، زا  سپ  و  تسا . هقداص  ، يواعد زا  بلطم  نیا  رب  ناـمز  نیا  رد  هحفص 80 ] هعیش [  بهذم  ترورـض  ءاعدا 
تسا لضفا  مئاق  ترضح  نینـسح ، زا  سپ  و  شرع . پچ  فرط  رد  نیـسح  دش و  قلخ  شرع  تسار  بناج  رد  نسح  هکنیا  زج  دناهبترم ،

يهبترم ناـشیا  زا  سپ  و  تسا . رـسپ  رب  مدـقم  توبا  تهج  هب  ردـپ  ره  هک  نیا  زج  دنتـسه ، هبترم  کـی  رد  هیناـمث  يهمئا  مئاـق ، زا  سپ  و 
زا دـعب  هک  هتفای  رارقتـسا  نآ  رب  داـقتعا  ار  رادـقم  یلاـع  ءاـملع  ناـیعا  زا  یـضعب  نکیل  تسا . ارهز  يهمطاـف  ترـضح  يربک ، يهقیدـص 

كوکـش و عفار  هک  یهجو  رب  ماقم  نیا  رد  قیقحت  و  تسا . رترب  يهبترم  رد  رگید  يهمئا  ار  يربک  يهقیدص  بانج  نانمؤمریما  ترـضح 
نایشآ هب  ار  سگم  و  دسر ، یک  ایردرعف  هب  سخ ، و  ین ؛ بات  ملاع  باتفآرظن  هب  یفاو  رصب  ار  شافخ  هک  نیا  دشاب ، مانا  رئامض  زا  ماهوا 

تافـص و تاذ و  بسح  هب  ناشیا  هکنیا  اب  میهد ، همئا  بتارم  حـیجرت  ناـمدوخ  يهصقاـن  لوقع  هب  اـهام  هنوگچ  هن . یهار  [ ، 105  ] ءاقنع
ار طاحم  اما  تسا  هاگآ  طاحم  قیاقح  بتارم و  زا  طیحم  يهرورضلاب  و  تسا ، طاحم  ام  تامـس  تافـص و  تاذ  و  طیحم ، [ 106  ] تامس
اما و  دیامن . يداقتعا  ار  دوخ  طیحم  فیـصوت  زا  ای  دناسر و  یتفرعم  ام  هجو  هب  هکنیا  زج  تسین ، طیحم  تافـص  تاوذ و  قیاقح  هب  یهار 

ترابع هب  و  عنـص . عونـصم و  عناص و  تسا : مسق  هس  رب  دوجو  ءاحنا  عیمج  هک  تسا  نآ  يارب  دنـشابیم ، طـیحم  تهج  ره  زا  همئا  هکنیا 
و لوعفم . لعف و  عاف و  لکلا : نم  عضوا  ۀـعبار ، ةراـبع  هب  قلخ و  قولخم و  قلاـخ و  هثلاـث : تراـبع  هب  و  لـعج . لوعجم و  لـعاج و  هیناـث :
ار لوعفم  سپ  لعاف . طاحم  لعف  و  تسا ؛ طـیحم  لـعف  رب  لـعاف  هکناـنچ  طاـحم ، لوعفم  و  تسا ؛ طـیحم  لوعفم  رب  لـعف  هک  تسا  مولعم 
: ثیدـح هکنانچ  تسا ؛ لعف  ماقم  همئا ، ماقم  و  دـنک . كاردا  ار  لعاف  هنک  هک  دـناوتن  لعف  هکناـنچ  دـنک ، كاردا  ار  لـعف  هنک  هک  دـیاشن 
« اهسفنب ۀیشملا  قلخ  ۀیشملاب و  هحفص 81 ] ءایشألا [  هللا  قلخ  : » هکنانچ تسا ؛ لاعفا  زا  تیشم  و  تسا . هاوگ  نآ  رب  [ 107 « ] هللا ۀیشم  نحن  »
قلاخب و ال سیل  نارقلا   » ثیدح هچنانچ  تسا ، لعف  ماقم  شماقم  نآرق  و  تسا ؛ يربمغیپ  نطاب  ماقم  نآرق  اضیا  و  تسا . نآ  لیلد  [ 108]
هک دـش  مولعم  سپ  تسا . قلخ  هکلب  قولخم ؛ هن  تسا و  قلاـخ  هن  سپ  تسا . قلخ  ماـقم  نآرق  ماـقم  ینعی  تسوا . هاوگ  [ 109 «. ] قولخم

هاوگ ماما  ندوب  هیئاغ  تلع  هکلب  تسین ، لعف  هنک  مهف  هب  یهار  ار  لوعفم  تسا و  لوعفم  ماقم  اـم ، ماـقم  و  تسا ، لـعف  ماـقم  همئا ، مئاـقم 
ناشیا دوخ  زا  هک  يرابخا  هب  دومن  عوجر  دیاب  سپ  تسا ، لوزعم  هلحرم ، نیا  مهف  رد  لقع  هکنیا  زا  دـعب  المجم  شندوب . طیحم  رب  تسا 
لوصا رد  هن  تسا ، تجح  عورف  رد  نظ  و  دـنیامنیم . نظ  ثاریا  دنـشاب ، هتـشادن  يوـنعم  اـی  یظفل  رتاوـت  رگا  راـبخا  نآ  و  هدـش . رداـص 

نیا رد  تسا  هیماـما  يهبهذـم  تایرورـض  زا  همئا ، رئاـس  زا  نینمؤملاریما  تیلـضفا  نکیل  .و  دـشاب یلوا  هلأـسم  نیا  رد  فقوت  سپ  دـیاقع .
نیا رد  نکیل  تسا . بوصا  فقوت  یقاب  رد  و  نارگید ؛ زا  نیـسح  تیلـضفا  رب  نامز  نیا  رد  بهذم  ترورـض  ياوعد  تسین  رود  و  نامز .

هک هدیدع  يهلدا  هب  رظن  تسا . مالـسلاهیلع ]  ] نیـسح ماما  زا  لضفا  مالـسلاهیلع ]  ] نسح ماما  ترـضح  هک  تسا  نآ  ریقف  نیا  بهذم  ماقم 
اروشاع بش  رد  هک  تسا  مالسلاهیلع -  نیسح -  لوق  لوا : : دشاب لضفا  بانج  نآ  هک  تسا  نآ  نونظم  سپ  دنراد ، یعدم  هب  نظ  يهدافا 

، دندوب ام  زا  رتهب  هک  دنتفر  ایند  راد  زا  یناسک  رهاوخ ! يا  : هک دومرف  نوتاخ ، بنیز  ترضح  يرغص ، يهقیدص  يهیزعت  هیلـست و  ماقم  رد 
نـسح مردارب  دوب و  نم  زا  رتهب  هک  دومن  عادو  ار  ایند  مردام  دوب و  نم  زا  رتهب  هک  تفر  ایند  زا  مردـپ  دوب و  نم  زا  رتهب  هک  تفر  نم  دـج 

سپ [ 111 ( ] هدومن لقن  راحب »  » باتک رد  یـسلجم  يهمالع  ربخ  نیا  لـثم  و  [ ) هحفص 82 [ . ] 110 . ] دوب رتوـکین  نم  زا  هک  تفر  اـیند  زا 
 - مالسلااهیلع همطاف -  ترضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا  هکلب  تسا ؛ هدوب  نیـسح  زا  رتهب  نسح  هک  تسا  نآ  ربخ  نیا  حیرص 
زا ءاکبلا  ندـعم  بحاص  ار  نآ  هک  تسا  يربخ  مود : . تسا رهاظ  فالخ  سفن ، مضه  ای  هغلابم  رب  مـالک  لـمح  هدوب و  نیـسح  زا  رتهب  زین 

و ترـضح ، نآ  تسار  نار  رب  مالـسلاهیلع ]  ] نسح و  دوب ، هتـسشن  همطاـف  يهناـخ  رد  يزور  ادـخ  ربـمغیپ  : هک هدرک  لـقن  بتک  زا  یـضعب 
روگنا زا  يا ]  ] هشوخ وا  تسد  رد  دـش و  لزان  ربمغیپ  رب  لیئربج  هاـگان  هب  هک  دوب  هتـسشن  ترـضح  نآ  پچ  نار  رب  مالـسلاهیلع ]  ] نیـسح

نیا هک  دـنکیم  رما  و  مارکا ، هیحت و  رب  ار  وـت  دـهدیم  صیـصخت  دـناسریم و  تمالـس  یلعا  یلع  دـمحم ! يا  هک : تفگ  دوـب و  تشهب 
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تمـسق لـفط  ود  نآ  ناـیم  تفرگ و  ار  هشوخ  نآ  ربمغیپ  سپ  یئاـمن . تمـسق  نیـسح  نسح و  دوخ  دـنزرف  ود  ناـیم  رد  ار  روگنا  هشوخ 
نم دزن  رد  ادخ ! ربمغیپ  يا  درک : ضرع  دومن و  رظن  ربمغیپ  بناج  هب  نیـسح  سپ  نیـسح  مهـس  زا  داد  رارق  رتشیب  ار  نسح  مهـس  و  دومن .
سپ ار . دوخ  راعـشا  ناوخب  هللادـبع ! ابا  يا  هک : دومرف  بانج  نآ  مناوخب ؟ ار  اهنآ  هک  یئامرفیم  رما  اـیآ  دـش . رـضاح  رعـش  زا  تیب  دـنچ 

نم يادـخ  زا  دـعب  نم  يارب  تسینکیلع  یلـص  نم  زاف  يزنک  تنأ  يرخذ  تنأ  کیلا  ـالا  أـجلم  یهلا  دـعب  یل  سییل  : درک ءاـشنا  نیـسح 
رمألا ربکألل و  رثکـألا  لـعجت  . داتـسرف تاولـص  وت  هب  هک  ره  دـش  راگتـسر  نم ، جـنگ  یئوت  نم ، يهریخذ  ییوت  وت . يوس  هب  رگم  یهاـنپ ،

. تـسا وـت  يوـس  هـب  رما  و  گرزب . يارب  ار  رتـشیب  مهـس  ینادرگیم  هحفـص 83 ] کیدـی [  یف  یمهـس  نیرطـش و  دوقنعلا  لـعجت  کـیلا 
ادـف و كانیع  كانها  امنا  کـتیحافت  اـنلک  کـتنب  دـالوا  اـنلک  . تسا وت  ياهتـسد  رد  نم  مهـس  مهـس و  ود  ار  روگنا  يهشوخ  ینادرگیم 
، دمآ درد  وت  ياهمشچ  تسین . نیا  زج  تسا و  نیا  میشابیم ، وت  ناتسوب  بیـس  ود  ام  يهمه  میـشابیم ، وت  رتخد  دالوا  ام  يهمهکیتلقم 

یلع هلـضفت  الکیلع  ینزحت  ال  کـقوقع ، یندوعت  ـال  کـیلع  يرخـالا  تجاـه  اـهنم  درفلا  تلحک  نا  . ار دوخ  مشچ  ود  ره  نک  اود  سپ 
وت قاع  رد  هکنیا  هدم  تداع  ارم  دیآیم ؛ درد  هب  دنکیم و  ناجیه  وت  رب  رگید  مشچ  یشکب ، همرس  ار  مشچ  کی  رگا  کیلا  یحوا  يذلاب 

سپ . داتـسرف یحو  وـت  يوـس  هب  هکنآ  هب  مسق  نم ، رب  ار  نسح  هدـم  لیـضفت  وـت . رب  ارم  زاـسم  نوزحم  منک . وـت  یناـمرفان  موـش و  لـخاد 
یئوزارت باـنج  نآ  اـمرف . اـطع  نیـسح  هب  ارم  قح  ادـخ ! ربـمغیپ  يا  درک : ضرع  ربـمغیپ  ترـضح  هب  مالـسلاهیلع ]  ] نسح ماـما  ترـضح 

اطع مالـسلاهیلع ]  ] نیـسح هب  ار  یکی  و  مالـسلاهیلع ]  ] نسح هب  ار  یکی  دوـمرف ؛ يواـستم  مهـس  ود  هب  ار  روـگنا  يهشوـخ  نآ  تساوـخ و 
نـسح هک  تـسا  نآ  رب  لـیلد  ار  نـسح  ربـمغیپ  نداد  رتـشیب  هـک  تـسا  اـجنآ  زا  فیرـش  ثیدـح  نـیا  زا  لالدتـسا  عـضوم  دـهاش  . دوـمرف

هک تسا  نآ  رب  لیلد  هدب ، نیسح  هب  ارم  مهس  هک  مالـسلاهیلع ]  ] نسح لوق  هوالع  دوب . حجرم  الب  حیجرت  الا  و  تسا ، لضفا  مالـسلاهیلع ] ]
تلالد هک  تسا  رایسب  رابخا  موس : . دوب لمکا  مالسلاهیلع ]  ] نسح تافص ، رد  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دوب . هدایز  مالسلاهیلع ]  ] نسح ملح 

 ] هیتآ لـیلاکا  نمـض  رد  هچناـنچ  دـیناشنیم -  يهناـش  اـی  تسار  شود  اـی  تسار  نار  هب  ار  مالـسلاهیلع ]  ] نسح ربـمغیپ ، هک  دراد  نآ  رب 
فرط رب  نیـسح  شرع و  تسار  فرط  رب  دـش  قلخ  مالـسلاهیلع ]  ] نسح هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  يرابخا  و  دـمآ -  دـهاوخ  هحفص 84 ]
تسا لاد  تاقوا  زا  بلاغ  رد  یهگناو  نداد ، نیمی  هب  صاصتخا  ار  نسح  سپ  تسا . راسی  زا  فرشا  ، نیمی هک  تسا  مولعم  و  شرع . پچ 

ریغ و  تاید ، ات  تراهط  زا  ریغ ، هیعرش و  ماکحا  رد  راسی  نیمی و  ماکحا  زا  دوشیم  رهاظ  نآ  سپ  نیمی ، تیفرـشا  اما  نسح . تیلـضفا  رب 
ءالخلا تیب  هب  هک  یـسک  هکنیا  تسا  بحتـسم  هک  هتفای  دورو  تراهط  باـتک  زا  ةولخ  بادآ  یلخت و  ثحب  رد  هچناـنچ  هیعرـش . ماـکحا 

رارق پچ  ياپ  رب  ار  دوخ  ینیگنس  یلخت  يارب  نتسشن  ماگنه  رد  و  ار ، تسار  ياپ  ندمآ  نوریب  رد  دراد و  مدقم  ار  پچ  ياپ  لوا  دوریم 
مـسا هک  دشاب  يرتشگنا  وا  تسد  رد  هکنیا  لاح  تسار و  تسد  هب  ندرک  ءاربتـسا  تسا  هورکم  و  دنک ، پچ  تسد  هب  ار  ءاجنتـسا  دهد و 
بجاو و  دیوشب ؛ ار  اهتـسد  درادرب و  بآ  دنک و  فرظ  رد  ار  تسار  تسد  هک  تسا  بحتـسم  ءوضو  باب  رد  و  دشاب ؛ هتـشون  نآ  رب  ادخ 
تـسد تشپ  نتـشاد  مدـقم  تسا  بجاو  ممیت  رد  و  حـسم ؛ رد  تسار  ياپ  میدـقت  تسار و  تسد  نتـسش  ءوضو ، ءاضعا  لـسغ  رد  تسا 

دحل رد  ار  وا  ندناباوخ  تسا  بجاو  تیم  نفد  رد  و  پچ ؛ رب  ار  تسار  فرط  نتـشاد  مدقم  تسا  بجاو  لسغ  رد  و  حسم ؛ رد  ار  تسار 
رد و  ندومن . تسار  تسد  هب  رتشگنا  تسا  بحتسم  و  ندومن ، تسار  تسد  هب  ءادتبا  تسا  بحتـسم  نخان  ندیچ  رد  و  تسار ، شود  رب 

و ار ؛ پچ  ياپ  دجـسم ، زا  ندمآ  نوریب  نامز  رد  دراد و  مدـقم  ار  تسار  ياپ  دجـسم  لوخد  نامز  رد  هک  تسا  بحتـسم  ةولـص ، باتک 
تـشگنا هب  هک  تسا  بحتـسم  رود ، زا  همئا  تراـیز  رد  و  نداتـسیا ؛ زامنـشیپ  تسار  تـسد  فرط  رب  تعاـمج  زاـمن  رد  تـسا  بحتـسم 

يور رب  دراد  مدقم  ار  تسار  نیبج  ای  تسار و  يور  رکش  يهدجـس  رد  و  ندومن ؛ هراشا  ماما  رهطم  دقرم  بناج  هب  تسار  تسد  تداهش 
سورع یناـشیپ  رب  ار  تسار  تسد  تداهـش  تشگنا  هک  تسا  بحتـسم  فاـفز ، ماـکحا  رد  حاـکن ، باـتک  رد  و  پچ . نیبـج  اـی  پـچ و 
تـسد هب  ار  ماعط  هک  تسا  بحتـسم  هبرـشا ، همعطا و  باتک  رد  و  تسار . تسد  هب  ندیباوخ  تسا  بحتـسم  و  دـناوخب ؛ ءاعد  دراذـگب و 

داتفا و دیاب  تسار  يولهپ  رب  دشاب  زجاع  سولج  زامن و  رد  مایق  زا  رگا  و  دـماشایب ، تسار  تسد  هحفص 85 ] هب [  ار  بآ  دروخب و  تسار 
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دیاـب دناهتـسشن  یـضاق  تسار  تسد  فرط  هب  هک  ناـنآ  دـیامن ، عازن  رخأـت  مدـقت و  رد  نیعفارتم  رگا  ءاـضق ، باـتک  رد  و  دراذـگ . زاـمن 
مدـقم دناهتـسشن  سردـم  تسار  تسد  فرط  هب  هک  ناـنآ  دـننک ، عازن  سیدـت  رد  ملع  بـالط  رگا  و  تـشاد ؛ مدـقم  ار  ناـشیا  يهـعفارم 

لیـصفت هب  هضور » رب  تاقیلعت  عیادب و   » هب یمـسم  عیارـش » حرـش   » باتک رد  هکنانچ  تسا ، رگید  تاحجرم  دقف  زا  دـعب  نیا  و  دنـشابیم .
رد ار  تسار  ياپ  ندومن  لخاد  و  ندروآ ؛ لمع  هب  [ 112  ] هعجض تسار  تسد  هب  بش  زامن  زا  دعب  تسا  بحتسم  و  میدومن ، نایب  لیصف 

تباتک هب  لکوم  کلم  و  دنهدیم ؛ تسار  تسد  هب  ار  لمع  يهمان  تایق  زور  رد  نینچمه  و  رقف ؛ عفر  يارب  دیحوت  يهروس  تئارق  اب  هناخ 
، لامـش نیمی و  رکذ  عضاوم  رد  و  لامـش ؛ باحـصا  رب  دنراد  حـیجرت  نآرق  رد  نیمی  باحـصا  و  تسا ، هتـسشن  تسار  شود  رب  تانـسح 
( لئامـشلا نیمیلا و  نع  هلالـض  اؤیفتی  : ) یلاـعت هلوق  و  [ 113 ( ] لامـشلا تاذ  نیمیلا و  تاذ  : ) یلاـعت هلوـقک  هدوـمرف ، رکذ  مدـقم  ار  نیمی 
تسا و لامش  زا  فرـشا  نیمی  هک  دش  مولعم  سپ  [ 115 ( ] هنیمیب تایوطم  تاومـسلا  و  : ) هدومرف نیمی  هب  ریبعت  ار  دوخ  تردـق  و  [114 ؛ ]
[ مالسلاامهیلع  ] نیسح نسح و  : هک تسا  روکذم  هربتعم ، بتک  رد  هکنیا : مراهچ  . تسوا تیلـضفا  يارب  نیمی  هب  ار  نسح  نداد  صیـصخت 
: هک درک  ضرع  اهیلع ] هللا  مالـس   ] همطاف ریگب . ار  نیـسح  ياپ  نسح ! يا  هک : دومرف  ربمغیپ  سپ  دندومن ، یتشک  و  [ 116  ] هعراصم مه  اب 

ياپ هک  دیوگیم  نیسح  هب  لیئربج  هک : دومرف  هحفص 86 ] بانج [  نآ  یئامرفیم !؟ رتکچوک  نتخادنا  رب  عیجـشت  بیغرت و  ار  رتگرزب 
لـضفا هک  ربمغیپ ، سپ  تسا  لیئربج  زا  لضفا  ربمغیپ  هک  تسا  مولعم  [ . 117  ] ریگب ار  نیـسح  ياپ  هک  متفگ  نسح  هب  نم  ریگب ، ار  نسح 

نوچ ینعی  [ . 118  ] ءامسلا نم  لزنت  ءآمـسالا  : هک تسا  دراو  ثیدح  رد  هک  تسا  نآ  مجنپ : . تسا نسح  هک  هددومن  ار  لضفا  يرای  تسا ،
نیا هب  رظن  نیـسح  نسح و  مسا  سپ  دوشیم . ماهلا  رداـم  ردـپ و  هب  دوشیم و  نامـسآ  زا  لزاـن  مسا  دـنراذگب  مسا  دولوم  يارب  دـنهاوخ 
رسپ ود  مسا  اهنیا  هک  دروآ  ربمغیپ  يارب  لیلج  بر  دزن  زا  لیئربج  ار  نیسح  نسح و  مسا  صوصخ  هب  هکنیا  اب  دش . ینابر  ماهلا  زا  ثیدح 

نیسح هکنیا  تسین  یکش  و  [ 119  ] تسا هاوگ  ینعم ، نیا  رب  ینعملاب  هرتاوتم ، هکلب  هضیفتسم ، رابخا  و  دنشابیم . یسوم ، یـصو  نوراه ،
.« ادـخ لوسر  هب  دوب  سان  هبـشا  نسح  : » هک تسا  رهاـظ  هریثک  راـبخا  زا  هکنیا : مشـش  . دوب دـهاوخ  نسحا  نسح  سپ  تسا . نسح  ریغـصت 
زا دشاب  لضفا  دیاب  سپ  دشاب ، ادخ  لوسر  هب  هبشا  نسح  يهنسح  تامس  هنطاب و  تافص  هک  دیاب  سپ  تسا . نطاب  ناونع  رهاظ ، و  [ 120]
رب لـیئربج  ار  نیـسح  تفرگ و  شود  رب  ار  نسح  ادـخ  لوسر  يزور  :» هک تسا  نیا  نآ  نومـضم  لـصاح  هک  تسا  يربخ  متفه : . نیـسح

مولعم سپ  [ . 121 « ] دنراوس ربمغیپ  شود  رب  ود  ره  نیـسح  نسح و  هک  هحفـص 87 ] دومنیم [  نانچ  نامدرم  مشچ  رد  و  تفرگ ، شود 
همئا لیـضفت  تیاـهن  رد  دوب  نخـس  تیاـهن  نیا  . تفرگ شود  رب  ار  وا  دوب ، لـیئربج  زا  لـضفا  هک  ربـمغیپ ، هک  دوب  لـضفا  نسح  هک  تسا 
. هللااب الا  ةوق  لوح و ال  ءآیمعلا و ال  ۀضیوعلا  هلئسملا  هذه  یف  نونظلا  لامعا  نیمختلا و  نم  میظعلا  هللا  رفغتسا  و  رگید ، یضعب  رب  یضعب 

تسا اهتبیصم  نیرتگرزب  نسح  ماما  ترضح  تبیصم  هک  نیا  نایب  رد 

دندروآ دورف  فلع  بآیب و  يارحص  رد  ار  بانج  نآ  هک  اریز  تسا ، گرزب  رایسب  هچ  رگا  ءادهـشلادیس  ترـضح  رب  تبیـصم  هک  نادب 
گنـس يهناـشن  هزین و  يـالاب  رب  ار  شرـس  و  دـندومن ، نابـسا  مس  لاـمیاپ  ار  شندـب  دنتـشک و  ار  شناـناوج  دنتـسب و  وا  يور  رب  ار  بآو 
يهمه زا  مالـسلاهیلع -  نسح -  ماما  ترـضح  تبیـصم  هک  تفگ  ناوتیم  روما  همه  نیا  اب  نکیل  و  دندومن ، ریـسا  ار  وا  لایع  و  دـندومن ،

ربمغیپ و شدج  ترضح  نآ  هک  اریز  دوش . رهاظ  وت  رب  لاقم  نیا  قدص  ینک  لمأت  رگا  لقع  فاصنا و  يور  زا  هک  اریز  تسا ؛ رتالاب  اهنیا 
بانج نآ  لاوحا  نیا  اب  تیعر . زین  دوخ  ایاعر و  زا  شردپ  هیواعم  و  هاشداپ ، هام  شـش  هب  بیرق  زین  دوخ  و  هاشداپ ، زین  شردـپ  و  هاشداپ ،
هیواعم سلجم  رد  ار  بانج  نآ  دندرک و  تراغ  ار  بانج  نآ  بابسا  و  دنتخاس ، قرفتم  ریبدت  هب  ار  وا  رکشل  دندومن و  لزع  تنطلس  زا  ار 

ربنم رب  هیواعم  بانج ، نآ  روضح  رد  هک  يدح  هب  دـنتفگ ؛ تشرد  نانخـس  [ 122  ] ۀهفاشم بانج  نآ  هب  وا ، سلجم  لها  دنتخاس . رـضاح 
ياـپ رد  نسح  ماـما  ترـضح  و  دومن ، بس  ار  باـنج  نآ  و  تفگ . ناـنمؤمریما  هحفـص 88 ] هب [  ازـسان  هللااب -  ذایعلا  دـمآ و -  رب  شردـپ 

، دوب هداد  مه  هب  تسد  نینمؤملاریما ، نامز  ربمغیپ و  نامز  زا  يدهع ، دب ]  ] دعب دندوب و  هدید  تنطلس  هب  مدرم  ار  دیزی  اما  هتـسشن . شربنم 
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وا دـش و  هیواعم  رب  دراو  مالـسلاهیلع ]  ] نسح ماما  ترـضح  ینامز  هکلب  دـندوب . هدرک  هدـهاشم  هبتر  تنائد  یتسپ و  هب  مدرم  ار  هیواعم  اما 
نینچ و هکنیا  هشیاع ! زا  بجع  هک  تفگ  هیواعم  سپ  تساوخنرب . دورطم  دودرم  نآ  تسـشن . وا  ياپ  نییاـپ  رد  باـنج  نآ  و  دوب ، هداـتفا 
زا هیواـعم  سپ  ماهتـسشن ! وـت  ياـپ  نییاـپ  رد  نم  و  يا ]  ] هداـتفا وـت  هک  نیا  نآ  زا  رتبـجع  هـک  دوـمرف  یبـتجم  ترـضح  درکیم ! ناـنچ 
هب ار  بانج  نآ  تفگیم و  بانج  نآ  هب  تشرد  نانخـس  هیناز ، ءاقرز  رـسپ  ناورم ، هکنیا  همه  زا  رتبجع  تساخرب . ياـج  زا  يراـسمرش 

عادو درکیم  راوس  شود  رب  ار  وا  هک  شدج  دقرم  رد  هک  دنتـشاذگن  دندرک و  نارابریت  ار  بانج  نآ  يهزانج  دندرک و  دیهـش  متـس  رهز 
، دوب وا  یهللادی  تسد  رب  ریـشمش  يهمئاق  ات  ءادهـشلادیس  ترـضح  اما  دندرک ! نفد  عیقب  ناتـسربق  رد  ار  وا  هکنیا  ات  دنهد  فاوط  دیامن و 

مه يـالاب  رب  رکـشل  تخاـتیم ، دروآیم و  رکـشل  هب  ور  هـک  تـقو  ره  و  تخاـس . اههتـشپ  اههتـشک  زا  و  دروآرب ، نارفاـک  داـهن  زا  راـمد 
لـصاو منهج  هب  روفلا  یف  هک  دومرف  نیرفن  ار  ناشیا  دنتفگ ، ترـضح  نآ  هب  ازـسان  رفن  دنچ  دندشیم . هدنکارپ  خلم  دـننام  دـنتخیریم و 

رد ناتسود  ناگدننکهیرگ و  سپ  تسا . اهتبیصم  يهمه  قوف  دوب  تانئاک  رد  فرـصتم  هک  یهاشداپ ، نینچ  تلذ  همه  نیا  المجم  دندش .
يرای تبیصم  نیا  رد  ار  همولظم  يهمطاف  و  دنیامن ، يرادمتام  دنشاب و  نازیر  کشا  بانج  نآ  رب  هاکناج  هآ  ترـسح و  اب  هاگیب  هاگره و 

. دنیامن

تسا نسح  ماما  ترضح  تامارک  تازجعم و  رد 

نوریب هحفص 89 ] هک [ : دومرف  بانج  نآ  هک  درک  تیاور  مالسلاهیلع -  قداص -  ترضح  زا  دوخ  ياهدنـس  هب  تاجردلا  رئاصب  بحاص 
رد یلزنم  رد  سپ  دوب . بانج  نآ  تماما  هب  لـئاق  هک  ریبز  دـالوا  زا  هک  دوب  يدرم  وا  اـب  هکنیا  لاـح  و  بلاـطیبا ، نب  یلع  نب  نسح  تفر 

يریبز سپ  رگید . تـخرد  ریز  رد  يریبز  يارب  دـنتخادنا و  شرف  یتـخرد  ریز  رد  نـسح  يارب  سپ  دـندرک . لزنم  یکــشخ  تـخرد  ریز 
؟ يراد بطر  ءاهتـشا  هک  دوـمرف  نسح  میدروـخیم . نآ  زا  هنیآ  ره  دـشیم  یبـطر  تخرد  نیا  رد  رگا  هک  تـفگ  درک و  دـنلب  ار  شرس 
زبس و تخرد  سپ  دیمهفن . يریبز  هک  دش  ملکتم  یمالک  هب  دومن و  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  تسد  نسح  ترـضح  سپ  یلب . درک : ضرع 

ترضح تسا ! رحـس  نیا  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ : دوب  ناشیا  [ 123  ] يراکم هک  ناـبرتش  نآ  سپ  دروآ . بطر  دروآ و  گرب  دـش و  مرخ 
يهمالع و  [ . 124  ] دـندروخ دـندیچ و  بطر  نآ  زا  سپ  تسا . ربمغیپ  رـسپ  باجتـسم  ياـعد  هکلب  تسین  رحـس  وت ! رب  ياو  دومرف : نسح 

دنتشاد ییوگتفگ  نسح  ماما  اب  یسلجم  رد  مدرم  زا  یضعب  : هک درک  تیاور  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  زا  راحب  باتک  رد  یـسلجم 
ماش دنکیم و  ماش  ار  قارع  مناوخب ، ار  ادخ  نم  رگا  هک  دومرف  نسح  ترـضح  سپ  نآ . دئادش  لامتحا  و  هیواعم ، اب  بانج  نآ  حلـص  رد 
سپ دشاب ؟ هتـشاد  رما  نیارب  تردـق  هک  تسیک  تفگ : دوب  سلجم  نآ  رد  هک  یماش  درم  سپ  درم . ار  نز  دـنک و  نز  ار  درم  و  قارع ، ار 

نآ سپ  تفاـی . نز  ار  دوـخ  درم  نآ  سپ  يا ]  ] هتـسشن نادرم  سلجم  رد  هک  ینکیمن  اـیح  اـیآ  نز ! يا  زیخرب ، دوـمرف : نـسح  ترـضح 
بانج نآ  هک  وحن  نامه  هب  سپ  دوشیم . دـلوتم  یثنخ  امـش  زا  دـنکیم و  یکیدزن  وت  اـب  تسا و  هدـش  درم  وت  لاـیع  هک  دومرف  ترـضح 
تلاح هب  سپ  درک  اعد  بانج  نآ  سپ  دندش . رضاح  ترـضح  نآ  دزن  هب  دندرک و  هبوت  نز  درم و  نآ  يدنچ  زا  سپ  دش . ققحتم  دومرف 

[ يا  ] هدام واگ  رب  يزور  یلع  نب  نسح  : هک هدرک  لقن  ساـبعنبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  راـحب  بحاـص  و  [ . 125  ] دنتشگرب یلوا  هحفص 90 ] ] 
هارمه هب  سپ  تسا . دیفـس  نآ  بند  رـس  نآ و  یناشیپ  رد  تسا و  هداـم  هک  هلاـسوگ  هب  تسا  نتـسبآ  واـگ  نیا  هک  دومرف  سپ  تشذـگ ،

تادابعلا ریـسکا  باتک  رد  يدنبرد  ياقآ  الم  دنوخآ  و  [ . 126  ] میتفای وحن  نامه  هب  ار  هلاسوگ  نآ  سپ  میدرک  حـبذ  ار  وا  میتفر ، باـصق 
نب یلع  نب  نسح  مدـید  : تفگ هک  روصنم  زا  میهاربا  زا  شمعا  زا  شدانـساب  شدـلو  همطاف و  بقانم  باتک  زا  یلماـع  خیـش  زا  درک  لـقن 

ضرع دـیراورم . ای  گرگت  ای  دـیآ  ناراب  تسا  رتتسود  کی  مادـک  هک  تفگ  سپ  هتفر ، نوریب  ءاسقتـسا  يارب  یموق  اب  هک  ار  بلاطیبا 
تفرگیم هک  ار  نسح  میدید  دیراب و  هس  ره  سپ  دیرادنرب  يزیچ  یسک  هکنیا  طرـشب  دومرف  يراد  تسود  وت  هک  ار  کی  ره  هک  دندرک 

تـشاد تیاور  اضیا  . درکیم ناریط  دوخ  عضاوم  هب  کی  ره  کشجنگ  دننام  اهنآ  سپ  ار  نآ  تخادنایم  نآ  زا  سپ  ار  نامـسآ  يهراتس 

بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  www.Ghaemiyeh.comلیلکا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زج  وا  اب  زیچ  دوبن و  یبآ  داز و  وا  اب  میتفریم و  ماشب  وا  اب  ام  دوب و  مئاص  وا  یلع و  نب  نسح  اب  مدوب  : تفگ هک  هصیبق  زا  یسومنبا  زا 
لزان هکئالم  دش و  هتخیوآ  لیدانق  حوتفم و  نامـسآ  باوبا  سپ  دـناوخ  ار  اشع  زامن  دومن  بورغ  قفـش  نوچ  دوب  راوس  وا  رب  هک  ار  یلام 

وا میدش و  ریس  ات  میدروخ  ار  يدرـس  مرگ و  ره  ام  سپ  میدوب  رفن  داتفه  ام  اهقیربا و  تشط و  تاجهویم و  دوب و  هدئام  ناشیا  اب  دندش و 
مدید : هک هتـشاد  تیاور  ذقنم  نب  دعـس  زا  قرزا  دیوس  زا  اضیا  هحفـص 91 ] دنتفر [ . الاب  هب  دوب و  هدشن  مک  چـیه  اهنآ  زا  دـش و  ریـس  مه 
مظعا دجسم  رد  هاگانب  میتشاد . بجعت  نآ  زا  ام  سپ  دش  دنلب  شفارطا  اب  هناخ و  هک  دومن  ملکت  یمالک  هب  وا  هکم و  هب  ار  یلع  نب  نسح 

رهن تارف و  نیرهن  [ 127  ] ياـقتلم رد  ار  امـش  دجـسم  مهاوخب  رگا  هک  دومرف  يدرک  نینچ  وت  هک  میدرک  ضرع  سپ  میدـید  ار  وا  هفوک 
دش رید  يردق  تساوخ  بآ  نسح  هک  هتشاد  تیاور  ریثک  نب  میهاربا  زا  و  دینادرگرب . هرابود  درک و  نانچ  سپ  نکب . میتفگ  مربیم  یلعا 

مناماشآیم لسع  ریش و  امـش  هب  مهاوخب  رگا  هک  دومرف  سپ  دندیماشآ  شباحـصا  دوخ و  هک  دروآرب  بآ  دجـسم  [ 128  ] هیراس زا  سپ 
عمجم زا  اضیا  . دوب همطاـف  نآ  رد  هک  يهضور  لـباقم  دجـسم  يهیراـس  زا  ار  لـسع  ریـش و  اـم  هب  دـیناماشآ  سپ  ار . اـم  ناـماشایب  میتفگ :

هک دوب  يریزو  ار  نیچ  كولم  زا  یکی  : هک هتشاد  تیاور  تسا  ینیسح  هللاۀمعن  دیس  نب  هللایلو  دیس  فیلأت  هک  نیطبس  بقانم  رد  نیرحبلا 
سپ دـندش . رگیدـکی  قشاع  رتخد  رـسپ و  نآ  سپ  دوب  يرتخد  ار  هاـشداپ  و  تشاد . تسود  ار  وا  هاـشداپ  تشاد و  تروص  وکین  يرـسپ 

تسا و هنیدم  رد  نسح  هک  دنتفگ  ناشیا  تشاد  وگتفگ  باب  نآ  رد  ریزو  ءاملع و  اب  نامیشپ و  رایـسب  نآ  زا  سپ  تشک  ار  ود  ره  هاشداپ 
ار وت  ینکن  رـضاح  اج  نیا  رد  رگا  هام  کی  ات  ار  نسح  هک  تساوخ  ار  يدرم  سپ  تسا  هار  هام  شـش  اج  نآ  ات  دراد  نآ  ءایحا  رب  تردق 
هک دز  وا  هب  كرابم  ياپ  نسح  هاگان  دناوخ  ار  ادخ  تفر و  هدجس  هب  دراذگ و  زامن  هتفر و  رهش  نوریب  رد  صخـش  نآ  مناسریم . لتق  هب 

جیوزت رگیدکی  هب  درک و  هدنز  ار  رتخد  رـسپ و  بانج  نآ  دـندش  رـضاح  ناشیا  داد  ربخ  ار  ناطلـس  تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  سپ  زیخرب 
. دنتسشن هلیخن  رد  ود  ره  سپ  دومن ، حلص  نسح  ماما  اب  هیواعم  نوچ  : هک هدرک  تیاور  دوخ  دانسا  هب  راحب  بحاص  و  هحفص 92 ] دومن [ .

یملع نآ  زا  وت  دزن  رد  ایآ  سپ  ار ، تخرد  يامرخ  درکیم  نیمخت  ادخ  ربمغیپ  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  دمحمابا ! يا  تفگ : هیواعم  سپ 
سپ تسا . نامـسآ  نیمز و  رد  هک  يزیچ  ره  ملع  امـش  زا  تسین  ناـهنپ  هک  دـننکیم  ناـمگ  امـش  يهعیـش  هـک  یتـسرد  هـب  سپ  تـسه ؟

هیواعم سپ  میامنیم . نآ  ددـع  نیمخت  نم  و  دومرفیم ، [ 129  ] لیک نیمخت  ادخ  لوسر  هک  دومرف  مالـسلاهیلع -  نسح -  ماما  ترـضح 
بانج نآ  دش . ددع  هس  رازه و  راهچ  تخرد  نیا  يهروغ  هک  دومرف  نسح  ماما  ترـضح  تسا ؟ تخرد  نیا  رب  امرخ  هناد  دنچ  هک  تفگ 

. تسا رماع  نب  هللا  دبع  تسد  رد  امرخ  يهروغ  يهناد  کی  هک  دید  دومن  رظن  سپ  مدشن . بیذکت  متفگن و  غورد  هک  ادخ  هب  مسق  دومرف 
رد ادـخربمغیپ  هک  اریز  ینکیم  لـمع  هچنآ  هب  ار  وت  مدادیم  ربـخ  يدـشیم ، رفاـک  هکنیا  دوب  هن  رگا  هیواـعم ! يا  هک  دوـمرف  نآ  زا  سپ 

دایز هک  ادخ  هب  مسق  وا ؟ نس  رغـص  اب  دینـش  شدج  زا  نامز  هچ  رد  یئوگیم  و  یئامنیم ! بیذکت  وت  دشیمن و  بیذـکت  هک  دوب  ینامز 
ردارب ار  دایز  هک  دش  نانچ  سپ  يدلب . يوس  هب  يدلب  زا  اهرس  دوشیم ، لمح  وت  يوس  هب  یشکیم و  ار  رجح  یناوخیم و  دوخ  ردارب  ار 

[ . 130  ] یعازخ قمح  نب  ورمع  رس  وا  يوس  هب  دش  لمح  دیناسر و  لتق  هب  ار  رجح  دناوخ و  دوخ 

ترضح نآ  ءاخس  تدابع و  دهز و  بانج و  نآ  قالخا  مراکم  رد 

نب یلع  نب  نسح  هک  شردـپ  زا  مردـپ  ارم  داد  ربخ  هحفص 93 ] هک [ : درک  تیاور  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  زا  یلاما  رد  قودص 
هک دوب  اسب  تفریم و  هدایپ  تفریم ، جح  هب  نوچ  دوب و  نامدرم  نیرتلـضاف  نامدرم و  نیرتدهاز  شنامز و  رد  دوب  سان  دـبعا  بلاطیبا 

دشیم رکذ  [ 131  ] روشن ثعب و  رگا  و  تسیرگیم ؛ دشیم  رکذ  ربق  رگا  و  تسیرگیم ؛ دشیم  گرم  رکذ  رگا  و  تفریم ؛ هنهرب  ياپ  اب 
؛ دومنیم شغ  درکیم و  دایرف  دشیم  رکذ  ادخ  رب  [ 132  ] ضرع رگا  و  تسیرگیم ؛ دشیم  رکذ  طارص  رب  نتشذگ  رگا  و  تسیرگیم ؛

بارطـضا دننام  دشیم  برطـضم  دشیم  خزود  تشهب و  هب  رکذ  نوچ  و  لجوزع ؛ يادخ  دزن  رد  دـیزرلیم  تساوخیمرب  زامن  هب  رگا  و 
ادـخ هار  رد  دوب  کلام  هک  ار  هچ  ره  ینعی  دـش . جراخ  شلام  زا  هعفد  ود  بانج  نآ  : هک دـش  دراو  اضیا ، [ . 133 . ] ربخ رخآ  ات  هدیزگرام 
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لعن هک  يدح  هب  دومرف ، لذب  ارقف  هب  ار  رگید  فصن  تشادرب و  دوخ  ار  شلام  فصن  ینعی  ار ؛ شلام  درک  میسقت  ادخ  اب  هعفد  هس  و  داد .
رد حوتفلاوبا  خیـش  اضیا ، [ . 134  ] دروآ ياج  هب  هداـیپ  جـح  تسیب  و  تشادرب . دوخ  ار  شیاـپ  کـی  داد و  ارقف  هب  ار  شیاـپ  کـی  ار  دوخ 
هک لیئربج  زا  ار  یحو  سپ  دوب . هلاس  تفه  هکنیا  لاح  دشیم و  رضاح  ربمغیپ  سلجم  هب  یلع  نب  نسح  : هک دومرف  ءالما  هیجان  يهسردم 

هناخ لخاد  یلع  هک  نامز  ره  و  دـناوخیم . وا  هب  دـمآیم و  شردام  دزن  هب  سپ  درکیم  ظفح  ار  نآ  دینـشیم و  دـشیم  لزاـن  ربمغیپ  هب 
سپ نسح . زا  تفگیم  هتسناد . هحفـص 94 ] اجک [  زا  هک  دومنیم  لاؤس  همطاف  زا  سپ ، نآرق . هب  تفاییم  یملع  همطاف  دزن  رد  دشیم ،

زا زجاع  شنابز  سپ  دـنک ، لقن  ردام  هب  هک  تساوخ  سپ  دوب . هدینـش  یحو  دـش و  لخاد  نسح  دـش و  ناهنپ  هناـخ  ناـیم  رد  یلع  يزور 
رب ثعاب  وا  ندینش  دونشیم و  ارم  مالک  گرزب  یـصخش  هک  رادم  بجع  ردام ! يا  درک : ضرع  نسح  درک . بجعت  همطاف  سپ  دش . نایب 

رازه تسیب  یلئاـس  هب  هک  نیا  ترـضح  نآ  ءاخـس  هلمج  زا  و  [ . 135  ] دیـسوب ار  نسح  سپ  دـمآ ، نوریب  یلع  سپ  دـش . نم  ناـبز  تنکل 
بانج نآ  ءایح  زا  .و  تسا عوقولا  ردان  تیاهن  زین  نیطالـس  رد  هکلب  هدشن  هدینـش  نیطالـس  ریغ  زا  هلحرم  نیا  و  [ . 136  ] دومرف اطع  ناموت 

ارچ ار  هعماج  هک  مدرک  ضرع  نم  سپ  دـش . تارف  بآ  رد  لخاد  دیـشوپ و  ار  دوخ  درب  نسح  : هک دـیوگ  یلیلیبا  نب  نمحرلادـبع  هکنیا 
مایاب یلوت  اهئافـص  نا  مایألا  ردـک  يرذ  : تسا مالـسلاهیلع ]  ] نسح ماـما  راعـشازا  و  [ . 137  ] تسا یناکـس  بآ ، يارب  هـک  دوـمرف  ینکن ؟

زعی فیک  .و  دـنناگدنور رورـس  مایا  هکنیا  ببـس  هب  درک ، ضارعا  مایا  ءافـص  هک  یتسرد  هب  ار ، ماـیا  ترودـک  راذـگاوبهاوذلا  رورـسلا 
 ] ياههبرجت نابـش  نایم  وا و  نایم  هک  ار  یـسک  راگزور  دـهدیم  بیرف  هنوگچ  وبراجتلا  تامکحم  یلاـیللا  نیب  هنیب و  ناـک  نم  رهدـلا 

ینعی میقم ، يارب  وگبابابحألا  عدوف  لیحرلا  ناح  ۀـماقا  راد  ریغب  میقملل  لـق  : تسا باـنج  نآ  راعـشا  زا  اـضیا  ؟و  دـشاب مکحم  هحفص 95 ]
یف اعیمج  اوراص  مهتبحـص  مهتیقل و  نیذـلا  نا  . ار ناتـسود  نک  عادو  سپ  . ندرک چوک  دـش  کیدزن  هک  هماقالا  راد  ریغ  رد  هدـننک  هماـقا 

.و كاخ اهربق  رد  ناشیا  يهمه  دـندیدرگ  ار ، ناشیا  يدومن  تبحاـصم  و  ار ، ناـشیا  يدرک  تاـقالم  هک  ناـنآ  هک  یتسرد  هباـبارت  روبقلا 
هب تسین ! اهنآ  يارب  یئاقب  هک  ایند ، ياهتذل  لها  ياقمح  لئاز  لظب  ماقملا  نا  اهل  ءاقبال  ایند  تاذل  لها  ای  : تسا بانج  نآ  راعـشا  اضیا 
نم ۀبرـش  ینعبـشت و  زبخلا  سیـسخ  نم  ةرـسکل  : تسا بانج  نآ  راعـشا  زا  اضیا  .و  تسا تقامح  هدنوش  لئاز  يهیاس  رد  ماقم  هک  یتسرد 
نم ةرمط  .و  ارم دـنکیم  تیافک  صلاخ  بآ  زا  تبرـش  کی  ارم و  دـنکیم  ریـس  تسپ  نان  زا  يا ]  ] هراپ کی  هنیآ ، رهینیفکت  ءاملا  حارق 

هک یتلاح  رد  ارم  ندـب  دـناشوپیم  كزان  يهماج  زا  هنهک  يهماـج  و  هحفـص 96 ] ینیفکتل [  ینیفکت  تم  نا  اـیح و  ینرتست  بوثلا  قیقر 
اما و  (. تسا هیظفل  تانسحم  زا  هک  تسا  سانج  ینیفکتل ، اب  ینیفکت ، رد  و  [ .) 138 . ] نم نیفکت  يارب  دنکیم  تیافک  مریمب  رگا  ماهدنز و 
دوخ دـنزرف  نینمؤملاریما  ترـضح  لمج  گنج  رد  : هک دومرف  تیاور  راحب  باتک  رد  یـسلجم  يهمالع   -: مالـسلاهیلع نسح -  تعاـجش 
عنم ار  وا  ۀبـضونب  درب . هلمح  تفر و  دمحم  سپ  نک . دـصق  ار  رتش  هزین  نیا  زا  هک  دومرف  داد و  وا  هب  ار  دوخ  يهزین  تساوخ و  ار  دـمحم 

شدلاو دزن  هب  و  دز ، وا  رب  هزین  دیناسر و  رتش  هب  ار  دوخ  درک و  هلمح  تفرگ و  وا  زا  ار  هزین  نسح  دمآ ، ردپ  دزن  هب  دـمحم  نوچ  دـندرک .
راـک شردارب  درکن و  يراـک  دوخ  هک  ترودـک  زا  دـش  خرـس  هیفنح  دـمحم  يور  سپ  دوب . نوخ  رثا  شاهزین  هب  هکنیا  لاـح  و  تشگرب ،

[ . 140 . ] یشابیم یلع  رسپ  وت  تسا و  ربمغیپ  دنزرف  وا  هک  رادن  [ 139  ] فاکنتسا هک : دومرف  نینمؤملاریما  سپ  درک . ینایامن 

تسا نسح  ماما  متام  باوث  ءاکب و  ءاکبا و  رد 

، دش لخاد  نسح  هاگان  هک  دوب  هتـسشن  يزور  ادخ  لوسر  : هک هدرک  تیاور  سابعنبا  زا  شیوخ  دانـسا  هب  یلاما  باتک  رد  قودـص  خـیش 
هب ار  وا  ات  دناوخیم  کیدزن ، ار  وا  دوب  هشیمه  سپ  نم ! كرـسپ  يا  ایب ، نم  يوس  هب  دومرف : نآ  زا  سپ  تسیرگ . دید  ار  وا  ربمغیپ  نوچ 

؛ تسا نم  دلو  تسا و  نم  رـسپ  وا  سپ  نسح ، اما  :و  دومرف ربمغیپ  هک  اجنآ  هب  دیناسر  ار  ثیدح  و  هحفص 97 ] دیناشن [ . دوخ  تسار  نار 
تجح تشهب و  لـها  ناـناوج  گرزب  تسا  وا  و  تسا ، نم  لد  يهویم  و  تسا ، نم  لد  یئانـشور  و  تسا ؛ نم  مشچ  رون  تسا و  نم  زا  و 

هک ره  و  تسا ، نم  زا  وا  سپ  ار  وا  درک  تعباـتم  هـک  سک  ره  سپ  تـسا . نـم  لوـق  شلوـق  و  تـسا ، نـم  رما  شرما  تـما ، رب  تسادـخ 
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زا وا  رب  دوشیم  يراج  هک  ار  هچنآ  مدروآ  رطاخ  هب  مدرک ، هاـگن  وا  هب  نوچ  نم  هک  یتسرد  هب  و  تسین . نم  زا  سپ  ار  وا  دـیامن  نایـصع 
دننکیم هیرگ  ماـگنه  نآ  رد  سپ  ناودـع . متـس و  يور  زا  مس  هب  دوش  هتـشک  اـت  دوب  دـهاوخ  وحن  نیمه  هب  رما  سپ  نم . زا  دـعب  تلذـم 

رد نایهام  و  نیمز ، نامـسآ و  نایم  رد  هدـنرپ  دـیرگیم  هکنیا  ات  يزیچ  ره  ار  وا  دـیرگیم  وا و  توم  يارب  هناگتفه  ياهنیمز  هکئالم و 
رب دوش  كاـنمغ  هک  ره  و  دـنوشیم . روـک  اـهمشچ  هک  يزور  رد  وا ، مشچ  دـش  دـهاوخن  روـک  نسح  رب  دـیرگب  هک  ره  سپ  بآ ، ناـیم 
وا مدـق  دوشیم  تباث  وا  عیقب ، رد  ار  نسح  دـنک  ترایز  هک  ره  و  دـنوشیم . كانمغ  اهلد  هک  يزور  رد  وا  لد  دوشیمن  كاـنمغ  نسح ،
 - بلاـطیبا نب  یلع  زا  درک  تیاور  دوـخ  دانـسا  هـب  قودـص  یلاـما ، باـتک  رد  اـضیا ، و  [ . 141  ] دزغلیم نآ  رد  اهمدــق  هــک  يزور  رد 

. تسیرگ دومن و  هجوت  ام  هب  هاگان  هک  میدوب ، هتـسشن  ادـخ  لوسر  دزن  رد  نیـسح  نسح و  همطاف و  نم و  يزور  : دومرف هک  مالـسلاهیلع - 
نم زا  دعب  هچ  نآ  يارب  منکیم  هیرگ  هک : دومرف  بآم  یمتخ  ترضح  نآ  سپ  دروآ ؟ هیرگ  هب  ار  وت  هچ  ادخ ! ربمغیپ  يا  متفگ : نم  سپ 

ریـشمش وـت  رـس  رب  هکنیا  يارب  منکیم  هیرگ  هک : دوـمرف  ترـضح  نآ  تـسیچ ؟ نآ  هـک  مدرک : ضرع  نـم  سپ  دوـشیم . دراو  امـش  هـب 
نیسح هحفص 98 ] و [  دنناروخیم ، متـس  رهز  زا  ار  وا  دننزیم و  وا  نار  رب  تبرـض  ار  نسح  و  دننزیم ، همطاف  يور  رب  یلیـس  و  دننزیم ،

نآ الب . يارب  رگم  ام  يادـخ  درکن  قلخ  ار  ام  هللالوسر ! ای  مدرک : ضرع  نم  سپ  دـندمآ . رد  هیرگ  هب  همه  تیب  لـها  سپ  دنـشکیم . ار 
وت درادن  تسود  هک  نم  يوس  هب  دومرف  دهع  قیقحت  هب  لجوزع  يادـخ  هک  یتسرد  هب  سپ  یلع ! يا  ار ، وت  داب  هدژم  هک : دومرف  ترـضح 

[ . 142  ] قفانم رگم  ار  وت  درادن  نمشد  نمؤم و  رگم  ار 

تسا نسح  ماما  ترضح  تداهش  رد 

ياههدعو و  دشاب . ثعـشا ، تنب  ةدـعج ، هک  داتـسرف  بانج  نآ  يهجوز  يارب  يرهز  هیواعم  هکنآ : هیماما  بهذـم  تایورـض  زا  هک  نادـب 
ات تفای  ءافـش  دیلام و  ار  دوخ  مکـش  شراوگرزب  دـج  رهطم  ربق  هب  درک و  اعد  دومن و  لوانت  رهز  هعفد  دـنچ  بانج  نآ  داد . وا  هب  يدـنچ 

بآ نایم  رد  ار  رهز  هک : دناهتشون  یـضعب  هچنآ  اما  و  [ 143 . ] تخیر ماعط  رد  ار  رهز  یتیاور  ربانب  و  تفاین . ءافـش  رگید  هک  رخآ  يهعفد 
کیدزن مالسلاهیلع -  نسح -  ترـضح  تافو  نوچ  : هک درک  رکذ  راحب  رد  تسا و  نیب  وهـس  میدروخنرب و  یتیاور  چیه  رد  سپ  تخیر .

مالسلاهیلع نیسح -  ماما  ترضح  سپ  دش . زبس  ریغتم و  وا  كرابم  گنر  دومن ، تیارس  بانج  نآ  ندب  رد  رهز  دش و  مامت  وا  مایا  دش و 
ره نم ! ردارب  يا  دومرف : تسیرگ و  مالـسلاهیلع -  نسح -  ماما  ترـضح  سپ  منیبیم ؟ يزبس  هب  لـیام  ار  وت  يور  ارچ  هک  درک  ضرع  - 
ود ره  نیـسح  نسح و  يزارد و  ناـمز  تخادـنا  نیـسح  ندرگ  هب  تسد  سپ  وت  رد  نم و  رد  مدـج  ثیدـح  دـش  حیحـص  قیقحت  هب  هنیآ 

نوچ هک  دومرف  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مدج -  ارم  داد  ربخ  هک : دومرف  نسح  سپ  ثیدح ، هحفص 99 ] نآ [  زا  دش  لاؤس  سپ  دنتسیرگ .
دندوب و رگیدکی  يولهپ  هک  ار  دنلب  رـصق  ود  مدید  نامیا ، لها  ياهلزنم  رب  مدومن ، رورم  و  مدـمآ ، رد  تشهب  ياهغاب  هب  جارعم  بش  رد 

يارب رـصق  ود  نیا  لـیئربج ! يا  متفگ : سپ  دوب ، خرـس  توقاـی  زا  يرگید  دوب و  زبـس  دـجربز  زا  یکی  هکنیا  زج  دـندوب ، تفـص  کـی  رب 
کی رب  رـصق  ود  نیا  ارچ  لیئربج ! يا  متفگ : سپ  تسا . نیـسح  يارب  يرگید  و  تسا ، نسح  يارب  یکی  هک  تفگ  لیئربج  سپ  تسیک ؟

ایح وـت  زا  هک  تفگ  لـیئربج  سپ  ییوـگیمن ؟ نخـس  ارچ  هک  متفگ  سپ  تـفگن . باوـج  دـش و  تکاـس  لـیئربج  سپ  دنتـسین ؟ گـنر 
وا سپ  نسح ، رـصق  گـنر  يزبـس  اـما  هک  تفگ  لـیئربج  سپ  هد . ربـخ  ارم  هک  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  هک  متفگ  وا  هب  سپ  منکیم .
ود نآ  سپ  دوشیم . خرس  نوخ  هب  وا  يور  دوشیم و  هتـشک  سپ  نیـسح ؛ رـصق  یخرـس  اما  و  دوشیم . زبس  وا  گنر  و  رهز ؛ هب  دریمیم 

، دش توم  رب  فرشم  نسح  نوچ  : هک هتفگ  بقانم  باتک  رد  و  [ . 144 . ] دندرک دنلب  هیرگ  هب  ار  اهادص  نارضاح  دنتسیرگب و  ود  ره  ردارب 
ام زا  لـقع  هک  دومرف  ربـمغیپ  هک  مدینـش  هک  تفگ  وا  هب  نسح  سپ  نم . ردارب  يا  منادـب ، ار  وت  لاوحا  مهاوخیم  هک  تفگ  وا  هب  نیـسح 

منیبب ار  توملا  کـلم  نوچ  هکنیا  اـت  راذـگب  نم  تسد  رد  ار  وت  تسد  سپ  تسا ، اـم  رد  حور  هک  یمادـم  دـنکیمن  تقراـفم  تیب  لـها 
. داد يراشف  ار  نیسح  تسد  تشذگ ، یتعاس  نوچ  تشاذگ . نسح  تسد  نایم  رد  ار  دوخ  تسد  نیسح  سپ  مهدیم . راشف  ار  وت  تسد 
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هب سپ  ار ! وت  داب  هدژم  هک  تفگ  نم  هب  توملا  کلم  هک  تفگ  نسح  تشاد . ارف  مولظم  نآ  ناهد  کیدزن  هب  ار  دوخ  شوگ  نیسح  سپ 
هحفص 100 ] [ . ] 145  ] تسا هدننک  تعافش  وت  دج  تسا و  یضار  وت  زا  ادخ  هک  یتسرد 

نیسح ترضح  تداهش  زا  دعب  هعقاو  روما  رد 

تخیر تشط  رب  زادگرگج  رهز  [ 146  ] تروس زا  بانج  نآ  رگج  ياهراپ  هضافتسا ، دح  قوف  يهغلاب  تایاور  نومـضم  هب  رظن  هک  نادب 
تیصو مالـسلاهیلع ]  ] نیـسح شردارب  اب  بانج  نآ  هکنیا : هضیفتـسم  تایاور  ربانب  و  [ 147 . ] دـینادرگیمرب ار  اهنآ  یبوچ  اب  باـنج  نآ  و 
دومرف تیـصو  و  دنیامن . نفد  همطاف ، شردام ، ربق  بنج  رد  عیقب  رد  سپ  نآ  زا  دنهد ، فاوط  ربمغیپ  رهطا  دـقرم  هب  ار  شاهزانج  هک  درک 
تلحر ایند  راد  زا  بانج  نآ  نوچ  سپ  دـنیامنن . شاهزانج  دزن  رد  يزیرنوخ  تماجح ، تلآ  ردـق  هب  داـتفا ، قاـفتا  يا ]  ] هعزاـنم رگا  هک 

لیسغت و دهدیمن ، لسغ  ماما  ریغ  هب  ار  ماما  هک  تسا  هیماما  بهذم  تایرورـض  لوصا و  زا  هکنیا  هب  رظن  . ] داد لسغ  ار  وا  نیـسح  دومرف ،
لـسغ ار  وا  ماما  لوا  نطاب ، رد  سپ  دروآ  لـمع  هب  وا  ریغ  رهاـظ  رد  رگا  و  دروآیم . لـمع  هب  دـعب  ماـما  ار  ماـما  نیفدـت  زاـمن و  نیفکت و 

رب تلالد  هک  يرابخا  و  تسویپ . عوقو  هب  مالـسلاهیلع -  اضر -  ماما  یـسوم و  ماما  يهرقف  رد  هکنانچ  نارگید ، رهاظ ، رد  دـعب  دـهدیم و 
هعیـش و بهذم  ترورـض  هب  داحآ  رابخا  هک  اریز  تسا ، رهاظ  بسح  هب  لیـسغت  دارم  هک  دوش  لیوأت  دـیاب  دـبال  دراد ، هلحرم  نیا  فالخ 

فاوط ربمغیپ  دقرم  هب  هک  دنتساوخ  دهع  دیدجت  يارب  ار  ترضح  نآ  نوچ  و  دومن ]. دناوتیمن  [ 3  ] هؤفاکم هیلقن  هیلقع و  زا  هیلدع  دعاوق 
هک هیماینب  رئاس  ناـمثع و  دـالوا  و  ربمغیپ ، [ 148  ] دـیرط مکح ، نب  ناورم  راوس و  رتسا  رب  هشیاع  ینعملاب ، هرتاوتم  تاـیاور  رب  اـنب  دـنهد ،

رهـش نبا  تیاور  ربانب  . دنرب اجنادب  هحفـص 101 ] ار [  ترـضح  نآ  هکنیا  دنتـشگ  عنام  دـنتفرگ و  ار  هار  رـس  دـندوب ، راوس  لهچ  هب  بیرق 
راوگرزب نآ  يهزاـنج  زا  ریت  يهبوـچ  داـتفه  هک  يوـحن  هب  دـندرک . ناراـبریت  ار  مومـسم  موـلظم  نآ  يهزاـنج  : بقاـنم باـتک  رد  بوـشآ 

سپ دـش . عنام  شردارب  تیـصو  هب  رظن  مالـسلاهیلع ]  ] نیـسح ماما  ترـضح  دـننک ، هلداـجم  هک  دنتـساوخ  مشاـهینب  و  [ . 149 . ] دندیشک
هرـصب رد  يدـش و  راوس  رتش  رب  زور  کـی  ینعی  . تلیفل تشع  ول  تلغب و  تلمج و  : تفگ رخآ  رد  تشاد و  هرظاـنم  هشیاـع  اـب  ساـبعنبا 

، يدادغب رعاش  جاجحنبا ، هک  تسا  اجنیا  زا  .و  دش راوس  یهاوخ  زین  لیف  رب  ینام  هدنز  رگا  يدـش و  راوس  رتسا  رب  زورما  و  يدرک ، گنج 
زگره رکبیبا ! رتخد  ياتلیفت  تشع  نا  تلغبت و  تلمجتتکلمت ، لکاب  نمثلا و  نم  عستلا  کلتنک  ناـک و ال  ـال  رکبیبا  تنب  اـی  : هتفگ
هدـنز رگا  يدـش و  راوس  رتسا  يدـش و  راوس  رتش  يدـش  کلام  وت  ار  همه  نمث و  زا  عست  تسا  وت  يارب  یـشابن  وت  زگره  داـبم و  رکبیبا 

رد ار  نمث »  » کی دـیاب  سپ  تشاد . نز  هن  ربمغیپ  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  خـلا ، عستلا » کل   » شلوق .و  دـش راوس  یهاوخ  مه  لـیف  هب  یناـم 
تسا هراشا  نیا  و  دوش . [ 150  ] ربش کی  ایوگ  تسا  نمث » زا  عست   » هک هشیاع  مهـس  تیاهن  هرجح  کی  زا  سپ  درک . تمـسق  رفن  هن  نایم 
يهیآ رد  ییوگیم  هچ  هک  تفگ  لاـضف  سپ  تشاد . هرظاـنم  هفینحوبا  اـب  هک  یفوک  هحفـص 102 ] لاضف [  نسح  نب  لاضف  يهرظاـنم  هب 

خوسنم هیآ  نیا  هک  تفگ  هفینحوبا  هن ؟ ای  تسا  خوسنم  ایآ  [ 151 ( ] مکل نذؤی  نأ  الا  یبنلا  تویب  اولخدت  اونما ال  نیذلا  اهیأ  ای  : ) يهفیرش
هفینحوبا سپ  تسا ؟ بلاطیبا  نب  یلع  ای  تسا  رمع  رکبوبا و  نآ  هک  ربمغیپ  زا  دـعب  سان  نیرتهب  رد  ییوگیم  هچ  تفگ : لاـضف  تسین .

نیا زا  هک  ناشیا  تلیـضف  رد  یهاوخیم  لیلد  هچ  سپ  بانج ؟ نآ  ربق  رد  دـنربمغیپ  ناگباوخمه  رمع  رکبوبا و  هک  یتسنادـن  اـیآ  تفگ :
ار ناشیا  هکنیا  اب  دنیامن ، نفد  اجنآ  رد  ار  ناشیا  هک  دندومن  تیصو  هک  ینامز  رد  دندومن  ملظ  ناشیا  هک  تفگ  لاضف  سپ  دشاب !؟ رتالاب 

دوخ يهبه  زا  هک  دندرک  دـب  سپ  دـندرک ، [ 152  ] هبه ربـمغیپ  هب  ار  نآ  هک  دوب  ناـشیا  لاـم  ناـکم  نآ  رگا  و  دوـبن . ناـکم  نآ  رد  یقح 
هب ار  دوخ  رس  ینامز  هفینحوبا  سپ  تسا . هتفاین  قلعت  خسن ، ار  هیآ  نیا  هک  يدومن  رارقا  وت  و  دندومن . دوخ  دهع  [ 153  ] ثکن و  دنتشگرب ،

دندرک رظن  رمع  رکبوبا و  نکیل  و  یئاهنت ، هب  ربمغیپ  لام  زا  هن  دوب و  رمع  رکبوبا و  لام  زا  هن  هناخ  نآ  هک  تفگ  نآ  زا  سپ  تخادنا . ریز 
وت هک  تفگ  وا  هب  لاضف  سپ  ناـشیا . رتخد  ود  قوقح  يهطـساو  هب  ار  عضوم  نآ  رد  نفد  دـندش  قحتـسم  سپ  هصفح ، هشیاـع و  قح  رد 

ترضح نآ  رتخد  همطاف  هک  اریز  تسا ، [ 154  ] نمث کی  ناشیا  همه  يارب  تشاد و  نز  هن  هکنیا  لاـح  درک و  تاـفو  ربمغیپ  هک  ینادیم 
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ضرع لوط و  هرجح ، هکنیا  لاح  تسا و  ربش  کی  نآ  هک  میدـید  میدرک ، نمث  عست  هب  رظن  نوچ  و  دـسریم . نمث  عست  ار  کـی  ره  دوب ،
همطاف وا  رتخد  ارچ  سپ  دنربیم ، ثرا  هصفح  هشیاع و  سپ  نآ  زا  و  دنربیم . نیا  زا  رتشیب  درم  ود  نآ  هنوگچ  سپ  تسا . ردـق  نالف  نآ 

هب مسق  دـینک . رود  نم  زا  ار  نیا  هک  تفگ  هفینحوبا  سپ  تسا ؟ رهاظ  هریثک  هوجو  زا  رما  نیا  رد  هضقاـنم  سپ  دـندرک ؟ ثاریم  زا  عنم  ار 
ربانب . دوب مالسلاهیلع ]  ] نیـسح تفگ  هیثرم  مالـسلاهیلع ]  ] نسح يارب  هک  یـسک  لوا  و  [ . 155 . ] تسا یـضفار  وا  هحفـص 103 ] هک [  ادخ 

ینساحم و بیطأ  ما  یسأر  نهذاء  : دومرف ار  راعشا  نیا  نیسح  ماما  ترـضح  دنتـشاذگ ، ربق  رد  ار  نسح  ماما  ترـضح  نوچ  راحب  تیاور 
كاخ يور  رب  وت  رـس  هکنیا  لاح  مربیم و  راک  هب  مدوخ  شیر  رب  شوخ  يوب  ای  ار  مرـس  ملامیم  نغور  ایآبیلـس  تنا  روفغم و  کسأر 

هب تفرگیم و  ار  وا  تسد  نسح  هک  ار  یئاـهنامز  نآ  دروآرطاـخ  هب  ءادهـشلادیس  ترـضح  هتبلا  !؟ یـشابیم هنهرب  وـت  تـسا و  هتـشاذگ 
اما دـندیباوخیم . یتسوپ  يالاب  رب  ناشیا  ردـپ  يهناخ  رد  و  دنتـسشنیم . وا  نار  رب  یهاگ  وا و  شود  رب  یهاگ  دـنتفریم ، ربمغیپ  تمدـخ 

كاـخ هب  ار  وا  هک  تسنادیمن  نیـسح  رگم  دـندیناشوپ . وا  هب  نفک  اـما  دـندنک  ار  وا  ساـبل  دـندرپس و  كاـخ  هب  ار  مالـسلاهیلع ]  ] نـسح
دننکیم تراغ  ار  شسابل  دنراذگیم و  هنهرب  ار  شندب  دننکیم  هزین  يالاب  رب  هکلب  دنراذگیمن  كاخ  يالاب  رب  ار  شرس  دنراذگیمن و 
تـسود ار  وا  هک  يزیچ  هب  ایند  زا  مربیم  تذـل  ایبیبح  کیلا  یندا  ام  لک  یلا  هبحا  ءیـشب  ایندـلا  عمتـسا  وا  !؟ دـنناشوپیمن وا  رب  نفک  و 
کیدزن وـت  يوـس  هب  هک  تسا  يزیچ  ره  نم  تسود  هکلب  مربیمن ، اـیند  بوـبحم  زا  تذـل  ینعی  تـسا . يراـکنا  ماهفتـسا  ؟ مشاـب هتـشاد 

ةادا هک  الا  ارهاظ  یندا » اـم  هحفـص 104 ] لک [  یلا   » بانج نآ  لوق  : هک دومرف  رعـش  نیا  نایب  رد  راحب  باتک  رد  یـسلجم  يهمـالع  . تسا
هک ماهتشون  راحب  يهیشاح  رد  ریقف  نیا  و  دش . هداد  فیفخت  رعـش  ترورـض  يارب  سپ  دیدشت . هب  دشاب  یلا  هک  تسا  نکمم  دشاب و  هیبنت 

« بیبح  » هب قلعتم  یندا » ام  لک  یلا  : » هک تسا  وحن  نیا  هب  عرـصم  نیا  رهاظ  ینعم  هکلب  دـشاب . فلکت  لـحم  هجو  ود  ره  نیا  هکنیا  رهاـظ 
نم . تسا نم  بوبحم  وا  سپ  تسا ، کیدزن  وت  يوس  هب  هک  يزیچ  ره  ینعی  یندا .»  » هب تسا  قلعتم  کـیلا »  » باـنج نآ  لوق  و  دـشابیم .
الف . تسا هدومن  راحب  بحاـص  هک  یفلکت  هب  تسین  یتجاـح  تسا و  رهاـظ  ینعم  نیا  مرادیمن و  تسود  اـیند  ذـیاذل  زا  ار  نآ  ریغ  يزیچ 

هک یمادام  و  تسا . هنارت  رد  يرمق  هک  یمادام  تسیرگ  مهاوخ  هشیمه  سپبونج  ابـص و  تبه  ام  کیلع و  ۀـمامح  تنغت  ام  یکبا  تلز 
هک یمادام  تسیرگ ، مهاوخ  هشیمه  وبیضق  زاجحلا  حود  یف  رضخا  ام  ةرطق و  عمدلا  نم  ینیع  تلمه  ام  .و  تسا نازو  بونج  ابص و  داب 

دـیعب و تنا  ةریزغ و  عومدـلا  لیوط و  یئاکب  . زاجح تخرد  ياهخاش  دوش  زبس  هک  یمادام  کـشا و  زا  يا ]  ] هرطق زا  نم  مشچ  دزیر  ورف 
فارطا بیرغ و  . تسا کـیدزن  وت  رهطم  دـقرم  يرود و  نم  دزن  زا  وت  تسا . رایـسب  نم  ياـهکشا  تسا و  زارد  نم  يهیرگبیرق  رازملا 

كاخ ریز  رد  هک  ره  هک  شاب  هاگآ  تسا . هدومن  وا  هب  هطاحا  اهناخ  فارطا  تسا و  بیرغبیرغ  بارتلا  تحت  نم  لک  الا  هطوحت  تویبلا 
زا نیا  تسا و  عقاو  نآ  لـیذ  تیب و  نیا  ردـص  رد  بیرغ »  » هک اریز  تسا ، ردـص  رب  زجع  در  رعـش  نیا  رد  و  تسا -  بیرغ  دراد  نکـسم 

یقاب هکنآ  دوشیمن  لاحشوخ  وبیصن  هیف  توملل  یتف  لک  یضم و  يذلا  فالخ  یقابلا  حرفی  و ال  هحفص 105 ] تسا [ . هیظفل  تانسحم 
يا يذـلا » فالخ   » بانج نآ  لوق  و  تسا . یبیـصن  وا  رد  گرم  يارب  یناوج  ره  تسا و  هتفر  اـیند  زا  هک  یـسک  نآ  زا  دـعب  تسا  هدـنام 

هتفرگ ار  وا  لام  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  بیرح » بیرح  هاخا  يراو  نم  نکل  هلامب و  بیـصا  نم  بیرح  سیلف  . يذـلا دـعب  يا  يذـلا ، فلخ 
و دنک . یگدـنز  وا  هب  صخـش  دـشابیم و  وا  شیعت  يهیام  هک  تسا  یلام  نآ  هبیرح »  » و دنـشاب . هدرک  جارات  تخات و  ار  وا  ینعی  دنـشاب ،
وا زا  شلام  هک  تسین  نآ  هدش  تخات  بیرح و  هک  تسا  نآ  تیب  ینعم  لصاح  سپ  دشاب . لام  ذخا  هک  تسا  ۀـباصا  زا  ذوخأم  بیـصا » »
زا هک  تسا  ردص  رب  زجع  در  زین  بیرح »  » ظفل رد  دنک و  ناهنپ  كاخ  رد  ار  دوخ  ردارب  هک  تسا  یـسک  بیرح  هکلب  دشاب ، هدـش  هتفرگ 

و تسا . تبارق  بسانم و  ینعم  هب  بیسن »  » ظفلبیسن بارتلا  تحت  نمل  سیل  هفیط و  کیجانی  یسما  نم  کبیـسن  . تسا هیعیدب  تانـسحم 
نآ وت  شیوخ  بیرق و  بسانم و  ینعی  تسا . لوعفم  هب  هفاضا  تباب  زا  ریمـض  ءاـه »  » هب فیط »  » يهفاـضا تسا و  باوخ  ینعم  هب  فیط » »
رب زجع  در  زین  بیسن »  » رد و  یتبارق . یشیوخ و  تسا و  كاخ  ریز  رد  هک  یسک  يارب  تسین  و  دیوگ . زار  وت  اب  باوخ  رد  هک  تسا  یسک 

مغ و اب  موریمبوکـس  نیتلقملا  عمد  اـبیئک و  هلثمب  ودـغا  مث  مغب  حورا  : هدـش لـقن  هوـالع  هب  تیب  ود  بتک  زا  یـضعب  رد  .و  تسا ردـص 
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هحفـص 106] تسا [ . هدـنزیر  مشچ  ود  کشا  هکنیا  لاح  ماهدـنراد و  نزح  هک  یتلاـح  رد  نآ ، لـثم  هب  منکیم  حبـص  نآ  زا  سپ  نزح ،
زا لد  يارب  میرگیم و  هشیمه  ینعی  هیرگ ، زا  دعب  تسا  هیرگ  نم  زا  نیع  يارب  سپبیحن  هنا و  ینم  بلقلل  ةربع و  دـعب  ةربع  ینم  نیعللف 

يهیثرم رد  هک  هدرمـش  ءادهـشلادیس  ترـضح  یثارم  زا  ار  رعـش  نیا  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم ، رد  و  [ . 156  ] تسا هیرگ  زا  وا  هلاـن و  نـم 
هب سپ  وت ، رب  ترسح  هودنا و  تهج  زا  مدرمن  رگا  [ 157  ] توملا یلا  اقاتشم  تحبصا  دقف  کیلع  افسا  تما  مل  نا  : هدومرف نسح  شردارب 
ربق ترایز  هب  هبنشجنپ  رصع  رد  هشیمه  بانج  نآ  .و  گرم يوس  هب  ماهدنراد  قوش  هک  یتلاح  رد  دش  مهاوخ  حبـص  رد  لخاد  هک  قیقحت 
دزن رد  ای  دندرک و  نفد  همطاف  شردام  ربق  دزن  رد  ار  مالـسلاهیلع ]  ] نسح ایآ  هک  تسا  فالخ  و  تفریم . مالـسلاهیلع ]  ] نسح ماما  رهطم 

لئاضف نمـض  رد  هیتآ  باوبا  رد  مالـسلاهیلع ]  ] نسح ماما ]  ] ترـضح لئاضف  زا  يرایـسب  و  دـش . نوفدـم  دـسا ، تنب  همطاف  شاهدـج ، ربق 
میدوب داش  نازیزع  اب  هکنآ  شوخیناوتیم  ات  نز  همغن  يرمق  وچ  یناج  نارای  متام  رد  الد  : هفلؤمل . دوشیم روکذم  ءادهشلادیس  ترـضح 
ناهگان گرم  هب  شیر  لد  اب  هنامز  دادـیبزدنکفا  كاخ  ریز  هب  ار  نازیزع  دـنکفا  كالاچ  نیمک ، زا  ریت  لـجامیدوب  دادـیب  زا  هدوسآ  همه 

دنام اج  رب  هن  ینابرهمان  زا  نشلگ  دش  نازخادیوه  دـش  رـشحم  روش  یتفگ  وت  اپرب  دوب  متام  گناب  وس  ره  ز  هحفص 107 ] شیپ [  زا  دنتفر 
هگلجح ترـسح  هب  رود  یگلمج  یناج  نارای  مه  زكاچ  اههنیـس  دش  مغ  ار ز  ناسورع  كاخ  هگلجح  دـش  ار  داماد  اسبیناوج  ین  ریپ و 

هدـید شیارب  زا  اـج  ره  هب  رایـسب  دـنلان  بل  هنـشت  هاـش  هبیناوتیم  اـت  ناـشفنوخ  هدـید  یناـبرهم ز  دـشابن  ار  نودرگ  وـچروگ  رد  هداـتفا 
نوخ هدید  سک  نسح  رب  دشابن  رای  روای و  سک  نسح  رب  دشابنمهرم  دـنزاس  شرکیپ  مخز  هب  مد  ره  دـنزیر  اههدـید  زا  کشرـسرابنوخ 

نسحدش نیمز  نیگنر  نانمشد  نوخ  دش ز  نیک  تشد  ردنا  غیت  اب  نیـسحرایسب  زوس  اب  نسح  رب  دلانب  راکفا  راز و  دشاب  هک  ارهز  رگمراب 
رد ردارب  رب  رداربدوب  مد  هب  مد  نازیر  تشط  رب  رگج  دوب  متس  رهز  زا  باتیب  نسحدندرک  ریس  شنارکیب  درد  دندرک ز  ریـش  ردنا  رهز  ار 
هب دـش  نمـشد  دادـیب  نیببدوب  ناوت  باتیب و  باب ، يارب  دوب  ناور  مساق  يهدـید  زا  کشرـسدش  ناگنـشت  بل  هش  نالان ، وا  رب  دـش  ناغف 

راگفا ز راز و  دـش  نسح  رب  ربمیپكاچ  نهریپ  ردارب  زوس  زا  دز  كاخ  رد  دومنب  شاهنـشت  بل  هشناراـبریت  دـش  نسح  توباـت ، هب  ناـیاپ 
نـسح دش  اون  ردنا  بش  زور و  دمحمدش  ناغف  ردنا  نسح  شدنزرف  هب  دش  ناور  ارهز  يهدید  زا  کشرـسرابنوخ  هدید  ار  یلع  وا  گوس 

هحفص 109 ] نیملاظلا [ . موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الادش  ازج  ردنا  وا  رب  ورای 

عیاقو قئاقر  قئاقد و  زا  يذبن  نایب  ترایز و  تبیصم و  رابخا  تالضعم  زا  فشک  تعاجش و  لها  يهقلح  رس  تداهش  رارـسا  دئاوف و  رد 
ءادهشلادیس ترضح 

هراشا

راونا نایعألا  تایهملا و  سورط  یف  عدوا  هلالج و  راثآ  ناکمالا  فیاحـص  تاحفـص  یلع  بتک  يذـلا  هللا  دـمحنمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هل و ال ریظن  هل و ال  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشن  و  هلامک . تایآ  قافالا  سفنالا و  ناسنالا و  لقع  باتک  یلع  کص  هلامج و 
ۀفـصلا و ریغ  هنا  فوصوم ، لک  هداهـشل  هنع  تافـصلا  یفن  هدـیحوت  لامک  نا  دهـشن  و  هل . دـناعم  هل و ال  دـض  هل و ال  ریـصن  هل و ال  ریزو 

دقف هانث  نم  هانث و  دقف  هازج  نم  هازج و  دقف  هدح  نم  هدح و  دقف  هنرق  نم  هنرق و  دقف  هفـصو  نمف  فوصوملا ، ریغ  اهنا  ۀفـص  لک  ةداهش 
مث ینثم  ینثم  هکئالملا  عم  یلص  ءامـسلا و  یلا  جرع  ءاوهلا و  یف  قاربلا  بکر  نم  یلع  یلـصن  و  اریبک . اولع  کلذ  نع  هللا  یلاعت  كرـشا 

میطارخ یلع  برض  يده و  ۀلاسرلا و  غلبا  لزن و  مث  يار  ام  داؤفلا  بذک  ام  یحوا  ام  هیلا  یحواف  یندا  وا  نیـسوق  باق  ناکف  یلدتف  یند 
نم یلع  امیـس  ءایقنالا . ءآیقتالا  ءانمالا  ءایلوألا  ءآیـصوألا  هللا  لآ  هدـبک  ذالفا  هلآ و  یلع  ملـسن  یلـصن و  و  هللا . الا  هلا  اولاـق ال  یتح  قلخلا 

دالبلا و یلا  هسأر  ءآفقلا و  نم  حوبذـملا  ءآضعألا ، حورجم  ءآملظلا ، لیتق  ءآسنلا ، یبسم  ءادرلا  بولـسم  يرخاـب . هسأر  ضراـب و  همـسج 
رجحلا و ددعب  ملاعلا  رـصبلا ، نع  یفخملا  رظنلا و  نع  بئاغلا  رتتـسملا ، مامالا  هحفص 110 ] یلع [  ملسن  یلـصن و  مث  يدهی . دانعلا  بابرا 
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یئیـش لک  یف  فرـصتی  نا  دارا  اذا  روصلا و  تایهملا و  یف  فرـصتلا  یلع  رداقلا  رـشبلا ، ناطلـس  ربکألا ، قلاخلا  هللا  یلو  ردملا ، لامرلا و 
بصن و دحج و  یقش و  نم  لک  لتاق  رهظ ، اذا  ةربابجلا  ةرصایقلا  ةرساکألا  باقر  هل  لذی  يذلا  رشحملا  یف  عفـشملا  عیفـشلا  ردق ، روصتی 

دلوتملا ردلا  رثا ، رفکلا  كرشلل و  هناطلس  یف  یقبی  و ال  رضخت ، قئادحلا و  ضرالا و  رضنی  رمثلا و  دجوی  رجـشلا و  قروی  هدوجوب  رفک و 
، هبلق ۀجهم  هلو و  ۀـفیلخ و  رکـسعلا و  یکزلا  نسحلا  یـصو  يداهلا م ح م د  يدـهملا  مئاقلا  رمقلا ، سمـشلا و  رونتی  هرونب  و  رردـلا ، نم 
یتظقی و یف  یتویح  مایا  یف  ههجو  یلا  رظنلا  یل  هللا  رـسی  داجنألا و  داـجمالا  هدادـجا  هیلع و  هللا  یلـص  هجرف و  هللا  لـجع  هؤادـف و  یحور 
، لیلکا نیا  رد  مانمگ ، نیا  مالک  هک  نادب  . رـشحملا موی  یلا  مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  مهیلع و  هللا  تاولـص  رـشع ، ینثالا  ۀـمئالا  قحب  یمانم ،

: دوشیم عقاو  لصف  دنچ  رد 

تسا ءادهشلادیس  ترضح  تداهش  حلاصم  دئاوف و  رارسا و  رد 

قاقحتـسا ءالب   » و [ «، 158  ] رابتخا ءالب   » تسا هنوگ  شـش  تاـقلعتم  هب  تبـسن  نآ  عومجم  اـما  تسا ، هنوگ  رازه  زا  هداـیز  ـالب  هک  نادـب 
سپ رابتخا : ءالب  اما  [ «. 162  ] هذخاؤم ءالب   » و [ «، 161  ] تبوقع ءالب  [ » هحفص 111 و [  قیقحت ،» ءالب   » و [ «، 160  ] تعفر ءالب   » و [ «، 159]
نیا يهدافا  رابج  کلم  بناج  زا  رابتخا  زا  دارم  و  ءیـش ) نطاب  هب  تسا  ملع  تربخ  و  . ) هقداص تامالع  هب  تسا  تربخ  بلط  ینع  هب  نآ 

یلاعت تسا -  عنتمم  لاحم و  تسا  روما  بقاوع  هب  ملاع  هک  یسک  زا  ملع  يهدافتـسا  هک  اریز  نآ ، يهدافتـسا  هن  ار ، ناگدنب  رم  تسا  ملع 
ینعم .و  مولعم زا  ملع  راهظا  و  رکـش ، طابنتـسا  و  قدص ، جارختـسا  تسا : یعدـم  هس  يارب  ءالتبا  ءالب و  نیا  و  اریبک -  اولع  کلذ  نع  هللا 

رب لیلج  راگدرک  راثیا  هب  لیلخ  قدص  راهظا  نوچ  قدص ؛ رب  دـشاب  لاد  هک  هقداص  یتامالع  هب  هدـنب  زا  تسا  نآ  راهظا  قدـص  جارختـسا 
( نیبملا ءالبلا  وهل  اذه  نا  : ) لاق اذـل  حـبذ و  هب  دـش  رومام  نوچ  دوخ ، دـنزرف  رب  رکذ و  هب  ار  وا  ام  لیئربج  تفرگ  هک  ینامز  رد  دوخ  لام 

تسا نآ  راهظا  رکش ، طابنتسا  ینعم  و  [ . 164 ( ] رمؤت ام  لعفا  تبا  ای  لاق   ) ثیح دش . زین  لیعامـسا  قدص  راهظا  ءالتبا ، نآ  رد  و  [ ، 163]
، هار ههام  کی  زا  ندز ، مه  هب  مشچ  کی  رد  فصآ  ار  سیقلب  تخت  هک  یناـمز  رد  نامیلـس  رکـش  نوچ  نآ . قدـص  رب  هلاد  تاـمالع  هب 

راهظا ینعم  و  معنم . لضف  هب  تسا  تمعن  يهفاضا  رکش  هچ ، [ . 165 ( ] رفکا ما  رکشاء  ینولبیل  یبر  لضف  نم  اذه  : ) لاقف تخاس . رضاح 
یملع تفآ  نآ  یـصالخ  بابـسا  زا  ار  وا  تفاـی  یـصاخ  ءـالب  زا  نوچ  ـالتبم  هک  اریز  مولعم ، دوهـش  زا  تسا  ملع  يهداـفا  مولعم ، زا  ملع 

تسا و قح  بلط  سپ  قاقحتسا : ءالب  اما  و  هحفـص 112 ] دباتیمرب [ . يوس  ام  زا  يور  دیاشگیم و  رابتعا  يهدید  سپ  دوشیم ، لصاح 
: یلاعت لاق  اذـل  و  ار . شیوخ  یلو  تراهط  رگم  دـهدن  اضر  یلو  نوچ  اوه ، [ 167  ] ساجرا تعیبط و  [ 166  ] ساندا زا  تسا  ءایلوا  ریهطت 
و تسا ، سفن  هورکم  هک  تسا  يزیچ  لـیبق  زا  ءـالب  نـیا  و  [ 168 ( ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  )

فالخ هب  [ 169 ( ] سفنالا لاومالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  ءیـشب  مکنولبنل  و   » یلاعت هللا  لاق  اذل  و  درادن . تسود  ار  نآ  سفن 
( تائیـسلا تانـسحلاب و  مهانولب  و  : ) یلاعت لاق  اذل  و  دشاب . سفن  ضوغبم  ای  دـشاب و  سفن  بوبحم  هک  تسا  يزیچ  لماش  هک  رابتخا  ءالب 

ءالتبا نوچ  تسا : تاجرد  بتارم و  يدـنلب  تهج  هب  نآ  سپ  تعفر : ءـالب  اـما  و  [ . 171 « ] ریخلا رـشلاب و  مکولبن  و  : ) یلاعت لاـق  و  [ 170]
اذا و  : ) یلاعت لاقف  نآ ؛ وحن  مانصا و  يهدبع  اب  هجاحم  و  دورمن ؛ اب  [ 172  ] هجاحم و  تاملک ، هب  میهاربا  ءالتبا  و  سیلبا ؛ يهعزانم  هب  مدآ 

قدـص و هک  تسا  نیا  تهج  هب  نآ  سپ  قـیقحت : ءـالب  اـما  و  [ . 173 ( ] اماما سانلل  کلعاج  ینا  لاـق  نهمتاـف  تاـملکب  هبر  میهاربا  یلتبا 
هب ناقفانم  ءالب  نوچ  بذک : راهظا  و  رـسپ ؛ حبذ  هب  میهاربا  ءالتبا  نوچ  قدـص : راهظا  زا  تسا  معا  نیا  سپ  دوش . مولعم  نایعدـم  بذـک 

يارب سپ  تبوقع : ءالب  اما  و  هحفـص 113 ] دش [ . رهاظ  ناشیا  بذک  تاجانم ، زا  ناشیا  فلخت  هب  سپ  لوسر ، تاجانم  رب  هقدص  میدقت 
و تسا . نانمؤم  هانگ  يهرافک  يارب  نآ  سپ  هذخاؤم : ءالب  اما  .و  نایصع هب  سیلبا  ءالتبا  نوچ  تسا . التبم  [ 175  ] نامرح و  [ 174  ] نالذخ

زیمت تهج  قیقحت  ءالب  و  ناهانگ . يهراـفک  تهج  هب  تسا ، ناـنمؤم  يهصاـخ  هذـخاؤم  ءـالب  و  تسا . ضحم  رهق  تمـالع  تبوقع  ءـالب 
ره و  ءآیلوا . ءایبنا و  زا  تسا ، الو  لها  صوصخم  راـبتخا  ءـالب  تعفر و  ءـالب  قاقحتـسا و  ءـالب  و  تسا . تبحم  نایعدـم  بذـک  قدـص و 
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و یفخ . رهق  تسا و  یلج  فطل  تسا  اـیند  لـها  هجوتم  هک  یئـالب  و  یفخ . فطل  تسا و  یلج  رهق  تسا  ءـالو  لـها  يهجوتم  هک  یئـالب 
، دش ماقم  نیا  هب  رجنم  مالک  نوچ  و  تسا . ضحم  رهق  تسا  ءایقـشا  هجوتم  هک  یئالب  و  تسا ؛ ضحم  فطل  تسا  ءایبنا  هجوتم  هک  یئالب 

میئوگیم سپ  مینک . نایب  زین  ار  همئا  ياهالب  يهرمث  ءالب و  تلیـضف  رد  ار  راهطا  يهمئا  رابخا  زا  یـضعب  مینک  رکذ  هک  تسین  یکاب  سپ 
، بایا تیاصو  بآم  تیالو  بانج  ندید  هب  يزور  : هک هنع ، هللا  یضر  یـسراف ، ناملـس  نامز ، دهاز  زا  تسا  هدش  تیاور  : قیفوتلا هللااب  و  - 
ار دوخ  رـس  ارچ  امـش  هک  مدرک  ضرع  تسا . هدیناشوپ  ار  دوخ  كرابم  رـس  بانج  نآ  هک  مدـید  مدـش . فرـشم  نینمؤملاریما ، ترـضح 
نوعاط و گر  يروک و  گر  ماذج و  گر  نونج و  گر  تسا : گر  شش  ناسنا  رد  هدش . ضراع  ماکز  ارم  هک  دندومرف  دیاهدیناشوپ ؟

لطاب ار  شریثأت  ات  دتـسرف  وا  هب  ار  ماـکز  رازآ  راـگدرک  ترـضح  دـیآ ، تکرح  هب  نونج  گر  نوچ  ریـساوب . گر  و  [ 176  ] صرب گر 
 ] ار غامد  يوم  دریگن  سپ  دوشیم . لیاز  شریثأت  سپ  دـنایوریم ، يوم  وا  غامد  رد  ملاع  دـنوادخ  دـنک ، تکرح  ماذـج  هاگره  و  دـنک ؛

لئاز شریثأت  ات  دتسرفیم  وا  رب  مشچ  درد  دنک ، تکرح  يروک  گر  رگا  و  دینزب ، [ 178  ] ضارقم هب  هکلب  [ 177  ] شاقم هب  هحفص 114 ]
گر هک  مد  ره  و  تسا ، نوعاط  رثا  نآ  و  دـیامن ، نوریب  مغلب  اـت  دتـسرفیم  هفرـس  وا  رب  دزیا  ترـضح  دـبنجب ، نوعاـط  گر  رگا  و  دوش ،

ترضح دیامن ، تکرح  ریـساوب  گر  هاگره  و  دیامن ؛ لدبم  كرچ  هب  ار  وا  يهدام  ات  دتـسرفیم ، لمد  وا  رب  دنوادخ  دنک ، تکرح  صرب 
قئاقدـلا رارـسالا و  فشاـک  زا  .و  تسا مظعا  ءـالب  عفر  يارب  تاـیلب  زا  مسق  نیا  سپ  . دـنکیم طلـسم  وا  رب  ار  [ 179  ] باقعا فاکـش  دزیا 

التبم سفن  ای  دلو  ای  لام  رد  یئالب  هب  زور  لهچ  ره  رد  هکنیا  رگم  ینموم  چـیه  تسین  : هک تسا  تیاور  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح 
هب دیامن و  ءالب  هب  ربص  هک  ینمؤم  لاح  هب  اشوخ  تسا . التبم  نمؤم  : هک دومرف  ترضح  نامه  اضیا  و  [ . 180  ] دوشیم هداد  رجا  سپ  دوش ،

نمشد رب  هچ  نمـشد ، تسود و  هب  دش  ناحتما  هک  یـسک  نآ  دومرف : نحتمم ؟ نمؤم  تسیک  هک  درک  ضرع  يوار  دهد ! اضر  ادخ  ءاضق 
نحتمم نمؤـم  وا  تنحم  نیا  رد  دـنک  ربـص  وا  سپ  دـنیامنیم . وا  تبیغ  درذـگب ، یناـمیا  ناردارب  هب  رگا  و  دـنکیم ، نـعل  ار  وا  دراذـگب 

هک مالـسلاهیلع -  دـمحم -  لآ  قداـص  باـنج  زا  مدینـش  : تفگ هک  بوقعی  نب  سنوی  زا  تسا ، هدـش  تیاور  صیحمت  باـتک  زا  .و  تسا
. تسا نوعلم  دومرف  تسا ؟ نوعلم  مدرک : ضرع  زور . لـهچ  ره  رد  دـسرن  وا  هب  یئـالب  هک  یندـب  هحفـص 115 ] ره [  تسا  نوعلم  دومرف :
و تسا ، [ 181  ] همطل و  تسا ، ور  ندیـشارخ  اهالب  يهلمج  زا  سنوی ! يا  دومرف : دمآ ، گرزب  نم  رظن  رد  مالک  نیا  هک  دید  ارم  ارچ  سپ 

یتسرد هب  و  اهنیا . لاثما  و  تسا ، مشچ  [ 182  ] جالتخا و  تسا ، لعن  دنب  نتخیسگ  و  تسا ، یگنسرگ  و  تسا ، تبکن  و  تسا ، مدق  شزغل 
وا هب  هک  دـشاب  یمغ  هب  هچ  رگا  شناهانگ ، زا  ار  وا  دـنکن  صالخ  و  زور ، لهچ  وا  رب  درذـگب  هکنیا  زا  ادـخ  رب  تسا  رتیمارگ  نمؤم  هک 

سپ نازیم ، هب  دـشکیم  ار  وا  سپ  دوـخ ، يور  شیپ  رد  دراذـگیم  مها  رد  امـش  زا  یکی  هک  ادـخ  هب  مـسق  و  دـنادن . ار  شببـس  دـسرب و 
يهرافک نیا  سپ  رایع ، مامت  ار  اهنآ  دـباییم  سپ  دراذـگیم ، نازیم  هب  هرابود  نآ  زا  سپ  دوشیم ، مومغم  سپ  صقاـن  ار  اـهنآ  دـباییم 
ترـضح زا  دومن  تیاور  دالوالا » ۀبحالا و  نادقف  دـنع  داؤفلا  نکـسم   » باتک رد  یناث  دیهـش  موحرم  و  [ . 183  ] تسوا ناهانگ  زا  یـضعب 

يالاب رد  هک  یگناخ  غرم  هب  دومرف  رظن  سپ  یـصخش . يهناخ  هب  ادـخ  لوسر  بانج  دـش  نامهیم  : هک مالـسلاهیلع -  قداص -  رفعج  ماـما 
. تسکـشن داتفین و  دـنام و  اج  ناـمه  سپ  دوب  راوید  نآ  رب  هک  یخیم  يـالاب  رد  تفرگ  رارق  مخت  نآ  سپ  تخادـنا ، ار  دوخ  مخت  راوید 

قح هب  ار  وت  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  سپ  یتشاد !؟ بجع  هضیب  نیا  تلاح  زا  هک : درک  ضرع  درم  نآ  دومرف . بجعت  لوسر  ترضح  سپ 
مالک صلخم  هحفص 116 ] [ . ] 184  ] دومنن لوانت  يزیچ  تساوخرب و  لوسر  بانج  سپ  زگره ! يزیچ  هب  مدشن  هدزتبیصم  هک  داتـسرف 

تـسا نآ  تمکح  ياضتقم  سپ  نمؤم . تنیط  هب  تسا  همئا  ءادـعا  تنیط  يهظحالم  زا  هکلب  تسین ، نمؤم  تنیط  تقیقح  زا  هاـنگ  هکنیا :
، دیامنیم نآ  ساسحا  نمؤم  هک  یملا  و  تسا . بونذ  تهج  هب  نسح  ءالب  و  دوش . قحلم  ءادـعا  هب  دوش و  هتـشادرب  نمؤم  زا  هانگ  نآ  هک 

لثم نوچ  وا ، هب  لاصتا  زا  دـعب  لاصفنا ، هب  دوشیم  ملأتم  مدـش ، ادـج  وا  زا  هک  یتقو  تسا . منهج  ياهکرچ  زا  هانگ  هک  تسا  نآ  شببس 
ءالب .و  دوب ءالب  راثآ  لاوحا و  نیا  دوب . وا  ءزج  لثم  هکنیا  تهج  هب  دـشیمن ، ملأتم  ءالب  هبوت و  زا  شیپ  ببـس  نیدـب  و  دوب . هدـش  وا  ءزج 

رد هچنانچ  ناشیا ، تاجرد  عفر  تهج  هب  دومن  التبم  ار  ناشیا  ملاـع  قـالخ  : هکنیا لوا  : دراد ار  هجو  دـنچ  لاـمتحا  ءادهـشلادیس  ترـضح 
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رد ار  یهانپ  تلاسر  ترـضح  تداهـش ، لها  لیخ  رـس  بانج  : هک تسا  هدش  دراو  اذل  و  ناشیا ، ریـصقت  تهج  هب  هن  دش ، رکذ  تعفر  ءالب 
كاردا ار  نآ  هک  ادـخ  دزن  رد  تسا  یماقم  ار  وت  هک  باتـشب  نیـسح ! يا  هک  دومرف  باطخ  شاهدـید  رون  هب  بانج  نآ  دـید . ایؤر  ملاـع 
تریـصب يهدـید  هب  نوچ  تداهـش ، يهصرع  نایامیپ  هیداب  تیادـه و  بابرا  ناـیاوشیپ  هکنیا : مود  [ . 185 ! ] تداهـش هب  رگم  یئامنیمن ،

ناشیا ءالب  رثا  هکنیا : موس  . دـندومن ءالب  رایتخا  ناشدوخ  سپ  تیفاع ، زا  تسا  رتوکین  ناـشیا  يارب  ءـالتبا  هک  دـندید  دـندومرف ، هظحـالم 
. دنتـسیرگ ترـضح  نآ  رب  تادوجوم  عیمج  اذـلف  دـیایب ، یلاعت -  هللاءاش  نا  نآ -  رکذ  هکنانچ  ددرگیم ، ناکما  بتارم  رد  طسبنم  نوچ 
هب ءالبتم  هحفـص 117 ] ببـس [  نیدب  سپ  دـندیدرگ  شیوخ  نایعیـش  ناهانگ  راب  لمحتم  ناشیا  هکنیا : مراهچ  . لیمج دوب  يرما  نیا  سپ 

( رخأت ام  کنبذ و  نم  مدـقت  ام  هللا  کلرفغیل  : ) یلاعت هلوق  ریـسافت  دـحا  نم  وه  و  دـندیدرگ ، ناشیا  تاـجن  يهیاـم  هک  دـندوب  اـهالب  نیا 
[187  ] ساردنا سامطنا و  ریح  رد  رس  کی  هعیش  نید  الا  و  دوب ، هعیـش  بهذم  ءایحا  يهیام  بانج  نآ  تداهـش  هکنیا : مجنپ  ! ربدتف [ 186]
تعاجـش و تفرعم و  يهرئاد  زکرم  زا  ار  تفـالخ  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص   ] ربـمغیپ زا  دـعب  نیبـلغتم  نوـچ  هکنیا  بلطم  نیا  ناـیب  دوـبیم .
رد بآم  یمتخ  بانج  قاثیم  دهع و  بانج و  نآ  تفالخ  اذـهل  دـندوب ، هدرک  بصغ  نینمؤملاریما  تواقن  تواقت و  تداهز و  تواخس و 
هب قح  یلاس  جنپ  ردـق  هب  ابیرقت  بانج  نآ  رمع  رخآ  رد  ات  دوب ، هدـش  [ 188  ] یسنم وحم و  ناهذا  رثکا  زا  بارتیبا  ترـضح  تیالو  باب 

رگم دنتشادن ، يداقتعا  نیا  زج  مدرم  رثکا  و  مراهچ ، يهفیلخ  ناونع  هب  نکیل  تسـشن ، تفالخ  دنـسم  رب  بانج  تفرگ و  رارق  دوخ  زکرم 
اب نیفـص  رد  هک  يوحن  هب  تشاد : لالـض  بابرا  لاتق  داهج و  هب  لاغتـشا  ار  تاقوا  رثکا  هلاس  جـنپ  راـهچ  نیا  رد  مهنآ  نایعیـش . زا  یمک 
هب یهاگ  و  راتفرگ ؛ نز ، رـسکع  لمج و  يهیـضق  هب  یهاگ  و  دـندومنیم ؛ گنج  هتـسشن و  اههدرپارـس  ریز  رد  هاـم  هدزاـی  تدـم  هیواـعم 
هک دنتشادن  تردق  عقاو  وحن  هب  ار  دیاقع  ماکحا و  دنتشاد ، هفوک  رد  ینکـس  هک  تاقوا  نآ  رد  و  دندوب ؛ لوغـشم  نایغای  جراوخ و  گنج 

! هارمع او  هک  دنتفرگ  ار  بانج  نآ  يهناخ  درگ  هاپس  اب  هایس  ملع  رازه  دنچ  دننک ، لزع  هفوک  ءاضق  زا  ار  حیرش  دنتـساوخ  اذلف  دننک . نایب 
حالصا مدرم  و  تشذگ ، لایخ  نیا  زا  بانج  نآ  هک  دندرک  تدش  نانچ  و  دیامن . لزع  دشاب  حیرـش  هک  ار  رمع  بوصنم  دهاوخیم  یلع 

یناث يهفیلخ  عیادب  زا  هک  ار ، حیوارت  زامن  هک  تساوخ  بانج  نآ  نینچمه  و  دوش ، ءاضما  ترـضح  نآ  رهم  هب  دنک و  اضق  وا  هک  دندرک 
نـسح ماما  ترـضح  هکنیا  ات  دنتفرگ  ار  بانج  نآ  يهناخ  رود  دش و  ماع  شروش  بش  نامه  رد  درک ، عنم  ار  مدرم  درادرب ، نایم  زا  دوب ،

ياج هب  قباسلا  یف  امک  ار  حیوارت  زامن  هک  داد  رارق  دـینادرگرب و  ار  ناشیا  رایـسب  ترارم  هب  تفر و  نوریب  مالـسلا ] هحفص 118 ] هیلع [  ]
زور هس  ات  دنهد  تکرح  هرصب  گنج  هب  ار  رکشل  هک  دندمآ  هفوک  هب  رسای  رامع  و  مالـسلاهیلع ]  ] نسح ماما  ترـضح  نینچمه  و  دنروآ ؛

ناـمالغ و  دـش ، هفوک  دراو  یعخن  رتـشا  ثرح  نب  کـلام  هکنیا  اـت  تفرگن ، ماـجنا  رما  تشاد و  هعزاـنم  ناـشیا  اـب  دجـسم  رد  یـسوموبا 
. هدوبن قح  بهذـم  راهظا  رب  تردـق  ار  باـنج  نآ  ـالمجم  دومن . شویج  زیهجت  و  هدرک ، نوریب  هراـمالاراد  زا  و  هدز ، بوچ  ار  یـسوموبا 
[ مالسلاهیلع  ] نسح ماما  ترضح  .و  دیسر تداهش  يهعیفر  يهجرد  هب  [ 189  ] باترم رفاک  غیت  زا  بارحم  نماد  رد  بانج  نآ  نآ ، زا  سپ 
هک يوحن  هب  تخاس ، قرفتم  دـیعو  دـعو و  دـیدهت و  هبار  بانج  نآ  رکـشل  دیـشک و  رکـشل  هیواعم  رمـالا  رخآ  درک ، تفـالخ  هاـم  شش 
هب ار  بانج  نآ  و  هدرکن ، افو  اهنآ  هب  هیواعم  هک  دنچ  طئارـش  اب  تشادـن  يا ]  ] هراچ حلـص  زج  سپ  دـندیروش . ترـضح  نآ  رب  شرکـشل 

کلذ عم  و  دنتشادن ، توعد  رب  تردق  دندوب و  ناهنپ  یفخم و  ایقشا  فوخ  زا  ایافخ  يایاوز  رد  هک  همئا  رئاس  و  تخاس . دیهش  متـس  رهز 
هک دشیم  نآ  نامگ ، ار  همه  مدرم  دومنیمن ، داهج  درکیم و  حلص  شردارب  دننام  زین  ءادهشلادیس  ترضح  رگا  سپ  دندش . دیهش  همه 

لایع لها و  لام و  ناج و  زا  هدز  رمک  رب  تمه  نماد  باب ، دـج و  رما  هب  باـنج  نآ  نکیل  تسا . لـطاع  لـطاب و  رـسکی ، هعیـش ، نید  نیا 
دالوا و مرح و  لام و  زا  بانج  نآ  دوبن ، قح  هعیـش ، بهذم  رگا  هک  دننادب  مدرم  و  دوش . تباث  هعیـش  بهذم  تقیقح  ات  تشذـگ  رـسکی 

سامطنا ساردنا و  زا  دش  مالسا  نید  ظفح  ترضح  نآ  تداهش  رد  هکنیا : مشش  . دیـشوپیمن مشچ  ناوعا  تلق  اب  سیفن  سفن  ناردارب و 
سلاجم زا  و  ترـضح ، هحفـص 119 ] نآ [  روـنم  رهطم  دـقرم  زا  لاـس ، ره  رد  هکلب  ررکم ، هک  اریز  نیکاـش ، نـیلطبم و  [ 190  ] سابتلا و 

نابز هک  دـسریم  روهظ  يهصرع  هب  تامارک  تازجعم و  زا  ردـق  نآ  هکراـبم  تبرت  زا  و  [ 191  ] عاقـصا فارطا و  رد  بانج  نآ  يهیزعت 
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راکـشآ رادـیدپ و  رهاظ و  بآـم  باـنج  يهصاـخ  توبن  تاـبثا  مالـسا و  نید  تقیقح  قیـالخ ، رب  سپ  تسا ، زجاـع  نآ  ریرحت  زا  هماـخ 
حضاو و فطل  هلحرم  نیا  سپ  دـناهدش ، عقاو  كرـش  رفک و  دالب  رد  دـنرود و  مالـسا  يهزوح  زا  هک  یناسک  هب  هبـسنلاب ، امیـس  دوشیم .
تاکرد و زا  تسا  ناتـسود  نایعیـش و  تاجن  يهیام  بانج و  نآ  تداهـش  هکنیا : متفه  . قیالخ يهماع  هب  هبـسنلاب  تسا ، یئادیپ  ادـیوه و 

نآ رب  يرادمتام  ببـس  هب  تسا  ناـهانگ  [ 193  ] ثاولا زا  تاجن  صـالخ و  تعاـضب  تماـیق و  زور  تاـبقع  و  [ 192  ] تاطرو تاـکله و 
رکذـت يهیام  ترـضح  نآ  تداهـش  هکنیا : متـشه  . ترـضح نآ  ءازع  يهماقا  رد  تامدـخ  رئاس  لاوما و  فرـص  ءاکبا و  ءآکب و  باـنج و 

زا سپ ، تسا . ادخ  بح  ادـخ  بوبحم  بح  هچنانچ  تسا ، ادـخ  رکذ  ادـخ ، بوبحم  رکذ  هک  اریز  تسا ، ملاع  قالخ  ترـضح  راکذـتو 
تادابع يهمه  نایم  كرتشم  ردق  هک  اریز  تسا ؛ تدابع  زغم  بل و  ادخ  رکذ  و  دوشیم ، لصاح  ادخ  رکذ  وا ، بئاصم  رد  رکفت  تئارق و 
تداهـش لوبق  ببـس  هب  سپ  دیچیپ ، ملاع  رد  تملظ  دنتفگن ، یلب  رافک  رذ  ملاع  رد  نوچ  هکنیا : مهن  . تسا دوبعم  زا  تلفغ  مدع  رکذـت و 

 ] و ایالب . رد  ربص  رد  ناشیا  هب  تسا  نامدرم  ءادتقا  يهیام  بانج  نآ  تداهش  هکنیا : مهد  . دومن عفد  عفر و  ار  تملظ  هک  دمآ  دیدپ  يرون 
نامدرم تفرعم  يهیام  ترضح  نآ  تداهش  هکنیا : مهدزای  . تسا فاطلا  مظعا  زا  نیا  و  دنباییم ، یلست  وا  بئاصم  رکذت  زا  هحفص 120 ]

نیریـش ناشیا  ماک  رد  ءالب  و  دـندوزفایم ، رکـش  رب  دـندرکیم و  ربص  زاـب  دـندشیم و  ـالتبم  تاـیلب  مظعا  هب  هنوگچ  هک  ناـشیا  هب  تسا 
یناقلاط قحـسا  نب  میهاربا  نب  دـمحم  هکنانچ  دوشن  ناشیا  قح  رد  تیهولا  نامگ  هک  دوشیم  نآ  يهیام  تیالب  نیا  هکنیا : مهدزاود  . دوب

هک تسا  روکذـم  عیارـشلا  للع  یـسربط و  جاجتحا  نیدـلا و  لاـمکا  باـتک  رد  ثیدـح  نیا  و  هدومرف ، [ 194  ] یـضرت وا  رب  قودـص  هک 
، دوب هجرف -  هللا  لجع  مئاق -  ترـضح  موس  صاخ  بئان  هک  هحور -  یلاـعت  هللا  سدـق  حور -  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  خیـش  دزن  رد  : تفگ

سپ حور ، نب  نیسح  مساقلاوبا  يوس  هب  يدرم  تساوخرب  سپ  دوب . يرـصق  یـسیع  نب  یلع  ناشیا  نایم  رد  هک  یتعامج  اب  میدوب  هتـسشن 
. یهاوخیم هچ  ره  زا  نک  لاؤس  هک : تفگ  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  سپ  يزیچ . زا  ار  وت  منک  لاؤس  هک  مراد  هدارا  هک  ار  وا  رم  تفگ :
: تفگ حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  خیش  دوب ؟ ادخ  تسود  وا  ایآ  مالسلاامهیلع ؛-  یلع -  نب  نیـسح  زا  ارم  هد  ربخ  هک  تفگ  درم  نآ  سپ 

ایآ تفگ : درم  نآ  یلب . تفگ : مساقلاوبا  خیـش  دوب ؟ ادـخ  نمـشد  وا  ایآ  هللا -  هنعل  بانج -  نآ  لتاق  زا  ارم  هد  ربخ  تفگ : درم  نآ  یلب .
ار هچنآ  نم  زا  مهفب  هک  هحور -  هللا  سدق  مساقلاوبا -  خیش  تفگ  سپ  دوخ ؟ تسود  رب  ار  دوخ  نمشد  ادخ  دنک  طلـسم  هک  تسا  زئاج 

ههفاشم دـنیبب و  ار  وا  هک  ناـیع  تداهـش  هب  ار  مدرم  دـنکیمن و  باـطخ  لـجوزع  يادـخ  هک  یتسرد  هب  هک  نادـب  میوگیم . وت  يارب  هک 
هحفـص ناشیا و [  سنج  زا  يربمغیپ  ناشیا  يوس  هب  تخیگنارب ، لجوزع  يادـخ  هک  تسا  ردـقنیا  و  نتفگ . نخـس  هب  ار  ناشیا  دـنکیمن 
تروص ریغ  ناشیا و  فنـص  ریغ  زا  یناربمغیپ  ناشیا  يوس  هب  تخیگنایمرب  رگا  سپ  ناـشیا . لـثم  تسا  يرـشب  هک  ناـشیا  فنـص  [ 121

سنج زا  دـندمآ و  ناربمغیپ  نوچ  سپ  ناربمغیپ . نآ  زا  دـندومنیمن  لوبق  و  دـندومنیم ، رفنت  ناربـمغیپ  نآ  زا  ناـمدرم  هنیآ  ره  ناـشیا ،
نیا امش  زا  ام  سپ  دیشابیم ، ناسنا  ام  دننام  امـش  هک  دنتفگ  نامدرم  اذهل  دنتفریم ، هار  اهرازاب  رد  ار و  ماعط  دندروخیم  دندوب  نامدرم 

مینادیم تقو  نآ  سپ  میـشاب ، هتـشاد  نآ  ندروآ  زا  زجع  ام  هک  ار  يزیچ  ام  يارب  دـیروایب  هکنیا  اـت  مینکیمن ، لوبق  ار  يربمغیپ  ياوعد 
زا قئالخ  هک  یتازجعم  ناشیا  يارب  لجوزع  يادخ  دینادرگ  سپ  میرادن . نآ  رب  تردق  هک  يزیچ  هب  ام ، هن  دیشابیم  صوصخم  امـش  هک 
هک ره  دش  قرغ  سپ  دروآ ، نافوط  ضارعا  راذنا و  غالبا و  زا  دـعب  هک  دوب  یـسک  ناربمغیپ  نآ  زا  یـضعب  سپ  دنـشاب . زجاع  نآ  هب  نانیا 

و دش ، تمالـس  درـس و  وا  رب  شتآ  سپ  دنتخادنا  شتآ  رد  ار  وا  هک  دوب  یـسک  ناربمغیپ  زا  یـضعب  و  دیزرو ؛ نایغط  یـشکرس و  درمت و 
ایرد هک  دوب  یسک  ناشیا  زا  یضعب  و  تخاس ؛ يراج  ریش  نآ  ناتسپ  رد  دروآرب و  رتش  تخـس  گنـس  زا  هک  دوب  یـسک  ناشیا  زا  یـضعب 

زا یضعب  و  ار ؛ ناشیا  رحس  دربیم  ورف  هک  دش  اهدژا  کشخ  ياصع  وا  يارب  دمآ و  نوریب  همشچ  گنس  زاوا  يارب  دش و  هتفاکش  وا  يارب 
هچنآ هب  دادیم  ربخ  ار  ناشیا  یلاـعت و  يادـخ  نذا  هب  ار  هدرم  درک  هدـنز  ار و  رادصرب  داز و  رداـم  روک  داد  افـش  هک  دوب  یـسک  ناـشیا 
ملکت وا  اب  میاـهب  تفاکـش و  وا  يارب  هاـم  هک  دوب  یـسک  ناـشیا  زا  یـضعب  و  دوخ ؛ ياـههناخ  رد  دـندومنیم  هریخذ  هچنآ  دـندروخیم و 

زا ناشیا  يهدرک  زا  قلخ  دـندش  زجاـع  دـندروآ و  ار  تازجعم  نیا  دـننام  ناربمغیپ  نوچ  سپ  اـهنآ . ریغ  گرگ و  رتش و  دـننام  دـندومن ؛
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اب ار  ناربمغیپ  دینادرگ  هک  دش  نآ  یلاعت ، يادخ  تمکح  ناگدنب و  هب  وا  فطل  یلاعت و  يادخ  ریدقت  زا  اذهل ، دنروایب ، ار  نآ  لثم  هکنیا 
يهمه رد  ار  ناشیا  رگا  و  روهقم . یلاح  رد  رهاـق و  یلاـح  رد  بولغم و  لاوحا  زا  یـضعب  رد  بلاـغ و  لاوحا  زا  یـضعب  رد  تازجعم  نیا 

هحفـص 122] ناربمغیپ [  یئادـخ  هب  لـئاق  ناـمدرم  هنیآ  ره  دومنیمن ، ناـحتما  تخاـسیمن و  ـالتبم  دـینادرگیم و  رهاـق  بلاـغ و  لاوحا 
یلاعت يادخ  دینادرگ  نکیل  رابتخا . تنحم و  ءالب و  رب  ناشیا  ربص  تلیضف  دشیمن  هتخانش  هنیآ  ره  و  یلاعت ، يادخ  تیهولا  هن  دندشیم 

نانمشد رب  هبلغ  تیفاع و  لاح  رد  دنـشاب و  رباص  شیامزآ  تنحم و  تلاح  رد  ناربمغیپ  نآ  ات  ناشیا  ریغ  لاوحا  دننام  ار  ناربمغیپ  لاوحلا 
ربکت و  [ 195  ] ربـجت دنرمـشن و  گرزب  دـنلب و  ار  ناـشدوخ  دنـشاب و  سفن  هتـسکش  دنـشاب و  عضاوتم  لاوـحا  يهمه  رد  دنـشاب و  رکاـش 

تعاطا ار و  ادخ  نآ  دننک  تدابع  ات  سپ  تسا  ناشیا  ربدم  ناشیا و  قلاخ  هک  تسا  یئادخ  ناشیا  يارب  هک  ناگدنب ، دننادب  ات  و  دنزرون ،
ناشیا يارب  ار  تیبوبر  دومن  اعدا  درک و  زواجت  ناشیا  يهرابرد  هک  یـسک  رب  دوش  تباث  ادخ  تجح  ات  ار و  ادخ  ناربمغیپ  دننک  يوریپ  و 

يور زا  دوشیم  كاله  هک  ره  دوش  كاله  اـت  و  دـندروآ ، ار  وا  ناربمغیپ  هچنآ  هب  درک  راـکنا  دومن و  نایـصع  تفلاـخم و  هدـناعم و  اـی 
حابـص هک : دیوگ  یناقلاط  قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دمحم  لیلد . تجح و  يور  زا  دباییم  تیاده  هک  ره  دـبایب  تیادـه  و  لیلد ، تجح و 
ینخـس نیا  هک  منک  لاؤس  وا  زا  هک  مدوب  هتفرگ  لد  رد  هکنیا  لاح  متفر و  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  سلجم  هب  هراب  رگد  زور ، نآ 

خیـش هدرکن  لاؤس  زونه  سپ  يا ؟]  ] هدینـش ادخ  تجح  زا  هکنیا  ای  يا ]  ] هتفگ دوخ  شیپ  زا  يدومرف  هللا  ءایلوا  تیبولغم  رد  زورید  هک  ار 
ناکم هب  ارم  داب  ای  و  دیابرب ؛ ارم  غرم  سپ  متفیب ، نامـسآ  زا  رگا  هنیآ  ره  میهاربا ! نب  دمحم  يا  دومرف : سپ  نم . هب  درک  ءادـتبا  مساقلاوبا 

عومسم لصا و  زا  نخـس  نیا  هکلب  مدوخ ، سفن  دزن  زا  يأر و  هب  ادخ  نید  رد  میوگب  هکنیا  زا  نم  يوس  هب  تسا  رتتسود  دزادنیب ، دیعب 
ریغ راونالا و  راـحب  باـتک  رد  تسا  يورم  هک  تسه  زین  رگید  تاـیاور  تیاور ، نیا  قبط  رب  و  [ . 196  ] هجرف هللا  لـجع  تسا -  تجح  زا 

فرش هب  دندومن ، هدهاشم  وا  يهناخازع  بانج و  نآ  دقرم  زا  تامارک  روهظ  ببس  هب  رفک  زا  يرایسب  هکنیا : مهدزیس  هحفص 123 ] نآ [ .
هب رظن  همئا  زا  کی  ره  هکنیا : مهدراهچ  . دش دهاوخ  روکذـم  نآ  زا  يذـبن  باتک  نیمه  [ 197  ] يواطم رد  هکنانچ  دندش ، فرشم  مالـسا 

لمع نآ  هب  دندرک و  زاب  ار  رهم  نآ  دوخ  تماما  دهع  رد  دندوب و  یـصاخ  فیلکت  هب  فلکم  دروآ  نامـسآ  زا  لیئربج  هک  روهمم  یباتک 
. دندومن

ءادهشلادیس ترضح  بیاجن  هکلذف  بیاطا و  رخفم  رب  بیاصم  دیادش  عیمج  دورو  رس  نایب  رد 

تقر يهیام  تسا و  فطل  سان  هماع  هب  هبـسنلاب  هک  تسا ؛ ءادهـشلادیس  ترـضح  ءالتبا  هینابر  دئاوم  هیناحبـس و  فاطلا  مظعا  زا  هک  نادب 
همه و  دنـشابیم ، هرقن  الط و  نداعم  دـننام  سان  و  دنـشابیم ، فالتخا  بیاغ  رد  سوفن  هک  تسا  مولعم  و  دـشابیم . نویع  ءاـکب  بولق و 

هب ناشیا  لد  لتق ، زا  هک  دنتـسه  صاخـشا  زا  یـضعب  اذهل  دوش . کشا  نایرج  ثعاب  بلق و  تقر  ات  دزوسیمن  يزیچ  کی  رب  شلد  سک 
شلد یگنشت  زا  هکلب  دزوسیمن  ناشیا  لد  تهج  نیا  زا  دنتسه  یضعب  و  دزوسیم . ناشیا  لد  مخز  زا  هک  دنتسه  یـضعب  و  دیآیم . درد 

ناکدوک نتشک  زا  نکیل  دنوشیمن ، نوزحم  تاهج  نیا  زا  هک  دنشاب  یضعب  و  ردپیب . نامیتی  ناکدوک و  نانز و  یگنشت  امیس  دزوسیم .
اهنیا يارب  زا  هک  دنـشاب  یـضعب  و  دزوـسیم . ناـشیا  لد  بآ  ندیـشونن  بآ و  رد  هنـشت  نتفر  زا  هک  دنـشاب  یخرب  و  دـندرگیم . نـیگمغ 

لد اهنیا  زا  هک  دشاب  اسب  و  دزوسیم . ناشیا  لد  سورع ، هزات  ندش  رادمتام  ازع ، هب  یـسورع  ندش  لدبم  زا  نکیل  دیآیمن  درد  هب  ناشلد 
نامسیر هب  و  [ 199  ] لاخلخ و  [ 198  ] رجعم رداچ و  ندرک  جارات  هراچیب و  ناـنز  ندـش  ریـسا  هحفـص 124 ] زا [  نکیل  دزوسیمن  ناـشیا 

هکنیا زا  نکیل  دنوشیمن و  ملأتم  نادـنچ  مه  نیا  زا  هک  دـشاب  اسب  و  دزوسیم . ناشیا  لد  نانز  نآ  ندومن  ریجنز  رد  ناریـسا و  نآ  نتـسب 
شراد رب  هچوک  رازاب و  نایم  رد  یهاگ  و  دنراذگ ، شرونت  رد  یهاگ  دننادرگب ، راید  هب  راید  رهـش و  هب  رهـش  دننک و  هزین  يالاب  رب  ار  رس 

ار هدـیرب  ندرگ  یتدایز  ياهتـشوگ  هراـبود  و  نتخیر ، وا  يولهپ  رب  بارـش  [ 200  ] درد یهاگ  نتخیوآ و  هناـخ  رد  رب  یهاـگ  و  دـنزیوآ ،
دشاب هاگ  و  دوشیم . هتخوس  اهلد  ندرک ، گنس  يهناشن  ین  رس  رب  یهاگ  و  ندز ، هدیرب  رـس  نادند  بل و  رب  افج  بوچ  یهاگ  و  ندیرب ،
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نارتشا رب  ندز  هزین  زا  هک  دشاب  هاگ  و  دجنگیمن . یگنادرم  تریغ  هب  دوشیم و  هتخوس  اهلد  ناریسا  هب  نمشد  شنزرس  تتامـش و  زا  هک 
ياهندب ندرکن  نفد  زا  هک  دـشاب  هاگ  و  دـیآیم . درد  هب  اهلد  نابایب ، فارطا  رد  نازخ  گرب  دـننام  نامیتی  ناکدوک و  نتخیر  ناریـسا و 

ندرک [ 201  ] هدوس نادیهـش و  داسجا  رب  ندـیناود  بسا  زا  هک  دـشاب  هاگ  و  دوشیم . هیرگ  ثعاب  ناشیا  نتخادـنا  ناـبایب  رد  ناگتـشک و 
قوب يداش و  لبط  اب  ناریسا  لابقتـسا  هب  نامدرم  ندمآ  زا  هک  دشاب  هاگ  و  دوشیم ، لد  شزوس  نزح و  يهیام  ناروتـس  مس  ریز  رد  ناشیا 

رس ندیرب  زا  نکیل  دوشن ، ملأتم  اهنیا  زا  هک  دشاب  اسب  و  ددرگیم . نایعیـش  ياهلد  شزوس  يهیام  برط  شیع و  تیاهن  اب  [ 202  ] سوک و 
ندیرب ضحم  هب  تسا ، هدیبسچ  تسوپ  هب  رهاظ و  نوچ  موقلح  دیامن ، ادج  موقلح  زا  ار  رس  رگا  هک  اریز  دش . لولم  تیاهن  دهاوخ  افق  زا 

رایـسب و ياـهگر  تشوـگ و  تسوـپ و  هک  تسا  فوـقوم  ندـیرب  اـفق  زا  رـس  نکیل  و  دوـشیم ، تـحار  لوـتقم  دریمیم و  یمدآ  موـقلح 
هک دشاب  اسب  دوشیم . هودـنا  بجوم  تیاهن  ندـیرب  تبرـض  هدزاود  هب  یهگناو  هحفـص 125 ] دسر [ . موقلح  هب  ات  دوش  هدـیرب  ناوختـسا 

هراپ و هراپ  شندـب  ماکهنـشت و  هک  یتلاح  رد  دنیـشن  شرـس  رب  دـنیبب و  راضتحا  تلاح  رد  هدـشن  داماد  زونه  هک  ار  شناوجون  رـسپ  ردـپ ،
. دوشیم لولم  تیاهن  دنیبب  نوخ  رد  هتشغآ  ار  شردارب  ردارب  هک  دشاب  اسب  دوشیم و  نزح  ترودک و  يهیام  دشاب  نوخ  قرغ  شیاضعا 

. دنوش ملأتم  سک  همه  ات  هداد  ور  بانج  نآ  هب  هروبزم  دیادش  عیمج  هک  دش  نانچ  سپ 

تارایز باوث  رابخا  زا  یضعب  يهلکشم  تارقف  زا  یضعب  لح  رد 

هراشا

رد : دومرف هک  مالسلاهیلع -  قداص -  ترضح  زا  یلیوط  ثیدح  رد  هتشاد  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  نانس  نب  دمحم  حیحـص ، ثیدح  رد 
مسج حون و  ندب  مدآ و  [ 203  ] ماظع يا ]  ] هدننک ترایز  وت  هک  نادب  سپ  ار ، مالسلاهیلع ]  ] نینمؤملاریما ترضح  ینک  ترایز  هک  ینامز 

حون و ندب  مدآ و  ماظع  نک  ترایز  سپ  فجن ، بناج  رد  يدـش  رـضاح  هک  ینامز  رد  سپ  دومرف ...: هک  اجنآ  ات  ار .. بلاطیبا  نب  یلع 
ثیدح نیا  و  [ . 204  ] ثیدـح رخآ  اـت  ار . نیرخآ  نیلوا و  ءاـبآ  يا ]  ] هدـننک تراـیز  وت  هک  یتسرد  هب  سپ  ار . بلاـطیبا  نب  یلع  مسج 
ءایلوا ءایبنا و  ندب  هکنیا  اب  ماظع  هب  ریبعت  ار  مدآ  ارچ  هک  نآ ، كاردا  زا  یبآ  قیالـس  طاسوا  كاردا  باب و  نیا  [ 205  ] باعص زا  فیرش 

هحفـص 126] ار [  یـسک  مدیدن  و  دومرف . مسج  هب  ریبعت  نینمؤملاریما  رد  دومرف و  ندب  هب  ریبعت  حون  رد  دوشیمن و  هدیـشوپ  رابخا  هب  رظن 
تهج دنچ  زا  ندومن  ماظع  هب  ریبعت  مدآ  رد  اما  هک : تسا  نیا  دسریم  رصاق  نیا  رتاف  رطاخ  هب  هچنآ  و  دشاب . هدمآرب  نآ  لح  ماقم  رد  هک 

ءاضعا و زا  دوشیم ، هدیـسوپ  ناسنا  زا  هک  تسا  يزیچ  رخآ  تسا و  ناـسنا  ناـینب  بلاـق و  داـمع  نادـبا و  ماوق  ماـظع ، هکنیا : یکی  : تسا
ریبعت باب  زا  ماـظع  هب  ریبعت  سپ  تسا . هاوگ  نآ  رب  [ 206 ( ] ینم مظعلا  نه  ینا و  بر  : ) ایرکز ترـضح  لوق  هکنانچ  ربق ، نایم  رد  ءازجا 
هدـش دراو  راـبخا  رد  تسا و  رـشبلاوبا  هک  تسا  نآ  يهطـساو  هب  مدآ  رد  ماـظع  هب  ریبعت  هکنآ : مود  . نآ ءازجا  نیرتمکحم  هب  تسا  دـسج 

بـستکم نآ  ءازجا  زا  یـضعب  تشوگ و  دـننام  تسا  رداـم  زا  نآ  ءازجا  زا  یـضعب  رداـم  محر  رد  ددرگیم  دـقعنم  هک  ياهفطن  هک  تسا 
هک اریز  [ 207  ] دومرف مظع  هب  ریبـعت  راـبتعا  نیا  هب  سپ  ناوختـسا . دـننام  دوشیم ، ردـپ  تیونم  يهداـم  زا  نآ  نوکت  ینعی  ردـپ . زا  تسا 

هکنیا هفیرـش  يهرقف  نیا  زا  دارم  هک  دوش  هتفگ  هکنیا  تسا  نکمم  هکلب  تسا . مدآ  ماـظع  زا  بستکم  مدآ  دـالوا  زا  تاوما  نادـبا  ماـظع 
هدش دراو  هک  تسا  نآ  يهطـساو  هب  ماظع  هب  ریبعت  هکنیا : موس  . دوب دهاوخ  مدآ  ماظع  ترایز  ۀـقیقحلا  یف  نینمؤملاریما  ترـضح  ترایز 

یقاـب باـنج  نآ  ياهناوختـسا  ربق و  رد  تسا  هدـش  هدیـسوپ  یلوا  كرت  رودـص  يهطـساو  هب  مدآ  ندـب  : هکنیا راـبخا  زا  یـضعب  رد  تسا 
وا هب  ءارزو  هک  اریز  دـشن ، هدایپ  بسا  زا  ربمغیپ -  بوقعی  شردـپ -  ءایبنالا ، خیـش  لابقتـسا  ماـگنه  رد  قیدـص  فسوی  هکناـنچمه  . دـنام

ندب اذهل  دش . هدایپ  بوقعی  ترضح  نکیل  تسا ، تنطلس  [ 209  ] توطس و  [ 208  ] تلوص هحفص 127 ] اب [  یفانم  ندش  هدایپ  هک  دنتفگ 
ادج رون  هد  شیاهتسد  ياهتشگنا  زا  هطساو  نیمه  هب  دنام و  یقاب  شیاهناوختسا  دیسوپ و  ردپ  مارتحا  كرت  يهطساو  هب  فسوی  ترـضح 

بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  www.Ghaemiyeh.comلیلکا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


حون و رد  ندب  هب  ریبعت  اما  [ 210 . ] هدادن رارق  وا  يهیرذ  رد  يربمغیپ  یلاعت  يادخ  دندوب و  وا  بلـص  رد  هک  دندوب  یناربمغیپ  اهنآ  دـش و 
دبال سپ  تسا . نییوغل  زا  یعمج  رهاظ  هچنانچ  دننافدارم ، ندب  مسج و  هکنیا  هب  لوق  رب  انب  سپ  بلاطیبا ، نب  یلع  قح  رد  مسج  هب  ریبعت 

یـضعب زا  دوشیم  رهاظ  هکنانچمه  ندب ، دسج و  فدارت  هب  لوق  رب  انب  اما  و  ترابع . رد  ننفت  رب  دوش  لومحم  ریبعت  رد  فالتخا  هک  تسا 
: یلاعت يادخ  لوق  تسا  لومحم  نیا  رب  تسا و  نیمه  زین  دسج  یناعم  زا  یکی  هکنانچ  دـنیوگ ، ار  حوریب  تروص  ندـب  سپ  نییوغل ، زا 

نیا رد  سپ  [ 212 (، ] ادـسج هیـسرک  یلع  انیقلا  و  : ) یلاـعت يادـخ  لوق  و  حور . نودـب  تروص  ینعی  [ 211 ( ] ادـسج الجع  مهل  جرخاف  )
بلاطیبا نب  یلع  فالخ  هب  حور ، زا  حون  ندب  ولخ  هب  دوش  هراشا  هک  تسا  نآ  يارب  حون  ترضح  رد  ندب  هب  ریبعت  هک  میئوگیم  ماگنه 

سپ [ 213 ...( ] ءآیحا لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحت  و ال  : ) یلاـعت يادـخ  لوق  تهج  هب  دراد  وا  مسج  هب  هطاـحا  وا  حور  هک 
رد هک  دناوت  تیـضایف  ترـضح  ءادبم  هب  برق  تیطوسبم و  تیالو و  ماقم  تیلک و  تیرهاق و  تهج  هب  يولع  يولو  بانج  كرابم  حور 
رد یـسک  ره  هچنانچ  دریگ . قلعت  هیوایند  يهئـشن  ندب  هیخزرب و  يهیلاثم  نادـبا  رد  مه  دـشاب ، قلعتم  فرـصتم و  ربدـم و  هددـعتم  بلاوق 

رازه نیدنچ  هک  دـشاب  اسب  برغ  ات  قرـش  هحفـص 128 ] زا [  دـحاو  نامز  رد  هکنیا  اب  دـنیبیم  ار  یلع  رفاک ، نمؤم و  زا  راـضتحا ، تلاـح 
وا نمؤم  نم  ینری  تمی  نم  نادمه  راح  ای  : دیامرفیم ترـضح  نآ  ناینب  تغالب  ناوید  رد  هکنانچ  دننیبیم ، ار  یلع  همه  دـنریمب و  سفن 

فقوت نیح  رانلل  لوقااللز  ةرثع و ال  فخت  ـالف  یـضرتعم  طارـصلا  دـنع  تنا  وـالعف  اـم  همـسا و  هتعنب و  هفرعا  هفرط و  ینفرعیـالبق  قفاـنم 
یلع هلوقالسعلا  ةوالحلا  یف  هلاخت  أمظ  یلعدراب  نم  کیقساالصتم  یـصولا  لبحب  البح  هل  نا  هیبرقت  هیرذالجرلا ال  یبرقتال  ۀیرذ  ضرعلل 

ار وا  دوخ  يهناخ  رد  ضرا ، راطقا  رد  یسک  ره  هک  تسا  باتملاع  باتفآ  دننام  ترضح  نآ  سپالمج  هل  ۀبوجعا  مث  مک  بجع  ثراحلا 
و تسا -  امن  بآ  بارس  دننام  بانج  نآ  يهطاحا  بنج  رد  باتفآ  تیلک  تیرهاق و  الا  دوب و  داعبتـسا  عفر  تباب  زا  ریظنت  نیا  و  دنیبیم .

هفلتخم يهنکما  هددعتم و  لاحم  در  دحاو  نآ  رد  دحاو  مسج  هک : دناهدومرف  يدهلا  ملع  یضترم  دیـس  هچنآ  اما  .و  ریظنتلا نم  هللا  رفغتـسا 
رود رایسب  مالک  نیا  سپ  تسا . وا  تیالو  يهرمث  ندید  زا  ترابع  راضتحا  تلاح  رد  ار  وا  ناسنا  ره  ندید  زا  دارم  دشاب و  نکمتم  دناوتن 

يهچب رد  مد  رد  يدـه  يهمئا  هک  تسا  مولعم  و  تادوجوم . تارذ  عیمج  رد  تسا ، تیـالو  رون  تیارـس  مهف  ملع  زا  یـشان  قـیقحت و  زا 
نیا و  دنکیم . تیارـس  نایناکما  هب  ناشیا  زا  دسریم و  ناشیا  هب  لوا  دوشیم  هضافا  ضایف  ءادـبم  زا  هک  یـضیف  ره  دـنراد  ناکم  ناکما ،

يهرقف و  دراد . لوعفم  رب  هطاحا  لعف  تسا و  لعف  ماقم  هک  تسا  تیـشم  ماقم  ناشیا  ماقم  اذـلف  تیراهق . هطاـحا و  تیلک و  زا  تسا  دـبال 
لیوأت تسا و  قدص  دـهاش  هللا » ۀیـشم  لاحم  یلع  مالـسلا  : » ترایز يامتنا  ریخ  ياوحف  هاوگ و  نیا  رب  هللا » ۀیـشم  نحن  : » فیرـش ثیدـح 

رد بش  نامه  کلذ  عم  دوب . نامهیم  لزنم  لهچ  رد  بش  کی  رد  بانج  نآ  هک  تسا  ربخ  رد  هکناـنچ  تسا  لـیلع  لـیوأت  راـبخا  رهاوظ 
. تشک ار  نیلوتقم  همه  هکلب  تشک  ارم  یلع  هک  تفگیم  هحلط  هرصب  گنج  هحفص 129 ] رد [  نینچمه  و  دنتشادیم . فیرشت  زین  هناخ 

روـهمجنبا ار  ثیدـح  نیمه  هکناـنچ  تسا . مادـق  راـسی و  نیمی و  فـلخ و  اوـه و  رد  یلع  ینیبیمن  تـفگ : دوـشیم ؟ هنوـگچ  دـنتفگ :
مـسج هک : نیرحبلا  عمجم  بحاص  لوق  هب  انب  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  لمتحم  رگید  هجو  .و  هتـشون یلجم  باتک  رد  باـتک  رد  یئاـسحا 

هب دوب ، كردـم  یلع  مسج  دوب و  دـهاوخ  كاردا  تهج  هب  مسج  قـالطا  سپ  [ 214  - ] هلمهم ءار  رـسک  هب  تسا -  كردم  صخـش  ره 
مظع و رابتعا  هب  دنیوگیم  مسج  ار  مسج  هک  تسا  نآ  وا  و  تسا ؛ لمتحم  زین  رگید  هجو  و  مدقتم . ریرقت  نآ  ببـس  هب  حون ، ندب  فالخ 

ترـضح رب  ار  مسج  ماـگنه  نیا  رد  سپ  [ 215 . ] تسا يوحن  لیلخ  لوق  رهاـظ  هکناـنچ  ۀـماسج .» مسج   » دوشیم هتفگ  هکناـنچ  یگرزب ،
ندـب و  دـنیوگ ، ار  فارطا  سار و  ياوسام  ندـب ، میئوگ  هک  تسا  لمتحم  و  دوب . دـهاوخ  هیونعم  تمظع  رابتعا  هب  ندومن  لامعتـسا  یلع 
تهج هب  دشاب ، هداتفا  قافتا  حون  ندب  يذاحم  ربق  رد  نتشاذگ  بسح  هب  یلع  مسج  دیاش  نیاربانب  سپ  تسا . ینعم  نیا  زا  راعتسم  صیمق 

: تسا ثیدح  رد  هکنانچ  تسا ، هدمآ  میظع  ینعم  هب  ندـب  هک  تسا  لمتحم  و  بلاطیبا . نب  یلع  تماق  زا  تسا  رتزارد  حون  تماق  هکنیا 
ندـب يهیروص  تمظع  يارب  ندـب  هب  ار  حون  ریبعت  سپ  تسا . هتـشاد  یگرزب  مسج  باـنج  نآ  ینعی  اـنداب » مالـسلاهیلع -  رقاـبلا -  ناـک  »

ریهاشم زا  یـضعب  مالک  زا  دوشیم  رهاظ  هکنانچ  مسج ، ندـب و  نایم  قرف » هب   » لوق رب  اـنب  تسا  لـمتحم  و  تسا ، حون  ترـضح  كراـبم 
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لـصاح هک  ار  هیلـصا  هیلـضف و  ءازجا  تسا  لماش  هک  اریز  دوب  دهاوخ  الومـش  رثکا  مسج  سپ  ندـبلا » ۀـعامج  مسجلا   » تفگ هک  نییوغل 
هب نآ  لاثما  نخان و  وم و  دـننام  تسا ، هدومنن  اهنآ  رد  لولح  تاـیح  هک  ار  یئازجا  تاـبوطر و  تسا  لـماش  تیونم و  يهفطن  زا  دـناهدش 

. دنیوگیمن ندب  نکیل  دـنیوگیم  مسج  ار  نآ  لاثما  و  [ 216  ] هیحل هحفـص 130 ] هک [  اریز  تسا ، یفرع  مهف  نیا  دیؤم  و  ندـب . فالخ 
نآ دارم  دیاش  میئوگیم  ماگنه  نیا  رد  سپ  تسا ، هدومن  هرباکم  هدرک  ینعم  نیا  راکنا  هک  ره  تسا و  ندب  هیحل  هک  دوشیمن  هتفگ  سپ 
هیلع ءایصوا -  دیس  فالخ  هب  دنام ، یقاب  شندب  ربق و  رد  دش  هدیـسوپ  نآ  لاثما  تابوطر و  وم و  زا  حون  مسج  ءازجا  زا  یـضعب  هک  دشاب 
مکح نیا  رد  تسا  يواسم  تسا و  سوفن  حاورا و  رئاس  زا  فطلا  شمـسج  هکلب  تسا  ماسجا  فطلا  شمـسج  هک  ءآنث -  هیحت و  فـالآ 

نآ يهمه  هکلب  درادـن  هار  بانج  نآ  مسج  هب  یگدیـسوپ  سپ  اهنآ . ریغ  ءازجا و  زا  ةویحلا  هلحت  ام ال  بانج و  نآ  ةویحلا  هلحت  اـم  ءازجا 
رغال نم  مسج  دیوگیمن  دش و  رغال  نم  ندب  دیوگیم  دوش ، رغال  شندب  یسک  رگا  هک  تسا  ینعم  نیا  دیؤم  تسا و  یقاب  ربق  رد  ءازجا 

ضرع مدیـسر و  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  تمدخ  سپ  هنیدم ، رد  مدش  لخاد  : هک تسا  هتفگ  يرـصق  بهویبا  نب  سنوی  .و  دش
ترایز ایآ  يدرک ! يراـک  دـب  هک  دومرف  باـنج  نآ  ار . نینمؤملاریما  ربق  مدومنن  تراـیز  هکنیا  لاـح  مدیـسر و  امـش  تمدـخ  هک  مدومن 

ضرع ار ؟ وا  نینمؤم  دنیامنیم  ترایز  و  ار ، وا  دننکیم  ترایز  ناربمغیپ  و  هکئالم ، اب  دنکیم  ترایز  ار  وا  ادخ  هک  ار  یسک  یئامنیمن 
و همئا . يهمه  زا  تسا  لضفا  یلاعت  يادخ  دزن  رد  نینمؤملاریما  هک  نادب  هک  دومرف  بانج  نآ  مدوب ! هتسنادن  نینچ  موش ، وت  يادف  مدرک :
و تسا ، تالکـشم  تاصیوع و  يهلمج  زا  ثیدح  نیا  و  [ . 217 . ] دنوشیم هداد  تلیـضف  لمع  ردـق  رب  و  همئا . لامعا  باوث  تسوا  يارب 
، تسا عراضم  لعف  روزی  و  تسا . روضح  ینعم  هب  ترایز  هکنیا : لاکشا  هار  و  هحفص 131 ] دشاب [ . هدرک  لح  ار  نآ  هک  ار  یسک  مدیدن 

نیا لح  .و  درادن نینمؤملاریما  ربق  هب  صیصخت  و  تسا ، رضاح  اج  همه  هشیمه و  یلاعت  يادخ  هکنیا  اب  دراد ، يددجت  رارمتـسا  رب  تلالد 
هب روزم  زا  ناضیف  ای  روزم  اب  هلباقم  دزن  رد  رئاز  هکنیا  رد  تسین  یکـش  و  تسا . روضح  زا  ترابع  ترایز  هک : تسا  نآ  فیرـش  ثیدـح 

هضافا یهاگ  و  تهج ؛ ود  هب  رابتعا و  ود  هب  دوشیم . نیفرط  زا  ناضیف  ای  روزم ، يوس  هب  رئاز  زا  ناضیف  دوشیم  لصاح  ای  و  دوشیم ، رئاز 
سپ یتسناد ، ار  نخـس  نیا  نوچ  روزم . ای  رئاز  فرط  ای  نیفرط  رد  دادعتـسا  لوصح  مدـع  يارب  دوشیمن ، لصاح  کی  چـیه  هضافتـسا  و 
هدارا تسا ، ادخ  هب  بوسنم  هک  يرورـس  ددرت و  نزح و  فسا و  هکنانچ  مه  تسا . ادـخ  برقم  ناگدـنب  ترایز  ایادـخ  ترایز ، هب  دارم 
یلاعت يادـخ  ینعی  تسا . ضیف  يهضافا  دارم ، هکنیا  ای  یلاعت و  يادـخ  نابرقم  زا  یکی  هب  هک  يرورـس  نزح و  فسا و  اـهنآ  هب  دوش  یم 

، دـش تایاغ  هدارا  وا  زا  دـش و  يدابم  رکذ  سپ  روزم . هب  هبـسنلاب  رئاز  يهضافا  لثم  دـنکیم ؛ نینمؤملاریما  هب  هبـسنلاب  تاضویف ، يهضاـفا 
بلق تقر  رب  هک  تسا  یتاـیاغ  تسا و  یتارمث  دارم  سپ  تسین ، یبـلق  ار  یلاـعت  يادـخ  و  بلق . تقر  يارب  دـش  عـضو  هک  تمحر  دـننام 
نمؤم يهدنب  هک  دیامرفیم  لیئربج  هب  یلاعت  يادخ  دنراذگ ، ربق  هب  ار  نمؤم  يهدنب  نوچ  : هک یثیدح  تسا  لوا  دـیؤم  و  دوشیم . بترتم 
سینا دوخ  نم  هک  دیامرفیم  یلاعت  قح  موش . وا  سینا  مورب و  هک  دیئامرفب  ارم  هک  دنکیم  ضرع  لیئربج  تسا . هدـنام  بیرغ  اهنت و  نم 

ترـضح هک  ار  دوـخ  ناـبرقم  زا  یکی  هکلب  دوـش  تیم  سینا  دـیایب و  هـک  تـسین  مـسج  یلاـعت  يادـخ  هـک  تـسین  یکـش  .و  موـشیم وا 
تمداـنم تفطـالم و  هب  نمؤم  نآ  اـب  و  ددرگیم . رونم  نمؤم  نآ  ربق  رورـس ، نآ  كراـبم  يور  رون  زا  و  دتـسرفیم ، دـشاب  ءادهـشلادیس 

رـسی نب  کلام  ریـشمش  تبرـض  ناکم  نآ  تسه و  یفاکـش  بانج  نآ  كرابم  رـس  رب  هک  ینیبیم  تقو  نآ  رد  ایوگ  ددرگیم . لوغـشم 
. یماشاین يروخن و  تسد  نیا  هب  هک  دومرف  باـنج  نآ  دـش ، هحفـص 132 ] نوخ [  زا  رپ  ربمغیپ  يهمامع  تبرـض  نآ  زا  هک  تسا  يدـنک 

ناـج اـب  ردارب  بنیز  نوچ  تسبب . ار  مخز  نآ  تساوخ و  هنهک  نارهوخ  زا  تخاـس و  فطعنم  هاـگهمیخ  بناـج  هب  ار  رواـکت  ناـنع  سپ 
! شاب مارآ  یضترملا »! تنب  ای  الهم ! : » دومرف بانج  نآ  دز . دوخ  تروص  رب  یلیـس  دیرد و  نابیرگ  دومن ، هدهاشم  لاح  نآ  هب  ار  شربارب 

ياهشوت وت  يور  زا  منیبب و  ریـس  ار  وت  يور  ات  شاب  مارآ  مه  وت  ردارب ! درک : ضرع  بنیز  ینکیم ؟ هیرگ  ردقنیا  ارچ  یـضترم ! رتخد  يا 
زا ات  ینامز  یکدـنا  رد  ریگب  مارآ  گرم  زا  شیپ  ردارب  يا  مه  وت  سپ  لیلغ » ۀـعول و  ینم  دربتل  ۀـئینه  تامملا  لـبق  یخا  ـالهمف  . » مرادرب
ره : هک هتشاد  تیاور  مالسلاهیلع - اضر -  ترـضح  زا  ةرایزلا  لماک  باتک  زا  و  [ . 218  ] میامن درس  ار  دوخ  يهنیس  شزوس  وت  يور  ندید 
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تلیـضف نینمؤملاریما  ربمغیپ و  يارب  هکنیا  زج  دـشاب ، هدرک  ربمغیپ  تراـیز  هک  تسا  نآ  دـننام  دـنک ، تراـیز  دادـغب  هب  ار  مردـپ  ربق  هک 
دیامن ترایز  هک  یـسک  دننام  دشابیم  تارف ، طش  رد  ار  ءادهـشلادیس  ربق  دـنک  ترایز  هک  ره  : هک دومرف  نآ  زا  سپ  [ . 219  ] تسا ناشیا 

نآ لامتحا  هیـسرک ؛» قوف   » بانج نآ  لوق  تسا . قالغا  تیاـهن  رد  زین  ثیدـح  نیا  و  [ . 220 . ] ادخ یـسرک  يالاب  ادخ  شرع  رد  ار  ادخ 
لاح هک  دراد  لامتحا  و  تسا . یسرک  يالاب  رب  هک  یشرع  نآ  ینعی  هشرع » یف  . » شلوق يارب  دشاب  تفص  دشاب و  یحیضوت  دیق  هک  دراد 

هک یتلاح  رد  ادخ  شرع  رد  ار  یلاعت  يادخ  دنک  ترایز  هک  تسا  یـسک  دننام  رئاز  صخـش  نآ  ینعی  هللا » راز  نمک  . » شلوق يارب  دشاب 
موهفم مدقتم  ثیدح  زا  نآ  هیجوت  تسا و  هحفص 133 ] هلصفم [  تارقف  زا  هللا » راز  نمک  : » بانج نآ  لوق  و  دشاب . یسرک  يالاب  رب  رئاز 

دننام روضح  ترایز و  سپ  سکع . هب  ای  رئاز ؛ يوس  هب  تسا  روزم  حور  زا  ضیف  يهضافا  تراـیز ، زا  ضرغ  هکنیا : شلاـمجا  .و  دوشیم
بـسح هب  دـباییم  ققحت  نیفرط  زا  هضافتـسا  هضافا و  ضیافت و  تاضافم و  هک  دـشاب  اسب  و  يرادـهگن . دوخ  يور  لـباقم  هک  تسا  هنیآ 

و تسین ، تهج  رد  و  تسین ، ینامـسج  مسج و  ادخ  هک  اریز  تسین ، دوخ  تقیقح  رب  هللا » راز  نمک   » هک تسین  یکـش  و  تاهج . ددـعت و 
سدـق و ناکم  هب  هبـسنلاب  هدـنب  يارب  دوشیم  لصاح  هک  تسا  يونعم  برق  ادـخ  ترایز  هب  دارم  سپ  تسین . یناـکم  و  تسین ، یئیـش  رب 
هب برق  هکنیا  رد  تسین  یکـش  و  دوشیم . لصاح  دبع  تانوئـش  عیمج  دـبع و  حور  دـبع و  سفن  يوس  هب  ضایف  ءادـبم  زا  ضیف  يهضافا 

لوقع هیکلف و  سوفن  هب  دوشیم  لصاح  یلاصتا  ار  سفن  ماگنه  نآ  رد  هک  اریز  تسا ، ضیفم  زا  هضافا  تیدشا  بجوم  یـسرک  شرع و 
ربخ رد  .و  يونعم برق  زا  ادخ  ترایز  رب  دوشیم  بترتم  هچنآ  رب  دوشیم  بترتم  نیـسح  ترایز  هک  تسا  نآ  ثیدح  زا  دارم  سپ  هلاعف .
 - نیسح ترایز  رد  هک  دیئامرفیم  هچ  هک  مدرک  ضرع  مالـسلاهیلع - قداص -  ترـضح  تمدخ  تفگ  : هک تسا  روکذم  ریدس  نب  نانح 

لکـشم ردق  هچ  هک  دومرف  بانج  نآ  سپ  هرمع ؟ کی  جح و  کیاب  تسا  ربارب  تفگ : هک  یـضعب  زا  تسا  هدیـسر  ام  هب  هک  - مالـسلاهیلع
نآ هک  یتسرد  هب  سپ  دینکن . افج  ار  وا  دـینک و  ترایز  ار  وا  نکیل  و  تسین ، نآ  يهمه  اب  ربارب  هلک » اذـه  لدـعت  ام  : » ثیدـح نیا  تسا 

تـسیرگ نیمز  اهنامـسآ و  ایرکز  نب  ییحی  ترـضح و  نآ  رب  تسا و  ایرکز  نب  ییحی  هیبش  و  تسا . تشهب  لها  ناناوج  گرزب  باـنج ،
. دراد باوث  جح  کی  زا  رتشیب  هحفص 134 ] ترـضح [  نآ  ترایز  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  يرابخا  اب  تسا  یفانم  ثیدح  نیا  و  [ . 221]
!؟ جح کی  درک : ضرع  هشیاع  دراد . ارم  جح  کی  باوث  دـنک  ترایز  ار  نیـسح  هک  سک  ره  : هک دومرف  ربمغیپ  هک  هشیاع  ثیدـح  امیس 

دایز بانج  نآ  درکیم و  بجعت  هشیاع  سپ  جـح . هس  دومرف : بانج  نآ  جـح !؟ ود  درک : ضرع  هشیاـع  نم . جـح  ود  دومرف : باـنج  نآ 
هوالع ترـضح  نآ  درکیم  بجعت  زاب  هشیاـع  رگا  هکنیا  مداـقتعا  هب  و  [ . 222 . ] دش تکاس  هشیاع  سپ  دـیناسر . جـح  دون  هب  ات  درکیم ،
هکنیا ای  دنـشاب ، بجاو  هک  تسا  هرمع  نآ  جح و  نآ  دارم  هکنیا  ای  هیقت  رب  ای  تسا  لومحم  یفریـص  ریدس  نب  نانح  ربخ  المجم  درکیم .

مالک رد  ماهفتـسا  فرح  هکنیا  ای  دـشاب  ـالبرک  رد  هکنیا  لـثم  دـشاب  رتکـیدزن  شناـکم  تسا  یـسک  يارب  مکح  نیا  هک  تسا  نآ  دارم 
لـصاح سپ  دشاب . هیفان  ام »  » يهملک هکنیا  ای  دوب و  دهاوخ  راکنا  خیبوت و  يارب  ماهفتـسا  سپ  دنکیمن . يربارب  ایآ  ینعی  دشاب  فوذـحم 

هب هن  نکیل  تسا ؛ هلداعم  هب  عجار  یفن  سپ  تسا . لضفا  ترایز  هکلب  ار ، ياهرمع  هجح و  تراـیز ، تسین  ربارب  هک : دوشیم  ناـنچ  ینعم 
ام  » هک تسا  ثیدـح  نیا  ردـص  رد  بانج  نآ  لوق  تسا  ینعم  نیا  دـیؤم  و  هرمع ؛ جـح و  ناصقن  رابتعا  هب  هکلب  ترایز ، ناـصقن  راـبتعا 

دعب ناکم و  برق  تیثیح  زا  نیرئاز  فالتخا  رب  تسا  لزنم  نآ  سپ  : ترایز باوث  دیدحت  رد  رابخا  فالتخا  اما  و  «. ثیدحلا اذـه  بعـصا 
توم سوفن و  تکاله  لاوما و  تقرـس  نیفلاخم و  متـس  هیقت و  هب  رئاز  ندـش  ءـالتبم  تدورب و  اوه و  ترارح  تیثیح  زا  طـسوت و  و  نآ .

، طسوت نآ و  یمک  تبحم و  یتدایز  همئا و  قوقح  ءادا  ماما و  هب  رئاز  تفرعم  تاجرد  تیثیح  زا  و  نآ . وحن  دلو و  دـلاو و  لایع و  لها و 
هکنیا ای  دـشاب و  هحفـص 135 ] دارفا [  زا  يدرف  ناـیب  ضرغ  هکلب  دـشابن ، رـصح  دـیدحت و  ضرغ  هک  دوریم  نآ  لاـمتحا  و  نآ . وـحن  و 

تاداهـشلا و رارـسا  یف  تادابعلا  ریـسکا  باتک  بحاص  هماقم -  هللا  یلعا  يدنبرد -  يهمالع  ماقم ، نیا  رد  .و  دشاب ترثک  يهدافا  ضرغ 
هداتفا قافتا  هماع  زا  یکی  اب  موحرم  نآ  نایم  رد  یتیفیک  هدومرف و  قیقحت  هیرصان  تاداعـس  رد  نئازخ ، باتک  هیرـصان و  تاداعـس  باتک 

نامز رد  هک  هدـش  عقاو  هینامثع  تلود  رادرتفد  نم و  نایم  ياهصق  هک  دـیامرفیم  میئامن . رکذ  ماقم  نیا  رد  ار  نآ  هک  تسین  یکاـب  تسا .
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بوقعی و  تشذگ . دح  زا  يدعت  ملظ و  برع ، قارع  رد  اشاپ ، رمع  ندش  یلاو  نامز  رد  : هکنیا نآ  نایب  تسا . هدـش  عقاو  اشاپ  رمع  رادرس 
. دوب هیماما  يهقحم  يهفئاط  زا  نطاب  رد  هکلب  دوب ؛ بادآ  قالخا و  اب  مدآ  رایـسب  هتاذ  دـح  یف  وا  دوب . هیدـنه  مکاح  نامز  نآ  رد  يدـنفا 

هیدنه هب  یـشکب و  تمحز  رگا  و  دیامن ، دس  ار  تارف  دهاوخیم  تسا و  هیدنه  رد  اشاپ  رمع  تفگ : دـمآ و  البرک  هب  هیلا  يزعم  نآ  سپ 
متفگ وا  هب  سپ  دوش . هتشادرب  نیملـسم  رئاس  راوز و  زا  يدعت  ملظ و  وحن  نیا  هکلب  دونـشب ، ار  وت  نخـس  اشاپ  رمع  هک  تسا  نکمم  ییایب 

يدـنفا بوقعی  دوب . هتفر  دادـغب  هب  اـشاپ  رمع  متفر  هیدـنه  هب  هک  یتـقو  سپ  داـتفا . ریخأـت  يزور  دـنچ  داد و  ور  یعناوم  نکیل  و  میآیم ،
تسا و هدرک  ار  يدنفا  رادرتفد  دوخ ، ماقم  مئاق  بئان و  هتفر و  هک  تسا  زور  هس  ود  اشاپ  رمع  نکیل  يدـمآ و  يدیـشک و  تمحز  تفگ :

رکف رد  میایب ، ـالبرک  زا  متـساوخ  نوچ  هک  متفگ  دـش ، تاـقالم  دـمآ و  رتفد  هک  یتقو  سپ  دـمآ . دـهاوخ  ادرف  تسا و  هلیبق  نـالف  رد  وا 
تفگ رادرتفد  دشاب . فحت  ایاده و  عیمج  مظعا  فرشا و  عفنا و  دوعا و  نآ  مشاب و  هدروآ  امش  يارب  هک  مداتفا  ایاده  فحت و  زا  یـضعب 

 -، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  تـسا -  دـمحم  لآ  لـیاضف  بقاـنمو و  [ 223  ] سیماوـق راـحب و  زا  لـیلق  ءزج  متفگ : تسا ؟ هیدـه  هچ  نآ  هـک :
 ] تنس لها  يهفئاط  ینعی  امـش ، دزن  رد  بتک  فرـشا  حصا و  متفگ : دعب  و  نیدحوملا . دیـس  نینمؤملاریما و  لئاضف  بقانم و  زا  اصوصخ 

لاح نایب  هب  مدومن  عورـش  تسا . نینچ  مه  متفگ : يراخب . ماما  يهحیحـص  يهعماج  تفگ : تسا ؟ باـتک  هچ  تعاـمج ، و  هحفص 136 ]
رد مولع  زا  يا ]  ] هلمج لیصحت  زا  ندش  غراف  و  مولع ، لیصحت  هب  شلاغتشا  تیفیک  و  شتافو ، تدالو و  بسح و  بسن و  زا  يراخب : ماما 

اهنآ ریغ  تاماش و  هبراغم و  نادـلب  زا  يا ]  ] هلمج نمی و  زاجح و  نادـلب  رئاس  هنیدـم و  هکم و  هب  شرفـس  تیفیک  دـعب  و  یگلاس ، هد  نس 
رد هک  يرابخا  ثیداحا و  نآ  رادقم  نایب  و  ثیدـح ، رازه  دـصتفه  شندرک  طبـض  و  نیثدـحم ، خویـش و  زا  رابخا  ثیداحا و  ذـخا  يارب 

رادرتفد نوچ  يراخب . ماما  لاوحا  تیفیک  زا  اهنیا  زا  ریغ  دادـغب و  رد  وا  سیردـت  تیفیک  نایب  و  تسا ، هدرک  رکذ  شاهحیحـص  يهعماـج 
لئاضف بقانم و  رد  ثیدـح  دـنچ  يراخب ، يهحیحـص  يهعماـج  زا  نآ ، زا  دـعب  و  دـش . رکفت  بجعت و  ياـیرد  قرغتـسم  دینـش ، ار  اـهنیا 

: متفگ دعب  و  درمش . رقحتسم  رغـصتسم و  رایـسب  ار  دوخ  تسـشن و  مامت  تیناسنا  بدا و  اب  رادرتفد  ماقم  نیا  رد  سپ  متفگ . نینمؤملاریما 
لوسر هناحیر  ربق  راوز  تاجرد  بقانم و  زا  يا ]  ] هلمج الاح  يدینش  ار  نینمؤملاریما  لئاضف  بقانم و  زا  يا ]  ] هلمج نوچ  يدنفا ! رادرتفد 

رب تسا  فوقوم  بلطم  نیا  ناـیب  متفگ : نک . ناـیب  هللا ! مسب  تفگ : رادرتفد  سپ  ونـشب . ار  ءادهـشلادیس  باـنج  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  - 
، تشاذـگ مدـق  دودـبع  نب  ورمع  تزراـبم  هب  نینمؤـملاریما  قدـنخ  زور  رد  نوـچ  هک  تـسا  نـیا  یلوا  يهمدـقم  سپ  همدـقم  دـنچ  رکذ 

 - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر -  تـشک ، ار  ورمع  نینمؤـملاریما  نوـچ  و  [ 224 .« ] هلک رفکلا  یلا  هلک  مالـسالا  زرب  : » دوـمرف هللالوـسر 
هدومن فقوت  یـسک  ثیدـح  نیا  ندوب  حیحـص  رد  ایآ  متفگ : سپ  [ 225 « ] نیلقثلا ةدابع  نم  لـضفا  قدـنخ  موی  یلع  ۀبرـض  : » هک دومرف 

و تسا ، نیقی  عطق و  يهبترم  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر -  زا  مالک  نیا  رودـص  هکلب  هن ، تفگ : تعامج ؟ تنـس و  لها  زا  تسا 
یقاب شمومع  رب  یلب . تفگ : هن ؟ ای  تسا  یقاب  شمومع  رب  ثیدـح  نیا  متفگ : ءاملع . يهمه  هحفص 137 ] دزن [  رد  تسا  هیلع  قفتم  نیا 

نیلـسرم و ءایبنا و  عیمج  تادابع  نیلقث ، تدابع  تحت  رد  هک  تسا  نیا  شمومع  ياضتقم  متفگ : تسا . هدـماین  صـصخم  هک  اریز  تسا ،
لوخد مدع  و  تسا . نیلسرملا  دیس  بانج  تدابع  تسین ، نیا  مومع  لخاد  هچنآ  و  تسا . لخاد  اهنیا  ریغ  هکنانچ  دوش ، لخاد  زین  ءایصوا 

نیا ببس  هب  قدنخ  زور  رد  نینمؤملاریما  تبرض  يارب  هبترم  نیا  هجرد و  نیا  توبث  هکلب  لقن . لیلد  هب  مه  و  تسا ، لقع  لیلد  هب  مه  نیا 
رییغت و ثیدح ، نتم  رد  تنس  ءاملع  زا  یتعامج  یلب  تسا . ءارغ  تعیرـش  هب  هبـسنلاب  نینچمه  هللالوسر و  هب  هبـسنلاب  تمدخ  نیا  هک  دوب 

موی یلع  ۀبرـض  : » دومرف هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر -  هک  دـناهدومن  طبـض  تبث و  روـطنیا  هب  ناـشدوخ  بتک  رد  دـناهداد و  لیدـبت 
هکنیا هب  دننک  رارقا  دهاوخیمن  هک  تسا  نیا  لیدبت  رییغت و  نیا  زا  ناشیا  دوصقم  و  [ 226 « ] ۀمیقلا موی  یلا  یتما  ةدابع  نم  لضفا  قدنخلا 

ات مدآ  تقلخ  زا  سنا  فئاوط  عیمج  تادابع  زا  و  نج ، فئاوط  عیمج  تادابع  زا  تسا  لضفا  قدـنخ  زور  رد  نینمؤملاریما  تبرـض  کـی 
هک تسا  نامه  حیحص  تسا و  طلغ  نیا  تفگ : دشاب . اهنآ  ریغ  تدابع  هاوخ  و  دنشاب ، ءایـصوا  ءایبنا و  سنا ، تدابع  هاوخ  ملاع ، ضارقنا 
ره رد  هچ  ره  نیلـسرملا  دیـس  هکنیا ؛ مود  يهمدقم  متفگ : دعب  و  نیلقثلا .» ةدابع  نم  لضفا  قدنخلا  موی  یلع  ۀبرـض  : » ینعی دش . رکذ  لوا 
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عقاو قباطم  هک  قارغا  بذک  بانج  نآ  يدنفا ! رادرتفد  متفگ : دعب  تسا . عقاو  قباطم  حیحـص و  قدص و  تسا  هدومرف  تاماقم  زا  یماقم 
، تسا عقاو  قباطم  تسار و  قدـص و  تسا ، هدومرف  راوگرزب  نآ  هچ  ره  الک ! مث  الک ، اشاح ، مث  اشاح ، تفگ : دـیئامنیم ؟ زیوجت  دـشابن 

همدقم متفگ : دعب  و  [ 227 ( ] یحوی یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  و  : ) هک تسا  هدومرف  راوگرزب  نآ  نأـش  رد  یلاـعت  قح  هک  اریز 
؟ قدنخ زور  رد  مالسلاهیلع -  نینمؤملاریما -  تبرض  ای  تسا  لضفا  نیلـسرملا  دیـس  يهجح  کی  هحفـص 138 ] ایآ [  هک : تسا  نآ  موس 
زا تسا  لـضفا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر -  يهجح  کـی  هتبلا  تسین . توکـس  لـحم  متفگ : دومن . راـیتخا  توکـس  رادرتـفد  سپ 

تامدـقم نیا  نوچ  متفگ : هدـش -  هدـیمهف  نیا  یلوا  يهمدـقم  ریرقت  زا  هچناـنچ  قدـنخ -  زور  رد  مالـسلاهیلع -  نینمؤملاریما -  تبرض 
نآ رد  ءادهـشلادیس  دوب و  وا  لزنم  رد  هشیاع  تبون  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  نیلـسرملا -  دیـس  بانج  زور  کی  هک : نادب  دش ، هدیمهف 

رایسب هدینابسچ  شکرابم  يهنیس  هب  هتفرگ  شوغآ  هب  ار  وا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر -  تفریم . هار  هتسهآ  هتـسهآ  دوب  لفط  تقو 
ردق هچ  ادخ ! ربمغیپ  يا  مالغلا ؟ اذهب  کباجعا  دشأ ]  ] ام هللالوسر ! ای  یما ! تنا و  یباب  درک : ضرع  هشیاع  دیئوبیم . رایـسب  دیـسوبیم و 

يهناحیر نم و  يهشوگ  رگج  نم و  بلق  هراپ  نیا  ینادیمن  وت  ایآ  هشیاـع ! يا  دومرف : ترـضح  نآ  سپ  دـیآیم ؟ شوخ  ار  وت  رـسپ  نیا 
ای یما ! تنا و  یباب  تفگ : هشیاـع  سپ  دومن . دـیدش  يراز  هیرگ و  ندومن و  يراز  هیرگ و  هب  درک  عورـش  ترـضح  نآ  سپ  تسا !؟ نم 
!؟ كانحرف يدوب و  رورـسم  تدوخ  يهشوگرگج  بلق و  يهراپ  نیا  هب  امـش  نـالا  تسا و  ندومن  يراز  هیرگ و  تقو  هچ  نیا  هللالوسر !

شفیرـش ندـب  زا  هک  عضاوم  نیا  و  ار ، مولظم  نیا  تداهـش  تیفیک  مدـش  رکذـتم  هشیاـع ! يا  هک : دوـمرف  دیـشک و  هآ  ترـضح  نآ  سپ 
نآ سپ  دنشکیم !؟ ار  نیسح  نیا  ایآ  هک  تفگ  هشیاع  سپ  تسا . هیماینب  ياهریت  اههزین و  اهریشمش و  ياهاج  مدیئوبیم  مدیـسوبیم و 

یلاعت قح  و  دـشاب . هنـسرگ  مکـش  بل و  هنـشت  هک  یتلاح  رد  دنـشکیم ، نم  تما  زا  يا ]  ] هفئاـط ار  وا  هشیاـع ! يا  یلب ، دومرف : ترـضح 
نآ لاوحا  هب  اشوخ  هتداهـش ! دعب  هراز  نمل  یبوط  یبوط ، هشیاع ! يا  دومرف : نآ  زا  دعب  سپ  دومرف . بیـصن  دـهاوخن  اهنآ  هب  ارم  تعافش 
هک یـسک  نآ  يارب  تسا  باوث  هچ  هک  درک  ضرع  هشیاع  شتداهـش ! زا  دعب  ار  نیـسح  دنک  ترایز  هک  سک  نآ  لاوحا  هب  اشوخ  سک ،

نوچ هشیاع  سپ  دنهدیم . نیسح  ربق  يهدننک  ترایز  نآ  هب  ارم  جح  کی  باوث  رجا و  دومرف : ترضح  نآ  سپ  دنک ؟ ترایز  ار  نیسح 
 - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر -  جـح  کی  هک  تسنادیم  هشیاع  هحفص 139 ] هکنیا [  هب  رظن  دومن . بجعت  رایسب  دینـش ، ار  نخـس  نیا 

ماـقم رد  هشیاـع  سپ  ملاـع ، ضارقنا  اـت  مدآ  تقلخ  زا  سنا  فئاوط  عیمج  نج و  فئاوط  عیج  تاـعاط  تاداـبع و  عیمج  زا  تسا  لـضفا 
زا جـح  ود  یلب ، دومرف : ترـضح  نآ  سپ  دـهدیم ؟ یلاـعت  قح  نیـسح ، ربـق  رئاز  هب  وـت  جـح  کـی  باوـث  اـیآ  تفگ : داعبتـسا  بجعت و 

سپ وت !؟ ياهجح  زا  جح  ود  تفگ : داعبتسا  راکنا و  ماقم  رد  هشیاع  زاب  دنهدیم . وا  هب  ارم  جح  ود  رجا  باوث و  هکلب  ینعی  نم . ياهجح 
فعـض قح ، رد ال  هللالوسر  دومنیم و  داعبتـسا  بجعت و  هشیاع  لاونم  نیمه  هب  و  نم . ياهجح  زا  جـح  راهچ  هکلب  دومرف : ترـضح  نآ 

زاب دراد . ارم  ياهجـح  زا  جـح  جـنپ  لهچ و  باوث  هکنیا  هب  هللالوسر  مـالک  دیـسر  هکنیا  اـت  دومنیم  رکذ  ار  قباـس  ربارب  ود  ینعی  قباـس ،
نآ سپ  دـنهدیم . وا  هب  نم  يهرمع  دون  اب  باوث  نم  ياهجـح  زا  جـح  دون  هکلب  دومرف : ترـضح  نآ  سپ  درک . ررکم  ار  بجعت  هشیاـع 

کی نالا  نم  يارب  نم ! يدنفا  نم ، يالوم  تفگ : رادرتفد  دیـسر ، اجنیا  هب  ثیدـح  نیا  رد  مالک  نوچ  و  [ 228  ] دش تکاس  هشیاع  تقو 
رد نوچ  هک  تسا  نیا  لاکشا  نیا  لصاح  و  دینکب . لئاز  ار  ههبش  نآ  لاکـشا و  نآ  هک  تسا  بجاو  دش و  ضراع  ههبـش  کی  لاکـشا و 
رد سپ  مالسا ، ءاملع  يهمه  دزن  رد  تسین  زئاج  تسین  عقاو  قباطم  هچنآ  نتفگ  قارغا  بذک و  هللالوسر  رب  هک  دش  رکذ  یمود  يهمدقم 

داعبتـسا بجعت و  ببـس  هب  هک  دوشیم  روطچ  سپ  نم ، ياهج  زا  هجح  کی  دومرف : لوا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر -  ثیدـح  نیا 
باوث و [ 229  ] لهأتسم قحتسم و  ءادهشلادیس  ربق  رئاز  رگا  سپ  نم . ياهجح  زا  جح  ود  هکلب  دیامرفب : هدومن  بارـضا  هللالوسر  هشیاع ،
هب ات  نینچمه  و  دش . دهاوخن  ربمغیپ  جح  ود  باوث  لهأتـسم  قحتـسم و  هشیاع  داعبتـسا  راکنتـسا و  ببـس  هب  دوب ، هللالوسر  جح  کی  رجا 

« لب  » ظفل هب  بارضا  ردق  هچ  دون . ات  هتفرگ  هحفص 140 ] کی [  زا  ینعی  تسا . تابارضا  ترثک  رتلکشم  همه  زا  و  شکرابم . مالک  رخآ 
 - یلاعت هتوق  یلاعت و  هللا  لوحب  نکیل -  و  دناهدومن . تقد  بوخ  دناهدش و  تفتلم  بوخ  يدـنفا ! رادرتفد  متفگ : سپ  تسا !؟ هدـش  عقاو 
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هب دندومرف  هراشا  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر -  هک  تسا  نیا  شلـصاح  و  تسا . رـضاح  یفاو  یفاش  باوج 
[230  ] تابوثم رد  لضافت  تاجرد و  توافت  نیا  و  دنتـسین . ماقم  کی  رد  هجرد و  کی  رد  همه  ینعی  نیرئاز . تاجرد  لضافت  تواـفت و 
هب شناکم و  برق  و  رئاز ، ناکم  دعب  بسح  هب  تمحز  تقشم و  تلق  و  هار ، رد  تمحز  تقـشم و  ترثک  بسح  هب  دوشیم : زیچ  دنچ  هب 

رئاـظن و و  صولخ ؛ زا  وحن  نیا  دـقف  صوـلخ و  صـالخا و  تدـش  بسح  هب  و  تفرعم ، تلق  و  تفرعم ، ماکحتـسا  و  [ 231  ] ناقتا بسح 
صالخا و تفرعم و  ناقتا  تمحز و  تقـشم و  رد  و  دـشاب ، هایـسور  رایـسب  هک  هدـننک  ترایز  نآ  سپ  تارابتعا . تاهج و  زا  اهنیا  لاثما 
رد ینعی  اهنیا ، يهمه  رد  هک  یـصخش  نآ  و  تسا . هللالوسر  جـح  کـی  نآ  تراـیز  باوث  سپ  دـشاب ، مهـسلا  لـیلق  ظـح و  مک  نآ  وحن 

رئاس تسا و  هللالوسر  هرمع  دون  جـح و  دون  ترایز  باوث  دـشاب ، همه  زا  رتالاب  کـلذ  وحن  رفـس و  لوط  تقـشم و  صـالخا و  تفرعم و 
دون جـح و  دون  نآ  تراـیز  باوث  دـشاب . همه  رتـالاب  هک  تسا  صاخـشا  نآ  يارب  جـح ، جـنپ  لـهچ و  اـت  هتفرگ  جـح  ود  زا  ینعی  بتارم 

زا رتنییاپ  لوا و  زا  رتالاب  هک  تسا  صاخـشا  نآ  يارب  جح  جنپ  لهچ و  ات  هتفرگ  جح  ود  زا  ینعی  بتارم . رئاس  تسا و  هللالوسر  يهرمع 
هک یـصخش  نآ  و  دراد ، جـح  راهچ  باوث  وا  تسا  یمود  صخـش  نآ  زا  رتـالاب  يهبتر  رد  هک  صخـش  نآ  هک  ینعم  نیا  هب  دنـشاب . رخآ 

دونـشوخ و رایـسب  رایـسب  دینـش  ار  اهنیا  نوچ  رادرتفد  بتارم . رخآ  ات  نینچمه  و  دراد ؛ جـح  تشه  باوث  تسا ، یموس  صخـش  زا  رتالاب 
يهمه يهجیتن  هحفـص 141 ] هرمث و [  لصاح و  هک  دش  مولعم  ایآ  يدنفا ! رادرتفد  متفگ : دعب  و  اریخ ! هللا  كازج  تفگ : دـش و  كانحرف 

زا لضفا  قدـنخ  زور  رد  یلع  تبرـض  تفگ : تسا ؟ زیچ  هچ  نیدـتم  لـقاع  فصنم  صخـش  دزن  رد  تاـملک  نیا  يهمه  تامدـقم و  نیا 
ربق ندرک  ترایز  يهجرد  رتمک  لقا و  دـش و  قدـنخ  زور  رد  نینمؤملاریما  تبرـض  زا  لضفا  هللالوسر  جـح  کـی  هدـش و  نیلقث  تداـبع 

يهظحـالم زا  دـعب  دوـشیم  روـط  نیمه  بلطم  مـتفگ : دوـشیم . قدـنخ  زور  رد  نینمؤـملاریما  تبرـض  يهـجرد  زا  لـضفا  ءادهـشلادیس 
قرف عیمج  زا  عامجا  نینچمه  نید و  ترورض  نوچ  هک  نادب  قیقحت  هب  نکیل  و  فیرش . ثیدح  نیا  رد  لمأت  زا  دعب  هروکذم و  تامدقم 

رد زین  راوز  ترایز  هک  ینعم  نیا  هب  راوز ، ترایز  تاجرد  عیمج  زا  تسا  لضفا  نینمؤملاریما  تبرـض  هجرد  هکنیا  رب  دـش  مئاق  نیملـسم 
دهاوخن نینمؤملاریما  تبرـض  يهجرد  هب  تراـیز ، يهجرد  عاـمجا ، ترورـض و  مکح  هب  سپ  تسا ، لـخاد  نیلقث  تداـبع  موـمع  تحت 
يهجرد یلات  رد  ءادهـشلادیس  بانج  ربق  ترایز  هک  دوشیم  مولعم  دـش ، رکذ  هچنآ  رد  لمأت  زا  دـعب  هلاحم  سپ ال  انیقی ، اـعطق و  دیـسر ،

رایـسب رایـسب  بلطم  دنادیم  دـیامن ، لمأت  بوخ  دـهدب و  فاصنا  تورم  اب  فصنم و  صخـش  رگا  سپ  هدـش . عقاو  نینمؤملاریما  تبرض 
درکیم دیدش  يا ]  ] هیرگ دومن و  هیرگ  هب  عورش  رادرتفد  دیسر ، اجنیا  هب  مالک  نوچ  و  تسا . قیقر  قیقد و  رایسب  رایـسب  گرزب و  لیلج و 

لاح نوچ  و  درکیم . هیرگ  دیلامیم و  دیشکیم و  شمـشچ  هب  دیـسوبیم و  ارم  ياهتـسد  ررکم  تخادنا و  نم  ياهتـسد  رب  ار  شدوخ  و 
دوب دیهاوخ  هذخاؤم  هللااب ، هللا ، و  متفگ : متسناد و  تمینغ  ار  تصرف  تسا ، فصنم  اناد و  درم  هک  مدیمهف  و  مدید ، روط  نیا  هب  ار  رادرتفد 

تاماقم تاجرد و  هب  متفگ : میراد ؟ ریصقت  هچ  ارچ ؟ ارچ ؟ تفگ : هتشگ  برطضم  هدش و  ریغتم  شگنر  مدید  دش ! دیهاوخ  بقاعم  هللا ، و 
رب اهالب  رازه  رازه  مور  تلود  ینعی  امش  كاخ  هب  ندش  لخاد  زا  دعب  راوز  نامه  و  دیدومن . ناعذا  هداد و  فاصنا  ءادهـشلادیس  ربق  راوز 
زا هریثـک  يهلمج  رد  قیرطلا  عاـطق  هک  یتـقو  دـنریگیم ، اـهنآ  زا  هک  یتعدـب  ياـهجارخ  اـهجاب و  نآ  زا  رظن  عطق  و  دـنروآیم . اـهنآ  رس 

هحفص 142] ار [  ناشیا  بابسا  لام و  دنیامنیم و  رادتحارج  رادمخز و  ار  یضعب  دنشکیم و  ار  یضعب  دنزیریم و  اهنآ  رس  رب  تاقوا ،
بهذـم شحف  هکلب  دنونـشیم ، طوبرمان  شحف و  دـنیامن ، قرط  نآ  رد  عالق  يرق و  نیظفحتـسم  ماکح و  هب  لاح  ضرع  رگا  دـنریگیم ،

هک دننکیم  عنم  ار  اهنآ  دنـسر ، دادغب  هب  رگا  دنهد . يرادلد  یلـست و  لقاال  دنیامن ، ناشیا  لام  در  تسیابیم  هکنیا  ضوع  هب  دنونـشیم ،
ضرع دنیامن  لاح  ضرع  دسرب و  ریزو  هب  ناشیا  تسد  انایحا  رگا  و  دنیامن . ضرع  دادغب  ریزو  هب  و  دنورب . ةرازولا  ةرامالاراد و  يهعلق  هب 
یلاعت هللاءاش  نا  تفگ : هدش  شعترم  رایسب  رایسب  دینـش  ار  اهنیا  رادرتفد  هک  یتقو  سپ  دش . دهاوخن  اهنآ  درد  جالع  يزاسراک و  دنیامن ،

ءادهـشلادیس بانج  راوز  هب  ررـض  بیـسآ و  يا ]  ] هرذ هک  تشاذـگ  مهاوخ  يا ]  ] هدـعاق نینچمه  و  دـش . دـهاوخن  نینچ  مه  نیا  زا  دـعب 
لضفا نینمؤملاریما  تبرض  هکنیا  رب  عامجا  ياوعد  هک  دیوگ  باتک  نیا  فلؤم  دوب . يدنبرد  همالع  مالک  لصاح  اجنیا  ات  . دیـسر دهاوخن 
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جح کی  دـننام  رئاز  ترایز  هک  تسا  نآ  رب  لاد  ربخ  نیا  هکنیا  اب  [ 232  ] تسا لاکشا  لحم  تیاهن  ندوب  ءادهـشلادیس  نیرئاز  ترایز  زا 
قلطم صوصخ  مومع و  قدنخ  ثیدـح  ربخ و  نیا  نایم  ضراعت  اعطق و  تسا ، قدـنخ  تبرـض  زا  لضفا  هللالوسر  جـح  تسا و  هللالوسر 

و دوب . دـهاوخ  ماع  رب  مدـقم  دـشاب  ربتعم  دنـسلا  ثیح  نم  رگا  صاـخ  ربخ  نیا  هحفـص 143 ] سپ [  تسا . ماع  رب  مدـقم  صاـخ  و  تسا .
یضراعت هک  تسا  نآ  تباب  زا  هکلب  تسا  بارضا  تباب  زا  هن  ربمغیپ  بارـضا  هک  تسناد  دیاب  سپ  نیا  زا  و  تسا . لکـشم  عامجا  ياوعد 

هب هکلب  هدومرف . باوث  زا  يردـق  نایب  مالک ، ره  رد  سپ  دـنکیمن . ادـع  ام  یفن  یئیـش  يارب  یئیـش  تابثا  هک  اریز  تسین ، تارقف  نایم  رد 
. نآ لاثما  و  [ 233 ( ] ةرم نیعبس  مهل  رفغتست  نا  : ) دننام تسا ، ترثک  نایب  هکلب  دشابن ، رصح  زین  جح  دون  هب  دیدحت  هکنیا  مداقتعا 

نآ وحن  بانج و  نآ  تلیضف  رابخا  ءاکبا و  ءاکب و  رابخا  زا  یضعب  زا  لاکشا  عفر  رد 

هراشا

دراو ترابع  نیا  هب  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  [ . 234  ] انیف ۀعمدلا  الا  باوث  رـس  لکل  : دندومرف هک  تسا  يورم  دمحم ، لآ  قداص  ترـضح  زا 
ار تادابع  تاعاط و  زا  يزیچ  ره  هک : دومن  ینعم  نینچ  دیاب  دشاب  ءیـش » لکل   » هک نیاربانب  [ . 235  ] انیف ۀعمدلا  الا  باوث  ءیش  لکل  : هدش

نیا ربانب  و  دومن . دناوت  یمن  ءاصحا  یسک  ادخ  زج  ار  نآ  باوث  هک  ام  تبیـصم  رد  کشا  رگم  دیآیم ، رد  رـصح  دح  هب  هک  تسا  یباوث 
نآ زا  تسا  رتگرزب  نآ  باوث  دـیآ ، لمع  هب  یناهنپ  هک  یتعاط  لمع و  ره  يارب  هک : تسا  نآ  ینعم  دـشاب . ءیـش »  » لدـب رـس »  » ظـفل هک 

ءافخا هک  ام  تبیصم  رد  نتخیر  کشا  رگم  هحفص 144 ] دوشیم [ ، هدرمش  دودعم و  شباوث  نکیل  و  دیآیم ، لمع  هب  اراکشآ  هک  یلمع 
نکمم و  دـنک . نآ  باوث  ءاصحا  دـناوت  یمن  یـسک  نیموصعم  جـجح  ادـخ و  زج  هب  ار  نآ  باوث  هک  ، هیقت ءادـعا و  زا  سرت  تهج  هب  نآ 

ام تبیصم  رد  کشا  رگم  تسا ، ندومن  راکشآ  زا  شیب  شباوث  نآ ، ءافخ  تهج  زا  یناهنپ  ره  يارب  هک  دوش  هیجوت  وحن  نیا  هب  هک  تسا 
نآ ندرک  اراکـشآ  لامعا  رئاس  تسین و  رادرب  اـیر  هیرگ  هک  اریز  تسا ، راکـشآ  اـب  يواـسم  اـی  راکـشآ و  زا  رتمک  شباوث  نآ  ناـهنپ  هک 

ندومن و ربص  نآ  رب  ندرک و  ناهنپ  ار  یتبیـصم  ره  هک  وحن  نیا  هب  دوش . هیجوت  رگید  یهجو  هب  هک  تسا  نکمم  و  دوریم . اـیر  لاـمتحا 
ماقم نیا  رد  هک  تسناد  دـیاب  .و  درادـن باوث  ندومنن  عزج  نآ و  رب  ندومن  ربص  هک  ام  تبیـصم  رد  رگم  دراد ، باوث  ندومنن  عزف  عزج و 

نبا ار  نآ  تسا  هدرک  تیاور  هک  تسا  يربخ  یکی  ءادهـشلادیس ؛ ترـضح  رب  رگم  تسا  هورکم  ءاکب ، هکنیا  رب  تسا  هدـش  دراو  ربخ  ود 
باتک رد  مهنع -  هللا  یضر  یسوط -  نسح  نب  دمحم  نب  نسح  زا  تسا  ترابع  وا  هفئاطلا و  خیش  هک  یـسوط ، خیـش  رـسپ  ینعی ، خیـشلا 

ار یخیـش  رم  هدومرف  باـنج  نآ  هک  یثیدـح  رد  مالـسلاهیلع -  قداـص -  ترـضح  زا  بهو  نب  ۀـیواعم  زا  دوخ  ياهدنـس  هب  دوخ  یلاـما 
ندرک ترایز  هک  دومرف  بانج  نآ  تسا . کیدزن  هک  درک  ضرع  خیش  نآ  کیدزن ؟ ای  تسا  رود  مولظم  نیسح  مدج  ربق  زا  وت  لزنم  : هک
دومرف بانج  نآ  موریم . وا  ترایز  هب  رایسب  هکلب  ار ، بانج  نآ  منکیم  ترایز  هک  درک  ضرع  خیش  نآ  تسا ؟ هنوگچ  ار  بانج  نآ  وت 

ءاکب عزج و  ياوس  تسا ، هورکم  ءاـکب  عزج و  ره  هک  دومرف  نآ  زا  سپ  دـیامنیم . هبلاـطم  نآ  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  ینوخ  نآ  هک 
باتک رد  هحفـص 145 ] تسا [ . قودص  خیـش  يهذمالت  زا  هک  هیولوق ، نب  رفعج  مساقلاوبا  هک  تسا  يربخ  مود  [ . 236  ] نیسح لتق  يارب 

 - قداـص ترـضح  زا  شردـپ ، زا  هزمحیبا ، نب  یلع  نب  نـسح  زا  یناروماـج ، هللا  دـبع  یبا  زا  تـسا  هدرک  تـیاور  دوـخ  دانـسا  هـب  رازم 
نآ رد  هک  یلع  نب  نیـسح  رب  ندرک  هیرگ  زج  هب  دـنک ، عزج  هچ  ره  رد  دـبع ، يارب  تسا  هورکم  عزج  ءاـکب و  : دوـمرف هـک  مالـسلاهیلع - 

کی ره  يارب  زا  ءاکب  باوث  رب  دنراد  تلالد  هک  يرابخا  اب  دنضراعم  ربخ  ود  نیا  هک  تسین  یکش  و  [ . 237  ] دوشیم هداد  باوث  روجأم و 
رظن مالـسلامهیلع ]  ] ربمغیپ هقیدـص و  يهمطاف  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  رب  هیرگ  سپ  [. مهیلع هللا  مالـس   ] نیموصعم همئا  تیب و  لها  زا 

، تسین تباث  هیعرـش  تقیقح  همئا  رابخا  رد  تهارک  ظفل  يارب  هکنیا  رب  اـنب  امیـس  دـشاب . عونمم  روظحم و  هورکم و  دـیاب  ربخ ، ود  نیا  هب 
هیف بوغرم  بولطم و  تیاـهن  تعاـمج  نیا  رب  هیرگ  رگید  راـبخا  تاـمومع  ياـضتقم  هب  هکنیا  لاـح  و  دـشابیم . تمرح  رد  رهاـظ  هکلب 
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زا دوصقم  : » هک نیا  یکی  . هدومرف باوج  دنچ  ةداهـشلا  رارـسا  تادابعلا و  ریـسکا  باتک  رد  هماقم -  هللا  یلعا  يدنبرد -  يهمالع  .و  تسا
تسا و هورکم  هیویند  روما  يارب  ءاـکب  عزج و  ره  هک  تسا  نآ  ربـخ  ینعم  دـشاب و  هیویند  روـما  يارب  هک  تسا  نآ  هورکم ، ءاـکب  عزج و 

رـس کی  هک  اریز  تسا  فیعـض  تیاهن  فلؤم ، رظن  رد  هجو  نیا  و  ءادهـشلادیس .» رب  ءاکب  دننام : تسا ، [ 238  ] روجأم هیورخا  روما  يارب 
، تسا هورکم  ماقم  ره  رد  نآ  هک  دـشاب  رارمتـسا  ماود و  لـیبس  رب  تهارک  تهارک ، زا  دوصقم  : » هکنیا مود  . تسا رهاـظ  فـالخ  دـییقت و 
و تشاد .» باـنج  نآ  يازع  يهماـقا  دومن و  هیرگ  هحفـص 146 ] دیاب [  مارحلا  مرحم  مایا  رد  رارمتـسا  جهن  رب  هک  ءادهـشلادیس  يارب  رگم 
ره بئاصم  يهماقا  هوالع ، لیلد ، نودـب  تسا  دـییقت  اـی  صیـصخت و  مه  نیا  هک  اریز  تسا ، لـیلع  تیاـهن  ریقف ، نیا  رظن  رد  زین  هجو  نیا 

روـما يارب  هک  یئاـکب  عزج و  ره  : » هکنیا موـس  . دوریمن نآ  رد  يا ]  ] ههبـش تسا و  بوـلطم  بوـبحم و  رارمتـسالا  یلع  يهـمئا  زا  کـی 
لضف و بسح  هب  هک  ءادهـشلادیس  ترـضح  رب  ءاکب  عزج و  رگم  باوث ، لضف و  بسح  هب  تسا  یئاکب  عزج و  نآ  زا  رتالاب  دشاب  هیورخا 

فالخ باـکترا  هک  اریز  تسا ، هوجو  فعـضا  نیا  هک  دـیوگ  بئاـصملا ، لـیلکا  باـتک ، نیا  فلؤم  و  تسین .» يزیچ  وا  زا  رتـالاب  باوث 
نیا فیعـضت  رد  ام  دـشاب و  اباوث  لقا  ینعم  هب  تادابع  رد  تهارک  هک  تسا  نآ  رب  فوقوم  لـمح  نیا  هکنیا  اـب  هنیرق . نودـب  تسا  رهاـظ 
نیا و  [ 239 « ] دشاب هیقت  رب  لومحم  ربخ  ود  نیا  : » هکنیا مراهچ  . میتفگ نخـس  دایز  نآ  ریغ  قدـصلا و  ناسل  دـننام  هیلوصا  بتک  رد  ینعم 

نآ ثیدح  ود  نیا  لح  رد  قیقحت  هک  دـیوگ  فلؤم  تسا . تعدـب  نیفلاخم  دزن  رد  زین  ءادهـشلادیس  رب  هیرگ  هک : اریز  تسا  فیعـض  زین 
ترـضح رب  عزج  هـیرگ و  هـک  اریز  تـسا . ءادهـشلادیس  ترــضح  رب  عزج  هـیرگ و  ءادهــش ، رئاـس  هـمئا و  ربـمغیپ و  رب  ءاـکب  هـک  تـسا 
بیاصم هک  تسین  نیا  رد  یکـش  دمآ .. دراو  نیـسح  بلق  يهنیدـم  تحاس  رب  هک  یبیاصم  رب  ندومن  هیرگ  زا  تسا  ترابع  ءادهـشلادیس 
ترضح رب  دناهدش  دراو  هک  دنشاب  ییاهتبیصم  يهمه  شرایخا  باحصا  شراهطا و  يهیرذ  شدج و  شردارب و  شردام و  نیـسح و  ردپ 

رب يهدننک  هیرگ  ینعی  تسا ؛ نینچ  زین  سکع  هکنانچ  دوب ، دـهاوخ  نیـسح  رب  هدـننک  هیرگ  ناشیا ، رب  يهدـننک  هیرگ  سپ  ءادهـشلادیس .
هوجو نسحا  تسا و  قیقر  قیقد و  تیاهن  ینعم  نیا  و  دوب . دهاوخ  شراهطا  يهیرذ  شردارب و  شردام و  شردپ و  رب  هدننک  هیرگ  نیسح 

رئاـس ربخ و  ود  نیا  ناـیم  تبـسن  هک  میئوگیم  میلـست  ضرف  رب  سپ  نیا  زا  و  تسا . ربـخ  ود  نیا  رهاـظ  ینعم  نیمه  هکلب  تسا ، همدـقتم 
عامجا و دنس و  تیحـصا  ددع و  تیرثکا  تهج  هب  تسا  هحفـص 147 ] رابخا [  رئاس  اب  حـیجرت  تسا و  هجو  نم  صوصخ  مومع و  رابخا 

تـشه داتـشه و  تسیود و  رازه و  يهنـس  هک  راصعا  نیا  رد  هک  نادـب  اـضیا ، . دـننکیم هیرگ  همئا  يهمه  تبیـصم  رد  هک  هیماـما  يهریس 
بانج نآ  مرح  ناوسن  هب  هیبش  ار  یـضعب  هک  تسا  هدش  لوادتم  هیبعت » هیبش و   » هعیـش يهفئاط  نایم  رد  راصعا  نیا  براقم  تسا و  يرجه 
دونـش تفگ و  مه  اب  ناشیا  و  دـنروآیم . نوریب  ازع  ساجم  رد  دـنزاسیم و  رارـشا  رافک  هب  هیبش  ار  یـضعب  نادرم و  هب  هیبش  ار  یـضعب  و 

ماکحا زا  يرکذ  الامجا  ماهتـشون و  هیبعت  تمرح  رد  يا ]  ] هلاسر مایا  فلاس  رد  ریقف  نیا  تسا . مرحم  تعدب و  عارتخا و  نیا  دـنیامنیم و 
لبق اعطق  تسا و  هثدحتـسم  يهریـس  نیا  هچ  دوش ، هیبعت  يا ]  ] هماقا رد  هریـس  نامگ  ادابم  : هکنیا میئوگیم  سپ  میامنیم . ماقم  نیا  رد  نآ 

، تاداـبع هچ  تسا . تمرح  تاداـبع ، رد  یلوا  لـصا  ياـضتقم  تسین و  نآ  رد  یتـیجح  سپ  هدوـبن . ناـمز  نیا  زا  لـبق  لاـس  تـسیود  زا 
ترضح تبیصم  رد  ندنایرگ  نتـسیرگ و  تاقالطا  و  تسین . عرـش  رد  يزیچ  نینچ  تسا و  سدقم  عراش  زا  ندیـسر  هب  جایتحا  هیفیقوت و 

ای رگهحون و  نادرم  هک  دوب  يراج  نآ  رب  باطخ  رودص  نامز  رد  نوناق  و  تسا . باطخ  رودص  نامز  عیاش  درف  هب  فرصنم  ءادهـشلادیس 
مدرم دـندومنیم و  نایب  ار  تیم  نآ  فاصوا  لقا ، رد  رثن  هب  بلغا و  رد  مظن  هب  ناشیا  دـندومنیم و  راضحا  بئاصم  رد  ار  رگهحون  ناـنز 

يرادهیزعت وحن  نیا  هب  دنـشاب و  هدرک  زاربا  ار  تیم  نآ  هیبش  بئاصم ، يهماقا  يارب  هک  دوبن  لوادتم  نامز  چیه  رد  زگره  و  دنتـسیرگیم .
دیاب و  فیعـض ؛ ربخ  نیا  الوا : هک  اریز  درادن ، یعدم  رب  تلالد  [ 240 « ] ۀنجلا هلف  نیـسحلل  یکابت  وأ  یکب  وأ  یکب  نم   » مومع اما  .و  دننک
ربجنم هیبش » هیبعت و   » هب هبـسنلاب  رگید  رابخا  زا  نآ  لاثما  دننام  ربخ  نیا  و  هحفص 148 ] دوش [ . لمع  ترهش  هب  [ 241  ] شرابجنا تهج  هب 

یـشاحت نآ  لومـش  مومع و  زا  ام  تسا و  لماش  ار  سک  ره  و  دراد ، مومع  هچ  رگا  نم  يهملک  هکنیا  ایناث : و  تسین . ههیدبلاب  ترهـش  هب 
مومع تسا و  تاقلطم  رد  لخاد  لعف  تسا و  لعف  یکبا » یکب و   » ظفل دنک و  ءاکبا  ءاکب و  دیاب  دنک ؛ هچ  سک  ره  نکیل  میرادـن ، [ 242]
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نایب قباس  و  دنـشابیم . باطخ  رودـص  نامز  يهعیاش  دارفا  هب  فرـصنم  تاـقلطم  و  تسا . ثدـح » تیهم   » رب راد  هکلب  درادـن ، لومـش  و 
یعدم تبثم  نم »  » يهملک مومع  سپ  هتشادن . دوجو  چیه  هملب  هتشادن ، عویش  باطخ  رودص  نامز  رد  دشاب  هیبعت  هک  درف  نیا  هک  میدرک 

یثارم و داشنا  ماقم  رد  نآ  دورو  هکلب  تسین ، مومع  قالطا و  ماقم  رد  نآ  رئاظن  و  یکب » نم   » ربخ هک  تفگ  ناوتیم  هوالع  دوب . دهاوخن 
سلاجم و رد  ار  یـسک  لایع  هیبش  هک  تسا  حیبق  القع  هکنیا  تسا  مدقتم  لصا  [ 243  ] دضاعم ای  دیؤم  اضیا ، .و  تسا اهنآ  تئارق  راعشا و 

ءالقع يانب  مکاح و  نآ  حبق  رب  هلقاع  يهوق  و  دشاب . صخـش  نآ  نارادازع  ماقم  رد  هچ  رگا  دنیامن ، هظحالم  ریثک  قلخ  دـنروایب و  لفاحم 
نآ فالخ  رب  هریـس  هکلب  تسین . حیبق  تسین و  نینچ  رباکا  رغاصا و  عمجم  رد  ربانم  قوف  رب  بئاصم  رکذ  اما  . هتفای رارقتـسا  نآ  فالخ  رب 
ابلاغ انغ  زا  یلاخ  تسا و  عقاو  تاهیبشت  رد  هک  هیلعج  بیذاکا  تسا  ینعم  نیا  دـیؤم  هوالع ، تسا . تباث  نسح  رب  ـالقع  مکح  يراـج و 

اب هتـسارآ  هنانز  ياهتنیز  عاونا  هب  سلاجم  نآ  رد  ار  نادرم  اضیا  و  مارح ، سکعلاب  نادرم و  رب  نانز  سابل  هکنیا  هب  نک  لـمأت  سپ  تسین .
زا ار  كدوک  عنم  یلو  رب  هک  دـناهدومرف  ءاـهقف  نآ . وحن  نآرق و  داوس  سم  رد  هکناـنچ  دـشاب . عنم  رب  فـلکم  یلو  هک  تسین  رود  هکنیا 
زا اهنیا  هچ  هحفص 149 ] رگا [  ددنویپیم  عوقو  هب  هیبعت  رد  نآ  وحن  توهش و  هب  رظن  قوسف و  روجف و  زا  رایـسب  هکنیا  اب  تسا ، مزال  اهنآ 
نآ زاوج  هب  لیم  تاداهـشلا  رارـسا  تادابعلا و  ریـسکا  باتک  رد  هماقم -  هللا  یلعا  يدـنبرد -  همالع  .و  تسا هیجراخ  يهمرحم  تاـنراقم 
رد لصا  سپ  یلامجا . ملع  قبـس  مدـع  اب  تسا  هیمکح  يهیمیرحت  يههبـش  ههبـش ، نیا  هکنیا : الوا  : هدومن هجو  دـنچ  هب  کسمت  هدومرف و 
زا باوج  و  [ 244  ] تسا تمرح  رطخ و  قودـص  ياوس  نییرابخا  دزن  رد  ماقم  نیا  رد  لصا  هکنانچمه  تسا ، هحابا  تئارب و  نییلوصا  دزن 

تادابع مظعا  زا  هیبشت  و  دـش ، نایب  اقباس  هکنانچ  تسا ، دراو  لصا  نیا  رب  تادابع  تیفیظوت  تیفیقوت و  تلاـصا  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا 
ياهضور باتک  رد  هماقم -  هللا  یلعا  ینیلک -  مالـسالا  ۀـقث  هچنآ  هب  هدومرف  لالدتـسا  ایناث : .و  دوشیمن هحابا  هب  فصتم  تادابع  و  تسا .

مدج رد  تیمک ! يا  هک  دومرف  بانج  نآ  دـش . لخاد  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  رب  رعاش ، تیمک  هک  تسا  هدرک  تیاور  یفاک  زا 
. يدیدش نتسیرگ  تسیرگ ، مالسلاهیلع -  قداص -  ترضح  درک ، داشنا  تبیصم  رد  يرعش  دنچ  تیمک  نوچ  نک . داشنا  يرعـش  نیـسح 

تشپ زا  يزینک  هک  دوب  هیرگ  نایم  رد  قداص  ترضح  سپ  دندیـشک . دایرف  دوخ  تارجح  رد  دنتـسیرگ و  مرح  لها  بانج و  نآ  نانز  و 
نماد رد  ار  وا  سپ  دوب . روخریـش  ریغـص و  هک  دوب  یلفط  زینک  نآ  تسد  رد  و  دوب . مرح  تارجح  بناج  هب  هک  يرد  نآ  زا  دمآ  رد  هدرپ 

تارجح رد  اههدرپ  تشپ  زا  زین  نانز  دـش و  دـنلب  وا  فیرـش  يادـص  بانجنآ و  يهیرگ  دـش  دـیدش  ماـگنه  نآ  رد  سپ  تشاذـگ . ماـما 
نآ هحفـص 150 ] نماد [  رد  ار  لفط  نیا  هک  دومرف  يدـنبرد  يهمالع  سپ  [ 246 . ] دوب ثیدـح  اجنیا  ات  [ . 245  ] دش دنلب  ناشیا  ياهادص 

ماما ریرقت  دنتشاذگ و  ماما  نماد  رد  ار  لفط  نآ  ناگدننکهیرگ . تقر  تدش و  يارب  هک  دوب  رغصایلع  هب  هیبشت  تهج  هب  نتشاذگ  بانج 
تالالدتسا بیجاعا  زا  نیا  هکلب  حضاو  لالدتـسا  نیا  زا  باوج  و  [ . 247  ] تسا بابحتـسا  هکلب  زاوج  تبثم  تجح و  وا  لعف  لوق و  دننام 

نآ هک  هتفای  دورو  تسا  نومـضم  نیا  هب  بیرق  هک  زین  رگید  ربخ  رد  هکلب  درادـن . نآ  عوقو  هیبشت و  زاوج  رب  تلـالد  چـیه  هک  اریز  تسا 
هعقاو و رد  تسا  يا ]  ] هیضق ربخ  نیا  المجم  منکیم .» تقر  دزوسیم و  ملد  مدید  هک  ار  نیـسح  يهیرذ  زا  یکی  تقو  ره  : » دومرف بانج 
[249  ] طباه طقاس و  لالدتـسا  يهجرد  زا  دوشیم و  هدیـشوپ  لامجا ، يهماـج  نآ  هب  لاـمتحا  [ 248  ] قرطت تروص  رد  لاوحا ، ءاـیاضق 
هب تسا  هدنیامن  یلاعت  قح  هک  رابخا  زا  تسا  هدش  دراو  هچنآ  هب  دیامن  کسمت  هک  دسریم  ار  [ 250  ] نطف هک  دومرف  اثلاث : .و  دوب دهاوخ 
قح هک  دـش  دراو  هکنیا  لثم  لاثم و  لظ و  ملاع  رد  ءایبنالا  متاخ  ترتع  رب  دوشیم  يراج  ءالبرک  رد  هچنآ  نیلـسرم  ءاـیبنا و  زا  یتعاـمج 

ترایز ار  تروص  نآ  دنوش  بانج  نآ  ترایز  قیاش  تقو  ره  هکئالم  هک  نامسآ  رد  هدرک  قلخ  نینمؤملاریما  تروص  هب  ار  یکلم  یلاعت 
. دش يراج  نوخ  وا  زا  هتفاکش و  زین  تروص  نآ  رس  دیسر   - مالسلاهیلع نینمؤملاریما -  قرف  هب  ریـشمش  دیلپ  مجلمنبا  زا  نوچ  سپ  دننک 
هک ار  هچنآ  هک  دوریم  نآ  لامتحا  دنرادن و  یعدـم  رب  تلالد  دنـشاب و  تاناسحتـسا  اهنیا  هکلب  تسا  حـضاو  زین  نیا  زا  باوج  و  [ . 251]
یط دننام  نامز  یط  دوب و  نامز  یط  وحن  هب  هکلب  حابـشا  لاثما و  هلظا و  هحفص 151 ] اب [  هن  دوب  اهنیع  هب  البرک  يهیـضق  رد  ءایبنا  هب  ادخ 

لثمم ات  دـمآ و  دوجو  هب  دـهاوخن  نآ  لظ  دـیابن  دوجو  هب  لظلا  يذات و  اضیا  تسا و  زئاج  مالـسا  ءامکح  لضافا  زا  یخرب  دزن  رد  ناکم 
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و رود ، هقف  رد  لالدتسا  زا  نانخس  نیا  المجم ، . تسا فیعض  تیاهن  نآ  رب  ناهرب  تسا و  قیقد  رایـسب  بلطم  تسین و  روصتم  لاثم  دشابن 
موقرم لیـصف  لیـصفت  هب  هیبعت  تمرح  رد  يا ]  ] هلاسر ریقف  نیا  و  درادـن . هیبش » هیبعت و   » زاوج رب  تلالد  چـیه  و  روجهم . ءاـهقف  راـظنا  رد 

ع)  ) نینمؤملاریما زا  هباحـص  لیاضف  رد  میعنوبا  ریبک و  رد  یناربط  هماـع  تیاور  رد  و  دـننک . عوجر  اجنادـب  دـشاب  يا ]  ] ههبـش رگا  مدومن 
ییحی و ۀلاخلا  ینبا  الا  ۀنجلا  لها  بابـش  ادیـس  کینبا  نا  يریغ و  ءایبنألا  دـلو  الا و  یبن  نم  ام  هللا  و   » هک دومرف  ربمغیپ  هک  تسا  روطـسم 

چیه هک  تسا  نآ  شاینعم  ءاـیبنالا » دـلو  ـالا و   » هک تسا  نآ  ثیدـح  لـح  و  تسا . هروهـشم  لـکاشم  زا  ثیدـح  نیا  و  [ 252 .« ] یسیع
نکیل دشاب و  ربمغیپ  هک  يدنزرف  نم  يارب  دشن  لصاح  ینعی  نم . زا  ریغ  دندیـسر  يربمغیپ  يهبتر  هب  وا  دالوا  زا  هکنیا  رگم  دوبن  يربمغیپ 

رد الا »  » يهملک و  هلاخرـسپ . ود  رگم  دنـشابیم  تشهب  لها  ناناوج  گرزب  ود  یلع ! يا  وت  نارـسپ  هک  اریز  تسا  ءایبنا  زا  لضفا  نم  دـلو 
نم و  تسا . يرثکا  یبلغا و  یبـن » نم  اـم   » رد رـصح  نیا  زا  سپ  تسا . یتـح »  » ینعم هب  اـی  تسا  هفطاـع  واو »  » ینعم هب  ۀـلاخلا » ینبا  ـالا  »

هماع و قرط  زا  رابخا  رد  هک  نادـب  . دـننک عوجر  اجنادـب  ماهتـشون ، مولعلا » تالکـشم   » باتک موس  دـلجم  رد  ار  ثیدـح  نیا  لح  لیـصفت 
نکیل و  تسا . حوضو  تیاهن  رد  یلوا  يهرقف  و  [ 253 « ] نیسحلا نم  انا  ینم و  نیسح  : » دندومرف بآم  یمتخ  بانج  هک  هتفای  دورو  هصاخ 

هک يربک  تعافـش  ماقم  هکنیا : لوا  : هدرک هیجوت  ارنآ  هجو  جنپ  يدـنبرد  يهمالع  موحرم  و  تسین . لاکـشا  زا  هحفص 152 ] یلاخ [  هیناث 
. تسا لاد  نآ  هب  رابخا  زا  یضعب  هچنانچ  تسا ، ءادهشلادیس  ترـضح  تداهـش  ياضر  ببـس  هب  دومرف  تمارک  ءایبنا  متاخ  هب  یلاعت  قح 

تعیرش ءاقب  ینعی  تسا . بانج  نآ  تداهش  ببس  هب  مالـسا  نید  ءاقب  هکنیا : مود  . تسا نیـسح  زا  بانج ، نآ  تعافـش  هک : نآ  دارم  سپ 
تعیرش ءاقب  هکنیا  دارم  سپ  دش ، نایب  نیسح  ماما  تداهش  رارسا  رد  هک  نانچ  تسا ، مالسلاهیلع ]  ] نیـسح ماما  تداهـش  هب  تمایق  زور  ات 

دنربمغیپ ءافلخ  همئا و  هک  یلسن  نآ  ینعی  تسا . نیسح  ببس  هب  نم  لسن  ءاقب  هکنیا : موس  . تسا نیسح  ماما  تداهش  يهطـساو  هب  ربمغیپ ،
نسح ماما  لسن  زا  رظنتنم  يدهم  هک  تسا  هعوضوم  يهبذاک  يهیماع  رابخا  رب  در  نیا  و  تسا . ءادهشلادیس  زا  دنشاب -  ۀعست  يهمئا  هک  - 

« میظع حبذب  هانیدف   » رد میظع  حبذ  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  . دش ربمغیپ  دوجو  ببس  نیسح  هک  دشاب  نآ  هب  هراشا  هکنیا : مراهچ  . تسا یبتجم 
تنیط ماقم  هب  دشاب  هراشا  نیا  هکنیا : مجنپ  . دـشیمن دوجوم  مه  ربمغیپ  سپ  دـنامیمن  یلـسن  وا  يارب  حوبذـم و  لیعامـسا  سپ  دـشیمن ،

هک دـنکیم  قدـص  هکنانچمه  سپ  دنـشاب . هدـحاو  تنیط  دـحاو و  رون  زا  ماقم  نآ  رد  ءاسک  باحـصا  سپ  هیتوکلم ؛ يهینارون  يهیلـصا 
نآ تسا و  لمتحم  مشـش  هجو  ماقم  رد  هک  دـیوگ  فلؤم  [ . 254 . ] تسا نیـسح  زا  مه  ربمغیپ  هک  دنکیم  قدص  تسا ، ربمغیپ  زا  نیـسح 

هحفـص 153] رد [  تفلا  تبحم و  هک  یئاج  رد  تداع  فرع و  رد  هک  اریز  نیـسح ، ربمغیپ و  نایم  رد  دشاب  تدوم  تبحم و  تیاغ  تابثا 
ام نایم  رد  يزایتما  متـسه و  وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  سک  نالف  دـیوگیم : يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  دـشاب  لامک  دـح  رـس  هب  رفن  ود  نایم 

يارب رایسب  هیجوت  مولعلا » تالکشم   » باتک زا  مود  دلج  رد  ریقف  نیا  و  تسا . حوضو  تیاغ  رد  هیظفل  دعاوق  بسح  هب  هجو  نیا  و  تسین ،
باحـصا اروشاع  بش  رد  بآم ، تداهـش  بانج  هک  دندومرف  رکذ  لتاقم  بابرا  لاضعا  لالحنا  ماهدرک . رکذ  [ 255  ] لاضعا نیا  لالحنا 

اج نـیا  رد  و  [ 256 .« ] مامز ینم  مکیلع  سیل  اـعیمج  اوقلطناـف  : » دومرف تراـبع  نیا  هب  دـنتفر و  یعمج  سپ  دـنوش . قرفتم  هک  داد  نذا  ار 
داهج كرت  دـنکیم  [ 257  ] هحابا ماما  هنوگچ  سپ  تسا  ماـنا  رب  تاـبجاو  بجوا  زا  ماـما  اـب  داـهج  هک : نیا  شناـیب  تسا . یلاؤس  عضوم 

ینآرق صن  هب  رظن  داهج  بوجو  رد  طرش  و  دندوب ؛ رتشیب  ربارب  ود  زا  نمشد  هک  اریز  دوبن  بجاو  ناشیا  رب  داهج  هک  تسا  نآ  باوج  ؟ ار
حجار ماقم  نیا  رد  هتبلا  داهج ؛ هک  یئوگ  رگا  داد . عوجر  تصخر  ار  ناشیا  بانج  نآ  اذهل  دشابن . ربارب  ود  زا  شیب  نمشد  هک  تسا  نآ 

زور رد  لادـج  هک  مییوگ  هدوبن . یبوجو  ناحجر  زا  رتمک  ناحجر  نیا  دوب و  ربمغیپ  سفن  هک  ماما  سفن  تظفاـحم  ماـقم  رد  امیـس ، دوب .
هیناسفن و يهیفـصت  هیتوهال و  تاأشن  هیتوکلم و  ملاوع  رد  ریـس  و  هیقیقح . يهقح  يهینابر  راونا  هب  دوب  هقطان  سفن  يهرانا  يهیام  اروشاع 
هب هکلب  تسین ، نآ  رد  یهارکا  رابجا و  نیدـت  زا  عون  نیا  و  دوب . نآ  رد  دوهـش  فشک و  و  برق ، تاـجرد  لیـصحت  هینطاـب و  تادـهاجم 

[258 ( ] نیدـلا یف  هارکا  ال   ) يهیآ اب  تسا  داهج  هب  يهرمآ  تایآ  نایم  رد  تافانم  عفر  لماحم  زا  یکی  هجو  نیمه  تسا و  فلکم  رایتخا 
هحفص 154 ] ماهدومن [ . نادب  هراشا  ریسفتلا  خیشوت  زا  لوا  دلجم  رد  هکنانچ  ، 
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ۀصیوع نع  ۀیصف 

هب ندش  هتشک  زا  شیپ  ءادهشلادیس  ترضح  : هک دومرف  تیاور  مالسلاهیلع -  رقابدمحم -  ماما  ترضح  زا  دوخ  دنـس  هب  جیارخ  باتک  رد 
هک تسا  ینیمز  نآ  و  يوش . هدـنار  قارع  نیمز  هب  هک  تسا  دوز  نم ! كرـسپ  يا  هک  دومرف  نم  هب  ادـخ  ربمغیپ  هک  دومرف  دوخ  باحـصا 

دیهـش اـجنآ  رد  وت  و  دـنیوگ ، ارومع  ار  نآ  هک  تسا  ینیمز  نآ  و  دـندومن ، ناـکم  نآ  رد  تاـقالم  مه  اـب  ناربمغیپ  باحـصا  ناربمغیپ و 
امالس ادرب و  ینوک  ران  ای  : ) دومرف توالت  ار و  دیدح  سم  درد  دنباییمن  هک  وت  باحصا  زا  دنوشیم  دیهش  وت  اب  یتعامج  و  دش . یهاوخ 

ام دنـشکب  ار  اـم  رگا  هک  ادـخ  هب  مـسق  سپ  ار ! امـش  داـب  هدژم  سپ  تمالـس ! ناـشیا  رب  وـت و  رب  گـنج  دـشابیم  [ . 259 ( ] مـیهاربا یلع 
ار ناشیا  یتلیـضف  هچ  سپ  دوش ، هتـشادرب  ناـشیا  زا  [ 261  ] دـیدح ملا  هکنیا  زا  دـعب  هکنیا  لاکـشا  هار  [ . 260  ] اـم ربمغیپ  هب  میدرگیمرب 

سفن [ 262  ] نیطوت سفن  هکنیا : لوا  تسا : هجو  دـنچ  زا  نآ  باوج  و  تسا !؟ لامعا  نآ  نیرتلکـشم  لامعا  لضفا  هکنیا  اب  دوب  دـهاوخ 
تحـص صالخا و  نسح  سپ  تسا . اهریـشمش  تبرـض  زا  رتالاب  هک  تسا  یلمع  ادـخ ، ياضر  بلط  رد  یناگدـنز  زا  دـی  عفر  توم و  رب 

دراوت نینچمه  و  تسا . لاحم  لصاح  لیصحت  هک  تسا  ررقم  هیلقع  مولع  رد  هکنیا : مود  دندیسر . تاجرد  نیا  هب  هک  دش  نآ  يهیام  تین 
هحفـص مکاح [  نآ  رب  لقع  يههیدـب  نیهارب  زا  ضاـمغا  و  [ 263  ] ءاضغا رظن و  عطق  اب  و  تسا . لاـحم  دـحاو  لولعم  رب  نیتلقتـسم  نیتلع 

یـسکیب رب  نزح  مغ و  مه و  ملا و  ناـشیا  ءازجا  زا  یئزج  ره  ءادهـشلادیس و  باحـصا  ءاـضعا  زا  يوضع  ره  رد  نوچ  سپ  تسا ؛ [ 155
ود وضع  کی  رب  هک  اریز  دشن  دـیدح  سم  ملا  رب  یتافتلا  ار  سفن  هک  يوحن  هب  دوب  هدرک  هبلغ  بایطا  دالوا  بابک و  لد  لایع  بانجنآ و 

قرغتـسم نانچ  راگدـیرفآ  ترـضح  ياقل  قوثو  قوش  راحب  رایت  رد  ناـشیا  هکنیا : موس  دـیآیمن . دراو  دـشاب  لولعم  ود  زا  یـشان  هک  ملا 
نانچ زامن  تلاح  رد  نینمؤملاریما  ترـضح  هکنانچ  دـیامن ، ملا  نآ  كاردا  هکنیا  ات  دومنیمن ، دـیدح  ملا  سم  هب  هجوت  سفن  هک  دـندوب 

هک دروآیمن  تقاط  زامن  زا  لبق  دشن و  تفتلم  بانج  نآ  هک  يوحن  هب  دندیشک  شیاپ  زا  ار  ریت  هک  دوب  دوبعم  ترـضح  دوهـش  قرغتـسم 
رد رایـسب  ياهتقـشم  دـنیامن ، نامز  ماما  نامرف  نابرق  هب  ار  ناج  مسج و  هک  ماقم  نآ  هب  ناـشیا  ندیـسر  هکنیا : مراـهچ  دنـشکب . ار  ریت  نآ 

رگا دوب . دیدح  ملا  زا  رتشیب  نآ  ملا  ندـیناسر  هبترم  نیا  هب  ات  ار  سفن  سپ  دوب . دـیدح  ملا  سم  زا  مظعا  هک  دـندومن  هکلم  نآ  لیـصحت 
تماقم هکنانچ  یحایر  دیزی  نب  رح  دننام : دندش  هبترم  نیا  ياراد  راوگرزب  نآ  تابذـج  ماما و  هجوت  رظن و  هب  هک  دـندوب  مه  یـضعب  هچ 

رح ندرک  رایتخا  هک  تفگ  ناوتیم  دـش و  دـهاوخ  هدودز  تمایق  زور  رد  نایـصاع  سفن  يهنیآ  گـنز  گـنر  ءاعفـش  هجوت  زا  تعاـفش 
رح لاوحا  زا  ياهمـش  هک  تسین  یکاب  سپ  دش  ماقم  نیا  هب  رجنم  مالک ، نوچ  و  تسا . هدوب  اهتقـشم  اهتـضایر و  مظعا  زا  ار  ماما  ترـصن 

دوخ تافیلأت  زا  یـضعب  رد  کلاسم ، هعمل و  حرـش  بحاص  نیدلانیز ، هب  بقلم  دمحا  نب  یلع  خیـش  یناث ، دیهـش  هکنادب  . ددرگ روکذم 
هک تشاذـگن  هدومن و  جورخ  وا  رب  هتفرگ و  ناـمز  ماـما  رب  هار  رـس  رتاوـتلا  وا  ةرورـضلاب  رح  هکنیا  شلاـیخ  هار  هدوـمرف و  فـقوت  رح  رد 

مرادیمنرب تسد  وت  زا  مراذگیمن و  ار  وت  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ : باوج  رد  رادب . ام  زا  تسد  دومرف : ماما  هکنیا  امیـس  دـیامن . تعجارم 
نایم باوج  لاؤس و  نیمه  هعفد  هس  میامنیمن ! تعباتم  ارت  نم  هک  ادـخ  هب  مسق  دومرف : بانج  نآ  مربب ! دایزنبا  دزن  هب  هفوک  رد  ار  وت  اـت 

ریغ رگا  هک  تفگ  باوج  رد  وا  یهاوخیم !؟ ام  زا  هچ  دنیـشنب ! تیازع  هب  تردام  رح ! يا  دومرف : بانج  نآ  دـش . ررکم  رح  بانج و  نآ 
ربمغیپ رتخد  هک  وت  رداـم  قح  رد  میوگ  هچ  اـما  مدرکیم  وا  رداـم  رکذ  مه  نم  دومنیم  هحفـص 156 ] نم [  ردام  رکذ  برع  ناـیم  رد  وت 

رد شاهبوت  يرطف  دترم  و  دوب . هدش  مالسا  رب  شاهفطن  داقعنا  هک  اریز  تسا ، يرطف  شدادترا  دش و  دترم  رح  سپ  المجم ، [ . 264  ] تسام
. دـشابیم ترخآ  رد  هبوت  لوبق  يورخا و  وفع  لامتحا  هچ  رگا  تخاس . يراج  وا  رب  دـیاب  ار  رفک  ماکحا  ینعی  تسین . لوبقم  اعامجا  ایند 

يهبوت لوبق  رابخا  هک  دـیوگ  فلؤم  دومن . فقوت  رح  رد  اذـهل  دـنداحآ . رابخا  دومرف  لوبق  ار  وا  يهبوت  بانج  نآ  هکنیا  رب  هلاد  راـبخا  و 
. دش دهاوخ  هئیس  وحم  تمایق  تعافش  دننام  دومرف . لوبق  ار  وا  يهبوت  ماما  هکنیا  زا  دعب  دراد  يونعم  رتاوت  رح 

تسا رغصا  یلع  هب  فورعم  هک  هللادبع  تداهش  رد  تالاکشا  عفر  رارسا و  یضعب  رد 
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زا دعب  بآم  تداهـش  بانج  : هک دناهدومرف  لتاقم  بابرا  ینعی  هدرک ، ادا  اولاق  ظفل  هب  هک  راحب  تیاور  رب  انب  لوا : : تسا رما  دنچ  نآ  رد  و 
وه امل  کلذ  لعجاف  رـصنلا  نع  تسبح  تنک  نا  مهللا  لیـصف ، نم  کیلع  نوها  نوکی  :ال  تفگیم رغـصایلع ، بابحا ، يهدـبز  تداهش 
راب ربمغیپ . حـلاص  رتش  يهچب  زا  وت  رب  تسین  رتتسپ  رتناـسآ و  رتتسـس و  رغـصایلع ، مدـنزرف  لـتق  ایادـخ ! راـب  ینعی : [ . 265  ] اـنل ریخ 

رد .و  اـم يارب  تسا  رتـهب  هچنآ  يارب  هریخذ  ار  لـفط  لـتق  نـیا  نادرگب  سپ  هحفـص 157 ] ار [ ، ترـصن  ام  زا  يدومن  سبح  رگا  ایادـخ !
انع تسبح  نکت  نا  بر  ای  : » دومرف بانج  نآ  هکنیا  تسا  روکذـم  لوالا  راثآ  لودـلا و  راـبخا  باـتک  رد  هچنآ  لـثم  تاـیاور  زا  یـضعب 

يهرثک تایاور  اب  دراد  تافانم  نیا  هک  تسا  نآ  لاقم  نیا  لاکشا  لصاح  [ . 266 « ] نیملاظلا نم  مقتنا  اریخ و  انل  هلعجاف  ءامسلا  نم  رصنلا 
یتیاور نآ  اب  دراد  تافانم  و  [ 267  ] دومرفن لوبق  ترـضح  نآ  دندمآ و  بانج  نآ  يرای  هب  هعفد  دنچ  رد  هکئالم  هکنیا  هب  هدراو  يهریثک 

ام دزن  رد  وت  يهبترم  زا  يا ]  ] هرذ هکنیا  نودب  میرادرب  وت  زا  ار  لتق  یهاوخب  رگا  هک  بوتکم  نآ  رد  لزان و  نامـسآ  زا  يا ]  ] هفیحـص هک 
تسا روکذم  ریکذت  هب  نکی » نا   » خسن زا  یضعب  رد  هک  تسا  نآ  لاکـشا  نیا  زا  باوج  و  [ 269 . ] دنک ادیپ  [ 268  ] روتف روصق و  للخ و 
رکذـم بطاخم  وحنب  دـشاب  نکت »  » رگا دوب و  دـهاوخ  حـضاو  نآ  ینعم  رکذـم  بیاـغم  درفم  ینعی  ریکذـت  وحن  هب  دـشاب  نکی »  » رگا سپ 
ثنؤم يهبیاغم  دناوتیم  و  هب .» لوعفم  « » رـصن  » و دشاب . رکذـم  بطاخم  دـناوتیم  تسبح »  » دـیامنیم و باطخ  ادـخ  هب  هک  دوب . دـهاوخ 

، دروآ ثنؤم  ار  وا  هب  دنـسم  لعف  ناوتیم  سپ  تسا . تناعا  ینعم  هب  رـصن »  » هک دشاب  نآ  رابتعا  هب  ثینأت  دشاب و  شلعاف  رـصن »  » و دشاب .
حرـش زا  یناث  دلجم  رد  یناث  دیهـش  و  تسا . تصخر  نذا  ینعم  هکنیا  رابتعا  هب  دـندروآیم  ثنؤم  یهاگ  ار  نذا  هب  عجار  ریمـض  هکنانچ 
كارا ینا   » دننام دـشاب  تئیه  رد  زاجم  بکرم و  رد  زاجم  هک  تسا  لیثمت  تباب  زا  مالک  نیا  ریداقتلا  یلع  و  هدومرف . تراشا  نیدـب  هعمل 

هدش نآ  لثم  نآ  زا  نتـشاد  عانتما  هحفـص 158 ] ار و [  نآ  نم  ندرکن  لوبق  ار و  ترـصن  وت  نداتـسرف  : » ینعی يرخا » رخؤت  الجر و  مدقت 
تایآ نیقفاـنم  هک  سب  زا  ینعی  تسا . نیمه  [ 270 « ] مهبولق یلع  هللا  متخ  : » يهیآ رد  هوجو  زا  یکی  هکنانچ  يداتـسرفن .» ترـصن  وت  هک 
نکمم نآ  نتـسکش  مکحتـسم و  یئادخ  رهم  هکنانچمه  دش  ناشیا  ياهلد  هب  ادخ  رهم  دننام  هک  دش  يوحن  هب  دـندرکن  شوگ  ار  یئادـخ 

. تسا رغـصایلع  تداهـش  تارمث  رد  مود : رما  . تسکـش ار  نآ  ناوتن  هک  هدـش  مکحم  نانچ  ار  نامیا  ناشیا  ندرکن  لوبق  نینچمه  تسین 
تداع هکنیا : لوا  : میئامنیم رکذ  هجو  دـنچ  اجنیا  رد  و  تسا . يراج  كدوک  نیا  تداهـش  رد  ماـما  تداهـش  تارمث  زا  يرثکا  هک  نادـب 

[271 ( ] ۀـنیب نع  یح  نم  ییحی  ۀـنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  . ) تسا تجح  مامتا  فطللا ، باـب  نم  فیلکت  ماـقم  رد  تیدـحا  ترـضح 
رگا هک  نیا  ادعا  ریت  ضرغ  يارب  لفط  نآ  بانج  نآ  ضرع  زا  ضرغ  سپ  دناهتـشاد  یعرم  ار  تجح  مامتا  تیاغ  هللا  ءافلخ  ببـس  نیدب 

ایند تبحم  ضحم  امـش  ضرغ  هک  تسا  مولعم  ارچ !؟ نتخادـگ  یگنـشت  زوس  هب  ار  اـم  ناـکدوک  سپ  تسا ، نید  درد  عقاولا  یف  ار  اـمش 
هـشیپ اـفج  شیدـنادب  ریت  مد  هب  ار  شیوخ  روخریـش  كدوک  يدوبن  اـم  اـب  قح  رگا  ینعی  قلخ  عـمج  هب  هبـسنلاب  تجح  ماـمتا  مود : . تسا

كدوک مدوبن ، قحم  نم  رگا  ینعی  اورپیب . موق  نآ  هب  تجح  ماـمتا  موس : مدومنیمن . شیر  شیپ  زا  شیب  ار  دوـخ  شیر  لد  مدادیمن و 
هتفر رادیاپان  يایند  زا  وایب  هک  تساوخن  لفط  نآ  هب  تبحم  تدش  زا  بانج  نآ  هک : نیا  مراهچ  مدروآیمن . رد  لتق  ضرعم  رد  ار  دوخ 

رب انب  موس : رما  . دناسرن تداهش  يهعیفر  يهجرد  هب  ار  لفط  نآ  هک  تساوخن  وا  هب  تبحم  ترثک  زا  هک : نیا  مجنپ  دیامن . تقرافم  وا  زا  و 
نامـسآ بناـج  هب  تـفرگیم و  تـسد  هـب  هحفــص 159 ] ار [  كدوـک  نآ  يوـلگ  نوـخ  باـنج  نآ  لـتاقم ، باــبرا  زا  یعمج  تـیاور 

مظعا وا  تبیصم  و  [ 273  ] عیضر مولظم ، كدوک  نآ  نوچ  هک  نیا  بلطم  نیا  رـس  [ . 272 . ] تشگیمنرب نآ  زا  يا ]  ] هرطق تخادنایم و 
نابز هن  كدوک  نیا  اما  دندروآیمرب ، ناودـع  رکـشل  زا  رامد  ناکچ  نوخ  ریـشمش  نابز و  غیت  اب  ءادهـش  زا  يرثکا  هک  اریز  دوب . بیاصم 

نآ هکنیا  ای  و  دـیدرگیم ، نیمز  لها  رب  باذـع  لوزن  يهیام  تخیریم ، نیمز  هب  نوخ  نآ  رگا  سپ  تشاد .]  ] ناـشف نوخ  غیت  هن  ناـیب و 
تهج هب  یتاذ  ءافص  اب  بانج  نآ  یهللادی  تسد  تزع و  ترضح  يهفیلخ  رجح  هب  ترواجم  كدوک و  نآ  تمـصع  يهطـساو  هب  نوخ 
هفیطل ماسجا  هک  تسا  روکذـم  ررقم و  هیقیقح ، يهقح  تمکح  رد  و  دوب . تفاطل  تیاغ  رد  یئایند  قئالع  قئاوع و  ثاولا  هب  جازتما  مدـع 

رما . دومن لـیم  طـیحم  هب  فیطل  نوخ  نآ  سپ  دـنیامنیم ؛ [ 274  ] لفـس زکرم و  هب  لیم  هفیثک  ماسجا  هکنانچ  دنـشابیم . طـیحم  هب  لـیام 
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نآ تداهش  زا  سپ  بآم  تداهش  بانج  نآ  هکنیا  جاجتحا  باتک  رد  یسربط  خیش  تیاور  هب  انب  راوخریـش . كدوک  نآ  نفد  رد  مراهچ :
دنچ كدوک  نآ  نفد  رـس  و  [ . 275  ] دومن نفد  ار  كدوک  نآ  دنک و  يربق  ریـشمش  فالغ  اب  دـمآ و  دورف  بسا  زا  هراوخریـش ، كدوک 
سپ دـننارذگیم . هاگلتق  زا  ار  مرح  لها  رارـشا  هورگ  نآ  هک  تسنادیم  بانج  نآ  نوچ  دوب ، مرح  لها  نانز  رب  فطلت  لوا : تسا : هجو 
عزج ترثک  زا  دوب  ناشیا  تکاله  میب  و  دندشیم ، رایتخایب  دـندومنیم ، هدـهاشم  لاح  نآ  هب  نامز  نآ  رد  ار  كدوک  نآ  نانز  نآ  رگا 

فیطل كزان و  رایسب  كدوک  نآ  دنزاتیم و  بسا  ناگتشک  داسجا و  رب  رافک  هاپـس  هک  تسنادیم  بانج  نآ  نوچ  هک : نیا  مود  عزف . و 
هدوس يارب  ادابم  هک : نیا  موس  دـنام . ملاس  نآ  زا  هک  دومن  نفد  ار  وا  دومرف و  محرت  هحفص 160 ] وا [  رب  تشادن  ناروتس  مس  تقاط  دوب 

اههزین و رب  دنک و  ادج  ار  اهرـس  هک  تسنادیم  نوچ  هک : نیا  مراهچ  دوش . لزان  نیمز  لها  رب  باذـع  ناروتـس  مس  زا  كدوک  نآ  ندـش 
نایدا رئاس  دزن  رد  مالـسا  لها  گنن  يهیام  تفریم  هزین  يالاب  رب  كدوک  نآ  رـس  رگا  سپ  دـننادرگیم ، راـید  هب  راـید  و  رهـش ، هب  رهش 

رگید يهیثرم  رد  اضیاالب  ناتسبش  ردنا  شرغـصا  شوج  هب  لد  شومخ و  بل  شون و  رهز  : ماهتفگ یثارم  زا  یـضعب  رد  ریقف  و  دیدرگیم .
نیسح  ناوعا  دنتشک  ناکلفط  قوذ  هچ  یقوش و  هچ  يدهش و  هچ  نیب  : ماهتفگ

ناشیا دورو  ودب  رد  ار  رارشا  رکشل  رادقم و  یلاع  رح  راوگرزب  نآ  نداد  بآ  رس  رد 

نم رفس   » ار نآ  نافرع  بابرا  و  تسا . تلع  هب  لولعم  زا  لالدتـسا  نیا  و  دشاب . تانوکم  دجوم  دوجو  رب  لیلد  تادوجوم  دوجو  هک  نادب 
ناهرب ار  نآ  لولعم و  هب  تلع  زا  عونـصم و  هب  عناص  زا  لالدتـسا  نافرع  يهجرد  یلعا  نکیل  دنناوخ . نآ  ناهرب  دنمان و  قحلا » یلا  قلخلا 
ساوقا هیدوعـص و  لسالـس  هیناکما و  بتارم  رد  نیموصعم  يهمئا  هک  یئاج  نآ  زا  لوا  رب  انب  دـنیوگ . قلخلا » یلا  قحلا  نم  رفـس   » و مل » »
ناشیا هب  دوجولا  بجاو  ترضح  فاصوا  دندیدرگ و  ایلع  تافص  ینسح و  ءامسا  رهاظم  اذلف  دنشابیم ، لضفا  لمکا و  فرـشا و  هیلوزن 
بـضغ رب  دـشاب  هتـشاد  تقبـس  ناشیا  تمحر  دـیاب  زین  ءایلوا  هتبـضغ » هتمحر  تقبـس   » ياـضتقم هب  رظن  سپ  تفاـی . روهظ  زورب و  تمس 

هحفص 161 ] دیآ [ . لمع  هب  ود  ره  هیلوق  هیلعف و  تجح  مامتا  ات  درک ]  ] باریس بآم  تداهش  بنج  ار  رح  رکشل  اذلف  ناشیا .

تسا نسحلا  نب  مساق  یسورع  رارسا  هب  تاراشا  رد 

زا یضعب  رد  هک  تشذگ  مود  لیلکا  رد  نکیل  تسین . روکذم  هصاخ  تایاور  رد  مساق  یـسورع  هک : نیا  لوا  رما  : تسا رما  دنچ  نآ  رد  و 
نوچ ءالتبا  مزب  رد  ناکما  يهرک  زکرم  نآ  هک  اریز  دشاب ، قدص  رب  لومحم  دیاب  زین  لقع  ياضتقم  هب  هدـش و  نادـب  هراشا  هیوامـس  بتک 

زا و  دشاب . هداد  يور  بانج  نآ  هب  اعیمج  همیظع  ياهتبیصم  هک  دیاب  سپ  هدوب ، تداهـش  بتارم  یـصقا  بلاط  هدومن و  بتارم  عیمج  یط 
نماد سورع  دومن  تزرابم  يهدارا  هدازهاش  نوچ  :» هک دناهتفگ  هک : نیا  مود  رما  . ازع هب  تسا  یسورع  ندش  لدبم  بئاصم  مظعا  يهلمج 
یلعا ألم  هب  مرح  لها  يهلان  زاوآ  سپ  دیرد . ار  دوخ  نیتسآ  مساق  ترـضح  سپ  مسانـشب !؟ ار  وت  ناشن  هچ  هب  تمایق  رد  هک  تفرگ  ار  وا 

زور رد  دیهـش ، هک  تسا  دافتـسم  ناـنچ  راـهطا  يهمئا  راـبخا  زا  هکنیا : لوا  : تسا لاـمتحا  دـنچ  ار  باوج  لاؤـس و  نیا  و  [ . 276 .« ] دیسر
نیا زا  سپ  دننکیم . نفد  سابل  نامه  اب  ار  وا  دـنروآیمنرب و  وا  نت  زا  ار  تداهـش  سابل  اذـلف  دوشیم ؛ روشحم  تداهـش  سابل  اب  تمایق 

رد ار  مساوح  تبیصم ، يهمدص  هک  دشاب  نآ  هب  هراشا  سورع  لاؤس  هک : نیا  مود  . تشاذگ دوخ  رب  ار  ناشن  نآ  دیرد و  ار  نیتسآ  تهج 
عزف رشب و  رـشح  و  هحفص 162 ] رـشحم [  زور  رد  ایوگ  هک  هتفای  هار  رـصاب  يهوق  رد  فعـض  نانچ  هتخادگ و  لالحمـضا  لوبز و  يهتوب 

ار هک  ره  تمایق  رد  سپ  هتخاب . میاوق  هتخادنا و  راک  زا  تبیـصم  مه  ارم  هک  تسا  نآ  رب  هراشا  نیتسآ  ندـیرد  سپ  مسانـشن . ار  وت  ربکا ،
مه زا  تردق  فرظ  ینعی  تسا . تردق  زا  زاجم  تسد ، تسا و  تسد  فرظ  نیتسآ  هچ  مشاب ، نامه  نم  سپ  ینیب  رتمارآیب  رترارقیب و 

تماـیق زور  رد  هکنآ  لاؤس  زا  دارم  هکنیا : موس  . هعقاو نیا  عوقو  زا  دـعب  تسا ، مرح  لـها  يهلاـن  هآ و  زاـجم ، نیا  رب  هنیرق  و  دـش . هدـیرد 
رون زور  نآ  رد  هک  نیا  باوج  مسانشب . ار  وت  وجتـسجیب  هک  نک  نایب  یناشن  سپ  تیاهن ، هب  نم  رد  تمـصع  تسا و  ماحدزا  تیعمج و 
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سابل هک  نیتسآ  رگا  هکنانچمه  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  نیتسآ  ندـیرد  و  تسین . ناشن  هب  یتجاح  و  تسا ، بات  ملاع  باتفآ  رون  نوچ  نم 
: هکنیا مراهچ  . تسا ادیوه  ادـیپ و  نم  رون  تسا  بجح  و  [ 277  ] هیـشغا عفر  زور  هک  مه  تمایق  رد  دوشیم ، ادیپ  ندب  دوش  هدـیرد  تسا 
هچ نکیل  و  تسا ؛ تمـصع  تفع و  ءاـیح و  يهبترم  ردـقنیا  ار  امـش  هک  نیا  باوـج ، زا  دارم  و  تسا . قباـس  هـجو  ناـمه  لاؤـس ، زا  دارم 

، لاؤس زا  دارم  هکنیا : مجنپ  !؟ دوش هدیرد  ار  امـش  سومان  يهدرپ  دـننک و  ریـسا  ار  امـش  دـنیابرب و  امـش  زا  رداچ  هکینامز  رد  درک  دـهاوخ 
وحن هچ  هب  نم  سپ  تسین  ندب  رب  رس  ار  نادیهش  امـش  هاگلتق ، هب  دورو  زا  دعب  ینعی : تسا . هاگلتق  هک  دشاب  يرغـص » تمایق   » رد نتخانش 

رد مساق  : » هک دناهدومن  رکذ  لتاقم  بابرا  موس : رما  . سانـشب هدیرد  نیتسآ  هب  ارم  هاگلتق  رد  ینعی : تسا ، حضاو  باوج  مسانـشب ؟ ار  امش 
هب دـشاب  هراشا  نیا  هک  تسا  لـمتحم  و  [ 278 « ] دوب زاب  دوب ) پچ  ياپ  ایوگ  هک   ) وا ياپ  کی  لـعن  دـنب  دوب  نادـیم  يهناور  هک  یماـگنه 
هب یگتسبلد  نادب  تبحم  کلاسم  کلاس  هحفص 163 ] هک [  ین  يرارق  یتماقتـسا و  ار  ایند  ینعی  رادیاپان . رادغ  يهیند  يایند  يرابتعایب 

تـسا فرـشا  تسار  فرط  تسا و  تسار  فرط  هب  هبـسنلاب  تسپ ، پچ  فرط  نوچ  و  ددنبب . ار  لعن  دنب  دـیامن و  فقوت  هک  دـناسر  مه 
ار وا  شعن  ءادهشلادیس  ترضح  دش ، دیهش  مساق  نوچ  هک  دناهتفگ  لتاقم  بابرا  مراهچ : رما  . هدومن ریبعت  پچ  فرط  هب  ار  ایند  مظن  سپ 

ثروـم نیا  و  [ 279  ] دیـشکیم نیمز  رب  مساق  ياـهاپ  دینابـسچ و  دوخ  يهنیـس  هب  ار  وا  يهنیـس  سپ  درواـیب . ادهـش  هاـگلتق  هب  هک  تفرگ 
نابسچ ماما  يهنیس  رب  وا  يهنیس  هکنیا  لاح  و  دشاب ، ناشک  نیمز  رب  وا  ياهاپ  هنوگچ  هدیسرن ، غولب  دح  هب  مساق  هچ  تسا  داعبتسا  [ 280]

ياوق تیبرت  تیوقت و  ماقم  رد  تیدحا  ترـضح  ياقل  قوش  ترثک  زا  بانج ، نآ  كرابم  سفن  هک  تسا  نآ  داعبتـسا  نیا  عفر  و  دشاب !؟
رد لامک  يهرک  زکرم  نآ  كرابم  دسج  اذهل  هدیشک ، تسد  هینامسج  ياضعا  رعاشم و  تظفاحم  و  [ 281  ] تسراحم زا  و  هدمآرب ، هنطاب 

ءانف صقن و  ضرعم  رد  اـضرع  ـالوط و  لـلحتی  اـم  لدـب  ندیـسرن  زا  شیرـصنع  ندـب  هدوب و  لالحمـضا  لوبز و  رحب  رد  روهطوغ  نآ  ره 
نآ تقرافم ، ملا  تدش  زا  هکنیا  ای  دـش . مخ  ون ، هام  نوچ  شکرابم  دـق  تابیـصم  تامطل  تامدـص و  تدـش  ترثک و  زا  هکلب  هدـمآرب .

ناسورعون سوسف  زج  سوسف  یسوب  هدید  یـسورع  دش  . یثارملا ضعب  یف  تلق  ام  معنل  هدماینرب و  شیوخ  دق  تماقتـسا  ماقم  رد  ناوجون 
تـسا نآ  تیاور  رهاظ  ینعم  هک  دیآیم  نانچ  فلؤم  رظن  هب  و  دشاب . ناشک  نیمز  رب  مساق  ياهياپ  هک  دـشاب  نآ  رب  انب  همه  اهنیانیـسح 

ات لتاقم  بتک  رئاس  فوهلم و  ترابع  رد  نک  رظن  سپ  دوب . ناشک  نیمز  رب  مساق  شعن  ندرب  نامز  رد  مالـسلاهیلع -  ماما -  ياهياپ  هک 
هحفص 164 ] [ . ] 282  ] میدومن رکذ  هک  ار  هچنآ  دوش  رهاظ 

ربکا یلع  تداهش  رارسا  رد 

« سورد  » باتک رد  لوا  دیهش  هچ  رگا  تسا . طسوا » یلع   » دیهش و  تسا . نیدباعلانیز  ترـضح  ربکایلع »  » هکنآ يوقا  حصا و  هک  نادب 
رما : تسا رما  دـنچ  رد  مالک  ماقم ، نیا  رد  و  میدومن . نایب  ار  بلطم  نیا  بئاصملا  رارـسا  باتک  رد  و  [ 283  ] هدومرف رایتخا  ار  نآ  فالخ 
هاپس زا  رفن  تسیب  دص و  هدومن و  رایـسب  گنج  شـشک و  یلوا ، يهبترم  رد  ربکایلع  ترـضح  هک  دندومن  رکذ  لتاقم  بابرا  هکنیا : لوا 

اوه و ترارح  باـب  رد  فطعنم و  راوگرزب  ردـپ  بناـج  هب  ار  [ 284  ] هراب نانع  باتیب  یگنـشت ، زا  سپ  هداتـسرف . راوبلا  راد  هب  ار  راـفک 
نب یلع  یلع  دـمحم و  یلع  زعیینب  ای  : دومرف باوج  رد  بناـج  نآ  سپ  یکاـش . رادـجات ، ردـپ  تمدـخ  رد  داـهج ، [ 285  ] بعت ترارح 

همتاخ و هیلا  عفد  هصمف و  هناسلب ، ذـخاف  کناسل . تاه  ینب  ای  کنوثیغی . الف  مهب  ثیغتـست  کنوبیجی و  الف  مهوعدـت  نا  یلع  بلاطیبا و 
ادبا اهدعب  امظت  ۀبرش ال  یف  الا و  هساکب  كدج  کیقـسی  یتح  یـسمت  نا ال  وجرا  یناف  كودع  لاتق  یلا  عجرا  کیف و  یف  هکـسما  لاق :

ربمغیپ رب  تسا  نارگ  نم ! رـسپ  يا  : هک نیا  دـش  رهاظ  رادـجات  نآ  ناشفا  ررد  نایب  زجعم  ناسل  زا  هک  رادـبآ  یلاؤل  یناعم  لـصاح  [ . 286]
هب ناشیا  ییامن و  ناشیا  زا  یـسردایرف  بلط  و  دـیامنن . وت  تباجا  یناوخب و  هحفـص 165 ] ار [  ناشیا  هک  وت  ردپ  رارک و  ردیح  رادـجات و 
هک دومرف  داد و  ودب  ار  دوخ  رتشگنا  دیکم و  ار  رسپ  نابز  ءادهشلادیس  ترضح  سپ  روایب . ار  دوخ  نابز  نم ! كرسپ  يا  دنسرن . وت  دایرف 

لماک ماج  هب  وت  دـج  دـناشونب  وت  هب  ماش  زا  لـبق  هک  مراودـیما  سپ  ياـمن . تعجارم  داـهج  هب  راد و  هاـگن  دوخ  ناـهد  رد  ار  رتشگنا  نیا 
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؛ دیکم ار  ردپ  نابز  ربکایلع  ینعی  دوش . عجار  یلع  هب  هصم  ظفل  رد  ریمض  هک  تسا  نکمم  .و  يدرگن هنـشت  زگره  سپ  نآ  زا  هک  یتبرش 
رد نابز  هک  نادـب  سپ  دـیدرگ ، فشکنم  بلطم  لصا  نوچ  و  تسا . بوصا  هیبدا  باوض  هیبرع و  دـعاوق  هب  تسا و  نآ  لوا  ینعم  نکیل 

نایب نیقتملا  ظعاوم  باتک  بئاصملا و  رارسا  باتک  رد  ار  نآ  لیضفت  و  دیامنیم . روطخ  رـصاق  رتاف  رطاوخ  هب  هجو  دنچ  نتـشاذگ  ناهد 
نتـشاذگ ناهد  رد  نابز  هب  هکنیا : لوا  : دراد هجو  دنچ  لامتحا  نتـشاذگ  ناهد  رد  نابز  نیا  هک  میوگیم  راصتخا  لیبس  رب  نونکا  مدومن .

وشن و هک  اریز  دوب -  ادخ  ربمغیپ  باعل  زا  ماما  باعل  نوچ  و  دـیدرگ . ردـق  یلاع  ناوج  نآ  قلح  لخاد  راوگرزب  نآ  كرابم  ناهد  باعل 
[ . 287 . ] تسا روکذم  یفاک  لوصا  باتک  رد  باب  نیا  رد  رایسب  رابخا  هک  نانچ  دیشونن  ار  ینز  ریش  دوب و  ربمغیپ  ناهد  باعل  زا  وا  يامن 

مشچ هب  ربیخ  رد  نوچ  و  [ 288 . ] دشیم بآ  رپ  تخادنایم  رگا  کشخ  هاچ  نایم  رد  هکنانچ  دوب ، يدرد  ره  ءافـش  ربمغیپ  ناهد  باعل  و 
، نتشاذگ ناهد  رد  نابز  زا  ضرغ  هکنیا : مود  . تفای فیفخت  ناوجون  نآ  یگنـشت  ماما  ناهد  باعل  زا  سپ ، [ 289  ] تفای افش  دیشک  یلع 
 ] زین وا  سپ  دـنکیم  ربص  ماـما  تسا و  رتـشیب  ماـما  یگنـشت  هک  دـنادب  ددرگ و  رـضحتسم  ردـپ  شطع  لاوحا  زا  ناوجون  نآ  هک  دوب  نآ 

هدـنامهف وا  هب  نیقیلا  نیع  هب  هک  تساوـخ  نکیل  تسنادیم  نیقیلا  ملع  اـب  هچ  رگا  دـنک . هشیپ  ار  ربـص  هدرک  ردـپ  تعباـتم  هحفص 166 ]
دنک هدنز  یلاعت  يادخ  ار  يا ]  ] هدرم هک  درک  لاؤس  زاب  نکیل  تشاد  رـشحم  رد  یتوم  ءایحا  هب  نیقیلا  ملع  لیلخ  ترـضح  هکنانچ  دشاب .

نئمطیل نکل  یلب و  لاق  نمؤت ] مل  وا  لاق   ] یتوملا ییحت  فیک  ینرا  : ) هلاؤس دنع  یلاعت  لاق  اذـلف  درک . لدـبم  نیقیلا  نیع  هب  نیقیلا  ملع  ات 
نآ رد  هک  ینادب  يراذگب و  مه  هب  مشچ  یشاب و  هناخ  رد  هکنیا  لثم  دیدرگ . دهاوخ  یقیبطت  ملع  بجوم  نیقیلا  نیع  سپ  [ . 290 ( ] یبلق

رایـسب شیوخ  يهشوگ  رگج  ءالتبا  تدش  زا  راوگرزب  نآ  هکنیا : موس  . دیآ لصاح  یقیبطت  ملع  ینکزاب  مشچ  نوچ  و  دناهداهن ، هچ  هناخ 
دوب روتـسم  زومرم و  زونکم و  روخذـم و  بانج  نآ  نطاب  رد  هک  هیندـل  مولع  بتارم  زا  نتـشاذگ  ناهد  رد  ناـبز  زا  تساوخ  دـش ، ملأـتم 

شطع شزوس  دیامنن و  شطع  هب  هجوت  هیندل  مولع  هب  هجوت  يهطـساو  هب  هدازهاش  سفن  ات  دیامرف  ءاقلا  ینعی  دناروخب . دنبلد  دنزرف  نادب 
تشاذـگ و یلع  ناهد  رد  نابز  ربمغیپ  هکنانچ  تسین ، ریظنلا  مودـعم  نتـشاذگ  ناهد  رد  نابز  هب  هیندـل  مولع  میلعت  و  دـیامنن . ریثأت  وا  رد 

تلاح رد  مالـسلاهیلع -  اضر -  ماما  ترـضح  هکنانچ  و  [ 291  ] دـش حوتفم  باـب  رازه  یباـب  ره  زا  هک  درک  میلعت  وا  هب  ملع  زا  باـب  رازه 
مراهچ هجو  . درب ورف  ار  وا  بناج  نآ  تفر و  ورف  یقتدـمحم  ماما  ناـهد  هب  دـمآ و  نوریب  شکراـبم  ناـهد  زا  یکـشجنگ  دـننام  راـضتحا 

ار نآ  هدازهاش  دـشاب و  هدـمآ  نوریب  بانج  نآ  كرابم  ناهد  نابز  زا  يراوگـشوخ  يهمـشچ  زاجعا  تداع و  قرخ  باب  زا  دـیاش  هکنیا :
هحفـص 167] شطع [  زا  [ 292  ] بایطا باحـصا  هک  ینامز  رد  بانج  نآ  هک  نانچ  دشاب . هتفای  نیکـست  شطع  تدـح  دـشاب و  هدیـشون 

يهمه هک  دـش  يراـج  ياهمـشچ  یتـشگنا  ره  زا  تشاد و  هـگن  ار  كراـبم  ياهتـشگنا  دـندومن ، یبآیب  زا  هوکـش  دـندیدرگ و  باـتیب 
فورعم هچنانچ  دشاب ، هیصاخلا  باب  نم  دیاش  نتشاذگ  هدازهش  ناهدب  رتشگنا  رـس  هک  نادب  مود : رما  . دندیدرگ باریـس  نآ  زا  باحـصا 

نآ دومرف و  اطع  ردـیح  رب  ار  نآ  راک  رخآ  رد  هک  دوب  ربمغیپ  رتشگنا  رتشگنا ، نآ  هکنیا  ای  دـنکیم و  شطع  عفر  قیقع  ندـیکم  هک  تسا 
ءاد ره  ءاود  ءافـش و  ۀیـصاخلاب  رگج ، هنـشت  نیـسح  ندـب  اب  تبحاصم  ردـیح و  كراـبم  تسد  زا  ربمغیپ و  تشگنا  ترواـجم  هب  رتشگنا 

ترـضح مراهچ  ماما  هب  تعجارم  زا  دعب  هک  هدرپس  هملـسما  هب  ار  توبن  ثاریم  بانج ، نآ  رابخا  زا  یـضعب  ياضتقم  هب  نکیل  دوب ؛ [ 293]
نیمه تایاور  زا  یـضعب  رب  انب  هکنانچ  دشاب . هدـش  يراج  رثوک  بآ  رتشگنا  نآ  زا  زاجعا  هار  زا  هک  دراد  لامتحا  و  [ 294 . ] درپسب داجس 

: هکنیا موس  رما  [ . 295  ] دش يراج  یبآ  يهمشچ  ماما  متاخ  زا  هک  هتفگ  هداد و  يور  مساق  يارب  نتـشاذگ  ناهد  رد  رتشگنا  ینعی  تیفیک 
دعب هک  دشاب  هیناحور  تایقرت  تداعس و  ماج  دارم  هک  دراد  لامتحا  دشاب و  رثوک  بآ  لمتحی  دومرف  ترضح  نآ  هک  یفوا  ساک  زا  دارم 

زا یهاوخ  تسا . ارغ  عرـش  عداص  هک  وت  دج  دوجو  ببـس  هب  ینعی  دـسریم . هبترم  نآ  هب  داهج  ببـس  هب  و  دوش ، یم  لصاح  تداهـش  زا 
دمآ هدازهش  يهتشکرس  رب  بآم  تداهش  بانج  نوچ  هک : دناهدومرف  رکذ  هربتعم  لتاقم  بابرا  مراهچ : رما  . دیدرگ دنمهرهب  تداعـس  ماج 
دراد تسد  رد  راوگشوخ  تبرش  زا  ماج  ود  هک  منیبیم  ار  ادخ  لوسر  مدج  هک  درک  ضرع  هدازهـش  افعلا ،» كدعب  ایندلا  یلع  : » دومرف و 
رگید ماج  نآ  هحفـص 168 ] هک [  دیامرفیم  امرف . تبحم  نم  هب  زین  ار  رگید  ماج  ماهنـشت  رایـسب  هک  مدرک  ضرع  دیناشچ . نم  هب  ار  یکی 
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هکنیا لاکشا  هجو  [ . 296  ] یماشایب راوگشوخ  تبرش  نآ  زا  تعاس  نیا  رد  ات  باتشب  هک  دیوگیم  وت  هب  مدج  تسا و  وت  راوگرزب  ردپ  زا 
نآ دارم  ارهاظ  هکنیا : باوج  !؟ دومرفن باریـس  ار  ربکایلع  ارچ  و  دادـن !؟ ربکایلع  هب  ربمغیپ  ار  رگید  ماـج  ارچ  تسا  رایـسب  رثوک  تبرش 
دج زا  سپ  تسا  رترب  رتدـنلب و  وا  ماقم  زا  یماقم  هک  دـید  دومن  رظن  دومرف و  ریـس  ار  تداهـش  هیلاع  بتارم  مد  نآ  رد  هدازهـش  هک  دـشاب 

لاـب رپ و  ماـقم  نیا  هب  زاورپ  رد  ار  ماـما  ریغ  تسا و  ماـما  يهبترم  نآ  هک  دینـش  باوج  و  دومن . شهاوخ  ار  ماـقم  نآ  هب  لوصو  راوگرزب 
شوگ هب  ربمغیپ  هیبش  يادن  نوچ  هک  دناهتـشون  لتاقم  بابرا  زا  یـضعب  هک  نادـب  مجنپ : رما  . تسا لاحم  بلط  نآ ، يانمت  دزوسب و  لایخ 

ای  » يادـن دـیدیمن و  ار  هدازهـش  درک  يرظن  هک  فرط  ره  هب  تخات و  رافک  بناج  هب  راوس و  دوخ  بسا  رب  دیـسر ، رگج  هنـشت  هاـشنهاش 
هجو [ . 297 . ] درک هدازهـش  ماقم  هب  هراشا  رـس  اب  هتـسب  نابز  نآ  دـمآ و  بانج  نآ  رظن  هب  باقع  بسا ، هکنیا  اـت  درک  دـنلب  یلع » اـی  یلع ،

ینولس : » همئألا دیس  لاق  دق  و  هتفای . دورو  رایـسب  رابخا  رد  هکنانچ  تسا ، مالـسلاهیلع -  ماما -  دزن  رد  نیرخآ  نیلوا و  ملع  هکنیا  لاکـشا 
فالخ هک  مییوگیم  سپ  . تسا ماقم  طسب  رب  فوقوم  مارم  نیا  رد  قیقحت  و  [ 298 « ] نیرخآلا نیلوألا و  ملع  يدنع  ناف  ینودقفت  نأ  لبق 

وهس و هکنیا  ءاملع  نایم  رد  روهـشم  هن ؟ ای  تسا  هدش  عقاو  تسا و  زئاج  دشاب  ماما  ربمغیپ و  هک  موصعم  رب  نایـسن  وهـس و  هکنیا  رد  تسا 
نایسن وهس و  هکنیا  رب  هحفص 169 ] دناهتفر [  هک  دنشاب  هیماما  زا  یلیلق  دودعم  رفن  دنچ  هلأسم  رد  فلاخم  تسین و  اور  موصعم  رب  نایـسن 

ار ناشیا  هینامعن و  راونا  باتک  رد  يرئازج  هللاتمعن  دیـس  و  ۀـمحرلا -  هیلع  قودـص -  خیـش  نیثدـحملا  سیئر  دـننام  تسا ، اور  ماـما  رب 
مان نمحرلا » ءاسنا   » ار نآ  ار و  يزیچ  دنک  شومارف  ماما  هک  دـنک  يوحن  ینعی  دـیامن  [ 299  ] ءاسنا ادـخ  هک  دوشیم  هک  تسا  نآ  داقتعا 
ارم ادخ  رگا  :» هک هدوب ، داقتعا  نیمه  ار  دیلولا  نب  نسحلا  نب  دمحم  خیش  هک  هدومرف  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  قدص  و  دناهتشاذگ .

فعض تیاغ  رد  لوق  نیا  و  [ 301 « ] دومن فیلأت  مهاوخ  ماما  رب  [ 300  ] نایسن وهـس و  تابثا  رد  يا ]  ] هلاسر دنک  افو  مرمع  دهد و  قیفوت 
هتفگ اجنیا  رد  یئاسحا  دمحا  خیش  و  ماهتشون . ار  هلئسم  نیا  لیـضفت  اهنآ  حورـش  توبن و  يهموظنم  تماما و  يهموظنم  رد  هچنانچ  تسا .

هک دادن  قیفوت  ار  قودص  هک  ار  يادخ  رم  دمح  : » هک دومرف  اجنیا  رد  هئاهب -  دیز  یئاهبخیش -  و  بوذک » ۀلئسملا  هذه  یف  قودصلا   » هک
نایم رد  یفلاخم  نامز  نیا  رد  دومن و  ناوت  هلئـسم  نیا  رد  ترورـض  ياـعدا  هک  تسین  رود  راـصعا  نیا  رد  و  دـسیون ». [ يا  ] هلاـسر نینچ 
ماما هک  تسا  نآ  یلعف  زا  دارم  یلعف . ای  تسا  يدارا  ماما  ملع  هکنیا  رد  تسا  فـالخ  هک  نادـب  سپ  یتسناد ، ار  هلحرم  نیا  نوچ  تسین .

دنادـب هنطاب  بابـسا  هب  هک  دـنک  هدارا  رگا  اما  ، دـنادیمن ار  همه  لـعفلاب  هک  تسا  نآ  يدارا  زا  دارم  و  دـنادیم . ار  اـهزیچ  يهمه  لـعفلاب 
.و دوشیم دایز  هبنـشود  هعمج و  ياهبـش  رد  ماما  ملع  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  يرابخا  تهج  هب  تسا  يدارا  ملع  هکنیا  قح  و  دـناوتیم .
هک تسا  مولعم  درکیم  لاؤس  مدرم  زا  تسنادیمن و  ار  رتـش  نآ  ناـکم  باـنج  نآ  دوب و  هدـش  مگ  نینمؤملاریما  رتـش  هک  تسا  ربـخ  رد 

بانج نآ  هک  دوب  راوید  تشپ  رد  نینمؤملاریما  مالغ  : » هک تسا  ربخ  رد  اضیا  هحفص 170 ] دشاب [ . هتسناد  ار  نآ  هنطاب  مولع  هب  تساوخن 
علطم بانج  نآ  داتفا و  قافتا  فوسک  دوب ، ماـمح  رد  مالـسلاهیلع -  قداـص -  ترـضح  اـضیا  «. دنیـشن باوج  داد  زاوآ  ار  وا  هعفد  داـتفه 

نآ تسا  کشخ  امـش  ندب  زا  يا ]  ] هعمل هک  درک  ضرع  یـسک  دیآ  نوریب  هک  تساوخ  درک  لسغ  دوب و  مامح  رد  بانج  نآ  اضیا ، . دشن
كانلوه يهصرع  نآ  رد  ءادهشلادیس  ترضح  المجم  . يدرک مالعا  ارم  ارچ  دوبن  هدایز  نم  فیلکت  مدوب و  هتـسنادن  هک  نم  دومرف  بانج 

رگید هجو  . دیدرگیم شیوخ  دیهـش  دنزرف  بقع  رد  اذهل  دـیامن . رهاظ  ار  يزیچ  شیوخ  يهنطاب  مولع  زا  هک  تساوخن  روما  زا  بلغا  رد 
زج هب  دوب  لصاح  لصو  نامز  هب  برق  نوچ  هتفاترب  هللا  يوسام  زا  يور  هرهاظ  ياوق  بانج و  نآ  يهنطاب  ياوق  بئاـصم ، ترثک  زا  هکنیا 

يهشیب ریـش  نآ  تداهـش  ناـمز  هچ  ره  اذـلف  هدوبن ؛ يروـظنم  رظنم و  ار ، لاـمک  لـها  يهلبق  نآ  لاـمجلا  لـالجلا و  يذ  ترـضح  لاـمج 
زا یضعب  و  دیدرگیم . رترهاظ  رـشب  رخفم  نآ  يهرـشب  رد  راگدیرفآ  ترـضح  ياقل  يارب  رورـس  حرف و  راثآ  دشیم  رتکیدزن  تعاجش 
زا يا ]  ] هرذ هک  ار  ءالو  لها  لیخ  رـس  نیا  دینیبب  هک  دـنتفگیم  یـضعب  اب  یـضعب  هک  يدـح  هب  دـندوب  نینچ  زین  بآم  تداهـش  باحـصا 

ناکم باـنج  نآ  نتـسنادن  هک  تسا  نکمم  رگید  هجو  دوب . دوخ  يهدـید  رون  ناـکم  زا  لـفاغ  اذـهل  درادـن . هشیدـنا  همهاو و  ـالب  موجه 
. هقرفت تلاح  تسا و  یعمج  تلاح  دوبعم  ترضح  برق  ماقم  هب  لوصو  زع  تحاس  رد  ار  دوهـش  بابرا  هک  دشاب  باب  نیا  زا  ار  ربکایلع 
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تسا کلـسم  ار  هیفوص  زا  یـضعب  هک  دوجو ؛ تدحو  ینعم  هب  هن  ثودح  مدق و  نایم  رد  زیمت  يهلازا  زا  تسا  ترابع  نآ  سپ  عمج ، اما 
يهدهاشم هظحالم و  قرغتـسم  حور ، تریـصب  هک  ینعم  نیا  هب  هکلب  تسا . بهذـم  ار  رگید  یـضعب  هچنانچ  لولح ؛ داحتا و  روط  هب  هن  و 

تاذ رون  يهبلغ  زا  تسا  اهنآ  نایم  رد  قراف  تسا و  ءایشا  نایم  رد  هحفص 171 ] زیمم [  هک  لقع  رون  دوشیم و  لاثملا  میدع  تاذ  لامج 
روظنم چیه  ار  ثداح  ینعی  قح . ندمآ  تقو  رد  لطاب  [ 302  ] قوهز تهج  ددرگیم ، عفترم  ثودح  مدق و  نایم  زیمت  دوشیم و  هدیشوپ 

لقع ملاع  هب  حور  دوش و  هتـشاذگ  ورف  تاذ  هجو  رب  تزع  باجح  هک  هاگره  نآ  زا  سپ  دـنمانیم . عمج  ار  تلاح  نیا  دزاـسیمن و  رظن 
هقرفت ار  تلاح  نیا  ثودـح و  مدـق و  نایم  رد  دوشیم و  ادـیپ  زیمت  دوشیم و  رهاظ  تاذ  زا  حور  دـعب  تهج  هب  لقع  رون  دـنک  تدواعم 

لازی ال   » هکنانچ دندرگیم . رگیدکی  بئان  هدنب ، هوجو  رد  هقرفت  عمج و  راک  تیادب  رد  عمج  تلاح  رارقتسا  مدع  تهج  هب  و  دنناوخیم .
هب دوشیم  قرغتـسم  يو  رد  هکنیا  ات  ددرگیم  بئاغ  عمج  دـنکیم و  دوع  هقرفت  ددرگیم و  بئاـغ  دوشیم و  حـیال »  » عمج زا  یحی » ـال 

رظن درکن  عمج  نیع  هب  رگا  دنکن و  کبس  ار  عمج  رظن  دنک  رظن  هقرفت  نیع  هب  نآ  زا  دعب  رگا  هکنانچ  ادبا . دنکن  تقرافم  وا  زا  هک  يوحن 
رظن هب  قلخ  يوس  هب  پچ  يهدید  هب  عمج و  رظن  هب  قح  بناج  هب  تسار  يهدـید  هب  هدـید  ود  يور  دوش و  همج  هکلب  دـنکن  مک  ار  هقرفت 
خیـش هکنانچ  تسا . ام  ربمغیپ  ماقم  نیا  و  دـنناوخ . عمجلا  عمج  عمجلا و  وحـص  یناـث و  قرف  یناـث و  [ 303  ] وحـص ار  تلاح  نیا  هقرفت و 
عمج عمـش  شیازفناج  لاـمج  تسا  عمج  عمج  شیاـشگلد  ماـقم  : هتفگ ربمغیپ  [ 304  ] تعن رد  زار  نـشلگ  رد  یفوـص  يرتسبـش  دوـمحم 
یمس تاذلا  راونا  یف  ۀکلهتسم  ۀیقلخلا  رهاظملا  تربتعا  اذا  :» لوکشکلا نم  سداسلا  دلجملا  یف  هئاهب -  دیز  یئاهبلا -  خیـشلا  لاق  وتسا 

نیمسقب مسقنم  قرفلا  هحفـص 172 ] قرفلا و [  ماقمب  یمـس  اهیف  اهکالهتـسا  ریغ  نم  ۀیقلخلا  رهاظملا  تاذلا و  تربتعا  اذا  عمجلا و  ماقمب 
دق نیلماکلل و  یناثلا  نیبوجحملل و  لوالا  قرفلا  لوصولا و  دـعب  نوکی  ام  یناثلاب  لوصولا و  لبق  نوکی  ام  لوالاب  نونعی  یناثلا و  لوـالا و 

هقافا نع  ةرابع  وه  تارابعلا و  نم  کلذ  هبـشی  ام  یناثلا و  وحـصلا  ءانفلا و  دـعب  ءاقبلا  وحملا و  دـعب  وحـصلا  عمجلا و  دـعب  قرفلا  هل  لاـقی 
هناحبـس و قحلا  هیطعی  هتینانا  زارط  یقب  هتیغب و  نع  یـشالتی  هتینا و  نع  هیـشغی  دبعلل و  هناحبـس  قحلا  یلجتی  نأ  دعب  يا  هفعـض  دعب  دـبعلا 

ملع لوصولا و  دعب  هنوکل  ایناقحا  دوجو  یمسی  یناثلا  دوجولا  اذه  و  يرخا ، دعب  ةرم  هسفن  یف  فرصی  القع  هل  بهو  ایناثا و  دوجو  یلاعت 
هنع ربعملا  وه  لیق  تسا و  یلعا  يهبترم  نیا  و  «. هماقم هللا  عفر  همالک  یهتنا  لبق  نم  معزی  ناک  امک  هسفنب  هناحبـس ال  قحلاب  هقیقحتب  دبعلا 

لـصو برق و  ماقم  نوچ  هدوب و  عمج  عمج  ماقم  بآم  تداهـش  بانج  ماقم  هک  تسا  مولعم  یلاعت و  كرابت و  همالک  یف  یلعالا  قفـالاب 
عمج يهبترم  و  دومنیم . سـسجت  تسنادیمن و  ار  ربکایلع  ناکم  سپ  تشاد . شاهقرفت  يهدـید  رب  هبلغ  شعمج  يهدـید  دوب  کـیدزن 

! لمأتف دیحوت ، هقرفتلا  عم  عمجلا  لیطعت و  عمج  الب  هقرفتلا  هقدنز و  هقرفت  الب  عمجلا  لیق  دق  و  تسا . دیحوت  رما  تیاهن  رد  عمجلا 

ماما ندومن  یشغ  رس  رد 

كرابم ياپ  نوچ  بآم  تداهـش  بانج  هک  تسا  روکذم  ءاملع  [ 305  ] ذباهج يهرهم  هقذح  يهنـسلاو  هاوفا  رد  روثأم و  هربتعم  لتاقم  رد 
 ] و هدوب . شوهیب  دوب و  هدرک  یـشغ  تعاس  هس  ات  اـهمغ  محازت  اـهمخز و  باـهتلا  شطع و  شزوس  تدـش  زا  دومن ، یلاـخ  باـکر  زا  ار 

نـسح الم  موحرم  زا  هلاقم  نیا  فلؤم  و  هدـش . ضراع  یـشغ  هیرگ ، تدـش  زا  ار  وا  سابع  مساق و  عادو  نامز  رد  نینچمه  هحفص 173 ]
هک تسا  هدیسر  ام  هب  هک  مدرک  ضرع  مدید و  باوخ  رد  ار  بآم  یمتخ  بانج  نم  : تفگیم هک  مدینـش  نازحالا ، جیهم  بحاص  يدزی ،

رورس یلب  هک  دندومرف  بانج  نآ  هن ؟ ای  تسا  عقاو  قباطم  حیحص و  ربخ  نیا  ایآ  تسا  هدومن  یـشغ  شتداهـش  نامز  رد  نیـسح  تدنزرف 
نآ ندومن  یـشغ  تیاـکح  رد  دـسریم  راـگزور  هبت  راـکهنگ  نیا  رظن  هب  هچنآ  !! تسا هدومن  یـشغ  هعفد  هدراـهچ  ملد  يهوـیم  ماهنیس و 

گیر يور  رب  نامولظم  لیخ  رـس  نآ  ندب  زا  نادوان  يهراوف و  نوچ  ناوارف  نوخ  هک  اریز  تسا ، رهاب  حضاو و  رهاظ  يهبترم  رد  رادـجات 
رد بانج  نآ  يهرهاـظ  ياوق  هک  هتخاـت  ار  شزوس  نسوت  شندـب  کـلملا  راد  رد  ناـنچ  شطع  [ 306  ] رکاـسع دوب و  هتخیر  ناـبایب  مرگ 

رهاظ باب  نیا  رد  ءافرع  يهقیرط  رب  انب  یفیطل  رس  نطاب  يهبترم  رد  نکیل  دوب . هدش  شطع  رکشل  ناروتس  مس  لامیاپ  لالحمـضا  يهطرو 
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دیحوت ماقم  ات  تسا  هدارا  ماقم  هک  هللا » یلا  ریـس   » ماقم لوا  زا  ار  افرع  هک ، تسا  نیا  نآ  و  تسا . مالک  طـسب  هب  جاـتحم  نآ  میقرت  دـش و 
تسا و هدـش  دراو  دـصتفه  تایاور  زا  یـضعب  رد  تملظ و  رون و  زا  باـجح  رازه  داـتفه  ار  يادـخ  تسا  هللا » یف  ءاـنف   » ماـقم هک  لـماک 

هچنآ لیوأت  تسا  لمحتم  ینعم  نیا  هب  هک  دنیوگ  و  ار . لوصو  دـنکیم  نامگ  هکنیا  رگم  دـسریمن  اهباجح  نیا  زا  کی  چـیه  هب  کلاس 
نیا هن  ناـشیا  برـش  هب  بکوـک  نیا  زا  دارم  و  [ 307 ( ] یبر اذـه  لاق  ابکوک  يار  لیللا  هیلع  نج  اـملف  : ) میهاربا دوخ ، لـیلخ  زا  یلاـعتقح 

. دزاسیمن رورغم  بکوک  ار  میهاربا  سپ  دنقولخم ، بکاوک  هک  تسنادیم  رغص  تلاح  رد  ترـضح  نآ  هچ  تسا ، [ 308  ] هئیضم ماسجا 
نکمم برق  تحاـس  هب  ندیـسر  کـلاس و  قیرط  رب  دنـشابیم  هیهلا  بجح  هک  راوـنا  نآ  زا  تسا  هحفـص 174 ] يروـن [  نآ  زا  دارم  سپ 

ظفل کچوک  باجح  يارب  تسا  رتگرزب  رگید  یضعب  زا  اهنآ  زا  یضعب  تسا  رون  هچنآ  اهباجح  نیاو  بجح  نیا  لوصو  هب  رگم  تسین 
توـکلم میهاربا  يرن  کلذـک  و  [ : ) 309  ] هقودـصم هب  رظن  نوچ  سپ  سمـش  مظعا  يارب  رمق و  طـسو  يارب  دـندروآ و  هیراـع  بکوـک 

قباس هک  تسنادیم  دیـسریم  رتگرزب  رون  هب  نوچ  درکیم  لوصو  نامگ  دیـسریم  میهاربا  هک  يرون  ره  هب  [ 310 ( ] ضرألا تاومسلا و 
تهجو  » خر تقو  نآ  تسین . وا  رد  یلاوز  لوفا و  هک  دوش  لصاو  يرون  هب  دـسر و  یئاج  هب  هکنیا  اـت  اذـکه  هدوبن و  لوصو  ماـقم  نآ  رب 

بانج نآ  و  تسا . يزاجم  يدوجو  يانف  ملاع  هک  دـسر  تین  ادرف  ماـقم  هب  تسا  تیجوز  هک  هدـهاشم  ماـقم  زا  دـنک و  یکی  رد  یهجو »
هک دـیدیم  درکیم  یـشغ  هدومن  هیلخت  ندـب  زا  يردـق  شحور  دومنیم  لوصو  نامگ  دـیدیم  تامدـص  زا  يردـق  نوچ  بام  تداهش 
لاح هب  : هفلؤمل . کلذ یف  لماتف  دادیم ، رجنخ  ریـشمش و  هزین و  مد  هب  ار  ندـب  درکیم و  دوع  حور  ندـب  رد  زاب  تسا  رظن  رد  رترب  یماقم 

مد نآ  زا  رکشلیب  هاش  رب  دش  هک  نوزفا  دحیب و  مخز  زدزوسیم  رادلد  لدیب و  ناماک  هنشت  زوس  دزوسیم ز  راکفا  لد  مد  ره  ناگتشک 
نیمز رب  دمآ  وچدزوسیم  راتخم  دمحا  لگ ، مغ  زا  لبلب  وچ  دمآ  نازخ  داب  نیک ، نوچ ز  ربمیپ  رازلگ  هبدزوسیم  رانز  تب و  رشحم  مد  ات 
رانلگ ضراع  اب  ناگنـشت  بل  هش  رتبا  رفاک  ریت  رغـصایلع ز  ناغفا  زدزوسیم  راز  لاح  هب  ارهز  ترـضح  الیل  وچ  ربکا  يهتـسرون  دـق  ورس 

رد داتفا  نوچ  سابع  رکیپ  زا  تسد  وددزوسیم  رایـسب  يهلان  اب  یبتجم  تنج  هب  نیک  زا  نوچ  درک  مساق  نادنبانح  نوخ  زا  لجادزوسیم 
بنیز وا  هآ  قرب  یهآ ز  دـشک  لد  زا  ناـمز  ره  نارازه ، نوـچ  هنیکـس  هحفـص 175 ] دزوسیم [  رارک  ردـیح  وا  ضراع  نینوخ  نادـیم ز 

نغز غاز  مرح  ناغرم  زدزوسیم  راز  ین  ین و  شنوخ  رپ  شیر  لاح  ار ز  نادیهش  هاش  رس  نود  رمش  درک  ین  رب  وچدزوسیم  راو  ردنمس 
وا ناـبز  یب  [ 311  ] کـلک نارادازع ز  رازاـب  هب  نازاـت  دوش  نوچ  دـمحمدزوسیم  رادبت  دـباع  اـهافج  روج و  نآ  زا  لـگ  گرب  تفرگب 

هحفص 177 ] نیملاظلا [ . موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الادزوسیم  ران  و  [ 312  ] میحج

هتفای و عوقو  رادازع  يارب  هک  يراثآ  بیارغ  ءاکبا و  ءاکب و  يرادازع و  لیاضف  ءادهـشلادیس و  ترـضح  لیاضف  رب  يهدراو  رابخا  رد 
نآ وحن  ترایز و  باوث  راوگرزب و  نآ  لتق  رب  بآم  یمتخ  بانج  رابخا 

هراشا

هتیشم لاحم  مهلعج  رایخالا و  هدابکا  ذالفا  ءایازرب  انازع  راتخملا و  دمحا  يرارذ  ۀیالوب  نیلع  معنا  يذلا  دمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
هتناعا مهتناعا  هاضر و  مهاضر  هنزح و  مهنزح  هفسا و  مهفسا  هطخس و  مهطخـس  هضغب و  مهـضغب  هتبحم و  مهتبحم  لعج  رابجلا و  کلملا 

هتالاوم و مهتالاوم  هدی و  مهدـی  هبنج و  مهبنج  هتعیب و  مهتعیب  هتوادـع و  مهتوادـع  هتعاط و  مهتعاط  هترایز و  مهترایز  هتثاغا و  مهتثاغا  و 
هلآ دمحم و  دومحملا  دمحا  یلع  مالسلا  ةولـصلا و  دمألا و  عاطقنا  قوف  ددعلا و  دعب  لب  دعی  یـصحی و ال  ادمح ال  هدمحن  هبرح . مهبرح 
نم ۀقدحلا  یبنلا  نم  ناک  يذلا  نیبلا  یف  نما  نم  لوا  نینثا و  نم  ملـسا  نم  نبا  امیـس  دحا  مهلئاضف  تاجرد  یلا  غلبی  مل  نیذلا  دـجامألا 
یقر نیحمرب و  نعط  نیفیـسب و  برـض  نینثولا و  نودـبعی  شیرق  نیع و  ۀـفرط  هللااب  كرـشی  مل  نیترجهلا و  رجاه  نیتعیبلا و  عیاـب  نیعلا و 

نب نسحلا  نب  يدـهملا  مئاقلا  نینح  ردـبب و  نیدـهاجملا  نیـسحلا  نسحلا و  یبا  نید  سانلا  عیمج  یلع  هتـالاوم  نیربنملا و  قوف  دـمحلاب 
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. ] هئادـف هللا  ینلعج  هجرف و  هللا  لجع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع 
: دوشیم عقاو  لصف  دنچ  رد  ماقم  نیا  رد  مالک  هک  نادب  هحفص 178 ]

دندومن ءادهشلادیس  ترضح  يازع  يهماقا  هکیناسک  يارب  هتفای  عوقو  هب  هک  يراثآ  بئارغ  رد 

دنه روهنکل  تلود  رد  و  دوب . هلودلا  راختفا  هب  بقلم  هک  دوب  روهنکل  لها  زا  یـصخش  ام  نامز  رد  : هکنیا لوا  رما  : تسا رما  دـنچ  نآ  رد  و 
مرحم هاـم  رد  یلاـس  ره  رد  شرفک  ماـیا  رد  نکیل  دوب ، [ 313  ] دونه رافک  يهفئاط  زا  و  دوب . كرـشم  لـصا  رد  و  دوب . کـلاملا  یفوتـسم 
ياهلاس زا  لاس  ره  رد  هچنآ  ربارب  دومن و  فرـص  یلاـس  کـی  رد  و  دومنیم . فرـص  ءادهـشلادیس  ترـضح  يرادازع  رد  يرایـسب  لاوما 

تلاح ءامغا و  تلاح  رد  سپ  دـسرب . تکاله  هب  هک  نآ  هب  کیدزن  دـش  ضراع  يدـیدش  ضرم  ار  وا  نآ  زا  سپ  درکیم . فرـص  رگید 
باوج رد  دندرک . لاؤس  نآ  ببـس  زا  سپ  دش . فرـشم  مالـسا  هب  و  تفای . افـش  تساوخرب و  دـش و  حیحـص  راضتحا  و  [ 314  ] حور عزن 

هک قیقحت  هب  زیخرب ، هک  دومرف  دـش و  لثمتم  نم  دزن  هک  مدـید  ار  ءادهـشلادیس  ترـضح  دوب  راضتحا  تلاح  هک  تلاح  نآ  رد  هک  تفگ 
میلعت ار  مارح  لالح و  مالـسا و  ماکحا  صخـش  نآ  سپ  یتشاد . اپرب  ارم  يازع  هکنیا  تکرب  هب  دومرف  تمارک  تیفاع  ار  وت  یلاعت  يادخ 

دروآ و هیده  هب  بانج  نآ  يهبق  يارب  ار  دوخ  لاوما  سیافن  دمآ و  البرک  هب  دنه  زا  دندوب  هدش  ناملسم  همه  هک  لایع  لها و  اب  تفرگ و 
: مود رما  هحفص 179 ] [ . ] 315  ] دومن تعجارم  دنه  هب  هراب  مود  لاس ، تسیب  زا  لبق  دش و  البرک  لها  دـبعا  زا  و  تخیوآ . هرونم  يهبق  هب 

ترفاسم دنه  دالب  زا  یضعب  بناج  هب  ناجیابرذآ  دالب  زا  هک  متشاد  وا  ربخ  قوثو  یسک  ارم  داد  ربخ  : هک هتشاد  تیاکح  يدنبرد  يهمالع 
مدومن لاؤس  یـضعب  زا  سپ ، دنباتـشیم . ینادیم  بناج  هب  اهنآ  ریغ  دنه و  لها  زا  رایـسب  تیعمج  هک  مدید  اهزور  زا  يزور  رد  و  مدومن .
ناشیا يهدـعاق  و  هداتفا ، قاـفتا  یـشعن  دونه  نیکرـشم  زا  يا ]  ] هفئاـط ناـیم  رد  هک  تفگ  صخـش  نآ  دـنوریم !؟ هچ  يارب  عمج  نیا  هک 

شتآ هک  مدید  متفر . ناشیا  هارمه  هب  مه  نم  سپ  دـننازوسب . ار  تیم  نآ  دـنهاوخیم  هتخورفا و  شتآ  نونکا  تسا . ناگدرم  ندـینازوس 
هدـینازوس و ار  تیم  نآ  شتآ  سپ  دـنتخادنا . شتآ  ناـیم  رد  ار  شعن  نآ  سپ  دوب . يرکب  رتخد  شعن  تیم ، نآ  و  دـناهتخورفا . يداـیز 

ناشیا ءاملع  هک  نادبؤم  سپ  دندومن . بجعت  مدرم  سپ  دومنن . ریثأت  نآ  رد  شتآ  دینازوسن و  ار  نز  نآ  هنیـس  هکنیا  رگم  دومن ، رتسکاخ 
رد شتآ  زاب  دنتخادنا  شتآ  هب  ار  هنیس  نآ  دندومن و  تئارق  تاملک  زا  یضعب  دنتخورفا و  رایسب  یـشتآ  دندومن و  یعـس  رگید  راب  دندوب 

لوبق ار  نآ  شتآ  هک  تسا  هدرک  یگرزب  هاـنگ  تیم  نیا  هک  دـنتفگ  و  دـندومن . بضغ  دـنداتفا و  ظـیغ  هب  نادـبوم  سپ  دومنن . ریثأـت  نآ 
هب یعمج  سپ  دندرک . هاگن  یـضعب  هب  یـضعب  و  دش . درز  ناشیا  ياهیور  دنداتفا و  تلاجخ  هب  نز  نآ  ناشیوخ  سپ  هدینازوسن . هدرکن و 
راک زج  وا  زا  نم  هک  دومن  داـی  مسق  تیم  رهاوخ  دـنازوسیمن !؟ ار  وا  شتآ  هک  هدرک  هاـنگ  هچ  وت  رهاوخ  اـیآ  هک  دـنتفگ  تیم  نارهاوخ 

رد وا  نم و  مرحم  رهـش  مایا  زا  يزور  کی  رد  هکنیا  رگم  هدوب ، دوخ  بهذم  هب  تدابع  دـهز و  تیاهن  رد  نم  رهاوخ  نیا  مدـیدن و  وکین 
، دندزیم دوخ  يهنیس  رب  نارـضاح  دندرکیم و  هحون  دندوب و  هتـشاد  اپرب  ار  نیـسح  يازع  اجنآ  رد  هک  میدش  رـضاح  ناناملـسم  سلجم 
هک تسا  نیمه  نز  نیا  هانگ  هک  دنتفگ  نادبؤم  سپ  میدز . دوخ  ياههنیس  رب  میتسیرگ و  مه  ام  دومن  هبلغ  هیرگ  نم  رهاوخ  نم و  رب  سپ 
رما هحفص 180 ] تسا [ . هدش  شتآ  ندینازوسن  ببس  نیا  و  تسا ، هدز  هنیس  رب  هدرک و  هیرگ  نیـسح  رب  هدیـشک و  تسد  دوخ  بهذم  زا 
دوب يا ]  ] هیناز نز  : هکنیا دش  تیاکح  هک  هدومرف  بختنم  باتک  رد  نیرحبلا ، عمجم  باتک  بحاص  یفجن ، یحیرط  نیدلارخف  خیش  موس :

، هیاـسمه درم  نآ  يزور  سپ  دومنیم . نیـسح  ازع  يهماـقا  رب  تموادـم  هشیمه  هک  دوـب  يا ]  ] هیاـسمه ار  وا  و  دوـب . اـنز  هب  هروهـشم  هک 
هیناز نز  نآ  و  دندش . يرادازع  هب  لوغـشم  اهنآ  سپ  دننک ، ایهم  یماعط  نیرـضاح  يارب  هک  تفگ  و  دیامن . ازع  يهماقا  هک  دروآ  يرکاذ 

تلفغ هناخ  لها  دش و  شوماخ  ناشیا  شتآ  هک  دید  دیدرگ ، هرضاح  خبطم  هب  نوچ  دشاب . هدروآ  یشتآ  دوخ  يارب  اجنآ  زا  هک  تساوخ 
و تخیر . کشا  شتآ  دود  زا  شمـشچ  و  درک . نشور  ار  نآ  اـت  دـیمد  داـب  وا  رب  درک و  حالـصا  ار  شتآ  نآ  هیناز  نآ  سپ  دـناهدیزرو .
مرگ و زین  اوه  دـش و  رهظ  تقو  نوچ  تفر . دوخ  يهناخ  هب  و  تفرگ ، شتآ  نآ  زا  يردـق  سپ  دـش . نیکرچ  شتآ  حالـصا  زا  وا  تسد 
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منهج [ 316  ] يهینابز و  دش . اپرب  تمایق  تمایق ، يارحـص  رد  هک  دـید  هاگان  دـیباوخ . سپ  دوب . هلولیق  هب  تداع  ار  نز  نآ  دوب و  ناتـسبات 
رعق رد  ار  وت  هک  دـندومن  رما  ار  ام  و  داب ! وت  رب  ادـخ  بضغ  هک  دـنتفگ  یم  و  دندیـشک ؛ نیـشتآ  ياـهریجنز  اـب  ار  هیناز  نز  نیا  دـندمآ و 
مسق هک  دیوگیم  نز  نآ  سپ  دادیمن  هانپ  ار  وا  یسک  دیـسریمن و  وا  دایرف  هب  یـسک  درک  هثاغتـسا  هچ  ره  نز  نآ  سپ  میزادنیب . منهج 

يا هک  دندرک  ضرع  هینابز  دینک ! اهر  ار  نز  نیا  هک  دزیم  يدایرف  هحیـص و  دمآیم و  يدرم  هاگان  دندیناسر . منهج  رانک  رب  ارم  ادخ  هب 
شتآ ناشیا  ماعط  يارب  نز  نیا  و  دنتشاد . ارم  يازع  هک  یموق  رب  دش  لخاد  نز  نیا  هک  دومرف  مینک ؟ اهر  ار  نآ  ببس  هچ  هب  ربمغیپ ! رسپ 
يادخ هک  یتسیک  وت  هک  متفگ  نم  هک  دیوگ  نز  نآ  یقاس . عفاش و  رسپ  يا  میـشابیم  وت  رادرب  نامرف  ام  هک  دنتفگ  هینابز  سپ  تخورفا .

سلجم نامه  هب  دش و  رادیب  بارطـضا  اب  نز  نآ  سپ  مشابیم . یلع  نب  نیـسح  نم  هک  دومرف  تشاذـگ ؟ تنم  نم  رب  وت  ببـس  هب  یلاعت 
درک و هبوت  ناشیا  تسد  رد  درک و  نایب  نیرـضاح  يارب  ار  تیاکح  دش و  رـضاح  دـندوب  هدـشن  قرفتم  هحفص 181 ] زونه [  هک  تبیـصم 

خیـش حلاص  لدع  خیـش  ارم  داد  ربخ  هک  هتفگ  هماقم -  هللا  یلعا  يدنبرد -  يهمالع  مراهچ : رما  [ . 317  ] دندوزفا هحیـص  هیرگ و  رب  ناشیا 
دیس باحصا  يهلجا  زا  و  دوب ، هیلاع  تاجرد  بحاص  هک  يزیربت  فجننبا  هب  رهتشم  نیسح  خیـش  دوخ  يهقث  لضاف  ردپ  زا  یلماع  داوج 

تشاد تیاکح  وا  دوب . هحیحص » دیناسم   » لثم وا  لیسارم »  » هک دوب  یسک  نیـسح  خیـش  نیا  و  دوب . هماقم -  هللا  یلعا  مولعلا -  رحب  يدهم 
یعمج سپ  موش . فجن  رهش  لخاد  هک  متساوخ  اجنآ  زا  مدوب و  مالسلا  يداو  هب  برغم  تقو  زا  لبق  : تفگ هک  فجن  ءاحلص  زا  یکی  هک 

مدرک نامگ  نانچ  و  تنیز . تلالج و  تیاغ  رد  دوب  يراوس  ناشیا  يور  شیپ  رد  دندوب و  راوس  دوخ  ياهبـسا  رب  هک  مدـید  ار  ناراوس  زا 
خیـش موحرم  ردارب  هک  تسا  نسحم  خیـش  رگید  راوس  و  دوب . نامز  نآ  ءاملع  نیملـسم  زا  هک  تسا  قداـص  دیـس  ناراوس  نآ  زا  یکی  هک 

هب و  دنتفگ ، ارم  مالس  باوج  ناشیا  مدرک . مالس  ناشیا  رب  مدرب و  ار  ناشیا  مسا  سپ  تسا . اطغلا » فشک   » بحاص هک  تسا  یفجن  رفعج 
ور شیپ  رد  هک  يراوس  نآ  رگم  میـشابیم  هکئـالم  هورگ  زا  موق  نیا  اـم و  هکلب  میتسین . يدرب  مسا  هک  یناـسک  نآ  زا  اـم  هک  دـنتفگ  نم 

، میناسرب ناکم  نیا  هب  ار  وا  ات  هک  میـشابیم  حور  عییـشت  هب  رومأم  ام  سپ  هزیوه . ای  زاوها و  لـها  زا  تسا  یحلاـص  درم  حور  وا  هک  تسا 
. مدوب هدـیدن  هک  تعـسو  تیاهن  رد  میدیـسر  یناکم  هب  هاگان  متفر  هار  یمک  ناـشیا  اـب  مه  نم  هک  دـیوگ  درم  نآ  اـیب . اـم  اـب  مه  وت  سپ 

بسا باکر  یـضعب  سپ  دوخ ؛ نابـسا  زا  دندومن  لوزن  هکئالم  سپ  ناکم . نآ  زا  دشاب  رتشیب  نآ  تعـسو  رتهب و  نآ  ياوه  هک  ار  یناکم 
هـسیفن ءایـشا  اهـشرف ، نآ  يور  رب  دـندرتسگ و  هناکولم  ياهشرف  وا  يارب  و  دـندروآ . دورف  بسا  زا  ار  وا  دـنتفرگ و  ار  يوازیوه  صخش 

هب و  دنتخاس . رطعم  شوخ  ياهیوب  عاونا  اب  ار  سلجم  هدـیدن و  ار  نآ  هحفـص 182 ] راگزور [  رد  يا ]  ] هدید چیه  هک  يوحن  هب  دنتخادنا 
بـصن اهلیدنق  دنتخیوآ و  نآ  فارطا  رد  اهلعـشم  دنتخاس و  نیزم  ار  سلجم  هدـیدع  ماسقا  هب  دـندومن و  [ 318  ] رخبم شوخ  ياهروخب 

نآ رب  هبیط  يهفیطل  يهکاوف  عاونا  دـندرتسگ و  هدـئام  سپ  دـنتفگ . داب  كرابم  ابحرم و  وا  هب  دـندیناشن و  ار  درم  نآ  حور  سپ  دـندومن .
! حلاص درم  يا  تفگ : نم  هب  فیرش  حور  نآ  زا  سپ  مدروخ . وا  اب  دومن  رما  مه  ارم  دومن و  عورش  ندروخ  هب  درم  نآ  حور  سپ  دندیچ .

نآ سپ  منکیم . هظحـالم  وت  هب  هبـسنلاب  یلاـعت  يادـخ  زا  يرایـسب  شـشخب  منکیم و  هدـهاشم  گرزب  ياهجرد  هک  متفگ  ینیبیم ؟ هچ 
نم زا  وت  ردـپ  هک  تفگ  منادیمن . متفگ : تسا ؟ تهج  هچ  زا  وت  يارب  ةأـشن  نیا  فاـشکنا  ببـس  هک  ینادیم  اـیآ  هک  تفگ  نم  هب  حور 

دـنک و رایـسب  نم  رب  ار  دوخ  تمعن  دـیامرف و  لماک  ارم  تاـجرد  هک  درک  هدارا  یلاـعت  يادـخ  نوچ  تشاد ؛ بلط  مدـنگ  نم  ود  رادـقم 
ای هک  منک  لصاح  وت  ردپ  قح  زا  همذ  تئارب  نم  ات  تخاس  فشکنم  وت  مشچ  هب  ار  ةأشن  نیا  رد  دـنامن  وت  هب  ارم  حور  دـنکن  صقان  يزیچ 
ار دوخ  قح  نم  هک : متفگ  نم  نک . نایب  یهاوخیم  هک  ار  کی  ره  يراـتخم . سپ  دـسرب . وت  هب  وت  قح  هکنیا  اـی  ینک و  یئیرب  ارم  يهمذ 

نهپ ار  اـبع  نم  سپ  نک . نهپ  ار  دوـخ  ياـبع  هک  تفگ  نم  هب  هکئـالم  زا  یکلم  دـمآ  نوریب  نم  ناـهد  زا  هملک  نـیا  نوـچ  مهاوـخیم .
ار اـبع  نوچ  سپ  تسا . هدیـسر  وت  هب  وت  قح  هک  نک  عمج  ار  دوخ  ياـبع  تفگ  هکنیا  اـت  دزیریم  مدـنگ  نآ  رد  یفرظ  زا  مدـید  مدومن .

سپ دوب . رپ  مدنگ  زا  ابع  نکیل  دـندش و  ناهنپ  ماهدـید  زا  همه  مدـید  هأشن  نآ  رد  هچ  ره  دـش و  بیاغ  نم  زا  هأشن  هک  مدـید  مدرک  عمج 
زا مدنگ  نآ  تشذـگ و  يزارد  نامز  هکنیا  ات  دـشیمن ، مک  نآ  زا  يزیچ  میدروخیم و  میدـیئاسیم و  ار  مدـنگ  نآ  مدـش و  دـلب  لخاد 
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تیاکح دوخ  ردـپ  زا  تیاکح ، نیا  یکاح  داوج ، خیـش  دـش  مامت  مدـنگ  نآ  سپ  مدومن  اشفا  ار  رـس  نآ  هکنیا  ات  دـشیمن  مامت  ندروخ 
همئا اب  رایسب  تالاوم  تبحم و  هحفص 183 ] هعیـش و [  ماوع  زا  دوب  يدرم  هکلب  دوبن ، تاداس  املع و  زا  يوازیوه  صخـش  نیا  هک  تشاد 

فرـص مرحم  يههد  مایا  رد  دومنیم  بسک  لاـس  رد  هچ  ره  درکیم و  لـالح  لاـم  لیـصحت  رد  داـهتجا  و  دوب . بسک  لـها  زا  تشاد و 
ریناند و مهارد و  نیرکاذ  هب  و  دومنیم . ناشیا  ماعطا  دادیم و  هسفن  هب  نارادازع  هب  دنق  بآ  درکیم و  بصن  عمش  دومنیم و  يرادهیزعت 

تشاد تیاکح  روکذم  نیـسح  خیـش  شردپ  زا  قباس  داوج  خیـش  زا  يدنبرد ، يهمالع  اضیا ، مجنپ : رما  [ . 319 . ] دادیم هسیفن  ياههماج 
سپ دوب . نامز  لها  دمآرس  تورث  لام و  رد  هدوب و  اجنآ  راجت  فیراعم  زا  و  دوب . هرـصب  تیالو  رد  ینارـصن  ي ]  ] درم نامز  نآ ]  ] رد : هک
ریـس طش  رد  یتشک  رتشیب  اـی  زور  هس  تدـم  سپ  درواـیب . دادـغب  هب  هک  تشاذـگ  یتشک  ناـیم  رد  دومن و  عمج  ار  دوخ  ناـمالغ  لاوما و 

ار یتشک  لها  زا  یعمج  و  دندرب ، تراغ  هب  دوب  لاوما  هچنآ  دنتفرگ و  ار  یتشک  دندیسر و  رد  بارعا  نادزد  نابایب  بناج  زا  هک  دومنیم 
[ يا  ] هلیبق لها  زا  یکی  دش  بش  نوچ  هداتفا . نابایب  رد  ور  رب  هدیرپ ! وا  رس  زا  ایوگ  لقع ، نکیل  تفای  تاجن  ینارصن  رجات  نآ  و  دنتـشک .
هب ار  وا  و  دـندروآ ، هلیبق  نآ  هب  ار  وا  دـنداد و  تکرح  ناکم  نآ  زا  ار  ینارـصن  نآ  و  دنتـشذگ ، اجنآ  هب  دـندوب  کیدزن  ناکم  نآ  هب  هک 
نآ هب  ینارـصن  نآ  و  دـنداد . یلـست  و  دـندرک ، مارکا  ار  وا  دـندش  علطم  وا  لاح  رب  نوچ  سپ  دـنداد . لزنم  هلیبق  گرزب  يهناـخ  تفاـیض 

يهدارا نانز  نادرم و  زا  یتعامج  یح و  خیـش  نآ  دش  کیدزن  ریدـغ  ترایز  مایا  نوچ  تفرگ . سنا  هلیبق  نآ  زا  یتعامج  هلیبق و  گرزب 
وا هب  خیـش  دـیدرگ . نوزحم  مومهم و  دـش  علطم  ناشیا  دـصق  زا  ینارـصن  نوچ  دوب . نتفر  هدایپ  ناشیا  يهقیرط  دـندومن و  فجن  هب  نتفر 

مامت یسنا  وت  اب  ارم  هک  تفگ  ینارصن  دنشابیم . وت  سنوم  هک  دنتسه  اجنیا  رد  هلیبق  لها  زا  یعمج  شاب و  هناخ  نامهیم  رد  وت  هک  تفگ 
يارب ام  دراد و  رایـسب  تقـشم  میـشابیم و  هدایپ  ام  رود و  هار  هک  تفگ  خیـش  شاـب . هدرب  هارمه  هب  دوخ  اـب  هحفـص 184 ] زین [  ارم  تسا 

رارـصا رما  نآ  رد  ینارـصن  تسا . رمثیب  وت  ندـمآ  سپ  تسین ؛ ام  نید  هب  يداقتعا  ار  وت  میوشیم و  تامحز  نیا  بکترم  ترخآ  باوث 
، دوب رفاک  هکنیا  يارب  دندادن  هار  نحـص  هب  ار  ینارـصن  دندیـسر  فجن  هب  نوچ  درب  هارمه  هب  مه  ار  وا  خیـش  سپ  دـینارذگ . هزادـنا  زا  ار 
ود هب  ار  تیعمج  نآ  خیـش  نآ  دندرک ، ثکم  اجنآ  رد  زور  دنچ  دندروآ و  اج  هب  ار  ریدغ  ترایز  نوچ  دـنداد . لزنم  هناخ  رد  ار  وا  هکلب 
هک تفگ  خیـش  هب  ینارـصن  دشاب . هدرب  البرک  هب  دوخ  هارمه  هب  تساوخ  ار  رگید  مسق  کی  دـینادرگرب و  هلیبق  هب  ار  مسق  کی  دومن  مسق 

ترورض هک  تفگ  ینارصن  هب  خیش  سپ  دندیـسر . البرک  هب  ار  مارحلا  مرحم  مهن  زور  رـصع  دندش و  هناور  سپ  موشیمن . ادج  وت  زا  نم 
وت هک  تفگ  و  ار . وا  ءاقفر  خیش و  لاقثا  لامحا و  دنک  تظفاحم  ات  تسشن  غارچ  لهچ  ياپ  رد  سپ  يوش  نحـص  لخاد  هک  دومن  ءاضتقا 

هاگن سپ  تسشن . غارچ  لهچ  ریز  رد  اهنآ  بابسا  رس  رد  ینارـصن  سپ  میباوخیمن . بشما  ام  هک  نک  تظفاحم  ار  ام  سابل  اصع و  داز و 
رب نانکدایرف و  مدرم  دش و  دنلب  راوید  رد و  زا  هلان  هیرگ و  يادص  هدش . اپرب  تمایق  هک ، دید  ایوگ  بش ؛ زا  تعاس  کی  زا  دعب  دید  درک 

نایم رد  شندب  رب  رایسب  ياهریت  اب  ماما  بسا  لکش  هب  ار  یبسا  دنیآیم و  اجنآ  زا  دنوریم و  سابع  مرح  هب  ماما  مرح  زا  نانز  هنیـس  رس و 
او يادص  هبدن و  هحون و  دوخ  تغل  هب  هقرف  ره  دنیامنیم و  ناشفا  رـس  رب  ار  هاک  كاخ و  راوس  رتش  رب  یناکلفط  دندروآ و  فرـش  نحص 
رد تشذگ . رتشیب  هکلب  بش  زا  ثلث  ود  ات  دندوب  لاونم  نیمه  هب  مدرم  سپ  دندرک . دـنلب  هامولظم ، او  و  هانیـسح ، او  و  هالیتق ، او  و  هاماما ،

رکف و نایم  رد  ینارصن  دش . شوماخ  اهلعشم  و  دش . حبـص  هب  کیدزن  دروآ و  دوخ  لزنم  هب  يور  یـسک  ره  دش و  مک  تیعمج  نامز  نآ 
سپ تفر . نامسآ  هب  شرون  رپ و  فیرش  نحص  شکرابم  يور  رون  زا  دمآ و  نوریب  فیرش  مرح  زا  يراوگرزب  درم  هاگان  هک  دوب  تریح 

 ] نآ سپ  دنداتـسیا . بانج  نآ  تمدخ  رد  عوشخ  عوضخ و  تیاهن  اب  صخـش  ود  و  داتـسیا ؛ غارچ  لهچ  لباقم  رد  ناویا  رخآ  رد  ات  دمآ 
رظن بانج  نآ  نوچ  سپ ، دـندروآ . ار  دوخ  ياهرتفد  اهنآ  سپ  دـیروایب . ار  امـش  رتفد  هک  دومرف  صخـش  ود  نآ  هب  باـنج  هحفص 185 ]

نآ تخادنا . صخش  ود  نآ  بناج  هب  ار  رتفد  نآ  سپ  دیتشونن ! ار  همه  امش  هک  مباییم  هچمه  نم  هک : دومرف  رتفد ، نآ  يوس  هب  تخادنا 
میتشون ام  هک  نایملاع ، رب  داد  لیـضفت  ار  تیب  لها  امـش  هکنآ  قح  هب  مسق و  وت  قح  هب  هک  دندرک  ضرع  بارطـضا  تیاهن  اب  صخـش  ود 

تـشپ تارجح و  يـالاب  ناویا و  قاور و  ساـبع و  مرح  رد  هک  ره  نینچمه  و  دوـب ، نحـص  دوـب و  قاور  ناوـیا و  مرح و  رد  هک  ار  هک  ره 
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هب رما  دومرف  و  دومرف . هاگن  نآ  هب  سپ  دنداد . وا  هب  ار  رتفد  سپ  منک ، هاگن  رتفد  نآ  هب  نم  هک  دومرف  رگید  راب  بانج  نآ  سپ  دوب ! اهماب 
يدح هب  میتشون ، ار  همه  میدومنن و  یهاتوک  ام  هک  دندروخ  مسق  ناشیا  سپ  دـیتشونن . ار  همه  ناشیا  امـش  ماهتفگ و  نم  هک  تسا  يوحن 

نآ میتـشونن . ار  ینارـصن  درم  نیا  اـم  هک  درک  ضرع  ربدـت  رکفت و  زا  دـعب  رفن  ود  نآ  زا  یکی  و  میدوـمنن . كرت  ار  راوخریـش  لـفط  هـک 
! هللا ناحبس  دومرف : بانج  نآ  سپ  میتشونن . ار  وا  مسا  ام  اذهل  دوب ، رفاک  وا  نوچ  هک  دندرک  ضرع  دیتشونن ؟ ار  وا  ارچ  هک : دومرف  بانج 
هلیبق و خیـش  نآ  هک  دید  دمآ  شوه  هب  نوچ  دـش . شوهیب  دینـش ، ار  نخـس  نیا  ینارـصن  نوچ  سپ  دوب ؟ هدـماین  ام  هناخ  هب  ینارـصن  ایآ 

امش هک  تفگ  ینارصن  داد . يور  هضراع  هچ  ار  وت  ایآ  هک  دندرک  لاؤس  وا  زا  دناهتـسشن و  وا  رـس  رب  دنرـضاح و  دندوب  وا  اب  هک  یتعامج 
هدید هچنآ  ینارـصن  نآ ، زا  سپ  دندومن  نیقلت  وا  هب  ار  نیتداهـش  سپ  دـینک . نیقلت  نم  هب  ار  مالـسا  يهملک  هک  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ار 

هجرف و هللا  لجع  نامزلا - ، بحاص  ترـضح  رـصع ، ماما  ناج  هب  مسق  هک : دیوگ  فلؤم  [ . 320 . ] درک لقن  ناشیا  يارب  دوب  هدینـش  دوب و 
ای دنایرگب و  ای  دیرگب و  نیـسح  رب  سک  ره  هکنآ ، هیتآ  رابخا  هیتآ و  هقباس و  روما  هب  رظن  هک  مراد  نیقی  هئادـف -  نیملاعلا  حور  یحور و 

بانج نآ  يازع  يارب  يرانید  ای  مهرد و  ای  دزوسب و  شلد  ای  درادب و  هدننک  هیرگ  هحفص 186 ] هب [  هیبش  ار  دوخ  ای  دنک و  داشنا  يرعش 
ای دـنک و  تفج  ار  نرادازع  شفک  ای  و  دـهد ، ینایلغ  هوهق و  ای  یتبرـش و  ای  یبآ  ای  دـنز  هنیـس  رب  ای  دـنک و  شرف  هکنیا  ای  دـنک و  فرص 
رد مدید  : هک هتشون  راحب  باتک  رد  یسلجم  يهمالع  مشـش : رما  . تسا تشهب  بجوتـسم  دنک ، ترایز  ای  و  دنک ، ریمعت  ار  وا  دقرم  دبنگ و 
اب مدوب  مالـسلاهیلع -  اضر -  ماما  ترـضح  دهـشم  رواجم  نم  هک  ینیـسح  یلع  دیـس  زا  دش  تیاکح  هک  ام  باحـصا  تافلؤم  زا  یـضعب 

ترضح زا  یتیاور  دومن  رکذ  سپ  لتقم . باتک  ندناوخ  هب  درک  عورش  ام  باحصا  زا  یصخش  دش ، اروشاع  زور  نوچ  نینمؤم . زا  یعمج 
یلاعت يادـخ  دوش  رهاـظ  وا  مشچ  زا  کـشا  يا ]  ] هشپ رپ  ردـق  هب  نیـسح  ماـما  تبیـصم  رد  هک  ره  هک ، مالـسلاهیلع -  رقابدـمحم -  ماـما 

وا دوبن . ملاع  دومنیم و  ملع  ياـعدا  هک  دوب  یبکرم  لـهاج  سلجم  نآ  رد  و  دـشاب . اـهایرد  فک  لـثم  هچ  رگا  دـشخبیم  ار  وا  ناـهانگ 
نآ و  میدومن . تقرافم  سلجم  نآ  زا  دـش و  رایـسب  نایم  رد  ثحب  و  دـنکیمن . داقتعا  ارنآ  لقع  تسین و  حیحـص  ثیدـح  نیا  هک  تفگ 

ناـمدرم اـپرب و  تماـیق  هک  دـید  باوـخ  رد  دـیباوخ ، بش  نآ  رد  صخـش  نآ  سپ  تشاد . ثیدـح  بیذـکت  رد  داـنع  رب  رارـصا  صخش 
تنیز تشهب  دمآ و  نایم  رد  باسح  دیدرگ و  رـشتنم  بتک  دش و  هدیـشک  طارـص  دـش و  بصن  اهنازیم  ینابایب و  کی  رد  دـندش  روشحم 

هب یگرزب  ضوح  هاگان  هب  دوب ، بآ  يوجتسج  رد  درک و  بلط  بآ  دش و  هنشت  رایسب  صخش  نیا  سپ  دش . هتخورفارب  خزود  دش و  هداد 
لـسع زا  رتدرـس و  فرب  زا  هک  تسا  یبآ  وا  رد  مدید  تسا . رثوک  ضوح  نیا  هک  متفگ  دوخ  سفن  شیپ  رد  هک  تفگ  سپ  دـمآ  شرظن 

دندوب و شوپ  هایس  ناشیا  دیشخردیم و  قیالخ  يارب  ناشیا  ياهرون  هک  دندوب  نز  کی  درم و  ود  ضوح  نآ  دزن  رد  و  رتنیریش ، نیریش 
يهرهاط نیا  تسا و  یضترم  یلع  ماما  نیا  یفطـصم و  دمحم  نیا  هک : دنتفگ  دننایک ؟ ناشیا  هک  متفگ  دندوب . نوزحم  دندرکیم و  هیرگ 

لتقم اروشاـع و  زور ، نـیا  اـیآ  دـنتفگ : دـننکیم !؟ هـیرگ  دناهدیــشوپ و  هحفـص 187 ] هایــس [  ارچ  مـتفگ : تـسارهز . يهمطاـف  هرهطم ،
مدرک ضرع  مدش و  کیدزن  ءاسن  يهدیس  ترضح  هب  نم  هک  دیوگ  صخش  نآ  تسا . تهج  نیدب  ناشیا  نزح  سپ  تسین !؟ ادهشلادیس 

لئاضف يدش  رکنم  هک  یتسین  نامه  وت  هک  تفگ  نم  هب  دومرف و  كانبضغ  رظن  نم  هب  ترضح  نآ  سپ  ماهنشت . نم  ربمغیپ ، رتخد  يا  هک 
نیملاظ و دنک  تنعل  ادـخ  ناودـع !؟ ملظ و  يور  زا  لوتقم  دیهـش  نم ، لد  يهویم  مشچ و  رون  هک  ار  نیـسح ، مدـنزرف ، تبیـصم  رب  هیرگ 
زا هچنآ  زا  مدش  نامیـشپ  مدومن و  شزرمآ  بلط  سرت و  اب  مدش  رادیب  نم  سپ  دـندومن ! عنم  بآ  برـش  زا  ار  وا  هک  نانآ  و  ار ، وا  نیلتاق 

تـشگزاب ادـخ  يوس  هب  مداد و  ربخ  دوخ  بارخ  زا  ار  ناشیا  مدوب و  تبحـص  مه  ناشیا  اب  هک  نانآ  يوس  هب  مدـمآ  دوب و  هتفای  عوقو  نم 
رفعج دیـس  لجا  دیـس  زا  تاقث  زا  یعمج  ارم  دنداد  ربخ  : هک تسا  هتـشون  هماقم -  هللا  یلعا  يدـنبرد -  يهمالع  متفه : رما  [ . 321  ] مدومن

بیاصم رکذ  البرک  لها  زا  یحلاص  درم  يهناخ  رد  یبش  کـی  هتفه ، ره  رد  هک  تفگیم  دوب ، ءادهـشلادیس  نیرکاذ  زا  یکی  هک  يرئاـح 
نامه ربنم  ياپ  رد  بئاصم و  ندـناوخ  هب  مدومن  عورـش  سپ  دـشن ، رـضاح  سک  چـیه  بش  نآ  رد  متفر . وا  لزنم  هب  یبش  سپ  مدومنیم 

. دراد راک  هچ  تسیک و  دـنیبب  هک  هتفر  هناخ  رد  مد  هب  هناخ  بحاص  دـیبوک ؛ ار  هناخ  رد  یـسک  ءانثا  نیا  رد  دوب . ییاهنت  هب  هناخ  بحاـص 
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هدرم هچب  نز  دـننام  دادیم و  شوگ  نم  تاـملک  هب  دـش و  رـضاح  ربـنم  دزن  هب  يا ]  ] هبرگ مدـید  مدرکن . عطق  ار  دوـخ  ندـناوخ  نم  سپ 
هناـخ بحاـص  تقو  نآ  مدـمآ  ریز  هب  ربنم  زا  سپ  دـش  بئاـغ  نم  مشچ  شیپ  زا  هبرگ  نآ  تفاـی  ماـجنا  نم  ندـناوخ  نوچ  تسیرگیم .

هک تسا ، رئاد  تاقث  احلـص و  زا  یعمج  يهنـسلا  رد  : هک دیامرفیم  يدـنبرد  يهمالع  متـشه : رما  هحفـص 188 ] [ . ] 322  ] دومن تعجارم 
رد دـندومن  هدـهاشم  هکنیا  يارب  ار  هبیجع  روما  ءازع ، سلاجم  زا  یـضعب  رد  دـندومن و  هدـهاشم  فیطق  نیرحب و  لها  ناوسن  زا  یتعامج 

ياهیوم دنتسیرگیم و  دنتشادرب و  رد  هایس  سابل  دندوب و  نایوگ  الکث  او  اترـسح و  او  هک  ار  تارهاط  نانز  زا  یعمج  نیـسح  ازع  يهناخ 
نارادازع ياهماعط  حالـصا  و  دـنتخورفایم ، ماعط  گید  ریز  رد  شتآ  و  دـندزیم . دوخ  يهنیـس  ور و  رب  دـندوب و  هدومن  ناـشفا  ار  دوخ 

یضعب و  دندیدیمن . ار  یسک  ندمآ  شوه  زا  دعب  دندشیم ، شوهیب  یشغ و  دندید  ار  تارهاط  نانز  نیا  هک  ینانز  زا  رثکا  و  دندرکیم .
دندرکیم لاؤس  تارهاط  نانز  نآ  زا  دـندشیمن و  شوهیب  نکیل  دومنیم و  هبلغ  ناشیا  رب  بارطـضا  تشهد و  دـندوب  هدـید  هک  نانز  زا 

شرون هک  رگید  نآ  تسا و  نینمؤملاریما ، رتخد  بنیز ، رگید  نآ  تسا و  موثلکما  یکی  هک  دـنتفگیم  باوج  رد  دـیناسک ؟ هچ  امـش  هک 
يرای ار  امـش  مینک و  تمدـخ  یگنت  تقو  رد  هک  میدـمآ  ام  تسا و  مولظم ، نآ  ردام  همطاف ، دراد  یتداـیز  ناگراتـس  دیـشروخ و  رون  زا 

تیاکح : مهن رما  [ . 323  ] دیشکن تلاجخ  هدننک  هیرگ  نانز  دوخ و  ناردارب  دوخ و  نارهوش  دزن  رد  ات  نارادمتام  تفایـض  يهیهت  رد  مینک 
یهاشداپ و ياههماج  وا  رب  و  لامج ، نسح و  تیاهن  رد  هک  دید  باوخ  رد  ار  راجاق  هاش  یلعحتف  مظعا  ناطلـس  تاقث ، زا  یکی  هک  دـننک 
، دیشخبن ارم  ناهانگ  ادخ  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ : ناطلس  يدیسر ؟ هبترم  نیا  هب  زیچ  هچ  هب  هک  درک  لاؤس  وا  زا  سپ  تسا . وا  رـس  رب  جات 

ناتـسبات بش  کـی  رد  نم  یناگدـنز  ماـیا  رد  هکنیا : شناـیب  يا ]  ] هیـضق کـی  رد  لـمع  کـی  هب  رگم  مدیـسرن  تبترم  تلزنم و  نیا  هب  و 
هک مدناوخ  ار  نازینک  مدرک و  دایرف  مدش و  رادـیب  هحفـص 189 ] شطع [  تدش  زا  سپ  مدوب ، باوخ  رد  نم  دش و  بلاغ  نم  رب  یگنـشت 

سپ دوب  نم  یکیدزن  رد  فرب  خی و  نایم  رد  اراوگ  بآ  ياههساک  دشن و  رادـبی  باوخ  زا  سک  چـیه  سپ  دـیروایب . میارب  یبآ  دـیئایب و 
هاگان هب  منک  [ 325  ] تسایس و  [ 324  ] بیذعت ار  ناشیا  هک  متساوخ  تساوخنرب . یسک  مدز ، ادص  ار  ناشیا  مود  يهعفد  مدش . هنشت  رایسب 
تلاح نیا  رد  نم  مداتفا و  هیرگ  هب  هدرم  هچب  نز  دننام  مدرک و  دایرف  مدرک و  هحون  سپ  مدروآ  رطاخ  هب  ءادهشلادیس  ترضح  شطع  زا 

شوهیب هکنیا  ات  مدومنیم  هحون  هیرگ و  هکلب  مدیشونن  بآ  متفرگن و  سپ  دروآ  نم  دزن  هب  بآ  زا  رپ  حدق  کی  نازینک  زا  یکی  هک  مدوب 
قثوم و نم  دزن  رد  هک  يدرم ، : هک هدوـمن  رکذ  يدـنبرد  يهمـالع  اـضیا ، مهد : رما  [ . 326 . ] مدیـسر هبترم  نیا  هب  لـمع  نیا  هب  سپ  مدـش 
رد رایسب  دوب و  هتبحملا  دیدش  تیب  لها  اب  وا  دوب و  هاش  یلعحتف  يهدازردارب  هک  ار ، هاش  خیرم  مدید  باوخ  هک  درک  تیاکح  دوب ، دمتعم 

درکیم و دای  ار  بانج  نآ  هعفد  زا  هدایز  یتعاس  ره  رد  هکلب  دروآیم  دای  هب  رایـسب  ار  بانج  نآ  و  دیـشکیم ، هآ  ءادهـشلادیس  تبیـصم 
رکس تلاحرد  و  دوب ، رمخلا  براش  فرـسم و  مثآ و  نکیل  و  ازوف ، زوفاف  کعم  تنک  ینتیل  ای  هللادبع ، ابا  ای  کیلع ، هللا  یلـص  تفگیم :

. تمعن لالج و  نسح و  تیاهن  اب  دید  باوخ  رد  ار  وا  دوب  قداص  هک  وا  ناقیفر  زا  یصخش  دش  توف  نوچ  درکیم . دای  ار  بانج  نآ  زین 
ترضح ندروآ  دای  هب  ببس  هک  تفگ  باوج  رد  یتشاد !؟ هک  یصاعم  نآ  اب  يدیـسر  هبترم  نیا  هب  ببـس  هچ  هب  وت  هک  دومن  لاؤس  وا  زا 
تکرب هب  یلاعت  يادخ  دومن و  عنم  ار  ناشیا  ءادهـشلادیس  ترـضح  دنزادنا  منهج  هب  ارم  هک  دنتـساوخ  هکئالم  نوچ  و  دش ؛ ءادهـشلادیس 

مایا نیرحب  لها  زا  یصخش  هک  مدینش  یعمج  زا  مهدزای : رما  هحفص 190 ] [ . ] 327  ] دومن تمارک  نم  هب  ار  دـنلب  يهبترم  نیا  بانج  نآ 
سلاجم نوچ  درکیم . تمدـخ  ناشیا  يارب  دـش و  رـضاح  خـبطم  رد  ماـیا  نآ  رد  ینز  سپ  دومنیم . ماـعطا  درکیم و  يرادهیزعت  مرحم 

ار نز  نآ  سپ  درکیم . ماعنا  يزیچ  ار  کـی  کـی  دـشاب ، هداد  یتعلخ  ماـعنا و  ار  ناـمداخ  تساوخ  ازع  بحاـص  تفاـی ، ماـجنا  تبیـصم 
وت هک  منیـسح  رداـم  نم  هک  اریز  تسا ، نم  اـب  وت  تعلخ  هکلب  میریگیمن  تعلخ  نم  هک  تفگ  باوج  رد  وا  دـهد ، یتـعلخ  هک  تساوخ 
دیس باحصا  زا  هک  مثعا ، نیسح  خیـش  هک  تسا  يا ]  ] هبیجع تیاکح  مهدزاود : رما  . دش بیاغ  اهرظن  زا  سپ  ینکیم ، يرادازع  وا  يارب 

شناـیب هدیــشک . مـظن  هتــشرب  ار  نآ  دـیاصق  زا  يا ]  ] هدیــصق رد  دوـب ، یفجن  رفعج  خیــش  یلماـع و  داوـج  دیــس  موـلعلا و  رحب  يدــهم 
لاوما بحاص  دوب و  لوسر  لآ  هللا و  لآ  نارادتـسود  زا  دوب  لام  عرو و  يوقت و  بحاص  دـنه  دالب  زا  یـضعب  نینکاس  زا  یـصخش  : هکنیا
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زا نینمؤم ، زا  نیعمتـسم  و  [ 328  ] نیبداـن نیرکاذ و  درکیم و  اـپرب  ییازع  سلجم  مرحم  رهـش  ره  رد  هک  دوب  نآ  وا  تداـع  دوب و  رایـسب 
، درکیم دایز  ماعطا  دوب و  يا ]  ] هدنراد تعسو  سلجم  نآ  و  دندرکیم . هیرگ  دندرکیم و  بئاصم  رکذ  دندشیم و  عمج  نانز  نادرم و 

شورف نآ  دشیم ، مامت  اروشاع  مایا  نوچ  و  درکیم ، ماعطا  زور  بش و  رد  و  دینارتسگیم ، بوخ  ياهشرف  و  درکیم ، لذب  رایـسب  لام  و 
مکاح یلاس ، کی  رد  هیقافتا  يایاضق  زا  تسنادیم . مزال  دوخ  رب  ار  وا  و  دومنیم . ار  راـک  نیمه  لاـس  ره  رد  دومنیم و  لذـب  ارقف  هب  ار 

مایا رد  ندرک  روبع  نیا  و  دوب ؛ اجنآ  رد  صخـش  نیا  يهناـخ  هک  یهار  ناـمه  زا  ناـمزالم  ناـمداخ و  زا  یعمج  اـب  تشذـگیم  دـلب  نآ 
هک تسا  هدـش  دـنلب  هناخ  نآ  زا  نانچ  دایرف  هلاـن و  هیرگ و  يادـص  هک  دـید  دیـسر ، صخـش  نآ  يهناـخ  کـیدزن  هب  نوچ  دوب . اروشاـع 

هحفـص بحاص [  یـضفار ، صخـش  دنتفگ : تسیچ . زا  اهادص  نیا  هک  درک  راسفتـسا  مکاح  دـیآ . هزرل  هب  نیمز  هک  تسا  نآ  هب  کیدزن 
نآ هک  درک  رما  مکاح  سپ  دـننکیم . هلاـن  هیرگ و  هدـش و  عمج  مدرم  تسا و  لوغـشم  نیـسح  ماـما  يرادازع  هب  تسا و  هناـخ  نیا  [ 191

تفگ نآ  زا  سپ  دندز . وا  رب  رایسب  يهنایزات  هک  تفگ  سپ  نآ  زا  داد ، مانشد  ار  وا  لوا  دندروآ . وا  روضح  هب  هتـسب  يوزاب  اب  ار  صخش 
درم نآ  سپ  دـندرب . ار  همه  هناخ ، بابـسا  شورف و  ار و  وا  ناـقلعتم  مادـخ و  ار و  وا  ياهـسابل  دـندومن و  تراـغ  هیلکلاـب  ار  وا  لاوما  هک 

رد مرحم  مایا  رگید  لاس  هکنیا  ات  دـیامن . تظفاحم  ار  وا  امرگ  امرـس و  زا  هک  دـنامن  یقاب  يزیچ  وا  دزن  رد  هدـش و  هراچیب  ریقف و  حـلاص ،
ایآ هک  درک  لاؤس  نز  نآ  تشاد . يا ] ] هحلاص نز  درم  نآ  و  هلان . هیرگ و  هب  هقباس  تالاح  ندروآ  رطاـخ  زا  درک  عورـش  درم  نآ  دیـسر .

تسین یلام  ارم  دیـسر و  رد  نیـسح  يازع  مایا  هک  تسا  نآ  يارب  نم  هیرگ  هکلب  هن ، تفگ : درم  نآ  ینکیم ؟ هیرگ  هدش  توف  لام  يارب 
مالغ نیا  وگب  دنـسانشن و  هک  يدـلب  هب  ربب  ار  وا  تسا ، يدـنزرف  ار  ام  هکلب  وشم ، نوزحم  تفگ : نز  نآ  مراد . اپرب  ار  بانج  نآ  ءازع  هک 

. دومن رکش  دمح و  ار  ادخ  دش و  لاحشوخ  درم  نآ  سپ  نک . فرص  بانج  نآ  يازع  رد  روایب و  ار  وا  تمیق  شورفب و  ار  وا  تسا و  نم 
ردیح و رسپ  ربمغیپ و  دنزرف  يادف  هب  مناج  هک  تفگ  رـسپ  نآ  دندروآ . نایم  رد  وا  اب  ار  زار  نآ  دش ، هناخ  لخاد  ناشیا  دنزرف  نوچ  سپ 

نوریب دوخ  دـلب  زا  نوچ  سپ  دـشاب . هدرب  رود  رهـش  هب  ار  وا  هک  تساوخ  تفرگ و  ار  رـسپ  نآ  تسد  درم  نآ  سپ  داـب ! رهزا  ءارهز  رـسپ 
هک دیسرپ  درم  نیا  زا  راوگرزب  نآ  سپ  هتـشاد . نشور  ار  قافآ  وا  یناشیپ  رون  هک  دش  ادیپ  تبیه  اب  راوگرزب  درم  یکیدزن  نامه  رد  تفر 
دنچ هب  ار  وا  هک  دومرف  راوگرزب  نآ  مشورفب . ار  نآ  مهاوخیم  هک  درک  ضرع  درم  نآ  يراد ؟ هدارا  هچ  مالغ  نیا  اـب  يوریم و  اـجک  هب 

هب یلاحـشوخ  تیاهن  اب  درم  نآ  داد . وا  هب  ار  تمیق  نآ  هسکامم  فقوت و  نودـب  بانج  نآ  درک . نایب  ار  نآ  تمیق  درم  نآ  یـشورفیم ؟
ردام و سپ  دش . هناخ  لخاد  شدنزرف  هک  دید  هاگان  دومنیم ، لاوحا  تیاکح  دوخ  نز  اب  دیسر  هناخ  هب  نوچ  دومن . تعجارم  دوخ  نطو 

تفگ دنزرف  يدرک ؟ تعجارم  ارچ  سپ  دنتفگ : مدومنن . رارف  هک  تفگ  دنزرف  رادیرخ ؟ درم  نآ  زا  يدومن  رارف  ایآ  هک  دنتفگ  وا  هب  ردـپ 
هک تفگ  نم  هب  رادـیرخ  درم  نآ  سپ  تفرگ . هیرگ  ارم  يدـش  ناـهنپ  نم  مشچ  شیپ  زا  یتـفرگ و  ار  تمیق  وت  نوچ  هحفص 192 ] هک [ 
درم نآ  مـالغ  وت  هک  دوـمرف  راوـگرزب  نآ  درکیم . ییوـکین  نم  اـب  هک  منکیم  هیرگ  دوـخ  ياـقآ  قارف  يارب  متفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ 
اپرب ارم  يازع  وت  ردـپ  هک  یـسک  نآ  منم  دوـمرف : یتـسیک ؟ وـت  نم ! ياـقآ  يا  هک  مدرک  ضرع  نم  یـشابیم . وا  دـنزرف  وـت  هکلب  یتـسین 
نالا نم  هک  رسپ  يا  شابم ، نیگمغ  دنتشک . هنـشت  هانگ  نودب  ارم  هک  یـسک  نآ  منم  دنتخاس ، مرود  نطو  زا  هک  یبیرغ  نآ  منم  درکیم ،

یئوکین دایز  داد و  دهاوخ  وت  هب  یلاو  دندرب  وت  زا  هک  ار  یلام  نآ  هک  وگب  یتفر  تردپ  دزن  هب  هکیتقو  رد  سپ  مناسریم ! وت  ردپ  هب  ار  وت 
. تسا هتـساوخ  ار  وت  یلاو  هک  دمآ  یـصخش  دـندیبوک و  ار  رد  هاگان  هک  دـندوب  تیاکح  نیمه  رکذ  هب  لوغـشم  سپ  درک . دـهاوخ  وت  هب 

هچنآ سپ  مدرک  تیذا  ار  وت  هک  نک  لالح  ارم  هک  تفگ  و  دومن . میرکت  میظعت و  ار  وا  یلاو  تیاهن  دـش ، رـضاح  یلاو  دزن  هب  نوچ  سپ 
يازع يهماـقا  رد  نک  دـهج  دـج و  درم ! يا  تفگ : و  دومن . ماـمتها  وا  هب  ناـسحا  یئوکین و  رد  دـینادرگرب و  وا  هب  دوـب  هدرب  وا  زا  هک  ار 

دوخ ناشیوخ  دوخ و  لها  اب  مدـش  هعیـش  مدرک و  ادـیپ  تریـصب  نم  داد و  مهاوخ  وت  هب  مهرد  رازه  هد  یلاس  ره  رد  زین  نم  سپ  نیـسح ؛
یهن ار  وا  درادیم و  اـپرب  ارم  يازع  هک  ار  یـسک  ینک  یم  تیذا  وـت  هک  تفگ  نم  هب  دـمآ و  نـم  دزن  هـب  ناـشطع  موـلظم  ماـما  هـک  اریز 

هک منکیم  رما  ار  نیمز  ینکن  نینچ  رگا  دنک و  لالح  ار  وت  هک  نک  سامتلا  وا  زا  نک و  در  ار  همه  سپ  يریگیم  ار  وا  لاوما  ینکیم و 

بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  www.Ghaemiyeh.comلیلکا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هکنآ  هیضق  نیا  لیصفت  رعاش . یعیلخ  تیاکح  رد  مهدزیس : رما  [ . 329  ] درم نآ  بلط  رد  نک  لیجعت  سپ  درب  ورف  ار  وت  لاوما  ار و  وت 
دندرک رذن  شاهجوز  درم و  نآ  سپ  تشذگ . اهتدم  هکنیا  ات  دشیمن  دنزرف  وا  يارب  و  دوب ، بهذم  یبصان  هک  دوب  یمکاح  لصوم  رهش 

دزاتب ءادهشلادیس  ترضح  راوز  رب  هک  دنیامن  رما  ار  وا  دسر  دشر  هحفص 193 ] دح [  هب  نوچ  دیآ  دوجو  هب  يدنزرف  ناشیا  يارب  رگا  هک 
و دوب . رعاش  یعیلخ  هک  دـش  ناشیا  يارب  يروکذ  دالوا  تاقافتا ، زا  رذـن  نیا  زا  دـعب  دـنک . قیرط  عطق  بهن و  لتق و  بلـس و  [ ار  ] ناشیا و 

یعیلخ سپ  یئامن . افو  وا  هب  دیاب  نونکا  میدومن  رذن  نینچ  ام  هک  دنتفگ  دنتخاس و  ایهم  ار  وا  بابسا  ردام  ردپ و  دیسر  دشر  دح  هب  نوچ 
نآ هب  يرازآ  هک  تساوـخ  هچ  ره  دوـب . بش  دیـسر و  ءادهـشلادیس  ترـضح  يهیماـس  يهبق  نیرئاز  زا  یعمج  هب  وا  و  دـنتخاس . هناور  ار 
زا یعیلخ  دنتـشذگ . اهنآ  سپ  تفر . ناشیا  لابند  رد  ار  هار  يردـق  و  دـنک ، يراـک  تسناوتن  یعیلخ  دنتـشاد ، تیعمج  نوچ  دـشاب  هدومن 
زا رگید  يا ]  ] هتـسد هب  رورم  هب  دـیاش  هک  تشاد ، هماـقا  تارف ، رهن  راـنک  رد  تسا  ياهیرق  هک  بیـسح »  » رد ار  بش  دـش و  سویأـم  اـهنآ 

ءازج هب  کی  ره  مدرم  دش و  اپرب  تمایق  هک  دید  باوخ  رد  دـیباوخ  بیـسح  رد  بش  نآ  رد  نوچ  دـنک . يراک  دـناوتب  دروخرب و  نیرئاز 
هب ار  وا  دندیـشک و  ریجنز  هب  ار  یعیلخ  و  دندیـسر ، رد  [ 330  ] دادـش ظالغ و  هکئالم  هاگان  مرگ . تدـش  هب  اوه  و  راتفرگ . شیوخ  لـمع 

مزوسب و مریگب و  ار  وا  هنوگچ  تفگ : شتآ  ریگب . ار  وا  هک  دومن  رما  وا  هب  کلام  دش . رود  یعیلخ  زا  خزود  شتآ  سپ  دـنتخادنا . منهج 
ار وا  دـندروآ و  نوریب  شتآ  زا  ار  یعیلخ  هک  تفگ  منهج  کلام  سپ  تسا !؟ هتـسشن  وا  رب  راتخم  ربمغیپ  دـنزرف  راوز  رابغ  زا  هکنیا  لاح 

درک باطخ  شتآ  هب  کلام  دش . رود  وا  زا  شتآ  زاب  دنتخادنا . منهج  هب  ار  وا  رگید  راب  نآ  زا  سپ  دوش ، لئاز  وا  زا  راوز  رابغ  ات  دنتـسش 
زا يردـق  هک  تفگ  شتآ  دناهتـسش . ار  وا  هک  تفگ  کلام  تسا . هتـسشن  وا  رب  نیرئاز  راـبغ  هک  تفگ  شتآ  ینازوسیمن ؟ ار  وا  ارچ  هک 

ترایز هب  درک و  لسغ  دومن و  هبوت  دوخ  لـمع  زا  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  یعیلخ  سپ  تسـش . ناوتن  ار  وا  تسا و  هتـسشن  وا  لد  رب  راـبغ 
رایسب دیاصق  هدومن و  فرص  ءادهشلادیس  ترضح  یثارم  ءاشنا  رد  ار  تاقوا  هتشاد ، بوخ  رعـش  عبط  و  تفر . ترایز  هب  رونا ، رهطا  دقرم 

نیا نآ  عیراصم  زا  یکی  هک  تفگ  هدیـصق  وا  دنتفر ؛ وا  داب  كرابم  ندید و  هحفـص 194 ] هب [  مدرم  دایعا  زا  یکی  رد  هلمج  نآ  زا  هتفگ .
رخاوا رد  یـسلجم  يهمالع  مهدراهچ : رما  . هدرک نیـسح  رادازع  ار  دوخ  هکنآ  يارب  تسا  دیع  هچ  ینعی : ءازعلا ؛ حابتـسمل  دـیع  يا  تسا :

زا یفوک  دمحمیبا  زا  تاقث  دندومن  تیاور  نم  يارب  : هک تسا  هتفگ  وا  هک  هتـشاد  تیاور  ام  باحـصا  تافلؤم  زا  یـضعب  زا  راحب ، لتقم 
يارب هک  مدوـخ  يهیئاـت  يهدیـصق  اـب  مالـسلاهیلع -  اـضر -  ماـما  ترـضح  دزن  زا  متـشگرب  نم  نوـچ  تفگ : هک  یعازخ  یلع  نب  لـبعد 

سپ تشذگ  بش  زا  يردق  متخاسیم و  يا ]  ] هدیصق اهبش  زا  یبش  رد  مدش و  لزان  ير  دلب  رد  سپ  مدوب . هتخاس  ءادهـشلادیس  ترـضح 
یـصخش مدید  مدوشگ . ار  رد  سپ  ماوت . ردارب  نم  تفگ : یتسیک ؟ متفگ : مدمآ و  رد  دزن  هب  متـساخرب و  سپ  دننزیم  ار  هناخ  رد  مدـید 

نم هک  سرتن  تفگ  نم  هب  تسـشن و  ياهشوگ  رد  سپ  متـشگ . لفاغ  دوخ  سفن  زا  دمآ و  رد  هزرل  هب  نم  ندـب  وا  نید  زا  هک  دـش  لخاد 
هک مدمآ  نم  هک  یتسرد  هب  و  مدومن ؛ امن  وشن و  وت  اب  ماوت و  داز  مه  يدش و  دلوتم  وت  هک  یبش  نآ  رد  مدش  دـلوتم  و  نج ، زا  ماوت  ردارب 
نم هب  نم  لقع  هک  دـیوگ  لبعد  دوش . دایز  وت  ییاـنیب  دریگب و  توق  وت  سفن  دـنک و  لاحـشوخ  ار  وت  هک  یثیدـح  زا  میاـمن  راـبخا  ار  وت 
قلخ نیرتدـیدش  زا  مدوب  نم  هک  یتسرد  هب  لبعد ! يا  تفگ : ینج  نآ  سپ  تفرگ . مارآ  نم  لد  دـش و  نکاـس  نم  سفن  دومن و  عوجر 

هک داتفا  رفن  دنچ  هب  ام  راذگ  سپ  دندوب . شکرـس  هک  ناینج  زا  رفن  دنچ  اب  متفر  نوریب  سپ  بلاطیبا . نب  یلع  توادع  ضغب و  رد  ادـخ 
ار ام  دندوب و  اوه  رد  هک  میدید  ار  هکئالم  هاگان  مینک . رازآ  ار  ناشیا  هک  میدومن  نیرئاز  دـصق  ام  سپ  دنتـشاد . نیـسح  ماما  ترایز  مزع 
رد نم  ایوگ ، سپ  دندومنیم . عفد  ناشیا  ياههار  زا  ار  [ 331  ] ماوه نیمز  زا  هک  میدید  نیمز  رد  هکئالم  و  دندومنیم ، راوز  رازآ  زا  عنم 

لامک زا  هدـننک  تراـیز  يارب  هبترم  نیا  هک  متـسناد  مدـمآ و  لاـح  هب  هک  مدوب  لـفاغ  اـی  مدـش و  رادـیب  هک  مدوب  هحفـص 195 ] باوخ [ 
ترایز يارب  هزات  تین  مدرک و  هبوت  نم  سپ  دنراد . ار  وا  ترایز  دصق  هک  یسک  نآ  تفارش  تهج  هب  تسا  ناشیا  هب  یلاعت  قح  تمحرم 

هب جح  لاس  نآ  ناشیا  جـح  هب  مدومن و  ءاعد  ناشیا  ءاعد  هب  مدومن و  فقوت  ناشیا  هارمه  و  مدومن . ترایز  نارئاز  اب  و  مدومن . بانج  نآ 
درم نیا  هک  متفگ  سپ  دـندوب ، هتـسشن  یتعاـمج  وا  فارطا  رد  هک  يدرم  هـب  مدوـمن  رورم  و  مدرک ، تراـیز  ار  ربـمغیپ  ربـق  مدروآ و  اـج 
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هب سپ  مدومن  مالـس  وا  رب  متفر و  وا  کیدزن  هب  نم  سپ  تسا ، دمحم ، لآ  قداص  ترـضح  ادخ ، لوسر  رـسپ  وا  هک  دنتفگ  سپ  تسیک .
ادـخ تمارک  زا  يدومن  هدـهاشم  هک  ار  هچنآ  يدوب و  البرک  رد  هک  ار  یبش  يراد  رطاخ  هب  ایآ  قارع ! لها  يا  يدـمآ ! شوخ  دومرف : نم 
تنم هک  ار  يادخ  دمح  هک  متفگ  نم  سپ  دـیزرمآ . ار  وت  هانگ  درک و  لوبق  ار  وت  يهبوت  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  ام ؟ ناتـسود  يارب 

، امـش یتسود  نامـسیر  هب  ناگدننز  گنچ  زا  ارم  دینادرگ  و  امـش ، تیاده  رون  هب  ارم  لد  دومرف  نشور  و  امـش ، ببـس  هب  نم  رب  تشاذگ 
، مردپ ارم  داد  ربخ  یلب ، دومرف : سپ  نم . موق  نم و  لها  يوس  نآ  هب  مدرگرب  هک  یثیدح  هب  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  ارم ، نک  ثیدـح  سپ 

دومرف نم  هب  ادخ  لوسر  تفگ : هک  بلاطیبا  نب  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  نیـسح  شردپ  زا  نیـسحلا  نب  یلع  شردـپ  زا  یلع ، نب  دـمحم 
ات تسا  مارح  اهتما  رب  يوش و  نآ  لخاد  وت  ات  تسا  مارح  ءایـصوا  رب  و  موش ؛ نآ  لخاد  نم  ات  ناربمغیپ  رب  تسا  مارح  تشهب  یلع ! اـی  هک 
قح هب  ارم  هکنآ  هب  مسق  وت . تماما  هب  دـنوش  نیدـتم  وت و  تیالو  هب  دـنیامن  رارقا  ات  تسا  مارح  نم  تما  رب  نم و  تما  دوش  تشهب  لخاد 

ریگب لبعد ! يا  تفگ : نآ  زا  سپ  یببـس . ای  بسن و  هب  وت ، زا  دشاب  هدرک  ذخا  هک  یـسک  رگم  يدـحا  دوشیمن  تشهب  لخاد  تخیگنارب 
هحفص 196 ] [ . ] 332 . ] ار وا  مدیدن  درب و  ورف  ار  وا  نیمز  سپ  زگره . نم  لثم  زا  دینش  یهاوخن  نآ  لثم  هب  زگره  هک  ار  تیاور  نیا 

ءادهشلادیس ترضح  تازجعم  تامارک و  رکذ  رد 

هزجعم دنچ  لصف  نیا  رد  نونکا  دش . دهاوخ  روکذم  بانج  نآ  تداهـش  لیکاکا  باوبا و  رد  یـضعب  هیتآ و  لوصف  رد  اهنآ  زا  یـضعب  و 
زا يدـنوار  تاوعد  لاـجر و  باـتک  رد  زین  یـشک  هکلب  هدرک  تیاور  تاجردـلا  رئاـصب  باـتک  زا  یـسلجم  يهمـالع  لوا : : دوشیم ناـیب 

نم و هک  هتفگ  يدسا  مثیم  نب  حلاص  : هکنیا تاجردلا  رئاصب  تیاور  لصاح  دـندومن . رکذ  فالتخا  كدـنا  اب  ار  ثیدـح  نیمه  هیوبابنبا 
هک صخش  نیا  ۀبابح ! يا  تفگ : ۀیابع  سپ  ار . وا  یناشیپ  دوجس  ترثک  دوب  هدنازوس  هک  ۀبلاوینب  زا  ینز  رب  میدش  لخاد  یعبر  نب  ۀیابع 

قـح و يور  زا  هک  ادـخ  هب  مسق  تفگ : ۀـبابح  تسا . مثیم  نب  حـلاص  تفگ : ردارب ؟ مادـک  تفگ : تسا . وـت  ردارب  سپ  تـسا  نـم  هارمه 
؟ مدینـش یلع  نب  نیـسح  زا  ار  نآ  هک  یثیدـح  هب  ار  وت  مهد  ربـخ  هک  یهاوخیمن  اـیآ  نم ! ردارب  رـسپ  يا  تسا . نم  يهدازردارب  قدـص 

یسیپ يهکل  نم  مشچ  ود  نایم  رد  سپ  مدشیم . رـضاح  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  تمدخ  رد  رایـسب  نم  هک  تفگ  همع . يا  یلب ، متفگ :
وا هب  دیـسرپ . نم  لاح  زا  بانج  نآ  سپ  مدنام . مورحم  راوگرزب  نآ  رادید  فرـش  زا  زور  دنچ  دـش و  راوشد  نم  رب  راک  سپ  دـش . رهاظ 
اب سپ  ۀبابح . دزن  هب  میورب  دـییایب  هک  دومرف  دوخ  باحـصا  هب  بانج  نآ  سپ  دـش . رهاظ  یـسیپ  يهکل  شمـشچ  ود  نایم  رد  هک  دـنتفگ 

؟ يدماین ام  دزن  هب  يدرک و  رید  ارچ  هبابح ! يا  دومرف : سپ  مدوب . زامن  ياج  رد  نم  و  دش . نم  رب  لخاد  دـمآ و  نم  دزن  هب  دوخ  باحـصا 
سپ تخادنا . اجنآ  رب  كرابم  ناهد  بآ  بانج  نآ  ار و  هعنقم  متشادرب  سپ  دوب . عنام  ارم  ضرم  نیا  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع 

هدجـس هب  نم  هک : تفگ  ۀـبابح  دومرف . عفد  وت  زا  ار  ضرم  نیا  یلاـعت  يادـخ  هک  یتـسرد  هب  سپ  نک  رکـش  ار  ادـخ  ۀـبابح ! يا  دوـمرف :
ضرم نآ  زا  مدومن و  دـنلب  ار  دوخ  رـس  نم  سپ  نک . رظن  هنیآ  رد  نک و  دـنلب  هحفـص 197 ] ار [  دوخ  رـس  ۀبابح ! يا  دومرف : سپ  مداتفا .

يا دوـمرف : نم و  هب  درک  رظن  باـنج  نآ  ثیدـح ، نـیا  رخآ  رد  تاوـعد »  » تـیاور رد  و  [ . 333 . ] مدومن دمح  ار  ادخ  سپ  مدـیدن . چـیه 
یلباک دلاخیبا  زا  دومن  تیاور  جـیارخ  باتک  رد  مود : [ . 334 . ] دنشابیم یئیرب  نآ  زا  نامدرم  میتسه و  ترطف  رب  ام  نایعیـش  ام و  هبابج !
نیسح ماما  ترضح  سپ  درکیم . هیرگ  دش و  ترضح  نآ  رب  لخاد  یناوج  هک  نیـسح  دزن  رد  ام  میدوب  : تفگ هک  لیوطلا  ما  نب  یحی  زا 

درک رما  ارم  دراد و  یلام  درکن و  تیـصو  تعاس و  نیمه  رد  دومن  تافو  مردام  هک  درک  ضرع  ناوج  نآ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  هک  دومرف 
ام يهمه  سپ  هرح . نیا  دزن  هب  میورب  دـیزیخرب ، هک  دوـمرف  باـنج  نآ  سپ  مناـسرب . وـت  هب  ار  وا  ربـخ  اـت  منکن  تیلخدـم  وا  راـک  رد  هک 

دومن اعد  بانج  نآ  سپ  دوب . هداتفا  اجنآ  رد  وا  شعن  دوب و  هدرک  تافو  نآرد  نز  نآ  هک  يا ]  ] هناخ رد  هب  میدیـسر  هکنیا  ات  میتساوخرب 
نز نآ  درک و  هدنز  ار  نز  نآ  یلاعت  يادخ  سپ  دـنک . تیـصو  هک  دراد  تسود  هچنآ  هب  دـنک  تیـصو  ات  دـنک  هدـنز  ادـخ  ار  نز  نآ  ات 
هناخ لخاد  نم ! ياقآ  يا  تفگ : درک و  رظن  مالسلاهیلع -  نیسح -  ماما  بناج  هب  سپ  تفگیم . تداهـش  يهملک  هکنیا  لاح  تسـشن و 
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! دنک تمحر  ار  وت  ادخ  نک ، تیـصو  دومرف  وا  هب  و  تسـشن . یـشلاب  رب  دـش و  هناخ  لخاد  بانج  نآ  سپ  دوخ . رما  هب  امرف  رما  ارم  وش و 
سک ره  هب  هک  مداد  رارق  وت  يارب  ار  لام  نآ  ثلث  سپ  ناکم  نالف  رد  مراد و  لام  ردق  نالف  ربمغیپ ! رسپ  يا  هک  درک  ضرع  نز  نآ  سپ 

زا رگا  تسا و  وت  تیالو  لـها  وت  ناتـسود  زا  هک  ینادیم  رگا  تسا ، نم  رـسپ  نیا  يارب  رگید  ثلث  ود  و  هدـب . یهدیم  دوخ  ناتـسود  زا 
ترـضح نآ  زا  سپ  تسین . نینمؤم  لاوـما  رد  یقح  نیفلاـخم  يارب  هحفـص 198 ] هک [  اریز  ریگب ، زین  ار  نآ  سپ  تـسا  وـت  رب  نیفلاـخم 

هدرک تیاور  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  رد  موس : [ . 335  ] دومن تافو  رگید  راب  سپ  دوش . وا  رما  یلوتم  دراذـگ و  زامن  وا  رب  هک  دومن  لاؤس 
. دوب دیدش  بت  ار  یـصخش  : هک تشاد  تیاور  دوخ  ناردپ  زا  هک  دـمحم  لآ  قداص  ترـضح  زا  مدینـش  تفگ : هک  نیعا  نب  ةرارز  زا  هک 

درک ضرع  درم  نآ  سپ  دش . رود  درم  نآ  زا  دومن و  زاورپ  بت  دـش  هناخ  لخاد  ترـضح  نآ  نوچ  تفر . وا  تدایع  هب  نیـسح  ترـضح 
هک دومرف  وا  هب  بانج  نآ  سپ  دزیرگیم . امش  زا  [ 336  ] یمح و  تسا . قح  هک  یتلاح  رد  دیدش  هداد  نآ  هب  هچ  نآ  هب  مدش  یـضار  هک 

میدینـش و ییادص  هاگان  هک : تفگ  يوار  دـنک . تعاطا  ار  ام  هک  هدومرف  رما  ار  وا  هکنیا  رگم  هرکن  قلخ  ادـخ  ار  يزیچ  هک  ادـخ  هب  مسق 
ای ار و  ینمـشد  رکم  ینکن  یکیدزن  هک  درکن  رما  ار  وت  نینمؤملاریما  ایآ  هک  دومرف  بانج  نآ  کیبل ! تفگیم  میدـیدیمن  ار  نآ  صخش 

یثیل يداه  دادش  نب  هللادبع  ضیرم  نآ  و  يدـش . ضراع  وا  هب  هک  دوب  هچ  درم  نیا  راک  سپ  يدرک  وا  ناهانگ  يهرافک  ات  ار  يراکهانگ 
[338  ] نیعا نب  نارمح  زا  درک  تیاور  وا  طـخ  هب  میعن  نب  ناذاـش  نب  دـمحم  باـتک  زا  شلاـجر  رد  یـشکار  تیاور  نـیا  و  [ . 337 . ] دوب

هبعک يهناخ  رد  رد ، دور  قارع  هب  هکنیا  زا  شیپ  ار  نیسح  مدید  : هک هتشاد  تیاور  سابعنبا  زا  راحب  باتک  رد  یسلجم  يهمالع  مراهچ : .
يادخ تعیب  هحفـص 199 ] يوس [  هب  دـییایب  هک  درکیم  ادـن  لـیئربج  دوب و  نیـسح  فک  رد  لـیئربج  فک  هکنیا  لاـح  و  دوـب . هداتـسیا 

تفگیم هک  ار  یلع  نب  نیـسح  مدینـش  : تفگ هک  هفیذـح  زا  هتـشاد  تیاور  رد  موجن  باتک  زا  یـسلجم  يهمالع  مجنپ : [ . 339  ] لجوزع
هک تفگ  هفیذح  تسا . دعـس  رـسپ  رمع  ناشیا  مدقم  و  ناشیا . ناملاظ  هیماینب و  ناهارمگ  نم  نتـشک  رب  دنوشیم  عمج  هک  ادخ ! هب  مسق 

تمدـخ نم  سپ  هن . دومرف : داد ؟ يربخ  وت  هب  ادـخ  ربمغیپ  ار  نیا  ایآ  هک  متفگ  نیـسح  هب  نم  سپ  دوب . ادـخ  لوسر  نامز  رد  نخـس  نیا 
، تسا نم  ملع  نیـسح  ملع  تسا و  نیـسح  ملع  نم  ملع  هک  دومرف  ربمغیپ  سپ  داد . ربخ  نینچ  نیـسح  هک  مدرک  ضرع  مدیـسر و  ربمغیپ 

 - قداص ترـضح  زا  تازجعملا  نویع  باتک  رد  یـضترم  دیـس  مشـش : [ . 340 . ] ندـش ثداـح  زا  شیپ  ار  ثداوـح  مینادیم  اـم  هک  اریز 
ام يارب  هک  دنتفگ  و  دندرک . تیاکش  یکشخ  زا  دندمآ و  یلع  دزن  هب  هفوک  لها  : هک شدج ، زا  شردپ ، زا  هتـشاد ، تیاور  مالـسلاهیلع - 
وا رب  ءاـنث  درک و  دـمح  ار  ادـخ  تساوخرب و  باـنج  نآ  سپ  نک . ءاقـستسا  زیخرب و  هک  تفگ  نیـسح  هب  باـنج  نآ  سپ  اـمن . ءاقـستسا 

رایـسب و ناراب  ام  يارب  تسرفب  تاـکرب ، يهدـننک  لزاـن  تاریخ و  يهدنـشخب  يا  ایادـخ ، تفگ : داتـسرف و  ربمغیپ  رب  تاولـص  داتـسرف و 
ءایحا و  وت ، ناگدنب  زا  ار  فعض  نآ  هب  يرادرب  هک  دوش ، هتخیر  هک  هدنریگ  ورف  رایسب  يهدنراد  تعسو  رایـسب  ناراب  هب  ار  ام  امرف  باریس 

دیراب و رایـسب  ناراب  هک  دوب  هدشن  غراف  دوخ  ءاعد  زا  بانج  نآ  سپ  نایملاع ! راگدرورپ  يا  نک ! تباجا  ار ، وت  دالب  زا  تیم  نآ  هب  ینک 
هحفص 200] [ . ] 341 . ] دندزیم جوم  یضعب  رد  یضعب  هک  مدراذگ  ار  اهتشپ  ارحص و  هک  تفگ  سپ  دیسر . رد  یبارعا  هفوک ، یحاون  زا 

دنتفاییم هار  وا  يوس  هب  مدرم  تسشنیم ، رگا  ملظم  ناکم  رد  یلع  نب  نیسح  : هک هدرک  تیاور  ینامی  سواط  زا  یـسلجم  يهمالع  متفه :
يهمالع متشه : [ . 342 . ] دیـسوبیم ار  وا  يولگ  یناشیپ و  هشیمه  ادخ  لوسر  هک  یتسرد  هب  سپ  شکرابم . يولگ  یناشیپ و  رون  ببـس  هب 

بانج نآ  سپ  تفر . هجیدـخ  ربق  دزن  هب  هک  دوب  نیـسح  ماما  تمدـخ  رد  کلام  نب  سنا  : هک هتـشاد  تیاور  نساـحملا  نویع  زا  یـسلجم 
هک مدینـش  داد و  لوط  ار  زامن  مدید  مدش . ناهنپ  بانج  نآ  زا  نم  هک  دـیوگ  سنا  ورب . نم  دزن  زا  سنا ! يا  دومرف : نآ  زا  سپ  تسیرگ .

نمل یبوط  هالوم  تنا  تنک  نمل  یبوط  يدـمتعم . کیلع  یلاعملاذ  ای  هاجلم  کیلا  ادـیبع  محراف  هـالوم ، تنا  بر ، اـی  بر ، اـی  تفگیم :
اذا هابل -  مث  هللا  هباجا  هتصغ  هثب و  یکتشا  اذا  هالومل -  ۀبح  نم  رثکا  مقـس  ۀلع و ال  هب  ام  هاولب و  لالجلا  يذ  یلا  وکـشی  اقرا -  امدان  ناک 

هقاتـشت کتوص  هانملع  دـق  تلق  المک  یفنک و  یف  تنا  يدـبع و  کیبل  داد : زاوآ  یفتاـه  سپ  هاـندا . مث  هللا  همرکا  ـالهتبم  مـالظلاب  یلتبا 
اعیرص رخ  هبناوج  نم  حیرلا  تبه  ول  هانرفس  دق  رتسلا  کبـسحف  بجح  یف  لوجی  يدبع  کئاعد  هانعمـس  دق  توصلا  کبـسحف  یتکئالم 
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نیقتملا ظعاوم  باتک  رد  لیـضفت  وحن  هب  ار  تاـیبا  نیا  يهمجرت  [ . 343  ] انا هللا یننا  باسح  بهر و ال  ۀمـشح و ال  الب  ینلـس  هاشغت  اـمل 
. ماهتشون

دش عقاو  اروشاع  رد  البرک و  هار  رد  بانج  نآ  زا  هک  یتامارک  رد 

بانج نآ  يرای  هب  نیموسم  يهکئـالم  دـیآ  ـالبرک  هب  هک  تساوخ  نوچ  باـنج  نآ  هکنیا : لوا  هحفـص 201 ] تسا [ : رما  دـنچ  نآ  رد  و 
، اروشاع زور  رد  هکنیا : مود  [ . 344 . ] دندومرف رکذ  خویش  مظاعا  زا  یعمج  ار  ثیدح  نیا  دومرف و  صخرم  ار  ناشیا  بانج  نآ  و  دندمآ .
[345 . ] دومرف صخرم  دادـن و  نذا  ار  وا  ترـضح  نآ  تساوخ . داهج  روتـسد  تفای و  روضح  فرـش  کلم  رازه  راهچ  اـب  کـلم  روصنم 

ترضح نآ  دنشاب . بانج  نآ  تمدخ  رد  هک  دنتـساوخ  نذا  بانج  نآ  زا  دندمآ و  [ 346  ] هرایط نج  زا  یتعامج  هار  رـس  رد  : هکنیا موس  .
هتـشون همئالا » رون   » هکنانچ دمآ -  اروشاع  زور  رد  ناینج ، هاشداپ  دهاز ، رفعز  هکنیا : مراهچ  [ . 347 . ] دومن صخرم  دادن و  نذا  ار  ناشیا 

بانج نآ  : هک دومرف  ءاکبلا ، ندعم  باتک  رد  هکنیا : مجنپ  [ . 348  ] دومرف صخرم  ار  وا  دادن و  داهج  نذا  ار  وا  ترـضح  نآ  سپ  تسا - 
زا داتسیا و  بانج  نآ  سپ  دومن  ملکت  ترـضح  نآ  اب  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  هب  نابایب  ناگدنرد  زا  یکی  دیـسر  هیناطقطق  لزنم  هب  نوچ 

ناشیا ياهریشمش  تسا و  امش  اب  ناشیا  ياهلد  هک  درک  ضرع  هدنرد  نآ  سپ  تسا . هنوگچ  هفوک  مدرم  لاح  هک  درک  لاؤس  هدنرد  نآ 
هک هتفگ  باذم  ربت  بحاص  .و  لیقع نب  ملـسم  دش  هتـشک  ار و  دایزنبا  تفگ : يدراذگ ؟ ار  هک  هفوک  رد  هک  دومرف  تسا . امـش  ررـض  رب 

دومرف یلاما  رد  قودص  مشش : . تسا هدوب  ریش  نآ  هک  دش  معومـسم  هحفص 202 ] اهاوفا [  اناسل و  و  [ 349 . ] تسا هدوب  گنلپ  هدنرد  نآ 
هک دید  نوچ  دنتفگیم . ینزم  هیریوج  نبا  ار  وا  هک  دوب  راوس  یبسا  رب  دـمآ و  دعـس  نب  رمع  رکـشل  زا  صخـش  کی  اروشاع  زور  رد  : هک

دندرک و رفح  قدنخ  هاگمیخ  رـس  تشپ  زا  فرطکی  اذهل  دـندوب . مک  بانج  نآ  ناروای  هکنیا  يارب  دـناهتخورفا  شتآ  ار  قدـنخ  فارطا 
نیـسح و يا  هک ، داد  رد  ادن  هیریوج  نبا  سپ  دشاب . فرط  کی  زا  گنج  و  دنزیرن ، هاگمیخ  هب  بناج  نآ  زا  نمـشد  هک  دنتخورفا  شتآ 
!؟ تسیک درم  نیا  هک  دومرف  ءادهشلادیس  ترضح  سپ  ایند  رد  دیدومن  نآ  رد  لیجعت  هک  شتآ  هب  ار  امـش  داب  تراشب  نیـسح ! باحـصا 
نآ بسا  هاـگان  هب  سپ  اـیند ! رد  ار  شتآ  باذـع  وا  هب  ناـشچب  ادـنوادخ ! تفگ : باـنج  نآ  تسا . ینزم  هیریوج  نبا  هک  دـندرک  ضرع 
رمع رکشل  زا  يدرم  درک  تزرابم  : هک دومرف  یلاما  رد  قودص  متفه : [ . 350  ] دش هتخوس  تخادنا و  شتآ  نآ  رد  ار  وا  دومن و  مر  نوعلم 

هک ار  تارف  بآ  دینیبیمن  ایآ  نیسح ! باحـصا  يا  نیـسح و  يا  هک  درک  ادن  سپ  دنتفگیم . يزارف  نیـصح  نب  میمت  ار  وا  هک  دعـس  نب 
نیـسح ترـضح  سپ  ار ، گرم  هعرج  هعرج  دیـشچب  ات  دیـشچ  دیهاوخن  نآ  زا  ياهرطق  هک  ادـخ  هب  مسق  دـنزیم ! جوم  رام  مکـش  دـننام 

! ایادخ راب  دنشابیم . شتآ  لها  زا  شردپ  وا و  هک  دومرف  بانج  نآ  . تسا نیصح  نب  میمت  هک  دندرک  ضرع  تسیک ؟ درم  نیا  هک  دومرف 
ياهمس اب  رکشل  نابـسا  سپ  داتفا . دوخ  بسا  زا  هکنیا  ات  دش  ریگولگ  ار  وا  یگنـشت  هاگان  هب  سپ  زور ! نیمه  رد  یگنـشت  زا  ار  وا  شکب 

دومرف رکذ  یلاـما  رد  قودـص  متـشه : هحفــص 203 ] [ . ] 351 . ] درپـس خزود  ناـکلام  هب  ناـج  نابـسا  مـس  ریز  رد  دـندوس و  ار  وا  دوـخ 
تمرح هچ  همطاف ! نب  نیسح  يا  تفگ : سپ  دنتفگیم . يدنک  سیق  نب  ثعشا  نب  دمحم  ار  وا  هک  دمآ  دعس  رسپ  رکـشل  زا  یـصخش  : هک

لآ میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا  : ) دومن توالت  ار  هیآ  نیا  بانج  نآ  سپ  تسین !؟ ار  وت  ریغ  هک  ادخ  ربمغیپ  زا  ار  وت  تسا 
و تسا . میهاربا  لآ  زا  هنیآ  ره  دمحم  هک  ادخ  هب  مسق  دومرف : و  [ . 352 ( ] میلع عیمس  هللا  ضعب و  نم  اهضعب  ۀیرذ  نیملاعلا -  یلع  نارمع 

نآ سپ  تسا . يدـنک  سیق  نب  ثعـشا  نب  دـمحم  هک : دـندرک  ضرع  درم ؟ نیا  تسیک  دـندمحم . لآ  زا  هرهاـط  ترتـع  هک  یتـسرد  هـب 
زیزع زورما  زا  دعب  زگره  هک  یتلذ  زور ، نیا  رد  ار  ثعـشا  رـسپ  نک  لیلذ  ادنوادخ ! تفگ : دومن و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  رـس  ترـضح 

درک طلسم  یلاعت  يادخ  سپ  دمآ ، نوریب  تجاح  ءاضق  يارب  رکشل ، زا  سپ  داد ؛ يور  يا ]  ] هضراع ثعـشا  رـسپ  يارب  سپ  زگره  دوشن 
هتشاد تیاور  دیفم  داشرا  زا  يدنبرد  يهمالع  مهن : [ . 353  ] دوب رهاظ  وا  تروع  هک  یتلاح  رد  درم  سپ  دیزگ . ار  وا  سپ  ار ، یبرقع  وا  رب 

سپ دـمآیم . نیـسح  ماما  رکـشل  يور  شیپ  رد  سپ  دـنتفگیم . هزوح  نب  هللادـبع  ار  وا  هک  میمتینب  زا  دـمآ  يدرم  اروشاـع  زور  رد  : هک

بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  www.Ghaemiyeh.comلیلکا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


يادخ بناج  هب  موریم  نم  هک  تفگ  باوج  رد  وا  سپ  دنیـشنب !؟ تیازع  هب  تردام  یئآیم ، اجک  هب  هک  دـنتفگ  وا  هب  بانج  نآ  رکـشل 
! ایادخ تفگ : بانج  نآ  تسا . هزوح  نب  هللادبع  هک  دندرک  ضرع  تسیک ؟ درم  نیا  دومرف : باحـصا  هب  بانج  نآ  عاطم . عیفـش  میحر و 
. دش دنلب  تسار  ياپ  دنام و  باکر  رد  وا  پچ  ياپ  داتفا و  درم  نآ  سپ  یلودج . رد  دومن ، بارطـضا  وا  بسا  سپ  زادـنا ! شتآ  هب  ار  وا 
ره هب  ار  شرـس  دیودیم  وا  اب  بسا  دـیرپ و  شیاپ  هک  دز  یتبرـض  ار  وا  تسار  ياپ  و  هحفص 204 ] دیچیپ [  وا  رب  هجسوع  نب  ملـسم  سپ 

دومرف تیاور  راحب  رد  یـسلجم  يهمالع  مهد : [ . 354  ] درب شتآ  هب  ار  وا  حور  لیجعت  هب  یلاعت  يادـخ  و  درم . اـت  دزیم  خولک  گـنس و 
و تفگ . راجنهان  تاـملک  نیـسح و  يا  تفگ : سپ  دـنتفگیم . ةریوج  نب  هللادـبع  ار  وا  هک  دـمآ  میمتینب  زا  يدرم  اروشاـع  زور  رد  : هک

نم تسا و  عاطم  عیفـش و  هدنـشخب و  هک  یئادخ  يوس  هب  موریم  نم  تسا . نینچ  هن  دومرف : بانج  نآ  شتآ ! هب  ار  وت  داب  تراشب  تفگ 
يدیفـس هکنیا  ات  دومن  دـنلب  ار  كرابم  تسد  بانج  نآ  سپ  مشاـبیم . هریوج  نب  هللادـبع  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  مریخ . يوس  هب  ریخ  زا 

وا بسا  هاگان  هک  دومن  نیـسح  رب  هلمح  و  دش ؛ بضغ  رد  هیریوجنبا  سپ  ربب . شتآ  يوس  هب  ار  وا  ایادخ ! تفگ : و  مدید . ار  وا  لغب  ریز 
دش و عطقنم  شنار  شقاس و  مدق و  دروخیمرب و  یتخرد  یگنـس و  ره  هب  شرـس  دـنام و  باکر  رد  شیاپ  یلودـج و  رد  دـش  برطـضم 

حبص نوچ  هربتعم ، تایاور  زا  یـضعب  ربانب  مهدزای : [ . 355  ] تفاتـش میحج  شتآ  يوس  هب  نوعلم  نآ  سپ  دـنام . باکر  رد  رگید  بناج 
: مهدزاود [ . 356  ] دیوش راوس  ادخ ! رکشل  يا  اوبکرا . هللا ! لیخ  ای  هک : داد  زاوآ  هانپیب  هاش  هاگرکـشل  رد  اوه  زا  یفتاه  دش ، اروشاع  زور 

يور رب  هک  ینامز  رد  دش ، دیهـش  رغـصایلع  ترـضح  نوچ  : تسا یبهذم  یعفاش  ینیـسح  يدقاو  تافلؤم  زا  هک  باذـم  ربت  تیاور  ربانب 
لفط نیا  راذگاو  نیسح ! يا  ۀنجلا . یف  اعـضرم  هل  ناف  هعد  نیـسح ! ای  هک : داد  زاوآ  اوه  زا  یفتاه  دوب  هحفص 205 ] ءادهشلادیس [  تسد 

. تشهب رد  تسا  يا ]  ] هدنهدریش وا  يارب  هک  ار 

هدیسر روهظ  هب  ترضح  نآ  يهراپ  هراپ  ندب  زا  هک  یتامارک  رد 

مهدزاود مهدزاـی و  بـش  رد  هـک  دـناهدرک  تیاـکح  لـتاقم ، باـبرا  وا  ریغ  یمقلع و  عراز  زا  هـکنیا : لوا  رما  : تـسا رما  دــنچ  نآ  رد  و 
عامتـسا ار  هنجا  يهحون  هکنیا : مود  رما  [ . 357  ] دنتفریم الاب  دندمآیم و  نیمز  هب  ناگتـشک  يالاب  رب  نامـسآ  زا  اههراتـس  هک  دندیدیم 

رارـسا باتک  رد  و  دیایب . تایفیک  نآ  زا  يذبن  هللا  ءاشنا  دیاش  و  [ 358  ] دندرکیم يراز  هحون  هبدن و  لوسر  لآ  ناگتـشک  رب  هک  دندومن 
یمقلع عراز  زا  هکنانچ  دیـسریم . ماشم  هب  ناگتـشک  يهرهطم  نادبا  زا  ربنع  کشم و  يوب  هکنیا : موس  رما  . ماهتـشون لیـصفت  هب  بئاصمل 

هتشک نیسح  ماما  نوچ  : هک هتشاد  تیاور  مالسلاهیلع -  قداص -  ترضح  زا  راحب  رد  یسلجم  يهمالع  مراهچ : رما  [ . 359  ] دناهدومن لقن 
 ] ادخ ربمغیپ  هکنیا  لاح  منکن و  دایرف  هنوگچ  تفگ : وا  دندرک . عنم  ار  وا  سپ  درکیم . دایرف  هک  دندید  هاگلتق  رد  رکشل ، ار  یـسک  دش ،

مـسرتیم نم  و  رگید ! هعفد  رد  امـش  هورگ  يوس  هب  دنکیم  رظن  هعفد و  کی  رد  نیمز  يوس  هب  دـنکیم  رظن  تسا  هداتـسیا  هحفص 206 ]
هبوت سپ  تسا . هناوید  درم  نیا  هک  دـنتفگ  ار  یـضعب  یـضعب  سپ  موش . كاله  ناـشیا  ناـیم  رد  مه  نم  دـنک و  نیرفن  نیمز  لـها  رب  هک 

هللادیبع رب  سپ  میتشک . ار  تنج  لها  بابش  دیس  هیمس ، رـسپ  يارب  هک  میدرک  نامدوخ  هب  يراک  بجع  ادخ  هب  مسق  هک  دنتفگ  ناگدننک 
بانج نآ  دوب ؟ هک  هدـننز  دایرف  نآ  موش  وت  يادـف  درک : ضرع  يوار  دـش . عقاو  هچنآ  دـش  عقاو  ناشیا  رما  زا  و  دـندرک . جورخ  دایز  نب 

زا ناشیا  حاورا  هک  دزیم  ناشیا  نایم  رد  هحیص  هنیآ  ره  دوب  [ 360  ] نوذأم رگا  هک  شاب  هاگآ  لیئربج . رگم  ار  وا  مینیبیمن  ام  هک  دومرف 
رما [ . 361 . ] كاندرد باذـع  تسا  ناشیا  يارب  دوش و  دایز  ناشیا  هاـنگ  اـت  دـندش  هداد  تلهم  نکیل  دور و  شتآ  يوس  هب  ناـشیا  نادـبا 

هب هضف  سپ  دنزاتب . وا  ندب  رب  بسا  هک  دنتـساوخ  دش  هتـشک  نیـسح  نوچ  : هک هتفگ  یحیرط ، نیدـلارخف  خیـش  بختنم ، باتک  رد  مجنپ :
. تخادنا يا ]  ] هریزج هب  ار  وا  داب  تسکش و  یتشک  سپ  تسـشن . ایرد  هب  ادخ  لوسر  بحاص  يهنیفـس  نم ! يهدیـس  يا  هک  تفگ  بنیز 
درک و همهمه  ریش  سپ  مربمغیپ . يهدرک  دازآ  نم  ثراحلا ! ابا  يا  هک  تفگ  ریش  هب  هنیفس  دروخب . ار  وا  هک  دیـسرت  دید ، ار  يریـش  هاگان 
هچ ادرف  هیماینب  هک  مهد  ربخ  ار  وا  ات  يروتـسد  مدید  ار  يریـش  ام  ياهمیخ  تشپ  رد  و  دـش . راوس  وا  رب  هنیفـس  سپ  داتـسیا . هار  رانک  رب 
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سپ دومن ، دنلب  ار  دوخ  رـس  ریـش  نآ  سپ  ثراحلا ! ابا  يا  متفگ : مدـمآ و  ریـش  يوس  هب  نم  تفگ : هضف  ورب . تفگ : بنیز  دـنراد . هدارا 
تساوخرب و ریش  نآ  سپ  یلب . تفگ : دنزاتب . وا  ندب  رب  بسا  هک  دنهاوخیم  دنراد ؟ هدارا  هچ  نیسح  ماما  اب  ادرف  هک  ینادیم  ایآ  متفگ :
ات درکیم  هیرگ  دادیم و  هطوغ  نیسح  نوخ  رد  ار  هحفص 207 ] دوخ [  تشاذگ و  نیسح  دسج  رب  ار  دوخ  تسد  هکنیا  ات  دمآ  هاگلتق  هب 

دعس نب  رمع  دندید . ار  ریش  دندرک ، هاگن  نوچ  دندمآ . نوعلم  سنخانبا  یگدرکرـس  هب  ناراوس  دندرک  حبـص  هیماینب  نوچ  سپ  حبص .
هلمج رد  : هک هتفگ  يدنبرد  يهمالع  مشش : رما  [ . 362  ] دنتـشگرب سپ  دیدرگرب . دـینکم و  ءاشفا  ار  نآ  تسا ، ياهنتف  هک  تفگ  هدازمارح 

یشوهیب یشغ و  تلاح  رد  درک  یشغ  تفرگرب و  هب  ار  ردپ  رـس  یب  رکیپ  هک  ینامز  رد  نیـسح ، رتخد  هنیکـس ، هک  تسا  روکذم  بتک  زا 
نایعیش ياینوبدناف  دیهش  وا  بیرغب  متعمس  وا  ینورکذاف  بذع  ءآم  متبرش  نا  ام  یتعیش  : دینش ار  راعـشا  نیا  بانج  نآ  كرابم  موقلح  زا 

ریغ نم  يذلا  طبسلا  انا  .و  دینک هیرگ  نم  رب  سپ  يدیهش . ای  یبیرغ  هب  دیونشب  ای  دیروایب ، رطاخ  هب  ارم  سپ  دندیـشون  اراوگ  بآ  رگا  نم 
يور زا  نتـشک  زا  دعب  نابـسا  مس  هب  دنتـشک و  ارم  هانگ  نودب  هک  طبـس  نآ  منم  وینوقحـس  ادمع  لتقلا  دـعب  لیخلا  درجب  ینولتق و  مرج 

رد همه  نایعیـش  امـش  شاک  ياینومحری  نأ  اوبأف  یلفطل  یقـستسا  فیک  ینورظنت  اعیمج  اروشاع  موی  یف  مکتیل  . دنتخاس لامیاپ  ارم  دمع 
دنیامن محر  نم  هب  هک  دـندرک  ءابا  سپ  مدومنیم  بآ  بلط  دوخ  كدوک  يارب  هنوگچ  هک  ارم  دـیدرکیم  هاگن  دـیدشیم  اروشاـع  زور 

ربق رـس  رب  دـشیمن  دـالوا  ناـشیا  يارب  هک  ینز  رازه  دـص  هک  ه ]  ] دـش رکذ  طابـسا  نب  یلع  رداون  رد  متفه : رما  هحفـص 208 ] [ . ] 363]
. دش دالوا  همه  يارب  سپ  دنتشگرب  دندمآ و  نیسح 

بانج نآ  رهطم  رس  تامارک  رد 

ربانب مود : [ . 364  ] تفاـی نشور  تشاد ، رارقتـسا  نآ  رد  راوگرزب  نآ  رـس  هک  ار  يراـغت  یلوـخ ، نز  هکنیا : لوا  : تسا رما  دـنچ  نآ  رد  و 
نار رب  بانج  نآ  مشچ  کشا  زا  ای  نوخ  زا  ياهرطق  داهن و  نار  يور  رب  ار  رـس  نآ  داینب  متـس  دایزنبا  لتاقم ، بابرا  زا  یـضعب  تیاـکح 

دندرگن رفنتم  وا  زا  سلجم  لها  هک  تخیریم  کـشم  نآ  رد  هشیمه  هک  يوحن  هب  دـیدرگ  نفعتم  خاروس و  شنار  دـمآ  دورف  دودرم  نآ 
ناوید رد  ریما  ترـضح  و  [ . 366 ( ] باذعلا هلبق  نم  هرهاظ  ۀـمحرلا و  هیف  هنطاب  باب  هل  : ) يهیادـه یفاو  يهیآ  قادـصم  نآ  رـس  و  [ 365]

رد تسا و  نید  هک  هدازآ  درم  دزن  رد  ار  ناسحا  منیبیمامذ  ۀصقنم و  راص  لزنلا  دنع  انید و  رحلا  دنع  ناسحالا  يرأ  : دـیامرف ناینب  تغالب 
مکـش هب  نوچ  هک  بآ  يهرطق  دننامامـس  راص  یعافألا  نطب  یف  رد و  فادصألا  یف  ءامل  رطقک  . تسا تمذم  ناصقن و  هیامورف  مدرم  دزن 
هکنانچ بیسم  نب  لهـس  تیاور  ربانب  موس : هحفـص 209 ] دوب [ . دهاوخ  رهز  دور  رگا  اهرام  مکـش  رد  دوب و  دهاوخ  رد  دیآ  رد  فدـص 

هدرک يدـنلب  يهزین  يالاب  رب  هلیوط  تعاس  کی  همیزخینب  باـب  رد  هفوک  لوخد  ناـمز  رد  ار  كراـبم  رـس  نآ  : هک هدرک  رکذ  فنخموبا 
فهکلا و باحـصا  نا  تبـسح  ما  : ) یلاـعت يادـخ  لوق  هب  دیـسر  نوچ  دومن . فهک  يهروس  تئارق  رهطا  رـس  سپ  دنتـشاد . هگن  دـندوب ،

زیچ ره  رب  وـت  ایادـخ ! تسا . میظع  رما  نیا  هک  ادـخ  هب  مسق  متفگ  متـسیرگ و  نم  هـک  دـیوگ  لهـس  [ 367 ( ] ابجع انتایا  نم  اوناـک  میقرلا 
. دوب هدرک  مامت  ار  فهک  يهروس  رهطا  رـس  نآ  [م ،] دمآ شوه  هب  نوچ  دـش . ضراع  ارم  یـشغ  و  مداتفا . متـسیاب ، متـسناوتن  سپ  يرداق .
هفوک و ياههچوک  نایم  رد  نیـسح  رـس  هک  تفگ  دایزنبا  : هک هدومرف  داشرا  باتک  رد  هماـقم -  هللا  یلعا  دـیفم -  خیـش  مراـهچ : [ . 368]

دوب يدنلب  يهزین  رب  هکنیا  لاح  دندینارذگ و  نم  دزن  رد  ار  رونا  رهطا  رس  نآ  تفگ : هک  مقرا  نب  دیز  زا  دش  تیاور  سپ  دننادرگب . لیابق 
باحـصا نا  تبـسح  ما  : ) درکیم توالت  ار  هیآ  نیا  هک  مدینـش  دیـسر ، نم  يذاحم  هب  نوچ  مدوب . هتـسشن  دوخ  يهناخ  يهفرغ  رد  نم  و 

رتبیجع رتبیجع و  وت  رـس  ادـخ ! هب  مسق  متفگ : و  تساوخرب . نم  ندـب  ياـهيوم  سپ  [ 369 ( ] ابجع اـنتایا  نم  اوناـک  میقرلا  فهکلا و 
باتک رد  مجنپ : [ . 370  ] دایزنبا رـصق  رد  هب  ار  كرابم  رـس  نآ  دندومن  در  دندینارذگ ، ار  نآ  هفوک  ياههچوک  يهمه  زا  نوچ  و  تسا !

هحفص 210] هفوک [  نافارص  رازاب  رد  ار  نیـسح  رونا  رـس  هک  یبعـش  زا  فنخموبا  دومن  تیاور  : هک هدرک  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  زا  ملاوع 
( يدـه مهاندز  مهبرب و  اونما  ۀـیتف  مهنا  : ) یلاـعت يادـخ  لوق  اـت  ار  فهک  يهروس  درک  تئارق  درک و  هفرـس  رـس  نآ  سپ  دـندرک . بلص 
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ملعیس و  : ) دشیم هدینـش  رـس  نآ  زا  دندرک . بلـص  یتخرد  رب  ار  رـس  نآ  هک  دراو  رگید  ربخ  رد  و  الالـض . الا  کلذ  مهدزی  ملف  [ . 371]
دندینش رس  نآ  زا  يزاوآ  قشمد  رد  : هک دومرف  راحب  باتک  رد  یسلجم  يهمالع  مشـش : [ . 373 [ . ] 372 ( ] نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا 
بیارغ رد  لوا  لیلکا  رد  هچنانچ  دنتشاذگ ، وا  رب  ار  رـس  لصوم  رد  هک  تسا  یگنـس  تیاکح  متفه : [ . 374  ] هللااب الا  ةوق  ـال  تفگیم  هک 

كرابم و رس  نوچ  : هک دیوگ  فنخموبا  مهن : . تشذگ لوا  لیلکا  رد  هک  امح ، رد  نیسحلا  سأر  دجسم  تیاکح  متـشه : . تشذگ اروشاع 
دمحم لآ  میرح  و  دندروآ ؛ رد  شزاون  هب  ار  اهلبط  و  دنداد ؛ تنیز  ار  رهش  سپ  دندرب ، بلح  هب  ار  مهیلع ] هللا  تاولـص   ] دمحم لآ  ءارـسا 
تاولـص دنتـسیرگیم و  قح  نید و  لـها  لاـح  نیا  اـب  و  رـصع . اـت  رهظ  تقو  زا  ینادـیم  رد  ار  رـس  دـندرک  بصن  دـنتخاس و  روهـشم  ار 

نیمز رد  هک  تسا  یجراخ  رس  نیا  هک  دندرکیم  دایرف  رس  ریز  رد  نانوعلم  نالهاج و  شدج و  رب  شردپ و  رب  نیـسح و  رب  دنداتـسرفیم 
ات دندرک  بصن  نآ  رد  ار  نیـسح  رـس  هک  ینادیم  نآ  هحفـص 211 ] هک [ : دیوگ  فنخموبا  [ . 375  ] درک جورخ  هیواعم  نب  دـیزی  رب  قارع 
زا سؤر  نیلماـح  نوـچ  مهد : [ . 376  ] دوشیم هدروآرب  وا  تجاح  دـشاب ، هتـشاد  یتجاـح  هک  درذـگیمن  اـج  نآ  زا  سکچیه  ناـمز  نیا 

بـصن هعموص  بناج  کی  هب  و  دـندومن ، يدـنلب  يهزین  رب  ار  رـس  نآ  و  دـندنام . یبهار  يهعموص  کیدزن  رد  ار  بش  دنتـشذگ ، کـبلعب 
رفعنم فطلاـب  هب  ترـصب  یتـح  مکتئج  اـم  هللا  :و  تفگیم هک  یفتاـه  زا  دندینـش  بختنم  رد  یحیرط  نیدـلارخف  تـیاور  رب  اـنب  دـندومن .

حبذ دوب و  هدش  هتـشاذگ  كاخ  رب  وا  ياهیور  هک  البرک  رد  ار  نیـسح  مدید  هکنیا  ات  امـش  دزن  هب  مدماین  هک  ادخ  هب  مسقاروحنم  نیدـخلا 
نوخ هک  دـندوب  نادرمناوج  نیـسح  فارطا  رد  هکنیا  لاح  وارون  یجدـلا  نوشغی  حـیباصملا  لـثم  مهروحن  یمدـت  ۀـیتف  هلوح  .و  دوب هدـش 

نیـسحاروز لقا  مل  ینا  ملعی  هللا  هب و  أضتـسی  اجارـس  نیـسحلا  ناک  . نداد رون  تیثیح  زا  ار  یکیرات  دیناشوپیم  غارچ  دـننام  ناشیا  يولگ 
اروت ادخ  یتسیک -  وت  تفگ : موثلکما  ترـضح  سپ  . ماهتفگن غورد  نم  هک  دنادیم  ادـخ  دـشیم و  وا  هب  یئانـشور  بلط  هکدوب  یغارج 

هک میدیـسر  یتقو  سپ  مینک  يرای  ار  نیـسح  هک  میدوب  هدمآ  نم  موق  نم و  مشابیم . نج  ناهاشداپ  زا  یکی  نم  تفگ : دنک ؟-  تمحر 
نودـب هک  میتسناد  ام  هک  دـنتفگ  دندیـسرت و  دندینـش  ار  زاوآ  نیا  سؤر  نیلماح  نوچ  سپ  دوب . هدیـسر  تداهـش  يهجرد  هب  باـنج  نآ 

عطاس كرابم  رس  زا  رون  هکنیا  لاح  هحفص 212 ] درک و [  رد  هب  هعموص  زا  رس  بهار  دش ، بش  نوچ  سپ  میشابیم . شتآ  لها  زا  کش 
وت رب  هللادبع ! ابا  يا  هک  دندرکیم  ادن  دندش و  لزان  هکئالم  دش و  هدوشگ  نامسآ  زا  يرد  هک  دید  درک  هاگن  دیشخردیم و  نامسآ  هب  و 
اب هک  تسیک  رس  نیا  هک  تفگ  دش و  فرشم  ناشیا  رب  بهار  دنورب  هک  دنتـساوخ  دش و  حبـص  نوچ  دمآ . عزج  هب  بهار  سپ  داب ! مالس 

بهار سپ  تسا . دـمحم  رتخد  همطاف ، هک  دـنتفگ  تسیک ؟ شرداـم  هک : تفگ  سپ  تسا . یلع  نب  نیـسح  رـس  هک : دـنتفگ  تسا ؟ اـمش 
نادنمشناد هک  دنتفگ  سپ  نادنمشناد . دنتفگ  تسار  میظعلا ، یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  تفگیم : دز و  رگیدکی  رب  ار  دوخ  ياهتسد 

ای ربـمغیپ  يارب  رگم  دوشیمن  نیا  دـنکیم و  هیرگ  نوخ  نامـسآ  دوـش  هتـشک  هک  یناـمز  رد  درم  نیا  هک  دـنیوگیم  تفگ : دـنتفگ ؟ هچ 
رس بحاص  هب  نآ  زا  سپ  ار ! ربمغیپ  یصو  رسپ  ار و  دوخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  دنتـشک  هک  یتما  زا  ابجعاو  تفگ : نآ  زا  سپ  ربمغیپ . دنزرف 
وا زا  هزیاج  مهرد  رازه  هد  ات  دیزی  دزن  رد  رگم  مروآیمن  نوریب  ار  نآ  هک  تفگ  درم  نآ  منک . هاگن  نآ  هب  ات  امنب  نم  هب  ار  رس  هک  تفگ 

نماد رب  ار  نآ  و  تفرگ . ار  رس  و  دومن ، رـضاح  ار  مهارد  بهار  سپ  نک . رـضاح  تفگ : مهدیم . وت  هب  نم  ار  نآ  تفگ : بهار  مریگب .
رب تسا  نارگ  تفگیم  و  تسیرگیم . دیـسوب و  ار  نآ  داتفا و  وا  رب  بهار  دش . رهاظ  راوگرزب  نآ  يایانث  ياهنادند  سپ  تشاذـگ  دوخ 
زج هب  یئادخ  هک  مهدیم  تداهـش  نم  هک  هدب  تدج  دزن  رد  میارب  تداهـش  ادرف  نکیل  و  مدوبن ؛ وت  يور  شیپ  رد  ناگتـشک  لوا  هک  نم 

. دنتفر موق  سپ  وا . مالـسا  دش  وکین  دش و  ناملـسم  هکنیا  زا  دعب  دومن  در  ار  رـس  سپ  تسا . وا  ربمغیپ  وا و  يهدـنب  دـمحم  تسین و  ادـخ 
و : ) تسا هدش  هتـشون  نآ  رب  تسا و  هدش  لافـس  مهارد  نآ  هک  دـندید  هاگان  سپ  دـننک . میـسقت  مه  اب  ار  مهارد  هک  دنتـسشن  نآ  زا  سپ 
زا دوخ  ياهدنـس  هب  راحب  باتک  رد  یـسلجم  يهمالع  مهدزای : هحفـص 213 ] [ . ] 378 [ ] 377 ( ] نوبلقنی بلقنم  يا  اوـملظ  نیذـلا  ملعیس 

هکنیا لاح  زرمایب و  ارم  ایادـخ ! تفگیم  هک  مدـید  ار  يدرم  هاگان  مدوب . فاوط  رد  مسوم ، رد  : هک هدومن  لقن  شمعا  نارهم  نب  ناـمیلس 
یئادخ لوسر  مرح  رد  یـشابیم و  ادخ  مرحرد  وت  درم ! يا  متفگ : و  مدش . وا  کیدزن  هب  مدمآ  رد  هزرل  هب  نم  سپ  يزرمآیمن ! منادیم 
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هماهت هوک  زا  رتگرزب  ایآ  متفگ : تسا . گرزب  نم  هاـنگ  درم ! يا  تفگ : یئادـخ !؟ شزرمآ  زا  سویأـم  ارچ  تسا ، مارح  رهـش  ماـیا  نیا  و 
زا ایب  تفگ : ارم . هد  ربخ  متفگ : مهد . ربخ  ار  وت  یهاوخب  رگا  سپ  یلب . تفگ : تسا . ربارب  راوتـسا  ياههوک  اب  متفگ : یلب . تفگ : تسا ؟

نیـسح گنج  هک  ینامز  رد  مدوب ، دعـس  نب  رمع  رکـشل  ناکرا  زا  یکی  نم  هک  تفگ  نم  يارب  سپ  میتفر . نوریب  سپ  میور . نوریب  مرح 
هک میدیسر  یئاراصن  رید  رب  ماش  هار  رد  نوچ  میدربیم . هفوک  زا  دیزی  يارب  ار  نیسح  رس  هک  مدوب  رفن  لهچ  نآ  زا  یکی  نم  و  دش . عقاو 
زا یـضعب  رب  انب   ) تشون رید  راوید  رب  دـش و  ادـیپ  یتسد ) فک  ینعی   ) یفک هاگان  سپ  میـشاب . هدروخ  يزیچ  هک  میتسـشن  دوب . اـم  اـب  رس 

تعافش دنتشک  ار  نیسح  هک  یهورگ  دنراد  دیما  ایآ  باسحلا !؟ موی  هدج  ۀعافش  انیـسح  تلتق  ۀما  وجرتأ  [ : 379 ( ] تشون نوخ  اب  لتاقم 
نآ سپ  دنشاب . هتفرگ  ار  تسد  نآ  هک  دنتساوخرب  ام  زا  یضعب  سپ  یتخـس . عزج  میدومن  عزج  ام  سپ  باسح !؟ زور  رد  ار  نیـسح  دج 

عیفش و مهل  سیل  هللا  الف و  تشون : دومن و  دوع  فک  نآ  هاگان  سپ  میدش . لوغـشم  ندروخ  ماعط  هب  میتسـشن و  زاب  دیدرگ . ناهنپ  تسد 
دنهاوخ باذع  رد  تمایق  زور  رد  ناشیا  و  يا ]  ] هدننک تعافـش  ناشیا  يارب  تسین  هک  ادخ  هب  مسق  هن ، سپ  باذـعلا ، یف  ۀـمیقلا  موی  وه 

زاـب تسد  نآ  سپ  ندروـخ . ماـعط  هب  دنتـشگرب  زاـب  سپ  دـش . بیاـغ  سپ  دـنریگب  ار  تسد  نآ  هک  دنتـساوخرب  اـم  باحـصا  سپ  دوـب !
هب ار  نیـسح  دنتـشک  هکنیا  لاح  و  باتکلا ، مکح  مهمکح  فلاـخ  روج و  هحفـص 214 ] مکحب [  نیـسحلا  اولتق  دق  و  تشون : تشگرب و 
ام رب  رید  زا  بهار  سپ  مدروخن . رگید  دـشن و  اراوگ  ندروخ  نم  رب  سپ  ار . نآرق  مکح  ناشیا  مکح  درک  تفلاخم  ملظ و  روج و  مکح 

. دییآیم اجک  زا  هک  تفگ  بهار  سپ  دید . ار  رکـشل  درک  هاگن  سپ  تسا . نشور  رـس  يالاب  زا  هک  دید  ار  نابات  رون  سپ  دـش . فرـشم 
امش ربمغیپ  مع  رسپ  رسپ  امـش و  ربمغیپ  رتخد  همطاف ، رـسپ  نیـسح ، هک  تفگ  بهار  میدرک . نیـسح  اب  هبراحم  میئآیم و  قارع  زا  دنتفگ 

نکیل میتشادیمرب و  ام  ياهمـشچ  يالاب  رب  ار  وا  ام  دوبیم  يدنزرف  میرم  نب  یـسیع  يارب  رگا  دیوش ! كاله  تفگ : یلب . دنتفگ : تسا !؟
نم هب  نم  ناردـپ  زا  هک  مراد  مهرد  رازه  هد  نم  هک  دـیئوگب  دوـخ  سیئر  هب  تفگ : تسیچ ؟ دـنتفگ : تسا . یتجاـح  امـش  يوـس  هـب  ارم 

رس نآ  دنک  چوک  دهاوخب  نوچ  سپ  دنامب . نم  دزن  رد  امش  نتفر  تقو  ات  هک  دهد  نم  هب  ار  رـس  نیا  دریگب و  ار  نآ  تسا  هدیـسر  ثاریم 
نآ رمع  و  دندومن . نزو  دقن و  ار  نآ  و  دنتفرگ . ار  مهارد  دنداد و  ار  رـس  هک  تفگ  دنداد . ربخ  نآ  زا  ار  رمع  سپ  میامنیم . در  وا  هب  ار 
رد ار  نآ  سپ  دومن . روفاک  کشم و  زا  رپ  درک و  هزیکاپ  تسش و  ار  رس  نآ  بهار  سپ  دنداد . بهار  هب  ار  رـس  درپس و  دوخ  نزاخ  هب  ار 

! رس يا  تفگ : سپ  دنتشاد . بلط  ار  رـس  وا  زا  دش . نتفر  تقو  هکنیا  ات  درکیم ، هیرگ  هحون و  تشاذگ و  دوخ  نماد  رب  دیچیپ و  يریرح 
ادخ زج  هب  هک  مهدیم  تداهش  نم  هک  یفطصم ، دمحم  تدج ، دزن  رد  هد  تداهش  دوش ، ادرف  نوچ  ار  دوخ  سفن  رگم  متسین  کلام  نم 
امـش سیئر  هب  نم  هک  تفگ  سپ  مشاـبیم . وـت  دـبع  نم  وـت و  تسد  رب  مدروآ  مالـسا  تسا . وا  لوـسر  هدـنب و  دـمحم  تسین و  یئادـخ 

هب ار  وت  منکیم  لاؤس  تفگ : بهار  نآ  دیسر . وا  کیدزن  دعـس  نب  رمع  سپ  مهد . وا  هب  ار  رـس  میوگب و  وا  هب  ینخـس  هک  مراد  یتجاح 
ناـنچ تفگ : رمع  يرواـین ! نوریب  قودنـص  زا  ار  وا  ینکن و  راـتفر  يدرک  راـتفر  رـس  نیا  اـب  هک  وحن  نیا  هب  هکنیا  دـمحم ، قـح  هب  ادـخ ،

رمع و  تفای . تافو  ات  دومن  تدابع  ار  دنوادخ  دش و  قحلم  اههوک  زا  یضعب  هب  دش و  لزان  رید  زا  دومن و  میلست  ار  رس  سپ  درک . مهاوخ 
فرظ نآ  هک  تفگ  رمع  دندیـسر  قشمد  کـیدزن  نوچ  هحفـص 215 ] سپ [  دومن . یم  اقباس  هک  دومنیم  مسق  نامه  باـنج  نآ  رـس  هب 
هتشون اهنآ  بناج  کی  رب  دناهدش و  لافـس  همه  مهارد  دید  تسکـش ، ار  شرـس  نوچ  تسا . رومهم  وا  رهم  هب  هک  دید  دندروآ  ار  مهارد 
بلقنم يا  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  و  : ) تسا هدـش  هتـشون  رگید  بناج  رب  و  [ 380 ( ] نوملاظلا لمعی  امع  الفاغ  هللا  نبـسحت  و ال  : ) تسا هدـش 

رد ار  اهنآ  هک  تفگ  دوخ  نامزالم  هب  سپ  دـمآ . ناـیز  هب  نم  ترخآ  اـیند و  نوعجار ، هیلا  اـنا  اـنا هللا و  تفگ : رمع  سپ  [ 381 ( ] نوبلقنی
: مهدزاود . دوریم مه  داحتا  لامتحا  دـشاب و  قباس  تیاکح  ریغ  تیاکح  نیا  هک  تسا  لمتحم  و  [ . 382 . ] تفر قشمد  هب  دنتخیر و  يرهن 

یبهار دنتفگیم  نیرسنق  ار  نآ  هک  دندرب  یلزنم  هب  ار  نیسح  ریس  نوچ  : هک هتـشاد  تیاور  صیاصخ  باتک  زا  راحب  رد  یـسلجم  يهمالع 
نآ داد و  مهرد  رازه  هد  سپ  دوریم . نامسآ  هب  دوشیم و  دنلب  رس  نآ  ناهد  زا  يرون  دید  درک . هاگن  رـس  نادب  دروآرب و  هعموص  زا  رس 

بهار و يا  وت  لاح  هب  اشوخ  تفگیم : دیدیمن ، ار  نآ  صخش  هک  ار  یئادص  دینـش  سپ  درب . دوخ  هعموص  هب  تفرگ و  ناشیا  زا  ار  رس 
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هک نک  رما  هک  یسیع  قح  هب  نم ! راگدرورپ  يا  تفگ : سپ  درک . دنلب  ار  دوخ  رس  بهار  سپ  درادب ! ار  رـس  نیا  تمرح  هک  یـسک  يارب 
، منم دومرف : یتسیک ؟ وت  هک  تفگ  بهار  یهاوخیم ؟ هچ  بهار ! يا  دومرف : دـمآ و  ملکت  هب  رـس  نآ  سپ  دـیآ . ملکت  هب  نم  اـب  رـس  نیا 
و ناشطع ؛ منم  مولظم ؛ منم  البرک ؛ رد  يهدش  هتـشک  منم  و  ارهز ؛ يهمطاف  رـسپ  منم  و  یـضترم ؛ یلع  رـسپ  منم  و  یفطـصم ؛ دـمحم  رـسپ 

یئوگب هکنیا  اـت  مرادیمنرب  ار  دوخ  يور  نم  هک  هحفـص 216 ] تفگ [  سپ  تشاذگ . كرابم  يور  رب  ار  دوخ  يور  بهار  دش . تکاس 
هللا و الا  هلا  نأ ال  دهشا  تفگ : بهار  سپ  درگرب . دمحم  مدج  نید  هب  هک  دومرف  رهطا  رس  نآ  سپ  تمایق . زور  رد  موشیم  وت  عیفـش  هک 

ارحـص هب  نوچ  دـنتفرگ . درم  نآ  زا  ار  مهرد  رـس و  دـندرک  حبـص  نوچ  دومن . وا  يارب  تعافـش  لوبق  سپ  هللالوسر ، ادـمحم  نأ  دهـشأ 
ره راز  راوخ و  نابیرغیبیرغزا  دایرف  ناغفا و  دـص  ود  یبیرغ  زا  دادـیب  داد  نازیزع  : هفلؤمل [ . 383 . ] دش گنس  مهارد  هک  دندید  دندیـسر 
ماش نوچ  هریت  نابیرغ  زور  دوبرای  روای و  ناشیا  رب  يراوخمغ  هن  رادـقم  ردـق و  دـشابن  ار  نابیرغدـنراگف  لد  نزرب  رازاـب و  ره  هب  دـنراید 

هبرسکی دنتشگ  ناور  هنابیرغ  ربمیپ  لآ  ماش  هار  ردنا  وچيریسا  ردنا  یکدوک  ادابم  يریگتـسد  ادابم  ار  یبیرغماجنا  چیه  ناشیا  ماش  درادن 
نیـسح كاپ  ینارون  رـسدندیمرآ  يرید  ياپ  رد  یبش  دندیرب  هر  لزنم  هب  لزنم  یمههراظن  رپ  نزرب  رازاب و  ره  هب  هراوس  نایرع  رتشا  يور 
يدوب ار  [ 385  ] جاـخ بیلـصاسرت و  شیک  و  [ 384  ] عوـشی نییآ  هب  اـسآ  سقرم  اـجنآ  رد  بهار  یکیاـهافج  زا  دـندومن  ین  يور  هـب  ار 
دینـشب هلان  ناغف و  ياهیه  وچاسیلک  رید و  رب و  موب و  ره  هب  یـسیع  رکذ  رد  رحـس  ماش و  ره  هبرانز  هدرک  لـکیه  شیوخ  رب  یمه  راتـسرپ 
شمخز هدوشگب  ناهددید  شرـس  رب  ناوارف  مخز  یلو  دیلاب  هام  رب  شاههبج  رون  هک  هحفص 217 ] دید [  نانـس  رب  بشخن  هام  نوچ  يرس 

اسآ یسوم  بهار  روط  يوس  هبادیوه  یـسوم  رب  روط  رون  وچ  ادیپ  دوب  شناهد  زا  رون  یکیهراظن  دوخ  نانز  رب  شمـشچ  ود  هراتـس  نوچ 
تـساوخرب زاوآ  اوه  زا  هگان  هبنالان  راـگفا و  تفر  شیوخ  رید  هب  ناـشیا  زا  دتـسب  يرـس  داد و  يرزاـسرت  جاـخ  بیلـص و  اـب  دـش  ناور 

بهار نآ  نخس  نیا  دینشب  وچشماک  راداد  ترـضح  دناسر  شمارتحا  درادب  وک  سک  نآ  شوختساجنیا  ردنا  رـس  نیا  هک  داب  تشوخ 
زوس و اب  یلو  رس  نآ  تفگبرآ  نخس  ردنا  نم  رهب  رس  نیا  هک  رانز  جاخ و  بیلص و  یـسیع و  هبراداد  كاپ  يا  تفگ  دیراز و  یمه  راز 

رـس میالب  برک و  يهنـشت  بل  نآ  نممالـسا  هاشنهاش  روپ  اتفگب  مان  ام  هب  وگ  رب  یتسیک  اـتفگبیهاوخ  هچنآ  زا  سرپب  اـسرت  يا  هک  یهآ 
ار وا  نیـسح  دمآ  ردـنا  مالـسا  هب  اسرت  نآ  سپشاب  ام  شیک  رد  یلو  يرآ  تفگب  شاب  ازج  رد  ام  عفاش  اتفگبمیافج  روج و  زا  هزین  ردـنا 

بقانم باتک  زا  درک  تیاور  راحب  باتک  رد  مهدزیستسا : نینح  ردب و  هش  وا  عیفش  تسا  نیسح  رهب  ناشف  نوخ  دمحمدمآ  رشحم  عیفش 
دندروخ و بارـش  نوچ  سپ  دندرک  لوزن  دوهی  زا  يدرم  کیدزن  رد  سپ  دمآ . رد  بش  دندربیم  ماش  هب  ار  نیـسح  رـس  نوچ  : هک میدـق 
دوب و یقودنـص  رد  رـس  نآ  دندنامن و  وا  هب  سپ  دیئامنب . نم  هب  ار  وا  تفگ  يدوهی  تسا ، نیـسح  رـس  ام  دزن  رد  هک  دنتفگ  دندش  تسم 

نک تعافش  هک  تفگ  رس  نآ  هب  و  تفرگ . ناشیا  زا  هعیدو  هب  ار  رس  نآ  درک و  بجعت  يدوهی  سپ  تفریم . نامـسآ  هب  عطاس  وا  زا  رون 
يدمحم وت  تسا و  نییدمحم  يارب  زا  نم  تعافش  هک  تفگ  رـس  نآ  سپ  دروآ . نخـس  هب  ار  رـس  نآ  ادخ  سپ  نم . يارب  وت  دج  دزن  رد 

یتـشط ناـیم  رد  ار  نآ  ار و  رــس  نآ  تـفرگ  نآ  زا  سپ  ار . دوـخ  ناـشیوخ  ار و  هحفـص 218 ] دوهی [  دومن  عـمج  درم  نآ  سپ  یتـسین .
رتخد رـسپ  رـس  نیا  هک  تفگ  دوخ  ءابرقا  دالوا و  هب  نآ  زا  سپ  تخیر . ربنع  کشم و  روفاک و  نآ  رد  تخیر و  بالگ  وا  رب  و  تشاذگ ،

وت هدنز  هک  مروخیم  ترـسح  ناملـسم ... وا  تسد  رب  ات  مدرکن  كاردا  ار  دمحم  وت  دج  هک  مدوخ  هک ... تفگ  نآ  زا  سپ  تسا . دمحم 
سپ دروآ . ملکت  هب  ار  رـس  نآ  یل  تمایق ... رد  نم  يارب  نک  تعافـش  میامن . داهج  وت  يور  شیپ  رد  وت ... تسد  رب  اـت  مدرکن  كاردا  ار 

دندروآ مالسا  وا  ناشیوخ  دوهی و  تکاس ... سپ  دومرف  ار  مالک  نیا  هعفد  هس  دوب . مهاوخ  وت  عیفـش  نم  رگا ... هک  تفگ  حیـصف  ناسل  هب 
المجم تسا . رهظا  ددـعت ، لامتحا  دراد و  مه  ددـعت  لاـمتحا  نکیل  دراد  داـحتا  لاـمتحا  هچ  رگا  بهار  راـبخا  هک  دـیوگ  فلؤم  [ . 386]
دانـسا هب  لوتب  يهدیـس  يهدنـسم  زا  مهدراهچ : . تسا عطق  دـیفم  نآ و  رد  رابخا  دورو  ترثک  تهج  هب  تسا  ینعملاب  رتاوتم  بهار  راـبخا 
تئارق هک  مدینـش  سپ  دندوب . نیـسح  كرابم  رـس  لماح  هک  مدوب  یناسک  نایم  رد  نم  : تفگ هک  هتـشاد  تیاور  هدـیکو  نب  ثرا  زا  دوخ 

رـسپ يا  هک  تفگ  نم  هب  سپ  مدینـشیم . ار  نیـسح  زاوآ  هکنیا  لاـح  مدومن و  کـش  دوخ  سفن  رد  نم  سپ  ار . فهک  يهروس  درکیم 
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سفن شیپ  نم  هک  دـیوگ  هدـیکونبا  میوشیم . هداد  يزور  سپ  ام ؛ راگدرورپ  دزن  رد  میاهدـنز  همئا  هورگ  ام  هک  یتسنادـن  اـیآ  هدـیکو !
ناـشیا نتخیر  یهار . نم  يوس  هب  وت  يارب  تسین  هدـیکو ! رـسپ  يا  هک  تفگ  رـس  نآ  مدـید  مربیم . مدزدیم و  ارـس  نیا  هک  متفگ  دوخ 

رد اهلغ  هک  یتلاح  رد  دننادب  هک  تسا  دوز  سپ  ار . ناشیا  راذـگب  سپ  ارم . رـس  ناشیا  ندـینادرگ  زا  ادـخ  دزن  رد  تسا  رتگرزب  ارم  نوخ 
رد : هکنیا دیعس  نب  لهس  زا  فنخمیبا  تیاور  ربانب  مهدزناپ : [ . 387  ] دنوشیم هدیشک  اهریجنز  هحفص 219 ] هب [  تسا و  ناشیا  ياهندرگ 
ۀما اوجرتا  : تفگیم راعشا  نیا  هک  میدیدیمن ، ار  وا  صخـش  میدینـشیم و  ار  وا  يادص  هک  مدینـش  یفتاه  زا  يراسا  اهرـس و  اب  ماش  هار 
یف منهج  مهنکـسا  دایزینب و  هلألا  نعل  الابآملا  موی  یف  هوجری  مل  هوفلاخ و  هلألا و  اوبـضغ  دق  وباسحلا  موی  هدج  ۀعافـش  انیـسح  اولتق 

بحاص مهدزناش : [ . 388 . ] نتفر هار  دنت  هب  دندرک  عورش  دندرک و  یتخس  عزج  دندینش  ار  زاوآ  نیا  رارـشا  نوچ  هک  دیوگ  لهـسباذعلا 
یبرع نابز  هب  يرعش  دنچ  و  دندیدیمن . ار  وا  صخـش  هک  داد  زاوآ  یفتاه  هاگان  سپ  دندیـسر  قشمد  هب  کیدزن  نوچ  : هک دیوگ  بختنم 

رسپ دمحم و  رتخد  رسپ  رس  هک  نیا  اهنآ  نومضم  لصاح  مدومنن . لقن  ار  راعشا  اذهل  تشاد  رایسب  طلغ  هخـسن  نوچ  [ . 389 . ] دومن داشنا 
نب لاهنم  زا  راحب  باتک  رد  یـسلجم  يهمالع  مهدفیه : . دننکیمن هیرگ  دـننکیم و  هاگن  ناناملـسم  تسا و  دـنلب  هزین  رب  وا  ربمغیپ  یـصو 

يدرم رس ، نآ  يور  شیپ  رد  دندوب و  هدرک  هزین  رب  قشمد  رد  هک  یماگنه  رد  ار  نیـسح  رـس  مدید  ادخ ! هب  مسق  : هک هتـشاد  تیاور  ورمع 
هحفـص 220] انتایا [  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحـصا  نا  تبـسح  ما  : ) یلاعت يادـخ  لوق  هب  دیـسر  ات  درکیم ؛ تئارق  فهک  يهروس 
، فهک باحـصازا  بجعا  هک  دومرف  رـس  نآ  سپ  زیت . دـنت و  ناور و  نابز  هب  دروآ  ملکت  هب  ار  رـس  نآ  یلاعت  يادـخ  سپ  [ 390 ( ] ابجع

 - هللالوسر لآ  هللا و  لآ  نوچ  : هک هدومرف  بختنم  باتک  رد  یحیرط  خیـش  مهدـجیه : [ . 391 . ] تسا نم  رس  نتشادرب  تسا و  نم  نتـشک 
هب لوغـشم  لزنم  نآ  رد  ناراوـگرزب  نآ  و  داد ؛ رارق  ناـشیا  لزنم  تـهج  هـب  هناـخ  دـیلپ  دـیزی  دـندش ، ماـش  دراو  هـلآ -  هـیلع و  هللا  یلص 

دوب و هدیدن  ار  دوخ  ردپ  دندوب  هدرک  دیهش  ار  مولظم  نآ  هک  يزور  زا  دوب . هلاس  هس  يرتخد  ار  نیـسح  ماما  ترـضح  و  دندوب . يرادازع 
تبیـصم نآ  دومنیم . بلط  ار  دوخ  ناـبرهم  ردـپ  ناریـسا  نآ  زا  دـنچ  ره  دوب . هدومن  ریثأـت  رایـسب  هریغـص  رتـخد  نآ  رب  باـنج  نآ  قارف 

رد ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  راز  هریغص  نآ  اهبش  زا  یبش  هکنیا  ات  دیآیم  وت  ردپ  ادرف  هک  دندومرفیم  دندادیم و  یلـست  ار  لفط  نآ  ناگدز 
نیا رادغ  نودرگ  نوچ  دیدرگ . داش  ینامز  ردپ  لاصو  زا  و  دیمرآ ؛ شتمحرم  لظ  رد  دـیدرگ و  دنـسرخ  شرادـید  زا  دـید و  ایور  ملاع 

رادیب باوخ  زا  راز  ةریغـص  نآ  نوچ  دومن . رادیب  باوخ  زا  ار  لاب  هتـسکش  نآ  دیامن ، هدهاشم  تسناوتن  هردخم  نآ  رد  ار  تحارتسا  عون 
زا ناگدز  متـس  نآ  سپ  تسیرگیم . دزیم و  هحیـص  دیـشکرب و  درد  رپ  لد  زا  درـس  هآ  دیدن ، دوخ  دزن  رد  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  دش و 

رون ار و  مردـپ  نم  دزن  هب  دـیروایب  تفگ : ناـسکیب  نآ  باوج  رد  همولظم  نآ  تسیچ ؟ وت  يهلاـن  ببـس  هک  دـندومن  لاؤـس  هریغـص  نآ 
دنداد یلـست  ار  وا  دنچ  ره  تسا . هدید  باوخ  رد  ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ  راز  همیتی  نآ  هک  دنتـسناد  ناگدز  تبیـصم  نآ  سپ  ار . ممـشچ 

نآ يازع  دـندیدرگ و  هلان  مه  هریغـص  نآ  اـب  دـندوب ، هناـهب  رظتنم  دـندیرد و  ار  نوکـس  ربص و  يهدرپ  ناـبیرغ  نآ  دـش  رتشیب  وا  يهیرگ 
دنلب ار  دوخ  ياهادص  دنتخیر و  دوخ  رـس  رب  كاخ  دـندز و  دوخ  ياهيور  هحفص 221 ] رب [  [ 392  ] هچناپط دنتـشاد و  ياپ  رب  ار  مولظم 

يهزاجا خـیاشم  زا  یکی  هک  یناغرب  یقتدـمحم  الم  جاح  موحرم  ثلاث ، دیهـش  تیاور  ربانب  . دـندرک ناشیرپ  ار  دوخ  ياهيوم  دـندومن و 
: تفگ دش . یلوتـسم  وا  رب  باوخ  مدوب . دـیلپ  دـیزی  دزن  رد  نم  : هک دـیوگ  ثراح  نب  رهاط  زا ]  ] نیقتملا سلاجم  باتک  رد  تسا  ریقف  نیا 

كرابم رـس  اما  تفر . باوخ  هب  داـهن و  نم  نماد  رب  ار  دوخ  رـس  نیعل  نآ  متـسشن و  سپ  مراذـگ . وت  نماد  رب  ار  دوخ  رـس  اـیب  رهاـط ! يا 
هبارخ و ناریسا  يهلان  دایرف و  هلغلغ و  يادص  رابکی  هب  هک  تشذگ  بش  زا  یخرب  نوچ  دوب . دیزی  شیپ  الط  تشط  نایم  رد  البرک  مولظم 

تـشط رد  هدیرب  رـس  نآ  رب  هزرل  نانچ  نامیتی  نآ  زادگ  ناج  يهلان  يادص  زا  دش . دـنلب  نیـسح  ماما  لایع  ناکدوک و  دـمحم و  لآ  نانز 
دومن و دـنوادخ  هب  ور  نیزح  يهلان  هب  ناـیرگ  ناراـهب  ربا  نوچ  داتـسیا  اوه  رد  دـش و  دـنلب  [ 393  ] شرا راهچ  رادـقم  هب  هک  هداتفا  هداـهن 
دنتسه و ام  ناگـشوگ  رگج  دنـشاب و  یم  ام  دالوا  ناشیا  هک  یتسرد  هب  ایادخ ! انباحـصأ . ءآلؤه  اندابکا و  اندالوا و  ءآلؤه  نا  مهللا  تفگ :
زا هماج  و  مدومن . دنلب  هیرگ  زاغآ  مداتفا . نم  دیوگ  دش . یلوتـسم  رهاط  رب  بارطـضا  تشحو و  تلاح ، نیا  زا  دنـشابیم . ام  نارای  ناشیا 
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يور هثداح  هچ  امـش  رب  نامولظم ! يا  متفگ : ناریـسا  تیب و  لها  هب  دنلب  يادـص  هب  دوب . دـیزی  هاگراب  هب  کیدزن  هبارخ  ایوگ  مدـیرد . نت 
رایـسب ار  وا  بانج  نآ  دوب و  هلاس  هس  ای  هلاس  ود  ریغـص  يرتخد  ار  نیـسح  ماما  بانج  هک  دـندرک  دـنلب  زاوآ  بانج  نآ  میرح  سپ  هداد ؟

نویـش دایرف و  تدـش  زا  اما  مهاوخیم . ار  مردـپ  تسا . اجک  نم  ردـپ  دـیوگیم  لاـح  هدومن و  تدـش  وا  رد  ردـپ  قوش  تشاد . تسود 
هحفص 222] دومرف [ : دومن و  دیزی  هب  ور  دوب  هداتسیا  اوه  رد  هک  نانچمه  نیسح  بانج  رس  دش و  رادیب  باوخ  زا  دیزی  هبارخ  رد  ناریـسا 

البرک كاـخ  يور  رب  ارم  رـسیب  نت  ینعی  يدوـمن ؟ ملظ  همه  نیا  نم  اـب  وـت  هک  مدوـب  هدرک  يدـب  هچ  وـت  قـح  رد  نم  هیواـعم ! رـسپ  يا 
هجوتم سپ  يدومن . تراغ  ارم  ياههمیخ  و  يدومن ، ریـسا  ارم  مرح  نایگدرپ  و  يدروآ ، ماش  رهـش  هب  مامت  يراوخ  هب  ارم  رـس  یتخادنا و 

هیرگ نیا  يادـص  : دیـسرپ بختنم ، تیاور  رباـنب  . داـتفا نـیعل  نآ  مادـنا  هـب  هزرل  سپ  ناتـسب ! يو  زا  ارم  داد  یهلا ! تـفگ : دـش و  دـنوادخ 
دـیامنیم و بلط  ار  دوخ  ردـپ  تسا و  هدـش  رادـیب  لاح  تسا و  هدـید  باوخ  رد  ار  دوخ  ردـپ  نیـسح  يهریغـص  رتخد  دـنتفگ : تسیچ ؟

سپ دـن .]  ] ربـب وا  دزن  هب  ار  نیـسح  ماـما  ترـضح  كراـبم  رـس  هک  دومن  رما  تفاـی  عـالطا  هعقاو  نیا  رب  نیعل  نآ  نوـچ  دـشکیم . هحیص 
. دندراذگ همیتی  نآ  يور  شیپ  رد  دندرب و  هریغـص  رتخد  نآ  دزن  هب  دـندیناشوپ و  [ 394  ] یلیدنم هب  ار  كرابم  رـس  نآ  دیلپ  نآ  نامزالم 

نآ باوج  رد  تسیک ؟ زا  رس  نیا  هک  دیسرپ  داتفا  كرابم  رس  نآ  رب  راز  يهریغـص  نآ  رظن  نوچ  دنتـشادرب . كرابم  رـس  نآ  زا  ار  لیدنم 
، لد نیگنـس  مادـک  ردـپ ! يا  تفگیم : درک و  دـنلب  يراز  هلان و  دایرف و  هریغـص  نآ  تسا . وت  ردـپ  كرابم  رـس  نیا  دـنتفگ : باـبک  لد 
رد ارم  دومن  میتی  هک  ناج ! ردـپ  يا  ار !؟ وت  گر  هاش  ود  دـیرب  یـسک  هچ  ناج ! ردـپ  يا  وت !؟ رهطم  نوخ  هب  ار  وت  نساحم  دومن  باضخ 
ات دوشیم  وت  يهمیتی  يهریغـص  يهرتخد  يهجوتم  هک  ناج ! ردپ  يا  مشاب !؟ هتـشاد  هک  هب  دیما  وت  زا  دـعب  ناج ! ردـپ  يا  یلاسدرخ !؟ نیا 
يا ار !؟ هدش  ریـسا  يهویب  نانز  دیامنیم  يراتـسرپ  هک  ناج ! ردـپ  يا  دوشیم !؟ وت  هنهرب  نانز  يهجوتم  هک  ناج ! ردـپ  يا  دوش ؟ گرزب 
ردپ يا  ار !؟ ناشیرپ  ياهیوم  نیا  دیامنیم  يراوخمغ  هک  ناج !؟ ردپ  يا  ار !؟ بیرغ  ردـقیب و  نانز  دـیامنیم  يراوخمغ  هک  ناج ! ردـپ 

وت يادف  نم  یکـشاک  هحفـص 223 ] ناج [ ! ردـپ  يا  ام ! یبیرغ  رب  ياو  وت  زادـعب  ناج !؟ ردـپ  يا  ام !؟ يدـیماان  رب  ياو  وت  زا  دـعب  ناـج !
مدـیدیمن مدوبیم و  ناهنپ  كاخ  ریز  رد  یکـشاک  ناج ! ردـپ  يا  مدوب ! اـنیبان  روک و  زورما  زا  شیپ  یکـشاک  ناـج ! ردـپ  يا  مدـشیم !

هک تسیرگ  ردقنآ  تشاذگ و  راوگرزب  ردپ  ناهد  رب  ار  دوخ  ناهد  راز  يهریغـص  نآ  سپ  هدـش ! باضخ  نوخ  هب  ار  وت  كرابم  نساحم 
حور هک  دندید  هاگان  دنداد  تکرح  ار  رادغاد  يهریغـص  نآ  دندرک ، هدهاشم  ار  هریغـص  نآ  يرارقیب  تیب  لها  نوچ  دیدرگ . شوهدـم 

هدهاشم ار  تلاح  نیا  ناسکیب  نآ  نوچ  تسا . هدیمرآ  ارهز  همطاف  شاهدج  دزن  هب  شردپ  هارمه  هب  زاورپ و  سدـق  نایـشآ  هب  شـسدقم 
نابیرغ ایآ  نازیزع ! [ . 395  ] دنتـسیرگ ناشیا  رب  دندید  ار  نامولظم  نآ  هک  ینز  درم و  ره  دندرک و  دنلب  هزات  يراز  هیرگ و  زاغآ  دندومن ،

هک دنتشاد  یلاسغ  هن  دنک  زامن  هریغص  نآ  رب  هک  دوب  یسک  هن  [ 396  ] یطونح هن  يروفاک و  هن  دنتشاد و  ینک  هن  دننک !؟ هچ  هبارخ  نآ  رد 
زا ایوگ  درادرب . ار  هزانج  هک  یـسک  هن  دنتـشاد و  يا ]  ] هزانج هن  دـنیامن ، ربق  رفح  هک  یگنلک  هن  لیب و  هن  دـهد ، لـسغ  ار  نیـسح  يهمیتی 

ایوگ دـندومن ؛ شنفک  موثلکما  ناشیرپ  ناوسیگ  اب  ایوگ  دـندرک ؛ طونح  روفاک و  هبارخ  كاخ  زا  ایوگ  داد ؛ شلـسغ  بنیز  مشچ ، کشا 
ار شربق  دراذگ و  زامن  وا  رب  ربمغیپ  كرابم  حور  هتبلا  دوب ؛ هزانج  زامن  ریبکت  هنیکس  يهلان  ایوگ  دنتخاس ، توبات  هنیکـس  ناگژم  يوم  زا 

. دنراد رارق  هبارخ  نامه  رد 

تسا ءادهشلادیس  ترضح  دوجو  مرک  تواخس و  رد 

هحفص هک [ : تسا  يورم  هعیرشلا  حابـصم  باتک  رد  دمحم  لآ  قداص  زا  و  تسا . رمع  یتدایز  بجوم  تسا و  تایلب  عفار  هقدص  هکنادب 
دراد زاب  ینعی  دنک ، دص  هک  داص ، لوا ؛ تسا . عقاو  ار  قدصتم  رم  هک  یتراشب  هب  تسا  تراشا  کی  ره  تسا . فرح  راهچ  هقدـص  [ 224

. یلاعت يادخ  هب  دوب  وا  برق  يهناشن  هک  فاق ، موس ؛ تشهب . هب  دشاب  وا  لیلد  هک  لاد ، مود ؛ ار . ترخآ  ایند و  هورکم  هقدـص  بحاص  زا 
نآ دنـس  رد  هعیرـشلا » حابـصم   » ثیداحا .و  دوش ادخ  ياضر  بجوتـسم  نادب  هک  هحلاص  لامعا  هب  ار  يو  دنک  تیادـه  هک  ءآه ، مراهچ ؛
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تاملک هک  دناهتفگ  ثیدح  بابرا  يهقذح  يهرهم  زا  یـضعب  و  تسا . عازن  لحم  تسا ، مالـسلاهیلع ]  ] قداص ترـضح  زا  هکنیا  و  مالک ،
زا هکنیا  رما  تیاغ  درادن . یبیع  ظعاوم  و  [ 397  ] تابودنم ماقم  رد  نکیل  تسا . هتفگن  دب  تسا و  جراخ  ماما  مالک  کبس  زا  ، نآ ثیداحا 
هب تسا  هراشا  ءاه ؛ هک ، ثیدـح  نیا  يهرقف  کی  زا  ـالمجم ، دـناهدومن . داـمتعا  ودـب  رگید  یعمج  ضیف و  نسحم  ـالم  دـشاب و  لیـسارم 
ما مراکملا و  ما  اخـس  : هک تسا  نیا  نآ  و  دـسریم . رتاف  رکف  رـصاق و  نهذ  هب  بیجع  یلیوأـت  میظع و  یباـب  هحلاـص ، لاـمعا  رب  تیادـه 

هدیدنسپ قالخا  هنسح و  تافـص  هب  [ 398  ] فاصتا بجوم  و  تسا ، لهج  رکاسع  لالذا  و  لقع . دونج  لـیمکت  بجوم  تسا و  لـیاضفلا 
بجوم اخـس  نینچ  مه  تسا و  لهج  ریزو  وا  تسا و  رـش  نآ  دـض  تسا و  لقع  ریزو  ریخ  و  تسا . ریخ  بجوم  اخـس  هلمج  نآ  زا  تسا .

ار لوذبم  ضوع  هک  دراد  نآ  دیما  هدننک  قافنا  هک  اریز  تسا  اجر  بجوم  و  تسا ؛ هدـش  موهفم  قباس  ربخ  نیمه  زا  هچنانچ  تسا ، نامیا 
زا هک  تسا  يدیماان  سأی و  و  [ 399  ] طونق اجر  دض  و  دناهرب . باذع  زا  ار  وا  ترخآ  رد  دـهد و  زاب  وا  هب  ایند  رد  یلاعت  يراب  ترـضح 
هک تسا  نارفک  نآ  دض  و  ءارقف . هب  ءآطعا  رد  دیامنیم  تاساوم  ارقف  اب  هک  هحفص 225 ] اریز [  تسا  لدع  بجوم  تسا و  لهج  تافص 

صرح نآ  دض  و  دنکن . نوریب  دوخ  تسد  زا  ار  لام  دنکن  ادخ  هب  لکوت  یخس  ات  هک  اریز  تسا ، لکوت  بجوم  و  تسا . لهج  تافص  زا 
اب ینابرهم  تفأر و  بجوم  دـیآیم و  لـمع  هب  [ 400 ( ] نولکوتملا لـکوتیلف  هللا  یلع  و  : ) یلاـعت يادـخ  لوق  هب  لاـثتما  نیا  زا  سپ  تسا .

تـسا تفع  بجوم  و  محرت .» محرا  : » دومرف هک  ار  يادخ  لوسر  رما  دنکیم  سپ  تسا . توسق  بضغ و  نآ  دض  و  تسا . ادخ  ناگدـنب 
دوب یخس  تسا ؛ توهش  ثروم  هک  لام  بح  تهج  هب  دهاوخن  دشاب  هتشاد  نایغط  وا  توهـش  رگا  هک  اریز  تسا . توهـش  رد  لادتعا  هک 
یم حیجرت  تیزم و  دوخ  رب  ار  ارقف  هک  اریز  تسا ؛ عضاوت  بجوم  تسا و  تبغر  نآ  دض  و  درادـن . ایند  تبحم  هک  تسا  دـهز  بجوم  و 

نیلئاس لاؤس  ترثک  زا  هک  اریز  تسا ؛ هیوهـش  يهوق  لادتعا  باعـش  زا  يا ]  ] هبعـش نآ  و  تسا . ملح  بجوم  تسا و  ربک  نآ  دض  دـهد و 
( نیرباصلا بحی  هللا  و  : ) يهقودـصم هب  تسا  ادـخ  بوبحم  سپ  تسا . رباص  لاـم  ندـش  ءاـنف  رد  هک  تسا  ربص  بجوم  و  دزرویم . ملح 
زا هک  تسا  زواجت  وفع و  بجوم  و  نداد . لام  رد  وا  تعاطا  ادـخ و  داـیقنا  ینعی  تسا . میلـست  بجوم  و  تسا . عزج  نآ  دـض  و  [ ، 401]

بجوـم و  دـیامنیمن . دوـخ  فرـص  هب  داـیز  هک  دوـخ  رما  رد  تسا ، تعاـنق  بجوـم  و  تسا ، ماـقتنا  نآ  دـض  و  دـشابیم . مارک  تاـفص 
ثعاب و  تسا . قدـص  هدـعو و  هب  ءافو  بجوم  و  تسا . نانمؤم  بح  ثعاب  شرما و  لاثتما  رد  تسا ، ادـخ  بح  بجوم  و  تسا . تاساوم 

لام ءاطعا  هک  تسا  ندراذگ  جح  بجوم  و  تسا . ۀنایخلا  مودـعم  سپ  درادـن  لام  تبحم  و  تسا ، هوهـشلا  لدـتعم  هک  اریز  تسا . تناما 
هب رما  بجوم  و  تسا . سفن  قافنا  ۀـقیقحلا  یف  هک  تسا  تعاجـش  بجوم  و  دـنکیم . سفن  قافنا  هک  اریز  تسا . داهج  بجوم  و  تسا .

و ددرگیم . وا  نید  هب  نیدتم  و  دیآیم ، تیادـه  هحفـص 226 ] هب [  یطعم  قالخا  لاوحا و  زا  ریقف  هک  دـشاب  اـسب  هک  اریز  تسا  فورعم 
تاقفن رد  لاوما  لذب  یخـس  ایند  رد  هچ  تسا . نیدلاو  رب  بجوم  و  دنکیمن . در  ار  لئاس  هک  تسا  ءایح  بجوم  و  تسا . فاصنا  بجوم 

نداد ثعاب  و  تسا . محر  يهلـص  بجوم  و  تسا . نیدلاو  قوقع  عفاد  سپ  دنکیم . تاریخ  ناشیا  يارب  تافو  زا  دعب  دـیامنیم و  ناشیا 
اریز تسا . ایر  ابر و  كرت  بجوم  و  ایند . لام  تبحم  زا  دنوشیم  ثعبنم  ابلاغ  تفص  ود  نیا  هک  تسا . دسح  لخب و  عفاد  و  تسا . ةوکز 
اطخ ره  سأر  اـیند  تبحم  تسین و  اـیند  تبحم  ار  یخـس  هک  اریز  تسا ، یـصاعم  عـیمج  عـفاد  اخـس  هکلب  تسا ، تمه  یلاـع  یخـس  هک 

، تداهـش يهرک  زکرم  ترـضح  رد  تواخـس  هک : نادب  سپ  تشگ  مسترم  هلجا ، يهلخا  يهفیحـص  يهحفـص  رب  لحارم  نیا  نوچ  . تسا
رب مکح  کیرش و  رگیدکی  اب  هیلامک  تافص  ریاس  نوچ  تفـص  نیا  رد  همه  تمـصع ، بابرا  يهمئا  هچ  رگا  هدوب . تیاهنیب  بیاغیب و 

الثم تسا . حضاو  یـضعب  نود  یـضعب  رد  تافـص  نیا  زا  یـضعب  روهظ  نکیل  تسا . [ 402  ] توابغ زا  یشان  یـضعب ، نود  یـضعب  تیزم 
ترضح رد  نکیل  دیسر  روهظ  هب  تعاجش  ءادهشلادیس  ترض  رد  نکیل  هدوب ، یکی  ءادهشلادیس  ترضح  يرکـسع و  ترـضح  تعاجش 

زورب و تیاهن  رد  نیسح  ماما  تواخـس  هک  میئوگیم  اذلف  دنک . روهظ  زورب و  بانج  نآ  تعاجـش  هکنیا  ات  داتفین  قافتا  یگنج  يرکـسع 
قافنا ادـخ  هار  رد  اروشاع  زور  رد  ار  همه  هدومنن  غیرد  دـنزرف  نز و  رکیپ و  رـس و  لایع و  لاـم و  زا  باـنج  نآ  هک  اریز  هدـیدرگ  روهظ 

روکذم تشاد  رارقتسا  لامک  يهرئاد  وحم  نآ  عبط  رد  هک  لام  تواخس  زا  یخرب  لاحلا  تفاین . زورب  رگید  ناماما  رد  هلحرم  نیا  و  دومن .
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زا یشایع  لوا : رما  . ینوا تواخـس  رازه  دص  زا  کی  راشعم  زا  يرـشع  روکذم  نیا  و  دریذپیم . ماجنا  رما  دنچ  نمـض  رد  نیا  ددرگیم و 
نآ رب  و  دندوب ، هدرک  نهپ  ار  دوخ  ءاسک  هک  نایادـگ  زا  یموق  رب  تشذـگیم  یلع  نب  نیـسح  هحفص 227 ] هک [ : هدرک  تیاور  هدعـسم 

بانج نآ  روخب . اذـغ  ام  اب  ایب و  ربمغیپ ! رـسپ  يا  هک  دـندرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  سپ  دـندروخیم . دـندوب و  هتـشاذگ  نان  هراـپ  دـنچ 
زا سپ  [ 404 ( ] نیربکتـسملا بحی  هنا ال  : ) درک توالت  ار  هیآ  نیا  و  دروخ . اذـغ  ناشیا  اـب  تسـشن و  ینعی  درک  هت  ار  دوخ  [ 403  ] كرو
نآ هارمه  هب  سپ  ربمغیپ . رسپ  يا  یلب ، دندرک : ضرع  دینک . تباجا  ارم  توعد  زین  امـش  مدرک ، تباجا  ار  امـش  توعد  نم  هک  دومرف  نآ 
نب ورمع  زا  بقاـنم  بحاـص  مود : رما  [ . 405  ] يراد هریخذ  هک  ار  هچنآ  رواـیب  دومرف : دوـخ  زینک  هب  باـنج  نآ  دـنتفر . وا  لزنم  هب  باـنج 

هب نیسح  سپ  هامغ ! او  تفگیم : و  دوب ، ضیرم  هماسا  هک  یتلاح  رد  دش  لخاد  دیز  نب  ۀماسا  رب  یلع  نب  نیسح  : هک هتـشاد  تیاور  رانید 
دومرف نیسح  سپ  تسا . مهرد  رازه  تصـش  نآ  تسا و  نم  نید  نم  مغ  هک  درک  ضرع  هاسا  نم ؟ ردارب  يا  تسیچ  وت  مغ  هک  تفگ  وا 

وت ضوع  هب  ار  نآ  نم  هکنیا  اـت  درم  یهاوخن  هک  دومرف  نیـسح  مریمب . هکنیا  مسرتیم  هک  درک  ضرع  هماـسا  تسا . نم  يهمذ  رب  نآ  هک 
تواسق نانمـشد و  زا  ندیـسرت  ناهاشداپ  لاصخ  نیرتدـب  هک  دومرفیم  هشیمه  و  دومرف . ءادا  ار  نآ  هماـسا ، توم  زا  لـبق  سپ  منک . ءادا 

زا نیسح  : هک هتـشاد  تیاور  سلاجملا  سنا  باتک  زا  یـسلجم  يهمالع  موس : رما  [ . 406 . ] تسا ءاطعا  دزن  رد  لخب  نافیعـض و  رب  نتـشاد 
دـش هتفگ  بانج  نآ  هب  سپ  دومرف . اطع  وا  هب  رانید  دصراهچ  بانج  نآ  سپ  تفر  ترـضح  نآ  دزن  هب  رعاش  قدزرف  تفر  نوریب  هنیدـم 

تظفاـحم ار  دوخ  ضرع  نآ  هب  هک  تسا  نآ  وت  لاـم  نیرتـهب  هک  دومرف  باـنج  نآ  سپ  تسا . يذوم  هحفـص 228 ] قساف [  رعاش  وا  هک 
رما [ . 407  ] دـینک عطق  نم  زا  ار  وا  نابز  هک  سادرم  نب  سابع  رد  تفگ  ار و  ریهز  نب  بعک  داد  ریخ  ءازج  ادـخ  ربمغیپ  قیقحت  هب  و  ینک .

ار وا  سپ  هنیدـم . هب  سان  نیرتمیرک  زا  درک  لاؤس  سپ  دیـسر . هنیدـم  هب  یبارعا  : هک تسا  يورم  بقانم  باتک  قباس و  باتک  رد  مراهچ :
بانج نآ  لباقم  رد  سپ  تسا  زامن  رد  هک  ار  باـنج  نآ  تفاـی  سپ  دـش . دجـسم  لـخاد  یبارعا  سپ  دـندومن . نیـسح  يوس  هب  تلـالد 
تشاد دیما  وتب  هک  ره  تسین  نالا  دیماانۀقلحلا  کباب  نود  نم  كرح  نم  كاجر و  نم  نالا  بخی  مل  : دومن داشنا  ار  تایبا  نیا  داتـسیا و 

لحم یئوت  هدنـشخب و  یئوتۀقـسفلا  لـتاق  ناـک  دـق  كوبأ  دـمتعم  تنأ  داوج و  تنأ  . ار هقلح  وـت  يهناـخ  رد  دزن  زا  داد  تکرح  هک  ره  و 
ناینیـشیپ ياهراک  دوبن  رگاۀقبطنم  میحجلا  انیلع  تناک  مکلئاوا  نم  ناک  يذلا  ول ال  . دوب نیقـساف  يهدنـشک  هک  قیقحت  هب  وت  ردـپ  دامتعا .

ضرع تسا ؟ یقاب  يزیچ  زاجح  لام  زا  ایآ  ربنق ! يا  دومرف : تفگ و  زامن  مالـس  نیـسح  ماما  سپ  . يدوب قبطنم  ام  رب  خزود  هنیآ  ره  اـمش 
اهنآ هب  رتراوازـس  هک  یـسک  تسا  هدـمآ  اهنآ  يارب  هک  روایب  ار  اهنآ  هک  دومرف  بانجنآ  سپ  تسا . دوجوم  راـنید  رازه  راـهچ  یلب ، درک :

زا تلاجخ  تهج  هب  رد  فاکـش  زا  ار  دوخ  تسد  و  تشاذگ ، نآ  رد  ار  ریناند  دروآرب و  ندـب  زا  ار  دوخ  يهدرب  نآ ، زا  سپ  ام . زا  تسا 
، یبارعا يا  ریگب ، هحفـص 229 ] ۀقفـش [  وذ  کیلع  ینأب  ملعا  رذتعم و  کیلا  یناف  اهذخ ، : دومرف داشنا  ار  تایبا  نیا  درک و  نوریب  یبارعا 

ةادغلا انریس  یف  ناک  ول  . متقفـش بحاص  وت  رب  نم  هک  یتسردب  هکنادب ، و  ماهدنیوج . رذع  وت  يوس  هب  نم  هک  یتسردب  سپ  ار ، ریناند  نیا 
تـسد دومنیم  ماش  هنیآ ، ره  میتشادیم ، یهاشداپ  رگا  ینعی  دوب ، یهاگهیکت  هاگحبـص  رد  ام  ریـس  ردۀقفدنم  کیلع  انامـس  تسمأ  اصع 

تسا ردق  نیاۀقفنلا  ۀلیلق  ینم  فکلا  ریغ و  وذ  نامزلا  بیر  نکل  . شـشخب ءاطع و  زا  دوب  هدنزیر  تسد  نآ  هکیلاح  رد  وت ، رب  ام  شـشخب 
وا هب  باـنج  نآ  سپ  تسیرگ ، تفرگ و  ار  ریناـند  نآ  یبارعا  سپ  . تسا هقفن  مک  نم  تسد  تـسا و  رییغت  بحاـص  ناـمز ، ثداوـح  هـک 

هنوگچ ینعی  دروخیم ؟ ار  وت  دوـج  نیا  كاـخ  هنوـگچ  نکیل  و  هن ، تفگ : یبارعا  يدرمـش ! مک  ار  اـم  ياـطع  هک  نیا  دـیاش  هک  دوـمرف 
و تسا . يورم  زین  نسح  ماـما  ترـضح  زا  راعـشا  تیاـکح و  نیمه  و  [ . 408 [ ؟ دوشیم ناـهنپ  و  دوشیم ! وحم  وت  دوـج  و  درم ؟ یهاوـخ 

هتفای رارقتـسا  نآ  رب  راگزور  ءانبا  يهدعاق  نوچ  هک  دوب  نآ  نامگ  ار  یبارعا  المجم  دـشاب . هعقاو  ددـعت  رب  لومحم  هک  نیا  تسا  لمتحم 
رب نفک  دننکیم و  طونح  دـنهدیم و  لسغ  ار  وا  دـنوشیم و  عمج  مدرم  دـشاب ، ناگرزب  زا  رگا  امیـس  دورب ، ایند  زا  یـسک  رگا  هک  تسا 

. دننکیم نینچ  مه  ار  نیـسح  ماما  هک  دوب  نآ  یبارعا  لایخ  سپ  دنناباوخیم ، دحل  رد  مامت  مارتحا  تزع و  اب  ار  وا  دنناشوپیم و  وا  ندـب 
وا ندـب  رب  بسا  دـننزیم و  وا  رب  مخز  رازه  نیدـنچ  هک  تسنادیمن  اـما  دور . كاـخ  ریز  هب  یتسد  نینچ  هک  تسا  فیح  هک  هیرگ  اذـهل 
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هب ار  وا  تشگنا  میلس  نب  لدجب  هنوگچ  هک  دنیبب  البرک  يارحص  رد  دوب  اجک  یبارعا  ایآ  دننکیم ، درخ  ار  وا  ياهناوختسا  و  دنناودیم ،
ار ربمغیپ  نت  يهراپ  ندب  دنکیم و  ادـج  ندـب  زا  ار  تسد  نیمه  هحفـص 230 ] نیعل [  نابراس  هک  دنیبب  و  دـنکیم ! عطق  يرتشگنا  تهج 
نآ نوچ  : هکنیا فوهلم  باتک  رد  سوواط  نبا  نیدلایضر  دیس  تیاور  ربانب  . دنکیمن نفد  ار  وا  یسک  دنزادنایم و  كاخ  يور  رب  هنهرب 

عـضوم دص  زا  هدایز  هک  تشادرب  نوعلم  یمرـضخ  هبوح  نب  قحـسا  ار  وا  نهاریپ  دندومن : تراغ  هب  عورـش  سپ  دندرک ، دیهـش  ار  بانج 
، تشادرب یمیمت  بعک  نب  رحب  ار  وا  يهماج  ریز  دـش ، التبم  صرب  رازآ  هب  دیـشوپ و  ار  وا  سپ  ریـشمش و  ریت و  هزین و  برـض  زا  دوب  هراپ 
؛) تشادرب يدزا  دیزی  نب  رباج  دنیوگ  یـضعب  . ) تشادرب یمرـضخ  همقلع  نب  دشرم  نب  سنخا  ار  بانج  نآ  يهمامع  دـش ، ریگنیمز  سپ 

اریز دمآیمن ، نوریب  تشگنا  زا  درادرب  ار  ترضح  نآ  رتشگنا  تساوخ  نوعلم  یبلک  میلـس  نب  لدجب  تفرگ ، دلاخ  نب  دوسا  ار  وا  نیلعن 
ار نآ  تشاد  زخ  زا  يا ]  ] هفیطق و  تشادرب . ار  رتـشگنا  دـیرب و  ار  وا  كراـبم  تشگنا  نوعلم  نآ  دوـب ، هدرک  مرو  تشاد  مخز  سب  زا  هک 

ریشمش نیا  متشادرب و  یلشهن  سنالق  ار  وا  ریشمش  دنیوگ  یـضعب  تشادرب ؛ هدازمارح  دعـس  نب  رمع  ار  وا  هرز  تشادرب ، ثعـشا  نب  سیق 
دیـس ترـضح  هب  ءارـسا  تعجارم  زا  دـعب  هک  تشاذـگ  هملـسما  دزن  هب  بانج  نآ  ار  توبن  رئاخذ  رئاس  راقفلاوذ و  هک  اریز  دوبن  راقفلاوذ 
مدید مدراذگ  جح  ءادهشلادیس  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  : هک دنکیم  تیاور  بیـسم  نب  دعـس  زا  بختنم  بحاص  [ . 409  ] دناسرب داجس 

زرمایب ارم  ایادخ ! دیوگیم  تسا و  هتفرگ  ار  هبعک  يهدرپ  تسا و  هایس  کیرات  بش  نوچ  وا  يور  تسا و  هدیرب  وا  ياهتسد  هک  ار  یسک 
اریز دنیامن  نم  تعافش  وت  تاقولخم  عیمج  نیمز و  نامسآ و  نانکاس  هچ  رگا  يزرمآیمن ؛ ارم  هک  منادیم  هچ  رگا  هبعک ! يهناخ  قح  هب 

رب ياو  هک  متفگ  وا  هب  سپ  دـندش . هحفـص 231 ] عمج [  وا  رود  هب  مدرم  میدروآ  ياـج  هب  فاوط  نوچ  سپ  تسا . گرزب  نم  هاـنگ  هک 
نم تفگ : درک و  هیرگ  سپ  تسیچ !؟ وت  هانگ  یتسیک و  وت  ایآ  یـشاب . سویأـم  ادـخ  تمحر  زا  هک  دـشابن  اور  یـشاب  زین  سیلبا  رگا  وت !

هب نوچ  مدوب  نیسح  ماما  ترـضح  [ 410  ] لامج نم  تفگ : نک . ناـیب  اـم  يارب  تفگ  مهاـگآ . دوخ  هاـنگ  هب  مسانـشیم و  رتهب  ار  دوخ 
دزن هب  ار  دوخ  يهماج  ریز  زامن  يارب  تشاد  ءوضو  يهدارا  بانج  نآ  تقو  ره  هک  مدیدیم  مدمآ  قارع  هب  هنیدـم  زا  ترـضح  نآ  هارمه 

ار نآ  يوزرآ  هشیمه  نم  و  درکیم . راـت  ار  اهمـشچ  ندیـشخرد  زا  هک  دراد  یبوـخ  رایـسب  دـنب  هک  مدـیدیم  نم  سپ  تشاذـگیم . نـم 
هکرعم نآ  مدید  مدمآ . نوریب  دـمآ ، رد  بش  نوچ  مدـش ، یفخم  یناکم  رد  نم  دـش ، دیهـش  بانج  نآ  متفر و  البرک  هب  هکنیا  ات  متـشاد 

مدـید مدـیدرگ . ناگتـشک  نایم  رد  هماـج  ریز  دـنب  بلط  هب  نم  سپ  دـناهداتفا . نیمز  يور  رب  ناگتـشک  تسا و  زور  لـثم  تسا و  ینارون 
نیمه هک  ادـخ  هب  مسق  متفگ  تسا . روهطوغ  دوخ  نوخ  رد  دـشخردیم و  وا  رون  درادـن و  ندـب  رب  رـس  هداـتفا و  رد  ور  رب  همطاـف  دـنزرف 
کی هکنیا  ات  مدوشگ  ار  کی  کی  سپ  دوب . هدز  نآ  رب  رایـسب  هرگ  مدید  مرادرب  متـساوخ  تسا ، یقاب  هماج  ریز  دنب  مدید  تسا . نیـسح 

متساوخ هچره  تفرگ . ار  دنب  نآ  درک و  زارد  ار  دوخ  تسار  تسد  سکیب  مولظم  نآ  مدید  میاشگب  زین  ار  نآ  متساوخ  دنام . یقاب  هرگ 
وجتـسج سپ  منک . عـطق  ار  وا  تسد  منک و  ادـیپ  يزیچ  هک  تشاد  او  ارم  نم ، يهنوـعلم  سفن  سپ  دـشن . منکمم  میاـمن  رود  ار  وا  تسد 

هب ار  هدیرب  تسد  نآ  مدرک و  ادج  تسد  دـنب  زا  ار  وا  تسد  هکنیا  ات  مدز  وا  تسد  رب  مدرک و  ادـیپ  ریـشمش  زا  يا ]  ] هعطق هکنیا  ات  مدرک 
هک متـسناوتن  تفرگ و  مکحم  ار  دنب  درک و  زارد  ار  دوخ  پچ  تسد  مدید  میاشگب ، ار  دنب  هک  مدرک  زارد  ار  دوخ  تسد  متخادنا و  رود 

؛ مدرک ادج  تسد  دنب  زا  زین  ار  تسد  نآ  هک  مدز  مولظم  نآ  تسد  رب  ردقنآ  متشادرب و  ار  هتـسکش  ریـشمش  نامه  منک ، رود  ار  وا  تسد 
هلان دایرف و  اغوغ و  هحفص 232 ] هعفدکی [  هب  دمآ  تکرح  هب  نامـسآ  دمآ و  رد  هزرل  هب  البرک  نیمز  هاگان  مرادرب  ار  دنب  هک  متـساوخ  و 
ياو نم ! نیسح  ياو  نم ! يهدش  حبذ  ياو  نم ! يهدش  هتشک  ياو  نم ! كرسپ  ياو  دیوگیم : يا ]  ] هدنیوگ مدینـش  دمآ . مشوگ  هب  يا ] ]

فعض مدید  ار  تلاح  نیا  دیوگ : لامج  دندرک . عنم  ار  وت  بآ  ندیماشآ  زا  دنتخانـشن و  ار  وت  دنتـشک و  ار  وت  ناج ! رـسپ  يا  نم ! بیرغ 
هداتـسیا يرایـسب  قلخ  ناشیا  فارطا  رد  ینز ؛ کی  اب  مدـید  ار  درم  هس  هاگان  متخادـنا . ناگتـشک  نایم  رد  ار  دوخ  دـش و  یلوتـسم  نم  رب 

داب وت  يادف  نیـسح ! يا  نم ! كرـسپ  يا  تفگیم : ناشیا  زا  یکی  هاگان  هکئالم ، ياهرپ  مدرم و  ياهتوص  زا  دوب  هدش  رپ  نیمز  دـندوب و 
! کیبل تفگیم : تفرگ و  رارق  وا  ندب  رب  دمآ و  وا  رس  تسـشن و  هراپ  هراپ  ندب  نآ  هعفد  کی  هب  وت ! ردارب  وت و  ردام  وت و  ردپ  وت و  دج 
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، افج رهز  هب  هدش  هتـشک  يا  نم ، ردارب  يا  و  ارهز ، همطاف  يا  نم ، ردام  يا  و  نینمؤملاریما ، يا  نم ، ردپ  يا  و  ادـخ ، لوسر  نم ، دـج  يا 
دندرک هنهرب  راوگرزب ! دج  يا  ار ! ام  نادرم  ادخ  هب  مسق  دنتشک  راوگرزب ! دج  يا  تفگ : تسیرگ و  نآ  زا  سپ  مالس ! نم  زا  داب  امـش  رب 

دج يا  ار ! ام  لافطا  ادخ  هب  مسق  دندومن  حبذ  راوگرزب ! دج  يا  ار ! ام  لاوما  ادـخ  هب  مسق  دـندرب  تراغ  هب  راوگرزب ! دـج  يا  ار ! ام  نانز 
وا تبیـصم  رب  دنتـسشن و  وا  رود  هب  سپ  دـندرک ! اـم  هب  راـفک  هچنآ  ار و  اـم  لاـح  ینیبـب  هک  نیا  ادـخ ، هـب  مـسق  تـسا ، نارگ  راوـگرزب !
زا هک  یهدیم  نذا  ایآ  دندومن !؟ نم  دنزرف  اب  وت  تما  هچنآ  ینیبیمن  ایآ  هللالوسر ! يا  نم ، ردپ  يا  تفگ  همطاف  ترـضح  و  دنتـسیرگ ؛

؟ نیسح مدنزرف  نوخ  هب  مشاب  هدش  باضخ  هک  یتلاح  رد  ار  ادخ  میامن  تاقالم  میامن و  باضخ  ار  دوخ  یناشیپ  مرادرب و  وا  شیر  نوخ 
شیر نوخ  زا  نسح  نینمؤملاریما و  لوسر و  بانج  هک  مدید  و  دـیلام . دوخ  یناشیپ  رب  تفرگ و  نوخ  نآ  زا  همطاف  ریگب ! هک  دومرف  سپ 
نارگ ادخ  هب  مسق  نیسح ! يا  موش ، وت  يادف  هدومرف : ربمغیپ  هک  مدینش  دندیلام و  قفرم  ات  اهتسد  اههنیـس و  اهولگ و  رب  دنتفرگ و  نیـسح 

وت هدـش و  وت  سابل  نابایب  رابغ  گیر و  هک  هداتفا  ور  رب  هدـیرب و  قلح  هدولآ و  كاخ  هب  نیبج  هدـش و  ادـج  رـس  اـب  ار  وت  هک  نم  رب  تسا 
ترضح سپ  دیرب ؟ هحفـص 233 ] ار [  وت  پچ  تسار و  تسد  هک  نم ! كرـسپ  يا  دش ! هدـیرب  وت  ياهتـسد  فک  و  یـشاب ؛ هدـش  هتـشک 

تسد هب  درادرب . ار  دنب  هک  تساوخ  نم  نتشک  زا  دعب  دوب . هدش  نم  هماج  ریز  دنب  بلاط  دوب و  یلامج  ام  اب  هک : درک  ضرع  ءادهشلادیس 
نوچ دیاشگب  ار  دنب  هک  تساوخ  درک و  عطق  ارم  ياهتسد  هتـسکش  ریـشمش  اب  سپ  دوش  رهاظ  نم  تروع  ادابم  هک  متفرگ  ار  دنب  نآ  دوخ 

ناگتـشک نایم  رد  و  یتخـس . نتـسیرگ  تسیرگ  دینـش ، ار  نیـسح  ماما  مالک  ربمغیپ  نوچ  تخادنا . ناگتـشک  نایم  رد  ار  دوخ  دید  ار  وت 
لها دندیـسوبیم و  هکئالم  لیئربج و  ررکم  هک  يدـیرب  ار  یتسد  لاـمج ؟ يا  دوب ، راـکچ  وت  اـب  ارم  دومرف : داتـسیا و  نم  لـباقم  و  دـمآ ؛

دندرک و ریسا  ار  شنانز  و  دندوب ؟ هدرک  وا  هب  ناینعالم  نیا  هک  يراوخ  تلذ و  هب  دوبن  سب  ایآ  دنتسجیم . تکرب  نآ  هب  نیمز  نامسآ و 
دنک و عطق  ار  وت  ياهاپ  اهتسد و  ترخآ و  ایند و  رد  لامج  يا  دنک ، هایس  ار  وت  يور  ادخ  دندرک ؟ هراپ  هراپ  نابـسا  مس  ریز  هب  ار  وا  ندب 
دش و هایـس  نم  يور  هدش و  لش  نم  ياهتـسد  هک  دوب  هدشن  مامت  بانج  نآ  ياعد  زونه  سپ  دنادرگب ! ناگدنزیر  نوخ  کلـس  رد  ار  وت 
ار ربخ  نیا  هکنیا  رگم  یـسک  دـنامن  هکم  رد  سپ  زگره . دزرمآیمن  ارم  هک  منادیم  و  ماهدـمآ ، تعافـش  بلط  هب  هبعک  يهناخ  هب  نونکا 
: مجنپ رما  [ . 411  ] نیعل يا  يدرک ، هک  يراـک  نآ  ار  وـت  تسا  سب  تفگیم : سک  ره  وا . ندرک  تنعل  هب  ادـخ  هب  تسج  برقت  دـینش و 

سپ يرثا . البرک  زور  رد  یلع  نب  نیـسح  تشپ  رب  دش  هتفای  : تفگ هک  هتـشاد  تیاور  یعازخ  نمحرلا  دـبع  نب  بیعـش  زا  بقانم  بحاص 
هب تفرگیم و  تشپ  رب  [ 412  ] نابنا ءادهشلادیس  ترضح  هک  دومرف  بانج  نآ  سپ  نآ . ببس  زا  ار  داجـس  دیـس  ترـضح  دندرک  لاؤس 

نانچ تسا -  لوقنم  یملس  نمحرلادبع  زا  مشـش : رما  [ . 413  ] دربیم نایادگ  میتی و  هحفـص 234 ] ناکدوک [  هویب و  نانز  ياهلزنم  يوس 
ردپ دزن  هب  ار  دمح  يهروس  نوچ  كدوک  نآ  سپ  ار . دمح  يهروس  ار  نیـسح  دنزرف  دوب  هدرک  میلعت  : هک تسا -  روطـسم  بقانم  رد  هک 

ترـضح نآ  هب  سپ  درک . رد  رپ  ار  وا  ناهد  دومرف و  اطع  [ 414  ] هلح رازه  رازه  رانید و  رازه  ار ]  ] ملعم نآ  بانج  نآ  درک  توـالت  دوخ 
داشنا ار  تایبا  نیا  وا و  میلعت  زا  مدرک  اطع  وا  هب  هک  ار  يزیچ  نیا  دوشیم  عقاو  اجک  هب  هک  دومرف  بانج  نآ  دـنتفگ . نخـس  باب  نیا  رد 

رب نآ  هب  نک  ششخب  دوج و  سپ  دروآ ، ور  وت  هب  ایند  هک  ینامز  ردتلفنت  نأ  لبق  ارط  سانلا  یلع  اهب  دجف  کیلع  ایندلا  تداج  اذا  : دومن
یناف شـشخب  هن  سپتلوت  ام  اذا  اهیقبی  لـخبلا  ـال  تلبقأ و  یه  اذا  اـهینفی  دوجلا  ـالف  . دـنادرگ ور  وت  زا  اـیند  هکنیا  زا  شیپ  همه  ناـمدرم 

بحاص متفه : رما  [ . 415 . ] درک ضارعا  هک  ینامز  رد  ار  ایند  درادیم  هگن  یقاب  لـخب  هن  دروآ و  ور  اـیند  هک  یناـمز  رد  ار  اـیند  دـنکیم 
زامن زا  دـعب  لامعا  لضفا  هک  ربمغیپ ، لوق  تسا  حیحـص  هک  مالـسلاهیلع -  یلع -  نب  نیـسح  زا  : هک تسا  هدـش  تیاور  هک  هتفگ  بقاـنم 

. یگس اب  درکیم  لکا  هک  ار  یمالغ  نم  مدید  هک  یتسرد  هب  سپ  دشابن . وا  رد  یهانگ  هک  يزیچ  هب  نینمؤم  بلق  رد  تسا  رورـس  لاخدا 
يدوـهی نم  بحاـص  هک  اریز  وا ، رورـس  هب  ار  رورـس  منکیم  بلط  مموـمغم ، نم  هک  تفگ  ینکیم ؟ نینچ  ارچ  هک  متفگ  وا  هب  نـم  سپ 

نآ تمیق  يارب  رانید  تسیود  دمآ و  شبحاص  يهناخ  هب  نیسح  ترضح  سپ  هحفص 235 ] موش [ . ادج  وا  زا  هک  مهاوخیم  نم  تسا و 
. مدرک در  امش  هب  ار  لام  مدیشخب و  وا  هب  زین  ار  ناتـسب  نیا  تسا و  امـش  مدق  يادف  هب  مالغ  نیا  هک  درک  ضرع  يدوهی  سپ  دروآ . مالغ 
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دومرف نیسح  سپ  مدیـشخب . مالغ  نیا  هب  وا و  لام  نیا  مدرک  لوبق  نم  هک  تفگ  يدوهی  مدیـشخب ، وت  هب  ار  لام  نم  هک  دومرف  بانج  نآ 
دوخ رهوـش  هب  ار  دوـخ  رهم  مدـش و  ناملـسم  نم  هک  تفگ  يدوـهی  نز  سپ  مدیـشخب . وا  هب  ار  همه  اـهنیا  ار و  مـالغ  مدرک  دازآ  نم  هک 

باتک زا  یسلجم  يهمالع  متـشه : رما  [ . 416  ] مدیـشخب نز  نیا  هب  مه  ار  هناخ  نیا  مدش و  ناملـسم  نم  هک  تفگ  يدوهی  سپ  مدیـشخب .
هک دومرف  رما  بانج  نآ  دشیم . باقع  بجوتسم  هک  درک  یتیانج  ءادهشلادیس  ترضح  نامالغ  زا  یمالغ  : هک درک  تیاور  همغلا  فشک 

ياقآ يا  درک : ضرع  مالغ  نآ  دیرادب ! وا  زا  تسد  هک  دومرف  بانج  نآ  ظیغلا !) نیمظاکلا  و  ! ) نم ياقآ  يا  هک  تفگ  سپ  دـننزب . ار  وا 
(! نینـسحملا بحی  هللا  و  ! ) نم يالوم  يا  هک  درک  ضرع  مـالغ  نآ  مدومن . وفع  وت  زا  هک  دومرف  باـنج  نآ  ساـنلا !) نع  نیفاـعلا  و  ! ) نم

فشک بحاص  مهن : رما  [ . 419  ] مدادیم وت  هب  هک  ار  هچنآ  [ 418  ] فعـض تسا  وت  يارب  مدرک و  دازآ  ار  وت  هک  دومرف  بانج  نآ  [ 417]
نآ دروآ . فراـعت  هب  ناـحیر  زا  يا ]  ] هقاـط کـی  دـش و  لـخاد  يزینک  هک  مدوب  نیـسح  دزن  رد  نم  دـیوگ  سنا  : هک هتـشاد  تیاور  همغلا 

ام ادـخ  دومرف : بانج  نآ  ینک . دازآ  ار  وا  وت  هک  تسین  رادـقم  نآ  ار  ناحیر  هک  متفگ  نم  سپ  يدازآ . وت  هک  تفگ  زینک  نآ  هب  بانج 
ناحیر يهقاـط  نآ  زا  نسحا  و  [ 420 ( ] اهودر وا  اـهنم  نسحاـب  اویحف  ۀـیحتب  متییح  اذا  و  : ) دومرف ادـخ  داد . بدا  نینچ  هحفص 236 ] ار [ 

یباتک رد  تسا  هماع  ياملع  ریهاشم  هک  مزراوخ  بطخا  دیناسا  زا  رابخالا  عماج  زا  یـسلجم  يهمالع  مهد : رما  [ . 421 . ] تسا نآ  يدازآ 
يهید نم  هللالوسر ! نباـی  هک  درک  ضرع  سپ  دـمآ . نیـسح  ماـما  يوـس  هب  یبارعا  : هک هدرک  رکذ  تسا  هتـشون  لوـسر  لآ  لـضف  رد  هک 

تیب لها  زا  رتراد  مرک  منکیم و  لاؤس  نآ  زا  ار  سان  مرکا  هک  متفگ  دوخ  شیپ  سپ  نآ . ءادا  زا  مدـش  زجاـع  مدـش و  نماـض  ار  هلماـک 
ار لام  ثلث  اهنآ  زا  یکی  زا  يداد  باوج  رگا  سپ  هلأسم ، هس  زا  ار  وت  منکیم  لاؤس  برع ! ردارب  يا  دومرف : نیـسح  سپ  مدـیدن . ربمغیپ 
ار لام  يهمه  يداد  باوج  هلأسم  هس  ره  زا  رگا  و  مهدیم ؛ وت  هب  ار  لام  ثلث  ود  يداد  باوج  اهنآ  زا  هلأـسم  ود  زا  رگا  و  مهدیم ؛ وت  هب 
!؟ یـشابیم ملع  فرـش و  لها  زا  وت  هکنیا  لاح  دـنکیم و  لاؤس  نم  لثم  زا  وت  لثم  ایآ  ربمغیپ ! رـسپ  يا  هک  درک  ضرع  یبارعا  مهدیم .
هچ ره  زا  نک  لاؤـس  هک  تفگ  یبارعا  سپ  تسا . تـفرعم  ردـق  هـب  فورعم  هـک  ادـخ  لوـسر  مدـج  زا  مدینـش  یلب . دوـمرف : نیـسح  سپ 

لـضفا لامعا  زا  کی  مادـک  هک  دومرف  نیـسح  سپ  ادـخ . هب  رگم  تسین  یتوق  مریگیم و  دای  وت  زا  الا  متفگ و  باوج  رگا  سپ  یهاوخ ،
هب دامتعا  هک  درک  ضرع  یبارعا  سپ  تسیچ ؟ هکلهم  زا  تاـجن  سپ  دومرف : باـنج  نآ  ادـخ . هب  ناـمیا  درک : ضرع  یبارعا  سپ  تسا ؟

رگا هک : دومرف  نیسح  سپ  دشاب . ملح  وا  اب  هک  یملع  درک : ضرع  یبارعا  سپ  ار ؟ درم  دهدیم  تنیز  هچ  سپ  دومرف : نیسح  سپ  ادخ .
هک يرقف  درک : ضرع  یبارعا  دشاب ؟ هتـشادن  ار  نآ  رگا  دومرف : سپ  دشاب . تورم  وا  اب  هک  یلام  دومرف : بانج  نآ  دشاب !؟ هتـشادن  ار  نآ 
ریز هب  نامسآ  زا  هقعاص  سپ  هک  هحفص 237 ] درک [  ضرع  یبارعا  دشاب ؟ هتـشادن  ار  نآ  رگا  دومرف : ترـضح  نآ  سپ  دشاب . ربص  وا  اب 

دوب و نآ  رد  رانید  رازه  هک  تخادنا  وا  دزن  هب  ار  هسیک  دیدنخ و  نیـسح  سپ  تسا . ندنازوس  راوازـس  وا  هک  اریز  دنازوسب ، ار  وا  دـیآ و 
رد ار  رتشگنا  هدب و  ناهاوخ  بلط  هب  ار  ریناند  یبارعا ! يا  هک  دومرف  و  تشاد . تمیق  مهرد  تسیود  وا  نیگن  هک  داد  ودب  ار  دوخ  رتشگنا 

باتک زا  مهدزای : رما  [ . 423 [ . ] 422 ( ] هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  : ) دومرف دومن و  ذـخا  ار  اـهنآ  یبارعا  سپ  نک . فرـص  دوخ  يهقفن 
شوخ حلاص ، راکزیهرپ ، دهاز ، دوب  يراوگرزب  یلع  نب  نیسح  هک  تسا  هتفگ  يرـصب  نسح  : تفگ هک  تسا  يورم  بلاطیبا  لآ  بقانم 

سپ دوب . یفاص  وا  مسا  هک  دوب  ترـضح  نآ  زا  یمـالغ  غاـب  نآ  رد  و  تشاد ، هک  یناتـسب  يوس  هب  شباحـصا  اـب  يزور  تفر  سپ  قلخ .
تـشپ رد  دومن و  وا  هب  رظن  بانج  نآ  سپ  دروخیم . نان  تسا  هتـسشن  مـالغ  نآ  هک  دـید  دیـسر ، ناتـسب  کـیدزن  هب  ترـضح  نآ  نوچ 

دوب اج  نآ  رد  هک  یگس  بناج  هب  ار  نآ  فصن  تشادیمرب و  ار  نان  هدرگ  مالغ ، نآ  سپ  دنیبن . ار  وا  مالغ  هک  تسـشن  یئامرخ  تخرد 
دمح تـفگ : دـش ، غراـف  ندروـخ  زا  نوـچ  سپ  . دوـمن بـجعت  مـالغ  نآ  راـک  زا  باـنج  نآ  دروـخیم . ار  رگید  فـصن  تخادــنایم و 

هب وا ، نیوبا  هب  يداد  تکرب  هک  ناـنچ  هدـب ، وا  هب  تکرب  ارم و  ياـقآ  شخبب  ارم و  شخبب  ایادـخ ! تسا . ناـیملاع  راـگدرورپ  صوصخم 
مامت عزف  اب  مـالغ  نآ  سپ  یفاـص ! يا  دومرف : تساـخرب و  ءادهـشلادیس  ترـضح  سپ  ناگدـننک . محر  نیرتهدـننک  محر  يا  وت  تمحر 

ارم وت  هک  دومرف  بانج  نآ  نک . وفع  نم  زا  مدوب  هدیدن  ار  امـش  نم  تمایق ! زور  ات  نینمؤم  ياقآ  نم و  ياقآ  يا  درک  ضرع  تساخرب و 
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یگرزب مرک و  هار  زا  ار  نخس  نیا  نم ! ياقآ  يا  درک : ضرع  یفاص  وت . نذا  ریغ  هب  وت  غاب  رد  مدش  لخاد  هک  اریز  یفاص ، يا  نک  لالح 
هچ نیا  يدادیم  گس  هب  ار  رگید  فصن  يدومن و  لواـنت  ار  دوخ  هحفـص 238 ] نان [  فصن  مدید  نم  هک  دومرف  بانج  نآ  ییامرفیم .

تهج هب  نم ، ياقآ  يا  وا ، زا  مدرک  ایح  نم  سپ  درکیم ، هاگن  ارم  ندروخ  اذغ  ماگنه  رد  گس  نیا  هک  درک  ضرع  مالغ  تشاد ؟ ینعم 
وت گس  وا  مدوب و  وت  مالغ  نم  و  نانمشد ؛ زا  ار  امـش  ناتـسب  درکیم  تظفاحم  دوب ، وت  زا  گس  هکنیا  لاح  و  درکیم ، نم  هب  هاگن  هکنیا 

مدیـشخب ادـخ . هار  رد  يدازآ  وت  سپ  تسا ، نینچ  هک  لاح  دومرف : دـمآ و  رد  هیرگ  هب  بانج  نآ  سپ  ار . وت  يزور  مه  اب  میدروخ  دوب ،
وت ناتـسب  يراذـگ  تمدـخ  هب  مهاوخیم  يدرک ، دازآ  ارم  نوچ  درک : ضرع  مـالغ  مدوخ . لد  شهاوخ  اـضر و  هب  ار  ناـموت  رازه  وت  هب 

ناتـسب لخاد  هک  یتقو  متفگن  ایآ  دنک . قیدصت  ار  نآ  لعف  هب  دیاب  دـنک  ملکت  یمالک  هب  نوچ  میرک  هک  دومرف  بانج  نآ  مشاب . لوغـشم 
رد هچنآ  اب  مدیشخب  وت  هب  ار  ناتـسب  مدرک و  قیدصت  ار  دوخ  لوق  سپ  وت !؟ غاب  رد  مدش  لخاد  وت  نذایب  هک  نک  لالح  ارم  هک  نیا  مدش 

دوخ نامهیم  زورما  ار  ناشیا  سپ  دناهدمآ . بطر  امرخ و  ندروخ  تهج  هب  دناهدمآ  نم  اب  هک  نم  باحـصا  نیا  هک  نیا  زج  تسا  ناتـسب 
وت و قلخ  نسح  رد  وت  يارب  زا  دـنک  كراـبم  تماـیق و  زور  رد  ار  وت  دـنک  مارکا  یلاـعت  يادـخ  نکب . مارکا  نم  رطاـخ  تهج  هب  و  نکب ،
: مهدزاود رما  . وت نایعیش  باحصا  يارب  زا  مدرک  فقو  ار  نآ  نم  سپ  يدیشخب  نم  هب  ار  دوخ  ناتـسب  رگا  تفگ : مالغ  نآ  سپ  وت ! بدا 

تـسا گرزب  ارم  وت  لاؤس  هک  دومرف  بانج  نآ  تساوخ . تجاح  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  يدرم  : هک تسا  لوقنم  لوقعلا  ۀفحت  باتک  زا 
وت هچنآ  هب  ار  وـت  دـناسرب  هکنیا  زا  تسا  زجاـع  نم  تسد  و  نم ، رب  تسا  گرزب  وـت  يارب  تسا  بجاو  هچنآ  هب  نم  تفرعم  نم و  دزن  رد 

رگا سپ  ار ، وت  رکـش  دنک  افو  هک  ردـقنآ  نم  کلم  رد  تسین  و  تسا ؛ مک  دـهد  ادـخ  هار  رد  یـسک  هچ ، ره  و  یـشابیم ، نآ  هب  راوازس 
یئامرف اطع  هچ  ره  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ : درم  نآ  سپ  يدروآ . رد  تفلک  زا  ارم  سپ  تسا ، نم  رودـقم  هک  ار  هچنآ  يدرک  لوبق 
هبساحم وا  اب  دیبلط و  ار  دوخ  جرخ  لیکو  بانج  هحفص 239 ] نآ [  سپ  منکیم . لوبق  ار  وت  رذع  میوگیم و  رکش  ار  وت  منکیم و  لوبق 

درم نآ  هب  تسا . اجک  رد  رانید  دصناپ  دومرف  تساوخ و  ار  نآ  ترضح  دمآ ، لضاف  مهرد  رازه  هاجنپ  سپ  تاجارخا ؛ تاقفن و  رب  دومن 
كرابم ءادر  بانج  نآ  سپ  دروآ . يدنچ  لامح  درم  نآ  سپ  وت . يارب  درادرب  ار  لام  هک  روایب  ار  یـسک  دومرف  وا  هب  دومرف و  اطع  لئاس 

رد ادـخ ، هب  مسق  درک : ضرع  بانج  نآ  نامالغ  زا  یکی  سپ  دـنرادرب . وا  يارب  ار  راـنید  مهرد و  نآ  هک  داد  لاـمح  يهیارک  هب  ار  دوخ 
: مهدزیـس رما  . دیامرف تمارک  گرزب  رجا  یلاعت  يادخ  نم  لعف  هب  هک  مراودیما  نم  هک  دومرف  بانج  نآ  دـنامن ! یقاب  مه  رد  کی  ام  دزن 

تفر نوریب  يرفس  هب  یتقو  مالسلاهیلع -  نسح -  ماما  ترضح  : هک یمزراوخ  لیاضف  باتک  زا  درک  تیاور  بالطلا  ۀفحت  باتک  بحاص 
هار دش ، حبص  نوچ  دومن . مارکا  ار  وا  درم  نآ  و  درب ، رس  هب  اجنآ  رد  ار  بش  دیسر . نادنفسوگ  نابـش  هب  سپ  بش . رد  درک  مگ  ار  هار  و 

هنیدـم هب  نآ  زا  دـعب  موریم و  دوـخ  يارق  زا  يا ]  ] هیرق يوـس  هب  نم  هک  دوـمرف  نابـش  نآ  هب  نـسح  ماـما  ترـضح  سپ  دوـمن . وا  هـب  ار 
عنام ار  نسح  ماما  ترـضح  دیـسر  تقو  نآ  نوچ  دـیامن . تاـفاکم  ار  وا  نسح  ترـضح  دـیایب و  نابـش  هک  داد  رارق  یتقو  و  مدرگیمرب .

منآ نم  درک : ضرع  تسا . نسح  ماما  هک  درک  نامگ  دمآ و  نیسح  ماما  دزن  هب  نابـش  نآ  سپ  ددرگرب . هنیدم  هب  تسناوتن  هک  هداد  يور 
نآ هک  تسناد  نیسح  ترضح  درک . رکذ  یتامالع  سپ  میآ ، وت  دزن  هب  هک  يدرک  هدعو  ارم  يدرب و  رـس  هب  نم  دزن  رد  بش  نالف  رد  هک 
دوخ ياقآ  زا  دنفـسوگ  دصیـس  درک : ضرع  يراد ؟ دنفـسوگ  ردـق  هچ  دومرف : بانج  نآ  سپ  هدرب . رـس  هب  وا  دزن  رد  هک  دوب  نسح  ماما 

درک و دازآ  ار  مالغ  دـیرخ و  وا  زا  ار  مالغ  نادنفـسوگ و  ات  درک  بیغرت  ار  وا  داتـسرف و  مـالغ  نآ  ياـقآ  يوس  هب  باـنج  نآ  سپ  مراد .
دوب هدرب  رـس  هب  بش  وت  دزن  رد  هک  یـسک  نآ  هک  دومرف  و  دوب . هدرک  شردارب  اـب  هچنآ  تاـفاکم  تهج  هب  دیـشخب ، وا  هب  ار  نادنفـسوگ 
قباس باتک  نامه  رد  مهدراهچ : رما  هحفـص 240 ] يدرک [ . مردارب  اب  هک  يراـک  نآ  هب  ار  وت  مدرک  تاـفاکم  نم  دوب و  نسح  نم  ردارب 

دندرک رورم  سپ  دندش ، هنشت  ود  ره  سپ  دنتشاد . هک  يراک  تهج  هب  يرفـس  رد  دنتفر  نوریب  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  : هک هتفگ  رکذلا 
و دندیناباوخ . وا  يهمیخ  رد  ار  رتش  سپ  یلب . درک : ضرع  میماشایب ؟ هک  يراد  يزیچ  ایآ  دـندومرف : دوب . دوخ  يهمیخ  رد  هک  ریپ  ینز  هب 

یماعط ایآ  هک  دندومرف  بانج  ود  نآ  دندیماشآ . ار  زب  نآ  ریـش  ناشیا  سپ  دـیماشایب ، ار  زب  نیا  ریـش  هک  درک  ضرع  تشاد . يزب  نز  نآ 
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ار نآ  سپ  مروآ . امـش  تمدخ  هب  مزپب و  ار  وا  نم  ات  دـیامن  حـبذ  ارنآ  امـش  زا  یکی  مرادـن  يزیچ  زب  نیا  زج  هک  درک  ضرع  هن ؟ ای  يراد 
سپ دندش . درـس  ات  دندروآ  لمع  هب  هلولیق  دندروخ و  ناشیا  دروآ و  راوگرزب  ود  نآ  دزن  هب  تخپ و  ار  وا  تشوگ  نز  نآ  دندومن . حـبذ 

ود نآ  سپ  مینک . ناسحا  ار  وت  ات  ایب  ام  دزن  هب  میتشگرب ، تمالس  هب  نوچ  میوریم . یهار  هب  میـشابیم ، شیرق  زا  یناسک  ام  هک  دندومرف 
دز و ار  نز  نآ  درم  نآ  تفگ . دوخ  رهوش  هب  ار  لاوحا  تیفیک  نز  نآ  سپ  تساجک ؟ اـم  زب  تفگ : دـمآ  نز  نآ  رهوش  دـنتفر و  باـنج 
نز و نآ  هک  تشذگن  یتدم  دندوب . شیرق  زا  یئوگیم  دننایک و  یتسنادن  هک  یناسک  يارب  یتشک  ارم  زب  تفگ  تسکش و  ار  نز  نآ  رس 
. هن درک : ضرع  یـسانشیم ؟ ارم  ایآ  دومرف : تخانـش و  ار  وا  دـید  ار  نز  نآ  نسح  ماما  نوچ  دـندمآ . هنیدـم  هب  یتجاـح  تهج  هب  رهوش 

دومرف سپ  یلب  دومرف  یشابیم !؟ درم  نامه  وت  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  نز  نآ  درک . نایب  ار  زب  تیفیک  ترضح  نآ  سپ 
رازه داد و  نز  نآ  هب  دندیرخ و  هقدص  دنفسوگ  زا  دنفـسوگ  رازه  ات  دومرف  بانج  نآ  هن . درک : ضرع  يدرک ؟ تاقالم  ارم  قیفر  ایآ  هک 
نـسح ماما  ءاطعا  لعف و  زا  بانج  نآ  دروآ . نیـسح  ماما  دزن  هب  ار  ناشیا  درک و  هناور  ناشیا  هارمه  هب  ار  یـسک  دیـشخب و  وا  هب  زین  رانید 

هدـش تیاور  دـیوگیم  بختنم  باتک  بحاص  مهدزناپ : رما  . دومرف اطع  وا  هب  رانید  رازه  دنفـسوگ و  رازه  زین  باـنج  نآ  سپ  درک  لاؤس 
ریبز نب  هللادبع  و  نسح ؛ ماما  هحفص 241 ] شردارب [  تافو  زا  دعب  دجسم  رد  دوب  هتسشن  مالسلاهیلع -  نیـسح -  ماما  ترـضح  : هک تسا 

. دوب هتـسشن  یئوم  خرـس  رتش  رب  دمآ و  یبارعا  سپ  دوب . هتـسشن  رگید  يا ]  ] هیحان رد  زین  نایفـسیبا  نب  ۀبتع  دوب و  هتـسشن  يا ]  ] هیحان رد 
مالس باوج  هبتع  سپ  درک . مالس  وا  رب  داتسیا و  نایفـسیبا  نب  هبتع  دزن  هب  سپ  دش . دجـسم  لخاد  دیناباوخ و  دجـسم  رد  هب  ار  رتش  سپ 

ایآ سپ  دنیامنیم . هید  يهبلاطم  نم  زا  لاح  دمع ؛ يور  زا  متـشاد  هک  ار  یمع  رـسپ  متـشک  نم  هک  نادب  تفگ : یبارعا  سپ  تفگ . ار  وا 
تفگ دمآ و  بضغ  هب  یبارعا  سپ  هدـب  وا  هب  مهرد  دـص  هک  تفگ  دوخ  مالغ  هب  تشادرب و  رـس  هبتع  سپ  یئامنیم ؟ اطع  يزیچ  نم  هب 
يزیچ ایآ  دنیامنیم  هید  يهبلاطم  نم  زا  تفگ  هدـمآ و  ریبز  نب  هللادـبع  دزن  هب  هتـشذگ و  رد  وا  زا  سپ  ار . هید  مامت  رگم  مهاوخیمن  نم 

نم تفگ  دـش و  بضغ  رد  یبارعا  سپ  نک . اـطع  وا  هب  مهرد  تسیود  هک  تفگ  دوـخ  مـالغ  هب  ریبز  نب  هللادـبع  یئاـمنیم ؟ اـطع  نم  هب 
ار وا  متشاد  یمع  رـسپ  ربمغیپ ! رـسپ  يا  تفگ  دمآ و  نیـسح  ماما  ترـضح  دزن  هب  تشذگرد و  وا  زا  سپ ، ار . هید  مامت  رگم  مهاوخیمن 
ار فورعم  میهدیمن  هک  میتسه  یموق  ام  هک  دومرف  بانج  نآ  یئامنیم ؟ اطع  نم  هب  يزیچ  اـیآ  دـنیامنیم . هید  يهبلاـطم  نم  زا  متـشک و 
زا تاـجن  تسیچ  یبارعا ! يا  دوـمرف : باـنج  نآ  سپ  یهاوـخیم . هچ  ره  زا  نک  لاؤـس  درک : ضرع  یبارعا  سپ  تـفرعم . ردـق  هـب  رگم 

هدنب هک  تسا  زیچ  هچ  دومرف : ادخ . هب  دامتعا  درک : ضرع  تسا ؟ رتالاب  تمه  مادک  دومرف : یلاعت . يادخ  رب  لکوت  درک : ضرع  هکلهم ؟
ضرع تنیز ؟ نیرتـهب  ار  درم  دـهدیم  تنیز  هک  تسا  زیچ  هچ  دومرف : تیب . لـها  امـش  هب  تبحم  درک : ضرع  دوـشیم ؟ نصحتم  نآ  هب 

. قلخ نسح  دهد  تنیز  ار  وا  هک  یئاخـس  درک : ضرع  دشاب !؟ هتـشادن  ار  نآ  رگا  هک  دومرف  ملح . ار  وا  دـهد  تنیز  هک  لمع  ملع و  درک :
یتعاجـش درک : ضرع  دشاب ؟ هتـشادن  ار  نآ  رگا  دومرف  تفع . ار  وا  دهد  تنیز  هک  یتفرعم  درک : ضرع  دشاب !؟ هتـشادن  ار  نآ  هک  دومرف 

زا کی  چیه  رگا  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  ادخ ، هب  مسق  درک : ضرع  دشاب ؟ هتشادن  زین  ار  نآ  رگا  تفگ : بیجع . كرت  ار  نآ  دهد  تنیز  هک 
مهرد هحفـص 242 ] رازه [  هد  هدرک  رما  بانج  نآ  سپ  ایند ! یناگدنز  زا  وا  يارب  زا  تسا  رتهب  گرم  سپ  دـشاب ، هتـشادن  ار  لاصخ  نیا 

وت لاـیع  يهقفن  وت و  لاـح  یئوـکین  يارب  نیا  هک  دوـمرف  داد ، زین  رگید  مهرد  رازه  هد  و  تسا ، وـت  نید  يارب  نیا  دوـمرف : دـنداد و  وا  هب 
يارب دیآیمن  ناجیه  هب  و  مدش ، لاحشوخقشعم  ماقم و ال  یب  قبغم و ال  یل  جاه  ام  تبرط و  : درک داشنا  ار  راعـشا  نیا  یبارعا  سپ  تسا .

لوسرلا لآل  تبرط  نکل  .و  یقـشع لحم  هن  یماـقم و  نم  هب  دـیآیمن  ناـجیه  هب  موشیمن و  هنـشت  زگره  ینعی  ندـش . باریـس  لـحم  نم 
موجن نوبجنألا  مه  نومرکألا  مه  . نتفگ نخس  رعش و  نم  يارب  دراد  تذل  سپ  لوسر . لآ  رب  مدش  لاحشوخ  نکیلقطنلا  رعـشلا و  یتذلف 
مانألا تقبس  . دشخردیم ناشیا  ببس  هب  نامسآ  ناگراتس  دنـشاب . نامدرم  نیرتبیجن  ناشیا  دنـشاب ، سان  مرکا  ناشیاقرـشت  مهب  ءامـسلا 

وت هب  قحلم  دوج  رد  یـسک  هک  يدوج  بحاص  وت  همیرک و  تافـص  زا  ار  نامدرم  یتفرگ  یـشیپقحلت  ـالف  داوجلا  تنأ  تاـمرکملا و  یلا 
رصاق سپ  هدیمح ، تافص  وا  ببس  هب  دوب  گرزب  هک  دوب  یسک  وت  ردپقبسلا  هقبـس  نع  رـصقف  تامرکملاب  داس  يذلا  کبأ  . دش دهاوخن 
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رد یلاعت  يادـخ  دوشگ  امـش  ببـس  هبقلغی  مکب  راثعلا  باـب  داـشرلا و  باـب  هللا  حـتف  مکب  . ناگدـنریگ یـشیپ  وا  نتفرگ  یـشیپ  زا  دـندش 
نآ هحفص 243 ] هک [ : تسا  هدش  تیاور  مهدزناش : رما  [ . 424  ] دوشیم هتسب  امش  ببس  هب  تلالظ  شزغل و  رد  ار و  تیاده  يراگتسر و 

سپ دوب . وت  ردپ  نویدم  ردق  نالف  هک  ماهتفای  مردپ  ناوید  رد  هک  دومرف  نآ  زا  سپ  شردـپ . مسا  زا  يریقف و  زا  درک  لاؤس  يزور  بانج 
نیقتملا سلاجم  باتک  رد  ثلاث  دیهـش  مهدـفیه : رما  . دـشکب تلاـجخ  اداـبم  ریقف  نآ  هک  درک  نینچ  تهج  نیا  هب  .و  داد وا  هب  ار  غلبم  نآ 

دزن هب  ار  بانج  نآ  رخاـفم  بقاـنم و  هشیمه  و  دوب ، هیاـسمه  دوب  دـیزی  ناـبحم  زا  هک  ینارـصن ، بیبط  اـب  نایعیـش  زا  یکی  : هک هدرک  رکذ 
. دومن جالعتـسا  دمآ و  بیبط  دزن  هب  لفط  نآ  دش . رامیب  شردام  یمیتی  لفط  یتقو  ات  دـمآرب . ناحتما  ماقم  رد  بیبط  درکیم ، نایب  بیبط 

لفط نآ  نک . بلط  نیـسح  ماما  زا  تفگ : تسا ؟ اجک  نم  يارب  بسا  هک  تفگ  لفط  نآ  تسا . بسا  رگج  نآ  جـالع  تفگ : بیبط  نآ 
. دروخ ار  نآ  شردام  داد  ار  شرگج  درک و  حـبذ  وا  يارب  ار  یبسا  باـنج  نآ  تشاد . ضورعم  ار  تیفیک  تفر و  باـنج  نآ  دزن  هب  میتی 

ترضح دزن  هب  زاب  دشاب . گنر  نالف  هب  دیاب  بسا  نآ  تفگ : بیبط  دومن  مالعا  وا  هب  ار  تیفیک  تفر ، بیبط  دزن  هب  زاب  دیـشخبن . يدوس 
حبذ بانج  نآ  ار  بسا  تفه  هکنیا  ات  تفگ ؛ رگید  گنر  بیبط  دیـشخبن . يدوس  زاب  دومن . حـبذ  بسا  گنر  نامه  هب  باـنج  نآ  دـمآ .
دیزی یتسود  زا  دروآ و  نامیا  بیبط  نآ  سپ  درک . هدـنز  ار  نابـسا  وا  روضح  رد  ترـضح  نآ  دـمآ . باـنج  نآ  دزن  هب  بیبط  سپ  درک .

. تشگرب

ناشیا لئاضف  زا  یضعب  كرابم و  شود  رب  ار  نینسح  ربمغیپ  ندرک  راوس  رد 

دیز يوس  هب  دوخ  دانـسا  هب  قودـص  یلاما  باتک  زا  درک  تیاور  هماقم -  هللا  یلعا  یـسلجم -  يهمالع  لوأ : رما  : تسا رما  دـنچ  نآ  رد  و 
نآ زا  هک  داد  ور  یـضرم  یتقو  کی  رد  ار  ربمغیپ  هحفص 244 ] تفگ [ : شدج  زا  شردپ ، زا  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  زا  ماحش 

تـسد تفرگ  سپ  دندوب . نیـسح  نسح و  وا  اب  تفر و  بانج  نآ  تدایع  هب  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  ترـضح  سپ  و  تفای . افـش  ضرم 
هشیاع لزنم  لخاد  ات  تفریم  ناشیا  نایم  رد  همطاف  دنتفریم و  لفط  ود  نیا  پچ و  تسد  هب  ار  نیسح  تسد  تسار و  تسد  هب  ار  نسح 

زا بانج  نآ  دـندادیم  راشف  لفط  ود  نیا  سپ  تسـشن . ربمغیپ  پچ  بناج  رب  نیـسح  تسـشن و  ربمغیپ  تسار  بناج  رب  نسح  سپ  . دـش
بیبح ود  يا  هک  دومرف  نینـسح  هب  همطاف  سپ  دشن . رادیب  دوخ  باوخ  زا  ربمغیپ  سپ  دوب . هدش  عقاو  ناشیا  يولهپ  رد  هک  ار  ربمغیپ  ندـب 

وا يوس  هب  تقو  نآ  دوش ، رادیب  باوخ  زا  ات  دیراذگب  ار  وا  دیدرگرب و  تعاس  نیا  رد  سپ  تسا ، باوخ  رد  امش  دج  هک  یتسرد  هب  نم !
تـسار يوزاـب  رب  نسح  سپ  دوـب . میهاوـخ  ناـکم  نیمه  رد  میدرگیمنرب و  تقو  نیا  رد  اـم  هک  دـنتفگ  نینـسح  سپ  دـیئامن . تعجارم 

رادیب ربمغیپ  هک  نیا  زا  شیپ  دندش  رادیب  دندیباوخ و  ود  ره  سپ  داتفا . ولهپ  هب  ترـضح  نآ  پچ  يوزاب  رب  نیـسح  داتفا و  ولهپ  هب  ربمغیپ 
هب نوچ  امش  هک  تفگ  هشیاع  دش ؟ هچ  ام  ردام  هک  دندیـسرپ  هشیاع  زا  نینـسح  سپ  دوب . هتفر  همطاف  دندوب ، هدیباوخ  ناشیا  نوچ  دوش و 

دوب و قرب  دـعر و  نآ  رد  دوب و  کیرات  رایـسب  بش  نآ  دـندمآ و  نوریب  نینـسح  سپ  تشگرب . دوخ  لزنم  هب  امـش  رداـم  ، دـیدش باوخ 
پچ تسد  دوخ  تسار  تسد  هب  نسح  دـنتفریم و  هار  رون  نامه  نایم  رد  ناشیا  دـش و  ادـیپ  يرون  نینـسح  يارب  سپ  دـیرابیم . ناراـب 

ناتـسوب نآ  هب  نوچ  دندیـسر . راجنلا  ینب  يهقیدح  هب  هکنیا  ات  دـنتفگیم  ثیدـح  مه  اب  دـنتفریم و  مه  اب  ناشیا  دوب و  هتفرگ  ار  نیـسح 
رب میدنام  ناریح  ام  هک  تفگ  نیسح  هب  نسح  سپ  دنورب . اجک  هب  هک  دنتـسناد  یمن  یتلاح  رد  دندنام  یقاب  سپ  دندنام . ریحتم  دندیـسر ،
درک ضرع  نیـسح  سپ  دوش . حبـص  ات  میباوخب  نامز  نیا  هک  ام  رب  تسین  یکاب  سپ  میورب ؟ فرط  مادـک  هب  هک  مینادیمن  تلاـح و  نیا 

باوخ زا  ادـخ  ربمغیپ  دـندیباوخ . دـندروآ و  رد  رگد  نآ  ندرگ  هب  تسد  کی  ره  دـنداتفا و  ولهپ  هب  ود  ره  سپ  نکب . یهاوخیم  ره  هک 
داتسیا و دوخ  ياپ  ود  رب  ربمغیپ  سپ  تفاین . هحفص 245 ] ار [  نینسح  اجنآ  رد  سپ  تفر ، همطاف  يهناخ  هب  نینـسح  بلط  هب  دش و  رادیب 
. لفط ود  نیا  رب  یـشابیم  نم  لیکو  وت  ایادخ ! راب  یگنـسرگ . زا  دنتفر  نوریب  هچب  ریـش  ود  نیا  نم ، ياقآ  يا  نم و  يادخ  يا  تفگیم :

ناشیا هک  دـید  هاگان  هب  سپ  دیـسر . راجنلا » ینب   » يهقیدـح هب  اـت  تفریم  رون  نآ  ناـیم  رد  ربمغیپ  دـش و  رهاـظ  يرون  ربمغیپ  يارب  سپ 
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تخـس ناراب  اج  همه  رد  هدش . ربا  زا  فاص  ناشیا  لباقم  زا  نامـسآ  و  دـناهدروآ ]  ] دـندروآ رد  رگیدـکی  ندرگ  هب  تسد  دـناهدیباوخ و 
هدرک هطاحا  و  دوب . هدرک  عنم  ناشیا  زا  ار  ناراب  یلاعت  يادخ  هک  دـندوب ، هدـیباوخ  ناکم  نآ  رد  ناشیا  هک  یناکم  نآ  رد  رگم  دـیرابیم 

رب ار  رگید  رپ  دوب و  هدـیناشوپ  نسح  رب  ار  رپ  کی  تشاد  رپ  ود  راـم  نآ  رازین و  ین  دـننام  دوب  یئاـهیوم  وا  يارب  هک  يراـم  ناـشیا  هب  دوب 
مریگیم دـهاش  نم  ایادـخ ! راب  تفگیم : تساخرب و  رام  نآ  سپ  دومن . [ 425  ] حنحنت دید  ار  ناشیا  ربمغیپ  نوچ  دوب . هدیناشوپ  نیـسح 

وا هب  ربمغیپ و  رب  ار  ناـشیا  مدرک  تظفاـحم  هک  دنـشابیم  وت  ربـمغیپ  يهچب  ریـش  ود  ناـشیا  هک  ار  وت  يهکئـالم  مریگیم  دـهاش  ار و  موت 
يهداتسرف نم  هک  درک  ضرع  یتسیک ؟ وت  هک  دومرف  رام  نآ  هب  ربمغیپ  سپ  دنشابیم . حیحص  ود  ره  هک  یتلاح  رد  مدرک  میلـست  تمالس 

، ار نآرق  زا  يا ]  ] هیآ میدرک  شومارف  حـیلمینب ؛ زا  نیبیـصن  نج  درک : ضرع  نج ؟ مادـک  دومرف : باـنج  نآ  وت . يوـس  هب  مشاـبیم  نج 
هک درک  ادن  يدانم  هک  مدینش  مدیسر  عضوم  نیا  هب  نوچ  سپ  مریگب ! میلعت  ار  هدش  شومارف  يهیآ  نیا  هک  دنداتسرف  وت  يوس  هب  ارم  سپ 

مدومن ظفح  هک  قیقحت  هب  سپ  زور . بش و  ثداوح  زا  تاـفآ و  زا  راد  ظوفحم  ار  ناـشیا  سپ  دـنربمغیپ  [ 426  ] لبـش ود  ناشیا  رام ! يا 
نسح ربمغیپ  سپ  تشگرب . تفرگ و  میلعت  ار  هیآ  نآ  رام  نآ  و  دنـشابیم . ملاس  حیحـص و  هک  یتلاح  رد  مدومن  وت  هب  میلـست  ار و  ناشیا 

 ] هب باحصا  زا  یضعب  سپ  دش . قحلم  ربمغیپ  هب  تفر و  نوریب  یلع  و  دیناشن ؛ دوخ  پچ  شود  رب  ار  نیـسح  دیناشن و  تسار  شود  رب  ار 
سپ دوش . امـش  يارب  یفیفخت  ات  ار  دوخ  يهچب  ریـش  ود  زا  یکی  هد  زاب  نم  هب  داب ! وت  يادـف  مردام  ردـپ و  هک  تفگ  ربمغیپ  هحفص 246 ]

هک درک  ضرع  رگید  یکی  سپ  ار . وت  ماقم  تسناد  و  ار ، وت  مـالک  دینـش  یلاـعت  يادـخ  هک  قیقحت  هب  سپ  رذـگب . هک  دومرف  باـنج  نآ 
دومن تاقالم  یلع  سپ  ار . وت  ماقم  تسناد  ار و  وت  مالک  دینش  ادخ  رذگب  هک  دومرف  بانجنآ  دوش . امش  يارب  فیفخت  ات  هد  نمب  ار  یکی 

ات ار  دوخ  ياههچب  ریش  ود  نم و  يهچب  ریـش  ود  زا  یکی  هد  نم  هب  ادخ ! ربمغیپ  يا  داب . وت  يادف  مردام  ردپ و  هک  درک  ضرع  ار و  ربمغیپ 
مسق هن . دومرف : نسح  دوخ ؟ ردپ  هناش  يوسب  يوریم  ایآ  نسح ! يا  دومرف : دش و  تفتلم  نسح  يوس  هب  ربمغیپ  سپ  وت . زا  مهد  فیفخت 

هب دومرف  تافتلا  ربمغیپ  سپ  نم . ردپ  يهناش  زا  نم  يوس  هب  تسا  رتتسود  هنیآ  ره  وت  يهناش  هک  یتسرد  هب  راوگرزب ، دج  يا  ادـخ ، هب 
هک یتسرد  هب  راوگرزب ، دج  يا  ادخ  هب  مسق  هک  ضرع  بانج  نآ  وت ؟ ردپ  هناش  يوس  هب  يوریم  ایآ  نیسح ! يا  دومرف : نیـسح و  يوس 

يهناش زا  نم  يوس  هب  تسا  رتتسود  هنیآ  ره  وت  يهناـش  هک  یتسرد  هب  تفگ . نسح  مردارب  هک  ناـنچمه  وت  يارب  میوگیم  هنیآ  ره  نم 
شیپ رد  ار  اهنآ  سپ  دوب . هتـشاذگ  هریخذ  ناشیا  يارب  امرخ  يهناد  دـنچ  همطاـف  درب و  همطاـف  يهناـخ  هب  ار  ناـشیا  ربمغیپ  سپ  نم ، ردـپ 
یتشک دـیزیخرب و  لاحلا  هک  دومرف  ناشیا  هب  ربمغیپ  سپ  دـندش . لاحـشوخ  دـندش و  ریـس  دـندروخ و  ناشیا  سپ  تشاذـگ . ناشیا  يور 
نـسح هب  ربمغیپ  هکنیا  لاح  تشگرب و  هناخ  هب  سپ  دوب  هتفر  نوریب  يراک  يارب  همطاـف  دـنریگب و  یتشک  هک  دنتـساخرب  ناـشیا  دـیریگب .

رب ینکیم  ریلد  ار  رتگرزب  ناج ! ردپ  يا  هک  درک  ضرع  ربمغیپ  هب  همطاف  سپ  زادـنیب . ار  وا  سپ  ار ؛ نیـسح  ریگب  نسح ! يا  هک  تفگیم 
بیبح نیا  زادـنیب و  ریگب و  ار  نیـسح  نسح  يا  میوگب  نم  هک  يوشیمن  یـضار  اـیآ  نم ! كرتخد  يا  هک  دومرف  ربمغیپ  سپ  رتکچوک ؟
باتک يربکع و  هنابا  يذـمرت و  عماج  مود : رما  هحفص 247 ] [ . ] 427 [ ؟ زادنیب ریگب  ار  نسح  نیـسح  يا  دیوگیم  هک  تسا  لیئربج  نم 

مدز ار  ربمغیپ  يهناخ  رد  بش  رد  : تفگ هک  دندومن  تیاور  دیز  نب  ۀماسا  زا  دوخ  ياهدنـس  هب  دنـشابیم  هماع  ءاملع  زا  همه  هک  یناعمس 
زا نوـچ  سپ  تسیچ . هک  متـسنادن  نم  هک  تشاد  يزیچ  تشپ  رب  هک  نیا  لاـح  دـمآ و  نوریب  نـم  يوـس  هـب  ربـمغیپ  سپ  یتجاـح ، يارب 

نسح و هک  مدـید  هاگان  سپ  تشاد . رهاـظ  فشکنم و  ار  نآ  سپ  يراد ؟ تشپ  رب  وت  هک  تسیچ  نیا  متفگ : مدـش ، غراـف  دوخ  تجاـح 
هک یتسرد  هب  ایادخ ! راب  دنشابیم . نم  رتخد  رسپ  ود  نم و  رسپ  ود  ناشیا  هک  دومرف  سپ  دندوب . بانج  نآ  كرو  ود  رب  هک  تسا  نیسح 

ءاـملع زا  هک  هطبنبا  موس : رما  [ . 428  ] دراد تسود  ار  ناـشیا  هک  ره  راد  تسود  ار و  ناـشیا  راد  تسود  سپ  ار  ناـشیا  مراد  تسود  نم 
نسح هک  نیا  لاح  و  ربمغیپ ، رب  مدش  لخاد  : تفگ هک  هتشاد  تیاور  رباج  زا  ریبزلا  یبا  زا  يروث  نایفس  قیرط  راهچ  زا  هنابا  رد  تسا  هماع 
بوخ امـش و  رتش  تسا  يرتش  بوخ  هک  دومرفیم  دوب و  هتـسشن  وناز  رـس  رب  ناـشیا  يارب  ربمغیپ  دـندوب و  باـنج  نآ  تشپ  رب  نیـسح  و 

ود نیا  و  لح ، لح  دنتفگیم : دندوب و  راوس  ربمغیپ  تشپ  رب  نیـسح  نسح و  : هک هتفگ  حـیجننبا  مراهچ : رما  [ . 429  ] دیشابیم امش  يراب 
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شدانسا هب  یناعمس  لئاضف  رد  مجنپ : رما  [ . 430  ] امش رتش  تسا  يرتش  بوخ  هک  ربمغیپ  تفگیم  و  دنیوگیم . رتش  ندنار  يارب  ار  هملک 
یبسا بوخ  متفگ  سپ  ادـخ ، لوسر  يهناش  ود  رب  ار  نیـسح  نسح و  مدـید  : تفگ هحفـص 248 ] هک [  هدومن  تیاور  باـطخ  نب  رمع  زا 

درک تیاور  یبن  فرش  رد  یشوگرخ  بقانم  رد  مشـش : رما  [ . 431  ] دنتسه یبوخ  راوس  ود  ناشیا  هک  دومرف  ربمغیپ  سپ  امـش . يارب  تسا 
ناـشیا يارب  دـید ، ار  ناـشیا  ربمغیپ  نوچ  سپ  دـندش . ادـیپ  نیـسح  نسح و  سپ  دوب ، هتـسشن  : هک ربمغیپ  زا  وا  ياهدنـس  هب  زیزعلادـبع  زا 

يرتش بوخ  دومرف : دومن و  راوس  دوخ  يهناشود  رب  ار  ود  ره  ار و  ناشیا  دومرف  لابقتسا  ربمغیپ  سپ  دندمآیم . تسس  ناشیا  تساخرب و 
نامیلس زا  راحب  باتک  رد  یـسلجم  يهمالع  متفه : رما  [ . 432  ] امش زا  تسا  رتهب  امش  ردپ  دیتسه و  امـش  يراوس  بوخ  امـش و  رتش  تسا 

ماوع هک  تفگ  نوره  دش . روکذم  بلاطیبا  نب  یلع  سپ  میدوب ، هتـسشن  دیـشرلا  نوراه  دزن  رد  ام  : هک شردـپ  زا  هدرک  تیاور  یمـشاه 
نوخ يهبلاطم  وا  دالوا  اب  نکیل  و  ادخ . هب  مسق  تسین  نینچ  و  ار ، نیسح  نسح و  شرسپ ، ود  یلع و  مراد  نمـشد  نم  هک  دننکیم  نامگ 
دسح ام  هب  سپ  میدومن  ناشیا  اب  هطلاخم  سپ  دیسر . ام  هب  رما  نیا  نآ  زا  سپ  میتشک . ار  وا  ناگدنشک  ات  لبج  لهس و  رد  میدرک  نیـسح 

: هک سابع  نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  زا  روصنم  رفعجیبا  زا  يدـهم  ارم  داد  ربخ  هک  ادـخ  هب  مسق  دـندرک . جورخ  اـم  رب  دـندیزرو و 
هب هللالوسر ! ای  درک : ضرع  دروآ ؟ هیرگ  هب  ار  وت  هچ  هک  دومرف  ربمغیپ  سپ  درکیم . هیرگ  هک  یتلاـح  رد  دـمآ  ربمغیپ  دزن  هب  ع )  ) همطاـف
هک دومرف  ربمغیپ  سپ  دنتفر . هحفـص 249 ] ناکم [  مادک  هب  هک  منادیمن  مسق -  ادخ  هب  سپ -  دنتفر ؛ نوریب  نیـسح  نسح و  هک  یتسرد 
راب ناشیا ، هب  تسا  رتهدـنراد  محر  وا  ار و  ناـشیا  درک  قلخ  لـجوزع -  يادـخ -  هک  یتسرد  هب  سپ  وت ! ردـپ  داـب  وت  يادـف  نکن ، هیرگ 

دـش و لزان  لیئربج  سپ  راد . هگن  تمالـس  هب  ار  ناشیا  سپ  دنـشاب  ایرد  رد  رگا  نک و  ظفح  ار  ناشیا  سپ  دنـشاب  نابایب  رد  رگا  ایادـخ !
رد ناشیا  و  تسا . ناشیا  زا  رتهب  ناشیا  ردـپ  و  ترخآ ؛ رد  دنلـضاف  اـیند و  رد  دنلـضاف  ناـشیا  شاـبم ! نیگمغ  دـمحا ! يا  هک  درک  ضرع 

سابعنبا ار . ناشیا  دنکیم  تظفاحم  هک  تسا  هتخاس  لکوم  ناشیا  رب  ار  گرزب  یکلم  یلاعت  يادـخ  دـناهدیباوخ و  راجنلا  ینب  يهریظح 
ندرگ هب  تسد  نسح  هک  مدید ، هاگان  سپ  میدیـسر . راجنلا  ینب  يهریطخ  هب  ات  میتساخرب  وا  اب  زین  ام  تساخرب و  ادـخ  لوسر  هک  دـیوگ 

و ار ، نیـسح  کلم  تشادرب و  ار  نسح  ربمغیپ  سپ  تسا . هدـیناشوپ  ار  ناشیا  دوخ ، رپ  ود  زا  یکی  هب  کـلم  نآ  تسا و  هتخادـنا  نیـسح 
هب دوخ  زا  یهدیمن  فیفخت  ایآ  هک  دـندرک  ضرع  يراـصنا  بویاوبا  رکبوبا و  سپ  تسا . هتـشادرب  ربمغیپ  ار  ود  ره  هک  دـندیدیم  مدرم 

رتهب ناشیا  ردپ  ترخآ و  رد  دنلضاف  ایند ، رد  دنلـضاف  ناشیا  سپ  ار . ناشیا  دیراذگب  هک  دومرف  بانج  نآ  سپ  كدوک ؟ ود  نیا  زا  یکی 
هبطخ سپ  هداد ! تفارـش  ار  ناشیا  ادـخ  هچنآ  هب  زورما  رد  ار  ناشیا  مهدیم  تفارـش  هک  ادـخ  هب  مسق  دومرف : نآ  زا  سپ  تسا . ناشیا  زا 

يا یلب ، دـنتفگ : هدـج ؟ دـج و  تیثیح  زا  نامدرم  نیرتهب  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دـیهاوخ  یمن  ایآ  نامدرم ! يا  تفگ : سپ  دومرف . ادا  يا ] ]
ربخ دیهاوخ  یمن  ایآ  تسا . دلیوخ  رتخد  هجیدخ  ناشیا  هدج  ادخ و  ربمغیپ  ناشیا  دج  هک  دنشاب  نیسح  نسح و  ناشیا  هک  دومرف  ربمغیپ !
نب یلع  ناشیا  ردپ  هک  دنشاب  نیسح  نسح و  دومرف : ربمغیپ ، يا  یلب  دندرک : ضرع  ردام ، ردپ و  تهج  زا  نامدرم  نیرتهب  هب  ار  امش  مهد 

، یلب دنتفگ : همع ؟ مع و  تهج  زا  نامدرم  نیرتهب  زا  امـش  مهد  ربخ  دیهاوخیمن  ایآ  تسا . دمحم ، رتخد  همطاف ، ناشیا  ردام  بلاطیبا و 
ایآ نامدرم  يا  تسا . بلاطیبا ، رتخد  یناهما ، ناشیا  همع  بلاطیبا و  نب  رفعج  ناشیا  مع  هک  دنـشاب  نیـسح  نسح و  دومرف : ربمغیپ ! يا 
هک دومرف  ادخ ! ربمغیپ  يا  یلب ، دـندرک : ضرع  هحفـص 250 ] هلاخ [ ؟ لاخ و  تهج  زا  نامدرم  نیرتهب  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دـیهاوخیمن 

ناشیا ردپ  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا . ربمغیپ  رتخد  بنیز ، ناشیا  يهلاخ  تسا و  ادخ  لوسر  نب  مساق  ناشیا  لاخ  هک  دنـشاب  نیـسح  نسح و 
تـشهب رد  ناشیا  لاخ  و  تسا ، تشهب  رد  ناشیا  يهدج  و  تسا . تشهب  رد  ناشیا  دـج  تسا و  تشهب  رد  ناشیا  ردام  تسا و  تشهب  رد 
تـشهب رد  ناـشدوخ  ناـشیا  تسا و  تشهب  رد  ناـشیا  يهمع  تسا و  تشهب  رد  ناـشیا  مع  و  تسا ، تـشهب  رد  ناـشیا  يهلاـخ  و  تـسا ،

تیاور یسراف  ناملـس  زا  راحب  باتک  رد  یـسلجم  يهمالع  متـشه : رما  [ . 433  ] تسا تشهب  رد  دراد  تسود  ار  ناـشیا  هـک  ره  و  دنـشاب .
. دنتسین ادیپ  دناهدش و  مگ  نیسح  نسح و  ادخ ! ربمغیپ  يا  هک  درک  ضرع  دمآ و  نمیاما  سپ  میدوب ، هتـسشن  ربمغیپ  رود  رد  ام  : هک هدرک 

یبناـج هب  يدرم  ره  سپ  ارم . دـنزرف  ود  دـینک  بلط  سپ  دـیزیخرب ؛ هک  دومرف  ربمغیپ  سپ  دوب . هدـش  دـنلب  زور  هک  دوب  یناـمز  رد  نیا  و 
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يالاب رب  یعفا  یکی  و  دناهدیباوخ ، دناهدیبسچ و  مه  هب  نیـسح  نسح و  هک  دید  هاگان  هب  دـش . ناور  یهوک  بناج  هب  ربمغیپ  و  دـش . ناور 
ربمغیپ بناج  هب  تفتلم  یعفا  نآ  سپ  تفر . وا  بناج  هب  دـنت  ربمغیپ  سپ  دـیآیمرب . وا  ناـهد  زا  شتآ  هیبش  هک  تسا  هداتـسیا  دوخ  بند 

دـمآ و ناشیا  دزن  هب  ربمغیپ  نآ  زا  سپ  دـش . اهخاروس  زا  یـضعب  لخاد  دـش و  ناور  نآ  زا  سپ  دوب . هدـننک  باطخ  هک  یتلاـح  رد  دـش ،
يادخ دزن  رد  ززعم  مرکم و  ردق  هچ  داب ، امـش  يادف  هب  نم  ردام  ردپ و  تفگ : درک و  حسم  ار  ناشیا  ياهور  درک و  ادج  مه  زا  ار  ناشیا 
بوخ هچ  امش ! لاح  هب  اشوخ  متفگ : نم  سپ  درک . راوس  پچ  شود  رب  ار  یکی  و  تفرگ ، تسار  شود  رب  ار  یکی  سپ  دیشابیم ! یلاعت 

رما هحفص 251 ] [ . ] 434 . ] تسا ناشیا  زا  رتهب  ناشیا  ردپ  ناشیا و  دنتـسه  یناراوس  بوخ  هک  دومرف  ربمغیپ  سپ  امـش . رتش  تسا  يرتش 
ره تشادن  تردق  دوب  هنسرگ  ادخ  ربمغیپ  : هک هشیاع  زا  هدرک  تیاور  هماع  بتک  زا  دوخ  دانـسا  هب  راحب  باتک  رد  یـسلجم  يهمالع  مهن :

موریم مرتخد ، همطاف ، يوس  هب  هک  دومرف  يراد ؟ اـجک  يهدارا  هک  متفگ  نم  سپ  رواـیب . ارم  يادر  هک  دومرف  نم  هب  سپ  دروخب . يزیچ 
سپ دش . همطاف  رب  لخاد  هکنیا  ات  تفر  نوریب  سپ  یگنسرگ . زا  تسا  نم  هب  هچنآ  زا  یضعب  دورب  سپ  نیـسح ، نسح و  هب  منک  هاگن  هک 

هب ربمغیپ  سپ  دندرکیم . هیرگ  دنتفر و  نوریب  یگنسرگ  زا  ناشیا  ربمغیپ ! يا  تفگ : همطاف  نم ؟ نارسپ  ود  دنیاجک  همطاف ! يا  هک  دومرف 
ناشیا ادخ ! ربمغیپ  يا  یلب . تفگ : ارم ؟ دنزرف  ود  يدید  ایآ  رمیوع ! يا  تفگ : وا  هب  سپ  دـید . ار  ءادردوبا  سپ  تفر  نوریب  ناشیا  بلط 

سپ درکیم . كاپ  ار  ناشیا  کشا  دینابـسچ و  دوخ  هب  ار  ناشیا  سپ  دـش . هناور  ربمغیپ  سپ  دـناهدیباوخ . ناعذـجینب  راوید  يهیاـس  رد 
مـسق سپ  ار . ناشیا  ياهکـشا  منک  كاپ  هک  راذگب  ءادردوبا ! يا  هک  دومرف  سپ  مریگب . شود  هب  ار  ناشیا  نم  راذگب  هک  تفگ  ءادردوبا 
یقاـب تماـیق  زور  اـت  نم  تما  رد  یگنـسرگ  هنیآ  ره  دـکچب ، نیمز  رد  نآ  زا  يا ]  ] هرطق رگا  هداتـسرف  يربـمغیپ  هب  قـح  هب  ارم  هک  نآ  هب 

! کیلع مالـسلا  تفگ : دمآ و  لیئربج  سپ  درکیم . هیرگ  زین  ربمغیپ  دـندرکیم و  هیرگ  ناشیا  تفرگ و  شود  هب  ار  ناشیا  سپ  دـنامیم !
هیرگ لیئربج ! يا  هک  دومرف  ربمغیپ  تسیچ ؟ عزج  نیا  دیوگیم  دناسریم و  مالـس  ار  وت  هلالج -  لج  هزعلا -  بر  ترـضح  دـمحم ! يا 

هوک هک  دـیآیم  تشوخ  اـیآ  هک  دومرف  یلاـعت  يادـخ  هک  تفگ  لـیئربج  سپ  اـیند . تلذ  زا  منکیم  هیرگ  هکلب  عزج ، يور  زا  منکیمن 
هک تفگ  ربمغیپ  ارچ ؟ تفگ : لیئربج  هن . تفگ : ربمغیپ  تسا ؟ نم  دزن  رد  هچنآ  زا  يزیچ  وت  يهبترم  زا  دوشن  صقان  منک و  ـالط  ار  دـحا 

وگب دـمحم ! يا  هک  تفگ  لیئربج  سپ  دادیمن . لماک  ياـیند  ار  رفاـک  تشادیم ، تسود  رگا  ار و  اـیند  تشادـن  تسود  یلاـعت  يادـخ 
دندـید هاگان  سپ  دـش  هتـشادرب  نوچ  تساوخ . ار  هساک  نآ  ربمغیپ  تسا . هداهن  هناخ  يهیحان  رد  سکع  هب  هک  یگرزب  يهساک  دـنروایب 

دوخ رسپ  ود  ناروخب  و  دمحم ! يا  روخب ، هحفص 252 ] تفگ [ : لیئربج  سپ  تسا . رایسب  تشوگ  بآ  رد  هدرک  دروخ  نان  اجنآ  رد  هک 
سپ دشن . هدید  نآ  زا  رتتکرب  گرزب  دوب و  یقاب  دوخ  لاوحا  هب  هساک  نآ  و  دندش ، ریـس  سپ  دـندروخ . همه  سپ  ار . دوخ  تیب  لها  و 

خیرات زا  نازحالا  ریثم  باتک  رد  امننبا  درک  تیاور  هک : هدومرف  راحب  باتک  رد  یسلجم  يهمالع  مهد : رما  [ . 435  ] دش هتشادرب  ناشیا  زا 
سپ تفر . همطاف  يهناخ  يوس  هب  ربمغیپ  هک  تفگ  ار ، نآ  رکذ  هک  يدنـس  رد  يوحن  دربم  دـیزی  نب  دـمحم  داد  ربخ  : تفگ هک  يرذـالب 

ود هک  درک  ضرع  همطاف  تسا ؟ هداتسیا  اجنیا  رد  هک  تسیچ  نم  يهبیبح  راک  هک  دومرف  ربمغیپ  سپ  هداتسیا . رد  تشپ  رد  همطاف  هک  دید 
ود ره  هک  دـید  سپ  دیـسر . هوک  راغ  هب  ات  تفر  ناشیا  بقع  زا  ربمغیپ  سپ  مرادـن . ار  ناشیا  ربخ  حبـص و  تقو  رد  دـنتفر  نوریب  وت  رـسپ 
رب مالس  تفگ : رام  نآ  سپ  دنز ، رام  نآ  هب  هک  تساوخ  تشادرب و  یگنـس  سپ  تسا . هدز  قوط  ناشیا  رـس  دزن  رد  يرام  دناهدیباوخ و 

. دومن ریخ  ياعد  رام  نآ  يارب  ربمغیپ  سپ  اهنآ . تظفاحم  يارب  رگم  مدیباوخن  ناشیا  رـس  دزن  رد  نم  هک  ادخ  هب  مسق  ادخ ! ربمغیپ  يا  وت !
راوس دوخ  شود  رب  تفرگ و  ار  نیسح  و  دش ، لزان  لیئربج  سپ  دیناشن . پچ  شود  رب  ار  نیـسح  دیناشن و  تسار  شود  رب  ار  نسح  سپ 

نیـسح و  تشادرب ، نیمز  لـها  نیرتـهب  ارم  هک  تفگیم  نسح  سپ  دـندرکیم . رخف  رگیدـکی  اـب  نیا  زا  دـعب  نیـسح  نسح و  سپ  درک .
[ . 436  ] تشادرب نامسآ  لها  نیرتهب  ارم  هک  تفگیم 

نینسح يارب  نامسآ  زا  دیاوم  لوزن  زا 
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نسح و : هک هدرک  تیاور  هملسما  يرـصب و  نسح  زا  راحب  باتک  رد  یـسلجم  يهمالع  لوا : رما  هحفـص 253 ] تسا [ : رما  دنچ  نآ  رد  و 
هب ار  وا  دندیدرگیم و  لیئربج  رود  هب  نینسح  سپ  دوب . هتـسشن  ربمغیپ  تمدخ  رد  لیئربج  هک  نیا  لاح  ربمغیپ و  رب  دندش  لخاد  نیـسح 

دوب وا  تسد  رد  سپ  دـشاب ، هتفرگ  يزیچ  هکنیا  دـننام  درک  ءاـمیا  دوخ  تسد  اـب  لـیئربج  سپ  دـندوب . هدرک  هیبشت  [ 437  ] یبلک يهیحد 
ار اهنآ  ربمغیپ  سپ  ناشدوخ . دج  يوس  هب  دندومن  باتـش  دیـشخرد و  ناشیا  ياهیور  سپ  داد . نینـسح  هب  ار  اهنآ  سپ  رانا . هب و  بیس و 
زا دـندومن و  رما  لاثتما  سپ  دـیور . دوخ  ردـپ  دزن  هب  لوا  اههویم و  نیا  اب  ناتوخ  ردام  دزن  رد  دـیورب  دومرف : نآ  زا  سپ  دـیئوب . تفرگ و 
ایند زا  ربمغیپ  ات  دـندوب  دوخ  لاوحا  هب  اهنآ  دـندروخیم و  هشیمه  سپ  دـندروخ . مه  اب  همه  سپ  دـمآ . ربمغیپ  اـت  دـندروخن ، چـیه  اـهنآ 

و [ 439  ] حاـفت میتفاـی و  دوقفم  ار  [ 438  ] نامر تفر ، اـیند  زا  همطاـف  نوچ  دادـن . يور  یناـصقن  رییغت و  اـهنآ  هب  هک  تفگ  نیـسح  تفر .
نسح ماما  مایا  رد  دوخ  تأیه  رب  دنام  بیس  دش و  دوقفم  لجرفس  دش ، دیهـش  مردپ  نوچ  سپ  مردپ . مایا  رد  دندوب  یقاب  [ 440  ] لجرفس

ار نآ  دشیم ، ضراع  نم  رب  شطع  هک  ینامز  رد  سپ  دـش ، هتـسب  نم  رب  بآ  هک  ینامز  ات  دـنام  بیـس  دـش و  دیهـش  نسح  ماما  هکنیا  ات 
نب یلع  ترـضح  مدومن . انف  هب  نیقی  مدروخ  ار  وا  درک و  تدـش  نم  رب  شطع  نوچ  سپ  دـشیم . نکاس  شطع  شزوس  سپ  مدـیئوبیم 

رهطم ربق  زا  بیس  يوب  دش ، دیهش  مردپ  نوچ  سپ  تعاس . کی  هب  ندش  هتشک  زا  شیپ  مردپ  زا  مدینـش  ار  ثیدح  نیا  هک  دومرف  نیـسح 
 ] مدرک ترایز  هنیآ  ره  نیـسح و  زا  دـعب  دـنام  یقاب  نآ  يوب  سپ  متفاین . ار  بیـس  نآ  مدرک و  صحفت  نم  سپ  دـش . هدینـش  باـنج  نآ 
ار رهطم  ربق  نآ  هک  ام  نایعیش  زا  ار  بیـس  يوب  دراد  هدارا  هک  ره  سپ  شربق . زا  ار  بیـس  يوب  متفای  سپ  ار ، بانج  نآ  ربق  هحفص 254 ]
: مود رما  [ . 441 . ] دـشاب صلخم  رگا  دـباییم  ار  بیـس  يوب  صخـش  نآ  سپ  رحـس . تاـقوا  رد  دـنهاوخب  ار  نآ  سپ  دـننکیم ، تراـیز 

دش ضیرم  : تفگ هک  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  شدانـسا  هب  یبلعث  زا  درک  تیاور  نایب »  » و نیقیلا » فشک   » باتکزا یـسلجم  يهمالع 
وا رب  نینسح  نآ  زا  سپ  دومرف ، لوانت  نآ  زا  ربمغیپ  سپ  دوب  روگنا  رانا و  وا  رد  هک  دروآ  یقبط  ترـضح  نآ  دزن  هب  لیئربج  سپ  ربمغیپ .
هب زاب  سپ  دش  لخاد  یلع  نآ  زا  سپ  تفگ . حـیبست  روگنا  تفگ و  حـیبست  رانا  سپ  دـندرک . لوانت  نآ  زا  مه  ناشیا  سپ  دـندش . لخاد 

ار نیا  دروخیم  هک  تفگ  لیئربج  سپ  دـنتفگن . حـیبست  دروخ و  اهنآ  زا  سپ  دـش  لخاد  باحـصا  زا  يدرم  نآ  زا  سپ  دـندمآ ، حـیبست 
نیسح نسح و  هک  دومرف  اضر  ترضح  : هک هتشاد  تیاور  یسلجم  يهمالع  موس : رما  [ . 442 . ] یبن دلو  ای  یصو  ای  یبن  ار ] یتشهب  يهویم  ]
همطاف یهدیمن ؟ تنیز  ار  ام  ارچ  دـنداد  تنیز  ار  دوخ  هنیدـم  ناکدوک  هک  دـنتفگ  رداـم  هب  ناـشیا  سپ  دیـسر ؛ رد  دـیع  دـندوب و  هنهرب 

مالک نامه  ناشیا  دش ، دیع  بش  نوچ  منکیم . تنیز  ار  امش  نم  دروآ  هک  ینامز  ره  سپ  تسا ، طایخ  دزن  رد  امش  ياهـسابل  هک  دومرف 
رد دش ، رهاظ  بش  یکیرات  نوچ  سپ  تفگ . ار  قباس  باوج  نامه  درک و  محرت  ناشیا  رب  تسیرگ و  همطاف  سپ  دندومن . هداعا  ار  قباس 

دوشگ ار  رد  سپ  مدروآ . ار  اـههماج  هک  مشاـبیم ، طاـیخ  نم  ربمغیپ ! رتخد  يا  تفگ : تسیک ؟ نیا  هک  تفگ  همطاـف  سپ  دـندیبوک ، ار 
داد و ياهتـسب  لامتـسد  سپ  دـشاب . وا  زا  امیـس  تهج  زا  رتتبیه  اب  هک  ار  يدرم  مدـیدن  تفگ  همطاف  تسا . دـیع  سابل  وا  اب  يدرم  دـید 
ود هماـــمع و  ود  ءادر و  ود  رازا و  ود  و  [ 443  ] هعارد ود  نهاریپ و  ود  دوـب  وا  رد  دوـشگ ، ار  نآ  همطاـف  هحفـص 255 ] نوچ [  تشگرب .
رب دندش  لخاد  سپ  مدیناشوپ . ناشیا  هب  ار  اهسابل  نآ  مدرک و  رادیب  ار  نینسح  سپ  دوب ، یخرس  ناشیا  يهنـشاپ  رد  هایـس ؛ [ 444  ] يهزوم

؟ يدـید ار  طایخ  هک  دومرف  نم  هب  نآ  زا  سپ  دیـسوب  دیـشک و  لغب  رد  ار  ناشیا  ربمغیپ  سپ  دـندوب . تنیز  اب  هک  یتلاـح  رد  ادـخ  ربمغیپ 
نزاـخ ناوضر ، وا  دوبن  طاـیخ  درم  نآ  كرتـخد ! يا  دومرف : يداد . وا  هب  اراـههماج  وـت  هک  ار  یـسک  نآ  ربـمغیپ ! يا  یلب ، مدرک : ضرع 

. داد ربخ  نآ  هب  ارم  دـمآ و  نم  شیپ  هکنیا  اـت  درکن  جورع  هک  دومرف  ربـمغیپ ؟ يا  ار ، وت  داد  ربـخ  هک  سپ  هک  تفگ  همطاـف  دوب . تشهب ،
شیپ رد  و  مدوب ، هتـسشن  ربمغیپ  تمدـخ  رد  هک  تفگ  سابعنبا  : هک هتـشاد  تیاور  راحب  باتک  رد  یـسلجم  يهمالع  مراهچ : رما  [ . 445]

یلع هب  هیده  هب  ار  نآ  ربمغیپ  سپ  داد . ربمغیپ  هب  هیده  هب  یبیـس  دـش و  لزان  لیئربج  هک  دـندوب  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  وا  يور 
نآ ربمغیپ  داد . ربمغیپ  هب  دیـسوب و  ار  نآ  نسح  و  داد . نسح  هبار  نآ  ربمغیپ  سپ  داد . ربمغیپ  هب  دیـسوب و  تفرگ و  ار  نآ  یلع  سپ  داد .

رگید راب  ربمغیپ  داد . ربمغیپ  هب  دیسوب و  ار  نآ  همطاف  داد . همطاف  هب  ار  نآ  ربمغیپ  داد . ربمغیپ  هب  دیسوب و  ار  نآ  نیـسح  داد . نیـسح  هب  ار 
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دنلب نامسآ  هب  نآ  زا  يرون  سپ  دش . فصن  ود  هب  داتفا و  بیس  نآ  دهد ، ربمغیپ  هب  هک  تساوخ  تفرگ و  ار  نآ  یلع  داد . یلع  هب  ار  نآ 
ۀمطاف یـضترملا و  یلع  یفطـصملا و  دمحم  لآ  یلا  یلاعت  هللا  نم  ۀیحت  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دوب : هتـشون  رطـس  ود  نآ  رد  سپ  دـش .
فراعت نیا  هدنیاشخب ، يهدنهد  يزور  يادخ  مان  هب  رانلا . نم  ۀمایقلا  موی  امهیبحمل  ناما  هللالوسر و  یطبـس  نیـسحلا  نسحلا و  ءارهزلا و 

طبس ود  نیسح ، نسح و  هحفص 256 ] ارهز و [  يهمطاف  یضترم و  یلع  یفطصم و  دمحم  لآ  يوس  هب  ادخ  بناج  زا  تسا  يا ]  ] هیده و 
تیاور راحب  باتک  رد  یـسلجم  يهمالع  مجنپ : رما  [ . 446  ] منهج شتآ  زا  تمایق  زور  رد  ناشیا  ناتـسود  يارب  تسا  ناما  ادـخ و  ربمغیپ 

نیا هللادبع ! يا  هک  تفگ  سپ  مدش . لخاد  همطاف  رب  نآ  زا  سپ  مدرک . مالـس  وا  رب  سپ  متفر ، ربمغیپ  دزن  هب  : هک یـسراف  ناملـس  زا  دومن 
تمدـخ هب  متفرگ و  ار  ناشیا  نم  سپ  ربب . ناشیا  دـج  دزن  هب  ار  ناشیا  ریگب و  ار  ناشیا  تسد  دـننکیم  هیرگ  دناهنـسرگ  نیـسح  نسح و 

سپ ادخ ! ربمغیپ  يا  میراد ، ماعط  ياهتشا  ام  هک  دنتفگ  نم ؟ نیسح  نسح و  يا  دوشیم  هچ  ار  امـش  هک  دومرف  بانج  نآ  مدروآ . ربمغیپ 
فرب زا  رتدیفس  دوب  رجه  [ 447  ] يوبس ردق  هبهک  مدید  ربمغیپ  تسدب  هب ، هاگان  سپ  نک . ماعطا  ار  ناشیا  ایادخ ! دومرف : هعفد  هس  ربمغیپ 

رظن سپ  داد . نیسح  هب  ار  رگید  فصن  نسح و  هب  ار  نآ  زا  یفصن  درک ، مین  ود  هب  ار  نآ  سپ  دوب . نغور  زا  رتمرن  لسع و  زا  رتنیریش  و 
. تسا نآ  هب  لیم  ار  وت  دیاش  ناملـس ! يا  دومرف : ربمغیپ  متـشاد . ار  نآ  ياهتـشا  نم  دوب و  ناشیا  تسد  رد  هک  فصن  ود  نآ  هب  مدرکیم 

رما [ . 448  ] دـبایب تاـجن  باـسح  زا  اـت  ار  نآ  سکچـیه  دروخیمن  تسا ، تشهب  لـها  ماـعط  نیا  ناملـس ! يا  دومرف : یلب ، مدرک : ضرع 
هباحص زا  یعمج  زا  دش  تیاور  لاسرا  وحن  هب  هک  باحصا  تافلؤم  زا  یضعب  رد  متفای  : هک هتفگ  راحب  باتک  رد  یـسلجم  يهمالع  مشش :

نسح و ردپ ! يا  درک : ضرع  همطاف  سپ  تسا . وت  نامهیم  زورما  تردـپ  همطاف ! يا  تفگ : سپ  همطاف . يهناخ  هب  ربمغیپ  دـش  لخاد  هک 
ربمغیپ نآ  زا  سپ  هحفـص 257 ] دوش [ . ناشیا  توق  هک  متفاین  يزیچ  ناشیا  يارب  نم  سپ  دـننکیم ، بلط  هشوت  زا  يزیچ  نم  زا  نیـسح 
یتعاس ربمغیپ  نآ  زا  سپ  دنک . راک  هچ  هک  دوب  تریح  رد  همطاف  هک  نیا  لاح  تسـشن و  همطاف  نیـسح و  نسح و  یلع و  اب  دـش و  لخاد 

هب ار  وت  درادیم  صوصخم  دناسریم و  تمالـس  یلعالا  یلع  دمحم ! يا  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  هک  دـید  هاگان  درک  رظن  نامـسآ  هب 
یلع يا  دومرف : ربمغیپ  سپ  دنراد ؟ زیچ  هچ  هب  اهتشا  تشهب  ياههویم  زا  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  وگب  دیوگیم ، مارکا و  تیحت و 

اهتـشا تشهب  ياـههویم  زا  زیچ  هچ  هب  سپ  دیـشابیم . هنـسرگ  امـش  هک  تسناد  تزع  راـگدرورپ  نیـسح ! يا  نسح و  يا  همطاـف و  يا  و 
نذا و  نینمؤملاریما ، يا  ردپ ، يا  وت ، نذا  زا  تفگ : نیسح  سپ  ربمغیپ . زا  ایح  تهج  هب  دندادن ، باوج  دندش و  تکاس  همه  سپ  دیراد ؟
سپ تشهب . هکاوف  زا  ار  يزیچ  امـش  يارب  منکیم  رایتخا  یکز ، نسح  مردارب ، يا  وت  نذا  زا  و  نایملاع ، ناـنز  يهدیـس  يا  رداـم ، يا  وت ،

لیئربج وگب  ادخ ! ربمغیپ  يا  تفگ : نیسح  سپ  میـشابیم . یـضار  نآ  هب  ام  سپ  يدرک  رایتخا  وت  هک  ار  هچ  ره  نیـسح ! يا  دنتفگ : همه 
لخاد زیخرب و  همطاـف ! يا  تفگ : نآ  زا  سپ  تسناد . ار  نآ  ادـخ  هک  دومرف  ربمغیپ  سپ  میراد . اهتـشا  هدـش  هدـیچ  هزاـت  بطر  اـم  هک  ار 
يهماج زا  لامتـسد  هب  ه]  ] دش هدناشوپ  هک  رولب  زا  ار  یقبط  دید  سپ  تفر . هناخ  رد  همطاف  سپ  تسا . وا  رد  هک  ار  هچنآ  روایب  وش و  هناخ 

اجک زا  ار  نیا  همطاـف ! يا  هک  دوـمرف  ربـمغیپ  سپ  دوـبن . بـطر  ناـمز  لـصف و  ناـمز  نآ  و  تـسا . بـطر  نآ  رد  زبـس و  كزاـن  مـشیربا 
میرم هک  نانچ  باسح ، نودب  دهاوخیم  هک  ار  هک  ره  دهدیم  يزور  ادخ  هک  یتسرد  هب  تسا . ادـخ  دزن  زا  نیا  تفگ : همطاف  يدروآ !؟
کی سپ  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  تفگ : تشاذـگ و  ناشیا  يور  شیپ  رد  تفرگ و  ار  نآ  تساـخرب و  ربمغیپ  سپ  تفگ . نارمع  رتخد 

! داب اراوگ  تفگ  تشاذگ و  نسح  ناهد  هب  بطر  کی  سپ  نیسح ! يا  داب ! اراوگ  دومرف : تشاذگ و  نیـسح  ناهد  رد  تشادرب  ار  بطر 
تشادرب و مراهچ  بطر  سپ  ارهز ! يهمطاف  يا  ار ! وت  داب  اراوگ  تفگ  تشاذـگ و  ارهز  ناهد  رد  تشادرب و  موس  بطر  سپ  نسح ! يا 
. داد هحفـص 258 ] رگید [  بطر  نآ  زا  سپ  داد ؛ یلع  هب  رگید  بطر  سپ  یلع ! يا  ار ! وـت  داـب  اراوـگ  تفگ  تشاذـگ و  یلع  ناـهد  رد 

دندـش ریـس  نوچ  سپ  دـندروخ . همه  نآ  زا  سپ  تسـشن . نآ  زا  سپ  تساـخرب ، ربمغیپ  نآ  زا  سپ  یلع ! يا  داـب ! اراوگ  تفگ : ربـمغیپ 
! همطاف يا  دومرف : ربمغیپ  مدید . بیجع  يزیچ  وت  زا  زورما  ردپ ! يا  تفگ : همطاف  سپ  یلاعت . يادـخ  نذا  هب  دـش  دـنلب  نامـسآ  هب  هدـئام 

لیفارـسا لـیئاکیم و  هک  مدینـش  هک  یتـسرد  هب  سپ  نیـسح ، يا  ار ! وـت  داـب  اراوـگ  متفگ  متـشاذگ و  نیـسح  ناـهد  رد  لوا  بطر  نوـچ 
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، متـشاذگ نسح  ناهد  رد  ار  مود  بطر  سپ  مدومن . مالک  نیا  رد  ناشیا  هب  تقفاوم  مه  نم  سپ  نیـسح ! يا  ار ! وت  داب  اراوگ  دـنتفگیم 
ناهد رد  ار  موس  بطر  نوچ  مدومن . ناشیا  هب  تقفاوم  زین  نم  سپ  نسح ! يا  ار ! وت  داب  اراوگ  دـنتفگیم : لیئاکیم  لیئربج و  هک  مدـینش 

! ار وت  داب  اراوگ  دنتفگیم : ناشیا  دندش و  فرشم  ام  رب  تشهب  زا  دندوب و  لاحشوخ  هک  ار  نیعلاروح  مدینش  سپ  متشاذگ ، همطاف  يا  وت 
هک یلاـعت  قح  زا  ءادـن  مدینـش  متـشاذگ  یلع  ناـهد  رد  متـشادرب  ار  مراـهچ  نوچ  و  مدوـمن . تقفاوـم  ناـشیا  اـب  مه  نم  سپ  همطاـف ! يا 
هک مدینـش  هناحبـس -  قـح -  يادـص  زاـب  مداد  رگید ، بـطر  سپ  مدرک . تقفاوـم  مـه  نـم  سپ  یلع ! يا  ار ! وـت  داـب  اراوـگ  دوـمرفیم :
يا تفگیم  هک  هلالج -  لج  ار -  يادخ  مدینش  سپ  تزع . راگدرورپ  يراوگرزب  يارب  متساخرب  نآ  زا  سپ  ار ! وت  داب  اراوگ  تفگیم :

! داب اراوگ  هک  ار  وا  متفگیم  هنیآ  ره  بطر ، تمایق  زور  ات  تعاس  نیا  زا  ار  یلع  يدادیم  رگا  هک  مدوخ  لـالج  تزع و  هب  مسق  دـمحم !
[ . 449]

همرح يهمئا  زا  وا  ریغ  تسا و  نیسح  ماما  ترضح  رب  يرادازع  نتسیرگ و  باوث  رابخا  رد 

نآ هک  مالسلاهیلع -  اضر -  ترضح  زا  درک  تیاور  دوخ  دانـسا و  هب  یلاما  رد  قودص  لوا : رما  هحفص 259 ] تسا [ : رما  دنچ  نآ  رد  و 
زور رد  دوب  ام  يهجرد  رد  دوب  ام  اب  دـهاوخ  دـمآ ، دراو  ام  رب  هچنآ  يارب  دـیرگب  ار و  ام  بئاـصم  دروآ  رطاـخب  : هک ره  هک  دومرف  باـنج 

دنیـشنب هک  ره  و  دنیرگیم . اهمـشچ  هک  يزور  رد  وا  مشچ  دیرگیمن  دنایرگب ، دیرگب و  سپ  ار  ام  بئاصم  دنک  راکذت  هک  ره  و  تمایق .
نابا زا  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  مود : رما  [ . 450  ] دنریمب اهلد  هک  يزور  رد  وا  لد  دریمیمن  ام ، رما  نآ  رد  دوشیم  هدنز  هک  یسلجم  رد 

مومهم و  تسا . حـیبست  اـم ، یمولظم  يارب  [ 451  ] مومهم سفن  : دوـمرف هک  مالـسلاهیلع -  قداـص -  ترـضح  زا  هک  درک  تیاور  بلغت  نب 
ثیدح نیا  هک  تسا  بجاو  هک  دومرف  قداص  ترضح  نآ  زا  سپ  تسا . ادخ  هار  رد  داهج  ام  رس  نامتک  تسا و  تدابع  ام  يارب  شندوب 

مالسلاهیلع قداص -  ترضح  تمدخ  رد  : هک تسا  يورم  هجراخنبا  زا  ةرایزلا  لماک  باتک  رد  موس : رما  [ . 452  ] دوش هتشون  الط  بآ  هب 
درک و دنلب  ار  دوخ  رس  نآ  زا  سپ  میتسیرگ . ام  تسیرگ و  قداص  ترـضح  سپ  ار .]  ] یلع نب  نیـسح  میدرک  رکذ  سپ  مدوب ، هتـسشن  - 

رما [ . 453 . ] دنکیم هیرگ  هک  نیا  رگم  ینمؤم  ارم  دنکیمن  رکذ  ماهیرگ  يهدش  هتشک  نم  هک  مالسلاهیلع -  یلع -  نب  نیـسح  هک  دومرف 
ياهدنب چیه  هحفص 260 ] دومرف [ : هک  نیسح  زا  شدانسا  هب  يدوا  ییحی  نب  دمحا  زا  هک  درک  تیاور  دوخ  دانـسا  هب  دیفم  خیـش  مراهچ :

« بقح  » و یبقح . تشهب  رد  دنک  نکاس  ار  وا  ملاع  دـنوادخ  رگم  دـنک ، ام  رد  هیرگ  کی  ای  ام ، رد  دـیآ  وا  مشچ  زا  هرطق  کی  هک  تسین 
ار یلع  نب  نیسح  نم  هک  دیوگ  يدوا  ییحی  نب  دمحا  دشاب . هتشادن  ینییعت  هک  تسا  یتدم  رـسک ، هب  هبقح  هک  اریز  تسا ، ماود  زا  هیانک 

هدـش طقاس  وت  نم و  نایم  رد  دانـسا  متفگ : یلب . دومرف : بانج  نآ  تسا . هدیـسر  نم  هب  امـش  زا  يربخ  نینچ  هک  متفگ  مدـید ، باوخ  رد 
هک مدینـش  : تفگ هک  ملـسم  نب  دمحم  زا  هدرک  تیاور  شدانـسا  هب  يوحن  دـمحم  نب  نیـسح  زا  دـیفم  یلاما  رد  مجنپ : رما  [ . 454 . ] تسا
رد هک  ره  دوخ و  هاگرکـشل  هب  دـنکیم  رظن  دـشابیم . شراگدرورپ  دزن  رد  یلع  نب  نیـسح  هک  دومرف  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح 

تاجرد و  ناشیا . ناردپ  ءامسا  و  ناشیا ، ءامـسا  هب  و  ناشیا ، هب  تسا  رتاسانـش  وا  و  شراوز . يوس  هب  دنکیم  رظن  وا و  اب  دش  دیهـش  اجنآ 
وا يارب  سپ  دـیرگیم ، وا  رب  ار  یـسک  دـنیبیم  وا  و  دوخ . دـنزرف  هب  امـش  زا  یکی  زا  لجوزع -  يادـخ -  دزن  رد  ناشیا  تلزنم  و  ناشیا ،

ار هچنآ  نم  يهدننک  ترایز  تسنادیم  رگا  هک  دیوگیم  و  دننک . رافغتـسا  وا  يارب  هک  ار  دوخ  ناردپ  دنکیم  لاؤس  دـنکیم و  رافغتـسا 
ددرگیمرب و باـنج  نآ  يهدـننک  تراـیز  هک  یتسرد  هب  دوبیم و  وا  عزج  زا  رتشیب  وا  یلاحـشوخ  هنیآ  ره  هدرک ، اـیهم  وا  يارب  ادـخ  هک 
هب بانج  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  زا  ةرایزلا  لماک  رد  مشـش : رما  [ . 455 . ] تسین یهانگ  وا  رب  هک  نیا  لاـح 

سپ مراد . تسود  نم  ار  سلاجم  نآ  هک : دومرف  بانج  نآ  موش . وت  يادف  یلب ، تفگ : دینکیم ؟ ثیدـح  دینیـشنیم و  : هک دومرف  لیـضف 
ای ار  ام  دنک  رکذ  هک  ره  لیضف . يا  ار ، ام  رما  درک  هدنز  ار  هک  ره  دنک  تمحر  هحفص 261 ] ادخ [  سپ  لیضف . يا  ار ، ام  رما  دینک  هدنز 

ایرد فک  زا  رتشیب  هچ  رگا  ار  وا  ناهانگ  دشخبیم  ملاع  دنوادخ  سگم ، رپ  ردق  هب  وا  مشچ  زا  دـیایب  نوریب  سپ  وا  دزن  رد  ام  میوش  رکذ 
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نم هب  مالسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  هک : هتـشاد  تیاور  دشنم  يهرامعیبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  یلاما  رد  قودص  متفه : رما  [ . 456 . ] دشاب
وا مدرکیم و  داشنا  نم  نآ  زا  سپ  تسیرگ . سپ  رعش . داشنا  هب  مدرک  عورش  نم  سپ  یلع . نب  نیسح  رد  نم  يارب  نک  داشنا  هک  دومرف 
يا دومرف : سپ  هناخ . زا  ار  هیرگ  يادص  مدینـش  ات  درکیم  هیرگ  وا  مدرکیم و  داشنا  هک  مدوب  هشیمه  هک  ادخ  هب  مسق  سپ  تسیرگیم .
سپ نیسح ، رد  دنک  داشنا  هک  ره  و  تشهب . تسا  وا  يارب  سپ  ار  رفن  هاجنپ  دنایرگب  سپ  یلع ، نب  نیسح  رد  دنک  داشنا  هک  ره  هرامعابا !

تـسوا يارب  سپ  ار ، رفن  تسیب  دنایرگب  سپ  ار ، يرعـش  نیـسح  رد  دـنک  داشنا  هک  ره  و  تشهب . تسوا  يارب  سپ  ار ، رفن  یـس  دـنایرگب 
دنایرگب سپ  ار  يرعـش  دـنک  داشنا  هک  ره  و  تشهب . تسا  وا  يارب  سپ  ار ، رفن  هد  دـنایرگب ، سپ  ار  يرعـش  دـنک  داشنا  هک  ره  و  تشهب .

داشنا هک  ره  و  تشهب . تسا  وا  يارب  سپ  دـیرگب  سپ  نیـسح  رد  ار  يرعـش  دـنک  داشنا  هک  ره  و  تشهب . تسا  وا  يارب  سپ  ار ، رفن  کی 
دیز زا  دوخ  دانسا  هب  یشکلاجر  رد  متـشه : رما  [ . 457  ] تشهب تسا  وا  يارب  سپ  دیامن  دننک  هیرگب  هیبش  ار  دوخ  سپ  ار ، يرعـش  دـنک 

لخاد سپ  میدوب . نییفوک  زا  یتعامج  ام  و  میدوب ، هتسشن  مالسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  تمدخ  رد  ام  : تفگ هک  هتـشاد  تیاور  ماحش 
! رفعجابا يا  دومرف : نآ  زا  سپ  داد . اج  دوخ  کـیدزن  ار  وا  ترـضح  نآ  سپ  مالـسلا -  هیلع  قداـص -  ترـضح  رب  ناـفع  نب  رفعج  دـش 
ییوگیم و رعش  نیسح  يهراب ]  ] رد هحفـص 262 ] وت [  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  تفگ : دنادرگ ! وت  يادف  هب  ارم  ادخ  کیبل ! درک : ضرع 

دوب هتـسسشن  وا  رود  رد  هک  ره  تسیرگ و  سپ  مدناوخ  نم  سپ  وگب . دومرف  دـنک . وت  يادـف  ارم  ادـخ  یلب ، تفگ : سپ  ییوگیم ؟ وکین 
رـضاح هنیآ  ره  ادـخ  هب  مسق  رفعج ! يا  دومرف : نآ  زا  سپ  دـش . يراج  وا  كرابم  شیر  كراـبم و  يور  رب  اهکـشا  هک  نیا  اـت  تسیرگ ،

ام هکنانچ  دـندرک  هیرگ  هکئالم  هنیآ  ره  و  نیـسح . يهراـب ]  ] رد ار  وت  مـالک  دندینـشیم  هک  اـج ، نیا  رد  ادـخ  نیبرقم  يهکئـالم  دـندش 
تـشهب وت  يارب  تعاس  نیمه  رد  رفعج  يا  یلاعت  يادخ  تسا  هتخاس  بجاو  هک  قیقحت  هب  هنیآ  ره  و  دنتـسیر ، گرتشیب  اهنآ  میتسیرگ و 

: دوـمرف نم . ياـقآ  يا  یلب ، درک : ضرع  وـت ؟ يارب  منک  داـیز  یهاوـخیمن  اـیآ  رفعج ! يا  دوـمرف : سپ  وـت . يارب  دیـشخب  اـهمامت و  هب  ار 
وا دزرمآیم  ار و  تشهب  وا  يارب  دنکیم  بجاو  هکنیا  رگم  نآ ، هب  دنایرگب  دیرگب و  سپ  دیوگب  يرعـش  نیـسح  رد  هک  تسین  سکچیه 

لها هک  دوب  یهام  مرحم  هک  دومرف  بانج  نآ  : هک تشاد  تیاور  اضر  ترـضح  زا  دوخ  دانـسا  هب  یلاـما  رد  قودـص  مهن : رما  [ . 458 . ] ار
ریـسا و  نآ ؛ رد  ام  تمرح  دـش  کته  و  نآ ؛ رد  اـم  ياـهنوخ  دـش  هتـسناد  لـالح  سپ  هاـم . نآ  رد  ار  گـنج  دنتـسنادیم  مارح  تیلهاـج 

رد ام ؛ عاتم  زا  دوب  مایخ  نآ  رد  هچ  نآ  دـش  تراغ  و  ام ؛ ياـههمیخ  هب  دـش  هتخورفا  شتآ  اـم و  ناـنز  نآ و  رد  اـم  يرارذ  دـش  هدـیدرگ 
دروآ نالیـس  هب  و  ار ، ام  ياهمـشچ  ياهکلپ  دروآ  مخز  هب  نیـسح  زور  هک  یتسرد  هب  ام ؛ رما  رد  یتمرح  ربمغیپ  يارب  دشن ]  ] دش تاعارم 
نیـسح لثم  رب  سپ  ایند . ءاضقنا  زور  اـت  ار  ءـالب  برک و  داد  ثاریم  اـم  هب  و  ـالبرک ، نیمز  رد  ار  اـم  زیزع  درک  لـیلذ  ار و  اـم  ياـهکشا 

هک ینامز  رد  مردپ  دوب  هک  دومرف  نآ  زا  سپ  ار . گرزب  ناهانگ  دزیریم  وا  رب  هیرگ  هک  یتسرد  هب  سپ  ناگدننک . هیرگ  دنیرگب  تسیاب 
. زور هد  مرحم  زا  تشذگیم  هحفـص 263 ] هک [  نیا  ات  دشیم ، وا  رب  بلاغ  نزح  هدننک و  هدنخ  دشیمن  هدید  مرحم  رهـش  دشیم  لخاد 
. دش هتـشک  وا  رد  نیـسح  هک  تسا  يزور  نیمه  تفگیم  دوب و  وا  يهیرگ  نزح و  تبیـصم و  زور  زور  نآ  دـشیم  مهد  زور  نوچ  سپ 
رد دوخ  جیاوح  رد  ار  یعـس  دنک  كرت  هک  ره  هک  دندومرف  اضر  ترـضح  : هک دوخ  دانـسا  هب  هدومرف  یلاما  رد  قودـص  مهد : رما  [ . 459]

دهد رارق  ءاـکب  نزح و  تبیـصم و  زور  ار  اروشاـع  زور  هک  ره  و  ار . وا  ترخآ  اـیند و  جـیاوح  دروآیمرب  یلاـعت  دـنوادخ  اروشاـع ، زور 
تکرب زور  اروشاع  زور  هک  ره  وا و  مشچ  تشهب  رد  ام  هب  دوشیم  نشور  وا و  رورس  حرف و  زور  ار  تمایق  زور  دنادرگیم  یلاعت  يادخ 
تمایق زور  رد  دوشیم  روشحم  هدرک و  هریخذ  هچنآ  رد  دوب  دهاوخن  كرابم  ار ، يزیچ  دوخ  لزنم  يارب  زور  نآ  رد  دنک  هریخذ  دـمانب و 

دوخ دانسا  هب  ةرایزلا  لماک  رد  مهدزای : رما  [ . 460  ] ران زا  كرد ، لفسا  يوس  هب  هللا -  مهنعل  دعس -  نب  رمع  دایز و  نب  هللادیبع  دیزی و  اب 
دنکیم مارح  دـیایب  شمـشچ  زا  کشا  سپ  وا ، دزن  رد  میوش  رکذ  ام  هک  ره  دومرف  : هک هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  زا 

هتـشاد تیاور  بیبش  نب  نایر  زا  دوخ  دانـسا  هب  یلاما  رابخا و  نویع  رد  قودص  مهدزاود : رما  [ . 461 . ] شتآ رب  ار  وا  يور  یلاعت  يادـخ 
؟ يراد هزور  اـیآ  بیبش ! رـسپ  يا  دومرف : هحفـص 264 ] نم [  هب  سپ  مدـش . لخاد  مالـسلاهیلع ]  ] اـضر ترـضح  رب  مرحم  لوازور  رد  : هک
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! اراگدرورپ تفگ : سپ  ار ؛ لجوزع -  راـگدرورپ -  اـیرکز  زور  نآ  رد  درک  اـعد  هک  تسا  يزور  نآ  نیا  دومرف : سپ  هن . مدرک : ضرع 
ادن سپ  ار . هکئالم  درک  رما  وا و  يارب  درک  تباجا  ادـخ  سپ  یئاعد . يهدنونـش  وت  هک  یتسرد  هب  هبیط  يهیرذ  دوخ  دزن  زا  نم  هب  شخبب 

دریگب هزور  هک  ره  سپ  ییحی . هب  ار  وت  دـهدیم  تراشب  ادـخ  هک  دوب  مئاق  دوخ  تدابع  بارحم  رد  وا  هک  نیا  لاح  و  ار ، ایرکز  دـندرک 
: دومرف نآ  زا  سپ  ایرکز . يارب  درک  تباجا  هک  نانچ  وا ، يارب  دنکیم  تباجا  ار ، لجوزع -  يادـخ -  دـنک  اعد  نآ  زا  سپ  ار ، زور  نآ 

هام نآ  رد  ار  گنج  ملظ و  دنتـشادیم  مارح  هتـشذگ  نامز  رد  تیلهاج  لها  هک  دوب  یهاـم  یناـمه  مرحم  هک  یتسرد  هب  بیبش ! رـسپ  يا 
ار و ربمغیپ  يهیرذ  هام  نیا  رد  دنتـشک  هنیآ  ره  ار ؛ دوخ  ربمغیپ  تمرح  هن  ار و  هاـم  نیا  تمرح  تما  نیا  دنتخانـشن  سپ  نآ . مارتحا  يارب 

سپ يزیچ ، رب  ياهدننک  هیرگ  رگا  بیبش . رسپ  يا  زگره ، دزرماین ، ار  ناشیا  ادخ  سپ  ار . وا  عاتم  دندرک  تراغ  ار و  وا  نانز  دندرک  ریسا 
وا تیب  لها  زا  وا  اب  دش  هتـشک  و  ار . چوق  دننکیم  حبذ  هک  نانچمه  ار  وا  دندرک  حـبذ  هک  بلاطیبا ؛ نب  یلع  نب  نیـسح  يارب  نک  هیرگ 
دـش لزان  قیقحت  هب  هنیآ  ره  وا و  لتق  يارب  اهنیمز  نامـسآ و  تفه  تسیرگ  هنیآ  ره  و  دوبن . یهیبش  نیمز  رد  ناشیا  يارب  هک  درم  هدجیه 

وا ربق  دزن  رد  ناشیا  سپ  دوب . هدش  هتـشک  هک  نیا  لاح  ار و  وا  دنتفای  سپ  دـننک  يرای  ار  وا  هک  نآ  يارب  کلم  رازه  راهچ  نیمز  يوس  هب 
. نیسحلا تاراثل  ای  تسا : نیا  ناشیا  راعـش  دنوشیم و  مئاق  راصنا  زا  سپ ، دیامن . مایق  مئاق  هک  يزور  ات  هدولآرابغ  وم ، هدیلوژ  دنـشابیم 
. دیراب خرس  كاخ  نوخ و  نامسآ  نیسح ، مدج  دش  هتشک  نوچ  هک  نیا  شدج ، زا  شردپ  زا  مردپ  ارم  داد  ربخ  هنیآ  ره  بیبش ! رـسپ  يا 

نآ هک  یهانگ  ره  وت  يارب  ادخ  دزرمآیم  دوش  يراج  وت  يور  رب  وت  ياهمشچ  کشا  هک  نیا  ات  نیـسح  رب  یتسیرگ  رگا  بیبش ! رـسپ  يا 
 - يادخ ینک  تاقالم  هک  ار  وت  دیآ  شوخ  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  رایـسب . ای  دشاب  مک  گرزب ، ای  دـشاب  کچوک  ناهانگ  زا  هچ  يدرک ، ار 

فرغ يوش ، هحفص 265 ] نکاس [  هک  يراد  تسود  رگا  بیبش ! رسپ  يا  ار . نیـسح  نک  ترایز  سپ  دشابن  وت  رب  یهانگ  ار و  لجوزع - 
باوث زا  دشاب  وت  يارب  هک  دیآیم  تشوخ  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  ار . نیـسح  ناگدنـشک  نک  تنعل  سپ  ربمغیپ ، اب  ار  تشهب  رد  يهدـش  انب 

يا امیظع . ازوف  زوفاف  مهعم  تنک  ینتیل  ای  وگب : يدروآ  رطاـخ  هب  ار  نیـسح  هک  یتقو  ره  سپ  دـناهدش ، دیهـش  نیـسح  اـب  هک  ناـنآ  لـثم 
تـشهب دـنلب  تاجرد  رد  ام  اب  یهاوخیم  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  ار ! گرزب  يراگتـسر  مدـشیم  راگتـسر  سپ  مدوب ، ناشیا  اـب  نم  شاـک ،

تسود ار  یگنس  يدرم  رگا  سپ  ام . تیالو  هب  داب  وت  رب  و  ام ، یلاحـشوخ  يارب  شاب  لاحـشوخ  ام و  نزح  يارب  وش  نوزحم  سپ  یـشاب ،
ثیدـح رد  لاصخ  باتک  رد  قودـص  مهدزیـس : رما  [ . 462 . ] تمایق رد  دـنکیم  روشحم  گنـس  نآ  هب  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  دـشاب  هتـشاد 

[ مالـسلاهیلع  ] نینمؤملاریما : هک هدرک  رکذ  دومرف : ثیدـح  دـصراهچ  ار  شباحـصا  سلجم  کـی  رد  نینمؤملاریما ، ترـضح  هک  ۀـئامعبرا 
هک یهورگ  هعیـش و  ام  يارب  دومرف  رایتخا  ار و  ام  درک  رایتخا  سپ  ضرا . يوس  هب  دـش  فرـشم  یلاـعت -  كراـبت و  يادـخ -  هک  دومرف 

ناشدوخ و لاوما  دـننکیم  لذـب  اـم و  نزح  يارب  دـنوشیم  نوزحم  اـم و  یلاحـشوخ  يارب  دـنوشیم  لاحـشوخ  ار و  اـم  دـننکیم  يراـی 
زا راحب  باتک  رد  یـسلجم  يهمالع  مهدراهچ : رما  [ . 463 . ] دوب دنهاوخ  ام  يوس  هب  دنـشابیم و  ام  زا  ناشیا  ام . رد  ار  ناشدوخ  ياهـسفن 

يراد تسود  وت  هک  یتسرد  هب  ربـمغیپ  يا  هک  درک  ضرع  ربـمغیپ  هب  یلع  : هک ساـبعنبا  زا  هتـشاد  تیاور  وا  دانـسا  هب  سیردا  نبا  یلاـما 
نتـشاد تسود  يارب  یکی  وا و  یتسود  يارب  یکی  یتـسود . ود  هب  ار  وا  مراد  تسود  نم  هک  ادـخ  هب  مسق  یلب ، دومرف : ربـمغیپ  ار ؟ لـیقع 

نینمؤم و هحفـص 266 ] مشچ [  وا  رب  دیرگیم  سپ  وت . رـسپ  یتسود  رد  دوشیم  هتـشک  هنیآ  ره  شرـسپ  هک  یتسرد  هب  و  ار ، وا  بلاطوبا 
زا سپ  وا ، يهنیس  رب  وا  ياهکشا  دش  يراج  هک  نیا  ات  ربمغیپ  تسیرگ  نآ  زا  سپ  ادخ . هاگرد  نیبرقم  يهکئالم  وا  رب  دتسرفیم  تاولص 
زا یسلجم  يهمالع  مهدزناپ : رما  [ . 464 . ] نم زا  دعب  نم  ترتع  دننکیم  تاقالم  هک  هچ  نآ  منکیم  تیاکش  ادخ  يوس  هب  هک  دومرف  نآ 
وا يارب  سپ  ار ، رفن  دص  ام  رد  دنایرگب  دیرگب و  هک  ره  هکربمغیپ  لآ  زا  تسا  هدـش  تیاور  : هک هدومرف  وا  هک  هتـشاد  تیاور  سوواطنبا 
وا يارب  سپ  ار ، رفن  یـس  دنایرگب  دـیرگب و  هک  ره  و  تشهب ؛ تسا  وا  يارب  سپ  ار ، رفن  هاجنپ  دـنایرگب  دـیرگب و  هک  ره  و  تشهب . تسا 
وا يارب  سپ  ار ، رفن  هد  دـنایرگب  دـیرگب و  هک  ره  و  تشهب . تسا  وا  يارب  سپ  ار ، رفن  تسیب  دـنایرگب  دـیرگب و  هک  ره  و  تـشهب . تـسا 

يارب سپ  درادب ، هدننک  هیرگ  هب  هیبش  ار  دوخ  هک  ره  و  تشهب . تسا  وا  يارب  سپ  ار ، رفن  کی  دنایرگب  دـیرگب و  هک  ره  و  تشهب . تسا 
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قداـص ترـضح  هک  نیدرک  عمـسم  زا  دومن  تیاور  دوخ  دانـسا  هب  هیولوق  نبا  ةراـیزلا  لـماک  رد  مهدزناـش : رما  [ . 465 . ] تشهب تـسا  وا 
، هرصب لها  زا  مروهشم  يدرم  نم  هن ، مدرک : ضرع  يوریم ؟ نیـسح  ربق  ترایز  هب  ایآ  یقارع ؟ لها  زا  وت  : هک دومرف  نم  هب  مالـسلاهیلع ] ]
زا متسین  نمیا  ناشیا و  ریغ  نابصان و  زا  لیابق  لها  زا  دنرایسب  ام  نانمشد  و  دنکیم ، هفیلخ  شهاوخ  تعباتم  هک  تسا  یـسک  ام  دزن  رد  و 
هک هچنآ  يروآیمن  رطاخ  هب  ایآ  سپ  دومرف : بانج  نآ  دسر . نم  هب  اهررض  ناشیا  زا  دنیوگب و  نامیلس  دالوا  دزن  رد  ارم  لاح  هک  ناشیا 

دننیبیم هک  نیا  ات  نآ  يارب  منکیم  هیرگ  ادخ و  هب  مسق  یلب ، متفگ : ینکیم ؟ وا  رب  عزج  سپ  دومرف : یلب . مدرک : ضرع  دش ؟ نیسح  هب 
 ] تمحر ادـخ  دومرف : باـنج  نآ  نم . يور  رب  دوشیم  رهاـظ  هکنیا  اـت  ماـعط  ندروـخ  زا  منکیم  عاـنتما  سپ  نم . رب  ار  نآ  رثا  نم  لـها 
هک یناسک  نآ  ام و  رب  عزج  لها  رد  دنوشیم  هدرمش  هک  یـشابیم  ینانآ  زا  وت  هک  یتسرد  هب  شاب  هاگآ  ار . وت  کشا  دنک  هحفص 267 ]

نمیا ام  هک  ینامز  رد  دـنوشیم  نمیا  ام و  سرت  يارب  دنـسرتیم  ام و  نزح  يارب  دـنوشیم  نوزحم  ام و  يداـش  تهج  هب  دـنوشیم  داـش 
کلم ناشیا  تیـصو  و  وت ، يارب  نم  ناردپ  ندـش  رـضاح  وت و  ندرم  دزن  رد  ینیبیم  هک  تسا  دوز  وت  هک  یتسرد  هب  شاب ، هاگآ  میدـش .

. شدنزرف رب  نابرهم  ردام  زا  شیپ  وت  مشچ  نآ  هب  دوش  نشور  هک  ار  هچنآ  یناگدژم  زا  وا  هب  ار  وت  دـننکیم  ءاقلا  هچنآ  وت و  هب  ار  توملا 
تمحر و هب  دوخ  قلخ  رب  ار  اـم  داد  لیـضفت  هک  ار  يادـخ  دـمح  دوـمرف : سپ  متـسیرگ . زین  نم  تسیرگ و  باـنج  نآ  هک  تفگ  عمـسم 

دـش هتـشک  هک  یناـمز  زا  دـنکیم  هیرگ  هنیآ  ره  نامـسآ  نیمز و  هک  یتـسرد  هب  ! عمـسم يا  تمحر ؛ هـب  ار  تـیب  لـها  اـم  داد  صیـصخت 
ام هک  ینامز  زا  هکئالم ، ياهکـشا  دـشن  نکاـس  تسا و  رتشیب  هکئـالم ، زا  اـم  يارب  دـندرک  هیرگ  هچنآ  و  اـم ، رب  محر  يارب  نینمؤملاریما 

نیا زا  شیپ  دنکیم  تمحر  ار  وا  ادخ  رگم  میدومن ، تاقالم  ام  هچنآ  يارب  ام و  رب  تمحر  يور  زا  سکچیه  درکن  هیرگ  میدش و  هتشک 
ره دوش  هتخیر  منهج  رد  وا  ياهکـشا  زا  ياهرطق  رگا  سپ  وا  يور  رب  وا  ياهکـشا  دوش  ناور  نوچ  سپ  دیآ . رد  هب  وا  مشچ  زا  کشا  هک 
ره ام ، يارب  دـیآ  درد  هب  شلد  هک  نآ  هک  یتسرد  هب  یترارح و  منهج  يارب  دوشن  تفای  هک  نیا  اـت  ار  منهج  یمرگ  دـنکیم  نکاـس  هنیآ 
ام رب  دوش  دراو  ات  دشاب  وا  لد  رد  یلاحشوخ  نآ  هشیمه  هک  یلاحشوخ  شندرم ؛ دزن  رد  دنیبب  ار  ام  هک  يزور  رد  دوشیم  لاحشوخ  هنیآ 

دناشچیم رثوک  هک  يدح  هب  ات  وا  رب  دوش  دراو  هک  ینامز  رد  ام  تسود  هب  دوشیم  لاحـشوخ  هنیآ  ره  رثوک  هک  یتسرد  هب  و  ضوح . رد 
نآ زا  دعب  زگره  یتبرش ، رثوک  زا  دماشایب  هک  ره  عمسم ! يا  دوش . ادج  دورب و  وا  رـس  زا  دهاوخیمن  هک  هچنآ  ماعط  ماسقا  زا  ار  ام  بحم 

تسا و لسع  زا  رتنیریش  لیبجنز ، يهزم  کشم و  يوب  تسا و  روفاک  يدرس  رد  بآ ، نآ  و  دتفایمن ، تقشم  هب  زگره  دوشیمن و  هنـشت 
یبآ نآ  و  [ 466  ] مینست هحفـص 268 ] زا [  دیآیم  نوریب  ربنع . زا  تسا  رتشوخ  نآ  يوب  تسا و  کشا  زا  رتفاص  تسا و  هرک  زا  رتمرن 

هـساک زا  تسا . وا  رد  توقای  رد و  ياهگیر  رب  تشهب  ياهرهن  هب  دـنکیم  رورم  دوشیم و  يراـج  اـههفرغ  يـالاب  زا  هک  تشهب  رد  تسا 
هک تسا  رهاوج  ناولا  هرقن و  الط و  زا  نآ  يهساک  حدق و  لاس  رازه  تفاسم  رادقم  زا  نآ  يوب  دوشیم . هتفای  نامسآ  ناگراتـس  زا  رتشیب 

بلط مدشیم . هتـشاذگ  اج  نیمه  نم  یکـشاک  نآ  زا  هدـنماشآ  نآ  دـیوگیم  هک  نیا  ات  ار ، یـشوخ  يوب  ره  هدـنماشآ  يور  رد  دزویم 
باریـس نآ  زا  هک  یـشابیم  یناـسک  زا  نیدرک  يا  وت  هک  یتسرد  هب  شاـب ! هاـگآ  ار . اـجنیا  زا  ندـش  لـقن  هن  ار و  یلدـب  نیا  هب  منکیمن 

رثوک نآ  مشچ  نآ  دناماشآیم  رثوک و  يوس  هب  رظن  هب  دوشیم  داش  هک  نیا  رگم  ام ، رب  دـنک  هیرگ  هک  یمـشچ  چـیه  تسین  و  يوشیم .
هداد هچنآ  زا  شیب  وا  يارب  توهـش  معط و  تذل و  زا  دوشیم  هداد  هنیآ  ره  نآ  زا  يهدنماشآ  هک  یتسرد  هب  و  دراد ، تسود  ار  ام  هک  ره 

زا تسا  یئاـصع  وا  تسد  رد  تسا و  نینمؤملاریما  رثوک ، رب  هک  یتـسرد  هب  و  اـم . تبحم  رد  وا  زا  تسا  رتتسپ  هک  ار  یـسک  وا  دوشیم 
هک نینمؤملاریما ، دیوگیم  سپ  میوگیم . ار  نیتداهـش  نم  هک  ناشیا  زا  يدرم  دیوگیم  سپ  ار ، ام  نانمـشد  نآ  هب  دناریم  هک  جـسوع 
نم زا  ییوگیم  وت  هک  نم  ماـما  هک  دـیوگیم  درم  نآ  سپ  دـنک . تعافـش  وت  يارب  هک  ار  وا  نک  لاؤس  سپ  نـالف  وت  ماـما  يوـس  هب  ورب 

. قلخ رب  یتشادیم  مدقم  یتشاد و  تسود  هک  ار  یسک  نارم  وگب  سپ  وت ، رس  تشپ  يوس  هب  درگرب  دیوگیم : سپ  تسا . هتـسج  يرازیب 
در هک  تسا  راوازـس  قلخ  نیرتهب  هک  یتسرد  هب  سپ  وت . يارب  دـنک  تعافـش  هکنیا  دوب ، قلخ  نیرتهب  وت  دزن  رد  هک  ار  وا  نک  لاؤس  سپ 

ار وت  یگنـشت  ادخ  هک  دیوگیم  سپ  موشیم . كاله  یگنـشت  زا  نم  هک  دـیوگیم  درم  نآ  سپ  تسا . هتفرگ  عیفـش  وا  ار  هک  ره  دـنکن 
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رداـق وا  ریغ  هک  نیا  لاـح  دـیآ و  رثوک  ضوح  هب  کـیدزن  درم  نآ  هک  دراد  تردـق  هنوگچ  موش  وت  يادـف  هک  مدرک  ضرع  دـنک . داـیز 
ام و رب  نداد  هحفـص 269 ] مانـشد [  زا  تشادیم  زاب  ار  دوخ  و  حیبق ، ياهزیچ  زا  تشادیم  [ 467  ] عرو وا  هک  نیا  يارب  دوـمرف : تسین !؟

تهج هب  هن  ام و  یتسود  يارب  نیا  دوبن  وا و  ریغ  نآ ، رب  درکیم  تأرج  هک  ار  یئاهزیچ  درکیم  كرت  میدـشیم و  رکذ  ام  هک  ینامز  رد 
هب ار  دوخ  سفن  دوب  هدرک  لوغشم  هچنآ  تهج  هب  و  وا . نیدت  شتدابع و  رد  دوب  وا  داهتجا  تدش  يارب  نیا  نکیل  و  ام ، يارب  وا  شهاوخ 
ود نآ  تشاد و  ار  ناگتـشذگ  تیالو  دومنیم و  بصن  لها  تعباتم  دوب و  بصن  وا  نید  دوب و  قفاـنم  وا  بلق  اـما  سپ  مدرم . رکذ  زا  نآ 
زا یضعب  رد  مدید  : هک هدومرف  راحب  باتک  رد  هماقم -  هللا  یلعا  یسلجم -  يهمالع  مهدفیه : رما  [ . 468 . ] تشادیم مدقم  همه  رب  ار  رفن 
وا رب  هچ  نآ  نیسح و  شدلو  لتق  هب  ار  همطاف  شرتخد  ربمغیپ  داد  ربخ  نوچ  هک  نیا  دش  تیاور  هک  نیرـصاعم ، تاقث  زا  یـضعب  تافیلأت 
رد دومرف : بانج  نآ  دوشیم ؟ عقاو  رما  نیا  نامز  هچ  رد  ردـپ ! يا  تفگ : و  يدـیدش . نتـسیرگ  همطاف  تسیرگ  اهتنحم ، زا  دـشیم  دراو 
هک دنکیم و  هیرگ  نیـسح  رب  هک  سپ  ردپ ! يا  تفگ : دش و  تخـس  همطاف  يهیرگ  سپ  یلع . زا  وت و  زا  نم و  زا  دـشاب  یلاخ  هک  ینامز 

ناشیا نادرم  نم و  تیب  لها  نانز  رب  دـنیرگیم  نم  تما  نانز  همطاف ! يا  هک  دومرف  ربمغیپ  سپ  نیـسح ؟ ءازع  يهماـقا  هب  دوشیم  مزـالم 
يارب وت  دوشیم  تمایق  زور  نوچ  سپ  لاس ، ره  رد  یفنـص  زا  دعب  یفنـص  ار  ازع  دـننکیم  هزات  نم و  تیب  لها  نادرم  رب  دـننکیم  هیرگ 

تـشهب لـخاد  ار  وا  مریگیم و  ار  وا  تسد  نیـسح  تبیـصم  رب  ناـشیا  زا  دـیرگب  هک  ره  و  نادرم . يارب  زا  نـم  ینکیم و  تعافـش  ناـنز 
مـشچ نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  نیـسح ، تبیـصم  رب  دیرگب  هک  یمـشچ  رگم  تسا ، هدننکهیرگ  تمایق  رد  یمـشچ  ره  همطاف ! يا  مینکیم .

: ] هک هدرک  تیاور  هرارز  زا  دوخ  دانـسا  هب  هرایزلا  لماک  رد  مهدجیه : رما  [ . 469  ] تشهب ياهتمعن  هب  دوشیم  هداد  تراشب  تسا  نادنخ 
هب و  نوخ ؛ هب  حابص  لهچ  نیسح  رب  درک  هیرگ  نامسآ  هک  یتسرد  هب  هرارز ! يا  هک  دومرف  مالسلاهیلع -  قداص -  ترضح  هحفص 270 ]
هک یتسرد  هب  و  یخرس ؛ فوسک و  هب  حابص  لهچ  درک  هیرگ  باتفآ  هک  یتسرد  هب  و  یهایس ؛ هب  حابـص  لهچ  تسیرگ  نیمز  هک  یتسرد 

نیـسح رب  حابـص  لهچ  هکئالم  هک  یتسرد  هب  و  دـش ؛ يراج  اـهنآ  بآ  اـهایرد  هک  یتسرد  هب  و  دـندش ؛ هدـنکارپ  دـندش و  هراـپ  اـههوک 
دایز نب  هللادیبع  رس  دندروآ  ام  دزن  هب  هک  نیا  ات  دزن  هناش  دیشکن و  همرـس  دیلامن و  ندب  رب  نغور  ینز و  ام  زا  درکن  باضخ  دنتـسیرگ و 

ياهمشچ هک  نیا  ات  درکیم  هیرگ  ار  نیـسح  درکیم  رکذ  هک  ینامز  رد  نم  دج  دوب  میدوب و  هیرگ  رد  نآ  زا  دعب  هشیمه  و  هللا . هنعل  ار - 
هب و  وا ، رب  تمحر  يارب  دـیدیم  ار  وا  هک  ره  وا  نتـسیرگ  يارب  تـسیرگیم  هـک  نـیا  اـت  درکیم و  رت  ار  شکراـبم  شیر  وا  ياهکـشا ] ]

نامسآ رد  تسا و  اوه  رد  هک  ره  ناشیا  نتـسیرگ  يارب  دیرگیم  سپ  دنیرگیم  هنیآ  ره  دنـشابیم  وا  ربق  دزن  رد  هک  هکئالم  هک  یتسرد 
دوـب کـیدزن  هک  یندرک  هلاـن  منهج  درک  هلاـن  سپ  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  وا -  سفن  تفر  نوریب  قـیقحت  هب  هنیآ  ره  و  هکئـالم . زا  تسا 
منهج سپ  هللا -  مهنعل  هیواعم -  نب  دـیزی  داـیز و  نب  هللادـیبع  سفن  تفر  نوریب  هک  قیقحت  هب  هنیآ  ره  وا و  يادـص  يارب  دوش  قش  نیمز 
تعاس نامه  رد  دـنازوسیم  هنیآ  ره  شناراد  هنیزخ  هب  ار  منهج  درک  سبح  یلاعت  يادـخ  هک  دوب  نآ  هن  رگا  یندیـشک  هرعن  دیـشک  هرعن 
تسا ردق  نیا  دربیم و  ورف  ار  وا  هک  نیا  رگم  دنامیمن  یقاب  زیچ  چیه  منهج  يارب  دوش  هداد  نذا  رگا  و  دوب ، نیمز  تشپ  رب  هک  ار  هک  ره 

هب لیئربج  هک  نیا  ات  هعفد  دنچ  نانزاخ  رب  منهج  درک  یـشکرس  هنیآ  ره  و  تسا ، هدش  هداهن  وا  رب  دنب  تسا و  هدش  هدیدرگ  رما  منهج  هک 
هناـبز هنیآ  ره  دـنکیم و  هبدـن  هیرگ و  نیـسح  رب  هنیآ  ره  منهج  هک  یتـسرد  هـب  و  دـش ؛ نکاـس  سپ  دز  نآ  رب  ار  دوـخ  رپ  دـمآ و  وا  دزن 

درکیم نوگنرـس  ار و  نیمز  درکیم  بارخ  هنیآ  ره  نیمز  رب  ادـخ  ياهتجح  زا  سک  نآ  دوبن  رگا  نیـسح و  لتاق  رب  نآ  شتآ  دـشکیم 
يوس هحفـص 271 ] هب [  رتتسود  یمـشچ  تسین  تمایق و  ندـش  کیدزن  دزن  رد  رگم  هلزلز  دوشیمن  دایز  و  تسا ، نیمز  رب  هک  ار  هچنآ 

نیا رگم  ار  نیسح  دنک  هیرگ  هک  تسین  سک  چیه  دشاب و  نیسح  يارب  هک  یکـشا  زا  دیرگب و  نیـسح  رب  هک  یمـشچ  زا  یکـشا  دنوادخ 
ار و ام  قح  تسا  هدرک  ءادا  ار و  ادـخ  ربمغیپ  تسا  هدرک  هلـص  نیـسح و  رب  ار  همطاف  تسا  هدرک  يرای  ار و  همطاـف  تسا  هدرک  هلـص  هک 

دنوشیم روشحم  اهنآ  هک  مدج  رب  ناگدننکهیرگ  رگم  تسا  هدننکهیرگ  وا  مشچ  ود  هک  نیا  رگم  دوش  روشحم  هک  يا ]  ] هدنب چیه  تسین 
رب ناگدـننکهیرگ  دنـشاب و  عزف  رد  قلخ  و  تسا . ناـشیا  يور  رب  یلاحـشوخ  دوـشیم و  هداد  اـهنآ  هب  هدژم  نشور و  ناـشیا  ياهمـشچ  و 
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هک شرع  ریز  رد  دنشاب  نیسح  اب  تبحـص  مه  ثیدح و  مه  ناشیا  رـشحم و  يارحـص  رب  دنوشیم  ضرع  قلخ  دنـشابیم و  نمیا  نیـسح 
ار و نیـسح  سلجم  دننکیم  رایتخا  دنیامنیم و  عانتما  ناشیا  دیوش  تشهب  لخاد  هک  دوشیم  هتفگ  ناشیا  هب  ار  باسح  يدب  دنـسرتیمن 

ناشیا سپ  نیدـلخم  نادـلو  اب  میئامـش  قاتـشم  ام  هک  ناشیا  يوس  هب  دنتـسرفیم  هنیآ  ره  نیعلاروح  هک  یتسرد  هب  و  ار ؛ نیـسح  ثیدـح 
نانمـشد هک  یتسرد  هب  و  تمارک ؛ رورـس و  زا  نیـسح  سلجم  رد  دننیبیم  هچنآ  تهج  هب  ناشیا  يوس  هب  دننکیمن  دـنلب  ار  دوخ  ياهرس 

هن ءاعفـش و  ام  يارب  تسین  دـنیوگیم  هک  دنتـسه  یـضعب  شتآ و  يوس  هب  ناشیا  یناشیپ  هب  دـنوشیم  هدیـشک  هک  دنتـسه  یـضعب  ناشیا 
هک یتسرد  هب  نآ و  هب  دنـسریمن  نآ و  يوس  هب  دـنوش  کیدزن  هک  دـنرادن  تردـق  ار و  دوخ  تلزنم  دـننیبیم  ناشیا  و  شیوخ ، قیدـص 
ام دـنیوگیم  سپ  تمارک  زا  دـندش  هداد  هچنآ  رب  ناشیا  نارادهنازخ  ناشیا و  نانز  زا  ماـغیپ  هب  دـنیآیم  نیـسح  نارادازع  دزن  هب  هکئـالم 
ربخ هک  ینامز  رد  جاوزا  نآ  قوش  دوشیم  دایز  سپ  ناشیا  تالاقم  هب  ناشیا  نانز  يوس  هب  هکئالم  دندرگیمرب  سپ  هللا . ءاشنا  میئآیم - 

ياهلوه ربکا و  عزف  زا  ار  ام  دومن  تیافک  هک  ار  يادخ  ارم  دـمح  دـنیوگیم  سپ  نیـسح ، زا  اهنآ  برق  اهتمارک و  نآ  هب  ار  ناشیا  دـنداد 
دننیـشنیم و نآ  رب  سپ  بوخ . نارتش  رب  اهراب  اهبکرم و  هب  دـنوشیم  هدروآ  میدیـسرتیم و  میدوب  هک  هچنآ  زا  ار  ام  داد  تاجن  تمایق و 

دوخ لزانم  هب  هک  نیا  ات  دنتـسرفیم  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولـص  دننایوگ و  دمح  ادخ  يارب  دنـشاب و  هحفـص 272 ] ادخاب [  ءانث  رد  ناشیا 
[ . 470  ] دنیآ

تسا ءادهشلادیس  ترضح  تعاجش  رد 

فرـشا امیـس  هدرک ، قلخ  هک  ار  یناویح  ره  ملاع  دنوادخ  هک  نادب  تسا . تعاجـش  تقیقح  قیقحت  رد  لوا : رما  : تسا رما  دـنچ  نآ  رد  و 
[ يا  ] هوق یکی  ناویح . نآ  ءاقب  يارب  زا  دهد  هوق  ود  ار  وا  دنوادخ  دـیاب  ینعی  هوق ، ود  زا  ار  وا  تسا  راچان  تسا ؛ نانـسا  هک  ناویح ، دارفا 

دیاش دیاب و  ار  وا  هچنآ  فلع و  نکـسم و  سابل و  بآ و  اذغ و  لیـصحت  يارب  دوش  كرحم  ار  وا  هوق  آن  دنک و  تعفنم  بلج  نآ  هب  هک 
هب ررض  هک  يزیچ  زا  زارتحا  نمـشد و  عفد  دننام  دیامن  دوخ  زا  ترـضم  عفد  نآ  هب  هک  يا ]  ] هوق مود  دنناوخ . هیوهـش  يهوق  ار  هوق  نیا  و 

كاردا هک  دـشاب  يا ]  ] هثلاث هوق  هک  نیا  زا  تسا  راچان  ار  هوق  ود  نیا  نوچ  و  دـنناوخ . هیبضغ  يهوق  ار  نآ  دراد و  لاـم  اـی  حور  اـی  مسج 
یلاعت يادخ  سپ  دوب . دهاوخ  وغل  دـشاب  هیبضغ  هیوهـش و  هک  هوق  ود  نآ  الا  رگید و  نآ  زا  ار  کی  ره  دـهد  زیمت  ار و  ررـض  عفن و  دـنک 

و دنناوخ . هکردم  يهوق  ار  نیا  ررـض و  زا  ار  عفن  رـش و  زا  ار  ریخ  دـهدیم  زایتما  هک  تسا ، هکردـم  يهوق  نآ  هک  دومرف  اطع  موس  يهوق 
طیرفت ینعم  طیرفت . ای  طارفا و  ای  تسا و  لادتعا  دح  رـس  هب  ای  هیوهـش  يهوق  هک  اریز  دـباییم  ماسقنا  مسق  هس  رب  هوق  هس  نیا  زا  کی  ره 

هرش ار  نآ  دشاب و  هتـشاد  تدش  تیاهن  هک  تسا  نآ  طارفا  و  دنیوگ . [ 471  ] دومخ ار  نآ  دشاب و  مک  رایسب  هیوهـش  يهوق  هک  تسا  نآ 
هتشاد و لادتعا  هکلب  طیرفت  دح  رـس  هحفـص 273 ] هب [  هن  طارفا و  دح  رـس  هب  هن  دشاب  طسو  دح  هک  تسا  نآ  لادتعا  و  دـنناوخ . [ 472]
، دشاب هزادنا  زا  هدایز  هک  تسا  نآ  طارفا  لادتعا . طیرفت و  طارفا و  هب  تسا  مسقنم  زین  نآ  سپ  هیبضغ : يهوق  اما  و  دنناوخ . تفع  ار  نیا 
رد هیبضغ  يهوق  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  طیرفت  و  دـنناوخ . روهت  ار  نیا  دـنز و  رکـشل  رازه  تسیب  بلق  رب  ار  دوخ  رفن  کـی  هک  نیا  لـثم 

تعاجـش ار  نیا  طـیرفت و  طارفا و  ناـیم  رد  دـشاب  طـسو  هک  تسا  نآ  لادـتعا  و  دـنناوخ . [ 473  ] نبج ار  نیا  دـشاب و  ناـصقن  يهـصرع 
ار نآ  دشاب و  هزادنا  زا  هدایز  هک  تسا  نآ  طارفا  لادـتعا . طیرفت و  طارفا و  تسا : مسق  هس  رب  مه  نآ  سپ  هکردـم ؛ يهوق  اما  و  دـنناوخ .
دـنکیم و در  ار  نآ  دـنیبب  هک  ار  یلیلد  ره  هکلب  دـنریگ  رارق  يزیچ  رب  دـنناوتیمن  لئاسم  رد  دـنراد  هزبرج  هک  یناـسک  دـنناوخ و  هزبرج 

طـسو دح  رـس  هب  هکردم  يهوق  هک  تسا  نآ  لادتعا  و  دـنیوگ . هلب  ار  نآ  دـشاب و  ناصقن  ار  هکردـم  يهوق  هک  تسا  نآ  طیرفت ، اذـکه .
هب داشرا  يارب  ادـخ  ربمغیپ  تسا و  عیارـش  عیمج  رد  هب  رومأـم  يوق ، نیا  زا  کـی  ره  رد  لادـتعا  دـح  و  دـنناوخ . تمکح  ار  نیا  دـشاب و 

بابل بل  دش  رکذ  هچنآ  لاح  ات  و  تسا . میقتسملا  طارص  هب  ربعم  نیمه  و  هدش ؛ ثوعبم  تانکس  تاکرح و  تافص و  لاعفا و  رد  لادتعا 
اب هعبـس  كالفا  هک  نادـب  دنـشاب . فعـضو  تدـش  لباق  تسا و  رایـسب  بتارم  ار  يوق  هک  نیا  نایب  رد  مود : رما  . تسا قالخا  ملع  بلاطم 
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هب كاخ  داب و  شتآ و  بآ و  زا  هعبرا  رصانع  و  دنمانیم . هعبـس » ءابا   » ار ناشیا  دنـشابیم و  ءابا »  » يهلزنم هب  اهنآ  رد  يهزوک  رم  بکاوک 
ناویح ندـعم و  تبان و  دامج و  هک  هدومن  هثلث  دـیلاوم  دـیلوت  للعلا  ۀـلع  ترـضح  ناشیا  جاودزا  جازتما و  زا  دنـشابیم و  تاهما  يهلزنم 

ءابآ هعبرا ز  تاهما  دنک  : هتفگ لوا  دنب  رد  هتخاس  ءادهشلادیس  ترضح  تبیصم  رد  هک  دنب  هدراهچ  رد  یحابص  نامیلس  ازریم  اذلف  دنشاب .
ات كولس  ریـس و  رد  دامج  و  دوشیم . ققحتم  دامج  لوا  سپ  هحفص 274 ] [ ] 474  ] نون فاک و  ناکرا  رد  داتف  لـلخ  یتفگ  لد  يهعبس 
رد يا ]  ] هتوب هک  ناجرم  دننام : دوشیم ، تابن  يرذگب  نآ  زا  رگا  هک  تسا  نآ  عاونا  فرـشا  هک  دـسریم  دامج  يهجرد  رخآ  هب  هک  نیا 
نآ زا  سپ  تسا و  دامج  ماسقا ، فرشا  ندعم  هک  دوشیم  مولعم  اج  نیا  زا  و  دوشیم . دقعنم  ناجرم  نآ  ياههخاش  دیوریم و  ایرد  نایم 

و دوب . دـهاوخ  ناویح  دـنرذگب  نآ  زا  نوچ  هک  تسا  يا ]  ] هبترم نآ  و  تسا . بتارم  فرـشا  رخآ ، يهبترم  دراد ؛ رایـسب  بتارم  زین  تابن 
، دوشیم کشخ  دـنربب  ار  شرـس  رگا  دراد و  زغم  وا  رـس  رد  هک  نیا  دـننام  تسا  دوجوم  ناویح  صاوخ  نآ  رد  تسا و  امرخ  تخرد  نآ 

دیلوت دوشن  تفج  هدام  اب  رن  ار  ناویح  ات  هک  نانچ  دروآیمن  رمث  دنکن  جاودزا  هدام  رن و  ات  دریمیم و  دـنربب  ار  ناویح  رـس  رگا  هک  نانچ 
، درذـگب شرـس  زا  بآ  رگا  و  دروایب . رمث  ات  دنـشاپیم  هدام  تخرد  رب  دـنرادیمرب و  راـبغ  دـننام  يزیچ  رن  تخرد  زا  دوشیمن . لـصاح 
زا نوچ  درم و  دهاوخ  دنامب  بآ  نایم  رد  ینامز  شرس  رگا  يرب  ناویح  هک  نانچ  دوشیم ، کشخ  دوش ، قرغ  بآ  نایم  رد  شرس  ینعی 
هب هک  تسا  کیدزن  تسا و  نآ  بتارم  رخآ  بتارم ، فرشا  تسا ، رایسب  بتارم  زین  ار  نآ  و  دسریم . ناویح  يهجرد  هب  تشذگ  اج  نیا 

هکلذف و  دناهتسناد . نومیم  ار  نآ  یضعب  دناهتسناد و  بسا  ار  نآ  یـضعب  تسا . ناویح  مادک  نآ  هک  تسا  فالتخا  و  دسرب . هلقاع  يهوق 
ار بلطم  نیمه  نایب  تسا  ضارعا  رهاوج و  ثحابم  رد  هک  رافسا  باتک  زا  مود  دلجم  رخاوا  رد  يزاریـش  نیدلاردص  الم  مالـسا  هفـسالف 
نآ بتارم  لئاوا  تسا . رایسب  بتارم  زین  ار  نآ  سپ  دسرب  یناسنا  يهبترم  هب  درذگ و  رد  یناویح  يهبترم  زا  نوچ  و  هومن . ءافیتسا  وحن  هب 

لقع هب  اجنآ  زا  هکلملاب و  لقع  يهبترم  هب  ات  دـنکیم  ریـس  سپ  اهنآ  دـننام  جوجأـم و  جوجأـی و  يهفیاـط  دـننام  ین ، یکاردا  نادـنچ  ار 
هب قباس  بلطم  يهداعا  رد  موس : رما  . تسا رایـسب  بتارم  ریـس و  ار  يوق  هک  دش  مولعم  سپ  دسریم . دافتـسملاب  لقع  هب  اجنآ  زا  لعفلاب و 
 ] هک یتقو  تسا . هعبرا  رـصانع  زا  ناسنا  ناویح و  تابن و  تقلخ  هک  نادـب  تسا . دادتـشا  ار  تافـص  میارک  هک ، نیا  ناـیب  لاـمجا و  هجو 

یجازم لادتعا  ببس  هب  و  تایکلف ، زا  هیلاع  ياوق  اهنآ  رد  دنک  ریثأت  و  یلاعت ، قح  نذا  هب  دنوش ، جازتما  رگیدکی  هب  رـصانع  هحفص 275 ]
جراخ تبوطر و  اب  تسوبی  داضت  تدورب و  اب  ترارح  داضت  لثم  دوب  اهنآ  ناـیم  هک  يداـضت  تفارـص  زا  دـنوش  جراـخ  دـندرک  ادـیپ  هک 

زا يرثا  تسا ؛ اهنآ  ندرک  لوبق  دسریم  هک  ضیف  لوا  سپ  دندوبن . ینامحر  ضیف  لباق  نآ  ببـس  هب  هک  دناعت  بصعت و  زا  اضیا  دـنوش .
اطع دـشاب  بیکرت  نآ  يهدـننک  ظفح  هک  یتروص  یلاعت  قح  قالطألا و  یلع  ضایف  لبق  زا  دوشیم  هضاـفا  تقو  نآ  سپ  ار . ةویح  راـثآ 
رئاس نینچمه  دـجربز و  لعل و  درمز و  توقای و  ساملا و  هرقن و  الط و  نداعم  لثم  دـننکیم . قـالطا  هیندـعم  تروص  ار  وا  دـیامرفیم و 
راثآ زا  رخآ  رثا  دشاب . تیعمج  تدحو و  هب  برقا  دشاب و  لدعا  هک  یجهن  هب  دوش  لمکا  متا و  جازتما  هک  هبترم  نیا  زا  دـعب  سپ  نداعم .
ومن نینچمه  و  تسا . ندرک  لوبق  اذغ  هیتابن  سفن  رثا  هک  اریز  دوب ، دهاوخ  فرشا  ههبش  کش و  الب  نآ  دش و  دهاوخ  هضافا  نآ  رب  ةویح 
رگا نیا  زا  دعب  سپ  دوب . هیعون  تروص  ظفح  ضحم  نآ  نأش  هک  اریز  لوا ، رثا  زا  دـش  دـهاوخ  فرـشا  سپ  تسا . ندرک  لوبق  دـیلوت  و 

بکرم جوزمم  نیا  هچنانچ  تقو  نیا  رد  سپ  هصلاخ . تدحو  هب  دـشاب  دایز  شلیم  هک  یجهن  هب  دوش  لصاح  لضفا  لمکا و  متا و  جازم 
ینعی ةویح ، لصا  لوبق  يارب  دش  دـهاوخ  ایهم  هدامآ و  نینچمه  سپ  ار . تاتابن  نداعم و  تاجرد  تسا  هدرک  عمج  تسا و  هدومن  ءافیتسا 
سفن نآ  يارب  تقو  نیا  رد  سپ  هدارا . راـیتخا و  هب  هکرحم  يهرعاـش  هیناویح  سفن  قـالطالا  یلع  ضاـیف  لـبق  زا  نآ  رب  دوـشیم  هضاـفا 

اهعم سفن  لک  تئاج  و  : ) ار يادخ  لوق  ءافرع  زا  یعمج  دـناهدرک  لیوأت  نیا  رب  و  هکرحم . هکردـم و  يهوق  دوب ؛ دـهاوخ  هوق  ود  هیناویح 
، هرـصاب يهوق  اهنآ  و  هرهاظ . هناگجنپ  ساوح  هب  ینعی  هرهاظ . يهسمخ  ساوح  هب  دوشیم  مسقنم  هکردـم  هوق  سپ  [ 475 ( ] دیهش قئاس و 

سح يهوق  اـهنآ  هنطاـب و  هناـگجنپ  ساوح  هب  دوشیم  مسقنم  اـضیا  و  دنـشاب . هسمـال  يهوق  و  هماـش ، يهوق  هقئاذ ، يهوق  هعماـس ، يهوق  و 
تفاـی یماـمت  یگمه و  هب  اـهنیا  نکیل  تسا و  هظفاـح  يهوق  همهاو و  يهوق  هفرـصتم و  يهوق  هیلاـیخ و  يهوـق  و  هحفـص 276 ] كرتشم [ 
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مرک هک  [ 476  ] نیطارخ دـننام  تسین ، يزیچ  هسمال  يهوق  زج  ار  تاناویح  زا  یـضعب  هک  ینیبیمن  هلماـک . تاـناویح  رد  رگم  دـنوشیمن ،
يهوق اما  هلعاف  يهوق  هثعاب و  يهوق  تسا  مسق  ود  رب  نآ  سپ  هکرحم  يهوق  اما  و  اذـکه . تسا و  ناویح  يهجرد  یندا  نیا  و  تسا . نیمز 

تسا و راتوا  ندیـشک  بذـج و  شراـک  هلعاـف  يهوق  و  هینابـضغ . يهوق  يرگید  هیناوهـش و  يهوق  یکی  تسا  مسق  ود  رب  نآ  سپ  هثعاـب ؛
غامد و زا  شـضعب  هدش  بعـشنم  هک  تسا  باصعا  راک  نیا  رد  هلعاف  يهوق  تالآ  و  تسا . راتوا  ندومن  تسـس  و  [ 477  ] ءاخرا نینچمه 

حور هنطاب  يهناگجـنپ  هرهاـظ و  يهناـگجنپ  ياوق  نیا  عیمج  لـماح  هدرک و  قلخ  غاـمد  ریز  رد  ار  عاـخن  یلاـعت  قح  عاـخن و  زا  شـضعب 
تراـبع هب  دوـشیم و  لـصاح  هیذـغا  زا  هک  تسا  هفیطل  يهرخبا  نآ  تقیقح  و  دـنیوگ . زین  یعیبـط  یبـط و  حور  ار  نآ  تـسا و  يراـخب 

حاورا ار  هفیطل  يهرخبا  سپ  ءادوس  ءارفص و  مغلب و  نوخ و  ینعی  دوشیم  لصاح  هفیطل  يهرخبا  اهاذغ  يهفیطل  ءازجا  زا  هک  نیا  هحضاو 
تانایرش عیمج  تبثم  أشنم و  هچنانچ  ناسنا  ریغ  هاوخ  دشاب و  ناسنا  هاوخ  تسا ، ناویح  بلق  هیعیبط  حاورا  أشنم  و  دنمانیم . هیعیبط  هیبط و 

هدروا اـما  و  رتـمک . شنوخ  رتـشیب و  شحاورا  اـما  تسا  نوخ  حاورا و  زا  رپ  ولمم و  فوجم  ياـهگر  ینعی  تانایرـش  عـیمج  تسا و  بلق 
زین اـهنآ  هک  هدروا  رد  ینعی  تانایرـش . سکع  هب  نکیل  تـسا و  حاورا  نوـخ و  زا  رپ  زین  اـهنآ  تـسا . رگج  نآ  أـشنم  تـبنم و  هـک  [ 478]
همه و  عاـخن . تسا و  غاـمد  شأـشنم  تبنم و  هک  باـصعا  اـما  و  تـسا . رتـمک  شحاورا  رتـشیب و  شنوـخ  تـسا  [ 479  ] فوجم ياـهگر 

دـنمانیم و مشچ  ود  يارب  نیرونلا  یقتلم  ار  وا  و  تسا . فوـجم  بصع  کـی  رگم  دـنرادن  فوـجم  چـیه  دنـشابیم و  تمـصم  باـصعا 
ندـب و يوـس  هب  سفن  بناـج  زا  ار  وا  تسا و  هدرک  قـلخ  سفن  يهفیلخ  ار  يراـخب  حور  قـالطالا  هحفص 277 ] یلع [  ضایف  ترـضح 

تروص تسا و  ربونص  لکـش  تسا و  زیزع  راح  يراخب  حور  أشنم  تبنم و  هک  بلق  نوچ  تسا و  هداد  رارق  ریفـس  لوسر و  ندب  ءاضعا و 
یقطن حور  ءاوتـسا  تقو  نآ  رد  سپ  یکلف  مرج  هب  دش  هباشم  هک  یجهن  هب  دش  تفاطل  تیاغ  رد  هک  یتقو  سپ  تسا  يونعم  دأوف  بلق و 

لقع بل و  دأوف و  بلق و  هللا ، ءافلخ  ثیداحا  تنـس و  هللا و  باتک  رد  نآ  دش و  دهاوخ  تایلک  هکردم  يهقطان  سفن  ءاوتـسا  لحم  ینعی 
نودـب یلاعت  قح  تردـق  هب  شقلخ  صاصتخا  شتفارـش و  ببـس  هب  یلاـعت  قح  ار  وا  تسا و  هدـش  دراو  یناـسنا  سفن  یناـسنا و  حور  و 

ءایبنا هک  نیا  رد  مراهچ : رما  [ . 480 ( ] یحور نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاف  :) يهیاده یفاو  هیآ  رد  دومرف  شدوخ  هب  هفاضا  طئاسو  بابسا و 
حاورا سوفن و  ناشیا  ءایصوا  نیلـسرم و  ءایبنا و  رد  هک  نانچ  هک  نادب  دنـشاب . فلتخم  يوق  حور و  يهضافتـسا  رد  ناشیا  ریغ  ءایلوا و  و 

متا و لمکا و  جهن  هب  ناشیا  يهینطاب  يهناگجنپ  ياوق  يهیرهاظ و  هناگجنپ  ياوق  نینچمه  دوشیم ، لدـعا  متا و  لمکا و  جـهن  هب  یناسنا 
تبنم هک  ناشیا  داـبکا  رد  نینچمه  و  تسا ، ةویح  أـشنم  تانایرـش و  بتنم  هک  ناـشیا  بولق  رد  تسا  يراـج  مـالک  نیا  دوشیم و  لدـعا 

قیقحت اما  و  تسا . هتوافتم  بتارم  هلـضافتم و  تاجرد  ار  اهنآ  سپ  ءأیـصوا  أیبنا و  ریغ  اما  دوشیم و  يراج  زین  تسا  نوخ  أشنم  هدروآ و 
نآ نیموـصعم  نیرهاـط و  لآ  نیلـسرملا و  دیـس  هب  هبـسنلاب  ینعی  هیلک  تفـالخ  هقلطم و  تیـالو  باحـصا  هب  هبـسنلاب  ماـقم  نیا  رد  لاـح 

ياوق نینچمه  ناشیا و  يهرهاق  سوفن  ناشیا و  يهیلک  حاورا  تفارـش  تمظع و  تلالج و  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، رگید  جهن  هب  ترـضح 
سنا نج و  زا  یسک  ای  دیآ و  رد  ریبد  ریرحت  هب  هک  تسا  يدح  هب  هن  تامـس  تافـص و  ءازجا و  رئاس  دابکا و  بولق و  هیرهاظ و  هینطاب و 
داجیا رد  دشاب  یصقا  ضرغ  یلصا و  هحفـص 278 ] دوصقم [  هک  تسا  نآ  لماک  ریبک  ناسنا  هک  اریز  دیآرب ، شریرقت  ماقم  رد  هک  دناوت 
رابتعا هب  ار  ایلع  یمظع و  ینسح و  تافـص  ءامـسا و  عیمج  ياهقلخ  عیمج  یلاعت  قح  ار و  توکلم  ملاعو  کلم  ملاع  یلاعت  قح  عادبا  و 
هدومن توکلم  کلم و  نئازخ  رد  فرصتم  ار  ناشیا  فشکنم و  ناشیا  رب  ار  روما  ریداقم  هدیشوپ و  ناشیا  تماقتـسا  اب  تماق  رب  تیرهظم 

زا ءزج  ره  رد  سپ  تسا . هاوگ  دـش  رکذ  هچنآ  رب  يهیلقن  نیهارب  يهیلقع و  يهلدا  هتـشاد و  ناـشیا  يهدارا  رخـسم  ار  تادوجوم  عیمج  و 
دوخ هک  تسا  نآ  شکرابم  مشچ  ناهرب  نیلسرملا  دیـس  ترـضح  الثم  تسا . عطاق  مات و  ناهرب  نارازه  لماک  ریبک  ناسنا  ءاضعا  ءازجا و 

نم هک  یتسرد  هب  عوکر  رد  نم  رب  دینکن  تقبـس  ینعی  [ . 481  ] یماما نم  مکارأ  امک  یفلخ  نم  مکارأ  یناف  عوکرلاب  ینوقبـست  :ال  دومرف
و [ 482 ( ] یغط ام  رصبلا و  غاز  و  : ) هدومرف یلاعت  قح  هچنآ  شرصب  ناهرب  .و  شیپ زا  ار  امش  منیبیم  هکنانچ  رـس  تشپ  زا  منیبیم  ار  امش 

يارب ار  نیمز  يهرک  هدـیچیپ  درک و  یط  یلاعت  قح  ینعی  [ . 483  ] اهبراغم اهقراشم و  تیرأف  ضرالا  یل  تیوز  : دومرف هللالوسر  دوخ  زاـب 
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ءامـسلا تطا  : هدرک نادب  هراشا  دوخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  شعمـس  ناهرب  .و  ار ضرا  يهرک  راغم  عیمج  قراشم و  عیمج  نم  رب  دومن  نم و 
راوازس دندرک و  ادص  اهنامـسآ  ینعی  هحفـص 279 ] [ . ] 484  ] عکار وأ  دـجاس  کلم  هیف  الا و  مدـق  عضوم  اهیف  سیل  طاـتت  نأ  اـهل  قح  و 
شمـش ناهرب  .و  تسا عکار  یکلم  ای  تسا  دجاس  یکلم  اجنآ  رد  هک  نیا  رگم  مدـق  عضوم  اهنآ  رد  تسین  هک  اریز  دـننک  ادـص  هک  تسا 

. نمیلا بناج  نم  نمحرلا  سفن  دجأل  ینا  : تسا هدومرف  عقاو  راهظا  زا  دـعب  ینرق  سیوا  تاقالم  هب  قوش  راهظا  عضوم  رد  هکنانچ  [ 485]
نمیلا بناج  نم  نمحرلا  سفن  دـجأل  ینا  : تسا هدومرف  عقاو  راهظا  زا  دـعب  ینرق  سیوا  تاقالم  هب  قوش  راهظا  عضوم  رد  هچنانچ  [ 486]

مومـسم تسا  هدـش  بابک  هتخپ و  هک  دنفـسوگ  هچاپ  نیا  [ . 488 . ] مومـسم عارذـلا  اذـه  نا  : تسا هدومرف  هچنانچ  شقوذ  ناهرب  و  [ . 487]
ماقم رد  هدروآ و  مظن  هب  ار  نومـضم  نیا  يرعاش  .و  هدرب تسـسحاف  یفتک  نیب  هدـی  هللا  عضو  : تسا هدومرف  هچنانچ  سمل  ناـهرب  .و  تسا

یفطصملا یبنلا  وهدبع  نأ  یلا  بللا  وذ  راح  ءارما  حدم  یف  مدقا  تلقهدصوم ال  اران  دمخی  هحدم  احدم  یلعل  لق  یل  لیق  : هتفگ یلع  حدم 
ار هدیـصق  نیا  وهدی  هللا  عضو  لحمب  همادقا  عضاو  یلع  وهدرب  دـق  نأ  بلقلا  سحاف  هدـی  يرهظب  هللا  عضوهدعـص  امل  جارعملا  ۀـلیل  انل  لاق 
قح هچنانچ  شکرابم  نابز  ناهرب  :و  تسا هدومرف  هحفص 280 ] رکذ [  تسا  هتشون  تماما  رد  هک  همارکلا  جاهنم  باتک  رد  یلح  يهمالع 

تیاور رباج  هک  تسا  يزیچ  نآ  شکرابم  ناهد  بآ  ناـهرب  و  [ . 489 (. ] یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا -  نع  قطنی  ام  و  : ) هدومرف یلاـعت 
نییاـپ شتآ  رـس  زا  ار  تشوگ  يهچگید  دـیزپن و  ناـن  ار  ناـتدوخ  ریمخ  رباـج ! يا  دوـمرف : ادـخ  ربـمغیپ  قدـنخ  زور  رد  : هک تسا  هدرک 

هک ادخ  هب  مسق  سپ  تشوگ . يهچگید  هب  نینچمه  و  ریمخ ، هب  تخادنا  ناهد  بآ  دـندروآ و  فیرـشت  ربمغیپ  سپ  . میایب نم  ات  دـیرواین 
دوب و شدوخ  یلوا  تلاـح  ناـمه  هب  هچگید  دنتـشگرب و  هدـش و  ریـس  همه  دـندروخ و  تشوگ  بآ  تشوگ و  ناـن و  زا  رفن  رازه  بیرق 
. دوب هدـشن  هتخپ  ناـن  نآ  زا  يزیچ  اـیوگ  دوب و  هدـشن  مک  نآ  زا  يزیچ  دوـب و  تلاـح  ناـمه  هب  زین  ریمخ  دوـب و  هدـشن  مک  نآ  زا  يزیچ 

دمر روفلا  یف  تخادـنا  ناهد  بآ  شمـشچ  هب  سپ  تشاد . [ 491  ] دـمر نینمؤملاریما  مشچ  ربیخ  زور  رد  هکنیا ، رگید  ناـهرب  و  [ . 490]
بآ مک  ای  کـشخ  هاـچ  رد  كراـبم  ناـهد  بآ  اـضیا ؛ و  [ . 492  ] دـیدن مشچ  درد  ةویحلا  ماداـم  نینمؤـملاریما  نآ  زا  دـعب  و  دـش ، لـئاز 

هحفص نکل [  تیمر و  ذا  تیمر  ام  و  : ) هدومرف یلاعت  يادخ  هک  نآ  شکرابم  تسد  ناهرب  و  [ . 493  ] دشیم بآ  رپ  هاچ  نآ  تخادنایم 
هام هب  هراشا  هک  نیا  شکرابم  تشگنا  ناهرب  و  [ . 495 . ] تفگیم حیبست  شکرابم  فک  رد  هزیر  گنس  اضیا ؛ و  [ . 494 ( ] یمر هللا  [ 281

و توق . رپ  يهمشچ  زا  بآ  ندیـشوج  لثم  دیـشوجیم ، بآ  شکرابم  ياهتـشگنا  نایم  زا  اضیا ؛ و  [ . 496  ] دـش همین  ود  هب  هام  سپ  دومن 
( كردـص کل  حرـشن  ملا  : ) دومرف یلاعت  قح  هک  نآ  شکرابم  ردـص  ناهرب  و  [ . 497 . ] دندش باریـس  دـندروخ و  بآ  نآ  زا  ریثک  قلخ 
هک یتـقو  هک  نآ  شکراـبم  بـلق  ناـهرب  و  [ . 499  ] هدـمآ شوج  گید  يادـص  دـننام  دوب  ادـص  شکراـبم  ردـص  يارب  اـضیا ؛ و  [ . 498]
ام [: ) یلاعت ي   ] ادـخ لوق  دوش  هراـشا  نیا  رب  هک  تسا  لـمتحم  نکمم و  و  [ 500 . ] دیباوخیمن شبلق  دیباوخیم ، شیاهمـشچ  دیباوخیم 

يوحن هب  شلمع  توق  ناـهرب  هچناـنچ  درک . ناوت  ناـیب  هک  تسا  نآ  زا  دـی  زا  شاهروتـسم  ياوق  ناـهرب  و  [ . 501 ( ] يار ام  داؤفلا  بذـک 
اجنیا زا  و  هحفص 282 ] [ . ] 502 . ] باب فلأ  باب  لک  نم  تطبنتـسأف  ملعلا ، نم  باب  فلأ  هللالوسر  ینملع  : دومرف نینمؤملاریما  هک  تسا 

هب تسا  راوگرزب  نآ  ندومن  جورع  رد  شاهیملع  يهکرحم  يهوق  ناـهرب  .و  ار باـب  فلا  نینمؤـملاریما  ترـضح  ملعت  تیلباـق  دـش  رهاـظ 
ناهرب و  [ . 503 ( ] یندا وا  نیـسوق  باق  : ) ماقم هب  شـسدقم  حور  هب  یهتنملا و  ةردـس  هب  ینعی  تاوامـس ؛ ملاع  یـصقا  هب  شکرابم  دـسج 

هقباس روما  زا  هک  نادب  مجنپ : رما  . تسا هاوگ  نآ  رب  [ 504 ( ] میظع قلخ  یلعل  کنا  : ) يهیآ هک  تسا  يزیچ  نآ  راوگرزب  نآ  یلمع  یلقع 
عقاو ناشیا  هک  اریز  تسا ، سان  رئاـس  زا  رترب  همئا  فاـصوا  عیمج  تداـبع و  تداـهز و  تواـقن و  تواـقت و  تواخـس و  هک  دـش  حـضاو 
تلع ءدبم و  هب  برقا  دناهیئاغ و  تلع  دناهتسشن و  ناما  يهچیرد  مد  رد  یلاعت و  بجاو  يهبترم  یلات  ةایحلا و  ملعلا و  يهبترم  رد  دناهدش 

نالیـس تاقولخم  رئاس  هب  اجنآ  زا  دراو و  ناشیا  رب  لوا  دوشیم  ضئاف  قـالطالا  یلع  ضاـیف  ترـضح  زا  هک  ضیف  ره  دنـشابیم و  لـلعلا 
تعاجش و سپ  تسا . تعاجش  فاصوا  يهلمج  زا  هک  نادب  . دنشابیم یخـسا  ملعا و  عروا و  یقتا و  دهزا و  دبعا و  ناشیا  سپ  دنکیم .
ره نوچ  تسا و  هینارون  تنیط  يهوفـص  زا  ناشیا  تقلخ  لصا  حضوا ، ترابع  هب  و  تسا . سان  يهمه  زا  شیب  ام  يهمئا  تمکح  تفع و 
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زا یضعب  تسا و  فالتخا  هب  مغلب  مد و  ءادوس و  ارفص و  زا  هعبرا  طالخا  وا و  يهعبرا  رصانع  تشاذگ  دوجو  يهرئاد  رد  ياپ  هک  دوجوم 
نآ هن و  ای  دوشیم  تفای  دنشاب  هیوسلاب  نآ  رد  رصانع  يهمه  هک  لدتعم  جازم  هک  نیا  رد  تسا  فالخ  و  تسا . یـضعب  رب  بلاغ  طالخا 
ادـخ لوسر  بانج  جازم  هک  نآ  نامگ  ار  يا ]  ] هفئاط : هک هدومرف  لوکـشک  رد  یئاهبخیـش  هحفـص 283 ] دنمان [ . یقیقح  لدتعم  جازم  ار 

ربمغیپ جازم  سپ  تسا . لاحم  وا  رب  ءانف  دوش  تفای  رگا  یقیقح  لدـتعم  جازم  هک  نیا  نامگ  ار  ءاـمکح  زا  یعمج  هدوب و  یقیقح  لدـتعم 
هب بیرق  اـی  دـندوب و  یقیقح  لدـتعم  اـی  وا  راـهطا  لآ  ربمغیپ و  جازم  هک  میئوگیم  اـم  .و  تسا هدـش  یناـف  هک  اریز  هدوبن  یقیقح  لدـتعم 

تافـص يهمه  رد  همه  زا  رتالاب  دشاب و  نارگید  تعاجـش  قوف  ناشیا  تعاجـش  دیاب  سپ  دشاب . راگزور  ءانبا  يهجزما  لدعا  هک  لادتعا 
کی رگا  دزوسیم و  تعاس  کی  ینک  غارچ  رد  لاقثم  راهچ  رگا  دزوسیم و  تعاس  مین  ینک  غارچ  رد  نغور  لاقثم  ود  رگا  الثم  دنشاب .
ادیپ یعاجش  صخش  [ 505  ] قهارم ناکدوک  نایم  رد  رگا  تسا و  درآ  نم  ود  ریمخ  نان  زا  رتمک  نآ  زا  لـصاح  ناـن  ینک  ریمخ  درآ  نم 

رد يهعدوم  رصانع  جازم  همئا و  يهکرابم  تنیط  هب  رظن  سپ  دوب . دهاوخ  هلاس  یس  عاجش  مدآ  تعاجـش  زا  رتمک  وا  تعاجـش  اعطق  دوش 
نآ راثآ  طالخا و  نآ  راثآ  تنیط و  نآ  راثآ  دـیاب  هتفای  بیکرت  نآ  زا  ناشیا  يهینب  هک  هلماـک  يهحلاـص  طـالخا  ناـشیا و  راـهطا  نادـبا 

تفـس لگ  زا  هک  ار  یفرظ  هک  نانچ  دشاب . نارگید  ءازجا  بیکارت  راثآ  زا  رتشیب  ءدبم  زا  ضئاف  فیرـش  سدـقم  حور  نآ  راثآ  رـصانع و 
تاحـضاو زا  بلطم  نیا  و  دنـشاب . هتـشادرب  تسـس  هوخر و  لگ  زا  ار  نآ  لـگ  هک  یفرظ  زا  تسا  دـشا  لاـصفنا  مدـع  رد  دنـشاب  هتخاـس 

لوا يههبش  : اهنآ عفر  نایب و  زا  مشابیم  دبال  هک  تسا ، دراو  ههبش  دنچ  ءادهشلادیس  ترضح  يهلتاقم  باب  رد  هک  نادب  مشـش : رما  . تسا
لتق هب  اروشاع  زور  رد  ار  رفن  رازه  هد  زا  هدایز  بانج  نآ  هک  تسا  روطسم  لتاقم  بتک  زا  يرایسب  رد  روکذم و  هاوفا  هنسلا و  رد  هک  نیا 

هب رکـشل  يروخیم و  بآ  وـت  نیـسح ! يا  هک  درک  داـیرف  ینوـعلم  تفر  تارف  بآ  هحفـص 284 ] رد [  هـک  یناـمز  رد  و  [ . 506 . ] دروآ
کی نیمه  رد  تخاس و  فطعنم  مایخ  بناج  هب  ار  حانجلاوذ  ناـنع  تخیر و  ورف  بآ  يور  رب  ار  بآ  باـنج  نآ  دـنتخیر . وت  هاـگهمیخ 

تفریم سابع  ترـضح  دـقرم  يولهپ  رد  هک  دوب  همقلع  رهن  تقو  نآ  رد  تارف  هک  نیا  اب  [ 507  ] تخادنا كاخ  هب  ار  رفن  دـصناپ  نتخات 
هک دوریم  مهوت  سپ  [ 508  ] تخادنا تزرابم  هب  ار  درم  هاجنپ  دصهن و  رازه و  اضیا ؛ و  دوشیم . مدق  رازه  ابیرقت  هاگهمیخ  هب  ات  اجنآ  زا 
هک نانچ  تسا ، مومذـم  نیا  تسا و  هیبضغ  يهوق  طارفا  يهبترم  روهت  و  دـش ، رکذ  شیپ  هک  تسا ، روهت  تباـب  زا  تسین و  تعاجـش  نیا 
رفن رازه  یـس  بلق  رب  ار  دوخ  رفن  کی  هک  اریز  تسا  میقتـسملا  طارـص  هک  دوب  طسو  دـح  هب  رومأم  حودـمم و  دوب و  مومذـم  مه  طیرفت 

دش مولعم  هقباس  روما  رد  هتشذگ  نانخس  زا  هک  تسا  نآ  ههبـش  نیا  زا  باوج  . تسا روهت  تباب  زا  نوریب و  تعاجـش  زا  افرع  القع و  ندز 
زا بانج  نآ  هب  هبسنلاب  نکیل  دوب و  روهت  دشیم  رداص  نارگید  زا  رگا  رما  نیا  تسا و  فلتخم  صاخشا  هب  هبـسنلاب  تعاجـش  روهت و  هک 

هبسنلاب دنک  هلمح  رکشل  رازه  تسیود  بلق  هب  رگا  بانج  نآ  و  تسا . نارگید  تعاجش  قوف  ماما  تعاجش  هک  اریز  تسا  تعاجش  تباب 
نکیل دـشاب ، روهت  هک  نیا  انملـس  مییوگیم  سپ  نآ  زا  تسا . تاحـضاو  يهلمج  زا  هقباـس  روما  قیقحت  زا  دـعب  نیا  تسین و  روـهت  وا  هب 

نیا زا  دمآیمن و  مه  البرک  هب  هچ  رگا  دشیم  هتـشک  هتبلا  درکیمن  ای  درکیم  دـیزی  اب  تعیب  هچ  ترـضح  نآ  هک  اریز  تشادـن ؛ یجالع 
هیماینب مزیرگ  تاناویح  ياهخاروس  هب  رگا  : هک دومرف  درک  تکرح  زا  عنم  ار  وا  هک  ینامز  رد  هیفنح  دـمحم  باوج  رد  دوخ  هک  تسا  اج 

ریز هحفـص 285 ] رد [  ناهنپ  يهحلـسا  اب  جاح  سابل  هب  ار  یگنج  رازه  دـنچ  دـیلپ  دـیزی  هک  تسا  اجنیا  زا  و  [ . 509  ] تشک دـنهاوخ  ارم 
هب رظن  هک  نیا  هوالع  دوبن . ندرک  گنج  زج  یجـالع  سپ  دـننک ، دیهـش  ار  وا  دـنبایب  اـج  ره  رد  ار  باـنج  نآ  هک  داتـسرف  هکم  هب  ساـبل 

يهمئا نینچمه  حلص و  نسح ، فیلکت  و  هتشون ، نآ  رد  همئا  زا  کی  ره  فیلکت  لزان و  نامسآ  زا  موتخم ، یباتک  رایـسب ، رابخا  ياضتقم 
هک دوب  نامه  باوج  تقیقح  المجم  دوب . ندش  هتشک  گنج و  نیـسح  فیلکت  تبیغ و  رمالا  بحاص  فیلکت  نیـسح و  يهیرذ  زا  هینامث 

لایع هتشک و  ار  وت  هک  تساوخ  ادخ  : هک دومرف  ماما  هب  هک  باوخ  رد  ربمغیپ  لوق  تسین و  رگید  يهبوجا  اب  یفانم  نآ  دش و  هتفگ  لوا  رد 
لتقم هب  بوسنم  امیس  تسا . نوریب  رشب  تردق  زا  هدهاجم  ششوک و  مسق  نیا  هک  نیا  مود ؛ يههبش  [ . 510 . ] تسا یفاک  دنیبب  ریسا  ار  وت 

ار اهنآ  یـسک  دندنبب و  وزاب  ار  رفن  رازه  رگا  هک  تسا  مولعم  و  دروآ ، لتق  هب  ار  رفن  رازه  تسیود  ترـضح  نآ  هک  تسا  فنخمیبا  ریبک 
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يهیلاتتم بیاصم  مومغ و  مومه و  نآ  اـب  ناـشیرپ  ساوح  اـب  باـنج  نآ  هک  دوشیم  هنوگچ  سپ  تسا . نآ  ماـجنا  زا  زجاـع  دـنزب  ندرگ 
زا هدایز  ابیرقت  تعاس  هس  تدـم  رد  اوه  ترارح  یگنـشت و  تدـح  نآ  اب  ندوب  سکیب  لافطا  لاـیع و  رکف  رد  نازحا و  هیلاوتم و  [ 511]

رثاکتم [ 512  ] رفاوتم ياهنوخ  نآ  هدیسر و  وا  هب  هک  اهمخز  همه  نآ  اب  دشکب  بسا  يالاب  رب  هزرابم  هدهاجم و  هلتاقم و  هب  ار  رفن  رازه  هد 
زا دعب  ههبش  نیا  هک  نیا  باوج  . دوب دهاوخ  زاجعا  قرخ و  تباب  زا  تسا و  نوریب  يرـشب  يهوق  زا  نیا  سپ  هتخیر !؟ شکرابم  ندب  زا  هک 
اما تسا و  سان  زا  داتعم  رد  داعبتسا  نیا  هک  اریز  تسا  تلوهس  حوضو و  بیاغ  رد  شعاف  دناهفلاس ، روما  طبض  هقباس و  تامدقم  دیهمت 
هب وا  برق  نییلع و  يهوفـص  تنیط  هحفـص 286 ] زا [  وا  تنیط  لادتعا و  هب  بیرق  ای  یقیقح و  لادـتعا  رد  جازم  هک  بانج  نآ  هب  هبـسنلاب 
وا خنس  زا  هک  هیرشب  يهوق  هب  نکیل  هدوب ، هیرشب  يهوق  هب  هلتاقم  نیا  سپ  درادن . داعبتـسا  سپ  هطـساو ، الب  للعلا  ۀلع  زا  هضافتـسا  ءدبم و 

بانج نآ  هک : دـناهدرک  رکذ  یـضعب  هکنانچ  هدوب ، زاجعا  هب  هدـهاجم  نیا  هک  نیا  ثلاث  مهوت  ءاـیلوا  ءایـصوا و  ناربمغیپ و  دـننام  دـشاب 
کی موق  نیا  زا  هک  یئامن  داهج  زاجعا  هب  رگا  نیـسح ! يا  هک  دیـسر  بانج  نادب  بابرالا  بر  ترـضح  زا  یئادن  هک  دوب  داهج  لوغـشم 
مهوت نیا  زا  باوج  . تشاذـگ فالغ  رد  ریـشمش  بانج  نآ  سپ  دـش ؟ یهاوخ  زیاف  ام  تاقالم  هب  یک  سپ  تشاذـگ ، یهاوخن  هدـنز  نت 

اب فلاخم  دشابیم و  هداهج  قح  رافکلا  دـهاج  رهاظ و  فلاخم  هک  نیا  اب  هدیـسرن  رظن  هب  هربتعم  رابخا  بتک و  رد  یثیدـح  نینچ  هک  نیا 
يونعم ءادن  ءادن ، زا  دارم  هک  تسا  نیا  رب  لومحم  لوام و  دشاب  هتـشاد  اضرف  يربخ  رگا  تسا و  حـضاو  هک  نانچ  تسا . همدـقتم  دـعاوق 

ینعی دمآ . ءادن  سپ  درک  شـشوک  هک  دوب  رادقم  نیمه  ات  تردق  توق و  ءاطعا  رد  ضایف  ءدبم  زا  ضیف  يهضافا  هک : ینعم  نیا  هب  دـشاب 
هک نیا  هن  دادعتسا ، نابز  لاح و  ناسل  هب  تسا  ءادن  نآ  لوبق  نداهن  فالغ  رد  ریـشمش  زا  دارم  و  دادعتـسا . عطق  ببـس  هب  دش  هضافا  عطق 

یـسک هدشن و  نیا  ضرعتم  مه  یـسک  هک  نانچ  ار  قیقد  هجو  نیا  مهفب  سپ  دشاب . هدـمآ  نایم  رد  یباوج  یلاؤس و  یئادـن و  هقیقحلا  یف 
رکف زا  تسا  بتک  لیلکا  هقیقحلا  یف  هک  بیاصملا  لیلکا  باتک  نیا  قئاـقد  رثکا  میوگن  رـس  کـی  رگا  هکناـنچ  هدرکن  رکذ  ار  هقیقد  نیا 

تعاجـش عیاقو  تایئزج و  رد  متفه : رما  . دمحلا و هللا  تسا -  هدـش  هضافا  ریقح  نیا  بلق  هب  سدـقلا  حور  تاضافا  زا  هک  تسا  رتاف  رـصاق 
اهزور اهبش و  دوب و  ءاروشاع  مایا  مدوب ، هدیسرن  غولب  هب  زونه  هک  یناوج  ناوفنع  رد  ریقف  نیا  هک  نادب  الوا ، . تسا ءادهـشلادیس  ترـضح 

نامه هکلب  مرحم  يههد  ياهبش  زا  یبش  دنتـسیرگیم . ناشیا  مدناوخیم و  ناشیا  يارب  ار  لتقم  باتک  نم  دندمآیم و  نم  دزن  هب  یعمج 
کی رد  ربکایلع  هک  دناهتـشون  لتاقم  باـبرا  هک  نیا  هک  درکیم  [ 513  ] لاجلخ رـصاق  نیا  لایخ  هب  تاقوا  هحفـص 287 ] رثکا [  رد  مایا 

بآ بناج  هب  تساوخ  هک  سابع  هک  نیا  داتـشه و  دـص و  رگید  يهعفد  يهلمح  رد  درک و  لـصاو  كرد  هب  ار  سک  تسیب  دـص و  هعفد 
ار ریثک  یعمج  نسحلا  نب  مساق  هدازهاش  هک  نیا  تشک و  ار  سک  تسیود  هب  بیرق  رح  هک  نیا  تخاس و  كـاله  ار  رفن  دـصراهچ  دور 
زا زین  رمع  رکـشل  هک  نیا  اـب  دوشیم ؟ روصت  هنوگچ  تخادـنا ، كاـخ  هب  ار  رفن  رازه  هد  زا  هداـیز  ماـما  هک  نیا  و  داتـسرف ، راوـبلا  راد  هب 

ياهندرگ دوبن و  هتـسب  اهنآ  ياهوزاب  دندوب و  هتفرگ  ربارب  راوس  رازه  اب  ار  کی  ره  هک  دندوب  ریهاشم  زا  اهنآ  زا  یـضعب  دندوب و  ناعاجش 
نینچ هنوگچ  سپ  دـنتخیرگیم . دـندرکیم و  هلمح  دـندزیم و  مه  اهنآ  هکلب  دـننزب  ار  ناشیا  ندرگ  ماـما  رکـشل  هک  دوبن  هدیـشک  اـهنآ 

اب نیسح  ماما  هلتاقم  يانب  میتسه و  یناکم  رد  هک  مدید  باوخ  رد  مرحم  لوا  يههد  ياهبش  زا  یبش  کی  رد  سپ  دوشیم !؟ روصت  هلتاقم 
ار تداهـش  دهـش  دـنوریم و  داهج  هب  کی  کی  بآـم  ناوضر  باحـصا  سپ  متـسه  ماـما  رکـشل  ناـیم  رد  نم  و  تسا ؛ فلاـخم  رکـشل 
ارم هک  متفگ  نم  ورب . داهج  هب  تسا  وت  یناشفناج  يهبون  نونکا  هک  دومن  مالعا  ارم  دمآ و  یسک  دیسر . نم  هب  تبون  ینامز  ات  دنشونیم 

کی ردق  هب  هتـسکش و  نآ  يهغیت  گرزب و  يهضبق  هک  داد  نم  هب  یئوقاچ  مدـید  منک ؟ داهج  هنوگچ  تسین  يریـشمش  هحلـسا و  هبرح و 
فلاخم رکشل  نم  هک  متفگ  نک . داهج  نآ  اب  ریگب و  ار  وقاچ  نیا  هک  تفگ  نم  هب  صخش  نآ  تسا . هدنام  یقاب  وا  يهغیت  زا  تشگنا  دنب 

نآ رد  هک  يا ]  ] هناخ راوید  دزن  هب  دربب  ارم  تفرگ و  ارم  تسد  صخـش  نآ  سپ  منک ؟ لاتق  اـهنآ  اـب  نم  اـت  دـنیاجک  رد  اـهنآ  منیبیمن  ار 
فلاخم رکـشل  اهنیا  هک  تفگ  و  دنتفریم ، الاب  نیئاپ و  هب  دندوب و  هدرک  هایـس  ترثک  زا  ار  راوید  نآ  يهمه  دندوب و  رایـسب  ناروم  راوید 

تـسد هب  ار  هتـسکش  يوقاچ  نامه  سپ  تسا  ناسآ  لهـس و  تیاهن  ندرک  هلتاقم  ناشیا  اب  هک  متفگ  نم  نک . هلتاقم  ناـشیا  اـب  دنـشابیم 
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سپ هداتفا . ریز  هب  هدش  هتشک  روم  رازه  دنچ  ردق  هب  مدیشک  یطخ  نیئاپ  هب  الاب  هحفص 288 ] زا [  راوید  هب  وا  يهتسکش  كون  اب  متفرگ و 
ایوگ ناشیا  يهتشک  زا  دنتخیر و  نیمز  هب  دندش و  هتشک  رایسب  ناروم  مدیشک  نیمی  هب  راسی  زا  راسی و  هب  نیمی  زا  الاب و  هب  نیئاپ  زا  یطخ 

هک بجعت  مهوت و  نآ  دندوب و  ناروم  دننام  ادخ  رکشل  دزن  رد  فلاخم  رکشل  هک  مدیمهف  مدش و  رادیب  باوخ  زا  سپ  دش . رادومن  هتـشپ 
عیاقو زا  دعب  مدرم  هدیشک و  راگزور  ناعاجش  تعاجش  رب  وحم  طخ  شتعاجش  بآم ، تداهش  بانج  نآ  المجم  دش . عفر  هیلکلاب  تشاد 

ءادهـشلادیس ترـضح  تعاجـش  راکذت  رکذت و  هب  دندوب  هک  لفحم  سلجم و  ره  رد  دـندرک و  شومارف  ار  نینمؤملاریما  تعاجـش  البرک 
تقلخ ودب  زا  یهاشداپ  چیه  هک  نیا  دوب  هتشون  هک  مدید  ءالضف  يهذباهج  [ 514  ] دیدانص زا  یکی  باتک  رد  ریقف  نیا  و  دنتشاد . لاغتشا 
ربمغیپ زا  ثاریم  تعاجـش  نیا  یلب ، تشک . اروشاع  زور  رد  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  ار  يردـقنآ  تشکن  دوخ  تسد  هب  لاح  هب  ات  ایند 

هک درک  ضرع  درب و  ادخ  ربمغیپ  دزن  هب  ار  نینـسح  يربک  يهقیدص  ترـضح  : هک نآ  هب  بیرق  تسا  دراو  ثیدح  دنچ  رد  هک  نانچ  دوب ،
تبیه و و  مداد ؛ نیـسح  هب  ار  دوـخ  تعاجـش  تأرج و  دوـج و  هـک  دوـمرف  باـنج  نآ  هدـب . ثاریم  يزیچ  لـفط  ود  نـیا  هـب  ربـمغیپ ! يا 

رترب سان  عیمج  زا  بآم  یمتخ  بانج  تعاجش  همدقتم  دعاوق  هب  رظن  هک  تسا  مولعم  و  [ . 515  ] مداد نسح  هب  ار  دوخ  ملح  يراوگرزب و 
هک ءایقشا  زا  یکی  دومن . راسفتسا  نیسح  لتق  تیفیک  زا  دیزی  : هک تسا  روکذم  هماقم -  هللا  یلعا  يدنبرد -  يهمالع  باتک  رد  اضیا ؛ . دوب

میتخات و وا  رب  هحفـص 289 ] ینامز [  كدنا  رد  تخادرپ . هلتاقم  هب  لیلق  دودعم  اب  بانج  نآ  هک  تفگ  دـیزی  هب  دوب  رمع  رکـشل  نایم  رد 
: دومرف بنیز  ترضح  يرغص  يهقیدص  هاگان  میدرک . ریسا  ار  شلایع  میدز و  شتآ  ار  شیاههمیخ  میتخاس و  كاله  ار  شباحـصا  وا و 
هدننک و هحون  درم  وا  رد  هکنیا  رگم  دنامن  يا ]  ] هناخ هفوک  رد  دمآرب و  امش  راگزور  زا  رامد  مردارب . ریـشمش  زا  دنکـشب  ار  وت  ناهد  ادخ 

ندـید باد و  هک  نادـب  .و  دندیـشون گرم  تبرـش  مردارب  ریـشمش  زا  هک  دوخ  ناگتـشک  رب  هن  درکیم  هحون  هک  دوب  ياهدـننک  هحون  نز 
[517  ] تدالج و  [ 516  ] يرجت ماما و  ندب  تاحارج  دـننکیم  رکذ  متام  سلاجم  ربانم و  يالاب  رد  هک  تسا  هتفای  نایرج  نآ  رب  نیرکاذ ،

يارب ار  نامیایب  نانـس  رتبا و  رمـش  تعاجـش  دنناوخیم و  ار  هیماینب  يهمان  حتف  ایوگ  دـننکیم  رکذ  ار  ماجرف  تواقـش  رکـشل  تأرج  و 
تعاجـش رکذ  متاـم ، سلاـجم  زا  رثـکا  رد  هک  نیا  بساـنم  هکلب  تسین  دـنیآ  شوـخ  ار  ریقف  نیا  هلحرم  نـیا  و  دـنیامنیم ، رکذ  ناـیعیش 

. دنیامن رکذ  ربانم  يالاب  رد  ام  تعاجـش  زا  هک  دینک  رابخا  ار  ملاع  نالف  هک  هدومرف  رما  ماما  هک  دناهدید  باوخ  ار  تداهـش  لها  لیخرس 
هچنانچ تفای ، روهظ  تمـس  راوگرزب  ردـپ  تمدـخ  رد  نیفـص  گنج  رد  البرک  يهعقاو  زا  شیپ  بانج  نآ  تعاجـش  هک  تسناد  دـیاب  و 

رب یلیلق  دودعم  اب  نیسح  ماما  ترـضح  سپ  تسب . نینمؤملاریما  يور  رب  ار  بآ  هیواعم  : هک نومـضم  نیا  هب  بیرق  دناهتـشون  مالعا  ءاملع 
ردـپ دزن  هب  نوچ  تفرگ . ناـشیا  زا  ار  بآ  هدـنازیرگ و  بآ  رـس  زا  ار  ناـشیا  دروآرب و  ناـشیا  راـگزور  زا  راـمد  دوـمرف و  هلمح  ناـشیا 

هب البرک  يهعقاو  رد  بآ  نتـسب  زا  هتخیر و  ورف  كرابم  ياههدـید  زا  کشا  دیـسوب و  ار  شمـشچ  ود  ناـیم  نینمؤملاریما  دـمآ ، راوگرزب 
رمع بانج ، نآ  : هک دـناهدش  هجوتم  لتاقم  بابرا  سپ  البرک ؛ يهعقاو  رد  اما  و  هحفص 290 ] [ . ] 518  ] هدیدرگ كانمغ  هدروآ و  رطاخ 

. دش دهاوخن  نیا  تفگ : رمع  مدرگرب . ات  دیهد  هار  هک : نیا  لوا  دینک : راک  هس  زا  یکی  نم  اب  هک  دومرف  تساوخ و  ار  هدازمارح  دعـس  نب 
دومرف بانج  نآ  و  دوشیمن . تباجا  زین  نیا  تفگ : رمع  تسا . بابک  یگنشت  زا  مرگج  هک  دیهد  نم  هب  یبآ  تبرـش  هک  نیا  مود  دومرف :
ریهاشم ناریلد و  فیراعم  زا  کی  کی  درک و  تباجا  رمع  دـیئآ . تزرابم  هب  کـی  کـی  نم  اـب  سپ  تسا  نم  نتـشک  زا  راـچان  رگا  هک :

کی تداهـش  يهصرع  زاتهکی  نآ  و  داتـسرفیم . تعاجـش  يهشیب  ریـش  نآ  تزرابم  گنج و  هب  تخاسیم و  ادج  رکـشل  زا  ار  ناعاجش 
همین ود  هب  رت  راـیخ  دـننام  ناـیم  زا  ار  یخرب  تخادـنایم و  رود  هب  نـت  زا  رـس  ار  یـضعب  و  تخاـسیم . رابـشتآ  ریـشمش  يهـمعط  ار  کـی 

صیرحت رمع  دنچ  ره  دشن  تزرابم  رب  تأرج  ار  یـسک  رگید  هک  يوحن  هب  دومن  رامـشیب  شـشک  رایـسب و  يهلتقم  هک  نیا  ات  تخاسیم ؛
ياپ تشاد  ماوع  صاوخ و  نایم  رد  ترهـش  ماـش و  ءارما  زا  ماـمت و  يدرم  هک  یماـش ، يهبطحق  نب  میمت  درکیمن . مادـقا  یـسک  درکیم 

ار تناروای  نادـنزرف و  ینکیم ؟ گنج  یک  اـت  یلع ! رـسپ  يا  تفگ : دـمآ  باـنج  نآ  کـیدزن  هب  نوچ  تشاذـگ . نادـیم  رد  تراـسج 
نم گنج  هب  امش  ای  ماهدمآ و  امش  گنج  هب  نم  ایآ  هک  دومرف  بانج  نآ  ینزیم ! ریشمش  وج  گنج  رازه  تسیب  اب  اهنت  نونکا  دنتشک و 
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نایم رد  مکاح  سپ  دیتشک  ارم  ناروای  نادنزرف و  هک  لاحلا  دیاهتفرگ ؟ نم  رب  هار  رس  امش  ای  ماهتفرگ و  امش  رب  هار  رـس  نم  ایآ  دیاهدمآ ؟
هک تخاون  شندرگ  رب  يریـشمش  تخات و  وا  رب  بانج  نآ  سپ  ینیبب . ارم  تسد  تبرـض  ات  ایب  شیپ  دوب ، دـهاوخن  يزیچ  ریـشمش  زج  هب 

بانج نآ  گنج  هب  دنهد و  نانیمطا  ار  ناشیا  هک  دنتساوخ  هچ  ره  نارادرس  دندمآ . ساره  هب  همه  رکشل  داتفا ، رود  هب  عارذ  هاجنپ  شرس 
وحن نادب  ار  راکیپ  راک  یحطبا  دیزی  نوچ  دنزیوآ . رد  نارادرس  اب  ناتـسدریز  هک  دش  نآ  هب  کیدزن  و  درکیمن . مادقا  سکچیه  دنتـسرف 

هنوگچ نونکا  نم  هک  دینیبب  دیاهدمآ ؟ زجاع  راوس  کی  تزرابم  زا  رازه ، نیدنچ  امـش  هک  درک  رایـسب  شنزرـس  رکـشل  هب  دومن  هدهاشم 
اب ار  وا  رادمان و  دوب  يزرابم  نوعلم  نآ  هک  اریز  راسخر  هحفص 291 ] رب [  کشا  ار  تیب  لها  لاحشوخ و  رکشل  سپ  مزاسیم . ار  وا  راک 
هب هناخاتسگ  نینچ  هک  یـسانشیمن  ار  ایآ  هک  دومرف  بانج  نآ  دروآ . هلمح  ترـضح  نآ  رب  نوعلم  نآ  سپ  دنتفرگیم . ربارب  راوس  رازه 

یتـسدشیپ دیـشک و  يا ]  ] هرعن هللادـی  نآ  هک  دروآ  دورف  باـنج  يارب  يریـشمش  هک  تساوخ  هدومنن  اـنتعا  نوـعلم  نآ  یئآیم ؟ نم  دزن 
هک تخات  نایم  رد  هک  تسا  تعاجش  يایاضق  بیجاعا  زا  نیا  و  [ . 519 . ] تخاس همین  ود  هب  هک  تخاون  وا  رمک  هب  يریشمش  نانچ  هدرک 
رد همه  رکشل  تبرـض ، نآ  زا  هتخاس . همین  ود  هب  رت  رایخ  دننام  هک  دز  شرمک  رب  ریـشمش  نانچ  امهدحا  دننک و  هلمح  رگیدکی  هب  ود  ره 
هک ینامز  اضیا ، . دندوب رفن  هاجنپ  دصهن و  رازه و  دندش  هتشک  دندمآ و  تزرابم  هب  کی  کی  هک  نیلوتقم  ددع  دنداتفا و  ساره  تریح و 

، تخادنا كاله  كاخ  رب  ار  رفن  دصناپ  هاگهمیخ  هب  ات  تارف  بآ  زا  تفاتش  هاگهمیخ  هب  دیـشونن و  بآ  تخات و  تارف  بآ  هب  ترـضح 
رد هک  تسا  تعاجش  يایاضق  بیجاعا  يهلمج  زا  نیا  تسا و  هار  مدق  رازه  هب  بیرق  هاگمیخ  ات  تارف  بآ  زا  تفای و  رکذ  قبـس  هچنانچ 

ناشیا دومن  تحیصن  ار  رکشل  ترضح  هک  ینامز  رد  اضیا ؛ . دزاس كاله  ریشمش  برـض  هب  ار  رفن  دصناپ  مدق  رازه  تفاسم  ندرک  تخات 
نیا نوچ  هتشک . دحا  ردب و  گنج  رد  ار  ام  دادجا  هک  میراد  وت  ردپ  اب  هک  یتوادع  تهج  هب  مینکیم  هلتاقم  وت  اب  ام  هک  دنتفگ  باوج  رد 

ملـسم نب  دیمح  : هک دناهتـشون  لتاقم  بابرا  اضیا ؛ . تخادـنا كاله  كاخ  هب  ار  رفن  رازه  نیدـنچ  دروآ و  هلمح  ناشیا  رب  دینـش  ار  نخس 
ار وا  هچ  نیـسح . لد  زا  شلد  دشاب  رتمکحم  دشاب و  هحفص 292 ] هدمآ [  دراو  وا  رب  اهتبیصم  همه  نیا  هک  ار  یـسک  مدیدن  هک  دیوگیم 
زا خـلم  دـننام  رکـشل  درکیم  هلمح  هک  یتقو  ره  لاح  نیا  اب  شنوخ  زا  دوب  هدـش  باضخ  شکرابم  شیر  حورجم و  شیاضعا  هک  مدـید 

بابرا زا  یعمج  اـضیا ؛ [ . 520  ] دـنیامن مر  وا  زا  نادنفـسوگ  دـیآ و  رد  دنفـسوگ  يهلگ  رد  هک  دوب  یگرگ  دـننام  دـنتخیرگیم و  وا  دزن 
يهنیـس رب  يدزا  دعـس  نب  رمع  هک  دیـسر  ینامز  هدرک ، تخاـت  ترـضح  نآ  دومن ، هثاغتـسا  باـنج  نآ  هب  مساـق  نوچ  : دناهتـشون لـتاقم 
نوعلم نآ  درک . هلاوح  وا  بناـج  هب  یغیت  باـنج  نآ  دـنک . ادـج  ار  مولظم  نآ  رـس  تساوخیم  دوـب و  هتـسشن  نسح  نب  مساـق  يهنیکیب 
نیـسح تسد  زا  ارم  رکـشل  يا  هک  درک  دایرف  نوعلم  نآ  سپ  درک . ادـج  ار  وا  تسد  باـنج  نآ  ریـشمش  هدرک  رپس  غیت  رب  ار  دوخ  تسد 
يدزا دعـس  نب  رمع  هب  ات  درک  هلتاقم  نادنچ  بانج  نآ  دنتخیوآ . رد  رگج  هنـشت  هاش  نآ  هب  هدروآ  موجه  هرابکی  هب  رکـشل  سپ  دیناهرب .
لامیاپ ناروتـس  مس  زا  هدازهاش  كرابم  دـسج  هک  دـید  تخاـس . قرفتم  مساـق  رود  زا  ار  رکـشل  هدروآ و  لـتق  هب  ار  نوعلم  نآ  هدیـسر و 

مدینش ز : هفلؤمل . ماهتفگ هینیـسح  يهلمح  رد  لاح  نابز  هب  دعـس  نب  رمع  اب  بانج  نآ  يهملاکم  باب  رد  ریقف  نیا  و  [ . 521  ] تسا هدیدرگ 
وچ هدز  رذآ  بآ  شاهدـید  زا  دـشزار  درک  مرح  ناوناب  ابا  زاجح  هاشداپ  هپـسیب  نوچ  هکنخـس  نیریـش  راتفگ  زغن  یکی  نهک  ناروشناد 

نییآ هب  ناـمارخشرت  وربا  نیچ و  نیبـج  رب  یمه  [ 522  ] شو شخر  يهراب  رب  تسـشنب  وچ  هحفص 293 ] هدز [  رب  رـس  هدرپارـس  زا  روخ 
رس راسمرـش  رمع  رکـشل  دمآربمان ز  گننیب و  راوخنوخ  وید  رمع  ماش  ماشحا  رالاس  تساوخ  یمهنایژ  ریـش  وچ  هگمزر  نآ  رد  ناینابرق 

یکی راک  هس  مهاوخ  راکیپ  تشد  نیا  ردنایمالسا  مالـسا و  گنن  يا  هک  ناهج  يادخ  ناه  يا  هک  دومرفبراوخ  شیپ  رد  هدنکفا  شیوخ 
هب ردارب  اب  رـسپ  رـسپ  اپ  رب  هن  ردارب  اج  رب  هنمور  يوس  ای  راـتات  يوس  مور  موب  زرم و  نیا  زا  دـیراذگ  نیتسخنراتـساوخ  ماهتـشگ  نآ  زا  ار 
راز يهلان  منک  ناشیا  رب  راگزور  یکی  سپ  نیا  زا  منیـشنرازهلال  نیمز  ناشیا  نوخ  زا  دش  رای  راداوه و  نم  رب  تسا  هدنامنروهطوغ  نوخ 
هب ناناوج  گوس  هبمد  هب  مد  يا ]  ] هلان اب  منیشن  مدحبـص  ات  ماش  ناوناب  اباهآ  لد  زا  مشک  مزیر  بآ  مشچ  هاگماش ز  مد  ات  نامد  هدیپسراز 
هک راوگوس  نسح  روپ  هب  منیـشنرگج  نوخ  زا  رپ  مشچ و  کشا  زا  رپ  رـسپ  يور  هام  نآ  رهب  موشهآ  میرآرب  کشا و  میزیرب  هاگ  هاگیب و 
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ار وت  رایرهـش  ياک  دروآ  خـساپ  نینچتسبب  ربمیپ  ادـخ و  زا  مشچ  ود  تسرپ  یماـش  وید  نوچ  دیـشوینراگن  فک  رب  تسب  دوخ  نوخ  زا 
تفر یگنشت  زا  هک  هاش  هنشت  بل  دومرف  هراب  رگددنمک  دنب  غیت و  زج  هب  ینیبن  دنب  هتشک  ام  ناگنچ  گنج  رباراد  ریگ و  نیا  زا  دوبن  هراچ 

لد ماـک و  بل و  اـت  رگج  هحفـص 294 ] تفرگ [  ندـیکچ  نت  نشوج و  زا  يروخ  تفرگ  ندـیپط  لد  [ 523  ] روخ يامرگ  زهاـم  هب  مهآ 
کی هب  هتخورفا  شتآ  مرس  ات  اپ  زراذع  نیمیـس  يور  هم  ناناوج  راک  نادرم  نارای و  گوس  نامهرازراک  زا  مه  زات و  كرت  زا  مه  راپراپ 

راز یگنشت  زا  دنلانب  راهب  ربا  وچ  میارس  هدرپ  هبتسا  ربمیپ  لآ  لد  رگخا  رپ  تسا  [ 524  ] رگخا رگج  رب  ارم  نانزهتخوس  اپ  هب  ات  رس  رس ز 
اونین اون  رد  ناسکیب  ام  هب  تسا  اـپ  هب  رـشحم  روش  ارـس  هدرپ  هبدـننکیم  یـشغ  راز و  شطع  زوس  دـننکیم ز  شطعلا  ناـکدوک  همهراز 

نتزاب زاس و  رد  تشد  نیا  يامرگ  هب  زادگ  رد  لد  تسا و  نیشتآ  اوههدمآ  لازن  راز و  هتـسخ  نت  هدمآ  راهنلا  فصن  هب  روخ  نونکتسا 
ياک تفگ  رمع  [ يا  ] هرطق ام  ماک  رب  دیناسر  يا ]  ] هرهب دوب  ار  ام  بآ  نیا  زاتسین  بآ  رگم  ارهز  نیباک  هب  تسین  بات  تقاط و  ار  هتـسخ 
رگد راب  دومرفبباـیماک  [ يا  ] هرطق نآ  زا  يدرکن  بآ  رپ ز  دوش  رگ  نارک  اـت  نارکهاوخم  اـم  زا  شیوخ  شهاوخ  نیا  وت  هاـشداپ  هپـسیب 

ریـشمش دینیبب  نم  راتـشک  گنهآ  دیراد  وچدایز  روپ  نامرف  راتـسرپ  داز  كاپان  دعـس  يهداز  يا  هکراقفلاوذ  رـس  ود  غیت  دنوادخ  رایرهش 
دوـش نوـچ  هگ  دروآ  هب  هاپـس  کـی  اـبا  یگنج  درم  یکیراـک  نادرم  نیئآ  تسین  نینچ  راوـس  کـی  نم  دـیرازه و  دـص  امـشنم  راـبنوخ 

ابا ردیح  وچاونین  يهصرع  نیا  رد  میاشگ  اشگ  ربیخ  يوزاب  هراب  رگدنم  راتـشک  ریـشمش و  دـینیبب  نم  راکیپ  هب  کی  کی  دـیئایبهاوخمزر 
ياک تفگ  رمعهایس  نشور  زور  هپـس  رب  منک  هاگ  مزر  نیا  رد  نادزی  تسد  ابا  هحفص 295 ] ربز [  ریز و  ماش  رکشل  منک  رـس  ود  راقفلاوذ 
نیک نادیم  هب  کیاکیونی  نادرگ  کی ز  کی  درک  ادج  وید  هنوراو  تفر  هپـس  يوس  هبزاسمزر  موش  مد  نیا  رد  ناس  نیدـب  زاجح  هاشداپ 

يدرک ود  هک  رمک  رمک  لاود  رب  يدز  ار  یکیدش  رابنوخ  غیت  يهضبق  ربا  دش  راداد  تسد  ارف  هگان  هبدندمآ  نید  هاشنهـش  نیک  هب  دندمآ 
ادـج رکیپ  ار ز  شرـس  یتـخآ  غیت  وچ  ندرگ  هب  ار  یکیفاـنز  يدرک  غیت  يهغیت  رذـگ  فاکـش  اراـخ  غـیت  يدز  رگ  رـس  هبرت  ماداـب  وـچ 

راچ ردپ  ناس  هب  ربیخ  وچ  راوس  بسا و  غیت  اب  درک  یهگتسکش  مهرد  دنکفا و  دنک و  نیز  تسخ ز  هنیـس  نانـس  نینـس  ار  یکییتخاس 
زرارق رد  نود  خرچ  نوکـسیب  نیمز  رایرهـش  نآ  ریـشمش  میب  زا  دـشهام  هب  یهام  دـش ز  نیرفآ  ارف  هاگتفه  نیا  تشگ  شرگاـشامتراپ 

هحفص 297 ] نیملاظلا [ . موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الاوج  گنج  هش  دروآ  هب  دیآ  هک  وزرآ  درکن  سک  رگد  رکشل 

هب مرحم  نامز  نییعت  ءادهـشلادیس و  بانج  تدالو  اروشاع و  زور  نییعت  رد  لضافا  لیواقا  لتاقم و  بابرا  نم  رد  هعقاو  تاـفالتخا  رد 
نیعبرا و زور  رد  فالتخا  ترضح و  نآ  لتاق  رد  فالتخا  دیسر و  تداهـش  يهجرد  هب  بانج  نآ  هک  لاس  نامه  رد  لاس  لوصف  بسح 

نآ وحن 

هراشا

دماحم یلع  ولعی  ادمح  كدـمحن  دـیجم ، ای  دیـشر  ای  دـیدش ، ای  دیهـش  ای  دـیعم ، ای  ءدـبم  ای  دـیمح ، ای  دومحم  ایمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
کیرش هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشن  و  دیدشلا . لمکالا  متألا  جهنملا  یلع  رکشلا  رکاشم  یلع  قوفی  ارکش  كرکشن  و  دیزی ، ةدمحلا و 

و دیجمتلا ، ءایربکلا و  ةزعلا و  هل  و  دیدحتلا ، ۀمـصو  نع  هتاذ  هزنملا  دینعلا ، رابجلا  ۀبقر  رـساک  دیبت  صقنت و ال  ال  هئالآ ، دیبعلا و  قلاخ  هل 
یلع مالـسلا  ةولـصلا و  و  دـیلب . هتمظع  كرد  یف  كدرم  لک  كردـم  لب  دیدنـصلا ، میلعلا  ملاعلا  دـیدسلا و  ریرحنلا  هدـجم  هنک  غلبی  ـال 

نیذلا هلا  و  دیدجلا ، عرشلا  عراص  دیرف ، جارعملا  جاهنم  یف  وه  يذلا  دیرملا  ناطیشلا  نایغط  یح  ام  دیحو ، ناکمالا  ۀبترم  یف  وه  قولخم 
يرثلا و یف  يوث  نم  مهنم  دیرط و  لیتق  مهنم  سارلا و  قوقشم  مهنم  دیـشم و  رـصق  مهنم  ۀلطعم و  يرق  مهنم  دیـصح و  مهنم  مئاق و  مهنم 

موی عفـشلا  مهنم  رجفلا و  مهنم  دیهـش و  مومـسم  مهنم  سأرلا و  ذوذـجم  مهنم  دـیئولا و  حوبذـملا  راـثب  بلطی  دـیعب و  ریغ  موقی  نم  مهنم 
مهنم ۀمحرلا و  نم  نالهکلا  مهنم  دـیدح و  رـصب  هل  نم  دـنع  نوتیزلا . مهنم  نیتلا و  مهنم  دیـضنلا و  ؤلؤللا  مهنم  ناجرلا و  مهنم  دـیعولا و 
عجری رهظی و  باغ و  يذلا  دیمت  ءامسلا و ال  تمیقا  هب  ماما  یلع  امیس  دیدشلا  باذعلا  هلبق  نم  هرهاظ  و  هحفص 298 ] ۀمحرلا [  هنطاب  باب 
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یقش و مهنم  هتیالو  یف  سانلا  دینعلا و  بصانلا  فلاخملا و  قفانملا و  رفاکلا و  كرشملا و  ۀبقر  مزاج  دیدستلا  دیکاتلا و  عرشلا و  لیمکتل 
يرکـسعلا نسحلا  نب  يداهلا م ح م د  يدهملا  مئاقلا  بیاغلا  مساقلاوبا  وه  دیـشر و  هرما  دـیدح و  هفیـس  دـیدم و  هناطلـس  دیعـس و  مهنم 

نعلن دیکم و  روظحم و  لک  نم  هئاقو  هئادـف و  هللا  ینلعج  دـیغرلا و  شیعلاب  هللا  هعتم  و  نیموصعملا . هدادـجا  هئابآ و  یلع  هیلع و  هللا  یلص 
: دوشیم عقاو  لصف  دنچ  رد  لیلکا  نیا  رد  لیئض  رصاق  نیا  مالک  هک  نادب  . دیکالا نعللاب  هتیالو  نع  فلخت  نم  یلع 

تسا نیسح  ماما  ترضح  تداهش ، بابرا  دیس  تداعس  اب  تدالو  خیرات  رد 

لیـصفت هب  رگا  دـش و  دـلوتم  هام  هچ  رد  بانج  نآ  هک  نیا  رد  تسا  فـالتخا  لوا : رما  : دوشیم عقاو  رما  دـنچ  رد  ماـقم  نیا  رد  نخـس  و 
هک هب  نامه  دیماجنا  دـهاوخ  لوط  هب  مالک  میئامن  رکذ  لیـصفت  هب  ار  کی  ره  دنتـسم  میزادرپب و  تاماقم  نیا  هیفالخ  لئاسم  رد  فالتخا 
نبا دوب . هام  هچ  رد  بانج  نآ  دـلوت  هک  تسا  فالخ  هک  نادـب  درک . نایب  دراد  حـیجرت  رـصاق  رظن  هب  هچنآ  دوش  تاـفالتخا  رکذ  ـالامجا 

تـسا نینچ  مه  هتفگ و  ار  نیمه  نییبلاطلا  لتاقم  رد  جرفلاوبا  هتفگ و  نابعـش  هام  رد  ار  بانج  نآ  تدالو  بقانم  باـتک  رد  بوشآ  رهش 
هحفـص ظفاح [  لوق  نیمه  هحلط و  نب  نیدـلالامک  زا  دومن  تیاکح  همغلا  فشک  بحاـص  ار  نیمه  يرولا و  مـالعا  باـتک  فلؤم  لوق 

هک هتـشاد  تیاکح  نسحلا  دـمحمیبا  لیکو  ینادـمه  الع  نب  مساق  زا  ار  نیمه  حابـصم  باتک  رد  هفئاـط  خیـش  تسا و  زیزعلادـبع  [ 299
دناهدومن و رایتخا  ار  نیمه  نازحالا  ریثم  هب  یمـسم  دوخ  لتقم  باتک  رد  امننبا  دـیفم و  خیـش  هدیـسر و  وا  يارب  نومـضم  نیا  هب  یعیقوت 
رد هماقم -  هللا  یلعا  لوا -  دیهـش  تسا  هتفر  لوق  نیا  يوس  هب  هدوب و  لوـالاعیبر  رهـش  رخآ  رد  باـنج  نآ  تدـالو  هک  دـناهتفگ  یـضعب 

ریثم باتک  رد  امننبا  ار  لوق  نیا  هدوب و  یلوالا  يدامج  مجنپ  رد  هک  دناهتفگ  یـضعب  بیذهت و  باتک  رد  هفئاطلا  خیـش  سورد و  باتک 
لئاق زا  مراـهچ  لوق  بیذـهت  باـتک  رد  خیـش  تسغا و  حـجرا  نآ  تسا و  لوا  لوق  رهـشا  نکیل  هدومن و  لـقن  لوهجم  لـئاق  زا  نازحـالا 

راسمرش نیا  راتخم  حیحص و  لوا  لوق  فعض و  نیا  تسا و  ناضمر  كرابم  هام  مهدزیس  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک  هدرک  لقن  لوهجم 
تیاغ رد  دراد  رابجنا  ترهـش  هب  هک  يرابخا  رابخا و  زا  دحاو  ریغ  دورو  رایخا و  ءاملع  راربا و  يهباحـص  نایم  رد  راهتـشا  تهج  هب  تسا 

نآ تدالو  هک  نیا  رد  مود : رما  . دوب دـهاوخن  راک  رد  لوا  لوق  رایتخا  زا  یـصانم  ءاجلم و  رفم و  سپ  تسا  رابخا  رئاس  رب  مدـقم  راـبتعا و 
یعمج يرولا و  مالعا  راتخم  نیا  هدوب و  نابعـش  موس  رد  هک  دناهتفگ  یـضعب  دشاب : نابعـش  هام  رد  هک  نیاربانب  دوب . هام  مدـنچ  رد  بانج 

جرفلاوبا و بوشآ و  رهـش  نبا  بقانم  امننبا و  هب  تسا  بوسنم  لوق  نیا  و  دناهتـسناد ؛ نابعـش  مجنپ  ار  نآ  یـضعب  و  [ 525 . ] تسا رگید 
تراشا نادـب  لوا  رما  رد  هک  نانچ  رابخا ، زا  یـضعب  تلـالد  راهتـشا و  تهج  هب  تسا  حـصا  لوا  لوق  ریقف  دزن  رد  و  [ . 526 . ] دیفم خیش 

بقانم رد  بوشآ  رهش  نبا  هک  اریز  تسا ، لصاح  دیدرت  ماقم  نیا  رد  و  تسا . نیسح  ماما  ترضح  تدالو  زور  نییعت  رد  موس : رما  . تفر
هحفص 300] هدرک [  رایتخا  ار  نابعش  مجنپ  بوشآ  رهش  نبا  هبنـشهس و  زور  ای  دوب و  هبنـشجنپ  زور  رد  بانج  نآ  تدالو  هک  دومرف  رکذ 

نییعت ار  [ 529  ] هبنشجنپ زور  یـضعب  و  [ 528 . ] دـناهدومن هبنـشهس  زور  نییعت  یـضعب  دـناهدومرفن و  ار  زور  نییعت  نیرئاس  و  [ 527 . ] دوب
بوشآ رهـش  نبا  تسا ؟ هدوب  لاس  هچ  رد  بانج  نآ  تدالو  هکنیا  رد  مراهچ : رما  . دوب دـهاوخ  یلوا  ماقم ، نیا  رد  فقوت  سپ  دـناهدومن .

جرفلاوبا راـتخم  لوق  نیا  و  [ 530 . ] دوب تسا  قدـنخ  ماع  هک  ترجه  زا  مراهچ  لاس  رد  بانج  نآ  تدـالو  هک  هدومرف  بقاـنم  باـتک  رد 
یضعب سورد و  رد  دیهـش  بی و  ذهت  رد  خیـش  نکیل  و  [ 531 . ] امننبا دـیفم و  خیـش  زیزعلادـبع و  ظفاح  يرولا و  مالعا  بحاص  تسا و 

. دشاب رهشا  لوا  لوق  هک  نیا  رهاظ  و  [ 532 . ] دوب ترجه  زا  موس  لاس  رد  بانج  نآ  تدالو  هک  دناهتفگ  رگید 

تسا ءادهشلادیس  ترضح  رمع  تدم  رد 

هاجنپ هک  دناهتفگ  یضعب  و  [ 533 . ] دوب لاس  هاجنپ  شرمع  هک  دناهتفگ  یضعب  لوا : رما  : تسا رما  دنچ  نآ  رد  تسا و  فالتخا  زین  نآ  رد 
هک دناهتفگ  یضعب  هحفص 301 ] و [  [ 535  ] دوب هام  جنپ  لاس و  شش  هاجنپ و  هک  دناهتفگ  یضعب  و  [ 534 . ] تسا هام  جنپ  لاس و  تفه  و 
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تفه هللالوسر  اب  باـنج  نآ  مود : رما  [ . 537 . ] دوب هام  جنپ  لاس و  جنپ  هاجنپ و  هک  دـناهتفگ  یـضعب  و  [ 536 . ] تسا لاس  تشه  هاـجنپ و 
رب انب  نیا  و  دوب . هام  دـنچ  لاس و  هد  وا  تفالخ  تدـم  و  لاس . تفه  لهچ و  نسح  اب  دوب و  لاس  تفه  یـس و  نینمؤملاریما  اب  دوب و  لاس 

شـش ربمغیپ  اب  بانج  نآ  هک  هتفگ  هحلط  نب  نیدلالامک  نکیل  و  [ 538 . ] تسا هتـشاد  روکذم  يرولا  مالعا  بحاص  هک  تسا  يزیچ  نآ 
دعب و  لاس ، هد  شردپ  تافو  زا  دعب  نسح  شردارب  اب  و  دوب ؛ لاس  یس  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  نینمؤملاریما  شردپ  اب  و  دوب ؛ هام  دنچ  لاس و 
نبا بقانم  ربانب  موس : رما  [ . 540 . ] دوب لاس  هدزای  شردارب  اب  هک  دناهتفگ  یضعب  و  [ 539 . ] دوب یقاب  لاس  هد  شلتقم  ات  شردارب  تافو  زا 
نیا رهاظ  و  [ 542 . ] دوب هام  دـنچ  لاس و  هد  يرولا  مالعا  ربانب  و  [ 541 . ] دوب هام  دنچ  لاس و  جنپ  بانج  نآ  تفالخ  تدـم  بوشآ ، رهش 

. تسا هطبخ  لوا  دشاب و  حصا  مود  هک 

تسا ءادهشلادیس  ترضح  تداهش  خیرات  رد 

هک نانچ  دش ، عقاو  ترجه  زا  تصش  لاس  رد  ترضح  نآ  تداعس  اب  تداهش  هک  نادب  لوا : رما  هحفص 302 ] تسا [ : رما  دنچ  نآ  رد  و 
کی تصش و  ار  بانج  نآ  تاهش  لاس  هصاخ  هماع و  زا  یـضعب  نیکل ، و  [ 543 . ] دناهتفگ ار  نیمه  زین  رگید  یعمج  بوشآ و  رهـش  نبا 

زا راـهچ  لاـس  رد  ار  باـنج  نآ  تدـالو  هک  سک  نآ  هک  نیا  رهاـظ  نکیل  دـشاب  حـصا  لوا ، هک  تسین  رود  و  [ 544 . ] دناهتسناد يرجه 
یفالخ مود : رما  . نک لمأت  تسرد  سپ  دنک . رایتخا  ار  تصـش  هتـسناد ، موس  لاس  هک  نآ  دشاب و  کی  تصـش و  هب  لئاق  هتـسناد  ترجه 

هن تسا  یمالـسا  مسا  نآ  دـنیوگ و  اروشاـع  ار  نآ  دـش و  عـقاو  مارحلا  مرحم  هاـم  مهد  زور  رد  باـنج  نآ  تداهـش  هـک  نـیا  رد  تـسین 
رهش نبا  رهظزادعب . ای  دش  دیهش  رهظ  شیپ  ترـضح  نآ  تسا و  هدوب  هتفه  مایا  زا  زور  هچ  اروشاع  زور  هک  تسا  فالخ  موس : رما  . يوغل

زا دعب  هبعمج  زور  یضعب  و  دش ، دیهش  هبنش  زور  رهظ  زا  لبق  بانج  نآ  هک  هتفگ  هتسناد و  هبنـش  زور  ار  اروشاع  بقانم  باتک  رد  بوشآ 
عقاو قارع  رد  هک  نیرهن  يارق  زا  هیرـضاغ  يونین و  نایم  البرک ، رد  بانج  نآ  لتق  .و  دناهتفگ هبنـشود  زور  یـضعب  و  دـناهتفگ . رهظ  زامن 

هک تسناد  دیاب  و  [ 545 . ] راصتخا وحن  هب  دوب  بوشآ  رهـش  نبا  مالک  اج  نیا  ات  تارف . رهن  یبرغ  فرط  زا  البرک ، هب  دش  نفد  و  دـناهدش .
: هک هتفگ  لتاقم  رد  جرفلاوبا  .و  تسناد یهاوخ  هک  نانچ  تسین ، تبارغ  زا  یلاخ  تاماقم ، زا  يرایسب  رد  لتقم  رد  بوشآ  رهش  نبا  مالک 

سپ دوب ، هبنـشود  زور  هک  دـناهتفگ  هماع  هچنآ  اما  دوب . هبنـش  زور  هک : دـناهتفگ  یـضعب  و  [ 546 .« ] دوب هعمج  زور  رد  باـنج  نآ  لـتقم  »
بانج نآ  هک  مرحم  نآ  لوا  تاجیز ، باسح  بسح  هب  دناهتـشاد . روکذـم  تیاور  نودـب  هک  تسا  يزیچ  هحفـص 303 ] و [  تسا ، لطاب 

، تسا نیمه  زین  باتک ، فلؤم  دزن  رد  حصا  و  رگید . زور  هن  دشاب  هعمج  زور  ءاروشاع  دیاب  سپ  دوب . هبنـشراهچ  زور  دش ، دیهـش  نآ  رد 
دومرف رمش  هب  بانج  نآ  تایاور ، زا  یضعب  ربانب  اضیا ، و  تسا . باحصا  نایم  رد  روهشم  نیا  هک  نیا  تهج  هب  تشذگ و  هچنآ  تهج  هب 

هب دوب و  رهظزادعب  ترضح  نآ  تداهش  هک  نیا  حصا  اضیا ؛ و  [ . 547 . ] دنناوخیم مدج  مسا  هب  هبطخ  ربانم  رب  تعاس  نیا  رد  نابیطخ  : هک
يهمامثوبا شهاوخ  هب  رظن  ترـضح  ناآ  : هک هتفگ  لتاقم  بابرا  زا  یعمج  هکنیا  تهج  هب  همدـقتم و  تیاور  تهج  هب  تیرهـشا و  تهج 

زامن يدارف  هک  دـناهتفگ  یـضعب  [ . 548 . ] فوخ زاـمن  وحن  هب  دراذـگ ، تعاـمج  هب  ءاروشاـع  زور  رد  ار  رهظ  زاـمن  يوادیـص ]  ] يدـیاص
رد بانج ، نآ  لتقم  ءاروشاع ، هک  نیا  رد  مراهچ : رما  . دشاب رهظزادعب  شتداهش  دیاب  سپ  دندادیمن ، تلهم  رافک  هک  اریز  [ 549  ] دراذگ
هک نیا  زج  مدروخنرب ، یتیاـکح  یتیارد و  یتیاور و  هب  باحـصا  لـتاقم  بتک  زا  باـب  نیا  رد  ریقف  نیا  و  دوب . لاـس  لوصف  زا  لـصف  هچ 
هک یئاروشاع  هک  هدومرف  تاداهـشلا  رارـسا  تادابعلا و  ریـسکا  باتک  رد  هماقم -  هللا  یلعا  اقآ -  ـالم  دـنوخآ  موحرم  يدـنبرد  يهمـالع 

، درادن یتوافت  امرگ ، تدش  رد  ناتسبات  رخاوا  اب  ناتـسبرع  نامز  نآ  دوب و  نازیم  لئاوا  رد  باتفآ  هک  دوب  ینامز  رد  دوب ، بانج  نآ  لتقم 
ار بانج  نآ  زامن  هک  تسین  یکاب  سپ  دش  روکذم  اروشاع  زور  زامن  زا  ینخس  قباس  رما  رد  نوچ  و  هحفص 304 ] دوب [ . مرگ  رایسب  اذهل 
وکین و رایـسب  هچ  هک  نادـب  . دوش نایب  دروآ  لمع  هب  باـیطا  باحـصا  زا  یتعاـمج  اـب  تعاـمج ، اـب  ترـضح و  نآ  ياـهزامن  نیرخآ  هک 

همه هک  نیمومأم  زا  یتعامج  اب  شطع  زوس  تیاهن  رد  بابحا  عادو  تقو  رد  شیوخ  راگزور  نیرخآ  رد  نامز  ماـما  هک  تسا  نسحتـسم 
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دـنروآ و لمع  هب  دنـشاب  راتفرگ  نانمـشد  نایم  رد  هک  یلاح  رد  ممیت  اب  بآ  نادـقف  اب  هدروآ  نادواـج  ملاـع  هب  يور  هتـشذگ و  ناـج  زا 
رب [ 550 .« ] ةولصلا تمقأ  دق  کنأ  دهـشأ  : » هک تارایز  زا  یـضعب  يهرقف  تسا و  لماک  زامن  تقیقح  تسا و  اهزامن  تاجرد  یلعا  نیمه 

الوا دروآ  لمع  هب  امرگ  نامز  رد  تعامج  زامن  دهاوخب  رگا  راصعا  نیا  رد  تعامج  ماما  هک  تسین  یفخم  تسا و  هاوگ  میاعدـم  قدـص 
هب اهنزداب  و  [ 551  ] هحورم یـسک  دیوگیم و  مالعا  ریبکت  ربکم  ناذا و  نذؤم  دـنهد و  ياج  شبارحم  رد  دـننارتسگیم و  وا  يرب  یـشرف 
هک تساوخ  ءاروشاع  زور  رد  رهزا  ارهز  دنزرف  ردیح و  مشچ  رون  ربمغیپ و  رگج  يهراپ  نوچ  و  دنزیم . داب  ار  ماما  نآ  دریگیم و  تسد 
هک دندوب  ناطیش  رکاسع  نافلاخم  وا  نذؤم  بارحم و  هاگبرح ، دوب و  شدجسم  هاگلتق  دجـسم ، بارحم و  ضوع  هب  دیامن ، تعامج  زامن 

بانج نآ  نزداب  هحورم و  ناـکدوک و  ناـنز و  شطعلا » شطعلا   » ياون ماـما  مـالعا  ربکم  زاوآ و  رپ  ار  اوه  زراـبملا » زراـبملا   » يهزاوآ هب 
ببـس هب  بانج  نآ  باحـصا  رد  یمک  ضقن و  دـیماجنا و  وا  دادتـشا  هب  راکیپ  راک  نوچ  : راـحب تیاور  رباـنب  . دوب ناـیفوک  رکـشل  نارپریت 

مسا ع )  ) هیمئاق ترایز  رد  دوب و  مانا  يهرهش  ماما و  باحصا  صاوخ  زا  مامت و  يدرم  هک  يوادیص  يهمامثوبا  دش . رهاظ  نیلوتقم  ترثک 
هب دومن ، هدهاشم  ار  تلاح  نیا  نوچ  يدـیاصلا ، هللادـبع  نب  رمع  ۀـمامت  یبا  یلع  مالـسلا  ترابع : نیا  هحفص 305 ] هب [  هدش  حیرـصت  وا 
هب مسق  هن ! نکیل  و  دناهدش ، کیدزن  وت  هب  مان ، گننیب و  رکـشل  نیا  تناج ! يادف  هب  مناج  هللادبع ! ابا  يا  هک : تفاتـش  بانج  نآ  تمدخ 
وت اب  ار  رامن  هک  نیا  لاح  و  ار . دوخ  يادـخ  منک  تاقالم  هک  مراد  تسود  و  موش ! هتـشک  وت  دزن  رد  نم  اـت  يوشیمن  هتـشک  وت  هک  ادـخ 

ناگدـنراذگ زامن  زا  ار  وت  ادـخ  یتخاـس ، روکذـم  ار  زاـمن  هک  دومرف  دومن و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  رـس  باـنج  نآ  سپ  مشاـب . هدرک 
نوچ میراذـگ . زامن  ات  دـنهد  تلهم  ار  اـم  هک  دـینک  لاؤس  رکـشل  زا  هک  دومرف  نآ  زا  سپ  تسا  زاـمن  تقو  لوا  نیا  یلب  دراد . بوسحم 
لوبق ربمغیپ  رـسپ  زامن  هکنآ  تنامگ  هک  دومرف  رهاـظم  نب  بیبح  تسین . لوبق  زاـمن  نیا  هک  تفگ  نوعلم  ریمن  نب  نیـصح  دـندرک  لاؤس 
بسا يور  رب  يریـشمش  درک و  هلمح  وا  رب  زین  بیبح  درک و  هلمح  بیبح  رب  نیـصح  سپ  تسا !؟ لوبق  راوخ  بارـش  يا  وت  زامن  تسین و 

سپ دنداد . تاجن  بیبح  غیت  زا  ار  وا  دندوبر و  ار  وا  نیـصح  باحـصا  سپ  داتفا  نیـصح  دمآ و  رد  رـس  هب  بسا  هک  دروآ  دورف  نیـصح 
ناشیا سپ  مروآ . اج  هب  ار  رهظ  زامن  ات  دیتسیاب  نم  يور  شیپ  رد  امش  هک  دومرف  هللادبع  نب  دیعس  نیق و  هب  ریهز  هب  نیسح  ماما  ترـضح 

يور شیپ  رد  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  و  دروآ . ياج  هب  فوخ  زامن  ناشیا  اب  ات  وا  باحـصا  فصن  اب  دنداتـسیا  بانج  نآ  يور  شیپ  رد 
هکنیا ات  دیرخیم  ناج  هب  ار  همه  دشیم و  جک  دیعـس  دـمآیم ، راسی  نیمی و  زا  ریت  هچ  ره  تخاس . ریت  يهناشن  ار  دوخ  داتـسیا و  نیـسح 

درد زا  هک  ار  هچنآ  وا  هبناـسرب  ناـسرب و  ربـمغیپ  هب  ارم  مالـس  ایادـخ ! دوـمث . داـع و  نعل  ار ، ناـشیا  نک  نعل  ایادـخ ! تـفگیم : داـتفا و 
برـض ياوس  دوب  وا  هب  ریت  هدزیـس  تشذـگ و  اـیند  زا  سپ  ار . وـت  ربـمغیپ  يهیرذ  يراـی  مدوـب  هدرک  هدارا  نم  هک  دیـسر  نم  هب  تحارج 

هحفص 306 ] [ . ] 552 . ] دندراذگ زامن  هراشا  ءامیا و  هب  يدارف  شباحصا  بانج و  نآ  هک  هتفگ  امننبا  اهزین و  نعط  اهریشمش و 

تسا بانج  نآ  لتاق  نییعت  رد 

يهطساو هب  ترضح ، نآ  لتق  يارب  دندوب  بابـسا  همه  هک  اریز  دنوشیم ، بوسحم  بانج  نآ  لتاق  رثا ، تواقـش  رکـشل  يهمه  هک  نادب 
ارچ : هک هدومن  باتع  وا  اـب  هدروآ و  باوخ  رد  ادـخ  ربمغیپ  هک  ار  [ 553  ] يدادح هک  نانچ  بایطا . ماوقا  باحصا و  نتـشک  بآ و  نتـسب 

دومرف بانج  نآ  مدرکیم . حالصا  ار  نآ  وحن  رداچ و  خیم  مدوب ، دادح  هکلب  مدربن ، راک  هب  يا ]  ] هبرح نم  هک : تفگ  یتشک ؟ ار  مدنزرف 
دودرم نآ  دیـشک و  دادـح  مشچ  هب  دوب  باـنج  نآ  دزن  رد  تشط و  رد  هک  ینوخ  زا  یلیم  سپ  يدوبن ؟ فلاـخم  رکـشل  یهایـس  رگم  هک 

زین دایزنبا  سپ  هدش . عمج  يهغیـص  هب  هلتق  هب  ریبعت  رابخا  رد  تهج  نیا  زا  دنـشاب  بانج  نآ  يهلتق  زا  همه  المجم  [ . 554 . ] دیدرگ روک 
لها نیعل  هیواعم  نب  دـیزی  ترـضح  نآ  لـتاق  هک  هتفاـی  دورو  راـبخا  رد  تهج  نیا  زا  تسا . وا  لـتاق  دـیزی  و  تسا ، باـنج  نآ  يهلتق  زا 

نب یلوخ  وا  هک : دـناهتفگ  یـضعب  تسا  فالتخا  نآ  رد  سپ  دوب ، ترـضح  نآ  لتاق  ترـشابم  هب  هک  نآ  اما  و  تسا . اـهنیمز  اهنامـسآ و 
یبابض نشوجلا  يذ  نب  رمش  نآ  هک  . دناهتفگ یـضعب  و  [ 555 . ] تسا یعخن  سنا  نب  نانس  وا  هک  دناهتفگ  یـضعب  و  تسا . یحبـصا  دیزی 
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زا یـضعب  دورو  تهج  هب  تسا  بوصا  برقا و  حـصا و  ریخا  لوق  و  نیعمجا . سانلا  ۀـکئالملا و  هللا و  ۀـنعل  مهیلع  [ - 556  ] تسا یبالک 
 ] رود هکلب  دشابن ، عامجا  تقیقح  رگا  تسا  عامجا  هب  بیرق  هک  تسا  یترهش  ترهش  نیا  هکلب  رایخا ، باحصا  نایم  رد  راهتـشا  رابخا و 
هک اریز  تسا ، عوطقم  ناـمز  زا  ءزج  نیا  رد  لوق  نیا  فلاـخم  هکلب  دوش  ءاـعدا  نآ  رد  هعیـش  بهذـم  ترورـض  هک  تسین  هحفص 307 ]
هک دندروآرب  ییاهمخز  ود  ره  ای  سنا و  ای  نانـس و  هک  نیا  اب  تسا  لوأم  هتفای  دورو  نآ  فالخ  رب  هچنآ  سپ  متفاین . نآ  هب  یلئاق  لعفلاب 

. دوب تکاله  بجوم 

تسا زور  هچ  تسا ، هصوصخم  ترایز  زور  هک  نیعبرا  زور  ایآ  هک  تسا  فالتخا 

هدرک و ترایز  نیعم  زور  نالف  رد  ار  ماما  نالف  مالـسلاهیلع -  موصعم -  هک  تسا  نآ  هصوصخم  تراـیز  زا  دارم  هک  تسناد  دـیاب  ـالوا :
هصوصخم ترایز  مایا  زا  نیعبرا  زور  و  هدومن . نیعم  زور  نآ  رد  ماما  نآ  ترایز  بابحتـسا  هب  مکح  هدومرف و  زور  نآ  رد  ترایز  هب  رما 

نآ رد  بانج  نآ  ترایز  ار  مدرم  دومرف  رما  هدرک و  ترایز  ار  ءادهـشلادیس  ترـضح  زور  نیا  رد  دـمحم  لآ  قداص  ترـضح  هک  تسا 
زور هچ  نیعبرا  زور  هک  تسا  فالخ  هک  نادب  سپ  یتسناد ، ار  همدقم  نیا  نوچ  . دومرف نایب  ار  نآ  باوث  بابحتـسا و  نایب  و  دنیامن . زور 

هک تسا  هدومرف  هماقم -  هللا  یلعا  یئاهب -  خیـش  نیکل  و  تسا . رفـص  هام  متـسیب  نیعبرا  زور  هک  تسا  نآ  ءاملع  نایم  رد  روهـشم  تسا .
دیهش ار  ءادهشلادیس  ترـضح  هک  يزور  نآ  تسا و  لهچ  ینعم  هب  نیعبرا  هک  نیا  تهج  هب  [ 557 . ] تسا رفص  هام  مهدزون  نیعبرا  زور 

تسیب و نآ  سپ  رفـص  متـسیب  اما  دش و  دهاوخ  رفـص  مهدزون  نآ ، ملهچ  مینک ، باسح  مهد  زور  زا  نوچ  سپ  دوب ، مرحم  مهد  دندرک ،
 ] هک تسین  رود  هک  یترهش  هب  تسا  روهشم  لوا  لوق  تسا و  فعـض  تیاهن  رد  لوق  نیا  و  متـسیب . هن  دوب  دهاوخ  بانج  نآ  لتق  زا  مکی 

هریـس هتفای و  نایرج  نآ  رب  فلـس  نع  افلخ  هیماما  لمع  يانب  و  تسا ، یعامجا  هقیقحلایف  هکلب  دوش ، نآ  رب  عامجا  ياوعد  هحفص 308 ]
ترضح نآ  لتق  زا  متسیب  زور  هک  نیا  اما  و  دشاب . ققحتم  نآ  رب  هعیـش  بهذم  ترورـض  ياوعد  هک  تسین  رود  هکلب  هدش ، يراج  نآ  رب 

بوسحم مرحم  مهدزای  زور  زا  ار  ملهچ  ماما  دیاش  تسا  نیا  نآ  زا  باوج  سپ  هدومرف  یئاهبخیـش  هچ  نانچ  دش  دـهاوخ  رفـص  مهدزون 
 - ماما هک  نیعبرا  نآ  دیاش  هک  تفگ  ناوتیم  و  دوب . دهاوخ  رفـص  متـسیب  زور  ملهچ  يدرک  باسح  مهدزای  زور  زا  نوچ  دشاب و  هتـشاد 
زور ملهچ  ینک  باسح  نوچ  لتق  زور  زا  سپ  هتـشاد ، رـسک  هام  لاـس  نآ  مرحم  هدومن ، هصوصخم  تراـیز  رگید  ماـما  ار  مالـسلاهیلع - 

نآ رد  مالسلاهیلع -  ءادهشلادیس -  ترـضح  هک  مرحم  هام  نآ  هک  نیا  ای  هدوب و  زور  هن  تسیب و  مرحم  هک  اریز  دوب  دهاوخ  رفـص  متـسیب 
لوا نیعبرا  تعباتم  هب  ندوب  رفـص  متـسیب  زور  نیعبرا  نآ  زا  سپ  دوب . دـهاوخ  متـسیب  زور  نآ  نیعبرا  سپ  هتـشاد . رـسک  دـش  دیهـش  هاـم 

یمـسم نیعبرا  ار  نآ  دـننک و  هصوصخم  تراـیز  ار  باـنج  نآ  مدرم  هک  درک  رما  رفـص  متـسیب  زور  رد  ماـما  هک  نیا  اـی  هتفاـی و  رارقتـسا 
هللا و  دوب -  دـهاوخن  روهـشم  لوق  زا  يرفم  سپ  دوش . لـتق  زا  دـعب  زور  زا  ملهچ  هاوخ  دوـش و  لـتق  زور  زا  ملهچ  زور  نآ  هاوـخ  هدوـمن ،

. ملاعلا

دندیسر البرک  هب  ار  نیعبرا  زور  ماش ، زا  تعجارم  زا  دعب  تیب  لها  هک  نیا  رد 

فوهلم باتک  رد  سوواط ؛ نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  سوواط ؛ نب  نیدلایـضر  دیـس  هن . ای  هتـشگ  روهـشم  اهاوفا  هک  نانچ 
دوب ناشیا  هارمه  هک  لـیلد  نآ  هب  دندیـسر ، قارع  هب  دـندرک و  عوجر  ماـش  زا  وا  لاـیع  نیـسح و  ءاـسن  نوچ  هک  تفگ  يوار  : هک هدومرف 

 ] هللا ۀمحر  يراصنا -  هللادبع  نب  رباج  هک  دـندید  نیـسح  [ 558  ] عرـصم عضوم  هب  دندیـسر  سپ  نارذگب . البرک  هار  زا  ار  ام  هک  دـنتفگ 
يارب دـندش  ـالبرک  دراو  زین  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر -  لآ  زا  دـنچ  ینادرم  مشاـهینب و  زا  یتعاـمج  اـب  یلاـعت -  هحفص 309 ]

مه اب  دندش و  دراو  هعفد  کی  رد  مالـسلاهیلع -  نیـسح -  ماما  تیب  لها  شباحـصا و  رباج و  سپ  مالـسلاهیلع -  نیـسح  ماما  ربق  ترایز 
هب راید  نآ  [ 560  ] داوس لها  نانز  درک و  هراپ  ار  اهرگج  هک  دندومن  تبیـصم  يهماقا  و  [ 559  ] مطل هودنا و  هیرگ و  اب  دندومن و  تاقالم 
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يدزا ییحی  هب  طول  فنخموبا  ار  نومـضم  نیمه  و  [ . 561 . ] دندومن يرادازع  دندنام و  اجنآ  رد  زور  دنچ  دـندمآ و  ربمغیپ  تیب  لها  دزن 
ماـما تیب  لـها  هک  دـیاب  سپ  دـمآ ، ـالبرک  تراـیز  هب  نیعبرا  زور  رد  رباـج  هک  تسا  فورعم  نوچ  و  [ 562 . ] دومن رکذ  دوـخ  لـتقم  رد 

ات البرک  زا  دندنام و  یتدم  ماش  رد  تیب  لها  هک  اریز  تسا . فعض  تیاهن  رد  نیا  و  دنشاب . هدیـسر  ءالبرک  هب  نیعبرا  زور  رد  زین  نیـسح 
نیا عومجم  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاوحا  نیا  اب  دـندوب . اجنآ  رد  ار  يدـنچ  دـندمآ و  زین  هفوک  هب  هوالع ، تسا . رایـسب  ياهلزنم  ماـش 
هکلب دندرب  طایتحا  تعرـس و  تیاهن  رد  ماش  هب  ندرب  تقو  رد  ار  تیب  لها  هک  دناهتفگ  هک  نیا  .و  دشاب هتفای  عوقو  هب  زور  لهچ  رد  روما 
سپ دنـسرب . البرک  هب  نیعبرا  زور  رد  هک  درادـن  ررـض  سپ  دـنریگب . ار  هار  رـس  نایعیـش  هک  ادابم  ات  دـنتفریم  یکی  لزنم  ود  هک  دوب  اسب 

، دندمآ هدعاق  قفاوم  هب  هک  نتشگرب  نامز  رد  دنـشاب  هتفر  دنت  نتفر  تقو  رد  هک  میلـست  ضرف  رب  هچ  تسا ، ادیوه  رهاظ و  زین  نیا  فعض 
نیعبرا زور  رد  هعفد  لوا  رباج  دیاش  ایناث  و  تسین . ملـسم  الوا  دشاب ؛ هدمآ  نیعبرا  زور  رد  رباج  هک  نیا  اما  و  نآ . وحن  ماش و  رد  ثکم  اب 

زا تعجارم  زا  دـعب  زین  تیب  لها  مود ، يهعفد  نیا  رد  و  دـشاب . هدـمآ  ترایز  هب  مه  رگید  هحفـص 310 ] راب [  نآ ، زا  سپ  و  دشاب . هدمآ 
. ملاعلا هللا  و  دنشاب -  هدش  دراو  هعفد  کی  رباج  اب  ماش ،

البرک رد  ای  فجن و  رد  ای  هنیدم و  رد  ای  تسا و  نوفدم  ماش  رد  ءادهشلادیس  ترضح  كرابم  رس  هک  نیا  رد  تسا  فالتخا 

هب ار  رـس  نآ  هک  دناهتفگ  یموق  سپ  تسا ؛ فالتخا  نآ  رد  سپ  راوگرزب ، فیرـش  سأر  اما  : هک دـیامرفیم  امننبا  ملاع ، هیبن  هیقف ، خـیش 
يهنیزخ لخاد  نوچ  هک  هدش  تیاکح  روهمج  نب  روصنم  زا  و  درک . نفد  هنیدم  رد  ار  نآ  هنیدـم  مکاح  دیعـس  نب  ورمع  دـندرب و  هنیدـم 

نب روصنم  سپ  دـنیوگ . ار  راطع  هلبط  هنوج ، و  تفای . یخرـس  هنوج  اـجنآ  رد  دـش ، هدوشگ  هنیزخ  هک  یناـمز  رد  دـش . هیواـعم  نب  دـیزی 
رد هک  دید  دوشگ ، ار  نآ  نوچ  هیماینب ، ياهجنگ  زا  تسا  یجنگ  نآ  رد  هک  نک  تظفاحم  ار  هنوج  نیا  هک  تفگ  دوخ  مالغ  هب  روهمج 

نادب ار  رس  نآ  سپ  روایب . هماج  هک  تفگ  دوخ  مالغ  هب  سپ  تسا . یهایس  هب  هدش  هدرک  باضخ  وا  تسا و  نیسح  ماما  ترضح  رس  نآ 
لها زا  یتعاـمج  و  تسا . قرـشم  يولهپ  رد  هچنآ  زا  موس  جرب  دزن  رد  سیدارف  باـب  دزن  رد  قشمد  رد  دوـمن  نفد  ار  نآ  دـیچیپ و  هماـج 

رد مدرم  هتخیوآ ، یناوارف  يـالط  نآ  رب  و  دـنمانیم . میرک  دهـشم  ار  نآ  تـسا و  ناـشیا  دزن  رد  سأر  دهـشم  هـک  دـنداد  ربـخ  ارم  رـصم 
نیا زا  هچنآ  تسا و  نوفدم  ناکم  نآ  رد  رهطا  رـس  نآ  هک  دننکیم  نامگ  دنیامنیم و  ترایز  ار  نآ  دنیامنیم و  دصق  ار  اجنآ  اهمـسوم 

اب دش  نفد  البرک و  رد  نآ  هب  دش  هداد  فاوط  هک  نیا  زا  دعب  شدسج ، يوس  هب  درک  دوع  رـس ، نآ  هک  تسا  نآ  تسا ، دامتعا  لحم  لوق 
رکذ رگید  یـضعب  بقانم و  بحاص  و  هحفـص 311 ] [ . ] 563 . ] دوب هماقم -  هللا  یلعا  امن -  نبا  مالک  اجنیا  ات  باـنج . نآ  كراـبم  ندـب 

نآ سپ  میامن . اهنآ  [ 564  ] حاجنا هک  مداد  هدـعو  وت  هب  هک  ار  تجاح  هس  نآ  نک  رکذ  هک  تفگ  نیـسح  نب  یلع  هب  دـیزی  : هک دـناهدرک 
مریگ و وا  يور  زا  هشوت  سپ  ار . نیسح  نم  يالوم  ارم و  ردپ  ارم و  ياقآ  يور  ارم  یئامنب  هک  تسا  نآ  یلوا  تجاح  هک  دومرف  ترضح 
. يدومن نم  نتـشک  رب  مزع  رگا  هک  نیا  موس  و  دـندرب . هک  ار  هچنآ  ام  هب  ینک  در  هک  نیا  مود  و  منک . عادو  ار  وا  منک و  هاگن  وا  يوس  هب 

یهاوخن زگره  ار  نآ  سپ  تردپ ، يور  اما  تفگ : دیلپ  دیزی  سپ  دـناسر . ناشیا  دـج  مرح  هب  ار  ناشیا  هک  ار  یـسک  نانز  نیا  اب  یتسرفب 
نم سپ  دناهتفرگ  امـش  زا  هچنآ  اما  و  وت . رگم  ار  ناشیا  هنیدـم  هب  دـناسریمن  سپ  نانز  اما  و  وت . زا  مدرک  وفع  سپ  وت  نتـشک  اما  دـید و 
نیا و  دشاب ، وت  يارب  وا  ار و  نآ  مهاوخیمن  سپ  ار . وت  لام  اما  هک  دومرف  بانج  نآ  سپ  ار . نآ  تمیق  ربارب  دـنچ  نآ  زا  مهدیم  ضوع 

دوـب و دـمحم ، رتـخد  همطاـف ، تسد  يهدیـسیر  نآ  رد  هکنآ  يارب  دـناهتفرگ  اـم  زا  هک  ار  هچنآ  مدرک  بلط  نم  تسین ، نـیا  زج  تـسا و 
سپ دوزفا . نآ  رب  مه  ناموت  تسیود  دنیامن و  در  دناهدرب  ار  هچنآ  هک  درک  رما  دیزی  سپ  شنهاریپ ، شاهدالق و  دوب و  بانج  نآ  يهعنقم 
سأر اما  هک  دـیامرفیم  فوهل  باتک  رد  سوواـط  نب  دیـس  و  [ . 565 . ] دومن میـسقت  ارقف  نایم  رد  تفرگ و  ار  نآ  نیدـباعلانیز  ترـضح 

رب هفئاط  لمع  و  ترضح . نآ  فیرـش  دسج  اب  البرک  هب  دندرک  نفد  سپ  دنداد  دوع  ار  نآ  هک  دش . تیاور  سپ  مالـسلاهیلع -  نیـسح - 
طرـش ام  هک  ار  هچنآ  دوش  خسفنم  هک  نیا  ات  میدرکن . رکذ  ار  اهنآ  هک  هدش  تیاور  يا ]  ] هفلتخم راثآ  زین  نیا  ریغ  هب  و  هتفای . رارقتـسا  نیا 
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زا هحفـص 312 ] دوخ [  دانـسا  هب  ظفاح  ءـالعلا  وبا  ماـما  هدرک  رکذ  هک  هتفگ  بقاـنم  بحاـص  و  [ 566 . ] باـتک راـصتخا  زا  ار  نآ  میدرک 
، داتسرف هنیدم  يوس  هب  ار  كرابم  رس  نآ  دندرب ، وا  دزن  هب  ار  مالسلاهیلع -  نیسح -  رس  هک  یماگنه  رد  هیواعم  نب  دیزی  : هک دوخ  خیاشم 

يهیهت و  دندوب . هدنام  یقاب  وا  لها  زا  هک  ار  یناسک  نیـسح و  [ 567  ] لقث داتسرف  سپ  دندش . دراو  وا  رب  مشاهینب  یلاوم  زا  یـضعب  سپ 
نب ورمع  دزن  هب  ار  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  و  درک . هدروآرب  هک  نیا  رگم  هنیدـم  رد  ار  یتجاح  ناشیا  يارب  تشاذـگن  هدـید و  ار  ناـشیا 
سپ دنداتـسرفیمن . نم  هب  ار  رـس  نیا  هک  متـشاد  تسود  نم  هک  تفگ  ورمع  سپ  دوب  هنیدم  رد  دیزی  لماع  وا  داتـسرف و  صاع  نب  دیعس 

کلملادبع نب  نامیلس  هک  نیا  دناهدرک  رکذ  رگید  یضعب  و  دندرک . نفد  همطاف  شردام  ربق  دزن  رد  عیقب  هب  ار  رس  نآ  هک ، درک  رما  ورمع 
زا لاؤس  وا  زا  تساوخ و  ار  يرـصب  نسح  نامیلـس ، سپ  درکیم . تفطالم  یئوکین و  وا  اـب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  ادـخ  ربمغیپ  ناورم  نب 

نامیلس سپ  یشاب . هدرک  یئوکین  ربمغیپ  لها  هب  وت  دیاش  هک  تفگ  باوج  رد  وا  دومن . لاؤس  وا  زا  باوخ  نآ  ریبعت  زا  و  دومن . ینعم  نیا 
یتعامج اب  مدراذگ  وا  رب  زامن  مدـیناشوپ و  [ 568  ] جابید جنپ  هب  ار  نآ  سپ  متفای ، هیواعم  نب  دیزی  يهنیزخ  رد  نیـسح  رـس  نم  هک  تفگ 

دومن ناسحا  نسح  نب  نامیلس  و  ببس . نیا  هب  دش  یضار  وت  زا  ربمغیپ  هک  تفگ  يرصب  نسح  سپ  مدرک . نفد  ار  نآ  و  نم ، باحصا  زا 
نئازخ رد  رـس  نآ  درک  ثکم  تخیوآ و  راد  هب  قـشمد  هـب  زور  هـس  دـیزی  ار  كراـبم  رـس  نآ  هـک  دـناهتفگ  رگید  یـضعب  داد . زیاوـج  و 

رد ار  نآ  سپ  دوب . دیفس  گرزب و  دندروآ و  ار  نآ  تساوخ . ار  رس  نآ  سپ  دیسر . کلملادبع  نب  نامیلـس  هب  تبون  هک  نیا  ات  هیماینب ،
. درک زامن  وا  رب  هک  نآ  زا  دعب  دندرک ، نفد  ناناملسم  رباقم  رد  دیناشوپ و  يا ]  ] هماج ار  نآ  درک و  هزیکاپ  ار  نآ  تشاذگ و  [ 569  ] طفس
ار رس  نآ  داتسرف  دش ، مولعم  وا  رب  رما  هک  نیا  زا  سپ  درک ، لاؤس  رـس  نآ  زا  دشاب و  هحفص 313 ] یلوتم [  زیزعلادبع  نب  رمع  نوچ  سپ 

البرک هب  ار  كراـبم  رـس  نآ  هک  نیا  وا  يهقیرط  زا  رهاـظ  وا  درک . هچ  رـس  نآ  هب  هک  دـنادیم  ادـخ  تفرگ و  ار  رـس  نآ  و  دـندرک ، شبن 
میوگیم نم  : هک هدومرف  رابخا  نیا  رکذ  زا  دعب  راحب  لتقم  رد  یسلجم  يهمالع  و  [ . 570 . ] دشاب هدرک  نفد  شدسج  اب  سپ  دشاب  هداتسرف 

نیدباعلانیز ماما  ترضح  شدسج  اب  ار  رـس  نآ  هک  نیا  تسا  هیماما  ءاملع  ام  نایم  رد  روهـشم  هچ  نآ  تسا و  نیفلاخم  زا  لاوقا  نیا  هک 
نوفدم مالـسلاهیلع -  نینمؤملاریما -  ربق  دزن  رد  كرابم  رـس  نآ  هک  هدـش  هدراو  مه  يرایـسب  رابخا  و  تسا . هدومن  نفد  مالـسلاهیلع -  - 

دیس بهذم  نیا  و  تسا . لاوقا  رئاس  زا  يوقا  شکرابم ، دسج  هب  رس  نآ  مامـضنا  هک  لوق  نیا  و  [ . 571 . ] دوب راحب  مالک  اج  نیا  ات  تسا .
نیا رد  ینیلک  و  دوشیم . عامجا  روهظ  يهدافتسا  یـضعب ، مالک  زا  هکلب  درکیمن . داحآ  تیاور  هب  لمع  هک  [ 572 . ] دشابیم زین  یضترم 

 - قداـص ترـضح  زا  تسا  بلغت  نب  ناـبا  تیاور  نیا  و  تسا . نینمؤملاریما  بنج  رد  نوفدـم  هک  نیا  یکی  هدرک : رکذ  تیاور  ود  باـب 
رهظ رد  نوفدم  كرابم  رس  نآ  هک : مالسلاهیلع -  قداص -  ترضح  زا  هک  تسا  هحلط  نب  ورمع  نب  دیزی  زا  رگید  تیاور  و  مالسلاهیلع - 

: دومرف لوق  نیا  رکذ  زا  دعب  هک  یسوط  خیش  مالک  تسا ، روهشم  لوق  دیؤم  و  [ 573  ] مالسلاهیلع نینمؤملاریما -  ربق  کیدزن  تسا ، هفوک 
وحن هب  عورـشم  هدـش و  هصوصخم  تاراـیز  هحفـص 314 ] زا [  نیعبرا  تراـیز  هـک  تـسا  اـجنیا  زا  ینعی  [ 574 «. ] نیعبرـالا ةراـیز  هنم  «و 
نیا و  دندرک . نفد  [ 575  ] مضنم رهطا  ندب  هب  نیعبرا  زور  رد  ار  رهطا  رس  نآ  هک  نیا  ترابع  نیا  رهاظ  و  هدش . تیصوصخ  هب  بابحتـسا 
هکلب يدرک . فیعضت  ار  لوق  نیا  وت  هک  دوش  هتفگ  هک  نیا  ات  دنـشاب ، هدیـسر  البرک  هب  نیعبرا  زور  رد  تیب  لها  هک  نیا  رب  درادن  تلالد 

و دشاب . هدرک  نفد  رهطا  ندب  نآ  اب  دشاب و  هدروآ  البرک  هب  ار  كرابم  رس  اهنت  نیعبرا ، زور  رد  داجـسلا  دیـس  ترـضح  هک  تسا  لمتحم 
هک درک  رما  ار  رتبا  ماجح  رگدادیب ، دایزنبا  : تسا يدقاو  زا  هک  باذـم  ربت  تیاور  ربانب  هک  درک  نآ  لیوأت  ناوتیم  سپ  یفاک  تیاور  اما 

ار كرابم  رـس  زغم  دومن و  حالـصا  دوخ  لوق  هب  دیرب و  رگید  راب  دـندوب ، هدـیرب  دـب  لیجعت ، هب  هک  ار  كرابم  ندرگ  یتدایز  ياهتـشوگ 
هک تفگ  درک و  هبلاطم  دایزنبا  زا  ار  رس  زغم  یتدایز و  ياهتـشوگ  نآ  ثیرح  نب  ورمع  سپ  تخیر . کشم  رـس  نایم  رد  دروآ و  نوریب 

نفک داد و  لسغ  ار  اهنآ  ثیرح  نب  ورمع  درک و  تباجا  نوعلم  نآ  سپ  میامن . نفد  ات  شخبب  نم  هب  ار  اهنیا  يداد ، افش  ار  دوخ  سفن  وت 
[ . 576 . ] درک نفد  ترضح  نآ  ربق  کیدزن  ای  نینمؤملاریما  ربق  دزن  رد  درک و 

رد تسا  فالتخا  و  تسا ، ربکا  یلع  ای  تسا و  طسوا  یلع  دیهش ، هک  نیا  ءادهـشلادیس و  ترـضح  دالوا  جاوزا و  ددع  رد  تسا  فالتخا 

بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  www.Ghaemiyeh.comلیلکا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


رد تسا  فالتخا  و  تسا ، ربکا  یلع  ای  تسا و  طسوا  یلع  دیهش ، هک  نیا  ءادهـشلادیس و  ترـضح  دالوا  جاوزا و  ددع  رد  تسا  فالتخا 
؟ هن ای  دندوب  هارمه  البرک  رد  داجس  دیس  ترضح  ردام  هیوناب  رهش  هک  هیآ  نیا 

 - نیسح هحفـص 315 ] هک [ : دیامرفیم  داشرا  باتک  رد  هماقم -  هللا  یلعا  دـیفم -  خیـش  ردـق  یلاع  خیـش  تاماقم  نیا  رد  لاح  قیقحت  و 
يرسک رتخد  نانز  هاش  خسن  زا  یضعب  رد  و  نانزهـش . وا  ردام  دمحموبا ، وا  يهینک  ربکا  نیـسح  نب  یلع  دوب ؛ دلو  شـش  ار  مالـسلاهیلع - 

رفعج و  هیفقث . دوعـسم  نب  ةورع  نب  هرم  یبا  تنب  یلیل ، شردام  و  دش ، هتـشک  البرک  رد  شردپ  اب  هک  رغـصا  نیـسحلا  نب  یلع  و  درجدزی .
هک نیـسح  نب  هللادبع  و  هدوب . ءادهـشلادیس  ترـضح  تایح  رد  وا  تافو  و  تسا . هیعاضق  شردام  هتـشادن و  دالوا  بقع و  هک  نیـسح  نب 

بابر شردام  نیـسح و  رتخد  هنیکـس  و  ار . وا  درک  حبذ  سپ  دوب ، شردپ  نماد  رد  وا  دمآ و  يریت  هک  دش  هتـشک  شردـپ  اب  دوب و  ریغص 
نب هحلط  رتخد  قحـساما ، شردام  نیـسح و  رتخد  همطاف  و  تسا . نیـسح  نب  هللادبع  ردام  وا  و  هیدعم . هیبلک  يدـع  نب  سیقلا  يرما  رتخد 

نیسح بقع  هک ، نیا  رابخا  حرـش  ابتک  بحاص  عدب و  باتک  بحاص  درک  رکذ  : هک هتفگ  بقانم  باتک  رد  و  [ . 577 . ] تسا هیمیت  هللادبع ،
نب یلع  هک  اریز  میراد ، دامتعا  نآ  رب  و  تسا . رغـصایلع  دش  هتـشک  هک  نآ  و  دنام . یقاب  شردپ  زا  دـعب  وا  و  تسا . ربکایلع  شرـسپ  زا 

و دوب . هلاس  هدزاود  لوتقم  رغـصایلع  و  دوب . هلاس  هدزناپ  رقابدـمحم  ماما  شرـسپ  دوب و  هلاس  یـس  البرک  زور  رد  دـنام ، یقاـب  هک  نیـسح 
. دناهتفر [ 578  ] نوباسن نیا  رب  و  دوب . هلاس  راهچ  دنتفگ  ناشیا  زا  یضعب  و  دوب . هلاس  تفه  البرک  زور  رد  رغصایلع  هک : دنیوگیم  هیدیز 
و تسا . یفقث  دوعسم  نب  ةورع  رتخد  هرب ، شردام  تسا ، دیهش  رغصایلع  بانج  نآ  رـسپ  : هک هتفگ  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  و  [ . 579]
، بابرلا ما  زا  دیهش ، هللادبع  دمحم و  تسا و  هیونابرهش  هحفص 316 ] ناشردام [  ود  ره  ناشیا  رغصایلع و  تسا و  طسوا  یلع  ماما ، یلع 
و تسا . هیدنک ، سیقلا  ءيرما  رتخد  بابر ، شردام  تسا  هنیکس  وا  نارتخد  و  تسا . هیعاضق  شردام  رفعج و  و  تسا . نسح ، ةارما  رتخد 
رتخد و ود  تسا و  نیدباعلانیز  هک  تسا ، رـسپ  کی  زا  نیـسح  بقع  بنیز و  تسا و  هللادبع ، نب  ۀحلط  رتخد  قاحـساما ، شردام  همطاف 

هارما تسا و  تبارغ  اب  شتایاور  زا  يرایـسب  هک  نانچ  تسه : تبارغ  دـنچ  بقاـنم  ریاـبع  نیا  رد  و  [ . 580 . ] تسا يرجه  دیـشر  شنابرد 
همغلا فشک  رد  و  بابرلا . ما  هن  تسا  بابر  بانج  نآ  يهجوز  هک  اریز  تسا ، وهس  ایوگ  زین  بابرلا  ما  هچ  نانچ  دشاب . وهس  رهاظ  نسح 

. ثانا رفن  راهچ  روکذ و  رفن  شـش  دـندوب ، رفن  هد  ثانا  روکذ و  دالوا  زا  بانج  نآ  يارب  : هک هحلط  نب  نیدـلالامک  تسا  هتفگ  : هک هتفگ 
رد درک  داهج  وا  سپ  ربکایلع  اما  سپ  رفعج . هللادبع و  دمحم و  رغصایلع و  تسا و  نیدباعلا  دیس  هک  طسوا  یلع  ربکایلع و  رکذ : سپ 
اب دش  هتشک  زین  هللادبع  هک  دش  هتفگ  و  تشک . ار  وا  سپ  دوب ، لفط  وا  دمآ و  يریت  سپ  رغصایلع ، اما  و  دش . دیهش  ات  شردپ  يور  شیپ 

و دوب . رتخد  ود  رـسپ و  راهچ  وا  يارب  هک  دش  هتفگ  و  تسا . روهـشم  لوق  نیا  تسا . همطاف  هنیکـس و  بنیز و  سپ  نارتخد : اما  و  شردپ .
باشخنبا و  [ . 581 . ] تسا هدوب  همغلا  فشک  مالک  اجنیا  ات  تسا . نیدباعلانیز  طسوا  یلع  دنام  یقاب  هک  رسپ  نآ  تسا و  رتروهشم  لوا :

دمحم و  رغصایلع ، نیدباعلا و  دیس  ماما  یلع  و  دش . دیهش  شردپ  اب  هک  ربکایلع  دوب ؛ رتخد  هس  رـسپ و  شـش  بانج  نآ  يارب  : هک هتفگ 
نب نیسح  : هک هتفگ  يذبانج  رضخا  نب  زیزعلادبع  ظفاح  .و  همطاف هنیکـس و  بنیز و  و  رفعج ، هحفص 317 ] و [  شردپ ، اب  دیهـش  هللادبع  و 

و همطاف . هنیکـس و  هللادبع و  رفعج و  رغـصایلع و  و  دش ، هتـشک  شردپ  اب  وا  و  ربکایلع ، رتخد . ود  رـسپ و  راهچ  دوب . دلو  شـش  ار  یلع 
هتفگ سورد  رازم  باتک  رد  دیهـش  و  [ . 582 . ] دوب نامز  لها  لضفا  ار  وا  دوب و  دلوما  وا  ردام  دـش و  رغـصایلع  زا  نیـسح  لسن  هک  هتفگ 

[584  ] هدرک رایتخا  ار  لوق  نیمه  زین  هماقم -  هللا  یلعا  یـسلجم -  همالع  موحرم  و  [ . 583 « ] تسا ربکایلع  دیهش  هک  تسا  نآ  حصا  :» هک
ربکایلع مالسلاهیلع -  داجس -  دیـس  ترـضح  تسا و  طسوا  یلع  دیهـش ، هک : نیا  لاوقا  ياوقا  حصا و  هک : دیوگ  باتک  فلؤم  ریقف ، .و 

نامز ات  نامز  نآ  زا  دوب و  هدـش  دـلوتم  نینمؤملاریما  نامز  رد  داجـس  ترـضح  هک  نیا  رب  تسا  هدرک  تلالد  هک  يرابخا  تهج  هب  تسا .
هک نیا  رب  دراد  تلالد  هک  يرابخا  اضیا ؛ و  دوب .» هلاس  هدجیه  دیهـش  یلع  هک  دناهتفگ  یعمج  و  دوب . هتـشذگ  لاس  تسیب  زا  هدایز  البرک 

هتسناد ربکایلع  ار  مالـسلاهیلع -  داجـس -  ماما  دیفم ، خیـش  اضیا ؛ و  [ 585  ] دوب هلاس  هدزناپ  ای  هلاس  جـنپ  اروشاع  زور  رد  رقابدـمحم  ماـما 
زا یلاخ  لتقم  تایاکح  زا  يرایسب  رد  بوشآ  رهش  نبا  نخس  و  تسا . لتقم  باب  رد  تایاور ، حصا  برقا و  دیفم  خیـش  تایاور  و  [ 586]
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نیا و  درادن . يرابتعا  هک  تسا  ماوع  نایم  رد  ترهـش  تسا  ربکایلع  لوتقم  هک  نیا  رب  هحفص 318 ] ترهـش [  ءاعدا  اما  و  تسین . تبارغ 
دنزرف و نز و  بحاص  دشاب و  کچوک  رـسپ  داجـس  دیـس  هک  تسا  دعبتـسم  اضیا  و  دـش . هتـسناد  هک  نانچ  تسین  ءاملع  نایم  رد  ترهش 
رد ار  ونابرهش  نآ  ریغ  اضرلا و  رابخا  نویع  ربخ  ياضتقم  هب  رظن  اضیا ؛ دنشاب ! هتفرگن  ینز  وا  يارب  نیسح  ماما  دشاب و  رتگرزب  دیهش  یلع 

نیا ربخ  زا  رهاظ  و  درم . سافن  رد  دش و  دلوتم  دش و  هلماح  داجس  دیس  هب  داتفا و  ءادهـشلادیس  بانج  مهـس  رد  دندرک و  ریـسا  رمع  نامز 
هدوب رتمک  وا  نس  اعطق  دیهـش  یلع  و  دـشاب . البرک  رد  بانج  نآ  رمع  لاس  یـس  زا  هدایز  ابیرقت  دـیاب  سپ  دـش . دـلوتم  رمع  نامز  رد  هک 

زا تسا . رایسب  فالتخا  نآ  رد  سپ  تسا ، هیونابرهش  نانز و  هاش  هب  هامسم  هک  داجس ، دیـس  ترـضح  ردام  همرتحم  يهردخم  اما  تسا و 
دندرک ریسا  درجدزی  زا  رتخد  ود  فارطا  عاقصا و  زا  یضعب  رد  نینمؤملاریما  ترضح  نامز  رد  هک  دوشیم  رهاظ  لتاقم  بابرا  زا  یـضعب 
نکیل دومن . رازگرب ؟ رکبیبا  نب  دمحم  هب  ار  یکی  درک و  راذگرب  نسح  ماما  هب  ار  یکی  بانج  نآ  سپ  دندروآ . بانج  نآ  تمدخ  هب  و 

هب ناشیا  ینعی  هداد . نیسح  هب  ار  يرگید  نسح و  هب  ار  یکی  دوب و  باطخ  نب  رمع  نامز  رد  رتخد  ود  ندرک  ریـسا  تیاکح  هک  نیا  حصا 
تیفیک رد  اـما  و  [ . 587 . ] تسا روکذـم  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  زا  مود  دـلجم  رد  هک  نانچ  دـندرک ، راـیتخا  ار  رفن  ود  نیا  دوخ  راـیتخا 

هب رظن  دوب و  هارمه  البرک  رد  هک  دـناهتفگ  یـضعب  تسا . فالخ  نآ  رد  سپ  ندـشن  اـی  ندـش  ریـسا  ندوب و  هارمه  ـالبرک و  رد  وناـبرهش 
لوق نیا  و  تسا . نوفدم  ناریمـش ]  ] نارمـش لابج  زا  یـضعب  رد  و  دـمآ . ير  هب  راوس و  حانجلاوذ  هب  تداهـش  زا  دـعب  بانج  نآ  تیـصو 

تسین و وا  نأـش  هب  یئاـنتعا  داـمتعا و  هتفگ  ار  نخـس  نیا  هک  نآ  هدرکن و  لـقن  ار  نیا  فیراـعم  زا  یـسک  هک  اریز  تسا ، لاوقا  فعـضا 
هک یناث  مساق  هب  یمسم  دش  دلوتم  يرسپ  تشاد و  لمح  مساق  زا  دوب و  وا  هارمه  هب  زین  مساق ، سورع  همطاف ، هک  نیا  لوق  نیا  زا  فعضا 

الوا : هک اریز  تسا ، نآ  زا  فعـضا  هکلب  قباـس  دـننام  هحفـص 319 ] زین [  نـیا  و  دراد . یفورعم  رازم  نارهط  ناریمـش ]  ] نارمـش لاـبج  رد 
نخـس نیا  يهدنیوگ  اثلاث  .و  درادن هار  نآ  رد  دلاوت  دلوت و  لامتحا  دوب ، هلاس  هدزای  مساق  ایناث ، .و  درادن هعیـش  تایاور  رد  مساق  یـسورع 

ترـشابم هعقاوم و  ياج  هدوهعم ، تایفیک  نآ  اب  ءاروشاع  زور  هک  نیا  اعبار  .و  تسین مالعا  ءاملع  ءانتعا  لـحم  دـمتعم و  لوقلا و  عومـسم 
نیا اسداس ، .و  اضرلا رابخا  نویع  تیاور  زا  دوشیم  روکذـم  نیا  زا  دـعب  هچنآ  اب  تسا ، یفانم  قباس  لوق  لوق و  نیا  اـسماخ  .و  هدوبن اـعطق 
نسح نب  نسح  : هک هدرک  رکذ  داشرا  باتک  رد  تسا  هفئاط  ءاملع  نایعا  زا  هک  هماقم -  هللا  یلعا  دیفم -  خیـش  هچنآ  اب  تسا  یفانم  نخس 
رتخد وت  يارب  نم  هک  دومرف  باـنج  نآ  داتـسرف . يراگتـساوخ  هب  ءادهـشلادیس  ترـضح  دوخ  مع  دزن  رد  ینثم  نسح  هب  فورعم  یبـتجم 
تافو زا  دـعب  دروآ و  رد  وا  دـقع  هب  ار  همطاف  سپ  ماهدـیمان . همطاف  نم  ردام  مسا  هب  مراد و  تسود  ار  وا  هک  مدرک  رایتخا  ار  همطاف  دوخ 

هک ار  هچنآ  دـنتفای  ایآ  هک  داد  زاوآ  یفتاه  یبش  هک  نیا  ات  تسـشن  اجنآ  رد  لاس  کی  هدز  رداچ  وا  ربق  يالاب  رب  همطاـف  نسح ، نب  نسح 
دینـش ار  نیا  همطاف  نوچ  دـندوب  هدرک  دوقفم  هک  ار  هچنآ  دـنتفاین  هک  تفگ  دوخ  باوج  رد  فتاه  نامه  رگید  راب  دـندوب ؟ هدرک  دوقفم 
دـشاب مان  همطاف  هک  رگید  رتخد  ءادهـشلادیس  ترـضح  و  [ . 588  ] دومن تعجارم  دوـخ  يهناـخ  يوـس  هب  دـنتخادنا و  ار  رداـچ  هک  تفگ 
رامیب هحفص 320 ] دنام و [  هنیدم  رد  ارغص  همطاف  دنیوگیم  هک  نیا  و  دشروکذم . ترضح  دالوا  رکذ  نمض  رد  اقباس  هک  نانچ  هتشادن ،

و تسین . ءانتعا  لحم  تسا و  فیعض  زین  نیا  دش و  ریسا  دوب و  هارمه  البرک  رد  هک  تسه  هیونابرهـش  رد  رگید  لوق  و  درادن . یلـصا  دوب ،
. دنتفای تافو  سافن  مایا  رد  ود  ره  دندش و  دلوتم  ود  ره  دندش و  هلماح  دوب  نسح  ماما  يهجوز  هک  شرهاوخ  هیونابرهـش و  هک  نیا  حصا 

دندوب دلوما  هک  ءادهشلادیس  ترضح  ناکزینک  زا  یضعب  ار  وا  هک  دوب  داجس  دیس  ترـضح  دش  دلوتم  هیونابرهـش  زا ]  ] هک یکدوک  نآ  و 
سیئر هک  هماقم -  هللا  یلعا  قودـص -  میدرک  رایتخا  هک  لوق  نیمه  قفو  رب  دوبن و  هارمه  ـالبرک  رد  وا  سپ  دـنداد  ریـش  دـندش و  لـیفک 

یلاما و رد  قودص  دننام  هربتعم  لتاقم  بابرا  و  [ 589 . ] هدومرف رکذ  یناث  دلجم  رد  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  یثیدح  تسا  نیثدحملا 
الم دنوخآ  رد  فنخمیبا  راحب و  رد  یسلجم  فوهلم و  رد  سواط  نب  نیدلایضر  دیس  داشرا و  رد  دیفم  خیـش  نازحالا و  ریثم  رد  امننبا 

. دوب ناریسا  نایم  رد  البرک  رد  هیونابرهش  هک  دناهدرکن  رکذ  هربتعم  لتاقم  زا  اهنیا  ریغ  نازحالا و  جیهم  رد  يدزی  نسح 

؟ هن ای  دندیناود  ربمغیپ  دنزرف  رهطا  ندب  رب  بسا  رثا ، تواقش  رکشل  ایآ  هک  نیا  رد  تسا  فالتخا 
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؟ هن ای  دندیناود  ربمغیپ  دنزرف  رهطا  ندب  رب  بسا  رثا ، تواقش  رکشل  ایآ  هک  نیا  رد  تسا  فالتخا 

بانج نآ  كرابم  رکیپ  رب  دندرک و  يدنبلعن  ار  اهبـسا  هک  درک  رما  ار  انزلا  دلو  رفن  هد  هدازمارح  دعـس  نب  رمع  : فوهلم تیاور  ربانب  سپ 
رکشل : هک دناهتفگ  نآ  وحن  راحب و  رد  یـسلجم  يهمالع  بختنم و  و  یفاک ، دننام : لتاقم  بابرا  زا  يرایـسب  عمج  نکیل  [ . 590  ] دندیناود

ار رورس  نآ  رهطا  ندب  دمآ و  يریـش  بش  نآ  هحفص 321 ] رد [  سپ  دنزاتب . وا  ندب  رب  بسا  حابـص  هک  دنداد  رارق  رـصع  تقو  رد  رمع 
ار زار  نیا  هک  تفگ  باوج  رد  رتبا  نآ  دنتفگ . رمع  هب  دندیسرت و  دندید ، ار  ریش  دنزاتب ، بسا  هک  دنتساوخ  حابص  نوچ  دومن . تظفاحم 
هک نیا  تهج  هب  دـندیناودن ، بسا  هک  نیا  لیلکا  باـتک  فلؤم  دزن  رد  يوقا  و  [ . 591 . ] دنتـشذگ ندیناود  بسا  لایخ  زا  و  دینکن . ءاشفا 

نایم رد  ترهـش  هک  اریز  تسا ، رابتعایب  ماوع  يهنـسلا  رد  ندـیناود  بسا  ترهـش  اما  و  تسا . رتروهـشم  لتاقم  بابرا  نایم  رد  لوق  نیا 
ملاع رد  هک  هنیکـس  يارب  دـمآ  رد  كرابم  ندرگ  زا  هک  يراعـشا  اـما  و  دراد . ماوع  ترهـش  رب  حـیجرت  دـناهربخ  لـها  زا  هک  لـتاقم  لـها 

هب لوق  دیؤم  سپ  ینوقحسا ،» دمع  لتقلا  دعب  لیخلا  درجب  و  : » هک نیا  راعشا  هلمج  زا  و  دینش . دوب و  هداتفا  رهطم  دسج  يور  رب  یشوهیب 
نیب عمج  هک  تسا  نکمم  تسین و  روکذـم  لـتاقم  باـبرا  زا  نیربتعم  ناـیعا و  بتک  رد  راعـشا  نیمه  هک  اریز  دوشیمن ، ندـیناود  بسا 

نآ رب  هک  دنتـساوخ  زین  مود  يهعفد  رد  و  دـنتخات ، هلمجلا  یف  كراـبم ، ندـب  رب  بسا  راـفک  رکـشل  لوا ، رد  هک  دوش  وحن  نیا  هب  نیلوقلا 
. دشاب هدومن  هثج  نآ  تسارح  هدمآ و  ریـش  سپ  دوش ، یـشالتم  هیلکلاب  دنامن و  رهطا  ندـب  نآ  راثآ  زا  يرثا  هک  دـنزاتب  بسا  نانچ  رکیپ 

. تسا لامتحا  ضحم  تسین ، نایم  رد  عمج  رب  دهاش  نکیل  دوشیم  نیلوقلا  نیتیاورلا و  عمج  نیا  هب  هچ  رگا 

دوب زور  هچ  نامز و  هچ  رد  ءادهشلادیس  ترضح  دورو  هک  نیا  رد  تسا  فالتخا 

یضعب و  دناهتسناد . مرحم  متشه  زور  رد  یـضعب  و  [ 592  ] هتـسناد مرحم  مود  زور  رد  ار  بانج  نآ  دورو  هنع -  هللا  یـضر  یـضر -  دیس 
هک نیا  رظن  رد  حـصا  و  هبنـشجنپ . اـی  دوب ، هبنـشراهچ  زور ، نآ  هک  تسا  هحفـص 322 ] فالخ [  اضیا ؛ دناهتـسناد و  متفه  زور  رد  ارهاـظ 
هب رتدوز  هک  دوصقم ، نآ  رب  شتمه  دوب و  بانج  نآ  اب  دانع  تیاهن  رد  داینب  متـس  دایزنبا  هک  اریز  دشاب ، حصا  متفه  زور  رد  دورو  ندوب 

دیزی و رب  تنطلـس  تفالخ و  رما  بانج ، نآ  یناگدنز  نامز  رد  هک  تسنادیم  دشاب و  هدرک  ار  مولظم  نآ  راک  يهراچ  دـشاب  هک  وحن  ره 
زا دندوب و  هفوک  لها  زا  همه  دایزنبا  رکـشل  هک  تسین  کش  دوب و  هیماینب  عورف  زا  زین  دایزنبا  و  تفای . رارقتـسا  دـهاوخن  هیماینب ، رئاس 

هفوک و ناـیم  رد  دوب و  زیخرکـشل  هفوک  و  [ 593 . ] دناهدومن نیا  رب  حیرـصت  لتاقم  بابرا  زا  یـضعب  هک  نانچ  درواین ، رکـشل  رگید  ياج 
مود رد  بانج  نآ  هک  دوشیم  هنوگچ  سپ  تسناوتیم . زور  ود  زور  کی  یهتنم  دوب  ناسآ  وا  رب  رکشل  زیهجت  تسین و  یتفاسم  رپ  البرک 

یعبتت لتقم  رابخا  رد  هک  یـسک  هک  ناـنچ  دـیآیمن . رد  تسرد  لـقع  هب  نیا  دـهد !؟ تلهم  زور  تشه  ار  وا  داـیزنبا  دوش و  دراو  مرحم 
. تسا يوقا  متشه ، رد  دورو  سپ  دوب . دهاوخن  یفخم  هلحرم  نیا  دشاب ، هتشاد 

رافک رکشل  ددع  رد  تسا  فالتخا 

. دندوب هفوک  لها  زا  همه  يزاجح و  هن  یماش و  ناشیا  نایم  رد  دوبن  هک  دـندوب  هدایپ  هراوس و  رازه  هاجنپ  ناشیا  هک  هدرک  رکذ  فنخموبا 
یضعب و  دناهتفگ . رازه  داتشه  یـضعب  و  [ 594 . ] دندوب سک  رازه  داتفه  ناشیا  هک  تسا  روکذـم  فنخمیبا  لتقم  خـسن  زا  یـضعب  رد  و 

و دناهتفگ . رازه  داتـشه  دص و  یـضعب  و  هتفگ ، رازه  یـس  دص و  یـضعب  و  دناهتفگ . رازه  تسیب  دـص و  یـضعب  و  دـناهتفگ ، رازه  تسیب 
. ] تسا رهـشا  تسا و  برقا  لوق ، نیا  دناهتفگ و  رازه  یـس  یـضعب  و  تسا . فعـض  تیاهن  رد  نکیل  دـناهتفگ ، هچ  رگا  مه  نیا  رب  هدایز 

هحفص 323 ]

تسا بآم  تداهش  ترضح  رکشل  ءادهش و  ددع  رد 
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زا و  [ . 595 . ] دندوب هدایپ  دص  راوس و  جنپ  لهچ و  ترـضح  نآ  رکـشل  ددـع  : هک هتفای  دورو  مالـسلاهیلع -  رقاب -  ترـضح  زا  یتیاور  رد 
هدایپ سک  لهچ  و  دندوب ، راوس  رفن  ود  یس و  دندوب ؛ رفن  ود  داتفه و  ناشیا  هک  تسا  يورم  دیفم ، خیش  داشرا  بوشآ و  رهش  نبا  بقانم 

رفن ود  داـتفه و  هک  نیا  هب  لوق  و  [ 597  ] دندوبرفن راهچ  داتفه و  هک  دـیآیمرب  رمالا  بحاص  ترـضح  كرابم  عیقوت  ترایز  زا  و  [ 596]
زین دش  روکذم  هچ  نآ  رب  هدایز  و  دناهدرک . رایتخا  ار  لوق  نیمه  لتاقم ، بابرا  زا  تابثا  تاقث و  تسا و  باحصا  نایم  رد  روهشم  دندوب ،

. تسا روهشم  نامه  يوقا  و  تسا . [ 598  ] ذوذش تردن و  تلق و  تیاهن  رد  نکیل  و  تسا ، روکذم  بتک  زا  یضعب  رد 

تسا ءادهش  رخأت  مدقت و  رد  تافالتخا  زا  یضعب  رد 

تزراـبم هبو  هدـمآ  رح  نآ  زا  سپ  دندیـشون ، تداهـش  تبرـش  ترـضح ، نآ  باحـصا  زا  رفن  دـنچ  لوا  هک  تسا  نآ  روهـشم  هک  نادـب 
رفعج و ملسم و  لیقع و  دالوا  دننام  مامعا ، ناگداون  مامعاینب و  سپ  نآ  زا  دندش . دیهش  باحصا  لوا ، و  دش . دیهش  هک  نیا  ات  تخادرپ 
، سپ نآ  زا  دنتشگ . دیهـش  ناردارب  سپ ، نآ  زا  دندش . دیهـش  دنـشاب  نسح  ماما  دالوا  هک  ناگدازردارب  ناشیا ، زا  سپ  رفعج . نب  هللادبع 

ءادهش زا  شیپ  ربکایلع  هحفص 324 ] هک [ : هتفگ  فوهلم  رد  سوواط  نب  دیـس  نکیل  و  دندش . دیهـش  دنتفر و  نادیم  هب  بانج  نآ  دالوا 
نب نیدلایضر  دیـس  دیفم و  خیـش  و  [ . 600 . ] دـش دیهـش  مرحم  مهن  زور  رد  ساـبع  : هک هتفگ  فنخمیبا  و  [ . 599 . ] دش دیهـش  مشاهینب 

رد سابع  هک  نیا  لاح  و  تخات . بآ  بناج  هب  دش و  راوس  سپ  دومن ، هبلغ  نیـسح  ماما  رب  یگنـشت  نوچ  : هک دـناهتفگ  امننبا  سوواط و 
رب هک  تخادـنا  يریت  مرادینب  يهلیبـق  زا  ینوعلم  سپ  دـندش  لـیاح  ردارب  ود  نیا  ناـیم  رد  رمع  رکـشل  سپ  دوـب ، باـنج  نآ  يور  شیپ 
نآ فک  ود  ات  تشاذگ  دوخ  کنح  ریز  رد  ار  دوخ  تسد  دیشک و  ار  ریت  نآ  بانج  نآ  سپ  دمآ . ءادهـشلادیس  ترـضح  [ 601  ] کنح
زا ار  سابع  سپ  دیسر ، وت  ربمغیپ  رـسپ  هب  هک  ار  هچنآ  وت ، يوس  هب  منکیم  تیاکـش  نم  ایادخ ! راب  تفگیم : تخادنا و  دش و  رپ  بانج 
هک نیا  زا  دعب  دوب ، لیفط  نب  میکح  یفنح و  ءاقرو  نب  دیز  وا  لتق  یلوتم  و  دنتـشک . ار  وا  هک  نیا  ات  دنتفرگ  ار  وا  رود  دـندرک و  ادـج  وا 

برقا دیفم  خیش  تیاور  هک  دیوگ  فلؤم  [ . 602 . ] يدیدش نتسیرگ  تسیرگ  ردارب  يارب  نیسح  سپ  دندروآ . دراو  وا  هب  دایز  تاحارج 
. دشابیم حصا  يوقا و  قثوا و  و 

ءالبرک ءادهش  داسجا  نفد  تیفیک  رد 

ناشیا تاملک  هکلب  درادن ، دشاب  لیق  لاق و  عفار  نامز  نییعت  رد  هک  لیصف  یلیـصفت  لتاقم  بابرا  بتک  رد  ناشیا  نفد  نامز  رد  هک  نادب 
رد امننبا  راوگرزب  خیش  فوهلم و  باتک  رد  هنع -  هللا  یضر  نیدلایـضر -  دیـس  سپ  هحفـص 325 ] تسا [ . لامجا  قالغا و  تیاهن  رد 

ملـسم نب  دیمح  یحبـصا و  دـیزی  نب  یلوخ  اب  اروشاع  زور  نامه  رد  ار  نیـسح  ماما  رـس  دعـس ، نب  رمع  : هک دـناهتفگ  نازحالا  ریثم  باتک 
رمش هارمه  هب  اهنآ  دندوب و  رس  ود  داتفه و  و  دندرک . فیظنت  ار  ءادهـش  رئاس  رـس  هک  درک  رما  داتـسرف و  دایز  نب  هللادیبع  بناج  هب  يدزا 

اروشاع و زور  یقاب  دوخ  نوعلم  رمع  دـندمآ و  هفوک  هب  ات  درک  هناور  هللا ، مهنعل  جاـجح ، نب  ورمع  ثعـشا و  نب  سیق  نشوجلا و  يذ  نب 
میلگ يور  رب  ار  ربمغیپ  لآ  نانز  هدرک و  چوک  ءادهـشلادیس  ترـضح  لایع  اب  نآ  زا  سپ  دـنام ، ـالبرک  رد  رهظ  تقو  اـت  ار  نآ  مود  زور 
نایم رد  دوب  رهاظ  فوشکم و  ناشیا  كرابم  ياهور  هک  یتلاح  رد  اههواجک ، شـشوپ  نودـب  دـندیناشن  دـشابیم ، رتش  نالاپ  رب  هک  رتش ،
مامت رد  ار  مور  كرت و  ریـسا  دـندناریم  هکنانچ  ار  ناشیا  دـندناریم  دـندوب و  ادـخ  ربمغیپ  ياهتناما  ناـنز  نآ  هک  نیا  لاـح  نانمـشد و 

دندرک و زامن  هدولآنوخ  يهزیکاپ  ياهندب  نآ  رب  سپ  دندمآ ، دـساینب  زا  یموق  دـش ، ادـج  البرک  زا  دعـسنبا  نوچ  و  مومه . بیاصم و 
ربق هک  ناکم  نیمه  رد  ار  نیسح  دندرک  نفد  ناشیا  : هک دومرف  دیفم  خیش  و  [ . 603 . ] دنتسه نالا  هک  یلاوحا  نامه  هب  دندرک  نفد  ار  اهنآ 
نآ باحـصا  تیب و  لها  زا  ءادهـش  يارب  نیـسح و  ماما  ياـپ  ود  دزن  رد  ار  رغـصا  نیـسح  نب  یلع  شرـسپ  دـندرک  نفد  و  نـالا . تسا  وا 

، دندرک نفد  وا  لتقم  رد  ار  سابع  و  دندرک . نفد  اج  نآ  رد  دـندرک و  عمج  ار  همه  دـندنک و  یلادوگ  نیـسح  ماما  ياپ  نیئاپ  رد  بانج ،
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زا یضعب  هحفص 326 ] هک [ : دیوگیم  ةداهشلا  رارسا  باتک  رد  يدنبرد  يهمالع  و  [ . 604 . ] تسا فورعم  يرازم  دبنگ و  نآ  رب  نالا  هک 
[ يا  ] هلیبق هک  تفگ  وا  هک  يدسا  هللادبع  زا  دوخ  لاجر  زا  ملعلا  ۀنیدم  باتک  رد  يریازج  هللاتمعن  دیـس  درک  تیاور  هک  دـناهتفگ  تاقث 

يور رب  لوسر  دالوا  ياهندـب  هک  دـندید  داـتفا ، راذـگ  هاـگلتق  رب  ار  هورگ  نآ  ناـنز  سپ  دنتـشاد . لزنم  همقلع  رهن  يولهپ  رد  دـساینب  زا 
رد نانز  نآ  سپ  دـندش . هتـشک  ناشیا  تعاس  نیمه  رد  ایوگ  هک  تسا  يراج  نابایب  نآ  رد  ناشیا  زا  نوخ  ناـنچ  هداـتفا و  ناـبایب  كاـخ 
هک دنتفگ  نآ  زا  سپ  دندوب . هدرک  هدهاشم  هک  ار  هچ  نآ  دـندرک  نایب  دوخ  نارهوش  هب  دنتـشگرب و  دوخ  هلیبق  يوس  هب  دـنداتفا و  بجع 

دنزرف يرای  امش  هچ  دیوش !؟ دراو  ناشیا  رب  یتقو  رد  ارهز  يهمطاف  نینمؤملاریما و  یلع ، ادخ و  ربمغیپ  دزن  رد  دوب  دهاوخ  هچ  امـش  رذع 
و میدیسرت . هیماینب  زا  ام  هک  دوخ  نانز  هب  دنتفگ  ناشیا  سپ  ریت . نتخادنا  هب  هن  هزین و  نعط  هب  هن  ریـشمش و  تبرـض  هب  هن  دیدرکن  ناشیا 

سپ هدش  توف  یمظع  تداعـس  نیا  ار  امـش  هچ  رگا  هک  دنتفگ  نانز  سپ  تشادن . يدوس  و  دـندش ، تمادـن  تلذ و  رد  نادرم  نآ  نکیل 
زین امـش  سپ  دومن . نفد  ار  دوخ  موق  ياهندـب  دعـسنبا  هک  یتسرد  هب  سپ  دـینک ، نفد  ار  هزیکاپ  داـسجا  نآ  دـیورب و  دـیزیخرب و  نونکا 

ربمغیپ رتخد  رسپ  دیدرکن  يرای  امش  هک  تفگ  دنهاوخ  هچ  برع  سپ  دیرادرب . ار  راع  نیا  دوخ  زا  دینک و  نفد  ار  ادخ  ربمغیپ  لآ  داسجا 
دوخ ياهلد  زا  كرچ  یـضعب  دیزیخرب و  سپ  هدـمآ !؟ امـش  یگیاسمه  رد  بانج  نآ  دـیتشاد و  لزنم  یکیدزن  نیا  رد  هک  نیا  اب  ار  دوخ 
ماما ترـضح  رونا  ندـب  هک  دـش  نآ  رب  ناشیا  مزع  لوا  رد  هاگلتق و  يوس  هب  نادرم  نآ  دـندمآ  سپ  مینکیم . نینچ  اـم  دـنتفگ : دـیئوشب .
ندب رب  رس  هک  اریز  دنتخانشن ، ار  رورس  نآ  رهطا  دسج  دندیدرگ ، هچ  ره  سپ  دنزادرپب . نیریاس  نفد  هب  نآ  زا  سپ  دننک ، نفد  ار  نیـسح 

. دیدمآ هچ  يارب  امـش  هک  تفگ  دـمآ و  ناشیا  بناج  هب  يراوس  هک  دـندوب  تلاح  نیمه  رد  سپ  دوب ، هداد  رییغت  ار  وا  باتفآ  تشادـن و 
نوچ میـسانشیمن . ار  بانج  نآ  يهثج  میئامن و  نفد  ار  وا  راصنا  دالوا و  مینک و  ناهنپ  ار  نیـسح  يهثج  هک  میدمآ  ام  هک  دندرک  ضرع 
ریـسا ارم  هک  يدیدیم  يدـشیم و  رـضاح  وت  شاک  هللادـبع ! ابا  هحفـص 327 ] او [  هاـتبا ، و ؟ درک : داـیرف  دینـش ، ار  نخـس  نیا  راوـس  نآ 

ناگتـشک ناـیم  رد  و  دـمآ ، ریز  هب  بسا  زا  سپ  منکیم . یئاـمنهار  ار  امـش  نم  هک  تفگ  ناـشیا  هـب  نآ  زا  سپ  دـندرک ، لـیلذ  دـندرک ،
مـشچ وت ، ندش  هتـشک  ببـس  هب  ردپ ! يا  تفگیم : تسیرگیم و  وا  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  داتفا ، نیـسح  دسج  رب  شرظن  سپ  دـیدرگ ،

نآ سپ  ام . هودنا  دش  زارد  وت  زا  دعب  ناج ! ردپ  يا  دندش ، لاحـشوخ  هیماونب  وت  لتق  ببـس  هب  ناج ! ردپ  دش ، نشور  ناگدـننک  شنزرس 
هدش و هدنک  يربق  دـش  رهاظ  سپ  دز  مه  رب  ار  كاخ  زا  یمک  ردـق  سپ  رورـس  نآ  كرابم  ندـب  لحم  زا  تفر  هار  یمک  ردـق  هب  بانج 

نیا هک  دومرفیم  نآ  زا  سپ  تسا . وحن  نامه  هب  نالا  هک  نانچ  فیرـش ، دقرم  نآ  رد  درک  ناهنپ  ار  ندب  نآ  سپ  هدـش  هتفاکـش  يدـحل 
ار دوخ  دمآ و  یلع  نب  سابع  كرابم  ندب  بناج  هب  دـندش ، غراف  نوچ  سپ  دـندومنیم . نفد  ار  اهنآ  دـساینب  و  تسا . نالف  نآ  نالف و 

داـیرف دـندرکیم و  هیرگ  هک  ار  نارتـخد  مرح و  لاـح  يدـیدیم  شاـک  ناـج ! وـمع  يا  تفگیم  تسیرگیم و  تخادـنا و  ندـب  نآ  رب 
راـصنا نادـبا  بناـج  هب  سپ  دـندرک ، نفد  اـجنآ  رد  ار  رهطا  ندـب  نآ  دـندنک و  يربق  هک  درک  رما  سپ  هاـتبرغ ، او  هاـشطع  او  دـندرکیم 

هک دومن  عانتما  وا  ياهومعرسپ  زا  یضعب  هک  ار  رهاظم  نب  بیبح  رگم  تخاس ، ناهنپ  اجنآ  رد  ار  همه  دنک و  یلدوگ  کی  دش و  فطعنم 
هب راوس  نآ  دندش ، غراف  نفد  زا  دساینب  يهلیبق  نوچ  سپ  دومن . نفد  ءادهـش  زا  يرانک  رد  ار  وا  سپ  دـیامن ، نفد  ءادهـش  نایم  رد  ار  وا 

رانک رب  هک  نیا  ات  دندش  هناور  وا  رـس  تشپ  رد  ناشیا  دش و  هناور  سپ  میئامن ؛ نفد  ار  یحایر  دیزی  نب  رح  ندب  ات  دیئایب  هک  تفگ  ناشیا 
ناج وت  ندومن  لذب  ببـس  هب  وت  تداعـس  رد  دومن  دایز  ار و  وت  يهبوت  ادخ  دومرف  لوبق  سپ  وت ، اما  دومرف : داتـسیا و  رح  يهزیکاپ  دسج 

دنزاس قحلم  ءادهـش  روبق  هب  ار  یحایر  دیزی  نب  رح  كرابم  دسج  هک  دنتـساوخ  دساینب  يهلیبق  سپ  ادخ . لوسر  دنزرف  شیپ  رد  ار  دوخ 
سپ دش . راوس  دوخ  بسا  رب  بانج  نآ  دـندش ، غراف  وا  نفد  زا  نوچ  سپ  دـینک . نفد  شناکم  رد  ار  وا  هک  دومرف  تشاذـگن و  راوس  نآ 

وت یتخاس ، هحفـص 328 ] ناـهنپ [  دوـخ  تسد  هب  ار  وا  هک  یـسک  نآ  قـح  هب  هک  دـنتفگ  وا  هب  سپ  دـنتخیوآ . رد  وا  هب  دـساینب  يهلیبـق 
وا اب  هک  یناسک  ار و  مردپ  ندـب  منک  نفد  هک  مدـمآ  نیـسح . نب  یلع  منم  امـش ، رب  ادـخ  تجح  منم  هک : دومرف  بانج  نآ  سپ  یتسیک ؟
نم دـندرک و  وا  نابرق  هب  ار  دوخ  ياهناج  هک  یناسک  یناـنچ  نآ  وا  نارواـی  نم و  ياهومعرـسپ  نم و  ياـهومع  نم و  ناردارب  زا  دـندوب 
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دومن عادو  سپ  ام . رد  دیدش  هدیدرگ  متـس  هک  اریز  دینکن  عزج  ار ! امـش  داب  اراوگ  سپ  امـش ، اما  دایزنبا و  نادنز  هب  مدرگیمرب  نونکا 
مامعاینب تیب و  لها  ربق  : هک دیآیمرب  دیفم  خیش  ریابع  زا  یضعب  زا  هچ  نآ  هک  دانامن  یفخم  و  [ . 605 . ] تشگرب ناشیا  دزن  زا  ار و  ناشیا 

نآ هب  رتکیدزن  و  تسا . ترـضح  ياـپ  نییاـپ  بناـج  رد  تیب  لـها  ربق  هک  تسا  هدومرف  و  تسا . باحـصا  ربق  ریغ  باـنج  نآ  براـقا  و 
نآ ریاح  هک  نیا  زج  تسین . نیعم  ناشیا  روبق  دـشابیم و  بانج  نآ  رود  رد  سپ  باحـصا ، اـما  و  تسا . نیـسحلا  نب  یلع  نفدـم  باـنج 
همه رد  باحـصا ، هک  دـیآیمرب  نانچ  نخـس  نیا  زا  و  [ . 606 . ] تسا نوفدـم  شتداهـش  ناکم  رد  سابع  و  تسا . اهنآ  هب  طیحم  باـنج ،

نآ دـیؤمو  تسا ، نآ  رد  حیرـص  دـیفم ، مالک  هکلب  دوریم . زین  باحـصا  يارب  روبق  ددـعت  لامتحا  و  دنـشاب . نوفدـم  رهطم  دـقرم  تمس 
زاورپ هک  ار  يدیفـس  ناغرم  دندیدیم  یئاهربق و  ءادهـش  زا  يرثکا  يارب  دنتفای  دساینب  يهلیبق  هک  هدومرف  بوشآ  رهـش  نبا  هچنآ  تسا .

فنخمیباو سوواطنبا  دیفم و  مالک  زا  و  دنتشاذگ . ربق  کی  رد  ار  ءادهش  يهمه  هک  دیآیمرب  فنخمیبا  مالک  زا  و  [ 607 . ] دندرکیم
رکذ دـناهدش و  باـنج  نآ  روـضح  زا  تکاـس  ینعی  [ 608 . ] تشادـن روضح  نفد  نامز  رد  داجـس  دیـس  هک  دـیآیمرب  ناـنچ  اـهنآ  ریغ  و 

تسا و يوق  لوق  نیا  تسا . بانج  نآ  روضح  دش  روکذم  هک  يریازج  دیس  تیاور  ياضتقم  هحفص 329 ] نکیل [  و  دندومنن ، وا  روضح 
ار اما  دـیاب  ماما  نطاب ، رد  هتبلا  [ 609 . ] دـنکیمن نفد  یـسک  ماما  ریغ  هب  ار  ماما  هک  تسا  هریثک  رابخا  زا  دافتـسم  هیلقع و  دـعاوق  اب  قفاوم 

البرک زا  رهظزادعب  رتبا  رمع  مهدزای ، زور  رد  هک  دوشیم  دافتـسم  نانچ  هتـشذگ  تایاور  زا  المجم  دنک . نفد  دـنک و  زامن  دـهد و  لسغ 
ات یهگناو  دراد ، یلوط  ندیسر  دساینب  هب  ربخ  ات  رهظزادعب  نوچ  و  دنتخادرپ . ءادهـش  نفد  هب  دندمآ و  دساینب  نآ  زا  دعب  تفر و  نوریب 

نفد دیاب  نئارق  نیا  هب  رظن  سپ  تسین ، دعب  زا  یلاخ  نتفرگ  تروص  اهنیا  همه  بش  ات  رهظ  زا  دراد و  یلوط  دـننک  نفد  ار  ءادهـش  يهمه 
اوه رد  نج  زا  هک  ار  هچ  نآ  تسا  نیمه  دیؤم  دندوب و  هداتفا  نابایب  رد  نادـبا  نآ  بش  ود  زور و  هس  سپ  دـشاب . هدـش  مهدزاود  زور  رد 

نیزحلا یکبی  امناف  عومدلاب  يدوج  نیع  ای  : تسا راعـشا  نیا  نآ  دناهدومنرکذ و  اهنآ  ریغ  نزخم و  نازحالا و  جـیهم  بحاص  دـناهدینش و 
داـقرلا كاـهلا  نیع  اـی  . درد شزوس و  هب  نوزحم  دـیرگیم  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  سپ  اهکـشا  هب  نک  دوج  مشچ ! ياعجوت  ۀـقرحب و 

اثلث تتاـب  . ناـشیا رب  هیرگ  دـمحم و  لآ  رکذ  زا  ۀـبیط  رد  باوـخ  ار  وـت  تسا  هتخاـس  لـفاغ  مشچ ! ياعـجفت  دـمحم و  لآ  رکذ  نم  هبیطب 
هاگلتق رد  ناشیا  همه  نایشحو و  نایم  رد  ناشیا  ياهولهپ  نابایب  رد  زور  هس  درک  هماقاعرـصم  یف  مهلک  شوحولا و  نیب  مهبونج  دیعـصلاب 

تسا لمتحم  مالک  هحفص 330 ] نیا [  سپ  تسا . روکذم  مهتثج  ای  مهموسج و  مهبونج ، ندب ، خسن  زا  یضعب  رد  و  [ . 610 . ] دندوب هداتفا 
هداتفا نابایب  رد  زور  راهچ  دنشاب و  نوفدم  مهدزیـس  زور  رد  دیاب  سپ  دشاب . دارم  بش  هس  هک  تسا  لمتحم  نانچ  دشاب  زور  هس  دارم  هک 
ریکذت هک  دشاب  دیاب  ۀلیل  دودعم  هک  تسا  مولعم  سپ  هدرک  ادا  ریکذت  هب  ار  ددع  اثالث  تسا و  ندروآ  زور  هب  بش  هتوتیب  نیاربانب  دنـشاب .

. دوب هداتفا  نابایب  رد  زور  هد  نادـبا  نآ  هک  دـیآیمرب  لامتحا  ای  روهظ  وحن  هب  تیاور  کی  زا  نکیل  و  هدـش . روهـشم  سکع  هب  شثینأت  و 
ترـضح دزن  هب  دوب ، هایـس  مـالغ  هک  يراـفغ  رذیبا  يـالوم  نوج ، : هک دومرف  هسمر -  هللا  سدـق  سوواـطنبا -  هک : نیا  بلطم  نیا  ناـیب 

يارب وت  هک  اریز  ورب ، یهاوخ  هک  اجک  ره  هب  ینوذأم  نم  زا  وت  هک  دومرف  باوج  رد  بانج  نآ  دومن . داهج  نذا  بلط  دمآ و  ءادهشلادیس 
امش ياههساک  تعسو  یناوارف و  نامز  رد  نم  ربمغیپ ! رـسپ  يا  هک  درک  ضرع  نوج  وشم . التبم  ام  يالب  هب  سپ  يدوب  هدمآ  ام  اب  تیفاع 
هایـس نم  گنر  میئل و  نم  بسح  هدیدنگ و  نم  يوب  هک  ادـخ  هب  مسق  مراذـگیم !؟ راوخ  ار  امـش  تدـش  لاحرد  نونکا  مدیـسیلیم و  ار 

بـسح دوش  فیرـش  نم و  يوب  دوش  وبـشوخ  هزیکاپ و  ات  ینادیمن  نآ  لها  ارم  تشهب و  رب  نم  نتفر  زا  نم  رب  يزرویم  لخب  سپ  تسا 
نب دمحم  [ . 611 . ] امش ياهنوخ  اب  هایس  نوخ  نیا  دوش  طولخم  ات  موشیمن  ادج  امش  زا  هک  ادخ ! هب  مسق  هن ، نم ! يور  دوش  دیفـس  نم و 
نع ابرـض  فیـسلاب  دوسألا  برـض  رافکلا  يرت  فیک  : دـناوخیم ار  زجر  نیا  دومن و  تردابم  لاـتق  بناـج  هب  نوج  هک  دـیوگ  بلاـطیبا 

 ] دروملا موی  ۀنجلا  هب  وجرا  دیلا  ناسللاب و  مهنع  بذا  . دمحم نارسپ  بناج  زا  ریـشمش  هب  ار  هایـس  برـض  رافک  دننیبیم  هنوگچدمحمینب 
نیا زجر  بقانم  بحاص  و  [ . 612 . ] ازج زور  رد  ار  تشهب  نآ  هب  مراد  دـیما  تسد . ناـبز و  هب  ربمغیپ  دـالوا  زا  منکیم  عفد  هحفص 331 ]
مهنع بذأ  دـمحمینب  نع  اتلـص  فیـسلابدنهملا  عطاقلا  یفرـشملاب  دوسـالا  برـض  راـجفلا  يری  فیک  : دومن رکذ  وحن  نیا  هب  ار  راوگرزب 
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هایـس مالغ  ندز  نارجاف  دننیبیم  هنوگچ  دمحأک  هدنع  عیفـش  ذادحوملا ال  دحاولا  هلالا  نم  دروملا  دنع  زوفلا  كاذب  وجرأدـیلا  ناسللاب و 
يرای رد  دـندرک  هلمح  ماهدـننک . هلمح  ریـشمش  هبتـسا  يدـنه  تسا و  هدـننک  عطق  هک  نمی  فراشم  هب  تسا  بوسنم  هک  يریـشمش  هب  ار 

اریز هناگی ، دحاو  يادخ  بناج  زا  ازج  زور  دزن  رد  ار  يراگتسر  نآ  هب  مراد  دیما  . تسد نابز و  هب  ناشیا  زا  منکیم  عفد  ربمغیپ ، نادنزرف 
ار وا  يور  ایادخ ! تفگ : داتسیا و  وا  رب  نیـسح  ماما  ترـضح  سپ  دش . دیهـش  ات  درک  لاتق  سپ  . دمحا دننام  وا  دزن  رد  یعیفـش  تسین  هک 
 - مالسلاهیلع رقاب -  ترضح  زا  دش  تیاور  و  [ . 613 . ] دمحم لآ  دمحم و  راربا و  اب  ار  وا  نک  رشح  و  نک ، شوخ  ار  وا  يوب  نک و  دیفس 
هد زا  دعب  ار  نوج  دنتفای  سپ  ار . ناگتشک  دندرکیم  نفد  هاگلتق و  رد  دندش  رضاح  مدرم  : هک مالسلاهیلع -  نیدجاسلا -  دیس  ترضح  زا 

و دشاب . زور  هد  زا  دـعب  ناگتـشک ، نفد  هک  دراد  نآ  لامتحا  ثیدـح  نیا  و  هحفص 332 ] [ . ] 614 . ] دـمآیم وا  زا  کشم  يوب  هک  زور ،
هتفای زور  هد  زا  دـعب  ار  نوج  دنـشاب و  هدرک  نفد  مهدزیـس  ای  مهدزاود  ای  مهدزای  زور  رد  ار  ناگتـشک  رئاـس  هک  دوریم  زین  نآ  لاـمتحا 
دیـس ترـضح  دـندوب ، هدرکن  ادـیپ  زور  هد  زا  لبق  ار  نوج  اهنآ  رگا  هک  تسا  نآ  اب  یفاـنم  نیا  نکیل  و  دـندوب . هتفاـین  شیپ  زا  و  دنـشاب ،

لیلکا نیا  رد  نوچ  و  تسا . برقا  لوا  لامتحا  سپ  تسا ، هداتفا  اجک  رد  هک  تسنادیم  ار  نوج  ندب  وا  تشاد و  روضح  هک  نیدـجاسلا 
نیا نآ  و  ددرگ : روکذم  لیلکا  فلؤم  [ 615  ] لیلک عبط  زا  باب  نیا  رد  هک  يا ]  ] هدیـصق هک  نیا  بسانم  سپ  تشذـگ  نیعبرا  زا  يرکذ 

کیدزن یبشرس  ات  ياپ  رس  کی  هدیـشوپ  هیـس  ربمیپ  لآ  البرک  مزع  هبدای  نایـشآ  دش  مرح  ناغرم  هب  دابآتنحم  ماش  ماجنا  دش  وچ  : تسا
نایع هگان  البرک  میسنرود  دش  باوخ  ناشیا  زا  هراب  کی  هب  روجهم  راز و  اجنآ  رد  هنابیرغدندیمرآ  اجنآ  ردنا  هگنابش  دندیسر  ارحص  نآ 
یمه دش  نیسح  يوب  نایع  نوچ  بنیز  هبرادیدپ  لگ  يوب  درک  نوماه  هب  رازلگ  دننام  ناگتشک  رازمدش  ناسکیب  ماشم  رب  هک  ره  هب  دش 
رذگ هنابیرغ  نابیرغ  ریگبـش  داب  يا  الايزاجح  نحل  اب  تفگ  یتفگ  وت  يزادگ  زوس و  رد  تشگ  لبلب  وچدـش  نیـش  روش و  ناغف و  ردـنا 
ربـخ ار  يزاـجح ، هاـش  نیـسح ، نک  رظن  کـی  ار  ناگتـشک  رازمنک  يرواـی  ربـمیپ  دـالوا  هب  نک  يروآداـی  یمد  ار  ناـبیرغناغفا  هآاـب و 
بآ میوشبنالان ز  نایرب  لد  اب  ناگژم  هب  ناکیپ  وت  كاپ  نت  زا  مرآ  ربراز  لد  اب  دـیآ  بنیز  ادرف  هک  راگفا  هاش  رب  ار  هدژم  نیا  ناـسرنک 

مـشچ اب  دوش  تشوغآ  رد  راز  لد  اب  هنیکـس  مد  هدـیپس  هحفـص 333 ] كاـپ [  ترکیپ  نوخ  زا  كاـخ و  زا  منک  كاـچ  رکیپ  نآ  مشچ ،
رغصا يا  هکنک  ربخ  ار  وا  شردام  لاح  نک ز  رذگ  رغصایلع  رازلگ  هبناریسا  هارمه  تسین  هدیب  نابوخ ز  هاش  يا  مدیآ  مرش  یلورابنوخ 

هب وگ  ربکا  هبداماد  دزن  شـسورع  ون  دـمآ  هک  داـش  دوش  اـت  مساـق  هب  وک  رب  اـم  زناـبنج  هراوهگ  ترداـم  ددرگب  ناهاگحبـص  مغ ، روخم 
زاوآ مه  مه ، اب  نالبلب  يا  نونکتسین  رذگ  دوخ  نارهاوخ  رب  ارچ  تسین  ربخ  ام  زا  ار  سابع  ارچدیآ  لاب  لالم  اب  ردام  هک  دـیآ  لابقتـسا 

رـس هب  دیآ  رـس  رب  نوچ  لجا  ار  دـمحمتسا  نیع  ضرف  ام  يهلان  ار  نیـسح  تسا  نیـسح  رادـید  زور  ادرف  هکزاسمد  دیـشاب  اهلان  هآ و  هب 
هحفص 335 ] نیملاظلا [ . موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الادیآ  رکشلیب  هشنهاش 

هک ییاهباوخ  و  هدید ، نآ  ریغ  اروشاع و  بش  رد  البرک و  هار  رد  البرک و  هب  دورو  زا  لبق  ءادهشلادیس ، ترـضح  هک  ییاهباوخ  نایب  رد 
هربتعم تایاور  زا  نآ  تیفیک  دناهدید و  نینمؤم  راهطا و  لآ  باحصا و 

هراشا

هـسفن لعجی  نا  هسفن  ههجو و  هنیع و  هبنج و  هدی و  هیلو و  هیفـص و  هدـبع و  هلیلخ و  هبیبح و  رما  يذـلا  دـمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
ودبلا نم  همـسج  وشارـش  راص  یتح  ماصخلا . یمرم  مائللا و  فویـسل  افده  ماسجألا و  یـشالت  ماهـسلا و  مالآلل و  اضرعم  اضرع و  اضرغ و 

. ماغطلا ةرفکلا  ةرجفلا  ۀقسفلا  لویخ  کبانـسل  افلتخم  القعم و  احفطم و  احرـسم و  اطحم و  هنطب  هرهظ و  هرجانح و  ماتخلا و  رارـسلا و  یلا 
الیجبت امیظعت و  ادیجمت و  ارکش  ادمح و  هلجبن  هرکشن و  همظعن و  هدجمن و  هدمحنف و  مایخ . سأر و ال  دی و ال  غبصا و ال  هل  قبی  مل  یتح 

روهدـلا و روهـشلا و  مایألا و  رورمب  یـصحی  ماهفألا و ال  ههنک  غلبی  مالقالا و ال  سورطلا و  هریرحت  یلع  ردـقی  مالکلا و ال  هناـیبب  یفی  ـال 
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رداقلا هنا  تانئاکلا و  ریغتب  تاذلا  یف  تادایز  ناصقن و  الب  تانکمملاب  ملاعلا  هنا  هل و  کیرـش  هدحو ال  وه  الا  هلا  نا ال  دهـشن  و  ماوعالا .
هیدـمحملا ۀـقیقحلا  ۀـیقیقحلا  هقحلا  قیاقحلا  روهظ  جراعم  جراع  یلع  ملـسن  یلـصن و  و  تافـصلا . لاعفألا و  یف  راتخملا  تارودـقملاب و 

هیـصو و هداؤف و  ةرمث  هبلق و  ۀـجهم  هللالوسر و  دـبک  هذـلف  یلع  امیـس  ۀـلخالا و ال  ۀـلجالأ  دـجام  الأ  لضافألا  لماکالا  هلا  ۀـیدومحملا و 
هب ءامسلا و  تماق  هب  يذلا  هماکحا  رشان  همارح و  هلالح و  نیبم  هیمس و  هتمال و  هفیس و  بحاص  هحفص 336 ] هتعیرش و [  لماح  هتفیلخ و 

نـسحلا نب  راظنالا م ح م د  نع  بجتحملا  راصبالا و  نع  رتتـسملا  بئاغلا  مامالا  عدیمـسلا  دیـسلا  ءاعدـلا ، ۀـباجا  ءادـلا و  ءافـش  لـصحی 
عقاو لصف  دـنچ  رد  لیلکا  نیا  رد  مالک  . هئادـعا یلع  هللا  ۀـنعل  هئاـقل و  هللا  ینقزر  هئاـقو و  هئادـف و  ینلعج  هجرف و  هللا  لـجع  يرکـسعلا - 

: دوشیم

تسین بارطضا  للخ و  زا  یلاخ  یهاگ  هچ  رگا  باوص ، قدص و  هب  نورقم  یهاگ  هک  نیا  باوخ و  تقیقح  قیقحت  رد 

ررغ و باتک  رد  و  هتشاگنا . راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  ار  نآ  نالطب  راکنا و  ار  باوخ  يهیلک  هماقم -  هللا  یلعا  یضترم -  دیـس  هک  نادب 
رارف و وا  زا  لـقع  باوخ ، تلاـح  رد  یناـسنا  : هک هدومرف  هتـشادنپ ، تجح  رادـیاپ و  ار  اـهنآ  هک  يدـنچ  نیهارب  هلدا و  بلطم  نیا  رب  ررد 

هعقاوم رهاوخ  ردام و  اب  باوخ  رد  هک  نیا  دـننام  [ . 616 . ] رادصا زیح  رد  تسا ، راکنا  حـبق و  تیاغ  رد  ءالقع  دزن  رد  هک  دـنچ  یئاهراک 
هچنآ اما  .و  دوب دـهاوخ  باوخ  هب  رابتعا  هچ  سپ  رود . وا  زا  روعـش ، لـقع و  هک  تسا  نآ  زا  فشاـک  نیا  و  دـیامنیم . ترـشابم  و  [ 617]

يدوهـش فشک و  ماقم ، نآ  رد  و  دوخ . ملاع  هب  دوشیم  لصتم  حور  دور ، باوخ  هب  یمدآ  نوچ  هک  دـناهتفگ  نایذـه  تباـب  زا  هفـسالف 
هچ نآ  هک  میتسنادـن  میتفاین و  یملاع  سفن  يارب  زا  اـم  هک  اریز  تسا ، فرـص  هحفـص 337 ] نایذـه [  نیا  سپ  دوشیم . لصاح  وا  يارب 

يرما ندـید ، باوخ  هک : تسا  نآ  وا  زا  باوج  رد  .و  دوب دیـس  مالک  يهصـالخ  نیا  تسین . نآ  رب  یناـهرب  تسا . اـجک  رد  تسا و  ملاـع 
قباطم دنـشاب و  قح  رب  همه  رگا  و  دشاب . هدـئافیب  باوخ  ثادـحا  هک  مراد  مزال  دـشاب  لطاب  رب  اهباوخ  يهمه  رگا  و  [ 618 . ] نقیتم تسا 

نیا زا  سپ  تفرگ . دـهاوخن  ماظتنا  ملاع  ماـظن  دومن و  دـنهاوخ  تاـبیغم  هب  راـبخا  و  دومن ؛ دـنهاوخ  توبن  ءاـعدا  مدرم  سپ  دنـشاب ، عقاو 
مه هب  ماظن  ات  دادن  رارق  هقداص  ار  همه  و  دشابن . هدـیافیب  اجکی  ات  رگیدـکی ، هب  ار  هبذاک  هقداص و  يایؤر  یلاعت  قح  دومن  طولخم  تباب ،

اهباوخ زا  یضعب  هک  نیا  رد  هتشذگ ، نیا  زا  و  لضفم » دیحوت   » رد مالسلاهیلع -  قداص -  ترضح  دومن  لالدتسا  وحن  نیمه  هب  و  دروخن .
فالخ نآ  راکنا  هدومن و  هدـهاشم  ار  نآ  هلمجلا  یف  سک  ره  و  تسا . سوسحم  تسین و  راـکنا  لـحم  هک  تسا  يزیچ  دـشابیم  تسار 

اهزیچ زا  یـضعب  هک  نیا  اما  و  دوشیم . ریبعت  روفلا  یف  دمآ  ام  دزن  رد  دـیز  منیبیم  باوخ  رد  هک  دوشیم  اسب  سپ  تسا . سح  ترورض 
باوخ نآ  هک  نیا  تیاهن  اهباوخ . عیمج  نالطب  رب  درادـن  تلـالد  نآ  سپ  تسا ، ءـالقع  فـالخ  هک  دوشیم  رداـص  ناـسنا  زا  باوخ  رد 

هکم تراـیز  هب  ریبعت  ار  رداـم  اـب  ترـشابم  ـالثم  دومن . ریبعت  ناوتیم  هدـید  هک  ار  هچنآ  هقیقحلا  یف  هک  نیا  اـب  دـشاب . لـطاب  صوصخم ،
اما تسا و  یعدم  زا  صخا  لیلد  نیا  المجم  دشاب . هدرک  ترشابم  ردام  اب  هقیقحلا  یف  هک  نیا  هن  تسا ، يرقلا  ما  هکم  هک  اریز  دناهدومن ،

تایهیدب يهلمج  زا  هچ  تسا ، ملاوع  رد  قمعت  مدع  زا  یـشان  هک  تسا  یمالک  نیا  سپ  تسین ، یملاع  ةداهـش  ملاع  زج  ار  سفن  هک  نیا 
: يهیآ هک  ناـنچ  تسا ، لاد  نآ  رب  [ 619 ( ] ةداهـشلا بیغلا و  ملاع  : ) يهیآ تسا و  دوجوم  تداهـش  ملاع  دـننام  زین  تبیغ  ملاع  هک  تسا 

نآ بیغ  ملاع  زا  دارم  .و  تسا ملاوع  يهلمج  زا  بیغ  ملاع  رما و  ملاع  سپ  تسا . هحفص 338 ] هاوگ [  نآ  رب  [ 620 ( ] رمالاو قلخلا  هل  الا  )
[621 ( ] یبر رما  نم  حورلا  لق  حورلا ، نع  کنولئـسی  و  : ) يهفیرـش يهیآ  و  دنمانیم ، رما  ملاع  ار  نآ  و  تسا ، ساوح  زا  بیاغ  هک  تسا 

ءادـبم زا  تسا و  لاـحم  هرفط  تسا و  [ 622  ] هرباـکم نآ  راـکنا  تسه و  رگید  یملاـع  ملاـع ، نیا  يارو  ار  سفن  هک  تـسا  نآ  رب  هاوـگ 
هب هک  ملاع  نیا  يارو  تسا  یملاع  ار  سفن  سپ  تسین . ریذـپ  تروص  بابـسا ، تطاسویب  تاضویف  يهضافا  ماـسجا ، ملاـع  اـت  يداـبملا 

نیا فالخ  هب  دیآیم  لصاح  وا  يارب  يدوهـش  فاشکنا و  دوشیم و  لصاح  رما  ملاع  هب  یلاصتا  [ 623  ] قیاوع قیالع و  لیلقت  يهطساو 
بجاوح و و  رثؤم ، وا  رد  ندـب ، تیرـصنع  تسا  یناملظ  سپ  دـشاب ، رود  دوخ  ملاـع  زا  تاـقلعت  يهطـساو  هب  لوبقم و  ندـب  هاـچ  رد  هک 
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هک هیمکح  نیهارب  تامدـقم و  دوجو  اب  ملاع  نیا  راکنا  هلمجلاب ؛ . دـینادرگ هریت  رات و  ار  وا  یـصاعم  ماثا و  رابغ  گنز و  گنر  یـشاوغ و 
، رایـسب رابخا  هکنیا  اب  تسا . لماکا  لضافا  يهلداجم  يهرواـحم  نوناـق  زا  جراـخ  تسین ، باـتک  نیا  شیاـجنگ  يهلـصوح  رد  اـهنآ  رکذ 
. تسین اهب  لومعم  یـضترم ، دیـس  دزن  رد  داحآ  رابخا  تسا و  داحآ  رابخا  نیا  هچ  رگا  هلمجلا ، یف  هقداص  ياـیؤر  دوجو  رب  دراد  تلـالد 

رتاوت هب  هرتاوتم  ترثک ، يهطـساو  هب  رابخا ؛ نیا  نکیل  ین . يرابتعا  هیهقف  يهیعرف  لئاسم  ریغ  رد  ار  نظ  نظ و  دـیفم  داحآ  رابخا  هوـالع ،
فنص دنچ  رب  رابخا  نیا  و  تسا . هدش  تمـصع  بابرا  زا  رداص  اهنآ  زا  یـضعب  هک  میراد  [ 624  ] عطق هک  ینعم  نیا  هب  دنـشابیم . يونعم 
هبذاک يایؤر  نآ  هدید و  هحفـص 339 ] ار [  بانج  نآ  ۀـقیقح  هدـید ، باوخ  رد  ار  ربمغیپ  هک  ره  هک  دراد  تالد  هک  يرابخا  الثم  تسا :

راوس و یشوگ  زارد  رب  ار  وا  و  دش . همطاف  يهناخ  هب  ادخ  ربمغیپ  هک  دید  باوخ  رد  مالسلااهیلع ]  ] همطاف : هک يربخ  لثم  و  [ 625 . ] تسین
ره نینسح  یلع و  ربمغیپ و  و  هدومن ، بابک  هدرک و  حبذ  يدنفسوگ  هدرب و  حادحدینب  يهقیدح  هب  هتشادرب و  نینمؤملاریما  اب  ار  نینـسح 

ار همطاف  هتـشادرب و  شوگ  زارد  تیفیک  نیمه  هب  ربمغیپ  دش  حابـص  نوچ  سپ  دندرم . روفلا  یف  دـندروخ و  هتـشادرب  نآ  زا  ياهمقل  کی 
نآ زا  يا ]  ] همقل هدرک و  زارد  تسد  ربـمغیپ  سپ  هدرک . باـبک  يدنفـسوگ  هتفر و  اجنادـب  هتفرگ و  هارمه  هـب  ار  نینـسح  یلع و  راوـس و 

لوانت ار  تشوگ  نآ  هک  تشاذـگن  هتفرگ و  ار  ربمغیپ  كرابم  تسد  دـمآ و  رد  هیرگ  هب  همطاـف  سپ  دـیامن  لواـنت  هک  تساوخ  هتـشادرب 
لزان و لیئربج  هاگان  رکفتم ، ربمغیپ  تشاد . باـنج  نآ  روضح  ضورعم  ار  اـیؤر  تیفیک  همطاـف  دومن ، لاؤس  نآ  ببـس  زا  ربمغیپ  دـیامن .
و [ 626 ( ] نونمؤملا لکوتیلف  هللا  یلع  هللا و  نذاب  الا  ائیش  مهراضب  سیل  اونما و  نیذلا  نزحیل  ناطیـشلا  نم  يوجنلا  امنا  : ) دروآ ار  هیآ  نیا 

ولهپ نآ  زا  ناشیرپ  باوخ  زا  دعب  هک  ره  و  دناسرتب . ار  ناشیا  ات  دـیامنیم  نانمؤم  رب  ناشیرپ  باوخ  هک  مان  اهز  تسا  یناطیـش  هک  تفگ 
لثم و  [ . 627 . ] دوب دـهاوخ  باوخ  نآ  تسوحن  عفر  دزادـنیب  ناـهد  بآ  دـنک و  توـالت  هعفد  هس  ار  هیآ  نیا  ددرگرب و  رگید  يوـلهپ  هب 

يرشب زا  دارم  هک  [ 628 ( ] ایندلا ةویحلا  یف  يرشبلا  مهل  نوقتی -  اوناک  اونما و  نیذلا  : ) يهفیرـش يهیآ  ریـسفت  رد  هتفای  دورو  هک  يرابخا 
نم له  : » دومرفیم باحـصا  هب  دـمآیم  نوریب  هک  حبـص  ره  ادـخ  ربمغیپ  هحفـص 340 ] هک [ : نیا  لـثم  و  [ 629 . ] تسا شوخ  ياـهباوخ 
رخآ رد  نمؤم  باوخ  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هک  يراـبخا  لـثم  و  هن )؟ اـی  دـیاهدید  شوخ  باوـخ  اـیآ  هک  نیا  دارم  [ .) 630 [ ؟» تارشبم
دورو زا  لبق  ءادهشلادیس  ترضح  ندید  باوخ  رب  دراد  تلالد  هک  يرابخا  لثم  و  [ 631 . ] تسا توبن  زا  ءزج  داتفه  زا  ءزج  کی  نامزلا ،

دیـس يهدیـصق  ندرک  ظفح  هب  دومرف  رما  ار  وا  ربمغیپ  هک  نیا  رد  دـید ، اضر  ترـضح  هک  یباوخ  لـثم  و  [ 632 . ] نآ زا  دـعب  البرک و  هب 
ریـسفت رد  تسا  هدـش  دراو  هک  يراـبخا  تسا  نینچمه  و  [ 633 . ] تسا هدـش  روکذـم  اضرلا  رابخا  نویع  رد  هک  نانچ  يریمح ، لیعامـسا 

: يهیادـه یفاو  يهـیآ  مـیهاربا و  ترـضح  رد  [ 634 ( ] اـیؤرلا تقدـص  دـق  : ) يهیآ دـننام  تسا . نآ  رد  تحارـص  ار  تاـیآ  هکلب  تاـیآ ،
رصم زیزع  باوخ  لثم  و  [ 636 . ] دناهتفر الاب  شربنم  رب  يدنچ  نومیم  هک  دوب  هدید  باوخ  رد  ربمغیپ  هک  [ 635 (. ] سانلل ۀنتف  الا  كانیرا  )
یباوخ هک  درک  لاؤس  هیـشاع  زا  دـنه  : هک ساـبعنبا  زا  هدومرف  رکذ  بقاـنم  بحاـص  هک  يربـخ  لـثم  و  [ 637 . ] فسوی ترـضح  ریبعت  و 

هک مدـید  باوخرد  هک  تفگ  دـنه  دـنک . ناـیب  ار  دوخ  باوخ  هک  دومرف  باـنج  نآ  دـنک . ریبعت  ار  نآ  هک  نک  لاؤس  ربمغیپ  زا  ماهدـید .
رب دـیچیپ  هراتـس  نآ  سپ  دـمآ  نوریب  هام  نآ  زا  هایـس  يهراتـس  دـمآ و  نوریب  یهام  نم  جرف  زا  تسا و  هدرک  عولط  نم  يالاب  رد  یباـتفآ 
ورف ار  کچوک  باتفآ  نآ  هایـس  يهراتـس  نآ  سپ  دوب ، لوا  باتفآ  زا  رتکچوک  هک  دمآ  هحفـص 341 ] نوریب [  لوا  باتفآ  زا  هک  یباتفآ 
هایـس يهراتـس  دش و  رهاظ  نامـسآ  زا  دنچ  يا ]  ] هراتـس هک  مدید  نآ  زا  سپ  دش . هایـس  نامـسآ  فارطا  ندرب  ورف  نآ  تهج  هب  سپ  درب .

زا سپ  دش . کشا  زا  رپ  بانج  نآ  كرابم  ياهمشچ  سپ  دندومن . نیمز  ياهرانک  هب  هطاحا  هایس  ياههراتـس  نآ  اما  دمآرب  نیمز  زا  دنچ 
ارم و ياهمغ  يدرک  هزات  قیقحت  هب  هک  دومرف  سپ  دومرف . ار  مالک  نیا  هعفد  ود  ادخ ! نمشد  يا  ور ، نوریب  وش ! رود  دنه ! يا  دومرف : نآ 
! ار وا  لسن  نک  تنعل  ار و  دنه  نک  تنعل  ادـنوادخ ! دومرف : بانج  نآ  تفر  نوریب  دـنه  نوچ  سپ  يداد . نم  هب  ارم  ناتـسود  گرم  ربخ 
هک هاتـس  نآ  و  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  سپ  دمآرب ، وا  يالاب  زا  هک  یباتفآ  نآ  هک  دومرف  باوخ  نآ  ریـسفت  زا  بانج  نآ  دش  لاؤس  سپ 
دید درک و  نامگ  دنه  ار  نآ  هک  یکیرات  نآ  و  تسا . ادخ  رکنم  تسا ، قساف  نوتفم  هک  تسا  هیواعم  نآ  سپ  هایـس  هام  دننام  دمآ  نوریب 
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هایـس نآ  سپ  درب  ورف  دیعلب و  ار  باتفآ  نآ  سپ  گرزب  باتفآ  زا  دلوتم  کچوک  باتفآ  رب  دیچیپ  سپ  دـمآرب  هام  زا  هایـس  يهراتـس  هک 
هایس دنچ  يهراتس  اما  دوشیم و  کیرات  قفا  دوشیم و  هایس  باتفآ  سپ  دشکیم  هیواعم  رسپ  ار  وا  هک  تسا  نیسح  نم  رسپ  نآ  سپ  دش 

باوخ هک  نادب  سپ  دش ، هتـسناد  تامدـقم  نیا  نوچ  و  [ . 638 . ] دـناهیماینب اهنآ  سپ  ناکم ، ره  زا  دـندرک  نیمز  هب  هطاحا  هک  نیمز  رد 
هک غامد  يهناخ  ناوید  هب  دوش و  دعاصتم  [ 639  ] هرخبا دشاب و  اذغ  زا  رپ  صخش  مکش  رگا  سپ  ینامحر . یهاگ  تسا و  یناطیش  یهاگ 

هکلب درادن . تیعقاو  تقیقح و  تسا و  یلایخ  ایؤر  نآ  دیامنیم و  تالایخ  و  دریگیم . یتوق  هیلایخ  يهوق  دنیشنیم و  تسا  رس  مدقم  رد 
مد رگا  الثم  دـشاب . مغلب  مد و  ادوس و  ارفـص و  هک  هعبرا  طالخا  زا  تسا  بلاـغ  طـلخ  بسح  هب  باوخ  نآ  سپ  دـشابن ، ملاـس  جازم  رگا 

. اذکه دنیبیم و  باوخ  رد  ار  بآ  دراد ، هبلغ  هحفص 342 ] مغلب [  رگا  دیامنیم و  هدهاشم  ار  یخرس  نوخ  باوخ  رد  دشاب ، هتـشاد  هبلغ 
یتمالـس ار  جازم  رگا  و  تسا . هدـعم  ءالخ  ماگنه  بش  رخآ  هک  اریز  تسا ، رتشیب  شریثأـت  بش  رخآ  رد  باوخ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و 

یقاـب ندـب  رد  وا  زا  يا ]  ] هقـالع هتـشر و  دـیآ و  نوریب  ندـب  زا  حور  سپ  دـشاب . یقیقح  ار  باوخ  نآ  دـشاب  یتوـق  زین  ار  سفن  دـشاب و 
ار هقالع  نآ  ناسوساج  دـهد  يور  يا ]  ] هضراـع رگا  هک  هسمخ  ساوح  ياـج  هب  دـناشنیم  ندـب  رهـش  باوبا  رد  ناگتـشامگ  دـنامیم و 
، یئامن دود  وا  ینیب  ریز  رد  ای  ینزب و  تسد  ای  ار  وا  ینک ، ادـص  رگا  هک  تسا  اجنیا  زا  . دـنزاسیم ربخم  ار  حور  اهنآ  دـنزاسیم و  تفتلم 

سپ دهریم ، نادنز  زا  قیالع  نیا  زا  دیآیم و  نوریب  ندب  زا  حور  نوچ  سپ  دشاب . حور  نتـشگرب  رب  ادخ  تساوخ  رگا  دوشیم ، رادـیب 
رد تسا  دوهـش  ملاع  رد  هچنآ  عیمج  لثم  تسا و  رمق  کلف  تحت  ام  رد  هک  دوریم  لاثم  ملاع  هب  سپ  دوشیم  لصاح  وا  يارب  یفاـشکنا 
رما ملاع  نماث و  میلقا  فاق و  هوک  ایلغ و  روح  اسرباج و  اقلباج و  رهـش  حابـشا و  ملاع  هلظا و  ملاع  لاثم و  ملاع  ار  نآ  و  تسا ، تبث  اجنآ 

دوشیم و عقاو  قباطم  سپ  اذکه . تسا و  هدش  دلوتم  يرـسپ  ورمع  يارب  هدرم و  دـیز  هک  دـنیبیم  سپ  دـنمانیم . بیغ  ملاع  دـنمانیم و 
راـنید مهرد و  هب  ریبـعت  دـنیب  باوخ  رد  تساـجن  رگا  هک  تسا  اـجنیا  زا  دـنراد و  دوجو  اـجنآ  رد  دوهـش  ملاـع  رد  هدوجوم  روص  سکع 

هب هیکلف  سوفن  هب  لاصتا  دـشاب  یتوق  رتشیب  ار  سفن  رگا  و  تسا . ملاع  نآ  تساجن  يهلزنم  هب  ملاع  نیا  راـنید  مهرد و  هک  اریز  دوشیم ،
هب دشاب  حیحـص  هدننیب  مشچ  دـیاب  نکیل  هدـنیآ . هتـشذگ و  روما  زا  داسف  نوک و  ملاع  لاوحا  تسا ، شقتنم  اجنآ  رد  سپ  دـناسریم . مه 

خرـس تروص  دشاب ، خرـس  رگا  دیامنیم و  درز  تروص  دشاب  درز  يهنییآ  رد  هک  یتروص  الثم  دوب . دهاوخن  حیحـص  الا  دـنیبن و  سکع 
تروص یئامن  هظحالم  ار  دوخ  تروص  اضرع  یلقیـص  ریـشمش  رد  رگا  الثم  دیامنیم . جک  تروص  دشاب ، جک  هنییآ  نآ  رگا  دیامنیم و 

دوخ تروص  دشاب  حیحص  هنیآ  حیحص و  مشچ  دیاب  سپ  اذکه . دیامنیم و  زارد  تروص  ینک ، هاگن  يزارد  هب  رگا  و  دیامنیم . ضیرع 
تدحو تروص  الثم  دـهدیم . مه  هب  تسد  هدـساف  هلط  اب  بلاطم  دوهـش  فشک  ار  هیفوص  تعامج  هک  تسا  اجنیا  زا  و  ینیبب . تسرد  ار 

دناهتشاذگ مسا  نیدلاتیمح  ار  وا  یضعب  تسا و  هدوب  ینس  مه  یفوص و  هحفص 343 ] مه [  هک  یبرع  نیدلایحم  اذهل  دنیبیم  ار  دوجو 
زا رتتسپ  يهجرد  ار  رمع  تسا و  يدنلب  يهجرد  ار  رکبوبا  هک  مدید  اجنآ  رد  متفر  جارعم  هب  سپ  داد  تسد  هفـشاکم  ارم  : هک دـیوگیم 

یلع هب  سپ  دوـب ، رتتسپ  بتارم  هب  هس  ره  يهجرد  زا  هک  مدـید  ار  یلع  يهجرد  تسا و  رتتسپ  ود  ره  زا  هـجرد  ار  ناـمثع  تـسا و  وا 
رتتسپ ارچ  نونکا  یتسنادیم . لضفا  رتالاب و  ار  دوخ  نامثع  رمع و  رکبوبا و  زا  دوخ  تاـملاکم  راعـشا و  بطخ و  رد  اـیند  رد  هک  متفگ 

دـش هدید  يزیچ  نینچ  رگا  هکلب  تسا . سمالا  نم  رهظا  سمـشلا و  نم  نیبا  فشک ، نیا  نالطب  .و  تشادـن یباوج  بانج  نآ  یناشیا ؟ زا 
هک نیا  لـثم  تسا . هدـید  يزیچ  دوخ  لاـیخ  ناـمه  هب  و  تسا ، هدوب  لـیلع  وا  فـشک  يهنیآ  دوـب و  جـک  وا  مشچ  هک  تسا  تباـب  نآ  زا 

كرحتم الـصا  وت  یلـصا  تروـص  هک  نیا  اـب  دـنکیم  تکرح  زین  تروـص  یهد  تکرح  ار  بآ  رگا  دـیآیم و  رد  بآ  رد  وـت  تروـص 
وا رد  هک  دوارت  ناـمه  نورب  هزوک  زا  یلب  تسا . هدوب  دـهزا  دـبعا و  تسا و  هباحـص  عـیمج  زا  لـضفا  یلع  تما  قاـفتا  سپ  ـالا  و  تسین .

. ةوبنلا نم  ءزج  نیعبـس  نم  ءزج  نامزلا  رخآ  یف  ایؤرلا  نا  : ثیدحلا یف  درو  اذـل  تسا و  ربتعم  باوخ  نآ  تالآ  تحـص  اب  هلمجلاب  تسا .
، تسا دساف  باوخ  نآ  دشابن  حیحص  تالآ  نآ  رگا  اما  .و  تسا يربمغیپ  زا  ءزج  داتفه  زا  ءزج  کی  نامزلا  رخآ  رد  باوخ  ینعی : [ . 640]

تـسا هتفای  فاشکنا  هک  ییاهزیچ  نآ  رد  هیفوص ، نییقارـشا و  زا  فشک  ءاملع  هک  تسا  اـجنیا  زا  و  دراد ؛ ار  مکح  نیمه  زین  فشک  هکلب 
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، فشک بسح  هب  يرگید  و  تسا . دوجو  يونعم  كارتشا  دوجو و  تدـحو  هب  لئاق  فشک ، بسح  هب  یکی  دـنراد : فالتخا  ناشیا  يارب 
و دنادیم . هحفـص 344 ] یناحور [  ار  داعم  فشک ، بسح  هب  یکی  و  دناد . یظفل  كرتشم  ار  وا  هکلب  تسا  دوجو  تدـحو  مدـع  هب  لئاق 

سپ دـیدیمن  ار  يزیچ  باوـخ  رد  یـسک  تقلخ  ودـب  رد  هک  تـسا  دراو  یثیدـح  رد  .و  اذـکه ینامـسج و  فـشک ، بـسح  هـب  يرگید 
نیا يارو  هک  دوشیم  هنوگچ  دنتفگیم : درواین . نامیا  یسک  ربق . باذع  داعم و  هب  رارقا  هب  دومن  فیلکت  ار  مدرم  دش و  ثوعبم  يربمغیپ 

نآ هب  نآ  زا  سپ  دـندومنیم . هدـهاشم  اهزیچ  باوخ  ملاع  رد  هک  تخاس  طلـسم  ناشیارب  ار  باوخ  یلاعت  دزیا  سپ  دـشاب . یملاع  ملاـع 
فوهلم رد  سوواط  نب  نیدلایـضر  دیـس  هک  تسا  يزیچ  نآ  هناقداص  ياـیؤر  هلمج  زا  و  دـندش . لـئاق  ار  داـعم  دـندروآ و  رارقا  ربمغیپ 

 - ربمغیپ تشوگ  زا  يا ]  ] هراپ ایوگ  هک  مدـید  باوخ  رد  نیـسح  تدالو  زا  لبق  هک  تفگ  سابع ، يهجوز  لـضفلا ، ما  : هک هتـشاد  تیاور 
بانج نآ  هب  ار  باوخ  نآ  ینعی  متـشاد . هضرع  ربمغیپ  تمدخ  ار  نآ  سپ  دـش . هتـشاذگ  نم  نماد  رد  دـش و  عطق  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 

وت هب  ار  رـسپ  نآ  نم  دـیازیم و  يرـسپ  هک  تسا  دوز  همطاـف  هک  یتـسرد  هب  سپ  تسا . تسار  وت  باوخ  هک  دومرف  ترـضح  نآ  متفگ .
ربمغیپ نماد  رد  مدروآ و  ار  كدوک  نآ  يزور  کی  سپ  دـش  عقاو  وحن  نامه  هب  راک  هک  دـیوگ  لضفلا  ما  یهد . ریـش  ار  وا  هک  مهدیم 

سپ مداد . راشف  ار  كدوک  نآ  ندب  تشوگ  نم  سپ  دش . عقاو  ربمغیپ  يهماج  يور  رب  هرطق  کی  درک و  لوب  كدوک  نآ  سپ  متـشاذگ 
. دوشیم هتسش  نم  يهماج  نیا  سپ  لضفلا ! ما  يا  ریگب ، مارآ  هک  دومرف  نم  هب  كانبضغ  دننام  ربمغیپ  سپ  دمآرد . هیرگ  هب  كدوک  نآ 

مدمآ سپ  مروآ  یبآ  هک  متفر  متشاذگاو و  ربمغیپ  نماد  رد  ار  كدوک  نآ  هک  دیوگ  لضفلا  ما  ارم . رـسپ  يدروآ  درد  هب  قیقحت  هب  سپ 
نیا نم  تما  هک  ارم  داد  ربخ  لیئربج  هک  دومرف  سپ  تسیچ ؟ امـش  يهیرگ  ببـس  هک  مدرک  ضرع  سپ  دنک . یم  هیرگ  ربمغیپ  هک  مدـید 

هحفص 345 ] [ . ] 641 . ] دنشکیم ار  دنزرف 

تسا ءادهشلادیس  ترضح  ياهباوخ  رد 

هب نوچ  : هک هدومرف  یلاما  باتک  رد  قودـص  خیـش  هنیدـم . زا  تقرافم  ناـمز  رد  باـنج  نآ  ياـیؤر  رد  لوا : رما  : تسا رما  دـنچ  نآ  رد  و 
ضرا يوس  هب  زاجح  نیمز  زا  هک  دومن  مزع  بانج  نآ  سپ  دومن ، دیعـس  ماما  نآ  لتق  هب  رما  ار  دینع  دیلو  دـیلپ ، دـیزی  هک  دیـسر  نیـسح 

ربق هب  نوچ  سپ  دـیامن . عادو  ار  ترـضح  نآ  رهطم  ربق  ات  دـش  رـضاح  ربمغیپ  دجـسم  هب  بانج  نآ  دـمآ ، رد  بش  نوچ  سپ  دور . قارع 
بانج نآ  دمآ ، رد  مود  بش  نوچ  سپ  تشگرب . دوخ  عضوم  يوس  هب  رون  نآ  سپ  دیدرگ ، رادیدپ  ربق  زا  يرون  بانج  نآ  يارب  دیسر ،

، دوبر باوخ  هدجس  رد  ار  وا  سپ  ار . زامن  داد  لوط  سپ  دنک ، زامن  هک  داتسیا  سپ  دنک . عادو  ار  ربمغیپ  ربق  هک  دمآ  رد  ربق  بناج  هب  زاب 
: دومرفیم دیسوب و  ار  بانج  نآ  ياهمشچ  نایم  دینابـسچ و  دوخ  يهنیـس  هب  تفرگ و  ار  نیـسح  دمآ و  رد  وا  باوخ  هب  ادخ  ربمغیپ  سپ 

تسین ارم . تعافـش  دنرادن  دیما  هک  نم ، تما  زا  يهفیاط  نایم  رد  یناطلغ ، دوخ  نوخ  رد  وت  هک  منیبیم  ایوگ  داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و 
وت قاتـشم  ناشیا  و  وت ، ردارب  وت و  ردام  وت و  ردپ  دزن  هب  دمآ  یهاوخ  وت  هک  یتسرد  هب  نم ! كرـسپ  يا  یبیـصن . ادخ  دزن  رد  ناشیا  يارب 
رد دش  رادیب  باوخ  زا  نیسح  سپ  تداهـش . هب  رگم  ار  نآ  یـسریمن  هک  تسه  یتاجرد  تشهب  رد  وت  يارب  هک  یتسرد  هب  و  دنـشابیم .

و [ . 642 . ] ار ناـشیا  دومن  عادو  داد  ربـخ  باوـخ  نآ  هب  ار  ناـشیا  درک و  تعجارم  دوـخ  تیب  لـها  هب  سپ  دوـب . هدـننک  هیرگ  هک  یتلاـح 
رد ار  ربق  سپ  دمآ . ربمغیپ  ربق  بناج  هب  دیآرب ، هنیدم  زا  هک  تساوخ  نیسح  نوچ  هحفص 346 ] هک [ : دومن  تیاور  وحن  نیدب  فنخموبا 

نوریب قیقحت  هب  هنیآ  ره  ربمغیپ ! يا  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : درک و  مالس  ربمغیپ  رب  و  یتخس . نتسیرگ  تسیرگ ، تفرگ و  لغب 
هللا امهنعل  هیواعم -  نب  دیزی  اب  هک  دنتخاس  روبجم  ارم  و  وت ، نایم  نم و  نایم  رد  دش  هتخادنا  یئادـج  و  تهارک ، يور  زا  وت  راوج  زا  متفر 

هک تسا  نیا  سپ  موشیم . هتشک  منکن  تعیب  رگا  موشیم و  رفاک  منک  تعیب  رگا  و  تسا . روجف  بکار  رومخ و  براش  هک  منک  تعیب  - 
بانج سپ  دـش . بلاغ  بانج  نآ  رب  باوخ  سپ  مالـس ! نم  زا  ربمغیپ  يا  داب  وت  رب  سپ  نم . زا  تهارک  اـب  موریم  نوریب  وت  راوج  زا  نم 

ردام وت و  ردپ  دش  قحلم  نم  هب  قیقحت  هب  هنیآ  ره  نم ! كرسپ  يا  دومرف : درک و  مالـس  وا  رب  داتـسیا و  هک  دید  باوخ  رد  ار  بآم  یمتخ 
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نم كرسپ  يا  نادب ، و  ایب . ام  دزن  هب  دوز  سپ  میشابیم . وت  يوس  هب  قاتـشم  ام  ناویحلا و  راد  رد  دنـشابیم  عمج  ناشیا  و  وت . ردارب  وت و 
و تداهـش ، هب  رگم  دیـسرن  یهاوخن  هجرد  نآ  هب  وت  سپ  ادـخ ، رون  هب  تسا  هدـش  هدیـشوپ  هک  تسا  يا ]  ] هجرد تشهب  رد  وـت  يارب  هک 
و یبش ، رد  دوخ  لزنم  زا  نیـسح  تفر  نوریب  : هک تسا  هتفگ  يوسوم  بلاـطیبا  نب  دـمحم  و  [ . 643 . ] تسا هدش  کیدزن  ام  رب  وت  مودـق 

وت طبس  وت و  يهخرف  رسپ  و  وت ، خرف  يهمطاف  رسپ  نیـسح ، منم  ادخ ! ربمغیپ  يا  داب ، وت  رب  مالـس  تفگ  و  شدج . ربق  يوس  هب  دومن  لابقا 
تظفاحم دـندراذگ و  عیاض  دـندرک و  راوخ  ارم  ناشیا  هک  ادـخ  ربمغیپ  يا  شاـب ، دـهاش  ناـشیا  رب  سپ  یتشاذـگ . تما  ناـیم  رد  ارم  هک 

تـسرد ار  دوخ  ياهمدـق  سپ  تساوخرب . نآ  زا  سپ  منک . تاـقالم  ار  وت  هک  نیا  اـت  وت  يوس  هب  تسا  نم  تیاکـش  نیا  و  ارم . دـندومنن 
هحفـص نوریب [  هنیدم  زا  بانج  نآ  هک  دنیبب  ات  نیـسح  لزنم  يوس  هب  داتـسرف  دـیلو  سپ  دوب . دوجـس  عوکر و  رد  هشیمه  سپ  تشاذـگ .

التبم وا  نوخ  هب  ارم  درک و  نوریب  ار  وا  هک  ار  يادخ  رم  دمح  تفگ : دـیلو  سپ  دـندیدن . لزنم  رد  ار  ترـضح  نآ  سپ  هن . ای  تفر  [ 347
زامن تعکر  دنچ  تفر و  رهطم  ربق  بناج  هب  زاب  دمآ ، رد  مود  بش  نوچ  سپ  تشگرب . دوخ  لزنم  هب  حبـص  تقو  رد  نیـسح  و  تخاسن .

دمآ نم  شیپ  رد  و  وت . ربمغیپ  رتخد  رـسپ  منم  و  تسا ، دـمحم  وت  ربغمیپ  ربق  نیا  ادـنوادخ ! تفگ : دـش ، غراف  زاـمن  زا  نوچ  سپ  دراذـگ 
يا ار  وت  منکیم  لاؤس  نم  و  ار . حـیبق  رکنم و  مراد  راکنا  ار و  فورعم  مراد  تسود  نم  هک  یتسرد  هب  ایادـخ ! راب  ینادیم . وت  هک  يرما 

رد وت  لوسر  وت و  يدونـشوخ  هک  ار  هچ  نآ  نم  يارب  ینک  راـیتخا  هک  نیا  تسا ، وا  رد  هک  نآ  ربق و  نیا  قح  هب  مارکا  لـالج و  بحاـص 
زا هک  هکئالم  زا  يرکـشل  اب  ربمغیپ  هک  دـید  باوخ  رد  هاـگان  هب  سپ  دوبر . شباوخ  سپ  درکیم . هیرگ  ربق  دزن  رد  نآ  زا  سپ  تسا . نآ 
يا دومرف : دیسوب و  ار  شمشچ  ود  نایم  دینابسچ و  هنیـس  هب  ار  نیـسح  هک  نیا  ات  دش  رـضاح  دندوب  وا  يور  شیپ  پچ و  تسار و  فرط 

زا ـالب  برک و  نیمز  هب  يوـشیم  هدـیدرگ  حـبذ  یناـطلغ ، دوـخ  نوـخ  هب  هک  يدوز  نیا  هب  ار  وـت  منیبیم  اـیوگ  نیـسح ! يا  نم ، بیبـح 
ناشیا هب  دناسرن  ادخ  دنراد ! نم  تعافش  زا  دیما  لاح  نیا  اب  ناشیا  يوشیمن و  هداد  بآ  هک  هنـشت  لاح  نیا  اب  وت  و  نم . تما  زا  یهورگ 

دـشابیم یتاجرد  هنیآ  ره  تشهب  هب  وت  ردارب  وت و  ردام  وت و  ردپ  هک  یتسرد  هب  نیـسح ! يا  نم ، تسود  يا  تمایق ، زور  رد  ارم  تعافش 
يوس هب  یجایتحا  ارم  راوگرزب ! دج  يا  تفگیم : دومنیم و  شدج  هب  رظن  باوخ  رد  نیسح  سپ  تداهش . هب  رگم  ار  اهنآ  یسریمن  هک 
يوس هب  نتـشگرب  زا  وت  يارب  تسا  راچان  هک : دومرف  ادخ  ربمغیپ  سپ  نک . لخاد  دوخ  ربق  رد  ربب و  دوخ  اب  ارم  سپ  تسین ، ایند  هب  عوجر 

ردـپ و وت و  هک  یتسرد  هب  سپ  گرزب . باوث  زا  وت  يارب  یلاعت  يادـخ  تسا  هتـشون  هک  ار  هچنآ  تداهـش و  هب  دوش  هداد  يزور  اـت  اـیند 
باوخ هحفص 348 ] زا [  نیسح  سپ  دنوش . تشهب  لخاد  ات  هرمز ، کی  رد  تمایق  زور  رد  دنوشیم  روشحم  وت  ردپ  مع  وت و  مع  ردارب و 

لزنم هب  ترـضح  نآ  نوچ  : هک هدومرف  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیـشالبرک  رفـس  ءانثا  رد  ماما  ندید  باوخ  رد  مود : رما  [ . 644 . ] دش رادیب 
روهشم هک  نیسح  نب  یلع  شرسپ  سپ  دوب . نایرگ  هک  یتلاح  رد  دش  رادیب  شیوخ  باوخ  زا  سپ  دومن . رهظ  يهلولیق  دش ، دراو  بیذع 

هک تسا  یتعاـس  نیا  نم ! كرـسپ  يا  هک  دومرف  باـنج  نآ  دروآ ؟ هیرگ  هب  ار  وت  هچ  ناـج ! ردـپ  يا  هک : درک  ضرع  تسا  ربـکایلع  هب 
هب دنناریم  ار  امش  اهگرم  دیوریم و  باتش  هب  امش  تفگیم  یسک  هک  مدید  باوخ  رد  هک  یتسرد  هب  دوشیمن و  غورد  نآ  رد  باوخ 

سپ .( تفای عوقو  هیبلعث  لزنم  رد  باوخ  نیا  هک  تسا  نآ  تسا  رابتعا  تیاهن  رد  هک  رگید  تایاور  زا  یـضعب  ربانب  [ .) 645  ] تشهب يوس 
هب مسق  نم ؛ كرـسپ  يا  یلب ، دومرف : بانج  نآ  میتسین ؟ قح  رب  ام  سپ  ایآ  ناـج ! ردـپ  يا  هک  درک  ضرع  ربکایلع  باوخ ، ناـیب  زا  دـعب 

یکاـب گرم  زا  ماـگنه  نیا  رد  اـم  سپ  ناـج ! ردـپ  يا  درک : ضرع  ربـکایلع  سپ  ناگدـنب ! تشگزاـب  تسا  وا  يوـس  هب  هـک  یـسک  نآ 
نآ فنخمیبا  تیاور  رباـنب  [ . 646 . ] يدلو هب  دـلاو  زا  ءازج  نیرتهب  نم ! كرـسپ  يا  ادـخ ، ار  وت  دـهد  ازج  دومرف : ترـضح  نآ  . میرادـن

ات يدومرف  ار  مالک  نیا  ارچ  هک  تفگ  ربکایلع  سپ  هحفص 349 ] [ . ] 647 (. ] نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  :) تفگ باوخ  ندید  زا  دعب  بانج 
رفاک زا  رتبا  رمع  اعوسات  زور  رصع  رد  : هک دناهتشون  لتاقم  بابرا  . اعوسات زور  رصع  رد  بانج  نآ  باوخ  رد  موس : رما  [ . 648 . ] ربخ رخآ 
ماما رکشل  بناج  هب  رثا ، تواقش  رکشل  سپ  ار ! امش  داب  هدژم  تشهب  هب  دیوش و  راوس  ادخ ! رکـشل  يا  هک  دز  دایرف  رکـشل  نایم  رد  رتدب ،
هدرک هقلح  وناز  درگ  هب  ار  ریـشمش  هتـسشن و  دوخ  يهمیخ  شیپ  رد  نیـسح  ماما  و  دوب . رـصع  زا  دعب  نیا  و  دندمآرد . تکرح  هب  نیـسح 
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ضرع دمآ و  شردارب  کیدزن  هب  دینـش ، ار  رکـشل  يادص  بانج  نآ  رهاوخ  دیباوخ . هتـشاذگ  وناز  يالاب  رب  رـس  دوبر و  شباوخ  هک  دوب 
ادخ ربمغیپ  نم  هک  دومرف  سپ  درک . دنلب  ار  شرس  بانج  نآ  سپ  دناهدش ؟ کیدزن  هک  ار  اهادص  نیا  يونشیمن  ایآ  نم ! ردارب  يا  درک 

الیواو يادـص  دز و  دوخ  راسخر  رب  هچناپط  بنیز  سپ  ام . يوس  هب  وت  یئآیم  هک  دومرفیم  نم  هب  وا  و  مدـید ، باوخ  رد  تعاس  نیا  ار 
و [ . 650 ! ] دنک تمحر  ار  وت  ادخ  وش  تکاس  نم  ناج  رهاوخ  يا  تسین ، [ 649  ] لیو وت  يارب  هک  دومرف  وا  هب  ترـضح  نآ  سپ  دروآرب .

مردارب همطاف و  مردام  یلع و  مردـپ  دـمحم و  مدـج ، تعاس  نیا  مدـید  نم  رهاوخ  يا  تفگ  : هک هتفای  دورو  سوواط  نب  دیـس  تیاور  رد 
ام دزن  هب  ادرف  هک  هتفای  دورو  تایاور  زا  یضعب  رد  و  دمآ . یهاوخ  يدوز  نیا  هب  ام  دزن  هب  وت  نیسح ! يا  هک  دنتفگیم  ناشیا  و  ار . نسح 
رب موق  هک  نکن  يراک  ریگب ، هحفص 350 ] مارآ [  هک  تفگ  نیـسح  سپ  دز . دایرف  دز و  دوخ  تروص  رب  یلیـس  بنیز  سپ  دمآ . یهاوخ 

سپ دنیآیم . وت  يوس  هب  موق  ردارب ! يا  هک  درک  ضرع  دمآ و  بانج  نآ  دزن  هب  سابع  : هک دیوگ  دیفم  خیـش  [ . 651 . ] دننک شنزرس  نم 
امـش هک  ار  ناشیا  رم  یئوگب  ار و  ناشیا  ینک  تاقالم  هک  نیا  ات  نم ، ردارب  يا  وت ، وش  راوس  هک  دومرف  نآ  زا  سپ  تساوخرب . باـنج  نآ 

رهاظم نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز  ناشیا  رد  هک  هراوس  تسیب  اب  تفر  سابع  سپ  دنیآیم . هچ  يارب  هک  نک  لاؤس  ناشیا  زا  و  هدـش . هچ  ار 
گنج امـش  اب  ای  دینک  لوزن  وا  مکح  رب  هک  مینک  راهظا  امـش  هب  هک  دش  ریما  رما  دنتفگ : دیئآیم ؟ هچ  يارب  هک  دومرف  سابع  سپ  دـندوب .

وا هک  دنتفگ  سپ  دنداتسیا . ناشیا  سپ  منک . ضرع  وا  هب  مسرب و  هللادبع  یبا  ترـضح  تمدخ  ات  دینکم  لیجعت  هک  دومرف  سابع  مینک و 
نیا دیآ و  نیـسح  بناج  هب  هک  تشگرب  سابع  سپ  دـیوگیم . هچنآ  هب  نک  تاقالم  ار  ام  نآ  زا  سپ  ار ، وا  نک  مالعا  نک و  تاقالم  ار 
سپ ندرک . گنج  زا  دنتشادیم  زاب  ار  ناشیا  دندومنیم و  هظعوم  هبطاخم و  ار  رکشل  هک  دنداتسیا  سابع  باحـصا  و  دناسر ؛ ودب  ار  ربخ 

زادنیب ریخ  ات  یناوتب  رگا  سپ  درگرب ، ناشیا  يوس  هب  هک  دومرف  بانج  نآ  درک . رابخا  هیـضق  نیا  زا  ار  وا  هدمآ  نیـسح  ماما  دزن  هب  سابع 
. ار ادخ  مینک  رافغتـسا  ار و  ادخ  مینک  اعد  میراذگ و  زامن  ادخ  يارب  بشما  هک  دیاش  نک ، عفد  ام  زا  ار  ناشیا  بشما  ادرف و  ات  ار  رما  نیا 

بناج هب  سابع  سپ  ار . رافغتـسا  اعد و  يرایـسب  ار و  وا  نآرق  ندناوخ  ار و  ادخ  زامن  متـشاد  تسود  هک  مدوب  نم  هک  دنادیم  ادـخ  سپ 
دزن هب  ار  امـش  دیدرگ ، میلـست  رگا  سپ  ادرف ؛ ات  ار ]  ] امـش میداد  تلهم  ام  تفگیم  هک  دوب  دعـسنبا  لوسر  وا  اب  و  تشگرب . تفر و  موق 

هب رمع  : لتاقم زا  یضعب  ربانب  و  هحفص 351 ] [ . ] 652 . ] مینکیمن كرت  ار و  امـش  میراذگیمن  ام  سپ  دیدرک  ابا  رگا  میربیم و  دایزنبا 
زا ناشیا  رگا  هک  دنتفگ  یـضعب  [ . 653 . ] مداد یمن  تلهم  نم  دوب  نم  اـب  راـیتخا  رگا  هک  تفگ  رمـش  یئوـگیم ؟ هچ  وـت  هک  تفگ  رمش 

ناـیم سپ  میهدـن ؟ تلهم  ار  ربـمغیپ  دـالوا  هنوـگچ  میدادیم ، تلهم  ار  ناـشیا  اـم  دنتـساوخیم  تـلهم  اـم  زا  دـندوب و  يراـصن  كرت و 
نبا بقانم  زا  راحب  تیاور  ربانب  مراهچ : رما  . داد تلهم  رمع  سپ  دم ]  ] دـیماجنا رجاشت  هب  راک  هک  دوب  نآ  هب  کیدزن  ناسیئر  ناتـسدریز و 

ایآ دومرف : سپ  دـش . رادـیب  نآ  زا  سپ  دوبر . رد  باوخ  ار  نیـسح  ماـما  ترـضح  دـش ، اروشاـع  بش  زا  رحـس  تقو  نوـچ  : بوـشآ رهش 
هک نیا  مدـید  هک  دوـمرف  سپ  ربـمغیپ ؟ رـسپ  يا  دـیدید ، هچ  هک  دـندرک  ضرع  سپ  ؟ مدـید هچ  باوـخ  رد  تعاـس  نیا  رد  هک  دـینادیم 

نامگ دـیچیپیم و  نم  هب  رتشیب  نآ  هک  مدـید  دوب . شیپ  هک  دوب  یگـس  اهنآ  نایم  رد  و  دـنزگب ، ارم  هک  دـندیچیپ  نم  رب  يدـنچ  ياهگس 
مدـج هک  مدـید  نآ  زا  دـعب  سپ  موق ، نیا  ناـیم  زا  تسا  سیپ  وا  ندـب  هک  تسا  يدرم  دوشیم ، نم  لـتق  یلوـتم  هک  یـسک  نآ  هک  مراد 

هک قیقحت  هب  و  یشابیم . دمحم  لآ  دیهش  وت  نم ! كرسپ  يا  هک  نم  هب  دومرفیم  وا  دندوب و  وا  باحـصا  زا  یتعامج  وا  اب  ادخ و  لوسر 
نیا سپ  زادـنیم . ریخأت  نک و  لیجعت  بشما ، نم  دزن  رد  وت  راطفا  دـشاب  دـیاب  سپ  الاب . ملاع  لها  اهنامـسآ و  لـها  وت  هب  دـندش  رـشبتسم 
دـش کیدزن  قیقحت  هب  مدید و  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  سپ  دزیرب  يزبس  يهشیـش  رد  ار  وت  نوخ  ات  دش  لزان  نامـسآ  زا  هک  تسا  یکلم 

هحفص 352 ] [ . ] 654  ] تسین نآ  رد  یکش  ایند ، زا  تلحر  دش  کیدزن  رما و 

البرک نیمز  رد  نینمؤملاریما  باوخ  رد 

. تفر نیفـص  گنج  هب  هک  یتقو  مدوب  نینمؤملاریما  اب  نم  : تفگ هک  سابعنبا  زا  دوخ  ياهدنـس  هب  یلاما  رد  هتـشاد  تیاور  قودص  خیش 
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عضوم نیا  ایآ  سابع ! رسپ  يا  دومرف : دومن و  دنلب  ار  دوخ  كرابم  يادص  هک  مدید  تسا ، تارف  طش  رانک  هک  دومن ، لوزن  اونین  رد  نوچ 
نم هچنانچ  ار ، عضوم  نیا  یتخانشیم  رگا  هک  دومرف  بانج  نآ  مسانشیمن . ار  عضوم  نیا  نینمؤملاریما ! ای  مدرک : ضرع  یـسانشیم ؟ ار 

تسیرگ و زارد  ینامز  بانج  نآ  سپ  منکیم . هیرگ  نم  هک  نانچ  یتسیرگیم ، هک  نیا  رگم  یتشذگیمن ، اجنیا  زا  هنیآ  ره  مسانـشیم ،
نآ سپ  میتسیرگ . يو  اب  مه  ام  و  دندش . ناور  وا  يهنیـس  هب  اهکـشا  دـیدرگ و  رت  بانج  نآ  كرابم  شیر  هک  تخیر  ورف  کشا  ردـقنآ 
ابا يا  یندرک ، ربص  نک ، ربص  رفک ؟ ایلوا  ناطیش و  هورگ  اب  تسا  راک  هچ  ارم  نایفـسوبا ؟ لآ  اب  تسا  راک  هچ  ارم  هوا ! هوا ! دومرف : بانج 

زامن تخاس و  وضو  تساوخ و  یبآ  سپ  ینکیم . تاقالم  ناشیا  اـب  وت  هچنآ  لـثم  درک  تاـقالم  مه  وت  ردـپ  هک  قیقحت  هب  سپ  هللادـبع !
و دش . رادیب  نآ  زا  سپ  دیمرآ . یتعاس  دوبر و  رد  باوخ  ار  وا  سپ  هدرک ، هداعا  لوا  مالک  لثم  نآ  زا  سپ  تساوخ  هک  ردـقنآ  دراذـگ .

ضرع مدـید ؟ باوخ  رد  هچنآ  زا  ار  وت  مهد  ربخ  یهاوخ  دومرف : نانمؤمریما ! يا  میاـجنیا ، رد  نم  مدرک : ضرع  ساـبع ! رـسپ  يا  دومرف :
لزان نامـسآ  زا  يدنچ  نادرم  هک  مدوب  ایوگ  مدید  دومرف : بانج  نآ  نینمؤملاریما ! يا  دیدید ، ریخ  امـش و  ياهمـشچ  دـیباوخ  هک  مدرک 

رد دندیشخردیم و  دندوب  دیفس  اهریـشمش  نآ  هک  دندوب  هدرک  [ 655  ] لیامح ار  دوخ  ياهریشمش  دوب و  دیفـس  ياهملع  ناشیا  اب  دندش 
هحفص یظیلغ [  نوخ  دش و  برطضم  هک  ناشیا  ياههشیر  هب  هدش  هدز  اهتخرد  نیا  هک  مدید  نآ  زا  سپ  دندیـشک . یطخ  نیمز  نیا  رود 

شدایرف هب  یسک  دومنیم و  یـسردایرف  بلط  و  نوخ . نآ  رد  دش  قرغ  نم ، ناوختـسا  زغم  و  نم ، کلفط  نیـسح ، دوب . هدش  رهاظ  [ 353
تسد رد  دیوشیم  هتشک  امش  هک  لوسر  لآ  يا  دینک  ربص  دنتفگیم  دندوب  هدش  لزان  نامسآ  زا  هک  شوپدیفس  نادرم  نآ  و  دیـسریمن .

! نسحلاوبا يا  دنتفگیم  دنتفگ و  تیزعت  ارم  نآ  زا  سپ  تسا . قاتـشم  وت  يوس  هب  هک  هللادبع  ابا  يا  تشهب  تسا  نیا  نامدرم و  نیرتدـب 
زا سپ  نایملاع ! راگدرورپ  دزن  هب  دنتـسیایم  مدرم  هک  يزور  دنکیم و  نشور  نآ  هب  ار  وت  ياهمـشچ  ادـخ  هک  ار  وت  داب  هدژم  تراشب و 
نم هک  مساقلاوبا  قدصم  قداص  هک  ارم  داد  ربخ  قیقحت  هب  هنیئآ  ره  هک  تسوا  تسد  رد  یلع  سفن  هک  یسک  نآ  هب  مسق  مدش  رادیب  نآ 

اب نیـسح  نآ  رد  دوشیم  نفد  هک  تسا  الب  برک و  نیمز  نیا  دـننک و  جورخ  اـم  رب  ملظ  لـها  هک  یماـگنه  رد  دـید  مهاوخ  ار  نیمز  نآ 
يهعقب دوشیم  رکذ  هک  نانچمه  الب  برک و  نیمز  هب  دوشیم  رکذ  تسا و  فورعم  اهنامـسآ  رد  نیمز  نیا  و  همطاف . دـالوا  زا  رفن  هدـفه 

هب مسق  سپ  ار  وهآ  لکـشپ  زا  يردق  نیمز  نیا  فارطا  رد  نک  بلط  سابع ! رـسپ  يا  دومرف : نآ  زا  سپ  سدـقملاتیب . يهعقب  نیمرح و 
ار اهنآ  نم  دیوگ  سابعنبا  نارفعز . گنر  هب  تسا  هدش  درز  ناشیا  ياهگنر  اهلکـشپ  نآ  مدومنن و  بیذکت  متفگن و  غورد  هک  ادـخ 

فـصو امـش  هک  یتفـص  نامه  هب  متفای  ار  اهنآ  نانمؤمریما ! يا  هک  مدرک  ادـن  سپ  . دـندوب عمج  یئاـج  رد  هک  ار  اـهنآ  متفاـی  مدرک  بلط 
اهنآ سپ  دمآ . بناج  نآ  رب  نانک  هلوره  تساخرب ، بانج  نآ  سپ  ادخ . لوسر  ادـخ و  دومرف  تسار  هک  دومرف  بانج  نآ  سپ  دـیدرک .

نب یـسیع  ار  اهلکـشپ  نیا  تسیچ ؟ اهنیا  هک  سابع  رـسپ  يا  ینادیم  ایآ  دنـشابیم . اهنامه  اهنیع ، هب  اهنیا ، دومرف  و  دیئوب . تشادرب و  ار 
دـناهدش و عمج  دـنچ  يوهآ  هک  دـندید  دنتـشذگ  نیمز  نیا  رد  نییراوح  اب  یـسیع  هک  دوب  نانچ  تیفیک  تسا و  هتـشاذگ  اجنیا  هب  میرم 
؟ تسا نیمز  هچ  نیا  دینادیم  ایآ  دومرف : دـندومن  لاؤس  هیرگ  ببـس  زا  دـنکیم . هیرگ  ارچ  یـسیع  هک  دنتـسنادیمن  سپ  دـننکیم  هیرگ 

تسا نم  ردام  لثم  هک  لوتب  يهرهاط  رسپ  لوسر و  رسپ  وا  رد  دوش  هتـشک  هحفـص 354 ] هک [  تسا  ینیمز  نیا  دومرف : مینادیمن . دنتفگ :
ءایبنا و تنیط  تسا و  كرابم  دنزرف  نآ  تنیط  زا  هک  اریز  تسا  کشم  زا  رتوبـشوخ  نیمز  نیا  دوب و  دـهاوخ  نیمز  نیمه  رد  وا  نفدـم  و 
و كرابم . دنزرف  نآ  تنیط  قوش  تهج  هب  دـننکیم  ارچ  نیمز  نیا  رد  هک  دـنیوگیم  نخـس  نم  اب  ناوهآ  نیا  و  تسا . نینچ  ءایبنا  دالوا 

نیا شوخ  يوـب  هک  دوـمرف  و  ار . اـهنآ  دـیئوب  دز و  اهلکـشپ  نیا  رب  تسد  سپ  تاـهرکم  زا  تسا  ینمیا  نیمز  نیا  هک  دـننکیم  ناـمگ 
زورما ات  سپ  دبای  یلست  دیوبب و  ار  اهنیا  نیـسح  ردپ  ات  راد  هاگن  یقاب  ار  نیا  ایادخ  تسا . نیمز  نیا  ياههایگ  ییوبـشوخ  يارب  اهلکـشپ 

بآم تیالو  بانج  دـنلب ، يادـص  هب  نآ  زا  سپ  تسا . البرک  نیمز  نیا  و  تسا . هدـش  درز  تدـم  لوط  تهج  هب  اهنآ  ياهگنر  دـنام و 
هیرگ نآ  زا  سپ  ار . وا  دنک  راوخ  هک  ره  وا و  لتق  رد  دنک  يرای  هک  ره  نیسح و  لتق  رد  نکن  كرابم  میرم  نب  یـسیع  يادخ  يا  دومرف :

ار اهلکـشپ  نآ  دـمآ . شوه  هب  نوچ  يزارد  نامز  درک  شغ  داتفا و  ور  رب  هک  نیا  اـت  وا  اـب  میتسیرگ  مه  اـم  يداـیز و  ندرک  هیرگ  درک 
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نوخ وا  زا  يدـید  هک  یتـقو  ره  ساـبع ! رـسپ  يا  دومرف : نآ  زا  سپ  مدـنبب . ار  وا  نم  هک  درک  رما  هدـیچیپ و  یئادر  يهشوـگ  ردو  تفرگ 
نآ هشیمه  نم  هک  دیوگ  سابعنبا  دوشیم . هدیدرگ  نفد  دوشیم  هتـشک  نیمز  نیا  رد  هللادـبع  ابا  نادـب  سپ  درک ، نالیـس  دـش و  رجفنم 

مدوخ يهناخ  رد  مدوب  هدـیباوخ  نم  سپ  مدوشگیمن . نیتسآ  زا  ار  نآ  زگره  ضیارف و  تظفاحم  نوچ  مدرکیم  تظفاـحم  ار  اهلکـشپ 
هب مسق  دش ! هتـشک  نیـسح  ادخ ، هب  مسق  متفگ  مدرک و  هیرگ  متـسشن و  سپ  دـکچیم . نوخ  نم  نیتسآ  رد  مدـید  مدـش  رادـیب  هعفدـکی 

دادیم ربـخ  وا  هب  ادـخ  هللالوسر ، هک  اریز  دـش ، عقاو  داد  ربـخ  هچ  ره  دـشاب . غورد  هک  تفگن  نم  هب  يزیچ  زگره  نینمؤـملاریما  هکادـخ 
هک یتلاح  رد  دمآ  رد  باتفآ  هاگان  تسا  هتفرگ  ورف  رابغ  درگ و  هک  ار  هنیدم  مدـید  متفر  نوریب  سپ  دادیمن . ربخ  وا  ریغ  هب  ار ، یئاهربخ 

: تفگیم هک  هناخ  بناج  زا  مدینـش  یئادـص  هاگان  م ]  ] درک هیرگ  متـسشن و  نم  سپ  دوب . نینوخ  ایوگ  هنیدـم  ياهراوید  دوب و  فسکنم 
دنلب ي ]  ] ادص هب  هدننز  ادـص  نآ  هحفـص 355 ] سپ [  دش . لزان  هیرگ  اب  نیمالا  حور  دش و  هتـشک  وا  رـسپ  هک  ربمغیپ ! لآ  يا  دینک ، ربص 

ترضح دوب  اروشاع  هک  خیرات  نامه  هب  هک  دمآ  ربخ  نآ  زا  سپ  دنتشک . ار  نیسح  متـسناد  تقو  نآ  مدرک و  هیرگ  مه  نم  و  درک . هیرگ 
میدینـش و یفتاه  زا  ار  مالک  نیمه  اجنآ  رد  زین  ام  دنتفگیم  هک  دندوب  البرک  رد  هک  یناسک  زا  مدینـش  دـندومن و  دیهـشار  ءادهـشلادیس 

[ . 656  ] تسا رضخ  هک  مینکیم  نامگ 

ماش رد  هنیکس  ندید  باوخ  رد 

امننبا و  [ 657  ] سوواط نب  نیدلایضر  دیـس  دننام  دناهدرک  لقن  لتاقم  بابرا  زا  يریثک  عمج  ماش  رد  ار  هنیکـس  ندید  باوخ  هک  نادب 
اما دراد . یفالتخا  هیـضق  نیا  رد  ناشیا  تاـیاور  و  [ 660  ] نآ ریغ  هینامعن و  راونا  رد  يریازج  هللاۀـمعن  دیـس  و  [ 659  ] فـنخموبا و  [ 658]
نانز يراز  دایرف و  درک . رکذ  سپ  دنروآ . لتق  هب  ار  نیدجاسلا  دیـس  ترـضح  هک  درک  رما  دیلپ  دیزی  : هک درک  رکذ  الوا  سپ  فنخمیبا ؛
دیزی بلق  رد  بعر  فوخ و  سپ  [ 661  ] عیظف رما  نیا  يوس  هب  دندومنیم  رظن  هک  ترـضح  نآ  رود  رد  خـلم  لثم  ار  نامدرم  لافطا و  و 
تفگ يوار  هـک  درک  رکذ  اــیناث  نآ  زا  سپ  هحفـص 356 ] [ . ] 662  ] دومن وفع  لیلخ  يراز  رخفم و  لـجن  لـتق  زا  سپ ، دـش . عقاو  دـیلپ 
مدید هاگان  هک  [ 664  ] هظقی و  [ 663  ] مون نایم  هتـشذگ  بش  مدوب  نم  هک  دیزی ! يا  نادب  دومرف : هنیکـس  دش  نکاس  سرت ، نوچ  سپ  : هک

ادخ تشاد  گرزب  هک  يدنچ  خیاشم  نآ  زا  دمآ  نوریب  سپ  دـش . هدوشگ  يرد  مدـید  هاگان  و  دوب . توقای  زا  نآ  يهفرـش  هک  ار  يرـصق 
رـصق نیا  ناوج ! يا  متفگ : متفر و  مداخ  نآ  يوس  هب  سپ  دوب . یمداخ  ناشیا  يور  شیپ  رد  ناشیا و  رون  رد  دومن  داـیز  ار و  ناـشیا  رجا 

حوـن و مدآ و  تسا  نیا  هک  تفگ  سپ  دـننایک ؟ خـیاشم  نیا  متفگ : تسا . نیـسح  وـت  ردـپ  يارب  رـصق  نیا  هک  تفگ  سپ  تسیک ؟ يارب 
هام گنر  دننام  وا  گنر  هک  يدرم  دمآ  هک  مدـید  هاگان  هک  تفگیم  نخـس  مداخ  نآ  نم  اب  هک  میدوب  سپ  یـسیع . یـسوم و  میهاربا و 

صخـش نآ  تسیک ؟ نیا  هک  متفگ  نم  سپ  هتفرگ . ار  دوخ  كراـبم  شیر  دوخ  تسد  اـب  وا  اـیند و  مه  وا  رب  دوب  هدـش  عمج  اـیوگ  دوـب .
هب مسق  دندش  هتـشک  قیقحت  هب  راوگرزب ! دج  يا  متفگ : متفر و  ترـضح  نآ  کیدزن  نم  سپ  تسا . ادخ ، لوسر  وت ، دـج  نیا  هک  تفگ 

دوخ يهنیـس  هب  ارم  دش و  مخ  بانج  نآ  سپ  ام . تمرح  ادخ  هب  مسق  دش  کته  و  ام . ناکدوک  ادخ  هب  مسق  دندش  حبذ  و  ام ، نادرم  ادخ 
رتخد يا  نک  تسپ  ار  دوخ  يادص  هک  دنتفگ  یسیع و  یـسوم و  حون و  مدآ و  میهاربا و  دمآ  سپ  يدنلب  نتـسیرگ  تسیرگ  دینابـسچ و 

دومن و رصق  لخاد  ارم  تفرگ و  ارم  تسد  مداخ  نآ  نآ ، زا  سپ  ار . هللالوسر  ام ، ياقآ  لد  يدروآ  درد  هب  قیقحت  هب  سپ  ادخ . يهوفص 
ياههماج دوب و  هدرک  ناشفا  ار  دوخ  يوم  هک  دوب  ینز  ناشیا  نایم  رد  دنـشابیم و  اجنآ  رد  ناشخرد  هام  دننام  نز  جـنپ  هک  مدـید  هاگان 

دنداتسیایم و نانز  نآ  داتسیایم ، نز  نآ  رگا  دوب . نوخ  هب  هدولآ  هک  ینهاریپ  دوب  وا  يور  شیپ  رد  و  دوب . هدرک  گنر  هایـس  هب  ار  دوخ 
زا ار  دوخ  تسد  هحفص 357 ] دیزگیم [  هعفد و  زا  دعب  يا ]  ] هعفد تخیریم  دوخ  رـس  رب  ار  كاخ  و  دنتـسشنیم . اهنآ  تسـشنیم  رگا 
نآ هب  نم  سپ  نیـسح . تبیـصم  هودنا  زا  شلد  دوب  هتخوس  قیقحت  هب  دوش . بآ  شلد  هک  دـش  کیدزن  سپ  ولگ . یگتفرگ  ظیغ و  يور 

نهاریپ يهبحاـص  نیا  و  يربـک . هجیدـخ  هیـسآ و  یـسوم و  رداـم  میرم و  اوـح و  اـهنیا  هک  تـفگ  دـننایک ؟ ناـنز  نـیا  هـک  مـتفگ  مداـخ 
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میتی نم و  ردـپ  ادـخ  هب  مسق  دـش ، هتـشک  نم ، يهدـج  يا  متفگ  متفر و  وا  کیدزن  هب  سپ  تسا . ارهز ، همطاف  وت ، يهدـج  يهدولآنوخ 
و رما ، نیا  نم  رب  تسا  نارگ  هک  تفگ  و  دینابـسچ . دوخ  يهنیـس  هب  ارم  ارهز  همطاف  يربک  يهقیدص  سپ  مدوخ ! نس  یکچوک  رب  مدـش 
وا درک  زیهجت  هک  دراذگ ؟ وا  رب  زامن  هک  ار ؟ وا  درک  نفک  هک  ارم ؟ رـسپ  داد  لسغ  هک  هنیکـس ! يا  ارم ، لد  يدینازوس  تفگ : دز و  دایرف 

مدنزرف يور  رب  كاخ  هک  دیچ ؟ وا  رب  تشخ  هک  وا ؟ دحل  رد  درک  وا  اب  ینابرهم  هک  دنک ؟ ربق  وا  يارب  هک  وا ؟ شعن  اب  دـش  ناور  هک  ار ؟
؟ دش وا  يهویب  نانز  لیفک  هک  درک ؟ ینابرهم  امش  رب  هک  وا  زا  دعب  هنیکس ! يا  دش ؟ امش  نامیتی  لیفک  هک  تخیر ؟ نیـسح  ممـشچ  رون  و 

هحون همه  دـندوب  وا  رود  رد  هک  ناـنز  نآ  سپ  نم ! لد  يهوـیم  ياو ! يا  نم ! لد  نوـخ  ياو ! يا  نم ! دـنزرف  ياو  يا  تفگ : نآ  زا  سپ 
ار وا  دـنداد و  يدـیدش  یلـست  ار  وا  نانز  نآ  سپ  دوش . بارخ  هک  دـهاوخیم  ناشیا  يهیرگ  زا  رـصق  هک  مدرک  نامگ  هکنیا  اـت  دـندرک 
! همطاف يا  هک  دنتفگیم  نانز  نآ  و  دندوب . هداد  وا  هب  ار  ایند  لها  هودنا  نزح و  ایوگ  درکیمن ، توکـس  وا  دندرکیم و  نکاس  تکاس و 

هکنیا لاح  دومن و  عادو  ارم  و  تسا . ناگدـننک  مکح  نیرتهب  وا  و  دـیزی . نایم  وت و  نایم  یلاعت  يادـخ  دـنکیم  مکح  وت ! رب  ادـخ  مـالس 
دیلپ دیزی  ماگنه  نآ  رد  سپ  ماهدج . قارف  يارب  زا  قباس  هودنا  نآ  اب  نم  هودنا  دش  دایز  مدش و  رادیب  سرت  اب  نم  سپ  دوب . هدـننک  هیرگ 

زا دومنن و  هرهاط  يهنیکـس  مالک  هب  ییانتعا  اهباوخ و  هب  دـییوجیم  یلـست  امـش  هک  تفگ  و  دوب ، هدـننک  ءازهتـسا  هک  یتلاح  رد  دـیدنخ 
هحفص 358 ] [ . ] 665  ] دیسرتن وا  تلالم 

نانمؤم ياهباوخ  رد 

يدـلب هک  تسا  ءاسحا  نآ  و  رجه . لها  زا  یـصخش  زا  دنتـشاد  تیاکح  مالعا  ءاملع  يهلجا  زا  یـضعب  لوا : رما  : تسا رما  دـنچ  نآ  رد  و 
هتسیرگ دش و  مارحلا  مرحم  مهن  بش  نوچ  و  متـشاد ، البرک  مولظم  يازع  رب  تبظاوم  زور  بش و  رد  نم  : هک تفگ  نیرحب . دالب  زا  تسا 
ناـغرم رایـسب و  ناـتخرد  هک  متـسه  یناتـسوب  ناـیم  رد  هک  مدـید  باوخ  رد  سپ  دوبر . رد  مباوخ  هاـگان  هک  موـلظم  نآ  يازع  رد  مدوـب 

مخز ار  لد  هک  مدینش  يدنلب  يهیرگ  يادص  هاگان  هک  مدینشیم  ار  ناشیا  يهلان  نم  و  دنتشاد . هلان  نیـسح  رب  دندوب و  اجنآ  رد  رامـشیب 
مدید ار  ینز  لادوگ  نآ  يولهپ  رد  مدید و  بآ  زا  رپ  یلادوگ  هاگان  مدرک . ریس  سپ  مسانشب . ار  هدننک  هلان  نآ  هک  متـساوخ  سپ  دزیم .

نآ وا  و  دوب . هراپ  هراپ  هماـج  نآ  دوب و  نوخ  گـنر  هب  يا ]  ] هماـج وا  تسد  رد  و  دوب ، هدـننک  عولط  باـتفآ  دـننام  وا  رون  هک  هتـسشن  هک 
يوب هماج  نآ  زا  و  درکیم . دنلب  دایرف  هیرگ و  درکیم و  رظن  هراپ  هراپ  ياهخاروس  نآ  رد  رایسب  دادیم و  وش  تسـش و  نوخ  زا  ار  هماج 

بـصغ سپ  ارم  اما  اـم ؟ رد  دـناهدرک  هچ  وت  تما  هک  ینیبیمن  اـیآ  ادـخ ! لوسر  يا  مردـپ ، يا  تفگ : هاـگان  هب  دـمآیم . ربنع  کـشم و 
دندرک در  نم و  يهـیطع  زا  ارم  دـندرک  عـفد  دـنتفرگ و  ارم  ثاریم  دـندز و  ارم  يوـلهپ  نـم و  يهناـخ  زا  ارم  دـندنار  و  ارم ، قـح  دـندرک 

نم و ءاعدا  یتسار  زا  دندیشوپ  مشچ  دندرک و  کچوک  ارم  ردق  نم و  يهیطع  يارب  يدوب  هتشون  وت  هک  ارم  باتک  دندیرد  ارم و  نادهاش 
هکنیا ات  نم ! ردپ  يا  دندرکن . ءافتکا  نیا  هب  و  دندومنن . تناعا  ارم  دندومن و  راوخ  ارم  و  نم ، نخـس  ندینـش  زا  ار  دوخ  ياهـشوگ  دنتـسب 

، نم يهناخ  ندینازوس  رب  دنراد  رارـصا  هک  مدید  نوچ  سپ  ارم  دالوا  ارم و  دـننازوسب  دـننز و  شتآ  ارم  يهناخ  هک  ار  مزیه  دـندرک  عمج 
زا حور  نآ  تدـش  زا  هک  دـش  کیدزن  هکنیا  ات  راوید  رد و  ناـیم  رد  ارم  دـنداد  راـشف  سپ  مدرب ، رد  تشپ  هب  هاـنپ  مدوشگ و  ار  هناـخ  رد 

هکنیا ات  درکن  تیافک  ار  ناشیا  نیا  و  يداهن . هحفص 359 ] مان [  نسحم  ار  وا  وت  هک  ارم  مکش  لفط  دندرک  طاقـسا  سپ  دیآ . رد  هب  مندب 
سپ يدومن . ریما  ار  وا  يدـناوخ و  ردارب  ار  وا  یگرزب  رد  يداد و  تیبرت  ار  وا  یکچوک  رد  هک  وت  بیبـح  نم ، مع  رـسپ  يوس  هب  دـندمآ 

وت رما  تعاطا  يهطساو  هب  رگا  سپ  درکن . يرای  ار  وا  یسک  دندیشک و  ار  وا  دنتخادنا و  شندرگ  هب  ار  وا  ریـشمش  لیامح  ار و  وا  دنتفرگ 
نم ندب  ياهگر  دندرک  نینچ  نم  معنبا  اب  هک  مدـید  نوچ  ناج ! ردـپ  يا  ناشیا . رخآ  يهلایپ  هب  ار  ناشیا  لوا  دـناشچیم  هنیآ  ره  دوبن ،

رد ار  وت  تیصو  دننک و  هظحالم  وت  اب  ارم  تبارق  دیاش  هک  متفر  موق  بناج  هب  متفرگرب و  رب ، رازا  متخادنا  رـس  رب  هعنقم  تشگ . هتخیـسگ 
ار میولهپ  دندز و  میولهپ  رب  هنایزات  هکنیا  ات  درکن  تیافک  نیاو  دنداد ، مانـشد  ارم  هکلب  دـندومنن  نم  میظعت  سپ  دـننک . تاعارم  نم  قح 
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رگا و  میامن . تاـقالم  ار  دوخ  يادـخ  منک و  تاـقالم  ار  وت  هکنیا  اـت  تسا ، یقاـب  نم  ندـب  رد  نشاـیا  ياـههنایزات  راـثآ  نیا  دنتـسکش و 
ردپ زا  تسد  هک  دنتفگیم  مدرم  هب  دنتسیرگیم و  ناشیا  دنتفریم و  ناشدوخ  ردپ  رس  تشپ  رد  هنوگچ  هک  ار  نیسح  نسح و  يدیدیم 

دنزرف ود  نم  زا  نوچ  دندش . لیاح  نم  دنزرف  ود  نم و  نایم  رد  مدرم  سپ  دیربیم ؟ اجک  ار  وا  سپ  دابم ، امـش  يارب  يردام  دـیرادرب ، ام 
ار وت  دـندرکیم و  هیرگ  ناشیا  و  متخاـس . قرفتم  دوخ  دـنزرف  ود  زا  ار  ناـمدرم  هداـم و  ریـش  دـننام  مدـمآ  تکرح  هب  دـندش ، بیاـغ  نم 

يربت قیدص و  ام  زا  دش  دیماان  دـندرک و  ضارعا  ام  زا  و  دـنداد . مانـشد  ار  ام  ردام  و  دندیـشک ، ار  ام  ردـپ  هک  دـنتفگیم  دـندناوخیم و 
ار ناشیا  و  دومرف . رکذ  دـیجم  نآرق  رد  ادـخ  هک  یبرقلا  يوذ  نآ  میدوبن . یبرقلا  يوذ  زا  ایوگ  هک  دنتـسب  ار  ام  رد  و  قیفر ، اـم  زا  تسج 
هک یتلاح  رد  تفر ، ناشیا  دزن  هب  نوچ  سپ  دنچ . يهمان  وا  يوس  هب  دنداتـسرف  لسر و  هب  ارم  دـنزرف  دـنداد  بیرف  هکنیا  ات  درکن  تیافک 

. ار وا  راصنا  وا و  دالوا  دنتشک  وا و  رب  ار  هار  دنتـسب  وا و  يوس  هب  دنتفر  نوریب  دوب . ناشیا  تیاده  هب  بغار  تشاد ، ناشیا  قیدص  هب  نیقی 
هزمح هن  دندیناشن . هنهرب  نارتش  رب  ار  وا  نارتخد  دندرک و  تمسق  ار  وا  لاوما  دندرک و  ریسا  ار  وا  لایع  دندرک و  درخ  ار  وا  ندب  هنیس و  و 

هک دیوگیم  باوخ  هحفـص 360 ] نیا [  یکاح  دـندوب ؛ راوگرزب  و  دـندوب ، هدـننک  تیامح  هک  مشاهونب  هن  لـیقع و  هن  رفعج و  هن  دوب و 
نیا ناتسب و  نیا  بحاص  نز  نیا  هک  متفگ  دوخ  اب  دمآ و  درد  هب  ملد  مدومن  هدهاشم  ار  بوث  لسغ  مدینش و  وا  زا  نم  ار  مالک  نیا  نوچ 

ناشیا هب  ار  دوخ  مسا  ارچ  نم  دنزرف  يا  تفگ : دش و  تفتلم  پچ  تسار و  بناج  هب  نآ  زا  سپ  تسا . وا  يهدـش  هتـشک  دـنزرف  زا  هماج 
متفگ ناشیا  هب  ناج ! ردام  يا  هک  تفگ  باوج  یـسک  مدید  هاگان  دنتـسنادن . ار  وت  ردپ  دج و  دنتخانـشن و  ار  وت  هک  دـیاش  سپ  یتفگن ؟
نسح مردارب  تسا و  يربک  هجیدخ  ماهدج  تسا و  ارهز  يهمطاف  مردام  و  تسا ؛ یـضترم  یلع  مردپ  و  تسا ، یفطـصم  دمحم  مدج  هک 

. دندومن حابم  ناکوخ  ناگس و  يارب  ار  بآ  نآ  دنتسب و  ار  تارف  هار  دندرکن و  تاعارم  ارم  ماقم  دندینشن و  ارم  مالک  سپ  تسا . یبتجم 
نودب دندرک ، راوس  نارتش  رب  ار  ناشیا  دندرک و  هنهرب  ارم  نارتخد  دندرک و  درخ  ارم  تشپ  نابـسا  مس  هب  دنتـشک و  هنـشت  ارم  نآ  زا  سپ 

ار مالس  سپ  مدرک . مالس  وا  هب  متفر و  نز  نآ  کیدزن  سپ  دمآ . هزرل  هب  مندب  مدینش ، ار  مالک  نیا  نوچ  دیوگ : باوخ  یکاح  شـشوپ .
نم هک  تفگ  سپ  تسیرگ . سپ  تسیک ؟ درم  نیا  یتـسیک و  وـت  هک  ادـخ  هب  ار  وـت  منکیم  لاؤـس  هک  متفگ  وا  هب  سپ  دوـمن . در  نم  هب 
نیا هک  تسا  نیـسح  نم  دـنزرف  نیا  و  یفطـصم . دـمحم  رتخد  ارهز ، همطاف  منم  مشابیم . تما  نیا  ربمغیپ  رتخد  نم  ممولظم و  نیا  رداـم 

هب ناتخرد  نایم  زا  يدنچ  نانز  هاگان  و  دش . دنلب  هلان  هب  وا  يادص  سپ  ام ؛ زا  دعب  دنتفای  اهنت  ار  وا  و  ام ، زا  دـعب  دنتـشک  ار  وا  یقـش  تما 
نانز نیا  نم ! يهدیـس  يا  مدرک : ضرع  سپ  هنهرب . رـس  اب  یـضعب  هراپ و  ياهنهریپ  اب  یـضعب  دـندوب . اههام  دـننام  هک  دـندمآ  وا  بناج 

هک یتسردب  نم ! يهدیس  يا  مدرک : ضرع  متسیرگ و  نم  سپ  دنشابیم . بابر  هیقر و  هنیکـس و  موثلکما و  بنیز و  دومرف : سپ  دننایک ؟
ام ياهرـصق  اب  ربارب  وا  رـصق  هک  دومرف  سپ  دندرک . مردپ  اب  راک  هچ  سپ  نیـسح . وت  دلو  يارب  اصوصخ  دوب ، امـش  يارب  وگهیثرم  مردـپ 
ای دـنکیم  فرـص  نیـسح  يازع  رد  ار  شلام  اـی  دـنکیم  هیرگ  امـش  رب  هک  نآ  يازج  تسیچ  نم ! يهدیـس  يا  مدرک : ضرع  سپ  تسا .
 ] دناشونیم بآ  ای  دـنکیم  نیـسح  يازع  يهماقا  رب  هک  یـسک  تجاح  هب  دـنکیم  یعـس  ای  نیـسح  رب  نزح  تهج  هب  دـشکیم  يرادـیب 

ار و وت  داب  هدژم  سپ  تسا . ام  هب  تناعا  اهنیا  همه  و  تشهب . تسا  ناشیا  يارب  هک  دومرف  دـنکیم ؟ تنعل  ار  امـش  نمـشد  و  هحفص 361 ]
موشیمن تشهب  لخاد  نم  هک  مدنزرف  تداهـش  هب  مسق  مدنزرف و  مرهوش و  مردپ و  قح  هب  مسق  سپ  ام . یگیاسمه  هب  ار  ناشیا  هدب  هدژم 

تـسا نایملاع  راگدرورپ  هک  تسا  یئادخ  يارب  دمح  و  ناسرب . ناشیا  هب  ار و  ناشیا  هد  هدژم  سپ  دوشن . تشهب  لخاد  ناشیا  زا  یلفط  ات 
البرک رد  هدش  رضاح  هک  ار  [ 667  ] فوفکم درم  مدومن  تاقالم  : هک دیوگ  حابرنبا  هک  دـناهدرک  مالعا  ءاملع  زا  یعمج  مود : رما  [ . 666]
نکیل و  مدوب . رفن  هن  سیئر  البرک و  رد  مدش  رضاح  هک : تفگ  یئانیبان . ببس  زا  مدرک  لاؤس  درم  نآ  زا  و  ءادهشلادیس . ترضح  لاتق  رد 

مدید باوخ  ملاع  رد  مدیباوخ . مدومن  ار  ءاشع  برغم و  زامن  مدومن و  تعجارم  لزنم  هب  هک  یتقو  سپ  مدربن  راک  هب  هزین  ریت و  ریـشمش و 
يوـس هب  دیـشک  تفرگ و  ارم  ناـبیرگ  سپ  راـک ؟ هچ  هللالوـسر  اـب  ارم  متفگ : ار . ادـخ  ربـمغیپ  نک  تباـجا  تفگ : دـمآ و  یـصخش  هـک 

شکراـبم تسد  هب  يا ]  ] هبوچ تسا و  هدرک  هنهرب  هدوشگ و  شکراـبم  [ 668  ] عارذ ود  و  تسا ، هتـسشن  ربمغیپ  هک  مدـید  سپ  هللالوسر .
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ره هب  سپ  ارم ، باحصا  رفن  هن  ریشمش  نآ  هب  تشکیم  و  شتآ ، زا  دوب  ریشمش  شتسد  رد  هداتسیا و  شتـسد  ریز  رد  کلم  کی  هتفرگ و 
سپ هللالوسر ! اـی  کـیلع ، مالـسلا  مدرک : ضرع  مدـش و  کـیدزن  نم  سپ  تخوـسیم . تفرگیم و  شتآ  دزیم ، تبرـض  کـی  کـی ،

ضرع سپ  يدرکن ! تاـعارم  چـیه  ارم  قح  یتشک و  ارم  ترتـع  يدرک و  عطق  ارم  تمرح  ادـخ ! نمـشد  يا  دومرف : و  دومرفن . در  باوج 
داوس ریثکت  نکیل  ییوگیم و  تسار  دومرف : سپ  مدربن . راک  هب  هزین  ریت و  ریـشمش و  نکیل  مدـش و  رـضاح  البرک  رد  هللالوسر ! ای  مدرک :

رد نوخ  زا  هحفـص 362 ] رپ [  تشت  کی  مدـید  هاگان  مدـش  راوگرزب  نآ  کیدزن  ایب ، کیدزن  دومرف : سپ  يدومن . ادـخ  نانمـشد  رافک 
نم مشچ  هب  لـیم  کـی  رهطا  نوخ  زا  سپ  تسا . نیـسح  نم ، رـسپ  نوخ  نیا  دومرف : سپ  تسا . هدـش  هتـشاذگ  راوـگرزب  نآ  يور  شیپ 

تیاور دـناهدرک  رکذ  ءاـملع  زا  یعمج  موس : رما  [ . 669 . ] مدش روک  دنیبیمن و  چیه  ممـشچ  نالا  یلا  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  و  دیـشک .
رد بش  کی  مشابیم و  هفوک  لها  زا  نم  تفگ : درک . لاؤس  وا  يروک  ببـس  زا  مدـید ، ار  رـصبلا  فوفکم  خیـش  کی  : هک ار  نیـصحیبا 

ار هفوک  لها  يهمه  و  نیـسح . نوخ  زا  دوب  هداهن  وا  يور  شیپ  رد  نوخ  زا  رپ  گرزب  تشت  کـی  هک  مدـید  ار  ادـخ  ربمغیپ  باوخ  ملاـع 
: متفگ یتسین ؟ هفوک  لها  زا  وت  هک  دومرف  متسین . البرک  لها  زا  نم  هک  متفگ  نم  سپ  راوگرزب . نآ  تمدخ  هب  دندروآیم  دندیـشکیم و 

ندـش هتـشک  یتشاد  تسود  يدرک و  لیم  نکیل  و  يدومنن ؟ تباـجا  ار  وا  توعد  ارچ  و  يدرکن ؟ يراـی  ار  مرـسپ  ارچ  هک  دومرف  متـسه .
تاذ هب  مسق  سپ  يروک . تلاح  اب  مدش  رادیب  سپ  شکرابم . تشگنا  هب  دومرف  نم  هب  هراشا  سپ  يدش . دایزنبا  هورگ  زا  سپ  ارم  دنزرف 
يرای رد  شاک  هک  مراد  تسود  ار  نیا  نیکل  دشاب و  نم  لام  وم ، خرس  ياهرتش  عیمج  هک  نیا  دنکیمن  رورـسم  داش و  ارم  هک  یلاعت  قح 

هک یتـقو  تفگ : هفوک  لـها  زا  يرگنهآ  : هک دـناهدومن  رکذ  ءاـملع  دیدانـص  زا  یعمج  مراـهچ : رما  [ . 670 ! ] مدوب هدـش  دیهـش  بانج  نآ 
رکـشل اب  مدوب و  هدومن  عمج  ار  دوخ  ياهنهآ  تالآ و  بابـسا و  نم  نیـسح ، ماما  يهبراـحم  يارب  دـندش  نوریب  هفوک  زا  داـیزنبا  رکـشل 

هک نیا  لـثم  رکـشل : روما  هب  مدوب  لوغـشم  اـهزور  و  مدز . ار  دوخ  يهمیخ  مه  نم  دـندز ، ار  دوخ  ياـههمیخ  هک  یتـقو  سپ  متفر . نوریب 
دش رایسب  نم  هحفص 363 ] يزور [  سپ  مدرکیم . تسرد  ار  اهنآ  سپ  دشیم ، جک  هک  ریـشمش  دراک و  اههزین و  لیخ و  طبارم  اهخیم و 
رد سپ  تشذگ . زور  دنچ  انغ . تلود و  اب  البرک  زا  تعجارم  زا  دعب  دیـشک  زور  هدزون  ام  رفـس  عومجم  سپ  مدش . روهـشم  مدرم  نایم  و 
هب و  دوب . هدـش  نازیوآ  ناشیا  ياهنابز  شطع  تدـش  زا  دـندوب و  ناریح  هک  مدـید  ار  نامدرم  عیمج  دـش  اپرب  تمایق  مدـید  اهبـش  زا  یبش 
هب مغامد  هک  دوب  يوحن  هب  باتفآ  ترارح  دندوب و  هدناسر  مه  هب  زجع  سح  زا  مساوح  هک  اریز  دوب ، رتدیدش  همه  زا  نم  شطع  مداقتعا 

نیا ات  مدرکیم  هعطق  هعطق  ار  مندب  ياهتشوگ  متـشادیم  رایتخا  رگا  هک  دوب  هدش  يوحن  هب  نم  شطع  هک  ادخ  هب  مسق  دوب . هدمآ  شوج 
ار فقوم  شکراـبم ، يور  رون  هک  دیفـس  نساـحم  يراوس  هاـگان  سپ  مدروخیم ! بآ  ضوـع  هب  ار  نوـخ  نآ  دوـش و  يراـج  نوـخ  هک 

هاگان دنت . داب  دننام  تشذگ  فقوم  زا  سپ  ءاحلـص . ءادهـش و  نیقیدص و  زا  نارازه  ءایـصوا و  زا  نارازه  اب  دش  رهاظ  دوب  هتخاس  نشور 
نآ هاگان  تسیک . وا  هک  منک  لاؤس  هک  متسناوتن  وا  فوخ  زا  دندش و  بارطـضا  هزرل و  رد  وا  ندید  زا  هک  تشذگ  تلالج  اب  رگید  راوس 

، هدـمآ رد  شتآ  زا  نهآ  يهبلک  اب  ارم  يوزاب  یـصخش  سپ  ار . نیا  دـیریگب  هک  دومرف  شباحـصا  هب  تساـخرب و  باـکر  رب  مود  صخش 
فیفخت يردق  هک  مدرک  سامتلا  ردقچ  و  تسا ، هدش  هدیرب  نم  نمیا  فتک  هک  دش  نیا  نامگ  سپ  صخش . نآ  يوس  هب  دیشک  ارم  سپ 

نم رب  ار  وت  هک  نآ  قح  هب  ار  وت  مهدیم  مسق  هک  متفگ  وا  هب  سپ  دیـشک . لوا  زا  دشا  هکلب  درکن . لوبق  نهآ ، يهبک  اب  ندیـشک  رد  دهد 
رارک ردیح  صخش  نیا  تفگ : تسیک ؟ صخش  نیا  متفگ : رابج . قالخ  يهکئالم  زا  متسه  یکلم  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  تخاس  طلسم 

ءایـصوا و ءایبنا و  تفگ : دننایک ؟ دندوب  هدرک  هطاحا  ار  وا  رود  هک  نانآ  متفگ : راتخم . دمحم  تفگ : دوب . هک  لوا  صخـش  متفگ : تسا .
هلسلس دعسنبا  و  ار . ناشیا  متخانشن  هک  رایسب  تعامج  اب  ار  دعـسنبا  مدید  مدرک ، رظن  و  دندوب . نینمؤم  ءادهـش و  ءاحلـص و  نیقیدص و 

ندرگ و رد  شتآ  زا  يریجنز  تعامج  نآ  زا  یعمج  و  دمآیم ، نوریب  شتآ  شـشوگ  ود  شمـشچ و  ود  زا  شندرگ و  رد  نهآ  زا  يا ] ]
. ] دندرب ار  نامدرم  سپ  دندیـشکیم ، هک  وزاب  رب  هدـمآ  رد  شتآ  رد  نهآ  زا  يا ]  ] هبلک نم  دـننام  ار  یـضعب  اهیاپ و  رب  ریجنز  زا  یـضعب 
زا یسرک  نآ  هک  دش  نیا  رب  مداقتعا  سپ  دراد . ؤلؤلت  یـسرک  نآ  دنلب و  رایـسب  یـسرک  رب  تسا  هتـسشن  هللالوسر  هک  مدید  هحفص 364 ]
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درم ود  نیا  مدیـسرپ : کلم  زا  دناهتـسشن . یـسرک  نآ  نیمی  زا  دیفـس  نساحم  ردقلا و  لیلج  ینارون و  رایـسب  درم  ود  مدـید  و  تسا . ؤلؤل 
: تفگ ییوگیم ؟ هچ  یلع ! ای  دومرف : هللالوسر  تقو  نآ  سپ  میهاربا . یکی  تسا و  حون  یکی  تفگ : دنتـسیک ؟ ردـقلا  لیلج  راوگرزب و 
هک نیا  رب  ار  یلاعت  قح  مدرک  دمح  تقو  نیا  رد  سپ  ماهدروآ . ار  همه  ءادهشلادیس و  بانج  نیلتاق  زا  ماهتشاذگن  ار  یـسک  هللالوسر ! ای 

سپ هللالوسر . شیپ  دندیـشک  ار  اهنآ  سپ  ار . اهنیا  دیروایب  شیپ  دومرف : هللالوسر  سپ  دمآ . اج  هب  مشوه  لقع و  و  متـسین . نیلتاق  زا  نم 
ببـس دـندومنیم و  يراز  هیرگ و  فقوم  لـها  يهمه  راوگرزب ، نآ  يهیرگ  ببـس  هب  ندرک . يراز  هیرگ و  هب  درک  عورـش  راوگرزب  نآ 
یکی سپ  موـلظم ؟ نیـسح  نم  رـسپ  مشچ و  روـن  هب  ـالبرک  رد  دـیدرک  هچ  راـفک  موـق  نآ  زا  دوـمن  لاؤـس  هک  یتـقو  هک  دوـب  نیا  هـیرگ 

يرگید و  مدــیناسر . لــتق  هـب  ار  وا  نـم  تـفگیم : يرگید  و  ار . وا  مدرک  عــنم  تارف  بآ  زا  متــسب و  شیور  رب  ار  بآ  نـم  تـفگیم :
رـسپ تفگیم : يرگید  و  مدرک . هتـسکش  و  [ 672  ] ضوضرم ندـنار  بسا  اـب  ار  وا  يهنیـس  و  [ 671  ] ردص ياهناوختـسا  نم  تفگیم :

ایآ یلع ! ای  هایلع ! او  هانیسح ، او  هارصان ، ۀلق  او  هادلو ، او  دومرف : درک و  دایرف  دیشک و  هحیـص  هللالوسر  سپ  مدز . نم  ار  شلیلع  ضیرم و 
ای رظنا ، دومرف : درک و  ءایبنا  هب  باطخ  نآ  زا  دعب  هدـش ؟ يراج  نم  زا  دـعب  ءاضف  اهالب و  جـهن  نیا  دـیدوب  نم  ترتع  لآ و  هک  اهامـش  رب 

سپ نم ! نیرهاـط  ترتع  هیرذ و  نم و  نیموصعم  لآ  اـب  دـندومن  كولـس  روطچ  نم  زا  دـعب  نم  تما  هک  دـینیبب  و  حونیخا ! اـی  مدآیبا ،
زا دعب  سپ  دمآ . رد  لزلزت  هزرل و  هب  رشحم  هک  یجهن  هب  دندومن ، يراز  هیرگ و  دندیشک و  هحیـص  فقوم  لها  يهمه  ءایـصوا و  ءایبنا و 

کی کی  ار  اهنآ  هحفـص 365 ] هینابز [  سپ  دـنزادنیب . منهج  هب  ار  هللا  ءادـعا  رافک و  نیلتاق  هک  منهج ، يهیناـبز  هکئـالم  هب  درک  رما  نآ 
درم نآ  يدرک ؟ هچ  البرک  رد  هک  دیـسرپ  نآ  زا  هللالوسر  سپ  دـناهدروآ . ار  يدرم  کی  هک  نآ  ات  دـنتخادنایم  منهج  هب  دندیـشکیم و 
چیه نکل  و  يدیس ! ای  تقدص  معن ، درک : ضرع  درم  نآ  یتسین ؟ راجن  ایآ  دومرف : راوگرزب  نآ  سپ  مدرکن . البرک  رد  يراک  درک  ضرع 

تـسرد مدرک و  هلـصو  ار  وا  دوب ، هتـسکش  داـب  ار  یلاـعت -  هللا  ۀـنعل  ریمن -  نب  نیـصح  يهمیخ  دوـمع  هک  نیا  رگم  مدرکن  لـمع  راـک و 
سپ مولظم . نیـسح  نم ، رـسپ  نم و  مشچ  رون  رب  يدرک  داوس  ریثـکت  دومرف : دوـمرف . ندوـمن  هیرگ  هب  عورـش  راوـگرزب  نآ  سپ  مدوـمن .
مکح ال  دنتفگ : دندیشک و  هحیص  رـشحم  لها  يهمه  منهج و  هب  دنتخادنا  ار  وا  هینابز  سپ  منهج . شتآ  هب  دیـشکب  ار و  نیا  ریگب  دومرف :

راوگرزب نآ  دزن  هب  هک  هکئالم  هب  درک  رما  سپ  مدرک . میکاله  هب  نیقی  تقو  نیا  رد  هک  دـیوگیم  دادـح  سپ  هیـصو . لوسرل و  هللا و  الا 
لغاشم لامعا و  زا  البرک  رد  مدوب  هدرک  هک  ار  هچنآ  مداد  ربخ  سپ  دومرف . رابختـسا  نم  زا  سپ  راوگرزب  نآ  دندیـشک و  ارم  سپ  دـنربب 

زا هاگان  نم . ندیـشک  هب  دـن ]  ] درک عورـش  هکئالم  سپ  دـنزادنیب . منهج  شتآ  هب  دنـشکب و  ارم  هک  هکئالم  هب  دومرف : رما  سپ  يرگنهآ .
بوچ لثم  شناـبز  نوعلم  نآ  سپ  مدومن  تاـقالم  نآ  هب  هک  یـسک  ره  يارب  ار  دوخ  يهیـضق  مدومن  تیاـکح  سپ  مدـش . رادـیب  باوخ 

رقف و اب  و  دـندومن . يربت  نوعلم  نآ  زا  همه ، نآ ، ءابحا  ناتـسود و  دوب و  تکرحیب  سحیب و  هدرم  شندـب  فصن  دوب و  هدـش  کـشخ 
کی : تسا جـهن  نیا  هب  هک ]  ] تسا هدـش  رکذ  نیقیلا  فشک  باـتک  رد  مجنپ : رما  [ . 673  ] یلاعت هللا  هنعل  تفر -  لفـسا  كرد  هب  ییادـگ 

زا دـمآیم . کلم  نیا  دزن  هب  درکیم و  رفـس  هبترم  کی  لاس  ره  رد  هک  دوب  نیا  شتداع  زا  و  درک . كولم  ضعب  يهصق  مان ، اغیلب  رعاـش 
اغیلب رعاش  هحفص 366 ] ندمآ [  درک  رکذ  نآ  رد  تشون و  ذغاک  شریزو  دوب . هتفر  راکـش  هب  دوبن  رهـش  رد  کلم  هعفد  نیا  رد  تایقافتا 
کی رد  دـندرک  نکاس  ار  اغیلب  سپ  دـهدب . لزنم  یناطلـس  تارامع  یـضعب  رد  ار  اغیلب  هک  ریزو  هب  درک  رما  و  تشون ، باوج  کلم  و  ار .

رد رصق  نآ  رد  اهبش  اغیلب  سپ  دشیم . نایامن  اههچوک  قرط و  هفرغ  نآ  زا  و  دوب . هفرغ  رصق  نآ  يارب  و  تشاد . رـصق  هناخ  نآ  هک  هناخ 
هب دیـشکیم  هحیـص  گناب و  سپ  دمآیم . نوریب  شلزنم  زا  بش  فصن  زا  بش  ره  رد  نوعلم  سراح  نآ  سپ  دـیباوخیم  هفرغ  کیدزن 
زا اغیلب  رعاش  و  درکیم . مالـسلا -  ةولـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما -  متـش  بس و  نآ  زا  دـعب  هللا ! رکذا  نولفاغ ! اـی  تفگیم : دـنلب و  گـناب 
رد ار  نینمؤملاریما ، نییصولا ، دیس  هللالوسر و  نیلسرملا  دیس  رعاش  هک  داتفا  قافتا  اهبش  یضعب  رد  سپ  دشیم . جعزنم  نوعلم  نآ  توص 

: دومرف هللالوسر  سپ  دش . رـضاح  اجنآ  رد  زین  نوعلم  سراح  دید  دمآیم . نوعلم  سراح  هک  هچوک  نامه  برد و  نامه  رد  دید  باوخ 
نآ نینمؤملاریما  سپ  دـنکیم . متـش  بس و  ار  وت  نوعلم  نیا  هک  دوشیم  لاس  لهچ  زورما  هک  ار  نوعلم  نیا  ریگب  یلع ! اـی  نسحلاـبا ، اـی 
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توص و رظتنم  نآ  زا  دعب  و  دش ، رادیب  باوخ  زا  برطـضم  جعزنم و  اغیلب  رعاش  سپ  دز . ار  نوعلم  نآ  فتک  ود  نایم  تفرگ و  ار  نوعلم 
دید هاگان  سپ  دومن . بجعت  رایـسب  تلاح  نیا  زا  دشن و  دنلب  نوعلم  سراح  توص  تشذگ و  تقو  نآ  هک  دید  سپ  دش . سراح  يادص 

نوـعلم سراـح  يهناـخ  زا  هک  یعمج  زا  نـیا  زا  دـعب  سپ  دـنوریم . نوـعلم  سراـح  يهناـخ  يوـس  هـب  دـش و  دـنلب  مدرم  ياهادـص  هـک 
تبرـض نآ  زا  تسا و  هدش  لصاح  یتبرـض  سراح  فتک  ود  نایم  رد  هک  دنتفگ  هداد . يور  هعقاو  هچ  هثداح و  هچ  دیـسرپ  دنتـشگیمرب 

دش و لصاو  منهج  هب  نوعلم  نآ  هدشن  حبـص  سپ  تسا . هدیرب  ار  شرارق  تسا و  هدـش  قشنم  تسد  فک  کی  ردـق  هب  وا  فتک  ود  نایم 
هچ نانچ  نآ  نایب  و  تسا . یلصوم  نودمح  نب  دمحا  هصق  مشـش : رما  [ . 674  ] هللادمحلا دندومن - . هدـهاشم  درم  لهچ  ار  وا  تلاح  نآ  هب 

و دنتفگیم . نودـمح  نب  دـمحا  ار  وا  هک  دوب  يدرم  لصوم  دـلب  رد  : هک نیا  تسا  روکذـم  نآ  ریغ  نیرحبلا و  هحفص 367 ] یتؤلؤل [  رد 
دمآ نوعلم  نآ  دزن  هب  درک و  هللا  تیب  جح  يهدارا  لصوم  لها  زا  یضعب  سپ  تشاد . نینمؤملاریما  ترـضح  هب  دیدش  توادع  نوعلم  نآ 

وت يارب  مراد و  مهم  تجاح  کـی  هک  تفگ  نوعلم  نآ  نک . نـالعا  دـشاب  یتجاـح  اـهاجنآ  رد  ار  وت  رگا  مراد  هکم  مزع  نم  هک  تفگ  و 
نک بطاخم  ار  هللالوسر  سپ  يدمآ  هبیط  يهنیدم  هب  هک  ینامز  رد  تفگ : منک . لمع  ار  نآ  ات  وگب  متفگ : تسا . لهس  نآ  ندروآ  لمع 

[675  ] علـصا ایآ  يدومن ؟ جـیوزت  وا  هب  ار  ترتخد  هک  نیا  ات  دـمآ  شوخ  بلاطیبا  نب  یلع  زا  ار  وت  زیچ  هچ  هک  وگب  وا  هب  نم  نابز  زا  و 
نیا هک  داد  [ 676  ] هظلغم ياهمسق  جاح  صخـش  نآ  هب  نوعلم  نآ  سپ  شیاهقاس ؟ ندوب  قیقد  ای  شمکـش  ندوب  گرزب  ای  شرـس  ندوب 

. دومن شومارف  ار  نوعلم  نآ  شرافـس  جیاوح  ءاضق  زا  دعب  دمآ  هنیدـم  هب  هکم  زا  صخـش  نآ  سپ  راد . هضرع  ادـخ  لوسر  هب  ار  تاملک 
یف دش  رادیب  باوخ  زا  سپ  يدرواین ؟ لمع  هب  ار  نودمح  نب  دمحا  تیصو  ارچ  هک  دومرف  وا  هب  هک  دید  ار  نینمؤملاریما  باوخ  رد  بش 

ضرع ربمغیپ  هب  دوب  هتفگ  نودـمح  نب  دـمحا  هک  یتاملک  نآ  دـش ، رـضاح  شربق  دزن  هب  هک  یتقو  دومن . ربمغیپ  فیرـش  ربق  دـصق  روفلا 
نآ و  دـندمآ . نودـمح  نب  دـمحا  يهناخ  هب  هتفرگ  ار  وا  تسد  راوگرزب  نآ  دـید و  ار  نینمؤملاریما  زاـب  دـیباوخ . رگید  تقو  سپ  دومن .
حبذ دوب  هدـیباوخ  هک  یفاحل  نایم  رد  ار  نودـمح  نب  دـمحا  و  تفرگ . شکرابم  تسد  هب  گرزب  دراک  کی  هدوشگ و  ار  اهرد  ترـضح 

شکرابم تسد  هب  ار  وا  هناخ و  فقـس  رد  هب  دـمآ  نآ  زا  دـعب  سپ  نوعلم . نآ  فاـحل  هب  دـیلام  درک و  حـسم  ار  دراـک  نآ  نوخ  دومن و 
سپ بارطـضا . جاعزنا و  تلاح  رد  دش  رادیب  باوخ  زا  یلـصوم  جاح  نآ  دـمآ . نوریب  هناخ  زا  تشاذـگ و  نآ  ریز  رد  ار  دراک  دوشگ و 

زا مدرم  ياهادص  ببس  هب  لصوم  ناطلس  بش  نامه  رد  دنتشون و  هحفص 368 ] ار [  باوخ  تروص  شیاقفر  شدوخ و  تعاس  نامه  رد 
ناگیاسمه ناطلـس  سپ  دندرک . حبذ  شفاحل  نایم  رد  ار  نودمح  نب  دمحا  هک  دنتفگ  هداد . يور  هثداح  هچ  دیـسرپ  دش و  رادـیب  باوخ 

هچ نیا  دـنتفگیم  دـندوب و  بجعت  رد  لصوم  لها  همه  سپ  تخادـنا . نادـنز  هب  تفرگ و  ار  یعمج  اهنآ ، ریغ  ار و  نودـمح  نب  دـمحا 
زا تفگیم : دومن و  بجعت  زین  ناطلس  و  دنتـسکش ! ار  اهلفق  هن  دندرک و  زاب  ار  هناخ  ياهرد  هن  دندرک و  خاروس  ار  راوید  هن  تسا ! هثداح 

دندرک و تعجارم  هکم  زا  جاجح  ات  دندنام  سبح  رد  نیـسوبحم  سپ  دندوب . هدیدزدن  ار  يزیچ  هوالع  دـماین  هناخ  نایم  رد  یـسک  نوریب 
ناشیا دنتفگ  دومن . ناشیا  لاوحا  زا  راسفتسا  دندماین . وا  ندید  هب  مدرم  زا  یعمج  هک  دید  باوخ  بحاص  صخـش  نآ  دندمآ . لصوم  هب 
دمحا هناخ  هب  سلجم  لها  عیمج  اب  سپ  درک  نایب  ار  باوخ  تروص  درک و  دنلب  ار  ریبکت  صخـش  نآ  دنـسوبحم . نادنز  رد  ببـس  نیدب 

نوخ تسا و  هدیـشک  فاحل  هب  ار  دراک  هعفد  هس  نینمؤملاریما  هک  داد  ربخ  و  دـندروآ ؛ ار  فاـحل  هک  درک  رما  سپ  دـندمآ . نودـمح  نب 
سپ دنرادرب ، ار  فقـس  هک  درک  رما  نآ  زا  دـعب  و  دـنتفای ، مانم  تروص  بوتکم  قفاوم  دـندوشگ و  ار  فاحل  سپ  تسا . فاحل  رد  دراک 

، باوخ یتسار  قدص و  هب  دیدرگ  لصاح  نیقی  عطق و  همه  يارب  تقو  نیا  رد  سپ  دندید . فقـس  ریز  رد  ار  دراک  دنتـشادرب و  ار  فقس 
هب دوب  یلاعت  قح  فاطلا  زا  نیا  و  دـندش . هعیـش  دـندمآ و  نامیا  هب  دـلب  نآ  لـها  رثکا  دـندروآ و  نوریب  سبح  نجـس و  زا  ار  نیـسوبحم 
رد هک  تسا  جـهن  نیا  هب  نآ  ناـیب  و  تسا ؛ یماـش  درم  هـصق  مـتفه : رما  [ . 677  ] نییـصولا دیـس  نینمؤملاریما و  یلاعت ، هللا  ۀـفیلخ  تاکرب 
ماش رد  مدید  هحفص 369 ] دیوگیم [ : یشیرق  خیـش  نآ  سپ  تسا . هدش  تیاور  شیرق  يهفیاط  زا  یخیـش  زا  بقانملا  یف  بقاثلا  باتک 

ار یلاعت  قح  یلب ، تفگ : شیور . یهایـس  ببـس  زا  مدرک  لاؤس  درم  نآ  زا  دشوپیم . ار  وا  دوب و  هدـش  هایـس  شیور  فصن  هک  ار  يدرم 
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شاب علطم  هاگآ و  سپ  یتسار . قدص و  هب  مهدب  ربخ  ار  وا  نم  سپ  نیا ، ببـس  زا  نم  زا  دـنک  لاؤس  سک  ره  هک  نیا  رب  ماهتفرگ  دـهاش 
هدننکرکم یلاعت  هللا  ۀفیلخ  نآ  هک  متفگیم  رایـسب  و  مالـسلا -  ةولـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما -  باب  رد  مدرکیم  یئوگدـب  رایـسب  نم  هک 

 - مالسلا ةولـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما -  قح  رد  یئوگدب  ردق  نیا  تفگ : دمآ و  صخـش  کی  هک  مدید  باوخ  رد  بش  کی  سپ  تسا ؛
يدرم يهصق  رگید  و  متشه : رما  [ . 678  ] تسا هدش  هایـس  میور  فرط  کی  رد  مدید  مدش . رادیب  ار و  ماهجو  فصن  دز  سپ  ینکیم . وت 

رفعج سپ  قاقد ، رفعج  دوخ  زا  تسا  هدـش  تیاور  بقانملا  یف  بقاـثلا  باـتک  رد  هک  تسا  جـهن  نیا  هب  نآ  ناـیب  هرـصب و  لـها  زا  تسا 
و درکیم . ثیداحا  تیاور  هک  هرـصبلا  باب  رد  يدرم  دزن  رد  مدومنیم  ملع  لیـصحت  نآ  تبحاصم  اب  متـشاد ، قیفر  نم  : دـیوگیم قاقد 
نم و سپ  دندیمانیم . ثدحم  هللادبعوبا  ار  درم  نآ  و  ثیداحا . طبـض  ندینـش و  يارب  دندشیم  رـضاح  نآ  سلجم  رد  زور  ره  رد  مدرم 
ره نکیل  و  میتشونیم . میدرکیم و  طبـض  درکیم ، الما  هک  یثیداحا  و  میدشیم ، رـضاح  نآ  سلجم  رد  نامز  زا  یتدـم  مقیفر  نینچمه 
هک نآ  ات  دومنیم . ثیدـح  نآ  يوار  رد  ثیدـح و  نآ  رد  حدـق  نعط و  دومنیم ، الما  هللالوسر  تیب  لها  لـیاضف  رد  یثیدـح  هک  یتقو 

و دناسریم ؟ عفن  هچ  بلاطیبا  نب  یلع  هب  لیاضف  نیا  تفگ : ثیدحت  زا  دعب  و  درک . ءارذع  لوتب  لئاضف  بقانم و  رد  ثیدـحت  زور  کی 
هک متفگ  مقیفر  هب  نم  سپ  درکیم . ارهز  يهمطاف  قح  رد  يزارد  نابز  نعط و  نیا ، زا  دـعب  تشکیم و  ار  نیملـسم  یلع ، هک  نیا  لاـح 
زا درادـن و  تناید  الـصا  درم  نیا  هحفـص 370 ] هک [  اریز  میئاـمن ، ذـخا  ثیدـح  وا  زا  میئاـیب و  درم  نیا  دزن  هب  هک  تسین  زئاـج  اـم  يارب 

تفتلم موریم و  عماج  دجـسم  هب  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  بش  ناـمه  رد  سپ  درک . قیدـصت  مقیفر  سپ  تسا . جراـخ  نیملـسم  بهذـم 
هب زین  راوگرزب  نآ  تسا و  يرصم  رامح  کی  راوس  مالـسلاهیلع -  نینمؤملاریما -  هک  مدید  زین  و  مدید ، ار  ثدحم  نیدیب  درم  نیا  مدش 
نآ هک  نآ  ات  سپ  دز . دـهاوخ  ریـشمش  اب  ار  نوعلم  نیا  ندرگ  نینمؤملاریما  نالا  متفگ  و  مدرک ، سفن  ثیدـحت  و  دوریم . عماج  دجـسم 

متـش بس و  ارچ  نوعلم ! يا  دومرف : و  تشاد . شکرابم  تسد  رد  هک  [ 679  ] بیـضق هب  دز  نوعلم  نآ  تسار  مشچ  هب  دش  کیدزن  نوعلم 
زا نم  سپ  يدرک ! روـک  ارم  یلع ، اـی  هآ  تفگ : تشاذـگ و  شمـشچ  هب  ار  شتـسد  نوـعلم  نآ  سپ  ار ؟ ارهز  يهمطاـف  ارم و  یئاـمنیم 

درک و مـالک  هب  ادـتبا  نآ  و  تسا . ریغتم  شنول  هک  مدـید  سپ  منک . لـقن  نآ  يارب  ار  باوخ  هک  مقیفر  دزن  مدـمآ  مدـش و  رادـیب  باوـخ 
هنیع هب  زین  نآ  باوخ  و  مدید . نینچمه  نینچمه و  باوخ  رد  بشید  تفگ : سپ  وگب . متفگ : دـش !؟ عقاو  هچ  بشید  هک  ینادیم  تفگ :
سپ منک . لـقن  وت  يارب  ار  مباوخ  هک  مدوب  هدـمآ  و  مدـید ، باوخ  بشید  لاوـنم  نیمه  هب  زین  نم  هللا ! و  متفگ : و  دوـب . نم  باوـخ  لاـثم 

زا هکلب  میاهدـید ، باوخ  رد  نینچمه  نینچمه و  هک  مینک  دای  نآرق  هب  مسق  نیدیب و  درم  نیا  دزن  هب  میورب  میرادرب  نآرق  زیخرب ، متفگ :
و دمآ ، يزینک  میدرک . بابلا  قد  و  تسا . هدش  هتـسب  رد  میدید  و  نآ ، يهناخ  رد  هب  میدـمآ  میتساخرب و  سپ  ددرگرب . دـساف  داقتعا  نیا 
دـمآ و زینک  زاـب  میدومن . باـبلا  قد  زاـب  و  میدومن . تعجارم  تعاـس  کـی  زا  دـعب  و  میتشگرب . و  نآ . ندـید  تسین  نکمم  نـالا  تفگ :
زا شتـسار و  مشچ  هب  تسا  هتـشاذگ  ار  شتـسد  تفگ : تسا ؟ هداد  ور  هثداـح  هچ  عـقاو و  هچ  میتـفگ : نآ . ندـید  تسین  نکمم  تفگ :

مارآ رارق و  شمـشچ  درد  زا  و  تسا ، هدرک  روک  ارم  بلاطیبا  نب  یلع  دیوگیم  دنزیم و  داد  دشکیم و  هحیـص  تقونیا  ات  بش  فصن 
تأیه حیبق  اب  ار  وا  و  هحفـص 371 ] میدش [ . هناخ  لخاد  دوشگ و  رد  سپ  میاهدمآ . رما  نیا  يارب  ام  اشگب  رد  میتفگ  زینک  هب  سپ  درادـن .

تسا و هدز  بیضق  اب  بشید  متـشاد ! راک  هچ  بلاطیبا  نب  یلع  اب  نم  دیوگیم : دشکیم و  دایرف  هثاغتـسا و  هک  مدید  تلاح  نیرتدب  رد 
دساف و داقتعا  نیا  زا  درگرب  میتفگ  میدرک و  لقن  نوعلم  نآ  يارب  میدوب ، هدـید  باوخ  رد  هک  هچنآ  ام  سپ  تسا . هدرک  روک  ار  ممـشچ 
! دهدن ریخ  ءازج  امش  رب  ادخ  تفگ : دمآ و  بضغ  هب  نوعلم  نآ  سپ  نکن . مالسلاهیلع -  نینمؤملاریما -  قح  رد  يزارد  نابز  یئوگدب و 

نآ دزن  زا  میتساخرب  سپ  داد . مهاوخن  لیضفت  و  درک . مهاوخن  حدم  ار  وا  نم  دنک ، روک  ار  مرگید  مشچ  نآ  بلاطیبا  نب  یلع  رگا  سپ 
رد هک  یتقو  میشاب ؛ علطم  شلاح  زا  هک  نیا  ات  میدومن  تعجارم  زور  هس  زا  دعب  سپ  تسا . هدنامن  ریخ  چیه  درم  نیا  رد  میتفگ  و  نوعلم .

داقتعا زا  و  یـسرتیمن ؟ ادخ  زا  يریگیمن و  تربع  مه  الاح  میتفگ  تسا . هدش  روک  زین  شرگید  مشچ  نآ  میدید  میدش  رـضاح  نآ  دزن 
سرت و دنکب . دـهاوخیم  مالـسلاهیلع -  بلاطیبا -  نب  یلع  هچ  ره  مدرگیمنرب  داقتعا  نیا  زا  هللا ! و  هن ، تفگ : يدرگیمنرب !؟ تدـساف 
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اجک هب  شرما  رخآ  میوش  علطم  ات  میدومن  تعجارم  نآ  هناـخ  هب  هتفه  کـی  زا  دـعب  زاـب  و  میتفر . میتساـخرب و  سپ  دـنکب . مرادـن . فوخ 
مه وا  رب  دش  دترم  تشاد  يرـسپ  و  ادـیدش -  اباذـع  هبذـع  یلاعت و  هللا  هنعل  تسا -  هدرم  هک  داد  ربخ  یـسک  شاهناخ  لها  تسا . هدیـسر 

تسا درم  کی  يهصق  مهن : رما  [ . 680  ] تسا هدرک  روک  ار  شردپ  مالـسلاهیلع -  نینمؤملاریما -  هک  دومن  بضغ  رهق و  ینعی  دـش  قحلم 
ات ملع  بلط  يارب  مدلب  زا  مدش  نوریب  : تفگ يرجنـس  نافع  نب  نامثع  زا  تسا  هدش  لقن  هک ، تسا  جـهن  نیا  هب  نآ  نایب  هرـصب و  لها  زا 
هب ماهدـمآ  رود  دـلب  زا  متـسه و  بیرغ  يدرم  نم  متفگ : نادابع و  بحاص  داـبع  نب  دـمحم  شیپ  متفر  سپ  مدـش . هرـصب  لـخاد  هک  نیا 
دلب نیا  تفگ : ناتسجس . زا  متفگ : يا ؟]  ] هدمآ هحفـص 372 ] اجک [  زا  تفگ : مشاب . هدرک  سابتقا  يزیچ  وت  ملع  زا  هک  نآ  ات  وت  تمدخ 

هک یتقو  منک  لقن  نسح  ثیدـح  وت  يارب  هک  یهاوخیم  تفگ : مدرکیمن . بلط  ار  وت  ملع  مدـشیم ، یجراخ  رگا  متفگ : تسا . جراـخ 
نیدـتم و بوخ و  درم  متـشاد  يا ]  ] هیاسمه نم  تفگ : ییامن . ناـیب  مهاوخیم  یلب ، متفگ : ینک ؟ لـقن  مدرم  يارب  یتفر  تدوخ  دـالب  هب 
تسا و هدرم  شدوخ  هللالوسر  اـیوگ  دوب  هدـش  فشکنم  نینچمه  نآ  يارب  دوب و  هدـید  ار  هللالوـسر  اـیؤر  ملاـع  رد  نآ  سپ  دوـب  دـباع 
ود ضوح  رانک  رد  مدید  سپ  مدیسر  هللالوسر  ضوح  هب  متشذگ و  دیوگیم  سپ  تسا  رشن  رـشح و  الاح  تسا و  هدش  نیفدت  نیفکت و 

نیا هب  نداد  بآ  هب  دنلوغشم  راوگرزب  ود  نآ  و  ار ، مالـسلاامهیلع -  نیـسح -  ماما  بانج  نسح و  ماما  بانج  ینعی  ۀنج  لها  بابـش  دیس 
زا مشابیم  وت  تما  زا  نم  متفگ  و  هللالوسر ، هب  مدرک  ضرع  سپ  دندادن  بآ  نم  هب  دندرک و  عنم  ارم  متـساوخ  بآ  ناشیا  زا  نم  تما و 

دومرف نیمولظملا -  نیموصعملا  هلآ  یلع  هیلع و  هللا  یلص  لوسر -  ترضح  سپ  دندادن . بآ  ارم  متـساوخ  بآ  نیـسح  ماماو  نسح  ماما 
زا نم  مدرک  ضرع  ندرک و  يراز  هیرگ و  هب  مدرک  عورـش  سپ  داد  دهاوخن  بآ  وت  هب  زین  نآ  یهاوخب  بآ  ع )  ) نینمؤملاریما زا  رگا  هک 
عنم یهن و  نـالا  یلا  ار  وا  وت  دـنکیم  تنعل  ار  نینمؤملاریما  يراد  هیاـسمه  کـی  وت  دومرف  تقو  نیا  رد  مشاـبیم . نینمؤـملاریما  يهعیش 
دراک کی  تقو  نیا  رد  سپ  دشابیم  ناطلـس  نیبرقم  زا  درم  نآ  مشابیم و  توقیب  فیعـض و  درم  نم  هللالوسر ! ای  متفگ : سپ  يدرکن 

مدش و هناخ  لخاد  تسا و  حوتفم  هناخ  رد  مدید  متفر  وا  يهناخ  يوس  هب  نم  سپ  نک  حـبذ  ار  نآ  ورب  دومرف  داد و  نم  هب  دروآ و  نوریب 
مدرک حبذ  متـشک و  ار  نآ  هک  مدرک  ضرع  و  ص )  ) هللالوسر يوس  هب  متـشگرب  مدرک و  حبذ  ار  نآ  سپ  تسا  هداتـسیا  هک  مدـید  ار  نآ 

باریـس ار  نآ  هدب و  بآ  درم  نیا  هب  دومرف : نسح  ماما  هب  تفرگ و  نم  زا  ار  دراک  سپ  نآ  نوخ  هب  تسا  [ 681  ] خطلم دراک  تسا  نیاو 
یتقو سپ  بش . يهلفان  هب  متساخرب  سپ  متـشاد  بعر  عزف و  هک  یتلاح  هحفـص 373 ] رد [  مدش  رادیب  باوخ  زا  ماگنه  نیا  رد  سپ  نک 

يراز و نویش و  نیا  مدیسرپ : زینک  زا  سپ  مدینـش . ار  ناوسن  يهفئاط  دایرف  و  [ 682  ] خارص هحیص و  يادص و  دش  رشتنم  حبص  دومع  هک 
تعاس کی  سپ  دناهدرک . حـبذ  شدوخ  [ 683  ] شارف رد  ار  صخـش  نالف  تفگ : تسیچ ؟ يارب  داـیرف  داد و  نیا  هجـض و  هحیـص و  نیا 

سپ ندومن . سبح  يارب  ناگیاسمه  نتفرگ  هب  دندرک  عورـش  دندمآ و  دـلب  ریما  بناج  زا  [ 684  ] شناوعا بجاح و  هک  نیا  رگم  دیـشکن 
ار وا  نم  دنتـسه و  يرب  نآ  نوخ  زا  مدرم  عیمج  ناـسرم و  ررـض  و  نکم ! تیذا  ار  مدرم  سرتب و  ادـخ  زا  متفگ : مدـمآ و  دـلب  ریما  دزن  هب 
وا يارب  رخآ  اـت  لوا  زا  ار  هیـضق  سپ  یتـسین . مهتم  تقو  چـیه  اـم  دزن  رد  وت  یئوگیم و  هچ  تفگ : ریما  سپ  ماهدوـمن . حـبذ  ماهتـشک و 
رما [ . 685 . ] یتـسه يرب  زین  وـت  نینچمه  دنتـسه و  يرب  نوـخ  زا  مدرم  هچ  ناـنچ  اریخ ! هللا  كازج  تفگ : تـقو  نآ  سپ  مدرک  تیاـکح 
لها ياملع  زا  هک  يدـقاو  زا  تسا  هدـش  تیاور  بقانملا  یف  بقاثلا  باتک  رد  هچ  نانچ  نآ  تسا و  نوعلم  یقـشمد  بیطخ  يهصق  مهد :

روضح يارب  درکیم  صتخم  ار  شـسلجم  دیـشرلا  نوراه  هفرع  زور  لاس  ره  رد  : هک دـیوگیم  يدـقاو  هک  تسا  جـهن  نیا  هب  تسا  تنس 
یمشاه ببـس  هب  دیناشنیم  شیولهپ  رد  درکیم و  تاعارم  رایـسب  ار  وا  مارتحا  دش و  رـضاح  یعفاش  تسـشن و  هفرع  زور  کی  سپ  املع 

زین اهنآ  فسویوباو  رفزیباو  ینابیـش  نسحلا  نب  دـمحم  لثم  مالـسا  دالب  رد  رـشتنم و  اهنآ  یماسا  هک  مالعا  ياـملع  زا  یعمج  و  شندوب .
هحفـص 374] داتفه [  سلجم  لها  نایم ، رد  دوب  و  دش . رپ  شلها  اب  سلجم  نآ  زا  دعب  و  نوراه . يور  شیپ  رد  دنتـسشن  دـندش و  رـضاح 

يدـقاو سپ  دـشاب . مالـسا  دالب  عاقـصا و  یحاون و  زا  یعقـص  هیحان و  ماما  هک  تشاد  تیلباق  اهنآ  زا  یکی  ره  هک  مـالعا ، ياـملع  زا  رفن 
هن متفگ : يدرک . ریخات  رایسب  تفگ : درک و  باطخ  دیشرلا  نوراه  سپ  مدش  سلجم  دراو  مدرم  يهمه  زا  دعب  زور  نآ  رد  نم  دیوگیم :
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هراشا سپ  دوب . یعناـم  و  [ 686  ] یقثاع نداد  ور  شثعاب  هکلب  دوب ، امـش  رما  هب  دایقنا  رد  لساکت  ببـس  هب  امـش و  قح  يهعاضا  ببـس  هب 
و دندوب . هرظانم  هثحابم و  لوغشم  دندوب و  هدرک  [ 687  ] ضوخ مولع  زا  نف  ره  رد  سلجم  ياملع  و  متـسشن . شیور  شیپ  رد  مهنم  درک ،

تیاور هدرک و  طبض  مالسلاهیلع -  بلاطیبا -  نب  یلع  لیاضف  رد  ثیداحا  ردق  هچ  معرـسپ ! يا  تفگ : یعفاش و  هب  درک  باطخ  نوراه 
هکلب دـسریم  ثیدـح  دـصناپ  هب  تفگ : یعفاـش  نکن ! فوخ  وگب ؛ تفگ : نوره ؟ ثیدـح . دـصراهچ  تفگ : یعفاـش  ینکب ؟ یناوـتیم 

بلاطیبا نب  یلع  لیاضف  رد  ینکیم  تیاور  ثیدح  ردق  هچ  وت  یفوک ! يا  تفگ : درک و  نسح  نب  دمحم  هب  باطخ  دعب  و  دایز . يردق 
ثیدح ردق  هچ  وت  یفوک ! ای  تفگ : فسوییبا و  هب  درک  باطخ  رتشیب . يردق  هکلب  ثیدح  رازه  تفگ : نسح  نب  دمحم  مالـسلاهیلع ؟ -

دوبن بوخ  رگا  تفگ : فسویوبا  نکم . تیـشخ  فوخ  هد و  ربـخ  نم  هب  مالـسلاهیلع -  بلاـطیبا -  نب  یلع  لـیاضف  رد  ینکیم  تیاور 
زا وت و  زا  تفگ : فسویوبا  ینکیم ؟ فوخ  هک  زا  تفگ : نوراه  دـیآیمن . ءاـصحا  باـسح و  دادـعت و  هب  نآ ، لـیاضف  رد  اـم  تاـیاور 

هدزناپ تفگ : فسویوبا  نآ ؟ لیاضف  رد  ینکیم  تیاور  تلیضف  دنچ  وگب ؛ یتسه . ناما  نما و  رد  وت  تفگ : نوراه  وت . باحصا  لامع و 
: متفگ نم  باب ؟ نیا  رد  ییوگیم  هچ  وت  تفگ  درک و  نم  هب  باطخ  دیوگیم : يدقاو  لسرم . ثیدح  رازه  هدزناپ  دنسم و  ثیدح  رازه 

هحفـص نآ [  راوگرزب و  نآ  لیاضف  زا  تلیـضف  کی  منادیم  نم  تفگ : نوراه  سپ  تسا . فسوییبا  هلاـقم  لـثم  باـب  نیا  رد  نم  لوق 
نم و  دینکیم ؛ تیاور  امش  هک  یلیاضف  عیمج  زا  تسا  عفرا  لجا و  تلیضف  نآ  و  ماهدینش . مشوگ  هب  مدید و  ممشچ  هب  ار  تلیـضف  [ 375

يدـقاو بلاـطیبا . يهیرذ  لـسن و  رد  ینعی  هفیاـط ، رد  دـش  رداـص  نم  زا  هک  يروما  لاـمعا و  نآ  زا  متـسه  بئاـت  یلاـعت  قح  يوـس  هب 
وت شیپ  رد  هچنآ  ام  هب  يدادیم  ربخ  يدرکیم ، فطلت  لضفت و  رگا  هحلـصا ! نینمؤملاریما و  ای  هللا ، قفو  میتفگ  اـم  همه  سپ  دـیوگیم :

و فاصنا . لدـع و  هب  مدرک  رما  ار  وا  و  قشمد . هب  ار  جاجح  نب  فسوی  مدوخ  لماع  مدرک  مکاـح  یلاو و  نم  یلب  تفگ : نوراـه  تسه .
ربخ نآ  هب  سپ  مدوب . هدرک  رما  هچنآ  تشاد  لومعم  نآ  و  ناـشیا . ناـیم  هعقاو  ياـیاضق  رد  قح  هب  مکح  تیعر و  باـب  رد  قح  تاـعارم 

راوگرزب نآ  باب  رد  تضقنم  دنکیم . مالـسلاهیلع -  بلاطیبا -  نب  یلع  متـش  نکل  دناوخیم و  هبطخ  قشمد ، رد  تسه  یبیطخ  دـنداد 
هچ تفگ : نآ  هب  سپ  شدوخ . لمع  هب  درک  رارقا  نآ  دیـسرپ . نآ  زا  ار  لاح  تقیقح  دومن و  راضحا  ار  وا  نم  لـماع  سپ  دـنکیم . رکذ 

تسا و هدومن  ریسا  ار  اهنآ  دالوا  يرارذ و  تسا و  هتشک  ارم  ناردپ  بلاطیبا  نب  یلع  تفگ : نوعلم  نآ  تلمع ؟ نیا  رب  تسا  هدش  ثعاب 
هدز ریجنز  ار  وا  سپ  . مشکب تسد  ملمع  نیا  زا  تلاح و  نیا  زا  مناوتیمن  نآ . توادع  دقح و  هنیک و  زا  تسا  رپ  رایسب  ملد  تهج  نیا  زا 

میور شیپ  دش و  رـضاح  هک  یتقو  سپ  دتـسرفب . دیقم  ار  وا  هک  مدرک  رما  و  تشون . نم  هب  ار  هیـضق  و  هتخادنا ، سبحم  هب  هدومن  دـیقم  و 
قح باذع  متفگ : یلب . تفگ : مالسلاهیلع ؟ بلاطیبا -  نب  یلع  يهدننک  متش  بس و  یتسه  وت  متفگ  مداد و  مانشد  متـش و  ار  وا  داتـسیا ،
نآ سپ  . تسا هدوب  هللالوسر  رما  یلاعت و  قح  رما  هب  تسا و  هدرک  ریسا  ار  هک  ره  تسا و  هتشک  ار  هک  ره  راوگرزب  نآ  و  داب ! وت  رب  یلاعت 
ریم ینعی  نییدالج  نیباـقع و  مدز  ادـص  سپ  دریگیمن . مارآ  نیا  نودـب  ملد  اریز  میاـمن ، تقراـفم  لـمع  نیا  زا  مناوتیمن  تفگ : نوعلم 

تـشپ هب  دالج  هنایزات  دص  دوب و  نم  يوس  هب  نوعلم  نآ  تشپ  و  دـنتفرگ ، مایق  تلاح  هب  ار  وا  ناکم  نیمه  رد  دـندش و  رـضاح  اهبضغ 
 ] هناخ نیا  لخاد  ار  وا  هک  مدرک  رما  درک و  لوب  شناکم  نیمه  رد  نوعلم  نآ  هک  نآ  ات  درکیم  رایـسب  هثاغتـسا  دـنلب و  هحیـص  هدز و  نآ 

بـش تشذگ و  زور  هکنآ  ات  دنتـسب  ار  هناخ  رد  مدرک  رما  دوب و  ناویا  رد  هک  يا ]  ] هناخ هب  شلوسر  هب  درک  هراشا  دـننک و  هحفص 376 ]
تیفیک و رد  مدوـب  رکفتم  مدـیباوخن و  مدـناوخ و  ار  [ 688  ] همتع زاـمن  هکنآ  اـت  مدرکن  تکرح  چـیه  مناـکم  نیمه  زا  نم  دومن و  لاـبقا 

هعطق هراپ و  هراپ  ار  شندـب  ءازجا  ءاضعا و  هک  مدرکیم  دـصق  هاگ  منزب ، ار  وا  ندرگ  هک  مدرکیم  مزع  هاـگ  سپ  نآ . نتـشک  تبوقع و 
ات مدوب  اهنیا  ریغ  هروکذـم و  نیا  نایم  زا  حیحـص  رکف  زیمت  راکنا و  رد  سپ  دوش  هتـشک  هنایزات  ریز  رد  دـیاب  متفگیم  هاـگ  منکب و  هعطق 

نیمز هب  هللالوسر  دـیدرگ و  حوتفم  نامـسآ  رد  هک  مدـید  اـیؤر  ملاـع  رد  سپ  دوبر . ار  ممـشچ  دوـمن و  هبلغ  باوـخ  بش  رخآ  رد  هکنآ 
هلح راـهچ  دومرف و  لوزن  طوبه و  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  دـعب  دوـب و  هدیـشوپ  هلح  جـنپ  و  دوـمرف ، لوزن  و  [ 689  ] طوبه

، نیـسح ماما  ءادهـشلادیس ، بانج  نآ  زا  دعب  دوب و  هدیـشوپ  هلح  هس  دومرف و  لوزن  طوبه و  یبتجم  نسح  ماما  نآ  زا  دعب  دوب و  هدیـشوپ 
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رد و  دوب ؛ فصو  تیاـهن  رد  دوب و  یلاـعت  هللا  قـلخ  نسحا  تروـص  رد  ع )  ) لـیئربج و  دوـب ، هدیـشوپ  هلح  کـی  دوـمرف و  لوزن  طوـبه و 
لیئربج نم . هب  هدـب  ار  بآ  يهساک  دومرف : هللالوسر  سپ  دوب . ایند  ياهبآ  عیمج  نسحا  و  [ 690  ] یفصا شبآ  دوب . بآ  يهساک  شتسد 

لها زا  نم و  يهیـشاح  زا  سپ  هلآ ! دمحم و  يهعیـش  ای  تفگ : دومرف و  ادن  دـنلب  تروص  هب  هللالوسر  و  داد . هللالوسر  هب  ار  بآ  يهساک 
نآ سپ  ناسنا  رفن  رازه  جـنپ  نم  يهناخ  رد  هک  دوب  نآ  لاح  و  دـنتفگ . کـیبل  دـنداد و  باوج  رفن  لـهچ  نم . ناـمالغ  زا  نم و  يهناـخ 
نآ دیدرگ و  حوتفم  يدوخ  هب  دوخ  رد  ایوگ  مدید  سپ  یقشمد ؟ درم  نآ  تساجک  دومرف : نآ  زا  دعب  دومن و  باریس  نآ  زا  ار  رفن  لهچ 
ارم درم  نیا  هللالوسر ! ای  تفگ : و  تفرگ ، شتـسد  ود  هب  ار  وا  دید  ار  وا  مالـسلاهیلع -  نینمؤملاریما -  هک  یتقو  سپ  دـمآ . نوریب  نوعلم 

[691  ] دـنز زا  ار  وا  هللالوسر  نآ  زا  دـعب  و  نسحلااـبا ! اـی  ار ، وا  راذـگب  دومرف : هللالوـسر  سپ  هحفـص 377 ] ببـس [ . نودب  دنکیم  ملظ 
: تفگ هللالوسر  سپ  متسه . نم  یلب ، تفگ : نوعلم  نآ  بلاطیبا ؟ نب  یلع  يهدننک  متـش  یتسه  وت  دومرف : و  شکرابم ، تسد  هب  تفرگ 

تلاح نیا  مدیدیم  ممـشچ  هب  نم  و  دش ؛ گس  دش و  خـسم  روفلا  یف  نوعلم  نآ  سپ  شکب . نیزا  ماقتنا  نکب و  خـسم  ار  نیا  ادـنوادخ !
نیـسح ماما  نسح و  ماما  لیئربج و  نینمؤملاریما و  هللالوسر و  نآ  زا  دعب  و  دوب . نآ  رد  هک  هناخ  نآ  يوس  هب  دیدرگ  در  نآ  زا  دعب  و  ار .

رد باوخ  زا  مدش  رادیب  ماگنه  نیا  رد  نم  سپ  نامسآ . يوس  هب  دندومن  دوعص  نیعمجا -  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  مالـسلاهیلع -  - 
مدید دن ]  ] دروآ نوریب  هک  یتقو  سپ  اجنیا . دیروایب  ار  یقشمد  درم  نآ  متفگ  مدز و  ادص  ار  نامالغ  مدوب و  بوعرم  عزف و  اب  هک  یتلاح 

درک هراشا  شرـس  اب  سپ  وت . باب  رد  ار  نامیلاع  قالخ  باذع  تبوقع و  يدـید  روط  هچ  متفگ  و  هدـش ، گس  تروص  هب  هدـش و  خـسم 
نوریب ار  نوعلم  نآ  درک  رما  دیناسر  مامتا  هب  ار  تیاکح  نیا  نوراه  هک  نآ  زا  دعب  دیوگیم : يدقاو  سپ  . دوب رذـعتم  مدان و  هک  نیا  لثم 

گـس تروص  رد  شدوخ  ناـسنا و  شوگ  لـثم  نوعلم  نآ  شوگ  ود  مدـید  سپ  دروآ . نوریب  هتفرگ  نآ  شوـگ  زا  مـالغ  سپ  دـنروایب .
نآ لثم  ینعی  درکیم . کیرحت  شبل  ود  و  [ 693  ] دیئاخیم ار  شنابز  هک  یتلاح  رد  داتسیا  ام  يور  شیپ  رد  [ 692 [ ] يا  ] هحمل و  تسا .

لزان لیجعت  هب  ار  باذع  یلاعت  قح  هک  مسرتیم  تسا . خسم  نیا  تفگ : یعفاش  سپ  دـیامن . یهاوخرذـع  تمادـن و  راهظا  هک  یـصخش 
دندرک هناخ  نامه  لخاد  ار  وا  هک  یتقو  سپ  دننک  هناخ  نامه  لخاد  ار  وا  درک  رما  نوراه  سپ  دسرب ، ررض  زین  ام  هب  تقو  نآ  سپ  دنک .
هحفـص سپ [  هناخ ، نآ  حطـس  هب  داتفا  هقعاص  میدید  میدش ، تفتلم  مدینـش و  يا ]  ] هدیدش هحیـص  ادـص و  هک  دوب  هتـشذگن  يا ]  ] هحمل

: دیوگ يدقاو  منهج . ران  یلا  هحورب  هللا  لجع  و  دش -  رتسکاخ  نوعلم  نآ  هک  یجهن  هب  دـینازوس  ار  نوعلم  نآ  دـینازوس و  ار  هناخ  [ 378
نیا هب  دـیاب  تسا  همیظع  يهظعوـم  نینچمه  تسا و  همیظع  يهزجعم  هچناـنچ  هیـضق  نیا  نینمؤـملاریما ! اـی  متفگ : دیـشرلا  نوراـه  هب  نم 
میظع راوگرزب و  درم  نینچمه  لـسن  هیرذ و  دـالوا و  رد  ینک و  هیـشخ  فوخ و  ناـیملاع  قـالخ  زا  یـشاب و  هبنتم  و  [ 694  ] ظعتم هظعوم 

هک یلامعا  نآ  زا  یلاعت  قح  يوس  هب  متسه  بئات  نم  تفگ  دیشرلا  نوراه  سپ  ینکن . تیذا  یناسرن و  ررض  اهنآ  هب  ینکن و  يربت  نأشلا 
يهقداص ياـیؤر  زا  هروبزم  هلمج  نیا  هک  دـیوگ  فلؤم  [ . 695  ] بلاطیبا لسن  هیرذ و  قح  رد  ینعی  نییبلاـط . قح  رد  دـش  رداـص  نم  زا 

عادو یف  هفلؤمل  . دـنیامرف اطع  ار  نآ  شاداپ  ناشیا  يهأشن  نآ  رد  ات  دومن  ماـمت  ماـمتها  تیاـهن  ناـشیا  بیاـصم  رد  دـیاب  سپ  تسا . هقح 
نکم ناشفا  مغ  زمن  ترسح  کشا  زا  هدم  ار  ضراع  ناگژم و  خر و  مد  ره  ناعف  ردنا  وشم  نیگمغرهاوخ  يا  لانم  : بنیز هتخا  عم  مامالا 
يزاـس ارچ  ربکایلع  يوسیگ  رود  رـسکی  نوخ  قرغ  يدـیدنمغ  رپ  نکم  ار  اـم  لد  رـس ، رب  هنیـس و  رب  نزم  ار  وسیگ  هدرمژپ  نکم  ار ، وم 

مساق هنمی  رد  روهطوغ  دش  نوخ  هب  رتبا  رفاک  ریت  رغصا ز  يهنـشت  يولگ  رورپ ، مغ  لفط  يدیدنمزلق  نوچ  هدید  زا  کشرـس  مد  ره  ناور 
رکیپ رب  تسد  درادن  روآمان  سابع  هحفص 379 ] مهرد [  هتفشآ و  هدش  وا  سورع  ون  فلز  ود  نیگنر  دوخ  نوخ  زا  دومن  نیک  زا  شرکیپ 
ناغف هآ و  اب  وت  سکیب  رهاوخ  یئارچ  ناطلغ  نوخ  هب  هدـیدرگن  ناـیاپیب  روج  زا  نیـسحمنبش  یهد  مغ  کـشا  مد ز  ره  نیمز  يور  ارچ 

رت ياههدید  اب  دوب  رگخا  لد  هب  ار  دمحممب  ریز و  همغن  زا  ارچ  مد  ره  مغ  يراد ز  نونک  نایرع  رتشا  يور  هب  ناماس  رـسیب و  یتشگنماوت 
هحفص 381 ] نیملاظلا [ . موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الامخ  دوخ  دق  مغ ، زا  دومن  رغصا  ربکا و  يارب 

تفای روهظ  تمس  ءایحا  دننام  یلاعفا  ناشیا  زا  هکنیا  ای  دندومن و  ملکت  دندش و  هدنز  ندرم ، زا  دعب  هک  یناسک  نایب  رد 
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تفای روهظ  تمس  ءایحا  دننام  یلاعفا  ناشیا  زا  هکنیا  ای  دندومن و  ملکت  دندش و  هدنز  ندرم ، زا  دعب  هک  یناسک  نایب  رد 

هراشا

ههجو قراـشم  قورـشب  تقرـشا  و  تاـنئاکلا . هدوجو  ةوسکب  تستکا  تاوذـلا و  هروـنب  تئلـألت  يذـلا  دـمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
عاقـصا یف  رهظ  تاـقولخملا و  نع  یفتخا  تادوـجوملا و  نـع  هـتیلع  هتیوـلوا و  هـتیلوا و  هتدـش و  روـهظلا و  ةرثـکب  بجتحاـف  تاـیهملا .

. رخألا لوألا و  وهف  تایاغلا  ۀیاغ  للعلا و  ۀلع  يدابملا و  أدبم  وه  تافانم و  الب  نطابلا  رهاظلا و  وهف  تافصلا  لاعفألا و  هبانج  نم  ناکمألا ،
قلاخ وه  الا  هلا  نا ال  دهـشن  و  تاغللا . بابرا  اهئاصحا  نع  زجعت  رکاـشم  دـماحمب و  هرکـشن  هدـمحنف و  تاـیالا  نیماـضم  هب  تقطن  اـمک 

تاللا و دبعی  مل  تاعـصقلا و  عیمجب  دـیحوتلا  رامـضم  یف  يورت  تابـصقلا و  قبـسلا  ءافیف  یف  زاج  نم  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  تایربلا و 
و تایربلا . نم  فارـشألا  تاداس  هلا  و  تافرغلا . تانجلا و  قیاقح  نع  فشاکلا  تانألا . نم  نآ  یف  ۀنطابلا  ةرهاظلا و  مانـصالا  يزعلا و ال 

نمحرلا سفن  لزألا و  حبـص  یلع  امیـس  تادابعلا و ال  تاعاطلا و  عیمجب  مهتدوم  مهتعاط و  مهتیالو و  هللا  نرق  نیذـلا  تاداسلا . فارـشأ 
تاجاحلا و یـضقی  هب  يذلا  تابرکلا  تانمؤملا  نینمؤملا و  هوجو  نع  فشاکلا  تالألا  حالـسلا و  فیـسلا و  بحاص  تآ  أشنلا  یلوا  یف 
 ] قحلاب مئاقلا  مامالا  رظتنملا  رتتسملا  بیاغلا  تاکلهلا . نم  ةاجنلا  لصحی  هتعافشب  و  تایلبلا ، عفدی  تاکربلا و  لزنی  تاوعدلا و  باجتـسی 

هئاقل و الجاع  ینقزر  هئادـف و  هللا  ینلعج  هجرخم و  هللا  لهـس  هجرف  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  يرکـسعلا  نسحلا  نب  م ح م د  هحفص 382 ]
. دریذپ ماجنا  لصف  دنچ  نمض  رد  ماجرف  تنحم  لیلکا  نیا  رد  مانمگ  نیا  مالک  . هئادعا هللا  نعل 

تسا نامزلارخآ  ربمغیپ  ترضح  تافو  رد 

دوخ رب  يرامیب  راـثآ  دومرف و  تعجارم  عادولا  ۀـجح  زا  بآـم  یمتخ  باـنج  نوچ  : هک دـناهدرک  تیاور  لوا : رما  : تسارما دـنچ  نآ  رد  و 
ارم یلاعت  قح  هک : دومرف  و  دندمآ . نوریب  وا  یپ  زا  هباحـص  رثکا  دیدرگ و  عیقب  هب  هجوتم  تفرگ و  ار  نینمؤملاریما  تسد  دومن ، هدهاشم 
نآ ار  امـش  داب  اراوگ  روبقلا . لها  ای  مکیلع  مالـسلا  تفگ : دیـسر ، عیقب  هب  نوچ  و  عیقب . ناـگدرم  يارب  منک  رافغتـسا  هک  تسا  هدرک  رما 

مدرم يوس  هب  تسا  هدرک  ور  هک  یتسرد  هب  تسا . شیپ  رد  ار  مدرم  هک  یئاههنتف  زا  دـیاهتفای  تاجن  نآ و  رد  دـیاهدرک  حبـص  هک  تلاح 
دیعـسوبا . ربمغیپ رخآ  ظعو  رد  مود : رما  [ . 696  ] درک عیقب  لها  يارب  شزرمآ  بلط  یتدـم  سپ  رات ، بش  ياههراپ  دـننام  رایـسب  ياـههنتف 

، دناوخ رخآ  ضرم  رد  هک  دوب  يا ]  ] هبطخ دناوخ  ام  يارب  ادخ  لوسر  هک  يا ]  ] هبطخ رخآ  هحفص 383 ] هک [ : تسا  هدرک  تیاور  يردخ 
هب سانلا ! اهیا  تفگ : و  تسشن . ربنم  رب  سپ  دوخ ، يهدرک  دازآ  يهنومیم  رب  نینمؤملاریما و  ترضح  رب  هدرک  هیکت  دمآ  نوریب  هناخ  زا  و 

مادک یتفگ  هک  زیچ  ود  هللالوسر ! ای  تفگ : تساوخرب و  يدرم  سپ  دش ، تکاس  گرزب و  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  مراذـگیم  هک  یتسرد 
ار نآ  ریسفت  هک  متساوخیم  هک  نا  رگم  ار  نآ  متفگن  نم  هک : تفگ  دش و  خرـس  شکرابم  گنر  ات  دش  بضغ  رد  ترـضح  سپ  تسا ؟
هب نامـسآ  زا  هتخیوآ  تسا  ینامـسیر  هک  تسا  نآرق  اـهنآ  زا  یکی  هک : دوـمرف  سپ  دـش ؛ گـنت  مسفن  يراـمیب  فعـض  زا  نکیل  منکب و 

لها درادیمن  تسود  هک : دومرف  سپ  دـننم . تیب  لها  يرگید  و  امـش ، تسد  هب  شفرط  کی  تسا و  ادـخ  تسد  هب  شفرط  کـی  نیمز ،
و دوش . دراو  نم  رب  رثوک ، ضوح  رد  هک  نیا  اـت  تماـیق  زور  رد  يروـن  دـنکیم  اـطع  وا  هب  یلاـعت  قـح  هک  نیا  رگم  يا ،]  ] هدـنب ارم  تیب 

يوار تمایق . زور  رد  دـنادرگیم  [ 697  ] بوجحم وا  زا  ار  دوخ  تمحر  یلاـعت  قـح  هک  نیا  رگم  ار  ناـشیا  يا ]  ] هدـنب درادیمن  نمـشد 
: موس رما  [ . 698  ] دومرف قیدصت  ترضح  مدرک . ضرع  مالسلاهیلع -  رقابدمحم -  ماما  ترضح  تمدخ  رد  ار  ثیدح  نیا  نم  هک : دیوگ 
رد رد ، زا  ءادهـشلادیس  نیـسح  یبتجم و  نسح  لاـح  نیا  رد  دوب ؛ هتـسشن  وا  نیلاـب  رب  یلع  دـش و  شوهیب  ادـخ  ربـمغیپ  : هک تسا  يورم 

، هادـجاو دایرف  دـندرک  هدـهاشم  لاح  نادـب  ار  ترـضح  نآ  داتفا و  لالجلاوذ  هدـیزگرب  نآ  لاثمیب  لامج  رب  ناـشیا  رظن  نوچ  دـندمآ و 
تلاح نیا  رد  دنک ، رود  ار  ناشیا  هک  تساوخ  ریما  ترـضح  دندنکفا . ترـضح  نآ  يهنیـس  رب  ار  دوخ  نانکناغف  دـندروآرب . هادـمحماو 

لگ ناـشیا  و  میوبب ، ار  دوخ  ناتـسوب  لـگ  ود  نیا  نم  هک  راذـگب  یلع ! اـی  تفگ : دـمآ و  زاـب  شوه  هب  تلاـسر  هحفص 384 ] ترـضح [ 
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غیت متـس و  رهز  هب  دـنوشیم و  مولظم  نم  زا  دـعب  هک  یتسرد  هب  دـننک ، عادو  ارم  ناشیا  و  منک ، عادو  ار  ناشیا  نم  و  دـنیوبب ، ارم  راـسخر 
درپس تناما  هب  نانمؤمریما  هب  ار  همطاف  سپ  دنک ، متس  ناشیا  رب  هک  داب  یـسک  رب  تنعل  هک  دومرف  هبترم  هس  سپ  دش ، دنهاوخ  هتـشک  ملظ 

لیـسغت و زا  دـعب  هک  دومن  تیـصو  یلع  هب  و  دـشیم ، حوتفم  باب  رازه  یباـب  ره  زا  هک  دومرف  میلعت  نینمؤملاریما  هب  ملع  زا  باـب  رازه  و 
باوج درک و  لاؤـس  درک و  نینچ  باـنج  نآ  سپ  ار . وـت  مهدیم  ربـخ  نم  ، هک یهاوـخ  هچ  ره  زا  نک  لاؤـس  نم  زا  ناـشنب و  ارم  نیفکت 

[ . 699  ] دش عقاو  نینمؤملاریما  وا و  نایم  باوج  لاؤس و  دش و  هدنز  ایند  رد  ندرم  زا  دعب  هک  دوب  یسک  وا  و  دینش .

نینسح ندرگ  رد  نتخادنا  تسد  نیفکت و  زا  دعب  شندش  هدنز  ارهز و  يهمطاف  تافو  رد 

زا دوخ  ياهدنـس  هب  اضرلا  رابخا  نویع  یلاما و  باتک  رد  هللا -  یـضر  قودص -  لوا : رما  : دریذپ ماتتخا  ماجنا و  رما  دـنچ  رد  لصف  نیا  و 
لیئربج دـندرب  نامـسآ  هب  ارم  نوچ  هک  دومرف  ادـخ  لوسر  هک : دومرف  بانج  نآ  : هک هتـشاد  تیاور  مالـسلاهیلع -  اـضر -  ماـما  ترـضح 

، دـش هفطن  هب  دـقعنم  نم  بلـص  رد  نآ  مدروخ و  ار  نآ  داد و  نم  هب  تشهب  بطر  زا  سپ  دومن ، تشهب  لخاد  ارم  سپ  تفرگ  ارم  تسد 
هک ینامز  ره  سپ  تسا . هیـسنا  ءاروح  همطاف  سپ  دش . روراب  همطاف  هب  وا  سپ  مدومن ، هعقاوم  هجیدـخ  اب  مدومن  لوزن  نیمز  هب  نوچ  سپ 
زا همطاف  يهفطن  : هک هتفای  دورو  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  [ . 700  ] میوبیم هحفص 385 ] ار [  همطاف  مرتخد  موشیم ، تشهب  يهحیار  قاتـشم 
زا هک  وحن  نیا  هب  عمج  تسا  نکمم  سپ  رهاظ  ماقم  رد  اما  تسین . رابخا  زا  فنـص  ود  نیا  نایم  رد  یتاـفانم  و  [ . 701  ] هدوب تشهب  بیس 
رد اما  و  دشاب . هدش  رکذ  اهنآ  زا  یکی  يربخ  ره  رد  و  دشاب ، ود  ره  زا  يهکرابم  يهفطن  نآ  داقعنا  و  دشاب ، هدروخ  ود  ره  بیـس  بطر و 

ار اههویم  همه  تخرد  کی  سپ  تساراد . ار  هویم  مسق  ره  تشرـس  ربنع  تشهب  تخرد  هک  تسا  ررقم  دوخ  عضوم  رد  سپ  نطاب ؛ ماـقم 
نآ زا  اوـح  مدآ و  هک  یهیزنت  یهن  هب  يهیهنم  يهرجـش  رد  هک  ناـنچ  تـسا ، لـصاح  اـههویم  يهـمه  تذـل  نآ  يهوـیم  ره  زا  دـهدیم و 

ریسفت رد  و  تسا . روکذم  وحن  هب  رابخا  نآ  نایم  عمج  و  نآ ، ریغ  ای  هدوب و  روگنا  ای  هدوب  مدنگ  ایآ  هک  تسا  فالتخا  رابخا  رد  دندروخ 
هب ار  همطاف  : هک تسا  دافتـسم  رایـسب  رابخا  زا  هک ؛ نادب  تسا . ارهز  يهمطاف  هب  هیمـست  هجو  نایب  رد  مود : رما  [ . 702  ] تسا روبزم  یفاص 

دندومنیم لیم  مدرم  : هک هتفای  دورو  رابخا  زا  یضعب  رد  و  [ . 703  ] منهج شتآ  زا  درادیم  زاب  ار  دوخ  نابحم  هک  نیا  يارب  دندیمان  همطاف 
ربمغیپ بلص  زا  هک  دریگ  رارق  ناشیا  دالوا  رد  تیالو  رون  تناما و  هحفص 386 ] تنطلس و [  تراما و  هک  نیا  يارب  ادخ  لوسر  جیوزت  هب 

اما و  [ . 704  ] دـندش سویأم  عمط  نیا  زا  مدرم  سپ  تفای . لاقتنا  يربک  يهقیدـص  نادـب  رون  نآ  تفای ، دـلوت  همطاف  نوچ  و  دـیآ ، نوریب 
نب نابا  زا  دوخ  ياهدنـس  هب  هدرک  رکذ  عیارـشلا  للع  باتک  رد  قودص  هک  تسا  يزیچ  سپ  ارهز  هب  هرهاط  يهقیدص  نآ  يهیمـست  هجو 

دیشخردیم همطاف  هک : دومرف  بانج  نآ  دندیمان ؟ ارهز  هب  ار  همطاف  ارچ  هک : مدرک  ضرع  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  هب  : هک بلغت 
سپ دندوب  باوختخر  رد  نامدرم  حبـص و  زامن  تقو  رد  شکرابم  يور  رون  دیـشخردیم  هک  دوب  و  هعفد ، هس  زور  رد  نینمؤملاریما  يارب 

زا دندومنیم و  بجعت  نآ  زا  سپ  دشیم ، دیفس  ناشیا  ياهراوید  سپ  هنیدم . هب  ناشیا  تارجح  يوس  هب  دشیم ، لخاد  رون  نآ  يدیفس 
تدابع بارحم  رد  همطاف  هک  دـندیدیم  ناشیا  و  دـندرکیم ، ناور  همطاف  هناـخ  هب  ار  ناـشیا  سپ  نآ . ببـس  زا  دـندرکیم  لاؤس  ربمغیپ 

يدرز هب  شکرابم  يور  رون  روهظ  تقو  رد  تسا و  همطاف  يور  رون  نآ ، هک  دنتسنادیم  سپ  تسا ، عطاس  شیور  زا  رون  تسا و  هتـسشن 
مولعم قباس  وحن  نامه  هب  دـندرکیم و  لاؤس  ربمغیپ  زا  روبزم  وحن  هب  نامدرم  و  دـشیم ، رهاظ  یخرـس  هب  ماـش  تقو  رد  دـشیم و  رهاـظ 

لها ام  يهمئا  رد  تمایق  زور  ات  ام ، ياهور  رد  تسا  بلقنم  رون  نآ  و  تفای . دلوت  نیـسح  ات  دوب  همطاف  يور  رد  رون  نآ  سپ  دندرکیم .
. ناملـس ارم  داد  ربخ  : هک تفگ  ۀمادق  نب  ۀـثراح  زا  هدرک  تیاور  تازجعملا  نویع  باتک  رد  موس : رما  [ . 705 . ] یماما زا  دعب  یماما  تیب ،
هک مدـید  یلب ، تفگ : رامع ! يا  ارم ، هد  ربخ  متفگ : هدـنروآ ! بجع  رما  زا  ار  وت  مهدیم  ربخ  هک ، تفگ  راـمع و  ارم  داد  ربخ  هک ، تفگ 

عقاو هچ  ره  هب  مهد  ربخ  ات  ایب  کیدزن  هک  درک  ادـن  دـید ، ار  وا  همطاف  نوچ  سپ  دـش ، لخاد  همطاف  رب  بلاطیبا  نب  هحفص 387 ] یلع [ 
مدـید هک : تفگ  راـمع  دوشیم . اـپرب  تماـیق  هک  یماـگنه  رد  تماـیق ، زور  اـت  دـش  دـهاوخن  هچ  ره  تسا و  هدـنوش  عـقاو  هچ  ره  دـش و 
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کیدزن هک : دومرف  ربمغیپ  سپ  دـش . لـخاد  ربمغیپ  رب  یلع  هاـگان  هک  متـشگرب ؛ وا  نتـشگرب  زا  مه  نم  سپ  تشگرب . هک  ار  نینمؤملاریما 
یلع ار . وت  مهد  ربخ  نم  اـی  ارم  یهدیم  ربـخ  وت  اـیآ  هک : دومرف  تفرگ ، رارق  وا  هب  سلجم  نوچ  تفر . کـیدزن  سپ  نسحلاوبا . يا  اـیب ،

وت هب  و  همطاـف ، رب  يدـش  لـخاد  هک  مدوب  نم  اـیوگ  دومرف : باـنج  نآ  سپ  ادـخ . ربمغیپ  يا  تسا ، رتوکین  امـش  زا  ربخ  هک : درک  ضرع 
ياج هب  رکـش  يهدجـس  یلع  سپ  وت ؟ ینادیمن  اـیآ  تسا ، اـم  رون  زا  همطاـف  رون  هک : دومرف  سپ  یتشگرب . وت  سپ  تفگ  نینچ  نینچ و 
ایوـگ هک : تفگ  همطاـف  سپ  مدـش . لـخاد  مه  نم  دـش . لـخاد  همطاـف  رب  سپ  متفر . وا  اـب  مه  نم  تفر  نوریب  یلع  دـیوگ  راـمع  دروآ .

هک دوب  ارم و  رون  درک  قلخ  ادخ  هک  یتسرد  هب  نسحلاابا ! يا  تفگ : همطاف  سپ  تفگ . وت  هب  نینچ  یتشگرب و  مردپ  يوس  هب  هک  منیبیم 
یئانـشور سپ  تشهب . تخرد  زا  یتخرد  رد  تشاذگ  هعیدو  هب  ار  رون  نآ  نآ ، زا  سپ  ار ، هلالج -  لج  يادخ -  نم  رون  درکیم  حیبست 

هتـشاذگ دوخ  ناهد  رد  ار  نآ  دنیچب و  ار  تخرد  نآ  يهویم  هک  دومرف  ماهلا  وا  هب  یلاعت  يادخ  دش ، تشهب  لخاد  مردـپ  نوچ  سپ  داد .
هب دلیوخ ، رتخد  هجیدخ ، رد  ارم  مردـپ  سپ  تشاذـگ . مردـپ  بلـص  رد  هعیدو  هب  ارم  یلاعت  يادـخ  سپ  درک . نانچ  مردـپ  سپ  دروخب .

دوشیم و عقاو  هک  هچنآ  دـش و  عـقاو  نیا  زا  سپ  هک  ار  هچنآ  منادیم  روـن  نآ  زا  نم  و  دوـمن . عـضو  هجیدـخ  ارم  سپ  تشاذـگ . هعیدو 
لئاضف و  مالسلااهیلع -  همطاف -  بقانم  رد  مراهچ : رما  یلاعت . يادخ  رون  هب  دنکیم  رظن  نمؤم  نسحلاابا ! يا  دوشیمن ، عقاو  هک  ار  هچنآ 

هحفص 388] هک [ : هتشاد  تیاور  دوخ  دانسا  هب  عیارـشلا  للع  باتک  رد  لودص  لوا : ثیدح  : تسا ثیدح  دنچ  نآ  رد  .و  تسا بانج  نآ 
همطاف ار  نآ  هک  زادنیب  ربمغیپ  نابز  رد  ورب و  هک  دومرف  یحو  یکلم  هب  یلاعت  يادخ  تفای  دلوت  همطاف  نوچ  هک : دـندومرف  رقاب  ترـضح 

وت نتـشاد  زاب  ریـش  زا  ینعی  ملع  هب  ار  وت  مداد  ریـش  هک : دومرف  یلاعت  يادخ  نآ  زا  سپ  دـیمان . همطاف  ربمغیپ  ار  بانج  نآ  سپ  دـنک . مان 
دیفم و خیـش  سلاجم  اضرلا و  رابخا  نویع  نوچ  يهصاخ  بتک  رد  مود : ثیدـح  [ . 706  ] ضیح زا  ار  وت  متـشادزاب  دـش و  ملع  هب  نورقم 

يادـخ : هکنیا دومرف  هک  دـناهدرک  تیاور  ربمغیپ  زا  رگید  یعمج  يراخب و  حیحـص  يهماع  بتک  زا  قودـص و  یلاما  یـسربط و  جاـجتحا 
هماع قرط  زا  ار  ثیدح  نیا  دانسا  و  [ . 707  ] همطاف ياضر  يارب  دوشیم  دونـشخ  یـضار و  همطاف و  بضغ  يارب  دیآیم  بضغ  هب  یلاعت 

ار همطاف  هک  ره  : هک دناهتـشاد  تیاور  ربمغیپ  زا  دوخ  دانـسا  هب  هصاخ  هماـع و  زا  یعمج  موس : ثیدـح  . مدرک رکذ  تماـما  هیفلا  حرـش  رد 
ار وا  ادـخ  ینآرق ، صن  هب  رظن  دـنک  رازآ  ار  ربـمغیپ  ادـخ و  هک  ره  هدرک و  رازآ  ار  ربـمغیپ  هدرک و  رازآ  ار  يادـخ  دـناسر  رازآ  تیذا و 

مهلدعأ ةرخالا و  ایندلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذؤی  نیذلا  نا  : ) دومرف هک  نانچ  دنک ، بذعم  ار  وا  منهج  باذـع  هب  دـنک و  تنعل 
هتـشاد تیاور  هشیاع  زا  دوخ  دانـسا  هب  یلاـما  باـتک  رد  یـسوط  خیـش  مراـهچ : ثیدـح  هحفــص 389 ] [ . ] 709 [ . ] 708 ( ] انیهم اباذـع 

رب لخاد  تقو  ره  هک  همطاف  دوب  همطاف . زا  ادخ  لوسر  هب  نتفگ  نخـس  ثیدح و  زا  دـشاب  رتهیبش  هک  ار  نامدرم  زا  کی  چـیه  مدـیدن  : هک
رب ربمغیپ  رگا  سپ  دـیناشنیم ، دوخ  سولج  لحم  رب  ار  وا  دیـسوبیم و  ار  همطاف  ياهتـسد  تفگیم و  اـبحرم  وا  هب  ربمغیپ  دـشیم  ربمغیپ 

تسا ثیدح  رد  اضیا ؛ [ . 710  ] دیـسوبیم ار  ربمغیپ  ياهتـسد  تفگیم و  ابحرم  وا  هب  تساخیمرب و  ياج  زا  همطاف  دـشیم  لخاد  همطاف 
ناتـسپ ود  نایم  هک  نیا  رگم  دیباوخیمن  ربمغیپ  زگره  تساخیمرب و  ياج  زا  وا  يارب  ربمغیپ  دشیم ، لخاد  ربمغیپ  رب  همطاف  تقو  ره  : هک
هدومرف جـیارخ  باتک  رد  شرداـم . يارب  همطاـف  ملأـت  رد  مجنپ : ثیدـح  [ . 711  ] دیـسوبیم ار  همطاف  يور  ود  اـی  دیـسوبیم و  ار  همطاـف 
ربـمغیپ رود  هدرب و  هاـنپ  ربـمغیپ  هب  همطاـف  تفاـی ، تاـفو  هجیدـخ  نوچ  هک : تفگ  مالـسلاهیلع -  قداـص -  ترـضح  هک  دـش  تیاور  : هک

لاؤس دیدرگیم و  مدرم  رود  هب  همطاف  سپ  دادیمن . شباوج  ربمغیپ  سپ  تسا ؟ اجک  نم  ردام  ادـخ ! ربمغیپ  يا  تفگیم : دـیدرگیم و 
ار همطاف  هک  ار  وت  دنکیم  رما  وت  راگدرورپ  هک : تفگ  سپ  دـش . لزان  لیئربج  سپ  دـیوگ ، باوج  هچ  هک  تسنادیمن  ربمغیپ  درکیم و 
، تسا خرـس  توقای  زا  نآ  نوتـس  و  تسا ، الط  زا  نآ  فارطا  هک  تسا ، ین  زا  يهناخ  رد  وت  ردام  هک : يوگب  ار  وا  و  یناـسرب ، نم  مـالس 

هحفـص هب [  و  مالـس ، تسا  وا  زا  و  تسا ، مالـس  ادـخ  هک : تفگ  همطاـف  سپ  تسا . نارمع -  رتخد  میرم -  و  نوعرف -  نز  هیـسآ - ناـیم 
نم تفای ، تافو  نوچ  هک  تفگ  نمیاما  هک  دش  تیاور  : هک هدومرف  جـیارخ  باتک  رد  مشـش : ثیدـح  [ . 712  ] مالـس تسا  وا  يوس  [ 390

ءانثا رد  نوچ  مدمآرب ، هکم  يوس  هب  سپ  همطاف ، ياهناکم  يوس  هب  منک  رظن  هک  متشادن  تقاط  هک  اریز  منامن  هنیدم  رد  هک  مدروخ  مسق 
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وت مشابیم ، ارهز  يهمطاف  يهمداخ  نم  اراگدرورپ ! مدرک : ضرع  متشادرب و  ار  اهتسد  سپ  دش . ضراع  نم  رب  دیدش  یگنشت  مدیسر  هار 
بآ و هب  جاتحم  لاس  تفه  ات  و  مدـیماشآ ، بآ  سپ  درک ، لزاـن  نامـسآ  زا  يولد  یلاـعت  يادـخ  سپ  یـشکب ! ارم  شطع  زا  یهاوخیم 
رد متفه : ثیدـح  [ . 713  ] دادیمن يور  یگنـشت  ار  وا  دنداتـسرفیم و  يراـک  يارب  ار  نـمیاما  مرگ  رایـسب  زور  رد  مدرم  و  مدوـبن . ماـعط 
وج نآ  هب  هک  دوـب  یئایـسآ  وا  يور  شیپ  رد  و  دوـب ، هتـسشن  همطاـف  هک : تفگ  ناملـس  هک  نیا  دـش  تـیاور  : هـک هدوـمرف  جـیارخ  باـتک 

یباتیب یگنـسرگ ، زا  هداتفا  هناخ  زا  رانک  کـی  رد  نیـسح  و  دوب . همطاـف  تسد  نوخ  زا  هک  دوب  ناور  نوخ  ایـسآ  دومع  رب  و  دـیئاسیم .
درک تیـصو  ارم  هک : دومرف  دیاسب . ات  هد  وا  هب  تسه  هضف  دـش و  مخز  وت  ياهتـسد  ربمغیپ ! رتخد  يا  هک : مدرک  ضرع  نم  سپ  درکیم .
ایـسآ نم  ای  میامـش  هدش  دازآ  مالغ  نم  هک : مدرک  ضرع  هک  دیوگ  ناملـس  دوب . وا  يهبون  زورید  و  دشاب ، هضف  اب  زور  کی  تمدـخ  هک 
مدرک ایسآ  يردق  نم  سپ  نک . ایـسآ  وت  و  مرتاناد ، نیـسح  تکاس  هب  نم  هک : دومرف  بانج  نآ  منکیم ؟ تکاس  ار  نیـسح  ای  منکیم و 

یلع هب  ار  همطاف  لاوحا  تیفیک  مدـش  غراف  زامن  زا  نوچ  مدراذـگ ، زامن  ربمغیپ  اب  متفر و  سپ  دـش . دـنلب  زامن  يهماقا  يادـص  هاگان ، هک 
لاؤس هحفـص 391 ] بانج [  نآ  مسبت  ببـس  زا  ربمغیپ  سپ  دومنیم ، مسبت  هکنیا  لاح  تشگرب و  تفر و  هناخ  هب  تسیرگ و  سپ  متفگ .

و دوب ، هدیباوخ  وا  يهنیس  يالاب  رب  نیـسح  و  دوب ، هدیباوخ  تشپ  رب  هک  نیا  لاح  همطاف و  رب  مدش  لخاد  هک : درک  ضرع  باوج  رد  درک .
يارب هک  یتسنادن  ایآ  یلع ! يا  تفگ : دومرف و  مسبت  ربمغیپ  سپ  دنادرگب ! ار  نآ  یتسد  هک  نیا  نودب  دیدرگیم  وا  يور  شیپ  رد  ایـسآ 
ثیدح [ . 714 [ ؟ دوش مئاق  تمایق  زور  هک  نیا  ات  ار  دمحم  لآ  دمحم و  دننکیم  تمدخ  دننکیم و  ریـس  نیمز  رد  هک  تسا  هکئالم  ادـخ 

نآ دومن . نهر  يهبلاطم  يدوهی  سپ  تساوخ ، ضرق  وج  يردق  يدوهی ، زا  یلع  : هک نیا  دش  تیاور  هک  هدومرف  جیارخ  باتک  رد  متشه :
. تشاذـگ تویب  زا  یتیب  رد  درب و  هناخ  هب  ار  رداچ  نآ  يدوهی  سپ  دوب -  مشپ  زا  رداچ  نآ  و  تشاذـگ -  نهر  هب  ار  همطاف  رداچ  بانج 

رون زا  رپ  هناخ  نآ  هک  دـید  تشاد  یلغـش  و  دوب ، اجنآ  رد  رداـچ  نآ  هک  تفر  هناـخ  نادـب  يدوهی  نآ  يهجوز  دـمآ ، رد  بش  نوچ  سپ 
 - دوب همطاف  رداچ  زا  لفاغ  و  درک -  بجعت  يدوهی  سپ  درک . راـبخا  یئانـشور  نآ  زا  ار  وا  تشگرب و  دوخ  رهوش  بناـج  هب  سپ  تسا ،
نآ هک  دید  درک  هاگن  تسرد  سپ  دیـشخردیم ، هام  دننام  عطاس  اجنآ  رد  يرون  هک  دـید  هاگان  سپ  دـش . هناخ  نآ  لخاد  يدوز  هب  سپ 

دندـش ناملـسم  و  دـندید ، ار  نآ  دوهی  رفن  داتـشه  سپ  درک ، عمج  ار  دوخ  ماوقا  دـمآ و  نوریب  يدوهی  نآ  سپ  تسا . رداـچ  نآ  زا  روـن 
جح عادو  مدرم  هک  یلحم  رد  هک : تفگ  راـنید  نب  کـلام  : هک هدوـمرف  بقاـنم  بحاـص  : هـضف يهداوـن  تـمارک  رد  مـهن : ثیدـح  [ . 715]

ناـبایب طـسو  هب  نوـچ  سپ  ددرگرب . هک  دـندرکیم  تحیـصن  ار  وا  نادرم  و  رغـال ، يرتـش  هحفـص 392 ] رب [  ار  ینز  مدـید  دـندرکیم ،
دومن دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  رس  نز  نآ  سپ  يدمآ ؟ ارچ  وت  هک  دندرک  تمالم  ار  نز  نآ  مدرم  سپ  دش  هتـسخ  [ 716  ] هباد نآ  میدیسر 

ار راـک  نیا  یـسک  وت  زا  ریغ  رگا  وـت ، تزع  هب  مسق  سپ  يدرب ، وـت  هناـخ  يوـس  هب  هن  يدرک و  راذـگرب  ارم  نم  هناـخ  رد  هن  هک : تفگ  و 
، دوب وا  تسد  هب  يا ]  ] هقان راهم  دیـسر و  رد  نابایب  زا  یـصخش  هاـگان  سپ  وت . يوس  هب  رگم  مدومنیمن  ار  وا  تیاکـش  هنیآ  ره  دوب  هدرک 
هک میدید  میدیسر ، [ 717  ] فاطم هب  نوچ  سپ  تفریم . هدنهج  قرب  دننام  رتش  نآ  دش و  راوس  سپ  وش . راوس  هک  تفگ  نز  نآ  هب  سپ 

ثیدح [ . 718  ] ارهز يهمداخ  هضف  رتخد  ۀکـسم  رتخد  هرهـش  منم  تفگ  یتسیک ، وت  هک  مداد  مسق  ار  وا  نم  سپ  دـنکیم . فاـط  نز  نآ 
دندومن لقن  رابخا  ءاحلص  زا  یعمج  : هک هتفگ  تاداهـشلا  رارـسا  تادابعلا و  ریـسکا  باتک  رد  هماقم -  هللا  یلعا  يدنبرد -  يهمالع  مهد :

خـیبوت و نامز  زا  یخرب  رد  نم  تفگ : هک  مولع  بالط  زا  یلداـع  درم  ارم  داد  ربخ  هک  تفگ  وا  هک  نیرـصاعم  ءاـملع  زا  یملاـع  ناـبز  زا 
ماـما يراـی  نودـب  اروشاـع  زور  رد  ارچ  هـک  مدروـخیم  فسأـت  و  ار ، ینج  رفعز  ساـن  رـضحم  رد  دوـخ و  شیپ  رد  مدوـمنیم  شنزرس 
مرحم لوا  يههد  ياهبـش  زا  یبـش  سپ  دوبن . داـهج  هب  رومأـم  ماـما  بناـج  زا  وا  هک  مدومنیمن  تکاـس  ار  دوخ  سفن  و  دوـمن ، تعجارم 

عـضوم رد  مدومنیم ، هعلاطم  ار  لتقم  ياهباتک  زا  یـضعب  ناهفـصا و  سرادم  زا  يا ]  ] هسردـم رد  یئاهنت  هب  مدوخ  لزنم  رد  مدوب  هتـسشن 
مالـس نم  رب  سپ  دوشگ ، ار  رد  يدرم  هاگان  سپ  ربمغیپ . دـنزرف  يراـی  نودـب  ناـشیا  عوجر  ـالبرک و  هب  شرکـشل  اـب  ینج  رفعز  ندـمآ 

اب دوشگ ، ناس  هچ  ار  رد  هک  مدومن  بجعت  نکیل  متفگ و  ابحرم  وا  هب  تسشن و  متفگ و  ار  وا  مالـس  هحفص 393 ] باوج [  نم  و  داتسرف .
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. مشاـبیم ینج  رفعز  وت  ردارب  نم  سپ  نم ؛ زا  سرتـم  هک : تفگ  نم  هب  سپ  نهآ ! زا  دوب  قلعم  نآ  رب  هک  يا ]  ] هقلح هب  دوـب  هتـسب  هکنیا 
: تفگ نآ  زا  سپ  ارم . وت  ندرک  تمذم  تمالم و  يرایـسب  رد  نادب  سپ  وت ، يوس  هب  وت  زا  منک  تیاکـش  منک و  ترایز  ار  وت  هک  مدـمآ 
هک مدوب  ینامز  رد  نم ، رکـشل  اب  مدیـسر  البرک  نیمز  هب  نم  نوچ  هک  نادـب  سپ  يدـیمهفن . لاـح  هب  اـت  ار  رما  تقیقح  وت  نم ! ردارب  يا 

ناشیا زا  نم  هک  دوب  گرزب  یناـهاشداپ  ناـشیا  يارب  و  نج ، فئاوط  زا  یئاهرکـشل  زا  نآ  بناوج  فارطا و  زا  دوب  هدـش  رپ  ـالبرک  نیمز 
سیئر یفـص  ره  مدقم  دنتـشاد و  لاصتا  یـضعب  هب  یـضعب  دندوب و  رپ  نج  هکئالم و  زا  نامـسآ  هب  ات  زین  اوه  و  رتمک . مرکـشل  رتتسپ و 
تیاهن اب  دـندومنیم  مالـس  ماما  رب  دـندوب  هتفرگ  اج  هک  ناکم  نامه  رد  رود  ای  کیدزن  زا  یفـص  ره  لها  و  نج ، هکئالم و  زا  دوب  ناشیا 

نم رکشل  ناکم  نم و  ناکم  دهد و  لاتق  تصخر  ار  ناشیا  هک  دندومنیم  عرـضت  ترـضح  نآ  يوس  هب  بانج و  نآ  يراوگرزب  تاعارم 
مالسلاهیلع ماما -  رب  سپ  دشیمن . تفای  یلاخ  ناکم  نامسآ  ات  نیمز  زا  نآ  زا  رتکیدزن  رد  هک  اریز  دوب ، رود  ماما  زا  خسرف  راهچ  ردق  هب 

زا فص ؟ ره ؟ فص  ره  لهااب  ملکت  رد  دومرف  عورـش  نآ  زا  سپ  دومن . در  ار  مالـس  ام  رب  سپ  مدرک . مالـس  میظعت  لیجبت و  تیاهن  اب  - 
زا يدـحا  درکن  صخرم  سپ  درک . اعد  ناـشیا  يارب  شمـالک  رخآ  رد  داد و  ریخ  يازج  ار  همه  سپ  نج . زا  فئاوط  هکئـالم و  فوفص 

کی رد  مرکشل  اب  نکیل  و  مدوب ، البرک  رد  لاح  نآ  اب  نم  دنتشگرب و  دوخ  ياهناکم  هب  همه  سپ  داهج . ترـصن و  رد  ار  نج  هکئالم و 
، تسویپ عوقو  هب  تداهش  رما  نوچ  سپ  میدزیم . دوخ  تروص  رب  میدومنیم و  عزج  و  میدرکیم ، هیرگ  میدوب و  البرک  نیمز  زا  بناج 

تیب لها  تمدخ  ام  دوصقم  میتفریم و  ناشیا  بقع  رد  نم  باحـصا  نم و  دـنتفر  راربا  رایخا  ياهرـس  راتخم و  ربمغیپ  مرح  اب  رافک  سپ 
باـتفآ دندیـسر  هفوک  هب  داـیزنبا  رکـشل  نوچ  سپ  دـنتفیب ؛ نارتـش  تشپ  زا  هک  نیا  زا  مینک  تظفاـحم  ار  ناـکدوک  هکنیا  دوب و  ربـمغیپ 

لزنم هفوک  نوریب  رد  نادیهـش ، نارـس  و  هحفـص 394 ] ناریـسا [  رب  نالکوم  سپ  دـنوش ، هفوک  لـخاد  همه  هک  دنتـسناوتن  درک و  بورغ 
هفوک یلاها  تشذـگ ، بش  زا  یتعاس  نوچ  دـندومن . لزان  رگید  بناج  ردار  ناریـسا  دـندرک و  اپرب  هاگرخ  همیخ و  دوخ  يارب  دـندرک و 

زا ربمغیپ  ناکدوک  اما  دندرک ، رام  رهز  ناشیا  دنداد و  ناریسا  نیلکوم  هب  ار  اهنآ  سپ  تشوگ . بآ  ماعط و  نان و  زا  رپ  ياهفرظ  اب  دندمآ 
دزن هب  همطاـف  يهمداـخ  هضف  سپ  دیـسر . ناـشیا  ماـشم  هب  تاـخوبطم  يوـب  هک  یناـمز  رد  اـصوصخ  دـندمآ ، عزج  هب  یگنـسرگ  تدـش 

تدش زا  دندمآ  عزج  هب  وحن  هچ  هب  ناکدوک  هک  ینیبیمن  ایآ  نم ! يهدیـس  يا  هک  درک  ضرع  دمآ و  نوتاخ  بنیز  يرغـص ، يهقیدـص 
باجتـسم ياـعد  هس  وت  يارب  هک  دومرف  نم  هب  ادـخ  ربـمغیپ  هک : درک  ضرع  هضف  تسیچ ؟ هراـچ  هضف ! يا  هک  دومرف  بنیز  یگنـسرگ ؟

لافطا نیا  راک  رد  یجرف  یلاعت  يادخ  ات  منک  اعد  ات  هدب  نذا  سپ  هدنام ، یکی  ماهدرک و  اعد  ود  ینعی  تسا ، هتفر  اعد  ود  نونکا  تسا و 
يارب دراذـگ  زامن  تعکر  ود  سپ  دوب ، اج  نآ  رد  یکچوک  لت  هک  دـمآ  یبناج  کـی  هب  هضف  سپ  داد . نذا  ار  وا  بنیز  سپ  دـنک . اـطع 
کشم يوب  دوب و  نان  هدرگ  ود  نآ  يالاب  رد  تشگ و  لزان  نامسآ  زا  تشوگ  بآ  زا  رپ  يهساک  هاگان  هب  درک . اعد  سپ  اعد . تباجتسا 

زا دندشیم ، ماعط  هب  جاتحم  هک  ینامز  ره  دش و  ناکدوک  نانز و  داجس و  دیس  تیب و  لها  ياذغ  سپ  دیزویم . نآ  زا  نارفعز  ربنع و  و 
. دندومن تعجارم  هبیط  هنیدم  هب  هک  ینامز  ات  دندنام  یقاب  دوخ  ياج  هب  صرق  ود  نآ  دشیم و  رپ  زاب  هساک  نآ  دـندومرفیم و  لوانت  نآ 
دومن و هبوت  حـلاص  درم  نآ  سپ  دـش . بئاغ  حـلاص  نآ  مشچ  شیپ  زا  رفعز  سپ  امنم . تمذـم  نکم و  تمـالم  ارم  هک  تفگ  رفعز  سپ 

تشاد تایاور  دوخ  دانسا  هب  یسلجم  يهمالع  مهدزای : ثیدح  [ 719  ] دومنیم تمحر  بلط  رفعز  يارب  رفعز و  تمالم  زا  دش  نامیـشپ 
يراصنا هللادبع  هحفص 395 ] نب [  رباج  زا  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلاهیلع -  قداص -  ترضح  زا  شدانـسا  هب  یفطـصملا  ةراشب  باتک  زا 

هک دـندوب ، وا  رود  رد  نامدرم  تسـشن و  دوخ  يهلبق  رد  دـش ، غراف  نوچ  سپ  ار . رـصع  زامن  ادـخ ، ربمغیپ  ام  هب  دراذـگ  زاـمن  : تفگ هک 
. دنک يراددوخ  يریپ  زا  هک  دوبن  کیدزن  دوب و  يا ]  ] هراپ يهنهک  يهماج  وا  رب  هک  دیـسر  رد  برع  ناگدـننکترجه  زا  يریپ  درم  هاگان 

تسا هنهرب  مدسج  نادرگ و  ریـس  ارم  تسا  هنـسرگ  مرگج  ادخ ! ربمغیپ  يا  هک  درک  ضرع  درم  نآ  دیـسرپ . وا  لاوحا  زا  ادخ  ربمغیپ  سپ 
ریخ لـعاف  دـننام  ریخ  رب  لاد  نکیل  مباـییمن و  يزیچ  وت  يارب  نم  هک  دوـمرف  ربـمغیپ  سپ  نک . نم  هب  یناـسحا  مریقف  نم  و  ناـشوپب ، ارم 

. دوخ سفن  رب  دنکیم  رایتخا  ار  ادخ  دنراد . تسود  ار  وا  ربمغیپ  ادخ و  درادیم و  تسود  ار  ربمغیپ  ادخ و  هک  یـسک  لزنم  هب  ورب  تسا .
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ندوب یلاخ  تلاح  رد  دوخ  يارب  ربمغیپ  هک  يا ]  ] هناخ نآ  دوب -  هدـیبسچ  ربمغیپ  يهناخ  هب  همطاف  يهناخ  همطاـف و  يهرجح  يوس  هب  ورب 
يهناخ رد  هب  نوچ  تفر ، لالب  اب  یبارعا  سپ  ربب . همطاف  يهناـخ  هب  ار  درم  نیا  زیخرب و  لـالب ! يا  دومرف : و  دوب -  هتخاـس  اـیهم  ناـمز  زا 

حور لیئربج  لوزن  لحم  هکئالم و  دـش  دـمآ و  لحم  و  ربمغیپ ، تیب  لـها  يا  داـب ، امـش  رب  مالـس  هک  درک  داـیرف  داتـسیا و  دیـسر  همطاـف 
دزن هب  مشابیم  برع  زا  ریپ  يدرم  تفگ  یتسیک ؟ وت  سپ  داـب . وت  رب  مالـس  تفگ : همطاـف  سپ  ناـیملاع . راـگدرورپ  زا  نآرق  هب  نیمـالا ،
دوب و  دنک ! تمحر  ار  وت  ادخ  نک ، یناسحا  نم  هب  تسا . هنـسرگ  مرگج  هنهرب و  مندب  ربمغیپ ! رتخد  يا  نم ، و  مدمآ ، برع  دیـس  تردپ 

رب نینـسح  هک  ار  يدنفـسوگ  تسوپ  همطاف  سپ  تسنادیم . مه  ربمغیپ  دندوب و  هدروخن  یماعط  هک  زور  هس  ربمغیپ  یلع و  همطاف و  يارب 
نآ سپ  تسا . رتـهب  هک  ار  هچنآ  وت  يارب  دـنک  محر  یلاـعت  يادـخ  هک  دـیاش  ریگب  ار  نیا  هک  دوـمرف  داد و  درم  نآ  هب  دـندیباوخیم  نآ 
نیا اـب  ار  نآ  نم  يداد ! يدنفـسوگ  تسوـپ  نم  هب  سپ  ار ، یگنـسرگ  وـت  يوـس  هب  مدرک  تیاکـش  دـمحم ! رتـخد  يا  هک  تفگ  یبارعا 

نب ةزمح  رتخد  هک  همطاف  مع  رتخد  همطاف ، ار  نآ  هک  دوب  شندرگ  رد  يا ]  ] هدالق دینـش  ار  نخـس  نیا  همطاف  نوچ  راـک ؟ هچ  یگنـسرگ 
ار نیا  تفگ : تخادنا و  هحفـص 396 ] یبارعا [  بناج  هب  تخیـسگ و  دوخ  ندرگ  زا  ار  نآ  سپ  دوب . هدروآ  هیده  هب  دوب  بلطملادـبع ،
هب تفرگ و  ار  هدالق  نآ  یبارعا  سپ  تسا . وا  زا  رتهب  هک  يزیچ  هب  ار  وا  دـهد  ضوع  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  دـیما  سپ  شورفب . ریگب و 
نم هب  دمحم ، رتخد  همطاف ، ار  هدالق  نیا  ادخ ! ربمغیپ  يا  درک : ضرع  سپ  دوب . هتـسشن  باحـصا  اب  ادخ  ربمغیپ  دمآ و  رد  ربمغیپ  دجـسم 
ادـخ هنوگچ  هک  دومرف  تسیرگ و  ادـخ  ربـمغیپ  سپ  دـنک . وت  يارب  يراـک  ادـخ  هک  تسا  دـیما  شورفب ! ار  نآ  هک  تفگ  سپ  دیـشخب ،

زا رـسای  نب  رامع  سپ  تسا . مدآ  نارتخد  يهدیـس  هک  داد  وت  هب  دـمحم  رتخد  همطاف  ار  نآ  هک  نیا  لاح  وت و  يارب  يراـک  درک  دـهاوخن 
! رامع يا  رخب ، ار  نآ  هک  دومرف  بانج  نآ  مرخب ؟ ار  هدالق  نیا  هک  یهدیم  نذا  اـیآ  ادـخ ! ربمغیپ  يا  هک  درک  ضرع  تساـخرب و  ياـج 

نیا یشورفیم  دنچ  هب  هک  تفگ  رامع  سپ  شتآ . هب  ار  ناشیا  دنکیمن  باذع  یلاعت  يادخ  سنا  نج و  نآ  رد  دنوش  کیرـش  رگا  سپ 
مراذـگ زامن  نآ  رد  و  ار ، دوخ  تروع  منک  رتس  نآ  هب  هک  يا ]  ] هینامی يهدرب  تشوگ و  نان و  زا  يریـس  هب  تفگ  یبارعا ؟ يا  ار ، هدـالق 
هدـنامن یقاب  يزیچ  دوب و  هتخورف  ربیخ  میانغ  زا  دوب  وا  مهـس  هچنآ  رامع  و  نم . لـها  هب  ارم  دـناسرب  هک  راـنید  کـی  دوخ و  يادـخ  يارب 

وت لها  هب  ار  وت  هک  نم  [ 720  ] يهلحار هینامی و  هدرب  هیرجه و  مهرد  تسیود  راـنید و  تسیب  مهدیم  وت  هب  هک  یبارعا  هب  تفگ  سپ  . دوب
ار وا  رامع  سپ  يراد ! لام  هب  تواخـس  ردق  هچ  درم ! يا  هک  تفگ  یبارعا  سپ  تشوگ . مدنگ و  نان  زا  وت  ندـش  ریـس  رادـقم  دـناسرب و 

ضرع يدـش ؟ هدـیناشوپ  يدـش و  ریـس  هک  دومرف  وا  هب  ربمغیپ  سپ  تشگزاب . ربمغیپ  يوس  هب  یبارعا  و  دوب . هتفگ  هچنآ  هب  درک  اـفو  درب 
یئادخ وت  اراگدرورپ . هک  تفگ  یبارعا  سپ  هدـب . ار  همطاف  راک  يازج  هک  دومرف  داب ! وت  يادـف  مردام  ردـپ و  مدـش . زاینیب  یلب و  درک :

راب تهج . ره  رب  اـم  يهدـنهد  يزور  یئوت  و  مینک ، تداـبع  ار  وا  اـم  هک  تسین  یئادـخ  وت  زجب  میـشاب و  هتفرگ  ار  وت  هزاـت  اـم  هک  یتسین 
وا ءاعد  رب  هحفـص 397 ] ربمغیپ [  سپ  دشاب . هدینـش  یـشوگ  ار  وا  هن  دشاب و  هدید  یمـشچ  ار  وا  هن  هک  ار  يزیچ  همطاف  هب  شخبب  ایادخ !
وا ردـپ  نم  هک  نیا  اـنید ، رد  ار  همطاـف  دیـشخب  هک  قیقحت  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  تفگ  سپ  شباحـصا ، يوـس  هب  درک  ور  و  تفگ . نیمآ 

دومرف و اطع  وا  هب  نیسح  نسح و  دوبن و  يرسمه  همطاف  يارب  دوبن  یلع  رگا  تسا و  وا  رهوش  یلع  تسین و  نم  لثم  نیملاع  رد  متـسه و 
لباقم رد  و  دنـشابیم . تشهب  لـها  ناـناوج  گرزب  ود  دـنناربمغیپ و  ياهطبـس  ناـناوج  گرزب  ود  ره  هک  تسین  ناـشیا  لـثم  نیملاـع  رد 

نآ ادخ ! ربمغیپ  يا  یلب ، دندرک : ضرع  امش ؟ يارب  منک  دایز  هک  دومرف  سپ  دندوب . مهنع -  هللا  یضر  ناملـس -  رامع و  دادقم و  ربمغیپ 
ود دنیآیم  دش  نفد  تسویپ و  يدزیا  تمحر  راوج  هب  همطاف  هک  ینامز  رد  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  هب  لیئربج  ینعی  حور  هک  دومرف  بانج 
وت ربمغیپ  هک  دنیوگیم  سپ  تسا . نم  راگدرورپ  یلاعت  يادخ  هک  دیوگیم  تسیک ، وت  يادخ  هک  ار  وا  دننکیم  لاؤس  وا ، ربق  رد  کلم 

هاگآ بلاطیبا . نب  یلع  تسا ، هداتـسیا  نم  ربق  رانک  رب  هک  نیا  دیوگیم : تسیک ؟ وت  ماما  هک  دنیوگیم  سپ  مردپ . دـیوگیم : تسیک ؟
همطاف دننکیم  تظفاحم  هک  ار  هکئالم  زا  یتعامج  تسا  هدرک  لکوم  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  همطاف  تلیـضف  زا  منکیم  دایز  دیـشاب 

رد شربـق  دزن  رد  وا و  یناگدـنز  ماـیا  رد  دنـشاب  وا  اـب  هکئـالم  نیا  وا و  پچ  فرط  زا  تسار و  فرط  زا  رـس و  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  ار 
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نم و یناگدنز  مایا  رد  ارم  دنک  ترایز  هک  ره  سپ  شنارسپ . شرهوش و  شردپ و  رب  وا و  رب  دنتسرفیم  رایسب  تاولص  هک  شندرم  تقو 
ترایز هک  ره  ار و  همطاف  درک  ترایز  ایوگ  سپ  ار  یلع  دـنک  ترایز  هک  ره  ارم و  درک  ترایز  ایوگ  سپ  ار  همطاف  دـنک  ترایز  هک  ره 

نسح و درک  ترایز  ایوگ  سپ  ار  نیـسح  نسح و  هیرذ  دـنک  ترایز  هک  ره  و  ار ، یلع  درک  ترایز  اـیوگ  سپ  ار ، نیـسح  نسح و  درک 
دوب مهس  نآ  مسا  هک  تشاد  یمالغ  دیچیپ و  هینامی  يهدرب  رد  ار  نآ  دولآ و  کشم  هب  ار  نآ  تفرگ و  ار  هدالق  نآ  رامع  سپ  ار . نیسح 

بانج نآ  مالغ  زین  وت  ناـسرب و  ربمغیپ  هب  ریگب و  ار  نیا  تفگ : داد و  مـالغ  نآ  هب  ار  هدـالق  نآ  سپ  دوب -  هدـیرخ  ربیخ  میاـنغ  زا  هک  - 
هدالق ورب و  همطاف  دزن  هب  هک  دومرف  باـنج  هحفـص 398 ] نآ [  تشاد . ضورعم  ار  تیفیک  دمآ و  ربمغیپ  دزن  هب  مالغ  نآ  سپ  یـشابیم .

نآ تفرگ و  ار  هدالق  نآ  همطاف  سپ  داد . ربخ  هعقاو  نآ  زا  ار  وا  دـمآ و  همطاـف  دزن  هب  مـالغ  نآ  سپ  یـشابیم . وا  مـالغ  وتو  هد  وا  هب  ار 
ار ياهنـسرگ  هک  دینادنخ ، ارم  هدالق  نیا  تکرب  یگرزب  درک : ضرع  يدیدنخ ؟ ارچ  تفگ : همطاف  دـیدنخ . مالغ  نآ  درک . دازآ  ار  مالغ 
[721  ] تـشگرب شبحاـص  هـب  هدــالق  نآ  رما  رخآ  رد  درک و  دازآ  ار  یمــالغ  درک و  ینغ  ار  يریقف  دــیناشوپ و  ار  ياهـنهرب  درک و  ریس 

تفگ هک  تفگ  : شردپ زا  دمحم ، لآ  قداص  ترضح  زا  دوخ  دانسا  هب  میهاربا  نب  تارف  ریسفت  رد  تسا  هدش  تیاور  مهدزاود : ثیدح  .
درذـگب ات  ار  دوخ  ياهمـشچ  دیـشوپب  قیالخ ! هورگ  يا  هک  شرع  ریز  زا  دـنکیم  ادـن  يدانم  دوشیم  تمایق  زور  نوچ  هک : ادـخ  لوسر 

داتفه وا  فارطا  یلاوح و  رد  تسا ، زبس  رداچ  ود  وا  رب  هک  نیا  لاح  مرتخد و  همطاف  درذگیم  سپ  دوخ  رصق  يوس  هب  ادخ  بیبح  رتخد 
هب همطاف  سپ  تسا . هدیرب  شرس  هداتفا و  نیـسح  تسا و  هداتـسیا  نسح  هک  دنیبیم  دسرب  رـصق  رد  هب  نوچ  سپ  دنـشابیم . هیروح  رازه 

ار شرـس  دنتـشک و  ار  وا  تردپ  تما  هک  تسا  نم  ردارب  نیا  هک  دـنکیم  ضرع  نسح  تسا ؟ هداتفا  هک  تسیک  نیا  هک  دـیوگیم  نسح 
نیـسح هب  تردپ  تما  هک  ار  هچنآ  وت  هب  مدنامن  نم  هک  یتسرد  هب  ادخ ! بیبح  رتخد  يا  هک  دیآیم  ادخ  بناج  زا  ادن  سپ  دندرک . ادـج 

ناگدنب هبساحم  رد  منکیمن  رظن  زورما  هک  تبیصم ؛ نیا  رد  وت  یلست  تهج  هب  مدوخ ، دزن  رد  وت  يارب  مدرک  هریخذ  نم  هک  اریز  دندرک ،
زا شیپ  تسین ، وت  يهعیش  هک  یناسک  زا  هدرک  امش  هب  یناسحا  هک  ره  وت و  يهعیش  وت و  يهیرذ  دوش  تنج  لخاد  يوش و  تنج  لخاد  ات 
درک همطاف  هب  یناسحا  هک  ره  وا و  يهعیش  شاهیرذ و  همطاف و  مرتخد  دوشیم  تنج  لخاد  سپ  ناگدنب . يهبـساحم  رد  منک  رظن  هک  نیا 

تماـیق لوه  نآ  هک و ]  ] دومرف [ 722 ( ] ربکألا عزفلا  مهنزحی  ال  : ) لـجوزع هحفـص 399 ] يادـخ [  لوق  تسا  نیا  سپ  وا . يهعیـش  ریغ  زا 
ناشیا هب  یناسحا  هک  ره  وا و  هعیـش  وا و  هیرذ  تسا و  همطاـف  هک  ادـخ  هب  مسق  نیا  [ 723 ( ] نودلاخ مهسفنا  تهتـشا  امیف  مه  و  [: ) تسا ]

دامح زا  دومرف  تایاور  دوخ  دانـسا  هب  تاجردلا  ریاصب  باتک  رد  مهدزیـس : ثیدح  [ . 724  ] تسین همطاف  يهعیـش  زا  هک  یناسک  زا  هدرک 
تسیب و دـص و  يهنـس  رد  هقدانز  دـنوشیم  رهاظ  هک  نیا  تفگیم  هک  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  زا  مدینـش  : تفگ هک  ناـمثع  نب 

دومرف سپ  تسیچ ؟ همطاف  فحصم  هک  مدرک  ضرع  نم  هک  دیوگ  دامح  همطاف . فحصم  رد  مدرک  رظن  هک  تسا  اجنآ  زا  نیا  و  تشه ،
ارنآ دـنادیمن  هک  يردـقنآ  ربمغیپ ، تافو  رد  نزح  زا  همطاف  رب  دـش  لـخاد  درب ، دوخ  تمحر  راوج  هب  ار  ربمغیپ  نوچ  یلاـعت  يادـخ  هک 

هب ار  نآ  همطاف  سپ  تفگیم . وا  يارب  ثیدح  دادیم و  یلـست  ار  وا  هک  ار  یکلم  همطاف  يوس  هب  ادخ  داتـسرف  سپ  لجوزع . يادخ  رگم 
همطاف سپ  نک . مالعا  ارم  يدینـش  ار  وا  يادص  دمآ و  کلم  نآ  هک  تقو  ره  هک  دومرف  نینمؤملاریما  سپ  تشاد . ضورعم  نینمؤملاریما 

 - مالسلاهیلع قداص -  ترضح  هک  دیوگ  دامح  دش . یفحصم  هک  نیا  ات  تشونیم  دینـشیم  هک  ار  هچ  ره  یلع  سپ  درک . مالعا  ار  یلع 
لئالد باتک  رد  مهدراهچ : ثیدح  [ . 725  ] دوشیم عقاو  هچنآ  ملع  تسا  وا  رد  نکیل  تسین و  مارح  لـالح و  زا  فحـصم  نآ  هک  دومرف 

: تفگ نم  هب  ربمغیپ  هک  داد  ربخ  ارم  همطاـف  هحفص 400 ] تفگ [ : هک  تسا  يورم  ءادهشلادیس  نیسح  ترـضح  زا  دوخ  دانـسا  هب  يربط 
هب دتسرفیم  دتـسرف  هقحت  دوخ  ناتـسود  زا  یتسود  يهجوز  هب  تشهب  رد  هک  دهاوخب  ادخ  هک  یتقو  رد  ار  وت  مهد  هدژم  یهاوخیمن  ایآ 

خیاشم زا  یکی  هک  ۀمغلا  فشک  بحاص  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  مهدزناپ : ثیدـح  [ . 726  ] وت رویز  زا  نز  نآ  يارب  یتـسرفب  هک  وت  يوـس 
ءامسا : هک يریاح  يوسوم  دعم  نب  راخف  دیس  نب  دیمحلادبع  نب  یلع  نیدلالالج  دیـس  ارم  داد  ربخ  هک  تسا  هتفگ  تسا ، همالع  يهزاجا 

ینکیم هیرگ  وت  ایآ  متفگ : وا  هب  نم  هک  دیوگ  ءامسا  درک . هیرگ  هجیدخ  سپ  يربک  يهجیدخ  تافو  نامز  رد  دش  هرضاح  سیمع  تنب 
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هیرگ نیا  يارب  هک  تفگ  سپ  تشهب !؟ هب  ربمغیپ  ناـبز  رب  يهدـش  داد  هدژم  ربـمغیپ و  يهجوز  ناـیملاع و  ناـنز  يهدیـس  هک  نیا  لاـح  و 
يرای ار  وا  دـنک و  لاحـشوخ  ار  وا  دـنک و  وا  جـیاوح  ءاضق  هک  دـشاب  ینز  هک  تسا  مزال  فافز ، بش  ناـمز  رد  ار  ناـنز  نکیل  مدرکن و 

نم رگا  هک  ادخ  دهع  داب  وت  يارب  نم ، يهدیـس  يا  متفگ : نم  سپ  دـشابن . وا  يارب  ینز  نینچ  هک  مسرتیم  تسا  كدوک  همطاف  و  دـنک ،
. دنور نوریب  هک  درک  رما  ار  نانز  دمآ و  ربمغیپ  دش و  همطاف  فافز  بش  نوچ  مشاب . وت  ياج  هب  و  موش ، رما  نآ  یلوتم  مشاب  نامز  نآ  رد 

تنب ءامـسا  متفگ : یتسیک ؟ وت  دومرف : دـید . ارم  [ 727  ] داوس دور  نوریب  هک  تساوخ  ربـمغیپ  نوـچ  مدـنام . نم  دـنتفر و  نوریب  همه  سپ 
دـصق نم  و  داب ، وت  يادـف  مردام  ردـپ و  هللالوسر ! اـی  یلب  مدرک : ضرع  يور ؟ نوریب  هک  ار  وت  مدوب  هدرکن  رما  اـیآ  تفگ : سپ  سیمع .

يارب ادـخ ، هب  مسق  تفگ  سپ  تسیرگ ، بانج  نآ  مدرک . ضرع  وا  هب  ار  تیفیک  سپ  مدرک  دـهع  هجیدـخ  اب  نکیل  مدرکن و  وت  فالخ 
: هک دیوگ  فلؤم  هحفص 401 ] [ . ] 728  ] دوب ثیدـح  رخآ  اجنیا  ات  درک . اعد  ارم  ربمغیپ  سپ  ادـخ ! هب  مسق  یلب  متفگ : يداتـسیا ؟ نیمه 

هارمه هب  همطاف  فافز  ناـمز  رد  وا  تفرگ و  ار  وا  رکبوبا  وا  زا  دـعب  هک  دوب  رفعج  نز  سیمع  تنب  ءامـسا  هک  دـناهتفگ  ءاـملع  زا  یـضعب 
نیا سپ  دوب ؛ ردب  گنج  زا  دـعب  همطاف  [ 729  ] جاوز و  دـمآ ، هشبح  زا  دوب  ربـیخ  حـتف  هک  يرجه  تفه  يهنـس  رد  دوب و  هشبح  رد  رفعج 

ترـضح زا  لاصخ  باتک  رد  مهدزناش : ثیدـح  . دراد تیاور  ربمغیپ  زا  ثیداـحا  هک  [ 730 . ] تسا يراصنا  نکـس  نب  دیزی  رتخد  ءامـسا 
اما نیـسحلا . نب  یلع  دمحم و  تنب  همطاف  و  فسوی ، و  بوقعی ، و  مدآ ، دندوب : رفن  جنپ  ناگدـننک  هیرگ  رایـسب  : هک هتـشاد  تیاور  قداص 

تـسیرگ فسوی  قارف  رد  ردق  نآ  سپ  بوقعی ؛ اما  و  دـش . ناور  هناخدور  لثم ] اهکـشا   ] وا ياهور  زا  ات  تشهب  رب  درک  هیرگ  سپ  مدآ ؛
بـش رد  ای  دـنتفگ  دـندمآ و  رد  گنت  هب  نادـنز  لها  هک  تسیرگ  بوقعی  تقرافم  رد  ردـقنآ  سپ  ؛ فسوی اما  و  دـش . اـنیبان  وا  مشچ  هک 

دـندمآ و گنت  هب  وا  يهیرگ  ترثک  زا  هنیدـم  لها  هک  تسیرگ  ردـقنآ  سپ  همطاف ؛ اما  و  سکع . هب  ای  هدـب  مارآ  ار  اـم  زور  نک و  هیرگ 
سپ تساوخیم . هک  ردق  نآ  درکیم  هیرگ  تفریم و  ءادهـش  رباقم  هب  همطاف  سپ  يدروآ . رد  گنت  هب  ار  ام  هیرگ  ترثک  زا  هک  دـنتفگ 

دشیمن هتـشاذگ  وا  دزن  رد  یماعط  زگره  لاس  لهچ  ای  لاس  تسیب  نیـسح  رب  درک  هیرگ  سپ  نیـسحلا ؛ نب  یلع  اما  و  تشگیمرب . نآ  زا 
: تفگ يوش ! كاله  وت  مسرتیم  نم  ربمغیپ ، رـسپ  يا  موش ، وت  يادـف  نم  هک : تفگ  وا  هب  وا  مالغ  هک  نیا  اـت  تسیرگیم ، هک  نیا  رگم 
هب ار  همطاف  نارـسپ  هاگلتق  نم  هک  یتسرد  هب  دینادیمن ، امـش  هک  ار  هچنآ  ادخ  زا  منادیم  منکیم و  نهپ  ادخ  يوس  هب  ار  منزح  مغ و  نم 
هب همطاف  توص  هک  دـنیوگ  رگا  هک : دـیوگیم  فلوم  هحفص 402 ] [ . ] 731  ] دوشیم ریگوـلگ  ارم  هیرگ  هک  نیا  رگم  مروآیمن  رطاـخ 

بانتجالا بجاو  نز  يادص  هک  نیا  ای  هدوبن و  يرایتخا  هیرگ  نیا  هک  دـیاش  میئوگ : باوج  دیـسریم ؟ نامرحمان  شوگ  هب  هنوگچ  هیرگ 
هب همطاف  هک  نامز  ره  هک  تسا  نیا  قح  سپ  نطاب ؛ ماقم  رد  اما  و  تسا . رهاظ  ماقم  رد  لح  نیا  دـناهتفر ، نادـب  یعمج  هک  ناـنچ  تسین ،

اهادص نیا  سپ  دنتسیرگیم  اهخولک  اهگنس و  هنیدم و  ياههناخ  ياهراوید  اوه و  نیمز و  هنجا و  هکئالم و  وا  هارمه  هب  دیآیم  رد  هیرگ 
همطاف يادص  هک  نیا  لاح  دیرگیم و  همطاف  هک  دوب  نآ  هنیدم  لها  نامگ  دوب  همطاف  يهجهل  هب  نوچ  و  دیـسریم ، هنیدم  لها  شوگ  هب 

لقع و زا  يهلصاح  دعاوق  هب  لیوأت  نیا  و  دنوش ! یکاش  همه  دسرب و  همه  هب  هک  نیا  ياج  هب  هچ  دیسریمن  هنیدم  لها  ياههناخ  رـشع  هب 
دـنیآیم و هیرگ  رب  هکئالم  دـنکیم  هیرگ  نیـسح  رب  همطاف  هک  نامز  ره  هک  دراد  تلالد  هک  ار  يراـبخا  يدـیدن  رگم  تسا . ققحم  لـقن 

سک چـیه  درک و  هیرگ  رتشیب  همه  زا  همطاف  رفن  جـنپ  نیا  نایم  رد  هک  دـیوگ  فلؤم  اضیا ؛ مهفب . تسرد  سپ  دـیآیم ، شورخ  هب  منهج 
رب همطاف  ترـضح  دنک  اپرب  ار  وا  يازع  دنک و  هیرگ  نیـسح  رب  هک  ره  : هک تسا  ثیدـح  رد  هک  اریز  درکن ، هیرگ  همطاف  ردـق  هب  ملاع  رد 

هیرگ رد  تمایق  زور  ات  همطاف  هک  دـش  مولعم  سپ  . تمایق زور  اـت  دـنکیم  اـپرب  ار  وا  يازع  شتاـفو  زا  دـعب  دـنکیم و  هیرگ  صخـش  نآ 
کـشا زا  ار  هشیـش  :» تسا هماع  ءاملع  زا  یکی  هک  قیاقع  تیاور  ربانب  هک  تسیرگ  اهرحـس  رد  ردـقنآ  دوب  مه  اـیند  رد  اـت  دوب و  دـهاوخ 

نآ سپ  دیرگیم . شدنزرف  ناگدـننکهیرگ  رب  همطاف  هک  نیا  اما  و  .« دـنک نفد  وا  اب  ار  نآ  نینمؤملاریما  هک  درک  تیـصو  درک و  رپ  مشچ 
هللا یضر  یـسراف -  ناملـس  زا  تسا  لوقنم  هک  ءآکبلا  نزخم  باتک  رد  ینیوزق  یناغرب  حلاص  ملاع  ار  نآ  درک  رکذ  هک  تسا  یثیدح  رد 

دننکیم و يزاب  رگیدـکی  هحفـص 403 ] اـب [  هک  مدـید  ار  برع  لاـفطا  زا  یعمج  متـشذگیم ، هنیدـم  ياـههچوک  رد  يزور  : هک هـنع - 
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متفر شیپ  دیرگیم . راز  راز  راهب  ربا  دننام  هدرک  جک  ار  دوخ  ندرگ  تسا و  هتسشن  كاخ  يور  رب  يا ]  ] هشوگ رد  نیـسح  ماما  ترـضح 
هدرکان يادـخ  رگم  ینکیم ، هیرگ  هتـسشن و  كاخ  يور  رب  ارچ  دـنادرگ ! وت  يادـف  ارم  ناج  ادـخ  نم ، يهداز  اقآ  يا  هک  مدرک  لاؤس  و 

زا هدومن  نم  هب  ترسح  رظن  هتفرگ  الاب  ار  دوخ  كرابم  رس  دینـش  نم  زا  نخـس  نیا  نوچ  ترـضح  دناهدیناجنر ؟ ار  امـش  برع  ناکدوک 
: درک ضرع  ناملس  میامن . نایب  ار  ملد  درد  هک  دروآیمن  تقاط  ملد  هک  رذگ  رد  همدقم  نیا  زا  ناملـس ! يا  هک  دومرف  هراشا  دوخ  تسد 

دیس يا  تسا . تیب  لها  ام  زا  ناملس  ینعی  تیبلا ، لها  انم  ناملس  دومرفیم : ررکم  هک  ياهدینشن  دوخ  راوگرزب  دج  زا  رگم  نم ! دیـس  يا 
زا هک  نادب  ناملـس ! يا  دومرف : دمآ ، رد  هیرگ  هب  زاب  دینـش ، ار  نخـس  نیا  مولظم  نآ  نوچ  يراد ؟ ناهنپ  نم  زا  ار  دوخ  لد  درد  ارچ  نم !

ندب زا  رـس  افج  روج و  رجنخ  اب  افویب  نایفوک  البرک  رد  ارم  هک  هداد  ربخ  مدج  هب  لیئربج  هدیـسر و  لیئربج  هب  یحو  یهلا  سدقا  بانج 
ياهگیر نایم  رد  نفک  لسغیب و  ار  همه  شعن  تشک و  دـنهاوخ  ارم  ناناوجون  درک و  دـنهاوخ  میتی  ارم  ناکدوک  دومن و  دـنهاوخ  ادـج 

هب راید  رهش و  هب  رهش  دومن و  دنهاوخ  راوس  نایرع  نارتش  رب  رامیب ، نیدباعلانیز  ماما  اب  ارم  تیب  لها  نآ  زا  دعب  تخادنا و  دنهاوخ  مرگ 
ره ناملس ! يا  هآ ، دومن . دنهاوخ  شهاوخ  يزینک  هب  ارم  ناکدوک  داد و  دنهاوخ  اج  اهبارخ  دجـسم  رد  ار  ناشیا  دینادرگ و  دنهاوخ  راید 
امن ضرع  رادمان  ردپ  راوگرزب و  دـج  هب  موش . وت  يادـف  اقآ ! يا  درک : ضرع  ناملـس  دروآیمن . تقاط  ملد  مدروآیم  رطاخ  هب  هک  تقو 

و مدوـمن ، راـیتخا  ار  تبیـصم  نیا  دوـخ  نم  ناملـس ! يا  دوـمرف : ترـضح  نآ  دـیامن . عـفد  امـش  زا  ار  ـالب  نیا  هک  دـنهاوخب  ادـخ  زا  هـک 
نآ رد  دومرف : دوب ؟ دنهاوخ  تایح  رد  تردام  ردپ و  دج و  تقو  نآ  رد  درک : ضرع  ناملـس  میامن . مدج  ناتما  يادف  ار  ناج  مهاوخیم 

تفرگ و دهاوخ  هک  ار  امش  يازع  زور  نآ  رد  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  نم ! دیس  يا  درک : ضرع  ناملس  دوب . دنهاوخن  کی  چیه  تقو 
هحفص 404] ردپ [  لثم  هک  نز  درم و  زا  دیسر  مه  هب  مهاوخ  يدنچ  نایعیـش  ناملـس ، يا  دومرف : ترـضح  تسیرگ ؟ دهاوخ  امـش  رب  هک 

تمکح هچ  نیا  موش ! وت  يادـف  درک : ضرع  ناملـس  دومن . دـنهاوخ  نم  يادـف  ار  دوخ  لام  ناج و  تفرگ و  دـنهاوخ  ارم  يازع  ناـبرهم 
یصاخشا ناملس ! يا  دومرف : ترضح  تفرگ ؟ دنهاوخ  ار  امـش  يازع  قلخ  زا  یـضعب  تشک و  دنهاوخ  ار  امـش  قلخ  زا  یـضعب  هک  تسا 

دنهاوخ تبحم  ام  اب  هک  تسا  ببـس  نیا  زا  تسا و  هتـشرس  ام  تنیط  زا  ار  ناـشیا  تنیط  یهلا  سدـقا  باـنج  تسیرگ  دـنهاوخ  اـم  هب  هک 
زین نم  دمآ ، دنهاوخ  ام  ترایز  هب  کیدزن  رود و  هار  زا  تسیرگ و  دنهاوخ  ام  رب  دومن و  دنهاوخ  ام  يادف  هب  ار  دوخ  ناج  لام و  تشاد .

تسیرگ و دـهاوخ  ناشیا  رب  ناشیا  تافو  زا  دـعب  ارهز  يهمطاف  مردام  تفر و  مهاوخ  ناشیا  ترایز  هب  لبق  لوا  بش  رد  ناشیا  تامم  رد 
باتک رد  دیفم  خیـش  مهدفیه : ثیدح  . دنادرگ تشهب  لخاد  دـنک و  تعافـش  ار  ناشیا  هک  تمایق  زور  ات  تفرگ  دـهاوخ  ار  ناشیا  يازع 

ياهکـشا هک  نیا  ات  تسیرگ ، دیـسر ، رد  تاـفو  ناـمز  ار  ادـخ  ربمغیپ  نوچ  : هک ساـبعنبا  زا  وا  دانـسا  هب  قودـص  زا  درک  تیاور  یلاـما 
منکیم هیرگ  هک  دومرف  بانج  نآ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  هللالوسر ! ای  هک : دـندرک  ضرع  وا  هب  سپ  درک . رت  ار  وا  شیر  شکرابم  يهدـید 

ردـپ يا  دـنکیم  دایرف  هک  ار  همطاف  مرتخد  منیبیم  ایوگ  نم . زا  دـعب  نم  تما  نادـب  ناـشیا  رب  دـنروآیم  دراو  هچنآ  نم و  يهیرذ  يارب 
هک دومرف  ربمغیپ  تسیرگ . دینـش ، ار  نآ  همطاف  نوچ  سپ  نم . تما  زا  کی  چیه  ار  وا  دـنکیمن  يرای  تناعا و  سپ  ناج  ردـپ  يا  ناج ،

تقرافم يارب  نکیل  دـیآیم و  دراو  نم  رب  وت  زا  دـعب  هچنآ  يارب  منکیمن  هیرگ  نم  هک  درک  ضرع  همطاف  نکم . هیرگ  نم ! كرتخد  يا 
یـسک لوا  وت  هک  یتسرد  هب  سپ  نم . هب  وت  ندش  قحلم  دوزب ؟ دـمحم ! رتخد  يا  ار ! وت  داب  هدژم  دومرف : ربمغیپ  سپ  ادـخ ! ربمغیپ  يا  وت ،

ترضح زا  درک  تیاور  جیارخ  باتک  رد  مهدجیه : ثیدح  هحفص 405 ] [ . ] 732 [ ؟ یئآیم نم  دزن  هب  هک  نم  تیب  لها  زا  هک  یشابیم 
، شردپ رب  تخس  هودنا  دش  دراو  وا  رب  و  درک ، یناگدنز  زور  جنپ  داتفه و  ربمغیپ  زا  دعب  همطاف  : هک هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع -  قداص - 
هب ار  وا  دادیم  ربخ  تشهب و  رد  ار  وا  ناـکم  شردـپ ، زا  ار  وا  دادیم  ربـخ  تخاـسیم و  لاحـشوخ  ار  وا  دـمآیم و  وا  دزن  هب  لـیئربج  و 
زا راحب  باتک  رد  یـسلجم  يهمالع  مهدزون : ثیدـح  [ . 733  ] تشوـنیم ار  نآ  یلع  و  دـشیم . عـقاو  وا  يهیرذ  رد  همطاـف  زا  دـعب  هچنآ 
نم هب  ار  نهاریپ  نآ  هک  تفگیم  همطاف  سپ  وا ، نهاریپ  ردار  ادـخ  ربمغیپ  مداد  لسغ  نم  : دومرف هک  دومن  تیاور  نینمؤملاریما  ترـضح 

ثیدح [ . 734  ] مدرک ناهنپ  ار  نهاریپ  نآ  مدـید ، نینچ  نم  نوچ  دـشیم . ضراع  وا  رب  یـشغ  دـیئوبیم ، ار  نهاریپ  نآ  نوچ  سپ  امنب .
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تفگ و  نتفگ . ناذا  زا  دومن  عانتما  لالب  تفای ، تافو  ربمغیپ  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  : هک هتفگ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  متسیب :
سپ مونـشب . ناذا  هب  ار  مردپ  نذؤم  يادـص  هک  مراد  لیم  نم  هک  تفگ  همطاف  يزور  میوگیمن . ناذا  ربمغیپ  زا  دـعب  يدـحا  يارب  زا  هک 

راگزور ار و  شردپ  دروآ  رطاخ  هب  همطاف  ربکا ، هللا  ربکا ، هللا  تفگ  نوچ  سپ  نتفگ . ناذا  رد  دومن  عورـش  سپ  دیـسر ، لالب  هب  ربخ  نیا 
. دش شوهیب  داتفا و  رد  ور  هب  دز و  يدایرف  همطاف  هللا ، لوسر  ادمحم  نا  دهشا  هب  دیسر  نوچ  سپ  دش ، اهر  وا  زا  هیرگ  نانع  سپ  شردپ .

لالب سپ  تفای . تافو  همطاف  هک  دـندرک  نامگ  و  درک ؛ تقرافم  ایند  زا  ربمغیپ  رتخد  هک  نک  عطق  ار  ناذا  هک  دـنتفگ  لـالب  هب  مدرم  سپ 
تباجا لالب  سپ  دنک . مامت  ار  ناذا  هک  تساوخ  لالب  زا  دمآ . شوه  هب  همطاف  نوچ  درکن . مامت  درک و  هحفص 406 ] عطق [  ار  دوخ  ناذا 

وا زا  همطاف  سپ  نم . ناذا  ندینش  زا  يروآیم  دراو  دوخ  سفن  رب  هک  ار  هچنآ  وت ، رب  مسرتیم  نم  نانز ! يهدیس  يا  درک : ضرع  درکن و 
هدومرف راحب  باـتک  رد  یـسلجم  يهمـالع  . وا تاـفو  ربمغیپ و  زا  دـعب  همطاـف  نزح  تدـش  رد  مکی : تسیب و  ثیدـح  [ . 735  ] تشذگرد

نز متفای  فاوط  رد  سپ  متفر ، جح  هب  نم  تفگیم : هک  يدزا  هللادبع  نب  ۀـقرو  تسا  هدرک  تیاور  هکنیا  شاهصالخ  متفای  یباتک  رد  : هک
و مارک ، [ 736  ] يهظفح و  مارحلا ، تیب  راگدرورپ  يا  هک : مالک  تحاصف  اـب  درکیم  ادـن  هک  ار  نخـس  نیریـش  يور  شوخ  نوگ  مدـنگ 

ناراکوکین لآ  رب  ادـخ و  وا  رب  دتـسرفب  تاولـص  تسا ، نامدرم  نیرتهب  هک  دـمحم ، راگدرورپ  و  ماظع ، رعاـشم  و  [ ، 737  ] ماقم و  مزمز ،
دیفـس ناشیا  ياپ  تسد و  و  ینارون ، ناشیا  یناشیپ  هک  ناشیا  نارـسپ  و  دـنناکاپ ، هک  نم  مارک  ناـیاقآ  اـب  ینک  روشحم  ارم  هک  نیا  مارک ،

نم نایاقآ  هک  ناگدننک  هرمع  ناگدنراذگ و  جح  تعامج  يا  دـیهد  تداهـش  سپ  دیـشاب ! هاگآ  دنـشابیم ، كرابم  نومیم و  هک  تسا ،
رکذ تسا  دـنلب  تسا و  رتالاب  مدرم  بتارم  زا  ناشیا  يهبترم  هک  دنتـسه  یناسک  دـنناراکوکین ، يهصـالخ  دـنناگدش و  هدـیزگرب  نیرتهب 

هک منکیم  نآ  نامگ  نم ! يهیراج  يا  متفگ : وا  هب  هک  دیوگ  هللادبع  نب  ۀقرو  ار . راختفا  دـناهتفرگ  دوخ  يادر  اهرهـش ، يهمه  رد  ناشیا 
دمحم رتـخد  هک  مشاـبیم  ارهز ، يهمطاـف  زینک  هضف ، نم  تفگ : یتـسیک ؟ وـت  متفگ : یلب . تـفگ : يربـمغیپ . تـیب  لـها  ناتـسود  زا  وـت 

هب رایسب  قوش  ارم  دمآ  شوخ  متفگ : شنارسپ . رب  شرهوش و  شردپ و  رب  وا و  رب  ادخ  دتـسرفب  تاولـص  تسا -  هحفص 407 ] یفطصم [ 
ناشورف ماعط  رازاب  دزن  رد  یتفای ، تغارف  و ]  ] فاوط زا  يدـش  غراف  نوچ  سپ  مراد ؛ هک  یلاؤس  زا  ینک  تباجا  مهاوخیم  دوب . وت  مـالک 

هک مدرک  هدارا  مدـش و  غراف  فاوط  زا  نوچ  سپ  میدـش . ادـج  مه  زا  فاوط  رد  سپ  دوب . دزم  باوث و  اب  یهاوخ  وت  و  میایب . نم  ات  شاب 
[ يا  ] هیده متفر و  وا  دزن  هب  سپ  هتفرگ . هشوگ  نامدرم  زا  هتـسشن و  اجنآ  رد  هضف  مدـید  مدـمآ ، ناشورف  ماعط  رازاب  هار  زا  میآ ، ملزنم  هب 

توم زا  دعب  وا ، تافو  دزن  رد  يدید  هچ  وا  زا  و  مالـسلااهیلع ،]  ] ارهز يهمطاف  وت ، نوتاخ  زا  ارم  هد  ربخ  هضف ! يا  متفگ : و  مدرب ، وا  يارب 
: تفگ درک و  دیدش  يهیرگ  سپ  دز ، هقلح  شمـشچ  رود  هب  کشا  دینـش ، ارم  نخـس  نوچ  سپ  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  دمحم -  شردپ ،
وا زا  نم  هک  ار  هچنآ  نـالا  ونـشب  سپ  دوب ، ناـهنپ  نم  لد  رد  هک  یهودـنا  و  دوب ، نکاـس  هک  ار  ینزح  مغ و  يدروآ  شوج  هب  ۀـقرو ! يا 

و ربص ، دش  مک  و  وا ، رب  هیرگ  دش  رایـسب  و  دنتـسیرگ ، وا  رب  کچوک  گرزب و  تفر ، ایند  زا  ادخ  ربمغیپ  نوچ  هک  نادـب  مدرک . هدـهاشم 
ءایلوا و باحـصا و  ناشیوخ و  رب  وا  تبیـصم  دش  گرزب  و  ربص ، دش  مک  و  وا ، رب  هیرگ  دش  رایـسب  و  دنتـسیرگ ، وا  رب  کچوک  گرزب و 
، ناتـسود ناشیوخ و  باحـصا و  نیمز و  لها  رد  دوبن  و  هدـننکهیرگ ، نز  هدـننکهیرگ و  درم  رگم  دـشیمن  تاقالم  و  ءاـبرغ ، ناتـسود و 

يهیرگ دشیم  دایز  دشیم و  هزات  وا  هودنا  و  ارهز ، يهمطاف  نم ، نوتاخ  زا  دشاب  رتگرزب  وا  يهیرگ  دشاب و  رتتخس  وا  هودنا  هک  یـسک 
متشه زور  نوچ  سپ  دوب . قباس  زور  زا  رتشیب  وا  يهیرگ  دمآیم  هک  يزور  ره  و  دشیمن ، تکاسوا  يهلان  هک  تسشن  زور  تفه  سپ  وا .
نخـس ربمغیپ  ناـبز  زا  اـیوگ  سپ  دیـشک  داـیرف  و  تفر ، نوریب  تشادـن  ربص  تقاـط  سپ  دوب ، هدیـشوپ  هک  ار  یهودـنا  درک  رهاـظ  دـش ،

، دندمآ ناکم  ره  زا  نامدرم  و  دندومن ، دنلب  ار  ادص  نامدرم  هیرگ  هب  دندمآ و  کچوک  نارـسپ  نارتخد و  دـندمآ و  نانز  سپ  تفگیم ؛
ربق زا  ادـخ  ربـمغیپ  هک  ناـنز  يوس  هب  دـش  لاـیخ  دـننیبن و  ار  ناـنز  يور  نادرم  دجـسم  رد  اـت  دـندومن  شوماـخ  ار  دجـسم  ياـهغارچ  و 
يا تفگیم : هحفص 408 ] درکیم و [  شردپ  رب  هیرگ  درکیم و  ادن  ارهز  همطاف  و  دنداتفا . بارطـضا  تریح و  رد  نامدرم  و  تساخرب ،

ناریح رتخد  يارب  تسیک  اـیآ  یلـصم ؟ هلبق و  يارب  تسیک  اـیآ  ناـنز ! هویب  ناـمیتی و  هاـگلزنم  يا  مساـقلاابا ، يا  دـمحم ، يا  ناـج ، ردـپ 
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، شمشچ ياهکشا  هیرگ و  تهج  زا  دیدیمن ، ار  يزیچ  تشاذگیم و  دوخ  ياهنماد  رب  ار  دوخ  ياپ  دروآ و  ور  سپ  هدش ؟ هدز  تبیـصم 
. دش شوهیب  هک  نیا  ات  تسیرگ  و  درک ، هاتوک  ار  دوخ  ياهماگ  دومن ، رظن  هرجح  نآ  هب  نوچ  سپ  دش . کیدزن  شردـپ  ربق  هب  هک  نیا  ات 

تتامش نم  هب  نمشد  و  دش ، هتشادرب  نم  توق  تفگیم : تساخرب و  سپ  دمآ . شوه  هب  ات  دندیشاپ  بآ  شاهنیس  یناشیپ و  رب  نانز  سپ 
نم تشپ  و  تسـشن ، ورف  نم  يادـص  سپ  متریح ، رد  و  اهنت ، یتلاح  رد  مدـنام  یقاب  ناج ! ردـپ  يا  تسا ، نم  يهدنـشک  هودـنا ، و  دومن ،

دنک و در  ارم  کشا  هک  ار  یسک  هن  و  متـشحو ، يارب  مباییمن  یـسینا  وت  زا  دعب  ناج ! ردپ  يا  سپ  دش ، ردکم  نم  یناگدنز  و  تسکش ،
ردپ يا  وت ، زا  دعب  لیئاکیم ، ناکم  و  لیئربج ، لوزن  لحم  و  نآرق ، مکحم  دش  یناف  وت  زا  دـعب  سپ  دـنک ، يرای  ارم  فعـض  هک  یـسک  هن 

رب دیآیم  دوریم و  نم  ياهسفن  ات  و  مرادیم ، نمشد  ار  ایند  وت  زا  دعب  نم  سپ  نم ، يور  هب  اهرد  دش  هتسب  و  بابـسا ، دش  بلقنم  ناج ،
نیا سپ  نم ! زغم  و  نم ، بلق  يا  ناـج ! ردـپ  يا  درک : ادـن  سپ  دوشیمن . ماـمت  وت  رب  نم  نزح  وت و  يوس  هب  نم  قوش  منکیم ، هیرگ  وت 

، نم لد  تسا و  هزات  هودنا  وت  رب  نم  هودنا  نزح و  هک  یتسرد  هبدـینع  بص  هللاو  يداؤف  دـیدج و  نزح  کیلع  ینزح  نا  : دومرف ار  راعـشا 
زا لد  یگنت  یمرگ و  شزوس و  ینعم  هب  هبابص  قایتشالا . ریثک  قاتـشم  ینعم  هب  بص  .و  تسا هدش  هدیدرگ  ایهم  قاتـشم  هک  ادخ ، هب  مسق 

يایهم دارم  لوا ، ربانب  و  تسا . ناسورع  رطع  نآ  رد  هک  دـنیوگ  ار  [ 738  ] هقح هدیتع  و  تسا . ایهم  رـضاح و  ینعم  هب  دیتع  تسا و  قشع 
يهقح نم  هحفـص 409 ] لد [  ینعی  رطع . يهقح  هب  تسا  هیبشت  دارم  یناـث ، رباـنب  و  تسا . تاـقالم  ياـیهم  اـی  تسا  هودـنا  نزح و  يارب 

وا رد  دوشیم  دایز  زور  رهدـیبی  سیل  کیلع  یبایتکا  ینوجـش و  هیف  دـیزی  موی  لـک  . تسا وت  رب  هودـنا  نزح و  لـحم  اـی  تسا ، وت  تبحم 
، سپ نم . راک  دش  گرزبدیدج  تقو  لک  یئاکبف  یئازع  ینع  نابف  یبطخ  لج  . دوشیمن یناف  مامت و  نم  نزح  تبأک و  نم و  ياههودـنا 

ءازع وا  اربص  فلأی  کیلع  اـبلق  نا  . تسا هزاـت  یتقو  ره  نم  يهیرگ  سپ  نم .) ربص  ینعی   ) دومن تقراـفم  دـش و  لـصفنم  نم  ءازع  نم ، زا 
: هک درک  ادن  سپ  . تسا تخس  هنیآ  ره  لد  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  دریگیم ، تفلا  یلست  ربص و  اب  وت  رب  هک  یلد  هک  یتسرد  هبدیلجل  هناف 

دش هایس  قیقحت  هب  سپ  دوب ، هدنشخرد  وت  یلاحشوخ  هب  شاهفوکش و  دش  هدرمژپ  و  دوخ ، ياهرون  هب  ایند  وت  هب  دش  عطقنم  ناج ! ردپ  يا 
زا هک  نامدرم  دندرک  حبص  ناج ! ردپ  يا  میدوب . ناگدش  هدرمش  فعـض  زا  هک  یتلاح  رد  وت  زا  دعب  میدرک  ماش  ناج ! ردپ  يا  ایند . زور 

مادک دوشیمن و  هتخیر  وت  یئادج  يارب  هک  تسا  کشا  مادک  سپ  ناگدشهدرمش . گرزب  زا  وت  ببس  هب  میدوب  ام  و  دندومن ، ضارعا  ام 
وت رب  تسیرگ  دوشیم !؟ هدیـشک  همرـس  باوخ  اب  وت  زا  دعب  هک  تسا  مشچ  کلپ  مادک  دوشیمن و  لصتم  وت  رب  وت  زا  دعب  هک  تسا  نزح 

تسا لاحشوخ  وت  ربق  تسا و  وت  تاجانم  زا  یلاخ  وت  بارحم  و  تسا ، تشحو  لحم  وت  زا  دعب  وت  ربنم  سپ  اهنامـسآ ، داتـسیا  و  هکئالم ،
زا هک  ناـسرب  ارم  تاـفو  دوز  نم ! يادـخ  يا  وت . تاولـص  وت و  ياـعد  يوس  هب  وت و  يوس  هب  تسا  قاتـشم  تشهب  و  وت ، ندرک  ناـهنپ  هب 

شاهلان و  دشیمن ، عطق  وا  کشا  هک  زور  بش و  رد  هیرگ  هب  درک  عورـش  تشگرب و  دوخ  لزنم  هب  همطاف  سپ  ماهدـش . ردـکم  یناگدـنز 
تسین ام  زا  سکچیه  سپ  دنکیم . هیرگ  زور  بش و  رد  همطاف  هک : دنتفگ  دندمآ و  نینمؤملاریما  دزن  هب  هنیدم  خویـش  و  دشیمن . نکاس 

لاؤـس وا  زا  هک  میراد  هحفـص 410 ] شهاوخ [  ام  و  راـک ، بسک و  بلط  رد  تسین  يرارق  اـم  يارب  زور  و  دـشاب ، اراوگ  وا  رب  باوخ  هک 
سپ تفای . نوکـس  شاهیرگ  يردـق  همطاف  وا  ندـید  زا  سپ  تفر . همطاف  دزن  هب  بانج  نآ  زور . رد  ای  دـنک و  هیرگ  بش  رد  ای  هک  ینک 

تـسا کیدزن  هچ  ناشیا و  نایم  رد  نم  ندـنام  تسا  مک  هچ  نسحلاابا ! يا  تفگ : همطاف  دـیناسر . وا  هب  ار  هنیدـم  لـها  ماـغیپ  باـنج  نآ 
سپ ادخ ؛ ربمغیپ  مردپ ، هب  موش  قحلم  هک  نیا  ات  زور  رد  هن  بش و  رد  موشیمن  تکاس  هک  ادـخ  هب  مسق  سپ  ناشیا . زا  نم  ندـش  بیاغ 

ناتسربق رد  وا  يارب  يا ]  ] هناخ نینمؤملاریما  نآ  زا  سپ  تسا . وت  يار  هک  ار  هچنآ  ادخ  ربمغیپ  رتخد  يا  روایب ، اج  هب  هک  تفگ  وا  هب  یلع 
و تخادنایم ، شیپ  هبار  نیـسح  نسح و  همطاف  دشیم  حبـص  نوچ  هداهن و  مان  نازحالا  تیب  ار  نآ  دوب و  هنیدم  زا  رود  هک  درک  انب  عیقب 
هب نینمؤملاریما  دمآیم ، رد  بش  نوچ  سپ  درکیم . هیرگ  اهربق  نایم  هشیمه  سپ  دوب ، هدننک  هیرگ  هک  یتلاح  رد  تفریم  عیقب  يوس  هب 

دوب و تلاح  نیمه  هب  ربمغیپ  زا  دـعب  زور  تفه  تسیب و  و  دروآیم . هناخ  هب  تخادـنایم و  دوخ  يور  شیپ  رد  ار  وا  دـمآیم و  وا  يوس 
لزنم بناج  هب  درک  ءادا  ار  رهظ  زامن  نینمؤملاریما  و  ملهچ ، زور  ات  دنام  یقاب  سپ  تفای ، تافو  ضرم  نآ  رد  هک  یـضرم  هب  دش  شوخان 
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؟ تسا رییغت  امـش  تلاـح  تروص و  رد  ارچ  دـیراد و  ربخ  هچ  هک  دومرف  باـنج  نآ  دندیـسر . رد  نزح  هیرگ و  اـب  ناـکزینک  هک  دـمآیم 
وا رب  ات  دـمآ  باتـش  اب  بانج  نآ  سپ  یباـیرد . ار  وا  وت  هک  میرادـن  ناـمگ  اـم  ار و  ارهز  وت ، معرتخد  باـیرد  نینمؤملاریما ! يا  دـنتفگ :

شود زا  ادر  یلع  سپ  دشکیم . ار  پچ  تسد  دروآیم و  مه  هب  ار  تسار  تسد  هداتفا و  دوخ  شارف  رب  هقیدص  نآ  هک  دید  دـش ، لخاد 
! ارهز يا  هک  درک  ادن  تشاذگ و  دوخ  نماد  هب  ار  ارهز  رـس  دمآ و  دوشگ و  ار  دوخ  ياهدنب  و  تخادنا ، شرـس  زا  ار  همامع  و  تخادـنا ،
تشادرب و ءادر  فارطا  هب  ار  ةوکز  هک  یسک  رتخد  يا  تفگ : سپ  دینشن . باوج  سپ  یفطـصم ! دمحم  رتخد  يا  تفگ : دینـشن . یباوج 

سپ تعکر ! ود  تعکر  ود  نامـسآ  يهکئالم  اب  دراذـگ  زامن  هک  یـسک  رتخد  يا  تفگ : سپ  دینـشن . باوج  سپ  درکیم ! لذـب  ارقف  رب 
ار شیاهمشچ  همطاف  سپ  هحفص 411 ] بلاطیبا [ . نب  یلع  وت ، معرسپ  منم  سپ  نک  ملکت  نم  اب  همطاف ! يا  تفگ : سپ  دینـشن . باوج 
. بلاطیبا نب  یلع  وت ، معرـسپ  منم  سپ  تسا ؟ هدـش  هچ  ار  وت  هک  دومرف  بانج  نآ  درک . هیرگ  درک و  هاـگن  وا  هب  دوشگ و  یلع  يور  رب 

مک رب  ینکیمن  ربص  نم  زا  دـعب  هک  منادیم  نم  و  وا ، زا  میراچان  هک  ار  گرم  مدوخ  رد  مباییم  نم ! معرـسپ  يا  هک  تفگ  هقیدـص  نآ 
يا هد . رارق  بش  کی  زور و  کی  نم  دالوا  يارب  هدـب و  رارق  وا  يارب  ار  بش  کی  زور و  کی  يریگب  ینز  یهاوخ  رگا  سپ  نتفرگ . نز 
سپ دناهتـسکش ، لاب  رپ و  بیرغ و  میتی و  ود  ره  هک  نیا  لاح  دنوشیم و  حبـص  لخاد  سپ  نم ، دـنزرف  ود  يور  رب  نزم  دایرف  نسحلاابا !
لفط ود  نیا  دنـشکیم  ناشیا  هک  یتما  رب  ياو  سپ  دوریم . زورما  مه  ناشیا  ردام  تفر و  ناشیا  نایم  زا  ناشیا  دج  زورید  هک  یتسرد  هب 

وت منکیم  تیصو  تسا ، یئادج  زور  زورما  هک  نک  نم  رب  هیرگ  هک : نیا  شلصاح  هک  دومرف  يراعشا  سپ  ار ! ناشیا  دنراد  نمـشد  ار و 
یلع سپ  قارع . يارحص  رد  ار  نانمـشد  يهدش  هتـشک  لاب  رپ و  نکـشم  نک و  هیرگ  نم  نامیتی  رب  نک و  هیرگ  نم  هب  نم ، نادنزرف  هب  ار 

تعاس نیا  رد  تفگ : هقیدـص  نآ  سپ  تسا ؟ هدـش  عطق  اـم  زا  یحو  هک  نیا  لاـح  یتفاـی و  اـجک  زا  ار  ربخ  نیا  ربمغیپ ! رتخد  يا  تفگ :
! نم كرتخد  يا  نم ، دزن  هب  ایب  دومرف : دید  ارم  نوچ  سپ  دیفـس ، رد  زا  يرـصق  رد  ار  ادخ  لوسر  نم  بیبح  مدید  سپ  دوبر . رد  مباوخ 

دومرف سپ  وت . زا  تسا  رتشیب  وت  تاقالم  هب  نم  قوش  هک  ادـخ  هب  مسق  هک  مدرک  ضرع  سپ  مقاتـشم . وت  يوس  هب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 
يهروس هک  ینامز  رد  سپ  درک . دهع  هچنآ  هب  هدننک  افو  درک و  هدـعو  هچنآ  رب  وگتـسار  تسا  وا  دوب و  یهاوخ  نم  دزن  رد  وت  بشما  هک 

زامن ماهرهطم و  يهرهاط  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  نکم ، هنهرب  ارم  هد و  لسغ  ارم  سپ  ماهتفای . تافو  نم  هک  نادب  سپ  يدرک ، تئارق  سی 
یلع سپ  ادـخ . لوسر  نم ، بیبح  ارم  داد  ربخ  نیا  هب  نک . نفد  نم  ربق  رد  بش  رد  ارم  و  دـنرتکیدزن ، هک  نانآ  نم  لها  زا  وت  اب  دراذـگب 

هرهاط يهنومیم  هک  ادـخ  هب  مسق  سپ  مدرواین . نوریب  وا  زا  هماـج  نآ  شنهاریپ و  رد  وا  لـسغ  رد  مدرک  عورـش  هک  ادـخ  هب  مسق  دـیوگ :
مدنبب ار  وا  نفک  هحفص 412 ] رس [  هک  متـساوخ  نوچ  مدرک . نفک  ربمغیپ و  طونح  یتدایز  زا  ار  وا  مدرک  طونح  نآ  زا  سپ  دوب ، هرهطم 

، نامز نیا  هک  ناتدوخ  ردام  زا  دیریگب  يا ]  ] هشوت دیئایب  نیسح ! يا  نسح ! يا  هضف ! يا  هنیکس ! يا  بنیز ! يا  موثلکما ! يا  هک  مدرک  ادن 
دوشیمن شوماخ  هک  تسا  یترـسح  هچ  هک  دـندرکیم  ادـن  ناشیا  دـندمآ و  نینـسح  سپ  تسا . تشهب  رد  تاـقالم  تسا و  قارف  ناـمز 

ار ام  دج  يدرک  تقالم  هک  ینامز  رد  نیسح ! ردام  يا  نسح ! ردام  يا  ارهز ! يهمطاف  ام ، ردام  و  یفطـصم ، دمحم  ام ، دج  دقف  زا  زگره 
هک ار  ادخ  مریگیم  دـهاش  هک  تفگ  نینمؤملاریما  سپ  ایند . راد  رد  میدـش  میتی  وت  زا  دـعب  هک  وگب  وا  هب  ناسرب و  ار  ام  مالـس  ار  وا  سپ 

ار ناشیا  دروآ و  رد  نیسح  نسح و  ندرگ  هب  درک و  دنلب  ار  دوخ  تسد  ود  ره  تسیرگ و  دیشک و  هآ  درک و  يا ]  ] هدنزوس هلان  يهمطاف 
هنیآ ره  سپ  ءارهز ، يهمطاـف  يور  زا  ار  نینـسح  رادرب  نسحلااـبا ! يا  هک  داد  زاوآ  نامـسآ  زا  یفتاـه  هاـگان  دینابـسچ . دوـخ  يهنیـس  هب 

زا مدرک  دـنلب  ار  نینـسح  سپ  بوبحم . يوس  هب  بیبح  تسا  قاتـشم  هک  قیقحت  هب  سپ  ار . اهنامـسآ  يهکئالم  ادـخ  هب  مسق  دـندینایرگ ،
همطاف يا  وت ، قارفلوکثلا  اهدا  مطاف  كدقف  يدنع و  ءایـشألا  مظعا  کقارف  : متفگیم ار  تابیا  نیا  متـسب و  ار  نفک  رـس  همطاف و  يهنیس 

یلع اوجـش  حونأ  ةرـسح و  یکبأستـسا  كاله  گرم و  زا  رتگرزب  تسا  یتبیـصم  همطاف  يا  وت  دـقف  نم و  دزن  رد  تسا  اهزیچ  نیرتگرزب 
رتفیرش هار  تسا  هتفر  هک  یتسود  رب  نزح  يور  زا  منکیم  هحون  و  ترسح . يور  زا  میرگیم  نم  هک  تسا  دوزلیبس  ینسا  یـضم  لخ 

نم هودـنا  سپ  ارم ، نک  يرای  نک و  تواخـس  مشچ ! يا  شاب ، هاگآیلیلخ  یکبا  مئاد  ینزحف  ینیدعـسا  يدوج و  نیع  ای  ـالا  . ار رتـالاب  و 
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وت رب  مالـس  هک  درک  ادن  و  درب . شردپ  ربق  دزن  هب  ار  وا  دوخ و  تسد  هب  ار  همطاف  یلع  تشادرب  سپ  . ار دوخ  لیلخ  میرگیم  تسا  هشیمه 
، وت رب  مالس  نم  زا  ادخ ! يهوفص  يا  داب ، وت  رب  مالس  ادخ ! رون  يا  داب ، وت  رب  مالس  ادخ ! تسود  يا  داب ، وت  رب  مالـس  ادخ ! ربمغیپ  يا  داب ،

یتسرد هب  و  وت ، راوج  رد  وت  رب  تسا  هدـنوش  لزان  هک  وت  رتخد  زا  وت و  دزن  رد  و  وت ، يوس  هب  نم  زا  تسا  لصاو  تیحت  هحفص 413 ] و [ 
زامن وا  رب  سپ  لوتب ! رب  وا  زا  دـعب  سپ  ربمغیپ ، رب  نم  نزح  ياو  يا  سپ  دـش . هتفرگ  ورگ  و  [ . 739  ] هنیهر دـش و  در  تناما  هعیدو و  هک 

نیا تسا  هدـش  تیاور  هک  دوـمرف  راـحب  باـتک  رد  یـسلجم  يهمـالع  مود : تسیب و  ثیدـح  [ . 740 . ] دـیناباوخ دـحل  رد  ار  وا  دراذـگ و 
: موس تسیب و  ثیدح  [ . 741  ] تشگرب یلع  تفرگ و  ار  همطاف  دـمآ و  نوریب  ربق  زا  یتسد  دیـسر ، كراـبم  ربق  هب  نینمؤملاریما  نوچ  : هک

مومهلا درب  یننأک  تبف  يدوابأ  ترکذ  : دومرف داشنا  ار  تایبا  نیا  همطاـف  ربق  راـنک  رب  یلع  : هک هتـشاد  تیاور  راـحب  رد  یـسلجم  يهمـالع 
نم هک  ایوگ  مدـیباوخ  سپ  مدروآ ، رطاخ  هب  ار  دوخ  بیبح  ینعی  دوب . نم  یتسود  مزالم  هک  ار  هک  نآ  مدروآ  رطاخ  هبلیکو  تایـضاملا 

ياربلیلق قارفلا  نود  يذلا  لک  ۀقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل  . دوب نیا  زا  شیپ  هک  ینزح  مه و  ره  در  هب  مدـش  نماض  مومه  تدـش  زا 
نأ ال یلع  لـیلد  دـمحا  دـعب  اـمطاف  يداـقتفا  نا  .و  تسا مک  تسا  قارف  ریغ  هچ  ره  و  تسا ، یئادـج  تقرف و  یتسود  ود  رنه  ندـش  عمج 

یفتاه سپ  هحفـص 414 ] یلیلخ [ . چیه  درادن  ماود  هک  نیا  رب  تسا  لید  دمحا ، زا  دعب  ار  همطاف  نم  دوقفم  هک  یتسرد  هب  ولیلخ  مودـی 
تـسین وا و  تسود  دریمن  هک  نیا  ناوج  دراد  هدارالیبس  تامملا  الا  هل  سیل  هلیلخ و  تومی  نا ال  یتفلا  دیری  : تفگ باوج  راعـشا  نیا  هب 

ندش هنهک  زا  تسا  راچان  ندرم و  زا  تسا  راچان  سپلیلقل  مکدعب  یئاقب  نا  یلب و  نم  دـبال  توم و  نم  دـبالف  . ندرم رگم  یهار  وا  يارب 
عطقنم هک  ینامز  ردلیلق  تایکابلا  ءاکب  ناف  یتدـم  شیعلا  نم  اموی  تعطقنا  اذا  . تسا مک  هنیآ  ره  امـش  زا  دـعب  نم  ءاـقب  هک  یتسرد  هب  و 
ثدحی یتدوم و  یسنت  يرکذ و  نع  ضرعتس  . تسا مک  ناگدننکهیرگ  يهیرگ  هک  یتسرد  هب  سپ  نم  تدم  یناگدنز  زا  يزور  رد  دش 

لیلخ يارب  دوشیم  ثداح  ارم و  یتسود  ینکیم  شومارف  نم و  ندروآ  رطاـخ  هب  زا  ینکیم  ضارعا  هک  تسا  دوزلیدـب  لـیخلل  يدـعب 
دانسا هب  یفاک  یباتک  رد  هنع -  هللا  یـضر  ینیلک -  بوقعی  نب  دمحم  راوگرزب  خیـش  مالـسلا ، ۀقث  مراهچ : تسیب و  ثیدح  [ . 742  ] یلدب

هدرک باـطخ  ار  ربـمغیپ  دـمآ و  دوـب ، دجـسم  رد  هک  ینوتـس  دزن  هب  همطاـف  : هک مالـسلاهیلع -  قداـص -  ترـضح  زا  هدرک  تـیاور  دوـخ 
ار اهنآ  رگا  هک  تخـس  روما  یئاهربخ و  وت  زا  دعب  دوب  قیقحت  هببطخلا  ربکی  مل  اهدهاش  تنک  ول  ۀثبنه  ءانبا و  كدعب  ناک  دق  : تفگیم

میتفای دوقفم  ام  هک  یتسرد  هببغت  مهدهـشاف و ال  کموق  لتخا  اهلبا و  ضرالا و  دقف  كان  دقف  انا  . دیدرگیمن گرزب  راک  يدـیدیم  وت 
ثیدح هحفص 415 ] [ . ] 743  ] شابم ناهنپ  ار و  ناشیا  نک  هاگن  سپ  وت  موق  دـندش  لتخم  ار و  شناراـب  نیمز  نتفاـی  دوقفم  دـننام  ار  وت 

ءزربسنلا قارعألا و  بئارـضلا و  یفاص  هتقیلخ  اضحم  هب  انیزر  دق  :و  هتـشاد تیاور  همطاف  زا  ار  هیثرم  نیا  بقانم  بحاص  مجنپ : تسیب و 
تـسا هدش  ءای  هب  لدب  نآ  يهزمه  تسا و  لوهجم  لعف  انیزر  و  تسا . تبیـصم  ینعم  هب  هزمه  همجعم و  ءاز  نوکـس  هلمهم و  يار  مض  هب 

ینعی ادـسا  دـیزب  تیقل  لـثم  دـیرجت . رب  اـنیزر  يارب  تسا  یناـث  لوعفم  هتقیلخ  اـضحم  فیفخت و  لوـصح  يارب  لـبق  اـم  هرـسک  تهج  هب 
اضحم هک  دوشیم  تسین و  يدب  ترودک و  [ 744  ] هبیاش ار  شتقلخ  ینعی  تسا . هقیلخلا  ضحم  هک  یصخش  هب  وا ، هب  میدش  هدزتبیصم 

. یئیش ره  زا  لصا  ینعم  هب  تسا  هلمهم  نیع  رسک  هب  قرع  عمج  قارعا  و  تسا . تیعبط  ینعم  هب  تسا . هبیرض  عمج  بیارض  و  دشاب . لاح 
هام و وت  يدوببتکلا  ةزعلا  يذ  نم  لزنت  کیلع  هب  ءاضتـسی  ارون  اردب و  تنک  .و  وا بسن  وا و  ياهلـصا  وا و  ياهتعیبط  تسا  صلاخ  ینعی 

لک انع و  باغف  انریاز  سدـقلا  حور  لیئربج  ناک  .و  اهباتک تزع  بحاـص  زا  دـشیم  لزاـن  وت  رب  دـشیم . وا  زا  یئانـشور  بلط  هک  يرون 
کلبق تیلف  . دش باجح  رد  ریخ  يهمه  دش و  بیاغ  ام  زا  سپ  ام . يهدننک  ترایز  تسا ، سدقلا  حور  هک  یلیئربج ، دوب  وبجتحم  ریخلا 

لیاح یتشذـگ  وت  نوچ  دروخیمرب . ار  ام  گرم  هک  دوب  وت  زا  شیپ  شاک  سپبجحلا  کنود  تلاح  تیـضم و  امل  انفداص  توملا  ناک 
هدزتبیـصم هچنآ  هب  میدش  هدزتبیـصم  هک  یتسرد  هببرع  مجع و ال  ۀـیربلا ال  نم  نجـش  وذ  زری  مل  امب  انیزر  انا  . اههدرپ ام  نایم  ندـش 

 ] بصن یل  هیف  افـسخ  كاطبـس  میـس  تبحر و  ام  دـعب  دالب  یلع  تقاض  . برع زا  هن  مجع و  زا  هن  تاقولخم ، زا  ینزح  بحاص  دوب  هدـشن 
بعت نم  يارب  نآ  رد  هک  يراوخ  ناصقن و  ار  وت  طبـس  ود  دش  مازلا  تشاد و  تعـسو  هک  نیا  زا  دعب  دالب ، نم  رب  دش  گنت  هحفص 416 ]
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نیرتقداص یشابیم و  قلخ  همه  نیرتهب  ادخ ، هب  مسق  وت ، سپبذکلا  قدصلا و  ثیح  سانلا  قدصأ  مهلک و  قلخلا  ریخ  هللا  تناف و  . دوب
وت رب  مینکیم  هیرگ  هک  تسا  دوز  سپبکس  اهل  لامهتب  نویعلا  انم  تیقب  ام  انشع و  ام  کیکبن  فوسف  . بذک قدص و  ماقم  رد  ینامدرم 

رابخا زا  دیوگ : فلؤم  [ . 745 . ] دشاب نتخیر  وا  يارب  هک  یندش  ناور  هب  دـشاب  یقاب  ام  ياهمـشچ  هک  یمادام  میـشاب و  هدـنز  هک  یمادام 
دافتسم نینچ  اهنآ  [ 746  ] بکارت زا  عیاقو  نیا  زا  یضعب  رد  هماع  رابخا  زا  یـضعب  زا  هکلب  هصاخ  قرط  زا  ینعملاب ، هرتاوتم  هکلب  هرفاظتم ،

دـیلو و نب  دـلاخ  رمع ، سپ  دومن . عانتما  یلع  دریگب و  وا  زا  تعیب  دروایب و  ار  یلع  هک  داتـسرف  هعفد  دـنچ  هک  نیا  زا  دـعب  رمع  : هک تسا 
رـس رب  هباصع  دوب و  هتـسشن  رد  تشپ  رد  همطاف  دندیـسر و  همطاف  يهناخ  رد  هب  ناشیا  اب  رمع  دنتـشادرب ، مزیه  شتآ و  هک  تفگ  ار  ذفنق 

: هک تفگ  همطاف  سپ  نک . زاب  ار  رد  بلاطوبا ! رـسپ  يا  تفگ : دیبوک و  ار  رد  رمع  سپ  رغال . فیعـض و  ربمغیپ  تافو  زا  شندب  هتـسب و 
امـش رب  ار  هناخ  الا  اشگب و  ار  رد  تفگ : رمع  میـشاب !؟ میتسه  هک  یلاح  نآ  رد  ام  هک  يراذـگیمن  تسا ؟ راـک  هچ  اـم  اـب  ار  وت  رمع ! يا 

؟ نم يهناخ  هب  يروآیم  موجه  يوشیم و  نم  يهناخ  لخاد  هک  ار  لـجوزع  يادـخ  یـسرتیم  اـیآ  رمع ! يا  دومرف : همطاـف  منازوسیم .
دمآ و شیپ  همطاف  سپ  درک . عفد  ار  رد  نآ  زا  سپ  دینازوس ، ار  رد  سپ  تخورفا ، هناخ  رد  رب  ار  شتآ  درک و  ءابا  نتـشگرب  زا  رمع  سپ 
هب سپ  دوب . فالغ  هحفص 417 ] رد [  ریشمش  نآ  هک  نیا  لاح  درک و  دنلب  ار  ریـشمش  رمع  سپ  ادخ ! لوسر  يا  ناج ، ردپ  يا  تفگیم :

ردـپ يا  دروآرب : دایرف  همطاف  دز . همطاف  عارذ  رب  درک و  دـنلب  ار  هناـیزات  رمع  سپ  دیـشک ؛ يداـیرف  همطاـف  سپ  دز . ار  همطاـف  يولهپ  نآ 
كاـخ هب  داد و  تکرح  ار  وا  تفرگ و  ار  رمع  ناـبیرگ  تساـخرب و  ياـج  زا  و  همطاـف ، مـلظت  يادـص  زا  دـش  تقاـطیب  یلع  سپ  ناـج !

داتـسرف و رمع  سپ  ندرک . ربص  باب  رد  ار  ربمغیپ  تیـصو  دروآ  رطاخ  هب  هک  دـشکب  ار  وا  تساوخ  دز و  ار  وا  ینیب  ندرگ و  تخادـنا و 
نوعلم ذفنق  سپ  هناخ ، رد  دزن  رد  دـش  لیاح  یلع  ناشیا و  نایم  همطاف  سپ  دـنتخادنا . یلع  ندرگ  رد  نامـسیر  هک  نیا  ات  دروآ  تیعمج 

رد و نایم  وا  درـشف و  وا  رب  ار  رد  سپ  وا . تبرـض  زا  دوب  لمد  دـننام  وا  يوزاب  رد  هک  نیا  لاح  درک و  تافو  همطاف  سپ  دز . وا  رب  هنایزات 
هک نیا  ات  دوب  ضیرم  رخآ  ات  تقو  نآ  زا  همطاف  سپ  درک ، طقس  دوب  وا  مکش  رد  هک  ار  نسحم  تسکش و  همطاف  يولهپ  سپ  دوب . راوید 

نامز نوچ  سپ  ماهتـشون . نآ  حرـش  ود  تماما و  يهموظنم  رد  هکنانچ  دنتفرگ ، همطاف  زا  رمع  رکبوبا و  ار  كدف  نآ ، زا  سپ  درم . دیهش 
لخاد نوچ  سپ  دنیامن . یضار  دوخ  زا  ار  وا  دنیآ و  همطاف  يهناخ  هب  هک  هتفرگ  هطساو  ار  یلع  رکبوبا  رمع و  دش ، همطاف  ترضح  تافو 

: تفگ همطاف  دنتسج . [ 747  ] ءاضرتسا ناشیا  دـینادرگرب  ناشیا  زا  ور  تسب و  رجعم  دوب  هداتفا  شارف  رب  یتلاح  رد  دـندش ، همطاف  يهناـخ 
تیذا ارم  هک  ره  درک و  تیذا  ارم  درک  تیذا  ار  وا  هک  ره  سپ  تسا ، نم  تشوگ  زا  يا ]  ] هراپ همطاف  تفگ  ربمغیپ  هک  دیاهدینش  امش  ایآ 

هک نیا  ات  متسین  اضر  امش  زا  نم  دیدرک و  تیذا  ارم  هک  ادخ ، هب  مسق  دومرف : همطاف  میدینش . یلب ، دنتفگ : درک !؟ تیذا  ار  ادخ  سپ  درک 
رب رمع  رکبوبا و  هک  درک  تیصو  همطاف  تفر و  نوریب  نایرگ  رکبوبا  سپ  منکیمن . ملکت  امش  اب  رگید  و  میامن ، مردپ  هب  ار  امش  تیاکش 

همطاف ربق  هک  دنادن  یـسک  هک  داد  رارق  مه  رگید  ربق  دـنچ  درک و  نفد  ار  وا  بش  رد  یلع  سپ  دـنوشن . رـضاح  دـننکن و  زامن  وا  يهزانج 
نآ هحفص 418 ] دنیایب و [  نانز  هک  دنداتـسرف  دنتـسنادیمن . ار  ربق  دننک . زامن  وا  رب  هک  دندمآ  رمع  رکبوبا و  ار  حابـص  سپ  تسا . مادک 

دمآ و نوریب  هناخ  زا  بضغ  اب  دیسر  یلع  هب  ربخ  نوچ  دننک . زامن  وا  رب  ات  تسا  نوفدم  ربق  مادک  رد  همطاف  هک  دنیبب  دنفاکـشب و  ار  روبق 
رب هیکت  دیشوپیم و  بضغ  ماگنه  رد  هک  دیشوپ  درز  ءابق  دوب و  هدش  تفلک  شندرگ  ياهگر  دوب و  هدش  خرس  شیاهمشچ  هک  نیا  لاح 

دوش هداد  تکرح  روبق  نیا  زا  یگنس  رگا  هک  هدروخ  مسق  یلع  هک  دیـسر  رمع  رکبوبا و  هب  ربخ  و  دمآ ؛ عیقب  هب  ات  دومن  راقفلاوذ  ریـشمش 
كاـخ هب  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  ساـبل  یلع  سپ  مینکیم . شبن  هـنیآ  ره  تـفگ  درک و  [ 748  ] ریغت رمع  سپ  دراذـگ . ناشیا  رب  ار  ریـشمش 

سپ ینیبـب . اـت  نکب  یهاوخ  منکیم . باریـس  امـش  نوـخ  زا  ار  نیمز  يدرک ، تکرح  اـج  زا  رگا  هایـس ! زینک  رـسپ  يا  تفگ : تخادـنا و 
. دنتشگرب ناشیا  تشذگ و  ناشیا  زا  ات  داد  مسق  ربمغیپ  قح  هب  ار  یلع  رکبوبا 

شتافو زا  دعب  شندش  هدنز  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  رد 
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نامدرم دنتـسشن و  هفوک  دجـسم  رد  بارحم  بنج  رد  ربنم  رب  بآم  يولو  بانج  دش  ناضمر  هام  مهدفیه  نوچ  : هک نآ  هیـضق  نیا  لامجا 
هب يور  سپ  دـید ، ار  نسح  دومن ، ربنم  تسار  بناـج  هب  هاـگن  سپ  دومرفیم . تحیـصن  هظعوم و  باطتـسم  ربمغیپ  تنـس  باـتک و  هب  ار 

ربنم پچ  بناج  هب  سپ  تشذگ . زور  هدفیه  درک : ضرع  نسح  ماما  تشذگ ؟ هام  نیا  زا  زور  دنچ  نم ! كرـسپ  يا  دومرف : دومن ، نسح 
سپ زور . هدزیـس  هک : درک  ضرع  بانج  نآ  تسا ؟ هدنام  یقاب  هام  نیا  زا  زور  دنچ  نم ! كرـسپ  يا  : هک دومرف  دـید  ار  نیـسح  درک  رظن 
دورف شفیرـش  نساحم  رب  تشاذـگ و  دوخ  رـس  رب  ار  شیاشگ  ربیخ  تسد  هحفـص 419 ] ینوراه [  يهبترم  ثراو  ینولـس  لوق  لئاق  نآ 

يهدارا وا  مراد و  وا  یناگدـنز  يهدارا  نم  نم و  رـس  نوخ  زا  ارم  دیفـس  شیر  ناـمدرم  نیرتیقـش  دـنکیم  باـضخ  هک  دوـمرف  دروآ و 
ياهادص دندمآ و  هیرگ  هب  همه  هفوک  فارـشا  نایعا و  دش . رت  شکرابم  نساحم  هک  تسیرگ  تدش  هب  بانج  نآ  سپ  دراد . نم  نتـشک 

گرم هب  تسا  رترادسنا  بلاطوبا  رسپ  هک  ادخ  هب  مسق  تسا ! گرم  يارب  نم  سرت  هک  دیراد  نامگ  امش  هک  دومرف  سپ  دش . دنلب  هیرگ 
زا سپ  هک  منادیم  هدرپس و  نم  هب  ار  ناشیا  ربمغیپ  هک  تسا  ربمغیپ  دـنزرف  ود  نیا  يارب  نم  هیرگ  هکلب  رداـم ! ناتـسپ  هب  كدوک  سنا  زا 

ار وا  ندب  دننکیم و  دیهش  هنشت  بل  هنسرگ و  مکش  اب  البرک  ءارحص  رد  ار  نیسح  دنیامنیم و  دیهش  متس  رهز  هب  ار  نسح  مرسپ  نیا  نم 
رد یبش  نسح و  يهناخ  رد  یبش  و  دمآ ، ریز  هب  ربنم  زا  سپ  دننادرگ ، راید  هب  راید  رهش و  هب  رهش  ار  شرس  و  دنزادنا . البرک  ءارحـص  رد 
دزن رد  راطفا  يارب  یقبط  موثلکما  يرغص  يهقیدص  مهدزون  بش  نوچ  درکیمن . راطفا  همقل  هس  زا  هدایز  و  دربیم ، رس  هب  نیسح  يهناخ 

نآ رب  رظن  دش و  غراف  زامن  زا  نوچ  ترـضح  نآ  دوب . وا  رد  کمن  يردق  ریـش و  هساک  کی  وج و  نان  صرق  ود  هک  تشاذگ ؛ بانج  نآ 
اب ار  نان  وت  ردپ  هک  دوب  یک  موثلکما ! يا  دومرف : سپ  دش . رت  وا  كرابم  نساحم  هکنیا  ات  تسیرگ  دینابنج و  كرابم  رـس  تخادـنا ، قبط 

یهاگ دـش . لوغـشم  تعاط  هب  و  دومن ، فرـص  کمن  اب  ترـضح  نآ  تشادرب و  ار  ریـش  موثلکما  سپ  دوب ؟ هدرک  لوانت  شروخ  ناـن  ود 
سپ ادخ . ربمغیپ  نم  تسود  نم و  ردارب  تسا  هتفگ  تسار  هک  دومرفیم  دومنیم و  رظن  ناگراتس  اهنامسآ و  فارطا  هب  دمآیم و  نوریب 

دومرفیم هک  مدید  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  و  موریم . امـش  نایم  زا  نم  مایا  نیا  رد  نم ! دالوا  يا  هک : دومرف  دومن و  عمج  ار  دوخ  لها 
رد هچنآ  هک  ام  يوس  هب  باتـشب  یلع ! يا  دمآ . ام  دزن  هب  هام  نیا  رخآ  يههد  رد  یهاوخ  وت  و  وت ، يوس  هب  مقاتـشم  نم  نسحلاابا ! يا  هک 
هک نیمه  تسا ، ناکما  ملاع  بلق  ماما  نوچ  دـندش . دجـسم  هناور  زاـمن  مزع  هب  سپ  تسا . رتیقاـب  وت و  يارب  زا  تسا  رتهب  تسا ، اـم  دزن 

نایباغرم دور ، دجـسم  هب  هک  تساوخ  بانج  نآ  دندمآ . رد  هحفـص 420 ] لزلزت [  هب  تادوجوم  يهمه  دـش  تیالو  باتفآ  بورغ  تقو 
هب ار  بانج  نآ  نماد  و  دندرکیم ، دایرف  دندزیم و  اهلاب  دندمآ و  بانج  نآ  هار  رـس  هب  دندوب  هدروآ  هیده  هب  نینـسح  يارب  هک  يدـنچ 
زا سپ  هک  دنـشابیم  یئاههدننز  ادص  ناشیا  هک  دومرف  ترـضح  دوب . هدینـشن  ار  ناشیا  يادص  یـسک  نیا  زا  شیپ  و  دنتفرگ ، دوخ  راقنم 

ظقوی ودحاولا  ریغ  دـبعی  هللا ال  یف  دـهاجملا  نمؤملا  لیبس  ولخ  : دومرف داشنا  ار  راعـشا  نیا  سپ  دومن . هحون  دـنهاوخ  يدـنچ  نانز  ناشیا 
ار نامدرم  دنکیم  رادیب  و  ار ، هناگی  يادخ  رگم  دتـسرپیمن ، هک  ار  ادخ  هار  رد  يهدننک  داهج  نمؤم  هار  دـینک  اهر  دـجاسملا  یلا  سانلا 
رد هک  تساوخ  سپ  دینک . ریـس  ناد  بآ و  زا  ای  دینک و  اهر  ار  ناشیا  ای  هک  دومرف  موثلکما  هب  ار  ناشیا  شرافـس  سپ  . اهدجـسم يوس  هب 

تامالع همه  اهنیا  دومرف : داتفا . بانج  نآ  دـنبرمک  هک  نآ  ات  دـشیمن  هدوشگ  رد  داـتفا و  باـنج  نآ  دـنبرمک  رب  رد  بـالق  دـیاشگب ، ار 
يا ار  دوخ  رمکاکیداوب  لح  اذا  توملا  نم  عزجتال  اکیقال و  توملا  ناف  توملل  کمیزایح  ددـشا  : دومرف داـشنا  رعـش  نیا  و  تسا . گرم 

يهیداـب رد  دـنک  لولح  گرم  نآ  هک  یناـمز  رد  گرم  زا  اـمنم  عزج  دـنکیم و  تاـقالم  ار  وت  گرم  هک  گرم ، يارب  دـنبب  مکحم  یلع 
زا ، یلوا يهدجـس  زا  رـس  تساوخ  دومن . زامن  هب  عورـش  دش و  دجـسم  لخاد  یئاهنت  هب  موثلکما  نسح و  ماما  اب  دنچ  تاملاکم  زا  سپ  . وت
نب ورمع  هک  یناکم  نامه  رب  دروآ ، دورف  وا  كرابم  رـس  رب  ار  دوخ  دولآرهز  ریـشمش  نوعلم  مجلمنبا  هاگان  هک  دـنک  دـنلب  یلوا  تعکر 

دیشاب هاگآ  هک  دروآرب  زاوآ  لیئربج  سپ  ۀبعکلا ! بر  تزف و  هللالوسر ، ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  دومرف : بانج  نآ  دز . ریـشمش  دودبع 
نوخ زا  شدیفـس  نساحم  داـتفا و  بارحم  نیمز  رب  باـنج  نآ  سپ  دـندروخیم ، مه  هب  دجـسم  ياـهرد  و  دـش ، هتـشک  نینمؤملاریما  هک 

هک تسا  هحفـص 421 ] روکذـم [  بتک  زا  یـضعب  رد  و  دـندرب . هناخ  هب  ار  وا  دـندمآ و  بانج  نآ  نیلاب  هب  نینـسح  دـش . باـضخ  شرس 
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هب هزانج  يور  شیپ  نینمؤملاریما  تیـصو  هب  هک  دنتفرگ  ار  هزانج  رخآ  فرط  ود  نینـسح  نوچ  : » هک دناهدرک  تیاور  هفوک  لها  نیثدحم 
ردارب نیا  یتسین و  نسح  وت  ایآ  هک : تفگ  دمآ و  يراد  باقن  راوس  هار ، رـس  رب  سپ  دننک ؛ نفد  اج  نامه  ار  وا  دیآ  نیمز  هب  هک  اجک  ره 
ناـشیا دـیورب . دـینک و  میلـست  نم  هب  ار  هزاـنج  نیا  تفگ : یلب  درک : ضرع  نسح  تسین ؟ نینمؤملاریما  يهزاـنج  نیا  تسین و  نیـسح  وت 

وا رهطم  ربق  عضوم  رد  دندرب و  ار  بانج  نآ  المجم  تسا . نینمؤملاریما  هک  دندید  هتـشادرب  ور  زا  باقن  بانج  نآ  یتسیک  وت  هک : دنتفگ 
[ . 750  ] دنتشگرب دوخ  لزنم  هب  سپ  نآ  زا  دندومن و  نفد  دوب ، [ 749  ] دوحلم هک 

لتق زا  دعب  ناشیا  ندش  هدنز  لیقع و  نب  ملسم  ناکدوک  تداهش  رد 

هچ رگا  دـندوب . میتی  دـندوب و  نادـنز  رد  هک  لـیقع  نب  ملـسم  ناـکدوک  دنتـشگ  هدـنز  تاـفو  تداهـش و  زا  دـعب  هک  یناـسک  يهلمج  زا 
؛ راسگمغ داجس  دیس  ترضح  راتسرپ و  ار  ناشیا  هک  دوب  یبنیز  اما  دندوب ، میتی  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دالوا  زا  ناگدازهاش  ناکروک و 
ود نیا  اما  . دوب یلست  هیام  نیدباعلانیز ، ترـضح  ادخ ، يهفیلخ  رـصع ، ماما  روضح  نامه  و  دندوب . هارمه  همه  براقا  ریاشع و  زا  رثکا  و 

تداهـش تیفیک  المجم  . اذغ هن  یـسابل و  هن  کیرات  گنت و  ياج  رد  انزلا  دلو  دایز  رـسپ  نادنز  رد  تبرغ  رهـش  رد  ردامیب  ردـپیب  لفط 
: ] هک تسا  هدومن  لقن  دوخ  دنـس  هب  میدـق  بقانم  باتک  زا  راونالا  راحب  بحاـص  تسا . فـالخ  لـحم  ناـشیا  تبـسن  راوگرزب و  ود  نیا 

دندش يزوجع  نامهیم  ات  دندنام  ادج  ءارسا  زا  دنتخیرگ و  دایزنبا  رکـشل  زا  هک  دندوب  رایط  رفعج  دالوا  زا  كدوک  ود  نیا  هحفص 422 ]
کچوـک دـمحم و  شمـسا  گرزب ، ردارب  دـندوب و  لـیقع  نب  ملـسم  زا  هک  نآ  روهـشم  نکیل  [ . 751  ] دـندش راتفرگ  ثراـح  تسد  هب  و 
داـیزنبا دزن  هب  دـندرک و  ریـسا  ار  لـفط  ود  نیا  دـندرک ، دیهـش  ار  نیـسح  نوـچ  هلاـس . هدزاـی  يرگید  هلاـس ، هـن  یکی  مـیهاربا . شمـسا 

رد قودـص  تیاور  ربانب  . دوب ملـسم  يهجوز  هک  دـشاب  نینمؤملاریما ، رتخد  هیقر ، ناـشیا  رداـم  هک  تسا  لـمتحم  دـیوگ : فلؤم  . دـندروآ
درس بآ  زگره  هدم و  ناشیا  هب  اراوگ  ماعط  زگره  ربب و  نادنز  هب  ار  كدوک  ود  نیا  هک : تفگ  دیبلط و  ار  نابنادنز  دایزنبا  : یلاما باتک 
بآ هزوک  کی  وج و  نان  صرق  ود  اهبـش  دنتـشادیم و  هزور  اهزور  كدوک  ود  نآ  سپ  ریگب . گنت  ار  ناشیا  ناکم  ناشونن و  ناـشیا  هب 
لوط رایـسب  هچ  هک  تفگ  يرگید  هب  ناشیا  زا  یکی  لاس ، کـی  اـت  نادـنز  رد  ناـشیا  ثکم  دیـشک  لوط  نوچ  سپ  دـندادیم . ناـشیا  هب 

، میئوگ وا  هب  دوخ  بسن  لاوحا و  دیایب  نابنادنز  نوچ  دوش . هنهک  ام  ياهندب  دوش و  یناف  ام  ياهرمع  هک  تسا  کیدزن  ام . ثکم  دیـشک 
! خیش يا  هک : تفگ  کچوک  ردارب  سپ  دمآ . نابنادنز  دمآ  رد  بش  نوچ  دنک . دایز  ار  ام  بآ  ماعط و  دهد و  ام  ناکم  رد  یتعسو  دیاش 
وا هنوگچ  تفگ : یسانشیم ؟ ار  بلاطیبا  نب  رفعج  ایآ  تفگ : تسا . ام  ربمغیپ  وا  هک  مسانـشن  هنوگچ  تفگ : یـسانشیم ؟ ار  دمحم  ایآ 

: تفگ یـسانشیم ؟ ار  بلاطیبا  نب  یلع  ایآ  تفگ : دنکیم . زاورپ  هکئالم  اب  تشهب  رد  هک  دومرف  اطع  وا  هب  ادـخ  لاب  ود  هک  مسانـشن  ار 
ملسم نارسپ  زا  وت  ربمغیپ  ترتع  زا  میئام  سپ  خیش ! يا  هک : تفگ  لفط  نآ  سپ  تسا . ربمغیپ  ردارب  معرـسپ و  هک  مسانـشن  ار  وا  هنوگچ 
گنت ار  ام  ياج  یناشونیمن و  ام  هب  درـس  بآ  زا  یناروخیمن و  اراوگ  ماـعط  اـم  هب  میریـسا . وت  تسد  رد  هک  لـیقع ، هحفص 423 ] نب [ 

اجک ره  هب  امش ، يادف  نم  تفگیم : دیـسوبیم  داتفا و  ناشیا  ياهمدق  رب  تسیرگ و  رایـسب  دینـش ، نخـس  نیا  درم  نآ  نوچ  يا .]  ] هدومن
دیور و هار  بش  هب  هک : تفگ  و  دومن ، لفط  ود  نآ  هارمه  هب  بآ  يهزوک  کی  نان و  صرق  ود  دـمآ  رد  بش  نوچ  دـیورب . دـیهاوخ  هک 

دورف یغاب  رد  دیـسر ، رخآ  هب  بش  نوچ  دندشیم . ناهنپ  زور  رد  دنتفریم و  هار  بش  رد  لفط  ود  نآ  سپ  دینک . ناهنپ  ار  دوخ  زور  رد 
دید ار  ناشیا  يزینک  : فنخمیبا تیاور  ربانب  [ . 752  ] درک عولط  باتفآ  نوچ  دنـشاب  ناهنپ  اجنآ  رد  هک  دنتفر  الاب  یتخرد  هب  سپ  دندمآ ،

ناشیا دـیود و  هنهرب  ياپ  هب  دـش و  داش  نز  نآ  دوب . تیب  لها  نابحم  زا  وا  و  درب . ربخ  دوخ  يوناب  يارب  زا  درک و  لاؤس  ناشیا  لاـح  زا  و 
ار ام  هک  دنتفگ  ناشیا  دروآ  ناشیا  يارب  یماعط  : بقانم تیاور  ربانب  سپ  [ . 753  ] درک مارکا  داد و  ياج  یتولخ  رد  درب و  دوخ  لزنم  هب  ار 

باوختخر هب  لفط  ود  نآ  : یلاما تیاور  رباـنب  سپ  [ . 754 . ] میروآ اجب  اضق  زامن  زا  يردـق  ات  روایب  يزامن  ياج  تسین  یتجاح  ماـعط  هب 
هب ار  اهتـسد  ات  اـیب  سپ  دـشاب ، اـم  رخآ  بش  بشما  هک  تسا  دـیما  ردارب ! يا  هک : تفگ  گرزب  ردارب  هب  کـچوک  ردارب  سپ  دـندمآرد ،
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رگیدکی سپ  دزادنا ! یئادـج  ام  نایم  رد  گرم  هکنیا  زا  شیپ  يوبب  ارم  وت  میوبب و  ار  وت  نم  میروآ ، رد  رگیدـکی  هحفص 424 ] ندرگ [ 
نآ دوب . هداتـسرف  ملـسم  ناکدوک  بلط  هب  ارم  داـیزنبا  هک  دـمآ  رد  هنمؤم  نز  نآ  نوعلم  داـماد  هاـگان  دـندیباوخ . دندیـشک و  لـغب  هب  ار 

تیاور رباــنب  [ . 755  ] تشذــگ بـش  زا  يردــق  نوـچ  دــیباوخ ، دروــخ و  ماــعط  سپ  دیــشخبن . يدوــس  درک  تحیــصن  ار  وا  هـفیعض 
تفگ رگید  نآ  دـش . کیدزن  ام  گرم  هک  وش  رادـیب  باوخ  زا  ردارب ! يا  تفگ : درک  رادـیب  ار  يرگید  لـفط  ود  نآ  زا  یکی  : فنخمیبا

ار دوخ  دالوا  ارچ  هک  دنتفگ  ام  ردپ  هب  ناشیا  سپ  دنرضاح ، نینـسح  یلع و  ربمغیپ و  تسا و  هداتـسیا  ام  ردپ  هک  مدید  باوخ  رد  نم  هک 
تیاور ربانب  سپ  [ . 757 . ] دمآ دنهاوخ  نم  رـس  بقعرد  ناشیا  هک  تفگ  ام  ردپ  سپ  یتشاذـگ ؟ هفوک  [ 756  ] نیعالم ناگـس و  نایم  رد 

: تفگ كدوک  نآ  یتسیک ؟ وت  تفگ : دمآ . کچوک  لفط  يولهپ  هب  شتسد  دومن و  سـسجت  دینـش و  ار  ناشیا  يادص  نوعلم  نآ  : یلاما
میدیـسرت هچنآ  زا  ردارب ! يا  تفگ : داد  تکرح  ار  گرزب  ردارب  کچوک  ردارب  سپ  دینایک ؟ امـش  ماهناخ . باص  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت 

وت و ربمغیپ  ترتع  زا  ام  هک : دنتفگ  نتفرگ  نامیپ  دـهع و  ناما و  هظلغم و  نامیا  زا  سپ  كدوک  ود  نآ  سپ  میاهدـش . عقاو  نآ  رد  نونکا 
دیدومن رارف  گرم  زا  تفگ : دینش ، ار  نخـس  نیا  نوعلم  نآ  نوچ  میدرک . رارف  دایزنبا  نادنز  زا  هک  میـشابیم  لیقع  نب  ملـسم  دالوا  زا 

نوچ تخادنا . هحفـص 425 ] اجنآ [  رد  تسب و  ار  ناشیا  ياهوزاب  سپ  متفای . ار  امـش  هک  ار  يادـخ  رم  هلمح  و  دـیدش . عقاو  گرم  ردو 
تارف زا  دومن و  رارف  تخانـش ، ار  ناشیا  مالغ  نوچ  دنک . ادـج  ار  ناشیا  رـس  تارف  رانک  رد  هک  داد  دوخ  مالغ  هب  ار  ناشیا  دـیمد ، حـبص 

عنام رسپ  دشکب  ار  ناشیا  هک  تساوخ  دوخ  سپ  دومن . عانتما  تخانش ، ار  ناشیا  نوچ  رسپ  نآ  دومن ، فیلکت  ار  دوخ  رـسپ  سپ  تشذگ .
یعادو نانچ  نآ  دندومن ، عادو  مه  اب  دنتفرگ و  لغب  ار  رگیدکی  دندید ، هنوگ  نادب  ار  لاوحا  میتی  ود  نآ  نوچ  تشک . ار  دوخ  رسپ  دش .

وت مصخ  دمحم  ادرف  هک  وشن  یضار  شورفب و  رازاب  هب  ار  ام  خیش ! يا  دنتفگ : سپ  دندروآ . رد  هیرگ  هب  تشهب  رد  ار  لیقع  نب  ملسم  هک 
: تفگ ینکیمن ؟ تیاعر  ربمغیپ  اب  ار  ام  یـشیوخ  ایآ  دنتفگ : مربب . دایزنبا  دزن  هب  ار  امـش  رـس  دیاب  هکلب  دش ، دهاوخن  نیا  تفگ : دـشاب .

دایزنبا دزن  هب  امـش  نوخ  زا  دـیاب  تفگ : دـنک . دـهاوخ  هچنآ  ات  ربب ، دایزنبا  دزن  هب  هدـنز  ار  ام  دـنتفگ : دـیرادن ! یـشیوخ  ربمغیپ  اب  امش 
یتلهم ار  ام  سپ  دنتفگ : دادن . رارق  یمحر  امـش  يارب  نم  لد  رد  ادـخ  تفگ : یئامنیمن ؟ محر  ام  یکچوک  هب  ایآ  دـنتفگ : میوج . برقت 

يور میتی  لفط  ود  نآ  سپ  دراد ! یعفن  امـش  لاح  هب  رگا  دینکب  دیهاوخیم  زامن  ردق  ره  تفگ : میروآ . ياج  هب  زامن  تعکر  دـنچ  ات  هد 
مکحا ای  میکح  ای  یح  ای  دنتفگ : دـندرک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  سپ  دـندرک ، زامن  تعکر  دـنچ  دـندومن و  ادـخ  هاگرد  هب 

دز ار  گرزب  ردارب  ندرگ  دیشک و  ار  دوخ  ریشمش  هدرک  زارد  ار  دوخ  يهدیرب  تسد  نوعلم  نآ  سپ  قحلاب ، هنیب  اننیب و  مکحا  نیمکاحلا 
. منز هطوغ  ردارب  نوخ  رد  هک  هد  تلهم  ارم  یتعاس  هک  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : کچوک  ردارب  : بقانم تیاور  ربانب  سپ  [ . 758]

تیاور ربانب  سپ  هحفص 426 ] [ . ] 759 . ] دز هطوغ  ردارب  نوخ  رد  سپ  مراد . تسود  نینچ  تفگ : دراد ؟ عفن  هچ  نیا  تفگ : نوـعلم  نآ 
رب ياو  ناج ، ردارب  ياو  یخا ، مدـب  غرمتم  انا  هللا و  یقلا  اذـکه  هاتبرغ ! او  هانزح ، لوط  او  هارـصان ، ۀـلق  او  هاخا ، او  درک : دایرف  : فنخمیبا

مردارب نوخ  هب  هک  نیا  لاح  ار و  ادخ  منک  تاقالم  ات  دوب  مهاوخ  نینچمه  نم ! یبیرغ  رب  ياو  نم ، هودنا  يزارد  رب  ياو  نم ، يروای  مک 
دومن دنلب  ار  دوخ  ریـشمش  سپ  تساخنرب . لفط  نآ  زیخرب . دوخ  ياج  زا  تفگ : نوعلم  نآ  : بقانم تیاور  ربانب  سپ  [ . 760 . ] مشاب هدولآ 

سپ داتـسیا . بآ  يور  رب  ندب  نآ  تخادنا ، بآ  رد  ار  یلوا  ندـب  سپ  تشاذـگ . هربوت  رد  ار  ناشیا  ياهرـس  و  دـیرب ، ار  وا  رـس  افق  زا  و 
یئادص هب  دنتفگ  و  دنتفر ، ورف  بآ  رد  تفرگ و  لغب  رد  ار  مود  ندب  تفاکـش و  ار  بآ  لوا  ندب  نآ  سپ  تخادـنا  بآ  رد  ار  مود  ندـب 
نوعلم نآ  سپ  ناتـسزاب . وا  زا  تمایق  رد  ار  ام  قح  درک ! هچ  اـم  اـب  نوعلم  نیا  هک  ینادیم  ینیبیم و  ادـنوادخ ! دینـشیم : نوعلم  نآ  هک 
ناشیا لاح  زا  دنتـسش و  ار  رـس  ود  نآ  تفگ  و  تسـشن . تساخرب و  دوخ  ياج  زا  هعفد  هس  تفای . عالطا  دایزنبا  نوچ  دمآ . دایزنبا  دزن 

سپ منک . اطع  وت  هب  رایـسب  يهزئاج  هک  يدرواین  هدـنز  ار  ناشیا  ارچ  يدرک ! يزاوننامهم  بجع  تفگ : دـش و  اـیوج  اـهتنا  اـت  ءادـتبا  زا 
هحفـص بقانم [ : تیاور  ربانب  و  [ . 762  ] تساخرب ماش  لها  زا  يدرم  : یلاما تیاور  رباـنب  [ . 761 [ ؟ دـشکب ار  قساف  نیا  هک  تسیک  تفگ :

درک دوخ  يامدن  زا  یکی  هب  يور  : فنخمیبا تیاور  ربانب  و  [ . 763  ] درک دازآ  ار  وا  دشکب و  ار  وا  هک  تفگ  ار  مان  ردان  دوخ  مالغ  [ 427
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رـس دوش و  هتخیمآ  ناشیا  ياهنوخ  اب  وا  نوخ  هک  راذگم  شکب و  ناکدوک  لتقم  نامه  رد  ار  نوعلم  نیا  تفگ  دوب . تیب  لها  بحم  هک 
نم هب  ار  دوخ  تنطلـس  يهمه  داـیزنبا  رگا  دـیوگ : درم  نآ  سپ  رواـیب . نم  يارب  ار  نوـعلم  نآ  رـس  زادـنا و  بآ  رد  ار  كدوـک  ود  نیا 
بآ زا  ناشیا  ياهندـب  سپ  تخادـنا ، بآ  رد  ار  ناکدوک  نآ  رـس  درب و  تارف  راـنک  رب  ار  نوعلم  نآ  سپ  دوبن . هیطع  نیا  لـباقم  دادیم 

وا ياهاپ  سپ  دنک ، ار  وا  ياهمشچ  و  دیرب ، ار  نوعلم  نآ  ياهتسد  سپ  دنتفر . ورف  بآ  رد  رگید  راب  تسویپ و  اهندب  هب  اهرـس  دندمآرب و 
[ . 764  ] دروآ دایزنبا  دزن  هب  هکنیا  ات  دنتخادنایم  گنس  رس  نآ  رب  مدرم  درک . هزین  هب  دیرب و  ار  وا  رس  رایسب  باذع  زا  سپ  دیرب ، ار 

تافو زا  دعب  ناملس  ندش  هدنز  رد 

ناملـس درک ، نفک  ار  وا  نینمؤملاریما  نوچ  ماهتـشون . ظـعاوم  باـتک  رد  الیـصفت  ار  وا  تاـفو  تیفیک  یـسراف و  ناملـس  ندـش  هدـنز  رد 
. درم داتفا و  رگید  راب  ناملس  سپ  يدوب . هک  یلاوحا  نامه  هب  درگرب  هک  دومرف  نینمؤملاریما  درک . مسبت  تسشن و 

نداد لسغ  نامز  رد  قداص  ترضح  باحصا  زا  یلجع  هیواعم  نب  دیرب  ندش  هدنز  رد 

تبث راوگرزب  خیش  هک  دوب  یلجع  هحفـص 428 ] هیواعم [  نب  دیرب  دش  هدهاشم  ناشیا  رد  تایح  راثآ  تافو  زا  دعب  هک  یناسک  يهلمج  زا 
تعمجا نم   » زا و  تشاد . رابتعا  راهطا  يهمئا  دزن  رد  و  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  باحـصا  زا  رادـقم و  یلاع  قودـص  لدـع ، هقث 

دوخ تروع  رب  درک و  دـنلب  ار  دوخ  تسد  دـندرب ، لسغم  هب  ار  وا  تفاـی و  تاـفو  نوچ  دـشابیم . هنع » حـصی  اـم  حیحـصت  یلع  ۀـباصعلا 
وا زا  رما  نیا  هک  نیا  هب  بیرق  دومرف : دنتـشاد  هضرع  قداص  ترـضح  هب  ار  هیـضق  نیا  نوچ  دـندرک . هدـهاشم  یعمج  هچنانچ  تشاذـگ ،

. تسا روطسم  الصفم  يرتشوش  هللا  رون  یضاق  نینمؤملا  سلاجم  باتک  لاجر و  ملع  هلصفم  بتک  رد  نآ  لیصفت  .و  تسین بجع 

همطاف لاح  نابز  رد  فلؤم  هدیصق  نایب  و  رگج ، هنشت  نیسح  ردیح ، دنزرف  رونا  رس  ملکت  رد 

، ارهز همطاف  يهوابون  یفطصم ، ربمغیپ  يهقدح  رون  ءادهـشلادیس ، ترـضح  دندرک  ملکت  تداهـش  تافو و  زا  دعب  هک  یناسک  يهلمج  زا 
اب شکراـبم  موقلح  هک  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع -  نیـسح -  ماـما  ترـضح  یبـتجم ، نسح  ربارب  ناـج  اـب  ردارب  یـضترم ، یلع  لد  يهویم 
رید ماش و  هفوک و  رد  تفگ و  نخـس  هدـیکونبا  اب  شرـس  و  خـلا » متبرـش ... نا  ءاـم  یتعیـش  : » تفگ دـمآ و  رد  ملکت  هب  هینکـس  شرتخد 

اذهل تشذگ ، همطاف  تافو  زا  نخـس  نوچ  .و  دش روکذـم  هقباس  لیکاکا  رد  هک  نانچ  دومن ، نآرق  تئارق  ملکت و  رگید  تاماقم  بهار و 
غاد و مدرم ز  ردپ ! نالوسر  متخ  يا  ربمغیپ  ایب  : هفلؤمل . دوشیم روطـسم  دش  رداص  لیلکا  فلوم  لیلک  عبط  زا  همطاف  يارب  هک  یلاح  نابز 

باب زا  ارچ  روجنر  راـمیب و  ترتخد  رب  رگن  هحفـص 429 ] نک [  رذگ  مد  کی  همطاف  يوس  هب  نک  رفـس  يواملا  ۀنج  زا  ردـپنارجه  درد 
رد زا  نم  يوـلهپ  رمع  هتـسشن  شوماـخ  جـنک  رد  یلعربـمیپ  ياـج  رب  تـسا  رکببا  ربـنم  بارحم  دجـسم و  رب  نیبـبرود  همطاـف  دـش  دوـخ 
دز میوزاـب  رب  رمع  هناـمز  روج  زا  هک  نم  رب  رگنتسا  نیتـملا  لـبح  ندرگ  رد  [ 765  ] نسر تسا  نید  نکر  يانب  ردـنا  تسکـشهتسکش ،
مد کی  ایبرات  هریت و  ایند  تشگ  بنیز  هب  راگفا  لد  موثلک  هب  رگنب  ایبربمیپ  رجه  زا  باتیب  نیسح  رـس  هنیـس و  رب  دنز  مد  ره  نسحهنایزات 

یحو هک  مد  نآ  اشوخمنیـشن  وت  هانپ  رد  ات  اـیب  منیبب  مد  کـی  ار  وت  يور  اـیب  ! ناـبوخ هاـش  يا  نز ، هسوب  ار  نیـسح  ناـشنب  شود  رب  نسح 
زا [ 766  ] هماخ دمحم  يا  نکفیبمیتشگ  هدرزآ  رمع  دادـیب  میتشگ ز  هدرـسفا  ردـپ  نارجه  زدوب  نابـساپ  هگ  ره  لیئربج  ام  هب  دوب  نامـسآ 

هحفص 431 ] نیملاظلا [ . موقلا  یلع  ۀنعل  الاتسکشب  مالسا  يهناخ  نکر  هک  تسد 

اروشاع زور  رد  نامالغ  ناکدوک و  نانز و  تداهش  هدهاجم و  هلتاقم و  رد 

هراشا
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تایهم ناکمألا و  رعق  وه  ربکألا و  قمعلا  هل  رجزنا  يذلا  رـشبلا ، ملع  يذلا  روصلا ، قلاخ  ردقلا ، ردـقم  دـمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
ۀلع يدابملا و  ءدـبم  رـشبلا ، راذـنألاب و  لسرلا  لسرم  رفم  ضایفلا  ءادـبملا  نم  ضیفلا  ۀـضافا  دـعب  روصلا  لوبق  نع  اهل  سیل  یتلا  نایعالا 

نمل بذعملا  و  رقتفا ، نمل  ینغملا  ینغلا  ربجت  نم  ةرـصایقلا و  ةربابجلا و  روهظ  ةرـساکألا و  باقر  رـساک  ردص ، بابـسألا  لع  امیف  للعلا 
لسرا و نم  لضفا  رشبلا و  دیس  یلع  مالسلا  ةولصلا و  و  رجوا ، باثا و  اهب  ةداهش  هریغ  هلا  نا ال  دهـشن  رـصبتسا . نمآ و  نمل  محارلا  رفک ،

عرشلل عداصلا  رـشحملا ، موی  عفـشملا  عیفـشلا  رفک ، نم  هفیـسب  تاما  يذلا  رتس ، بجح و  بیر و  کش و  الب  ناکمالا  نایعا  ۀکلذف  ربخا ،
ذخا یتلا  هتنب  ینعا  رهظا . ام  نطبا و  ام  همارح و  هلالح و  ینیبم  رطخلا ، لـطخلا و  نع  نیموصعملا  هلآ  ربکـألا و  هللا  بیبح  رهزـألا ، زعـالا 

هفیـسب رظنلا و  نع  یتخملا  رظتنملا و  بجتحملا ، رتتـسملا و  بیاغلا  ردقتملا  رداقلا  هللا  ۀفیلخ  یلع  امیـس  رـشع . ینثألا  ۀمئألا  ورمع  اهتلحن 
لجع يرکسعلا -  نسحلا  نب  يدهملا م ح م د  مئاقلا  رطضملا ، قزری  هدوجوب  رتبا و  ریصی  رفکلا  و  رقتحی ، ناطلس  لک  رـصتنی و  مالـسالا 

هحفص 432 ] تسا [ : لصف  دنچ  رد  لیلکا  نیا  رد  یطاخ  یناف  نیا  مالک  هک  نادب  . رش هورکم و  لک  نم  هئادف  هللا  ینلعج  هجرف و  هللا 

اروشاع زور  رد  تسا  نانز  يهدهاجم  هلتاقم و  رد 

رکذ فـالتخا  وحن  هب  ار  بهو  تیفیک  لـتاقم  باـبرا  هک  نادـب  . تسا یبـلک  باـبح  نب  هللادـبع  نب  بهو  يهجوز  تداهـش  هلمج ، نآ  زا 
یلاما رد  و  [ . 767  ] یبلک بابح  نب  هللادـبع  نب  بهو  : تسا هدرک  رکذ  وحن  نیدـب  ار  وا  مسا  راحب ، رد  یـسلجم  يهمـالع  سپ  دـناهدرک .

ریـسکا رد  يدـنبرد  يهمـالع  .و  تسا بهو  نب  بهو  : هتـشاد تیاـکح  وا  زا  ءاـکبلا  ندـعم  باـتک  رد  یناـغرب  ملاـع  هـک  ناـنچ  قودـص ،
تسد رب  دندوب و  ینارصن  شردام  وا و  هک  دنقفتم  لتاقم  بابرا  و  [ . 768  ] تسا بلک  نب  بهو  وا  : هک هتشاد  تیاکح  یلاما  زا  تادابعلا ،

! نم كرسپ  يا  زیخرب ، هک  تفگ  بهو  ردام  : راحب تیاور  ربانب  [ . 769  ] دندمآ البرک  هب  بانج  نآ  هارمه  هب  دندش و  ناملسم  نیسح  ماما 
زجر نیا  تفر و  نادـیم  هب  سپ  منکیمن . یهاتوک  ردام و  يا  منکیم  نینچ  هک  تفگ  بهو  سپ  ار . ربمغیپ  رتخد  دـنزرف  نک  يرای  سپ 

هک تسا  دوز  بلک ، رـسپ  منم  سپ  ارم ، دیراد  راکنا  رگایبرـض  نورت  ینورت و  فوس  بلکلا  نب  اناف  ینورکنت  نا  هحفص 433 ] دناوخ [ :
، گـنج رد  ارم  تـبیه  هـلمح و  دینیبیمیبحـص  راـث  دـعب  يراـت  كردا  برحلا  یف  یتـلوص  یتـلمح و  .و  ارم برــض  دـینیبب  ارم و  دـینیبب 

شیپ ار  هودنا  مرادیمرب  وبعللاب  اغرلا  یف  يداهج  سیل  برکلا  ماما  برکلا  عفرأ  .و  نم نارای  نوخ  نتساوخ  زا  دعب  ارم  نوخ  مهاوخیم 
دیدش نیعا  رذلا  لبع  : هدرک رکذ  ار  تایبا  نیا  لوا  عرـصم  زا  دعب  فنخموبا  و  [ . 770  ] هچیزاب هب  هاگنج  رد  نم  داهج  تسین  هودـنا ، يور 

دوـخ يادـخ  هب  داـمتعا  هک  متـسه  یمـالغ  نم  دراد . تدـش  تخـس و  نم  ندز  مراد و  یتـفلک  يوزاـب  ودیبرب  قـثاو  مـالغ  اـنا  برـضلا 
دنکیم تیافک  نم  ياقآ  نآ  سپ  نم ، ياقآ  دامتعا  نآ  هب  تسا  یفاکبرحلا  تاذـب  توملا  بهرا  یبسح ال  وهف  يالوم  هب  یبسح  . مراد

هلمح راحب  تیاور  ربانب  سپ  [ . 771  ] هودنا زور  رد  تشهب  هب  موشیم  راگتـسربرکلا  موی  ۀـنجلاب  زوفا  . هاگنج رد  ار  گرم  مسرتیمن  ارم و 
تفرگ تسد  هب  ار  همیخ  نوتس  دش و  راوس  یبسا  رب  هحفص 434 ] یلاما [ : رد  قودص  تیاور  ربانب  و  [ . 772  ] تشک ار  یتعامج  سپ  درک 

: تفگ داتـسیا و  ناشیا  ربارب  سپ  شاهجوز ، ردام و  يوس  هب  تشگرب  : راحب تیاور  ربانب  سپ  [ . 773 . ] تشک ار  رفن  تشه  اـی  رفن  تفه  و 
سپ يوش . هتـشک  نیـسح  يور  شیپ  رد  هک  نیا  اـت  موـشیمن  یـضار  وـت  زا  تفگ : شرداـم  يدـش ؟ یـضار  نم  زا  اـیآ  ناـج ! رداـم  يا 

كرسپ يا  هک  تفگ  شردام  سپ  ناشنن . دوخ  يازع  هب  ارم  ینعی  دوخ . سفن  رد  رواین  هیرگ  هب  ارم  هک  ادخ  هب  مسق  هک : تفگ  شاهجوز 
سپ ادـخ . يور  شیپ  رد  دـشاب  وت  عیفـش  تمایق  رد  ات  ربمغیپ ، رـسپ  يور  شیپ  رد  نک  هلتاقم  سپ  درگرب  نکن  لوبق  ار  نز  نیا  لوق  نم !

رد نعط  هب  بهوما  يا  وت  يارب  منماض  نم  هک  یتسرد  هببرـضلا  ةرات و  مهیف  نعطلاب  بهوما  کـل  میعز  ینا  : تفگیم تشگرب و  بهو 
نیا ات  شراگدرورپ . هب  دراد  نامیا  هک  یمالغ  ندزبرحلا  رم  موقلا  قیذی  یتح  برلاب  نمؤم  مالغ  برض  . برـض هعفد و  کی  رد  ناشیا ،

یتسرد هب  یبسح  میلع  نم  یهلا  یبسحبکنلا  دـنع  راوخلاـب  تسل  بضغ و  ةرم و  وذ  ءرما  ینا  . ار گـنج  یخلت  ار  دوخ  موق  دـناشچب  هک 
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، تسا اـناد  هک  نم  يادـخ  ارم  تسا  یفاـک  تبکن . زور  رد  هدـنراد  سرت  فیعـض و  هب  متـسین  و  بضغ . توـق و  بحاـص  يدرم  منم  هک 
. تسا یگدنرب  و  هحفـص 435 ] يدنت [  ینعم  هب  نآ  دراد و  همجعم  داض  هلمهم و  نیعب  بضغ  خـسن  زا  یـضعب  رد  .و  ارم دـنکیم  تیافک 

شردام و  دش . هدیرب  مولظم  نآ  ياهتـسد  سپ  دومن . راوبلاراد  يهناور  ار  هدایپ  رفن  هدزاود  هراوس و  رفن  هدزون  ات  درک  داهج  ردق  نآ  سپ 
سپ نم ! ردام  ردـپ و  داب  وت  يادـف  ادـخ ، لوسر  مرح  ناکاپ  يور  شیپ  رد  نک  لاـتق  تفگیم : تفر و  وا  بناـج  هب  تشادرب و  يدومع 

ازج دومرف : نیـسح  سپ  موش . هتـشک  وت  اب  هک  نیا  اـت  مدرگیمنرب  تفگ : تفرگ و  ار  وا  يهماـج  نز  نآ  دـنادرگرب  ار  وا  هک  دـمآ  بهو 
هتشک ات  درک  لاتق  ردق  نآ  بهو  تشگرب . نز  نآ  سپ  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  نانز ، يوس  هب  درگرب  ار ! ریخ  نم  تیب  لها  زا  دیوش  هداد 
سپ دیسر . شندب  رب  ریت  نعط و  برض و  داتفه  داتـسرف و  منهج  هب  ار  رفن  هاجنپ  ات  درک  لاتق  ردق  نآ  : فنخمیبا تیارو  ربانب  [ . 774  ] دش

تفرگ و نماد  رب  ار  نآ  دمآ ، شردام  يور  شیپ  هب  رس  نآ  سپ  دنتخادنا . نیـسح  رکـشل  بناج  هب  دندیرب و  ار  شرـس  داتفا . رد  بسا  زا 
رـسپ دزن  رد  وت  تداهـش  هب  دومن  نشور  ارم  مشچ  درک و  دیفـس  ارم  يور  هک  ار  يادخ  رم  دـمح  تفگ : درک و  كاپ  وا  يور  زا  ار  نوخ 

رد يراـصن  دوخ و  عیب  رد  دوهی  هک  مهدیم  تداهـش  دـب ! تما  يا  تسا . ادـخ  يارب  مکح  تفگ : تسیرگ و  رایـسب  سپ  ربـمغیپ . رتـخد 
ینز نآ  خسن ، زا  یضعب  ربانب  [ . 776 . ] تشک ار  رفن  کی  تخادنا و  ناشیا  بناج  هب  ار  رس  نآ  و  دنتسه ؛ امـش  زا  رتهب  دوخ  [ 775  ] لیدانق

دومع بهو  هحفص 436 ] قودص [ : یلاما  تیاور  ربانب  [ . 777  ] شردام هن  دوب  بهو  يهجوز  تفر ، بهو  بناج  هب  تشادرب و  دومع  هک 
و دنتخادنا . نیـسح  رکـشل  بناج  هب  دندرک و  ادج  ار  شرـس  تفگ  رمع  و  دـش . ریـسا  سپ  تشک . ار  رفن  تشه  ای  تفه  دـنک و  ار  همیخ 
وت و تشادرب . نانز  زا  ار  داهج  ادخ  بهو ! ردام  يا  نیشنب ، هک  دومرف  نیـسح  ترـضح  . درک تزرابم  تفرگ و  ار  بهو  ریـشمش  شردام 
ار رفن  ود  تشادرب و  ار  همیخ  دومع  بهو  ردام  : هدرک لقن  یثیدح  زا  هک  راحب  تیاور  ربانب  [ . 778  ] نم دج  اب  دیشابیم  تشهب  رد  وت  رسپ 
وت دیما  ادخ  هک  دومرف  بانچ  نآ  نکن . عطق  ارم  دیما  ایادخ ! تفگ : نز  نآ  دنادرگرب . ار  وا  دش ، روکذـم  هک  نانچ  ترـضح  نآ  تشک .

. دید ار  وا  رمش  سپ  دنک . كاپ  رـس  نآ  يور  زا  نوخ  هک  تفر  بهو  هجوز  : راحب تیاور  ربانب  [ . 779 ! ] بهو ردام  يا  دنکیمن ، عطق  ار 
نیسح ماما  ترضح  رکشل  رد  هک  دوب  ینز  لوا  وا  و  دش . هتشک  تسکش و  ار  شرس  سپ  دز . وا  رس  رب  يدومع  هک  درک  رما  دوخ  مالغ  هب 
كاله كاخ  رب  ار  راوس  هدزاود  هدایپ و  راهچ  تسیب و  بهو  : هدـید راـحب  بحاـص  هک  یثیدـح  نآ  رباـنب  .و  دـش هتـشک  مالـسلاهیلع -  - 

دمآ نوریب  یناوج  : راحب تیاور  ربانب  [ . 780  ] دشن هتشک  وا  نکیل  دندرک  گنج  البرک  رد  هک  ینانز  هلمج  زا  و  گنج . نادیم  رد  تخادنا 
رسپ يور  شیپ  رد  نک  لاتق  ور و  نوریب  نم ! كرـسپ  يا  تفگ : شردام  سپ  دوب . وا  اب  شردام  دوب و  هدش  هتـشک  هکرعم  رد  شردپ  هک 

هدش و هتـشک  هکرعم  رد  شردپ  هحفص 437 ] هک [  تسا  یناوج  نیا  هک  دومرف  ءادهـشلادیس  ترـضح  دمآ . نوریب  رـسپ  نآ  سپ  ربمغیپ .
بانج و نآ  حدـم  رد  دـناوخ  زجر  سپ  هدرک . رما  ارم  مردام  هک  تفگ  ناوج  نآ  ار . وا  نتفر  نوریب  دـشاب  هتـشاد  تهارک  شردام  دـیاش 

كرسپ يا  يدرک ، بوخ  تفگ : تفرگ و  ار  رس  نآ  ردام  سپ  دنتخادنا . شردام  بناج  هب  دندیرب و  ار  وا  رـس  دش . هتـشک  ات  درک  داهج 
وا هک  درک  رما  نیـسح  سپ  تشک . ار  رفن  ود  دناوخ و  زجر  تفرگ و  ار  همیخ  دومع  تشک و  ار  رفن  کی  تخادنا و  ار  رـس  نآ  سپ  نم !

نوچ دوب . شرهوش  اب  دعـس  نب  رمع  رکـشل  نایم  رد  لـباو  نب  رکب  زا  ینز  : راـحب تیاور  رباـنب  [ . 781  ] درک اــعد  نز  نآ  يارب  و  ددرگرب .
لآ يا  هک  درک  دایرف  دمآ و  هاگهمیخ  بناج  هب  تفرگ و  ار  يریشمش  نز  نآ  دندرک ، تراغ  ار  نانز  سابل  دنتخیر و  هاگهمیخ  هب  رکـشل 

ار نز  نآ  دـمآ و  شرهوش  سپ  ربمغیپ ! ناهاوخنوخ  يا  تسین ، ادـخ  زج  یمکاح  دـنوشیم ؟ بولـسم  ربمغیپ  نارتخد  ایآ  لـیاو ! نب  رکب 
[ . 782  ] دینادرگرب

تسا ناکدوک  تداهش  رد 

تیاور ربانب  و  هحفص 438 ] [ . ] 783  ] تسا یلع  وا  مسا  : راحب تیاور  ربانب  . تسا رغصایلع  تداهـش  رد  لوا : رما  : تسا رما  دنچ  نآ  رد  و 
یبا هب  دوـب  ینکم  باـنج  نآ  هک  نیا  هب  تسا  دـیؤم  ریخا  لوـق  و  [ . 784  ] تسا هللادـبع  وا  مسا  : لتاقم بتک  رثکا  داشرا و  رد  دـیفم  خـیش 
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هک دومرف  بانج  نآ  درک . لاؤس  داجـس  دیـس  مسا  زا  دیزی  : هک تسا  روکذـم  لتاقم  زا  یـضعب  رد  هچ  نآ  تسا  لوا  دـیؤم  نکیل  هللادـبع .
ره حور  [ 785  ] قاهزا ادخ  هک : دومرف  نیدباعلانیز  ماما  تشک . ادـخ  ار  نیـسحلا  نب  یلع  هک  دـش  عومـسم  تفگ : دـیلپ  نآ  تسا . یلع 

یلع ار  دوـخ  ياهرـسپ  مـسا  ررکم  تردـپ  ارچ  هـک  تـفگ : دـینع  نآ  دوـب . مردارب  وا  دنتـشک و  ار  وا  رارــشا  نـکیل  دـنکیم ، ار  یــسفن 
[786  ] تشاذگیم یلع  ار  نآ  مسا  دشیم  هک  يرـسپ  ره  اذهل  تشاد  تسود  ار  دوخ  ردپ  مردـپ ، نوچ  دومرف : بانج  نآ  تشاذـگیم ؟

نایم رد  ترهـش  هچ  رگا  تسا . لوا  لوق  دـیؤم  هاوفا  هنـسلا و  رد  ترهـش  اضیا ، .و  تسا یلع  كدوک  نآ  مسا  هک  دوشیم  رهاظ  اجنیا  زا  .
هب ار  وا  نوخ  هک  هدش  نآ  هب  حیرـصت  هدش و  عیـضر  هللادبع  هب  ریبعت  هجرف -  هللا  لجع  هیمئاق -  ترایز  رد  و  تسا . هللادـبع  لتاقم ، بابرا 
ود هب  دوـمن  لوـق  ود  نیا  ناـیم  عـمج  ناوـتیم  يو  تسا . ریخا  لوـق  دـیؤم  نیا  و  [ 787 . ] تسا هلمرح  شلتاـق  هکنیا  تخادـنا و  نامـسآ 

رگا میراذگیم ، یلع  ای  دمحم  ار  شمسا  متفه  زور  ات  دوشیم  دلوتم  ام  يارب  هک  يدولوم  ره  هک  تسا  دراو  رابخا  رد  هک : نیا  لوا  : هجو
نآ مسا  دیاش  سپ  [ 788  ] میراذگیم میهاوخیم  هک  یمـسا  ره  متفه  زور  زا  هحفـص 239 ] سپ [  همطاف . دشاب  رتخد  رگا  و  دشاب . رـسپ 

یکی دـشاب : كدوک  ود  دیهـش ، هک : نیا  مود  . تفاـی راهتـشا  لوا  مسا  نآ  هللادـبع و  سپ  نآ  زا  دنتـشاذگ  یلع  متفه  زور  اـت  ار  كدوـک 
روهشم ربانب  كدوک  نیا  ردام  المجم  [ . 789  ] دناهدرک رکذ  ار  ود  ره  لتاقم  بابرا  زا  یـضعب  هک  نانچ  هللادبع ، رگید  یکی  رغـصایلع و 
هدوـمرف هک  ناـنچ  تشادیم ، تسود  رایـسب  ار  باـبر  باـنج  نآ  و  تسا . هدوـب  زین  هنیکـس  رداـم  هـک  تـسا  سیقلا  ءيرما  رتـخد  باـبر 

نم هک  وت  رمع  هب  مسقباتع  يدـنع  بتاعل  سیل  یلام و  لج  لذـبا  امهبحابابرلا و  ۀنیکـس و  اـهب  نوکت  اراد  بحـأل  یننا  كرمعل  : تسا
زا يرثکا  ناشیا  يارب  منکیم  لذـب  ار و  رفن  ود  نیا  مرادیم  تسد  دنـشاب ! بابر  شردام  هنیکـس و  وا  رد  هک  ار  يا ]  ] هناـخ مراد  تسود 

دومرف دـمآ و  همیخ  يوس  هب  بانج  نآ  : راحب تیاور  ربانب  المجم  [ . 790  ] یباتع نم  دزن  رد  يهدـننک  باتع  يارب  تسین  و  ار . دوخ  لاوما 
دیـسوبیم و ار  هللادبع  بانج  نآ  : راحب تیاور  ربانب  . دـنداد وا  هب  ار  كدوک  نآ  سپ  منک . عادو  ار  وا  ات  ار  مکچوک  كدوک  دـیهد  نم  هب 

يدسا لهاک  نب  ۀـلمرح  هک  دوب  وا  نماد  رد  كدوک  نآ  و  دـشاب ! ناشیا  نمـشد  یفطـصم  دـمحم  تدـج  هک  موق  نیا  رب  ياو  تفگیم :
نامسآ بناج  هب  دش و  رپ  وا  تسد  ات  تفرگ  ار  هحفص 440 ] وا [  نوخ  بانج  نآ  سپ  دومن . حبذ  نیـسح  نماد  رد  ار  وا  تخادنا ، يریت 
بـسا زا  بانج  نآ  : جاجتحا تیاور  ربانب  .و  تفای رکذ  تمـس  رابخا  تالـضعم  لح  نایب  لـیلکا  رد  هک  [ . 791  ] دومرف یتاملک  تخادـنا و 

: هک دوشیم  رهاظ  لتاقم  زا  یضعب  زا  و  [ . 792  ] درک نفد  هدرک و  هدولآ  نوخ  هب  ار  وا  دنک و  وا  يارب  يربق  ریـشمش  فالغ  اب  دش و  هدایپ 
لتاق هک  دیآیمرب  هربتعم  لتاقم  زا  یـضعب  زا  و  دوب . ههام  شـش  كدوک  نآ  هک : دوشیم  رهاظ  بختنم  زا  و  [ . 793  ] درک مه  زامن  وا  هب 

ار وا  بانج  نآ  هک  دیآیمرب  یضعب  زا  و  [ 795  ] دوب دولآرهز  ریت  نآ  هک  دیآیمرب  هربتعم  لتاقم  یـضعب  زا  و  [ 794  ] دوب رشب  نب  ۀبقع  وا 
باتک بحاص  تسا . نیسحلا  نب  هللادبع  دناهدش ؛ دیهـش  هک  یناکدوک  يهلمج  زا  مود : رما  [ . 796  ] دمآ وا  رب  ریت  اجنآ  رد  هدرب  نادـیم  هب 

. دشیمن شلتق  یلوتم  تشگیمرب و  دمآیم  وا  دزن  هب  رکـشل  زا  هک  ره  هک  دنام  یقاب  ینامز  نیـسح  : هک هتفگ  لوألا  راثآ  لودـلا و  رابخا 

. درک حبذ  تفرگ و  ار  وا  دـساینب  زا  يدرم  سپ  دیـسوب . ار  وا  سپ  دوب . هللادـبع  وا  مسا  هک  ار  دوخ  دالوا  زا  یکدوک  تفرگ  لغب  هب  سپ 
ریخ ام  يارب  ار  نیا  سپ  ار ، نامـسآ  ترـصن  ام  زا  یتشادزاـب ، رگا  نم ! راـگدرورپ  يا  تفگ : تخیر و  نامـسآ  هب  ار  شنوخ  باـنج  نآ 
دش روکذم  لوا  رما  رد  هک  تسا  یکدوک  نآ  ریغ  كدوک  نیا  هک  نیا  رهاظ  و  هحفص 441 ] [ . ] 797  ] شکب نیملاظ  زا  ماقتنا  نادرگب و 

و دوب . شردپ  نماد  رد  هک  نیا  لاح  دمآ و  وا  رب  يریت  هک  هتفگ  هدرک و  رکذ  لوا  ار  وا  باتک  نیا  بحاص  هک  اریز  دشاب ، رغـصایلع  هک 
نایب رارسا » نایب  تبیصم و  هلکشم  رابخا  لح  لیلکا   » رد و  تسا . رابخا  تالکشم  يهلمج  زا  یتشادزاب » ام  زا  ار  ترصن  : » هک نیا  ثیدح 

زا یکدوک  ربکایلع ، تداهـش  زا  دـعب  : راحب تیاور  رباـنب  هک  نآ  دندیـشون  تداهـش  تبرـش  هک  یناـکدوک  يهلمج  زا  موس : رما  . دـش نآ 
راوشوگ ود  نآ  درکیم و  هاـگن  پچ  تسار و  بناـج  هب  دوب و  ناـسرت  كدوک  نآ  و  دوب . رد  يهناد  ود  وا  شوگ  ود  رد  دـمآرب و  همیخ 

نخـس چـیه  درکیم و  كدوـک  نآ  هب  هاـگن  هیونابرهـش  سپ  تشک . ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  نوـعلم  ثـیعب  نـب  یناـه  سپ  دـندیزرلیم .
: مراهچ رما  . دوب رفعج  وا  مسا  كدوک  نآ  هک  دـیآیمرب  لتاقم  بتک  زا  یـضعب  و  [ . 798  ] دشاب هتشاد  تشهد  هک  یـسک  دننام  تفگیمن 
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زا دعب  هدمآ  نادـیم  هب  نیـسح  نب  مساق  : هک هدـش  تیاکح  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  زا  تسا . نیـسح  نب  مساق  نیلوتقم  ناکدوک  هلمج  زا 
هک دوشیم  دافتسم  نینچ  اجنیا  زا  نکیل  تسین ، تبارغ  زا  یلاخ  نیا  و  [ . 799  ] دش دیهش  دناوخ و  زجر  سابع و  زا  دعب  نسح و  نب  مساق 
ربص ینامز  راـفک  هحفـص 442 ] راـحب [ : تیاور  رباـنب  تسا . نسحلا  نب  هللادـبع  تداهـش  رد  مجنپ : رما  . دوبن كدوـک  نیـسحلا  نب  مساـق 

دوب و هدشن  قهارم  هک  دوب  یکدوک  وا  دمآ و  نوریب  نانز  دزن  زا  نسح  ماما  رسپ  هللادبع  سپ  دندرک . هطاحا  نیسح  هب  سپ  نآ  زا  دندرک ،
رهاوخ يا  نک ، سبح  ار  وا  هک  دومرف  بنیز  هب  نیـسح  دراذگن . ار  وا  هک  دش  قحلم  وا  هب  بنیز  دیودیم . دوبن و  فیلکت  نس  هب  کیدزن 

لماک نب  ۀلمرح  ای  بلک و  نب  رجبا  سپ  موشیمن . ادج  دوخ  مع  زا  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ : درک و  يدـیدش  عانتما  كدوک  نآ  سپ  نم .
ریـشمش سپ  یـشکب ؟ ار  میومع  هک  یهاوخیم  ایآ  هثیبخ ، نز  رـسپ  يا  وت ! رب  ياو  تفگ : كدوک  نآ  دیـشک . ترـضح  يارب  يریـشمش 

! هامع ای  درک : دایرف  كدوک  نآ  تخیوآ . یتسوپ  هب  دیرب و  ار  وا  تسد  ریشمش  سپ  تخاس . رپس  ار  دوخ  تسد  كدوک  نآ  دروآ . دورف 
هچنآ رب  نک  ربص  ردارب ! رسپ  يا  تفگ : دینابسچ و  دوخ  هب  تفرگ و  ار  وا  نیسح  سپ  هاما ! ای  درک : دایرف  تایاور  خسن و  زا  یـضعب  ربانب 

رد ار  وا  تخادنا و  يریت  انزلا  دلو  ۀلمرح  سپ  وت . نیحلاص  ناردپ  هب  ار  وت  دنکیم  قحلم  ادخ  سپ  هاوخب . ریخ  ادخ  زا  وت و  هب  دـش  لزان 
هدرم شیپ  زا  شاک  نم ! يهدازردارب  ياو  يا  درک : دایرف  دمآ و  نوریب  بنیز  سپ  : بختنم تیاور  هب  سپ  [ . 800  ] دومن حبذ  نیسح  نماد 

[ . 801 ! ] دشیم هراپ  هراپ  اههوک  شاک  داتفایم ، نیمز  رب  نامسآ  شاک  مدیدیمن ، ار  زورما  مدوب و 

دندیشون اروشاع  زور  رد  تداهش  تبرش  البرک  رد  هک  نامالغ  تداهش  رد 

رفن هد  نیـسح  ماما  نامالغ  هک  نیا  هحفـص 443 ] هدومرف [ : هک  اریز  دـندوب ، رفن  هدزاود  نامالغ  هک  دـیآیمرب  نانچ  بوشآ  رهـش  نبا  زا 
هچنآ اب  دـیآیمرب  هیمئاق  ترایز  زا  هچنآ  نکیل  و  دوشیم . هدزاود  عومجم ، نیا  و  [ . 802  ] دندوب نینمؤملاریما  نامالغ  زا  رفن  ود  دندوب و 
داهـش تبرـش  زین  رح  مالغ  هک  دـیآیمرب  نانچ  لتاقم  بتک  زا  یـضعب  رد  و  دـنوشیم . رفن  هدـفیه  عومجم  هدرک ، رکذ  بوشآ  رهـش  نبا 

نب رح  ردارب  بعصم  هک  تسا  روطسم  بتک  زا  یضعب  رد  هک  نانچ  تسا . یلاخ  نآ  زا  رـسکی  هربتعم  بتک  هدشن و  تباث  نکیل  دیـشون و 
، ریقف يوگتفگ  المجم  . تسین وا  زا  یمـسا  يرکذ و  چیه  هربتعم  بتک  رد  و  تسا ، فیعـض  زین  لوق  نیا  نکیل  دـش و  دیهـش  یحایر  دـیزی 
هک تسا  يرافغ ، رذیبا  يالوم  نوج ، تداهش  رد  لوا : رما  : دریگ ماجنا  رما  دنچ  نمض  رد  لیـصفت  هب  لیـصف  لصف  نیا  رد  لیلکا  فلؤم 

بتک رئاس  رد  و  [ 803  ] واو رـسک  هلمهم و  ءاح  حتف  هب  هدش . يوح  نب  نوج  هب  ریبعت  هیمئاق  ترایز  رد  دناهدرک و  رکذ  ار  وا  لتاقم  بابرا 
روطسم لیـصفت  وحن  هب  هقباس  لیکاکا  زا  یـضعب  رد  وا  تداهـش  لیـصفت  دوب و  هایـس  مالغ  نیا  يور  و  تسین . روکذم  وا  ردپ  مسا  لتاقم 

هب يور  يرکاـش  بیبـش  نب  سباـع  : راـحب تیاور  رباـنب  . تسا رکاـش ، يـالوم  بذوش ، تداهـش  رد  مود : رما  . تسا وغل  نآ  ریرکت  دـیدرگ 
 ] هلتاـقم ردـقنآ  منکیم !؟ راـک  هچ  تفگ : بذوش  درک ؟ یهاوـخ  هچ  تسیچ و  وـت  سفن  رد  اـیآ  تفگ : دروآ و  رکاـش  يـالوم  بذوـش 

دننام مه  ار  وت  ات  هللادبع  یبا  تمدخ  رد  ورب  شیپ  سپ  متشاد . وت  هب  نامگ  نیمه  نم  تفگ : سباع  موش . هتـشک  ات  منکیم  هحفص 444 ]
يردق ره  هب  مینک  دزم  رجا و  بلط  نآ  رد  هک  نیا  ام  يارب  تسا  راوازـس  هک  تسا  يزور  زورما  هک  یتسرد  هب  سپ  دنک . باسح  نارگید 

رخآ ات  دیسر  بانج  نآ  تمدخ  هب  سباع  سپ  تسا . باسح  زورما  زا  دعب  تسین و  یلمع  زورما  زا  دعب  هک  اریز  میراد ، تردق  نآ  رب  هک 
، دشن ای  دش  دیهش  درکن و  ای  درک  گنج  مالغ  نآ  هک  دناهتفگن  لتاقم  بابرا  و  [ . 804  ] دش روکذم  دهاوخ  ناعاجش  باب  رد  هک  تیاکح 
زا سپ  [ 805  ] درک رکذ  ار  بذوش  ءادهش  ترایز  رد  هدرک  تیاور  سوواط  نب  دیس  هک  هیمئاق  ترایز  رد  نیکل  و  مدیدن . باتک  چیه  رد 

نیـسح ماما  مالغ  هک  تسا  براق  نامالغ  هلمج  زا  موس : رما  . تسا ءادهـش  ماقم  رد  نوفدـم  ءادهـش و  زا  بذوش  هک  دوشیم  مولعم  اـجنآ 
هیمئاق تراـیز  رد  تسا و  نیـسح  ماـما  مـالغ  حـجنم ، ناـمالغ  يهلمج  زا  مراـهچ : رما  [ . 806  ] تسا روکذـم  هیمئاـق  تراـیز  رد  و  تسا .

زا مشش : رما  [ . 808 . ] تسا هیمئاق  ترایز  رد  هک  نانچ  تسا . نیسح  ماما  مالغ  نامیلـس ، ناشیا  يهلمج  زا  مجنپ : رما  [ . 807  ] تساروکذم
، دیعس ناشیا  هلمج  زا  متفه : رما  [ . 809  ] تسا هیمئاق  هحفص 445 ] ترایز [  رد  هک  نانچ  تسا . ملـسم  نب  رماع  مالغ  ملاس ، اهنآ  يهلمج 
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یعازخ قمح  نب  ورمع  مالغ  دهاز ، هلمج  نآ  زا  متشه : رما  [ . 810 . ] تسا هیمئاق  ترایز  رد  هک  نانچ  تسا . يوادیص  دلاخ  نب  رمع  مالغ 
. تسا هلمهم  ءار  ءاه و  همجعم و  ءاز  اب  رهاز  خسن : زا  یضعب  رد  و  تسا . یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  نییراوح  زا  قمح  نب  ورمع  و  تسا .
. تسین لتاقم  بتک  رد  روکذم  وا  مسا  تسا . نیسح  ماما  یکرت  مالغ  تداهـش  رد  مهن : رما  [ . 811  ] تسا روکذم  هیمئاق  ترایز  رد  زین  وا 

ربانب تسا . فالتخا  وا  تداهـش  تیفیک  رد  و  تسا . هیمئاق  ترایز  رد  هک  تسا  ءادهـشلادیس  نامالغ  زا  یکی  مـالغ  نیا  : هک نیا  رهاـظ  و 
یبرـض ینعط و  نم  رحبلا  : دـناوخ ار  زجر  نیا  درک و  داهج  سپ  دوب . نیـسح  ماما  مالغ  دوب و  نآرق  يراـق  یکرت  مـالغ  نآ  : راـحب تیاور 

اذا . دوشیم رپ  نم  ریت  زا  نامـسآ  نیمز و  نایم  دوشیم و  مرگ  نم  تبرـض  هزین و  نعط  زا  اـیردیلتمی  یلبن  یمهـس و  نم  وجلا  یلطـصی و 
دـسح لد  دوشیم  هتفاکـش  دوش  اراکـشآ  نم  تسد  رد  نم  ریـشمش  هک  ینامز  ردلـجبملا  دـساحلا  بلق  قشنی  یلجنی  ینمی  یف  یماـسح 

تسیرگ سپ  دمآ ؛ شرس  رب  نیسح  ماما  ترـضح  سپ  دیطلغ . رد  بسا  زا  نآ  زا  سپ  داتـسرف . نارین  هب  ار  یتعامج  سپ  . گرزب يهدنرب 
حور درک و  مسبت  سپ  دـید  ار  نیـسح  ، دوشگ ار  دوخ  مشچ  مـالغ  نآ  سپ  هحفـص 446 ] تشاذـگ [ . مـالغ  نآ  يور  رب  ار  دوخ  يور  و 

ایب : هفلؤمل . دش داشنا  يراعشا  اذهل  دش ، رغـصایلع  تداهـش  زا  يرکذ  لیلکا  نیا  رد  نوچ  و  [ . 812  ] درک زاورپ  سدق  نایـشآ  هب  شفیرش 
ردنا لدتسا  نیمک  ردنا  ارم  اج  ره  زا  مغ  تسا  نیگهودنا  ملد  بشما  ایبنت  زا  مارآ  تفر  مشچ  زا  باوخ  هک  نشلگ  هب  هچهچ  نزب  لبلب 

نزبتسا گنر  بآ و  ار  کلف  هدنبیرف  تسا  گنت  رایـسب  ملد  هچهچ  نزببآ  رد  دـیدرگ  نز  هطوغ  یهام  وچ  باتیب  دـیدرگ و  ناپط  رب 
ملدرایـسب هن  مک  دـش  ام  رمع  نامز  رادـغ  رید  نیا  رد  هک  هچهچ  نزبتسین  افج  زج  وا  لصاح  ناراـی  هب  تسین  اـفو  ار  نودرگ  هک  هچهچ 

ماش بر  ای  بر  ای  هبرابنوخ  هدید  ناناوج  نارجه  رات ز  هریت و  بنیز  ماش  نوچ  مبـشمرارقیب  ناناوجون  غاد  مرادن ز  یمارآ  تسا و  گنت 
زا موش  راز  يهلان  رگ  یکدوک  درآربمبات  چـیپ و  رد  رحـس  ماش و  ره  هب  مبارطـضا  رد  ناکدوک  ياربناراـی  نارجه  تقاـط  مرادـن  ناـبیرغ 
درک ار  نسح  نامیتی  نامهم  درک  ات  ار  هنـشت  بل  هشدـش  افج  رد  ربمیپ  نالفط  هب  دـش  افویب  وک  نود  نودرگ  نیببرابنوخ  هدـید  وا  يهلان 
زوس زيزادگ  زوس و  رد  هدرک  هش  لد  يزاون  نامهم  نود  خرچ  زا  نیببنارابریت  نیک  زا  درک  رغـصا  رب  نارجه  درد  زا  یمد  هدوسایننابرق 

وتدـش نانج  يوس  ردـپ  شوغآ  زا  دـش  ناوت  باـت و  زا  ریت  بآ  ز  هحفـص 447 ] دوب [  ناهج  شیع  زا  ریـس  انامه  دوب  ناغف  ردنا  یگنـشت 
هودـنا ایبشیر ز  لد  هلان  زا  نکم  ار  ام  لد  شیب  نیا  زا  رغـصا  ردام  يا  ایبيزادـگ  زوس و  اب  تفگیم  یمه  يزاجح  نحل  اـب  هاـش  یتفگ 

يا رتهتـسهآ  یلوناوخ  رب  هراوهگ  رـس  رب  يدورـس  نابنج  هراوهگ  تکدوک  ياربشوماخ  داـیرف  زا  تشگ  رغـصا  هک  شومارف  نک  رغـصا 
هک راز  سکیب و  نانز  يا  دیلانبریش  رگد  تناتسپ  دشونیمن ز  ریس  یگنشت  زا  دش  ریت  بآ  زرادیب  باوخ  زا  دوش  رغصا  دابم  راز  سکیب 

هحفـص نیملاظلا [ . موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الارای  روای و  شداب  هنـشت  بل  هش  رادـیدپ  دـیآ  گرم  وچ  ار  دمحمرایـسب  روج  ام  اب  درک  نودرگ 
[ 449

رد نایراق  ناریپ و  ناناوج و  نانمؤمریما و  باحصا  نامزلارخآ و  ربمغیپ  باحصا  زا  یضعب  نادهاز و  نادباع و  ناعاجش و  تداهش  رد 
نانج لها  ناناوج  دیس  باکر 

هراشا

، نانجلا لها  بابش  دیسل  ۀنج  و  ناکمالا ، ۀنکس  ۀکل  ذفل  ءاقو  ماجالا  دوسا  تاباغلا و  ثویل  لعج  يذلا  دمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
مهئامد یف  اوغرمت  یتح  نادیملا  یف  مهئامد  نم  اراهنا  اورجا  ناطیـشلا و  رکاسع  ءاسؤر  اوعرـص  نایغطلا و  بابرا  رافکلا و  عم  اولتق  نیذلا 
يدـیا یلع  دهـشتسن  یتح  مهعم  اـنک  اـنتیلایف  ناـسحالا . ۀـیاغ  مهیلا  نسحا  ءازج و  ریخ  هللا  مهازجف  ناـینبلا ، برخم  مهداـسجا  ةرهاـطلا و 
یکابتن یکبنف و  نیدعستسم ، ةداهشلاب  نایعألا و ال  ةداهشلا و  ملاع  یف  نیدوجوم  نکن  مل  املف  نایعلاب ، نامزلا  ماما  انری  نایصعلا و  بابرا 

بیبح و رهاظم  نبا  بیبش و  نب  سباعک  مه  ناوکألا و  ءاقب  مادام  اننیعا  نم  ءامد  عومدلا  لدب  بکسن  و  نایعألا ، کئلوا  ءازع  یف  یکبن  و 
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او هافـسا ، و  هآ ، هآ ، هآ ، لوقن : و  نارقألا . لثامألا و  لاـطبألا و  مورق  ناعجـشلا و  دیدانـص  نم  مهبارـضا  ریـضخ و  نب  ریرب  ریهز و  نیق  نبا 
ملسن یلصن و  و  نابشلا . خویشلا و  هذه  ءادف  انـسوفنف  نانـسلا  یلع  ۀعوفرم  سؤرلا  تاعطقم  ابرا و  ابرا  نادبالا  کلم  تلعج  فیک  هانزح !
يذلا دمحم  لوطألا  فرـشلا  لبحب  کساملا  نانحلا ، کلملا  یلا  لیلالا  لیللا  یف  لیلدـلا  نازحالا . بئاصملا و  عمجم  ناسنالا ، نیع  یلع 

راث بلاط  یلع  امیـس  ناک . نوکی و  امب  نیملاعلا  نایـصعلا ، نع  نیموصعملا  هحفـص 450 ] نامحرلا [ ؛ ءانما  هلآ  نارفغلا و  هتعافـشب  وجرن 
ۀنماک ۀلماک  حـلاصمل  نایعألا  نویع  نع  بیاغلا  ناحبـسلا ، هللا  ۀـجح  ناهربلا و  عطاق  نآرقلا و  کیرـش  نامزلا و  بحاص  نیـسحلا ، هدـج 

هجرف و هللا  لجع  هئادف و  تلعج  يرکـسعلا ، نسحلا  نب  مساقلاوبا م ح م د  يداهلا ؛ يدـهملا  رظتنملا  مئاقلا  بیاغلا  نانملا ، قلاخلا  اهملعی 
لـصف دنچ  یط  رد  لیلکا  نیا  رد  مانمگ  نیا  ماظن  هتـسسگ  مالک  . ناکم ءامـسلا  یلع  سمـشلل  تمادام  هیلع  هللا  یلـص  هجرخم و  هللا  لهس 

: تساریذپماجنا لیصف 

هیمئاق ترایز  رد 

نیا یماسا  رب  دوب  لمتشم  نوچ  هیمئاق  ترایز  و  تسا . فالتخا  ناشیا  ناگدنشک  یماسا  اروشاع و  زور  ءادهـش  یماسا  رد  نوچ  هک  نادب 
ات مینکیم  رکذ  اکربت  انمیت و  نآ  سپ  ناشیا ، ناگدنـشک  یماسا  ناـشیا و  لاوحا  زا  یـضعب  اـبلاغ و  ناـشیا  ناردـپ  یماـسا  ناراوگرزب و 
زا تسا و  فوهل  بحاص  هک  سوواط  نیدلایضر  دیـس  هک  میئوگیم  سپ  . دنـشاب [ 813  ] تربخاب ناشیا  رما  رد  ناگدننیب  ناگدـنونش و 
هک هتفگ  هتـسناد و  تامارک  بحاص  ار  وا  هصالخ  باتک  رد  همالع  هدوب و  رایـسب  تامارک  ياراد  تسا و  یلح  يهمالع  يهزاـجا  خـیاشم 
دیس المجم  . تسا یـسوط  خیـش  هداز  رتخد  وا  ردام  هدومن و  لقن  هحفـص 451 ] مدلاو [  ار  یـضعب  ماهدید و  نم  ار  وا  تامارک  زا  یـضعب 
خیش زا  شایع  نب  دمحا  نب  دمحم  زا  یسوط  رفعجیبا  مدج  يوس  هب  ام  دانـسا  هب  میدومن  تیاور  هک  هدومرف  لابقا  باتک  رد  نیدلایـضر 
خیـش تسد  رب  ود  هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  هیحاـن  زا  دـمآ  نوریب  : تفگ هک  هر )  ) يدادـغب ناـمعن  نب  معنملادـبع  نب  روصنمیبا  حـلاص 

ترایز نیـسح و  ماما  ترـضح  ترایز  رد  موش  نوذأم  هک  متـشون  مدوب و  ناوج  نم  مردپ و  تافو  ماگنه  رد  یناهفـصا  بلاغ  نب  دمحم 
 - میهلع هللا  ناوضر  ءآدهـشلا -  ةرایز  تدرا  اذامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : وا زا  نم  يوس  هب  دمآ  نوریب  سپ  مهیلع -  هللا  ناوضر  ءادهش - 

نیسحلا نب  یلع  یلا  رشأ  موأ و  ءادهشلا و  ۀموح  كانه  ناف  کهجوب  ۀلبقلا  لبقتساف  نیسحلا  نب  یلع  ربق  وه  نیسحلا و  یلجر  دنع  فقف 
اموق هللا  لتق  کیف : لاق  ذا  کیبا  یلع  کیلع و  هللا  یلص  لیلخلا ، میهاربا  ۀلالس  نم  لیلس ، ریخ  لسن  نم  لیتق  لوا  ای  کیلع  مالـسلا  لق : و 

نیرفاکلل الثام و  هیدـی  نیب  کب  یناک  افعلا ، كدـعب  ایندـلا  یلع  لوسرلا  ۀـمرح  كاهتنا  یلع  نمحرلا و  یلع  مهأرجا  ام  ینب ! اـی  كولتق 
مالغ برـضیبا  نع  یمحا  فیـسلاب  مکبرـضا  ینثنی  یتح  حـمرلاب  مکنعطایبنلاب  یلوا  هللا  تیب  نحن و  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  انا  : ـالئاق

هلوسر و نب  کنأ  هلوسرب و  هللااب و  یلوا  کنا  دهـشا  کبر ، تیقل  و  کبحن ، تیـضق  یتحیعدـلا  نبا  انیف  مکحی  ـال  هللا  يولع و  یمـشاه 
کلتق و یف  هکرـش  نم  هازخا و  هللا و  ۀـنعل  يدـبعلا  نامعنلا  نب  ذـقنم  نب  ةرم  کلتاق  یلع  کـل  هللا  مکح  هنیمآ  هتجح و  نبا  هنید و  هتجح 

کیخا کمع و  کیبا و  كدج و  یقفارم  کیقفارم و  کیقالم و  نم  هللا  انلعج  اریصم و  تئاس  منهج و  هللا  مهالـصا  اریهظ  کیلع  اوناک 
هحفـص دوجحلا و [  یلوا  کئادـعا  نم  هللا  یلا  ءربا  دولخلا و  راد  یف  کقفارم  هللا  لئـسأ  کیلتاق و  نم  هللا  یلا  ءربا  ۀـمولظملا و  کـما  و 

یف همد  دعصملا  امد  طحشتملا  حیرصلا  یمرملا  عیضرلا  لفطلا  نیـسحلا  نب  هللادبع  یلع  ماسلا  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  کیلع و  مالـسلا  [ 452
ءآلبلا و یلبم  نینمؤملاریما  نب  هللادبع  یلع  مالسلا  هیوذ . يدسألا و  لهاک  نب  ۀلمرح  هیمار  هللا  نعل  هیبا . رجح  یف  مهسلاب  حوبذملا  ءآمسلا 

نب سابعلا  لضفلا  یبا  یلع  مالـسلا  یمرـضحلا . تیبث  نب  یناه  هلتاق  هللا  نعل  اربدم  البقم و  بورـضملا  ءآلبرک  ۀصرع  یف  ءآلولاب  يدانملا 
داقرلا و نب  دیزی  هیلتاق  هللا  نعل  هادی  ۀعوطقملا  هئامب  هیلا  یعاسلا  یقاولا  هل  يدافلا  هسمأ  نم  هدغل  ذخآلا  هسفنب  هاخا  یساوملا  نینمؤملاریما 

لاـتقلل ملـستسملا  اـبرتغم  ناـطوالا  نع  یئاـنلا  ابـستحم و  هسفنب  رباـصلا  نینمؤـملاریما  نب  رفعج  یلع  مالـسلا  یئاـطلا . لـیفطلا  نـب  مـیکح 
نوعظم نب  نامثع  یمس  نینمؤملاریما  نب  نامثع  یلع  مالـسلا  یمرـضحلا . تیبث  نب  یناه  هلتاق  هللا  نعل  لاجرلاب  روثکملا  لازنلل  مدقتـسملا 
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یمرادلا يدایألا  لیتق  نینمؤملاریما  نب  دمحم  یلع  مالـسلا  یمرادلا . ینابألا  يدایألا و  یحبـصالا  دـیزی  نب  یلوخ  مهـسلاب  هییمار  هللا  نعل 
یکزلا نسحلا  نب  رکبیبا  یلع  مالـسلا  نیرباصلا . کتیب  لها  یلع  دـمحم و  ای  کیلع  هللا  یلـص  میلألا و  باذـعلا  هیلع  فعاض  هللا و  هنعل 

هیمار هلتاق و  هللا  نعل  یکزلا  یلع  نب  نسحلا  نب  هللادبع  یلع  مالـسلا  يونغلا . ۀـبقع  نب  هللادـبع  هلتاق  هللا  نعل  يدرلا  مهـسلاب  یمرملا  یلولا 
همع نیـسحلا . يدان  نیح  هتمال  بولـسملا  هتماه و  یلع  بورـضملا  یلع  نب  نسحلا  نب  مساقلا  یلع  مالـسلا  يدـسألا . لـهاک  نب  ۀـلمرح 

مث كوبا  كدج و  ۀمیقلا  موی  مهمـصخ  نم  كولتق و  موقل  ادعب  لوقی  نیـسحلا  بارتلا و  هیلجرب  صحفی  وه  رقـصلاک و  همع  هیلع  یلجف 
هرـصان لق  هرتاو و  رثک  موی  هللا  اذـه و  کعفنی  الف  لیدـج  لیتق  تنا  کـبیجی و  نا  وا  کـبیجی  ـالف  هوعدـت  نا  کـمع  یلع  هللا  زع و  لاـق 

هل دـعا  امیحج و  هالـصا  يدزألا و  لیفن  نب  ةورع  نب  دعـس  نب  رمع  کلتاق  هللا  نعل  اـمکئوبم و  ینأوب  اـمکعمج و  موی  اـمکعم  هللا  ینلعج 
یناثملل و یلاتلا  نمحرلل  حـصانلا  نارقألا  لزانم  نامیالا و  فیلح  نانجلا  یف  راـیطلا  رفعج  نب  هللادـبع  نب  نوع  یلع  مالـسلا  اـمیلا . اباذـع 
هیخأل و یلاتلا  هیبا و  ناکم  هحفص 453 ] دهاشلا [  رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  یلع  مالـسلا  یناهبنلا . ۀبطق  نب  هللا  دبع  هلتاق  هللا  نعل  نارقلا 

یلع مالسلا  ینادمهلا . طوخ  نب  رـشب  هیمار  هلتاق و  هللا  نعل  لیقع  نب  رفعج  یلع  مالـسلا  یمیمتلا . لشهن  نب  رماع  هلتاق  هللا  نعل  هندبب  هیقاو 
نعل لیقع و  نب  ملسم  نب  هللادبع  لیتقلا  نب  لیتقلا  یلع  مالـسلا  ینهجلا . دسا  نب  دلاخ  نب  رمع  هیمار  هلتاق و  هللا  نعل  لیقع  نب  نمحرلادبع 
حیبص نب  ورمع  هلتاق  ۀـیمار و  هللا  نعل  لیقع و  نب  ملـسم  نب  هللادـبع  یبا  یلع  مالـسلا  کلام . نب  دـسا  لیق  ۀعـصعص و  نب  رماـع  هلتاـق  هللا 

نب نیـسحلا  یلوم  نامیلـس  یلع  مالـسلا  ینهجلا . رـشان  نب  طیقل  هلتاق  هللا  نعل  لیقع و  نب  دیعـسیبأ  نب  دـمحم  یلع  مالـسلا  يوادیـصلا .
نیسحلا یلوم  حجنم  یلع  مالسلا  یلع . نب  نیـسحلا  یلوم  براق  یلع  مالـسلا  یمرـضحلا . فوع  نب  نامیلـس  هلتاق  هللا  نعل  نینمؤملاریما و 

نم هللا  دنع  رذتعن و  مب  کنع و  یلخن  نحنا  فارصنألا  یف  هل  نذأ  دق  نیسحلل و  لئاقلا  يدسألا  ۀجسوع  نب  ملـسم  یلع  مالـسلا  یلع . نب 
یعم نکی  مل  ول  کقرافا و  يدـی و ال  یف  همئاق  تبث  ام  یفیـسب  مهبرـضأ  اذـه و  یحمر  مهرودـص  یف  رـسکأ  یتح  هللا  کـقح ال و  ءآدا 

یـصضق هللا و  ءآدهـش  نم  دیهـش  لوا  هسفن و  يرـش  نم  لوا  تنک  و  کعم . توما  یتح  کقرافا  مل  ةراجحلاب و  مهتفذـقل  مهلتاقا  حالس 
نب ملسم  ای  هللا  کمحر  لاقف  حیرـص  تنا  کیلا و  یـشم  ذا  کماما  کتاساوم  کمادقتـسا و  کل  هللا  رکـش  ۀبعکلا و  بر  تزفف و  هبحن 

هللادبع یبابضلا و  هللادبع  کلتق  یف  نیکرتشملا  هللا  نعل  [ 814 ( ] الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنمو  هبحن  یضق  نم  مهنمف   ) ءرق هجـسوع و 
هللا فارصنالا ال و  یف  هل  نذا  دق  نیسحلل و  لئاقلا  یفنحلا  هللادبع  نب  دعس  یلع  مالسلا  یبابضلا . هللادبع  نب  ملسم  یلجبلا و  ةراکـشخ  نب 

نیعبـس کلذ  یب  لعفی  يرذا و  مث  قرحا  مث  ییحا  مث  لتقا  ینا  ملعا  ول  هللا  کیف و  هللالوسر  ۀبیغ  انظفح  دـق  انا  هللا  ملعی  یتح  کیلخن  ال 
دقل ادبا  اهل  ءآضقنا  یتلا ال  ۀمارکلا  یه  مث  دـحاو  هلتق  وا  ۀـتوم  یه  امنا  کلذ و  لعفا  فیک  کنود و  یمامح  یقلا  یتح  کتقراف  ام  ةرم 
انقزر نیدهـشتسملا و  یف  مـکعم  هللا  هحفـص 454 ] انرـشح [  ۀـماقملا  راد  یف  ۀـمارکلا  هللا  نم  تیقل  کماما و  تیـساو  کـمامح و  تیقل 
نذا ینتلکا  فارـصنالا  یف  کل  نذا  دق  نیـسحلل و  کلوق  کل  هللارکـش  یمرـضحل  رمع  نب  رـشب  یلع  مالـسلا  نییلع . یلعا  یف  مکتقفارم 

ینادمهلا نیـصح  نب  دیزی  یلع  مالـسلا  ادبا . اذه  نوکی  ناوعألا و ال  ۀـلق  عم  کلذـخا  نابکرلا و  کنع  لئـسا  کتقراف و  نا  ایح  عابـسلا 
دق نیسحلل و  لئاقلا  یلجبلا  نیقلا  نب  ریهز  یلع  مالـسلا  يراصنألا . نالجعلا  نب  میعن  یلع  مالـسلا  یفرـشملاب . لدجملا  يراقلا  یفرـشملا 

مالـسلا مویلا . کلذ  هللا  ینارا  انا ال  وجنا  ءادـعألا و  دـی  یف  اریـسا  هللالوسر  نبا  كرت  ادـبا  کلذ  نوکی  هللا ال  فارـصنألا ال و  یف  هل  نذا 
ریمع نب  هللادبع  یلع  مالـسلا  یحایرلا  دیزی  نب  رحلا  یلع  مالـسلا  يدـسألا  رهاظم  نب  بیبح  یلع  مالـسلا  يراصنألا  ۀـظرق  نب  ورمع  یلع 

مالسلا يوادیصلا  رهـسم  نب  سیق  یلع  مالـسلا  يدسألا  لهاک  نب  سنا  یلع  مالـسلا  يدارملا  یلجبلا  لالهلا  نب  عفان  یلع  مالـسلا  یبلکلا 
هللادـبع بیبش  یلع  مالـسلا  يرافغلا  رذیبا  یلوم  يوح  نب  نوج  یلع  مالـسلا  نییرافغلا  قارح  نب  ةورع  ینب  نمحرلادـبع  هللادـبع و  یلع 

یلع مالـسلا  قیتع  نب  ۀنانک  یلع  مالـسلا  نییبلغتلا  ریهظینب  شرک  طساق و  یلع  مالـسلا  يدعـسلا  دـیز  نب  جاجحلا  یلع  مالـسلا  یلـشهنلا 
یلع مالسلا  یسیقلا  تیبث  نب  دیز  یلع  مالسلا  یعیبضلا  ۀعیبض  نب  یلع  مالـسلا  یعبـضلا  کلام  نب  يوح  یلع  مالـسا  کلام  نب  ۀماغرض 
رماع یلوم  ملاس  یلع  مالسلا  يرمتلا  ورمع  نب  بنعق  یلع  مالسلا  ملسم  نب  رماع  یلع  مالسلا  یـسیقلا  تیبث  نب  دیزیینب  هللادیبع  هللادبع و 
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نب جاجحلا  یلع  مالسلا  یفعجلا  لقعم  نب  دیز  یلع  مالسلا  یمعثخلا  رـشب  نب  ریهز  یلع  مالـسلا  کلام  نب  فیـس  یلع  مالـسلا  ملـسم  نب 
حیرش نب  ناسح  نب  رامع  یلع  مالسلا  يذئاعلا  هللادبع  نب  عمجم  یلع  مالـسلا  هنبا  جاجحلا و  نب  دوعـسم  یلع  مالـسلا  یفعجلا  قورـسملا 

دلاخ نب  رمع  یلع  مالـسلا  ینالوخلا  رجح  نب  ثراح ؟ بدـنج  یلع  مالـسلا  يدزـألا  یناملـسلا  ثراـحلا  نب  ناـبح  یلع  مالـسلا  یئاـطلا 
یعازخلا قمحلا  نب  ورمع  یلوم  دهاز  یلع  مالـسلا  يدنکلا  رهاظملا  نب  دایز  نب  دیزی  یلع  مالـسلا  هالوم  دیعـس  یلع  مالـسلا  يوادیـصلا 

جرعالا يدزالا  ریثک  نب  ملسا  یلع  مالسلا  یبلکلا  ۀنیدملا  ینب  یلوم  ملاس  یلع  مالسلا  ینابیشلا  یلع  هحفص 455 ] نب [  ۀلبج  یلع  مالسلا 
ۀمامثیبا یلع  مالـسلا  یمرـضحلا  بدنج  نب  رمع  یلع  مالـسلا  يدزألا  بیبح  نب  مساق  یلع  مالـسلا  يدزألا  میلـس  نب  ریهز  یلع  مالـسلا 

رامع یلع  مالسلا  یبحرألا  ردکلا  نب  هللادبع  نب  نمحرلادبع  یلع  مالسلا  ینابیشلا  دعسا  نب  ۀلظنح  یلع  مالـسلا  يدیاصلا  هللادبع  نب  رمع 
ثراحلا نب  بیبش  یلع  مالسلا  رکاش  سباع  یلوم  بذوش  یلع  مالسلا  يرکاشلا  بیبشیبا  نب  سباع  یلع  مالسلا  ینادمهلا  ۀمالسیبا  نب 

ورمع هعم  ثثرملا  یلع  مالسلا  ینادمهلا  یمهفلا  ریمحیبا  نب  راوس  روسأملا  حیرجلا  یلع  مالسلا  عیرس  نب  هللادبع  یلع  مالسلا  عیرـس  نب 
هللا فشک  دقل  دهشا  راربالا  ءوبم  هللا  مکاوب  رادلا  یبقع  معنف  متربص  امب  مکیلع  مالـسلا  راصنا  ریخ  ای  مکیلع  مالـسلا  یعدنجلا  هللادبع  نب 

ءآـقبلا و راد  یف  ءاـطلخ  مکل  نحن  ءاـطرف و  اـنل  متنا  ءآـطب و  ریغ  قحلا  نع  متنک  ءآـطعلا و  مکل  لزجا  ءاـطولا و  مکل  دـهم  ءآـطغلا و  مکل 
[ . 815  ] هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا 

راوگشوخ تبرش  اروشاع  زور  رد  ءادهشلادیس  ترضح  بایا  تداهش  باصتنا  رفظ  باطتسم  باکر  رد  هک  بآم  یمتخ  بانج  باحصا  رد 
دندیشون تداهش 

 - نسح الم  دـنوخآ  نحتمم  لماع  ملاـع  نازحـالا  جـیهم  بحاـص  . تسا رهاـظم  نب  بیبح  تداهـش  رد  لوا : رما  : تسا رما  دـنچ  نآ  رد  و 
تمزـالم هب  مه  دوب و  هدیـسر  ادـخ  لوسر  باـنج  تمدـخ  هب  و  لاـس ، نهک  دوب  يدرم  وا  هحفـص 456 ] هک [ : هدوـمرف  هنع -  هللا  یـضر 

يدرکن باوخ  اهبش  و  تشاد . ظفح  ار  نآرق  مامت  دنمتداعس  ریپ  نآ  هک  دناهدرک  رکذ  یضعب  هک  هتفگ  و  دوب . هدش  فرـشم  نینمؤملاریما 
نانچ [ . 816  ] دوب هدومرف  میلعت  دوخ  باحـصا  زا  رفن  هس  هب  ار  ایالب  ایانم و  ملع  نانمؤمریما  يدرک و  متخ  ار  نآرق  حبـص  ات  بش  رـس  زا  و 

زا هدرک  تیاور  یشک  خیش  و  [ . 817  ] تسا يرجه  دیشر  موس  رامت و  مثیم  يرگید  رهاظم  نب  بیبح  یکی  : هتفگ داشرا  رد  دیفم  خیش  هک 
نب بیبـح  دروـخرب  وا  هب  هک  تفریم  دوـب  راوـس  یبـسا  رب  دوـب  رارک  ردـیح  باحـصا  زا  هک  راـمت  مثیم  هک  نیا  : تفگ هک  ریبز  نب  لـضف 

: دومرف بیبح  دندش ، تبحـص  لوغـشمرگیدکی  اب  هدرک  فقوت  سپ  دـندوب . هتـسشن  یعمج  هک  یئاج  رد  دندیـسر  رگیدـکی  هب  و  رهاظم ،
دننزیم و راد  رب  ربمغیپ  تیب  لها  تبحم  هب  ار  وا  هک  قزرلا  راد  دزن  دـنکیم ، یـشورف  [ 818  ] خیطب هک  ینطبلا  مخض  علصا  خیـش  منیبیم 

رتـخد دـنزرف  يراـی  تهج  هب  دوریم  نوریب  هک  ار  يور  خرـس  درم  مسانـشیم  هک  تفگ  مـثیم  سپ  دـنردیم . راد  يـالاب  رد  ار  وا  مـکش 
ود نیا  زا  رتوگغورد  هک  دنتفگ  سلجم  لها  دندش . ادج  رگیدکی  زا  سپ  دننادرگیم . هفوک  رد  ار  وا  رس  دنشکیم و  ار  وا  ادخ و  ربمغیپ 

دندش ادج  مه  زا  ناشیا  هک  دنتفگ  سپ  ناشیا : زا  درک  لاؤس  دیـسر و  يرجه  دیـشر  هک  دندوب  هتـساخنرب  سلجم  لها  زونه  میدیدن . رفن 
وا رس  هک  یـسک  نآ  دیوگب ]  ] هک دوب  هدرک  شومارف  دنک ! تمحر  ار  مثیم  ادخ  هک  تفگ  دیـشر  دنتفگ . مه  اب  نانچ  نینچ و  و  اجنیا ، رد 
ود نآ  زا  رتوگغورد  نیا  ادخ  هب  دنتفگ : تعامج  هحفـص 457 ] نآ [  داد . دنهاوخ  نارگید  زا  هدایز  مهرد  دص  ار  وا  ياطع  دروآیم  ار 
هدز راد  رب  ثیرح  نب  ورمع  يهناخ  رد  رد  ار  مثیم  میدید  هک  تشذگن  يرایـسب  نامز  مسق ! ادخ  هب  دنتفگ : تعامج  نامه  دـشابیم . درم 
دوب یسک  نامه  بیبح  و  دندوب . هدروآ  هفوک  هب  ار  وا  رس  دندوب و  هتـشک  مالـسلاهیلع -  یلع -  نب  نیـسح  اب  ار  رهاظم  نب  بیبح  دندوب و 
راحب تیاور  ربانب  : رهاظم نب  بیبح  تداهش  تیفیک  و  [ . 820  ] دومرف ررقم  شیوخ  رکشل  [ 819  ] هرسیم رد  ار  وا  ءادهشلادیس  ترضح  هک 

وت هب  تعامج  نیا  وت ! سفن  يادف  نم  سفن  هللادبع ! ابا  يا  هک  تفگ  نیـسح  هب  يوادیـص  يهمامتوبا  . دش اروشاع  زور  رهظ  نوچ  : هک نیا 
ار زامن  هک  نیا  لاح  منک و  تقالم  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  مراد  تسود  موش و  هتشک  نم  ات  يوشیمن  هتـشک  ادخ  هب  مسق  دندش ، کیدزن 
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زاـمن زا  ار  وـت  ادـخ  يدروآ ، رطاـخ  هب  ار  زاـمن  هـک  دوـمرف  درک و  ـالاب  نامـسآ  هـب  ار  دوـخ  رـس  نیـسح  ماـما  سپ  مشاـب . هدروآ  اـج  هـب 
زامن ات  دنشکب  تسد  لاتق  زا  هک  ناشیا  زا  دینک  لاؤس  هک  دومرف  نآ  زا  سپ  تسا . زامن  تقو  لوا  نیا  یلب  دیامرف . بوسحم  ناگدنراذگ 

! دعس نب  رمع  يا  وت ؛ رب  ياو  يا  درک : ادن  دش ، غراف  ناذا  زا  نوچ  تفگ . ناذا  دوخ  نیـسح  سپ  : فنخموبا تیاور  ربانب  [ . 821  ] میراذگب
[822  ] تدواعم گنج  هب  رگید  راب  میراذـگ و  زامن  امـش  ام و  ات  يرادیمنرب  گنج  زا  تسد  ایآ  ار ؟ مالـسا  عیارـش  يدرک  شومارف  اـیآ 

هللا ۀنعل  ریمن -  نب  نیصح  سپ  هحفص 458 ] دومن [ . هبلغ  وا  رب  ناطیش  هک ، دومرف  نیـسح  ماما  سپ  تفگن . باوج  رتبا  رمع  سپ  میئامن ؟
رهاظم نب  بیبح  سپ  دنکیمن . لوبق  ار  وت  زامن  ادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  یهاوخیم ، هک  ردق  ره  راذگ  زامن  نیسح ! يا  هک : درک  دایرف  - 

زامن دوشیمن  لوبق  هنوگچ  دـنبای ! دوقفم  ار  وت  وت ، موق  دنیـشنب و  وت  يازع  هب  تردام  : تفگ دوب  هداتـسیا  نیـسح  ماـما  يور  شیپ  رد  هک 
رد دینش ، ار  دوخ  ردام  مسا  نوچ  نیصح  سپ  هرامخ !؟ رسپ  يا  وت  زامن  دوشیم  لوبق  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  ربمغیپ  رتخد  رـسپ 

درک و عادو  ار  وا  درک و  مالـس  نیـسح  رب  بیبح  دناوخ . تزرابم  هب  ار  بیبح  دـناوخ و  يزجر  تخات و  بیبح  تزرابم  هب  دـش و  بضغ 
وت و ردپ  وت و  دج  هب  ار  وت  مالـس  مراذگ و  زامن  تشهب  رد  نم  هدشن  مامت  وت  زامن  هک  مراد  نآ  دـیما  نم ، ياقآ  يا  ادـخ ، هب  مسق  تفگ :

نآ دمآ و  نیصح  بسا  ینیب  رب  وا  ریشمش  سپ  دومن . هلمح  نیـصح  رب  سپ  دناوخ  زجر  تفر و  نادیم  هب  سپ  مناسر . وت  ردارب  وت و  ردام 
دندرک تیامح  وا  نارای  سپ  دنک . ادج  ار  شرـس  هک  تساوخ  بیبح  سپ  تخادنا . نیمز  رب  ار  نیـصح  دیهج و  بسا  سپ  دومن . عطق  ار 

نآ : يوسوم بلاطیبا  نب  دـمحم  مـالک  رباـنب  [ . 824  ] درک نایامن  گـنج  : بقاـنم تیاور  رباـنب  [ . 823  ] دـندوبر وا  تـسد  زا  ار  نیـصح  و 
. دز هزین  ار  وا  سپ  درک  هـلمح  وا  رب  یمیمتینب  زا  يدرم  : بقاـنم تـیاور  رباـنب  [ . 825  ] داتـسرف راوبلا  راد  هب  ار  رفن  ود  تصـش و  راوـگرزب 
دمآ و ریز  هب  بسا  زا  نوعلم  یمیمت  سپ  داتفا . بیبح  دز . وا  رس  رب  يریشمش  ریمن  نب  نیصح  هحفص 459 ] دزیخرب [ ، هک  تساوخ  بیبح 

ادـخ ياضر  يارب  هک  تفگ  سپ  ار . نیـسح  تخادـنا  لالم  هب  تسکـش و  درک و  بارخ  بیبح  لتق  سپ  تخاـس . ادـج  ار  شکراـبم  رس 
ندرگ رب  ار  وا  رس  تشک و  نیعل  میرح  نب  لیدب  هب  ار  وا  هک : دناهتفگ  یضعب  نم . باحـصا  زا  ناگدننک  تیامح  سفن  نم و  سفن  تسا 

و [ . 826  ] تفرگ ار  شردپ  رس  تشک و  ار  نوعلم  نآ  دوب ، قهارم  ریغ  هک  بیبح  رـسپ  دش ، هکم  لخاد  نوچ  سپ  تخیوآ . شیوخ  بسا 
نتشک زا  : فنخمیبا تیاور  ربانب  [ . 827  ] تخیوآ دوخ  بسا  ندرگ  هب  ار  رس  نآ  نوعلم  نیصح  [: يوسوم  ] بلاطیبا نب  دمحم  تیاور  هب 

باحصا يهلمج  زا  مود : رما  [ . 829 . ] تفگ نوعجار ) هیلا  انا  هللا و  انا   ) دش و رهاظ  نیـسح  يور  رد  یگتـسکش  و  [ 828  ] راسکنا بیبح ،
نآ هک  : دـیوگیم فنخموبا  . تسا يرافغ  ةورع  نب  رباـج  راوگرزب  خیـش  دـندیدرگ  دیهـش  ءادهـشلادیس  ترـضح  تمدـخ  رد  هک  ربمغیپ 

یخرـس لامتـسد  تسب و  دوخ  رمک  رب  ار  دوخ  يهماـمع  سپ  هدرک . داـهج  نینح  ردـب و  گـنج  رد  ربمغیپ  اـب  دوب و  نسلا  ریثـک  راوگرزب 
راک يازج  ادخ  تفگیم : درکیم و  هاگن  وا  هب  نیـسح  ماما  و  دندوب . هداتفا  وا  مشچ  يور  رب  هک  تسب  ار  دوخ  ياهوربا  نآ  هب  تساوخ و 

قیقحت هبرازن  ونب  مث  قدـنح  رافغونب و  اـقح  تملع  دـق  : تفگیم هحفـص 460 ] درک و [  هلمح  رکـشل  رب  سپ  خیـش . يا  دـنک  اـطع  ار  وت 
مهیلع یلـص  راربالا  ةداسلا  نیبیطلاراهـضالا  ینب  نع  اوماح  موق  ای  راتخملا  دمحال  انرـصنب  . رازن ونب  قدـنح و  لها  رافغینب و  موق  دنتـسناد 
تاولص دنناراکوکین  ناگرزب  ناگزیکاپ  هک  ار  ناکاپ  نآ  رسپ  دینک ، تیامح  موق  يا  راتخم  دمحا  يارب  ام  ندرک  يرای  هبراجـشالا  قلاخ 

دیهش نآ  زا  سپ  داتسرف  منهج  هب  ار  رفن  تصـش  هک  درک  رازراک  ماما  يور  شیپ  رد  ردقنآ  سپ  . ناتخرد يهدننک  قلخ  ناشیا  رب  داتـسرف 
[ . 830  ] دش

اروشاع زور  رد  تسا  نینمؤملاریما  باحصا  زا  ءادهش  رد 

زا رادمان و  ناعاجش  زا  تسا و  ءادهشلادیس  رکشل  ناگرزب  زا  وا  و  تسا . هجسوع  نب  ملسم  تداهـش  رد  لوا : رما  : تسا رما  دنچ  نآ  رد  و 
هک دـناهدرک  رکذ  یـضعب  و  هدومن . اهیگنادرم  هدرک و  داـهج  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  نینمؤملاریما و  باحـصا  زا  راـگزور و  ریهاـشم 

تفگ رکشل  هب  شتداهش  زا  دعب  یعبر  نب  ثبش  و  دوب . هدناوخ  ترـضح  نآ  دزن  ار  نآرق  هبترم  دنچ  و  يدناوخ . ردارب  ار  وا  نینمؤملاریما 

بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  www.Ghaemiyeh.comلیلکا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


لاحشوخ ایآ  ار . امـش  نازیزع  دینکیم  لیلذ  امـش و  ياهتـسد  هب  ار  دوخ  ياهسفن  دیـشکیم  هک  دنیـشنب  امـش  يازع  هب  امـش  ناردام  هک 
وا مدید  هنیآ  ره  دوب . ناناملسم  نایم  رد  وا  يارب  میرک  فقوم  اسب  وا و  هب  مدروآ  مالسا  هک  نآ  هب  مسق  هجـسوع . نب  ملـسم  لتق  هب  دیدش 

دوب هتشک  ار  نیکرشم  زا  رفن  شش  ملـسم  گنج  زور  رد  هدرکن  هحفص 461 ] ماجل [  ار  نابسا  ناناملـسم  زونه  هک  ناجیابرذآ  زور  رد  ار 
دینک لاؤس  رگا  دساینب  يرذ  نم  موق  عرف  نم  دبل  وذ  یناف  ینع  اولئـست  نأ  دناوخ  زجر  تشگ و  نادیم  مزاع  اروشاع  زور  رد  ملـسم  سپ 

ام رب  هک  ره  سپ  دمص . رابج  نیدب  رفاک  دشرلا و  نع  دئاه  اناغل  نمف  دساینب  موق  ناک  هبترم . الاب  نآ  مریش  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  ام ، زا 
یعس دج و  رارـشا  داهج  رد  راوگرزب  نآ  فوهلم  تیاور  ربانب  دمـص . رابج  يادخ  نیدب  تسا  رفاک  يراگتـسر و  زا  تسا  رود  دنک  ملظ 

ار رفن  هاجنپ  ات  دندمآ  وا  تزرابم  هب  کی  کی  تساوخ  زرابم  ملـسم  نازحالا  جیهم  تیاور  ربانب  دومن . ءالب  تدـش  رب  ربص  دومن و  رایـسب 
هرعن هداـتفا و  نیمز  رب  تاـحارج  ترثک  زا  سپ  تشک  زین  ار  رگید  رفن  شـش  دـندرک  هلح  وا  رب  یعمج  سپ  تخادـنا  تکـاله  كاـخ  هب 
نوخ كاخ و  رد  دندید  ار  وا  دندناسر  وا  هب  ار  دوخ  رهاظم  نب  بیبح  اب  نیسح  اما  ترـضح  سپ  بایرد . ارم  ربمغیپ  رـسپ  يا  هک  دیـشک 

هب یضعب  سپ  دوب . وت  رب  هک  ار  هچنآ  يدرک  ءادا  تداهش و  هب  يدش  راگتسر  ملـسم  يا  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف  بانج  نآ  هدیطلغ 
ملسم يا  نم  رب  تسنارگ  تفگ  دمآ و  شیپ  بیبح  سپ  یندرک . لیدبت  دندرکن  لیدبت  دنـشکیم و  راظتنا  یخرب  دندرک و  افو  دوخ  دهع 

سپ ریخ . هب  ار  وت  ادـخ  دـهد  تراـشب  هک  تفگ  فیعـض  زا  وا  هب  ملـسم  سپ  تشهب . هب  ار  وت  داـب  تراـشب  منیبب . ار  وت  تلاـح  نیا  هب  هک 
نکیل یهاوخ و  هچنآ  زا  نم  هب  ینک  تیصو  هک  متـشادیم  تسود  هنیآ  ره  میآیم . وت  بقع  زا  مه  نم  هک  دوب  نآ  هون  رگا  تفگ  بیبح 

وا تمدخ  رد  هک  صخـش  نیا  هب  ار  وت  منکیم  تیـصو  تفگ  دومن و  نیـسح  هب  هراشا  ملـسم  سپ  مسریم  وت  یپ  زا  مه  نم  هک  منادیم 
بلاـطیبا نب  دـمحم  موشیم . هتـشک  وا  يراـی  رد  ینعی  منکیم . نشور  ار  وت  مشچ  هک  هنیآ  ره  هک  تفگ  بیبح  يریمب . اـت  ینک  داـهج 

، دیسر رمع  رکشل  شوگ  هب  وا  يادص  نوچ  هادیس ! او  هجسوع ، نب  املـسم و  او  تفگ  دنتـشک  ار  وا  نوچ  دوب . يزینک  ار  ملـسم  هک  دیوگ 
زا رثکا  لتاقم ، بابرا  هک  نادـب  تسا . یلجبلا  عفان  نب  لاله  نب  عفان  تداهـش  رد  مود : رما  . میتشک اـم  ار  ملـسم  هک  دـنتفگ  دـندش و  داـش 

تیاور داشرا  زا  ار  نیا  راحب  رد  یـسلجم  هحفـص 462 ] هتفگ و [  لاله  نب  عفان  داشرا ، رد  دیفم  هچ  تسا . بارطـضا  ار  ناشیا  نیرخأتم ،
چیه ار  شندـش  هتـشک  نکیل  هدرک و  رکذ  ار  شگنج  تزرابم و  ار  یلوا  ار و  یلجب  عفان  نب  لاله  هدرک  رکذ  زاب  سپ  نآ  زا  نکیل  هدرک 

زا ار  عفان  دـناهدرک و  لقن  فنخمیبا  ار  ریخا  نیا  نکیل  هتفر و  کبـس  نیمه  هب  زین  ةداهـشلا  رارـسا  بحاـص  ندـعم و  هتخاـسن و  روکذـم 
هک اریز  دـشاب . حیحـص  لاله  نب  عفان  هک  نیا  رهاظ  دـنراد و  تفالخ  مه  اب  مه  ناشیا  ربخ  رد  تسا  شوشغم  ناشیا  مالک  المجم  داـشرا .
ره ام  دناهدرک و  رکذ  ار  ود  ره  هک  دش  ناشیا  زا  وهـس  سپ  هدومرفن  نایب  ار  عفان  نب  لاله  درک و  رکذ  ار  لاله  نب  عفان  هیمئاق  ترایز  رد 
نب عفان  : هک بقانم  بحاص  نینچمه  هدومرف و  وا  زا  [ 831  ] راحب تیاور  ربانب  داشرا  رد  دیفم  خیش  هک  میئوگیم  سپ  مینکیم  رکذ  ار  ود 
نید رب  نم  یلجب ، لاله  رسپ  منمیبنلا  نید  هنید  یلع و  نید  یلع  انا  یلجبلا  لاله  نبا  انا  دوب : نیا  شزجر  درک و  دیدش  داهج  یلجب  لاله 

. دوب ثیرح  نب  محازم  وا  : هک هدوـمرف  دـیفم  .و  دـمآ هعیطقینب  زا  يدرم  وا  تزراـبم  هب  سپ  تسا . ربـمغیپ  نید  یلع  نید  مشاـبیم و  یلع 
كرد هب  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  عفاـن  سپ  یناطیـش . نید  رب  وـت  هک  دوـمرف  عفاـن  مشاـبیم . ناـمثع  نید  رب  نم  هک  تفگ  ثیرح  يا  سپ 

نب لاله  مود  يهعفد  رد  و  دش . دیهـش  هک  تسا  مولعم  نیارق  زا  اما  هن . ای  دش  هتـشک  ایآ  هک  دـناهتفگن  نیا  زا  هدایز  رگید  [ . 832 . ] داتسرف
، یلع : هک هتفگ  وا  و  تسا . رایـسب  فنخمیبا  خـسن  رد  تارییغت  هدـش و  فنخموبا  خـسن  زا  وهـس  ای  تسا  وهـس  ارهاظ  و  دناهتـشون ، ار  عفان 
هز رب  ریت  سپ  تخادـنایم . تشونیم و  ار  هحفـص 463 ] دوخ [  مسا  ریت  رب  و  دوب . زادـناریت  و  دوب . هدرک  تیبرت  ار  یلجب  عفاـن  نب  لـاله 

ياهرـس تسا  هدـش  ناشن  هک  یتلاح  رد  ریت  نیا  هب  مزادنایماهقافـشا  اهعفنی  سفنلا ال  اهقاوفا و  ۀـملعم  اهب  یمرا  : تفگ تشاذـگ و  نامک 
راوس داتفه  هک  نیا  ات  تخادنا ، نیمز  رب  رایسب  ناعاجش  زا  دومن و  رکشل  رب  هلمح  سپخلا  نآ . ندیسرت  دشخبیمن  عفن  ار  سفن  و  ریت . نآ 

ار رفن  هدزیس  دناوخ و  رگید  زجر  تفرگ و  ار  ریشمش  سپ  دش . مامت  شیاهریت  هک  تخادنا  ریت  ردقنآ  : راحب تیاور  ربانب  [ . 833  ] تشک ار 
[ . 834 . ] دیرب ار  شرس  تساخرب و  رمش  سپ  دندرک . ریسا  ار  وا  دنتسکش و  ار  وا  ياهوزاب  سپ  تشک .
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تسا نیسح  ماما  باحصا  زا  ءاملع  داهز و  دابع و  تداهش  رد 

نارگید زا  ناشیا  و  دـنیوگ . ار  لجر  نآ  يهصلاخ  هصاخ و  لـجر  يراوح  هک  نادـب  . تسا نییراوح  رد  لوا : رما  : تسا رما  دـنچ  نآ  رد  و 
هک ماما -  نآ  ربمغیپ و  غالبا  رب  دـنهدیم  تداهـش  تمایق  رد  هک  دنـشابیم  نییراوح  ناماما ، زا  کی  ره  لوسر و  بانج  يارب  و  دنلـضفا .

ناملس و دندوب : رفن  هس  ربمغیپ  نییراوح  و  دنشاب . لضفا  باحصا  رئاس  زا  ناشیا  و  نامدرم . رب  ار  عرش  ماکحا  دنتسه -  وا  نییراوح  ناشیا 
نب دمحم  رامت و  مثیم  ینرق و  سیوا  یعازخ و  هحفـص 464 ] قمح [  نب  ورمع  دندوب : رفن  راهچ  نینمؤملاریما  نییراوح  و  دادقم . رذوبا و 

اب تباـث  یلاـمث  يهزمحوبا  داجـس : دیـس  يراوح  .و  دـندوب دـسا  نب  ۀـفیذح  یلیلیبا و  نب  نایفـس  یبتجم : نسح  ماـما  نییراوح  .و  رکبیبا
ار همئا  عیمج  اذکه  یلجع و  هیواعم  نب  دیرب  ریصبوبا و  یفقث و  ملسم  نب  دمحم  هرارز و  قداص : ترضح  نییراوح  .و  دندوب رگید  یضعب 

تلیـضف رد  ردق  نیمه  و  دندش . دیهـش  البرک  رد  وا  اب  هک  دـندوب  یناسک  نآ  يهمه  ءادهـشلادیس : ترـضح  نییراوح  .و  دـندوب نییراوح 
زا یلاـمث  يهزمح  یبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  جـیارخ  رد  هک : یثیدـح  تسا  یفاـک  اونین  هشیب  ناریـش  تلیـضف  رد  مود : رما  . تسا یفاـک  ناـشیا 

دوخ باحـصا  هب  بش  نآ  رد  سپ  دش . دیهـش  نآ  حبـص  رد  هک  یبش  رد  مدوب  مردپ  اب  نم  : هک هدرک  تیاور  نیدـباعلانیز  ماما  ترـضح 
امـش يوس  هب  دنـشکب ، ارم  رگا  و  دنراد . هدارا  ارم  موق  نیا  هک  دیورب  ینعی  دیهد . رارق  دوخ  بکرم  ار  نآ  و  تسا ، بش  نونکا  هک  دومرف 

! دش دهاوخن  زگره  نیا  هک  ادخ  هب  مسق  هن ، دنتفگ : باوج  رد  ناشیا  سپ  ماهدرک . لالح  دوخ  تعیب  زا  ار  امـش  نم  و  دـنوشیمن . هجوتم 
يادخ رم  دمح  هک  دندرک  ضرع  ناشیا  دوشیمن . صالخ  امـش  زا  سک  چیه  دیوشیم ؛ هتـشک  همه  ادرف  امـش  هک  دومرف  بانج  نآ  سپ 

هاگن ناشیا  سپ  دـینک . دـنلب  ار  دوخ  ياهرـس  هک  تفگ  درک و  اعد  ار  ناشیا  بانج  نآ  سپ  وت . اب  لتق  هب  ار  ام  دزاـس  فرـشم  هک  تسار 
نالف و يا  تسا  وت  رـصق  نیا  سک و  نالف  يا  تسا  وت  لزنم  نیا  هک  دومرفیم  ناشیا  هب  باـنج  نآ  و  تشهب . زا  ار  دوخ  لزاـنم  دـندرک .

لزنم هب  دسرب  ات  دوخ ، يور  هنیس و  هب  ار  اهریشمش  اههزین و  درکیم  لابقتسا  ناشیا  زا  يدرم  ره  دوب  سپ  نالف . يا  تسا  وت  يهجوز  نیا 
 - مالـسلاهیلع قداص -  ترـضح  زا  دوخ  دانـسا  هب  للع  باـتک  رد  هنع -  هللا  یـضر  قودـص -  و  هحفـص 465 ] [ . ] 835  ] تنج زا  دوـخ 

. تشهب زا  ار  دوخ  ياهلزنم  دـندید ، هک  نیا  ات  دـش  هتـشادرب  ناشیا  يور  زا  هدرپ  نیـسح ، باحـصا  : هک دومرف  بانج  نآ  هک  درک  تیاور 
هب دریگب  یـشیپ  و  دـنک . هقناعم  وا  اب  هک  نیعلا  روح  يوس  هب  دریگب ، یـشیپ  اـت  ندـش  هتـشک  رب  تفرگیم  یـشیپ  ناـشیا  زا  يدرم  ره  سپ 

نوچ نکیل  دـندوب . راگزور  ناعاجـش  زا  بایطا و  ءاملع  زا  همه  بانج ، نآ  باحـصا  هک  تسناد  دـیاب  و  [ . 836  ] تنج زا  شناـکم  يوس 
دناهدومرف لتاقم  بابرا  هک  نانچ  میداد . رارق  هددـعتم  لوصف  نیوانع و  اذـهل  دوب ، رتشیب  وا  رد  شروهظ  تفـص ، نیا  ار  ناـشیا  زا  یـضعب 

یضعب عکار و  یضعب  بانج  نآ  باحـصا  و  سگم . ياهادص  لثم  دوب  یئاهادص  ءادهـشلادیس  رکـشل  هاگهمیخ  رد  اروشاع ، بش  رد  : هک
فوـهل رد  سوواـط  نبا  دیـس  هک  نیا  تسا  جـئارخ  ثیدـح  دـیؤم  و  [ . 837  ] دـندرکیم تدابع  حبـص  ات  دـندوب و  مئاق  یـضعب  دـجاس و 

دوب رایسب  کشم  نآ  رد  هک  يا ]  ] هساک هب  درک  رما  دندرک و  اپرب  يرداچ  هک  درک  رما  نیسح  اروشاع ، بش  رحـس  تقو  رد  : هک دیامرفیم 
ریونت بانج  نآ  زا  دعب  هک  دنداتسیا  همیخ  نآ  رد  رب  يراصنا  هبر  دبع  نب  نمحرلادبع  ینادمه و  ریضخ  نب  ریرب  سپ  دنک . [ 838  ] هرون و 

. يدنخب هک  تسین  یلطاب  تعاس  نیا  ریرب ! يا  تفگ : نمحرلادبع  سپ  تشاذگ . نمحرلادبع  اب  ار  هدنخ  یخوش و  يانب  ریرب  سپ  دـننک .
نم يهدـنخ  نیا  و  یناوج ، هن  يریپ و  تلاح  رد  ار  لـطاب  متـشادن  هحفـص 466 ] تسود [  نم  هک  دـننادیم  نم  موق  هک  دوـمرف  ریرب  سپ 

ریـشمش هب  موق  نیا  اـب  یتعاـس  کـی  هک  نیا  رگم  تسین  هک  ادـخ  هب  مسق  سپ  میدرگیم . نآ  يوس  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  هدژم  يارب 
رد هچنآ  تسا  یفاک  ناشیا  تلیـضف  رد  هک  تسناد  دیاب  و  [ . 839 ! ] میزادـنایم نیعلا  روح  ندرگ  هب  تسد  نآ  زا  سپ  مینکیم ، رازراک 
نآ منیبب  هک  متفر  کیدزن  نم  هک  دومرف  نیدـجاسلا  دیـس  ماش . یکیدزن  رد  ار  دوخ  باحـصا  نیـسح  درک  عمج  : هک هدرک  تیاور  داـشرا 

نیرتوکین ادخ  رب  متسرفیم  ءانث  هک  دومرف  باحصا  هب  مردپ  هک  مدینش  سپ  مدوب . شوخان  نم  دیامرفیم و  باطخ  هچ  باحصا  اب  بانج 
يدنمـشناد توبن و  هب  ار  ام  يدرک  مارکا  هک  نیا  رب  ار  وت  منکیم  دـمح  ایادـخ ! یلدـشوخان . یلاحـشوخ و  رب  ار  وا  منکیم  دـمح  اـنث و 
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هک یتسرد  هب  سپ  دعب ؛ اما  ناگدنراذگ . رکش  زا  ار  ام  نادرگب  سپ  اهلد . اهمشچ و  اهـشوگ و  ام  يارب  يدینادرگ  و  نید ، رد  ار  ام  يداد 
ازج سپ  نم . تیب  لها  زا  رتهدننک  هلـص  رتراکوکین و  ار  یتیب  لها  هن  و  نم ، باحـصا  زا  رتهب  هن  رتهدننک و  افو  ار  یباحـصا  منادیمن  نم 
مداد نذا  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  ار ، ادرف  رگم  موق  نیا  زا  ام  يارب  ار  يزور  منادیمن  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  ار ! ریخ  نم  زا  ادـخ  ار  امـش  دـهد 

. دینک دوخ  رتش  ار  وا  سپ  امـش ، هتفرگ  ورف  بشما  یتعیب . دهع و  نم  زا  امـش  رب  تسین  دیـشابیم . تیلح  رد  دیورب . همه  سپ  امـش ، يارب 
هتفرگ و ارم  تیب  لها  زا  يدرم  تسد  امش  زا  يدرم  ره  : فوهلم تیاور  ربانب  [ . 840  ] دیورب دیهاوخ  هک  اجک  ره  هب  بش  یکیرات  رد  ینعی 
شنارـسپ و شناردارب و  دنتفگ  باوج  رد  سپ  دنرادن . هدارا  ارم  ریغ  ناشیا  هک  دـیراذگب  موق  نیا  اب  ارم  دـیوش و  قرفتم  بش  یهایـس  رد 

ءادتبا و  دیامنن ! يزور  نینچ  ام  هب  ادـخ  میـشاب . یقاب  وت  زا  دـعب  هحفـص 467 ] هک [  مینکیمن  ار  راک  نیا  ام  هک  رفعج  نب  هللادـبع  نارـسپ 
لیقع و نارـسپ  يوس  هب  درک  رظن  نآ  زا  سپ  دـندرک . تعباـتم  نیرئاـس  نآ  زا  سپ  نینمؤملاریما ، نب  ساـبع  همه  زا  شیپ  باوج  هب  درک 

ملسم نب  هللادبع  : یلاما تیاور  ربانب  [ . 841  ] امش هب  مداد  نذا  نم  هک  دیورب  تسا . یفاک  امش  بحاص  ندش  هتشک  نامه  ار  امش  هک  دومرف 
ار مامعا  دیس  رسپ  ار و  ام  ياقآ  ام و  خیش  میدرک  راوخ  ام  هک  دنیوگ  هچ  ام  هب  نامدرم  ربمغیپ ! رسپ  يا  هک  تفگ  سپ  تساخرب  لیقع  نب 

دراو وت  [ 842  ] دروم هب  هکنیا  ات  ادـخ  هب  مسق  هن ! هزین . هب  وا  اب  میدرکن  هلتاقم  و  يریـشمش ، وا  اب  میدزن  هک  ار  ءایبنا  دیـس  ام  ربمغیپ  رـسپ  و 
نینچ نوچ  مینک . امش  نوخ  يادف  ار  ام  ياهنوخ  و  مینک ، وت  سفن  يادف  ار  ام  ياهنوخ  و  مینک ، وت  سفن  يادف  ار  نامدوخ  سفن  میوش و 

! هللا ناحبس  : دنتفگ داشرا  تیاور  ربانب  [ . 843 . ] دوب هدـش  مزال  اـم  رب  هک  هچنآ  زا  میتفر  نوریب  دوب و  اـم  رب  هک  ار  هچنآ  میدروآ  اـجب  مینک 
يریت ناشیا  اب  دوب و  اهومع  نیرتهب  هک  ار  ام  ياهومعرـسپ  دوخ و  دیـس  دوخ و  خیـش  میراذـگاو  ام  هک  دـنیوگب  دـنیوگ !؟ هچ  مدرم  سپ 

ار راـک  نینچ  هک  ادـخ  هب  مسق  هن  دـندرک . راـک  هچ  هک  مینادیمن  و  میدزن ! يریـشمش  ناـشیا  اـب  میدربـن و  راـک  هب  يا ]  ] هزین میتخادـنین و 
سپ ار . وت  دروم  میوش  دراو  ات  مینکیم  داهج  وت  اب  و  ار ، ام  لها  ار و  ام  ياهلام  ار و  ام  ياهناج  میزاسیم  وت  يادف  هب  نکیل  و  مینکیمن !

ار وت  ام  هک  تفگ  تساـخرب و  هجـسوع  نب  ملـسم  : فوهلم تیاور  رباـنب  هحفـص 468 ] [ . ] 844 ! ] وت زادعب  ار  یناگدنز  ادخ  دـنک  حـیبق 
هکنیا ات  تلاح ، نینچ  هب  ارم  ادخ  دنیبن  ادـخ  هب  مسق  هن ، دـندرک !؟ هطاحا  وت  هب  نانمـشد  هک  نیا  لاح  وت و  زا  میدرگیمرب  میراذـگیم و 

رگا و  دـشاب . متـسد  رد  ریـشمش  نآ  يهمئاق  هک  یمادام  منک  گنج  مریـشمش  هب  ناـشیا  اـب  ار و  دوخ  يهزین  ناـشیا  ياههنیـس  رد  منکـشب 
ربانب و  [ . 845  ] وت اب  مریمب  ات  موشیمن  ادج  وت  زا  منکیم و  ناراب  گنـس  ار  ناشیا  هنیآره  منک ، هلتاقم  ناشیا  اب  هک  مشاب  هتـشادن  یحالس 

ادخ هب  مسق  وت . رد  ار  ربمغیپ  تبیغ  میدرک  ظفح  ام  هک  ادخ  دنادب  ات  میراذگیمن ، ار  وت  هک  ادـخ  هب  مسق  هک  تفگ  ملـسم  : داشرا تیاور 
دوشیم لمع  نیا  نم  هب  هعفد  داتفه  و  موشیم ، هدناشاپ  نآ  زا  سپ  موشیم ، هدنازوس  نآ  زا  سپ  موشیم ، هتـشک  نم  هک  منادـب  رگا  هک 

یتمارک نآ  زا  سپ  . تسا نتـشک  کـی  نیا  هک  نیا  لاـح  منکن و  نینچ  هنوگچ  و  منیبـب . وت  دزن  رد  ار  دوخ  گرم  اـت  موشیمن  ادـج  وت  زا 
رسپ يا  ادخ ، هب  مسق  هن ؛ تفگ ]: و   ] تساخرب یفنح  هللادبع  نب  دیعـس  : فوهلم تیاور  ربانب  [ . 846  ] دوب دهاوخن  وا  يارب  یتیاهن  هک  تسا 

رد موشیم  هتـشک  هک  منادب  رگا  و  ار . وا  ربمغیپ  وت  رد  میدرک  تظفاحم  ام  هک  دنادب  ادخ  ات  ار  وت  میراذـگیمن  او  زگره  ام  ادـخ ! ربمغیپ 
نم هب  راک  نیا  هبترم  داتفه  موش و  یم  هدناشاپ  نآ  زا  سپ  موشیم ، هدنازوس  یگدـنز  تلاح  رد  نآ  زا  سپ  موشیم  هدـنز  نآ  زا  سپ  وت 

[ ندش هتشک   ] نتشک کی  هک  نیا  لاح  منکن و  هحفص 469 ] هنوگچ [  سپ  منیبب . وت  دزنرد  ار  دوخ  گرم  ات  موشیمن  وت  زا  ادج  دوش  یم 
يا ادـخ ! هب  مسق  تفگ : تساـخرب و  نیق  نب  ریهز  نآ  زا  سپ  زگره . تسین  یئاـضقنا  وا  يارب  هک  یتـمارک  هب  مسریم  نآ  زا  سپ  تسا .

زا ناـناوج  نیا  زا  وت و  زا  ار  لـتق  ادـخ  و  هعفد ، رازه  اـت  موش  هدـنز  نآ  زا  سپ  موش . هتـشک  هک  مراد  تسود  هنیآ  ره  ادـخ ! ربـمغیپ  رـسپ 
دـش هتفگ  یمرـضح  رـشب  نب  دمحم  هب  و  اهوحن . نیمه  هب  وا  باحـصا  زا  یتعامج  دندرک  ملکت  و  درادرب . وت  تیب  لها  دالوا و  ناردارب و 

دوش و ریسا  مرـسپ  هک  متـشادن  تسود  منکیم و  باسح  ادخ  هار  رد  ار  نآ  هک  تفگ  باوج  رد  هدش . ریـسا  ير  دح  رـس  رد  وت  رـسپ  هک 
ورب و یشابیم ! نم  تعیب  زا  تیلح  رد  وت  دنک ! تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف : دینـش  ار  وا  نخـس  ءادهـشلادیس  سپ  وا . زا  دعب  منامب  هدنز  نم 
هب ار  اهدرب  اههماج و  نیا  هک  دومرف  موش ! ادج  وت  زا  رگا  دنروخب ، ارم  هدنز  ناگدـنرد  هک  تفگ  باوج  رد  وا  روایب . نوریب  ار  دوخ  رـسپ 
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رازه نامز  نآ  خرن  هب  اهنآ  تمیق  هک  دومرف  تبحم  وا  هب  هماج  جنپ  سپ  شردارب . ندروآ  نوریب  رد  نآ  هب  دیوج  تناعتـسا  ات  هدب  ترـسپ 
دوب دـهاز  دـباع  درم  وا  : فوهلم تیاور  ربانب  . دوب ینادـمه  ریـضخ  نب  ریرب  ماما ، باحـصا  زا  دابع  يهلمج  زا  موس : رما  [ . 847  ] دوب ناموت 

و هحفص 470 ] [ . ] 849  ] دوب ادخ  حلاص  ناگدنب  زا  وا  تفر و  نادیم  هب  ینادمه  ریـضخ  نب  ریرب  رح ، زا  دعب  : راحب تیاور  ربانب  و  [ . 848]
دناوخ زجر  داهن . نادیم  هب  يور  تصخر ، لوصح  زا  دعب  دوب . نامز  لها  ءرقا  ناکین و  احلـص و  زا  وا  : راحب نازحالا و  جـیهم  تیاور  ربانب 

دنسرتیم هک  متسه  يریش  نم  تسا . ریضخ  مردپ  ریرب و  منمریزلا  دنع  دسألا  عوری  ثیل  ریضخیبا  ریرب و  انا  : درک نایب  ار  شیوخ  بسن  و 
ریرب نم  ریخلا  لعف  كاذکریـض  نم  يرأ  ـال  مکبرـضأ و  ریخلا  لـها  ریخلا  اـنیف  فرعی  . دـیآیمرب نم  يهنیـس  زا  هک  یئادـص  دزن  رد  هریش 

دومنیم و موق  رب  هلمح  سپ  . ریرب زا  ریخ  لعف  تسا  نینچ  ار  يررـض  چـیه  منیبیمن  ار و  امـش  منزیم  ریخ . لها  ار  ریخ  ام  رد  دسانـشیم 
ناگدنشک يا  دیئایب ، نم  کیدزن  نییردب ! دالوا  ناگدنشک  يا  دیئایب ، نم  کیدزن  نینمؤم ! ناگدنـشک  يا  دیئایب ، نم  کیدزن  تفگیم :

دمآ وا  تزرابم  هب  يدرم  سپ  تشک . ار  رفن  یـس  هک  نیا  ات  دومنیم  لاتق  سپ  ناگدـنام ! یقاب  هیرذ  نایملاع و  راگدرورپ  ربمغیپ ، دـالوا 
ار ادـخ  ایب  هک  دومرف  ریرب  سپ  یناهارمگ . زا  وت  هک  مهدیم  تداهـش  هک  درک  باـطخ  ار  ریرب  سپ  دـنتفگیم . لـقعم  نب  دـیزی  ار  وا  هک 

هلمح رگیدـکی  رب  سپ  تسا . لـطاب  رب  هک  ار  سک  نآ  تسا  قـحم  اـم  زا  هک  نآ  دـشکب  هک  نیا  ار و  وـگغورد  دـنک  تنعل  هک  میناوـخب 
هب تفاکش و  ار  شرس  زغم  ات  دیرب و  ار  شدوخ  هک  دز  وا  رب  یتبرـض  ریرب  درکن و  يراک  هک  دز  ریرب  هب  فیفخ  یتبرـض  دیزی  سپ  دندرک 

دیهـش ار  وا  درک و  هلمح  ریرب  رب  و  دـنتفگیم ؛ یبض  سوا  نب  ریحب  ار  وا  هک  دـمآ  داـیزنبا  باحـصا  زا  یکی  ءاـنثا  نیا  رد  دیـسر . منهج 
رخف ایآ  هک  دـنتفگ  وا  هب  سپ  دـناوخ . ریرب  لـتق  يارب  دوخ  راـختفا  رد  دـنچ  يرعـش  دروآ و  نـالوج  هب  نادـیم  رد  ار  بسا  سپ  تخاـس .

تاقالم ور  هچ  هب  ار . ریرب  یتشک  ریحب ! يا  وت ! رب  ياو  تفگ : دـمآ و  وا  معرـسپ  و  دوب ؟ ناحلاص  ناـکین و  زا  هک  ریرب  نتـشک  رب  ینکیم 
تداهـش رد  مراهچ : رما  [ . 850 . ] تفگ دوخ  تمادن  رد  دـنچ  يرعـش  هحفـص 471 ] دش و [  نامیـشپ  نوعلم  نآ  سپ  ار ؟ يادـخ  ینکیم 

راحب و نازحالا و  جیهم  تیاور  ربانب  . هدوب ءادهشلادیس  باحـصا  داهز  دابع و  نیدجهتم و  زا  ةولـصلا و  ریثک  وا  و  تسا . یلـشهن  ورمعوبا 
هلمح دومنیم . یتخـس  داهج  هلتاقم و  هک  ار  يدرم  نیـسح  اب  ـالبرک  رد  مدـید  هک  لـهاکینب ، يـالوم  نارهم ، داد  ربخ  تفگ  : هک اـمننبا 

ادمحا یقلت  دشرلا  تیده  رـشبا ! : تفگیم دمآیم و  نیـسح  بناج  هب  سپ  ار  ناشیا  تخاسیم  فشکنم  هک  نیا  رگم  یموق  رب  درکیمن 
تشهب دنلب  تاجرد  هب  سودرف و  تشهب  رد  ار  ربمغیپ  ینکیم  تاقالم  یتفای ! تیاده  هک  ار  وت  داب  تراشبادعص  اولعت  سودرفلا  ۀنج  یف 

زا یکی  هک  لشهن  نب  رماع  سپ  دناهتفگ . یمعثخ  یـضعب  و  تسا . یلـشهن  ورمعوبا  دـنتفگ : تسیک ؟ نیا  دیـسرپ  ماما ] .] تفر یهاوخ  الاب 
[ . 851  ] دیرب ار  شرس  تشک و  ار  وا  دوب  ۀبلعث  زا  تاللا  ینب 

ماما باحصا  زا  ناعاجش  تداهش  رد 

گنج ار  یـضعب  هک  نیا  دننام  هدیـسرن . روهظ  هب  تعاجـش  یـضعب  رد  هچ  رگا  دندوب . رادمان  ناعاجـش  زا  ناشیا  همه  هک  تسناد  دـیاب  و 
مالک المجم ؛ درادن . وا  تعاجش  اب  تافانم  نیا  دنتشک و  تبرض  کی  هب  تدابع  بارحم  رد  ار  نانمؤملاریما  هک  نیا  دننام  دنتشک . هدرکن 

تیاور رباـنب  . هـیلع هللا  ناوـضر  تـسا -  یحاـیر  دـیزی  نـب  رح  تداهــش  رد  لوا : رما  هحفــص 472 ] تـسا [ : رما  دـنچ  رد  لـصف  نـیا  رد 
دزن نم  يارب  دیهد  تداهش  هک  تفگ  تخادنا و  نامز  ماما  رکشل  بناج  هب  يریت  و  یلاعت -  هللا  ۀنعل  دعس -  نب  رمع  داتسیا  شیپ  : فوهلم

ربـمغیپ رگج  يهراـپ  ادـخ و  يهفیلخ  سپ  دـمآ . ناراـب  دـننام  موق ، ياـهریت  تقو  نآ  رد  تخادـنا . ریت  هک  مدوـب  یـسک  لوا  نم  هک  ریما 
هداتـسرف اهریت  نیا  سپ  تسا . راچان  وا  زا  هک  گرم  بناج  هب  دنک ، تمحر  ار  امـش  ادخ  دـیزیخرب  هک  دومرف  دوخ  باحـصا  هب  یفطـصم 

ماما رکـشل  زا  یتعامج  هک  نیا  ات  دندرک  هلمح  رگیدـکی  رب  دـندومن و  هلتاقم  راهن  زا  یتعاس  سپ  امـش . يوس  هب  دنـشابیم  موق  ناگدـش 
ادخ بضغ  دش  تخس  دومرف : تفرگ و  ار  شکابم  شیر  یهللادی  تسد  هب  بانج  نآ  سپ  دندیسر . تداهش  يهعیفر  يهجرد  هب  نیـسح 
رمق سمش و  دندرک  تدابع  هک  ینامز  رد  سوجم  رب  ادخ  بضغ  دش  تخس  و  دنتـسناد . هثلث  ثلاث  ار  ادخ  هک  ینامز  رد  يراصن ، موق  رب 
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هک ادخ ، هب  مسق  دیـشاب ، هاگآ  ناشدوخ . ربمغیپ  رـسپ  لتق  رب  دـندش  هملکلا  قفتم  هک  یموق  رب  ادـخ  بضغ  دـش  تخـس  و  ار . ادـخ  هن  ار ،
سپ مشاب . هدـش  باضخ  دوخ  نوخ  هب  هک  نیا  لاح  منک و  تاقالم  هک  نیا  اـت  دـنراد  هدارا  هچنآ  زا  يزیچ  هب  ار  ناـشیا  منکیمن  تباـجا 

؟ دنک ادخ  لوسر  مرح  زا  الب  عفد  هک  تسین  ياهدننک  عفد  ایآ  ادخ ؟ ياضر  يارب  دسرب  ام  دایرف  هب  هک  تسین  یـسردایرف  ایآ  هک  دز  ادص 
درک ادن  نآ  زا  سپ  هانزح ! او  هارفعج ، او  هانسح ، او  هایلع  او  هادج ، او  هامـساقلا ، ابا  او  هادمحم ، او  درک : ادن  : فنخمیبا لتقم  ربانب  [ . 852]

تسین یتشهب  بلاط  ایآ  دنک ؟ يرای  ار  ام  هک  تسین  ياهدننک  هحفص 473 ] يرای [  ایآ  دهد ؟ هانپ  ام  هب  هک  تسین  یـسک  ایآ  موق ! يا  هک 
یلع نبا  انا  : دومرف و  يدیدش . نتسیرگ  تسیرگ  سپ  دیامن ؟ ام  زا  رـش  عفد  هک  تسین  ادخ  باذع  زا  ياهدنـسرت  ایآ  ار ؟ ام  دنک  يرای  هک 
رخف هک  یناـمز  رد  رخف  نیمه  ارم  دـنکیم  تیاـفک  مشاـه . لآ  زا  كاـپ  یلع  رـسپ  منمرخفلا  نیح  رخفم  اذـهب  یناـفک  مشاـهلا  نم  رهطلا 
زاورپ میومع  تسا و  دمحم  مدج  تسا و  نم  ردام  ارهز  يهمطاف  ورفعج  دلخلا  یف  رایطلا  وه  یمع  دمحم و  يدـج  یما و  ۀـمطاف  .و  منک
ناهنپ زا  دـعب  مالـسا  دـش  رهاظ  اـم  هبرهزن  ضرـالا  یف  هللا  جارـس  نحن  هدومخ و  دـعب  مالـسالا  رهظ  اـنب  . تسا رفعج  تشهب ، رد  يهدـننک 

نایم رد  ام  يهعیـش  ورـسخی  ۀمیقلا  موی  انـضغبم  ۀعیـش و  مرکا  قلخلا  یف  انتعیـش  .و  میـشخردیم نیمز  رد  هک  میئادـخ  غارچ  ام  شندـش و 
دیزی نب  رح  شوگ  هب  ماجرف  تداعس  مالک  نیا  نوچ  سپ  . دنکیم نایز  تمایق  زور  رد  ام  نمشد  دنـشابیم و  هورگ  نیرتیمارگ  نامدرم 

ینکیم هلتاقم  ایآ  رمع ! ایآ  تفگ : رمع  هب  دـندش ، مزاج  نیـسح  لاتق  رب  موق  هک  دـید  رح  نوچ  : داشرا تیاور  ربانب  [ . 853  ] دیسر یحایر 
رح دوش . هدیرب  اهتسد  ادج و  ندب  زا  اهرـس  هک  دشاب  نیا  وا  نیرتناسآ  هک  یتخـس  گنج  ادـخ ، هب  مسق  یلب ، تفگ : رمع  ار ؟ درم  نیا 

و مدشیم . یضار  يدوب  نم  تسد  رد  راک  رگا  هک  تفگ : رمع  دیوشیمن ؟ اضر  دنکیم  شهاوخ  امش  زا  هک  ینخـس  نیا  رد  ارچ  تفگ :
، وا موق  زا  دوب  يدرم  وا  اب  و  داتـسیا . يا ]  ] هشوگ هب  تفرگ و  هرانک  ناـمدرم  زا  رح  هحفـص 474 ] سپ [  دراد . عانتما  نآ  زا  وت  ریما  نکیل 

بسا هک  يرادن  هدارا  ایآ  تفگ : رح  هن . تفگ : يداد ؟ بآ  ار  دوخ  بسا  زورما  ایآ  ةرق ! يا  تفگ : رح  دنتفگیم . سیق  نب  ةرق  ار  وا  هک 
هب ار  وا  نم  نیا  هک  دراد  شوخان  دیوج و  هرانک  گنج  زا  دهاوخیم  وا  هک  مدرک  نامگ  ادـخ  هب  مسق  دـیوگیم : ةرق  یهد ؟ بآ  ار  دوخ 

هراـنک ناـکم  نآ  زا  سپ  مهد . بآ  ار  بسا  هک  موریم  نم  هک  تفگ  رح  مهدیمن . بآ  ار  بـسا  نـم  هـک  مـتفگ  سپ  منیبـب ، لاـح  نآ 
: هک دیوگ  فلؤم  [ . 854 ! ] متفریم نیـسح  بناج  هب  وا  هارمه  مه  نم  درکیم ، علطم  دوخ  لایخ  رب  ارم  رگا  هک  ادخ  هب  مسق  سپ ، تفرگ .

دورب مه  وا  تساوخیم  دوب ، عیسو  ارحص  دوب  لایخ  نیا  ار  وا  رگا  هتفگ ! غورد  ینخـس  نینچ  هک  هتفرگ  ورف  یهارمگ  ردق  هچ  ار  درم  نیا 
ایآ مع ! رـسپ  يا  هک  تفگ  سیق ، نب  ةرق  دوـخ ، معرـسپ  هب  رح  : فـنخمیبا تـیاور  رباـنب  . دورب رح  هارمه  هـب  هـک  دوـبن  نآ  هـب  تجاـح  و 

یئآیم ایآ  دسریمن !؟ وا  دایرف  هب  یسک  دنکیم و  یسردایرف  بلط  و  دهدیمن ! هانپ  ار  وا  یسک  دنکیم و  هانپ  بلط  نیسح  هک  ینیبیمن 
وا يهرمز  رد  تمایق  زور  رد  و  میوش ! زیاف  تداهش  هب  دیاش  مینک ؟ وا  يادف  ار  ام  حور  مینک و  داهج  وا  يور  شیپ  و  میور ؟ وا  دزن  هب  هک 

شتآ و رب  يربـص  ارم  نم ! كرـسپ  يا  تفگ : هدروآ و  يور  شرـسپ  بناـج  هب  رح  سپ  تسین . یتجاـح  نیا  هـب  ارم  تـفگ : ةرق  میـشاب .
هدهاجم مالسلاهیلع -  نیـسح -  بناج  هب  میورب  ایب  نم ! كرـسپ  يا  تمایق . زور  رد  نم  مصخ  دمحم  دابم  تسین و  رابج  دنوادخ  بضغ 

هحفـص نم [  هک  تفگ  شرـسپ  سپ  تداهـش . هب  میوش  راگتـسر  سپ  دسیونب  ءادهـش  اب  ار  ام  ادخ  هک  دیاش  سپ  وا . يور  شیپ  رد  مینک 
بناج هب  کـیدزن  مکمک  هک  درک  عورـش  رح  سپ  : داـشرا تیاور  رباـنب  [ . 855  ] ینک رما  نآ  هب  ارم  هـچ  ره  رد  متـسین  وـت  فلاـخم  [ 475

سپ ینک ؟ هلمح  نیسح  رکشل  رب  هک  يراد  هدارا  ایآ  يراد ؟ هدارا  هچ  دیزی ! رسپ  يا  هک  تفگ  وا  هب  سوا  نب  رجاهم  سپ  دشیم . نیسح 
تلاح نیا  هب  ار  وت  یناکم  چیه  رد  ادخ  هب  مسق  تخادنا . کش  هب  ارم  هب  ار  وت  راک  هک  تفگ  وا  هب  رجاهم  سپ  داتفا . مادنا  رد  هزرل  ار  رح 

وت زا  هک  تسا  یتلاـح  هچ  نیا  سپ  مدرکیمن  زواـجت  وـت  زا  هنیآ  ره  هفوـک ، لـها  نیرتعاجـش  زا  دـندرکیم  لاؤـس  نـم  زا  رگا  مدـیدن و 
هک ادـخ  هب  مسق  سپ  منیبیم . خزود  تشهب و  ناـیم  رد  ریخم  ار  دوـخ  نم  هک  ادـخ  هب  مسق  هک  تـفگ  وا  هـب  رح  سپ  مـنکیم . هدـهاشم 

یتلاح رد  دز  دوخ  بسا  رب  هنایزات  : فوهلم تیاور  رباـنب  [ . 856  ] موش هدـنازوس  موش و  هراپ  هچ  رگا  ار ، يزیچ  تشهب  رب  منکیمن  راـیتخا 
دوب نانچ  نامز  نآ  رد  برع  ناراکهانگ  يهقیرط  هک  نانچ  تشاذگ -  دوخ  رس  رب  ار  دوخ  تسد  و  دوب . نیـسح  ماما  بناج  هب  دصاق  هک 
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ار وت  ربـمغیپ  دـالوا  مدروآ و  درد  هب  ار  وت  ناتـسود  لد  هک  ریذـپب  ارم  هبوـت  سپ  مدرک . تشگزاـب  وـت  يوـس  هب  ادـنوادخ ! تفگیم : و  - 
ار دوخ  رـس  خیـش ! يا  تفگ : نیـسح  سپ  ار . نیمز  نیـسح  يور  شیپ  رد  دیـسوبیم  رح  سپ  : فنخمیبا تیاور  ربانب  [ . 857 . ] مدیناسرت

منم ربمغیپ ! رـسپ  يا  موش ! وت  يادـف  تفگ : رح  : داشرا تیاور  رباـنب  هحفـص 476 ] [ . ] 858  ] تخاس دنلب  ار  دوخ  رـس  رح  سپ  نک . دـنلب 
دننکیم در  موق  هک  متـشادن  نامگ  و  مدرک ، سبح  ار  وت  ناکم  نیا  رد  مدـمآ و  وت  هارمه  هب  و  يدرگرب . وت  هک  متـشاذگن  هک  وت  بحاص 

اج نیا  هب  ار  وت  راک  ناشیا  هک  متـسنادیم  رگا  ادخ ، هب  مسق  دـنناشنیم . ار  وت  زور  نیا  هب  هک  متـسنادن  و  يدرکیم . هک  ار  یـشهاوخ  نآ 
متفرگیمن وت  رب  هار ، رس  دننکیم  گنج  وت  اب  هک  متسنادیم  رگا  ینعی  مدوب - ! هدش  بکترم  هک  ار  هچ  نآ  مدشیمن  بکترم  دنناسریم 

؟ ینیبیم نم  يارب  زا  يا ]  ] هبوت راـک ، نیا  يارب  اـیآ  سپ  مدرک . هچنآ  زا  ادـخ  يوس  هب  ماهدـننک  هبوت  نم  و  مدروآیمن -  اـجنیا  هب  ار  وـت 
سپ هک  درک  ضرع  رح  بسا . زا  وش  لزان  سپ  دنکیم . لوبق  ار  وت  يهبوت  ادـخ  یلب ، دومرف : مالـسلاهیلع -  نیـسح -  ماما  ترـضح  سپ 

رد مهاوخ  بسا  زا  راـک  رخآ  منکیم و  هلتاـقم  ناـشیا  اـب  بسا  يور  رد  یتعاـس  نم . ندوب  هداـیپ  زا  تسا  رتـهب  وت  يارب  مشاـب  راوس  نم 
مدینش یئادن  سپ  مدش . نوریب  رصق  زا  تخاس  هناور  وت  يوس  هب  ارم  دایزنبا  نوچ  هک  درک  ضرع  رح  : امننبا تیاور  ربانب  [ . 859  ] دیدرگ

هک ادخ  هب  مسق  متفگ  سپ  مدیدن . ار  سک  چـیه  مدرک ، هاگن  متـشگرب و  سپ  یبوخ ! هب  رح ، يا  ار ، وت  داب  هدژم  هک : مدوخ  رـس  تشپ  زا 
ره هک : دومرف  نیـسح  ماما  سپ  منک . وت  تعباتم  هک  متـشادن  دـصق  زونه  موریم و  نیـسح  گنج  هب  نم  هک  نیا  لاـح  تسین و  هدژم  نیا 

. مدرک جورخ  وت  رب  هک  مدوب  یـسک  لوا  نم  نوچ  تفگ : رح  هحفص 477 ] فوهلم [ : تیاور  ربانب  [ . 860  ] يدیسر یبوخ  دزم و  هب  هنیآ 
وت دـج  اب  تمایق  زور  رد  هک  یناـسک  زا  مشاـب  هدوب  دـیاش  موش ؛ هتـشک  وت  يور  شیپ  رد  هک  مشاـب  یـسک  لوا  نم  هک  هدـب  نذا  ارم  سپ 
زا ناگدـش  هتـشک  لوا  دارم  مشاب ، هدـش  هتـشک  لوا  تفگ : هک  رح  لوق  : هک هدومرف  یـسلجم  يهمـالع  [ . 862 . ] دننکیم [ 861  ] هحفاصم

[863  ] دوب رح  تفر ، تزرابم  هب  هک  یـسک  لوا  سپ  دـندوب . هدـش  هتـشک  یلوا  يهلمح  رد  هک  دـندوب  یتعامج  سپ  الا  تسا و  نیزراـبم 
سپ ادخ . لوسر  نانمشد  ادخ و  نانمشد  رب  نک  هلمح  نم ! كرـسپ  يا  تفگ : دروآ و  ور  شرـسپ  بناج  هب  رح  : فنخمیبا تیاور  ربانب  .

وا هب  شردپ  نوچ  سپ  دش . هتشک  نآ  زا  سپ  تخاس . رفس  يهناور  ار  رفن  راهچ  تسیب و  هک  دومن  داهج  ردق  نآ  دورآ و  هلمح  رـسپ  نآ 
: تفگ و  نیسح ! يور  شیپ  رد  نم  دنزرف  دش  دیهـش  هک  ار  يادخ  رم  دمح  تفگ : و  یتخـس . ندش  لاحـشوخ  دش ، لاحـشوخ  دومن  رظن 
، وت رب  درک  جورخ  هک  مدوب  یـسک  لوا  نم  سپ  مورب . موق  نیا  تزراـبم  هب  اـت  هد  نذا  ارم  هک  ادـخ  لوـسر  تدـج  قـح  هب  نم ! ياـقآ  يا 

سپ میظعلا . یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  وگب : ورب و  تزرابم  هب  هک  تفگ  نیـسح  سپ  وت . يور  شیپ  رد  موش  هتـشک  هک  مراد  تسود 
رد رح  سپ  هحفص 478 ] داشرا [ : تیاور  ربانب  [ . 864  ] دیناسانـش ار  دوخ  رکـشل  ود  نایم  و  ار ، دوخ  بسا  داد  نالوج  تفر و  تزرابم  هب 
دزن هب  نوچ  هک  ار  حلاص  يهدنب  نیا  دیدناوخ  هک  دننیشنب ، امش  يازع  هب  امـش  ناردام  هفوک ! لها  يا  تفگ : داتـسیا و  نیـسح  يور  شیپ 

ياهـسفن و  دیـشکب ، ار  وا  ات  دیدرک  هعدخ  وا  اب  نآ  زا  سپ  دینک . راثن  وا  رب  ار  دوخ  ناج  هک  دیتشاد  نامگ  و  دـینک . وا  تعاطا  دـیآ  امش 
ادخ دالب  يوس  هب  هجوت  زا  ار  وا  دینک  عنم  ات  بناج ، ره  زا  وا  هب  دیدرک  هطاحا  دیتفرگ و  ار  وا  قلح  هنیـس و  و  دـیدومن . تظفاحم  ار  دوخ 
عنم و  دیامن . عفد  دوخ  زا  يررـض  هن  دناسر و  دوخ  هب  یعفن  دناوتیمن  هک  امـش  تسد  رد  دـش  ریـسا  لثم  سپ  تسا . هدـنراد  تعـسو  هک 

ياـهکوخ وا  رد  دـنروخیم و  سوجم  يراـصن و  دوهی و  نآ  زا  هک  يراـج  تارف  بآ  زا  ار  وا  لـها  ناـکدوک و  ناـنز و  ار و  وا  دـیدومن 
زور رد  ادـخ  وا . يهیرذ  دـمحم و  اب  دـیدرک  یلمع  دـب  هتخادـنا . ار  ناشیا  یگنـشت  سپ  نابایب . ناگـس  نینچمه  دـننزیم و  هطوغ  ارحص 

دـالب لـح  نم  ریخ  نع  فیـسلاب  مکقاـنعا  یف  برـضا  تفگیم : رح  : قودـص یلاـما  تیاور  هـب  و  [ . 865  ] دنکن باریـس  ار  امـش  یگنـشت 
ربانب [ . 866  ] داتسرف منهج  هب  ار  رفن  هدجیه  سپ  هدوب . فیخ  دالب  رد  هک  یسک  نیرتهب  زا  ریـشمش ، هب  امـش  ياهندرگ  رد  منزیم  فیخلا ؛

نارابریت ار  وا  تفگ : رتبا  رمع  تخادـنا . نیمز  رب  ار  درم  هاـجنپ  هک  نیا  اـت  درکیم  هلتاـقم  هشیمه  و  موق : رب  درک  هلمح  : فنخمیبا تیاور 
تیاور ربانب  هحفص 479 ] [ . ] 867  ] دندرک هلمح  وا  رب  دش و  تشپراخ  ياضعا  دـننام  وا  ياضعا  هک  دـندز  وا  رب  ریت  ردـقنآ  سپ  دـینک .

سپ منز . وا  رب  هزین  مبایب ، ار  رح  رگا  هک : تفگ  دنتفگیم ، نایفـس  نب  دیزی  ار  وا  هک  میمت  زا  يدرم  دـش  قحلم  نیـسح  هب  رح  نوچ  : راحب
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تـسا نیا  دیزی ! يا  تفگ : نیـصح  تخیریم ، نوخ  دوب و  هدیـسر  تبرـض  وا  بسا  ياهوربا  شوگ و  رب  دوب و  هلتاقم  نایم  رد  رح  نوچ 
ار هدایپ  هراوس و  لهچ  تشک و  ار  وا  هظحل  نامه  رد  رح  هک  تفر  وا  دزن  هب  دیزی  سپ  هلب . تفگ : يدرکیم . ار  وا  يوزرآ  وت  هک  رح  نآ 

نب بویا  شلتق  رد  دش  کیرـش  سپ  دـنتخیر . وا  رـس  رب  رکـشل  : داشرا تیاور  ربانب  [ . 868 . ] دـندرک یپ  ار  وا  بسا  ات  تخادـنا  كاـخ  هب 
نوخ وا  ياهگر  زا  هک  نیا  لاح  دـمآ و  رح  رـس  رب  نیـسح  : قودـص یلاما  تیاور  ربانب  و  [ . 869  ] هفوک ناراوـس  زا  رگید  يدرم  حرـسم و 

هب ار  رح  : فوهلم تیاور  ربانب  [ . 870  ] ترخآ رد  ایند و  رد  يدش  هدـیمان  دازآ  هک  نانچمه  يدازآ ، وت  رح ! يا  هب  هب  دومرف  و  دوب . يراج 
رد يدازآ  دیمان ، رح  ار  وت  تردام  هک  نانچمه  يدازآ ، وت  تفگیم : درک و  كاپ  وا  يور  زا  كاخ  بانج  نآ  سپ  دندروآ . نیسح  دزن 

ار هیثرم  هحفص 480 ] نیا [  نیـسحلا  نب  یلع  یتیاور  هب  و  دنتفگ . ار  هیثرم  نیا  رح  رب  باحـصا  زا  یـضعب  سپ  [ . 871  ] ترخآ رد  ایند و 
نآ رح  تسا  بوخ  هنیآ  رهحامرلا  فلتخم  دـنع  روبـص  حاـیرینب  رح  رحلا  معنل  : تفگ ار  هیثرم  نیا  نیـسح  ماـما  روهـشم ، رباـنب  و  هتفگ .

بوخ وحایـصلا  دنع  هسفنب  داجف  نیـسح  يدان  ذا  رحلا  معن  .و  اههزین دش  دمآ و  دزن  رد  تسا  هدـننکربص  تسا  حایرینب  هلیبق  زا  هک  يرح 
بصن هب  انیـسح »  » لتاقم بتک  رد  و  [ . 872  ] نیـسح زا  وا  دزن  رد  دوخ  سفن  هب  درک  دوـج  سپ  درک  ادـن  نیـسح  هک  یناـمز  رد  رح  تسا 

رد مود : رما  . مدرک رکذ  ظـعاوم  باـتک  رد  ار  هیثرم  نیا  هیقب  و  تسا . يداـن  لـعاف  وا  هـک  اریز  دـشاب ، وهـس  دـیاب  و  [ 873  ] تسا روکذـم 
يانب دعـس ، نب  رمع  نتخادـنا  ریت  زا  دـعب  : هک نیا  داشرا  تیاور  ربانب  . دوب نامز  ناعاجـش  ریهاشم  زا  وا  و  تسا . ریمع  نب  هللادـبع  تداـهش 

هک تفگ  راسی  تفر . وا  تزرابم  هب  ریمع  نب  هللادبع  سپ  دمآ . نادیم  هب  نایفسیبا ، نب  دایز  يالوم  نوعلم ، راسی  سپ  دنتشاذگ . تزرابم 
رهاظم نب  بیبح  ای  نیق  نب  ریهز  نم  تزرابم  هب  دیاب  مسانشیمن . ار  وت  نم  تفگ : راسی  درک . نایب  ار  دوخ  بسن  هللادبع  سپ  یتسیک ؟ وت 

، ملاس هک  دنز  یتبرـض  وا  رب  تساوخ  دیچیپ و  وا  رب  سپ  تسا . نامدرم  تزرابم  زا  زارتحا  ار  وت  راکانز ! نز  رـسپ  يا  تفگ : هللادبع  دیآ .
لفاغ تخات ، وت  رب  رگید  مالغ  نیا  هللادـبع ! يا  هک  دـندرک  دایرف  نیـسح  باحـصا  سپ  دروآ . هلمح  هللادـبع  رب  دایز ، نب  هللادـیبع  يالوم 

 ] ناتشگنا سپ  درک . رپس  ار  شکرابم  تسد  هللادبع  دروآ . دراو  هللادبع  هب  یتبرض  دیسر و  وا  هب  ملاس  هک  نیا  ات  دشن  علطم  وا  سپ  شابم .
سپ داتسرف . كرد  هب  زین  ار  راسی  داتـسرف و  كرد  هب  ار  ملاس  درک و  هلمح  وا  رب  هللادبع  سپ  دش . هدیرب  هللادبع  پچ  تسد  هحفص 481 ]

راک تبقاع  مدرک ، ضحف  لتاقم  بتک  رد  هچ  ره  هک  دیوگ  لیلکا  باتک  نیا  فلؤم  [ . 874  ] دوب هتشک  ار  ود  ره  هک  نیا  لاح  تشگرب و 
رکذ رتداـیز  دـش  هتفگ  هک  ردـق  نیمه  زا  شیب  هکلب  هن ! اـی  دـش  دیهـش  وا  اـیآ  هک  دـشن  ضرعتم  یـسک  و  مدـیمهفن ، ار  ریمع  نـب  هللادـبع 

. دـندش هتـشک  هبولغم  گنج  رد  یـضعب  هک  نانچ  دـش ؛ هتـشک  هبولغم  گنج  رد  هک  ایوگ  نکیل  دـش  دیهـش  وا  هک  تسا  مولعم  . دـناهدرکن
هب يدزا  دـلاخ  نب  ورمع  : راحب تیاور  ربانب  . تسا يدزا  دـلاخ  نب  ورمع  تداهـش  رد  مراهچ : موس و  رما  . دـناهدرکن رکذ  ار  ناشیا  تداهش 

! ادـخ يوس  هب  ینک  لیم  هک  سفن ، يا  وت ، رب  تسا  مزالناحیرلا  حورلاب و  يرـشباف  نمحرلا  یلا  سفن  ای  کـیلا  : دومرفیم دـمآ و  نادـیم 
تیاور ربانب  [ . 875  ] دیـشون تداهـش  تبرـش  ات  هک  درک  رازراک  نادنچ  دنچ ، راعـشا  زا  دعب  ! تنج ناحیر  تحار و  هب  ار  وت  داب  هدژم  سپ 
دیدرگ قحلم  تشهب  رد  ورمع ، شراوگرزب ، ردپ  هب  دیشچ و  تداهش  تبرش  ات  درک  رازراک  ردقنآ  دناوخ و  زجر  دلاخ  ورمع  رسپ  : بقانم
یمیمت هلظنح  نب  دعـس  نآ  زا  سپ  : بقاـنم تیاور  رباـنب  . تسا یمیمت  يهلظنح  نب  دعـس  تداهـش  رد  مـجنپ : رما  هحفـص 482 ] [ . ] 876]

دعب : بقانم تیاور  ربانب  مشش : رما  [ . 877 . ] دیسر تداهش  يهجرد  هب  ات  درک  تخس  يرازراک  درک و  هلمح  دناوخ و  زجر  درک و  تزرابم 
نوعلم یلجب  هللادبع  دیلپ و  یبابـض  ملـسم  هک  نیا  ات  دومن  لاتق  دـناوخ و  زجر  و  تخادرپ ]  ] تزرابم هب  یجحذـم  هللادـبع  نب  ریمع  نآ  زا 

زا دعب  : فنخمیبا تیاور  ربانب  . تسا یلجب  نیق  نب  ریهز  راگزور  عاجش  تداهـش  رد  متـشه : متفه و  رما  [ . 878 . ] دندرک دیهش  ار  وا  دینع 
سپ [ 879 [ ] نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  : ] دومرف ماما ]  ] سپ دـش . رهاظ  نیـسح  ماما  لاح  رد  یگتـسکش  راسکنا و  رهاظم ، نب  بیبح  تداهش 

رب ام  ایآ  منکیم !؟ هظحالم  امش  رد  هک  تسا  یگتسکش  هچ  نیا  ربمغیپ ! رسپ  يا  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  هک  درک  ضرع  نیق  نب  ریهز 
یتیادـه قح و  رب  امـش  نم و  هک  مراد  نیقی  ملع  نم  هک  یتسرد  هب  قلخ ، يادـخ  هب  مسق  یلب ، دومرف : نیـسح  ماـما  ترـضح  میتسین ؟ قح 

هک نیا  ات  یتسین  ندش  هتشک  هب  یضار  ام  يارب  هک  تسیچ  ار  وت  سپ  هک  درک  ضرع  ریهز  دنتسه . یضار  ربمغیپ  ادخ و  نآ  هب  هک  میتسه 
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؟ گنج هب  نم  يارب  یهدیم  نذا  ایآ  میور . میحر  روفغ  راـگدرورپ  يوس  هب  و  نم ! ياـقآ  يا  میـسرب ، نآ  ياـهتمعن  هب  میور و  تشهب  هب 
هب نیق  نب  ریهز  سپ  دـنک . دـنلب  ار  وت  ماـقم  دـهد و  ار  وت  راـک  يازج  یلاـعت  يادـخ  هحفـص 483 ] ورب [ ! تزراـبم  هب  دومرف : باـنج  نآ 
هب نم ! ياـقآ  يا  درک : ضرع  تشگرب و  تشک و  ار  ناـشیا  زا  رفن  تـسیب  درک و  هـلمح  رکـشل  رب  سپ  دـناوخ . يزجر  تـفر و  تزراـبم 

نیق و نب  ریهز  هب  بانج  نآ  : راـحب تیاور  رباـنب  [ . 880  ] نک زاـمن  نم  هب  سپ  وت . اـب  زاـمن  نیا  ارم  دوش  توف  هک  مدیـسرت  نم  هک  یتسرد 
زا فصن  اب  دنداتـسیا  يور  شیپ  رد  رفن  ود  نیا  سپ  مراذـگب . ار  رهظ  زامن  ات  دـیتسیاب  نم  يور  شیپ  هک  تفگ  یفنح  هللادـبع  نب  دـیعس 

ار دوخ  داتـسیا و  نیـسح  يور  شیپ  رد  یفنح  هللادبع  نب  دیعـس  هک  دـش  تیاور  و  دراذـگ . فوخ  زامن  ناشیا  هب  ات  بانج ، نآ  باحـصا 
. داتسیایم وا  يور  شیپ  رد  دیعس  درکیم ، لیم  پچ  تسار و  بناج  هب  نیـسح  هک  ینامز  ره  دندرک . نارابریت  ار  وا  و  دومن ، ریت  يهناشن 
هب اراگدرورپ ! دومث ! داع و  نعل  ار ، ناشیا  نک  تنعل  ایادخ ! تفگیم : دش و  طقاس  نیمز  هب  هک  نیا  ات  دش  هتخادنا  وا  هب  ریت  ردق  نآ  سپ 

سپ ار . وت  ربمغیپ  يهیرذ  يرای  مدرک  هدارا  نم  سپ  تحارج . درد  زا  دیسر  نم  هب  هک  ار  هچنآ  ار ، وا  ناسرب  و  ناسرب ، مالس  دوخ  ربمغیپ 
فلؤم [ . 881 . ] دوب راحب  مالک  اجنیا  ات  هزین . مخز  ریـشمش و  برـض  ياوس  دندوب ، هدز  ریت  هدزیـس  وا  هب  هک  دندید  سپ  دـش . توف  نآ  زا 
هدومرف رگید  راب  هحفـص  کی  زا  سپ  و  دومرف ، رکذ  دـش ، رکذ  هک  مـالک  نیا  هک  راـحب  بحاـص  زا  بجع  هک  دـیوگیم : لـیلکا  باـتک 
يهجرد هب  هک  نیا  اـت  درک  هلتاـقم  ردـقنآ  دـناوخ و  يزجر  دومن و  تزراـبم  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  نیق ، نب  ریهز  تداهـش  زا  دـعب  : هک

هللادبع نب  دیعـس  نیق و  نب  ریهز  نیـسح ، درک  رما  : فوهلم تیاور  ربانب  . تسا طبخ  ریوکت و  نیا  و  هحفص 484 ] [ . ] 882  ] دیسر تداهش 
. دراذگ فوخ  زامن  ناشیا  اب  سپ  مراذگ . ار  رهظ  زامن  ات  ناگدـنام  یقاب  باحـصا  زا  یفـصن  اب  دـیتسیاب  نم  يور  شیپ  رد  هک  ار ، یفنح 

مدق تخاس و  نآ  يهناشن  ار  دوخ  دیرخ و  دوخ  سفن  هب  ار  ریت  نآ  داتسیا و  شیپ  هللادبع  نب  دیعس  دمآ . نیـسح  ماما  بناج  هب  يریت  سپ 
هب ار  زامن  يدارف  شباحـصا  نیـسح و  ام  ياقآ  هک  دناهتفگ  یـضعب  : هک دیوگ  امننبا  و  [ . 883  ] داتفا نیمز  رب  هک  نیا  ات  تشادنرب  مدـق  زا 

لاتق و رب  ار  شباحصا  درک  صیرحت  دش ، غراف  رهظ  زامن  زا  نیـسح  ماما  نوچ  : فنخمیبا تیاور  ربانب  [ . 884 . ] دندومن ءادا  هراشا  ءامیا و 
تسا و ربمغیپ  نیا  و  هدیـسر ، نآ  ياههویم  هتـسویپ و  مه  هب  نآ  ياهرهن  هدوشگ و  نآ  ياـهرد  هک  تسا  تشهب  نیا  نیمرکم ! يا  دومرف :

نید زا  دینک  تیامح  سپ  دنهدیم . هدژم  امش  هب  رگید  مه  هب  دنشکیم و  امش  مودق  زا  عقوت  ادخ ، هار  رد  دندش  هتـشک  وا  اب  هک  یئادهش 
سپ دـیئآ . نوریب  هک  دوخ  ناـنز  هب  دز  ادـص  باـنج  نآ  سپ  وا . يهیرذ  مرح  هللالوسر و  مرح  زا  دـینک  عفد  ادـخ و  ربـمغیپ  نید  ادـخ و 

يا هک  دنتفگیم  دـندرکیم و  هیرگ  دـندوب ، هدـیرد  ار  دوخ  ياهنابیرگ  دـندوب و  هدرک  زاب  ار  دوخ  ياهوم  هک  نیا  لاح  دـندمآ و  نوریب 
هحفـص 485] دیزروب و [  تریغ  ناشیا  رب  امـش ، ربمغیپ  يهیرذ  رد  دینک  دای  ار  ادخ  دینک . دای  ار  ادخ  نادـحوم ! هورگ  ناناملـسم و  هورگ 

نیا زا  دـینک  تیامح  نآرق ! يهظفح  يا  لیزنت و  تما  يا  دز : دایرف  مالـسلاهیلع -  نیـسح -  ماما  ترـضح  سپ  دـینک . ناشیا  زا  تیامح 
يا دندرک : ضرع  سپ  يدیدش . نتسیرگ  دنتـسیرگ ، دندینـش ، ار  بانج  نآ  مالک  باحـصا ، نوچ  سپ  ناشیا ! زا  دینکن  یتسـس  میرح و 

ناشیا يوس  هب  هن  وت و  يوس  هب  دسریمن  هک  ادخ  هب  مسق  داب . وت  نوخ  ظفاح  ام  ياهنوخ  وت و  ياج  يادف  ام  ياهناج  ادخ ! ربمغیپ  دـنزرف 
هب ار  امـش  داب  هدژم  ام و  زا  دهد  ریخ  يازج  ار  امـش  ادـخ  هک  دومرف  نیـسح  ماما  سپ  دـهجب . یگر  ام  ياهندـب  رد  هک  نیا  لاح  و  يدـب ،
هک یئادهـش  رایط و  رفعج  نسح و  مردارب ، ارهز و  يهمطاف  مردام  یـضترم و  یلع  مردـپ ، یفطـصم و  دـمحم  مدـج ، رب  مودـق  و  تشهب ،

ار نخس  نیا  نیق  نب  ریهز  نوچ  سپ  دنـشابیم . قاتـشم  امـش  يوس  هب  ناشیا  يهمه  یـضترم و  یلع  مردپ  ربمغیپ و  مدج  اب  دندش  هتـشک 
درم تسیب  دص و  ات  درک  لاتق  ردقنآ  : بلاطیبا نب  دـمحم  تیاور  ربانب  [ . 885 . ] دناوخ يزجر  تفر و  تزرابم  هب  رکـشل  بناج  هب  دینش ،

. دـندرک دیهـش  ار  راوگرزب  نآ  دـنتخیوآ و  رد  وا  اب  یمیمت  سوا  نب  رجاهم  یبعـش و  هللادـبع  نب  ریثک  سپ  تخادـنا . كاله  كاخ  رب  ار 
لثم ار ، وت  هدنـشک  دنک  تنعل  و  ریهز ! يا  دنکن ، رود  دوخ ] تمحر  زا   ] ار وت  ادـخ  هک : دومرف  نیـسح  داتفا ، كاخ  رب  راوگرزب  نآ  نوچ 

تزرابم هب  ینزیلا  هللادـبع  نب  نمحرلادـبع  : راحب تیاور  رباـنب  مهن : رما  [ . 886  ] دـناهدش خـسم  ناکوخ  نومیم و  هب  هک  یناـسک  نآ  تنعل 
نید قبط  رب  نم  نید  نزی . لآ  زا  هللادـبع  رـسپ  منمنسح  نیـسح و  نید  یلع  ینید  نزی  لآ  نم  هللادـبع  نبا  اـنا  : تفگیم درک و  ترداـبم 
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زا یناوج  ندز  ار  امـش  منزیمنمتؤملا  دنع  زوفلا  كاذب  اوجرأ  نمیلا  نم  یتفلا  برـض  مکبرـضا  هحفص 486 ] تسا [ . نسح  نیـسح و 
ات درک  داهج  ردقنآ  سپ  دش . روهلمح  رمع  رکشل  رب  سپ  [ . 887  ] نمتؤم يادخ  دزن  رد  ار  ندش  راگتـسر  گنج  هب  مراد  دیما  نمی ؛ لها 
وا هب  سپ  تساوخ . يروتسد  نیـسح  ماما  زا  دمآ و  نوریب  يراصنا  يهطرق  نب  ورمع  : فوهلم تیاور  ربانب  مهد : رما  [ . 888  ] دیدرگ دیهش 

هورگ زا  ار  ریثک  یعمج  ات  نامـسآ  هاـشداپ  تمدـخ  رد  درک  هغلاـبم  و  ءآزج . يوس  هب  نیقاتـشم  لاـتق  دـننام  درک  لاـتق  سپ  داد . تصخر 
چیه و  دـیرخیم . دوخ  ناج  هب  دـمآیم  هک  يریت  ره  نیـسح  بناج  هب  و  دادـس . داهج و  نایم  درک  عمج  و  داتـسرف . راوبلا  راد  هب  دایزنبا 

؟ مدرک افو  ایآ  ادخ ! ربمغیپ  رـسپ  يا  تفگ : سپ  دادیم . اج  دوخ  لد  هب  ار  نآ  ورمع  هک  نیا  رگم  دـمآیمن ، نیـسح  بناج  هب  يریـشمش 
ات درک  داهج  ردقنآ  سپ  ناسرب . مالـس  نم  زا  ار  ادـخ  ربمغیپ  سپ  تفر . یهاوخ  تشهب  رد  نم  يور  شیپ  رد  وت  یلب . دومرف : بانج  نآ 

، موش وت  يادف  هللادبع ! وبا  يا  درک : فرع  تفر و  تزرابم  هب  يدیاص  دلاخ  نب  هللادبع  : فوهل تیاور  ربانب  مهدزای : رما  [ . 889  ] دش هتشک 
هدـش هتـشک  دوخ  لـها  زا  یئاـهنت  وت  هک  منیبب  سپ  موش ، ادـج  وت  زا  هک  نیا  مراد  تهارک  موش و  قحلم  دوخ  باحـصا  هب  هک  مهاوخیم 

[ . 890  ] دش هتشک  هک  نیا  ات  درک  لاتق  تفر و  شیپ  سپ  رگید . تعاس  رد  میاهدنوش  قحلم  وت  هب  ام  هک  ورب  هک : دومرف  نیسح  سپ  يا .] ]
اهریت زا  ار  وا  هداتـسیا و  نیـسح  ماـما  يور  شیپ  رد  دـمآ و  یماـش  دعـس  نب  ۀـلظنح  : فوـهلم تیاور  رباـنب  مهدزاود : رما  هحفـص 487 ] ] 
تیاور ربانب  [ . 891  ] درک هظعوم  ار  رکشل  سپ  دیرخیم . ناج  هب  دمآیم  نیسح  ماما  بناج  هب  هک  اههزین  اهریشمش و  درکیم و  تظفاحم 

سپ ایآ  موش ؛ تیادف  یتفگ ! تسار  هک  درک  ضرع  ۀلظنح  دـندش . باذـع  بجوتـسم  اهنیا  هک  اریز  تسا ، سب  دومرف : بانج  نآ  : بقانم
ایند و زا  وت  يارب  تسا  رتهب  هچ  نآ  يوس  هب  ورب  هک  دومرف  بانج  نآ  اـم ؟ ناردارب  هب  میوش  قحلم  سپ  اـم  راـگدرورپ  يوس  هب  میوریمن 
رب ادخ  دتسرفب  تاولص  ادخ ! ربمغیپ  رسپ  يا  داب ! وت  رب  مالس  تفگ : هلظنح  سپ  . دوشیمن هنهک  هک  یکلم  يوس  هب  و  تسا ، ایند  رد  هچنآ 

سپ : فوهل تیاور  ربانب  [ . 892 ! ] نیمآ نیمآ ! تفگ : نیـسح  ماما  ترـضح  تشهب . رد  امـش  ام و  نایم  دـنک  عمج  و  وت ، تیب  لها  رب  وت و 
رادمان ناعاجش  يهلمج  زا  مهدزیس : رما  [ . 893  ] دش هتشک  هک  نیا  ات  درک  رازراک  لاوها  رب  ربص  درک و  رایسب  راتشک  تفر و  شیپ  هلظنح 
نادـیم هب  سپ  دوب . ةولـصلا  ریثک  راوگرزب  درم  هحفـص 488 ] فوهل [ : تیاور  ربانب  . دوب عاطملایبا  نب  ورمع  نب  دـیوس  راـگزور ، داـبع  و 

تاحارج هک  نیا  لاح  داتفا و  ناگتـشک  نایم  رد  هک  نیا  ات  رازراک ، دیادش  رب  ربص  هب  دومن  هغلابم  هدـنرد و  ریـش  دـننام  درک  لاتق  دـمآ و 
رکشل هک  دینش  هک  نیا  ات  دوبن  یتکرح  وا  هب  دوب و  هداتفا  لاحیب  سپ  دوب . هدش  نیگنس  تاحارج  یتدایز  زا  دوب و  هدیسر  شندب  رب  رایسب 

: مهدراهچ رما  [ . 894  ] دش دیهش  هک  نیا  ات  درک  داهج  نآ  هب  دروآ و  ردب  دوخ  يهزوم  نایم  زا  يدراک  سپ  دش  هتشک  نیـسح  دنیوگیم 
تداهش يهجرد  یلعا  هب  ات  درک  داهج  سپ  درک  هلمح  نآ ، زا  سپ  دناوخ . زجر  دمآ و  نوریب  ینزام  میلـس  نب  ییحی  : بقانم تیاور  ربانب 

داهن رازراک  نادیم  هب  يور  يرافغ  ةرق  یبأ  نب  ةرق  : بقانم تیاور  ربانب  مهدزناپ : رما  [ . 895  ] هنع هللا  یضر  دیطلغ -  دوخ  نوخ  هب  دیسر و 
مهدـفیه و مهدزناش و  رما  [ . 896  ] دیـسر تداهـش  يهعیفر  يهجرد  هب  هک  درک  داهج  ردـقنآ  درک و  رمع  رکـشل  رب  هلمح  ناـناوخزجر  و 
وا مسا  : امننبا تیاور  ربانب  [ . 897  ] دش دیهـش  هک  نیا  ات  درک  هلتاقم  دـناوخ و  زجر  یکلام  سنا  نب  کلام  : بقانم تیاور  ربانب  مهدـجیه :

زجر دـمآ و  تزراـبم  هب  یفعج  عاـطم  نب  ورمع  : بقاـنم تیاور  رباـنب  نآ  زا  سپ  هحفـص 489 ] [ . ] 898 [ ] دوب  ] یلهاـک ثراـح  نب  سنا 
هک قورـسم  نب  جاجح  نآ  زا  سپ  : راحب تیاور  رباـنب  [ . 899  ] دیـسر تداهـش  يهجرد  هب  هک  نیا  ات  درک  لاـتق  درک و  هلمح  سپ  دـناوخ 

[900  ] دش هتـشک  هک  نیا  ات  درک  داهج  ردقنآ  درک و  هلمح  نآ  زا  سپ  دناوخ . زجر  دـمآ و  نادـیم  هب  دوب  مالـسلاهیلع -  نیـسح -  نذؤم 
دـش و فلاخم  رکـشل  رب  روهلمح  دـناوخ و  زجر  داهن و  رازراک  نادـیم  هب  يور  نیـصح  نب  میهاربا  : فنخمیبا تیاور  ربانب  مهدزون : رما  .
وا و  دمآ ، تزرابم  هب  یلعم  نب  یلعم  : فنخمیبا تیاور  ربانب  متسیب : رما  [ . 901  ] دش هتشک  نآ  زا  سپ  داتسرف  منهج  شتآ  هب  ار  رفن  داتفه 

تسیب و دروآ . هلمح  رکـشل  رب  سپ  دـناوخ ، زجر  دوـب . هلتاـقم  و  [ 902  ] تلوص تدـش و  هب  فورعم  و  دوب ، رادـمان  ناعاجـش  فیاعم  زا 
رما [ . 903  ] دندز ار  وا  ندرگ  هک  درک  رما  سپ  دنتشاد . زاب  دعس  رسپ  دزن  دندرک و  ریسا  ار  وا  سپ  تخادنا . كاله  كاخ  رب  ار  رفن  راهچ 

زا سپ  درک . دعس  نب  رمع  رکـشل  اب  تخـس  لاتق  دمآ و  نادیم  هب  يدع  نب  حامرط  : فنخمیبا تیاور  ربانب  مود : تسیب و  مکی و  تسیب و 
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راتـشک ردقنآ  دمآ و  تزرابم  هب  يرافغ  يهلظنح  نب  یلعم  نآ ، زا  سپ  هحفص 490 ] [ . ] 904 . ] دندیناسر تداهـش  يهجرد  هب  ار  وا  نآ 
ناشیا زا  دـنام و  راک  زا  شیوزاب  هک  دومن  هدـهاجم  ردـقنآ  دیـشک و  فالغ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  سپ  تسکـش . وا  يهزین  هک  نیا  اـت  درک 

ار وا  هزین  نعط  ریشمش و  برض  زا  دنتفرگ و  ار  وا  رود  رکشل  تخادنا . كاخ  رب  ار  وا  و  [ 905  ] دمآ رد  رس  هب  وا  بسا  سپ  تشک . رایسب 
زجر دـمآ و  نادـیم  هب  دواد  نب  کـلام  : فـنخمیبا تیاور  رباـنب  مجنپ : تسیب و  مراـهچ و  تـسیب و  موـس و  تـسیب و  رما  [ . 906  ] دنتشک
ثرح نب  ةدانج  : بقانم تیاور  ربانب  [ . 907  ] دش هتـشک  نآ  زا  سپ  داتـسرف . نارین  هب  ار  رفن  هدزناپ  هک  نیا  ات  درک  داهج  ردقنآ  و  دـناوخ ؛

زجر دـمآ و  هدانج  نب  ورمع  نآ ، زا  سپ  دـیدرگ . دیهـش  ات  درک  هلتاقم  ردـقآ  درک و  هلمح  دـناوخ و  زجر  تفاتـش و  نادـیم  هب  يراـصنا 
بیبش نب  سباع  مشـش : تسیب و  رما  [ . 908  ] دـیدرگ زیاف  تداهـش  يهعیفر  يهجرد  هب  هک  نیا  ات  درک  لاتق  نآ  زا  سپ  دـناوخ و  ینالوط 

نآ وا  درک و  داهج  درک و  رود  [ 909  ] رب زا  ار  هرز  هک  دوب  یـسک  نآ  وا  دوب و  هفوک  نیفورعم  ناعاجـش  زا  هدومزآ و  نازرابم  زا  يرکاش 
ابا يا  هک  درک  مالس  دمآ و  نیسح  ماما  دزن  هب  راوگرزب  نآ  : هک دیوگ  فنخموبا  دومنن . تأرج  رورس  نآ  تزرابم  هب  یسک  هک  دوب  یسک 
هن و  نم ، هحفـص 491 ] رب [  دـشاب  رتیمارگ  هک  نیمز  يور  رب  يرود  هن  یکیدزن و  دـنکیمن  ماش  هک  ادـخ  هب  مسق  شاب ؛ هاـگآ  هللادـبع !
ره دشاب ، نم  نوخ  ناج و  زا  رتیمارگ  هک  يزیچ  هب  منک  وت  زا  لتق  ملظ و  عفد  هک  متـشادیم  تردـق  رگا  و  وت ؛ زا  نم  يوس  هب  رتتسود 
هب ریشمش  اب  سپ  مشابیم . وت  ردپ  تیاده  وت و  تیاده  رب  نم  هک  مهدیم  تداهش  هللادبع ! ابا  يا  وت ! رب  داب  مالـس  مدروآیم . اج  هب  هنیآ 

، اهگنج رد  ار  وا  مدوب  هدرک  هدهاشم  متخانش و  ار  وا  دیآیم ، سباع  هک  مدید  نوچ  نم  هک  دیوگ  میمت  نب  عیبر  دش . ناور  رکـشل  بناج 
. امش زا  يدحا  وا  يوس  هب  دورن  نوریب  تسا . بیبش  رسپ  نیا  تسا ، ناریش  ریـش  نیا  سانلا ! اهیا  : متفگ سپ  دوب . نامدرم  نیرتعاجـش  وا  و 
ار وا  تفگ : هدازمارح  دعـسنبا  دـیآ ؟ تزراـبم  هب  هک  تسین  يدرم  اـیآ  لـجر ؟ ـالأ  لـجر ؟ ـالأ  ندرک ؟ ادـن  هب  درک  عورـش  سباـع  سپ 

هظحالم نانچ  ار  ناسکان  نآ  رازراک  نوچ  نارغ  ریـش  نآ  وا . رب  نتخادـنا  گنـس  هب  دـندرک  عورـش  بناج  ره  زا  سپ  دـینک . نارابگنس 
دناریم هتخادـنا و  شیپ  هک  ار  وا  مدـید  هنیآ  ره  هک  ادـخ  هب  مسق  سپ  دـیچیپ . رکـشل  رب  سپ  تخادـنا ، ار  دوخ  دوخ  هالک  هرز و  دومن ،

رد هک  ار  وا  رس  مدید  سپ  دیشون . تداهش  تبرش  رادمان  نآ  سپ  دندمآ . رد  وا  رود  هب  بناج  ره  زا  ناشیا  سپ  ار . رفن  تسیود  زا  هدایز 
دوبن یسک  صخش  نیا  دینکن  همصاخم  هک  تفگ  دعسنبا  متـشک . ار  وا  نم  هک  تفگیم  کی  ره  دوب و  توق  اب  نادرم  زا  رفن  دنچ  تسد 

تیاور رباـنب  متـشه : تـسیب و  مـتفه و  تـسیب و  رما  [ . 910  ] تخادـنا یئادـج  ناـشیا  ناـیم  مـالک  نیا  هب  سپ  دـشکب . ار  وا  رفن  کـی  هک 
میوش و هتـشک  وت  يور  شیپ  رد  هک  میدمآ  ام  داب ! امـش  رب  مالـس  هللادبع ! ابا  يا  دنتفگ ،: دندمآ و  نایرافغ  نمحرلادبع  هللادـبع و  : بقانم
ود ره  هک  نیا  لاح  دـنتفر و  بانج  نآ  کیدزن  هب  سپ  دـییایب . نم  کیدزن  امـش ! دـیدمآ  شوخ  دومرف : بانج  نآ  میئامن . وت  زا  ـالب  عفد 

مراد دیما  نم  هک  ادخ  هب  مسق  سپ  ار ؟ امش  دروآ  هیرگ  هب  زیچ  هحفص 492 ] هچ [  نم ! ردارب  رسپ  ود  يا  دومرف : بانج  نآ  دنتسیرگیم .
ام يهیرگ  هک  ادخ  هب  مسق  هللادبع ! ابا  يا  دنک  وت  يادف  ار  ام  ادخ  هک  دندرک  ضرع  ناشیا  دوش . نشور  امش  ياهمشچ  یتعاس  زا  دعب  هک 

. میناسر عفن  وت  رب  هک  میرادن  تردق  ام  دناهتفرگ و  ار  وت  رود  نانمـشد  هک  مینیبیم  ار  وت  هک  نیا  يارب  مییرگیم  هکلب  تسین  نامدوخ  رب 
ياهسفن هب  ارم  نم  اب  امش  ةاساوم  امش و  يزوسلد  ببس  هب ] ! ] نم ناگدازردارب  ود  يا  دهد ، ریخ  يازج  ار  امـش  ادخ  هک  دومرف  بانج  نآ 

امش رب  دومرف : بانج  نآ  ادخ ! ربمغیپ  رسپ  يا  داب ، وت  رب  مالـس  دنتفگ : دنتفر و  تزرابم  هب  نآ  زا  سپ  ناراکزیهرپ . يازج  نیرتوکین  امش 
دیزی : بقانم تیاور  رباـنب  مهن : تسیب و  رما ] [ .] 911  ] دندش هتـشک  ات  دندومن  هلتاقم  ردقنآ  سپ  ادـخ ! تاکرب  داب و  ادـخ  تمحر  مالس و 
تسار ار  وا  ریت  ایادخ ! تفگیم : نیـسح  تخادنایم  هک  يریت  ره  درکن و  اطخ  ار  اهنآ  زا  ریت  جنپ  هک  تخادنا  ریت  تشه  ءاثعـش  دایز  نب 

نب دیزی  : بقانم تیاور  ربانب  مایـس : رما ] [ .] 912  ] دنتـشک ار  وا  سپ  دـندرک ، هلمح  وا  رب  رکـشل  سپ  نک . اـطع  تشهب  ار  وا  باوث  نک و 
ابا ار  وا  دناوخیم و  زجر  دمآیم و  نیـسح  يوس  هب  تخادنا و  كاله  كاخ  رب  ریت  هب  ار  رمع  نارای  زا  رفن  جنپ  سپ  دـمآ ؛ نوریب  رجاهم 
رد دیاش  دش و  دیهش  هتبلا  دناهتشونن . وا  ندش  هتشک  رد  لتاقم  بابرا  ینخس ، رگید  و  [ . 913  ] دندناوخیم هدنک  زا  ۀلدهب  ینب  زا  ءاشعشلا 
نب فیس  : راحب تیاور  ربانب  مود : یـس و  مکی و  یـس و  رما ] [ ] هحفـص 493 دشاب [ . هدش  دیهـش  دندرک ، هعفد  دنچ  رد  هک  بولغم  گنج 
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رباج ونب  هب  ار  ناشیا  دـندمآ و  دنـشابیم ، نادـمهینب  يهلیبق  زا  ینطب  هک  ناـیرباج  عیرـس  نب  هللادـبع  نب  کـلام  عیرـس و  نب  ثرحلا  یبا 
امـش رب  دومرف : بانج  نآ  ادخ ! ربمغیپ  رـسپ  يا  داب ، وت  رب  مالـس  دنتفگ : سپ  . دـندرک تاقالم  مه  اب  نیـسح  يور  شیپ  رد  و  دـنناوخیم .

[ . 914  ] دنتشگ دیهش  دندش و  هتشک  هک  نیا  ات  دندرک  داهج  ردقنآ  ناشیا  نآ ، زا  سپ  داب ! مالس 

نارسپ ناگدازردارب و  ناردارب و  مامعا و  ینب  زا  ماما ، تیب  لها  تداهش  رد 

تیب لها  رگم  دنامن  یقاب  دندش و  هتـشک  مالـسلاهیلع -  نیـسح -  ماما  باحـصا  نوچ  : راحب تیاور  ربانب  لوا : رما  : تسا رما  دنچ  نآ  رد  و 
دالوا زا  ناگدازهاش  و  هادـف -  یحور  یبتجم -  نسح  ماما  دالوا  زا  ناگهدازهاش  لیقع و  دـالوا  راـیط و  رفعج  یلع و  دـالوا ؛ ناـشیا  و  وا ؛

بلص دالوا  زا  معا  لیقع ؛ دالوا  زا  شدارم  هک : دیوگ  فؤم  [ . 915  ] دندومن عادو  یضعب  اب  یضعب  دندش و  عمج  سپ  دندوب . نیسح  ماما 
دوب لیقع  نب  ملسم  نب  هللادبع  تفر ، تزرابم  هب  هک  تیب  لها  زا  یسک  لوا  هک : هدرک  رکذ  راحب  بحاص  دوخ  هک  اریز  تسا ؛ ناگداون  و 
وحن هب  [: تسا  ] تیب لها  دادـعت  رد  مود : رما  . تسا هحفص 494 ] [ ] 917  ] داـفحا زا  معا  دـالوا ، زا  شدارم  هک  دوشیم  مولعم  سپ  [ 916]

و هدوب . رـس  تشه  داتفه و  هدـش ، تیاور  هچنآ  ربانب  وا  تیب  لهاو  نیـسح  باحـصا  سؤر  : هک هتفگ  يوسوم  بلاطیبا  نب  دـمحم  لامجا 
ثعشا نب  سیق  ناشیا  بحاص  دنتشادرب و  رس  هدزیس  هدنک  سپ  دنیوج . برقت  دیزی  دایزنبا و  دزن  هب  ات  دندرک  تمسق  ار  اهرس  نآ  لئابق 
نوعلم نشوجلا  يذ  رمـش  ناشیا  بحاص  دنتـشادرب و  رـس  تسیب  نزاوه  : بوشآ رهـش  نبا  تیاور  ربانب  . دندروآ رـس  هدزاود  نزاوه  و  دوب .

نبا تیاور  ربانب  .و  دنتفرگ رس  هدزناش  دساینب  و  دنتشاد . رـس  هدزون  میمت  : بوشآ رهـش  نبا  تیاور  ربانب  .و  دنتفرگ رـس  هدفیه  میمت  و  دوب .
رس هن  سان  رئاس  : هک هتفگ  بوشآ  رهش  نبا  .و  دنتفرگ رس  هدزیس  سان  رئاس  دنتـشادرب و  رـس  تفه  جحذم  دنتـشادرب و  رـس  هن  : بوشآ رهش 
نآ رد  سپ  تیب ، لها  زا  نیلوتقم  ددع  اما  .و  دندوب رـس  داتفه  عومجم  نیا  : هک هتفگ  بوشآ  رهـش  نبا  .و  هدرکن رکذ  ار  جحذم  دـنتفرگ و 

تسیب و ناشیا  هک  دننآرب  رثکا  : هک دـناهتفگ  بلاطیبا  نب  دـمحم  بقانم و  بحاص  بوشآ و  رهـش  نبا  هحفـص 495 ] تسا [ . فالخ  زین 
ملـسم و نب  دـمحم  لیقع و  نارـسپ  نمحرلادـبع ، رفعج و  هفوک و  هب  لوتقم  ملـسم  دـندوب : رفن  تفه  سپ  لیقعونب  اـما  دـندوب . رفن  تفه 
ار لیقع  نارسپ  دمحم  نوع و  : بوشآ رهش  نبا  درک  دایز  .و  لیقع نب  دیعسیبا  نب  دمحم  لیقع و  نب  دمحم  نب  رفعج  ملـسم و  نب  هللادبع 
هن یلع  دالوا  زا  .و  هللادبع نب  هللادیبع  هللادبع و  نب  ربکالا  نوع  رفعج و  نب  هللادبع  نب  دمحم  دندوب ، بلاطیبا  نب  رفعج  دالوا  زا  رفن  هس  و 

یلع و نب  رفعج  یلع و  نب  ناـمثع  یلع و  نب  رمع  و  دـش ، دیهـش  زین  ساـبع  نب  دـمحم  هک  دوـشیم  هتفگ  ساـبع و  نیـسح و  : دـندوب رفن 
ماما دالوا  زا  رفن  راهچ  و  تسا . کش  لحم  وا  لـتق  هک  رکبوبا -  رغـصالا و  یلع  نب  دـمحم  رغـصالا و  یلع  نب  هللادـبع  یلع و  نب  میهاربا 

[918 . ] دوب كدوک  وا  و  دناهدرک ، رکذ  ار  رمع  یـضعب  دناهدرک و  رکذ  ار  رـشب  یـضعب  مساق و  هللادـبع و  رکبوبا و  دـندوب : یبتجم  نسح 
یسلجم يهمالع  اب  رـصاعم  هزاجا و  خیاشم  زا  نیرحبلا و  عمجم  بحاص  یحیرط  نیدلارخف  خیـش  هک  بختنم  بحاص  هک : دیوگ  فلؤم  .

هللادبع میهاربا و  ربکایلع و  تسه :-  هک  یفالتخا  عم  دندوب -  نیسح  ماما  دالوا  زا  رفن  شـش  و  هدرک . رکذ  زین  ار  نسح  نب  دمحا  تسا ،
هللادبع یلع و  رگم  بقانم ، بحاص  درکن  رکذ  و  بانج . نآ  نماد  رد  هللادبع  دش  حبذ  و  دـیز . رمع و  رفعج و  یلع و  هزمح و  دـمحم و  و 

دشن هتشک  هک  دوشیم  هتفگ  هحفص 496 ] هک [ : هتفگ  بوشآ  رهش  نبا  .و  ار رمع  دیز و  میهاربا و  هزمح و  بلاطیبا  نبا  درک  طقاس  و  ار .
هتفگ جرفلاوبا  .و  تشک ار  وا  تخادنا و  يریت  مرادینب  زا  يدرم  هک  دوشیم  هتفگ  و  دوب . ضیرم  هک  نیا  يارب  یلع ، رـسپ  رغـصا ، دـمحم 

.و دـنرفن ود  تسیب و  تسا -  اهنآ  رد  فالتخا  هک  یئاهنآ  ياوس  بلاطوبا -  دالوا  زا  دـندش  هتـشک  ـالبرک  رد  هک  یناـسک  نآ  يهمه  : هک
: هک دومرفیم  بانج  نآ  میتخاسیم  روکذـم  ار  نیـسح  لـتق  رقابدـمحم  ماـما  دزن  رد  هک  تقو  ره  اـم  هک  دـناهتفگ  ةاور  : هک هتفگ  اـمننبا 
رد هفئاط  خیش  و  [ . 919  ] دشاب یلع  ردام  هک  دسا  تنب  همطاف  ینعی  دندوب -  هدرک  تکرح  همطاف  مکـش  رد  همه  هک  ار  رفن  هدفیه  دنتـشک 

كاخ هب  اروشاع  رصع  رد  رفن  یس  هک : دومرف  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  : هک هدرک  رکذ  يربخ  نانـس  نب  هللادبع  زا  حابـصم  باتک 
[920  ] دوب ناشیا  رادازع  هنیآ  ره  دوبیم  ایند  رد  ربمغیپ  رگا  و  دوب . نارگ  ربمغیپ  رب  ناشیا  لتق  هک  ناشدوخ ، یلاوم  نایم  رد  دـندوب  هداتفا 
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زا رگید  قیرط  رد  و  دوبن . یهیبش  نیمز  يور  رب  ناشیا  يارب  هک  دناهدش  هتـشک  رفن  هدزناش  نیـسح  اب  : هک تسا  لوقنم  يرـصب  نسح  زا  .و 
دـش روکذم  لیلکا  نیا  ردـص  رد  هک  مالـسلاهیلع -  نامزلا -  بحاص  ترـضح  ترایز  رد  و  [ . 921  ] هدش لقن  رفن  هدفیه  يرـصب : نسح 

تسا روکذم  مالـسلاهیلع -  اضر -  هحفـص 497 ] ترـضح [  زا  بیبش  نب  نایر  تیاور  رد  و  نک ، هظحـالم  سپ  هدرک . رکذ  رفن  هدزناـش 
باتک رد  يدوعسم  و  [ . 922  ] دوبن یهیبش  ناشیا  يارب  نیمز  يور  رد  هک  دـندش  دیهـش  درم  رفن  هدـجیه  وا  تیب  لها  زا  بانج  نآ  اـب  : هک

هتفگ بوـشآ  رهـش  نبا  و  [ . 923  ] دـندوب وا  هارمه  هب  هداـیپ  دـص  راوس و  رازه  دیـسر و  ـالبرک  هب  ترـضح  : هک هدرک  رکذ  بهذـلا  جورم 
نب ۀـلظنح  یعجـشا و  ثراح  نب  بعک  نب  نارمع  نالجع و  نب  میعن  دـندش : دیهـش  یلوا  يهلمح  رد  هک  نیـسح  باحـصا  زا  یناسک  : هک

يریمن و کلام  نب  فیـس  ملـسم و  نب  رماع  کلام و  نب  ۀماغرـض  هعیـشم و  نب  ورمع  قیتع و  نب  ۀنانک  ریهز و  نب  طساق  ینابیـش و  ورمع 
رامع یمهف و  ریمعیبا  نب  داوس  یبسار و  ورمع  نب  سالح  یعدنج و  ورمع  ثرحلا و  نب  بابح  يذـیاع و  عمجم  یبحرأ و  نمحرلادـبع 

نب هللادبع  جاجح و  نب  يدوعسم  یلع و  نب  ۀلبج  قمحلا و  نبا  يالوم  ورمع  نب  رهاز  یبسار و  ورمع  نب  نامعن  ینالادلا و  ۀمالـس  یبا  نب 
نارـسپ هللادیبع  هللادبع و  میلـس و  نب  ریهز  ریثک و  نب  ملـسم  ریمع و  نب  هللادبع  ناسح و  نب  رامع  یمعثخ و  رـشب  نب  ریهز  يرافغ و  ةورع 

نآ هچ  رگا  تسا . لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  رد  موس : رما  [ . 924  ] نینمؤملاریما یلاوم  زا  رفن  ود  نیـسح و  یلاوم  زا  رفن  هد  يرـصب و  دـیز 
مان هدرک و  اهیگنادرم  هفوک  رد  ترضح  نآ  رما  هب  نکیل  هتشادن ، روضح  بایطا  ماما  بآم  تداهـش  بانج  باستنا  رفظ  باکر  رد  بانج 

دانسا هب  بقانم  بتک ، زا  یضعب  زا  . هتشاد تیلـضفا  ترـضح  هحفـص 498 ] نآ [  باحـصا  زا  رثکا  زا  هتخاس و  وحم  ار  راگزور  ناـعاجش 
تشاد توق  نادنچ  دوب و  يریش  دننام  لیقع  نب  ملسم  هک  هدش -  رکذ  زین  بقانم  ریغ  رد  هکنانچ  هتـشاد -  تیاور  رانید  نب  ورمع  زا  دوخ 

تسا و ینالوط  تعاجش ، يهشیب  ریش  نآ  تیفیک  و  [ 925  ] دـنکفایم هناخ  يالاب  هب  تفرگیم و  دوخ  تسد  هب  ار  لکیه  يوق  نادرم  هک 
هجحلا يذ  متشه  ملسم  جورخ  لصا  . دیامنیم نایب  ار  وا  تداهـش  لامجا  وحن  هب  فلؤم  و  تسه . نآ  رد  یفالتخا  كدنا  لتاقم  بتک  رد 

، درک جورخ  ملـسم  هک  زور  ناـمه  رد  و  دوـب .] لاـس  نـیمه  زا   ] هاـم نـیمه  مـهن  زور  رد  شلتق  و  يرجه ، تصـش  لاـس  زا  ، هبنـشهس زور 
ار دایز  رسپ  هرامالا  راد  رود  درک و  جورخ  ملسم  هک  نیا  زا  دعب  دوب . هیورت  زور  نآ  و  دمآ ؛ قارع  بناج  هب  هکم  زا  ءادهشلادیس  ترضح 
دنسریم و ماش  رکشل  بیرقنع  هک  دندیناسرت  ار  مدرم  هفوک ، فارشا  دش  ماش  کیدزن  نوچ  تسب . ار  رصق  رد  هدازمارح  دایزنبا  تفرگ .

نیا لاح  و  درک ، ءادا  ار  برغم  زامن  ملـسم  دش و  ماش  نوچ  : داشرا تیاور  ربانب  . دـندشیم قرفتم  کی  کی  مدرم  سپ  دنـشکیم . ار  امش 
رتـشیب رفن  هد  هدـید  هک  دوب  هدیـسرن  باوبا  هب  زونه  سپ  دـمآرب . هدـنک  باوبا  زا  درک  هدـهاشم  نینچ  نوچ  رفن . یـس  رگم  دوـبن  وا  اـب  هک 

وا هب  ار  هار  هک  تسین  سک  چیه  هک  دید  دش  تفتلم  سپ  دوب . هدنامن  وا  هب  سک  چـیه  هک  نیا  لاح  دـمآ و  نوریب  رد  زا  سپ  دـناهدنامن .
هک تسنادیمن  تفریم و  هفوک  ياههچوک  رد  درکیم و  هاگن  پچ  تسار و  بناج  هب  سپ  دنک . یئامنهار  شلزنم  هب  ار  وا  دهد و  ناشن 
ما وا  و  دنتفگیم ؛ هعوط  ار  وا  هک  دیـسر  ینز  يهناخ  رد  هب  ات  تفر  سپ  دیـسر . هدنک  زا  ۀلبجینب  ياههناخ  هب  هک  نیا  ات  دوریم . اجک  هب 

لالب وا  يارب  يرسپ  دوب و  هدرک  جیوزت  ار  وا  یمرضح  دیـسا  و  هحفـص 499 ] دوب [  هدرک  دازآ  ار  وا  سپ  سیق ، نب  ثعـشا  يارب  دوب  دلو 
نز نآ  درک . مالس  نز  نآ  رب  ملسم  سپ  دوب . شرسپ  مودق  رظتنم  هداتسیا  رـس  رد  شردام  دوب و  هتفر  نوریب  نامدرم  اب  مه  وا  و  دروآ . مان 
هب ار  بآ  فرظ  نز  نآ  تسشن . دیشون و  بآ  ملسم  دروآ . یبآ  نز  نآ  سپ  هدب . نم  هب  یبآ  ادخ ! زینک  يا  دومرف : ملسم  تفرگ . باوج 

ملـسم درگزاب . دوخ  لها  هب  سپ  : تفگ یلب . تفگ : يدیـشونن ؟ بآ  ایآ  ادـخ ! يهدـنب  يا  تفگ : سپ  دـمآ . نوریب  درب و  هناـخ  نوردـنا 
! ادـخ يهدـنب  يا  هللا ! ناحبـس  تفگ : موس  يهبترم  رد  نز  نآ  دومن . توکـس  زاـب  ملـسم  درک . مـالک  نآ  يهداـعا  نز  نآ  دومن . توکس 

وت يارب  ار  نآ  نم  نم و  يهناخ  رد  رب  نتسشن  وت  يارب  تسین  حالـص  هک  اریز  درگزاب ، دوخ  لها  يوس  هب  دهد . تیفاع  ار  وت  ادخ  زیخرب ،
ارم هک  دوشیم  ایآ  مرادـن ، يا ]  ] هلیبق تسین و  یلزنم  رهـش  نیا  رد  ارم  ادـخ ! يهدـنب  يا  تفگ : تساخرب و  ملـسم  سپ  منکیمن ! لـالح 
نب ملـسم  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  ادخ ! يهدنب  يا  تفگ : نز  نآ  میامن !؟ یفالت  اهنیا  زا  سپ  دیاش  و  دشاب ، يدزم  وت  يارب  یهد و  یلزنم 

: تفگ نز  نآ  یلب . تفگ : یـشابیم ؟ ملـسم  وت  تفگ  نز  نآ  دندرک . نوریب  دنداد و  بیرف  ارم  دـنتفگ و  غورد  نم  اب  موق  نیا  هک  ملیقع 
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سپ تخاس . رـضاح  اذغ  وا  يارب  تخادـنا و  شرف  نآ  رد  و  تشاد . لزنم  دوخ  هک  هناخ  نآ  ریغ  داد ، لزنم  هناخ  هب  ار  وا  سپ  وش . لخاد 
. درک لاؤس  نآ  ببـس  زا  شردام  زا  دراد . ددرت  دایز  هناخ  نآ  هب  شردام  هک  دـید  دـمآ  نز  نآ  رـسپ  هاگان  هب  هدومرفن  لوانت  اذـغ  ملـسم 
دـش و تکاس  رـسپ  نآ  درک . رهاـظ  وا  هب  ار  رما  سپ  دـیوگن . یـسک  يارب  هک  داد  مسق  ار  وا  نز  نآ  درک . رارـصا  رـسپ  دادـن . زورب  رداـم 

ياقآ يا  تفگ : دزاسب و  وضو  هک  دروآ  یبآ  دـمآ و  ملـسم  دزن  هب  نز  نآ  درک ، عولط  حبـص  نوچ  : بختنم تیاور  رباـنب  [ . 926  ] دیباوخ
، نم يوـمع  هـک  مدـید  باوـخ  رد  بـشما  هـک  هحفـص 500 ] نادـب [  هک  دوـمرف  راوـگرزب  نآ  یـشاب . هدـیباوخ  هـک  مدـیدن  بـشما  نـم !

حبـص نوچ  : فنخمیبا تیاور  ربانب  [ . 927  ] ایند زا  دـشاب  نم  رخآ  زور  زورما  هک  نآ  مناـمگ  هب  باتـشب ! دـنت  هک  دومرفیم  نینمؤملاریما ،
ندرگ هب  الط  زا  یقوط  نوعلم  نآ  دندرک . رابخا  هازمارح  دایزنبا  هب  ار  ملسم  رما  دید و  ار  شردپ  دمآ و  هرامالا  راد  هب  نز  نآ  رـسپ  دش ،

هدرک ریسا  ای  هتـشک  ار  ملـسم  هک  تفگ  داتـسرف و  رـسپ  نآ  اب  راوس  دصناپ  اب  ار  نوعلم  ثعـشا  نب  دمحم  و  داد . وا  هب  یبسا  تخادنا و  وا 
. روایب ارم  گنج  بابسا  هرز و  ردام ! يا  دومرف : بانج  نآ  داد . ربخ  ملسم  هب  دینش  ار  هحلـسا  يادص  بکرم و  زاوآ  نز  نآ  سپ  دیروایب .

يایهم نم ! مشچ  رون  يا  تفگ : نز  نآ  تسارآ . دوخ  رب  گنج  بابسا  تسب و  ار  دوخ  نایم  ملسم  سپ  تخاس . رـضاح  ار  اهنز  نآ  سپ 
لاح و  نم ، رب  دنروآ  موجه  هناخ  رس  رب  ناشیا  هک  مسرتیم  ردام ! يا  دومرف : بانج  نآ  دش . دهاوخن  نیا  زگره  يا ]  ] هدش منیبیم  گرم 

هتـشک وـت  رگا  ادـخ  هب  مسق  نم ! ياـقآ  يا  تفگ : نز  نآ  موـشیم . هتـشک  سپ  تسین . تعـسو  نم  يارب  مأوـت و  يهناـخ  رد  نم  هک  نیا 
ره و  تشاد . یتفلک  ياـهوزاب  و  دـنکرب . ياـج  زا  ار  رد  دروآ و  هناـخ  رد  هب  يور  ملـسم  سپ  تخاـس ! وت  يادـف  مهاوخ  ارم  حور  يوش ،

هاجنپ دص و  هک  درک  هلتاقم  ردـقنآ  و  دـشیم ، تسار  تساوخیمرب و  هعماج  نایم  زا  شندـب  ياهوم  تخیوآیم  رد  ناراوس  اب  هک  یتقو 
هب ثعـشا  نبا  درکیم . لاتق  رب  صیرحت  و  [ 928  ] عیجـشت ار  وا  هناخ  يالاب  زا  نز  نآ  دـندش و  نازیرگ  هیقب  تخادـنا و  كاخ  رب  ار  راوس 
نآ نوچ  : بختنم تیاور  ربانب  هحفص 501 ] [ . ] 929  ] داتسرف راوس  دصناپ  دایزنبا  هک  اجنآ  ات  تسرفب . رکشل  هک  داتـسرف  مایپ ]  ] دایزنبا

هاـگن فارطا  هب  دـینادرگیم و  ار  دوخ  مشچ  تسارآ و  دوـخ  رب  گـنج  بابـسا  ملـسم  داد  ربـخ  ملـسم  هب  دینـش و  ار  نابـسا  يادـص  نز 
درک و هلمح  ناـشیا  رب  ملـسم  : بقاـنم تـیاور  رباـنب  [ . 930  ] تیاـکح رخآ  اـت  يا !؟]  ] هدــش گرم  ياــیهم  ارچ  تـفگ : نز  نآ  درکیم .

قلخلا یف  هللا  ءاضق  مکحف  هلالج  لج  هللا  رمالا  ربصفعراج  کش  توملا ال  ساکب  تنا  عناص و  تنا  ام  کیو  عنصاف  توملا  وه  : تفگیم
سپ تساوخ . دادـما  داـیزنبا ، زا  ثعـشانبا  سپ  تشک . ار  يایـسب  قلخ  هک  نیا  اـت  درک  يرایـسب  گـنج  سپ  : بختنم تیاور  رباـنبعیاذ 

هب متسرفب  ار  وت  هک  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  دنکیم ! راتشک  همه  نیا  درم  کی  دنیشنب ! تیازع  هب  تردام  هک  داتـسرف  باوج  رد  دایزنبا 
هب ارم  رگم  هک  داتـسرف  ماغیپ  رگید  يهعفد  ثعـشانبا  دوب . نیـسح  ماـما  شدارم  و  دـشاب !؟ رتعاجـش  رترادتوق و  وا  زا  هک  یـسک  گـنج 

رکشل دایزنبا  سپ  هللادبع . نب  دمحم  لآ  ياهریشمش  زا  يریـشمش  يوس  هب  يداتـسرف  ارم  هکلب  يداتـسرف !؟ هفوک  نالاقب  زا  یلاقب  گنج 
هک نیا  ات  دروآ ، هلمح  ناشیا  رب  دید و  ار  گنج  يهیهت  و  دش . نوردنا  هناخ  هب  دومن ، هدـهاشم  ار  تلاح  نآ  ملـسم  نوچ  داتـسرف . ناوارف 
زا داتسرف و  دایزنبا  دزن  هب  رگید  راب  ثعشانبا  سپ  دیسر . وا  هب  هک  اهریت  يرایـسب  زا  دش  تشپراخ  دننام  شندب  تشک و  رایـسب  ار  قلخ 

همه امش  الا  و  دیهد . ناما  ار  وا  امـش ! رب  ياو  تفگ  ناشیا  هب  هداتـسرف و  تیعمج  هدازمارح  دایزنبا  هحفص 502 ] تساوخ [ . تیعمج  وا 
دز و ریشمش  ملسم  ناهد  رب  رکب  سپ  دندش . روهلمح  نوعلم  يرمحا  نارمح  نب  رکب  اب  ملسم  : داشرا تیاور  ربانب  [ . 931  ] دزاسیم یناف  ار 
وا شود  رب  مود  تبرض  دز و  شرس  رب  یتبرض  ملسم  تخاس . ادج  ار  ایانث  نادند  ود  دیسر و  نییاپ  بل  هب  ریـشمش  دیرب و  ار  وا  يالاب  بل 
وا دندش و  فرشم  اههناخ  يالاب  رب  دندید ، نانچ  رکشل  نوچ  دروآ . رد  هب  رس  ریشمش  نوعلم  نآ  [ 932  ] فوج زا  هک  دوب  کیدزن  هک  دز 
دنچ دید  راوشد  ار  راک  نوچ  ثعشانبا  المجم ؛ دنتخیر . وا  رس  رب  هناخ  يالاب  زا  دندز و  شتآ  ین  ياههتسد  رد  و  دندرک . نارابگنس  ار 

. درکیم هلتاقم  دش و  روهلمح  ناشیا  رب  اهمخز  یگتـسخ و  نآ  اب  : بختنم تیاور  ربانب  [ . 933  ] درکن لوبق  بانج  نآ  داد . ناما  ار  وا  هعفد 
ملـسم يور  شیپ  زا  سپ  دـندیناشوپ . لگ  كاخ و  هب  شرـس  و  هدـنراد ؛ قمع  دـندنک  یلادوگ  هار  ناـیم  رد  دـندرک ؛ هعدـخ  رکم و  سپ 
يالاب رب  هک  دز  يریشمش  وا  كرابم  يور  نساحم  رب  هدازمارح  ثعشانبا  دندرک . هطاحا  وا  هب  سپ  داتفا . لادوگ  نآ  رد  ملـسم  دنتخیرگ .
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[934  ] دندرک ریسا  دنتسب و  دنتفرگ و  ار  وا  سپ  درکیم . تکرح  راوگرزب  نآ  كرابم  ياهنادند  تفر و  ورف  مشچ  نییاپ  ياههژم  ینیب و 
زا ایوگ  سپ  دندوبر . وا  تسد  زا  ریشمش  دنتفرگ و  ار  وا  رود  دندیناشن و  نآ  رب  ار  وا  دندروآ و  يرتسا  هحفص 503 ] داشرا [ : تیار  ربانب  .

یـسک وت  لثم  هک  تفگ  نوعلم  سابع  نب  هللادـیبع  المجم ؛ تسا . بیرف  لوا  نیا  دومرف : دـیدرگ و  کشا  رپ  وا  ياهمـشچ  سویأم و  دوخ 
هن میرگیمن و  دوخ  يارب  ادخ  هب  مسق  هک  دومرف  بانج  نآ  تسیرگ . دهاوخن  دهد  يور  یتلاح  نینچ  وا  هب  رگا  تسا  يرما  نینچ  بلاط 

يارب میرگیم  دنیآیم . هک  تسا  نم  لها  يارب  نم  يهیرگ  نکیل  متـسین و  یـضار  ار  سفن  فلت  هچ  رگا  منوزحم ، ندش  هتـشک  يارب  زا 
نوخ رد  کیرـش  سیق  نب  ثعـشا  : هک درک  تیاور  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  زا  یفاـک  باـتک  رد  و  [ . 935  ] نیسح لآ  نیـسح و 

: هک دناهتفگ  یضعب  [ . 936 . ] دش نیـسح  نوخ  رد  کیرـش  شرـسپ  دمحم  دیناروخ و  رهز  ار  نسح  هدعج  شرتخد  و  دـش ، نینمؤملاریما 
. جیوزت ودب  ار  وا  لوحا ، تشاد  يرهاوخ  رکبوبا  رـسای و  لها  هدر  رد  دش  دترم  ربمغیپ  زا  دعب  هک  تسا  هفوک  نکاس  يدنک  نامه  ثعـشا 

سیئر دترم و  نآ  زا  سپ  درک . گنج  هیواعم  اب  نیفـص  رد  ترـضح  نآ  اب  دوب و  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  دش و  ادـیپ  وا  زا  دـمحم  سپ 
زا سپ  درک  هبراحم  هفوک  رد  ملـسم  اب  دمحم  شرـسپ  داد و  رهز  ار  نسح  هدعج  شرتخد  دش و  هتـشک  ناشیا  نایم  رد  سپ  دـش . جراوخ 

هدش هنـشت  رایـسب  هک  نیا  لاح  و  دـندرب ، هدازمارح  دایزنبا  رـصق  رد  هب  ار  ملـسم  سپ  . دوب یفاک  مالک  اجنیا  ات  درک . هلتاقم  نیـسح  اب  نآ 
تیاور اب  دراد  تافانم  تیاور  نیا  نکیل  و  هحفص 504 ] [ . ] 937  ] دوب هدیـشونن  بآ  بانج  نآ  هک  دوب  زور  ود  : بختنم تیاور  ربانب  . دوب

هک نیا  دیاش  و  دیشون ». تساوخ و  یبآ  تبرش  هعوط  زا  بش  نامه  رد  هعوط  هناخ  رد  رس  رب  ملـسم  : » هک دش  روکذم  قباس  رد  هک  داشرا 
اجنآ رد  مه  بآ  زا  يا ]  ] هزوک و  دندوب . نذا  رظتنم  هتسشن  یتعامج  رـصق  رد  : داشرا تیاور  ربانب  . دشاب حصا  دنـس  تهج  زا  داشرا  تیاور 

نوعلم ورمع  نب  ملسم  دیهد . نم  هب  یبآ  تبرـش  هک  دومرف  ملـسم  ترـضح  سپ  دوب . یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  ناسک  نآ  يهلمج  زا  و  دوب .
لیقع نب  ملـسم  یـشچب . میمح  زا  منهج  شتآ  رد  اـت  دیـشچ  ار  نآ  یهاوخن  ادـخ  هب  مسق  هن ، تسا ! درـس  بآ  نیا  ردـق  هچ  نیبـب  تفگ :

، يدوب هدرک  راکنا  وت  هک  ینامز  رد  متخانش  ار  قح  هک  متسه  یسک  نآ  نم  تفگ : هدازمارح  ورمع  نب  ملسم  یتسیک ؟ وت ! رب  ياو  دومرف :
ینامرفان وت  هک  ینامز  رد  مدرک  وا  تعاطا  نم  و  يدرک ، راتفر  دوخ  ماـما  اـب  رکم  هب  وت  هک  یناـمز  رد  مدرک  دوخ  ماـما  يارب  تحیـصن  و 
یلدگنـس راکافج و  ردق  هچ  دنیـشنب ! تیازع  هب  تردام  هک  دومرف  لیقع  نب  ملـسم  بانج  مشابیم . یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  نم  و  يدرک ،

هب ثیرح  نب  ورمع  داد و  راوید  هب  تشپ  تسشن و  لیقع  نب  ملسم  سپ  منهج . شتآ  رد  دولخ  میمح و  هب  يرتراوازـس  هلهاب ! رـسپ  يا  وت !
زا حدـق  نآ  دـماشایب ؛ هک  تساوخ  تفرگ و  ار  نآ  ملـسم  سپ  ماشایب . هک : تفگ  ملـسم  هب  دروآ و  بآ  زا  یحدـق  هک  تفگ  دوخ  مـالغ 

ملـسم يایانث  نادند  ود  دش  موس  يهعفد  نوچ  درک . نینچ  هعفد  ود  ای  هعفد  کی  سپ  دماشایب . هک  تسناوتن  دش . رپ  شکرابم  ناهد  نوخ 
هدازمارح دایز  رسپ  لوسر  سپ  مدیماشآیم . هنیآ  ره  دوب ، يزور  زا  یتمـسق  نم  يارب  رگا  ار ! يادخ  رم  دمح  تفگ : ملـسم  داتفا . نآ  رد 

تیاور ربانب  هحفـص 505 ] [ . ] 938  ] درکن مالـس  تراما  هب  دایز ، رـسپ  رب  دـش  لـخاد  نوچ  دـننک . لـخاد  ار  ملـسم  هک  درک  رما  دـمآ و 
تبقاع كاله  زا  درک و  تیاده  تعباتم  هک  داب  یسک  نآ  رب  مالـس  هک  دومرف  بانج  نآ  نک . مالـس  ریما  رب  هک : دنتفگ  وا  هب  موق  : بختنم

، دیدنخ وت  يور  رد  ریما  هک  دنتفگ  وا  هب  نانابرد  زا  یـضعب  سپ  دیدنخ . دایزنبا  ار .] ماما  ینعی  . ] ار دنلب  هاشداپ  درک  تعاطا  دیـشیدنا و 
دنکیم مالـس  دایزنبا  رب  و  تسین . نیـسح  زا  ریغ  يریما  نم  يارب  ادخ ! هب  مسق  دومرف : ملـسم  تراما !؟ هب  ینکیمن  مالـس  وا  رب  ارچ  سپ 
دایزنبا : داشرا تیاور  رباـنب  [ . 939  ] دـش یهاوخ  هتـشک  وت  ینکن  اـی  ینک و  مالـس  هچ  هک  تفگ  داـیزنبا  سپ  دـسرتیم . گرم  زا  هکنآ 

هک راذگب  سپ  هک  تفگ  ملـسم  یلب . تفگ : دایزنبا  تسا ؟ نینچ  هک  تفگ  ملـسم  دش . یهاوخ  هتـشک  وت  هک  مدوخ  رمع  نب  مسق  تفگ 
رسپ ناشیا  نایم ]  ] رد تخادنا ، سلجم  فارطا  هب  رظن  ملسم  سپ  نک  تیصو  تفگ : دایز  رسپ  دوخ . موق  زا  یضعب  يوس  هب  منک  تیـصو 
دعـس رمع  هک  اریز  تسا . زئاج  قساف  يوس  هب  تیـصو  هک  دومن  طابنتـسا  ناوتیم  اـجنیا  زا  دـیوگ : فلؤم  [ . 940  ] دید ار  هدازمارح  دـعس 

هب رایتخا  رارطضا و  تلاح  نایم  قرف  و  تسا . دعبا  هلأسم  هب  ملسم  نتـشادن  ملع  و  تسا . دیعب  وا  قسف  هب  ملـسم  نتـشادن  ملع  و  دوب . قساف 
ۀیلقنلا مولعلا  یف  هیلا  نم  يداتـساک و  ءاـهقفلا  ناـیعا  نم  عمجل  اـقافو  تسا . ریقح  راـتخم  لوق ، نیا  و  تسا . عوفدـم  لـصف  هب  لوـق  مدـع 
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. هنع هللا  یضر  جیاتنلا -  طباوضلا و  لیالدلا و  بحاص  ادلوم ، ینیوزقلا  انفدم  انکسم و  يرئاحلا  يوسوملا  میهاربا  دیسلا  وه ] و  ، ] يدانتسا
زین هضور  رب  هحفص 506 ] مدوخ [  يهقیلعت  رد  هتـشادرب و  هلأسم  هجو  زا  [ 941  ] یـشاوغ ایاصو  باتک  رد  ضایر  یـشاوح  رد  ریقف  نیا  و 

. زاس هدروآرب  ار  نآ  تسا ، یتجاح  وت  يوس  هب  ارم  تسا و  یتبارق  وت  نم و  نایم  هک  تفگ  دعس  نب  رمع  نب  ملسم  : المجم . ماهدش ضرعتم 
رمع سپ  وت !؟ معنبا  یتجاح  رد  ینکیمن  لمأت  ارچ  تفگ : هدازمارح  هللادـیبع  دـنک . تباجا  هک  درک  عانتما  رمع  تسا . یناـهنپ  رما  نآ  و 

: تفگ ملسم  : بختنم تیاور  ربانب  [ . 942  ] درکیم هاگن  ناشیا  يوس  هب  هدازمارح  دایزنبا  تفر . سلجم  يهشوگ  هب  ملـسم  اب  تساـخرب و 
ادخ و یلو  یلع  هک  نیا  تسا و  وا  ربمغیپ  دمحم  هک  نیا  تسین و  یئادخ  یلاعت  يادخ  زج  هب  هک  مهدیم  تداهش  هک : نیا  یلوا  تیصو 
زا امش ، رهش  نیا  رد  مراد  ضرق  مهرد  دصتفه  شورفب و  ارم  هرز  هک : نیا  مود  تیصو  ربمغیپ . تما  رد  تسا  وا  يهفیلخ  ربمغیپ و  یـصو 
دلب يوس  هب  دیاین  ددرگرب و  هک  نیـسح  نم  ياقآ  هب  سیونب  هک : نیا  موس  یـصو  نک . ءادا  ار  نآ  ماهدـش و  دراو  رهـش  نیا  رد  هک  ینامز 

تیاور ربانب  [ . 943  ] تسا هفوک  هجوتم  دالوا  لـها و  اـب  وا  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  سپ  دیـسر ، ارم  هچنآ  دیـسر  وا  هب  دـهاوخ  سپ  اـمش ،
هدازمارح رمع  نک . نفد  ار  نآ  ناتسب و  هدازمارح  دایز  رـسپ  زا  ارم  دسج  سپ  مدش  هتـشک  هک  ینامز  رد  هک : نیا  مراهچ ] تیـصو  :] داشرا

نئاخ نکیل  دـنکیمن و  تنایخ  نیما  هک : تفگ  داـیزنبا  تفگ . ناـنچ  نینچ و  تفگ ؟ هچ  هک  ینادیم  چـیه  ریما ! يا  تفگ : داـیزنبا  هب 
شندب اما  و  يراد . تسود  هک  ار  هچنآ  دنک  لمع  وت  لام  هب  هک  هحفص 507 ] مینکیمن [  عنم  ام  تسا و  وت  زا  سپ  وت ، لام  اما  دش . نیما 

ربانب [ . 944  ] مینکن وا  يهدارا  ام  دنکن ، ام  يهدارا  وا  رگا  سپ  نیـسح ، اما  و  دوش . هچ  ره  میتشک  ار  وا  هک  نیا  زا  دـعب  میرادـن  یکاب  سپ 
هب نآ  سپ  هرز ، رما  اما  میهدیم و  تداهـش  همه  اـم  سپ  تداهـش ، رما  زا  يدرک  رکذ  هچنآ  اـما  هک  تفگ  هدازمارح  رمع  : بختنم تیاور 
ام وت  يوس  هب  دیایب  دـیاب  هک  تسا  راچان  سپ  نیـسح ، رما  اما  و  هن . میهاوخن  رگا  مینکیم و  ادا  ار  وت  ضرق  میهاوخب  رگا  تسا ؛ ام  تسد 

سپ يدرک ! ءاشفا  ار  ملـسم  رـس  هک  ار  وت  دنک  حـیبق  ادـخ  تفگ : دینـش  ار  نیا  نوچ  هدازمارح  دایز  رـسپ  سپ  ار . گرم  ار  وا  میناشچب  ات 
يدرک و جورخ  وت  ماما  رب  قاش ! يا  قاع ! يا  تفگ : دایزنبا  : فوهل تیاور  رباـنب  [ . 945  ] وت ریغ  نیـسح  گنج  يوس  هب  دورن  نوریب  دیاب 

تسین نیا  زج  تسا و  نیا  يدش . تنعل  و  دایز ! رسپ  يا  یتفگ ، غورد  هک : تفگ  ملسم  سپ  یتخیگنا . هنتف  یتسکش و  ار  نیملسم  ياصع 
فیقث زا  جالعینب  دبع  هک  دیبع  رـسپ  دایز ، وت ، ردپ  وت و  یتخیگنارب  ار  نآ  سپ  هنتف ؛ اما  و  دـیزی . هیواعم و  تفاکـش  ار  نیملـسم  ياصع 

رما نیا  رد  هک  يراد  نامگ  وت  هک  تفگ  دایزنبا  دوخ . قلخ  نیرتدب  تسد  رد  ار  تداهـش  ارم  دنک  يزور  ادخ  هک  مراد  دـیما  نم  و  دوب ،
دایزنبا هحفص 508 ] داشرا [ : تیاور  ربانب  [ . 946 ! ] تسا نیقی  هکلب  تسین ، نامگ  هک  ادخ  هب  مسق  دومرف : ملـسم  تسا !؟ يزیچ  وت  يارب 

و مدمآ ؛ نیا  يارب  هن  تسا . نینچ  هن  دومرف : ملـسم  يدرک . ناشیرپ  ار  ناشیا  تیعمج  يدمآ و  مدرم  نایم  رد  لیقع ! رـسپ  يا  تفگ : نیعل 
يرـسک و دـننام  ناشیا  نایم  رد  تخیر و  ار  ناشیا  نوخ  تشک و  ار  ناشیا  ناگدـیزگرب  وت  ردـپ  هک  دـندرک  نامگ  رهـش  نیا  لـها  نکیل 

رما نیا  هب  ار  وت  هک  تفگ  دایزنبا  میناوخب . باتک  مکح  يوس  هب  مینک و  رما  تلادع  هب  ار  ناشیا  هک  میدـمآ  ام  سپ  درکیم  لمع  رـصیق 
ادخ هب  مسق  مدروخن . بارش  نم  هک  تفگ  ملـسم  يدروخیم . بارـش  هک  نیا  لاح  و  يدرکن !؟ نینچ  هنیدم  رد  ارچ  قساف ؟ يا  راک ، هچ 

و نم . زا  بارـش  ندروخ  هب  يرتراوازـس  وـت  متـسین و  نینچ  نم  یئوـگیم و  ملع  نودـب  وـت  یئوـگیم و  غورد  وـت  هک  دـنادیم  ادـخ  هک 
یتخیریم و  ار ، نآ  درک  مارح  ادـخ  هک  ار  یـسفن  یتشکیم  سپ  ناناملـسم . ياهنوخ  رد  ینک  [ 947  ] غولو گس  دـننام  هک  يرتراوازس 

دایزنبا سپ  يا .]  ] هدرکن يراک  ایوگ  هک  يدوب  هداد  رارق  هچیزاـب  ار  نآ  هک  نیا  لاـح  و  نظءوس ، توادـع و  بضغ و  رب  ار  مارح  نوخ 
هک تفگ  ملسم  تسنادن . نآ  راوازـس  ار  وت  و  دش . لیاح  نآ  وت و  نایم  رد  ادخ  هک  ار  يزیچ  درکیم  وزرآ  وت  سفن  قساف ! يا  هک  تفگ 

ار ادخ  منکیم  دمح  هک  تفگ  ملسم  تسا . دیزی  نینمؤملاریما  نآ  لها  هک  تفگ  دایزنبا  تسیک ؟ نآ  لها  سپ  میتسین ، نآ  لها  ام  رگا 
هک یتشک  هب  مشکن  ار  وت  نم  رگا  دشکب  ارم  ادخ  هک  تفگ  دایزنبا  سپ  امش ! ام و  نایم  دنک  مکح  هک  ادخ  هب  میدش  یضار  لاح ، ره  رب 

او وت  سپ  يروآ . اج  هب  دوبن  هک  ار  يزیچ  مالسا  رد  هک  نیا  هب  يرتراوازس  وت  هک  تفگ  ملسم  دشاب . هدشن  عقاو  ینتـشک  نینچ  مالـسا  رد 
نیسح ملسم و  داد  مانـشد  هللااب -  ذایعلا  و  داینبیب -  دایزنبا  سپ  ار . ۀبلغ  موئل  و  ار ، [ 948  ] تریرس ثبخ  و  ار ، نتشک  يدب  يراذگیمن 
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هچنآ نکب ، سپ  مانـشد . هب  دیرتراوازـس  وت  ردـپ  وت و  هک  تفگ  ملـسم  : فوـهل تیاور  رباـنب  هحفـص 509 ] [ . ] 949  ] ار لــیقع  یلع و  و 
: تفگ درک و  هنیدـم  بناج  هب  ار  دوخ  يور  ملـسم  : یـشاوح یـضعب  زا  يدـنبرد  يهمالع  تیاور  ربانب  [ . 950 ! ] ادخ نمـشد  يا  ینکیم ،
زا سپ  : بختنم تیاور  ربانب  [ . 951 [ ؟ ینادیمن ای  وت  معرـسپ  رب  دش  يراج  هک  ار  هچنآ  ینادیم  ایآ  ادخ ! ربمغیپ  رـسپ  يا  داب ، وت  رب  مالس 
رب ملـسم  ماگنه ، نآ  رد  دنزادنا . ریز  هب  رـس  زا  ار  وا  هک  دندرب  رـصق  ماب  رب  ار  ملـسم  هک  درک  رما  نوعلم  يهدازمارح  دانعلا  دیدش  دایزنبا 

اومار انیلع و  اورهاظت  انقح و  انوعنم  مهملظأ  قعأ و  لب  یلاوملا  رارش  يزج  ام  رـش  انموق  انع  هللا  يزج  : تفگ تسیرگ و  نیـسح  ماما  قارف 
مرکم مرکم و  قودـص  یبن  انلثم  یئـش  راتخملا ال  ونب  نحن  ومظعملا  میظعلا  هللا  مهبـسحف  اـنئامد  نوکفـسی  اـنیلع  اوراـغ  ومغرن  لذـن و  نا 
هکلم رد  ار  وا  امـش ! رب  ياو  هک  درک  داـیرف  هدازمارح  دعـس  نب  رمع  دـش ، غراـف  شرعـش  زا  ملـسم  نوچ  : فـنخمیبا تیاور  رباـنب  [ . 952]
دندرک ادج  ار  شرس  سپ  دومن . زاورپ  سدق  نایشآ  هب  رورس  نآ  سدقم  حور  سپ  دنتخادنا . شرس  رب  رصق  يالاب  زا  ار  وا  سپ  دیزادنیب .

دـندرک و گنج  بش  هس  زور و  هحفـص 510 ] هس [  دیـسر ، جحذم  يهلیبق  هب  ربخ  نوچ  دندیـشکیم . اهرازاب  رد  یناه  ملـسم و  دسج  و 
تیاور ربانب  [ . 953  ] دنتخاس نوفدم  عماج  دجـسم  بنج  رد  دندرک و  زامن  ناشیا  رب  دندرک و  نفک  دنتـسش و  دنتفرگ و  ار  ناشیا  ياهندـب 
نوعلم نآ  سپ  دنزب . ار  وا  ندرگ  رصق و  ماب  رد  دورب  دوب ، هدز  تبرض  وا  رب  ملـسم  هک  يرمحا ، نارمح  نب  رکب  هک  تفگ  دایزنبا  : داشرا

نک مکح  ایادخ ! تفگیم : ربمغیپ و  رب  داتسرفیم  تاولـص  درکیم و  رافغتـسا  تفگیم و  ریبکت  ار  ادخ  ملـسم  هک  نیا  لاح  تفر و  الاب 
تیاور ربانب  [ . 954  ] دندیرب ار  بانج  نآ  رـس  سپ  دندرک ، راوخ  ار  ام  و  دندومن . بیذکت  دـنداد و  بیرف  ار  ام  هک  ام  موق  نایم  ام و  نایم 

وت رد  هک  تسا  تلاح  هچ  هک  تفگ  دایزنبا  دمآ . ریز  هب  زرل  سرت و  اب  تخاس و  ادـج  ار  شکرابم  رـس  هدازمارح  نارمح  نب  رکب  : فوهل
نیا ای  دوب -  هتفرگ  نادند  هب  ار  دوخ  تشگنا  هک  مدید  دوخ  ربارب  رد  یئوردـب  هایـس  درم  شلتق  تعاس  رد  هک  تفگ  نوعلم  نآ  منیبیم !؟
سپ دوب . هدادـن  يور  نم  رب  مسق  نیا  هب  زگره  هک  يوحن  هب  مدیـسرت ، رایـسب  نم  سپ  دوـب -  هتفرگ  نادـند  هب  ار  دوـخ  بل  هک  تفگ  هک 

سکع هب  ار  راوگرزب  ود  نیا  ندب  : بقانم تیاور  ربانب  و  [ . 955  ] داتسرف انزلا  دلو  دیزی  دزن  هب  ار  ةورع  نب  یناه  ملسم و  رـس  نیعل  دایزنبا 
یسک لوا  مراهچ : رما  هحفـص 511 ] دش [ . رکذ  هکنانچ  دنتفرگ ، ار  اهندب  نآ  دندیـسر و  رد  جحذم  هلیبق  هک  نیا  ات  [ . 956 . ] دوب هتخیوآ 

لثم و ملاع  رد  ثیدح  صن  هب  هک  دوب  یناوج  : جیهم لوق  ربانب  دوب . لیقع  نب  ملـسم  نب  هللادبع  تشاذگ ، تزرابم  هب  مدـق  تیب  لها  زا  هک 
وه املـسم و  یقلأ  مویلا  : دـناوخیم زجر  نیا  دـمآ و  هکرعم  هب  : راحب تیاور  ربانب  [ . 957  ] تفرگ هزاجا  راوگرزب  يولاـخ  زا  تشادـن . هیبش 
رب دنتفاتش  ترخآ  هب  ایند  زا  هک  دنتسه  یناناوج  زا  تسا و  نم  ردپ  وا  ار و  ملـسم  منکیم  تاقالم  زورمایبنلا  نید  یلع  ءاوداب  ۀیتف  یبأ و 

بذـک هب  فورعم  هک  یموق  هب  دنتـسین  بسحلا  لها  تاداسلا  مشاه  نمبسنلا  مارک  رایخ و  نکل  بذـکلاب  اوفرع  موقب  اوسیل  . ربمغیپ نید 
بلاـطیبا نب  دـمحم  تیاور  رباـنب  . دنـشابیم بسح  لـها  هک  تاداـس  یمـشاه  زا  دنـشابیم ، بسنلا  میرک  ناگدـیزگرب و  نـکیل  دـشاب .

يوادیـص حیبص  نب  ورمع  سپ  هلمح . هس  رد  داتـسرف  راوبلا  راد  هب  ار  رفن  کی  دون و  ات  دومن  هلتاقم  هدوب  راگزور  ناعاجـش  زا  وا  : يوسوم
نب یلع  رتـخد  هیقر ، شرداـم  ملـسم ، نب  هللادـبع  : هک هـتفگ  جرفلاوـبا  و  [ . 958  ] دـندروآ لـتق  هب  ار  وا  نـیعل  کـلام  نـب  دـسا  هدازمارح و 

هحفـص 512] ملـسم [  نب  دیمح  زا  میدرک و  رکذ  ینئادـم  زا  هک  يزیچ  نآ  رد  و  دروآ . لتق  هب  حـیبص  نب  ورمع  ار  وا  هک  هدوب  بلاطیبا ،
تیاور ربانب  [ . 959 . ] تخود وا  نیبج  اب  ار  وا  فک  سپ  دوب . هتـشاذگ  یناشیپ  رب  ار  دوخ  تسد  هک  نیا  لاح  و  دروخرب ، وا  هب  ریت  هک  نیا 
یناشیپ هب  ار  وا  فک  حیبص  نب  ورمع  ریت  نآ  سپ  دنک  ریت  زا  تظفاحم  هک  تشاد ، هگن  یناشیپ  رب  ار  دوخ  تسد  رادمان  عاجش  نآ  : داشرا

[960  ] دیدرگ دیهـش  سپ  درب . ورف  وا  كرابم  بلق  رد  يا ]  ] هزین يرگید ، نآ  زا  سپ  تشادن . نآ  نداد  تکرح  رب  تردق  هک  تخود  وا 
تـصخر ارم  نم ! ياقآ  يا  درک : ضرع  سپ  داتـسیا . مالـسلاهیلع -  ماما -  لباقم  رد  لیقع  نب  ملـسم  نب  هللادـبع  : فنخمیبا تیاور  ربانب  .

هب راوگرزب ! مع  يا  درک : ضرع  وا  سپ  تبیـصم . لتق و  زا  ار  وت  لها  ار و  وت  درک  تیافک  هک  دومرف  بانج  نآ  مور . داهج  هب  اـت  ياـمرف 
راعشا نیا  سپ  دش . دهاوخن  نیا  هک  ادخ  هب  مسق  مشاب !؟ هدومن  نانمشد  میلـست  ار  دوخ  ياقآ  هک  نیا  لاح  منک و  تاقالم  ار  ادخ  ور  هچ 

هک مشاهونب  میئامیماهتلا  یفطصملا  یبنلا  طبس  ماغرضلا  دسألا  یلع  لسنمامالا  دیسلا  نبا  نع  یمحن  مارکلا  مشاهونب  نحن  : درک داشنا  ار 
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هماهت لها  زا  هدـیزگرب  هک  تسا  يربمغیپ  طبـس  تسا  ریـش  هک  تسا  یلع  لسن  تسا . ماما  هک  یئاقآ  رـسپ  زا  مینکیم  تیامح  میناـگرزب 
نوچ سپ  تخاس . دیهش  ار  وا  نیدناعم و  زا  تخادنا  يریت  يدرم  سپ  تشک . ار  يرایسب  قلخ  سپ  موق . رب  درک  هلمح  نآ ، زا  سپ  . تسا

رد دروآ و  هاـگهمیخ  هب  تفرگ و  دوخ  بسا  تشپ  رب  ار  وا  و  دومن ، رود  وا  زا  ار  رکـشل  تفر و  وا  بناـج  هب  درک  رظن  وا  هب  نیـسح  ماـما 
رد دنک  كرابم  یلاعت  يادخ  دینک ؛ هلمح  موق ! يا  دومرف : و  هحفص 513 ] تشگرب [  دوخ  باحصا  يوس  هب  نآ  زا  سپ  داهن . ار  وا  اجنآ 
هک لیقع  نب  ملسم  نب  دمحم  : راحب تیاور  ربانب  مجنپ : رما  [ . 961 . ] يراوخ راد  زا  تسا  رتهب  نامألا  راد  و  تشهب . هب  دیریگ  یـشیپ  امش و 

سایا نب  طیقل  نیعل و  يدزا  مهرج  وبا  مالـسلاهیلع -  رقابدـمحم -  ماما  زا  هک  یتیاور  ربانب  درک . هلتاقم  دـمآ و  نادـیم  هب  دـلو  ما  شردام 
ار زجر  نـیا  دـمآ و  نادـیم  هـب  لـیقع  نـب  ملـسم  نـب  هللادـیبع  : یلاـما رد  قودـص  تـیاور  رباـنب  مشـش : رما  [ . 962 . ] دنتــشک ار  وا  نوـعلم 

متفای هک  نیا  لاح  و  يدرمناوج . هب  رگم  موشن  هتـشک  هک  مدروخ  مسقارم  ائیـش  توملا  تدـجو  دـق  ارح و  الا  لتقا  تمـسقا ال  : دـناوخیم
هب هدـننک . رارف  يهدنـسرت  موـش  هدـناوخ  هک  نیا  مراد  تهارکارف  یـصع و  نـم  ناـبجلا  نا  ارف  اـنابج  یعدا  نا  هرکا  . خـلت يزیچ  ار  گرم 

ربانب متفه : رما  [ . 963  ] دش هتشک  هک  نیا  ات  تشک  ار  رفن  هدزیـس  سپ  . دنک رارف  دنک و  ینامرفان  هک  تسا  یـسک  نآ  هدنـسرت  هک  یتسرد 
یف رـشعم  نم  یبلاطلا  یحطبألا  مالغلا  انا  : دناوخ زجر  لیقع  نب  رفعج  سپ ، نآ  زا  هک  دناهتفگ  وا  ریغ  بلاطیبا و  نب  دمحم  : راحب تیاور 

.و دنـشابیم بلاغ  مشاه و  هلیبق  رد  لخاد  هک  یهورگ  زا  مشابیم  بلاـطوبا  لـسن  زا  هک  یحطبا  رـسپ  منم  هحفـص 514 ] بلاغ [  مشاه و 
نیرتهزیکاپ هک  تسا  نیسح  نیا  فرـشا و  نایاقآ  میئام  بقاعلا و  یقتلا  ربلا  ةرتع  نمبئاطألا  بیطأ  نیـسح  اذه  بئاوذلا  ةداس  اقح  نحن 

ربانب [ . 964  ] هدوب ءایبنا  بقع  رد  هک  نیا  تهج  هب  تسا  ربمغیپ  ءامـسا  زا  بقاع  و  بقاع . راـگزیهرپ  راـکوکین  ترتع  زا  تسا  ناـگزیکاپ 
ریشمش و هب  امـش  منزیم  ناناوج ! ناریپ و  هورگ  يانانـسلا  فیـسلاب و  مکبرـضا  نابـشلا  لوهکلا و  رـشعم  ای  : تفگیم فنخمیبا  تیاور 

دونـشخ نآ  زا  سپ  ار  مدآینب  راگدـیرفآ  هلتاـقم  نیا  هب  مزاـسیم  دونـشخنایدلا  کـلملا  لوـسر  مث  ناـسنالا  قلاـخ  كاذـب  یـضرا  . هزین
ار راوس  هدزناپ  : راحب تیاور  ربانب  [ . 965  ] تخادنا كاخ  هب  ار  رفن  جنپ  لهچ و  درک و  هلمح  رکـشل  رب  سپ  . ار ناید  کلم  ربمغیپ  مزاسیم 

[ . ] 967  ] تخاس دیهش  ار  وا  ینادمه  طوس  نب  رشب  نآ ، زا  سپ  تشک . ار  درم  ود  : بوشآ رهش  نبا  تیاور  ربانب  [ . 966  ] داتسرف منهج  هب 
رد تشک . یمعثخ  هللا  دبع  نب  ةورع  ار  وا  و  يرماع . رماع  رتخد  تسا ؛ رفنلا  ما  شردام  : هک تسا  هدـش  لقن  جرفلا ، یبا  زا  و  هحفص 515 ]

نیا دمآ و  لیقع  نب  نمحرلادبع  : راحب تیاور  ربانب  متـشه : رما  [ . 968 . ] مالسلاهیلع رقاب -  ترـضح  زا  ار  وا  میدرک  تیاور  هک  يزیچ  نآ 
متـسه و مشاهینب  هلیبق  زا  دـینادب . ارم  ماقم  سپ  تسا  لیقع  مردـپیناوخا  مشاه  مشاه و  نم  یناکم  اوفرعاـف  لـیقع  یبا  : دـناوخیم زجر 
هک دنرادرک  تسار  ناریپ  نابـشلا  عم  بیـشلا  دیـس  ونایبلا  خماش  نیـسح  اذه  نارقالا  ةداس  قدص  لوهک  . دنـشابیم نم  ناردارب  مشاهینب 

. تسا ناناوج  اب  ناریپ  ياقآ  تسا و  دنلب  وا  بسح  بسن و  ناینب و  وا و  ماقم  ناکم و  هک  تسا  نیسح  نیا  دننادربن  مه  نارس و  مه  نایاقآ 
تیاور جرفلاوبا  زا  راحب  تیاور  رباـنب  مهن : رما  [ . 969 . ] دروآ لتق  هب  ار  وا  ینهج  دـلاخ  نب  نامثع  سپ  دروآ . لـتق  هب  ار  رفن  هدـفیه  سپ 

طوح نب  رـشب  ینهج و  میـشأ  نب  دلاخ  نب  نامثع  ار  وا  هتفر و  نادیم  هب  دوب  دـلو  ما  شردام  هک  بلاطیبا  نب  لیقع  نب  هللادـبع  : هک هدرک 
هللادـبع : راحب تیاور  ربانب  : مهدزای مهد و  رما  [ . 970  ] ملسم نب  دیمح  زا  دشار  یبا  نب  نامیلس  ار  نآ  درک  رکذ  هچنآ  رد  دنتـشک . یـضباق 

ینهج و دلاخ  نب  نامثع  ینیادم : قیرط  رب  انب  ار  هحفص 516 ] وا [  و  دمآ . نادیم  هب  دوب ، دلو  ما  شردام  هک  بلاطیبا  نب  لیقع  نب  ربکالا 
لوحا بلاطیبا  نب  لیقع  نب  دیعـسیبا  نب  دمحم  هک : هتفگ  نآ  زا  سپ  الـصا -  ار  نمحرلادبع  درکن  رکذ  و  دنتـشک -  نادـمه  زا  يدرم 

یبا نب  نامیلـس  زا  فنخمیبا  زا  نیادم  زا  میدرک  تیاور  هچنآ  رد  تشک  ار  وا  تخادـنا  يریت  ینهج  رـسای  نب  طیقل  دوب  دـلو  ما  شردام 
[972  ] تشاذگ گنج  نادیم  هب  مدق  ریاط  رفعج  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  : راحب تیاور  ربانب  مهدزاود : رما  [ . 971  ] ملـسم نب  دیمح  زا  دشار 
هب مینکیم  تیاکش  ناودعلا : نم  هللا  یلا  وکشن  : دناوخ زجر  و  [ 973  ] تسا نینمؤملاریما ، رتخد  نوتاخ ، بنیز  وا  ردام  : جیهم تیاور  ربانب  .

: نارقلا ملاعم  اوکرت  دق  دناهداتفا . تکاله  رد  يروک  هب  هک  ار  یموق  ياهراک  نایمع : يدرلا  یف  موق  لاعف  نانمشد . ینمشد  زا  ادخ  يوس 
رد تسا  نیبـم  مـکحم و  هـک  ار  ینآرق  دـندرک  كرت  و  ناـیبتلا : لـیزنتلا و  مـکحم  .و  ار نآرق  ياـههناشن  دـناهدرک  كرت  هـک  قـیقحت  هـب 
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. تخادـنا كاله  كاخ  هب  ار  رفن  هد  هک  نیا  ات  درک  داهج  سپ  . ار یهارمگ  رفک و  دـناهدرک  رهاظ  و  نایغطلا : عم  رفکلا  اورهظأ  .و  تلـالد
نوع هحفص 517 ] راحب [ : تیاور  ربانب  مهدزیـس : رما  [ . 974  ] دـیناسر تداهـش  يهجرد  هب  ار  وا  نوعلم  یمیمت  لشهن  نب  رماع  نآ  زا  سپ 

یـضترم یلع  رتخد  نوتاخ ، بنیز  زین  راوگرزب  نآ  ردام  : جیهم تیاور  ربانب  و  [ . 975  ] تشاذگ تزرابم  هب  مدق  رایط  رفعج  نب  هللادـبع  نب 
یف افرـش  اذـهب  یفک  رـضخأ  حانجب  اهیف  ریطیرهزأ  نانجلا  یف  قداص  دیهـش  رفعجنبا  اـناف  ینورکنت  نا  : دـناوخ ار  زجر  نیا  و  [ . 976  ] دوب

رد رفعج  دنکیم  زاورپ  . تسا ناشخر  وا  رون  تشهب  رد  دش  دیهـش  قدـص  يور  زا  هک  رفعج  رـسپ  منم  سپ  دیـسانشیمن  ارم  رگارـشحملا 
سپ تشک . ار  هدایپ  هدـجیه  راوس و  هس  درک  راشتک  ردـقنآ  سپ  . رـشحم رد  تفارـش  تیثیح  زا  نیمه  هب  تسا  یفاک  زبس ، لاـب  هب  تشهب 

نب هللادیبع  سپ  نآ  زا  : جرفلاوبا زا  راحب  تیاور  ربانب  مهدراهچ : رما  [ . 977  ] دیناسر تداهش  يهجرد  هب  ار  وا  نوعلم  یئاط  هطب  نب  هللادبع 
هک دنتـشاذگن  دـندوب  مامعا  ینب  ات  هک : تسناد  دـیاب  و  [ . 978 . ] دیـشون تداهـش  تبرـش  تفر و  نادیم  هب  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هللادـبع 

تداهـش تبرـش  هتفر و  نادـیم  هب  رفعج  نب  هللادـبع  دـالوا  سپ ، نآ  زا  ملـسم ، دـالوا  لوا  دـنور . نادـیم  هب  نینمؤـملاریما  داـفحا  دـالوا و 
دندرک هلتاقم  سپ  دننک  داهج  نیسح  ماما  دالوا  مامعا و  هک  دنتشاذگن  هحفص 518 ] دندوب [ ، نسح  ماما  دالوا  ات  ناشیا  زا  سپ  دندیشون .

تقو نآ  دندش  هتشک  نوچ  دنور . نادیم  هب  نیـسح  ماما  دالوا  زا  ناگدازهاش  هک  دنتـشاذگن  دندوب  اهومع  ات  سپ  نآ  زا  دندش . هتـشک  ات 
اعوسات زور  رد  هک  تسه  یفالخ  یلع ] نب   ] سابع تداهش  رد  یلب  دش . دیهش  ءادهـشلادیس  بانج  سپ  نآ  زا  دندش . هتـشک  ناگدازهاش 

تیاور رباـنب  مهدزناـپ : رما  . وش [ 979  ] نطفتم سپ  ربـکایلع . تداهـش  رد  نینچمه  و  تشذـگ . هقباـس  لـیلاکا  رد  هک  ناـنچ  دـش ، هتـشک 
جرب توبن و  نامـسآ  زا  هک  دندوب  یهام  ود  ایوگ  هک  دـندمآ  هاگهمیخ  زا  رـسپ  ود  داد ، رد  هثاغتـسا  يادـن  ترـضح  نوچ  هک  : فنخمیبا

دندوب و یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  نارـسپ  زا  ود  ره  و  مساق . يرگید  دوب و  دـمحا  شمـسا  یکی  دـندرک ؛ عولط  تفالخ  قفا  تیاصو و 
نآ وت . رب  ادخ  دتسرف  تاولص  وت ، رما  هب  ار  ام  نک  رما  میاهداتسیا . وت  تمدخ  رد  ام  هک  شاب  هاگآ  ام ! ياقآ  يا  کیبل ، کیبل ، دنتفگیم :

سپ دیئامن  دوخ  دـج  مرح  زا  تیامح  دـیور و  نوریب  هک  امـش  هب  دـیوگب  هک  نیا  امـش  يومع  رب  تسا  نارگ  هک  دومرف  باوج  رد  بانج 
دوب يریغص  وا  : راحب تیاور  ربانب  و  [ . 981  ] هتـشذگ لاس  هداهچ  شکرابم  رمع  زا  : فنخمیبا تیاور  ربانب  [ . 980 . ] دمآ تزرابم  هب  مساق 

ود ره  هک  نیا  ات  دـندرکیم  هیرگ  ود  ره  دروآ و  رد  وا  ندرگ  هب  تسد  درک  هاـگن  وا  هب  نیـسح  ماـما  نوچ  دوب .]  ] هدیـسرن فیلکت  هب  هک 
درک عورش  مساق  دادن . هحفـص 519 ] نذا [  ار  وا  بانج  نآ  تساوخ . تزرابم  تصخر  راوگرزب  مع  زا  مساق  نآ ، زا  سپ  دندش . شوهیب 

ات هد  تصخر  ارم  مع ! يا  هک  درک  ضرع  مساق  : بختنم تیاور  رباـنب  [ . 982  ] دناتسب نذا  هک  نیسح  ياهاپ  نیسح و  ياهتسد  ندیـسوب  هب 
وت هب  یلـست  ات  یـشاب  یقاـب  هک  مهاوخیم  یـشابیم و  نم  ردارب  يهناـشن  وت  هدازردارب ! يا  دومرف : باـنج  نآ  مور . نارفاـک  نیا  يوس  هب 

دوب و ناور  کشا  بالیـس  شکرابم  شیاهمـشچ  زا  ریگلد و  هک  یتلاح  رد  تسـشن  مغ  مه و  تیاهن  اب  مساق  دادـن . ودـب  هزاجا  و  میوج .
هعقر شراوگرزب  ردپ  هک  دمآ  شرطاخ  هب  هاگان  هک  تشاذگ  وناز  رب  ار  دوخ  رـس  و  دادـن . وا  هب  داد و  هزاجا  شناردارب  هب  وا  مع  هک  دـید 

وا رد  هک  ار  هچنآ  مهفب  ناوخب و  اشگب و  ار  هعقر  نیا  داد ، يور  مه  ملا و  ار  وت  هک  یناـمز  رد  هک : هدومرف  هتـسب و  وا  يهناـش  هب  هتـشون و 
[983  ] هذوع نآ  سپ  دیـسرن . نم  هب  زورما  درد  ملا و  دننام  تشذـگ و  نم  رب  اهلاس  هک  تفگ  دوخ  اب  مساق  سپ  نک . لمع  نادـب  تسا و 

رگا هک  ار  وـت  منکیم  تیـصو  مساـق ! مدـنزرف  يا  دوـب : هتـشون  نآ  رد  هک  درک ، هاـگن  نآ  تباـتک  هب  تسکـش و  ار  نآ  رهم  تـفرگ و  ار 
، ادخ ربمغیپ  نانمشد  ادخ و  نانمشد  اب  ار  داهج  تزرابم و  نکم  كرت  سپ  دناهتفرگ  ار  وا  رود  نانمـشد  هک  يدید  البرک  رد  ار  تیومع 

وت داهج  رد  دهد  نذا  ار  وت  هک  نیا  ات  نک  [ 984  ] هدواعم وت  داهج  زا  دنک  یهن  ار  وت  وا  هچ  ره  و  نیـسح ؛ يارب  دوخ  ناج  هب  نکن  لخب  و 
دوخ مرکم  مع  هب  ار  ردپ  يهتـشون  و  دـمآ ، نیـسح  ماما  بناج  هب  تساخرب و  تعاس  نامه  رد  مساق  سپ  ینک . كاردا  ار  هیدـبا  تداعس 
يا دومرف : داد و  رد  ادـن  روـبث  لـیو و  هب  و  یتخـس . هحفـص 520 ] نتـسیرگ [  تسیرگ  دوـمن  تئارق  ار  هعقر  نآ  نیـسح  نوـچ  سپ  داد .

ندروآ لمع  هب  زا  تسا  دـبال  و  وت ، يارب  وت . ردـپ  زا  تسا  رگید  تیـصو  نم  دزن  رد  وت و  يوس  هب  تسا  وت  ردـپ  تیـصو  نیا  هدازردارب !
دزن رد  ون  سابل  ایآ  تفگ  مساق  ردام  هب  تساوخ و  ار  سابع  نوع و  شناردارب  دروآ و  همیخ  هب  تفرگ و  ار  مساق  تسد  نیسح  سپ  نآ .
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ماما شیپ  رد  دروآ و  ار  نآ  بنیز  سپ  ار . قودنـص  نآ  روایب  هک  دومرف  بنیز  شرهاوخ  هب  سپ  تسین . هک  تفگ  مساق  رداـم  تسا ؟ وت 
شرس رب  ار  نسح  همامع  دیناشوپ و  مساق  هب  دروآ و  نوریب  ار  نسح  ماما  ءابق  دوشگ و  ار  قودنـص  رـس  بانج  نآ  سپ  تشاذگ . نیـسح 
تـسد تخاس و  ایهم  ناشیا  يارب  هدحیلع  همیخ  و  درک . دقع  مساق  يارب  ار  وا  تفرگ و  دوب  مساق  دزمان  هک  ار  دوخ  رتخد  تسد  دـیچیپ و 

هک دینـش  هک  نیا  ات  درکیم  هیرگ  درکیم و  هاگن  مع  رتخد  هب  مساق  سپ  دـمآ . نوریب  همیخ  نآ  زا  داـهن و  مساـق  تسد  رد  ار  دوخ  رتخد 
ار شنماد  وا  مع  رتخد  سپ  دـیآ ، نوریب  همیخ  زا  هک  تساوخ  تخادـنا و  شنز  تسد  سپ  تسه ؟ يزرابم  اـیآ  هک  دـنیوگیم  نانمـشد 

نادیم هب  تفگ : مساق  ینک ؟ هچ  یهاوخیم  دیسر و  ترطاخ  هب  هچ  هک  تفگیم  دومن و  تعنامم  نتفر  نوریب  زا  ار  وا  دیشک و  تفرگ و 
. دـیبسچ ار  وا  شمع  رتخد  سپ  میامن . تاقالم  نانمـشد  اـب  مهاوخیم  نم  و  دـنیامنیم . تزراـبم  بلط  ناـشیا  هک  اریز  موریم ؛ رازراـک 
اب دیـشک  لد  زا  هآ  درک و  هحون  دز و  دایرف  سورع  سپ  داتفا . ترخآ  هب  ام  یـسورع  هک  نک  اـهر  ارم  نماد  هک  تفگ  مع  رتخد  هب  مساـق 
ار وت  زیچ  هچ  هب  تمایق  رد  میتخادنا و  ریخأت  ترخآ  هب  ار  ام  یسورع  هک  یئوگیم  وت  مساق ! يا  تفگیم : يراج  ياهکـشا  نیزح و  لد 

هدـیرد نیتـسآ  هب  ارم  مع ! رتـخد  يا  تفگ : دـیرد و  ار  نآ  دز و  دوـخ  نیتـسآ  هب  تسد  مساـق  سپ  منیبـب ؟ ناـکم  مادـک  رد  و  مسانـشب ؟
دید نیسح  نوچ  دندومن . اروبث  او  الیواو و  هب : ادن  و  دوب . هدرک  مساق  هک  يراک  نیا  يارب  دندمآ  رد  هیرگ  هب  همه  تیب  لها  سپ  سانشب .

هنوگچ مع ! يا  هک  درک  ضرع  مساق  يوریم . گرم  گوس  هب  دوخ  ياپ  هب  نم ! دـنزرف  يا  هک  دومرف  وا  هب  دراد  نادـیم  هدارا  مساـق  هک 
داب و وت  حور  يادف  نم  حور  يرادن . یتسود  يروای و  یبیرغ و  منیبیم ؛ اهنت  نانمـشد  نایم  رد  ار  وت  هک  نیا  لاح  هحفص 521 ] مورن و [ 

شیپ رد  ار  شفرط  ود  ره  درک و  فـصن  ود  ار  وا  يهماـمع  دـیرد و  ار  مساـق  ناـبیرگ  نیـسح  نیا  زا  سپ  وـت  ناـج  ناـبرق  هـب  نـم  ناـج 
زا سپ  داتـسرف . هاگمزر  هب  ار  وا  تسب و  مساق  رمک  رب  ار  دوخ  ریـشمش  دیناشوپ و  اهنآ  رد  نفک  تروص  هب  ار  وا  ياههماج  سپ  تخیوآ .

هظحالم ایآ  لد ! روک  يا  ینکیمن ؟ تظفاحم  ار  ادخ  ایآ  یـسرتیمن ؟ ار  ادخ  ایآ  رمع ! يا  تفگ : دمآ و  دعـس  نب  رمع  دزن  هب  مساق  نآ 
؟ ار دیزی  دـینکیمن  تعاطا  ایآ  ربکت ؟ ار  امـش  دـنکیمن  تیافک  ایآ  هک  تفگ  هدازمارح  نوعلم  دعـس  نب  رمع  ار !؟ ادـخ  ربمغیپ  ینکیمن 
رد اـیند  هک  قـیقحت  هب  دـنماک ؛ هنـشت  همه  ربـمغیپ  لآ  ینکیم و  مالـسا  اـعدا  وـت  دـهدن . ریخ  يازج  ار  امـش  ادـخ  هک  دوـمرف  مساـق  سپ 

دینـش سپ  تشگرب . همیخ  هب  سپ  دیآ . وا  تزرابم  هب  هک  ار  یـسک  دیدن  سپ  درک  گنرد  یتخل  سپ  تسا . هدـش  هریت  ناشیا  ياهمـشچ 
شوخ تفگ : داتـسیا و  تساـخرب  سورع  سپ  ماهدـمآ . نم  هک  شاـب  هاـگآ  تفگ : مساـق  درکیم . هیرگ  هک  ار  دوـخ  مع  رتـخد  يادـص 

يا تفگ : تفر و  همیخ  هب  دش و  لزان  مساق  سپ  ندرم . زا  شیپ  دنامن  نم  هب  ار  وت  يور  هرابود  هک  ار  يادخ  رم  دمح  زیزع ! يا  يدـمآ ،
راوس دوخ  بسا  رب  تفر و  نوریب  درک و  عادو  ار  سورع  سپ  دننکیم . تزرابم  بلط  رافک  منیـشنب و  وت  اب  هک  تسین  ربص  ارم  مع ! رتخد 
راهچ نوعلم  نآ  و  تشک ، ار  وا  مساق  دوب . ربارب  راوس  رازه  اب  هک  يدرم  وا  يوس  هب  دمآ  سپ  دروآ . رد  نالوج  هب  نادـیم  نایم  رد  دـش و 

ات ندرک  هلتاقم  ناراوس  اب  دومن  عورش  دز و  بسا  رب  هنایزات  مساق  سپ  هداتـسرف  نارین  بناج  هب  ار  ناشیا  يهمه  هدازهاش  هک  تشاد  رـسپ 
سپ درک . گنج  وا  اب  و  تفرگ ، وا  رب  هار  رـس  یماش  قرزا  هاگان  هک  دـیآ  همیخ  هب  هک  تساوخ  سپ  دـش . یلوتـسم  وا  رب  فعـض  هک  نیا 
یبآ تبرش  هب  ارم  شطعلا ، شطعلا ، ناج ! ومع  يا  درک : ضرع  دمآ و  راوگرزب  مع  دزن  هب  سپ  تشک . ار  وا  دز و  ریشمش  وا  رس  رب  مساق 

راذـگ و دوخ  ناـهد  هب  ار  نآ  هک  دومرف  هحفـص 522 ] داد و [  وا  هب  ار  دوخ  رتشگنا  دومن و  ربـص  هب  رما  ار  وا  نیـسح  ماـما  سپ  باـیرد !
متـشگرب نادیم  هب  مدش و  باریـس  سپ  دش . رهاظ  نآ  زا  یبآ  يهمـشچ  ایوگ  متـشاذگ ، ناهد  رد  ار  نآ  نوچ  دیوگ : مساق  ار . نآ  کمب 

نبا اناف  ینورکنت  نا  : دومرفیم دوب و  ناور  شیور  رب  وا  مشچ  ياهکـشا  هک  نیا  لاـح  دـمآ و  نادـیم  هب  مساـق  : راـحب تیاور  رباـنب  [ . 985]
منم سپ  دیـسانشیمن ، ارم  رگانزملا  بوص  اوقـس  سانا ال  نیب  نهترملا  ریـسألاک  نیـسح  اذـهنمتؤملا  یفطـصملا و  یبنلا  طبـس  نسحلا 

هک ینامدرم  نایم  رد  دشاب  هدش  هتـشاذگ  ورگ  هک  تسا  يریـسا  دـننام  هک  نیـسح  تسا  نیا  . نمتؤم راتخم  ربمغیپ  طبـس  نسح ، مامارـسپ 
تیب نحن و  یلع  لسن  نم  مساقلا  انا  ینا  : دومرف : بقانم تیاور  رباـنب  . تسا نیرفن  مـالک  نیا  و  [ . 986  ] ناراب هدش  هتخیر  زا  دـنوشن  باریس 

زا ربمغیپ  هب  مرتراوازـس  هک  ادخ -  هب  مسق  ام -  یلع  لسن  زا  مساق  منم  هک  یتسرد  هب  یعدلا  نبا  وا  نشوجلا  يذ  رمـش  نمیبنلاب  یلوا  هللا 
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نادنچ و  دوب . هام  يهراپ  دـننام  مساق  كرابم  تروص  هحفـص 523 ] راحب [ : تیاور  ربانب  [ . 987  ] انزلا دـلو  نآ  زا  ای  نشوجلا و  يذ  رمش 
نب دیمح  [ . 989  ] تخادنا كاخ  رب  ار  رفن  تصـش  : فنخمیبا تیاور  ربانب  [ . 988  ] تخادنا كاخ  رب  ار  رفن  جنپ  یـس و  هک  درک  راتـشک 
لاح تشذگ و  سپ  دوب . هام  يهراپ  دننام  وا  يور  و  ام ، يوس  هب  دمآ  نوریب  مساق  هک  مدوب  دعس  نب  رمع  رکـشل  رد  نم  : هک دیوگ  ملـسم 

منکیمن شومارف  دوب  زاب  نآ  ياپ  کی  دـنب  هک  دوب . شیاپ  رد  لعن  ود  دوب و  يرازا  نهریپ و  وا  رب  و  دوب ، يریـشمش  وا  تسد  رد  هک  نیا 
زارد وا  رب  تسد  هنیآ  ره  دـنز  تبرـض  ارم  رگا  هک  ادـخ  هب  مسق  تفگ : نم  هب  يدزا  دعـس  نب  ورمع  سپ  دوـب . پـچ  ياـپ  لـعن  دـنب  هـک 

هک نیا  ات  درک  هلمح  سپ  منکیم . هلمح  وا  هب  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ : سپ  دننکیم . ار  وا  تیافک  هورگ  نیا  هک  ار ، وا  راذگاو  منکیمن .
گنـس اب  ار  هدازهاـش  نآ  یـضعب  هک  دراد  يربخ  رد  هک  نیا  : ءاـکبلا ندـعم  تیاور  رباـنب  و  [ . 990  ] داتفا ور  رب  مساـق  تفاکـش ، ار  شرس 

سپ دمآ . نوریب  شاهنیس  زا  هک  دز  شتشپ  رب  هزین  یماش  دعس  نب  ۀیبش  : فنخم تیاور  ربانب  . ار یجراخ  رسپ  دیـشکب  دنتفگیم  دندزیم و 
دیوگ ملـسم ] نب   ] دیمح [ . 991  ] باـیرد ارم  راوگرزب . مع  يا  هک  درک  داـیرف  دـش و  ناـطلغ  دوخ  نوـخ  رد  و  هحفـص 524 ] داتفا [  مساق 
لتاق يدزا  دعـس  نب  رمع  سپ  تفاکـش . ار  اهفـص  و  درک ، هلمح  یگنج  ریـش  دننام  دمآ و  دـیآ  ریز  هب  اوه  زا  هک  يزاب  دـننام  نیـسح  : هک

همه رکـشل  هک  دز  داـیرف  رمع  سپ  تخاـس . ادـج  قفرم  زا  ار  شتـسد  ریـشمش  هک  درک  رپـس  ار  دوخ  تسد  رمع  دز . ریـشمش  هب  ار  مساـق 
ياهمس هب  ناشیا  نابسا  سپ  دنهد . تاجن  نیسح  تسد  زا  ار  رمع  هک  دندروآ  هلمح  هفوک  رکشل  و  درک . هرانک  رمع ، زا  نیسح  دندینش و 

دیمح [ . 993  ] تشک ار  مساـق  لـتاق  هـک  نـیا  اـت  تـفرگن  مارآ  نیـسح  : بـختنم تـیاور  رباـنب  [ . 992  ] دـندرک بوکدـگل  ار  مساـق  دوـخ 
نایشآ هب  شکرابم  حور  هک  نیا  ات  درکیم ، تکرح  مساق  ياهاپ  هداتـسیا و  مساق  رـس  يالاب  رب  نیـسح  هک  مدید  تسـشن ؛ رابغ  : دیوگیم

هحفـص 525] هک [ : دـیوگ  دـیمح  [ . 995 . ] يدـیدش نتـسیرگ  تسیرگ ، نیـسح  سپ  : فنخمیبا تیاور  رباـنب  [ . 994  ] درک زاورپ  سدـق 
ای دـنکن ؛ يرای  نکیل  دـنک  تباجا  ای  دـنکن  تباـجا  ار  وت  وا  یناوخب و  ار  وا  وت  هک  ادـخ  هب  مسق  وت ، يومع  رب  تسا ، نارگ  تفگ  نیـسح 
هب مسق  تسا -  یئادص  وت  يادص  دنتـشک . ار  وت  هک  یموق  ادخ ، تمحر  زا  دـشاب  رود  دـشاب . هتـشادن  وت  لاح  هب  یعفن  نکیل  دـنک  يرای 

. دیـشکیم نیمز  رب  هک  مساق  ياهاپ  هب  منکیم  رظن  ایوگ  سپ  تشادرب . ار  وا  سپ  تسا . مک  وا  روای  و  تسا ، رایـسب  وا  هاوخنوخ  هک  ادخ 
ناگتـشک ناـیم  رد  ار  وا  هک  نیا  اـت  دـمآ  سپ  درک ، دـهاوخ  هچ  هک  متفگ  دوـخ  شیپ  نم  تشاذـگ . دوـخ  يهنیـس  هب  ار  وا  يهنیـس  سپ 

لغب رد  ار  وا  نیسح  هک  دید  دوشگ ، ار  مشچ  مساق  سپ  تشاذگ . همیخ  رد  ار  وا  : بختنم تیاور  ربانب  [ . 996  ] دوخ تیب  لها  زا  تشاذگ 
هتشک وت  یناوخب و  ار  وا  هک  نیا  وت ، يومع  رب  تسا  نارگ  ار ! وت  يهدنشک  دنک  تنعل  ادخ  نم ! دنزرف  يا  دیوگیم : دیرگیم و  هتفرگ و 

تسیرگ و نیـسح  سپ  ار . وت  ردـپ  ار و  وت  دـج  دنتخانـشن  و  ار ، وت  دنتخانـشن  اـیوگ  راـفک ، ار  وـت  دنتـشک  نم ! كرـسپ  يا  یـشاب ! هدـش 
او الیواو و  دـندیرد و  اهنابیرگ  دـندز و  یلیـس  دوخ  ياـهتروص  رب  دنتـسیرگ و  تیب  لـها  يهمه  و  تسیرگ . سورع  یتخـس و  نتـسیرگ 
وا رمع  زا  لاس  هدزون  و  دمآ . نادـیم  هب  نسح  ماما  رـسپ  دـمحا ، مساق  زا  دـعب  : فنخمیبا تیاور  ربانب  مهدزناش : رما  [ . 997  ] دنتفگ ءاروثب 

. دناهتفگ رابخا  قاذح  زا  یـضعب  ار  نیا  دیآیم و  نیا  زا  سپ  هک  تسا  رکبوبا  شاهینک  دـمحا  نیمه  هک  نیا  رهاظ  و  [ . 998  ] دوب هتشذگ 
سپ رکبوبا ، اـما  دناهتـشونن . رگید  بتک  راـحب و  رد  ماـن ، دـمحا  هحفـص 526 ] بانج [  نآ  دـالوا  دادـعت  رد  هک  اریز  تسین ، ینخـس  دـب 
یلوا هللا  تیب  نحن و  یلع  نب  مامالا  لـجن  اـنا  ینا  : دومرف داـشنا  ار  راعـشا  نیا  دـمحا  : ـالمجم [ . 999  ] هتـشون ار  نآ  يرولا  مالعا  بحاـص 
يوتلی یتح  فیـسلاب  مکبرـضا  . ربمغیپ هب  میرتراوازـس  ادـخ -  يهناخ  هب  مسق  اـم -  یلع ، رـسپ  نسح  ماـما  رـسپ  منم  هک  یتسرد  هبیبنلاـب 

انیف مکحی  هللا ال  .و  نم ردپ  نم و  دج  نید  زا  ار ، امش  منزیم  هزین . دوش  هدیچیپ  ات  ریشمش  هب  ار  امش  منزیمیبا  يدج و  نید  نع  مکنعطا 
كاخ هب  ار  رفن  داتـشه  هک  درک  راتـشک  ردقنآ  موق و  رب  درک  هلمح  نآ  زا  سپ  . انز رـسپ  ام  رد  دنکیمن  مکح  هک  ادـخ  هب  مسقیعدـلا  نبا 

درکیم ءادن  و  دوب ، هتفر  ورف  شرـس  نایم  رد  یگنـشت  تدش  زا  وا  ياهمـشچ  هک  نیا  لاح  تشگرب و  نیـسح  يوس  هب  تخادنا و  كاله 
نک ربـص  هدازردارب ! يا  هک : دومرف  نیـسح  ماـما  سپ  نم ؟ نمـشد  رب  نآ  هب  مریگ  توق  هک  تسه  یبآ  تبرـش  اـیآ  راوگرزب ! مع  يا  هک 

هب دمحا  سپ  زگره . يوشن  هنـشت  نآ  زا  دعب  هک  یتبرـش  ار  وت  دناماشایب  سپ  ار  ادـخ  لوسر  تدـج  ینک  تاقالم  هک  نیا  ات  یمک ، نامز 
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هک یمک  ربص  منکیم  ربصشکمنت  داهجلا  یف  یحور  ناف  شطعلا  دـعب  ینلمأف  الیلق  اربص  : تفگیم هک  نیا  لاـح  و  تشگرب . دوخ  ماـقم 
مل شهد و  توملا  اذا  توملا  بهرا  ال  هحفص 527 ] دراد [ . تعرس  داهج  رد  نم  حور  هک  یتسرد  هب  سپ  تسا . یگنشت  زا  دعب  وزرآ و 

.و هزرل بحاص  گرم ، تاقالم  دزن  رد  ماهدوبن  و  دروآ . بارطـضا  هب  گرم  هک  یناـمز  رد  ار  گرم  مسرتیمنشعر  تاذاـقللا  دـنع  نکا 
، نآ زا  سپ  دنک . نایز  ینعی  دراد . شحف  وا  لدب  خسن  زا  یـضعب  رد  دروآ و  تشحو  ینعی  دراد . شحو  شهد ، لدب  خسن  زا  یـضعب  رد 

يا تسا  مزال  امش  ربعیضرلا  سأر  هعقول  بیشی  ابرض  راتخملا  ینب  ای  مکیلا  : تفگیم و  داتـسرف . نارین  هب  ار  یتعامج  درک و  هلمح  موق  رب 
كالهعیطق بضع  دنهم  لکب  اعمج  رافکلا  رـشاعم  دیبی  . هراوخریـش رـس  نآ ، ندش  عقاو  يارب  دوش ، ریپ  هک  یندز  هدش ، هدـیزگرب  نارـسپ 

هکنادب مهدفیه : رما  [ . 1000 . ] دش هتـشک  ات  درک  گنج  ردقنآ  سپ  . دینزیم هک  يا ]  ] هدنرب دـنت  ریـشمش  ره  هب  ار  همه  رافک  هورگ  دـنک 
نب هللادـبع  بلاـطیبا  نب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  هللادـیبع  زا  دـعب  هک : دـنیوگیم  بلاـطیبا  نب  دـمحم  جرفلاوبا و  : هک هتفگ  راـحب  بحاـص 

؛ مساـق تداهـش  زا  سپ  و  دوب . نسح  نب  مساـق  وا  هک : تسا  نآ  تاـیاور  رثکا  رد  نکیل  و  تفر ، نادـیم  هب  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نسحلا 
تسا نیمه  حصا  میدرک و  رکذ  الوا  هک  تسا ، هللادبع  نامه  نیا  هک : دومرف  تفر و  نادیم  هب  نسح  نب  هللادبع  نآ  زا  سپ  هک : درک  رکذ 

فیسلاب مکلیلکا  [ . 1001  ] ةروسق ثیل  ماجا و  ماغرض  ةردیح  نب  اناف  ینورکنت  نا  : تفگیم تفر و  نادیم  هب  مساق  تداهـش  زا  دعب  وا  هک 
 ] هدننک دیـص  ریـش  و  تسا . اهرازین  ریـش  هک  ردـیح  رـسپ  منم  سپ  دیـسانشیمن ، ارم  رگاةرـصرص  حـیر  لثم  يداعألا  یلع  هردنـسلا  لیک 
داب ینعی  تسا . رصرص  داب  دننام  نانمشد  رب  گرزب و  لیک  زا  ندومن  نامیپ  دننام  ریـشمش  هب  منکیم  ناجیب  ار  امـش  تسا و  هحفص 528 ]
ثبش تیبث ، لدب  خسن  زا  یضعب  رد  و  تخاس . دیهش  یمرـضح  تیبث  نب  یناه  ار  وا  نآ  زا  سپ  تشک . ار  رفن  هدراهچ  نآ  زا  سپ  هدنزو .

نب یناه  زا  و  هتشک . ار  وا  يدسا  لهاک  نب  ۀلمرح  هک : هدومرف  رقابدمحم  ماما  هک : هتفگ  جرفلاوبا  و  دش . هایس  نوعلم  نآ  يور  سپ  دراد .
نب هللادـبع  راحب ، بحاـص  هک  نیا  بجع  و  [ . 1002  ] دوب راحب  مالک  اجنیا  اـت  تشک . ار  ناـشیا  زا  يدرم  هک : هدـش  تیاور  یـضیاق  تیبث 

نسح ماما  رسپ  دیاش  هک  یئوگب  رگا  دش . دیهش  بانج  نآ  نماد  رد  هک  هدرک  رکذ  ءادهشلادیس  ترضح  هدهاجم  رد  نیا  زا  دعب  ار  نسح 
وا و هک  هتفگ  هدومرفن و  رکذ  رتشیب  هللادبع  رفن  کی  نسح  ماما  دالوا  دادعت  رد  راحب  بحاص  هک  میئوگ  دنـشاب ، هللادبع  هب  یمـسم  رفن  ود 

مالک زا  تیاکح  تباب  زا  اجنیا  رد  ار ، هللادبع  رکذ  راحب  بحاص  دیاش  هک  یئوگب  رگا  و  دوب . دلو  ما  ناشیا  ردام  دـنردام و  کی  زا  مساق 
تفگ دوخ  نیا ، زا  دعب  دـمآ . نادـیم  هب  یلوا  يهعفد  رد  نسح  نب  هللادـبع  هک : هدرک  رکذ  جرفلاوبا  زا  لوا  وا  هک : میئوگ  دـشاب ؛ يرگید 

. دش دهش  دوب ، نادیم  رد  هک  ینامز  رد  ءادهـشلادیس  نماد  رد  هک : هتفگ  زاب  هک  نیا  اب  دمآ  نادیم  هب  مساق  زا  دعب  هک  تسا  نآ  حصا  هک :
ام ياهدنس  هب  ینیادم  درک ، رکذ  : هک هدومرف  راحب  لتقم  باتک  رد  یـسلجم  يهمالع  مهدجیه : رما  . تسا رهاظ  وا  مالک  رد  تفاهت  المجم 

يونغ ۀبقع  نب  هللادبع  ار  وا  و  دوب . دلو  ما  شردام  و  تفر . داهج  هب  نسح  ماما  رسپ  رکبوبا  هک  دشاریبا  نب  نامیلس  زا  فنخمیبا  زا  وا  زا 
نب ورمع  ثیدح  رد  : هک هتفگ  یسلجم  يهمالع  و  [ 1004  ] هتفگ نینچ  زین  جرفلاوبا  و  هحفص 529 ] [ . ] 1003  ] دیناسر تداهش  هجرد  هب 

هک تشذـگ  مهدزناپ  رما  رد  و  [ . 1005 . ] تسا باـنج  نآ  لـتاق  يونغ  يهبقع  هک : تسا  دراو  مالـسلاهیلع -  رفعجیبا -  زا  رباـج  زا  رمش 
دمحا بقانم  بحاص  نکیل  و  تسا . دـمحا  وا  مسا  رکبوبا و  وا  يهینک  هک  تسا  نسحلا  نب  رکبوبا  نیمه  نسحلا  نب  دـمحا  هک  نیا  رهاظ 

داهج مزاع  مالسلاهیلع -  نیسح -  ناردارب  مالـسلاهیلع -  نسح -  ماما  دالوا  زا  سپ  : راحب تیاور  ربانب  مهدزون : رما  . هتـسناد رکبوبا  ریغ  ار 
مـسا و  دوب . یلع  نب  رکبوبا  تشاذگ ، نادیم  رد  ياپ  هک  ناشیا  زا  یـسک  لوا  سپ  دنهد . نتـشک  هب  بانج  نآ  دزن  رد  ار  دوخ  هک  دندش ،
مـشاه نم  لوطالا  راـخفلا  وذ  یلع  یخیـش  : دـناوخ ار  زجر  نیا  دوب . یمیمت  یعبر  نب  دـلاخ  نب  دوعـسم  رتخد  یلیل  شرداـم  هللادـیبع و  وا 

هک تسا ، یلع  نم  خیـش  لجبم  خا  نم  یـسفن  هیدفتلقـصملا  ماسحلاب  یماحن  هنع  لسرملا  یبنلا  نب  نیـسح  اذهلضفملا  میرکلا  قدصلا 
تیامح وا  زا  تسا . لسرم  ربمغیپ  رـسپ  نیـسح  نیا  تسا .]  ] هدننک ماعنا  هدنراد ، مرگ  رادرک  تسار  مشاه . زا  تسا  ینالوط  رخف  بحاص 

نب رحز  هک  نیا  ات  درک ، هدهاجم  ردقنآ  سپ  . تسا میظعت  اب  ردارب  هک  ار  نم  ناج  دوشیم  وا  يادف  هب  هدـش . یلقیـص  ریـشمش  هب  مینکیم 
وا هحفـص 530 ] يونغ [  هبقع  نب  هللادبع  هک : دناهتفگ  یـضعب  .و  دراد ردب  لدب  رحب  خسن  زا  یـضعب  رد  و  دیناسر . لتق  هب  ار  وا  یعخن  ردب 
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ماـما ترـضح  : هک هتفگ  راـحب  رد  .و  تسین مولعم  شمـسا  هک  تشک  ار  وا  یـصخش  : هک هتفگ  جرفلاوبا  .و  دـیناسر تداهـش  يهجرد  هب  ار 
ینیادم .و  تشک ار  وا  نادمه  يهلیبق  زا  يدرم  هک : تسا  هدومرف  تشذـگ ، شیپ  زا  هک  وا  زا  ام  ياهدنـس  رد  مالـسلاهیلع -  رقابدـمحم - 

دیوگ لیلکا  باتک  فلؤم  [ . 1006  ] تسیک وا  يهدنـشک  هک  دشن  هتـسناد  و  هیقاس ، رد  دش  هتفای  لوتقم  راوگرزب  نآ  : هک تسا  هدرک  رکذ 
تیاور رباـنب  متـسیب : رما  . دـشاب هتـشک  ار  وا  هدازمارح  رحز  هک  تسا  نآ  رب  لاد  دـیؤم و  دـیآیم ، نیا  زا  سپ  هک  یلع  نـب  رمع  زجر  هـک :

دق یبنلاب  یقـشلا  كاذ  رحز  مکیف  يرا  مکبرـضا و ال  : دناوخیم ار  زجر  نیا  دمآ و  نادیم  هب  یلع ، نب  رمع  شردارب ، رکبوبا  زا  دعب  : راحب
، ادخ ربمغیپ  هب  یقش  رحز  نیا  ار ، هدازمارح  رحز  منیبیمن  ار و  امـش  منزیمرقـس  نم  ءوبت  مویلا  کلعل  رمع  نم  ینادت  رحز  ای  رحز  ایرفک 
هب نادت  دیاب  فرص  ملع  دعاوق  هب  رظن  ارهاظ ؛ و  . ) ینک ناکم  [ 1007  ] رقس رد  زورما  دیاش  ایب ، رمع  کیدزن  رحز ! يا  رحز ! يا  دش . رفاک 

لصاح ای  نآ  زا  هک  دنشاب ، هدرک  عابشا  ار  نون  يهرسک  هک  دیاش  و  ینادتی . ینادت ، زا  دشاب  رما  ات  دشاب  هیناتحت  هانثم  ءای  نودب  نون  رـسک 
، ماهفتـسا نآ  ینعم  و  دـشاب . هلعافم  باب  زا  عراـضم  هحفـص 531 ] هک [  دوریم ، لامتحا  و  اـی . تاـبثا  رب  تسا  قفتم  خـسن  نکیل  و  دـش .
شزوس و رد  تسا . یناکم  دب  رقسرشبلا  رش  ای  دحاجلا  کنال  رعس  قیرح و  یف  ناکم  رش  «. تسین فلکت  زا  یلاخ  هچ  رگا  دشاب . ماهفتـسا 

سپ داتـسرف . منهج  هب  ار  رحز  و  شردارب . لـتاق  رحز  رب  درک  هلمح  سپ  ! قلخ نیرتدـب  يا  ینارکنم ، زا  وت  هک  نیا  يارب  تسا . یگتخورفا 
، دیراذگاورهفکملا سوبعلا  ثیللا  نع  اولخ  رمع  نع  اولخ  هللا  ةادع  اولخ  : تفگیم دزیم و  یتخس  برض  دوخ  ریـشمش  هب  دش و  روهلمح 

وربا هک  كانبـضغ  ریـش  زا  دیرادرب  تسد  دیریگم . وا  رب  هار  رـس  دـیزیرگب و  وا  شیپ  زا  ینعی  رمع ! زا  دـیرادرب  تسد  ادـخ ! نانمـشد  يا 
بورح رد  تسین  و  دنکیمن . رارف  دوخ و  ریـشمش  هب  ار  امـش  دنزیمرحجنملا  نابجلاک  اهیف  سیل  رفی و  هفیـسب و ال  مکبرـضی  . هدرک شرت 

رما [ . 1009  ] دش هتشک  ات  درک  داهج  ردقنآ  سپ  . دزیرگ دوخ  لزنم  خاروس و  هب  هک  دنـشاب  هدرک  [ 1008  ] ءاجلم ار  وا  هک  كانسرت  دننام 
لوا نوعظم  نب  ناـمثع  و  دوب . هدـیمان  نینمؤملاریمأ  نوـعظم ، نب  ناـمثع  مسا  هب  ار  وا  دـمآ و  یلع  نب  ناـمثع  رمع ، زا  دـعب  مکی : تسیب و 

تیاور ربانب  . ردام کی  زا  دوب ، سابع  ردارب  نامثع  و  تشاد . دایز  سنا  نینمؤملاریما  اب  تفاـی و  تاـفو  هنیدـم  رد  هک  دوب  يا ]  ] يهباـحص
وذ یلع  یخیـش  رخافملا  وذ  نامثع  انا  ینا  : دناوخ یم  ار  زجر  نیا  بالکینب و  يهلیبق  زا  دوب ، دلاخ  نب  مازح  رتخد  نینبلا  ما  وا  ردام  : راحب

هبرصانلا یـصولا  لوسرلا و  دعب  رغاصالا  رابکلا و  دیـس  وریاخالا  ةریخ  نیـسح  یخا  رهاطلا  یبنلل  مع  نبا  و  هحفـص 532 ] رهاظلا [  لاعفلا 
نیسح مردارب  تسا . هزیکاپ  یبن  مع  رسپ  یلع  و  تسا . رهاظ  راک  بحاص  هک  تسا  یلع  نم  خیش  اهرخف ، بحاص  نامثع  منم  هک  یتسرد 
يدزی نب  یلوخ  سپ  . وا يهدـننک  يراـی  یـصو  ربـمغیپ و  زا  دـعب  تسا  ناـکچوک  ناـگرزب و  ياـقآ  نیـسح ، مردارب  و  تسا . يهدـیزگرب 

.و تخاـس ادـج  ار  شکراـبم  رـس  مزاـح  نب  ناـبا  ینب  زا  يدرم  و  داـتفا ، بسا  زا  سپ  دز . هدازهاـش  نآ  ینارون  یناـشیپ  رب  يریت  یحبـصا 
کی تسیب و  یلع  نب  نامثع  هک : سابع  نب  هللادـبع  نسح و  نب  هللادـیبع  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  نسح  نب  ییحی  زا  هتـشاد  تیاور  جرفلاوبا 

ینب زا  يدرم  سپ  تخادنا ، بسا  زا  ار  وا  و  تخادنا ، نامثع  رب  يریت  دیزی  نب  یلوخ  هک : هدرک  رکذ  دوخ ، دانسا  هب  كاحض  و  دوب . هلاس 
درکن رکذ  نیلوـتقم  دادـع  رد  ار  یلع  نب  رمع  جرفلاوـبا  اـما  و  تخاـس . ادـج  ار  شرـس  و  تشک . ار  وا  و  درب ، هـلمح  وا  رب  مراد  نـب  ناـبا 

؛ سابع : يربخ ربانب  .و  هدوب نینبلاما  زین  وا  ردام  دـمآ و  نادـیم  هب  یلع  نب  رفعج  نآ ، زا  سپ  : راحب تیاور  رباـنب  مود : تسیب و  رما  [ . 1010]
ریخلا یلع  نبا  یلاعملا  وذ  رفعج  انا  ینا  : دـناوخیم ار  زجر  نیا  : راحب تیاور  ربانب  . داتـسرف نادـیم  هب  دوخ  يور  شیپ  رد  ار  یلع  نب  رفعج 

هک یلع  رـسپ  دنلب . ياهتفـص  بحاص  رفعج  منملاضفملا  يدنلا  يذ  انیـسح  یمحا  یلاخ  افرـش و  یمعب  یبسح  هحفـص 533 ] لاونلا [  وذ 
اطع بحاص  هک ، ار  نیسح  منکیم  تیامح  نم . لاخ  هب  فرش و  تیثیح  زا  نم ؛ مع  هب  ارم  تسا ؛ یفاک  تسا . اطع  بحاص  تسا ، بوخ 

و دروخرب ، وا  مشچ  ای  هدازهاش و  نآ  يهقیقش  رب  هک  تخادنا  يریت  نوعلم  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ  سپ  نآ  زا  سپ  . تسا لاضفالا  ریثک  و 
و دمآ . نادـیم  هب  یلع  نب  هللادـبع  هدازهاش  شردارب  سپ ، نآ  زا  : راحب تیاور  ربانب  موس : تسیب و  رما  [ . 1011  ] تفاتش نادواج  تشهب  هب 

منملاوهالا رهاظ  موق  لک  یف  لاکنلا  وذ  هللالوسر  فیـسلاعفلا  وذ  ریخلا  یلع  كاذ  لاضفالا  ةدجنلا و  يذ  نب  انأ  : دـناوخیم ار  زجر  نیا 
دوب باقع  بحاص  هک  دوب  ادخ  ربمغیپ  ریشمش  یلع  تسا . کین  لعف  بحاص  هک  تسا ، ریخ  یلع  نآ  تلیضف و  تعاجش و  بحاص  رـسپ 
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تسیب و هللادبع  و  دیناسر . تداهش  يهجرد  هب  یمرضح  تیبث  نب  یناه  ار  وا  سپ  . دنتـشاد وا  زا  هک  یـسرت  لوه و  دش  رهاظ  یموق  ره  رد 
نم يور  شیپ  رد  هک  تفگ  هللادـبع  شردارب  هب  یلع  نب  ساـبع  و  دوب . هلاـس  هدزون  یلع  نب  رفعج  و  تشادـن . يدـالوا  دوـب و  هلاـس  جـنپ 
یلع نب  رفعج  شردارب  سابع  نینچمه  و  يرادـن ، ایند  هب  یگتـسبلد  ینعی  يرادـن . يدالوا  وت  و  منک ، رجا  بلط  منیبب و  نم  ات  نک ، داهج 

: مراهچ تسیب و  رما  [ . 1012  ] تسا یلع  نب  رفعج  یلع و  نب  هللادبع  لتاق  تیبث  نب  یناه  هک : دـناهتفگ  یـضعب  دومن و  نادـیم  يهناور  ار 
يدرم وا  لتاق  و  دوب . دلو  ما  شردام  دیسر و  تداهش  يهجرد  هب  بلاطیبا  نب  یلع  رسپ  رغـصا  دمحم  هحفص 534 ] راحب [ : تیاور  ربانب 

نب دمحم  ریغ  ار  نیا  دوب و  دلو  ما  شردام  و  دش . دیهـش  زین  یلع  نب  میهاربا  : هک دناهتفگ  یـضعب  .و  دوب مراد  نب  نابا  ینب  زا  میمت  هلیبق  زا 
و دناهدرک ، رکذ  زین  ار  یلع  نب  هللادیبع  یـضعب  و  تسا . اطخ  نیا  سپ  هدـشن ؛ میهاربا  زا  يرکذ  باسنا  بتک  رد  و  هتفگن ؛ هزمح  نب  یلع 
یلع و نب  نامثع  بانج و  نآ  ردام  : سابع ترـضح  ساـسا ، رهپـس  هدازهاـش  تداهـش  رد  مجنپ : تسیب و  رما  [ . 1013  ] تسا اـطخ  زین  نیا 

رتگرزب ردارب  هس  نآ  زا  سابع  و  دـناهدوب . ردـپ  کی  رداـم و  کـی  زا  ردارب  راـهچ  نیا  و  تسا . نینبلاما  یلع  نب  هللادـبع  یلع و  نب  رفعج 
و تفاـی . روهظ  تمـس  هقباـس  لـیلاکا  رد  دنـسلا ، ثیح  نم  تسا  تاـیاور  برقا  هک  دـیفم  خیـش  تیاور  رب  اـنب  ار  ساـبع  تداهـش  و  دوب .

نآ تداهـش  روهـشم  قیرط  هب  نونکا  دـش . نایب  هقباـس  لـیلاکا  رد  زین  نآ  دـش ، دیهـش  زور  هچ  رد  ساـبع  ترـضح  هک  نیا  رد  فـالتخا 
ياـهاپ دـشیم ، راوس  بوخ  قاـچ  بسا  رب  رگا  وروکین . تروص  شوخ  دوـب ، يدرم  ساـبع  : راـحب تیاور  رباـنب  . دوـشیم ناـیب  راوـگرزب 

رد اهزور  نینبلاما  وا  ردام  و  دوب . وا  اب  نیـسح  ماما  ملع  اروشاع  زور  رد  و  دـنتفگیم . مشاهینب  هام  ار  وا  و  دیـشکیم . نیمز  رب  شکرابم 
، دنتسیرگیم و  دندینشیم ، ار  وا  هحون  هیرگ و  و  دندشیم ، عمج  مدرم  و  درکیم . یتخـس  يهیرگ  شنارـسپ  رب  تفریم و  عیقب  ناتـسربق 
هحفـص 535] و [  دوب . ناورم  دنتـسیرگیم ، و  دندینـشیم ، ار  وا  هیرگ  و  دـنتفریم ؛ هک  یناسک  يهلمج  زا  دوب . كانزوس  رایـسب  هک  اریز 

تمارک رایط  رفعج  دـننام  لاـب  ود  ساـبع  هب  یلاـعت  يادـخ  : هک تسا ]  ] دراو هربتعم  ثیداـحا  رد  و  [ . 1014 . ] دـنتفگیم زین  اقـس  ار  سابع 
و [ . 1015  ] دنربیم هطبغ  تمایق  زور  رد  ءادهش  عیمج  هک  تسا ، یتلزنم  ماقم و  وا  يارب  و  دنکیم . زاورپ  تشهب  رد  هکئالم  اب  هک  هدومرف 

هلان دندش ، هتشک  نامع  رسپ  ناردارب و  نیسح و  رکـشل  هک  دید  سابع  نوچ  : بختنم تیاور  ربانب  [ . 1016  ] تسا لضفلاوبا  هینک  ار  سابع 
هب هک  تسا  تصخر  ایآ  ردارب ! يا  درک : ضرع  و  دمآ ، شردارب  تمدخ  هب  و  تشادرب ، ار  ملع  سپ  دش . قاتـشم  ادخ  يوس  هب  و  دیـشک ،

تمالع وت  نم ! ردارب  يا  تفگ : نیا  زا  سپ  دـش . رت  شکراـبم  شیر  هک  نیا  اـت  يدـیدش  نتـسیرگ  نیـسح ، تسیرگ  سپ  مور ؟ گـنج 
بارخ هب  اـم  تراـمع  دـتفایم و  هقرفت  يوس  هب  اـم  عمج  یتـفر ، وت  هک  یتـقو  رد  سپ  يدوـب ، اـم  ددـع  عـمج  لـحم  يدوـب و  نم  رکـشل 
هدارا ایند و  یناگدنز  زا  نم  يهنیس  دش  گنت  هک  قیقحت  هب  نم ! ياقآ  يا  وت ، ردارب  حور  دیاب  وت  يادف  هک  درک  ضرع  سابع  دماجنایم .

نیا يارب  زا  نک  بلط  سپ  يورب  داهج  هب  یهاوخیم  هک  الاح  دومرف : نیـسح  ماما  ترـضح  میامن . نیقفانم  نیا  زا  یهاوخنوخ  هک  مراد ،
هک نیا  لاح  و  دمآ ، نوریب  سابع  هدازهاش  تزرابم ؛ يارب  ار ، سابع  دوخ  ردارب  نیـسح  ماما  داد  هزاجا  نوچ  سپ  ار ، بآ  زا  یمک  لافطا 

دوب يریش  و  [ 1017  ] دوب هحفص 536 ] هدنراد [  تعاجـش  رایـسب  راوس  هک  اریز  دوب . گرزب  هوک  دننام  وا  لد  دوب و  گرزب  یهوک  دننام 
دیوگیم هک  تسا  ادخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نیـسح  نیا  دعـس ! نب  رمع  يا  تفگ : داتـسیا و  دیـسر  نادیم  طسو  رد  نوچ  گنج ؛ نادیم  رد 

. تسا هدینازوس  ار  ناشیا  ياهلد  یگنشت  و  تسا . هنشت  هدنام و  دالوا  لایع و  اب  اهنت  و  ارم . ياهومعرسپ  ناردارب و  ارم و  باحـصا  دیتشک 
ارم دیراذگاو  هک  دیامرفیم  لاوحا  نیا  اب  بانج  نآ  و  دناهدیسر . تکاله  دح  رس  هب  وا  لافطا  لایع و  هک  دیهد  وا  هب  بآ  زا  یتبرش  سپ 
دزن رد  امش  اب  تموصخ  تمایق  يادرف  رد  هک  منکیم  امش  اب  طرش  و  قارع . زاجح و  امش  يارب  مراذگاو  و  مور ، دنه  مور و  بناج  هب  هک 

تکاس رکـشل  زا  یـضعب  سپ  دیناسر ، اجنیا  هب  شردارب  لبق  زا  ار  مالک  سابع  نوچ  سپ  دنک . امـش  هب  دـهاوخ  هچنآ  ادـخ  ات  منکن  ادـخ 
رسپ يا  هک  دنتفگ  دندمآ و  سابع  بناج  هب  ثیبخ  ثبش  ریرش و  رمش  سپ  دنتسیرگ . دنتسشن و  اهنآ  زا  یضعب  و  دندادن . یباوج  دندش و 

ات دیناشچ ، مهاوخن  يا ]  ] هرطق نآ  زا  ار  امش  دشاب ، ام  فرصت  رد  و  دوش ، بآ  زا  رپ  نیمز  يور  يهمه  رگا  هک  وگب  تردارب  هب  بارتوبا !
ضرع دوب ، هتـشذگ  هچنآ  وا  رب  دـمآ و  نیـسح  شردارب  بناج  هب  دومرف و  مسبت  ساـبع  سپ  دـیوش ! دـیلپ  دـیزی  تعیب  رد  لـخاد  هک  نیا 

بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  www.Ghaemiyeh.comلیلکا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما شوگ  هب  سپ  دیدرگ . رت  وا  نابیرگ  هک  تسیرگ ، ردقنآ  تخادنا و  ریز  هب  ار  دوخ  رـس  دینـش ، ار  تیفیک  نآ  نوچ  بانج  نآ  دومن .
يا تفگیم : و  دومن . نامـسآ  بناج  هب  رظن  مشچ  يهشوگ  هب  دینـش  ار  ادـص  نآ  سابع  نوچ  دیـسر . ناـکدوک  شطعلا  يادـص  نیـسح 

ار دوخ  يهزین  سپ  مروایب . و  منک ، رپ  بآ  زا  ار  یکـشم  لافطا  نیا  يارب  میامن و  ار  دوخ  شـشوک  مهاوخیم  نم ! ياقآ  يا  نم ! يادـخ 
نع بذا  دتهم  بلقب  مویلا  لتاقا  : تفگیم هحفص 537 ] فنخمیبا [ : تیاور  ربانب  [ . 1018  ] تفرگ دوخ  تسد  هب  ار  کـشم  و  تشادرب ،

منکیم داهجدیوملا  رهاطلا  یلع  لسن  ددوتلا  وذ  سابعلا  انا  ینايدیـس  لاتق  نع  اودـیحت  یتح  دـنهملا  مراصلاب  مکبرـضادمحا  یبنلا  طبس 
ياقآ يهلتاقم  زا  دیزیرگب  هک  نیا  ات  يدنه  ریشمش  هب  ار  امش  منزیم  دمحا . ربمغیپ  طبس  زا  منکیم  عفد  هدش . هتفای  تیاده  یلد  اب  زورما 

[1019  ] تسا ادخ  بناج  زا  هدش  هداد  توق  كاپ و  رهاط و  هک  یلع ، لسن  زا  ربمغیپ ، لآ  یتسود  بحاص  سابع ، منم  هک  یتسرد  هب  نم .
هدرک تارف  بآ  لکوم  ار  یجراخ  رازهراهچ  دعس  نب  رمع  : بختنم تیاور  ربانب  . هتفای دورو  رهاطلا  لدب  یـضترملا  خسن  زا  یـضعب  رد  .و 

بناج و ره  زا  تسا  تارف  بآ  مزاع  سابع  هک  دندید  نوچ  ناشیا  سپ  دنماشایب . بآ  زا  نیسح  ماما  باحصا  زا  یسک  دنراذگن  هک  دوب ،
ای امش  بهذم  رد  تسا  زیاج  ایآ  ناملسم ؟ ای  دیرفاک  امش  ایآ  موق ! يا  هک  دومرف  راوگرزب  يهدازهاش  نآ  سپ  دندرک . هطاحا  وا  هب  ناکم 

ناکدوک نیسح و  و  دنماشآیم !؟ نآ  زا  ناگس  ناکوخ و  هک  نیا  لاح  بآ و  ندیماشآ  زا  ار  شلایع  نیسح و  دینک  عنم  هک  امش  نید  رد 
ار سابع  مالک  موق  نآ  نوچ  سپ ؛ ار ؟ تمایق  یگنـشت  دیروآیمن  رطاخ  هب  ایآ  دناهدیـسر . تکاله  دح  رـس  هب  یگنـشت  زا  وا  تیب  لها  و 
: ] دومرفیم و  تخاـت . ناـشیا  رب  یلدرپ  تعاجـش و  يهشیب  ریـش  نآ  سپ  [ . 1020  ] دندرک نارابریت  ار  وا  دنداتـسیا و  رفن  دـصناپ  دـندینش 

تیاور رباـنب  . دوـش رایـسب  فرـشم و  دـنلب و  گرم  هک  یناـمز  رد  ار ، گرم  مسرتیمن  اـقر : توـملا  اذا  توـملا  بـهرأ  ـال  هحفص 538 ]
هب هک  يزیچ  دـننام  موش  هتخادـنا  هک  یتلاح  رد  هنهرب ، ياهریـشمش  نایم  رد  موش  ناهنپ  هک  نیا  ات  اقل : تیلاـصملا  یف  يراوأ  یتح  : راـحب

و شندوب . راوخ  تهج  هب  تسا  هدش  هتخادـنا  هک  ار  يزیچ  نآ : ینعم  تسا و  لاح  مال ، حـتف  هب  اقل  و  دوش . هتخادـنا  شندوب  راوخ  تهج 
يهخسن رد  و  [ . 1021  ] دناهتـشذگ هک  نادرم  نایم  رد  موش  ناـهنپ  تسا : نینچ  ینعم  سپ  دـنیوگ  ار  روما  رد  یـضام  درم  نآ  تیلاـصم :

یـسفن . گنج تاقالم  دزن  رد  مشاب ، تیم  هک  یتلاح  رد  موش  ناهنپ  ات  ءاقللا : دـنع  اتیم  يراوا  یتح  : تسا نیا  عرـصم  نیا  لدـب  فنخمیبا 
يهدـننک ربص  نم  یقتلملل : رکاش  روبـص  ینا  . تسا هدـننک  تظفاحم  يهدـننک  كاپ  كاپ ، سفن  يارب  نم  ناج  اـقو : رهطلا  رهاـطلا  سفنل 

لب اقرط  نا  اقراط  فاخا  :و ال  هدرک تیاور  فنخمیبا  هک  ناـنچ  تسا . فنخمیبا  تیاور  رباـنب  عرـصم  نیا  .و  متاـقالم يارب  هدـننک  رکش 
رد بش  هب  رگا  ار ، هدنیآ  رد  بش  هب  مسرتیمن  واقو  طبسلا  رهاطلا  سفنل  یسفن  اقللاب  بعـص  سابعلا  انا  یناقرفملا  يرفا  ماهلا و  برـضا 

. تسا بعـص  نانمـشد  رب  گنج  رد  نم  تاقالم  هک  ساـبع ! منم  هک ] یتسرد  هب   ] ار رـس  منکیم  عطق  ار و  رـس  يـالاب  منزیم  هکلب  دـیآ .
فاخا اقسلاب و ال  اودغا  سابعلا  انا  ینا  : راحب تیاور  ربانب  هحفص 539 ] [ . ] 1022  ] تسا هدننک  ظفح  ربمغیپ ، طبس  كاپ  ناج  يارب  مناج 

ربانب [ . 1023  ] دش غراف  شرعش  زا  نوچ  سپ  . گنج زور  رد  ار  رـش  مسرتیمن  و  متـسه . اقـس  هب  فورعم  هک  سابع  منمیقتلملا  موی  رـشلا 
ار ناشیا  سپ  تخادـنا . كاخ  هب  ار  رفن  داتـشه  : راـحب تیاور  رباـنب  و  [ . 1024  ] تخادنا كاخ  هب  ار  رفن  دصتـشه  : يدـنبرد يهمالع  لقن 

تیب لها  نیسح و  یگنشت  دمآ ، شرطاخ  هب  دروخب . بآ  زا  تبرـش  کی  هک  تساوخ  سپ  دش . تارف  رهن  لخا  هک  نیا  ات  تخاس  قرفتم 
هک نیا  لاـح  و  مشوـنیمن ، بآ  نم  هک  ادـخ  هب  مسق  : دوـمرف بختنم  تیاور  رباـنب  [ . 1025  ] تـخیر ورف  دوـخ  تـسد  زا  ار  بآ  سپ  وا ،

تـسار هناش  رب  ار  نآ  و  درک ، بآ  زا  رپ  ار  کشم  نآ  زا  سپ  دش . دهاوخن  زگره  نیا  دنـشاب . هنـشت  وا  لایع  ناکدوک و  نیـسح و  مردارب 
ینوکت نا  تنک  هدعبف ال  ینوه  نیـسحلا  دعب  نم  سفن  ای  : دومرفیم تخات و  نوریب  بآ  زا  : فنخمیبا تیاور  ربانب  [ . 1026 . ] تفرگ دوخ 

ندوبن زا  سپ  سفن ! يانیما  قداص  لاعف  ینید و ال  لاعف  اذه  ام  تاهیهنیعملا  دراب  نیبرشت  نونملا و  براش  نیسحلا  اذه  هحفص 540 ] ] 
درس بآ  یهاوخیم  وت  و  دماشآیم . ار  گرم  هک  نیسح  تسا  نیا  یشاب . یهاوخب  رگا  یشابن ؛ وت  نیسح  زا  دعب  سپ  شاب . راوخ  نیسح 

هک یـسک  راک  تسین ، نیا  و  دـشاب . هشنت  نیـسح  باریـس و  نم  هک  تسین ، نم  يراد  نید  يهقیرط  نیا  لاـیخ ! نیا  تسارو  رد  يروخب ؟
دننام وا  نت  رب  هرز  هک  نیا  ات  ناکم  ره  زا  بناج و  ره  زا  دـمآیم  وا  بناج  هب  اهریت  سپ  تشگرب  تارف  بآ  زا  سپ  دـشاب  نیما  قداص و 
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نیا ات  تخات ، ناشیا  رب  سپ  : بختنم تیاور  ربانب  [ . 1027 . ] درک یتخس  گنج  درک و  هلمح  موق  سپ  اهریت . يرایـسب  زا  دیدرگ  تشپراخ 
نیا ات  دومن . یگرزب  يهبراحم  ناشیا  اب  سپ  دنتفرگ . وا  رب  ار  هار  رـس  سپ  دش . هناور  هاگهمیخ  بناج  هب  دندش و  قرفتم  وا  زا  رکـشل  هک 

ار کشم  سابع  هدازهاش  سپ  تخادنا . ار  شتسار  تسد  هک  دز  یتبرض  هدازهش  تسار  تسد  رب  دروخرب و  بانج  نآ  هب  قرزا  لفون  هک 
لیفط نب  میکح  ار  وا  دومن  تنواعم  یتخرد و  تشپ  رد  دوب ؛ هاگنیمک  رد  ءاقرو  نب  دیز  : راحب تیاور  ربانب  [ . 1028  ] تفرگ پچ  شود  رب 

هک دز ، وا  تسار  تسد  رب  نابیش  نب  صربا  هحفص 541 ] فنخمیبا [ : تیاور  ربانب  [ . 1029  ] دندرک ادج  ار  وا  تسار  تسد  سپ  یسبنس 
ینیمی متعطق  نا  هللا  :و  دـناوخ ار  زجر  نیا  : راحب تیاور  ربانب  [ . 1030  ] تفرگ پچ  تسد  هب  ار  ریـشمش  سپ  تخادنا . ار  ریـشمش  تسد و 

دوخ نید  زا  میامنیم  تیاـمح  هشیمه  نم  هک  یتسرد  هب  دـیدرک ، عطق  ارم  تسار  تسد  رگا  هک  ادـخ  هب  مسقینید  نع  ادـبا  یماـحا  ینا 
یتلاحرد نم  منکیم  تیامح  هنیآ  ره  ینید : نع  ادهاجم  نیمحأل  هدرک : رکذ  وحن  نیدب  ار  مود  عرـصم  : فنخمیبا تیاور  ربانب  [ . 1031]

قداص هک  یماما  زا  ونیمالا  رهاطلا  یبنلا  لجن  نیقیلا  قداـص  ماـما  نع  :و  راـحب تیاور  رباـنب  [ . 1032  ] مدوخ نید  رد  ماهدـننک  داـهج  هک 
یبن هکنیمالا  دحاولاب  اقدصم  نیدلاب  انئاج  قدص  یبن  : فنخمیبا تیاور  ربانب  [ . 1033  ] تسا نیما  كاپ  ربمغیپ  دنزرف  نیقی . وحن  هب  تسا 
ربانب هحفص 542 ] [ . ] 1034  ] تسا نیما  هک  دحاو  يادخ  هب  تسا  هدننک  قیدـصت  هک  یتلاح  رد  ار ، نید  ام  يارب  دروآ  هک  تسوگتـسار 
ربانب [ . 1035 . ] درک نیمک  ياهلخن  تشپ  رد  یئاط  لیفط  نب  مکح  سپ  دـش . یلوتـسم  وا  رب  فعـض  ات  درک ، گنج  ردـقنآ  : راـحب تیاور 

فک و نآ  تخاس . ادج  وا  دنز  زا  ار  وا  پچ  فک  هک  دز ، وا  پچ  تسد  رب  یتبرـض  نوعلم ، ینابیـش  دیزی  نب  هللادـبع  : فنخمیبا تیاور 
رافکلا و نم  یشخت  سفن ال  ای  : دناوخ ار  زجر  نیا  : راحب تیاور  ربانب  [ . 1036  ] تفرگ ناهد  رب  ار  ریشمش  داتفا و  ور  رب  سپ  دیرپ . ریشمش 
! رابج يادخ  تمحر  هب  ار  وت  داب  هدژم  رافک و  زا  سرتم  سفن ! ياراربالا  تاداسلا و  ۀلمج  عم  راربالا  دیـس  یبنلا  عمرابجلا  ۀمحرب  يرـشبا 

بسنآ نیا  دراد و  راتخملا  دیسلا  راربالا ، دیس  لدب  راحب  رد  و  ناراکوکین . تاداس و  يهلمج  اب  تسا  ناکین  ياقآ  هک  ربمغیپ  تبحاصم  اب 
تسد ناشدوخ  ملظ  ببس  هب  دندرک ، عطق  هک  قیقحت  هبرانلا  رح  بر  ای  مهلصاف  يراسی  مهیغبب  اوعطق  دق  . هیفاق رارکت  مدع  تهج  هب  تسا 

[ . ] 1038  ] تفرگ نادند  هب  ار  کشم  : بختنم تیاور  ربانب  سپ  [ . 1037 ! ] شتآ شزوس  رد  ادخ ، يا  ار ، ناشیا  نک  لخاد  سپ  ارم . پچ 
مک شتوق  تخیریم و  نوخ  بانج  نآ  كرابم  ياهتـسد  زا  هک  نیا  لاح  درک و  ناشیا  رب  هلمح  : فنخمیبا تیاور  رباـنب  و  هحفص 543 ]

يهنیـس رب  دـمآ و  يرگید  ریت  تخیر و  ار  بآ  دـمآ و  وا  کشم  رب  يریت  : راحب تیاور  رباـنب  [ . 1039  ] دـندرک هلمح  وا  رب  همه  سپ  دـش .
، دروآ دورف  شرـس  رب  نهآ  زا  يدومع  يدرم  کی  : فنخمیبا تیاور  ربانب  [ . 1040 . ] تسـشن سابع  هدازهاش  يهنیجنگ  تبحم  يهنیکیب 

دایرف : بختنم تیاور  ربانب  [ . 1041 ! ] نم مالـس  داب  وت  رب  هللادـبع ! ابا  يا  هک  درک  ادـن  و  داتفا . نیمز  رب  سابع  سپ  تفاکـش . ار  شرـس  هک 
: درک دایرف  سپ  هداتفا . سابع  هک  دید  سپ  دمآ . سابع  بناج  هب  دیـسر . نیـسح  ماما  شوگ  هب  ادـص  نیا  نوچ  سپ  بایرد . ارم  هک  درک 
، تسیرگ نآ  زا  سپ  وـت ! یئادـج  نم  رب  ادـخ  هب  مسق  تسا  نارگ  هارـصان ! ۀـلق  او  هاـنیع ، ةرق  او  هاـبلق ، ۀـجهم  او  ءاـس ، هاـبتع  او  هاـخا ، او 
. دـش مک  نم  يهراچ  تسکـش و  نم  تشپ  نالا  هک  تفگ  نیـسح  دـش  هتـشک  سابع  نوچ  : راـحب تیاور  رباـنب  [ . 1042  ] یتخس نتـسیرگ 

هاـگهمیخ رد  ار  وا  تشگرب و  همیخ  هب  تفرگ و  شبـسا  تشپ  رب  ار  ساـبع  نآ  زا  سپ  : فنخمیبا تیاور  رباـنب  هحفـص 544 ] [ . ] 1043]
؛ دـشیم هاگهمیخ  رد  رگا  دـندرک . نفد  شلتقم  رد  ار  سابع  هک  اریز  تسا . فعـض  تیاغ  رد  تیاور  نیا  هک  دـیوگ  فلؤم  تشاذـگ - 
هک نیا  ات  يدیدش ؛ نتـسیرگ  بانج  نآ  تسیرگ  و  دـندومنیمن -  نفد ]  ] رود ردـق  نآ  ار  وا  دـندومنیمن و  نفد  ادهـش  رئاس  اب  ارچ  سپ 

، ادخ هار  رد  يدرک  داهج  وت  هنیآ  ره  نم ؛ ردارب  يا  داهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  دومرف : نآ  زا  سپ  دوب . رضاح  اج  نآ  رد  هک  ره  تسیرگ 
ار وا  نیـسح  نوچ  : راحب تیاور  ربانب  [ . 1045  ] دـش شوهیب  هک  نیا  ات  تسیرگیم ، نیـسح  : بختنم تیاور  ربانب  [ . 1044  ] ار وا  داـهج  قح 

لـسرلا ریخ  ناـک  امادـمحم  یبـنلا  نید  متفلاـخ  مکیغبب و  موق  رـش  اـی  متیدـعت  : دومرف تسیرگ و  تسا  هداـتفا  تارف  رهن  راـنک  رب  هک  دـید 
متینج دـق  امب  متیزخا  متنعلدـمحا و  ۀـیربلا  ریخ  نم  ناک  اما  مکنود  یما  ءارهزلا  تناک  اماددـسملا  یبنلا  لـجن  نم  نحن  اـما  اـنب  مکاـصوا 

نیرتهب هک  ایآ  . ار دـمحم  ربمغیپ  نید  دـیدرک  تفلاخم  امـش و  ملظ  ببـس  هب  موق ، نیرتدـب  يا  دـیدرک ، زواجتدوقت  ران  رح  اوقالت  فوسف 
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، تسا نم  ردام  ءارهز  هک  نیا  تسین  ایآ  هحفص 545 ] رادرک [ ؟ تسار  ربمغیپ  لسن  زا  ام  میتسین  ایآ  ؟ ام هب  ار  امش  درکن  تیصو  ناربمغیپ ،
هک تسا  دوز  سپ  امـش . دـیدرک  تیانج  هچنآ  هب  دـیدش  راوخ  دـیدش و  هدـیدرگ  تنعل  ؟ دـمحا قلخ ، نیرتهب  زا  تسین  ایآ  ؟ امـش ردام  هن 

تداهـش فوهلم  باتک  رد  سوواط  نب  نیدلایـضر  دیـس  هک ؛ نادـب  [ . 1046  ] دوشیم هتخورفارب  هک  ارا  یـشتآ  شزوـس  دـینک  تاـقالم 
نادـیم هب  هعفد  کی  نیـسح  ماما  سابع و  هک : هتفگ  ناشیا  دـننام  زین  امننبا  هدرک و  رکذ  داشرا  رد  دـیفم  خیـش  دـننام  ار  سابع  ترـضح 

و تسا . سابع  ترضح  تامارک  زا  یضعب  نیب  رد  رما  نیا  يهمتاخ  . میدرک نایب  مشش  لیلکا  زا  مهدزیس  لصف  رد  ار  نآ  لیصفت  و  دنتفر .
زا هک  مدید  ار  يدرم  هک  دیوگ  هتابن  نب  غبـصا  نب  مساق  : هک دـناهدرک  رکذ  هربتعم  لتاقم  بابرا  زا  یعمج  لوا : رما  : تسا رما  دـنچ  نآ  رد 
هک متفگ  وا  هب  سپ  دوب . وردیفس  دوب و  تروص  شوخ  رایسب  هک  متخانشیم  ار  وا  نآ  زا  شیپ  و  دوب ؛ هایـس  وا  يور  هک  مراد  نب  نابا  ینب 
ود نایم  رد  هک  متشک  ار  وا  دوب  نیسح  اب  دوب و  هدرواین  رب  ور  يوم  زونه  هک  ار  یناوج  نم  هک  تفگ  مسانـشن . ار  وت  هک  دوب ، کیدزن  نم 
هب ارم  سپ  دربیم . منهج  هب  هک  نیا  ات  دبـسچیم  ارم  يهماج  دیآیم و  هک  نیا  رگم  مباوخیمن ، بش  چـیه  سپ  دوب . دوجـس  رثا  وا  مشچ 

[ . ] 1047 . ] دوب یلع  نب  سابع  لوتقم  هک  تفگ  دونـشیم و  ارم  يادص  هک  نیا  رگم  تسین  یـسک  هلیبق  رد  و  حبـص . ات  دزادـنایم  منهج 
ریت بحاص  و  تسا . روکذم  تسا ، هماع  ياملع  زا  یکی  فیلأت  هک  باذم ، ربت  باتک  رد  یتوافت  كدنا  هب  تیاکح  نیمه  و  هحفص 546 ]

، ةداهشلا رارـسا  باتک  رد  مود : رما  . تسا بهذم  یعفاش  بسن و  ینیـسح  دیـس  هک  تسا  دمحم  نب  دمحا  شمـسا  و  تسا . يدقاو  باذم 
ترـضح يزور  ره  رـصع ، نیا  نینمؤـم  زا  ینمؤـم  ناـمز  نـیا  رد  هـک  دـندومن  راـبخا  ارم  تاـقث  زا  یعمج  : هـک هـتفگ  يدـنبرد  يهمـالع 

[ راب کـی   ] زور تسیب  ره ]  ] هب بیرق  ار  ساـبع  ترـضح  و  درکیم . تراـیز  هعفد  کـی  حبـص  تقو  زور  ره  اـی  هعفد  هس  ار  ءادهـشلادیس 
صخـش نیا  سپ  دینادرگرب . وا  زا  يور  همطاف  درک . مالـس  وا  رب  و  دید . ار  همطاف  هرهاط  يهقیدـص  باوخ  رد  یبش  سپ  ، درکیم ترایز 
مدـنزرف ترایز  زا  ضارعا  وت  هک  نیا  يارب  دومرف : يدـینادرگ ؟ نم  زا  يور  ریـصقت  هچ  هب  داب . وت  يادـف  مرداـم  مردـپ و  هک  درک  ضرع 

ینکیم و تراـیز  ار  نیـسح  مرـسپ  هک  دومرف  همطاـف  منکیم . تراـیز  ار  تدـنزرف  زور  ره  رد  نم  هک  درک  ضرع  صخـش  نآ  يدومن !
دیس لجا ، دیس  ارم ؛ داد  ربخ  : هک هدومرف  ةداهشلا  رارسا  باتک  رد  يدنبرد  يهمالع  موس : رما  [ . 1048  ] ینکیمن ترایز  ار  سابع  مدنزرف 

هتـسشن سابع  ترـضح  مرح  نحـص  رد  مادخ ، زا  یعمج  اب  نم  هک : نیا  هب  سردم  يریاح  هللارـصن  دیـس  يهمالع  مخفا  دیـس  لجن  دمحا 
زا اـت  دوب . هتفرگ  دوخ  رگید  تسد  [ 1049  ] رـصنخ رب  ار  دوخ  تسد  کی  دمآ و  رد  هب  باتـش  هب  فیرـش  مرح  زا  يدرم  هاگان  هک  میدوب 

نایرج نآ  زا  نوخ  نادوان  بآ  دننام  هدش و  هدیرب  خیب  زا  وا  تسد  رـصنخ  هک  میدید  میتفر . وا  بناج  هب  باتـش  هب  ام  دمآ . نوریب  نحص 
نآ زا  چـیه  نوخ  هتخیوآ و  حیرـض  يهکبـش  ناـیم  رد  هحفـص 547 ] وا [  رـصنخ  تشگنا  هک ، میدـید  میتـفر  فیرـش  مرح  هب  سپ  دراد .
رما [ . 1050 . ] يرذن تفلاخم  ای  یتناها  زا  دوب ، هدش  رداص  وا  زا  هک  دوب  يریصقت  تهج  هب  نیا  و  درم . یبش  زا  دعب  درم  نآ  سپ  دیآیمن .
لها زا  درم  کی  هک : نیا  شلـصاح  هدش . عقاو  باتک ، نآ  فیلأت  هب  بیرق  رد  : هک هتـشون  هیرـصان  تاداعـس  رد  يدنبرد  يهمالع  مراهچ :

یهاوخنت وا  زا  و  دنک . مهتم  مجع  زا  ار  يا ]  ] هراچیب نز  کی  هک  تسا ، هتساوخیم  یچلیا  ریفـس و  ناخ  دمحم  ازریم  جاح  مادخ  زا  مجع 
هدیـشک مرح  زا  ار  هراچیب  نآ  هک  هدـش  مرح  لخاد  ایحیب  درم  نآ  درب . هانپ  سابع  مرح  هب  هتفاـی و  عـالطا  هریقف  نآ  . دـشاب هتفرگ  [ 1051]

تـسد هب  ایحیب  درمان  نآ  هتفرگ  ار  حیرـض  هکبـش  دوخ  ياهتـسد  هب  و  متـسه . وت  لیخد  سابع ! يا  لـضفلاابا ، يا  تفگ : نز  نآ  دـشاب .
. دننک صالخ  ار  هراچیب  نآ  هک  دنتسناوتن  هدش ؛ یلوتـسم  سفن  فعـض  بانج  نآ  مادخ  رب  و  دروآ . نوریب  مرح  زا  دیـشک و  ار  وا  تسار 

يارب درک ، فرـشا  فجن  دصق  ناخ  دمحم  ازریم  جاح  زور  هس  ود  زا  دـعب  و  هتفگ . وا  زا  تساوخ  هچ  نآ  هدز و  ار  همولظم  نآ  ملاظ ، نآ 
. رگید يهدارط  هب  نامزالم  مادخ و  دـنوشیم و  راوس  [ 1052  ] هدارط کی  هب  دوخ . صاوخ  اب  دوخ  سپ  ایرد . بآ  يور  زا  ریدـغ  ترایز 
هتفر و باوـخ  هب  هدارط  راـنک  رد  اـیحیب  درم  نیا  هتفر ، بآ  يور  زا  خـسرف  دـنچ  اـههدارط  سپ  هدوـب . اـهرکون  يهرمز  رد  اـیحیب  نآ  و 

فرط زا  هدارط  کی  دیزو . يدـیدش  داب  هاگان  دوب . هتخیوآ  هدارط  رانک  زا  تسد  کی  هتخیوآ و  فرط  نیا  فرط و  نآ  هب  ار  شیاهتـسد 
نآ و  دروخرب . تدش  هب  دوب  هتخیوآ  ملاظ  نآ  تسد  هک  فرط  نیمه  هب  داب  توق  هبو  دیسر . هدارط  نیا  هب  دمآ و  باهـش  ریت  دننام  لباقم 

بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  www.Ghaemiyeh.comلیلکا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 199 

http://www.ghaemiyeh.com


يهفیعض نآ ؛ هب  هک  دوب  تسد  نامه  نیا  و  درک . دروخ  دروخرب و  [ 1053  ] شبکنم کیدزن  قفرم و  هحفص 548 ] زا [  رتالاب  زا  ار  تسد 
. دندروآ ار  ناحارج  دندیسر و  فجن  هب  سپ  هتخیوآ . تسوپ  کی  هب  دوب ، هدش  دروخ  هک  یعضوم  زا  و  دیـشک . سابع  مرح  زا  ار  هراچیب 

زور نامه  بش  رد  سپ  تسین . ریذپجالع  و  یهلا ، بضغ  ببـس  هب  تسا  هدـش  رتسکاخ  گنر  هب  هتخوس و  اهناوختـسا  هک  دـنتفگ  ناشیا 
هک نیا  ببـس  هب  هدـنام ، رود  هلفاق  زا  راوز  زا  یـصخش  تاونـس  نیا  هب  بیرق  رد  : » هک هدینـش  باتک  نیا  فلؤم  یعمج ، زا  مجنپ : رما  . درم

بسا كرت  رب  ایب  تفگ  درک و  مالس  دیـسر و  يراوس  هاگان  دنام . ریحتم  تسنادن ، ار  هار  دیدن و  ار  یـسک  دش و  رادیب  سپ  دوب . هدیباوخ 
مرادـن و یتـسد  نم  هک  شخبب  تفگ : راوس  نآ  موش . راوس  هک  ریگب  ارم  تسد  تفگ : رئاز  نآ  مناـسرب . راوز  هب  ار  وت  هک  وـش  راوـس  نم 

گرم هک  مدرک  ضرع  دش . ریغتم  شکرابم  گنر  هاگان  مدوب . مردارب  تمدخ  رد  هک  مسابع  نم  دـندرک و  ادـج  البرک  رد  ارم  ياهتسد 
وچ : هفلؤمل .« مناسرب هلفاـق  هب  ار  وت  هک  مدـمآ  نم  هدرک . مگ  ار  هار  و  هدـنام ، اـهنت  راوز  زا  یکی  هک  دومرف  هداد ؟ يور  يا ]  ] هعقاو ار  اـمش 

يالاب رب  وچدیدرگ  بآ  ناور  وا  ناور  دیدرگ  باتیب  ناکدوک  هآ  زبآ  يوس  نوریب  ارـس  هدرپ  زا  دـش  باتیب  دـیدرگ  شطع  زا  سابع 
باتیب نسح  نامیتی  : تفـسیم راعـشا  نیا  شلاح  نابز  تفگیم  دنکفا و  نامـسآ  رب  هگنهرابود  هدنز  یلع  دش  یتفگ  وت  هراوس  دش  هراب 

غیت اب  مروآ  بآ  نونکدـنبآ  هرطق  کی  يهنـشت  رـس ، کـی  هب  دـنبابک  لد  مناگهدازرداربدنتـشگ  بآ  نز ب  درم و  رـس  کـی  هب  دنتـشگ ،
هب دمآ  یمشاه  هام  وچهناد  بآ و  يارب  زا  دش  ناور  هنایشآ  دش ز  نورب  يزابهـش  وچ  هحفص 549 ] راگفا [  نالان و  كدوک  يارب  رابنوخ 

دنگفا ار  هراب  اجنآ  زاتخاس  ناور  اهوج  نانمـشد  نوخ  تخورفا ز  شریگ  ربیخ  تسد  ردیح  وچناشخرد  زور  هپـس ، رب  دش  هیـس  نادـیم 
سابع بآ ، دشون  هاش  زا  شیپ  هکسابع  دایرف  رگج ، زا  دمآرب  سابع  دای  رب  ناهگان  دش  نیـسحبایان  بآ  زا  سپ  تفرگب ، یفک  بآ  رد 
مروآ بآ  نونک  مارآ  باوخ و  درادن  رغصایلعدایرف  ناغفا و  دنک  یم  هنیکس  داش  لد  اب  یشاب  بآ  ردنا  وتسابع  باریـس  ناهج  رد  ادابم 
هگنآ سپسابع  هدنز  یـشاب  وت  زگره  دابم  سابع  هدنیاپ  ار  وت  دوبن  افودنناغف  هآ و  رد  بآ  يارب  دننانز  رـس  رب  نسح  نامیتیماک  دنک  رت  ات 

نآ رکاذ  دمحمدرک  اهر  شتـسد  نیـسح  ناماد  درک ز  ادـج  شیوزاب  خرچ  هگان  هببایان  بآ  زا  هش  رهب  درآ  هک  بآ  رپ  دومنب  ار  کشم 
هک سیردانبا  دنناد و  شربکایلع  یخرب  هک  طسوا  یلع  هدازهاش  تداهش  رد  مشـش : تسیب و  رماسابع  دوج  زا  وا  دیما  دوب  سان  ورـسخ 

و دراد . باب  نیا  رد  يرارصا  و  دنادیم . ار  نیدباعلانیز  ماما  طسوا  یلع  دنادیم و  ار  ربکایلع  دیهش  یلع  تسا ، هعیـش  ءاملع  ریهاشم  زا 
روهشم نکیل  [ 1054  ] هدرک رایتخا  ار  نیمه  سورد  رازم  رد  زین  لوا  دیهـش  هدرک و  داهـشتسا  نآ  ریغ  خیراوت و  لها  مالک  زا  يرایـسب  هب 

هتفگ باب  نیا  رد  ینخـس  تافالتخا  لیلکا  رد  و  تسا . لوتقم  یلع  طسوا ، تسا و  نیدـباعلانیز  ماما  ربکایلع  هک : دـناهتفر  نآ  رب  ءاملع 
ترهش اما  المجم و  دناهتفر . روهشم  وحن  هب  لتاقم  بابرا  زا  يرثکا  دیفم و  خیش  هک  نانچ  میتسناد . روصنم  يوقا و  ار  روهشم  لوق  و  دش .

هک دیهـش  یلع  هدازهاش  تسین و  نادـب  يرابتعا  و  تسا . ماوعلا  نیب  هحفص 550 ] ترهـش [  نآ  سپ  تسا . ربکایلع  لوتقم  هک  هنـسلا  رد 
تفص رد  راود و  رهد  يهناگی  تعاجش  رد  راگزور و  رد  ریظنیب  رظنم  تحابص  تروص و  نسح  رد  هک  دوب ، یناوج  دنناد  ماوع  شربکا 

ربـمغیپ ندـید  سوه  ار  مدرم  هک  تقو  ره  هک  يوحن  هب  راـتخم ، لوسر  باـنج  شدـج ، هب  دوب  مدرم  نیرتهیبـش  راهتـشا و  تیاـغ  رد  مرک 
هدش روهشم  : هک هللا -  ۀمحر  يوسوم -  بلاطیبا  نب  دمحم  تیاور  ربانب  [ . 1055 . ] دندرکیم هراظن  ربکایلع  تروص  هب  دشیم ، رادجات 
رتخد یلیل ، شرداـم  و  نسحلاوبا . وا  يهینک  و  [ . 1057  ] دوب هلاس  جنپ  تسیب و  : بوشآ رهـش  نبا  تیاور  ربانب  و  [ . 1056  ] دوب هلاس  هدجیه 

بوشآ رهش  نبا  هک  نانچ  تسا . دعبتسم  بوشآ  رهـش  نبا  تیاور  .و  تشادن یبقع  يدالوا و  هدوب و  یفقث ، دوعـسم  نب  ةورع  نب  ةرم  یبا 
يرگید وا  زا  ریغ  هـب  و  [ . 1058  ] هدرک رکذ  يزجر  وا  يارب  هدـمآ و  نادـیم  هب  نیـسح  نب  مساق  : هک هتفگ  سابع  نسح و  نب  مساق  زا  دـعب 

رمالا بحاص  عیقوت  ترایز  دیوم  تیاور  نیا  و  [ 1059  ] دوب مشاهینب  ناگتشک  زا  لوا  ربکایلع  تایاور  زا  یـضعب  رب  انب  و  هتفگن . ار  نیا 
نم لیلس  ریخ  لسن  نم  لیتق  لوا  ای  کیلع  مالسلا  : » هدومرف ترایز  لوا  رد  هک  دشابیم  هجرف -  هللا  لجع  و  هحفص 551 ] هادف [  یحور  - 

هعقاو رد  هک  یـسک  لوا  : هدرک رکذ  دوخ  خیرات  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  هچ  نآ  ربانب  .و  تفای رکذ  قبـس  هک  نانچ  لیلخلا ،» میهاربا  ۀـمالس 
رخآ بانج  نآ  هک  نیا  لتاقم  بابرا  نایم  رد  روهـشم  هاوفا و  هنـسلا و  ناـیم  رد  روهـشم  نکیل  و  [ . 1060  ] دوب ربکایلع  دش  هتـشک  البرک 
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رب رکشل  دش ، دیهش  سابع  نوچ  هک  : هدش تیاور  هک  هتفگ : بختنم  بحاص  هچ  رگا  رغصایلع . ءادهشلادیس و  ترضح  رگم  دوب ، ءادهش 
ایآ دهد ؟ هانپ  ام  هب  هک  تسین  یـسک  ایآ  موق ! يا  هک  درک  ادن  دید  نانچ  راوگرزب  نآ  نوچ  سپ  دـنتخاس . گنت  ار  راک  نیـسح  باحـصا 
ایآ ام ؟ زا  دـنک  عفد  هک  تسین  يا ]  ] هدنـسرت ایآ  دـنک ؟ يرای  ار  ام  هک  تسین  یقح ، بلاط  ایآ  دـسرب ؟ ام  دایرف  هب  هک  تسین ، یـسردایرف 

ههام شش  كدوک  نآ  و  تساخرب -  وا  گرزب  رسپ  سپ  درادن ؟ یگنشت  تقاط  هک  دروایب  ریغص  لفط  يارب  یبآ  تبرش  هک  تسین  یسک 
ار کـشم  سپ  وـت ! رد  دـنک  كراـبم  ادـخ  ورب ، دوـمرف : باـنج  نآ  نم ! ياـقآ  يا  مروآیم ، بآ  نـم  هـک : درک  ضرع  ربـکایلع  دوـب - 

بلط هک  تسا  یـسک  يارب  بآ  ردـپ ! يا  درک : ضرع  سپ  دروآ . راوگرزب  ردـپ  دزن  هب  و  درک ، رپ  ار  نآ  و  دـش ، بآ  لـخاد  تشادرب و 
نار رب  ار  كدوک  نآ  تسیرگ و  نیـسح  سپ  ماهنـشت . ادخ  هب  مسق  نم  هک  زیرب  نم  رب  سپ  دنام  یقاب  يزیچ  رگا  ناشونب ، ارم  يارب  درک ،

تـسشن كدوک  قلح  رب  دمآ و  يدولآرهز  ریت  دماشایب  هک  تساوخ  كدوک  نآ  نوچ  درب . وا  ناهد  کیدزن  هب  ار  کشم  و  دیناشن . دوخ 
هاگن نامـسآ  هب  مشچ  يهشوگ  هب  تخادنا و  ار  کشم  نآ  تسیرگ و  نیـسح  سپ  دـماشایب ، بآ  زا  هک  نیا  زا  شیپ  دومن ، حـبذ  ار  وا  و 

: المجم [ . 1061  ] وت بیبـح  وت و  ربـمغیپ  هب  ار  قلخ  نیرتهیبـش  موـق ، نیا  دنتـشک  هک  دـهاش  هحفـص 552 ] یئوـت [  ایادـخ ! تفگ : و  درک .
هدرک لـقن  هریغم  زا  ریرج  زا  جرفلاوبا  . ءادـعالا هب  دهـش  اـم  لـضفلا  نومـضم : هب  رظن  تشادـن  اـتمه  تعاجـش  قلخ و  قلخ و  رد  ربکایلع 

نآ يرتراوازـس ! وت  هک : دـنتفگ  ناشیا  تسیک ؟ فـالخ  رما  هب  ناـمدرم  نیرتراوازـس  هک  دیـسرپ  دوخ  سلجم  لـها  زا  يزور  هیواـعم  : هک
هیماینب تواخس  مشاهینب و  تعاجش  تسا  وا  رد  تسا و  ربمغیپ  شدج  هک  تسا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  رتراوازـس  هک : تفگ  نوعلم 

همالع [ . 1062  ] تـسا لوـتقم  نـیمه  نیـسحلا  نـب  یلع  زا  هیواـعم  ارم  هـک : هـتفگ  جرفلاوـبا  و  فـیقثینب . ییورـشوخ  رخف و  یگرزب و  و 
روگنا ياهتشا  ربکایلع  شرسپ  هک  ار  نیسح  مددی  هک : ناذاش  نب  ریثک  زا  هدش  دراو  هربتعم  رابخا  رد  : هک هتفگ  ةداهشلا  رارسا  رد  يدنبرد 

اد دزن خ رد  هچنآ  هک  دومرف  و  ار . زوم  روگنا و  وا  يارب  دروآ ، نوریب  سپ  دز . دجسم  يهیراس  هب  تسد  نیسح  دوبن . روگنا  لصف  و  درک ،
نآ زا  درک . حدم  ار  وا  هک  نیا  ات  تشادیم  تسود  رایسب  ار  ربکایلع  نینمؤملاریما  ترضح  و  [ . 1063  ] تسا رتشیب  شناتسود  يارب  تسا 

یشمی و فتحم  هلثم  ترظن  نیع  رت  مل  هتفگ : ربکایلع  نأش  رد  نینمؤملاریما  ترـضح  : هک هتفگ  رئارـس  باتک  رد  یلح  سیردا  نبا  هلمج 
. ] دوریم هار  شفک  یـسک و  هن  دوریم و  هار  هنهرب  ياپ  اب  هک  یـسک  هن  ار ، ربکایلع  لـثم  درک  رظن  هک  یمـشچ  دـیدن  زگره  لـعان : ـال 

دننام وا  هب  درک  رظن  نآ  زا  سپ  داد ، نذا  ار  وا  سپ  تساوخ  گنج  نذا  شراوگرزب  ردـپ  زا  هدازهاـش  : فوهلم تیاور  رباـنب  هحفص 553 ]
: تفگ درک و  هراشا  نامسآ  بناج  هب  ار  شاهبابس  تشگنا  نیسح  ترضح  : تیاور ربانب  [ . 1064  ] تسیرگ و  دشاب ، سویأم  هک  یسک  رظن 
قلخ و قلخ و  تیثیح  زا  مدرم  نیرتهیبـش  هک  يرـسپ  تفر  تزراـبم  هب  ناـشیا  يوس  هب  قیقحت  هب  سپ  موق . نیا  رب  شاـب  دـهاش  ادـنوادخ !

عنم اراگدرورپ ! میدرکیم  هاگن  رـسپ  نیا  يور  هب  وت ، ربمغیپ  يوس  هب  میدشیم ، قاتـشم  تقو  ره  هک  ام  میدوب  وت . ربمغیپ  هب  نتفگ  نخس 
یـضار زگره  ناشیا  زا  ار  نایلاو  راداو و  فلتخم  ياههار  هب  نک و  هراپ  هراپ  نک و  ادـج  مه  زا  ار  ناشیا  ار و  نیمز  تاکرب  ناشیا  زا  نک 

ماما ترـضح  نآ  زا  سپ  ام . اب  دندومن  هلتاقم  هک  دندرک  ام  رب  يدعت  نآ  زا  سپ  دننک ، يرای  هک  دـندناوخ  ار  ام  ناشیا  هک  اریز  نادرگم ،
وت رب  دنک  طلـسم  و  وت ، رما  رد  دنادرگن  وت  رب  كرابم  ار و  وت  محر  دـنک  عطق  ادـخ  ار ؟ وت  تسیچ  هک : دز  دعـس  نب  رمع  هب  دایرف  نیـسح 
زا ارم  یـشیوخ  يدومنن  تظفاـحم  يدرک و  عطق  ارم  محر  وت  هک  ناـنچ  مه  نم ؛ زا  دـعب  دـنک  حـبذ  وت  باوختخر  رد  ار  وـت  هک  ار  یـسک 

نارمع لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  : ) دومن توالت  ار  هیآ  نیا  درک و  دنلب  ار  كرابم  يادـص  نآ  زا  سپ  ادـخ . ربمغیپ 
نارمع لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  درک  رایتخا  ادـخ  هک  یتسرد  هب  [ 1065 ( ] میلع عیمس  هللا  ضعب و  نم  اهـضعب  ۀیرذ  نیملاعلا -  یلع 

موق و رب  درک  هلمح  ربکایلع  ترضح  نآ ، زا  سپ  تسا . اناد  اونش و  ادخ  دنشابیم و  یـضعب  زا  یـضعب  هک  دنتـسه  يهیرذ  نایملاع  رب  ار 
ردپ دج  هک  یهورگ  زا  یلع  نب  نیـسح  رـسپ  یلع  منم  هحفص 554 ] یبنلا [  مهیبأ  دج  ۀبـصع  نم  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  انا  : دومرفیم
یبأ نع  یمحأ  فیسلاب  مکبرضاینثنی  یتح  حمرلاب  مکنعطا  یعدلا  نبا  انیف  مکحی  هللا ال  :و  راحب تیاور  ربانب  [ . 1066  ] تسا ربمغیپ  ناشیا 
امش منزیم  هزین . دوش  مخ  نیا  هک  ات  امش  رب  هزین  نعط  دش . دهاوخن  ام  رب  مکاح  ینعی  درک . دهاوخن  مکح  ام  رد  انز  رسپ  هک  ادخ  هب  مسق 
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يولع یمـشاه  مالغ  برـض  یبنلاب  یلوا  هللا  تیب  نحن و  : قودـص یلاما  تیاور  رباـنب  و  [ . 1067  ] مردـپ زا  منکیم  تیامح  ریـشمش ، هب  ار 
دایرف هب  مدرم  هک  درک  داهج  ردق  نآ  سپ  تسا . يولع  هک  یمشاه  رـسپ  ندز  ام  ربمغیپ  هب  رتراوازـس  ادخ ، يهناخ  هب  مسق  میئام ، [ 1068]

ار رفن  تسیب  دص و  یگنشت  نآ  اب  هدازهاش  : هک تسا  روکذم  لتاقم  رثکا  رد  هکلب  دش  تیاور  و  [ . 1069  ] ناگدش هتشک  ترثک  زا  دندمآ 
: هک درک  ضرع  سپ  دوب . هدیسر  وا  هب  رایـسب  ياهمخز  هک  نیا  لاح  درک و  تعجارم  شردپ  بناج  هب  نآ ، زا  سپ  درک . لصاو  منهج  هب 
هب مریگب  توق  هک  تسا  یهار  بآ  زا  یتبرش  يوس  هب  ارم  ایآ  سپ  تخادنا . بعت  هب  ارم  نهآ  ینیگنـس  هتـشک و  ارم  شطع  ناج ! ردپ  يا 

ناشیا یناوخب  هک  نم  رب  بلاطیبا و  نب  یلع  رب  دمحم و  رب  تسا  نارگ  نم  كرسپ  يا  تفگ : و  نیـسح ، تسیرگ  سپ  نانمـشد ؟ رب  نآ 
ماما سپ  ار . تنابز  هدـب  نم ! كرـسپ  يا  دنـسرن . وت  دایرف  هب  ناـشیا  ینکب و  یـسردایرف  هحفـص 555 ] بلط [  دـننکن و  تباـجا  سپ  ار ،

. وت نمـشد  داهج  يوس  هب  درگرب  راد و  هگن  شیوخ  ناهد  رد  ار  نیا  هک : دومرف  داد و  ودب  ار  دوخ  رتشگنا  دـیکم و  ار  رـسپ  نابز  نیـسح 
[1070  ] يوشن هنـشت  سپ  نآ  زا  زگره  هک  ار  یفوا  هساک  وت  هب  دناشچب  تدج  هک  نیاات  ینکن  ماش  هک  مراد  دـیما  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 

وت دج  ینک  تاقالم  هک  تسا  کیدزن  سپ  نک ، هلتاقم  یمک  نم ! كرـسپ  يا  هاثوغ ! او  دومرف : تسیرگ و  نیـسح  : فوهلم تیاور  ربانب  .
زجر نیا  : راحب تیاور  رب  ربانب  [ . 1071  ] درک یگرزب  راتـشک  تشگرب و  هاگبرح  هب  سپ  ار . یفوا  يهساک  وت  هب  دناماشایب  سپ  ار . دـمحم 
برح زا  دـعب  دـش  رهاظ  قیاقح و  نآ  يارب  دـش  رهاـظ  گـنجقداصم  اهدـعب  نم  ترهظ  قیاـقحلا و  اـهل  تناـب  دـق  برحلا  : دـناوخیم ار 

، تارج نبج و  زا  دوشیم ؛ رهاظ  یـصخش  ره  تقیقح  گنج  نامز  رد  هک  دشاب  نآ  دیاش  برح  تقیقح  ندـش  رهاظ  زا  دارم  و  .) قداصم
قدـصم عمج  قداصم  و  دوشیم . رهاظ  برح  دادتـشا  ینعی  دـشاب . برح  تقیقح  روهظ  دارم  هک  دراد  نآ  لامتحا  و  تعاجـش . دوجو و 
لامتحا و  يرجلا . قداص  تسا و  هلمحلا  قداص  ینعی  قدصم  بحاص  تسا ، یعاجـش  سک  نالف  دـنیوگیم  هک  نانچ  ربنم  دـننام  تسا ،

هچ نآ  ینعی  تسا . برح  قادصم  دارم  دنک و  قیدصت  ار  وا  هک  دـنیوگ  ار  هچنآ  یئیـش ، ره  قادـصم  دـشاب و  قادـصم  عمج  هک  دوریم 
. برح هحفـص 556 ] نآ [  هب  ار  وت  دوب  هداد  هدعو  ایوگ  برحلا ؛ لاتقلا و  قدـص  نالف  دـنیوگیم : هک  نانچ  ار . برح  دـنکیم  قیدـصت 
ام هک  شرع  راـگدرورپ  هب  مسققراوبلا  دـمغت  وا  مکعومج  قراـفنال  شرعلا  بر  هللا  و  .( دوـب هدرک  هدـعو  هچ  نآ  هب  درک  اـفو  نآ  زا  سپ 

عومجم تشک و  ار  رفن  داتـشه  هک  نیا  ات  درک  راتـشک  سپ  . مینک فـالغ  هب  ار  اهریـشمش  هک  نیا  اـت  ار  امـش  تیعمج  مینکیمن  تقراـفم 
، رخآ ات  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  انا  تفگیم : دـیچیپ و  مدرم  رب  : داشرا تیاور  رباـنب  [ . 1072 . ] دندیسر ددع  تسیود  هب  ناگدش  هتـشک 
رب رگا  ناوج  نیا  هک  برع  ناهانگ  همه  داب  نم  رب  تفگ : سپ  درک . هاگن  وا  هب  يدبع  ةرم  نب  ذقنم  هک  نیا  ات  درک  نینچ  هعفد  دـنچ  سپ 
رب هزین  ةرم  نب  ذقنم  سپ  دیچیپ . لوا  راب  دننام  مدرم  رب  هک  تشذگ  سپ  مناشنن ! وا  يازع  هب  ار  شردپ  رگا  دنک ، نینچ  نیا  ذرذـگب و  نم 

تخادـنا و ار  وا  دز و  یتبرـض  هدازهاش  كرابم  رـس  رب  نوعلم  يدـبع  ةرم  نب  ذـقنم  : راحب تیاور  ربانب  و  [ . 1073  ] تخادـنا ار  وا  دز و  وا 
ار وا  سپ  درب . نانمشد  رکـشل  نایم  رد  ار  وا  بسا  سپ  تخادنا . بسا  ندرگ  هب  تسد  نآ  زا  سپ  دندز . ار  وا  دوخ  ياهریـشمش  هب  مدرم 
ارم هک  تسا  هللالوسر  نم  دج  نیا  ناج ! ردپ  يا  هک : درک  دنلب  ار  ادص  دیسر ، ندرگ  يهربنچ  هب  حور  نوچ  دندرک . هراپ  هراپ  ریـشمش  اب 
هک یتسرد  هب  سپ  نک . لیجعت  نک ، لیجعت  هک  وت  هب  دیوگیم  مدج  و  موشیمن . هنشت  زگره  سپ  نآ  زا  هک  هداد  یتبرـش  یفوا  ساک  هب 

! ناج ردپ  يا  درک  ادن  : فوهلم تیاور  ربانب  هحفص 557 ] [ . ] 1074  ] یشونب تعاس  نیا  ات  تسا  هدش  هتشاذگ  هریخذ  يا ]  ] هساک وت  يارب 
درک ور  نیسحبختنم  تیاور  ربانب  [ . 1075 . ] ایب ام  دزن  هب  دوز  هک  دیوگیم  دناسریم و  مالس  وت  هب  هک  تسا  نم  دج  نیا  مالـس ، داب  وت  رب 

ار ناشیا  نیـسح  ماما  ترـضح  دندرک . دنلب  دایرف  نانز  سپ  درک . دایرف  دـنلب  يادـص  هب  تخاس . رود  وا  زا  ار  رکـشل  هدازهاش و  بناج  هب 
كاپ وا  يور  زا  نوخ  تفرگ و  نماد  رد  ار  شدـنزرف  رـس  سپ  تسا . امـش  يور  شیپ  رد  هیرگ  هک  یتسرد  هب  هک : دومرف  درک و  تکاس 

ار یموق  ادخ  دشکب  ادخ !؟ ربمغیپ  مرح  ندرک  راوخ  رب  ار  ناشیا  درک  رادتأرج  هچ  نم ! كرـسپ  يا  ار ، وت  دنتـشک  دومرفیم : درکیم و 
کشا وا  ياهمـشچ  تخیر  سپ  : داشرا تیاور  ربانب  و  [ . 1076  ] دش کشا  زا  رپ  شکرابم  ياهمشچ  و  نم ! كرـسپ  يا  دنتـشک ، ار  وت  هک 

( نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  : ) تفگ نیسح  نیا  زا  سپ  : فنخمیبا تیاور  ربانب  [ . 1077 ! ] ایند رس  رب  كاخ  وت ، زا  دعب  تفگ : نیا  زا  سپ  ار .
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دنام یقاب  و  ناحیر ، حور و  يوس  هب  يدیدرگ  ایند . مغ  ایند و  مه  زا  يدرک  تحارتسا  يدـیدرگ و  سپ  نم ! دـنزرف  يا  وت ، اما  [ . 1078]
دیوگیم ملسم  نب  دیمح  : راحب تیاور  ربانب  [ . 1079  ] وت هب  وا  ندش  هحفص 558 ] قحلم [  تسا  دوز  ردقچ  و  ایند . مغ  مه و  يارب  وت  ردپ 

و اروبثاو ! ـالیواو ! هب : درکیم  ادـن  هدرک  عوـلط  باـتفآ  دـننام  اـیوگ  هک  باتـش  اـب  دـمآ  نوریب  هک  ینز  يوـس  هب  منکیم  رظن  اـیوگ  هک :
رتـخد بنیز ، نآ  هک  دـنتفگ  تسیک ؟ نز  نیا  هک  مدیـسرپ  نم  سپ  نم ! مشچ  ود  روـن  يا  نم ! لد  يهوـیم  يا  نم ! تسود  يا  تفگیم :

[1080 . ] دینادرگرب همیخ  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمآ و  نیـسح  ماما  سپ  تخادنا . ربکایلع  يور  رب  ار  دوخ  دمآ و  و  تسا . یلع ،
دوب هدننک  عولط  هام  دننام  هک  دمآ  نیسح  ماما  هاگهمیخ  زا  ینز  لاح  نآ  رد  هک  مدرکیم  هاگن  نم  : هک دش  تیاکح  دقاو  نب  ةرامع  زا  .و 

كاخ ریز  رد  هک  نیا  ای  مدشیم  روک  زور  نیا  زا  شیپ  شاک  نم ! لد  يهویم  يا  نم ! كرسپ  يا  هابلق ! ۀجهم  او  هادلو ! او  درکیم : ادن  و 
وا تسد  تخادنا و  وا  رس  رب  دوخ  سابع  دمآ و  نیسح  ماما  سپ  تخادنا . نیـسحلا  نب  یلع  دسج  رب  ار  دوخ  دمآ و  سپ  مدشیم . ناهنپ 
وا عرـصم  زا  ار  دوـخ  ردارب  هک : تفگ  دوـخ  ناـناوج  هب  باـنج  نآ  : راـحب تـیاور  رب  اـنب  [ . 1081 . ] دـینادرگرب هاـگهمیخ  هب  تـفرگ و  ار 

[ . ] 1082  ] دـندرکیم گنج  نآ  يور  شیپ  رد  هک  يا ]  ] همیخ نآ  دنتـشاذگ ؛ هاگهمیخ  دزن  رد  هک  نیا  اـت  دـندروآ  ار  وا  سپ  دـیرادرب .
یتلاح رد  دش ، همیخ  لخاد  نیسح  دش ، هتـشک  نیـسحلا  نب  یلع  نوچ  : هک نیا  هللادبع  نب  رباج  زا  دیفم ، خیـش  تیاور  رب  انب  هحفص 559 ]

سپ دنک !؟ زاورپ  تندب  زا  حور  هک  تسا  کیدزن  هک  دـش  عقاو  هچ  هک : درک  ضرع  هنیکـس  سپ  دوب . دوخ  زا  سویأم  درکیم ، هیرگ  هک 
، دینش هنیکـس  نوچ  دنتـشک . ار  وا  مائل  موق  هک : دومرف  بانج  نآ  تساجک ؟ یلع  مردارب  هک : درک  ضرع  دینادرگ و  ار  دوخ  مشچ  هنیکس 
ار ربص  زیهرپب و  ادخ  زا  هنیکـس ! يا  دومرف : دمآ و  نیـسح  سپ  دیآ . نوریب  همیخ  زا  هک  تساوخ  سپ  هابلق ! ۀجهم  او  هاخا ! او  درک : دایرف 
نآ سپ  دنتشاذگ ؟ بیرغ  ار  شردپ  دنتـشک و  ار  شردارب  هک  یـسک  دنک  ربص  هنوگچ  ناج ! ردپ  يا  هک : درک  ضرع  هنیکـس  نک . هشیپ 

موقلا یلع  هللا  ۀنعل  الا  [ . 1084 . ] میئامنیم عوجر  ادـخ  يوس  هب  ام  میئادـخ و  يارب  ام  [ . 1083 ( ] نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  : ) دومرف باـنج 
هحفص 561 ] نیملاظلا [ .

رب شکرابم و  رس  رب  هک  ییاهمخز  ءادهشلادیس و  ترـضح  نادیهـش ، كرات  لیلکا  نایناکما ، راختفا  كرابم  ندب  رب  هک  ییاهمخز  رد 
دمآ دراو  ماجنا  مغ  ماش  هفوک و  البرک و  رد  تداهش  زا  دعب  تداهش و  زا  شیپ  شتسد 

هراشا

هتردق رهاظم  هتیشم و  لاحم  هئارفـس  هئالخا و  هئایفـصا و  هئابحا و  هئانما و  هئایلوا و  هئادوا و  لعج  يذلا  دمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
فـالتخا لزاـنم  هیحو و  طـباهم  هتمحر و  دراوم  هملع و  عقاـصم  هتلاـسر و  عضاوم  هتمارک و  عیباـنی  هتیادـه و  یلاـجم  هتمکح و  نداـعم  و 

و ۀـکرابم ، ۀـنومأم  يرق  ةرین و  ارودـب  ۀئیـضم و  اسومـش  ۀیناشـشعش و  اراونا  ۀـینارون و  اداسجا  ۀـینادسج و  اـحاورا  اوراـص  اـملف  هتکئـالم 
ۀعامجلا ۀملاظلا و  ۀمالا  ۀلاضلا و  ماغطلا  ۀکلاهلا و  ۀقرفلا  ۀنوعلملا و  ةرجـشلا  ۀیغاطلا و  ۀیغابلا  مهدـسح  ۀـیناکمالا  ملانوعلا  یف  نیفرـصتم 

نیحورجم نیدورطم  نیلوتقم  نیروسأـم  نینوزحم  نیمومغم  نیمولظم  نیروـهقم  مهوـلجعف  ۀـیواغلا . ۀـقفانملا  ۀبـصاغلا  ۀـفلختملا  ۀـبلغتملا 
ۀلماکلا هتمکحب  اناعذا  هتینادرفب و  افارتعا  هتینادحوب و  ارارقا  هللا ، الا  هلا  نا ال  دهـشن  و  نیبولغم . نییوهنم  نیـسوبحم  نینوجـسم  نیمومـسم 

زکارم یلع  ملسن  یلصن و  و  داتوألا . داجنألا  داجمألا  ءایقنألا  ءآیقتألا  ءالجألا  ءآیصوألا  ءآنمألا  نم  اهـضعب  انملع  یتلا  ۀنماکتملا  ۀلماکتملا 
مهدبعا مهمرکا و  مهملعا و  مهمظعا و  مهفرشا و  مهلضفا و  یلع  امیس  ۀلاسرلا  ةرافـسلا و  رئاود  رواحم  ةوبنلا و  ۀمکحلا و  ملعلا و  تارک 

مهاکزا و مهانـسا و  مهالجا و  مهالعا و  مهل و  ۀیئاغلا  ۀـلعلا  مهیداه و  مهرخا و  مهلوا و  مهاقنا و  مهاقتا و  هحفص 562 ] مهدهزا و [  و 
هللادبع و نب  دمحم  ءآوهلا ، یلف  قرابلا  بکار  ءآمـسلا  جراعم  جراع  ءاملا  نیطلا و  نیب  مدآ  ایبن و  ناک  يذـلا  مهمتاخ  مهیوقا و  مهامنا و 

نایغطلا نامرهق  فاخی  هتلالج و  هلضفل و  راهق  لک  عجنی  هفرشل و  ناطلس  لک  عضخی  نم  امیس  رشع  ینثالا  ۀمئألا  ةزعألا  ۀلخألا  ۀلجألا  هلا 

بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  www.Ghaemiyeh.comلیلکا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


بضغلا و رهظم  توهـآللا  عقـصل  ربدـملا  توساـنلا و  لـماع  فرـصتملا ي  هفیـس  نم  نایـصعلا  ماـثآلا و  باـبرا  هتوطـس و  هتلوـص و  نـم 
يدـهملا بیاغلا  مئاقلا  يرکـسعلا  نسحلا  مامألا  نب  ماـثآلا م ح م د  كرـشلا و  یغلا و  ملظلا و  یح  اـم  مالـسالا  ۀـضیب  یماـح  تومحرلا 

دنچ رد  لیلد ، تنحم  لیلکا  نیا  رد  مانمگ  نیا  مـالک  . روظحم لـک  نم  هئادـف  هللا  ینلعج  هجرخم و  هللا  لهـس  هجرف و  هللا  لـجع  يداـهلا ،
: دوشیم عقاو  لیصف  لصف 

دندروآ دراو  تداهش  زا  لبق  بانج  نآ  رکیپ  رب  هک  یتاحارج  رد 

زا سپ  دندومن . عنم  بآ  زا  ار  وا  سپ  دش . بلاغ  نیـسح  رب  یگنـشت  : هک تسا  لوقنم  لودلا  رابخا  باتک  زا  لوا : : تسا رما  دنچ  نآ  رد  و 
نا کنح  هب  هک  تخادنا  يریت  انزلا  دلو  ریمن  نب  نیـصح  دـشونب . ار  بآ  نآ  هک  دومرف  مزع  سپ  دـش ، ادـیپ  وا  يارب  بآ  زا  یتبرـش  نآ ،

هحفص مهلتقا [  اددع و  مهصحا  مهللا  تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  تسد  بانج  نآ  سپ  دش . نوخ  بآ  نآ  سپ  دیـسر . مولظم 
بناج هب  يریت  یقـش  یفعج  قوسفلا  دـیدش  فوتحلا  وبا  : راحب تیاور  رب  انب  مود : [ . 1085  ] ادحا مهنم  ضرالا  یلع  رذت  اددـب و ال  [ 563
نوریب شیوخ  یناشیپ  زا  ار  ریت  نآ  مولظم  نآ  دیسر و  ماما  نآ  ینارون  یناشیپ  يههبج  رب  ریت  نآ  تخادنا . بئاطا  رخف  نآ  بناوجلا  ینس 

ءالؤه كدابع ؛ نم  هیف  انا  ام  يرت  کنا  مهللا  تفگ : بانج  نآ  سپ  دـش . ناور  باـنج  نآ  شیر  شکراـبم و  يور  رب  نوخ  سپ  دیـشک .
یـضعب لامجا ؛ وحن  هب  [ . 1086  ] ادـبا مهل  رفغت  ادـحا و ال  مهنم  ضرألا  هجو  یلع  رذـت  اددـب و ال  مهلتقا  اددـع و  مهـصحا  مهللا  ةاصعلا ،

 - قداص ترـضح  تیاور  رب  اـنب  و  [ . 1087  ] تشاد تحارج  دـصهن  رازه و  باـنج  نآ  هک  دـناهتفگ  دـندومن و  باـنج  نآ  مخز  دـیدحت 
 - رقاب ترـضح  زا  سلاـجم  باـتک  رد  هیوباـب  نبا  و  [ . 1088  ] تشاد ریـشمش  تبرـض  راهچ  یـس و  هزین و  نعط  هس  یـس و   -: مالـسلاهیلع

شندـب رب  ریت  هزین و  ریـشمش و  زا  هک  دوب  هداـیز  تسیب  دصیـس و  زا  وا  ندـب  رب  تحارج  زا  دـنتفای  هچنآ  : هک هتـشاد  تیاور  مالـسلاهیلع - 
« دصهن رازه و   » یـضعب و  هحفـص 564 ] [ . ] 1089  ] دوب تحارج  تصـش  دصیـس و  بوـشآ  رهـش  نبا  تیاور  هب  و  دـندوب . هدز  تحارج 

یتیاور رد  : هک نیا  ةویحلا  نیع  باتک  رد  یسلجم  تیاور  رب  انب  و  [ . 1091 . ] دوب ور  شیپ  رد  همه  هک  تسا  تیاور  رد  و  دناهتفگ . [ 1090]
دیوگیم باب  نیا  رد  باتک  نیا  فلؤم  . تشاد ریمـش  هزین و  مخز  داتـشه  دـص و  تشاد و  ریت  مخز  رازهراهچ  بانج  نآ  هک  تفای  دورو 

هک یئاهمخز  هک  نیا  اـی  دـندرک  هظحـالم  ار  گرزب  ياـهمخز  هک  دـشاب  ینتبم  نیا  رب  دـیاش  اـهمخز  دـیدحت  رد  تاـیاور  فـالتخا  هک :
رب هزینو  مخز  يالاب  رب  مخز  هک  نیا  ای  دـندوب و  کچوک  ياهمخز  ناـیاپیب  ياـهمخز  يهیقب  اـما  و  يرگید . زا  دـندوب  زیمم  سوسحم و 

تیاور رب  انب  مراهچ : موس و  . درک ناوتیم  رابخا  نایم  رد  عمج  هوجو ، نیا  زا  یکی  هب  المجم  دندوبن . زیمم  اهنآ  هک  ریت  يالاب  رب  ریت  هزین و 
يور زا  ار  نوخ  هک  تفرگ  ار  هماج  سپ  دمآ . كرابم  یناشیپ  رب  یگنس  هاگان  هب  دیامرف . تحارتسا  هک  داتسیا  یتعاس  ترـضح  نآ  : راحب

رد و  دمآ . بانج  نآ  يهنیجنگ  تبحم  هنیکیب  يهنیس  رد  ریت  نآ  سپ  دمآ . يا ]  ] هبعـش هس  رادبآ  رهز  زیت  ریت  هاگان  سپ  دنک  كاپ  دوخ 
بناج هب  رس  سپ  هللالوسر . ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  تفگ : سپ  تسشن . بانج  نآ  لد  رب  ریت  نآ  هک : تسا  هدش  دراو  تایاور  یـضعب 

ریغ يربمغیپ  رـسپ  نیمز  يور  رب  تسین  هک  ار  يدرم  دنـشکیم  موق  نیا  هک  ینادیم  وت  ایادخ ! راب  هک  درک  ضرع  تخاس و  دنلب  نامـسآ 
نآ يـالاب  رب  ار  كراـبم  تسد  سپ  تخیر . نیمز  رب  نادواـن  دـننام  نوـخ  سپ  دروآ . نوریب  رـس  تشپ  زا  تفرگ و  ار  ریت  نآ  زا  سپ  وا .
نآ زا  شیپ  تشگنرب و  يا ]  ] هرطق نوـخ  نآ  زا  سپ ، تخادـنا . نامـسآ  بناـج  هب  ار  نوـخ  نآ  دـشیم  رپ  تسد  نوـچ  تشاذـگ . مخز 

نوخ نآ  رب  كرابم  تسد  زاب  سپ  تخادنا . نامسآ  بناج  هب  ار  نوخ  نآ  نیـسح  ماما  هک  نیا  ات  دوبن  هحفص 565 ] نامسآ [  رد  یخرس 
هک نیا  لاح  ار و  ادخ  ربمغیپ  مدج  منک  تاقالم  ات  دوب  مهاوخ  وحن  نیمه  هب  دومرف : دیلام و  كرابم  شیر  رس و  رب  دش  رپ  نوچ  تشاذگ 
رب انب  قباس  ریت  زا  سپ  هک  نیا  مجنپ : [ . 1092  ] دنتـشک سک  نالف  سک و  نالف  ارم  ربمغیپ ! يا  میوگب  مشاب و  هدش  باضخ  دوخ  نوخ  هب 

نیا ات  تشگیمرب  دیسریم  وا  هب  نوچ  دنز  یتبرـض  هک  دمآیم  ترـضح  نآ  دزن  هب  هک  ره  سپ  داتـسیا . سپ  دش . فیعـض  : راحب تیاور 
رس رب  يریـشمش  داد و  مانـشد  هللااب -  ذایعلا  ار -  بانج  نآ  نوعلم  نآ  دنتفگیم . رـسی  نب  کلام  ار  وا  هک  دمآ  هدنک  يهلیبق  زا  يدرم  هک 
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یسابل ای  هبج و  ای  هدوب و  مالـسا  ردص  رد  هک  تسا  هالک  زا  یعون  نآ  دوب و  سنرب  كرابم  رـس  رب  هک  نیا  لاح  و  دروآ ، دورف  وا  كرابم 
تـسرد مشیربا  زا  هک  تسا  يزیچ  تسا  نآ  رهاـظ  زخ ، زا  دارم  دوب و  زخ  زا  دندیـشکیم و  رـس  رب  نآ  وـحن  ناراـب و  ظـفح  تهج  هب  هک 
روشحم ار  وت  ناملاظ  اب  یلاعت  يادـخ  یماشاین و  يروخن و  تسد  نیا  هب  هک : دومرف  بانج  نآ  دـش . نوخ  زا  رپ  سنرب  نآ  سپ  دـننکیم 

هناخ هب  تشادرب و  ار  سنرب  نآ  نوعلم  يدـنک  نآ  و  تسب . همامع  نآ  رب  تشاذـگ و  رـس  رب  یهالک  تخادـنا و  ار  سنرب  نآ  سپ  دـنک .
[، يا  ] هدروآ نم  هناـخ  هب  ار  ربـمغیپ  رـسپ  تراـغ  هک  نیا  لاـح  يوشیم و  لـخاد  نم  رب  هک  تفگ  شنز  تسـشیم . ار  نوخ  نآ  دـمآ و 

ناتسمز رد  ود  ره  و  دش ، کشخ  شیاهتسد  و  یلاح . نیرتدب  هب  دوب  ریقف  هشیمه  نوعلم  نآ  سپ  دنک . شتآ  زا  رپ  ار  وت  ربق  یلاعت  يادخ 
: مشش هحفص 566 ] [ . ] 1093  ] دندوب هتخیوآ  شندب  رب  هک  دندوب  یبوچ  ود  هک  ایوگ  دندشیم . کشخ  ناتـسبات  رد  دنتخیریم و  نوخ 
؛ دینک هلمح  وا  رب  دـناهدرک ، فیعـض  ار  وا  اهریت  دیـشکیم ؟ راظتنا  هچ  دیاهداتـسیا و  ارچ  هک  درک  دایرف  ریرـش  رمـش  : بقانم تیاور  رب  انب 

ناهد رب  ریت  نآ  تخادـنا ، يریت  انزلا  دـلو  ریمن  نب  نیـصح  دـندرک . هلمح  وا  رب  بناج  ره  زا  سپ  دننیـشنب . امـش  يازع  هب  امـش  ياهردام 
هب هک  تخادنا  يرادبآ  رهز  ریت  هدازمارح  يونغ  بویاوبا  : بقانم تیاور  رب  انب  متفه : [ . 1094  ] تفرگ رارق  ناکما  ملاع  ناطلس  نایب  زجعم 
نب رمع  متشه : [ . 1095  ] هللا ءآضر  یف  لیتق  اذه  هللااب و  الا  ةوق  لوح و ال  هللا و ال  مسب  تفگ : سپ  دمآ . نایملاع  رورس  نآ  كرابم  موقلح 

مولظم نآ  كرابم  قلح  رب  يریت  یعخن  سنا  نب  نانـس  مهن : [ . 1096  ] دروآ دورف  كرابم  ندرگ  شود و  نایم  رب  يریـشمش  یفعج  هفیلخ 
[1098  ] دز وا  هاـگیهت  رب  ینعی  دز . باـنج  نآ  كراـبم  يوـلهپ  رب  يا ]  ] هزین هدازمارح  ینزم  بهو  نب  حـلاص  مـهد : [ . 1097  ] دروآ دورف 
زا : راحب تیاور  رب  انب  هحفص 567 ] [ . ] 1099  ] تفرگ رارق  تسار  يور  رب  نیمز  بیـشن  رب  بسا  زارف  زا  بانج  نآ  : فوهلم تیاور  رباـنب  .
ود ره  هب  ار  نوخ  : بقانم تیاور  رب  انب  و  [ . 1101 . ] داتسیا : فوهلم تیاور  رب  انب  [ . 1100  ] دیشک كرابم  قلح  زا  ار  ریت  تسـشن و  سپ  نآ 

راظتنا هچ  امش  هک : داد  رد  ادن  دوخ  باحصا  هب  ریرش  رمش  : فوهلم تیاور  رب  انب  [ . 1102  ] دیلام ررکم  كرابم  رس  رب  تفرگ و  دوخ  فک 
رب یتبرـض  کیرـش  نب  ۀـعرز  : فوهلم تیاور  رب  انب  مهدزاود : مهدزای و  [ . 1103  ] دـینک هلمح  بناـج  ره  زا  وا  رب  ؟ درم نیا  هب  دیـشکیم 
نآ ندرگ  شود و  نایم  رب  رگید  ریـشمش  ۀـعرز  و  تخادـنا . ور  رب  ار  وا  دز و  یتبرـض  وا  رب  مه  نیـسح  و  دز . ترـضح  نآ  پچ  يهناـش 
زا یـضعب  رب  اـنب  [ . 1104  ] داـتفایم تساـخیمرب و  تقـشم  هـب  دوـب و  هدـش  هتـسخ  و  داـتفا ؛ ور  رب  ترـضح  نآ  هـک  یتبرـض  دز ، باـنج 

تیاور رب  اـنب  و  [ . 1105  ] درک هحفـص 568 ] ادـج [  تفاکـش و  ار  شاهناش  دز ، ترـضح  نآ  پچ  يهناش  رب  هک  يریـشمش  نآ  : تاـیاور
فک و رد  فالتخا  هک  نیا  رهاـظ  و  [ .) 1106  ] تخاس ادج  ار  ترـضح  نآ  پچ  فک  ینعی  دز ]  ] ترـضح نآ  فک  رب  ار  ریـشمش  : راحب

یناوب رد  ار  نآ  دیشک و  ار  هزین  سپ  دز . كرابم  ندرگ  يهربنچ  رب  زین  یعخن  سنا  نب  نانس  سپ  مهدراهچ : مهدزیـس و  (. دشابیم فتک 
كرابم [ 1108  ] رحن رب  ریت  نآ  تخادنا و  يریت  سنا  نب  نانـس  مهدزناپ : (. تسا لصافم  یناوب  زا  دارم  [ ) 1107  ] درب ورف  بانج  نآ  ردص 

تقو ره  هدرک  عمج  مه  يولهپ  رد  ار  فک  ود  ره  دیشک و  كرابم  رحن  زا  ار  ریت  سپ  تسشن . دش و  طقاس  بانج  نآ  دمآ . ترـضح  نآ 
هب هک  یتلاح  رد  منکیم ، تاقالم  ار  ادـخ  نینچ  نیا  تفگیم :] و   ] دومرفیم باضخ  نآ  هب  ار  كرابم  شیر  رـس و  دـشیم ، رپ  نوخ  هک 

، دـمآ شوه  هب  نوچ  داتفا . شوهیب  بانج  نآ  : فنخمیبا تیاور  ربانب  [ . 1109 . ] دنـشاب هدومن  بصغ  ارم  قح  مشاب و  باضخ  دوخ  نوخ 
هحفص 569 ] [ . ] 1110  ] هدوب هداتفا  ور  هب  زور  زا  تعاس  هس  تدم  و  تشادن . تردق  سپ  دزیخرب  تساوخ 

تداهش زا  دعب  بانج  نآ  كرابم  ندب  تاحارج  رد 

دومن عطق  ار  ربمغیپ  دـنزرف  كراـبم  تشگنا  رتشگنا ، نتفر  يارب  هک  تسا  یبلک  میلـس  نب  لدـجب  تیاـکح  لوا : : تسا رما  دـنچ  نآ  رد  و 
عطق دـنز  زا  ار  مالـسلاهیلع -  مولظم -  ماما  كرابم  تسد  ود  هک  هماج ، ریز  دـنب  عمط  هب  هک  تسا  نیعل  ناـبراس  تیاـکح  مود : [ . 1111]
نیا و  تسا . اهمخز  نیدنچ  ياج  هب  نآ  و  دـندرک . درخ  ار  شینارون  ءاضعا  هک  ترـضح  نآ  كرابم  ندـب  رب  ندـیناود  بسا  موس : . دومن

لیلکا رد  ار  نآ  لیـصفت  و  هدشن . لئاق  نآ  هب  ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  یفاک ، بحاص  نکیل  و  دنـشاب . هدـیناود  بسا  هک  تسا  نیاربانب 
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. میدرک رکذ  تافالتخا 

دندروآ دراو  كرابم  رس  رب  بانج  نآ  تداهش  زا  دعب  هک  تابرض  تاحارج و  رد 

تکرح ار  وا  تشاذگیم و  نیسح  نابز  رب  دوخ  بیضق  اب  هک  ار  هللادیبع  مدید  : هک دیوگیم  کلام  نب  سنا  لوا : : تسارما دنچ  نآ  رد  و 
مدید هنیآ  ره  دیآ . دب  ار  وت  هک  میوگیم  يزیچ  ادخ  هب  مسق  هک : متفگ  نم  سپ  دوب . نادند  بل و  شوخ  نیـسح  هک  تفگیم  دادیم و 

داـیزنبا دزن  رد  اـم  : هک هتفگ  لهـس  نب  رمع  ذاـعم و  نـب  دیعـس  مود : [ . 1112  ] دیـسوبیم هحفـص 570 ] ار [  وت  بوـچ  ناـکم  ربـمغیپ  هک 
تیاور رب  اـنب  موس : [ . 1113 . ] دربیم ورف  كراـبم  ناـهد  رد  دزیم و  نیـسح  ماـما  مشچ  ینیب و  رب  ار  دوـخ  بوـچ  هـک  میدوـب  هدازمارح 

نیعل يهدازمارح  دیلپ  نآ  هک  دید  نوچ  دوب . هتسشن  دایزنبا  يولهپ  رد  دوب  درمریپ  دوب و  ادخ  ربمغیپ  يهباحص  زا  هک  مقرا  نب  دیز  : داشرا
وا ریغ  هب  هک  یئادخ  هب  مسق  هک  بل ؛ ود  نیا  زا  ار  بوچ  رادرب  هک : تفگ  وا  هب  دیز  دنزیم ، ربمغیپ  نت  يهراپ  يایانث  ياهنادند  رب  بوچ 
هب ار  ادص  دیز  سپ  دیسوبیم . ار  بل  ود  نیا  هک  ار  ربمغیپ  بل  ود  مدید  مرادن  ار  شاهرامـش  هک  رایـسب  یئاهنامز  هنیآ  ره  تسین ، یئادخ 
هن رگا  هک  ادخ  هب  مسق  ادخ !؟ حتف  يارب  ینکیم  هیرگ  ایآ  دنایرگب ؛ ار  وت  ياهمـشچ  ادخ  هک : تفگ  داینب  متـس  دایزنبا  درک . دـنلب  هیرگ 

[1114  ] تساخرب هدازمارح  نآ  يور  شیپ  زا  دـیز  سپ  مدزیم . ار  تندرگ  هنیآ  ره  تفر ، نوریب  وت  رـس  زا  لـقع  يدرمریپ و  هک  دوب  نآ 
رـس نوچ  هک ، هتفگ  دـمحم  نب  ماشه  : هک هتفگ  باذـم  ربت  باتک  رد  بهذـم  یعفاش  بسن  ینیـسح  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  مراهچ : .
ياپ زیخرب  هک : تفگ  دایزنبا  هب  نز  نآ  دوب . هرـضاح  اجنآ  رد  يا ]  ] هنهاک نز  دنتـشاذگ ؛ نوعلم  دایزنبا  يور  شیپ  رد  نیـسح  كرابم 

: هک تفگ  مقرا  نب  دـیز  هب  نآ  زا  سپ  تشاذـگ . كراـبم  ناـهد  رب  ار  دوخ  سجن  ياـپ  هدازمارح  نآ  سپ  راذـگ . تنمـشد  ناـهد  رب  وت 
وت مدـق  عـضوم  رد  ار  دوـخ  ناـهد  هک  ار  ادـخ  لوـسر  مدـید  هنیآ  ره  هک  ادـخ  هب  مسق  هک : تفگ  هحفـص 571 ] دـیز [  ینیبیم ؟ هنوگچ 

دایز نبا  شیپ  رد  ار  رونا  رـس  وچ  هک : هتـشون  دوخ  لتقم  باـتک  رد  قارو  رمع و  نب  هللادـبع  : باذـم ربت  تیاور  رباـنب  مجنپ : . دوب هتـشاذگ 
ورمع سپ  دندرک . نوریب  ار  كرابم  رـس  زغم  دـندیرب و  ار  بانج  نآ  ندرگ  ةدایز  ياهتـشوگ  هک  درک  رما  ار  یماجح  دنتـشاذگ ، هدازانز 

نم هب  ار  رـس  زغم  اهـشوگ و  نیا  يدیـسر ، دوـخ  تجاـح  هب  وـت  ریما ! يا  هک : تفگ  نوـعلم  داـیزنبا  هب  تساـخرب و  یموزخم  ثیرح  نب 
، تفرگ ار  اهنآ  ورمع  سپ  ار . اهنآ  ریگب  تفگ : منک . نفد  مهاوخیم  تفگ : ینک ؟ راـک  هچ  یهاوخیم  هک  تفگ : هدازمارح  نآ  شخبب .

يهناخ رد  درک و  نفک  تخیر و  نآ  رب  شوخ  يوب  داد و  لسغ  ار  نآ  درب و  دوخ  هناـخ  هب  تشاذـگ و  يزخ  يهچراـپ  رد  درک و  عمج  و 
ثراحلا نب  رمع  دروآ  نوریب  ار  رـس  زغم  دیرب و  ار  یتدایز  ياهتـشوگ  دایزنبا  رما  هب  هک  يدرم  نآ  : فنخم لتاقم  رب  انب  .و  درک نفد  دوخ 

و درک . لکا  ار  نآ  ات  داتفا  نآ  رد  هلکآ  هک  دوشیم  هتفگ  و  دـندش . کشخ  تعاس  ناـمه  رد  نوعلم  نآ  ياهتـسد  سپ  دوب . هللا - ۀـنعل  - 
رد دابع  نب  سیق  هک : تفگ  یبعـش  : هک تسا  روکذم  باذم  ربت  رد  .و  دندرک ربنع  روفاک و  کشم و  زا  رپ  ار  رـس  نآ  هک  درک  رما  دایزنبا 
دج تمایق  زور  رد  هک : تفگ  سیق  نیـسح ؟ قح  رد  نم و  قح  رد  یئوگیم  هچ  هک : تفگ  وا  هب  داـیزنبا  سپ  دوب ؛ رـضاح  داـیزنبا  دزن 

دایزنبا دنیامنیم . وت  تعافـش  سپ  دـنیآیم  وت  ردام  ردـپ و  وت و  دـج  دـنیامنیم و  وا  تعافـش  دـنیآیم و  شردام  شردـپ و  نیـسح و 
ار ادخ  ربمغیپ  ءارسا  ءادهش و  ياهرس  نوچ  : لهس تیاور  رب  انب  مشش : هحفص 572 ] درک [ . نوریب  سلجم  زا  ار  وا  دش و  بضغ  رد  نوعلم 
دوب و هدش  مخ  شتـشپ  هک  دوب  ینز  ناشیا  نایم  رد  دندوب و  هتـسشن  هدازمارح  دیزی  [ 1115  ] نشور رد  نز  جنپ  دـندرب ، ماجنا  مغ  ماش  هب 

یگنس تساخرب و  اج  زا  هزوجع  نز  دندینارذگ ، نشور  نآ  رد  يوس  هب  ار  نیسح  ماما  رس  نوچ  سپ  دوب . هتشذگ  وا  رمع  زا  لاس  داتشه 
هب امرف  لیجعت  ادنوادخ ! تفگ : دومن  هدهاشم  ار  نآ  نیدباعلانیز  ماما  ترضح  نوچ  هک : دیوگ  لهس  دز . نیسح  ماما  رـس  هب  تشادرب و 

نانز نآ  دـش و  بارخ  طقاس و  نشور  نآ  هک  دوب  هتفاین  ماجنا  بانج  نآ  ءاعد  سپ  دنتـسه . وا  اب  هک  یناـسک  كـاله  نز و  نیا  كـاله 
دیزی : فوهلم تیاور  رب  اـنب  متفه : [ . 1116  ] دـندش كاله  ناشیا  همه  هک  دـندوب  يرایـسب  قلخ  نشور  نآ  ریز  رد  و  دـندش . كاله  همه 

ینزیم اـیآ  دـیزی  يا  وت ! رب  ياو  تفگ : یملـسا  ةزربوبا  سپ  تشاذـگیم . نیـسح  ماـما  ياـیانث  رب  سپ  تساوـخ . ینارزیخ  بوـچ  دـیلپ 

بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  www.Ghaemiyeh.comلیلکا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


نسح شردارب  يایانث  نیسح و  يایانث  دیسیلیم  هک ]  ] ار ادخ  ربمغیپ  مدید  هک  مهدیم  تداهش  ار ؟ همطاف  رـسپ  نیـسح ، يایانث  ياهنادند 
و دناسرب . منهج  هب  دـنک و  تنعل  دـشکب و  ار  امـش  ناگدنـشک  ادـخ  دیـشاب . یم  تشهب  لها  ناناوج  ناگرزب  ود  امـش  هک  تفگیم  و  ار .

هحفص تسا [  يزور  نیا  تفگیم : دزیم و  ار  نیـسح  يایانث  دوخ  بوچ  هب  نوعلم  نآ  : بقانم رب  انب  [ . 1117 . ] تسا یتشگزاب  دب  منهج 
نیا و  [ 1119  ] دـنکیم وا  رفک  رب  تلالد  هک  تسا  يراعـشا  ماـقم  نیا  رد  ار  نوعلم  نآ  هک : دـیوگ  فلؤم  [ . 1118 . ] ردب زور  لدـب  [ 573

، دـننادیمن زئاـج  ار  وا  رب  نـعل  هـک  یلازغ  دـننام  هماـع  زا  یــضعب  رب  در  نوـعلم و  نآ  رفک  دـیزی و  رب  نـعل  بوـجو  رد  يا ]  ] هلاـسر ریقف 
لیئض نیا  نکلا  نابز  هب  ای  دراگن و  همان  رب  رصاق  يهماخ  ار  تیفیک  نآ  هک  هللااب -  ذایعلا  تسا -  راوگرزب  نآ  رس  ندب  رد  متشه : . ماهتشون

ورف رازه  يا  اـیب  : هفلؤمل . ماهتفگ هلمح  باـتک  رد  ریقف  نیا  و  دـیآ . رد  ریرقت  [ 1121  ] زیح رد  نآ  زا  يرطـش  لیلکا ، فلؤم  لـیلذ ، [ 1120]
يهلال يوس  نک  زاس  اون  ون  زا  زاب  ایبراهب  ردنا  دمآ  نازخ  داب  هک  رازه  ناتسب ، هدیمر ز  يا  ایبمغ  تسا  هتسشن  لگ  يهرهچ  رب  هک  مد  هتسب 

لد رب  ارم  رم  ایبنم  هارمه  هدـنزوس  هآ  رهب  نم  هاگیب  هاگ و  مدـمه  ایبزاون  یئاون  يزاجح  هاش  هب  زارد  رود و  ماش  مدـمه  ایبنک  زاورپ  غاد 
رابغ راب  تفر  هم  هاگرخ  هبدـش  راتات  فلز  نوچ  زور  خر  دـش  رات  نم  نیب  ناهج  رب  ناهجتفرگ  رذآ  رـسکی  يوس  اـم  همه  تفرگ  رگخا 

زا یهاش  رس  هحفص 574 ] [ ] 1123  ] نانس نانـس و  دش  وا  رهب  زا  هک  [ 1122  ] نانس زارف  ردنا  تفر  يرسرات  دیدرگ  دیشروخ  هدنـشخرد 
نانس نانس  يور  هبشرثوک  تبرش  زا  تسش  یمه  شربمغیپ  هک  یناوسیگ  نامهروه  هام و  يو  ناشخرد ز  يدوب  هک  رود  تشگ  شرکیپ 

هب قرف  هب  ار  ام  كاخ  دش  دوز  ایبریپ  خرچ  هم و  رهم و  دنوادخ  ریرـس  ناویک  هاش  يا  يدهم  ایببات  چیپ و  رد  هاگیب  هاگره و  هب  باتـش  اب 
يوس راقفلاوذ  بحاص  يا  يدـهم  ایبشرکیپ  ین  هراپهراپ ز  نیبب  شرتسب  نود  [ 1124  ] ياربغ كاخ  نیببقرغ  هاش  يا  وت  ياین  دش  نوخ 

راتـسد هقرغ  نوخ  هب  شرـس  جات  كاخ ، رب  داتفیبدـش  كاچ  وا  كاپ  يولهپ  ین  هب  دـش  كاخ  رب  هراب  زا  وت  ياینراذـگ  ینامز  نک  البرک 
يدهم ایبدش  هام  ات  هآ  ار  هاش  ارف  دش  هاش  يهنیـس  رب  رمـش  ایبغیرد  سب  ياهزین  رجنخ و  یمه  غیت  گنـس و  وا  رب  درابب  نودرگ  زشربمغیپ 

مـشچ دشوپب  ربمیپ  يور  زتشهب  يارـس  رـسکی  دید  رون  تشز  موش و  ینمارها  میوگ  ناسچناغف  دش  ارف  دـمحم  مزب  نامز ز  ياوشیپ  يا 
شدرگ هب  هاش  هنشت  بل  راک  نیرخآ  دش  وچدرک  هناخ  مغ  سودرف  غاب  همه  درک  هناریو  بوشآ  رپ  ار  ناهجمشخ  هب  رواد  راداد  دروآ  رد 

هب شین  رب  رهپس  تسا  دمآ  مان  يایوج  هک  سک  نآ  رهماک  هنشت  هش  زا  رسس  دیریگ  هک  ماش  راوخنوخ  رادهپس  اتفگبهاپـس  رـسکی  دنتفرگ 
داژن ار  وا  [ 1125  ] چیا برع  زا  دوبن  داهن  جک  يهدازانز  هگانبراوس  ین  رب  دیئامن  ار  شرـس  راگزور  نیرخآ  ار  هاش  نیا  دشتسا  دمآ  ماک 
یماش راوخنوخ  راتـسرپ  دیلپ  موش  موشیم  رمـش  نامه  [ 1126  ] غیم ریز  دـنک  ار  هش  يور  هم  هک  غیت  زیت  اـبا  دـمآرب  هراـب  ز  هحفص 575 ] ] 

هب ایرد  زشرف  يور  ات  شرع  دش  هلان  زا  رپ  شرع  دیلانب  كاخ و  دیبنجبنامـسآ  دنلب  رـسکی  دیزرلب  ناور  دـش  هش  راتـشک  گنهآ  هبدـیزی 
هچ هش  نآ  هک  میوگ  هچور  هب  ار  هش  هنـشت  بل  تخادـنیب  وخ  تشز  نمارها  میوگ  ناسچناغف  دـش  ارف  ایرث  ات  یمه  نارک  اـت  نارک  اـیرد 

دنوادخ يدهم  هکافق  زا  ام  هاش  ادج  رـس  دش  هک  افج  زک  ماهماخ  ناسچ  دسیوندید  هدـید  ین  و  [ 1127  ] دیشوین یشوگ  هن  دینش  تفگ و 
تفرگ رب  رد  لیئربج  هک  ار  يرسدوب  جارات  جات  ورس ؟ رسکی  هب  دوب  جات  هدنبیز  هک  ار  يرـسراز  راز  [ 1128  ] این زوس  دلانب ز  راگزور  نیا 

هاش دوش  راوس  دش  ین  هب  رس  نآ  میوگ  رگاراوخ  ریشمش  ریز  دش  درورپب ، رانک  ردنا  ربمغیپ  هک  ار  يرـستفرگ  رتسب  كاخ  رتسکاخ و  هب 
دـش رکـشل  دنمجرا ز  يرـس  ین ، رـس  رب  دش  وچكاچ  كاچ  دنک  ار  دوخ  نابیرگ  كاپ  كاخ  رـس  رب  دزیرب  انامهراوگوس  نآ  زا  يدهم 

نآ ردرهپـس  زارف  زا  دش  كاخ  ربا  رهچ  درز  نیمالا  حور  میب  زا  دشوگ  ریبکت  دنتـشک  دنوادخ  وج  مزر  دوخ  دـنوادخ  اب  همهدـنلب  ربکاهللا 
هن رازراک  شروش  رگم  يدیدنهناریو  هب  يدوب  هک  انامه  هناوید  هک  رکشل  دنتفگبراوگوس  رگهیوم و  هاش  نادب  راوهناوید  تشگیم  تشد 

نادند هب  مشچ  هب  ربمیپ  منیبب  اتفگبناگناوید  وچ  یناور  وس  ره  هب  نانز  رـس  همیـسآ  يدیدرگ  هک  هحفص 576 ] راک [  نادرم  راتشک  نیئآ 
هک رکیپ  هراپ  نادب  تسا  نم  هانپ  وک  نآ  راداد  هبهتخوس  يوسام  همه  رـس  کی  هب  هتخورفا  شمـشخ  شتآ  دابممشخ  هب  اهبل  تسا  هدیزگ 

ارمدنسپ اج  ره  هب  دیآرب  دیاش  هک  دنلب  یماک ؟ هب  ار  نخس  مناشننخـس  منارب  هاش  نتـشک  رد  هک  نمجنا  نیا  گنهآ  دوب  ارمتسا  نم  هاش 
رس ز نتفر  ین  هبزاب  زاس و  رد  همان  اب  دیدرگن  زاس  رحس  يهماخ  مفک  زا  هداتفدش  هتسب  رب  لاب  رپ و  يرمق  وچ  دش  هتـسسگب  هراب  کی  عبط 
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هحفص 577 ] نیملاظلا [ . موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الاگرزب  گوس  تشگ  ناتسود  ام  هب  گرتس  هاش 

دناهتفگ تیب  لها  هک  یثارم  زا  یضعب  هنجا و  یثارم  تفگ و  هیثرم  هک  یسک  لوا  رد 

هراشا

نیرابجلا و روهظ  مصاـق  نیلئاـسلا و  یطعم  نیبلاـطلا و  جـئاوح  یـضاق  نیروهقملا و  نیعم  نیمولظملا و  رـصان  اـیمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نیثیغتسملا ثایغ  نیعادلا و  ةوعد  یهتنم  نیدحوملا و  سینا  نیرطـضملا و  ةوعد  بیجم  نیبرقملا و  تاجرد  عفار  نیرقتفملا و  ۀقاف  ینغم 

يدـجمتلا و میظعتلا و  لیجبتلا و  دـیمحتلا و  نم  قحتـست  امب  کمظعن  كدـجمن و  کلجبن و  كرکـشن و  كدـمحن و  نیبنذـملا . رفاغ  و 
یلصن و  نایعالل . دوجولا  وه  ۀعساولا و  هتمحر  تلمش  ناکمألا و  وه  ربکالا و  قمعلا  هتردقل  رجزنا  يذلا  هللا  الا  هلا  نأ ال  دهشن  و  رکـشلا .

ءآرفسلا لیلکا  ءایبنالا و  متاخ  ریصقتلا  بابرا  هاصعلا و  عفاش  ریظن  ناکمالا  ۀقبط  یف  هل  سیل  يذلا  ریذنلا  ریشبلا  رشبلل  يداهلا  یلع  مسن  و 
یفتخملا راصبالا و  نع  رتتسملا  راظنألا و  نع  بیاغلا  رظتنملا  مامالا  یلع  ملسا  یلصأ و  لوتبلا و  هتعضب  رشع و  ینثالا  ۀمئالا  هلآ  دمحم و 

لیلکا نیا  رد  لـیلذ  دـبع  نیا  مـالک  . هئاـقل هللا  ینقزر  هئادـف و  هللا  ینلعج  هجرف و  هللا  لـجع  يرکـسعلا -  نسحلا  نب  راـیغالا م ح م د  نع 
هحفص 578 ] دبای [ : لیصف  لصف  دنچ  نمض  رد  لیلادم  تبیصم 

تفگ هیثرم  وا  رب  ترضح  نآ  تداهش  زا  شیپ  هک  یسک  لوا  رد 

يدرم هک  سنا  زا  مکاح  تسا  هدرک  نوریب  : هک هتفگ  تسا  ثیداحا  نف  رد  نیقذاح  زا  هماع و  ياملع  زا  هک  ةاجنلا  حاتفم  باـتک  بحاـص 
موی هدج  ۀعافـش  انیـسح  تلتق  ۀـما  وجرتا  : دوب هتـشون  وا  رد  دـش و  ادـیپ  الط  زا  یحول  نآ  رد  هک  دـید  سپ  دـنک . یلادوگ  نارجن  لها  زا 

ار نیا  تسا  هتشون  باسح ؟ زور  رد  ار  نیـسح  دج  تعافـش  دنتـشک ، ار  نیـسح  هک  یتما  دنراد  دیما  ایآ  . هللالیلخ میهاربا  بتک  ؟ باسحلا
دنک تیذا  ارم  هک  ره  تفگ : تسیرگ و  دناوخ و  ار  نآ  ربمغیپ  سپ  دروآ . ادـخ  ربمغیپ  دزن  هب  ار  حول  نآ  درم ، نآ  سپ  هللالیلخ . میهاربا 

[ يا  ] هسینک رد  هک  دندید  ار  رعـش  نیا  : هک هتـشاد  تیاور  هطبنبا  باتک  زا  راحب  باتک  رد  .و  نم تعافـش  ار  وا  دسرن  درازایب  ارم  ترتع  و 
هک دـمآرب  الط  زا  یحول  نآ  رد  دـنک ، یلادوگ  نارجن  لها  زا  يدرم  هک  تفگ  کلام  نب  سنا  و  دوب . روطـسم  تیب  نیا  دوهی  سیاـنک  زا 
نم اباذع  ادغ  دیزی  ای  یقلتـسباتکلا  مکح  مهمکح  فلاخف  روج  مکحب  اومدق  دقف  : دوب هتـشون  نآ  زا  دـعب  دوب و  هتـشون  تیب  نیا  نآ  رد 

هک نیا  زا  شیپ  هک  دنتفگ  تسا ؟ امـش  يهسینک  رد  نیا  هک  تسا  تدم  دـنچ  هک  ناشیا  زا  میدرک  لاؤس  سپباذـع  نم  کل  ای  نمحرلا 
 ] عـیبرلا رهز  باـتک  رد  يریازج  هللاتمعن  دیـس  هک  تسا  يزیچ  تیاـکح  نـیا  ریظن  و  [ . 1129  ] لاس دصیـس  هب  امـش  ربمغیپ  دوش  ثوعبم 

و دندوب ، هدروآ  نوریب  نیمز  ریز  زا  ار  نآ  ناگدننکرفح  هک  يدرز  کچوک  گنس  رتشش  يهدلب  رهن  رد  ام  میتفای  : هک هتفگ  هحفص 579 ]
بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسحلا  لتق  امل  هللایلو ، یلع  هللالوسر ، دمحم  هللا ، الا  هلا  ال  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  دوب : هتـشون  وا  گنر  زا  وا  رب 

ءاهب خیـش  هک : هتفگ  نامه  رد  زاـب  و  [ . 1130 ( ] نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و  . ) ءآبـصح ضرا  یلع  همد  بتک  البرک  ضراـب 
هک تفای  یقیقع  نیگن  هفوک  دجسم  رد  یثراح ، دمصلادبع  نب  نیـسح  خیـش  شدج ، ام  دلاو  : هک هتفگ  لوکـشک  باتک  رد  نیدلا  ۀلملا و 

يردنیسحلا رحن  ءامد  ینتغبص  اضایب  نیجللا  نم  یفصا  تنکنیطبسلا  دلاو  جیوزت  موی  ینورثن  ءامسلا  نم  رد  انا  : دوب هدش ]  ] هتـشون نآ  رب 
درک گنر  ندوب . دیفس  تهج  زا  مدوب  هرقن  زا  رترادافص  نم  نیـسح . نسح و  دلاو  جیوزت  زور  رد  دندرک ، راثن  ارم  نامـسآ  زا  هک  متـسه 

. نیسح يولگ  ياهنوخ  ارم 

هکئالم هحون  رد 

بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  www.Ghaemiyeh.comلیلکا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


انیـسح الهج  نولتاقلا  اهیا  : دنتـشاد ماش  يهدارا  دـندش و  لزاـن  تیب  لـها  هک  یلزنم  لوا  رد  هکئـالم  يهحون  دـش  هدینـش  : هک هتفگ  يربط 
یسوم و دواد و  نبا  ناسل  یلع  متنعل  دقللیتق  لسرم و  یبن و  نم  مکیلع  وعدی  ءامسلا  لها  لک  هحفص 580 ] لیکنتلا [  باذعلاب و  اورشبأ 

[ 1131  ] لیجنالا بحاص 

تسا هنجا  هیثرم  رد 

ای دیهشلا و  نب  ای  : هدینش هینج  زا  هک  هتـشاد  تیاور  هدیعـس  هیعازخ  کلام  رتخد  شاهدج  زا  شدادجا  را  راحب  تیاور  رب  انب  یعازخ  لبعد 
راحب تیاکح  رب  انب  اضیا ؛ [ 1132  ] رابغ كالع  دق  کنم و  هجولا  یف  هدح  کباصا  لوقصمل  بجعرایطلا  رفعج  ۀمومعلا  ریخ  همع  ادیهش 

نوللهی والیزنتلا  لتاقت  نیـسحلا  وحن  اهرودـص  تادراولا  حامرلا  نا  : درک داشنا  بش  رد  هک  دندینـش  هرـصب  رد  یفتاه  زا  : هک هدـش  تیاور 
رکذ راحب  تیاور  رب  انب  اـضیا : [ . 1133  ] الیربج وا  هللا  هیلع  یلـص  ادـمحم  كابا  اولتق  امناکفالیلهتلا  ریبکتلا و  کب  اولتق  اـمنا  تلتق و  ناـب 

نجلا ءآسن  نئج  دقل  : تسا نیا  هحون  نآ  .و  نیـسح رب  ار  نج  يهحون ]  ] حون دوهـش  مایا و  لئاضف  رد  ون  باتک  رد  يزوج  نبا  : تسا هدرک 
تسا لوقنم  هطبنبا  ۀنابا  زا  هحفص 581 ] [ ] 1134  ] تایبصقلا دعب  دوسلا  بایثلا  سبلی  وتایقن  ریناندلاک  ادودخ  نمطلی  تایجش و  نیکبی 
يدب رمأب  ةادغلا  انئزر  دقف  اعیرـص  یـسمأ  فطلابفدیـسلا  کلاهلا  یلع  يدوجو  يدمجت  يدوج و ال  نیع  ایا  : نج هحون  زا  دش  هدینـش  : هک

بلاطیبا نب  یلع  نب  نیـسح  رب  ناینج ]  ] نج : هک تفگ  ینانک  ناسح  نب  هللادبع  زا  راحب  تیاور  ربانب  اضیا ؛ . هنم بیرغ  عیدـب  يا  [ . 1135]
یلتق يرـسأ و  نیب  نم  یتمرکم  یناوخا و  یتیب و  لهاب  ؟ ممالا رخآ  متنا  متلعف و  اذام  مکل  یبنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذام  : دنتفگ دـندرک و  هیرگ 
نوچ هک  ارم  داد  ربخ  نم  يهدـج  : تفگ هک  یقر  دواد  زا  هتـشاد  تیاور  دوخ  دانـسا  اب  ةرایزلا  لماک  بحاص  اـضیا ؛ [ 1136  ] مدب اوجرض 
درو يذلا  همطاف  نبا  یکباربخلا  قح  دـقف  یکبا  ربعلاب و  يدوج  نیع  ای  : دـندرک هیرگ  تایبا  نیا  هب  وا  رب  ناینج ]  ] نج دـش  هتـشک  نیـسح 

ورحسلاب ءاشعلا و  دنع  ۀقرح  کنیکب  الفربخ  نم  کلذل  اسعت  هطهرو  نیسحلا  لتقربخلا  هنم  یتا  امل  اهرجـش  یکبت  نجلاردص  امب  تارفلا 
زا هحفـص 582 ] تفگ [ : هک  ربمغیپ ، يهجوز  هملـسما ، زا  یلاما  تیاور  رب  انب  اضیا ؛ [ 1137  ] رجـشلا لمح  ام  قرع و  يرج  ام  کنیکب  ال 

یکبی نمف  دهجب  یلمهناف  نیع  ای  الا  : تفگیم دمآ و  ۀینج  هک  ار  بشما  رگم  میدینـشن  ار  نج  يهحون  دومرف  تلحر  ربمغیپ  هک  نامز  نآ 
هب دـهاوخ  باتک  مینک  رکذ  ار  همه  هنجا  تایبا  زا  رگا  و  [ 1138  ] دبع کلم  یف  ربجتم  یلا  ایانملا  مهدوقت  طهر  یلعيدعب  ءادهـشلا  یلع 

ءاکبلا ندعم  باتک  يدنبرد و  همالع  ةداهشلا  رارسا  باتک  راحب و  لتقم  باتک  هب  دنک  عوجر  دهاوخ  ار  نآ  لیصفت  هک  ره  دیماجنا . لوط 
. مهماقم هللا  یلعا  یناغرب -  نب  حلاص  دمحم  الم  یجاح 

ربمغیپ تیب  لها  یثارم  رد 

یهنلاب مهیف  نرخفت  الفاهبادآب  رشاعف  ابیرغ  ةدلب  یف  تنک  اذا  نیـسح  : دیامرفیم بانج  نآ  هب  بوسنم  ناوید  رد  نینمؤملاریما  هلمج  نآ  زا 
سورعلا باضخ  ءامدـلاب  یحللا  انم  بضختفاهبارحم  ءالبرکلاب و  اهباقعا و  یـسفنب و  ینأـک  : دـیامرفیم هک  اـج  نآ  اـتاهبابلأب  لـیبق  لـکف 

هلمج نآ  زا  و  [ 1139  ] اهباتنم لبق  اـهل  ددـعأف  درت  نأ  نم  كاـبات  بئاـصماهباوبأ  حاـتفم  تیتوا  ناـیعلا و  يأر  کـی  مل  اـهارأاهباوثأب و 
هللالوسر اننأ و  ول  هحفص 583 ] انیف [  اندج  عارت  مل  ۀما  ای  مکعبرل  ایقس  ءوسلا ال  ۀما  ای  : دندومرف هفوک  هار  نیب  رد  داجـسلا  دیـس  ترـضح 

بنیز هــلمج  نآ  زا  و  [ . 1140  ] تایبا رخآ  اتانید  مکیف  دیـشن  مل  انناک  ۀـیراع  باـتقألا  یلع  انوریـستانولوقت  متنک  اـم  ۀـمایقلا  موی  اـنعمجی 
اهملک ةریغصلا  مطاف  یخا  ایابوتکم  اردقم  اذه  ناک  يداوف  قیقش  ای  تمهوت  امابورغ  يدبأف  هفـسخ  هلاغ  الامک  متتـسا  امل  الاله  ای  : هدومرف

ار حانجلاوذ  هک  یتقو  هنیکس  اضیا ؛ [ . 1141  ] تایبا رخآ  اتابیلص  راص  یـسق و  دق  هلام  انیلع  قیفـشلا  کبلق  یخا  ایابوذی  نأ  اهبلق  داک  دقف 
یلجت ةوعد  مهل  یقرت  الف  ءامـسلا  باوبا  قلغا  ومرحلا  قافالا و  ضرالا و  تربغ  او  مرکلا  دوجلا و  تام  راخفلا و  تام  : دومرف دید  ردپیب 

. دنشاب اهنآ  نمضتم  ةداهشلا  رارسا  ندعم و  راحب و  باتک  تسا و  رایسب  تیب  لها  یثارم  وملظلا  اهب 

بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  www.Ghaemiyeh.comلیلکا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 209 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا سان  ریاس  راعشا  رد 

: تسا هتفگ  هک  دوب  بلاغ  نب  دوع  نب  مهسینب  زا  یمهسلا  رمع  نب  ۀبقع  لوق  دش ، هتفگ  بانج  نآ  يارب  هک  هیثرم  لوا  : راحب تیاور  رب  انب 
یعومد نم  هیلع  ضافف  البرکب  نیـسحلا  ربق  یلع  تررماهرون  ملظاـف  ایندـلا  یف  نوفاـخت  متنا  ةاـیحلا و  یف  ترف  نیعلا  اذا  هحفص 584 ] ] 
اتاهروبق اهیبناج  نم  هب  تفاطأ  بئاصع  نیـسحلا  دـعب  نم  تیکب  واهریفز  اـهعمد و  ینیع  دعـسی  هوجـشل و  یکبأ  هیثرأ و  تلز  اـمفاهریزغ 

غلبم نمفبیجع  داهـساف  یمون  قرأ  بیئک و  داؤفلا  یبلق و  هوأت  : تسا هتفگ  تسا  هماع  يهعبرا  همئا  زا  هک  یعفاـش  و  [ . 1142  ] تایبا رخآ 
یثارم هلمج  نآ  زا  و  [ 1143  ] بیـضخ نا  وجرالا  ءامب  غیبص  هصیمق  نأک  مرج  الب  حیبذبولق  سفنا و  اهتهرک  نا  ۀلاسر و  نیـسحلا  ینع 

اذاتارف طشب  اناشطع  تام  دق  الدجم و  نیسحلا  تلخ  ول  مطافا  : هدناوخ مالسلاهیلع -  اضر -  ترضح  تمدخ  رد  هک  تسا  یعازخ  لبعد 
عوجر اج  نآ  هب  تسا  راحب  باـتک  رد  یثارم  عمج  و  [ . 1144  ] تایبا رخآ  اتتانجولا  یف  نیعلا  عمد  تیرجأ  هدـنع و  مطاف  دـخلا  تمطلل 

هحفص 585 ] [ . ] 1145  ] دننک

البرک راوخنوخ  يداو  ناگنشت  نادیهش  يهعجفم  يهعجوم  يهیکبم  عیاقو  رد 

هراشا

عدوأ اریبخ و  اریحن  هلعجف  هتاضافا ، بیباش  نم  هیلع  ضافا  اریـصب و  اعیمـس  هلعج  ناسنالا و  قلخ  يذلا  دـمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
اریصن الیلد و  میقتسملا  طارصلا  کلاسم  هکولسل  نوکیل  لوسرلا  هیلا  لسرا  اریدق و  قیاقحلا  كردل  هلعجف  هتافص ، تامـس  نم  ۀعـشأ  هیف 

هللا بهذا  نیذلا  نیموصعملا  بیاجنلا  بیاطألا  هلآ  اریذن و  اریشب و  دباعلا  یلا  هبسنلاب  اریمأ و  ءارفسلا  یلع  هلعج  نم  یلع  ملسا  یلـصا و  و 
امک هقئاقد  نآرقلا و  قیاقح  رهظی  يذلا  اریثک  التق  نیسحلا  ۀلتق  لاتق  اریظن ، هل  دجن  مل  يذلا  مامالا  امیـس  اریهطت ، مهرهط  سجرلا و  مهنع 
باغ يذلا  مامالا  وه  اریهظ و  ضعبل  مهـضعب  ناک  ول  سنألا و  نجلا و  نم  تانکمملا  هروهظ  دـعب  هیلع  بلغی  اریـسفت و ال  هرـسفی  لزنا و 

هجرخم و هللا  لهس  هجرف و  هللا  لجع  يرکسعلا -  نسحلا  نب  يداهلا م ح م د  يدهملا  اریبک ، ابلک  ناک  يذلا  لتعلا  نع  افوخ  راصبألا  نع 
رد لیلد  بیصم  لیلک  لیلکا  نیا  رد  مانمگ  نیا  مالک  . هئادف ماقسا  مالآ و  رورش و  روظحم و  ءوس و  لک  نع  هللا  ینلعج  هئاقل و  هللا  ینقزر 

هحفص 586 ] دوشیم [ : عقاو  حیصف  لصف  دنچ 

دش عقاو  البرک  ات  بانج  نآ  تکرح  نامز  زا  هک  هیکبم  عیاقو  رد 

يهلحار رب  سپ  دـمآ ، نوریب  بانج  نآ  هک  دینـش  رمع  نب  هللادـبع  : هک تسا  هدومرف  یلاـما  رد  قودـص  لوا : رما  : تسا رما  دـنچ  نآ  رد  و 
؟ ربمغیپ رسپ  يا  يراد ، اجک  يهدارا  هک : درک  ضرع  و  لزانم . زا  یضعب  رد  دش  قحلم  ترضح  نآ  هب  ات  دمآ  باتـش  هب  دش و  راوس  دوخ 

نبا نوچ  درک . ابا  بانج  نآ  درگرب . دوخ  دج  مرح  يوس  هبو  ریگب  مارآ  هک : درک  ضرع  هللادـبع  موریم . قارع  هب  هک : دومرف  بانج  نآ 
. دیـسوبیم ادخ  ربمغیپ  هک  ار  وت  ندب  زا  یناکم  نآ  نک  هنهرب  هللادبع ! ابا  ای  هک : درک  ضرع  دش  سویام  ترـضح  نآ  ندنادرگرب  زا  رمع 

ابا يا  مدرپس ، ادخ  هب  ار  وت  تفگ : تسیرگ و  دیـسوب و  ار  عضوم  نآ  هعفد  هس  رمع  نبا  سپ  دوشگ . ار  شکرابم  فان  ترـضح  نآ  سپ 
نیا هیکبم  عیاقو  يهلمج  زا  فوهلم  تیاور  رباـنب  [ . 1146  ] يوریم هک  یهار  نیمه  رد  دش . هتـشک  یهاوخ  وت  هک  یتسد  هب  سپ  هللادـبع !

نودب یئاسحا  دمحا  خیش  هعماج  ترایز  حرـش  رد  دندومرف  ياهبطخ  هداتـسیا  قارع  يوس  هب  جورخ  ماگنه  رد  بآم  تداهـش  بانج  هک :
باطخ رمع  نب  هللادـبع  هب  ار  تاـملک  نیا  باـنج  نآ  هک  درک  رکذ  خـسن و  رد  فـالتخا  كدـنا  هب  هتـشاد  تیاور  ار  تارقف  یقاـب  هبطخ 
زوسلد ار  نابحم  تئاهب  تحالم و  تسالـس و  تلازج و  تعارب و  تغالب و  تحاصف و  تیاغ  رد  تایآ  زجعم  تاملک  نیا  نوچ  دومرف و 
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الا ةوق  هللا و ال  ءآش  ام  دمحلا هللا و  مالـسلاهیلع :-  لاق -  ینعم  صخلم  اب  مدومن  رکذ  ار  ترابع  نیع  اذـلف  دوب  زوسناج  ار  نایعیـش  دابکا  و 
هحفـص 587] قایتشا [  یفالـسا  یلا  ینهلوا  ام  ةاتفلا و  دـیج  یلع  ةدالقلا  طخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  طـخ  هلوسر  یلع  هللا  یلـص  هللااـب و 
افوج و اشارکا  ینم  نألمیف  البرک  سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالـسع  اهعطقتت  یلاصواب  یناـک  هیقـال  اـنا  عرـصم  ربخ  فسوی و  یلا  بوقعی 

هللالوسر نع  ذـشی  نل  نیرباصلا  روجا  انیفوی  هئالب و  یلع  ربصن  تیبلا  لها  اناضر  هللا  یـضر  ملقلاب  طـخ  موی  نع  صیحم  ـال  ابغـس  ۀـبرجا 
انعم لحتریلف  هللا  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم و  انیف  الذاب  ناک  نم  هدعو  مهبزجنی  هنیع و  مهبرقت  سدقلا  ةریضح  یف  هل  ۀعومجم  یه  لب  هتمحل 

رایتخا یناث  رب  انب  دـش  هداد  ربخ  لوا  رب  انب  ۀـیناتحت  هانثم  ءاـیب  دنـشابیم  ریخ  خـسن  زا  یـضعب  رد  .و  یلاـعت هللا  ءاـشنا  احبـصم  لـحار  یناـف 
( یئیضی اهتیز  داکی  : ) یلاعت هلوق  دننام  دومرف  ءادا  ناک  ظفلب  هک  تسا  غیلبت  یناک  هلوق  نداتفا و  كاخ  ناکم  عرصم  لماتف و  دش  هدیدرگ 
رد تسا  یمالک  نیا  و  [ 1149 ( ] مهراصبا فطخی  قربلا  داکی  :) یلاـعت هلوق  و  [ 1148 ( ] نیطایـشلا سؤر  هنا  اهعلط  :) یلاعت هلوق  و  [ 1147]

تسا و اـهنابایب  ینعمب  تاوـلف  تسا . اـهگرگ  ینعمب  نیع  مضب  نالـسع  تسا و  لـصافم  ینعم  هـب  لاـصوا  تحـالم و  تحاـصف و  تیاـغ 
رب تسا  شرک  عمج  اشارکا  شندیود . رد  گرگ  دش  برطضم  ینعی  دشاب  انالـسع  بئذلا  دشاب  لسع  ینعم  هب  نالـسع  هک  تسا  لمتحم 

دراو هفوجا  خسن  زا  یضعب  رد  و  نابنا . ینعی  تسا  بارج  عمج  هبرجا  و  ناسنا . يارب  تسا  هدعم  يهلزنم  هب  تاناویح  رد  نآ  فتک و  نزو 
[1150  ] دنـشابیم عضوم  ود  مسا  ـالبرک  سیواون و  و  تسا . هراـچ  ینعم  هب  صیحم  و  اـشارکا . يارب  تسا  لدـب  نآ  فوج و  عمج  تسا 

ینعم هب  همحل  دـنوشیمن و  ریـس  هکنیا  ناشنامگ  دنـشاب و  لکا  رد  صیرح  هک  نانمـشد  توادـع  تدـش  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  ینعم  سپ  .
هب ناـشیوخ  نآ  ینعی  دـشاب  تسوپ  ینعم  هب  اـی  تشوگ و  يهچراـپ  ینعم  هب  هحفـص 588 ] ای [  دنـشاب و  رگید  موصعم  هدزیـس  هک  تبارق 

گرم دیشک  طخ  تسا و  عقاو  تساوخ  هچ  ره  تسادخ و  يارب  دمح  هکنآ  راصتخا  هجو  رب  ینعم  لصاح  دنربمغیپ و  نت  تسوپ  يهلزنم 
دننام نم  ناگتـشذگ  يوسب  تخاس  قاتـشم  ارم  يردـق  هچ  دـندنب و  ناشیا  ندرگ  رب  ناناوج  هک  ياهدالق  ندیـشک  طخ  دـننام  مدآینب  رب 

دننکیم عطق  هک  ارم  لـصافم  هک  منیبیم  اـیوگ  منکیم  تاـقالم  ار  وا  نم  هک  یهاـگباوخ  نآ  دـش  هداد  ربـخ  فسوی و  هب  بوقعی  قوـش 
هب هک  يزور  زا  تسین  هراچ  یگنسرگ  تدش  زا  ار  دوخ  نابنا  ار و  دوخ  ياهمکش  دننکیم  رپ  سپ  البرک  سیواون و  نایم  اهنابایب  ناگرگ 

عطق ار و  ناگدننک  ربص  ياهدزم  دهدیم  زاب  ادخ و  يالب  رب  میئامنیم  ربص  تسا  تیب  لها  ام  ياضر  ادـخ  ياضر  دـش  هدیـشک  طخ  ملق 
دنک زاجنا  ادخ  ار  دوخ  هدعو  دوش و  نشور  اهنآ  هب  يربمغیپ  مشچ  ات  تشهب  رد  وا  دزن  رد  دـنوشیم  عمج  هکلب  ربمغیپ  تشوگ  دوشیمن 

ءاشنا ماهدننک  چوک  حابـص  نم  هک  دنک  چوک  ام  اب  سپ  ادخ  تاقالم  رب  ار  دوخ  سفن  دـنک  نیطوت  دـنک و  لذـب  ام  هب  ار  شناج  هک  ره  و 
رطقی نب  هللادـبع  یـضعب ، يوادیـص و  رهـسم  نب  سیق  دیـسر  زجاـح  لزنم  هب  نیـسح  ماـما  نوچ  : داـشرا تیاور  رب  اـنب  مود : رما  . یلاـعت هللا 
بیسم درص و  نب  نامیلس  هب  یتباتک  : فوهل تیاور  رب  انب  [ . 1151  ] داتسرف هفوک  لها  يوس  هب  دوب  ترضح  نآ  یعاضر  ردارب  هک  دناهتفگ 

. تشادن یهاگآ  لیقع  نب  ملـسم  لاوحا  هب  بانج  نآ  هحفـص 589 ] داشرا [ : تیاور  رب  انب  [ . 1152  ] تشون هعیـش  زا  یتعامج  ۀعافر و  و 
سیق سپ  دهد . باوث  ار  امش  ادخ  دیشاب . مدق  تباث  دیدرک ؛ تعاطا  لیقع  نب  ملـسم  هب  هک  مدینـش  ماهدمآ و  نم  هک  نیا  هلـسارم  لصاح 

نآ سیق  : فوهل تیاور  رب  انب  [ . 1153  ] دریگب وا  زا  ار  باتک  نآ  هک  تفرگ  ار  وا  ریمن  نب  نیصح  دیسر  هیـسداق  هب  نوچ  درب  ار  باتک  نآ 
زا متـسه  يدرم  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک : دیـسرپ  وا  زا  هدازمارح  نآ  دندرب . دایزنبا  دزن  هب  ار  وا  سپ  دیرد ، و  دیوج ]  ] دیئاج ار  ذـغاک 

باتک نآ  تفگ : تسیچ . باتک  نآ  رد  هک  ینادن  وت  ات  تفگ : يدـیرد ؟ ار  باتک  ارچ  سپ  تفگ : شرـسپ . بلاطیبا و  نب  یلع  يهعیش 
رد دایزنبا  سپ  منادیمن . ار  ناشیا  یماسا  هک  هفوک ، لـها  زا  یتعاـمج  هب  نیـسح  زا  تفگ : دوب ؟ دـش  هداتـسرف  هک  يوس  هب  دوب و  هک  زا 

تنعل ار  شردارب  ردپ و  نیسح و  يورب و  ربنم  يالاب  رب  ای  یئوگب و  ار  اهنآ  یماسا  ات  دش  یهاوخن  ادج  نم  زا  وت  هک : تفگ  دش و  بضغ 
الاب ربنم  هب  و  مروآیم . اج  هب  سپ  ار ؛ تنعل  اما  و  میوگیمن . ار  نآ  سپ  موق ، یماسا  اما  تفگ : سیق  منکیم . هراپ  هراـپ  ار  وت  ـالا  ینک و 
نعل و  ار ؛ شردپ  شردارب و  دایزنبا و  درک  تنعل  سپ  داتـسرف . شدنزرف  ود  یلع و  ربمغیپ و  رب  تاولـص  دومن و  انث  ادخ و  دـمح  هتفر و 

، ادخ قلخ  نیرتهب  یلع  نب  نیسح  نیا  : داشرا تیاور  رب  انب  [ . 1154 . ] سانلا اهیا  تفگ : نآ  زا  سپ  ناشیا  رخآ  ات  ار  هیماینب  نیراـبج  درک 
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لزنم رد  ار  وا  نم  : بختنم تـیاور  رب  اـنب  هحفـص 590 ] [ . ] 1155  ] امـش يوس  هب  متـسه  وا  لوسر  نم  تسا و  ربمغیپ ، رتخد  همطاف ، رـسپ 
بلاطیبا نب  یلع  رب  ار و  شردـپ  داـیزنبا و  درک  نعل  نآ  زا  سپ  : داـشرا تیاور  رب  اـنب  [ . 1156  ] ار وا  دینک  تباجا  سپ  متـشاذگ  زجاح 

تفای و تافو  سپ  دنتخادنا . نیمز  رب  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  هک  درک  رما  دنداد . ربخ  دایزنبا  هب  : فوهل تیاور  رب  انب  [ . 1157  ] درک رافغتسا 
وا هب  تسکـش و  راوگرزب  نآ  ياهناوختـسا  سپ  دـنتخادنا  نیمز  رب  هتـسب  زاب و  : داـشرا تیاور  رب  اـنب  [ . 1158  ] دیسر تداهـش  يهجرد  هب 

تیاور رب  انب  [ . 1159  ] مهد تحار  ار  وا  متـساوخ  تفگ  دـندز . بیع  وا  هب  درک ، حـبذ  ار  وا  نوـعلم  ریمع  نب  کلملادـبع  هک  دوـب  یقمر 
الزنم كدنع  انتعیشل  انل و  لعجا  مهللا  دناوخ : اعد  نیا  تسیرگ و  دیسر ، نیسح  ماما  ترـضح  هب  راوگرزب  نآ  تداهـش  ربخ  نوچ  : فوهل
لزنم وت  دزن  رد  ام  نایعیـش  ام و  يارب  نادرگب  ایادـخ ! راب  ریدـق . ءیـش  لک  یلع  کنا  کـتمحر  رقتـسم  یف  مهنیب  اـننیب و  عمجا  اـمیرک و 

: موس رما  [. يا  ] يهدنراد تردق  زیچ  ره  رب  وت  هک  یتسرد  هحفص 591 ] هب [  دوخ ، تمحر  راوج  رد  ناشیا  ام و  نایم  امرفب  عمج  یمارگ و 
هارمه هب  ام  هک : دنتفگ  هلجبینب  هزارفینب و  زا  یتعامج  : هک دناهتفگ  وا  ریغ  و  ءاکبلا » ندعم   » بحاص دننام  هربتعم  لتاقم  بابرا  زا  یعمج 
لزنم مه  نیـسح  اب  هک  نیا  زا  دوبن  ام  يوس  هب  رتنمـشد  يزیچ  میدوب و  رفـس  مه  نیـسح  اـب  سپ  میدـمآیم ، هکم  زا  یلجب  نیق  نب  ریهز 
بناج رد  ام  دمآ و  دورف  یبناج  رد  نیـسح  و  میدمآ . دورف  لزنم  کی  رد  بانج  نآ  اب  هک  میدش  راچان  یلزنم  کی  رد  هاگان  سپ  میوش .

يا تفگ : دـش و  لخاد  درک و  مالـس  ام  رب  دـمآ و  نیـسح  بناج  زا  یلوسر  هک  میدوب  ماعط  ندروخ  هب  لوغـشم  هتـسشن و  ام  سپ  رگید .
هک يا ]  ] همقل زا  هچنآ  تخادنا  ام  زا  یناسنا  ره  سپ  یئآ . وا  دزن  هب  هک  هداتسرف  وت  يوس  هب  نیسح  هللادبع  یبا  ترضح  ارم  نیق ! نب  ریهز 
ایآ هللا ! ناحبس  تفگ : دشاب  رمع و  تنب  ملید  هک  ریهز  هجوز  : فوهلم رب  انب  . هداتـسیا غرم  ام  ياهرـس  رب  ایوگ  هک  يوحن  هب  دوب  تسد ، رد 

تمدخ هب  ریهز  سپ  يونشب !؟ ار  وا  مالک  يور و  وا  دزن  هب  هک  دوش  هچ  ایآ  يوریمن ؟ وا  دزن  هب  وت  دتـسرفیم و  وت  يوس  هب  ربمغیپ  رـسپ 
عاتم همیخ و  هک  درک  رما  سپ  دیشخردیم . وا  يور  دوب و  تشاشب  تیاهن  اب  هک  نیا  لاح  دمآ و  هک  درکن  گنرد  سپ  دیسر ، بانج  نآ 

نم ببـس  هب  هک  مرادـن  تسود  مداد و  قالط  ار  وت  نم  هک : تفگ  شاهجوز  هب  و  دـندرب . نیـسح  ماـما  بناـج  هب  ار  وا  لاـقثا  لاـمحا و  و 
ار وا  داد و  وا  هب  ار  شاهجوز  لاوما  سپ  مزاس . وا  ناج  يادـف  ار  دوخ  ناج  اـت  مدرک  نیـسح  تبحـص  رب  مزع  نم  دـسر و  وت  هب  یهورکم 

ادـخ تفگ : درک و  عادو  ار  وا  تسیرگ و  تساخرب و  نز  نآ  سپ  دـناسرب . شناشیوخ  هب  ار  وا  هک  دومن  شماـمعا  ینب  زا  یـضعب  میلـست 
هب ریهز  سپ  ینکن . شومارف  ارم  نیـسح  هحفـص 592 ] تدـج [  دزن  رد  تمایق  زور  رد  هک  منکیم  لاؤس  وت  زا  دروایب . ریخ  هب  ار  وت  راـک 

تفگ : داشرا تیاور  رب  انب  [ . 1160  ] تسا نم  دـهع  رخآ  نیا  سپ  الا  دـنک و  تقاـفر  نم  اـب  هک  دراد  تسود  هک  ره  هک  تفگ  شباحـصا 
. میدرک لیـصحت  رایـسب  میانغ  و  دومرف ، تمارک  حـتف  ار  ام  يادـخ  میدوب و  هتفر  رحب  گنج  هب  ام  هک  منکیم  لـقن  امـش  يارب  يربخ  هک :
. یلب متفگ : دومرف ؟ تمارک  امـش  هب  میانغ  حتف و  زا  ادـخ  هچنآ  هب  دـیدش  لاحـشوخ  ایآ  هک : تفگ  ام  هب  هللا  یـضر  یـسراف  ناملـس  سپ 
زا وا  هارمه  هب  امش  لاتق  ببس  هب  دوب  دهاوخ  هدایز  امش  یلاحشوخ  حرف و  سپ  ار  دمحم  لآ  بابش  دیـس  دیتفایرد  هک  ینامز  رد  و  دومرف :
رما [ . 1161  ] دش دیهـش  ات  دوب  نیـسح  هارمه  هب  نآ  زا  سپ  مراپـسیم . ادـخ  هب  تناما  هب  ار  امـش  نم  سپ  دـیدرک  یـصحت  هک  میانغ  نیا 

هاگان تسشن . مدرم  زا  رود  يا ]  ] يهشوگ هب  دیسر  هقوس  لزنم  هب  نوچ  مالسلاهیلع -  نیسح -  ماما  ترضح  : بختنم تیاور  رب  انب  مراهچ :
نیا ات  هفوک  زا  مدـماین  نوریب  نم ! ياقآ  يا  هک : درک  ضرع  درم  نآ  دومن  لاؤس  وا  زا  هفوک  رابخا  زا  بانج  نآ  سپ  دـمآ  هفوک  زا  يدرم 

( نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  : ) دومرف ترضح  نآ  سپ  دنداتسرف . دیزی  يارب  ار  ناشیا  ياهرس  دندوب و  هدش  هتشک  یناه  ملسم و  هک  مدید  هک 
نوچ سپ  دوب . نیسح  ماما  هارمه  هب  هک  هلاس  هدزای  دوب  يرتخد  ار  ملسم  و  دنتـسنادن . باحـصا  زا  کی  چیه  و  تفر . درم  نآ  و  [ . 1162]
دومن رـش  ساسحا  رتخد  نآ  داد . لزنم  دوخ  کـیدزن  رد  درک و  تزع  ار  ملـسم  رتخد  تفر و  همیخ  هب  تساـخرب و  سلجم  زا  باـنج  نآ 
دـشاب لاخ  يا  ارهاظ   ) مع يا  تفگ : هحفص 593 ] سپ [  دننکیم . نامیتی  هب  هک  نانچ  دیـشک ، تسد  شیناشیپ  رـس و  رب  نیـسح  هک  اریز 

نآ مراحم  زا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  دیشک  شرـس  رب  تسد  بانج  نآ  نینچمه  و  دوب . بانج  نآ  يهداز  هریـشمه  رتخد  نآ  ارهاظ  هک  اریز 
نامگ نم  و  یـشاب ! هدرک  نینچ  نم  اب  زورما  زا  شیپ  هک  ار  وت  مدـیدن  نم  المجم  تسین .) تبـسانم  زا  یلاخ  مه  مع  هچ  رگا  دوب . باـنج 
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نم نم ! كرتخد  يا  دومرف : تسیرگ و  دوش ، شاهیرگ  کلام  هک  تسناوتن  نیسح  ماما  ترضح  سپ  دشاب . هدش  دیهش  مردپ  هک  منکیم 
، دنتـسیرگ دندینـش و  لیقع  نب  ملـسم  دالوا  سپ  تفگ . الیاو  تسیرگ و  دز و  دایرف  رتخد  نآ  سپ  دناوت . نارهاوخ  منارتخد  ماوت و  ردـپ 

هفوک لها  هک  نیا  ار و  ملـسم  لتق  ار و  تلاح  نیا  درک  رکف  نیـسح  ماما  نوچ  دنتخادنا . نیمز  رب  ار  شیوخ  میامع  و  يدیدش . نتـسیرگ 
ات يدیدش  نتسیرگ  تسیرگ ، سپ  دندز ، بانج  نآ  نار  هب  رجنخ  دندرک و  تراغار  نسح  ماما  دنتشک و  ار  نینمؤملاریما  هک  دندوب  نانآ 

دومرف باحـصا  هب  نیـسح  ماما  رح ، دورو  زا  دعب  : هک دناهتـشون  هربتعم  لتاقم  بابرا  مجنپ : رما  [ . 1163  ] دـش رت  وا  كرابم  شیر  هک  نیا 
منادیم نم  ربمغیپ ! رسپ  يا  هک : درک  ضرع  یئاط  متاح  نب  يدع  نب  حامرط  دنادب ؟ هداج  ریغ  رب  ار  هار  هک  تسه  امـش  زا  کی  چیه  هک :

دیهش ترضح  نآ  هک  دید  دمآ  شوه  هب  نوچ  دش . شوهیب  تاحارج  ترثک  زا  هک  نیا  ات  درک  داهج  تایاور  زا  یضعب  رب  انب  حامرط  و  - 
 - میم دـیدشت  اب  تسا  نیتلمهم  هار  ءاط و  رـسک  هب  حامرط -  دـش و  دیهـش  ات  درک  داـهج  هراـبود  تشادرب  يا ]  ] يهبرح سپ  تسا . هدـش 

یتقان ای  : دناوخیم . دناوخیم ار  زجر  نیا  حامرط  سپ  دندش . ناور  وا  رـس  تشپ  رد  باحـصا  بانج و  نآ  داتفا و  شیپ  رد  حامرط  المجم 
هوجولا ضیبلا  ةداسلا  هحفـص 594 ] رخفلا [  لآ  هللالوسر  لآ  رفـس  ریخ  نایتف و  ریخبرجفلا  عولط  لبق  انب  یـضما  يرجز و  نم  یعزجت  ـال 

هللا هرمعرمأ  ریخل  هللا  هب  اثأ  ردصلا  بیحر  دـجلا  دـجاملارخفلا  میرکب  یلجت  یتح  رتبلا  فویـسلاب  نیبراضلارمـسلا  حامرلاب  نینعاطلا  رهزلا 
ایاقب نم  ةاغطلا  یلعرشحلا  ةادغ  یف  عیفشلا  نبا  رهطلا و  نینمؤملاریما  نبارصنلاب  يدیـس  انیـسح  دیأ  رـضلا  اعم و  عفنلا  کلام  ای  رهدلا  ءاقب 

ار و وت  نم  نداد  رجز  زا  ياـمنم  عزج  نم ! رتـش  يارهعلا  نب  رهع  داـیزنبا  رمخلا و  فـیلح  لازـال  دیزیرخـص  یلیلـس  نینیعللا  یلع  رفکلا 
هک دناهدنـشخرد  يدر  دیفـس  تاداس  دـنراختفا . لآ  ربمغیپ و  لآ  هک  رفـس  نیرتهب  ناناوج و  نیرتهب  اب  ناسرب . ار  ام  حبـص  عولط  زا  شیپ 

و دوشیم ؛ دیکات  تباب  زا  رمس  هب  حامر  فصو  نیا  ربانب  هزین . ینعم  هب  تسا  رمـسا  عمج  رمـس  و  نوگ -  مدنگ  ياهزین  هب  دنناگدننز  هزین 
نیا ات  دناهدننک . ذوفن  ياهریشمش  هب  ناگدننز  تسا . نوگ  مدنگ  هزین  گنر  ابلاغ  هچ  دیآیم . رد  تسرد  دشاب ، نوگ  مدنگ  ینعم  هب  رگا 
نیا و  تسا . هنیـس  خارف  هک  بانج  نآ  دج  تسا  راوگرزب  تسا . عجار  نایتف  ریخ  هب  ارهاظ  یلجت  ریمـض  و  یمارگ . رخف  هب  دش  یلجتم  هک 
يا تسا . یقاب  راگزور  ات  ار  وا  ادـخ  دـهد  رمع  رما . نیرتهب  يارب  ار  وا  ادـخ  دـهد  باوث  تسا . اخـس  ملح و  ملع و  ترثک  روفو  زا  هیانک 

رـسپ تسا و  كاپ  هک  تسا  نینمؤملاریما  رـسپ  هک  نیـسح  نآ  ندـش . بلاغ  هب  ارم  ياقآ  نیـسح  هد  توق  مه  اب  ترـضم  تعفنم و  کلام 
يرای دناهیما . نب  برح  نب  رخص  يهحالس  زا  هک  نیعل  ود  نآ  رب  رفک  يایاقب  زا  ناملاظ  رب  ار  نیـسح  هد  يرای  تسا . تمایق  يادرف  عیفش 
تیاور رب  اـنب  مشــش : رما  هحفــص 595 ] [ . ] 1164 . ] تسا اـنزلا  دـلو  هـک  داـیز  رـسپ  تـسا و  راوخبارـش  هـشیمه  هـک  دـیزی  رب  ار  وا  هد 

وا هچ  ره  داتسیا . دوب  راوس  نآ  رب  نیسح  ماما  هک  یبسا  نآ  دیسر ، البرک  هب  نیـسح  ماما  ترـضح  بکوک  تداهـش  بکوم  نوچ  : بختنم
مدـق زین  وا  دـش . راوس  رگید  بسا  رب  دـمآ و  دورف  بسا  نآ  زا  سپ ، تشادـنرب . ماگ  کی  دومنن و  تکرح  دـندرک  تکرح  رب  بیغرت  ار 
نانچ بانج  نآ  نوچ  دنتـشادنرب  ماگ  کی  چیه  دش و  راوس  بسا  شـش  رب  ات  وحن  نیمه  هب  : فنخمیبا تیاور  رب  انب  [ . 1165 . ] تشادنرب
دنتفگ دراد ؟ مه  يرگید  مسا  ایآ  دومرف : دنمانیم . تایرـضاغ  نیمز  ار  نآ  هک : دـنتفگ  تسا ؟ مان  هچ  ار  نیمز  نیا  موق ! يا  دومرف : دـید 
دنتفگ دراد ؟ يرگید  مسا  ایآ  دومرف : دنیوگیم . تارفلا  یطاش  ار  نآ  هک : دنتفگ  دراد ؟ رگید  مسا  ایآ  دومرف : دنیوگیم . اونین  ار  نآ  هک 
البرک نیمز  نیا  هک  ادخ  هب  مسق  دومرف : و  يدیدش . نتسیرگ  تسیرگ ، دیـشک و  یهآ  بانج  نآ  سپ  دنیوگیم . البرک  نیمز  ار  نآ  هک :

ندـناباوخ ناکم  ادـخ  هب  مسق  اـج  نیا  رد  سپ  دـیورن . ناـکم  نیا  زا  دـیتسیاب و  هک : دومرف  نآ  زا  سپ  تسا . ـالب  برک و  نیمز  و  تسا .
و دنربیم ، يریـسا  هب  ار  ام  مرح  اج  نیا  رد  هک  ادخ  هب  مسق  تسا ، ام  ياهنوخ  نتخیر  ناکم  اج  نیا  رد  هک  ادـخ  هب  مسق  تسا ، ام  نارتش 
هک ادخ  هب  مسق  اج  نیا  رد  و  تسا ، ام  ياهربق  نام  هک  ادـخ  هب  مسق  اج  نیا  رد  و  دـنوشیم ، هتـشک  ام  نادرم  هک  ادـخ  هب  مسق  اج  نیا  رد 

دمآ ریز  هب  بسا  زا  سپ  درادن . فالخ  ترـضح  نآ  لوق  و  ادخ ، لوسر  مدـج  ارم  داد  هدـعو  اج  نیا  رد  و  تسا . ام  رـشن  رـشح و  ناکم 
هحفص 596 ] [ . ] 1166]

تسا اعوسات  زور  عیاقو  رد 
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تسا اعوسات  زور  عیاقو  رد 

هک هتـشاد  تیاور  هنیکـس  زا  وا  نازحالا و  ریثم  باتک  رد  امن  نب  دمحم  نب  رفعج  راوگرزب  خیـش  زا  دناهدومن  لقن  لتاقم  بابرا  زا  یعمج 
نم و نوچ  دوب . هدـش  کـشخ  اهکـشم  اـهفرظ و  زا  بآ  و  دومن . تدـش  اـم  شطع  دـش و  ماـمت  اـم  بآ  مرحم  مهن  زور  رد  : هک دومرفیم 

هتـشاد هریخذ  یبآ  دـیاش  هک  ام ، یگنـشت  زا  منک  ربخ  وا  هب  هک  متفر  بنیز ، ماهمع ، يوس  هب  نم  سپ  میدـش ، هنـشت  ام ، لاـفطا  زا  یـضعب 
یهاگ دنیشنیم و  یهاگ  كدوک  نآ  و  تسا . وا  نماد  رب  مراوخریـش  ردارب  تسا و  هتـسشن  همیخ  رد  ماهمع  هک  مدید  سپ  ام . يارب  دشاب 
تسا اجک  و  ردارب ! رسپ  يا  نک ، ربص  دیوگیم  ماهمع  دنکیم و  دایرف  تسا و  بارطـضا  تکرح و  رد  بآ  رد  یهام  دننام  دزیخیمرب و 

نوچ دشخبن . وت  لاح  هب  یعفن  دونـشب و  ار  وت  يادـص  هک  وت  يهمع  رب  تسا  نارگ  یـشابیم ؟ تلاح  نیا  هب  هک  نیا  لاح  ربص و  وت  يارب 
و مردارب ؛ شطع  يارب  متفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  تفگ : یلب . متفگ : هنیکـس ! تفگ : بنیز  مدرک . دنلب  هیرگ  هب  ادـص  مدینـش  ار  نیا  نم 

راـصنا تـالایع  زا  یـضعب  يوـس  هب  هک  دوـش  هچ  همع ! يا  متفگ : سپ  دوـش . هداـیز  وا  هودـنا  اداـبم  هک  متفگن  ماهمع  هب  ار  دوـخ  لاوـحا 
یبآ هک  يدـید  تفر  میاهومع  يهمیخ  هب  تفرگ و  ار  كدوک  نآ  تساخرب و  ماهمع  سپ  دنـشاب !؟ هتـشاد  یبآ  اهنآ  هک  دـیاش  یتسرفب ،

تسـشن و نسح  ماما  دـالوا  میاهومعرـسپ ، يهمیخ  رد  سپ  بآ . عمط  يارب  دـندش  هناور  وا  بقع  رد  اـم  ناـکدوک  زا  یـضعب  و  دـنرادن ،
هارمه هب  دوخ و  يهمیخ  هب  تشگرب  دناسر ، مه  هب  بآ  زا  سأی  نوچ  تفاین . سپ  دیایب . یبآ  دیاش  هک  باحصا  يهمیخ  يوس  هب  داتـسرف 

ام رب  تشذـگ  سپ  میدرک . دایرف  همه  مه  اـم  سپ  ندومن . داـیرف  هب  درک  عورـش  سپ  دـندوب . رتخد  رـسپ و  زا  كدوک  تسیب  هب  بیرق  وا 
كاخ تخادنا و  نیمز  رب  ار  دوخ  دینش  ار  ام  يهیرگ  نوچ  دنتفگیم . ءارق  دیس  ار  وا  و  دنتفگیم . ریرب  ار  وا  هک  مردپ  باحصا  زا  يدرم 

دنریمب یگنشت  زا  همطاف  نارتخد  هک  تسا  دنیآ  شوخ  ار  امش  ایآ  هک  درک : باطخ  دوخ  باحصا  هحفص 597 ] هب [  تخیر و  دوخ  رس  رب 
رد ناشیا  زا  شیپ  هکلب  ناشیا . زا  دعب  یناگدـنز  رد  تسین  يریخ  ادـخ  هب  مسق  هن  دـشاب . ام  ياهتـسد  رد  اهریـشمش  يهمئاق  هکنیا  لاح  و 

هکنیا زا  شیپ  میروآ  موـجه  بآ  رب  میریگب و  ناـکدوک  نیا  زا  یکی  تسد  کـی  ره  نـم  باحـصا  يا  میوـشیم  دراو  گرم  ياهـضوح 
تارف بآ  نیلکوم  هک  تفگ  ینزام  ییحی  سپ  مینکیم  هلتاقم  ناشیا  اب  مه  ام  دننک  هلتاقم  ام  اب  موق  نیا  رگا  دـنریمب و  یگنـشت  زا  ناشیا 
ببـس ام  دروخرب و  يا ]  ] هزین ای  يریت و  ناشیا  هب  هک  دشاب  اسب  میرب  هارمه  هب  ار  ناکدوک  نیا  رگا  سپ  تشاد . رارـصا  ام  لاتق  رب  دنهاوخ 
ناشیا اب  مه  ام  دـندرک  هلتاـقم  اـم  اـب  رگا  تقونآ  مینک  بآ  رپ  ارنآ  میرادرب و  دوخ  اـب  یکـشم  هک  تسا  نآ  يار  نکیل  میـشاب . هدـش  نآ 

بآ بناج  هب  دنتفرگ و  یکـشم  سپ  تسبوخ  رکف  نیا  تفگ  ریرب  دشاب . همطاف  نارتخد  ءادف  دـش  هتـشک  یـسک  ام  زا  رگا  مینک و  هلتاقم 
تفگ ریرب  سپ  دننایک  ناشیا  هک  دنتفگ  دندومن  هدهاشم  تارف  بآ  نیلکوم  نوچ  دنتفر . بآ  بناج  هب  دندوب و  رفن  راهچ  ناشیا  دنتفر و 

ربخ ار  دوخ  سیئر  ام  ات  دیـشاب  امـش  هک  دنتفگ  ناشیا  میراد . تارف  يهدارا  میاهنـشت . ام  دنـشابیم و  نم  باحـصا  ناشیا  مریرب و  نم  هک 
بآ لـخاد  نوچ  دـنماشایب  بآ  اـت  دـیهد  هار  ار  ناـشیا  تفگ  دـنداد  ربخ  ار  وا  نوچ  سپ  دوب . یتبارق  ناـشیا  سیئر  ریرب و  ناـیم  میهد و 
بآ نیا  ار  دعـسنبا  دنک  تنعل  ادخ  هک  دنتفگ  دندرک و  دـنلب  هیرگ  هب  ادـص  شباحـصا  ریرب و  دـندرک  ساسحا  ار  بآ  يدرـس  دـندش و 

دیرادرب بآ  دینک و  لیجعت  دـینک و  هاگن  ار  دوخ  رـس  تشپ  هک  تفگ  ریرب  سپ  دـسریمن . يا ]  ] هرطق ربمغیپ  لآ  رگج  هب  تسا و  يراج 
ادخ هب  مسق  هک  دنتفگ  ناشیا  دوش . باریس  همطاف  دالوا  رگج  هکنیا  ات  دیماشاین  امش  تسا و  هتخادگ  یگنشت  زا  نیـسح  لافطا  ياهلد  هک 

لخاد دوخ  امش  تفگ  نیلکوم و  زا  یصخش  ار  ینخس  نیا  دینـش  سپ  دوش  باریـس  نیـسح  لافطا  ياهلد  ات  میماشآیمن  بآ  ام  ریرب  يا 
نامتک درم  يا  تفگ  ریرب  منکیم . ربخ  نیا  زا  ار  قحـسا  هک  ادـخ  هب  مسق  دـیربیم . بآ  یجراخ  نیا  يارب  هک  تسین  یفاـک  دـیدش  بآ 

ار قحسا  درک و  رارف  درم  نآ  دسرن ، قحـسا  هحفـص 598 ] هب [  ربخ  هک  دـشاب  هتفرگ  ار  وا  هک  تفر  وا  کیدزن  هب  ریرب  سپ  ار . ام  رما  نک 
رب ار  هار  رـس  سپ  دینک . هلتاقم  ناشیا  اب  دننک  ابا  رگا  نم و  دزن  هب  دـیرایب  ار  ناشیا  دـیریگب و  ناشیا  رب  ار  هار  رـس  هک  تفگ  وا  درک . ربخ 

. دیسر مالسلاهیلع -  ماما -  شوگ  هب  وا  يادص  دومن . هظعوم  هب  عورش  ریرب  تفرگ و  رد  ناشیا  هلتاقم  المجم  دنتفرگ . وا  باحـصا  ریرب و 
عمج بآ  رـس  رب  هعفد  کی  هب  لافطا  دندروآ . ار  بآ  دـندرک و  رارف  نیلکوم  دـنتفر و  ناشیا  سپ  دـننک  يرای  ار  وا  هک  داتـسرف  رفن  دـنچ 
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دایرف هب  هعفد  کی  هب  ناکدوک  تخیر . نیمز  رب  بآ  دـش و  زاب  کشم  دـنب  هاگان  هک  دنتـشاذگ  کشم  رب  ار  اههنیـس  اهمکـش و  دـندش و 
. اهیلع همالس  هللا و  تاولص  همطاف  نارتخد  رگج  رب  هافهل  او  تفگ  دز و  دوخ  تروص  رب  ریرب  دندمآ .

تسا اروشاع  بش  هیکبم  عیاقو  رد 

هراشا

هتسشن نم  اروشاع  بش  رد  : هک دومرف  مالسلاهیلع  داجس  دیـس  ترـضح  هکنیا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  داشرا  تیاور  رب  انب 
نآ دوب و  هداتسیا  رذیبا  يالوم  نوج  وا  دزن  رد  درک و  هرانک  هدحیلع  يا ]  ] همیخ رد  مردپ  هک  درکیم  يراتسرپ  ارم  بنیز  ماهمع  مدوب و 

راگزور يا  لیصالا : قارشالاب و  کل  مک  لیلخ  نم  کل  فا  رهد  ای  دومرفیم  درکیم و  فاص  رابغ  گنز و  زا  ار  دوخ  ریشمش  ترضح 
لیبس کلاس  یح  لک  ولیدبلاب  عنقیال  رهدلا  لیتق و  بلاط  وا  بحاص  نم  . رصع حبـص و  رد  دوب  وت  يارب  رایـسب  هچ  داب  وت  یتسود  رب  فا 

تسه و ار  هدـنور  يهدـنز  ره  .و  دـنکیمن تعانق  لدـب  هب  راگزور  دـناهدش و  هتـشک  هک  وت  بلاط  ناقیفر و  زالیلجلا  یلا  رمـألا  یهتنم  و 
هحفـص بانج [  نآ  هک  مدـیمهف  نم  هک  نیا  ات  تفگ  هعفد  هس  ای  هعفد  ود  ار  راعـشا  نیا  سپ  . تسا گرزب  دـنوادخ  يوس  هب  رما  ياـهتنم 

سپ ماهمع  اما  دـش . لزان  الب  هک  متـسناد  مدرک و  توکـس  مدرک و  يراددوخ  دـش و  ریگولگ  ارم  هیرگ  سپ  تسا . هدرک  هدارا  هچ  [ 599
! هالکث او  تفگ : تفر و  ترضح  نآ  دزن  هب  ناشک  نماد  تساخرب و  درکن ، يراددوخ  تسا  عزج  تقر و  هک ]  ] نز راک  زا  دینش و  ار  نآ 
. ناگهدنام یقاب  سردایرف  ناگتـشذگ و  هفیلخ  يا  نسح  مردارب  یلع و  مردپ  همطاف و  مردام  درم  زورما . دوب  هتفایرد  ارم  گرم  هک  شاک 

نآ رگا  دومرف : دـش و  کشا  زا  رپ  شیاهمـشچ  و  دربن . ار  وت  ملح  ناطیـش ، نم ! كرهاوخ  يا  دومرف : درک و  رظن  وا  يوس  هب  نیـسح  سپ 
حورجم رتـشیب  ارم  لد  نیا  يا ،]  ] هدـمآ ریگ  هب  وت  نم ! رب  ياو  يا  تفگ : بنیز  دـیباوخیم ! هنیآ  ره  دنتـشاذگیم  ار  هراوـخ  گنـس  غرم 

رب تساخرب و  نیسح  سپ  دومن . یـشغ  داتفا و  دیرد و  ار  دوخ  نابیرگ  دز و  یلیـس  دوخ  تروص  رب  سپ  تسا . رتتخـس  نم  رب  هتـشاد و 
ادـخ زج  دـنریمیم و  نامـسآ  لها  يهمه  دـنریمیم و  نیمز  لـها  همه  هک  نادـب  نک و  ربص  ناـج ! رهاوخ  تفگ : تخیر و  بآ  وا  يور 
اهنت درف و  وا  ار و  ناشیا  دننکیم  هدنز  ار و  قلخ  دنازیگنایمرب  دوخ و  تردق  هب  درک  قلخ  ار  قلخ  هک  یئادـخ  نآ  دـنامیمن  یقاب  یـسک 

تیزعت رد  نانخس  نیا  لاثما  و  تسا . مزال  ربمغیپ  هب  ءادتقا  ناملسم  ره  يارب  دندوب و  نم  زا  رتهب  مردارب  مردام و  مردپ و  نم و  دج  تسا .
رد وـگم  اروـثب  او  ـالیو و  او  شارخم و  يور  نکم و  هراـپ  ناـبیرگ  نم  رب  هک  مهدیم  مسق  ار  وـت  نم ! كرهاوـخ  يا  دوـمرف : تفگ و  وا 

[ . 1167  ] دیناشن نم  دزن  رد  دروآ و  همیخ  هب  ار  وا  سپ  مدش . كاله  نم  هک  ینامز 

اروشاع زور  يهیکبم  عیاقو  رد 

هراشا

دومرف و تافتلا  همیخ  بناج  هب  سپ  ار ، دوخ  ناگتشک  زا  رفن  ود  داتفه و  هب  درک  رظن  نیـسح  نوچ  هحفص 600 ] بختنم [ : تیاور  رب  انب 
نآ يداد ؟ گرم  هب  نت  ایآ  ردپ ! يا  درک : ضرع  هنیکس  سپ  داب . مالـس  نم  زا  امـش  رب  موثلکما ! يا  همطاف ! يا  هنیکـس ! يا  هک : درک  ادن 

. نادرگرب ام  دج  مرح  يوس  هب  ار  ام  ردپ ! يا  تفگ : هنیکس  درادن ؟ يروای  هک  یسک  دهدن  گرم  هب  نت  هنوگچ  دومرف : باوج  رد  بانج 
نوچ هک  تسا  یغرم  نآ  و  دـیباوخیم -  هنیآ  ره  دنتـشاذگیم  ار  هراوخ  گنـس  غرم  رگا  تسا . يرود  یلاـیخ  نیا  دومرف : ترـضح  نآ 

. دومن تکاس  ار  ناشیا  نیـسح  ماما  سپ  دنتخاس . دنلب  هیرگ  هب  ار  ادص  دندینـش  ار  نخـس  نیا  نانز  نوچ  دباوخیمن -  دراد  رایـسب  دایص 

. موریم موق  نیا  تزراـبم  هب  نونکا  نم  و  ار ، ریخ  وت  سفن  هب  نم  كرهاوخ  يا  ار  وت  منکیم  تیـصو  تفگ : درک و  ور  موثلکما  هب  سپ 
نیتـسآ هب  ار  وا  ياهکـشا  دینابـسچ و  دوخ  هب  ار  وا  سپ  تشادیم ؛ تسود  رایـسب  ار  لـفط  نآ  باـنج  نآ  دـمآ و  داـیرف  اـب  هنیکـس  سپ 
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، هنیکس يا  نم  زا  دعب  دوش  زارد  هک  تسا  دوزیناهد  مامحلا  ذا  ءاکبلا  کنم  یملعاف  ۀنیکس  ای  يدعب  لوطیس  : دومرف درک و  كاپ  كرابم 
زا ارم  لد  نازوسمینامثج  یف  حورلا  ینم  مادام  ةرـسح  کعم  دب  یبلق  یقرحت  .ال  دـبایرد ارم  گرم  هک  ینامز  رد  هیرگ  وت  زا  نادـب : سپ 
نم هک  ینامز  رد  سپناوسنلا  ةریخ  ای  هنیتات  يذـلاب  یلوا  تناف  تلتق  اذاف  . تسا یقاـب  نم  ندـبرد  حور  هک  یماداـم  دوخ  ترـسح  کـشا 

کی ناج ! رهاوخ  يا  هک : دومرف  شرهاوخ  هب  سپ  . نانز نیرتهب  يا  ینکیم  وا  رب  هیرگ  هک  یسک  نآ  هب  يرتراوازـس  وت  سپ  موش  هتـشک 
ریز دیـشوپ و  ار  نآ  دندروآ و  سپ  دـننکن . هنهرب  ارم  نم  زا  دـعب  ات  مشوپب  اههماج  ریز  ات  دـنکن  تبغر  یـسک  وا  رد  هک  روایب  هنهک  هماج 
همئا هحفـص 601 ] زا [  يهدراو  رابخا  نف  يهرهم  يهقذح  زا  فیلاتلا و  ریثک  هک  ینارحب  یناکتک  مشاه  دیـس  .و  دومن هراپ  مه  ار  شاهماج 

ترـضح هک  تسا  یماما  لدـع  تبث  يهقث  يهقن ، يوقالا  یلع  هک : نانـس  نب  دـمحم  زا  درک  تیاور  یفلزلا  ملاعم  باتک  رد  تسا  راـهطا 
نآ رب  یکلم  سپ  شطع ، تدش  زا  ترضح  نآ  تمدخ  هب  دندرک  تیاکش  مالسلاهیلع -  نیسح -  باحصا  هک  ینامز  رد  : هک دومرف  اضر 

: هک تفگ  نیـسح  ماما  سپ  تسه ؟ یتجاح  ار  وت  ایآ  هک  دیامرفیم  دناسریم و  مالـس  وت  رب  ادـخ  هک : درک  ضرع  دـش و  لزان  ترـضح 
رتاناد ادخ  یگنـشت و  تدش  زا  نم  نارای  دـندرک  تیاکـش  قیقحت  هب  و  مالـس . تسا  نم  راگدرورپ  زا  و  تسا ، مالـس  دوخ  یلاعت  يادـخ 

رس تشپ  رد  یطخ  دوخ  تشگنا  اب  هک  وگب  نیسح  هب  هک  کلم  نآ  هب  درک  یحو  ملاع  دنوادخ  سپ  دناهنـشت . نم  نارای  هک  نیا  هب  تسا 
زا رتنیریش  ریش و  زا  رتدیفس  دش  يراج  يرهن  سپ  دیشک  یطخ  هبابس  تشگنا  اب  ترضح  نآ  سپ  دنوش . باریس  وا  نارای  ات  دشکب  دوخ 
زا مه  نم  هک  یهدیم  نذا  ایآ  ربمغیپ ! رسپ  يا  هک : درک  ضرع  کلم  نآ  سپ  دندروخ . بآ  نآ  زا  شباحصا  ترضح و  نآ  سپ  لسع .

. تسا کشم  نآ  ماـتخ  هک  تسا  [ 1168  ] موـتخم قـیحر  زا  نآ  و  تسا ، امـش  هب  صتخم  بآ  نیا  هک  یتـسرد  هب  سپ  مروـخب ؟ بآ  نیا 
باتک بحاص  اضیا ؛ [ . 1169  ] مداد تصخر  ار  وت  نم  سپ  يروخب  بآ  نیا  زا  هک  يراد  تسود  رگا  هک : دوـمرف  نیـسح  ماـما  ترـضح 
هتشک هنشت  یلع  نب  نیسح  هک  مالسلاهیلع -  اضرلا -  یسوم  نب  یلع  زا  دش  لاوس  تفگ  : هک درک  تیاور  نانس  نب  دمحم  زا  یفلزلا  ملاعم 

نآ يوس  هب  داتـسرف  یلاعت  يادـخ  هک  نیا  لاح  دـش و  هتـشک  هنـشت  بانج  نآ  هک  یتسناد  اجک  زا  هک : دومرف  اـضر  ماـما  ترـضح  دـش ؟
دنداتسرف و مالـس  وت  رب  ادخ  لوسر  ادخ و  هک  دنتفگ  دندرک و  لوزن  وا  يوس  هب  ناشیا  سپ  ار ، هکئالم  ناگرزب  زا  کلم  راهچ  ترـضح 

ینمشد ره  زا  میهد  تردق  ار  وت  ام  و  ار ، همه  تسا  ایند  رد  هچ  نآ  هحفص 602 ] ار و [  ایند  ینک  رایتخا  هک  یهاوخب  رگا  هک  دنیامرفیم 
، مالس ادخ  لوسر  رب  مالس و  ادخ  رب  هک : تفگ  بآم  تداهش  بانج  سپ  دیایب . دیآ  ام  دزن  هب  هک  دهاوخ  رگا  درک و  میهاوخ  نینچ  سپ 
هب کلم  راهچ  نآ  سپ  دیماشآ . ار  نآ  سپ  دنداد . وا  هب  یبآ  تبرش  کلم  راهچ  نآ  مورب و  لوسر  ادخ و  دزن  هب  هک  مهاوخیم  نم  هکلب 

بتک زا  یضعب  رد  : هک دیوگ  لیلکا  باتک  نیا  فلؤم  [ . 1170  ] يوشیمن هنشت  زگره  نیا  زا  دعب  وت  هک  شاب ! هاگآ  هک : دنتفگ  بانج  نآ 
زا يا ]  ] هعقر ای  دـش و  لزان  تبترم  تداهـش  ترـض  رب  شورـس  هک  مدینـش  تشاد  رابخا  رد  هطاحا  هک  یعماج  لـضاف  زا  مدـید و  لـتاقم 
هک یتاماقم  نآ  هب  دوش و  مک  ام  دزن  رد  وت  يهبترم  زا  يا ]  ] هرذ هک  نیا  نودب  میرادیم  رب  وت  زا  ار  لتق  ام  یهاوخب  رگا  هک  دمآ  نامـسآ 

تحص ضرف  رب  ربخ  نیا  و  [ . 1171  ] درکن لوبق  ترضح  نآ  یسرب . نآ  هب  تداهشیب  هک  میئامنیم  يوحن  هب  یسریم  نآ  هب  تداهش  اب 
ایؤر رد  ترضح  نآ  هب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  : هک تشذگ  باوخ  لیلکا  رد  هک  ترـضح  نآ  باوخ  اب  دراد  تافانم 

یهاوخن نآ  هب  تداهـش  نودـب  هک  تسا  تشهب  رد  یتاـجرد  تداهـش و  هب  رگم  یـسریمن  نآ  هب  هک  تسا  یتاـماقم  وت  يارب  هک  دوـمرف 
نآ زا  یهد  هدـعو  وا  هب  يدزم  ینک و  عوجر  یتمدـخ  ار  یـسک  رگا  هک : تسا  نآ  تاـفانم  عفر  ههبـش و  نیا  زا  باوج  و  [ . 1172  ] دیسر

سپ مهدیم ، وت  هب  ار  دزم  نامه  زاب  نم  رواـین و  لـمع  هب  يروآ  هحفـص 603 ] اج [  هب  هک  یهاوخن  ار  تمدـخ  نیا  رگا  هک  یئوگب  سپ 
نآ هچ  دریگب ؛ ار  دزم  نآ  دنکن و  ار  تمدـخ  نآ  هک  نیا  زا  تسا  رتوکین  دریگب  ار  دزم  نآ  دـنکب و  ار  تمدـخ  نآ  رگا  هک  تسین  یکش 

تافانم عفر  تسا  نکمم  و  تسا . حضاو  نیا  دنام و  دهاوخ  صخـش  نآ  يارب  یگدنکفارـس  يراسمرـش و  دریگب  دزم  رگا  هدرکن  ار  لمع 
هب رگم  ار  اهنآ  یـسریمن  هک  تسا  یتاجرد  وت  يارب  ینعی  دومن . ظوفحم  حول  زا  رابخا  ادـخ  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  نآ  و  رگید ؛ یهجو  هب 

راـیتخا ار  تداهـش  دوخ  رگا  هک  درادـن  تلـالد  نیا  دیـسر و  یهاوخ  هجرد  نآ  هب  درک و  تداهـش  راـیتخا  یهاوخ  دوخ ، ینعی  تداـهش .
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ربمغیپ لوق  و  تسین . ربخ  ود  نیا  نایم  یتافانم  سپ  دوبن . نکمم  دهد  وت  هب  تداهـشیب  تساوخیم  ار  هجرد  نآ  رگا  ادـخ  يدرکیمن و 
هک تسا  باوخ  نامه  تارقف  رد  و  تسا . رایتخا  تابثا  ربج و  یفن  رب  حیرـص  لاد و  ةداهـشلاب » الا  اهلانت  تاجرد ال  ناـنجلا  یف  کـل  نا  »
ملع و  تسا . هللا » ملع  » ینعم هب  هللا » ءاـش  :» هک نیا  شباوج  دوـشیم و  نآ  زا  ربـج  مهوـت  یهاـگ  و  [ . 1173  ] خـلا الیتق » كاری  نا  هللا  ءاش  »
عفر تسا  نکمم  و  تسین ، تلع  دـشاب  تامولعم  هب  تاقلعت  هک  ثداح  ملع  نینچمه  و  دوشیمن . نایـصع  تلع  تسا  تاذ  نیع  هک  یلزا 

ار هبترم  نیا  تداهش  نودب  ادخ  هک  نیا  زا  معا  ینعی  تسا . ماع  اهلانت » نل   » هک باوخ  زا  يهرقف  نیا  هک  نیا  هب  هقباس  يههبـش  رد  تافانم 
یضعب ار  باوج  نیا  صاخ و  رب  ماع  لمح  تهج  هب  دیسر  بانج  نآ  هب  هک  شورس  نآ  هب  تسا  صـصخم  نیا  هن و  ای  دنک  تمارک  وت  هب 

باوج تیاهن  تسا و  هناهیقف  باوج  نیا  نکیل  درک ، نایب  دـشیم  ههبـش  نیا  يهبوجا  ناونع  هک  یماـگنه  رد  باـتک  فلؤم  يهذـمالت  زا 
بانج نآ  تداهـش  هک : نآ  هبـش  نیا  زا  مراـهچ  باوج  ناوتیم  و  تسا . حیحـص  هیفرع  تارواـحم  ياـضتقم  هب  رظن  هچ  رگا  تسا  یتسپ 

هحفـص 604] دـنوادخ [  هب  هبـسنلاب  نایعیـش  برقت  بتارم و  تاجرد و  ولع  دـیزم  بوم  ناشیا و  يرادازع  ثعاب  نایعیـش و  نزح  يهیاـم 
یتدایز سپ  تسا . تخرد  تنیز  يهیام  گرب  دنشابیم و  گرب  هلزنم  هب  نایعیش  هرجش و  يهلزنم  هب  همئا  هک  تسین  یکـش  دوب و  دهاوخ 
يوـشن دیهـش  رگا  هک  تسا  نآ  تداهـش » هب  رگم  یـسریمن  هجرد  نآ  هب   » هک نیا  هب  دارم  سپ  تسا . همئا  تـنیز  يهیاـم  نایعیـش  هـبترم 
ثعاـب هک  تسا  ربـمغیپ  رب  تاولـص  ینعم  هوجو  زا  یکی  نیمه  و  دوشیمن . داـیز  وت  تنیز  هجرد و  دـننکیمن و  يرادازع  وـت  رب  ناـیعیش 

. دش نایب  تاولص  ینعم  ظعاوم  باتک  رد  و  دوشیم . یلصم  برقت 

هقیقد

دش هناور  هنیدم  زا  نوچ  مالسلاهیلع -  نیـسح -  ماما  : هک هتـشاد  تیاور  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  زا  دوخ  ياهدنـس  هب  دیفم  خیش 
نآ رب  سپ  دـندوب . راوس  تشهب  ياهبـسا  رب  دوب و  هبرح  ناشیا  ياهتـسد  رد  دنتفاتـش و  بانج  نآ  تمدـخ  نیموسم  هکئالم  زا  جوف  دـنچ 

یلاعت يادخ  هک  یتسرد  هب  شردارب ، شردـپ و  شدـج و  زا  دـعب  وا  قلخ  رب  ادـخ  تجح  يا  هک  دـندومن  ضرع  دـندومن و  مالـس  بانج 
دعوم هک : دومرف  بانج  نآ  سپ  ام . هب  ار  وت  درک  دادما  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  و  رایـسب . ياهناکم  رد  ام . هب  ار  وت  دـج  دومن  دادـما 

سپ دـییایب . نم  دزن  هب  مدـش  دراو  نیمز  نادـب  نوچ  سپ  تسا . ـالبرک  نآ  موـشیم و  دیهـش  نآ  رد  هک  تسا  نم  يهعقب  نم و  يهربـقم 
ار وت  هک  ینمـشد  زا  یـسرتیم  ایآ  سپ  مینکیم . تعاطا  میونـشیم و  ام  هک  نک  رما  ار  اـم  ادـخ ! تجح  يا  هک : دـندرک  ضرع  هکئـالم 

مسرب هک  نیا  ات  دنناسر  یهورکم  نم  هب  هک  تسین  یهار  نم  رب  ار  اهنآ  هک : دومرف  بانج  نآ  میـشاب !؟ وت  هارمه  هب  ام  سپ  دنک ؟ تاقالم 
وت يهعیـش  ام  اـم ! ياـقآ  يا  هک : دـندرک  ضرع  سپ  نج . ناناملـسم  زا  دـنچ  ياـهجوف  دـندمآ  باـنج  نآ  دزن  هب  و  نم . يهعقب  يوس  هب 
هک ینمـشد  ره  نتـشک  هب  ار  ام  ینک  رما  رگا  سپ  یهاوخیم . هچ  نآ  هب  دوخ و  رما  هب  نک  رما  ار  ام  سپ  میتسه ؛ وت  نارواـی  میـشابیم و 

تداهش بانج  هحفـص 605 ] سپ [  ار . نمـشد  نآ  رما  ار  وت  ام  مینکیم  تیافک  هنیآ  ره  یـشاب  دوخ  ناـکم  رد  وت  هک  نیا  لاـح  يراد و 
اونوکت امنیا  : ) هک داتـسرف  ادـخ  لوسر  مدـج  رب  هک  ادـخ  باتک  دـیاهدناوخن  ایآ  هک : دومرف  ناشیا  هب  داتـسرف و  ریخ  ءازج  ناشیا  هب  بآـم 
مکحم ياهجرب  رد  هچ  رگا  گرم ، ار  امش  دباییم  رد  دیشاب  هک  اجک  ره  هب  ینعی  [ 1174 ( ] ةدیشم جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردی 

هک یناسک  نآ  دنوشیم  رهاظ  هنیآ  ره  ینعی  [ 1175 ( ] مهعجاضم یلا  لتقلا  مهیلع  بتک  نیذلا  زربل  : ) هناحبس يادخ  دومرف  زاب  و  دیـشاب .
دنوشیم شیامزآ  یلتبم و  هچ  هب  سپ  منک ]  ] میامن هماقا  دوخ  ناکم  رد  نم  رگا  و  ناشیا . هاگباوخ  يوس  هب  گرم  ناـشیا  رب  دـش  هتـشون 

نیا لاح  و  البرک ؟ رد  دوب  نم  يهربقم  نکاس  دهاوخ  هک  و  دنوشیم !؟ ناحتما  هچ  هب  و  دنشابیم ؛ ترچ  [ 1176  ] یکنیپ رد  هک  قلخ  نیا 
رد ام  نایعیـش  يارب  تسا  ناما  البرک  نآ  و  دومن . ام  نایعیـش  يهماقا  لحم  ار  نآ  نیمز و  ندرک  نهپ  زور  رد  دومن  رایتخا  ار  نآ  ادـخ  هک 

دنامیمن یقاب  موشیم و  هتـشک  زور  نآ  رخآ  رد  هک  تسا  اروشاع  زور  نآ  هک  هبنـش  زور  رد  دـیوشیم  رـضاح  نکیل  ترخآ . رد  اـیند و 
نج سپ  هللا -  ۀنعل  دوشیم -  هداتسرف  دیزی  دزن  هب  مرس  نم و  تیب  لها  نم و  ناردارب  نم و  نارـسپ  نم و  تیب  لها  زا  یبولطم  نم  زا  دعب 
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هنیآ ره  وت ، تفلاخم  ام  يارب  دوبن  زئاج  دوبن و  تعاطا  وت  رما  رگا  ادخ ! بیبح  رـسپ  و  ادخ ! بیبح  يا  ادـخ  هب  مسق  ام  هک : دـنتفگ  هنجا ] ]
ناشیا رب  میتسه  نآ  رب  رترادتردق  هک  ادخ  هب  مسق  ام  هک : دومرف  بانج  نآ  دنـسرب  وت  هب  هک  نیا  زا  لبق  ار  وت  نانمـشد  عیمج  میتشکیم 

[ . ] 1177  ] تجح يور  زا  دباییم  تیاده  هک  ره  دـیایب  تیادـه  تجح و  يور  زا  دوشیم  كاله  هک  ره  دوش  كاله  ات  نکیل  امـش . زا 
اـیند و رد  نایعیـش  يارب  زا  تسا  ناـما  ـالبرک  يهعقب  : » هک نیا  دومرف  هک  باـنج  نآ  لوق  هک : دـیوگ  لـیلکا  باـتک  فلؤم  هحفص 606 ]
هب هبـسنلاب  رایـسب  تراغ  لـتق و  ـالبرک  رد  هک  تسا  هدـش  هدـهاشم  سوسحم و  هدـیدع  تارک  هچ  تسا . هشدـخ  ههبـش و  دروم  ترخآ .»
رد اضیا ، و  هتشک . ار  نایعیش  زا  رایـسب  مدرم  دنتخیر و  البرک  هب  هیباهو  يهلاض  يهقبط  هقباس  تاونـس  رد  هک  نانچ  هدیدرگ . عقاو  نایعیش 
زا ءادهشلادیس  ترضح  بآم  تداهش  بانج  تابق  ندرگ  يهعقب  رد  تاجرد  شرع  تایلاع  تابتع  رد  باتک  فلؤم  لیـصحت  نامز  رخآ 

يهعقب ندوب  ناما  اب  تافانم  اهنیا  هدومن و  خر  رایـسب  رورـش  داسف و  لیبق  نیا  زا  هدش و  عقاو  رایـسب  تراغ  لتق و  دادغب  مکاح  اشاپ  بیجن 
ندوب ناما  ـالبرک  يهعقب  ندوب  ناـما  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا : یـضقن  باوج  لوا : تسا : هجو  دـنچ  زا  ههبـش  نیا  باوج  .و  دراد ـالبرک 

هک نانچ  تسا  هدش  عقاو  رایسب  تراغ  لتق و  مرح  هکم و  رد  هک  نیا  اب  تسا . هدش  نآ  رب  صیصنت  هینآرق  تایآ  رد  هک  تسا  مرح  هکم و 
: هک نیا  مود  دوب . دـهاوخ  هیف  نحن  اـم  زا  باوـج  تسا  نآ  باوـج  هچ  ره  سپ  . تسا هاوـگ  وا  رب  نآ  ریغ  هطمارق و  ریبز و  هللادـبع  يهصق 
، هک تسا  نآ  مالک  نیا  زا  دوصقم  هک : ینعم  نیا  هب  رابخا . هن  تسا  یفیلکت  مکح  ءاشنا  تسا ،» ناما  البرک  يهعقب   » هک مالک  نیا  زا  دارم 

نایعیـش تیذا  ءاذیا و  تسا  هدرک  مارح  ینعی  نایعیـش . يارب  تسا  هداد  رارق  ناما  یفیلکت ، مکح  بسح  هب  ار  البرک  يهعقب  یلاعت  يادـخ 
ره رد  هچ  رگا  لطاب . هب  اـی  دـشاب و  قح  هب  رازآ  ءاذـیا و  هچ  تخاـس  بترم  ار  تماـیق  [ 1178  ] لاکن باذـع و  نآ  رب  ناـکم و  نآ  رد  ار 

سپ تسا . مارح  مسق  ود  ره  هک  البرک  يهعقب  فالخ  هب  قح  هب  رازآ  هن  تسا  مارح  لـطاب  هب  رازآ  نکیل  تسا  مارح  نایعیـش  رازآ  ناـکم 
هچ درادـن . هردان  عیاـقو  اـب  تاـفانم  نیا  تسا و  نما  تاـقوا  رثکا  رد  ینعی  تسا  بلاـغ  رب  لومحم  مـالک  هک  نیا  موس  باوج  نک . لـمأت 
عفر ایند  رد  هحفـص 607 ] ندوب [  نما  زا  دارم  هک ؛ نیا  مراـهچ  باوج  تسا . بلغا  رب  لوـمحم  هقلطم  ظاـفلا  زا  هیفرع  تارواـحم  عـیمج 

: هک نیا  مجنپ  باوج  مالک . قالطا  رد  تسا  دییقت  نیا  دشاب و  ایند  لخاد  دوشیم  عقاو  هچنآ  رـشحم  زا  لبق  هک  نیاربانب  تسا . ربق  باذع 
هتسیاشان لامعا  ینعی  دشاب  نآ  قاقحتسا  بجوم  دوخ  یناسنا  هک  یتایلب  نآ  رگم  یئالب  ره  زا  تسا  ناما  البرک  يهعقب  هک  دشاب  نآ  دارم 

رثکا هب  تسا و  دییقت  زین  نیا  دش و  اج  نآ  يهنکس  سوفن  ببس  البرک  رد  يهلزان  تایلب  رد  دشاب و  الب  نآ  لوزن  ثعاب  هک  دنز  رـس  وا  زا 
. هکم مرح  ندوب  نما  زا  دوش  یم  هداد  باوج  هبوجا  نیا 

بعص ربخ  ۀمجرت  یف  يرخا  هقیقد 

زا شیپ  ار  یلع  نب  نیسح  ام  میدرک  تاقالم  : هک حلاص  نب  ةرارز  يدقاو و  دمحم  یبا  زا  دومن  تیاور  سوواط  نبا  دیس  فوهل  باتک  رد 
تسا و وا  اـب  ناـشیا  ياـهلد  هک  نیا  تسا و  فعـض  ار  ناـیفوک  هـک  نـیا  هـب  ار  وا  مـیداد  ربـخ  سپ  زور . هـس  هـب  دور  قارع  هـب  هـک  نـیا 

لزان هکئالم  زا  ردـقنآ  دـش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  دومن و  نامـسآ  هب  هراشا  دوخ  تسد  هب  بانج  نآ  سپ  وا . رب  ناـشیا  ياهریـشمش 
ءالوهب و مهتلتاقل  رجألا  طوبه  ءایشالا و  براقت  ول ال  : هک دومرف  بانج  نآ  سپ  تشادن . هرامش  یـسک  ادخ  زج  هب  ار  اهنآ  ددع  هک  دندش 
ءایـشا و ندوب  مه  هب  کیدزن  دوبیمن  رگا  ینعی  [ . 1179  ] یلع يدلو  الا  دحا  مهنم  وجنی  یباحـصا ال  عراصم  انه  نا  انیقی  املع  ملعا  نکل 

نداـتفا ناـکم  قارع  رد  ینعی  اـجنآ  رد  هک  نیقی  ملع  هب  مناد  یم  نکیل  هکئـالم و  نـیا  هـب  ار  ناـشیا  مدرکیم  هلتاـقم  هـنیآ  ره  رجا  یمک 
، ملاع نیا  ینعی  تاببسم  رب  تسا  بابـسا  بترت  ءایـشا  براقت  زا  دارم  و   ) یلع مدنزرف  رگم  يدحا  دباییمن  تاجن  هک  تسا  نم  باحـصا 
ات تداهـش  داهج و  تکرح و  ارم  دـمآ  مزـال  سپ  تاببـسم ) بابـسا و  بترت  زا  نآ  رد  هحفـص 608 ] تسا [  راچان  تسا و  بابـسا  ملاع 

(. تسا نآ  رب  لاد  ةداهشلاب  اهلانت  ثیدح ال  هک  نانچ  نآ  ناصقن  رجا  طوبه  زا  دارم  و  . ) دنوش بترتم  ساسا  رب  تاببسم 
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يرخا ۀقیقد 

دیـسر هقوس  لزنم  هب  هفوک  هب  شرفـس  ماگنه  رد  نیـسح  ماما  نوچ  : هک هتـشاد  تیاور  بختنم  باـتک  رد  یفجن  یحیرط  نیدـلارخف  خـیش 
هفوک لها  رابخا  زا  راسفتسا  صخش  نآ  زا  بآم  تداهـش  بانج  سپ  دیـسر . هفوک  زا  يدرم  هاگان  هب  تسـشن . یئاج  هب  نامدرم  زا  رترود 
هتـشک ار  ناشیا  هک  ار  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  مدید  هک  نیا  ات  هفوک  زا  مدـماین  نوریب  نم ! ياقآ  يا  هک : درک  ضرع  صخـش  نآ  دومرف .

چیه و  تفر . درم  نآ  و  [ 1180 ( ] نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  : ) دومرف بانج  نآ  سپ  دنداتسرف . هللا -  ۀنعل  دیزی -  يارب  ار  ناشیا  رس  دندوب و 
نیسح ماما  نوچ  سپ  دوب . بآم  تداهش  بانج  هارمه  هب  هک  هلاس  هدزای  دوب  يرتخد  ملسم  يارب  و  تفاین . عالطا  نآ  هب  باحـصا  زا  کی 

ار وا  دوخ ، کیدزن  دومرف و  [ 1181  ] زازعا ار  وا  تساوخ و  ار  رتخد  نآ  سپ  دمآ . همیخ  يوس  هب  تساخرب  دوخ  ياج  زا  مالسلاهیلع -  - 
اب هک  نانچ  دوب ؛ هدیشک  تسد  ار  وا  یناشیپ  رس و  مالسلاهیلع -  نیـسح -  ماما  هک  نیا  يارب  دومن . رـش  ساسحا  رتخد  نآ  سپ  داد . ياج 
نم اب  يراک  نینچ  زورما  زا  شیپ  هک  ار  وت  مدـیدن  نم  ولاخ ) يا  خـسن  زا  یـضعب  رب  انب  و  ! ) ومع يا  تفگ : سپ  دـندروآ . ياج  هب  نامیتی 
وت ردپ  نم ! رتخد  يا  هک : دومرف  دراد و  هگن  ار  هیرگ  نانع  هک  تسناوتن  بانج  نآ  سپ  دش . دیهش  مردپ  هک  مراد  نآ  نامگ  یشاب  هدرک 
هآ دندینـش ، ار  مالک  نیا  ملـسم  دـالوا  سپ  تفگ . ـالیواو  و  درک ، داـیرف  رتخد  نآ  سپ  دنـشاب . یم  وت  نارهاوخ  نم  نارتخد  مشاـبیم و 

تلاح نیا  رد  نیسح  ماما  درک  لمات  هک  تفگ  يوار  دنتخادنا . نیمز  رب  همامع  و  دندرک ، رایسب  يهیرگ  دندیشک و  هحفص 609 ] نیزح [ 
ندز رجنخ  نسح و  ماما  تراغ  نینمؤملاریما و  لتق  رب  دندرک  تناعا  هک  دـندوب  یناسک  نامه  هفوک  لها  هک  نیا  لیقع و  نب  ملـسم  لتق  و 

: هک دیوگ  باتک  نیا  فلؤم  [ . 1182  ] دیدرگ رت  کشا  هب  شکرابم  شیر  هک  نیا  ات  يدیدش  نتـسیرگ  تسیرگ ، سپ  نسح  ماما  نار  رب 
سپ فیلکت . رد  كارتشا  يهدعاق  تهج  هب  دنشابیم  کیرـش  مانا  رئاس  اب  مکح  نیا  رد  ماما  ربمغیپ و  تسا و  مارح  ار  هیبنجا  یبنجا  سم 

اب هک  تسا  رایـسب  رابخا  لیبق  نیا  زا  و  تشادـن . تیمرحم  وا  اب  هک  نیا  لاح  درک و  حـسم  ار  رتخد  نآ  یناشیپ  رـس و  نیـسح  ماما  هنوگچ 
دوـب و راـتفرگ  جـلاف  رازآ  هب  هک  درک  حـسم  ار  ینز  ندـب  مالـسلاهیلع -  بئاـغ -  ماـما  هک  تفاـی  دورو  هک  ناـنچ  تسا . یفاـنم  تمـصع 

ندب مالسلاهیلع -  نیسح -  ماما  هک  تسا  هدش  دراو  نینچمه  و  دش . انیب  درک و  حسم  ار  يروک  نز  مشچ  نینچمه  تفای و  افش  هلـصافالب 
ماما يهریشمه  زا  رتخد  نآ  هک  تسا  لمتحم  هک  نیا  نیسح  ماما  يهیضق  زا  باوج  و  تفای . افش  سپ  دومن  سم  تشاد  صرب  هک  ار  ینز 
لدب لاخ  يا  خسن  زا  یـضعب  رد  هک  نیا  تسا  لاقم  نیا  دیؤم  و  دوب . ملـسم  يهجوز  وا  دشاب و  نینمؤملاریما ، رتخد  هیقر ، هک  دوب  نیـسح 

هک نیا  تسا  لمتحم  سپ  دراوم  رئاـس  رد  باوج  و  دـشاب . [ 1183  ] عاضر ببـس  هب  هیمرحم  دـیاش  هک  نیا  رگید  باوج  هتفاـی . دورو  مع 
نیا تسا  رداق  ماما  هک  یئوگب  رگا  ندرک . جالع  يارب  تیمرحم  مدع  اب  ار  ضیرم  بیبط  سم  دننام  دـشاب و  ترورـض  تباب  زا  ماما  سم 

رد دیاش  هک  میئوگ  باوج  دوب . دهاوخ  یفتنم  سم  ترورـض  سپ  ضرم  يافـش  يارب  یلاعت  يادخ  دزن  رد  دنک  تعافـش  سم  نودب  هک 
زا یکلم  هدـننک  سم  دـیاش  هک ؛ نیا  رگید  باوج  دـشاب . ناهنپ  اـم  دزن  رد  تلع  نآ  دوشن و  ضرم  عفر  سم  نودـب  هک  دـشاب  یتلع  عقاو 
زا ماما  هب  ضرم  عفر  تبـسن  رگید و  ماما  رما  هب  اـی  هدرک  سم  ار  هحفـص 610 ] ضیرم [  نآ  مالـسلاهیلع -  مئاق -  رما  هب  هک  دشاب  هکئالم 

صاخ هیعرـش  ماکحا  نیا  هک  اریز  دنـشاب  مرحم  هکئالم  دوب و  دـهاوخ  یلقع  زاجم  رد  لخاد  نیا  دـشاب و  رما  ببـس  يوس  هب  دانـسا  تباب 
تسا و قارغا  باب  زا  نآ  سپ  دوبن » شمرحم  کلم  هک  یقدارـس  : » هک نآ  دـنب و  هدزاود  رد  رعاش ، مشتحم  لوق  اـما  و  تسا . سنا  نج و 

ندب دشاب و  ماما  یلاثم  ندب  هدننک  سم  دیاش  هک ؛ نیا  موس  باوج  تسا . روکذم  عیدب  ملع  رد  هک  تسا  هیونعم  تانسحم  يهلمج  زا  نآ 
رد دـنک و  سم  لایخ  وا  هک  وحن  نیا  هب  دـشاب  هب  سوسمم  لایخ  رد  فرـصت  تباب  زا  ندومن  سم  هک  نیا  لمتحی  دراد و  تیمرحم  یلاثم 
رب هک  هللا  دمحب  . نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  ۀـنعل  الا  نوبلقنی  بلقنم  يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و  ملاعلا . هللا  و  دـشاب -  هدـشن  لصاح  سم  عقاو 

نابز اب  لیلکا  باتک  فلؤم  لیمج  لیلج  راگدرک  تاضافا  هب  جاتحم  لیئض  لیلذ  نیا  هک  نادب  . هناسف شکلد  نیا  دمآ  نایاپ  هب  هنامز  مغر 
زا فوخ  يارب  هتـشاگنن  ار  هیرـضاغ  يهیهاد  هعقاو و  راثآ  تنحم  رابخا  یمامت  هچ  رگ  لیلق  نایب  اب  رـصاق  رـسساک  يهماـخ  لـیلک و  نکلا 

قئاقد و تاهیجوت و  تالیوأت و  اب  لیلغ  لیلع و  يهیفاش  يهیفاو  يهیفاک  تانایب  اب  هربتعم  لـتاقم  زا  ار  عیاـقو  نآ  باـبل  بل  نکیل  لـیوطت 
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باتک نیا  رد  هام  تفه  تدم  ردـق  هب  نامزلا -  بحاص  ترـضح  نارود ، يهناگی  تاهجوت  تاضافا و  زا  رودـقم  ردـق  هب  قئاقح  قئاقر و 
همامـش تبیـصم  همان  نیا  ماجنا  هک  دمحلا  تسا و هللا  دیفم  مانا  زا  ماوع  ملع و  بلاط  یهتنم و  يدـتبم و  يارب  هک  يوحن  هب  تسا  روطـسم 
ماـتتخا مالـسلاهیلع -  هیوـبن -  ترجه  زا  تشه ) داتـشه و  تـسیود و  رازه و   ) هنس 1288 روهـش  زا  تسا . مظعملا  نابعـش  رهـش  موس  رد 

یلع ةالصلا  دمحلا و  و هللا  دیآ . دنسپ  لوتقم  مومهم  مومغم  ماما  دزن  رد  دنمدوس و  تراصب  ریاصب و  بابرا  زا  نامدرم  دزن  هک  دیما  تفای .
. هلآ دمحم و 

یقرواپ

. اروشاع فورعم  ترایز  زا  یشخب  [ 1]
.34 باتک :  نیمه  [ 2]
.31 باتک :  نیمه  [ 3]

. خات لیلکا : [ 4]
. یتخس يراوشد ، رسع : [ 5]

ءاسن 77:4. [ 6]
.33:17 ءارسا [ 7]
رجف 27:89. [ 8]

. ] تافاص 88:37 [ 9]
ریوکت 8:81. [ 10]

فاقحا 15:46. [ 11]
تافاص 107:37. [ 12]

.1:19 میرم [ 13]
جح 39:22. [ 14]
.193:2 هرقب [ 15]

فرخز 28:43. [ 16]
.60:22 جح [ 17]
ءاسن 29:4. [ 18]

فرخز 45:43. [ 19]
. نتشاد ارف  شوگ  ندینش و  عامس : [ 20]

فهک 9:18. [ 21]
فهک 13:18. [ 22]

. اتمه بیقر ، نأش ، مه  لیدع : [ 23]
. سوحنم هتسجخان ، كرابمان ، موشیم : [ 24]

. ندرک هطاحا  لامتشا : [ 25]
. ندرک عرف  ار  يزیچ  عیرفت : [ 26]
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جح 23:22 و 24. [ 27]
. كاخ بارت : [ 28]

راحبلا 96:6. ۀنیفس  كردتسم  [ 29]
«. هللا ۀفرعم  لاحم  یلع  مالسلا  :» تسا نینچ  هعماج  ترایز  رد  هرقف  نیا  [ 30]

ماکحالا 333:4. بیذهت  [ 31]
. ندش ادیوه  راک و  ندیدرگ  نشور  فاشکنا ، یئانشور ، ءالجنا : [ 32]

.177 فوهلملا :  [ 33]
راونالا 173:45. راحب  [ 34]
راونالا 202:45. راحب  [ 35]

قحلا 464:11. قاقحا  هب : دیرگنب  [ 36]
راونالا 204:45. راحب  [ 37]
راونالا 215:45. راحب  [ 38]

. دشن تفای  [ 39]
راونالا 215:45. راحب  [ 40]

.273 صاوخلا :  ةرکذت  [ 41]
راونالا 216:45. راحب  [ 42]

راونالا 216:45 و 217. راحب  [ 43]
راونالا 217:45. راحب  [ 44]
.429 ةداهشلا :  رارسا  [ 45]

.108 یحیرطلا :  بختنم  [ 46]
راونالا 171:45. راحب  [ 47]

. تسا لمعتسم  تحاسم  ینعمب  ناسدنهم  حالطصا  رد  ریسکت :» :» رسکم [ 48]
. هجاوم لباقم ، ور ، هب  ور  يذاحم : [ 49]

.543 ةداهشلا :  رارسا  [ 50]

.543 ةداهشلا :  رارسا  [ 51]

.543 ةداهشلا :  رارسا  [ 52]
543 و 544.  : ةداهشلا رارسا  [ 53]

. تداع باد : [ 54]
لافنا 42:8. [ 55]

.80  - 85  : یلزاغم نبا  بقانم  [ 56]
. نآ مود  هام  مود : نیرشت  و  یمور ، لاس  زا  لوا  هام  لوا : نیرشت  [ 57]

.249:1 مالسلاهیلع ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 58]
ءاسن 77:4. [ 59]
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یشایعلا 258:1. ریسفت  [ 60]
ءارسا 33:17. [ 61]

یشایعلا 290:2. ریسفت  [ 62]
یفاکلا 255:8. [ 63]
بازحا 72:33. [ 64]

.3-1:89 رجف [ 65]
هدمآ مالـسلاهیلع -  قداص -  ماما  زا  یثیدح  هرهابلا 792:2  تایالآ  لیوأت  رد  یلو  دنشابیمن  دوجوم  یفاص  ریـسفت  رد  ثیدح  نیا  [ 66]

 - همطاف نینمؤملاریما و  عفـش ، زا  دارم  دـشابیم و  مالـسلامهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  ات  یبتجم  نسح  ماما  زا  رـشع  یلایل  هک  تسا  - 
 - هـلآ هـیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر -  عفـش  رگید  یثیدـح  رد  نـینچمه  و  دـشابیم . دـنوادخ  دوـخ  رتو  زا  دارم  دنتـسه و  مالـسلااهیلع - 

. دشابیم
.150 لامعالا :  باوث  [ 67]

.27  - 30:89 رجف [ 68]
راونالا 219:44. راحب  [ 69]
تافاص 88:37 و 89. [ 70]

یفاکلا 465:1. [ 71]
8:81 و 9. ریوکت [ 72]

راونالا 220:44. راحب  [ 73]
فاقحالا 15:46. [ 74]

. تصش گرزب ، تشگنا  : ماهبا [ 75]
56 و 57. ةرایزلا :  لماک  [ 76]

یفاکلا 464:1 و 465. [ 77]
تافاص 107:37. [ 78]

مالسلا 209:1. هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  [ 79]
راونالا 226:44 و 227. راحب  [ 80]

میرم 1:19. [ 81]
راونالاراحب 223:44. نیدلالامک 461:2 ، [ 82]

جح 39:22. [ 83]
.63 ةرایزلا :  لماک  [ 84]

هرقب 193:2. [ 85]
یشایعلا 86:1. ریسفت  [ 86]

فرخز 28:43. [ 87]
نیدلالامک 417:2. [ 88]

جح 60:22. [ 89]
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یمقلا 86:2. ریسفت  [ 90]
ءاسن 29:4. [ 91]

.102 یفوکلا :  تارف  ریسفت  [ 92]
. تروص شوخ  ورلگ ، راذعلگ ، راذع : [ 93]

. هایس کشجنگ  يابر ، تشوگ  غاز  نغز : [ 94]
. تفر ورف  دیلخ : [ 95]

. رورس اقآ ، هاش ، ناطلس ، [ 96]
.182 دیرملا :  ۀینم  [ 97]

تاجردلا 9:1. رئاصب  [ 98]
. ] نارمع 61:3 لآ  [ 99]
فرخز 45:43. [ 100]

جاجتحالا 178:2. یمقلا 285:2، ریسفت  یفاکلا 121:8 ، هب : دیرگنب  [ 101]
راونالا 263:43 و 264. راحب  [ 102]

.148 همصاعلا :  ۀنجلا  [ 103]
قحلا 319:8. قاقحا  راونالا 2:39 و  راحب  هب : دیرگنب  [ 104]

. غرمیس ءاقنع : [ 105]
. اهناشن اهغاد و  اهبناج ، اهتوص و  وکین و  ياهشور  تامس : [ 106]

راحبلا 96:6. ۀنیفس  كردتسم  هب : دیرگنب  [ 107]
.148 دیحوتلا :  یفاکلا 110:1 و  [ 108]

.223 دیحوتلا :  [ 109]
داشرالا 94:2. [ 110]

راونالا 3:45. راحب  [ 111]
. ندیباوخ رابکی  هعجض : [ 112]

فهک 18:18. [ 113]
لحن 48:16. [ 114]
رمز 67:39. [ 115]

. نتفرگ یتشک  هعراصم : [ 116]
راونالا 263:43. راحب  101 و  دانسالا :  برق  [ 117]

راونالا 122:104. راحب  هب : دیرگنب  [ 118]
.43  : 238 راونالا 241 -  راحب  [ 119]

راونالا 293:43 و 294. راحب  داشرالا 5:2 و 6 ، [ 120]
راونالا 316:43. راحب  هب : دیرگنب  [ 121]
. نتفگ نخس  يورایور  ههفاشم : [ 122]
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. دهد هیارک  هب  هریغ  رتش و  بسا و  هک  یسک  يراکم : [ 123]
تاجردلا 256:5. رئاصب  [ 124]

راونالا 327:43. راحب  [ 125]

راونالا 328:43. راحب  [ 126]
. دندرگیم لخاد  مه  هب  رهن  ود  هک  ییاج  لاصتا ، يهطقن  اقتلم : [ 127]

. نوتس هیراس : [ 128]
. يزیچ هب  ار  يزیچ  ندومن  هزادنا  هریغ . وج و  مدنگ و  نوچ  کشخ  يزیچ  ای  یعیام  نتفرگ  هزادنا  يارب  یفرظ  لیک : [ 129]

329 و 330. راونالا 43 :  راحب  [ 130]
هدـنکارپ فرط  ره  هب  دـش و  دـنهاوخ  هتخیگنارب  نیمز  زا  ناگدرم  يهمه  تقو  نآ  رد  هک  ارچ  تمایق . زور  زا  هیانک  روشن : ثعب و  [ 131]

. تشگ دنهاوخ 
. تسا زیخاتسر  زور  زا  هیانک  ندرک ، راکشآ  ضرع : [ 132]

:150 و 151. قودص یلاما  [ 133]
راونالا 339:43. راحب  [ 134]
راونالا 338:43. راحب  [ 135]
راونالا 341:43. راحب  [ 136]
راونالا 340:43. راحب  [ 137]

راونالا 340:43 و 341. راحب  [ 138]
. ندرک عانتما  نتشاد ، بیع  نتشاد ، راع  فاکنتسا : [ 139]

راونالا 345:43. راحب  [ 140]
100 و 101. قودص :  یلاما  [ 141]

.116: قودص یلاما  [ 142]
راونالا 154:44. راحب  [ 143]
راونالا 145:44. راحب  [ 144]

بوشآ 43:4 و 44. رهش  نبا  بقانم  [ 145]
. زیچ ره  يدنت  يزیت و  تروس : [ 146]

.81: نیبلاطلا لتاقم  :167 و  نیظعاولا ۀضور  داشرالا 16:2 و  [ 147]
. ربارب يواسم و  هؤفاکم : [ 148]

. دورطم هدش ، هدرک  رود  یفن و  هدش ، هدنار  دیرط : [ 149]
بوشآ 44:4. رهش  نبا  بقانم  [ 150]

. بجو ربش : [ 151]
بازحا 53:33. [ 152]

. دشاب ضوع  ای  ضرغ  زا  یلاخ  هک  ياهیده  هیطع و  هبه : [ 153]
. نامیپ نتسکش  ثکن : [ 154]
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. لام کی  تشه  کی ، تشه  نمث ، [ 155]
راونالا 154:44 و 155. راحب  [ 156]
راونالا 160:44 و 161. راحب  [ 157]

بوشآ 45:4. رهش  نبا  بقانم  [ 158]
. ناحتما ندومزآ ، رابتخا : [ 159]

. تقایل یگتسیاش ، يراوازس ، قاقحتسا : [ 160]
. یگتشارفا عافترا و  يدنلب ، تعفر : [ 161]

. هیبنت رفیک ، تبوقع : [ 162]
. ندرک هیبنت  نتفرگ ، شهانگ  هب  ار  یسک  هذخاؤم : [ 163]

تافاص 102:37. [ 164]

تافاص 102:37. [ 165]
لمن 40:27. [ 166]

. یکاپان يدیلپ و  كرچ و  یکانمیر و  ینعم  هب  سند  عمج  ساندا : [ 167]
. بضغ یگدنگ ، يدیلپ ، ینعم  هب  سجر  عمج  ساجرا : [ 168]

بازحا 33:33. [ 169]
هرقب 155:2. [ 170]

فارعا 168:7. [ 171]
ءایبنالا 35:21. [ 172]

. ندروآ تجح  هجاحم : [ 173]
هرقب 124:2. [ 174]

. یتسس یگتشاذگاو ، يرواییب ، نتشاذگ ، ورف  نالذخ : [ 175]
. ندرک عنم  زا ، نتشادزاب  نامرح : [ 176]

. دیآ دیدپ  ندب  تسوپ  رب  هک  تسا  ییرامیب  صرب : [ 177]
. نیچ يوم  نیچراخ ، ینعم  هب  تسا  شاقنم  نامه  شاقم : [ 178]

. یچیق ضارقم : [ 179]
. بقع ناوختسا  سپ ، ربد ، ینعم  هب  بقع  عمج  باقعا : [ 180]

راونالا 237:67. راحب  [ 181]
. کچ یلیس ، هچناپط ، همطل : [ 182]

دوز درآ و  شبنج  هب  زین  ار  دوخ  يهدـیبسچ  تسوپ  هاـگ  هک  هدارایب  ینالـضع  تکرح  ندـب ، ءاـضعا  يهنوگ  شاـعترا  جـالتخا : [ 183]
. درذگ

.31 صیحمتلا :  [ 184]
.115 داؤفلا :  نکسم  [ 185]

راونالا 250:67. راحب  [ 186]
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حتف 2:48. [ 187]
. تسا عیشت  بهذم  ندش  دیدپان  وحم و  زا  هیانک  ساردنا : سامطنا و  زیح  [ 188]

. هدش شومارف  یسنم : [ 189]
. رواب رید  ، دشاب کش  هب  هکنآ  باترم : [ 190]
. راک ندش  هدیروش  هدیشوپ و  سابتلا : [ 191]
. فارطا یحاون و  عقص ، عمج  عاقصا : [ 192]

. درادن ییاهر  نآ  زا  یسک  هک  كانرطخ  كانلوه و  كانسرت و  زیچ  ره  هطرو ، عمج  تاطرو : [ 193]
. اهیگدولآ ثاولا : [ 194]

. ار یسک  ياضر  نتساوخ  ندش ، دونشخ  یضرت : [ 195]
. ندرک ربکت  ندرک ، یشکندرگ  ربجت : [ 196]

.2  : 507 نیدلالامک 509 -  [ 197]
ال. درون ، یط ، يوطم ، عمج  يواطم : [ 198]

. شوپرس يرسور ، دقراچ ، هعنقم ، رجعم : [ 199]
. دننک ياپ  رد  هک  نآ  لاثما  هرقن و  الط و  زا  دنیوگ  ار  ياهقلح  نجنرب ، ياپ  لاخلخ : [ 200]

. تسا درد  تاهیبشت  زا  رهز  دیدش ، جنر  ملا ، درد : [ 201]
. هدوسرف هدش و  هنهک  کین  هدش ، وحم  هتفوک ، هدوس : [ 202]

. گرزب لبط  سوک : [ 203]
. اهناوختسا ماظع : [ 204]

38 و 39. تارایزلا :  لماک  [ 205]
. راوشد بعص ، عمج  باعص : [ 206]

میرم 4:19. [ 207]
راونالا 336:6. راحب  هب : دیرگنب  [ 208]

. ندرب هلمح  تبیه ، تلوص : [ 209]
. تباهم تمشح ، توطس : [ 210]

بولقلا 523:1. ةایح  . 55: عیارشلا للع  [ 211]
هط 88:20. [ 212]

ص 34:38. [ 213]
نارمع 169:3. لآ  [ 214]

. مسج نیرحبلا -  عمجم  [ 215]
. مسج نیرحبلا -  جمجم  [ 216]

. شیر هیحل : [ 217]
.38: تارایزلا لماک  [ 218]
.423: ةداهشلا رارسا  [ 219]
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.299: ةرایزلا لماک  [ 220]
بوشآ 128:4. رهش  نبا  بقانم  [ 221]

.91: تارایزلا لماک  [ 222]

.68: تارایزلا لماک  [ 223]
. بآ رایسب  يایرد  سوماق ، عمج  سیماوق : [ 224]

راونالا 1:39. راحب  هب : دیرگنب  [ 225]
قحلا 319:8. قاقحا  [ 226]

.137: ةدوملا عیبانی  [ 227]
مجن 3:53 و 4. [ 228]

.668: یسوطلا یلاما  هب : دیرگنب  [ 229]
. راوازس قیال ، لهأتسم : [ 230]

. اهدزم تابوثم : [ 231]
. يراوتسا ناقتا : [ 232]

مهنآ تسا ، ص )  ) ربمغیپ سفن  هک  مالـسلاهیلع -  یلع -  تبرـض  هیف . ام  هیف  تسا و  لاکـشا  لحم  هیلع -  هللا  ۀـمحر  هلوق -  هنم : و  [ 233]
: دیوگ فلؤم  طبس  ریقح  نیا  یلو  یلاعت : همسب  اجک . صاوخ  ای  ماوع و  رئاس  ترایز  اجک و  هدش  مکحم  وا  زا  نید  ساسا  انب و  هک  یلمع 

نآ یلک  یئزج و  زا  تسا  لامعا  مامت  زا  لضفا  یلک  یئزج و  زا  ص )  ) یبن لامعازا  یلمع  ره  هک  تسین  ملسم  ثیدح ، تحـص  ضرف  رب 
اهـضمحا لامعالا  لضفا  هدمع و  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما ، یلع ، دننام : تسا . ص )  ) یبن ولت  یلات  هک  یتما  نآ  اصوصخ  دـشاب . لامعا 

رگید لمع  باوث  ینالف  لمع  هک  هدش  دراو  هفیرـش  تایاور  رد  رگا  هتفگن  منتغا  مث  ربدت  مهفاف و  خـلا  ربصا  انتعیـش  دـناهدومرف و  هکنانچ 
رد هن  دـنک  رتشیب  باوث  لصا  رد  ینعی  هیلک  يهبجوم  تاـبثا  هن  تسا  یئزج  باـجیا  قیرط  هب  لـمع  تحـص  طیارـش  ضرف  رب  دراد  ار  نم 

. ۀمالعلا نبا  یقنلا  یلع  نبا  نسح  دمحم  هررح  مهفاف  باوص  مامت 
هبوت 80:9. [ 234]

راونالا 287:44. راحب  [ 235]
.106: تارایزلا لماک  [ 236]

.162: یسوطلل یلامألا  [ 237]
.100: تارایزلا لماک  [ 238]

. کین شاداپ  رجا و  ياراد  لوبقم ، روجأم : [ 239]
:56 و 57. ةداهشلا رارسا  [ 240]

.84: فوهلملا هب : دیرگنب  [ 241]
. ندیدرگ حالصا  ندیدرگ ، لاح  وکین  تسرد و  رابجنا : [ 242]

. نتفریذپن ندرکراکنا ، یشاحت : [ 243]
. رصان هدننک ، يرای  دضاعم : [ 244]

.61: ةداهشلا رارسا  [ 245]

.62: ةداهشلا رارسا  [ 246]

بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  www.Ghaemiyeh.comلیلکا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


.62: ةداهشلا رارسا  [ 247]

.62: ةداهشلا رارسا  [ 248]
. یئادج ندش ، محازم  هار و  رد  رگیدکی  زا  ندرک  روبع  قرطت : [ 249]

. هدنیآ نییاپ  طباه : [ 250]
. كریز اناد و  نطف : [ 251]

.62: ةداهشلا رارسا  [ 252]
:94 و 95. ةداهشلا رارسا  [ 253]

هجامنبا 51:1. ننس  دمحا 172:4 ، دنسم  راونالا 271:43 ، راحب  داشرالا 127:2 ، 52 و 53 ، تارایزلا :  لماک  [ 254]
115 و 116.  : ةداهشلا رارسا  [ 255]

. يراک ندیدرگ  راوشد  تخس و  لاضعا : [ 256]
داشرالا 91:2. بوشآ 98:4 ، رهش  نبا  بقانم  [ 257]
. ندرک لالح  تصخر ، ندرمش ، زیاج  هحابا : [ 258]

هرقب 256:2. [ 259]
ءایبنا 69:21. [ 260]

حیارجلا 848:2. جیارخلا و  [ 261]
. نهآ دیدح : [ 262]

. ندرک نطو  يزیچ ، رب  نداهن  لد  نیطوت : [ 263]
. یشوپ مشچ  ءاضغا : [ 264]

.2  : 78 داشرالا 81 -  [ 265]
راونالاراحب 47:45. [ 266]
.44: ةداهشلا رارسا  [ 267]

.463: یحیرطلا بختنم  ، 129: فوهلملا [ 268]
. فعض یتسس ، [ 269]

.402: ةداهشلا رارسا  [ 270]
هرقب 7:2. [ 271]

لافنا 42:8. [ 272]
.95: نیبلاطلا لتاقم  ، 169: فوهلملا [ 273]

. راوخریش عیضر : [ 274]
. یتسپ لفس : [ 275]

جاجتحالا 101:2. [ 276]
:373 و 374. یحیرطلا بختنم  [ 277]

. نآ زج  ریشمش و  نیز و  ششوپ  لد ، ششوپ  هیشغا : [ 278]
.304: ةداهشلا رارسا  [ 279]
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.93: نیبلاطلا لتاقم  [ 280]
. هزیگنا تلع ، بجوم ، ببس ، ثروم : [ 281]

. نتشاد ساپ  ینابهگن ، تسراحم : [ 282]
داشرالا 108:2. ، 168: فوهلملا [ 283]

.159: سوردلا باتک  [ 284]
. ورزیت بسا  هراب : [ 285]

. تقشم جنر ، یتخس ، بعت : [ 286]
راونالا 43:45. راحب  [ 287]

یفاکلا 465:1. [ 288]
:36 و 37. يرولا مالعا  [ 289]

.108: يرولا مالعا  [ 290]
هرقب 260:2. [ 291]

یفاکلا 238:1. [ 292]
. رهاط هزیکاپ ، بیط ، عمج  بایطا : [ 293]

. ضرم يرامیب ، ءاد : [ 294]
.403: هداهشلا رارسا  [ 295]
.304: هداهشلا رارسا  [ 296]
.370: هداهشلا رارسا  [ 297]

:340 و 341. ءادهشلا ۀضور  [ 298]
راونالاراحب 144:40. [ 299]

. يزیچ دروم  رد  ار  یسک  نتشاداو  یشومارف  هب  ءاسنا : [ 300]
. یشومارف نایسن : [ 301]

هیقفلا 360:1. هرضحی  نم ال  باتک  [ 302]
. لطاب ندیدرگ  دیدپان  تسین و  قوهز : [ 303]

. دوخ رقتسم  لحم و  اب  هقرفت  عمج و  ماکحا  عوجر  زیمت و  توق  تدواعم  زا  تسا  ترابع  فوصت  لها  حالطصا  رد  وحص : [ 304]
. هللالوسر يانث  شیاتس و  ندرک ، فصو  فیرعت و  تعن : [ 305]

. نادنمشناد ناگرزب  ذبهج ، عمج  ذباهج : [ 306]
. اهرکشل رکسع ، عمج  رکاسع : [ 307]

ماعنا 76:6. [ 308]
. نابات ناشخرد ، هئیضم : [ 309]

. ددرگ يرما  رب  قبطنم  هچنآ  قادصم ، هقودصم : [ 310]
ماعنا 75:6. [ 311]

. ملق ین ، کلک : [ 312]
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. خزود ياهمان  زا  یکی  دنلب ، يوق و  رایسب  شتآ  میحج : [ 313]
. دنه عمج  دونه : [ 314]

.34: ةداهشلا رارسا  [ 315]

.34: ةداهشلا رارسا  [ 316]
. خزود نالکوم  ناناب ، خزود  هینابز : [ 317]

:211 و 212. یحیرطلا بختنم  [ 318]
. دنک شوج  اوه  ترواجم  رد  هک  یعیام  ره  رخبم : [ 319]

.77  ، 78: ةداهشلا رارسا  [ 320]
:69 و 70. ةداهشلا رارسا  [ 321]

.44  : 293 راونالا 296 -  راحب  [ 322]
.74: ةداهشلا رارسا  [ 323]

:74 و 75. ةداهشلا رارسا  [ 324]
. نداد باذع  ندرک ، هجنکش  بیذعت : [ 325]

. تبوقع باذع و  هجنکش و  [ 326]
.78: ةداهشلا رارسا  [ 327]
.78: ةداهشلا رارسا  [ 328]

. رگهحون يارس ، هحون  بدان : [ 329]
:348 و 349. ةداهشلا رارسا  [ 330]

. دنمورین ریلد و  يهکئالم  دادش : ظالغ و  هکئالم  [ 331]
. هشیب ریش  تسا ، هدنزگ  هدنزخ و  ره  روم و  وسار و  مدژک و  رام و  دننام  نیمز  تارشح  ینعم  هب  ۀماه ، عمج  ماوه : [ 332]

راونالا 402:45 و 403. راحب  [ 333]
راونالا 180:44. راحب  ، 271: تاجردلا رئاصب  :65 و 66 ، تاوعدلا [ 334]

.66: تاوعدلا [ 335]
حئارجلا 245:1 و 246. جئارخلا و  [ 336]

. بت یمح : [ 337]
بوشآ 51:4. رهش  نبا  بقانم  [ 338]

.88: لاجرلا ۀفرعم  رایتخا  [ 339]
راونالا 185:44. راحب  [ 340]
راونالا 186:44. راحب  [ 341]
راونالا 187:44. راحب  [ 342]

راونالا 187:44 و 188. راحب  [ 343]
راونالا 193:44. راحب  [ 344]
راونالا 330:44. راحب  [ 345]
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83 و 84. تارایزلا :  لماک  [ 346]
. فقوت نودب  هرایط : [ 347]

راونالا 330:44 و 331. راحب  [ 348]
.346: ءادهشلا ۀضور  [ 349]
.250: ةداهشلا رارسا  [ 350]

.134: قودصلا یلاما  [ 351]

.134: قودصلا یلاما  [ 352]
نارمع 33:3 و 34. لآ  [ 353]

.134: قودصلا یلاما  [ 354]
.291: ةداهشلا رارسا  [ 355]

راونالا 187:44. راحب  [ 356]
.271: ءادهشلا ۀضور  [ 357]

.440: ةداهشلا رارسا  ، 329: یحیرطلا بختنم  [ 358]
.45  : 233 راونالا 241 -  راحب  هب : دیرگنب  [ 359]

.440: ةداهشلا رارسا  ، 329: یحیرطلا بختنم  [ 360]
. هدش هداد  تزاجا  هدش ، هداد  نذا  نوذأم : [ 361]

راونالا 173:45. راحب  [ 362]
.328: یحیرطلا بختنم  [ 363]

.462: ةداهشلا رارسا  [ 364]
راونالا 125:45. راحب  [ 365]
.365: ءادهشلا ۀضور  [ 366]

دیدح 13:57. [ 367]
فهک 9:18. [ 368]

.103: فنخمیبا لتقم  [ 369]
فهک 9:18. [ 370]

داشرالا 117:2. [ 371]
فهک 13:18. [ 372]

ءارعش 227:26. [ 373]

ملاوع 386:17. [ 374]
راونالا 304:45. راحب  [ 375]
.115: فنخمیبا لتقم  [ 376]
.115: فنخمیبا لتقم  [ 377]

ءارعش 227:26. [ 378]
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:482 و 483. یحیرطلا بختنم  [ 379]
بوشآ 61:4. رهش  نبا  بقانم  [ 380]

میهاربا 42:14. [ 381]
ءارعش 227:26. [ 382]

.184:45 راونالا 186 -  راحب  [ 383]
.45  : 303 راونالا 304 -  راحب  [ 384]

. مالسلاهیلع یسیع  عوشی : [ 385]
. يراصن بیلص  اپیلچ ، جاخ : [ 386]

راونالا 172:45. راحب  [ 387]
.477: ةداهشلا رارسا  [ 388]
.486: ةداهشلا رارسا  [ 389]

.483: یحیرطلا بختنم  [ 390]
فهک 9:18. [ 391]

راونالا 188:45. راحب  [ 392]
. کچ یلیس ، ینعم  هب  تسا  هچناپت  لصا  رد  هچناپط : [ 393]

. ناتشگنا رس  ات  جنرآ  زا  شرا : [ 394]
. همامع راتسد و  لامتسد ، لیدنم : [ 395]

.141: یحیرطلا بتنم  [ 396]
. ناگدرم يارب  شوخ  يوب  طنح ، عمج  طونح : [ 397]

. تابحتسم تابودنم : [ 398]
. ندش فوصوم  یتفص  هب  نتفرگ ، تفص  فاصتا : [ 399]

. سأی يدیماان ، طونق : [ 400]
میهاربا 12:14. [ 401]

نارمع 146:3. لآ  [ 402]
. ینادان یلفاغ ، ینهذ ، دنک  توابغ : [ 403]

. نیرس لفک و  نیرس ، ناوختسا  كرو : [ 404]
لحن 23:16. [ 405]

یشایعلا 257:2. ریسفت  [ 406]
بوشآ 65:4. رهش  نبا  بقانم  [ 407]
راونالا 189:44 و 190. راحب  [ 408]

راونالا 190:44. راحب  [ 409]
.177  - 180: فوهلملا [ 410]

. نابرتش لامج : [ 411]
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.92  - 94: یحیرطلا بختنم  [ 412]
. دنروآرب دنفسوگ  زا  تسرد  هدرک  دنفسوگ  تسوپ  زا  ياهسیک  دنرادهگن ، داز  نآ  رد  هک  یمرچ  فرظ  نابنا : [ 413]

بوشآ 66:4. رهش  نبا  بقانم  [ 414]
. ون يهماج  هلح : [ 415]

بوشآ 66:4. رهش  نبا  بقانم  [ 416]

بوشآ 75:4. رهش  نبا  بقانم  [ 417]
نارمع 134:3. لآ  [ 418]

. داتفه ربارب ، ود  فعض : [ 419]
راونالا 195:44. راحب  [ 420]

ءاسن 86:4. [ 421]
همغلا 243:2. فشک  [ 422]

ماعنا 124:6. [ 423]
.44  : 196 راونالا 197 -  راحب  [ 424]
:209 و 201. یحیرطلا بختنم  [ 425]

. ندرک فاص  ولگ  دمعب ، ندرک  هفرس  حنحنت : [ 426]
. دنک راکش  هک  یتقو  هچب  ریش  لبش : [ 427]

.43  : 266 راونالا 268 -  راحب  [ 428]
راونالا 280:43. راحب  [ 429]
راونالا 285:43. راحب  [ 430]
راونالا 285:43. راحب  [ 431]
راونالا 285:43. راحب  [ 432]
راونالا 285:43. راحب  [ 433]

.43  : 301 راونالا 303 -  راحب  [ 434]

.43  : 308 راونالا 309 -  راحب  [ 435]

.43  : 309 راونالا 310 -  راحب  [ 436]
.43 راونالا 316 :  راحب  [ 437]

رایسب دمآیم و  رد  مرکا  ربمغیپ  رب  يو  تروصب  مالـسلاهیلع  لیئربج  دنیوگ  دوب  سان  لمجا  وا  هباحـص و  زا  یکی  مان  یبلک : هیحد  [ 438]
. تسا هدوب  يور  وکین 

. رانا نامر : [ 439]
. بیس حافت : [ 440]

. یبآ هب ، لجرفس : [ 441]
راونالا 289:43 و 290. راحب  [ 442]
راونالا 288:43 و 289. راحب  [ 443]
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. دنشوپ خویش  نادهاز و  هک  زارد  ياهماج  هبج ، هعارد : [ 444]
. همکچ هزوم : [ 445]

راونالا 989:43. راحب  [ 446]
راونالا 307:43 و 308. راحب  [ 447]

. دنزیریم نآ  زج  بآ و  نآ  رد  هک  رادهتسد  نیلافس و  يدنوآ  وبس : [ 448]
راونالا 308:43. راحب  [ 449]

.43  : 310 راونالا 312 -  راحب  [ 450]
.68: قودصلا یلاما  [ 451]

. نیزح گنتلد ، نیگهودنا ، مومهم : [ 452]
.115: یسوطلل یلامالا  . 338: دیفملل یلامالا  [ 453]

:108 و 109. تارایزلا لماک  [ 454]
.341: دیفملل یلامألا  [ 455]
.55: یسوطلل یلامألا  [ 456]

.36: دانسالا برق  ، 103: تارایزلا لماک  [ 457]
.121: قودصلا یلاما  [ 458]
.289: یشکلا لاجر  [ 459]

.111: قودصلا یلاما  [ 460]

.112: قودصلا یلاما  [ 461]
.104: تارایزلا لماک  [ 462]

مالسلاهیلع 299:1 و 300. اضرلا  رابخا  نویع  :112 و 113 ، قودصلا یلاما  [ 463]
لاصخلا 635:2. [ 464]

.44 راونالا 288  287 :  راحب  [ 465]
راونالا 288:44. راحب  [ 466]

. تشهب رد  ياهمشچ  مینست : [ 467]
. يراکزیهرپ عرو : [ 468]

.101  - 103: تارایزلا لماک  [ 469]
راونالا 292:44 و 293. راحب  [ 470]

:81 و 82. تارایزلا لماک  [ 471]
. یلهاک یگدرمژپ ، دومخ : [ 472]

. یناوج طاشن  يزیت و  طاشن ، هرش : [ 473]
. میب سرت ، نبج : [ 474]

.80: ملاع قلخ  رد  شروش  [ 475]
ق21:50. [ 476]
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. یکاخ مرک  نیطارخ : [ 477]
. ندرک مرن  ءاخرا : [ 478]

. ندرگ ياهگر  دیرو ، عمج  هدروا : [ 479]
. یهت نایم  فوجم : [ 480]

.29:15 رجح [ 481]
راونالا 299:17. راحب  هب : دیرگنب  [ 482]

مجن 17:53. [ 483]
راونالا 136:18. راحب  [ 484]
راونالا 212:59. راحب  [ 485]

. تسا نادب  اهیوب  كرد  هک  ینیب  سح  مش : [ 486]
مولعلا 153:3. ءایحا  [ 487]
مولعلا 153:3. ءایحا  [ 488]

.35: يرولا مالعا  [ 489]
مجن 3:53 و 4. [ 490]

راونالا 36:18. راحب  [ 491]
. نآ ندرک  داب  مشچ و  درد  دمر : [ 492]

راونالا 40:18. راحب  [ 493]

راونالا 41:16. راحب  [ 494]
لافنا 17:8. [ 495]

راونالا 379:17. راحب  [ 496]

راونالا 356:17. راحب  [ 497]
راونالا 38:18. راحب  :32 و  يرولا مالعا  [ 498]

حارشنا 1:94. [ 499]
راونالا 381:59. راحب  [ 500]
راونالا 299:17. راحب  [ 501]

مجن 11:53. [ 502]
.302  - 307: تاجردلا رئاصب  هب  دیرگنب  [ 503]

مجن 9:53. [ 504]
ملق 4:68. [ 505]

. هدش کیدزن  يدرم  هب  هدیسر ، غولب  کیدزن  كدوک  قهارم : [ 506]
.411: ةداهشلا رارسا  [ 507]

:410 و 411. ةداهشلا رارسا  هب : دیرگنب  [ 508]
راونالا 50:45. راحب  [ 509]
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.435: یحیرطلا بختنم  [ 510]
.128: فوهلملا [ 511]

. هدنیآ یپ  رد  یپ  هیلاتتم : [ 512]
. ناوارف رایسب ، رفاوتم : [ 513]

. ندرک روطخ  ناجلخ : [ 514]
. ناگرزب دیدانص : [ 515]

لاصخلا 77:1. [ 516]
. يریلد تأرج و  يرجت : [ 517]

. یکالاچ يریلد و  یکباچ و  تدالج : [ 518]
. دشن تفای  [ 519]

:409 و 410. ةداهشلا رارسا  [ 520]
داشرالا 111:2. [ 521]

راونالا 35:45. راحب  [ 522]
. شخر دننامه  شو : شخر  [ 523]

. دیشروخ روخ : [ 524]
. شتآ هدرخ  رگخا : [ 525]

.758: دجهتملا حابصم  ، 213: يرولا مالعا  [ 526]
داشرالا 27:2. ، 84: نیبلاطلا لتاقم  بوشآ 76:4 ، رهش  نبا  بقانم  ، 16: نازحالا ریثم  [ 527]

بوشآ 76:4. رهش  نبا  بقانم  [ 528]
.213: يرولا مالعا  [ 529]

.758: دجهتملا حابصم  [ 530]
بوشآ 76:4. رهش  نبا  بقانم  [ 531]

.16 نازحالا :  رثیم  داشرالا 27:2 ، همغلا 252:2 ، فشک  ، 213: يرولا مالعا  ، 84: نیبلاطلا لتاقم  [ 532]
یفاکلا 463:1. ، 152: سوردلا ماکحالا 41:6 . بیذهت  [ 533]

بوشآ 77:4. رهش  نبا  بقانم  [ 534]

بوشآ 77:4. رهش  نبا  بقانم  [ 535]

بوشآ 77:4. رهش  نبا  بقانم  [ 536]

بوشآ 77:4. رهش  نبا  بقانم  [ 537]
. دشن تفای  [ 538]

.213: يرولا مالعا  [ 539]
همغلا 252:2. فشک  [ 540]
همغلا 252:2. فشک  [ 541]

بوشآ 77:4. رهش  نبا  بقانم  [ 542]
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.213: يرولا مالعا  [ 543]
.4 بوشآ 77 : رهش  نبا  بقانم  [ 544]

.2  : داشرالا 133 [ 545]
بوشآ 77:4. رهش  نبا  بقانم  [ 546]

:84 و 85 نیبلاطلا لتاقم  [ 547]
. دشن تفای  [ 548]

بوشآ 103:4. رهش  نبا  بقانم  ، 165: فوهلملا داشرالا 105:2 ، [ 549]
.65: نازحالا ریثم  [ 550]

. هبنشود زور  رد  نیسح  ماما  ترایز  [ 551]
. نزبداب هحورم : [ 552]

راونالاراحب 21:45 و 22. [ 553]
. يرگنهآ يدادح : [ 554]

بوشآ 58:4 و 59. رهش  نبا  بقانم  هب : دیرگنب  زین  و  ، 45  : 319 راونالاراحب 321 -  [ 555]
.75: نازحالا ریثم  [ 556]
داشرالا 112:2. [ 557]

.518: دصاقملا حیضوت  [ 558]
. یسک تافو  لحم  ای  هاگلتق  زا  هیانک  نیمز ، رب  ندنکفا  عرصم : [ 559]

. يور رب  ندز  یلیس  هجنپ و  مطل : [ 560]
. تکلمم روشک و  مدرم ، يهماع  تعامج و  داوس : [ 561]

.225: فوهلملا [ 562]
.140: فنخمیبا لتقم  [ 563]

.106: نازحالا ریثم  [ 564]
. تجاح ندرک  اور  حاجنا : [ 565]

.224  : فوهلملا [ 566]
.225: فوهلملا [ 567]

. وا ناراکتمدخ  مشح و  رفاسم و  راب  عاتم و  لقث : [ 568]
. یمشیربا ياههماج  جابید : [ 569]

. هماج دبس  طفس : [ 570]
راونالاراحب 145:45. [ 571]
راونالاراحب 145:45. [ 572]

بوشآ 77:4. رهش  نبا  بقانم  [ 573]
یفاکلا 571:4 و 572. [ 574]

ملاوع 327:17. [ 575]
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. نتسویپ مه  هب  ندرک ، قحلم  ندرک ، همیمض  ندرک : مضنم  [ 576]
. باذم ربت  [ 577]

داشرالا 135:2. [ 578]
. ناسانشرابت نوباسن : [ 579]

بوشآ 174:4. رهش  نبا  بقانم  [ 580]
بوشآ 77:4. رهش  نبا  بقانم  [ 581]

همغلا 250:2 و 251. فشک  [ 582]
همغلا 251:2. فشک  [ 583]
.159: سوردلا باتک  [ 584]

راونالا 317:101. راحب  [ 585]
ماگنه نآ  رد  دناهتشاد و  روضح  البرک  رد  مالسلاهیلع -  رقابدمحم -  ماما  هک  تسا  هدمآ  ملاوع 19:19  باتک  رد  یلو  دشن  تفای  [ 586]

. تسا هدوب  هلاس  هس 
داشرالا 135:2. [ 587]

اضرلا 128:2. رابخا  نویع  [ 588]
داشرالا 25:2 و 26. [ 589]

مالسلاهیلع 128:2. اضرلا  رابخا  نویع  [ 590]
:182 و 183. فوهلملا [ 591]

راونالا 169:45 و 170. راحب  :328 ؛ یحیرطلا بختنم  یفاکلا 465:1 و 466 ؛ [ 592]
.139: فوهلملا [ 593]

.257: فنخموبا زا  لقن  هب  ةداهشلا  رارسا  [ 594]

.257: فنخموبا زا  لقن  هب  ةداهشلا  رارسا  [ 595]
.158: فوهلملا [ 596]

. تسا هدمآ  رفن   4 بوشآ 82  98 :  رهش  نبا  بقانم  رد  داشرالا 95:2 ، [ 597]
.3  : 73 لامعالا 80 -  لابقا  هب : دیرگنب  [ 598]
. ندیدرگ هدنکارپ  یبایراوشد ، ذوذش : [ 599]

:166 و 167. فوهلملا هب : دیرگنب  [ 600]
.57  - 60: فنخموبا لتقم  هب : دیرگنب  [ 601]

. غس ناهد ، ماک  کنح : [ 602]
:70 و 71. نازحالا ریثم  ، 170: فوهلملا داشرالا 109:2 ، [ 603]

:84 و 85. نازحالا ریثم  :189 و 190 ، فوهلملا [ 604]
داشرالا 114:2. [ 605]

:541 و 452. ةداهشلا رارسا  [ 606]
داشرالا 114:2. [ 607]
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بوشآ 112:4. رهش  نبا  بقانم  [ 608]
.190: فوهلملا داشرالا 114:2 ، [ 609]

یفاکلا 384:2. [ 610]
.95: تارایزلا لماک  ، 286: نازحالا جیهم  [ 611]

.163: فوهلملا [ 612]
راونالا 22:45 و 23. راحب  [ 613]

بوشآ 103:4. رهش  نبا  بقانم  هب : دیرگنب  زین  و  راونالا 23:45 ، راحب  [ 614]
راونالا 23:45. راحب  [ 615]

. نآ زج  ییانیب و  ریشمش و  نابز و  زا  دنک  لیلک : [ 616]
. يراک ای  رما  زاربا  ناکم  دادصا : زیح  [ 617]

. یکیدزن شزیمآ ، هعقاوم : [ 618]
. يزیچ نتسناد  نیقی  هب  نقیتم : [ 619]

ماعنا 73:6. [ 620]
فارعا 54:7. [ 621]
ءارسا 85:17. [ 622]

. ندرک ینمشد  هرباکم : [ 623]
. اهتبیصم اهیتخس و  اهیتخبدب و  قیاوع : [ 624]

. مزج عطق : [ 625]
مالسلاهیلع 257:2. اضرلا  رابخا  نویع  [ 626]

هلداجم 10:58. [ 627]
یمقلا 355:2 و 356. ریسفت  [ 628]

سنوی 63:10 و 64. [ 629]
یمقلا 314:1. ریسفت  [ 630]

یفاکلا 90:8. [ 631]

یفاکلا 90:8. [ 632]
ج 3:45. ج 328:44 ، راونالا 312:44 و 313 ، راحب  [ 633]

. مالسلاهیلع اضرلا -  رابخا  نویع  [ 634]
تافاص 105:37. [ 635]

ءارسا 60:17. [ 636]
یمقلا 21:2. ریسفت  [ 637]

.12  : 43 فسوی 49 -  [ 638]
بوشآ 72:4. رهش  نبا  بقانم  [ 639]

. راخب هرخبا : [ 640]
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یفاکلا 90:8. [ 641]
:91 و 92. فوهلملا [ 642]

:130 و 131. قودصلا یلاما  [ 643]
.15: فنخمیبا لتقم  [ 644]

راونالا 327:44 و 328. راحب  [ 645]
. دشن تفای  دیفم  داشرا  رد  یلو  . 131: قودصلا یلاما  [ 646]

:131 و 132. فوهلملا [ 647]
هرقب 156:2. [ 648]

.48: فنخموبا لتقم  [ 649]
. كاله یتخس ، تسا ، سوسفا  يهملک  نآ  ياو و  لیو : [ 650]

داشرالا 89:2 و 90. [ 651]
:150 و 151. فوهلملا [ 652]

داشرالا 90:2 و 91. [ 653]
.52: نازحالا ریثم  [ 654]

راونالا 3:45. راحب  [ 655]
. ریشمش یمرچ  دنب  ریشمش : لیامح  [ 656]

.478  - 480: قودصلا یلاما  [ 657]
.220: فوهلملا [ 658]

:104 و 105. نازحالا ریثم  [ 659]
.133  - 135: فنخموبا لتقم  [ 660]

.45  : 194 راونالا 196 -  راحب  [ 661]
. یتشز رد  هتشذگ  رد  دح  زا  تخس  تشز و  راک  عیظف : [ 662]

:132 و 133. فنخموبا لتقم  [ 663]
. باوخ مون : [ 664]

. يرادیب هظقی : [ 665]
.133  - 135: فنخموبا لتقم  [ 666]

:347 و 348. ةداهشلا رارسا  [ 667]
. انیبان فوفکم : [ 668]

. نینایم تشگنا  كون  ات  جنرآ  زا  جنرآ ، وزاب ، عارذ : [ 669]
راونالا 306:45. راحب  :183 و 184 ، فوهلملا [ 670]

.320: یحیرطلا بختنم  [ 671]
. هنیس ردص : [ 672]

. هدش هتسکش  هدش و  بوکمین  هتفوک : ضوضرم : [ 673]
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.45  : 319 راونالا 321 -  راحب  ، 197  - 199: یحیرط بختنملا  [ 674]
:479 و 480. نیقیلا فشک  [ 675]

. دشاب یقاب  نآ  فارطا  ياهوم  هتخیر و  شرس  طسو  ياهوم  هکنآ  علصا : [ 676]
. دکؤم راوتسا و  هظلغم : [ 677]

.480  - 482: نیقیلا فشک  [ 678]
:241 و 242. بقانملا یف  بقاثلا  [ 679]

. هنایزات تخرد ، خاش  بیضق : [ 680]
.236  - 238: بقانملا یف  بقاثلا  [ 681]

. هدولآ هتشغآ ، خطلم : [ 682]
. دایرف گناب ، خارص : [ 683]

. باوخ يهماج  شارف : [ 684]
. نارای ناروای ، ناوعا : [ 685]

:229 و 240. بقانملا یف  بقاثلا  [ 686]
. يزیچ ره  زا  يهدنرادزاب  یقثاع : [ 687]

. رکف هب  يرما  ای  یلوق  رد  نتفر  ورف  ضوخ : [ 688]
. نتفخ زامن  ءاشع ، زامن  همتع : زامن  [ 689]

. ندش لزان  الاب ، زا  ندمآ  طوبه : [ 690]
. رتنشور یفصا : [ 691]

. تسد دنب  داس ، ياهناوختسا  دنز : [ 692]
. ندز مشچ  دشاب ، لیلق  رادقمب  هک  كدنا  نامز  هحمل : [ 693]

. دیوجیم دیئاخیم : [ 694]
. دنکیم لوبق  تحیصن  دنپ و  هک  یسک  هدنریذپ ، ظعتم : [ 695]

.299  - 233: بقانملا یف  بقاثلا  [ 696]
.140: يرولا مالعا  [ 697]

. نتخاس هدیشوپ  ندینادرگ ، رود  ندینادرگ : بوجحم  [ 698]
:135 و 136. دیفملا یلامالا  [ 699]

راونالا 510:22 و 511. راحب  هب : دیرگنب  [ 700]
مالسلاهیلع 116:1. اضرلا  رابخا  نویع  :373 و  قودصلا یلاما  [ 701]

راونالا 5:43 و 18. راحب  [ 702]
یفاصلا 102:1 و 103. ریسفت  هب : دیرگنب  [ 703]

راونالا 12:43 و 13 و 14 و 15 و 16 و 18. راحب  هب : دیرگنب  [ 704]
راونالا 13:45. راحب  هب : دیرگنب  [ 705]

:180 و 181. عیارشلا للع  [ 706]
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.179: عیارشلا للع  [ 707]
يراخبلا 83:5 و حیحص  ، 314: قودصلا یلاما  جاجتحالا 255:2 ، ، 95: دیفملل یلامالا  مالـسلاهیلع 46:2 و 47 . اضرلا  رابخا  نویع  [ 708]

.96
بازحا 57:33. [ 709]

یمقلا 196:2. ریسفت  [ 710]
.400: یسوطلا یلاما  [ 711]
راونالا 42:43. راحب  [ 712]

حیارجلا 529:2 و 530. جیارخلا و  [ 713]
حیارجلا 530:2. جیارخلا و  [ 714]

حیارجلا 531:2 و 532. جئارخلا و  [ 715]
537:2 و 538. حیارجلا : جئارخلا و  [ 716]

. روتس هباد : [ 717]
. ندرک فاوط  ياج  فاطم : [ 718]

بوشآ 338:3. رهش  نبا  بقانم  [ 719]
:407 و 408. ةداهشلا رارسا  [ 720]

. يراوسرتش هلحار : [ 721]
.34  : 56 راونالا 58 -  راحب  [ 722]

ءایبنا 103:21. [ 723]

ءایبنا 102:21. [ 724]
.269: یفوک تارف  ریسفت  [ 725]
تاجردلا 157:3. رئاصب  [ 726]

.2: همامالا لئالد  [ 727]
. یکیرات نت ، دبلاک  داوس : [ 728]

ۀمغلا 366:1. فشک  [ 729]
. یسورع حاکن و  جاوز : [ 730]

همغلا 372:1 و 373. فشک  [ 731]
لاصخلا 272:1 و 273. [ 732]

.188: یسوطلا یلاما  [ 733]
حیارجلا 526:2. جیارخلا و  [ 734]

راونالا 157:43. راحب  [ 735]
هیقفلا 297:1 و 298. هرضحی  نم ال  باتک  [ 736]

. لامعا يهدنسیون  نابهاگن و  ناگتشرف  هظفح : [ 737]
زا یلاعت  يادـخ  دـنراذگ . زامن  نآ  دزن  مدرم  دـناهداهن و  مارحلا  دجـسم  رد  لاعتم  دـنوادخ  رما  هب  هک  تسا  یفورعم  گنـس  ماقم : [ 738]
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. درب جارعم  هب  ار  ربماغیپ  ماقم  مزمز و  نایم 
. تسا جاع  ای  بوچ  زا  هک  ادج  يرد  اب  رودم  درخ و  یفرظ  هقح : [ 739]

. ورگ هقیثو ، هنیهر : [ 740]
.43  : 174 راونالاراحب 180 -  [ 741]

راونالا 184:43. راحب  [ 742]

راونالا 184:43. راحب  [ 743]
یفاکلا 376:8. [ 744]

. هبش کش و  هبیاش : [ 745]
بوشآ 361:3. رهش  نبا  بقانم  [ 746]

. مکارت بکارت : [ 747]
. ندرک يدونشخ  بلط  نتساوخ ، يدنماضر  ءاضرتسا : [ 748]

. بضغ مشخ و  هب  لیدبت  یعیبط و  تلاح  زا  جورخ  ریغت : [ 749]
. دحل اب  روگ  دوحلم : ربق  [ 750]

.42  : 199 راونالا 301 -  راحب  هب : دیرگنب  [ 751]
راونالا 106:54. راحب  هب : دیرگنب  [ 752]

:76 و 77. قودصلا یلاما  [ 753]
.381: یحیرطلا بختنم  [ 754]

راونالاراحب 106:45. [ 755]
:77 و 78. قودصلا یلاما  [ 756]

. تمحر یکین و  زا  هدرک  رود  هدنار و  نوعلم ، عمج  نیعالم : [ 757]
.382: یحیرطلا بختنم  [ 758]

.78  - 80: قودص یلاما  [ 759]
راونالا 106:45. راحب  [ 760]

.383: یحیرطلا بختنم  [ 761]
راونالا 106:45. راحب  [ 762]

.81: قودص یلاما  [ 763]
راونالا 106:45. راحب  [ 764]

:384 و 385. یحیرطلا بختنم  [ 765]
. ونامسیر نسر : [ 766]

. ملق هماخ : [ 767]
راونالا 16:45. راحب  [ 768]
.292: ةداهشلا رارسا  [ 769]

.137: قودصلا یلاما  [ 770]
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راونالا 16:45. راحب  [ 771]
.71: فنخمیبا لتقم  [ 772]
راونالا 17:45. راحب  [ 773]

.137: قودصلا یلاما  [ 774]
راونالا 17:45. راحب  [ 775]

. ینادعمش لیدنق ، عمج  لیدانق : [ 776]
:292 و 293. فنخمیبا زا  لقن  هب  ةداهشلا  رارسا  [ 777]

راونالا 17:45. راحب  [ 778]
.137: قودصلا یلاما  [ 779]
راونالا 17:45. راحب  [ 780]
راونالا 17:45. راحب  [ 781]

راونالا 27:45 و 28. راحب  [ 782]
راونالا 58:45. راحب  [ 783]

راونالا 331:45. راحب  [ 784]
.94: نییبلاطلا لتاقم  ، 251: يرولا مالعا  داشرالا 135:2 ، [ 785]

. ندرک تسین  قاهزا : [ 786]
هعیشلا 128:15. لئاسو  ، 202: فوهلملا [ 787]

راونالا 66:45. راحب  [ 788]
هعیشلا 125:15. لئاسو  هب : دیرگنب  [ 789]

بوشآ 77:4. رهش  نبا  بقانم  [ 790]
.94: نییبلاطلا لتاقم  [ 791]
راونالاراحب 46:45. [ 792]
جاجتحالا 101:2. [ 793]

.402: ةداهشلا رارسا  [ 794]

.95: نییبلاطلا لتاقم  [ 795]

.402: ةداهشلا رارسا  [ 796]
.169: فوهلملا [ 797]

.404: ةداهشلا رارسا  [ 798]
راونالا 45:45 و 46. راحب  [ 799]

بوشآ 108:4 و 109. رهش  نبا  بقانم  [ 800]
راونالا 53:45 و 54. راحب  [ 801]

.451: یحیرطلا بختنم  [ 802]
بوشآ 113:4. رهش  نبا  بقانم  [ 803]
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راونالاراحب 71:45. [ 804]
راونالا 28:45 و 29. راحب  [ 805]

لامعالا 79:3. لابقا  [ 806]

لامعالا 76:3. لابقا  [ 807]

لامعالا 76:3. لابقا  [ 808]

لامعالا 76:3. لابقا  [ 809]

لامعالا 78:3. لابقا  [ 810]

لامعالا 79:3. لابقا  [ 811]

لامعالا 79:3. لابقا  [ 812]

راونالا 30:45. راحب  [ 813]
. يرما رد  تریصب  یهاگآ ، تربخ : [ 814]

.23:33 بازحا [ 815]
.3  : 73 لامعالا 80 -  لابقا  [ 816]

.142: نازحالا جیهم  [ 817]
.1  : 323 داشرالا 326 -  هب : دیرگنب  [ 818]

. رایخ هزبرخ ، ودک ، یعون  خیطب : [ 819]
. پچ تمس  هرسیم : [ 820]

.78: یشک لاجر  [ 821]
راونالا 21:45. راحب  [ 822]

. ندمآ زاب  عوجر ، تشگزاب ، تدواعم : [ 823]
65 و 66. فنخموبا :  لتقم  [ 824]

راونالا 26:45. راحب  [ 825]

راونالا 27:45. راحب  [ 826]
بوشآ 103:4. رهش  نبا  بقانم  هب : دیرگنب  زین  راونالا 26:45 و 27 و  راحب  [ 827]

راونالا 27:45. راحب  [ 828]
. تسکش یگتسکش ، راسکنا : [ 829]

.66: فنخمیبا لتقم  [ 830]
.73: فنخموبا لتقم  [ 831]
راونالاراحب 20:45. [ 832]

بوشآ 104:4. رهش  نبا  بقانم  هب : دیرگنب  زین  و  راونالاراحب 19:45 ، داشرالا 103:2 ، [ 833]
.69: فنخموبا لتقم  [ 834]
راونالاراحب 27:45. [ 835]

حئارجلا 847:2 و 848. جئارخلا و  [ 836]
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.229: عیارشلا للع  [ 837]
راونالا 394:44. راحب  ، 154: فوهلملا [ 838]

. یبجاو رب ، يوم  هرون : [ 839]

:154 و 155. فوهلملا [ 840]
داشرالا 91:2. [ 841]

:151 و 152. فوهلملا [ 842]
. هقیرط هار و  دروم : [ 843]

.133: قودصلا یلاما  [ 844]
داشرالا 92:2. [ 845]

.152: فوهلملا [ 846]
داشرالا 92:2. [ 847]

:153 و 154. فوهلملا [ 848]
.160: فوهلملا [ 849]

راونالا 15:45. راحب  ، 134: نازحالا جیهم  [ 850]
راونالا 15:45 و 16. راحب  [ 851]

.57: نازحالا ریثم  راونالا 30:45 ، راحب  :145 و 146 ، نازحالا جیهم  [ 852]
:158 و 159. فوهلملا [ 853]

.75: فنخمیبا لتقم  [ 854]
داشرالا 99:2. [ 855]

:75 و 76. فنخموبا لتقم  [ 856]
داشرالا 99:2. [ 857]

.160: فوهلملا [ 858]
.76: فنخموبا لتقم  [ 859]

داشرالا 99:2 و 100. [ 860]
:59 و 60. نازحالا ریثم  [ 861]
. نداد تسد  هحفاصم : [ 862]

.160: فوهلملا [ 863]
راونالا 13:45. راحب  [ 864]

:76 و 77. فنخموبا لتقم  [ 865]
داشرالا 100:2 و 101. [ 866]

.136: قودصلا یلاما  [ 867]
.78: فنخموبا لتقم  [ 868]
راونالاراحب 14:45. [ 869]
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داشرالا 104:2. [ 870]
.136: قودص یلاما  [ 871]

.160: فوهلملا [ 872]
راونالا 14:45. راحب  [ 873]

راونالاراحب 14:45. هب : دیرگنب  [ 874]
داشرالا 101:2. [ 875]

راونالاراحب 18:45. [ 876]
بوشآ 101:4. رهش  نبا  بقانم  هب : دیرگنب  زین  و  راونالاراحب 18:45 ، [ 877]
بوشآ 101:4. رهش  نبا  بقانم  هب : دیرگنب  زین  و  راونالاراحب 18:45 ، [ 878]

بوشآ 101:4 و 102. رهش  نبا  بقانم  هب : دیرگنب  زین  و  راونالاراحب 18:45 و 19 ، [ 879]
هرقب 156:2. [ 880]

:66 و 67. فنخموبا لتقم  [ 881]
راونالا 21:45. راحب  [ 882]
راونالاراحب 26:45. [ 883]

.165: فوهلملا [ 884]
.65: نازحالا ریثم  [ 885]

:67 و 68. فنخموبا لتقم  [ 886]

راونالا 25:45 و 26. راحب  [ 887]
. یلاعت يراب  تافص  زا  یکی  نیما ، دمتعم و  نمتؤم : [ 888]

راونالاراحب 22:45. [ 889]
.162: فوهلملا [ 890]

:163 و 164. فوهلملا [ 891]
.164: فوهلملا [ 892]

راونالا 23:45 و 24. راحب  [ 893]
.165: فوهلملا [ 894]

165 و 166. فوهلملا :  [ 895]
بوشآ 102:4. رهش  نبا  بقانم  هب  دیرگنب  زین  و  راونالا 24:45 ، راحب  [ 896]

بوشآ 102:4. رهش  نبا  بقانم  هب : دیرگنب  زین  و  راونالا 24:45 ، راحب  [ 897]
بوشآ 102:4. رهش  نبا  بقانم  هب : دیرگنب  زین  و  راونالا 24:45 و 25 ، راحب  [ 898]

.63: نازحالاریثم [ 899]
بوشآ 102:4. رهش  نبا  بقانم  هب : دیرگنب  زین  و  راونالا 25:45 . راحب  [ 900]

راونالا 25:45. راحب  [ 901]

.70: فنخموبا لتقم  [ 902]
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. تبیه ندرب ، هلمح  تلوص : [ 903]
.70: فنخموبا لتقم  [ 904]

.72 فنخمیبا :  لتقم  [ 905]
. دمآ رد  رس  هب  [ 906]

.297: فنخموبا زا  لقن  هب  ةداهشلا  رارسا  [ 907]
.74: فنخموبا لتقم  [ 908]

بوشآ 104:4. رهش  نبا  بقانم  هب : دیرگنب  زین  و  راونالا 28:45 ، راحب  [ 909]
. ندب نت ، رب : [ 910]

.298: ةداهشلا رارسا  [ 911]
راونالا 29:45. راحب  [ 912]
راونالا 30:45. راحب  [ 913]

راونالا 30:45 و 31. راحب  [ 914]
راونالا 31:45. راحب  [ 915]
راونالا 32:45. راحب  [ 916]
راونالا 32:45. راحب  [ 917]

. نارتخد ناگریبن ، ناگدازدنزرف ، دافحا : [ 918]
راونالا 62:45 و 63. راحب  [ 919]

راونالاراحب 63:45. [ 920]
.724: دجهتملا حابصم  [ 921]

راونالاراحب 64:45. [ 922]
.57: یحیرطلا بختنم  [ 923]

راونالاراحب 74:45. [ 924]
بوشآ 113:4. رهش  نبا  بقانم  [ 925]

راونالاراحب 354:44. [ 926]
داشرالا 54:2 و 55. [ 927]

.426: یحیرطلا بختنم  [ 928]
. ار یسک  نداد  بلق  توق  ندرک و  ریلد  عیجشت : [ 929]

:33 و34. فنخموبا لتقم  [ 930]
.426: یحیرطلا بختنم  [ 931]

.426 یحیرطلا :  بختنم  [ 932]
. مکش فوج : [ 933]
داشرالا 58:2. [ 934]

.427: یحیرطلا بختنم  [ 935]
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داشرالا 59:2. [ 936]
یفاکلا 617:8. [ 937]

427: یحیرطلا بختنم  [ 938]
داشرالا 60:2 و 61. [ 939]

.427: یحیرطلا بختنم  [ 940]
داشرالا 61:2. [ 941]

. ششوپ یشاوغ : [ 942]
داشرالا 61:2. [ 943]

.427: یحیرطلا بختنم  [ 944]
داشرالا 61:2 و 62. [ 945]

:427 و 428. یحیرطلا بختنم  [ 946]
.121: فوهلملا [ 947]

. فرظ زا  نابز  فارطا  هب  گس  ندروخ  بآ  غولو : [ 948]
. داهن يدیلپ  نورد ، یتشز  تریرس : ثبخ  [ 949]

داشرالا 62:2 و 63. [ 950]
.122: فوهلملا [ 951]

.228: ةداهشلا رارسا  [ 952]
.428: یحیرطلا بختنم  [ 953]

:37 و 38. فنخموبا لتقم  هب : دیرگنب  [ 954]
داشرالا 63:2. [ 955]

.122: فوهلملا [ 956]
بوشآ 94:4. رهش  نبا  بقانم  [ 957]

.160: نازحالا جیهم  [ 958]

راونالا 32:45. راحب  [ 959]
.98: نیبلاطلا لتاقم  [ 960]

داشرالا 107:2. [ 961]
:72 و 73. فنخموبا لتقم  [ 962]

راونالا 32:45. راحب  [ 963]
:137 و 138. قودصلا یلاما  [ 964]

راونالا 32:45. راحب  [ 965]

.74: فنخموبا لتقم  [ 966]

راونالا 33:45. راحب  [ 967]
بوشآ 105:4. رهش  نبا  بقانم  [ 968]
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.97: نیبلاطلا لتاقم  [ 969]
راونالا 33:45. راحب  [ 970]
راونالاراحب 33:45. [ 971]
راونالاراحب 33:45. [ 972]
راونالاراحب 34:45. [ 973]
.161: نازحالا جیهم  [ 974]
راونالاراحب 34:45. [ 975]
راونالاراحب 34:45. [ 976]
.16: نازحالا جیهم  [ 977]

راونالاراحب 34:45. [ 978]

راونالاراحب 34:45. [ 979]
. رکف هشیدنا و  اب  ریبدت ، اب  نطفتم : [ 980]

.79: فنخمیبا لتقم  [ 981]

.79: فنخمیبا لتقم  [ 982]
راونالاراحب 34:45. [ 983]

. دنزیوآیم دوخ  رب  دسیونیم و  ندز  رظن  ای  نونج  ای  سرت  زا  يریگولج  يارب  ناسنا  هک  يذیوعت  هیقر و  هذوع : [ 984]
. ار هلئسم  یسک  زا  ندرک  لاؤس  هرابود  هدواعم : [ 985]

:373 و 374. یحیرطلا بختنم  [ 986]
راونالاراحب 34:45. [ 987]

بوشآ 106:4. رهش  نبا  بقانم  [ 988]
راونالاراحب 35:45. [ 989]

.79: فنخمیبا لتقم  [ 990]
راونالاراحب 35:45. [ 991]

.374: یحیرطلا بختنم  [ 992]
راونالاراحب 35:45. [ 993]

.374: یحیرطلا بختنم  [ 994]
راونالاراحب 35:45. [ 995]
.80: فنخموبا لتقم  [ 996]

راونالاراحب 35:45 و 36. [ 997]
:374 و 375. یحیرطلا بختنم  [ 998]

. ] 80: فنخموبا لتقم  [ 999]

.212: يرولا مالعا  [ 1000]
:80 و 81. فنخموبا لتقم  [ 1001]
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:80 و 81. فنخموبا لتقم  [ 1002]
.45  : 34 راونالاراحب 36 -  [ 1003]

راونالاراحب 36:45. [ 1004]
.92: نیبلاطلا لتاقم  [ 1005]
راونالاراحب 36:45. [ 1006]

راونالاراحب 36:45 و 37. [ 1007]
. خزود رقس : [ 1008]

. ریزگان راچان ، روبجم ، ءاجلم : [ 1009]
راونالاراحب 37:45. [ 1010]

راونالاراحب 37:45 و 38. [ 1011]
راونالاراحب 38:45. [ 1012]
راونالاراحب 38:45. [ 1013]
راونالاراحب 39:45. [ 1014]

راونالاراحب 39:45 و 40. [ 1015]
راونالاراحب 298:44. لاصخلا 68:1 ، ، 374: قودص یلاما  [ 1016]

راونالاراحب 39:45. [ 1017]
. هدنراد تعاجش  لصا : [ 1018]

:312 و 313. یحیرطلا بختنم  [ 1019]
.57: فنخموبا لتقم  [ 1020]

.313: یحیرطلا بختنم  [ 1021]
راونالاراحب 40:45. [ 1022]

:57 و 58. فنخموبا لتقم  [ 1023]
راونالاراحب 40:45. [ 1024]
.337: ةداهشلا رارسا  [ 1025]
راونالاراحب 41:45. [ 1026]

:313 و 314. یحیرطلا بختنم  [ 1027]
.58: فنخموبا لتقم  [ 1028]

:313 و 314. یحیرطلا بختنم  [ 1029]
راونالاراحب 40:45. [ 1030]
.58: فنخموبا لتقم  [ 1031]
راونالاراحب 40:45. [ 1032]
.58: فنخموبا لتقم  [ 1033]
راونالاراحب 40:45. [ 1034]

بئاطالا بئاصم  یف  بئاصملا  www.Ghaemiyeh.comلیلکا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 251 

http://www.ghaemiyeh.com


.58: فنخموبا لتقم  [ 1035]
راونالاراحب 40:45. [ 1036]
.59: فنخموبا لتقم  [ 1037]

:40 و 41. راونالاراحب [ 1038]
.314: یحیرطلا بختنم  [ 1039]

.59: فنخموبا لتقم  [ 1040]
راونالاراحب 42:45. [ 1041]
.59: فنخموبا لتقم  [ 1042]

.314: حیرطلل بختنم  [ 1043]
راونالاراحب 42:45. [ 1044]
.59: فنخموبا لتقم  [ 1045]

.442: یحیرطلا بختنم  [ 1046]
راونالاراحب 41:45. [ 1047]

راونالاراحب 308:45. :259 و 260 ، لامعالا باوث  هب : دیرگنب  و  :117 و 118 ، نیبلاطلا لتاقم  [ 1048]
:341 و 342. ةداهشلا رارسا  [ 1049]

. تسا جولاک  نآ  یسراف  هک  کچوک  تشگنا  رصنخلا : [ 1050]
.340: ةداهشلا رارسا  [ 1051]

. میس رز و  عاتم ، لوپ ، هاوخنت : [ 1052]
. یتشک هدارط : [ 1053]

. هناش وزاب و  بکنم : [ 1054]
.159: سوردلا باتک  [ 1055]

راونالاراحب 43:5. [ 1056]
راونالاراحب 42:45. [ 1057]

بوشآ 109:4. رهش  نبا  بقانم  [ 1058]
بوشآ 108:4 و 109. رهش  نبا  بقانم  [ 1059]

.86: نیبلاطلا لتاقم  [ 1060]

.86: نیبلاطلا لتاقم  [ 1061]
.443: یحیرطلا بختنم  [ 1062]

.86: نیبلاطلا لتاقم  [ 1063]
.376: ةداهشلا رارسا  [ 1064]

.166: فوهلملا [ 1065]
نارمع 33:3 و 34. لآ  [ 1066]

راونالاراحب 42:45 و 43. [ 1067]
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راونالاراحب 43:45. [ 1068]
. دشابیم تیب  نیا  زا  شیپ  عرصم  هب  طوبرم  هکلب  تسین  تیب  نیا  هب  قلعتم  عرصم  نیا  هک  تسا  ینتفگ  [ 1069]

.138: قودصلا یلاما  [ 1070]
راونالاراحب 43:45. [ 1071]

.166: فوهلملا [ 1072]
راونالاراحب 43:45 و 44. [ 1073]

داشرالا 106:2. [ 1074]
راونالا 44:45. راحب  [ 1075]

.167: فوهلملا [ 1076]
.443: یحیرطلا بختنم  [ 1077]

داشرالا 106:2. [ 1078]
هرقب 156:2. [ 1079]

:82 و 83. فنخموبا لتقم  [ 1080]
راونالاراحب 44:45. [ 1081]
.371: ةداهشلا رارسا  [ 1082]
راونالاراحب 44:45. [ 1083]

هرقب 156:2. [ 1084]
.371: ةداهشلا رارسا  [ 1085]
.412: ةداهشلا رارسا  [ 1086]
راونالاراحب 52:45. [ 1087]

راونالا 52:45. راحب  [ 1088]
.178: فوهلملا [ 1089]

.139: قودصلا یلاما  [ 1090]
راونالاراحب 52:45. [ 1091]
راونالاراحب 52:45. [ 1092]
راونالاراحب 53:45. [ 1093]
راونالاراحب 53:45. [ 1094]

بوشآ 111:4. رهش  نبا  بقانم  [ 1095]

بوشآ 111:4. رهش  نبا  بقانم  [ 1096]

بوشآ 111:4. رهش  نبا  بقانم  [ 1097]

بوشآ 111:4. رهش  نبا  بقانم  [ 1098]

بوشآ 111:4. رهش  نبا  بقانم  [ 1099]
.174: فوهلملا [ 1100]
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راونالاراحب 55:45. [ 1101]
.174: فوهلملا [ 1102]

راونالاراحب 55:45. [ 1103]
.175: فوهلملا [ 1104]
.175: فوهلملا [ 1105]
داشرالا 112:2. [ 1106]

راونالاراحب 55:45. [ 1107]
.175: فوهلملا [ 1108]

. دنبندرگ لحم  هنیس و  يالاب  هنیس ، رحن : [ 1109]
:175 و 176. فوهلملا [ 1110]

.89: فنخموبا لتقم  [ 1111]
.178: فوهلملا [ 1112]

:91 و 92. نازحالا ریثم  [ 1113]
.92 نازحالا :  ریثم  [ 1114]

داشرالا 114:2 و 115. [ 1115]
. نشور قاطا  نشور : [ 1116]

:123 و 124. فنخموبا لتقم  [ 1117]
.214 فوهلملا :  [ 1118]

بوشآ 114:4. رهش  نبا  بقانم  [ 1119]
:214 و 215. فوهلملا [ 1120]

. رازن هریقح  لیئض : [ 1121]
. ناکم زیح : [ 1122]
. هزین نانس : [ 1123]

. البرک يهعقاو  رد  مالسلاهیلع -  یلع -  نب  نیسح  لتاق  یعخن  سنا  نب  نانس  نانس : [ 1124]
. نیمز اربغ : [ 1125]

چیه چیا : [ 1126]
. باحس ربا ، غیم : [ 1127]

. دینش دیشوین : [ 1128]
. دج ناکاین ، این : [ 1129]

راونالاراحب 305:45 و 306. [ 1130]
ءارعش 227:26. [ 1131]

راونالاراحب 236:45 و 237. [ 1132]
راونالاراحب 236:45. [ 1133]
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راونالاراحب 235:45. [ 1134]

راونالاراحب 236:45. [ 1135]

راونالاراحب 236:45. [ 1136]

راونالاراحب 237:45. [ 1137]
97 و 98.  : تارایزلا لماک  [ 1138]

.120: قودصلا یلاما  [ 1139]
راونالاراحب 266:44 و 267. [ 1140]

راونالاراحب 114:45. [ 1141]

راونالاراحب 115:45. [ 1142]

راونالاراحب 242:45. [ 1143]

راونالاراحب 253:45. [ 1144]
راونالاراحب 257:45 و 258. [ 1145]

.45  : 242 راونالاراحب 294 -  [ 1146]
.131: قودصلا یلاما  [ 1147]

رون 35:24. [ 1148]
تافاص 65:37. [ 1149]

.20:2 هرقب [ 1150]
.126: فوهلملا [ 1151]
داشرالا 70:2. [ 1152]

.135: فوهلملا [ 1153]
داشرالا 70:2 و 71. [ 1154]

:135 و 136. فوهلملا [ 1155]
داشرالا 71:2. [ 1156]

.437: یحیرطلا بختنم  [ 1157]
داشرالا 71:2. [ 1158]

.136: فوهلملا [ 1159]
داشرالا 71:2. [ 1160]

.133: فوهلملا [ 1161]
داشرالا 73:2. [ 1162]

هرقب 165:2. [ 1163]
.372: یحیرطلا بختنم  [ 1164]

راونالاراحب 378:44 و 379. هب : دیرگنب  [ 1165]
.439: یحیرطلا بختنم  [ 1166]
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48 و 49.  : فنخموبا لتقم  [ 1167]
. دشن تفای  نازحالا  ریثم  رد  [ 1168]

. هدش رهم  صلاخ  بارش  موتخم : قیحر  [ 1169]
.92: یفلزلا ملاعم  [ 1170]

.402: ةداهشلا رارسا  [ 1171]

.402: ةداهشلا رارسا  [ 1172]
.130: قودصلا یلاما  [ 1173]

.128: فوهلملا [ 1174]
ءاسن 78:4. [ 1175]

نارمع 154:3. لآ  [ 1176]
سپس باوخ و  زا  دیآ  دورف  یپایپ  شرس  هک  دهد  تسد  هداتسیا  ای  هتسشن  هتفرگ  باوخ  صخـش  يارب  هک  یتلاح  ترچ ، یکنیپ : [ 1177]

. دنک تسار  رس  دهج و  باوخ  زا 
راونالاراحب 330:44. [ 1178]

. تخس يهجنکش  باذع ، تبوقع ، لاکن : [ 1179]
125 و 126.  : فوهلملا [ 1180]

هرقب 156:2. [ 1181]
. نتشاد یمارگ  ندرک ، زیزع  زازعا : [ 1182]

.372: یحیرطلا بختنم  [ 1183]
. ندروخ ریش  عاضر : [ 1184]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
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. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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