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: هدنسیون

یناغماد یملاع  یلعدمحم 

: یپاچ رشان 

داه

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هنئمطم سفن  مالسلاهیلع  26نیسح 

باتک 26تاصخشم 

26راتفگشیپ

هنئمطم سفن  27نیسح 

27هراشا

درک مایق  نیسح  27ارچ 

27هراشا

نیسح ینید  28تیلوئسم 

نیسح ماما  یعامتجا  28تیلوئسم 

ماما رب  تجح  28هماقا 

نید زا  29تیامح 

تفالخ ماقم  29ظفح 

تما هدارا  29يزاسدازآ 

29هراشا

يوما تموکح  ملاظم  ندرک  نک  30هشیر 

30هراشا

تینما 30بلس 

یمالسا تما  30ریقحت 

هعیش زا  ملظ  31عفد 

تیب لها  31يایحا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  32رما 

32هراشا
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یمالسا ياهشزرا  ندرک  32هدنز 

32هراشا

یمالسا 32تدحو 

32تیرح

یناسنا یمالسا و  33قالخا 

تعدب ندرب  نیب  33زا 

رورت زا  34يریگشیپ 

یلع نب  نیسح  تداهش  34تدالو و 

نیسح تدالو  35مسارم 

نیسح يادف  35میهاربا 

دوعق ای  دننک  مایق  هچ  دنماما  35نینسح 

ادخ لوسر  تافص  ثراو  36نینسح 

دنرادیم تسود  ار  نینسح  ناتسود  لوسر  36ادخ و 

هیحاتتفا تاریبکت  بابحتسا  36لیلد 

یلع نب  نیسح  تماما  رب  37صوصن 

نیسح یسرت  37ادخ 

نیسح 38تدابع 

نیسح ینتورف  38عضاوت و 

نیسح ياخس  38دوج و 

نیسح ماما  38مرک 

نیسح 39یبایشزرا 

نیسح 40شناد 

نیسح يراد  نتشیوخ  40راقو و 

قفانم رب  زامن  40نیسح و 
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درادیم تسود  ار  نیسح  ناتسود  41ادخ 

دلابیم دوخ  رب  نینسح  دوجو  هب  41تشهب 

تسا نیسح  قوشم  41لیئربج 

نادنمتسم هب  کمک  41نیسح و 

نیسح 41تیعطاق 

نیسح سفن  42تزع 

دننایک میضلا  43ةابا 

تداهش لابق  رد  نیسح  43رجا 

دنکیم تیاکح  ءایبنا  يارب  ار  البرک  ناتساد  44ادخ 

دناوخیم هضور  مدآ  يارب  45لیئربج 

دوشیم مطالتم  البرک  رد  حون  45یتشک 

دوشیم لزلزتم  نامیلس  45طاسب 

لضفلا ما  46باوخ 

نیسح ربق  كاخ  هملس و  46ما 

سابع نبا  هملس و  ما  باوخ  رد  46ربمایپ 

دنکیمن عفد  ءایلوا  ءایبنا و  زا  ار  اهيراتفرگ  ارچ  47ادخ 

میونشب نامز  ماما  هدنیامن  زا  ار  47خساپ 

نیسح رب  هیرگ  48باوث 

تسا ناماما  هقالع  دروم  ازع  سلاجم  50لیکشت 

دناهمئا ناگتشرف و  هجوت  دروم  نیسح  50نارادازع 

تسا ازع  هام  51مرحم 

انتم ادنس و  بلاج  51یتیاور 

درکن مایق  هیواعم  نامز  رد  نیسح  ماما  52ارچ 

نیسح دروم  رد  هیواعم  53تیصو 
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هنیدم یلاو  هب  دیزی  53همان 

هنیدم یلاو  54نیسح و 

دیلو ریبز و  54نبا 

ماما اب  ناورم  54يوگتفگ 

ادخ لوسر  ربق  اب  55عادو 

نیسح باوخ  رد  ادخ  55لوسر 

ماما اب  هیفنح  دمحم  56يوگتفگ 

دزاسیم نشور  ار  شفده  نیسح  56تیصو 

هکم هب  57ترجه 

عیطم نب  هللادبع  57ماما و 

نیسح ماما  زا  هفوک  لها  57توعد 

نایفوک ياههمان  هب  ماما  58خساپ 

هرصب مدرم  هب  ماما  59همان 

نآ جیاتن  هرصب و  59رانیمس 

ماما همان  دروم  رد  دوراج  نب  رذنم  60لمعلاسکع 

لیقع نب  60ملسم 

دهدیم ربخ  لیقع  نب  ملسم  تداهش  زا  ادخ  60لوسر 

دوریم هفوک  هب  لیقع  نب  60ملسم 

راتخم هناخ  رد  61ملسم 

ملسم اب  نایفوک  61تعیب 

نیسح اب  تعیب  61طیارش 

دندرک تعیب  ملسم  اب  يدادعت  62هچ 

دوشیم بوصنم  هفوک  يرادنامرف  هب  دایز  62نبا 

هرصب رد  دایز  نبا  62ینارنخس 
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دیآیم هفوک  هب  دایز  63نبا 

دایز نبا  63ینارنخس 

دوریم ةورع  نب  یناه  هناخ  هب  63ملسم 

داد رییغت  ار  دوخ  لحم  ملسم  64ارچ 

دوب دهاوخن  تسیرورت  64نموم 

تسا نیسحت  دروم  ملسم  65راک 

ملسم هب  یبایتسد  يارب  دایز  نبا  65گنرین 

درخیم ار  هفوک  نارس  دایز  66نبا 

دایز نبا  سلجم  رد  66یناه 

هدنزومآ سرد  67کی 

دوشیم هرصاحم  یتموکح  67رصق 

دنکیم مایق  لیقع  نب  68ملسم 

دنتفرگ شیپ  یئافویب  قیرط  68نایفوک 

دوشیم هدنهانپ  هعوط  هناخ  هب  69ملسم 

هعوط دنزرف  70لالب 

دوشیم عورش  تموکح  تیلاعف  بالقنا  تسکش  70اب 

هفوک رد  یماظن  تموکح  70نالعا 

ناما 70مچرپ 

دنک ریگتسد  ار  ملسم  هک  یسک  71هزیاج 

درک ار  دوخ  راک  71لالب 

هعوط هناخ  هب  71موجه 

هرامالاراد ولج  لیقع  نب  72ملسم 

دایز نبا  73ملسم و 

ملسم 73تیصو 
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ملسم 74تداهش 

هورع نب  یناه  74تداهش 

؟ دندرک هچ  ادهش  نادبا  74اب 

دنتخیوآ راد  هب  ار  كاپ  75داسجا 

دنداتسرف ماش  هب  ار  ادهش  75ياهرس 

دایز نبا  هب  دیزی  75خساپ 

هفوک رد  76ناقفخ 

دیزی فرط  زا  نیسح  رورت  76روتسد 

قارع هب  تمیزع  ماگنه  هب  نیسح  ماما  76هبطخ 

مشاه ینب  هب  نیسح  77همان 

ترضح نآ  خساپ  ماما و  اب  هکم  ناگرزب  77نانخس 

سابع نبا  77نیسح و 

رمع نبا  اب  78نیسح 

هملس ما  79نیسح و 

هیفنح دمحم  79نیسح و 

دسوبیم ار  ربمایپ  هاگ  هسوب  رمع  80نبا 

رفعج نب  هللادبع  80نیسح و 

ریبز نب  هللادبع  80نیسح و 

البرک ات  هکم  هار  نیب  81لزانم 

دریگیم رارق  دیزی  نیرومام  بیقعت  دروم  نیسح  83ماما 

نمی يایاده  83هرداصم 

ماما اب  رعاش  قدزرف  83يوگتفگ 

بلاغ نب  رشب  84نیسح و 

يوادیص رهسم  نب  84سیق 
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هفوک مدرم  هب  نیسح  ماما  84همان 

يوادیص رهسم  نب  سیق  84تسایک 

سیق تداهش  85تماهش و 

عیطم نب  هللادبع  85نیسح و 

هیمیزخ رد  85بنیز 

دوشیم ینیسح  نیق  نب  86ریهز 

يدزا هرهابا  اب  86وگتفگ 

ماما هب  یناه  ملسم و  تداهش  ربخ  87لوصو 

ملسم رتخد  87نیسح و 

ماما یعاضر  ردارب  رطقی  نب  هللادبع  88تداهش 

دندش هدنکارپ  ماما  فارطا  زا  ناتسرپ  88ایند 

ماما اب  ناذول  نب  ورمع  88يوگتفگ 

دوب ایرکز  نب  ییحی  دای  هب  ریسم  مامت  رد  89نیسح 

يدع نب  89حامرط 

فارش رد  دیزی  نب  رح  89نیسح و 

دنکیم باریس  ار  نمشد  90نیسح 

دنکیم تماما  هاپس  ود  يارب  90ماما 

دوشیم ریگرد  نیسح  اب  90رح 

حامرط 91نیسح و 

هضیب لزنم  رد  ماما  91ینارنخس 

ماما لمعلا  سکع  رح و  92دیدهت 

دنسریم هفوک  زا  ماما  93نارای 

نیسح زا  تیامح  رد  یفعج  رح  نب  هللادیبع  93یچیپرس 

دوشیم نامیشپ  نیسح  ندرکن  يرای  زا  94هللادیبع 
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نیسح 94باوخ 

رح هب  دایز  نبا  94همان 

ناقشاع 95هاگداعیم 

نیسح هوکش  95اعد و 

البرک رد  ماما  ینارنخس  96نیلوا 

نیسح نارای  نیشنلد  96خساپ 

نیسح هب  دایز  نبا  96همان 

یهار ود  رس  رد  دعس  97نبا 

دریذپیم ار  نیسح  نتشک  دعس  97نبا 

البرک هب  ورین  98مازعا 

هفوک نایهاپس  98رارف 

ورین يروآ  عمج  رد  هناملاظ  98تسایس 

دایز نبا  رورت  هب  98میمصت 

ماما يوس  هب  دعس  نب  رمع  99کیپ 

صاقو دعس  رسپ  اب  ماما  99هرکاذم 

ماما بآ و  نیب  ندش  100لئاح 

ردق هچ  اجک و  ات  100یتسپ 

دعس نب  رمع  زا  نیصح  نب  دیزی  101داقتنا 

بآ همشچ  101نیسح و 

ورین عمج  رهاظم و  نب  101بیبح 

دایز نبا  يارب  دعس  نبا  102مایپ 

دنیرفآیم هدسفم  102رمش 

میمصت 103نیرخآ 

دوشیم البرک  دراو  103رمش 
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دریگیم همان  ناما  ناردارب  لضفلایبا و  ترضح  يارب  103رمش 

ینیسح 104ياعوسات 

ینیسح ياروشاع  105بش 

دننکیم اهر  ار  نیسح  ناتسرپ  105ایند 

نارای تیب و  لها  مدقشیپ  106سابع 

هجسوع نب  ملسم  106يرادافو 

یفنح هللادبع  نب  106دیعس 

ریشب نب  دمحم  106تمواقم 

ریهز 107راثیا 

نمشد یلامتحا  مجاهت  زا  107يریگشیپ 

تزع اب  گرم  هرابرد  نسحلا  نب  مساق  107رظن 

دهدیم ربخ  دوخ  گرم  زا  107ماما 

بنیز 108یباتیب 

یگدنز تاعاس  نیرخآ  رد  108تدابع 

تواقش 109تداعس و 

نیسح هاگرحس  109باوخ 

دیسرارف بوبحم  لاصو  109زور 

نیسح باحصا  یلاحشوخ  109رورس و 

رفک دیحوت و  هاپس  ییارآ  110فص 

دگنجیم حالس  ود  اب  110نیسح 

هفوک رکشل  110موجه 

نیسح ياعد  111تباجتسا 

تجح 111مامتا 

ماما رگید  112هبطخ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


دیحوت رکشل  رب  رفک  هاپس  113شروی 

هسدقم هیحان  113ترایز 

یلوا هلمح  113يادهش 

یبلک ریمع  نب  114هللادبع 

رهوش راوج  رد  هللادبع  رسمه  115تداهش 

یبلک هللادبع  نب  115بهو 

يویند ذئاذل  رب  يونعم  تذل  115هبلغ 

تسکش 115هلمح و 

ریضخ نب  116ریرب 

هدیقع گنج  116ریرب و 

ریرب 116تداهش 

يراصنا ۀظرق  نب  116ورمع 

دنکیم رییغت  اهرایعم  هک  117اجنآ 

يوما هاپس  شحاف  117تسکش 

یحایر دیزی  نب  118رح 

دنکیم هبوت  یحایر  دیزی  نب  118رح 

دنکیم نایب  نیسح  يارب  ار  شباوخ  119رح 

دنکیم تحیصن  ار  هفوک  هاپس  119رح 

دربن نادیم  رد  119رح 

رح 120تداهش 

رح نیلاب  رد  120ماما 

رح ربق  شبن  لیعامسا و  120هاش 

هجسوع نب  121ملسم 

مدرم زا  تعیب  ذخا  ماقم  رد  هجسوع  نب  121ملسم 
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هجسوع نب  ملسم  121تداهش 

ربهر شرافس  سفن  نیرخآ  122رد 

دوخ يالوم  گوس  رد  ملسم  122زینک 

نمشد رکشل  122یگراچیب 

هاگ همیخ  ندز  شتآ  مود و  ههبج  123ندوشگ 

نانز ياههمیخ  ندز  شتآ  دصق  123رمش و 

يدئاص 124همامثوبا 

اروشاع رهظ  زامن  124همامثوبا و 

همامثوبا 124تداهش 

یفنحلا هللادبع  نب  125دیعس 

نیسح يارب  تیلاعف  125دیعس و 

هللادبع نب  دیعس  125تداهش 

يدسا رهاظم  نب  126بیبح 

رهاظم نب  بیبح  هب  نیسح  126همان 

بیبح ییوگشیپ  126تمارک و 

رهاظم نب  بیبح  126ياهتیلاعف 

بیبح 127تداهش 

تسکش ار  نیسح  بیبح  127گرم 

ردپ لتاق  بیبح و  127رسپ 

نیسح تمدخ  رد  بیبح  128ماقم 

نیسح شبیبح  زا  بیبح  128لاوس 

یلمج لاله  نب  128عفان 

لاله نب  عفان  129تداهش 

یلجب نیق  نب  129ریهز 
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دنکیم تجح  مامتا  130ریهز 

نیق نب  ریهز  130تداهش 

يرکاش بیبش  یبا  نب  130سباع 

لیقع نب  ملسم  اب  131سباع 

ملسم ناسر  همان  131سباع 

ورین يزاس  هدامآ  131سباع و 

سباع 131تداهش 

رکاش یلوم  132بذوش 

رذ یبا  یلوم  132نوج 

دبلطیم نادیم  هزاجا  132نوج 

نوج 132تداهش 

نارای نیلاب  رد  133نیسح 

یمابشلا دعسا  نب  133ۀلظنح 

یفعجلا قورسم  نب  134جاجح 

يدنکلا 134ءاثعشلاوبا 

هدانج نب  135ورمع 

البرک رد  هدنمزر  135نانز 

یفرشم هللادبع  نب  كاحض  135رارف 

نادنزرف طیبث و  نب  136دیزی 

طیبث نبا  لابند  نیسح  نیسح و  بیقعت  رد  طیبث  136نبا 

ورمع نب  دیوس  نیسح  زا  دعب  137دیهش 

دندیسر تداهش  هب  نیسح  زا  دعب  رفن  137راهچ 

دندیسر تداهش  هب  هلصاف  اب  رفن  138ود 

دناوخیم تماقتسا  هب  ار  نارای  138ماما 
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یکرت مالغ  ورمع  نب  138ملسا 

يرباج رفن  ود  138تداهش 

نیسح نارای  نیرتریپ  یلهاک  139سنا 

نایرافغ نامحرلادبع  139هللادبع و 

یمشاه ناناوج  140يزابناج 

هسدقم هیحان  ترایز  رد  ربکا  140یلع 

ربکا یلع  141تیصخش 

ربکا یلع  141تداهش 

یلع شعن  رانک  رد  بنیز  142نیسح و 

لیقع نادناخ  142راثیا 

لیقع نب  ملسم  نب  143هللادبع 

بلاطیبا نب  لیقع  نب  143رفعج 

لیقع نب  143نامحرلادبع 

رفعج نب  هللادبع  نب  144نوع 

رفعج نب  هللادبع  نب  144دمحم 

نادنزرف كوس  رد  144هللادبع 

نسحلا نب  144مساق 

نسحلا نب  مساق  145تیصخش 

دبلطیم داهج  هزاجا  145مساق 

مساق 145تداهش 

بلاط یبا  نب  یلع  نب  146هللادبع 

بلاط یبا  نب  یلع  نب  146نامثع 

بلاط یبا  نب  یلع  نب  146رفعج 

مشاه ینب  رمق  یلع  نب  147سابع 
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لضفلا یبا  ترضح  147تیصخش 

رازراک نادیم  رد  مشاه  ینب  148رمق 

دنکیم يزاس  هنیمز  اروشاع  زور  يارب  149یلع 

نیسح نارای  یجان  149سابع 

نادنزرف كوس  رد  نینبلا  149ما 

نیسح رب  بئاصم  150مجاهت 

ماما 150هثاغتسا 

نیسح هثاغتسا  هب  داجس  ترضح  151خساپ 

رغصا یلع  151تداهش 

هلمرح هرابرد  داجس  ماما  ياعد  152تباجتسا 

دنزرف تداهش  رگهراظن  152ناردام 

دندش دیهش  مه  اب  هک  ینادنزرف  153ناردپ و 

دندیسر تداهش  هب  غولب  زا  لبق  رفن  153جنپ 

نیسح ماما  153تمواقم 

هدارا یب  154ناتسود 

دوشیم هعیرش  دراو  154نیسح 

هللادبع یبا  هاگ  همیخ  هب  هفوک  لزارا  154موجه 

دبلطیم هنهک  نهاریپ  154ماما 

داجس ماما  اب  هللادبع  یبا  155عادو 

مرح لها  اب  نیسح  155عادو 

نیسح ماما  یگدنز  رخآ  156قیاقد 

نسحلا نب  156هللادبع 

تیاضر نالعا  ادخ و  اب  157تاجانم 

نیسح تسا  ابیز  157هچ 
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هللادبع یبا  تداهش  یمظع  158تبیصم 

هللادبع یبا  يراوس  158بسا 

نیسح ياهسابل  حالس و  159تراغ 

هللادبع یبا  مرح  لها  159تراغ 

دنکیم تیامح  هللا  لآ  زا  نز  160کی 

هللادبع یبا  رتخد  160همطاف 

دنرذگیمن مه  رامیب  نتشک  160زا 

دربیم يرگید  مربن  نم  161رگا 

هللادبع یبا  رس  161یلوخ و 

لئابق نیب  اهرس  161میسقت 

ناروتس مس  لامیاپ  هللادبع  یبا  161ندب 

هاگلتق رد  تیب  162لها 

تیب لها  163تراسا 

هاگلتق رانک  رد  نیدباعلا  نیز  163ماما 

هرهطم داسجا  163نفد 

( صاصج ملسم  و   ) هفوک هزاورد  ولج  تیب  164لها 

تسا مارح  تیب  لها  ام  رب  164هقدص 

هللادبع یبا  رس  165بنیز و 

هفوک هزاورد  ولج  رد  يربک  بنیز  165هبطخ 

هللادبع یبا  رتخد  همطاف  167ینارنخس 

نانموملاریما رتخد  موثلک  ما  167ینارنخس 

نیدباعلا نیز  ماما  168ینارنخس 

هللادبع یبا  رس  دایز و  168نبا 

دایز نبا  سلجم  رد  169بنیز 
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نیدباعلا نیز  ماما  دایز و  169نبا 

هفوک رد  170يرادازع 

فیفع 170هللادبع 

هفوک ياههچوک  رد  نیسح  170رس 

دنوشیم نامیشپ  نیمرجم  هک  171اجنآ 

نیسح ناگدنشک  رب  171داقتنا 

ماش هب  ادهش  ياهرس  172لاقتنا 

ماش هب  ءارسا  172لاقتنا 

دندوب نیسح  هارمه  هداوناخ  اب  رفن  173هس 

هرونم هنیدم  هب  نیسح  ندش  هتشک  173شرازگ 

ماش هار  نیب  173ثداوح 

هللادبع یبا  رس  ینارصن و  174بهار 

سارلا 174دهشم 

نشوج رد  طقسلا  174دهشم 

دننکیم تنیز  ار  175ماش 

ماش هب  تیب  لها  175دورو 

نیسح تیب  لها  دعس و  نب  175لهس 

داجس ماما  یماش و  176درم 

دیزی سلجم  رد  ادخ  لوسر  تیب  176لها 

یماش درم  نیسح و  ماما  رتخد  177همطاف 

هللادبع یبا  رس  177دیزی و 

دیزی سلجم  رد  177بنیز 

دوشیم باجم  178دیزی 

قشمد يوما  دجسم  رد  نیدباعلا  نیز  ماما  179ینارنخس 
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هبارخ رد  تیب  180لها 

ماش هبارخ  رد  هیقر  181گرم 

نوتاخ هیقر  ربق  181ریمعت 

دیزی سلجم  رد  182ینارصن 

ماش هبارخ  رد  نوتاخ  هنیکس  183باوخ 

هللادبع یبا  رس  نفد  183لحم 

ادهش ریاس  سؤر  184هربقم 

يوما تموکح  دهم  رد  نیسح  184يرادازع 

هنیدم هب  تیب  لها  184تعجارم 

( البرک  ) ناقشاع هاگداعیم  هب  تیب  لها  185دورو 

دنکیم ریدقت  دایز  نبا  تامدخ  زا  185دیز 

نیعبرا رد  البرک  ترایز  186رباج و 

هنیدم رهش  نوریب  رد  داجس  ماما  186ینارنخس 

ادخ لوسر  دجسم  هب  تیب  لها  187دورو 

هنیدم هب  تیب  لها  187دورو 

هللادبع یبا  187نادنزرف 

هللادبع یبا  188نارسمه 

هسمخ 189نواکبلا 

یگدنز لوط  رد  داجس  ماما  189ياههیرگ 

هللادبع یبا  ترایز  190باوث 

دنهدیم شتآ  زا  همان  ناما  نیسح  ربق  راوز  191هب 

ینیسح هاگراب  يدعب  تالوحت  ءانب و  191نیلوا 

دنراذگیم مارتحا  نیسح  ربق  هب  192تاناویح 

نیسح ماما  ربق  192لکوتم و 
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دشکیم ار  لکوتم  شردپ  هللااب  193رصتنملا 

دنتفای ار  ربق  هنوگچ  بیرخت  همه  نیا  193اب 

هیواعم نب  194دیزی 

دیزی روجف  194قسف و 

دندرکیم ینمشد  نیسح  اب  194ارچ 

هنیدم مدرم  ماع  لتق  195دیزی و 

دنتشادن ار  ناماما  لئاضف  لمحت  هیما  196ینب 

هبعک هناخ  ندنازوس  197دیزی و 

دیزی یمرش  197یب 

یفقث دیبع  یبا  نب  197راتخم 

197هراشا

راتخم 198تدالو 

ماما هاگدید  زا  198راتخم 

نیدباعلا نیز  ماما  199راتخم و 

تفرگ ماهلا  اجک  زا  ار  مایق  هزیگنا  199راتخم 

دوشیم دیئات  باتک  لها  راتفگ  اب  200شاهزیگنا 

دنیبیم بیسآ  راتخم  200نامشچ 

دهدیم دیون  راتخم  هب  مه  رامت  200مثیم 

راتخم لیقع و  نب  201ملسم 

ملسم جورخ  ماگنه  201راتخم 

دوریم نادنز  هب  201راتخم 

دوشیم دازآ  نادنز  زا  201راتخم 

ماقتنا زا  راتخم  202ییوگشیپ 

ددرگیمرب هفوک  هب  202راتخم 
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دهدیم دیون  ار  هفوک  مدرم  203راتخم 

دناوخیم يدهم  هدنیامن  ار  دوخ  203راتخم 

دنکیم عورش  ار  تاغیلبت  توعد و  204راتخم 

دوریم نادنز  هب  هرابود  204راتخم 

دهدیم ربخ  دوخ  مایق  زا  مه  نادنز  204رد 

دنکیم عورش  ار  توعد  نادنز  زا  205راتخم 

دشوکیم نادنز  زا  یصالخ  يارب  205راتخم 

دوشیم دازآ  205راتخم 

دننکیم تعیب  راکشآ  راتخم  206اب 

راتخم نادنز  206هئطوت 

دنکیم دیئات  ار  راتخم  هیفنح  206دمحم 

ناگداتسرف راظتنا  رد  207هفوک 

دنکیم يرادرب  هرهب  عوضوم  نیا  زا  207راتخم 

دنکیم دییأت  ار  راتخم  207نامحرلادبع 

میهاربا توعد  207راتخم و 

دوشیم عورش  208تضهن 

دهدیم مایق  نامرف  208راتخم 

گنج نادیم  راتخم  هناخ  209ولج 

حبص 210زامن 

عیطم نبا  رادرس  ندش  210هتشک 

هفوک دیدج  211رادرس 

دوریم راتخم  کمک  هب  211میهاربا 

دنکیم خیبوت  ار  هفوک  مدرم  عیطم  211نبا 

دوشیم هرصاحم  عیطم  211نبا 
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هرصاحم زور  هس  رد  عیطم  212نبا 

دوشیم رقتسم  رصق  رد  213راتخم 

عیطم نبا  اب  راتخم  213راتفر 

مدرم اب  راتخم  213راتفر 

دنکیم مازعا  ار  دوخ  نارادنامرف  214راتخم 

دایز نبا  اب  گنج  214راتخم و 

دایز نبا  اب  گنج  214نادیم 

دوشیم دایز  نبا  اب  گنج  دزمان  215میهاربا 

دننکیم جورخ  راتخم  رب  215نایفوک 

دننکیم ییارآ  فص  216نایفوک 

دنکیم شزاس  هب  رهاظت  216راتخم 

دنکیم ییارآ  فص  217راتخم 

دشکیم ار  نیسح  نیلتاق  217راتخم 

نشوجلا يذ  نب  رمش  217راتخم و 

دنکیم بیقعت  ار  شمیمصت  218راتخم 

ماما نالتاق  زا  رفن  218هس 

ماما هلتق  زا  رفن  219راهچ 

دباییم تاجن  ملسم  نب  219دیمح 

يدسا لهاک  نب  220ۀلمرح 

لیقع دنزرف  نامحرلادبع  220ناگدنشک 

یحبصا دیزی  نب  221یلوخ 

دعس رمع  221راتخم و 

هیفنح دمحم  دزن  رمع  222رس 

لضفلا یبا  ترضح  لتاق  لیفط  نب  222میکح 
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يدبع هرم  نب  223ذقنم 

ملسم دنزرف  هللادبع  223لتاق 

سنا نب  نانس  223راتخم و 

حیبص نب  224ورمع 

دهاوخیم کمک  راتخم  زا  هیفنح  224دمحم 

؟ تسیچ 225یسرک 

دنگنجیم راتخم  کمک  هب  226ناگتشرف 

دوریم دایز  نبا  گنج  هب  226میهاربا 

دایز نبا  ربارب  رد  226میهاربا 

دوشیم هتشک  دایز  227نبا 

درکیم ینیب  شیپ  228راتخم 

دایز نبا  رس  228ناتساد 

دنکیم فرصت  ار  لصوم  228میهاربا 

دایز نبا  رس  داجس و  228ماما 

دروآ نوریب  ازع  زا  ار  ربمایپ  نادناخ  229راتخم 

راتخم 229بعصم و 

دننکیم ییارآ  فص  رگشل  230ود 

دوشیم گنج  دراو  231راتخم 

ددرگیم روصحم  رصق  رد  232راتخم 

دوشیم هتشک  232راتخم 

ناگدش میلست  اب  بعصم  233راتفر 

راتخم نانز  اب  بعصم  233راتفر 

234یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  257هرابرد 
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هنئمطم سفن  مالسلاهیلع  نیسح 

باتک تاصخشم 

یلع دمحم  یناغماد ، یملاع  هسانشرس : 
. یملاع یلعدمحم  هدنسیون  هنئمطم / سفن  مالسلاهیلع  نیسح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

]؟  تساریو  : ] تساریو تیعضو 
.1391 داه ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

480 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
978-964-5536-18-1 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
همانتشذگرس 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 

61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 
BP41/4/ع2ح5 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/953 ییوید :  يدنب  هدر 
2873787 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

هعیـش نآ  یمـسر  بهذم  یمالـسا  عماوج  کلامم و  نایم  رد  هک  تسا  يروشک  اهنت  ناریا  مینادیم  همهنابرهم  يهدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 
زا عیشت  لاهن  . دناهدومرف لوذبم  غیلب  یعس  نآ  جیورت  رد  هتساخ و  اپب  ناریا  زا  ارثکا  هقح  هقیرط  نیا  نیجورم  تسا و  يرـشعینثا  يرفعج 

ناگدازردارب و ناردارب و  نادـنزرف و  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادـبعیبا  ترـضح  ناهج  ناگدازآ  رورـس  نادیهـش و  رـالاس  كاـپ  نوخ 
هدنام و رادیاپ  یقاب و  شنارای  نیسح و  نوخ  تکرب  هب  عیـشت  بهذم  مالـسا و  هدیـسر و  رمث  هب  يرایبآ و  شیافواب  نارای  نادنواشیوخ و 
نیققحم و هناتخبـشوخ  دندناوخیم  ار  مالـسا  يهحتاف  نایدیزی  دوبن  ینیـسح  مایق  رگا  هک  ددرگیم  هدوزفا  نآ  يالج  قنور و  رب  زور  ره 

راثآ هتـشاد و  ییازـسب  تیلاعف  نادیهـش  نوخ  ءایحا  يارب  ینامز  رـصع و  ره  رد  نونک  ات  البرک  زادگناج  يهثداح  عوقو  لاس  زا  نیخروم 
نادیواج اپرب و  تسا  سدقم  بهذم  نید و  يهیقبم  تلع  هک  ار  یبالقنا  یهلا و  تکرح  نیا  و  دناهتشاذگ ، راگدای  هب  دوخ  زا  ییاهبنارگ 
شیئادخ روخرد  ار  نانآ  رجا  هک  میهاوخیم  ادخ  زا  مینزب و  ینیون  مادقا  هب  تسد  میاهتـسناوت  راثآ  نیمه  تکرب  هب  ام  زورما  دـناهتخاس ،

نابز هب  هک  هچ  نآ  تسا و  مهف  لباق  رتمک  نانابز  یـسراپ  يارب  هک  هتفای  نیودت  یبرع  نابز  هب  ناگتـشذگ  راثآ  رثکا  نکیل  دیامرف  تیانع 
، هتفای رییغت  فینصت  فیلأت و  کبس  اصوصخم  دنکیمن  قیبطت  ام  رصع  تایبدا  اب  هک  هدوب  يرصع  تایبدا  قباطم  اعون  هدش  هتشون  یسراف 

داهنـشیپ هدیدنـسپ ، ار  ملق  یگداس  ریرحت و  کبـس  دندوب و  هدید  ار  ام  نارای  ربمغیپ و  باتک  هک  ناتـسودشناد  ءالـضف و  زا  ياهدع  اذـل 
مه ریقح  . دندومن ار  البرک  زوسناج  هنحص  ریوصت  تداهش و  تیرح و  يهوسا  مالسلاهیلع »  » یلع نب  نیسح  خیرات  هنیمز  رد  یباتک  فیلأت 

تایانع لومشم  هدیشخب و  ماکحتسا  تراهط  و  هحفص 2 ] تمصع [  تیب  لها  تیالو  هب  ار  متیالو  هتـشر  لباقان  مادقا  نیا  اب  هکنیا  دیما  هب 
نـسح دوب  تداعـس  هار  ندوـشگ  تقیقح  رد  هک  ناشداهنـشیپ  زا  منک  بسک  ناـنآ  دزن  یئوربآ  هدـیدرگ  یمارگ  ربماـیپ  نادـناخ  هصاـخ 
يادـخ هجوت  دروم  هک  تسا  دـیما  . مدومن عورـش  راگدرورپ  هصاـخ  تاـیانع  لـضف و  هب  اـکتا  اـب  هتفرگ و  تسد  هب  ملق  هدومن و  لابقتـسا 

باتک نیا  تازایتما  زا  یخرب  هب  منادیم  مزال  اجنیا  رد  . دریگ رارق  شیمارگ  باحصا  ردارب و  ردام و  ردپ و  دج و  زیزع و  نیسح  گرزب و 
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بجوم هک  اج  نآ  ات  هحفـص  هرامـش  رکذ و  اب  بلطم  ره  كرادم  هدش و  هدافتـسا  یبرع  ربتعم  خـیراوت  زا  فیلأت  نیا  رد  - 1. میامن هراشا 
یلیخ تاعوضوم  مامت  هب  دوشن و  رادهلابند  بلاطم  ددرگن و  هتسخ  هدنناوخ  هک  نآ  يارب  - 2. تسا هدمآ  تاحفص  لیذ  رد  ددرگن  لیوطت 

هب ع )  ) نیسح مایق  هفـسلف  للع و  زا  یتاراشا  - 3. تسا هدش  هداد  رارق  یناونع  رتیت و  هاتوک  ولو  یبلطم  ره  يارب  دنک  ادـیپ  یـسرتسد  ناسآ 
عطاقم رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  یبرع  نتم  - 4. دـشاب ناگدـنیوگ  يارب  ياهژوس  ات  تسا  هدـش  رکذ  رکذـت  يروآدای و  ناونع 

هرهب دـنک  نایب  ار  قیاقح  نآ  دـناوتیمن  همجرت  هک  ترـضح  تارابع  ییابیز  تفاطل و  زا  نخـس  لها  الـضف و  ات  تسا  هدـش  نایب  فلتخم 
ریاس هب  تداهـش  تیفیک  نایب  زا  سپ  - 6. تسا هدش  نایب  ناشتداهش  حرش  نمض  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارای  یفارگویب  - 5. دندرگ

رد - 7. دریگ رارق  هدافتـسا  دروم  دیهـش  بلاطم  هیلک  دراوم  نآ  هب  هعجارم  اب  ات  هدـش ، هراشا  هداتفا  قافتا  هار  نیب  رد  هک  یعیاقو  بلاـطم و 
نمـض هک  هدـیدرگ  رکذ  هدـش  دراو  دیهـش  نآ  هرابرد  هک  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  هسدـقم  هیحان  ترایز  زا  یتمـسق  لاـح  حرـش  هب  عورش 
هاتوک فقوت  ای  هدرک  روبع  اج  نآ  زا  ماما  هک  البرک  اـت  هکم  هار  نیب  لزاـنم  هیلک  - 8. دشابیم دیهش  ماقم  رگنایب  تداهـش  نایب  هب  کمک 

تازایتما زا  دـناوتیم  هک  هدـش  هراشا  هداد ، خر  لزنم  نآ  رد  هک  یئاـیاضق  زا  یخرب  هب  هدـش و  ناـیب  یـسراف  یبرع و  مظن  نمـض  هتـشاد ،
ناردام زا  هحفص 3 ] رفن [  هن  دندیسر ، تداهش  هب  غولب  زا  لبق  رفن  جنپ  دننام : هدمآ  هتشون  نیا  رد  یبلاج  رامآ  - 9. دشاب باتک  نیا  صاخ 
تداهـش هب  ع )  ) نیـسح زا  دـعب  رفن  راهچ  دـناهدوب ، (ع ) نیـسح هارمه  هداوناـخ  اـب  ءادهـش  زا  رفن  هس  دـناهدوب ، دـنزرف  تداهـش  رگهراـظن 

تحت باتک  بلاطم  زا  یئاهتشادرب  - 10. اهنیا رئاظن  دندش و  دیهـش  ردپ  هارمه  نادنزرف  زا  رفن  تفه  دندیگنج ، نانز  زا  رفن  هس  دندیـسر ،
لقادح هب  هنیمز  نیا  رد  دنچ  ره  دشاب ، یخیرات  بلاطم  لیلحت  رد  رتشیب  تقد  لمأت و  يارب  ياهنزور  دناوتیم  هک  هدـش  نایب  هتکن ، ناونع :
دمحم نانمـس  .» دوب جراخ  مومع  هلـصوح  زا  دـشیم و  شومارف  اهلیلحت  يالبال  رد  لیـصا  بلاطم  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  هدـش  اـفتکا 

هحفص 4 ] 1368 ه.ش [ »  / 1 مایص 1409 ه.ق و 20 /  رهش  هلیل 23  یناغماد  یملاع  یلع 

هنئمطم سفن  نیسح 

هراشا

یلع نـب  نیـسحلا  ةروـس  اـهناف  مکلفاوـن  مکـضئارف و  یف  رجفلا  ةروـس  اوأرقا  : » دوـمرف هدرک  تـیاور  مالــسلاهیلع  ماـما  زا  دـقرف  نـب  دواد 
بحتـسم بجاو و  ياهزامن  رد  ار  رجف  هروس  ۀـنجلا » نم  ۀـجرد  یف  ۀـمایقلا  موی  ع )  ) یلع نب  نیـسحلا  عم  ناـک  اـهارق  نم  مالـسلاامهیلع 

رد ددرگیم و  روشحم  یلع  نب  نیسح  اب  تمایق  زور  رد  دناوخب  ار  نآ  هک  ره  تسا  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  هروس  نآ  هک  دیناوخب 
هحفص 5 ] مومهملا ص 46 [ » سفن  رجف و  هروس  نایبلا  عمجم  ریسفت  .» دوب دهاوخ  وا  اب  تشهب 

درک مایق  نیسح  ارچ 

هراشا

ناجلخ دـنعالطایب ، یخیرات  قیاقح  یمالـسا و  فیاظو  تاررقم و  زا  هک  یناسک  زا  يرایـسب  نهذ  رد  لاؤس  نیامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک یتخانش  اب  دوب و  هاگآ  علطم و  نامز  مدرم  ینوبز  فعض و  زا  هیماینب و  تردق  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هک  دنکیم :

نیا دـندرک و  راتفر  هنوگچ  یبتجم  ماما  شردارب  مالـسلاهیلع و  یلع  شردـپ  اب  ناـیفوک  دوب  هدـید  هدرک و  هبرجت  تشاد و  هفوک  مدرم  زا 
ام ثیح  نورودی  مهتنـسلا  یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  سانلا  دومرف : هکنانچ  ددرگیم  راکـشآ  الماک  شیاههتفگ  زا  یهاگآ  تخانش و 

ناشعفن هک  وس  ره  هب  تسا  اهنآ  نابز  شخرچ  نید  دـنیایند ، هدـنب  هدرب و  مدرم  .» نونایدـلا لق  ءـالبلابا  اوصحم  اذاـف  مهـشیاعم  هیلع  ترد 
مالـسلاهیلع نسح  ماما  ترـضح  شردارب  دننام  درک و  مایق  ارچ  سپ  «. دنوشیم كدنا  نارادنید  يراتفرگ  ماگنه  دخرچیم ، دنک  باجیا 
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رارـسا هفـسلف و  للع و  ياراد  مالـسلاهیلع  نیـسح  تضهن  مایق و  هک  مییوگیم  الامجا  داریا  نیا  خـساپ  رد  ؟ دـماین رانک  تقو  تموکح  اـب 
هب راصتخا ، روطب  اذل  دـشکیم و  ازارد  هب  نخـس  دـیآ ، نایم  هب  ثحب  لیـصفت  هب  نآ  رارـسا  للع و  يهمه  يهرابرد  رگا  هک  تسا  يدایز 

. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب 

نیسح ینید  تیلوئسم 

فلاخم ای  دراد ، تیدـض  اـهنآ  نید  اـب  هک  دـیآیم  شیپ  شاهعماـج  مدرم و  يارب  هک  یثداوح  ربارب  رد  ار  ناملـسم  درف  ره  زیزع  مالـسا 
لوئـسم مکلک  عار و  مکلک  دومرف : مالـسا  یمارگ  لوسر  هکنانچ  دنادیم ، لوئـسم  رادهفیظو و  دشابیم  یعامتجا و ... يداصتقا ، حلاصم 

ع)  ) نیسح و  هحفص 6 ] دیلوئسم [ . مه  هب  تبسن  امش  همه  دیوشیم » هذخاوم  تیعر  اب  هطبار  رد  ناتهمه  دیناطلس و  امـش  همه   » هتیعر نع 
یهلا تامرحم  دنکیم  دادملق  نیملسم  هفیلخ  مدرم و  رب  مکاح  ار  دوخ  هک  دیزی  اما  دنربیم  رـسب  یتخـس  رقف و  رد  ناناملـسم  دیدیم  هک 

، دزرویم تفلاخم  ربمایپ  تنـس  اب  دـشوپیم و  الط  لاخلخ  اهنومیم  اهگـس و  رب  دزاـبیم و  راـمق  دروخیم و  بارـش  دوشیم ، بکترم  ار 
رح و ربارب  رد  ترـضح  هک  ناـنچ  دومن ، يراـبج  یغاـی و  یغاـط و  تموکح  نینچ  هیلع  ماـیق  هب  راداو  ار  وا  شاینید  تیلوئـسم  هفیظو و 
ار یهلا  تامرحم  هک  دنیبب  ار  يراکمتس  ناطلس  هک  ره  دومرف : ص )  ) لوسر انامه  مدرم ! يا  :» دومرف تخادرپ و  ینارنخـس  هب  شنایرکـشل 

متس هانگ و  هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دزرویم ، تفلاخم  ادخ  لوسر  شور  تنـس و  اب  دنکیم و  ینکـشنامیپ  ادخ  اب  درامـشیم و  لالح 
ياج ناراکمتـس  هاگیاج  رد  دنادرگ و  روشحم  رئاج  ناطلـس  نامه  اب  ار  وا  هک  تسا  ادخ  رب  دریگن  داریا  وا  رب  المع  ای  الوق  دنکیم ، راتفر 

رد تشاذـگیمن و  یقاب  نیـسح  يارب  يرذـع  وا ، اب  مدرم  تعیب  دنتـشون و  ع )  ) نیـسح هب  هک  اـههمان  همه  نآ  اـب  هژیوب  ور  نیا  زا  !«. دـهد
رانک للع  یبتجم  ماما  لاح  حرـش  رد  اـم  ؟ درکن ماـیق  ع )  ) نسح ماـما  ارچ  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  . تفرگیم رارق  داـقتنا  دروم  خـیرات 

دنتسویپ و هیواعم  هب  نسح  ماما  هاپس  ناهدنامرف  رثکا  هک  نآ  رب  هوالع  میئوگیم  راصتخا  هب  اجنیا  رد  میاهتشاگن و  هیواعم  اب  ار  يو  ندمآ 
اب هیواعم  یفرط  زا  و  دـنهد ، يو  لیوحت  هتـسب  تسد  ار  نسح  ماما  دنرـضاح  هک  دنتـشون  هیواـعم  هب  یبتجم  ماـما  ناـیفارطا  زا  یخرب  یتح 

يروخبارـش و و  دزرو ، لاغتـشا  روـجف  قـسف و  هب  اـنلع  هک  دوـبن  شرـسپ  دـننام  درکیم و  تیاـعر  ار  مالـسا  رهاـظ  شاهناراـکم  تساـیس 
ءامد کفـس  زا  يریگولج  نید و  ظفح  يارب  یبتجم  ماما  ور  نیا  زا  دـشیمن  هدـید  وا  زا  رهاظ  هب  مالـسا  یفانم  لامعا  ریاـس  يزاـبرامق و 

. دمآ رانک  يو  اب  نیملسم 

نیسح ماما  یعامتجا  تیلوئسم 

هیحان زا  هک  يرگدادیب  ملظ و  لباقم  رد  ات  دنیبیم  لوئسم  یمالسا  تما  ربارب  رد  ار  دوخ  شیعامتجا  تیعقوم  ظاحل  هب  مالسلاهیلع  نیسح 
 ] دروـم رد  یعیبـط  روـطب  یلو  تسا  یناملـسم  درف  ره  هفیظو  هلئـسم  نیا  هچرگ  دزیخرب ، عاـفد  هب  دوـشیم  دراو  تما  رب  يوـما  تموـکح 

هعماج عقوت  دـنکیم و  ادـیپ  يرتشیب  دـیکأت  رگید  يوس  زا  ربمایپ  هب  شباستنا  وسکی و  زا  وا  تماما  هب  هجوت  اب  ع )  ) نیـسح ماما  هحفص 7 ]
، درمشیمن زیاج  ار  دیزی  تایانج  ربارب  رد  توکس  درکیم و  ساسحا  ار  تیلوئسم  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  و  دزیگنایمرب ، رتشیب  ار  یمالـسا 
درک و ادف  هار  نیا  رد  ار  شتیب  لها  همه  دوخ و  صیخش  صخـش  هکنآ  ات  تساخ  اپب  ریطخ  گرزب و  تیلوئـسم  نیا  ءافیا  يارب  ور  نیا  زا 

. دروآرد ءارجا  هب  مدرم  مایم  رد  ار  نآرق  مکح  یمالسا و  تلادع 

ماما رب  تجح  هماقا 

رکشل اب  کمک  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دنتشون و  مالـسلاهیلع  نیـسح  يارب  همان  رازه  هدزاود  دودح  ات  يرایـسب  ياههمان  هکنیا  هب  هجوت  اب 
باسحب لوئـسم  ار  وا  هک  اجنآ  ات  تسا ، یمالـسا  زیخورین  رهـش  نیرتگرزب  هک  هفوک  رهـش  زا  مه  نآ  دـندومن ، نالعا  يرفن  رازه  دـصکی 

هنئمطم سفن  مالسلاهیلع  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


تباجا ع )  ) نیـسح رگا  هک  تسا  مولعم  و  درک ، دـنهاوخ  جاجتحا  وا  اـب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دریذـپن  ار  تفـالخ  تماـما و  رگا  هک  دـندروآ 
، دومنیم هذـخاؤم  ار  وا  درمـشیم و  لوئـسم  ار  ع )  ) نیـسح مه  خـیرات  دوب و  ذـخاؤم  لوئـسم و  یمالـسا  تما  ادـخ و  ربارب  رد  درکیمن 

. تشاذگن یقاب  شیارب  يرذع  دش و  مامت  ماما  رب  تجح  نیاربانب 

نید زا  تیامح 

هدـش هجاوم  نآرق  نیئآ  رکنم  مالـسا و  دـض  رب  الماک  يداقتعا  اب  دـیزی  نوچ  یمکاـح  اـب  مه  نآ  يوما  تموکح  اـب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
رـس مشاه  نادناخ  » لزن یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل  : ددرگیم راکـشآ  الماک  شدـساف  هدـیقع  دـیزی  رعـش  نیا  زا  هکنانچ 

هدـیقع ناـمه  هب  هیواـعم  نب  دـیزی  هک  تسا  نآ  رگناـشن  رعـش  نیا  هدـماین » بیغ  هیحاـن  زا  يربخ  یحو و  هنرگو  دـندرک  يزاـب  تموکح 
نآرق مالـسا و  يدوبان  يارب  هدـیقع  نیا  اب  دـیزی  هک  تسا  حـضاورپ  تسین و  خزود  تشهب و  هب  دـقتعم  دوب و  یقاب  یتسرپتب  تیلهاج و 
نآرق زا  یناشن و  مالـسا  زا  دوبن  نیـسح  نوخ  رگا  هک  دنامب  یقاب  ات  درک  مالـسا  يادف  ار  شنارای  دوخ و  ناج  نیـسح ، اذـل  دـشوکیم و 

ار شتامحز  ربمغیپ و  ، شنارای تیب و  لها  نیـسح و  نوخ  نیاربانب  دشیم ، هحفص 8 ] دوبان [  مالـسا  ربمایپ  تامحز  مامت  دنامیمن و  یمان 
اریز دراد  هراشا  ینعم  نیمه  هب  نیـسح » نم  انا  ینم و  نیـسح  : » دومرف هک  نیـسح  هرابرد  ص )  ) ادـخ لوسر  شیامرف  هکناـنچ  درک  ءاـیحا 

. تفای هرابود  يدلوت  شسدقم  فادها  مامت  ادخ و  لوسر  مه  نیسح  تداهش  اب  تفای  دلوت  ادخ  لوسر  زا  نیسح  هک  يروطنامه 

تفالخ ماقم  ظفح 

ربمایپ قالخا  فاصوا و  هب  فصتم  ادخ و  لوسر  هنومن  دیاب  هفیلخ  ینعی  ص )  ) ادـخ لوسر  ینیـشناج  زا  تسا  ترابع  مالـسا  رد  تفالخ 
یتافلخت هیلع  تواضق  یمالسا و  تلادع  ققحت  يارب  ياهلیسو  یتسیابیم  یمالسا  تموکح  راذگناینب  نیشناج  هفیلخ و  اریز  دشاب ، مالسا 

ریسم دش ، فرحنم  هکنانچ  دهدیم و  قوس  تداعس  حالـص و  هب  ار  هعماج  دوب  هتـسیاش  درف  هفیلخ  رگا  نیاربانب  دریگیم ، ماجنا  هک  دشاب 
ماـقم يدـصتم  هک  یـسک  يارب  هداد و  هفیلخ  تیعقوم  هب  یناوارف  تیمها  مالـسا  هک  تسا  اـجنیا  زا  دـناشکیم ، فارحنا  هب  مه  ار  هعماـج 

همه و  یسایس ، يرادا ، يداصتقا ، روما  هب  تبـسن  تیوربخ  تناما 3 - تلادع 2 - - 1 تسا : هداد  رارق  یساسا  طرـش  هس  دوشیم  تفالخ 
ام يرمعلف  : دومرف هراشا  طیارـش  نیا  هب  تشون  هفوک  مدرم  هب  هک  ياهمان  نیلوا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  . دراد زاین  نادـب  هعماج  هک  ار  هچنآ 

باتک هب  هک  نآ  رگم  تسین  ماما  مسق  مناج  هب  .» هللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلا  قحلاب و  نیادلا  طسقلاب و  ذخألا  باتکلاب و  لماعلا  الا  مامالا 
سپ «. دهد رارق  ادـخ  ياضر  ریـسم  رد  ار  دوخ  دـنک و  تازاجم  قح  نوناق و  بسح  رب  دـیامن و  راتفر  طسق  لدـع و  هب  دـنک و  لمع  ادـخ 

يدرف رایتخا  رد  شدج  ماقم  هک  دنیبیم  ع )  ) نیسح نکیل  تسا  ادخ  لوسر  زا  تباین  تفالخ  هکلب  تسین  یضرا  هطلس  کی  اهنت  تفالخ 
یفده یناسفن  تاوهـش  هب  ندیـسر  زج  دنارذگیم و  عورـشمان  حیرفت  راکـش و  یـشایع و  يراسگیم و  هب  ار  شتاقوا  مامت  هک  هتفرگ  رارق 

شیلـصا هاگیاج  هب  ار  یمالـسا  تفالخ  ات  درک  مایق  اذـل  تسا  هداد  رارق  سفن  ياوه  هبعلم  هچیزاب و  ار  تفالخ  ماـقم  هنامرـشیب  درادـن و 
هحفص 9 ] دنادرگرب [ .

تما هدارا  يزاسدازآ 

هراشا

هدارایب يدبلاک  حوریب و  يداسجا  دوب ، هدش  رایتخا  هدارا و  بلس  یمالـسا  نیمزرـس  مدرم  زا  دیزی  شرـسپ  هیواعم و  تموکح  نامز  رد 
نانآ ياپ  تسد و  رب  اهنت  هن  دنب  دیق و  نانچنآ  دندوب ، لاجر » لاجرلا و ال  حابشا   » مالـسلاهیلع یلع  نینمؤملاریما  ریبعت  هب  هک  دندوب  هتـشگ 
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ریذحت نانچنآ  ار  ناناملسم  يوما  تموکح  دندوب ، هدرک  بلس  هعماج  زا  یتح  ار  رکفت  تردق  هک  دندز  نانآ  هدارا  رکف و  بلق و  رب  هکلب 
هب مدرم  هک  میناوخیم  ررکم  خیرات  رد  اذل  دوب و  هتشگ  لیاز  نانآ  زا  تموکح  هتـساوخ  لیم و  فالخ  رب  كرحت  هنوگ  ره  هک  دوب  هدرک 

ناگدـنب و نوچمه  هدارا  نودـب  دـشیمن و  رداص  مدرم  زا  تموکح  لایما  فالخ  رب  یمادـقا  نیرتکچوک  اما  دـندوب  لـیامتم  ع )  ) نیـسح
هب مدق  ع )  ) نیـسح دندومنیم و  يوریپ  ناشناههدـنامرف  زا  دـندرکیم و  ءارجا  ارچ  نوچ و  نودـب  ار  تموکح  نیمارف  دـیرخرز ، ناگدرب 

يدرف و تیلوئسم  هشیدنا  رکف و  هدارا و  دمدب و  یمالسا  هعماج  هب  ار  یناسنا  تمارک  تزع و  حور  ات  داهن  یمالسا  داهج  رازراک و  نادیم 
اذـل ددرگزاب ، دوخ  نایک  هب  یمالـسا  هعماج  ات  داد  تداهـش  هب  نت  نیـسح  . دـنادرگزاب نانآ  هب  دوب  هدـش  بلـس  مدرم  زا  هک  ار  یعاـمتجا 

مزع و هشیدنا و  يورین  هب  دنتشگزاب و  دوخ  نایک  هب  ناناملسم  و  دیدرگ ، نیملسم  مالـسا و  خیرات  رد  یلوحت  هطقن  ترـضح  نآ  تداهش 
نوچیب و تعاطا  دایقنا و  فوخ و  سرت و  دنتسسگ و  دندوب  هدز  ناشبلق  نابز و  اپ و  تسد و  رب  هک  ار  يدویق  مامت  دندش و  حلـسم  هدارا 

دوب هدنبوک  نانچنآ  راعش  نیا  دش و  عورش  نیسحلا » تاراثل  ای   » راعـش اب  اهتضهن  اهمایق و  تشگ ، لدبم  بالقنا  مایق و  كرحت و  هب  ارچ 
. دنکرب نب  خیب و  زا  ار  نآ  ماجنارس  دروآرد و  هزرل  هب  ار  يوما  تموکح  ياههیاپ  هک 

يوما تموکح  ملاظم  ندرک  نک  هشیر 

هراشا

هیفصت نایعیش و  هب  تبـسن  اصوصخم  يوما  تموکح  باسحیب  متـس  ملظ و  ربارب  رد  یگداتـسیا  ینیـسح  مایق  هفـسلف  نیرتگرزب  زا  یکی 
یگدنز زا  هب  خرس  گرم  هک  تسا  نیا  نید  هاش  لتق  هفـسلف  گرزب  : تسا هتفگ  ماقم  نیا  رد  رعاش  هکنانچ  دوب  هعیـش  اب  تموکح  باسح 

يوما تموکح  ملاـظمتسا  نید  قـطنم  تسا و  نیـسح  مارم  نیا  هک  ورب  ملظ  ریز  هب  ین  یـسک  هب  نک  ملظ  هن  هحفـص 10 ] تسا [  نیگنن 
: مینکیم هراشا  نآ  هنومن  دنچ  هب  طقف  ام  هک  دیآیمن  رامش  رد  رصح و  دحیب و 

تینما بلس 

نانچ یمالسا  روشک  رسارس  رد  دننک  بلس  مدرم  زا  یتح  ار  ندیشک  سفن  قح  دندرگ و  طلـسم  مدرم  رب  رتشیب  هک  نآ  يارب  يوما  ماکح 
تازاجم فلاخم  ياج  هب  ار  عیطم  راکهانگ و  ياـج  هب  ار  هاـنگیب  دارفا  دوبن ، روصتم  نآ  قوف  هک  دـندوب  هدروآ  دوجوب  یتشحو  سرت و 

رد دـنتخادنایم ، نادـنز  هب  همکاحم  نودـب  ار  نابوخ  ناکین و  دـندادیم ، رارق  راشف  تحت  ار  دارفا  تمهت  ناـمگ و  نظ و  اـب  دـندرکیم ،
دنتفگیم دعـس  هب  ینعی  دیعـس » کله  دـقف  دعـس  جـنا  : » نایب نیا  اب  تشگ  جـیار  یلثم  قارع  رد  هللادـیبع  ردـپ  هیبا  نب  دایز  تیالو  ناـمز 

اهمتـس و نیا  ات  درک  مایق  مالـسلاهیلع  نیـسح  اذل  دوبن و  نمیا  دوخ  ناج  لام و  رب  سک  چیه  دنتـشک . ار  دیعـس  هک  شاب  تدوخ  بظاوم 
. دیامن نکهشیر  ار  اهملظ 

یمالسا تما  ریقحت 

نب یلع  ترـضح  نینمؤملاریما  نایعیـش  اصوصخم  ناـنمؤم  نتخاـس  راوخ  لـالذا و  ریقحت و  يوما  تموکح  كاـنرطخ  ياـهراک  زا  یکی 
هک يروطنامه  ینعی  نایعیـش  زا  یخرب  ندرگ  تروص و  رب  نداهن  غاد  ریقحت  نیا  ياههناشن  زا  یکی  و  تسا ، هدوب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا 

ناشن یغاد  اب  یگدرب  تمالع  هب  ار  یـشبح  دیرخرز  نامالغ  ای  دنهنیم و  غاد  اهنآ  شوگ  رـس و  هنوگ و  رب  یئاسانـش  روظنم  هب  ار  اهماد 
دوخ و فیرـش  نوخ  درک و  ماـیق  ع )  ) نیـسح دـندرکیم  نینچ  مالـسلاهیلع  یلع  ناتـسود  نیتـسار و  نینمؤم  نایعیـش و  اـب  دنتـشاذگیم ،

نانآ یگدنز  تایح و  هک  یکانرطخ  سوباک  نیا  زا  دیاشگب و  نانآ  يور  رب  ار  يدازآ  تزع و  باب  ات  درک  ادـف  هنیمز  نیا  رد  ار  شنارای 
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لهس کلام و  نب  سنا  ندرگ  یفقث  فسوی  نب  جاجح  تسا  تبث  خیرات  رد  هکنانچ  دشخب ، تاجن  تسا  هداد  رارق  یقیمع  بادرگ  رد  ار 
هحفص 11 ] [ . ] 1  ] داهن غاد  ع )  ) یلع اب  یتسود  مرج  هب  ار  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  تسد  دعس و  نب 

هعیش زا  ملظ  عفد 

، دندیناسر العا  دـح  هب  ار  نانآ  رب  متـس  هک  دوب  جـنر  رد  تشذـگیم  شنایعیـش  رب  هیواعم  هیحان  زا  هک  یئاهملظ  هدـهاشم  زا  ع )  ) نیـسح
رورت دنـشکب  ار  اهنآ  انلع  دندرگ و  هجاوم  اهنآ  اب  امیقتـسم  دنتـسناوتیمن  هک  ار  یناگرزب  یتح  دـنتخیریم ، لیلد  نودـب  ار  ناشیاهنوخ 

مالسلاهیلع نیسح  هب  هکنانچ  درکیم ، راختفا  یلع  نارای  نتشک  هب  هیواعم  هک  دندیناسر  یئاج  هب  ار  یمرـشیب  هنیمز  نیا  رد  و  دندرکیم ،
نفد میدناوخ و  زامن  اهنآ  رب  میدومن و  نفک  میدرک و  طونح  ار  نانآ  میتشک و  ار  تردـپ  نارای  هک  ینادیم  هللادـبعابا  ای  تشاد : راهظا 
نفد هن  مینکیم و  نفک  هن  میهدیم و  لـسغ  ار  اـهنآ  هن  میـشکب  ار  امـش  ناتـسود  رگا  نکیل ، دومرف : هیواـعم  باوج  رد  نیـسح  میدرک ،

ماکحا هک  دنادیم  ناملسم  نموم و  ار  یلع  ناتـسود  هیواعم  ینعی  درک  موکحم  ار  هیواعم  هلمج  نیا  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح   ) درک میهاوخ 
رد ار  دوخ  شـشوک  هجرد  یهتنم  هیواعم  دـناسریم ) لـتقب  مرج  نودـب  ار  اـهنآ  هدـیقع  نیا  اـب  دـنکیم و  ارجا  ناـشهرابرد  ار  یمالـسا 

ناگرزب  1: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  هب  ام  هک  درک  باسح  هیفصت  اهنآ  اب  نکمم  وحن  رهب  درب و  راک  هب  یلع  ناتـسود  اب  ینمـشد 
تخیوآ و راد  هب  رامت  مثیم  دننام  ار  ياهدع  - 2. درک مادعا  ار  لیسف  نب  یفیـص  یعازخ و  قمح  نب  ورمع  يدع و  نب  رجح  دننام  ار  نانآ 

بعر سرت و  داجیا  هعیـش  ناـنز  يارب  - 5. درک بارخ  ار  ع )  ) یلع نایعیـش  زا  يدارفا  هناـخ  - 4. درک روگب  هدنز  ار  ياهدـع  - 3. درک هلثم 
هرامع و تنب  هدوس  هیقر و  اب  ریخلاما  متاح و  نب  يدع  رتخد  ءاقرز  دننام : دندوب  ع )  ) یلع اب  نیفص  گنج  رد  هکینانز  اصوصخم  دومنیم 

مولعم دتـسرفب ، ماش  هب  هدرک  بلج  ار  ناـنز  نیا  تشون  شنارادـنامرف  هب  هینوجح ، هیمراد  ثراـح و  تنب  يورا  هیلـاله ، هراـکب  ءاربلاما و 
هلیـسوب هک  نآ  هژیو  هب  دننک  بلج  زور  نآ  لئاسو  اب  مه  نآ  يرهـش  هب  يرهـش  زا  ار  وا  هک  درذگیم  تخـس  ردقچ  نز  کی  يارب  تسا 

-7 هحفـص 12 ] دـنریذپن [ . مکاحم  رد  ار  یلع  ناتـسود  یهاوگ  درک : نالعا  نارادـنامرف  نارادناتـسا و  هب  - 6. دریگ ماجنا  درم  نیرومأـم 
ناسارخ هب  ار  نایعیـش  زا  رفن  رازه  هاـجنپ  دودـح  - 8. دـننک عطق  لاملاتیب  زا  ار  یلع  ناراـی  قوقح  داد  روتـسد  ياهمانـشخب  یط  نینچمه 

زا مالسلاهیلع  نیسح  نوچ  . دومنیم بعر  سرت و  داجیا  یلع  نایعیش  يارب  نکمم  لکـش  رهب  هرخالاب  و  - 9. دومن دیعبت  زورما  ناریا  ینعی 
هیواـعم و تـشز  لاـمعا  نآ  رد  هـک  تشاـگن  هیواـعم  يارب  ار  یخیراــت  هماــن  نآ  دوـمن  ار  دــح  زا  شیب  رطخ  ساــسحا  هیواــعم  راــتفر 

[ . 2  ] درک خیبوت  شلامعا  هب  ار  وا  دش و  روآدای  ار  شیاهیراکفالخ 

تیب لها  يایحا 

لیاضف و راثآ و  دنک و  دوبان  وحم و  ار  هللا  لوسر  تیب  لها  دای  مان و  ات  دیشوکیم  نکمم  قیرط  رهب  هک  دوب  نیا  هیواعم  ياهراک  زا  یکی 
لعج عضو و  - 1: تساهنیا دوب  هتفرگ  شیپ  رد  فدـه  نیاب  ندیـسر  يارب  هیواعم  هک  یئاههار  هلمج  زا  دـیامن ، نکهشیر  ار  ناـنآ  بقاـنم 

نادناخ نمشد  ار  ون  لسن  اصوصخم  هعماج  ات  دیشوکیم  - 2. نانآ ماقم  نداد  ناشن  نیئاپ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  نابز  زا  ثیداحا  رابخا و 
نارادناتـسا و هب  - 4! دادیم رفیک  تاـبوقع  نیرتخــس  اـب  درکیم  رکذ  ار  شنادــناخ  و  ع )  ) یلع لــئاضف  هـک  ره  - 3. دـنک تیبرت  ربمغیپ 

سنارفنک رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ! دنیامن مانـشد )  ) بس نعل و  ار  تیب  لها  هعمج  زامن  ياههبطخ  ربانم و  رب  ات  دوب  هداد  روتـسد  نارادنامرف 
هیواعم موش  فده  زا  ار  مدرم  دنتشاد  تکرش  زور  نآ  یمالسا  روشک  رسارس  ناناملسم  داد و  لیکشت  همرکم  هکم  رد  هک  یگرزب  یسایس 

راب رازه  زا  ربانم  رد  شراوگرزب  ردپ  بس  ندینش  هک  ع )  ) نیـسح . تخاس هاگآ  دیامن  طقاس  ار  تیب  لها  یمالـسا  تیعقوم  دهاوخیم  هک 
هحفص 13] سپ [  درکیم ، يرامشهظحل  دیشکیم و  رپ  ادخ  هار  رد  تداهـش  داهج و  نادیم  هب  ندیـسر  يارب  دوب  رتراوشد  شیارب  ندرم 

[ . 3  ] دنادرگزاب ار  نانآ  یمالسا  تیعقوم  دنک و  ءایحا  ار  ربمایپ  نادناخ  توبن و  راثآ  ات  درک  مایق  مالسلاهیلع  نیسح 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

هراشا

نید ناکرا  نیرتمهم  زا  ود  نیا  هک  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئسم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  ماما  مایق  هزیگنا  نیرتگرزب 
: دومرف نالعا  هیفنح  نب  دـمحم  شردارب  هب  تیـصو  رد  هکنانچ  . تسا یمالـسا  مهم  رما  نیا  ءارجا  لوئـسم  لوا  هجرد  رد  ع )  ) ماما تسا و 

نع یهنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دـیرا  يدـج ، ۀـما  یف  حالـصالا  بلطب  تجرخ  امنا  ادـسفم و  املاظ و ال  ارطب و ال  ارـشا و ال  جرخا  مل  ینا 
ماهزیگنا هکلب  منکیمن  جورخ  متـس  یهاـبت و  داـسف و  ناـیغط و  روـظنم  هب  نم  تسین ، یناـسفن  تـالیامت  ياـنبم  رب  نم  ماـیق  [ .» 4  ] رکنملا

مهم گرزب و  نکر  ود  نیا  هیماینب  نوچ  «. تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مروظنم  دوصقم و  تسا و  ادخ  لوسر  مدج  تما  حالـصا 
یقلت فورعم  رکنم  رکنم و  فورعم  هکلب  دوب  هتـشگ  كورتم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اهنت  هن  هک  دـندوب  هتخاس  لزلزتم  ار  یمالـسا 

مسحيذ و لزنم  رد  ترـضح  ینارنخـس  رد  راـب  نیلوا  هک  دوـمرف  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  ررکم  ریـسم  نـیا  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  دـشیم و 
رگم [ .» 5  ] اقحم هبر  ءاقل  یف  نموملا  بغریل  هنع  یهانتی  لطابلا ال  نا  هب و  لمعی  قحلا ال  نا  نورت  الا  دومرف : شنایهاپـس  رح و  اـب  دروخرب 

اذل و  «. دشاب راگدرورپ  رادید  قاتـشم  مهم  نیا  ءارجا  يارب  دیاب  نمؤم  دوشیمن  يریگولج  لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  قح  هب  هک  دـینیبیمن 
. دنامب مکحتسم  مکحم و  مالسا  دزاس و  هحفص 14 ] راوتسا [  ار  یمالسا  مهم  هیاپ  ساسا و  نیا  ات  داهن  مدق  داهج  نادیم  هب  ع )  ) نیسح

یمالسا ياهشزرا  ندرک  هدنز 

هراشا

ار اهشزرا  دض  هتخاس و  دوبان  وحم و  دراد  یگتسب  نادب  اهناسنا  تمارک  هک  ار  یمالسا  ياهـشزرا  هک  دومنیم  غیلب  یعـس  يوما  تموکح 
دایز نآ  يور  مالسا  هک  یئاهشزرا  هلمج  زا  ! دیامن یمالسا  ياهـشزرا  نیزگیاج  دنداهنیم  جرا  دندرکیم و  راختفا  نادب  تیلهاج  رد  هک 

: تسا روما  نیا  درکیم  یگداتسیا  نآ  لالحمضا  وحم و  رد  تردق  مامت  اب  هیماینب  تموکح  هدرک و  يراذگهیامرس 

یمالسا تدحو 

اصوصخم فلتخم  قرط  زا  هیواعم  یلو  دومرفیم  لوذبم  یفاو  ششوک  یعس و  یمالسا  يردارب  تدحو و  داجیا  يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ 
نکهشیر ار  یمالـسا  تدـحو  ناـنآ  ياـههداوناخ  بیقر و  هلیبق  وجه  رب  لـیابق  يارعـش  ندرک  راداو  ياهلیبق و  تابـصعت  ياـیحا  قیرط  زا 

تیامح دنداد و  ياج  هنیدم  رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یمدرم  راصنا و  هیماینب  نامز  يارعـش  زا  یکی  لطخا  دیزی  هک  یئاج  ات  درکیم 
نانآ بیقر  ياههداوناخ  لیابق و  وجه  فذق و  نامه  نآ  تارثا  نیرتنشور  دوش  تقد  يوما  يارعـش  راعـشا  رد  رگا  . دنکیم وجه  دندرک 

نیـسح . دوشیمن هدید  یمالـسا  قالخا  یعامتجا و  بوخ  راثآ  یناسنا و  لئاضف  زا  يرثا  نیرتمک  يوما  رـصاعم  يارعـش  راعـشا  رد  تسا .
رد یئاهباتک  برع  هک  دـندروآ  دوجوب  یلاوم  لیـصا و  بارعا  نیب  هک  یتافالتخا  زین  .و  درک مایق  یمالـسا  قالخا  راثآ و  يایحا  يارب  (ع )

فیلأت فینـصت و  دندرکیم  یگدـنز  یبرع  ياهروشک  قارع و  رد  یبرعریغ  ياهروشک  ریاس  ناریا و  زا  هک  یماوقا  ینعی  یلاوم  رب  داقتنا 
ار یمالسا  تدحو  هدوب و  یمالسا  نیزاوم  تاررقم و  فالخ  رب  تکرح  نیا  هک  دنتشون  بارعا  هیلع  یئاهباتک  یلاوم  سکع  رب  دندرک و 

هحفص 15 ] درکیم [ . لتخم 

تیرح
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هک دوب  دبتسم  هاگتسد  نیا  رد  مکاح  هناگی  ریـشمش  لتق و  هرفـس  يوما ، تموکح  نارود  رد  تسا  روکذم  خیراوت  رد  مینادیم و  هکنانچ 
نب جاجح  هکنانچ  دیناسریم ، لتق  هب  ار  یهانگیب  مکاح  روتسد  هب  دالج  دشیم و  هدرتسگ  لتق  هرفس  تقیقح  قح و  هب  یگدیسر  نودب 

اپ تسد و  دوخ  نوخ  رد  منیبب  ار  یناسنا  هک  مربیم  تذل  یتقو  ماعط  اذـغ و  زا  تفگیم : کلملادـبع  نامز  ماکح  زا  یکی  یفقث  فسوی 
ماکح تسیاشان  راتفر  رادرک و  هوحن  هب  هک  دوبن  نآ  تئرج  تردـق و  ار  سک  چـیه  یطیحم  نینچ  رد  مشاب  ماعط  لوغـشم  نم  دـنزیم و 

هک دزومایب  متس  ملظ و  راب  ریز  ياهناسنا  هب  ات  درک  مایق  مالسلاهیلع  نیـسح  . دزادرپ دوخ  هتفر  تسد  زا  قوقح  زا  عافد  هب  ای  دیامن و  داقتنا 
دنچ زونه  هک  تسا  بلطم  نیا  ياـیوگ  خـیرات  و  دـنبایزاب ، ار  هتفر  تسد  زا  يدازآ  تیرح و  دنـسرب و  دوخ  قوقح  هب  دـنناوتیم  هنوگچ 
يرآ . دومن نکهشیر  ار  يوما  تموکح  ات  دـش  عورـش  يرگید  زا  سپ  یکی  اهمایق  هک  دوب  هتـشذگن  شیب  ع )  ) نیـسح تداهـش  زا  یهاـم 

اپب تیرح  ندروآ  تسد  هب  يارب  دنتخومآ و  البرک  تداهش  نوخ و  هاگشناد  زا  ار  یگدازآ  يدازآ و  سرد  ع )  ) نیـسح تداهـش  اب  مدرم 
. دنتساخ

یناسنا یمالسا و  قالخا 

ردـق نآ  اـما  دـندوبن  هعماـج  یقـالخا  یحور و  تیبرت  رکف  هب  ع )  ) یلع دـننامه  ءاـفلخ  زا  کـی  چـیه  ص )  ) ادـخ لوسر  تلحر  ناـمز  زا 
تیاده یمالسا و  قالخا  یمومع و  راکفا  ریونت  يارب  هک  ار  یهار  تسناوتن  هک  دندرک  داجیا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  يارب  تالکـشم 

هکلب دنتـشادنرب  یمدـق  هعماـج  تیبرت  ریـسم  رد  اـهنت  هن  يوـما  تموـکح  ناـمز  رد  .و  دـناسرب دـصقم  هب  دوـب  هتفرگ  شیپ  هعماـج  یحور 
حـلاص و مدرم  هک  هچ  دـنیایب  رانک  دـنناوتیمن  هحلاص  هعماج  اب  دـساف  ياـهتموکح  اریز  دـنناشکب  داـسف  هب  ار  هعماـج  اـت  دندیـشوکیم 

نارود نیا  رد  مدرم  اذل  دنزاسب و  دوخ  دننامه  ار  مدرم  ات  دندیشوک  ور  نیا  زا  دنتسه  یئادخ  دض  ياهتموکح  فلاخم  هراومه  هتسیاش 
قالخا داسف  رهاظم  دوبن و  اهنآ  رد  داسف  باکترا  زا  مه  یعدار  هکلب  دندوبن  حالـص  هب  دنبياپ  اهنت  هن  مهکولم » نید  یلع  سانلا   » مکحب

نایفسیبا نب  ۀیواعم  يوما  تموکح  سیئر  هکنانچ  هحفـص 16 ] دروخیم [ ، مشچ  هب  اج  همه  رد  بعل  وهل و  دهع ، ضقن  غورد ، لیبق  زا 
لمع هداد  رارق  یلع  نب  نسح  عفنب  دادرارق  رد  هک  یطیارش  زا  کی  چیه  هب  هک  تشاد  راهظا  ع )  ) یلع نب  نسح  ترضح  اب  نامیپ  زا  سپ 

دندوب هدرک  امن  وشن و  هریس  نیمه  اب  هک  هفوک  مدرم  .و  درکن افو  دوب  هداد  لیقع  نب  ملـسم  هب  هک  یناما  هب  زین  هفوک  مکاح  درک و  دهاوخن 
رتالاب یگنن  هچ  دندش و  دوخ  ياههمان  همه  رکنم  دندز و  دندوب  هداد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  هک  یئاههدعو  يهمه  هب  اپ  تشپ  یگداس  هب 

رد یئاین  رگا  هک  دنزرو  رارصا  دنیامن و  توعد  دوخ  یئاوشیپ  تیلؤسم  لوبق  يارب  ار  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  ربمغیپ و  دنزرف  هک  نیا  زا 
ماـما . دـنزیرب ار  شنوخ  هدومن و  یئارآفص  شلباـقم  رد  تفریذـپ  ار  ناـنآ  توعد  نوـچ  درک و  میهاوـخ  جاـجتحا  وـت  اـب  ادـخ  هاگـشیپ 

نب دـیز  يا  ثعـشا و  نب  سیق  يا  رجبا و  نب  راجح  يا  یعبر و  نب  ثیـش  يا  دومرف : هفوک  مدرم  هب  باـطخ  اروشاـع  زور  رد  مالـسلاهیلع 
یهاوخ دراو  يزهجم  هاپـس  رب  یئایب  ام  يوس  هب  رگا  تسا  زبسرـس  ام  تاغاب  هدیـسر و  ام  ياـههویم  هک  دـیتشونن  نم  هب  امـش  اـیآ  ثراـح 

مسق ادخ  هب  يرآ  دومرف : هنابجعتم  ماما  !! میتشونن یئاههمان  نینچ  ام  دنتفگ : ایح  مرـش و  چیه  نودب  تحاقو و  لامک  اب  ناتخبهریت  نیا  ؟ دش
. دنک هدنز  دوب  هدرم  زور  نآ  هعماج  رد  هک  ار  یناسنا  یمالسا و  قالخا  ات  داد  تداهش  هب  نت  اذل  دیتشون و 

تعدب ندرب  نیب  زا 

حیحص ریسم  زا  فیرحت و  ار  مالـسا  هلیـسو  نیدب  ات  دوب  نآ  رـشن  تعدب و  داجیا  مالـسا  ربارب  رد  يوما  تموکح  ياهراک  زا  رگید  یکی 
دربب نیب  زا  ار  مالـسا  ياهتنـس  لباقم ، رد  ات  درکیم  هدنز  ار  یلهاج  ياهتعدـب  ریـسم  نیا  رد  يوما  تموکح  شور  دـیامن و  فرحنم 
انامه تییحا ، دق  ۀعدبلا  تیما و  دق  ۀنسلا  ناف  : درک هراشا  تقیقح  نیا  هب  تشاگن  هرصب  مدرم  يارب  هک  ياهمان  رد  مالسلاهیلع  ماما  هکنانچ 
ملاعم ءایحا  یلا  مکوعدأ  یناف  تسا ؛ يرگید  لقن  رد  اـی  دـندرک ، هدـنز  ار  اهتعدـب  دـندرپس و  یـشومارف  تسد  هب  ار  ادـخ  لوسر  تنس 
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مایق ع )  ) نیـسح لیلد  نیمه  هب  و  [ 6  ] منکیم توعد  اهتعدب  ندرب  نیب  زا  یمالـسا و  فراعم  ندرک  هدنز  هب  ار  امـش  عدبلا ؛ ۀـتاما  قحلا و 
یمالـسا يهعماج  نایم  رد  هدومن و  ایحا  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  شدـج  هحفـص 17 ] تنـس [  هتخاس و  نکهشیر  ار  تیلهاج  موسر  اـت  درک 

. دهد جاور 

رورت زا  يریگشیپ 

وا مه  زاب  دمآیم  رانک  نایوما  اب  رگا  یتح  دمآ  دهاوخ  هکنانچ  دراد  ار  وا  يدوبان  دصق  دـیزی  هک  دوب  هدرک  ساسحا  مالـسلاهیلع  نیـسح 
زا تشاد و  رارق  مدرم  ياـهلد  رد  هک  دوب  یمالـسا  تیـصخش  نیرتـگرزب  نیـسح  - 1: اریز دـنزیرب  ار  شنوخ  هکنآ  ات  دـندرکیمن  اـهر  ار 

تـسد رد  تردق  تموکح و  هک  تسا  نارگ  نایوما  رب  یتیـصخش  نینچ  دوجو  هک  تسا  ملـسم  دنتـشادیم و  تسود  ار  يو  بلق  قامعا 
لکش ره  هب  ار  نیسح  ات  تخیگنایمرب  ار  نایوما  تداسح  دقح و  تیعقوم  نیا  دشاب و  هتشاد  ياج  مدرم  لد  رد  نیـسح  نکیل  دشاب  نانآ 

و ص )  ) ادـخ لوسر  اب  هکلب  دـندوب  نمـشد  نسح  شردارب  یلع و  شردـپ  ای  نیـسح  اب  اهنت  هن  هیماینب  الوصا  - 2. دنرادرب نایم  زا  نکمم 
، دوب هدشن  شومارف  هقباس  نیا  داد و  تسکش  ار  اهنآ  هتشک و  ار  نانآ  زا  يدایز  هدع  ردب  گنج  رد  هک  دنتـشاد  رادهشیر  ینمـشد  مالـسا 

هتفگ دـیزی  هک  تسا  هدـش  تبث  خـیرات  رد  دریگب و  ادـخ  لوسر  هیرذ  زا  ار  دوخ  ناگتـسب  ماوقا و  ماـقتنا  اـت  دیـشکیم  راـظتنا  دـیزی  هکلب 
وا هک  ار  هچنآ  ماقتنا  ربمایپ )  ) دـمحا نادـنزرف  زا  رگا  متـسین  فذـنخ  زا  » لعف ناک  اـم  دـمحا  ینب  نم  مقتنأ  مل  نا  فذـنخ  نم  تسل  : تسا

تاداس و » لدـتعاف ردـبب  هانلدـع  مهتاداس و  نم  موقلا  انلتق  دـق  : دیارـسیم نینچ  تفرگ  ار  دوخ  ماقتنا  هک  نآ  زا  دـعب  و  «. مریگن داد  ماـجنا 
هب ار  وا  ات  دنشکیمن  تسد  وا  زا  هیماینب  درک : نالعا  ع )  ) نیسح لیلد  نیمه  هب  و  «. میدرک ناربج  ار  ردب  راتشک  میتشک و  ار  موق  ناگرزب 

[7  ] ینولتقی یتح  ینوجرختسال  ماوهلا  هذه  نم  ۀماه  اهرجح  یف  تلحر  ول  : دومرف هیفنحلا  نب  دمحم  شردارب  هب  هکنانچ  دنناسرب  تداهش 
یعبنـص نامیلـس  نب  رفعج  هب  زین  و  «. دـنناسرب لتقب  ات  دروآ  دـنهاوخ  نوریب  ارم  هنیآ  ره  مربب  هانپ  يروناج  خاروس  رد  رگا  [ » هحفص 18 . ] 

جراخ منورد  زا  ارم  بلق  هکنآ  ات  دنرادیمنرب  نم  زا  تسد  مسق  ادخ  هب  .» یفوج نم  ۀقلعلا  هذه  اوجرختـسی  یتح  ینوعدـی  هللا ال  :و  دومرف
هک دوش  هتـشک  ياهنوگ  هب  تسا  نکمم  یهتنم  تشک  دنهاوخ  ار  وا  هدش  یلکـش  رهب  هرخالاب  تشاد  نیقی  نیـسح  تامدقم  نیا  اب  «. دـننک

ياههیاپ تزع  اب  گرم  ندرک  راـیتخا  گـنج و  نادـیم  رد  ندـش  هتـشک  اـب  اـت  درک  ماـیق  اذـل  دورب  ردـه  شنوخ  ددرگن و  مولعم  شلتاـق 
. دسرب یمالسا  سدقم  فادها  هب  دروآرد و  هزرلب  ار  هیماینب  هشیپمتس  تموکح 

یلع نب  نیسح  تداهش  تدالو و 

عبات یفو و  بیط و  یکز و  هنجلا و  لها  بابـش  دیـس  دیهـش و  هب  بقلم  هللادبعیبا و  هب  ینکم  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح 
هوزغ هک  یلاس  يرجه  مراهچ  لاس  نابعش  هبنشجنپ  ای  هبنش  هس  زور  ع )  ) نیسح . دشابیم طابـسالا  نم  طبـس  نیـسح  طبـس : هللا ، تاضرمل 

تسا و هدوب  نابعـش  موس  مه  شتدالو  زور  و  يرجه ، موس  لاس  رد  ترـضح  نآ  دلوت  یتیاورب  و  دـیدرگ ، دـلوتم  تسویپ  عوقوب  قدـنخ 
لاس مرحم  مهد  هعمج  زور  ترضح  نآ  تداهش  . تسا هدوب  زور  تسیب  هام و  هد  ادهشلادیس  اب  یبتجم  ماما  ربکا  طبس  تدالو  نیب  هلـصاف 

مه یسلجم  موحرم  دناهدرک و  رکذ  هبنش  یضعب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  زور  نینچمه  دناهتفگ و  لاس 60  یخرب  يرجه و   61
ماهدرک جارختسا  يدنه  جیز  زا  نم  هدومرف : سپس  تسا و  هدوب  هعمج  زور  ترضح  تداهـش  هک  هدرک  رایتخا  لتاقم  رد  ار  جرفلاوبا  لوق 

زور رد  ع )  ) نیـسح دـناهتفگ  هماع  هک  ار  هچ  نآ  سپ  تسا  هدوب  هبنـشراهچ  دـش  دیهـش  هاـم  نآ  رد  (ع ) نیـسح هک  یمرحم  لوا  زور  هک 
هب زین  ع )  ) نسح ماما  ترـضح و  نآ  نیب  هلـصاف  هرابرد  . تسا هدـشن  لقن  وحن  نیا  هب  یخیرات  تیاور  تسا و  لـطاب  هدـش  دیهـش  هبنـشود 

نیـسحلا نسحلا و  نیب  ناـک  : هدـمآ مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  یمرزع  نمحرلادـبع  تـیاور  هحفـص 19 ] رد [  هـتفر و  نخــس  فـالتخا 
هدوب و هلصاف  رهط  کی  نیسح  ماما  يهفطن  داقعنا  نسح و  ماما  دلوت  نایم  .» ارشع رهشأ و  ۀتس  دالیملا  یف  امهنیب  ناک  رهط و  مالسلاامهیلع 
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ع)  ) ایرکز نب  ییحی  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  زج  هب  يدنزرف  هک  هدمآ  تایاور  رد  زین  و  «. تسا هدوب  زور  هد  هام و  شـش  اهنآ  نس  فالتخا 
[ . 8  ] تسا هدماین  ایند  هب  ههامشش 

نیسح تدالو  مسارم 

شوغآ رد  نیـسح  تساوخ  ار  دوخ  دنزرف  ءامـسا  زا  دمآ و  یلع  هناخ  هب  ناباتـش  دش  هاگآ  نیـسح  تدالو  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  هکنیمه 
ناذا - 1: داد ماجنا  ع )  ) نیسح هرابرد  ار  مسارم  نیا  تخاس و  هسوب  قرغ  ار  نیسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  تفرگ ، رارق  ربمایپ 
لوسر يادـص  دـهدیم  شزاون  ار  نیـسح  شوگ  هک  ییادـص  نیلوا  سپ  . دـناوخ ع )  ) نیـسح پچ  شوـگ  رد  هماـقا  تسار و  شوـگ  رد 

شخبناج و ياوآ  هچ  نیـشنلد و  يادص  هچ  هک  هو  . تسا هللا  الا  هلا  ال  ربکا -  هللا  ياوآ  دونـشیم  نیـسح  هک  ار  یئاوآ  نیلوا  تسادـخ و 
نیلوا هدمآ : تایاور  رد  دنکیم و  يراذگمان  وا  يارب  - 2. دنکیم ظفح  ناطیش  رش  زا  ار  دنزرف  لمع  نیا  هک  تسا  تیاور  رد  . یئازفاحور

هدیـشوپ مدرم  زا  ار  اهمان  نیا  ادخ  هک  دنتـسه  امهیلع  هللا  مالـس  ارهز  یلع و  نادنزرف  دندش  يراذـگمان  نیـسح  نسح و  مان  هب  هک  یـسک 
یف امهب  برعلا  تیمس  ام  ۀنجلا  لهأ  ءامسأ  نم  نامسا  نیسحلا  نسحلا و  . دندش يراذگمان  ود  نیا  هب  ارهز  یلع و  نالاهنون  ات  هتـشاد  هگن 
زور رد  - 3 «. تسا هدـشن  هدـیمان  اهمان  نیا  هب  سکچیه  تیلهاج  رد  هک  تسا  تشهب  لها  ياـهمان  زا  ماـن  ود  نیـسح  نسح و  . » ۀـیلهاجلا

میـسقت ارقف  نایم  ار  نآ  تشوگ  دندرک و  هقیقع  هحفص 20 ] نیـسح [  يارب  يرادیرخ و  ار  یگرزب  چوق  داد  روتـسد  ربمایپ  تدالو  متفه 
زور - 5. دریگیم ماجنا  ارقف  هب  ياهتسیاش  کمک  مسارم  نیا  اب  هک  داد  هقدص  هرقن  رس  يوم  نزو  هب  دیـشارت و  ار  نیـسح  رـس  - 4. دندومن

هدیـسر ترـضح  نآ  زا  دـنیامن و  هنتخ  ار  دولوم  تدالو  متفه  زور  تشاد  رارـصا  ادـخ  لوسر  هک  دـندرک  هنتخ  ار  نیـسح  تدـالو  متفه 
متفه زور  . اموی نیعبرأ  فلغالا  لوب  نم  سجنت  ضرالا  ناف  محللا  تاـبنل  عرـسا  رهطأ و  بیطأ و  هناـف  عباـسلا  موی  مکدـالوأ  اورهط  تسا :
لهچ ات  هدشن  هنتخ  لفط  لوب  زا  نیمز  دیوریم و  رتهب  تشوگ  تسا و  رثوم  وا  یکاپ  یئوبشوخ و  يارب  هک  دینک  هنتخ  ار  دوخ  نادـنزرف 

: دومرفیم همیب  تاملک  نیا  اب  ار  نانآ  نادنزرف  ظفح  يارب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ع )  ) نیسح ذیوعت  - 6 «. دنامیم سجن  زور 
ع)  ) میهاربا ترـضح  دومرفیم : .و  ۀمال نیع  لک  نم  ۀماه و  ناطیـش و  لک  نم  ۀـماتلا  هللا  تاملکب  ذوعأ  دـناوخیم : نانآ  رب  ار  اعد  نیا  و 

[ . 9  ] دومرفیم ذیوعت  نینچ  نیا  ار  قاحسا  لیعامسا و  شنادنزرف 

نیسح يادف  میهاربا 

پچ يوناز  يور  ربمایپ  رـسپ  میهاربا  ربمایپ و  تسار  يوناز  يور  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدوب . ص )  ) ادخ لوسر  تمدـخ  دـیوگ : سابعنبا 
تلاح هک  نآ  زا  سپ  داد  تسد  ربمایپ  رب  یحو  تلاح  هک  ار  میهاربا  یهاگ  دیـسوبیم و  ار  نیـسح  یهاگ  ربمایپ  دندوب ، هتـسشن  ترـضح 

ود نیا  دیامرفیم : ادخ  تفگ : درک و  غالبا  ار  مراگدرورپ  مالـس  دمآ و  دورف  نم  رب  راگدرورپ  فرط  زا  لیئربج  دومرف : دش  يداع  ربمایپ 
میهاربا رگا  دومرف : سپـس  تسیرگ . درک و  رظن  میهاربا  هب  ربمایپ  یئامن  يرگید  يادف  ار  یکی  دیاب  مراذگیمن  یقاب  امـش  يارب  ار  دـنزرف 

زین نم  ددرگیم و  كانهودـنا  میومعرـسپ  یلع  شردـپ  دوشیم و  نوزحم  همطاف  دریمب  نیـسح  رگا  اما  موشیم ، نوزحم  نم  طقف  دریمب 
ار میهاربا  ددرگ ، حور  ضبق  میهاربا  لـیئربج ! مهدیم ، هحفـص 21 ] حـیجرت [  یلع  همطاف و  نزح  رب  ار  دوخ  هودـنا  نم  و  موشیم ، رثأتم 
دینابسچیم و هنیس  هب  ار  وا  دیدیم  ار  نیـسح  هاگ  ره  ص )  ) ادخ لوسر  درک ، تافو  يرامیب  زور  هس  زا  سپ  میهاربا  مدرک  نیـسح  يادف 

[ . 10  ] مدرک وا  يادف  ار  میهاربا  هک  یسک  نابرق  دومرفیم : دیکمیم و  ار  نیسح  نابل  دیسوبیم و 

دوعق ای  دننک  مایق  هچ  دنماما  نینسح 

نینچ نکیل  تسین ، ماما  دنکن  مایق  رگا  دنک و  مایق  ریـشمش  اب  هک  تسا  یـسک  ماما  هک  تسا  نآ  رب  هیدیز  دننام  بهاذم  زا  یـضعب  روصت 
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نسح و ماما  هب  هراشا   ) مدنزرف ود  نیا  ینعی  .» ادعق وأ  اماق  ناماما  ناذه  يانبا  هدش : تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  اریز  تسین 
مالسلاامهیلع نینـسح  تماما  هب  حیرـصت  نمـض  تیاور  نیا  هک  دنـشاب » تکاس  هتـسشن و  هچ  دننک و  مایق  هچ  دنماما  ود  ره  نیـسح ) ماما 

[ . 11  ] تسین تماما  طرش  مایق  هک  دنامهفیم 

ادخ لوسر  تافص  ثراو  نینسح 

یلع نب  نسح  هدـش  تیاور  نانمؤمریما  زا  هکناـنچ  دنتـشاد  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  تهابـش  يرهاـظ  رظن  زا  اـهنت  هن  مالـسلاامهیلع  نینـسح 
ادخ لوسر  هیبش  زین  یقالخا  يایاجس  تافص و  رد  هکلب  نیئاپ ، هب  هنیس  زا  نیسح  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  هیبش  هنیس  ات  رس  زا  مالـسلاهیلع 

مرکا لوسر  توم  ضرم  رد  نینـسح  اب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  هک  دـنکیم  تیاور  دوخ  دنـس  هب  عفاریبا  نبا  هکناـنچ  دـندوب  (ص )
نسحلا امأ  دومرف : ادخ  لوسر  ؟ یهدیم ثرا  هب  زیچ  هچ  تدنزرف  ود  نیا  هب  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  همطاف  دندیـسر ، شتمدخ  (ص )

زا ار  مدرم  اب  يارادـم  يرابدرب و  راقو و  تدایـس و  تبیه و  نسح  اما  .» یتعاجـش يدوج و  هل  ناف  نیـسحلا  امأ  يددؤس و  یتبیه و  هل  ناـف 
هحفص 22 ] [ .« ] 12  ] دربیم ثرا  ارم  تعاجش  تواخس و  دوج و  نیسح  اما  درب و  دهاوخ  ثرا  هب  نم 

دنرادیم تسود  ار  نینسح  ناتسود  لوسر  ادخ و 

زا وگب  .» یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسأ  لق ال  دیامرفیم : هکنانچ  مدرم  رب  تسا  یهلا  هضیرف  کی  ربمایپ  نادناخ  نتـشاد  تسود 
هب ار  تما  تارکب  زین  یمارگ  ربماـیپ  و  مهاوـخیمن » منادـنواشیوخ  تبحم  یتـسود و  زج  هب  تلاـسر  ماـجنا  ربارب  رد  یـشاداپ  دزم و  اـمش 

تیاور یـسراف  ناملـس  هکنانچ  هتـشاد ، رذحرب  نانآ  اب  ینمـشد  زا  ار  اهنآ  هدومرف و  هیـصوت  شرافـس و  نینـسح  هرابرد  تبحم  یتسود و 
ینعی .» امهبحأ نم  بحا  امهبحا و  ینا  مهللأ  دومرفیم : نیسح  نسح و  هرابرد  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  دنکیم 
بحأ نم  دومرف : نینچمه  و  تشاد ». مهاوخ  تسود  ار  وا  درادب  تسود  ار  اهنآ  هک  ره  مرادیم و  تسود  ار  نیـسح  نسح و  نم  ایادخ 
تسود ار  وا  نم  درادب  تسود  ار  نیسح  نسح و  سک  ره  .» رانلا لخد  هللا  هضغبأ  نم  هللا و  هضغبأ  هتضغبأ  نم  هتببحأ و  نیسحلا  نسحلا و 

ره دنکیم و  شتشهب  دراو  درادب  تسود  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  درادیم و  تسود  ار  وا  ادخ  مرادب  تسود  ار  وا  نم  هک  یـسک  مرادیم و 
هاگیاج تشاد و  دهاوخ  نمشد  ار  وا  مه  ادخ  مرادب  نمشد  ار  وا  نم  هک  یسک  مرادیم و  نمشد  ار  وا  نم  درادب  نمـشد  ار  ود  نآ  سک 

هک یلاح  رد  دندمآ و  نیسح  نسح و  دوب  زامن  لوغشم  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنکیم  تیاور  دوعـسمنبا  زین  و  «. تسا خزود  یـسک  نینچ 
نیئاپ ار  اهنآ  ینابرهم  تفطالم و  اب  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  یتقو  مرکا  لوسر  دـندش  راوس  شکراـبم  تشپ  رب  دوب  هدجـس  رد  ترـضح 
ینبحأ نم  دومرف : دیـشک و  شوغآ  رد  ار  اهنآ  تشگ  غراف  زامن  زا  ادـخ  لوسر  یتقو  دـش  رارکت  لمع  نامه  زین  مود  هدجـس  رد  دروآ و 

هحفص 23 ] [ . ] 13 « ] درادب تسود  مه  ار  ود  نیا  دیاب  دراد  تسود  ارم  سک  ره  .» نیذه بحیلف 

هیحاتتفا تاریبکت  بابحتسا  لیلد 

ناوتیم دوب و  دـهاوخ  مارحالا  ةریبکت  اهنآ  زا  یکی  هک  دوش  هتفگ  ریبکت  راب  تفه  تسا  بحتـسم  بجاو ، ياهزامن  زا  لبق  هک  مینادیم 
یلاح رد  ار  نیـسح  ماما  ص )  ) ادخ لوسر  يزور  هک  تفرگ  تأشن  اج  نیا  زا  تنـس  نیا  داد و  رارق  بجاو  ریبکت  ار  تاریبکت  زا  کی  ره 

نیـسح ماما  نکل  تفگ  ریبکت  داتـسیا و  زاـمن  هب  تشاداو و  دوخ  يولهپ  درب و  دجـسم  هب  دوب  هدـماین  فرح  هب  تسرد  دوب و  كدوک  هک 
دش رارکت  راب  تفه  ات  لمع  نیا  درکن و  نایب  تسرد  ار  ریبکت  نیسح  مه  زاب  تفگ  رگید  ریبکت  ص )  ) مرکا ربمایپ  دیوگب  ریبکت  تسناوتن 

[ . 14 . ] تشگ تنس  نتفگ  ریبکت  راب  تفه  اذل  دومن و  ادا  حیحص  ع )  ) نیسح متفه  ریبکت  رد  و 
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یلع نب  نیسح  تماما  رب  صوصن 

هک ع )  ) قداص ماما  زا  تسا  ریـصبوبا  تیاور  هلمج  زا  تسا و  دایز  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  تماما  تیاصو و  رب  صوصن 
منیبب اهنت  ار  وت  هک  تسا  رتناسآ  تیارب  تقو  هچ  مراد  يراک  وت  اب  دومرف  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هب  مالسلاهیلع ) رقاب  ماما   ) مردپ دومرف :
رتخد ارهز  همطاف  مردام  تسد  رد  هک  یحول  هرابرد  دومرف : ار  وا  تسـشن و  تولخ  رد  رباج  اب  يزور  دیئامرفب  امـش  تقو  ره  تفگ  رباج 

رد هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  تفگ  رباج  زاـس ، هاـگآ  ارم  دوب  هتـشون  حول  نآ  رد  هک  هدومرف  وت  هب  مرداـم  هچنآ  ياهدـید و  ادـخ  لوسر 
يزبس حول  شتسد  رد  متفگ و  کیربت  ع )  ) نیسح تدالو  هب  ار  وا  مدیسر و  مالـسلااهیلع  همطاف  تردام  تمدخ  ادخ  لوسر  تایح  نامز 

؟ تسیچ حول  نیا  تیادف  هب  مردام  ردپ و  درک  ضرع  دوب  نآ  رد  دیشروخ  گنر  هب  يدیفـس  هتـشون  تسا و  درمز  مدرک  روصت  هک  مدید 
جرد نآ  رد  منادـنزرف  زا  ءایـصوا  یماسا  منارـسپ و  ود  مرهوش و  مردـپ و  مسا  هدومرف و  ءادـها  شربمایپ  هب  ادـخ  هک  تسا  یحول  دومرف :

یـسیونور نم  داد و  نم  هب  ار  نآ  ارهز  ترـضح  دیوگیم : رباج  . تسا هدومرف  تمحرم  نم  هب  یناگدژم  ناونع  هب  ار  نآ  مردپ  هدیدرگ و 
لزنم هب  رباج  هارمه  رقاب  ماما  هحفص 24 ] سپس [  يرآ  درک : ضرع  یهدیم ؟ هئارا  نم  هب  ار  نآ  ایآ  رباج ، دومرف : رباج  هب  رقاب  ماما  . مدرک
هاگن دوخ  هتـشون  هب  رباج  مناوخب ، تیارب  نم  ات  نک  رظن  تاهتـشون  هب  وت  دومرف : ار  وا  رقاب  ماما  دروآ و  نوریب  ار  هفیحـص  رباـج  تفر و  وا 
باتک اذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : دوب هتفر  موقرم  نینچ  حول  نآ  رد  دنتشادن و  فالتخا  مه  اب  یفرح  چیه  دومرف ، تئارق  ماما  درکیم و 

و هتفر : موقرم  هک  اجنآ  ات  نیملاعلا . بر  دنع  نم  نیمالا  حورلا  هب  لزن  هلیلد  هباجح و  هریفس و  هرون و  هیبن و  دمحمل  میکحلا  زیزعلا  هللا  نم 
یملع ندعم  انسح  تلعجف  نیسح  نسح و  کیطبس  کیلبـشب و  کتمرکا  ءایـصوالا و  یلع  کیـصو  تلـضف  ءایبنالا و  یلع  کتلـضف  ینا 
ۀجرد ءادهشلا  عفرا  دهشتسا و  نم  لضفا  وهف  ةداعسلاب  هل  تمتخ  ةداهشلاب و  هتمرکا  ییحو و  نزاخ  انیـسح  تلعج  هیبأ و  ةدم  ءاضقنا  دعب 

مداد و يرترب  تلیـضف و  رگید  ناربماـیپ  رب  ار  وت  نم  و  : » همجرت . بقاـعا بیثا و  هترتعب  هدـنع  ۀـغلابلا  یتـجح  هعم و  ۀـماتلا  یتـملک  تلعج 
ملع ندعم  ار  نسح  ار و  نیسح  نسح و  هون  ود  هدازریش و  ود  مدومن  تمارک  وت  هب  مداد و  يرترب  ءایـصوا  رگید  رب  ار  وت  یـصو  نینچمه 

تداعس هب  ار  شراک  نایاپ  متشاد و  یمارگ  تداهـش  هب  ار  وا  مداد و  رارق  دوخ  یحو  رادهنازخ  ار  نیـسح  شردپ و  زا  دعب  مداد  رارق  دوخ 
مداد رارق  وا  اب  ار  دوخ  همات  هملک  تسا و  رتیلاع  رتالاب و  ادهش  همه  زا  شماقم  تسا و  ادهـش  نیرترب  نیرتهدیزگرب و  وا  سپ  مدومن  ررقم 
داجس ترضح  زا  نیسح  ماما  زا  دعب  نیموصعم  همئا  مان  سپـس  و  «. مهد رفیک  شاداپ و  وا  ترتع  هب  وا و  دزن  ار  دوخ  همات  هغلاب و  تجح  و 
تهج زا  هک  هدیدرگ  رکذ  حول  نآ  رد  تبیغ  نامز  رد  نانمؤم  تشذگرس  نانآ و  فاصوا  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ات 

[ . 15 . ] دنیامن هعجارم  نارای ص 123  ربمغیپ و  مود  دلج  هب  نیبلاط  دیدرگ . يراددوخ  حول  تاجردنم  یقاب  جرد  زا  راصتخا  تیاعر 

نیسح یسرت  ادخ 

هکنانچ دوب  نینچ  نیا  مالسلاهیلع  نیسح  دنناسرت و  نارگید  زا  شیب  دنراد  یهلا  سدقا  تاذ  هب  هک  یتفرعم  تخانـش و  رطاخ  هب  هللا  ءایلوا 
ادـخ زا  دایز  هچ  « ؟ کبر نم  کنوح  مظعأ  اـم  دندیـسرپ : مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفـص 25 ] زا [  تسا  هدروآ  بقاـنم  رد  بوشآرهـشنبا 

زا ایند  رد  هک  یـسک  رگم  تسین  نمیا  تمایق  رد  ادخ  باذع  زا  : » دومرف . ایندـلا یف  هللا  فاخ  نم  الا  ۀـمایقلا  موی  نمأی  ال  لاق : »؟ یـسرتیم
یلد نایرگ و  یمـشچ  اب  هک  میباـییمرد  ار  ادـخ  زا  وا  سرت  تخانـش و  نازیم  هفرع  زور  رد  ترـضح  نآ  ياـعد  زا  و  [ . 16 « ] دسرتب ادخ 

رضاح و لاوحا  همه  رد  ار  ادخ  نانچنآ  دوخ  صیخش  صخـش  یتسه و  ناهج  شنیرفآ  تیفیک  یلاعت و  يراب  فاصوا  نایب  زا  سپ  نایرب 
ابیقر و اهیلع  كارت  نیع ال  تیمع  دـیوگیم : هک  اجنآ  دـنیبیم  تریـصب  مشچ  هب  ار  وا  یئوگ  هک  دـنادیم  شیوخ  ناگدـنب  لاـمعا  رظاـن 
هک ياهدـنب  داب  نارـسخ  نایز و  رد  دـنیبن و  دوخ  بقارم  ار  وت  هک  یمـشچ  داب  روک  .» ابیـصن کبح  نم  هل  لـعجی  مل  دـبع  ۀقفـص  ترـسخ 

ارت منک  ادیوه  هک  ياهتشگن  بیاغ  روضح  بلط  موش  هک  ياهدرکن  رود  «. ياهدادن رارق  وا  رد  دوخ  تبحم  قشع و  زا  ياهرهب  بیصن و 
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نیسح تدابع 

رورـس نیـسح  نوچ  دراد و  دوبعم  هب  تبـسن  صخـش  تفرعم  تخانـش و  نازیم  هب  یگتـسب  مه  هنأش  لج  قح  ترـضح  تدابع  یگدـنب و 
باتک رد  هبر  دبعنبا  هکنانچ  تسا  هدوب  الاب  دح  رد  مه  وا  تدابع  اذل  دیامن  فیـصوت  ار  وا  هتـسناوت  هک  هتخانـش  نانچ  ار  ادخ  ناگدازآ 
هنوگچ نم  هک  منکیم  بجعت  دومرف : دنکدنا ؟ تردپ  نادنزرف  ارچ  دندیـسرپ : مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  زا  دـنکیم : تیاور  دـیرفلا  دـقع 

[ . 17  ] دناوخیم زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  مردپ  هک  نآ  لاح  مدش و  دلوتم 

نیسح ینتورف  عضاوت و 

رد هکنانچ  دوب  ناـیناهج  يارب  وگلا  هنـسح و  هوسا  ینتورف  عضاوت و  رد  شراوگرزب  ردـپ  دـج و  نوچمه  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  نیـسح 
هدرتسگ و نیمز  يور  رب  ار  دوخ  يابع  هک  تشذگب  نیکاسم  زا  یعمج  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفص 26 ] تسا [ : روکذم  یشایع  ریـسفت 
ار نانآ  توعد  هلصافالب  نیـسح  ماما  دندومن  دوخ  ياذغ  ندروخ  نتـسشن و  هب  توعد  ار  ترـضح  دندوب ، یکـشخ  نان  ندروخ  لوغـشم 

تـسود ار  ناربکتم  ادـخ  هک  یتسرد  هب  .» نیربکتـسملا بحی  هللا ال  نا  دومرف : دـش و  ناـنآ  کـشخ  ناـن  ندروخ  لوغـشم  دومن و  تباـجا 
ار بابر  دوخ  رسمه  درب و  هناخب  دوخ  اب  ار  نانآ  دینک و  تباجا  ار  متوعد  مه  امش  متفریذپ  ار  امش  توعد  نم  دومرف : سپـس  درادیمن و 

[ . 18  ] دومرف ماعنا  تفایض و  ار  ناشیا  و  روایب ، ياهدرک  هریخذ  هچنآ  دومرف :

نیسح ياخس  دوج و 

-1: دوشیم هراشا  نآ  هرقف  ود  هب  هنومن  بابنم  هک  دـش  لقن  يداـیز  ياهناتـساد  مالـسلاهیلع  نیـسح  شـشخب  دوج و  تمارک و  هراـبرد 
ار شتلع  دید  كانهودنا  ار  يو  دوب  رامیب  وا  تفر و  دیز  نب  ۀماسا  تدایع  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دنکیم  تیاور  رانید  نب  ورمع 

ءادا زا  لبق  مسرتیم  درک  ضرع  هماسا  مزادرپب  ار  نآ  هک  نم  هدهع  رب  دومرف  ماما  مراکهدـب ، مهرد  رازه  تصـش  تفگ  هماسا  دـش  ایوج 
-2 [ . 19  ] دومن تخادرپ  ار  شنید  ترضح  هماسا  توف  زا  لبق  مزادرپب و  ارت  ضرق  نم  ات  درم  یهاوخن  دومرف : ع )  ) نیسح ماما  . مریمب نید 

دومرف ترضح  دومن  مالسلاهیلع  ماما  میدقت  دروآ و  لگ  هخاش  کی  شزینک  هک  مدوب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تمدخ  نم  دیوگیم : سنا 
دازآ ار  وا  نآ  رطاـخ  هـب  هـک  درادـن  یـشزرا  لـگ  هخاـش  کـی  مدرک : ضرع  شترــضح  هـب  دـیوگیم  سنا  مدرک  دازآ  ادـخ  هار  رد  ارت 
نینچ نیا  هحفـص 27 ] [ . ] 20  ] اهودر وأ  اهنم  نسحأب  اوبحف  ۀـیحتب  متییح  اذا  و  : » هللا لاق  هللا ، اـنبدا  اذـک  دومرف : ع )  ) نیـسح ماـما  ؟ يدرک

زینک ندرک  دازآ  و  نآ » لثم  ای  دیئوگ  تیحت  نآ  زا  رتهب  امش  دنیوگ  تیحت  ار  امش  نوچ  و  : » دیامرفیم هک  تسا  هتخومآ  بدا  ار  ام  ادخ 
[ . 21  ] دوب رتهب  تیحت 

نیسح ماما  مرک 

درکلمع هوحن  ششخب و  زرط  نکل  دشیم  رکذ  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ياخـس  دوج و  شخب  رد  یتسیابیم  هچرگ  ریز  ياهناتـساد 
قشمرـس و انمـض  دـهدیم و  رارق  دوـخ  عاعـشلاتحت  ار  تواخـس  دوـج و  هـک  تـسا  یـصاخ  هبذاـج  شــشخرد و  ياراد  نیــسح  ماـما 

اذل دنیامنیم  کمک  دادـما و  ناگراچیب  ناگدـنامرد و  هب  ءاحنا  زا  يوحن  هب  هک  یناسک  هیلک  نادنمتواخـس و  يارب  تسا  یلمعلاروتـسد 
ماـما هب  ار  وا  تسیک ؟ مدرم  نـیرتمیرک  دیـسرپ  دـش ، هنیدـم  دراو  نیـشنهیداب )  ) یبارعا درم  يزور  - 1: میدـناجنگ ثحبم  نـیا  رد  ار  نآ 
بخی مل  : دومن ءاشنا  حرش  نیدب  يراعشا  دوب  زامن  لوغشم  (ع ) نیسح ماما  دش  دجـسم  دراو  یبارعا  دندرک ، یئامنهار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

مکلئاوا نم  ناک  يذـلا  الولهقـسفلا  لتاق  ناک  دـق  كوبا  دـمتعم  تنا  داوج و  تناهقلحلا  کـباب  نود  نم  كرح  نم  كاـجر و  نم  نـآلا 
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دیمااـن دروآرد  تکرح  هب  ار  امـش  هناـخ  رد  هقلح  دـشاب و  راودـیما  ياهدازبیجن  وـت  لـثم  هب  هک  یـسک  - » 1 هقبطنم میحجلا  انیلع  تناـک 
رد ام  هاـگیاج  دوبن  مرکا ) ربماـیپ   ) امـش درف  نیلوا  رگا  - » 3 «. دوب ناراکدب  هدنـشک  تردـپ  يدامتعا و  دروم  هدنـشخب و  وت  - » 2 «. دوشیمن

يرآ درک : ضرع  ربنق  تسا ؟ هدـنام  یقاب  يزیچ  زاجح  لام  زا  ایآ  تفگ : ربنق  هب  داد و  مالـس  ار  شزامن  نیـسح  ماما  «. دوب خزود  تاـقبط 
درب هناخ  هب  دوخ  اب  ار  یبارعا  سپس  . تسا رتراوازس  نآ  هب  درم  نیا  هک  روایب  ار  نآ  دومرف : نیـسح  ماما  . تسا هدنام  یقاب  رانید  رازه  راهچ 

ماـگنه رد  هک  نآ  يارب  داد  یبارعا  هب  ار  نآ  رد  فاکـش  زا  تخیر و  هحفـص 28 ] دوب [  درب  زا  هک  دوخ  يادر  رد  ار  رانید  رازه  راـهچ  و 
یناب ملعا  رذـتعم و  کیلا  یناـف  اهذـخ  : دورـس لوپ  نداد  ماـگنه  ار  راعـشا  نیا  ددرگن و  لـجخ  هدنمرـش و  درم  نآ  نـالک  لوپ  نیا  نداد 

ار نیا  - » 1 ۀقفنلاۀلیلق ینم  فکلا  ریغ و  وذ  نامزلا  بیر  نکلۀقفذنم  کیلع  انامـس  تسمأ  اصع  ةادغلا  انریـس  یف  ناک  ولۀقفـش  وذ  کیلع 
وتب نیا  زا  شیب  دوب  ام  تسد  رد  يرهاظ )  ) تیـالو تموکح و  رگا  - » 2 «. مراد تسود  ارت  هک  نادب  مهاوخیم و  رذـع  وت  زا  نم  هک  ریگب 

یتقو یبارعا  «. تسین شیب  یکدـنا  ام  تسد  رد  ایند  لاـم  زا  تسا و  نارگید  ماـکب  راـگزور  هک  مینک  هچ  یلو  - » 3 «. میدرکیم تدعاسم 
میداد وـت  هب  هک  یلوـپ  یمک  رطاـخ  هب  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . تسیرگ درک  لـصاح  عـالطا  نآ  رادـقم  زا  تفرگ و  ار  اـهلوپ 
يارب نم  هیرگ  اـما  تسا  ینـالک  لوپ  هکلب  میرگیمن  نآ  یمک  زا  هن  «؟ كدوج بارتـلا  لـکأی  فیک  نکلو  ـال  تفگ : درم  نآ  ؟ ییرگیم

بل اب  يزور  ار  مدرم  نیرتهدنـشخب  هک  تشادـن  ربخ  یبارعا  نآ  ایوگ  [ . 22  ] دروخیم هنوگچ  ار  هدـنهد  تسد  نیا  كاـخ  هک  تسا  نآ 
يارحص رد  نفکیب  لسغیب و  زور  هنابش  هس  دنزاسیم و  یشالتم  نابسا  مس  ریز  ار  شفیرش  ندب  دنـشکیم و  تارف  طش  رانک  رد  هنـشت 

هک ره  هب  ادـخ  لوسر  دوـمرف : نـالعا  مالـسلاهیلع  یلع  ص ،)  ) ادـخ لوـسر  تلحر  زا  سپ  - 2. دـنراذگیم نایرع  هنهرب و  ـالبرک  نازوس 
نآ رد  هک  هبقع  رد  نابرق  دیع  زور  رد  ات  هکم  هب  داتـسرفیم  ار  یـسک  لاس  ره  و  دناتـسب . دیایب  دراد  یبلط  ربمایپ  زا  یـسک  ای  هداد ، هدعو 
زا سپ  و  دادیم . ماجنا  ار  راک  نیمه  نسح  ماما  ترضح  نانمؤمریما  زا  سپ  دنک . نالعا  مدرم  هب  تسا  هدوب  ینم  زا  جورخ  هار  اهنت  نامز 

[ . 23 . ] دشن رارکت  هحفص 29 ] رگید [  (ع ) نیسح زا  سپ  یلو  دیسر  تداهش  هب  ات  درک  لابند  ار  ردارب  ردپ و  راک  نیسح  ماما  وا ،

نیسح یبایشزرا 

دـمآ و مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  یبارعا  يدرم  هک  تسا  هدـمآ  راـبخالا  عماـج  یمزراوخ و  بیطخ  لوسرلا  لآ  لـتقم  باـتک  رد 
نیرتمیرک زا  هک  متفگ  دوخ  اـب  مناوتاـن  زجاـع و  نآ  تخادرپ  زا  ماهدومن و  ار  ياهلماـک  هید  تنامـض  نم  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  تفگ :

امـش تمدـخ  اذـل  متفاـین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  زا  رتمیرک  دـناهرب و  تنامـض  نیا  زا  ارم  اـت  مهاوـخب  مدرم 
هلئسم ود  رگا  داد و  مهاوخ  وت  هب  ار  هید  ثلث  يداد  باوج  ار  یکی  رگا  مسرپیم  هلئسم  هس  وت  زا  برع ، ردارب  دومرف : نیسح  ماما  . مدیسر
ضرع یبارعا  مهدیم  وت  هب  ار  نآ  یمامت  يداد  باوج  ار  هلئسم  هس  ره  هچنانچ  تشاد و  یهاوخ  تفایرد  ار  هید  ثلث  ود  یتفگ  خساپ  ار 

: دومرف نیـسح  ماما  ؟ دـسرپیم هلئـسم  منیـشنهیداب  برع  هک  ینم  لثم  زا  یـشابیم  فرـش  ملع و  لها  هک  وت  لثم  ادـخ ، لوسر  رـسپ  درک :
هزادناب دیاب  یکین  دومرفیم : ص )  ) ادخ لوسر  مدج  مدینش  .» ۀفرعملا ردقب  فورعملا  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يدج  تعمس 

حرطم ار  دوـخ  لـئاسم  درک : ضرع  یبارعا  . تسا اـهنآ  تفرعم  شناد و  ردـقب  صاخـشا  شزرا  رگید  تراـبعب  «. دـشاب تخانـش  تفرعم و 
بناج زا  رگم  تسین  یئورین  چـیه  مزومآیم و  امـش  زا  متـشادن  ار  نآ  خـساپ  كرد و  مهف  رگا  میوگیم و  خـساپ  متـسناد  رگا  دـیئامرفب 
تفگ یبارعا  . هللااب نامیالا  یبارعألا : لاقف  ؟» تسیچ لامعا  نیرترب  : » دومرف نیسح  ماما  لضفأ ؟ لامعالا  يا  مالسلاهیلع : نیسحلا  لاقف  . ادخ
لاقف »؟ دـهدیم تاجن  هکلهم  زا  ار  ناسنا  زیچ  هچ  « ؟ ۀـکلهملا نم  ةاجنلا  اـمف  مالـسلاهیلع : نیـسحلا  لاـقف  هحفـص 30 ] ادـخ [ .» هب  نامیا  »
لاقف »؟ تسیچ رد  درم  تنیز  «؟ لجرلا نیزی  اـمف  مالـسلاهیلع : نیـسحلا  لاـقف  «. ادـخب قوثو  داـمتعا و  : » تفگ یبارعا  . هللااـب ۀـقثلا  یبارعـالا :

لام لاقف : »؟ هچ دوب  فاصوا  نیا  دـقاف  رگا  : » دومرف نیـسح  ماما  کلذ ؟ هأطخا  ناف  لاقف : « يرابدرب اب  مأوت  شناد  .» ملح هعم  ملع  یبارعالا :
رقف و : » درک ضرع  یبارعا  : ربص هعم  رقف  لاقف : ؟ کـلذ هأـطخا  ناـف  لاـقف : «. دـشاب يدرمناوج  اـب  مأوت  هک  یتورث  تفگ : یبارعا  . ةءورم هعم 
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: یبارعالا لاقف  »؟ یچ تشادـن  مه  ار  نیا  رگا  «؟ کلذ هاطخا  ناف  مالـسلاهیلع : نیـسحلا  لاقف  «. دـشاب هارمه  ییابیکـش  ربص و  اب  هک  يرادان 
هک دنازوسب  ار  وا  دیآ و  دورف  نامـسآ  زا  ياهقعاص  تروص  نیا  رد  : » تفگ یبارعا  کلاذـل  لها  هناف  هقرحت  ءامـسلا و  نم  لزنت  ۀـفعاصف 

تسیود نآ  نیگن  هک  دوخ  يرتشگنا  هفاضاب  دوب  نآ  رد  رانید  رازه  هک  يرز  هردب  دیدنخ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا .» نآ  قحتـسم 
هنیزه فرـص  مه  ار  رتشگنا  نک و  همذلا  يرب  ار  دوخ  هدب و  هید  تباب  ار  الط  ياههکـس  نیا  دومرف : داد و  یبارعا  هب  تشاد  شزرا  مهرد 

رد ار  دوخ  تلاسر  هک  دنادیم  ادـخ  . » هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللاأ  تفگ : تفرگ و  ار  رتشگنا  اههکـس و  یبارعا  [ . 24  ] امن دوخ  یگدنز 
هحفص 31 ] [ . ] 25 « ] دهد رارق  اجک 

نیسح شناد 

باطخ نب  رمع  هب  دمآ و  ام  دزن  نیـشنهیداب  برع  کی  میدیـسر  حطبا  هب  یتقو  میتفر  جـح  هب  باطخ  نب  رمع  قافتاب  دـیوگیم : هملـسوبا 
بجاو نم  رب  ياهرافک  هچ  مدروخ  متخپ و  متسکش و  ار  غرم  رتش  مخت  مارحا  لاح  رد  مدروآ و  ياج  هب  جح  نم  نینمؤملاریما  يا  تفگ :

يارب یجرف  هار  دیاش  دیایب  ص )  ) دمحم باحصا  زا  یکی  ات  نیشنب  مرادن  یهاگآ  هلئسم  نیا  هب  نم  تفگ : باطخ  نب  رمع  تسا ؟ هتـشگ 
بلاطیبا نب  یلع  نیا  تفگ : یبارعا  هب  رمع  دوب ، وا  هارمه  زین  ع )  ) نیـسح دیـسر و  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  عقوم  نیا  رد  دـشاب ، وت 

ینعی تسا  وت  دزن  هک  یناوجون  نیا  زا  دومرف : يوب  مالسلاهیلع  یلع  درک  حرطم  ار  دوخ  لاوس  یبارعا  سرپب ، وا  زا  ار  تاهلئـسم  تسا  (ع )
ص)  ) ادخ لوسر  دنزرف  نیا  وت  رب  ياو  دـنتفگ  وا  هب  مدرم  دـینکیم ، هلاوح  يرگید  هب  ارم  کی  ره  ارچ  تفگ : یبارعا  سرپب  ع )  ) نیـسح

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  . درک نایب  ار  هیـضق  مدمآ و  نوریب  جـح  يارب  ماهناخ  زا  نم  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : یبارعا  هاگ  نآ  تسا ،
دـندش و رادراب  يدادـعت  ره  ناهجب  هدام  رب  ار  رن  رتش  اهمخت  دادـعتب  دومرف : نیـسح  ماما  . يرآ درک : ضرع  یبارعا  ؟ يراد رتش  ایآ  دومرف :

یهاگ مه  اهمخت  رمع ، دومرف : نیـسح  ماـما  . دـنکیم چوپ  یهاـگ  رتش  نیـسح ، تفگ : رمع  . نک هیدـه  هللا  تیب  هب  ار  نارتش  هچب  دـندیئاز 
[ . 26 . ] ضعب نم  اهضعب  ۀیرذ  دومرف : دینابسچ و  هنیس  هب  ار  نیسح  مالسلاهیلع  یلع  . یتفگ تسار  تفگ : رمع  . دنوشیم دساف 

نیسح يراد  نتشیوخ  راقو و 

میظعت مارتحا و  وا  هب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  جرعا  مزاحوبا  لقن  قبط  هک  دوب  تهبا  راقو و  بحاص  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح 
تبیه ع )  ) نیسح زا  دومرف : شباوج  رد  ترـضح  دیـسرپ  یبتجم  ماما  زا  ار  تشادگرزب  هحفـص 32 ] نیا [  تلع  سابعنبا  یتقو  دومنیم 

ترـضح نآ  ربـکت  رب  لـمح  ار  ع )  ) نیـسح ماـما  تهبا  راـقو و  نـیا  نادرخباـن  زا  یـضعب  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  تـبیه  دـننام  مربیم 
: دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  «. منیبیم تینم  ربک و  وت  رد  . » اربک کیف  نا  تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  يدرم  هکنانچ  دـندومنیم 

تسا اتکی  يادخ  صوصخم  یئایربک  همه  [ .» 27 . ] نینمؤملل هلوسرل و  ةزعلا و  هللف  یلاعت : هللا  لاق  . هریغ یف  نوکی  هدحو و ال  ربکلا هللا  لک 
لصاح [ . 28  ] تسا نینمؤم  شلوسر و  ادـخ و  صوـصخم  تزع  تسا : هدوـمرف  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  تسین  هتـسیاش  وا  ریغ  رد  و 

. تینم ربک و  هن  تسا  تزع  تهبا و  ینیبیم  نم  رد  هک  نیا  تسا  نیا  ماما  شیامرف 

قفانم رب  زامن  نیسح و 

ار دوخ  مالغ  هار  نیب  رد  داتفا  هارب  شاهزانج  لابند  ع )  ) نیسح ماما  تفر  ایند  زا  دوب  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نمـشد  هک  یقفانم  درم 
. منک رارف  قفانم  نیا  رب  زامن  زا  مهاوخیم  درک : ضرع  يوریم ؟ اجک  دومرف : وا  هب  تسا  هزانج  عییـشت  زا  يریگهراـنک  ماـقم  رد  هک  دـید 

ماما تفگ  ریبکت  تیم  یلو  یتقو  داتـسیا ، ماما  رانک  رد  مالغ  وگب ، مه  وت  میوگیم  نم  هچ  ره  تسیاـب و  نم  راـنک  اـیب  دومرف : وا  هب  ماـما 
هلـصأ كدالب و  كدابع و  یف  كدبع  زخأ  مهللأ  ۀفلتخم ، ریغ  ۀفلتؤم  ۀنعل  فلأ  كدبع  انالف  نعلا  مهللا  ربکا  هللا  دومرف : مه  ع )  ) نیـسح
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ایادـخ تسا  گرزب  ادـخ   » ینعی . کیبن تیب  لهأ  ضغبی  کئایلوا و  يداعی  کئادـعأ و  یلوتی  ناک  هناف  کباذـع ، دـشا  هقذا  كران و  رح 
نک و فیفخ  راوخ و  تیاهرهـش  ناگدنب و  نایم  رد  ار  تاهدنب  نیا  ایادخ  هلـصاف ، فالتخا و  نودب  نک  تنعل  هتـسویپ  راب  رازه  ار  ینالف 

تناتسود ینمشد  هب  هتـشگ و  اریذپ  ار  تنانمـشد  یتسود  هک  ناشچب  وا  هب  ار  تباذع  نیرتدیدش  نادرگ و  يو  بیـصن  ار  تخزود  شتآ 
هحفص 33 ] [ . ] 29 « ] تشادیم نمشد  ار  تربمایپ  تیب  لها  هتساخرب و 

درادیم تسود  ار  نیسح  ناتسود  ادخ 

انیـسح بحا  نم  هللا  بحأ  نیـسح  نم  انأ  ینم و  نیـسح  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  هک : دنکیم  تیاور  ةرم  نب  یلعی 
تسود ار  نیسح  هک  ار  یسک  دراد  تسود  ادخ  منیسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  دومرفیم : مرکا  ربمایپ  «.» طابـسألا نم  طبـس  نیـسح 

[ . 30  ] تسا طابسا  زا  یطبس  نیسح  درادب ؛

دلابیم دوخ  رب  نینسح  دوجو  هب  تشهب 

بر ای  تلاق  ۀنجلا  نا  شرعلا و  افنش  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نسحلا و  نا  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  ادخ  لوسر  زا  دوخ  دنـس  هب  ۀناوعیبا 
سورعلا سیمت  امک  تسامف  لاق  نیسحلا ، نسحلاب و  کناکرا  تنیز  ینأ  نیضرت  الأ  اهل : یلاعت  هللا  لاقف  نیکاسملا ، افعـضلا و  ینتنکـسأ 

ناناوتان و نکسم  ارم  اهلا  راب  درک : ضرع  ادخ  هب  تشهب  و  دنیادخ ، شرع  هراوشوگ  ود  نیـسح  نسح و  : » دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  . احرف
زا سورع  دـننام  تشهب  سپ  ماهداد  تنیز  نیـسح  نسح و  هب  ار  وت  ناکرا  هک  نیا  زا  یتسین  دونـشخ  ایآ  دومرف : ادـخ  ؟ يداد رارق  نایاونیب 

«. دیلاب دوخ  رب  یلاحشوخ 

تسا نیسح  قوشم  لیئربج 

ربمایپ روضح  رد  یکدوک  نارود  رد  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يزور  دنکیم : تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  حادق  نومیم  نب  هللادبع 
هللا مالـس  ارهز  همطاف  هللا ) كراب  ابحرم  نسح  دومرفیم : الثم   ) درکیم قیوشت  ار  نسح  ماـما  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنتفرگیم  یتشک  مرکا 

لیئربج دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ؟ یئامرفیم جییهت  رتکچوک  رب  تسا  رتگرزب  هک  ار  نسح  ردپ ! درک : ضرع  ردـپ  هب  اهیلع 
هحفص 34 ] [ . ] 31  ] نسح رب  هبلغ  رب  دنکیم  صیرحت  بیغرت و  ار  نیسح  وا  تساجنیا و 

نادنمتسم هب  کمک  نیسح و 

نآ تشپ  رد  يرثا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  دنکیم  تیاور  یعازخ  نمحرلادبع  نب  بیعـش  زا  بقانم  رد  بوشآرهـشنبا 
نیا هک  دندیسرپ  مالسلاهیلع  داجس  ماما  زا  اذل  دوبن  هزین ) ریت و  ریشمش و  لیبق  زا   ) یبرح تاودا  تالآ و  هب  طوبرم  هک  دش  هدید  ترـضح 

ناگدـنامرد و ناـمیتی و  ياـههناخ  هب  دیـشکیم و  شودـب  هقوذآ  ناـن و  يوتحم  ناـبنا  مردـپ  دومرف : ع )  ) نیدـباعلانیز ماـما  ؟ تسیچ رثا 
[ . 32  ] تسا نآ  زا  هدش  هدید  ترضح  نآ  تشپ  رد  هک  يرثا  نیا  دربیم و  نایاونیب 

نیسح تیعطاق 

ار تلصخ  نیا  هک  تسا  راوگرزب  نآ  عطاق  میمصت  خسار و  مزع  يوق و  هدارا  مالسلاهیلع  نیسح  یقالخا  يایاجس  زراب و  تافص  زا  یکی 
تـسناوت هک  دوب  تیعطاق  نیا  اب  مالـسا  نأشلامیظع  ربمایپ  هک  تسا  هدرب  ثرا  هب  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  ترـضح  شیوخ  یمارگ  دج  زا 
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نتفگ زا  دنتـساوخیم  هک  یناطیـش  ياهتردق  همه  ربارب  رد  هنت  کی  دـنک و  ضوع  ار  اهشزرا  رایعم  یگدـنز و  موهفم  خـیرات و  ریـسم 
تموـکح رگا  دـمحم  هک : دوـمن  هضرع  وا  رب  ار  ناکرـشم  داهنـشیپ  هک  دوـخ  راوـگرزب  يوـمع  هـب  داتـسیا و  دـننک  يریگوـلج  هللا  هـملک 

رگا ددرگ و  شیرق  نیرتدـنمتورث  هک  میهدـب  وا  هب  تورث  ردـق  نآ  تسا  تورث  شفدـه  رگا  مینکیم و  مکاـح  دوخ  رب  ار  وا  دـهاوخیم 
نا یلع  يراسیب  رمقلا  ینیمیب و  سمـشلا  اوعـضو  ول  هللا  و  داد : خساپ  مینکیم  جیوزت  وا  هب  ار  شیرق  نارتخد  نیرتهب  تسا  رـسمه  شفده 
زا هک  دـنهد  رارق  مپچ  تسد  رد  ار  هام  تسار و  تسد  رد  ار  دیـشروخ  رگا  مسق  ادـخ  هب  . » هللا هرهظی  وا  توما  هتکرت  ام  رمألا  اذـه  كرتا 
اب مه  نیـسح  «. دـنادرگ زوریپ  ارم  ادـخ  هک  نآ  ای  مهد  ناج  مفدـه  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  نآ  اـت  درک  مهاوخن  نینچ  زگره  مدرگرب  مهار 

تعیب دـیزی  اب  نم  درک : نالعا  دـیدرت  چـیه  هحفـص 35 ] نودـب [  داتـسیا و  يوما  يدادبتـسا  تموکح  تردـق و  ربارب  رد  تیعطاـق  نیمه 
تموکح دنمورین  شترا  ربارب  رد  یتح  . دزاس دوبان  ار  لطاب  راکـشآ و  ار  قح  ات  داهن  مدق  داهج  نادیم  هب  دوخ  كدـنا  نارای  اب  منکیمن و 

زج ار  گرم  . امرب الا  نیملاظلا  عم  تایحلا  ةداعـس و  الا  توملا  يرا  ال  درک : مالعا  ناگمه  هب  ار  شاهماـنرب  رارکت و  ار  دوخ  فدـه  يوما 
نارای هداوناخ و  دارفا  مامت  اب  شـسدقم  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  زیزع  نیـسح  . منیبیمن تمالم  زج  ار  ناراکمتـس  اـب  یگدـنز  تداـعس و 

یئانتعا دوب  شعطاق  میمـصت  فالخ  هک  ناتـسود  دـحیب  تاداقتنا  اههتفگ و  هب  درک و  تکرح  فرـش  دـجم و  نادـیم  يوس  هب  شیافواب 
[ . 33  ] دیسر تداهش  هب  ریسم  نیا  رد  زین  دوخ  داد و  ناشن  یمالسا  تما  هب  ار  تداهش  قیرط  زا  يزوریپ  حتف و  هب  ندیسر  هار  درکن و 

نیسح سفن  تزع 

زا ءابا  تسا  هتخاس  زاتمم  تیرـشب  خـیرات  نادـهاجم  همه  زا  ار  وا  هک  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  زراب  تازاـیتما  تایـصوصخ و  زا  یکی 
يالعا لثم  نیسح  هکلب  تسا  ترضح  نآ  باقلا  نیرتروهشم  زا  بقل  نیا  هک  هتشگ  [ ( 34  ] میضلایبأ  ) هب بقلم  هک  اجنآ  ات  تسا . میض 

نبا و  هدرک ، فیـصوت  هزعلا ) دـیدش   ) هب ار  ع )  ) نیـسح یبوـقعی  روهـشم  خروـم  . تسا هدـمآ  باـسح  هب  نآ  زراـب  قادـصم  ناوـنع و  نیا 
، ریـشمش اـب  ندـش  هتـشک  دومرف : تخومآ و  ناـهج  مدرم  هب  ار  تریغ  تیمح و  هک  تسا  ءاـبإ  لـهأ  دیـس  نیـسح  دـیوگیم : دـیدحلایبا 
:و دیوگیم شاهرابرد  يدعـس ) هتابن  نب  رغلادـبع   ) سانـشرس يارعـش  زا  یکی  هکنانچ  . تسا گرم  تلذ  اب  یگدـنز  نکیل  تسا  یگدـنز 
ار رابتلذ  یگدـنز  تایح و  ار  تزع  اب  گرم  هک  تسا  یـسک  نیـسح  » التق لذـلا  یف  شیعلا  ةایح و  زعلا  یف  توملا  يار  يذـلا  نیـسحلا 

یگدنز رب  ار  تفارـش  اب  گرم  نیـسح  : » ینعی . ۀـمیمذلا ةایحلا  یلع  ۀـمیرکلا  ۀـینملا  راتخا  و  دـیوگیم : ریبز  نب  بعـصم  «. دـنادیم گرم 
: ینعیایسآتلا مارکلل  اونـسف  اوسآت  مشاه  لآ  نم  فطلاب  یلوالا  نا  :و  دوشیم لثمتم  هحفص 36 ] تیب [  نیا  هب  سپـس  داد ، حیجرت  رابتلذ 
ع)  ) نیسح نانخس  «. دش وگلا  تنـس و  خیرات  ناگرزب  يارب  هک  دنداد  جرخب  یتمواقم  ملظ  ربارب  رد  البرک  رد  مشاه  لآ  زا  یگرزب  نادرم  »

نیتنثا نیب  ینزک  ردق  یعدلا  نب  یعدـلا  نا  الأ و  : دـشابیم سفن  تزع  تیثیح و  ظفح  دروم  رد  نایب  نیرترب  نیرتیلاع و  اروشاع  زور  رد 
رثؤت نأ  نم  ۀـیبأ  سوفن  ۀـیمح و  فونا  ترهط و  تباط و  روجح  نونمؤملا و  هلوسر و  کلذ و  هللا  یبای  ۀـلذلا  انم  تاـهیه  ۀـلذلا  ۀلـسلا و 

رود هچ  تلذ  شریذپ  ای  ریشمش  اب  ندش  هتـشک  هتخاس  ریخم  رما  ود  نایم  ارم  هدازانز  رـسپ  هدازانز  انامه  «.» مارکلا عراصم  یلع  مائللا  ۀعاط 
شرورپ ارم  ناشکاپ  نماد  رد  هک  یناردام  ناردـپ و  هکلب  دندنـسپیمن  نم  يارب  ار  تلذ  نینمؤم  شلوسر و  ادـخ و  هک  اـم ، زا  تلذ  تسا 

نیا «. دـنهد حـیجرت  ندـش  هتـشک  رب  ار  تسپ  ياهناسنا  تعاط  هکنیا  زا  دـنزرویم  عانتما  هکیئاهناسنا  تیمحاب و  رویغ و  نادرم  دـناهداد و 
هنوـگ ره  اـت  دوـشب  هیماینب  هدـناشن  تسد  داـیزنبا  نوـچمه  هیاـمورف  تسپ و  یمدرم  میلـست  دراذـگیمن  هـک  تـسا  نیـسح  سفن  تزع 

، هیماینب ناگرگ  زا  یـساره  هغدغد و  چیه  نودب  دتـسیایم و  هفوک  هاپـس  ربارب  رد  هوک  نوچ  اذل  دنهد و  ماجنا  شاهرابرد  ار  یمارتحایب 
یبرب تذع  ینا  دیبعلا  رارف  رفا  لیلذلا و ال  ءاطعا  يدیب  مکیطعا  هللا ال  :و  دشکیم دایرف  دزومآیم و  نایناهج  هب  ار  تزع  اب  یگدنز  سرد 

دوخ و يادخ  هب  اهنت  منکیمن و  رارف  مه  ناگدرب  دننام  موشیمن و  امـش  میلـست  هیامورف  دارفا  دـننام  دـنگوس  ادـخب  . نومجرت نأ  مکبر  و 
هتخادرپ و هقباسم  هب  ع )  ) نیسح زاتمم  تفص  نیا  میظنت  میسرت و  رد  تیب  لها  يارعش  «. دیزیرب ارم  نوخ  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  امـش  يادخ 
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هنود وا  عورلا  موی  رفکلا  وه  هنأک  یتح  میـضلا  فاغت  سفن  :و  تسا مامتوبا  راعـشا  هلمج  زا  هک  دناهدورـس  هنیمز  نیا  رد  ار  راعـشا  نیرتهب 
الا و لیللا  اهل  يدب  امف  ارمح  توملا  بایث  يورترـشحلاکصمخأ  نود  نم  اهل  لاق  هلجر و  توملا  عقنتـسم  یف  تبثأف  هحفص 37 ] رفکلا [ 
ای تسا  رفک  تلذ  شریذـپ  ایوگ  هک  درادیم  رود  ار  دوخ  نانچنآ  گـنج  زور  رد  تلذ  شریذـپ  زا  هک  یناـسنا  - 1 رضخ سدنس  نم  یه 

دیاـب یمدـق  نینچ  ریز  زا  تماـیق  زور  رد  درک  باـطخ  نآ  هب  درک و  مکحم  گرم  قـالتاب  رد  ار  دوـخ  ياـپ  - » 2 «. تسا رتـهب  نآ  زا  رفک 
نیا رد  زین  یلح  ردیح  دیس  «. دیدرگ لیدبت  یتشهب  زبس  سدنس  هب  هدشن  بش  زونه  اما  درک  نت  رب  ار  گرم  خرـس  سابل  - » 3 «. دش روشحم 
هاول اـم  هللا  يوـسل  ادـیج  ۀـیندلا  یلع  يوـلی  فیکعینـصلا  ماـسحلا  هللا و  یبأ  امیـض و  موـقلا  هموـست  نا  تعمط  : تسا هدورـس  نینچ  هنیمز 

ادـخ و نکیل  دزاـس  راوخ  ار  نیـسح  هک  درک  عمط  هیماینب  تموکح  - » 1 عیرـص وه  حافکلا و  یلجت  وا  ازیزع  الا  شیعی  نا  یبأـفعوضخلا 
ار تزعاب  یگدنز  زج  - » 3 «. ددرگ مخ  ناسکان  ربارب  رد  هدشن  مخ  ادخ  يارب  زج  هک  یندرگ  هنوگچ  رخآ  - » 2 «. دراد عانتما  نآ  زا  ریشمش 

تموـکح روـج  ملظ و  ربارب  رد  نیـسح  هک  دنتـساوخیم  هـیماینب  يرآ  «. دـهدب فـک  زا  ار  دوـخ  ناـج  هر  نـیا  رد  رگا  یتـح  دریذـپیمن 
ناگدازآ رورـس  نیـسح  يارب  لمع  نیا  نوچ  و  ددنبورف ، بل  داقتنا  داریا و  زا  دیاشگن و  ضارتعا  هب  نابز  ددرگ و  میلـست  نانآ  هماکدوخ 

دوب هتخومآ  ردپ  دج و  زا  نیسح  دوب و  راگزاس  نیسح  سفن  تزع  اب  هن  تشاد و  تیاضر  نآ  رب  ادخ  هن  هک  تشاد  رب  رد  يراوخ  تلذ و 
نآ رد  شتزع  هک  دنکیم  لابقتسا  تداهـش  گرم و  زا  اذل  دومن  جک  ندرگ  دیابن  یتردق  چیه  ربارب  رد  قح  ادخ و  هدارا  ربارب  رد  زج  هک 

هحفص 38 ] [ . ] 35  ] تسا تلذ  اب  هارمه  هک  دوشیمن  نانآ  ياههتساوخ  میلست  اما  تسا 

دننایک میضلا  ةابا 

خیرات هژیوب  مالـسا و  خـیرات  اصوصخم  ناگتـشذگ  خـیرات  رد  دـناهتفرن  يراوخ  تلذ و  ملظ و  راب  ریز  زگره  هک  یناسک  ینعی  میـضلاةابا 
هدومن و یسأت  راوگرزب  نآ  زا  ترضح  نآ  شناوریپ  نایعیش و  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  البرک و  زادگناج  هثداح  عوقو  زا  سپ  هک  هعیش 

يالوم ترـضح  مالـسا  خـیرات  رد  زایتما  تلـصخ و  نیا  رد  ماگـشیپ  . تسا هدـش  تبث  يدایز  دارفا  مان  دـندرک  لاـبند  ار  ترـضح  نآ  هار 
یلع نایهاپس  زا  بآ  عنم  ماش و  هاپس  رایتخا  رد  ۀعیرش  نتفرگ  رارق  نیفص و  هب  دورو  زا  سپ  هک  تسا  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  نایقتم 
هلحم ریخأت  ۀلذم و  یلع  اورقأف  لاتقلا  مکومعطتـسا  دق  دومن : کیرحت  ۀعیرـش  فرـصت  يارب  ار  شنارای  تالمج  نیا  اب  ترـضح  نآ  (ع )
ةاوغلا نم  ۀمل  داق  ۀیواعم  نا  الأ و  نیرهاق  مکتوم  یف  ةایحلا  نیروهقم و  مکتایح  یف  توملاف  ءاملا ، نم  اوورت  ءامدلا  نم  فویـسلا  اووروا 

تلذ و دـیابیم  ای  دروم  نیا  رد  دـندرک  لیمحت  امـش  رب  ار  گـنج  ماـش  هاپـس  .» ۀـینملا ضارغأ  مهروحن  اولعج  یتح  ریخلا  مهیلع  سمع  و 
نکیل دیاهدنکفارس ، هک  یلاح  رد  تسا  امش  تایح  رد  امش  گرم  هک  دینک ، باریـس  اهنوخ  زا  ار  اهریـشمش  ای  دیریذپب  ار  یگدنامبقع 

ار ناهارمگ  ناراکمتـس و  زا  ياهدع  هیواعم  انامه  دینک ، رایتخا  ار  هنادنمتفارـش  گرم  هکیتروص  رد  تسا  امـش  گرم  رد  یگدنز  ةایح و 
هب مالسلاهیلع  یلع  تالمج  نیا  رد  . دناهداد رارق  امش  ياهریت  فده  ار  ناشیاهولگ  تسا  هدیشوپ  اهنآ  رب  تقیقح  نوچ  هک  هدرک  لیسگ 

بلهم نب  دیزی  میـضلاةابا  هلمج  زا  . تسا گرم  نیرتدب  نیگنن  یگدـنز  تسا و  یگدـنز  تفارـش  اب  گرم  هک  دـنکیم  میهفت  دوخ  نارای 
بتکم نادرگاش  باتک  رد  هللادمحب  هک  ضحم  هللادبع  نارـسپ  میهاربا  دمحم و  مالـسلاامهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  رگید  تسا و 

ۀغالبلاجهن حرـش  لوا  دلج  رد  دیدحلایبا  نبا  هک  ع )  ) نینمؤملاریما لسن  زا  تاداس  ریاس  دـیز و  نب  ییحی  نینچمه  تسا و  بوتکم  ماما 
هحفص 39 ] [ . ] 36  ] تسا هدومن  رکذ  ار  نانآ  رتشیب  تالاح  هدش  دای  هبطخ  لیذ  هحفص 300  زا 

تداهش لابق  رد  نیسح  رجا 

نا هلتق  نم  مالسلاهیلع  نیسحلا  ضوع  یلاعت  هللا  نا  نالوقی : مالـسلاامهیلع  دمحم  نب  رفعج  رفعجابأ و  تعمـس  لاق : ملـسم  نب  دمحم  نع 
یکی هک  ملـسم  نب  دمحم  .» هرمع یف  اعجار  ایئاج و  هیرئاز  مایأ  دعت  هربق و ال  دنع  ءاعدلا  ۀباجا  هتبرت و  یقافـشلا  هتیرذ و  یف  ۀـمامالا  لعج 
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رد یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یتسردب  دندومرفیم : مالسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  مدینش  دنکیم : تیاور  تسا  عامجا  باحصا  زا 
ربق رئاز  شربق و  دزن  رد  ار  اعد  تباجتسا  شتبرت و  رد  ار  افـش  داد و  رارق  وا  هیرذ  نادنزرف و  رد  ار  تماما  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  لابق 

هللادـبعیبال تلقف  ملـسم : نب  دـمحم  لاـق  .« دـیآیمن باـسحب  وا  رمع  ءزج  ددرگیمرب  اـت  تراـیز  هـب  دوریم  هـک  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
الت مث  هتلزنم  هتجرد و  یف  هعم  ناکف  یبنلاب  هقحلأ  یلاعت  هللا  نا  لاق : هسفن ؟ یف  هل  امف  مالسلاهیلع  نیـسحلاب  لانت  لالخلا  هذه  مالـسلاهیلع 
ماما هب  دیوگیم : ملـسم  نب  دـمحم  [ « » 37  ] ۀـیآلا مهتیرذ ... مهب  اقحلأ  ناـمیاب  مهتیرذ  مهتعبتا  اونمآ و  نیذـلا  و  : » مالـسلاهیلع هللادـبعوبا 

زا  ) دـسریم اهنآ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هیحان  زا  هک  یناسک  هرابرد  تسا  یفطل  دـیدومرف ، هکنیا  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  قداـص 
هب ادـخ  سپ  دـنباییم ، افـش  شتبرت  زا  هک  نارامیب  دـنربیم و  ار  ترایز  باوث  هک  نیرئاز  زا  دـسریم و  اـهنآ  هب  تماـما  هک  شنادـنزرف 

دیامرفیم قحلم  ربمایپ  هب  ار  نیسح  ماما  لاعتم  دنوادخ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  ؟ دهدیم ضوع  هچ  تداهـش  ءازا  رد  نیـسح  ماما  صخش 
اهنآ زا  نامیا  رد  اهنآ  هیرذ  دـندروآ و  ناـمیا  هکیناـسک  و  دومرف : توـالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دراد ، ار  ربماـیپ  تلزنم  ماـقم و  تشهب  رد  و 

رثا ياراد  یلمع  ره  دراد  لمع  راثآ  اب  میقتـسم  هطبار  ناـسنا  لاـمعا  شزرا  [ . 38 « ] میزاسیم قحلم  ناشیاب  ار  ناـنآ  هیرذ  دـندومن  يوریپ 
رمتسم و شاداپ  رجا و  مه  ادخ  اذل  درک و  همیب  ار  یهلا  نید  ادخ  هار  رد  تداهش  اب  مالسلاهیلع  نیـسح  تسا  رتشیب  نآ  شزرا  دشاب  رتشیب 
زا هک  ددرگیم  ینارامیب  يافش  نیسح  ربق  كاخ  دهدیم 2 - رارق  هحفص 40 ] وا [  لسن  رد  ار  تماما  - 1 دنکیم . اطع  نیسح  هب  ینالوط 

باـسحب راوز  رمع  زا  تراـیز  رفـس  ددرگیم 4 - باجتـسم  نیـسح  ربـق  دزن  رد  اـعد  دـناهدش 3 - سویأـم  کـشزپ  هب  هعجارم  هجلاـعم و 
. دیآیمن

دنکیم تیاکح  ءایبنا  يارب  ار  البرک  ناتساد  ادخ 

ادخ هک  تسا  یبیغ  رابخا  زا  فورح  نیا  دومرف : ترضح  مدیسرپ  صعیهک  لیوأت  مالسلاهیلع  مئاق  ترـضح  زا  دیوگیم : هللادبع  نب  دعس 
راگدرورپ زا  ایرکز  هک  یماگنه  تسا ، هدرک  نایب  ار  هصق  نآ  ص )  ) دمحم ترضح  يارب  سپس  دومرف  هاگآ  ار  ربمایپ  يایرکز  دوخ  هدنب 

ره ایرکز  تخومآ و  يوب  ار  هسمخ  ءامـسا  دمآ و  ایرکز  دزن  راگدرورپ  رما  هب  لیئربج  دـیامرف  میلعت  وا  هب  ار  نت  جـنپ  یماسا  هک  تساوخ 
اما دشیم  فرطرب  وا  هودنا  مغ و  دشیم و  داش  دربیم  ار  نیعمجا  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  نسح  همطاف و  یلع و  دـمحم و  مان  تقو 

يدیدش نزح  راچد  درشفیم و  ار  شیولگ  هیرگ  تفرگیمارف و  ار  شدوجو  مامت  یقیمع  هودنا  دیسریم  مالسلاهیلع  نیـسح  مان  هب  یتقو 
نیسح مان  یتقو  نکیل  دوشیم  مرطاخ  یلست  بجوم  مربیم  ار  نت  جنپ  زا  رفن  راهچ  مان  تقو  ره  ارچ  ایادخ  درک  ضرع  يزور  اذل  دشیم 

تیاکح یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  سپ  ددرگیم ، یلوتـسم  نم  رب  ناوارف  هودـنا  دزیریمورف و  مکـشا  مزاـسیم  يراـج  ناـبز  رب  ار  (ع )
وه دیزی و  ءایلاو  ةرهاطلا  ةرتعلا  كاله  ءآهلا  البرک و  مسا  فاکلاف  صعیهک  دومرف : درک و  نایب  ایرکز  يارب  البرک  رد  ار  نیـسح  تداهش 
ءای تسا و  نیرهاط  ترتع  تکاله  تداهـش و  هب  هراشا  ءاه  تسا و  البرک  هب  هراشا  فاـک  .» هربص داـصلا  هشطع و  نیعلا  نیـسحلا و  ملاـظ 

تماقتسا ربص و  هب  تسا  هراشا  داص  تسا و  نیسح  شطع  یگنشت و  زا  هیانک  نیع  تسا و  نیـسح  هب  راکمتـس  وا  هک  دیزی  هب  تسا  هراشا 
هب دومن و  عانتما  زور  هس  نیا  رد  مدرم  شریذپ  زا  دشن و  جراخ  دجـسم  زا  زور  هس  دینـش  ار  تیاکح  نیا  ایرکز  یتقو  نیـسح » يرابدرب  و 

عوـقو هب  تتاـقولخم  نیرتـهب  دـنزرف  هراـبرد  یکاـنلوه  تیاـنج  نینچ  نیا  اـیآ  یهلا  تـفگیم : دـیدرگ و  لوغـشم  یناوـخهیثرم  هـیرگ و 
تماق رب  تبیصم  سابل  ایآ  هحفـص 41 ] اهلا [  راب  یئامرفیم  لزان  تربمایپ  هیرذ  يدوبان  يارب  ار  يراوگان  هثداح  نینچ  ایادخ  !؟ ددنویپیم

رد هک  دومن  تساوخرد  ادخ  زا  سپس  يرادیماور ؟ نانآ  سدقم  تحاس  هب  ار  هاکناج  تبیصم  نیا  ایآ  ایادخ  !؟ یناشوپیم همطاف  یلع و 
يارب هک  ياهعجاف  دـننام  دـیامرف  ردـقم  يو  يارب  هملؤم  هثداح  هاگ  نآ  درادـب  تسود  ار  وا  هک  دـیامرف  تمارک  وا  هب  يدـنزرف  يریپ  نس 
التبم ياهعجاـف  هب  دومرف و  تمارک  وا  هب  ار  ییحی  دومرف  باجتـسم  ار  شیاـعد  مه  ادـخ  تسا و  هدومرف  ردـقم  دوخ  بیبح  ص )  ) دـمحم

[ . 39  ] دندوب ناسکی  ود  ره  هام و  شش  نیسح  ماما  ییحی و  لمح  تدم  و  (. دنداتسرف نامز  توغاط  يارب  دندیرب و  ار  شرس  هک   ) دیدرگ
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دناوخیم هضور  مدآ  يارب  لیئربج 

زا هدرپ  دریذـپب  ار  مدآ  هبوت  دومرف  هدارا  لاعتم  يادـخ  نوچ  هک  دـنکیم  لقن  مدآ ... یقلتف  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  نیمثلارد  باتک  بحاـص 
نانیا دیـسرپ : لیئربج  زا  دـنار و  نابز  رب  ار  اهنآ  درک و  هدـهاشم  ار  ابع  لآ  هسمخ  یماسا  شرع  قاس  رد  دـش و  هتـشادرب  مدآ  مشچ  ولج 

، مناوخب هنوگچ  دیـسرپ  مدآ  دریذـپب ، ار  تاهبوت  اـت  ناوخب  یماـسا  نیا  هب  ار  ادـخ  تفگ  سپـس  درک و  یفرعم  ار  اـهنآ  لـیئربج  ؟ دنتـسیک
کنم و  نیـسحلا ، نسحلا و  قـحب  نسحم  اـی  ۀـمطاف ، قـحب  رطاـف  اـی  یلع ، قـحب  یلاـع  اـی  دـمحم ، قـحب  دـیمح  اـی  وـگب  تـفگ : لـیئربج 
لیئربج مردارب  تفگ : دش ، يراج  شکشرس  تسکش و  مالسلاهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  مدآ  بلق  درب  ار  نیـسح  مان  لیئربج  یتقو  . ناسحالا

يور یتبیصم  تدنزرف  نیا  يارب  تفگ : لیئربج  ؟ دش يراج  مکشا  تسکـش و  مبلق  مدومن  يراج  نابز  رب  ار  یمجنپ  مان  هک  یماگنه  ارچ 
اناشطع لتقی  تفگ : لیئربج  ؟ تسا هنوگچ  تبیـصم  نآ  ردارب  يا  : تفگ مدآ  . دـنریقح کچوک و  نآ  شیپ  رد  بئاـصم  همه  هک  دـهدیم 

« درادن يروای  رای و  تسا و  اهنت  سکیب و  بیرغ و  هک  یلاح  رد  دنشکیم  هنشت  بل  اب  ار  وا   » نیعم رصان و ال  هل  سیل  ادیرف  ادیحو  ابیرغ 
الا دحأ  هبحی  ملف  ناخدـلاک ، ءامـسلا  نیب  هنیب و  شطعلا  لوحی  یتح  هارـصان  ۀـلق  او  هاشطع  او  لوقی : وه  و  هحفـص 42 ] مدآ [  ای  هارت  ول  و 

ناوسنلا مهعم  نادلبلا و  یف  هراصنا  سؤر  هسار و  رهـشت  هؤادعأ و  هلحر  بهنی  هافق و  نم  ةاشلا  حـبذ  حـبذیف  فوتحلا  برـش  فویـسلاب و 
زا ياو  دـیوگیم : هک  زور  نآ  رد  ار  وا  مدآ  يا  ینیبـب  رگا  و  .» یلکتلا ءاـکب  لـیئربج  مدآ و  یکبف  ناـنملا  دـحاولا  ملع  یف  قبـس  کلذـک 

سپ تسا  هدش  هلصاف  دود  هک  نیا  لثم  دیآ  رات  هریت و  شمشچ  هب  نامـسآ  هک  دنک  هبلغ  وا  رب  نانچ  یگنـشت  روای  رای و  یمک  یگنـشت و 
زا سپ  نانمشد  دنربب و  افق  زا  ار  شرس  دننک و  حبذ  دنفسوگ  دننام  ار  وا  دنتفا و  شناج  هب  هک  ریشمش  اب  رگم  دنکن  يرای  ار  وا  سک  چیه 
رد نینچ  نیا  .و  دنیامن ریسا  ار  شنانز  دننادرگب و  راید  هب  راید  رهش و  هب  رهش  ار  شنارای  وا و  ياهرـس  دنیامن و  تراغ  ار  شلاوما  نتـشک 

[ . 40  ] دشاب هدرم  شدنزرف  هک  ینز  دننام  دنتسیرگ  لیئربج  مدآ و  سپس  . تسا هتشذگ  نانم  دحاو  يادخ  ملع 

دوشیم مطالتم  البرک  رد  حون  یتشک 

دیـسر البرک  نیمزرـس  هب  درکیم  شدرگ  ار  ایند  هتـسشن و  یتشک  رد  نارای  اب  ربمغیپ  حون  بانج  تفرگارف و  ار  ناهج  حون  ناـفوط  یتقو 
: درک ضرع  تشادرب و  اـعد  هب  تسد  دیـسرت و  ندـش  قرغ  زا  حون  دیـشکیم و  دوخ  يوس  هب  ار  نآ  نیمز  دـش و  بادرگ  راـچد  یتشک 

التبم نآ  هب  هطقن  نیا  رد  هک  مدشن  يراتفرگ  نینچ  راچد  اج  چـیه  رد  متـشاذگ و  اپ  ریز  یتشک  اب  ار  نیمز  هرک  يور  همه  نم  اراگدرورپ 
ار ءایـصوا  متاـخ  دـنزرف  ناربماـیپ و  متاـخ  دـمحم  هون  نیـسح  هک  تسا  ینیمزرـس  اـجنیا  حوـن  يا  تفگ : دـش و  لزاـن  لـیئربج  . ماهتـشگ

نیسح لتاق  راب  راهچ  مه  حون  سپ  . تسا نیمز  هناگتفه و  ياهنامسآ  نیعل  وا  لتاق  تفگ : لیئربج  ؟ تسیک وا  لتاق  دیسرپ : حون  . دنشکیم
هحفص 44 ] [ . ] 41  ] تسشن نیمزب  يدوج  رد  تفای و  یئاهر  هحفص 43 ] هطرو [  نآ  زا  تمالسب  یتشک  درک و  تنعل  ار  (ع )

دوشیم لزلزتم  نامیلس  طاسب 

هس ار  شطاسب  داب  دیسر  البرک  نیمزرس  هب  یتقو  تخادرپیم  تحایس  ریس و  هب  اوه  رد  هتـسشن و  دوخ  طاسب  رب  ربمغیپ  نامیلـس  ترـضح 
ار داب  نامیلس  دمآ و  دورف  البرک  نیمز  رد  نامیلس  طاسب  دش  تکاس  داب  هک  نآ  زا  سپ  دنک  طوقس  دیـسرت  نامیلـس  هک  دیچیپ  مهرد  راب 

داب تسیک ؟ نیسح  هک  دیسرپ  نامیلس  ، دوشیم هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسا  ینیمزرـس  اجنیا  داد : خساپ  يدرک ؟ نینچ  ارچ  تفگ 
نیمز اهنامسآ و  لها  هدش  تنعل  تفگ : داب  ؟ دشکیم ار  وا  یسک  هچ  تفگ  نامیلس  . تسا رارک  یلع  رسپ  راتخم و  دمحم  يهون  وا  تفگ 

تفرگ و ندیزو  داب  هاگنآ  دنتفگ ، نیمآ  سنا  نج و  داتسرف و  تنعل  دومن  نیرفن  ار  دیزی  درک و  دنلب  ار  اهتسد  نامیلـس  . هیواعم نب  دیزی 
[ . 42  ] دومن تکرح  طاسب ،
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لضفلا ما  باوخ 

ندـب زا  ادـخ  لوسر  ندـب  تشوگ  زا  ياهعطق  هک  دـید  باوـخ  رد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  يوـمع  ساـبع  هجوز  ثراـح  تنب  هباـبل  لـضفلاما 
باوخ هچ  دومرف : ص )  ) مرکا لوسر  ماهدید . يدب  باوخ  درک  ضرع  ادخ  لوسر  تمدـخ  داتفا  لضفلاما  نماد  رد  دـش و  ادـج  شفیرش 

وا وت  هک  دش  دـهاوخ  يرـسپ  بحاص  همطاف  يدوز  هب  تسا  قداص  يایؤر  دومرف : ربمایپ  درک  فیرعت  ار  دوخ  باوخ  لضفلاما  ياهدـید ؟
تمدخ ار  نیـسح  يزور  تفرگ  هدهع  هب  ار  وا  يرادهگن  لضفلاما  تشگ و  دلوتم  نیـسح  ماما  یتقو  یهدیم ، شرورپ  دوخ  نماد  رد  ار 

هحفـص 45] ار [  امـش  ارچ  تیادفب  مردام  ردپ و  تفگ  لضفلاما  دش ، کشا  زا  رپ  شنامـشچ  هتفرگ و  لغب  ار  وا  ادخ  لوسر  درب و  ربمایپ 
[ . 43  ] تشک دنهاوخ  ار  مدنزرف  نیا  يدوزب  متما  هک  تخاس  هاگآ  ارم  دمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  منیبیم ؟ نایرگ 

نیسح ربق  كاخ  هملس و  ما 

ارم اـت  تفرگ  هزاـجا  راـگدرورپ  برقم  ناگتـشرف  زا  یکی  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  راذـگتمدخ  سنا 
رد ولج  هملسما  دوشن ، دراو  یسک  دنبب  ار  رد  دومرف : ار  هملسما  ادخ  لوسر  دوب  وا  تبون  هملسما و  هناخ  رد  ربمایپ  زور  نآ  دنک و  ترایز 

ربمایپ هب  یهلا  هتـشرف  دیـسوبیم ، دیئوبیم و  ار  وا  ترـضح  دـنکفا  ادـخ  لوسر  نماد  رد  ار  دوخ  ناود  ناود  دـش و  دراو  نیـسح  هک  دوب 
ترـضح هب  ار  البرک  نیمزرـس  سپـس  مهد  ناشن  امـش  هب  ار  شندش  هتـشک  لحم  یهاوخب  رگا  دنـشکیم  وت  تما  ار  تدـنزرف  نیا  تفگ 

ربمایپ تسالبرک  نیمزرـس  دومرف  دـیئوب و  ار  نآ  ادـخ  لوسر  درک ، میلـست  ربمایپ  هب  ار  نیـسح  ربق  لحم  كاخ  زا  هضبق  کی  داد و  ناـشن 
رد ار  كاخ  هملـسما  [ . 44  ] هدـیدرگ دیهـش  منیـسح  هک  نادـب  دـش  نوخ  هب  لیدـبت  كاخ  نیا  هاگ  ره  دومرف  داد و  هملـسما  هب  ار  تبرت 

انیسح الهج  نولتاقلا  اهیأ  - 1: تفگیم هک  مدینش  یئادن  دیسر  تداهش  هب  شهاگحبص  رد  نیسح  هک  یبش  دیوگیم : داد ، رارق  ياهشیش 
دیتشک ار  نیسح  تلاهج  يور  زا  هک  یناسک  يا  - » 1. لیجنالا لماح  یسوم و  دواد و  ناسل  یلع  متنعل  دق  - 2. لیلذتلا باذعلاب و  اورشباف 

دیوگیم هملسما  «. دناهدرک تنعل  ار  امش  لیجنا  باتک  بحاص  یسوم  دواد و  هک  یتسرد  هب  - » 2 «. داب تراشب  يراوخ  باذع و  هب  ار  امش 
مدید زور  رخآ  رد  ات  متفرگیم  ربخ  نآ  زا  هظحل  هب  هظحل  تسا  هدرکن  ریغت  مدید  متفر  هشیش  غارسب  مدش و  نایرگ  راعـشا  نیا  ندینـش  زا 

هحفـص 46] زا [  سپ  دش و  بیاغ  ام  دزن  زا  ربمایپ  یبش  هک  دنکیم  لقن  هملـسما  زا  رگید  تیاور  رد  .و  تسا هدـش  نوخ  هب  لیدـبت  هشیش 
قارع نیمزرس  هب  دومرف : دیـسریم ؟ رظن  هب  دولآدرگ  ارچ  متفگ  هدرک ، هرگ  شتـشم  دوب و  دولآدرگ  هک  یلاح  رد  تشگرب  يزارد  تدم 

رد هک  نیا  مدرک و  هدـهاشم  ار  دوخ  تیب  لها  نادـنزرف و  زا  یهورگ  نیـسح و  مدـنزرف  هاگلتق  متفر و  دـنیوگیم  البرک  ار  نآ  هک  یئاج 
هب هک  دوب  یگنر  خرـس  كاخ  تشم  نآ  دوشیم و  هتخیر  نیمزب  اجنآ  رد  اـهنآ  نوخ  هک  تسا  هاـگلتق  كاـخ  زا  یتشم  تسا  نم  تسد 
زا مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  یماگنه  متـسب و  ار  نآ  برد  متخیر و  ياهشیـش  رد  ار  كاخ  نآ  نم  رادهگن  ظوفحم  ار  نآ  دومرف  داد و  نم 
ات مدرکیم  هیرگ  نیـسح  تبیـصم  يارب  متـسیرگنیم و  ار  كاخ  يوتحم  هشیـش  بش  زور و  ره  دومرف  تکرح  قارع  يوسب  همظعم  هکم 

كاـخ تقو  رخآ  رد  یلو  دوب  دوـخ  لاـح  هب  مدرک  هاـگن  ار  هشیـش  زور  لوا  دیـسر  تداهـش  هب  نیـسح  ماـما  هک  مرحم  مهد  زور  هک  نآ 
زور نآ  متشاد و  هدیشوپ  ار  عوضوم  نمشد  سرت  زا  یلو  مدرک  دنلب  هلان  هحـضب و  ار  ادص  مدید  نوخ  هتخل  تروص  هب  ار  هشیـش  يوتحم 

[ . 45 . ] درب مهاوخن  دای  زا  زگره  ار 

سابع نبا  هملس و  ما  باوخ  رد  ربمایپ 

ادـخ لوسر  دومرف : ؟ ینکیم هیرگ  ارچ  متفگ : مدـید  نایرگ  ار  وا  مدـش  دراو  هملـسما  رب  يزور  دـنکیم : لقن  راصنا  نانز  زا  یکی  یملس 
: دوـمرف منیبیم : نینچ  نیا  ارت  ارچ  هللا  لوـسر  اـی  مدیـسرپ  تسا  دولآكاـخ  شنـساحم  تروـص و  رـس و  هـک  مدـید  باوـخ  رد  ار  (ص )
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باوخ رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  يزور  همین  هک  هدش  تیاور  سابعنبا  زا  نینچمه  .و  مدومن هدهاشم  البرک  رد  ار  نیـسح  مدـنزرف  تداهش 
ای مدرک  لاوئـس  دزیریم ، هشیـش  رد  هدرک  عمج  نیمز  زا  ار  یئاهنوخ  دراد و  تسد  رد  ياهشیـش  تسا و  وم  هدیلوژ  دولآرابغ و  هک  مدید 

[ . ] 46  ] دوب يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  هعمج  زور  نیا  تسا و  وا  باحـصا  نیـسح و  نوخ  اهنیا  دومرف : تسیچ ؟ اـهنوخ  نیا  هللا  لوسر 
هحفص 47 ]

دنکیمن عفد  ءایلوا  ءایبنا و  زا  ار  اهيراتفرگ  ارچ  ادخ 

عفد ءایلوا  ءایبنا و  زا  ار  اهيراتفرگ  ادـخ  ارچ  دـنروآیم : نابز  هب  مه  یهاگ  دـنکیم و  روطخ  مدرم  رثکا  نهذ  رد  هک  تسا  یلاوئـس  نیا 
نیاب یئوگخساپ  يارب  ؟ تسین نانآ  هب  یهجوتیب  يهلزنمب  اهنآ  ءایصوا  دنتسه و  یهلا  ناریفـس  هک  ناربمایپ  زا  بئاصم  عفد  ایآ  دنکیمن ؟

هب دیاب  رـشب  هک  تسا  يرازتشک  ایند  هکلب  تسا  هدشن  هدـیرفآ  ناهج  نیا  يارب  ناسنا  الوصا  . میـشابیم ياهمدـقم  رکذ  هب  ریزگان  شـسرپ 
ایند رگید  ترابعب  ای  ةرخآلا و  ۀعرزم  ایندلا  قادصمب  درآ  تسد  هب  یقاب  ناهج  رد  ار  دوخ  تشک  لصاح  هرمث و  ات  دزادرپب  لئاضف  تشک 

هدـش و هتخیگنارب  روظنم  نیمه  يارب  زین  یهلا  ءاـیبنا  تخادرپ و  قـالخا  مراـکم  لـئاضف و  لیـصحت  هب  دـیاب  نآ  رد  هک  تسا  یهاگـشناد 
تمحز جنر و  لمحتم  نادرگاش  شرورپ  شزومآ و  يارب  هاگشناد  ناداتسا و  دناهاگشناد و  نیا  نایبرم  ناداتـسا و  ناشنانیـشناج  ناشیا و 

رگا یصوصخ ) یتلود و   ) یمدرم ياههاگشناد  رد  هک  دیآیم  شیپ  لاوئس  نیا  زاب  اج  نیا  رد  .و  تسا تایهیدب  زا  نیا  دنوشیم و  ناوارف 
رارق تیامح  دروم  ناداتـسا  هجیتن  رد  هدـیدرگ و  ور  هب  ور  جارخا  هیبنت و  اب  دـنیآرب  ناداتـسا  نایبرم و  تیذا  ءاذـیا و  ماـقم  رد  نادرگاـش 

مه تسین  نینچ  اقافتا  تفگ  دیاب  خساپ  رد  دنریگیمن  رارق  هیبنت  دروم  نارگاش  تیامح و  دروم  ناداتسا  یهلا  هاگشناد  رد  ارچ  دنریگیم 
نایبرم تیامح  نیا  هیاهنلا  دنریگیم  رارق  هذخأوم  هیبنت و  دروم  نادرگاش  مه  دنقح و  سدقا  تاذ  تیامح  دروم  یهلا  هاگـشناد  ناداتـسا 

ءایبنا و خیرات  دوش و  فرط  ود  دیاع  ترخآ  رد  نآ  هرمث  هجیتن و  تسا  نکمم  دشاب و  ناهج  نیمه  رد  تسا  نکمم  نادرگاش  هذخأوم  و 
ءایبنا زا  ار  اهيراتفرگ  لاعتم  دنوادخ  ارچ  اما  دوشیم  هراشا  طوبرم  ناتـساد  هب  ثحب  نایاپ  رد  هک  تسا  اعدـم  نیا  رب  دـهاش  میرک  نآرق 
تاجن اهيراتفرگ  زا  ار  دوخ  ءایلوا  ءایبنا و  دراوم  همه  رد  دهاوخب  ادخ  رگا  هک  نآ  لوا  : دراد حضاو  شور و  لیلد  هس  دنکیمن  عفد  دوخ 

هتفرگ قلعت  نآ  رب  یهلا  تمکح  تسا و  تمکح  ياضتقم  فلاخم  نیا  دیآیم و  شیپ  ربج  هلئـسم  دنادرگ  زوریپ  ءادعا  رب  ار  نانآ  هداد و 
هحفـص يارب [  مه  ادـخ و  ناتـسود  ءایبنا و  يارب  مه  تسا  شیامزآ  ناحتما و  راد  ایند  هک  نآ  مود  . دنـشاب دازآ  ناشراک  رد  اـهناسنا  هک 

و نونتفی . مه ال  انمآ و  اولوقی  نأ  اوکرتی  نأ  سانلا  بسحا  : دـیامرفیم توبکنع  هروس  موس  مود و  تایآ  رد  ادـخ  هک  نانچ  نانمـشد  [ 48
هب ار  اهنآ  میدروآ  نامیا  دنتفگ  یتقو  هک  دنرادنپیم  مدرم  ایآ  .» نیبذاکلا نملعیل  اوقدص و  نیذـلا  هللا  نملعیلف  مهلبق  نم  نیذـلا  انتف  دـقل 
ات میداد  رارق  ناحتما  ضرعم  رد  ار  ناگتـشذگ  ام  هک  یتسردـب  دـنریگیمن ؟ رارق  شیاـمزآ  ناـحتما و  دروم  میراذـگیماو و  دوخ  لاـح 

مدرم ناحتما  نینچ  مه  اهنآ و  ناحتما  يارب  ادخ  ناتـسود  ياهيراتفرگ  سپ  دنوش » هداد  زیمت  رگیدـکی  زا  نازادرپغورد  نایوگتـسار و 
فرطرب ار  اهنآ  يراتفرگ  ادـخ  دـنوشن و  يراتفرگ  رـسدرد و  تمحز و  راچد  هفیظو  ءاـفیا  رد  ادـخ  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  رگا  هکنآ  موس  . تسا

ار ندوب  حـلاص  ياـعدا  مه  رجاـف  قساـف و  یتـح  مدرم  همه  دـنوشیمن و  هتخانـش  یقـش  دیعـس و  حـلاط و  حـلاص و  دـب و  بوخ و  دـیامن 
. دننکیم يدنمشناد  ياعدا  یگمه  داوسیب  هدرکلیصحت و  دنرادرب  اههاگشناد  سرادم و  زا  ار  ناحتما  روکنک و  رگا  هکنانچ  دنیامنیم 

میونشب نامز  ماما  هدنیامن  زا  ار  خساپ 

خـساپ هدـمآ و  لمع  هب  شـسرپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صاخ  بیاـن  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  یناتـساد  هب  میزادرپب  کـنیا 
یناقلاط قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دمحم  . تسا هدمآ  قودص  خیـش  نیدلا  لامک  یـسربط و  جاجتحا  عیارـشلا و  للع  رد  هک  نانچ  . دناهدومرف
نارـضاح زا  یکی  دوب ، ام  عمج  رد  مه  يرـصیق  یـسیع  نب  یلع  مدوب و  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  تمدخ  رد  یعمج  اب  دـیوگیم :
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ادـخ یلو  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  اـیآ  تفگ : درم  نآ  . وـگب دوـمرف : حور  نـب  نیـسح  مراد ، یلاوئـس  تـفگ  خیـش  هـب  تساـخرب و 
؟ دومرف طلسم  دوخ  تسود  رب  ار  شنمشد  ادخ  ارچ  لئاس : . یلب دینش : خساپ  ؟ دوب ادخ  نمشد  وا  لتاق  ایآ  تفگ : درم  نآ  . يرآ خیـش : ؟ دوب
اب اروضح  دوشیمن و  ور  هب  ور  مدرم  اب  اصخـش  لجوزع  يادخ  هک  نادب  میوگیم و  هچ  هک  نک  هجوت  بوخ  دومرف : خیـش  هحفص 49 ] ] 

لوبق و دروم  دوبیمن  ناشدوخ  سنج  زا  رگا  هک  هداتسرف  ناشیا  يوس  هب  ناشدوخ  سنج  زا  یناگداتـسرف  هکلب  دزادرپیمن  نخـسب  اهنآ 
دندروخیم و اذغ  هک  دومرف  باختنا  اهنآ  سنج  زا  ار  دوخ  ناربمایپ  هک  نآ  اب  دندرکیم و  رارف  نانآ  زا  مدرم  دنتفرگیمن و  رارق  شریذپ 

مه امـش  دنتفگ : ناربمایپ  هب  دنتفرگن و  رارق  شریذپ  دروم  دنناشدوخ  لثم  يرـشب  مه  اهنآ  هک  نآ  لیلدب  اذهعم  دـنتفریم  هار  اهرازاب  رد 
لجوزع يادخ  سپ  . میشاب ناوتان  زجاع و  نآ  لثم  زا  ام  هک  دیروایب  ار  يزیچ  هک  نآ  رگم  میریذپیمن  ار  امـش  توعد  سپ  دیتسه  ام  لثم 

تـسا هلمج  نآ  زا  دنتـشگ و  قرغ  نادرمتم  نارگنایغط و  هک  راذعا  راذنا و  زا  دعب  حون  نافوط  دننام  دومرف  تمارک  نانآ  هب  یتازجعم  مه 
تخـس گنـس  زا  هک  حـلاص )  ) هقان رگید  دـینادرگ و  ملاس  درـس و  دوخ  لـیلخ  رب  ار  نآ  ادـخ  هک  شتآ  رد  هللا ) لـیلخ  میهاربا   ) نتخادـنا

و شنایهاپس ) نوعرف و  ندش  قرغ  شناوریپ و  یسوم و  يارب   ) ایرد نتفاکش  هلمج  زا  دندومنیم و  هدافتـسا  وا  ریـش  زا  مدرم  دش و  جراخ 
مدرم راظنا  رد  هک  ار  نارحاـس  ياـهبوچ  اهنامـسیر و  هک  یـسوم  ياـصع  ندـش  اـهدژا  گنـس و  زا  اههمـشچ  ندومن  يراـج  نینچمه 

اههدرم ندومن  هدنز  صرب و  يرامیب  يافـش  دازردام و  روک  یئانیب  تازجعم  تسا  هلمج  نآ  زا  دیعلب و  دندوب  هدش  نایامن  اهرام  تروصب 
ترضح هلیسوب   ) رمقلاقش زین  .و  دناهدومن هریخذ  اههناخ  رد  هچنآ  دنروخیم و  هچ  نآ  هب  رابخا  و  میرم ) نب  یسیع  هلیسو  هب   ) ادخ نذا  هب 

ءایبنا نوچ  .و  ترـضح نآ  اب  هریغ  گرگ و  رتش و  دـننام  نایاپراهچ  نتفگ  نخـس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  یفطـصم  دـمحم 
وا تمکح  شناگدـنب و  هب  تبـسن  ادـخ  فطل  دنتـشگ  ناوتان  زجاع و  نآ  دـننام  لثم و  ندروآ  زا  مدرم  دـندروآ و  ار  تازجعم  نیا  ادـخ 
رد هشیمه و  رگا  دـندرگ و  روهقم  یتقو  رهاق و  یهاگ  بولغم و  یناـمز  بلاـغ و  یهاـگ  تازجعم  نیا  اـب  ناربماـیپ  هک  هتفرگ  قلعت  نینچ 
زا .و  دـندشیم ءایبنا  یئادـخ  هب  دـقتعم  مدرم  دوبن  نیب  رد  نانآ  يارب  یئالتبا  يراتفرگ و  دـندوبیم و  رهاق  بلاغ و  یهلا  ءاـیبنا  لاـح  همه 

ءایبنا و تماقتـسا  يرابدرب و  نازیم  هب  هک  یتخانـش  اب  دنـسرب و  اـهيراتفرگ  ربص و  تلیـضف  هب  ناـنآ  هک  نیا  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  یفرط 
تنحم و لاح  رد  ات  داد  رارق  مدرم  ریاس  لاوحا  دـننام  ار  اهنآ  تالاح  تشاد  هحفـص 50 ] رابتخا [  تنحم و  ءالب و  لمحت  رد  دوخ  ءایلوا 
تسا و اهنآ  هدـننیرفآ  هک  تسا  یئادـخ  اـهنآ  يارب  هک  دـننادب  مه  مدرم  و  ربکتم ، زاورپ و  دـنلب  هک  نآ  هن  عضاوتم  مه  لاوحا  عیمج  هیلب 

دوخ دح  زا  هک  یـسک  رب  ادخ  تجح  ات  دـنیامن  يرادربنامرف  شناگداتـسرف  زا  دـننک و  تدابع  ار  وا  سپ  ناشروما ، ربدـم  هدـننک و  هرادا 
نآ دوش  هداد  زیمت  یهلا  ناگداتـسرف  ناربمایپ و  ندمآ  اب  رکنم  زا  رقم  یـصاع و  زا  عیطم  دناعم و  زا  دحوم  ددرگ و  تباث  دـنکیم  زواجت 

. تسا ندـنام  هدـنز  يهتـسیاش  هنیب ، اب  هک  نآ  دـنامیم  هدـنز  تسا و  ندـش  كاله  يهتـسیاش  ناهرب ، هنیب و  اب  هکنآ  دوشیم  كاله  هاگ 
زورید هک  ار  هچنآ  مسرپب  وا  زا  هک  متفگ  دوخ  اب  متفر و  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  تمدخ  دعب  زور  دـیوگیم : میهاربا  نب  دـمحم 

داب ای  منک  طوقس  نامسآ  زا  رگا  تفگ : دومرف و  نخـسب  ادتبا  همدقم  نودب  مدیـسر  شتمدخ  هکنیمه  هن  ای  دوب  هتفگ  دوخ  زا  تشاد  نایب 
میوگب نخـس  دوخ  زا  ای  مهد  رظن  دوخ  يأر  هب  نید  رما  رد  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  يارب  دـنکفاورف  یلادوگ  هب  يدـنلب  ناکم  زا  ارم 

[ . 47  ] ماهدینش هیلع  هللا  تاولص  تجح  ترضح  زا  متفگ  زورید  هک  ار  هچ  نآ  هکلب 

نیسح رب  هیرگ  باوث 

تسا دایز  تایاور  هدش  دراو  اصوصخ  مالسلاهیلع  نیسح  رب  امومع و  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  رب  هک  یبئاصم  رب  هیرگ  باوث  باب  رد 
نم دومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  دـنکیم  تیاور  لاضف  نب  نسح  - 1: دوشیم هراـشا  تیاور  ثیدـح و  دـنچ  هب  هنومن  يارب  هک 

نویعلا یکبت  موی  هنیع  کبت  مل  یکبا  یکبف و  انباصمب  رکذ  نم  و  ۀـمایقلا ، موی  انتجرد  یف  انعم  ناک  انم  بکترا  امل  یکب  انباصم و  رکذـت 
ام رب  هک  یئاهمتـس  رطاخ  هب  دوش و  ام  بئاـصم  رکذـتم  هک  یـسک  .» بولقلا تومت  موی  هبلق  تمی  مل  اـنرمأ  هیف  ییحی  اـسلجم  سلج  نم  و 
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هحفـص 51] ار [  ام  ياهتبیـصم  هک  یـسک  تشاد و  دهاوخ  ار  ام  هجرد  ماقم و  دوب و  دهاوخ  ام  اب  تمایق  زور  رد  دنک  هیرگ  هدـش  دراو 
هک دنیشنب  یـسلجم  رد  سک  ره  دیرگن و  وا  مشچ  تسا  نایرگ  اهمشچ  همه  هک  يزور  رد  دنایرگب  ار  نارگید  دیرگب و  دوخ  دنک و  نایب 

رقاـب ماـما  زا  بوـبحم  نب  نسح  - 2 [ . 48 « ] درم دـهاوخن  وا  بـلق  دـنریمیم  اـهبلق  هـک  يزور  دـنیامنیم  هدــنز  ار  اـم  رما  سلجم  نآ  رد 
شیاهکشا هک  دنک  هیرگ  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  يارب  ینمؤم  رگا  دومرفیم : ع )  ) نیدباعلانیز ترضح  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع 

امب نانمـشد  زا  هک  یتیذا  همدص و  رطاخ  هب  ینمؤم  ره  دهدیم و  ياج  یتشهب  ياههفرغ  رد  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  دوش  يراج  شاهنوگ  رب 
تیذا و ام ، رطاخ  هب  ینمؤم  ره  دهد و  ياج  نیقیدص  ماقم  رد  تشهب  رد  ار  وا  ادخ  دوش  يراج  شاهنوگ  رب  شکـشا  هک  دیرگب ، هدیـسر 

باذع طخـس و  زا  تمایق  زور  رد  دنادرگ و  رود  وا  زا  ار  رازآ  تیذا و  ادخ  دوش  ریزارـس  شیاههنوگ  رب  شکـشا  هک  دسرب  وا  هب  يرازآ 
، وگب يرعش  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  دومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دیوگیم : رعاش  هرامعوبا  - 3 [ . 49  ] دشاب نمیا  خزود 

ماما سپـس  دشیم ، هدینـش  هناخ  نوریب  زا  هیرگ  يادص  هک  مدناوخ  ردقنآ  تسیرگیم و  ترـضح  رعـش و  ندـناوخ  هب  مدرک  عورـش  نم 
هلف نیثالث  یکبأف  ارعش  نیسحلا  یف  دشنأ  نم  ۀنجلا و  هلف  نیـسمخ  یکبأف  ارعـش  یلع  نب  نیـسحلا  یف  دشنا  نم  ةرامعابأ  ای  دومرف : قداص 
یف دشنأ  نم  ۀنجلا و  هلف  ةرـشع  یکبأف  ارعـش  نیـسحلا  یف  دشنأ  نم  ۀنجلا و  هلف  نیرـشع  یکبأف  ارعـش  نیـسحلا  یف  یف  دشنأ  نم  ۀـنجلا و 
ماما . ۀنجلا هلف  یکابتف  ارعش  نیسحلا  یف  دشنأ  نم  ۀنجلا و  هلف  یکبف  ارعـش  نیـسحلا  یف  دشنأ  نم  ۀنجلا و  هلف  ادحاو  یکبأف  ارعـش  نیـسحلا 

تـشهب رد  وا  ياج  دنایرگب  ار  رفن  هاجنپ  دـناوخب و  يرعـش  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  هرابرد  هک  یـسک  هرامعابا  يا  : » دومرف قداص 
دناوخب و نیسح  هرابرد  يرعش  هکیسک  و  تسا ، تشهب  وا  هاگیاج  دنایرگب  ار  رفن  یس  دناوخب و  نیسح  هرابرد  يرعش  هک  یـسک  و  تسا ،
تسا و وا  ياج  تشهب  دـنایرگب  ار  رفن  هد  دیارـسب و  نیـسح  هرابرد  يرعـش  هک  یـسک  و  تسا ، تشهب  رد  شیاـج  دـنایرگب  ار  رفن  تسیب 

لزنم تشهب  رد  دیرگب  دوخ  دناوخب و  يرعش  رگا  تسا و  تشهب  وا  ياج  دنایرگب  ار  رفن  کی  دناوخب و  نیسح  هرابرد  يرعـش  هک  یـسک 
-4 [ . 50  ] تفر دـهاوخ  تشهب  هب  مه  وا  دریگب ) دوخب  ار  هیرگ  تلاح   ) دـنک یکابت  دـناوخب و  يرعـش  رگا  و  درک ، هحفص 52 ] دهاوخ [ 
ار وا  ع )  ) قداص ماما  دش ، دراو  نافع  نب  رفعج  هک  میدوب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  هفوک  لها  زا  یهورگ  ام  دیوگیم : ماحـش  دیز 
ع)  ) نیسح ماما  هرابرد  هک  هدیسر  نم  هب  ماما : . دنادرگ وت  يادف  ارم  ادخ  کیبل ، تفگ : رفعج  ! رفعج دومرف : سپـس  .و  دیناشن دوخ  کیدزن 

ماما دنتسیرگ و  دندوب  شفارطا  هک  یناسک  ماما و  دناوخ ، يراعشا  رفعج  . ناوخب ماما : . مدرگ تنابرق  يرآ  رفعج : . یئارسیم یبوخ  راعـشا 
ۀکئالم تدهش  دقل  هللا  رفعج و  ای  دومرف : هاگ  نآ  تفرگارف  ار  شفیرش  نساحم  تروص و  شگشرس  هک  درک  هیرگ  ردق  نآ  ع )  ) قداص

هتعاس یف  رفعج  ای  کل  یلاعت  هللا  بجوأ  دقل  رثکأ و  انیکب و  امک  اوکب  دقل  مالسلاهیلع و  نیسحلا  یف  کلوق  نوعمـسی  انهه  نوبرقملا  هللا 
مالسلاهیلع نیسح  هرابرد  ار  وت  راتفگ  دنتفای و  روضح  اج  نیا  رد  ادخ  برقم  ناگتشرف  دنگوس  ادخب  رفعج ! . کل هللا  رفغ  اهرـسأب و  ۀنجلا 

سپس دینادرگ ». بجاو  وت  رب  تعاس  نیمه  رد  ار  تشهب  ادخ  رفعج ! دومرف : سپس  رتشیب . هکلب  میتسیرگ  ام  هک  نانچ  دنتسیرگ  دندینش و 
يرگید ای  دیرگب  دوخ  هک  دـناوخب  نیـسح  هرابرد  يرعـش  هک  ره  ماما  . نم ياقآ  يرآ  رفعج : ؟ میوگب تیارب  نیا  زا  شیب  ایآ  رفعج  دومرف :

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هبقع  نب  حلاص  - 5 [ . 51  ] دزرمایب ار  وا  دنادرگ و  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دـنایرگب  ار 
هحفــص 53] وا و [  يارب  دـنایرگب  مـه  ار  رفن  هد  دــیرگب و  دوـخ  دــناوخب و  رعــش  تـیب  کـی  مالــسلاهیلع  نیــسح  هراـبرد  یــسک  رگا 
دوب و دهاوخ  تشهب  رد  ناگدننکهیرگ  وا و  ياج  دـنایرگب  ار  رفن  هن  دـیرگب و  دوخ  هک  دـیوگب  یتیب  رگا  تسا و  تشهب  ناگدـننکهیرگ 

منکیم نامگ  و  دنک -  هیرگ  دوخ  دیوگب و  نیسح  يهرابرد  یتیب  یسک  رگا  دومرف : هک  یئاج  ات  دروآیم  نییاپ  ار  تارفن  دادعت  هتـسویپ 
رد مالسلاهیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  انیبان )  ) فوفکم نوراهوبا  - 6 [ . 52  ] دوب دهاوخ  تشهب  رد  وا  ياج  دنک -  یکابت  ای  دومرف 
هل ضری  مل  لجوزع و  هللا  یلع  هباوث  ناک  بابذ  حانج  رادقم  عومدلا  نم  هینیع  نم  جرخف  هدنع  نیسحلا  رکذ  نم  و  دومرف : یلیوط  ثیدح 
رب شباوث  دوش  يراج  یـسگم  لاب  هزادـناب  وا  نامـشچ  زا  کشا  دـیآ و  نایمب  يدای  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  یـسک  دزن  رگا  .» ۀـنجلا نودـب 

تاـفیلأت زا  یـضعب  رد  دـیامرفیم : یـسلجم  همـالع  موحرم  - 7 [ 53 . ] تسا تـشهب  رد  لوـخد  نآ  نیرتـمک  هـک  تـسا  لـجوزع  يادـخ 
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نآ بئاصم  نیسح و  ماما  تداهش  زا  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ص )  ) مرکا ربمایپ  یتقو  هدش  تیاور  هک  مدید  قوثو  دروم  نیرـصاعم 
هک ینامز  رد  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دتفایم ؟ قافتا  نیا  ینامز  هچ  رد  ردپ  تفگ : درک و  هیرگ  ادیدش  همطاف  تخاس  ربخ  اب  ترـضح 
ازع هماقا  مدـنزرف  يارب  یک  سپ  ردـپ  درک : ضرع  دـش و  رتدـیدش  شاهیرگ  دینـش  ار  نخـس  نیا  هک  ارهز  . یلع هن  وت و  هن  مشاـب و  نم  هن 
ره دنیرگیم و  نم  تیب  لها  نادرم  رب  اهنآ  نادرم  نم و  تیب  لها  نانز  رب  متما  نانز  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  ؟ دنکیم هیرگ  دیامنیم و 

تبیـصم رب  هک  اهنآ  زا  کی  ره  نادرم و  عیفـش  نم  دـش و  یهاوخ  نانز  عیفـش  وت  دوش  اپ  رب  تمایق  نوچ  دومن و  دـنهاوخ  ازع  هماقا  لاـس 
باصم یلع  تکب  نیع  الا  ۀمایقلا  موی  ۀیکاب  نیع  لک  ۀمطاف ، ای  . مینکیم تشهب  دراو  میریگیم و  ار  ناشتـسد  دنـشاب  هدرک  هیرگ  نیـسح 

هک دیرگب  نیسح  رب  هک  یمشچ  زج  هب  تسا  نایرگ  تمایق  زور  رد  یمشچ  ره  همطاف ،  » ینعی ۀنجلا  میعنب  ةرشبتسم  ۀکحاض  اهناف  نیـسحلا 
هحفص 54 ] [ . ] 54 « ] دنهدیم تراشب  یتشهب  ياهتمعن  هب  ار  وا  تسا و  نادنخ  نآ 

تسا ناماما  هقالع  دروم  ازع  سلاجم  لیکشت 

هلیسوب ای  ریشمش  اب  هدیدرگ و  بئاصم  راتفرگ  هک  مالسلامهیلع  همئا  ریاس  يارب  و  اصوصخ ، مالسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  يارب  يرادازع 
لیـضف هب  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  يرزا  هکنانچ  تسا ، هدوب  ناماما  هجوت  دروم  امومع  دناهدیـسر  تداهـش  هب  رهز 

ای انرمأ  ییحأ  نم  هللا  محرف  لیـضف ، ای  انرمأ  اویحأف  اهبحا  سلاجملا  کلت  نا  لاق : كادـف ، تلعج  معن  لاـق : نوثدـحت ؟ نوسلجت و  : دومرف
قداـص ماـما  . رحبلا دـبز  نم  رثـکا  تناـک  وـل  هبوـنذ و  هل  هللا  رفغ  بابذـلا  حاـنج  لـثم  هنیع  نم  جرخف  هدـنع  اـنرکذ  وأ  اـنرکذ  نم  لیـضف 
لیـضف دـیرادیم ؟ تبحـص  تسا  هتـشذگ  نانآ  رب  هچ  نآ  تیب و  لها  زا  دـینکیم و  اپ  رب  ازع  سلاجم  ایآ  : » دومرف لیـضف  هب  مالـسلاهیلع 

دنک هدـنز  ار  ام  رما  سک  ره  هک  دـینادرگ  هدـنز  ار  ام  رما  سپ  مراد  تسود  ار  سلاجم  هنوگنیا  دومرف : ماما  مدرگ ، تناـبرق  يرآ  تفگ :
شناهانگ ادخ  دزیرب ، کشا  سگم  لاب  هزادنا  هب  دننک و  دای  ام  زا  وا  دزن  ای  دنک  دای  ام  زا  سک  ره  لیضف ، دریگیم  رارق  ادخ  فطل  دروم 

[ . 55  ] دشاب ایرد  فک  زا  شیب  هچ  رگا  دزرمآیم  ار 

دناهمئا ناگتشرف و  هجوت  دروم  نیسح  نارادازع 

ضرع يوریم ؟ نیـسح  ربق  ترایز  هب  ایآ  یقارع  لها  وت  عمـسم ، دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  نیدرک  عمـسم 
هریغ لئابق و  لها  زا  بصاون  زا  ام  نانمـشد  دـندایز و  هفیلخ  نارادـفرط  اـم  دزن  رد  هک  هرـصب  لـها  زا  متـسه  يروهـشم  درم  نم  هن  مدرک :

: دومرف . يرآ مدرک : ضرع  دیوشیم ؟ وا  بئاصم  رکذتم  ایآ  دومرف : . دنوشب ام  محازم  دـنناسرب و  هفیلخ  هب  هک  متـسین  نمیا  نم  دنرایـسب و 
هناخ لها  هک  دوشیم  کـشا  زا  رپ  منامـشچ  ادـخ  هب  يرآ  مدرک : ضرع  ؟ دـهدیم تسد  امـش  هب  یتحاراـن  نیـسح  بئاـصم  رکذ  زا  اـیآ 

باسح هب  یناـسک  هلمج  زا  وت  هک  دـهد  رارق  هجوت  دروم  ار  تکـشا  ادـخ  دومرف : ترـضح  . مناـمیمزاب هحفـص 55 ] اذغ [  زا  دـننیبیم و 
وت دزن  مناردـپ  گرم  ماگنه  هب  هک  نادـب  و  دـنکانهودنا ، ام  نزح  هب  داش و  ام  یلاحـشوخ  هب  دـنکیم و  عزج  اـم  بئاـصم  رد  هک  یئآیم 

ددرگ نشور  تنامشچ  هک  دنهدیم  وت  هب  یتراشب  نانچنآ  ندرم  زا  لبق  ناگتشرف  دننکیم و  توملاکلم  هب  ارت  شرافـس  دنبای و  روضح 
مه نم  نامشچ  دز و  هقلح  ماما  كرابم  نامشچ  رد  کشا  سپس  تسا  دنزرف  هب  ردام  هقالع  زا  شیب  وت  رب  گرم  هتشرف  تبحم  هقالع و  و 

و دنتـسیرگ ، هدومن و  محرت  ام  رب  نینمؤملاریما  تداهـش  عقوم  رد  نامـسآ  نیمز و  عمـسم ، دومرف : ع )  ) قداـص ماـما  هاـگنآ  . دـش رابکـشا 
دنکیمن هیرگ  ام  رب  یسک  هدشن و  عطق  ناگتشرف  ياهکشا  ام  ندش  هتشک  ماگنه  زا  دنتسیرگ و  ام  رب  رتشیب  نامسآ  نیمز و  زا  ناگتشرف 

خزود رد  اهکشا  نآ  زا  هرطق  کی  رگا  دریگیم ، رارق  ادـخ  تمحر  فطل و  دروم  شمـشچ  زا  کشا  ندـش  جراخ  زا  لـبق  هک  نآ  رگم 
رد دیآ  دردـب  ام  يارب  شبلق  هک  یـسک  دومرف : سپـس  . دتـسیازاب یگدـنزوس  ترارح و  زا  ددرگ و  شوماخ  خزود  شتآ  ياههلعـش  دـتفا 

و دوش ، قحلم  ام  هب  رثوک  ضوح  دزن  رد  ات  تشاد  دـهاوخ  همادا  وا  یلاحـشوخ  ددرگ و  كاـنحرف  لاحـشوخ و  اـم  ندـید  اـب  ندرم  تقو 
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[ . 56 ... ] دش دهاوخ  لاحشوخ  ام  ناتسود  دورو  اب  مه  رثوک  ضوح 

تسا ازع  هام  مرحم 

ناک رهـش  مرحملا  نا  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  جـجحلا  نماث  ترـضح  زا  دومحمیبأ  نب  میهاربا  - 1
انبراضم و یف  نارینلا  تمرـضا  انؤاسن و  انیرازد و  هیف  یبس  انتمرح و  هیف  تکته  انؤامد و  هیف  تلحتـساف  لاتقلا  هیف  نومرحی  ۀـیلهاجلا  لهأ 

مرتحم ار  نآ  تیلهاج  نامز  بارعا  هک  تسا  یهام  مرحم  : » دومرف اضر  ماما  . انرمأ یف  ۀـمرح  هللا  لوسرل  عرت  مل  انلقث و  نم  اهیف  اـم  بهتنا 
دنتخیر دندرمش و  لالح  ار  ام  نوخ  هام  نیا  رد  اهامنناملسم  یلو  دنتسنادیم  مارح  هام  نآ  رد  ار  راتشک  گنج و  هحفص 56 ] هدرمش و [ 

دندومن و تراغ  ار  ام  لاوما  دندز و  ام  ياههمیخ  هب  شتآ  دندرک و  ریـسا  هام  نیا  رد  ار  ام  ناکدوک  نانز و  دندومن و  ام  تمرح  کته  و 
کـشرس حورجم و  هیرگ ) تدش  زا   ) ار ام  مشچ  ياهکلپ  ینیـسح  ياروشاع  زور  انامه  دندرکن  تیاعر  ام  قح  رد  ار  ادـخ  لوسر  مارتحا 

سپ . دراد همادا  تمایق  ات  ام  هودـنا  مغ و  انامه  درک ، لیلذ  راوخ و  الب  تنحم و  نیمزرـس  رد  ار  ام  نازیزع  تخاس ، ناور  لیـس  نوچ  ار  ام 
مردپ یسک  دیسریمارف ، مرحم  هام  نوچ  دومرف : سپـس  . دنکیم وحم  ار  گرزب  ناهانگ  وا  رب  هیرگ  هک  دنیرگب  ناگدننکهیرگ  نیـسح  رب 

تسیرگیم و تفرگیمارف و  تبیـصم  نزح و  هودنا و  ار  مردپ  زور  نیا  رد  اروشاع ، زور  ات  تشاد  همادا  عضو  نیا  دیدیمن و  نادـنخ  ار 
هک دـنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  لاـضف  نب  نسح  - 2. دنتـشک داب ، وا  رب  ادـخ  دورد  هک  ار  نیـسح  يزور  نینچ  رد  تفگیم :

اـیند و جـئاوح  ادـخ  دـیامن  يراددوخ  اروشاـع  زور  رد  دوخ  يدـنمزاین  جـئاوح و  نیمأـت  هیهت و  يارب  شـالت  یعـس و  زا  سک  ره  دومرف :
تکرب ادخ  دزاس  دوخ  لزنم  هریخذ  زور  نیا  رد  ار  يزیچ  دـهن و  مان  تکرب  زور  ار  اروشاع  زور  هک  یـسک  دزاس و  هدروآرب  ار  وا  ترخآ 

ار اهنآ  دنادرگ و  روشحم  داب  اهنآ  رب  ادخ  تنعل  هک  دعـس  نب  رمع  دایز و  نب  هللادیبع  دـیزی و  اب  ار  وا  تمایق  زور  رد  درادرب و  نآ  زا  ار 
[ . 57 . ] دهد ياج  خزود  نیئاپ  تاقبط  رد 

انتم ادنس و  بلاج  یتیاور 

اـضر ماما  همئالا  نماـث  ترـضح  زا  بیبش  نب  ناـیر  تیاور  هدـش  لـقن  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  هیرگ  باوث  هنیمز  رد  هک  یتاـیاور  زا  یکی 
گرزب و نیثدحم  زا  یگمه  ثیدـح  تیاور  رفن  هن  تسیب و  اریز  تسا  هحفص 57 ] بلاج [  رایسب  تیاور  دنس  نوچ  تسا و  مالـسلاهیلع 

همالع شداتـسا ، زا  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  نیثدـحملا  ۀـقث  : مینکیم لقن  همامتب  ار  نآ  نتم  دنـس و  اذـل  دـنماقم  یلاع  نادنمـشناد 
زا لمکا ، دمحم  یلوم  شداتسا  زا  یناهبهب ، دیحو  زا  مولعلارحب ، همالع  زا  یقارن ، دمحا  الم  زا  يراصنا ، یضترم  خیش  شداتسا  زا  يرون ،

خیش زا  یثراح ، یلماع  دمصلادبع  نب  نیسح  خیش  شردپ  زا  یئاهب ، خیش  زا  یـسلجم ، یقت  دمحم  شردپ  زا  یـسلجم ، رقاب  دمحم  همالع 
زا لوا ، دیهـش  شردـپ  زا  یکم ، دـمحم  نب  یلع  زا  یلماع ، دواد  نب  دـمحم  همالع  زا  یـسیم ، همالع  شداتـسا  زا  یناث ، دیهـش  نیدـلانیز 

راخف هباسن  هیقف  زا  عیارـش ، بحاص  ققحم  زا  یلح ، همالع  رهطم  نب  نسح  نیدلالامج  شردـپ  زا  یلح ، همالع  نب  دـمحم  نیققحملارخف 
نـسح یلعوبا  زا  یلمآ ، يربط  رفعجوبا  نیدـلادامع  نیثدـحملا  خیـش  زا  لیئاربج ، نب  ناداش  لیلج  ثدـحم  زا  يرئاـح ، يوسوم  دـعم  نب 
قودص خیـش  زا  نامعن ، نب  دمحم  دیفم  خیـش  زا  یـسوط ، نسح  نب  دمحم  شراوگرزب  ردپ  زا  یـسوط ، خیـش  دنزرف  یناث  دـیفم  هب  بقلم 
تلخد لاق  دـننکیم : تیاور  بیبش ، نب  نایر  زا  مشاـه ، نب  میهاربا  شردـپ  زا  یمق ، میهاربا  نب  یلع  زا  یمق ، هیوباـب  نب  یلع  نب  دـمحم 

ای دومرف : مدیسر  مالسلاهیلع  اضر  ماما  تمدخ  مرحم  لوا  زور  : » یل لاقف  مرحملا  نم  موی  لوا  یف  هیلع  هللا  تاولص  اضرلا  نسحلایبأ  یلع 
: لاقف لجوزع  هبر  ایرکز  هیف  اـعد  يذـلا  مویلا  وه  مویلا  اذـه  نا  لاـقف : هن  مدرک  ضرع  يراد »؟ هزور  ،» بیبش رـسپ  تنا  مئاـصأ  بیبش  نبا 
دـناوخ و ار  شراـگدرورپ  اـیرکز  هک  تسا  يزور  زور  نیا  هک  یتسردـب  [ . 58  ] ءاعدلا عیمـس  کنا  ۀـبیط  هیرذ  کندـل  نم  یل  به  بر  »

یلصی مئاق  وه  ایرکز و  تدانف  ۀکئالملا  رما  هل و  هللا  باجتساف  «. یئاعد هدنونش  وت  هک  نک  اطع  نم  هب  ياهزیکاپ  دنزرف  اراگدرورپ  : » تفگ
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ادخ سپ  .» مالسلاهیلع ایرکزل  باجتـسا  امک  هل  هللا  باجتـسا  لجوزع  هللا  اعد  مث  مویلا  اذه  ماص  نمف  ییحیب  كرـشبی  هللا  نا  بارحملا  یف 
ارت ادخ  هک  دنتفگ  هداد و  رارق  بطاخم  دوب  هداتسیا  تدابع  بارحم  رد  هک  ار  ایرکز  اههتـشرف  راگدرورپ  رماب  دومرف و  تباجا  ار  شیاعد 

نانچ دیامرفیم  باجتسم  ار  شیاعد  ادخ  دنک  اعد  سپـس  وا  زور  نیا  درادب  هزور  هک  یـسک  سپ  هحفـص 58 ] ییحی [ . هب  دهدیم  هدژم 
نومرحی یضم  امیف  ۀیلهاجلا  لهأ  ناک  يذلا  رهشلا  وه  مرحملا  نا  بیبش  نبا  ای  لاق : مث  «. دومرف باجتسم  ار  مالـسلاهیلع  ایرکز  ياعد  هک 

هلقث اوبهتنا  ةءاسن و  اوبـس  هییرذ و  رهـشلا  اذه  یف  اولتق  دقل  اهیبن  ۀمرح  اهرهـش و ال  ۀمرح  ۀمالا  هذـه  تفرع  امف  هتمرحل  لاتقلا  ملظلا و  هیف 
ملظ و شمارتحا  رطاخ  هب  تیلهاج  بارعا  هک  تسا  یهام  مرحم  هک  یتسرد  هب  بیبش ، رـسپ  دومرف : سپـس  .» ادـبأ کلاذ  مهل  هللا  رفغ  ـالف 

مارتحا اذه  عم  تشاد  تخانش  ییانشآ و  هام  نیا  تمرح  هب  هک  نیا  اب  تما  نیا  دندوب و  هدرک  مارح  هام  نآ  رد  ار  راتـشک  تشک و  متس و 
ادخ سپ  دندرک  تراغ  ار  ناشلاوما  دندومن و  ریسا  ار  ناشنانز  دنتشک و  ار  دوخ  ربمایپ  نادنزرف  هام  نیا  رد  درکن و  تیاعر  ار  دوخ  ربمایپ 

شبکلا حبذی  امک  حبذ  هناف  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلل  کباف  ءیـشل  ایکاب  تنک  نا  بیبش  نبا  ای  .« دزرماین ار  اهنآ  زگره 
یلا لزن  دـقل  هلتقل و  نوضرالا  عبـسلا و  تاوامـسلا  تکب  دـقل  نوهیبش و  ضرألا  یف  مهل  ام  الجر  رـشع  ۀـینامث  هتیب  لـهأ  نم  هعم  لـتق  و 

ای  » مهراعش هراصنا و  نم  نونوکیف  مئاقلا  موقی  نأ  یلا  ربغ  ثعش  هربق  دنع  مهف  لتق  دق  هودجوف  هرصنل  فالآ  ۀعبرأ  ۀکئالملا  نم  ضرألا 
ار وا  هک  نک  هیرگ  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نب  نیـسح  يارب  سپ  ینک  هیرگ  يزیچ  يارب  یهاوخیم  رگا  بیبش ، رـسپ  «.» نیـسحلا تاراـثل 
لثم و نیمز  يور  رد  هک  دندناسر  تداهـش  هب  وا  اب  ار  رفن  هدجیه  وا  تیب  لها  زا  دننکیم و  حبذ  ار  دنفـسوگ  هک  روط  نامه  دندرک  حبذ 

نامسآ زا  وا  يرای  يارب  هتشرف  رازه  راهچ  و  دندرک ، هیرگ  ترضح  نآ  تداهش  يارب  نیمز  نامـسآ و  تفه  قیقحت  هب  و  دنتـشادن ، دننام 
ام مئاق  ات  دنفکتعم  نیسح  ربق  فارطا  دولآدرگ  ومناشیرپ و  ناگتشرف  نیا  اذل  دوب  هدش  هتشک  نیـسح  هک  دندیـسر  یتقو  اما  دندمآ ، دورف 

ینثدح دقل  بیبش  نبا  ای  نیسح  نوخ  ناگدنریگ  ماقتنا  يا  تسا  نیسحلا  تاراثل  ای  اهنآ  راعش  درک و  دنهاوخ  يرای  ار  وا  هاگنآ  دنک  مایق 
زا شردپ ، زا  دومرف  ثیدح  میارب  مردپ  بیبش ، رسپ  .» رمحأ ابارت  امد و  ءامسلا  ترطمأ  نیسحلا ع  يدج  لتق  امل  هنا  هدج  نع  هیبأ  نع  یبأ 

نیسحلا یلع  تیکب  نا  بیبش  نبا  ای  .« دیراب خرس  كاخ  نوخ و  نامـسآ  زا  دیـسر  تداهـشب  هحفص 59 ] نیـسح [  مدج  یتقو  هک  شدج 
نانچ نیسح  يارب  رگا  بیبش : رـسپ  .» اریثک وا  ناک  الیلق  اریبک  وا  اریغـص  هتبنذأ  بنذ  لک  کل  هللا  رفع  کیدخ  یلع  کعومد  ریـصت  یتح 

ای .« رایـسب ای  دشاب  كدنا  دزرمآیم  ار  وت  گرزب  کچوک و  ناهانگ  مامت  دـنوادخ  دوش  يراج  تیاههنوگ  رب  تیاهکشا  هک  ینک  هیرگ 
یف ۀینبملا  فرغلا  نکست  نأ  كرس  نا  بیبش  نبا  ای  مالسلاهیلع ، نیسحلا  رزف  کیلع  بنذ  لجوزع و ال  هللا  یقلت  نأ  كرس  نا  بیبش  نبا 

یهانگ ادخ  اب  تاقالم  ماگنه  هب  هک  دنکیم  لاحـشوخ  ار  وت  رگا  بیبش ، رـسپ  .» نیـسحلا ۀـلتق  نعلاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  عم  ۀـنجلا 
رب یـشاب  ص )  ) مرکا ربمایپ  اب  یتشهب  ياـههفرغ  رد  یهاوخیم  رگا  بیبش ، رـسپ  نک ، تراـیز  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  سپ  یـشاب  هتـشادن 
ای هترکذ : ام  یتم  لقف  نیـسحلا  عم  دهـشتسا  نمل  ام  لثم  باوتلا  نم  کل  نوکی  نأ  كرـس  نا  بیبش  نبا  ای  «. تسرف تنعل  نیـسح  نـالتاق 
ار البرک  يادهـش  دای  هک  یماگنه  دوش  تبیـصن  ـالبرک  يادهـش  باوث  یهاوخیم  رگا  بیبش ، رـسپ  . اـمیظع ازوف  زوفاـف  مهعم  تنک  ینتیل 

یف اـنعم  نوکت  نا  كرـس  نا  بیبش  نبا  اـی  .« متـشگیم دـنمهرهب  گرزب  تداعـس  زوف و  زا  مدوب و  اـهنآ  اـب  مه  نم  شاـک  وگب : ینکیم 
رـسپ . ۀـمایقلا موی  هعم  هللا  ةرـشحل  ارجح  یلوت  الجر  نأ  ولف  انتیالوب ، کیلع  اـنحرقل و  حرفا  اـننزحل و  نزحاـف  ناـنجلا  نم  یلعلا  تاجردـلا 

هب شاب و  كانهودـنا  نوزحم و  ام  هودـنا  نزح و  هب  سپ  اههبترم  اـههجرد و  نیرتـالاب  رد  یـشاب  اـم  اـب  تشهب  رد  هک  یهاوخ  رگا  بیبش 
دیوج یلوت  وا  هب  دریگ و  دوخ  تسود  ار  یگنس  يدرم  رگا  هک  ریذپب ، ار  ام  یتسود  تیالو و  و  لاحشوخ ، داش و  ام  يداش  یلاحـشوخ و 

هحفص 60 ] [ . ] 59  ] دیامرف روشحم  گنس  نآ  اب  ار  وا  تمایق  زور  رد  ادخ 

درکن مایق  هیواعم  نامز  رد  نیسح  ماما  ارچ 

زیاـج ار  وا  اـب  تفلاـخم  تسنادیم و  دوخ  رب  ماـما  ار  یبتجم  ترـضح  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  یبتجم  ماـما  ناـمز  رد  نیـسح  ماـما  توکس 
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مارتحا هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  دوب  تایح  دـیق  رد  هیواعم  هک  ینامز  ات  زین  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  درمـشیمن و 
هماندهع داوم  فالخ  رب  هک  دیزی  ندـمآ  راک  يور  هیواعم و  توف  اب  اما  دومن ، رایتخا  توکـس  دوب  هتـسب  هیواعم  اب  نسح  ماما  هک  يدـهع 

هب دیفم  خیش  هک  نانچ  . دومن مایق  دیزی  یتوغاط  هاگتسد  هیلع  ع )  ) نیـسح ماما  دنک ، نییعت  نیـشناج  دوخ  يارب  درادن  قح  هیواعم  هک  دوب :
نیـسح ماما  هب  دنداتفا و  شوج  بنج و  هب  قارع  نایعیـش  نسح ، ماما  تلحر  زا  سپ  تسا : هتفگ  نیخروم  رگید  ینئادم و  یبلک و  زا  لقن 
هیواعم وا و  نیب  هک  دش  رکذتم  دومرف و  عانتما  ع )  ) نیسح ماما  نکیل  دنیامن  تعیب  وا  اب  هدومن و  علخ  ار  هیواعم  دنرضاح  هک  دنتـشون  همان 
دهاوخ مالعا  ار  دوخ  رظن  تشذگرد  هیواعم  هک  یتقو  دنادیمن و  زیاج  ار  نآ  ضقن  ددرگن  یضقنم  نآ  تدم  ات  هک  تسا  ینامیپ  دهع و 

[ . 60 . ] تشاد

نیسح دروم  رد  هیواعم  تیصو 

تحیـصن تیـصو و  يو  هب  گرم  ماگنه  دومن و  نییعت  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  دیزی  تشذگرد و  يرجه  لاس 60  بجر  يهمین  رد  هیواـعم 
يارب ار  تنطلس  مدومن و  اج  رب  اپ  تباث و  مکحم و  تیارب  ار  اهرهـش  متخاس و  عضاخ  وت  يارب  ار  ناشکندرگ  ندرگ  نم  هک : نیا  هب  دومن 

رمع و نب  هللادـبع  یکی  دـنیآرد ، تعزاـنم  رد  زا  دـنیامن و  تفلاـخم  وت  اـب  هک  مسرتیم  وـت  يهراـبرد  رفن  هس  زا  اـما  مداد  رارق  همعط  وـت 
اما يامنم  شدرط  ریگ و  دوخ  مزالم  ار  وا  دوب  دهاوخ  وت  اب  باطخ  نب  رمع  نب  هللادبع  اما  . تسا یلع  نب  نیسح  ریبز و  نب  هللادبع  يرگید 

هعدخ رکم و  هب  گس  اب  هک  یهابور  دننامه  درک و  دهاوخ  هلمح  وت  هب  دوشیم  روهلمح  شراکش  رب  هک  يریش  دننامه  وا  ریبز  نب  هللادبع 
نم هظح  تفرع  دقف  نیسحلا  اما  و  هحفص 61 ] زاس [ . ادج  شدنب  زا  دنب  یتشگ  زوریپ  وا  رب  رگا  سپ  دومن  دهاوخ  هلماعم  وت  اب  دزادرپیم 

هب ترفظ  ناف  هنوعیـضی ، هنولذخی و  مث  مهیلا  هنوجرخیـس  قارعلا  لهأ  نا  ۀلاحم  تملع ال  دق  همد و  هللا و  لوسر  محل  نم  وه  هللا و  لوسر 
کنم يری  وا  ءوسب  هلاـنت  نا  كاـیا  اـمحر و  ۀـطلخ و  هب  اـنل  ناـف  کـلذ  عم  و  هلعفب ، هذـخأوت  ـال  هللا و  لوسر  نم  ۀـتلزنم  هقح و  فرعاـف 

نینچمه تـسا و  هللا  لوـسر  نوـخ  تشوـگ و  زا  وا  ادـخ و  لوـسر  زا  ار  وا  بیـصن  هرهب و  ینادیم  قـیقحتب  سپ  نیـسح  اـما  و  .» اـهورکم
دنهاوـخ اـهنت  سکیب و  ار  وا  درک و  دـنهاوخ  وا  هب  تشپ  هاـگنآ  دـنناوخیمارف  دوـخ  يوـس  هب  ار  وا  هلاـحم  ـال  قارع  مدرم  هـک  ینادیم 

رآ و داـیب  ادـخ  لوسر  دزن  رد  ار  شتلزنم  ماـقم و  یتشگ  زوریپ  یتفاـی و  رفظ  وا  رب  یتـقو  سپ  دومن  دـنهاوخ  اـفج  شقح  رد  تشاذـگ و 
وت زا  یتشز  لمع  ای  یناـسرب  وا  هب  يدـب  هکنیا  زا  زیهرپب  تسا و  اـم  یمحر  نادـنواشیوخ  زا  وا  هک  نیا  هوـالعب  نکم ، هذـخاؤم  شرادرکب 

[ . 61 « ] دیامن هدهاشم 

هنیدم یلاو  هب  دیزی  همان 

رادنامرف صاع  نب  دیعـس  نب  ورمع  هنیدم و  رادنامرف  دیزی  يومعرـسپ  نایفـسیبا  ۀـبتع  نب  دـیلو  هیواعم ، گرم  ماگنه  ینعی  تقو  نیا  رد 
هب تسـشن  ردـپ  ياـج  هب  هـک  نآ  ضحمب  دـیزی  دـندوب ، هفوـک  یلاو  يراـصنا  ریـشب  نـب  ناـمعن  هرـصب و  یلاو  داـیز  نـب  هللادـیبع  هـکم و 

یکچوک همان  رد  دریگب و  تعیب  يو  يارب  هنیدم  مدرم  زا  داد  روتـسد  ار  وا  هدـش و  كاله  هیواعم  هک  تشون  هبتع  نب  دـیلو  شیومعرـسپ 
ندرگ ار  اهنآ  دـندرکن  تعیب  رگا  ریگب و  تعیب  اهنآ  زا  هدومن و  راـضحا  ار  رمع  نب  هللادـبع  ریبز و  نب  هللادـبع  نیـسح و  هک  تشون  مه 

همان نوچ  . تفرگ هدیدان  ع )  ) نیـسح نتـشک  زا  زیهرپ  هرابرد  ار  شردپ  شرافـس  تیـصو و  تسرفب و  ماش  هب  نم  يارب  ار  ناشرـس  نزب و 
تروشم هب  داهن و  نایم  رد  وا  اب  ار  همان  راضحا و  ار  وا  داتـسرف و  ناورم  غارـس  هب  دیدرگ و  تحاران  هیواعم  گرم  زا  دیـسر  دیلو  هب  دیزی 

 ] تعیب اهنآ  زا  دـنوش  ربخ  اـب  هیواـعم  گرم  زا  هکنیا  زا  لـبق  یهاوخب و  ار  اـهنآ  هک  منیبیم  نیا  رد  ار  تحلـصم  تفگ  ناورم  تخادرپ 
نآ رد  تفر و  دنهاوخ  یئوس  هب  کی  ره  دـنوش  هاگآ  هیواعم  گرم  زا  رگا  اریز  نزب  ار  ناشندرگ  دـندرکن  تعیب  رگا  ریگب و  هحفص 62 ]

. دنناوخیم دوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  دننکیم و  تفلاخم  نالعا  اج 
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هنیدم یلاو  نیسح و 

رد ار  دوخ  نامالغ  مشاهینب و  ناناوج  زا  رفن  یس  ع )  ) نیسح ماما  درک ، راضحا  ار  وا  داتسرف و  نیـسح  ماما  غارـس  هب  بش  نامه  رد  دیلو 
رد دینک و  عافد  نم  زا  ات  دیوش  لخاد  دش  دنلب  میادـص  رگا  دینیـشنب  رد  ولج  رد  هک  دومرف  اهنآ  هب  درب و  دوخ  اب  دـندوب  حلـسم  هک  یلاح 

گرم نایرج  زا  ار  ماـما  دـیلو  تشاد ، روضح  زین  مکح  ناورم  دـش  دراو  دـیلو  رب  دوخ  مدرگرب و  نم  اـت  دـینکن  تکرح  تروص  نیا  ریغ 
عاجرتسا يهملک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  درک  حرطم  ماما  زا  تعیب  ذخا  دروم  ردار  دیزی  يهمان  تخاس و  هاگآ  دیزی  ینیـشناج  هیواعم و 

یتسه نآ  رب  دـشابن و  یناهنپ  تعیب  امـش  فدـه  هک  منکیم  روصت  نم  دومرف : سپـس  تخاس و  يراج  نابز  رب  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و  )
رد ار  دوخ  يأر  ات  ناـسرب  حبـص  هب  ار  بش  سپ  دومرف : ماـما  . تسا نینچ  تفگ : دـیلو  دریگ  تروص  اراکـشآ  تعیب  مدرم  روضح  رد  هک 

تعیب دورب  اج  نیا  زا  نیسح  رگا  مسق  ادخب  تفگ : ناورم  . منیبب مدرم  نایم  رد  ار  امـش  ادرف  ادخ  ناما  رد  دیورب  تفگ : دیلو  . یبایب رما  نیا 
يراذگن ار  وا  هک  تسا  رتهب  سپ  دنوش  هتـشک  نیفرط  زا  يریثک  هورگ  هک  نآ  رگم  يرادن  ار  يراک  نینچ  تردـق  مه  وت  درک و  دـهاوخن 

ياو تفگ : ناورم  هب  دش و  نیگمشخ  ناورم  نانخس  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  . نزب ار  شندرگ  ای  دنک و  تعیب  ات  نک  شاینادنز  دورب و 
راکـشآ ار  تدوخ  ینوبز  یتسپ و  یتـفگ و  غورد  دـنگوس  ادـخ  هب  ینکیم  رما  نم  نتـشک  هب  وت  مشچ ) دوبک  نز   ) ءاـقرز رـسپ  يا  وت  رب 

هب ناورم  تفر  نوریب  نیـسح  ماما  هک  نآ  زا  سپ  دش . جراخ  دیلو  دزن  زا  دوخ  نارای  نادناخ و  نایم  رد  بلطم  نیا  نایب  زا  سپ  .و  يدومن
يایند نید و  یهاوخیم  وت  رب  ياو  تفگ : دیلو  . تفای یهاوخن  تسد  نیسح  هب  رگید  ادخ  هب  يدرک ، تفلاخم  نم  داهنـشیپ  اب  تفگ  دیلو 

 ] اب هک  نیا  يارب  مشکب  ار  نیسح  نم  هللا  ناحبس  مدولآیمن  نیسح  نوخ  هب  ار  متـسد  زگره  دشیم  نم  لام  ایند  مامت  رگا  ینک ، دوبان  ارم 
نازیم هک  یلاح  رد  درک  دهاوخ  تاقالم  ار  ادخ  دیالایب  تسد  نیـسح  نتـشک  رد  سک  ره  مسق  ادخ  هب  دنکیمن ، تعیب  دیزی  هحفص 63 ]

[ . 62  ] ددرگ بذعم  كاندرد  باذع  هب  دیامنن و  هیکزت  دنکن و  رظن  ار  وا  ادخ  و  دشاب ) هتشادن  ياهنسح   ) دشاب کبس  شلامعا 

دیلو ریبز و  نبا 

يوت تفر  مسریم و  تمدخ  هعاسلا  تفگ  دیلو  يهداتسرف  هب  ریبزنبا  دومن  راضحا  ار  وا  داتسرف و  ریبز  نب  هللادبع  غارـس  هب  هبتع  نب  دیلو 
هنیدم یلاو  مکاح و  يوس  هب  ندمآ  زا  هدروآ و  درگ  هناخ  رد  ار  دوخ  نارای  هک  دید  داتـسرف و  شاهناخب  يرومأم  دیلو  دش ، ناهنپ  هناخ و 

راب نیدنچ  دـیلو  ناگداتـسرف  دـیهد و  تلهم  نم  هب  تفگیم  دومنیم و  عانتما  وا  درکیم و  وا  ندـمآ  هب  رارـصا  دـیلو  دـیوجیم ، زارتحا 
. دـنیامن بلج  ریگتـسد و  ار  وا  ات  داتـسرف  ار  دوخ  نایلاوم  ناـمالغ و  زا  یهورگ  دـیلو  دـشن  رـضاح  ریبزنبا  نوچ  دـندرک و  دـمآ  تفر و 

نم ادخ  هب  تفگ  ریبزنبا  میناسرب  لتق  هب  ارت  هک  نیا  ای  ریما  دزن  یئآیم  هیلهاکلانبا  ای  دنتفگ : دنداد و  مانشد  ریبزنبا  هب  یمازعا  نارومأم 
شردارب تسیچ و  وا  رظن  منیبب  متسرفب و  ریما  دزنار  یـسک  ات  دینکن  باتـش  ماهدش  یتحاران  راچد  ناگداتـسرف  رایـسب  ياهدمآ  تفر و  زا 
تـشحو سرت و  راچد  تناگداتـسرف  دایز  تفر  دمآ و  زا  هک  رادب  تسد  هللادبع  زا  العف  تفگ  دیلو  هب  رفعج  داتـسرف و  دیلو  دزن  ار  رفعج 

نوچ دنرادرب و  تسد  ریبزنبا  زا  هک  داد  روتسد  مه  دیلو  دمآ  دهاوخ  وت  دزن  هللا  ءاش  نا  ادرف  وا  دندرگرب  نارومأم  هدب  روتـسد  تسا  هدش 
هک حبـص  دـندومن  تکرح  هکم  عوس  هب  یعرف  هار  زا  دـندومن و  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  رفعج  شردارب  قافتا  هب  ریبزنبا  دیـسرارف  بش 

[ . 63  ] دنتفاین تسد  واب  یلو  دومن  هناور  وا  بیقعت  هب  ار  دوخ  نارومأم  دش  ربخ  اب  ریبزنبا  رارف  زا  دیلو 

ماما اب  ناورم  يوگتفگ 

رد دوب ، هنس 60  بجر ، هام  رخآ  هحفص 64 ] هب [  زور  هس  هبنش ، بش  هک  ار  بش  نآ  دیلو  دزن  زا  جورخ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
ای تفگ : مالسلاهیلع  ماما  هب  ناورم  . دومن دروخرب  مکح  ناورم  اب  دش و  جراخ  هناخ  زا  رابخا  ندینـش  يارب  حبـص  درب و  رـس  هب  دوخ  لزنم 
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لاـقف «. تسا نآ  رد  وت  حالـص  هک  ونـشب  نم  زا  مه  وت  ماوت  هاوـخریخ  حـصان و  نم  هللادـبعابا  .» دـشرت ینعطأـف  حـصان  کـل  ینا  هللادـبعابا 
نید ریخ  منکیم  رما  هیواعم  نب  دیزی  اب  تعیب  هب  ارت  ناورم : «. مونشب ات  وگب  یئوگب  یهاوخیم  هچ   » عمسا یتح  لق  كاذ  ام  و  (ع :) نیسحلا

لوسر تعمس  دق  دیزی و  لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  دق  ذا  مالسلا  مالسالا  یلع  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  نیسحلا  لاقف  . تسا نآ  رد  وت  يایند  و 
هب یمالـسا  تما  هک  یماگنه  دـناوخ  دـیاب  ار  مالـسا  هحتاف  .» ءاقلطلا ءانبا  ءاقلطلا و  یلع  نایفـسیبا و  لآ  یلع  ۀـمرحم  ۀـفالخلا  لوقی : هللا 

[64  ] تسا مارح  ناشنادنزرف  ناگدشدازآ و  نایفـسیبا و  لآ  رب  تفالخ  دومرف : مدینـش  ادخ  لوسر  زا  هک  ددرگ  التبم  دیزی  لثم  ییاوشیپ 
هک داتسرف  ماما  لابند  هعمج  زور  رخآ  دیلو  دش  ادج  وا  زا  نیگمشخ  ماما  دیـشک و  ازارد  هب  نخـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناورم و  نیب  .

[ . 65  ] دوب دهاوخ  هنوگچ  راک  هک  دید  میهاوخ  حبص  ادرف  دومرف : ماما  دریگب و  وا  زا  تعیب 

ادخ لوسر  ربق  اب  عادو 

رد دش و  ناور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رونم  دـقرم  يوس  هب  جراخ و  هناخ  زا  نیـسح  ماما  تشذـگ  بش  زا  یـساپ  نوچ 
يذـلا کطبـس  کتخرف و  نبا  کخرف و  ۀـمطاف  نب  نیـسحلا  انا  هللا  لوسر  اـی  کـیلع  مالـسلا  تفگ : داتـسیا و  شراوگرزب  دـج  ربق  ربارب 

. كاقلا یتح  هحفص 65 ] کیلا [  ياوکش  هذه  ینوظفحی و  مل  ینوعیض و  ینولذخ و  دق  مهنا  هللا  یبن  ای  مهیلع  دهشاف  کتما  یف  ینتفلخ 
رد ارم  هک  متسه  وت  يهون  طبس و  و  همطاف )  ) وت لد  هویم  رسپ  وت و  يهجوج  لاهنون و  همطاف  رسپ  نیـسح  نم  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالـس  »

يرادهگن تظافح و  زا  دنتشاذگ و  عیاض  نوبز و  راوخ و  ارم  وت  تما  هک  ادخ ، ربمایپ  يا  شاب  هاوگ  سپ  یتشاذگ ، یقاب  دوخ  تما  نایم 
يارب مه  دـعب  بش  تفر و  هناخ  هب  حبـص  کیدزن  ماما  «. میامن تاقالم  ار  وت  ات  منکیم  وت  هب  ار  اهنآ  تیاکـش  نم  دندیـشک و  تسد  نم 

کیبن و تنب  نبا  انا  دمحم و  کیبن  ربق  اذه  مهللا  تفگ : سپـس  دروآ و  ياج  هب  زامن  تعکر  دـنچ  تفر و  اجنادـب  هللا  لوسر  ربق  اب  عادو 
الا هیف  نم  ربقلا و  قحب  مارکالا  لالجلاذ و  ای  کلأسا  انا  رکنملا و  رکنا  فورعملا و  بحا  ینا  مهللا  تملع ، دـق  ام  رمألا  نم  ینرـضح  دـق 

شیپ يرما  نم  يارب  میوا و  رتخد  رـسپ  نم  تسا و  دـمحم  وت  ربمایپ  ربق  نیا  ادـنوادخ  .» یـضر کلوسرل  یـضر و  کل  وه  اـم  یل  ترتخا 
نیا قح  هب  تمارک ، لالج و  بحاص  يامرازیب  اهیتشز  رکنم و  زا  مرادیم و  تسود  ار  فورعم  یکین و  نم  ایادخ  یهاگآ ، وت  هک  هدمآ 

[ . 66 « ] تسا نآ  رد  تلوسر  وت و  يدونشخ  تیاضر و  هک  روآ  شیپ  نم  يارب  یهار  تسا  هتفهن  نآ  رد  هک  سک  نآ  ربق و 

نیسح باوخ  رد  ادخ  لوسر 

ادخ لوسر  ایؤر  ملاع  رد  تفر  باوخ  هب  حبص  کیدزن  ات  تسیرگ  تشاذگ و  ربق  يور  ار  رس  ادخ  لوسر  ربق  اب  عادو  زا  سپ  نیسح  ماما 
نایم تفرگ و  رب  رد  ار  وا  دیسر و  نیـسح  لباقم  ات  دنیآیم  وا  يوس  هب  دناهتفرگ و  ار  شفارطا  ناگتـشرف  زا  یهورگ  هک  درک  هدهاشم  ار 
یتما نم  ۀباصع  نم  ءالب  برک و  ضرأب  احوبذم  کئامدب  المرم  بیرق  نع  كارأ  ینأک  نیسح  ای  یبیبح  دومرف : دیسوب و  ار  شمشچ  ود 

هللا دنع  مهل  امف  ۀمایقلا  موی  یتعافش  هللا  مهل  انأ  ال  یتعافـش ، نوجری  کلذ  عم  مه  يورت و  نامظ ال  یقـست و  ناشطع ال  کلذ  عم  تنأ  و 
و دنشکیم ، البرک  نیمز  رد  ار  وت  متما  زا  یهورگ  يوشیم و  روهطوغ  تنوخ  رد  يدوز  نیمه  هب  منیبیم  ایوگ  نیسح  مبیبح  .» قالخ نم 

هاگـشیپ رد  اهنآ  تمایق  زور  رد  دنگوس  ادخب  دنراد  ارم  تعافـش  دـیما  لاح  نیا  اب  دـننکیم و  هقیاضم  مه  بآ  زا  ياهنـشت ، هک  یلاح  رد 
یف کل  نا  نوقاتـشم  کیلا  مه  یلع و  اومدـق  دـق  كاخا  کما و  كابا و  نا  نیـسح  اـی  یبیبح  «. دـنرادن هحفـص 66 ] ياهرهب [  چیه  ادخ 

رد وت  يارب  وت و  رادـید  قایتشا  رد  دـننم و  دزن  تردارب  ردام و  ردـپ و  ناج  نیـسح  نم  بیبح  يا  .» ةداهـشلاب الا  اهلانت  نل  تاجرد  ۀـنجلا 
هب يزاین  هادج  ای  دـنکیم : ضرع  شدـج  هب  باوخ  رد  نیـسح  ماما  .« تداهـش اب  رگم  یـسریمن  اهنآ  هب  زگره  هک  تسا  یتاجرد  تشهب 

ار تداهش  تبرش  ات  یـشاب  ایند  رد  هک  يریزگان  وت  دیامرفیم : ادخ  لوسر  . هدب ياج  دوخ  لزنم  رد  ربب و  دوخ  اب  ارم  مرادن  ایند  رد  ندنام 
اب اج و  کی  تمایق  زور  رد  تردـپ  يومع  تیومع و  ردارب و  ردـپ و  اب  وت  سپ  تسا  هدز  مقر  یگرزب  باوث  وت  يارب  ادـخ  انامه  یـشونب 
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دـش دهاوخ  هتـشک  امتح  هک  دش  نیقی  شیارب  دش و  رادیب  باوخ  زا  هدزتشحو  ع )  ) نیـسح دیوش ، تشهب  دراو  ات  دیوشیم  روشحم  مه 
برغ قرش و  رد  هک  يروط  هب  دنتـسیرگ  دندش و  مومغم  نوزحم و  یگمه  درک  نایب  اهنآ  يارب  ار  شباوخ  درک و  عمج  ار  دوخ  ناگتـسب 

[ . 67  ] دوبن نایرگ  نیگمغ و  اهنآ  دننام  یسک  ملاع 

ماما اب  هیفنح  دمحم  يوگتفگ 

هکم يوس  هب  تکرح  هدامآ  مشاهینب  ناناوج  تیب و  لها  اب  دوب  هدنام  بجر  هام  زا  زور  ود  هک  هبنشکی  بش  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
تـسود وت  مردارب ! درک : ضرع  دیـسر و  ماما  تمدخ  دش و  ربخاب  ترـضح  نآ  میمـصت  زا  ماما  ینتان  ردارب  هیفنح  دمحم  دیدرگ  همظعم 

هک وـت  هب  دـسرب  هچ  مرادـن  غـیرد  يدـحا  زا  ار  دوـخ  تحیـصن  نم  هک  دـنادیم  ادـخ  نـم ، دزن  ییاـهنآ  نـیرتزیزع  مدرم و  نیرتینتـشاد 
نم رب  وت  زا  يرادربناـمرف  تعاـطا و  یتلاـسر و  نادـناخ  گرزب  ینم و  مشچ  ناور و  حور و  ناـج و  مسج و  وـت  هک  ییاـهنآ  نیرتراوازس 

ار دوـخ  دـیزی  تعیب  زا  سپ  تسا  هداد  رارق  تشهب  لـها  نارورـس  ناـگرزب و  زا  هدـیزگرب و  ارت  ادـخ  هک  نآ  يارب  تسا  بـجاو  ضرف و 
ار نانآ  نک و  هناور  مدرم  يوس  هب  هحفص 67 ] یناگداتسرف [  نیزگ و  يرود  تسا  وا  تردق  ذوفن و  تحت  هک  یئاهرهش  زا  ریگ و  هرانک 

تلیـضف يدرمناوج و  لقع و  نید و  هب  دندرک  تعیب  يرگید  اب  رگا  يوگ و  ساپـس  ار  ادخ  دـندومن  تعیب  رگا  ناوخب و  دوخ  اب  تعیب  هب 
دنزیخ اپب  وت  هیلع  رگید  هورگ  دـننک و  تعیب  وت  اب  یهورگ  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  فالتخا  مدرم  هک  مراد  میب  نآ  زا  نم  دـسرن و  یناصقن  وت 

نیرتهب نوخ  هاگنآ  يریگ  رارق  هزین  ریت و  فدـه  هک  دوب  یهاوخ  یـسک  نیلوا  وت  و  دـشکب . رازراک  گـنج و  هب  راـک  هک  تسا  تقو  نآ 
هیفنح دـمحم  ؟ مور اجک  هب  ردارب  دومرف : ماما  . دـنوش راوخ  لیلذ و  تیبلها  دـش و  دـهاوخ  عیاض  رداـم  ردـپ و  تیـصخش و  تهج  زا  تما 

فوئر و یمدرم  دنتـسه و  تردـپ  دـج و  ناروای  اـجنآ  رد  هک  ورب  نمی  هب  ـالا  اـهبف و  دوب  دارم  قفو  رب  راـک  رگا  ورب  هکم  هب  درک : ضرع 
اهناتسهوک و هب  يریگ  رارق  یتسناوتن  مه  اجنآ  رگا  دایز و  مه  شکاخ  تعـسو  تسا و  قیقر  نانآ  ياهلد  خسار و  یمزع  ياراد  نابرهم و 
اـم و نیب  ادـخ  دوشیم و  یهتنم  اـجک  هب  مدرم  راـک  تبقاـع  مینیبب  اـت  نک  ترجه  رگید  لـحم  هب  یلحم  زا  هتـسویپ  وش و  هدـنهانپ  اـههرد 

ادخب ردارب ! يا  .» ۀیواعم نب  دیزی  تعیاب  امل  يوأم  أجلم و ال  ایندلا  یف  نکی  مل  ول  هَّللا  یخا و  ای  دومرف : نیسح  ماما  دیامرف  مکح  ناراکهبت 
هیرگ یتعاس  مه  ماما  تسیرگ و  دمحم  .« درک مهاوخن  تعیب  هیواعم  رسپ  دیزی  اب  مباین  یتنوکس  لحم  هاگهانپ و  چیه  ایند  رد  رگا  دنگوس 

لئاسو نایعیـش و  تیبلها و  ناگدازردارب و  ناردارب و  قافتا  هب  متـسه  هکم  مزاع  نم  کنیا  تسا و  بئاـص  وت  يأر  دومرف : سپـس  درک و 
[ . 68  ] رادم هدیشوپ  نم  زا  ار  روما  زا  يزیچ  ینم و  مشچ  هلزنمب  هک  نامب  هنیدم  رد  وت  اما  میاهدرک  مهارف  مه  ار  تکرح 

دزاسیم نشور  ار  شفده  نیسح  تیصو 

نمحرلا هللا  مسب  هحفـص 68 ] تشون [ : دمحم  يارب  ار  تیـصو  نیا  تساوخ و  ذـغاک  تاود و  هیفنح  دـمحم  اب  وگتفگ  نایاپ  زا  سپ  ماما 
هدحو ال هللا  الا  هلا  نأ ال  دهشی  نیسحلا  نا  ۀیفنحلا  نباب  فورعملا  دمحم  هیخا  یلا  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  هب  یصوا  ام  اذه  میحرلا 

نم ثعبی  هللا  نا  اهیف و  بیر  ۀیتآ ال  ۀعاسلا  نا  قح و  رانلا  ۀنجلا و  نا  قحلا و  دنع  نم  قحلاب  ءاج  هلوسر ، هدـبع و  دـمحم  نا  هل و  کیرش 
دیرا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدج  ۀما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  امنا  املاظ و  ادسفم و ال  ارطب و ال  ارـشا و ال  جرخا  مل  ینا  و  روبقلا ، یف 

قحلاب یلوا  هللااف  قحلا  لوبقب  ینلبق  نمف  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  یبا  يدج و  ةریـسب  ریـسأ  رکنملا و  نع  یهنأ  فورعملاب و  رمآ  نأ 
هللااب الا  یقیفوت  ام  کیلا و  یخأ  ای  یتیـصو  هذه  نیمکاحلا و  ریخ  وه  قحلاب و  موقلا  نیب  ینیب و  هللا  یـضقی  یتح  ربصأ  اذه  یلع  در  نم  و 

هب فورعم  دـمحم  شردارب  هب  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا  یتیـصو  نیا  نابرهم  هدنـشخب  يادـخ  مانب  .» بینا هیلا  تلکوت و  هیلع 
هدنب و دـمحم  تسین و  وا  يارب  یکیرـش  هک  يدـحاو  يادـخ  زج  هب  تسین  ییادـخ  هک  دـهدیم  یهاوگ  نیـسح  هک  یتسردـب  هیفنحنبا ،
رد یکش  دمآ  دهاوخ  هک  یتعاس  تسا و  قح  خزود  تشهب و  هک  دهدیم  یهاوگ  زین  هدمآ و  قح  بناج  زا  یتسارب  هک  تسا  وا  هداتسرف 
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مایق و هکلب  منکیمن  مایق  متـس  یهابت و  داسف و  نایغط و  یـشکرس و  يارب  نم  دنازیگنایمرب و  روبق  زا  ار  ناگدرم  ادخ  هکنیا  تسین و  نآ 
مدج و شور  هب  مهاوخیم  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داب و  شلآ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  مدـج  تما  حالـصا  يارب  نم  جورخ 

دوخ هشیپ  ار  ییابیکـش  دنتفریذپن ، رگا  قح و  هب  تسا  راوازـس  ادخ  هک  دنتفریذپ  نم  زا  ار  قح  رگا  سپ  منک  لمع  بلاطیبا  نب  یلع  مردپ 
ادـخ زا  وت و  هب  ردارب  يا  نم  تیـصو  تسا  نیا  تسا و  ناگدـننکمکح  نیرتهب  وا  هک  دـیامرف  قح  هب  مکح  اهنآ  نم و  نیب  ادـخ  ات  مزاس 

[ . 69 .« ] میامنیم هبانا  وا  يوس  هب  منکیم و  لکوت  وا  هب  مهاوخیم و  قیفوت 

هکم هب  ترجه 

دندرک دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ار  ادص  دندمآ و  نیـسح  ماما  دزن  دندش  ربخاب  شنارای  تیبلها و  ماما و  ترجه  زا  هک  بلطملادـبعینب  نانز 
مییرگن ارچ  دنتفگ : اهنآ  دننکن ، دنلب  هلان  نویش و  هب  ار  ادص  هک  دادیم  دنگوس  هحفص 69 ] ار [  اهنآ  هدومن و  تکرح  نانآ  نیب  ترضح 

همطاف یلع و  تسبرب و  تخر  ام  نایم  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  يزور  دـننامه  زورما  هک  میراذـگب  هک  يارب  ار  هیرگ  میلانن و  ارچ  و 
رد ماما  . اههتـشذگ ناکین  بوبحم  يا  دزاس  وت  يادف  ار  ام  ادخ  دـنتفر . ام  نایم  زا  هللا ) لوسر  نارتخد   ) موثلکما بنیز و  هیقر و  نسح و  و 

موقلا نم  ینجن  َّبر  لاق  بَّقرتی  افئاخ  اهنم  جرخف  دومرف : توـالت  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  جورخ  ماـگنه  هب  دـش و  جراـخ  هنیدـم  زا  بش  همین 
یـسوم رارف  هب  طوبرم  هیآ  .« ) هد تاجن  ناراکمتـس  هورگ  زا  ارم  اراگدرورپ  تفگ  دوب  رطخ  بقارم  ناسرت و  هکیلاح  رد  [ .» 70 . ] نیملاظلا

یعرف هار  ریبزنبا  دننامه  رگا  دندرک  ضرع  تیبلها  دومرفیم ، روبع  هکم  هب  هنیدـم  هارهاش  زا  ریـسم  رد  ماما  .( تسا نوعرف  موق  زا  ربمغیپ 
[ . 71 . ] دوش یلمع  دهاوخیم  ادخ  هک  ار  هچنآ  ات  موشیمن  رود  یلصا  هار  زا  ادخ  هب  هن  دومرف : ماما  . دوب رتهب  دیدومرفیم  باختنا  ار 

عیطم نب  هللادبع  ماما و 

دعب اما  موریم و  هکم  هب  نونکا  دومرف : ماما  ؟ دیراد اجک  يهدارا  مدرگ  تنابرق  درک : ضرع  دروخرب و  ماما  اب  عیطم  نب  هللادبع  هار  نیب  رد 
ار ام  درآ و  شیپ  وت  يارب  ار  ریخ  ادـخ  تفگ : عیطم  نب  هللادـبع  . مبلاـط ار  یکین  ریخ و  ادـخ  زا  دـیامرف و  راـیتخا  ادـخ  هک  ار  هچنآ  نآ  زا 

تردارب تشگ و  دیهـش  اجنآ  رد  تردـپ  موش و  تسا  يرهـش  هک  يوش  کیدزن  هفوک  هب  ادابم  يدـش  هکم  دراو  یتقو  دـنادرگ  وت  يادـف 
یبرع و دیس  وت  هک  شاب  مرح  مزالم  سپ  دسرب  تداهـش  هب  دوب  کیدزن  هک  دندرک  دراو  شترـضح  هب  ياهبرـض  دیدرگ و  نوبز  راوخ و 

ياعد شیارب  درک و  رکشت  وا  زا  ترـضح  . دروآ دنهاوخن  يور  یـسک  هب  امـش  ندوب  هحفـص 70 ] اب [  زاجح  مدرم  يرادن و  دـننام  ریظن و 
بجوم دـییامرفب  اعد  رگا  هدیـسر  بآ  هب  هزاـت  هک  ماهدرک  رفح  یهاـچ  تیادـف  هب  مرداـم  ردـپ و  درک : ضرع  هللادـبع  سپـس  . دومرف ریخ 

هزمزم ار  نآ  زا  يرادـقم  ماما  دروآ ، ترـضح  تمدـخ  هب  ولد  رد  بآ  يرادـقم  هللادـبع  . رواـیب بآ  نآ  زا  دومرف : ترـضح  . ددرگ تکرب 
هار هب  دومن و  یظفاحادـخ  هاگنآ  دـیدرگ ، دایز  اراوگ و  رایـسب  هاچ  بآ  هللادـبعیبا  ناهد  بآ  تکرب  هب  تخیر ، هاچ  رد  هرابود  دومرف و 

توـالت ار  هفیرـش  يهیآ  نیا  رهـش  هب  دورو  ماـگنه  دـیدرگ و  همظعم  يهـکم  دراو  نابعـش  موـس  هـعمج  زور  هـک  نآ  اـت  داد  هـمادا  دوـخ 
تسا دیما  تفگ  دیسر  نیدم  هب  یـسوم )  ) هک ینامز  و  [ .» 72  ] لیبسلا أوس  ینیدهی  نا  یبر  یـسع  لاق  نیدـم  ءاقلت  هجوت  امل  و  دومرفیم :

زور دش و  جراخ  هنیدـم  زا  هک  دوب  هدـنام  بجر  رخآ  هب  زور  ود  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  «. دـیامرف تیادـه  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ 
[ . 73  ] دومن یط  هزور  جنپ  ار  هنیدم  هکم و  نیب  تفاسم  بیترت  نیدب  دیدرگ و  همظعم  يهکم  دراو  مه  نابعش  موس 

نیسح ماما  زا  هفوک  لها  توعد 

عامتجا یعازخ  درص  نب  نامیلس  لزنم  رد  دنتـشگ  علطم  دیزی  اب  تعیب  زا  ع )  ) نیـسح ماما  يراددوخ  هیواعم و  گرم  زا  یتقو  هفوک  مدرم 
هتسشن شیاج  رب  دیزی  هتشگ و  كاله  هیواعم  دیاهتسناد  هکنانچ  تفگ : دوخ  نانخس  نمض  دومن و  ینارنخس  هب  عورش  نامیلـس  دندومن و 
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دیرضاح رگا  دیاهدوب  شیپ  زا  شردپ  وا و  ناوریپ  امـش  هدومرف و  ترجه  هکم  هب  هدمآرب و  وا  اب  تفلاخم  ماقم  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  و 
بیرف ار  وا  دـیراد ، همهاو  سرت و  رگا  دـینک و  توعد  وا  زا  اـبتک  هحفـص 71 ] دیئامن [  داهج  شنانمـشد  اب  وا  هار  رد  دـینک و  يرای  ار  وا 

وا هب  يدنزگ  هک  نآ  نودب  میهد  نتـشک  هب  ار  دوخ  میئامن و  دربن  شنانمـشد  اب  مینک و  یناشفناج  وا  هار  رد  میرـضاح  ام  دـنتفگ  دـیهدن ،
درص و نب  نامیلس  زا  یلع  نب  نیسح  هب  نابرهم ، هدنـشخب  دنوادخ  مانب  : دنتـشون مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  حرـش  نیدب  ياهمان  اذل  دسرب 
، هفوک لها  نیملـسم  نینمؤم و  زا  وا  نایعیـش  زا  یعمج  لاو و  نب  هللادـبع  رهاظم و  نب  بیبح  یلجب و  دادـش  نب  هعاـفر  هبجن و  نب  بیـسم 

بصاغ رگمتس و  جوجل و  وگروز و  هک  یسک  نآ  درک ، دوبان  ار  تردپ  نمشد  وت و  نمـشد  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  دعب  اما  وت  رب  مالس 
رب تما  ياضر  لیم و  فالخ  رب  دومن و  بصغ  دوبن  نآ  هتـسیاش  هک  ار  یبصنم  ماقم و  دـش و  طلـسم  تما  نیا  رب  يردـلق  روز و  اـب  دوب و 

میسقت نایوگروز  نیب  ار  ادخ  لاوما  لاملاتیب و  تشاذگ و  یقاب  ار  تریسدب  رورش و  صاخـشا  تشک و  ار  ناکین  درک ، ینارمکح  نانآ 
ام يوس  هب  سپ  میرادـن  یئاوشیپ  وت  زج  اـم  کـنیا  دـندش و  رود  ادـخ  تمحر  زا  دومث  موق  هکناـنچ  داـب  رود  ادـخ  تمحر  زا  سپ  دومن 

تکرش دیع  زامن  هعمج و  زامن  رد  وا  اب  ام  تسا و  یتموکح  رصق  رد  ریـشب  نب  نامعن  دزاس و  عمتجم  قح  قیرط  رب  ار  ام  ادخ  دیاش  يآزاب 
ءاش نا  دوش  قحلم  نانآ  هب  دورب و  ماش  هب  ات  مینکیم  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  دـمآ  یهاوخ  ام  يوس  هب  هک  میوش  نئمطم  هاگ  ره  مینکیمن و 

گرزب و يادـخ  هـب  رگم  تـسین  ياهوـق  ورین و  چــیه  تردــپ و  رب  ادــخ و  لوـسر  دــنزرف  يا  داـب  وـت  رب  ادــخ  تـمحر  مالــس و  هللا و 
رد همان  نیا  دنداتسرف و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمدخب  لاو  نب  هللادبع  ینادمه و  عمـسم ، نب  هللادبع  هلیـسو  هب  ار  همان  سپـس  . تمظعاب

يوادیـص و رهـسم  نـب  سیق  زا  لکـشتم  يرگید  تـئیه  هلـصاف  زور  ود  اـب  نآ  بقاـعتم  . دیـسر ماـما  تسدـب  هـکم  رد  ناـضمر  هاـم  مـهد 
دصکی و لماح  هک  دندیدرگ  مازعا  ماما  تمدخب  یلولـس  هللادبع  نب  ةرامع  هللادبع و  شردارب  یبحرا و  دادش  نب  هللادـبع  نب  نمحرلادـبع 
ار اههمان  زا  کی  چیه  خساپ  نیـسح  ماما  دندوب و  هتـشون  رفن  راهچ  رفن و  ود  یـضعب  رفن و  کی  ار  اههمان  زا  یـضعب  هک  دـندوب  همان  هاجنپ 

یناه زین  دعب  زور  ود  دش و  غلاب  همان  رازه  هدزاود  هب  ات  دیسریم  اههمان  هتسویپ  دیسر و  ماما  هب  همان  دصـشش  زور  کی  رد  هک  نیا  ات  دادن 
مسب هحفـص 72 ] دوب [ : هدش  هتـشون  نآ  رد  هک  ياهمان  اب  دنداتـسرف  دصاق  نیرخآ  ناونع  هب  ار  یفنح  هللادبع  نب  دیعـس  یعیبس و  یناه  نب 

كریغ مهل  يأر  کنورظتنی ال  سانلا  ناف  ـاله  یحف  دـعب  اـما  نیملـسملا  نینمؤملا و  نم  هتعیـش  نم  یلع  نب  نیـسحلل  میحرلا  نمحرلا  هللا 
دنیامـش و مودـق  رظتنم  مدرم  هک  ام  يوسب  ایب  نیملـسم  نینمؤم و  زا  وا  ناوریپ  زا  یلع  نب  نیـسح  هب  .» مالـسلا لجعلا و  مث  لجعلا  لـجعلاف 
یلجع و رجبا  نب  راجح  یمیمت و  یعبر  نب  ثیش  انمض  مالسلا .» نک و  باتش  نک  باتش  باتـشب و  باتـشب  سپ  دنرادن  وت  يار  زج  ییأر 

اههویم زبسرس و  اهارحص  هک  دنتشون : همان  یمیت  رمع و  نب  دمحم  يدیبز و  جاجح  نب  ورمع  سیق و  نب  ةورع  میور و  نب  ثراح  نب  دیزی 
رب وت و  رب  ادخ  تکرب  تمحر و  مالس و  تسا و  هدامآ  وت  يرای  يارب  يزهجم  رکـشل  هک  ایب  ام  يوس  هب  هتفرگ  قلعت  تاهدارا  رگا  هدیـسر 

يرای يارب  ریشمش  رازه  دصکی  دنتـشون : هک  تسا  یتیاور  رد  و  دنداتـسرف ، هللادبع  نب  دیعـس  یناه و  طسوت  زین  ار  همان  نیا  و  داب ، تردپ 
[ . 74  ] تسا هدامآ  امش 

نایفوک ياههمان  هب  ماما  خساپ 

دروآ ياجب  ماقم  نکر و  نیب  زامن  تعکر  ود  اهنآ  اب  تاقالم  هفوک و  ناگداتـسرف  همه  روضح  اههمان و  لوصو  زا  سپ  ع )  ) نیـسح ماما 
زا ناگرزب  هب  یلع  نب  نیسح  زا  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مانب  . تشاگن حرـش  نیدب  ياهمان  سپـس  هدومن و  ریخ  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  و 
نآ اههمان و  دافم  زا  دندمآ و  نم  دزن  دنتشاد  هارمه  هک  یئاههمان  اب  امـش  ناگداتـسرف  نیرخآ  دیعـس  یناه و  دعب ، اما  نیملـسم ، نینمؤم و 

ار ام  وت  هلیـسو  هب  ادخ  دیاش  ایب ، ام  يوس  هب  میرادن  یئاوشیپ  دوب : نیا  شاهصالخ  هک  مدش  علطم  دیدوب  هدومن  تیاکح  نآ  رد  هک  ار  هچ 
نب ملـسم  ینعی  تسا  نم  تیب  لها  زا  نم  قوثو  دامتعا و  دروم  هک  دوخ  يومعرـسپ  ردارب و  اذل  دزاس و  عمتجم  تیادـه  قح و  قیرط  رد 
امش ياههمان  رد  هک  هچنآ  هب  امش  يالضف  نادنمدرخ و  نایاناد و  ناگرزب و  هک  تشون  نم  يارب  وا  رگا  مداتـسرف ، امـش  يوس  هب  ار  لیقع 
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. ] دمآ مهاوخ  امش  دزن  يدوزب  هللا  ءاش  نا  دنتسه ، يأرلادحتم  لوقلاقفتم و  دناهتفگ  نم  هب  امش  ناگداتـسرف  مدناوخ و  ار  نآ  نم  هدمآ و 
ماما هک  مسق  مناج  هب  و  . » هللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلا  قحلا  نیدب  نیادلا  طسقلاب  مئاقلا  باتکلاب  مکاحلا  الا  مامالا  ام  يرمعلف  هحفص 73 ]
يارب ار  دوخ  دشاب و  قح  نید  هب  نیدـتم  دـیامن و  مایق  داد  لدـع و  هب  دـنک و  تواضق  ادـخ  باتک  قبط  رب  هک  یـسک  رگم  تسین  اوشیپ  و 

[ . 75  ] مالسلا دزاس و  دیقم  روما  نیا  هب  ادخ 

هرصب مدرم  هب  ماما  همان 

دوراج نب  رذنم  یلـشهن و  دوعـسم  نب  دیزی  سیق و  نب  فنحا  عمـسم و  نب  کلام  دـننام  هرـصب  فارـشا  ناگرزب و  يارب  ع )  ) نیـسح ماما 
يربمایپ هب  دیزگرب و  شتاقولخم  عیمج  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ادخ  : تشاگن حرش  نیدب  ياهمان  يدزا  رمع  نب  دوعـسم  يدبع و 

دوب و ادخ  ناگدنب  حصان  وا  هک  یتسردب  درب و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  سپـس  دومن  باختنا  رایتخا و  دوخ  تلاسر  هب  تشاد و  یمارگ  ار  يو 
رگید زا  وا  ینیـشناج  ماقم و  هب  میئوا و  ناثراو  ءایـصوا و  ءایلوا و  وا و  تیب  لها  زا  ام  دومرف و  تلاسر  غالبا  داد و  زردـنا  دـنپ و  ار  ناـنآ 

رد میدیزگرب  یشوماخ  دوشن  داجیا  هقرفت  هک  نآ  يارب  ام  دندومن و  بصغ  ار  ام  قح  دنتخات و  ام  رب  یهورگ  هنافساتم  میرتراوازـس  مدرم 
هناور امش  يوس  هب  همان  نیا  اب  ار  ماهداتـسرف  نیاربانب  تسا  ام  ملـسم  قح  تفالخ  و  بصنم ، نیا  هب  نیرتهتـسیاش  ام  هک  مینادیم  هک  یلاح 
سپ تسا  هدیدرگ  نآ  نیزگیاج  تعدب  هدرم و  ربمغیپ  تنـس  انامه  هک  میامنیم  توعد  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  امـش  منکیم و 

هب ینکم  نامیلـس  هب  ار  همان  ماما  . درک مهاوخ  يربهر  حالـص  دشر و  هار  هب  ار  امـش  دـییامن  تعاطا  ار  مرما  دـینک و  تباجا  ار  متوعد  رگا 
هحفص 74 ] [ . ] 76  ] دناسرب اهنآ  هب  ات  درپس  نیزرابا 

نآ جیاتن  هرصب و  رانیمس 

دارفا هماـن  تئارق  زا  سپ  دوعـسم  نب  دـیزی  دومن  میلـست  شناـبحاص  هب  ار  ماـما  هماـن  دورو  زا  سپ  دومن  تکرح  هرـصب  يوـس  هب  ناـمیلس 
هک نآ  زا  سپ  دومن و  یهاوخرظن  دوخ  صخـش  هرابرد  اهنآ  زا  ادتبا  نانآ  روضح  زا  سپ  دناوخارف و  ار  دعـسینب  هلظنحینب و  میمتینب و 

يارب رانیمس  سنارفنک و  نیا  لیکشت  رد  ار  امش  تفگ : دندومن ، یفرعم  دوخ  تاراختفا  سأر  تارقف و  نوتـس  هلزنم  هب  دندوتـس و  ار  يو 
تفالخ یعدـم  تسا  يراکهبت  سأر  رمخلا و  براش  هک  دـیزی  شرـسپ  هتـشگ و  كاله  هیواعم  اریز  ماهتـساوخ  يراـی  تروشم و  روش و 

يارب وا  هیلع  داهج  هک  دنگوس  ادخب  دسانـشیمن  ار  قح  تسا و  كدنا  شیئاناد  مک و  شیرابدرب  ربص و  هک  یلاح  رد  هدـیدرگ  نیملـسم 
نیتم مکحم و  يأر  تلیـضف و  فرـش و  بحاص  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  یلع  نب  نیـسح  .و  تسا نیکرـشم  اب  داهج  رب  لضفا  نید  ظفح 

ص)  ) مرکا لوسر  هب  یکیدزن  تبارق و  نس و  نید و  رد  شاهقباس  تهج  زا  تفالخب  تسا  رتراوازس  تسین ، فیـصوت  لباق  شتلیـضف  هک 
یئاوشیپ زادرپراک ، زوسلد و  تیعر  هرابرد  سانـشقح و  نادردق و  ناگرزب  هب  تبـسن  و  تسا ، نابرهم  اهرتکچوک  افعـض و  هب  تبـسن  هک 

هب لمج  زور  رد  سیق  نب  رخـص  هلیـسوب  رگا  سپ  تسا . هدـناسر  هدرک و  مامت  ار  تجح  وا  هلیـسوب  هدومرف ، بجاو  ار  شتعاطا  ادـخ  هک 
مزر سابل  نم  دـیهد و  وش  تسـش و  ار  دوخ  وا  يرای  ترـصن و  ادـخ و  لوسر  دـنزرف  کمک  هب  مایق  اب  زورما  دـیدیئارگ  یتسپ  يراوخ و 

دیـسر نایاپ  هب  دوعـسمنبا  نانخـس  یتقو  . درم دهاوخ  ماجنارـس  دوشن  هتـشک  یـسک  رگا  هک  دینادب  مدومن و  رب  رد  رازراک  هرز  مدیـشوپ و 
نیرتنمــشد و هـک  دـندومن  هفاـضا  هیاـهنلا  دنتــساوخ  تـلهم  دعــسینب  دــنداد و  يرادربناـمرف  يراـکمه و  لوـق  میمتوـنب  هـلظنحینب و 

ياهمان دوعـسم  نب  دیزی  دلاخوبا  یهاوخرظن ، نایاپ  رد  . میریذـپن ار  وت  يأر  میئامن و  وت  رما  فالخ  هک  تسا  نآ  ام  دزن  زیچ  نیرتضوغبم 
ار تیگدـنب  قوط  مدومن و  عشاخ  عضاخ و  تیرادربناـمرف  يارب  ار  میمتینب  ندرگ  هک  دـش  رکذـتم  هماـن  نآ  رد  لاـسرا و  ماـما  تمدـخب 

همان مالسلاهیلع  نیـسح  نوچ  . نیمز يور  رد  یئوا  تناما  قلخ و  رب  یئادخ  تجح  وت  هک  وش  ناور  ام  يوس  هب  متخادنا ، دعـسینب  ندرگب 
قح و ال هللا  دـعو  نا  ربصاف  دـعب  اما  تشون : ماما  هب  سیق  نب  فنحا  اما  و  هحفص 75 ] درک [ . اعد  شیارب  درک  تئارق  ار  دوعـسم  نب  دیزی 
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هب فنحا  داهشتسا  «. دنرامـش کبـس  ارت  دنرادن  نیقی  هک  یناسک  ادابم  تسا و  قح  ادخ  هدعو  هک  نک  ربص  .» نونقوی نیذلا ال  کنفختـسی 
[ . 77  ] تسا هفوک  نامدرم  بیرف  رکم و  یئافویب و  زا  هیانک  هکرابم  هیآ 

ماما همان  دروم  رد  دوراج  نب  رذنم  لمعلاسکع 

زا تسا  ياهسیسد  ماما  هداتـسرف  همان  هک  دومن  روصت  دوب  دایزنبا  رـسمه  هیرحب  شرتخد  هک  دایز  نب  هللادیبع  ردپ  يدبع  دوراج  نب  رذنم 
ردارب دز و  رادب  ار  نیسح  ماما  هداتسرف  نامیلس  مه  دایزنبا  درب و  دایز  هللادیبع  دزن  همان  اب  ار  مالسلاهیلع  ماما  هداتسرف  اذل  دایزنبا و  يوس 

[ . 78  ] دیدرگ هفوک  مزاع  دوخ  تشامگ و  دوخ  ینیشناج  هب  هرصب  رد  ار  نامثع  دوخ 

لیقع نب  ملسم 

دامتعا و دروم  نیـسح و  ماما  يومعرـسپ  ترـضح و  نآ  داماد  مالـسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  هدازردارب  بلاـطیبا  نب  لـیقع  نب  ملـسم 
تلحر زا  سپ  نینمؤملاریما  هکنانچ  دوب  برع  هباسن  لیقع  شردـپ  . دومن ترجه  هکم  هب  هنیدـم  زا  ماما  قافتاب  هدوب و  ترـضح  نآ  قوثو 

ناـنچ نینچ و  ياراد  هک  نک  ادـیپ  نم  يارب  ار  ینز  یبرع  باـسنا  هب  ملاـع  وت  دومرف : لـیقع  هب  دـنک  جاودزا  تساوخ  س )  ) رهطا يارهز 
نینچ دجاو  هک  میامنیم  یفرعم  امش  هب  ار  هیبالک  نینبلاما  درک : ضرع  لیقع  . دیآ دوجوب  يریلد  عاجـش و  نادنزرف  وا  زا  ات  دشاب  یفاصوا 

. دنروهشم فورعم و  يروالد  رد  برع و  ناعاجش  زا  وا  ناردپ  تسا و  یتافص 

دهدیم ربخ  لیقع  نب  ملسم  تداهش  زا  ادخ  لوسر 

ینا هللا  يا و  لاق : ـالیقع ؟ بحتل  هحفـص 76 ] کنا [  هللا  لوسر  ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  یلع  لاق  دـنکیم : تیاور  ساـبعنبا 
ۀکئالملا هیلع  یلـصت  و  نینمؤملا ، نویع  هیلع  عمدـتف  كدـلو ، ۀـبحم  یف  لوتقمل  هدـلو  نا  هل و  بلاطیبا  بحل  ابح  هل و  ابح  نیبج : هبحال 

لوسر هب  مالسلاهیلع  یلع  .» يدعب نم  یترتع  یقلت  ام  وکشأ  هللا  یلا  لاق : مث  هردص  یلع  هعومد  ترج  یتح  هللا  لوسر  یکب  مث  نوبرقملا ،
هبنج ود  زا  ار  وا  ادـخ  هب  يرآ  دوـمرف : ادـخ  لوـسر  يرادیم ؟ تسود  ار  لـیقع  ادـخ  لوـسر  يا  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

تبحم و رطاخ  هب  ملـسم  شرـسپ  اـنامه  تشادیم  تسود  ار  وا  بلاـطوبا  هک  نیا  رطاـخب  يرگید  شدوخ و  رطاـخ  هب  یکی  مراد  تسود 
دنتـسرفیم دورد  وا  رب  برقم  ناگتـشرف  دنزیریم و  کشا  نینمؤم  وا  تداهـش  رب  دوشیم و  هتـشک  وا  هار  رد  نیـسح )  ) تدـنزرف یتسود 

رب هک  هچنآ  زا  مربیم  تیاکـش  ادـخ  هب  دومرف  هاگنآ  تخیرورف  شکرابم  هنیـس  رب  شیاهکـشا  هک  تسیرگ  نانچ  نآ  ادـخ  لوسر  سپس 
[ . 79 « ] درذگیم نم  زا  دعب  نم  ترتع 

دوریم هفوک  هب  لیقع  نب  ملسم 

دومن و يو  مزـالم  مه  ار  رهـسم  نب  سیق  تشاد و  لیـسگ  هفوک  هب  دوخ  فرط  زا  تباـین  هب  ار  لـیقع  نب  ملـسم  باـنج  ع )  ) نیـسح ماـما 
هب تکرح  ماگنه  هب  ار  ملسم  نیسح  ماما  دندومن  تکرح  ماما  همان  ملـسم و  اب  زین  هفوک  مدرم  ناگدنیامن  هللادبع  نب  ةرامع  نمحرلادبع و 

اعیرس دوب  يدامتعا  اهنآ  يرای  هب  دندوب و  دحتم  ام  يرای  رد  مدرم  رگا  دومرف : درک و  شرافـس  نینمؤم  اب  تارادم  رـس و  نامتک  يوقت و 
دورو زا  سپ  ملسم  دندش ، هفوک  یهار  ناگدنیامن  دش و  راپسهر  هرونم  هنیدم  يوس  هب  ماما  اب  عادو  زا  سپ  لیقع  نب  ملـسم  سیونب  میارب 

رفن ود  درک و  عادو  دوخ  تیب  لها  اب  دیدرگ و  راپـسهر  هناخ  هب  سـس  دناوخ و  زامن  تفر و  ص )  ) ادخ لوسر  دجـسم  هب  ادـتبا  هنیدـم  هب 
سیق اب  ملسم  دنداد و  ناج  ود  ره  یگنـشت  رثا  رب  دندرک و  مگ  ار  هار  نایامنهار  اما  درک  تکرح  هفوک  فرط  هب  دومن و  مادختـسا  امنهار 

اب هک  راد  فاعم  تیرومام  نیا  زا  ارم  هک  تشون  ماما  هب  ياهماـن  دـیناسر و  دوب  بلکینب  يداـبآ  هک  قیـضم  هب  ار  دوخ  تمحزب  رهـسم  نب 
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نیسح ماما  . داتسرف ترـضح  يارب  سیق  هحفـص 77 ] هلیـسو [  هب  ار  همان  مریگیمن و  کین  لاف  هب  ار  رفـس  نیا  دومن  میارب  هک  يدـمآشیپ 
ماجنا هفوک و  هب  نتفر  هب  رما  ار  وا  سپس  دشاب  هتشاداو  ءافعتسا  هب  ارت  سرت  هک  دشابن  تشون : دومرفن و  لوبق  ار  يو  يافعتسا  مالـسلاهیلع 

[ . 80  ] دش دراو  یفقث  هدیبعیبا  نب  راتخم  هناخ  هب  دیسر و  هفوکب  ات  داد  همادا  دوخ  هارب  ماما  خساپ  لوصو  اب  ملسم  دومرف ، تیرومأم 

راتخم هناخ  رد  ملسم 

رد راتخم  الوا  اریز  دش ، دراو  یفقث  هدـیبعیبا  نب  راتخم  هناخ  هب  هفوک  هب  دورو  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هدـنیامن  لیقع  نب  ملـسم 
نآ هاوخریخ  دنمهقالع و  رایسب  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  هب  تبسن  انمض  دوب  هعیش  دارفا  نیرتردتقم  ذفنتم و  سانشرس و  يدرف  هعیش  نایم 

نیمه هب  دوب و  راتخم  رسمه  نامعن  رتخد  هرمع  هک  دوب  هفوک  مکاح  ریشب  نب  نامعن  داماد  راتخم  هتـشذگ  بتارم  رب  هوالع  دوب و  ترـضح 
هدوب نیمه  ماما  يارب  نتفرگ  تعیب  رما  رد  ملـسم  تیقفوم  نیرتشیب  دـیاش  .و  دـشیم يریگولج  ملـسم  هیلع  نامعن  تردـق  لامعا  زا  تهج 

فارطا و زا  هعیـش  مدرم  دروآیم و  اـج  هب  يو  زا  مارتحا  میرکت و  هجرد  یهتنم  درک و  لابقتـسا  ملـسم  زا  ینعم  ماـمت  هب  مه  راـتخم  تسا 
یتیعمج هتسد و  ره  يارب  ار  ع )  ) نیسح ماما  همان  ملسم  . دندروآ يور  تشاد  یبوخ  دادعتسا  زین  تعـسو  رظن  زا  هک  راتخم  هناخ  هب  فانکا 

هب هک  دـندرکیم  وزرآ  یتقوشوخ و  راهظا  ماما  بیان  ندـمآ  زا  دـنتخیریم و  کشا  قوش  زا  اهنآ  درکیم و  تئارق  دـنتفاییم  روضح  هک 
ءارجا هب  هرابود  ع )  ) یلع لدع  تموکح  شور  دنبای و  تاجن  يوما  هناملاظ  تموکح  تحت  زا  ع )  ) نیـسح ماما  صخـش  ای  ملـسم  هلیـسو 

هحفص 78 ] [ . ] 81  ] دیآرد

ملسم اب  نایفوک  تعیب 

هتسد هتسد  تسا  هدومرف  لالجا  لوزن  راتخم  هناخ  رد  هدمآ و  هفوک  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هدنیامن  هک  دندش  رادربخ  هفوک  مدرم  یتقو 
لیقع نب  ملـسم  ماگنه  نیا  رد  . دیـسر رفن  رازه  هدـجیه  هب  ناگدـننکتعیب  هدـع  هک  نیا  ات  دـندومنیم  تعیب  وا  اب  هدیـسر و  شروضح  هب 
مدرم تعیب  ربخ  . دینک تکرح  هفوک  يوس  هب  دینادیم  حالص  رگا  دناهدرک  تعیب  رفن  رازه  هدجیه  نونک  ات  هک  تشون  ترضح  هب  ياهمان 

رذحرب هنتف  زا  ار  اهنآ  تفگ و  نخـس  مدرم  اب  دش و  ربنم  زارف  رب  تفر و  دجـسم  هب  دیـسر  هفوک  یلاو  ریـشب  نب  نامعن  شوگ  هب  ملـسم  اب 
تفرگ مهاوخن  ار  یسک  تمهت  مهو و  نامگ و  هب  تخادرپ و  مهاوخن  دربن  هب  وا  اب  نم  دنکن  گنج  نم  اب  یسک  ات  دومن : هفاضا  تشاد و 

هک مراودیما  نم  تسا و  لاوما  تراغ  بصغ و  نادرم و  تکاله  يزیرنوخ و  بجوم  هک  دـینکن  باتـش  بوشآ  هقرفت و  داجیا  يارب  سپ 
دیعـس نب  ملـسم  نب  هللادـبع  . دـشاب لـطاب  نارادـفرط  نآ و  نیرکنم  زا  شیب  امـش  نیب  رد  دنـسانشیم  ار  قح  هک  اـهنآ  قـح و  نارادـفرط 

ياهتفرگ شیپ  رد  وت  هک  يزیمآتملاسم  قیرط  تفگ : وا  هب  دـمآرب و  ضارتعا  داـقتنا و  ماـقم  رد  دوب  هیماینب  نارادـفرط  زا  هک  یمرـضح 
نم نوکا  نأ  تفگ : ریـشب  نب  نامعن  تسا  نیفعـضتسم  شور  ياهدومن  باـختنا  وت  هک  یـشور  درک و  يریگتخـس  دـیاب  تسین  حـیحص 

تعاطا رد  مشاب  نیفعضتسم  زا  هک  مراد  تسود  نم  ینعی  .» هللا ۀیـصعم  یف  نیزعالا  نم  نوکا  نا  نم  یلا  بحا  هللا  ۀعاط  یف  نیفعـضتسملا 
[ . 82  ] دمآ دورف  ربنم  زا  ادخ و  ینامرفان  رد  مشاب  ناریگتخس  نازیزع و  زا  هک  نیا  ات  ادخ  زا  يرادربنامرف  و 

نیسح اب  تعیب  طیارش 

تعیب نیسح  اب  - 1 هحفـص 79 ] تفرگیم [ : تعیب  مدرم  زا  طیارـش  نیا  اب  درکیم و  طرـش  ار  یلئاسم  مدرم  اب  تعیب  رد  لیقع  نب  ملـسم 
نیفعضتسم و زا  - 3. میگنجب نیملسم  مالسا و  نانمشد  ناراکمتس و  اب  - 2. مینک توعد  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  مدرم  ات  مینکیم 

نامولظم هتفر  تسد  زا  قوقح  - 5. ددرگ میسقت  ناناملسم  نایم  ربارب  ناسکی و  یمالسا  روشک  دمآرد  - 4. مینک تیامح  هعماج  نامورحم 
حلص و رد  ربمایپ  نادناخ  اب  هک  ره  اب  دننک  یتشآ  - 7. دنهد يرای  ار  نانآ  تیامح و  ربمایپ  نادناخ  زا  - 6. دننادرگرب نانآ  هب  دنریگب و  ار 
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[ . 83  ] تسا گنج  رد  نادناخ  نیا  اب  هک  ره  اب  دنگنجب  دنتسه و  یتشآ 

دندرک تعیب  ملسم  اب  يدادعت  هچ 

لهچ - 1: تسا لوق  راهچ  نیخروم  نایم  رد  لاوقا  نیرتروهـشم  تسا و  فالتخا  لیقع  نب  ملـسم  اـب  ناگدـننکتعیب  دادـعت  هرامـش و  رد 
ةرئاد ریظن  نیخروم  زا  يرایسب  هدیقع  زین  لوق  نیا  هک  رفن  رازه  یس  - 2. تسا هدومن  رایتخا  ار  لوق  نیا  سارفیبا  هیفاو  حراش  هک  رفن  رازه 
رازه تشه  تسیب و  - 3. تسا هریغ  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  مامالا  بقانم  و  نامزلا ، ریهاشم  رابخا  یف  نایعالا  ۀـضور  يدـجو ، فراعملا 

هب ملـسم  هماـن  تیاـکح  نیخروم و  نیب  لاوـقا  نیرتروهـشم  هتفگ  نیا  رفن و  رازه  هدـجیه  - 4. هدش لقن  ءادـفلایبا  خـیرات  زا  هکنانچ  رفن ،
[ . 84  ] دندرک تعیب  ياهدع  مه  همان  نتشون  زا  دعب  املسم  اریز  درادن  نارگید  هتفگ  اب  تافانم  لوق  نیا  تسا  مالسلاهیلع  نیسح 

دوشیم بوصنم  هفوک  يرادنامرف  هب  دایز  نبا 

ار وا  هیواعم  اذـل  دوب و  وا  عابتا  هحفـص 80 ] زا [  هیواعم و  اب  نیفـص  گنج  رد  اهتنم  تسا  ص )  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  ریـشب  نب  نامعن 
گنج هب  ناـماس  نآ  مدرم  اـب  دوب و  صمح  یلاو  مه  ریبزنبا  هنتف  رد  درک و  ءاـقبا  ار  يو  مه  دـیزی  و  دومن ، بوصنم  هفوـک  يرادـنامرفب 
تعیب هفوک و  هب  لیقع  نب  ملسم  دورو  نایرج  تشون و  هیواعم  نب  دیزی  هب  ياهمان  نامعن  شور  زا  داقتنا  زا  سپ  ملسم  نب  هللادبع  تخادرپ 

يدنمزاین هفوک  هب  رگا  دنزیم ، یناوتان  هب  ار  دوخ  هک  نیا  ای  تسا  یفیعـض  درم  نامعن  هک  دش  رکذتم  انمـض  دومن  شرازگ  وا  هب  ار  مدرم 
مه هبقع  نب  دیلو  نب  ةرامع  صاقویبا و  نب  دعـس  نب  رمع  دنک ، لمع  وت  لثم  تنانمـشد  ابو  ذیفنت  ار  وت  رما  ات  تسرفب  يردتقم  نارمکح 

یئالاو ماقم  تیعقوم و  هیواعم  تایح  نامز  رد  دوب و  هیواعم  نامالغ  زا  هک  یمور  نوجرـس  اب  دـیزی  . دنتـشون دـیزی  يارب  هللادـبع  همان  ریظن 
لبق نکل  درک  راذگاو  دایز  نب  هللادیبع  هب  مه  ار  هفوک  تموکح  ياهماندـهع  قبط  تردـپ  تفگ : نوجرـس  . تخادرپ تروشم  هب  دوب  هتفای 
هنایم هللادیبع  اب  هکیلاح  رد  تفریذپ  ار  نوجرـس  يأر  دیزی  راذگاو  دایز  هللادیبع  هب  ار  هرـصب  هفوک و  نک و  نینچ  زین  وت  درم ، نآ  ذیفنت  زا 

تـشون دایزنبا  هب  ياهمان  دیزی  دیدرگ  بوصنم  وا  ياج  هب  دایز  نب  هللادیبع  و  رانکرب ، هفوک  زا  ریـشب  نب  نامعن  ماجنارـس  تشادن ، یبوخ 
رسپ هدش  یگنرین  هلیح و  ره  هب  ناسرب و  هفوک  هب  ار  دوخ  همان  نیا  ندیـسر  اب  دناهدمآ  درگ  شفارطا  مدرم  هتفر و  هفوک  هب  لیقع  رـسپ  هک 
هارمه یلهاب  ورمع  نب  ملسم  هلیـسو  هب  ار  همان  مالـسلا و  نک و  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  ای  شکب  ای  نک  دنب  رد  ار  وا  روآ و  گنچ  هب  ار  لیقع 

[ . 85  ] داتسرف دایز  هللادیبع  يارب  هفوک  تموکح  غالبا 

هرصب رد  دایز  نبا  ینارنخس 

مدرم درک و  یموـمع  نالعاهرـصب  رد  تهج  نیا  هب  دروآرد و  رپ  یلاحـشوخ  زا  دیـسر  داـیزنبا  تسد  هب  هفوـک  تموـکح  ناـمرف  نوـچ 
دینادرگ و هفوک  مکاح  ارم  دـیزی  نینمؤملاریما  انامه  : تفگ نخـس  تالمج  نیا  اب  هرـصب  مدرم  اب  تفر و  ربنم  هب  دایزنبا  دـندرک ، عامتجا 
هب نم  اب  هک  ره  دش و  دهاوخن  نم  هجوتم  یتمالم  چیه  تسین و  لکشم  يراک  چیه  نم  هحفص 81 ] يارب [  مسق  ادخ  هب  ماهفوک  مزاع  ادرف 

ار نایفـسیبا  نب  دایز  نب  نامثع  هرـصب ! مدرم  . تسا هدامآ  نانمـشد  يارب  مریـشمش  منکیم و  تازاـجم  یتخـس  هب  ار  وا  دزیخرب  تفلاـخم 
هتساخرب تفلاخم  هب  یسک  مونشب  رگا  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  یئادخب  دیسرتب  هنتف  فالتخا و  داجیا  زا  مداد  رارق  دوخ  نیـشناج  هفیلخ و 

یگمه ات  منکیم  هذـخاؤم  قوفاـم  مرج  هب  ار  تسدریز  دارفا  مناـسریم ، لـتق  هب  ار  شناگتـسب  لـیماف و  هکلب  منزیم  ندرگ  ار  وا  اـهنت  هن 
شردارب نوعلم  داـیزنبا  هتکن : [ . 86  ] متـسه وا  هب  اهناسنا  نیرتهیبش  دایز و  دـنزرف  نم  . دـنکن ادـیپ  دوجو  یفلاخم  چـیه  دـندرگ و  میلـست 

هب شردپ  فاحلتسا  هب  مالـسا  سدقم  نوناق  فالخ  رب  دایزنبا  هک  تسا  نیا  حاضتفا  یمرـشیب و  نکیل  داد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  نامثع 
هلیسو نیا  هب  دهاوخیم  دراد و  دایز  يزیرنوخ  تواقش و  هب  رظن  دایز  هب  دوخ  ندرک  هیبشت  رد  رگید  عوضوم  و  دنکیم ، راختفا  نایفسوبا 
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. دیامن دیدهت  ار  مدرم 

دیآیم هفوک  هب  دایز  نبا 

هفوک يوس  هب  یثراح  روعا  نب  کیرش  دیزی و  هداتسرف  ورمع  نب  ملسم  قافتاب  دومن و  مهارف  ار  رفس  لیاسو  همان  تفایرد  زا  سپ  دایزنبا 
فقوتم هار  نیب  رد  دوب  ع )  ) نیسح ماما  صاخ  نایعیش  زا  روعا  نب  کیرـش  نوچ  و  دندوب ، وا  اب  رفن  دصناپ  هک  هدش  هتفگ  دومن و  تکرح 

داد همادا  دوخ  هار  هب  مامت  تعرس  اب  دایزنبا  اما  ددرگ ، هفوک  دراو  وا  زا  لبق  مالـسلاهیلع  نیـسح  دیامن و  فقوت  مه  دایزنبا  دیاش  ات  دش 
ات دادیمن  تیمها  هللادیبع  نکیل  دندومن  یناوتان  زجع و  راهظا  دایزنبا  اب  یهارمه  زا  دندنام و  هار  رد  وا  ناکیدزن  زا  يرایسب  هک  یئاج  ات 

میوشب رـصق  دراو  ات  ینک  یهارمه  ام  اب  ار  هار  هیقب  رگا  تفگ  نارهم  هب  دایزنبا  . دمآرد ياپ  زا  مه  وا  هدـش  دازآ  مالغ  نارهم  هیـسداق  رد 
دراو شناکیدزن  زا  رفن  دـنچ  اب  اهنت  دوخ  دایزنبا  اذـل  مرادـن  یئاناوت  رگید  مسق  ادـخ  هب  تفگ : نارهم  اما  يراد ، هزیاج  مهرد  رازه  دـص 

دشیم هدید  شنامشچ  طقف  دوب ، هدناشوپ  یلامتسد  اب  ار  دوخ  ناهد  تروص و  داهن و  رس  رب  یهایـس  همامع  يو  هحفص 82 ] دش [ . هفوک 
دورو رظتنم  هک  هفوک  مدرم  دوب و  هدیـسرارف  بش  دش  هفوک  دراو  هک  یماگنه  و  هدـش . هفوک  دراو  هک  تسا  نیـسح  دـننک  نامگ  مدرم  ات 

ماـحدزا دـنتفگیم و  تیحت  دنداتـسرفیم و  دورد  مالـس و  دـنتفرگ و  ار  شفارطا  تسا  ماـما  هک  نیا  روـصت  هـب  دـندوب  ع )  ) نیـسح ماـما 
نیـسح هب  مدرم  هقـالع  راـهظا  زا  داـیزنبا  دـندرکیم ، تکرح  وا  اـب  هدـیبسچ و  شبـسا  مد  هب  یتـح  تشگیم  هدوزفا  هظحل  ره  تـیعمج 

ار ماثل  مه  دایزنبا  تسا و  دایز  نب  هللادیبع  ریما  نیا  هک  دروآرب  دایرف  ملسم  نب  هللادبع  ماجنارس  دوب  هتسبورف  بل  سرت  زا  اما  دش  تحاران 
داتفا هارب  یتموکح  رـصق  فرط  هب  وا  دنتـشگ و  قرفتم  شفارطا  زا  دـندش  ور  هب  ور  هنحـص  نیا  اب  هک  مدرم  تشادرب ، ناـهد  تروص و  زا 
دیوش رود  رصق  زا  ادخ  هب  ار  امش  دز : ادص  تسا  هدمآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  نیا  نامگب  مه  ریـشب  نب  نامعن  دیـسر  هرامالاراد  هب  یتقو 
یتقو نامعن  نک ، زاـب  ار  رد  تفگ  داـیزنبا  . متـسین مه  امـش  اـب  گـنج  هب  دـنمهقالع  مهدیمن و  امـش  هب  نم و  تسد  رد  تسا  یتناـما  هک 

[ . 87  ] دش رصق  دراو  دایزنبا  درک و  زاب  ار  رد  تسا  هللادیبع  هکلب  تسین  نیسح  وا  هک  دیمهف 

دایز نبا  ینارنخس 

دنیامن و عامتجا  دجـسم  رد  مدرم  هک  دننک  نالعا  داد  روتـسد  دعب  زور  دیناسر ، نایاپ  هب  ار  بش  هفوک  رـصق  رد  رارقتـسا  زا  سپ  هللادـیبع 
دمآرد عبانم  امش و  رهش  رب  مکاح  ارم  نینمؤملاریما  انامه  دعب  اما  درک : عورش  نینچ  ار  نخـس  دش و  ربنم  زارف  رب  تفر و  دجـسم  هب  سپس 

یبوخ و ربنامرف  عیطم و  دارفا  هب  تبـسن  منک  کمک  ناـمورحم  هب  مناتـسب و  ار  ناگدیدمتـس  قح  اـت  هداد  روتـسد  نم  هب  هداد و  رارق  اـمش 
يارب منکیم  ءارجا  وم  هب  وم  امـش  هرابرد  ار  وا  رما  نم  مریگب و  تخـس  تسا  كوکـشم  ناشرما  هک  اهنآ  نافلاخم و  رب  میامن و  ناـسحا 
هدامآ دنیامن  رما  تفلاخم  هکیناسک  يارب  مریشمش  هنایزات و  و  قفشم ، يردارب  نوچمه  ناعیطم  يارب  نابرهم و  يردپ  دننامه  ناراکوکین 

زا هک  اهنآ  یماسا  تفگ  تفرگ و  تخـس  اهنآ  رب  درک و  راضحا  ار  هعماـج  ناسانـشرس  هحفـص 83 ] دمآ و [  دورف  ربنم  زا  سپـس  تسا 
لیا رد  هک  یناسک  همه  دیاب  دهدن  ار  یماسا  هک  ره  دیـسیونب و  نم  يارب  ار  كوکـشم  دارفا  نینمؤملاریما و  نیفلاخم  دنتـسین و  هفوک  لها 

رب شلام  ناج و  میرادن و  یتیلوئـسم  وا  هب  تبـسن  دنکن  لمع  نینچ  هک  ره  دننکن ، ام  اب  تفلاخم  هک  دنک  نیمـضت  دننکیم  یگدنز  اهنآ 
میهاوخ راد  هب  شاهناـخ  ولج  ار  وا  دـنکن  نـالعا  اـم  هب  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  یفلاـخم  وا  هموح  رد  هک  یتیـصخش  ره  و  تسا ، لـالح  اـم 

[ . 88  ] تخیوآ

دوریم ةورع  نب  یناه  هناخ  هب  ملسم 

دنبياپ هک  تخانشیم  يراکتیانج  ار  وا  تشاد و  وا  زا  هک  یتخانش  اب  دش  علطم  وا  تادیدهت  دایزنبا و  نانخـس  زا  یتقو  لیقع  نب  ملـسم 
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لحم یفرط  زا  درادن و  یعانتما  ءابا و  شفده  هب  ندیسر  يارب  یتیانج  چیه  باکترا  زا  دسرتیمن و  ادخ  زا  تسین ، یـسک  هقح  قوقح  هب 
دشابن و مولعم  هک  دورب  یئاج  هب  دـنک و  كرت  ار  راتخم  هناخ  تفرگ  میمـصت  درک و  رطخ  ساسحا  دـننادیم ، ناگمه  ار  ملـسم  تنوکس 

یناه درک ، راضحا  رد  ولج  ار  یناه  دمآ و  [ 89  ] ةورع نب  یناه  هناخ  هب  راتخم  هناخ  زا  هنابش  اذل  دشاب  هتـشاد  مه  ار  وا  زا  تیامح  تردق 
نیگنس يروطخم  رد  ارم  تفگ : یناه  مشاب ، امش  نامهیم  یهد و  هانپ  ارم  ات  مدمآ  تشاد : راهظا  ملـسم  دش ، تحاران  دید  ار  ملـسم  یتقو 

هوحن اما  وش  دراو  تسا  گنن  راـع و  نم  يارب  لـمع  نیا  نکیل  يدرگرب  هک  متـشاد  تسود  يدوب  هدـشن  ماهناـخ  دراو  رگا  هک  يداد  رارق 
بـسح رب  هک  درک  توعد  ملـسم  اب  تعیب  هب  ار  دوخ  نانامیپمه  همه  هک  تشاد  لوذبم  وا  هب  تبـسن  هک  یتامارتحا  ملـسم و  اب  یناه  راتفر 

لابقتـسا شاهناخ  هب  ملـسم  ندـمآ  زا  یناه  هک  تسا  نآ  رگناشن  دیـسر  رفن  رازه  هدـجیه  هب  یناه  هناخ  رد  ناگدـننکتعیب  دادـعت  خـیرات 
مه دایزنبا  دـندرکیم و  تعیب  وا  اب  دـندمآیم و  وا  دزن  هب  یناهنپ  نایعیـش  درک و  لزنم  یناه  هناخ  رد  ملـسم  هک  نآ  هصالخ  تسا  هدرک 

[ . 90  ] تشادن یهاگآ  شناکم  زا  اما  دوب  يو  یبایتسد  ماقم  هحفص 84 ] رد [ 

داد رییغت  ار  دوخ  لحم  ملسم  ارچ 

دنچ ره  هدیبعیبا  نب  راتخم  و  دـنامب ، موتکم  تضهن  ندیـسر  هجیتن  هب  ات  دـیابیم  هک  تسا  يرارـسا  مزلتـسم  بالقنا  تسایـس و  هراومه 
دنک تیاـمح  ملـسم  زا  دـناوتب  اـت  دـشاب  هدـع  هدـع و  ياراد  اصخـش  هک  دوبن  ناـنچ  نکیل  دوب  یـصاخ  تیعقوم  ياراد  ـالاو و  یتیـصخش 

هکنانچ دندوب  وا  نامیپ  ریز  زین  يرگید  لیابق  دوب و  گرزب  ياهلیبق  سیئر  ةورع  نب  یناه  اما  دوب ، هدش  هتخانش  ملسم  لحم  هک  اصوصخم 
ار دوخ  نانامیپمه  رگا  دندرکیم و  تکرح  وا  اب  هدایپ  رازه  تشه  راوس و  رفن  رازه  راهچ  دشیم  راوس  یناه  هاگره  دناهتـشون : نیخروم 

کمک زا  تشاد و  يزاب  تسد  دوب و  دنمتواخـس  يدرم  یناه  هک  نیا  هب  تیانع  اب  و  دندرکیم ، عامتجا  راوس  رازه  یـس  درکیم  راضحا 
دورو اب  هک  دیـشیدنا  ملـسم  اذل  دندرکیم  يرای  ار  وا  دنتـشادیم و  تسود  ار  وا  لد  ناج و  زا  همه  تشادـن  غیرد  شاهلیبق  ناتـسود و  هب 

[ . 91  ] دش هدنهانپ  یناه  هناخ  هب  دراد  یصاخ  تیامح  هب  زاین  هفوک  هب  دایزنبا 

دوب دهاوخن  تسیرورت  نموم 

هناخ هب  دـش و  هفوک  دراو  دایزنبا  دورو  زا  زور  دـنچ  زا  سپ  دومن و  تکرح  هفوک  مزع  هب  دایزنبا  هارمه  هرـصب  زا  هک  روعا  نب  کـیرش 
، دمآ دهاوخ  شتدایع  هب  هک  درک  مالعا  کیرـش  هب  دیـسر  دایزنبا  هب  شتلاسک  ربخ  دوب و  ضیرم  نوچ  دیدرگ و  نامهیم  ةورع  نب  یناه 
ار وا  يدوبان  هنیمز  ادـخ  تسا و  راکتیانج  درم  نیا  يدوبان  تناوریپ  وت و  یئاهن  فدـه  تفگ : ملـسم  هب  هدرمـش  منتغم  ار  تصرف  کیرش 

هرامالاراد رصق  هب  دایزنبا  نتـشک  زا  سپ  ناسرب و  لتق  هب  ار  وا  يآرد و  هاگتولخ  زا  تفرگ  رارق  الماک  دش و  دراو  نوچ  هک  هدرک  مهارف 
تعاطا هحفص 85 ] هدامآ [  ار  هرصب  مدرم  موریم و  هرـصب  هب  مدش  بوخ  نم  رگا  درک و  دهاوخن  تفلاخم  امـش  اب  سک  چیه  يوریم و 

مرادن تسود  تفگیم  دوب و  فلاخم  یناه  اما  تسا ، تقو  هک  نادـب  متـساوخ  بآ  هاگره  هک  دـشاب  نآ  ام  تمالع  درک و  مهاوخ  وت  زا 
دومن بآ  ياضاقت  راب  دنچ  کیرش  دومن  تدایع  کیرش  زا  دمآ و  یناه  هناخ  هب  دایزنبا  هک  یماگنه  . دریگ ماجنا  لمع  نیا  نم  هناخ  رد 

اهویحت نأ  یملسب  راظتنالا  ام  : دناوخ ار  راعشا  نیا  اذل  درکن  هدهاشم  ملـسم  زا  یتکرح  اما  تسا  هدیـسر  لمع  عقوم  دنامهفب  ملـسم  هب  هک 
زا ملـسم  نوچ  و  «. ماشایب وا  هب  ار  گرم  هساک  باتـش  اب  یئوگ  تیحت  ار  یملـس  هک  یـشکیم  راظتنا  هچ  » اهوقـساف لیجعتلاب  ۀـینملا  سأک 
زا يرآ  تفگ : یناه  ؟ دیوگیم نایذه  ایآ  تسا  روطچ  تفگ : دایزنبا  . درک رارکت  راب  هس  ود  ار  تیب  نیا  کیرـش  دماین  نوریب  هدرپ  سپ 
هار رد  دـندرک  تکرح  باتـش  اب  تخاس و  هجوتم  ار  دایزنبا  تفایرد و  ار  عوضوم  داـیزنبا  مـالغ  نارهم  . تسا نینچ  لاـح  هب  اـت  بورغ 
نیا اب  دشاب  هتـشاد  ياهدارا  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  درک  بجعت  دایزنبا  تشاد  ارت  نتـشک  دـصق  کیرـش  تفگ  دایزنبا  هب  نارهم 

فـسأت هکیلاـح  رد  کیرـش  دـمآ ، نوریب  هدرپ  تشپ  زا  ملـسم  داـیزنبا  جورخ  زا  سپ  ةورع ، نب  یناـه  هناـخ  رد  مه  نآ  وا  زا  نم  مارتحا 

هنئمطم سفن  مالسلاهیلع  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


رد يو  نتشک  هک  نآ  تسخن  دش  راک  نیا  ماجنا  زا  عنام  زیچ  ود  تفگ : ملـسم  ؟ تشادزاب وا  نتـشک  زا  ارت  زیچ  هچ  تفگ : ار  وا  دروخیم 
کتفی الف  کتفلا  دـیق  نامیالا  نا  : تسا هدیـسر  مرکا ص  ربمایپ  زا  یثیدـح  هک  نآ  رگید  دوبن  یناه  دـنیاشوخ  دنـسپ و  دروم  یناه  هناـخ 

ارجاف اقـساف  تلتقل  هتلتق  ول  هللا  امأ و  تفگ : کیرـش  «. دـشابیمن تسیرورت  نمؤم  رورت و  يارب  تسا  يدـنب  دـیق و  ناـمیا  هنیآ  ره   » نمؤم
هحفص 86 ] [ .« ] 92  ] یتشکیم ار  يرگهلیح  رفاک و  راکمتس ، قساف ، رفن  کی  يدوب  هتشک  ار  وا  رگا  مسق  ادخب  .» ارداع ارفاک 

تسا نیسحت  دروم  ملسم  راک 

راهظا کیرش  هک  روطنامه  دوبن  ناملسم  کی  املسم  دایزنبا  هک  دننکیم  داریا  کیرش  داهنشیپ  زا  فلخت  رد  ملـسم  لمع  رب  يدایز  دارفا 
هتساک دیزی  تردق  زا  یمین  دشیم  هتشک  دایزنبا  رگا  و  دوب ، هتشک  ار  يراکم  رفاک و  قساف ، رجاف ، درف  کی  دوب  هتشک  ار  وا  رگا  تشاد :

لیلد مادقا  نیا  كرت  نیاربانب  تفرگیم ، تسد  هب  ار  روما  مامز  مالسلاهیلع  نیسح  دریگب و  ار  وا  ياج  دوبن  یسک  هفوک  رد  القا  دشیم و 
اما تسا  نینچ  دنرگنیم  ثداوح  لئاسم و  هب  دعب  کی  زا  هک  اهنآ  رظن و  ودب  رد  يرآ  . تسا ملسم  یحور  فعض  ای  یسایس و  فعـض  رب 

هتفای شرورپ  بلاطیبا  نب  یلع  نماد  رد  لیقع  نب  ملسم  . دننکیمن تواضق  نینچ  نیا  یناسنا  لیاضف  فرـش و  هب  دنبياپ  نیبتقیقح  دارفا 
لامعا هئطوت و  اب  رگا  هدیشخب و  تمظع  ینیـسح  بالقنا  هب  دنک  لمع  تسرد  رگا  تسا  وا  لوسر  هداتـسرف و  نیـسح و  بتکم  درگاش  و 

تسا مالسلاهیلع  یلع  هدازردارب  وا  تسا ، هدرک  رادهکل  تسا  ضحم  یمالسا  تکرح  کی  هک  ار  ینیسح  تضهن  دور  شیپ  هنادرمناوجان 
رد دنچ  ره  دوشیمن  فرحنم  یمالـسا  حیحـص  ریـسم  زا  رتمیلیم  کی  دنکیم و  ءارجا  وم  هب  وم  ار  یمالـسا  لدـع  هک  یـسک  نامه  ینعی 

ع)  ) نیسح فرط  زا  هک  ار  یتیلوئسم  دریگب و  رظن  رد  دیاب  ار  دوخ  یمالسا  هفیظو  لیقع  نب  ملسم  دوش ، رود  شفده  زا  اهگنـسرف  رهاظ 
ماجنا رگا  تفرگ  ماجنا  هک  نیا  زا  ریغ  هب  نیاربانب  دیامن  ظفح  دیاب  ار  مالـسا  بالقنا و  تیثیح  و  دنک ، ارجا  تسرد  هدش  هداهن  شاهدهعب 

داـیزنبا نوشق  ماـمت  ربارب  رد  هنت  کـی  هک  دوب  یعاجـش  درم  ملـسم  ـالوا  : اریز تسین  تسرد  هدـش  هتفگ  هچنآ  دوبن و  حیحـص  تفرگیم 
ایناث . درک میلـست  ار  دوخ  ات  دـنداد  ناما  دـندمآ و  شیپ  هلیح  اب  هرخالاب  دـندش و  زجاع  وا  اب  تماقم  زا  داـیزنبا  رکـشل  درک و  یگداتـسیا 
ربارب رد  ات  دریگیم  راکب  دـنکیم  ناـیب  ار  شاهفیظو  ساـسح  عقوم  نیا  رد  هدیـسر و  وا  هب  ربماـیپ  زا  هک  ار  یمالـسا  روتـسد  کـی  ملـسم 
نمؤم تسا  رورت  زا  نمؤم  دـنبياپ  نامیا  ینعی  کتفلا . دـیق  ناـمیالا  : دومرف لـقن  هک  تسا  یتیاور  نآ  ددرگ و  زارفارـس  مدرم  دـنوادخ و 

هب ار  داهج  گنج و  تیلوئسم  هدرک و  مدرم  زا  تعیب  نتفرگ  رومام  ار  ملسم  ع )  ) نیـسح اثلاث  . دوب دهاوخن  هحفص 87 ] تسیرورت [  زگره 
نینچ رگا  هک  هئطوـت  ریوزت و  هلیح و  هقیرط  زا  يزوریپ  ندروآ  تسد  هـب  اـصوصخم  درادـن  يرگید  هـفیظو  وا  دوـب و  هتـشاذگن  وا  هدـهع 

ار وا  هتخانش و  ار  ملسم  نیـسح  تفگ : دیاب  هصالخ  تخاسیم  شودخم  ار  تضهن  اریز  تفرگیم  رارق  ماما  هذخاؤم  دروم  اعطق  درکیم 
. تشاد راظتنا  دیابن  نیا  زا  ریغ  نیسح  بیان  زا  هدومرف و  باختنا  ار  وا  هک  هتسناد  هصاخ  تباین  ماقم  قیال 

ملسم هب  یبایتسد  يارب  دایز  نبا  گنرین 

هب مهرد  رازه  هس  ددرگ  علطم  يو  هاگیاج  زا  هک  نآ  يارب  اذـل  تفاین و  تسد  ملـسم  هاگیفخم  هب  رایـسب  شـالت  زا  سپ  داـیز  نب  هللادـیبع 
مایق هب  کمک  يارب  ار  لوپ  نیا  متـسه و  ضمح  یلاها  زا  نم  وگب  ریگب و  سنا  اهنآ  اب  ورب و  ملـسم  نارای  دزن  تفگ  داد و  لقعم  شمالغ 

: دنیوگیم دوب  زامن  لاح  رد  هک  هجسوع  نب  ملسم  هب  هراشا  اب  دننکیم و  تبحص  مه  اب  مدرم  هک  دینـش  تفر و  دجـسم  هب  لقعم  ماهدروآ 
متسه يدرم  نم  تفگ : وا  هب  داد  مالس  ار  شزامن  ات  درک  ربص  تفر و  هجسوع  نب  ملـسم  دزن  لقعم  . دریگیم تعیب  نیـسح  يارب  درم  نیا 

هک يدرم  اب  مهاوخیم  ماهدروآ و  مهرد  رازه  هس  نیا  داد و  رارق  تیب  لها  ناتـسود  زا  ارم  هداهن و  تنم  نم  رب  ادخ  هک  ماش  ياهرهـش  زا 
ربمغیپ رـسپ  هدنیامن  اب  امـش  هک  ماهدینـش  ياهدـع  زا  منک و  تاقالم  دریگیم  تعیب  ربمایپ  رـسپ  نیـسح  يارب  هدـمآ و  رهـش  نیا  هب  مدـینش 

تعیب نم  زا  شتمدـخب  ندیـسر  زا  لبق  دـیناوتیم  منک و  تعیب  وا  اب  ات  دـیربب  شتمدـخب  ارم  دـیریگب و  ار  لوپ  نیا  امـش  دـیتسه و  طوبرم 

هنئمطم سفن  مالسلاهیلع  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


يرای ار  شربمایپ  نادناخ  وت  يهلیسوب  دنوادخ  یـسرب و  تفده  هب  هک  تسا  دیما  ملاحـشوخ  امـش  اب  تاقالم  زا  نم  تفگ : ملـسم  . دیریگب
اب تفرگ و  تعیب  لقعم  زا  هجـسوع  نب  ملـسم  هاگنآ  موش  هتخانـش  یغاط  درم  نیا  تشونرـس  نییعت  زا  لبق  هک  متـشادن  تسود  یلو  دـنک 

ملـسم رابخا  تفای و  هار  یناه  يهناخ  هب  هک  نآ  ات  درکیم  تفر  دـمآ و  يدامتم  ياهزور  دـیامن  ناهنپ  ار  رما  نیا  هک  يوق  قاثیم  دـهع و 
جراخ هک  دوب  یسک  نیرخآ  دشیم و  دراو  هحفص 88 ] هک [  دوب  یسک  نیلوا  وا  [ 93  ] دومنیم شرازگ  دایزنبا  هب  ار  نایعیش  لیقع و  نب 

[ . 94  ] دیدرگیم

درخیم ار  هفوک  نارس  دایز  نبا 

دـننکیم و تعاطا  هلیبق  سیئر  زا  ياهلیبق  لیا و  لها  ياهتیعمج  دارفا و  هک  تسنادیم  تشاد و  تسد  رد  ار  هفوک  مدرم  ضبن  داـیزنبا 
ار لیابق  ناگرزب  لیا و  ياسؤر  دایزنبا  ور  نیا  زا  دـنتفایم  هارب  شلابند  هدارا  یب  ای  هدارا  اـب  نیریاـس  تفر  فرط  رهب  هلیبق ، لـیا و  سیئر 
ار ناگرزب  نالک  ياههوشر  نداد  شـشخب و  لذـب و  اب  داد و  رارق  رگید  يوس  زا  باـعرا  دـیدهت و  وس و  کـی  زا  مارتحا  لـیلجت و  دروم 

دایزنبا يارب  يدنمورین  يوزاب  کی  هلیبق  ره  سیئر  و  داتفا ، راکب  يو  يانث  حدـم و  هب  اهنابز  اذـل  دومن  بولق  بذـج  درک و  يرادـیرخ 
دنتفرگ سامت  ترضح  نآ  اب  هفوک  يوس  هب  ع )  ) نیسح ریسم  رد  هک  یناسک  . دنتخادرپ لیقع  نب  ملـسم  فارطا  زا  تیعمج  هقرفت  هب  دش و 

هیلع اهریشمش  اما  تسا  امش  اب  ناشلد  مدرم  هیقب  و  دنتخورف ، نایدیزی  هب  ار  دوخ  دنتفرگ و  نالک  ياههوشر  فارشا  دنتفگیم : نیـسح  هب 
کـشا نیـسح  نامرف  ندناوخ  اب  دندناوخارف و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دنتـشون و  همان  نیـسح  هب  هک  یئاهنامه  يرآ  هحفص 89 ] تسا [ . امش 

نب ثبش  نوچمه  دندرک  شومارف  دنتشون  نیـسح  يارب  هک  ار  یبلاطم  اههمان و  و  دندش ، ضوع  هرابکی  هوشر  تفایرد  اب  دنتخیریم  قوش 
رد هکلب  دـندرکن  کمک  اهنت  هن  دنـسیونیم ، توعد  همان  نیـسح  يارب  هک  ثراح  نب  دـیزی  ثعـشا و  نب  سیق  رجبا و  نب  راـجح  یعبر و 

[ . 95  ] مهیلع هللا  هتنعل  دندیگنج  نیسح  اب  دنتشاد و  روضح  اروشاع  زور  رد  دعس  رمع  رگشل 

دایز نبا  سلجم  رد  یناه 

نب ءامـسا  نب  ناسح  ثعـشا و  نب  دـمحم  هب  دایزنبا  دومنیم  يراددوخ  داـیزنبا  سلجم  رد  روضح  زا  يراـمیب  هناـهب  هب  هورع  نب  یناـه 
مینادیمن ار  شتلع  دـنتفگ  ؟ دـیآیمن ام  دزن  یناه  هک  هدـش  هچ  تفگ : دوب ) یناه  نز  ردـپ  ریخا  رفن   ) يدـیبز جاجح  نب  ورمع  هجراخ و 

زا هک  وا  نم و  نیب  مرادن  تسود  دنیشنیم  شاهناخ  ولج  زور  ره  درادن و  یتلاسک  ماهدینش  نم  یلو  تفگ : دایزنبا  . تسا رامیب  دنیوگیم 
تسا و هناخ  رد  یناه  هک  یتقو  ات  دیـشیدنا  دایزنبا  . دـیروایب دوخ  اب  ار  وا  دـیورب  ددرگ  لصاح  یترودـک  تسا  برع  فارـشا  ناگرزب و 
دوخ و هلیبق  دارفا  اب  یناه  دهد ، ماجنا  ملـسم  هیلع  دـهاوخب  وا  هک  یمادـقا  ره  ربارب  رد  اریز  ددرگ  طلـسم  عاضوا  رب  دـناوتیمن  تسا  دازآ 

درک عطق  وا  زا  ار  مدرم  تسد  مدرم و  زا  ار  یناه  تسد  دیابیم  اذل  دروخیم ، تسکش  دایزنبا  دننکیم و  يریگولج  نآ  زا  شنانامیپمه 
یناه هناخ  هب  اذل  دنتـشادن  یهاگآ  دایزنبا  هشقن  زا  دندوب  هدش  یناه  بلج  رومأم  هک  یناسک  دنک ، ارجا  ار  شاهمانرب  دـناوتب  لابلاغراف  ات 

هک دنداد  شدنگوس  یتسین و  ضیرم  وت  هک  دناهدناسر  وا  هب  دنتفگ : مرامیب . تفگ : یناه  یئآیمن ؟ ریما  ندیدب  ارچ  دنتفگ  وا  هب  دنتفر و 
نم كریدـغ  یلتق  دـیری  هتایح و  دـیرا  : دـناوخ ار  رعـش  نیا  دـید  ار  یناه  یتقو  دایزنبا  دـندرب ، دوخ  اب  ار  وا  داـیزنبا و  دزن  میورب  مه  اـب 
دارم هلیبق  زا  تناتـسود  زا  تسیچ  وت  رذع  هدرک  هدارا  ارم  نتـشک  وا  میوا و  یگدنز  تایح و  ناهاوخ  نم  هحفص 90 ] دارم [  نم  کلیلخ 

رد ار  لـیقع  نب  ملـسم  تسیچ ؟ دـتفایم  قاـفتا  ناناملـسم  نینمؤـملاریما و  هیلع  رب  تاهناـخ  رد  هک  یتاـنایرج  نیا  تفگ : یناـه  هب  سپس 
راکـشآ دـنامیم و  ناـهنپ  اـم  زا  هک  ینکیم  روـصت  یئاـمنیم و  هـیهت  هحلـسا  ینکیم و  عـمج  اـجنآ  رد  ار  مدرم  ياهداد و  هار  تاهناـخ 
سوساج لقعم  هک  دـیمهف  یناه  یـسانشیم ؟ ار  وا  تفگ  یناه  هب  تساوخ و  ار  لقعم  دوخ  مـالغ  داـیزنبا  دومن  راـکنا  یناـه  . ددرگیمن

ار وا  هک  هدش  نآ  زا  عنام  ایح  مرش و  هدمآ و  شدوخ  ماهدادن  هار  ماهناخ  هب  ار  ملـسم  نم  هک  یهاوخرذع  هب  درک  عورـش  اذل  هدوب  دایزنبا 
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نم لـیوحت  ار  ملـسم  هکنآ  اـت  منکیمن  اـهر  ارت  تفگ : داـیزنبا  . منک نوریب  ماهناـخ  زا  ار  وا  مورب  هدـب  هزاـجا  نم  هب  کـنیا  منک و  نوریب 
[ . 96  ] یناسرب لتق  هب  ار  وا  ات  درک  مهاوخن  وت  میلست  ار  منامهم  منکیمن و  يراک  نینچ  ادخ  هب  هن  یناه : ! یهد

هدنزومآ سرد  کی 

یناه دایزنبا و  نیب  هک  یتقو  دنک ، نامیخژد  میلست  ار  دوخ  نامهیم  دشن  رـضاح  داد و  حیجرت  راع  گنن و  رب  ار  تداهـش  هورع  نب  یناه 
ار وا  مناوتب  دیاش  میوگ  نخـس  يو  اب  ات  دـیراذگ  اهنت  وا  اب  ارم  تفگ : دایز  نب  هللادـیبع  هب  یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  دیـشک  ازارد  هب  وگتفگ 
دیدیم و ار  اهنآ  دایزنبا  هک  تفر  سلجم  زا  یتولخ  هطقن  هب  دایزنبا  تقفاوم  اب  سپ  دـهد ، لیوحت  ار  لیقع  نب  ملـسم  هک  منک  یـضار 

تاهریـشع لیا و  يراتفرگ  دوخ و  لتق  ثعاب  ادـخ  هب  ارت  یناه  تفگ : وا  هب  درب و  اجنآ  هب  دوخ  اـب  مه  ار  یناـه  دینـشیم و  ار  ناشیادـص 
یهدیم ناطلس  لیوحت  ار  وا  وت  دناسریمن و  ياهمدص  وا  هب  دشکیمن و  ار  ملسم  تسا و  هفیاط  نیا  يومعرسپ  دایزنبا )  ) درم نیا  وشم ،

هحفص 91] نبا [  لوسر  وه  یفیض و  يراج و  عفدا  نا  راعلا  مظعأ  کلذ  یف  یلع  نا  هللا  و  ئناه : لاقف  . تسین یگنن  بیع و  مه  وت  يارب  و 
توما یتح  هعفدا  مل  رصان  سیل  يدحو  الا  نکآ  مل  ول  هللا  ناوعالا و  ریثک  دعاسلا  دیدش  يرأ  عمـسأ و  حیحـص  یح  انا  هللا و  لوسر  تنب 

ادخ لوسر  دنزرف  هداتـسرف  هک  دوخ  نامهم  هدنهانپ و  هک  تسا  گنن  تلذ و  نیرتگرزب  نم  يارب  راک  نیا  مسق  ادـخب  تفگ : یناه  .» هنود
مه ار  یـسک  رگا  ادخ  هب  مراد ، رایـسب  نارای  اناوت و  یئوزاب  منیبیم و  مونـشیم و  تمالـس و  هب  ماهدـنز و  هکیلاح  رد  میامن  میلـست  تسا 

تداهش هدازآ  ادخ و  درم  نیا  یناه  يرآ  «. مریمب وا  زا  لبق  هک  نآ  ات  مهدیمن  لیوحت  ار  وا  مشاب  مه  روای  راییب و  اهنت و  مشاب و  هتـشادن 
هب دش  سویأم  هک  یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  . دنک نامیخژد  میلـست  ار  دوخ  هدنهانپ  نامهم و  هک  دشن  رـضاح  داد و  حیجرت  راع  گنن و  رب  ار 

ار تندرگ  یهدـن  لـیوحت  ار  وا  رگا  ادـخب  تفگ : داـیزنبا  !! دوـش هتـشک  هـک  نآ  یتـح  دـهدیمن  لـیوحت  ار  ملـسم  ریما ! تفگداـیزنبا :
ياهریـشمش هب  ارم  دایزنبا : «. دـش یهاوخ  ور  هب  ور  يدایز  ياهریـشمش  اب  ینک  نینچ  رگا  . » کلوح ۀـقرابلا  رثکت  هللا  اذا و  یناـه : . منزیم

شتروص تشوگ  هک  دز  وا  ینیب  تروص و  هب  تشاد  تسد  رد  هک  یبوچ  اب  دـندرب و  وا  دزن  ار  یناـه  داد  روتـسد  و  یناـسرتیم ، هدیـشک 
عنام دایزنبا  سیلپ  نکیل  دیامن  هلمح  هک  درب  نیرومام  زا  یکی  ریـشمش  هضبق  هب  تسد  یناه  . تشگ يراج  يو  ینیب  زا  نوخ  دش و  هدنک 

نب ناسح  دنتـسب  شیورب  ار  رد  دندنکفا و  یقاطا  هب  دـندرب  ناشک  ناشک  ار  یناه  . تسا حابم  شنوخ  هک  دـیربب  ار  وا  تفگ : دایزنبا  . دـش
دش و نیگمـشخ  دایزنبا  . يدرک راتفر  نینچ  نیا  وا  اب  وت  میدناشک و  اج  نیا  هب  رکم  هلیح و  اب  ار  وا  ام  تفگ : دایز  نب  هللادـیبع  هب  هجراخ 

[ ! ] 97  ] تسا بدؤم  وا  اریز  میدونشخ  ریما  يأر  هب  ام  تفگ : ثعشا  نب  دمحم  دندناشن  دوخ  ياج  رب  ار  وا  یلیـس  تشم و  اب  داد  روتـسد 
هحفص 92 ]

دوشیم هرصاحم  یتموکح  رصق 

يوس هب  هلیبق  دارفا  اب  تخاس و  هاگآ  ار  جـحذم  هلیبق  ورمع  دـش  هتـشک  یناه  هک  دـنداد  ربخ  هورع  نب  یناه  نز  ردـپ  جاجح  نب  ورمع  هب 
نیا مجاجح و  نب  ورمع  نم  : دروآرب دایرف  هراـمالاراد  نوریب  رد  جاـجح  نب  ورمع  دـندرک ، هرـصاحم  ار  رـصق  دومن و  تکرح  هراـمالاراد 

هعماـج زا  میاهدـشن و  جراـخ  یتـموکح  ناـمرف  تحت  زا  اـم  ینعی  ۀـعامج . قراـفن  مل  ۀـعاط و  عـلخن  مل  جـحذم . هلیبـق  ناراوـس  تـیعمج 
شروش درم  نانیا  هک  دـیدرگ  نئمطم  جاجح  نب  ورمع  يادـن  زا  اما  داتفا  تشحو  هب  تیعمج  يادـص  رـس و  زا  ادـتبا  دایزنبا  میاهدـیربن ».

ار یناه  ورب  تفگ  هفوک  یـضاق  حیرـش  هب  هداس  یلیخ  شمارآ و  لاـمک  رد  اذـل  تسین  تموکح  هجوتم  يرطخ  اـهنآ  يوس  زا  دنتـسین و 
: دروآرب دایرف  حیرش  هدهاشم  ضحمب  یناه  تفر و  یناه  دزن  حیرش  زاس ، هاگآ  يو  ندوب  هدنز  زا  ار  شاهلیبق  دارفا  تسا و  هدنز  هک  نیبب 

لها دنیاجک  ناناملسم  دنیاجک  دناهدرم  نم  هریشع  رگم  کمک  ناناملسم  . » رصنلا لها  نیا  نیدلا  لها  نیأ  یتریشع  تکلهأ  نیملـسملل  ای 
هلیبق يادص  ایوگ  تفگ : حیرش  هب  دینـش و  یئادص  رـس و  عقوم  نیا  رد  و  دنناهرب ، منمـشد  تسد  زا  ارم  هک  يرای » ترـصن و  لها  نید و 
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تالاح عضو و  هدـهاشم  زا  سپ  دوب  هدـمآ  دایزنبا  یتاعالطا  نیرومأـم  زا  یکی  هارمه  هب  هک  حیرـش  مونـشیم . ار  دوخ  ناراـی  جـحذم و 
هب ار  یناه  راتفگ  اما  تسا  تایح  دیق  رد  هدـشن و  هتـشک  یناه  هک  درک  نالعا  شاهلیبق  دارفا  هب  تفر و  نوریب  وا  نانخـس  عامتـسا  یناه و 

جاجح نب  ورمع  دنتـشگ  قرفتم  هفوک  یـضاق  نانخـس  عامتـسا  اب  هلیبق  دارفا  دیناسرن  مدرمب  تسا  وا  هارمه  دایزنبا  سوساج  هک  نیا  رذع 
دوخ يارب  ار  يراوخ  یتسپ و  تلذ و  دبا  ات  دندشن و  یناه  نتفرگ  لیوحت  ای  ندید  راتـساوخ  راخبیب  تیعمج  نیا  تفگ ، ساپـس  ار  ادخ 

دجـسم هب  فارـشا  زا  یعمج  نانابهگن و  نیظفاحم و  تیعم  رد  مدرم  ندش  قرفتم  زا  سپ  دایزنبا  دندناسر ، تبث  هب  خیرات  رد  دندیرخ و 
تـشاد رذـحرب  مایق  قافن و  هقرفت و  زا  توعد و  دوخ  نایاوشیپ  زا  يرادربناـمرف  ادـخ و  زا  تعاـطا  هب  ار  مدرم  دـش و  ربنم  زارف  رب  تفر و 

هحفص 93 ] [ . ] 98]

دنکیم مایق  لیقع  نب  ملسم 

نیب دوب  يراعش  نیا  دهد و  رس  تمأ » روصنم  ای   » يادن تفگ  یچراج  هب  دیـسر  ملـسم  هب  یناه  ندش  ینادنز  ندروخ و  کتک  ربخ  یتقو 
هک تسا  يراعـش  نامه  نیا  دنناسرب و  ملـسم  هب  ار  دوخ  دندینـش  ار  راعـش  نیا  تقو  ره  هک  دـندوب  هدومن  تعیب  وا  اب  هک  یناسک  ملـسم و 
ای  ) موهفم نامه  هک  تسا  گرم  دح  رـس  ات  تمواقم  رب  قیوشت  نآ  دنهد و  راعـش  نیملـسم  داد  روتـسد  ردب  گنج  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 

لیقع نب  ملسم  هداتسرف  نم  تفگ : يرکب  مزاح  نب  هللادبع  هک  دنکیم  تیاور  دیزی  نب  فسوی  لوق  زا  فنخموبا  تسا  يزوریپ ) ای  گرم 
نم هب  مداد  شرازگ  ملـسم  هب  ار  یناه  ندـش  ینادـنز  ندروخ و  کتک  ربخ  یتقو  مریگب  ربخ  یناه  زا  مورب و  یتموکح  رـصق  هب  هک  مدوب 
نآ فارطا  یناه و  هناخ  رود  هفوک  لها  مدرک و  نینچ  مه  نم  مناوخب  تما ) روصنم  ای   ) راعـش اـب  ار  ناراـی  باحـصا و  هک  دومرف  روتـسد 

نییعت و بیترت  نیا  هب  ار  دوخ  هاپس  ناهدنامرف  لیقع  نب  ملسم  . دنتشگ عمج  دحاو  نآ  رد  رفن  رازه  هدزاود  يدوعـسم  لقنب  و  دندش . عمج 
جحذم و هلیبق  رب  هجـسوع  نب  ملـسم  - 2. دنک هلیبق  هدـنامرف  ار  يدـنک  زیزع  نب  هللادـبع  - 1: درک عیزوت  ناـنآ  ناـیم  ار  هفوک  لـیابق  مچرپ 

دجـسم رد  هک  دایزنبا  . هفوک رهـش  مدرم  هدـنامرف  ار  یلدـج  هدـعج  نب  سابع  - 4. نادـمه میمتینب و  هلیبق  رب  يدـئاص  هماـمثوبا  - 3. دسا
یتموکح رصق  دراو  اروف  دایزنبا  دمآ ، لیقع  رـسپ  دنیوگیم  دنودیم و  مدرم  هک  دید  ربنم  زا  ندمآ  دورف  ماگنه  دوب  ینارنخـس  لوغـشم 

رد دوخ  هک  یلاح  رد  دوخ  نارای  باحـصا و  اـب  ملـسم  . دـیزرلیم دوخ  رب  هدـیرپ و  شگنر  سرت  زا  تسب و  دوخ  يور  رب  ار  برد  دـش و 
دنداد رارق  هرصاحم  رد  ار  یتموکح  رصق  دوب و  هتشگ  رپ  مدرم  زا  مه  رازاب  دجسم و  دش و  راپسهر  رـصق  يوس  هب  تشاد  رارق  هاپـس  بلاق 

شنایفارطا داـیزنبا و  فرطب  هحفـص 94 ] ملـسم [  نارای  فارـشا ، زا  رفن  تسیب  هطرـش و  رفن  یـس  دـندوبن  رفن  هاجنپ  زا  شیب  دایزنبا  اب  و 
نانابهگن و رفن  هاجنپ  وا و  هتـشگ و  گنت  دایزنبا  رب  راک  اذـلو  دـندادیم  مانـشد  شردام  ردـپ و  دایزنبا و  هب  دـندرکیم و  باترپ  گنس 

[ . 99  ] دندوب هتفرگ  رارق  انگنت  رد  فارشا 

دنتفرگ شیپ  یئافویب  قیرط  نایفوک 

ناگدشهرصاحم دناهتشون و  رفن  رازه  هدزاود  ات  رازه  راهچ  زا  دنتشاد  دوخ  هرصاحم  رد  ار  یتموکح  خاک  هک  ملـسم  نارای  دادعت  هکنآ  اب 
شیپ ار  یئافویب  قافن و  هار  هکلب  دندرکن  يرای  ار  وا  اهنت  هن  دندوب  هدرک  تعیب  ملـسم  اب  هک  هفوک  مدرم  اذـهعم  دـندوبن  رفن  هاجنپ  زا  شیب 
يارب ریز  یماسا  هب  ار  يدارفا  درک ، دادمتسا  هتخورفدوخ  نارـس  زا  دایز  نب  هللادیبع  دش  زادنانینط  خاک  رد  تیعمج  يادص  یتقو  . دنتفرگ

رجبا 5- نب  راجح  یمیمت 4 - یعبر  نب  ثبـش  یلهذـلا 3 - روش  نب  عاقعق  باهش 2 - نب  ریثک  - 1: درب مان  ملـسم  ياهورین  نتخاس  قرفتم 
فارطا زا  ار  اهنآ  وگب و  نخـس  اهیجحذـم  اب  وش و  جراخ  رـصق  زا  هک  داد  روتـسد  باهـش  نب  ریثک  هب  ادـتبا  دایزنبا  . نشوجلايذ نب  رمش 

نخـس زاغآ  دمآ و  ام  دزن  هک  یـسک  لوا  دیوگیم : يرکب  مزاح  نب  هللادبع  ناسرتب  ناطلـس  تبوقع و  گنج و  زا  زاس و  هدـنکارپ  ملـسم 
دیوش و قرفتم  دـینکم  لابقتـسا  رـش  زا  دـیدنویپب و  دوخ  ياههداوناخ  هب  مدرم ! تفگ : نینچ  مدرم  هب  باطخ  دوب و  باهـش  نب  ریثک  دومن 
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دیورن و دوخ  ياههناخ  هب  بشما  رگا  هک  تسا  هدرک  دای  مسق  ریما  دنـسریم و  نونکا  دـیزی  نایهاپـس  هک  دـیزادنیم  رطخ  هب  ار  دوخ  ناج 
امش اب  دنسریم  نونکا  مه  هک  ماش  هاپس  دش  دنهاوخ  مورحم  ریما  يایاطع  زا  امش  نادنزرف  هک  نآ  زا  هوالع  دیشاب  هتشاد  گنج  هب  رارصا 

یقاب ار  امـش  زا  رفن  کی  یتح  دوشیم  ریگتـسد  رـضاح  ياج  هب  بئاـغ  راـکهانگ و  ياـج  هب  هاـنگیب  هک  تسا  تقو  نآ  دـیگنج  دـنهاوخ 
داتسرف رصق  جراخب  يرگید  زا  سپ  یکی  دندوب  يو  اب  هک  ار  هفوک  فارشا  هیقب  دایزنبا  دنناسرن . شلامعا  رفیک  هب  هک  تشاذگ  دنهاوخن 

دندیسرت دوخ  رب  نانچنآ  نارس  تادیدهت  اب  هفوک  يافویب  مدرم  . دنزاس قرفتم  ار  نانآ  دنیوگ و  نخس  مدرم  هحفص 95 ] اب [  مه  اهنآ  هک 
رد هک  تسا  رتهب  دیامرف ، حالـصا  اهنآ  نایم  دوخ  ادخ  مینک ، تلاخد  تموکح  راک  رد  هک  هچ  ار  ام  دـنتخادرپیم : نخـس  هب  دوخ  اب  هک 

یلاح رد  تفرگیم  ار  دوخ  رهوش  ردارب و  رسپ و  تسد  دمآیم و  نز  دندش ، هدنکارپ  ملسم  فارطا  زا  اذل  .و  دباوخب هنتف  ات  مینیـشنب  هناخ 
ماـش هاپـس  ادرف  تفگیم : دوخ  رداربرـسپ  هب  دـمآیم و  درم  و  دـننکیم ، تیاـفک  ار  وا  مدرم  تفگیم : دوـب و  هتخاـب  گـنر  سرت  زا  هک 

وا اب  یـسک  رفن  دصناپ  زج  هب  دندومن و  كرت  ار  لیقع  نب  ملـسم  مدرم  بیترت  نیدـب  و  ینک ، دربن  اهنآ  اب  یهاوخیم  هنوگچ  وت  دـیآیم 
دروآ و ياج  هب  ار  ءاشع  زامن  رفن  یـس  اب  ملـسم  . تفاـی لـیلقت  رفن  یـس  هب  مه  رفن  دـصناپ  نآ  دروآ  ياـج  هب  ار  برغم  زاـمن  نوچ  دوبن و 

[ . 100 . ] دوب اهنت  کت و  دش  جراخ  دجسم  رد  زا  یتقو  دندوب و  وا  اب  رفن  هد  دوش  جراخ  هدنک  رد  زا  تساوخ  هک  یعقوم 

دوشیم هدنهانپ  هعوط  هناخ  هب  ملسم 

دوبن هتـسیاش  تسا و  ینادنز  هورع ) نب  یناه   ) وا رادنامهم  فرط  کی  زا  اریز  دورب  اجکب  تسنادیمن  دـش  جراخ  دجـسم  زا  ملـسم  یتقو 
رد نادرگرـس  ریحتم و  اذـل  دـنک  یئاـمنهار  ار  وا  اـت  دوبن  وا  اـب  مه  رفن  کـی  یتـح  رگید  فرط  زا  دورب و  دـنب  رد  رادـنامهم  هناـخ  هب  هک 

هفوک رهـش  رد  يرآ  . دیـسر یمناخ  هناخ  ولج  تشذـگ و  دـندوب  هدـنک  هفیاط  زا  هک  هلیجبینب  ياههناخ  زا  ات  تشگیم  هفوک  ياـههچوک 
ار وا  ثعشا  هک  دوب  ثعشا  زینک  هعوط  وا  و  دش ، ادیپ  تشاد  تفارش  نادرم  همه  رب  هک  یمناخ  هفطاع ، اب  ناملسم و  یناسنا  نز ، کی  طقف 
هتفر و نوریب  مدرم  اـب  مه  وا  هک  لـالب  ماـنب  تشاد  يدـنزرف  دیـسا  زا  هدروآرد و  جاودزا  دـقع  هب  ار  وا  یمرـصح  دیـسا  دوب و  هدرک  دازآ 
 ] زا هک  ملـسم  داد . ار  وا  مالـس  باوج  هعوط  درک و  مالـس  دیـسر و  هعوط  کـیدزن  ملـسم  . دوب شدـنزرف  تعجارم  رظتنم  رد  وـلج  هعوـط 

هعوط دیبلط ، بآ  ملسم  ؟ یهاوخیم هچ  کتجاح ؟ ام  دیسرپ : دراد  یتجاح  درک  ساسحا  مناخ  درک ، يراددوخ  شهار  همادا  هحفص 96 ]
اب درک  هظحـالم  هک  هعوط  . تسـشن هعوـط  هناـخ  وـلج  بآ  ندیـشون  زا  سپ  ملـسم  داد  ملـسم  هب  دروآ و  ار  بآ  فرظ  دـش و  هناـخ  دراو 

حیحـص ماهناخ  ولج  وت  نتـسشن  هک  ورب  تاهناـخ  هب  یلب -؟ يدـیماشاین -؟ بآ  رگم  دـش -: كوکـشم  تسـشن  هناـخ  ولج  بآ  ندـیماشآ 
هدنب هللا  ناحبس  : تفگ دهدیمن  یخساپ  دید  نوچ  درک و  رارکت  ار  نخـس  نیا  هبترم  هس  هعوط  . دادن یباوج  درک و  توکـس  ملـسم  . تسین

هتسشن ماهناخ  برد  هک  متسین  یضار  مهدیمن و  هزاجا  نم  ینیشنب و  اج  نیا  تسین  هتسیاش  درادهگن  ارت  ادخ  ورب  تاهناخ  هب  زیخرب  ادخ ،
رهـش نیا  رد  ادـخ  هب  تفگ : هودـنا  اب  مأوت  مارآ  يادـص  اب  تساخرب و  ملـسم  درک  میرحت  وا  رب  ار  هناخ  ولج  نتـسشن  هک  یماـگنه  . یـشاب

ار تایکین  ناربج  ادـعب  مناوتب  دـیاش  دوب و  یهاوخ  روجأم  ادـخ  دزن  یهد  ياـج  نم  هب  بشما  ینک و  ناـسحا  نمب  رگا  مرادـن  ار  یـسک 
اذـل دـهدیم  شاداپ  هدـعو  هک  تسا  یتیـصخش  ياراد  هوالع  تسا و  بیرغ  درک  ساسحا  ملـسم  تکرح  نخـس و  هوحن  زا  هعوط  میامنب 

-؟ یملسم وت  دیسرپ : بارطـضا  بجعت و  اب  مناخ  . دنداد بیرف  ارم  دنتفگ و  غورد  نم  هب  مدرم  هک  ملیقع  نب  ملـسم  نم  یتسیک -؟ دیـسرپ 
و درک ، توعد  شاهناخ  هب  ار  ملسم  یهاوخرذع  مارتحا و  عوضخ و  لامک  اب  هعوط  . ماهمطاف رسپ  نیسح  هدنیامن  لیقع  نب  ملسم  نم  يرآ 

رمک داد و  ياج  یئاریذپ  قاتا  رد  ار  ع )  ) نیسح ریفس  هعوط  . دومن بسک  دوخ  يارب  هظحل  کی  رد  ار  ترخآ  ایند و  فرش  تکرح  نیا  اب 
راتفرگ دوخ  هک  تسین  تهج  نآ  زا  ملسم  هودنا  درادن ، ماعط  هب  لیامت  هودنا  مغ و  ترثک  زا  ملـسم  اما  دروآ ، اذغ  شیارب  تسب ، تمدخ 

نآ زا  تحاران  هکلب  دنکیم  لابقتـسا  نآ  هحفص 97 ] زا [  ملـسم  تسا و  ادخ  هار  رد  تداهـش  نآ  ماجنارـس  هک  هدیدرگ  نایفوک  یئافویب 
نایفوک تسد  ریسا  همطاف  رسپ  یلع  نب  نیسح  هجیتن  رد  متخاس و  راودیما  نایفوک  تعیب  هب  ار  وا  متشون و  همان  نیـسح  يارب  ارچ  هک  تسا 
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[ . 101  ] دش دهاوخ 

هعوط دنزرف  لالب 

يربـخ تفگ  رداـم  دـش ، اـیوج  ار  تلع  كوکـشم و  رگید  قاـطا  هب  رداـم  ددرت  زا  دـش و  دراو  هعوـط  دـنزرف  لـالب  هک  تشذـگن  يرید 
ار بلطم  هک  شدنزرف  زا  نامیپ  دهع و  نتفرگ  زا  سپ  هعوط  . تسا يربخ  هناشن  یئاریذپ  قاتا  هب  امـش  تفر  دمآ و  نیا  تفگ  لالب  . تسین

رابج تموکح  هب  ار  ملـسم  ربخ  حبـص  ات  تشادـن  تحار  باوخ  ار  بش  یلاحـشوخ  زا  لالب  درک ، وگزاب  ار  ملـسم  ناتـساد  دزاـسن  شاـف 
باوخ ار  شنامشچ  ياهظحل  بش  رخاوا  رد  تخادرپ و  نآرق  زامن و  هب  ناوارف  هودنا  هارمه  حبص  ات  ار  بش  مه  ملسم  اما  . دناسرب دایزنبا 
یمتح لجا  هک  تسناد  دش و  رادیب  باوخ  زا  ملـسم  . دهدیم تاقالم  هدژم  وا  هب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  نانمؤمریما  شیومع  هک  تفرگارف 

[ . 102 . ] دیسر دهاوخ  تداهش  زوف  هب  تسا و  کیدزن 

دوشیم عورش  تموکح  تیلاعف  بالقنا  تسکش  اب 

دنشاب و هدرب  راک  هب  رکم  هعدخ و  ملسم  نارای  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  دایزنبا  دومن  شکورف  ملـسم  نایفارطا  يادص  رـس و  هک  نآ  زا  سپ 
دـیزورفیب و دـیروآ و  نوریب  فلتخم  ياهتمـسق  زا  ار  دجـسم  فقـس  ياـهبوچ  دـیورب  تفگ  ار  دوخ  ناراـی  دنـشاب  هتـسشن  نیمک  رد 

دنشاب هدش  ناهنپ  دجـسم  يایاؤر  رد  ملـسم  باحـصا  ادابم  هک  دیدرگب  ار  دجـسم  ياج  همه  دینک و  نشور  مه  هحفـص 98 ] ار [  اهغارچ 
دنتخیر و ناتسبش  لخاد  هب  هتخورفا  شتآ  ین  بوچ و  رب  دنتفاکش و  ار  دجسم  فقس  فلتخم  ياهتمـسق  زا  مه  دایز  نب  هللادیبع  نایفارطا 

نیمک دجـسم  رد  یناسک  ملـسم  نارای  زا  ایآ  ددرگ  مولعم  ات  دنداتـسرفیم  نییاـپ  هب  فقـس  زا  هتـسب و  نامـسیر  هب  ار  ین  ياههتـسد  یتح 
ار یسک  ملسم  نارای  زا  دنتخادرپ و  وجتـسج  هب  دندش و  دجـسم  دراو  هاگ  نآ  تسین  دجـسم  رد  یـسک  دندش  نئمطم  هرخالاب  ات  دناهدرک 

سک ره  هک  دنک  مالعا  یچراج  داد  روتـسد  دمآ و  دجـسم  هب  دوخ  نارای  اب  دوشگ و  ار  رـصق  رد  دایزنبا  دنداد ، دایزنبا  هب  ربخ  دنتفاین ،
سپ دایز  رسپ  دش ، تیعمج  زا  ولمم  دجسم  دندروآ و  موجه  دجسم  هب  مدرم  تسا  رده  شنوخ  دوشن  رضاح  دجـسم  رد  ءاشع  زامن  يارب 

هک دوش  تفای  یسک  هناخ  رد  رگا  سپ  درک  داجیا  مدرم  نیب  قافن  فالتخا و  نادان  هیفـس و  لیقع  رـسپ  تفگ  تفر و  ربنم  هب  زامن  ءادا  زا 
[ . 103  ] تفرگ دهاوخ  ار  شاهید  تسا  اجک  ملسم  هک  دهد  عالطا  سک  ره  تسا و  رطخ  رد  شناج  دهدن  ربخ  وا 

هفوک رد  یماظن  تموکح  نالعا 

تموکح روتسد  هفوک  سیلپ  سیئر  ریمن  نب  نیـصح  هب  ملـسم  تماقا  لحم  زا  شرازگ  هب  رما  مدرم و  دیدهت  ینارنخـس و  زا  سپ  دایزنبا 
نب ملسم  هب  یبایتسد  روظنم  هب  هفوک  ياههناخ  هیلک  شیتفت  یسرزاب و  - 1: دومن رداص  ار  ریز  ماکحا  روتسد  ءارجا  يارب  دهدیم و  یماظن 

بالقنا یماح  هک  یناـسک  همه  ندومن  ریگتـسد  - 3. ملـسم رارف  زا  يریگولج  يارب  اـههچوک  اـههار و  اـهنابایخ و  قیقد  لرتنک  - 2. لیقع
یفقث 2- هدیبعیبا  نب  راتخم  - 1: دومن ینادنز  ریگتسد و  ریز  حرش  هب  ار  رفن  شش  دایزنبا  نامرف  يارجا  رد  هفوک  سیلپ  . دنلیقع نب  ملسم 

لفون نب  هللادبع  - 4 ع )  ) یلع گرزب  ناهدنامرف  زا  یکی  ینادمه  روعا  نب  ثراح  بلاطیبا 3 - نب  یلع  صاخ  ناتسود  زا  هتابن  نب  غبصا 
هحفص 99 ] [ . ] 104  ] يدزا بخلص  نب  ةرامع  یبلک 6 - دیزی  نب  یلعالادبع  - 5 ع )  ) یلع کیدزن  ناگتسب  زا  ثراح  نب 

ناما مچرپ 

نب دـمحم  هب  هک  دوب  نیا  لیقع  نب  ملـسم  بالقنا  ندرک  لحنم  دوخ و  موش  فادـها  رب  یبایتسد  يارب  دایزنبا  ياهدرگـش  زا  رگید  یکی 
مچرپ هک  ثعشانبا  تسا و  ناما  رد  شلام  ناج و  دیآرد  مچرپ  ریز  هک  ره  دیامن  توعد  ار  مدرم  هتشارفارب و  یمچرپ  داد  روتسد  ثعـشا 
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ناتسود - 1: درکیم بیقعت  ار  ریز  فادها  مادقا  نیا  زا  دایزنبا  دـندش ، عمج  نآ  درگ  ملـسم  ناراداوه  زا  يرایـسب  تیعمج  تشارفارب  ار 
ره اـی  سرت  زا  هک  اـهنآ  اریز  دـنک  عمج  ورین  دوخ  يارب  - 2 دهد . رارق  بیقعت  تحت  ار  اهنآ  تخانـش  زا  سپ  دنک و  یئاسانـش  ار  ملـسم 

ددرگیم و تیوـقت  هفوـک  تموـکح  تکرح  نیا  اـب  - 3. دـنیامن تفلاـخم  دـنناوتیمن  رگید  دـندمآ ، داـیزنبا  مچرپ  ریز  يرگید  هزیگنا 
[ . 105  ] ددرگیم بلس  نانآ  زا  ةایح  راهظا  تمواقم و  تردق  دنوشیم و  تسس  ملسم  ناراداوه 

دنک ریگتسد  ار  ملسم  هک  یسک  هزیاج 

ار ملـسم  هک  یـسک  هزیاج  دـهد و  هانپ  ار  ملـسم  هک  یـسک  رفیک  دروم  رد  زین  ار  همانـشخب  نیا  یماـظن  تموکح  روتـسد  زا  سپ  داـیزنبا 
! نینمؤملاریما اب  هدرک  اپ  رب  یبوشآ  هنتف و  هدمآ و  رهش  نیا  هب  لیقع  نب  ملـسم  مدرم ! : درک مالعا  دهدب  هیماینب  یتموکح  هاگتـسد  لیوحت 
هب ار  وا  تسا و  رده  شنوخ  دشاب  وا  هناخ  رد  ملـسم  هک  سک  ره  - 1: اذل هتسسگ  مه  زا  ار  نیملسم  عامتجا  هتخادرپ و  ینمـشد  هب  دیزی ) )

رازه هد  هک  ار  وا  هید  دهد  شلیوحت  ای  دنک  یفرعم  ار  ملسم  هک  ره  - 2. دشاب یتیعقوم  ره  ياراد  دشاب و  هک  ره  تخیوآ  مهاوخ  راد  هبوچ 
هحفص 100] یئالاب [  الاو و  ماقم  ياراد  دیزی  یتموکح  هاگتـسد  رد  دهد  لیوحت  ار  وا  هک  ره  - 3. درک دهاوخ  تفایرد  تسا  هرقن  مهرد 

نیا اب  اذل  . دـیامن هدروآرب  دـهد  لیوحت  ار  ملـسم  هک  ار  یـسک  هتـساوخ  تجاح و  کی  زور  ره  دوشیم  دـهعتم  تموکح  - 4. دوب دهاوخ 
[ . 106  ] دشابن ملسم  نداد  لیوحت  نتفای و  ماقم  رد  هک  دشیم  تفای  یسک  رتمک  همانشخب 

درک ار  دوخ  راک  لالب 

نالوج شزغم  رد  دنک  یفرعم  ار  ملـسم  هکیـسک  يارب  دیزی  گرزب  هزیاج  دوب و  هدینـش  ار  دایزنبا  ياهدیعو  دعو و  هک  هعوط  رـسپ  لالب 
زا ار  باوخ  دـیامن  تفاـیرد  دریگیم  قلعت  وا  هب  هفوک  مدرم  همه  ناـیم  رد  هک  ياهزیاـج  دـسرارف و  حبـص  اـت  دیـشکیم  راـظتنا  دادیم و 

درکیم و هاگن  وس  نآ  وس و  نیا  هب  هدزتریح  رصق  ولج  درک ، تکرح  یتموکح  رصق  فرطب  دش  نشور  حبص  هکنیمه  هدوبر  شنامشچ 
تفر و وا  دزن  هب  داتفا  ثعشا  نب  دمحم  دنزرف  نامحرلادبع  هب  شمـشچ  ناهگان  دناسرب  دایزنبا  هب  ار  ربخ  هنوگچ  دنک و  هچ  تسنادیمن 

تفاـیرد ار  هزیاـج  دـهد و  ربـخ  داـیزنبا  هـب  رتدوز  دونـشب و  یـسک  اداـبم  مارآ  تـفگ : نمحرلادـبع  تـسا ، اـم  هناـخ  رد  ملـسم  تـفگ :
زا يریثک  تیعمج  هداد و  ماجنا  هک  یتمدخشوخ  لیلد  هب  هک  ثعـشا  نب  دمحم  شردپ  دزن  هب  رـسکی  دـش  رـصق  دراو  نمحرلادـبع  . دـنک

ار دوخ  شرازگ  داهن و  ردـپ  شوگ  رد  رـس  تفر و  دوب  هتـسشن  صوصخم  هاگیاج  رد  دایزنبا  رانک  رد  هدروآ و  درگ  ار  ملـسم  ناراداوه 
هچ گرزب -. هدژم  درادب  تمالـس  هب  ار  ریما  ادخ  یمظعلا ، ةراشبلا  ریمالا  هللا  حلـصا  ثعـشانبا : ؟ دـیوگیم هچ  نامحرلادـبع  دایزنبا : . داد

هحفـص 101] تسا [ . اـم  ياـههناخ  زا  یکی  رد  ملـسم  هک  داد  ربـخ  نم  هب  مدـنزرف  تسا -. نیمه  راـظتنا  یـسک  وـت  لـثم  زا  هک  ياهدژم ؟
هزیاج ره  هک  روایب  نم  دزن  ار  وا  زیخرب و  يدیـسر ، ماقم  هاج و  لام و  هب  هک  تلاح  هب  اـشوخ  تفگ  دروآرد و  رپ  یلاحـشوخ  زا  داـیزنبا 

دوخ و هک  دـیامن  هیماینب  ینابرق  ار  وا  ات  تفای  هطلـس  مشاه  لسن  رب  داـیزنبا  يرآ  [ . 107  ] تسا هداـمآ  تیارب  یهاوخب  هچ  ره  گرزب و 
. دنتخاس قحلم  نانآ  هب  تیناسنا  تفارش و  نداد  تسد  زا  اب  ار  شردپ 

هعوط هناخ  هب  موجه 

هلیبق زا  یتیعمج  اب  ار  ثعـشا  نب  دـمحم  اذـل  دـنگنجب  لیقع  نب  ملـسم  اب  دنتـسین  رـضاح  لـیابق  ماوقا و  همه  زونه  تسنادیم  هک  داـیزنبا 
ار ثیرح  نب  ورمع  هطرـش  سیئر  دومن و  ملـسم  ندرک  ریگتـسد  رومأم  سیق  هلیبق  زا  رفن  داتفه  اب  ار  یملـس  ساـبع  نب  هللادـیبع  شدوخ و 

هناخ یکیدزن  هب  یتقو  دـندومن  تکرح  هعوط  هناخ  فرط  هب  راوس  دصیـس  اب  ناهدـنامرف  دـیامن ، کمک  يرای و  ار  اـهنآ  اـت  داد  روتـسد 
تفگ دومن و  رکـشت  هعوط  زا  اذـل  دـناهدمآ  وا  يریگتـسد  دـصق  هب  هک  تفاـیرد  ناراوس  داـیرف  نابـسا و  ههیـش  زا  ملـسم  دندیـسر  هعوط 
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نانآ درک و  هلمح  اهنآ  هب  ریشمش  اب  ملسم  دندش ، هعوط  هناخ  دراو  ناراوس  دیشوپ  مزر  سابل  ات  تسا و  ناترـسپ  هیحان  زا  امـش  يراتفرگ 
هلمح هرابود  ناراوس  دنار ، نوریب  هناخ  زا  ار  نانآ  درک و  هلمح  ملـسم  مه  راب  نیا  دندومن و  هلمح  هرابود  ناراوس  دنار ، نوریب  هناخ  زا  ار 

ار اهرـس  درک و  هلمح  ناراوس  رب  دمآ و  نوریب  مه  دوخ  درک و  نوریب  هناخ  زا  ار  نانآ  عفد و  ار  اهنآ  هلمح  ملـسم  مه  راب  نیا  دـندومن و 
هب دنتسین  ملسم  فیرح  دنتفایرد  هک  دایز  رسپ  هاپس  دوب  هقباسیب  ناعاجش  خیرات  رد  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  یتعاجـش  نانچ  درکیم و  ورد 

يوزاب دید  نینچ  هک  ملسم  دنتخیریم  ملسم  رس  رب  دندزیم و  شتآ  ار  ین  ياههتسد  دندومن و  نارابگنـس  ار  ملـسم  دنتفر و  اهمابتشپ 
ار ملـسم  اب  هلباقم  تردـق  هتفای و  لیلقت  شیاهورین  هک  درک  هدـهاشم  ثعـشا  نب  دـمحم  درکیم  ترپ  مابتشپ  هب  تفرگیم و  ار  ینادرم 
هب ارت  هللا  ناحبـس  درک : خـیبوت  تمالم و  ار  وا  دایزنبا  دومن ، هداـیپ  هراوس و  زا  معا  یکمک  يورین  ياـضاقت  تفر و  داـیزنبا  دزن  دـنرادن 

هحفـص تحاران [  شنزرـس  نیا  زا  هک  ثعـشانبا  هدش  دراو  تیورین  هب  هنخر  نینچ  نیا  ینک  ریگتـسدار  وا  ات  میاهداتـسرف  رفن  کی  يوس 
دـسأ یلا  ینتثعب  اـمنا  ياهداتـسرف . مجع  مدرم  زا  يدرم  اـی  هفوک  ياـهلاقب  زا  یلاـقب  گـنج  هب  ارم  ینکیم  لاـیخ  تفگ : دوب  هدـش  [ 102
عاجش درم  تسد  رد  هک  ياهدنرب  ریـشمش  هشیب و  ریـش  گنج  هب  ارم  انامه  .» مانألا ریخ  لآ  نم  مامه  لطب  فک  یف  ماسح  فیـس  ماغرض و 

هلمح هوبنا  نمشد  رب  هنت  کی  ملسم  اما  داتـسرف  ثعـشانبا  کمک  يارب  يدایز  يورین  دایزنبا  «. ياهداتـسرف تسا  نامدرم  نیرتهب  لسن  زا 
زجر نیا  داد و  همادا  دوخ  ياههلمح  هب  ملسم  یناما ، رد  وت  یهدیم  نتشک  هب  ار  دوخ  ارچ  ناوج  تفگ : دمآ و  شیپ  ثعـشانبا  درکیم ،
عاعش در  - 3 ارم انخس  درابلا  طلخی  وا  ارغا  وا  بذکا  نا  فاخا  - 2 ارکن ائیش  توملا  تیأر  نا  ارح و  الا  لتقأ  کمسقأ ال  - 1: دناوخیم ار 

يدنـسپان زیچ  گرم  دـنچ  ره  یگدازآ  هب  رگم  موـشن  هتـشک  هک  ماهدرک  داـی  مسق  ادـخب  - » 1 ارش قالم  اموی  ئرما  لک  ارقتـساف  سمـشلا 
ره مرقتسم  دوخ  ماقم  رد  باتفآ  بورغ  ات  - » 3 دیزیمایب .» خلت  یمرگ  اب  ار  يدرس  ای  دیهد  بیرف  ارم  ای  دیئوگب  غورد  مسرتیم  -» 2 «. تسا
ارت هورگ  نیا  يوشن و  هداد  بیرف  دوشیمن و  هتفگ  غورد  وت  هب  تفگ : ثعـشا  نب  دمحم  «. درک دهاوخ  تاقالم  ار  يدـب  زور  کی  یـسک 
رد ایآ  تفگ : ملسم  یناما  رد  وت  تفگ  وا  هب  اددجم  ثعشا  رسپ  درک ، هیکت  هناخ  راویدب  دوب و  هدش  هتـسخ  ملـسم  . دننزیمن دنـشکیمن و 

ال تفگ : دیشک و  يرانکب  ار  دوخ  هک  یملس  سابع  نب  هللادیبع  زج  دندرک  دیئأت  مه  هورگ  نآ  یمامت  و  يرآ ، تفگ : ثعـشا  رـسپ  ؟ مناما
تعـضو ام  مکناما  ول ال  هللا  ینا و  دومرف : ملـسم  مرادـن  يرایتخا  هدارا و  نم  هنیمز  نیا  رد   ) هک نیا  زا  هیانک  لمج . اذـه و ال  یف  یل  ۀـقان 

ار وا  درک و  میلست  ار  دوخ  ملسم  هحفص 103 ] مداهنیمن [ .» امش  تسد  رد  ار  متسد  دوبن  امـش  ناما  رگا  دنگوس  ادخب  .» مکیدیا یف  يدی 
[ . 108  ] دندرب هرامالاراد  فرط  هب 

هرامالاراد ولج  لیقع  نب  ملسم 

زا يردق  تفگ  ملسم  دوب  يدرس  بآ  فرظ  رـصق  برد  ولج  دوب و  هدرک  هبلغ  وا  رب  یگنـشت  دیـسر  هفوک  هرامالاراد  بردب  ملـسم  یتقو 
ات دیـشچ ، یهاوـخن  نآ  زا  ياهرطق  ادـخ  هب  تسا  یئاراوـگ  درـس و  بآ  هچ  ینیبیم  تفگ : یلهاـب  ورمع  نب  ملـسم  . دـیهدب نمب  بآ  نیا 
ار قح  هک  منآ  نم  تفگ : یلهاب  یتسیک ؟ وت  دنیشنب  تیازعب  ردام  تفگ : ملسم  دومن ، عنم  بآ  ندیشون  زا  ار  وا  یشچب و  ار  خزود  میمح 

یلهاب ورمع  نب  ملـسم  نم  يدرک ، تنایخ  دوخ  ماما  اب  وت  هک  هدرک  تعاطا  دوخ  ياوشیپ  ماما و  زا  ینآ و  رکنم  وت  هک  یماگنه  ماهتخانش 
، خزود میمح  هب  نم  زا  يرتراوازس  وت  هلهاب  رسپ  يا  یلدگنس  راکافج و  هچ  هک  دنیشنب  وت  كوس  رد  ردام  دومرف : لیقع  نب  ملـسم  . متـسه

ملسم درک  نینچ  وا  هدب ، ملسم  هب  روایب و  بآ  یفرظ  تفگ  ار  شمالغ  ثیرح  نب  ورمع  تسشن ، داد و  راوید  هب  هیکت  ملـسم  عقوم  نیا  رد 
هعفد ره  دندرک و  رپ  ار  بآ  فرظ  هبترم  ود  دـیماشاین و  ار  نآ  اذـل  تخیر  بآ  رد  شناهد  زا  نوخ  درب و  شناهد  کیدزن  ار  بآ  فرظ 

زا رگا  هک  میوگیم  ساپس  ار  ادخ  تفگ  دیماشاین و  بآ  رگید  تخیر  هساک  رد  ملـسم  ياهنادند  موس  هعفد  رد  دش  طولخم  بآ  اب  نوخ 
[ . 109  ] مدیماشآیم دوبیم  نم  يزور  بآ  نیا 
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دایز نبا  ملسم و 

ياو شاب  تکاس  دومرف : ملسم  ؟ نک مالس  ریما  رب  تفگ  دایزنبا  نامزالم  زا  یکی  یسرح  درکن ، مالس  دایزنبا  هب  دش و  خاک  دراو  سپس 
ارم لـتق  يهدارا  رگا  یمالـس و  هچ  دراد  ارم  نتـشک  دـصق  رگا  دومرف : یتیاورب  و  هحفـص 104 ] تسین [ . ریما  نم  رب  وا  مسق  ادـخب  وـت  رب 
رگا تفگ : ملسم  . تشک مهاوخ  ارت  ینکن  هچ  ینکب و  مالـس  هچ  تفگ : دایزنبا  . درک مهاوخ  مالـس  وا  رب  رایـسب  نیا  زا  دعب  دشاب  هتـشادن 

مالـسا رد  هک  یعـضو  نیرتدب  هب  ارت  رگا  دـشکب  ارم  ادـخ  تفگ : دایزنبا  . تسا هتـشک  ارم  زا  رتهب  وت  زا  رتدـب  هک  تسین  مهم  یـشکب  ارم 
عیجف و ياهنتـشک  تسا  وت  زا  تسا  هدرکن  سک  چیه  هک  ینکیم  يراک  وت  هک  تسا  حـضاو  تفگ : ملـسم  . مشکن دـشاب  هتـشادن  هقباس 

نیا رد  ملـسم  نوچ  تسین  اوراـن  لاـمعا  نیا  ماـجنا  رد  وت  زا  رتراوازـس  یـسک  هک  یتسپ  تنیط و  ثبخ  اوراـن و  تشز و  ياـهندرک  هلثم 
تنامز ماما  رب  یتسکـش و  مهرد  ار  نیملـسم  ثدحو  هک  یئوت  تفگ : تفـشآرب و  تخاس  قحلم  خـیرات  ناراکتیانج  هب  ار  دایزنبا  راتفگ 

وت و دندومن و  نیملـسم  ياصع  قش  دیزی  شدنزرف  هیواعم و  هک  یتفگ  غورد  تفگ : ملـسم  ! يروآ دوجو  هب  یگرزب  هنتف  يدرک و  جورخ 
فورعم دیتخاس و  راکـشآ  رهاظ و  مدرم  نیب  رد  ار  تارکنم  هک  دـیدوشگ  ار  هنتف  باب  فیقث  هلیبق  زا  جالعینب  مالغ  هیبا  نب  دایز  تردـپ 

فورعمب رما  ار  اهنآ  هک  میدمآ  ام  دیتفرگ  شیپ  ار  رصیق  يرسک و  رادرک  دیدش ، نانآ  ياورنامرف  مدرم  تیاضر  نودب  دیدرک و  نفد  ار 
یلع نامز  زا  تموکح  هک  مینآ  هتـسیاش  هک  مینک  لمع  نآ  هب  میناوخب و  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  ار  ناـشیا  مینک و  رکنم  زا  یهن  و 
ملظب دیدومن و  نیملـسم  ياصع  قش  دـیدرک و  جورخ  ماما  رب  هک  یـسک  لوا  دیئامـش  سپ  دـیدرک  متـس  ام  رب  امـش  هدوب و  ام  نآ  زا  (ع )

درک هراشا  قاحلا  هلئـسم  هب  لیقع  نب  ملـسم  تالمج  نیا  رد  نوچ  . دیدرک راتفر  ناودـع  ملظ و  اب  شلها  اب  دـیدرک و  بصغ  ار  تموکح 
هب اذل  ددرگ  مانـشد  ءارتفا و  تمهت و  هب  لسوتم  هک  نآ  زج  تشادن  ياهراچ  دمآ  نارگ  وا  رب  ینعم  نیا  دوب و  دایزنبا  حاضتفا  نآ  رد  هک 

دز و داـیرف  وا  رب  ملـسم  ! ینکیم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ـالاح  يدرکیم  رمخ  برـش  هنیدـم  رد  هک  يدوبن  وـت  رگم  تفگ : ملـسم 
لثم تسین . هدنمرش  دوخ  راک  زا  دزادرپیم و  بعل  وهل و  هب  دشکیم و  ار  هانگیب  ياهناسنا  هک  تسا  راوازس  رمخ  برش  هب  یسک  تفگ :

نیسح و نسح و  یلع و  هب  تبسن  نداد  مانشد  هب  درک  عورش  دمآ و  ولج  دایز  رـسپ  تسا  هدادن  ماجنا  هحفص 105 ] یفالخ [  راک  هک  نیا 
ماب هب  ار  ملسم  داد  روتسد  دایزنبا  ادخ  نمشد  يا  نکب  یهاوخیم  هچ  ره  دیرتراوازس  مانشد  شحف و  هب  تردپ  وت و  تفگ : ملسم  . لیقع

[ . 110  ] دنزادنا ریز  هب  ار  شدسج  دننزب و  ار  شندرگ  دنربب و  رصق 

ملسم تیصو 

یهاوخیم هک  سک  ره  هب  تفگ  دایز  رـسپ  منک  تیـصو  نیرـضاح  زا  یکیب  راذـگب  ياهتفرگ  نم  لتق  هب  میمـصت  هک  لاـح  تفگ  ملـسم 
نارگید اب  هک  تسا  یتبارق  وت  نم و  نیب  تفگ  دز و  ادص  ار  صاقو  دعس  نب  رمع  دنکفا و  رظن  سلجم  رد  نیرضاح  هب  ملسم  . نک تیـصو 

ندینش زا  دایزنبا  يدونـشخ  رطاخ  هب  دعـس  نب  رمع  میوگب ، وت  اب  یناهنپ  مهاوخیم  هک  مراد  یتجاح  متفاین و  یـشیرق  وت  زجب  اریز  تسین 
: تفگ ملسم  تفر  ملسم  دزن  تساخرب و  دعس  رمع  نکم ، غیرد  تیومعرسپ  تجاح  ندینش  زا  تفگ : دایزنبا  دومن  عانتما  ملسم  ياضاقت 

منید زا  هچ  ره  نک و  ادا  ماهرز  ریشمش و  شورف  قیرط  زا  ار  نآ  مهرد  دصتفه  دودح  مراد  هفوک  رد  یـضرق  الوا  هک : تسنآ  نم  تیـصو 
يوسب يدـصاق  هکنآ  موس  نک . نفد  ریگب و  دایزنبا  زا  ار  مدـسج  هک  نآ  مود  تسا . هدرک  تمدـخ  نم  هب  هک  هدـب  هعوط  هب  دـمآ  هفاضا 
وگزاب دایزنبا  هب  ار  ملـسم  تیـصو  دافم  دعـس  نب  رمع  . دیایب هفوک  هب  مدوب  هتـشون  شیارب  نم  اریز  دیاین  هفوک  هب  هک  تسرفب  ع )  ) نیـسح

نیما ار  نئاـخ  یهاـگ  نکیل  دـنکیمن  تناـیخ  زگره  نیما   » ینعی نئاـخلا . نمتؤـی  دـق  نکلو  نیمـألا  کـنوخی  ـال  تـفگ : داـیزنبا  درک ،
رگا مه  ع )  ) نیـسح دروم  رد  هدب و  ماجنا  دراد  تسود  هک  نانچنآ  مینکیمن  یعنم  ام  تسا و  طوبرم  شدوخ  هب  وا  لام  اما  دنرامـشیم .»

هدومن و تفلاخم  ام  اب  تسین و  ام  زا  وا  اریز  مریذپیمن  ارت  تعافـش  ملـسم  دسج  دروم  رد  اما  تسین و  يراک  وا  اب  ار  ام  دـنکن  ام  هدارا  وا 

هنئمطم سفن  مالسلاهیلع  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


زا سپ  شدسج  هرابرد  ینعی  . » اهب عنص  ام  هانلتق  اذا  یلابن  اناف ال  هتثج  اما  و  تسا : هتفگ  رگید  تیاور  هب  تسا و  هدوب  اشوک  ام  تکاله  رب 
هحفص 106 ] [ . ] 111 « ] نکب یهاوخ  هک  يراک  ره  تسین  يراک  نآ  اب  ار  ام  وا  نتشک 

ملسم تداهش 

دورد و ص )  ) مرکا لوسر  رب  دوب و  لاعتم  دنوادخ  سیدقت  حیبست و  رافغتسا و  لوغشم  وا  دندرب و  یتموکح  رصق  ماب  هب  ار  ملسم  هاگ  نآ 
دنداد و بیرف  ار  ام  هک  یمدرم  نیب  ام و  نیب  دوخ  وت  ایادخ  . » انولذخ انورغ و  موق  نیب  اننیب و  مکحا  مهللأ  تفگیم : داتسرفیم و  تاولص 
هب دندومن و  شدیهـش  دنتخاس و  ادج  ندـب  زا  ار  شرـس  یلاح  نینچ  رد  درکیم و  زاین  زار و  نانچ  مه  ملـسم  «. امرف مکح  دـنتخاس  راوخ 
زور لیقع  نب  ملـسم  . داتـسرف ماش  هب  هیواعم  نب  دیزی  يارب  ار  شرـس  دنتخیوآ و  رادب  هفوک  هسانک  رد  ار  شفیرـش  دـسج  دایزنبا  روتـسد 

نارمح نب  ریکب  تسد  هب  هفرع ) زور   ) هجحیذ مهن  هبنـشراهچ  زور  رد  دوـمن و  ماـیق  هـیورت ) زور   ) يرجه لاس 60  هجحیذ  متشه  هبنـشهس 
. نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  [ . 112  ] دیدرگ دیهش  يرمحا 

هورع نب  یناه  تداهش 

راهظا دومن و  تعافـش  دایزنبا  دزن  هورع  نب  یناـه  هراـبرد  ثعـشا  نب  دـمحم  داـتفا  باـت  بت و  زا  هفوک  دیـسر و  تداهـشب  ملـسم  یتقو 
میدروآ رـصق  هب  ار  وا  دیعو  هدعو و  اب  هجراخ  ءامـسا  نم و  ینادیم و  ار  شاهلیبق  ترثک  یناه و  تیعقوم  امـش  ریمالا  هللا  حلـصأ  تشاد :

یناه داد  روتسد  درک و  تکاس  ار  وا  دیدهت  خیبوت و  اب  دایزنبا  مسرتیم  شتیب  لها  ینمشد  زا  هک  دیـشخبب  نم  هب  ار  وا  منکیم  شهاوخ 
ذماو و  دناوخیم . ار  دوخ  نانامیپمه  هلیبق و  دزیم و  دایرف  هچ  ره  وا  دندرب و  رازاب  فرطب  هتسب  تسد  ار  یناه  دنشکب  دنربب و  رازاب  هب  ار 
رازه راهچ  هتـشذگ  رد  هک  نآ  لاح  دادن و  ار  شباوج  درکن و  يرای  ار  وا  سک  چـیه  تفگیم  هاتریـشع . او  مویلا  یل  جـحذم  هاجح و ال 

تحت رفن  رازه  یـس  دـیبلطیم  هریغ  هدـنک و  هلیبق  زا  ار  دوخ  نانامیپمه  یتقو  تشاد و  دوخ  نامرف  تحت  هداـیپ  رازه  تشه  هراوس و  درم 
هلمح ات  تخاس  اهر  ار  دوخ  ياهتـسد  یناه  تفاتـشن  شکمک  هب  يدحا  زور  نآ  رد  اما  دـندومنیم  تباجا  هحفـص 107 ] ار [  وا  نامرف و 

دایزنبا دومن  دیهش  ار  وا  دایزنبا  هدشدازآ  كرت  مالغ  دیشر  دندرب و  رازاب  هب  دنتسب و  ار  شیاهتـسد  اددجم  دنتخیر و  شرـس  رب  اما  دنک 
[ . 113  ] داتسرف دیزی  يارب  ملسم  رس  هارمه  مه  ار  یناه  رس 

؟ دندرک هچ  ادهش  نادبا  اب 

ناشرکف زا  بالقنا  مایق و  ياوه  ات  يوما  تموکح  نافلاخم  نتفرگ  تربع  مدرم و  رد  سرت  بعر و  باجیا  يارب  دـیلپ  راکتیانج  داـیزنبا 
عـضو اب  ناـبایخ  هچوک و  رد  ار  جـحذم  سیئر  هفوک و  درمگرزب  ربمغیپ و  رـسپ  هدـنیامن  رهطم  كاـپ و  ياهندـب  داد  روتـسد  دوش  جراـخ 

دندیـشکیم و نیمز  يور  اـههچوک  رد  ار  اـهنآ  دنتـسب و  ءادهـش  كراـبم  ياـهاپ  هب  نامـسیر  داـیزنبا  نارومأـم  . دـننادرگب يراـبتفخ 
رازه هدزاود  دوب  تاـیح  رد  یناـه  باـنج  اـت  هک  دوشیم  رهاـظ  اـجنیا  رد  هفوـک  مدرم  یتلاـصایب  نبج و  سرت و  یئاـفویب و  اـصوصخم 
دسج هک  دندیدیم  دوخ  نامـشچ  اب  یتح  هک  دندرک  شومارف  ار  وا  قباوس  همه  نانچ  نآ  زورما  نکیل  دندرکیم  تکرح  وا  اب  سیلهساک 
مدرم نینچ  نیا  درکن ، ضارتعا  مه  رفن  کی  یتح  هتـسبورف و  بل  همه  اذهعم  دندیـشکیم  نیمز  يور  هب  اههچوک  رد  يراوخ  هچ  اب  ار  وا 

تعاطا وا  زا  دنبایب  مالـسلاهیلع  یلع  دـننامه  یلداع  مکاح  رگا  اریز  دـننک  یگدـنز  يراوخ  تلذ و  اب  دـنریذپب و  ار  یگدرب  دـیاب  هراومه 
نیا هب  تناها  نیهوت و  ناتـساد  هیماینب  نامز  مانمگ  رعاش  هک  تسا  اجنیا  . دنداقنم عیطم و  راوهدرب  راکمتـس  ملاظ و  ربارب  رد  اما  دننکیمن 
یلأ - 2 لیقعنبا قوسلا و  یف  یناه  یلا  يرظناف  توملاب  ام  نیردـت  تنک ال  ناـف  - 1: دـیوگیم نینچ  هدروآرد و  مظن  هب  ار  درمگرزب  ود 

هحفص 108] لیسم [  لک  لاس  دق  مد  حضن  هنول و  توملا  ریغ  دق  ادسج  يرت  - 3 لیتق رامط  نم  يوهی  رخآ  ههجو و  فیسلا  مشه  دق  لطب 
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یناـه و ندـب  هـب  رازاـب  رد  تـسیچ  ندرم  گرم و  ینادیمن  رگا  - » 1 لیقـص نیترفـش  يذ  نم  عطقا  ۀـییح و  ةاـتف  نم  ییحأ  ناـک  یتف  - 4
ترپ يدنلب  زا  هک  يرگید  هتسکش و  ار  شناوختسا  هدرب و  ار  شاهرهچ  تشوگ  ریشمش ، هک  یناولهپ  هب  نک  رظن  - » 2 نک .» رظن  لیقعنبا 

هک یناوج  - » 4 «. تسا هتفای  نایرج  اهدور  رد  هک  ار  ینوخ  هدرک و  رییغت  گرم  رثا  رد  هک  ینیبیم  ار  یندب  - » 3 «. تسا هدش  هتشک  هدش و 
[ . 114 « ] تسا رتهدنرب  هداد  یلقیص  ریشمش  ره  زا  هک  یعاجش  راگزور و  دمآرس  ایح  يدرمناوج و  رد 

دنتخیوآ راد  هب  ار  كاپ  داسجا 

ار نانآ  داد  روتسد  دیشکن و  تسد  اهنآ  زا  مه  زاب  ادهـش  رهطم  كاپ و  نادبا  هب  تبـسن  تناها  نیهوت و  هنوگ  ره  لامعا  زا  سپ  دایزنبا 
ناشن یتح  هک  تسا  کـیرات  هفوک  زور  نآ  خـیرات  ناـنچنآ  دـنتخیوآ و  راد  هب  سوکعم  هکلب  لومعم  روط  هب  هن  مه  نآ  دـنتخیوآ  راد  هب 

راد هب  هک  تسا  یمـشاه  لوا  لیقع  نب  ملـسم  دناهتـشون  نیخروم  هک  روط  نآ  دـناهدوب و  راد  يـالاب  رد  اهندـب  یخیراـت  هچ  اـت  دـهدیمن 
يارب مالـسا  رد  راد  هبوچ  هک  دننکیم ! لمع  هنوراو  ار  یهلا  ماکحا  مالـسا  نایعدم  هنوگچ  هک  تسا  اجنیا  تفگـش  تسا و  هدش  هتخیوآ 

هلوسر و هللا و  نوبراحی  نیذلا  ءازج  امنا  . دننزیم راد  هب  ار  ینید  ناربهر  نیحلـصم و  نکیل  هدش  نییعت  عضو و  لوسر  ادـخ و  اب  نیبراحم 
ادخ و اب  هک  اهنآ  رفیک  انامه  .» ضرالا نم  اوفنی  وا  فالخ  نم  مهلجرا  مهیدـیا و  عطقت  وا  اوبلـصی  وا  اولتقی  نا  اداسف  ضرألا  یف  نوعـسی 
رب ار  اهنآ  ياپ  تسد و  ای  دنزیوآ و  راد  هب  ای  دنـشکب  ار  نانآ  تسا  نیا  دننک  داسف  نیمز  رد  ات  دننکیم  شـشوک  دـنگنجیم و  شلوسر 

هحفص 109 ] [ . ] 115 « ] دندرگ دیعبت  ای  دنربب  رگیدکی  فالخ 

دنداتسرف ماش  هب  ار  ادهش  ياهرس 

نب یناه  لیقع و  نب  ملسم  رهطم  ياهرس  هزیاج  بسک  دیلپ و  دیزی  هب  رتشیب  برقت  يوما و  نادناخ  هب  تبسن  صالخا  راهظا  يارب  دایزنبا 
هفوک یماظن  تموکح  سیئر  طسوت  هک  نایعیـش  ناگرزب  زا  یکی  بخلـص  نب  ةرامع  رـس  نینچ  مه  ناگدازآ و  يادتقم  هوسا و  ود  هورع 
دیزی هب  نومـضم  نیدـب  مه  ياهمان  داتـسرف و  ماش  هب  ینادـمه  هیح  نبا  یناه  یمیمت و  حورا  نب  ریبز  هارمه  دوب  هدیـسر  لـتقب  ریگتـسد و 

شرازگ نینمؤملاریما  هب  درک ، ظفح  نانآ  رـش  زا  ار  وا  تفرگ و  شنانمـشد  زا  ار  نینمؤملاریما  قح  هک  ار  يادخ  ساپـس  دعب  اما  تشاگن :
هدومن هئطوت  نانآ  يارب  متـشامگ و  یناسوساج  اهنآ  رب  نم  دوب و  هدش  ناهنپ  يدارم  هورع  نب  یناه  هناخ  هب  لیقع  نب  ملـسم  هک  منکیم 

هب ناتناراثنناج  زا  رفن  ود  طسوت  هدرک و  ادج  ناشندب  زا  ار  ناشاهرس  هتـشگ و  طلـسم  اهنآ  رب  مدرک و  جراخ  ناشهاگنیمک  زا  ار  اهنآ  ات 
دنتـسه و عاضوا  هب  هاگآ  اناد و  قداص و  ناشیا  هک  دـهاوخب  اهنآ  زا  لـماک  قیقد و  تاـعالطا  دـناوتیم  نینمؤملاریما  مداتـسرف ، امـش  دزن 

[ . 116  ] مالسلا

دایز نبا  هب  دیزی  خساپ 

متـشاد تسود  نم  هک  روطنامه  دعب  اما  داتـسرف : وحن  نیدب  ار  دوخ  خساپ  دـیدرگ و  لاحـشوخ  رایـسب  دیـسر  دـیزی  هب  دایزنبا  همان  نوچ 
لقاع و اهنآ  يدوب  هتفگ  هکنانچ  متـساوخ و  ارت  ناگداتـسرف  يدومن ، قیدـصت  دـییأت و  دوخ  هرابرد  ار  ماهدـیقع  ناـمگ و  يدرک و  لـمع 

ارت متـشاد و  لیـسگ  وت  يوسب  ار  نانآ  دـنهدب و  مهرد  رازه  هد  اهنآ  زا  کی  ره  هب  مداد  روتـسد  دـناهدیقعشوخ  اـم  هب  تبـسن  لـضاف و 
يارب ار  ریز  تاروتـسد  هراب  نیا  رد  تسا  قارع  ریـسم  رد  ع )  ) نیـسح هک  متفای  عالطا  . نک راتفر  یبوخ  هب  نانآ  هراـبرد  منکیم  شراـفس 

هحفـص 110] شاب [ . رادـیب  گنز و  هب  شوگ  هراومه  - 2. راذگب نابهگن  دنبب و  ار  یتالـصاوم  ياههار  همه  - 1: دـنبب راکب  وا  هب  یبایتسد 
نم زا  ار  دوخ  طابترا   - 4. دشاب هتـشادن  تفلاخم  تردق  سک  چیه  هک  نک  نانچ  شکب و  نک و  ریگتـسد  نامگ  نظ و  اب  ار  نامهتم  - 3

[ . 117  ] سیونب میارب  ار  ثداوح  بترم  نکم و  عطق 
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هفوک رد  ناقفخ 

مکاح ناقفخ  دـشیم  هدرب  هللادـیبع  مان  اجک  ره  هک  دومن  داجیا  هفوک  رد  ناقفخ  بعر و  سرت و  نانچنآ  دـیزی  روتـسد  ءارجا  اب  داـیزنبا 
دراو هک  ره  تسب و  دـیزی  روتـسد  هب  ار  اههار  همه  دایزنبا  درک ، هدامآ  ع )  ) نیـسح اب  گنج  يارب  ار  مدرم  ياهنیمز  نینچ  داجیا  اب  دوب و 

هک دشیم  صخشم  رگا  دندرکیم و  اهر  ار  وا  دشیم  نشور  شعـضو  هچنانچ  تفرگیم  رارق  یئوجزاب  تحت  دیدرگیم  جراخ  ای  قارع 
هنیمز نیا  رد  . دنداتـسرفیم هفوک  ینعی  قارع  زکرم  هب  ار  وا  دیـسریم  رظنب  كوکـشم  رگا  دندومنیم و  ینادنز  تسا  نیـسح  ناتـسود  زا 

دـسرن هفوک  هب  نیـسح  هیحان  زا  یمایپ  اـی  ددرگ  قحلم  نیـسح  هب  دوشن و  جراـخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناتـسود  زا  یکی  اـنایحا  هکنیا  يارب 
هیسداق و هب  ار  ریمن  نب  نیصح  هفوک  سیلپ  سیئر  هکلب  دوبن  هفوک  صوصخم  مادقا  نیا  . تفرگیم ماجنا  يریگتخـس  طایتحا و  رثکادح 
رد دوب و  هتـشامگ  ورین  يدادـعت  هطقن  ره  رد  دـیامن و  لرتنک  ار  یحاون  نیا  همه  ات  داتـسرف  علعل  ياههوک  هیناطقطق و  نافخ و  هب  اـجنآ  زا 

ریگتـسد و دـنهد  ماجنا  نیـسح  يرای  تهج  رد  یمادـقا  دوب  نکمم  الامتحا  دـندوب و  فورعم  ع )  ) نیـسح یتسود  هب  هک  ار  یناسک  هفوک 
هعیـش نایعا  هوجو و  زا  رفن  هاجنپ  دصراهچ و  یفقث و  هدیبعیبا  نب  راتخم  یعازخ و  درـص  نب  نامیلـس  اهنآ  هلمج  زا  هک  دندومن  ینادنز 

[ . 118  ] دندوب

دیزی فرط  زا  نیسح  رورت  روتسد 

زا رتهداـس  جـح  لاـمعا  ياـغوغ  ناـیم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  رورت  هک  دیـشیدنا  دـش  ربخ  هفوک  يوسب  ع )  ) نیـسح تکرح  زا  هک  دـیزی 
میظع یهاپس  اب  ار  صاع  نب  دیعس  نب  ورمع  اذل  دوشن  حرطم  دیزی  الصا  تسا  هحفص 111 ] نکمم [  لکش  نیا  اب  هک  تسا  وا  اب  ندیگنج 
نکمم وا  يریگتسد  رگا  دنک و  ریگتسد  یناهنپ  ار  نیسح  ماما  هک  درک  شرافـس  وا  هب  دومن و  جاحلاریما  ار  وا  داتـسرف و  هکم  هب  هنیدم  زا 

ماما دش و  هکم  دراو  رایـسب  هاپـس  اب  هیورت  زور  دیعـس  نب  ورمع  دنک  دربن  وا  اب  دمآرب  رازراک  ماقم  رد  ماما  رگا  دیامن و  رورت  ار  يو  دـشن 
ریـصقت هورم و  افـص و  نیب  یعـس  هبعک و  هناـخ  فاوط  زا  سپ  دوـمن و  لیدـبت  هدرفم  هرمع  هب  ار  جـح  اذـل  دـنراد  ار  وا  دـصق  هک  تسناد 

شنوخ دنرادن و  هگن  ار  نما  مرح  مارتحا  هک  تشاد  نآ  میب  اریز  دومن  ار  هکم  زا  جورخ  دصق  دش و  جراخ  مارحا  زا  يوم ) ندرک  هاتوک  )
دور و رده  شنوخ  هجیتن  رد  دنهد و  تبـسن  نارگیدب  دنیامن و  ثول  ار  هیـضق  رورت  اب  هک  تشاد  ناکما  هوالعب  دنزیرب  مرتحم  مرح  رد  ار 

رابکتـسا هیلع  هزرابم  یگدازآ و  یبلطقح و  يادـن  ات  دریگ  تروص  يدابآ  زا  رود  نازوس و  کشخ و  نابایب  رد  تسا  رارق  هک  ار  یتضهن 
رد دنامب  رادیاپ  هدنز و  یقاب و  رهدلادبا  هشیمه و  يارب  دهد و  رارق  دوخ  عاعشلاتحت  ار  یتیگ  دسرب و  نایناهج  همه  شوگب  وجهطلـس  و 

هکلب درکن  افتکا  هزادنا  نیمه  هب  دیزی  . تخاس هاگآ  تضهن  نآ  هب  ار  نارای  باحـصا و  دمآ  دهاوخ  هک  ياهبطخ  رد  اذـلف  دوش  هفخ  هفطن 
دنتفای ار  نیـسح  اجک  ره  دـننک و  لیامح  سابل  ریز  رد  ریـشمش  دنـشوپب و  مارحا  سابل  دـنور و  هکم  هب  تخاس  رومأم  ار  رفن  یـس  ماش  زا 

[ . 119  ] دشاب هدیبسچ  هبعک  هدرپ  هب  رگا  یتح  دنشکب 

قارع هب  تمیزع  ماگنه  هب  نیسح  ماما  هبطخ 

هجحیذ متـشه  بش  رد  دـش و  راپـسهر  قارع  يوـس  هـب  هـکم  زا  لاس 60  هجحيذ  متشه  هبنـشراهچ  ای  هبنـشهس  زور  مالـسلاهیلع  نیـسح 
مدآ دـلو  یلع  توملا  طخ  هللااب ، الا  ةوق  هللا و ال  ءاش  اـم  دـمحلا هللا و  : دومرف داریا  حرـش  نیدـب  ياهبطخ  هدومن  عمج  ار  ناراـی  باحـصا و 

اهعطقتی یلاصواب  یناک  هیقال  انا  عرـصم  یل  ریخ  فسوی و  یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسا  یلا  ینهل  وا  ام  ةاـتفلا و  دـیج  یلع  ةدـالقلا  طـخم 
هللا یضر  ملقلاب ، طخ  موی  نع  صیحم  ال  هحفص 112 ] ابغس [  ۀبرجا  افوج و  اشارکا  ینم  نألمیف  البرک  سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالـسع 
یف هل  ۀـعومجم  یه  یلب  هتمحل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ذـشت  نل  نیرباصلا  روجا  انیفوی  هئالب و  یلع  ربصن  تیبلا ، لها  اـناضر 
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احبـصم لحار  یناف  انعم  لحریلف  هسفن  هللا  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم ، الذاب  انیف  ناک  نم  الأ و  هدعو  مهل  زجنی  هنیع و  مهبرقت  سدـقلا  ةریظح 
نوچمه هدازیمدآ  ندرگ  رب  گرم  هدالق  تسا  ادخ  زا  هکنآ  رگم  تسین  یئورین  چیه  دـهاوخب و  وا  هچ  نآ  ار و  يادـخ  ساپـس  .» هللا ءاشنا 

هراومه دنبندرگ  دننام  مه  گرم  دزاسیمن  رود  دوخ  زا  ار  دـنبندرگ  ناوج  نز  هکیروطنامه  ینعی   ) ناوج نز  ندرگ  رب  تسا  يدـنبندرگ 
عرـصم و نم  يارب  فسوی و  رادـید  هب  تسا  بوقعی  قاـیتشا  نوـچمه  مناگتـشذگ  هب  نتـسویپ  هب  نم  قاـیتشا  و  تسا ) هارمه  دازیمدآ  اـب 

نم زا  دنیامن و  هراپ  هراپ  ارم  ءاضعا  البرک  سیواون و  نیب  ارحص  ناگرگ  منیبیم  ایوگ  منآ ، رادید  زا  ریزگان  هک  تسا  هدش  رایتخا  یلتقم 
میدونشخ و ادخ  ياضر  هب  تیب  لها  ام  تسین و  يزیرگ  تسا  هتفر  ملق  هک  يزور  زا  دنزاسیم  هتشابنا  ار  دوخ  یلاخ  ياهنابنا  اهمکش و 

ادج وا  زا  داب  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ  لوسر  نت  هراپ  زگره  . درک میهاوخ  تفایرد  وا  زا  ار  نارباص  دزم  ابیکـش و  وا  يالب  رب 
دریذپیم ققحت  وا  هدعو  دوشیم و  نشور  اهنآ  هب  ادخ  لوسر  مشچ  دـندنویپیم و  وا  هب  نیرب ) تشهب   ) سدـقلاهریظح رد  هکلب  دوشیمن 

هللا ءاـقل  هب  هک  تسا  رـضاح  دـشیدنایمن و  ناـج  لذـب  زا  اـم  هار  رد  سک  ره  منکیم  تکرح  حبـص  ادرف  ادـخ  تساوـخب  نم  هک  دـینادب 
[ . 120 « ] دنک تکرح  ام  اب  دیامن  ادف  هار  نیا  رد  ار  شناج  ددنویپب و 

مشاه ینب  هب  نیسح  همان 

تشون و مشاهینب  يارب  ایوگ  لاح  نیع  رد  هاتوک  رـصتخم و  همان  دـنک  تکرح  قارع  يوس  هب  تفرگ  میمـصت  نوچ  مالـسلاهیلع  نیـسح 
نیسح زا  هحفص 113 ] تسا [ : نینچ  همان  نتم  ددرگ و  قحلم  وا  هب  دراد  نیسح  يرای  رس  هک  ره  ات  تخاس  هاگآ  دوخ  میمـصت  زا  ار  نانآ 

ام هب  هک  ره  دوشیم و  دیهـش  ددنویپب  نم  هب  امـش  زا  هک  ره  دـعب ، اما  دـناهنیدم  رد  مشاهینب  زا  هک  یناسک  دـمحم و  شردارب  هب  یلع  نب 
تکرح تبقاع  زا  تسین و  شراک  رد  يراکبیرف  هیمعت و  مالـسلاهیلع  نیـسح  هدنراگن : . مالـسلا دید و  دهاوخن  ار  يزوریپ  حـتف و  ددـنویپن 

نیا رد  فیطل  هتکن  . تسا وا  هتـسیاش  رارحألایبأ  میـضلایبأ و  بقل  یتسار  دیوگیم و  نخـس  تحارـص  نیا  اب  اذل  تسا و  هاگآ  زین  دوخ 
زین دـنک  لابند  ار  وا  تکرح  همانرب و  سک  ره  تسا و  زوریپ  نیـسح  اتقیقح  دـنادیم و  يزوریپ  حـتف و  ار  تکرح  نیا  هک  تسا  نآ  هماـن 

زوریپ سیلگنا  رامعتسا  رب  ناگدازآ  رورس  یلع  نب  نیسح  نانخس  زا  ماهلا  اب  ناتسودنه  ربهر  حلـصم و  يدناگ  هکنانچ  دوب  دهاوخ  زوریپ 
رب یئاـهن  يزوریپ  هب  یگدازآ  يدازآ و  رهظم  نیـسح  زا  يوریپ  هب  مه  اـم  رورپدیهـش  تلم  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  ریبک  ربهر  تشگ و 
هب لین  يارب  مشاهینب  زا  یهورگ  دیـسر  مشاهینب  هب  هنیدـم  رد  مالـسلاهیلع  ماما  همان  یتقو  . دـنتفای تسد  ناهج  رابکتـسا  نامز و  توغاط 

ناگدازومع ناردارب و  هلمج  زا  هک  دـندش  قحلم  مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  هکم  رد  دـندرک و  تکرح  يزوریپ  يدـبا و  تداعـس  تداـهش و 
[ . 121  ] دومن تکرح  نانآ  هارمه  اذهعم  دوب  فلاخم  ماما  تکرح  اب  دنچ  ره  مه  هیفنح  دمحم  دندوب و 

ترضح نآ  خساپ  ماما و  اب  هکم  ناگرزب  نانخس 

قارع هب  ماما  تمیزع  هرابرد  کی  ره  بایفرش و  ترضح  نآ  تمدخ  دندش  ربخاب  مالسلاهیلع  ماما  میمصت  زا  هنیدم  هکم و  ناگرزب  یتقو 
زا يدایز  يهدع  رمع و  نب  هللادبع  همزحم و  نب  روسم  سابع و  هللادبع  یموزخم و  ثراح  نب  نمحرلادـبع  نب  رمع  دـندومن  داریا  ینانخس 

ماما هحفـص 114 ] دـندومن [ . یهن  قارع  هب  نتفر  زا  ار  ترـضح  يراصنا  هللادـبع  نب  رباـج  هدـعج و  نب  هللادـبع  یموزخم و  رکبوبا  هلمج 
هک دهد  وکین  شاداپ  ارت  ادخ  دومرف : نمحرلادبع  نب  رمع  باوج  رد  هکنانچ  دادیم ، یلامجا  خساپ  شناتـسود  زا  یـضعب  هب  مالـسلاهیلع 

تسا هتخادرپ  نخس  هب  لصفم  یـضعب  اب  . دش دهاوخ  دیامرف  مکح  دهاوخب و  ادخ  هک  ار  هچنآ  یلو  یتسه  یعاس  اشوک و  دوخ  هدیقع  رد 
[ . 122  ] تخادرپ میهاوخ  اهنآ  زا  یخرب  رکذ  هب  ام  هک 

سابع نبا  نیسح و 
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مدرم دیـسرپ : دـیناسر و  نیـسح  هب  ار  دوخ  هدزباتـش  هودـنا  مغ و  ایندـکی  اـب  تسا  هفوـک  مزاـع  ع )  ) نیـسح دینـش  هک  ساـبع  نب  هللادـبع 
ممعرـسپ هب  مورب و  هفوک  هب  هدنیآ  زور  ود  یکی  رد  ماهتفرگ  میمـصت  يرآ  ماما -  ؟ تسا نینچ  ایآ  دـیاهدش  قارع  مزاع  امـش  دـنیوگیم :

ار رهش  دناهتـشک ، ار  ناشریما  ایآ  دناهدرک ، هچ  امـش  يرای  ماقم  رد  هفوک  مدرم  رگم  ادخ ، رب  هانپ  هآ  سابعنبا -  . مدنویپب لیقع  نب  ملـسم 
دوخ دنسم  رد  ناشرادنامرف  زونه  دناهدرک و  توعد  ارت  رگا  اما  ینک ، باتش  نتفر  رد  دیاب  دناهدرک  نینچ  رگا  دناهتفرگ ؟ دوخ  رایتخا  رد 

هک متـسین  نئمطم  دناهدرک ، توعد  گنج  يارب  ارت  دننکیم ، عمج  وا  يارب  ار  تایلام  جارخ و  و  دنکیم ، تموکح  مدرم  رب  و  دراد ، رارق 
هچ ادخ  ات  منکیم  ریخ  بلط  ادخ  زا  ماما -  . دنشاب وت  نمـشد  اهنامه  هاگنآ  دنـشورفن  ارت  دنـشاب و  هتفگن  غورد  وت  هب  دنهدن و  بیرف  ارت 

، دیوریم لتق  گرم و  يوس  هب  امش  اریز  مناوتیمن  میامن  لمحت  ار  امش  میمـصت  نیا  منک و  ربص  مهاوخیم  هچ  ره  سابعنبا -  !؟ دهاوخ
قارع مدرم  رگا  دیزاجح و  لها  گرزب  دیـس و  امـش  هک  دینامب  نما  رهـش  نیمه  رد  و  ورم ، اهنآ  کیدزن  دـنراکبیرف  یتیعمج  قارع  مدرم 

هب ینامب  هکم  رد  یهاوخیمن  رگا  و  دـیربب ، فیرـشت  هفوک  هب  هاگنآ  دـننک  نوریب  ار  ناشرادـنامرف  هک  سیونب  اـهنآ  يارب  دـنهاوخیم  ارت 
اج نآ  رد  دیناوتیم  هک  دراد  یناتسهوک  ياهتمسق  تسا  یمکحم  هحفص 115 ] ياهژد [  اههعلق و  ياراد  روانهپ و  يروشک  هک  ورب  نمی 

فدـه هب  تسا  دـیما  دـنناوخب  تیرای  هب  ار  مدرم  ات  یتسرفیم  ار  ناتـسود  دـندایز ، اجنآ  رد  امـش  ردـپ  نایعیـش  هوـالع  دیـشاب و  ظوفحم 
هدرک و تعیب  میارب  هفوک  مدرم  هک  هتشون  نم  هب  لیقع  نب  ملسم  نکیل  ینم ، هاوخریخ  نابرهم و  وت  هک  منادیم  معرسپ  ع :)  ) نیسح . یسرب
دنشکب و ارت  هک  مسرتیم  اریز  ربم  هارمه  ار  نارتخد  نانز و  سپ  يورب  یهاوخیم  هک  نونکا  ربمغیپ ! رـسپ  : سابعنبا . دنتـسه میرای  هدامآ 

گنچ اب  هک  متـسنادیم  رگا  مسق  ادخ  هب  ناج  نیـسح  تشذگ ، دـهاوخ  هچ  نانآ  هب  دـناد  ادـخ  هک  دنـشاب  نایرج  رظان  تنارتخد  نانز و 
ار راک  نیا  هنیآ  ره  يورن  هفوک  هب  هک  دننکیم  عناق  ار  وت  دـنوشیم و  عمج  مدرم  امـش  اب  ار  دوخ  ندرک  ریگرد  امـش و  رـس  يوم  هب  ندز 

ساـبعنبا هک  ار  هچنآ  هـتبلا  هدـنراگن : [ . 123  ] منک فرـصنم  ار  امـش  مناوـتیمن  یمادـقا  تردـق و  چـیه  اـب  هک  مـنک  هـچ  یلو  مدرکیم 
شتیلوئـسم ادـخ  فرط  زا  هـک  تـسا  هـفیظو  ماـجنا  بـیقعت  رد  ع )  ) نیـسح نـکیل  دوـبن  یفخم  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  درکیم  ینیبشیپ 

نیب زا  ادخ  هناخ  مارتحا  دنزیریم و  ار  شنوخ  دشاب  هدیبسچ  هبعک  هناخ  هدرپ  هب  رگا  هک  دنادیم  هفاضا  هب  و  تسا . هدـش  هداهن  شاهدـهعب 
. دوریم

رمع نبا  اب  نیسح 

راهظا دیـسر و  ربمغیپ  رـسپ  تمدخب  هللادبع  داد ، هئارا  یتاداهنـشیپ  درک و  تاقالم  ع )  ) نیـسح اب  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  رمع  نب  هللادـبع 
ار دیزی  مدرم  هرخالاب  دینادیم ، ناتنادناخ  اب  ار  هیماینب  ینمـشد  امـش  دهد ، رارق  دوخ  تمحر  فطل و  دروم  ارت  ادخ  هللادـبعابا  ای  تشاد :

يدایز تیعمج  وت  يراداوه  رد  دنـشکب و  ارت  دـننک و  ادـیپ  لیامت  وا  هب  رویز  رز و  رطاـخب  مدرم  هک  مسرتیم  نم  دـناهداد و  رارق  مکاـح 
موی یلا  هللا  مهل  ذـخیل  هورـصنی  نل  هولذـخ و  هولتق و  نئل  لوتقم و  نیـسح  دومرفیم : هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  نم  هک  . دـنوشیم هتـشک 

منادیم حالص  نم  «. دزاسیم راوخ  تمایق  ات  ار  تیعمج  نآ  دنوادخ  دننکن  شیرای  دنشکب و  ار  وا  رگا  دوشیم و  هتـشک  نیـسح  . » ۀمایقلا
یجرف ادـخ  هک  تسا  دـیما  دـیدرکیم  لـمحت  هیواـعم  ناـمز  هکناـنچ  دـیئامن  لـمحت  ار  لـئاسم  دـینک و  لـمع  مدرم  دـننام  مه  امـش  هـک 

هتفگ شردپ  وا و  هرابرد  هحفـص 117 ] ربمایپ [  هک  يراتفگ  نآ  اب  میامن  حلـص  وا  اب  منک و  تعیب  دیزی  اب  نم  ینعی  ابجع  نیـسح : . دناسرب
دیریگب و هرانک  مدرم  زا  دینکیمن  تعیب  رگا  دیورب و  هنیدم  هب  دیدرگ و  فرصنم  هفوک  هب  نتفر  میمصت و  نیا  زا  هرخالاب  رمعنبا : !! تسا

هتـشادن يداـیز  یگدـنز  دـیزی  هک  تسا  دـیما  دـننکیم ، دـنناوتب  هچ  ره  اـهنآ  دـینادیم  هک  دـیهدن  هیماینب  نادـناخ  تسد  هب  ياهژوـس 
هک نک  مهابتشا  هجوتم  ارم  منکیم  هابتشا  رگا  منکیم ؟ هابتشا  نم  ینکیم  رکف  ایآ  تسا ، تشز  هچ  هک  نخـس  نیا  رب  فا  نیـسح : . دشاب

تلاصا و یکاپ و  رد  امش  هک  دزادنایمن  هابتشا  هب  ار  شربمایپ  رتخد  رسپ  زگره  ادخ  مسق ، ادخ  هب  هن  رمعنبا : . تفریذپ مهاوخ  هناعـضاخ 
هک ینک  هدهاشم  ار  یئاهتکرح  مدرم  زا  دریگ و  رارق  ریـشمش  ربارب  رد  ابیز  هرهچ  نیا  مسرتیم  اما  دیتسین  ربارب  دیزی  اب  یگداوناخ  تباجن 
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هک تسین  نینچ  رمع  رـسپ  ماما -  . نکم تعیب  زگره  نیـشنب و  تاهناخ  رد  ینک  تعیب  یتساوخن  رگا  درگرب  هنیدم  هب  ام  اب  يرادن ، تسود 
هک ینادیمن  رگم  . تشک دنهاوخ  ارم  منکن  تعیب  رگا  و  دـنریگن ، تعیب  نم  زا  رابجا  هب  ات  دنـشکیمن  نم  زا  تسد  اهنیا  ینکیم  رکف  وت 

نخس ییحی  هدیرب  رس  هک  یلاح  رد  دنربیم ، هیده  لیئارساینب  ناراکمتس  زا  يراکمتس  يارب  ار  ایرکز  نب  ییحی  رـس  هک  تسا  ایند  یتسپ 
دنتشک و ار  ناربمایپ  زا  رفن  داتفه  باتفآ  حبص و  عولط  هلصاف  رد  لیئارساینب  هک  ياهدینـشن  ایآ  . دومنیم تجح  مامتا  اهنآ  رب  تفگیم و 

نانآ ررقم  دعوم  رد  ات  داد  تلهم  اهنآ  هب  مه  ادخ  و  دناهدرکن ، يراک  چیه  هکنیا  لثم  دنتخادرپ  شورف  دیرخ و  هب  ناشاههزاغم  رد  سپس 
دومرف نایب  نشور  لماک و  ار  توکس  هجیتن  رمع  نب  هللادبع  اب  يوگتفگ  رد  مالسلاهیلع  نیسح  هدنراگن : [ . 125 . ] دیناسر دوخ  رفیک  هب  ار 

ناربماـیپ زا  رفن  داـتفه  هک  ناـنچ  تشک  دـنهاوخ  ار  وا  ادـص  رـسیب و  یگداـس و  هـب  دـسرن  تداهـش  هـب  تزع  اـب  دـنکن و  ماـیق  رگا  هـک 
ار وا  رس  هک  دنکیم  رکذ  ار  ایرکز  نب  ییحی  اب  دوخ  تشونرس  لماک  هباشت  زین  .و  دروخیمن ناکت  بآ  زا  بآ  دنشکیم و  ار  لیئارساینب 

. تفگ نخس  یبن  ییحی  رس  هکنانچ  دیوگیم  نخس  تشط  رد  ین و  يالاب  رد  هکیلاح  رد  دنربیم  دیزی  يارب  هحفص 118 ] زین [ 

هملس ما  نیسح و 

كانهودنا نوزحم و  قارع  هب  نتفر  اب  ارم  مدنزرف  درک : ضرع  نیسح  هب  يراز  هیرگ و  اب  تسا  قارع  مزاع  نیسح  هک  دینش  یتقو  هملسما 
رد نیسح  مدنزرف  . » البرک اهل  لاقی  ضرأ  یف  قارعلا  ضراب  نیسحلا  يدلو  لتقی  دومرف : مدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  تدج  زا  هک  نادرگم ،

ياهشیــش رد  هداد  نـم  هـب  ادــخ  لوـسر  هـک  ار  وـت  ربـق  كاــخ  و  دــش » دــهاوخ  هتــشک  دوـشیم  هدــیمان  ــالبرک  هـک  ینیمز  رد  قارع 
تسا هتساوخ  ادخ  هحفـص 116 ] دننکیم و [  ادج  ندب  زا  ار  مرـس  موشیم و  هتـشک  هک  منادیم  مردام  دومرف : ع )  ) نیـسح . ماهتـشادهگن

هک دنباین  ار  یـسک  دنبلطب  کمک  هچ  ره  دنـشاب و  دنب  دیق و  رد  ریـسا  یـضعب  هدیرب و  رـس  یـضعب  ار  ملافطا  دنیبب و  اهرهـش  رد  ار  ممرح 
يوریم اجک  سپ  اتفگـش  . » لوتقم تنا  بهذت و  نیاف  ابجع  او  تشاد : هضرع  درک و  دنلب  هیرگب  ار  شیادص  هملـسما  دنک  يرای  ار  اهنآ 

دنادیم و راع  گنن و  ار  تلذ  اب  نتسیز  دنزیم و  دنخشین  یگدنزب  دنخبل و  گرم  هب  هک  نیـسح  »؟ دش یهاوخ  هتـشک  ینادیم  هک  نیا  اب 
دیاب دعب  زور  مریمن  ادرف  رگا  درم و  مهاوخ  ادرف  مورن  زورما  رگا  مردام ، : دیامرفیم دهدیم  حیجرت  رابتلذ  یگدنز  رب  ار  راختفا  اب  گرم 

هک ار  يربق  موشیم و  هتشک  تعاس  نآ  رد  هک  ار  یتعاس  و  موشیم ، هتـشک  زور  نآ  رد  هک  ار  يزور  نم  تسین ، يزیرگ  ندرم  زا  مریمب ،
[ . 124  ] منیبیم ارت  هکنانچ  منیبیم  ار  نآ  مسانشیم و  ارت  هکنانچ  مسانشیم  مدرگیم  نوفدم  نآ  رد 

هیفنح دمحم  نیسح و 

يریگشیپ روظنم  هب  تسا  هدرک  هفوک  دصق  هکم  زا  نیسح  هک  دش  ربخ  نوچ  دیـسر و  هیفنح  نب  دمحم  هب  هنیدم  رد  ع )  ) نیـسح ماما  همان 
: درک ضرع  دـمآ و  ماما  دزن  اذـل  تشاد  تکرح  دـصق  نآ  يادرف  ماما  هک  دـش  هکم  دراو  یبش  رد  افداصت  دـمآ ، هکم  هب  ماما  میمـصت  زا 

تناگتـشذگ دـننام  مه  وت  اب  هک  مسرتیم  نم  دـندرک و  هچ  تردارب  ردـپ و  اب  هک  يربخاب  هفوک  لـها  تناـیخ  هلیح و  رکم و  زا  وت  ردارب 
مـسرتیم مردارب  دومرف : ردارب  یهاوخریخ  تحیـصن و  زا  رکـشت  نمـض  ع )  ) نیـسح . دوب یهاوخ  زیزع  ینامب  مرح  رد  رگا  دنزرو  تنایخ 

نیا زا  رگا  دـمحم : . دورب نیب  زا  هبعک  هناخ  مارتحا  نم  هلیـسو  هب  دزیرب و  مرح  رد  ار  منوخ  درادـن و  هگن  ار  مرح  تمرح  هیواـعم  نب  دـیزی 
متـشه هاگرحـس  نوچ  و  منکیم ، رکف  هراب  نیا  رد  ماما : . دـنباین یـسرتسد  وت  هب  هک  ورب  يرگید  نیمزرـس  ای  نمی  هب  سپ  يراد  میب  ظاحل 

راهم دـمآ و  ماما  دزن  تسیرگ و  دوب  وضو  لوغـشم  هک  یلاح  رد  دـش  ربخاب  هیفنح  دـمحم  دـیدرگ و  تکرح  هدامآ  نیـسح  ماـما  هجحیذ 
نکلو یلب  مالسلاهیلع : لاق  ؟ ینکیم باتش  تکرح  رد  کنیا  ارچ  ینک  هشیدنا  منانخس  هرابرد  دوب  رارق  ردارب  تفگ : تفرگ و  ار  شاهقان 

مدش ادج  وت  زا  هکنآ  زا  دعب  .» الیتق كاری  نا  ءاش  دق  هللا  ناف  جرخا  نیـسح  ای  لاقف : کتقراف  ام  دـعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یناتا 
انا انا هللا و  هیفنحلا  نب  دمحم  لاقف  . دنیبب هتـشک  ار  وت  دهاوخیم  ادخ  هک  نک  تکرح  نیـسح  يا  دومرف : دمآ و  مباوخب  ص )  ) ادـخ لوسر 

هنئمطم سفن  مالسلاهیلع  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


: درک ضرع  عاجرتسا  هملک  زا  سپ  هیفنح  دمحم  .» لاحلا اذـه  لثم  یلع  جرخت  تنا  کعم و  ةوسنلا  ءالؤه  کلمح  ینعم  امف  نوعجار  هیلا 
ادـخ . » ایابـس نهاری  نا  ءاش  دـق  هللا  نا  ع :)  ) لاقف »؟ يربیم هارمه  ار  نانز  ارچ  يوریم  هحفـص 119 ] ندش [  هتـشک  يارب  هک  یتروص  رد 

[ «. 126  ] دنیبب ریسا  ار  اهنآ  دهاوخیم 

دسوبیم ار  ربمایپ  هاگ  هسوب  رمع  نبا 

زا عالطا  ضحمب  رمع  نب  هللادـبع  دومرف و  تکرح  هکم  زا  باحـصا  تیب و  لها  اـب  هجحيذ  متـشه  زور  حبـص  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
هدارا « ؟ هللا لوسر  نبای  دـیرت  نیا  درک : ضرع  دـیناسر و  ماما  هب  ار  دوخ  لوا  لزنم  رد  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  دـش و  راوس  ماما  تکرح 

ع)  ) نیـسح درگرب »؟ هبیط  هنیدم  تدج  مرح  هب   » كدج مرح  یلا  عجرا  الهم  رمعنبا : . قارع دومرف : ماما  ادخ »؟ ربمایپ  دنزرف  دـیراد  اجک 
، امنب نم  هب  تسا  هدیـسوب  ادـخ  لوسر  هک  ار  یئاـج  هللادـبعابا  يا  تفگ  ددرگیمنرب  دوخ  میمـصت  زا  ماـما  دـید  یتقو  رمعنبا  تفریذـپن 

هتشک وت  هک  منادیم  مدرپس و  ادخ  هب  ارت  تفگ  تسیرگ و  دیسوب و  راب  هس  ار  نآ  رمع  رـسپ  تخاس و  راکـشآ  ار  كرابم  فان  ترـضح 
[ . 127  ] دش یهاوخ 

رفعج نب  هللادبع  نیسح و 

هودنا مغ و  جاوما  دـیدرگ و  تحاران  هفوک  هب  نیـسح  نتفر  ربخ  زا  يربک  بنیز  رـسمه  نیـسح و  ماما  يومعرـسپ  رایط  رفعج  نب  هللادـبع 
همان نتم  داتسرف ، ماما  تمدخ  دمحم  نوع و  شدنزرف  ود  اب  تشون و  مالسلاهیلع  نیـسح  يارب  ياهمان  اذل  تفرگارف ، ار  شدوجو  رـسارس 
رطخ ساسحا  هار  نیا  رد  نم  هک  دیدرگ  فرصنم  رفـس  نیا  زا  دیدناوخ  ار  ماهمان  نوچ  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ارت  دعب . اما  : دوب نینچ 

ددرگیم شوماخ  نیمز  رون  دیوش  هتـشک  امـش  رگا  یئامن و  لصأتـسم  ار  تاهداوناخ  یهدـب و  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  مسرتیم  منکیم و 
هحفص دیسر [ . مهاوخ  تمدخ  اصخش  زین  دوخ  نم  نکم و  باتش  نتفر  رد  ینانمؤم ، هاگهانپ  دیما و  ناگتفای و  تیاده  صخاش  امش  هک 

زا تفر و  هکم  مکاح  دیعس  نب  ورمع  دزن  دوب  شوشم  شرکف  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ياوق  یتحاران ، طرف  زا  هک  رفعج  نب  هللادبع  [ 120
دوخ ناباتش  تخاس و  هارمه  دوخ  اب  رتشیب  نانیمطا  يارب  زین  ار  هکم  مکاح  ردارب  دیعـس  نب  ییحی  تفرگ و  ع )  ) نیـسح يارب  ناما  همان  وا 

عورش هللادبع  تفریذپن  مالسلاهیلع  نیسح  نکیل  دومن ، ار  هکم  تماقا  داهنشیپ  درک و  هضرع  ماما  تمدخ  ار  ناما  همان  دیناسر و  ماما  هب  ار 
باوخ رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  مدج  دومرف : ع )  ) نیـسح دزاس  فرـصنم  ار  نیـسح  دناوتب  دـیاش  ات  ندرک  هلان  هجـض و  سامتلا و  هب  درک 
يارب نونک  ات  دومرف : ماما  ؟ دـیدید باوخ  هچ  دیـسرپ  رفعج  نب  هللادـبع  . میامن تفلاخم  مناوتیمن  هک  هداد  يروتـسد  ارم  مدرک و  تاقالم 

یظفاحادخ نیسح  زا  ناوارف  هودنا  اب  رفعج  نب  هللادبع  . منک تاقالم  ار  ادخ  ات  درک  مهاوخن  لقن  يدحا  يارب  زگره  ماهدرکن و  لقن  یسک 
[ . 128  ] دنیامن يزابناج  شباکر  رد  دنشاب و  نیسح  تمدخ  رد  هک  دومن  شرافس  ار  شنادنزرف  درک و 

ریبز نب  هللادبع  نیسح و 

دوخ هب  ار  مدرم  دـمآ و  هکم  هب  درک و  یچیپرـس  دـیزی  اب  تعیب  زا  لیلد  نیمه  هب  تشاد و  تموکح  تفـالخ و  هیعاد  هک  ریبز  نب  هللادـبع 
وا فصو  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دیـشوپیم  نشخ  سابل  درکیم و  تداـبع  دـهز و  هب  رهاـظت  ماوع  مدرم  بلج  يارب  دومنیم و  توعد 

ریبزنبا رب  هکم  رد  نیـسح  ندوب  اذل  و  «. دنک هضبق  دیـص و  ار  ایند  ات  هدرتسگ  نید  ماد  . » ایندلا ءافطـصال  نیدـلا  ۀـلابح  بصنی  دـیوگیم :
عنم قارع  هب  نتفر  زا  ار  نیـسح  تمهت  عفر  يارب  یهاگ  نکیل  درکیمن  ادیپ  شیارگ  وا  هب  سک  چیه  نیـسح  دوجو  اب  اریز  دمآیم  نارگ 

ار وا  مدرم  دـنادیم  اریز  منک  كرت  ار  زاـجح  نم  هک  تسین  نـیا  زا  رتبوـبحم  ریبزنـبا  دزن  اـیند  زا  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  درکیم 
هحفـص 121] سویأم [  نیـسح  ندومن  فرـصنم  زا  هک  نآ  زا  سپ  سابع  نب  هللادـبع  هک  مینیبیم  اذـل  . دـنروآیمن باسح  هب  نم  ياـتمه 
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زاجح دوریم و  قارع  هب  نیسح  هک  ریبز » رسپ  داب  نشور  تمشچ   » ریبزلا نبای  کنیع  ترق  دقل  دنکیم : باطخ  نینچ  ریبزنبا  هب  دوشیم 
نأ تئـش  ام  يرقن  ويرفـصا  یـضیبف و  وجلا  کلالخ  رمعمب  ةربق  نم  کل  ای  : ددرگیم منرتم  تایبا  نیا  هب  سپـس  دراذـگیم ، وت  يارب  ار 

[ . 129 « ] ناوخب زاوآ  یناوخب  یهاوخیم  هچ  ره  و  «.» شکب ریفص  راذگب و  مخت  سپ  دش  یلاخ  وت  يارب  يدابآ  هربق  يا   » يرقنت

البرک ات  هکم  هار  نیب  لزانم 

و دـناهدروآ ، باـسح  هب  لزنم  تفه  یـس و  تسا  هدومیپ  رفـس  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  ار  ـالبرک  اـت  هکم  هار  نیب  لزاـنم  نیخروم 
یئاهاج هکلب  دشاب  هدش  فقوتم  اج  نآ  رد  زور  همین  ای  بش  ع )  ) نیسح هک  تسین  یلزانم  اهنآ  همه  هدش  دای  نآ  زا  خیرات  رد  هک  یلزانم 

لزنم زور  ای  بش  هچ  دـننک  تحارتسا  دـننارذگب و  اـجنآ  رد  ار  یتقو  دنتـسناوتیم  نارفاـسم  هک  هدـش  رفح  یهاـچ  نیرفاـسم  هار  رـس  هک 
رتمولیک هک 68  لیم  راهچ  یس و  ات  هدش  عورـش  رتمولیک ) ود   ) لیم کی  هلـصاف  زا  تسا  توافتم  مه  لزانم  نیا  لصاوف  و  هدمآ ، باسحب 

نب یلع  بیطخ  . دـیناوخیم باـتک  يـالبال  رد  هک  تسا  هـتفرگ  ماـجنا  یئاـهتاقالم  هداد و  خر  یثداوـح  لزاـنم  زا  یـضعب  رد  .و  دوـشیم
لاح نیع  رد  بلاج و  رایسب  اقح  هک  هدیشک  مظن  هب  ار  قارع  هکم و  هار  نیب  لزانم  نآ  رد  هک  هدورس  ياهموظنم  یفجن  یمشاهلا  نیـسحلا 

تسا ياهفحت  ع )  ) یلع نب  نیسح  ناگدازآ  رورس  نایعیش  ناتـسود و  زا  بدا  قوذ و  لها  يارب  نوچ  تسا و  تیب  دودح 56  رد  هاتوک و 
کنیا دهدیم و  لیکشت  ار  هداهشلا » یلا  ۀقیرط  یف  نیسحلا  : » باتک نآ  حرـش  هروصقم و  هموظنم  نیا  . میزادرپیم نآ  لقن  هب  اذل  اهبنارگ 
الزانم هریـسب  یتأ  دـق  و  - 2 يرولا نیماـیمب  قارعلا  اوحنی  يرقلا  ما  اـکرات  نیـسحلا  راـس  - 1 هحفـص 122 ] مینکیم [ : عورـش  ار  هروصقم 

عبتی بحـصل و  ابو  لهالاب  حافـصلاب  رم  و  - 4 یتا اعرـسم  میعنتلل  رم و  اع  نبا  ناتـسب  لوالا  لزنملاـف  - 3 امسلا بهش  ترخاف  دق  اهئابـصح 
و - 7 ینو ام  اهیف  ۀـیعیفا  مث  حلـسم  اهب و  رم  ةرمغ  و  - 6 الع اهبـصه  قرع  تاذ  یفاو و  اهدـعب  قیقعلا  يداو  یلا  مث  - 5 یظحلا ارثا  یطخلا 

ءام یلا  هبکرب  ریـسلا  لـصاو  و  - 9 يرثلا ادـسا  مهناـک  هفحت  هبحـص  هب و  رم  قمع  و  - 8 یمتنی میلـسینب  یلا  لیق  يذلا  ندعمل  ءاج  اهدـعب 
دئار كاذ  اسیق  لوسرلا  ریس  هنم  فورعملا  رجاحلا  و  - 11 اضفلا مث  ةرقنلاف  ۀثیغم  ادصاق  اذجم  يرسملاب  حار  و  - 10 يدح هیداح  ۀلیلسلا و 

هیمیزخلل و  - 14 الکلا رفاول  یط  هلزنت  لزنم  وه  رفجألاب و  لـح  و  - 13 يدع ام  دیف  زوت و  یتأ  مث  نم  ءاریمـس و  ادـصاق  راس  و  - 12 يدهلا
اهب دورز و  یفاو  اهدـعب  و  - 16 یجدـلا دـنع  یعن  امل  فئاه  نم  تعو  امب  بنیز  هتثدـح  و  - 15 ینو يرـسملا  نع  ۀـلیل  اموی و  یتا  نا  امل 
مث نم  اهدعب و  ناطب  یتلا  ۀـیبلعثلل  یتا  مث  - 18 یمه همع  نبا  یلع  هعمد  ادعصلا و  مث  نیـسحلا  سفنت  - 17 یجحلا یعنی  ملسم  یعان  هافاو 

-21 یجدلا حنج  یف  یفوکلا  هئاج  يرـسلا و  طح  ۀلابز  یتا  یتح  - 20 يرج نافوکب  امب  هثدح  يذلا  یقال  اهب  قوقـسلا و  ثیح  - 19 يرس
یلا ریـسلاب  بحن  دق  مث  و  - 23 یحتنا ۀبقعلا  یلا  هدعب  هریـس و  یلاوی  عاقلل  حارو  - 22 أبن نم  نیـسحلا  یلع  هل  اـیف  هلوسر  رطقی  نبا  هل  یعن 
طح ۀقیرط و  یف  فارـشلا  یتا  ذم  و  - 25 يرـسلا ثح  يرولا  ثوغ  ۀثیغم  یلا  یفاو و  ءاعرقلا  یلا  مث  - 24 یبرلا لوهسلا و  يوطی  ۀصقاو 

يرشب هرثا  یف  هبحص  يرس و  مث  - 27 يورلا نم  اورثکا  دئام و  نم  اودوزت  یتبحا  ایأ  لاق  - 26 هحفص 123 ] الفلا [  کلت  یف  دجملا  نعظ 
کلذ بغ  نم  مهاقـس  امک  یماسلا  هقلخب  مهلباـق  - 29 یقتلملا ناکف  رحلا  هئاـج  مسح و  يذ  یلا  بکرلاـب  لاـمف  - 28 انقلا ۀنـسأب  مه  اذا 

یلص - 32 اـضرلا بلطی  هالوم  نم  دـبعلاک  يدـغ  فطلب و  رحلا  هباـجا  - 31 یتا هب  اـمب  رحلا  ملعا  هباـطخ و  مهعمـسا  اهدـنع  و  - 30 امظلا
اودان اهدنعف  - 34 یغـص مهلک  عمجلاب و  بطخی  ادـغ  لـح و  ۀـضیبلاب  نیح  و  - 33 يدـتقا هالومب  رحلا  ناشیجلا و  هب  متاـف  رهظلا  نیـسحلا 

نم هابشالا  سماخ  و  - 36 یعـس اعوط و  هللا  تیبب  فاط  نم  ریخ  یفطـصملا و  تنب  نبا  تنا  - 35 ادـفلا کل  یقتلملا  موی  نوکن  اننا  اعیمج 
ابناج و يرسی  رحلا  يرـس و  مث  - 38 ابعلا لآ  نم  سماخلاب  فوطی  يدرلا  بیعلاـب و  اـعیمج  اوزم  - 37 ءامـسلا رابج  رماب  هتعاط  تبجو  دق 

ریسلل يرمش  لب  يرعذت  یتقان ال  ای  - 40 یغص رجرلل  يداحلل و  لکلا  اضفلا و  یف  يودی  هیداح  توص  و  - 39 يرسلا اذه  یلع  لکلا  قفتا 
نیسح دیا  اعم  رضلل  عفنلا و  کلام  ای  - 42 یحمنا كرشلا  نیدلا و  اذه  ماقتـسا  هب  نم  مامالا  نب  مامالا  اذه  - 41 یبتجملا قیقش  بکر  یف 
سقلا لج  ناک  اهب و  لقی  مل  ساسقالاب  رم  و  - 44 انخلا هاذغ  كرـشلا و  هدل  وا  يذلا  رهعلا  روجلا و  دیزی  لذخا  و  - 43 الملا ةریخ  طبسلا 
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-47 ابخ ابراض  یفعجلا  هبآر  لتاقم  ینب  رصق  یتا  یتح  - 46 یحضلا دأر  یف  یفوکلا  لجرلاب  یقتلا  ۀمیهرلا  نیع  یتا  ذم  و  - 45 يدرلل هنم 
رحلا قیضف  - 49 یفطصملا طبـسب  فرطلا  فقو  نا  یلا  یحایرلا  هقرافی  مل  48-و  يوه ام  یبنلا  طبس  عم  حتفلا  یباف و  ارما  نیـسحلا  هدشان 

ام نیسحلا  لئسف  - 51 هحفص 124 ] ارعلاب [  الا  لزنت  لاقف ال  ةولغ  ریـسن  نا  انعرو  لاقف  - 50 یضترملا نبای  لاحرتلا  یـصع  طح  الئاق  هیلع 
اذ ریغ  یمـست  لهف  لجا  لاق  - 53 الب لک  نم  ذوعتـساف  رقعلا  یلب  اولاق  اـهل  مسا  اذ  ریغأ  - 52 يونین یعدـت  موقلا  لاقف  ضرا  لا  هذـه  مسا 

بهنی انهیه  الدـجم و  يرا  اـنه  اولزنا  لاـق  - 55 يدرلا یقلت  یتـبحأ  اـنهه  یغولا و  نارین  بشت  اـنهه  و  - 54 البرک یمـست  يذه  یلب  اولاق 
بیدا لضاف و  نامزیزع  رایـسب  دـنمجرا و  ردارب  زا  انمـضیغولا  دتـشا  اذا  تیلاـصملا  مه  اـضقلا  مح  اذا  ریواـغملا  مه  - 56 ابخلا یلحر و 
زاینیب همجرت  زا  ار  ام  هدروآرد و  ابیز  سیلـس و  یـسراف  مظن  هب  ار  هدیـصق  نیا  هک  ینیزار  اضریلع  ياقآ  بانج  مالـسالا  ۀـجح  هیامنارگ 

ره زا  رورس  نآ  تشذگرب  - 2 قارع يوس  ناتسود  اب  ناور  دش  قایتشا  دص  اب  هکم  زا  نیـسح  نوچ  - 1: مینکیم رکشت  هنامیمص  دندومرف 
مارحا دنب  تسسگ  ار  قئالع  هلمج  هتشرشهگلزنم  نیلوا  راختفا  شهر  رد  رماعنبا  ناتـسوب  - 3 رختفم مجنا  رب  دش  شهار  گنس  رذگهر 
تـشگ هآ  زوس و  اب  لد  نوخ  اب  نآ  زا  دـعب  - 5 ناوراک نآ  حافـص  رد  لزنم  درک  ناور  شلابند  هب  نارای  ناـنچمه  - 4 تسب میعنت  زا  دوخ 
فقوـت یب  ار  هس  ره  هیعیفا )  ) هعیفا حلـسم  هرمغ و  - 6 دنمجرا نآ  رب  هاگلزنم  تشگ  دنلبرـس  لابج  اـب  شقرع  تاذهاـگیاج  شقیقع  يداو 
شدرگ هب  نارای  يهلمج  نید  رالاس  نآ  تشذگب  قمع  رب  - 8 میرک دفو  نآ  هاگلزنم  تشگ  میلس  ءانبا  مان  اب  یندعم  - 7 اهر رس  تشپ  درک 

هرقن رد  ياـپ  اـجنآ  زا  دـعب  تشاد  ماـن  هثیغم  يدـعب  لزنم  - 10 لیلـستلا ءام  رب  هلجد  ناگنـشت  لیبسلـس  نایقاس  نآ  دـندمآ  - 9 نیگن نوچ 
اجنآ دیف ز  زوت و  يوس  ناکم  هک  نآ  دیزگرب  ءاریمس  رد  - 12 ادج ناهارمه  رجاح ز  رد  تشگ  يده  هار  ربهر  کیپ  سیق  - 11 تشاذگ

زور کی  بش و  کی  دیـسر  رورـس  نآ  وچ  هیمیزخ  رد  - 14 یط هاگلزنم  زبس و  نیمزرـس  یط  تشگ  رفجا  هب  ات  ناراـی  هار  - 13 ناور دش 
دورز شماـن  يرگید  ناـکم  رد  - 16 تفگزاب ردارب  اـب  ار  ارجاـم  تفنـش  فتاـه  زا  بنیز  ار  ناـشگرم  - 15 هحفـص 125 ] دـیمرآ [  اجنآ 

زا کشا  لیس  نامسآ  ات  دز  هلعـش  شهآ  دود  - 17 دینش ار  ملـسم  لتق  يارجام  دیـسر  لزنم  نادب  قح  ماما  نوچدورف  دمآ  البرک  ناوراک 
ار هفوک  يارجام  درمدازآ  دیـس  نآ  قوقـش  رد  - 19 ناوراک ناباتـش  نآ  هاگیاج  ناـطب  نآ  زا  دـعب  دوب و  هیبلعث  - 18 ناور دش  شناگدید 
دش رطقی  دنزرف  وا  کیپ  دینش  نابوخ  رورـس  ار  ربخ  نیا  - 21 يرگید يارجام  لصاو  تشگ  يروآ  درد  هصق  هلاـبز  رد  - 20 درک تفایرد 

-24 دوب شیدعب  هگلزنم  هصق  او  دوز  دومیپ  یمه  ار  ارحص  هوک و  - 23 رقتسم هبقع  عاق و  ردنا  تشگ  رشبلاریخ  يهداز  ناوراک  - 22 دیهش
-26 دیشکرب تفارش  دجم و  همیخ  دیسر  ملاع  فرشا  نآ  فارـش  رب  - 25 تشاد مان  هثیغم  يدعب  لزنم  تشاذگ  اعرق  رد  ياپ  اجنآ  زا  دـعب 
-28 نانـس كون  زا  دـش  ادـیپ  اهلخن  نایع  رگید  یلزنم  هگان  تشگ  - 27 ناور بآ  دـیهد  اهبکرم  هب  مه  ناتـسود  يا  بآ  دـیریگرب  تفگ 

ردنا - 29 تسکـش ار  تقیرط  لها  تبحـص  تسب  رارحا  رب  هار  اجنیا  رد  رحممألاریخ  يهداز  ياپ  شیپ  مسحيذ  دـش  نایع  کنیا  مرجـال 
-31 داشگ دوخ  ریس  فادها  زا  هدرپ  داد  بآ  ار  ناگنـشت  نآ  نیـسح  سپ  - 30 میظع قلخ  اـب  دنتـشگ  ور  هب  ور  میئل  موق  نآ  دروخرب ، نآ 
-33 ادـتقا دـندرک  هلمج  تماق  تسب  ادـتقم  نآ  نوچ  رهظ  زاـمن  رب  - 32 شرورـس باوج  يداد  بدا  اب  شرب  رد  هداتـس  رح  یمـالغ  نوچ 

شنتفگ - 34 درک زار  شنامرحم  اب  وگزاب  درک  زاب  بل  یلع  دـنزرف  زابهاگن  شوگ و  نیـسح  يوس  ار  هلمج  هار  دـندومیپ  هضیب  ات  ناوراک 
مجنپ وت  ار  یناهج  يا  - 36 مرتحم وت  زا  هورم  افص و  يا  مرح  عمش  هناورپ  نیرتهب  - 35 ادف اداب  تمدقم  ردام  ناج  یفطصم  تخد  روپ  يا 

-39،38 بیذـع رد  هگ  نآ  دـندوشگب  راـب  بیبـح  نآ  درگ  هب  ناراـی  هلمج  - 37 هحفـص 126 ] ام [  هب  بجاو  قح  رما  اـب  تتعاـط  اـمنهر 
-41 تسا یبتجم  قیقش  کنیا  تبکار  تسا  اوران  لد  رب  سرت  نم  رتشا  - 40 نابراس يدح  اب  دصقم  يوس  ناور  يدوب  ناوراکنآ  نانچمه 
-43 رگداد يادخ  يا  نک  يروای  رض  عفن و  ره  کلام  يادخ  يا  - 42 مامت وا  زا  نید  دوبان و  وا  زا  رفک  مامالا  نب  ماما  تسا و  نیسح  نیا 

لزنم  - 45 داهن رس  تشپ  هب  ار  نآ  باتش  اب  داتفوا  ساسقا  هب  هگنآ  وا  هار  - 44 اذغ اشحف  نماد  ردنا  هدروخ  ایحیب  دیزی  بر  ای  نک  راوخ 
نیا ردنا  اغیرد  ياناوراک  نآ  رب  هاگلزنم  تشگ  نآ  زا  دعب  لتاقم  إنبا  رصق  - 46 دید رهظ  تقو  هب  ار  یفوک  درم  دیسر  نوچ  همیهرلا  نیع 

وا رح  دومنن  ياهظحل  - 49،48 دادن شدوس  یلو  شدنگوس  داد  داتف  لصاحیب  کیل  شدنپ  داد  - 47 وربور یفعج  هللادیبع  دش  وا  هب  لزنم 
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رد مانألاریخ  نآ  هب  رح  خساپ  دادلوسر  لآ  نیا  دبای  ینما  ياج  لوزن  رهب  ات  دـیراذگب  تفگ  - 50 یفطصم طبس  يور  رب  هر  تسب  اهر  ار 
مان تسا  رقع  دینـش  نوچ  - 52 تسا اونین  شمان  دنداد  شخساپ  تساجک  ارحـص  نیا  دیـسرپ  نیـسح  سپ  - 51 ماقم ندرک  تدـیاب  نابایب 
راب تسا  البرک  نیمزرس  اجنیا  يرآ  - 54 البرک مان  هب  ار  اجنیا  تسه  اونین  رقع و  ریغ  رگید  مان  - 53 شرواد يوس  درک  تذاعتسا  شرگید 
ياپ ار  نارتشا  دوبن  لزنم  نیرخآ  دـش  اطخ  ینتسا  هگلزنم  نیرخآ  ار  ناکلاس  تسا  هر  نایاپ  دـیئاشگب  راـبتسا  انـشآ  اـجنیاک  دـیئاشگب 

وند و رد  مد  ره  دوب  بارطـضا  نودـب  شبلق  یتشکدوب  كالفا  رب  سمـش  نوچ  انطاب  دوب  كاخ  رد  ارهاـظ  شریـس  هچرگدوبن  لـگ  ردـنا 
دوـخ يهداجـس  نماد و  گـنر  دـندرک  نوـخب  ناـهارمه  هلمجهار  دوـمیپ  اـجک  اـت  دـنادن  سک  هاـج  زع و  اـب  نآ  جارعم  نیا  ردـنابارتقا 

هحفـص نوعجار [  هیلا  انا  نوچ : تفگ  نومنهر  دش  قح  يوس  ار  یملاعدوبن  لزنم  زا  هر و  زا  ربخ  یب  دوبن  لفاغ  ناشرالاس  هلفاقگنردیب 
[ 127

دریگیم رارق  دیزی  نیرومام  بیقعت  دروم  نیسح  ماما 

رد دیزی  روتسد  يارجا  هکم  زا  نیسح  جورخ  اب  هک  دیشیدنا  صاع  نب  دیعس  نب  ورمع  جاحلاریما  دش  جراخ  هکم  زا  یتقو  مالسلاهیلع  ماما 
ماما بیقعت  هب  ینایهاپس  اب  ار  دیعس  نب  ییحی  شردارب  ور  نیا  زا  دوشیم  یفتنم  هنیمز  ددرگیم و  یثنخ  مالسلاهیلع  نیـسح  رورت  اب  هطبار 
نارای ماما و  ندنادرگزاب  رد  یعـس  ییحی  نیرومأم  دندومن  یقالت  رگیدکیب  هورگ  ود  نوچ  دـنادرگزاب و  هکم  هب  ار  ترـضح  هک  داتـسرف 
تفرگ تروص  هنایزات  اب  هورگ  ود  نیب  يدـیدش  دروخرب  دـندومن و  عانتما  هکم  هب  نتـشگزاب  زا  وا  ناراـی  ماـما و  دنتـشاد و  ترـضح  نآ 
هقرفت فالتخا و  تما  نیب  نکم و  جورخ  سرتب و  ادخ  زا  دنتفگ : مالسلاهیلع  ماما  هب  و  دندربن ، حالـس  ریـشمش و  هب  تسد  کیچیه  نکیل 

نم زا  ارم  راـک  لـمع و  ینعی  نولمعت  اـمم  ئرب  اـنأ  لـمعا و  اـمم  نوئیرب  متنا  مکلمع ، مکل  یلمع و  یل  دوـمرف : مالـسلاهیلع  ماـما  . زادـنیم
دوجو اب  ع )  ) نیـسح اب  يریگرد  نوچ  .و  مرازیب امـش  لمع  زا  مه  نم  دیرازیب و  نم  راک  زا  امـش  امـش ، زا  ار  امـش  راک  دننکیم و  هذخاؤم 

[ . 130  ] دندومن تعجارم  دندرکن و  يریگتخس  نیا  زا  شیب  ناگداتسرف  اذل  دوبن ، ناسآ  ادخ  هناخ  دایز  راوز  جاجح و 

نمی يایاده  هرداصم 

نمی لماع  يریمح  ناسیر  نب  ریجب  يوس  زا  یئایاده  لماح  هک  دـید  يدـنچ  نارتش  دیـسر  میعنت  هب  هک  یماگنه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
ماما دوب و  نیملسم  لاملاتیب  تشاد و  ناناملسم  هب  قلعت  اریز  دومن  فرـصت  ار  لاوما  نآ  مالـسلاهیلع  ماما  دشابیم ، هیواعم  نب  دیزی  يارب 

تـسد هب  لاوما  رگا  هدرک و  بصغ  ار  تفالخ  ماقم  قحاـنب  هک  هیواـعم  نب  دـیزی  هن  تسا  اـهنآ  روما  عجرم  ناناملـسم و  نیتسار  ياوشیپ 
لیام هک  امـش  زا  کی  ره  دومرف : نانابرتش  ایاده و  نیلماح  هب  لاوما  فرـصت  زا  سپ  اما  دـشیم ، بارـش  رامق و  فرـصم  دیـسریم  دـیزی 

درادن و هحفـص 128 ] یهارمه [  هب  لـیم  سک  ره  تخادرپ و  مهاوـخ  وا  هب  ار  هیارک  ماـمت  دـیایب  قارع  هـب  اـم  هارمه  دـشاب  اـم  اـب  تـسا 
لیم هک  یخرب  دندومن و  تکرح  قارع  فرطب  ماما  اب  دندرک و  تقفاوم  یـضعب  سپ  دیامن ، تفایرد  ار  اجنیا  ات  هیارک  ددرگرب  دهاوخیم 

[ . 131  ] دندومن تعجارم  تفایرد و  ار  دوخ  هیارک  دنتشاد  تشگزاب  هب 

ماما اب  رعاش  قدزرف  يوگتفگ 

دراو هکیعقوم  مدربیم  جح  هب  ار  مردام  لاس 60  رد  دیوگیم : قدزرف  دومن  دروخرب  فورعم  رعاش  قدزرف  اب  حافص  رد  ع )  ) نیـسح ماما 
مالـس وا  رب  متفر و  شیپ  تسا  ع )  ) یلع نب  نیـسح  زا  دنتفگ  تسیک ؟ هلفاق  نیا  مدیـسرپ  دوشیم  جراخ  مرح  زا  ياهلفاق  مدید  مدش  مرح 

ارچ ادخ  لوسر  رـسپ  يا  تیادفب  مردام  ردپ و  دناشوپب  لمع  هماج  يراد  تسود  هکنانچنآ  تیوزرآ  تساوخرد و  هب  ادخ  متفگ  مدرک و 
مدرم زا  دومرف : . هفوک زا  متفگ : ؟ یئآیم اجک  زا  دـندرکیم ، ریگتـسد  ارم  مدرکیمن  باتـش  رگا  دومرف : ؟ یتشگرب جـح  زا  تعرـس  نیا  اـب 
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صخش زا  .» ءاشی ام  لعفی  هللا  ءامسلا و  نم  لزنی  ءاضقلا  کیلع و  مهفایسا  کعم و  سانلا  بولق  تطقـس  ریبخلا  یلع  متفگ : ؟ ربخ هچ  هفوک 
هچ ره  ادـخ  ددرگیم و  لزان  نامـسآ  زا  یهلا  تاردـقم  وت و  هیلع  ناشیاهریـشمش  اما  تسا  وت  اب  مدرم  ياهلد  دـیدومرف ، شـسرپ  یعلطم 

قفاوم یهلا  تاردـقم  رگا  دوشیم  لزان  اضق  زور  ره  دـعب و  هچ  لبق و  هچ  تسادـخ  تسد  راـک  یتفگ  تسار  دومرف : «. دـنکیم دـهاوخب 
ررـض دـنک  هـشیپ  يوـقت  تـسا و  قـح  وا  تـین  هـک  نآ  هـب  دـش  اـم  هتـساوخ  فـالخ  رب  رگا  میئوـگیم و  ساپـس  ار  وا  دوـب  اـم  هتــساوخ 

دروآرد و تکرح  هب  ار  شبکرم  تخاس و  هاگآ  ارم  مدیـسرپ و  ماما  زا  ار  یلئاـسم  جـح  کـسانم  تاروذـن و  هراـبرد  سپـس  . دـناسریمن
هحفص 129 ] [ . ] 132  ] دومن یظفاحادخ 

بلاغ نب  رشب  نیسح و 

نب رـشب  مانب  دـساینب  هلیبق  زا  يدرم  دومرف ، لالجا  لوزن  قرع  تاذ  رد  دیـسر و  قیقع  يداو  هب  اـت  داد  همادا  دوخ  هار  هب  مالـسلاهیلع  ماـما 
عم فویـسلا  کعم و  بولقلا  تفلخ  تفگ : رـشب  . تفرگ ربخ  اجنآ  مدرم  زا  ماما  دش ، بایفرـش  ماما  تمدـخب  دـمآیم  قارع  زا  هک  بلاغ 

يدسا ردارب  یتفگ  تسار  دومرف : ماما  .« یماینب اب  ناشیاهریشمش  دوب و  وت  اب  ناشیاهلد  هک  یلاح  رد  متـشاذگ  رـس  تشپ  ار  اهنآ  :» ۀیماینب
[ . 133  ] دنکیم مکح  دریذپ  قلعت  شاهدارا  هک  هچنآ  هب  دنکیم و  دهاوخب  هچ  ره  ادخ 

يوادیص رهسم  نب  سیق 

يدرم وا  تسا ، دساینب  هلیبق  زا  ياهریت  ادیـص  تسا و  يوادیـص  دلاخ  دـنزرف  رهـسم  دـنزرف  سیقیوادیـصلا  رهـسم  نب  سیق  یلع  مالـسلا 
نیـسح هب  هکم  رد  ار  هفوـک  مدرم  ياـههمان  هک  دوـب  يدـصاق  نـیمود  وا  تـسا ، ادـخ  لوـسر  تـیب  لـها  ناتـسود  نیـصلخم  زا  عاـجش و 

هک تسا  یناسک  زا  یکی  سیق  . دیناسر مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  ار  هفوک  مدرم  زا  همان  هاجنپ  زا  زواجتم  هک  هدـش  هتفگ  دـیناسر . مالـسلاهیلع 
دندـش هتـشک  ناشنایامنهار  دـندرک و  مگ  ار  هار  هک  نآ  زا  سپ  نینچ  مه  و  دومرف ، مازعا  هفوک  هب  ملـسم  هارمه  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هلیسوب ار  نآ  لوبق  مدع  در و  باوج  زین  ع )  ) نیسح و  داتسرف ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  سیق  طسوت  ار  ءافعتـسا  همان  لیقع  نب  ملـسم 
تمدـخ سیق  ار  هفوک  هب  توعد  وا و  يرفن  رازه  هدـجیه  تعیب  زا  راـبخا  نیـسح و  هب  ملـسم  هماـن  نینچ  مه  داتـسرف و  ملـسم  يارب  سیق 

هحفص 130 ] [ . ] 134  ] درب ترضح 

هفوک مدرم  هب  نیسح  ماما  همان 

همان نومضم  تشاد  لاسرا  رهسم  نب  سیق  هلیسوب  تشون و  هفوک  نایعیش  هب  ياهمان  همرلانطب  زا  رجاح  هب  هفوک  ریسم  رد  ع )  ) نیـسح ماما 
وا زج  هک  ار  یئادخ  ساپس  امش و  رب  مالـس  ناملـسم ، نمؤم و  ناردارب  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  تسا : نینچ 
زا دیسر  نمب  دوب  ام  قح  نتفرگ  ام و  يرای  رب  امش  يأر  عامتجا  قافتا و  داحتا و  زا  یکاح  هک  لیقع  نب  ملـسم  همان  دعب  اما  تسین  یئادخ 
دزن ماهداتسرف  ندیسر  اب  میآیم  امـش  يوس  هب  جراخ و  هکم  زا  هجحیذ  متـشه  زور  نم  میامنیم ، تلئـسم  گرزب  شاداپ  امـش  يارب  ادخ 

مالـس و موشیم ، قحلم  امـش  هب  اهزور  نیمه  هللا  ءاش  نا  هک  دیئامن  تیدـج  تعرـس و  نآ  تفرـشیپ  رد  دـیراد و  ناهنپ  ار  دوخ  راک  امش 
زا لبق  زور  زین 27  ملـسم  دوب و  هتـشون  ار  همان  نیا  ملـسم  تداهـش  زا  یهاگآ  زا  لبق  مالـسلاهیلع  ماما  . داب امـش  رب  ادـخ  تکرب  تمحر و 

[ . 135  ] دوب هتفگ  نخس  نانآ  تعیب  هفوک و  مدرم  قافتا  داحتا و  زا  هتشاگن و  همان  ع )  ) نیسح ماما  هب  شتداهش 

يوادیص رهسم  نب  سیق  تسایک 

نیـسح ماما  تکرح  زا  دایزنبا  نوچ  دیـسر  هیـسداق  هب  ات  تفریم  هار  زور  بش و  درک و  تکرح  هفوک  يوس  هب  باتـش  هلجع و  اـب  سیق 
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رد رایـسب  نانابهگن  اب  نیـصح  ددنبب و  ع )  ) نیـسح رب  ار  هار  ات  داد  روتـسد  سیلپ  سیئر  ریمن  نب  نیـصح  هب  دش  ربخاب  قارع  يوس  هب  (ع )
ماما همان  سیق  دمآرب و  وا  یندب  یسرزاب  ددص  رد  نیصح  دیـسر ، هیـسداق  هب  سیق  یتقو  درک ، دودسم  ار  اههار  هیلک  دمآ و  دورف  هیـسداق 

نایعیـش زا  نم  یتسیک :-؟ داـیزنبا : . دـندرب داـیزنبا  دزن  هتـسب  تسد  هدومن و  ریگتـسد  ار  وا  اذـل  دـتفین  نمـشد  تسد  هب  اـت  درک  هراـپ  ار 
.-: ینکن ادـیپ  عالطا  نآ  نومـضم  زا  هک  نآ  يارب  هحفـص 131 :- ] يدرک [ ؟ هراپ  ار  همان  ارچ  مشاـبیم :-. یلع  نب  نیـسح  نینمؤملاریما 

اهنآ یماسا  هک  دوب  هتشون  هفوک  لها  زا  یهورگ  يارب  دوب و  نیـسح  ماما  زا  همان  دوب :-؟ هدش  هتـشون  یناسک  هچ  يارب  دوب و  یک  زا  همان 
يورب ربنم  هب  ای  ینک  یفرعم  تسا  اهنآ  مانب  همان  هک  ار  یناسک  ات  منکیمن  اهر  ارت  مسق  ادخب  تفگ : دش و  نیگمشخ  دایزنبا  منادیمن  ار 

علطم اـهنآ  ياـهمان  زا  ارت  درک :-! مهاوـخ  هعطق  هعطق  ارت  تروـص  نـیا  ریغ  رد  یئوـگ  مانـشد  ار  شردارب  شردـپ و  یلع و  نـب  نیـسح  و 
دننک عامتجا  دجسم  رد  مدرم  درک  نالعا  دایزنبا  . درک مهاوخ  یتفگ  هچنآ  شردارب  ردپ و  نیـسح و  بس  دروم  رد  یلو  تخاس  مهاوخن 

[ . 136  ] دنونشب شنادناخ  نیسح و  هیلع  ار  سیق  راتفگ  ات 

سیق تداهش  تماهش و 

نسح و یلع و  زا  مالـسا  ربمایپ  رب  دورد  راگدرورپ و  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  دـش و  ربنم  زارف  رب  سیق  دـندرک و  عاـمتجا  دجـسم  رد  مدرم 
نا سانلا  اهیا  تفگ : سپـس  داتـسرف  تنعل  هیماینب  تیغاوط  شردپ و  دایزنبا و  رب  دومن و  ناوارف  دیجمت  فیرعت و  مالـسلامهیلع  نیـسح 

مدرم .» هوبیجاف رجاحلاب  هتفلخ  دـق  مکیلا و  هلوسر  انأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ۀـمطاف  نبا  هللا  قلخ  ریخ  یلع  نب  نیـسحلا  اذـه 
ماهدش ادج  وا  زا  رجاح  رد  هداتسرف و  امـش  يوسب  ارم  هک  تسا  هللا  لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ  ادخ و  قولخم  نیرتهب  یلع  رـسپ  نیـسح  نیا 
دندرک شدیهـش  دنتخادنا و  ریزب  مابتشپ  زا  دندرب  یتموکح  رـصق  يالاب  دنتفرگ و  ار  سیق  داد  روتـسد  دایزنبا  .« دینک تباجا  ار  وا  سپ 

دریگب و ار  شنامشچ  کشا  شزیر  ولج  تسناوتن  هک  دش  كانهودنا  نانچنآ  دیـسر  مالـسلاهیلع  ماما  هب  سیق  تداهـش  ربخ  یتقو  [ . 137]
انل و لعجا  مهللا  دومرف : سپـس  درک  توالت  ار  الیدـبت . اولدـب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هفیرـش : هیآ  عاجرتسا  زا  سپ 
ام و يارب  ایادـخ  راب  .» ریدـق ءیـش  لک  یلع  کنا  کتمحر  رقتـسم  یف  مهایا  اننیب و  عمجا  كدـنع و  امیرک  هحفص 132 ] الزنم [  انتعیـشل 
[138  ] يرداق زیچ  همه  رب  وت  هک  امرف  عمج  دوخ  تمحر  رقم  رد  ام  ناتسود  ام و  نیب  هد و  رارق  دوخ  دزن  یگرزب  تلزنم  ماقم و  ام  نایعیش 

.

عیطم نب  هللادبع  نیسح و 

دوب هدرک  لزنم  اجنآ  رد  هک  يودع  عیطم  نب  هللادبع  اب  ءاریمـس  رجاح و  لزنم  نیب  هلـصاف  رد  هفوک  يوس  هب  ریـسم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح 
مردام ردپ و  درک : ضرع  دومن و  هدایپ  بکرم  زا  تفرگ و  رب  رد  ار  ترضح  تفاتش و  شلابقتـساب  دید  ار  ماما  هک  هللادبع  دومن ، دروخرب 

يوس هب  ارم  دناهتـشون و  نم  يارب  قارع  لها  ینادیم  هکنانچ  هیواعم  گرم  زا  سپ  دومرف : ماما  ؟ ياهداهن مدق  راید  نیاب  ارچ  داب  وت  يادف 
وت تکرح  کته  هک  رادهگن  دراد  یگتـسب  وتب  هک  ار  برع  تمرح  شیرق و  مالـسا و  تمرح  ادخ  هب  ارت  تفگ : هللادبع  . دـناهدناوخ دوخ 

بلط تفالخ ) تموکح و   ) تسا هیماینب  تسد  رد  هک  ار  هچنآ  رگا  تسا  مالـسا  تمرح  کته  هجیتن  رد  برع و  شیرق و  تمرح  کته 
ار راکنیا  سپ  دوریم  نیب  زا  برع  شیرق و  مالـسا و  مارتحا  درک و  دنهاوخن  محر  يدـحا  هب  يوش  هتـشک  وت  نوچ  دنـشکیم و  ارت  ینک 

دودسم هصقاو  زا  دوشیم  یهتنم  هرصب  ماش و  هفوک و  هب  هک  یئاههار  دایزنبا  روتـسد  هب  زادنیم . رطخ  هب  ار  تناج  ورم و  هفوک  هب  نکم و 
[ . 139  ] دباین راشتنا  هفوک  رابخا  ات  دوش  جراخ  ای  دراو  یسک  دنراذگیمن  هدرک و 

هیمیزخ رد  بنیز 
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مالس بنیز  دش  حبص  نوچ  دومرف  فقوت  هیمیزخ  رد  زور  بش و  کی  دیـسر و  هیمیزخ  هب  ات  دومرف  تکرح  لزنم  نآ  زا  مالـسلاهیلع  ماما 
يارب درک : ضرع  تسیچ ؟ دوـمرف  ترـضح  میوـگب : تیارب  مدینـش  بش  رد  هـچنآ  مردارب ! درک : ضرع  دـمآ و  ردارب  تمدـخ  اـهیلع  هللا 

مهقوست موق  یلعيدعب  ءادهـشلا  یلع  یکبی  نم  دهجب و  یلفتحاق  نیع  ای  الا  : تفگیم هک  مدینـش  ار  یفتاه  مدمآ  نوریب  همیخ  زا  یتجاح 
یموق رب  هیرگ  دنکیم  هیرگ  ادهش  رب  نم  زا  دعب  یسک  هچ  اریز  نک  اپ  رب  ازع  سلجم  باتـش  اب  مشچ  يا  » يدعو زاجنا  یلا  رادقمب  ایانملا 

دریگیم ماجنا  دـهاوخب  هچ  ره   » نئاک وهف  هللا  یـضق  ام  لک  مرهاوخ  دومرف : ع )  ) نیـسح . دـناریم ناشردـقم  لحم  هب  ار  اهنآ  گرم  هک 
[ . 142]

دوشیم ینیسح  نیق  نب  ریهز 

نیسح ماما  وا و  ریـسم  تعجارم  ماگنه  هب  هدش و  فرـشم  جح  هب  لاس  نآ  رد  دوب و  نامثع  صرق  اپ  رپ و  نارادفرط  زا  یلجب  نیق  نب  ریهز 
اب هک  هلیجب  هرازف و  هلیبـق  زا  یهورگ  هکناـنچ  درک و  دروـخرب  نیق  نب  ریهز  اـب  دورز  هحفـص 133 ] لزنم [  رد  ماـما  هجیتن  رد  دوب و  یکی 
رد نیـسح  هاگره  میئامن  لزنم  نیـسح  اب  ناکم  کی  رد  هک  دوبن  نآ  زا  رتضوغبم  رتدـب و  يزیچ  ام  دزن  دـناهدومن : تیاـکح  دـندوب  ریهز 

هدمآ دورف  نیسح  هک  لزانم  زا  یکی  رد  ات  میدرکیم  فقوت  ام  دومنیم  تکرح  وا  تقو  ره  میدرکیم و  تکرح  ام  درکیم  لزنم  یلحم 
اذـغ لوغـشم  هکیماـگنه  رگید و  فرط  رد  اـم  دوب و  هدرک  لزنم  فرط  کـی  رد  نیـسح  اذـل  میئآ و  دورف  هک  میدـش  ریزگاـن  مه  اـم  دوب 

سلجم داتفا  اهتسد  زا  اههمقل  دبلطیم  ارت  هللادبعابا  ریهز  ای  تفگ : ریهز  هب  درک و  مالس  دش و  دراو  ام  رب  نیـسح  هداتـسرف  میدوب  ندروخ 
رـسپ هللا  ناحبـس  تفگ : تشاد  ماـن  مهلد  هک  ریهز  رـسمه  دادیمن  ار  نیـسح  هداتـسرف  باوج  سک  چـیه  تفرورف و  یبیجع  توکـس  رد 
دیئاپن يرید  اما  تفر  نیـسح  دزن  تساخرب و  مامت  یتحاران  اـب  ریهز  . دـیوگیم هچ  نیبب  ورب  يوریمن  وا  يوس  هب  دـهاوخیم و  ارت  ربمغیپ 

زا ارت  تفگ : شرسمه  هب  دندومن و  بصن  ماما  ياههمیخ  رانک  رد  ار  شیاهرداچ  داد  روتسد  تشگرب و  لاحـشوخ  هداشگ و  هرهچ  اب  هک 
نم اریز  مبلاـط  ارت  یبوخ  ریخ و  هکلب  یتـفیب  تمحز  هب  نم  رطاـخ  هب  مرادـن  تسود  هک  تناـسک  دزن  ورب  مدومن  اـهر  دوـخ  تیجوز  دـیق 

هب ار  وا  داد و  وا  هب  یلاوما  سپـس  !( ماهدش ینیـسح  نم  يرآ  .) منک وا  يادف  ار  مناج  حور و  ات  موشن  ادـج  نیـسح  زا  هک  ماهتفرگ  میمـصت 
مدنماضاقت وت  زا  دهد  ریخ  ارت  ادخ  تفگ : شرهوش  اب  عادو  نمـض  نانکهیرگ  ریهز  رـسمه  دـنناسرب  شناسک  هب  هک  درپس  شناگدازومع 

الا دیایب و  دشاب  نم  اب  دراد  تسود  هک  ره  تفگ : دوخ  ناهارمه  نارای و  هب  ریهز  . ینک دای  نم  زا  ع )  ) نیـسح دـج  دزن  تمایق  زور  رد  هک 
زا یکی  هک  [ 140  ] رجنلب ردام  : میوگیم امش  هب  ماهدینش  یـسراف  ناملـس  زا  هک  ار  یثیدح  انمـض  امـش و  اب  تسا  نم  تاقالم  نیرخآ  نیا 

میدروآ و تسد  هب  يدایز  مئانغ  درک و  حـتف  اـم  تسد  هب  هحفـص 134 ] ار [  رهـش  نآ  ادخ  میدوب و  گنج  لوغـشم  تسا  رزخ  ياهرهش 
رازراک هب  ناشیا  تیعم  رد  دـیدومن و  كرد  ار  ص )  ) دـمحم لآ  ناناوج  دیـس  یتقو  تفگ : ام  هب  یـسراف  ناملـس  سپ  میدـش  لاحـشوخ 
باکر مزتلم  دومن و  عادو  دوخ  ناگتسب  نارای و  اب  ریهز  هاگنآ  دوب  دیهاوخ  رتلاحشوخ  هدش  امـش  بیـصن  زورما  هک  یمئانغ  زا  دیتخادرپ 

[ . 141  ] دیسر تداهشب  اروشاع  زور  رد  ات  دش  ینیسح 

يدزا هرهابا  اب  وگتفگ 

نوچ دـیناسر و  حبـصب  اج  نآ  رد  ار  بش  دـش و  هیبلعث  دراو  ات  دومن  تکرح  اجنآ  زا  هیمیزخ  رد  تحارتسا  زور  هنابـش  کی  زا  سپ  ماـما 
ادخ لوسر  دنزرف  درک : ضرع  مالس  زا  سپ  دش و  بایفرـش  ماما  روضحب  دوب  يدزا  هرهابا  شاهینک  هک  هفوک  لها  زا  يدرم  دمآ  الاب  زور 

ذخا و ۀیماینب  نا  ةرهابا  ای  کحیو  ع )  ) نیـسحلا لاقف  ؟ يوش جراخ  تدـج  مرح  ادـخ و  مرح  زا  هک  تشاداو  ارت  هحفص 135 ] زیچ [  هچ 
اـعطاق و افیـس  ـالماش و  ـالذ  هللا  مهـسبلیل  ۀـیغابلا و  ۀـئفلا  ینلتقتل  هللا  میا  تبرهف و  یمد  اوبلط  تربصف و  یـضرع  اومتـش  تربصف و  یلاـما 

هیماینب هرهابا ، يا  وت  رب  ياو  . مهئامد مهلاوما و  یف  تمکحف  ةأرما  مهتکلم  ذا  أبس  موق  نم  لذأ  اونوکی  یتح  مهلذی  نم  مهیلع  هللا  نطلسیل 
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، مدش رارفب  راچان  سپ  دنزیرب  ارم  نوخ  دنهاوخیم  هکنیا  مدومن ، هشیپ  یئابیکـش  دـنتفگ  ازـسان  ارم  مدرک ، ربص  دـندومن  فرـصت  ار  ملام 
أبس مدرم  زا  رتتسپ  هک  دنوش  راوخ  لیلذ و  نانچنآ  دنادرگ و  طلسم  نانآ  رب  ار  مدرم  ادخ  دنشکب  ارم  راکمتـس  هورگ  یتقو  دنگوس  ادخب 

[ . 143  ] تشاد تموکح  ناشلام  ناج و  رب  دش و  نانآ  هاشداپ  ینز  هک  عقوم  نآ  دندرگ 

ماما هب  یناه  ملسم و  تداهش  ربخ  لوصو 

نیـسح هب  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  رب  ام  شـشوک  جح  لامعا  زا  سپ  هک : دـننکیم  تیاور  دـسا  لعـشم  نب  رذـنم  يدـسا و  میلـس  نب  هللادـبع 
، میدیـسر هیبلعث ) یکیدزن   ) دورز هب  ات  هدرک  تکرح  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  اذـل  دـماجنایم و  اجکب  شراک  تبقاـع  مینیبب  اـت  میناـسرب 

تـساوخیم هک  نیا  لثم  دومن  فقوت  ماما  درک ، جک  ار  دوخ  هار  دید  ار  نیـسح  ماما  نوچ  دیآیم و  هفوک  زا  يدرم  هک  میدومن  هدـهاشم 
بـسک ار  هفوک  رابخا  درم  نیا  زا  میورب  میتفگ  دوخ  اب  ام  دومرف  تکرح  ماـما  درک  جـک  ار  دوخ  هار  دـید  یتقو  دـسرپب  يزیچ  درم  نآ  زا 

نآ مدرم  هفوـک و  زا  میئامـش و  هلیبـق  زا  زین  اـم  میتـفگ  مدـساینب ، هلیبـق  زا  داد  خـساپ  ياهفیاـط ؟ هچ  زا  میتـفگ  میتـفر و  وا  دزن  اذـل  مینک 
رازاب رد  هتسب و  نامسیرب  ار  ناشیاهاپ  دندوب و  هتـشک  ار  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  مدید  هکنیا  رگم  مدشن  جراخ  هفوک  زا  تفگ  میدیـسرپ ،

رگا میراد  يربخ  دنک  تمحر  تیادخ  میتفگ  میتفر و  وا  دزن  دـمآ  دورف  هیبلعث  رد  ات  میتسویپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  سپـس  . دـندناشکیم
شنارای هب  یهاگن  ام و  هب  یهاگن  مالسلاهیلع  ماما  . میناسرب ضرعب  هحفص 136 ] یناهنپ [  رد  یهاوخیم  رگا  میئوگب و  اراکشآ  يراد  لیم 

متـساوخیم يرآ  دومرف : ؟ دیراد دایب  دیدید  ار  وا  امـش  زورید  هک  ار  يراوس  میتفگ : . منکیمن ناهنپ  منارای  زا  ار  يزیچ  نم  دومرف : درک و 
لقع و رظن و  بحاص  تسا و  ام  زا  يدرم  وا  میدرک و  لاوئـس  دیـسرپب  دیتساوخیم  امـش  هک  ار  هچنآ  ام  میدرک : ضرع  . منک لاوئـس  وا  زا 

رازاـب رد  هـتفرگ و  ار  اـهنآ  ياـهاپ  دناهتــشک و  ار  یناـه  ملــسم و  مدـید  هـکنآ  رگم  مدـشن  جراـخ  هفوـک  زا  تـفگ  وا  تـسا  وگتــسار 
ناج ادـخ  هب  ارت  میدرک : ضرع  دومرف  رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  دـنچ  و  امهیلع ، هللا  ۀـمحر  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : ماما  . دـنناشکیم

نادنزرف هب  ماما  دنشاب  امش  هیلع  رب  میسرتیم  هکلب  يرادن  يروای  رای و  هفوک  رد  هک  درگرب  اج  نیمه  زا  نک و  ظفح  ار  تتیب  لها  دوخ و 
ار وا  هار  ای  میریگب و  ار  ملـسم  نوخ  ماقتنا  هک  نیا  ات  میدرگیمنرب  ام  دنگوس  ادخ  هب  دـنتفگ : ؟ تسیچ امـش  رظن  دومرف  تسیرگن و  لیقع 

يریخ اهنیا  زا  دعب  تفگ : درک و  ور  ام  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . ءالؤه دعب  شیعلا  یف  ریخ  ال  لاق : و  ع )  ) نیسحلا انیلع  لبقاف  مینک  لابند 
هرابرد مه  وا  دروآ و  شیپ  تیارب  تسا  ریخ  هچنآ  ادخ  میتفگ  ددرگیمنرب ، دوخ  میمـصت  زا  ماما  هک  میدیمهف  هاگنآ  تسین  یگدـنز  رد 

راع توملاب  ام  یضمأس و  : درک همزمز  ار  راعشا  نیا  دش و  ریزارس  شیاهکشا  هکنادنچ  تسیرگ  ملـسم  ندش  هتـشک  يارب  دومرف و  اعد  ام 
میهدیم همادا  دوخ  هار  هب  » امغزت لذت و  نا  اراع  کب  یفک  ملا  مل  تشع  نا  مدنا و  مل  تم  نافاملـسم  دهاج  اقح و  يون  ام  اذا  یتفلا  یلع 

مدـش هتـشک  رگا  اریز  . تسا ناملـسم  هکیلاح  رد  دـنک  ادـخ  هار  رد  داهج  دـشاب و  قح  ریـسم  رد  هاـگره  تسین  راـع  درمناوج  رب  گرم  و 
كاخ هب  تاینیب  يدرگ و  راوخ  هک  تسا  یتقو  گنن  راع و  یلو  «. تفرگ مهاوخن  رارق  تمالم  دروم  مناـمب  هدـنز  رگا  متـسین و  نامیـشپ 

دوخ اب  دایز  بآ  دـیهد و  بآ  ار  ناـیاپراهچ  هک  دومرف  ناـمالغ  ناـناوج و  هب  ماـما  دیـسرارف  رحـس  نوچ  و  هحفـص 137 ] دوش [ .» هدیلام 
[ . 144  ] دندیسر هلابز  هب  ات  دندومن  چوک  اجنآ  زا  سپس  دیرادرب و 

ملسم رتخد  نیسح و 

يادهـش زا  یکی  ملـسم  نب  هللادبع  هک  تسا  هیقر  مان  هب  شرتخد  رـسمه  مالـسلاهیلع و  نانمؤمریما  داماد  لیقع  نب  ملـسم  تشذگ  هکنانچ 
البرک هکم و  ریـسم  رد  هک  هدوب  زین  يرتخد  ياراد  هیقر  زا  ملـسم  هک  دـیآیمرب  خـیراوت  زا  تسا  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  رتخد  زا  ـالبرک 
رتـخد درب ، فیرـشت  ناـنز  همیخ  هب  دینـش  ار  ملـسم  تداهـش  ربـخ  هک  نآ  زا  سپ  هیبـلعث  لزنم  رد  و  دوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هارمه 
ملـسم رتخد  . دومرفیم شزاون  ار  وا  دیـشکیم و  لفط  رـس  رب  يزاونمیتی  تسد  دـیناشن و  تبحم  يوناز  يور  دـیبلط و  ار  ملـسم  کچوک 
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، كوبا انا  ۀینب  ای  دومرف : ماما  هدش ؟ هچ  مردپ  دیـسرپ : رتخد  تسا ! هدش  میتی  هکنیا  لثم  تسین  هشیمه  دـننام  شزاون  نیا  هک  درک  ساسحا 
متام دنتسیرگ و  ملسم  رتخد  یمیتی  نیسح و  هیرگ  اب  مرح  نانز  دش ، نایرگ  ملسم  رتخد  دش ، ریزارس  ترضح  کشا  ماوت  ردپ  نم  مرتخد 

[ . 145  ] دندرک اپ  رب 

ماما یعاضر  ردارب  رطقی  نب  هللادبع  تداهش 

شردام نوچ  اهتنم  هدوبن  ماما  یعاضر  ردارب  وا  هک  دناهتفگ  یضعب  رطقی و  نب  هللادبع  مان  هب  تشاد  یعاضر  ردارب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
نیـسح ماما  يربط  تیاورب  تروص  رهب  دـنتفگیم ، ماما  یعاضر  ردارب  ار  وا  ظاحل  نیا  زا  هتـشاد  هدـهع  هب  ار  ع )  ) نیـسح ماـما  تناـضح 
راتفرگ هیـسداق  رد  هللادـبع  دوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  ملـسم  هک  یماگنه  داتـسرف  لیقع  نب  ملـسم  يوس  هب  ار  رطقی  نب  هللادـبع  مالـسلاهیلع 

رـسپ وگغورد  ورب و  ربنم  هب  تفگ  ار  وا  دایز  نب  هللادـیبع  دـندرب ، دایزنبا  دزن  ریگتـسد و  ار  وا  نیـصح  نایهاپـس  دـش ، نیـصح  نیرومأـم 
نیـسح ماما  ندـمآ  زا  ار  مدرم  دـش و  ربنم  زارف  رب  هللادـبع  تسیچ  تاهرابرد  مرظن  منیبب  هاگنآ  اـت  هحفـص 138 ] نک [  تنعل  ار  وـگغورد 

هک دنتخادنا  ریز  هب  اج  نآ  زا  دـندرب و  یتموکح  رـصق  ماب  هب  ار  وا  دایزنبا  روتـسدب  . دومن نعل  ار  دایز  شردـپ  هللادـیبع و  تخاس و  ربخاب 
دنتفرگ داریا  وا  زا  دیرب ) ار  شرـس   ) دومن حبذ  ار  وا  یمخل  ریمع  نب  کلملادـبع  هک  تشاد  یقمر  زونه  تسکـش و  مهرد  شیاهناوختـسا 
صخـش هن  درک  دیهـش  ار  وا  هدوب  ریمع  نب  کلملادبع  هیبش  هک  یـصخش  دناهتفگ : یـضعب  و  منک ، شتحار  متـساوخ  تفگ : کلملادـبع 

[ . 146  ] کلملادبع

دندش هدنکارپ  ماما  فارطا  زا  ناتسرپ  ایند 

ار ياهمان  دومن و  عمج  ار  نارای  باحـصا و  ماـما  دیـسر ، وا  هب  رطقی  نب  هللادـبع  تداهـش  ربخ  هک  دوب  هلاـبز  لزنم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح 
نب یناه  لیقع و  نب  ملسم  لتق  عیظف  ربخ  یناتأ  دق  هناف  دعب  اما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : حرش نیدب  دومن  تئارق  نانآ  يارب  دروآ و  نوریب 

هدنـشخب دنوادخ  مانب  . مامد هیلع  سیل  جرح  ریغ  یف  فرـصنیلف  فارـصنالا  مکنم  بحا  نمف  انتعیـش  انلذخ  دـق  رطقی و  نب  هللادـبع  ةورع و 
دراد تسود  هک  ره  سپ  دنتخاس ، اهر  ار  ام  نامنایعیـش  هدیـسر و  نم  هب  هللادـبع  یناه و  ملـسم و  تداهـش  كاندرد  ربخ  دـعب  اما  نابرهم 

تـسار پچ و  هب  دـندش و  هدـنکارپ  ماما  فارطا  زا  مایپ  نیا  ندینـش  اـب  مدرم  . متـشادرب وا  زا  ار  متعیب  نم  هک  تسین  یجرح  وا  رب  ددرگرب 
رد فقوت  تدم  رد  هکنآ  لاح  دندوب و  هتسویپ  يوب  ریـسم  رد  هک  يرفن  دنچ  دندوب و  هدومن  تکرح  هنیدم  زا  وا  اب  هک  ینارای  رگم  دنتفر 

ار مالـسلاهیلع  نیـسح  يدوعـسم  لقن  هب  هک  دندوب  هتـسویپ  ترـضح  نآ  هب  هرـصب  یلاها  زا  یعمج  زاجح و  مدرم  زا  یهورگ  همظعم  هکم 
وا تعاطا  هب  دوشیم  دراو  ماما  هک  يرهش  مدرم  هک  دوب  نیا  ناتـسرپایند  نامگ  نوچ  . دندرکیم یهارمه  هدایپ  رفن  دصکی  راوس و  دصناپ 

اذـل دـهد  گرم  هب  نت  دـیاب  دـشاب  ماما  اب  هک  ره  دـندیمهف  هک  کـنیا  درک و  دـنهاوخ  يرادربناـمرف  وا  زا  دوب و  دـنهاوخ  هحفـص 139 ] ] 
[ . 147  ] دندش هدنکارپ  ماما  فارطا  زا  دندادیم  حیجرت  زیمآراختفا  دنمتفارش و  گرم  رب  ار  رابتلذ  یگدنز  هک  یناسک 

ماما اب  ناذول  نب  ورمع  يوگتفگ 

ناذول نب  ورمع  مانب  همرکعینب  خویش  زا  یکی  دمآ  دورف  اجنآ  رد  دیسر و  هبقع  هب  نوچ  داد و  همادا  دوخ  ریسم  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
ادخ هب  ارت  خیـش : . موریم هفوک  هب  دومرف : ترـضح  ؟ دیوریم اجک  هب  دیـسرپ  دومن و  لاوئـس  ترـضح  دصقم  زا  بایفرـش و  ماما  تمدخب 
مامت ار  گنج  رگا  دـناهدرک  توعد  ارت  هک  یناـسک  يوریم و  اهریـشمش  يزیت  اـههزین و  كون  فرط  هب  مسق  ادـخب  اریز  درگرب  دـنگوس 

نم رب  یتفگ  هچنآ  ماما : . تسین حیحـص  دوجوم  عضو  اب  اما  دوب  بسانم  دیدربیم  فیرـشت  امـش  دندومنیم و  هدامآ  ار  هنیمز  دندرکیم و 
هاگره دنـشکن و  نوریب  منورد  زا  ار  نوخ  هتخل  نیا  ات  دننکیمن  اهر  ارم  مسق  ادخب  دـش  بلاغ  ناوتیمن  یهلا  رما  رب  نکل  تسین  هدیـشوپ 
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[ . 148  ] دزاس راوخ  ار  نانآ  هک  دنکیم  طلسم  نانآ  رب  ار  یسک  دنوادخ  دننک  نینچ 

دوب ایرکز  نب  ییحی  دای  هب  ریسم  مامت  رد  نیسح 

یلزنم رد  قارع  هکم و  هنیدم و  هار  نیب  لزانم  رد  نیـسح  مردپ  دومرف : هک  هدیـسر  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  داجـس  ماما  زا  یتیاور 
یلع ایندلا  نا  وه  نم  نا  دومرف : اهزور  زا  یکی  رد  دنکن ، دای  ایرکز  نب  ییحی  ترضح  زا  هک  درکیمن  تکرح  یلزنم  زا  ای  دمآیمن  دورف 

نب ییحی  رس  هک  تسا  نیا  لاعتم  يادخ  دزن  ایند  يرابتعایب  زا  ینعی  [ » هحفص 140 لیئارساینب [ . ایاغب  نم  یغب  يدها  سأر  نأ  یلاعت  هللا 
زا نیسح  ندرک  دای  لیلد  هتکن : [ . 149  ] دنربیم هیده  هب  لیئارساینب  ناراکانز  زا  يراکانز  يارب  ار  لیئارـساینب  گرزب  ربمغیپ  نیا  ایرکز 
هب فورعمب  رما  مرج  هب  ود  ره  هـک  دوـب  خـیرات  درمگرزب  ود  نـیا  فدـه  رد  كارتـشا  ییحی و  نیـسح و  تشونرـس  رد  كارتـشا  ییحی 

. دندرب هیده  هب  راکمتس  رئاج و  مکاح  يارب  ار  ناشیا  ياهرس  دندیسر و  تداهش 

يدع نب  حامرط 

ضرع ماما  تمدـخ  دروخرب ، ع )  ) نیـسح اب  هیبلعث  دودـح  رد  شلزنم  يوس  هب  هفوک  زا  تعجارم  رد  یئاط  متاح  نب  يدـع  دـنزرف  حامرط 
هک یلاح  رد  درک  دنهاوخ  دوبان  ار  امش  دنگنجب  امـش  اب  رح  نارای  نیمه  طقف  رگا  منیبیمن ، يدایز  تیعمج  امـش  اب  هللا  لوسر  نبای  درک :

تلع زا  مدوب ، هدـیدن  اـج  کـی  رد  یتیعمج  نینچ  زگره  هک  مدرک  هدـهاشم  یتـیعمج  هفوک  راـنک  رد  هفوک  زا  متکرح  زا  لـبق  زور  کـی 
ورن ولج  هب  مدق  کی  یناوتیم  رگا  ادخ  هب  ارت  دنورب ، نیسح  گنج  هب  سپس  دنیبب و  ناس  دیاب  هک  تسا  یهاپـس  دنتفگ : مدیـسرپ  عامتجا 
مربب نامدوخ  هلیبق  اجآ ، ياههوک  هب  ار  امـش  ات  دیئایب  نم  اب  يریگب  میمـصت  یناوتب  ات  دننک  تیامح  ارت  هک  يورب  یئاج  یهاوخیم  رگا  و 
هدشن دراو  ام  رب  يراشف  زگره  تسا و  هدرک  ظفح  رذنم  نب  نامعن  ریمح و  ناسغ و  مجاهت  زا  هتـشذگ  خـیرات  رد  هک  تسا  یهاگهانپ  هک 

هراوس و یط ، نادرم  هک  تشذگ  دهاوخن  امـش  دورو  زا  زور  هد  مهدیم  نانیمطا  امـش  هب  نم  يریگیم ، کمک  یط ، لیابق  زا  اجنآ  رد  و 
رازه تسیب  دیآ ، شیپ  یلکـشم  رگا  و  دنام ، دیهاوخ  هلیبق ، رد  دشاب  كرابم  يأر  هک  تقو  ره  ات  و  دمآ ، دـنهاوخ  امـش  تمدـخ  هب  هدایپ 

زا همه  هک  دیـشک  دنهاوخن  تسد  امـش  يرای  زا  دنکیم  تکرح  ناتنامـشچ  کلپ  ات  درک ، مهاوخ  هدامآ  امـش  تمدخ  هب  نزریـشمش  رفن 
تـسد نآ  زا  مناوتیمن  هک  تسا  يدـهع  هفوک  مدرم  اب  ارم  نکیل  دـهد  ریخ  يازج  تماوقا  وت و  هب  دـنوادخ  دومرف : ماما  . دنیامـش ناـیعیش 

يارب نم  تفگ : درک و  یظفاحادخ  ع )  ) نیـسح زا  حامرط  هحفص 141 ] دیـشک [ . دهاوخ  اجک  هب  اهنآ  اب  ام  راک  ماجنا  منادیمن  مرادرب و 
تفر و هناخ  هب  حامرط  . درگرب رتدوز  دومرف : ماما  دـمآ ، مهاوخ  امـش  کمک  هب  مناسرب  لزنم  هب  ار  نآ  هللا  ءاـشنا  مربیم  هقوذآ  ماهداوناـخ 
ار ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  ربخ  دیـسر  تاناجه  بیذـع  کیدزن  نوچ  تشگرب ، دومن و  ار  مزال  ياهـشرافس  داد و  ماجنا  ار  شیاـهراک 

[ . 150  ] تشگزاب شاهناخ  هب  رثات  ایند  کی  اب  درک ، تفایرد 

فارش رد  دیزی  نب  رح  نیسح و 

هب ات  داهن  رـس  تشپ  دوب  مک  اهنآ  نیب  لصاوف  هک  ار  هثیغم  ءاـعرق و  هصقاو و  لزاـنم  دومرف  تکرح  هبقع  نطب  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
هنیمز نیا  رد  دـنرادرب و  دوخ  اب  دایز  بآ  نارای  هک  دومرف : روتـسد  رحـس  ماگنه  هب  درک و  هتوتیب  اـجنآ  رد  ار  بش  دیـسر و  فارـش  لزنم 

، دندرک رپ  دننک  لمح  بآ  اهنآ  اب  دشیم  هک  دوب  ناشیا  اب  یفورظ  هچ  ره  اهکـشم  رب  هوالع  ع )  ) هللادبعیبا باحـصا  درک ، ناوارف  دـیکأت 
، ربکا هللا  دومرف : ماما  تفگ ، ریبکت  نارای  زا  یکی  عقوم  نیا  رد  داد ، همادا  دوخ  هار  هب  رهظ  کیدزن  ات  دومن و  تکرح  فارـش  زا  ع )  ) ماما

ماما میاهدیدن ، یئامرخ  تخرد  زگره  ناکم  نیا  رد  ام  دنتفگ : نارای  زا  یضعب  مدید ، ار  یناتسلخن  رود  زا  درک  ضرع  یتفگ ؟ ریبکت  ارچ 
هک دومرف  مه  ماما  مینیبیم ، ار  نابسا  ياهشوگ  اههزین و  ادخب  دنتفگ : دندرک  رظن  کین  نوچ  باحـصا  ؟ دینیبیم هچ  دیرگنب  قیقد  دومرف :
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عاـفد دوـخ  زا  دـنوش  گـنج  دراو  اـم  اـب  دـنهاوخب  رگا  هک  میزاـس  دوـخ  هاـگهانپ  هک  دـیراد  غارـس  ار  یئاـج  اـیآ  منیبیم  نـینچ  زین  نـم 
اههمیخ دندمآ و  دورف  هوک  پچ  تمـس  رد  دندش و  ناور  هوک  بناج  هب  سپ  . مسحوذ مان  هب  تسا  یهوک  اجنیا  رد  يرآ  دـنتفگ : ؟ میئامن

[ . 151 . ] دندومن اپ  رب  ار 

دنکیم باریس  ار  نمشد  نیسح 

مه شنارای  نیسح و  ماما  دنداتسیا ، هحفـص 142 ] ماما [  لباقم  دندیـسر و  راوس  رازه  اب  یمیمت  یحایر  دیزی  نب  رح  هک  تشذـگن  ینامز 
ات داد  روتـسد  دوخ  ناناوج  هب  دومرف و  هدـهاشم  اهنآ  رد  ار  یگنـشت  راثآ  ماـما  دندیـشک ، فص  اـهنآ  ربارب  هدومن و  لـیامح  ار  اهریـشمش 
زا رپ  ار  اهتشط  اهفرظ و  سپس  دندرک و  باریس  ار  رح  نازابرس  ع )  ) ماما نارای  دنهد  بآ  مه  ار  ناشیاهبـسا  دننک و  باریـس  ار  اهنآ 

نایهاپـس درف  نیرخآ  نم  دیوگیم : یبراحم  ناعط  نب  یلع  . دنداد بآ  راب  جـنپ  راب و  راهچ  راب و  هس  مه  ار  نانآ  ياهبـسا  دـندومن و  بآ 
. ۀیوارلا خنا  دومرف : درک  هدهاشم  ارم  تلاح  یتقو  نیسح  ماما  دوب  هدروآرد  ياپ  زا  ار  مبسا  ارم و  یگنـشت  مدیـسر و  اجنآ  هب  هک  مدوب  رح 

لها ناسل  رد  میئوگیم و  بآ  کشم  هب  ار  هیوار  ام  نوچ  مدرکن  كرد  ار  ترـضح  نخـس  نم  ناـباوخب ، دراد  راـب  بآ  هک  يرتش  ینعی 
: دومرف مدناباوخ ، ار  رتش  نم  ناباوخب ، ار  رتش  رداربرـسپ  لمجلا  خـنا  دومرف : ماما  سپـس  دوشیم ، هتفگ  بآ  لماح  رن  رتش  هب  هیوار  زاجح 
دمآ و دوخ  ترضح  منک ، هچ  متسنادن  نادرگرب ، ار  کشم  هناهد  دومرف : تخیریم ، کشم  فارطا  زا  مروخب  بآ  متـساوخ  ماشایب ، بآ 

هکلب تفگ : رح  ؟ ام هیلع  ای  یئام  اب  هک  دیـسرپ  رح  زا  ع )  ) ماما هاـگنآ  مداد  بآ  مه  ار  مبـسا  مدـیماشآ و  بآ  دـینادرگرب و  ار  کـشم  رس 
[ . 152  ] هللااب الا  ةوق  لوح و ال  ال  دومرف : ماما  . هللادبعابا يا  میئامش  هیلع 

دنکیم تماما  هاپس  ود  يارب  ماما 

دش جراخ  نیلعن  رازا و  ابع و  اب  مالسلاهیلع  ماما  هماقا  ماگنه  وگب و  ناذا  دومرف  قورسم  نب  جاجح  هب  ع )  ) نیسح ماما  دیـسرارف  رهظ  یتقو 
يوس هب  هحفص 143 ] هک [  نآ  يارب  مروذعم  امـش  ادخ و  دزن  رد  نم  مدرم  راگدرورپ ، يانث  دمح و  زا  سپ  :» دومرف نخـس  زاغآ  نینچ  و 

هارب ار  ام  وت  هلیـسو  هب  ادخ  دیاش  ایب  ام  دزن  میرادـن  یماما  ام  هک  ناتناگداتـسرف  ندـمآ  امـش و  ياههمان  تفایرد  زا  سپ  رگم  مدـماین  امش 
نئمطم ارم  قاثیم  دهع و  دیدجت  اب  دیتسه  یقاب  دوخ  نامیپ  دـهع و  رب  رگا  لاح  مدـمآ  امـش  يوس  هب  مه  نم  اذـل  دزاس و  تیادـه  تسار 

نایفارطا . مدرگیمرب ماهدمآ  اج  نآ  زا  هک  یناکم  نامه  هب  تسین  امـش  دنیاشوخ  مندمآ  دیاهتـشگرب و  دوخ  دهع  لوق و  زا  رگا  و  دیزاس ،
هب هماقا  زا  سپ  و  وگب ، هماقا  دومرف  نذؤم  هب  ماما  دندوب  هتـشون  همان  ماما  يارب  هدرک و  تعیب  ملـسم  اب  ناشرثکا  اریز  دـندومن  توکـس  رح 

زامن هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  . مینکیم ءادتقا  امـش  هب  مه  ام  دیناوخب  امـش  هن  تفگ : رح  یناوخب ؟ زامن  تنارای  اب  یهاوخیم  دومرف : رح 
[ . 153  ] دندومن ءادتقا  ماما  هب  هورگ  ود  ره  داتسیا و 

دوشیم ریگرد  نیسح  اب  رح 

دنوش رضاح  تعامج  زامن  هماقا  يارب  دومرف  روتسد  ماما  زین  رصع  ماگنهب  دنتشگزاب و  دوخ  هاگیاجب  هورگ  ود  ره  رهظ  زامن  نایاپ  زا  سپ 
يرگید هبطخ  ع )  ) نیـسح ماما  زامن  نایاپ  زا  سپ  دـندومن و  ءادـتقا  مالـسلاهیلع  ماما  هب  هدومن و  تکرـش  تعاـمج  رد  زین  رح  نایهاپـس  و 
دونـشخ ار  ادـخ  دیـسانشب  ار  شلها  قح  دـیزیهرپب و  ادـخ  زا  رگا  مدرم ، يا  راـگدرورپ ، ياـنث  دـمح و  زا  سپ  : دوـمرف داریا  حرـش  نیدـب 

متـس روج و  هب  امـش  نایم  رد  دـننآ و  یعدـم  قحانب  هک  یهورگ  نیا  زا  امـش  رما  تیالو  هب  میرتراوازـس  ربمایپ  تیب  لـها  اـم  و  دـیاهدرک ،
دیاهتـشون ام  يارب  هک  هچ  نآ  زا  امـش  يأر  دیـسانشیمن و  دینادیمن و  ار  ام  قح  دیدونـشخان و  ام  ندمآ  زا  رگا  و  دنیامنیم ، یئاورمکح 

نیا زا  نم  هک  مسق  ادخب  تفگ : رح  . میدرگیمرب دوخ  ياجب  دناهدناسر  امب  ناتناگداتسرف  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  امش  يأر  کنیا  هتشگرب و 
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هحفـص روایب [ . ار  اههمان  نیجرخ  دومرف : ناعمـس  نب  ۀبقع  هب  مالـسلاهیلع  ماما  مرادـن  یعالطا  دـیئوگیم  امـش  هک  یناگداتـسرف  اههمان و 
اههمان و يداـیز  زا  ماـمت  بجعت  اـب  رح  داد  رارق  رح  لـباقم  رد  دروآ و  ردـپ  نیجروخ  زا  ار  اـههمان  ماـما  دروآ و  ار  نیجروخ  هبقع  [ 144

هداد روتسد  نم  هب  دناهدومن و  هبتاکم  امش  اب  هک  متسین  یناسک  زا  نم  تفگ : دناهدرکن  يرای  ار  ماما  دناهتشون و  همان  همه  نیا  هک  یناسک 
نم کیلا  یندا  توملا  ع :)  ) نیـسحلا لاـقف  مربب  هللادـیبع  دزن  هفوک  هب  ار  امـش  اـت  موشن  ادـج  امـش  زا  مدومن  دروخرب  امـش  هب  یتقو  هدـش 

باحـصا نوچ  و  دـیوش ، راوس  دومرف : روتـسد  ماما  سپـس  «. راک نیا  ماجنا  زا  تسا  رتکیدزن  وت  هب  گرم  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماـما  . کـلذ
هار دـندش و  عنام  رح  نایهاپـس  دـندرگرب  زاجح  فرطب  دنتـساوخ  یتقو  دـیدرگرب ، دومرف  ماما  دـندرک ، راوس  مه  ار  ناـنز  دـندش و  راوس 
هچ دـنک  هیرگ  تیازعب  ردام  دومرف : رح  هب  ماـما  ؟ دـیرت اـم  کـما  کـتلکث  رحلل : ع )  ) نیـسحلا لاـقف  . دنتـسب ناراـی  ماـما و  رب  ار  تعجارم 

یماقم ره  رد  برع  زا  يرگید  سک  ره  وت  زا  ریغ  رگا  : تفگ درک و  ماما  هب  ور  لمأت  یکدـنا  زا  سپ  دروآ و  دورف  ار  رـس  رح  ؟ یهاوخیم
نایب هب  رداق  هک  یهجو  نیرتوکین  هب  زج  تردام  هرابرد  اما  مدرکیم  دای  یتشز  هب  ار  شردام  ماـن  مه  نم  دربیم  ار  مرداـم  ماـن  دـشاب  هک 

.- مربب دایز  هللادیبع  ریما  دزن  ارت  مهاوخیم  يراد -؟ هدارا  هچ  دومرف : دـش و  مارآ  ماما  مشخ  رح  هنابدؤم  دروخرب  اب  . منکیمن دای  مشاب  نآ 
دبای همادا  کبـس  نیا  هب  نیـسح  اب  يوگتفگ  رگا  درک  ساـسحا  رح  . مرادیمنرب تسد  وت  زا  مه  نم  منکیمن -. يوریپ  تیعبت و  وت  زا  نم 

هب ار  امش  ات  موشن  ادج  امـش  زا  هک  تسا  نآ  طقف  متیرومأم  متـسین و  امـش  اب  گنج  رومام  نم  تفگ : اذل  دماجنایب  گنج  هب  تسا  نکمم 
ات هنیدم  هب  هن  دوش و  یهتنم  هفوک  هب  هن  هک  دینک  باختنا  ار  یهار  سپ  دـیئامنیم  يراددوخ  هفوک  هب  ندـمآ  زا  هک  کنیا  مناسرب و  هفوک 
هار پچ  فرط  ماما  اذـل  و  موشن ، امـش  اب  گـنج  هب  ـالتبم  دـیامرف و  نم  يزور  ار  يراگتـسر  ادـخ  دـیاش  منک  فیلکت  بسک  داـیزنبا  زا 

ترـضح بقارم  الماک  هحفـص 145 ] دـندومن و [  تکرح  ماما  هارمه  شنایهاپـس  اب  رح  دومرف و  تکرح  دـیزگرب و  ار  هیـسداق  بیذـع و 
[ . 154  ] دندوب

حامرط نیسح و 

رد نیسح  ددرگرب ، هنیدم  هب  هن  دورب و  هفوک  هب  هن  هک  دننک  باختنا  ار  یهار  هک  دندیسر  قفاوت  هب  رح  اب  مالسلاهیلع  نیـسح  هکنآ  زا  سپ 
نم يرآ  درک : ضرع  حامرط  ؟ دـشاب دـلب  هداج  ریغ  زا  ار  هفوک  يوس  هب  هار  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  درک : مالعا  شنارای  ناـیم 
ماما ینویامه  بکوم  ولج  نیـسح  لاوحا  رب  هودـنا  مغ و  ایندـکی  اب  حامرط  . امن یئامنهار  ار  تیعمج  نک و  تکرح  ولج  سپ  ماـما : . مدـلب

نم يرعذت  یتقان ال  ای  - 1. دناسرب دوصقم  لزنم  رـس  هب  ار  نانآ  رتدوز  هچ  ره  ات  دناوخیم  يدـح  نارتش  يارب  زجر  نیا  اب  درک و  تکرح 
اعم و عفنلا  کلام  اـی  رهدـلا  ءاـقب  هللا  هرمع  - 3 رخفلا لـها  هللا  لوسر  لآ  رفـس  ریخ  ناـیتف و  ریخب  - 2 رجفلا عولط  لبق  اـنب  یـصما  رجض و 
هب رجف  عولط  زا  لبق  ار  ام  وشم و  تحاران  نم  راشف  جنر و  زا  ماهقان  يا  - » 1 رفکلا ایاقب  نم  ةاغطلا  یلع  رصنلاب  يدیس  انیسح  ددما  - 4 رضلا
هب ار  شرمع  ایادـخ  هک  - » 3 «. مهارمه رخف  لها  ادـخ و  لوسر  نادـناخ  نارفـسمه  نیرتهب  نادرمناوج و  نیرتهب  اـب  هک  - » 2 «. ناسرب لزنم 

زوریپ رفک  ياــیاقب  زا  ناشکرــس  رب  نــک و  کــمک  ارم  ياــقآ  نیــسح  - » 4 «. ررــض عـفن و  کـلام  يا  اـمن  ینـالوط  راــگزور ، يازارد 
ياههمزمز ندینـش  زا  نیـسح  نارای  نامـشچ  دندرکیم و  تکرح  تعرـس  هب  حامرط  يابرلد  ياههمغن  اب  هللادـبعیبا  هلفاق  نارتش  «. نادرگ

لزنم هب  رح  داهنـشیپ  فالخ  رب  ات  دنداد  قیرط  همادا  روطنیمه  دنتفگیم  هحفـص 146 ] نیما [  حامرط  ياهاعد  رب  نایرگ و  رابکـشا و  يو 
[ . 155 . ] دندیسر هضیب 

هضیب لزنم  رد  ماما  ینارنخس 

دمحلا دعب  لاق  : دومرف داریا  يرگید  هبطخ  شنایهاپـس  رح و  ربارب  رد  ماما  لزنم  نیا  رد  دندمآ و  دورف  هضیب  لزنم  رد  شنارای  ماما و  یتقو 
هللا لوسر  ۀنسل  افلاخم  هللا  دهعل  اثکان  هللا  مرحل  الحتـسم  ارئاج  اناطلـس  يأر  نم  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  سانلا  اهیا  ءانثلا  و 
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اومزل دـق  ءالؤه  نا  الأ و  هلخدـم ، هلخدـی  نا  هللا  یلع  اقح  ناک  لوق  لعفب و ال  هیلع  ریغی  ملف  ناودـعلا  مثـالأب و  هللا  داـبع  یف  لـمعی  (ص )
قحا ینا  هلالح و  اومرح  هللا و  مارح  ولحا  ئفلاب و  اورثأتـسا  دودحلا و  اولطع  داسفلا و  اورهظا  نمحرلا و  ۀعاط  نع  اولوت  ناطیـشلا و  ۀعاط 

یل متیفو  ناف  ینولذخت  ینوملـست و ال  مکنا ال  مکتعیبب  مکلـسر  یلع  تمدـق  مکبتک و  یتتتا  دـق  هللا ص و  لوسر  نم  یتبارقل  رمالا  اذـهب 
يدلو مکسفنا و  عم  یسفن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  نبا  یلع ، نب  نیسحلا  انا  مکدشر و  مکظخ و  متبصا  دقف  مکتعیبب 

یباب و اهومتلعف  دـقل  رکنب  مکنم  یهام  يرمعلف  یتعیب  متفلخ  يدـهع و  متـضقن  اولعفت و  مل  نا  ةوسا و  یف  مکل  مکدالوا و  مکیلاـها و  عم 
ینغیس هسفن و  یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نم  متعیض و  مکبیـصن  متأطخا و  مکظحف  مکبرتغا  نم  روزعملاف  لیقع  نب  ملـسم  یمع  نبا  یخا و 

ار یئوگروز  مکاح  دنیبب  یسک  رگا  دومرف : ادخ ص  لوسر  مدرم ، دومرف  یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  مالـسلاهیلع  ماما  .» مالـسلا مکنع و  هللا 
متس و هب  ادخ  ناگدنب  اب  دنکیم و  تفلاخم  ادخ  لوسر  تنس  اب  دنکـشیم و  ار  یهلا  نامیپ  دهع و  درامـشیم و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک 
ار یصخش  نینچ  تسا  ادخ  رب  درادنزاب  شور  نیا  زا  ار  وا  دنکن و  یگداتـسیا  شلباقم  رد  رادرک  راتفگ و  اب  دیامنیم و  راتفر  يرگدادیب 

هحفص دنادرگ [ . روشحم  راکمتـس  ناطلـس  نامه  اب  ار  وا  تسا  هدیزگرب  ار  یـشوماخ  توکـس و  وگروز  رگمتـس و  ناطلـس  ربارب  رد  هک 
هدنـشخب يادـخ  یگدـنب  تعاـطا و  زا  دـنیامنیم و  يوریپ  تیعبت و  ناطیـش  زا  ناـشعابتا ) هـیماینب و   ) موـق نـیا  هـک  دیـشاب  هاـگآ  [ 147

هب ار  یناگمه  ياههیامرس  هدومن و  لیطعت  ار  یهلا  دودح  هتخاس و  راکـشآ  رهاظ و  ار  یهابت  داسف و  دناهدومن و  یچیپرـس  نادرگيور و 
تفالخ و  ) رما نیا  هب  مرتراوازـس  رتهتـسیاش و  نم  دـناهدومن و  مارح  ار  شلالح  هدرک و  لالح  ار  ادـخ  مارح  دـناهداد و  صاـصتخا  دوخ 
دنتفگ و دندمآ و  نم  دزن  امش  ناگداتسرف  دیسر و  نم  هب  امش  ياههمان  ص ،)  ) ادخ لوسر  اب  یکیدزن  تبارق و  ظاحل  هب  نیملسم ) تیالو 

دشر هب  دیرادافو  دوخ  تعیب  هب  تبسن  رگا  سپ  دیزاسیمن  نوبز  راوخ و  دینکیمن و  نمشد  میلـست  ارم  دیدرک و  تعیب  نم  اب  هک  دیتشون 
هداوناخ و اب  منادنزرف  تسا و  امش  اب  مناج  هک  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  یلع و  رسپ  نیسح  منم  دیوشیم و  دنمهرهب  دیـسریم و  حالـص  و 

دیتسکـش ارم  تعیب  دیدرک و  ضقن  ار  دوخ  نامیپ  دـهع و  دـیتسین و  نم  اب  رگا  سپ  [ 156  ] میوگلا هوسا و  امش  يارب  نم  امـش و  نادنزرف 
یسک دیدرک ، نینچ  زین  لیقع  نب  ملسم  میومعرسپ  مردارب و  ردپ و  اب  هکلب  دینکیم ، ینکشتعیب  هک  تسین  راب  نیلوا  نیا  هک  مسق  مناجب 

[ . 157  ] تسا هدز  ررض  دوخ  هب  دنک  ینکشنامیپ  هک  ره  تسا ؛ هدروخ  بیرف  دروخب ، ار  امش  بیرف  هک 

ماما لمعلا  سکع  رح و  دیدهت 

موق نیا  اب  رگا  هک  نک  ظـفح  هحفـص 148 ] ار [  تناج  ادخ  هب  ارت  درک : ضرع  ترـضح  هب  رح  مالـسلاهیلع  ماما  ینارنخـس  نایاپ  زا  سپ 
ندش هتشک  زا  سرت  رطاخب  میاهینارنخس  يدرک  روصت  یناسرتیم و  ندش  هتشک  زا  ارم  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  يوشیم ، هتشک  ینک  دربن 

تـفریم و ص )  ) ادـخ لوـسر  يراـیب  هکیماـگنه  تـفگ  شیومعرـسپ  هـب  یـسوم  ردارب  هـک  ار  يزیچ  ناـمه  میوـگیم  وـتب  سپ  تـسا 
لاجرلا یساو  و  - 2 املسم دهاج  اقح و  يون  ام  اذا  یتفلا  یلع  راع  توملاب  ام  یصمأس و  - 1: دیناسرتیم ندش  هتشک  زا  ار  وا  شیومعرسپ 

نا مدنا و  مل  تشع  ناف  - 4 امرمرع یعولا و  یف  اسیمخ  یقلتل  اهءاقب  دیرا  یسفن ال  مدقا  - 3 امرجم عدو  اروبثم و  قراف  هسفنب و  نیحلاصلا 
يوریپ قح  زا  هکیماـگنه  تسین  راـع  درمناوـج  يارب  گرم  هک  مهدیم  همادا  مهار  هب  - » 1 امغرع شیعت و  نا  ـالذ  کـب  یفک  ملا  مل  تم 

مناج - » 3 .« دنیزگ يرود  راکهانگ  مرجم و  دارفا  زا  دنک و  راثن  هتـسیاش  نادرم  هار  رد  ار  شناج  و  - » 2 .« دیامن داهج  مالسا  هار  رد  دنک و 
منامب هدـنز  رگا  سپ  - » 4 «. مهدیم حـیجرت  یگدـنز  رب  ار  دروخرب  نیا  منک و  تاقالم  گنج  زور  رد  ار  ناعاجـش  اـت  مرادیم  میدـقت  ار 

: هتکن [ . 158 « ] دـشاب نوبز  راوخ و  دـنامب و  هدـنز  ناسنا  هک  تسا  نآ  رد  تلذ  دـش ، مهاوخن  تمالم  مدـش  هتـشک  رگا  متـسین و  نامیـشپ 
دروم هن  دوشیم و  نامیـشپ  هن  دنامب  هدنز  هچ  دوش و  هتـشک  هچ  دـنادیم  هک  هداد  صیخـشت  الماک  ار  شفدـه  هار و  یتسرد  ع )  ) نیـسح

. درادن رب  مدق  زا  مدق  فده  یتسرد  هب  ملع  هب  لوصح  زا  لبق  هک  دشاب  نینچ  یگدنز  رد  دیاب  یناسنا  ره  دریگیم و  رارق  تمالم 
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دنسریم هفوک  زا  ماما  نارای 

، يدارم لاله  نب  عفان  دـندمآ : ماما  يرایب  هفوک  زا  ياهدـع  اج  نیا  رد  دیـسر  تاـناجه  بیذـع  هب  اـت  داد  همادا  دوخ  تکرح  هب  ع )  ) ماـما
نب عفان  مالغ  هحفص 149 ] دلاخ و [  نب  ورمع  یلوم  دعس  عمجم ، نب  دئاع  شدنزرف  يدئاع و  هللادبع  نب  عمجم  يوادیص ، دلاخ  نب  ورمع 

هب نتـسویپ  زا  ار  نانآ  تساوخیم  رح  دیـشکیم  كدـی  دوب  لماک  شمان  هک  ار  لاله  نب  عفاـن  بسا  هکیلاـح  رد  رتش  رب  راوس  مه  لـاله 
راصنا نانیا  هک  منکیم  تیامح  دوخ  ناج  زا  هک  روطنامه  منکیم  تیامح  اهنآ  زا  دز : دایرف  ماما  دیامن ، يریگولج  مالـسلاهیلع  نیـسح 
دندیسر ماما  تمدخ  تشادرب و  تسد  نانآ  زا  رح  دسرب  وت  هب  دایزنبا  همان  ات  يوشن  منارای  نم و  ضرعتم  هک  يدرک  طرش  مه  وت  .و  دننم

نالک ياـههوشر  هفوک  فارـشا  تشاد : راـهظا  هللادـبع  نب  عمجم  . دومرف لاؤس  هفوک  مدرم  عضوم  زا  تفگ و  دـمآشوخ  ناـنآ  هب  ماـما  و 
تسا و امـش  اب  ناشیاهلد  مدرم  ریاس  اما  دنیامـش و  هیلع  هچراپ  کی  دـندیرخ و  ار  اهنآ  هصالخ  دـندرک و  رپ  ار  ناشیاههسیک  دـنتفرگ و 

[ . 159  ] امش هیلع  ناشیاهریشمش 

نیسح زا  تیامح  رد  یفعج  رح  نب  هللادیبع  یچیپرس 

ياهزین هک  درک  هدهاشم  ار  ياهمیخ  مالسلاهیلع  نیـسح  دنتـشارفارب  ار  اههمیخ  دندش و  هدایپ  دیـسر  لتاقمینب  رـصق  هب  ماما  ناوراک  نوچ 
؟ تسیک زا  همیخ  دیسرپ  ماما  تسا  هداتسیا  همیخ  ولج  رد  زین  یبسا  تسا و  همیخ  بحاص  تعاجـش  رگناشن  هک  هدش  بصن  همیخ  ولج  رد 

هللادـیبع غارـس  هب  تشاد  باـکر  مازتلا  راـختفا  هک  ار  یفعج  قورـسم  نب  جاـجح  ع )  ) نیـسح تسا  یفعج  رح  نب  هللادـیبع  نآ  زا  دـنتفگ 
هچ ناه  هدـینادرگ -. تبیـصن  ار  یتمارک  دـنوادخ  قورـسم : نب  جاجح  ؟ ربخ هچ  دیـسرپ : دروخ و  هکی  جاجح  ندـید  زا  هللادـیبع  داتـسرف 

هتشک رگا  و  يراد ، ادخ  هار  رد  نادهاجم  رجا  ینک  داهج  وا  رانک  رد  رگا  دبلطیم ، يرای  هب  ارت  هک  تسا  یلع  نب  نیـسح  نیا  یتمارک -؟
رد اریز  منکن  يرای  ار  وا  نم  ددرگ و  هفوک  دراو  نیسح  هکنیا  سرت  زا  رگم  مدشن  جراخ  هفوک  زا  نم  ياهدش -. ادخ  هار  رد  دیهـش  يوش 
هب جاجح  . دشاب هدرک  ظفح  ادـخ  هک  ار  یـسک  هحفـص 150 ] رگم [  دـناهدروآ  يور  ایند  هب  هتـشگرب و  وا  زا  همه  هک  درادـن  يروای  هفوک 
ادخ هاگشیپ  رد  ات  دنک  تجح  مامتا  هللادیبع  رب  هک  نیا  يارب  مالسلاهیلع  نیـسح  . درک وگزاب  ار  هللادیبع  ياههتفگ  تشگرب و  ماما  تمدخ 

هارمه زین  شتیب  لـها  راـصنا و  زا  ياهدـع  درک ، تکرح  هللادـیبع  همیخ  يوس  هب  دیـشوپ و  كراـبم  نیلعن  دـشاب  هتـشادن  ياهناـهب  رذـع و 
هدرک بذج  ار  وا  ماما  تبیه  نانچنآ  . تفرگ مرگ  ترضح  اب  درک و  لابقتسا  ترضح  زا  داتفا  ماما  هب  شمشچ  هک  هللادیبع  دنتفر  ترضح 

رپ ار  مشچ  نینچ  نیا  هک  مدیدن  نیسح  یئابیز  هب  ار  یسک  مرمع  رد  نم  درکیم : وگزاب  لکش  نیا  هب  ار  ناتـساد  نیا  رمع  رخآ  ات  هک  دوب 
هار نیـسح  مدید  هک  یماگنه  مدرک  تقر  نیـسح  يارب  هکنانچ  نآ  تخوسن  ملد  سک  چیه  يارب  مرمع  رد  و  دریگ ، ياج  لد  رد  دـنک و 

یهایـس نیا  مدیـسرپ  دوب ، یکـشم  هایـس و  بارغ  لاب  دننام  هک  مدرک  هدهاشم  ار  شنـساحم  دـنتکرح ، رد  شفارطا  رد  شلافطا  دوریم و 
ار یـسایس  لئاسم  هاگنآ  تسا ، هدرک  باضخ  هک  مدیمهف  دمآ ، مغارـس  هب  دوز  يریپ  رح ، رـسپ  دومرف : دیاهدرک ؟ باضخ  ای  تسا  یعیبط 
دناهدیقعمه و یگمه  نم  يرای  يارب  هک  دنتشون  همان  میارب  امش  نایرهـشمه  رح  رـسپ  : تشاذگ نایم  رد  رح  نب  هللادیبع  اب  تروص  نیا  هب 
رد هک  دنداتـسیان  ناـشفرح  يور  هک  دـش  مولعم  نکیل  ماهدـمآ ، بوـص  نیا  هب  تهج  نیمه  زا  مورب و  ناشرهـش  هب  هک  دناهتـساوخ  نم  زا 
ارت دنکیم ، هذخاؤم  تاهتشذگ  ناهانگ  زا  ارت  لاعتم  يادخ  هک  نادب  رح  رسپ  . دنتسویپ هناجرمنبا  هب  دندرک و  کمک  میومعرـسپ  نتـشک 

مسق ادخ  هب  درک : ضرع  هللادیبع  تسا  ادخ  لوسر  تیب  لها  ام  ندرک  يرای  نآ  دیوشب و  ار  تناهانگ  همه  هک  منکیم  توعد  ياهبوت  هب 
رد امـش  اریز  میامن  عافد  امـش  زا  اصخـش  مناوتب  هک  منکیمن  رکف  ددرگیم و  دنمتداعـس  ترخآ  رد  دـنک  يوریپ  امـش  زا  هک  ره  منادیم 

تـسا هدامآ  همیخ  ولج  رد  هک  ار  مبـسا  نیا  نکیل  متـسین ، گرم  هدامآ  هک  نکم  فیلکت  هار  نیا  هب  ارم  ادخ  هب  ارت  دـیرادن ، يروای  هفوک 
هدیـسر نم  هب  دـشاب و  هدرک  بیقعت  ارم  یـسک  ای  مشاب و  هدیـسرن  نآ  هب  منک و  بیقعت  ار  یفدـه  بسا  نیا  اـب  هدـشن  هک  منکیم  میدـقت 
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ام رب  دوخ  ناـج  زا  نوچ  و  میهاوخب ، هحفـص 151 ] يرای [  وت  زا  ات  میاهدمآ  هکلب  میاهدماین  تریـشمش  بسا و  يارب  ام  دومرف : ماما  . دشاب
هک ریگ  رارق  یلحم  رد  هک  منکیم  تحیـصن  ارت  نکیل  . مبلطیمن کمک  ناـهارمگ  زا  نم  تسین و  وت  لاـم  هب  يزاـین  ار  اـم  ینکیم  غیرد 
رد ور  هب  ار  وا  ادخ  دنکن  يرای  ارم  دونشب و  ار  ام  يادص  هک  ره  مسق  ادخ  هب  ینیبن و  گنج  لاح  رد  ار  ام  يونشن و  ار  ام  هثاغتـسا  يادص 

[ . 160  ] دش دهاوخن  نینچ  هللا  ءاشنا  تفگ : یفیعض  يادص  اب  دنکفا و  ریزب  رس  مرش  زا  هللادیبع  دنکفایم  منهج  شتآ 

دوشیم نامیشپ  نیسح  ندرکن  يرای  زا  هللادیبع 

يارب دروخیم  سوسفا  هشیمه  يارب  دنکن  هدافتـسا  تصرف  نآ  زا  رگا  تسا  یئانثتـسا  هک  دهدیم  تسد  یئاهتـصرف  سک  ره  یگدنز  رد 
سوسفا رمع  رخآ  ات  مالسلاهیلع  نیسح  تداهـش  زا  دعب  اذل  دنک و  هدافتـسا  تسناوتن  هک  دوب  یئانثتـسا  تصرف  نیا  یفعج  رح  نب  هللادیبع 

ام ةرسح  کل  ایف  - 1: تسا هدورس  يراعشا  هنیمز  نیا  رد  هک  دوب  رازیب  دوخ  یگدنز  تایح و  زا  درکن و  يرای  ار  نیسح  ارچ  هک  دروخیم 
انکرتتا الوق  رصقلاب  یل  لوقی  ةادغ  - 3 قافنلا ۀلالضلا و  لها  یلع  يرصن  لذب  بلطی  نیح  نیسح  - 2 یقارتلا یقلح و  نیب  ددرت  اهیف  تمد 

زاف دقل  - 6 قـالفناب یبلق  مویلا  مهل  یح  بلق  فهلتلا  قلف  ولف  - 5 قالطناب عدو  مث  یلوت  هادف  یحور  یفطـصملا  نبا  عم  - 4 قارفلاب عمزت  و 
ایند رد  ات  درک  دهاوخ  ددرت  مهاگولگ  ولگ و  نایم  رد  ینامیـشپ  سوسفا و  ردـقچ  - » 1 قافنلا ووذ  نورخآلا  باخ  انیسح و  اورـصن  یلوالا 

یهاگحبص رد  - » 3 هحفـص 152 ] درکیم [ .» ناقفانم  ناهارمگ و  هیلع  يرای  بلط  نم  زا  نیـسح  هک  مروآیم  دایب  هک  یتقو  - » 2 «. ماهدنز
داب شیادف  هب  مناج  هک  یفطصم  دمحم  رسپ  هک  یعقوم  - » 4 .« ینکیم اهر  يراذگیماو و  ار  مایا  دومرفیم  نم  هب  لتاقمینب  رـصق  رد  هک 

-6 «. دـشیم رجفنم  نم  بلق  اـمتح  ددرگ  رجفنم  رثاـت  زا  ياهدـنز  ناـسنا  بلق  یتـسار  هب  هک  دوـب  اـنب  رگا  - » 5 «. تفر درک و  عادو  نـم  اـب 
يرگید راعـشا  زین  و  .« دندش راکنایز  ناشدوجو  رد  قافن  دوجو  لیلد  هب  نارگید  یلو  دندرک  يرای  ار  نیـسح  هک  دندش  راگتـسر  یئاهنآ  »

هحفص 153 ] [ . ] 161  ] دنکیم نیسح  تداهش  رد  شناوارف  هودنا  نزح و  زا  تیاکح  هک 

نیسح باوخ 

: دومرف دش  رادیب  هک  نآ  زا  سپ  دوبر و  باوخ  يراوس  لاح  رد  ار  مالسلاهیلع  ماما  هک  میدوب  تکرح  لاح  رد  ام  دیوگ : ناعمس  نب  ۀبقع 
ماما ؟ يدنار نابز  رب  عاجرتسا  هملک  یتفگ و  ساپـس  موش  تیادف  ردـپ ! تفگ : ربکا  یلع  . نیملاعلا بر  دـمحلا هللا  نوجار و  هیلا  انا  انا هللا و 

ار اـم  گرم  ربخ  هک  متـسناد  تسا ، اـهنآ  بیقعت  رد  گرم  دـنوریم و  هورگ  نیا  تفگیم : هک  مدـید  ار  يراوس  متفر  باوخ  هب  : » دومرف
قحرب اـم  رگم  دـنادرگ  رود  امـش  زا  ار  يدـب  ادـخ  ردـپ ! : » ربـکا یلع  ؟ قـحلا یلع  انــسلأ  اءوـس  هللا  كارأ  ـال  ۀـبا  اـی  هـل : لاـقف  «. دـهدیم

نأ یلابن  اذا ال  لاق : «. میقحرب ام  تسا  وا  يوس  هب  ناگدـنب  تشگزاـب  هک  یئادـخ  هب  يرآ  .- » داـبعلا عجرم  هیلا  يذـلا  یلب و  لاـق : »؟ میتسین
ادخ « ؛ مدنزرف . هدـلاو نع  دـلو  هب  يزج  ام  ریخ  ینب  ای  هللا  كازج  ماما : «. میرادـن یکاب  ندرم  زا  میقحرب  ام  یتقو  ربکا : یلع  . نیقحم تومن 
همه مالـسلاامهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع  رظن  زا  هـتکن : [ . 162 « ] دـیامرف اطع  دوشیم  هداد  دـنزرف  هب  ردـپ  هیحاـن  زا  هک  یـشاداپ  نیرتهب  ارت 

گرم زا  ار  ناسنا  اریز  سررید  ای  دـشاب  سردوز  هچ  تسا  تداعـس  اب  گرم  مهم  دـنراد  طابترا  ادـخ  اـب  هتخانـش و  ار  ادـخ  هک  یناـسک 
هحفص 154 ] تسین [ . يزیرگ 

رح هب  دایز  نبا  همان 

ات دندیـشوکیم  رح  نایهاپـس  دـشیم و  فرحنم  پچ  تمـس  هب  یهاگ  تسار و  تمـس  هب  یهاـگ  دادیم  همادا  دوخ  ریـس  هب  ع )  ) نیـسح
يوس هب  هفوک  زا  دایز  تعرس  اب  هدنکفا و  شود  رب  نامک  هک  دندید  ار  یحلـسم  راوس  عقوم  نیا  رد  دنهد  قوس  هفوک  فرط  هب  ار  نیـسح 

مالسلاهیلع ماما  هب  اما  درک  مالس  شباحصا  وا و  هب  دمآ  رح  کیدزن  یتقو  دوب ، دایزنبا  هداتـسرف  يدنک  رـسن  نب  کلام  وا  دیآیم و  اهنآ 
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کغلبی نیح  نیـسحلاب  عجعجف  دـعب  اما  : دوب هتفر  مقر  نینچ  نآ  رد  هک  دومن  میلـست  رح  هب  ار  دایزنبا  همان  سپـس  درکن  مالـس  شناراـی  و 
ینتیئای یتح  کقرافی  الف  کمزلی  نأ  یلوسر  ترما  دق  ءام و  ریغ  یلع  نصح و  ریغ  یف  ءارعلاب  الا  هلزنت  الف  یلوسر  کیلع  مدقی  یباتک و 

نیمز رد  ار  وا  ریگب و  تخـس  ع )  ) نیـسح رب  دـمآ  وت  دزن  ماهداتـسرف  يدومن و  تفاـیرد  ار  ماهماـن  یتقو  ینعی  .» مالـسلا يرما و  كذاـفناب 
ماجنا ارم  رما  ات  دوشن  ادج  وت  زا  دـشاب و  وت  بقارم  مزالم و  هک  ماهداد  روتـسد  ماهداتـسرف  هب  روآ و  دورف  يدابآ  زا  رود  فلع و  بآیب و 

ماما و اجنامه  رد  دـش و  عنام  نانآ  تکرح  زا  دومن و  تئارق  شنارای  ماما و  يارب  ار  داـیزنبا  هماـن  یحاـیر  دـیزی  نب  رح  «. مالـسلا یهد و 
هداد روتـسد  نینچ  ارم  شاهمان  رد  دایزنبا  يرآ  تفگ : رح  ؟ يرادیمزاب نتفر  زا  ار  ام  ایآ  دومرف : ماما  درک ، دورف  هب  روبجم  ار  شباحـصا 
ینعی هیرق  نیا  رد  ات  راذگاو  ار  ام  وت  رب  ياو  تفگ : رح  هب  ع )  ) نیسح ماما  . تسا هتشامگ  نم  رب  مه  یـسوساج  مریگب و  گنت  امـش  رب  هک 

هب نیق  نب  ریهز  . تسا هتـشامگ  نم  رب  هک  تسا  دایزنبا  سوساج  درم  نیا  اریز  مناوتیمن  تفگ : رح  . میئآ دورف  هیفـش  ای  هیرـضاغ  اـی  اونین 
هورگ نیا  هب  دـنیآیم و  اهدـعب  هک  یناسک  اب  دربن  زا  تسا  رتناسآ  اـهنیا  اـب  دربن  هک  میگنجب  هورگ  نیا  اـب  هدـب  هزاـجا  درک : ضرع  ماـما 
طـش رانک  رد  مه  تسا و  هاـگهانپ  مه  هک  ربب  هیرق  نیا  هب  ار  اـم  سپ  تفگ : ریهز  منکیمن . گـنج  هب  ادـتبا  نم  دومرف : ماـما  دـندنویپیم 

نآ مان  دومرف : ترضح  دیگنج  میهاوخ  هحفص 155 ] اهنآ [  اب  دندش  عنام  رگا  هاگنآ  دوب ، میهاوخن  هقیـضم  رد  بآ  رظن  زا  تسا و  تارف 
ناـکم نـیا  مـسا  دوـمرف  ماـما  لوزن ، هراـبرد  رح  رارــصا  زا  سپ  مربیم  هاـنپ  ادــخب  رقع  دوـمرف : ماـما  رقع ، تـفگ : ریهز  تـسیچ ؟ هـیرق 
يرگید مان  ایآ  دومرف : ماـما  [ . 163  ] رقعلا نم  کب  ذوعا  ینا  مهللا  ماما : . رقعلا يرآ  دراد ؟ مه  رگید  ماـن  اـیآ  ماـما : . اونین دـنتفگ : ؟ تسیچ

هانپ وت  هب  ایادـخ  .» ءالبلا برکلا و  نم  کب  ذوعأ  ینا  مهللا  دومرف : دـش و  کشا  زا  رپ  ماما  نامـشچ  . دـنمان شیـالبرک  يرآ  دـنتفگ : ؟ دراد
[ . 164 « ] يراتفرگ هودنا و  زا  مربیم 

ناقشاع هاگداعیم 

هب هک  تسناد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ـالبرک  ماـن  ندینـش  زا  سپ  هک  دـش  ـالبرک  دراو  لاـس 61  مارحلا  مرحم  مود  هبنـشجنپ  زور  رد  نیــسح 
هتـشک نآ  رد  هک  تسا  ینیمز  نیا  دومرف : دـنزارفارب و  ار  اههمیخ  دـنیآ و  دورف  تیب  لها  ات  داد  روتـسد  تسا  هدیـسر  ناقـشاع  هاـگداعیم 

نیا مان  زا  دش و  فقوتم  هطقن  نیا  رد  میدرک ، روبع  اجنیا  زا  نینمؤملاریما  مردپ  هارمه  دومرف : هفاضا  مدرگیم و  نوفدم  نآ  رد  موشیم و 
اهنآ و ناوراک  ندـمآ  دورف  لحم  تسا  اجنیا   » مهئامد قارهم  انهه  مهباکر و  طحم  اـنهاه  دومرف : خـساپ  ندینـش  زا  سپ  دیـسرپ و  نیمز 
: دومرف ماما  ؟ تسا یناـسک  هچ  هراـبرد  امـش  شیاـمرف  نیا  نینمؤملاریما  اـی  دـندرک  ضرع  راـضح  ناـنآ » نوخ  نتخیر  لـحم  تسا  اـجنیا 

نارین بشت  انهه  ويدرلا  یقلت  یتبجأ  انهه  الدجم و  يرا  انه  اولزنا  لاق  . دنسریم تداهشب  نیمز  نیا  رد  ص )  ) دمحم نادناخ  زا  یتعامج 
هحفص اجنیا [  تسا  قح  ناقشاع  هاگداعیم  اجنیا  تسا ، الب  تنحم و  لحم  نیمزرس  نیا  يرآ  [ .» 165  ] ایخلا یلحر و  بهنی  انهه  یغولا و 

حورجم و ناگنـشتبل  اجنیا  دنـسریم ، بوبحم  لاصوب  لاح  هدیروش  رارقیب و  ناقـشاع  اجنیا  رد  تسا ، تسود  تاقالم  هاگهدـعو  [ 156
«. تسا تلادع  يدازآ و  تیرح و  قح و  هار  قاشع  هاگهدعو  اجنیا  دندرگیم  باریس  تسود  لاصو  ماج  زا  رادغاد 

نیسح هوکش  اعد و 

ار ناشندشهعطق  هعطق  روصت  درک و  عمج  ار  شنارای  هداوناخ و  دارفا  تیب و  لها  مالـسلاهیلع  نیـسح  دش  هتـشارفارب  اههمیخ  هکنآ  زا  سپ 
اهيراتفرگ زا  تخادرپ و  زاین  زار و  هب  دوخ  يادخ  اب  تشادرب و  اعد  هب  تسد  تفرگارف و  ار  شکرابم  نامشچ  کشا  دینارذگ ، نهذ  زا 

انل ذخف  مهللأ  انیلع  ۀیماونب  تدعت  اندـج و  مرح  نع  انجعزا  اندرط و  انجرخا و  دـق  ص )  ) دـمحم کیبن  ةرتع  انا  مهللا  : دومرف درک و  هوکش 
مرح زا  دـندرک و  نوریب  نامهناشاک  هناخ و  زا  ار  اـم  هک  دـمحم  تربماـیپ  ترتع  میئاـم  ایادـخ  راـب  .» نیملاـظلا موقلا  یلع  انرـصنا  اـنقحب و 

هکنیا يارب  زین  و  «. نادرگ زوریپ  راکمتس  مدرم  رب  ار  ام  ناتسب و  ار  ام  قح  دوخ  وت  ایادخ  دندرک ، متـس  ام  رب  هیماینب  میدش ، هدنار  نامدج 
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سانلا دومرف : درک و  باطخ  شراصنا  نارای و  هب  دـنریگب  میمـصت  دوخ  تشونرـس  نییعت  رد  دـننادب و  ار  دوخ  تیعقوم  هللادـبعیبا  ناراـی 
هقلقل نید  دنیایند و  هدرب  هدنب و  مدرم  .» نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهشیاعم  تردام  هنوطوحی  مهتنـسلا  یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع 

دنهاوخ لیلقت  نارادنید  دـنوش  التبم  اهيراتفرگ  هب  هاگره  دـنخرچیم  وس  نامه  هب  دوش  نیمأت  ناشیگدـنز  هک  وس  ره  زا  تسا  اهنآ  نابز 
هحفص 157 ] [ . ] 166  ] تفای

البرک رد  ماما  ینارنخس  نیلوا 

لاق مث  هیلع  ینثا  هللا و  دمح  : درک داریا  بیترت  نیا  هب  ار  دوخ  ینارنخس  نیلوا  دندش  رقتسم  البرک  رد  شنارای  و  ع )  ) نیـسح هکنآ  زا  سپ 
ءانالا و ۀبابـصک  ۀبابـص  الا  اهنم  قبی  مل  اذح و  ترمتـسا  اهفورعم و  ربدا  ترکنت و  تریغت و  ایندلا  نا  و  نورت ، دق  رمالا  نم  انب  لزن  دـق  هنا 
یناف ال اقحم ، هبر  ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع ، یهانتی  لطابلا ال  یلا  هب و  لمعی  قحلا ال  یلا  نورت  ـالا  لـیبولا ، یعرملاـک  شیع  سیـسخ 
هدیـسر و اجنیا  هب  ام  راک  دینیبیم  هکیروطب  دومرف : راگدرورپ  يانث  دـمح و  زا  سپ  .» امرب الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  ةداعـس و  الا  توملا  يرا 

یمک هعرج  رگم  تسا  هدنامن  یقاب  ام  یگدنز  تایح و  زا  هدرک و  تشپ  ام  هب  شیاهیکین  هدروآ و  يور  ام  هب  شیاهیدـب  هتفای  رییغت  ایند 
زا دوشیمن و  لمع  قح  هب  هک  دنیبیمن  ایآ  کشخ  هاگارچ  دننام  یتسپ  یگدنز  دنامیم و  هیلخت  زا  دعب  هساک  هت  رد  هک  یتبوطر  دـننامه 
هب سپ  (. دـنکیم وزرآ  ار  گرم  ینعی   ) دـشاب راگدرورپ  ياقل  قاتـشم  دـیاب  اقح  نمؤم  یتلاح  نینچ  رد  دـیآیمن ، لمعب  يریگولج  لطاب 

« مباییمن تلذ  تمـالم و  جـنر و  تنحم و  زج  ار  ناراکمتـس  اـب  یگدـنز  منادیمن و  يراگتـسر  تداعـس و  زج  ار  گرم  نم  هک  یتسرد 
ماجنا رد  ات  دهد  هجوت  دنراد  هدهع  رب  هک  یتیلوئسم  هب  ار  نارای  هک  دوب  نیا  ینارنخس  نیا  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  فده  هتکن : [ . 167]

. دنشوکب نآ 

نیسح نارای  نیشنلد  خساپ 

تیاده ارت  ادخ  تفگ : تساخرب و  نیق  نب  ریهز  همه  زا  لبق  دنداد  تبثم  خساپ  کی  ره  دندرک و  كرد  ار  ماما  فده  اقح  نیـسح  نارای 
یگـشیمه هنادواج و  یگدـنز  نآ  رد  ام  دوب و  یقاب  دـبالایلا  ام  يارب  ایند  رگا  میدینـش ، ار  تنانخـس  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  دـنک 

تساخرب و یلجب  لاله  نب  عفان  سپس  . میدادیم حیجرت  ناهج  نیا  رد  یگشیمه  یگدنز  رب  ار  وت  باکر  رد  ندش  هتشک  گنج و  میتشاد 
رد ار  شتبحم  تسناوتن  ادخ  لوسر  ناتدج  هک  دیـشابن ) تحاران  مدرم  ندنادرگ  هحفص 158 ] ور [  زا  امـش   ) هللا لوسر  نبای  درک : ضرع 

ربمایپ اب  دروخرب  رد  دـندرک ، هلیح  رکم و  وا  اب  نطاب  رد  یلو  دـندادیم  ترـصن  هدـعو  وا  هب  قفانم  یهورگ  هک  دـهد  ياج  مدرم  همه  لد 
زین و  دناوخ ، شیوخ  تمحر  راوج  هب  ار  وا  ادخ  هکنآ  ات  دندادیم  ماجنا  ار  ینمـشد  نیرتخـس  ءافخ  رد  یلو  دندوب  باذج  مرگ و  رایـسب 

هس دندیگنج و  شنانمشد  اب  وا  رانک  رد  دنتفرگ و  شیرای  رب  میمصت  تیعمج  هورگ و  کی  تشاد  رارق  یتیعقوم  نینچ  کی  رد  امـش  ردپ 
ار دوخ  تعیب  دنک و  ینکـشدهع  هک  ره  دیراد ، رارق  یتیعقوم  نینچ  رد  مه  امـش  زورما  دیـسرارف و  شلجا  ات  دـندیگنج  وا  اب  رگید  هورگ 

امرف مازعا  یهاوخیم  وس  رهب  ار  ام  میئامـش  تعاطا  رد  ام  تسا  زاینیب  شناگدنب  زا  دنوادخ  دنزیمن و  همطل  شدوخ  هب  زج  دیامن  ضقن 
هک تسا  نآ  ام  هدـیقع  تین و  میلاحـشوخ  مه  راگدرورپ  ءاقل  زا  میتسین و  یـضاران  یهلا  تاردـقم  زا  مسق  ادـخ  هب  برغ ، هب  اـی  قرـش  هب 

عفان دننامه  ع )  ) نیـسح نارای  رتشیب  . دیراد نمـشد  امـش  هک  ار  هک  ره  میرادب  نمـشد  دیراد و  تسود  امـش  هک  ار  هک  ره  میرادب  تسود 
[ . 168 . ] درک رکشت  ریدقت و  نانآ  زا  مالسلاهیلع  ماما  دنتفگ و  نخس 

نیسح هب  دایز  نبا  همان 

البرک رد  نیسح  لوزن  نایرج  زا  هک  هللادیبع  دومن و  شرازگ  دایزنبا  هب  البرک  هب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  لوزن  نایرج  یحایر  دیزی  نب  رح 
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یلا بتک  دـق  ءالبرکب و  کلوزن  نیـسح  اـی  ینغلب  دـقف  دـعب  اـما  : تشون مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هب  حرـش  نیدـب  ياهماـن  دـیدرگ  فقاو 
دــیزی و مـکح  یمکح و  یلا  عـجرت  وا  ریبـخلا  فیطللاـب  کـقحلا  وا  ریمخلا  نـم  عبــشا  ـال  ریثوـلا و  دــسوتا  ـال  نا  دــیزی ! نینمؤـملاریما 

یمرن ياـج  رد  هک  تسا  هتـشون  نم  هب  دـیزی ! نینمؤـملاریما  ياهدـمآ و  دورف  ـالبرک  رد  وـت  هک  هدیـسر  شرازگ  نم  هـب  نیـسح ، .» مالـسلا
میلست دیزی  مکح  نم و  مکح  هب  هک  نیا  ای  مشکب ) ینعی   ) مناسرب ریبخ  فیطل و  يادخ  هب  ارت  ات  میامنن  عوج  دس  نان  زا  منکن و  تحارتسا 

: دومرف تخادنا و  نیمز  هب  ار  همان  ندناوخ  زا  سپ  ماما  داتسرف و  نیسح  ماما  يارب  یکیپ  هلیـسو  هب  ار  همان  هحفص 159 ] دایزنبا [  يوش .»
قلاـخ و یتیاـضران  بضغ و  لـباقم  رد  قولخم  يدونـشخ  رادـیرخ  هک  یمدرم  ، » قلاـخلا طخـسب  قولخملا  ةاـضرم  اورتـشا  موـق  حـلفا  ـال 
ام دایزنبا  کیپ  درادن  باوج  همان  نیا  دومرف : ماما  دومن و  خساپ  هبلاطم  ماما  زا  دایزنبا  هداتسرف  «. دش دنهاوخن  راگتسر  دنـشاب  راگدیرفآ 

دومن و دیجمت  فیرعت و  شردپ  دـیزی و  زا  دـناوخ و  هبطخ  تفر و  دجـسم  هب  تشگ و  كانمـشخ  وا  دومن و  شرازگ  هللادـیبع  هب  ار  عقو 
[ . 169  ] درک دهاوخ  نادنچ  دص  ار  نآ  ياطع  شاداپ و  هک  داد  هدعو  درک و  صیرحت  کیرحت و  ع )  ) نیسح اب  گنج  هب  ار  مدرم 

یهار ود  رس  رد  دعس  نبا 

دندوب هدش  زیهجت  یهاپس  رازه  راهچ  انمـض  دومن  بوصنم  ير  تموکح  هب  ار  صاقویبا  نب  دعـس  نب  رمع  البق  دایزنبا  نیخروم  هتـشونب 
شرازگ رح  دیدرگ و  البرک  دراو  ع )  ) نیسح ماما  نوچ  دزادرپب و  ملید  مدرم  اب  گنج  هب  هلوحم  تیرومأم  ءافیا  نمض  دعـس  نب  رمع  هک 

ع)  ) نیسح راک  ورب  لوا  ینعی  .» کلمع یلا  رسف  تغرف  اذاف  هیلا  رـس  تفگ : دعـس  نب  رمع  هب  دایز  نب  هللادیبع  داتـسرف  دایزنبا  يارب  ار  نآ 
رایـسب دایزنبا : ؟ راد فاعم  راک  نیا  زا  ارم  دعـسرمع : .« ورب ير )  ) دوخ تمدخ  لحم  يوس  هب  هاگ  نآ  يدـش  غراف  وا  زا  یتقو  نک  مامت  ار 
روـطخ شاهلیخم  رد  ير  تموـکح  زا  فارـصنا  رکف  تشادـن و  يراـظتنا  نینچ  هک  دعـسرمع  ؟ نک در  اـم  هب  ار  یتـموکح  ناـمرف  بوـخ 

رـسپ هزمح  . دـندرک عنم  ار  وا  همه  تخادرپ  تروشم  هب  دوخ  نایفارطا  اـب  تساوخ و  تلهم  بش  کـی  اذـل  دـش و  تریح  راـچد  درکیمن 
نال هللا  وف  کمحر  عطقت  کبر و  دنع  مثأتف  نیـسحلا  یلا  ریـست  نا  لاخ  ای  هللا  كدـشنا  تفگ : يوب  دعـسنبا  هدازرهاوخ  هبعـش  نب  ةریغم 

! یئاد ادـخب  ارت  .» نیـسحلا مدـب  هللا  یقلت  نا  نم  کل  ریخ  کل  ناک  ول  اهلک  ضرألا  هحفـص 160 ] ناطلـس [  کلام و  كایند و  نم  جرخت 
دـشاب و وت  نآ  زا  ایند  مامت  رگا  دـنگوس  ادـخب  دوب  یهاوخ  محر  هدـننکعطق  راـکهنگ و  تراـگدرورپ  دزن  هک  يورب  نیـسح  يوسب  اداـبم 

هتخیر نیمزب  ار  نیـسح  نوـخ  هکیلاـح  رد  ینک  تاـقالم  ار  ادـخ  هکنیا  زا  تسا  رتـهب  یـشکب  تـسد  نآ  زا  یـشاب و  ناـهج  هـمه  هاـشداپ 
نم هللادیبع  یناعد  - 1: دـناوخیم ار  راعـشا  نیا  دوب و  رکف  رد  ار  بش  مامت  درک و  مهاوخ  یتفگ  هچنآ  هللا  ءاشنا  تفگ : دعـسنبا  «. یـشاب

ما یتینم  يرلا  کـلم و  كرتاأ  - 3 نیرطخ یلع  يرما  یف  رکفا  فقاول  ینا  يردا و  ـال  هللا  وـف  - 2 ینیحل تجرخ  اهیف  ۀـطخ  یلا  هموق  نود 
باختنا و ارم  ماوقا  همه  نایم  زا  هللادیبع  - » 1 نیع هرق  يرلا  کلم  باجح و  اهنود  سیل  یتلا  رانلا  هلتق  یف  و  - 4 نیسح لتقب  امومذم  عجرأ 

دروم هک  ار  ير  اـیآ  - » 3 .« منیزگرب ار  ریطخ  رما  ود  نیا  زا  کی  مادـک  هک  مریحتم  مسق  ادـخب  سپ  - » 2 «. داد تموکح  ير )  ) نیمزرـس هب 
شتآ نیسح  نتشک  يازج  - » 4 «. مدرگرب هناخب  ناوارف  تمذـم  اب  میالایب و  نیـسح  نوخ  هب  تسد  ای  منک  اهر  تسا  نم  يوزرآ  قاـیتشا و 

هحفص 161 ] [ .« ] 170  ] تسا نم  مشچ  رون  مه  ير  تموکح  اما  تسین  نآ  زا  يزیرگ  هک  تسا  منهج 

دریذپیم ار  نیسح  نتشک  دعس  نبا 

ير یتموکح  نامرف  رگا  دناهدینش ، مه  مدرم  ياهدرپس و  نم  هب  ار  ير  تموکح  تفگ : تفر و  دایزنبا  دزن  دعب  زور  حبص  دعس  نب  رمع 
ماـقم رد  نم  تفگ : داـیزنبا  . دومن رکذ  مه  ار  رفن  دـنچ  ماـن  تسا و  رتهب  یتـسرفب  نیـسح  گـنج  هب  هفوک  فارـشا  زا  یئاـمن و  ذـیفنت  ار 

: تفگ دعـسرمع  . نادرگزاـب نم  هب  ار  یتموکح  ناـمرف  يورب  نیـسح  گـنج  هب  نایهاپـس  اـب  هک  یتسین  رـضاح  رگا  متـسین  وت  اـب  تروشم 
رح و هب  دمآ و  ادخ  ربمغیپ  رـسپ  گنج  هب  دش و  ناور  البرک  يوسب  دورب  ملید  گنج  هب  دوب  رارق  هک  یهاپـس  رفن  رازه  راهچ  اب  موریم و 
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[ . 171  ] تسویپ شنایهاپس 

البرک هب  ورین  مازعا 

دهد و خر  ياهبقرتمریغ  هثداح  ادابم  درک ، مازعا  ورین  تسناوتیم  هک  اجنآ  ات  کلذ  عم  تسنادیم  ار  نیسح  نارای  دادعت  دایزنبا  هکنیا  اب 
: دیوگیم حامرط  هکنانچ  دومنیم  هناور  البرک  هب  درکیم و  هاپس  زیهجت  ابترم  دعسرمع  مازعا  زا  سپ  اذل  دسرن  هجیتن  هب  نیـسح  اب  گنج 

هدـیدن اـج  کـی  رد  ار  یتیعمج  نینچ  زگره  هک  مدـید  ار  یتیعمج  مدرک  روبع  هفوک  رهظ  هب  موش  جراـخ  هفوک  زا  هک  نآ  زا  لـبق  زورکی 
یماسا دندرگ  مازعا  نیسح  گنج  هب  سپس  دننیبب و  ناس  ات  دناهدش  عمج  دنتفگ : هحفص 162 ] تسیچ [ ؟ يارب  عمجت  نیا  مدیسرپ : مدوب 

دیزی رفن 3 -  رازه  راهچ  اب  دعسرمع  رفن 2 - رازه  اب  یحایر  دیزی  نب  رح  - 1: تسا حرش  نیدب  نانآ  یهدنامرف  تحت  دادعت  ناهدنامرف و 
رازه ود  اب  هشرخ  نب  رصن  رفن 6 - رازه  هس  اب  ینزام  رفن 5 - رازه  راهچ  اب  ینوکس  میمت  نب  نیـصح  رفن 4 - رازه  ود  اب  یبلک  باـکر  نب 

اب میور  نب  ثراح  نب  دیزی  رفن 10 - رازه  اب  رجبا  نب  راجح  رفن 9 - رازه  اب  یعبر  نب  ثبش  رفن 8 - رازه  هس  اب  هحلط  نب  بعک  - 7 رفن - 
هب یمازعا  هدایپ  هراوس و  نایهاپس  دادعت  ات  . دومنیم لاسرا  هاپس و  زیهجت  هتـسویپ  رفن و  رازه  راهچ  اب  نشوجلايذ  نب  رمـش  رفن 11 - رازه 

نیرتحیحص رفن  رازه  یـس  ددع  نکیل  هدمآ  خیرات  رد  دعـسرمع  نایهاپـس  دادعت  رد  يرگید  راتفگ  هچرگ  . دیـسر رفن  رازه  یـس  هب  البرک 
[ . 172  ] هدش تیاور  نینچ  زین  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هکنانچ  تسا  لاوقا 

هفوک نایهاپس  رارف 

، تسا امش  راظتنا  رد  ورین  رفن  رازه  دص  دنتشاد  راهظا  تشذگ  نآ  رکذ  هک  دنتشون  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هفوک  مدرم  هک  ياهمان  رد 
تشاد ورین  مازعا  يارب  دایزنبا  هک  يدایز  رارصا  اب  یلو  تسین  هغلابم  زا  یلاخ  هتـشادن و  يدادعتـسا  نینچ  هفوک  دسریم  رظن  هب  دنچ  ره 

یلو دناهدرک  تبث  زین  رفن  رازه  داتشه  یخرب  رفن و  رازه  هاجنپ  نیخروم  زا  یضعب  هکنانچ  دشاب  هدش  مازعا  رفن  رازه  یـس  زا  شیب  دیابیم 
رارف دـندوبن  نیـسح  اـب  ندـیگنج  هب  رـضاح  ناـشرتشیب  نوـچ  نکیل  دـندش  مازعا  دادـعت  نیا  هفوـک  زا  هک  تسا  نیا  هـب  لاوـقا  نـیب  عـمج 

ای دصیـس  زا  شیب  یلو  دندرکیم  مازعا  هفوک  زا  رفن  رازه  اب  ار  یهدنامرف  هدش : لقن  فارـشالا  باسنا  رد  يرذالب  زا  هک  نانچ  . دندرکیم
هلیخن هب  اصخـش  تشامگ و  دوخ  ياج  هب  هفوک  رد  ار  ثیرح  نب  ورمع  دایزنبا  هک  هدـش  لقن  زین  دندیـسریمن و  البرک  هب  رفن  دـصراهچ 
قحلم نیسح  هب  دنوریم و  البرک  هب  تارف  قیرط  زا  هرفن  هس  هرفن و  ود  هرفن و  کی  دارفا  درک  ساسحا  اجنآ  رد  دمآ و  دوب  هاگرکـشل  هک 

[ . 173  ] دنک روبع  دناوتن  یسک  ات  هحفص 163 ] دنرامگب [  بقارم  نآ  رب  دندنبب و  ار  رسج  داد  روتسد  اذل  دندرگیم ،

ورین يروآ  عمج  رد  هناملاظ  تسایس 

لمع ره  و  درکیمن ، یهاـتوک  یتیاـنج  چـیه  زا  دـیامن  يریگوـلج  دارفا  رارف  زا  دـنک و  جیـسب  ار  هفوـک  مدرم  همه  هک  نیا  يارب  داـیزنبا 
هب دـنامب و  رهـش  رد  هک  ره  دـنک : نالعا  رهـش  رد  يدانم  داد  روتـسد  دایزنبا  دـینک : تقد  ناتـساد  نیا  رد  ! دـشیم بکترم  ار  یناسناریغ 
وا عضو  زا  دایزنبا  دندرب ، دایزنبا  دزن  ار  وا  دـنتفای . ار  یبیرغ  صخـش  هیمالعا  نیا  زا  سپ  . تسا لالح  ام  رب  شنوخ  دورن  نیـسح  گنج 
ات دیشکب  ار  وا  تفگ : دایزنبا  . منک لوصو  ار  مبلط  ماهدمآ  متشاد  یبلط  یقارع  رفن  کی  زا  مماش  لها  بیرغ و  يدرم  نم  تفگ  دیـسرپ ،

[ . 174 . ] دنتشک ار  وا  دش و  ءارجا  دایزنبا  روتسد  دشاب  یتربع  دنوریمن  نیسح  گنج  هب  هک  یناسک  يارب 

دایز نبا  رورت  هب  میمصت 

لامعا دیـسریم  ناشرکف  هب  هک  هچ  نآ  دنتـسشنیمن و  ياپ  زا  ترـضح  نآ  نانمـشد  ندرک  دوبان  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  رادافو  نارای 
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میمـصت دوب  هدش  مازعا  هلیخن  هب  یمازعا  نایهاپـس  ءزج  دوب و  هفوک  ناعاجـش  زا  یکی  هک  یبالاد  همالـسیبا  نب  رامع  هکنانچ  دـندومنیم 
هلیخن زا  ات  دیـشوک  اذل  دشن  رودقم  شیارب  راک  نیا  ناوارف  نیبقارم  دیدش و  تظفاحم  رثا  رد  نکیل  دیامن  رورت  ار  دایز  نب  هللادیبع  تفرگ 

هحفص 164 ] [ . ] 175  ] دمآ باسحب  البرک  يادهش  ءزج  تسویپ و  ع )  ) نیسح هب  درک و  رارف 

ماما يوس  هب  دعس  نب  رمع  کیپ 

زا دورب و  نیسح  ماما  يوس  هب  رفن  کی  هک  تساوخ  نانآ  زا  دومن و  عمج  ار  هفوک  ریاشع  لئابق و  ياسؤر  مرحم  مشش  زور  دعـس  نب  رمع 
توعد ار  ماما  هتشون و  همان  اهنآ  اریز  دنتشاد  مرش  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  دنتـساوخ و  ترذعم  یگمه  دوش ، ایوج  ترـضح  ندمآ  تلع 

یناهگان ار  وا  یهاوخب  رگا  موریم و  نم  تفگ  تساخرب و  دوب  كافـس  كابیب و  عاجـش و  يدرم  هک  هللادبع  نب  ریثک  طقف  دـندوب  هدرک 
نوـچ درک  تکرح  ریثـک  ؟ ياهدـمآ اـج  نیا  هب  هچ  يارب  سرپـب  وا  زا  ورب و  یناـسرب  لـتق  هب  ار  وا  مهاوـخیمن  تـفگ  دعـسرمع  . مـشکیم

تـسیرورت زیرنوخ و  نیمز و  يور  مدرم  نیرتدـب  درم  نیا  درک : ضرع  ماما  تمدـخ  دـید  ار  وا  يدـئاص  همامثوبا  دیـسر  نیـسح  کیدزن 
شوگ رگا  هک  متـسه  ياهداتـسرف  نم  درک  مهاوخن  نینچ  ادخ  هب  هن  تفگ : ریثک  زادنیب ، ار  تریـشمش  تفگ : ریثک  هب  دـش و  دـنلب  تسا و 

مراذـگیمن تفگ : ریثک  . وگب نخـس  هاگنآ  مریگیم  ارت  ریـشمش  هتـسد  نم  تفگ : همامثوبا  . مدرگزاب ـالا  منک و  تلاـسر  غـالبا  دـیرادارف 
ماما روضحب  مراذگیمن  یتسه  يرجاف  درم  هک  ارت  مناسرب و  ترـضح  هب  ات  وگب  نم  هب  ار  تمایپ  تفگ : همامثوبا  . ینک سمل  ار  مریـشمش 

هب ار  یلظنح  سیق  نب  ةرق  مه  دعـسنبا  تخاس ، علطم  عقوام  زا  ار  دعـسرمع  تشگرب و  ریثک  دنتفگ و  ازـسان  دب و  رگیدـکیب  سپ  یـسرب ،
زا وا  یلب  تفگ : رهاظم  نب  بیبح  ؟ دیسانشیم ار  درم  نیا  ایآ  دومرف : باحصا  هب  ترضح  دیسر  ماما  کیدزن  یتقو  دومن  هناور  ماما  يوس 
ةرق دبای  روضح  گنج  نیا  رد  دشاب و  دعسرمع  هاپس  رد  هک  مدرکیمن  روصت  نم  تسا و  تینشوخ  تسا و  ام  رهاوخرسپ  میمت و  هلظنح 
اذه مکرصم  لها  یلا  بتک  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  دیناسر  ترضح  هب  ار  دعـس  نب  رمع  مایپ  درک و  مالـس  دیـسر و  ماما  روضح  سیق  نب 

مندـمآ زا  رگا  لاـح  میاـیب  امـش  يوـس  هب  هک  دناهتـشون  هماـن  نمب  امـش  رهـش  مدرم  .» مـکنع فرـصنا  یناـف  ینوـمتهرک  اذا  اـماف  مدـقا  نأ 
نیـسح  ) درم نیا  اـیب  ياهتـسویپ  هشیپمتـس  هورگ  نـیا  هـب  ارچ  ةرق  وـت  رب  ياو  تـفگ : ار  وا  رهاـظم  نـب  بیبـح  مدرگیمرب » دـیدنیاشوخان 
خـساپ مورب و  دعـسرمع  دزن  تفگ : ةرق  دیامرف  تمارک  هب  دـیؤم  هحفـص 165 ] ارت [  شدج  هلیـسو  هب  ادـخ  هک  نک  يرای  ار  مالـسلاهیلع )

مراودـیما تفگ : دعـس  نب  رمع  . دـیناسر ار  ماما  خـساپ  دعـسنبا و  دزن  تفر  درک و  مهاوخ  هشیدـنا  هراب  نیا  رد  سپـس  مناسرب  ار  شماـیپ 
ذا نآلا  : تفگ دـناوخ  ار  دعـسنبا  همان  یتقو  دایزنبا  . تشون دایزنبا  يارب  ار  نایرج  دـهد و  تاجن  ع )  ) نیـسح اب  گـنج  زا  ارم  دـنوادخ 

هدمآرب دوخ  یئاهر  ددص  رد  هتفرگارف  ار  وا  هدـش و  دـنب  وا  هب  ام  ياهلاگنچ  هک  نونکا  » صانم نیح  تال  ةاجنلا و  وجری  هب  انبلاخم  تقلع 
لوبق رگا  نک  هضرع  ار  دـیزی  تعیب  شنارای  نیـسح و  هب  هک  تشون  دعـسنبا  هب  سپـس  !« تسین وا  تاجن  يارب  یهار  هک  نآ  لاح  تسا و 

داهنـشیپ نیـسح  هک  تسنادیم  اریز  دـیناسرن  ماما  عالطا  هب  ار  دایزنبا  همان  دعـسنبا  اما  . دوشیم مـالعا  اـم  رظن  يأر و  تقو  نآ  دـندومن 
[ . 176  ] درک دهاوخن  تعیب  دیزی  اب  زگره  دریذپیمن و  ار  دایزنبا 

صاقو دعس  رسپ  اب  ماما  هرکاذم 

ارم هاپـس  ود  نیب  بشما  میوگ  نخـس  وت  اب  مهاوخیم  هک  داتـسرف  دعـس  نب  رمع  دزن  ار  يراـصنا  هظرق  نب  ورمع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
مالسلاهیلع ماما  دندش  کیدزن  تاقالم  لحم  هب  یتقو  دندومن  تکرح  رفن  تسیب  اب  مه  ماما  رفن و  تسیب  اب  دعسنبا  هاگنابـش  نک  تاقالم 

زا لبق  زین  دعـس  نب  رمع  . دـنتفر تاقالم  لـحم  هب  ربکا  یلع  مشاـهینب و  رمق  قاـفتاب  دوخ  و  دیـشاب ، اـج  نیمه  امـش  دومرف : شباحـصا  هب 
وت رب  ياو  تفگ : دعسنبا  هب  ماما  . تسویپ ماما  هب  شمالغ  صفح و  دوخ  رـسپ  قافتا  هب  تفگ و  كرت  ار  دوخ  ناهارمه  لحم  هب  ندیـسر 
نیا متسیک ، رسپ  نم  ینادیم  هک  نآ  لاح  یـشکب و  ارم  یهاوخیم  تسا ، وا  يوس  هب  وت  تشگزاب  هک  یـسرتیمن  ادخ  زا  دعـس  رـسپ  يا 
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بارخ ار  ماهناخ  مسرتیم  دعـسنبا : . یـشاب نم  اب  هک  تسا  نیا  رد  ادخ  هب  وت  یکیدزن  هک  ایب  نم  دزن  هب  نک و  هحفص 166 ] اهر [  ار  موق 
وت هـب  ار  شنیرتـهب  زاـجح  رد  مکـالما  زا  نـم  ماـما : . دـنریگب ار  مکـالما  مـسرتیم  دعــسنبا : . مزاـسیم هناـخ  وـت  يارب  نـم  ماـما : . دــننک

الجاع کشارف  یلع  هللا  کحبذ  کل  ام  لوقی  وه  نیسحلا و  هنع  فرصناف  . مسرتیم اهنآ  رب  مراد  هداوناخ  رـسمه و  نم  دعـسنبا : . مهدیم
لاح نیا  رد  تساخرب و  دـینادرگ و  يور  وا  زا  ماما  .» اریـسی الا  قارعلا  رب  نم  لکات  نأ ال  وجرأ  ینا ال  هللا  وف  كرـشح  موی  کل  رفغ  ـال  و 

اب دعـسرمع  . يروخن یکدـنا  زج  هب  قارع  مدـنگ  زا  مراودـیما  مسق  ادـخب  دزرماـین  ارت  دـشکب و  باوختخر  رد  يدوزب  ارت  ادـخ  دومرفیم :
[ . 177  ] دنکیم تیافک  ارم  مه  وج  تفگ : هرخسم 

ماما بآ و  نیب  ندش  لئاح 

هرطق راذـگم  وش و  لئاح  بآ  نیب  شنارای و  نیـسح و  نیب  هکناب  رعـشم  داتـسرف  دعـسنبا  يارب  يرگید  همان  یلبق  همان  بیقعت  رد  دایزنبا 
راوس دصناپ  اب  ار  جاجح  نب  ورمع  هلصافالب  دعس  نب  رمع  [ . 178  ] دندرک عنم  بآ  زا  ار  نافع  نب  نامثع  یکز !! یقت  هکنانچ  دنشونب  یبآ 

ماما و رب  یگنـشت  نوچ  دـنیامن و  يریگولج  ینیـسح  مایخ  هب  نآ  ندرب  بآ و  هدافتـسا  زا  ار  شنارای  ماما و  اـت  تشاـمگ  تارف  هعیرـش  رب 
رفن یس  اب  سابع  ترضح  روایب ، بآ  هحفـص 167 ] يردق [  ورب  دومرف : سابعلا  لضفلایبا  بانج  مشاهینب  رمق  هب  ماما  دروآ  راشف  نارای 

دندـش کیدزن  تارف  هعیرـش  هب  دومنیم  تکرح  شیپاشیپ  هتفرگ و  شودـب  ار  مچرپ  لاله  نب  عفان  هک  یلاح  رد  هدایپ  رفن  تسیب  راوس و 
نآ ام و  نیب  امـش  هک  یبآ  ندـیماشآ  يارب  تفگ  يدـمآ ؟ هچ  يارب  دیـسرپ  معفان ، داد : خـساپ  یتسیک ؟ تفگ : عفاـن  هب  جاـجح  نب  ورمع 

ورمع نایفارطا  دناهنـشت  شنارای  نیـسح و  هک  یلاح  رد  مماشآیمن  ادـخ  هب  تفگ : عفان  داب ، تیاراوگ  روخب  تفگ : ورمع  دـیدش ، لـئاح 
رپ ار  اهکشم  تفگ : ناگدایپ  هب  دومنن و  نانآ  راتفگ  هب  یئانتعا  عفان  دنربب  ار  بآ  میراذگن  هک  دـناهداد  رارق  نابهگن  اجنیا  ار  ام  دـنتفگ :

ناگدایپ یتقو  دـنتخاس  ناشقرفتم  هدومن و  هلمح  اهنآ  هب  عفان  سابع و  بانج  دـنراذگن ، هک  دـندمآ  شنایهاپـس  جاجح و  نب  ورمع  دـینک 
هب ار  اهنآ  دنتـساخرب و  دربن  هب  نانآ  اب  ناهارمه  سابع و  بانج  دنتـسب  نانآ  رب  ار  هار  شنایهاپـس  ورمع و  دـندومن  بآ  زا  رپ  ار  اهفرظ 

[ . 179  ] داتفا قافتا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  لبق  زور  هس  نایرج  نیا  دندناسر و  مایخ  هب  ار  بآ  دندنادرگزاب و  دوخ  ياج 

ردق هچ  اجک و  ات  یتسپ 

تارف و رب  هطلـس  زا  سپ  نیفـص  رد  ار  هیواعم  اب  راتفر  دنتـشاد و  رارق  مالـسلاهیلع  یلع  رتسگتلادـع  تموکح  تحت  اـهلاس  هفوک  مدرم 
رح و اـب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هناراوـگرزب  شور  دـناهدید و  دوـب  ناـنآ  راـیتخا  رد  بآ  هک  یماـگنه  هیواـعم  دـیدش  تخـس و  تعناـمم 

القا ای  دندشیم و  كاله  یگنشت  زا  اهنآ  رثکا  دیاش  درکیمن  باریس  ار  نانآ  نیـسح  رگا  هک  بآ  زا  رود  ینابایب  رد  مه  نآ  شنایهاپس 
هدـهاشم دـنیآرب  یگنـشت  عفر  یپ  رد  دـننک و  اهر  دوخ  لاحب  ینامز  تدـم  يارب  ار  نیـسح  دـندشیم  روبجم  بآ  ندروآ  تسد  هب  يارب 

نآ هب  هکلب  دندشن  هدنمرـش  بآ  يریگولج  زا  اهنت  هن  هک  هتـشگ  خسم  تیعمج  ترثک  تردق و  هدـهاشم  اب  البرک  رد  ایوگ  دـندوب ، هدرک 
ار بآ  نیـسح  دیـشکیم : دایرف  دنلب  يادـص  اب  یمیمت  سوا  نب  رجاهم  - 1: تسا نآ  رب  هاوگ  ریز  ياهناتـساد  هک  دـندومنیم  مه  راختفا 
نا وجرال  ینا  : دومرف مالسلاهیلع  ماما  هحفص 168 ] يریمب [ !! ات  یـشچب  ار  بآ  هزم  مراذگیمن  مسق  ادخ  هب  دنزیم  جوم  هنوگچ  ینیبیم 

یناسک زا  دوخ  هک  جاجح  نب  ورمع  - 2 «. دیامن عنم  ندیماشآ  زا  ار  امش  دنادرگ و  باریـس  ارم  ادخ  مراودیما  .» هنع مکئلحی  هللا و  هیندروی 
ماما هاگرکـشل  کیدزن  تسا  تارف  هعیرـش  لوئـسم  نونکا  هدرک و  هفوک  هب  ندمآ  هب  توعد  ار  وا  هدومن و  هبتاکم  ع )  ) نیـسح اب  هک  دوب 
هرطق کی  امش  نکیل  دنماشآیم  نآ  زااهكوخ  اهغالا و  دنروخیم و  هطوغ  نآ  رد  اهگس  ینیبیم  ار  تارف  نیـسح ! دیـشک : دایرف  دمآ و 
داـیرف دـیودیم و  ماـما  هاـگهمیخ  يوـس  هب  يدزا  نیـصح  نب  هللادـبع  - 3! یماـشایب ار  منهج  مـیمح  هـک  نآ  اـت  دـیماشآ  یهاوـخن  نآ  زا 

یگنشت زا  هکنآ  ات  دیـشچ  یهاوخن  نآ  زا  هرطق  کی  مسق  ادخب  دنزیم  جوم  دوبک  نامـسآ  دننام  هک  ینیبیم  ار  بآ  نیـسح ! دیـشکیم :
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نامسآ فرطب  نیرفن  هب  ار  اهتسد  دینش  دوب  رتهدننازوس  شتآ  زا  رتهدنرب و  ریشمش  زا  هک  ار  نابز  مخز  نیا  هک  مالسلاهیلع  ماما  !! يریمب
زا سپ  دیوگ : ملسم  نب  دیمح  «. زرماین ار  وا  زگره  شکب و  یگنـشت  اب  ار  وا  ایادخ  . » ادبا هل  رفغت  اشطع و ال  هلتقا  مهللا  تفگ : درک و  دنلب 

شمکـش هک  دروخیم  بآ  ردق  نآ  هک  مدید  ار  وا  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  یئادخ  هب  متفر  شتدایع  هب  دـش  ضیرم  هللادـبع  البرک  هعقاو 
[180  ] درم ات  دوب  نینچمه  درکیم  مرو  اـت  دروخیم  بآ  زاـب  درکیم  دـنلب  شطعلا  شطعلا  يادـص  دومنیم و  یق  سپـس  درکیم ، مرو 

دنزرف هن  نیـسح  ایوگ  هک  دندروآیم  نابز  رب  ار  کیکر  تشز و  تاملک  نیا  یمرـشیب  اب  دایز  نب  هللادـیبع  دزن  ینیریـشدوخ  يارب  اهنیا  .
هدهاشم دوخ  ربارب  رد  ار  بآ  دنگرم و  هب  فرـشم  یگنـشت  زا  نیـسح  لافطا  دندیدیم  هک  یلاح  رد  اهنیا  . ناملـسم هن  تسا و  اهنآ  ربمایپ 

رد مه  يدارفا  اهنیا  ربارب  رد  هتبلا  دومن  روصت  ناوتیمن  يرگیـشحو  یتسپ و  زج  هنادرمناوجان  لمع  نیا  رد  اهنآ  يارب  ياهزیگنا  دننکیم ،
. درکن رثا  وا  هب  نکیل  دنتفرگ  داریا  دعسرمع  رب  هدومن و  حیبقت  ار  یناسناریغ  هنایشحو و  لمع  نیا  هحفص 169 ] هک [  دندوب  نایهاپس  نایم 

دعس نب  رمع  زا  نیصح  نب  دیزی  داقتنا 

دعسرمع اب  یهدیم  هزاجا  درک : ضرع  ماما  هب  ینادمه  نیصح  نب  دیزی  دروآ  راشف  شنارای  تیب و  لها  نیسح و  رب  یگنشت  هک  یماگنه 
ارچ ینادمه  ردارب  تفگ : دعسرمع  درکن ، مالس  دش و  دراو  دعسنبا  رب  ینادمه  . یناد دوخ  دومرف : ترضح  میوگب ؟ نخس  بآ  دروم  رد 
لتق هب  يدوب  ناملسم  رگا  ینادمه : . مدقتعم نآ  هب  مسانـشیم و  ار  شلوسر  ادخ و  نم  ینادیمن ، ناملـسم  ارم  رگم  يدرکن  مالـس  نم  رب 

شاهداوناخ ناردارب و  همطاف و  رسپ  نیـسح  ماما  دنماشآیم  اهکوخ  اهگـس و  ار  تارف  بآ  نیا  زا  هتـشذگ  يدرکیمن ، مادقا  ربمایپ  دنزرف 
هاگنآ دنکفا  ریز  هب  رس  یتدم  دعسرمع  ؟ یسانشیم ار  ربمایپ  ادخ و  ینکیم  لایخ  ینکیم و  غیرد  نانآ  زا  ار  بآ  دنریمیم و  یگنـشت  زا 
تـسد ير  تموـکح  زا  مناوـتیمن  مشیدـنایم  هچ  ره  هدرپـس و  نم  هب  ار  ير  تموـکح  داـیزنبا  ینادـمه  ردارب  تـفگ : تـشادرب و  رس 

ير تموکح  رطاخ  هب  هتفرگ  میمصت  دعـسرمع  هللا  لوسر  نبای  درک : ضرع  تشگزاب و  مالـسلاهیلع  ماما  تمدخ  هب  ینادمه  دیزی  . مشکب
[ . 181  ] دناسرب لتق  هب  ار  وت 

بآ همشچ  نیسح و 

تفرگرب و یگنلک  ع )  ) نیسح تشگ ، دنلب  یگنـشت  زا  ناکدوک  نانز و  يادص  دش  بایان  مالـسلاهیلع  هللادبعیبا  هاگهمیخ  رد  بآ  نوچ 
همشچ ناهگان  هک  دوب  هدنکن  يزیچ  زونه  نیمز ، ندنک  هب  درک  عورش  سپس  درمشرب  هلبق  فرطب  مدق  هدزون  دمآ و  نانز  ياههمیخ  تشپ 

درک و شکورف  بآ  هاگنآ  دندرک  رپ  ار  اهفرظ  دندیشون و  بآ  تیب  لها  نارای و  مامت  مالـسلاهیلع و  نیـسح  دش  رادومن  یئاراوگ  بآ 
تفـشآرب و ربخ  نیا  زا  دایز  هللادیبع  . دندومن شرازگ  دایزنبا  هب  ار  همـشچ  ناتـساد  نارازگربخ  هحفـص 170 ] دـنامن [ . یقاب  نآ  زا  يرثا 

بآ شباحـصا  دوخ و  دسریم و  بآ  هب  دنکیم و  رفح  هاچ  نیـسح  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  : نومـضم نیدب  تشون  دعـسرمع  هب  ياهمان 
زا ار  اهنآ  ریگب و  تخس  هجرد  یهتنم  اهنآ  رب  رادزاب و  هاچ  ندنک  زا  ار  وا  یناوتیم  هک  اجنآ  ات  دیـسر  وت  هب  ياهمان  هکنیمه  دنـشونیم 

ادابم هک  دـینادرگ  فعاضم  ار  تارف  نانابهگن  درک و  دـیدشت  ار  اهتبقارم  دیـسر  هفوک  رادرـس  هب  هک  دایزنبا  همان  . رادزاـب بآ  ندیـشون 
[ . 182  ] دماشایب بآ  تارف  زا  نیسح  نارای  زا  یکی 

ورین عمج  رهاظم و  نب  بیبح 

ماما تمدـخ  يدـسا  رهاظم  نب  بیبح  دـشیمن ، هدوزفا  نیـسح  نارای  رب  یلو  داتـسرفیم  ورین  کـمک و  دعـسرمع  يارب  زور  ره  داـیزنبا 
امـش کـمک  هب  ار  ناـنآ  مورب و  دـیئامرفیم  هزاـجا  دـنراد  لزنم  یکیدزن  نیا  رد  دـساینب  هلیبق  زا  ياهفیاـط  هللا  لوسر  نباـی  درک : ضرع 

تروصب بش  ياههمین  بیبح  . ورب مداد  هزاجا  دومرف  ماـما  دـنادرگ ؟ فرطرب  امـش  زا  ار  ـالب  ناـنآ  هلیـسو  هب  ادـخ  هک  تسا  دـیما  مناوخب 
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يارب یناسنا  تسا  نکمم  هک  ياهیدـه  نیرتهب  نم  بیبح : ؟ يراد یتجاح  هچ  دـنتفگ : دوخ  یفرعم  زا  سپ  دـش  دراو  دـساینب  رب  سانـشان 
زا ياهدع  نایم  رد  وا  هک  مناوخب  یلع  نب  نیـسح  ناتربمایپ  رتخد  رـسپ  يرای  هب  ار  امـش  ات  ماهدمآ  ماهدروآ ، امـش  يارب  دروایب  شناگتـسب 
زا تسد  دـننکیمن و  اهر  ار  وا  زگره  هک  دراد  رارق  دـنراد  يرترب  رفن  رازه  هب  نامیا  شزرا و  رظن  زا  نانآ  زا  کی  ره  هک  صلاخ  ناـنمؤم 

تحیـصن و هب  اـهناسنا  نیرتراوازـس  دـینم و  ناگتـسب  امـش  تسا ، هدرک  هرـصاحم  ار  وا  یهوبنا  هاپـس  اـب  دعـسرمع  دنـشکیمن ، وا  يراـی 
دوش هتشک  ربمغیپ  رسپ  اب  امش  زا  هک  ره  مسق  ادخب  دش ، دهاوخ  امـش  بیـصن  ترخآ  ایند و  فرـش  دینک  يرای  ار  وا  رگا  نم ، یهاوخریخ 

نیلوا نم  تشاد  راهظا  تساخرب و  ریـشب  نب  هللادبع  مان  هب  دـساینب  زا  يدرم  . دوب دـهاوخ  ص )  ) ادـخ لوسر  نیـشنمه  قیفر و  ترخآ  رد 
هرامـش هک  نآ  ات  دـندرک  یگدامآ  مالعا  يدایز  تعامج  وا  زا  سپ  . مهدیم تبثم  خـساپ  توعد  نیا  هب  هک  متـسه  هحفص 171 ] یسک [ 

ای دنتسه و  اج  همه  رد  ناطیش  نارای  هک  اج  نآ  زا  یلو  دندومن  تکرح  مالـسلاهیلع  نیـسح  يوس  هب  تعامج  نیا  دیـسر  رفن  دون  هب  نانآ 
درک وگزاب  ار  ناتـساد  دـیناسر و  دعـسرمع  هب  ار  دوخ  باتـش  اب  هلیبق  نیا  زا  رفن  کی  ددرگ ، دیهـش  مولظم  نیـسح  هتـساوخ  ادـخ  هک  نآ 

، دنرادزاب نیـسح  هب  ندیـسر  تکرح و  زا  ار  نانآ  دنورب و  دساینب  هلیبق  فرط  هب  هک  درک  رومام  رفن  دـصراهچ  اب  ار  قرزا  مه  دعـسرمع 
قرزا رهاظم ، نب  بیبح  . دندش ریگرد  مه  اب  دروخرب و  قرزا  هاپس  اب  دندوب  هدیـسر  نیـسح  یکیدزن  هب  تارف  لحاس  زا  نانآ  هک  روطنامه 

: تفگ تفریذـپن و  قرزا  ؟ نادرگم یهلا  باذـع  راتفرگ  ار  دوخ  راذـگاو و  ار  ام  يوشیم  ام  عنام  ارچ  تفگ : داد و  رارق  باـطخ  دروم  ار 
همه دنتشگزاب و  دوخ  هلیبق  فرطب  دنتـشادن  تمواقم  تردق  هک  دساینب  تعامج  دنـسرب  نیـسح  هب  تیعمج  نیا  مراذگن  هک  مرومأم  نم 

دیـسر و ماما  روضحب  اهنت  بیبح  . دـنزب نوخیبش  اهنآ  هب  دعـسرمع  ادابم  هک  دـندرک  چوک  ناشدوخ  لزنم  هاـگرارق و  زا  بشهمین  تیعمج 
[ «. 183  ] دوشیم دهاوخب  ادخ  هچنآ  ره  . » هللااب الا  ةوق  لوح و ال  ال  دومرف : ماما  . دومن شرازگ  ار  هعقاو 

دایز نبا  يارب  دعس  نبا  مایپ 

اهتاقالم نیا  دهدیم و  ار  يرگید  ياهتاقالم  بیترت  دـیدرگن  لصاح  ياهجیتن  هک  دعـسرمع  اب  تسخن  تاقالم  زا  سپ  ع )  ) نیـسح ماما 
: دسیونیم دایز  نب  هللادیبع  هب  نومـضم  نیدب  ياهمان  دعـسنبا  ماجنارـس  دوشیم ، هتفگ  دایز  نانخـس  دریگیم و  تروص  راب  راهچ  ای  هس 

لوق نم  هب  نیسح  دیئارگ و  حالصا  هب  تما  رما  دمآ و  دوجوب  هملک  تدحو  داحتا و  تخاس و  شوماخ  ار  گنج  شتآ  ادخ  هک  یتسردب 
دزن دورب  ای  دشاب و  ناناملسم  زا  یکی  دننام  اهزرم و  تادحرـس و  زا  یکی  هب  دورب  ای  هدمآ  اج  نآ  زا  هک  یناکم  هب  ددرگرب  هک  تسا  هداد 

حالـص تسا و  يدونـشخ  هیام  وت  يارب  رما  نیا  و  !! دـهد ماجنا  تساوخ  وا  هچ  ره  اـت  دراذـگ  هحفـص 172 ] وا [  تسد  رد  تسد  دـیزی و 
رضاح هک  هدرک  لقن  ع )  ) نیسح ماما  لوق  زا  غورد  هب  دوشن  نیـسح  اب  گنج  هب  التبم  هکنیا  يارب  دعـسرمع  هجوت : . تسا نآ  رد  مه  تما ،

لیلد و  دهد ، همادا  یگدنزب  ناناملـسم  زا  یکی  دننام  دورب و  تادحرـس  زا  یکی  هب  ای  دراذگاو  وا  تسد  رد  تسد  دورب و  دیزی  دزن  تسا 
ار وا  نانخس  مامت  مدوب و  ع )  ) نیسح اب  البرک  ات  هکم  زا  هکم و  ات  هنیدم  زا  نم  دیوگیم : هک  تسا  ناعمس  نب  هبقع  تیاور  رما  نیا  تابثا 
هک تادحرس  زا  یکی  هب  مورب  ای  مراذگب ، دیزی  تسد  رد  تسد  مرضاح  هک  دوب  هتفگن  ع )  ) نیسح مسق  ادخب  نکیل  مدینـش  ریـسم  نیا  رد 
هب روانهپ  نیمز  نیا  رد  اـی  مدرگرب  ماهدـمآ  امـش  يوس  هب  اـجنآ  زا  هک  یئاـجب  اـت  دـینک  اـهر  ارم  دوب : هتفگ  هکلب  تسا  ضحم  بذـک  نآ 

[ . 184  ] مورب ياهشوگ 

دنیرفآیم هدسفم  رمش 

يدونشخ رگناشن  هک  یبجعت  اب  هدیدرگ  لصاح  هملک  داحتا  هدش و  لح  لکشم  هک  درک  هظحالم  دیسر و  دایزنبا  هب  دعس  رسپ  همان  یتقو 
نشوجلايذ نب  رمش  تقو  نیا  رد  . متفریذپ مه  نم  تسا ، تسود  هاوخریخ و  يدرف  همان  نیا  قفـشم ، حصان  باتک  اذه  تفگ : دوب  اضر  و 

وت نیمزرس  هب  هک  یلاح  رد  يریذپیم  ار  داهنـشیپ  نیا  نیـسح  زا  ریما  تفگ : دیزرویم  دسح  دعـسنبا  تیعقوم  رب  دوب و  دایزنبا  دزن  هک 
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راچد وت  دیسر و  دهاوخ  تردق  تزع و  هب  وا  دراذگن ، وت  تسد  رد  تسد  دورب و  اج  نیا  زا  رگا  تسا ، هتفرگ  رارق  وت  يولهپ  رد  هدمآ و 
تبوقع ار  اهنآ  یتساوخ  رگا  هاگ  نآ  دـنوش  وت  مکح  میلـست  شنارای  وا و  هک  هدـب  روتـسد  سپ  دـش  یهاوخ  یناوتان  ینوبز و  فعض و 

ار اهبش  رتشیب  دعس  نیسح و  هک  ماهدینـش  نم  هوالعب  تسا ، وت  تسد  هب  مه  نآ  ینک  وفع  یتساوخ  رگا  دنتبوقع و  هتـسیاش  هک  ینکیم 
ات ناسرب  دعـس  نب  رمع  هب  ار  ماهمان  نک و  تکرح  تسا  هدیدنـسپ  وت  يأر  تفگ : دایزنبا  دننکیم . تبحـص  دننیـشنیم و  رکـشل  ود  نیب 

يراددوخ رگا  دنتسرفب و  نم  دزن  املاس  ار  اهنآ  دندش  نم  مکح  میلست  رگا  هحفص 173 ] دیامن [  هضرع  شنارای  نیسح و  هب  ارم  روتسد 
ندرگ درک ، یچیپرـس  رگا  امن و  ارجا  ار  شنامرف  نک و  تعاطا  وا  زا  درک ، لمع  نم  روتـسد  هب  دعـسنبا  رگا  دـنگنجب ، اهنآ  اب  دـندومن 
تقلع دق  نآلا و  : تفگ دایزنبا  هک  هدمآ  یلقن  رد  .و  دوب یهاوخ  هاپـس  هدنامرف  دوخ  وت  تسرفب و  نم  يارب  ار  شرـس  نزب و  ار  دعـسرمع 

رگید هک  دراد  تاجن  دـیما  و  دـنکیم ) راهظا  نینچ   ) هدـش دـنب  وا  رب  ام  لاگنچ  هک  الاح  ینعی  » صانم نیح  تال  ةاجنلا و  وجری  هب  انبلاخم 
[ . 185 « ] درادن دوجو  رارف  هار 

میمصت نیرخآ 

ارادم تاشامم و  وا  اب  هک  مداتسرفن  نیسح  يوس  هب  ارت  نم  داد  خساپ  نومـضم  نیا  هب  ار  دعـسنبا  همان  رمـش  اب  يوگتفگ  زا  سپ  دایزنبا 
نم دزن  وا  زا  هک  ماهتـساوخن  ینک و  یهاوخرذـع  وا  بناج  زا  ای  یئامن و  ار  وا  ياقب  تمالـس و  ياـنمت  اـی  ینارذـگب و  هلطاـمم  هب  ینک و 
رگا تسرفب و  نم  دزن  ملاس  حیحـص و  ار  اهنآ  دنوشیم  نم  میلـست  دنریذپیم و  ارم  مکح  شباحـصا  نیـسح و  رگا  نیبب  ینک ، تعافش 

تشپ و رب  ار  اهبسا  یتشک  ار  نیسح  نوچ  دننآ و  قحتـسم  هک  نک  هلثم  ناسرب و  لتقب  ار  نانآ  زاتب و  اهنآ  رب  دندومن  يراددوخ  عانتما و 
راـکنیا دـیاب  درک  مهاوـخ  نینچ  هک  ماهتفگ  نوـچ  یلو  دـناسریمن  هدرم  هب  یناـیز  ندرم  زا  سپ  راـک  نیا  منادیم  هـچرگ  زاـتب ، وا  هـنیس 

تمـس زا  يدومن  يراددوخ  رگا  تشاد و  یهاوـخ  ار  اونـش  ربناـمرف و  رومأـم  شاداـپ  يدوـمن  ارجا  ارم  ناـمرف  رگا  سپ  دریذـپ ، تروـص 
[ . ] 186  ] مالسلا دومن و  دهاوخ  ارجا  ار  ام  رما  وا  هک  راذگاو  نشوجلايذ  نب  رمش  هب  ار  رکشل  ریگ و  هرانک  هاپس  زا  یلوزعم و  یهدنامرف 

هحفص 174 ]

دوشیم البرک  دراو  رمش 

اب دوشیمن  نیـسح  اب  گنج  هب  رـضاح  دعـسرمع  هک  نیا  دـیما  هب  دوب ، نامز  دمآرـس  نطاب  ثبخ  ترارـش و  رد  هک  نشوجلايذ  نب  رمش 
رظن هک  تشاد  باتش  سب  زا  رمـش  دنکیم ، ینتبآ  تارف  رد  دنتفگ  تفرگ ، ربخ  دعـسرمع  زا  دش و  البرک  نیمزرـس  دراو  ناوارف  باتش 

ار وا  تسین  اریذـپ  ار  نیـسح  اب  گنج  دعـسنبا  رگا  نیبب  ورب  هک : تخاس  رومأم  ار  یمیمت  ردـب  نب  ۀـیریوج  دروآ ، تسد  هب  ار  دعـسرمع 
رارق نیا  زا  ناتساد  هک  دروآ  ربخ  شیارب  دعسرمع  نایهاپـس  زا  يدرم  دنک  تاقالم  ار  دعـسنبا  هیریوج  هک  نآ  زا  لبق  نکیل  نزب !! ندرگ 

وت رب  ياو  تفگ : درک و  رمش  هب  ور  تسا ! هدرک  هچ  رمش  هک  دیمهف  نوچ  دیـشوپ و  سابل  دش و  جراخ  بآ  زا  تعرـس  هب  دعـسنبا  . تسا
ار هچ  نآ  يدز و  ار  دایزنبا  يأر  وت  هک  منکیم  نامگ  ياهدروآ ، هک  ار  یمکح )  ) هچنآ دـنادرگ  تشز  دـنک و  بارخ  ار  تاهناخ  ادـخ 

نامرف زگره  نیسح  تسا ، هابتشا  دوشیم  دایزنبا  رما  میلست  نیـسح  هک  ینکیم  رکف  رگا  يدیناشک ، داسف  هب  دوب ، هدرک  حالـصا  نم  هک 
وا نمـشد  اـب  ینکیم و  ءارجا  ار  تریما  رما  وـگب  رمـش : . تسا هـتفهن  وا  دـبلاک  رد  یلع  شردـپ  حور  بـلق و  هـک  دریذـپیمن  ار  داـیزنبا 

ماجنا دوخ  نم  تسین  وت  يارب  تمارک  تیعقوم و  نیا  دعسرمع : . شکب رانک  هاپس  زا  ار  دوخ  راذگاو و  نم  هب  ار  رکشل  هنرگو  یگنجیم ؟
! دنروآیم باسح  هب  راختفا  تمارک و  ار  ربمغیپ  رسپ  نتشک  هک  ابجع  هتکن : [ . 187  ] شاب ناگدایپ  هدنامرف  وت  داد و  مهاوخ 

دریگیم همان  ناما  ناردارب  لضفلایبا و  ترضح  يارب  رمش 
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داهنـشیپ دایزنبا  هب  دریذـپ  همتاخ  ناـسآ  رتهداـس و  گـنج  هک  نآ  يارب  تسا  هلیبق  نیمه  زا  زین  نینبلاما  تسا و  بـالک  هلیبق  زا  هک  رمش 
هحفص هدازردارب [  هک  زین  لحملایبا  نب  هللادبع  تسا  هتسیاش  اجب و  یهدب  نانآ  يارب  ياهمانناما  رگا  دننیسح  اب  ام  ياههدازرهاوخ  درک :

سابعلا و لضفلایبا  ترضح  يارب  دایزنبا  . دومن دییأت  رارکت و  ار  رمش  هتـساوخ  تساخرب و  دوب  لضفلایبا  ترـضح  ردام  نینبلاما  [ 175
. هوخا سابعلا و  انتخا  ونب  نیا  درک : دایرف  داتسیا و  مالسلاهیلع  نیسح  هاپـس  ربارب  رد  رمـش  دومن  رمـش  میلـست  تشون و  همانناما  شناردارب 
هچ اـم  زا  دندیــسرپ : و  دــندش ، رمــش  کـیدزن  شناردارب  لـضفلایبا و  ترــضح  ؟» شناردارب ساـبع و  اـم  ياــههدازرهاوخ  دــنیاجک  »

ادـخ نمـشد  تسین -. ناما  ربمغیپ  رـسپ  نیـسح  يارب  میناما و  رد  ام  ایآ  دـنک ! تنعل  ار  تناما  ارت و  ادـخ  دـیناما -. رد  امـش  یهاوخیم -؟
؟ ] 188  ] میئآرد نیعل  دنزرف  نیعل  تعاطا  هب  مینک و  اهر  ار  نامرورس  دیس و  ردارب و  هک  یهاوخیم 

ینیسح ياعوسات 

ماما زا  یتیاور  رد  هک  نانچ  دوب  مرحم  مهن  هبنـشجنپ  اـعوسات  زور  تشذـگ  تخـس  رایـسب  شتیب  لـها  نیـسح و  رب  هک  یئاـهزور  زا  یکی 
ماشلا و لها  لیخ  هیلع  عمتجا  البرکب و  هباحصا  و  ع )  ) نیسحلا هیف  رـصوح  موی  اعوسات  : تسا هدمآ  اعوسات  فصو  رد  مالـسلاهیلع  قداص 

یتای هنا ال  ونقیا  هباحـصا و  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هیف  اوفعـضتسا  اهترثک و  لیخلا و  رقاوتب  دعـس  نب  رمع  ۀناجرمنبا و  حرف  هیلع و  اوخانا 
رد ـالبرک  رد  شباحـصا  نیـسح و  مرحم  مهن  زور  ینعی  .» بیرغلا فعـضتسملا  یباـب  قارعلا  لـها  هدـمی  ـال  رـصان و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

ترثک اب  دعـسرمع  هناجرم و  رـسپ  زور  نیا  رد  و  دـنداد ، رارق  راـشف  رد  دـندرک و  هطاـحا  ار  وا  یماـش  نایهاپـس  دـنتفرگ و  رارق  هرـصاحم 
تسد قارع  مدرم  دمآ و  دهاوخن  يروای  نیسح  يارب  رگید  هک  دندش  نئمطم  دندرمش و  فیعض  ار  نیسح  دندش ، لاحشوخ  ناشنایهاپس 
عورش هب  رارصا  دش و  البرک  يارحص  دراو  رمش  هک  دوب  ینامز  نیا  و  هحفص 176 ] بیرغ [ .» فعضتسم  يادف  مردپ  دندیشک ، شیرای  زا 

هک دیوش  راوس  ادخ  نایهاپـس  !! » يرـشبأ ۀـنجلاب  یبکرا و  هللا  لیخ  ای  درک : رداص  ار  هلمح  نامرف  هلمج  نیا  اب  دعـسرمع  اذـل  تشاد  هلمح 
هتفرگ و لغب  رد  ار  ریـشمش  همیخ  ولج  نیـسح  دندروآ ، موجه  هللادبعیبا  هاگهمیخ  فرط  هب  دعـسنبا  نایهاپـس  !!« داب تشهب  هدژم  ار  امش 

ماـیخ کـیدزن  هک  يونـشیمن  ار  اـهورین  يادـص  ردارب  دز : ادـص  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز  هک  دوب  هتفر  باوخب  هداـهن و  مغ  يوـناز  رب  رس 
نآلا . » انیلا حورت  کنا  یل  لاقف  مانملا  یف  ۀعاسلا  هللا  لوسر  تیأر  ینا  دومرف : هنینأمط  راقو و  ایند  کی  اب  دش و  رادـیب  نیـسح  دناهدیـسر ،

مرهاوخ دومرف : نیسح  هالیواو ، تفگ : دز و  تروصب  ياهمطل  بنیز  «. دمآ یهاوخ  ام  دزن  يدوزب  دومرف : نم  هب  مدید  باوخ  رد  ار  ربمایپ 
دندـمآ هاگهمیخ  هب  تیعمج  مردارب  درک : ضرع  دـمآ و  ردارب  تمدـخ  زین  سابع  . داـنک تمحر  ارت  ادـخ  تسین ، وت  نآ  زا  لـیو  هک  مارآ 

هک راوس  رفن  تسیب  اب  سابع  ؟ دناهدمآ هچ  يارب  هدش و  هچ  سرپب  نک و  تاقالم  اهنآ  اب  وش و  راوس  تنابرقب ، مناج  ردارب ، دومرف : نیـسح 
روتسد ریما  دنتفگ : ؟ دیراد میمـصت  هچ  دندرک  لاوئـس  دندرک و  دس  ار  تیعمج  ولج  دندوب  نانآ  نایم  رد  رهاظم  نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز 

ات دـینکن  باتـش  دوـمرف : لـضفلایبا  ترـضح  دـیگنج  میهاوـخ  امـش  اـب  هنرگو  دـیهد  نت  ریما  مکح  هب  هک  مینک  هـضرع  امـش  رب  اـت  هداد 
ربارب رد  هک  نیـسح  ماـما  باحـصا  . دـش راپـسهر  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يوس  هب  منک و  ضرع  هللادـبعیبا  ترـضح  هب  ار  ناـتیاههتفگ 

روطنامه تفگ : ریهز  ؟ میوگب نم  ای  دیئوگیم  نخـس  اهنیا  اب  امـش  تفگ : نیق  نب  ریهز  هب  رهاظم  نب  بیبح  دندوب ، هداتـسیا  رفک  نایهاپس 
رد دنوش  دراو  ادخ  رب  تمایق  يادرف  هک  دنتسه  یمدرم  تیعمج  نیرتدب  مسق  ادخب  تفگ : رهاظم  نب  بیبح  . دیهد همادا  دیدرک  عورش  هک 

تداهـش هب  ار  ادـخ  نیرکاذ  نازیخرحـس و  نارادهدـنز و  بش  ادـخ و  صاخ  ناگدـنب  دنـشکیم و  ار  شتیب  لها  ربمایپ و  هیرذ  هک  یلاح 
تیاده هدرک و  هیکزت  ار  وا  ادـخ  هرزع ! تفگ : ریهز  هحفص 177 ] یئاتـسیم [ ! ار  دوخ  ردق  هچ  بیبح ! تفگ : سیق  نب  ةرزع  . دنناسریم
نادـناخ نیا  ناوریپ  زا  يدوب و  نامثع  نایعیـش  زا  وت  نونک  ات  ریهز  ناه  تفگ : هرزع  . ریذـپب ار  اـم  تحیـصن  سرتب و  ادـخ  زا  تسا  هدومن 

نیـسح يارب  ياهمان  نم  مسق  ادـخ  هب  يرآ  منیـسح  نایعیـش  زا  ینادـب  هک  تسا  یفاک  نیمه  ینیبیم و  ارم  عضوم  هک  نـالا  ریهز : ! يدوبن
، درک کیدزن  مه  هب  ار  ام  قارع  هکم و  نیب  هار  هک  نیا  ات  مدادن ، وا  هب  يرای  ترـصن و  هدعو  مدرکن و  هناور  شیوسب  يدـصاق  متـشونن و 
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اب شنانمشد  هک  متسناد  مدروآ و  دایب  ربمایپ  هب  تبسن  ار  وا  تیعقوم  مداتفا و  ص )  ) ادخ لوسر  دای  هب  داتفا  نیسح  هب  ممشچ  هک  نیمه  اما 
عییضت امش  هک  ار  شلوسر  ادخ و  قوقح  ات  میامن  نیسح  يادف  ار  مناج  منک و  يرای  ار  وا  متفرگ  میمـصت  اذل  درک  دنهاوخ  هلماعم  هچ  وا 

یناوتیم رگا  درگرب ، دومرف : ع )  ) نیسح . تخاس هاگآ  تیعمج  میمصت  زا  ار  وا  دیسر و  نیـسح  تمدخ  هب  سابع  . میامن تیاعر  دیاهدرک 
ار رافغتـسا  اعد و  نآرق و  ندناوخ  زامن و  دنادیم  ادخ  هک  میزادرپب  ادـخ  اب  زاین  زار و  زامن و  هب  ار  بش  ات  هاوخب  تلهم  ار  بشما  اهنآ  زا 

رمـش دوب  هدرک  ساـسحا  هک  دعـس  نب  رمع  درک  غـالبا  ناـنآ  هب  ار  شردارب  نخـس  تشگرب و  تیعمج  يوـس  هب  ساـبع  مرادیم ، تسود 
تخادرپ و تروشم  هب  وا  اـب  دـنک  تیاعـس  اداـبم  هک  نآ  سرت  زا  دـهدیم  شرازگ  داـیزنبا  هب  ار  شیاـهراک  تسا و  وا  تاـکرح  بقارم 

ورمع ناهگان  هک  دشیم  یهتنم  تقفاوم  مدع  هب  اهوگتفگ  ماجنارس  درک  لوکوم  دعسرمع  تساوخ  هب  مه  رمـش  دومن ، یهاوختحلـصم 
دنتـساوخیم تلهم  ام  زا  بش  کی  دندوب و  ملید  مدرم  زا  رگا  مسق  ادخب  هللا  ناحبـس  تفگ : دیود و  نانآ  فرح  نایم  يدـیبز  جاجح  نب 

اب ادرف  مسق  ادخب  دیریذپب ، ار  ناشهتساوخ  تفگ : ار  دعسنبا  درک و  دییات  ار  ورمع  هتفگ  زین  ثعشا  نب  دمحم  میدرکیم ، تباجا  ار  اهنآ 
هحفص 178 ] [ . ] 189  ] داد تلهم  شنارای  نیسح و  هب  رابجالاب  دعسنبا  . دیگنج دنهاوخ  امش 

ینیسح ياروشاع  بش 

ع)  ) داجس ماما  . دومن عمج  ار  باحصا  ناگتسب و  هیلک  ناگدازردارب و  ناردارب و  نادنزرف و  ع )  ) نیـسح ماما  دیـسرارف  اروشاع  بش  نوچ 
شیاتـس یئانث  نیرتوکین  هجو و  نیرتهب  هب  ار  ادخ  هک  نآ  زا  سپ  دیوگیم ، هچ  مردپ  منیبب  متفر  کیدزن  مدوب  رامیب  هک  نآ  اب  دیوگیم :

نم انلعجاف  ةدئفا  اراصبا و  اعامسأ و  انل  تلعج  نیدلا و  یف  انتهقف  نآرقلا و  انتملع  ةوبنلاب و  انتمرکا  نا  یلع  كدمحا  نا  مهللا  : دومرف درک 
ام هب  يدینادرگ و  هیقف  نید  رد  ار  ام  يدومرف و  نآرق  میلعت  یتشاد و  یمارگ  توبن  هب  ار  ام  هک  میوگیم  ساپـس  ارت  دـنوادخ  .» نیرکـشلا

شنادناخ دوخ و  لئاضف  ع )  ) نیسح هتکن : «. هد رارق  دوخ  نارازگرکـش  زا  ار  ام  سپ  يدومرف  اطع  هاگآ  یلد  انیب و  يهدید  اونـش و  شوگ 
هداد رادـیب  یلد  ریـصب و  ياهدـید  اونـش و  شوگ  نانآ  هب  ادـخ  هک  نیا  ینید و  ماکحا  ینآرق و  مولع  نتـشاد  توبن و  ماقم  هب  طابترا  اب  ار 

یباحصا نم  اریخ  یفوا و ال  اباحصا  ملعا  یناف ال  دعب  اما  . دنتافص نیا  دقاف  ناشنانمشد  هکنیا  هب  تسا  هراشا  نآ  رد  هک  دنکیم  نایب  تسا 
اعیمج اوقلطناف  مکل  تنذا  دق  ینا  الا و  ءالؤه  نم  انل  اموی  نظا  ینا ال  اریخ و  ینع  هللا  مکازجف  یتیب  لها  نم  لصوا  ربأ و ال  تیب  لها  و ال 

زا رتهب  ياهداوناـخ  مرادـن و  غارـس  دوخ  ناراـی  باحـصا و  زا  رتوکین  رتاـفواب و  یناراـی  باحـصا و  نم  .» ماـمذ ینم  مکیلع  سیل  لـح  یف 
ار متعیب  سپ  مشاب  هتشاد  يدروخرب  موق  نیا  اب  منکیم  نامگ  انامه  دهد ، کین  شاداپ  امـش  هب  نم  فرط  زا  ادخ  مباییمن ، دوخ  هداوناخ 

تسد امش  زا  کی  ره  دینک و  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  تسا  هدیسرارف  بش  کنیا  متشاذگ » ناتدوخ  رایتخا  هب  ار  امش  متشادرب و  امـش  زا 
اب نم  زج  هب  اهنیا  هک  دیراذگ  اهنت  موق  نیا  اب  ارم  دیورب و  دیهاوخیم  هک  وس  ره  هب  دیوش و  قرفتم  دـیریگب و  ار  متیب  لها  نادرم  زا  یکی 

هحفص 179 ] [ . ] 190  ] دنرادن يراک  یسک 

دننکیم اهر  ار  نیسح  ناتسرپ  ایند 

رد هک  نیا  دیما  هب  دندوب  هدمآ  ترضح  نآ  هارمه  تموکح  هب  ندیسر  نیسح و  يزوریپ  عمط  هب  هک  یئاهنآ  مالسلاهیلع  ماما  نایب  زا  سپ 
تـصرف زا  دـنتفاین  دوخ  هاوخلد  قفاوم  ار  عاضوا  هک  نونکا  دوش  دـنب  يواگ  مد  هب  فورعم  لوق  هب  مه  نانآ  تسد  ینیـسح  تموکح  لظ 

هدمآ شهارمه  هک  یناسک  هب  مردپ  هک  هدش  لقن  نوتاخ  هنیکس  زا  . دنتشاذگ اهنت  ار  نیسح  دندش و  جراخ  هتـسد  هتـسد  هدرک و  هدافتـسا 
اهنآ رب  ناطیـش  هک  دینیبیم  نونکا  دناهدرک و  تعیب  نم  اب  لد  ناج و  اب  هک  موشیم  دراو  یتعامج  رب  هک  نیا  روصتب  امـش  دومرف : دـندوب 

ره نیاربانب  درادن ، دوجو  تیب  لها  ام  سوماق  رد  هعدخ  رکم و  دنرادن ، یفده  نم  نتـشک  زج  دناهدرک و  شومارف  ار  ادخ  هدـش و  طلـسم 
شعناـم اـیح  مرـش و  دورب و  دـهاوخ  هک  اـجک  ره  هـب  دـهد و  رارق  دوـخ  رپـس  ار  هریت  بـش  درادـن ، ار  اـم  يراـی  ترـصن و  یگداـمآ  هـک 
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یقاب یلیلق  هدع  اب  ار  نیسح  دنتفر و  ماما  روضح  زا  هرفن  تسیب  هرفن و  هد  ياههورگ  ماما  نخس  ندینـش  اب  دیوگیم : نوتاخ  هنیکـس  . دوشن
[ . 191  ] دندراذگ

نارای تیب و  لها  مدقشیپ  سابع 

يراک نم  ریغ  اب  هک  دـیراذگاو  تیعمج  نیا  اب  ارم  دـیورب و  مه  امـش  دومرف : مشاـهینب  هب  باـطخ  ع )  ) نیـسح دـنتفر  تیعمج  هک  یتقو 
اهر ار  امش  میورب و  هچ  يارب  تفگ : دومن و  نخـس  زاغآ  سابعلا  لضفلایبا  دیـسر  نایاپ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  نانخـس  هک  یماگنه  دنرادن 

نارـسپ و ناردارب و  ریاس  سپـس  . میـشاب هدنز  وت  زا  دعب  هک  درواین  ار  زور  نآ  زگره  ادخ  مینامب ؟ هدنز  امـش  زا  دـعب  هکنیا  يارب  ایآ  مینک 
دننامه دـندومن و  يوریپ  سابع  باـنج  زا  مه  يربک ) بنیز  رـسمه   ) رفعج نبا  هللادـبع  نارـسپ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  ناـگدازردارب 

هب ع )  ) نیـسح ماما  هاگنآ  .» مکل تنذا  دـق  اوبهذا  ملـسم  مکبحاصب  لتقلا  نم  مکبـسح  لاقف  لیقعینب  یلا  رظن  مث  . دنتـشاد نایب  وا  ناـنخس 
: دنتفگ لیقع  نادنزرف  «. دیورب مهدیم  هزاجا  امشب  تسا  سب  هحفص 180 ] ار [  امش  ملسم  تداهـش  دومرف : هدومن و  هجوت  لیقع  نادنزرف 

نیرتهب هک  ار  دوخ  ياهومعرسپ  دوخ و  رورس  اقآ و  رتهم و  هک  میئوگب  ایآ  میئوگب  هچ  اهنآ  هب  ام  دنیوگیم و  هچ  ام  هب  مدرم  هللا  ناحبس 
میدیمهفن میدزن و  يریـشمش  يدـنکفین و  ياهزین  میدرکن و  اهر  يریت  نانآ  تاجن  يرای و  ترـصن و  يارب  میدرک و  اهر  دنتـسه  اهومع ،

میهاوخ دربن  هب  وت  اب  درک و  میهاوخ  وت  يادف  ار  دوخ  هداوناخ  لام و  ناج و  هکلب  مینکیمن  يراک  نینچ  ادـخ  هب  هن  دـندرک ، راک  هچ  هک 
[ . 192  ] دنادرگ تشز  ار  وت  زا  دعب  یگدنز  ادخ  هک  دوشیم  دراو  امش  رب  هچنآ  دوش  دراو  ام  رب  ات  تخادرپ 

هجسوع نب  ملسم  يرادافو 

رد تسا ، هدرک  هطاحا  ارت  نمشد  هک  یلاح  رد  میرازگ  تیاهنت  ایآ  تفگ : تساخرب و  هجسوع  نب  ملـسم  لیقع ، نادنزرف  نانخـس  زا  سپ 
دربـن هب  نمـشد  نیا  اـب  هکلب  درواـین  شیپ  ار  يزور  نینچ  زگره  ادـخ  میدرکن ، ادا  ارت  قح  هک  تشاد  میهاوـخ  يرذـع  هچ  یهلا  هاگـشیپ 
رازراک تسا  نم  تسد  رد  ریشمش  هتسد  هک  ینامز  ات  منزب ، ار  اهنآ  مریشمش  اب  مربورف و  نانآ  ياههنیس  رد  ار  ماهزین  ات  تخادرپ  میهاوخ 

[193  ] مبایرد ار  گرم  وت  هارمه  ات  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  مزادرپیم و  هزرابم  هب  گنس  اب  مشاب  هتشادن  یحالس  چیه  رگا  درک و  مهاوخ 
.

یفنح هللادبع  نب  دیعس 

شرافـس هک  دنادب  ادخ  ات  میراذگیمن  اهنت  ارت  زگره  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  ادـخب  هن  تفگ : تساخ و  اپب  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  هاگنآ 
هدـنز دـعب  دنـشکیم  ارم  وت  هار  رد  هک  منادـب  رگا  دـنگوس  ادـخب  میدرک ، ظـفح  وت  هراـبرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  شاهداتـسرف 
گرم ات  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  دنهد  ماجنا  نم  اب  ار  راک  نیا  هبترم  داتفه  دنهدیم و  دابب  ار  مرتسکاخ  دننازوسیم و  ارم  هاگنآ  دـننکیم 
یتمارک شلابند  تسین و  شیب  ندـش  هتـشک  هحفـص 181 ] راب [  کـی  هکنآ  لاـح  منکن و  ار  راـک  نیا  هنوگچ  مباـیرد و  وت  روضح  رد  ار 

[ . 194  ] درادن ینایاپ  زگره  هک  تسا 

ریشب نب  دمحم  تمواقم 

هدش نایملید  ریـسا  ير  دحرـس  رد  شرـسپ  هک  داد  ربخ  یمرـضح  ریـشب  نب  دمحم  هب  دش  هللادبعیبا  هاگهمیخ  دراو  يدرم  لاح  نیمه  رد 
شنانخس مالسلاهیلع  ماما  . منامب هدنز  نم  ددرگ و  ریسا  مدنزرف  هک  متـشادن  تسود  مروآیم  باسحب  ادخ  هاگـشیپ  رد  ار  وا  تفگ : تسا 
ناگدـنرد تفگ : ریـشب  نب  دـمحم  . نک دازآ  ار  ترـسپ  ورب  متـشادرب  وت  زا  ار  دوخ  تعیب  دومرف  و  دومن ، ریخ  ياعد  وا  هرابرد  دینـش و  ار 
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نآ اب  دربب و  هک  هدب  ترسپ  نیا  هب  ار  ینمی  ياههماج  نیا  سپ  دومرف : ع )  ) نیـسح ماما  موش  ادج  وت  زا  رگا  دنروخب  هدنز  هدنز  ارم  نابایب 
دمحم دومرف و  ءاطعا  ریشب  نب  دمحم  هب  دوب  یفرشا  رازه  لداعم  نآ  ياهب  هک  ار  درب  سابل  تسد  جنپ  دناهرب و  تراسا  دیق  زا  ار  شردارب 

[ . 196  ] دیامن مادقا  شردارب  هحفص 182 ] تاجن [  يارب  ات  داد  دوب  شهارمه  هک  شرسپ  هب  مه 

ریهز راثیا 

هاگ نآ  مدرگ  هدـنز  سپـس  موش  هتـشک  هک  مراد  تسود  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  تساـخرب و  نیق  نب  ریهز 
لها زا  ناناوج  نیا  وت و  ندش  هتشک  زا  هلیسو  نیدب  لاعتم  دنوادخ  دوش و  رارکت  راب  رازه  نتـشگ  هدنز  ندش و  هتـشک  نیا  موش و  هتـشک 

مرادرب وت و  زا  لد  منکرب  رگمرد  نیا  جاتحم  مبانج و  نآ  كولمم  لضف  ریرـس  مناسر  شرعب  را  نم  اهاش  . دـیامن عفد  يریگولج و  وت  تیب 
هدش دای  راتفگ  دننام  ریظن و  ینانخس  کی  ره  مه  ترضح  يافواب  نارای  باحـصا و  هیقبمرب  اجک  لد  نآ  منکفا  هک  رب  رهم  نیا  رهم  وت  زا 

[ . 195  ] دنتشاد نایب 

نمشد یلامتحا  مجاهت  زا  يریگشیپ 

زا دش  ور  هب  ور  نانآ  اب  هک  يزور  دنچ  نیا  رد  تسنادیم  ار  هفوک  مدرم  يریذپرییغت  نولت و  شیپ  زا  هک  نآ  هفاضا  هب  مالسلاهیلع  نیـسح 
لامتحا نانآ  يوس  زا  ار  یتناها  ره  ای  دـنبای و  تردـق  نآ  رب  هک  ياهبرـض  هنوگ  ره  اذـل  دـیدرگ  هاگآ  نانآ  دـح  زا  شیب  تلاذر  یتسپ و 

اهنآ بانط  اب  دننک و  بصن  مه  کیدزن  ار  اههمیخ  داد  روتسد  مرح  نانز  هب  تبسن  یلامتحا  مجاهت  زا  يریگشیپ  يارب  ور  نیا  زا  دادیم ،
روتـسد هوالعب  . دشاب هتـشاد  جورخ  دورو و  هار  وس  کی  زا  طقف  دشاب و  نکممریغ  عنتمم و  اههمیخ  نیب  زا  روبع  ات  دنزاس  لصتم  مه  هب  ار 

هب دـنناوتن  هفوـک  هاپـس  شاـبوا  لذارا و  اـت  دـنزورفارب  شتآ  دـنزیرب و  ین  مزیه و  نآ  رد  دـننک و  رفح  قدـنخ  اـههمیخ  فارطا  اـت  دوـمرف 
ار نآ  نیسح  ماما  هک  تسا  گنج  ياهکیتکات  زا  یکی  مه  نیا  هتکن : [ . 198  ] تفرگ ماجنا  روتسد  نیا  و  دنیامن ، هلمح  ینیسح  يارسمرح 

. دیامن يریگشیپ  یلامتحا  تارطخ  زا  ات  تفرگ  راک  هب 

تزع اب  گرم  هرابرد  نسحلا  نب  مساق  رظن 

دنرادیاپ و راوتسا و  شايرای  رد  هک  تسناد  دومزآ و  ار  دوخ  نارای  ناگتـسب و  ناسک و  يرادیاپ  تماقتـسا و  هک  هیلع  هللا  مالـس  نیـسح 
دیتسه نم  اب  هک  امش  همه  موشیم و  دیهـش  ادرف  نم  دومرف : دوخ ، هدنیآ  تشونرـس  هب  ناگمه  یهاگآ  ماهبا و  هنوگ  ره  عفر  يارب  اذهعم 
یمارگ امش  يرای  اب  ار  ام  هک  میئوگیم  ساپس  ار  ادخ  دندرک : ضرع  نارای  . دنامیمن یقاب  هدنز و  امش  زا  رفن  کی  دیـسریم و  تداهـشب 

: دومرف ع )  ) نیسح . میشاب امش  هجرد  رد  امش و  اب  هک  میشابن  لاحشوخ  ایآ  ربمغیپ ! رسپ  دینادرگ ، فرشم  دوخ  هار  رد  تداهش  هب  تشاد و 
دـشابن تسین  ینوناق  نم  نس  نوچ  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  دوب  هدیـسرن  غولب  نس  هب  زونه  هک  نسحلا  نب  مساق  . دهد ریخ  يازج  امـش  هب  ادخ 

ای دومرف : درک و  تقر  وا  رب  ع )  ) نیسح ؟ متسه ادهش  ءزج  مه  نم  ایآ  دیسرپ : شراوگرزب  يومع  زا  اذل  دوشن  نم  لاح  لماش  ربخ  نیا  هک 
لاقف «. تسا رتنیریش  لسع  زا  ناج  ومع  . » لسعلا نم  یلحا  مع  ای  لاق  »؟ تسا هنوگچ  وت  رظن  رد  گرم  مرـسپ  «:؟ كدنع توملا  فیک  ینب 

یناسک زا  یکی  مه  وت  تنابرقب  تیومع  مسق  ادخب  يرآ  دومرف : نیـسح  . » یعم لاجرلا  نم  لتقی  نم  دـحال  کنا  کمع  كادـف  هللا  يا و 
اب گرم  هک  داد  هدازآ  ناناوجون  هب  ياهدـنزومآ  سرد  دوب  یـسرون  ناوج  هک  نآ  اب  مساق  يرآ  [ . 197 « ] دنوشیم هتشک  نم  اب  هک  یتسه 

هحفص 183 ] دندیرفآ [ . راختفا  دندومن و  يوریپ  زت  نیا  زا  یلیمحت  گنج  رد  مه  ام  سرون  ناناوج  تسا و  رتنیریش  لسع  زا  تزع 

دهدیم ربخ  دوخ  گرم  زا  ماما 
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درکیم يراتسرپ  نم  زا  بنیز  ماهمع  مدوب و  دوخ  همیخ  رد  نم  دش  دیهش  نآ  حبص  رد  مردپ  هک  یبش  دیامرفیم : مالسلاهیلع  داجس  ماما 
نیا مراوگرزب  ردپ  مدینش  دادیم و  لقیص  ار  مردپ  ریـشمش  دوب  داتـسا  هحلـسا  ریمعت  رد  هک  رذوبا  مالغ  نوج  تفر و  دوخ  همیخ  هب  مردپ 

لک ولیدبلاب  عنقی  رهدلا ال  لیتق و  بلاط  بحاص و  نملیصالا  قارـشالاب و  کل  مک  لیلخ  نم  کل  فا  رهد  ای  : درکیم همزمز  ار  راعـشا 
هچ بورغ ، ات  باتفآ  عولط  زا  هک  داب  وت  یتسود  رب  فا  راگزور  يا   » لیلجلا یلا  رمالا  امنا  ولیحرلا  نم  دعولا  برقا  ام  لیبس  کلاس  یح 

کیدزن هچ  تسا ، هار  نیا  هدنور  ياهدنز  ره  و  .« يریذـپیمن لدـب  ضوع و  مه  نتـشک  رد  یـشکیم و  ار  هحفص 184 ] ناتسود [  رایـسب 
[ . 199 « ] تسا لیلج  راگدرورپ  يوس  هب  راک  تبقاع  هاگلزنم و  نیا  رد  ندمآ  دورف  ندرک و  چوک  هدعو  تسا 

بنیز یباتیب 

ار میولگ  هیرگ  اذل  هداد  تداهـشب  نت  مردپ  هدش و  لزان  الب  هک  متـسناد  دومرف  رارکت  ار  راعـشا  نیا  مردـپ  نوچ  دـیوگ : ع )  ) داجـس ماما 
شنهاریپ هک  یلاح  رد  هناباتیب  تسا  عزج  تقر و  نانز  نأش  نوچ  دینش  ار  نیا  هک  بنیز  ماهمع  نکل  مدومن  تیاعر  ار  توکس  اما  تفرگ 

یخا یلع و  یبا  ۀمطاف و  یما  تتام  مویلا  ةایحلا  ینمدـعا  توملا  تیل  هالکث  او  تفگ : دـیناسر و  ردارب  هب  ار  دوخ  دـشیم  هدیـشک  نیمزب 
تـسا يزور  زورما  مدیدیمن ، ار  زورما  مدوب و  هدرم  شاک  يا  : » تفگ درک و  دنلب  [ 200  ] هالکثاو هب  ار  ادص  نیـضاملا . ۀفیلخ  ای  نسحلا 

: دومرف شرهاوخ  هب  نیسح  ماما  اهنآ .» راگدای  ناگتـشذگ و  نیـشناج  يا  مداد  تسد  زا  ار  نسح  مردارب  یلع و  مردپ  همطاف و  مردام  هک 
وت يادف  مردام  ردپ و  تفگ : بنیز  «. دریگن وت  زا  ارت  يرابدرب  ملح و  ناطیـش  شاب  بظاوم  ! » مرهاوخ ناطیـشلا . کملح  نبهذی  ۀیخا ال  ای 

الیل اطقلا  كرت  ول  : دومرف دز و  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  دش و  تحاران  ع )  ) نیسح ياهدش ؟ تداهش  هدامآ  مدشیم  وت  يادف  نم  شاک 
هار هک  نیا  زا  هاتلیو  ای  تفگ : اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  بانج  «. تفریم باوخب  شاهنایـشآ  رد  دنتـشاذگیماو  ار  اطق  غرم  رگا  : » ینعی ماـنل .

كاچ ناـبیرگ  دز و  تروصب  همطل  دـنازوسیم و  ار  مناـج  رادهحیرج و  ار  مبلق  رتشیب  ياهداد  گرم  هب  نت  هتـشگ و  دودـسم  وت  رب  هراـچ 
هللا و إزعب  يزعت  هللا و  یقتا  ۀیخا  ای  دومرف : دروآ و  لاح  هب  ار  وا  دیشاپ و  رهاوخ  تروصب  بآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . دش شوهیب  دومن و 
سرتب و ادـخ  زا  مرهاوخ  ...» ههجو الا  کلاه  ءیـش  هحفـص 185 ] لک [  نا  نوقبی و  ءامـسلا ال  لها  نا  نوتومی و  ضرـالا  لـها  نا  یملعا 

دوشیم دوبان  سک  همه  زیچ و  همه  دننامیمن و  یقاب  مه  نامـسآ  لها  دـنریمیم و  نیمز  لها  هک  نادـب  نک و  هشیپ  يرابدرب  یئابیکش و 
دـحاو و درف  اـهنت  وا  دـندرگیمزاب و  وا  يوـس  هب  دـنوشیم و  هتخیگنارب  هدـیرفآ و  ار  قوـلخم  دوـخ  لازیـال  تردـق  هب  هـک  يادـخ  رگم 

يرگید ناملـسم  ره  نم و  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  دـنتفر و  دـندوب و  رتهب  نم  زا  مردام  ردـپ و  دـج و  درادـن ، گرم  هک  تسا  یئاتمهیب 
یتقو هک  یـشخب  ققحت  ارم  مسق  دیاب  مهدیم و  دنگوس  ارت  مرهاوخ  دومرف : وا  هب  دادیم و  يرادلد  ار  وا  هنوگنیدـب  و  تسا ، هوسا  وگلا و 

ادص اهیلع  هللا  مالس  بنیز  هک  نآ  زا  دعب  . ینکن دنلب  هلان  هیرگ و  هب  ار  ادص  یشارخن و  خر  ینزن و  كاچ  نابیرگ  مدیـسر  تداهـش  هب  نم 
او هب  ار  ادـص  س )  ) موـثلکما دـندز و  تروـص  هب  همطل  دـندیرد و  اـهنابیرگ  دنتـسیرگب و  یگمه  مرح  ناـنز  دوـمن  دـنلب  هـالکث  او  هب  ار 

بابر ای  ۀمطاف  ای  موثلکما  ای  هاتخا  ای  دومرف : نانز  هب  باطخ  اب  ماما  هاگنآ  دندومن  دنلب  انیسح  او  هاخا و  او  هاماما و  او  هایلع و  او  هادمحم و 
رادنتـشیوخ بابر  مرـسمه  همطاف ، مرتخد  موثلکما ، مرهاوخ  .» ارجه نلقت  اهجو و ال  نشمخت  اـبیج و ال  یلع  نققـشت  ـالف  تلتق  اذا  نرظنا 

[ «. 201  ] دینکن يراج  نابز  رب  اوران  نخس  دیشارخن  تروص  دینزن و  كاچ  نابیرگ  مدش  هتشک  هاگ  ره  دیشاب 

یگدنز تاعاس  نیرخآ  رد  تدابع 

دنتخادرپ زاینیب  هاگرد  هب  زاـین  زار و  تداـبع و  هب  تسا  اـهنآ  یگدـنز  بش  نیرخآ  دنتـسنادیم  هک  ار  اروشاـع  بش  شناراـی  نیـسح و 
عوکر و دوعق و  مایق و  لاح  رد  هتـسویپ  .» دعاق مئاق و  دـجاس و  عکار و  نیب  ام  لحنلا  يودـک  يود  مهل  و  تسا : هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ 
وا و دزادرپـب ، تداـبع  هب  اـت  تفرگ  تلهم  ار  بش  کـی  نیـسح  يرآ  دـندرکیم » همزمز  لـسع  روبنز  دـننام  اـهنآ  همه  دـندوب و  دوـجس 

هنئمطم سفن  مالسلاهیلع  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  بش  هحفـص 186 ] تاعاس [  مامت  دندرک و  میرحت  دوخ  رب  ار  باوخ  و  دنتخادرپ ، نآرق  تئارق  تدابع و  هب  ار  بش  مامت  شباحـصا 
[ . 202 « ] دندرک يرپس  دوبعم  اب  زاین  زار و  رافغتسا و  اعد و 

تواقش تداعس و 

رگا تسا ، مزال  تیلباق  صیخـشت  تقیقح  كرد  يارب  اما  دراذـگیم  رثا  ناسنا  رد  تسرداـن  اـی  تسرد  لـطاب و  اـی  قح  زا  معا  تاـغیلبت 
تسا تقو  نآ  دهدیم  صیخـشت  میقـس  زا  ار  حیحـص  قحان و  زا  ار  قح  هار  تشاد  يرایـشه  رادیب و  نادجو  دوب و  تیاده  لباق  صخش 

تداعـس هارهاش  رد  رگا  یتح  دنـشاب  رادیب  نادـجو  دـقاف  هک  یناسک  سکع  رب  دـنکیمن و  رثا  یـصخش  نینچ  رد  ءوس  تاغیلبت  رگید  هک 
هثداح ود  اروشاع  بش  رد  . دنهدیم تسد  زا  ار  يدـبا  تداعـس  نادـجو ، يدومخ  دومج و  تیلباق و  مدـع  رثا  رد  یلو  دنـشاب  هتفرگ  رارق 

رفن ود  یس و  دادعت  هب  دنتشاد  ار  تیاده  تیلباق  هک  دعسرمع  نایرکشل  زا  یهورگ  هک  نآ  لوا  دنکیم  ینعم  نیا  زا  تیاکح  هک  داد  خر 
دنتسویپ و ماما  هاپس  هب  دومن و  بذج  ار  نانآ  رافغتـسا  اعد و  زامن و  رد  نارای  ماما و  همزمز  دندش  کیدزن  ینیـسح  مرح  هب  تشگ  نمض 
زا دندوب و  شترضح  باکر  رد  اههام  دیاش  هک  نیسح  نایهاپس  زا  یهورگ  مود  دنتفرگ ، شیپ  رد  ار  يدبا  تداعس  تداهـش و  قح و  هار 

. دندش قرفتم  هدرک  اهر  ار  ماما  دیزویم  تداعس  میسن  هک  یتاعاس  نیرخآ  رد  هدیدرگ  دنمهرهب  شتمعن  ناوخ 

نیسح هاگرحس  باوخ 

اهیف ینـشهنتل و  تدهج  دـقاب  الک  نأک  تیأر  دومرف : ندـش  رادـیب  زا  سپ  تفرگارف و  باوخ  ار  ع )  ) نیـسح ماما  نامـشچ  رحـس  ماگنهب 
مهرد ندیرد و  يارب  هک  مدید  ار  دنچ  یناگس  باوخ  رد  [ .» 203  ] صربا لجر  یلتق  یلوتی  يذلا  نا  نظأ  یلع و  اهدشا  هتیأر  عقبأ  بلک 

هک یسک  منکیم  نامگ  دزاتیم و  نم  رب  نارگید  زا  شیب  هک  گنراگنر  تسا  یگس  اهنآ  نیب  دننکیم و  ششوک  میاهناوختسا  نتسکش 
يرامیب هب  نیعل  رمـش  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  هحفـص 187 ] تسا [ .» یـسیپ ) هب  التبم   ) یـصربا درم  دوشیم  نم  نتـشک  يدصتم 

. تسا هدوب  التبم  صرب 

دیسرارف بوبحم  لاصو  زور 

يوزرآ دـیما و  دوریم و  شبوبحم  رادـید  هب  هک  یـسک  دـشاب و  بترم  هزیکاـپ و  دـنکیم  یعـس  دوریم  یگرزب  یناـمهیم  هب  هک  یـسک 
کنیا دـنک و  زاب  ياج  رتشیب  بوبحم  لد  رد  اـت  دزاـسیم  وبـشوخ  رطعم و  ار  دوخ  یگزیکاـپ  زا  هوـالع  دـنارورپیم  رـس  رد  ار  شلاـصو 

. دزاسیم ایهم  هدامآ و  تهج  ره  زا  ار  دوخ  اذل  تسا و  بوبحم  لاصو  راظتنا  رد  تداهش  قشع و  نادیم  زاتهکی  نیسح 

نیسح باحصا  یلاحشوخ  رورس و 

نب بیبح  دندوب ، لاحـشوخ  رورـسم و  رایـسب  تسا  کیدزن  بوبحم  لاصو  تعاس  هک  نیا  زا  اروشاع  زور  رد  ع )  ) نیـسح ماما  باحـصا 
بیبح . تسین هدنخ  تقو  الاح  هک  تفرگ  هدرخ  يو  رب  یمیمت  نیـصح  نب  دیزی  دش  دراو  نارای  رب  نادنخ  ناداش و  تلوهک ، نآ  اب  رهاظم 

شوغآ رد  ار  نیعلاروح  مه  ام  دننک  هلمح  امب  ناشیاهریـشمش  اب  تعامج  نیا  هک  نیمه  مسق  ادخب  مدـنخب ، یک  مدـنخن  الاح  رگا  تفگ :
نانآ تبون  دیآرد و  ماما  ات  دندوب ، رظتنم  تفاطن  همیخ  رد  رب  يراصنا  هبردبع  نب  نمحرلادبع  ینادـمه و  ریـضخ  نب  ریرب  تفرگ  میهاوخ 

دننادیم مدرم  داد : خـساپ  ریرب  . تسین یخوش  تقو  نونکا  تفگ : نمحرلادـبع  . نتفگ حازم  ندرک و  یخوش  هب  درک  عورـش  ریرب  دـسرارف 
تاـظحل هک  هتفرگ  مایخوش  ملاحـشوخ و  تهج  نآ  زا  نونکا  یلو  ماهدوـبن  حازم  یخوـش و  لـها  يریپ  رد  هچ  یناوـج و  رد  هچ  نم  هک 

تفرگ مهاوخ  رب  رد  ار  یتشهب  مشچ  خارف  نایوریرپ  مه  نم  یتعاس  زا  سپ  دـنریگیم و  رب  رد  ار  ام  دوخ  ياهریـشمش  اب  هورگ  نیا  رگید 
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هچ هدنیآ  هتشذگ و  زا  تیرشب  هحفـص 188 ] خیرات [  رد  دننادیم  هک  دهدیم  ربخ  البرک  نارای  قیمع  نامیا  زا  تکرح  نیا  يرآ  [ . 204]
. تسا هدش  ینیسح  يالبرک  نارای  بیصن  هک  هدشن  شبیصن  راختفا  تزع و  نیا  اب  یگرم  سک  چیه  دربن  نادیم  رد  هچ  رتسب و  رد 

رفک دیحوت و  هاپس  ییارآ  فص 

الک 32 هک  ار  دوخ  كدنا  هاپس  تسار ) تسد   ) هنمیم درک : یهدنامزاس  ار  شیاهورین  زور  نآ  نوشق  تالیکشت  قبط  مالـسلاهیلع  نیـسح 
رد شتیب  لها  دوخ و  تشامگ و  پچ ) تمـس   ) هرـسیم رب  ار  رهاـظم  نب  بیبح  درپس و  نیق  نب  ریهز  هب  دـندوب  هداـیپ  رفن  هراوس و 40  رفن 

داد و رارق  رـس  تشپ  رد  ار  مرح  مایخ  داد و  سابعلا  لضفلایبا  مشاهینب  رمق  دوخ  ردارب  تیافک  اب  تسد  هب  ار  مچرپ  دنتفرگ و  رارق  بلق 
نب رمع  . دوشن ناکدوک  نانز و  ضرعتم  دنکن و  هلمح  رس  تشپ  زا  نمشد  ات  دننزب  شتآ  ار  قدنخ  لخاد  ياهین  اهمزیه و  دومرف  روتـسد 

رب ار  یـسمحا  سیق  نب  ةرزع  درپس و  نوعلم  رمـش  هب  ار  هرـسیم  يدیبز و  جاجح  نب  ورمع  هب  ار  هنمیم  دومن : میظنت  ار  رفک  هاپـس  مه  دعس 
هنیدم و مدرم  رب  ار  يدزا  ریهز  نب  هللادـبع  داد و  دـیرد  دوخ  مالغ  تسد  هب  ار  مچرپ  تشامگ و  ناگدایپ  رب  ار  یعبر  نب  ثبـش  ناراوس و 

نادـمه مـیمت و  رب  ار  یحاـیر  دـیزی  نـب  رح  و  دـسا ، جـحذم و  رب  ار  یفحج  نمحرلادـبع  هدـنک و  هـعیبر و  مدرم  رب  ار  ثعــشا  نـب  سیق 
[ . 205  ] داد یهدنامرف 

دگنجیم حالس  ود  اب  نیسح 

دای نمؤم  هلحسا  ءایبنا و  حالس  ناونع  هب  اعد  زا  مه  یمالـسا  تایاور  رد  دنکیم و  حرطم  ار  اعد  هلئـسم  ءایبنا  لاح  حرـش  رد  دیجم  نآرق 
ءاعدلا دومرف : هک  هدومن  تیاور  نینمؤملاریما  زا  مه  ع )  ) قداص ماما  نمؤملا و  حالـس  ءاعدلا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هکنانچ  دـنکیم 

حالـس اـم  لـیقف و  ءاـیبنالا ، حالـسب  مکیلع  دوـمرف : هـک  هدـش  تـیاور  زین  ع )  ) اـضر ماـما  زا  و  «. تـسا نمؤـم  رپـس  ءاـعد  . » نمؤـملا سرت 
دومرف ع )  ) اضر ماما  دوب ؟ هچ  ءایبنا  هحلـسا  دش  ضرع  ترـضح  هب  دیوش ، حلـسم  ناربمایپ  هحلـسا  اب  هک  داب  امـش  رب  .» ءاعدـلا لاق : ؟ ءایبنألا

نیدباعلانیز نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هکنانچ  دومن  هدافتسا  اعد  حالس  زا  اروشاع  حبص  رد  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفص 189 ] اعد [ ».
تسد هک  نآ  زا  لبق  نیسح  ماما  دندروآ ، موجه  ینیسح  مایخ  فرط  هب  دعسرمع  نایهاپس  هک  نیمه  اروشاع  زور  حبص  دومرف  مالسلاهیلع 
یئاجر تنا  برک و  لک  یف  تنا  ةدش و  لک  یف  یتقث  تنا  مهللأ  تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  فرط  هب  ار  اهتسد  دربب  ریـشمش  هضبق  هب 

کب و هتلزنا  ودعلا  هیف  تمـشی  قیدـصلا و  هیف  لدـخی  ۀـلیجلا و  هیف  لقت  داوفلا و  هیف  فعـضی  مه  نم  مک  ةدـعو  ۀـقث  یب  لزن  رما  لک  یف 
ۀنـسح و لک  یهتنم  هنـسح و  لک  بحاص  ۀـمعن و  لک  یلو  تناـف  هتفـشک  ینع و  هتجرفف  كاوس  نمع  کـیلا  ینم  ۀـبغر  کـیلا  هتوکش 
هب دروآ  يور  نم  هب  هک  یلکشم  ره  رد  و  یئوت ، مدیما  اهیتخس  همه  رد  و  منکیم ، اکتا  وت  هب  اهتنحم  همه  رد  ادنوادخ  .» ۀبغر لک  یهتنم 

دننکیم و اهر  ارم  ناتسود  دوشیم و  دودسم  هراچ  ددرگیم و  فیعض  اهلد  نآ  ربارب  رد  هک  یهودنا  رایـسب  هچ  منکیم ، هیکت  وت  يورین 
ار نآ  وت  ماهدوب و  راودـیما  وت  هب  سویأم و  همه  زا  اریز  میاـمنیم  هوکـش  وت  هب  منکیم و  هضرع  وت  رب  ار  نآ  دـننکیم  تتامـش  نانمـشد 

[ . 206 . ] یقایتشا ره  تیاهن  هنسح و  ره  بحاص  تمعن و  ره  کلام  وت  هک  يداد  شیاشگ  يدرک و  لح  میارب 

هفوک رکشل  موجه 

مایخ فارطا  رد  دندش و  راوس  هفوک  رکشل  دش و  دنلب  دعسرمع  هاپس  روپیش  يادص  هک  دوب  حبص  زامن  بیقعت  لاح  رد  مالسلاهیلع  نیسح 
نیـسح ای  تفگ : دنلب  يادص  اب  نوعلم  رمـش  دـندش ، هجاوم  نآ  نورد  شتآ  قدـنخ و  اب  نوچ  دـنتخادرپ و  زات  تخات و  هب  ینیـسح  مرح 

: دومرف رمش  خساپ  رد  ماما  . يرآ دنتفگ  تسا ، رمـش  ایوگ  دومرف : نیـسح  ماما  . يدومن باتـش  شتآ  يوس  هب  تمایق  زا  لبق  رانلاب . تلجعت 
هجسوع نب  ملـسم  هحفـص 190 ] یـشتآ [ .» هب  رتراوازـس  وت  یئوگیم  نینچ  نارچزب  نز  رـسپ  وـت  ، » يرغملا ۀـیعار  نباـی  اذـه  لوـقت  تنا 

هنئمطم سفن  مالسلاهیلع  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


زا قساف و  وا  هک  منزب  ریت  اب  ار  وا  راذـگب  درک : ضرع  ملـسم  دومرف  تعنامم  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دـنک  اـهر  رمـش  يوس  هب  يریت  تساوخ 
[ . 207  ] منک گنج  هب  ادتبا  هک  مرادن  تسود  نم  دومرف : ماما  تسا  گرزب  ناراکمتس  زا  ادخ و  نانمشد 

نیسح ياعد  تباجتسا 

شتآ هب  ارت  داب  هدژم  نیـسح  ای  دز : ادـص  داـتفا  نآ  نورد  شتآ  قدـنخ و  هب  شمـشچ  هک  دعـسرمع  نایهاپـس  زا  یکی  هزوح  نب  هللادـبع 
، دیـسرپ صخـش  نیا  مان  زا  هاـگنآ  موشیم  دراو  ناـبرهم  راـگدرورپ  رب  نم  عاـطم . عیفـش  میحر و  بر  یلع  مدـقا  ینا  دومرف : ماـما  . منهج
هب اعد  ریت  امن ، راتفرگ  شتآ  هب  ار  وا  ایادخ  رانلا . یلا  هزح  بر  تفگ : تشادرب و  اعد  هب  تسد  ترـضح  . تسا هزوح  نب  هللادـبع  دـنتفگ :
وا بسا  دنام و  باکر  رد  شیاپ  داتفا و  نیمز  هب  هللادـبع  درک  مر  هزوحنبا  بسا  درک ، ار  دوخ  راک  شیاین  هحلـسا  دومن و  تباصا  فدـه 
هک ع )  ) نیـسح . دـش لـصاو  منهج  هب  داـتفا و  شتآ  قدـنخ  لـخاد  اـت  دـیبوکیم  یتـخرد  بوچ و  گنـس و  رهب  دیـشکیم و  نیمز  هب  ار 

انبـصغ انملظ و  نم  مصقاف  هتیرذ  کیبن و  تیب  لها  انا  مهللا  تفگ : تشادرب و  نامـسآ  هب  رـس  درک  هدهاشم  ار  شیاعد  عیرـس  تباجتـسا 
نادرگ شدوبان  هدومن  بصغ  ار  ام  قح  هتشاد و  اور  متس  ام  هب  هک  ره  میئوا  هیرذ  وت و  ربمایپ  تیب  لها  ام  اهلا  راب  .» بیرق عیمس  کنا  انقح 

رد دیزی  هزیاج  نتفرگ  يارب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  نتشک  يادوس  هک  دعسرمع  نایهاپس  زا  یکی  لئاو  نب  قورسم  «. یکیدزن ياونـش  وت  هک 
دوخ تین  زا  دـیدرگ و  فقاو  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  ماـقم  هب  دـش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  هثداـح  نیا  ندـید  زا  دـینارورپیم  رس 

هحفص 191 ] [ . ] 208  ] درک كرت  ار  البرک  تشگ و  نامیشپ 

تجح مامتا 

نمشد و هاپس  یگمه  هک  دنلب  يادص  اب  دش و  راوس  تشاد  مان  زجترم  هک  ادخ  لوسر  بسا  رب  ع )  ) نیـسح ماما  سپـس  دیوگ : دیفم  خیش 
قحی امب  مکظعا  یتح  اولجعت  یلوق و ال  اوعمـسا  سانلا  اهیا  : دومرف نینچ  تجح  مامتا  دوخ و  یفرعم  ماقم  رد  دندینـشیم  اهنآ  تیرثکا  ای 

مث ال مکرما  اوعمجاف  مکـسفنا  نم  فصنلا  ینوطعت  مل  نا  دعـسا و  کلذـب  متنک  فصنلا  ینومتیطعا  ناـف  مکیلا  رذـتعا  یتح  یلع و  مکل 
دنپ تسا  قح  هچنآ  هب  ار  امـش  ات  دینکن  باتـش  دـیهدارف و  شوگ  منخـس  هب  مدرم ، . » نورظنت یلا و ال  اوضقا  مث  ۀـمغ  مکیلع  مکرما  نکی 
امـش یتخبکین  تداعـس و  هب  دـیدومن  تیاعر  ماهراـبرد  ار  تورم  فاـصنا و  رگا  سپ  مدـنبب  امـش  رب  ار  رذـع  هار  میاـمن و  هظعوم  مهد و 

نم راـک  هب  هاـگ  نآ  دـنامن  هدیـشوپ  امـش  رب  يزیچ  اـت  دـینک  رکف  دوخ  راـک  رد  سپ  دـیدرکن  تیاـعر  ار  فاـصنا  رگا  دوـشیم و  یهتنم 
: لاق مث  . تسا ناراکوکین  یلو  وا  هداتـسرفورف و  ار  باتک  هک  تسا  یئادخ  نم  تسرپرـس  یلو و  هک  یتسرد  هب  دیوشن ». رظتنم  دیزادرپب و 

نبا تسلا  یتمرح ، كاهتنا  یلتق و  مکل  لحی  حلـصی و  لها  اورظناف  اهوبتاع  مکـسفنأ و  یلا  اوعجرا  مث  انأ  نم  اورظناف  ینوبـسناف  دـعب  اما 
ءادهشلادیس ةزمح  سیلوا  هبر  دنع  نم  هب  ءاج  امب  و  ص )  ) هللا لوسرب  قدصملا  هللااب و  نینمؤملا  لوا  همع و  نبا  هیصو و  نبا  مکیبن و  تنب 

ناف ۀنجلا ، لها  بابـشا  دیـس  ناذه  یخأل  یل و  ص )  ) هللا لوسر  لاق  ام  مکغلبی  ملوا  یمع ، نیحانجب  ۀـنجلا  یف  ریطلا  رفعج  سیلوا  یمع ،
هومتلئـس اذا  نم  مکیف  ناف  ینومتبذـک  نا  هلها و  هیلع  تقمی  هللا  نا  تملع  ذـم  ابذـک  تدـمعت  اـم  هللا  قحلا و  وه  لوقا و  اـمب  ینومتقدـص 

نب سنا  مقرا و  نب  دـیز  يدعـسلا و  دعـس  نب  لهـس  يردـخلا و  دیعـسابا  يراصنألا و  هللادـبع  نب  رباج  اولـس  مکربخا ، کلذ  نع  همتلأـس 
نم بسن  رد  سپ  .» یمد کفـس  نع  مکل  زجاح  اذـه  یف  اما  یخأل  یل و  ص )  ) هللا لوسر  نم  هلاقملا  هذـه  اوعمـس  مهنا  مکوربخی  کـلام 

رد ار  دوخ  دـیناوخب و  تواضق  هب  ار  دوخ  نطاب  روعـش  نادـجو و  دـینک و  هعجارم  دوخ  سفن  هب  هاـگنآ  تسیچ  مبـسن  متـسیک و  دـیرگنب 
هک تسا  لالح  امـش  رب  و  دیزیرب ؟ ار  منوخ  هک  تسا  لالح  هتـسیاش و  امـش  يارب  ایآ  هک  دیئامن  همکاحم  نطاب  روعـش  نادـجو و  رـضحم 

قیدصت ادخ و  هب  هدنورگ  نمؤم و  لوا  هحفص 192 ] وا و [  هدازومع  وا و  یصو  رسپ  امش و  ربمغیپ  رتخد  رسپ  نم  ایآ  دینکشب ؟ ار  متمرح 
تشهب رد  لاب  ود  اب  هک  رفعج  ایآ  تسین ؟ نم  يومع  ادهشلادیس  هزمح  ایآ  ؟ متسین هدروآ  ادخ  بناج  زا  وا  هک  ار  هچنآ  وا و  لوسر  هدننک 
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ياقآ دیس  ود  نیا  دومرف : هک  تسا  هدیـسرن  امـش  هب  مردارب  نم و  هرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  شیامرف  ایآ  تسین ؟ نم  يومع  دنکیم  زاورپ 
ار نایوگغورد  ادخ  متـسناد  هک  یتقو  زا  ادخ  هب  تسا و  تسار  میوگیم  هچنآ  هک  دـیدومن  ارم  ياههتفگ  قیدـصت  رگا  دنتـشهب ، ناناوج 
، دیسرپب دنتسه  امش  نیب  رد  هک  یناسک  زا  متخاس  ربخ  اب  ار  امـش  هچ  نآ  زا  دیرادن  رواب  ارم  راتفگ  رگا  و  ماهتفگن ، غورد  درادیم  نمـشد 

امـش هب  اهنآ  دینک  لاوئـس  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس و  يدعـس  نب  لهـس  يردخ و  دیعـسوبا  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  زا 
نب رمـش  عـقوم  نیا  رد  [ . 209  ] دـیاهدش نم  نوـخ  نتخیر  هداـمآ  ارچ  سپ  دوـمرف  نینچ  مردارب  نم و  هراـبرد  ربماـیپ  هک  تـفگ  دـنهاوخ 

ار قح  هدرک و  رهم  ار  تبلق  ادخ  اریز  یتفگ  تسار  تفگ : خساپ  رد  رهاظم  نب  بیبح  . یئوگیم هچ  ممهفیمن  ادـخب  تفگ : نشوجلايذ 
برغملا قرشملا و  نیب  ام  هللا  وف  مکیبن  تنب  نبا  ینا  یف  نوکشتفا  اذه  نم  کش  یف  متنک  ناف  مالسلاهیلع : نیسحلا  مهل  لاق  مث  یمهفیمن 

ماما سپس  .» ۀحارج نم  صاصقب  وا  هتکلهتـسا  مکل  لام  وا  هتلتق  مکنم  لیتقب  ینوبلطتا  مکحی  و  مکریغ ، یف  مکیف و ال  يریغ  یبن  تنب  نبا 
ادخب دیراد ؟ دیدرت  زین  متسه  امش  ربمغیپ  رتخد  رسپ  نم  هک  نیا  رد  ایآ  دیراد  کش  متفگ  هک  هچ  نآ  رد  رگا  دومرف : اهنآ  هب  ع )  ) نیـسح

للم ریاـس  نیب  رد  هن  امـش و  ناـیم  رد  هن  درادـن  دوـجو  نم  زا  ریغ  يربماـیپ  هوـن  نیمز ) هرک  ماـمت  رد  ینعی   ) برغم قرـشم و  رد  دـنگوس 
ماهتخاس حورجم  ار  یسک  ای  ماهدرب  امش  زا  یلام  ای  دینکیم  بلط  نم  زا  ار  شنوخ  هک  ماهتـشک  ار  امـش  زا  یـسک  ایآ  امـش  رب  ياو  . ناهج

يا ثعـشا و  نب  سیق  يا  رجبا و  نب  راجح  ياو  یعبر  نب  ثبـش  يا  : دروآرب دایرف  ماما  هاگ  نآ  «. دیاهدمآرب صاصق  صاقت و  ماقم  رد  هک 
رگا تسا  باداش  زبسرس و  هحفص 193 ] نامیاهغاب [  هدیسر و  رمث  هب  ام  ياههویم  هک  دیداتسرفن  همان  نم  يارب  امش  رگم  ثراح  نب  دیزی 

ریصقت و چیه  تسا و  ربمغیپ  هون  وا  هک  نیا  زا  اریز  دنتشادن  یباوج  ماما  نانخس  ربارب  رد  هک  تیعمج  . تسا وت  رایتخا  رد  هدامآ  هاپس  یئایب 
: تفگ تسا  فورعم  تنایخ  هعدخ و  رکم و  هب  هک  ثعـشا  نب  سیق  طقف  دندومن و  توکـس  اذل  دنتـشادن  دـیدرت  کش و  درادـن  یهانگ 

يدـیب مکیطعا  هللا ال  ـال و  ع :)  ) نیـسحلا هل  لاـقف  . دیـسر یهاوخ  نآ  هب  يراد  تسود  هچنآ  هک  يوشیمن  تیومعرـسپ  مکح  میلـست  ارچ 
امـش تسد  رد  تسد  لیلذ  راوخ و  صاخـشا  دـننام  ادـخ  هب  هن  : » دومرف شباوج  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  . دـیبعلا رارف  رفا  ـال  لیلذـلا و  ءاـطعا 

یگداتسیا يرگدادیب  متس و  ملظ و  ربارب  رد  هتـشارفارب  یتماق  اب  تعاجـش  تماهـش و  اب  هکلب  « ) منکیمن رارف  مه  هدرب  دننام  مراذگیمن و 
[ . 210  ] مهدیم حیجرت  رارف ، تفخ  میلست و  تلذ  رب  ار  تداهش  منکیم و 

ماما رگید  هبطخ 

الأ و : تسا هدومرف  نینچ  هبطخ  رخآ  رد  تسا و  لصفم  رایـسب  هک  دومرف  داریا  مه  يرگید  هبطخ  اروشاع  زور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
تباط و روجح  نونمؤملا و  هلوسر و  انل و  کلذ  هللا  یبای  ۀلذلا  انم  تاهیه  و  ۀلذلا ، ۀلـسلا و  نیب  نیتنثا ، نیبزکر  دق  یعدـلا  نب  یعدـلا  نا 

ةرـسالا هذهب  فحاز  ینا  الأ و  ترذنا  ترذعا و  دق  الأ  مارکلا ، عراصم  یلع  مائللا  ۀعاط  رثؤت  نأ  نم  ۀیبا  سوفن  ۀـیمح و  فونا  ترهط و 
تداهشب نت  تسا : هدرک  بوکخیم  زیچ  ود  نیب  ارم  هدازانز  رـسپ  هدازانز  هک  دیـشاب  هاگآ  .» رـصانلا نالذخ  ودعلا و  ةرثک  ددعلا و  ۀلق  یلع 
مهدیمن تلذ  هب  نت  زگره  تسا و  رودـب  تلذ  يراوخ و  ام  زا  منک ) تعیب  هیواعم  نب  دـیزی  اب  ینعی   ) مریذـپب ار  يراوخ  تلذ و  ای  مهد و 
ياهناسنا تیمح و  تریغ و  اب  نادرم  دناهدومن و  تیبرت  هداد و  شرورپ  ار  ام  هک  ياهزیکاپ  كاپ و  نانز  نینمؤم و  شربمایپ و  ادـخ و  هک 

مدقم نیرفآراختفا  تداهـش  هحفـص 194 ] رب [  ار  هیاـمورف  تسپ و  نادرم  زا  يرادربناـمرف  تعاـطا و  هـک  دـنهدیمن  هزاـجا  زگره  هدازآ 
ماهداوناخ و اب  نم  الا  دنامن و  یقاب  امـش  يارب  يرذع  هک  تسا  تجح  مامتا  امـش و  راذنا  يارب  میوگیم  امـش  هب  هچنآ  هک  دینادب  میرادب 

راعشا هب  ماما  هاگنآ  دشاب ، هتشادن  دوجو  يزوریپ  هب  دیما  دنچ  ره  منکیم  لابند  ار  مفده  مگنجیم و  دایز  نمشد  اب  منارای  كدنا  يهدع 
ۀلود اـنایانم و  نکلو  نبج  اـنبط  نا  اـم  و  - 2 انیبـلغم ریغف  بلغن  نا  امدـق و  نومازهف  مزهن  ناـف  - 1: تسج کسمت  يدارم  کیـسم  نب  ةورف 

نیتمشلل لقف  - 5 انیقب نذا  مارکلا  یقب  ول  اندلخ و  نذا  كولملا  دلخ  ولف  - 4 انیلوالا نورقلا  ینفا  امک  یموق  تاورس  مکلذ  ینفاف  - 3 انیرخآ
بولغم رگا  دندوب و  زوریپ  ام  ناگتشذگ  هک  تسین  هقباسیب  يرما  میهد  تسکش  ار  نمشد  رگا  - » 1 انیقل امک  نوتماستلا  یقلیس  اوقیفا  انب 
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نآ زا  تموکح  تسا و  تبیصم  يراتفرگ و  ام  تمسق  نونکا  نکل  درادن  هار  ام  رد  نبج  سرت و  - » 2 «. میاهدروخن تسکش  مه  زاب  میوش 
ناهاشداپ رگا  - » 4 «. دـندش دوبان  هتـشذگ  راصعا  نورق و  مدرم  همه  هک  ناـنچ  تخاـس  دوباـن  ار  اـم  ناـگرزب  هماـنرب  نیمه  - » 3 «. نارگید

هب وگب  ام  ناگدننکتتامش  هب  سپ  - » 5 «. میدنامیم یقاب  مه  ام  دندنامیم  یقاب  ناگرزب  رگا  میتشاد و  مه  ام  دنتـشادیم  دیواج  یگدـنز 
شیب تشاد و  دیهاوخن  يزارد  یگدنز  نیا  زا  دعب  دنگوس  ادخب  دومرف : سپس  «. دش دیهاوخ  قحلم  ام  هب  مه  امش  ماجنارـس  هک  دیئآ  دوخ 
طسو هلیم  دننام  امش  دروآرد و  شدرگب  امش  رـس  رب  ار  گرم  يایـسآ  راگزور  ات  دنام  دیهاوخن  هدنز  دوش  بسا  راوس  هدایپ  هک  ینامز  زا 
سپ تسا ، هتفگ  میارب  ص )  ) ادخ لوسر  مدج  زا  مردپ  هک  تسا  ینخـس  نیا  دیرب و  رـس  هب  ینارگن  بارطـضا و  رد  هتـسویپ  ایـسآ  گنس 

دینک و نم  نتشک )  ) دصق هاگ  نآ  دنامن  هدیشوپ  هبتشم و  امـش  رب  رما  ات  دیریگب  ار  دوخ  میمـصت  دینک و  تروشم  دوخ  نارکفمه  اب  ءادتبا 
زا ياهدبنج  رادناج و  چیه  ماهتسج و  لکوت  تسا  امـش  هحفـص 195 ] نم و [  راگدرورپ  هک  ادخ  هب  نم  هک  یتسرد  هب  دـیهدن ، تلهم  ارم 

[ . 211  ] تسا تلادع  میقتسم  هار  طارص و  رب  نم  راگدرورپ  قیقحتب  تسین و  جراخ  وا  رادتقا  تردق و  هضبق  هطیح و 

دیحوت رکشل  رب  رفک  هاپس  شروی 

دـش لصاح  رفک  هاپـس  رد  یلزلزت  تلاح  تسویپ  نیـسح  هب  یحایر  دیزی  نب  رح  ناشهدنامرف  نیلوا  هفوک  نایهاپـس  راظتنا  فالخ  رب  نوچ 
وا زا  ار  مچرپ  دز و  ادص  ار  دیرد  دوخ  مالغ  اذل  ددرگ  یشالتم  شهاپـس  تسا  نکمم  دیامن  لمأت  نیا  زا  شیب  رگا  دیـسرت  دعـسرمع  هک 

لوا نم  دیهد  یهاوگ  ریما  دزن  تفگ : ار  نایهاپس  درک و  اهر  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاپس  يوس  هب  داهن و  نامک  رد  يریت  سپس  تفرگ و 
يوریپ تیعبت و  وا  زا  زین  رفک ، نایهاپـس  دعـس ، رـسپ  هنادرمناوجان  لمع  مادقا و  نیا  اب  . مدومن يزادناریت  نیـسح  يوس  هب  هک  مدوب  یـسک 

رگم دنامن  یقاب  ماما  نارای  زا  یسک  تفرگ و  ندیراب  ینیسح  هاپـس  رکیپ  رـس و  رب  ناراب  دننام  اهریت  دندرک و  يزادناریت  هب  عورـش  هدومن 
لـسر ماهـسلا  هذـه  ناف  هنم  دـبال  يذـلا  توملا  یلا  هللا  مکمحر  اوموق  دومرف : شباحـصا  هب  ع )  ) نیـسح ! دومن تباصا  وا  هب  يریت  هک  نآ 
ناریفس راکمتـس و  هورگ  ناگداتـسرف  اهریت  نیا  هچ  تسین  نآ  زا  يزیرگ  هک  دیوش  گرم  يایهم  دنک  تمحر  ار  امـش  ادخ  .» مکیلا موقلا 

اب ماما  نارای  تفاـی و  همادا  یتعاـس  دربن  دـش و  عورـش  دـیحوت  هاپـس  رب  رفک  هاپـس  یعمج  هتـسد  هلمح  نآ  زا  سپ  «. امـش يوسب  دـناگرم 
ار یعمج  هتسد  هلمح  ءادهش  بوشآرهشنبا  دندومن  یتخس  رازراک  هتخادرپ و  نمـشد  تالمح  عفد  هب  رتشیب  هچ  ره  تماهـش  تعاجش و 

تبسن ناگدشهتشک  نیا  و  مینکیم . رظنفرـص  اهنآ  مان  زا  راصتخا  تهج  هک  هدرک  نایب  مه  ار  نانآ  یماسا  هدومن و  رکذ  رفن  کی  لهچ و 
هحفص 196 ] [ . ] 212  ] دش راکشآ  نیسح  هاپس  رد  ناصقن  هک  دوب  دایز  يدح  هب  ماما  هاپس  هب 

هسدقم هیحان  ترایز 

زا هک  دناهدرک  لقن  ار  یترایز  خـیرات  ترایز و  بتک  رد  نارگید  نینچ  مه  لابقا و  راحب و  رد  سواط  نب  دیـس  یـسلجم و  همالع  موحرم 
زا یـضعب  البرک و  يادهـش  نآ  رد  هک  تسا  هدش  رداص  یناهفـصا  بلاغ  نب  دمحم  خیـش  تسد  هب  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  هسدـقم  هیحان 

مینکیم رکذ  دشاب  دیهـش  نآ  هب  طوبرم  هک  ترایز  زا  یتمـسق  ءادهـش  زا  کی  ره  تالاح  عورـش  رد  ام  تسا و  هدـیدرگ  نایب  ناشتالاح 
[ . 213]

یلوا هلمح  يادهش 

هک یتالمج  راوگرزب  نادیهش  نیا  زا  لیلجت  روظنم  هب  اذل  هدشن  رکذ  خیرات  رد  ياهظحالم  لباق  بلاطم  یلوا  هلمح  يادهـش  هرابرد  نوچ 
ینبا شرک  طساق و  یلع  مالـسلا  - 2-3. يراصنالا نالجع  نب  میعن  یلع  مالـسلا  - 1: مینکیم رکذ  تسا  هدـمآ  هسدـقم  هیحان  ترایز  رد 
یلع مالـسلا  - 7. کلام نب  فیـس  یلع  مالـسلا  - 6. ملـسم نب  رماع  یلع  مالـسلا  - 5. کلام نب  ۀماغرـض  یلع  مالـسلا  - 4. نییبلعتلا ریهظ 

هنئمطم سفن  مالسلاهیلع  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


ریمحیبأ نب  راوس  روساملا  حیرجلا  یلع  مالـسلا  - 9. يذئاعلا هللادبع  نب  عمجم  یلع  مالـسلا  - 8. یبحرألا ردکلا  هللادبع  نب  نامحرلادـبع 
ینادـمهلا ۀمالــسیبأ  نـب  راـمع  یلع  مالــسلا  - 11. یعدــنجلا هللادــبع  نـب  ورمع  هـعم  بــترملا  یلع  مالــسلا  - 10. ینادـمهلا یمهفلا 

یلع مالسلا  - 14 هحفـص 197 ] قیتع [ . نب  ۀـنانک  یلع  مالـسلا  - 13. یعازخلا قـمحلا  نب  ورمع  یلوـم  رهزلا  یلع  مالـسلا  - 12( ینالادلا )
طیبـث نـب  دـیزی  ینبا  هللادـیبع  هللادـبع و  یلع  یلع  مالـسلا  - 16  - 17. یمعثخلا رـشب  نـب  ریهز  یلع  مالــسلا  - 15. ینابیـشلا یلع  نب  ۀـلبج 

نب نامیلـس  هلتاـق  هللا  نعل  نینمؤملاریما و  نب  نیـسحلا  یلوم  نامیلـس  یلع  مالـسلا  - 19. يدزالا میلـس  نب  ریهز  یلع  مالـسلا  - 18. یسیقلا
(. ع  ) یلع نب  نیسحلا  یلوم  حجنم  یلع  مالسلا  - 21. مالسلاامهیلع یلع  نب  نیسحلا  یلوم  براق  یلع  مالسلا  - 20. یمرضحلا فوع 

یبلک ریمع  نب  هللادبع 

ام زا  يدرم  دیوگیم : تسا  بلک  هلیبق  دارفا  زا  یکی  هک  بابحوبا  « یبلک ریمع  نب  هللادبع  رب  مالـس  .» یبلکلا ریمع  نب  هللادـبع  یلع  مالـسلا 
رتخد بهوما  شرـسمه  اب  تشاد و  لزنم  نادمه  هلیبق  زا  دـعجرئب  هلحم  هفوک  رد  میلعینب  هریت  زا  بهووبا  هب  ینکم  ریمع  نب  هللادـبع  مانب 

نیا دیسرپ : دومن ، هدهاشم  ار  يرایسب  تعامج  درک  روبع  هیلخن  رب  يزور  دوب  راوگرزب  دنمورب و  عاجش و  يدرم  وا  درکیم ، یگدنز  دبع 
: تفگ دوخ  اب  هللادبع  دنورب ! ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نیـسح  گنج  هب  ات  دنوشیم  هدامآ  اهنیا  دش : هتفگ  دناهدرک ؟ عامتجا  هچ  يارب  تیعمج 
هب ار  وا  زین  شرسمه  تخاس ، هاگآ  دوخ  میمصت  زا  ار  شرسمه  دمآ و  هناخ  هب  مگنجن  تعامج  نیا  اب  ارچ  مرافک  اب  داهج  قاتشم  هک  نم 

هنابـش شرـسمه  قافتاب  هللادـبع  . ربب دوخ  اب  مه  ارم  نک و  تکرح  درادـب  قفوم  تراک  رد  ارت  ادـخ  تفگ : درک  قیوشت  شمیمـصت  ماـجنا 
نیـسح ماما  اب  اروشاع  زور  ات  تسویپ و  ینیـسح  ناوراـک  هب  دـیناسر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  ار  دوخ  مرحم  متـشه  بش  دومن و  تکرح 

گنج دیـسر و  نایاپ  هب  یلوا  هلمح  درک و  زاغآ  ار  گنج  ع )  ) نیـسح يوس  هب  ریت  باترپ  اب  دعـس  نب  رمع  هکنیا  زا  سپ  دوب  مالـسلاهیلع 
نب ریرب  رهاظم و  نب  بیبح  دندیبلط  زرابم  دندمآ و  نادیم  هب  دایز  نب  هللادیبع  مالغ  ملاس  هیبا و  نب  دایز  مالغ  راسی  دش ، عورـش  نت  هب  نت 

يدرم هک  یبلک  ریمع  نب  هللادـبع  سپـس  دینیـشنب ، امـش  دومرف : ع )  ) نیـسح هحفـص 198 ] دندرک [ . یگدامآ  مالعا  دنتـساخرب و  ریـضخ 
، تسا اهنآ  فیرح  درم  نیا  منامگ  هب  دومرف : نیـسح  ماما  تساوخ ، هزرابم  هزاـجا  تساـخرب و  دوب  هناـشراهچ  وزاـب و  ربطـس  تماقدـنلب 
ار دوخ  هللادـبع  یتسیک ؟ دیـسرپ : وا  زا  راسی  داتـسیا  نانآ  ربارب  رد  داهن و  دربن  نادـیم  هب  مدـق  هللادـبع  . ورب یتسه  لـیام  رگا  دومرف : سپس 
نز رـسپ  تفگ : یبلک  دنیایب ، ام  فاصم  هب  نیق  نب  ریهز  ای  ریرب  ای  رهاظم  نب  بیبح  دیاب  درگرب ، میـسانشیمن  ارت  ام  دـنتفگ : درک ، یفرعم 
رب ناشورخ  ریـش  دننام  و  تسا ، وت  زا  رتهب  دـیایب  وت  گنج  هب  هک  ره  یگنجب ؟ نم  اب  هک  تسا  راع  ارت  دـیایب ، دـیاب  یک  هک  هچ  ارت  راکانز 
هک دزاس  ادج  شندب  زا  رـس  ات  دش  لوغـشم  وا  راک  هب  یبلک  دش ، لصاو  منهج  هب  اج  رد  هک  درک  دراو  وا  رب  يریـشمش  درک و  هلمح  راسی 

ار ریـشمش  ملاس  هک  دوب  لوغـشم  دوخ  راک  هب  درکن و  شوگ  یبلک  اپب  ار  مالغ  هک  دـندز  گناب  وا  رب  ماـما  ناراـی  دومن ، هلمح  وا  رب  ملاـس 
هب مه  ار  وا  درک و  هلمح  ملاـس  هب  سپـس  درب  ار  شپچ  تسد  ناتـشگنا  ریـشمش  داد و  رارق  رپـس  ار  شپچ  تـسد  هللادـبع  دوـمن  وا  هلاوـح 

میلع یف  یتیبب  یبسح  بلک  نباـناف  ینورکنت  نا  - 1: دناوخیم ار  زجر  نیا  دش و  روهلمح  نمشد  هاپـس  هب  هاگ  نآ  تخاس ، قحلم  شقیفر 
هک سب  ارم  راــختفا  رد  مـبلک و  هلیبـق  زا  نـم  دیــسانشیمن  ارم  رگا  - » 1 بـکنلا دـنع  راوخلاـب  تـسل  بـصع و  ةرموذ  ؤرما  ینا  - 2 یبسح
هک یبـلک  رـسمه  .« متـسین فیعـض  وسرت و  اهیتخـس  رد  ورین و  تردـق و  ياراد  متـسه  یـصخش  نم  - » 2 «. تسا مـیلع  هریت  زا  ماهداوناـخ 

رهوش هب  باـطخ  درک و  هلمح  نمـشد  فرط  هب  تشادرب و  ار  همیخ  دومع  دـنک  لـمحت  تسناوتن  دـید  اـهنت  نمـشد  ربارب  رد  ار  شرهوش 
نز دـنادرگرب ، هاگهمیخ  هب  ار  شرـسمه  تساوخ  هللادـبع  (. ص  ) ربمایپ هیرذ  زا  ناکاپ  هار  رد  گنجب  داب ، تیادـف  مرداـم  مردـپ و  تفگ :

نادـناخ يهیحان  زا  ار  وت  ادـخ  دز : ادـص  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  . موش هتـشک  وت  اب  ات  مدرگیمنرب  هن  تفگیم : تفرگ و  ار  رهوش  هماج 
درگرب دزرمایب  ارت  ادخ  [ » هحفص 199 لاتق [ . ءاسنلا  یلع  سیل  هناف  نهعم  یـسلجاف  ءاسنلا  یلا  هللا  کمحر  یعجرا  دهد . ریخ  يازج  ربمایپ 
بهوما کل  میعز  ینا  : دادیم همادا  ار  دوخ  زجر  هللادبع  . تشگرب هاگهمیخ  هب  هاگنآ  تسین ». داهج  نانز  رب  هک  نیشنب  نانآ  اب  نانز و  دزن 
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ماجنارس تشک  ار  دعسرمع  هاپس  ناعاجـش  زا  هدایپ  رفن  هدزاود  راوس و  هدزون  نمـشد  رکـشل  هب  هلمح  اب  وبرـضلاب  امدقم و  مهیف  نعطلاب 
[ . 214  ] دیسر تداهش  هب  یمیمت  یح  نب  ریکب  یمرضح و  تیبث  نب  یناه  تسدب 

رهوش راوج  رد  هللادبع  رسمه  تداهش 

شرهوش دسج  يوجتسج  هب  ناگتشک  نایم  رد  هدمآ و  هاگلتق  هب  بهوما  شرسمه  دیـسر  تداهـش  هب  یبلک  ریمع  نب  هللادبع  هک  یماگنه 
يذلا هللا  لئسا  ۀنجلا  کل  ائینه  تشاد  راهظا  سپس  تفگ و  کیربت  يو  هب  ار  شتداهش  تسـشن و  رـسمه  رهطم  ندب  رانک  رد  تخادرپ و 

نیا رد  دنادرگ » وت  بحاصم  نیـشنمه و  تشهب  رد  ارم  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا  داب  اراوگ  وت  رب  تشهب  .» کعم ینبحـصی  نا  ۀـنجلا  کقزر 
رس تشپ  زا  مه  ثیبخ  نآ  مالغ  دزاس ، قحلم  شرهوش  هب  ار  وا  ات  داد  روتسد  متسر  شمالغ  هب  دش و  وناب  نیا  هجوتم  نوعلم  رمـش  ماگنه 
هب مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  زا  هک  تسا  ینز  اهنت  وا  دیناسر ، تداهـش  هب  ار  وا  تفوک و  شرـس  رب  نینهآ  دومع  اب  ناهگان  دمآرد و 

[ . 215  ] دیسر تداهش 

یبلک هللادبع  نب  بهو 

صیرحت جیهت و  گنج  هب  ار  شدنزرف  بهو  ردام  دندوب ، نیسح  هاپس  عمج  رد  دوخ  رـسمه  ردام و  اب  یبلک  بابح  نب  هللادبع  رـسپ  بهو 
هب ار  رفک  هاپـس  زا  یعمج ، تخاس و  راکـشآ  رهاظ و  ار  دوخ  تداشر  تدالج و  هحفـص 200 ] داهن و [  مدق  رازراک  نادیمب  بهو  دومن ،

؟ يدش دونشخ  یضار و  نم  زا  ایآ  تفگ : ردام  هب  تشگزاب و  دوخ  رسمه  ردام و  دزن  هاگنآ  دنکفا  كاله  كاخ 

يویند ذئاذل  رب  يونعم  تذل  هبلغ 

وا بهو  رسمه  . يوش هتشک  نیـسح  ماما  يور  شیپ  رد  هک  نآ  ات  دش  مهاوخن  دنـسرخ  یـضار و  وت  زا  تفگ : دنزرف  خساپ  رد  بهو  ردام 
نآ هدم و  شوگ  نز  نخس  هب  تفگ : بهو  ردام  ینکن . دوخ  تبیصم  راتفرگ  يزاسن و  هویب  ارم  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ارت  تفگ : ار 
ود اب  قطنم  ود  هتکن : . يوش رادروخرب  شدـج  تعافـش  زا  ات  شکرـس  تداهـش  ماج  شوکب و  ماما  يرای  ترـصن و  رد  زادـنا و  رود  هب  ار 
هب ندشن  راتفرگ  نآ و  زا  يریگهرهب  یگدنز و  باختنا  رـسمه : قطنم  دندرکیم  یئامندوخ  هتـشارفارب و  دق  بهو  ربارب  رد  داضتم  فدـه 

تشگزاب و نادیمب  بهو  تمحر . ربمایپ  تعافـش  زا  يرادروخرب  ماجنارـس  راختفا و  اب  گرم  تداهـش و  باختنا  ردام : قطنم  تبیـصم و 
رـسمه تشگزاب ، ماما  رما  هب  اما  تخات  نادیم  هب  تشادرب و  ار  همیخ  دومع  بهو  ردام  دیـشون ، تداهـش  ماج  زین  دوخ  ات  تشکب  نادـنچ 
ناتساد هکنیا  لامتحا  هتکن : [ . 216  ] درک دیهش  مه  ار  وا  دومع  اب  شمالغ  نوعلم  رمش  روتـسد  هب  اما  دیناسر  رهوش  شعن  هب  ار  دوخ  بهو 

دناهدرکن و لقن  ار  بهو  ناتساد  نیخروم  زا  يرایسب  اریز  دراد  دوجو  دشاب  هدش  هبتشم  ریمع  نب  هللادبع  رسمه  اب  هللادبع  نب  بهو  رـسمه 
. تسا هدش  ادیپ  بهو  مانب  يدنزرف  نز  نیا  هینک  زا  هدوب  بهوما  ریمعنبا  رسمه  نوچ  تسا 2 - ندوب  یبلک  ناونع  هابتشا 1 - أشنم 

تسکش هلمح و 

تیعمج مالسلاهیلع  هللادبعیبا  مایخ  هب  هلمح  دصق  هب  دندیسر  تداهش  هب  نیسح  هاپس  زا  یمین  زا  شیب  دندرک  هظحالم  هک  دعسرمع  هاپس 
نآ ربارب  رد  دنتـسناد  ار  نانآ  هنادرمناوجاـن  فدـه  هک  هللادـبعیبا  باحـصا  هحفـص 201 ] دـندروآ [ ، موجه  هاـگهمیخ  يوس  هب  يریثـک 

دش و یتاراسخ  لمحتم  نمشد  ع )  ) نیسح باحـصا  هناریلد  تمواقم  اب  دندومن ، نارابریت  ار  هفوک  هاپـس  دندز و  نیمزب  وناز  هوبنا  تیعمج 
[ . 217  ] دیدرگ ینیشنبقع  هب  راچان  حورجم  يدایز  دادعت  هتشک و  يدادعت  نداد  اب 
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ریضخ نب  ریرب 

زا نآرق و  يراق  دباع و  گرزب و  يدرم  یقرـشم  ینادـمه  ریـضخ  نب  ریرب  «. ریـضخ دـنزرف  ریرب  رب  مالـس   - » ریـضخ نب  ریرب  یلع  مالـسلا 
ترـضح دینـش  هک  یماـگنه  ریرب  . دوـب هفوـک  لـها  ناـگرزب  ءاـسؤر و  زا  مالـسلاهیلع و  ناـنمؤملاریما  باحـصا  زا  ینآرق و  موـلع  دـیتاسا 

ماما تمدخ  رد  هکم  زا  و  دش ، جراخ  همظعم  هکم  دصقب  هفوک  زا  تسا  هدرک  ترجه  هکم  هب  هدز و  زاب  رـس  دیزی  تعیب  زا  ع )  ) هللادبعیبا
[ . 218  ] دیسر تداهش  هب  اروشاع  زور  رد  ات  دوب  مالسلاهیلع 

هدیقع گنج  ریرب و 

هب هلمح  دصق  هب  لقعم  نب  دیزی  . دوب ناحتما  شیامزآ و  زور  یتسار  هک  دیدرگ  راکـشآ  یلکـش  هب  سک  ره  تیهام  تیوه و  اروشاع  زور 
هنوگچ دوخ  هرابرد  ار  ادـخ  راـک  ریرب ! تخاـس : بطاـخم  ار  ریرب  دیـشک و  داـیرف  تفاتـش و  ترـضح  يوس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هاـپس 

! ریرب منیبیم -.» رش  ارت  راک  یلو  منیبیمن  یبوخ  زج  دوخ  هرابرد  مسق  ادخب  .» ارش کل  عنص  اریخ و  یب  عنـص  دقل  هللا  و  تفگ : ریرب  ؟ یتفای
ادـخ زا  مینک و  هلهاـبم  يرـضاح  اـیآ  ریرب : . یناـهارمگ زا  هک  مهدیم  یهاوگ  یئوگیم ، غورد  نونکا  یلو  يدوبن  وگغورد  نیا  زا  شیپ 

دندرک و تنعل  ار  رگیدکی  هاپـس  ود  ربارب  رد  تفریذپ و  ار  هلهابم  دـیزی  دـناسرب ؟ لتقب  يرگید  تسد  هب  ار  ام  زا  يوگغورد  هک  میهاوخب 
دیزی دندرک ، لدب  در و  یتابرض  و  دشکب ، ار  وا  ددرگ و  زوریپ  تسا  لطاب  هکنآ  رب  تسا  قح  رب  هک  نآ  دنتـساوخ  ادخ  هحفص 202 ] زا [ 

رب تفاکـش و  ار  وا  رـس  دیرب و  ار  شدوخهالک  هک  دومن  دـیزی  هلاوح  ریـشمش  ریرب  و  دـشن ، رگراک  هک  درک  ریرب  هلاوح  یتبرـض  لقعم  نب 
. دنکیم وا  هدیقع  صولخ  ینامیا و  تردق  زا  تیاکح  دوخ  فرط  اب  هلهابم  يارب  ریرب  ندش  رضاح  هتکن : [ . 219 . ] داتفا نیمز 

ریرب تداهش 

دنع دـسالا  عوری  سیل  ریــضخیبا  ریرب و  اـنا  : دــناوخیم زجر  نـینچ  تساـخرب و  دروآرد  ياـپ  زا  ار  دوـخ  فـیرح  هـک  نآ  زا  سپ  ریرب 
ریـش زاوآ  زا  هک  تسا  ریـضخ  مردـپ  ریرب و  نم   » ریرب نم  رحلا  لعف  كاذ  ورـض  نم  يرا  مکبرـضا و ال  ریخلا  لـها  ریخلا  اـنیف  فرعیرأزلا 

تالمح هب  ریرب  «. تسا هدازآ  ریرب  لعف  نیا  هک  مرادن  غیرد  نآ  زا  منزیم و  ار  امش  دنسانشیم و  یبوخ  هب  ار  ام  ریخ  مدرم  درادن -  ساره 
ای ینم  اوبرتقا  دیشک : دایرف  ریرب  . دندرکیم رارف  دنتشاد و  ساره  وا  اب  ندش  کیدزن  زا  دعسرمع  تفصهابور  نایهاپس  دادیم و  همادا  دوخ 

لوسر رتـخد  رـسپ  نـالتاق  يا  دـیئایب ، نم  کـیدزن  نینمؤم  ناگدنـشک  يا  .» نیملاـعلا لوسر  تنب  نبا  ۀـلتق  اـی  ینم  اوبرتـقا  نینمؤملا ، ۀـلتق 
ات دندرک  مرن  هجنپ  تسد و  یتعاس  دش و  ریگرد  ریرب  اب  دمآ و  کیدزن  يدبع  ذقنم  نب  یـضر  «. دـیوش کیدزن  نم  هب  نایناهج  راگدرورپ 

دوخ هزین  دمآرب و  رس  تشپ  زا  يدزا  رباج  نب  بعک  هک  دشکب  ار  وا  تساوخیم  تسـشن و  شاهنیـس  يور  دز و  نیمز  رب  ار  وا  ریرب  هکنآ 
 ] ناـج ریرب  بعک ، یپ  رد  یپ  تابرـض  رثا  رب  نکیل  دـنک  ار  یـضر  ینیب  نادـند  اـب  دومن  هزین  ساـسحا  هک  ریرب  درکورف ، ریرب  تشپ  رب  ار 

شلتاق زا  مدرم  اذل  دوب ، هفوک  مدرم  هقالع  دروم  ءارق و  ءاهقف و  زا  ریرب  نوچ  . دیشون تداهش  تبرش  میلست و  نیرفآ  ناج  هب  هحفص 203 ]
ءارق دیس  ریرب  يدرک و  کمک  همطاف  رسپ  هیلع  تفگ : وا  هب  درک و  میرحت  دوخ  رب  ار  وا  اب  نتفگ  نخس  بعک  رـسمه  یتح  هدیدرگ  رفنتم 

[ . 220  ] تفگ مهاوخن  نخس  وت  اب  زگره  مسق  ادخ  هب  یتشک ، ار 

يراصنا ۀظرق  نب  ورمع 

هللا لوسر  یباحص  ورمع  ردپ  یجرزخ  يراصنا  بعک  نب  ۀظرق  « يراصنا ۀظرق  رسپ  ورمع  رب  مالـس  » يراصنالا ۀظرق  نب  ورمع  یلع  مالـسلا 
تفالخ نامز  ياهگنج  مامت  رد  هک  هدوب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  زین  هدمآ و  باسحب  ربمایپ  باحـصا  رهام  نازادناریت  زا  و 
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دمآ شیپ  نیفـص  گنج  نوچ  دیدرگ و  هفوک  مکاح  دش  لمج  مزاع  هک  یماگنه  ترـضح  نآ  فرط  زا  تشاد و  تکرـش  ترـضح  نآ 
رهـش نآ  ياـنب  زا  سپ  هفوک  رد  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  تفر و  اـیند  زا  هفوک  رد  لاس 51  رد  دومن و  تکرش  نیفـص  رد  ترـضح  هارمه 
ماما نارای  ءزج  دمآ و  البرک  هب  هفوک  زا  هک  تسا  ورمع  نیمه  نانآ  نیرتروهشم  هک  تسا  ینادنزرف  ياراد  هظرق  . دش یئارسهحون  شیارب 

دعسرمع يوس  هب  دوخ  ریفس  ناونع  هب  ار  وا  ع )  ) نیسح دوب  سانشرس  رادنابز و  نیبزیت و  نشور و  يدرم  نوچ  تفرگ و  رارق  ع )  ) نیـسح
اروشاع زور  رد  . دـیدرگ عطق  هطبار  دـش و  البرک  دراو  هنعللا  هیلع  رمـش  هک  نآ  اـت  تفرگیم  خـساپ  حرطم و  ار  بلاـطم  دومنیم و  مازعا 

ینا راصنالا  بئاتک  تملع  دق  : دناوخیم ار  زجر  نیا  تفرگ و  رارق  دعسنبا  هاپـس  ربارب  رد  دیبلط و  نادیم  هزاجا  مالـسلاهیلع  ماما  زا  ورمع 
منکیم عافد  متیثیح  مامت  زا  نم  هک  دـننادیم  راصنا  نایرکـشلرادو  یتجهم  نیـسح  نود  راش  سکن  ریغ  مالغ  لعفرامذـلا  هزوح  یمحاس 

هب تسا  هراشا  هناخ  ندرک  حرط  هتکن : . دـنکیم نیـسح  يادـف  ار  شاهناخ  لام و  ناج و  هک  تسا  يدرمناوج  هحفـص 204 ] راک [  نیا  هک 
هب ار  دعسرمع  هاپس  زا  یهورگ  ودرک  ینایامن  گنج  ورمع  . دیشک تسد  نیـسح  تیامح  زا  کلم  هناخ و  رطاخ  هب  هک  دعـسرمع  درکلمع 
رثا رد  ات  درک  عافد  نیـسح  ماما  زا  لد  ناج و  اب  دـیرخیم و  ناـج  هب  وا  دـشیم  اـهر  ع )  ) نیـسح يوس  هب  هک  يریت  ره  و  داتـسرف ، منهج 
دهع هب  ایآ  ربمایپ  رسپ  .» تیفوا هللا  لوسر  نبای  درک : ضرع  دیدرگ و  هللادبعیبا  هجوتم  لاح  نیا  رد  دمآرد  ياپ  زا  هدراو  تاحارج  ترثک 
يرآ .» رثألا یف  ینا  هملعا  مالـسلا و  ینع  ص )  ) هللا لوسر  ارقا  ۀنجلا  یف  یماما  تنا  معن  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  »؟ مدرک افو  دوخ  هفیظو  و 
همادا دربن  هب  نانچمه  ورمع  «. متـسه امـش  یپ  رد  مه  نم  هک  وگب  ناسرب و  مالـس  نم  بناج  زا  ار  ربمایپ  يوشیم  تشهب  دراو  نم  زا  لـبق 

[ . 221  ] تسویپ هللا  ءاقل  هب  ات  داد 

دنکیم رییغت  اهرایعم  هک  اجنآ 

كالم نآ  اب  ار  اهشزرا  ات  درادن  یئانب  رایعم و  اریز  تسا  شزرایب  وا  دزن  اهـشزرا  هدرکن  باختنا  يارب  يریـسم  طخ و  هک  یتقو  ات  ناسنا 
زین اهشزرا  طخ  رییغت  اب  هک  تسا  اج  نیا  ددرگیم ، دروآرب  اهشزرا  طخ  نآ  يانبم  رب  تقو  نآ  دش  صخـشم  شطخ  یتقو  اما  دجنـسب 

رد درب و  دـهاوخ  یپ  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  هب  تفرگ  رارق  تیادـه  طخ  قح و  طارـص  رد  صخـش  رگا  رگید  تراـبعب  ددرگیم  ریغتم 
ریبعت شزرا  هب  اهنآ  زا  بیقعت و  ار  اهـشزرا  دـض  دـهن  مدـق  تلالـض  یهارمگ و  لطاب و  هار  رد  رگا  اما  تشاد  دـهاوخرب  ماگ  نآ  ریـسم 

هب یلع  شردارب  رمع و  تداهـش  زا  سپ  تسا ، دعـسرمع  هاپـس  رد  هک  يراصنا  هظرق  نب  یلع  مانب  دراد  يردارب  هظرق  نب  ورمع  دیامنیم ،
ینعی  » هتلتق یتح  یخا  تللـضأ  باذک  نب  باذک  ای  نیـسح  هحفـص 205 ] ای [  دز : دایرف  دش و  کیدزن  مالـسلاهیلع  هللادبعیبا  هاگرکـشل 
هنکال كاخا و  لضی  مل  هللا  نا  دومرف : خـساپ  ماما  یتشک »! ار  وا  اـت  يدرک  هارمگ  ار  مردارب  هللااـب ) ذوعن   ) وگغورد رـسپ  وگغورد  نیـسح 

نیذلا دـیوگیم : مه  نآرق  هتکن : [ . 222  ] تسا هتخاـس  هارمگ  ارت  هدومرف و  تیادـه  ار  وا  هکلب  درکن  هارمگ  ار  وا  ادـخ   » کلـضا هادـه و 
(. هیآ 76 ءاسن  هروس   ) توغاطلا لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذلا  هللا و  لیبس  یف  نولتاقی  اونمآ 

يوما هاپس  شحاف  تسکش 

گنت اهنآ  رب  ار  ایند  بش و  نانآ  رب  ار  زور  هیماینب  تموکح  ياـهورین  ربارب  رد  ناـشتمواقم  هللادـبعیبا و  باحـصا  یپ  رد  یپ  تـالمح 
زا یکی  يدـیبز  جاجح  نب  ورمع  دـش  دـنلب  باسحیب  راتـشک  تاـحارج و  تامدـص و  زا  ناـنآ  هلاـن  هجـض و  يادـص  هک  يروط  هب  درک 

نیسح باحصا  تمواقم  اریز  دروآیمرب  نانآ  راگزور  زا  رامد  هزین  ریشمش و  اب  نت  هب  نت  گنج  درک  ساسحا  دعسرمع  هاپـس  ناهدنامرف 
دنخبل نآ  رب  هتفرگ و  هرخـسم  يزاب و  هب  ار  گرم  دوخ  فادها  هب  ندیـسر  هار  رد  مکحتـسم و  مکحم و  ناشفدـه  هب  داقتعا  هداعلاقوف و 

نیلقتسم اموق  رـصملا و  لها  ناسرح  ةواقن  نولتاقت  نولتاقت ؟ نم  نوردتا  ءاقمح  ای  : درک مالعا  اسر  دایرف  اب  هفوک  نایهاپـس  هب  اذل  دننزیم 
؟ دیگنجیم یناسک  هچ  اب  دینادیم  اهقمحا  يا  .» مهومتلتقل ةراجحلاب  الا  مهومرت  مل  ول  هللا  هولتق و  الا  دحا  مکنم  مهل  نزربی  الف  نیتیمتـسم 
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هب ور  اهنآ  اب  هک  ره  دینکیم ، گنج  دننکیم  لابقتـسا  گرم  زا  دننادیم و  شزرایب  ار  یگدنز  هک  یمدرم  ناعاجـش و  ياههبخن  اب  امش 
همه يارب  دیدنـسپ و  ار  ورمع  رظن  دعـسرمع  «. دـینک ناشنارابگنـس  دـیگنجب و  اـهنآ  اـب  گنـس  اـب  هک  نآ  رگم  دوـشیم  هتـشک  دوـش  ور 

: هتکن هحفص 206 ] [ . ] 223  ] دگنجن هزین  ریشمش و  حالس  اب  نیسح  نارای  اب  سک  چیه  هک  درک  رداص  ار  روتـسد  نیمه  شترا  ياهتمـسق 
خسار نامیا  هدارا و  تردق  اب  مالسلاهیلع  نیـسح  نارای  - 1: دوشیم راکشآ  یقیاقح  دعـسرمع  يورین  هدنامرف  جاجح  نب  ورمع  راتفگ  زا 

ناشهحلـسا دـنگنجب  اهنآ  اب  هزین  ریـشمش و  اب  ناشنانمـشد  رگا  درادـن و  ار  نانآ  ربارب  رد  تمواقم  باـت  یئورین  چـیه  اذـل ، دـنگنجیم و 
ناشریسم باختنا  رد  دناهتفای و  ار  قح  هک  دنتفرعم  لها  نانآ  - 2. درادن یمامت  هک  نابایب  گنس  رگم  دوشیم  یلاخ  ناشتسد  دنکشیم و 

-3. درادن دوجو  هفوک  نایهاپس  نایم  رد  هدیقع  نامیا و  نیا  دنهدیمن و  جرخب  یتسس  دوخ  هسدقم  فادها  هب  ندیـسر  يارب  اذل  دننیقی  رب 
گرم زا  اهنت  هن  اذـل  تسا  راگدرورپ  برق  ماقم  هب  ندیـسر  نانآ  فدـه  دنتـسین و  لـئاق  یـشزرا  یگدـنز  يارب  اـهنآ  هکنیا  مهم  بلطم 

. دننکیم لابقتسا  نآ  زا  هناقاتشم  هکلب  دنرادن  یساره 

یحایر دیزی  نب  رح 

یمره دنزرف  باتع  دنزرف  بغق  دنزرف  هیجان  دنزرف  دیزی  دنزرف  رح  «. یحایر دیزی  رـسپ  رح  رب  مالـس  . » یحایرلا دیزی  نب  رحلا  یلع  مالـسلا 
رد و  دمآیم ، باسح  هب  گرزب  شناگتـسب  ماوقا و  نایم  رد  رح  . دوشیم یعوبری  هب  ریبعت  وا  زا  یهاگ  اذل  تسا  عوبری  دنزرف  حایر  دنزرف 

لقن امننبا  خیـش  موحرم  درک  باختنا  نیـسح  اب  هضراعم  يارب  ار  وا  دایز  نب  هللادـیبع  لیلد  نیمهب  هک  دوب  لئابق  ءاسؤر  زا  یکی  زین  هفوک 
رس تشپ  هب  ۀنجلاب . رح  ای  رـشبا  دیـسر : شـشوگ  هب  یئادن  رـس  تشپ  زا  دش  جراخ  رـصق  زا  نیـسح  اب  گنج  دصق  هب  رح  نوچ  هک  هدرک 

یتقو نکیل  دادیمن  دوخب  تشهب  هدعو  ریسم  نیا  رد  اذل  تسین و  یئادخ  تراشب  نیا  مسق  ادخب  تفگ : دوخ  اب  دیدن ، ار  یسک  درک  هاگن 
دروخرب ناتساد  ام  [ . 224  ] يدش لئان  یگرزب  ریخ  رجا و  هب  وت  . » اریخ ارجا و  تبـصا  دـقل  دومرف : وا  هب  ماما  دـش  ینیـسح  درک و  هبوت  هک 

هحفص 207 ] میدرک [ . رکذ  البق  ار  البرک  هب  دورو  ات  نیسح  ماما  رب  هار  نتسب  ماما و  اب  رح 

دنکیم هبوت  یحایر  دیزی  نب  رح 

ادـخ هب  تشگزاـب  عناـم  دـشاب  داـیز  گرزب و  دـنچ  ره  هاـنگ  دوـشیمن و  دودـسم  زگره  ادـخ  يوـس  هـب  هار  مالـسا ، نآرق و  سوماـق  رد 
تقیقح ندـید  قح و  مالک  اب  ای  دوشیمن و  رادـیب  ناسنا  تلاـح  نآ  رد  هک  دوشیم  قیفوت  بلـس  ببـس  ناـهانگ  زا  یخرب  اـما  ددرگیمن 
شیارب لـطاب  قح و  صیخـشت  هک  دریگیمارف  ار  شنامـشچ  یهارمگ  تلالـض و  تلفغ و  هدرپ  ددرگیم و  خـسم  شبلق  دـیآیمن ، دوخب 

هدروآ دورف  البرک  نازوس  کشخ و  نیمزرـس  رد  ار  شنارای  وا و  هتـسب و  قحرب  ماما  رب  ار  هار  اریز  دوب  راکهانگ  رح  . ددرگیم نکممریغ 
هدیدرگ هدامآ  گنج  عورـش  هنیمز  درک  هدهاشم  هک  رح  درک  زاب  شیورب  ار  ادخ  يوس  هب  هار  هک  تشاد  يرادیب  هاگآ و  نادـجو  اما  دوب 

يرآ تفگ : لمأت  نودب  دعـسنبا  »؟ یگنجیم درم  نیا  اب  ایآ  « ؟ لجرلا اذـه  تنا  لتاقما  تفگ : دـمآ و  دعـسرمع  دزن  رتشیب  نانیمطا  يارب 
هتفریذپ اهنآ  زا  کی  چیه  درک  نیسح  هک  یتاداهنشیپ  ایآ  ددرگ -. عطق  اهتسد  دوش و  ادج  اهرـس  هک  تسا  نآ  شنیرتکبـس  هک  یگنج 

تشهب نایم  رد  ار  دوخ  دینش ، دعسرمع  زا  ار  خساپ  نیا  هک  رح  . دریذپیمن وت  ریما  نکیل  متفریذپیم  دوب  نم  اب  يریگمیمـصت  رگا  دشن -؟
یگدـنز زا  تسد  مورب و  نیـسح  يوـس  هب  اـیآ  منک  هچ  درکیم : رکف  دـیچیپیم و  دوـخ  رب  داـتفا و  شمادـنا  رب  هزرل  دـید  ریخم  خزود  و 

ایند هب  ار  ترخآ  موش و  هیماینب  رابرد  برقم  منامب و  یقاب  دعـسرمع  هاپـس  زا  یتمـسق  یهدنامرف  هب  ای  مرخب  ار  تشهب  هجیتن  رد  میوشب و 
هچ تسا  زیگنارب  کش  وت  راک  رح ! تفگ : سوا  نب  رجاهم  دوب  نازرل  برطـضم و  رح  حراوج  ءاضعا و  مامت  هک  یلاح  نامه  رد  مشورفب 

یفرعم ارت  تـسیک ؟ هفوـک  مدرم  نیرتعاجــش  دندیــسرپیم  نـم  زا  رگا  مدـیدن ، نازرل  نـینچ  ارت  یکاـنرطخ  عـضوم  چـیه  رد  زگره  هـک 
منهج تشهب و  نایم  ار  دوخ  مسق  ادخب  . » ائیـش ۀنجلا  یلع  راتخا  رانلا و ال  ۀـنجلا و  نیب  یـسفن  ریخا  هللا  ینا و  تشاد : راهظا  رح  !! مدرکیم
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ماـقم و تسپ و  ینعی  هتکن : «. دـننازوسب ارم  سپـس  موـش و  هعطق  هعطق  دـنچ  ره  مرادیمن  مدـقم  تـشهب  رب  ار  يزیچ  نـکیل  مـنیبیم  ددرم 
فرط هب  ار  شبکرم  ناـنع  بلطم  نیا  ناـیب  زا  سپ  رح  . مهدیمن هحفـص 208 ] حیجرت [  تشهب  رب  ار  یگدنز  تاقلعتم  ةایح و  یگدـنز و 
بولق تبعرا  دـقف  بینا  کیلا  مهللا  درک : تاجانم  نینچ  دوخ  يادـخ  اب  دیـسر  نیـسح  کـیدزن  نوچ  دـینادرگ و  هللادـبعیبا  هاـگهمیخ 

هدایپ بسا  زا  و  مدـناسرت ». ار  تربمایپ  نادـنزرف  وت و  ناتـسود  ياهلد  هک  منکیم  تشگزاب  وت  يوس  هب  ایادـخ  . » کیبن دالوا  کـئایلوا و 
هدنکفا نیئاپ  هب  ار  شرس  يراسمرش  زا  هک  یلاح  رد  سپس  درک  مالس  شباحـصا  نیـسح و  رب  تفرگ و  تروص  ولج  هنوراو  ار  رپس  دش و 

تخس وت  رب  متـسب و  وت  رب  ار  هار  هک  منامیـشپ  مدان و  دوخ  هدرک  زا  نم  ربمایپ ! رـسپ  .» ۀبوت نم  یل  لهف  بئات  ینا  هللادبعابا  ای  : دز ادص  دوب 
مرک فطل و  رهظم  هک  ماما  تسا ؟ هتفریذپ  ماهبوت  ایآ  دـشکب  اج  نیا  هب  امـش  راک  مدرکیمن  رکف  یلو  مدـنازرل  ارت  تیب  لها  لد  متفرگ و 

دیامرفیمن نیسح  هتکن : [ . 225  ] يامن تحارتسا  يآ و  دورف  دریذـپیم ، ار  تاهبوت  ادـخ  يرآ  .» کـیلع هللا  بوتی  معن  دومرف : تسا  یهلا 
. دنکن روطخ  اهنهذ  هب  هانگ  شورف  دیرخ و  تیحیسم و  عوضوم  دنهدن و  تبسن  ناگدنب  هب  ار  ادخ  راک  ات  مریذپیم  ار  تاهبوت  نم 

دنکیم نایب  نیسح  يارب  ار  شباوخ  رح 

تعامج نیا  اب  مشاب و  هراوس  هللا  لوسر  نبای  درک : ضرع  دیامن  بلج  گنج  نادیم  هب  نتفر  يهرابرد  ار  ع )  ) نیـسح رظن  هکنیا  يارب  رح 
لوا دیهد  هزاجا  مدینازرل  ار  امـش  تیب  لها  لد  هک  مدوب  یـسک  لوا  نوچ  تسا ، رتهب  ددرگ  یهتنم  ندـمآ  دورف  هب  دـعب  یتعاس  مگنجب و 

ار مردپ  بشید  ناج  نیسح  نم  ياقآ  درک : ضرع  هک  دناهدروآ  زین  خیراوت  زا  یخرب  رد  .و  مگنجب نمشد  اب  امش  هار  رد  هک  مشاب  یـسک 
هحفص مدنبب [ . وا  رب  ار  هار  هک  مدوب  نیسح  اب  هار  رد  : متفگ يدرک ؟ هچ  يدوب و  اجک  مایا  نیا  رد  مدنزرف  دیسرپ : نم  زا  مدید ، باوخ  رد 

امـش باکر  رد  هتـشک  نیلوا  ات  دیهدب  هزاجا  نم  هب  هک  مهاوخیم  اذـل  راک ؟ هچ  ربمایپ  رـسپ  نیـسح  اب  ارت  وت ، رب  ياو  تفگ : مردـپ  [ 209
[ . 226  ] مدرک جورخ  امش  رب  هک  مدوب  یسک  لوا  هکنانچ  مشاب 

دنکیم تحیصن  ار  هفوک  هاپس  رح 

رح اذل  دشاب و  گنج  هدننک  عورش  تساوخیمن  اریز  دادن  رح  هب  نادیم  هزاجا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دوب  هدشن  عورش  زونه  گنج  نوچ 
هزاجا ماما  دهد ، دـنپ  راذـنا و  ار  اهنآ  دـنک و  تبحـص  هفوک  مدرم  اب  ات  تساوخ  هزاجا  ماما  زا  دـش  سویأم  داهج  هزاجا  زا  هک  نآ  زا  سپ 
گوس هب  ردام ، هفوک ! لها  : تفگ نینچ  داد و  رارق  بطاخم  ار  هفوک  مدرم  اسر  يادـص  اب  تفرگ و  رارق  هفوک  هاپـس  ربارب  رد  رح  دومرف و 

امش روصت  دیدومن ، نمشد  میلست  ار  وا  درک  تباجا  ار  امش  نوچ  دیدرک و  توعد  ار  ربمغیپ  رسپ  نیسح  دیرگب ، ناتیازع  رد  دنیشن و  امش 
دننام و  دینکیم ، عنم  اهروشک  ریاس  هب  نتفر  زا  ار  وا  یتح  و  دیاهتـسب ، وا  لتق  هب  رمک  زورما  یلو  دـینکیم  شیادـف  ار  ناتناج  هک  دوب  نیا 

شناهارمه وا و  زا  ار  تارف  بآ  میرذگب  هک  اهنیا  همه  زا  دیاهدرک ، بلس  وا  زا  ار  یتکرح  هنوگ  ره  تسا و  راتفرگ  امش  تسد  رد  ریـسا 
نکیل دـنروهطوغ  نآ  رد  اهگس  ناـبایب و  ياـهكوخ  دـنماشآیم و  نآ  زا  سوجم  ینارـصن و  يدوهی و  هک  یلاـح  رد  دیاهتـشاد ، غیرد 

هب هفوک  هاپس  . دنادرگن باریس  تمایق  زور  رد  ار  امش  ادخ  دیدرک ، لمع  ربمایپ  هیرذ  اب  يروجدب  دنریمیم ، یگنشت  زا  شنادناخ  نیسح و 
هحفص 210 ] [ . ] 227  ] تشگزاب مالسلاهیلع  نیسح  دزن  رح  دندومن ، نارابریت  ار  وا  یقطنم  خساپ  ياج 

دربن نادیم  رد  رح 

نیا دیگنجیم و  هللادبعیبا  هاپـس  ولج  رد  دیـسر  یعوبری  یحایر  دیزی  نب  رح  هب  نت  هب  نت  گنج  تبون  دش و  عورـش  لاتق  هک  نآ  زا  سپ 
نم يرا  مکبرضأ و ال  فیخلا  دالب  لح  نم  ریخ  نع  - 2 فیسلاب مکضارعا  یف  برضا  فیضلا  يوأم  رحلا و  انا  ینا  - 1: دناوخیم ار  زجر 

دورف فیخ  روشک  رد  هک  یـسک  نیرتهب  زا  و  - » 2 «. منزیم ریـشمش  اب  ار  امـش  ندرگ  تسا و  نامهیم  هاگیاج  ماهناخ  رح و  نم  - » 1 فیح
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دوجو ینمـشد  توادع و  هقباس  نایفـس  نب  دیزی  یحایر و  دیزی  نب  رح  نایم  نوچ  «. مرادن غیرد  امـش  نتـشک  زا  منکیم و  تیامح  هدـمآ 
اب نتفر  عقوم  متسنادیم  رگا  دوب  هتفگ  دیزی  دش  قحلم  نیـسح  هب  رح  هک  نآ  زا  سپ  تشاد  ار  رح  نتـشک  يوزرآ  هراومه  دیزی  تشاد و 

لاـیخ هشیمه  وت  تفگ : ار  نایفـس  نب  دـیزی  دوب  هاـگآ  ناـیرج  نیا  زا  هک  میمت  نب  نیـصح  .و  متـشکیم ار  وا  مدرکیم و  هلمح  وا  رب  هزین 
مه اب  هک  يرـضاح  تفگ  وا  هب  تفرگ و  رارق  رح  ربارب  رد  نایفـس  نب  دیزی  اذل  تسا ، رح  نیا  يدینارورپیم ، دوخ  رکف  رد  ار  رح  نتـشک 

دادن و لاجم  ار  وا  رح  دش  کیدزن  هکنیمه  دوب  رح  تسد  رد  نایفس  نب  دیزی  ناج  هک  نیا  لثم  دیوگ : نیصح  يرآ  تفگ : رح  میگنجب ؟
هتـشپ هتـشک  زا  دادیم و  نـالوج  فرط  رهب  دوب و  بسا  رب  راوس  رح  دـیوگ : یناویخ  حرـسم  نب  بوـیا  . دـیناسر لـتق  هب  ار  يو  گـنردیب 
بـسا دـیرد و  ار  بسا  مکـش  ریت  مداد ، رارق  فدـه  ار  وا  بسا  مداهن و  ناـمک  هلچ  رب  يریت  مدـمآیمنرب  وا  هدـهع  زا  نوچ  تخاـسیم ،
نمشد هب  هدایپ  تسد  هب  ریـشمش  تسجرب و  ياج  زا  رن  ریـش  نوچمه  رح  نکیل  دش  نیمز  رب  شقن  دیخرچ و  دوخ  رودب  دیـشک و  يدایرف 

رتعاجـش رح و  دنزرف  نم  دینک  یپ  ارم  بسا  رگا  » ربزه دبل  يذ  نم  عجـشا  رحلا  نباناف  یب  اورقعت  نا  : دناوخیم ار  زجر  نیا  دش و  روهلمح 
هحفص 211 ] [ .« ] 228  ] ماهشیب ریش  زا 

رح تداهش 

رارق هرـصاحم  رد  دـمآیم و  شیپ  يرطخ  اهنآ  زا  یکی  يارب  هاگره  دـندیگنجیم ، هفوک  هاپـس  اـب  مه  هارمه  نیق  نب  ریهز  دـیزی و  نب  رح 
ناشیا نیب  هک  نآ  ات  دـندیگنج  لاونم  نیا  رب  یتدـم  دادیم ، تاجن  هرـصاحم  رطخ و  زا  ار  وا  تفاتـشیم و  شکمک  هب  يرگید  تفرگیم 

. دندناسر تداهش  هب  ار  وا  هدرک و  هلمح  رح  هب  یعمج  هتسد  نمشد  هاپس  زا  یهورگ  دندنکفا و  هلصاف 

رح نیلاب  رد  ماما 

رب مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تشاد  نت  هب  یقمر  هک  یلاح  رد  دندروآ  هاگهمیخ  هب  ار  وا  هللادبعیبا  باحـصا  تفرگ  رارق  نیمز  رب  رح  یتقو 
وت .» ةرخـآلا یف  دیعـس  ایندـلا و  یف  رح  رحلا ، کـما  کتمـس  اـمک  تنا  دوـمرف : درک و  كاـپ  رح  یناروـن  هرهچ  زا  نوـخ  دـمآ و  شنیلاـب 
زور رد  هللادبعیبا  نارای  زا  یـضعب  «. يدنمتداعـس مه  ترخآ  رد  يدوب و  درمدازآ  ایند  رد  وت  دـیمان ، رح  ارت  تردام  هک  نانچ  يدرمدازآ 
داج انیسح و  يدان  ذا  رحلا  معن  و  - 2 حامرلا کبتشم  دنع  روبس  حایرینب  رح  رحلا  معنل  - 1: دندناوخیم هیثرم  نینچ  نیا  رح  يارب  اروشاع 

-2 «. دوب رادـیاپ  روبـص و  وا  دـیرابیم و  ناراب  دـننام  اهریت  هک  یماگنه  حایر  دـنزرف  رح  تسا  درمدازآ  بوخ  هچ  - » 1 حابصلا دنع  هسفنب 
میلـست هداـهن  صـالخا  قـبط  رد  ار  دوـخ  ناـج  حبــص  لوا  دوـمن و  نیــسح  يادـف  ار  دوـخ  هـک  یماـگنه  تـسا  يدرمدازآ  بوـخ  هـچ  »

رد ار  وا  ندب  اذل  تفریذپ  مه  دعـسرمع  دنیامن  نفد  ات  دـهدب  نانآ  لیوحت  ار  رح  ندـب  هک  دـندرک  اضاقت  دعـسنبا  زا  رح  ناگتـسب  «. درک
هحفص 212 ] [ . ] 229  ] دندرکن ادج  ندب  زا  مه  ار  وا  رس  دندرک و  نفد  دراد  هاگراب  هعقب و  العف  هک  یلحم 

رح ربق  شبن  لیعامسا و  هاش 

هب هک  يرفـس  رد  قارع  فرـصت  زا  سپ  يوفـص  لیعامـسا  هاش  هک : هدرک  لـقن  هیناـمعنلا  راونا  باـتک  رد  يریازج  هللاتمعن  دیـس  موحرم 
لوبقم ار  شاهبوت  دترم و  ار  وا  یضعب  هک  دومن  دروخرب  فلتخم  لاوقا  هب  رح  هرابرد  دوب  هدیدرگ  فرشم  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز 
ناحتما هکنیا  تفگ  لیعامـسا  هاش  . تسا هتفریذپ  ار  تاهبوت  ادخ  هک  دومرف  هدـش و  یـضار  وا  زا  ماما  هک  دـندوب  دـقتعم  یخرب  هتـسنادن و 

همئا زا  اریز  تسا  هدـش  دـساف  شدـسج  دـشاب  هدـشن  لوبق  رگا  دوب و  دـهاوخ  ملاـس  شدـسج  دـشاب  هدـش  هتفریذـپ  شاهبوت  رگا  منکیم 
اهكاخ دنتفاکش و  ار  ربق  نوچ  داد و  ربق  شبن  روتسد  اذل  دوشیمن ، دساف  دیهـش  صوصخب  نمؤم  دسج  هک  تسا  هدیـسر  امب  نیموصعم 

هتـسب رح  رـس  رب  اروشاع  زور  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هک  ار  یلامتـسد  دندرک  هدهاشم  دندید و  ملاس  ار  رح  ندب  دنتـشادرب  دـسج  يور  زا  ار 
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، مشاب هتشاد  كربت  يارب  ات  دینک  زاب  تسا  هدیسر  نآ  هب  نیـسح  ماما  كرابم  تسد  هک  ار  لامتـسد  نیا  تفگ : لیعامـسا  هاش  تسا  یقاب 
نوخ نایرج  دنتسب  موس  مود و  لامتسد  دماین ، دنب  نوخ  دنتسب  يرگید  لامتـسد  دش ، يراج  رح  رـس  زا  هزات  نوخ  دندرک  زاب  ار  لامتـسد 
دوشن هتسب  لامتسد  نامه  ات  تسا  هدومن  اطعا  رح  هب  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسا  ياهزیاج  لامتـسد  نیا  دنتفگ : لیعامـسا  هاش  هب  دشن  عطق 

هعقب و رح  ربـق  يارب  داد  روتـسد  لیعامـسا  هاـش  و  دـمآ ، دـنب  نوخ  دنتـسب و  رح  رـس  رب  ار  لامتـسد  ناـمه  ریزگاـن  ددرگیمن  عطق  نوـخ 
[ . 230  ] تسا هدوب  هاگراب  دبنگ و  دقاف  رح  ربق  نامز  نآ  ات  دوشیم  مولعم  دومن . نییعت  اجنآ  يارب  مه  یمداخ  دنزاسب و  یهاگراب 

هجسوع نب  ملسم 

ءادا نم  هللا  دنع  رذـتعن  مب  کنع و  یلخن  نحنا و  فارـصنالا : یف  هل  نذا  دـق  نیحـسلل و  لئاقلا  يدـسألا  ۀجـسوع  نب  ملـسم  یلع  مالـسلا 
حالس یعم  نکی  مل  ول  کقرافا و  و ال  يدی ، یف  همئاق  تبث  ام  یفیـسب  مهبرـضا  اذه و  یحمر  مهرودص  یف  رـسکا  یتح  هللا  ال و  کقح ،
یضق دهش هللا و  دیهش  لوا  هسفن و  يرـش  نم  لوا  تنک  و  هحفـص 213 ] کعم [ . توما  یتح  کقرافا  مل  ةراجحلاب و  مهتفذقل  هب  مهلتاقا 

ۀجسوع نب  ملسم  ای  هللا  کمحری  لاقف : عیرص  تنا  کیلا و  یشم  ذا  کماما  کتاساوم  کمادقتسا و  هللا  رکـش  ۀبعکلا  بر  تزفف و  هبحن 
ةراکـشخ نب  هللادـبع  یبایـضلا و  هللادـبع  کلتق  یف  نیکرـشملا  هللا  نعل  الیدـبت  اولدـب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  أرق  و 

نطو هب  تشگزاب  هزاجا  وا  هب  هک  یماگنه  تفگ  نیسح  هب  هک  نآ  يدسا  هجسوع  نب  ملسم  رب  مالس  .» یبابضلا هللادبع  نب  ملـسم  یلجبلا و 
ات مدرگیمنرب  مسق  ادخ  هب  هن  میدرکن ، تیاعر  ارت  قح  هک  میروآ  رذع  ادخ  هاگـشیپ  رد  يرذع  هچ  اب  سپ  میراد  رب  وت  زا  تسد  ایآ  داد ،

دتفیب و متسد  زا  ریشمش  هتسد  ات  مگنجب  نانمشد  اب  ریـشمش  اب  هاگ  نآ  دنکـشب و  هک  منکورف  نانمـشد  هنیـس  رد  ار  ماهزین  ردق  نآ  هک  نآ 
نیلوا وت  .و  مریمب امـش  باکر  رد  ات  دیگنج  مهاوخ  امـش  نانمـشد  اب  گنـس  اب  هکلب  موشیمن  ادج  وت  زا  مشاب  هتـشادن  یحالـس  چـیه  رگا 

هبعک راگدرورپ  هب  درک ، افو  دوخ  دـهع  هب  دیـسر و  تداهـشب  ادـخ  هار  رد  هک  يدیهـش  نیلوا  يدرک و  هلماـعم  ادـخ  اـب  هک  يدوب  یـسک 
ارت ادخ  دومرف : دمآ و  تنیلاب  رد  نیـسح  هک  یماگنه  دنکیم ، ریدـقت  رکـشت و  تناما  اب  ارت  تاساوم  تامادـقا و  ادـخ  يدـش  دـنمتداعس 

هللادبع یبابـض و  هللادبع  دندرک : تکرـش  وت  لتق  رد  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  . دناوخ ار  هبحن ... یـضق  نم  مهنمف  هیآ  دنک و  تمحر 
ریدقت لیلجت و  هجسوع  نب  ملسم  دننام  ءادهش  زا  کی  چیه  يارب  هیحان  ترایز  رد  هتکن : [ . 231  ] یبابض هللادبع  نب  ملسم  و  هراکشخ ، نب 

. تسا هدشن 

مدرم زا  تعیب  ذخا  ماقم  رد  هجسوع  نب  ملسم 

راگدرورپ تدابع  زامن و  هب  هفوک  دجسم  رد  ینوتس  ياپ  رد  هتسویپ  دوب و  دوخ  رصع  داهز  دابع و  زا  فیرش و  يدرم  هجـسوع  نب  ملـسم 
رامـش هـب  نارادـمان  زا  یمالـسا  ياـهگنج  رد  و  ص )  ) ادـخ لوـسر  باحـصا  زا  راـگزور و  یماـن  ناعاجـش  زا  لاـح  نـیع  رد  لوغـشم و 
لیقع نب  ملسم  هک  یعقوم  هحفص 214 ] دوب [  یقاب  دوخ  قاثیم  دهع و  رب  درک و  توعد  ار  وا  تشون و  همان  نیسح  ماما  يارب  يو  . دمآیم

تفرگیم و تعیب  مدرم  زا  ماما  يارب  لیقع  نب  ملسم  فرط  زا  تلاکوب  هجسوع  نب  ملسم  دش  هفوک  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هدنیامن 
زا یکی  لیقع  نب  ملـسم  مایق  هفوک و  هب  دایزنبا  دورو  ماگنه  و  تشاد ، هدهع  هب  ار  ماما  هدـنیامن  یلام  روما  دومنیم و  يرادـیرخ  هحلـسا 

ماما تکرح  زا  عالطا  لیقع و  نب  ملسم  تداهش  زا  سپ  يو  دش ، هتـشامگ  جحذم  هلیبق  رب  هک  تسا  هجـسوع  نب  ملـسم  هاپـس ، ناهدنامرف 
نب ملسم  ناتساد  [ . 232  ] تسویپ ینیسح  هاپـس  هب  دمآ و  البرک  هب  رهاظم  نب  بیبح  قافتا  هب  دش و  جراخ  هفوک  زا  قارع ، بناجب  نیـسح 

. میاهدرک جرد  البق  ار  اروشاع  بش  رد  هجسوع 

هجسوع نب  ملسم  تداهش 
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روهلمح دوب  تمسق  نیا  هدنامرف  نیق  نب  ریهز  هک  ماما  هاپـس  هرـسیم  رب  دعـسرمع  هاپـس  هنمیم  زا  شنایهاپـس  اب  جاجح  نب  ورمع  هک  ینامز 
تشادرب و ینیگنس  تاحارج  مخز و  هجسوع  نب  ملسم  دنتخادرپ  تشادن  هقباس  هک  ینیگنس  دربن  هب  رگیدکی  اب  یتدم  رکـشل  ود  دندش و 

رابح نیدب  رفاک  دشرلا و  نع  دـئاح  یناغب  نمف  - 2 دـساینب يرذ  یف  یتیب  نا  دبل و  وذ  یناف  ینع  اولأست  نا  - 1: دناوخیم زجر  نینچ  نیا 
قح زا  دـنک  متـس  ام  رب  هک  ره  - » 2 .« مدساینب يهلیبق  زا  دینک  لاوئس  مبـسن  زا  رگا  مریـش و  تعاجـش  ياراد  دیـسرپب  نم  زا  رگا  - » 1 دمص

یبابـض و هللادـبع  هجـسوع  نب  ملـسم  هک  نیا  ات  درکیم  هلمح  فرط  رهب  نارب  ریـشمش  اب  و  .« تسا رفاـک  دمـص  يادـخ  نید  هب  فرحنم و 
نب ملسم  تسـشنورف  هلمح  رابغ  درگ و  نوچ  دندروآرد ، ياپ  زا  ار  هجـسوع  نب  ملـسم  رگیدکی  کمک  هب  هراکـشخیبا  نب  نامحرلادبع 

تمحر ارت  ادخ  دومرف  ماما  . تشاد ناج  زونه  ملسم  دمآ و  يو  نیلابب  تعرـس  هب  مالـسلاهیلع  ماما  . دندید هداتفا  نیمز  يور  رب  ار  هجـسوع 
هحفص 215 ] [ . ] 233  ] درک توالت  رخآ  ات  ار  هبحن  یضق  نم  مهنمف  هیآ  دنک و 

ربهر شرافس  سفن  نیرخآ  رد 

نم رب  وت  گرم  تفگ : دمآ و  شنیلاب  رب  ع )  ) ماما هارمه  رهاظم  نب  بیبح  هک  دـینارذگیم  ار  دوخ  رمع  رخآ  تاظحل  هجـسوع  نب  ملـسم 
دـصق هچنآ  هب  هک  متـشاد  تسود  دـش  مهاوخ  قحلم  وت  هب  یتعاـس  زا  سپ  مه  نم  هک  دوبن  رگا  داـب  تراـشب  تشهب  هب  ار  وـت  تسا  نارگ 
هتـشک مه  نم  رگید  هظحل  هک  منادیم  نیقی  هب  اـما  مشاـب  هدرک  ار  نید  تبارق و  قح  تیاـعر  اـت  ینک  تیـصو  نم  هب  يراد  ار  نآ  ماـجنا 

وت نم  دهد  ریخ  هب  تراشب  ارت  ادخ  . اذهب کیـصوا  انا  لب  تفگ : یفیحن  يادص  اب  هجـسوع  نب  ملـسم  مدرگیم  قحلم  وت  هب  دش و  مهاوخ 
رهاظم نب  بیبح  . یئامن يرای  ار  وا  يراد  ندـب  رد  ناـج  اـت  هک  دومن ) مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هب  هراـشا   ) درم نیا  هب  منکیم  تیـصو  ار 

هجـسوع نب  ملـسم  ماگنه  نیا  رد  منادرگ ، نشور  تیـصو  نیا  ماجنا  هب  ار  تناگدید  منکن و  نیا  زج  هک  دـنگوس  هبعک  يادـخ  هب  تفگ :
[ . 234  ] دندراذگ نادیهش  همیخ  رد  دنتشادرب و  ار  وا  شعن  ماما  نارای  دومن ، میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج 

دوخ يالوم  گوس  رد  ملسم  زینک 

دایرف تخادرپ و  نویش  هیرگ و  هب  دمآ و  رکشل  ود  نیب  رد  شزینک  تداهش  زا  سپ  دوب  هدمآ  البرک  هب  تیب  لها  اب  هک  هجسوع  نب  ملـسم 
نب ثبش  . میتشک ار  ملسم  دنتفگ : راختفا  اب  هدمآ و  دجو  هب  دندینش  ار  نز  نیا  نویش  هک  دعسرمع  رکشل  . دروآرب هاتجـسوع  نبای  هادیـس  او 

هب ور  درکیم ، یچیپرـس  دایزنبا  نامرف  زا  هراومه  دوبن و  نیـسح  اـب  گـنج  هب  رـضاح  دوب و  هدـمآ  ـالبرک  هب  هارکا  هب  هفوک  زا  هک  یعبر 
اب ایآ  دیزاسیم ، راوخ  لیلذ و  نارگید  تموکح  يارب  ار  دوخ  دیشکیم و  ار  دوخ  تارفن  دیرگب ، ناتیازع  هب  ردام  تفگ  دومن و  تیعمج 
دای هب  هجسوع  نب  ملسم  زا  یگرزب  فقاوم  هچ  ماهدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یئادخ  هب  دیلاحشوخ ، هجسوع  نب  ملسم  دننام  یتیـصخش  نتـشک 
مه زاب  دیناسر ، تکاله  هب  ار  رافک  زا  رفن  شـش  وا  دنوش  مزر  هدامآ  نایهاپـس  هک  نآ  زا  لبق  ناجیابرذآ  گنج  رد  هحفص 216 ] مراد [ .

؟ ] 235  ] دیلاحشوخ وا  نتشک  زا 

نمشد رکشل  یگراچیب 

يرادیاپ تمواقم و  هک  درک  هدهاشم  تشاد ، هدـهع  هب  ار  گنج  روما  هرادا  دوب و  دعـسرمع  هاپـس  ناهدـنامرف  زا  یکی  هک  سیق  نب  ةورع 
ام رکشل  هک  ینیبیمن  رگم  تفگ : دمآ و  دعسنبا  دزن  اذل  دنزاس ، دوبان  ار  همه  تسا  کیدزن  هک  تسا  يدح  هب  ع )  ) نیسح كدنا  رکشل 
هک داد  روتـسد  یعبر  نب  ثبـش  هب  دعـسرمع  . دـننک هلمح  اـهنآ  رب  نازادـناریت  ناـگدایپ و  هدـب  روتـسد  دنـشکیم ، هـچ  لـیلق  هدـع  نـیا  زا 
!؟ ینکیم رومأم  نازادناریت  یهدنامرف  هب  ار  رهش  سیئر  رصم و  گرزب  هللا  ناحبـس  تفگ : ثبـش  دریگب  هدهع  هب  ار  نازادناریت  یهدنامرف 
ریخ هب  قـفوم  زگره  ار  هفوـک  مدرم  ادـخ  تفگیم : دادیم و  دعـسنبا  هب  اهخـساپ  نینچ  ررکم  ثبـش  ! تـسین نـم  زا  ریغ  سک  چـیه  رگم 
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ار نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  راکانز ، هیمـس  لآ  هیما و  لآ  زا  تیامح  هب  ام  اریز  دـنکیمن  تیادـه  دـشر  يوس  هب  ار  اهنآ  درک و  دـهاوخن 
شوپهرز و نابـسا  اب  هک  درک  رومأـم  ار  ریمن  نب  نیـصح  دـش  سویأـم  یعبر  نب  ثبـش  زا  هک  دعـس  نب  رمع  . راکـشآ یهارمگ  هچ  میتشک 
زا نابسا  همه  دنتـسب و  ریت  هب  ار  نیـسح  باحـصا  ریثک  تیعمج  نیا  . دننک نارابریت  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هاپـس  نازادناریت ، زا  رفن  دصناپ 

شیپ زا  رتمواقم  هکلب  درکن  تسـس  ار  نانآ  اهنت  هن  راک  نیا  نکیل  دندش ، هدایپ  یگمه  مالـسلاهیلع  ماما  هدـنامیقاب  نارای  دـندمآرد و  ياپ 
[ . 236  ] دندیرفآ هسامح  نمشد  ربارب  رد  دندش و  گرم  هدامآ 

هاگ همیخ  ندز  شتآ  مود و  ههبج  ندوشگ 

ناکما وس  کی  زا  طـقف  هدرک و  هحفص 217 ] صخشم [  ار  هاگهمیخ  جورخ  دورو و  هار  مالـسلاهیلع  نیـسح  دومن  هدهاشم  هک  دعـسرمع 
اذل رایـسب ، اهنآ  يارب  گنج  تاعیاض  تسا و  رثایب  هفوک  تیعمج  يدایز  ارهق  دنگنجیم  وس  نیمه  زا  هللادبعیبا  باحـصا  دراد و  هلمح 
الوا دـهد  ماجنا  راک  ود  مایخ  ياـهبانط  عطق  اـههمیخ و  نوتـس  ندـیرب  هاـگهمیخ و  هب  هلمح  اـب  هداد و  لیکـشت  یمود  ههبج  هک  دیـشیدنا 

باحصا هک  ار  يدس  راصح و  همیخ  ندرک  بارخ  اب  ایناث  تسا و  ناسآ  تیعمج  هدنامیقاب  اب  ندیگنج  دناشکیم و  وس  کی  هب  ار  ياهدع 
هار هتسویپ و  مه  هب  هک  مایخ  ياهبانط  دنروآ و  موجه  مرح  مایخ  هب  یتیعمج  داد  روتسد  ور  نیا  زا  دش  دهاوخ  دوبان  دنناما  رد  نآ  هانپ  رد 

دندــمآرب اــهبانط  ندــیرب  ماــقم  رد  هـک  ار  يدارفا  هدرک و  نــیمک  هللادــبعیبا  ترــضح  نایهاپــس  . دــنیاشگب دوــب  هتــسب  ناــنآ  رب  ار 
ماما باحـصا  . ددرگ ریذپناکما  نانآ  رب  هلمح  ات  دننزب  شتآ  ار  اههمیخ  داد  روتـسد  دید  هجیتنیب  زین  ار  راک  نیا  هک  دعـسنبا  . دنتـشکیم
اریز دش  مه  نینچ  دش و  دهاوخ  نانآ  موجه  عنام  شتآ  هک  دننزب  شتآ  دـیراذگب  دومرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـندمآرب ، تعنامم  ماقم  رد 

نیمهب البق  هک  یئاهمزیه  ین و  اب  هکلب  تشادـن  تنوکـس  اهنآ  رد  یـسک  دوب و  هدـش  داجیا  راصح  ناونع  هب  هک  ار  یئاـههمیخ  هک  یتقو 
زور رد  ار  یماظن  ياـهکیتکات  هنوگنیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  هتکن : [ . 237  ] دمآ دوجو  هب  يرگید  دـس  دـندز  شتآ  دوب  هدـش  ایهم  روظنم 

. تسا هدرب  راکب  دایز  اروشاع 

نانز ياههمیخ  ندز  شتآ  دصق  رمش و 

ات دـیروایب  شتآ  دز : داـیرف  بیجناـن  دـنزب ، شتآ  دنتـشاد  لزنم  نآ  رد  مرح  ناـنز  هک  هللادـبعیبا  صوـصخم  همیخ  تفرگ  میمـصت  رمش 
هتـشذگ هب  تبـسن  ار  ياهعقاو  نینچ  تسا و  ناوتان  ياهثداح  نینچ  هئارا  زا  اروشاع  زور  ات  ناگتـشذگ  هرابرد  خیرات  . مینازوسب ار  اههمیخ 
اههمیخ زا  نازرل  ناسرت و  دندینش  ار  رمش  يادص  هک  مرح  نانز  هحفص 218 ] تفرگ [ . ار  كانرطخ  میمصت  نیا  ثیبخ  رمش  درادن ، دایب 

هـصغ زا  دیدیم  ار  نآ  سک  ره  هک  دوب  شارخلد  نانچ  نآ  هنحـص  دش ، دنلب  ادخ  لوسر  نارتخد  نویـش  هیرگ و  يادص  دنتخیر و  نوریب 
شتآ متیب  لها  نانز و  رـس  رب  ار  ماهناخ  یهاوخیم  . » رانلاب هللا  کقرحا  یلها ؟ یلع  یتیب  قرحت  تنا  دز : ادـص  ع )  ) نیـسح . دـشیم بوذ 

: تفگ دمآ و  محر  هب  شلد  درک  هدهاشم  ار  نانز  نویـش  هجـض و  يادص  هک  ملـسم  نب  دـیمح  دـنازوسب .» منهج  شتآ  هب  ارت  ادـخ  ینزب 
-2 ینک . باذع  یهاوخیم  تسا  یئادـخ  باذـع  هک  شتآ  اب  - 1 تسا : گرزب  هانگ  ود  راک  نیا  رد  هک  تسین ، هتـسیاش  راـک  نیا  رمش !

دیـسرپ تشادـن  ار  يداقتنا  نینچ  راظتنا  هک  رمـش  تسا  یفاک  تریما  ندرک  دونـشوخ  يارب  نادرم  نتـشک  نامه  نتـشک  ار  اههچب  نانز و 
خیبوت ار  وا  دمآ و  رمش  دزن  یعبر  نب  ثبـش  منکیمن  یفرعم  ار  مدوخ  تفگ : دنک ، تیاعـس  دایزنبا  دزن  وا  زا  هک  دیـسرت  دیمح  یتسیک ؟
تحت دارفا  رفن  هد  اـب  نیق  نب  ریهز  ماـگنه  نیا  رد  . دـش فرـصنم  شینطاـب  لـیم  فـالخ  رب  رمـش  هرخـالاب  دوـمن  عـنم  راـک  نـیا  زا  درک و 

ادـیپ یناسک  هرخالاب  البرک  رد  هتکن : [ ) 238  ] دـندومن ینیـشنبقع  هب  روبجم  ار  شناهارمه  وا و  هدرک و  هلمح  رمـش  هب  دوخ  یهدـنامرف 
نانز و ندـینازوس  زا  ار  ثیبخ  مادـص  دوشیمن  ادـیپ  یـسک  ام  یناـمز  رد  اـما  دـنرادزاب  لاـفطا  ناـنز و  ندـنازوس  زا  ار  رمـش  هک  دـندش 

(. دنک عنم  یئایمیش  داوم  هلیسوب  ناکدوک 
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يدئاص همامثوبا 

ناعاجش زا  نیعبات و  ناگرزب  زا  همامثوبا  «. يدئاص هللادبع  نب  ورمع  همامثیبا  رب  مالس  . » يدئاصلا هللادبع  نب  ورمع  ۀمامثیبا  یلع  مالـسلا 
تکرش مالسلاهیلع  یلع  نامز  ياهگنج  مامت  رد  هک  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  راصنا  باحـصا و  زا  هعیـش و  ناشخرد  ياههرهچ  زا  برع و 

ار وا  تشون و  هماـن  مالـسلاهیلع  نیـسح  يارب  هیواـعم  گرم  زا  سپ  و  دوـب ، مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  اـب  ناـنمؤمریما  زا  سپ  تشاد و 
هحلسا يروآعمج  دیرخ و  لوئسم  ملسم  بانج  فرط  زا  دمآ  هحفص 219 ] هفوک [  هب  لیقع  نب  ملسم  هک  یماگنه  دومن ، هفوک  هب  توعد 
ریگتسد ار  یناه  دمآ و  هفوک  هب  دایزنبا  نوچ  .و  دوب ریصب  هحلسا  تخانش  رد  نوچ  دیرخیم  حالـس  تفرگیم و  لوپ  نایعیـش  زا  هک  دوب 
نادـمه میمت و  هلیبق  هدـنامرف  وا  دـندرک و  هرـصاحم  ار  هرامالاراد  لیقع  نب  ملـسم  نامرف  هب  هک  دوب  یناهدـنامرف  زا  یکی  هماـمثوبا  درک ،

نوچ و  تفاین ، وا  زا  يرثا  اما  دروآ  تسد  هب  ار  وا  ات  دیـشوکیم  تخـس  دایزنبا  دـیدرگ ، یفخم  همامثوبا  بالقنا ، تسکـش  زا  سپ  . دوب
هک تسا  نامه  همامثوبا  . دنتسویپ ماما  هب  لاله  نب  عفان  وا و  هار  رد  تفاتش و  نیسح  لابقتسا  هب  دیآیم  هفوک  فرطب  ع )  ) نیـسح هک  دینش 

دراذگ نیمز  ار  شحالس  هک  نآ  رگم  دسرب  نیسح  ماما  تمدخ  دادن  هزاجا  دوب  تسیرورت  روسج و  يدرم  هک  ار  یبعـش  هللادبع  نب  ریثک 
داد ماجنا  اروشاع  رهظ  رد  فوخ  زامن  نیـسح  درک و  داـی  زاـمن  زا  اروشاـع  زور  رد  هک  تسا  ناـمه  .و  دـهن ریـشمش  هضبق  رب  تسد  وا  اـی 

[ . 239]

اروشاع رهظ  زامن  همامثوبا و 

زور دنانینچ  زین  دوخ  راگدرورپ  تدابع  هب  دنزرویم  قشع  ادخ  هار  رد  هک  يروطنامه  دناهللا و  ناقـشاع  یگمه  هک  هللادبعیبا  باحـصا 
ياهدـشمگ لاـبند  اـیوگ  درکیم  هاـگن  نامـسآ  هب  بـترم  يدـئاص  هماـمثوبأ  دـهاجم  نمؤـم  دیـسر ، راـهنلافصن  هـب  دیـشروخ  اروشاـع 

هب هدش  کیدزن  امش  هب  نمشد  هک  منیبیم  امش ، يادف  مناج  درک : ضرع  ماما  تمدخ  هدیسر  زامن  تقو  دش  هجوتم  هک  نیمه  دیدرگیم ،
زامن هک  یلاح  رد  منک  تقالم  ار  ادخ  مراد  تسود  نکیل  موش ، هتشک  امش  زا  لبق  نم  هک  نآ  رگم  دیـسریمن  تداهـش  هب  امـش  مسق  ادخ 

نیلصملا هحفص 220 ] نم [  هللا  کلعج  ةولصلا  ترکذ  دومرف : همامثیبا  هب  درک و  دنلب  نامسآ  فرطب  رس  ماما  . مشاب هدروآ  اج  هب  ار  رهظ 
زامن تقو  لوا  نونکا  مه  يرآ  دنتـسه  ادخ  دای  هب  هک  دهد  رارق  ینارازگزامن  زا  ارت  ادخ  يدرک  زامن  دای  . » اهتقو لوا  اذه  معن  نیرکاذـلا 

هک یماگنه  میهد . ماجنا  ار  دوخ  یهلا  هفیظو  ات  دـنهد  تقو  ام  هب  زامن  ءادا  رادـقم  هب  دـیهاوخب  دعـسرمع  زا  دومرف : ماـما  هاـگ  نآ  تسا .
ناـمگ تفگ : شخـساپ  رد  رهاـظم  نب  بیبح  !! تسین لوبق  زاـمن  نیا  تفگ : میمت  نب  نیـصح  دـندرک  داهنـشیپ  ع )  ) هللادـبعیبا باحـصا 

ولج رد  دومرف  ار  هللادـبع  نب  دیعـس  نیق و  نب  ریهز  مالـسلاهیلع  ماـما  !؟ تسا لوبق  راـمخ  وت  زاـمن  تسین و  لوبق  ربمغیپ  رـسپ  زاـمن  يدرک 
زامن هب  رگید  همین  اب  ماما  دنداتسیا و  ولج  نیسح  ماما  نارای  زا  یمین  اب  ریهز  دنناوخب . فوخ  زامن  باحصا  هیقب  اب  نیسح  ات  دنتسیاب  ناشیا 

: دـیوگیم ربمایپ  رـسپ  هب  میمت  نب  نیـصح  هک  اجنآ  اـت  دـنکیم  هولج  هنوراو  وا  دزن  رد  قیاـقح  دـش  هریت  هایـس و  لد  رگا  - 1: هتکن . داتسیا
زامن رکف  هب  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  رد  اذـل  دوش و  اپ  رب  زامن  اـت  دوشیم  هتـشک  نیـسح  هک  نیا  مهم  عوضوم  - 2! تسین لوبقم  تزامن 
رکذت دنسانشیمن  اپ  زا  رـس  يرادازع  يارب  اروشاع  مایا  رد  هک  ینیـسح  نارادازع  هب  دیاب  اجنیا  رد  شنارای ، باحـصا و  نینچ  مه  تسا و 
تـسین لوبق  زامنیب  زا  يرادازع  هک  دـنهدب  تیمها  زامن  هب  دـیاب  دـنریگ  رارق  ع )  ) نیـسح هجوت  تیاـنع و  دروم  دـنهاوخیم  رگا  هک  داد 

اپ رب  ار  زامن  تندش  هتشک  اب  هک  مهدیم  یهاوگ  . » ةاکزلا تیتا  ةولصلا و  تمقا  دق  کنا  دهشا  میناوخیم : نیسح  همان  ترایز  رد  هکنانچ 
. دوش اضق  شزامن  ع )  ) نیسح رادازع  هدرکان  يادخ  دنکن  يدومن » تاکز  ءادا  يدرک و 

همامثوبا تداهش 
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اریز موش  قحلم  نارای  هب  ماهتفرگ  میمـصت  نم  هللادبعابا  ای  درک : ضرع  ماما  تمدخ  يوادیـص  همامثوبا  دیـسر  نایاپ  هب  زامن  هکنآ  زا  دـعب 
هب همامثوبا  . میدـنویپیم نایناوراک  هب  يدوز  نیمه  هب  مه  ام  هک  ورب  دومرف : ماما  منیبب ، هتـشک  اهنت و  ار  امـش  مشاب و  هدـنز  مرادـن  تسود 

هقباس وا  اب  هک  شیومعرـسپ  يدئاص  هللادبع  نب  سیق  هحفـص 221 ] دروآرد و [  ياپ  زا  ار  وا  تاحارج  هک  دیگنج  ردـق  نآ  تفر  نادـیم 
[ . 240  ] درک شدیهش  تشاد  توادع 

یفنحلا هللادبع  نب  دیعس 

ۀبیغ انظفح  دـق  انأ  هللا  ملعی  یتح  کیلخن  هللا ال  فارـصنألا ال و  یف  هل  نذا  دـق  نیـسحلل و  لـئاقلا  یفنحلا  هللادـبع  نب  دیعـس  یلع  مالـسلا 
کنود و یمامح  یقلا  یتح  کتقراف  ام  ةرم  نیعبس  کلذ  یب  لعفی  يرذا و  مث  قرحا  مث  ایحا  مث  لتقا  ینا  ملعا  ول  هللا  و  کیف ، هللا  لوسر 
کماما و تیـساو  کمامح و  تیقل  دقلف  ادبا  اهل  ءاضقنا  یتلا ال  ۀـمارکلا  دـعب  یه  مث  ةدـحاو  ۀـلتق  وا  ۀـتوم  یه  امنا  کلذ و  لعفا  فیک 

هللادـبع نب  دیعـس  رب  مالـس  .» نییلع یلعا  یف  مکتقفارم  انقزر  نیدهـشتسملا و  یف  مکعم  هللا  انرـشح  ۀـماقملا  راد  یف  ۀـمارکلا  هللا  نم  تیقل 
قح هک  دنادب  ادخ  ات  منکیمن  اهر  ارت  مسق  ادخ  هب  هن  تفگ : داد  نطو  هب  تشگزاب  هزاجا  وا  هب  هک  یماگنه  مالسلاهیلع  نیسح  هک  یفنح 

دننازوسیم و ارم  هاگ  نآ  مدرگیم  هدنز  سپـس  موشیم  هتـشک  هک  منادب  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  ماهدرک  تیاعر  تاهرابرد  ار  ادـخ  لوسر 
منک و نینچ  ارچ  مریمب ، امش  تمدخ  رد  هکنآ  ات  موشیمن  ادج  امـش  زا  زگره  دننک  نینچ  نم  اب  راب  داتفه  دنهدیم و  داب  هب  ار  مرتسکاخ 

هار رد  هک  قیقحت  هب  . درادـن نایاپ  هک  تسا  یتمارک  ماقم  هب  ندیـسر  نآ  زا  دـعب  تسین و  شیب  راـبکی  ندـش  هتـشک  اـی  گرم  هکنآ  لاـح 
رارق ءادهـش  يهرمز  رد  امـش  اب  ار  ام  ادخ  يدیـسر ، تمارک  هب  ادـخ  فرط  زا  يدرک و  تیاعر  ار  يربارب  نیـسح  اب  يداد و  ناج  نیـسح 

[ . 241 « ] دیامرف بیصن  تشهب  يالعا  تاجرد  رد  ار  امش  اب  ینیشنمه  تقافر و  دهد و 

نیسح يارب  تیلاعف  دیعس و 

يوس هب  هفوک  مدرم  فرط  زا  دوب  يدصاق  نیرخآ  يو  دوب ، عاجش  دباع و  يدرم  هفوک و  هعیش  هوجو  ناگرزب و  زا  یکی  هللادبع  نب  دیعس 
 ] یناه دیعس و  انامه  دعب  اما  دربیم : مان  نینچ  وا  زا  هفوک  مدرم  هب  شاهمان  نیلوا  رد  ماما  هک  دش  مازعا  همظعم  هکم  هب  مالسلاهیلع  نیـسح 
نب دیعـس  نایعیـش ، زا  ياهدع  ندرک  تعیب  هفوک و  هب  ملـسم  دورو  زا  سپ  و  ... دندروآ ار  امـش  ياههمان  امـش  دصاق  نیرخآ  هحفص 222 ]
البق اروشاع  بش  رد  ماما  اب  دیعس  راتفگ  دش . دیهش  البرک  رد  ات  دوب  ماما  تمدخ  رد  درب و  هکم  هب  ع )  ) نیسح يارب  ار  ملـسم  همان  هللادبع 

[ . 242  ] تشذگ

هللادبع نب  دیعس  تداهش 

ات دنتـسیاب  نارازگزامن  نیـسح و  ماما  ولج  دومرف  ار  ریهز  هللادـبع و  نب  دیعـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  رهظ  زامن  ماگنه  دـیدرگ  نایب  هکناـنچ 
مه دیعس  تفرگیم  رارق  هک  یتلاح  ره  هب  دوب  هداتسیا  ترضح  لباقم  رد  هک  یفنح  هللادبع  نب  دیعس  دروایب ، اج  هب  ار  رهظ  زامن  ترـضح 

یهاگ ار  اهریت  هراومه  تفای و  همتاخ  زامن  ات  تشاد  همادا  عضو  نیا  دریگب ، ار  اهریت  ولج  دوخ  ندب  اب  هک  دادیم  رارق  یعضو  رد  ار  دوخ 
رد دیعس  داتفا . نیمز  رب  ات  دشیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  اهنآ  ندیـسر  عنام  درکیم و  لمحت  ولهپ  هنیـس و  تروص و  هب  یهاگ  تسد و  اب 

تدرا یناف  حارجلا  ملا  نم  تیقل  ام  هغلبا  مالـسلا و  ینع  کیبن  غلبا  مهللا  دومث ، داـع و  نعل  مهنعلا  مهللا  تفگیم : نینچ  داد  ناـج  لاـح 
نم فرط  زاار  تربمایپ  ایادخ  راب  يدرک ، دومث  داع و  اب  هکنانچ  امرف  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  نانیا  ایادخ  . » کیبن ۀیرذ  ةرـصن  یف  کباوث 

تیفوا تفگ : دش و  ماما  هجوتم  هاگنآ  متشادن » یفده  وت  باوث  زج  مدیشک و  تاهیرذ  يرای  رد  ار  یتامدص  هچ  وگب  وا  هب  ناسرب و  مالس 
اب ماما  خـساپ  ندینـش  اب  دیعـس  دوب . یهاوخ  تشهب  رد  نم  زا  لـبق  وت  يرآ  دومرف : ماـما  مدرک »؟ لـمع  ماهفیظو  هب  اـیآ  « ؟ هللا لوسر  نباـی 
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[ . 243  ] ریشمش هزین و  تاحارج  ياوس  دوب  هتفرورف  شندب  رب  ریت  هدزیس  تداهش  ماگنه  دیعس  تسویپ  هللا  ءاقل  هب  مامت  یلاحشوخ 

يدسا رهاظم  نب  بیبح 

يدسا رهظم  ای  رهاظم  نب  بیبح  «. يدسا رهاظم  رـسپ  بیبح  يا  وت  رب  مالـس  [ » هحفص 223 يدسالا [ . رهاظم  نب  بیبح  ای  کیلع  مالـسلا 
زا تشاد و  لزنم  هفوـک  رد  بیبـح  هدرک ، كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  یناـسک  زا  مساـقلاوبا  هـب  ینکم  یـسعقف 

تشاد و تکرش  ترـضح  نآ  ياهگنج  مامت  رد  و  هدمآ ، باسح  هب  سیمخلا  ۀطرـش  زا  و  ع )  ) نسح ماما  نانمؤمریما و  باحـصا  صاوخ 
رد و  دوب ، یـصاخ  شنیب  تریـصب و  ياراد  وا  درکیم ، نآرق  متخ  بش  کی  رد  هک  دوب  نآرق  ظفاح  مالـسلاهیلع و  یلع  مولع  نیلماـح  زا 

ياراد بیبح  هک  هدـش  لقن  ادهـشلا  ۀـضور  زا  دیـسریم ، رظن  هب  رتلاحـشوخ  ع )  ) نیـسح ناراـی  همه  زا  اروشاـع  زور  رد  و  يوق ، ناـمیا 
[ . 244  ] تشاد لاس  البرک 75  رد  دوب و  یصاخ  تیعقوم 

رهاظم نب  بیبح  هب  نیسح  همان 

هدزاود دش ، هاگآ  هفوک  مدرم  یئافویب  هلیح و  رکم و  زا  دیـسر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  ربخ  هکنآ  زا  سپ 
نآ هک  تشاد  هضرع  نارای  زا  یکی  دنام ، نیمز  رب  هک  اهنآ  زا  یکی  زج  هب  داد  لیوحت  باحصا  زا  یکی  هب  ار  کی  ره  داد و  بیترت  مچرپ 

رهاظم نب  بیبح  يارب  ار  همان  نیا  ماما  سپـس  ! دـمآ دـهاوخ  نآ  بحاـص  اـما  دـهد ، ریخ  يازج  ارت  ادـخ  دومرف : ماـما  دیراپـسب ، نم  هب  ار 
هللا یلـص  هللا  لوسر  نم  انتبارق  ملعت  تناف  بیبح  ای  دـعب  اما  رهاظم  نب  بیبح  هیقفلا  لجرلا  یلا  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نم  : تشون

موـی ص )  ) هللا لوـسر  يدــج  کـیراجی  کـسفنب  اـنیلع  لـخبت  ـالف  هریغ  ۀمیــش و  وذ  تـنا  كریغ و  نـم  اـنب  فرعا  تـنا  هـلآ و  هـیلع و 
ینادیم ص )  ) ادخ لوسر  اب  ار  ام  یکیدزن  وت  بیبح ! دعب ، اما  رهاظم  نب  بیبح  هیقف  درم  هب  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسح  زا  ینعی  .» همایقلا

هک رادـم  غیرد  ام  هار  رد  دوخ  ناج  زا  سپ  ياهدیدنـسپ ، شور  قالخا و  ياراد  دـنمتریغ و  يدرم  و  یـسانشیم ، نارگید  زا  رتهب  ار  ام  و 
هحفص 224 ] [ . ] 245  ] داد دهاوخ  ارت  شاداپ  تمایق  زور  رد  ص )  ) ادخ لوسر  مدج 

بیبح ییوگشیپ  تمارک و 

ع)  ) یلع نارای  و  درکیم ، وگزاب  شنارای  باحـصا و  يارب  یهاگ  دوب  هدرک  بسک  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هک  یمولع  زا  مالـسلاهیلع  یلع 
مه اب  دساینب  هلحم  رد  بسا  رب  راوس  ود  ره  رهاظم  نب  بیبح  رامت و  مثیم  يزور  هدش  لقن  هکنانچ  دـندرکیم ، هرکاذـم  مه  اب  یهاگ  زین 

یمکـش ياراد  هک  منیبیم  ار  دـشاب ) هتخیر  شرـس  ولج  يوم  هک  یـسک   ) یعلـصا درمریپ  تفگ : بیبـح  : دـنتخادرپ وگتفگ  هب  تاـقالم و 
راد هبوـچ  يور  ار  وا  مکــش  دــنزیوآیم و  راد  هـب  ار  وا  تـیب  لــها  یتــسود  هار  رد  دــشورفیم ، هزبرخ  قزرلاراد  وـلج  تـسا و  گرزب 
رس دنشکیم و  ار  وا  دنکیم ، مایق  ربمغیپ  رسپ  يرای  يارب  تسا ، وسیگ  ود  ياراد  هک  منیبیم  ار  یئورخرـس  درم  تفگ : مثیم  . دنفاکـشیم

، میدیدن رتوگغورد  رفن  ود  نیا  زا  دنتفگ  دوخ  اب  دندینـش  ار  تارکاذم  نیا  هک  یناسک  دندش ، ادج  مه  زا  و  دـنناخرچیم . هفوک  رد  ار  وا 
مثیم ادخ  تفگ : دیشر  . دنتفگیم نانچ  نینچ و  دنتفر و  اهنیا  دنتفگ : مدرم  دش ، ایوج  ود  نآ  زا  دیسر و  هار  زا  يرجه  دیشر  نیح  نیا  رد 

تیعمج تشذـگ  دیـشر  هکنآ  زا  سپ  . دـنهدیم هزیاـج  مهرد  دـص  دروآیم  ار  بیبـح  رـس  هک  نآ  هب  دـیوگب  درک  شومارف  دزرماـیب ، ار 
راد هب  ثیرح  نب  ورمع  هناخ  ولج  ار  مثیم  مدید  هک  دیـشکن  یلوط  دیوگیم : يوار  تسا  اهنآ  زا  رتوگغورد  درم  نیا  مسق  ادخب  دـنتفگ :

[ . 246  ] دندینادرگیم اههچوک  رد  هدروآ و  هفوک  هب  ار  وا  رس  دش و  هتشک  نیسح  اب  مه  بیبح  دنتخیوآ ،

رهاظم نب  بیبح  ياهتیلاعف 
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دایزنبا هک  نآ  ات  دنتفرگیم ، تعیب  ع )  ) نیسح ماما  يارب  هجسوع  نب  ملسم  رهاظم و  نب  بیبح  دمآ ، هفوک  هب  لیقع  نب  ملسم  هک  یعقوم 
زا دیـسر  البرک  هب  ماما  دورو  ربخ  ات  دنتـسیزیم  ءافخ  رد  رفن  ود  نیا  دـندش  هتـشک  یناه  ملـسم و  هحفـص 225 ] دش و [  طلـسم  هفوک  رب 

دسا و هلیبق  هب  نتفر  هلمج  زا  تشاد  یئاهتیلاعف  ع )  ) نیـسح تمدخ  رد  بیبح  دـندیناسر  البرک  هب  ار  دوخ  هدرک و  هدافتـسا  بش  یکیرات 
نایهاپـس اب  دروخرب  و  دعـسرمع ، ناگداتـسرف  سیق  نب  ةرق  یبعـش و  هللادـبع  نب  ریثک  اب  دروخرب  نینچمه  نیـسح و  يرای  هب  نانآ  توعد 

[ . 247  ] شتداهش ماگنه  هجسوع  نب  ملسم  اب  وا  هرکاذم  نشوجلايذ و  نب  رمش  اب  دروخرب  و  ددعتم ، دراوم  رد  نانآ  تحیصن  هفوک و 

بیبح تداهش 

دز ادص  میمت  نب  نیـصح  دنتـساوخ ، تلهم  دعـسرمع  هاپـس  زا  ماما  روتـسد  هب  دومن و  يروآدای  ار  زامن  يدـئاص  همامثوبا  هک  نیا  زا  سپ 
هب نیـصح  تسا ، لوبق  رامخ  رادـغ  وت  زاـمن  تسین و  لوبق  ربمغیپ  رـسپ  زاـمن  ینکیم  ناـمگ  دومرف : وا  هب  بیبح  تسین ! لوبق  امـش  زاـمن 

، داتفا نیمز  رب  نیصح  درک و  طوقـس  بسا  هک  دز  نیـصح  بسا  تروص  رب  يریـشمش  دومن و  هلمح  وا  رب  مه  بیبح  درک و  هلمح  بیبح 
زجر نیا  درکیم و  هلمح  بیبح  . دـش عورـش  گـنج  درک و  هلمح  دروآ  تسدـب  ار  وا  هک  نیا  يارب  بیبح  دـنداد و  تاـجن  ار  وا  شناراـی 
ۀجح یلعا  نحن  و  - 3 ربصا مکنم و  یفوا  نحن  رثکا و  ةدع و  دعا  متنا  - 2 رعست برح  اجیه و  سراف  رهظم  یبأ  بیبح و  انا  - 1: دناوخیم

رتدایز امش  تیعمج  - » 2 «. تسا هتخورفا  یگنج  نادـیم و  راوس  هک  تسا  رهظم  مردـپ  مبیبح و  نم  - » 1 رذـعا مکنم و  یقتا  اقح و  رهظا  و 
رتـشیب و اـم  ياوقت  نشور و  ناـمندوب  قحرب  تجح  لـیلد و  - » 3 «. تسا رتشیب  ناملمحت  رتاوتـسا و  هفیظو  ماـجنا  هب  تبـسن  اـم  نکیل  تسا 

هلیبـق زا  میرح  نب  لیدـب  تخاـسیم ، هتـشپ  هتـشک  زا  درکیم و  هلمح  بیبـح  هحفـص 226 ] تسا [ .» هتفریذپ  ادـخ  هاگـشیپ  رد  نامرذـع 
دزیخرب تساوخ  داـتفا ، نیمز  هب  هک  دز  وا  رب  ياهزین  هلیبق  ناـمه  زا  يرگید  درف  تخاـس و  دراو  وا  رب  یتبرـض  درک و  هلمح  وا  رب  میمتینب 

میمت نب  نیـصح  درک ، ادـج  ار  بیبح  رـس  یمیمت  درم  . درک میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناـج  هک  دز  شقرف  رب  يریـشمش  میمت  نب  نیـصح  هک 
هظحل دنچ  نکیل  مرادن  یعمط  بیبح  رس  هزیاج  رد  تفگ : نیـصح  مبیبح ، لتاق  نم  تفگ : یمیمت  مکیرـش ، وا  نتـشک  رد  مه  نم  تفگ :

هکنآ ات  تفریذـپیمن  یمیمت  اما  متـسه ، وت  کیرـش  نم  هک  دـننادب  مدرم  ات  مهد  نـالوج  مزیواـیب و  مبـسا  ندرگ  هب  اـت  هدـب  نم  هب  ار  رس 
[ . 248  ] دندرک حالصا  لکش  نیمهب  اهنآ  نایم  ناشناگتسب 

تسکش ار  نیسح  بیبح  گرم 

فنخموبا هکنانچ  تسا  رهاظم  نب  بیبح  تداهش  نانآ  زا  یکی  هک  دمآ  نارگ  یلیخ  نیـسح  رب  دارفا  زا  یـضعب  تداهـش  اروشاع  زور  رد 
نیسح بیبح  گرم  ینعی  . » یباحصا ةامح  یسفن و  بستحا  هللا  دنع  لاق : و  ع )  ) نیسحلا کلذ  ده  رهظم  نب  بیبح  لتق  امل  هدرک : تیاور 

دهی نا  - 1: دـیوگیم نینچ  هنیمز  نیا  رد  زین  رعاش  و  «. مراذـگیم ادـخ  باسح  هب  ار  منارای  زا  نایماح  دوخ و  ناـج  دومرف : تسکـش و  ار 
هلاعف یف  اعماج  ابیبح  نیسحلل  هنم  اولتق  - 3 نم نود  ۀینم  نم  افلـس  هولتقی  نا  لبق  رانلا  ذخا  - 2 نکر لک  هلتق  ده  دقلف  بیبح  لتق  نیـسحلا 

هک نآ  زا  لبق  تفرگ  ار  دوخ  ماقتنا  بیبح  - » 2 «. تسکش مهرد  ار  ناکرا  همه  هکلب  تسکش  ار  نیـسح  اهنت  هن  بیبح  لتق  - » 1 نسح لک 
لتاقم زا  یضعب  رد  هحفص 227 ] دوب [ .» ناسنا  کی  نساحم  عیمج  عماج  هک  دنتشک  ار  نیسح  زا  یتسود  بیح  نتشک  اب  - » 3 «. دوش هتشک 
یلضاف درم  هک  دهد  ریخ  يازج  ارت  ادخ  بیبح  . » ةدحاو ۀلیل  یف  نارقلا  متخت  الضاف  تنک  دقل  بیبح  ای  كرد  هللا  دومرف : نیسح  هک  تسا 

[ . 249 « ] يدرکیم متخ  بش  کی  رد  ار  نآرق  يدوب و 

ردپ لتاق  بیبح و  رسپ 

دوخ بسا  ندرگ  رب  ار  رهاظم  نب  بیبح  رـس  یمیمت  درم  هفوک  هب  دعـسرمع  نایهاپـس  تعجارم  البرک و  زادـگناج  هثداـح  همتاـخ  زا  سپ 
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دید ار  ردپ  رس  یتقو  دوب  هدیـسرن  غولب  نس  هب  زونه  هک  یـسرون  ناوج  رهاظم  نب  بیبح  رـسپ  مساق  دوب  دایزنبا  تاقالم  رظتنم  هتخیوآ و 
اهر ار  وا  تسا و  وا  بیقعت  رد  ناوج  نیا  هک  دـش  هجوتم  یمیمت  درم  دـیناشکیم ، تفریم  درم  نآ  هک  وـس  ره  هب  ار  رـسپ  يردـپ  هبذاـج 

دـش و كوکـشم  وا  هب  اذـل  دوـشیم  جراـخ  زین  وا  ددرگیم  جراـخ  نوـچ  دوـشیم و  دراو  مـه  وا  دوـشیم  رـصق  دراو  هاـگره  دـنکیمن 
هک تسا  نم  ردپ  رس  نیا  تفگ : ناوجون  ؟ وگب تسه  هچ  ره  تسه  ارچ  یمیمت : . تسین يزیچ  مساق : ؟ ینکیم بیقعت  ارم  ارچ  رسپ  : دیسرپ

مراودیما مه  نم  و  دوشیمن ، یـضار  ریما  مرـسپ  هن  تفگ : یمیمت  ؟ منک نفد  ار  نآ  ات  یهدب  نم  هب  تسا  نکمم  ياهتخیوآ  دوخ  بسا  رب 
ياهتـشک و ار  دوخ  زا  رتهب  يدرم  هک  داد  دهاوخ  وت  هب  شاداپ  نیرتدب  ادخ  یلو  تفگ : مساق  . مریگب یبوخ  هزیاج  نآ  ربارب  رد  ریما  زا  هک 

ماقتنا ردـپ  لتاق  زا  دروآ و  تسد  هب  یتصرف  اـت  دوب  دـصرتم  هراومه  اـما  درک ، اـهر  ار  ردـپ  لـتاق  ناوجون  مساـق  . نتـسیرگ هب  درک  عورش 
رد دوب  هدرک  هاگرکـشل  ناورم  کلملادـبع  اب  گنج  روظنمب  لصوم  کیدزن  اریمجاب  رد  هک  ریبز  نب  بعـصم  ناـمز  رد  ماجنارـس  دریگب ،

هحفص [ . ] 250  ] تفرگ ار  شناج  ریـشمش  اـب  دـش و  شاهمیخ  دراو  مساـق  دوب  هلولیق  باوخ  رد  دوخ  همیخ  رد  یمیمت  درم  هک  يزورمین 
[ 228

نیسح تمدخ  رد  بیبح  ماقم 

غراف فرـشا  فجن  هزوح  رد  تالیـصحت  زا  نوچ  هک : دنکیم  لقن  يرتشوش  رفعج  خیـش  موحرم  زا  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  يرون  موحرم 
همئا راثآ  رابخا و  زا  یفاک  عالطا  نوچ  متـشگرب ، نطو  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیملـسم و  مالـسا و  هب  تمدـخ  روظنم  هب  مدـش 
باتک مه  اروشاع  ماـیا  رد  مدـناوخیم و  نآ  زا  متفرگیم و  تسد  ار  یفاـص  ریـسفت  ینارنخـس  ربنم و  فورعم و  هب  رما  ماـقم  رد  متـشادن 
مرحم ات  تشذـگ  لاونم  نیدـب  لاـس  کـی  مدـناوخیم ، تبیـصم  نآ  يور  زا  متفرگیم و  تسد  ار  یفـشاک  نیـسحالم  ءادهـشلا  ۀـضور 
هتـشاد یـششوج  دوخ  زا  دیابن  ارچ  مناوخب  باتک  يور  زا  مشاب و  یباتک  الم  دـیاب  یک  ات  رخآ  مدیـشیدنایم : دوخ  اب  یبش  دـش ، کیدزن 

ياههمیخ متـسه و  البرک  رد  مدـید  باوخ  ملاع  رد  درب ، مباوخ  مدـش و  هتـسخ  هک  متـسجیم  ار  هراـچ  هار  مدرک و  رکف  ردـق  نآ  مشاـب ،
مارتحا ارم  ترضح  مدرک ، مالس  متفر  ع )  ) هللادبعیبا همیخ  هب  نم  دناهدرک ، یئارآفص  اههمیخ  لباقم  نانمـشد  هدش و  بصن  هللادبعیبا 

رد بآ  دـنچ  ره  تسا ، ام  نامهم  خیـش  دومرف : دوب ، نیـسح  تمدـخ  رد  هک  رهاـظم  نب  بیبح  هب  هاـگ  نآ  دـیناشن ، دوخ  کـیدزن  درک و 
نم دزن  درک و  هدامآ  یماعط  تساخرب و  بیبح  . روایب شیارب  نک  هیهت  یماعط  زیخرب  تسه ، نغور  درآ و  نکیل  دوشیمن  تفای  هاگهمیخ 

بئاصم ظعاوم و  هنیمز  رد  یتاراشا  قیاقد و  هب  مدش و  رادـیب  لاح  نیمه  رد  مدروخ ، قشاق  دـنچ  دوب  شهارمه  هک  یقـشاق  اب  تشاذـگ ،
[ . 251  ] متفای مدقت  ناگمه  رب  هباطخ  ظعو و  رد  هکیئاج  ات  تفاییم  تعسو  هعسوت و  شنیب  نیا  زور  ره  و  متفای ، یهاگآ  تیب  لها 

نیسح شبیبح  زا  بیبح  لاوس 

، رون حابشا  انک  لاق : دیدوب ؟ هچ  امش  دنک  قلخ  ار  مدآ  ادخ  هکنآ  زا  لبق  مدیسرپ : مالسلاهیلع  نیـسح  زا  هک  هدش  لقن  رهاظم  نب  بیبح  زا 
درگ میدوب ، يرون  ياهتیـصخش  اـم  دومرف : هحفـص 229 ] دیجمتلا [ . لیلهتلا و  حـیبستلا و  ۀـکئالملا  ملغنف  نامحرلا ، شرع  لوح  رودـن 

[ . 252 . ] میتخومآیم ادخ  رکذ  لیلهت و  حیبست و  ار  ناگتشرف  میدیخرچیم و  راگدرورپ  شرع 

یلمج لاله  نب  عفان 

، هدازآ راوگرزب ، فیرـش و  يدرم  لـاله  نب  عفاـن  «. يدارم یلمج  لـاله  نب  عفاـن  رب  مالـس  .» يدارملا یلمجلا  عفاـن  نب  لـاله  یلع  مالـسلا 
، تشاد تکرش  وا  نامز  ياهگنج  مامت  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نارای  زا  ثیداحا و  لماح  فورعم و  ءارق  زا  عاجش ،

بسا هک  دوب  هدرک  شرافس  و  دش ، قحلم  ماما  هب  هار  نیب  رد  درک و  تکرح  مالسلاهیلع  نیـسح  يوس  هب  لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  زا  لبق 
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يارب ار  عفان  راتفگ  . دیناسر عفان  هب  دروآ و  دـلاخ  نب  ورمع  هارمه  ار  لماک  شمالغ  اذـل  دـنروایب ، وا  يارب  رـس  تشپ  زا  لماک  مان  هب  ار  وا 
رد ص 167 لـضفلایبا  ترـضح  هارمه  بآ  کـشم  تـسیب  ندروآ  رد  وا  تکرــش  هحفـص 148 و  رد  رح  اـب  دروـخرب  زا  سپ  ع )  ) ماـما

[ . 253  ] تشذگ

لاله نب  عفان  تداهش 

عفان دنار ، نابز  رب  زیمآنیهوت  نانخس  تفرگ و  رارق  نیسح  ربارب  رد  یلع  شردارب  دیسر  تداهـش  هب  يراصنا  ۀظرق  نب  ورمع  هک  یماگنه 
نیا درک و  هلمح  رفک  هاپـس  رب  عفان  دـندیناهر  عفان  گنچ  زا  ار  هظرق  نب  یلع  تیعمج  تخاس ، حورجم  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  لـاله  نب 

ارم رگا  » یلمع یقآلا  ییأر و  كاذـف  یلما  اذـهف  مویلا  لتقا  نایلع  نب  نیـسح  نید  یلع  ینید  یلمجلا  نباناف  ینورکنت  نا  : دـناوخیم زجر 
نآ رب  ماهدیقع  تسا و  نم  يوزرآ  نیمه  موش  هتشک  زورما  رگا  «.» تسا نیسح  یلع و  نید  نم  نید  متسه  یلمج  دنزرف  نم  دیـسانشیمن 
رب یناطیـش و  نید  رب  وت  تفگ  عفاـن  منـالف ، نید  رب  نم  تفگ : ثیرح  نب  محازم  «. دـید مهاوخ  ار  هحفـص 230 ] ملامعا [  هجیتن  هک  تسا 

: دز دایرف  شیاهورین  هب  جاجح  نب  ورمع  دش  لصاو  منهج  هب  تفرگارف و  ار  وا  عفان  ریشمش  هک  دنک  رارف  تساوخ  وا  درک و  هلمح  محازم 
شکیدزن دعسرمع  هاپـس  هک  دید  نوچ  عفان  دوشن ، هجاوم  نیـسح  نارای  اب  اهنت  امـش  زا  کی  چیه  دیگنجیم  یناسک  هچ  اب  دینادیمن  رگم 

هدزاود نمـشد و  فرطب  يزادـناریت  هب  درک  عورـش  دوب ، هدرک  تبث  شیاهریت  ناکیپ  رب  ار  دوخ  مان  دوب و  يرهام  زادـناریت  وا  دـنیآیمن و 
هدش روهلمح  وا  هب  یهوبنا  هورگ  درک ، هلمح  دیشک و  ریشمش  هاگنآ  دش  مامت  شیاهریت  ات  دندش  حورجم  هک  یناسک  ياوس  تشک  ار  رفن 
دزن ریگتسد و  ار  وا  سپس  دنتسکش  ار  شناوزاب  ات  دندرک  باترپ  شفرطب  گنس  ریت و  ردق  نآ  دنداد و  رارق  فده  ار  وا  گنس  ریت و  اب  و 

. مراد يدصق  هچ  هک  دنادیم  میادخ  عفان : ؟ یتخادنا زور  نیا  هب  ار  دوخ  هک  دش  بجوم  زیچ  هچ  وت  رب  ياو  عفان  دعـسنبا : . دندرب دعـسنبا 
رب هچ  ینیبیمن  تفگ : تسا  هدرک  نیگنر  ار  شندب  مامت  هدش و  يراج  عفان  ياهتسد  رس و  زا  نوخ  دید  هک  دعسرمع  نایهاپس  زا  یکی 

تـسد رگا  متخاـس ، حورجم  هک  ار  یناـسک  زج  هب  متـشک  ار  امـش  زا  رفن  هدزاود  هک  منکیمن  تمـالم  ار  دوخ  تفگ : عفاـن  ؟ هدـمآ ترس 
رگا ياهدروآ  ار  وا  وت  تفگ : دعـسرمع  .« شکب ار  وا  . » هلتقا هللا  کحلـصا  تفگ : دعـسرمع  هب  رمـش  . دینک ریـسا  ارم  دـیتسناوتیمن  متـشاد 

هتـشغآ اـم  نوـخ  هب  تسد  يدوـب  ناملـسم  رگا  مـسق  ادـخب  تـفگ : عفاـن  دـشکب ، ار  وا  اـت  دیـشک  ریـشمش  رمـش  . شکب ار  وا  یهاوـخیم 
هللا ناوضر  دیناسر  لتق  هب  ار  وا  رمـش  سپـس  تسا ، هداد  رارق  قلخ  رارـشا  تسد  هب  ار  ام  گرم  هک  میئوگیم  ساپـس  ار  ادخ  يدرکیمن ،

[ . 254  ] هیلع یلاعت 

یلجب نیق  نب  ریهز 

یف اریسا  هللا  لوسر  نبا  كرتا  ادبا  کلذ  نوکی  هللا ال  فارصنالا ال و  یف  هل  نذا  دق  نیسحلل و  لئاقلا  یلجبلا  نیقلا  نب  ریهز  یلع  مالـسلا 
هزاجا وا  هب  هک  یماـگنه  تفگ  نیـسح  هب  هک  یلجب  نیق  نب  ریهز  رب  مالـس  [ » هحفـص 231 مویلا [ . کلذ  هللا  ینارا  وجنأ ال  ءادعألا و  دـی 

نینچ ادخ  مهد ، تاجن  ار  دوخ  مراذگب و  ریسا  نمشد  تسد  رد  ار  ربمغیپ  رـسپ  هک  دش  دهاوخن  نینچ  زگره  مسق  ادخب  هن  داد : تشگزاب 
زا يدایز  راثآ  اهگنج  رد  هک  هداعلاقوف  تعاجـش  ياراد  دوب ، یگرزب  درم  هفوک  رد  شاهلیبق  نایم  رد  ریهز  .« درواـین شیپ  میارب  ار  يزور 

البق اریز  دنکن  دروخرب  نیسح  اب  هک  تشاد  شـشوک  تعجارم  رد  تفر و  جح  هب  شاهداوناخ  اب  لاس 60  رد  وا  تسا ، هتشاذگ  یقاب  دوخ 
هحفـص 133 رد  دورز  لزنم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  اب  ار  وا  دروخرب  ناتـساد  هک  دوب  وا  نادـناخ  و  ع )  ) یلع فلاخم  ناـمثع و  نایعیـش  زا 

اروشاع بش  رد  ماما  خساپ  رد  شراتفگ  هحفص 154 و  رد  هتشاد  رح  اب  دروخرب  اب  طابترا  رد  ماما  هب  هک  یتاداهنشیپ  نینچ  مه  میتشاگن و 
[ . 255  ] تشذگ هحفص 177  رد  اعوسات  رصع  رد  هفوک  مدرم  تحیصن  ینارنخس و  هحفص 181 و  رد 
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دنکیم تجح  مامتا  ریهز 

نخـس هب  نینچ  نایهاپـس  اـب  تفرگ و  رارق  دعـسرمع  رکـشل  لـباقم  ناـیفوک  هظعوـم  تحیـصن و  دـصق  هب  اروشاـع  زور  رد  نـیق  نـب  ریهز 
ام دهد ، میب  ار  شناملسم  ردارب  تسا  بجاو  یهاوخریخ  ناملسم  درف  ره  رب  هک  مهدیم  میب  ادخ  باذع  زا  ار  امـش  هفوک ! مدرم  : تخادرپ

ام و ینامیا  طابترا  دیآ  نایم  هب  ریشمش  هاگره  اما  . دیئام هیحان  زا  تحیصن  راوازس  هتسیاش و  امش  میدحاو و  نید  رب  ردارب و  نالا  ات  امش  و 
هرابرد هک  درگنب  ات  دنکیم  ناحتما  شربمایپ  نادناخ  هلیسوب  ار  امش  ام و  ادخ  دوب ، میهاوخ  رگید  تما  ام  یتما و  امـش  دوشیم ، عطق  امش 
منکیم توعد  دایز  هللادیبع  راکتیانج  دنزرف  راکتیانج  ندرک  اهر  نانآ و  يرای  هب  ار  امـش  نونکا  . مینکیم لمع  هنوگچ  ادخ  لوسر  هیرذ 

ياههبوچ هب  ار  امـش  دننکیم و  عطق  ار  امـش  ياپ  تسد و  نکیل  دناهدرک  رپ  ار  امـش  نامـشچ  اهنآ  دینیبیمن ، يدب  زج  اهنآ  هیحان  زا  هک 
تداهـش هب  ار  نانآ  ریاظن  هورع و  نب  یناه  شنارای و  يدع و  نب  رجح  دننام  امـش  هحفص 232 ] ناگرزب [  اهتیـصخش و  دنزیوآیم  راد 

هکنآ ات  میدرگیمنرب  دوخ  میمصت  زا  ام  دنتفگ  ریهز و  هب  نتفگ  ازسان  هب  دندرک  عورـش  دنتـشادن  یقطنم  یخـساپ  هک  نایفوک  . دنناسریم
هب تسا  رتراوازس  همطاف  دنزرف  ادخ  ناگدنب  دومرف : ریهز  سپـس  !! میتسرفب دایز  هللادیبع  ریما  دزن  ار  وا  ای  میـشکب  ار  وا  باحـصا  نیـسح و 
درک اهر  ریهز  فرطب  يریت  رمش  دیـشکب  ار  اهنآ  هک  نیا  زا  ادخ  رب  هانپ  دینکیمن  يرای  ار  نانآ  رگا  هیمـسنبا ، ات  ندرک  يرای  یتسود و 

هب باطخ  سپـس  داد و  ار  رمـش  خساپ  ریهز  ! يدرک هتـسخ  دوخ  تبحـص  اب  ار  ام  هک  دـنک  شوماخ  ار  تیادـص  ادـخ  وش  تکاس  : تفگ و 
دیـسر دهاوخن  ادخ  لوسر  تعافـش  هب  مسق  ادخ  هب  هک  دبیرفن  ناتنید  رد  ار  امـش  وا  هابـشا  فلج و  درم  نیا  ادخ  ناگدنب  دومرف : تیعمج 
درگرب دیامرفیم  نیـسح  ماما  هک  تفگ  دز و  ادص  ار  ریهز  ع )  ) ماما هاپـس  زا  يدرم  هاگنآ  . دنزیرب ار  وا  نادناخ  هیرذ و  نوخ  هک  یتیعمج 

[ . 256  ] درادن يرثا  اهنآ  رد  نکیل  يدرک  تحیصن  ار  مدرم  نوعرفلآ  نمؤم  دننامه  هک 

نیق نب  ریهز  تداهش 

هللادبعیبا ترـضح  اب  عادو  يارب  نیق  نب  ریهز  دـندروآ  اجب  تشذـگ  هک  یتیفیک  هب  ار  رهظ  زامن  نارای  و  ع )  ) نیـسح ماما  هک  نآ  زا  سپ 
یضترملا انـسح و  وایبنلا  كدج  یقلا  مویلا  ایدهم  ایداه  یـسفن  کتدف  : درک عادو  نینچ  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  نادیمب  نتفر  و  (ع )

رادید ار  ربمایپ  تدج  زورما  هدنوش  تیاده  هدننک و  تیاده  امش  نابرق  هب  مناج  . » ایحلا دیهـشلا  هللا  دسا  وایمکلا  یتفلا  نیح  ابحلاذ  ایلع و 
تاقالم ار  دای  هدنز  دیهش  ادهشلادیس  هزمح  مانمگ و  درمناوج  لاب  ود  بحاص  رفعج  یضترم و  یلع  نسح و  اب  [ » هحفص 233 منکیم [ .»

سک چیه  زا  دوب و  هدـیدن  یمـشچ  هک  درک  یگنج  نانچ  درک و  هلمح  نمـشد  رکـشل  هب  مالـسلاهیلع  ماما  اب  عادو  زا  سپ  «.» دومن مهاوخ 
عافد نیسح  زا  ریشمش  اب  هک  منیق  دنزرف  ریهز  نم  » نیسح نع  فیسلاب  مکروذا  نیقلا  نب  انا  ریهز و  انا  : دناوخیم زجر  نیا  تشادن و  هقباس 

وا رب  اقفتم  یبعـش  هللادـبع  نب  ریثک  یمیمت و  سوا  نب  رجاهم  هکنآ  ات  هداتـسرف  كرد  هب  ار  رفن  تسیب  دـص و  کی  هک  دناهتـشون  «. منکیم
تسیرگنیم و وا  هب  رابترـسح  ناگدید  اب  دمآ و  شنیلاب  هب  هودنا  ایند  کی  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـندناسر  تداهـش  هب  ار  وا  دـنتخات و 

دنک تنعل  ارت  نالتاق  درادن و  رود  شتمحر  زا  ارت  ادخ  .» ریزانخ ةدرق و  اوخـسم  نیذلا  نعل  کیلتاق  هللا  نعل  ریهز و  ای  کندـعبی  ال  دومرف :
[ . 257  ] درک تنعل  دندش  خسم  نومیم  كوخ و  تروصب  هک  ار  یناسک  هکنانچ  نآ 

يرکاش بیبش  یبا  نب  سباع 

عاجش و يدرم  هعیش و  گرزب  لاجر  زا  یکی  سباع  «. يرکاش بیبشیبا  دنزرف  سباع  رب  مالس  . يرکاشلا بیبشیبا  نب  سباع  یلع  مالسلا 
هریت اـصوصخم  نادـمه و  هلیبـق  نادـمه و  هلیبـق  زا  ياهریت  رکاـشینب  هک  دوـب  رکاـشینب  هلیبـق  سیئر  رادهدـنز و  بش  دـباع و  روـنخس و 

. هتدابع قح  هللا  دبعل  افلا  مهتدـع  تمت  ول  : دومرف نانآ  هرابرد  ترـضح  نآ  هک  دـناهدوب  مالـسلاهیلع  یلع  ناتـسود  نیـصلخم  زا  رکاشینب 
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[ . 258 . ] دندوب برع  ناعاجش  زا  یگمه  هفیاط  نیا  و  دشیم ». شتسرپ  تسا  هتسیاش  هک  روط  نآ  ادخ  دسرب  رفن  رازه  هب  نانآ  هدع  رگا  »
هحفص 234 ] ] 

لیقع نب  ملسم  اب  سباع 

اب تیعمج  درک ، تئارق  هفوک  مدرم  يارب  ار  ع )  ) نیـسح همان  راتخم  هناخ  رد  دـش و  هفوک  دراو  ماما  هدـنیامن  لیقع  نب  ملـسم  هک  یماگنه 
مدرم زا  نم  تشاد : راهظا  راگدرورپ  يانث  دـمح و  زا  سپ  تساخرب و  سباع  . دـندش نایرگ  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  تاـنایب  ندـینش 

نیا ماهدرک  هدامآ  نآ  رب  ار  دوخ  هچ  نآ  یلو  منکیمن  رورغم  نانآ  ياههدعو  هب  ارت  و  دـنراد ، هچ  لد  رد  منادیمن  اریز  میوگیمن  يزیچ 
ار ادخ  ات  منزیم  ریـشمش  امـش  تمدخ  رد  مگنجیم ، امـش  نمـشد  اب  منکیم ، تباجا  ار  امـش  دیناوخب  ارم  هاگره  مسق  ادخ  هب  هک : تسا 

[ . 259  ] مهاوخیمن یئادخ  رجا  زج  مراک  زا  و  منک ، تاقالم 

ملسم ناسر  همان  سباع 

. هلها بذـکی  دـئارلا ال  ناف  تشون : ع )  ) نیـسح يارب  ملـسم  دـندرک  تعیب  لیقع  نب  ملـسم  اب  نایفوک  زا  رفن  رازه  هدـجیه  هک  نآ  زا  سپ 
هک دیئامرف  باتـش  ندمآ  رد  دـناهدرک  تعیب  نم  اب  رفن  رازه  هدـجیه  نونک  ات  هفوک  مدرم  زا  دـیوگیمن ،». غورد  دوخ  هداوناخ  هب  دـصاق  »
ات تشاد  مازعا  ماما  تمدـخب  سباع  یتسرپرـس  هب  ار  یتئیه  ملـسم  . دـنرادن یبوخ  رظن  هیواعم  نادـناخ  هب  تبـسن  دنیامـش و  اـب  همه  مدرم 

[ . 260  ] دوب سباع  هدش  هدازآ  بذوش  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنناسرب  ترضح  هب  ار  شاهمان 

ورین يزاس  هدامآ  سباع و 

دش و دیدشت  گنج  هک  نیمه  دنک ، هیهت  ورین  ع )  ) نیـسح يارب  ات  دیـشوکیم  هکلب  درکیم  يراکادف  نیـسح  هار  رد  دوخ  اهنت  هن  سباع 
ماجنا هک  يراد  راظتنا  هچ  تفگ : بذوش  ینک ؟ هچ  یهاوخیم  تفگ : بذوش  هب  سباـع  دندیـسر ، تداهـشب  هللادـبعیبا  باحـصا  رتشیب 

ورب نیاربانب  متـشادن ، يراظتنا  نیا  زجب  يرآ  تفگ : سباع  . موش هتـشک  ات  مگنجب  نیـسح  باکر  رد  وت  اـب  هکنیا  هحفـص 235 ] زج [  مهد 
دوب نم  اب  مناکیدزن  زا  يرگید  سک  ره  رگا  هک  مسرب  باوث  هب  وت  تداهـش  رد  زین  نم  دروآ و  ادهـش  باسح  هب  ارت  ات  هللادبعیبا  تمدخ 
دعب دومن و  باوث  لیصحت  ناوتیم  هک  تسا  يزور  زورما  هک  مشاب  کیرش  نآ  رجا  رد  ات  دسرب  تداهش  هب  نم  زا  لبق  هک  متشاد  تسود 

[ . 261  ] تشاد میهاوخن  یلمع  نیا  زا 

سباع تداهش 

متسناوتیم رگا  تسین ، نم  دزن  امش  زا  رتبوبحم  یـسک  کیدزن  رود و  زا  نیمز  يور  رد  هللادبعابا  ای  درک : ضرع  دمآ و  ماما  دزن  سباع 
شاب هاوگ  هللادبعابا . ای  کیلع  مالسلا  مدادیم ، ماجنا  هنیآ  ره  مزاس  رود  دشاب  رتزیزع  مناج  نوخ و  زا  هک  يزیچ  هب  امش  زا  ار  ملظ  لتق و 

یناشیپ رب  یتبرض  هک  یلاح  رد  درک  تکرح  نادیم  يوس  هب  هدیشک  ریشمش  اب  عادو  مالس و  زا  سپ  میامش ، ردپ  امـش و  هقیرط  رب  نم  هک 
هدید ار  وا  اهگنج  رد  البق  نوچ  دیآیم  نادیم  فرطب  سباع  مدید  هک  نیمه  دیوگیم : میمت  نب  عیبر  . دیبلط زرابم  دـمآ و  نادـیمب  تشاد 

هب اهنت  سک  چـیه  تسا ، يرکاـش  بیبشیبا  رـسپ  نیا  تسا  ناریـش  ریـش  نیا  مدرم ! مدیـشکدایرف : تسا ، ریظن  لـثمیب و  عاجـش  هک  مدوب 
دید نینچ  هک  دعسرمع  تفرن  وا  فاصم  هب  سک  چیه  یلو  لجر ، الا  لجر ، الا  دزیم : ادص  سباع  . دربیمنرد ملاس  ناج  هک  دورن  نادیم 

سباع . دندرک نارابگنس  ار  وا  وس  ره  زا  مه  هفوک  نایهاپـس  دینک ». نارابگنـس  ار  وا  امـش  رب  ياو   » ةراجحلاب هوخـضرا  مکلیو  دز  ادص 
هب حالـس  نودب  ندب  اب  و  دومن ، باترپ  رـس  تشپ  هب  تفرگرب و  نت  رـس و  زا  ار  هرز  دوخهالک و  دیآیمن  وا  نادیم  هب  سک  چیه  دید ، هک 
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يور هب  دـننکیم و  رارف  رفن  تسیود  زا  شیب  دـنکیم  هلمح  وس  ره  هب  هک  مدـید  مسق  ادـخب  دـیوگیم : میمت  نب  عیبر  درک  هلمح  نمـشد 
زا ماجنارس  ریشمش  هزین و  مخز  گنس و  تاحارج  يرایسب  زا  دندرک و  هرصاحم  ار  وا  فرط  راهچ  زا  رکشل  هک  نآ  ات  دنزیریم ، رگیدکی 

کی ره  دــنتخادرپ و  عازن  هـب  هـتفرگ و  ار  رــس  فارطا  هحفـص 236 ] یتعاـمج [  دـندیرب ، ار  وا  رـس  دیـسر و  تداهـش  هب  دـمآرد و  ياـپ 
هتسد امش  همه  هکلب  تسا  هتـشکن  رفن  کی  ار  سباع  تفگ : دعـسنبا  دندرب ، دعـسرمع  شیپ  ار  فالتخا  ماهتـشک  ار  وا  نم  هک  تفگیم :

هک دمآ  ردـب  هرزیب  دوخیبسورخ و  مین  مزاب  هک  دـنکف  رـس  رفغم ز  میهام  هن  مه  ام  هک  دـنکف  رب  نشوج ز  [ . 262  ] دیتشک ار  وا  یعمج 
شروش زا  ریغ  هچنآموش  ناج  رسارس  مراذگب  مسج  موش  نایرع  نم  هک  دمآ  نآ  تقوسورعون  هچ  کنیا  مشکیم  هنهرب  رب  رد  ار  گرم 

تسا یگدنیاپ  یگدنز  نیز  مهر  نوچ  تسیگدنز  رد  نم  گرم  مدومزآتسا  یگناگیب  رب  يور  هر  نیا  ردنا  تسا  یگناوید  و 

رکاش یلوم  بذوش 

ریظنمک و ناراوس  زا  هعیـش و  ناسانـشرس  ناگرزب و  زا  بذوش  «. رکاش هلیبق  هدـشدازآ  بذوش  رب  مالـس  .» رکاش یلوم  بذوش  یلع  مالـسلا 
تهج نیمه  هب  و  دـندرکیم ، هدافتـسا  وا  زا  مدرم  تسـشنیم و  سرد  هسلج  رد  هک  دوب  ع )  ) نینمؤملاریما مولع  لماح  ثیداـحا و  ظـفاح 

تمیزع و هکم  هب  دربیم  نیسح  ماما  يارب  هفوک  زا  ار  لیقع  نب  ملـسم  همان  هک  سباع  هارمه  بذوش  . دوب یـصاخ  تیعقوم  ههجو و  ياراد 
زا یناعاجـش  تفر و  نادـیم  هب  سباع  زا  لبق  تشاد و  تکرـش  یلوا  هلمح  گنج و  رد  بذوش  . دـمآ ـالبرک  هب  هللادـبعیبا  هارمه  هکم  زا 

[ . 263  ] دش لئان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  ماجنارس  ات  داتسرف  منهج  هب  ار  هفوک  هاپس 

رذ یبا  یلوم  نوج 

يرافغ رذوبا  هدـشدازآ  نوج  هحفـص 237 ] رذیبا [ .» هدرک  دازآ  يوح  دـنزرف  نوج  رب  مالـس  :» رذیبا یلوم  يوح  نب  نوج  یلع  مالـسلا 
اذل تسا  هدوب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تمدخ  مزالم  سپس  نسح و  ماما  تمدخ  رد  رذوبا  تافو  زا  دعب  هک  تسا  البرک  يادهـش  زا  یکی 

. تسا هدوب  مالسلاهیلع  ماما  باکر  رد  البرک  ات  هکم  زا  هکم و  هب  هنیدم  زا  ماما  تکرح  رد 

دبلطیم نادیم  هزاجا  نوج 

هب يزاجم  وت  نوج  دومرف : ماما  تساوخ ، نادیم  هزاجا  دمآ و  ماما  روضح  هب  نوج  دندیسر ، تداهـش  هب  ترـضح  نارای  رتشیب  هک  یعقوم 
ار دوخ  ام  يراتفرگ  رد  اذـل  تسا  هدوب  شیاسآ  کمک و  روظنم  هب  اـم  هناـخ  رد  ندوب  اـم و  زا  وت  يوریپ  اریز  يورب  یهاوخ  هک  اـجک  ره 

ذخا ةدـشلا  یف  مکعاصق و  سحلا  ءاخرلا  یف  انا  هللا  لوسر  نبای  درک : ضرع  تخادـنا و  ترـضح  ياهمدـق  هب  ار  دوخ  نوج  . زاسم ـالتبم 
یبسح نا  نتنمل و  یحیر  نا  هللا  و  «»؟ مرادرب امـش  زا  تسد  يراتفرگ  رد  الاح  مدوب  امـش  هناخ  سیلهساک  اهیـشوخ  رد  ربماـیپ  رـسپ   » مکل

دوسالا مدلا  اذه  طلتخی  یتح  مکقرافا  هللا ال  ینول ال و  ضببی  یبسح و  فرشی  یحیر و  بیطیل  ۀنجلاب  یلع  سفتف  دوسال  ینول  نا  میئلل و 
دیرادم غیرد  نم  زا  ار  تشهب  امش  یلو  تسا  هایس  ماهرهچ  تسپ و  مبـسن  بسح و  دب و  میوب  هک  منادیم  ادخب  ربمغیپ ! رـسپ  .» مکئامد عم 

«. ددرگ هتخیمآ  امش  نوخ  اب  مهایس  نوخ  ات  مرادیمنرب  نادناخ  امش  زا  تسد  ادخ  هب  هن  مدرگ  دیفسور  دنمتفارش و  وبشوخ و  ات 

نوج تداهش 

برض راجفلا  يرت  فیک  - 1: دناوخیم زجر  نیا  درک و  هلمح  نمشد  هاپس  هب  تفر و  نادیم  هب  نوج  داد ، نادیم  هزاجا  ع )  ) نیـسح سپس 
ریشمش تابرض  رادرکتشز  ناترطفتسپ  يا  - » 1 دروملا موی  ۀنجلا  هب  وجرا  دمحا  یبنلا  لآ  نع  بذی  - 2 ددملا انقلا  یفرشملاب و  دوسالا 
تـشهب هب  راودـیما  شلمع  نیا  اـب  دـنکیم و  عاـفد  ربماـیپ  نادـناخ  زا  هـک  - » 2 هحفـص 238 ] دـیباییم [ .» هنوـگچ  ار  هایـس  مـالغ  هزین  و 
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تـشهب هب  راودـیما  شلمع  نیا  اـب  دـنکیم و  عاـفد  ربماـیپ  نادـناخ  زا  هـک  - » 2 هحفـص 238 ] دـیباییم [ .» هنوـگچ  ار  هایـس  مـالغ  هزین  و 
لئاـن تداهـش  عـیفر  هجرد  هـب  دوـخ  هـک  نآ  اـت  درک  لـصاو  كرد  هـب  ار  رفن  دوـخ 25  تصـش  برـض  نداد  ناـشن  زا  سپ  نوـج  «. تسا

نوج دسج  رانک  رد  هک  یماگنه  تسا ، هایس  مالغ  نیمه  نانآ  زا  یکی  هک  دمآ  رفن  تشه  نیلاب  رب  طقف  اروشاع  زور  رد  ع )  ) نیـسح . دمآ
دیفـس ار  شاهرهچ  ایادـخ  .» دـمحم لآ  دـمحم و  نیب  هنیب و  فرع  راربـالا و  عم  هرـشحا  هحیر و  بیط  ههجو و  ضیب  مهللا  : دوـمرف تسـشن 

شردپ زا  ع )  ) رقاب ماما  «. زاس رارقرب  هفراعم  شنادناخ  دـمحم و  وا و  نایم  امرف و  روشحم  ناکین  راربا و  اب  ار  وا  وکین و  ار  شیوب  نادرگ و 
مامـشتسا وا  زا  کشم  يوب  هک  یلاح  رد  دنتفای  ار  نوج  ندب  اروشاع  تشذگ  زا  زور  هد  زا  سپ  هک  هدومن  تیاور  ع )  ) نیدـباعلانیز ماما 

اوعدی يذـلا  اذ  نم  و  - 2 نوج ما  کسملا  ثعبت  بیط  ۀـنوجا  ارظناف  فطلا  يرث  یف  اذاـم  یلیلخ  - 1: دیوگیم شاهرابرد  رعاش  دـشیم و 
ای دیوبیم  هک  تسا  کشم  هفان  ایآ  دـینیبیم  هچ  البرک  كاخ  رد  دـینک  هاگن  نم  ناتـسود  - » 1 نوع هتبارق  ما  نوج  کلذا  هلجال  نیـسحلا 

: هتکن [ . 264 « ] نیـسح هدازرهاوـخ  نوـع  اـی  تسا  رذیبا  مـالغ  نوـج  اـیآ  دـنکیم  اـعد  شیارب  نیـسح  هک  تسیک  نـیا  - » 2 «. نوج ندب 
. دناسریم یگرزب  تزع و  جوا  هب  یتسپ  تلذ و  ضیضح  زا  ار  ناسنا  هللا  ءایلوا  اب  ینیشنمه 

نارای نیلاب  رد  نیسح 

لیلد دیهش  نیلاب  رد  نیسح  روضح  هک  دش  رضاح  دندیسر  تداهش  هجرد  هب  هک  نارای  زا  رفن  تشه  نیلاب  رب  ع )  ) نیـسح اروشاع  زور  رد 
شنیلاب هب  رهاظم  نب  بیبح  قافتا  هب  ع )  ) نیـسح داتفا  نیمز  رب  هک  نآ  زا  سپ  هجـسوع  نب  ملـسم  - 1 هحفـص 239 ] تسا [ : وا  تمظع  رب 

یحایر دیزی  نب  رح  نیلاب  رد  - 2. خلا هبحن  یضق  نم  مهنمهف  دناوخ : ار  هیآ  نیا  و  دزرمایب » ارت  ادخ  . » ملـسم ای  هللا  کمحر  دومرف : دمآ و 
هک یلاح  رد  دمآ  شنیلاب  هب  نیسح  داتفا  نیمز  رب  هک  یماگنه  ع )  ) نیسح مالغ  ملسا  - 3. کما کتمس  امک  رح  تنا  دومرف : دش و  رضاح 

مالغ تروص  هب  تروص  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  نیـسح  دومنیم ، هقـالع  راـهظا  درکیم و  هراـشا  نیـسح  يوس  هب  تشاد  یقمر  زونه 
نوج - 4. درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دهنیم و  متروصب  تروص  نیسح  هک  نم  لثم  تسیک  تفگ : دومن و  یمـسبت  مالغ  [ 265  ] داهن

شنیلاب رب  ماما  هک  مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  - 5. هحیر بیط  ههجو و  ضیب  مهللا  دومرف : دمآ و  شنیلاب  رب  ع )  ) نیـسح هک  رذوبا  مالغ 
... افعلا كدعب  ایندـلا  یلع  دومرف : دـمآ و  یلع  شعن  رانک  رد  نیـسح  هک  ربکا  یلع  - 6. یتلیح تلق  يرهظ و  رـسکنا  نـالا  دومرف : تفر و 
ای کندـعبی  ال  دومرف : شنیلاب  رد  نیقلا  نب  ریهز  - 8. خلا كولتق ... موقل  ادـعب  دومرف : دـمآ و  شنیلاب  رب  ماما  هک  نسحلا  نب  مساق  - 7. خلا

هحفص 240 ] تسین [ . لیصفت  هب  زاین  دمآ و  دهاوخ  ای  هتشذگ  دوخ  ياج  رد  کی  ره  حرش  هک  . خلا ریهز ...

یمابشلا دعسا  نب  ۀلظنح 

هلیبق ياههریت  زا  یکی  مابش   ) ینادمه مابش  نب  دعسا  نب  ۀلظنح  «. یمابش دعسا  دنزرف  هلظنح  رب  مالس  .» یمابشلا دعسا  نب  ۀلظنح  یلع  مالسلا 
تحاصف و لیلد  هب  و  دوب ، فورعم  ءارق  زا  عاجـش و  حیـصف و  رونخـس و  يدرم  هعیـش و  ناشخرد  ياههرهچ  ناـگرزب و  زا  ( تسا نادـمه 

اروشاع زور  هلظنح  . تسا تبث  خیرات  رد  هک  هلظنح  نب  یلع  مانب  تسا  يدنزرف  ار  وا  دوب  دعسرمع  يوس  هب  ع )  ) نیسح ریفـس  شیرونخس 
موق ای  : درک هظعوم  نایب  نیا  اب  ار  نانآ  تفرگ و  رارق  نمشد  هاپـس  لباقم  هزاجا  بسک  زا  سپ  دیبلط و  نادیم  هزاجا  دمآ و  ماما  روضح  هب 

فاخا ینا  موق  ای  دابعلل ، املظ  دـیری  هللا  ام  مهدـعب و  نم  نیذـلا  دومث و  داع و  حون و  موق  بأد  لثم  بازحالا  موی  لثم  مکیلع  فاخا  ینا 
اولتقت موق ال  ای  يهیآ 28-32 ) رفاغ  هروس   ) داه نم  هل  امف  هللا  للضی  نم  مصاع و  نم  هللا  نم  مکل  ام  نیربدم  نولوت  موی  دانتلا  موی  مکیلع 

موق دومث و  داع و  حون و  موق  زور  لثم  مسرتیم  بازحا  زور  لثم  زا  امش  رب  مدرم ، يا  .» يرتفا نم  باخ  دق  باذعب و  هللا  مکتحسیف  انیسح 
ار رگیدکی  هک  مسرتیم  يزور  زا  امش  رب  نم  ناگتسب  يا  تسا ، هتـساوخن  متـس  شناگدنب  يارب  دنوادخ  دندوب ، ناشیا  زا  سپ  هک  حلاص 

دهاوخن ياهدننک  تیاده  دنک  هارمگ  ادخ  ار  هک  ره  تفای ، دـیهاوخن  یهانپ  نکیل  دـینک  رارف  دـیهاوخب  هک  يزور  دـیناوخب ، یگراچیب  هب 
رسپ دومرف : مالسلاهیلع  ماما  ددنبب ». غورد  ادخ  رب  هک  نآ  تسا  راکنایز  و  دریگارف ، ار  امش  ادخ  باذع  هک  دیـشکن  ار  نیـسح  مدرم  تفای 
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دندیروش و ناتنارای  امش و  رب  دندرک و  در  يدرک  توعد  قح  هب  ار  نانآ  هک  ارت  هتساوخ  هک  یماگنه  دندش  باذع  بجوتسم  نانیا  دعسا 
يوس هب  مورب  اـیآ  یتـفگ  تسار  درک  ضرع  هلظنح  دنتـشک ، ار  امـش  حـلاص  ناردارب  نونکا  هک  دـسر  هچ  دندرمـش  حاـبم  ار  امـش  نوـخ 

هک نآ  هن  دندش  باذع  بجوم  دنتشک  ار  اهامش  دندرک و  در  ار  قح  هک  ینامز  زا  اهنیا  ینعی  هتکن : موش  قحلم  ناردارب  هب  مراگدرورپ و 
. ] يدـبا یگدـنز  يوس  هب  تسا  رتهب  اهیفام  ایند و  زا  هک  هچ  نآ  يوس  هب  ورب  دومرف : نیـسح  . تفای دـنهاوخ  قاقحتـسا  نیـسح  نتـشک  اـب 

لاقف . ۀـنجلا یف  اننیب  کنیب و  فرع  کتیب و  لها  یلع  کـیلع و  هللا  یلـص  هللادـبعابا  اـی  کـیلع  مالـسلا  درک : ضرع  هلظنح  هحفص 241 ]
[266 . ] دندرک شدیهش  ات  هدومن  هطاحا  ار  وا  نمشد  درک و  هلمح  نمشد  رب  هدیشک  ریشمش  ددجم  هزاجا  اب  هلظنح  نیمآ ، نیمآ  نیـسحلا :

.

یفعجلا قورسم  نب  جاجح 

زا یفعج  یجحذم  فعج  دنزرف  قورسم  دنزرف  جاجح  .« یفعج قورسم  دنزرف  جاجح  رب  مالس  .» یفعجلا قورسم  نب  جاجحلا  یلع  مالـسلا 
اب تعیب  زا  ع )  ) نیـسح هک  دینـش  نوچ  درک و  تکرـش  اهگنج  رد  نانمؤمریما  باکر  رد  تفرگ و  تنوکـس  هفوک  رد  هک  تسا  ینایعیش 

راوج رد  اج  نآ  زا  دـمآ و  هکم  هب  نیـسح  يرای  دـصق  هب  هفوک  زا  مه  جاجح  تسا  هدرک  چوک  هکم  هب  هدومن و  یچیپرـس  عانتما و  دـیزی 
جاجح داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  ماما  رهظ  ماگنه  مسحيذ  رد  هکنانچ  تفگیم  ناذا  زامن  تاقوا  رد  هک  دوب  ماما  نذؤم  يو  . دوب ترـضح 
هللادیبع توعد  يارب  ار  وا  ماما  لتاقمینب  رصق  رد  هک  تسا  یسک  نامه  جاجح  درک . رازگرب  ار  زامن  هاپس  ود  اب  ماما  سپـس  دیوگب ، ناذا 
نادـیم هزاجا  دـمآ و  ماما  روضحب  جاجح  دیـسرارف  اروشاع  زور  نوچ  . تشذـگ لـتاقمینب  رـصق  رد  شناتـساد  هک  داتـسرف  یفعج  رح  نب 

تشگرب و دوب  هدـش  باضخ  شنوخ  اب  شندـب  ماـمت  هک  یلاـح  رد  دربن  یتعاـس  زا  سپ  تفر و  نادـیم  هب  دومرف و  هزاـجا  ماـما  تساوخ 
-1 ایصولا هفرعن  يذلا  كاذ  ایلع  يدنلا  اذ  كابا  مث  - 2 ایبنلا كدج  یقلا  مویلا  ایدهم  ایداه  یسفن  کتدف  - 1: درک ضرع  ماما  هب  باطخ 

یلع تردپ  سپـس  - » 2 هحفـص 242 ] منکیم [ .» رادید  ار  ربمایپ  تدـج  زورما  ياهدـش  تیادـه  هدـننک و  تیادـه  هک  تنابرق  هب  مناج  »
تاـقالم ار  ناـشیا  امـش  رـس  تشپ  مه  نم  دومرف : (ع ) نیـسح «. منادیم ربماـیپ  قح  رب  یـصو  ار  وا  هک  درک  مهاوـخ  تاـقالم  ار  راوـگرزب 

[ . 267  ] دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  تشگرب و  نادیم  هب  جاجح  منکیم .

يدنکلا ءاثعشلاوبا 

يدرم ءاثعشلاوبا  هب  ینکم  دایز  نب  دیزی  .« يدنک رـصاهم  دنزرف  دایز  دنزرف  دیزی  رب  مالـس  . يدنکلا رـصاهم  نب  دایز  نب  دیزی  یلع  مالـسلا 
درک و داهنـشیپ  دعـسنبا  هب  ار  یطورـش  ماما  هک  یماـگنه  اـت  دـمآ  ـالبرک  هب  دعـسرمع  هارمه  ءاثعـشلاوبا  دوب ، روسج  عاجـش و  فیرش و 
رب ار  اهوناز  دندرک ، یپ  ار  شبـسا  هک  نآ  ات  دیگنج  هراوس  اروشاع  زور  رد  تسویپ ، نیـسح  هب  دش و  ادج  هفوک  رکـشلب  زا  دشن  هتفریذـپ 

فده هب  یگمه  اهریت  زا  ددـع  جـنپ  زج  هب  درک و  کیلـش  دعـسرمع  هاپـس  يوس  هب  ار  همه  تشاد  شاهنانک  رد  هک  ریت  دـص  داهن و  نیمز 
اعد مه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـماهلجرعلا  ناـسرف  هلدـهب  نب  اـنا  : تفگیم دیـسریم  فدـه  هب  درکیم و  اـهر  هک  يریت  ره  درک و  باـصا 

مامت شیاهریت  نوچ  «. هد رارق  تشهب  ار  وا  باوث  ناسرب و  فده  هب  ار  شریت  ادنوادخ  . » ۀـنجلا هباوث  لعجا  هتیمر و  ددـس  مهللا  دومرفیم :
عجشا رصاهم  یبا  دیزی و  انا  : دناوخیم زجر  نیا  درک و  هلمح  نمـشد  هب  ریـشمش  اب  سپـس  درک  اطخ  ریت  جنپ  طقف  تفگ : تساخرب و  دش 

رد هک  يریـش  زا  رتعاجـش  تسا  رـصاهم  مردـپ  مدـیزی و  نم  » زجاه كرات و  دعـس  نبال  رـضان و  نیـسحلل  ینا  بر  ایرداخ  لـیغب  ثیل  نم 
هب ات  دیگنج  هتسویپ  و  «. ماهدرک اهر  ار  وا  هدیرب و  دعسنبا  زا  منیسح و  روای  نم  اراگدرورپ  [ » هحفص 243 تسا [ .» هتفرگ  ياج  شاهنایشآ 

[ . 268  ] هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  تسویپ  هللا  ءاقل 
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هدانج نب  ورمع 

یناسک زا  ناوج  نیا  ردپ  بعک  نب  ةدانج  «. يراصنا بعک  نب  ةدانج  نب  ورمع  رب  مالس  .» يراصنالا بعک  نب  ةدانج  نب  ورمع  یلع  مالـسلا 
یناوج هک  هدانج  نب  ورمع  . دش دیهـش  یلوا  هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  دیـسر و  هللادبعیبا  تمدخ  شاهداوناخ  اب  همظعم  هکم  زا  هک  تسا 

مود هبترم  ناوج  دادـن ، نادـیم  هزاجا  وا  هب  ماما  دـیامن ، بسک  نادـیم  هزاجا  هدـمآ و  ماما  تمدـخ  ات  تفای  روتـسد  شردام  زا  دوب  سرون 
یـضار شردام  دیاش  هدش  دیهـش  گنج  رد  ناوج  نیا  ردپ  دومرف : دادن و  هزاجا  مه  زاب  نیـسح  ماما  تساوخ  هزاجا  دـمآ و  ماما  روضحب 

زجر نیا  تفر و  نادیم  هب  ورمع  . دومرف هزاجا  ماما  هاگ  نآ  هداد » هزاجا  نم  هب  مردام   » ینترما یتلا  یه  یما  نا  درک : ضرع  ناوجون  دشابن 
لثم ۀـعلط  هل  - 3 ریظن نم  هل  نوملعت  لـهف  هادـلاو  همطاـف  یلع و  - 2 ریدنلا ریـشبلا  دأوف  رورـس  ریمألا  معن  نیـسح و  يریما  - 1: دناوخیم ار 
ریذن ریشب و  ربمایپ  بلق  لد و  هدننک  لاحشوخ  تسا  یئاوشیپ  بوخ  هچ  تسا و  نیـسح  میاوشیپ  - » 1 رینم ردب  لثم  ةرغ  هل  یحضلا  سمش 
دننام شاهرهچ  زورمین و  دیشروخ  دننام  شتعلط  - » 3 «. دیراد ناشن  یئاتمه  ریظن و  وا  يارب  ایآ  دنیوا  ردام  ردپ و  همطاف  یلع و  - » 2 «. تسا
ردام دندومن  باترپ  ینیسح  هاگهمیخ  فرط  هب  دندیرب و  ار  شرس  دیسر ، تداهش  هب  ات  تخادرپ  دربن  هب  و  «. دشخردیم هدراهچ  بش  هام 

هک دیبوک  نمـشد  رـس  رب  نانچ  درک و  هحفـص 244 ] هلمح [  نمـشد  فرط  هب  رـس  نامه  اب  دیـسوب و  تشادرب و  دـید  ار  شناوج  رـس  هک 
هب ار  وا  ماما  اما  دنک  هلمح  نمـشد  يوس  هب  تساوخ  تفرگرب و  ار  همیخ  دومع  تشگرب و  همیخ  هب  هاگ  نآ  دـیناسر  تکاله  هب  ار  يدرم 

نکیل درکیم  یفرعم  شاهلیبق  ماـن و  اـب  ار  شدوخ  هک  دوب  مسر  تفریم  نادـیم  هب  هک  ياهدـنمزر  ره  هتکن : [ . 269  ] دینادرگرب هاگهمیخ 
. درب مان  یلع  نب  نیسح  شربهر  زا  هکلب  دربن ، یمان  شاهلیبق  دوخ و  زا  ناوجون  نیا 

البرک رد  هدنمزر  نانز 

هحفص رد  شلیصفت  هک  دوب  یبلک  ریمع  نب  هللادبع  رسمه  هدیهـش  نز  - 1: دندیگنج نز  ود  هدش و  دیهـش  نز  کی  البرک  رد  اروشاع  زور 
هدانج و رسمه  یجرزخ  دوعسم  رتخد  هیرحب  تخادرپ  رازراک  هب  داهن و  مدق  مزر  نادیم  هب  البرک  رد  هک  ینانز  زا  یکی  - 2. تشذگ  199
رس ردام  درک ، باترپ  دوب  همیخ  ولج  هک  ردام  فرط  هب  دیرب و  ار  وا  رس  نمشد  شدنزرف  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  هدانج  نب  ورمع  ردام 

باترپ نمشد  يوس  هب  رتمامت  هچ  ره  تدح  تدش و  اب  ار  رس  سپـس  تفگ و  ابحرم  تنـسحا و  دینابـسچ و  هنیـس  هب  تشادرب و  ار  دنزرف 
هب تفرگ و  ار  همیخ  نوتس  هاگ  نآ  تشک ، ار  نمشد  زا  رفن  کی  رس  اب  .و  مریگیمن سپ  مداد  ادخ  هار  رد  هک  ار  يرـس  ینعم : نیدب  دومن 

ۀمطاـف ینب  نود  ۀـفینع  ۀبرـضب  مکبرـضاۀفیحن  ۀـیواخ  ۀـیلاب  ۀفیعـض  ءاـسنلا  یف  زوـجع  اـنا  : دـناوخیم ار  زجر  نـیا  درک و  هـلمح  نمـشد 
اما تسا  فیعـض  ممادـنا  هتخیرورف و  مدوجو  ناـمتخاس  تسـس و  مناوختـسا  هک  مناوتاـن  مه  ناـنز  ناـیم  رد  هک  متـسه  ینزریپ  » ۀفیرـشلا

-3. دـینادرگزاب همیخ  هب  ار  نز  دـمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  منکیم .» عافد  همطاف  نادـنزرف  زا  مزاسیم و  دراو  امـش  رب  ار  مکلهم  تابرض 
ار وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـنک ، هلمح  نمـشد  هب  اـت  تفرگ  ار  همیخ  دومع  شدـنزرف  ندـش  هتـشک  زا  سپ  یبـلک  هللادـبع  نب  بهو  رداـم 
« هتـشادرب وت  زا  ار  داهج  ادـخ  هک  درگرب  دزرمایب  ارت  ادـخ  ینعی  .» داـهجلا کـنع  هللا  عضو  دـقف  هللا  کـمحر  یعجرا  دومرف : دـینادرگرب و 

هحفص 245 ] [ . ] 270]

یفرشم هللادبع  نب  كاحض  رارف 

هاتوک یتاظحل  رد  دندرک و  ار  هدافتسا  رثکادح  سانشتقو  نیبعقاو و  دارفا  هک  دوب ، اهناسنا  شیامزآ  کحم و  زور  اروشاع  زور  یتسار 
یگدنز دنبياپ  هک  نآ  نودب  مه  يدارفا  دنتسشن و  نیرب  تشهب  تزع و  هکیرا  رب  دنتـسر و  خزود  یهلا و  رهق  شتآ  تلذ و  ضیـضح  زا 

درک مورحم  يدبا  تداعس  زا  ار  دوخ  هک  تسا  ریخا  هورگ  دارفا  زا  هللادبع  نب  كاحض  دنداد  تسد  زا  ار  یمظع  تداعـس  دنـشاب  هلئاع  و 
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و تفگ ، دمآشوخ  ام  هب  ترـضح  میدرک ، مالـس  میدش ، دراو  نیـسح  رب  یبحرالا  ریظنلا  نب  کلام  نم و  هک  دـنکیم : لقن  اصخـش  يو 
رارق زور  رابخا  نایرج  رد  ار  امش  رادید و  دیدجت  مالس و  ضرع  يارب  هک  میتفگ : تسیچ ؟ تاقالم  زا  ناتدوصقم  هک  دیـسرپ  ام  زا  سپس 
دیما هب   » لیکولا معن  هللا و  یبسح  دومرف : نیـسح  دیریگب . ار  دوخ  میمـصت  اذـل  دـناهتفرگ  امـش  اب  گنج  هب  میمـصت  هفوک  مدرم  هک  میهد ،
يرای ارم  هک  دوشیم  هچ  دومرف : نیـسح  . میتساوخ هزاجا  ترـضح  زا  میدرک و  اعد  نیـسح  يارب  هاگنآ  تسا ». ءاـکتا  نیرتهب  وا  هک  ادـخ 

هب رگا  اهتنم  متـسه  ضورقم  نکیلو  متـسین  لایع  ياراد  هچرگ  متفگ : مه  نم  . ضورقم رگید  يوس  زا  مراولایع و  نم  تفگ : کلام  ؟ دینک
يارب نم  دوجو  دیرادن و  يروای  رگید  هک  مدرک  ساسحا  هاگره  مشاب و  تمدـخ  رد  مشاب  دـیفم  امـش  يارب  هک  یتقو  ات  دـیهد  هزاجا  نم 

وت زا  ار  مـتعیب  دــش  نـینچ  هاـگره  دوـمرف : ترــضح  . متــسه تمدــخ  رد  مورب ، دوـخ  راـک  لاـبند  هـک  مشاـب  زاـجم  تـسین  دــیفم  اـمش 
هدرک لقن  ار  اروشاع  عیاقو  ثداوح و  زا  یـضعب  دوب و  البرک  رد  اروشاع  زور  رد  نیـسح  یگدنز  تاعاس  نیرخآ  ات  كاحـض  . مرادیمرب

اههمیخ تشپ  رد  ار  دوخ  بسا  نم  دنوشیم ، كاله  نمـشد  يزادناریت  اب  نابـسا  مدـید  هک  یماگنه  اروشاع  زور  رد  دـیوگیم : وا  . تسا
زا رفن  دنچ  زا  شیب  مدید  هک  یتقو  ات  مدرک ، عطق  ار  دعسرمع  نایهاپس  زا  یکی  تسد  متـشک و  مه  ار  رفن  ود  مدیگنجیم و  هدایپ  متـسب و 

يدهع امش  نم و  نایم  هحفص 246 ] ربمغیپ [  رسپ  مدرک : ضرع  هدش ، هریچ  شتیب  لها  نیسح و  رب  نمشد  دناهدنامن و  یقاب  نیسح  نارای 
ورب و یناوتیم  رگا  يدازآ  وت  تسا و  نینچ  يرآ  دوـمرف : ترـضح  . درادـن يرثا  نم  دوـجو  رگید  هک  منکیم  رکف  نوـنکا  تسا و  هدوـب 
رب هنایزات  هبرـض  دـنچ  مدـش و  بسا  رب  راوس  سپـس  موریم ، تسا  سفن  هزات  مبـسا  متفگ : ؟ يورب یناوتیم  هنوگچ  اما  هد  تاجن  ار  دوخ 

البرک کـیدزن  یئاتـسور  هیفـش  هب  اـت  دـندرک  بیقعت  ارم  رفن  هدزناـپ  متفرگ  شیپ  ار  ناـبایب  هار  تفرگ و  تعرـس  بسا  هک  متخاوـن  بسا 
نب سیق  یناویخ و  حورـشم  نب  بویا  یبعـش و  هللادـبع  نب  ریثک  متـشگرب  نانآ  فرط  هب  دـناهدش ، کـیدزن  نم  هب  ناراوس  مدـید  مدیـسر 
ادخ دندیشک و  تسد  نم  زا  مه  اهنآ  دیرادب ، تسد  وا  زا  تسا  ام  مامعاینب  زا  هللادبع  نب  كاحـض  ناه  دنتفگ : دنتخانـش و  ارم  هللادبع 

[ . 271  ] داد تاجن  ارم 

نادنزرف طیبث و  نب  دیزی 

هللادبع و رب  مالس  یسیق ، طیبث  رسپ  دیزی  رب  مالس  .» یسیقلا طیبث  نب  ینبا  هللادیبع  هللادبع و  یلع  مالسلا  یـسیقلا  طیبث  نب  دیزی  یلع  مالـسلا 
ناگرزب و زا  شاهلیبق  نایم  رد  هرصب و  نایعیـش  زا  یـسیق )  ) يرـصب يدبع  طیبث )  ) تیبث نب  دیزی  «. یـسیق طیبث  رـسپ  دیزی  نادنزرف  هللادیبع 

دوب هرصب  نایعیش  زکرم  شاهناخ  تیعقوم و  ياراد  لامک و  اب  یمناخ  هک  يدبع  ذقنم  رتخد  هیرام  مان  هب  دوب  ینز  هرـصب  رد  . دوب نیمرتحم 
همه دوب  هرـصب  رد  زونه  دایزنبا  هک  یعقوم  . دـنتخادرپیم وگتفگ  ثحب و  هب  زور  لـئاسم  يهراـبرد  دـندرکیم و  عاـمتجا  اـج  نآ  رد  هک 
دوخ میمصت  اذل  دوب  رسپ  هد  بحاص  وا  ددنویپب ، نیسح  هب  هدش و  جراخ  هرصب  زا  تفرگ  میمـصت  طیبث  نب  دیزی  درکیم ، لزتنک  ار  اههار 

هللادیبع هللادبع و  ؟ دینک هحفـص 247 ] نیـسح [  راثن  ار  ناتناج  دیئایب و  هکم  هب  نم  اب  دیرـضاح  ناتمادک  تفگ : داهن و  نایم  رد  نانآ  اب  ار 
دیاش ات  تشاذگ  نایم  رد  نایعیـش  اب  ار  شمیمـصت  دمآ و  هیدبع  هیرام  هناخ  هب  دیزی  سپـس  دندرک ، یگدامآ  مالعا  شنادنزرف  زا  رفن  ود 
طیبث نب  دـیزی  . دـننک ریگتـسد  ار  ام  ادابم  هک  میـسرتیم  دایزنبا  نارومأم  زا  ام  دـنتفگ : اهنآ  نکیل  دزاس  هارمه  دوخ  اـب  ار  اـهنآ  دـناوتب 
قافتا هب  دیزی  . مسرتیمن دایزنبا  نیرومأم  بیقعت  زا  مدرگیمنرب و  دوخ  میمصت  زا  نم  دننک  رپ  نابـسا  مس  اب  ار  اههداج  مامت  رگا  تفگ :

تفه اعمج  دـندرکیم و  یهارمه  وا  اب  هیما  نب  مهدا  کلام و  نب  فیـس  شمالغ و  رماع و  زین  هرـصب  مدرم  زا  و  دـش ، مزاع  شدـنزرف  ود 
[ . 272 . ] دندش هکم  یهار  رفن 

طیبث نبا  لابند  نیسح  نیسح و  بیقعت  رد  طیبث  نبا 

دوخ لزنم  رد  ار  بش  دیزی  تشاد ، لزنم  هکم ) تالحم  زا  یکی   ) حطبا رد  مالسلاهیلع  نیسح  هک  دندش  هکم  دراو  یتقو  ناهارمه  دیزی و 
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هب نوچ  دش و  وا  لزنم  مزاع  هدمآ  هکم  هب  طیبث  نب  دیزی  هک  دینش  ع )  ) نیسح یفرط  زا  و  دیدرگ ، ماما  لزنم  مزاع  زور  لوا  و  درک ، يرپس 
دیمهف هک  دیزی  دش ، دیزی  تشگرب  رظتنم  دومرف و  فقوت  اجنامه  رد  نیـسح  ماما  تسا  هتفر  امـش  تمدـخ  دـیزی  دـنتفگ : دـمآ  وا  هاگیاج 

هللا و لضفب  لق  دناوخ : ار  هیآ  نیا  دنلب  يادص  اب  دید  اج  نآ  رد  ار  نیـسح  تشگرب و  دوخ  هاگیاج  هب  ناباتـش  هدـمآ  وا  غارـس  هب  نیـسح 
وا لاح  لماش  هک  تسا  ادـخ  تمحر  لضف و  دـیزی  لزنم  رد  شلالجا  لوزن  نیـسح و  ندـمآ  هک  نیا  هب  هراـشا  اوحرفیلف  کلذـبف  هتمحر 

نایب ار  وا  تمدخ  ندمآ  زا  فده  تسشن و  ماما  روضح  رد  درک و  مالس  نیسح  رب  سپـس  دوب  لاحـشوخ  یهلا  لضفت  نیا  هب  دیاب  هدش و 
ات دوب  بانج  نآ  رضحم  رد  تسویپ و  ترضح  هب  لقتنم و  ماما  هاگیاج  هب  ار  دوخ  لئاسو  هاگنآ  . دومرف اعد  شاهرابرد  مه  نیسح  و  درک ،

تداهش هب  يدعب  هحفـص 248 ] تالمح [  رد  طیبث  نب  دیزی  دندش و  دیهـش  یلوا  هلمح  رد  دیزی  نادنزرف  هللادـیبع  هللادـبع و  . اروشاع زور 
. دناشکیم نانآ  يوس  هب  ار  نیسح  زین  نارای  هبذاج  هکلب  تسین  هفرط  کی  نارای  راصنا و  يارب  نیسح  هبذاج  هتکن : [ . 273  ] دیسر

ورمع نب  دیوس  نیسح  زا  دعب  دیهش 

يربط و لقن  هب  انب  . دوب گنج  نادیم  رد  هدومزآ  یعاجش  ةولـصلاریثک و  دباع ، راوگرزب ، يدرمریپ  یمعثخ  عاطملایبا  نب  ورمع  نب  دیوس 
ادمحا یقلن  مویلا  نیسح  مدقا  : دناوخ ار  زجر  نیا  داهن و  مدق  رازراک  نادیمب  مالسلاهیلع  ماما  زا  هزاجا  بسک  اب  دیوس  لتاقم  بابرا  رگید 

أوبت نیحانجلاذ  ادسا و  یعدی  هللا  ثیل  ةزمحادشرألا  مامهلا  مرقلا  کمع  ادعـسألا و  یفاو  ردـبلاک  انـسح  ويدـنلاذ  ایلع  ریحلا  کخیـش  و 
هزمح تیاهومع  نسح و  تردارب  یلع و  تردپ  و  ص )  ) دمحا تدج  ات  نیسح  يا  مداهن  شیپ  مدق  ادعـص  اولعی  سودرفلا  ۀنج  یفادقعم 

رثا رد  ات  تخادرپ  رازراک  هب  .و  میامن تاقالم  دنتـسه  نآ  يالاو  هبترم  ماقم و  رد  نیرب  تشهب  رد  هک  ار  لاب  ود  بحاص  رفعج  ادخ و  ریش 
هب نمشد  هاپس  دوب  هدش  بلـس  وا  زا  تکرح  تردق  هک  دوب  لاحیب  نانچ  نآ  داتفا و  نیمز  رب  تروص  هب  دمآرد و  ياپ  زا  رایـسب  تاحارج 

نداد ناج  لاح  رد  دیوس  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  نآ  زا  سپ  دندشن  وا  ضرعتم  تسا  هداد  ناج  دیوس  هک  نیا  روصت 
نانمشد ار  شریـشمش  نوچ  و  تساخرب ، ياج  زا  داد و  دوخ  هب  یتکرح  دمآ و  شوج  هب  شتریغ  دش  هتـشک  نیـسح  دنیوگیم : هک  دینش 

زا اهنت  هک  دندید  نانمشد  لاح  نیا  اب  دیگنج ، نمـشد  اب  دراک  اب  تفرگ و  دوب  هداد  ياج  همکچ  ریز  اپ  قاس  رد  هک  يدراک  دندوب  هتفرگ 
دندومن دیهـش  ار  وا  ینهج  ءاقرو  نب  دیز  هحفـص 249 ] یبلغت و [  راکب  نب  ةورع  دندرک و  هلمح  وا  رب  یعمج  هتـسد  دنیآیمنرب  وا  هدـهع 

[ . 274]

دندیسر تداهش  هب  نیسح  زا  دعب  رفن  راهچ 

رد هکناـنچ  یمعثخ  عاـطملایبا  نب  ورمع  نب  دـیوس  - 1: دندیسر تداهـش  هب  رفن  راهچ  ع )  ) نیـسحلا هللادبعیبا  ترـضح  تداهـش  زا  دعب 
دندوب دعـسرمع  نایهاپـس  ءزج  هک  هفوک  لـها  فوتحلاوبا  شردارب  ینـالجع و  يراـصنا  ثراـح  نب  دعـس  و 3 -   2. تشذـگ لبق  هحفص 

دندیشک ریشمش  فوتحلاوبا  دعس و  دندرک ، دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ار  ادص  ینیسح  مرح  لها  نانز و  دش و  هتشک  ع )  ) نیـسح هک  یماگنه 
، بلاطیبا نب  لیقع  نب  دیعـسیبا  نب  دمحم  - 4. دندش لئان  تداهـش  زوف  هب  ات  دنتـشک  ار  یتعامج  دندش و  روهلمح  دعـسرمع  هاپـس  هب  و 

هاگن وس  نآ  وس و  نیا  هب  نازرل  ناسرت و  دـمآ و  نوریب  هاـگهمیخ  زا  ياهچب  رـسپ  دـش  هتـشک  ع )  ) نیـسح نوچ  دـیوگ : ملـسم  نب  دـیمح 
تکرح رثا  رد  شاهراوشوگ  ود  دراد و  تسد  رد  ياهمیخ  دومع  هدیـشوپ و  يراولـش  نهاریپ و  هک  مدـش  وا  هجوـتم  ـالماک  نم  درکیم و 

رـسپ مان  زا  درک  همین  ود  ار  وا  ریـشمش  اب  دـش و  هدایپ  بسا  زا  دیـسر  وا  هب  نوچ  تخات و  وا  يوس  هب  يراوس  هاگان  درکیم  تکرح  لفط 
: هدمآ هسدقم  هیحان  ترایز  رد  تسا  ینهج  سایا  نب  طیقل  دنتفگ : مدش  ایوج  شلتاق  مان  زا  و  دیعـسیبا ، نب  دمحم  دنتفگ : مدیـسرپ  هچب 

طیقل شلتاق  ادخ  لیقع  نب  دیعسیبا  رسپ  دمحم  رب  مالس  .» ینهجلا رسای  نبطیقل  هلتاق  هللا  نعل  لیقع و  نب  دیعسیبا  نب  دمحم  یلع  مالـسلا 
[ . 275  ] دنک تنعل  ار  ینهج 

هنئمطم سفن  مالسلاهیلع  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


دندیسر تداهش  هب  هلصاف  اب  رفن  ود 

نب راوس  - 1 دندیـسر : تداهـش  هب  لاسکی  هاـم و  شـش  زا  سپ  دـندرک و  ریـسا  ار  اـهنآ  دـندش و  حورجم  ع )  ) نیـسح ناراـی  زا  رفن  ود 
حیرجلا یلع  مالسلا  میناوخیم : هیحان  ترایز  رد  و  دیـسر ، تداهـش  هب  دعب  هام  شـش  دش و  ریـسا  ندش  حورجم  زا  سپ  یمهنلا  ریمعیبا 

يو يوادیص  ۀمامث  نب  عقرم  - 2 «. ریمعیبا نب  راوس  ریسا  حورجم  رب  مالـس   » ینادمهلا یمهنلا  ریمعیبا  نب  هحفص 250 ] داوس [  روساملا 
تفای و عالطا  دایزنبا  هک  نآ  ات  دندرکیم  يرادهگن  دایزنبا  مشچ  زا  رود  دـندرب و  هفوک  هب  ار  وا  شماوقا  داتفا  نیمز  رب  هک  نآ  زا  سپ 

دیعبت نامع  عباوت  زا  هراز  هب  هدومن و  دـنب  رد  ار  وا  اما  درک  رظنفرـص  شنتـشک  زا  ات  دـندرک  تطاسو  شناگتـسب  دنـشکب  ار  وا  اـت  داتـسرف 
[ . 276  ] تسویپ هللا  ءاقل  هب  اروشاع  هعقاو  زا  لاسکی  تشذگ  زا  سپ  هراز  رد  هدومن و 

دناوخیم تماقتسا  هب  ار  نارای  ماما 

یتسس نانآ  رد  عضو  نیا  تسا  نکمم  دنسریم و  تداهـش  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  نارای  درک  هدهاشم  هک  یماگنه  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ةرطنق ـالا  توملا  اـمف  مارکلا  ینب  اربـص  : درک توعد  تماقتـسا  ربـص و  هب  ار  اـهنآ  قـیمع  زغمرپ و  یلو  هاـتوک  ياهلمج  اـب  دـیامن  داـجیا 

هللا لوسر  نع  ینثدح  یبا  نا  رصق  یلا  نجس  نم  لقتنی  نا  هرکی  مکیاف  ۀمئادلا  معنلا  ۀعساولا و  نانجلا  یلا  ءارـضلا  سؤبلا و  نع  مکبربعت 
دینک هشیپ  يرابدرب  لمحت و  .» مهمیهج یلا  ءالؤه  رسج  مهنانج و  یلا  ءالؤه  رسج  توملا  رفاکلا و  ۀنج  نمؤملا و  نجس  ایندلا  نا  لاق : هنا 

، دناسریم رادیاپ  ياهتمعن  هب  دهدیم و  روبع  نیرب  تشهب  هب  اهترارم  اهیتخـس و  زا  ار  امـش  هک  تسا  یلپ  گرم  هک  هدازآ ، نادنزرف  يا 
هک هدرک  لقن  ادخ  لوسر  مدج  زا  بلاطیبا  نب  یلع  مردـپ  انامه  دـشاب  تحاران  دوش و  لقتنم  یهوکـشاب  رـصق  هب  نادـنز  زا  هک  تسیک 

ناشمنهج اب  اهنیا  نایم  ناشتـشهب و  اب  اـهنآ  ناـیم  هلـصاف  تسا  یلپ  گرم  و  تشهب ، رفاـک  يارب  تسا و  نادـنز  نمؤم  يارب  اـیند  دومرف :
گرم زا  ات  دـهدیم  هجوت  ناـشکیدزن  هدـنیآ  تشونرـس  هب  ار  دوخ  باحـصا  هاـتوک  تـالمج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هتکن : [ .« 277]

باختنا اب  نمؤم  دهدیم و  ناسنا  هب  يدـبا  دـیواج و  تایح  یگدـنز و  نامیا ، نید و  هار  رد  تداهـش  ادـخ و  هار  رد  گرم  هک  دنـسارهن 
هحفص 251 ] دوشیم [ . دراو  نادیواج  تشهب  هب  هتفای و  یئاهر  اهیتحاران  اهیتخس و  همه  زا  گرم  نینچ 

یکرت مالغ  ورمع  نب  ملسا 

هب مدـق  یتقو  هک  دناهتـشون  دوب و  ملق  لها  هدنـسیون و  مالغ  نیا  دوب  نابز  كرت  شردـپ  هک  تسا  ع )  ) نیـسح ماما  مـالغ  ورمع  نب  ملـسا 
ینیمی یماسح و  اذا  - 2 یلتمی یلبن  یمهس و  نم  وجلا  یلطصی و  یبرـض  ینعط و  نم  رحبلا  - 1: دناوخیم ار  زجر  نیا  داهن  رازراک  نادیم 

هک یماگنه  - » 2 .« دوشیم رپ  مناکیپ  ریت و  زا  اـضف  مطـالتم و  ماهزین  ریـشمش و  تابرـض  زا  اـیرد  - » 1 یلجبملا دـساحلا  بلق  قشنی  یلجنی 
یضعب هک  داتسرف  منهج  هب  ار  يدایز  هدع  درک و  هلمح  رفک  هاپس  هب  «. دفاکشیم سرت  زا  دوسح  بلق  دیآرد  تکرح  هب  مریشمش  تسد و 

هک یتقو  رد  دـمآ  شنیلاب  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  داتفا  نیمزب  نآ  زا  سپ  . دـناهدروآ باسحب  رفن  داـتفه  ار  وا  ناگتـشک  دادـعت  نیخروم  زا 
تخاس نایرگ  ار  ماما  مالغ  تبحم  دـنکیم ، هقالع  راهظا  شیالوم  هب  تبـسن  مالغ  هک  درک  هدـهاشم  ترـضح  تشاد ، نت  رب  یقمر  زونه 

رد ياهزات  حور  ایوگ  دوب  هدـمآ  دـجو  هب  شیالوم  تبحم  همه  نیا  زا  هک  ملـسا  تشاذـگ ، مالغ  نیبج  رب  تروص  تسـشن و  شراـنک  رد 
اب هداهن ». متروص  رب  تروص  ربمغیپ  رـسپ  هک  نم  لثم  تسیک  .» يدخ یلع  هدخ  عضاو  هللا  لوسر  نبا  یلثم و  نم  دز : دایرف  دیمد و  شندب 

[ . 278 . ] درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  قوش ، زا  هلمج  نیا  نتفگ 

يرباج رفن  ود  تداهش 
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کلام رب  مالس  « » عیرس رسپ  ثراح  رسپ  فیس  رب  مالس  .» عیرس نب  دبع  نب  کلام  یلع  مالـسلا  عیرـس  نبا  ثراحلا  نب  فیـس  یلع  مالـسلا 
رد دندوب ، ومعرسپ  يردام و  ردارب  مه  اب  هک  عیرس  نب  دبع  نب  کلام  يرباج و  ینادمه  عیرس  نب  ثراح  نب  فیس  .« عیرس رـسپ  دبع  رـسپ 
زور رد  ردارب  ود  نیا  دوب ، ناـشیا  هارمه  دوب  عاجـش  يدرم  هک  مه  ناـنآ  هدـش  دازآ  بیبـش  دندیـسر و  مالـسلاهیلع  ماـما  روـضحب  ـالبرک 

هحفـص 252] مسق [  ادخب  دـینکیم  هیرگ  ارچ  مردارب  نادـنزرف  دومرف : نیـسح  دـندش  نایرگ  دـندید  بیرغ  ار  ع )  ) نیـسح یتقو  اروشاع 
مینیبیم هک  تسا  امش  يارب  ام  هیرگ  هکلب  مییرگیمن  دوخ  يارب  دنگوس  ادخ  هب  دندرک : ضرع  . دیدرگ لاحشوخ  رگید  یتعاس  مراودیما 

هللا مکازج  دومرف : ع )  ) نیسح . مینک امش  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  نآ  زج  هب  میرادن ، ار  امش  زا  عافد  تردق  هدرک و  هطاحا  ار  امـش  نمـشد 
دوب مالسلاهیلع  نیسح  هب  ناشهجوت  هک  یلاح  رد  ردارب  ود  نآ  «. دیامرف اطع  ناراگزیهرپ  شاداپ  نیرتهب  امش  هب  ادخ  .» نیقتملا ءازج  نسحا 

هب .و  هتاکرب هللا و  ۀمحر  مالـسلا و  امکیلع  و  دومرف : ناشباوج  رد  ماما  دندومن و  یظفاحادخ  وا  اب  هللا . لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  هلمج : اب 
[ . 279  ] دندیسر تداهش  هب  ات  دندرکیم  تیامح  رگیدکی  زا  دنتخادرپ و  هقباسم  هب  دندش و  راپسهر  نادیم  يوس 

نیسح نارای  نیرتریپ  یلهاک  سنا 

لوسر نارای  زا  یکی  يدسا  لهاک  نب  هینب  نب  ثراح  نب  سنا  «. يدـسا لهاک  رـسپ  سنا  رب  مالـس  .» يدـسالا لهاک  نب  سنا  یلع  مالـسلا 
لوقی هللا  لوسر  تعمس  لاق : (. ع  ) نیسح تداهش  رد  یثیدح  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  یثیداحا  ربمایپ  زا  هک  دوب  ص )  ) ادخ

نماد رد  نیسح  هک  یتقو  رد  مدینش  ربمایپ  زا  . هرصنیلف هدهش  نمف  الا  قارعلا  ضرا  نم  ضراب  لتقی  اذه  ینبا  نا  هرجح  یف  ع )  ) نیـسحلا و 
ار وا  دیاب  دبایرد  ار  وا  هک  ره  دیـشاب  هاگآ  دوشیم ، هتـشک  قارع  نیمز  زا  یتمـسق  رد  مدنزرف  نیا  دومرف : دوب ، هتـسشن  ص )  ) ادـخ لوسر 
هب یبـش  همین  و  هحفـص 253 ] درک [  تکرح  هفوک  زا  هدـمآ  البرک  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دینـش  هک  یتقو  دوب  لیلد  نیمهب  «. دـیامن يراـی 

هزاجا ماما  دیبلط ، نادیم  هزاجا  دمآ و  ماما  تمدـخب  دیـسر  وا  هب  يزابناج  تبون  نوچ  اروشاع  زور  رد  . دـش بایفرـش  ماما  كرابم  روضح 
هب یلامتـسد  اب  ار  دوخ  ياهوربا  دشابن و  رادومن  تشپ  یگدیمخ  تسب  رمک  رب  یلاش  اذـل  هدـیمخ  شرمک  دوب و  الاب  شنـس  نوچ  دومرف ،

: دومرف دش و  يراج  شکرابم  نامشچ  زا  کشا  درک  هدهاشم  ار  صلخم  درمریپ  تکرح  نیا  هک  ماما  . ددرگن شدید  عنام  ات  تسب  یناشیپ 
تملع دق  : دناوخیم زجر  ناوج  ناعاجـش  دننام  دمآ و  نادیمب  سنا  دیامن ». ریدقت  ارت  شـشوک  یعـس و  ادخ  . » خیـش ای  کیعـس  هللا  رکش 

ام هلیبق  هک  دننادیم  یگمه  سیق  فدنخ و  نادود و  لهاک و  ياههریت   » نارقألل ۀفآ  یموق  نابنالیع  سیق  نویفذنخ و  نادود و  اهلهاک و 
نیقیدـص و ءایبنا و  هبیط  حاورا  اب  شحور  لئان و  تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  ات  تشک  ار  رفن  هدـجیه  هدـش  هتفگ  «. دـننامزرمه هدـننک  دوباـن 

[ . 280  ] تفای دنویپ  ادهش 

نایرافغ نامحرلادبع  هللادبع و 

نیا .« نایرافغ قارح  رسپ  هورع  نارسپ  نامحرلادبع  هللادبع و  رب  مالـس  .» نییرافغلا قارح  نب  ةورع  ینبا  نامحرلادبع  هللادبع و  یلع  مالـسلا 
زا نانآ  دـج  قارح  دـندوب . برعریغ  برع و  لیابق  ریاس  زا  یناـنامیپمه  یلاوم و  ياراد  هک  دـندوب  هفوک  ناـگرزب  فارـشا و  زا  ردارب  ود 

باحـصا نوچ  . دنتـسویپ ع )  ) نیـسح هب  ـالبرک  رد  ردارب  ود  نیا  تشاد . تکرـش  هناـگهس  ياـهگنج  رد  هک  دوـب  مالـسلاهیلع  یلع  ناراـی 
ردارب ود  دـندش  تداهـش  هدامآ  دـنرادن  ار  دوخ  نیـسح و  ناج  زا  عافد  هلباقم و  ناوت  بات و  هدـش و  دایز  نمـشد  هک  دـندید  هللادـبعیبا 

هک میراد  تسود  هدرک و  هرصاحم  ار  ام  نمشد  هللادبعابا . ای  کیلع  مالـسلا  دندرک : ضرع  هحفص 254 ] دندمآ و [  ماما  روضحب  يرافغ 
يوس هب  ود  نآ  دـیوش ، کیدزن  امـش » رب  نیرفآ   » امکب ابحرم  دومرف : ماما  مینک ، عافد  امـش  زا  نامتداهـش  اب  میوش و  هتـشک  امـش  ربارب  رد 

نب رـضنلرازنینب  دعب  فدنخ  رافغونب و  اقح  تملع  دق  : دـندادیم خـساپ  ار  رگیدـکی  دـندناوخیم و  ار  زجر  نیا  دـندرک و  هلمح  نمـشد 
یتسار هب  رازن  فدـنخ و  هریت  رافغونبراطخلا و  اـنقلا  یفرـشملاب و  راـهطألا  ینب  نع  اودوذ  موق  اـیرابت  مراـص  بضغ  لـکب  راـجفلا  رـشعم 
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عافد هزین  ریـشمش و  اب  ربمایپ  كاپ  نادنزرف  زا  مدرم ! . مینکیم دراو  ار  نامتابرـض  رافک  راجف و  هورگ  رب  نارب  ریـشمش  اب  ام  هک  دناهتـسناد 
[ . 281  ] دش دیهش  یلوا  هلمح  رد  هللادبع  هک  دناهتشون  نیخروم  زا  یخرب  دندیسر ، تداهش  هب  ات  دندیگنج  ردق  نآ  «. دینک

یمشاه ناناوج  يزابناج 

هزاجا دندوب  ع )  ) نیسح ناکیدزن  ناگتسب و  زا  هک  مشاهینب  دارفا  هب  دندوب  مالـسلاهیلع  هللادبعیبا  باحـصا  زا  رفن  کی  یتح  هک  یتقو  ات 
دندش تداهـش  هدامآ  یمـشاه  ناناوج  ماگنه  نیا  رد  دندیـسر  تداهـش  هب  ماما  نارای  زا  رفن  نیرخآ  هک  نآ  ات  دـندادیمن  داهج  گنج و 

هک نیمه  اما  ناداش  نادـنخ و  دـندوب  راپـسهر  دـیواج  تشهب  يوس  هب  نوچ  دـندرکیم  راـثن  هسوب  دـنتفرگیم و  شوغآ  رد  ار  رگیدـکی 
تقاطیب دندینشیم  ار  نایولع  نانز  نویش  هیرگ و  هک  یتقو  اصوصخم  دنتسیرگیم  شیئاهنت  تبرغ و  رب  داتفایم  هللادبعیبا  هب  ناشمشچ 

اذل دمآیم و  نارگ  وا  رب  ناشندـش  هتـشک  لمحت  دادیمن و  نادـیم  هزاجا  یلیالد  هب  ناناوج  زا  یـضعب  هرابرد  مالـسلاهیلع  ماما  دـندشیم 
هحفص 255 ] [ . ] 282  ] دنریگب يزابناج  هزاجا  ات  دندزیم  هسوب  ار  شیاپ  تسد و  دنداتفایم و  ترضح  ياپ  تسد و  هب  نانآ 

هسدقم هیحان  ترایز  رد  ربکا  یلع 

ریخ لسن  نم  لیتق  لوا  ای  کیلع  مالسلا  : میناوخیم نینچ  ربکا  یلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  هرابرد  نامز  ماما  هسدقم  هیحان  ترایز  رد 
یلع نامحرلا و  یلع  مهأرجأا  ام  ینب  ای  كولتق  اموق  هللا  لتق  کیف : لاق  ذا  کیبا  یلع  کیلع و  هللا  یلص  لیلخلا ، میهاربا  ۀلالس  نم  لیلس 
نحن یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  انا  : الئاق التاق ، نیرفاکلل  الثام و و  کیدی  نیب  کب  یناک  افعلا ، كدعب  ایندلا  یلع  لوسرلا ، ۀمرح  كاهتنا 

نب اـنیف  مکحی  ـال  هللا  یبرع و  یمـشاه  مـالغ  برـضیبا  نع  یمحا  فیـسلاب  مکبرـضا  یثنی  یتح  حـمرلاب  مکنعطایبنلاـب  یلوا  هللا  تیب  و 
ةرم کلتاق  یلع  هللا  مکح  هنیمأ  هتجح و  هلوسر و  نبا  کنا  هلوسرب و  هللااب و  یلوا  کنا  دهـشا  کبر ، تیقل  کبحن و  تیـضق  یتحیعدلا 
هللا انلعج  اریـصم و  تئاس  منهج و  هللا  مهألـصا  اریهظ  کیلع  اوناک  کلتق و  یف  هکرـش  نم  هازخا و  هللا و  هنعل  يدبعلا  نامعنلا  نب  ذقنم  نب 

کیلع و مالـسلا  دوحجلا و  یلوا  کئادعا  نم  هللا  یلا  ءربا  ۀمولظملا و  کما  کیخا و  کمع و  کیبا و  كدج و  یقفارم  کیقالم و  نم 
یماگنه تردپ  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  «. یلیلخ میهاربا  لسن  زا  هک  اهلـسن  نیرتهب  لسن  زا  دیهـش  نیلوا  يا  وت  رب  مالـس  .» هتاکرب هللا و  ۀـمحر 

ادخ لوسر  مارتحا  نتخیر  هب  ادخ و  هب  تبسن  ردقچ  نانیا  مرسپ  دنتشک ، ارت  هک  ار  یموق  دشکب  ادخ  هک  درک : نیرفن  تنمـشد  هرابرد  هک 
نیا يدرکیم و  گنج  هداتسیا  نمشد  ربارب  رد  هک  ار  یتقو  مینیبیم  ایوگ  . ایند یگدنز  ایند و  رس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  ناج  یلع  دنروسج 

ار امش  مردپ  زا  تیامح  رد  میرتراوازس  ربمایپ  هب  ام  هک  مسق  ادخ  هناخ  هب  متـسه  یلع  نب  نیـسح  دنزرف  یلع  نم  يدناوخیم : زجر  نینچ 
تموکح ام  رب  ناگدازانز  زگره  دنگوس  ادخب  هک  دینیبب  ار  یبرع  یمشاه  ناوج  هبرض  امـش  ات  دنکـشب  ات  منزیم  ردق  نآ  ریـشمش  هزین و  اب 
شلوسر ادخ و  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  يرآ  . يدومن تقالم  ار  دوخ  يادخ  يدناسر و  نایاپ  هب  ار  تاهفیظو  هک  نآ  ات  درک . دـنهاوخن 

 ] وا اب  هک  ره  يدـبع و  ذـقنم  نب  ةرم  وت  لـتاق  هیلع  ادـخ  یئوا ، نیما  تجح و  دـنزرف  ادـخ و  لوسر  دـنزرف  وت  هک  يرتراوازـس  رتکیدزن و 
یهاگیاج دـب  هک  دـناشچب  منهج  باذـع  ار  نانآ  دزاس و  نوبز  راوخ و  دـنک و  تنعل  ار  اـهنآ  دـیامرف و  مکح  درک  کـمک  هحفص 256 ]

زا میـشاب و  تاهمولظم  ردام  ردارب و  ومع و  ردپ و  دج و  نانیـشنمه  زا  مینک و  تاقالم  وت  اب  هک  دـهد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  ادـخ  و  تسا ،
یلع هتکن : [ . 283 « ] داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  دـنتقیقح و  قح و  رکنم  هک  میئوجیم  يرازیب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  وت  نانمـشد 

نم ماما  هک  مردپ  زا  تیامح  ناونع  هب  ار  تابرض  تالمح و  نیا  ربهر : زا  تیامح  - 1: تسا هدیناجنگ  زجر  رد  ار  مهم  عوضوم  دنچ  ربکا 
هناملاظ تموکح  راب  ریز  مراد  هنیـس  رد  سفن  ندـب و  رد  ناـج  اـت  روج : ملظ و  شریذـپ  زا  عاـنتما  سفن و  تزع  - 2. مریگیم راکب  تسا 
يهتکن . تسا هدرب  ثرا  هب  ردـپ  زا  ار  متـس  ملظ و  شریذـپ  زا  عانتما  ءابا و  سفن و  تزع  اـقح  ربکا  یلع  . موریمن تسیاـشان  اـنز و  دـنزرف 

. تسا هدوب  البرک  رد  ربکا  یلع  ردام  هک  دوشیم  هدافتسا  هسدقم  هیحان  ترایز  زا  هکنیا  رگید 
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ربکا یلع  تیصخش 

البرک رد  تسه  مه  روهشم  هک  لقن  نیاربانب  دیدرگ  دلوتم  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  شدج  تداهش  زا  سپ  لاس  ود  ربکا  یلع  ترـضح 
تیاور مالـسلاهیلع  یلع  شدج  زا  هدیدرگ و  دلوتم  نامثع  تفالخ  نامز  رد  هک  هدمآ  سیردانبا  رئارـس  رد  اما  تسا  هتـشاد  لاس  هدجیه 

مه الیل  رداـم  تسا و  فورعم  یلیلما  هب  ربنم  لـها  ناـیم  رد  هک  تسا  یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  نب  ةرمیبا  رتخد  یلیل  شرداـم  . تسا هدومن 
یناهفـصا جرفلاوبا  تسا  هدوب  ص )  ) ادـخ لوسر  شدـج  هیبش  راتفگ  قالخا و  تقلخ و  رد  ربکا  یلع  . تسا هدوب  نایفـسوبا  رتخد  هنومیم 

: تفگ هیواعم  . امش دنتفگ : تسا ؟ رتراوازس  هحفص 257 ] هتسیاش و [  تفالخ  هب  یسک  هچ  دیـسرپ : شنایفارطا  زا  هیواعم  هک  دنکیم  لقن 
مشاـهینب و تعاجـش  ياراد  تسا و  ادـخ  لوـسر  شدـج  هک  تسا  رتراوازـس  نیـسحلا  نب  یلع  هکلب  دـیئوگیم  امـش  هک  تسا  نینچ  هن 

نسحلاوبا شاهینک  دنک . فیرعت  تواخـس  هب  ار  هیماینب  دهاوخیم  شراتفگ  نیا  رد  هیواعم  هتکن : . تسا فیقث  یئابیز  هیماینب و  تواخس 
مان یلع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  زا  رفن  هس  هک  دـشاب  تهج  نیا  زا  دـیاش  هدوب  رتگرزب  داجـس  ترـضح  هک  نیا  اب  ربکا  بقل  اما 

هدوب رغصا  یلع  زا  رتگرزب  وا  ع )  ) نیسح ماما  نادنزرف  زا  دیهـش  رفن  ود  نایم  رد  هک  رغـصا  یلع  ربکا و  یلع  نیدباعلانیز و  ماما  دنتـشاد :
[ . 284  ] تسا هتفرگ  دوخ  هب  ربکا  بقل 

ربکا یلع  تداهش 

هدنامن و یقاب  یـسک  مشاهینب  دارفا  زج  دندیـسر و  تداهـش  هب  یگمه  نارای  راصنا و  هک  درک  هدـهاشم  ربکا  یلع  ترـضح  هک  یماگنه 
نیرتابیز و هک  تسیرگن  یلع  تماق  دـق و  هب  نیـسح  تساوخ ، نادـیم  هزاجا  دـمآ و  ماما  تمدـخب  حاـنجلاوذ  رب  راوس  تسا  اـهنت  نیـسح 
ار شفیرش  نساحم   » لاقف ءامسلا . وحن  هتبیـش  عفر  و  داد . هزاجا  اباهمیب  اما  دش  ریزارـس  شناگدید  زا  کشا  تسا  اهناسنا  نیرتقلخشوخ 

کلوسرب اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  سانلا  هبشا  مالغ  مهیلا  زرب  دقف  موقلا  ءالؤه  یلع  دهـشا  مهللا  دومرف :» هاگ  نآ  تفرگ و  نامـسآ  فرط  هب 
قلخ و لیامش و  لکش و  رظن  زا  هک  یناوج  دوریم  ناشیا  گنجب  هک  شاب  هاوگ  موق  نیا  رب  ایادخ  ...» هیلا انرظن  کیبن  یلا  انقتشا  اذا  انک  و 

ایادـخ «. میدرکیم هاگن  ار  وا  میدـشیم  تربمایپ  رادـید  قاتـشم  هاگ  ره  ام  هک  تسا  وت  ربمایپ  هب  اهناسنا  نیرتهیبش  راتفگ  نایب و  يوخ و 
ات دـندرک  توعد  ار  ام  نانیا  هک  زاسم  دونـشخ  نانآ  زا  ار  تموکح  زگره  زادـنیب و  هقرفت  نانآ  ناـیم  ردو  رادزاـب  ناـنآ  زا  ار  دوخ  تکرب 
مل یمحر و  تعطق  امک  کمحر  هللا  عطق  کلام  دعـس  نبای  حاـص : مث  . دنـشکب هحفـص 258 ] ار [  ام  ات  دنتخات  ام  رب  نکیل  دـننک  نامیرای 

يدرک و عطق  ارم  هشیر  هکنانچ  دنک  عطق  ار  تاهشیر  ادخ  هک  دوشیم  هچ  ارت  دعـس  رـسپ  دز : دایرف  سپـس  (.» ص  ) هللا لوسر  یف  ینظفحت 
: تفگیم یفیرظ  هن  دیوگیم ؟ نخس  نینچ  نیا  دعسرمع  اب  هاگهمیخ  ولج  زا  نیسح  ایآ  هتکن : «. يدرکن تیاعر  ادخ  لوسر  هب  ارم  تبارق 

دـش کیدزن  دعـسرمع  هاپـس  هب  ات  داتفا  هار  هب  یلع  رـس  بقع  زا  هدایپ  راـیتخایب  مه  نیـسح  دـش ، ناور  نادـیم  فرط  هب  هراوس  ربکا  یلع 
گنج و  تشذگ ) هیحان  ترایز  نمـض  ربکا  یلع  زجر   ) دـناوخ زجر  درک و  هلمح  نمـشد  هب  ربکا  یلع  . دومرف نایب  ار  تالمج  نیا  هاگنآ 

دایز تاحارج  دوخ  دنکفا و  كاله  كاخ  هب  ار  رفن  تسیب  دص و  کی  دناهتشون  دش ، دنلب  راتـشک  ترثک  زا  نمـشد  هلان  هک  دومن  یتخس 
ۀبرـش یلا  لهف  یندهجا  دق  دیدحلا  لقث  ینلتق و  دق  شطعلا  ۀبا  ای  : درک ضرع  تشگزاب  ردپ  دزن  اذل  دروآ  راشف  وا  رب  یگنـشت  تشادرب و 

نم هب  یبآ  تبرش  هک  دوشیم  ایآ  دنکفا  تمحز  هب  ارم  هحلسا  ینیگنـس  تشک و  ارم  یگنـشت  ردپ  .» ءادعالا یلع  اهب  يوقتا  لیبس  نم  ءام 
نب یلع  یلع  دـمحم و  یلع  زعی  ینب  ای  ءاملا  یل  ینا  هاثوغ  او  لاـقو  نیـسحلا  یکبف  »؟ مریگب ورین  نمـشد  اـب  گـنج  رد  نآ  اـب  اـت  یناـسرب 

دمحم كدجب  یقتلملا  عرسا  امف  ربصا  الیلق و  ینب  ای  لتاق  كوثیغی ، الف  مهب  ثیغتست  كوبیجی و  الف  مهوعدت  نا  کیبا  یلع  بلاطیبا و 
یفطـصم و دمحم  تدج  رب  دومرف : دش و  نایرگ  شدنزرف  یتحاران  زا  نیـسح  .» ادبا اهدـعب  أمظت  ۀبرـش ال  یفوألا  هساکب  کیقـسیف  (ص )

تدج تسا  کیدزن  هک  گنجب  یکدـنا  نک و  هشیپ  ربص  مرـسپ  میروآرب  ار  تاهتـساوخ  میناوتن  هک  تسا  راوشد  نم  بلاطیبا و  نب  یلع 
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نابز و  رآ .» نوریب  ار  تنابز  مدنزرف   » کناسل تاه  ینب  ای  «. يوشن هنـشت  زگره  هک  دنک  تباریـس  نانچنآ  زیربل  هساک  اب  ینک و  یتاقالم  ار 
هحفـص 259] دوخ [  رتشگنا  سپـس  تسا  رتکشخ  وا  نابز  زا  نیـسح  ماک  هک  درک  ساسحا  ربکا  یلع  دیکم ، تفرگ و  ناهد  رد  ار  یلع 

درادـن دوجو  بآ  هاگهمیخ  رد  هک  تسنادیمن  ربکا  یلع  ترـضح  رگم  هتکن : . رادـهگن دوخ  ناهد  رد  ار  رتشگنا  دومرف : داد و  یلع  هب  ار 
دوخ ماک  رد  دنزرف  نابز  نتفرگ  اب  مه  نیسح  و  هدرک ، هناهب  ار  بآ  دنک  رادید  دیدجت  ردپ  اب  هتـساوخ  ایوگ  درک  بآ  يانمت  ردپ  زا  ارچ 

دیگنجیم یضترم  یلع  شدج  ردپ و  دننامه  درک و  هلمح  نمشد  هب  تشگزاب و  نادیم  هب  ربکا  یلع  . دسوبب ار  ربکا  یلع  نابل  ات  تساوخ 
ور وس  رهب  دومنیم و  هلمح  هفوک  رکـشل  راسی  نیمی و  رب  هک  مدرکیم  اشامت  ار  ربکا  یلع  دربن  مدوب و  هداتـسیا  دـیوگ : ملـسم  نب  دـیمح 
زا ناوج  نیا  رگا  هک  دشاب  نم  رب  برع  همه  هانگ  تفگ : دوب  نم  رانک  رد  ذقنم  نب  ةرم  دـنتخیرگیم ؟ وا  ولج  زا  یهوبنا  تیعمج  درکیم 

مهاوخ نینچ  هک  درک  دای  مسق  دننکیم ، تیافک  ار  وا  تیعمج  نیا  هک  وگم  نینچ  هرم  متفگ  مزاسن ، رادازع  ار  شردپ  دنک  روبع  مکیدزن 
ربکا یلع  هک  درک  هلمح  وا  رب  تشپ  زا  هزین  اب  ذـقنم  نب  ةرم  دـش ، کیدزن  ام  هب  درکیم  بیقعت  ار  یتیعمج  هک  یلاـح  رد  ربکا  یلع  درک ،

ار شفارطا  نمشد  دنکفا ، حانجلاوذ  ندرگ  هب  تسد  یلع  تفاکـش ، ار  شرـس  دز و  یلع  قرف  رب  ریـشمش  اب  هرم  داتفا و  نیز  سوبرق  يور 
اذه کیلع  مالسلا  هاتبا  ای  دز : ادص  ربکا  یلع  ماگنه  نیا  رد  «. دندومن هعطق  هعطق  ار  یلع  اهریشمش  اب  . » ابرا ابرا  مهفویـسب  هوعطقف  دنتفرگ .

قراف ۀقهـش  قهـش  ةروخ و  ذـم  اساک  کل  ناف  انیلا  مودـقلا  لجع  لوقی  مالـسلا و  کئرقی  یفوالا و  هساـکب  یناقـس  دـق  هللا  لوسر  يدـج 
هک نک  باتش  ام  يوس  هب  دیامرفیم : دتسرفیم و  مالـس  امـش  هب  دینادرگ و  باریـس  ارم  ادخ  لوسر  مدج  کنیا  وت  رب  مالـس  مردپ  .» ایندلا
هم يدمحا  لگ  يدمرس  رد  یمطاف  می  [ . 285 « ] دومن میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  درک و  ياهلان  سپس  ماهدومن  هریخذ  امـش  يارب  ياهساک 
هب رگج  نسح  هب  هحفـص 260 ] رهگ [  یلع  هب  رد  همطاف  هب  رمث  یبن  هب  رمق  امـش  هبیتلالج  روهظ و  تعلط  يدمحم  تاقدارـس  زیمـشاه 

زیتعاطا یگدنب و  هچ  هب  عینم  شیگدنب  ماقم  هچعیفش  ازج  هب  افش  ضرم  هب  عیطم  ادخ  هب  عاطم  کلم  هبیتمایق  یتماق و  هچ  هب  رسپ  نیسح 
یتراظن یتراشا و  هب  رظن  ام  بناجب  امن  هکرسپ  یکی  تفگ و  همع  یکی  رگهحون  هدش  نز  ود  افق 

یلع شعن  رانک  رد  بنیز  نیسح و 

هعطق شندب  هک  دید  ار  یلع  دـیناسر ، دـنزرف  شعن  رانک  رد  ار  دوخ  يراکـش  زاب  دـننام  دیـسر  ردـپ  شوگب  یلع  عادو  يادـص  هک  نیمه 
مث هللا ، لوسر  ۀـمرح  كاهتنا  یلع  هللا و  یلع  مهارجا  امف  ینب  ای  كولتق  اموق  هللا  لتق  دز : ادـص  درادـن ، ندـب  رد  یملاس  ياج  هدـش  هعطق 

لوسر مارتحا  کته  ادخ و  هب  تبسن  ردقچ  دنتـشک  ارت  هک  ار  یمدرم  دشکب  ادخ  .» افعلا كدعب  ایندلا  یلع  لاق : عومدلاب و  هانیع  تلهتـسا 
نیمه رد  دیوگیم : ملسم  نب  دیمح  يوار  «. داب ایند  رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  ناج  یلع  دومرف : کشا  زا  رپ  ینامشچ  اب  دندش و  روسج  ادخ 

نز نیا  مدیسرپ  دمآیم ، هاگلتق  فرطب  ناود  ناود  . هایخا نبای  هابیبح  او  دیـشکیم : دایرف  دش و  جراخ  همیخ  زا  همیـسارس  ینز  مدید  لاح 
نیـسح تخادنا ، یلع  شعن  يور  ار  دوخ  دمآ و  تسا  ادـخ ) لوسر  رتخد  همطاف  رتخد   ) بلاطیبا نب  یلع  رتخد  بنیز  دـنتفگ : تسیک ؟

یلا مکاــخا  اوـلمحا  مشاــهینب  ناــیتف  اــی  : دوــمرف دــمآ و  یلع  شعن  راــنک  هـب  هراــبود  دــینادرگرب ، هـمیخ  هـب  تـفرگ و  ار  وا  تـسد 
ماما باوخ  ناتساد  [ .) 286  ] دندرب ادهش  همیخ  هب  ار  یلع  شعن  سپس  دیربب .» اههمیخ  هب  ار  ناتردارب  دیئایب و  مشاهینب  ناناوج  .» طاطسفلا

هحفص 261 ] تشذگ [ .) نیشیپ  تاحفص  رد  توملاب  یلابنال  اذا  ربکا : یلع  خساپ  نیسح و 

لیقع نادناخ  راثیا 

زا راـثیا و  دــنداد و  ناـشن  یــصاخ  هقـالع  مالــسلاهیلع  نیــسح  يراـی  رد  ـالبرک  رد  لـیقع  نادــنزرف  تـسا  نینمؤـملاریما  ردارب  لــیقع 
فیرعت و دروم  هداعلاقوف  تمواقم  اب  زین  وا  ناردارب  نادـنزرف و  هکلب  دوخ  ياجب  لـیقع  نب  ملـسم  دـنداد ، جرخب  یبیجع  یگتـشذگدوخ 
: دومرف درک  هدهاشم  ار  لیقع  نادناخ  يرادبناج  یگداتسیا و  یتقو  اروشاع  زور  رد  ع )  ) نیـسح دنتفرگ ، رارق  مالـسلاهیلع  نیـسح  دیجمت 
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شکب ادنوادخ  تسا  تشهب  امش  هاگهدعو  هک  دینک  لمحت  لیقع  نادناخ  . » لیقع لآ  لتاق  لتقا  مهللا  ۀنجلا ، مکدعوم  نا  لیقع  لآ  اربص 
نارگید رب  ار  نانآ  دادیم و  ناشن  یـصاخ  هقالع  لیقع  نادناخ  هب  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  «. ار لیقع  لآ  ناگدنـشک  نادرگ  دوبان  و 

. مهل قراـف  هللادـبعیبا  عم  مهموی  رکذا  ینا  دـیامرفیم : دنـسرپیم ، ار  شتلع  یتقو  تشادیم ، مدـقم  راـیط  رفعج  هداوناـخ  دارفا  رب  یتـح 
لیقع ياههداون  نادـنزرف و  زا  رفن  هن  الک  نیخروم  «. دزوسیم اهنآ  رب  ملد  مروآیم  رلطاخ  هب  هللادـبعیبا  اب  ار  نانآ  راثیا  هاگره  نم  ینعی  »
دمحم ملسم 4 - نب  دمحم  ملسم 3 - نب  هللادبع  لیقع 2 - نب  ملسم  - 1 دناهدیسر : تداهش  هب  نیـسح  ماما  تمدخ  رد  هک  دناهدرک  دای  ار 

[287  ] لیقع نب  دیعسیبا  نب  دمحم  لیقع 9 -  نب  یلع  لیقع 8 - نب  هللادبع  لیقع 7 - نب  نامحرلادبع  لیقع 6 - نب  رفعج  لیقع 5 - نب 
(. تشذگ اروشاع  بش  رد  نیسح  زا  نانآ  تیامح  لیقعینب و  ناتساد  .)

لیقع نب  ملسم  نب  هللادبع 

هللادبع دیهـش  دنزرف  دیهـش  رب  مالـس  .» يوادیـصلا حیبص  نب  ورمع  هیمار  هلتاق و  هللا  نعل  لیقع و  نب  ملـسم  نب  هللادـبع  لیتقلا  یلع  مالـسلا 
ماما هدازرهاوخ  ملـسم  نب  هللادـبع  دز » ریت  اب  ار  وا  هک  ار  يوادیـص  حـیبص  نب  ورمع  وا و  لـتاق  دـنک  تنعل  ادـخ  لـیقع ، نب  ملـسم  دـنزرف 

نکیل دـننادیم  مشاـهینب  زا  دیهـش  لوا  ار  وا  نیخروـم  زا  یـضعب  . تسا نینمؤـملاریما  رتـخد  هیقر  شرداـم  هحفـص 262 ] و [  (ع ) نیـسح
مویلا : دناوخیم زجر  نینچ  تفر و  نادیم  هب  هزاجا  بسک  زا  سپ  ملـسم  نب  هللادـبع  تسا . دیهـش  نیلوا  ربکا  یلع  هک  تسا  نآ  رتحـیحص 
رادـید ار  ملـسم  مردـپ  زورما  » بسنلا مارک  راـیخ و  نکل  بذـکلاب  اوفرع  موقب  اوسیلیبنلا  نید  یلع  اوذاـب  ۀبـصع  یبا و  وه  املـسم و  یقلا 
بحاص راوگرزب و  یمدرم  هکلب  دناهدشن  هتخانـش  غورد  هب  هک  دنتـسه  یتیعمج  نانیا  دناهدرم ، ربمایپ  نید  رب  هک  ار  ماهلیبق  همه  منکیم و 

رب هللادـبع  تسد  هک  یلاح  رد  درک  اهر  وا  بناـجب  يریت  حـیبص  نب  ورمع  هک  نآ  اـت  تشک  ار  رفن  یپایپ 98  هلمح  هس  رد  هللادبع  «. دنبـسن
مهللا : درک نیرفن  نینچ  موق  نیا  رب  هاـگنآ  دـنک  ادـج  ار  تسد  تسناوتن  درک  شـالت  هچ  ره  تخود و  یناـشیپ  هب  ار  تسد  دوب  شیناـشیپ 

ار ام  هک  نانچ  شکب  ار  اهنآ  ایادـخ  دـنتخاس  راوخ  دندرمـش و  كدـنا  ار  ام  نانیا  ایادـخ  .» انولتق امک  مهلتقاـف  انولذتـسا  انولقتـسا و  مهنا 
[ . 288  ] تسویپ هللا  ءاقل  هب  هک  تخاون  وا  بلق  هب  يریت  کلام  نب  دسا  سپس  «. دنتشک

بلاطیبا نب  لیقع  نب  رفعج 

ار زجر  نیا  داهن و  رازراـک  نادـیم  هب  مدـق  لـیقع  نب  رفعج  . ینادـمهلا طوح  نب  رـشب  هیمار  هلتاـق و  هللا  نعل  لـیقع  نب  رفعج  یلع  مالـسلا 
حطبا زا  یناوج  نم  » بئاطالا دیس  نیسح  اذه  بئاوذلا  ةداس  اقح  نحن  وبلاغ  مشاه و  یف  رشعم  نم  یبلاطلا  یحطبالا  مالغلا  انا  : دناوخیم

ناـکاپ رورـس  نیـسح  زا  تیاـمح  رد  میناـگرزب و  گرزب  اـم  هک  یتسار  هب  مبلاـغ  مشاـه و  هلیبـق  زا  بلاـطوبا  لـسن  زا  و  هکم ) نیمزرـس  )
تداهـش هب  ار  وا  طوح  نب  رـشب  دـیناسر  تکاله  هب  ار  رفن  هدزناپ  درک و  ینایامن  گـنج  رفعج  هکنآ  زا  سپ  هحفص 263 ] میگنجیم [ .»

[ . 289  ] دیناسر

لیقع نب  نامحرلادبع 

هنحـص هب  مدق  لیقع  رگید  دنزرف  نامحرلادبعینهجلا  میـشأ  نب  دـلاخ  نب  نامثع  هیمار  هلتاق و  هللا  نعل  لیقع  نب  نامحرلادـبع  یلع  مالـسلا 
خماش نیـسح  اذـه  نارقألا  ةداس  قدـص  لوهکیناوخا  مشاه  مشاه و  نم  یناکم  اوفرعاف  لیقع  یبا  : دـناوخیم ار  زجر  نیا  داهن و  رازراک 

زارطمه قداص و  هداتفااج و  نادرم  ام  ناردارب  مشاهینب  مشاه و  لسن  زا  تسا  لیقع  مردـپ  دیـسانشب  ارم  هاگیاج  دـیهاوخیم  رگا  » ناینبلا
هب ار  رفن  هدفه  دودـح  دومن و  یتخـس  گنج  نامحرلادـبع  تسا  رادروخرب  یخماش  عضوم  ماقم و  زا  هک  تسا  نیـسح  نیا  و  دـنناگرزب ،

[ . 290  ] دندروآرد ياپ  زا  ار  وا  رفعج  شردارب  لتاق  طوح  نب  رشب  ینهج و  دلاخ  نب  نامثع  هک  نآ  ات  داتسرف  كرد 
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رفعج نب  هللادبع  نب  نوع 

هللا نعل  نآرقلا  یناثملل و  یلاتلا  نامحرلل  حصانلا  نارقألا  لزانم  نامیالا و  فیلح  نانجلا  یف  رایطلا  رفعج  نب  هللادبع  نب  نوع  یلع  مالسلا 
نامزرمه هدنروآرد  ياپ  زا  نامیا  اب  هارمه  تشهب  رد  هدننک  زاورپ  رفعج  نب  هللادبع  دنزرف  نوع  رب  مالـس  .» یناحبنلا ۀبطق  نب  هللادـبع  هلتاق 

، رفعج نب  هللادـبع  دـنزرف  نوع  «. دـیامرف تنعل  ار  شلتاـق  یناـهبن  هبطق  نب  هللادـبع  ادـخ  ... نآرق دـمح و  هروس  هنومن  راـگدرورپ  هاوخریخ 
زجر نیا  درک و  هلمح  رفک  هاپـس  هـب  نوـع  هحفـص 264 ] تسا [ . البرک  يارـسا  رالاسهپـس  نینمؤملاریما و  رتخد  بنیز  ترـضح  شردام 

ارم رگا  - » 1 رـشحملا یف  افرـش  اذـهب  یفک  رـضخا  حانجب  اهیف  ریطیرهزا  نانجلا  یف  قدـص  دیهـش  رفعج  نباناف  ینورکنت  نا  - 1: دناوخیم
زاورپ زبس  ياـهلاب  هلیـسو  هب  تشهب  رد  - » 2 «. دشخردیم تشهب  رد  هک  متـسه  ادخ  هار  رد  نیتسار  دیهـش  رفعج  دـنزرف  نم  دیـسانشیمن 

ات داتسرف  منهج  هب  ار  هدایپ  رفن  هدجیه  راوس و  رفن  هس  درک و  ینایامن  گنج  نوع  «. تسا یفاک  ام  يارب  رـشحم  رد  راختفا  نیا  هک  دنکیم 
[ . 291  ] دیشون تداهش  تبرش  یناهبن  هبطق  نب  هللادبع  تسد  هب  ماجنارس 

رفعج نب  هللادبع  نب  دمحم 

دمحم رب  مالس  .» یمیمتلا لشهن  نب  رماع  هلتاق  هللا  نعل  هندبب  هیقاو  هیخال و  یلاتلا  هیبا و  ناکم  دهاشلا  رفعج  نب  هللادبع  دمحم  یلع  مالـسلا 
نب رماع  ادخ  درکیم ، تیامح  دوخ  ناج  اب  ار  وا  هک  دوخ  ردارب  هنومن  تفای و  روضح  البرک  رد  ردپ  ياج  هب  هک  رفعج  نب  هللادبع  دنزرف 

مالـس بنیز  ترـضح  نالفط  هب  رفعج  نب  هللادبع  دـنزرف  ود  هک  تسا  فورعم  هک  هچ  نآ  فالخ  رب  «. دـنک تنعل  ار  شلتاق  یمیمت  لشهن 
نمـشد هب  دیـسر  دمحم  هب  يزابناج  تبون  نوچ  تسا . هعیبر  نب  فیقث  نب  ۀصفح  رتخد  ءاصوخ  دـمحم ، ردام  دـناهدش ، یفرعم  اهیلع  هللا 

عم رفکلا  اورهظا  نآرقلا و  ملاعم  اولدب  دق  - 2 نایمع يدرلا  یف  موق  لاعف  ناودعلا  نم  هللا  یلا  وکـشا  - 1: دناوخیم زجر  نیا  درک و  هلمح 
فراعم هک  - » 2 هحفـص 265 ] منکیم [ .» تیاکـش  ادـخ  هب  دـندیئارگ  فارحنا  هب  هناروکروک  هک  یموـق  رادرک  زواـجت و  زا  - » 1 نایغطلا

نآ ات  تشک  ار  رفن  هد  یپایپ  تالمح  رد  دمحم  «. دنتخاس راکـشآ  ار  یـشکرس  نایغط و  رفک و  دنداد و  رییغت  ار  لزنت  مکحم  نایب  نآرق و 
[ . 292  ] داتفا البرک  مرگ  كاخ  رد  شفیرش  ندب  درک و  دیهش  ار  وا  ریشمش  اب  یمیمت  لشهن  نب  رماع  هک 

نادنزرف كوس  رد  هللادبع 

دندرکیم ددرت  هللادبع  هناخ  هب  تیزعت  تیلست و  يارب  هنیدم  مدرم  دیسر  هنیدم  هب  رفعج  نب  هللادبع  نادنزرف  نیسح و  تداهـش  ربخ  نوچ 
: تفگ درک و  هلمح  مالغ  رب  شفک  اب  هللادبع  دش  دراو  ام  رب  نیـسح  هیحان  زا  اهيراتفرگ  نیا  تفگ : رفعج  نب  هللادـبع  مالغ  سالـسللاوبا 
و منک ، شنابرق  ار  مناج  ات  مدشیمن  ادج  وا  زا  مدوب  وا  اب  مه  نم  رگا  دنگوس  ادخب  یئوگیم ؟ نینچ  نیسح  هرابرد  ضعتم  زینک  رـسپ  يا 
وا اب  دـندش و  دیهـش  میومعرـسپ  ردارب و  يراـی  رد  هک  ددرگیم  ناـسآ  نم  رب  ناشتبیـصم  تشذـگ ، ناـج  زا  دـیاب  هک  تسا  يدروم  نیا 

رگا هک  تشاد  یمارگ  زیزع و  نیـسح  تداهـش  رد  ارم  هک  میوگیم  ساپـس  ار  ادـخ  تفگ : نیرـضاحب  باطخ  هاگ  نآ  دـندرک  تاـساوم 
[ . 293  ] دندومن تاساوم  نیسح  اب  دندرک و  كرد  ار  ماقم  نیا  منادنزرف  اما  منک  وا  راثن  ار  مناج  ات  مدوبن  دوخ 

نسحلا نب  مساق 

وه رقـصلاک و  همع  هیلع  یلجف  همع  نیـسحلا  يدان  نیح  هتمال  بولـسملا  ۀـتماه  یلع  بورـضملا  یلع  نب  نسحلا  نب  مساقلا  یلع  مالـسلا 
نا کمع  یلع  هللا  زع و  لاق : مث  . كوبا كدج و  ۀـمایقلا  موی  مهمـصخ  نم  كولتق و  موقل  ادـعب  لوقی  نیـسحلا  بارتلا و  هیلجرب  صحفی 

نعل امک و  أوبم  ینأوب  امکعمج و  موی  امکعم  هللا  ینلعج  هرصان  لق  هرتاو و  رثک  موی  هللا  اذه و  کعفنی  الف  کبیجی  وا  کبیجی  الف  هوعدت 
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یلع نب  نسحلا  نـب  مساـق  رب  مالـس  [ » هحفـص 266 امیلا [ . اباذـع  هلدـعا  امیحج و  هالـصأ  يدزـالا و  لـیفن  نب  دعـس  نب  رمع  کـلتاق  هللا 
زاب دننام  نیـسح  دز ، ادـص  ار  نیـسح  شیومع  هک  یماگنه  دـندرب ، تراغ  هب  ار  شاهرز  دـش و  دراو  شقرف  رب  ریـشمش  هک  مالـسلامهیلع 

یمدرم داب  رود  ادخ  تمحر  زا  دومرف : دیاسیم  نیمز  رب  ار  اهاپ  نداد  ناج  لاح  رد  مساق  درک  هدهاشم  دـیناسر  مساق  هب  ار  دوخ  يراکش 
دنک تباجا  ارت  دناوتن  یناوخب و  ار  وا  هک  تسا  راوشد  تیومع  رب  دومرف : سپس  داب ، ناشنمـشد  تردپ  دج و  تمایق  رد  دنتـشک و  ارت  هک 

اب ارم  ادخ  دنکدنا  شنارای  رایـسب و  تیومع  نانمـشد  هک  تسا  يزور  زورما  مسق  ادخب  دـشاب  هتـشادن  هدـیاف  هک  یتقو  رد  دـنک  تباجا  ای 
لیفن نب  دعـس  نب  رمع  ادـخ  دـهد و  رارق  امـش  هاگیاج  رد  ارم  و  دـنادرگیم ، روشحم  مه  اب  ار  امـش  هک  يزور  رد  دـنادرگ  روشحم  اـمش 

[ . 294  ] دزاس ایهم  شیارب  یکاندرد  باذع  دیامن و  دراو  منهج  شتآ  رد  ار  وا  دنک و  تنعل  ار  تلتاق 

نسحلا نب  مساق  تیصخش 

یناوج دوب  هتشذگن  شفیرـش  رمع  زا  لاس  هدزیـس  زا  شیب  مساق  دوب  رکبیباما  هب  ینکم  هلمر  شردام  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  دنزرف  مساق 
لگ نوچمه  توارط  رد  و  دوب » هام  هراپ  دـننام  شاهرهچ  ینعی  . » رمق ۀقـش  ههجو  ناک  دـناهتفگ : نیخروم  هکنانچ  دوب  انعر  اـبیز و  رایـسب 
مع نیـسح  نماد  رد  وا  هک  دـشابن  نینچ  ارچ  .و  دوـب يوـق  خـسار و  یناـمیا  ناـمقل و  نوـچ  يدرخ  ياراد  مک  نینـس  نیا  رد  هتفکـشون و 
هک اروشاع  زور  رد  تسا  هدـش  هیذـغت  قیرزت و  وا  رد  هللادـبعیبا  یحور  تمظع  نیـسح و  سفن  تزع  هدرک و  اـمن  وشن و  دوخ  راوگرزب 

میومع تسا  نم  تسد  رد  ریـشمش  هک  یتقو  ات  . » فیـسلا لمحا  انا  یمع و  لتقت  ال  دومنیم : همزمز  دوخ  اب  درک  هدهاشم  اهنت  ار  شیومع 
[ . 295  ] دیسر دهاوخن  تداهشب 

دبلطیم داهج  هزاجا  مساق 

تـسا تداهـش  هدامآ  مساق  درک  هدـهاشم  هک  نیـسح  تساوخ ، دربن  هزاجا  دـمآ و  ومع  روضح  هب  نادـیم  هب  نتفر  يارب  نسحلا  نب  مساق 
هاگنآ دندش .» لاحیب  ود  ره  ات  . » امهیلع یـشغ  یتح  دنتـسیرگ . ردـق  نآ  هدازردارب  هحفـص 267 ] ومع و [  تخادـنا و  وا  ندرگ  رد  تسد 

ردق نآ  مساق  ینم  ردارب  راگدای  وت  هک  مهدـب  نادـیم  هزاجا  هنوگچ  ناج  ومع  دومنیم : عانتما  هزاجا  زا  نیـسح  دـیبلط ، نادـیم  نذا  مساق 
[ . 296  ] دیدرگ ناور  نادیم  يوس  هب  نایرگ  مشچ  اب  تفرگ و  هزاجا  ات  دیسوب  ار  ومع  ياپ  تسد و 

مساق تداهش 

ریسألاک نیسح  اذهنمتؤملا  یفطصملا  یبنلا  طبـس  نسحلا  نباناف  ینورکنت  نا  : دناوخیم زجر  نیا  داهن  رازراک  نادیم  هب  مدق  یتقو  مساق 
نیـسح زا  تیاـمح  رد  منیما  هدـیزگرب و  ربماـیپ  طبـس  نسح  دـنزرف  نم  دیـسانشیمن  ارم  رگا  » نزملا بوـص  اوقـس  ـال  ساـنا  نیب  نهترملا 

یناوجون دیوگ : ملـسم  نب  دیمح  «. دنادرگن باریـس  شتمحر  ناراب  زا  ار  اهنآ  ادـخ  هک  تسا  یمدرم  نایم  رد  ریـسا  دـننام  هک  مگنجیم 
دزیم و ندرگ  درک ، هلمح  نمـشد  هب  ریـشمش  اب  دوب  هدیـشوپ  راولـش  نهاریپ و  دیـشخردیم و  هام  دننام  شاهرهچ  هک  دمآ  رکـشل  يوسب 

شومارف هک  دـیرب  مساق  شفک  دـنب  نایم  نیا  رد  دریگیم ، دـهاوخب  ار  هک  ره  ناج  تسا  وا  رایتخا  رد  گرم  ایوگ  درکیم  ورد  ار  اـهرس 
تصرف يدزا  لیفن  نب  دعس  نب  ورمع  دوب ، هنهرب  اپ  مساق  هک  دیوگن : نمشد  ات  دنک  مکحم  ار  شفک  دنب  داتسیا  دوب ، شپچ  ياپ  منکیمن 

نادـیم هب  ار  دوخ  هلجع  اب  ع )  ) نیـسح . هامع ای  دز : ادـص  داتفا و  نیمز  هب  مساق  دز  شکرابم  قرف  رب  يریـشمش  درک و  هلمح  وا  رب  تفای و 
قفرم زا  شتـسد  دنک  عفد  ار  ریـشمش  ات  دروآ  ولج  ار  دوخ  تسد  بیجنان  درک ، هلمح  دعـس  نب  ورمع  رب  كانمـشخ  ریـش  نوچ  دیناسر و 

لاح رد  مساق  هتسشن و  مساق  رانک  رد  نیـسح  دندید  تسـشنورف  نادیم  رابغ  درگ و  یتقو  . دنداد تاجن  ار  وا  دعـسرمع  رکـشل  دش و  عطق 
رد ادخ  لوسر  دنتشک .» ارت  هک  یمدرم  نآ  رب  گرم  . » كولتق موقل  ادعب  دومرف : نیسح  هحفص 268 ] دیاسیم [ . نیمزب  ار  اهاپ  نداد  ناج 
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یناوخب و ار  وا  هک  تیومع  رب  تسا  تخـس  .» هتباجا کعفنت  الف  کبیجی  وا  کبیحی  الف  هوعدـت  نا  کمع  یلع  زع  داب . ناشنمـشد  تمایق 
ياهاپ اما  دناسرب  هاگهمیخ  هب  ار  وا  ات  تفرگ  لغب  رد  ار  مساق  شعن  نیسح  «. دناسرن یعفن  وت  هب  اما  دنک  تباجا  ای  دیامن  تباجا  ارت  دناوتن 

هورپ الیک  يدـعلا  نیب  هلعن  حلـصی  ماـقا  نیح  هارتا  - 1. داد رارق  ربـکا  یلع  شعن  راـنک  ادهـش  همیخ  رد  ار  وا  اـت  دیـشکیم  نیمز  رب  مساـق 
ار شفک  دنب  دتسیایم  نمشد  نایم  رد  مساق  هک  ینکیم  رکف  ایآ  - » 1 یفتجمب سیل  ءادعالاب  ناک  ما  ۀینسح  ۀماش  هیلع  تبلغ  - 2 یفتحمب

تیمها نمـشد  هب  هک  دش  راکـشآ  وا  رد  نسح  ماما  شردـپ  هیحور  هکنآ  ای  - » 2 »؟ دوب هنهرب  اپ  نسحلا  نب  مساق  دیوگن : نمـشد  ات  ددـنبب 
اذه دعب  انا  وه  متیار  یتیب ال  لها  ای  اربص  یتمومع  ینب  ای  اربص  : دومرف يرابدرب  ربص و  هب  رما  ار  شناگتسب  نیسح  هک  دوب  اجنیا  »؟ دهدیمن

یتحاران يراوخ و  زگره  زور  نیا  زا  دـعب  هک  دـینک  يرابدرب  یکدـنا  نم  نادـناخ  يا  يرابدرب ، لمحت و  یمک  مناـگدازومع  .» ادـبا مویلا 
[ . 297 « ] دید دیهاوخن 

بلاط یبا  نب  یلع  نب  هللادبع 

تیبث نب  ییاه  هلتاق  هللا  نعل  اربدم  البقم و  بورضملا  ءالبرک  ۀصرع  یف  ءالولاب  يدانملا  البلا و  یلبم  نینمؤملاریما  نب  هللادبع  یلع  مالسلا 
تیالو هب  البرک  هنحـص  رد  ار  مدرم  دنکفا و  يراتفرگ  هب  ار  دوخ  نیـسح  هار  رد  هک  نآ  نینمؤملاریما  دنزرف  هللادبع  رب  مالـس  .» یمرـضحلا
تنعل ار  یمرـضح  تیبث  نب  یناه  وا  لتاق  ادـخ  هک  تفرگ  رارق  نمـشد  تالمح  دروم  رـس  تشپ  ور و  شیپ  زا  دومرف و  توعد  تیب  لها 
تسیز شراوگرزب  ردپ  اب  لاس  هحفص 269 ] شش [  نیاربانب  دیدرگ  دلوتم  لضفلایبا  ترـضح  شردارب  زا  دعب  لاس  تشه  هللادبع  «. دنک

رد یگلاس  جنپ  تسیب و  نس  رد  هللادبع  نیاربانب  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نیـسح  اب  لاسجنپ  تسیب و  یبتجم و  ماما  شردارب  اب  لاس  هدزناش  و 
لضفلایبا ترضح  دندیسر  تداهش  هب  مشاهینب  دارفا  زا  یضعب  دندش و  دیهش  یگمه  ماما  باحصا  هک  نآ  زا  سپ  . درک تکرـش  البرک 

ردارب و يادف  ار  دوخ  ناج  دیورب  دومرف : درک و  راضحا  دندوب  بلاطیبا  نب  یلع  نب  رفعج  نامثع و  هللادبع و  هک  ار  دوخ  يردام  ناردارب 
نادیمب دوب  رتگرزب  نارگید  زا  هک  هللادبع  . مناتـسب نانمـشد  زا  ار  امـش  ماقتنا  مروآ و  باسحب  ادخ  هاگـشیپ  رد  ار  امـش  ات  دیئامن  دوخ  ماما 

رهاظ موی  لک  یف  لاـکنلاوذ  هللا  لوسر  فیـس  - 2 لاعفألا یف  ریخلا  یلع  كاذ  لاضفالا  ةدـجنلا و  يذ  نباـنا  - 1: دـناوخ زجر  نیا  تفر و 
اهیتخس رد  دوب  ادخ  لوسر  ریشمش  و  - » 2 «. تسا ریخ  رد  مدقشیپ  هک  مبلاطیبا  نب  یلع  تلیـضف  بحاص  راوگرزب  دنزرف  نم  - » 1 لاوهألا

تیبث نب  یناه  هک  نآ  ات  داتسرف  منهج  هب  ار  ياهدع  دومن و  یتخـس  گنج  هللادبع  «. درکیم داجیا  بعر  سرت و  نانمـشد  يارب  زور  ره  و 
[ . 298  ] دش دیهش  درک و  دراو  شرس  رب  يریشمش  درک  هلمح  وا  رب  یمرضح 

بلاط یبا  نب  یلع  نب  نامثع 

یناـبألا يداـیألا و  یحبـصألا  دـیزی  نب  یلوـخ  مهـسلاب  هیمار  هللا  نعل  نوـعظم ، نـب  ناـمثع  یمـس  نینمؤـملاریما  نـب  ناـمثع  یلع  مالـسلا 
داد و رارق  فده  متس  ریت  اب  ار  وا  هک  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ  ادخ  نوعظم  نب  نامثع  مانمه  نینمؤملاریما  دنزرف  نامثع  رب  مالـس  .» یمرادلا

کی تسیب و  البرک  رد  دوب و  رتکچوک  هللادـبع  زا  لاس  راهچ  نامثع  «. دـنک تنعل  دومن  کمک  شتداهـش  رد  مراد  نب  ناـباینب  زا  هک  نآ 
نامرف هب  هللادبع  زا  دعب  نامثع  . مدیمان نوعظم  نب  نامثع  مردارب  مانب  ار  وا  هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  یلع  زا  هحفص 270 ] تشاد [ . لاس 
نامثع نم  » رهاطلا لاعفلاوذ  یلع  یخیـش  رخافملاوذ  نامثع  انا  ینا  : دناوخیم زجر  نیا  تفر و  نادیمب  لضفلایبا  ترـضح  شگرزب  ردارب 

نب یلوخ  ریت  فدـه  دروم  یپ  رد  یپ  تالمح  زا  سپ  نامثع  «. تسا هزیکاپ  رادرک  بحاص  یلع  مرورـس  گرزب و  هک  میاهرخف  بحاـص 
. درک ادج  شندب  زا  رس  دمآ و  شیپ  مراد  نب  ناباینب  زا  يدرم  دمآرد و  ياپ  زا  هک  تفرگ  رارق  یحبصا  دیزی 

بلاط یبا  نب  یلع  نب  رفعج 
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لاجرلاب روثکملا  لازنلل ، مدقتسملا  لاتقلل  ملتسملا  ابرتغم  ناطوالا  نع  یئانلا  و  ابـستحم ، هسفنب  رباصلا  نینمؤملاریما  نب  رفعج  یلع  مالـسلا 
هدیزگرب و ار  تبرغ  تشاذگ و  ادخ  باسح  هب  ار  شناج  هک  نینمؤملاریما  دنزرف  رفعج  رب  مالس  .» یمرـضحلا تیبث  نب  یناه  هلتاق  هللا  نعل 
ار یمرضح  تیبث  نب  یناه  وا  لتاق  ادخ  هک  دیدرگ  هرصاحم  دایز  نمشد  نایم  رد  و  دنکفایم ، نیمز  رب  ار  نامزرمه  دیدرگ و  لاتق  هدامآ 
ود رفعج  تشاد ، شردارب  هب  یناوارف  هقالع  نوچ  درک  يراذـگمان  راـیط  شردارب  ماـن  هب  ار  رفعج  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  «. دـیامن تنعل 

نیا تفر و  نادـیم  هب  لضفلایبا  ترـضح  شردارب  هیـصوت  اب  يو  تشاد  لاس  هدزون  البرک  رد  روهـشم  ربانب  دوب  رتکچوک  نامثع  زا  لاس 
نم » لاضفملا يدنلا  يذ  انیـسح  یمحا  لاخلا  افرـش و  یمعب  یبسحلاضفالا  يذ  ریخلا  یلع  نبا  یلاعملاوذ  رفعج  انا  ینا  : دناوخ زجر  نینچ 
زیچ ره  زا  رتالاب  ملابب و  میئاد  ومع و  هب  هک  تسا  یفاک  فرش  ثیح  زا  متلیـضف و  اب  لاصخوکین و  یلع  دنزرف  رخافم و  ياراد  هک  مرفعج 

وا رب  تیبث  نب  یناه  فنخمیبا  تیاور  هب  اـت  دـیگنج  «. منکیم تیاـمح  تسا  هحفـص 271 ] مرک [  يراـی  رد  هک  نیـسح  زا  هک  تسا  نیا 
[ . 299 . ] دومن دیهش  ار  وا  تخات و 

مشاه ینب  رمق  یلع  نب  سابع 

ۀعوطقملا هئامب  هیلا  یعاسلا  یقاولا  هل ، يدافلا  هسما ، نم  هذعل  ذخآلا  هسفنب  هاخا  یساوملا  نینمؤملاریما  نب  سابعلا  لضفلایبا  یلع  مالسلا 
ردارب اب  شناج  اب  هک  نینمؤملاریما  دـنزرف  لـضفلایبا  رب  مالـس  .» یئاـطلا لـیفطلا  نب  میکح  ینهجلا و  داـقرلا  نب  دـیزی  هلتاـق  هللا  نعل  هادـی 

ات درب  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  مامت  بآ  لیـصحت  يارب  و  دومن ، ردارب  يادف  ار  دوخ  درک و  هدافتـسا  ترخآ  يارب  شیایند  زا  تاساوم و 
[ . 300 .« ] دنک تنعل  ار  شنالتاق  یئاط  لیفط  نب  میکح  ینهج و  داقر  نب  دیزی  ادخ  دش  عطق  هار  نیا  رد  شیاهتسد 

لضفلا یبا  ترضح  تیصخش 

دیدرگ دـلوتم  هعیبر  نب  دـلاخ  نب  مازح  تنب  همطاـف  نینبلاما  زا  ترجه  لاس 62  رد  ع )  ) نانمؤملاریما دـنزرف  سابعلا  لضفلایبا  ترـضح 
هزاجا وا  هب  نکیل  تشاد  روضح  ردپ  باکر  رد  نیفـص  گنج  رد  درک و  هحفـص 272 ] یگدنز [  شراوگرزب  ردپ  اب  لاس  هدراهچ  تدم 

راهچ یـس و  مالـسلاهیلع  نیـسح  شردارب  اب  تسیز و  یبتجم  ماما  ترـضح  شردارب  اب  لاس  راهچ  تسیب و  تدم  دـشیمن و  هداد  نادـیم 
رب هک  دنمونت  يراوس  عاجـش  يوق ، يدرم  سابع  دندیمانیم ، مشاهینب  رمق  ار  وا  دوب  ابیز  سب  زا  لضفلایبا  ترـضح  . درک یگدـنز  لاس 

، ةریـصبلا ذفان  سابعلا  انمع  ناک  دومرف : هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  دیـشکیم  نیمز  هب  شیاهاپ  دـشیم  راوس  لکیه  يوق  نابـسا 
دوب راوتسا  نامیا  رد  رگنهدنیآ و  تریصب و  اب  سابع  ام  يومع  . » ادیهش یضم  انسح و  ءالب  یلبا  و  ع )  ) هللادبعیبا عم  دهاج  نامیالا  بلص 
ماما نیسحلا  نب  یلع  ترضح  يزور  «. دیسر تداهش  هب  ات  داد  یبوخ  ناحتما  درک و  داهج  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  ترـضح  هارمه 

تشذگن دحا  زور  زا  رتخس  يزور  ربمایپ  رب  : دومرف دش و  نایرگ  شندید  اب  داتفا  لضفلایبا  ترضح  رـسپ  هللادیبع  هب  شمـشچ  ع )  ) داجس
مویک موی  ـال  و  دـش . دیهـش  رفعج  شیومعرـسپ  هک  دوب  هتوـم  زور  نآ  زا  دـعب  دـش و  دیهـش  ادهـشلادیس  هزمح  شیوـمع  زور  نآ  رد  هک 

الف هللااب  مهرکذی  وه  همدب و  لجوزع  هللا  یلا  برقتی  لک  ۀمالا  هذه  نم  مهنا  نومعزی  لجر  فلأ  نوثالث  هیلا  فلدزا  مالسلاهیلع  نیـسحلا 
زا ار  دوخ  همه  دندرک و  هرصاحم  ار  وا  رفن  رازه  یـس  هک  هدماین  شیپ  ینیـسح  ياروشاع  زور  دننام  زگره  نکیل  .» ایغب هولتق  یتح  نوظعتی 
داد رکذت  نانآ  هب  ار  ادخ  دنچ  ره  نیسح  دنتـسجیم و  ادخب  برقت  ربمایپ  دنزرف  نتـشک  اب  دندروآیم و  باسحب  ادخ  لوسر  شدج  تما 
یتح هسفنب  هاخأ  يدـف  یلبأ و  ورثآ  دـقلف  سابعلا  یمع  هللا  محر  دومرف : سپـس  «. دـندرک شدیهـش  متـس  ملظ و  هب  هک  نآ  ات  دـندشن  هبنتم 

هللا دنع  سابعلل  نا  و  ع )  ) بلاطیبا نب  رفعجل  لعج  امک  ۀنجلا  یف  ۀکئالملا  عم  امهب  ریطی  نیحانج  امهنم  لجوزع  هللا  هل  دبأف  هادـی  تعطق 
درک و راثیا  هک  دنادرگ  شیوخ  تمحر  لومشم  ار  سابع  ادخ  دومرف  سپـس  .» ۀمایقلا موی  ءادهـشلا  عیمج  اهب  هطبغی  ۀلزنم  یلاعت  كرابت و 
ود لضفلایبا  تسد  ود  ياجب  دنوادخ  دش ، عطق  شیاهتـسد  هار  نیا  رد  درک و  شردارب  يادـف  ار  دوخ  ناج  ات  دـنکفا  تقـشم  هب  ار  دوخ 
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دزن ساـبع  يارب  داد و  رارق  راـیط  رفعج  يارب  هکناـنچ  هحفـص 273 ] دـنکیم [  زاورپ  ناگتـشرف  اب  تشهب  رد  هک  دومرف  تیانع  وا  هب  لاـب 
[ . 301  ] دنروخیم ار  وا  ماقم  هطبغ  تمایق  زور  رد  ءادهش  مامت  هک  تسا  یماقم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

رازراک نادیم  رد  مشاه  ینب  رمق 

تـشادن يروای  رای و  رگید  مالـسلاهیلع  ماما  دندیـسر و  تداهـش  هب  داتـسرف و  نادـیم  هب  ار  دوخ  ناردارب  یتقو  سابعلا  لـضفلاوبا  باـنج 
نم رب  نمشد  يوش  هتشک  رگا  ینم » رادمچرپ  وت  . » یئاول لماح  تنا  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  تساوخ ، نادیم  هزاجا  دمآ و  ردارب  تمدخب 

رازراک نادیم  هب  نتفر  مزع  هک  لاح  دومرف : ماما  . ماهتشگ ریس  یگدنز  زا  هدش و  گنت  ماهنیس  ردارب  درک : ضرع  لضفلایبا  . دوشیم هریچ 
بسا رب  راوس  دنکفا و  شودب  بآ  کشم  البرک  ياقـس  . روایب تسا  دنلب  ناشدایرف  شطع  تدش  زا  هک  لافطا  نیا  يارب  بآ  يردق  يراد 
لوسر رتخد  رسپ  نیسح  نیا  دعس ! رسپ  : دومرف درک و  باطخ  دعسنبا  هب  مدرم ، تحیصن  زا  سپ  داتـسیا و  نمـشد  رکـشل  لباقم  رد  دش و 

یگنـشت زا  نانآ  ياهلد  هک  دـیهدب  بآ  ار  اهنآ  دناهنـشت  ناشنادـنزرف  نانز و  دـیتشک ، ار  وا  تیب  لها  ناراـی و  همه  امـش  هک  تسا  ادـخ 
توکـس رد  هاپـس  همه  . مراذـگاو امـش  هب  ار  زاـجح  قارع و  مورب و  دـنه  اـی  مور  هب  اـت  دـیزاس  اـهر  ارم  دـیوگیم : کـلذ  عم  دزوسیم و 

هکنآ رگم  میهدیمن  امـش  هب  هرطق  کی  دشاب  ام  رایتخا  رد  دریگب و  بآ  ار  ایند  همه  رگا  بارتوبا  رـسپ  دز : ادـص  نوعلم  رمـش  دـنتفرورف ،
دیناسر ماما  ضرع  هب  ار  نمـشد  یـشکرس  نایغط و  تشگرب و  ردارب  دزن  هب  دش و  سویأم  نانآ  زا  مشاهینب  رمق  دـیریذپب . ار  دـیزی  تعیب 

درک هدـهاشم  دـنکفا  ناکدوک  هرهچ  هب  یهاگن  لضفلایبا  دـش ، دـنلب  ناکدوک  ءاملا  ءاملا  شطعلا ، شطعلا  يادـص  لاـح  نیمه  رد  یلو 
هعیرش يوس  هب  ناباتش  لمأت  نودب  اذل  دنگرم  هب  فرشم  هدش و  مامت  ناشندب  بآ  هدرک  رییغت  اههرهچ  کشخ و  یگنـشت  ترثک  زا  اهبل 
هعیرش دراو  دینادرگ و  رود  هعیرـش  هحفـص 274 ] زا [  ار  اهنآ  درک و  هلمح  نانآ  هب  دیـسر  تارف  هعیرـش  ناـنابهگن  ربارب  نوچ  تشگرب و 
ءاملا نم  فرتعا  و  داـتفا : ردارب  یگنـشت  داـیب  هک  دـشونب  تساوخ  تفرگرب و  بآ  زا  یفک  سپـس  درک  بآ  زا  رپ  ار  کـشم  دـش و  تارف 

دراو نیسحلا  اذه  - 2 ینوکت نا  تنک  هدعب ال  ینوه و  نیـسحلا  دـعب  نم  سفن  ای  - 1: لاق اهب و  یمرف  ع )  ) نیـسحلا شطع  رکذ  مث  ۀـفرغ 
کیدزن یگنشت  زا  نیسح  - » 2 «. ینامب هدنز  وا  زا  دعب  ادابم  تسا  يراوخ  نیسح  زا  دعب  یگدنز  سابع  - » 1 نیعملا دراب  نیبرشت  ینونملا و 

ار شفارطا  هعیرـش  نیلکوم  ناـنابهگن و  دـش ، جراـخ  هعیرـش  زا  تخیر و  بآ  يور  رب  ار  بآ  «. یماـشآیم اراوگ  بآ  وت  تسا و  گرمب 
یف يراوا  یتح  اـقز  توملا  اذا  توملا  بهرا  ـال  - 1: دـناوخیم ار  زجر  نیا  درکیم  هلمح  اهنآ  هب  هک  یلاح  رد  مشاـهینب  رمق  دـنتفرگ و 

گرم رتوبک  یتـقو  - » یقتلملا 1 موی  رـشلا  فاخا  واقـسلاب ال  ودـغا  سابعلا  انا  ینا  اقو  رهطلا  یفطـصملا  طبـسل  یـسفن  - 2 یقل تیلاصملا 
هدـیزگرب ربمایپ  طبـس  يادـف  ار  مناـج  اریز  - » 2 «. دـنریگ رب  رد  ارم  هدیـشک  ياهریـشمش  اـت  مسارهیمن  گرم  زا  دـنک  زاورپ  مرـس  يـالاب 

ربارب زا  نمـشد  هک  ماگنه  نیا  رد  «. مرادـن ياهمهاو  سرت و  گنج  یتخـس  زا  تسا و  هدـش  هداد  نم  هب  اقـس  بقل  هک  سابع  نم  منکیم ،
دوب هدرک  نیمک  تخرد  تشپ  رد  هک  یفنح  ءاقرو  نب  دـیز  تشادـن ، ار  وا  تصـش  برـض  لمحت  بات  تخیرگیم و  سابعلا  لضفلایبا 

متعطق نا  هللا  :و  دومن یناوخزجر  نینچ  دنتفرگ و  پچ  تسد  هب  ار  ریـشمش  مچرپ و  بانج  نآ  دومن و  عطق  ار  مشاهینب  رمق  تسار  تسد 
عطق ار  متـسار  تسد  هچ  رگا  دـنگوس  ادـخب  » نیمالا رهاطلا  یبنلا  لجن  نیقیلا  قداص  ماما  نع  وینید  نع  اـمئاد »  » ادـبا یماـحا  ینا  ینیمی 

تیاـمح تسا  نیما  هزیکاـپ و  ربماـیپ  دـنزرف  نیقی  قح و  هب  هک  نیتـسار  ماـما  زا  نینچمه  منکیم و  تیاـمح  منید  زا  هتـسویپ  نم  دـیدومن 
مشاهینب رمق  درک  عطق  هحفص 275 ] ار [  مالسلاهیلع  سابع  پچ  تسد  دمآرب و  نیمک  زا  یـسبنس  لیفط  نب  میکح  هاگنآ  درک .» مهاوخ 

ای : دـناوخیم ار  زجر  نیا  و  دینابـسچ ) هنیـس  هب  ار  مچرپ  شیاهتـسد  عطق  زا  سپ  هتوم  رد  رایط  رفعج  هکنانچ   ) دینابـسچ هنیـس  هب  ار  مچرپ 
زا سابع   » رانلا رح  بر  ای  مهلـصافيراسی  مهیغبب  اوعطق  دـق  راتخملا  دیـسلا  یبنلا  عمرابجلا  ۀـمحرب  يرـشبأ  رافکلا و  نم  یـشخت  سفن ال 
هب نانیا  ایادـخ  داب ، تراشب  هدـیزگرب  گرزب و  ربمایپ  اب  ینیـشنمه  رابج و  راگدرورپ  تمحر  هب  ارت  هک  شاب  هتـشادن  یـساره  میب و  رافک 

عطق شیاهتسد  هک  نآ  زا  دعب  لضفلایبا  هک  هدمآ  لتاقم  زا  یضعب  رد  «. ناشچب اهنآ  هب  ار  شتآ  ترارح  سپ  دندومن  عطق  ار  متسد  متس 
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مرح ناگنـشتبل  هب  ار  بآ  هک  دوب  نیا  شمه  مامت  دنک و  تکرح  عیرـس  هک  دروآیم  راشف  بکرم  هب  تفرگ و  نادند  هب  ار  کشم  دـش 
طـسو رد  ریحتم  دـش  دـیماان  لضفلایبا  هک  عقوم  نیا  رد  تخیر  نیمز  يورب  بآ  درک و  تباـصا  بآ  کـشم  رب  يریت  هاـگان  هک  دـناسرب 

.و داتفا نیمز  هب  بسا  زا  هک  تخاون  شکرابم  قرف  هب  نینهآ  دومع  اب  مراد  نب  نابا  نادنزرف  زا  میمت  هلیبق  زا  يدرم  هک  دوب  هداتـسیا  نادیم 
ار وا  دـیناسر و  ردارب  شعن  هب  ار  دوخ  مالـسلاهیلع  ماما  «. بایرد ارم  دارب  دز : دایرف  دـنلب  يادـص  اب  .» یخا اـی  ینکردا  هتوص : یلعاـب  يداـن 
: لاق هسفن و  تضاف  یتح  یکبی  هسأر  دنع  سلج  اینحنم و  هیلع  فقوف  . تفای هدروخریت  نامشچ  هتسکش و  حورجم و  هرهچ  هدیرب و  تسد 

نیمز رب  شرانک  رد  تشادـن  نداتـسیا  تردـق  نوچ  داتـسیا و  ردارب  شعن  رانک  هدـیمخ  رمک  اـب  ماـما  .» یتلیح تلق  يرهظ و  رـسکنا  نـالا 
مه زا  ماهراچ  تسکـش و  مرمک  نالا  دومرف : هاگنآ  درک  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  لـضفلایبا  اـت  ندرک  هیرگ  هب  درک  عورـش  تسـشن و 

اههمیخ يوس  هب  رابکـشا  ینامـشچ  هدرـسفا و  یتلاح  اب  دربب  هاگهمیخ  هب  ار  لضفلایبا  ترـضح  ندب  تسناوتیمن  هک  نیـسح  تسـسگ .»
اهیلع هللا  مالس  بنیز  . دیدرگ دیهش  هحفص 276 ] دومرف [ : دماین ؟ ارچ  میومع  یمع ؟ نیا  دیسرپ : دمآ ، ردپ  لابقتـسا  هب  هنیکـس  تشگرب ،

. كدعب انتعیـض  او  هاسابع  او  هاخا ، او  دیـشکیم : دایرف  داهن و  هینـس  رب  ار  اهتسد  دروآ و  موجه  وا  رب  ایند  ياهمغ  دینـش  ار  ربخ  نیا  هک 
[ . 302  ] میرادن یمارتحا  رگید  ام  وت  زا  سپ  سابع  ردارب  »

دنکیم يزاس  هنیمز  اروشاع  زور  يارب  یلع 

برع درم  نز و  دوب و  برع  باسنا  هب  ملاع  هک  لیقع  شردارب  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدمآ  يدواد  دیـس  هدـمع  باتک  رد 
ضرع لیقع  . ددرگ مبیصن  روالد  عاجش و  يرسپ  وا  زا  ات  دشاب  ناعاجـش  هداون  دنزرف و  هک  ریگب  رظن  رد  میارب  ینز  دومرف : تخانـشیم  ار 
هرابرد هکنانچ  درادن  دوجو  رتدنمورین  رتعاجـش و  وا  ناردپ  زا  برع  نایم  رد  هک  یلفاغ  هیبالک  دـلاخ  نب  مازح  رتخد  همطاف  زا  ارچ  درک :
طـسو ماهلا  نوبراضلاۀعـصعص  نب  رماع  ریخ  نحن  ۀعبرالا و  نینبلاما  ونب  نحن  : دیوگیم هریح  هاشداپ  رذنم  نامعن  ربارب  رد  دـیبل  وا  ناردـپ 

ار نامیاهریشمش  نمـشد  عامتجا  طسو  رد  هک  میاهعـصعص  نب  رماع  نادرم  نیرتهب  ام  میاهناگراهچ و  نینبلاما  نادنزرف  ام  ینعی   » ۀعمجملا
هدید وا  زا  عجشا  برع  رد  هک  تسوا  هلیبق  زا  هنـسالا  بعالم  تسا و  هدرکن  در  ار  وا  ياعدا  سک  چیه  و  «. مینکیم دراو  نانمـشد  قرف  رب 

ینادنزرف درک و  جیوزت  ار  هیبالک  همطاف  مالـسلاهیلع  یلع  . دناهلیبق نیا  زا  قونزم  سراف  رماع  شدنزرف  لزرق و  سراف  لیفط  تسا و  هدشن 
ابیز و رایـسب  مه  رهاظ  رظن  زا  دوب و  يرهام  راکراوس  يوق و  عاجـش و  هک  تسا  نینبلاما  دـنزرف  نیلوا  لضفلایبا  هک  دروآ  دوجوب  عاجش 

هحفص 277 ] [ . ] 303  ] دیشکیم نیمز  هب  شیاهاپ  دشیم  راوس  رکیپيوق  ياهبسا  رب  هک  دوب  دیشر 

نیسح نارای  یجان  سابع 

نب ةدانج  هللادبع و  نب  عمجم  دعـس و  شمالغ  دلاخ و  نب  رمع  دیـسر  دوخ  تدش  هب  رکـشل  ود  نایم  گنج  نوچ  دـناهدرک  لقن  نیخروم 
نانآ نایم  رد  درک و  هرـصاحم  ار  اهنآ  نمـشد  هاپـس  دندرک ، هلمح  دعـسرمع  هاپـس  هب  يرفن  راهچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  نارای  زا  ثراحلا 
نانآ ورب  دومرف  ار  وا  دناوخ و  ار  لضفلایبا  شردارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  . دنناسرب تداهـش  هب  اج  کی  ار  همه  دوب  کیدزن  دنکفا و  هقرفت 

داد و تاجن  نمـشد  گنچ  زا  دنتـشاد  نت  رب  یتاحارج  هک  یلاح  رد  ار  ماما  نارای  درک و  هلمح  نمـشد  هب  هنت  کی  ترـضح  هد  تاجن  ار 
عافد نانآ  زا  زین  لضفلایبا  دـنتخادرپ و  گنج  هب  دـندومن و  عانتما  لاتق  زا  نتـشگرب  زا  ناشیا  درواـیب  ماـما  تمدـخ  هب  ار  اـهنآ  تساوخ 

[ . 304  ] دومن شرازگ  ار  هعقاو  تشگزاب و  ردارب  تمدخب  لضفلایبا  ترضح  هاگ  نآ  دندش ، لئان  تداهش  هب  ات  درکیم 

نادنزرف كوس  رد  نینبلا  ما 

تفریم و عیقب  هب  تفرگیم و  ار  مشاهینب  رمق  دـنزرف  هلادـیبع  تسد  زور  ره  اروشاـع  هعقاو  زا  دـعب  لـضفلایبا  ترـضح  رداـم  نینبلاما 
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وا رب  تشاد  ربمایپ  نادناخ  اب  هک  یتوادـع  تواقـش و  نآ  اب  مکح  ناورم  یتح  دروآیم  هیرگ  هب  ار  راوید  رد و  هک  درکیم  هیرگ  نانچنآ 
ای - 1: تسا لیذ  راعشا  دنهدیم  تبسن  نینبلاما  هب  هک  يراعشا  هلمج  زا  درکیم  هیرگ  داتسیایم  لضفلایبا  ردام  هیثرم  رثا  رد  تشذگیم 

یلع یلیو  دـی  عوطقم  هسارب  بیـصا  ینبا  نا  تئبنا  - 2 دبل يذ  ثیل  لک  ردـیح  ءاـنبا  نم  هارو  دـقنلا و  ریهاـمج  یلع  رک  ساـبعلا  يار  نم 
هلگ رب  هـک  ار  ساـبع  دـیاهدید  هـک  یناـسک  يا  - » دـحا 1 هنم  یند  اـمل  کیدـی  یف  کفیـس  ناـک  ول  - 3 دمعلا برـض  هسارب  لاـما  یلبش 

رب نینهآ  دومع  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  - » 2 «. دناعاجش يریـش  کی  ره  هک  رارک  ردیح  نادنزرف  شرـس  تشپ  درکیم و  هلمح  نادنفـسوگ 
هک - » 3 «. دوب هدش  عطق  شیاهتـسد  هک  دندز  شرـس  رب  یتقو  ار  دومع  هک  دزوسب  هحفص 278 ] ماهچبریـش [  يارب  اهلد  دناهدز  مدنزرف  رس 

نینبلاما کیو  ینوعدـت  ال  - 1: تسوا زا  زین  راعـشا  نیا  و  «. تشادن ار  وت  هب  ندـش  کیدزن  تئرج  سک  چـیه  دوب  تتـسد  رد  ریـشمش  رگا 
عطقب توملا  اولـصاو  دـق  یبرلا  رون  لثم  ۀـعبرا  - 3 نینب نم  ـال  تحبـصا و  موـیلا  مهب  یعدا  یل  نوـنب  تناـک  - 2 نیرعلا ثویلب  ینیرکذـت 

ات - » 2 «. دینکفایم میاههچبریش  دای  هب  ارم  هک  دیناوخم  نینبلاما  ارم  رگید  - » 1 نیمیلا عیطق  اسابع  ناب  اوربخا  امکأ  يرعش  ثیل  ای  - 4 نیتولا
هک متشاد  رسپ  راهچ  - » 3 «. دشاب راوتسا  نم  رب  نینبلاما  هینک  هک  مرادن  ینارسپ  رگید  زورما  یلو  مدوب  نینبلاما  متشاد  رـسپ  راهچ  هک  یتقو 
ایآ دـنداد  ربخ  روطنامه  مدـیمهفیم  شاک  يا  - » 4 «. دنتـسویپ گرم  هب  ناشندرگ  ياهگر  عطق  اب  همه  دندیـشخردیم و  ناگراتـس  دـننام 

ناتـساد نینچمه  دندروآ  شناردارب  لضفلایبا و  ترـضح  يارب  هک  ياهمانناما  عوضوم  (»؟ ] 305  ] تسا هدـش  عطق  سابع  تسار  تسد 
دش نیـسح  ماما  زا  تعیب  عفر  داهنـشیپ  هک  یماگنه  لضفلایبا  ترـضح  خساپ  اروشاع و  بش  يارب  تلهم  نتفرگ  رد  لضفلایبا  تطاسو 

(. دش هدروآ  لبق  تاحفص  رد 

نیسح رب  بئاصم  مجاهت 

ندـب اب  هظحل  هب  هظحل  هک  مرح  نانز  تیعـضو  - 1: دروآ موجه  مالسلاهیلع  نیسح  رب  بئاصم  عاونا  لضفلایبا  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
اهنآ نیسح  طقف  دماجنایم ، اجک  هب  ناشراک  ماجنارس  دننادیمن  هتفرگ و  رارق  نمشد  هرصاحم  رد  هوالع  و  دنوشیم ، ور  هب  ور  يدیهش 

دنیبیم هک  تسا  دنلب  شطعلا  هب  لافطا  يادص  رگید  يوس  زا  - 2 هحفص 279 ] دنکیم [ . شرافس  بئاصم  ربارب  رد  يرابدرب  ربص و  هب  ار 
هب اهنت  هن  سانشنادخ  نانمـشد  - 3. درادـن نتخاس  نتخوس و  زج  ياهراچ  نیـسح  دـنتکاله و  هب  فرـشم  یبآیب  زا  نالاهنون  ناـکدوک و 

-4. دنناسریم تداهـش  هب  ار  نانآ  دنرذگیمن و  دنرادن  ار  گنج  هزرابم و  رب  تردق  هک  مه  ریغـص  لافطا  زا  هکلب  دننکیمن  محر  نادرم 
رات اهمشچ  دروخیم ، مه  هب  بوچ  ود  دننامه  هک  کشخ  نانچ  نآ  كرابم  ياهبل  هدروآرد  ياپ  زا  ار  هللادبعیبا  صخش  یگنشت  تدش 

زا یکی  هک  دوب  یبئاصم  اهنیا  . ترضح یسکیب  یئاهنت و  ناگتـسب  نارای و  نداد  تسد  زا  - 5. دنکیم هدهاشم  دود  دننام  ار  نامسآ  هدش 
راگزور مشچ  هک  دومن  یگنج  نانچ  نآ  یتح  داتسیا و  راوتسا  مکحم و  هللادبعیبا  ترضح  نکیل  تسا  یفاک  صخش  يدوبان  يارب  اهنآ 

. مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  شردپ  رگم  هدیدن  یسک  رد  یتردق  نینچ 

ماما هثاغتسا 

هک هدنامن  یسک  دناهتخیر و  نیمز  رب  البرک  كاخ  يور  ینابرق  تشوگ  دننام  هک  درک  هدهاشم  ار  ءادهـش  هرهطم  نادبا  نیـسح  هک  یتقو 
نع بذی  باذ  نم  له  : دش دنلب  شدایرف  تفرگ و  رارق  نمشد  ربارب  رد  دنرادن . يراک  هیرگ  زج  مرح  لها  نانز  دنک و  تیامح  نیسح  زا 

تسه یسک  ایآ  . » انتناعا یف  هللا  دنع  ام  وجری  نیعم  نم  له  انتثاغا  یف  هللا  وجری  ثیغم  نم  له  انیف ، هللا  فاخی  دحوم  نم  له  لوسر ، مرح 
ادـخ هب  ام  یـسردایرف  رد  هک  تسه  یـسک  ایآ  دـسرتب ، ادـخ  زا  ام  هرابرد  هک  تسه  یتسرپادـخ  ایآ  دـنک ، عافد  ادـخ  لوسر  مرح  زا  هک 

یساق و حور  رد  ماما  نتساوخ  يرای  هثاغتسا و  «. دشاب هتشاد  یهلا  باوث  رجا و  هب  دیما  ام  هب  کمک  رد  هک  تسه  یسک  ایآ  ددرگ  راودیما 
هحفص 280 ] [ . ] 306  ] دوزفا اهنآ  یمرشیب  یگریچ و  رب  هکلب  تشادن  رثا  هفوک  مدرم  لدگنس  هشیپتیانج و 

هنئمطم سفن  مالسلاهیلع  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


نیسح هثاغتسا  هب  داجس  ترضح  خساپ 

، دومن نادیم  نتفر  هب  میمـصت  هیکت و  اصع  رب  دایز  تمحز  اب  دیبلط و  اصع  دیـسر ، داجـس  ماما  شوگب  نیـسح  هثاغتـسا  يادص  هک  نیمه 
لـسن نم  ضرألا  اولخت  الئل  هیـسبحا  دومرف : دز و  ادص  ار  موثلکما  شرهاوخ  دوریم  نادیم  هب  البرک  رامیب  درک  هدـهاشم  هک  ع )  ) نیـسح

[ .« 307  ] دوشن یلاخ  دمحم  لآ  لسن  زا  نیمز  ات  دیایب  نوریب  راذگم  رادهگن و  ار  یلع  مرهاوخ  (.» ص  ) دمحم لآ 

رغصا یلع  تداهش 

نعل هیبا ، رجح  یف  مهسلاب  حوبذملا  ءامسلا  یف  همد  دعصملا  امد  طحشتملا  عیرصلا  یمرملا  عیـضرلا ، لفطلا  نیـسحلا  هللادبع  یلع  مالـسلا 
هب دمآرد و  ياپ  زا  نمـشد  ریت  ناکیپ  اب  هک  راوخریـش  لفط  نیـسح ، دنزرف  هللادبع  رب  مالـس  .» هیوذ يدـسالا و  لهاک  نب  ۀـلمرح  هیمار  هللا 

لهاک نب  ۀلمرح  وا  زادناریت  ادخ  دیدرگ  حبذ  نمشد  ریت  اب  ردپ  نماد  رد  تفر و  الاب  نامسآ  فرطب  شنوخ  هک  نامه  دش  هتشغآ  شنوخ 
هک تسا  يدع  نب  سیقلاءرما  رتخد  بابر  شردام  هتـشگ  روهـشم  رغـصا  یلع  هب  هک  عیـضر  هللادبع  «. دنک تنعل  ار  شناتـسدمه  يدسا و 

تداهش تسا  يزادگناج  گرزب و  تبیصم  هچ  هآ ، . دوب ماما  هتفیش  مه  بابر  تشاد و  يرفاو  هقالع  وا  هب  تبسن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
نمشد ربارب  رد  ریـشمش  اب  هن  هک  درک  لمحت  ار  یکاندرد  تبیـصم  نینچ  هنوگچ  دوب و  راوشد  ردق  هچ  نیـسح  رب  اصوصخم  رغـصا ، یلع 

تداهـش هب  وجگنج  نادرم  دـننامه  دـیاب  هک  دوب  هچ  راوخریـش  رغـصا  یلع  مرج  رخآ  هتخادرپ  وگتفگ  هب  نمـشد  اب  نابز  اـب  هن  هداتـسیا و 
نیسح دندرک  دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ار  ادص  یگمه  دندینـش  ار  نیـسح  يادص  مرح  لها  دومنیم  هثاغتـسا  نیـسح  هک  هک  یماگنه  . دسرب

عادو وا  اب  منیبب و  ار  وا  ات  روایب  ار  مریغـص  دنزرف  . » هعدوا یتح  ریغـصلا  یلفط  ینیلوان  دومرف : بنیز  دمآ و  مرح  هب  نانز  ندرک  مارآ  يارب 
هقرغ تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شدنزرف  نیـسح  دروآ ، نیـسح  تمدـخب  تفرگ و  بابر  شردام  زا  ار  هللادـبع  هحفـص 281 ] بنیز [  منک »

ریز ار  اهتسد  داد و  شرهاوخ  هب  ار  لفط  نیـسح  تفاکـش  ار  یلع  يولگ  دـمآ و  نمـشد  بناج  زا  يریت  لاـح  نیمه  رد  هک  دومن  هسوب 
هلبق هنم  لبقف  هلفط  لیبقتل  يوها  فطعنم  :و  دـیوگیم رعاش  هکناـنچ  دیـشاپ  نامـسآ  فرط  هب  دـش  رپ  نوخ  زا  نوچ  تفرگ و  یلع  يولگ 
نوچ هک  هدـش  لقن  و  «. دز هسوب  ار  یلع  يولگ  نیـسح  زا  لبق  دـمآ و  يریت  هک  دـسوبب  ار  شکدوک  ات  دـش  مخ  نوچ  ینعی  » ارحنم مهـسلا 
فرط هب  ار  وا  هدمآرد  ءامغا  تلاح  هب  یگنـشت  تدـش  زا  هدـش و  کشخ  اهبل  هتفرورف و  يدوگ  هب  یلع  ياهمشچ  درک  هدـهاشم  نیـسح 

هب ار  شراوخریش  لفط  هک  نیسح  . دننک باریـس  ار  وا  دزیگنارب و  راوخریـش  لفط  هب  تبـسن  ار  نانآ  فطاوع  دناوتب  دیاش  ات  دروآ  نمـشد 
مل نا  موق  ای  دومرف : هاگنآ  دـننیبب ، نمـشد  همه  اـت  درک  دـنلب  تسد  رـس  نمـشد  لـباقم  رد  دوب  هتفرگ  اـبع  ریز  رد  باـتفآ  ياـمرگ  تهج 
زا دینیبیمن  رگم  دـینک  محر  لفط  نیا  هب  دـینکیمن  محر  نم  هب  رگا  مدرم  . » اشطع یظلتی  فیک  هنورت  اما  لفطلا  اذـه  اومحراف  ینومحرت 
هلچ هب  يریت  نوعلم  هلمرح  هکلب  تشادن  يرثا  اهنت  هن  هفوک  مدرم  گنـس  زا  رتتخـس  ياهلد  رد  نکیل  »؟ دزوسیم درادـن و  مارآ  یگنـشت 

ار ریت  شزوس  هک  یلع  دـیرب ، شوگ  ات  شوگ  ار  یلع  يولگ  نذالا . یلا  نذالا  نم  هحبذـف  داد . رارق  فدـه  ار  رغـصا  یلع  داـهن و  ناـمک 
نوخ زا  زیربل  اهتشم  تفرگ و  یلع  يولگ  ریز  تسد  ود  نیـسح  دزیم ، لاب  رپ و  ردـپ  تسد  يور  هدـیرب  رـس  غرم  دـننام  درک  ساسحا 
انوعد موق  نیب  اننیب و  مکحا  مهللا  دومرف : ماـما  هاـگنآ  . تشگنرب نیمز  هب  نآ  زا  هرطق  کـی  دومرف : ع )  ) رقاـب ماـما  دیـشاپ ، نامـسآ  فرطب 

نامـسآ فرط  زا  امرف » تواضق  دنتـشک  ار  ام  دننک و  يرای  ات  دندرک  توعد  ار  ام  هک  یمدرم  ام و  نیب  دوخ  وت  ایادـخ  . » انولتقف انورـصنیل 
نوه دومرف : سپس  «. تسا ياهدنهدریش  ار  وا  تشهب  رد  هک  راذگاو  ار  یلع  نیسح  . » ۀنجلا یف  اعضرم  هل  ناف  نیـسح  ای  هعد  دینـش : یئادن 

نم انل  مقتنا  هنم و  ریخ  امل  هلعجاف  افرصنلا  انع  تسبح  تنک  نا  مهللا  لیصف  نم  کیلع  نوها  نوکی  مهللا ال  یلاعت  هللا  نیعب  هنا  یب  لزن  ام 
رد هک  تسا  اراوگ  نم  رب  دوـشیم  دراو  اـم  رب  هچ  نآ  ینعی  .» لـجآلا یف  ةریخذ  لـجاعلا  هحفـص 282 ] یف [  انل  لح  ام  لعجا  نیملاـظلا و 

حلاص موق  رب  نآ  نتـشک  تلع  هب  هک   ) تسین حلاص  هقان  زا  رتمک  وت  هاگـشیپ  رد  نم  راوخریـش  ایادخ  راب  تسا ، ادخ  يارب  ادـخ و  روضح 
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لوح و ال ال  درک : نفد  نوخب  هتشغآ  هقادنق  ندب و  اب  ار  هللادبع  دنک و  يربق  ریشمش  فالغ  كون  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  (. يدومرف بضغ 
[ . 308  ] هللااب الا  ةوق 

هلمرح هرابرد  داجس  ماما  ياعد  تباجتسا 

، لاهنم دومرف : ماما  . مدیـسر مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  تمدخ  هنیدـم  رد  جـح  رفـس  زا  تعجارم  رد  دـیوگ : ورمع  نب  لاهنم 
درک دنلب  نامـسآ  فرط  هب  ار  اهتسد  ماما  دوب . هدنز  مدمآ  نوریب  هفوک  زا  نم  هک  یعقوم  مدرک : ضرع  ؟ دش هچ  يدسا  لهاک  نب  ۀلمرح 
نهآ ترارح  ایادخ  ناشچب ، وا  هب  ار  نهآ  ترارح  ایادخ  . » رانلا رح  هقذا  مهللا  دـیدحلا ، رح  هقذا  مهللا  دـیدحلا ، رح  هقذا  مهللا  دومرف : و 

زا سپ  دوـب  نم  تسود  وا  دوـب  هدرک  جورخ  راـتخم  متـشگزاب ، هفوـک  هب  نوـچ  «. ناـشچب وا  هب  ار  شتآ  ترارح  ایادـخ  ناـشچب ، وا  هب  ار 
دیـسرپ مدید ، شاهناخ  زا  جراخ  رد  ار  وا  . مدش راوس  راتخم  رادید  دصق  هب  دش ، عطق  مدرم  تفر  دمآ و  هک  مدورو  زا  زور  دـنچ  تشذـگ 

مه اب  مدـمآ ، نوریب  امـش  ترایز  دـصق  هب  نالا  مدوب و  هکم  متفگ : يدـماین ؟ اـم  دزن  میتفرگ  راـیتخا  رد  ار  تموکح  هک  یتقو  زا  لاـهنم ،
هدش و هاگآ  هلمرح  يافتخا  لحم  زا  هک  دـش  مولعم  تشاد  يراظتنا  ایوگ  درک  فقوت  راتخم  میدیـسر ، هفوک  هسانک  هب  ات  میدرک  تبحص 

نوچ میدرک ، ریگتسد  ار  هلمرح  هک  هدژم  ریما ! دنتفگ : دندمآ و  راتخم  دزن  دندیودیم و  یهورگ  هک  دیـشکن  یلوط  . دنتـسه وا  بیقعت  رد 
رد یصخش  دالج ، دالج ، دز : ادص  سپس  دینادرگ ، طلـسم  هحفص 283 ] وت [  رب  ارم  هک  رکـش  ار  ادخ  تفگ : داتفا  هلمرح  هب  راتخم  مشچ 
نآ زا  سپ  نک ، عطق  ار  شیاهاپ  تفگ : سپس  دش ، عطق  هلمرح  ياهتسد  ربب ، ار  شیاهتسد  تفگ : درک ، مارتحا  يادا  داتسیا و  راتخم  ربارب 

داجـس ماما  ياعد  دنتخورفا  شتآ  هلمرح  ندب  يور  دندرک ، هدامآ  رایـسب  ین  شتآ ، شتآ ، دز : ادـص  دـندرک . عطق  ار  شیاپ  تسد و  هک 
حیبست تبـسانم  هچ  هب  نکیل  تسا ، بوخ  لاعتم  دـنوادخ  حـیبست  لاـهنم ، تفگ : راـتخم  . هللا ناحبـس  متفگ : دـمآ و  مرطاـخب  مالـسلاهیلع 

، تسا هدنز  مدرک  ضرع  دیـسرپ  ار  هلمرح  لاوحا  مدیـسر ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  تمدخ  هنیدم  رد  ریما ، متفگ : یتفگ ؟
وا هب  ار  شتآ  ترارح  ناشچب ، وا  هب  ار  نهآ  ترارح  ناشچب ، وا  هب  ار  نهآ  ترارح  ایادـخ  دومرف : تشادرب و  اعد  هب  ار  اهتـسد  ترـضح 

تعکر ود  دش و  هدایپ  بکرم  زا  مدینش ، روط  نیمه  مسق  ادخ  هب  متفگ : يدینش ؟ نینچ  نیـسحلا  نب  یلع  زا  یتسار  تفگ : راتخم  . ناشچب
هب فراعت  ار  وا  میدیسر  هناخ  کیدزن  ات  میدرک  تکرح  مدش و  راوس  وا  اب  مه  نم  دش و  راوس  هاگنآ  دروآ  ياجب  ینالوط  هدجس  اب  زامن 
هـس تباجتـسا  زا  لاهنم ، تفگ : راتخم  . دـینک لیم  یماعط  دـیئامرف  نیزم  فرـشم و  ار  ام  هناخ  دـیهدب و  راـختفا  رگا  متفگ  مدومن و  لزنم 

هب نم  تسا و  دـنوادخ  يراذگرکـش  زور  زورما  مروخب ! اذـغ  هک  ینکیم  توعد  هاـگ  نآ  يداد ، ربـخ  نم  تسد  هب  داجـس  ماـما  ياـعد 
[ . 309  ] دوب مهاوخ  هزور  زورما  قیفوت  نیا  هنارکش 

دنزرف تداهش  رگهراظن  ناردام 

نب هللادبع  - 1: دندوب ناشدنزرف  نداد  ناج  تداهـش و  رگهراظن  دنتـشاد و  روضح  ینیـسح  هاگهمیخ  رد  ءادهـش  زا  رفن  هن  ردام  البرک  رد 
اشامت ار  شرغصایلع  نداد  ناج  تداهـش و  هاگهمیخ  ولج  سیقلاارما  رتخد  بابر  شردام  نیـسح  راوخریـش  لفط  رغـصایلع )  ) نیـسحلا

ار شدنزرف  تداهـش  و  هحفـص 284 ] هداتـسیا [  همیخ  ولج  نینمؤملاریما  رتخد  بنیز  شرداـم  هک  رفعج  هللادـبع  دـنزرف  نوع  - 2. درکیم
ماما هلاس  هدزای  كدوک  نسحلا  نب  هللادبع  - 4. دوب شدنزرف  تداهش  ندیگنج و  رگهراظن  نسحلا  نب  مساق  ردام  هلمر  - 3. دومنیم اشامت 

نینمؤملاریما رتـخد  هیقر  - 5. درکیم هدـهاشم  ومع  نماد  رد  ار  شدـنزرف  تداهـش  هداتـسیا و  همیخ  رد  هیلجب  لیلـسلا  تنب  شردام  نسح 
رد شردام  لیقع  نب  دیعسیبا  نب  دمحم  - 6. دوب رگهراظن  ار  ملسم  نب  هللادبع  شدنزرف  تداهش  لیقع  نب  ملسم  رسمه  هللادبعیبا  رهاوخ 
ای طیقل  هاگان  هک  درکیم  رظن  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  نازرل  ناسرت و  دـیود  نوریب  همیخ  زا  ناساره  شدـنزرف  هک  درکیم  هراظن  همیخ 

نمـشد هک  دوب  رگهراظن  شردام  تفر  نیـسح  نانمـشد  گنج  هب  ردام  رما  هب  هک  هداـنج  نب  ورمع  - 7. درک همین  ود  ار  وا  طـیبث  نب  یناـه 
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رارق فده  ار  دعسرمع  نایهاپس  زا  یکی  هتـشادرب و  ار  شدنزرف  رـس  وا  دومن و  باترپ  ردام  فرط  هب  ار  وا  رـس  شدنزرف  تداهـش  زا  سپ 
دیسر تداهش  هب  ات  دیگنجیم  وا  درکیم و  قیوشت  داهج  هب  ار  شدنزرف  یبلک  ریمع  نب  هللادبع  ردام  - 8. درک لصاو  منهج  هب  ار  وا  داد و 

شدنزرف تداهش  رگهراظن  هتـشاد و  روضح  البرک  رد  ربکا  یلع  ترـضح  ردام  نیخروم  زا  یـضعب  هتفگ  هب  انب  - 9. درکیم اشامت  ردام  و 
[ . 310  ] تسا هدوب  ربکا  یلع 

دندش دیهش  مه  اب  هک  ینادنزرف  ناردپ و 

نیـسحلا نب  هللادـبع  بانج  - 2. ربکا یلع  ترـضح  - 1. دندیـسر تداهـش  هب  اهنآ  اب  زین  ناشناردـپ  هک  دـندش  دیهـش  ـالبرک  رد  رفن  تفه 
دندش دیهـش  ناشردپ  اب  يدبع  دیزی  نادنزرف  هللادیبع  هللادبع و  .4و5 - یناملـس ثراح  نب  ةدانج  شردپ  هدانج و  نب  ورمع  - 3. رغصایلع
هفوک نایعیش  فیراعم  زا  رسپ  ردپ و  نیا  یمیت ، جاجح  نب  دوعسم  شردپ  دوعسم و  نب  نامحرلادبع  - 6. تشذگ هحفص 247  رد  هکنانچ 
حبص دنتسویپ و  نیسح  هب  اروشاع  زور  زا  لبق  و  دندمآ ، البرک  هب  دعسرمع  هاپـس  هحفص 285 ] اب [  هفوک  زا  هک  دندوب  مانب  ناعاجـش  زا  و 
ادخ لوسر  هباحـص  زا  عمجم  ردپ  هللادبع  عمجم . نب  ذئاع  شدنزرف  يذـئاع و  هللادـبع  نب  عمجم  - 7. دندش دیهـش  یلوا  هلمح  رد  اروشاع 

رد يوادیـص  دـلاخ  نب  ورمع  لـاله و  نب  عفاـن  هارمه  هب  رـسپ  ردـپ و  هک  هدوب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  عمجم  هدوب و  (ص )
[ . 311  ] تشذگ شحرش  هک  دندیسر  ماما  تمدخ  تاناجه  بیذع 

دندیسر تداهش  هب  غولب  زا  لبق  رفن  جنپ 

لاح رد  هک  رغصایلع  نیـسحلا  نب  هللادبع  ترـضح  - 1: دندش دیهـش  دندوب  هدیـسرن  غولب  نسب  زونه  هک  لافطا  رفن  جـنپ  اروشاع  زور  رد 
نب مساق  - 4. لیقع نب  دیعـسیبا  نب  دمحم  - 3. دـش دیهـش  یگلاس  هدزای  نس  رد  نسحلا  نب  هللادـبع  - 2. دیسر تداهـش  هب  یگراوخریش 

[ . 312  ] تشذگ شناتساد  هک  هدانج  نب  ورمع  - 5. تسا هدوب  یگلاس  هدزیس  نس  رد  هک  نسحلا 

نیسح ماما  تمواقم 

رب عیاجف  همه  نیا  ایوگ  هک  داتـسیا  نمـشد  هوبنا  ربارب  رد  اهنت  هکی و  تمظع  راقو و  اـیند  کـی  اـب  ع )  ) نیـسح هتـشذگ  بئاـصم  ماـمت  اـب 
ار وا  تسناوت  شباحصا  ناگدازردارب و  ناردارب و  دالوا و  ندش  هتشک  هن  تسا ، هدوزفا  شنامیا  رب  هک  نانچ  هدوزفا  ماما  ربص  تماقتسا و 
هنول و قرشی  رمالا  ذتـسی  املک  دومرف : هک  هدش  لقن  نیدباعلانیز  ماما  شدنزرف  زا  هکنانچ  ینانچنآ ، شطع  یگنـشت و  هن  دزاس و  لزلزتم 
رتهدنشخرد و شاهرهچ  دشیم  رتتخـس  هللادبعیبا  رب  راک  دنچ  ره  ینعی  . » توملاب یلابی  فیک ال  اورظنا  مهـضعب : لاقف  هحراوج  نئمطت 

گرم زا  الصا  روطچ  هک  دینیبب  دنتفگیم : نارگید  هب  دعسرمع  نایهاپـس  زا  یـضعب  هک  یئاج  ات  دیدرگیم  رتنئمطم  شحراوج  ءاضعا و 
هرصاحم فرط  ره  زا  ار  وا  هک  یماگنه  مدید  ار  نیسح  دیوگیم : هفوک  نایهاپس  زا  یکی  رامع  نب  هللادبع  هحفص 286 ] تسین [ .» شکاب 

مه درکیم  هلمح  پچ  تمـس  هب  نوچ  دندرکیم و  رارف  هابور  دننامه  درکیم  هلمح  دندوب  تسار  فرط  رد  هک  یتیعمج  هب  دندوب  هدرک 
ماهدیدن ار  یسک  مسق  ادخب  .» هنم انانج  یـضما  هنم و ال  اشاج  طبرا  هباحـصا  هدالوا و  لتق  دق  اروثکم  تیأر  ام  هللا  وف  . دندرکیم رارف  نانچ 

نمـشد رب  راوتـسا  مکحم و  یبلق  اب  نیـسح  نوچ  دنـشاب  هدش  هتـشک  شباحـصا  دالوا و  دشاب و  هدرک  هرـصاحم  ار  وا  یهوبنا  تیعمج  هک 
رتراوازـس گرم  » راـنلا لوخد  نم  یلوا  راـعلا  راـعلا و  بوکر  نم  یلوا  توملا  : دـناوخیم زجر  نیا  درکیم  هلمح  هنمیم  رب  نوچ  و  «. دزاـتب

انا : دـناوخیم زجر  نیا  درکیم  هلمح  نمـشد  هرـسیم  رب  نوچ  و  «. منهج هب  دورو  زا  رتهتـسیاش  گنن  شریذـپ  نداد و  گـنن  هب  نت  زا  تسا 
ممیمصت زا  هک  ماهدروخ  مسق  متسه و  یلع  دنزرف  نیسح  نم  » یبنلا نید  یلع  یضما  یبا  تالایع  یمحاینثنا  نا ال  تیلآ  یلع  نب  نیسحلا 

[ . 313 « ] موریم ایند  زا  ربمایپ  نید  رب  منکیم و  تیامح  مردپ  تالایع  زا  و  .«» مدرگنرب
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هدارا یب  ناتسود 

کلذ عم  دنداد  تدعاسم  کمک و  هدعو  اهنآ  همه  رد  دنتشون و  مالسلاهیلع  نیسح  هب  همان  رازه  هدزاود  هفوک  مدرم  دش  هتفگ  هک  نانچ 
تکرش ترضح  نآ  نوخ  نتخیر  رد  تسدمه و  هللادبعیبا  نمشد  اب  هکلب  دنتشادرب  شیرای  زا  تسد  اهنت  هن  یلیلق  هدع  زج  هب  اهنآ  همه 

نیا اما  دندنویپب  نیـسح  هب  دنتـسناوتیم  دندمآ و  البرک  ات  رابجا  هب  هک  ياهدـع  هک  تسا  نآ  بیجع  هکلب  تسین  بیجع  اهنیا  . دـندیزرو
دندوب و هداتسیا  ياهپت  يالاب  رد  هفوک  ناگرزب  خویـش و  زا  ياهدع  هحفص 287 ] دیوگیم [ : هدیبع  نب  دعـس  هکنانچ  دندرکن ، مه  ار  راک 
، نادرگ زوریپ  ار  نیسح  ایادخ  رصنلا  هیلع  لزنا  مهللا  دنتفگیم : دندرکیم و  اعد  شیزوریپ  يارب  دندرکیم و  هیرگ  نیـسح  تیمولظم  رب 

[ !! 314  ] دینکیمن يرای  ار  وا  دیئآیمن و  دورف  ارچ  ادخ  نانمشد  يا  تفگ : اهنآ  هب  تفشآرب و  دوب  دعسرمع  هاپس  رد  دوخ  هک  دعس 

دوشیم هعیرش  دراو  نیسح 

نیـسح ربارب  رد  دـندوب  هعیرـش  رب  لکوم  هک  رفن  رازه  راهچ  دـش و  ناور  تارف  فرط  هب  دروآ  راـشف  نیـسح  هب  تیاـهنیب  یگنـشت  نوچ 
زا رامد  دشونب  بآ  نیـسح  رگا  دنیبیم  هک  نمـشد  دش  هعیرـش  دراو  تخاس  قرفتم  ار  تیعمج  همه  يردـیح  هلمح  اب  نیـسح  دنداتـسیا ،
دق ءاملاب و  ذتلتا  دز : ادص  يدرم  تشاد  ار  نآ  ندیماشآ  دصق  هدرک و  رپ  بآ  زا  ار  تشم  نیـسح  هک  یلاح  رد  دروآیمرب  نانآ  راگزور 
هب ار  بآ  تسا  وا  دوجو  رد  یلع  تریغ  هک  نیـسح  .« دوشیم تناها  تتیب  لها  مرح و  هب  هک  یلاح  رد  یماشآیم  بآ  «؟ کـمرح تکته 
زا هک  هدوب  نمـشد  رکم  دـیک و  مه  نیا  هدوبن و  يربخ  دـش  مولعم  دیـسر  هاگهمیخ  هب  نوچ  دـش و  جراـخ  هعیرـش  زا  تخیر و  بآ  يور 

[ . 315  ] دنیامن يریگولج  بآ  ندیماشآ 

هللادبع یبا  هاگ  همیخ  هب  هفوک  لزارا  موجه 

تسس روظنمب  هفوک  لزارا  دیگنجیم ، نمشد  اب  وس  ره  زا  هدز و  رکشل  بلق  هب  ار  دوخ  نمشد و  اب  گنج  مرگرس  ع )  ) نیسح هک  یعقوم 
ات دندروآ  موجه  ینیـسح  هاگهمیخ  فرط  هب  دـندرک و  جیـسب  ار  یعمج  نمـشد  هب  هلمح  زا  فارـصنا  و  ع )  ) هللادـبعیبا ترـضح  ندرک 

نوفاخت متنک ال  نید و  مکل  نکی  مل  نا  نایفسیبا  لآ  ۀعیش  ای  : دز دایرف  نانآ  هب  نیسح  ! دننک تراغ  ار  ناکدوک  نانز و  هسبلا  هاگهمیخ و 
نید رگا  نایفـسوبا  لآ  نایعیـش  يا  .» نومعزت امک  ابرع  متنک  نا  مکباسحا  یلا  اوعجرا  مکایند و  هحفـص 288 ] یف [  ارارحا  اونوکف  داعملا 

ناـمگ هک  ناـنچ  دـیتسه  برع  رگا  دـیدرگزاب  دوـخ  ناـیک  هـب  و  دیـشاب ، درمدازآ  اـیند  رد  ـالقا  دیـسرتیمن  ترخآ  باذـع  زا  دـیرادن و 
رگا هک  دنک  ادج  نیملـسم  مالـسا و  زا  ار  اهنآ  دـهاوخیم  دـهدیم  تبـسن  نایفـسیبا  لآ  زا  يوریپ  هب  ار  نانیا  هک  ماما  هتکن : «. دـینکیم

لاـفطا ناـنز و  محازم  هک  دـش  هچ  ناـتیبرع  تریغ  دـینادیم  برع  ار  دوخ  رگا  دـیدیگنجیمن و  ربماـیپ  رتـخد  رـسپ  اـب  دـیدوب  ناملـسم 
نهیلع سیل  ءاسنلا  یننولتاقت و  مکلتاقا و  يذـلا  انا  دومرف : ماما  ؟ یئوگیم هچ  همطاف  رـسپ  دز : ادـص  نوعلم  رمـش  نایم  نیا  رد  دـیوشیم .
دایرف رمـش  . دیرادزاب ممرح  هب  ضرعت  زا  ار  دوخ  ناشکرـس  دنرادن » یهانگ  نانز  دیراد  گنج  نم  اب  امـش  مگنجیم و  امـش  اب  نم  .» حانج
دندرک هطاحا  ار  نیـسح  تیعمج  دـنکیمن ، لـمحت  ار  شمرح  هب  تناـها  تسا  یمیرک  درم  وا  هک  دـیزاسب  ار  نیـسح  راـک  دـیدرگرب  دز 
[ . 316  ] درکیم ناروف  هراوف  دننام  نوخ  تاحارج  نآ  زا  دندرک  دراو  ترضح  رب  يریثک  تاحارج  هزین  اب  ياهدع  ریشمش و  اب  یهورگ 

دبلطیم هنهک  نهاریپ  ماما 

عیف بغری  ـال  قـلخ  بوـثب  ینوـیتا  دوـمرف : دروآ و  فیرـشت  هاـگهمیخ  هب  دوـشیم  کـیدزن  تداهـش  هب  هظحل  هب  هظحل  دـنیبیم  هک  ماـما 
. دـننکن جراخ  مندـب  زا  تداهـش  زا  سپ  ات  مشوپب  ماهماج  ریز  ات  دـنکن » تبغر  نآ  هب  سک  چـیه  هک  دـیروایب  میارب  ياهنهک  هماـج  .» دـحا
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رب تلذ  ملق  هک  تسا  نایدوهی  سابل  نیا  . » هلذلا هیلع  تبرض  نم  سابل  کلذ  دومرف : تفریذپن و  ترـضح  دوب  گنت  هک  دندروآ  ياهماج 
مه نآ  زا  نمشد  نکیل  دیـشوپ  شیاهـسابل  ریز  رد  درک و  هراپ  ار  نآ  هطقن  دنچ  زین  ماما  دندروآ و  يرگید  هماج  تسا » هدش  يراج  نانآ 

رارق دوخ  مشخ  دروم  ار  وا  راهق  يادخ  تشاذگ ، هنهرب  ار  نیسح  دومن و  جراخ  ترضح  ندب  زا  ار  نآ  بعک  نب  رجبا  درکن  یشوپمشچ 
نآ زا  نوخ  كرچ و  بترم  نکیل  تشگیم  هزات  ناتسمز  رد  دشیم و  کشخ  بوچ  دننام  ناتسبات  رد  رجبا  هحفص 289 ] ياهتسد [  داد ،

[ . 317  ] دوب يراج 

داجس ماما  اب  هللادبع  یبا  عادو 

ماما . تسا داجـس  ماما  اب  ترـضح  عادو  نیلوا  اتعیبط  دومن  عادو  تیب  لها  کت  کت  اب  ةایح  تاـعاس  نیرخآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
ثیراوم مظعا و  مسا  تشاد ، رارق  رتسب  رد  ضیرم  لاحیب و  داجـس  ماما  هک  یلاح  رد  دمآ  داجـس  ماما  نیـسحلا  نب  یلع  همیخ  هب  نیـسح 
ترضح نآ  هب  تعجارم  رد  ات  هدرپس  هملـسما  هب  تسا  ءایبنا  ثیراوم  زا  هک  حالـس  بتک و  فحـص و  هک  داد  رکذت  درپس و  وا  هب  ار  ءایبنا 

نایب هک  ار  یمولع  داجس  ماما  اذل  دومرف  تیصو  بنیز  ترضح  هب  رهاظ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  دهد  لیوحت 
رد ارم  دـمآ و  نم  دزن  مردـپ  اروشاع  زور  رد  دومرف : هک  هدـش  تیاور  ع )  ) نیدـباعلانیز ماما  زا  . دومرفیم لقن  بنیز  شاهمع  زا  درکیم 

تخومآ نم  هب  همطاف  مردام  هک  ار  یئاعد  مدـنزرف  دومرف : درکیم  ناروف  شکراـبم  ندـب  ياـهگر  زا  نوخ  هک  یلاـح  رد  تفرگ  شوغآ 
( مهللا : ) وگب دومرف : نکم ، تلفغ  نآ  زا  جـئاوح  اهیتخـس و  رد  نیما ، لـیئربج  زا  ربماـیپ  تفرگارف و  ادـخ  لوسر  زا  ار  وا  هک  نک  ظـفح 

نع اسفنم  ای  ریمـضلا  یف  ام  ملعی  نم  ای  نیلئاـسلا  جـئاوح  یلع  ردـقی  نم  اـی  میظعلا  نآرقلا  اـهاط و  قحب  میکحلا و  نآرقلا  نیـسای و  قحب 
لآ دـمحم و  یلع  لص  ریـسفتلا  یلا  جاتحی  نم ال  ای  ریغـصلا  لفطلا  قزار  ایریبکلا  خیـشلا  محار  اـی  نیمومغملا  نع  اـجرفم  اـی  نیبورکملا 

[ . 318  ] هاوخب ار  تاهتساوخ  سپس  دمحم .

مرح لها  اب  نیسح  عادو 

نیرخآ يارب  ع )  ) نیـسح راصنا  مامعاینب و  ناـگدازردارب و  ناردارب و  نادـنزرف و  زا  رفن  تداهـش 72  زا  سپ  هدمآ  لتاقم  زا  یـضعب  رد 
دندیود نوریب  اههمیخ  زا  نارتخد  نانز و  مالسلا . ینم  نکیلع  موثلکما  ای  بنیز ، ای  ۀمطاف ، ای  ۀنیکـس ، ای  دز : ادص  دمآ و  اههمیخ  هب  عادو 

کیـصوا موریم و  مدرم  نیا  يوس  هب  نم  مرهاوخ  دومرف : موثلکما  شرهاوخ  هب  ماـما  . دـندرک عاـمتجا  هللادـبعیبا  درگ  هحفـص 290 ] و [ 
دنلب الیواو  هب  ار  ادـص  نانکنویـش  نانز  دـیئامن ) هشیپ  يرابدرب  ربص و  ریـسم  نیا  رد  « ) منکیم تیـصو  اهیبوخ  هب  ارت  و  . » اریخ کـسفنب 

ربص و توکس و  هب  رما  ار  نانآ  نیسح  دندرکیم و  هثاغتسا  دندزیم و  ادص  ار  ادخ  لوسر  ناشدج  دندیشارخیم  ار  اهتروص  دندرک و 
نانز اریز  تسین  یفازگ  نخـس  دوبن  نامز  نیا  زا  رتتخـس  ینامز  تیب  لها  رب  اروشاع  زور  رد  هک  دوش  هتفگ  رگا  یتسار  دومنیم  لمحت 

تکوش و تزع و  رهظم  نیـسح  اـهنت  دندیـسر و  تداهـش  هب  ناـگدازردارب  ناردارب و  ناراـی و  راـصنا و  همه  دـننیبیم  ادـخ  لوـسر  مرح 
اهنآ هک  تسیک  دنربب و  هانپ  وا  هب  نمـشد  يدعت  ماگنه  هک  دنرادن  یـسک  رگید  درادن  تشگزاب  هک  دوریم  یهار  هب  تسا  اهنآ  هاگهانپ 

دنیبیم ار  یلافطا  نایم  نیا  رد  مه  نیسح  دننک  هلان  هجـض و  دنریگب و  ار  هللادبعیبا  رود  هکنآ  زج  هب  دنرادن  ياهراچ  سپ  دهد  یلـست  ار 
تینما بلط  یـسرلقع  كدوک  هدوـمن ، دوـخیب  دوـخ  زا  ار  ناـنآ  ناوارف  تبیـصم  هک  دـنکیم  هدـهاشم  ار  یناـنز  و  دـننکیم ، هلاـن  هک 

بوخ هچ  ؟ درذگیم هچ  تسا  وا  دوجو  رد  یهلا  تریغ  هک  نیـسح  نوچمه  یتیـصخش  رب  . تسا دنلب  شطعلا  هب  يرگید  يادص  دنکیم ،
ار نیسح  تبیصم  زا  یتمـسق  شربص  مامت  اب  بویا  رگا  ینعی  » هاولب ۀمیظعلا  اذه  یلب  لاقل  يار  ام  ضعب  يار  ابویا  نا  ولف  : رعاش تسا  هتفگ 

ابناراـی عادو  تقو  دزیخ  هلاـن  گنـس  زک  ناراـهب  رد  ربا  نوچ  مییرگب  اـت  دـیئآ  «. تسا یمیظع  تبیـصم  نیا  هک  درکیم  فارتـعا  دـیدیم 
ردپ « ؟ توملل تملـستسا  ۀبا  ای  درک : ضرع  دمآ و  ولج  هنیکـسناراب  زورب  لمحم  ددـنبن  رتش  رب  ات  ممـشچ  کشا  لاوحا  دـیئوگب  ناوراک 
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رای و هک  یـسک  دوشن  گرم  میلـست  هنوگچ  رخآ  .» نیعم هل و ال  رـصان  نم  توملل  ملـستسی  فیک ال  دومرف : ماما  ؟» ياهدش تداهـش  هدامآ 
تـسد رد  ارحـص و  نیا  رد  ار  ام  سپ  ياهدـش  گرم  هداـمآ  هک  ـالاح  هحفـص 291 ] اندج [ . مرح  یلا  اندر  ۀـبا  ای  تلاقف : .« درادـن يروای 

لاح هب  ار  اطق  غرم  رگا  دـنهدیمن  ناما  ارم  مدـنزرف  . مانل اطقلا  كرت  ول  تاهیه  دومرف : ماما  ؟ نادرگرب نامدـج  مرح  هب  نکم ، اهر  نمـشد 
تکاس ار  نانز  نیـسح  دـش  دـیدشت  ناشنویـش  دـندش و  تحاران  تخـس  ماما  نخـس  نیا  زا  نانز  دـباوخیم . شاهنال  رد  دـنراذگاو  دوخ 

درک و كاـپ  شتروص  زا  ار  شیاهکـشا  دنابـسچ و  هنیـس  هب  ار  وا  نیـسح  دـشیمن  تکاـس  دوب و  تحاراـن  همه  زا  شیب  هک  هنیکـس  . درک
یف حورلا  ینم  ماداـم  ةرـسح  کعمدـب  یبـلق  یقرحت  ـال  - 2 یناهد مامحلا  ذا  ءاکبلا  کـنم  یملعاـف  ۀنیکـس  اـی  يدـعب  لوطیـس  - 1: دومرف

یهاوـخ يداـیز  هیرگ  نم  گرم  زا  دـعب  هک  نادـب  مناـج  هنیکـس  - » 1 ناوسنلا ةریخ  اـی  هنیتأـت  يذـلاب  یلوا  تناـف  تلتق  اذاـف  - 3 ینامسج
هیرگ هب  رتراوازس  سک  ره  زا  وت  مندش  هتـشک  زا  سپ  اما  - » 3 .« نزم شتآ  ارم  بلق  دوخ  کشا  اب  مراد  ندـب  رد  ناج  ات  یلو  - » 2 «. تشاد

هحفص 292 ] [ . ] 319 ( ] دراد يرگید  زوس  ردپ  يازع  رد  رتخد  هیرگ  اریز  « ) نانز نیرتهب  يا  ینم  يازع  رد  ندرک 

نیسح ماما  یگدنز  رخآ  قیاقد 

یضعب هک  دندومن  نارابریت  ار  ترـضح  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  هفوک  لزارا  دومنیم  عادو  شتیب  لها  اب  نیـسح  هک  یقیاقد  نامه  رد 
هلمح نمـشد  رب  نیـسح  دنتفرگ  هانپ  همیخ  لخاد  هب  تفرگارف و  سرت  ار  نانز  درک و  تباصا  مرح  تاردـخم  زا  یـضعب  سابل  هب  اهریت  زا 

تباصا ماما  كراـبم  هحفـص 293 ] ندـب [  رب  ریت  دـنچ  تقو  نیا  رد  دـیامن  ناراـبریت  ار  وا  هک  نآ  زج  تشادـن  ياهراـچ  نمـشد  دوـمن و 
: درکیم تاجانم  نینچ  دوخ  يادخ  اب  عقوم  نیا  رد  دـش و  يراج  بآ  همـشچ  دـننام  نوخ  هک  تباصا  كرابم  ناهد  رب  ریت  کی  - 1: درک

درک تباصا  كرابم  یناشیپ  هب  يریت  - 2 «. تسا كدنا  تسا  وت  يارب  وت و  هار  رد  نوچ  تامدص  نیا  ایادخ  راب  .» لیلق کیف  اذـه  نا  مهللا 
هچ تراکتیصعم  ناگدنب  تسد  زا  هک  يدهاش  دوخ  وت  ایادخ  دومرف : درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  عقوم  نیا  رد  ترضح  هک 

نادرگ مک  ار  ناشددع  ایادخ  راب  . » ادبا مهل  رفغت  ادحا و ال  مهنم  ضرألا  هجو  یلع  رذت  اددب و ال  مهلتقا  اددع و  مهـصحا  مهللا  مشکیم 
هب اسر  يادص  اب  سپـس  »؟ زرماین ار  نانآ  زگره  راذگن و  یقاب  ار  نانآ  زا  رفن  کی  نیمز  يور  رد  نک ، ناشکاله  زادـنیب و  هقرفت  ناشنیب  و 
امش يارب  یشکمدآ  رگید  نم  نتشک  زا  سپ  شاهیرذ ، دروم  رد  ادخ  لوسر  اب  دیدرک  راتفر  دب  هچ  هک  امش  رب  فا  درک : باطخ  تیعمج 

يروطب دریگب  ماقتنا  امش  زا  دراد و  یمارگ  تداهش  هب  ارم  ادخ  هک  مراودیما  تشاد  دیهاوخن  كاب  سک  چیه  نتـشک  زا  دوشیم و  ناسآ 
تحارتسا ات  درک  فقوت  یکدنا  نادیم  طسو  رد  ترضح  هک  دوب  یعقوم  درک  تباصا  هللادبعیبا  ندب  رب  هک  يریت  نیرتدب  - 3. دیمهفن هک 

دریگن ار  اهمشچ  ولج  یناشیپ  نوخ  هکنیا  يارب  ماما  دـش ، يراج  نوخ  حورجم و  ار  یناشیپ  هک  دز  ماما  یناشیپ  هب  یگنـس  یبیجناـن  دـنک 
رگید ماما  هک  دز  ماما  تبحم  زا  ولمم  كرابم و  بلق  رب  ياهبعـشهس  ریت  ینوعلم  دـنک ، كاپ  یناـشیپ  زا  نوخ  اـت  دز  ـالاب  ار  یبرع  نهاریپ 

ۀلم یلع  هللااب و  هللا و  مسب  : دومرف توالت  دوشیم  هدـناوخ  ینابرق  ماگنه  هک  یئاعد  درک و  هریخ  نامـسآ  هب  ار  اـهمشچ  دـش  گرم  هداـمآ 
وت اراگدرورپ  ادخ ، لوسر  نید  رب  ادـخ و  مانب  .» يریغ یبن  تنب  نبا  ضرالا  هحو  یلع  سیل  الجر  نولتقی  مهنا  ملعت  کنا  مهللا  هللا  لوسر 

، دمآ نوریب  تشپ  زا  درک و  تباصا  ولج  زا  ریت  نیا  «. درادن دوجو  يربمایپ  هون  نیمز  يور  رد  وا  زج  هک  دنشکیم  ار  یناسک  اهنیا  ینادیم 
هحفص دنکیم [ ، هچ  ماما  ندب  رب  يریت  نینچ  هک  تسا  مولعم  دیشک  نوریب  رس  تشپ  زا  دروآ  نوریب  ولج  زا  ار  ریت  تسناوتن  نیـسح  نوچ 

راب تسا و  ادـخ  روضح  رد  هک  تسا  ناسآ  نم  رب  اهتبیـصم  نیا  دومرف  دیـشاپ و  نامـسآ  هب  تفرگ  نوخ  ولج  ار  كراـبم  ياهتـسد  [ 294
ار ادـخ  لوسر  مدـج  ادـخ و  اـت  متـسه  لاـح  نیمهب  دومرف : دـیلام و  فیرـش  نساـحم  تروص و  هب  دومن و  نوخ  زا  رپ  ار  اـهتشم  رگید 

[ . 320  ] دشاب هدش  باضخ  منوخ  هب  متروص  رس و  منک و  تاقالم 

نسحلا نب  هللادبع 
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وا لتاق  ادخ  هک  یکز  نسحلا  نب  هللادبع  رب  مالس  . » يدسالا لهاک  نب  ۀلمرح  هیمار  هلتاق و  هللا  نعل  یکزلا  نسحلا  نب  هللادبع  یلع  مالـسلا 
یلجب هللادبع  نب  لیلـش  رتخد  شردام  یبتجم  نسح  ماما  دنزرف  هللادبع  «. دنک تنعل  داد  رارق  فده  ریت  اب  ار  وا  هک  يدسا  لهاک  نب  ۀلمرح 
لادوگ رد  هدـنامزاب و  لاتق  زا  هک  درک  هدـهاشم  ار  شراوگرزب  يومع  هک  یماگنه  تشادـن  شیب  لاـس  هدزاـی  دودـح  هک  هللادـبع  تسا ،

زا ياهظحل  هک  نیـسح  درک ، تکرح  نادیم  فرطب  ومع  تاقالم  مزع  هب  دش  تحاران  هتفرگ  رارق  نمـشد  هرـصاحم  رد  نیمز  يور  هاگلتق 
ولج و زا  هللادـبع  دوش ، وا  تکرح  زا  عنام  هک  شبیقعت  رد  مه  بنیز  دـیآیم  شفرطب  ناباتـش  هللادـبع  درک  هدـهاشم  دوبن  لفاغ  هاـگهمیخ 

درک شالت  هچ  ره  بنیز  یلو  ربب » ار  وا  رهاوخ  . » یتخا ای  هیسبحا  دومرف : شرهاوخ  هب  ماما  . دندیسر نیسح  رانک  رد  ات  وا  بیقعت  رد  بنیز 
زا مسق  ادخ  هب  هن  . » یمع قرافا  هللا ال  ال و  تفگیم : دینابـسچ و  ومع  هب  تخـس  ار  دوخ  هللادبع  دنک ، ادج  نیـسح  زا  ار  هللادـبع  تسناوتن 
ولج ار  دوخ  تسد  هک  یلاح  رد  هللادـبع  درک ، هلمح  نیـسح  هب  ریـشمش  اب  هلمرح  ای  بعک  نب  رجبا  ماگنه  نیا  رد  «. موشیمن ادـج  میومع 

دورف ریـشمش  ؟» یـشکب ار  میومع  یهاوخیم  هراکدب  نز  دنزرف  « ؟ یمع لتقتا  ۀـثیبخلا  نبای  تفگیم : دـنک  عافد  ومع  زا  ات  دروآ  ریـشمش 
نک و ربص  مردارب  رـسپ  دومرف : تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  نیـسح  ردام ! ردام ! دز : ادـص  لفط  دـش ، نازیوآ  تسوپ  هب  لفط  تسد  دـمآ و 

نیمه رد  . دزاسیم قحلم  نسح  رفعج و  هزمح و  یلع و  ادخ و  لوسر  تناردـپ  هب  ارت  ادـخ  هحفـص 295 ] هک [  هاوخب  ادخ  زا  ار  دوخ  رجا 
رب درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  تسد  نیـسح  هاگنآ  دینادرگ  دیهـش  شیومع  نماد  رد  ار  وا  درک و  اهر  هللادبع  يوس  هب  يریت  هلمرح  لاح 

اددق و قئارط  مهلعجا  اددب و  مهقرفف  نیح  یلا  مهتعتم  ناف  مهللا  ضرالا  تاکرب  مهعنما  ءامـسلا و  رطق  کسما  مهللا  : دومن نیرفن  تیعمج 
زا ار  نیمز  تاکرب  و  راد ، غیرد  نانآ  زا  ار  تتمحر  ناراب  ایادـخ  .» انولتقف انیلع  اودـع  مث  انورـصنیل  انوعد  مهناف  ادـبا  مهنع  ةالولا  ضرت  ال 

نادرگ و هورگ  هورگ  هتــسد و  هتــسد  ار  اـهنآ  زاـس و  هدــنکارپ  ار  ناـشتیعمج  یهدیم  تـلهم  ار  ناـنآ  رگا  ایادــخ  راـب  رادزاـب  ناــنآ 
[321  ] دنتشک ار  ام  هدومن و  زواجت  ام  رب  اما  دننک  يرای  ات  دندرک  توعد  ار  ام  اهنیا  هک  نادرگم  یضار  اهنآ  زا  زگره  ار  ناشنارادنامرف 

«.

تیاضر نالعا  ادخ و  اب  تاجانم 

دوخ تاجانم  رد  وا  . دهاوخیم وا  زا  ار  نمشد  باذع  رفیک و  دنکیم و  تاجانم  دوخ  يادخ  اب  تالاح  نیرتتخس  رد  مالسلاهیلع  نیسح 
مکحا سفن  لک  یلع  امئاق  ای  یتوملا ، ییحم  ای  هل  دافن  امئاد ال  ای  نیثیغتـسملا  ثایغ  ای  كاوس ، هلا  ـال  کـئاضق ، یلع  اربص  دومرف : نینچ 

سرداـیرف يا  درادـن ، دوـجو  يدوـبعم  وـت  زج  هـک  مـنکیم  ربـص  وـت  تاردــقم  رب  اراـگدرورپ  .» نیمکاـحلا مـکحا  تـنا  مـهنیب و  ینیب و 
نم و نایم  تادوجوم ، همه  میق  يا  ناـگدرم ، هدـننکهدنز  يا  تسین ، وت  دوجو  يارب  یناـیاپ  یتسه و  هشیمه  هک  یـسک  يا  ناـهاوخداد ،

هحفص 296 ] [ . ] 322 « ] یناگدننکمکح نیرتهب  وت  هک  امرف  مکح  اهنیا 

نیسح تسا  ابیز  هچ 

ياهتـشک زگره  مسق  ادـخ  هب  تسا ، نداد  ناج  لاح  رد  هک  مدرکیم  اشامت  ار  نیـسح  مدوب  هداتـسیا  هاگلتق  راـنک  دـیوگ : عفاـن  نب  لـاله 
متسناوتیمن هک  مدش  هریخ  شلامج  رون  رد  نانچنآ  ینارون ، ابیز و  نینچ  نیا  دشاب و  هتفر  شندب  نوخ  مامت  هتشغآ و  نوخ  هب  هک  مدیدن 

ات یماشاین  بآ  تفگ : ار  نیـسح  یبیجنان  . دادن شبآ  یـسک  یلو  درک  بآ  ياضاقت  لاح  نیمه  رد  نیـسح  . منک رکف  شتداهـش  هنیمز  رد 
نکسا هللا و  لوسر  يدج  یلع  درا  امنا  و  !؟ موشیم منهج  دراو  نم  دومرف : ماما  یماشایب ، منهج  میمح  زا  و  هللااب ) ذوعن   ) يدرگ منهج  دراو 

موشیم و دراو  ادخ  لوسر  مدج  رب  هکلب  هن  . » یب متلعف  ینم و  متبکترا  ام  هیلا  وکـشا  ردتقم و  کیلم  دـنع  قدـص  دـعقم  یف  هراد  یف  هعم 
نیا اب  «. دـیدرگ دراو  نم  رب  هک  یتایانج  زا  منکیم  تیاکـش  وا  دزن  موشیم و  نکاس  ردـتقم  يادـخ  دزن  قدـص و  هاگیاج  رد  وا  هناخ  رد 

[ . 323  ] تسا هدیرفاین  محر  نانیا  لد  رد  ادخ  ایوگ  هک  نانچنآ  تفرگ  الاب  نانمشد  مشخ  هللادبعیبا  نخس 
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هللادبع یبا  تداهش  یمظع  تبیصم 

فرط ره  زا  نیـسح  فعـض  تلاـح  رد  دـندوبن  هللادـبعیبا  نادـیم  درم  هک  هفوـک  شاـبوا  لزارا و  هللادـبعیبا  یگدـنز  قیاـقد  نیرخآ  رد 
، درکیم هلمح  ع )  ) نیـسح هب  تـشاد  راـیتخا  رد  هـک  ياهلیـسو  ره  اـب  سک  ره  دـنتخاسیم ، دراو  ترـضح  نآ  رکیپ  رب  کـلهم  تاـبرض 
هب ياهبرـض  يرگید  بیجنان  تخاس ، دراو  ترـضح  پچ  تسد  رب  هبرـض  یمیمت  کیرـش  نب  ۀعرز  هزین . اب  ياهدع  ریـشمش و  اب  ياهدـع 
هب تخاس و  دراو  شترضح  رب  یتابرض  ریشمش  اب  رگید  راب  هزین و  اب  یهاگ  ریشمش  هزین و  حالس : ود  اب  دیلپ  سنا  نب  نانـس  نیـسح ، هناش 

ار ترضح  درکیمن  تئرج  یسک  کلذ  عم  دوب  هداتفا  نیمز  يور  یتدم  نیسح  هحفص 297 ] درکیم [ . راختفا  يروآمرش  تکرح  نینچ 
رمع ای  لاقف  ضرالا ، یلع  تتقبطنا  ءامسلا  تیل  هادیس  او  هاخا  او  لوقت  یه  یلع و  تنب  بنیز  تجرخ  دیوگ : ملـسم  نب  دیمح  دنک  دیهش 

! مرورس دیس و  هآ  مردارب ! هآ  دیشکیم : دایرف  دش و  جراخ  همیخ  زا  نینمؤملاریما  رتخد  بنیز  . » هیلا رظنت  تنا  هللادبعوبا و  لتقیأ  دعـس  نب 
»!؟ ینکیم اشامت  وت  دنشکیم و  ار  نیسح  دعسرمع ، دومرف : درک و  باطخ  دعـسرمع  هب  هاگنآ  دمآیم ، دورف  نیمز  رب  نامـسآ  شاک  يا 

اـهنت و ردـقچ  برع  ریما  رتـخد  بنیز  یتـسار  هتکن : . دـینادرگرب وا  زا  ار  تروص  دـش و  يراـج  بنیز  تیمولظم  زا  دعـسرمع  ياـهکشا 
هب رداـم  دیـشکیم  راـظتنا  هچ  امـش  رب  ياو  تفگ : درک و  باـطخ  رکـشل  هب  نوعلم  رمـش  ددرگیم  لـسوتم  نمـشد  هب  هک  هدـش  سکیب 

دیزی نب  یلوخ  نک  صالخ  ار  نیـسح  يآ و  دورف  داد  روتـسد  دوب  شرانک  رد  هک  يدرم  هب  دعـسرمع  . دیـشکب ار  نیـسح  دنیـشنب  ناتیازع 
يریـشمش دش و  کیدزن  سنا  نب  نانـس  . تشگرب بقع  هب  داتفا و  شمادنا  رب  هزرل  دزاس  ادج  نیـسح  ندـب  زا  رـس  ات  تفر  شیپ  یحبـصا 

ردپ و یئادـخ و  لوسر  رـسپ  وت  منادیم  هک  یلاح  رد  منکیم  ادـج  تندـب  زا  رـس  مشکیم و  ارت  تفگ : درک و  هللادـبعیبا  يولگ  هلاوح 
نیا اب  دربیم  اجک  هب  ار  ناسنا  تسایر  ایند و  هب  هقالع  یتسار  هتکن : . درک ادج  ندب  زا  ار  نیسح  رـس  سپـس  دنیادخ !! قلخ  نیرتهب  تردام 
هفوک مکاـح  هب  برقت  رطاـخ  هب  کـلذ  عم  دنتـسه  یماـقم  هبتر و  نینچ  رد  شرداـم  ردـپ و  تسا و  ربـمغیپ  دـنزرف  هک  تسا  فرتـعم  هک 
یسیپ صرب و  هب  التبم  نوچ  درک و  دیهش  ار  ترضح  نشوجلايذ  نب  رمش  رگید  تیاور  رد  . دوشیم بکترم  ار  خیرات  تیانج  نیرتگرزب 

لها مد  یف  غلی  عقبا  بلک  یلا  رظنا  یناـک  هللا  لوسر  لاـق  هلوسر  هللا و  قدـص  : دومرف سپـس  تفگ و  ریبـکت  وا  ندـید  اـب  ع )  ) نیـسح دوب 
هحفص 298 ] [ «. ] 324  ] دطلغیم متیب  لها  نوخ  رد  سیپ  یگس  هک  منیبیم  ایوگ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  .» یتیب

هللادبع یبا  يراوس  بسا 

داتفا نیمز  رب  بسا  زا  نیسح  هک  نآ  زا  سپ  تسا ، هدش  رکذ  نابسا  شوه  زا  یئاهناتساد  بتک  خیرات و  رد  تسا و  یـشوهاب  ناویح  بسا 
شریگتسد ات  دندرک  هرصاحم  ار  بسا  دعسرمع  هاپس  تسا  ادخ  ربمغیپ  بوخ  نابسا  زا  هک  دیریگب  ار  نیسح  بسا  داد : روتـسد  دعـسرمع 

، درک كاله  ار  ياهدع  ات  دناریم  دوخ  زا  ار  نمشد  دگل  نادند و  اب  دوش  ادخ  نانمـشد  میلـست  تساوخیمن  هک  ناویح  نیا  نکیل  دننک ،
هک درک  ساسحا  ایوگ  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  بسا  . دنکیم هچ  ات  دیراذگ  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دز : ادـص  دعـسنبا 

تاجن هفوک  مدرم  لاگنچ  زا  هک  نآ  زا  سپ  دـناهرب  راظتنا  زا  ار  مرح  لها  هک  نیا  يارب  دنانیـسح  رظتنم  هاـگهمیخ  رد  نیـسح  تیب  لـها 
رقاب ماما  . دـش ناور  مرح  مایخ  فرط  هب  ناود  ناود  دیـشکیم  ههیـش  هک  یلاح  رد  تخاس و  نیگنر  نیـسح  نوخ  اب  ار  دوخ  لکاک  تفاـی 

هک یتعامج  متـس  ملظ و  زا  ناما  .» اهیبن تنب  نبا  تلتق  ۀما  نم  ۀمیلظلا  ۀمیلظلا  : تفگیم شاههیـش  رد  هللادبعیبا  بسا  دومرف : مالـسلاهیلع 
ع)  ) نیسح بکرم  دناهدرک  دیهـش  ار  نیـسح  هک  دنتفایرد  بکار  نودب  بکرم  ندمآ  زا  مرح  نانز  «. دنـشکیم ار  دوخ  ربمایپ  رتخد  رـسپ 
: هتکن . میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  داد . ناج  ات  تفوک  نیمز  رب  ار  رـس  ردق  نآ  دیلانیم و  دیـشکیم و  ههیـش  ینیـسح  مایخ  ولج 

اما دنکیم ! كاله  ار  دوخ  نینچ  نیا  درادن و  ار  وا  قارف  لمحت  هک  دسانـشیم  ار  نیـسح  دراد و  شبحاص  هب  هقالع  نانچنآ  ناویح  کی 
نارهاوخ نانز و  . دوزفا نانآ  یلدگنس  یمحریب و  تواقـش و  رب  هکلب  دندشن  رثأتم  اهنت  هن  دنتـسنادیم  شدج  تما  ار  دوخ  هک  هفوک  مدرم 
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نویش هیرگ و  هب  ار  اهادص  تسین  نآ  راوس  نیسح  هتـشگرب و  نادیم  زا  ناشرورـس  ردپ و  يراوس  بکرم  دندید  هک  هللادبعیبا  نارتخد  و 
! هاتزمح او  هارفعج ! او  هایلع ! او  هامساقلاابا ! او  هایبن ! او  هادج ! او  هادمحم ! او  تدان : اهـسار و  ما  یلع  اهدی  موثلکما  تعـضوف  دندرک . دنلب 

يور ار  اهتسد  موثلکما  .» اهیلع یشغ  مث  ءادرلا ، ۀمامعلا و  بولسم  افقلا ، نم  سارلا  روزجم  البرکب ، عیرص  ءارعلاب ، نیسح  اذه  هانسح ! او 
كاخ رد  هک  تسا  نیـسح  نیا  نسح  اـی  هزمح  اـی  رفعج  هحفـص 299 ] ای [  یلع  ای  هللا  لوسر  ای  هادـج  ای  دـمحم  ای  دز : داـیرف  داـهن و  رس 

یترایز رد  «. دش شوهیب  هک  درک ) هلان  ردقنآ   ) دندرب تراغ  هب  ار  شاهمامع  ابع و  دندرک ، ادج  تشپ  زا  ار  شرس  هداتفا  نیمز  يور  البرک 
یلا ادراش  کسرف  عرـسا  و  هدمآ : نینچ  مالـسلاهیلع  هللادبعیبا  بکرم  دروم  رد  تسا  هدیـسر  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  هسدقم  هیحان  زا  هک 
یلع روعـشلا  تارـشان  رودـخلا  نم  نزرب  ایولم  هیلع  کجرـس  نرظن  ایزخم و  كداوج  ءاـسنلا  نیار  اـملف  اـیکاب  اـمهمهم  ادـصاق  کـمایخ 

زا هک  یلاح  رد  تیراوس  بکرم  . » تاردابم کعرصم  یلا  تالل و  ذم  زعلا  دعب  تایعاد و  لیوعلاب  تارفاس و  هوجولا  تامط و  دودخلا ال 
ار تبحاصیب  بسا  هک  نانز  درک ، تکرح  مرح  فرط  هب  مامت  تعرس  اب  نانکهلان  ناشکههیش و  درکیم  یشکرس  نمشد  هب  ندش  میلست 
هب ار  ادص  دندزیم و  تروصب  همطل  هداشگ  هرهچ  ناشیرپ و  يوم  اب  دـندیود  نوریب  اههمیخ  زا  دـندید  نوخ  هقرغ  لای  نوگژاو و  نیز  اب 

هللادبعیبا بسا  ناتساد  برع  رعاش  [ . 325  ] دنتفاتش هاگلتق  فرطب  دندیدیم و  راوخ  نمشد  ربارب  رد  ار  دوخ  دندرک و  دنلب  نویش  هیرگ و 
يرخا اههجو و  غبـصت  رحنلا  ضیفب  يرخا  وللـضت  ءادزلاب  هیلع  يرخا  همـضت و  هیلع  ونحت  ةدـحاوف  : دـنکیم فیرعت  نینچ  تیب  لها  اب  ار 

هقالع ترثک  زا  یکی  دـنتفرگ  ار  بسا  فارطا  نانز  » لقعت سیل  هلان  دـق  امل  يرخا  هبنجب و  ذولت  فوخ  یلع  يرخا  ولبقت  يرخا  هیدـفت و 
نوخ اـب  ار  دوخ  تروص  یموس  تسا ، هنـشت  هتـسخ و  هک  دـنکفایم  هیاـس  بسا  رب  دوخ  رداـچ  اـب  يرگید  تفرگیم و  لـغب  رد  ار  بسا 
هانپ بسا  رانک  رد  نمـشد  سرت  زا  یکی  دیـسوبیم ، ار  بسا  يرگید  تفریم و  بسا  هقدـص  ناـبرق  یکی  درکیم ، نیگنر  بسا  لـکاک 

[ . 326 « ] دنک هچ  تسنادیمن  هدرک و  مگ  ار  دوخ  تبیصم  ترثک  زا  يرگید  تفرگیم ،

نیسح ياهسابل  حالس و  تراغ 

تلاذر و ردـق  نآ  یخرب  یتح  و  هحفص 300 ] دنتخادرپ [ ، هللادبعیبا  هسبلا  حالس و  تراغ  هب  ع )  ) نیـسح تداهـش  زا  سپ  هفوک  رکـشل 
نمـض رـسب  نب  کلام  مان  هب  هدنک  هلیبق  زا  يدرم  دنتخادرپ ، تراغ  هب  زین  مالـسلاهیلع  ماما  تداهـش  زا  لبق  هک  دنداد  ناشن  دوخ  زا  یتسپ 

هالک يدنک  درم  داتفا . دوب  زخ  زا  هک  ترضح  نآ  هالک  هک  درک  دراو  هللادبعیبا  رب  يریشمش  درک و  هلمح  ربمغیپ  رسپ  هب  ازـسان  نیهوت و 
نم دزن  زا  ياهدروآ  نم  هناخب  ینکیم و  تراغ  ار  ربمغیپ  رسپ  لاوما  تفگ : يدنک  درم  رسمه  تسـش ، ار  نآ  درب و  هناخ  هب  ار  هللادبعیبا 

ناتـسمز رد  دش و  کشخ  شیاهتـسد  درب و  رـس  هب  یتسدگنت  رقف و  اب  دوب  هدنز  ات  درم  نیا  دنک ، رپ  شتآ  زا  ار  تربق  ادخ  هک  ورب  نوریب 
تیاور دیدرگ  صرب  هب  التبم  هللا  دمحب  دیشوپ  تفرگ و  یمرضح  هیوح  نب  قاحـسا  ار  ترـضح  نهاریپ  . دوب يراج  نآ  زا  كرچ  نوخ و 
یمیمت بعک  نب  رجبا  ار  ترضح  راولـش  تشاد  دوجو  ریت  هزین و  ریـشمش و  راثآ  زا  خاروس  هدفه  دصکی و  ترـضح  نهاریپ  رد  هک  هدش 

نب رباج  ار  ترضح  همامع  رگید  لقن  هب  تشادرب و  یمرضح  دثرم  نب  سنخا  ار  ماما  همامع  دش  ریگنیمز  هدش  تیاور  دیشوپ و  تفرگ و 
هناوید تفرگ و  يدنک  ریشب  نب  کلام  ار  ترضح  هرز  دیدرگ  ماذج  هب  التبم  یتیاور  رد  دش و  هناوید  داهن و  رـس  رب  تفرگ و  يدوا  دیزی 
دنیوگ دروآ ، تسدب  ترضح  تشگنا  عطق  اب  یبلک  میلـس  نب  لدجب  ار  ماما  رتشگنا  تشادرب ، دلاخ  نب  دوسا  ار  ترـضح  ياهشفک  . دش

ثعـشا نب  سیق  ار  ترـضح  زخ  هلوح  دـش  لصاو  منهج  هب  ات  تفر  وا  زا  نوخ  ردـق  نآ  دـیرب  ار  شیاهاپ  اهتـسد و  تفرگ و  ار  وا  راتخم 
دش هتشک  دعسرمع  هک  نآ  زا  سپ  تفرگ و  دعـس  نب  رمع  تشادن  تشپ  دیناشوپیم و  ار  ولج  طقف  هک  ترـضح  صوصخم  هرز  تفرگ ،

[ . 327 « ] تفرگ هلظنح  نب  دوسا  ای  يدزا  قلخ  نب  عیمج  ار  ترضح  ریشمش  . دیشخب دعسرمع  لتاق  هرمعوبا  هب  ار  هرز  نیا  راتخم 

هللادبع یبا  مرح  لها  تراغ 
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رویز تنیز و  دیوش و  همیخ  دراو  داد  روتسد  نوعلم  رمش  دندرک  هرصاحم  ار  هاگهمیخ  نشوجلايذ  نب  رمش  یگدرکرس  هب  دعسرمع  هاپس 
ترضح هراوشوگ  یتح  دندرب  تراغ  هب  دوب  هچ  ره  دندش و  ادخ  لوسر  مرح  هحفص 301 ] مایخ و [  دراو  تیعمج  دینک ! تراغ  ار  نانز 

رــس تـشپ  زا  ار  ناـنز  هماـج  هفوـک  لزارا  دـندرک ، هراـپ  ار  هردـخم  ياـهشوگ  دندیــشک و  شوـگ  زا  ار  نینمؤـملاریما  رتـخد  موـثلکما 
[ . 328  ] دنروآ نوریب  ناشندب  زا  ات  دندیشکیم 

دنکیم تیامح  هللا  لآ  زا  نز  کی 

زا ینز  وا  تساخرب و  تیب  لها  زا  تیامح  هب  نز  کی  طـقف  دنتـشاد  اور  هللا  لآ  هب  تبـسن  هک  یتراـسج  هفوک و  مدرم  یمرـشیب  ربارب  رد 
ار مرح  ناـنز  تواـسق  ماـمت  اـب  هفوک  نادرم  درک  هدـهاشم  هک  یماـگنه  دوب ، هدـمآ  ـالبرک  هب  شرهوش  هارمه  هک  دوب  لـئاو  نب  رکب  هلیبق 

تیامح هب  هلمج  نیا  اب  ار  شاهلیبق  انمـض  درک و  هلمح  هللادبعیبا  هاگهمیخ  فرط  هب  تشادرب و  ریـشمش  دمآ و  تریغ  هب  دننکیم  تراغ 
دـنوشیم و تراغ  ادـخ  لوسر  نارتخد  رکب ، هلیبق  يا  هللا . لوسر  تاراثل  ای  الا هللا  مکح  هللا ال  لوسر  تانب  بلـستا  رکبلآ  اـی  دـناوخیم :

ادخ لوسر  هیرذ  ناهاوخنوخ  يا  درک ) تعاطا  دیابن  هیمالآ  روتـسد  زا  ینعی   ) تسین ادخ  يارب  زج  ینامرف  مکح و  دـینکیم !؟ هاگن  امش 
[ . 329  ] دینادرگرب شهاگیاج  هب  ار  وا  دمآ و  شرهوش  دینک .» تیامح 

هللادبع یبا  رتخد  همطاف 

داسجا مردپ و  ندب  رب  مدوب و  هداتسیا  همیخ  ولج  هک : هدرک  لقن  هللادبعیبا  رتخد  يرغص  همطاف  زا  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یسلجم  موحرم 
ناشندب رب  بسا  هتـشادن و  رب  تسد  مه  ناجیب  ياهندب  زا  نمـشد  هک  مدرکیم  هاگن  دندوب  هداتفا  نیمز  يور  ینابرق  دـننام  هک  باحـصا 

هجوتم هاگان  دننکیم ، ریسا  ای  دنـشکیم  مه  ار  ام  ایآ  دمآ ؟ دهاوخ  هچ  ام  رـس  رب  نانآ  تداهـش  زا  سپ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دنزاتیم و 
ار نانآ  ياهتنیز  اهسابل و  ماـمت  دـندربیم و  هاـنپ  رگیدـکی  هب  ناـنز  دـنکیم و  بیقعت  هزین  اـب  ار  ناـنز  بسا  رب  راوس  يدرم  هک  مدـش 

نیا ندید  اب  انع . دوذی  دئاز  نم  اما  انریجی ، ریجم  نم  اما  هانـسح  او  هارـصان  ۀـلق  او  هایلع  او  هاتبا  او  هادـج  او  دـندرکیم : دایرف  دـناهدوبر و 
اریز مباـیب  ار  موثلکما  ماهمع  اـت  مدـیودیم  هحفـص 302 ] پچ [  تسار و  فرط  هب  داـتفا ، هزرل  هـب  مندـب  تـفر و  مرـس  زا  شوـه  هـنحص 

ناـمگ متـشادن  رارف  زج  ياهراـچ  دـیآیم ، نم  يوـس  هب  درم  نآ  هک  مدـش  هجوـتم  لاـح  نیمه  رد  دـیآ ، مغارـس  هب  درم  نآ  مدیـسرتیم 
ار میاهـشوگ  مداتفا ، نیمز  رب  ورب  مدرک  ساسحا  متـشپ  رد  ار  هزین  رـس  شزوس  ناهگان  مبای ، یـصالخ  وا  تسد  زا  مناوتیم  هک  مدرکیم 

نیمز رب  شوهیب  هنهرب  رس  اب  دوب ، يراج  متروصب  اهـشوگ  زا  نوخ  تفرگ ، مرـس  زا  ار  رداچ  درک و  جراخ  مشوگ  زا  ار  هراوشوگ  دیرد و 
لیلع رامیب  نارتخد و  رس  رب  منیبب  ات  زیخرب  مردارب  رتخد  : دومرف دنکیم ، هیرگ  هتسشن  مرانک  رد  ماهمع  مدید  مدمآ  دوخب  هبترم  کی  مداتفا 

مرتخد . » کلثم کتمع  هاتنب  ای  دومرف : مناشوپب »؟ ار  مرس  هک  يراد  يزیچ  ایآ  « ؟ یـسأر اهب  رتسا  ۀقرخ  نم  له  ناج  همع  متفگ  هدمآ ، هچ 
تسا و هدش  هایـس  نمـشد  تابرـض  زا  ماهمع  ندب  مامت  هک  مدرک  هدهاشم  تسا و  هنهرب  رـس  زین  ماهمع  مدـید  تسا .» وت  لثم  مه  تاهمع 

ترثـک زا  هک  هداـتفا  نیمز  يور  تروـص  اـب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  مردارب  دـندوب ، هدرب  تراـغ  هب  ار  زیچ  همه  میتـشگرب  هـمیخ  هـب  نوـچ 
[ . 330 . ] هللا الا  هلا  ال  دییرگیم . ام  عضو  زا  وا  میدرکیم و  هیرگ  وا  عضو  هب  ام  درادن ، تکرح  تردق  یگنشت  یگنسرگ و 

دنرذگیمن مه  رامیب  نتشک  زا 

نیـسحلا نب  یلع  همیخ  هب  اههمیخ  تراغ  لمع  رد  هک : تسا  هدرک  لقن  البرک  يارحـص  راگنربخ  ملـسم  نب  دیمح  زا  دـیفم  خیـش  موحرم 
نیمه هللا  ناحبس  متفگ  میشکن ؟ ار  رامیب  نیا  ایآ  دنتفگ : ار  رمـش  ناگدایپ  زا  ياهدع  تسا ، رامیب  تخـس  هدیمرآ و  رتسب  رد  هک  میدیـسر 

زا دندرک و  ضارتعا  وا  رب  مشخ  هیرگ و  اب  مرح  نانز  دمآ ، دعسرمع  لاح  نیمه  رد  مدش ، عنام  ار  اهنآ  رارصا  اب  تسا  یفاک  ار  وا  ضرم 
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راـمیب ناوـج  نـیا  ضرعتم  دوـشن و  ناـنز  ياـههمیخ  دراو  سکچیه  تـفگ : ار  شباحـصا  دعـسرمع  دـندومن ، تیاکـش  نایهاپــس  راـتفر 
ناشیا لاوما  زا  هک  ره  تفگ : دعـسنبا  دـنناشوپب ، ار  دوخ  ات  دـننادرگرب  ناـنآ  هب  ار  ناشیاهـسابل  هک  دنتـساوخ  دعـسرمع  زا  ناـنز  . ددرگن

رب ار  یتعامج  دعـسرمع  هاگنآ  . دینادرگنرب دوب  هدرب  هچنآ  مه  هحفـص 303 ] رفن [  کی  مسق  ادخ  هب  اما  دـنادرگرب ، اهنآ  هب  هتفرگ  يزیچ 
[ . 331  ] ددرگن نانآ  ضرعتم  مه  یسک  دنوشن و  جراخ  هاگهمیخ  زا  ناشیا  ات  تشامگ  نانز  هاگهمیخ 

دربیم يرگید  مربن  نم  رگا 

مدوب کچوک  يرتخد  البرک  رد  هک : دنکیم  لقن  ع )  ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  شردام  زا  مالسلاامهیلع  یلع  نسح  نب  نسحلا  نب  هللادبع 
نوریب میاپ  زا  ار  لاخلخ  دوب  الط  زا  هک  داتفا  میاـپ  لاـخلخ  هب  شمـشچ  هفوک  زا  يدرم  دـندش ، هاـگهمیخ  دراو  دعـسرمع  هاپـس  هک  یتقو 

!! منکیم تراـغ  ار  مربـمغیپ  رـسپ  رتـخد  هک  منکن  هیرگ  ارچ  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ادـخ  نمـشد  مـتفگ : ! درکیم هـیرگ  دروآیم و 
[ !! 332  ] دربب يرگید  مربن  نم  رگا  مسرتیم  تفگ : . ینکیم تراغ  ار  ام  ارچ  سپ  متفگ :

هللادبع یبا  رس  یلوخ و 

یلوخ اروشاع  رصع  دبای  یهاگآ  نامیا  رب  رفک  يرهاظ  يزوریپ  زا  دسرب و  دایزنبا  هب  هللادبعیبا  رـس  رتدوز  هچ  ره  هکنیا  يارب  دعـسرمع 
هفوک هب  ار  دوخ  باتـش  هلجع و  اب  یلوخ  دنناسرب ، دایزنبا  هب  ار  نیـسح  رـس  ملـسم  نب  دیمح  قافتا  هب  ات  درک  رومام  ار  یحبـصا  دیزی  نب 

داد و رارق  یتشط  ریز  ار  نیسح  رـس  تشگرب و  شاهناخ  هب  هناسویأم  تسا  هتـسب  رـصق  رد  هک  درک  هدهاشم  دمآ  هرامالاراد  ولج  دیناسر و 
رارق رتسب  رد  یلوخ  نوچ  هک  هدش  تیاور  یمرضح  برقع  نب  کلام  رتخد  راون  زا  . تفر دوب  وا  تبون  هک  هیمرضح  راون  شرـسمه  دزن  هب 
ابجع هحفـص 304 ] تسا [ ! هناخ  رد  نیـسح  رـس  مدروآ ». تیارب  ار  اـیند  تورث  . » رهدـلا ینغب  کـتئج  تفگ : ربخ ؟ هچ  مدیـسرپ : تفرگ 
مسق ادخ  هب  هن  .» ادبا تیب  کسأر  یسأر و  عمجی  هللا ال  .ال و  ياهدروآ ار  ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  رـس  وت  دندرگیمرب و  هرقن  الط و  اب  مدرم 

لـصتم نوتـس  دننام  نامـسآ  فرط  هب  تشط  ریز  زا  رون  مدید  مدمآ  نوریب  قاطا  زا  «. دش دهاوخن  عمج  هناخ  کی  رد  وت  نم و  رـس  زگره 
هللادیبع دزن  هرامالاراد  هب  ار  مالسلاهیلع  ماما  رس  یلوخ  زور  نآ  يادرف  . دنزاورپ رد  رون  ریـسم  رد  تشط و  فارطا  يدیفـس  ناغرم  تسا و 

[ . 333 . ] نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا  . درب

لئابق نیب  اهرس  میسقت 

دایزنبا دزن  ملسم  نب  دیمح  یحبـصا و  دیزی  نب  یلوخ  هلیـسوب  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  هللادبعیبا  رـس  اروشاع  رـصع  دعـسرمع 
نادبا ربمایپ و  نادنزرف  فیرـش  رکیپ  یلو  تخادرپ  نایفوک  دیلپ  داسجا  نفد  هب  رهظ  دودـح  ات  مهدزای  زور  اروشاع و  زور  هیقب  داتـسرف و 

دنیوجب برقت  دایزنبا  دزن  هلیـسو  نیدـب  اـت  درک  میـسقت  لـئابق  ناـیم  ار  اهرـس  هیقب  تشاد  رارق  باـتفآ  ریز  رد  هللادـبعیبا  هباحـص  رهطم 
هب نزاوه  - 2. رس هدزیـس  هب  ثعـشا  نب  سیق  یگدرکرـس  هب  هدنک  هلیبق  - 1. دندش هفوک  هناور  نوعلم  رمـش  یهدـنامرف  هب  سوؤر  نالماح 

سأر اب 13  لئابق  هیقب  - 6. سأر اب 7  جحذم  هلیبق  - 5. رس اب 9  دساینب  - 4. رس اب 17  میمت  هلیبق  - 3. سأر هدزاود  نوعلم  رمش  یگدرکرس 
ونابرهش زج  هب  دندومن و  ریسا  الک  ار  تیب  لها  مرح  و  ددرگیم ، لیمکت  رـس  هللادبعیبا 72  ترضح  رس  اب  رس و  دادعا 71  نیا  عمج  هک 

رد درک و  تافو  داجـس  ماما  تدالو  ماگنه  ونابرهـش  باـنج  نیخروم  قاـفتا  هب  نکیل  [ . 334  ] دومن قرغ  دـنکفا و  تارف  رد  ار  دوـخ  هک 
هحفص 305 ] تسا [ . هدوبن  البرک 

ناروتس مس  لامیاپ  هللادبع  یبا  ندب 
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یهانگ چـیه  باکترا  زا  و  دـندرکن ، يراددوخ  تمرح  کـته  عون  چـیه  زا  هیواـعم  نب  دـیزی  داـیزنبا و  دزن  برقت  رطاـخ  هب  هفوک  مدرم 
دهد رارق  ناروتس  مس  ریز  نتشک  زا  سپ  ار  نیسح  ندب  دوب  هداد  نامرف  هک  دایزنبا  روتـسد  لاثتما  تهج  هب  دعـسرمع  دندومنن ، یهاتوک 

هنیس و نابسا  مس  ریز  ات  دزاتب  بسا  نیسح  رکیپ  رب  دشاب  بلطواد  هک  تسیک  «؟ هرهظ هردص و  لیخلا  یطویف  نیسحلل  بدتنی  نم  : دز ادص 
نانز نادنزرف  زا  رفن  هد  تخات و  ترـضح  ندـب  رب  بسا  دـنامن و  یـسک  رظتنم  دـش و  مدقـشیپ  ثیبخ  رمـش  »؟ ددرگ دروخ  نیـسح  تشپ 

کلام 5- نب  دسا  معان 4 - نب  ملدا  یمرضح 3 - تیبث  نب  یناه  یمرضح 2 - ییحی  نب  قاحسا  اهنآ 1 - هک  دـندرک  تیعبت  وا  زا  كاپان 
ملاس ینزی 10 - بهو  نب  حلاص  يدبع 9 - ذقنم  نب  ءاجر  یجحذم 8 - حـیبص  نب  ورمع  دئرم 7 - نب  سنخا  یئاط 6 - لیفط  نب  میکح 

، دیبسچ نیمز  هب  هللادبعیبا  سدقم  رکیپ  هک  دندومن  لامدگل  ردق  نآ  ناشنابـسا  اب  ار  ربمغیپ  دنزرف  ندب  اهنیا  دندوب  یفحجلا ، همثیخ  نب 
نحن : دیوگیم نینچ  دایزنبا  ربارب  رد  کلام  نب  دسا  هک  نانچ  دندرکیم  مه  راختفا  هکلب  دـندشن  هدنمرـش  لمع  نیا  زا  اهنت  هن  لزارا  نیا 
تشپ هک  نآ  زا  دعب  میدرک  دروخ  میتسکش و  ار  نیسح  هنیس  لکیه  يوق  نابسا  اب  ام  » رسالا دیدش  بوبعی  لکب  رهظلا  دعب  ردصلا  انضضر 
میتخات نیسح  ندب  رب  نانچنآ  نامنابسا  اب  هک  میتسه  یناسک  ام  دنتفگ : دیدرک ؟ هچ  دیتسیک و  امش  دیسرپ  دایزنبا  «. میدومن لامدگل  ار  وا 

میدرک قیقحت  دارفا  نیا  بسن  زا  نوچ  دـیوگ : دـهاز  ورمعوبا  . داد اهنآ  هب  یـشزرایب  هزیاج  داـیزنبا  میدرک ، درآ  ار  وا  ياهناوختـسا  هک 
دنتخات ناشندب  رب  بسا  دومن و  بوکخیم  نیمز  رب  ار  اهنآ  ياپ  تسد و  درک و  ریگتـسد  ار  دارفا  نیا  راتخم  میتفای ، هدازانز  ار  اهنآ  همه 

هحفص 306 ] [ . ] 335  ] هللا دمحلا  دندش  لصاو  منهج  هب  ات 

هاگلتق رد  تیب  لها 

زا ار  اهنز  داد  روتسد  دعـسرمع  دنتـشگ ، هفوک  هب  تکرح  هدامآ  دندش و  صالخ  دوخ  دارفا  دیلپ  داسجا  نفد  زا  هفوک  هاپـس  هکنآ  زا  سپ 
همه هک  دنتـشادن  یبسانم  یفاک و  شـشوپ  هک  یلاح  رد  دـندمآ  نوریب  اههمیخ  زا  نانز  دـننز ، شتآ  ار  اههمیخ  دـننک و  نوریب  هاـگهمیخ 

و دیربب ، هللادبعیبا  هاگلتق  هب  ار  ام  ادخ  هب  ار  امـش  دنتفگ : نایهاپـس  هب  دنوریم  تراسا  هب  هک  دـندرک  ساسحا  دوب ، هتفر  تراغب  ناشزیچ 
مـسق ادخب  دیوگیم : يوار  دندزیم  تروصب  همطل  دش و  دـنلب  نویـش  هب  ناشدایرف  داتفا  اههتـشک  هب  نانز  مشچ  هک  نیمه  . دـندرک نینچ 

نوزحم يادص  هتسکش و  یبلق  هدرسفا و  یتلاح  اب  درکیم  یئارـسهحون  نیـسح  رب  هک  ار  یلع  رتخد  بنیز  هک  یماگنه  منکیمن  شومارف 
، ۀلتقم کتیرذ  ایابس و  کتانب  هادمحم  ای  ءاضعألا ، عطقم  ءامدلاب  لمرم  نیسح  اذه  ءامسلا  کیلم  کیلع  یلص  هادمحم  او  درکیم : دایرف 
، ابهن نینثالا  موی  هرکسع  یحضأ  نم  یبأب  ءادرلا ، ۀمامعلا و  بولسم  افقلا  نم  سارلا  روزجم  ءارعلاب  نیسح  اذه  ابـصلا ، حیر  مهیلع  یفـست 
. یضم یتح  ناشطعلا  یبأب  یـضق ، یتح  مومهملا  یبأب  يوادیف ، حیرج  یجتریف و ال  بئاغ  وه  نم ال  یباب  يرغلا ، عطقم  هطاطـسف  نم  یباب 

هعطق شیاضعا  هتشغآ و  نوخ  هب  هک  تسا  وت  نیسح  نیا  داب ، وت  رب  ادخ  ناگتـشرف  دورد  هک  دمحم  يا  .» قیدص ودع و  لک  هللا  تکباف و 
كاخ يور  هک  تسا  وت  نیسح  نیا  دزویم ، اهنآ  رب  ابص  داب  لوتقم ، یگمه  تاهیرذ  ریسا و  تنارتخد  ادخ  لوسر  يا  تسا ، هتشگ  هعطق 

، دش جارات  هبنـشود  زور  رد  شهاگهمیخ  هک  نآ  يادف  مردپ  . دندرب تراغ  هب  ار  وا  هسبلا  ءادر و  همامع و  دندیرب  افق  زا  ار  شرـس  هداتفا و 
یمخز هن  دشاب و  شتعجارم  دیما  هک  هتفر  يرفـس  هب  هن  هکنآ  يادف  مردپ  تسـشنورف ، دش و  هدیرب  شاهمیخ  ياهبانط  هک  نآ  يادف  مردپ 

هلان ردق  نآ  بنیز  . درپس ناج  هنـشت  بل  اب  هکنآ  يادف  مردپ  تفر ، ایند  زا  هصغ  رپ  لد  اب  هکنآ  يادف  مردپ  دشاب ، ریذپمهرم  هک  تشادرب 
ۀنیکـس نا  مث  «. امرف لوبق  دمحم  لآ  زا  ار  ینابرق  نیا  اراگدرورپ  دومرف : هاگنآ  دینایرگ  ار  نمـشد  تسود و  هک  دومن  یئارـسهحون  درک و 

رد ار  ردپ  شعن  هللادبعیبا  رتخد  هنیکس  سپـس  [ » هحفـص 307 هنع [ . اهورج  یتح  بارعألا  نم  ةدع  عمتجاف  ع )  ) نیـسحلا دسج  تقنتعا 
ادج شیاباب  ندب  زا  ار  وا  ربج  فنع و  هب  دندمآ و  بارعا  ياهدع  هک  نآ  ات  دـشن  نکمم  دـنک  اهر  ار  ردـپ  دـندرک  هچ  ره  تفرگ  شوغآ 

متعمس وا  ینورکذاف  بذع  ءام  متبرش  نا  ام  یتعیـش  - 1: دومرف مردپ  مدینـش  لاح  نیمه  رد  هک  تسا  هدش  لقن  نوتاخ  هنیکـس  زا  . دندرک
بآ هاگره  منایعیش  - » 1 ینومحری نا  اوباف  یلفطل  یقـستسا  فیک  ینورظنت  اـعیمج  اروشاـع  موی  یف  مکتیل  - 2 ینوبدناف بیرغ  وا  دیهـشب 
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هنوگچ دیدیدیم  دیدوب و  اروشاع  زور  رد  شاک  يا  - » 2 «. دییرگب نم  رب  دیدید  ار  يدیهش  بیرغ و  رگا  ای  دینک  دای  ارم  دیشونیم  اراوگ 
[ .« 336  ] دندرکن محر  نم  رب  مدرکیم و  بلط  بآ  مراوخریش  لفط  يارب 

تیب لها  تراسا 

هفوک هب  تکرح  هک  داد  روتسد  يرمحا  ریکب  نب  دیمح  هب  مهدزای  زور  رهظ  دودح  تشگ  غراف  دوخ  ناگتـشک  نفد  راک  زا  هک  دعـسرمع 
لوسر هیرذ  توبن و  عیادو  دندرک و  راوس  ششوپ  نودب  نارتش  زاهج  رب  زاب  ياهتروص  اب  ار  نیـسح  تیب  لها  دنک ، مالعا  ناگمه  هب  ار 

هک مشاهینب  نانز  نیدباعلانیز و  ماما  رب  ار  نادرم  . دندش راپسهر  هفوک  يوسب  دنداد و  تکرح  ناملسمریغ  یگنج  يارسا  دننامه  ار  ادخ 
نب دمحم  هلمج  زا  هک  دوب  ناوجون  هچب و  رـسپ  رفن  هدزاود  ارـسا  نایم  رد  دیوگ : دیرفلا  دقع  رد  هبر  دـبعنبا  تشامگ . دـندوب  رفن  تسیب 

[ . 337  ] دندوب مالسلامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیسحلا و 

هاگلتق رانک  رد  نیدباعلا  نیز  ماما 

عـضو نآ  اب  ار  تیب  لها  مرح  دندش ، دیهـش  البرک  رد  مردپ  راصنا  ناردارب و  ردپ و  نوچ  هدش : تیاور  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  زا 
 ] هاپـس داسجا  دناهداتفا و  نیمز  يور  هب  هعطق  هعطق  هک  مدید  ار  اههتـشک  میدرک  روبع  هاگلتق  زا  دـندربیم  هفوک  فرط  هب  دـندرک و  ریـسا 
زا ناج  دوب  کیدزن  تفرگ و  مبلق  دش و  گنت  ماهنیـس  دناهدشن  نفد  ادخ  لوسر  يرارذ  ناکاپ  نیا  دناهدش و  نفد  دعـسنبا  هحفص 308 ]
هک ارت  دوشیم  هچ  . » یتوخا یبا و  يدـج و  ۀـیقب  ای  کسفنب  دوجت  كارا  یلاـم  دز : ادـص  دـش  هجوتم  بنیز  ماهمع  . دوش جراـخ  مدـبلاک 

هللادـبعیبا و مرورـس  هک  یلاح  رد  منکن  یباتیب  هنوگچ  همع  متفگ : »!؟ مردارب ردـپ و  دـج و  راگدای  يا  ینکیم  يزاب  تناـج  اـب  منیبیم 
نفک هن  هتشگ  تراغ  ناشسابل  هدش و  ادج  ناشندب  زا  رس  هدیتلغ و  نوخ  هب  هک  منیبیم  ار  منادناخ  دارفا  اهومعرسپ و  اهومع و  ناردارب و 

ادخ لوسر  هک  تسا  ینامیپ  نیا  شابم  تحاران  مردارب  رسپ  دومرف : ماهمع  دوشیمن  کیدزن  اهنآ  هب  يدحا  دناهدیدرگ ، نفد  هن  دندش و 
زا یمدرم  زا  مه  ادخ  دناهتفریذپ  مه  نانآ  تسا و  هتفرگ  مالـسلامهیلع  یلع  نب  نسح  تیومع  نیـسح و  تردپ  نینمؤملاریما و  تدـج  زا 

نفد دننک و  عمج  ار  هعطق  هعطق  ءاضعا  نیا  هک  هتفرگ  نامیپ  دـنفورعم  نامـسآ  لها  دزن  دنـسانشیمن و  ار  اهنآ  نامز  هنعارف  هک  تما  نیا 
[ . 338  ] دنشوکب نآ  وحم  رد  ناراکمتس  دنچ  ره  دوریمن  نیب  زا  نامز  تشذگ  اب  هک  دنزاسب  یهاگراب  هعقب و  ادهش  نیا  يارب  دنیامن و 

هرهطم داسجا  نفد 

رب داب  دـیباتیم و  اهنآ  رب  باتفآ  دوب  هداتفا  نیمز  يور  رد  زور  هس  ءاملع  نیب  روهـشم  لوق  رب  اـنب  ادهـش  هرهاـط  نادـبا  كاـپ و  ياـهرکیپ 
شنارای هللادـبعیبا و  نوخ  هب  ناشتـسد  هک  نینمؤم  زا  یتعامج  هک  نآ  اـت  دـیناشوپیم  نفک  ناـبایب  كاـشاخ  راـخ و  زا  ناـشکاپ  داـسجا 

هکنآ زا  سپ  دنتشاد ، لزنم  البرک  کیدزن  هیرضاغ  رد  هک  دندوب  دساینب  هلیبق  زا  ياهفیاط  نانآ  دنتخادرپ ، داسجا  نفد  هب  هتـشگن  هتـشغآ 
هیرگ درم  نز و  دندرک  هدهاشم  نوخ  كاخ و  نایم  رد  ار  هرهطم  داسجا  دندمآ و  البرک  هب  هفیاط  نیا  درک  چوک  البرک  زا  دعسرمع  هاپس 

ریحتم و دـننک  یئاسانـش  دنتـسناوتن  دنتـشادن  ندـب  رد  رـس  نوچ  نکیل  دـننک  نفد  ار  ادهـش  دـنتفرگ  میمـصت  هاگنآ  دـندرک ، اـپب  نویـش  و 
رد دروآ و  ار  نیسح  شردپ  ندب  همه  زا  لبق  درک ، یفرعم  نانآ  هب  ار  ادهـش  دش و  رـضاح  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  هاگان  نادرگرس 

یئاهنت هب  داد و  رارق  ندـب  ریز  ار  اهتسد  دـش ، رهاظ  هتخادرپ  هتخاس و  يربق  دز  راـنک  ار  كاـخ  یمک  هحفـص 309 ] رادقم [  نفد  لحم 
يولگ رب  ار  شکرابم  تروص  داهن  ربق  رد  ار  ندـب  نوچ  دـننک ، يرای  ارم  هک  دنتـسه  یناسک  نم  اـب  دومرف : تشاذـگ  ربق  لـخاد  ار  ندـب 

تنمـضت ضرأل  یبوط  : دومرف دوب  يراـج  شیاـههنوگ  رب  يراـهب  ناراـب  تارطق  نوچمه  کـشا  هک  یلاـح  رد  داـهن و  هللادـبعیبا  هدـیرب 
ایند تسا  هتفرگ  رب  رد  ارت  رهطم  ندب  هک  ینیمز  تسا  كرابم  هچ  . » ۀقرـشم كرونب  ةرخآلا  ۀـملظم و  كدـعب  ایندـلا  ناف  رهاطلا  كدـسج 
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: تشون نیـسح  ربق  يور  كرابم  تشگنا  اب  دـیناشوپ و  ار  ربق  هاگنآ  ینارون » نشور و  وت  لامج  رون  اب  ترخآ  تسا و  کیرات  وت  زا  دـعب 
ربکا یلع  دنتشک » بیرغ  هنشت و  ار  وا  هک  تسا  یلع  نب  نیسح  ربق  نیا  . » ابیرغ اناشطع  هولتق  يذلا  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  ربق  اذه 
همقلع رهن  هب  ار  دساینب  ع )  ) داجس ماما  سپس  دندرک ، نفد  ربق  رد  ار  باحصا  مشاهینب و  ءادهـش  هیقب  دندرک  نفد  نیـسح  ياپ  نیئاپ  ار 

تشاد و یکانزوس  هیرگ  لضفلایبا  نفد  ماگنه  دندومن و  نفد  شتداهـش  لحم  رد  ار  سابعلا  لضفلایبا  مشاهینب  رمق  دومرف و  تیادـه 
[ . 339 « ] ایند یگدنز  رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  . » مالسلا ینم  کیلع  افعلا و  كدعب  ایندلا  یلع  دومرف :

( صاصج ملسم  و   ) هفوک هزاورد  ولج  تیب  لها 

يارب مدرم  هک  دندرک  غیلبت  دایز  هفوک  رد  اذـل  دروآیم و  باسحب  شناوریپ  دـیزی و  يارب  گرزب  يزوریپ  ار  ربمغیپ  رـسپ  نتـشک  دایزنبا 
نینچ رگا  هک  دـندرکیمن  یفرعم  مان  اب  ار  نیـسح  ناـشتانالعا  رد  یهتنم  دـننک ، عاـمتجا  هزاورد  نوریب  ادهـش  ياهرـس  ءارـسا و  ياـشامت 
نامز زا  هک  تشاد  دوجو  جراوخ  مان  هب  یهورگ  نامز  نآ  رد  نوچ  دندادیم و  رارق  متـش  نعل و  دروم  ار  وا  نیلتاق  مدرم  رثکا  دـندرکیم 
هورگ نیا  قسف  فارحنا و  تشک و  ار  اهنآ  زا  يرایسب  تیعمج  دیگنج و  اهنآ  اب  نانمؤمریما  دوب و  هدش  لیکشت  مالسلاهیلع  یلع  تفالخ 

یجراخ رفن  کی  دنتفگیم  ناشتاغیلبت  رد  دندرک و  بستنم  هورگ  نیا  هب  ار  ادـخ  لوسر  رتخد  رـسپ  نیـسح  اذـل  دوب ، ناگمه  لوبق  دروم 
عاونا يراوخ و  تلذ و  اـب  هارمه  هفوـک  هب  هحفـص 310 ] ربـمغیپ [  تیب  لـها  دورو  تسا  هدرک  جورخ  دـیزی  تموکح  رب  جراوخ  زا  ینعی 

هللادیبع دیوگیم : صاصج  ملسم  دنکیم  نایب  یبوخ  هب  ار  تقیقح  نیا  راکچگ )  ) صاصج ملـسم  ناتـساد  هکنانچ  دوب  هودنا  تبیـصم و 
کی هفوک  ایوگ  هک  مدینـش  یبیجع  يادص  رـس و  هک  مدوب  يراکچگ  لاح  رد  میامن ، ریمعت  ار  هموکحلاراد  ياهقاطا  ات  تساوخ  ارم  دایز 

رـس نالا  تفگ : تسیچ ؟ ادص  رـس و  نیا  مدیـسرپ : درک  روبع  نم  رب  دایزنبا  مادخ  زا  یکی  تسا ! هدـش  يداش  هلهله و  هب  لیدـبت  هچراپ 
هب همطل  نانچنآ  تشذگ  نم  زا  مداخ  نوچ  ! یلع نب  نیـسح  تسیک - ؟ یجراخ  . دنروآیم هدرک  جورخ  دـیزی  رب  هک  ار  یجراخ  رفن  کی 

ارسا ندمآ  رظتنم  مدرم  متفر  هفوک  هزاورد  فرط  هب  متـسش و  ار  متـسد  سپـس  دشاب ، هدش  روک  میاهمـشچ  دوب  نآ  سرت  هک  مدز  متروص 
نیا رد  دندش  دراو  ارسا  رانک  رد  اههزین  يالاب  رد  ادهش  ياهرس  اب  درکیم  لمح  ار  لافطا  نانز و  هک  رتش  لهچ  هک  دیشکن  یلوط  دندوب ،

زا هتـسب و  مه  هب  ار  ماما  ندرگ  تسد و  هعماج  لغ  تسا و  راوس  شـشوپ  نودـب  يرتش  يور  هک  داـتفا  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ممـشچ  ناـیم 
ایقـس ءوسلا ال  ۀـما  ای  - 1: دومرفیم هفوک  مدرم  هب  باطخ  نایرگ  یمـشچ  اب  نیدـباعلانیز  ماـما  تسا . يراـج  نوخ  ماـما  ندرگ  ياـهگر 
مکیف دیشن  مل  انناک  ۀیراع  باتقألا  یلع  انوریستانولوقت  متنک  ام  ۀمایقلا  موی  انعمجی  هللا  لوسر  اننا و  ول  - 2 انیف اندج  عارت  مل  ۀما  ای  مکعبرل 
تمایق زور  رگا  - » 2 «. دیدرکن تیاعر  ار  نامدج  ام  دروم  رد  هک  یتما  يا  دنادرگن ، باریس  ار  امـش  راهب  ادخ  تریـسدب  تما  يا  - » 1 انید

هکنیا لثم  دینکیم  لمح  رتش  زاهج  ششوپ  نودب  ياهبوچ  رب  ار  ام  - » 3 «. داد دیهاوخ  باوخ  هچ  امش  دنک  عمج  ار  ادخ  لوسر  ام و  نایم 
هحفص 311 ] [ . ] 340 « ] میاهدرواین ینید  امش  يارب 

تسا مارح  تیب  لها  ام  رب  هقدص 

ناریا مور و  رافک  يارـسا  اهنیا  هک  درک  بجعت  ءارـسا  تیعـضو  زا  هفوک  ناـنز  زا  ینز  دـندش ، هفوک  دراو  تیب  لـها  يارـسا  هک  یعقوم 
مادک زا  امش  « ؟ نتنا يراسالا  يا  نم  : دیسرپ ارسا  زا  یکی  زا  اذل  دنشاب  هدشن  ناملسم  هک  هدنامن  یئاج  برعلاةریزج  دنبرع و  هکلب  دنتـسین 

دنربمایپ تیب  لها  ءارـسا  نیا  دینـش  هک  نیمه  نز  !!« میربمایپ نادناخ  ناریـسا  ام  ! » تیبلا لها  يراسا  نحن  : دـش هتفگ  خـساپ  رد  »؟ دیناریـسا
دروآ درک و  عمج  تشاد  سابل  هچ  ره  تفر و  هناخ  هب  دندرک ، دنلب  نویـش  هیرگ و  هب  ار  ادص  زین  نانز  ریاس  دش و  دـنلب  هیرگ  هب  شدایرف 

موثلکما درک ، میسقت  لافطا  نایم  رد  دروآ  امرخ  ماعط و  يرادقم  رگید  ینز  دنناشوپب . ار  دوخ  ربمغیپ  لها  ات  درک  میـسقت  ءارـسا  نایم  رد 
زا ار  اهامرخ  دندینـش  ار  موثلکما  نخـس  هک  لافطا  تسا » مارح  ربمغیپ  تیب  لها  ام  رب  هقدص  . » تیبلا لها  انیلع  مارح  ۀقدصلا  نا  دز : ادص 
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[ . 341  ] تسا مارح  ام  رب  هقدص  دیوگیم  ماهمع  دنتفگیم : رگیدکی  هب  دنتخیر و  نوریب  ناشناهد 

هللادبع یبا  رس  بنیز و 

ار ام  ناتنادرم  هفوک ! مدرم  تکاـس ، دومرف : درک و  هفوک  مدرم  هب  باـطخ  دروآ و  نوریب  لـمحم  زا  رـس  موثلکما  دـیوگ : صاـصج  ملـسم 
تفگیم نخـس  مدرم  اب  موثلکما  هک  یلاح  رد  . تسا ادـخ  زیخاتـسر  زور  رد  امـش  ام و  نیب  مکاح  دـنیرگیم ! اـم  رب  ناـتنانز  دنـشکیم و 

مدقم هللادبعیبا  رس  هک  یلاح  رد  هدهاشم  ار  ادهش  ياهرس  هک  مدرک  بجعت  یناهگان  نویـش  نیا  زا  دش ، دنلب  مدرم  هلان  هجـض و  ناهگان 
نب هک  نیکـشم  ياهوم  اب  دوب  ص )  ) ادخ لوسر  هب  اهناسنا  نیرتهیبش  هدراهچ  بش  هام  دننام  نیـسح  رـس  دش  تیعمج  دراو  دوب  اهنآ  رب 

داتفا و ردارب  هدیرب  رـس  هب  بنیز  مشچ  دادیم  تکرح  تسار  پچ و  هب  ار  شفیرـش  نساحم  داب  دوب ، دیفـس  هدش و  ادج  باضخ  زا  اهوم 
زوس اب  سدقم  رس  هب  هراشا  اب  دش و  يراج  شاهعنقم  ریز  زا  نوخ  هک  دز  لمحم  هبوچ  هب  رـس  رایتخایب  دیدرگ و  هحفص 312 ] تحاران [ 
ناک يدأوف  قیفـش  ای  تمهوت  ام  - 2 ابورغ يدبأ  هفـسخ و  هلاغ  الامک  متتـسا  امل  الاله  ای  - 1: دیدرگ منرتم  راعـشا  نیا  هب  یبیجع  زادگ  و 

ای - 5 ابیلص راص  یسق و  دق  هل  ام  انیلع  قیفشلا  کبلق  یخا  ای  - 4 ابوذی نا  اهبلق  داک  دقف  اهملک  ةریغصلا  مطاف  یخا  ای  - 3 ابوتکم اردقم  اذه 
يدانی نیح  میتیلا  لذا  ام  - 7 ابوعرملا هدأوف  نکس  هبرق و  کیلا و  همـض  یخا  ای  - 6 اباوج قیطی  متیلا ال  عم  رـس  الا  يدل  ایلع  يرت  ول  یخا 
بورغ هتشگ و  فسخنم  هک  هدش  هچ  هدیسرنارف ، فوسخ  نامز  هتشذگن و  وت  رب  یتقو  زونه  بنیز  هبشکی  هام  يا  - » 1 ابیجم هاری  هیباب و ال 
روـصت نکیل  مدرکیم ) رکف  ارت  تداهـش   ) بـنیز ردارب  يا  - » 2 (. دـهدیم خر  هام  و 15  و 14  ياهبـش 13  رد  فوسخ  اریز  ( »!؟ يدوـمن

-4 «. دزادگب شبلق  تسا  کیدزن  هک  نزب  فرح  تکچوک  همطاف  اب  ردارب ! - » 3 «. دننک هزین  يالاب  ار  ترس  دشاب  هدش  ردقم  هک  مدرکیمن 
هک تفاـی  یهاوخ  ینیبـب  ار  یلع  رگا  ردارب  - » 5 «. هدـش هتخیوآ  راد  هب  هزین  رـس  رب  هدـش و  ادـج  ام  زا  وت  نابرهم  بلق  هک  هدـش  هچ  ردارب  »

بلق اـت  نادرگ  کـیدزن  دوـخ  هب  ریگ و  شوـغآ  رد  ار  وا  ردارب  - » 6 «. تسا هتفرگ  وا  زا  ار  نتفگ  نخـس  تردـق  هنوگچ  یمیتی  تراـسا و 
هحفص 313 ] [ . ] 342 « ] دهدن شخساپ  وا  دناوخب و  ار  شردپ  هک  درذگیم  تخس  میتی  رب  ردق  هچ  - » 7 «. دریگ مارآ  شنازرل 

هفوک هزاورد  ولج  رد  يربک  بنیز  هبطخ 

، دـناهدمآ یجراخ  يارـسا  ياشامت  يارب  دوخ  نامگ  هب  یهوبنا  تیعمج  درک  هدـهاشم  هفوک  هزاورد  ولج  ناـنمؤمریما  رتخد  يربک  بنیز 
نتخاس حضتفم  هفوک و  رد  مالسلاهیلع  یلع  لدع  تموکح  زا  نانآ  يروآدای  ربمغیپ و  تیب  لها  نیـسح و  یفرعم  مدرم و  داشرا  يارب  اذل 

فرـصت ادـص و  نیا  ریثأت  . دـیوش تکاس  دومرف : ینارنخـس  هب  عورـش  زا  لبق  تخادرپ و  ینارنخـس  هب  هیواـعم  نب  دـیزی  شریما  داـیزنبا و 
یلع نیـشنلد  يادـص  اب  هفوک  لها  . داتفا ادـص  زا  نارتش  گـنز  دـش و  سبح  اههنیـس  رد  سفن  هک  تشاذـگ  يرثا  ناـنچنآ  بنیز  یتیـالو 

ع)  ) یلع يادص  نیا  يرآ  . دندینـش ار  ع )  ) نینمؤملاریما يادص  هفوک  مدرم  دیوش  تکاس  دومرف  یتقو  اذل  دنتـشاد و  یئانـشآ  مالـسلاهیلع 
لثم دیوگ  نخـس  بنیز  لثم  هک  مدـیدن  ایح  نینچ  اب  ینز  مسق  ادـخ  هب  دـیوگیم : يوار  دـشیم  جراخ  بنیز  شرتخد  موقلح  زا  هک  دوب 

نخـس زاغآ  نینچ  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  دـش ، امرفمکح  لـماک  توکـس  یتقو  . دوشیم جراـخ  نینمؤملاریما  ناـبز  زا  نخـس  هک  نیا 
ۀعمدلا تأقر  الف  نوکبتا ؟ ردغلا  لتخلا و  لها  ای  ۀفوکلا  لها  ای  دعب  اما  رایخألا ، نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یبا  یلع  ةولصلا  دمحلا هللا و  دومرف :

فلـصلا و الا  مکیف  له  الا و  مکنیب  الخد  مکنامیا  نودـختت  اثاکنا  ةوق  دـعب  نم  اهلزغ  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  اـمنا  ۀـنرلا  تـأله  ـال  و 
نا مکـسفنا  مکل  تمدق  ام  ءاس  الا  ةدوحلم ، یلع  ۀضفک  وا  ۀنمد  یلع  یعرمک  وا  ءادعألا  زمغ  ءامالا و  قلم  فنـشلا و  ردـصلا و  فطنلا و 
نیا هب  دهد  هجوت  ار  مدرم  ات  دتـسرفیم  دورد  دوخ  ردپ  رب  ادخ  دمح  زا  سپ  يربک  بنیز  .» نودـلاخ متنا  باذـعلا  یف  مکیلع و  هللا  طخس 
يا دعب  متـسرفیم و  دورد  شنامدود  زا  ناکاپ  ناگدیزگرب و  دمحم و  مردپ  هب  میوگیم و  ساپـس  ار  ادـخ  . دـنربمایپ نادـنزرف  ناشیا  هک 

دیتسه ینز  دننام  امـش  هک  ددرگن  مارآ  ناتهلان  دوشن و  کشخ  ناتکـشا  زگره  !؟ دییرگیم ام  رب  نایافویب ، نازابگنرین و  يا  هفوک ؛ مدرم 
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دـیاهداد و رارق  هحفـص 314 ] بیرف [  رکم و  یگدـنز و  هلیـسو  ار  ناـتنامیا  مه  امـش  درکیم ، هبنپ  ندـیبات  زا  سپ  ار  دوخ  ياههتـشر  هک 
نازینک دـننام  و  دـنرادن ) یتیـصخش  هک  دـیریگیم  ار  یناسک  فارطا  اـیند  رطاـخ  هب  هک  تسا  نیا  هن  رگم   ) دـیتسین لـئاق  شیارب  یـشزرا 
داضت ناتیدام  عفاـنم  اـب  نوچ  دنتـسه  امـش  ترخآ  اـیند و  عفن  هب  هک   ) یناـسک هب  دـینکیم و  درومیب  دـیجمت  فیرعت و  اـهنآ  زا  وگقلمت 

ای درادـن و  دوجو  ءارتفا  تمهت و  يراوخ و  یتسپ و  اجیب و  ینمـشد  غورد و  یهاوخدوخ و  زج  امـش  رد  دـیهدیم ، اوراـن  تبـسن  دـنراد )
نیزم ناگدرم  توبات  رب  هک  ياهرقن  دننام  ای  و  دراد ) مومـسم  ینطاب  هدـنبیرف و  يرهاظ  هک   ) دـیوریم هلبزم  رد  هک  دـیتسه  یهایگ  دـننام 

تیلباق هدیکم  ار  اهیدیلپ  هراصع  هدیئور و  تاساجن  رد  هک  ياهزبس  رگم  .) تسا رادرم  نفعت و  نآ  لخاد  رد  یلو  دینک  یگدنشخرد  هدش 
رب دـهاکیم و  شیاهیدـب  زا  و  دـیازفایم ؟ ار  هدرم  لامک  نأش و  لالج و  ردـق و  هدـش  شقن  ناگدرم  ربق  رب  هک  ياهرقن  ای  و  دراد ؟ ار  هچ 

دوخ رب  ار  ادخ  مشخ  هک  دیتخاس ) دوخ  يارب  ياهقباس  دب  ای   ) دیداتسرف شیپ  ياهشوت  دب  هک  دیـشاب  هاگآ  (. زگره دیازفایم ؟ شیاهیکین 
اهراعب و متبهذ  دقلف  الیلق ، اوکحـضا  اریثک و  اوکباف  هللا  يا و  ؟ نوبحتنت نوکبتا و  . دـیتفرگ ياج  یهلا  باذـع  رد  هشیمه  يارب  دـیدیرخ و 

ءالم ۀـنجلا و  لها  بابـش  دیـس  ۀـلاسرلا و  ندـعم  ةوبنلا و  متاخ  لیلـس  لتق  نوضحرت  ینا  و  ادـبا ، اهدـعب  لـسغب  اـهوضحرت  نل  اـهرانش و 
يدیالا و تبت  یعـسلا و  باخ  دقلف  اقحـس ، مکل و  ادعب  نورزت و  ام  ءاس  الا  مکتنـس ، ةردـم  مکتجح و  رانم  مکتلزان و  عزفم  مکتریخذ و 
دییرگب و دایز  مسق  ادخب  يرآ  دینکیم ؟ نویـش  هیرگ و  ایآ  .» ۀنکـسملا ۀلدلا و  مکیلع  تبرـض  هللا و  نم  بضغب  متؤب  ۀقفـصلا و  ترـسخ 
ار نآ  دیناوتیمن  زگره  دیناشوپ و  ار  يرـشب  عماوج  راگزور و  ياهگنن  همه  هک  دیدش  بکترم  یگدنز  رد  یگنن  راع و  هک  دـیدنخب  مک 
ار یسک  امش  دیئادزب  ار  تشهب  لها  ناناوج  دیس  تلاسر و  ندعم  و  متاخ ، ربمغیپ  رسپ  نتشک  گنن  راع و  دیناوتیم  هنوگچ  رخآ  دیئوشب ،

تجح تما و  ياوشیپ  قـح و  يوـس  هب  اـهناسنا  تیادـه  روـن  شناد و  نید و  هنیجنگ  نادـنمدرد و  بیبـط  ناـهانپیب و  هاـنپ  هک  دـیتشک 
دیتفاییم نیکست  اهیتخس  ثداوح و  عزج  عزف و  زا  شدنلب  تمه  هیاس  رد  دیدشیم و  تیاده  تسار  هار  هب  وا  هلیسو  هب  دوب . راگدرورپ 

بکترم ار  يدنـسپان  تشز و  هانگ  هک  دیـشاب  هاـگآ  هحفـص 315 ] دـیدرکیم [ . ادـیپ  تاجن  تلالـض  یهارمگ و  زا  وا  تیـالو  رون  هب  و 
ناتهلماعم رد  و  دش ، عطق  ادخ  هاگرد  زا  امـش  ياهتسد  و  دنام ، هدیافیب  امـش  شـشوک  یعـس و  دیـشاب  رود  ادـخ  تمحر  زا  هک  دـیدش 

ای مکلیو  «. دـیدرگ ناتریگنابیرگ  تنکـسم  تلذ و  دـش و  ناتریگنماد  یهلا  بضغ  مشخ  راتفرگ و  تمادـن  ترـسح و  هب  و  دـیدرک ، نایز 
ءاعلص اهب  متئج  دقل  و  !؟ متکهتنا هل  ۀمرح  يا  متزربا و  هل  ۀمیرک  يا  متکفس و  هل  مد  يا  متیرف و  هللا  لوسرل  دبک  يا  نوردتا  ۀفوکلا ؛ لها 

الف نورـصبت ، متنأ ال  يزخأ و  ةرخآلا  باذـعل  امد و  ءامـسلا  ترطق  نا  متجعفا  . ءامـسلا ءالم  ضرالا و  عالطک  ءاهوش  ءاقرخ  ءامقف  ءاـقنع 
يرگج هچ  دینادیم  ایآ  هفوک  لها  يا  امـش  رب  ياو  .» داصرمابل مکبر  نا  راثلا و  توف  فاخی  رادـبلا و ال  هزفحی  هناف ال  لهملا  مکنفختـسی 

دیدومن و شتمرح  کته  . دیدنکفا نوریب  هدرپ  زا  ار  يراوگرزب  نانیـشنهدرپ  هچ  دیتخیر و  نیمز  رب  یئاهنوخ  هچ  دیریرب و  ادـخ  لوسر  زا 
يریـسا لاوما و  تراغ  مایخ و  ندز  شتآ  ربمغیپ و  يرارذ  نتـشک  زا  دیدومن  دراو  ام  رب  هک  هچنآ  زا  دـیدناشک ، يریـسا  هب  ار  شتیب  لها 

راک امش  . دندرگ یشالتم  مه  زا  اههوک  دوش  هراپ  هراپ  نیمز  هتفاکش و  اهنامسآ  دراد  اج  هک  هدوب  عیجف  عیـضف و  نانچ  نآ  لافطا  نانز و 
هک دیدرک  بجعت  ایآ  تسا ، رتشیب  نامسآ  نیمز و  تعـسو  زا  نآ  یتشز  تحابق و  هک  دیدش  بکترم  یتشز  رایـسب  هناقمحا و  روآمرش و 

تـسا هداد  امـش  هب  ادخ  هک  یتلهم  زا  سپ  دیرادن  تریـصب  مشچ  امـش  یلو  تسا  رتهدننکراوخ  ترخآ  باذع  هکلب  دیراب  نوخ  نامـسآ 
هب دورب  تسد  زا  تصرف  هک  نیا  زا  درادن  میب  اریز  دنکیمن  باتـش  تافاکم  رد  وا  هک  دیـشابن  لدـشوخ  دیرامـشن و  کچوک  ار  عوضوم 

: دومرف ع )  ) داجس ماما  دیناسر  نایاپ  هب  ار  دوخ  نانخـس  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  نوچ  «. تسا نیمک  رد  هتـسویپ  امـش  راگدرورپ  هک  یتسرد 
تـشگنا دناهتفرورف و  تهب  رد  هک  مدید  ار  مدرم  تفگ : يوار  ۀمهفم . ریغ  ۀمیهف  ۀملعم و  ریغ  ۀملاع  هللا  دمحب  تنا  شاب . مارآ  ناج  همع 

دنلب نامـسآ  فرطب  ار  اهتسد  تسا ، يراج  شنـساحم  زا  شمـشچ  کشا  هک  مدید  ار  يدرمریپ  مرانک  رد  دنزگیم  نادـند  هب  ترـسح 
ردپ و ادبا . يزخی  روبی و ال  مکلسن ال  بابـشلا و  هحفـص 316 ] ریخ [  مکبابـش  لوهکلا و  ریخ  مکلوهک  یما  متنا و  یباب  دیوگیم : هدرک 

[ . 343 « ] دنوشیمن نوبز  راوخ و  زگره  امش  لسن  ناناوج و  نیرتهب  ناتناناوج  ناریپ و  نیرتهب  ناتناریپ  هک  ناتنابرق  هب  مردام 
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هللادبع یبا  رتخد  همطاف  ینارنخس 

دمحلا : درک عورش  نینچ  ار  شاهبطخ  دومرف و  ینارنخـس  س )  ) يربک بنیز  شاهمع  زا  سپ  زین  ع )  ) هللادبعیبا رتخد  [ 344  ] همطاف بانج 
نا هل و  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  هیلع و  لکوتا  هب و  نم  وا  هدـمحا و  يرثلا  یلا  شرعلا  ۀـنز  و  یـصحلا ، لمرلا و  ددـع  هللا 

دمح اههسام  هرامـش  اههزیرگنـس و  ددـع  هب  ار  ادـخ  ...» ثارت لحذ و ال  ریغ  نم  تارفلا  طشب  اوحبذ  هدـالوا  نا  هلوسر و  هدـبع و  ادـمحم 
دوجو هللا  زج  یئادـخ  مهدیم  یهاوگ  و  منکیم ، لکوت  وا  رب  مراد و  نامیا  وا  هب  و  میوگیم ، ساپـس  نیمز  ات  شرع  نزو  هب  و  میوگیم ،

هک مهدیم  یهاوگ  و  تسا ، وا  هداتـسرف  هدنب و  ص )  ) دمحم هک  مهدیم  تداهـش  و  درادـن ، کیرـش  و  تسا . اتمهیب  اتکی و  هک  درادـن 
هک نیا  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ  . دنـشاب هتـشاد  قباس  هنیک  ای  هتخیر  ینوخ  هک  نیا  نودب  دندیرب  رـس  هنـشت  تارف  رانک  رد  ار  شنادـنزرف 
ام ادخ  رکم ، هلیح و  لها  يا  هفوک ، لها  يا  دـعب  اما  ... میوگب ياهداتـسرف  هحفـص 317 ] هچ [  نآ  فالخ  ای  مهد و  تبـسن  وت  هب  یغورد 
ام درپس و  ام  هب  ار  دوخ  ملع  و  داد ، رارق  ام  يارب  رجا  ببـس  ار  ام  يراتفرگ  هدومزآ و  ام  هلیـسو  هب  ار  امـش  امـش و  هلیـسو  هب  ار  تیب  لـها 
رب شربماـیپ  هلیـسو  هب  ار  اـم  تشاد و  یمارگ  دوـخ  تمارک  هب  ار  اـم  ادـخ  نیمز  يور  رد  ادـخ  تجح  و  میئادـخ ، تمکح  ملع و  هـنیزخ 

تراغ ار  ام  لاوما  دـیتسناد و  لالح  ار  ام  نتـشک  دیدرمـش ، رفاک  دـیدرک و  بیذـکت  ار  اـم  امـش  نکیل  . داد يرترب  ادـخ  قلخ  زا  يرایـسب 
نیا اب  و  دکچیم ، امـش  ریـشمش  زا  ام  نوخ  دیتشک و  ار  نانمؤمریما  نامدج  زورید  هکنانچ  میاهدوب  لباک  ای  كرت  دالوا  ایوگ  هک  دـیدرک 

ایآ امـش  رب  ياو  ... تسا ناگدننکرکم  نیرتهب  ادخ  یلو  تسین  ادـخ  رب  ءارتفا  رکم و  زج  اهنیا  دـش و  کنخ  ناتلد  نشور و  ناتمـشچ  راک 
ياهلد دیدمآ ؟ ام  يوس  هب  یئاپ  هچ  اب  تسا و  هدناوخ  ام  اب  گنج  هب  ار  امـش  یـسک  هچ  و  دـیناروش ، ام  هیلع  ار  امـش  یتسد  هچ  دـینادیم 
گرم . دیوشیمن تیاده  زگره  تسا و  هدیشک  هدرپ  امش  ناگدید  اهشوگ و  رب  هدز و  رهم  امـش  ياهلد  رب  ادخ  هدیئارگ ، تواسق  هب  امش 

دـینکیم و ینمـشد  بلاـطیبا  نب  یلع  شردارب  اـب  ياهناـهب  هچ  اـب  و  دـیراد ، بلط  ادـخ  لوـسر  زا  ینوـخ  هـچ  هفوـک ، لـها  يا  امـش  رب 
میتشک و هزین  يدنه و  ياهریشمش  اب  ار  شنادنزرف  یلع و  ام  دیئوگیم  دینکیم و  راختفا  اهنآ  نتـشک  رب  هاگنآ  دیـشکیم  ار  شنادنزرف 
هتخاس و هزنم  كاپ و  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یناسک  نتشک  اب  هک  نخس  هدنیوگ  تنهد  رب  كاخ  يا  !! میدرک ریـسا  كرت  دننامه  ار  ناشنانز 
[345 « ] تسا هداد  تلیـضف  نآ  هب  ار  ام  ادـخ  هک  يزیچ  رب  دـیزرویم  دـسح  ایآ  ینکیم ، راختفا  هتخاس  رود  اهنآ  زا  ار  يدـیلپ  سجر و 

شتآ ار  ام  لد  هک  ناکاپ  رتخد  يا  تسا  سب  دنتفگیم : دش  دـنلب  هلان  هیرگ و  هب  مدرم  يادـص  نیـسحلا  تنب  همطاف  ینارنخـس  هجیتن  رد  .
هحفص 318 ] يدنکفا [ . شتآ  ام  نورد  رد  يدز و 

نانموملاریما رتخد  موثلک  ما  ینارنخس 

اب هک  یلاح  رد  هفوک  مدرم  نتخاـس  رادـیب  خـیبوت و  رکذـت و  روظنم  هب  هتـسناد  بساـنم  ار  عقوم  اـهیلع  هللا  مالـس  [ 346  ] موثلکما ترضح 
لها ای  «. دنیرگیم ام  رب  امش  نانز  دنشکیم و  ار  ام  امـش  نادرم  دیوش  تکاس  : » دومرف تخادرپ و  ینارنخـس  هب  درکیم  هیرگ  دنلب  يادص 

يا نوردتا  مکلیو  اقحـس  مکل و  ابتف  هومتبکن  هئاسن و  متیبس  هومتتثرو و  هلاوما و  متبهتنا  هومتلتق و  انیـسح و  متلذخ  مکل  ام  ۀـئوس  ۀـفوکلا 
!؟ اهومتبلس ۀیبص  يا  و  اهومتبصا !؟ ۀمیرک  يا  و  اهومتکفـس !؟ ءامد  يا  و  هحفـص 319 ] متلمح [ !؟ مکروهظ  یلع  رزو  يا  مکتهد و  هاود 
مه ناطیـشلا  بزح  نوبلاغلا و  مه  هللا  بزح  نا  الا  مکبولق ، نم  ۀـمحرلا  تعزن  یبنلا و  دـعب  تـالاجر  ریخ  متلتق  اـهومتبهتنا !؟ لاوما  يا  و 

دیدرب و تراغ  هب  ار  شلاوما  دیتشک و  دیدرمش و  راوخ  ار  وا  دیدرکن و  يرای  ار  نیسح  هچ  يارب  هفوک  لها  يا  امـش  رب  ياو  .» نورـساخلا
راب هچ  و  دـیدروآ ؟ دوجو  هب  یگرزب  تبیـصم  هچ  دـینادیم  ایآ  امـش  رب  ياو  داب ، هایـس  ناتیور  امـش ، رب  گرم  دـیدومن ، ریـسا  ار  شنانز 

هچ دـیدرک و  تراـغ  ار  یئاـههچب  رتـخد  هچ  دـیتخاس و  راوـخ  ار  ینازیزع  هچ  دـیتخیر ، یئاـهنوخ  هچ  و  دیدیـشک ؟ شود  رب  ار  ینیگنس 
بزح هک  دیـشاب  هاگآ  هدش ، جراخ  امـش  لد  زا  تقفـش  محر و  دیتشک و  ار  ربمایپ  زا  سپ  ادخ  نادرم  نیرتهب  !؟ دـیدومن لواپچ  ار  یلاوما 
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اههنوگ ناشیرپ و  ار  اهوم  نانز  دش ، هلان  هجض و  هچراپ  کی  هنحص  موثلکما  نانخس  زا  دنراکنایز » ناطیش  بزح  راگتسر و  زوریپ و  ادخ 
هیرگ نادرم  دندرک و  دنلب  اروبث  او  الیواو  هب  ار  ادص  و  دنتخیریم ، رـس  رب  كاخ  دندزیم و  تروص  هب  همطل  دندیـشارخیم و  هجنپ  اب  ار 

[ . 347  ] دوب هدیدن  زور  نآ  ات  یسک  ار  ینویش  هیرگ و  نینچ  هک  دندنکیم  ار  اهشیر  دندرکیم و 

نیدباعلا نیز  ماما  ینارنخس 

نوچ و  درک ، توکس  هب  هراشا  دوب ، هتسب  ندرگ  هب  شیاهتسد  راوس و  هار  دب  رغال و  يرتش  رب  هک  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 
نب یلع  اناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نم  سانلا  اهیا  : دومرف هاگنآ  داتـسرف و  دورد  ربمایپ  رب  انث و  دمح و  ادخ  رب  دـندش  تکاس 
ریغ نم  تارفلا  طشب  حوبذـملا  نب  انا  هلایع ، یبس  هلام و  بهتنا  هتمعن و  بلـس  هتمرح و  تکهتنا  نم  نب  انا  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا 
یلع نم  دسانـشیمن  هک  ره  دسانـشیم و  هک  دسانـشیم  ارم  هک  ره  مدرم ! .» ارخف کلذـب  یفک  اربص و  لتق  نم  نب  اـنا  ثارت ، ـال  لـحذ و 

دندوبر و شرب  زا  ار  شـسابل  دـندرک و  یتمرحیب  وا  هب  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  مبلاطیبا  نب  یلع  هحفص 320 ] نب [  نیـسح  دنزرف 
هک نآ  نودب  دندیرب  شندب  زا  رـس  هنـشت  بل  اب  تارف  رانک  رد  هک  نآ  دنزرف  منم  دندومن ، ریـسا  ار  شلایع  دـندرب و  تراغ  هب  ار  شلاوما 

سانلا اهیا  «. تسا یفاک  نیمه  ام  راختفا  يارب  دنتـشک و  هجنکـش  اب  ار  وا  هک  منآ  دنزرف  نم  دشاب ، هدرک  يداسف  ای  دـشاب  هتـشک  ار  یـسک 
امل مکل  ابتف  هومتلتاـق ، ۀـعیبلا و  قاـثیملا و  دوهعلا و  مکـسفنا  نم  هومتیطعأ  هومتعدـخ و  یبا و  یلا  متبتک  مکنا  نوملعت  مه  هللا  مکتدـشان 

تعفت راف  یتما  نم  متسلف  یتمرح  متکهتنا  یترتع و  متلتق  مکل : لوقی  ذا  هللا  لوسر  یلا  نورظنت  نیع  ۀیاب  مکیأرل  ةأوس  مکـسفنأل و  متمدق 
دهع دیدرک و  هعدخ  وا  اب  دیتشون و  همان  مردپ  هب  دینادیم  ایآ  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  مدرم ! .» نوملعت ام  متکله و  اولاق : ءاکبلاب و  تاوصالا 

هب یمـشچ  هچ  اب  امـش ، هدیقع  داب  تشز  دـیداد ، ماجنا  هک  هچنآ  اب  دـیدرک  نایز  هچ  دـیتشک !؟ ار  وا  اما  دـینک  شیرای  هک  دـیتسب  قاثیم  و 
مدرم هیرگ  يادص  دیتسین  نم  تما  زا  امش  سپ  دیدرب  ارم  مارتحا  دیتشک و  ارم  نادناخ  دیوگب : امش  هب  هک  یماگنه  دیرگنیم  ادخ  لوسر 

ارم شرافـس  دریذپب و  ارم  تحیـصن  هک  ار  یـسک  دزرمایب  ادخ  دومرف : سپـس  «. دیدیمهفن دـیدش و  كاله  دـنتفگیم : مه  هب  دـش و  دـنلب 
: دـنتفگ هچراپ  کی  مدرم  . تسا هتفر  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  میوریم  یهار  نامه  ام  هک  ددـنب  راک  هب  شتیب  لها  لوسر و  ادـخ و  هراـبرد 

دوخ رماوا  میتسین ، نادرگور  امش  زا  مینکیم  تیامح  امش  زا  الماک  میروتـسد  تعاطا  هدامآ  میئوت و  نامرف  هب  شوگ  همه  ام  ربمغیپ  رـسپ 
تاهیه تاهیه  دومرف : ماما  . تسا امش  میلست  هک  یـسک  اب  میحلـص  تسا و  گنج  رد  امـش  اب  هک  یـسک  اب  میگنج  رد  ام  هک  امرف  رداص  ار 

زین نم  اب  دـیهاوخیم  تسا ، هتخیمآ  امـش  تسوپ  تشوگ و  اب  هتفرگ و  ياـج  امـش  ناـج  رد  بیرف  رکم و  هک  راـکم  راـکبیرف و  مدرم  يا 
مناردارب مردپ و  مدج و  يازع  زونه  دش ، هتـشک  مردپ  زورید  هتفاین ، دوبهب  اهتحارج  زونه  هک  ادخ  هب  هن  دیدرک ؟ مردپ  اب  هک  دـینک  نامه 

هحفص 321 ] [ . ] 348  ] دراشفیم ار  میولگ  مردپ  غاد  زونه  هدشن و  شومارف 

هللادبع یبا  رس  دایز و  نبا 

رد مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  رس  دندرک ، عامتجا  رصق  رد  مدرم  داد  ماع  راب  دایزنبا  دندرک  هفوک  دراو  ار  ادهش  ياهرس  ءارسا و  نوچ 
لوسر هباحـص  زا  هک  مقرا  نب  دیز  دیدنخیم  دزیم و  هللادـبعیبا  يایانث  نادـند  نابل و  رب  بوچ  اب  تشاد ، رارق  دایزنبا  رانک  رپس  لخاد 
نادند بل و  رب  ار  دوخ  تابرـض  ناراب  دننام  تدـش  هب  بترم و  دایزنبا  درک  هدـهاشم  هک  یتقو  تشاد  روضح  هسلج  رد  دوب  ص )  ) ادـخ

ار ادـخ  لوسر  ررکم  رد  ررکم  مسق  ادـخ  هب  هک  رادرب  نیـسح  نابل  زا  ار  بوچ  دایزنبا ! دز  ادـص  دـنکیم ، دراو  مالـسلاهیلع  هللادـبعیبا 
يارب هک  درادب  نایرگ  ار  تنامـشچ  هراومه  ادخ  تفگ : دایزنبا  نتـسیرگ ، هب  درک  عورـش  و  دـیکمیم ، دیـسوبیم و  ار  اهبل  نیا  مدـید 

! داـیز رـسپ  تفگ : دـیز  مدزیم ، ار  تندرگ  ياهداد  تسد  زا  ار  تـلقع  هدـش و  فرخ  ریپ و  هـک  دوـبن  رگا  ینکیم  هـیرگ  ادـخ  يزوریپ 
هدیناشن دوخ  ياهوناز  يور  ار  نیـسح  نسح و  هک  مدید  ار  ص )  ) ادخ لوسر  يربب ! یپ  تلامعا  یتشز  هب  رتشیب  ات  میوگب  تیارب  یثیدـح 
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حلاص نانمؤم  وت و  دزن  ار  ود  نیا  ایادخ  . » نینمؤملا حلاص  امهایا و  کعدوتـسا  ینا  مهللا  دومرف : تشاذگ و  نانآ  رـس  يور  ار  اهتسد  و 
مدرم امـش  تفگیم : دـش و  جراخ  سلجم  زا  مقرا  نب  دـیز  يدرک !؟ هچ  ادـخ  لوسر  تناما  هعیدو و  اب  دایز  رـسپ  مراپـسیم ،» تناـما  هب 

دشکب و ار  امـش  ناکین  ات  دـیدینادرگ  ریما  دوخ  رب  ار  هناجرم  رـسپ  دـیتشک و  ار  ربمغیپ  رـسپ  هک  دوب  دـیهاوخ  هدرب  یگمه  زورما  زا  برع 
نیسح رس  هک  یماگنه  هدش : لقن  يزوجلانبا  طبس  هرکذت  رد  دنوشیم و  یـضار  تلذ  هب  هک  یناسک  رب  گرم  دهد ، رارق  هدرب  ار  رارـشا 

نب سنا  هللادـبعیبا ، نهد  تسا  اـبیز  هچ  تفگیم : دزیم و  ترـضح  نادـند  بل و  هب  بوـچ  اـب  تشاد و  رارق  داـیزنبا  وـلج  یتـشط  رد 
هک مدـید  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  تسا و  ادـخ  لوسر  هیبش  نیـسح  يرآ  تفگ : تسیرگ و  تسا  ادـخ  لوسر  هباحـص  زا  یکی  هک  کـلام 

[ . 349  ] دیسوبیم ار  نیسح  ناهد 

دایز نبا  سلجم  رد  بنیز 

نانز و تسـشن ، دایزنبا  سلجم  هحفـص 322 ] زا [  ياهشوگ  رد  تشادرب  رد  اهـسابل  نیرتتسپ  هک  یلاـح  رد  ناـنمؤملاریما  رتخد  بنیز 
دـندرکن و انتعا  مرح  نانز  تسیک ؟ هدرک  رایتخا  يریگهشوگ  نینچ  نیا  هک  نز  نیا  دیـسرپ : راب  هس  دایزنبا  دـنتفرگ ، ار  شفارطا  نازینک 
: تفگ تتامـش  نابز  اب  دایزنبا  . تسا ادـخ  لوسر  رتخد  همطاـف  رتخد  بنیز  نیا  داد : خـساپ  ناـنز  زا  یکی  هک  نآ  اـت  دـندادن  ار  شباوج 
« دینادرگ لطاب  ار  ناتتکرح  تشک و  تخاس و  اوسر  ار  امـش  هک  ساپـس  ار  ادخ  . » مکتثودحا لطبأ  مکلتق و  مکحـضف و  يذلا  دـمحلا هللا 

ادخ .» ۀناجرم نبای  انریغ  وه  رجافلا و  بذکی  قسافلا و  حضتفی  امنا  سجرلا ، نم  انرهط  هیبنب و  انمرکا  يذلا  دمحلا هللا  دومرف : يربک  بنیز 
دیوگیم غورد  رجاف  دوشیم و  اوسر  قساف  انامه  تخاس  كاپ  اهيدیلپ  زا  تشاد و  یمارگ  شربمایپ  هلیسو  هب  ار  ام  هک  منکیم  دمح  ار 

مدـیدن یبوخ  زج  بنیز : »؟ درک هچ  تردارب  اب  ادـخ  يدـید  « ؟ کیخاب هللا  لعف  تیار  فیک  دایزنبا : «. هناـجرم رـسپ  يا  تسا  اـم  ریغ  وا  و 
وت اب  دنکیم و  عمج  ناشیا  وت و  نایم  ادخ  يزور  و  دندمآ ، هاگلتق  هب  دوب  هدرک  ردقم  ار  تداهش  ناشیا  رب  ادخ  هک  دندوب  یتعامج  اهنیا 

بنیز خساپ  هوحن  زا  دایزنبا  . هناجرم رسپ  يا  دنیشنب  تیازع  هب  تردام  تسیک ، زوریپ  هک  دید  یهاوخ  هاگنآ  دننکیم  همصاخم  هجاحم و 
دیابن ار  نز  هوالع  هب  تسا و  تحاران  شناکیدزن  تبیصم  زا  نز  نیا  تفگ : ثیرح  نب  ورمع  . دشکب ار  وا  تفرگ  میمـصت  دمآ و  مشخ  هب 

: بنیز . وا شکرـس  ناوریپ  وت و  شکرـس  ردارب  فرط  زا  دومن  تحار  داد و  افـش  ارم  بلق  ادـخ  دایزنبا : . درک هذـخاؤم  شراتفگ  ربارب  رد 
یتشک و ارم  ناـگرزب  مسق  مناـجب  .» تیفتـشا دـقف  کفـشی  ناـف  یلـصا  تثثتجا  یعرف و  تعطق  یلها و  تدـبا  یلهک و  تلتق  دـقل  يرمعل 
اب داـیزنبا  یتفاـی .» افـش  سپ  تسا  وـت  يافـش  اـهنیا  رگا  يدـنک  ارم  ياـههشیر  يدـیرب و  ارم  ياـههخاش  یتخاـس و  دوباـن  ارم  نادـناخ 
اب ارم  بنیز : «. دوب رعاش  رونخـس و  زین  شردـپ  تسا و  رونخـس  نز  نیا  . » ارعاش اعاجـس  اهوبا  ناـک  ۀعاجـس و  هذـه  تفگ : يراـکهطلاغم 

هحفص 323 ] 350 [ ؟ ]  ] هچ يرونخس  اب  ار  نز  الوصا  راکچ ، يرعاش  يرونخس و 

نیدباعلا نیز  ماما  دایز و  نبا 

رگم دایزنبا : (. ع  ) نیـسحلا نب  یلع  دنتفگ : نیا ؟ تسیک  دیـسرپ : دید  ار  نیدباعلانیز  ماما  دنکفا  ءارـسا  نایم  رد  يرظن  دایز  نب  هللادـیبع 
زور رد  دـیتشک و  ار  وا  امـش  دـندیمانیم و  یلع  زین  ار  وا  هک  متـشاد  يردارب  نیدـباعلانیز : ؟ تشکن ـالبرک  رد  ار  نیـسحلا  نب  یلع  ادـخ 

سفنالا یفوتی  هللا  دومرف : نیدـباعلانیز  ! تشک ار  وا  ادـخ  هن  هک  دیـشک  دایرف  مامت  تحاقو  اب  داـیزنبا : . دـنکیم هذـخاؤم  ار  امـش  تماـیق 
سکچیه و  دریگیم ، گرم  ماـگنه  هـب  ار  سک  ره  ناــج  ادــخ  يرآ  [ .» 351  ] هللا نذاـب  ـالا  تومت  نا  سفنل  ناـک  اـم  و  اـهتوم ، نیـسح 

دنمروز مکاح  ربارب  رد  ریـسا  ناوج  کی  هک  درک  لعتـشم  ار  داـیزنبا  مشخ  ماـما  یباوج  رـضاح  تراـسج و  ادـخ » نذا  اـب  رگم  دریمیمن 
هدـشن عطق  امـش  سفن  زونه  یهدیم و  ارم  باوج  هک  تسا  یتأرج  نینچ  ارت  دیـشک : داـیرف  دـنکیم ، لالدتـسا  دـهدیم و  باوـج  نینچ 

! هناجرم رسپ  تفگ : تفرگ و  لغب  رد  ار  نیـسحلا  نب  یلع  دیرپ و  اج  زا  نخـس  نیا  ندینـش  اب  بنیز  نزب !! ندرگ  ربب  ار  ناوج  نیا  دالج ؟
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ارم لوا  یـشکب  ار  وا  یهاوخیم  رگا  یتشاذگن ، یقاب  ام  يارب  ار  یـسک  ناوج  نیا  زا  ریغ  نیبب  تسا ، یفاک  ارت  یتخیر  ام  زا  هک  یئاهنوخ 
یتسار هب  دـنکیم  هچ  يدـنواشیوخ  محر و  . » هعم لتقت  نا  تدو  محرلل  ابجع  تفگ : بجعت  اب  دـش و  هدنمرـش  بیجنان  داـیزنبا  شکب !؟

[ «. 352  ] دوش هتشک  وا  اب  هک  تسا  رضاح 

هفوک رد  يرادازع 

، تخیگنارب ار  مدرم  تاساسحا  دایزنبا  سلجم  ياـهوگتفگ  هفوک و  هزاورد  نوریب  ياهینارنخـس  اـصوصخم  ءارـسا  اـب  داـیزنبا  دروخرب 
رد ار  تیب  لها  داد  روتـسد  هطرـش  هب  دهد ، خر  یبوشآ  تسا  نکمم  دوشن  مدرم  هحفـص 324 ] دروخرب [  عنام  رگا  درک  ساسحا  دایزنبا 

نویش هیرگ و  دنتفریم و  اهنآ  لزنم  هب  هتسد  هتسد  هفوک  نانز  نادرم و  دندرگن ، هجاوم  اهنآ  اب  مدرم  ات  دننک  سبح  رصق  بنج  ياهناخ 
[ . 353  ] درذگیم هچ  ام  رب  دننادیم  اهنآ  اریز  دنیاین  ام  ندید  هب  دناهدیشچ  ار  تراسا  معط  هک  ینانز  زج  دومرف : بنیز  دندرکیم ،

فیفع هللادبع 

عوضوم دـنک و  ینارنخـس  ات  تفر  ربنم  هب  سپـس  دـننک  عامتجا  دجـسم  رد  مدرم  درک : نالعا  هتـشذگ  ياـیاضق  زا  سپ  داـیز  نب  هللادـیبع 
هعایـشا و نینمؤملاریما و  رـصن  هلها و  قحلا و  رهظا  يذلا  دمحلا هللا  تفگ : هبطخ و  هب  درک  عورـش  دیامن  يروآدای  ار  هفوک  هاپـس  يزوریپ 
ار شناوریپ  و  دیزی ) ! ) نینمؤملاریما دینادرگ و  زوریپ  ار  قح  ناورهر  قح و  هک  ار  یئادخ  منکیم  دمح  ینعی  . » باذکلا نب  باذـکلا  لتق 
رد وا  پچ  مشچ  دوب و  داـهز  زا  هعیـش و  ناگدـیزگرب  زا  هک  يدزا  فیفع  نب  هللادـبع  «. تشک ار  وگغورد  رـسپ  يوگغورد  درک و  يراـی 

رسپ يا  تفگ : تساخرب و  ياج  زا  دینارذگیم  دجـسم  رد  ار  شتاقوا  هراومه  دوب و  هداد  تسد  زا  نیفـص  رد  ار  شتـسار  مشچ  لمج و 
رب دیشکیم و  ار  ربمایپ  نادنزرف  ادخ  نمشد  يا  تسا ، باذک  دنزرف  باذک  وا  ردپ  هداد و  تموکح  ارت  هک  یـسک  تردپ و  وت و  هناجرم 

سجر ادخ  هک  ار  ربمغیپ  كاپ  لسن  ادخ  نمشد  يا  منم  فیفعنبا : !؟ دیوگیم نخس  هک  تسیک  دایزنبا : !! یئوگیم ینانخـس  نینچ  ربنم 
ات راصنا  نیرجاهم و  دالوا  دنیاجک  یئادخ ؟ نید  رب  ناملـسم و  زونه  هک  ینکیم  لایخ  یـشکیم و  تسا  هتخاس  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  و 

ادص دوب  هدرک  مرو  شندرگ  ياهگر  مشخ  زا  هک  دایزنبا  ! دنیادخ لوسر  هدش  تنعل  شردـپ  وا و  هک  دـنریگب  ماقتنا  رگنایغط  درم  نیا  زا 
دندرک هحفص 325 ] صالخ [  نیرومام  تسد  زا  ار  وا  دزا  هلیبق  دننک ، ریگتسد  ار  وا  دنتساوخ  دایزنبا  نیرومأم  دیروایب  نم  دزن  ار  وا  دز :

دنتـسکش و ار  هناخ  رد  هدـش  روهلمح  فیفع  هللادـبع  هناخ  هب  اهنآ  دومن ، يو  يریگتـسد  رومأم  ار  یهورگ  دایزنبا  . دـندرب شاهناـخ  هب  و 
فارطا تفرگ و  ار  ریـشمش  ناسرب ، نم  هب  ارم  ریـشمش  تفگ  فیفعنبا  دندمآ  ادخ  نانمـشد  ردـپ  دز : ادـص  شرتخد  دـندش ، هناخ  دراو 

لسن نالتاق  زا  مدیگنجیم و  وت  يور  شیپ  رد  مدوب و  درم  شاک  ردپ ! تفگیم : هللادبع  رتخد  . درکیم عافد  دوخ  زا  دیناخرچیم و  دوخ 
عفد ار  نمـشد  هلمح  وا  تخاـسیم و  هاـگآ  ار  وا  شرتخد  درکیم  هلمح  هللادـبع  هب  هک  وس  ره  زا  نمـشد  . متفرگیم ماـقتنا  ربـمغیپ  كاـپ 

: تفگ دید  ار  وا  دایز  نب  هللادـیبع  هک  نیمه  دـندرب  دایزنبا  دزن  هب  دـندرک و  ریگتـسد  ار  وا  دایز  شـشوک  شالت و  اب  ماجنارـس  دومنیم ،
گنت وت  رب  ار  راگزور  دوب  زاب  ممـشچ  رگا  مسق  ادخب  تخاس  راوخ  ارم  هنوگچ  ادخ ، نمـشد  هللادبع : . تخاس راوخ  ارت  هک  ار  ادخ  دـمح 
دیامرف مبیصن  تداهش  هک  متساوخ  ادخ  زا  یئایب  ایند  هب  وت  هک  نآ  زا  لبق  تفگ : هللادبع  . دننزب ار  وا  ندرگ  داد  روتـسد  دایزنبا  مدرکیم ،

ار ادخ  نونکا  مدش و  سویأم  میاعد  تباجتسا  زا  مداد  تسد  زا  ار  میاهمشچ  نوچ  دهد و  رارق  دوخ  قلخ  نیرتدب  تسد  هب  ار  متداهـش  و 
دیهش ار  فیفع  هللادبع  دایزنبا  روتسد  هب  مدوب . هدش  سویام  هک  نآ  زا  دعب  دومرف  مبیـصن  تداهـش  هک  منکیم  رکـش  میوگیم و  ساپس 

[ . 354  ] دنتخیوآ راد  هب  هخبس  رد  دندرک و 

هفوک ياههچوک  رد  نیسح  رس 
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هیلع مدرم  یلاـمتحا  تکرح  زا  يریگـشیپ  نیـسح و  ماـما  نایعیـش  نتخاـس  نوبز  راوخ و  دوخ و  تردـق  ندرک  هداـیپ  روـظنم  هب  داـیزنبا 
نب باذکلا  لتق  : درکیم نالعا  مه  يدانم  دننادرگب ، هفوک  ياههچوک  رد  ار  ادهـش  ریاس  مالـسلاهیلع و  نیـسح  رـس  داد  روتـسد  تموکح 

و - 2 عفری ةانق  یلع  نیرظانلل  هیـصو  دمحم و  تنب  نبا  سأر  - 1: تسا هدورـس  نینچ  هنیمز  نیا  رد  یعازخ  لبعد  هحفص 326 ] باذکلا [ .
الا ۀضور  ام  - 4 عمـست نذا  لک  كؤزر  مصا  ۀـیامع و  نویعلا  كرظنمب  تلحک  - 3 عجفتم مهنم و ال  رکنم  عمسمب ال  رظنمب و  نوملـسملا 

رتخد رسپ  رـس  - » 1 عـجهت کـب  نکی  مل  اـنیع  تمنا  يرک و  اـهل  تنک  اـنافجأ و  تظقیا  - 5 عجـضم كربق  طخل  ةرفح و  کل  اـهنا  تنمت 
نویش و هن  دنکیم و  داریا  یسک  هن  دنونشیم  دننیبیم و  ناناملـسم  - » 2 «. دوشیم دنلب  ین  رس  رب  ناگدننیب  ندید  يارب  وا  یـصو  دمحم و 

چیه - » 4 «. هدرک رک  ار  اهشوگ  همه  وت  تبیـصم  دندیـشک و  يروک  همرـس  اهمشچ  وت  رـس  ندـید  اب  ربمغیپ ) رـسپ  - ») 3 «. دیامنیم يراز 
زاـن باوخ  هب  وت  دوجو  اـب  هک  یئاهمـشچ  رب  باوخ  - » 5 «. دوب وت  هاـگباوخ  ربق و  لـحم  شاـک  دـنکیم  وزرآ  هک  تسین  نیمز  زا  ياهطقن 
مدرم رد  تلاح  نیا  یهاـتوک  ناـمز  کـی  اـت  هتبلا  هتکن : «. دـنتفرگ مارآ  دـنتفریمن  باوخ  هب  وت  سرت  زا  هک  ناـنآ  دـش و  مارح  دـنتفریم 
مدید مدوب  هتـسشن  دوخ  هفرغ  رد  دیوگ : مقرا  نب  دیز  . دندنک ار  يدـیزی  ملظ  هشیر  دـندمآ و  دوخب  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دوب  امرفمکح 

فهکلا و باحصا  نا  تبسح  ما  دناوخیم : هک  مدینش  دیسر  ماهفرغ  يذاحم  هب  هک  نیمه  دننادرگیم ، اههچوک  رد  هزین  يالاب  نیسح  رس 
زا هیآ  نیا  ندینش  زا  تسا » ام  بیجع  تایآ  زا  میقر  فهک و  باحصا  ناتساد  هک  ینکیم  نامگ  ایآ  [ .» 355  ] ابجع انتایا  نم  اوناک  میقرلا 

ندش هدنز  زا  وت  رـس  يرآ  بجعا . بجعا و  هللا  لوسر  نبای  کسأر  : مدز ادص  رایتخایب  دـش و  تسار  منت  رب  يوم  هللادـبعیبا  هدـیرب  رس 
[ . 356  ] نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  تسا ». رتبیجع  و  هحفص 327 ] بیجع [  فهک  باحصا 

دنوشیم نامیشپ  نیمرجم  هک  اجنآ 

نیا رد  ریظنیب  تلادـع  نآ  اب  بلاطیبا  نب  یلع  لاس  جـنپ  تدـم  هک  هفوک  مدرم  يوس  زا  دـندش  هفوک  دراو  البرک  يارـسا  هکنآ  زا  سپ 
ربمغیپ دنزرف  ناگدنشک  رب  نعل  نعط و  يادص  فرط  ره  زا  دندوب  هدینش  دایز  ار  ربمغیپ  تیب  لها  لئاضف  هدرک و  تموکح  اهنآ  رب  رهش 

البرک زا  تعجارم  زا  سپ  دعسرمع  هکنانچ  دندش  نامیشپ  ناگس  زا  رتدب  هللادبعیبا  نانمشد  دیـسریم ، ناشنانمـشد  شوگ  هب  دش و  دنلب 
یعضو زا  دشاب  رتدب  هک  هتشگنرب  شاهداوناخ  دزن  سک  چیه  داد : خساپ  درک  یسرپلاوحا  وا  زا  شناگتسب  زا  یکی  هک  دوب  نامیشپ  نانچنآ 

محر و مدش و  یگرزب  رما  بکترم  تیـصعم و  ار  میکح  يادخ  مدرک و  تعاطا  دایزنبا  نوچ  يرجاف  قساف و  درم  زا  ماهتـشگرب ، نم  هک 
دایزنبا دزادنیب  يرگید  ندرگ  هب  ار  نیـسح  لتق  مرج  دهاوخیم  نیمرجم  زا  کی  ره  هک  تسا  اجنیا  . مدرک عطق  ار  یفیرـش  يدـنواشیوخ 

ار مئارج  مامت  هک  دوب  دهاوخ  یکردم  تشذگ ) نیشیپ  تاحفص  رد   ) تسا هتشون  دعسرمع  هب  رمش  هلیـسو  هب  هک  ار  ياهمان  هک  دیـشیدنا 
همان مدوب  وت  روتسد  تعاطا  یپ  زا  دعـسرمع : . نادرگرب نم  هب  ار  همان  نآ  تشاد : راهظا  تساوخ و  ار  دعـسرمع  اذل  دنکفایم  وا  ندرگ  هب 

وا هشقن  هک  دنامهفب  وا  هب  تساوخ  درک  هدهاشم  ار  دایزنبا  رارصا  هک  دعـسرمع  . يروایب ار  همان  دیاب  منکیمن  رواب  دایزنبا : ! مدرک مگ  ار 
نیسح نتشک  هنیمز  رد  نم  دنرادب ، روذعم  نیسح  لتق  رد  ارم  ات  دنناوخب  شیرق  ياهنزریپ  يارب  ات  مداتـسرف  ار  نآ  تفگ : . تسا هدناوخ  ار 

هحفص 328] [ . ] 357 . ] مدوب هدرک  ادا  ار  وا  قح  مدرکیم  تعاطا  نینچ  نیا  صاقویبا  نب  دعس  مردپ  زا  رگا  هک  مدرک  یتعاطا  نانچ  ارت 

نیسح ناگدنشک  رب  داقتنا 

اهنآ ناگتـسب  نیرتکیدزن  يوس  زا  یتـح  دـش  ریزارـس  ربـمغیپ  رـسپ  ناگدنـشک  رب  مدرم  تاداریا  تاداـقتنا و  هللادـبعیبا  تداهـش  زا  سپ 
یگدرب تمالع  تمایق  زور  ات  دایز  نادنزرف  مامت  ینیب  رب  هک  متـشاد  تسود  ادخب  تفگ : هللادـیبع  شردارب  هب  دایز  نب  نامثع  - 1: هکنانچ

هناجرم هک  هدش  لقن  يزوجلانبا  طبس  هرکذت  زا  - 2. تسشنیمن دایز  نادنزرف  هرهچ  رب  گنن  هکل  نیا  دشیمن و  هتشک  نیسح  دندزیم و 
تـسپ يا  ینعی  . » ادـبا هللا  هجو  تیأر  هللا ال  هللا و  لوسر  نبا  تلتق  ثیبخ  ای  تفگ : تفرگ و  مشخ  شثیبخ  دـنزرف  رب  داـیز  هللادـیبع  رداـم 
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زا تدش  هب  راسی  نب  لقعم  - 3 «. درک یهاوخن  هدهاشم  شوخ  يور  اب  ار  ادخ  زگره  مسق  ادخ  هب  یتشک  ار  ص )  ) ادخ لوسر  رـسپ  ترطف 
هاگره مدرم  - 4. دوـمن يراددوـخ  وا  اـب  تبحاـصم  ینیـشنمه و  زا  ـالبرک  هعقاو  زا  سپ  تفرگ و  هراـنک  وا  زا  درکیم و  داـقتنا  داـیزنبا 

نامحرلادبع نب  نیصح  - 5. دندرکیم كرت  ار  دجسم  مدرم  دشیم  دجـسم  دراو  هاگره  و  دندرکیم ، تنعل  ار  وا  دندیدیم  ار  دعـسرمع 
هدیـشاپ ام  رـس  رب  رتسکاخ  ایوگ  هک  میدنارذگ  ریغتم  ياهگنر  تهب و  تلاح  هب  زور  هس  دیـسر  ام  هب  نیـسح  لتق  ربخ  نوچ  دیوگ : یملس 

دش و ریغتم  شگنر  دینش  ار  نیسح  تداهش  ربخ  یتقو  دوب  هدرک  رایتخا  توکـس  لاس  تسیب  عیبر ) هجاوخ   ) میثخ نب  عیبر  - 6. تسا هدش 
كدابع نیب  مکحت  تنا  ةداهشلا  بیغلا و  ملاع  ضرالا  تاوامسلا و  رطاف  مهللا  : دناوخ ار  هیآ  نیا  و  دنتـشک ؟ ار  نیـسح  یتسار  ایآ  تفگ :
فالتخا دراوم  رد  تناگدنب  نیب  وت  یهاگآ ، ناهنپ  راکـشآ و  هب  يدـیرفآ و  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  یئادـخ  يا  . » نوفلتخی هیف  اوناک  امیف 

تشاذگیم ناشناهد  رب  همقل  تسد  اب  تشادیم و  تسود  ار  نانآ  ادخ  لوسر  هک  دنتـشک  ار  ینادرمناوج  دومرف : سپـس  ینکیم » مکح 
دیهـش ار  نیـسح  دینـش  هک  یماگنه  يرـصب  نسح  - 7. تفر اـیند  زا  اـت  تشگرب  توکـسب  هراـبود  دـیناشنیم  شیوـناز  يور  ار  اـهنآ  و 

هدج هل  نمقتنیل  هللا  اهیبن و  نبا  اهیعر  نبا  لتق  ۀمال  هالذا  و  تفگ : درک و  مرو  شیاهولهپ  هحفص 329 ] هک [  درک  هیرگ  ردق  نآ  دناهدرک ،
نیـسح ردپ  دج و  مسق  ادخب  دشکب  ار  شربمغیپ  دنزرف  هدازانز  دـنزرف  هک  یتما  يارب  تسا  يراوخ  تلذ و  هچ  هآ ! .» هناجرمنبا نم  هوبا  و 

ياج هب  نیسح  ندش  هتشک  رطاخ  هب  دندرک  كرت  ار  هفوک  ياهدع  یتح  تسا  دایز  هنیمز  نیا  رد  بلاطم  «. دنریگیم ماقتنا  هناجرم  رـسپ  زا 
ینکس دوشیم  دیهش  رهـش  نآ  رد  ربمغیپ  رـسپ  هک  يرهـش  رد  تفگ : درک و  ناکم  لقن  هرـصب  هب  یعاضق  نامحرلادبع  دننام  دنتفر  رگید 

[ . 358  ] منکیمن

ماش هب  ادهش  ياهرس  لاقتنا 

هیقب نیـسح و  رـس  زور  نآ  يادرف  دـینادرگ  هفوک  تالحم  اههچوک و  رد  ار  اهرـس  زور  کی  هک  نآ  زا  دـعب  دایزنبا  هک  هدـمآ  راـبخا  رد 
، ادخ يزوریپ  حتف و  هب  تراشب  رحز : ؟ ربخ هچ  دیسرپ : دیزی  دش ، دراو  رحز  هک  یماگنه  داتـسرف ، ماش  هب  سیق  نب  رحز  هلیـسو  هب  ار  اهرس 

هللادیبع ریما  مکح  هب  دنوش و  میلست  هک  میتساوخ  اهنآ  زا  دندش ، دراو  ام  رب  شنایعیش  زا  رفن  تصش  ناگتسب و  زا  رفن  هدجه  اب  نیـسح  هک 
هک یتقو  ات  میدرک  هرـصاحم  ار  نانآ  وس  ره  زا  میتخات و  اهنآ  رب  باتفآ  عولط  اب  دندرک ، رایتخا  ار  گنج  اهنآ  دنگنجب ، ای  دنهد  نت  دایز 
هب نینمؤملاریما  ای  دـنگوس  ادـخب  دـنکیم  رارف  زاب  زا  رتوبک  هک  نانچ  دـندرکیم  رارف  اهلادوگ  اههشیب و  هب  اـهنآ  تفرگ  تدـش  گـنج 

دولآنوخ و ناـشاههماج  هداـتفا و  نیمز  يور  اهندـب  نونکا  میتشک و  ار  همه  هک  تشذـگن  شیب  يرتـش  ندرک  تسوپ  نتـشک و  هزادـنا 
زا نم  تفگ : تشادرب و  رـس  هاگنآ  دنکفا و  ریز  هب  رـس  یتدم  دـیزی  . دزویم اهنآ  رب  داب  دـباتیم و  اهنآ  رب  باتفآ  دولآكاخ و  اهتروص 

سپس دنک ، تمحر  ار  نیسح  ادخ  متشذگیم ، وا  زا  مدشیم  فرط  وا  اب  دوخ  نم  رگا  نیـسح ، نتـشک  زا  رتمک  هب  مدشیم  دونـشخ  امش 
هحفص 330 ] [ . ] 359  ] دادن وا  هب  ياهزیاج  درک و  نوریب  ار  وا 

ماش هب  ءارسا  لاقتنا 

نب رمـش  يذـئاع و  هبلعث  نب  رفخم  یتسرپرـسب  تخاس و  هدامآ  ار  ارـسا  داتـسرف ، ماـش  هب  ار  ادهـش  ياهرـس  داـیز  هللادـیبع  هک  نآ  زا  سپ 
نودـب رتش  زاهج  رب  راوس  دنتـسب و  ندرگ  هب  ار  اهتسد  هعماج  لغ  اب  ار  ع )  ) داجـس ماما  داد  روتـسد  يو  درک ، هناور  ماش  هب  نشوجلايذ 

هک يرگید  لقن  رد  .و  تفگن ینخـس  نارومأم  زا  کی  چـیه  اب  ریـسم  لوط  رد  ع )  ) نیدـباعلانیز ماما  . دـنداد تکرح  ماـش  يوسب  شوپور 
تدـم نیا  رد  درک و  روتـسد  بسک  تشون و  هیواعم  نب  دـیزی  هب  ياهمان  البرک  هعقاو  زا  سپ  داـیزنبا  هک  هدـمآ : تسا  هدرک  رکذ  يربط 

یتقو داتفا  نادنز  لخاد  نوریب  زا  یگنـس  هارمه  ياهمان  دندرک  هدـهاشم  ناهگان  تیب  لخا  زور  کی  دـندوب  هللادـیبع  نادـنز  رد  تیب  لها 
دیدینش ریبکت  يادص  رگا  زور  نآ  رد  ددرگیم ، رب  زور  نالف  رد  هتفر و  ماش  هب  امش  دروم  رد  يدصاق  دوب : هتشون  نینچ  دندناوخ  ار  همان 
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نادنز لخاد  همان  هارمه  یگنس  دعوم  زا  لبق  زور  هس  ای  ود  دیناما  رد  دیدینـشن  ریبکت  يادص  رگا  دش و  دیهاوخ  هتـشک  یگمه  هک  دینادب 
ریبکت دـعوم  زور  رد  . ددرگیمرب دـصاق  زور  نالف  رد  هک  دـیهد  ماجنا  دـیراد  یتیـصو  رگا  دوب : هدـش  روآدای  هماـن  نیا  رد  هک  دـش  ترپ 
ماـجنا تشحو  سرت و  داـجیا  روـظنم  هب  زین  ار  لاـمعا  نیا  هـتکن : [ . 360  ] دینک هناور  ماش  هب  ار  ارـسا  هک  دیـسر  دـیزی  همان  دـشن و  هدـینش 

. نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا  دندادیم 

دندوب نیسح  هارمه  هداوناخ  اب  رفن  هس 

هب نیسح  ماما  هارمه  ناشهداوناخ  اب  هک  دندوب  رفن  هس  طقف  مالـسلاهیلع  هللادبعیبا  هباحـص  نایم  رد  میرذگب  هک  مشاهینب  ياههداوناخ  زا 
نوچ دـندوب و  ینیـسح  مرح  اب  شاهداوناخ  تسویپ و  ع )  ) نیـسح هب  دـمآ و  هداوناخ  اب  هک  یناملـس  ثراـح  نب  ةداـنج  - 1: دندمآ البرک 

تمدخ هدانج  رـسپ  دگنجب  نیـسح  باکر  رد  هک  داد  هحفـص 331 ] نامرف [  ار  هدانج  نب  ورمع  شدنزرف  هدانج  رـسمه  دش  هتـشک  هدانج 
، دشاب یـضاران  شردام  دیاش  هداد  تسد  زا  گنج  رد  ار  شردپ  رـسپ  نیا  دومرف : دادـن و  هزاجا  ماما  تساوخ ، نادـیم  هزاجا  دـمآ و  ماما 
هک تسا  یبلک  ریمع  نب  هللادبع  - 2. دومرف نادیم  هزاجا  ماما  هاگنآ  تسا » هدرک  رما  ارم  مردام  . » ینترما یتلا  یه  یما  نا  درک : ضرع  رسپ 

-3. تشذگ یلبق  تاحفص  رد  شتداهش  ناتساد  هک  دربب  هارمه  زین  ار  يو  هک  داد  دنگوس  ار  وا  شرسمه  تسویپ و  نیسح  هب  دعج  رئب  زا 
نت هس  نیا  لاح  حرش  هک  دندش . نیسح  تیب  لها  همیمض  شاهداوناخ  دش و  قحلم  ع )  ) نیسح هب  هداوناخ  اب  هک  تسا  هجـسوع  نب  ملـسم 
دزن اههداوناخ  نیا  ناگتـسب  دـندش  هفوک  دراو  ارـسا  هک  یتقو  اریز  دـنتفرن ، تراـسا  هب  اـههداوناخ  نیا  اـما  . تشذـگ نیـشیپ  تاحفـص  رد 
ةوق لوح و ال  دندرب ال  تراسا  هب  ار  نیسح  تیب  لها  طقف  دنتـشگزاب ، ناشلزانم  هب  ای  دندنام و  هفوک  رد  اهنآ  دندرک و  تطاسو  دایزنبا 

. هللااب الا 

هرونم هنیدم  هب  نیسح  ندش  هتشک  شرازگ 

نیسح لتق  تراشب  ورب و  هنیدم  هب  تفگ  تساوخ و  ار  یملس  کلملادبع  داتسرف  ماش  هب  ار  ادهش  ياهرس  هک  نآ  زا  سپ  دایز  نب  هللادیبع 
، دوبن ریذپفاطعنا  هک  تفریذپن  دایزنبا  نکیل  دروایب  رذـع  تساوخیم  کلملادـبع  ناسرب ، صاعلا  نب  دیعـس  نب  ورمع  هنیدـم  ریما  هب  ار 
ار ربخ  يرگید  وت  زا  لبق  اداـبم  ناـسرب  هنیدـم  هب  ار  دوخ  عیرـس  رخب و  يرگید  بکرم  دـنام  هار  رد  تبکرم  رگا  تفگ  داد و  وا  هب  یغلبم 

ریما دزن  ربخ  ! » ریمالا دـنع  ربخلا  متفگ : ؟ ربخ هچ  دیـسرپ  دـید و  ارم  شیرق  زا  يدرم  مدـش  هنیدـم  دراو  نوچ  دـیوگ : کلملادـبع  . دـناسرب
ناه دیسرپ : مکاح  دش ، دراو  هنیدم  مکاح  رب  کلملادبع  . دش هتشک  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نوعجار .» هیلا  انا  انا هللا و  : » تفگ یـشیرق  «. تسا

رد ورب و  سپ  تـفگ : هنیدــم  یلاو  هحفـص 332 ] دـش [ ! هتـشک  نیـسح  دـنک ، لاحـشوخ  ار  ریما  هک  يربخ  تفگ : کلملادـبع  ؟ ربخ هچ 
زگره هک  تساخرب  مشاهینب  ياههناخ  زا  ینویـش  هلان و  نانچ  دش  دنلب  نم  نالعا  يادـص  یتقو  دـیوگ : کلملادـبع  . نک نالعا  اههچوک 
ءاـسن تجع  : تفگ دـیدنخ و  دـش و  لاحـشوخ  مداد  دیعـس  نب  ورمع  هب  ار  راـک  شرازگ  یتقو  مدوب ، هدینـشن  یـسک  زا  ياهلاـن  نینچ  نیا 

هلاـن هجـض و  بنرا  زور  رد  اـم  ناـنز  هک  روط  ناـمه  دـندرک  هلاـن  داـیزینب  ناـنز  [ . 361  ] بنرالا ةادـغ  انتوسن  جیجـضک  ۀـجع  داـیزینب 
[ .« 363 . ] دش هتشک  نامثع  هک  تسا  يزور  یفالت  هب  مشاهینب  زورما  ینعی  [ .» 362  ] نامثع ۀیعاوب  ۀیعاو  هذه  تفگ : سپس  . دندومن

ماش هار  نیب  ثداوح 

برش اذغ و  فرص  لوغشم  نیرومام  هک  یلاح  رد  دندمآ  دورف  هک  یلزنم  نیلوا  رد  دنتفریم  ماش  هب  نیسح  سدقم  رس  هارمه  هک  یناسک 
ۀعافـش انیـسح  تلتق  ۀما  وجرتا  : تشون راوید  رب  دش و  راکـشآ  یتسد  ناهگان  هک  دندرک  هدهاشم  دـندوب  یلاحـشوخ  یمرگرـس و  رمخ و 
ناساره برطضم و  ناهارمه  «. دنراد تمایق  باسح و  زور  رد  ار  شدج  تعافش  دیما  دنشکیم  ار  نیسح  هک  یتما  ایآ  » باسحلا موی  ةدج 
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تسد هرابود  دندش ، لوغشم  ندروخ  اذغ  هب  نیرومأم  سپـس  دش ، بیاغ  تسد  دنتـسناوتن و  دنریگب  ار  تسد  دنتـساوخ  اهیـضعب  دندش ،
یعیفـش اهنیا  هک  مسق  ادخ  هب  تسا  نینچ  هن  » باذـعلا یف  ۀـمایقلا  موی  مه  عیفـش و  مهل  سیل  هللا  الف و  : تشون ار  تیب  نیا  تشگ و  رهاظ 
هتسشن ندروخ  اذغ  هب  نوچ  دش و  دیدپان  دنریگب  ار  تسد  دنتساوخ  اددجم  «. دوب هحفص 333 ] دنهاوخ [  بذعم  تمایق  زور  رد  دنرادن و 

دنتـشک و روج  مکاح  مکح  هب  ار  نیـسح  » باتکلا مکح  مهمکح  فلاخ  روج و  مکحب  نیـسحلا  اولتق  دـق  :و  تشون دـش و  رادـیدپ  تسد 
[ . 364  ] دندرک چوک  اج  نآ  زا  دش و  راوگان  همه  رب  اذغ  ندروخ  «. تسا ادخ  مکح  فلاخم  اهنآ  مکح 

هللادبع یبا  رس  ینارصن و  بهار 

تظفاحم نآ  زا  ياهدـع  دـندرکیم و  بصن  هزین  رب  دـندروآیم و  نوریب  قودنـص  زا  ار  نیـسح  رـس  هار  نیب  لزانم  رد  دایزنبا  نیروماـم 
رید نوریب  زا  دـش  هجوتم  بهار  بش  همین  تشاد ، يرید  اج  نآ  رد  یبهار  هک  دندیـسر  یلزنم  هب  دـننک ، كرت  ار  لزنم  نآ  ات  دـندومنیم 
امـش تـفگ ! دـمآ و  نیرومأـم  دزن  تـسا ، نیـسح  رــس  زا  روـن  هـک  درک  هدـهاشم  دـمآ  نوریب  دـشخردیم ، نامــسآ  اـت  نـیمز  زا  يروـن 

لوسر رتخد  همطاف  ؟ تسیک شردام  بلاطیبا -. نب  یلع  ؟ یلع مادـک  یلع -. نب  نیـسح  رـس  ؟ تسیک رـس  نیا  : دایزنبا نیرومأم  ؟ دـیتسیک
يرادـهگن ناممـشچ  هژم  يور  ار  وا  تـشاد  يدـنزرف  حیـسم  رگا  دـیتسه . یمدرم  دـب  هـچ  امــش  رب  ياو  یلب -! ؟ ناـتربمایپ رتـخد  ادـخ -.

داد و ار  رانید  بهار  درادن ، یعنام  ؟ دیراپسب نم  هحفص 334 ] هب [  حبص  ات  ار  رس  نیا  مهدب  امش  هب  رانید  رازه  هد  تسا  نکمم  میدرکیم 
ار نیـسح  رـس  حبـص  ات  درکیم  هیرگ  ار  بش  مامت  تشاذـگ و  وناز  يور  دـینادرگ و  رطعم  داد و  وشتـسش  ار  نآ  تفرگ و  لیوحت  ار  رس 
هللا و لوسر  ادـمحم  كدـج  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  انا  و  مرادـن . ار  دوخ  راـیتخا  زج  نم  سدـقم  رـس  يا  تفگ : داد و  رارق  بطاـخم 

تسا ادخ  لوسر  وت  دج  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  تسین و  یئادخ  اتکی  يادخ  زج  هک  مهدیم  یهاوگ  . » كدبع كالوم و  یننا  دهـشا 
یتقو دناتـسب ، ام  زا  دـیزی  اداـبم  مینک  میـسقت  ار  اـهرانید  دـیئایب  دـنتفگ : هللادـبعیبا  رـس  نیرومأـم  ماـش  کـیدزن  «. ماوت دـج  نید  رب  نم  و 

هللا نبـسحت  و ال  دوب : بوتکم  نآ  فرط  کی  هک  دوب  هدش  لیدبت  فزخ  هب  الط  ياهرانید  هک  دندومن  هدهاشم  دندوشگ  ار  رز  ياههسیک 
[ . 365  ] نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و  رگید : فرط  رد  و  نوملاظلا . لمعی  امع  الفاغ 

سارلا دهشم 

مان تسا  هتفرگ  رارق  اجنآ  رد  ع )  ) نیسح رس  هک  یئاج  ینعی  سارلا  دهشم  ناونعب  ماش  هفوک و  نیب  ار  یعضاوم  بقانم  رد  بوشآرهـشنبا 
ره تسا و  فورعم  ماش  رد  سارلا  دهـشم  اما  و  ماش . نالقـسع و  صمح و  ةامح و  نیبیـصن و  لـصوم و  زا : تسا  تراـبع  اـهنآ  هک  هدرب 

لصوم هب  هللادبعیبا  رس  نالماح  هک  یماگنه  لصوم : رد  سارلا  دهـشم  اما  .و  تسا هدرک  ترایز  ار  اجـسا  قشمد  رد  هتفر  هیروس  هب  سک 
رس رهش  جراخ  رد  دندش  عنام  رهـش  هب  اهنآ  دورو  زا  لصوم  مدرم  دنتـساوخ ، ار  دوخ  ياهيدنمزاین  لئاسو و  لصوم  مکاح  زا  دندیـسر 
لاس ره  ياروشاع  ياهزور  رد  دیکچ و  گنـس  رب  هللادـبعیبا  رـس  زا  نوخ  هرطق  کی  دـندوب ، هداد  رارق  یگنـس  يور  ار  مالـسلاهیلع  ماما 

اپ رب  لاس  ره  مسارم  نیا  ناورم  کلملادـبع  مایا  ات  دـندومنیم و  اپ  رب  يروشرپ  يرادازع  دـندرکیم و  عاـمتجا  مدرم  دیـشوجیم و  نوخ 
دندرکیم اپ  رب  ار  اروشاع  زور  مسارم  دـنتخاس و  ياهبق  نآ  لحم  رد  مدرم  دـندرب . اـج  نآ  زا  ار  گنـس  داد  روتـسد  کلملادـبع  دـشیم ،

هحفص 335 ] [ . ] 366]

نشوج رد  طقسلا  دهشم 

هک ینامز  دندرکیم  جارختـسا  سم  اجنآ  زا  هک  بلح  رهـش  یبرغ  فرط  رد  تسا  یهوک  نشوج  تسا : هدـمآ  يومح  نادـلبلا  مجعم  رد 
رد دنتساوخ  ماعط  بآ و  ندعم  نارگراک  زا  درک  طقس  هچب  هطقن  نیا  رد  هللادبعیبا  نانز  زا  یکی  دندرک  روبع  اجنآ  زا  تیب  لها  يارـسا 
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درک و نیرفن  اهنآ  رب  هللادبعیبا  رسمه  دنتفگ : ازسان  دندرک و  مه  نیهوت  اهنآ  هب  هکلب  دندادن  اذغ  بآ و  اهنت  هن  هیماینب  ءوس  تاغیلبت  رثا 
طقس هچب  طقـسلا و  دهـشم  هب  فورعم  تسا  یهاگراب  هوک  نیا  هلبق  رد  دش ، لیطعت  اتجیتن  تشادن و  یهددوس  ندعم  رگید  خیرات  نآ  زا 

[ . 367  ] دوشیم هتفگ  مه  هکد  دهشم  دنداهن و  مان  نسحم  ار  نیسح  ماما  هدش 

دننکیم تنیز  ار  ماش 

زا ینامداش  راهظا  تیب و  لها  ياشامت  يارب  گرزب  کچوک و  درم و  نز و  زا  ماش  مدرم  دندیـسر  ماـش  کـیدزن  نوچ  تیب  لـها  يارـسا 
عاونا اب  ار  رهـش  دنتخاس و  فقوتم  رهـش  جراخ  رد  ار  تیب  لها  زور  هس  رهـش  نیئزت  لیمکت  روظنم  هب  دنتفاتـش ، لابقتـسا  هب  دـیزی  يزوریپ 

یبوکیاپ صقر و  هب  وهل  تالآ  برـض و  زاس و  روپیـش و  لـبط و  اـب  مدرم  دـندرک  تنیز  تارهاوج  هنیئآ و  تفبرز و  ریرح و  ياـههچراپ 
[ . 368  ] تسا هدیدن  اج  کی  رد  ار  یتیعمج  نینچ  یسک  زگره  هک  دندوب  هدرک  عامتجا  رهش  جراخ  رد  یتیعمج  دنتخادرپ ،

ماش هب  تیب  لها  دورو 

هتفگ رعاـش  هکناـنچ  تـسا  ازع  زور  نایعیــش  يارب  دـنریگیم و  دـیع  هـیماینب  ار  زور  نـیا  دـندش ، قـشمد  دراو  ص )  ) ربـمغیپ تـیب  لـها 
دیع ار  اهزور  نآ  ماش  رد  هیماینب  یلو  دـننکیم  اپ  رب  ازع  سلاجم  قارع  رد  » اهدایعأ نم  ماشلاب  ۀـیوما  اهدـعت  قارعلاب  متآـم  تناـک  : تسا

تـشاد يرترب  یـشوخ  يوب  ره  رب  هک  دیزویم  یـشوخ  يوب  هللادبعیبا  رـس  زا  هک  هدش  تیاور  فنخمیبا  زا  هحفص 336 ] دنریگیم [ .»
هچ دیــسرپ : رمــش  یهد ؟ ماــجنا  تـسا  نـکمم  مراد  یتجاــح  تـفگ : ار  رمــش  موــثلکما  دندیــسر  رهــش  کــیدزن  تـیب  لــها  نوــچ 

وگب دننکیم  لمح  ار  اهرس  هک  یناسک  هب  دشاب و  رتمک  یچاشامت  تیعمج  هک  دینک  دراو  ياهزاورد  زا  ار  ام  دومرف : موثلکما  ؟ یهاوخیم
اههزین يالاب  ار  اهرـس  داد  روتـسد  ترطف  تسپ  رمـش  . میدـش راوخ  نایچاشامت  رظن  ترثک  زا  هک  دـننک  رود  نانز  لـماحم  زا  ار  اهرـس  هک 
[ . 369 . ] هللااب الا  ةوق  لوح و ال  ال  دندرک . دراو  رهش  گرزب  رد  زا  ار  اهنآ  دنهد و  تکرح  نانز  ياهلمحم  رانک  رد  دندرک و  بصن 

نیسح تیب  لها  دعس و  نب  لهس 

مدید افـصاب  دایز و  راجـشا  ياراد  دابآ  يرهـش  داتفا  ماش  هب  مروبع  مدوب  هتفر  سدقملاتیب  ترایز  يارب  دـیوگ : يدـعاس  دعـس  نب  لهس 
تالآ زاس و  اب  هک  مدید  ار  نانز  دنايداش ، رورس و  قرغ  مدرم  دناهدرک و  نیذآ  ار  رهش  گنراگنر  ياههچراپ  اب  هک  مدرک  هدهاشم  یلو 

مه اب  هک  مدید  ار  ياهدع  ياهشوگ  رد  میربخیب ، نآ  زا  هک  تسا  يدـیع  ماش  مدرم  يارب  ایآ  متفگ  دوخ  اب  دنـصقریم ، دـننزیم و  بعل 
دعـس نب  لهـس  نم  يرآ  متفگ : ؟ یبیرغ ایوگ  درمریپ  دنتفگ : میرادن ؟ ربخ  ام  هک  تسا  يدیع  ماش  رد  امـش  يارب  متفگ : دننکیم  تبحص 

هچ رگم  متفگ : ؟ دربیمنورف ار  شلها  نیمز  دراـبیمن و  نوخ  نامـسآ  ارچ  هک  ینکیمن  بجعت  دعـس ! دـنتفگ : . میادـخ لوسر  هباحـص  زا 
نینچ نیا  مدرم  دنروآیم و  ار  نیـسح  رـس  ياو  يا  متفگ : ! دنروآیم هیده  دیزی  يارب  قارع  زا  ار  ربمغیپ  دنزرف  نیـسح  رـس  دنتفگ : ؟ هدش

، مدـمآ هزاورد  يولج  هحفـص 337 ] دندرک [ . هراشا  تاعاس  هزاورد  هب  دننکیم ؟ دراو  هزاورد  مادـک  زا  مدیـسرپ  !؟ دـننکیم یلاحـشوخ 
لوسر هب  اهناسنا  نیرتهیبش  هک  تسا  بصن  نآ  رب  يرـس  دراد  تسد  رد  ياهزین  هک  مدید  ار  يراوس  هدـش ، فیدر  هک  مدـید  ار  اهمچرپ 

وت رتخد  مدیـسرپ : متفر  نانز  زا  یکی  کیدزن  دـنراوس ، شـشوپ  نودـب  رتش  رب  هک  مدـید  ار  تیب  لها  نانز  اـهنآ  بیقعت  رد  تسا ، ادـخ 
دج باحـصا  زا  دعـس  نب  لهـس  نم  هک  مـهد  ماـجنا  مناوـتب  هـک  يراد  یتجاـح  اـیآ  مـتفگ : ! منیـسح رتـخد  هنیکـس  نـم  دوـمرف : ؟ یتـسیک
هک نآ  هب  دننک ، هاگن  ام  هب  رتمک  نادرم  ات  دربب  رتولج  ار  رـس  يردق  وگب  دنکیم  لمح  ار  رـس  نیا  هک  یـسک  هب  لهـس  يا  دومرف : . میامش

ار رـس  نیا  متفگ : ؟ يراد تجاح  هچ  دیـسرپ  ؟ مهدب وت  هب  رانید  دصراهچ  ات  يروآرب  ارم  تجاح  تسا  نکمم  متفگ : درکیم  لمح  ار  رس 
[ . 370  ] مداد وا  هب  رانید  دصراهچ  مه  نم  داد و  ماجنا  ار  ماهتساوخ  درم  نآ  دنشاب ، نوصم  رگهراظن  زا  ربمغیپ  مرح  ات  ربب  اهنز  ولج  زا 
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داجس ماما  یماش و  درم 

نیدـباعلانیز ماما  هب  شمـشچ  تیعمج  نایم  رد  هک  یماگنه  دوب ، هتفرگ  رارق  هیماینب  ءوس  تاغیلبت  ریثأت  تحت  هک  ماش  مدرم  زا  يدرمریپ 
دمحلا هللا تفگ : درک و  دنلب  ترضح  يوس  هب  ار  رس  دیناسر  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ار  دوخ  تفاکـش و  مهرد  ار  تیعمج  فوفـص  داتفا  (ع )

خاش دینادرگ و  طلسم  امش  رب  ار  ریما  درک و  كاله  ار  امش  هک  ار  يادخ  ساپـس  .» ۀنتفلا نورق  عطق  مکنم و  ریمالا  نکما  مککلها و  يذلا 
خیـش ای  دومرف : تسا ، هدش  هبتـشم  وا  رب  قح  هدروخ و  بیرف  هک  دش  هجوتم  دنکفا و  وا  رب  يرظن  ع )  ) نیدـباعلانیز ماما  «. تسکـش ار  هنتف 

ةدوملا الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  ياهدـناوخ !؟ ار  هیآ  نیا  ایآ  یلب -. هحفـص 338 ] ياهدناوخ [ »؟ نآرق  ایآ  درمریپ  « ؟ نآرقلا تأرق  له 
هک ناشیوخ  میئام  دومرف : ماما  . ماهدـناوخ یلب  ناـشیوخ -.» اـب  یتسود  زج  هب  مهاوخیمن  تلاـسر  دزم  رجا و  امـش  زا  [ .» 371  ] یبرقلا یف 

يذـل لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  ءیـش  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  و  ياهدـناوخ :؟ ار  هیآ  نیا  ایآ  تسا -. ادـخ  لوسر  تلاـسر  رجا  اـم  یتسود 
: ماما . یلب درمریپ : «. تسا ادـخ  لوسر  ناشیوخ  وا و  لوسر  ادـخ و  يارب  نآ  سمخ  سپ  دـیدروآ  تسد  هب  تمینغ  هچ  ره  [ .» 372  ] یبرقلا
تیبلا و لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  ياهدناوخ :؟ ار  هیآ  نیا  ایآ  میئام -. دنکیرش  شلوسر  ادخ و  اب  سمخ  رد  هک  یناشیوخ 

ماما . یلب تفگ : دزاس -.» كاپ  ار  امـش  دربب و  ار  يدـیلپ  سجر و  تیب  لها  امـش  زا  هک  دـهاوخیم  ادـخ  انامه  [ .» 373 . ] اریهطت مکرهطی 
ار ناشیوخ  قح  . » هقح یبرقلا  اذ  تآ  و  ياهدناوخ :؟ ار  هیآ  نیا  ایآ  تسا -. هتخاس  هزنم  كاپ و  ار  اهنآ  ادـخ  هک  یتیب  لها  میئام  دومرف :

دوخ هتفگ  زا  توهبم  تام و  درمریپ  . دنک ادا  ار  ام  قح  ربمغیپ  هک  هدرک  شرافس  ادخ  هک  یناسک  میئام  دومرف : . يرآ تفگ : [ .- 374  ] هدب
هب . » کش ریغ  نم  مه  نحنل  انا  هللاات  دومرف : ماما  ؟ دیئامـش تایآ  نیا  يابرقلا  يذ  هحفص 339 ] مسق [  ادخب  ار  امش  دیسرپ : دش و  نامیـشپ 

ربمغیپ لآ  نانمشد  زا  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  هب  رس  دنکفا و  رس  زا  همامع  دش  نایرگ  درمریپ  کش ». نودب  میئام  اهنآ  مسق  ادخ 
تاهبوت دنوادخ  ینک  هبوت  رگا  یلب  دومرف : ترـضح  »؟ مراد هبوت  يارب  یهار  ایآ  « ؟ ۀـبوت نم  یل  له  درک : ضرع  سپـس  میوجیم  يرازیب 

ار وا  داد  روتسد  دیـسر  دیزی  هب  درمریپ  ناتـساد  نوچ  «. مدومن هبوت  نم  . » هللا یلا  تبت  درک : ضرع  . دش یهاوخ  روشحم  ام  اب  دریذپیم و  ار 
[ . 375  ] نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا  ! دندیناسر لتقب 

دیزی سلجم  رد  ادخ  لوسر  تیب  لها 

هب ار  همه  هک  روکذ  لافطا  ناناوج و  رفن  هدزاود  دـندرک  دراو  دـیزی  رب  ار  ام  هک  یماگنه  هدـش  تیاور  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  زا 
. لاحلا هذـه  یلع  انار  ول  ص )  ) هللا لوسرب  کنظ  ام  دـیزی  ای  هللااب  كدـشنا  متفگ : میتفرگ ، رارق  دـیزی  لباقم  نوچ  دـندوب ، هتـسب  نامـسیر 

رتخد همطاف  ! دنتـشادرب ام  زا  ار  دـنب  داد  روتـسد  هاگنآ  دـنیبب »؟ تلاـح  نیا  هب  ار  اـم  ص )  ) ربماـیپ رگا  ینکیم  رکف  هچ  ادـخ  هب  ارت  دـیزی  »
تـسود ار  نیا  نم  مردارب  رتخد  تفگ : دیزی  يریـسا »!؟ ادخ و  لوسر  نارتخد  دـیزی ! . » ایابـس هللا  لوسر  تانب  دـیزی  ای  تفگ : هللادـبعیبا 

هک یتقو  دوب  دیزی  هناخ  رد  مشاهینب  زا  ینز  درک  رپ  ار  سلجم  هیرگ  يادص  هک  دندرک  هیرگ  نانچ  نآ  سلجم  رد  رضاح  مدرم  متـشادن 
عیبر ای  هادمحم  نبای  هاتیب ، لها  دیس  ای  هابیبح  او  دیـشکیم : دایرف  درکیم و  هبدن  نیـسح  رب  دیدرگ  هاگآ  شتیب  لها  نیـسح و  ناتـساد  زا 

ماتیا و هاگهانپ  يا  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  ، ادـخ لوسر  تیب  لها  دیـس  يا  نیـسح  مبیبح  يا  . » اـیعدالا دـالوا  لـیتق  اـی  یماـتیلا ، لـمارالا و 
دنه ار  نز  نیا  ریثانبا  خیرات  لقنب  هحفص 340 ] دینایرگ [ . ار  سلجم  لها  همه  نز  نیا  هیرگ  هبدن و  انز » دالوا  هتـشک  يا  ناتـسرپرسیب ،

هیواعم و نارتخد  دـیزی و  نانز  دـندش  دراو  دـیزی  رب  هللا  لآ  هک  یماگنه  دـیوگیم : يربط  دـنکیم . رکذ  زیرک  نب  رماع  نب  هللادـبع  رتخد 
دندمآیم و هللا  لآ  تاردخم  تمدخ  هب  هیماینب  نانز  مامت  و  دندومن . داجیا  ياهلولو  دندرک و  هیرگ  دـندز و  دایرف  دـیزی  مرح  نانز  همه 

[ . 376 . ] دندرکیم اپ  رب  ازع  سلجم 
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یماش درم  نیسح و  ماما  رتخد  همطاف 

سلجم رد  ماش  لها  زا  يدرم  اذل  دندرکیم  رکف  یمور  يارـسا  ای  دندروآیم و  باسحب  جراوخ  زا  ار  ربمغیپ  تیب  لها  يارـسا  ماش  مدرم 
هزرل یماش  درم  نخس  زا  ع )  ) هللادبعیبا رتخد  . دشخبب وا  هب  ار  رتخد  نیا  هک  تساوخ  دیزی  زا  دید و  ار  ع )  ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  دیزی 
یماش درم  هب  ع )  ) یلع رتخد  بنیز  «. منک يزینک  دیاب  الاح  دوبن  مک  مدش  میتی   » مدختـسا تمت و  وا  ناج  همع  دز : ادـص  داتفا  شمادـنا  رب 
دیزی تسین  زیاج  تریما  يارب  هن  وت و  يارب  هن  هک  ینک  یشهاوخ  نینچ  هک  ینآ  زا  رتتسپ  يدرک و  غورد  يوعد  دومرف : درک و  شاخرپ 

وت هب  يرایتخا  نینچ  ادـخ  تسین  نینچ  دومرف : بنیز  مناوتیم  مهاوخب  رگا  ینکیم  غورد  ياعدا  تفگ : دـمآ و  مشخ  هب  بنیز  راتفگ  زا 
نخـس نم  اب  نینچ  نیا  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  تخـس  دـیزی  . یئآرد يرگید  نید  هب  يوش و  جراـخ  اـم  نید  زا  هکنآ  رگم  تسا  هدادـن 
دیاهدش تیاده  تدج  تردپ و  وت و  مردارب  ردپ و  دج و  ادخ و  نید  هب  دومرف : بنیز  ! دندش جراخ  نید  زا  تردارب  تردپ و  یئوگیم ؟

یهدیم و مانشد  متس  ملظ و  هب  يریما  وت  دومرف : بنیز  . ادخ نمـشد  يا  یئوگیم  غورد  تفگ : دیزی  هحفص 341 ] دیشاب [ . ناملسم  رگا 
درک و رارکت  ار  شنخـس  هرابود  یماش  درم  . درک توکـس  دیـشک و  تلاجخ  بنیز  نخـس  زا  دـیزی  ینکیم  لیمحت  تفرط  هب  تتردـق  اـب 

[ . 377 ! ] دشخبب وت  هب  یمتح  گرم  ادخ  وش  هفخ  تفگ : دیزی  . شخبب نم  هب  ار  رتخد  نیا  تفگ :

هللادبع یبا  رس  دیزی و 

هب زور  نآ  رد  دیزی  خاک  . دش دیزی  سلجم  دراو  اهرـس  رهظ  دودـح  ماحدزا  ترثک  زا  دـندرک  دراو  دـیزی  رب  ار  ادهـش  ياهرـس  هک  يزور 
یجراخ یلخاد و  ياهتیصخش  هدیچ و  هرقن  الط و  ياهیلدنص  ار  نآ  فارطا  هداهن و  یعصرم  تخت  دیزی  يارب  دوب ، هتـسارآ  تنیز  عاونا 

ار بارتوبا  نادناخ  هک  دـنگوس  ریما  تزع  هب  دندیـشک : دایرف  دـندش و  دراو  دایزنبا  نیرومأم  دـندوب ، هتفرگ  رارق  دوخ  ياج  رد  کی  ره 
، تشاد رارق  الط  تشط  رد  نیـسح  رـس  . دنتـشاذگ دـیزی  دزن  ار  اهرـس  دـندرک و  نایب  ار  هعقاو  حرـش  میدومن ، نکهشیر  ار  اهنآ  میتشک و 

داتفا ردپ  رـس  هب  ناشمـشچ  هک  نیمه  دـننیبب ، تشط  لخاد  رد  ار  رـس  ات  دندیـشکیم  دـق  مالـسلاهیلع  هللادـبعیبا  نارتخد  همطاف  هنیکس و 
نیا میتفرگ و  ماقتنا  ردب  گنج  زا  زورما  ردب  مویب  موی  تفگیم : دزیم و  نیسح  ياهبل  رب  یتسدبوچ  اب  دیزی  . دش دنلب  ناشنویـش  يادص 

دق - 3 لشت دیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف  اولهتـسا  ولهاف و  - 2 لسالا عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش  ردبب  یخایـشا  تسیل  - 1: دناوخیم ار  راعشا 
فدنخ نم  تسل  - 5 هحفـص 342 ] لزن [  یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل  - 4 لدتعاف ردبب  هانلدـع  مهتاداس و  نم  موقلا  انلتق 

زا ردب  هب  هک  مناردپ  - 1: هدروآ رعش  هب  یسراف  هب  ار  راعشا  نیا  همجرت  نابز  یسراپ  رعاش  [ . 378  ] لعف ناک  ام  دمحا  ینب  نم  مقتنا  مل  نا 
ردب اب  هک  ات  میتشک  نانآ  زا  رورس  ردقنآ  - 3 دیزی دانیبم  درد  وت  تسد  داش  يدنتفگب  دندوب و  شاک  - 2 دینش ریشمش  مد  زا  اههلان  جرزخ 
یبـن لآ  ماهـنیک ز  مناتـسن  رگا  فدـنخ  زا  مـین  - 5 دیـسرن ییحو  دـمان و  يربـخ  نـیا  زج  تـسا و  کـلم  مشاـه و  يزاـب  - 4 دیدرگ ربارب 
بوچ ار  نیـسح  ياـهبل  دـیزی ! : دز ادـص  دوب  هدرک  كرد  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  تشاد و  روضح  سجلم  رد  هک  یملـسا  هزربوبادـیدرتیب 

لها بابـش  ادیـس  امتنا  دومرفیم : دیکمیم و  دیـسوبیم و  ار  نسح  شردارب  ياهبل  اهبل و  نیا  هک  مدید  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  ینزیم ؟
دنک تنعل  ار  وا  ار و  امش  لتاق  دشکب  ادخ  دیتشهب  ناناوج  ياقآ  رفن  ود  امش  .» اریصم تئاس  منهج و  هل  دعا  هنعل و  امکلتاق و  هللا  لتق  ۀنجلا 

[ .« 379  ] تسا یهاگیاج  دب  هک  دزاس  هدامآ  شیارب  ار  منهج  و 

دیزی سلجم  رد  بنیز 

منهج هب  ردب  گنج  رد  هک  ار  هیماینب  ياههتـشک  روضح  دنکیم  وزرآ  - 1 هلمج : زا  درک  حرطم  ار  یلئاسم  شراعـشا  رد  هیواعم  نب  دیزی 
رکنم تشاد 4 - دهاوخن  یفلاخم  هدش و  تیبثت  شتموکح  هک  دنکیم  روصت  دنکیم 3 - راختفا  ربمغیپ  دنزرف  نتشک  هب  دندش 2 - لصاو 
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تسا و ریسا  دیزی  تسد  رد  هحفص 343 ] هکنیا [  اب  همولظم  بنیز  اذل  دوشیم ! یهلا  لئاسم  مامت  یحو و  تلاسر و  تمایق و  نید و  لصا 
ات دلامیم  كاخ  هب  ار  دـیزی  ینیب  هک  دـیامرفیم  داریا  یتانایب  دـننامیب  تماهـش  ریظنیب و  تعاجـش  کی  اب  اما  درادـن ، ینابیتشپ  یماح و 
هچ ره  وت  منکیم ، شنزرس  خیبوت و  ارت  رایسب  مبوکیم و  ار  وت  تخـس  منادیم و  شزرایب  ردقیب و  یناسنا  ارت  نم  دیامرفیم : هک  اجنآ 

ینک و جراخ  اهلد  زا  ار  ام  تبحم  يرادرب و  اهنابز  رس  زا  ار  ام  مان  یناوتیمن  يرب  راک  هب  هلیح  رکم و  ینک و  شالت  هچ  ره  یـشوکب و 
كاخ اب  ار  دـیزی  هناعاجـش ، بیجع  یتسار  . دوشیمن هتـسش  یبآ  چـیه  اب  زگره و  وت  راک  گنن  راع و  نکیل  يربب ، نیب  زا  ار  نید  ماـکحا 
يانث دـمح و  زا  سپ  تساوخ و  اپب  سلجم  راضح  همه  ربارب  رد  اذـل  تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما  رتخد  وا  يرآ  دـنکیم ، ناـسکی 
قاست امک  قاسن  انحبصاف  ءامسا  قافآ  ضرالا و  راطقا  انیلع  تذخا  ثیح  دیزی  ای  تننظا  دومرف : وا  نامدود  ربمایپ و  رب  دورد  راگدرورپ و 
نالذـج کفطع  یف  ترظن  کفناب و  تخمـشف  هدـنع ؟ كرطخ  مظعل  کـلذ  نا  و  ۀـمارک ؟ هیلع  کـب  اـنا و  وه  هللا  یلع  اـنب  نا  يراـسالا 

هللا لوق  تیسنا  الهج  شطت  الهم ال  الهمف  انناطلـس  انکلم و  کل  یفـص  نیح  ۀقـستم و  رومالا  ۀقثوتـسم و  کل  ایندلا  تیأر  نیح  ارورـسم 
نیا زا  ینکیم  نامگ  دیزی  .» میلا باذع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نبـسحت  و ال  یلاعت :

میوشیم و رادقمیب  راوخ و  ادخ  دزن  ینادرگیم ، رهش  هب  رهش  ناریسا  دننام  ار  ام  یتسب و  ام  يور  هب  ار  نامسآ  نیمز و  ياههار  همه  هک 
ینامداش یلاحـشوخ و  راـهظا  هدـنکفا و  غاـمد  هب  داـب  نینچ  نیا  هک  هتـشگ  نوزفا  ادـخ  دزن  تماـقم  ياهدـیدرگ و  یهلا  تیاـنع  دروم  وت 

نینچ هن  هتفرگ ؟ رارق  وت  تسد  رد  اـم  تموکح  و  دراد ؟ ناـیرج  تدارم  قفو  رب  اـهراک  تسا و  وـت  ماـک  هب  اـیند  ینیبیم  نوـچ  ینکیم ؟
ریخ هب  اهنآ  هب  نداد  تلهم  هک  دننکن  نامگ  رافک  ياهدرک ؟ شومارف  ار  ادخ  هتفگ  رگم  نکم ، اکتا  ینادان  لهج و  هب  شاب ، مارآ  تسین ،

ءاـقلطلا نباـی  لدـعلا  نما  «. تسا كاـندرد  یباذـع  ناـنآ  يارب  هک  دـنیازفیب  ناـشناهانگ  رب  اـت  میهدیم  تلهم  اـهنآ  هب  هکلب  تـسا  اـهنآ 
دوخ نازینک  نانز و  هک  تسا  تلادع  زا  ایآ  [ 380  ] ناگدشدازآ رسپ  يا  .» ایابـس هللا  لوسر  تانب  کقوس  كءاما و  كرئارح و  كریدخت 

رد ناشاهتروص  هحفص 344 ] هدیرد و [  اهنآ  باجح  هدرپ  دنرب و  رـسب  تراسا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  نارتخد  يرادهگن و  هدرپ  سپ  رد  ار 
يرآ »!؟ دـنک تیامح  اهنآ  زا  ات  دـنرادن  یمرحم  درم و  هک  یلاـح  رد  دـنرگنب  ار  ناـنآ  هرهچ  کـیدزن  رود و  دارفا  اـت  زاـب  نانمـشد  ربارب 

و تسا ، هدیئور  ادهـش  نوخ  زا  وا  تشوگ  دشکیم و  نادـند  هب  ار  [ 381  ] ناکاپ رگج  هک  یسک  زا  میـشاب  هتـشاد  تیامح  راظتنا  هنوگچ 
نتـشک هب  راختفا  ماقم  رد  دـنکیم و  یهاگن  ام  هب  هنیک  ضغب و  يور  زا  هک  یـسک  دـنک  یهاـتوک  اـم  اـب  ینمـشد  زا  تسا  نکمم  هنوگچ 
دنزیم تشهب  لها  ناناوج  دیس  نادند  نابل و  رب  نارزیخ  بوچ  اب  ولشت  دیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف  اولهتسا  اولها و  :و  دیوگیم یهلا  نادرم 

ار دوـخ  ناردـپ  هاـگنآ  ياهدرک ، نکهشیر  نیمز  ناگراتـس  ادـخ و  لوـسر  هیرذ  نتـشک  اـب  ار  هنتف  دوـخ  لاـیخ  هب  هک  یئوـگن  نـینچ  ارچ 
ار یتـالمج  نینچ  مدـشیم و  لـال  مدوـب و  جـلف  شاـک  ینکیم  وزرآ  هک  یلاـح  رد  دـش  یهاوـخ  قـحلم  ناـنآ  هب  يدوز  هـب  یناوـخیم ،

دنتخیر ار  ام  نوخ  هک  ار  اهنآ  ریگب و  نانمـشد  زا  ار  ام  ماقتنا  ناتـسب و  ار  ام  قح  ایادـخ  مدادیمن ، ماجنا  ار  یئاـهراک  ناـنچ  متفگیمن و 
يزارفندرگ نیا  زا  ارت  دیاب  نکیل  دزاسیم  نوزفا  ار  مهودنا  دیدشت و  ار  متبیصم  وت  اب  نتفگ  نخـس  دنچ  ره  ... هد رارق  دوخ  بضغ  دروم 

ردـقچ تسا و  نازوس  هنیـس  رابکـشا و  اـهمشچ  دـنچ  ره  میوـگ ، رایـسب  تمـالم  خـیبوت و  مبوـکب و  مزاـس و  کـچوک  ارت  مروآ و  دورف 
وف كدهج  بصان  کیعـس و  عسو  كدیک  دکف  . دنوش هتـشک  ناطیـش  بزح  ناگدشدازآ  تسد  هب  هللا  بزح  دارفا  هک  تسا  روآتفگش 

يدانی موی  ددـب  الا  کعمج  ددـع و  الا  کمایا  دـنف و  الا  کیأر  له  اهراع و  کنع  ضحرت  اـنیحو و ال  تیمت  ـال  اـنرکذ و  اوحمت  ـال  هللا 
نایم زا  ار  ام  دای  یناوتیمن  مسق  ادـخ  هب  یلو  هد  ماجنا  ار  دوخ  شـشوک  ریگ و  راک  هب  ار  دوخ  رکم  .» نیملاظلا یلع  هللا  ۀـنعل  الأ  يداـنملا 

، دوشیمن هتسش  زگره  وت  تشز  هحفـص 345 ] لمع [  گنن  راع و  اما  يربب  نیب  زا  یناوتیمن  ار  یهلا  ماکحا  و  ینک ، دوباـن  وحم و  مدرم 
شاب هاگآ  دهدیم : ادن  راگدرورپ  يدانم  تمایق  زور  رد  كدنا و  تناتسدمه  تیعمج  هاتوک و  تیناگدنز  تدم  فیعـض و  وت  يأر  اریز 

[ . 382  ] تسا ققحم  ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  هک 

دوشیم باجم  دیزی 
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دوشیم باجم  دیزی 

دراو دیزی  رب  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  یماگنه  هدرک : لقن  يدنوار  تاوعد  زا  هرـس  سدـق  يرون  ثدـحم  موحرم 
یلاح رد  دادیم  خساپ  مه  داجس  ماما  دنک  دیهش  ار  وا  ات  دروآ  تسد  هب  ياهناهب  دوب  ددص  رد  تفگیم و  نخس  ترضح  اب  دیزی  دندرک 

حیبست اب  وت  میوگیم و  نخـس  وت  اب  نم  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  تفگ : دیزی  دیناخرچیم  ار  نآ  تشاد و  تسد  رد  یکچوک  حـیبست  هک 
هک درک  تیاور  میارب  مدج  زا  مردپ  دومرف : ترضح  . ینکیمن تیاعر  ار  نخـس  سلجم و  بدا  دیوگب : تساوخیم  ینعی  ینکیم ؟ يزاب 

كربکا و کللها و  كدمحا و  کحبسا و  تحبصا  ینا  مهللا  : تفگیم تفرگیم و  تسد  هب  ار  حیبست  دادیم  ماجنا  ار  حبص  زامن  نوچ 
يرکذ هک  نآ  نودـب  دادیم  ماجنا  ار  شراک  تفگیم و  نخـس  دـیناخرچیم و  تسد  اب  ار  حـیبست  .و  یتحبـس هب  ریدا  ام  ددـعب  كدـجما 

باوختخر رد  نوچ  و  دریگ ، ياـج  باوختخر  رد  اـت  تسا  ناـما  نآ  دـیآیم و  باـسح  هب  رکذ  حـیبست  ندـیخرچ  دوـمرفیم : و  دـیوگب .
يوریپ مدج  زا  نم  و  دنکیم . رکذ  حـیبست  حبـص  ات  دومرفیم  دادیم و  رارق  رـس  ریز  ار  حـیبست  درکیم و  رارکت  ار  راکذا  نیمه  تفریم 

هحفص 346 ] [ . ] 383  ] ددرگیم زوریپ  راتفگ  رد  هک  دهدیم  یخساپ  میوگیم  نخس  امش  زا  کی  ره  اب  تفگ : دیزی  . منکیم

قشمد يوما  دجسم  رد  نیدباعلا  نیز  ماما  ینارنخس 

هیماینب زا  هتفر  ربنم  هب  اـت  داد  روتـسد  صوصخم  بیطخ  هب  دـیزی  تشاد  روضح  ماـش  يوما  دجـسم  رد  نیدـباعلانیز  ماـما  ياهعمج  زور 
نانمؤمریما زا  تشذگ و  قارغا  دح  زا  هیواعم  دیزی و  رب  ءانث  دورد و  هب  تبسن  دیزی  بیطخ  دیامن ، داقتنا  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  فیرعت و 

فارحنا و همه  نیا  زا  ع )  ) داجـس ماـما  . دریگب دـیزی  زا  يرتشیب  هزیاـج  اـت  دومن  نعل  بس و  داـقتنا و  تسناوت  اـت  مالـسلاامهیلع  نیـسح  و 
كدعقم أوبتف  قلاخلا  طخـسب  قولخملا  ةاضرم  تیرتشا  بطاخلا  اهیا  کلیو  دز : دایرف  بیطخ  رب  دمآ  گنت  هب  يزادرپغورد  یـشکقح و 

درک هجوت  دیزی  هب  سپس  «. داب شتآ  زا  رپ  تهاگیاج  يدیرخ  لاعتم  قلاخ  مشخ  اب  ار  یقولخم  يدونـشخ  بیطخ  يا  وت  رب  ياو  . » رانلا نم 
نیرـضاح يارب  باوـث  رجا و  ادـخ و  تیاـضر  نآ  رد  هـک  میوـگب  ینانخـس  هـتفر و  ـالاب  اـهبوچ  نـیا  رب  اـت  یهدیم  هزاـجا  اـیآ  : دوـمرف و 

زا شفده  ادخ و  ریـسم  رد  نارنخـس  رگا  دوب و  دـهاوخن  ربنم  دـنک  ینارنخـس  يربنم  رب  دـیزی  بیطخ  نوچمه  نارنخـس  رگا  هتکن : ؟ دـشاب
مور الاب  اههراپ  هتخت  اهبوچ و  نیا  رب  دـیامرفیم : داجـس  ماما  اذـل  دوب  دـهاوخ  ربنم  هاگنآ  دـشاب  داشرا  ادـخ و  ياـضر  لیـصحت  ینارنخس 

نیدباعلانیز داهنشیپ  زا  راضح  . تسا هتسیاش  ندینازوس  يارب  هک  تسا  هراپ  هتخت  بوچ و  يوما  دجسم  ربنم  اریز  مورب  ربنم  هب  دیوگیمن :
در باوج  دیزی  هک  نیا  اب  اذل  دنکب  دناوتیم  هچ  دیوگب و  دهاوخیم  هچ  رامیب  لیلع و  ناوج  نیا  هک  دنتفرورف  تهب  رد  دـندرک و  بجعت 

دهاوخن نیئاپ  هیماینب  نم و  حاضتفا  اب  زج  دورب  ربنم  هب  رگا  تفگ : دیزی  . درک دهاوخ  هچ  دننیبب  ات  دهد  هزاجا  هک  دندرک  رارصا  مدرم  داد 
دایز رارصا  اب  هرخالاب  تسا ،» هدش  هیذغت  اهنآ  هب  ریش  اب  شناد  هک  تسا  ینادناخ  زا  وا  هک  . » اقز ملعلا  اوقز  دق  تیب  لها  نم  هنا  اریز  دمآ 

هک دوـمرف  داریا  ياهبطخ  راـگدرورپ  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  تفرگ ، رارق  نآ  هشرع  رب  تفر و  ـالاب  ربـنم  ياـههلپ  زا  ماـما  . داد هزاـجا  مدرم 
 ] ۀحاصفلا و ۀحامسلا و  ملحلا و  ملعلا و  انیطعا  عبـسب ، انلـضف  اتـس و  انیطعا  سانلا  اهیا  : دومرف هلمج  زا  دش و  نازرل  اهلد  نایرگ و  اهمـشچ 

هللا و دسا  انم  رایطلا و  انم  قیدصلا و  انم  و  ص )  ) دمحم راتخملا  یبنلا  انم  ناب  انلضف  نینمؤملا و  بولق  یف  ۀبحملا  ۀعاجشلا و  هحفص 347 ]
هب داد و  زایتما  شش  ام  هب  ادخ  مدرم  .» ۀنجلا لها  بابش  ادیـس  ۀمالا و  هذه  اطبـس  انم  لوتبلا و  ۀمطاف  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  انم  هلوسر و  دسا 
هب تسا و  هداد  ناـنمؤم  ياـهلد  رد  تبحم  تعاجـش و  تحاـصف و  يراوگرزب و  ملح و  ملع و  اـم  هب  . میتفاـی يرترب  نیریاـس  رب  زیچ  تفه 

نیـشناج هفیلخ و  هک  یلع  تما  نیا  قیدص  تسا  ام  زا  و  ص )  ) یفطـصم دـمحم  تسا  ام  زا  هک  دیـشخب  تلیـضف  راختفا و  ام  هب  رما  تفه 
نایناهج نانز  هدیـس  تسا  ام  زا  ادهـشلادیس و  هزمح  شلوسر  ادخ و  ریـش  تسا  ام  زا  رایط و  رفعج  تسا  ام  زا  تسا و  ص )  ) ادـخ لوسر 

هتأبنا ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نمف  . دنتـشهب ناناوج  دیـس  ود  هک  نیـسح  نسح و  تما  نیا  طبـس  ود  تسا  ام  زا  لوتب و  همطاف 
ریخ نب  انا  يدترا ، رزتئا و  نم  ریخ  نب  انا  ءادرلا ، فارطاب  نکرلا  لمح  نم  نب  انا  افـص ، مزمز و  نب  انا  ینم  ۀـکم و  نب  انا  یبسن : یبسحب و 
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هب يرـسا  نم  نب  انا  ءاوهلا ، یف  قاربلا  یلع  لمح  نم  نب  انا  یبل  جـح و  نم  ریخ  نب  انا  یعـس ، فاط و  نم  ریخ  نب  انا  یفتحا ، لـعتنا و  نم 
ناکف یلدتف  یند  نم  نب  انا  یهتنملا ، ةردس  یلا  لیئربج  هب  غلب  نم  نب  انا  يرسا ، نم  ناحبـسف  یـصقالا  دجـسملا  یلا  مارحلا  دجـسملا  نم 

یلع نب  انا  یفطـصملا ، دـمحم  نب  انا  یحوا ، اـم  لـیلجلا  هیلا  یحوا  نم  نب  اـنا  ءامـسلا ، ۀـکئالمب  یلـص  نم  نب  اـنا  یندأ  وا  نیـسوق  باـق 
رجاه نیحمرب و  نعط  نیفیسب و  هللا  لوسر  يدی  نیب  برض  نم  نب  انا  هللا ، الا  هلا  اولاق ال  یتح  قلخلا  میطارخ  برض  نم  نب  انا  یـضترملا ،
عطاق نییبنلا و  ثراو  نینمؤملا و  حـلاص  نب  انا  نیع  ۀـفرط  هللااب  رفکی  مل  نینح و  ردـبب و  لتاق  نیتلبقلا و  یلـص  نیتعیبلا و  عیاب  نیترجهلا و 
ةدیـس نب  انا  ءارهزلا ، ۀـمطاف  نب  انا  بلاـطیبا  نب  یلع  يدـج  كاذ  نیدـباعلانیز ، نیدـهاجملا و  رون  نیملـسملا و  بوسعی  نیدـحلملا و 

ءاملظلا و یف  نجلا  هیلع  یکب  نم  نب  انا  البرک ، حـیبذ  نب  انا  ءامدـلاب ، لـمرملا  نب  اـنا  لوسرلا ، ۀعـضب  نب  اـنا  لوتبلا ، رهطلا  نب  اـنا  ءاـسنلا ،
نم دسانـشب : ات  منکیم  هاگآ  مبـسن  بسح و  زا  دسانـشیمن  هک  نآ  دسانـشیم و  هک  دسانـشیم  ارم  هک  ره  .» ءاوهلا یف  ریطلا  هیلع  تحاـن 
منم دومن ، بصن  دوخ  ياج  هب  شیابع  ياههشوگ  اب  ار  دوسالارجح  هک  نآ  دـنزرف  منم  میافـص ، مزمز و  دـنزرف  نم  میانم ، هکم و  دـنزرف 

زا ار  وا  بش  رد  هکنآ  دنزرف  منم  تفر ، نامسآ  هب  دش و  راوس  قارب  رب  هکنآ  دنزرف  منم  تفگ ، هیبلت  درک و  جح  هک  یـسک  نیرتهب  دنزرف 
ةردـس هب  شلیئربج  هکنآ  دـنزرف  منم  هحفـص 348 ] داد [ . ریـس  ار  وا  هک  سک  نآ  تسا  هزنم  سپ  دـندرب ، یـصقادجسم  هب  مارحلادجـسم 
دمحم دنزرف  منم  . داتـسرف یحو  وا  هب  گرزب  يادـخ  هک  نآ  دـنزرف  منم  . درک تماما  ناگتـشرف  رب  هک  یـسک  دـنزرف  منم  . دـیناسر یهتنملا 
تعیب راب  ود  و  دومن . ترجه  راب  ود  درک و  هزرابم  هزین  ود  اب  دیگنج و  ریـشمش  ود  اب  هکنآ  دنزرف  منم  . یـضترم یلع  دنزرف  منم  . یفطـصم
ثراو نینمؤم و  حلاص  دنزرف  نم  . دشن رفاک  لاعتم  يادخ  هب  ياهظحل  دیگنج و  رافک  اب  نینح  ردـب و  رد  و  دـناوخ ، زامن  هلبق  ود  هب  درک و 

مدج تسا  نیا  مناگدننک  تدابع  هدنهد  تنیز  نادـهاجم و  ربهر  ناناملـسم و  رورـس  دیـس و  ادـخ و  نارکنم  هدـننک  نکهشیر  ناربمایپ و 
دنزرف نم  (. ص  ) ادخ لوسر  نت  هراپ  دنزرف  منم  . لوتب كاپ  دنزرف  منم  نانز ، هدیـس  دنزرف  منم  ارهز ، همطاف  دنزرف  منم  بلاطیبا . نب  یلع 

اوه ناگدنرپ  نایرپ و  هک  متسه  یـسک  نآ  دنزرف  نم  . دیدرگ حبذ  البرک  رد  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  . دیدرگ هتـشغآ  نوخ  هب  هک  منآ 
هلان هجـض و  هچراپ  کی  دجـسم  دندرک و  دنلب  هلان  هیرگ و  هب  ار  ادص  مدرم  دیـسر  اجنیا  هب  ماما  نخـس  نوچ  . دـندرک هیرگ  وا  گوس  رد 

نم ربکا  ءییـش  ـال  لـجا و  یلعا و  ربکا و  هللا  نیدـباعلانیز : . ربکا هللا  نذؤم : . وگب ناذا  نذؤم  دز : ادـص  مدرم  شروش  سرت  زا  دـیزی  دـش ،
يرعش اهب  دهش  داجس : ماما  . هللا الا  هلا  نا ال  دهـشا  نذؤم : «. تسین ادخ  زا  رتگرزب  يزیچ  زیچ و  ره  زا  رترب  زیزع و  تسا و  گرزب  ادخ  .» هللا

هللا لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  نذؤـم : «. دـهدیم ادـخ  یئاـتکی  هب  تداهـش  میوـم  نوـخ و  تشوـگ و  تسوـپ و  .» یمد یمحل و  يرـشب و  و 
دیزی هجوتم  هاـگ  نآ  نک ، توکـس  یکدـنا  مهدیم  مسق  دـمحم  قـح  هب  ارت  نذؤـم  دوـمرف : تفرگ و  رـس  زا  هماـمع  نیدـباعلانیز  (. (ص

هتفگ و غورد  تسا  نم  دج  هک  یئوگب  رگا  ؟ وت دج  ای  تسا  نم  دج  دیربیم  تمظع  نیا  اب  ار  شمان  هک  يدمحم  دیزی ! دومرف : دیدرگ و 
یتشک ار  شاهیرذ  ترتع و  ارچ  تسا  نم  دج  هک  ینادیم  رگا  و  یئوگیم ، هحفص 349 ] غورد [  هک  دننادیم  مدرم  همه  ياهدش و  رفاک 

نت رب  هماج  درب و  تسد  هاگنآ  يدناشک ، تراسا  هب  ار  وا  نانز  يدومن و  تراغ  ار  شلاوما  يدرک و  دیهـش  متـس  ملظب و  ار  مردـپ  ارچ  و 
ار مردپ  درم  نیا  ارچ  سپ  تسین ، نم  زا  ریغ  تسا  ادخ  لوسر  وا  دج  هک  دشاب  یسک  ایند  رد  رگا  مسق  ادخب  دومرف : دش و  نایرگ  دیرد و 
رب ياو  ینکیم ، هلبق  هب  ور  هللا و  لوسر  دمحم  یئوگیم : مه  زاب  ینکیم و  ار  اهراک  نیا  دیزی ! دومرف : سپـس  دومن ، ریـسا  ار  ام  تشک و 

[ . 384  ] وگب زامن  هماقا  نذؤم  دز : ادص  دیزی  . دناوت نمشد  مردپ  دج و  هک  تمایق  زور  زا  وت 

هبارخ رد  تیب  لها 

ردق نآ  درکیمن ، ظفح  ار  نانآ  امرگ  امرس و  زا  هک  داد  لزنم  یفقـس  نودب  هبارخ  رد  ار  ربمایپ  تیب  لها  دیزی  هک  تسا  هدمآ  خیراوت  رد 
رب هیکت  مدید  ار  ع )  ) نیدباعلانیز دیوگ : ورمع  نب  لاهنم  . دیدرگ حورجم  تخادنا و  تسوپ  ناشتروص  هک  تشذـگ  تخـس  تیب  لها  رب 

نبای تیسما  فیک  مدیـسرپ : ار  شلاوحا  هدش  درز  شفیرـش  گنر  دوب ، يراج  اهنآ  زا  نوخ  کشخ و  ین  ود  دننام  شیاهاپ  هداد و  اصع 
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هگن هدـنز  ار  اهرتخد  دنتـشکیم و  ار  ناشاهرـسپ  دـندینارذگیم  تقو  نوعرف  تموکح  رد  لیئارـساینب  هک  روطناـمه  دومرف : ؟ هللا لوسر 
ناشاهرـس هدشن و  ریـس  ماعط  زا  لاح  هب  ات  ام  ياهنز  تسا ، هیواعم  نب  دیزی  تسد  ریـسا  هک  یـسک  لاح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  دنتـشادیم ،

دمحم هک  دنکیم  راختفا  مجع  رب  برع  لاهنم ! . دراد ار  ام  نتشک  دصق  منکیم  نامگ  دبلطیم  ار  ام  دیزی  هاگره  تسا ، هدیدرگن  هدیشوپ 
دنوشیم و هتـشک  نامنادرم  ادـخ  لوسر  نادـناخ  ام  یلو  تسا ، ام  زا  دـمحم  هک  دـنکیم  راختفا  لیابق  ریاس  رب  شیرق  تسا ، یبرع  (ص )
ام باتفآ  درادن  فقس  دناهداد  لزنم  ار  ام  هک  یئاج  دومرف : دیوریم ؟ اجک  هب  مدیسرپ  دیوگیم : لاهنم  دندرگیم . ریسا  ناملافطا  نانز و 
رد نانز ، رب  سرت  تهج  زا  مدرگرب  دوز  منک و  تحارتسا  يردـق  ات  ماهدـمآ  هحفص 350 ] نوریب [  ندب  فعـض  تهج  تسا ، هتخادگ  ار 

. تسیک نز  نیا  مدیـسرپ : مسرتیم ! وت  رب  نمـشد  زا  هک  درگرب  يوریم ؟ اـجک  هب  مردارب  هدـید  رون  دـش ! دـنلب  ینز  يادـص  لاـح  نیمه 
-1: تسا هتفگ  بوـخ  هچ  برع  رعاـش  نیا  . تـشگرب هـبارخ  هـب  تشاذـگ و  ارم  نیدـباعلانیز  تـسا ، یـضترم  یلع  رتـخد  بـنیز  دـنتفگ 

بوچ میظعت  - 1 عبت هل  بحـص  مکنا  مکرخف  مکنوعبتی و  هؤنب  مکح  ياب  - 2 اوعـضو مهدالوا  مهلجرا  تحت  هربنم و  داوعأ  ام  هل  نومظعی 
[ 385  ] ناشمارگ دج  تبحص  تسا  امش  رخف  دننک  يوریپ  امش  ناسچ ز  وا  دالوا  - 2 ناشیاپ ریز  نیبب  هداتفوا  دالوا  کیل  دننک  ار  وا  ربنم 

ماش هبارخ  رد  هیقر  گرم 

ار ردپ  تداهـش  ربخ  دوب  هدش  دیهـش  البرک  رد  ناشردپ  هک  یناکدوک  زا  تراسا  لاح  رد  نیـسح  تیب  لها  هک  هدـش  لقن  یئاهب  لماک  زا 
دوب مرانک  رد  نالا  نیسح  میاباب  تفگ : تفرگ و  ردپ  هناهب  دش و  رادیب  باوخ  زا  یبش  نیـسح  زا  هلاس  راهچ  یکرتخد  دنتـشادیم ، ناهنپ 

، دـش دـنلب  ناـشهلان  هجـض و  يادـص  هراـبکی  دـندش  هاـگآ  هیقر  باوخ  زا  هک  تیب  لـها  تفر ، اـجک  هب  دوب  هتفرگ  دوخ  شوغآ  رد  ارم  و 
هدید و باوخ  رد  ار  ردپ  نیسح  زا  یلفط  دنتفگ  تسا ؟ ربخ  هچ  هبارخ  رد  دیسرپ  دش ، رادیب  باوخ  زا  دیـسر  دیزی  هناخ  هب  نویـش  يادص 

دندروآ هبارخ  هب  دندیشوپ و  نآ  يور  ياهچراپ  هداهن و  یتشط  رد  ار  نیسح  رـس  دیربب ، شیارب  ار  ردپ  رـس  تفگ : تسا  هتفرگ  ردپ  هناهب 
ار نیسح  میاباب  نم  متساوخن ، ماعط  امـش  زا  ناج ! همع  دز : ادص  دناهدروآ  شیارب  ماعط  هکنیا  روصتب  نوتاخ  هیقر  . دنداهن تیب  لها  ولج  و 
رس هب  شمـشچ  تشادرب  ار  شوپور  شکچوک  ياهتسد  اب  هللادبعیبا  رتخد  تسا  تشط  نایم  رد  یهاوخیم  هچ  ره  دنتفگ : مهاوخیم ،

هحفـص 351] هدروآ [  مظن  هب  نینچ  ار  وا  لاحنابز  رعاش  هک  دـنکیم  لد  درد  ردـپ  رـس  اب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  رـس  داـتفا ، ردـپ  هدـیرب 
زا دعب  ارممالسا  نید  زا  دنجراخ  نانیا  هک  ماش  هفوک و  رد  نامدنتفگ  یمهمدیود  اهارحـص  اهنابایب و  مدیـشک  اهتنحم  وت  زا  دعب  ردپ  : تسا

روج و نآ  هلمج  رس  نآ  هبیلین  تسا  هتشگ  نامـسآ  نوچ  منت  یلیـس  برـض  زا  هزین و  بعک  زهنایزات  زج  دبن  يراتـسرپ  هناگی  هاش  يا  وت 
درک ردـبرد  یلاسدروخ  رد  ارمرکیپ  رـس ز  تدـیرب  یک  وگرب  وت  رـشحم  هاش  يا  تفگب  درک و  نایباهملآ  درد و  يدرگ و  ناـبایب  اـهمتس 
کی هب  رس  هک  دندید  نیسح  تیب  لهاشوماخ  راتفگ  زا  تشگ  هگانب  شوغآ  رد  شهاش  رس  تفگ و  یمهدرک  ردپیب  ریگتسد و  ریسا و 

[ . 386  ] تسا هدرک  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دندید  دنداد  تکرح  ار  وا  داتفا  نیمز  رب  یفرطب  هیقر  فرط و 

نوتاخ هیقر  ربق  ریمعت 

وا دـج  هک  هدرک  لقن  یناسارخ  مشاه  خیـش  جاح  موحرم  يارب  تسا  فرـشا  فجن  ياـملع  زا  هک  یماـش  یلع  دـمحم  خیـش  لـیلج  ملاـع 
ار نیسحلا  تنب  هیقر  ، شگرزب رتخد  یبش  تشاد ، رتخد  هس  دسریم  یضترم  دیس  يدهلاملع  هب  شبـسن  هک  یقـشمد  میهاربا  دیـس  موحرم 

باوخ رتخد  دیامن ، ریمعت  ارم  ربق  دـیایب  متیذا  رد  هتفرگ و  بآ  ار  مربق  هک  دـیوگب : یلاو  هب  وگب  تردـپ  هب  دومرف : هک  دـنیبیم  باوخ  رد 
، دادن رثا  بیترت  دنیامن  هرخسم  دنریگب و  تسد  ننست  لها  دشابن و  حیحص  باوخ  هک  نآ  سرت  زا  دیـس  اما  درک  وگزاب  ردپ  يارب  ار  دوخ 

دیس مراهچ  بش  کچوک و  رتخد  موس  بش  درکن ، انتعا  دیس  مه  زاب  درک ،، وگزاب  ردپ  هب  دید و  ار  باوخ  نیمه  یطسو  رتخد  مود  بش 
یلاو غارـس  هب  تقو  لوا  حبـص  دش و  رادیب  دیـس  يدرکن ؟ رادربخ  ار  یلاو  ارچ  دومرف : زیمآباتع  روط  هب  هردخم  هک  دـید  باوخ  اصخش 
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فیظن ياهسابل  دننک و  لسغ  دنورب  ینـس  هعیـش و  زا  ماش  ءاحلـص  ءاملع و  درک  رما  یلاو  هحفـص 352 ] درک [ . وگزاب  ار  ناتـساد  تفر و 
تفاـظن دـندرک و  لـسغ  همه  دـیامن  ریمعت  هدرک و  شبن  ار  ربق  صخـش  ناـمه  دـش  زاـب  سک  ره  تسد  هب  فیرـش  مرح  برد  دنـشوپب و 
کیچیه گنلک  نکال  دنتفرگ و  تسد  هب  گنلک  همه  سپس  دیـس ، موحرم  تسد  هب  رگم  دشن  زاب  سک  چیه  تسد  هب  لفق  نکیل  دندومن 

اما دنتفای  ملاس  حیحـص و  ار  هردخم  نفک  ندب و  دنتفاکـش  ار  دـحل  دـندرک و  تولخ  ار  مرح  یقـشمد ، میهاربا  دیـس  لوعم  رگم  درکن  رثا 
دحل هک  نآ  ات  درکیم  هیرگ  بترم  تشادـهگن و  زور  هس  دراذـگ و  دوخ  يوناز  يور  ار  فیرـش  ندـب  دیـس  دوب ، هتفرگارف  بآ  ار  دـحل 
يوناز يور  تشادیمرب و  زامن  زا  دـعب  تشاذـگیم و  یفیظن  زیچ  يور  ار  ندـب  زامن  تاقوا  رد  دیـس  دـندومن ، ریمعت  داینب  زا  ار  هردـخم 

اذغ و بآ و  هب  جاتحم  دیـس  تدم  نیا  رد  داد و  رارق  دوخ  ياج  رد  ار  فیرـش  ندب  دـش و  هدامآ  دـحل  زور  هس  زا  سپ  . دادیم رارق  دوخ 
شنس هکنآ  اب  دیامرف ، تیانع  روکذ  دنزرف  وا  هب  ادخ  ات  درک  اعد  نفد  ماگنه  تشادن  روکذ  دالوا  میهاربا  دیـس  موحرم  . دشن وضو  دیدجت 

نیا ایوگ  دنداهن ، مان  یفطـصم  دیـس  ار  وا  هک  دومن  تیانع  وا  هب  يرـسپ  دـنوادخ  دـش و  باجتـسم  شیاعد  دوب  هدرک  زواجت  لاس  دون  زا 
رـصق دابآ و  منفدم  تسا  هناخ  تربع  ماش  نیا  نم  ربق  ناقـشاع  [ . 387  ] تسا هدوب  يرمق  داتـشه  تسیود و  رازه و  هنـس  دودح  رد  هیـضق 
بحاص رگمتـس  یناطلـس  دوبتسا  هناشاک  سفق  نیا  ار  يرپ  لابیب و  غرم  ردـپیب  ریگتـسد و  هلاس  هس  مدوب  يرتخدتسا  هناریو  منمـشد 

رورغ و زک  يدرم  هچ  دوـخ  هوکـشاب  یهاگتـسد  لـلجم  یخاـک  وا  تشادتسا  هناـمیپ  مفک  رد  متـسم  هـک  وا  درکیم  رخف  دـیزی  تردـق 
هب وا  دزیم  هیکتتسا  هناد  بآ و  مورحم ز  اـسب  وـک  یغرم  وـچمه  تشخ  ینیلاـب ز  كاـخ و  زا  يرتـسب  نم  متـشادتسا  هناوـید  تنطلس 

مدیفـس ور  هشیمه  نآ  دوخ ز  يور  مداهنیم  هبارخ  راوید  هب  نمتسا  هنازور  تداـع  ار  ناـملاظ  ربکت  نیا  ربک  دـجو و  اـب  تنطلـس  تخت 
وا راثآ  دش  وحم  هحفـص 353 ] تسا [  هنال  هبارخ  نیا  ار  یلبلب  هتـسکش  رپ  نفک  نیا  ریپ  هنهک  دـش  نم  روجنر  نت  ربتسا  هناـهاش  مترهش 

دـشن هگآ  قح  رارـسا  زا  هک  ره  وش  رادیب  نک  زاب  تربع  مشچ  رعاش  تفگتسا  هنادـیواج  ود  ره  نم  تزع  وا  تلذ  نم  راثآ  دـش  هدـنبات 
تسا هناگیب 

دیزی سلجم  رد  ینارصن 

دوخ لباقم  رد  ار  مردـپ  كرابم  رـس  دادیم و  بیترت  يراسگیم  سلجم  دـیزی  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  زا 
زا رـس  نیا  برع  هاـش  يا  دیـسرپ : تشاد  روضح  دـیزی  سلجم  رد  مور  هاـشداپ  ریفـس  يزور  تخادرپیم ، یگراوـخیم  هب  تشاذـگیم و 

مهاوخیم دـسرپیم ، نم  زا  ماهدـید  هچ  ره  زا  مدرگیمرب  مور  هاشداپ  دزن  هب  نوچ  تفگ : راک ، هچ  رـس  نیا  اب  ارت  تفگ : دـیزی  تسیک ؟
شردام تفگ : ینارـصن  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  رـس  نیا  دـیزی : ! دـشاب کیرـش  وت  يداش  رد  ات  منک  نایب  ار  رـس  نیا  ناتـساد 

اریز تسا  وت  نید  زا  رتـهب  نم  نید  هک  وت  نید  رب  وت و  رب  نیرفن  تفگ : ینارـصن  (ص !!) ادـخ لوسر  رتـخد  همطاـف  تفگ : دـیزی  تسیک ؟
رسپ امش  دنریگیم و  كربت  هب  ارم  ياپ  ریز  كاخ  دنرامشیم و  گرزب  ارم  يراصن  تسا  هلصاف  يرایسب  ناردپ  دواد  ترضح  نم و  نایم 
رفاح ياسیلک  ناتساد  دیزی  تفگ : سپس  تسین  هلصاف  ردام  کی  زا  شیب  ناتربمایپ  امـش و  نایم  هک  نیا  اب  دیـشکیم  ار  دوخ  ربمایپ  رتخد 

رد رفاح و  ياسیلک  مان  هب  تسا  یئاسیلک  هریزج  نآ  رد  تسا و  ياهریزج  ایرد  نایم  رد  تفگ  ینارصن  مونشب ، ات  وگب  تفگ  ياهدینش ؟ ار 
شوـگزارد مس  دـننکیم  ناـمگ  يراـصن  هک  تسا  هدـیچیپ  ریرح  رد  یـشوگزارد  مس  هقلح  نآ  رد  تسا و  نازیوآ  ياهقلح  نآ  بارحم 

تاجاح دنـسوبیم و  ار  نآ  دننکیم و  فاوط  هقلح  نآ  درگ  دـنوریم و  اج  نآ  هب  ترایز  يارب  یهوبنا  تیعمج  لاس  ره  تسا و  یـسیع 
دیهش ار  دوخ  ربمایپ  رتخد  رسپ  امش  یلو  میرم  نب  یسیع  شوگزارد  مس  هب  تبـسن  تسا  نایحیـسم  راتفر  نیا  دنهاوخیم ، ادخ  زا  ار  دوخ 

ار وا  نتـشک  دصق  دیزی  هک  دش  نئمطم  ینارـصن  هک  یتقو  دزاسن ، اوسر  شروشک  رد  ارم  ات  دیـشکب  ار  ینارـصن  نیا  تفگ  دیزی  . دـینکیم
مدش تفگش  رد  ترـضح  نآ  نخـس  زا  یتشهب  لها  وت  دومرف  نم  هب  مدید و  باوخ  رد  ار  امـش  ربمایپ  بشید  هک  نادب  دیزی  تفگ : دراد 

رس هحفـص 354 ] دیرپ و [  ياج  زا  سپـس  تسا  وا  هداتـسرف  دمحم  درادـن و  دوجو  اتکی  يادـخ  زج  یئادـخ  هک  مهدیم  تداهـش  نونکا 
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[ . 388  ] دمآ لئان  تشهب  عیفر  تاجرد  هب  دش و  هتشک  ات  درکیم  هیرگ  دیسوبیم و  دینابسچ و  هنیس  هب  ار  نیسح 

ماش هبارخ  رد  نوتاخ  هنیکس  باوخ 

ناگتـشرف دنراوس و  رون  زا  یئاهبکرم  رب  رفن  جنپ  مدید  باوخ  رد  یبش  میدوب  ماش  هبارخ  رد  هک  یماگنه  دـنکیم : لقن  هنیکـس  ترـضح 
: دومرف دش  کیدزن  نوچ  دمآ و  نم  فرطب  مداخ  یلو  دنتـشذگ  اهبکرم  دنوریم ، یهارب  تسا  اهنآ  اب  زین  یمداخ  هدومن و  هطاحا  ار  اهنآ 

نیا متفگ : تشهب ، همدخ  زا  یمداخ  تفگ  یتسیک ؟ وت  داب ، مالـس  ادخ  لوسر  رب  متفگ  دـناسریم ، مالـس  ارت  ادـخ  لوسر  تدـج  هنیکس 
یـسوم یموس  هللا  لیلخ  میهاربا  یمود  هللا ، یفـص  مدآ  لوا  تفگ : دـنوریم ؟ اجک  هب  دنتـسیک و  دـنراوس  رون  ياـهبکرم  رب  هک  ینادرم 

وت دـج  وا  دوـمرف : تسیک ؟ دزیخیمرب  دـتفایم و  یهاـگ  هتفرگ  تسد  رد  ار  شنـساحم  هکنآ  متفگ  هللا ، حور  یـسیع  یمراـهچ  هللا  میلک 
دوخ ات  مدیود  مدینش  مدج  مان  هک  نیمه  دنوریم ، البرک  هب  نیسح  تردپ  ترایز  يارب  تفگ : دنوریم ؟ اجک  متفگ : تسا ، ادخ  لوسر 
نایم نیا  رد  هک  دـندرک  هچ  ام  هرابرد  نارگمتـس  هک  میوگب  مهد و  ربخ  ار  وا  هتـشذگ  اـم  رب  هک  یبئاـصم  زا  مناـسرب و  ادـخ  لوسر  هب  ار 
یمود رـشبلاما ، اوح  یلوا  تفگ : دنتـسیک ؟ اهمناخ  نیا  مدیـسرپ  هتـسشن ، یمناخ  یجدوه  ره  رد  دندمآ  دورف  رون  زا  یجدوه  جنپ  مدـید 

دتفایم و یهاگ  هداهن  رس  رب  تسد  هک  یمجنپ  مناخ  متفگ  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  یمراهچ  نارمع ، رتخد  میرم  یموس  محازم  تنب  هیـسآ 
دناهدرک دراو  ام  رب  هچ  نآ  زا  ار  وا  موریم و  متفگ : تسا . ادخ  لوسر  دمحم  رتخد  همطاف  وت  هدـج  وا  دومرف : تسیک ؟ دزیخیمرب  یهاگ 

هللا اوددب و  هاتما  ای  انقح ، هللا  اودحج و  هاتما  ای  متفگ : ندرک و  هیرگ  هب  مدرک  عورـش  متفرگ و  ار  ارهز  همطاف  ولج  مدیود  مزاسیم ، هاگآ 
ادـخب ردام  ردام ، دـندش ، رکنم  ار  ام  قح  مسق  ادـخب  ردام  ردام  .» انابا نیـسحلا  هللا  اولتق و  هاتما  ای  اـنمیرح ، هللا  اوحابتـسا و  هاـتما  اـی  اـنلمش 

هحفص 355] ار [  مردپ  نیـسح  مسق  ادخ  هب  ردام  ردام ، دنتخاس ، حابم  ار  ام  میرح  مسق  ادخب  ردام  ردام ، دنتخاس ، هدنکارپ  ار  ام  تیعمج 
نوخب هتـشغآ  نهاریپ  نیا  درک  عطق  ار  مبلق  ياهدنب  دز و  شتآ  ار  مرگج  تاهلان  هک  تسا  سب  رگید  ناج  هنیکـس  دومرف : «. دندرک دـیهش 

[ . 389  ] مدش رادیب  باوخ  زا  ناهگان  هک  میامن  تاقالم  ار  ادخ  ات  منکیمن  ادج  دوخ  زا  هک  تسا  نیسح  تردپ 

هللادبع یبا  رس  نفد  لحم 

هراشا اهنآ  هب  لامجا  روط  هب  اـم  هک  تسا  هدـش  رکذ  دروم  تفه  تسا و  فـالتخا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  رـس  نفد  لـحم  رد 
ار ع )  ) نیسح ماما  سدقم  رس  هک  دناهتفگ  هدیسر  مالسلامهیلع  همئا  زا  هک  یتایاور  رابخا و  دانتـسا  هب  هعیـش  ياملع  زا  یخرب  - 1: مینکیم

البرک هب  ار  رهطم  رس  هک  تسا  نیا  هعیش  ياملع  لاوقا  نیرتروهـشم  - 2. دناهدومن نفد  ع )  ) نانمؤمریما رهطم  دقرم  رانک  فرـشا  فجن  رد 
نیا یسوط  خیش  یـضترم و  دیـس  امننبا و  خیـش  سواط و  نب  دیـس  یـسلجم و  همالع  هکنانچ  دنتخاس  قحلم  شـسدقم  ندب  هب  دندروآ و 

ار كرابم  رـس  دیزی  - 4. تسا هدـش  نفد  نینمؤملاریما  دـقرم  ریغ  رد  هفوـک  نوریب  رد  هک  هدـمآ  مه  یتـیاور  رد  - 3. دـناهدرک رکذ  ار  لوق 
مه يرابخا  - 5. دومن نفد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  شردام  ربق  رانک  عیقب  رد  ار  وا  داتـسرف و  صاعلا  نب  دیعـس  نب  ورمع  هنیدـم  مکاـح  يارب 

ارهاظ دـیوگیم : هعیـشلا  نایعا  مظعم  فلؤم  موس . جرب  ولج  دـندرپس  كاخب  قشمد  سیدارفلا  باب  رد  ار  ماـما  رهطم  رـس  هک  دراد  دوجو 
ای نیـسحلا  سأر  ماقم  هب  روهـشم  تسا و  يوما  دجـسم  هب  لصتم  هک  تسا  یناکم  نیمه  هدـش  دای  نآ  زا  هک  موس  جرب  سیدارفلا و  باـب 

رابتعا اـب  رتکیدزن و  تقیقح  هب  لوق  نیا  ارهاـظ  هدـنراگن : دـشابیم . هاـگترایز  تسا و  روهـشم  نیـسحلا  سار  دجـسم  نیـسحلا و  دهـشم 
زا یکی  رد  ار  هحفـص 356 ] رـس [  نانآ  داتـسرف و  دندوب  هقر  رد  هک  طیعملآ  يارب  ار  رهطم  رـس  دیزی  هک  هدش  هتفگ  - 6. تسا رتراگزاس 
رـس یمطاف  يافلخ  هک  هدـش  هتفگ  - 7. هقر دجـسم  هب  تسا  فورعم  هک  تفرگ  رارق  دجـسم  ءزج  سپـس  دـندرک و  نفد  ینوکـسم  لزانم 

فورعم هک  يدهـشم  رد  دـندومن و  لقتنم  رـصم  هب  اج  نآ  زا  دـندرب و  تسا  رمـص  ماش و  نیب  هک  نالقع  هب  سیدارفلا  باب  زا  ار  سدـقم 
[ . 390  ] تسا هاگترایز  اجنآ  هک  دندومن  نفد  تسا 
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ادهش ریاس  سؤر  هربقم 

رد ءادهش  زا  يرایسب  مان  هک  البرک  ءادهشلا  سؤر  دهشم  هب  فورعم  تسا  ياهربقم  تسا  یگرزب  رایسب  ناتسربق  هک  ماش  ریغـصلا  باب  رد 
یگنـس هک  ماهدید  ار  ياهربقم  يرمق  يرجه  لاس 1321  زا  دعب  دـسیونیم : هعیـشلا  نایعا  مظعم  فلؤم  نکیل  . تسا هدـش  جرد  هربقم  نآ 

ود رهاظم ، نب  بیبح  سار  ربکالا و  نیسحلا  نب  یلع  سار  یلع و  نب  سابعلا  سار  نفدم  اذه  دوب : هدش  هتـشون  نآ  رد  بصن و  نآ  يالاب 
یماسا دناهدومن  بصن  هربقم  لخاد  هک  یحیرض  رد  دنتـشادرب و  ار  گنـس  نآ  دندومن  انب  دیدجت  بیرخت و  ار  انب  نآ  هک  نآ  زا  دعب  لاس 

ماش هب  ار  اهرـس  هک  یتقو  اریز  دشاب  هدش  نفد  اجنآ  رد  سؤر  نیا  هک  تسین  دـیعب  دـناهدرک و  شقن  نآ  رب  ار  البرک  يادهـش  زا  يرایـسب 
نفد لحم  نآ  رد  دوبن و  نآ  نفد  زج  ياهراچ  تشاذگ  شیامن  هب  ار  دوخ  تردـق  دـیزی  دـندینادرگ و  اهنابایخ  رد  ار  اهنآ  دنداتـسرف و 

[ . 391 . ] دناهدش

يوما تموکح  دهم  رد  نیسح  يرادازع 

اهنت هن  دـنک و  جراخ  اهلد  زا  ار  تیب  لها  تبحم  تسناوتن  شیلبق  تاروصت  فالخ  رب  نیـسح  لتق  هماـنرب  تفاـیرد  دـیزی  هک  نآ  زا  سپ 
هیـضرت ماقم  رد  دنیبیم  لزلزتم  ار  شتموکح  هدـیدرگ و  هجاوم  ع )  ) نیـسح لتق  شنکاو  اب  هکلب  تخاسن  مکحتـسم  ار  يوما  تکموکح 

دینامب و ماش  رد  هحفص 357 ] دیراد [  تسود  امش  تفگ : درک و  راضحا  یـصوصخ  سلجم  رد  ار  نانآ  دمآرب و  نیـسح  تیب  لها  رطاخ 
هدروآرب امـش  تجاـح  هس  دـیدرگرب و  هنیدـم  هب  اـی  دیـشاب  یتموکح  زئاوج  فاـطلا و  لومـشم  هراومه  دـینک و  یگدـنز  مرتـحم  ززعم و 

رد یللجم  هناـخ  داد و  هزاـجا  دـیزی  مینک ، يرادازع  میهاوـخیم  ـالعف  مـیدرکن  يرادازع  ع )  ) نیـسح يارب  اـم  دـنتفگ : تـیب  لـها  ؟ ددرگ
ماش رد  هک  یمـشاه  یـشیرق و  نانز  ماـمت  دـنتخادرپ ، يرادازع  هب  هیماینب  تموکح  تختیاـپ  قشمد  رد  زور  تفه  داد و  رارق  ناـشرایتخا 
يرآ هتکن : [ . 392  ] دندرک تکرـش  ینیـسح  هناخازع  رد  دندیـشوپ و  هایـس  سابل  دیزی  هداوناخ  هیماینب و  نانز  یتح  دـندرکیم  یگدـنز 

. دسریمن فده  هب  سک  چیه  هانگ  ملظ و  قیرط  زا  دوشیم و  راکشآ  تقیقح 

هنیدم هب  تیب  لها  تعجارم 

تموکح دـیزی و  قشمد  دجـسم  رد  نیدـباعلانیز  ماما  ینارنخـس  اصوصخم  دنتخانـش و  ار  ادـخ  لوسر  نادـناخ  ماـش  مدرم  هکنآ  زا  سپ 
دنک تنعل  ادخ  تشاد : راهظا  دیبلط و  ار  داجـس  ماما  دـیزی  دروآ ، دوجو  هب  ماش  مدرم  رد  يرکف  بالقنا  دـیناشک و  حاضتفا  هب  ار  هیماینب 
رود وا  زا  ار  گرم  تردق  مامت  اب  متفریذپیم و  ار  وا  تاداهنـشیپ  مامت  مدشیم  ور  هب  ور  تردـپ  اب  نم  رگا  مسق  ادـخ  هب  ار  هناجرم  رـسپ 
نم لوا  تجاح  دومرف : نیدباعلانیز  ماما  . هاوخب يراد  یتجاح  ره  نونکا  دریگ ، ماجنا  دـیابیم  هک  تسا  یهلا  تاردـقم  نکیل  متخاسیم 

ناملاوما زا  هک  ار  هچنآ  هدـب  روتـسد  هک  نآ  مود  میامن ، عادو  وا  اب  رادـید و  ار  وا  ات  یهد  ناشن  نم  هب  ار  نیـسح  میاباب  رـس  هک  تسا  نآ 
ناشدـج مرح  هب  ار  ناشیا  اـت  اـمنب  ناـنز  نیا  هارمه  ار  یـسک  يراد  ار  منتـشک  دـصق  رگا  هک  نآ  موس  دـننادرگرب ، اـم  هب  دـندرک  تراـغ 

امش زا  هک  هچنآ  ياج  هب  یناسریم و  نطو  هب  ار  اهنآ  دوخ  وت  متشذگ  وت  لتق  زا  دید و  یهاوخن  زگره  ار  ردپ  رس  تفگ : دیزی  . دنادرگرب
لاوما نیا  ناـیم  رد  هکلب  میرادـن  وت  لاـم  هب  یتـشادمشچ  دوـمرف : داجـس  ماـما  هحفـص 358 ] داد [ . مهاوـخ  امـش  هب  ربارب  دـنچ  دـناهتفرگ 
همطاف ياههراوشوگ  نهاریپ و  يرسور و  اصوصخم  تسا و  هتفاب  هتشر و  ار  نآ  ادخ  لوسر  تخد  ارهز  همطاف  ماهدج  هک  تسا  یئاهسابل 

ارقف و نایم  ار  نآ  نیدباعلانیز  هک  دوزفا  اهنآ  رب  رانید  تسیود  دننادرگرب و  ار  اهنآ  داد  روتـسد  دیزی  . تسا اهنآ  رد  ادـخ  لوسر  رتخد 
دیامن و مهارف  ار  تیب  لها  تکرح  هلیسو  ات  درک  رومأم  دوب  ادخ  لوسر  هباحص  زا  هک  ار  ریشب  نب  نامعن  دیزی  هاگنآ  . درک میسقت  نیکاسم 

يوسب ع )  ) نیـسح تیب  لها  اب  ورین  رفن  یـس  هارمه  دـیزی  هداتـسرف  دـناسرب  هنیدـم  هب  هنامرتحم  ار  ناشیا  هدومن  نانآ  هارمه  ینیما  صخش 
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شـشوک نانآ  ياهزاین  عفر  رد  دـندمآیم  دورف  هک  یلزنم  ره  رد  دـندوب و  تیب  لها  ناوراک  رادولج  ریـسم  رد  دـندرک و  تکرح  هنیدـم 
هتـسیاش هدرک  تمدخ  امب  درم  نیا  درک : ضرع  بنیز  شرهاوخ  هب  ع )  ) یلع رتخد  همطاف  هنیدم  یکیدزن  رد  . دندش هنیدم  دراو  ات  دنتـشاد 

ار ماهراوشوگ  دنبتـسد و  نم  ار  دوخ  تالآرویز  رگم  میهدب  وا  هب  هک  میرادن  يزیچ  مسق  ادخب  دومرف : بنیز  ؟ مینک ریدـقت  وا  زا  هک  تسا 
لیلد . میدومن یهاوخرذع  نآ  یمک  زا  میداتسرف و  وا  دزن  هب  درک و  نوریب  ار  دوخ  هراوشوگ  دنبتـسد و  زین  بنیز  مرهاوخ  مدروآ و  نوریب 

لوسر هب  امش  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  هک  متـشادن  یفده  ادخ  زج  نکیل  مدشیم  لاحـشوخ  نیا  زا  رتمک  هب  دوب  ایند  يارب  مراک  رگا  : تفگ
[ . 393  ] دینادرگرب ام  هب  ار  ایاده  مدرک و  تمدخ  ادخ 

( البرک  ) ناقشاع هاگداعیم  هب  تیب  لها  دورو 

البرک قیرط  زا  ار  ام  دنتفگ : امنهار  لیلد و  هب  دندیـسر  قارع  نیمزرـس  هب  هنیدم  يوس  هب  ریـسم  رد  ع )  ) هللادـبعیبا تیب  لها  هک  یماگنه 
يراصنا و هللادبع  نب  رباج  دندیـسر  ع )  ) هللادبعیبا هاگلتق  هب  نوچ  و  هحفـص 359 ] مینک [ . يرادازع  میتسناوتن  اروشاع  زور  رد  هک  دیربب 
ود نیا  دندوب  هدمآ  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترایز  يارب  هک  دـندرک  تاقالم  ار  ربمایپ  نادـناخ  زا  ینادرم  مشاهینب و  زا  یتعامج 

همطل دندرک ، دنلب  يراز  نویش و  هب  ار  ادص  داتفا  هللادبعیبا  نادناخ  هب  ناشمشچ  هک  هنیدم  مدرم  دندش ، البرک  دراو  نامز  کی  رد  هورگ 
زور هس  دندرک و  عامتجا  کیدزن  لیابق  نانز  هک  دش  لیکـشت  ياهناخازع  نانچنآ  دـندرک و  اپ  رب  ار  نیـسح  يازع  دـندزیم و  تروص  هب 

[ . 394  ] دندرک تکرح  هنیدم  دصق  هب  نآ  زا  سپ  تشاد و  همادا  يرادازع 

دنکیم ریدقت  دایز  نبا  تامدخ  زا  دیز 

اریز تسین ، نینچ  هدـیدرگ ، نامیـشپ  دوخ  رادرک  زا  دـیزی  هک  دـنروآیم  ملق  هب  ناگدنـسیون  زا  یخرب  ای  دوشیم  روصت  هچنآ  فالخ  رب 
هک ياهمان  رد  دیزی  : دادیمن شنادناخ  وا و  هب  یگرزب  هزیاج  نینچ  درکیمن و  ریدقت  رکشت و  نینچ  نیا  دایزنبا  زا  دوب  هدش  نامیشپ  رگا 

گرزب تیاهنیب  ات  وت  . دنکیم فیرعت  نینچ  وا  زا  و  دناتـسب ، ار  دوخ  هزیاج  ات  دـیایب  ماش  هب  هک  دـهاوخیم  وا  زا  هداتـسرف ، دایزنبا  يارب 
سمـشلا یقترم  الا  کل  امف  ۀـقوف  باحـسلا و  ترواج  تعفر و  : تسا هتفگ  رعاش  هک  ینانچ  وت  يدروآ و  تسد  هب  یئالاو  ماقم  يدـش و 

يالاب رب  هکنآ  رگم  هدنامن  تنتفر  الاب  يارب  یئاج  رگید  یتشاذگ  رس  تشپ  ار  ربا  زا  سپ  لحارم  یتشذگ و  ربا  زا  یتفر و  الاب  ینعی  » دعقم
ياهداد ماـجنا  هـک  يراـک  هـب  ارت  شاداـپ  اـت  يآ  نـم  دزن  هـب  نـک و  تـکرح  عیرـس  یتفاـیرد  ار  ماهماـن  هـک  نـیمه  !!« ینیــشنب دیــشروخ 
لابقتسا ناهارمه  وا و  زا  هیماینب  نادناخ  دارفا  مامت  داد  روتسد  دیزی  درک ، تکرح  ماش  دصق  هب  يرادناتـسا  ءاضعا  مامت  اب  دایزنبا  . مهدب

دوخ رانک  رد  و  دیسوب ، ار  شیناشیپ  نایم  درشف و  تخـس  تفرگ و  شوغآ  هحفـص 360 ] رد [  ار  وا  دیزی  دش  دراو  دیزی  رب  نوچ  و  دننک ،
ار راعشا  نیا  هدمآ ، دجو  هب  مامت  یلاحشوخ  اب  دوخ  داد و  یم  روتسد  یقاس  هب  زاوآ و  روتسد  ناناوخزاوآ  هب  دیناشن ، یتنطلس  تخت  يور 
-1 يداهج یمنغم و  رغث  یلع  يدـنع و  ۀـنامالا  رـسلا و  عضوم  - 2 دایزنبا اهلثم  قساو  لـص  مث  يدأوف  يورت  ۀبرـش  ینقـسا  - 1: دناوخیم

یگنج مئانغ  داهج و  رد  نم  نیما  رارسا و  زکرم  وا  هک  - » 2 «. ناروخب دایزنبا  هب  ار  نآ  لثم  دیامن و  باریس  ار  مبلق  هک  هد  نم  هب  یبارـش  »
شیپ هامکی  ار  دایزنبا  تسا ! یمالـسا  تابجاو  زا  یکی  هک  دـنکیم  داهج  هب  ریبعت  ع )  ) نیـسح ماـما  نتـشک  زا  نوعلم  دـیزی  هتکن : «. تسا

تایلام هفاضا  هب  و  داد ، هزیاج  دعـسرمع  هب  رادـقم  نیمه  وا و  هب  ناـموت ) نویلیم  تصـش  لداـعم   ) مهرد نویلیم  کـی  تشادـهگن و  دوخ 
دمآ دیزی  دزن  دایزنبا  ردارب  ملسم  هک  یعقوم  .و  درکیم یئاریذپ  وا  زا  شتالایع  نانز و  رانک  نوردنا و  رد  دیـشخب و  دایزنبا  هب  ار  قارع 
دیزی يرآ  . داد تموکح  ناسارخ  ناتسا  رب  ار  وا  و  تسا ، بجاو  نایفـسیبا  لآ  رب  امـش  یتسود  تبحم و  تفگ : درک و  مارتحا  دایز  ار  وا 

[ . 395  ] دنکیم ریدقت  ربمغیپ  رسپ  لتاق  زا  نینچ  نیا 
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نیعبرا رد  البرک  ترایز  رباج و 

البرک هب  نوچ  میدش  جراخ  نیسح  ربق  ترایز  دصق  هب  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  اب  هک : دنکیم  لقن  تسا  ثیدح  ةاور  زا  هک  یفوع  هیطع 
دـش و ناور  ربق  بناج  هب  دـینادرگ و  رطعم  ار  دوخ  دعـس  اب  درک و  لسغ  تفر و  تارف  کیدزن  رباج  دوب ، رفـص  هام  متـسیب  زور  میدیـسر 

راب هس  دیـسر  ربق  هب  شتـسد  هک  نیمه  راذگب ، ربق  رب  ارم  تسد  تفگ : میدیـسر  ربق  رانک  رد  نوچ  ادخ ، رکذ  اب  رگم  تشادیمنرب  یمدق 
ای نیـسح ! ای  تفگ : راب  هس  دـمآ ، شوهب  ات  مدیـشاپ  شتروص  هب  بآ  داتفا . ربق  يور  دـش و  شوهیب  و  ربکا . هللا  ربکا ، هللا  ربکا ، هللا  تفگ :

هنوگچ تفگ : هحفص 361 ] هاگنآ [  دهدیمن »؟ ار  شتسود  باوج  تسود  ایآ  . » هبیبح بیجی  بیبح ال  تفگ : سپس  نیـسح ! ای  نیـسح !
رورس دنزرف  نییبنلا و  متاخ  رـسپ  وت  هک  مهدیم  تداهـش  هداتفا ، یئادج  اهگنـسرف  تندب  رـس و  نایم  هک  یلاح  رد  یهد  باوج  یناوتیم 
لوسر ناتشگنا  زا  هک  یلاح  رد  یشابن  نینچ  ارچ  نانز ، هدیـس  ارهز  همطاف  دنزرف  ءاسک و  باحـصا  سماخ  یئاوقت ، دنگوسمه  نانمؤم و 
گرم دنمتداعس و  یگدنز  يدیرب ، ریش  زا  مالسا  اب  يدروخ و  ریـش  نامیا  ناتـسپ  زا  یتفای و  شرورپ  نیقتم  نماد  رد  يدش و  هیذغت  ادخ 

یهار هب  مهدیم  یهاوگ  دومرف : سپـس  مینکیم  رظنفرـص  نآ  رکذ  زا  راصتخا  تهج  هب  هک  دـناوخ  یتراـیز  هاـگنآ  یتشاد ، هنادـنمتفارش 
هب مسق  دومرف : دعب  دروآ و  اجب  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  ادهش  ریاس  ترایز  سپـس  تفر ، هار  نآ  هب  ایرکز  نب  ییحی  تردارب  هک  یتفر 

یلاح رد  میکیرش  اهنآ  اب  هنوگچ  تفگ : هیطع  . میکیرش دیداد  ماجنا  هک  يراک  رد  امـش  اب  تخیگنارب  يربمایپ  هب  ار  دمحم  هک  یـسک  نآ 
هداتفا و یئادج  ناشندب  رس و  نایم  تعامج  نیا  هک  یلاح  رد  میدزن ؟ يریـشمش  میدماین و  دورف  يداو  چیه  هب  میتفرن و  الاب  ار  یهوک  هک 

نم مهعم و  ناک  اموق  بحا  نم  دومرف : هک  مدینش  ادخ  لوسر  مبیبح  زا  دومرف : رباج  دندیدرگ  میتی  ناشنادنزرف  دندش و  هویب  ناشنارـسمه 
ینعی . » هباحصا نیسحلا و  هیلع  یضم  ام  یلع  یباحصا  ۀین -  یتین و  نا  ایبن  قحلاب  ادمحم  ثعب  يذلا  مهلمع و  یف  كرـشا  موق  لمع  بحا 

نآ هب  مسق  تسا  کیرش  اهنآ  اب  رجا  رد  درادب  تسود  ار  یموق  لمع  هک  ره  دوشیم و  روشحم  اهنآ  اب  درادب  تسود  ار  یموق  هک  یـسک 
هحفص [ .« ] 396  ] دـنداد ماجنا  شباحـصا  نیـسح و  هک  تسا  يزیچ  نآ  رب  منارای  نم و  تین  دـینادرگ  ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  دـمحم  هک 

[ 362

هنیدم رهش  نوریب  رد  داجس  ماما  ینارنخس 

یلامتسد دوب و  نایرگ  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  همیخ  زا  نیدباعلانیز  ماما  دندیـسر  تیب  لها  ياههمیخ  کیدزن  هنیدم  رهـش  مدرم  یتقو 
مدرم يادص  دیسر  تیعمج  ولج  ات  درکیم  لمح  دوخ  اب  یلدنـص  رـس  تشپ  زا  یمالغ  درکیم  كاپ  ار  شیاهکـشا  هک  تشاد  تسد  رد 
تکاس هک  درک  هراشا  تسد  اب  سپس  تفرگ  رارق  یسرک  يور  ماما  . دنتفگیم تیلست  تیزعت و  ار  ترـضح  دش و  دنلب  نویـش  هیرگ و  هب 

ياهتبیـصم هب  ءالتبا  اب  ار  ام  هک  میوگیم  ساپـس  دمح و  ار  ادخ  دومرف : هبطخ  داریا  نمـض  داجـس  ماما  تسـشنورف  مدرم  شورخ  دـیوش ،
ار شتیب  لها  دارفا  نیـسح و  دوب : مالـسا  رد  گرزب  تسکـش  هدـنریگرب  رد  هک  یبئاصم  داد ، رارق  شیامزآ  ناـحتما و  ضرعم  رد  گرزب 

دننام لثم و  هک  تسا  یتبیصم  نیا  دندینادرگ و  اههزین  يالاب  رهش  هب  رهش  ار  شاهدیرب  رس  دندرک و  ریسا  ار  شناکدوک  نانز و  دنتـشک و 
اب دشابن ، نیگهودنا  وا  يارب  هک  تسا  یبلق  مادک  دشاب و  مرخ  داش و  نیسح  ندش  هتشک  زا  سپ  دناوتیم  امش  زا  کی  مادک  مدرم ! . درادن

هیرگ هـمه  هـمه و  نامـسآ  لـها  ادـخ و  ناگتـشرف  جاوـما و  اـب  اـهایرد  دنتـسیرگ و  شندـش  هتـشک  يارب  هناـگتفه  ياهنامـسآ  هـک  نـیا 
هک نآ  نودـب  میلباک  هحفـص 364 ] ناتـسکرت و [  لها  ایوگ  هک  دندینادرگ  اهنابایب  رد  ار  ام  میدـش و  هدـنار  دوخ  رهـش  زا  مدرم ! . دـندرک

داهنشیپ نانیا  هب  یکین  هب  شرافس  ياج  هب  ربمغیپ  رگا  دنگوس  ادخب  . میشاب هدروآ  دیدپ  مالـسا  رد  یفاکـش  ای  میـشاب  هدش  بکترم  یمرج 
هک دوب  ياهدنهدجنر  زوسناج و  گرزب و  تبیـصم  هچ  دندادیمن ، ماجنا  دندرک  راتفر  ام  اب  هچ  نآ  زا  رتدب  رتشیب و  دادیم  ار  ام  اب  گنج 

[ . 398  ] هدنریگ ماقتنا  تسا و  زیزع  وا  هک  میراذگیم  ادخ  باسح  هب  ام  و  دیسر ، ام  هب 
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ادخ لوسر  دجسم  هب  تیب  لها  دورو 

رهطم ربق  رانک  رد  ناشلزانم  هب  نتفر  زا  لبق  رهـش  هب  دورو  ماگنه  ارجامرپ  ینالوط و  رفـس  کی  زا  سپ  ص )  ) ادخ لوسر  تیب  لها  اتعیبط 
ادـخ لوـسر  اـب  مرح  ناـنز  ریاـس  بنیز و  باـنج  املـسم  دـنهدب و  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  ار  ناشرفـس  شرازگ  اـت  دـنوریم  ادـخ  لوـسر 

هللا مالـس  بنیز  : تسا نیا  هدمآ  خیرات  رد  هچ  نآ  تسا و  تکاس  اهنآ  همه  نایب  زا  خـیرات  اما  دـندومن  اهلد  درد  دنتـشاد و  یئاهوگتفگ 
ربخ ادج  ای  نیسحلا . یخا  کیلا  ۀیعان  ینا  هادج  ای  دز : ادص  دجسم و  لخاد  ار  رس  داد و  رارق  دجسم  برد  فرط  ود  هب  ار  اهتسد  اهیلع 

ام رب  هچنآ  زا  یمارگ  دج  يا  . » انیلع يرج  امب  یکتشملا  کیلا  هادج  ای  دیشک : دایرف  دنلب  يادص  اب  هنیکس  ماهدروآ ! ار  نیسح  مردارب  لتق 
غارس وا  زا  رتنشخ  مدینشن و  وا  زا  رتدب  یکرشم  رفاک و  مدیدن و  دیزی  زا  رتلدگنس  مسق  ادخب  ماهدروآ ، وت  شیپ  تیاکش  تسا  هتـشذگ 

هنوگچ ار  اهبوچ  نیـسح  « ؟ نیـسح اـی  برـضلا  تیار  فیک  تفگیم : دزیم و  نیـسح  مردـپ  نادـند  بل و  رب  نارزیخ  بوچ  اـب  مرادـن ،
[ . 399 [ »؟ ینیبیم

هنیدم هب  تیب  لها  دورو 

رد تیب  لها  نانز و  دنیامن و  اپ  رس  ار  اههمیخ  دومرف  روتسد  دندیـسر  هنیدم  کیدزن  مالـسلاهیلع  هللادبعیبا  تیب  لها  داجـس و  ماما  نوچ 
زا مه  وت  ایآ  دوب  يرعاش  درم  دنک  تمحر  ار  تردـپ  ادـخ  دومرف : دوب  ناهارمه  زا  یکی  هک  ملذـج  نب  ریـشب  هب  دـنتفرگ و  ياج  اههمیخ 

ربـخ اـم  ندـمآ  هللادـبعیبا و  تداهـش  زا  ار  مدرم  وش و  هنیدـم  دراو  ریـشب  دومرف : . هللا لوـسر  نباـی  يرآ  درک  ضرع  يراد ؟ ياهرهب  رعش 
دش دجسم  دراو  نوچ  تسا  ادخ  لوسر  ربق  رانک  رد  ربخ  دادیم : باوج  دیسرپیم  ربخ  دیدیم و  ار  وا  هک  ره  دش  هنیدم  دراو  ریـشب  ؟ نک

سأرلا جرضم و  البرکب  هنم  مسجلا  - 2 اراردم یعمداف  نیحسلا  لتق  اهب  مکل  ماقم  برثی ال  لها  ای  - 1: تفگ دش و  دنلب  هیرگ  هب  شیادص 
رد هدش  البرک  هب  شکاپ  رکیپ  - » 2« راز منک  هیرگ  تشگ و  هتـشک  نیـسح  هکناز  دیدنبب  راید  نیز  تخر  نایبرثی  - » 1 رادی ةانقلا  یلع  هنم 

هللادبعیبا متام  رد  ار  ام  هودنا  درم  يا  تفگ : درک و  باطخ  ار  ریشب  نویش  هیرگ و  اب  يزینک  « رازاب هچوکب و  شرـس  دش  ین  رـس  رب  نوخ 
ملذج نب  ریـشب  نم  متفگ : دـنک  تتمحر  هحفـص 363 ] ادـخ [  یتسیک ؟ يدیـشارخ  دوب  هتفاین  دوبهب  زونه  هک  ار  یئاـهمخز  يدرک  هزاـت 
یفرعم امـش  هب  ار  شناکم  ات  هداتـسرف  ارم  دـناهنیدم و  هزاورد  نوریب  شنارهاوخ  اههمع و  اب  نیـسحلا  نب  یلع  ناه ! داجـس ، ماما  هداتـسرف 

دنلب نویـش  هلان و  هب  ناشیادص  یگمه  دشاب  هدماین  نوریب  هک  دنامن  هنیدم  رد  ینز  دـندروآ ، موجه  هنیدـم  جراخ  هب  ناباتـش  مدرم  میامن .
یـشیپ نم  زا  دنتـشاذگ و  ارم  مدرم  دوب . هدیدن  ار  يراز  هیرگ و  نینچ  نیا  زور  نآ  ات  یـسک  هک  دش  هلان  هجـض و  هچراپ  کی  هنیدم  دوب ،

همیخ هب  ار  دوخ  مدرم  شود  يور  زا  مدش  هدایپ  بسا  زا  مرادن  روبع  هار  هدرک و  رپ  تیعمج  ار  نابایخ  مدید  مدز  باکر  مبـسا  هب  دنتفرگ 
[ . 397  ] مدناسر نیدباعلانیز  ماما 

هللادبع یبا  نادنزرف 

نآ نادـنزرف  ياهدـع  دـیفم و  خیـش  موحرم  تسا  فالتخا  نیخروم  ناـیم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعیبا  ترـضح  نادـنزرف  دادـعت  رد 
شردام نیدباعلانیز ، ربکالا  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  - 1 نارسپ : رتخد ، هحفص 365 ] ود [  رسپ و  راهچ  دناهتسناد  رفن  شش  ار  ترضح 

دیـسر تداهـش  هب  ردـپ  هارمه  البرک  رد  هک  رغـصالا ، نیـسحلا  نب  یلع  یناساس 2 - هاشداپ  نیرخآ  درجدزی  رتخد  ونابرهـش )  ) ناـنز هاـش 
زا ینز  شردام  درک  تافو  نیـسح  ماما  تایح  نامز  رد  هک  نیـسحلا ، نب  رفعج  دشابیم 3 - یفقث  دوعـسم  نب  ةرمیبا  رتخد  یلیل  شردام 

تنب ۀنیکس  - 1 نارتخد : . دیسر تداهش  هب  البرک  رد  یگراوخریش  لاح  رد  هک  رغصا ) یلع  ، ) نیسحلا نب  هللادبع  تسا 4 - هعاضقینب  هلیبق 
زور عیاقو  رد  رتخد  ردام و  لاح  حرش  هک  تسا  یبلک  يدع  نب  سیقلاءرما  رتخد  بابر  رغصا ) یلع   ) عیضر هللادبع  وا و  ردام  هک  نیسحلا 
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دوخ همانتیـصو  ماما  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  یمیت  هللادیبع  نب  ۀحلط  رتخد  قاحـساما  شردام  نیـسحلا ، تنب  همطاف  تشذگ 2 - اروشاع 
رد هک  هدرک  رکذ  ماما  يارب  دنزرف  هد  هحلط  نب  نیدـلالامک  دـننام  نارگید  .و  دراپـسب مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ات  درپس  وا  هب  ار 

هللادبع 6- دمحم 5 - رغصا 4 - یلع  - 3 نیدـباعلانیز )  ) طسوا یلع  ربکا 2 - یلع  رـسپ 1 - شـش  تسا  هدرب  مان  رفن  هن  زا  لیـصفت  ماقم 
هک دوب  ردپ  شوغآ  رد  زین  رغصا  یلع  دش و  هتـشک  ات  دیگنج  البرک  رد  ربکا  یلع  هک  همطاف  بنیز 3 - هنیکس 2 - نارتخد 1 - زا  رفعج و 
هب رفن  هس  نیسح  ماما  نادنزرف  نایم  هکنیا  رد  حیـضوت : [ . 400  ] تسا هدش  دیهش  زین  هللادبع  هک  هدش  هتفگ  دیدرگ و  دیهـش  نمـشد  ریت  اب 
ای تسا  هتفگ  هحلطنبا  هکنانچ  تسا  طسوا  یلع  نیدباعلانیز  ماما  تسا و  دیهـش  ربکا  یلع  ایآ  هک  نیا  اما  تسین  دیدرت  دناهدوب  یلع  مان 
نآ زا  ار  ربکا  یلع  میدرک  هراشا  البق  هکنانچ  تسا و  فالتخا  دناهتفگ  رگید  یضعب  دیفم و  موحرم  هکنانچ  تسا  نیدباعلانیز  ربکا  یلع 
رد هک  نیا  رغـصا و  يرگید  تسا و  ربکا  وا  دیهـش  ود  نیب  تقیقح  رد  تسا  هدوب  دیهـش  رغـصا  یلع  زا  رتگرزب  هک  دـناهتفگ  ربـکا  تهج 

دناهدرب مان  رـسپ  راـهچ  ترـضح  يارب  هک  یناـسک  اریز  تسا  نیمه  شلیلد  دـناهدرک  رکذ  هللادـبع  ار  راوخریـش  لـفط  ماـن  خـیراوت  رتشیب 
تداهش هدروآ و  باسح  هب  راوخریش  ار  رغصا  یلع  دناهدرک  رکذ  رسپ  شـش  هک  اهنآ  هدوب و  هللادبع  عیـضر  دنیوگب  هک  دنرادن  ياهراچ 

ماش رد  هک  دشاب  نوتاخ  هحفص 366 ] هیقر [  نامه  هللادبعیبا  رتخد  بنیز  هک  تسا  لمتحم  و  دناهتـشاد ، نایب  لامتحا  تروصب  ار  هللادبع 
. تسا هدیدرگ  نوفدم 

هللادبع یبا  نارسمه 

نایناساس هاشداپ  نیرخآ  موس ) درگدزی   ) درجدزی رتخد  ونابرهـش  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعیبا  ترـضح  ماقم  یلاع  نارـسمه  زا  یکی 
يافوتم يرشخمز  - 1: دناهدرک لقن  نیخروم  زا  ياهدع  ار  عوضوم  نیا  دشابیم و  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  ردام  هک  تسا 

زا رفن  هس  ناشیا  نایم  رد  دـندرب  باطخلا  نب  رمع  دزن  هنیدـم  هب  ار  سراف  يارـسا  هک  یماـگنه  تسا : هدروآ  راربـالا  عیبر  باـتک  رد   538
اب دومرف : مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  دشورفب ، ءارـسا  ریاس  دننامه  ار  اهنآ  هک  تفرگ  میمـصت  هفیلخ  دندوب ، درجدزی  نارتخد 

تمیق هب  ار  نانآ  دیاب  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  درک ؟ دـیاب  هچ  سپ  دیـسرپ : رمع  درک ، راتفر  دـیابن  ناریـسا  ریاس  دـننام  نیطالـس  نارتخد 
ار هس  ره  تمیق  یلع  میوقت  زا  سپ  دزادرپیم ، ار  تمیق  صخـش  نآ  دندرک  رایتخا  ار  هک  ره  تشاذگ  دازآ  رـسمه  باختنا  رد  دیناسر و 

نب دمحم  دـقع  هب  ار  یمود  دـیدرگ  دـلوتم  وا  زا  ملاس  دروآرد و  رمع  نب  هللادـبع  دـقع  هب  ار  یکی  تفرگ ، رایتخا  رد  ار  نانآ  تخادرپ و 
ترضح وا  زا  تسب و  نیباک  مالـسلاهیلع  نیـسح  اب  تسا  نانز  هاش  شیلـصا  مان  هک  ار  ونابرهـش  دش ، دلوتم  وا  زا  مساق  دروآرد و  رکبیبا 

فرظ کی  رد  شردام  اب  هدش  هتفگ  یتح  درکیم ، مارتحا  دایز  شردام  هب  تبـسن  نیدباعلانیز  ترـضح  دیدرگ  دلوتم  نیدباعلانیز  ماما 
هک دنراد  قافتا  خـیرات  ياملع  نکیل  [ 401  ] دهاوخب ار  نآ  مردام  هک  دوش  زارد  ياهمقل  هب  متـسد  مسرتیم  دومرفیم : دروخیمن و  اذـغ 

تسا هدوب  شاهلاخ  اب  ترضح  راتفر  هوحن  ارهاظ  تفای ، شرورپ  شاهلاخ  نماد  رد  نیدباعلانیز  ماما  درک و  تافو  نامیاز  ماگنه  ونابرهش 
دزن هب  ار  درجدزی  رتخد  نوچ  تسا : هدش  لقن  بیترت  نیدـب  ناتـساد  نیا  یفاک  لوصا  رد  - 2. دروآیم باسح  هب  ردام  ياـج  هب  ار  وا  هک 
فا تفگ : دیناشوپ و  ار  دوخ  تروص  وا  دنیبب  ار  وا  تروص  تساوخ  رمع  دـش ، ناشخرد  شلامج  وترپ  زا  هنیدـم  دجـسم  دـندروآ ، رمع 

: دومرف نینمؤملاریما  دمآرب ، يو  شورف  يارب  يریگمیمـصت  ماقم  رد  و  دیهدیم ؟ هحفص 367 ] مانـشد [  ارم  تفگ  رمع  زمره ، اداب  جوریب 
وا مهس  زا  ار  شتمیق  دنک و  باختنا  يرسمه  هب  ار  ناناملسم  زا  رفن  کی  دیراذگب  دازآ  ار  وا  هکلب  تسین  تسرد  ناگرزب  هرابرد  راک  نیا 

: دومرف مالسلاهیلع  یلع  سپس  تشاذگ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  رـس  رب  تسد  وا  دینادرگ ، راتخم  رـسمه  باختنا  رد  ار  وا  رمع  روآ ، باسحب 
درک دهاوخ  تمارک  وت  هب  يدنزرف  نز  نیا  زا  ادخ  دومرف : نیـسح  هب  سپـس  تسا ، هیونابرهـش  هن  دومرف : نانز ، هاش  تفگ : ؟ تسیچ تمان 

لوسر نوچ  هک  دنتفگیم  نیتریخلانبا  ار  نیسحلا  نب  یلع  ور  نیا  زا  دیدرگ  دلوتم  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دشاب  نیمز  لها  نیرتهب  هک 
دراد هدـیزگ  ود  شناگدـنب  ناـیم  رد  ادـخ  .» سراـف مجعلا  نم  شیرق و  برعلا  نم  هتریخف  نیتریخ  هداـبع  نـم  نا هللا  تـسا : هدوـمرف  ادـخ 
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نیب امالغ  نا  :و  تسا هتفگ  نیدباعلانیز  ماما  هرابرد  یلئد  دوسالاوبا  هک  هدـش  تیاور  «. سراف مجع  زا  تسا و  شیرق  برع  زا  شاهدـیزگ 
رب مخزمشچ  هزیوآ  هک  تسا  یناسنا  نیرتیمارگ  هدش  دلوتم  مشاه  يرسک و  زا  هک  يرسپ  » مئامتلا هیلع  تطین  نم  مرکأل  مشاه  يرسک و 

درجدزی رتخد  هلوخ  داجـس ) ماما   ) شردام تسا  هتفگ  همئـالا  دـیلاوم  باـتک  رد  يافوتم 430  میعنوبا  ظـفاح  - » 3 [ «. 402  ] دناهتخیوآ وا 
شردام تسا : هتفگ  هک  هدـش  لقن  دـهاز  ورمعوبا  تیقاوی  باـتک  زا  زین  و  - 4 [ . 403  ] دـیمان نانز  هاش  ار  وا  نانمؤمریما  هک  سراف  هاـشداپ 
درجدزی رتخد  نانز  هاش  ع )  ) نیدباعلانیز ترضح  ردام  هک  دش  لقن  دیفم  داشرا  زا  ترـضح  دالوا  ثحب  رد  [ ، 404  ] تسا يرسک  رتخد 

تیاور ادخ  لوسر  زا  مالسلاهیلع  یلع  هک  توافت  نیا  اب  یهتنم  هدرک  لقن  راربالا  عیبر  دننامه  يافوتم 588  بوشآرهشنبا  - 5. تسا هدوب 
و دنشاب .» امش  فلاخم  هدیقع  رد  دنچ  ره  دینک  مارتحا  ار  یموق  ره  گرزب  ینعی  [ » هحفص 368 مکوفلاخ [ . نا  موق و  میرک  اومرکا  دومن :

هاگنآ دنتشذگ . دوخ  مهـس  زا  ع )  ) یلع زا  تیعبت  هب  زین  راصنا  رجاهم و  . متخاس دازآ  ارـسا  زا  ار  مشاهینب  دوخ و  مهـس  نم  دومرف : سپس 
يافوتم 413 دیفم  خیش  موحرم  - 6 [ . 405  ] دومن باختنا  ار  ع )  ) نیسح ونابرهش  دومرف ، ناراگتساوخ  هب  خساپ  داهنـشیپ  مالـسلاهیلع  یلع 

درجدزی رتخد  ونابرهـش  ای  نانز  هاش  شردام  تسا ، مالـسلاامهیلع  نیدباعلانیز  شدنزرف  نیـسح  ماما  زا  دـعب  ماما  تسا : هدروآ  داشرا  رد 
رفن ود  وا  داد  نیمز  قرشم  زا  یشخب  تموکح  ار  یفنح  رباج  نب  ثیرح  نانمؤمریما  : دیوگیم سپس  تسا ، يرـسک  دنزرف  رایرهـش  دنزرف 

دـش و دـلوتم  وا  زا  نیدـباعلانیز  ماما  هک  دیـشخب  نیـسح  هب  ار  نانز  هاش  مالـسلاهیلع  یلع  داتـسرف ، ترـضح  يارب  ار  درجدزی  نارتخد  زا 
الا تشاد و  رارق  هدنـسیون  سرتسد  رد  هک  دوب  یکرادم  اهنیا  [ 406  ] دیدرگ دلوتم  وا  زا  مساق  دیـشخب و  رکبیبا  نب  دـمحم  هب  ار  يرگید 
. درادن دوجو  يدیدرت  تسا  هدوب  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  ترضح  رسمه  درجدزی ، رتخد  ونابرهش  هک  نیا  رد  نیاربانب  تسا  دایز  كردم 

هسمخ نواکبلا 

ترضح - 2 ع )  ) مدآ ترـضح  - 1 دنرفن : جـنپ  دنتـسیرگ  رایـسب  هک  اهنآ  خـیرات  رد  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا 
نآ تشهب  قارف  رد  مدآ  ترـضح  اما  مالـسلاهیلع ، نیدباعلانیز  ماما  - 5 س )  ) هیـضرم يارهز  - 4 ع )  ) فسوی ترـضح  - 3 ع )  ) بوقعی
هک تسیرگ  ردـق  نآ  فـسوی  قارف  رد  بوـقعی  اـما  و  داـتفا ، دوـگ  رهن  ود  دـننام  کـشا  شزوـس  رثا  رب  شاهرهچ  رد  هـک  تـسیرگ  ردـق 

نیکلاهلا نم  نوکت  وا  اضرح  نوکت  یتح  فسوی  رکذـت  أوتفت  هللاات  دـنتفگ : دـندرک و  ضارتعا  وا  هب  شاهداوناـخ  دـش و  اـنیبان  شنامـشچ 
اما هحفـص 369 ] يریمب [ .» اـی  گرم ، هب  فرـشم  يوش  ضیرم  میـسرتیم  هک  ینکیم  فسوی  فسوی  ردـق  نآ  دـنگوس  ادـخ  هب  [ » 407]

نک و هیرگ  بش  ای  ریگب و  مارآ  بش  نک و  هیرگ  زور  ای  دنتفگ : دـندمآ و  گنت  هب  ناینادـنز  هک  درک  هیرگ  ردـق  نآ  نادـنز  رد  فسوی 
ارهز اذل  تسا  هدرزآ  ار  ام  وت  هیرگ  دنتفگ : دندمآ و  گنت  هب  هنیدـم  مدرم  هک  درک  هیرگ  نانچنآ  س )  ) ارهز ترـضح  اما  . شاب مارآ  زور 
یتقو تسیرگ ، ردـپ  يازع  رد  لاس  لهچ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  اما  تشگیمزاب  هناخ  هب  بش  درکیم و  هیرگ  تفریم و  ادهـش  رباـقم  هب 

؟ ینک كاله  ار  دوخ  مسرتیم  ربمغیپ  رـسپ  درک : ضرع  شمالغ  هک  نآ  ات  دـنکن  هیرگ  اذـغ  ندـید  اب  وا  دـنروآ و  شیارب  اذـغ  هک  دوبن 
[ . 408  ] دراشفیم ار  میولگ  هیرگ  مروآیم  دای  هب  ار  همطاف  نادنزرف  راتشک  هاگره  دومرف :

یگدنز لوط  رد  داجس  ماما  ياههیرگ 

زا تسا : هدروآ  فوهل  رد  سواط  نب  دیس  هکنانچ  دشن . کشخ  شمشچ  کشا  رمع  رخآ  ات  البرک  هعقاو  زا  سپ  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما 
هزور ار  اـهزور  هک  یلاـح  رد  تسیرگ  شراوگرزب  ردـپ  رب  لاـس  لـهچ  دودـح  نیدـباعلانیز  هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 

ار ناتیاذغ  درکیم : ضرع  تخاسیم و  رضاح  ار  شیاذغ  ترضح  نآ  مالغ  راطفا  ماگنه  تخادرپیم ، تدابع  هب  ار  اهبش  تفرگیم و 
.« دندرک دیهش  هنشت  بل  هنسرگ و  مکش  اب  ار  ربمغیپ  رسپ  .» اناشطع هللا  لوسر  نبا  لتق  اعئاج  هللا  لوسر  نبا  لتق  دومرفیم : ماما  . دیئامرف لیم 

داجـسس ماما  تفگ : ترـضح  نامالغ  زا  یکی  . دـیدرگیم طولخم  شمـشچ  کشا  اـب  اذـغ  اـت  درکیم  هیرگ  دومرفیم و  رارکت  ردـق  نآ 
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ررکم و  تسا ، دنلب  شاهیرگ  يادص  هداتفا و  هدجس  هب  ینـشخ  گنـس  يور  مدید  متفر  شایپ  رد  نم  تفرگ ، شیپ  ار  ارحـص  هار  يزور 
ار ترـضح  راکذا  راب  رازه  ات  نم  . اقدـص اقیدـصت و  اـنامیا و  هللا  ـالا  هلا  ـال  اـقرو  ادـبعت  هللا  ـالا  هلا  ـال  اـقح  اـقح  هللا  ـالا  هلا  ـال  دـیوگیم :
نآ تقو  ایآ  نم  يالوم  متفگ : هدش  هتسش  بآ  اب  ایوگ  هک  مدید  ار  شفیرش  نساحم  تروص و  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  هاگنآ  ! مدرمـشرب

هدزاود دوب و  ربـمغیپ  رـسپ  ربـمغیپ و  بوقعی  وت  رب  ياو  دومرف : هحفـص 370 ] دریذپ [ ؟ نایاپ  ناتهیرگ  دوش و  مامت  ناتهودنا  هک  هدیـسرن 
زا هیرگ  ببـسب  ار  شناگدید  دیمخ و  مغ  زا  شرمک  دش و  دیفـس  هودـنا  زا  شرـس  يوم  تشاد  ناهنپ  ار  نانآ  زا  یکی  ادـخ  تشاد  رـسپ 

يور هب  هتـشغآ  نوخ  هب  هک  مدید  ار  مناگتـسب  زا  رفن  هدفه  ردارب و  ردپ و  نکیل  تسا ، هدنز  شدنزرف  تسنادیم  هک  یلاح  رد  داد  تسد 
[ . 409  ] دهاکب ماهیرگ  دبای و  نایاپ  مهودنا  هنوگچ  دناهداتفا  نیمز 

هللادبع یبا  ترایز  باوث 

دمحمل ع )  ) رفعجوبا لاق  - 1: هلمج زا  تسا  دایز  رایسب  تایاور  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  باوث  دروم  رد 
ع)  ) رقاب ماما  .» لجوزع هللا  نم  همامالاب  نیسحلل  رقی  نموم  لک  یلع  ضرتفم  هنایتا  ناف  ع )  ) یلع نب  نیسحلا  ةرایزب  انتعیـش  اورم  ملـسم : نب 

دراد رارقا  وا  تماما  هب  هک  ینمؤم  ره  رب  وا  ترایز  هک  دننک  ترایز  ار  یلع  نب  نیسح  دینک  رما  ام  نایعیـش  هب  دومرف : ملـسم  نب  دمحم  هب 
زا یقح  هنیآ  ره  دنکن  ترایز  ار  نیسح  دنک و  جح  هلاس  ره  شرمع  مامت  رد  یـسک  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  - 2. تسا بجاو 

بلغت نب  نابا  هب  قداـص  ماـما  - 3. تسا یهلا  هضیرف  یناملـسم  ره  رب  نیـسح  قح  تیاـعر  اریز  هدرک  كرت  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  قوـقح 
: دومرف ماـما  . ماهدرکن تراـیز  ار  نیـسح  هک  تسا  تقو  یلیخ  هللا  لوسر  نباـی  درک : ضرع  يدرک ؟ تراـیز  ار  نیـسح  یک  ناـبا ! دومرف :

یمدق ره  ربارب  رد  دنک  ترایز  ار  نیسح  هک  ره  دینکیمن ، ترایز  ار  نیسح  دیشاب و  هعیش  ياسؤر  زا  امش  هدمحب . میظعلا و  یبر  ناحبس 
رفغ دزرمآیم . ار  شاهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنکیم و  وحم  شلمع  همان  زا  یهانگ  دسیونیم و  شیارب  ياهنسح  دنوادخ  درادیمرب  هک 

مالسلاهیلع نیـسح  ماما  ترایز  هک  تسا  نآ  هدنیآ  ناهانگ  شزرمآ  زا  دوصقم  حیـضوت : هحفـص 371 ] رخات [ . ام  هبنذ و  نم  مدـقت  ام  هل 
بکترم ار  یناهانگ  اسب  هچ  دوب  هدرکن  ترایز  ار  نیسح  رگا  هک  تسا  شزرمآ  ینعم  نیمه  ددرگیم و  ناهانگ  زا  یـضعب  كرت  بجوم 

ار وا  درکیم و  يزاب  وا  اب  دوب  ص )  ) ادخ لوسر  نماد  رد  نیسح  يزور  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  - 4. دشیمن هدیزرمآ  هک  دشیم 
تــسود ار  كدوـک  نـیا  ردــقچ  ادــخ  لوـسر  يا  یبـصلا . اذــهب  کـباجعا  دــشا  اـم  هللا  لوـسر  اـی  درک : ضرع  هشیاـع  دــینادنخیم ،

، دنـشکیم ار  وا  نم  تما  هک  نادب  . تسا نم  مشچ  رون  لد و  هویم  وا  هک  مشاب  هتـشادن  تسود  هنوگچ  وت  رب  ياو  دومرف : ربمایپ  !؟ يرادیم
باوث تفگ : درک و  بجعت  هشیاع  . دسیونیم شیارب  ارم  ياهجـح  زا  جـح  کی  باوث  دـنوادخ  دـنک  ترایز  شگرم  زا  سپ  ار  وا  هک  ره 
ربمایپ ؟و  جح ود  درک : ضرع  دش و  هدایز  هشیاع  بجعت  . دنهدیم وا  هب  ارم  جح  ود  باوث  يرآ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  ؟ ار وت  جح  کی 
ضرع ع )  ) قداص ماما  هب  دـیوگیم : روفعییبا  نبا  - 5. دیناسر هرمع  دون  جـح و  دون  هب  ات  دـینادرگیم  فعاضم  درکیم و  دایز  نینچمه 

تیاکش تیادخ  زا  . » کبر کشت  ال  دومرف : ترضح  . مدیـسر تمدخ  ات  مداتفا  تمحز  هب  تخـس  و  مدوب ، ناتترایز  قاتـشم  یلیخ  مدرک :
، تسا رتـشیب  نم  زا  وا  قح  ترـضح : هلمج  نیا  دـیوگ : يوار  ؟ یتـفرن تسا  نم  قح  زا  رتـگرزب  وا  قـح  هک  یـسک  تراـیز  هب  ارچ  نکم ،»

امـش زا  شیب  نم  رب  وا  قح  هک  سک  نآ  تسیک  متفگ : . دماین نارگ  ردق  نآ  نکم ، تیاکـش  ادخ  زا  هلمج : هک  دـمآ  نارگ  نم  رب  نانچنآ 
. یهاوخب وا  زا  ار  دوخ  تاجاح  یناوخب و  سدـقم  ناکم  نآ  رد  ار  ادـخ  اـت  یتفرن  نیـسح  مرح  هب  ارچ  مالـسلاهیلع ، نیـسح  دومرف : ؟ تسا
هک یتسرد  هب  دومرفیم : هحفص 372 ] هک [  دنکیم  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  تسا  عامجا  باحـصا  زا  هک  ملـسم  نب  دمحم  - 6 [ . 410]
وا اب  هک  یئادهـش  ندـمآ  دورف  هاگیاج  دوخ و  هاگرگـشل  لحم  هب  اـجنآ  زا  دراد و  رارق  شراـگدرورپ  دزن  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح 
دزن ار  ناشیا  هجرد  ماقم و  دسانـشیم و  ناشناردـپ  یماسا  یناشن و  مان و  اب  ار  اهنآ  درگنیم و  مه  ار  دوخ  نارئاز  دـنکیم و  رظن  دـندوب 

ترـضح نآ  دشابیم و  ناتنادـنزرف  هب  تبـسن  امـش  زا  کی  ره  یئانـشآ  زا  رتشیب  نانآ  هب  تبـسن  وا  یئاسانـش  دـنادیم و  لجوزع  يادـخ 
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نینمؤملاریما و دوخ  یمارگ  ناردـپ  زا  دـیامنیم و  ترفغم  بلط  اهنآ  يارب  سپ  دـننکیم  هیرگ  وا  يارب  هک  ار  یناسک  دـنکیم  هدـهاشم 
رگا دیوگیم : ع )  ) نیـسح دومرف : هفاضا  قداص  ماما  سپـس  . دننک ترفغم  بلط  نانآ  هرابرد  هک  دیامنیم  تلئـسم  مه  ص )  ) مرکا ربمایپ 

وا رئاز  قـیقحت  هب  دوـب و  دـهاوخ  اـهنآ  عزج  زا  شیب  ناشیلاحـشوخ  تسا  هدرک  هداـمآ  ناـنآ  يارب  يزیچ  هچ  ادـخ  هـک  دـننادب  مـنیرئاز 
دنکیم تیاور  تسا  عامجا  باحـصا  زا  هک  مه  ریکب  نب  هللادبع  - 7 [ . 411  ] دنام دـهاوخن  یقاب  یهانگ  وا  يارب  هک  یلاح  رد  ددرگیمرب 

تـسد هب  يزیچ  دننک  شبن  ار  نیـسح  ماما  ربق  رگا  هک  مدیـسرپ  شترـضح  زا  مدوب و  هدش  فرـشم  جح  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  اب  هک 
ادخ لوسر  اب  دنیادخ و  لوسر  لزنم  رد  شردارب  ردام و  ردپ و  اب  یلع  نب  نیسح  يدومن  یگرزب  لاوئـس  هچ  دومرف : قداص  ماما  ؟ دیآیم

هدـعو هـک  ار  هـچنآ  مراـگدرورپ  ینعی  .» ینتدـعو اـم  یلزجنا  بر  اـی  دـیوگیم : هـتفرگ و  ار  شرع  تـسار  فرط  وا  دـنروخیم و  يزور 
زا هک  ار  هچنآ  ناشناردپ و  مان  ناشمان و  دنادیم  ار و  نانآ  دسانـشیم  وا  دوخ و  ربق  نارئاز  هب  دنکیم  رظن  و  «. امرف تیانع  نم  هب  يدومرف 

[ . 412  ] دسانشیم ار  اهنآ  شدنزرف  هب  تبسن  ردپ  زا  رتهب  یتح  دنراد  دوخ  اب  هشوت  داز و 

دنهدیم شتآ  زا  همان  ناما  نیسح  ربق  راوز  هب 

تاهدیقع مدیسرپ : وا  زا  دوب  ياهعمج  هحفص 373 ] بش [  متسشنیم ، وا  اب  یهاگ  هک  متـشاد  ياهیاسمه  هفوک  رد  دیوگ : شمعا  نامیلس 
تسا و یهارمگ  یتعدب  ره  تسا و  تعدب  . » رانلا یف  ۀلالـض  لک  ۀلالـض و  ۀعدب  لک  ۀعدب و  تفگ : تسیچ ؟ نیـسح  ربق  ترایز  هرابرد 

لئاـضف زا  موریم و  هاگرحـس  مـتفگ : دوـخ  اـب  و  متــشگ ، جراـخ  وا  دزن  زا  كانمــشخ  مدـش و  تحاراـن  تـسا »! شتآ  رد  یهارمگ  ره 
باوج رد  تشپ  زا  مدـیبوک ، ار  رد  متفر و  رحـس  عقوم  دـنک  مرگ  کشا  اـب  ار  شمـشچ  ادـخ  اـت  میوگیم  ردـق  نآ  شیارب  نینمؤملاریما 

زا و  تسا ، هدجس  لاح  رد  مدید  متفر  ینیسح  مرح  هب  تعرس  هب  مدرک و  بجعت  تسا ، هتفر  یلع  نب  نیسح  ترایز  هب  بش  لئاوا  دنداد :
تراـیزب دوـخ  هک  دـش  هچ  تـسا  تعدـب  نیـسح  تراـیز  هـک  يدوـب  دـقتعم  بـش  لوا  مـتفگ : ار  وا  دوـشیمن ، هتـسخ  دوجـس  عوـکر و 

ناکت ارم  تخـس  هک  مدـید  یباوخ  بشید  نکیل  مدوبن  نادـناخ  نیا  تماما  هب  دـقتعم  نم  هک  نکم  شنزرـس  ارم  نامیلـس  تفگ : ؟ يدـمآ
، درک فیـصوت  ار  وا  یئاـبیز  نسح و  ناوتیمن  هک  مدـید  تمظعاـب  اـبیز و  رایـسب  يدرم  باوخ  رد  تفگ : ؟ يدـید باوخ  هچ  متفگ : . داد

گرزب تیـصخش  نیا  مدیـسرپ : شناـهارمه  زا  رفن  کـی  زا  تسا  تکرح  رد  وا  ولج  رد  راوـس  يدرم  هتفرگ و  ار  وا  فارطا  يداـیز  دارفا 
هجوتم ناهگان  تسا : ادـخ  لوسر  یـصو  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ راوس  نآ  مدیـسرپ : هللادـبع  نب  دـمحم  تفگ : تسیک ؟
هجیدخ لام  دنتفگ  تسیک ؟ نآ  زا  هقان  نیا  مدیسرپ : دناهتسب  نآ  رب  یجدوه  تسا و  تکرح  رد  نامسآ  نیمز و  نایم  رون  زا  ياهقان  مدش 

دیهـش ترایز  هب  دنوریم : اجک  تسا . یلع  نب  نسح  وا  دنتفگ : تسیک ؟ ناوج  نآ  متفگ : تسا  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  دـلیوخ و  تنب 
راوزل هرکذ  لج  هللا  نم  اناما  دوب : هتـشون  نآ  رد  هک  دزیریم  نیمز  رب  یئاههمان  جدوه  زا  مدـید  دـنوریم ، یلع  نب  نیـسح  ـالبرک  مولظم 

نیا زا  نم  نامیلـس  میتشهب ، يالاب  تاجرد  رد  نامنایعیـش  ام و  هک  دیـشاب  هاگآ  داد : رد  ادن  يدانم  سپـس  ۀعمجلا . ۀـلیل  یلع  نب  نیـسحلا 
هحفص 374 ] [ . ] 413  ] دنک تقرافم  مندب  زا  حور  ات  موشیمن  جراخ  ناکم 

ینیسح هاگراب  يدعب  تالوحت  ءانب و  نیلوا 

رهطم كاپ و  داسجا  هک  ماگنه  نآ  رد  تفرگ ، ماجنا  دساینب  موق  تسدب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ادهـشلادیس  رونم  ربق  يانب  نیلوا 
نب نیسح  زا  لابقا  رد  سواط  نب  یلع  هک  نانچ  و  دش ، هفاضا  نآ  هب  کچوک ) قاطا  ای  نابیاس   ) ياهفیقـس سپـس  دندرکیم  نفد  ار  ادهش 

نیـسح ربق  تراـیز  يارب  دوخ  يوار  و  تسا ، هدوب  فورعم  رئاـحلا  باـب  هب  هک  دوب  یبرد  ياراد  قاـطا  نآ  تسا  هدومن  تیاور  هزمحیبا 
اذاف دومرف : یلامث  هزمحوبا  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هک  هدومن  لقن  ةرایزلا  لماک  رد  هیولوقنبا  هک  یتیاور  زا  و  دش . دراو  رد  نآ  زا  (ع )

زا نینچ  مه  و  ...« وگب نینچ  تسیاـب و  يدیـسر  یقرـش  برد  هب  هک  یماـگنه  ... » لـق باـبلا و  یلع  فقف  قرـشلا  یلی  يذـلا  باـبلا  تیتأ 
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دراو سپـس  تسیاب ... يدیـسر  رئاح  باب  هب  هک  یماگنه  هدـمآ : تسا  روکذـم  دـیفم  خیـش  رازم  باتک  رد  هک  نارهم  نب  ناوفـص  تیاور 
ادهش سپس  وش  جراخ  تسا  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ياپ  ریز  هک  يرد  زا  هاگنآ  تسیاب ... هللادبعیبا  ترضح  رـس  فرط  يوشیم و  هاگراب 

ادهشلادیس رهطم  مرح  هک  دوشیم  دافتـسم  یبوخ  هب  تایاور  نیا  زا  . يوریم لضفلایبا  ترـضح  ربق  ترایز  هب  دعب  ینکیم و  ترایز  ار 
زین يدجسم  و  تسا ، هتشاد  مه  يرد  هدوب و  کچوک  نامتخاس  ياراد  سابعلا  لضفلایبا  بانج  مرح  نینچ  مه  هتشاد و  يددعتم  ياهرد 

هعقب و داد  روتـسد  دیـسر ، تفالخب  دیـشرلانوراه  هکنآ  ات  دوب  هدیدرگ  ثادحا  هیماینب  تموکح  رخاوا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  ربق  رانک  رد 
نومأم یتقو  ءاـنب : نیمود  . دـندومن عطق  زین  ار  نآ  هک  دوب  اـجنآ  مه  يردـس  تخرد  دـندرک و  بارخ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هاـگراب 

عنم تراـیز  زا  ار  راوز  لاس 236  رد  تفرگ ، رارق  تفالخ  دنـسم  رب  یـسابع  لکوتم  هک  نآ  ات  دومن ، ءانب  دـیدجت  هرابود  دیـسر  تفالخب 
ماما رهطم  ربق  دیسر  تفالخب  هک  لکوتم  رسپ  رـصتنم  ءانب : نیموس  . دمآ دهاوخ  نآ  لیـصفت  هک  دومن  بارخ  ار  ماما  هاگراب  دبنگ و  درک و 

هب تبـسن  دومن و  رما  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  هب  ار  مدرم  درک و  ثادحا  ینیـسح  مرح  يارب  زین  ياهرانم  دومن و  انب  دیدجت  ار  نآ  رئاح  و 
هحفـص 375] ریغـص [  یعاد  هب  فورعم  نسح  نب  دیز  نب  دمحم  ات 289  ياهلاس 279  نیب  ءانب : نیمراهچ  . درک ینایاش  تمدـخ  نییولع 

ربق نینمؤملاریما و  رونم  ربق   ) نیدهشم هب  یئاهنامتخاس  تفای  لاقتنا  وا  هب  ریبک  یعاد  هب  بقلم  نسح  شردارب  زا  دعب  ناتسربط  تنطلس  هک 
يزاـسزاب يزاـسون و  نیئزت و  ریمعت و  ماـقم  رد  هیوـبنبا )  ) یملید هلودـلادضع  ءاـنب : نیمجنپ  . درک يزاـسزاب  دوزفا و  ادهـشلادیس ) رهطم 

هیوبلآ ناطلـس  ریزو  يزمرهمار  دـمحموبا  هب  فورعم  لضفم  نب  نسح  ءاـنب : نیمـشش  . داد رارق  اـهنآ  يارب  یتاـفوقوم  دـمآرب و  نیدهـشم 
فارطا زین  يراوید  دومن و  اـنب  دـیدجت  دوب  هداد  خر  ع )  ) نیـسح ماـما  هکراـبم  هعقب  رد  لاس 407  لوـالا  عیبر  هک 14  يزوـسشتآ  تلعب 

رد یناخلیا  سیوا  ناطلـس  تسا  دوجوم  نونکا  مه  هک  یترامع  ءاـنب : نیمتفه  . تسا هتـشاد  دوجو  لاس 588  ات  هک  درک  انب  ینیـسح  ریاح 
هاـش تسا و  هدرک  اـنب  لـیمکت  زین  سیوا  نب  دـمحا  شرـسپ  تسا و  دوـجوم  هلبق  بارحم  يـالاب  رد  نآ  خـیرات  هک  هدوـمن  اـنب  لاس 767 

هدرک و اـنب  ار  هبق  نیرخآ  یناـمثع  دارم  ناطلـس  لاس 1048  رد  هرخالاب  هدومن و  ءادـها  یعیدـب  قودنـص  لاس 930  رد  يوفص  لیعمـسا 
هاش یلعحتف  لاس 1232  رد  دومن و  هکرابم  هضور  ریمعت  فرـص  یتفگنه  غلابم  راشفا  هاش  رداـن  رـسمه  لاس 1135  رد  دومن و  يراـکچگ 

[ . 414  ] تسا هدرک  يراکالط  ار  هفیرش  هعقب  راجاق 

دنراذگیم مارتحا  نیسح  ربق  هب  تاناویح 

يارب مدومن و  ترایز  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  متفر و  قارع  هب  متـشگرب  جح  زا  لاس 247  رد  : دنکیم تیاکح  نینچ  هیبار  نب  هللادـبع 
يرایبآ ار  نیمز  دناهدرک و  بارخ  ار  ترضح  هاگراب  مدرک  هدهاشم  مدیسر  البرک  هب  یتقو  مدش ، البرک  یهار  مالسلاهیلع  نیسح  ترایز 

ربـق کـیدزن  نوـچ  دـننیمز و  مخـش  لوغـشم  اـهواگ  هک  مدـید  دوـخ  مشچ  اـب  دـناهتخاس و  هداـمآ  نیمز  مخـش  يارب  ار  اـهواگ  هدوـمن و 
نیـسح ترایز  نوچ  و  دـندشیم ، فرحنم  تسار  پچ و  فرط  هب  دـندرکیمن و  تعاطا  دـندروآیم  راشف  اهنآ  رب  هچ  ره  دندیـسریم 

منهج هب  لکوتم  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  مدیـسرپ  مدـید  نوگرگد  ار  رهـش  عضو  مدـش  دراو  یتقو  متفر  دادـغب  هب  دـشن  رودـقم  میارب  (ع )
[ . 417  ] متفگ رکش  ار  ادخ  هحفص 377 ] هدش [ ، لصاو 

نیسح ماما  ربق  لکوتم و 

رذب دننزب و  مخش  ار  نآ  نیمز  دننک و  بارخ  ار  نآ  فارطا  ياهنامتخاس  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ربق  درک  رما  لاس 236  رد  یسابع  لکوتم 
ار وا  مبایب  ربق  فارطا  رد  ار  هک  ره  زور  هس  زا  دـعب  درک : نالعا  لـکوتم  سیلپ )  ) هطرـش سیئر  . دـنیامن عنم  تراـیز  زا  ار  مدرم  دـنراکب و 

مالسلاهیلع نیسح  ربق  بیرخت  ببـس  تسا  هدش  هتفگ  [ . 415  ] دش هنکـس  زا  یلاخ  مرح  فارطا  دندرک و  رارف  مدرم  درک ، مهاوخ  ینادـنز 
هحفـص ماگنه [  داتـسرفیم ، لکوتم  يارب  ار  دوخ  نادرگاش  زا  ناوخهزاوآ  نارتخد  لکوتم  تفـالخ  زا  لـبق  یناوخهزاوآ  نز  هک  دوب  نیا 
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رهـش رد  هک  دش  ربخ  داتـسرف ، ناوخهزاوآ  نز  غارـس  تفالخ  ماقم  هب  ندیـسر  زا  سپ  دندرکیم ، یناوخهزاوآ  شیارب  رمخ  برـش  [ 376
تشگزاب دادغب  هب  نز  تسا ، هدیبلط  ار  يو  لکوتم  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  البرک  رد  دوب  هتفر  مالـسلاهیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  نز  تسین و 

كرتخد دـیدوب ؟ اجک  تدـم  نیا  رد  دیـسرپ : لکوتم  . داتـسرف وا  دزن  دـمآیم  شـشوخ  وا  یناوخزاوآ  زا  لـکوتم  هک  ینارتخد  زا  یکی  و 
نیا اب  . مالسلاهیلع نیـسح  ربق  رانک  رد  دیدرک -؟ جح  اجک  نابعـش  هام  رد  امـش  دوب -. هدرب  دوخ  اب  ار  ام  دوب و  هتفر  جح  هب  مداتـسا  تفگ :

دننکفیب و نادنز  هب  ار  مناخ  نآ  داد  روتـسد  دننادیم !! جح  لداعم  ار  وا  ترایز  هللادبعیبا  نایعیـش  هک  دـمآرب  لکوتم  هلک  زا  دود  خـساپ 
دز مخش  ار  ربق  ات  درک  رومام  دوب  هدرک  رایتخا  مالـسا  دوب و  يدوهی  البق  هک  جزید  مان  هب  ار  شنارومأم  زا  یکی  درک ، هرداصم  ار  شلاوما 

. دورب ربق  لحم  ترایز  هب  دـناوتن  يدـحا  اـت  تشاـمگ  فارطا  رد  حلـسم  نارومأـم  و  تسب ، بآ  درک و  بارخ  ار  نآ  فارطا  ياـههناخ  و 
[ . 416]

دشکیم ار  لکوتم  شردپ  هللااب  رصتنملا 

ربارب رد  درکیم و  هنهرب  دوب  ساط  هک  ار  شرـس  تسبیم و  مکـش  رب  سابل  ریز  رد  یـشلاب  هک  ثنخملا  ةدابع  مانب  تشاد  یکقلد  لکوتم 
دروآیمرد و ار  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  دیلقت  و  نیملـسملا . ۀفیلخ  نیطبا  علـصالا  لبقا  دق  دـندناوخیم : اههدـنناوخ  دیـصقریم و  لکوتم 

رـصتنم درک ، عورـش  ار  شراک  کقلد  دوب  رـضاح  لکوتم  دـنزرف  هللااب  رـصتنم  هک  زور  کـی  دـیدنخیم  دیـشونیم و  بارـش  مه  لـکوتم 
نایب لکوتم  يارب  ار  ناتـساد  کقلد  دیـسرپ  ار  شتوکـس  لیلد  لکوتم  دش ، تکاس  کقلد  درک ، دیدهت  ار  وا  دومن و  کقلد  هب  ياهراشا 

نادناخ گرزب  امـش و  يومعرـسپ  دندنخیم  مدرم  دروآیمرد و  ار  وا  دیلقت  گس  نیا  هک  ار  یـسک  نینمؤملاریما  ای  تفگ : رـصتنم  . درک
: تفگ ار  ناـناوخهزاوآ  لـکوتم  . ناروـخم وا  لاـثما  گـس و  نیا  هـب  يروـخیم  ار  وا  تشوـگ  وـت  رگا  تـسا ، وا  هـب  امـش  راـختفا  اـمش و 

لمع نیا  و  «. شردام نالف  رد  ناوج  هدـمآ ، تریغ  هب  شیومعرـسپ  يارب  ناوج  : » ینعیۀـما رح  یف  یتفلا  همع و  نبـال  یتفلا  راـغ  : دـیئوگب
اهیلع هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هب  شردپ  دینـش  رـصتنم  هک  هدـمآ  رگید  لقن  رد  و  [ . 418 . ] دشکب ار  لکوتم  شردپ  رـصتنم  هک  دـش  بجوم 
هاتوک شرمع  دشکب  ار  دوخ  ردپ  هک  ره  اما  تسا  بجاو  صخش  نیا  نتشک  تفگ : دیسرپ ، ار  هیضق  مکح  يدنمـشناد  زا  دهدیم  مانـشد 

هدنز لکوتم  زا  دعب  شیب  هام  تفه  زین  دوخ  تشک و  ار  ردپ  ددرگ ، هاتوک  مرمع  ادخ  رما  تعاطا  يارب  راذگب  تفگ : رصتنم  دوب ، دهاوخ 
هحفص 378 ] [ . ] 419  ] دنامن

دنتفای ار  ربق  هنوگچ  بیرخت  همه  نیا  اب 

بیترت نیا  هب  ربق  لحم  ندرک  ادیپ  تیفیک  اما  دنک ، انب  دیدجت  ار  ربق  تفرگ  میمـصت  دش و  تفالخ  رادهدـهع  لکوتم  زا  دـعب  هللااب  رـصتنم 
هک نآ  ات  مورب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترایز  هب  متـسناوتن  فوخ  میب و  زا  هک  تشذگ  یتدم  دـیوگ : ینانـشآ  نیـسح  نب  دـمحم  : تسا هدوب 
هار اـهبش  میدـشیم و  ناـهنپ  اـهزور  دـیایب ، نم  اـب  درک  تقفاوم  زین  ناـشورفرطع  زا  رفن  کـی  مدومن و  رطخ  هداـمآ  ار  دوـخ  ماـجنارس 

باوخ هک  حلـسم  نابهگن  رفن  ود  طسو  زا  میدـش و  جراخ  هاـگنیمک  زا  بش  لد  رد  میدیـسر ، هیرـضاغ  دودـح  هب  یبش  همین  اـت  میتفریم 
هک یـصاخ  رطع  يوب  هلیـسو  هب  هک  نیا  ات  میهد  صیخـشت  ار  ربق  لحم  میتسناوتن  نکیل  میدیـسر  ربق  لحم  دودـح  هب  اـت  میتشذـگ  دـندوب 

: تفگ تسیچ ؟ يوب  نیا  متفگ  راطع  هب  میدرک ، ترایز  میتخادـنا و  ربق  لحم  يور  ار  دوخ  هداد  صیخـشت  ار  ربق  لحم  میدرک  مامـشتسا 
دش هتشک  لکوتم  نوچ  میداد و  رارق  ربق  فارطا  رد  دنچ  یتامالع  ربق  اب  عادو  زا  سپ  . ماهدرکن مامـشتسا  يرطع  نینچ  زگره  مسق  ادخ  هب 

لضف هب  دمحلا هللا و  هحفص 379 ] [ . ] 420 . ] میدرک صخـشم  ار  ربق  دودح  لحم و  مئالع  ندرک  جراخ  اب  میدمآ و  نایعیـش  زا  یعمج  اب 
دیزی و اهيراب  دـنبیب و  اهترارـش و  عیاجف و  زا  ياهمـش  هک  مینیبیم  بسانم  اجنیا  رد  تفای  نایاپ  هنئمطم  سفن  نیـسح  باتک  راگدرورپ 
زا يدودح  ات  زین  ناگدنناوخ  هدوزفا و  باتک  تیعماج  رب  ات  میئوگزاب  ار  ع )  ) نیـسح نالتاق  زا  يریگماقتنا  راتخم و  خـیرات  زا  ياهدـیزگ 
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. دندرگ هاگآ  خیرات  تمسق  نیا 

هیواعم نب  دیزی 

هس تدم  رد  . دیسر تکاله  هب  لاس 64  رفص  ای 17  لوالا  عیبر  رد 14  دلوتم و  يرجه  ای 26  لاس 25  رد  نایفسیبا  نب  ۀیواعم  دنزرف  دیزی 
یلع نب  نیسح  ترضح  تداهـش  - 1: دـیرفآ ناناملـسم  مالـسا و  يارب  گرزب  هعجاف  هس  شتموکح  زور  ود  تسیب و  هام و  تفه  لاـس و 
شتآ هب  -3 (. ص  ) ادـخ لوـسر  هباحـص  ءارق و  زا  يرایـسب  درم و  نز و  نتـشک  هروـنم و  هنیدـم  ماـع  لـتق  - 2. مالـسا یمارگ  لوسر  طبس 

. نآ بیرخت  هبعک و  هناخ  ندیشک 

دیزی روجف  قسف و 

يراکـش و ياهگـس  ناگدـنرپ و  ياراد  وا  تخادرپیم ، بعل  وهل و  هب  هراومه  دوب و  نارذگـشوخ  شاـیع و  دـیزی  دـسیونیم : يدوعـسم 
بارش طاسب  رب  يزور  . تشاد يراوخبارش  رد  ینانیـشنمه  دینارذگیم و  اهنآ  اب  ار  شتاقوا  رتشیب  هک  دوب  يرایـسب  ياهنومیم  گنلپزوی و 

هب لاح  نیا  رد  دش ، عقاو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  ناتـساد  نیا  و  دوب ، وا  تسار  فرط  رد  دایزنبا  هک  یلاح  رد  تسـشن 
يدنع و ۀنامالا  رسلا و  بحاصدایز  نب  اهلثم  قساف  لم  مث  یشاشم  يورت  ۀبرـش  ینقـسا  : تفگ و  هحفص 380 ] درک [  ور  بارـش  مزب  یقاس 

نیما رارسا و  بحاص  وا  هک  ماشایب  دایزنبا  هب  ار  نآ  لثم  سپس  دزاس ، مباریـس  نورد  زا  هک  ماشایب  نم  هب  یبارـشيداهج  یمنغم و  دیدتل 
لامعا دـیزی  تموکح  رد  . دـنناوخب انغ  اب  ار  راعـشا  نیا  ات  داد  روتـسد  ار  ناناوخهزاوآ  هاگنآ  . تسا مئانغ  ندروآ  تسد  هب  داهج و  رد  نم 

دـنتفرگ و راکب  ناگمه  ار  بعل  وهل و  لـئاسو  و  دـش ، جـیار  هنیدـم  هکم و  رد  اـنغ  و  تشاد ، جاور  شناـنکراک  همه  ناـیم  رد  وا  دنـسپان 
رد ار  وا  یمـسر  سلاجم  رد  هداهن و  ماـن  سیقوبا  هک  دوب  ینومیم  ار  وا  ! دـندادیم ماـجنا  ینلع  ار  يراوخبارـش  مدرم  دـندرکیم ، هدافتـسا 

و دادیم ، ماجنا  تشز  ياهراک  هک  دوب  یثیبخ  نومیم  نآ  و  دوب ، هداد  رارق  یـصوصخم  ياکتم  تخت و  شیارب  دـیناشنیم و  لاجر  راـنک 
زا یئابق  وا  رب  و  دادیم ، هقباسم  اهبسا  اب  دشیم و  راوس  نآ  رب  نومیم  نیا  هداهن و  قاری  نیز و  نآ  رب  دـندوب و  هدرک  مار  ار  یـشحو  رخ 

یمـشیربا نیز  زین  غـالا  يارب  و  دوب ، فلتخم  ياـهگنر  ياراد  هک  داـهنیم  شرـس  رب  یمـشیربا  هـالک  دـیناشوپیم و  درز  خرـس و  مشیربا 
زا یکی  دـش ، هقباسم  هدـنرب  سیقوبا  اهزور  زا  یکی  . دـندروخیم هطبغ  گرب  نیز و  اهـسابل و  نآ  رب  اهناسنا  هک  دوب  هتخاـس  گـنراگنر 

! نینمؤملاریما دایج  هب  تقبس  يذلا  درقلا  يار  نم  الانامض  تطقس  نا  اهیلع  سیلف  اهنانع  لضفب  سیقابا  کسمت  : دورس نینچ  ماش  يارعش 
یغالا هدام  رب  ینومیم  هک  تسا  هدید  یسک  هچ  . تسین وت  ناج  نماض  غالا  یتفیب  رگا  هک  رادهگن  مکحم  ار  بکرم  نانع  سیقوبا  ياناتأ 

يرادربهرهب نینچ  نیا  ناـهج  نیملـسم  رب  تموکح  زا  هک  یـسک  زا  يرآ  [ . 421  ] دریگب تقبـس  نینمؤملاریما  ياهبسا  رب  دـشاب و  راوس 
. دننک یفرعم  ربمایپ  نیشناج  یلامعا  نینچ  اب  ار  یسک  هکنیا  رتتفگش  تسین ، دیعب  مه  ربمایپ  دنزرف  هحفص 381 ] نتشک [  دنکیم 

دندرکیم ینمشد  نیسح  اب  ارچ 

لوا زا  ینعم  نیا  هدوب و  هللا  ءایلوا  يهلیـسوب  ناشتموکح  نداد  تسد  زا  سرت  ادـخ  ءاـیلوا  اـب  اـمومع  نارادـمامز  ینمـشد  لـئالد  زا  یکی 
يارب یـسک  دوـجو  هک  دـندرکیم  ساـسحا  هاـگره  هکلب  تسین  ینورد  ینمـشد  اـب  مزـالم  ینعم  نیا  اـما  تسا  قداـص  زورما  اـت  تـقلخ 

عون نیا  تسا و  ینورد  یتاذ و  ادخ  ءایلوا  اب  اهناسنا  زا  یخرب  توادع  اما  . دنتساوخیمرب زیتس  هب  وا  اب  تسا  رضم  ناشتنطلـس  تموکح و 
یلع لاق  . دوب دهاوخن  شدالوا  یلع و  رادتسود  انزلادلو  تسا  هدمآ  يرایـسب  تایاور  رد  هکنانچ  تسا  هدازمارح  دارفا  صوصخم  توادع 

انک يردخلا : دیعسوبا  لاق  [ . 422  ] درادب تسود  ارم  دناوتیمن  هدازانز  رفاک و  هدومرف : مالسلاهیلع  یلع  : ءانز دلو  رفاک و ال  ینبحی  ال  (ع :)
نب یلع  یتسود  اب  ار  نامنادـنزرف  تفگ : يردـخ  دیعـسوبا  [ . 423 . ] اـنم هنا  اـنفرع  هبحا  نمف  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  بحب  اـندالوا  ربتخن 
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فرعن انک  ام  يراصنالا : رباج  لاـق  . تسا اـم  دـنزرف  هک  میتسنادیم  تشادیم  تسود  ار  یلع  هک  کـی  ره  میدرکیم ، ناـحتما  بلاـطیبا 
ینمـشد اب  ار  ناقفانم  ص )  ) ادخ لوسر  نامز  رد  ام  دیوگ : يراصنا  رباج  [ . 424  ] هدلو ایلع و  مهـضغبب  الا  هللا  لوسر  دهع  یلع  نیقفانملا 

خیـش جاح  موحرم  گرزب  ثدحم  هک  تسا ، ینعم  نیمه  ربمایپ  نادـناخ  اب  دـیزی  ینمـشد  لئالد  زا  یکی  و  میتخانـشیم ! شدالوا  یلع و 
[ . ] 425  ] دش هلماح  دیزی  هب  داد و  نیکمت  دوخ  هب  ار  دوخ  ردـپ  مالغ  دـیزی  ردام  نوسیم  دـیوگیم : یهتنملا  ۀـمتت  باتک  رد  یمق  سابع 

هحفص 382 ]

هنیدم مدرم  ماع  لتق  دیزی و 

رادید دیزی  اب  دنتفر و  ماش  هب  هکئالملا  لیـسغ  هلظنح  نب  هللادبع  هلمج  زا  هنیدـم  مدرم  زا  یتعامج  ادهـشلادیس  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
زا ام  دنتفگ : و  دندرک ، زاغآ  ار  وا  یئوگدب  مدرم  نایم  رد  دنتـشگرب  هنیدم  هب  ناگداتـسرف  نوچ  داد ، اهنآ  هب  ناوارف  زئاوج  دیزی  دندرک ،

وـبنط و راـت و  نتخاوـن  هب  وا  سلجم  رد  هراوـمه  ناگدـنزاون  ناـناوخهزاوآ و  دـماشآیم و  بارـش  درادـن ، نـید  هـک  مـیئآیم  یـسک  دزن 
هاوگ ار  امـش  دزرویم ، تلفغ  زاـمن  زا  هک  دـنارذگیم  یتـسم  رد  دروخیم و  بارـش  ردـق  نآ  تسا و  زابگـس  وا  دنلوغـشم ، یناوخزاوآ 

زا ار  هیماینب  و  دندرک ، تعیب  هلظنح  نب  هللادبع  اب  دندومن و  لزع  ار  دـیزی  مکاح  هنیدـم  مدرم  . میدرک لزع  تفالخ  زا  ار  وا  هک  میریگیم 
نتفر داهنشیپ  وا  هب  تساوخ و  ار  دیعس  نب  ورمع  دیزی ، دندومن ، دادمتسا  يو  زا  هتشون و  دیزی  هب  ار  ناتـساد  اهنآ  و  دندرک ، نوریب  هنیدم 

دوش هتخیر  شیرق  دارفا  نوخ  هک  دشاب  انب  رگا  متخاس  نما  ار  اج  همه  ماهدوب و  وت  نامرف  تحت  رد  اج  همه  تفگ : ورمع  هدومن  هنیدـم  هب 
نما ار  هنیدم  هک  درک  داهنشیپ  وا  هب  داتسرف و  دایز  هللادیبع  غارس  هب  دیدرگ  سویأم  ورمع  بناج  زا  هک  دیزی  متسین ، هحفص 383 ] رضاح [ 
ینعی هکم . وزغ  هللا و  لوسر  نبا  لتق  قسافلل  امهتعمج  هللا ال  و  تفگ : داـیزنبا  دـیامن ، هرـصاحم  ار  ریبزنبا  دور و  هکم  هب  سپـس  هتخاـس 

رفن رازه  هدزاود  اب  تساوخ و  ار  هبقع  نب  ملـسم  رمالارخآ  موشیمن . بکترم  اماوت  یقـساف  يارب  ار  هبعک  اب  گـنج  ربمغیپ و  رـسپ  نتـشک 
وشم ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ضرعتم  یلو  گنجب  اهنآ  اب  دندشن  عیطم  رگا  هدب  تلهم  اهنآ  هب  زور  هس  داد  روتسد  داتـسرف و  هنیدم  فرطب 
اهنآ هب  دنتفرگ و  تخس  هیماینب  رب  دیـسر  هنیدم  مدرم  هب  هبقع  نب  ملـسم  تکرح  ربخ  هک  یعقوم  . تسا هداد  هانپ  ار  ناورم  نادناخ  وا  هک 

دیئامنن و کمک  ام  نمشد  هب  دینکن و  یئامنهار  ام  هیلع  رب  ار  یسک  دینکن و  متس  ام  زا  یسک  رب  هک  دینک  دهع  ام  اب  ای  هک  دندرک  داهنشیپ 
نب ملسم  هب  هک  یتقو  ات  دنتفرگ ، شیپ  رد  ار  ماش  هار  دنتفریذپ و  ار  يداهنشیپ  طیارـش  هیماینب  میـشکیم ، ار  امـش  میگنجیم و  امـش  اب  ای 

مناوتیمن نم  تفگ : دوب  هدرپس  هک  ینامیپ  قبط  رب  وا  یلو  دش ، ایوج  هنیدم  عضو  زا  تساوخ و  ار  نامثع  رـسپ  هبقعنبا  دـندروخرب ، هبقع 
ملسم دزن  تفگ : کلملادبع  شرسپ  هب  ناورم  مدزیم ، ندرگ  ارت  يدوبن  هفیلخ  رسپ  رگا  تفگ : ملـسم  ماهدرپس . نامیپ  اریز  میوگب  يزیچ 

؟ درک دـیاب  هچ  و  ربخ ؟ هچ  دیـسرپ : تفر ، ملـسم  دزن  کلملادـبع  میوگب  نامیپ  فالخ  رب  یبلاطم  موش  روبجم  اـت  دـهاوخن  ارم  دـیاش  ورب 
هنیدم یقرـش  فرط  هرح  بناج  زا  باتفآ  لوا  ینکیم  تحارتسا  ناتخرد  هیاس  رد  يدیـسر  هلخن  هب  یتقو  ات  يوریم  تفگ : کلملادـبع 

رب باتفآ  شبات  رثا  رب  ناشیا  مشچ  تقو  نآ  دـباتب  هنیدـم  مدرم  تروص  رب  امـش و  تشپ  رب  باـتفآ  هک  یتقو  اـت  ینکیم  گـنج  هب  عورش 
هک يدنزرف  نیا  زا  دهد  ریخ  ار  تردپ  ادخ  تفگ : هبقع  نب  ملـسم  دـش ، دـهاوخ  هریخ  امـش  ياهریـشمش  اههزین و  رـس  اهدوخ و  اههرز و 

دنکیم نامگ  نینمؤملاریما ! هک  تفگ  اهنآ  اب  دـش  ور  هب  ور  هنیدـم  مدرم  اب  ات  تفر  شیپ  کلملادـبع  روتـسد  قبط  هبقع  نب  ملـسم  ! دراد
میلـست دـیدرک و  هبوت  رگا  مهدیم  تلهم  امـش  هب  زور  هس  نیاربانب  دوش  هتخیر  امـش  نوخ  درادـن  تسود  دیمالـسا و  هشیر  لـصا و  اـمش 

. دیـسر مهاوخ  امـش  باسحب  تقو  نآ  هدومن  رذع  عفر  ام  زا  دینک  یچیپرـس  رگا  یلو  موریم  هکم  هب  مه  نم  مریذپیم و  امـش  زا  دـیدش 
زور هحفص 384 ] میگنجیم [ . امش  اب  هکلب  دنتفگ : هنیدم  مدرم  دیگنجیم ؟ ای  دیوشیم  میلـست  ایآ  دینکیم  هچ  دیـسرپ : زور  هس  زا  سپ 

يارب دش ، رازراک  يایهم  هنیدم  یقرـش  فرط  زا  مه  هبقع  نب  ملـسم  دندش  دربن  هدامآ  هلظنح  نب  هللادبع  یهدنامرف  هب  هنیدـم  مدرم  مراهچ 
مدرم رثکا  ات  دندرک  زاغآ  ار  هلمح  ماش  رکشل  تسـشن . نآ  رب  دنداد و  رارق  تیعمج  ود  طسو  رد  یـسرک  دوب  ضیرم  درمریپ و  هک  ملـسم 
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ینیـشنبقع هب  ار  ماش  رکـشل  دومن و  یتخـس  هلمح  دندوب  شفارطا  رد  هک  یلیلق  هدع  اب  هلظنح  نب  هللادبع  یلو  دندروخ ، تسکـش  هنیدـم 
ریگرد گنج  هرابود  دومن و  کیرحت  دـیدهت و  ار  ماـش  رکـشل  وا  هک  دـناسرب  ملـسم  یـسرک  هب  ار  دوخ  دوب  کـیدزن  اـت  تخاـس  روبجم 

فرط ره  هب  تفگ : وا  هب  تفاتـش و  هللادبع  کمک  هب  رفن  تسیب  اب  بلطملادبع  نب  ثراح  نب  ۀـعیبر  نب  سابع  نب  لضف  نایم  نیا  رد  . دـش
وا ای  مشکن  تسد  مناسرن  نایماش  هدنامرف  ملسم  هب  ار  دوخ  ات  ماهتفرگ  میمصت  هک  دینک  هلمح  فرط  نامه  هب  مه  امش  مدرک  هلمح  نم  هک 

تشادرب زاوآ  تشک و  ملسم  لایخ  هب  ار  وا  دیناسر و  ماش  رادمچرپ  هب  ار  دوخ  لضف  ات  دندومن  هلمح  موشیم ، هتـشک  دوخ  ای  مشکیم  ار 
هتشک لضف  ات  تفریم  شیپ  تفرگ و  تسد  هب  ار  نایماش  مچرپ  دوخ  ملسم  يدرک ، هابتشا  هک  داد  شخـساپ  ملـسم  متـشک ، ار  ملـسم  هک 
ردارب ات  دومنیم  کیرحت  گنج  هب  ار  مدرم  دش و  گنج  لوغـشم  تشاد  هارمه  هک  یمک  هدع  اب  لضف  ندش  هتـشک  زا  سپ  هللادبع  دـش ،

هب هلظنح  نب  هللادبع  زین  ماجنارس  دندش و  دیهش  يرگید  زا  سپ  کی  ره  تشاد  رسپ  تشه  دش ، هتشک  سیق  نب  تباث  نب  دمحم  شیردام 
درک لالح  نایماش  رب  ار  هنیدم  مدرم  سیماون  لام و  ناج و  زور  هس  ملسم  . دمآرد ماش  رکشل  ملـسم و  فرـصت  هب  هنیدم  دیـسر و  تداهش 

تعیب هنیدـم  مدرم  زا  ملـسم  زور  هس  زا  سپ  دـشن  کته  هک  یـسیماون  هچ  تفرن و  تراغ  هب  هک  یلاوما  هچ  دـنتخیرن و  هک  یئاـهنوخ  هچ 
دـصراهچ دنام و  ظوفحم  ع )  ) داجـس ترـضح  طقف  دشیم  ریـشمش  همعط  تفریذپیمن  هک  ره  دندیزی  دـیرخرز  هدرب  یگمه  هک  تفرگ 

ار يدارفا  هک  هدش : لقن  ۀسایسلا  ۀمامالا و  باتک  رد  هبیتقنبا  زا  . دنتفای تاجن  هکلهم  نیا  زا  زین  دوب  هداد  هانپ  دوخ  هناخ  رد  هک  ياهداوناخ 
هب ناگتشک  عومجم  و  دش ، هتشک  مدرم  هوجو  شیرق و  نیرجاهم و  ناگرزب و  زا  رفن  دصتفه  رازه و  دندرب  نیب  زا  اههجنکش  نیرتتخـس  اب 
نب رـسب  هچ  نآ  زا  تشک  هنیدـم  رد  هبقع  نب  ملـسم  هچنآ  هک  هدـش : لقن  دـیدحلایبا  نبا  زا  دیـسر ، رفن  رازه  هد  هب  ناکدوک  ناـنز و  زج 
هزات هک  ینز  رب  ماش  لـها  زا  يدرم  . دوبن رتمک  درک  كـاله  ار  رفن  رازه  یـس  هحفـص 385 ] دودح [  رد  هک  نمی  زاجح و  رفـس  رد  ةاطرا 

ام يارب  يزیچ  تفگ : نز  نک ، رضاح  نم  يارب  يراد  هچ  ره  تفگ : دش ، دراو  دادیم  ریش  هتفرگ  لغب  رد  ار  شاهچب  هدومن و  لمح  عضو 
ادخ لوسر  ای  يراصنا  هشبکیبا  رسپ  نیا  وت  رب  ياو  تفگ : نز  مشکیم ، ارت  هچب  هنرگو  هدب  نم  هب  يزیچ  تفگ : یماش  دنتـشاذگن ، یقاب 

تـشاد نهد  رد  ناتـسپ  هک  یلاح  رد  تفرگ  ار  لفط  ياپ  یماش  درم  مدومنیم ، وت  يادف  متـشاد  يزیچ  رگا  مدنزرف  تفگ : سپـس  تسا ،
هایـس شتروـص  هک  دوـب  هدـشن  جراـخ  هناـخ  زا  زوـنه  درم  نآ  یلو  دـش ، شخپ  نیمز  رب  یـشالتم و  لـفط  زغم  هک  دـیبوک  راویدـب  ناـنچ 

دیعـسوبا نم  داد : خساپ  دندیـسرپ ؟ ار  شمان  دندش و  شاهناخ  دراو  یماش  درم  دـنچ  هک  دوب  هدـش  ناهنپ  هناخ  رد  يردـخ  دیعـسوبا  . دـش
يراد هچ  ره  لاح  يدیگنجن  ام  اب  یتسـشن و  هناخ  رد  هک  يدرک  يراک  بوخ  میاهدینـش  دایز  ار  تمان  يرآ  دنتفگ : مربمایپ ، رای  يردـخ 
تفج کی  زایپ و  ریـس و  زا  یتح  دندرب  دنتفای  هچ  ره  دندز و  راب  نیدنچ  ار  وا  دـندنک و  ار  شتروص  ياهوم  مرادـن ، يزیچ  تفگ  روایب ،
هنیدم مدرم  زا  يدح  هب  دـندش  هتـشک  نآرق  نیظفاح  ءارق و  زا  رفن  دـصتفه  هرح  هعقاو  رد  دـیوگ : سنا  . دنتـشذگن دوب  هناخ  رد  هک  رتوبک 
همرکم رسمه  هملسما  رتخد  بنیز  نارـسپ  زا  رفن  ود  دندش  هتـشک  هک  یناسک  هلمج  زا  دنامن ، یقاب  رفن  کی  تفگ  ناوتیم  هک  دش  هتـشک 

[ . 426  ] دشابیم ص )  ) ادخ لوسر 

دنتشادن ار  ناماما  لئاضف  لمحت  هیما  ینب 

نارگید هک  دندوب  يرامشیب  لئاضف  ياراد  ناماما  هک  دوب  نیا  مالسلامهیلع  ناماما  اب  ءافلخ  ریاس  هیماینب و  ینمشد  لئالد  زا  رگید  یکی 
نارگ ناشیا  رب  دناناماما  دنمقالع  مدرم  هک  دندیدیم  اما  دنتـشاد  رایتخا  رد  ار  تاناکما  تردق و  مامت  هک  نآ  دوجو  اب  دندوب و  نآ  دقاف 

اضر و ترضح  خیرات  اصوصخم  هدرک ، رپ  ار  اهباتک  مالسلامهیلع  همئا  لئاضف  دندربیم  دسح  ناشیا  رب  دنتـشادن و  ار  شلمحت  دمآیم و 
زا هدرپ  يدـح  ات  دنتـشاد  نایدا  ياملع  اب  یتارظانم  ناراوگرزب  نیا  داد و  لیکـشت  یـسابع  نومأم  هک  یتاسلج  مالـسلاامهیلع و  داوج  ماما 

مالـسلامهیلع همئا  زا  کی  ره  یگدـنز  باب  رد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یـسلجم  راونالاراحب  باتک  رد  .و  درادیمرب ع )  ) تیب لها  لـئاضف 
. دوشیم هدید  کی  ره  لئاضف  زا  یباوبا 
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هبعک هناخ  ندنازوس  دیزی و 

کلام هب  ناج  دیـسر  ریدـق  هب  نوچ  اما  دـیدرگ ، همرکم  هکم  مزاع  دـش  غراـف  هنیدـم  مدرم  یبوکرـس  زا  هبقع  نب  فرـسم  هک  نآ  زا  سپ 
نب هللادبع  دومن ، هرصاحم  ار  هکم  رهش  . دش هکم  دراو  ماش  هاپس  یهدنامرف  هب  دوب  فرسم  نیشناج  هک  ریمن  نب  نیصح  درک ، میلست  خزود 

نیمه هب  و  دیمانیم ، تیبلاب  ذـئاعلا  ار : دوخ  وا  و  دـش ، هدـنهانپ  هبعک  هناخ  هحفـص 386 ] هب [  تشادن  ار  يو  اب  ندیگنج  تردـق  هک  ریبز 
فارطا ياههرد  مارحلادجسم و  ياههوک  يالاب  زا  ریمن  نب  نیـصح  . دندربیم مان  نیا  اب  ار  وا  ناشراعـشا  رد  ارعـش  یتح  دش  روهـشم  بقل 

بارخ ار  هناخ  هک  نآ  ات  دـنتخیریم  هبعک  هناخ  هب  هدـنزوس  ياـهزیچ  تفن و  شتآ و  گنـس و  نآ  هلیـسو  هب  دـندرک و  بصن  اـهقینجنم 
اب هک  یناسک  زا  رفن  هدزای  هک  داتـسرف  ياهقعاص  شاهناخ  زا  تیاـمح  رد  درک و  یئامنتردـق  زین  گرزب  دـنوادخ  .و  دـندینازوس هدرک و 

هکم و مدرم  رب  راشف  داتفا ، قافتا  دیزی  گرم  زا  لبق  زور  هدزای  لوالا  عیبر  موس  رد  هثداح  نیا  دـندش و  قیرح  همعط  درکیم  راک  قینجنم 
هچ ریمن  رـسپیلصملا  ماقملا و  قرحا  دق  یلوت  ام  سئب  ریمننبا  : تسا هدورـس  نینچ  شراعـشا  رد  یندم  ةزجووبا  هک  دش ، تخـس  ریبزنبا 

[ . 427  ] دینازوس ار  زامن  لحم  میهاربا و  ماقم  هک  دش  بکترم  ار  یتشز  راک 

دیزی یمرش  یب 

لاح نیا  رد  دینارتسگب  بارش  طاسب  اج  نآ  رد  و  تشگرب ، هنیدم  هب  تعجارم  رد  تفر ، جح  هب  جاح  ریما  ناونع  هب  هیواعم  نامز  رد  دیزی 
بارـش يوب  سابعنبا  دـنتفگ : ار  وا  دـنوش ، دراو  تفگ : دـیزی  دـنوش  دراو  وا  رب  دنتـساوخ  سابع  نب  هللادـبع  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما 

تایرطع يوب  هارمه  ار  بارش  يوب  دش  دراو  هک  مالسلاهیلع  نیـسح  ! دیهدن هزاجا  ار  سابعنبا  دیهد و  هزاجا  ار  نیـسح  تفگ : دمهفیم .
هاـگ نآ  . دوـشیم هیهت  ماـش  رد  هک  تسا  يرطع  نیا  تفگ : دـیزی  تسیچ ؟ رطع  نیا  یبوـخ ، رطع  هچ  دوـمرف : ترـضح  تفاـیرد . ناوارف 

هحفـص 387] درک [ !! هلاوح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دـندرک  رـضاح  نوچ  دـیبلط ، رگید  هساک  دـیماشآ ، دوخ  دـیبلط و  بارـش  هساـک 
تسا بجع  قیفر ، يا  : دناوخ نیماضم  نیا  اب  يراعشا  دیزی  صخـش  يا  تدوخ  لام  تبارـش  ءرملا . اهیا  کبارـش  کیلع  دومرف : ترـضح 

دناهتسشن نآ  رب  برع  ناگرزب  هک  یبارش  يداش و  تاوهـش و  ناوج و  نانز  هب  ینکیمن و  تباجا  وت  مینکیم و  بارـش  هب  توعد  ارت  هک 
ناشن دیزی  لمع  نیا  [ . 428  ] هیواعم رسپ  يا  دزاسیم  هزات  رت و  ارت  لد  هکلب  دومرف : تساخرب و  مالسلاهیلع  ماما  . دنکیم هزات  رت و  ار  تلد 

نیا ماما  روضح  زا  لبق  شیامن  اـب  وا  تارکاذـم  هب  هجوت  اـب  هنرگو  دوب  هداد  تسد  زا  ار  شلقع  هک  هدروخ  بارـش  ردـق  نآ  هک  دـهدیم 
ناوتان رـصاق و  نآ  ریرحت  زا  ملق  نایب و  زا  نابز  هک  تسا  يردـق  هب  وا  تسیاشان  لامعا  دـیزی و  ياهیتشز  هصالخ  . درادـن بساـنت  راـتفر 
گرم زا  سپ  هک  دیزی  رـسپ  هیواعم  راتفر  . درادیماو یگدنکفارـس  یگدنمرـش و  هب  ار  تیرـشب  دیزی  هاتوک  یگدـنز  نیگنن  خـیرات  تسا ،
یتفالخ نینچ  هدرب و  ار  تفالخ  يوربآ  شردپ  دیـشیدنا  وا  تسا ، دیزی  راتفر  شنکاو  شیافعتـسا ، و  دندیزگرب ، تفالخ  هب  ار  وا  شردپ 

ۀکئالملا هللا و  ۀنعل  هیلعف  دشاب . نادرگيور  تموکح  زا  یسک  هک  درادن  هقباس  خیرات  رد  هنرگو  تسا ، لقاع  ناسنا  ره  يراسمرـش  ثعاب 
هحفص 388 ] نیعمجا [ . سانلا  و 

یفقث دیبع  یبا  نب  راتخم 

هراشا

رمع نب  بهو  رتخد  همود  شردام  تسا ، هدوب  یمالسا  مانب  نارادرـس  مالـسا و  ربمایپ  نارای  هباحـص و  زا  هک  تسا  یفقث  دیبعوبا  دنزرف  وا 
رامـش رد  تبـسانم  نیمهب  تسا  هدوب  هلاس  هدزای  مالـسا  ربمایپ  تلحر  ماگنه  نیاربانب  دیدرگ  دلوتم  ترجه  لوا  لاس  رد  راتخم  دشابیم ،

تشاد و یئالوط  دی  یباوج  رضاح  رد  دوب ، ربدم  درخاب و  لقاع و  يدرم  راتخم  . تسا هدمآ  هلآ  هللا و  یلـص  ادخ  لوسر  نارای  باحـصا و 
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تشاد و یئالوط  دی  یباوج  رضاح  رد  دوب ، ربدم  درخاب و  لقاع و  يدرم  راتخم  . تسا هدمآ  هلآ  هللا و  یلـص  ادخ  لوسر  نارای  باحـصا و 
ياـهراکب هراومه  هک  دوب ، یلاـع  یتـمه  ياراد  اورپیب و  یعاجـش  وا  درکیمن ، اـطخ  شـسدح  رد  قاـفآ و  هرهـش  یکریز  تناـطف و  رد 

رد هک  دوب  شتناطف  تسایس و  لیلد  هب  و  دننامیب ، یگدنشخب  يدرمناوج و  رد  و  داتسا ، یگنج  روما  نونف و  رد  و  دومنیم ، مادقا  گرزب 
نیـسح ماما  نانمـشد  هاتوک  تدـم  نیا  رد  دـیدرگ و  شبیـصن  یئاـهتیقفوم  هچ  درکن  زواـجت  هاـم  هدـجه  زا  هک  شتموکح  هاـتوک  تدـم 
تسدب یگلاس  رد 67  لاس 67  رد  هک  نآ  ات  داهن  مهرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  لد  مخز  رب  داد و  ازسب  يرفیک  ار  مالسلاهیلع 

نرق يافوتم  هطوطبنبا  زا  . تسا هدوب  هاگراب  هبق و  ياراد  و  دـیدرگ ، نفد  هفوک  ناتـسروگ  یبرغ  فرط  رد  دـش و  هتـشک  ریبز  نب  بعـصم 
حرش هلاسر  هکنانچ  . تسا یفقث  دیبعیبا  نب  راتخم  ربق  دش  هتفگ  هک  مدرک  هدهاشم  ار  یهاگراب  هبق و  هفوک  کیدزن  هک  هدش  لقن  متـشه 

[ . 429  ] دیشخردیم ملسم  باب  لباقم  نابات  هراتس  دنام  دیبعیبا  نب  راتخم  هاگراب  دیوگیم : یفوتم 726  امننبا  راثلا 

راتخم تدالو 

دوجوب یتیـصخش  کی  ات  هحفـص 389 ] ددرگیم [  هدامآ  یتامدـقم  دـنهدیم و  مه  هب  تسد  یلماوع  اعون  گرزب  لاـجر  شیادـیپ  يارب 
هک یماگنه  دـنیوگیم  دـشاب : هتـشاد  تحـص  هتـسویپ و  عوقوب  هدـش  لقن  راتخم  تدالو  هراـبرد  هک  ار  هچنآ  تسین  دـیعب  نیارباـنب  دـیآ ،

هلیبق زا  یناگزیـشود  دمآرب ، هتـسیاش  نانز  لاح  زا  قیقحت  ددص  رد  دنک  باختنا  دوخ  يارب  يرـسمه  تفرگ  میمـصت  راتخم  ردپ  دـیبعوبا 
يابیز رتخد  همود  تفگ  ار  وا  یـسک  دـید  باوخ  رد  هک  نآ  ات  دیدنـسپن  ار  نانآ  زا  کیچیه  وا  دـندرک  يروآدای  ار  شناگتـسب  فیقث و 

ار شباوخ  . دید یهاوخن  ینارگن  وا  اب  یگدنز  رد  درک و  دهاوخن  تمالم  ارت  سک  چیه  وا  هنیمز  رد  اریز  نک  رایتخا  يرـسمه  هب  ار  بهو 
باوخ رد  دیدرگ ، هلماح  راتخمب  دیبعوبا  رـسمه  نوچ  درک ، جاودزا  همود  اب  دندیدنـسپ ، ار  رتخد  نیا  همه  تشاذـگ  نایم  رد  ناکیدزن  اب 

ارت ینعی  دشالا  ظحلا  هل  ناکدلب  یلع  اولتاقت  دبک  یف  لاجرلا  اذادسالاب  ییش  هبشأ  دلولاب  يرـشبأ  : دورـس شیارب  ار  راعـشا  نیا  یـسک  دید 
عضو نوچ  . تسا تذل  نیرتالاب  وا  يارب  دننکیم  لمحت  ار  گنج  یتخـس  نادرم  هک  یماگنه  تسا ، ریـش  دننامه  هک  يدنزرف  هب  داب  هدژم 

مان راتخم  ار  وا  دـیرادرب  ار  شماک  هک  نآ  زا  شیب  دـبنجب و  هک  نآ  زا  لبق  تفگ : ار  وا  دـمآ و  همود  باوخب  سک  نامه  زاب  دومن  لـمح 
ار ربمغیپ  تیب  لها  لد  یگتـسکش  هک  دشاب  تهج  نآ  زا  راتخم  اب  ربجوبا  هینک  تبـسانم  دـیاش  [ . 430  ] دیهد شاهینک  ربجوبا  دـیرازگ و 

. دومن لیدبت  یشوخ  رورس و  هب  ار  ناشهودنا  نزح و  یهاوخنوخ  ماقتنا و  اب  درک و  ناربج 

ماما هاگدید  زا  راتخم 

تایلمع زا  دندرکیم و  ناوارف  هقالع  راهظا  راتخم  هب  تبـسن  هراومه  یبهذم  نایاوشیپ  ناماما و  هک  دـیآیمرب  يرایـسب  تایاور  يالبال  زا 
ام نانمشد  وا  هک  دیئوگن  دب  ار  راتخم  دومرف : مالسلاهیلع  رقاب  ماما  هکنانچ  دناهدوب ، رورسم  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  یهاوخنوخ  وا و 

میـسقت ام  نایم  رد  یلاوما  جایتحا  تدش  ماگنه  رد  دیناسر  رهوشب  ار  نامهویب  نانز  و  تفرگ ، ار  ام  نوخ  ماقتنا  تشک و  هحفص 390 ] ار [ 
دـش دراو  هفوک  لـها  زا  يدرم  هک  دـندوب  مالـسلاهیلع  رقاـب  ترـضح  مجنپ  ماـما  تمدـخ  یتعاـمج  هک  تسا  يرگید  تاـیاور  رد  .و  درک

یفقث دیبعوبا  نب  راتخم  دنزرف  مکحلاوبا  نم  ؟ یتسیک دیسرپ : سپس  دش ، عنام  دیـشک و  ار  دوخ  تسد  ماما  دسوبب ، ار  ماما  تسد  تساوخ 
اب ایب  رتشیپ  دومرف  دمآ ، ولج  يردق  درم  نآ  دناوخ  کیدزن  ار  وا  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  تشاد  وا  اب  هک  يدایز  هلـصاف  اب  ماما  متـسه ،

دـقفت و زا  سپ  دـهد ، ياج  دوخ  يوناز  يور  ار  وا  دـهاوخیم  ماما  هک  نیا  لثم  دـش  کیدزن  ترـضح  هب  ردـق  نآ  ماما  دـیکات  رارـصا و 
هک تسیچ ؟ شاهرابرد  امـش  رظن  دننزیم ، فرح  دایز  راتخم  مردپ  هرابرد  مدرم  مدرگ  تنابرق  : درک ضرع  راتخم  دـنزرف  ناوارف  یئوجلد 

ناحبس تسا -. هدوب  وگغورد  يدرم  وا  دنیوگیم : دنیوگیم -؟ هچ  راتخم  هرابرد  میریذپیم -؟ مردپ  هرابرد  دشاب  هچ  ره  ار  امش  راتفگ 
مردام هیرهم  قادص و  دومرف : مدینش  نیدباعلانیز  ماما  مردپ  زا  درک ، تمدخ  امب  ردقچ  هک  نآ  اب  دنهدیم ، وا  هب  اوران  ياهتبـسن  هچ  هللا ،
تخاس دوبان  ار  ام  نانمشد  درک و  انب  دیدجت  ار  ام  بارخ  ياههناخ  هک  دوبن  راتخم  رگم  دوب ، هداتـسرف  شیارب  راتخم  هک  هدوب  یئاهلوپ  زا 
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ار تردـپ  ادـخ  دزرمایب ، ار  تردـپ  ادـخ  دزرماـیب ، ار  تردـپ  ادـخ  ؟ درک یهاوخنوخ  ناماههتـشک  زا  تفرگ و  ار  اـم  ياـهنوخ  ماـقتنا  و 
[ . 431  ] تفرگ میتشاد  یقح  وا  رب  هک  ره  زا  ار  ام  قح  دزرمایب ،

نیدباعلا نیز  ماما  راتخم و 

زا یکی  رد  مدرکیم ، ترایز  ار  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  تعجارم  رد  متفریم  جح  هب  هک  لاس  ره  دیوگ : یلامث  هزمحوبا 
تساخرب و كدوک  دنکیم ، شزاون  هدـیناشن و  دوخ  يوناز  يور  ار  هحفـص 391 ] یکدوک [  هک  مدید  ار  وا  مدیـسر  شتمدخ  هک  اهلاس 

كاپ شرـس  زا  نوخ  درک و  دـنلب  ار  وا  دـیرپ و  ياج  زا  ماما  دـش ، يراـج  نوخ  تسکـش و  شرـس  داـتفا ، نیمز  رب  قاـتا  برد  ولج  تفر 
هتخیوآ رادـب  هساـنک  رد  هـک  نـیا  زا  مراپـسیم  ادـخ  هـب  ارت  ینعی  ۀـسانکلا . یف  بولـصملا  نوـکت  نا  كذـیغا  ینا  دوـمرفیم : درکیم و 

دمحم هک  یئادخ  هب  يرآ  دش -؟ دـهاوخ  عقاو  عوضوم  نیا  ایآ  هفوک -. هسانک  دومرف : ؟ هسانک مادـک  تنابرقب ، مردام  ردـپ و  : متفگ . يوش
ددرگیم نفد  دوشیم و  هتـشک  هفوک  یحاون  زا  ياهیحان  رد  ناوج  نیا  هک  دید  یهاوخ  یـشاب  هدنز  نم  زا  سپ  رگا  تخیگنارب  قح  هب  ار 

زا سپ  هتخیوآ و  راد  هب  هاـگ  نآ  دنـشکیم و  نیمز  رب  هفوک  ياـههچوک  رد  هدروآ  نوریب  ار  شدـسج  دنفاکـشیم و  ار  شربـق  سپـس  و 
مدنزرف وا  تسیچ -؟ رـسپ  نیا  مان  مدرگ  تنابرق  !! دنهد داب  رب  ار  شرتسکاخ  دـننازوسب و  ار  شندـب  دـنروآ و  دورف  راد  زا  ینالوط  یتدـم 
یگتسخ تدابع و  ترثک  زا  اهبش  زا  یکی  رد  میوگب : تیارب  ار  رسپ  نیا  ناتساد  سپ  دومرف : دش و  کشا  زا  رپ  ماما  نامـشچ  . تسا دیز 

اب ار  یتشهب  نایروح  زا  ياهیروح  مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  ربمایپ و  اـجنآ  رد  متـشهب و  رد  هک  مدـید  باوخ  رد  دوبر ، مباوخ 
يزاوآ مدش  غراف  لسغ  زا  هک  نیمه  مدرک ، لسغ  یهتنملا  ةردس  تخرد  ياپ  رد  مدش و  رتسبمه  هیروح  اب  تشهب  رد  دندرک ، جیوزت  نم 

رد يادـص  زامن  زا  سپ  متخادرپ ، حبـص  زامن  هب  هتخاـس و  وضو  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  . دـشاب كراـبم  تیارب  دـیز  تفگ : ارم  هک  مدـینش 
تروصب رداـچ  هدرک و  ناـهنپ  نیتسآ  رد  ار  اـهتسد  اـیح  زا  هک  دراد  هارمه  يرتـخد  هک  مدـید  ار  يدرم  متفر  رد  بقع  دیـسر ، مشوگب 

راتخم هداتـسرف  نم  تفگ : . منم نیـسحلا  نب  یلع  متفگ : . مهاوخیم ار  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ : ؟ یئوگیم هچ  متفگ : ار  درم  . تسا هدنکفا 
ماقم قیال  ار  وا  دندروآ  ام  نیمزرـس  هب  شورف  يارب  ار  رتخد  هحفص 392 ] نیا [  تفگ  دیناسر و  مالس  ار  امـش  متـسه ، یفقث  دیبعیبا  نب 

نآ داد  نم  هب  ار  راتخم  همان  تسا ، هداتسرف  امش  جراخم  يارب  هک  تسا  یفرشا  دصشش  مه  نیا  و  مدیرخ ، یفرشا  دصـشش  متـسناد و  امش 
جیوزت نم  اب  تشهب  رد  هک  ياهیروح  متـسناد  تسا ، ءاروح  ممان  : تفگ مدیـسرپ : زینک  مان  زا  . متـشون ار  وا  باوج  مدناوخ و  مدوشگ و  ار 

ار وا  تهج  نیا  زا  دیرگ ، نتـسبآ  رـسپ  نیا  هب  مدرک  فافز  وا  اب  بش  دندرک  فافز  هدامآ  ار  رتخد  نانز  تسا ، هدوب  ءاروح  نیمه  دندرک 
ماما هک  ار  هچ  نآ  مامت  مسق  ادـخ  هب  تفگ : یلامث  هزمحوبا  ! دـش دـهاوخ  عقاو  متفگ  هچ  ره  هک  دـید  یهاوخ  يدوز  هب  مداـهن ، ماـن  دـیز 

نیسحلا نب  یلع  هب  تبسن  دیسر  تموکح  هب  هک  ینامز  زا  راتخم  . مدرک هدهاشم  مشچ  اب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  یگدنز  رد  دوب  هدومرف 
بارخ مشاهینب  زا  هک  یئاههناخ  نآ  زا  هک  داتـسرف  ماـما  يارب  یفرـشا  رازه  تسیب  راـبکی  هلمج  زا  درکیم ، ناوارف  تمدـخ  مالـسلاهیلع 

[ . 432  ] درک انب  دیدجت  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ردارب  بلاطیبا  نب  لیقع  هناخ  هلمج  زا  دوب  هدش 

تفرگ ماهلا  اجک  زا  ار  مایق  هزیگنا  راتخم 

ياهراک هزیگنا  دـننیبیم  مشچ  هب  هک  ياهرظنم  کی  ندـید  اـی  هاـتوک و  هلمج  کـی  ندینـش  زا  نشور  رادـیب و  دارفا  يارب  تاـقوا  یهاـگ 
يرثا نیرتکچوک  ناـنآ  حور  رد  یلو  دنونـشیم  دـننیبیم و  نارگید  ار  نخـس  نیا  اـی  هرظنم و  نیمه  هک  دوشیم  ادـیپ  یگرزب  تفگش و 

نب ةریغم  هکنیا  ات  تفر ، نئادمب  دوخ  يومع  هارمه  راتخم  دش ، نئادم  مکاح  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  بناج  زا  راتخم  يومع  . دراذگیمن
ثیدـح ملع و  بـسک  تسـشنیم و  هـیفنح  نـب  دـمحم  اـب  درک و  چوـک  هنیدـم  هـب  راـتخم  دـش ، هفوـک  رادناتـسا  هیواـعم  فرط  زا  هـبعش 

هفوک رادناتسا  ةریغم  هحفص 393 ] قافتاب [  هک  اهزور  زا  یکی  رد  درک ، باختنا  دوخ  یگدنز  يارب  ار  هفوک  رهـش  راتخم  سپـس  . دومنیم
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رگا هک  منادیم  ياهتکن  کـی  نم  تسا ! يداـحتا  تیعمج و  بجع  تفگ  تخادـنا و  رازاـبب  يرظن  هریغم  دـندرک ، روـبع  هفوـک  رازاـب  زا 
ره هک  مجع  نامدرم  اصوصخ  دننکیم  يوریپ  وا  زا  قافتالاب  تیعمج  نیا  مامت  دـناوخب  نآ  هب  ار  مدرم  دـنک و  ملکت  نخـس  نآ  هب  یـسک 

یلو دـنناوخب ، ربـمغیپ  نادـناخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  نآ  تفگ : ةریغم  ؟ تسیچ هتکن  نآ  تفگ : راـتخم  . دـنریذپیم دوش  ءاـقلا  ناـشیاب  هچ 
دیآ شیپ  شیارب  ياهنیمز  ات  دوب  تصرف  راظتنا  رد  درک و  تبث  دوخ  ریمـض  رد  ار  هریغم  مالک  راتخم  . دشاب دقتعم  نآ  هب  هک  تسین  یـسک 

تاراختفا بقانم و  و  دومنیم ، غیلبت  نآ  زا  دناریم و  نابز  رب  ار  ربمغیپ  نادناخ  لئاضف  هراومه  سپ  نآ  زا  و  دنک ، یلمع  ار  شاهدـیقع  و 
ناـشیا تباـث  قح  هکلب  دنرتراوازـس  همه  زا  تفـالخ  تموـکحب و  ناـشیا  تفگیم : دادیم و  راـشتنا  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  یلع و  ماـما 

[ . 433  ] دروخیم فسأت  هدیسر  ناشیا  رب  هک  یبئاصم  زا  دشابیم و 

دوشیم دیئات  باتک  لها  راتفگ  اب  شاهزیگنا 

نب دبعم  راتخم ، هدش  لقن  هکنانچ  دناهداد  ربخ  نیمولظم  یهاوخنوخب  یـصوصخم  تافـص  اب  یـصخش  مایق  زا  زین  باتک  لها  هک  نیا  لثم 
دنکیم مایق  فیقث  هلیبق  زا  يدرم  هک  میاهدـناوخ  دوخ  ياهباتک  رد  دـنیوگیم : باتک  لها  تفگ : ار  وا  درک و  تاـقالم  ار  یلدـج  دـلاخ 
دننکیم رکذ  ار  وا  تایصوصخ  تافص و  و  دناتسیم ، ایوقا  زا  ار  ءافعض  ماقتنا  دنکیم و  يرای  ار  ناگدیدمتـس  دشکیم و  ار  ناراکمتس 
ماهتشذگ تصش  زا  نم  تسا و  ناوج  صخش  نآ  دنیوگیم  تسین ! نم  رد  هک  تفـص  ود  زج  مباییم  دوخ  رد  ار  تافـص  نآ  مامت  نم  و 

تصش و درم  اریز  یناوج  مه  وت  تفگ : دبعم  . تسا رتزیت  باقع  زا  نم  نامـشچ  تسا و  فیعـض  شنامـشچ  دید  درم  نآ  هک  نآ  رگید  و 
 ] يدمآشیپ ادعب  دیاش  دوشیم  هچ  هک  یناد  هچ  تنامـشچ  دید  هرابرد  و  دوشیم ، بوسحم  ناوج  نیـشیپ  ياهباتک  نابز  رد  هلاس  داتفه 

[ . 434  ] دبای رییغت  تسا  نکمم  تفگ : دیدرگ و  راودیما  راتخم  ددرگ ، فیعض  تنامشچ  دنک و  هحفص 394 ]

دنیبیم بیسآ  راتخم  نامشچ 

هعیش اجنآ  رد  دش و  دراو  دیبعیبا  نب  راتخم  هناخ  هب  هفوک  رد  تفای  هفوک  تیرومأم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  فرط  زا  هک  لیقع  نب  ملـسم 
ام نانمـشد  يارب  وت  دیبع  رـسپ  يا  تفگ : ار  وا  دیبلط و  ار  راتخم  دایز  هللادیبع  ملـسم  ندش  هتـشک  زا  سپ  دـندرکیم ، تاقالم  وا  اب  هفوک 

ملـسم هب  وا  هک  داد  یهاوگ  راـتخم  عـفن  هب  مه  ثیرح  نب  ورمع  دـشاب و  هدرک  کـمک  ملـسم  هب  هک  دـش  رکنم  راـتخم  ؟ یتـفرگیم تعیب 
رد هک  یبوچ  اب  و  راتخم ، هب  نداد  مانشدب  درک  عورش  هاگ  نآ  متشکیم  ارت  دوبن  ورمع  تداهـش  رگا  تفگ : هللادیبع  تسا ، هدرکن  کمک 

نادـنز هب  ار  وا  داد  روتـسد  دـش و  بویعم  شنامـشچ  درک و  حورجم  ار  شتروص  هک  نآ  ات  دزیم  راتخم  تروص  رـس و  رب  تشاد  تسد 
[ . 435  ] دنربب

دهدیم دیون  راتخم  هب  مه  رامت  مثیم 

مثیم نینچمه  و  دوب ، نادنز  رد  زین  نانمؤمریما  ربمغیپ و  يومعرـسپ  بلطملادبع  نب  ثراح  نب  هللادبع  تفر ، هللادیبع  نادـنزب  راتخم  نوچ 
دنک و كاپ  ار  شندـب  يوم  ات  تساوخ  یغیت  ناینادـنز  زا  هللادـبع  دـش ، ینادـنز  ناشیا  اب  تسا  نانمؤمریما  نادرگاش  صاوخ  زا  هک  رامت 

هتـشک رگا  ات  مزاس  كاپ  ندب  زا  ار  يدایز  ياهوم  هک  رتهب  هچ  سپ  دشاب ، نینچ  مندب  دـشکب و  ارم  دایزنبا  مسرتیم  تفگ : ار  ناهارمه 
یهاوـخ هرـصب  تموـکح  يدـصتم  يدوز  هب  تشک و  دـهاوخن  زین  ارم  دـشکیمن و  ارت  مسق  ادـخب  تـفگ : ار  وا  راـتخم  . مشاـب زیمت  موـش 

دراد ار  ام  نتـشک  هدارا  هک  ار  یـسک  نیمه  و  درک ، یهاوخ  مایق  ع )  ) یلع نب  نیـسح  یهاوخنوخب  زین  وت  تفگ : ار  راتخم  رامت  مثیم  ! دـش
راـتفگ زا  ار  عوضوم  نیا  راـمت  مثیم  دـیاش  اـما  داد  یهاوخ  رارق  هحفـص 395 ] دوخ [  ياـپ  ریز  ار  شاهدـیرب  رـس  یتح  و  تشک ، یهاوخ 

[ . 436  ] دشاب هدرک  هدافتسا  دومرفیم  نخس  هدنیآ  هرابرد  هک  ع )  ) نانمؤملاریما
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راتخم لیقع و  نب  ملسم 

زا هک  راتخم  يومع  یفقث  دوعسم  نب  دعس  رب  اج  نآ  رد  تفر  نئادم  طاباسب  دروخ و  تبرض  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ترضح  هک  یماگنه 
نایاپیب و تورث  هب  ارت  هک  منک  يداهنـشیپ  یهاوخیم  تفگ : ار  دوخ  يومع  راتخم  دـش ، دراو  دوب  نئادـم  مکاح  ع )  ) ناـنمؤمریما فرط 

دعس میهدب ! هیواعم  لیوحت  هتسب  تسد  ار  یلع  نب  نسح  تشاد : راهظا  راتخم  داهنـشیپ ؟ نآ  تسیچ  تفگ : دعـس  ؟ دناسرب یلاع  تیعقوم 
نعل ار  راتخم  نایعیـش  دعب  هب  خیرات  نآ  زا  [ . 437  ] ياهدوب يدرم  تشز  هچ  منک ؟ دنب  رد  ار  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  دنک  تنعل  ارت  ادخ  تفگ :

نب راتخم  هناخب  تفای و  هفوک  تیرومأم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  بناج  زا  لیقع  نب  ملـسم  هکنآ  ات  دندومنیم  شهوکن  ار  وا  دندرکیم و 
ملسم يرادنامهم  دومنیم ، توعد  وا  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  درکیم و  تیلاعف  وا  تفرشیپ  يارب  و  درک ، تعیب  وا  اب  راتخم  دش ، دراو  دیبعوبا 

[ . 438  ] دودز راتخم  نماد  زا  ار  نیشیپ  هکل  وا  اب  يراکمه  و 

ملسم جورخ  ماگنه  راتخم 

اب زونه  دوب و  هقباسیب  ملسم  مایق  اریز  دوب  هتفر  افقل  مان  هب  دوخ  هعرزم  هب  ناگدرب  زا  ياهدع  اب  راتخم  درک ، مایق  ملـسم  هک  يزور  افداصت 
دوب رهظ  عقوم  دیدرگ . هقباسیب  مایق  نیا  ببس  یفقث  ةورع  نب  یناه  ندش  ریگتسد  هکلب  دوب ، هتـشاذگن  مایق  هدعو  دوخ  نارای  باحـصا و 

زا یتمـسق  اب  لیفلا  باب  ولج  هک  دوب  هتـشذگ  برغم  تشگرب  هفوک  هب  دوخ  ناگدرب  اب  تعاس  نامه  دـش ، ربخ  اب  ملـسم  مایق  زا  راتخم  هک 
یناـه درک ، دروخرب  دوب  هدرک  نـالعا  یماـظن  تموکح  هحفـص 396 ] ار [  هفوک  رهـش  داـیزنبا  ناـمرف  هب  هک  ثیرح  نب  ورمع  نایرکـشل 

هن يدربیم و  رس  هب  تاهناخ  رد  هن  اریز  تسا  كوکـشم  وت  عضو  ینکیم ؟ هچ  اجنیا  تفگ : ار  راتخم  دمآ و  ولج  گنه  هدنامرف  هیحیبا 
هب نک  عمج  ار  تساوح  تفگ : یناه  هدـش : شوشم  مراکفا  امـش  ياطخ  یگرزب  زا  داد : خـساپ  راتخم  ؟ قفاوم فلاخم و  تیعمج  نایم  رد 

ثیرح نب  ورمع  داـیزنبا  یماـظتنا  ياوق  لـک  هدـنامرف  هب  ار  وا  عضو  هاپـس  هدـنامرف  . یهدیم نتـشک  هب  ار  دوخ  راـتفگ  نیا  اـب  مسق  ادـخ 
ۀمادـق نب  ةدـئاز  . یهد نتـشکب  ار  دوخ  هک  نکن  يراک  تسا  عـالطایب  وت  عضو  زا  داـیزنبا  هک  دـیئوگب  ار  وا  تفگ : ورمع  داد ، شرازگ 

شیپ هب  شراک  رگا  تسا و  ناـما  رد  نم  هیحاـن  زا  تفگ : ورمع  تسا ؟ ناـما  رد  دـیایب  رگا  تشاد : راـهظا  دوب  ورمع  رکـشل  رد  هک  یفقث 
دندمآ و راتخم  شیپ  رگید  یضعب  اب  هدئاز  . تسه یتاجن  هار  نیاربانب  تفگ : دش و  راودیما  هدئاز  مهدیم ، یهاوگ  وا  عفنب  دشکب  هللادیبع 

شیپ رد  ندـش  هتـشک  زج  هک  یهد  طلـست  دوـخ  رب  ار  داـیزنبا  هک  نـکن  يراـک  دـنداد  دـنگوس  ار  وا  سپـس  دـندرک و  لـقن  ار  اـههتفگ 
، داد شرازگ  دایزنبا  هب  ار  راتخم  عضو  هبقع  نب  ةراـمع  درک ، حبـص  وا  مچرپ  ریز  رد  ار  بش  دـمآ و  ثیرح  نب  ورمع  دزنب  راـتخم  . تسین

. دش دراو  دایزنبا  رب  تیعمج  نایم  رد  مه  راتخم  دش  هداد  ماع  نذا  دش و  زاب  هرامالاراد  برد  دمآ  الاب  باتفآ  نوچ 

دوریم نادنز  هب  راتخم 

تـسین نینچ  ریخ ؛ تفگ : راتخم  ینک ؟ يرای  ار  لیقع  رـسپ  ات  يدوب  هدـمآ  تیعمج  اـب  وت  تفگ : ار  وا  دـناوخ و  شیپ  ار  راـتخم  داـیزنبا 
ثیرح نب  ورمع  . ماهدمآ امـش  دزن  مه  نونکا  مدوب و  ثیرح  نب  ورمع  مچرپ  ریز  ار  بش  مدـش و  دراو  بش  مدوب و  هفوک  جراخ  نم  هکلب 

رـس و رب  تشاد  تسد  رد  هک  یبیـضق  اب  دایزنبا  اهنیا  همه  اب  داد . یهاوگ  شراتفگ  تحـص  رب  درک و  قیـصت  دییأت و  ار  راتخم  هتفگ  زین 
سپس مدزیم ، ندرگ  ارت  دوبن  ورمع  تداهش  رگا  تفگ : دید و  بیسآ  شمشچ  حورجم و  شتروص  هک  دز  ردق  نآ  تخاون  راتخم  يور 

هحفص 397 ] [ . ] 439 . ] دندرب نادنزب  ار  راتخم  و  درک ، رداص  ار  وا  ینادنز  مکح 

دوشیم دازآ  نادنز  زا  راتخم 
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روصت ماما  تداهش  زا  سپ  دربیم ، رسب  نادنز  رد  راتخم  دیدرگ  دیهش  مالسلاهیلع  نیسح  هک  اروشاع  زور  ات  دش  هتـشک  ملـسم  هکیتقو  زا 
هیفـص دزاس . دازآ  نادنز  زا  ار  دوخ  ات  داتفا  یئهراچ  رکف  هب  اذـل  دـیدیم ، رتهدامآ  ار  هنیمز  اریز  تفرگ  توق  شاهلیخم  رد  مایق  تضهن و 

اب هیواعم  تموکح  اریز  دندیرخیم  ار  شیاهفرح  دوب و  مرتحم  نایوما  شیپ  زین  هللادبع  یفرط  زا  و  دوب ، رمع  هللادبع  رـسمه  راتخم  رهاوخ 
ار هللادبع  ات  تساوخ  وا  زا  تشون و  هیفـص  شرهاوخ  هب  ياهمان  همادق  نب  هدئاز  هلیـسو  هب  راتخم  . دوب هدـش  يرازگهیاپ  باطخ  رمع  تسد 
هیرگ و يانب  دیدرگ  تحاران  دش  ربخاب  ردارب  سبح  زا  هک  هیفـص  . دـهاوخب وا  زا  ار  راتخم  يدازآ  دـسیونب و  دـیزی  هب  ياهمان  هدومن  راداو 

حالـص رگا  دراد  یگتـسب  ام  اب  راـتخم  نوچ  هک  تشون  داتـسرف و  دـیزی  هب  هدـئاز  هارمه  ياهماـن  دـید  نینچ  هک  هللادـبع  تشاذـگ ، يراز 
: تفگ دز و  يدنخبل  دناوخ و  ار  همان  دیزی  دیناسر ، دیزی  هب  ار  هللادبع  همان  هدئاز  . دنک دازآ  نادنز  زا  ار  وا  ات  دیسیونب  دایزنبا  هب  دینادیم 
هب ار  دیزی  همان  هدئاز  . دنک دازآ  ار  راتخم  داد  روتـسد  تشون و  دایزنبا  هب  ياهمان  تسا ، هتفریذـپ  رمع ) هللادـبع   ) نامحرلادـبعوبا تعافش 

ندرگ ارت  هنرگ  ینامن و  هفوک  رد  زور  هس  زا  شیب  هک  نآ  طرـش  هب  يدازآ  وت  تفگ : تساوخ و  ار  راتخم  هللادیبع  دیناسر ، دایز  هللادـیبع 
هدئاز دیدرگ ، تحاران  تسا  هدرک  شـشوک  هزادنا  نیا  راتخم  تاجن  يارب  هک  همادق  نب  هدئاز  زا  دایزنبا  اما  دـش  دازآ  راتخم  . دز مهاوخ 

[ . 440 . ] تشذگرد وا  زا  ات  دندرک  تعافش  دایزنبا  دزن  مه  اب  ورمع  نب  ملسم  روش و  نب  عاقعق  هرخالاب  ات  دش  يراوتم 

ماقتنا زا  راتخم  ییوگشیپ 

، دزاس رود  وت  زا  ار  الب  ادخ  هدیسر ؟ هچ  ار  تمشچ  دیسرپ : وا  زا  دید ، ار  يدزا  ریهز  رسپ  هصقاو  رد  درک ، تکرح  زاجح  يوس  هب  راتخم 
رد دـیاب  نم  منکن ، هعطق  هعطق  ار  شحراوـج  ءاـضعا و  مشکن و  ار  وا  رگا  هحفـص 398 ] دشکب [  ارم  ادخ  تسا  هدرک  نینچ  دایز  هللادـیبع 

لزنا يذـلاو  تفگ : سپـس  . مشکب دـندش  هتـشک  ایرکز  نب  ییحی  نوخ  لباقم  رد  هکیناـسک  هرامـشب  رفن  رازه  داـتفه  نیـسح  نوخ  لـباقم 
، نازه رکب و  نالوخ و  دهن و  و  نادمه ، جحذم و  و  نامعدزا ، نم  ةاصعلا  نلتقال  نایـصعلا ، هرک  و  نایدالا ، عرـش  ناقرفلا ، نیبی  و  نآرقلا ،

یلعلا میلعلا ، عیمـسلا  قح  ةریهز و  نباـی  معن ! ناـمحرلا ، یبن  تنب  نبـال  ابـضغ  نـالیع ، سیق  لـئابق  و  ناـیبذ ، سبع و  و  ناـهبن ، لـعث و  و 
دنگوس ینعی  میمت . نم  فارـشالا  و  میلـس ، ةدنک و  ینب  میدالا ، كرع  نکرعال  میحرلا ، نامحرلا  میکحلا ، زیزعلا  میرکلا ، لدعلا  میظعلا ،

ناشکرـس و هـک  دراد ، شوخاـن  ارهاـنگ  و  دوـمن ، عـضو  عیرـشت و  ار  ناـیدا  و  تخاـس ، راکـشآ  ار  ناـقرف  و  داتـسرف ، ار  نآرق  هکیـسکناب 
سیقو نایبذ  سبع و  ناهبن و  لعث و  نازه و  رکب و  لـیابق  و  نـالوخ ، دـهن و  هلیبق  و  نادـمه ، جـحذم و  هلیبق  و  ناـمعدزا ، زا  ناراـکهانگ 

رسپ يا  يرآ  تسا ، هدرک  ياج  لد  رد  ادخ  ربمغیپ  رتخد  رسپ  نیسح  ماما  نتشک  تهج  هب  هک  تسا  یمـشخ  زا  نیا  و  مشکیم ، ار  نالیع 
هدنک ینب  هفیاط  هدنیاشخب  هدنشخب  درخ ، اب  دنمتزع  میرک ، لداع و  يادخ  نآ  گرزب ، هبترمدنلب و  يادخ  اناد ، اونش و  يادخ  قحب  ریهز ،

عجسم قوف  ترابع  دننامه  هدش  لقن  راتخم  نابز  زا  هک  یبلاطم  رثکا  [ . 441  ] دیشک مهاوخ  نوخ  كاخ و  هب  ار  میمت  زا  فارشا  میلس و  و 
قش و دـننام  نانهاک  نانخـس  تارابع و  اب  هکیـسک  تسا ، هدوبن  هرهبیب  مه  تناهک  ملع  زا  راتخم  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  تسا و  یفقم  و 

هدرک ذـملت  نانآ  دزن  هک  تسا  مولعم  دـنکیم و  يوریپ  ناـنآ  زا  زین  راـتخم  هک  درک  دـهاوخ  قیدـصت  دـشاب  انـشآ  ناـنآ  لاـثما  حـیطس و 
میمـصت نادـنز و  زا  يدازآ  زا  سپ  راتخم  دـش  لقن  البق  هکنانچ  . دـشاب هدـش  علطم  هدـنیآ  زا  زین  هار  نیا  زا  هک  تسین  دـیعب  نیاربانب  . تسا

. درک تعیب  ریبزنبا  اب  و  تفر ، زاجح  هب  هفوک  زا  جورخ  هب  دایزنبا 

ددرگیمرب هفوک  هب  راتخم 

زا ریبزنبا  فرط  زا  یلو  درک  یناشفناج  هحفص 399 ] دح [  زا  شیب  داد  خر  ماش  نایرکشل  ریبزنبا و  نایم  هکیئاهگنج  رد  هکنآ  اب  راتخم 
دیزی گرم  زا  سپ  مه  هرصب  هفوک و  دندوب و  هدرک  تعیب  وا  اب  شیپ  زا  زاجح  اما  دوب ، ریبزنبا  اب  قارع  زاجح و  تموکح  . دشن یناردق  وا 

اب هفوک  مدرم  وا و  دوخ  هرخالاب  ات  دناوخیم  زامن  هفوک  مدرم  رب  رماع  يزور  دنچ  دوش  هرسکی  اهراک  ات  دندرک  تعیب  دوعـسم  نب  رماع  اب 
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راذگاو یلغـش  تموکح و  شنایفارطا  زا  کی  ره  هب  وا  نوچ  دوب و  ریبزنبا  اب  راتخم  دیزی  گرم  زا  سپ  هام  جنپ  ات  . دـندرک تعیب  ریبزنبا 
عـضو زا  دندمایم  هکمب  هفوک  زا  هکیناسک  زا  دریگ  هرانک  هریبزنبا  زا  دمآرب  ددـصرد  راتخم  . تشامگن راک  هب  ار  وا  هک  راتخم  زج  هب  درک 
هللادبع تعاطا  رد  مدرم  تفگ : وا  دش ؟ هفوک  مدرم  لاح  يایوج  يو  زا  دـش  هکم  دراو  هیحیبا  نب  یناه  هک  نآ  ات  درکیم ، قیقحت  هفوک 

دناوتیم دـنک  عمج  ار  اهنآ  دـشاب و  اهنآ  هدـیقع  مه  یـسک  رگا  دـنفلاخم و  يو  اب  هدـیقع  رظن  زا  هک  رامـشیب  هدـع  کی  زج  دـنریبز  نب 
ار لطاب  ناشیا  اب  ات  دروآ  درگ  مهاوخ  ار  نانآ  هک  منم  دـنناوخیم و  قاحـساوبا  ارم  تفگ : راتخم  . دروآ گـنچ  هب  ار  نیمز  هرک  تموکح 

نوچ . دش راپسهر  هفوک  يوس  هب  دیدرگ و  دوخ  بکرم  رب  راوسو  تفر  هناخ  هب  هک  اج  نآ  زا  . میامن نک  هشیر  ار  ناراکمتـس  منک و  دوبان 
تبحـص هب  تفرگ و  مرگ  يو  اب  دوب  برع  مدرم  عجـشا  دباع و  يدرم  وا  درک و  رادید  ار  ینادـمه  دـثرم  نب  ۀملـس  دیـسر  ءاعرق  لزنم  هب 

ینادنفـسوگ نوچ  مه  هفوک  مدرم  تفگ : هملـسدش  اـیوج  ار  هفوک  عضو  وا  زا  درک و  حیرـشت  شیارب  ار  زاـجح  عـضو  راـتخم  دـنتخادرپ ،
سپـس درم و  یهاوخ  هک  نادـب  یلو  تفگ : هملـس  داد ، مهاوخ  ارچ  بوخ  ار  اـهنآ  هک  متـسه  ینابـش  نم  تفگ : راـتخم  دننابـش ، نودـب 

دوب هعمج  زور  تشذـگ  وا  زا  راتخم  . يوشیم هداد  شاداپ  دـب  هچ  بوخ و  هچ  دوخ  لمع  قبط  رب  دوب و  یهاوخ  لوئـسم  يوش  هتخیگنارب 
تسب و رـس  رب  هماـمع  دیـشوپ و  نت  رب  ون  هماـج  تخاـس و  رطعم  ار  ندـب  درک و  لـسغ  دـمآ و  دورف  اـج  نآ  رد  دندیـسر  هریح  رهن  هب  هک 

هحفص 400 ] [ . ] 442  ] دش هفوک  دراو  ات  دیدرگ  بکرم  راوس  دومن و  لیامح  ریشمش 

دهدیم دیون  ار  هفوک  مدرم  راتخم 

دجـسم هب  ءادـتبا  دادیم ، نانآ  هب  يزوریپ  هدژم  درکیم و  مالـس  اهنآ  رب  دیـسریم  هک  یتیعمج  ره  سک و  رهب  دـش  رهـش  دراو  هک  راتخم 
زا دیرادیم ، تسود  هک  ار  هچنآ  رب  يزوریپ  ترصن و  هب  داب  هدژم  ار  امش  تفگ : درک و  مالـس  ناشیا  رب  درک  روبع  هدنک  نادیم  نوکس و 
هب تشذگ و  هک  اجنآ  زا  دندوب ، هتفر  هعمج  زامن  هب  اریز  دـیدن  ار  یـسک  اجنآ  رد  دیـسر  رجح  ینبد  لهذ  ینب  هلحم  هب  درک و  روبع  اجنآ 

اشوخ يزوریپ ؛ کمک و  هب  داب  هدژم  ارت  تفگ : درک و  مالس  وا  رب  درک  تاقالم  ار  يدب  ورمع  نب  ةدیبع  اج  نآ  رد  دیـسر  ءادب  ینب  هلحم 
دهاوخ ار  اهنآ  همه  تشاذـگ و  دـهاوخن  یقاـب  تیارب  یهاـنگ  چـیه  تاهدـیقع  نیا  اـب  دـنوادخ  هک  يراد  یبوخ  هدـیقع  هک  وت  لاـح  هب 

، تسا هدوب  زین  عاجـش  رعاش و  يدرم  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  ناتـسود  زا  وا  هک  تفگ : وا  هب  ار  هلمج  نیا  تهج  نآ  زا  دیزرمآ ،
: تفگ راتخم  یهد  حرـش  میارب  ار  تراشب  نیا  تسا  نکمم  ایآ  دنک ، لاحـشوخ  ارت  ادخ  تفگ : دـیبع  . تسا هدوب  رمخ  برـش  هب  التبم  اما 
دـننک و تعاطا  ار  وا  هتفرگ  نامیپ  ناشیا  زا  ادـخ  هک  ناسرب  زین  تاهلیبق  ماوقا و  هب  ار  بلطم  نیا  و  میوگب ، تیارب  ات  اـیب  لزنمب  بش  يرآ 
وا منک  یئامنهار  ارت  ات  هدب  هزاجا  تفگ : هدیبع  دنوریم ؟ دنه  ینب  هلیبق  هب  اجک  زا  تفگ : سپس  . دننک یهاوخنوخ  ار  ءایبنا  نادنزرف  نوخ 

ار وا  هدب ، مناشن  ار  ریثک  نب  لیعامـسا  هناخ  تفگ : اج  نآ  رد  دـنتفر  هنه  ینب  هلحم  هب  راتخم  اب  دـش و  راوس  دیـشک و  نوریب  ار  دوخ  بسا 
تاقالم ارم  ورمعوبا  تردارب و  وت و  بشما  تفگ : ار  وا  راتخم  دـمآ ، نوریب  هناـخ  زا  مداد  زاوآ  ار  لیعامـسا  مدرب و  لیعامـسا  هناـخ  ولج 
دجـسم دراو  دیناباوخ و  ار  شرتش  لیفلا  باب  ولج  دیـسر  هفوک  دجـسم  هب  تشذگ  اجنآ  زا  ! ماهدروآ ناتیارب  دیراد  تسود  هچنآ  هک  دینک 
هـشوگب سپـس  دناوخ و  تیعمج  اب  ار  هعمج  زامن  تسا  هدمآ  یمهم  رما  يارب  راتخم  دنتفگیم : رگیدکی  اب  دندید  ار  راتخم  هک  مدرم  دش 

امـش يارب  یـشوخ  ربخ  تفگ : ار  ناشیا  دیـسر ، نادمه  تیعمج  هب  هار  رد  دـش . جراخ  دجـسم  زا  دـناوخ و  يدارف  ار  رـصع  زامن  تفر و 
هحفص 401 ] [ . ] 443  ] دیدرگ دراو  دوب  فورعم  بیسم  نب  ملس  هناخ  هب  هک  دوخ  هناخ  دراو  ات  تشذگ  مه  ناشیا  زا  ماهدروآ ،

دناوخیم يدهم  هدنیامن  ار  دوخ  راتخم 

مچرپ ریز  هفوک  نایعیش  دنتفگ : درک ؟ شـسرپ  هفوک  عضو  زا  راتخم  دندروآ ، موجه  راتخم  هناخ  هب  هفوک  لیابق  تیعمج و  دیـسرارف  بش 
تخادرپ ینارنخس  هب  تساخرب و  راتخم  . دننکیم جورخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخب  یکیدزن  نیمه  رد  هدمآرد  درص  نب  نامیلس 
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امـش يوس  هب  دوخ  هدنیامن  ناونعب  ارم  هیفنحلا  نب  دمحم  ینعی  ربمغیپ  یـصو  دنزرف  يدـهم  تشاد  راهظا  راگدرورپ  يانث  دـمح و  زا  سپ 
ورمع و نب  ةدیبع  . تسا هتخاس  مرومأم  ناگدیدمتس  زا  عافد  قح و  هار  نادیهش  یهاوخنوخ  تیب و  لها  نانمشد  گنج  هب  هتشاد و  لیسگ 

[ . 444  ] دندرک موجه  راتخم  فرطب  ندومن  تعیب  يارب  دارفا  ریاس  ناشیا  زا  سپ  دندرک ، تعیب  راتخم  اب  همه  زا  لبق  ریثک  نب  لیعامسا 

دنکیم عورش  ار  تاغیلبت  توعد و  راتخم 

هب ياهلیـسو  ره  زا  اوق و  مامت  اب  نانآ  تخاس  رـشتنم  هفوک  رد  ار  دوخ  ناگدننک  توعد  نیغلبم و  دش ، مامت  راتخم  اب  تعیب  هک  نآ  زا  سپ 
تعیب هب  دنتـشاد  يراکمه  هدعو  نامیلـس  اب  هک  ار  یناسک  دنتفریم و  درـص  نب  نامیلـس  سلجم  رد  یتح  دـندرکیم  هدافتـسا  یغیلبت  عفن 
نامیلس درگ  زا  ار  نایعیش  دندوب  هتخومآ  وا  زا  نامیلس  هیلع  هک  نیا  داقتنا  راتخم و  يواعد  هبرح  اب  اصوصخم  و  دندرکیم ، توعد  راتخم 

تفرگیم و سامت  کیدزن  زا  دارفا  اب  دـشیم و  رـضاح  نامیلـس  سلجم  رد  راتخم  صخـش  تاقوا  یهاگ  دـندیناشکیم ، راتخم  يوس  هب 
و ماهدش ، رومأم  امش  يوس  هب  يدهم  ماما  نانمؤمریما و  یصو  لضف و  ندعم  رما و  یلو  فرط  زا  نم  : دومنیم غیلبت  تاملک  نیا  اب  ار  نانآ 
وا یلو  دنک  ظفح  ار  درص  نب  نامیلـس  دنوادخ  مراد ، تیرومأم  تسا  نانمـشد  نتـشک  تمعن و  لامکا  بجوم  اهدرد و  ءافـش  هکیرما  هب 
رد هبرجت  تریـصب و  هفاضاب  و  هدیدرگ ، مرن  شناوختـسا  هکلب  درادن  هزرابم  يورین  رگید  هک  هدش  طاقـسا  هداتفا و  راک  زا  تسا  يدرمریپ 

هچنآ قبط  رب  هک  مراد  یصاخ  هفیظو  نم  اما  . دربیمن شیپ  زا  مه  يراک  دهدیم و  نتـشک  هب  ار  امـش  شدوخ و  وا  هحفص 402 ] گنج [ 
دیئایب دوشیم ، نامرد  نایعیـش  حورجم  ياهلد  و  دـش ، دـنهاوخ  دوبان  نانمـشد  و  زیزع ، ناتـسود  عضو  نیا  اـب  هک  منکیم  مادـقا  مرومأـم 

اب . دش مهاوخ  ماجنا  نم  هلیسو  هب  دیراودیما  نادب  امش  هچنآ  هک  دیهدن  نتشکب  ار  دوخ  تهجیب  دینک و  تعاطا  ارم  دیونـشب و  ارم  فرح 
، دنتسنادیمن فیدرمه  وا  اب  ار  یسک  دندوب و  نامیلس  اب  هعیش  ناگرزب  یلو  دنک  تسدمه  دوخ  اب  ار  نایعیـش  زا  هدع  تسناوت  تاغیلبت  نیا 

[ . 445  ] دوب راتخم  يارب  یگرزب  عنام  نامیلس  دوجو  تقیقح  رد 

دوریم نادنز  هب  هرابود  راتخم 

دعـس و رمع  دـیدرگ ، فیعـض  هفوک  رد  هعیـش  ياوق  دومن و  كرت  ار  هفوک  درک و  تکرح  ماـش  يوس  هب  درـص  نب  نامیلـس  هکنآ  زا  سپ 
هحلط نب  دـمحم  نب  میهاربا  هیلاـم  سیئر  و  دوب ، ریبزنبا  هدـنیامن  هک  دـیزی  نب  هللادـبع  هفوـک  مکاـحب  ثراـح  نب  دـیزی  یعبر و  نب  ثبش 
ینعی امش  نانمشد  اب  هدش و  جراخ  هفوک  زا  نامیلـس  اریز  تسا  رتشیب  نامیلـس  زا  امـش  يارب  راتخم  رطخ  هک  دشاب  عمج  ناتـساوح  دنتفگ :
یفاک يورین  زونه  ات  دریگب  ماقتنا  رهش  نیا  مدرم  زا  دروشب و  امـش  رب  رهـش  نیمه  رد  دهاوخیم  راتخم  یلو  دگنجیم  هیما  ینب  يرادفرط 
ماما نانمـشد  نارـس  زا  هک  ار  شیاقفر  دعـس و  رمع  داهنـشیپ  دیزی  نب  هللادبع  . دینکفیب نادنز  هب  دینک و  شدنب  رد  دـیریگب و  ار  وا  هتفرگن 

نوریب هناخ  زا  ار  وا  هدرک و  هرصاحم  ار  راتخم  هناخ  هوبنا  يرکشل  اب  دنک ، ینادنز  ار  راتخم  تفرگ  میمـصت  تفریذپ و  دندوب  ع )  ) نیـسح
دنربب نادنز  يوسب  هنهرب  اپ  هدایپ و  دنبتسد و  اب  ار  راتخم  تفگ : یئاراد  هرادا  سیئر  میهاربا  دنربب ، نادنز  فرطب  دنتـساوخ  دندیـشک و 

راتفر نینچ  هحفص 403 ] هتشادن [  ام  اب  یتفلاخم  توادع و  زونه  هک  يدرم  اب  هنوگچ  هللا  ناحبـس  تفگ : هللادبع  ؟ دوش هتفوک  رـس  رتشیب  ات 
رد ار  وا  ایآ  تفگ : میهاربا  دندرب ، نادنز  بناج  هب  دومن و  راوس  ار  وا  دندروآ و  يرتسا  میاهتفرگ ، تلاخم  نامگ  ماهتاب و  ار  وا  ام  منک !؟

[ . 446  ] تسا دنب  دیق و  وا  يارب  نادنز  نامه  هن ؛ تفگ : هللادبع  ؟ دینکیمن دنب  دیق و 

دهدیم ربخ  دوخ  مایق  زا  مه  نادنز  رد 

، تخاسیم رتاوتـسا  ار  وا  دراد  زاب  شفده  بیقعت  زا  دنک و  تسـس  ار  وا  هکنآ  ياجب  دیدیم  هجنکـش  همدص و  هار  نیا  رد  هچ  ره  راتخم 
هب مسق  و  اهایرد ، راگدرورپ  هب  مسق  : مدینش وا  زا  نادنز  رد  ار  نانخـس  نیا  میتفر  راتخم  ندیدب  نادنز  رد  دیوگ : ملـسم  نب  دیمح  هکنانچ 
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هلیسو هب  رادبآ ، ریشمش  هزین و  اب  ار  ناراکمتس  مه  هک  هدیزگرب  ناربمایپ  و  برقم ، ناگتـشرف  و  ارحـص ، تشد و  هب  مسق  ناتخرد ، لخن و 
زوس و  مزاس ، دـحتم  ار  فلتخم  ياههتـسر  و  مرادـب ، راوتـسا  ار  ینید  ياههیاپ  نوتـس و  هک  نآ  اـت  تشک ، مهاوخ  راـصنا  فیرـش  نادرم 

دـسرارف مگرم  ای  دـبای  نایاپ  ایند  رگا  نآ  زا  سپ  مناتـسب ، ار  نادیهـش  نوخ  ماقتنا  منک و  شوماخ  ناـمولظم  يازع  رد  ار  ناـنمؤم  ياـهلد 
درکیم عیجـشت  تاملک  نیا  اب  ار  دوخ  ناتـسود  تفگیم و  نانخـس  نینچ  نیا  میدرکیم  تاقالم  وا  زا  نادنز  رد  هاگ  ره  .و  مرادـن یکاب 

[ . 447]

دنکیم عورش  ار  توعد  نادنز  زا  راتخم 

هرـصب و هفوک و  رد  هعیـش  نارـس  هب  تفرگ  میمـصت  تشون  اهنآ  تسکـش  زا  سپ  نیباوت  نارـس  زا  یکی  هعافر  هب  راتخم  هکیاهماـن  زا  سپ 
ۀمرخم نب  ینثم  هلمج  زا  هعیش  ءاسؤر  هب  ورمع  نب  ناحبـس  هلیـسو  هب  ار  همان  نیا  دنک ، يراکمه  هب  توعد  ار  ناشیا  دسیونب و  همان  نئادم 

لماک نب  هللادبع  دارـش و  نب  هللادـبع  دارـش و  نب  هللادـبع  طیمـش و  نب  رمحأ  سنا و  نب  دـیزی  نئادـم و  رد  هفیدـخ  نب  دعـس  هرـصب و  رد 
ره هب  دیزرمآ  ار  امش  هحفـص 404 ] ناهانگ [  درک و  تیانع  امـش  هب  گرزب  شاداپ  دیدومن  هک  یتضهن  مایق و  لباقم  رد  دـنوادخ  : تشون

امـشب دحیب  یباوث  الاب و  ياهجرد  ماقم و  درک و  تبث  ياهنـسح  امـش  يارب  دیتشادرب  هکیمدـق  اب  دـیدرک و  جرخ  هار  نیا  رد  هک  یمه  رد 
ار همه  ادخ  تساوخ  اب  منارذـگیم و  ریـشمش  مد  زا  ار  ناتنانمـشد  برغم  قرـشم و  رد  منک  مایق  امـش  کمک  هب  نم  رگا  یلو  : دومرف اطع 

راتخم همان  ناحبس  . مالـسلاو دنک  یچیپرـس  درمت و  هکنآ  دنادرگ  رود  ددرگ و  کیدزن  امـش  هب  هکنآ  دنک  تیاده  ادخ  مینادرگیم  دوبان 
ار راـتخم  هماـن  اـهنآ  همه  هک  نآ  اـت  دـیناسر  دارفا  نیاـب  دـیدرگ و  جراـخ  نادـنز  زا  درک و  ناـهنپ  دوخ  هـالک  هیور  رتـسآ و  ناـیم  رد  ار 

تعاطا دـهد  نامرف  هچ  ره  مینکیم و  يراکمه  وا  اب  ناج  ياپ  ات  هک  دـنتفگ : دـصاق  هب  دـندناوخ  ار  راتخم  همان  هعیـش  ناگرزب  . دـندناوخ
دش و مهاوخ  صالخ  نادنز  زا  يدوزب  داد : خساپ  راتخم  ؟ میدروآ نوریب  ار  وا  هدـمآ  نادـنزب  یتیعمج  اب  دـهدیم  هزاجا  رگا  درک  مهاوخ 

[ . 448  ] تسین شاشتغا  روزب و  جاتحم 

دشوکیم نادنز  زا  یصالخ  يارب  راتخم 

نب هللادبع  هب  ياهمان  ددرگ ، دازآ  نادنز  زا  ات  هدومن  يریبدت  دمآرب  ددصرد  درک  هدهاشم  ار  نانآ  ینابیتشپ  نایعیـش و  یگدامآ  هک  راتخم 
نب میهاربا  دیزی و  نب  هللادبع  هب  نم  هرابرد  یمیالم  همان  تسا  مدنمشهاوخ  ماهدش  ینادنز  ماکح  نظءوس  يور  هانگیب و  هک  تشون  رمع 

دنـشخب تاـجن  راکمتـس  رفن  ود  نیا  لاـگنچ  زا  امـش  تبحم  فطلب و  ارم  دـنوادخ  دـیاش  اـت  سیونب  هفوک  جارخ  سیئر  مکاـح و  دـمحم 
دینادیم امـش  تشون : هفوک  یئاراد  سیئر  مکاح و  يارب  رمع  هللادبع  داتـسرف . هللادـبع  يارب  یبرز  مانب  دوخ  مالغ  طسوت  ار  همان  . مالـسلاو

هک مهدیم  دـنگوس  ام  نایم  یتسود  قح  هب  ار  امـش  میراد  هنیرید  یتسود  امـش  اـم و  یفرط  زا  دراد و  یکیدزن  یگتـسب  نم  اـب  راـتخم  هک 
هحفص 405 ] [ . ] 449  ] دینک دازآ  نادنز  زا  ار  راتخم 

دوشیم دازآ  راتخم 

ات دندمآ  هفوک  نایعیـش  زا  يرامـشیب  تیعمج  دـننک ، دازآ  ار  وا  ات  دنتـساوخ  لیفک  راتخم  زا  دیـسر  رفن  ود  نیا  هب  رمع  هللادـبع  همان  نوچ 
نارـس زا  رفن  هد  تسا  هدـئافیب  رامـشیب  تیعج  کی  تلافک  تفگ : هفوک  مکاح  هللادـبع  هب  یئاراد  سیئر  میهاربا  دـندرگ ، راتخم  لیفک 

لیفک و نتفرگب  اهنت  ناـشیا  یلو  . درک ار  راـک  نیمه  دیدنـسپ و  ار  میهاربا  رظن  مه  هللادـبع  نک ؟ دازآ  ار  وا  دریذـپب و  تلاـفک  هب  ار  هفوک 
جورخ ناشیا  رب  دـنکن و  اپب  یـشروش  راتخم  دنتـسه  راک  رـس  رفن  ود  نیا  هکیتقو  ات  دـنداد  دـنگوس  ار  راتخم  هکلب  دـندرکن  اـفتکا  نماـض 
جراـخ نادـنز  زا  دروـخ و  مسق  مه  راـتخم  دنـشاب ، دازآ  شناـگدرب  ماـمت  دـنک و  یناـبرق  ینم  رد  رتـش  رازه  دـنک  فـالخ  رگا  دـیامنن و 
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هک یفده  اریز  دنقمحا  نادان و  ردقچ  هک  دـشکب  ار  ناشیا  ادـخ  تفگیم : نکیل  دروخ و  مسق  تسب و  ار  نامیپ  نیا  ناشیا  اب  راتخم  . دـش
[450  ] دیرامشم ریخ  ياهراک  عنام  ار  ادخ  هب  دنگوس  تسا  هدومرف  ادخ  اریز  دوشیمن  نآ  عنام  مسق  تسا و  یسدقم  فده  مراد  رظن  رد 

رخآ ات  مسرب و  مفده  هب  متسه  یضار  تسا و  رتناسآ  میارب  نتخادنا  نهد  بآ  زا  رتش  رازه  ندرک  ینابرق  مهدیم و  مسق  هرافک  هفاضاب  و 
[ . 451 ! ] مشاب هتشادن  ياهدیرخ  زینک  مالغ و  رمع 

دننکیم تعیب  راکشآ  راتخم  اب 

رفن جنپ  دوب  نادنز  رد  هک  یتدـم  رد  دـندومنیم و  تعیب  وا  اب  دـندرکیم و  چوک  وا  يوسب  فرط  ره  زا  نایعیـش  تفر و  دوخ  هناخب  راتخم 
هللادبع درک  لزع  ار  یئاراد  سیئر  هفوک و  مکاح  ریبز ، هللادبع  هکنآ  ات  دشیم  هدوزفا  تیعمج  زورب  زور  . دـنتفرگیم تعیب  مدرم  زا  شیارب 
نامیپ مسق و  اریز  دش  تحار  دوب  هدروخ  هکیدنگوس  نامیپ و  دیق  زا  راتخم  هفوک  مکاح  ندـش  ضوع  اب  تشامگ ، نانآ  ياج  هب  ار  عیطم 

هحفص 406 ] [ . ] 452  ] دنشابیم راک  رس  رفن  ود  نیا  هک  دوب  یتدم  هب  دیقم  وا 

راتخم نادنز  هئطوت 

هکنآ میـسرتیم  دراد  یتخمز  نازابرـس  نادـیرم و  راتخم  دـنتفگ : ار  وا  نایفارطا  زا  یـضعب  دـمآ  راک  رـس  عیطم  نب  هللادـبع  هکنآ  زا  شیپ 
هدئاز و مانب  یکی  ار  رفن  ود  عیطم  رـسپ  نکفیب  نادـنزب  ار  وا  دـمآ  هکیتقو  یهاوخب  ار  وا  هک  تسا  نآ  حالـص  دروشب  وت  رب  دـنک و  جورخ 
ار وا  ریما  هک  دنتـشاد  راهظا  دـندش و  دراو  راتخم  رب  هکیماـگنه  درک ، راـضحا  ار  وا  داتـسرف و  شغارـسب  هللادـبع  نب  نیـسح  ماـنب  يرگید 

هاگآ رما  تقیقح  زا  هک  هدئاز  یلو  دننک  هدامآ  ار  شبکرم  داد  روتسد  درک و  رب  رد  سابل  دورب  ریما  دزن  هک  دش  مزاع  راتخم  تسا  هدیبلط 
كوجرخی و وا  كولتقی  وا  كوتبثبل  اورفک  نیذـلا  کبرکمی  ذا  و  دـناوخ : ار  هیآ  نیا  دـنامهفب  راـتخم  هب  ار  مکاـح  دوصقم  تساوخ  دوب 
. دنیامن دیعبت  ای  دنـشکب و  ای  دننک و  نادنز  ارت  ات  دننکیم  رکم  تاهرابرد  رافک  هکیماگنه  ینعی  نیرکاملا . ریخ  هللاو  هللا  رکمی  نورکمی و 
ار دوخ  دـش  هاگآ  دنتـشاد  هدرپ  ریز  هچ  نآ  زا  راتخم  [ . 453  ] تسا ناگدننک  رکم  نیرتهب  وا  دـنکیم و  رکم  ادـخ  دـننکیم و  رکم  نانیا 

شقیفرب نیـسح  هار  رد  ؟ دیهاوخب ارم  رذـع  دـیئوگب و  ریما  هب  ارم  لاح  تسا  هتفرگ  زرل  ارم  تفگ  دـیبلط و  باوختخر  داد و  ناشن  ضیرم 
هک شاب  نئمطم  نکن و  رارـصا  تفگ  نیـسح  متـشادن ، يدوصقم  هک  تشاد  رارـصا  هدئاز  مدیمهف ، هیآ  ندناوخ  زا  ارت  دوصقم  هک  تفگ 

دوبان كاله و  ار  وا  تیاعس  نیا  رثا  رد  دنک و  روهظ  راتخم  ادرف  هک  دیسرتیم  نآ  زا  تقیقح  رد  و  تفگ ، مهاوخن  ریما  هب  هتـشذگ  هچنآ 
[ . 454  ] دیدرگ فرصنم  هرابود  راضحا  نتساوخ و  درک و  رواب  مه  مکاح  دندرک و  شرازگ  ار  راتخم  لاح  ناگداتسرف  دزاس ،

دنکیم دیئات  ار  راتخم  هیفنح  دمحم 

زا یعمج  هک  دوب  نیا  نآ  داـتفا و  ریخأـتب  هاـمکی  ياهبقرتم  ریغ  دـمآ  شیپ  اـب  یلو  دـنک  جورخ  لاس 66  مرحم  رد  تشاد  میمـصت  راـتخم 
تـسا شیپ  رد  ترخآ  نید و  باسح  نوچ  اما  میگنجب  وا  اب  دـنک و  جورخ  هک  هتفرگ  تعیب  ام  زا  راتخم  دـنتفگ  دنتـسشن و  مه  اب  نایعیش 

هتفر و هنیدـمب  رفن  دـنچ  هک  تسا  نآ  حالـص  دـشاب  هتـشاد  تیرومأـم  هیفنح  دـمحم  دزن  ار  وا  اـتقیقح  هک  میتسین  هحفـص 407 ] نئمطم [ 
مزاع یمشج  کلام  نب  ۀمادق  يدنک و  دارج  نب  دوسا  یفنح و  رعسیبا  نب  رعس  يروث و  ذقنم  نب  دیعس  حیرش و  نب  هللا  دبع  . مینک قیقحت 

لضفب ار  امش  دنوادخ  هک  دیتسه  ياهداوناخ  امش  تشاد : راهظا  حیرش  هللادبع  دندیدرگ ، بایفرش  هیفنح  نب  دمحم  تمدخب  دندش  هنیدم 
هکنانآ رگم  دنـسانشیم  ار  امـش  قح  همه  هدینادرگ ، بجاو  تما  رب  ار  امـش  مارتحا  هتخاس و  رختفم  توبن  هب  هدینادرگ و  صوصخم  دوخ 

ناناملسم مامت  يارب  یتبیصم  تقیقح  رد  هک  دیدش  التبم  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  تبیصم  هب  امـش  دناهدش و  فرحنم  تقیقح  هداج  زا 
ادخ باتک  اب  دریگب و  ار  نیسح  نوخ  ماقتنا  دنک و  مایق  ات  دراد  تیرومأم  امش  فرط  زا  هک  تسا  یعدم  دیبعیبا  نب  راتخم  کنیا  و  دوب ،
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هیفنح دمحم  ؟ میشکب وا  زا  تسد  هن  رگا  هدومن و  يوریپ  وا  زا  دیئامرفیم  رما  رگا  میسرپب  ات  میاهدمآ  دنک ، راتفر  ام  نایم  رد  ربمایپ  تنـس  و 
دنوادخ يرآ  تسا ، هدینادرگ  دوخ  لضفب  صوصخم  ار  ام  دنوادخ  دیتفگ  هکنیا  تفگ : ناشیا  خساپ  رد  راگدرورپ  يانث  دمح و  زا  سپ 

زا مهنیا  دش  دیهش  مالـسلاهیلع  نیـسح  دیتفگ : هک  نیا  اما  و  [ 455  ] تسا یگرزب  لضف  بحاص  ادخ  هک  دـنکیم  اطع  دـهاوخب  هک  ره  هب 
هچنآ اما  .و  دـینادرگ راوخ  ار  يدارفا  درب و  ـالاب  ار  ياهدـع  هلیـسو  نیا  هب  دوب و  هدـش  هتـشون  وا  يارب  تداهـش  هک  تسا  یهلا  بیغ  مولع 
ماقتنا ام  نانمـشد  زا  ادـخ  هک  مراد  تسود  ادـخ  هب  هدرک ، مایق  ام  یهاوخنوخب  هکیـسک  يوریپ  تعاـطا و  زا  تسا  امـش  لاأوس  هب  طوبرم 

رگا اریز  درک  بیوصت  ار  راتخم  لمع  دـمحم  دـنتفگ : مه  اـب  دـندمآ و  نوریب  دـمحم  دزن  زا  ناگداتـسرف  . دـهاوخب هک  ره  تسد  هب  دریگب 
هحفص 408 ] [ . ] 456  ] دینکن نینچ  دومرفیم : دوبن  قفاوم 

ناگداتسرف راظتنا  رد  هفوک 

بارطضا و رد  دندوب  هدرک  تعیب  راتخم  اب  هکیناسک  نایعیـش و  فرط  کی  زا  دندرک  تکرح  هنیدم  يوس  هب  تیعمج  نیا  هک  نآ  زا  سپ 
رد راتخم  همه  زا  رتشیب  دـنریگب و  هرانک  وا  زا  هنوگچ  دـننک و  هچ  دـنکن  ءاـضما  ار  راـتخم  راـک  دـمحم  رگا  هک  دـندربیم  رـس  هب  ینارگن 
هب یلدود  دیدرت و  رد  تهج  نیا  يور  دش و  دهاوخ  بآ  رب  وا  شقن  دهدب  یفنم  باوج  هیفنح  نب  دـمحم  رگا  هک  دربیم  رـس  هب  ینارگن 

دزادنیب ریخأت  رگا  تفر و  دنهاوخ  شیپ  دیدرت  اب  هکلب  دوب  دنهاوخن  لد  يوق  شنایرکشل  دنک  مایق  ناشیا  تعجارم  زا  لبق  رگا  دربیم  رس 
ربخ هچ  ناه  دیسرپ : راتخم  دنتفر ، راتخم  هناخب  رسکی  دنتشگرب و  ناگداتـسرف  هناتخبـشوخ  یلو  . ددرگ یفتنم  عوضوم  یلکب  تسا  نکمم 
نم ربـکا ، هللا  تفگ : راـتخم  مینک ! کـمک  ارت  اـت  میاهدـش  رومأـم  هک  دـنداد  خـساپ  ناـشیا  دـیتخاس ؟ كوکـشم  ار  مدرم  امـش  هک  تـسا 

[ . 457  ] دننک عامتجا  نایعیش  دینک  نالعا  مقاحساوبا ؛

دنکیم يرادرب  هرهب  عوضوم  نیا  زا  راتخم 

یهوبنا تیعمج  دـننک ، عامتجا  راتخم  لزنم  رد  نایعیـش  ات  داد  نالعا  دنتـشگرب  راتخم  تاـیونم  اـب  قفاوم  هفوک  ناگداتـسرف  هکنآ  زا  سپ 
اذل دننادب  منکیم  اعدا  نم  هک  ار  هچنآ  دنتساوخ  امش  زا  يدارفا  هعیش  هورگ  يا  : تفگ نخـس  نانآ  يارب  تساخ و  اپب  راتخم  دندش ، عمج 

هچنآ نم و  هرابرد  وا  زا  دنتفر و  ربمایپ ) زا  سپ   ) نامدرم نیرتهب  دنزرف  هدیزگرب  فیرـش و  ناگدش و  تیادـه  ماما  دزن  هنیدـم و  يوس  هب 
تعاطا و هب  ار  امش  و  متسه ، وا  تسود  وا و  هداتسرف  وا و  نابیتشپ  یماح و  ریزو و  نم  هک  دندینـش  ار  ناشخـساپ  دندیـسرپ ، منکیم  اعدا 

هحفص 409 ] [ . ] 458  ] مگنجب ناتربمایپ  نادنزرف  نانمشد  نید و  نیفلاخم  اب  ات  تسا  هداد  روتسد  نم  زا  يرادربنامرف 

دنکیم دییأت  ار  راتخم  نامحرلادبع 

نینچ درک و  دـییأت  ار  راـتخم  ياـههتفگ  تساـخرب و  یمازعا  تئیه  سیئر  نامحرلادـبع  دیـسر  ناـیاپ  هـب  راـتخم  نانخـس  هـک  نآ  زا  سپ 
نیا هب  عجار  وا  زا  میتفر و  مالـسلاهیلع  یلع  دنزرف  يدهم  دزن  هنیدـم  هب  دوش  نشور  تقیقح  مدرم  مومع  رب  و  دوخ ، رب  میتساوخ  ام  : تفگ

میگنجب و دراد  هک  یفده  هار  رد  مینک و  کمک  ار  وا  ات  داد  نامرف  امب  میدومن ؟ شسرپ  دنکیم  توعد  نآ  هب  ار  ام  راتخم  هچ  نآ  مایق و 
نونکا دـش و  فرطرب  ام  زا  یلدود  دـیدرت و  کش و  میتشگرب ، لماک  ناـنیمطا  یلاحـشوخ و  اـب  مینک ، تعاـطا  دـهدیم  ناـمرف  هچنآ  اـب 

زا سپ  . دننک هدامآ  ار  ناشدوخ  ات  دنهدب  عالطا  نیبئاغ  هب  دنرـضاح  هکنانآ  مینکیم ، نانمـشد  اب  داهج  هب  مادقا  لماک  یئانیب  تریـصباب و 
[ . 459  ] دندرک دییأت  ار  راتخم  توعد  مایق و  نیماضم  نیمه  اب  دنداتسیا و  اپرس  دندوب  هتفر  هنیدم  هب  هکنانآ  کی  کی  نامحرلادبع 

میهاربا توعد  راتخم و 
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دنهاوخ وت  اب  عیطم  نب  هللادبع  یتسدمه  اب  لیابق  ياسؤر  هفوک و  نارس  هک  دنتـشاد  راهظا  راتخم  نایهاپـس  دش  کیدزن  راتخم  مایق  نوچ  و 
روالد عاجـش و  تسا  یناوج  وا  هک  میدرگ  زوریپ  نمـشد  رب  هک  میراودیما  دشیم  تسدمه  ام  اب  رتشا  کلام  دـنزرف  میهاربا  رگا  دـیگنج 

ام هب  وا  رگا  تیعقوـم  اـب  تیعمج و  رپ  تـسا  ياهلیبـق  ياراد  هدرک و  رپ  ار  اـج  هـمه  شاهزاوآ  لیـصا و  ینادـناخ  گرزب و  يدرم  دـنزرف 
راتخم هب  میهاربا  دـندرک و  توعد  ار  میهاربا  دـینک ؟ توعد  ار  وا  دـیورب و  تفگ : راتخم  . میرادـن كاـب  سک  چـیه  تفلاـخم  زا  ددـنویپب 

[ . 460  ] تسویپ

دوشیم عورش  تضهن 

ار تضهن  هماـنرب  تفریم و  هحفـص 410 ] راتخم [  هناخ  هب  دوخ  ناگتـسب  ماوقا و  اب  بش  ره  درک  تعیب  راـتخم  اـب  میهاربا  هک  نآ  زا  سپ 
مهدزاود هبنـش  هس  بش  . دننک مایق  لاس 66  نامه  لوالا  عیبر  هام  مهدراهچ  هبنـشجنپ  بش  دـنتفرگ  میمـصت  هرخالاب  ات  تخاـسیم  حرطم 

وا زامن  هب  دـندوب  تکرح  هدامآ  هک  ناگیاسمه  ناگتـسب و  زا  رفن  دـص  دودـح  رد  داتـسیا و  زامن  هب  هناخ  رد  برغم  لوا  میهاربا  دیـسرارف 
رد ار  اههرز  هک  یلاح  رد  دندش  راوس  راتخم  هناخ  دصق  هب  دوخ  تیعمج  اب  میهاربا  هک  دوب  شیم  گرگ و  اوه  زامن  زا  سپ  دندومن  ادـتقا 

هدش هجوتم  هفوک  رادناتـسا  عیطمنبا  رکـشل  سیئر  براضم  نب  سایا  یفرط  زا  . دـندوب هدومن  لیامح  يریـشمش  طقف  هدیـشوپ و  سابل  ریز 
اـههار و هدرک و  رپ  دوخ  نایهاپـس  زا  ار  هفوـک  ياهنادـیم  ماـمت  اذـل  دـنکیم  جورخ  هفوـک  رد  راـتخم  بش  ادرف  اـی  بشما  نیمه  هک  دوـب 
: متفگ مدیـسر  هماسا  هناخب  نوچ  هار  رد  مدوب  میهاربا  هارمه  بش  نآ  رد  دیوگ : ملـسم  نب  دـیمح  . دوب هدرک  لرتنک  ار  گرزب  ياههچوک 

شیپ رد  امـش  هک  ار  یهار  نیا  میورب و  راتخم  هناخ  هب  اج  نآ  زا  هلیجب و  هلحم  هب  هطفرع  نب  دـلاخ  هناخ  فرط  زا  هک  تسا  نآ  رد  حالص 
شدـب دوب  روالد  یناوج  هک  میهاربا  . دـناهتفرگ نازابرـس  ار  رازاـب  هراـمالاراد و  فارطا  دوشیم و  یهتنم  رازاـب  هراـمالاراد و  هب  دـیاهتفرگ 

ات منکیم  روبع  رازاـب  طـسو  رـصق  فرط  هب  ثیرح  نب  ورمع  هناـخ  ولج  زا  مسق  ادـخ  هب  تفگ : دوش ، ور  هب  ور  تیعمج  اـب  هک  دـمآیمن 
ورمع هناخ  ولج  ات  هدیناسر  نایاپب  ار  اههچوک  ! دنراوخ شزرایب و  ام  مشچ  رد  هک  منامهفب  اهنآ  هب  هدنکفا و  نانمـشد  لدـب  یبعر  سرت و 

نم دیتسیک -؟ امش  سایا : . دناهتسب ام  رب  ار  هار  حالص  رد  قرغ  هوبنا  يرکـشل  اب  هک  میدش  ور  هب  ور  هفوک  هاپـس  سیئر  سایا  اب  ثیرح  نب 
، ینکیم روبع  اجنیا  زا  بش  ره  هک  هدیسر  نم  هب  اریز  مکوکشم  وت  هرابرد  تسیچ ؟ وت  هارمه  تیعمج  نیا  مرتشا -. کلام  دنزرف  میهاربا 

ادـخ هب  میورب -. دوخ  راـک  بقع  راذـگب  ینکیم ، یخوـش  اـباب  !- تسیچ وـت  هراـبرد  وا  رظن  منیبـب  اـت  مربـب  مکاـح  دزن  ارت  دـیاب  نیارباـنب 
دوخ قیفر  تشگرب و  بقع  هب  هحفص 411 ] مدق [  دنچ  دید ، سایا  هارمه  دشیم  هدیمان  نطقوبا  هک  ار  شناتسود  زا  یکی  میهاربا  . هشیمن
هزین دمآ و  میهاربا  کیدزن  نطقوبا  دـهد ، رارق  هطـساو  ار  نطقوبا  شتـسود  دـهاوخیم  میهاربا  هک  دـندرکیم  رکف  نایهاپـس  دز  ادـص  ار 

دندید هک  نایهاپس  دروآرد  ياپ  زا  ار  وا  درک و  هلمح  هاپس  سیئر  رب  هزین  اب  هدوبر و  شگنچ  زا  ار  وا  هزین  میهاربا  تشاد  تسد  رد  يدنلب 
رب میهاربا  . دندرب راتخم  دزن  دوخ  اب  هدرک  ادـج  ار  سایا  رـس  تفگ : ار  نایهارمه  زا  یکی  میهاربا  دـندرک ! رارف  همه  دـش  هتـشک  ناشـسیئر 

راتخم درک ! مایق  بشما  نیمه  دیاب  هک  هدرک  يدـمآ  شیپ  یلو  مینک  مایق  هبنـشجنپ  بش  دوب  انب  دـنچ  ره  تشاد  راهظا  دـش و  دراو  راتخم 
ادج ار  وا  رس  متشک و  ار  وا  مه  نم  میایب ، دراذگن  شدوخ  هدیقع  هب  هک  تفرگ  نم  رب  هار  رس  سایا  تفگ : میهاربا  . هدش هچ  رگم  دیـسرپ :
دنک لاحشوخ  ارت  ادخ  يداد  ياهدژم  بجع  تفگ  دش و  لاحشوخ  هفوک  هاپس  سیئر  ندش  هتـشک  زا  راتخم  . تسا نم  ناهارمه  تسد  رد 

[ . 461  ] تسا يزوریپ  مدق  نیلوا  نیا  و 

دهدیم مایق  نامرف  راتخم 

مایق زا  ناتسود  ات  زورفارب  شتآ  اهماب  تشپ  رد  زیخرب و  داد : نامرف  ذقنم  نب  دیعس  هب  دیدرگ  هاگآ  هزات  دمآ  شیپ  زا  راتخم  هکنآ  زا  سپ 
لیل و نب  نایفـس  يا  امـش  و  نک ؟ دنلب  تما  روصنم  ای  يادن  رهـش  نایم  رد  زیخاپب و  دادش  نب  هللادبع  يا  وت  و  دـندرگ ، هاگآ  ام  تضهن  و 
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تـسا نکمم  نوچ  درک  داهنـشیپ  میهاربا  . دیروایب ارم  هحلـسا  هرز و  داد  نامرف  سپـس  دیهدرد ، نیـسحلا  تاراثل  ای  ياوآ  کلام  نب  ۀمادق 
نم دینادیم  حالص  رگا  تسا  هدرک  رپ  هفوک  هاپـس  ار  رهـش  ياهنادیم  مامت  اریز  دنناسرب  امب  ار  دوخ  دنناوتن  دناهدرک  تعیب  ام  اب  هکیناسک 

اج نیمه  دمآ  امش  دزن  هک  ره  میایب و  امش  دزن  سپس  هدروآ  درگ  ار  دارفا  ات  مهد  راعش  هدومن و  شدرگ  رهـش  رد  مراد  هارمه  هکیناسک  اب 
ناشریما يوسب  ادابم  دومرف : دنک و  بیقعتار  شفده  هک  داد  هزاجا  راتخم  دـننک ، عافد  امـش  زا  دـنک  ار  امـش  دـصق  یهاپـس  رگا  ات  دـنامب 

ره دنشابن و  هحفـص 412 ] رادرب [  تسد  تسین و  هراچ  هکیئاج  رگم  نکن  گنجب  مادقا  یناوتیم  ات  هکلب  يزادرپ  گنجب  وا  اب  ای  يورب و 
هک ار  شناسک  مامت  دیـسر و  شیوخ  هلحم  هب  ات  تفریم  اههچوک  سپ  زا  راتخم  روتـسد  بسح  رب  میهاربا  ؟ ناسرب امب  ار  دوخ  رتدوز  هچ 
ات درکیم  يرود  نابایخ  اههچوکهاش و  زا  زین  تعجارم  رد  و  تشگرب ، تشادرب و  دوخ  اب  دندرکیمن  تردـق  یلو  دـندوب  تکرح  هدامآ 

، دنتشادن هدنامرف  یلو  دش  ور  هب  ور  سیق  نب  رحز  نایهاپس  زا  هتسدکی  اب  اجنآ  رد  دیسر  نوکس  دجسم  هب  نوچ  تشذگ و  بش  زا  یساپ 
درک بیقعت  ار  نانآ  میهاربا  دندرک ، رارف  هدنک  نادیم  يوس  هب  نانآ  دنتخاس  قرفتم  ار  اهنآ  دندرک و  هلمح  اهنآ  رب  شناهارمه  میهاربا و 

: دنتفگ تسیک ؟ هاپس  نیا  سیئر  دیسرپ  سپـس  دندرکیم ، رارف  اههچوکب  نایهاپـس  دیگنج و  اهنآ  اب  مه  نادیم  رد  دندش و  نادیم  دراو  ات 
اذل دوبن  یهاپـس  اجنآ  رد  دیـسر  ریثا  نادـیم  هب  ات  داد  همادا  دوخ  هارب  میهاربا  . دـینکن بیقعت  ار  ناشیا  نیاربانب  تفگ : تسا ، سیق  نب  رحز 
رگا دیـشیدنا  دوخ  اب  دناهتفرگ  رارق  نادیم  نیا  رد  ناشیا  هک  دـش  ربخاب  يرقنم  هللادـبع  نب  دـیوس  دـندرک ، فقوت  اجنآ  رد  يدایز  تدـم 

ار ناهارمه  میهاربا  تسا ، هدـش  ور  هب  ور  یهاپـس  اب  هک  دـش  هجوتم  ناهگان  میهاربا  تفای ، مهاوخ  یماـقم  مکاـح  دزن  منز  یمخز  اـهنیاب 
قرفتم ار  نانآ  ینامز  كدنا  رد  دندرک و  هلمح  اهنآ  رب  هرابکی  درک ، دهاوخ  يرای  ار  امـش  ادخ  هک  دیگنجب  اهنیا  اب  دیوش و  هدایپ  تفگ :

: تفگ میهاربا  دریگارف ؟ ار  اهنآ  سرت  رتشیب  ات  مینک  بیقعت  ار  اهنیا  تسا  بوخ  دندرک  داهنـشیپ  میهاربا  ناهارمه  زا  یـضعب  دـنتخاس ،
، دنشاب هتخادرپ  گنجب  ناشیا  اب  یتیعمج  تسا  نکمم  یتح  دوشب  وا  زا  تیشحو  یئاهنت و  عفر  ات  میدرگرب  راتخم  دزن  هب  رتدوز  دیاب  ریخ ؛

[ . 462  ] تفر راتخم  هناخب  سپس  درک  فقوت  یکدنا  اج  نآ  رد  دیسر  ثعشا  دجسم  هب  درک و  روبع  اجنآ  زا  میهاربا 

گنج نادیم  راتخم  هناخ  ولج 

فرطکی زا  یعبر  نب  ثبـش  دـید  دـش  رتکیدزن  نوچ  و  درک ، ساسحا  ار  هحلـسا  تیعمج و  يادـص  دیـسر  هناـخ  کـیدزن  میهاربا  نوچ 
راتخم گنجب  رجبا  نب  راجح  رگید  فرط  زا  و  تسا ، هتخاس  وا  اب  گنج  هحفص 413 ] رومأم [  ار  سنا  نب  دیزی  راتخم  هتخادرپ و  گنجب 

رـس تشپ  زا  میهاربا  تسا . هدـش  ریگرد  گنج  راتخم  هناخ  بناج  ود  زا  تسا ، هدرک  یئارآ  فص  شلباـقم  رد  طیمـش  نب  رمحا  هدـمآ و 
فرط زا  و  دـنتفرگ ، شیپ  ار  رارف  اههچوک  سپ  زا  داد و  حـیجرت  رارق  رب  ار  رارف  اذـل  دـیمهف  راجح  وا  ندیـسر  زا  لبق  یلو  دـمآرب ، راجح 

زا ار  دوخ  هک  نانآ  هتخادرپ  گنجب  یعبر  نب  ثبـش  اب  سنا  نب  دیزی  کمک  اب  دمآ و  راتخم  کمک  هب  راوس  دـص  اب  هفهط  نب  سیق  رگید 
: تفگ رادناتسا  هب  دیناسر و  عیطمنبا  هب  هرامالاراد  رد  ار  دوخ  ثبـش  دندش و  يراوتم  دندید  راتخم  نایرکـشل  هرـصاحم  رد  بقع  ولج و 

هاپـس کی  یناوخب و  ار  همه  هدنکارپ  رهـش  ياهنادیم  رد  هک  ینایرکـشل  تسا  نیا  رد  حالـص  دناهدش  دایز  شنارای  هتـشگ و  يوق  راتخم 
هرکاذـم نوچ  . تسا رمثیب  شالت  تروص  نیا  ریغ  رد  يریگب و  هجیتن  دـیاش  يزادرپب  گـنجب  راـتخم  اـب  وس  کـی  زا  هداد  لیکـشت  مظنم 

دنه رید  تشپ  ار  دوخ  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  تشاد  هک  یتیعمج  اب  تفرگ  ورین  دیدرگ و  لاحشوخ  دیسر  راتخم  شوگب  عیطمنبا  اب  ثبش 
تئرج دنتـشاد  رارق  رـشب  نادـیم  رد  هک  بعک  سرت  زا  هک  ار  یئاهنآ  ات  داتـسرف  رکاش  هلحم  هب  ار  يدـهن  ناـمثعوبا  اـج  نآ  زا  و  دـیناسر ،
روصنم ای  نیـسحلا ، تاراثل  ای  درک  دایرف  رکاش  هلحم  نایم  رد  دـهنوبا  دـناسرب ، راتخم  هاپـس  هب  دوخ  اب  دـنوش  جراخ  اههناخ  زا  دـندرکیمن 

بعک ؟ دیئایب نوریب  اههناخ  زا  دزرمایب  ار  امش  ادخ  مربب  وا  دزن  ار  امش  ات  هداتسرف  ارم  هدمآ  دنه  رید  هب  ربمایپ  نادناخ  ریما  هک  دینادب  تمأ ؛
هلمح وا  رب  دندناوخیم و  دنلب  يادص  اب  ار  دوخ  راعش  نانآ  تفرگ  ناشیا  رب  هار  رس  دمآ و  رشب  نادیم  هب  دش  هاگآ  رکاش  هلیبق  میمـصت  زا 

هللادبع . دنتـسویپ راتخم  هب  ناشیا  ات  تشاذگ  دازآ  ار  نانآ  هار  اذل  دنک  تمواقم  دناوتیمن  نانآ  هلمح  لباقم  رد  دید  نوچ  بعک  دـندرک ،
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بعک هاپس  اب  هار  رد  زین  ناشیا  دومن  راتخم  گنهآ  شناگتسب  زا  رفن  تسیود  اب  هدمآ  دنه  رید  هب  راتخم  دینـش  هکیتقو  زین  یمعثخ  دارق  نب 
ناشیا دنتفر و  رانک  ناشهار  ولج  زا  دنیوا  هلیبق  دارفا  زا  اهنیا  دیمهف  بعک  نوچ  یلو  دـندرک  يدـنبفص  فرط  ود  زا  ءادـتبا  دـندروخرب 
ناشیا ربخ  دنندرک  عامتجا  دارم  نادیم  رد  دندمآ و  نوریب  اههناخ  زا  مابـش  هلیبق  بش  رخاوا  رد  . دندنویپب راتخم  هب  گنج  نودـب  دنتـسناوت 

هب دیهاوخیم  رگا  داتسرف : مایپ  ناشیا  هحفص 414 ] هب [  دیسر  دوب  عیبس  نادیم  رومأم  عیطمنبا  فرط  زا  هک  دیعـس  نب  نامحرلا  هللادبع  هب 
هدرک تعیب  راتخم  اب  هکیرفن  رازه  هس  حبـص  ات  هرخالاب  دنتـسویپ ، راـتخم  هب  مه  اـهنآ  دـینکن ! روبع  عیبس  نادـیم  زا  دـیدرگ  قحلم  راـتخم 

[ . 463  ] دندوب هدامآ  زهجم و  راتخم  نایرکشل  حبص  عولط  لوا  دندرک  عامتجا  هدش و  قحلم  وا  هب  دندوب 

حبص زامن 

ار یلوت  سبع و  مود  تعکر  رد  تاعزانلا و  هروس و  دمح  زا  سپ  لوا  تعکر  رد  دناوخ  ار  زامن  دوخ  باحصا  اب  راتخم  حبـص  عولط  لوا 
دنداد ربخ  راتخم  هب  حبـص  زامن  زا  سپ  . دشاب رتحیـصف  راتخم  زا  زامن  تئارق و  رد  هک  مدـیدن  ار  یماما  زورما  ات  دـیوگ : يوار  . درک تئارق 

هار رس  سایا  نب  دشار  دندمآیم و  امش  يوسب  شاهلیبق  دارفا  تیعمج و  اب  دوب  راتخم  اب  ناگدننک  تعیب  زا  یکی  هک  رعسیبا  نب  رعـس  هک 
میهاربا یگدرک  رس  هب  هدایپ  دصشش  راوس و  دصشش  داتسرف : ناشیا  کمک  هب  ار  هاپس  زا  پیت  ود  راتخم  . تسا هدش  عنام  هتفرگ و  اهنآ  رب 

رفن دصهن  هدنامرف  هک  میعن  دنتسویپ ، شناهارمه  رعس و  هب  هاپس  زا  هتسد  ود  نیا  هریبه  نب  میعن  یهدنامرفب  هدایپ  دصشش  راوس و  دصیس  و 
ات دندیگنج  باتفآ  لوا  ات  هفوک  نایهاپس  اب  هتسد  ود  نیا  دنام . هدایپ  هتسد  اب  دوخ  داد و  رارق  هراوس  هدنامرف  ار  رعسیبا  نب  رعـس  دوب  هاپس 

دز و دایرف  ار  شنایهاپـس  یعبر  نب  ثبـش  یلو  دندش ، قرفتم  یعمج  رطاخ  اب  راتخم  نایهاپـس  دـندومن ، ناشاههناخ  دراو  ار  اهنآ  هک  نآ 
تفرگ و دوخب  لکشت  ثبش  هاپس  هرابود  خیبوت  دیدهت و  نیا  اب  دینکیم ؟ رارف  ناتدوخ  ناگدرب  نامالغ و  زا  نارـصنع  تسـس  يا  تفگ :
اب زین  رعسیبا  نب  رعس  دش و  هتـشک  درک و  تمواقم  هریبه  نب  میعن  دندرک و  رارف  دندوبن  هدامآ  هک  نازابرـس  دندرک ، هلمح  راتخم  هاپـس  رب 

دومن و ناشدازآ  دندوب  برع  هک  نزابرـس  زا  یکی  رعـس و  یعبر  نب  ثبـش  دندش  ریـسا  نازابرـس  زا  رگید  رفن  ود  دـیدرگ ، ریـسا  دوب و  وا 
هحفص 415 ] [ . ] 464  ] دنتشک ار  وا  درک و  رداص  ار  شلتق  نامرف  دوب  برع  ریغ  هک  ار  يرگید 

عیطم نبا  رادرس  ندش  هتشک 

ار سنا  نب  دیزی  راتخم  یعبر ، نب  ثبش  ثراحلا 2 - نب  دیزی  داتسرف 1 - راتخم  گنجب  وس  ود  زا  ار  نازابرس  زا  هتسد  ود  عیطم  نب  هللادبع 
، هاپس رادرـس  یلو  دندروخن  ناکت  دوخ  ياج  زا  دندرک  تمواقم  نایفوک  تخـس  هلمح  ود  لباقم  رد  راتخم  هاپـس  هداتـسرف  اهنآ  لباقم  رد 
اب ار  اهنیا  یتسیاب  اذل  دننکن  تمواقم  نازابرـس  تسا  نکمم  دشاب  یتخـس  تدش و  نیمه  اب  نمـشد  هلمح  رگا  هک  دیـشیدنا  سنا  نب  دیزی 
اب يراک  دیدوب و  دوخ  هناخ  مزالم  هکیتقو  رد  امش  نایعیش  هورگ  يا  : درک ینارنخس  نینچ  نانآ  يارب  ور  نیا  زا  درک  تیوقت  یناور  يورین 

نادناخ نارادتسود  ارچ  هک  دنتخیوآیم  رادب  ار  امش  دندروآیم و  نوریب  ار  امش  نامشچ  دندیربیم و  ار  امش  ياپ  تسد و  دیتشادن  اهنیا 
هک دیریگب  مهب  مشچ  دنراذگیمن  مسق  ادخب  درک ؟ دنهاوخ  هچ  امش  اب  دنوش  هریچ  امش  رب  رگا  دیگنجیم  ناشیا  اب  زورما  سپ  دیربمغیپ ؟

نینچ ندید  زا  رتهب  گرم  هک  درک  دنهاوخ  ار  هلماعم  نیرتدـب  ناتنامـشچ  لباقم  رد  ناتنادـنزرف  نانز و  اب  و  دنـشکیم ، یتخـس  اب  ار  امش 
زین میهاربا  تقو  نیا  . دهدیمن تاجن  نمشد  لباقم  رد  ربص  يرابدرب و  تماقتسا و  زج  کلاهم  نیا  زا  ار  امش  هک  دینادب  و  تسا ، اههرظنم 
درک هدهاشم  دـش  ور  هب  ور  وا  اب  دارم  هلحم  رد  دـگنجب ، عیطمنبا  ياوق  لک  سیئر  دـشار  اب  ات  تفای  تیرومأم  راتخم  نازابرـس  کمک  هب 

تیعمج رایسب  هچ  هداد و  ترصن  هدعو  ادخ  هک  دیـسارهن  هاپـس  يدایز  زا  تفگ : ار  دوخ  نازابرـس  دراد  رایتخا  رد  زابرـس  رازه  راهچ  هک 
، مهدیم فاصم  ناگدایپ  اب  نم  گـنجب و  ناراوس  اـب  وت  داد  ناـمرف  رـصن  نب  ۀـمیزخ  هب  سپـس  دناهتـشگ ، زوریپ  هوبنا  ياـهتیعمج  رب  مک 
رب ياهبرض  هزین  اب  درک و  هلمح  وا  رب  داتفا  اوق  لک  سیئر  دشار  هب  شمشچ  هاپس  نایم  رد  همیزخ  دنتشک ، ار  هفوک  هاپس  زا  يدایز  تیعمج 
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تقوشوخ راتخم  نزابارـس  دندرک و  رارف  هفوک  نازابرـس  متـشک ! ار  دـشار  هبعک  يادـخب  دیـشک : دایرف  دـنلب  زاوآ  اب  تشک ، ار  وا  دز و  وا 
يورین دندرک و  دنلب  ربکا  هللا  هب  ار  ادص  یگمه  دیـسر  شناهارمه  راتخم و  هب  دـشار  ندـش  هتـشک  هدژم  نوچ  دـنتفرگ ، ورین  دـندیدرگ و 

[ . 465  ] دیمد ناشیا  هحفص 416 ] دوجو [  رد  ياهزات 

هفوک دیدج  رادرس 

هلمح نیلوا  اـب  راـب  نیا  رد  یلو  دومن ، یئارآفص  میهاربا  لـباقم  رد  ناـسح  درک ، بوصنم  دـشار  ياـج  هب  ار  دـئاق  نب  ناـسح  عـیطمنبا 
ار وا  همیزخ  داتفا ، بقع  هاپـس  هدنامرف  ناسح  دندرک ، رارف  ناسح  نازابرـس  دـنربب  راک  هب  يریـشمش  هزین و  هک  نآ  زا  لبق  راتخم  نازابرس 
ور هک  یتخبدب  هدـب ، تاجن  ار  دوخ  ینم و  ناما  رد  نونکا  یلو  مدادیم  همتاخ  تیگیدـنز  هب  نالا  دوبن  ام  نایم  يدـنواشیوخ  رگا  تفگ :

دیسر و همیزخ  یلو  دندوب  هدرک  شاهعطق  هعطق  نایهاپس  دوب  هدیسرن  همیزخ  رگا  داتفا  نیمز  رب  ناسح  دیزغل  ناسح  بسا  افداصت  دنکیم 
[ . 466  ] دومن شاهناخ  هناور  درک و  راوس  دوخ  بسا  رب  ار  وا 

دوریم راتخم  کمک  هب  میهاربا 

، دندوب دربن  رد  ثراح  نب  دیزی  یعبر و  نب  ثبـش  هب  اج  نآ  رد  سنا  نب  دیزی  راتخم و  هک  دـیدرگ  هخبـس  تمـسب  هجوتم  اجنآ  زا  میهاربا 
ار وا  اـت  تفر  وا  يوـس  هب  شهاپـس  اـب  دـیدرگ  میهاربا  ندـمآ  هجوـتم  هک  ثراـح  نب  دـیزی  تفر ، ناـنآ  فرط  هب  تعرـسب  میهاربا  نوـچ 

کمک هب  دوخ  داتسرف و  ثراح  نب  دیزی  يوس  هب  شنایهاپس  زا  یعمج  اب  ار  ۀمیزخ  میهاربا ، دنک ، هرسکی  ار  راتخم  راک  ثبش  درادهگن و 
نب دیزی  فرط و  کی  زا  میهاربا  دنتشگرب  بقع  هب  مک  مک  ثبش  نازابرس  دش ، کیدزن  ثبش  نایهاپس  هب  میهاربا  هکنیمه  تفاتش ، راتخم 

دیزی زین  همیزخ  دندومن ، هفوک  ياههناخ  دراو  ار  اهنآ  ات  دـندرک  هلمح  شنایهاپـس  ثبـش و  رب  رگید  بناج  زا  دوب  راتخم  هارمه  هک  سنا 
ات داد  نامرف  ارنازادناریت  دربب  شیپ  زا  يراک  تسناوتیمن  هک  ثراح  نب  دیزی  دندش ، هفوک  ياههچوک  دراو  ات  داد  تسکـش  ار  ثراح  نب 

راتخم هحفص 417 ] اما [  دنوش ، رهش  دراو  دوب  رهش  نوریب  هک  هخبس  زا  شنایهاپس  راتخم و  دنراذگن  يزادناریت  اب  ات  دنیآرب  اههناخ  ماب  رب 
[ . 467  ] دوب هتخاب  ار  دوخ  نایهاپس  رارف  دشار و  ندش  هتشک  اب  عیطمنبا  یلو  دش ، دراو  رگید  هار  زا  درک و  ضوع  ار  هار 

دنکیم خیبوت  ار  هفوک  مدرم  عیطم  نبا 

ارچ ریما  تفگ : يدـیبز  جاجح  نب  ورمع  تفرورف ، یقیمع  رکف  رد  دـنک  هچ  تسنادیمن  دوب و  هداتفا  اـپ  تسد و  هب  هک  عیطم  نب  هللادـبع 
کیرحت ار  مدرم  مه  امـش  دـنناوخب و  ار  دوخ  تیعمج  لئابق ، ءاـسؤر  دـناهدش ، دـنمورین  تیعمج  نیا  ياهتفرگ  یخوش  ینکیم و  یتسس 

: تفگ تخادرپ و  ینارنخـسب  تیعمج  نایم  رد  عیطمنبا  ؟ میگنجب اهنیا  اب  ات  دـنروایب  دوخ  اب  یتیعمج  دـنناوتیم  ءاسؤر  زا  کـی  ره  دـینک 
!! تسا هدننک  هارمگ  ینید  ناشنید  هک  یلاح  رد  دیوشب ، زجاع  ناتدوخ  زا  یلیلق  تیعمج  زا  امش  هکنیا  رتتفگش  اهیتفگش  مامت  زا  مدرم 

دازآ مـالغ  زین  تیعمج  نـیا  هدـنامرف  ریما و  یتـح  هـک  دنیامـش  ناگدـشدازآ  ناـمالغ و  زا  رفن  دـصناپ  ماهدینـش  اریز  دنتـسپ  ناـشدارفا  و 
هکیئاهنیا ادرف  هک  دینک  هاتوک  رهش  زا  ار  ناگناگیب  تسد  دیشوکب و  ناترهش  ظفح  هار  رد  دیرادهگن و  اهنآ  زا  ار  دوخ  میرح  تسیاهدش ،

ورین اهنآ  رگا  و  دننکیم ، هاتوک  نآ  زا  ار  امـش  تسد  هکلب  درک  دـنهاوخ  تکرـش  امـش  رهـش  ياههرهب  مئانغ و  رد  دـنرادن  یمهـس  چـیه 
[ . 468  ] تسا هتفر  داب  رب  امش  تیثیح  فرش و  وربآ و  تزع و  دنریگب 

دوشیم هرصاحم  عیطم  نبا 

، دـمآرد هنیزم  هلحم  ناتـسربق  فرط  زا  دز و  رود  راـتخم  دـندش  هفوـک  هب  راـتخم  دورو  عناـم  اـهماب  تـشپ  زا  نازادـناریت  هـک  نآ  زا  سپ 
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بآ نایهاپس  همه  دندرک ، لابقتسا  ار  ناشیا  بآ  اب  دناهنشت  نانآ  هک  دندیمهف  هنیزم  مدرم  دوب ، ازجم  رهش  ياههناخ  زا  هلیبق  نیا  ياههناخ 
تبثم خساپ  وا  تسا  هزور  ریما  هکنیا  لثم  تفگ : لماک  رـسپ  هب  جـیده  نب  رمحا  درک ، عانتما  بآ  ندـیماشآ  زا  هک  راتخم  زجب  دـندیماشآ 

ار شفیلکت  دوخ  تسا و  موصعم  وا  تفگ  لـماک  رـسپ  هحفـص 418 ] دـگنجب [ ؟ تسناوتیم  رتهب  درکیم  راطفا  رگا  تفگ : هراـبود  داد ،
داتفا ولج  عامتجا  رد  مدق  کی  يدرف  رگا  هک  دـننینچ  ماوع  مدرم  يرآ  ! ) درک رافغتـسا  دـش و  نامیـشپ  دوخ  هتفگ  زا  رمحا  دـنادیم ، رتهب 

شاهراـبرد یتلیــضف  هنوـگچیه  دـنناوتیمن  دـنامب  بـقع  مدــق  کـی  رگا  دــنوشیم و  لـئاق  شاهراـبرد  تاـمارک  لـئاضف و  هنوـگ  هـمه 
سرت هتخاس و  بولغم  ار  ام  نانمـشد  ادخ  هک  نونکا  تفگ : میهاربا  تسا ، بسانم  یلیخ  گنج  نادیم  يارب  اجنیا  تفگ : راتخم  !( دنریذپب
راتخم ! دومن هرصاحم  ار  هرامالاراد  عیطمنبا و  رـصق  تفر و  دیاب  هن ، دنیایب !؟ ام  غارـسب  اهنآ  ات  میتسیاب  اجنیا  تسا  هدرک  ياج  ناشلد  رد 
نادـیم نیا  رد  نادرمریپ  داد  روتـسد  سپـس  درک ، قیدـصت  ار  وا  درک و  شزاون  ار  میهاربا  دـش و  لاحـشوخ  دوب  یتیعقوم  نینچ  رظتنم  هک 

اجنآ ار  نادرمریپ  یمخز و  فیعـض و  دارفا  دـنوش ، رهـش  دراو  وجگنج  ناوـج و  نازابرـس  میراذـگب و  اـجنیا  ار  نیگنـس  ياـهراب  دـننامب 
ود اب  جاجح  نب  ورمع  دندیـسر  اهیروث  هچوک  ولج  نوچ  . دندش رهـش  دراو  نایرکـشل  تشامگ و  نانآ  رب  ار  يدـهن  نامثعوبا  دنتـشاذگ و 

شیارب راتخم  یلو  دنک  یئارآفص  ناشیا  لباقم  رد  تساوخ  دندوب  وا  مچرپ  ریز  هک  یتیعمج  اب  میهاربا  دـندش  زبس  ناشیولج  راوس  رازه 
اب وت  هک  داد  نامرف  ار  سنا  نب  دـیزی  سپـس  مینکیم ، تیافک  ار  اـهنیا  اـم  ورب و  يراد  رظن  رد  هک  يدـصقم  ناـمهب  وت  هک  داتـسرف  ماـیپ 

زرحمنبا هچوـکب  نوـچ  تفرگ ، شیپ  ار  رـصق  هار  میهاربا  رـس  تشپ  زین  راـتخم  ؟ زادرپـب دربـن  هب  ورمع  اـب  يراد  مچرپ  ریز  هک  ینازاـبرس 
ار میهاربا  دومن و  ناشیا  اب  گنج  رومأم  ار  ذقنم  نب  دیعس  راتخم  تسب ، ناشیارب  هار  رـس  راوس  رازه  ود  اب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دندیـسر 

هفاضاب دندمآرد و  ناشیا  ولج  راوس  رازه  جنپ  اب  لفون  دندیسر  یعبر  نب  ثبش  هلحم  هب  نوچ  .و  دشوکب دوخ  دصقم  بیقعت  رد  داد  نامرف 
تفرگ رارق  یمیظع  هاپـس  نینچ  لباقم  رد  هک  میهاربا  . دـندنویپب لفون  هاپـس  هب  دـیاب  دارفا  مامت  هک  دوب  هدرک  نـالعا  رهـش  رد  عیطمنبا  هک 

سپس دنگنجب ، نمشد  اب  ریشمش  اب  هدایپ  نازابرـس  دنراد و  هاگن  رگیدکی  رانک  رد  ار  نابـسا  دنوش و  هدایپ  بسا  زا  نازابرـس  داد : روتـسد 
اریز دیـسارهن  دندمآ  ثعـشا  لیماف  دندمآ ، هبیتع  هلیبق  دارفا  دندمآ ، ثبـش  هلیبق  دارفا  دـندرک  نالعا  رگا  درک : شرافـس  ار  شهاپـس  دارفا 
رارف گرگ  زا  نادنفـسوگ  هکناـنچ  دـننکیم  رارف  عـیطمنبا  فارطا  زا  دندیــشچ  هحفـص 419 ] ار [  ریـشمش  شزوـس  ترارح و  هکیتـقو 

گنجب تشپ  هفوک  هاپـس  لوا  هلمح  اب  دینک ؟ هلمح  امـش ، نابرقب  نم  درک  باطخ  نازابرـسب  تسب و  رمک  هب  ار  ابق  نماد  میهاربا  . دـننکیم
ار وا  هک  درک  دـنلب  ریـشمش  تفرگ و  ار  شبـسا  هنهد  دـسر و  لفون  هب  میهاربا  دـنتخیریم ، مهیور  دارفا  هک  دـندرکیم  رارف  يروط  درک ،

نوهرم ار  دوخ  رمع  رخآ  ات  لفون  باسح  نیمه  يور  دـشاب ؟ تداـی  یلو  تفگ  درک و  اـهر  ار  وا  میهاربا  درک و  ساـمتلا  لـفاون  دـشکب ،
. تسنادیم وا  زا  ار  دوخ  یگدنز  دیدیم و  میهاربا 

هرصاحم زور  هس  رد  عیطم  نبا 

رـصق رد  هفوک  فارـشا  مامت  اب  عیطمنبا  [ . 469  ] دجـسم نادـیم و  رازاـب ، فرط  زا  درک : هرـصاحم  ار  عیطمنبا  رـصق  تهج  هس  زا  میهاربا 
، درآ زج  دندرب و  رسب  راصح  رد  تیعمج  نیا  زور  هس  دربیم  رس  هب  شنادناخ  رد  هفوک  فارـشا  زا  ثرح  نب  ورمع  طقف  دندش  هرـصاحم 
رد دجسم و  بناج  زا  میهاربا  دندوب ، هتفرگ  هرصاحم  رد  ار  هرامالاراد  طیمش  نب  رمحا  سنا و  نب  دیزی  میهاربا و  دنتشادن ، يرگید  هقوذآ 

لوطب رـصق  هرـصاحم  نوچ  .و  یـسوموبا هناخ  هراـمع و  هناـخ  هیحاـن  زا  رمحا  اـهیمور ، هچوک  هفیدـخ و  ینب  هلحم  بناـج  زا  دـیزی  رـصق ،
دنتـسه رـصق  رد  هک  یتیعمج  نیا  تفگ : ثبـش  درک ؟ دـیاب  هچ  تسیچ و  تحلـصم  هک  تشاذـگ  ناـیمرد  فارـشا  اـب  عیطمنبا  دـیماجنا ،

يارب هکلب  هدن  نتـشکب  ار  دوخ  تهجیب  دنـشاب و  رثؤم  دنناوتیمن  مه  ناشدوخ  يارب  یتح  دـنهدب و  ماجنا  يراک  امـش  يارب  دـنناوتیمن 
تموـکح تحت  رد  هرـصب  زاـجح و  ماـمت  هـک  نآ  اـب  مهاوـخب  ناـما  مرادـن  شوـخ  تـفگ : عـیطمنبا  ؟ ریگب ناـما  درم  نـیا  زا  اـم  دوـخ و 

دیورب و تسا  امش  نانیمطا  دروم  هک  ره  هناخ  هب  هدش و  جراخ  رصق  زا  تسا  نکمم  سپ  تفگ : ثبـش  . تسا ریبز  نب  هللادبع  نینمؤملاریما 
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لقتنم یـسوموبا  هناخ  هب  دش و  جراخ  رـصق  زا  بش  همین  دمآ ، دنـسپ  داهنـشیپ  نیا  دـینک ، چوک  نینمؤملاریما  دزن  زاجح  هب  اجنآ  زا  سپس 
میلست رگا  هک  دندرک  داهنشیپ  میهاربا  هب  دندوب  رصق  رد  هک  یناسک  درک ، كرت  ار  رـصق  عیطمنبا  هک  نآ  زا  سپ  هحفص 420 ] دیدرگ [ .

[ . 470  ] دندرک تعیب  راتخم  اب  دندش و  جراخ  رصق  زا  یگمه  داد  ناما  ار  ناشیا  میهاربا  میناما ؟ رد  میوش 

دوشیم رقتسم  رصق  رد  راتخم 

هدرک عامتجا  دجسم  رد  هفوک  فارشا  مامت  هک  یلاح  رد  تفر  دجسم  هب  حبص  درب و  رس  هب  رـصق  رد  ار  بش  ددرگیم ، رـصق  دراو  راتخم 
یتعیب وا  نادـناخ  بلاطیبا و  نب  یلع  زا  سپ  مدرم  تفگ : هلمج  زا  درک و  داریا  یلـصفم  ینارنخـس  تفر  ربنم  هب  زامن  ءادا  زا  سپ  دـندوب 

راتخمرـس تشپ  ندرک  تعیب  يارب  مدرم  دمآ و  دورف  ربنم  زا  سپـس  . تسا هدشن  ماجنا  دـشاب  تعیب  نیا  زا  رتکیدزن  تیادـه  دـشر و  هب  هک 
تعیب مدرم  زا  طیارـش  نـیا  اـب  راـتخم  دـنتفرگیم ، تقبـس  رگیدـکی  رب  ندوـمن  تـعیب  يارب  هفوـک  لاـجر  فارــشا و  دـندش  رــصق  دراو 

ناگدیدمتس زا  عافد  نایندیب و  اب  داهج  ربمغیپ و  نادناخ  یهاوخنوخ  ربمایپ و  تنـس  ادخ و  باتکب  لمع  طرـش  هب  نم  اب  امـش  : تفرگیم
رادافو دوخ  تعیب  هب  تبـسن  و  دینک ، یتشآ  دنتـسه  یتشآ  ام  اب  هکیناسک  اب  دیگنجب و  تسا  گنج  رد  ام  اب  هکیـسک  اب  هک  دینکیم  تعیب 

تفرگیم تعیب  وا  زا  تفریذـپیم  ار  طئارـش  نیا  مامت  هک  ره  دـیئامن ، تعیب  ضقن  امـش  هن  مهدـب و  تعیب  ضقن  هزاـجا  نم  هن  هک  دیـشاب 
[ . 471]

عیطم نبا  اب  راتخم  راتفر 

عفن هب  لبق  تعاسکی  ات  هکیئاهنامه  زا  اهنیچباق و  رود  ناـجنداب  زا  یکی  دـش  ماـجنا  ار  راـتخم  لـیم  قفو  رب  اـهراک  ماـمت  هک  نآ  زا  سپ 
راتخم تسا ؟ یـسوموبا  هناخ  رد  عیطمنبا  هک  ینادیم  ریما  تشاد : راهظا  دـمآ و  وا  دزن  راتخم  دـمآ  شوخ  يارب  دزیم  ریـشمش  عیطمنبا 

، تسا یسوموبا  هحفص 421 ] هناخ [  رد  عیطمنبا  هک  دنادب  ریما  تفگ : هرابود  هدشن ، وا  نخـس  هجوتم  راتخم  هک  دیـشیدنا  دادن ، یخـساپ 
یسوموبا هناخ  رد  عیطمنبا  تفگ : راب  نیموس  يارب  تسا ! هدشن  هجوتم  دیاش  داد  لامتحا  مه  راب  نیا  دینارذگ ، توکـس  اب  راتخم  مه  زاب 

اب هک  قباس  یتسود  ساپب  راتخم  دیـسرارف  بش  نوچ  یلو  . دوش یباتفآ  بلطم  هک  تسین  لیام  هک  دیمهف  دنکیمن  هجوت  راتخم  دید  تسا ،
لئاسو نتشادن  هفوک  زا  امش  تکرح  عنام  هک  مدیمهف  متسناد و  ارت  ياج  هک  داد ، مایپ  داتـسرف و  شیارب  مهرد  رازه  دص  تشاد ، عیطمنبا 

[ . 472  ] يدازآ يورب  یهاوخیم  هک  اجک  ره  هب  هیهت و  ار  دوخ  نتفر  لئاسو  غلبم  نیا  اب  اذل  تسا ، هدوب 

مدرم اب  راتخم  راتفر 

رازه و هس  زا  کـی  ره  هب  دوب ، دوجوم  هنیزخ  رد  مهرد  نوـیلیم  هن  دوـمن  دـیدزاب  هنیزخ  زا  دـش ، طلـسم  عاـضوا  رب  راـتخم  هک  نآ  زا  سپ 
ره هب  دندش  قحلم  ناشیاب  هرصاحم  زا  سپ  هک  رفن  رازه  شش  هب  و  داد ، مهرد  دصناپ  دندوب  وا  اب  رصق  هرصاحم  ماگنه  ات  هکیرفن  دصتشه 

کیدزن ار  ناـگرزب  فارـشا و  دادیم ، تلادـع  هدـعو  همه  هب  دـشیم و  هجاوم  یئورـشوخ  اـب  مدرم  مومع  اـب  .و  داد مهرد  تسیود  کـی 
رارق دوخ  دراگ  سیئر  ار  هنیرع  هدش  دازآ  ناسیک  ینابرهـش و  سیئر  ار  يرکاش  لماک  نب  هللادـبع  دومرفیم ، تفطالم  اهنآ  اب  دـناوخ و 

ینیبیم تفگ : دوخ  سیئرب  دراگ  دارفا  زا  یکی  دوب  اهنآب  شهجوت  مامت  دوب و  هتفرگ  مرگ  هفوک  فارـشا  اب  راتخم  هک  اهزور  زا  یکی  . داد
تبحــص وا  هراـبرد  هـک  تفاـیرد  دوـب  یکریز  درم  هـک  راــتخم  تـسا ؟ هدرک  شوـمارف  ار  اــهام  دراد و  فارــشاب  یهجوـت  هـچ  راــتخم 
فارـشا هب  امـش  هجوت  زا  برع  ریغ  دارفا  تفگ : راتخم  شوگ  رد  ناسیک  دیدرکیم ؟ تبحـص  هچ  تفگ : تساوخ و  ار  ناسیک  . دـننکیم

نم انا  تفگ : ینالوط  توکس  زا  سپ  دینم ، زا  امـش  امـش و  زا  نم  هک  دیـشابن  تحاران  وگب  ناشیاب  تفگ : راتخم  دناهدش ، تحاران  برع 
هدژم رگیدـکی  هب  دـندش و  لاحـشوخ  دندینـش  ار  هلمج  نیا  هک  یلاوـم  تفرگ ، مهاوـخ  ماـقتنا  ناراکمتـس  زا  ینعی  نوـمقتنم . نـیمرجملا 
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هحفص 422 ] [ . ] 473  ] دنوشیم هتشک  فارشا  هک  دندادیم 

دنکیم مازعا  ار  دوخ  نارادنامرف  راتخم 

تیرومأم هفوک  يرادناتسا  زا  هک  یعیـسو  ياهتمـسق  تموکح  يرادنامرفب و  ار  يدارفا  دش ، نئمطم  هفوک  عضو  زا  راتخم  هک  نآ  زا  سپ 
یمومع رتشا  کـلام  ردارب  ثراـح  نب  هللادـبع  يارب  تشارفارب  هک  ار  یمجرپ  تشون و  هک  یمکح  نیلوا  و  دـینادرگ ، بوصنم  دـنتفاییم 
لـصوم تموکح  هب  ار  دیعـس  نب  نامحرلادـبع  داتـسرف ، ناـجیابرذآ  هب  ار  ریمع  نب  دـمحم  و  دادـب ، هینمرا  تموکح  ار  وا  هک  دوب  میهاربا 

رازه ود  ناولح  رد  هک  دومن  ناولح  رومأم  ار  هفیدخ  نب  دعـس  داتـسرف ، یخوج  ضرا  نئادم و  هب  ار  دوعـسم  نب  قاحـسا  دومرف : بوصنم 
ار اههار  داد  روتـسد  تخاس و  رومأـم  دارکا  اـب  داـهج  هب  ار  وا  درک و  نییعت  قوقح  شیارب  مهرد  رازه  هاـم  ره  و  تشاد ، راـیتخا  رد  راوس 

دنتـسرفب هفیذـح  نب  دعـس  شیپ  ناولحب  دـنراد  رایتخا  رد  هک  ار  يرهـش  جارخ  داد  روتـسد  هیحان  نآ  ماکح  مامت  هب  دـنک و  لرتنک  الماک 
[ . 474]

دایز نبا  اب  گنج  راتخم و 

ریبزنبا گنج  هب  زاجح  هب  ار  یکی  داد  بیترت  هاپـس  ود  ناورم  . دندرک تعیب  مکح  ناورم  اب  ماش  مدرم  دش و  كاله  دـیزی  هک  نآ  زا  سپ 
هب دوب  ریبزنبا  هدناشن  تسد  هک  نالیع  سیق  اب  هریزج  رد  هللادیبع  تخاس ، هناور  قارع  تمس  هب  دایز  هللادیبع  یگدرکرس  هب  ار  يرگید  و 

گنهآ دیدرگ  غراف  نالیع  سیق  اب  رادوریگ  زا  هکنآ  زا  سپ  یلو  دـش ، ریگولج  عنام و  قارع  زا  ار  وا  یمرگرـس ، نیا  و  تخادرپ ، گنج 
نیمزرـس دراو  دایز  نب  هللادـیبع  تشون : راتخم  هب  دوب ، لصوم  رب  راتخم  لماع  هک  دیعـس  نب  نامحرلادـبع  دیـسر ، لصوم  هب  ات  درک  قارع 

اب دوب  هدش  غراف  عیطمنبا  اب  دروخ  دز و  زا  هزات  هک  راتخم  . میامـش نامرف  رظتنم  تیرکت  رد  هتفگ و  كرت  ار  اج  نآ  نم  هدیدرگ و  لصوم 
ینادیم نینچ  يارب  ارت  تفگ : تساوخ و  دوب  عاجش  هتخپ و  هتشکراک و  ریبدتاب ، يدرم  هک  ار  سنا  نب  دیزی  دیدرگ ، ور  هب  ور  هنحص  نیا 

. ] متـسرفیم کـمک  تیارب  بترم  ربـب و  دوخ  اـب  یهاوخ  نایهاپـس  زا  هچ  ره  تسین  هتخاـس  سک  چـیه  زا  وت  زج  هب  هک  منکیم  باـختنا 
تقفاوم راتخم  مهاوخن ؟ کمک  رگید  موریم و  منک  باختنا  ار  اهنآ  مدوخ  هک  راوس  رازه  هس  اب  نم  تفگ : سنا  نب  دـیزی  هحفص 423 ]

ددرگ و مکحم  نایهاپس  تشپ  ات  یشاب  هتـساوخن  مه  وت  دنچ  ره  متـسرفیم  هاپـس  تیارب  مه  زاب  یلو  نیزگرب  ارنایهاپـس  وت  تفگ : درک و 
رید ات  هفوک  مدرم  راتخم و  دـیدرگ  لصوم  مزاع  درک و  باختنا  رفن  رازه  هس  نایهاپـس  نایم  زا  سنا  نب  دـیزی  . دزاـس بوعرم  ار  نانمـشد 

[ . 475  ] دندرک تعجارم  هدومن  یظفاحادخ  وا  اب  اج  نآ  رد  دندرک و  هقردب  ار  وا  یسوموبا 

دایز نبا  اب  گنج  نادیم 

هاگآ هفوک  نایهاپس  ندمآ  زا  هک  دایزنبا  دیسر ، لصوم  نیمزرسب  ات  درک  تکرح  لصوم  فرطب  مامت  تعرسب  نایهاپـس  اب  سنا  نب  دیزی 
، دنتـسین شیب  راوس  رازه  هس  دودـح  رد  هک  تشاد  راهظا  دایزنبا  سوساـج  دـنک ، قیقحت  نایهاپـس  رادـقم  زا  اـت  داتـسرف  یـسوساج  دـش 

یغالا رب  راوس  دش  تخس  شلاح  دیدرگ و  ضیرم  راتخم  هاپـس  هدنامرف  دیزی  افداصت  داتـسرف  ناشیا  لباقم  رد  زابرـس  رازه  شـش  دایزنبا 
نم رگا  تفگ : درکیم و  شرافس  يرادیاپ  تماقتـسا و  هب  ارنایهاپـس  درکیم و  ریـس  هاپـس  نایم  رد  دنتـشادیم و  هگن  ار  وا  يدارفا  دش و 
رعس وا  زا  سپ  و  دوب ، دهاوخ  رکـشل  سیئر  هرمـض  نب  هللادبع  دید  یبیـسآ  زین  وا  رگا  تسا و  هاپـس  هدنامرف  يدسا  بزاع  نب  ءاقرو  مدرم 
رفن دنچ  تفرگ و  رارق  یتخت  يور  دوخ  و  درک ، یئارآفص  دایزنبا  هاپس  لباقم  رد  باتفآ  زا  لبق  دیزی  . تسا نوشق  هدنامرف  رعـسیبا  نب 
هاپس هک  دوب  هدماین  الاب  باتفآ  زونه  درکیم ، کیرحت  ار  نایهاپـس  فیعـض  يادص  اب  دندرکیم و  لمح  ماظن  هدایپ  طسو  رد  ار  وا  تخت 

ناششوگ دندرگرب  هک  دز  ادص  ار  نازابرـس  هچ  ره  دنام  اهنت  قراخم  نب  ۀعیبر  اهنآ  هدنامرف  دندرک و  رارف  دش و  هتـسکش  مهرد  نایماش 
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هب هچنآ  دنتشگ و  فرـصتم  ارناشهاپـس  لحم  دنتـشک و  ار  وا  دندرک و  هلمح  وا  رب  هرمـض  هللادبع  يدسا و  ءاقرو  نب  هللادبع  دوبن ، راکهدب 
هاپس اب  وا  دیزگرب ، هاپس  یهدنامرف  هب  ار  هلمح  نب  هللادبع  هعیبر ، ياجب  دایزنبا  مود  زور  . دندرک تراغ  قارع  هاپـس  دندوب  دنتـشاذگ  ياج 

نایقارع ریسا  نانآ  زا  رفن  دصیس  دش و  هتشک  هاپس  سیئر  دندروخ و  یتخـس  تسکـش  زور  نیا  رد  تخادرپ  گنجب  راتخم  هحفص 424 ] ] 
تـسد اب  دومیپیم ، ار  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  دوب  هدش  تخـس  شـضرم  دندروآ  سنا  نب  دـیزی  شیپ  ار  ناشناریـسا  هکیماگنه  دـندش ،

هدنامرف ریما و  بزاع  نب  ءاقرو  نم  زا  سپ  تفگ : سنا  نب  دیزی  ! دندینارذگ ریشمش  مد  زا  ار  ناریسا  مامت  دننزب  ندرگ  ار  همه  درک  هراشا 
ار وا  دنتخاب  ار  دوخ  هتـشگ و  تحاران  دوخ  هدـنامرف  گرم  زا  نایهاپـس  درک ، میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  تفگ و  ار  هلمج  نیا  تسا  امش 

راهظا تخادرپ و  تروشم  هب  دوخ  نارای  اب  دیدج  هدنامرف  ءاقرو  دـیزی ، نفد  زا  سپ  دـندرپس  كاخب  دـناوخ  زامن  وا  رب  ءاقرو  هداد ، لسغ 
ام تسا و  ام  اب  گنج  مزاع  ماـش  نیگنـس  هاپـس  اـب  داـیزنبا  هک  دـینادیم  همه  دـینک  یئاـمنهار  ارم  هدـش  ادـیپ  ياهشیدـنا  نم  يارب  تشاد 
اب میاهتـشگرب و  میرادن  هدنامرف  نوچ  هک  دیـشیدنا  دنهاوخ  میدرگرب  هفوک  يوس  هب  رگا  میرادن  ار  وا  اب  تمواقم  تردق  كدـنا  تیعمج 

میروخب تسکـش  سپـس  هدومن و  تمواقم  رگا  اما  دوب  دـنهاوخ  ناـسرت  اـم  زا  هشیمه  میاهتـشک  ار  اـهنآ  ناهدـنامرف  زا  رفن  ود  اـم  هکنیا 
[ . 476 ! ] دنتفرگ شیپ  ار  هفوک  هار  دندیدنسپ و  ار  ءاقرو  داهنشیپ  همه  تفر ، دهاوخ  نایم  زا  هدش و  یثنخ  ام  زورید  يورشیپ 

دوشیم دایز  نبا  اب  گنج  دزمان  میهاربا 

تعجارم زا  ار  راتخم  داتسرف  هفوکب  يدصاق  هفیذح  نب  دعس  نئادم  مکاح  دندرک ، كرت  ار  گنج  نادیم  راتخم  نایهاپـس  هک  نآ  زا  سپ 
باتشب و تعرـس  هب  داد  روتـسد  درک و  لصوم  هناور  رفن  رازه  تفه  یگدرکرـس  هب  ار  میهاربا  دیدرگ و  تحاران  راتخم  درک ، ربخاب  هاپس 

[ . 477  ] دیدرگ لصوم  هناور  میهاربا  ربب  گنج  نادیم  هب  دوخ  اب  ار  ناشیا  يدیسر  نایهاپس  هب  اجک  ره 

دننکیم جورخ  راتخم  رب  نایفوک 

تیلهاج رد  هک  یعبر  نب  ثبش  هحفـص 425 ] هناخ [  رد  هفوک  لاجر  ناگرزب و  دیچیپ  هفوک  رد  سنا  نب  دـیزی  گرم  ربخ  هک  نآ  زا  سپ 
تخاس و هریچ  ام  رب  ار  ام  ناگدرب  وا  و  داد ، نتـشکب  ار  دیزی  وا  هک  دندرکیم  داقتنا  راتخم  زا  دـندومن و  عامتجا  تشاد  تمظع  مالـسا  و 

تموکح ام  رب  ام  تیاضر  نودـب  وا  و  تخاـس ، هرهبیب  نآ  زا  ار  اـم  درک و  تمـسق  ناـگدرب  ناـیم  رد  دوب  برع  مهـس  اـهنت  هک  یمئاـنغ 
ثبـش دوب ! هداد  رارق  مئانغ  زا  یمهـس  یلاوم  برع و  ریغ  دارفا  يارب  هکنیا  دوب  هدرک  تحاران  ار  نانآ  رتشیب  زیچ  ره  زا  هک  نآ  و  دنکیم ،

هچ ره  داد  رکذت  ار  دارفا  تاضارتعا  تفر و  راتخم  شیپ  ثبـش  . مراذـگب نایم  رد  وا  اب  منک و  تاقالم  راتخم  اب  دـیهدب  هزاجا  سپ  تفگ :
، درک دزـشوگ  ار  ناگدرب  عوضوم  هکنآ  ات  مینادرگیم ، یـضار  ار  نانآ  منکیم و  حالـصا  ار  تهج  نیا  دادیم  خـساپ  راـتخم  تفگیم ،

سب ایآ  يدومن ، کیرش  ام  اب  ار  یلاوم  دوب  ام  صوصخم  هک  یمئانغ  تشاد  راهظا  ثبش  مینادرگیمرب ، امـش  هب  ار  ناگدرب  تفگ : راتخم 
امـش هب  ار  مئانغ  رگا  تفگ : راتخم  ؟ دـنوشب ام  کیرـش  مئانغ  رد  دـیاب  الاح  هک  میدرک  دازآ  ار  اهنآ  راگدرورپ  ياضر  تهج  هب  هک  دوبن 

رادافو نامیپ  نیا  اب  هک  دینکیم  دای  دـنگوس  دـیگنجب و  هیما  ینب  اب  هک  دـینکیم  طرـش  نم  اب  ایآ  مزاس  هاتوک  ار  نانآ  تسد  منادرگرب و 
راتخم دزن  رگید  یلو  دروایب  ربخ  هک  تفر  ثبش  منک ، تبحص  فارشا  اب  دیاب  نم  منادیمن ، تفگ : ثبش  مدرگ ؟ نئمطم  نآ  اب  ات  دیشاب ؟

ثعـشا و نب  دـمحم  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  یعبر و  ثبـش  روظنم  نیاب  دـنگنجب ، راتخم  اب  هک  دـنتفرگ  میمـصت  هفوک  فارـشا  ! تشگنرب
ثبـش دننادرگ ، تسدمه  دوخ  اب  هنیمز  نیا  رد  زین  ار  نانآ  ات  دندمآ  فنخم  نب  نامحرلادبع  یمعثخ و  بعک  دزن  دیعـس  نب  نامحرلادبع 

هک نآ  لاح  هداتـسرف و  ارم  هیفنح  نب  دمحم  هک  دیوگیم  وا  دنکیم ، ینارمکح  ام  رب  ام  تیاضر  نودب  راتخم  تفگ : تخادرپ و  نخـسب 
هداتسرف گنج  نادیم  هب  ام  هزاجا  نودب  ار  نامناگدرب  دهدیم و  یلاوم  هب  ار  ام  مئانغ  مهـس  تسا ، هدادن  تیرومأم  وا  هب  دمحم  مینادیم 

اهنت ار  امـش  مه  نم  دـیاهتفرگ  تفلاـخم  رب  یعطق  میمـصت  رگا  تـشاد : راـهظا  نامحرلادـبع  اـما  درک ، تقفاوـم  ناـشیا  اـب  بـعک  تـسا ،
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زا دینک و  فالتخا  مه  اب  مسرتیم  تفگ : لیلد ؟ هچ  هب  ارچ و  دنتفگ : . تسا رتهب  دینک  توکس  دیریذپب و  ارم  فرح  رگا  یلو  مراذگیمن 
، دنیوا اب  همه  ناگدرب  دنتـسین ، وا  اب  نالف  نالف و  رگم  دنیوا  اب  برع  تیعمج  نازات  هکی  ناعاجـش و  هفاضاب  و  هحفص 426 ] دیشاپب [ ، مه 

دنددصرد تسا و  نوخ  امش  تسد  زا  ناشلد  یلاوم  ناگدرب و  اریز  رگیدکی  فلاخم  امش  دنقفتم و  همه  اهنآ  دنتـسدمه و  وا  اب  نایلاوم 
ماش و هاپس  دیئامن  توکـس  دینک و  ربص  رگا  یلو  دگنجیم ، امـش  اب  مجع  تاودع  برع و  تعاجـش  اب  راتخم  سپ  دنریگب  ماقتنا  امـش  زا 
: تفگ . دیزیرب ار  نایرهشمه  دوخ و  نوخ  هک  نآ  نودب  دیاهدش  صالخ  وا  راد  ریگ و  زا  دننکیم و  زاینیب  وا  اب  ندیگنج  زا  ار  امش  هرصب 
ره متسه  امش  اب  مهنم  دیریذپیمن  ارم  تحیـصن  هک  نونکا  تفگ : نامحرلادبع  نکم ؟ تفلاخم  ام  اب  وت  دناهتفرگ  میمـصت  همه  هک  کنیا 

میهاربا نوچ  و  درک ، میهاوخ  مایق  هاگ  نآ  دورب  دنک و  تکرح  لصوم  فرطب  میهاربا  ات  دینک  ربص  دنتفگ : دینک ؟ جورخ  دـیهاوخیم  هاگ 
[ . 478  ] دندیروش راتخم  رب  نایفوک  دیسر  نئادم  طاباس  هب 

دننکیم ییارآ  فص  نایفوک 

رد نادمه  هلیبق  اب  سیق  نب  دیعـس  نب  نامحرلادبع  دندرک ، یئارآفص  ناشدوخب  صوصخم  نادـیم  ای  هلحم و  رد  هفوک  لئابق  زا  کی  ره 
دش و عنام  نادیم  نیا  رد  فقوت  زا  ار  اهنآ  یمرضح  دمحم  نب  ریبج  یلو  هدنک  نادیم  رد  ثعشا  نب  دمحم  سیق و  نب  رحز  عیبس ، نادیم 

بعک . دنتفر عیبس  نادیم  هب  مه  ناشیا  اذل  دسرب  یبیـسآ  ام  تیعمج  هب  امـش  عامتجا  رثا  رد  مسرتیم  هک  دیوش  جراخ  ام  نادـیم  زا  تفگ :
يذ نب  رمـش  . دـندرک یئارآفـص  فـنخم  هلحم  رد  زین  معثخ  هلیجب و  فـنخم و  نب  نامحرلادـبع  رـشب ، نادـیم  رد  یمعثخ  بعکیبا  نب 

رازاب هلـصاف  رد  هعیبر  هلیبق  ثراـح و  نب  دـیزیو  رجبا  نب  راـجح  . هفوک هساـنک  رد  دـئاف  نب  ناـسح  ثبـش و  . لولـس ینب  هلحم  رد  نشوجلا 
راتخم هک  دندش  ربخ  دـندوب  عیبس  نادـیم  رد  هکیناسک  و  هحفـص 427 ] دارم [ . نادیم  رد  يدـیبز  جاجح  نب  ورمع  هخبـس  ناشورفامرخ و 

ار ناشیا  دنداتـسرف و  دـندوب  ناشیا  ياههریت  زا  هک  هلیجب  معثخ و  ود  زا  لئابق  شیپ  ار  يدارفا  اذـل  دـگنجب  اهنآ  اب  ات  هدرک  هدامآ  یهاـپس 
ناشعامتجا نیا  زا  راتخم  و  دندش ، لقتنم  عیبس  نادـیم  هب  مه  هلیبق  هس  نیا  دـنیایب ، ناشیا  کمک  هب  هک  دـنداد  مسق  يدـنواشیوخ  ادـخب و 

[ . 479  ] دنک هزرابم  اهنآ  اب  دناوتیم  رتهب  هک  دش  لاحشوخ 

دنکیم شزاس  هب  رهاظت  راتخم 

رب دیـسر  امـش  هب  ماهمان  نوچ  هک  تشون  يو  هب  داتـسرف و  میهاربا  يوس  هب  يدـصاق  دـید  بوشآ  مهرد و  نینچ  ار  هفوک  عضو  هک  راتخم 
هار نیب  رد  فقوت  نودب  مامت و  تعرس  اب  نایهاپس  دیدرگرب  هفوکب  درک  مالعا  ار  نایهاپـس  میهاربا  ناسرب ؟ نم  هب  ار  دوخ  راذگم و  نیمز 

تقولا عفد  نایفوک  اب  راتخم  دـش . هفوک  دراو  هراـبود  هفوک  زا  تکرح  موس  زور  وا  دـندش ، هفوک  دراو  اـت  دـندوب  تکرح  رد  زور  بش و 
امـش ضارتـعا  هـک  داتـسرف  ماـیپ  اـهنآ  يارب  ددرگرب ، مـیهاربا  اـت  تـشادیم  مرگ  ار  ناشرــس  ریفــس  نداتــسرف  هلــسارم و  اـب  درکیم و 

هک نآ  اب  هداتسرف  ارت  هیفنح  دمحم  هک  یتسه  یعدم  وت  اریز  يوش  رانک  رب  راک  زا  هک  تسا  نآ  ام  هتـساوخ  دنداد : خساپ  نایفوک  ؟ تسیچ
نـشور رما  تقیقح  ات  میتسرفیم  هنیدم  هب  نم  فرط  زا  رفن  دنچ  امـش و  زا  رفن  دنچ  دیکوکـشم  رگا  تفگ : راتخم  ؟ تسا هداتـسرفن  ارت  وا 
میهاربا موس  زور  حبـص  ات  داد  تسد  يدروخ  دز و  راتخم  نایهاپـس  ناشیا و  نایم  هلحرم  دنچ  دـنتفریذپن و  ار  داهنـشیپ  نیا  نایفوک  دوش ؟

دش زامن  تقو  نوچ  دندوب و  هدرک  عامتجا  عیبس  نادیم  رد  نادمه  هلیبق  . دندش فیعض  تسـس و  نایفوک  تفرگ و  ورین  راتخم  دش و  دراو 
راهظا فنخم  نب  نامحرلادبع  دناوخب  زامن  دوخ  تیعمج  اب  هک  ره  دنتفگ : یخرب  دشاب ، ام  زا  دیابیم  تعامج  ماما  دنتفگیم : ياهریت  ره 

نآرق و نایراق  امـش  ناـیم  رد  دـیرادرب  تسد  یلو  تسا ، فـالتخا  هلحرم  نیلوا  نیا  دـینکیم ؟ فـالتخا  مه  اـب  امـش  هک  متفگن : تشاد :
نایم رد  ءارق  سیئر  ینایتف  دادش  نب  ۀعافر  دینک ، باختنا  ار  ناشیا  زا  یکی  دراد  دوجو  دنشاب  همه  هحفص 428 ] هقالع [  دروم  هکیناگرزب 

[ . 480  ] دنتفریذپ مه  نانآ  دیناوخب ؟ زامن  وا  اب  تسا  امش 
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دنکیم ییارآ  فص  راتخم 

، هسانک رد  رـضم  عیبس و  رد  نمی  نادمه  هلیبق  دندوب ، هدرک  عامتجا  هطقن  ود  رد  هفوک  هاپـس  هدمع  و  درک ، مظنم  ار  هاپـس  فوفـص  راتخم 
نکمم هک  دیشیدنا  راتخم  دیئوگب  امش  هکیاهتـسد  ره  اب  تفگ : میهاربا  یگنجب ؟ یلیام  هورگ  ود  زا  کی  مادک  اب  تفگ : ار  میهاربا  راتخم 
دنتـسه عیبـس  نادـیم  رد  هک  یتـیعمج  اـب  نم  ورب و  هساـنک  هب  وت  تفگ : اذـل  دـگنجن ، بوـخ  تسوا  هلیبـق  هک  نمی  مدرم  اـب  میهاربا  تسا 

طیمـش و نب  رمحا  داتـسیا و  صاقویبا  نب  دعـس  نب  رمع  هناخ  ولج  تفر و  عیبس  نادـیم  هب  راتخم  دـش و  هساـنک  هناور  میهاربا  مگنجیم ،
دـیوش و جراخ  عیبس  نادـیم  زا  ات  دـیورب  شیپ  هچوک  نیا  زا  تفگ  دومن و  ياهچوک  لـکوم  ار  کـی  ره  دـیزگرب و  ار  لـماک  نب  هللادـبع 

نازابرـس هک  دیـشکن  یلوط  . دـننکیم هلمح  اـعطق  دـننک و  هلمح  ناـشیا  رـس  تشپ  زا  هک  دـناهداد  هدـعو  مابـش  تیعمج  تفگ : ار  ناـشیا 
هک ار  یمعثخ  رارق  هللادبع  سپـس  دوب ، گنج  لوغـشم  وا  دنتفگ : دیـسرپ  ناشهدـنامرف  زا  راتخم  دنتـشگرب ، راتخم  دزن  هب  هدروخ  تسکش 
اب دوخ  دراذگاو و  لماک  نب  هللادبع  اب  ار  رفن  دصیس  داد  روتسد  دباتشب و  نانآ  کمک  هب  درک  رومأم  دوب  یهاپس  هب  رفن  دصراهچ  هدنامرف 

دندوب يو  اب  رـضم  هلیبق  زا  یعمج  دش  ور  هب  ور  یعبر  نب  ثبـش  اب  میهاربا  . تخادرپ گنجب  اجنآ  رد  هتفر و  عیبس  نادیم  هب  رگید  رفن  دص 
ار گنج  دـندرکن و  شوگ  نانآ  دوش  هتـشک  نم  تسد  هب  رـضم  هلیبق  زا  رفن  کی  مرادـن  تسود  اریز  دـیدرگرب  هک  داد  ناـمرف  ناـشیا  هب 
هب ار  وا  دـیدرگ ، حورجم  دوب  هفوک  هاپـس  نارـس  زا  یکی  هک  دـئاق  نب  ناـسح  داد و  تسکـش  ار  ناـنآ  هک  دیـشکن  یلوـط  دـندومن  عورش 
رد هک  لماک  نب  هللادبع  طیمـش و  نب  رمحا  يارب  دش و  لاحـشوخ  دیـسر ، راتخم  هب  میهاربا  يزوریپ  ربخ  . درمب هناخ  رد  دـندرب و  شاهناخ 

رسب مابـش  هلیبق  . دنیامن يورـشیپ  بلق  توق  اب  و  هحفـص 429 ] هدش [  مرگ  ناشتـشپ  ات  دـندرب  ار  میهاربا  يزوریپ  هدژم  دـندیگنجیم  عیبس 
ریسا رفن  دصناپ  نتفرگ  اب  يدوزب  دندرک و  هرصاحم  عیبس  نادیم  رد  ار  نایفوک  فرط  هس  زا  دمآرب  تیعمج  بقع  زا  صولقلایبا  یگدرک 

[ . 481  ] دندش زوریپ  نیفلخم  رب 

دشکیم ار  نیسح  نیلتاق  راتخم 

هک ار  يریسا  ره  تخادرپ و  شدرگب  ارسا  نایم  رد  دهن  ینب  هلیبق  زا  راتخم  هاپـس  ناهدنامرف  زا  یکی  دندروآ  راتخم  شیپ  ار  ناریـسا  نوچ 
، داد شرازگ  راتخم  هب  ار  عوضوم  نیا  دوب  دهن  ینب  هلیبق  نایلاوم  زا  یکی  هک  مهرد  دومنیم ، شدازآ  تفرگیم و  وا  زا  دـنب  دوب  برع  زا 

نب نیـسح  نوخ  رد  هک  اهنیا  زا  کی  ره  تفگ  سپـس  دـیهد ، روبع  نم  شیپ  زا  ار  نانآ  کی  کی  داد  روتـسد  دـیبلط و  ار  ناریـسا  راتخم 
، دننزب ندرگ  ار  وا  اجنامه  دادیم  روتسد  تسا  ماما  هلتق  زا  دنتفگیم : هک  ار  هک  ره  دیهد ؟ رکذت  نم  هب  هتـشاد  تکرـش  مالـسلاهیلع  یلع 

یباسح هدروخ  هک  ره  اب  راتخم  باحـصا  ناـیم  نیا  رد  هتبلا  . دـندش ریـشمش  همعط  تیعمج  نیا  زا  رفن  تشه  لـهچ و  تسیود و  هرخـالاب 
، دندرکیم دازآ  دنتفرگیم  نامیپ  زین  هیقب  زا  و  دش ، رادربخ  راک  ماجنا  زا  سپ  راتخم  هک  دـندزیم  ندرگ  هدرب و  يرانک  هب  ار  وا  دنتـشاد 

تکرـش ربمایپ  نادناخ  نوخ  رد  هکیـسک  رگم  تسا  نمیا  ددنبب  ار  رد  دور و  شاهناخب  هک  ره  درک  نالعا  دجـسم  رد  راتخم  يدانم  سپس 
زا دندرکیم  رارف  ياهدـع  اذـل  درک ، ادـیپ  نیـسح  ماما  نانمـشد  زا  یهاوخنوخ  نتـشک و  يارب  یبوخ  هناهب  نایفوک  جورخ  اب  . دـشاب هدرک 

ار وا  نیمز  ایآ  دـش  هچ  تفر و  اجک  دـشن  مولعم  دـیدرگ  جراخ  هفوک  زا  دـیدرگ و  دوخ  بکرم  رب  راوس  يدـیبز  جاـجح  نب  ورمع  هلمج 
[ . 482  ] تفر نامسآ  هب  ای  دیعلب 

نشوجلا يذ  نب  رمش  راتخم و 

زا نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دـنرادن ، ناما  ربمغیپ  نادـناخ  ناگدنـشک  هک  درک  نالعا  راتخم  يداـنم  دـندش و  بولغم  ناـیفوک  هکنآ  زا  سپ 
نب ملسم  هلمج  زا  هک  شنایهارمه  رمش و  هب  نوچ  داتـسرف ، رمـش  بیقعت  هحفـص 430 ] رد [  ار  یبرز  دوخ  مالغ  راتخم  دـش ، جراخ  هفوک 
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یفرطب رمـش  دیوش ، رود  نم  زا  امـش  تفگ : ار  شناهارمه  تسا  هدـمآ  وا  بیقعت  رد  هک  درک  ساسحا  رمـش  دیـسر ، دوب  یبابـض  هللادـبع 
درک و هلمح  وا  رب  ناهگان  دش  کیدزن  وا  هب  هکنیمه  دـنک ، ادـج  دنتـسه  شهارمه  هک  ینایهاپـس  ناهارمه و  زا  ار  مالغ  هک  درک  تکرح 

رگا یبرز  رب  گرم  تفگ : دیسر  راتخم  هب  مالغ  ندش  هتشک  ربخ  نوچ  تشک ، ار  وا  تسکـش و  ار  وا  رمک  هک  درک  ترپ  شیوسب  يزیچ 
کتک ار  هیرق  نیا  ناـناقهد  زا  یکی  دیـسر  هیناـتلک  هیرق  هب  رمـش  . دوشن کـیدزن  نوعلم  نآ  هب  اـهنت  متفگیم : دوـب  هدرک  تروـشم  نم  اـب 
ریگب ار  نآ  باوج  هدرب و  ریبز  نب  بعصم  شیپ  هرصب  رد  ارم  همان  يرب  ردب  ناج  نم  گنچ  زا  یهاوخیم  رگا  تفگ  سپس  دز و  یلصفم 

عاضوا اجنآ  رد  راتخم  فرط  زا  یتیعمج  اب  هرمعوبا  هک  دیسر  ياهیرق  هب  ات  دش  ناور  هرصب  فرط  هب  تفرگ و  ار  همان  ناقهد  درم  ؟ روایب و 
نینچ ارم  رمـش  هک  درکیم  فیرعت  شیارب  ار  دوخ  تشذگرـس  دروخرب و  شناتـسود  زا  یکی  هب  اـجنیا  رد  دـندرکیم ، یـسررب  ار  هرـصب 
دومن قیقحت  رمش  ياج  زا  تساوخ و  ار  ناقهد  درم  نآ  هرمعوبا  نازابرـس  زا  یکی  افداصت  مناسرب ، بعـصم  هب  ار  شاهمان  ات  هداد  هجنکش 

تکرح ناشیا  لحم  يوسب  تعرـس  اب  يو  نتـشک  دصقب  هرمعوبا  تسین ، هلـصاف  رمـش  لحم  ناشیا و  نایم  خـسرف  هس  زا  شیب  دـش  مولعم 
نیا زا  ایآ  تفگ : میباوخن ؟ اجنیا  رد  ار  بش  اصوصخم  مینک و  ضوع  ار  دوخ  ياج  تسا  بوخ  متفگ : رمش  هب  دیوگ  یبابض  ملـسم  . درک
یبش همین  دوش ، رپ  سرت  زا  امـش  ياهلد  هک  نآ  ات  میهدیمن  تکرح  اجنیا  زا  ار  امـش  زور  هنابـش  هس  مسق  ادخب  يراد  سرت  وگغورد  درم 
خلم نیمزرـس  نآ  رد  اریز  تسا  خـلم  زاورپ  يادـص  متفگ : دوخ  اب  مدـش  نابـسا  ياـپ  يادـص  هجوتم  يرادـیب  باوخ و  ناـیم  نم  هک  دوب 

یناراوس مدش  هجوتم  هک  مدیلام  ار  میاهمـشچ  مدش و  رادیب  تسین  خلم  يادص  متفگ : دـش  رتدـیدش  ادـص  مدـید  سپـس  تشاد ، یناوارف 
دنکرب رد  گنج  سابل  دهاوخیم  هتساخرب و  مدید  ار  رمش  مشوپب  سابل  هک  متساخ  رباج  زا  . دننکیم هرـصاحم  ار  ام  ياههناخ  هک  دنتـسه 

هک دیشکن  یلوط  تخادرپ  هحفص 431 ] دربن [  هب  ناشیا  اب  رمـش  میتفرگ و  هرانک  ام  تسا  هدیناشوپ  صرب  يدیفـس  هک  مدید  ار  وا  يولهپ 
[ . 483  ] تشک ار  ثیبخ  دنوادخ  دیشک : دایرف  هرمعوبا  ناراوس  زا  یکی  دش و  دنلب  ربکا  هللا  يادص 

دنکیم بیقعت  ار  شمیمصت  راتخم 

دنک و تعرس  اهنآ  نتشک  رد  هک  تفرگ  میمصت  دندنویپیم ، ریبز  نب  بعـصم  هب  دنوریم و  هرـصب  هب  ماما  نالتاق  هک  دش  هجوتم  راتخم 
، دننک تسیز  ناما  رد  دنشاب و  هدنز  نیمز  يور  رد  ات  میراذگاو  دنـشکیم  ار  ماما  هک  ار  یتیعمج  دنکیمن  باجیا  ام  شور  : تشاد راهظا 
ار وا  منکیم و  دادمتـسا  ادـخ  زا  دوـب ، مهاوـخ  ربـمغیپ  نادـناخ  يارب  يرـصان  دـب  هدرک و  یهاوـخنوخ  يوـعد  غوردـب  تروـص  نیا  رد 
و دزاسیم ، حورجم  نآ  هب  ار  اهنآ  هک  هتخاس  يریت  نم  زا  دنکیم و  هعطق  هعطق  ار  اهنآ  ندب  هک  هداد  رارق  يریـشمش  ارم  هک  مرازگـساپس 

یبیجع راکتـشپ  ماما  نانمـشد  نتخاس  دوبان  رد  راتخم  تقو  نیا  زا  . دناتـسیم ار  ناشقح  نم  هلیـسو  هب  هدـینادرگ و  ناشیا  نوخ  بلاط  ارم 
سابد نب  هللادبع  دننام  دنتفر  بعصم  شیپ  هرصب  رد  دندرک و  رارف  هفوک  زا  تشاد  ار  ناشنتشک  هدارا  هک  یناسک  زا  ياهدع  اما  داد  جرخب 

درک رارف  هرـصب  يوس  هب  هفوک  زا  تشک و  دـنکیم ، یفرعم  راتخم  شیپ  ار  ماما  ناگدنـشک  هکنیا  مرج  هب  ار  رـسای  رامع  رـسپ  دـمحم  هک 
[ . 484]

ماما نالتاق  زا  رفن  هس 

دیامن هیلخت  اهنآ  زا  ار  رهـش  هتخاس و  كاپ  اهنآ  سحن  دوجو  زا  ار  نیمز  ات  دـننک  یفرعم  ار  ماما  نالتاق  هک  تساوخ  ناهارمه  زا  راـتخم 
ار کلام  نب  لمح  ینمهج و  دیسا  نب  هللادبع  يدب و  ریسن  نب  کلام  هلمج  زا  درکیم ، فیرعت  راتخم  يارب  تشاد  یناشن  اهنآ  زا  هک  ره 

نانمـشد يا  تفگ : ناشیا  هب  راتخم  دـندش  دراو  نوچ  و  درک ، راضحا  ار  نانآ  داتـسرف و  ناشیا  بیقعت  هیـسداق  رد  راتخم  دـندرک ، یفرعم 
رومأم هک  ار  یسک  دیهدب ؟ نم  لیوحت  ار  وا  تسا ؟ اجک  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ربمایپ ، نادناخ  نانمشد  يا  ربمایپ و  نآرق و  ادخ و 

ام رب  میدوبن  لیام  اعبط  دنداتـسرف و  وا  گنج  هب  رابجا  هب  ار  ام  نابرق ؛ دنتـشاد  راهظا  دـیتشک ؟ دـیتسرفب  دورد  هحفـص 432 ] وا [  رب  دیدوب 
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ار ریسن  نب  کلام  سپس  دیدرکن ؟ رظنفرص  يو  نتـشک  زا  دیداهنن و  تنم  ص )  ) ربمغیپ دنزرف  نیـسح  رب  ارچ  -؟ شخبب ار  ام  رازگ و  تنم 
تسد و نیاربانب  داد : نامرف  . تسا وا  نیمه  يرآ  تفگ : لماک  نب  هللادـبع  درب ؟ تراغ  هب  ار  ماـما  هـالک  هک  یتسین  سک  ناـمه  وت  تفگ :

رفن ود  سپـس  داد ، ناج  ات  دیطلغ  نوخ  رد  دندیرب ، ار  شیاپ  تسد و  دریمب ، ات  دنزب  اپ  تسد و  ردـق  نآ  دـیراذگب  دـینک و  عطق  ار  شیاپ 
هک ره  دـینارذگیم  ار  تایح  تاظحل  نیرخآ  ماما  نوچ  هک  دوب  بیجناـن  ياهزادـناب  ریـسن  نب  کـلام  . دز ندرگ  دـناوخ و  شیپ  ار  رگید 

تخاس دراو  ماما  رس  رب  ریشمش  دمآ و  کلام  هکنیا  ات  تشگیمرب ، دشیمن و  یضار  شلد  دنک  دیهش  ار  وا  ات  دمآیم  ترـضح  کیدزن 
اهب و تلکا  ال  دومرف : و   ) تخادنا تفرگ و  رس  زا  ار  نآ  ماما  دیدرگ ، يراج  نوخ  درک و  یمخز  ار  ترضح  رـس  تفاکـش و  ار  هالک  هک 

نوچ [ . 485 .( ] دـیامرف روشحم  ناراکمتـس  اب  ارت  دـنوادخ  یماشاین و  يروخن و  تسد  نیا  اب  ینعی  نیملاـظلا ! عم  هللا  كرـشح  تبرـش  ـال 
رـسپ سابل  وت  رب  ياو  تفگ : شرـسمه  دـیوشب  ار  نآ  تساوخ  نوچ  درب و  هفوکب  تشادرب و  ار  نآ  کلام  یتمیق ، دوب و  زخ  زا  ماما  هالک 

[486  ] دوب تخبدب  ریقف و  رمع  رخآ  ات  درم  نیا  ماما  نیرفن  رثا  رد  ربب ؟ نوریب  ماهناخ  زا  ار  نآ  يدروآ  نم  هناخب  هدرک و  تراغ  ار  ربمغیپ 
رد زج  ار  وا  ریگب و  تخس  نیـسح  رب  دوب : هداد  روتـسد  نآ  رد  هک  دیناسر  رح  هب  ار  دایزنبا  همان  هک  تسا  یـسک  نامه  ریـسن  نب  کلام  .

تـشاد راهظا  کلام  دندرک ، شنزرـس  تمالم و  دایزنبا  همان  ندناسر  تهج  زا  ار  وا  دارفا  زا  یـضعب  روایم ؟ دورف  فلع  بآیب و  نابایب 
[ . ] 487  ] ياهدرک تعاـطا  دوخ  هدـنامرف  ریما و  زا  هدومن و  ار  ادـخ  یناـمرفان  يرآ  تفگ : ار  وا  مدرک ! تعاـطا  دوـخ  ریما  ماـما و  زا  هک 

هحفص 433 ]

ماما هلتق  زا  رفن  راهچ 

هلحم هب  اج  نآ  زا  و  دندرک ، ریگتـسد  ار  کلام  نب  دایز  هلیبق  نیا  زا  داتـسرف و  هعیبض  ینب  هلیبق  هب  یئامنهار ، اب  ار  لماک  نب  هللادبع  راتخم 
ار ینـالوخ  سیق  نب  هللادـبع  یلجب و  هراکـشخیبا  نب  نامحرلادـبع  اـت  داتـسرف  ار  یتیعمج  و  دـنتفرگ ، ار  دـلاخ  نب  نارمع  دـنتفر و  هزنع 

ناناوج دیس  نالتاق  يا  ناکین و  ناگدنشک  يا  تفگ : ار  نانآ  راتخم  دندروآ ، راتخم  شیپ  ار  رفن  راهچ  نیا  هک  نآ  زا  سپ  . دننک ریگتسد 
نیا دیناشک ، اجنیا  هب  ار  امـش  دیدرب  تراغ  هب  ترـضح  نآ  زا  هکیلاوما  اما  دریگب ؟ ماقتنا  امـش  زا  ادـخ  هک  دـیدرکیم  رکف  چـیه  یتشهب ؛

[ . 488  ] دندز ندرگ  ار  ناشیا  رازاب  رد  دندرب و  رازاب  هب  ار  رفن  راهچ 

دباییم تاجن  ملسم  نب  دیمح 

تسد هک  تسین  مولعم  دوبن  كاپان  تنیط و  دب  نوچ  یلو  دوب  دعس  رمع  نایرکـشل  ءزج  هک  تسا  ءالبرک  ناراگنربخ  زا  ملـسم  نب  دیمح 
زا یخرب  عناـم  دـیاش  اـت  درکیم  یهارمه  نوـعلم  رمـش  اـب  رتـشیب  اـصوصخم  دـشیم  تاـیانج  زا  یلیخ  عناـم  هکلب  دـشاب  هدز  یتیاـنج  هـب 

نیـسحلا نب  یلع  هب  شمـشچ  دـندرک  تراغ  ار  اههمیخ  دـمآ و  هاگهمیخ  ولج  رمـش  هکیماگنه  دـیوگ : هلمج  زا  دوشب ، شیاـهيراکمتس 
وا هک  یشکب ؟ یهاوخیم  ار  ضیرم  رسپ  نیا  هللا  ناحبس  تفگ  دیمح  میشکن ؟ ار  ناوج  نیا  ایآ  تفگ  داتفا ، داجـس ) ماما   ) مالـسلاامهیلع
هک نآ  ات  مدـشیم  عنام  دوش  وا  محازم  تساوخیم  هک  ره  و  مدومن ، فرـصنم  وا  نتـشک  زا  ار  رمـش  هلیـسو  نیا  هب  تسین ، شیب  یکدوک 

ادـخ هب  یلو  دـنادرگرب ، ناشیا  هب  تسا  هتفرگ  ناشیا  زا  يزیچ  هک  ره  دوشن و  اـهنز  نیا  همیخ  دراو  سک  چـیه  تفگ  دـمآ و  دعـس  رمع 
عفد نم  زا  ار  یئالب  وت  راتفگ  اب  ادخ  هک  دـهد  تریخ  ادـخ  دومرف : نیـسحلا  نب  یلع  سپـس  . دـینادرگنرب ناشیا  هب  يزیچ  سک  چـیه  مسق 

کلام نب  بئاس  راتخم  هحفـص 434 ] دیوگ [ : هک  نانچ  تفای  تاجن  ندش  هتـشک  زا  هک  دوب  ماما  ياعد  نیمه  يور  دیاش  و  [ . 489  ] درک
ناگداتـسرف دـندرک ، تکرح  رگید  رفن  ود  مرـس  تشپ  مدرک ، رارف  سیقدـبع  هلحم  فرطب  ناـمدوخ  هلحم  زا  نم  داتـسرف ، اـم  يوس  هب  ار 

[ . 490  ] متفای تاجن  نم  دننک  ریگتسد  ار  اهنآ  دنتساوخ  ات  دندش و  مرگرس  ناشیا  اب  راتخم 
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يدسا لهاک  نب  ۀلمرح 

البرک رد  هلمرح  لاح  ره  رد  مـال ، هن  تسا  نوناـب  شحیحـص  هک  تسا  نآ  یخرب  هدـیقع  دـناهتفگ و  زین  نهاـک  نب  ۀـلمرح  نآ  طبـض  رد 
دیوگ يربط  یلو  [ . 491  ] تسا هدرک  دیهش  وا  ار  رغـصا  یلع  ترـضح  هک  فنحمیبا  لقن  هب  هلمج  زا  تسا  هداد  ماجنا  یگرزب  ياهتیانج 

زا يدرم  هلمرح  دـیوگ : رگید  ياـج  رد  و  [ 492 . ] درک دیهـش  ار  نسح  نب  هللادـبع  هلمرح  و  درک ، دیهـش  یمرـضح  تیبث  نب  یناـه  ار  وا 
نیز ترـضح  داجـس  ماما  تمدخ  هنیدم  رد  همظعم  هکم  زا  تشگزاب  رد  دـیوگ : ورمع  نب  لاهنم  [ . 493 . ] تسا هتشک  ار  نیـسح  نادناخ 

، دوب هدنز  مدمآ  نوریب  هفوک  زا  هکیتقو  متفگ  دش ؟ هچ  هلمرح  لاهنم  دومرف : ماما  مدش ، بایفرش  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا 
: دومرف رابود  رانلا ! رح  هقذا  مهللا  دـیدحلا ، رح  هقذا  مهللا  دـیدحلا ، رح  هقذا  مهللا  دومرف : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  تسد  ود  ماما 

دورو مدش ، هفوک  دراو  هتفگ و  كرت  ار  هنیدم  ! ناشچب وا  هب  ار  شتآ  ترارح  ایادخ  دومرف : راب  کی  ناشچب و  وا  رب  ار  نهآ  زادگ  ایادـخ 
هب راتخم  ندـید  يارب  هدـش و  راوس  دـیدزاب  دـید و  ندرک  رازگرب  زا  سپ  دوب ، تسود  نم  اب  ـالبق  وا  و  دوب ، راـتخم  جورخ  اـب  نراـقم  نم 

يدـماین و ام  ندـیدب  تسا  ام  رایتخا  رد  هفوک  تموکح  هکیتقو  زا  لاهنم  تفگ : راـتخم  . مدرک دروخرب  وا  اـب  لزنم  نوریب  رد  متفر  شلزنم 
تبحص هب  مه  اب  هک  ماهدمآ ، هحفـص 435 ] نونکا [  نیمه  مدوب و  هکم  رد  تدـم  نیا  رد  متفگ : يدرکن ؟ کمک  ار  ام  یتفگن و  کیربت 

هک دیشکن  یلوط  دربیم ، ار  یسک  راظتنا  هکنیا  لثم  درک  فقوت  اج  نآ  رد  راتخم  میدیسر ، هفوک  هسانک  هب  ات  میداد  همادا  هارب  هتخادرپ و 
رب ارم  هک  هللادمحلا  تفگ : راتخم  دندروآ  ار  هلمرح  نوچ  . دش ریگتـسد  لهاک  نب  ۀلمرح  هک  هراشبلا  دنتفگ : دـندمآ و  ناود  ناود  یعمج 
زین ار  شیاهاپ  تفگ : سپـس  دیرب ، ار  شیاهتـسد  دـنک ؟ عطق  ار  هلمرح  ياهتـسد  داد : نامرف  ار  وا  تساوخ ، ار  دالج  دـینادرگ ، طلـسم  وت 

رد دوب  هدـنز  زونه  هک  ار  وا  دـندز و  شتآ  دـندروآ و  ین  ياههتـسد  دـیروایب ، شتآ  تفگ  نآ  زا  سپ  دـیرب ، زین  ار  شیاـهاپ  نک ؟ عـطق 
بوخ تقو  همه  ادخ  حیبست  تفگ : راتخم  هللا ، ناحبـس  متفگ : رایتخایب  داتفا  مرطاخب  داجـس  ماما  شیامرف  دـیوگ : لاهنم  . دـندنکفا شتآ 

لاـح زا  متفر  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دزن  هکم  زا  تشگزاـب  رد  ریما  متفگ : ؟ دوـب بجعت  يور  زا  راـب  نیا  هک  نیا  لـثم  اـما  تـسا 
و رانلا ، رح  هقذا  مهللا  دـیدحلا ، رح  هقذا  مهللا  دـیدحلا ، رح  هقذا  مهللا  دومرف : تشادرب و  اعد  هب  تسد  تسا  هدـنز  متفگ  دیـسرپ ، هلمرح 

نب یلع  زا  یتسار  تفگ : راتخم  . دـش يراج  منابز  رب  هلمج  نیا  هدومن و  بجعت  مدـید  هدـش  باجتـسم  امـش  تسد  هب  ار  ماما  ياعد  نوچ 
تساخرب و سپس  داد  ماجنا  ینالوط  هدجس  داتفا و  هدجس  هب  راتخم  درک ، اعد  نینچ  نیا  هک  مدینش  ادخب  يدینش ؟ مالسلاامهیلع  نیـسحلا 

اذغ ام  هناخ  رد  دهدب  امب  يراختفا  هدرک و  نیزم  ارم  هناخ  دنادب  حالـص  رگا  ریما  متفگ : میدیـسر  ملزنم  ولج  نوچ  میتشگرب و  دـش  راوس 
هب ارم  نونکا  هدش و  باجتـسم  نم  تسد  هب  هک  درک  اعد  راهچ  نیـسحلا  نب  یلع  هک  يدادربخ  ارم  دوخ  وت  لاهنم ؛ تفگ : دیئامرف ؟ لوانت 

[ . 494  ] ماهزور هدش  باجتسم  نم  تسد  هب  ماما  ياعد  هک  تداعس  نیا  هنارکشب  زورما  ینکیم  توعد  اذغ 

لیقع دنزرف  نامحرلادبع  ناگدنشک 

نم یناکم  اوفرعاف  لیقعیبا  هحفص 436 ] دناوخیم [ : ار  زجر  نیا  دمآ و  نادیم  هب  ملسم  ردارب  لیقع  دنزرف  نامحرلادبع  اروشاع  زور  رد 
نوخ كاخ و  هب  ار  رفن  هدـفه  تخادرپ و  گنجب  . دیـسانشب مشاه  ینب  ناـیم  رد  ارم  تیعقوم  تسا و  لـیقع  مردـپیناوخا  مشاـه  مشاـه و 
دوب رصع  ماگنه  داتسرف ، ناشیا  غارس  هب  ار  لماک  نب  هللادبع  راتخم  [ . 495  ] دندرک دیهش  ار  وا  طوح  نب  ریشب  دلاخ و  نب  نامثع  ات  دیـشک 

مـشکن ار  امـش  مامت  رگا  دشاب  نم  ندرگب  هلیبق  نیا  هانگ  درک  نالعا  تیعمج  هب  دـندرک ، هرـصاحم  ار  ناشیا  هلیبق  نامهد  ینب  دجـسم  هک 
بیقعت رد  یتیعمج  دننک ، ادیپ  ار  اهنآ  ات  دنتساوخ  تلهم  نامهد  هلیبق  . دیهدب نم  لیوحت  ار  طوح  نب  رـشب  دلاخ و  نب  نامثع  هک  نآ  رگم 

لماک نب  هللادبع  لیوحت  دنتفرگ و  ار  اهنآ  دننک ، رارف  هریزج  هب  دـنراد  میمـصت  هک  دـنتفای  ار  ناشیا  نادـیم  رد  ات  دـندرک  تکرح  ناشیا 
نزب شتآ  ار  ناشندب  درگرب و  داد  روتـسد  راتخم  درک ، غالبا  راتخم  هب  ار  ناشربخ  نوچ  دز و  ندرگ  دـعج  هاچ  رانک  رد  ار  ناشیا  دـنداد ،
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[ . 496  ] دنوش رتسکاخ  ات 

یحبصا دیزی  نب  یلوخ 

ماما رس  دنتساوخ  هکیماگنه  زین  و  درک ، يزادناریت  مالسلاهیلع  نانمؤملاریما  دنزرف  نامثع  هب  هلمج  زا  داد  ماجنا  یئاهراک  البرک  رد  یلوخ 
، تشگرب دیزرل و  دوخ  رب  تفرگارف و  ار  وا  سرت  تفر  ولج  هک  یلوخ  نک  ادج  ار  ماما  رس  تفگ : ار  یلوخ  سنا  نب  نانـس  دننک  ادج  ار 

رصع سپس  . درک عطق  ار  ماما  رس  دمآ و  دوخ  سپس  يزرلیم  دوخ  رب  ارچ  دنک  عطق  ار  تتسد  دنک و  کشخ  ار  تیوزاب  ادخ  تفگ  نانس 
هدش هتـسب  رـصق  رد  دمآ  رـصق  ولج  دش و  رهـش  دراو  یلوخ  نوچ  دربب ، هللادیبع  دزن  ات  درپس  یلوخ  هب  ار  ماما  رـس  دعـس  رمع  اروشاع  زور 

تبون بش  نیا  یمرـضح و  هلیبق  زا  رگید  دـسا و  ینب  هفیاط  زا  یکی  دوب  نز  ود  ار  وا  داهن  تشط  ریز  ار  رـس  تفر و  دوخ  هناخب  اذـل  دوب ،
رد هک  تسا  یلع  نب  نیـسح  رـس  نیا  ماهدروآ ، تیارب  ار  راـگزور  تورث  تفگ : یلوخ  يدروآ ؟ ربخ  هچ  دیـسرپ  نز  دوب ، هیمرـضح  نز 
رس مسق  ادخب  يروآیم  هناخ  هب  ار  ربمغیپ  رسپ  رـس  وت  دنیآیم و  هحفـص 437 ] هرقن [  الط و  اب  مدرم  وت  رب  ياو  تفگ : نز  تسا ، ام  هناخ 
زا رون  هک  درک  هدهاشم  تشط  ولج  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  تساوخ و  رب  اج  زا  نز  تفرگ ، دهاوخن  رارق  باوختخر  کی  رد  زگره  وت  نم و 
رس یلوخ  دش  حبص  نوچ  دنزاورپ ، رد  تشط  فارطا  هک  مدید  ار  يدیفس  ناغرم  مسق  ادخب  دیوگیم  تسا ، لصتم  نامسآ  ات  تشط  ریز 

یلوخ هناخ  ناشیا  دـننک  ریگتـسد  ار  یلوخ  ات  درک  رومأم  یتیعمج  اب  ار  دوخ  دراگ  سیئر  هرمعوبا  راتخم  [ . 497  ] درب دایزنبا  دزن  ار  ماما 
وا زا  دـمآ ، نوریب  قاـطا  زا  شاهیمرـضح  نز  ناـمه  درکیم  یـسرزاب  هناـخ  ياـیاوز  زا  دـش و  هناـخ  دراو  هرمعوـبا  دـندرک ، هرـصاحم  ار 

نوریب ار  وا  دـندش و  حارتسم  دراو  دومن ، هراشا  حارتسم  فرطب  رـس  تسد و  اب  منادیمن و  تفگ  نابز  اـب  وا  تسا  اـجک  یلوخ  دندیـسرپ :
راتخم دومن ، فیلکت  بسک  يو  هرابرد  داتسرف و  راتخم  غارـس  هب  هرمعوبا  دوب ، هداهن  رـس  رب  هالک  ياج  هب  یلیبنز  هک  یلاح  رد  دندیـشک 

دـش لیدبت  رتسکاخ  هب  دسج  مامت  ات  داتـسیا  راتخم  دندز ، شتآ  ار  شدسج  سپـس  دنـشکب و  ار  وا  شاهناخ  ولج  داد  روتـسد  دمآ و  دوخ 
[ . 498]

دعس رمع  راتخم و 

هدازرهاوخ هدعج  دنزرف  هللادبع  دز ، مالسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  ماما  ناگدنـشک  نتخاس  دوبان  نتـشک و  هب  تسد  راتخم  هکنآ  زا  سپ 
شتطاسو نانمؤملاریما  هب  هللادـبع  باستنا  رطاخ  هب  زین  راتخم  دـهدب ، ناما  يو  هب  ات  دومن  تطاسو  راتخم  شیپ  دعـس  رمع  زا  نانمؤملاریما 

رمع يارب  دـیبعیبا  نب  راتخم  زا  تسیاهمان  ناما  نیا  میحرلا  نامحرلا  هللا  مسب  : تشون نومـضم  نیاب  رمع  يارب  ياهمان  ناما  تفریذـپ و  ار 
ياهداد ماجنا  هتـشذگ  رد  هک  یلمع  هب  تبـسن  هک  تنادـنزرف  نادـناخ و  لام و  ناج و  هب  تبـسن  یئادـخ  ناـماب  یتسه  نمیا  وت  دعـس  نب 
نازابرس زا  هک  ره  دنزن ، رس  وت  زا  یثدح  يوشن  جراخ  رهش  زا  یـشاب و  دوخ  هناخ  مزالم  هدوب و  ربنامرف  عیطم و  هکیتقو  ات  يوشن  هذخاؤم 

یهاوگ همانناما  نیا  رب  یعمج  و  دـنکن . راتفر  وا  اب  یبوخ  اب  زج  درک  تاقالم  ار  دعـس  رمع  مدرم  ریاس  ربماـیپ و  نادـناخ  نایعیـش  ادـخ و 
وضو هکیراک  دوب  نیا  دزن  رـس  وا  زا  یثدح  هلمج : زا  راتخم  دوصقم  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  هحفص 438 ] دنداد [ .
دیزی هکنیا  ات  دروآ  لمع  هب  یمادقا  وا  هب  تبسن  تسناوتیمن  دوب  هداد  دعس  رمع  هب  هکیناما  نیا  يور  راتخم  . دهدن ماجنا  دنکیم  لطاب  ار 

راتخم و مایق  زا  تبحـص  ات  دـش  هتفگ  ینخـس  يرد  ره  زا  تخادرپ  هرکاذـم  هب  وا  اب  تفر و  هیفنح  نب  دـمحم  شیپ  يراصنا  لیحارـش  نب 
: تشاد راهظا  هیفنح  دمحم  دنکیم ، نامگ  ناشیا  هاوخنوخ  ناتسود و  زا  ار  دوخ  راتخم  هک  نیا  دمآ و  نایم  هب  ربمایپ  نادناخ  یهاوخنوخ 

دوخ راـنک  رد  تخت  يور  ار  اـهنآ  تسا و  وا  نیـشنمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  لـتاق  هک  نآ  اـب  دـنادیم  اـم  هعیـش  ار  دوخ  وا  هنوـگچ 
؟ يدرک تاقالم  ار  يدـهم  ایآ  دیـسرپ  دـش و  شرفـس  يایوج  راتخم  تفر ، راـتخم  ندـیدب  تشگرب  هفوکب  لیحارـش  نب  دـیزی  . دـناشنیم
ار وا  لـتق  میمـصت  عقوم  نآ  زا  راـتخم  درک ، فیرعت  دوب  هدـش  هرکاذـم  دـمحم  وا و  ناـیم  هچ  نآ  دـیزی  تفگ : هچ  دیـسرپ : يرآ . تفگ :
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ياهاپ ياراد  هک  ار  يدرم  ادرف  تشاد : راهظا  یعمج  روضح  رد  اذل  دشاب  هتشاد  ياهناهب  دوب  مزال  دوب  هداد  وا  هب  هکیناما  اب  یهتنم  تفرگ 
ناگتشرف دنوشیم و  لاحشوخ  نیمز  رد  نانمؤم  وا  ندش  هتشک  اب  هک  تشک  مهاوخ  دراد  تسویپ  یناوربا  و  هتفرورف ، ینامـشچ  گرزب و 

فالخ هک  دنزب  یتیلاعف  هب  تسد  ات  دـنک  راداو  ار  دعـس  رمع  تالمج  نیا  اب  تساوخ  راتخم  . دـندرگیم رورـسم  نامـسآ  رد  یهلا  برقم 
راتخم دوصقم  هک  دـیمهف  تالمج  نیا  زا  دوب  راتخم  روضح  رد  یعخن  دوسا  نب  مثیم  . دـشکب ار  وا  هناهب  نیا  هب  اـت  دـشاب  هماندـهع  طورش 

رمع . شاب دوخ  رکفب  هتفرگ  یمیمصت  نینچ  راتخم  تفگ : داتـسرف و  دعـسنبا  غارـس  هب  ار  شرـسپ  دمآ و  هناخ  هب  يروف  تسا ، دعـس  رمع 
اجنیا دیـسر ، نامحرلادبع  رهن  رانک  دوب و  هتخاس  دوخ  هک  یمامح  ولج  ات  درک  تکرح  دوش  جراخ  هفوک  زا  هنابـش  تفرگ  میمـصت  دـعس 

ینک رارف  رگا  یلو  دـشکب  ارت  دـناوتب  هک  تـسا  نآ  زا  رتـکچوک  یلیخ  راـتخم  تـشاد  راـهظا  داد و  بـیرف  ار  وا  دوـب  شهارمه  هکیـسک ،
رمع زور  نآ  يادرف  دینارذگ ، توکس  هب  دش و  ربخاب  ناتساد  نیا  زا  راتخم  یلو  . تشگرب اذل  دنکیم  ریـسا  ارت  لایع  بارخ و  ار  تاهناخ 

راتخم شیپ  مه  اب  شرسپ  اب  دعس  رمع  هاگچیه  و  تسا ، هنوگچ  عاضوا  دنیبب  ات  داتسرف  راتخم  شیپ  ار  صفح  شرسپ  هحفص 439 ] دعس [ 
افو ياهداد  مردـپ  هب  هکیناما  هب  تبـسن  ایآ  دیـسرپ : صفح  دـشکب ، ار  ناشیا  تسا  نکمم  دنـشاب  مه  اـب  رگا  هک  دیـسرتیم  اریز  دـنتفریمن 

: تفگ تفر و  دعس  رمع  هناخب  هرمعوبا  دشکب ، ار  دعـس  رمع  ات  داتـسرف  ار  هرمعوبا  راتخم  لاح  نیمه  رد  . نیـشنب تفگ : راتخم  دینکیم ؟
ار وا  رـس  درک و  ادج  نت  زا  ار  شرـس  ریـشمش  اب  هرمعوبا  دیـشوپیم ، ار  دوخ  سابل  هکیماگنه  دش ، تکرح  هدامآ  رمع  دـبلطیم ، ارت  ریما 

يریخ وا  زا  سپ  یگدــنز  رد  تـفگ : صفح  ؟ یــسانشیم ار  وا  اـیآ  دیــسرپ : دعــس  رمع  دــنزرف  صفح  زا  راــتخم  دروآ ، راــتخم  شیپ 
دش هتشک  مه  رمع  رسپ  هک  نآ  زا  سپ  دننزب ، ندرگ  زین  ار  وا  داد  روتـسد  سپـس  تشاد ، یهاوخن  یگدنز  وا  زا  سپ  تفگ : راتخم  . تسین
هـس رگا  مسق  ادـخ  هب  دنتـسین ، ناسکی  یلو  نیـسح  ربکا  یلع  لابق  رد  يرگید  مالـسلاهیلع و  نیـسح  نوخ  لباقم  رد  یکی  تشاد : راـهظا 

[ . 499  ] تسا هدشن  مالسلاهیلع  نیسح  تشگنا  دنب  کی  یفالت  مشکب  ار  شیرق  مراهچ 

هیفنح دمحم  دزن  رمع  رس 

هب نومضم  نیا  هب  مه  ياهمان  داتسرف و  هیفنح  دمحم  يارب  هرامع  نب  نایبظ  دیعـس و  نب  رفاسم  هارمه  ار  شدنزرف  دعـس و  رمع  رـس  راتخم 
، يدـهم يا  وت  رب  دورد  دـیبعیبا . نب  راتخم  فرط  زا  یلع  نب  دـمحم  تما  يدـهم  هب  تسا  ياهمان  میحرلا  نامحرلا  هللا  مسب  : تشاگن يو 

ردب رد  ریسا و  ای  هتـشک و  ار  اهنآ  تخاس ، هدامآ  نانمـشد  هب  نداد  هجنکـش  يارب  ارم  هک  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  مرازگـساپس  ار  یئادخ 
مداتسرف امش  يوس  هب  ار  شدنزرف  دعس و  رمع  رس  درک ، يرای  ار  امش  روای  تشک و  ار  امش  ناگدنشک  هک  منکیم  رکـش  ار  ادخ  متخاس ،

تـسد دنـشاب  نیمز  يور  رد  ناـشیا  زا  یـشک  سفن  هک  یتقو  اـت  میاهتفاـی و  تسد  وا  رب  هتـشاد و  تکرـش  امـش  نوخ  رد  هک  ار  هک  ره  و 
دمحم هکیتقو  رد  اـفداصت  هحفـص 440 ] يدـهم [ . يا  امـش  رب  دورد  دیـسیونب ، میارب  ار  ناتدوخ  هیرظن  منکیم  شهاوخ  دیـشک ، مهاوخن 

رمع رـس  هب  دـمحم  مشچ  هکنیمه  دـندرک ، دراو  ار  اهرـس  دومنیم  داقتنا  وا  زا  درکیم و  تبحـص  راتخم  زا  دـندوب  وا  اب  هکیناسک  اب  هینح 
فرط زا  و  نکم ، شومارف  راتخم  زا  ار  زور  نیا  اراگدرورپ  درک : ضرع  دوشگ و  اعد  هب  تسد  سپـس  دروآ و  اـج  هب  رکـش  هدجـس  داـتفا 

[ . 500 ! ] تسین راتخم  يارب  یشزغل  سپ  نیا  زا  مسق  ادخب  امرف ! اطع  وا  هب  شاداپ  نیرتهب  تربمایپ  نادناخ 

لضفلا یبا  ترضح  لتاق  لیفط  نب  میکح 

ار وا  هحلسا  سابل و  درک و  دیهش  ار  لضفلایبا  ترـضح  دومن و  ناراب  ریت  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  یناسک  زا  لیفط  نب  میکح 
نماد هب  تسد  میکح  لیماف  دندروآیم  راتخم  فرطب  هدومن  ریگتـسد  ار  وا  داتـسرف و  شغارـسب  ار  لماک  نب  هللادـبع  راتخم  دومن ، تراغ 

تسا و ریما  اب  راک  نیا  رایتخا  تفگ  وا  رادرب ؟ يو  زا  تسد  تفگ : ار  لماکنبا  يدع ، دنک ، تعافش  راتخم  شیپ  ات  دندز  متاح  نب  يدع 
ار وا  تعافش  راتخم  میسرتیم  دنتفگ : نایعیـش  دش  هناور  راتخم  يوس  هب  وا  دید ، مهاوخ  ار  راتخم  سپ  تفگ : يدع  درادن ، یطبر  نم  هب 
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رد دوب  هتسب  شیاههناش  هک  ار  میکح  . دیراتخم تفگ : میشکب  ار  وا  راذگب  تسا ، هدش  بکترم  یگرزب  مرج  هچ  ینادیم  هک  نآ  اب  دریذپب 
نوریب یگدـنز  رد  ارت  ياهـسابل  نوـنکا  يدرک ؟ تراـغ  ار  یلع  نب  ساـبع  ياهـسابل  هـک  يدوـب  وـت  دـنتفگ : ار  وا  دنتـشادهگن و  يراـنک 

هماج هب  نم  ریت  هک  یئوگیم  يدومن و  باترپ  مالسلاهیلع  نیسح  فرط  هب  ریت  هک  يدوب  وت  دنتفگ : هاگنآ  دندرک و  هنهرب  ار  وا  میروآیم 
شیوس هب  اهریت  فرط  هس  زا  . يداد رارق  ریت  فدـه  ار  ماما  هکناـنچ  مینکیم  ناراـب  ریت  ارت  مسق  ادـخب  دـیناسرن ؟ رازآ  ار  وا  دیـسر و  ماـما 

رد ار  وا  دمآ ، راتخم  شیپ  متاح  نب  يدع  . دیدرگ تشپراخ  دننام  هک  دندز  شندـب  رب  ریت  ردـقنآ  دـنکفا ، نیمز  رب  ار  وا  دـیدرگ و  باترپ 
دندوب هدادن  ماجنا  يراک  یلو  دندوب  البرک  رد  هک  شاهلیبق  دارفا  زا  ياهدـع  هرابرد  ار  وا  تعافـش  البق  درک و  مارتحا  دـیناشن و  دوخ  رانک 
نیـسح لـتاق  هراـبرد  هک  يرامـشیم  زیاـج  دوـخ  يارب  تفگ : راـتخم  درک ، ناـیب  ار  دوـخ  دوـصقم  يدـع  دوـب ، هحفـص 441 ] هتفریذـپ [ 

وت هب  ار  وا  تسا  نینچ  رگا  تـفگ : راـتخم  تـسا ، هدرکن  يراـک  هـنرگ  دناهتـسب و  غورد  وا  رب  تـفگ : يدـع  ینک ؟ تعافـش  مالـسلاهیلع 
ام دیدرک ؟ باتش  ارچ  دیسرپ : دنتـشک ، ار  وا  نایعیـش  تفگ  دش ؟ هچ  درم  نیا  دیـسرپ  راتخم  دندش  دراو  شناهارمه  لماکنبامدیـشخب و 

هکلب یئوگیم  غورد  تفگ : دیدرگ و  تحاران  يدع  دندادن ، شوگ  نم  نخـس  هب  نایعیـش  میدوب ، هتفریذـپ  شاهرابرد  ار  يدـع  تعافش 
دهد خر  یعازن  يدـع  لماکنبا و  نایم  دوب  کـیدزن  يدومن ، باتـش  وا  نتـشک  رد  تهج  نیا  زا  دریذـپیم  ارم  تعافـش  ریما  هک  یتسناد 

[ . 501  ] تفای نایاپ  هلئاغ  دومن و  توکس  هب  رما  ار  لماک  هللادبع  راتخم  یلو 

يدبع هرم  نب  ذقنم 

هک وا  دندرک  هرصاحم  ار  شاهناخ  داتـسرف ، مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  لتاق  يدبع  هرم  نب  ذقنم  غارـس  هب  ار  لماک  نب  هللادبع  راتخم 
درک هلمح  راتخم  نازابرس  زا  یکی  هب  هزین  اب  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  دیدرگ و  دوخ  رکیپ  هوک  بسا  رب  راوس  حلـسم  دوب  ریلد  عاجـش و  يدرم 

اب وا  تخاس و  دراو  وا  رب  ریشمش  تبرـض  دنچ  درک و  هلمح  وا  رب  ریـشمش  اب  لماکنبا  دیـسرن ، يوب  یبیـسآ  یلو  تخادنا  بسا  زا  ار  وا  و 
بسا رب  یتخـس  بیهن  هرخالاب  دش  لش  تسد  نآ  ادعب  هک  نآ  زج  درکن  رثا  وا  رد  دوب  يوق  شاهرز  نوچ  یلو  دادیم  ریـشمش  ولج  تسد 

[ . 502  ] تسویپ ریمع  نب  بعصم  هب  هرصب  رد  هدرک و  رارف  نازابرس  گنچ  زا  هک  دز 

ملسم دنزرف  هللادبع  لتاق 

ناشیا و  دناهدوب ، دایزنبا  نادنز  رد  هک  فورعم  نالفط  ود  زا  ریغ  دندوب  البرک  رد  لیقع  نب  ملـسم  زا  ینادنزرف  هک  دیآیمرب  خـیراوت  زا 
هللادبع دومن و  باترپ  شیوس  هب  لوا  ریت  درک ، دیهـش  ار  وا  ریت  ود  اب  نوعلم  داقر  نب  دیز  هک  تسا  هللادـبع  هلمج  زا  دـناهدیگنج  البرک  رد 

: تفگ نینچ  هحفـص 442 ] درک [  تباصا  وا  هب  ریت  نیا  هکیماگنه  تخود و  شتروص  هب  ار  تسد  ریت  هک  داد  رارق  لـیامح  ار  دوخ  تسد 
راوخ ار  ام  هکنانچ  نک  راوخ  ار  نانآ  و  دنتشک ، ار  ام  هکنانچ  شکب  ار  اهنیا  ادنوادخ  دنتخاس  راوخ  دندرمش و  مک  ار  ام  نانیا  ایادخ  راب 

نوریب وا  یناـشیپ  زا  ار  ریت  نداد  تکرح  اـب  دـمآ و  ناوج  نیلاـبب  سپـس  درک ، دیهـش  ار  وا  هک  دز  وا  رب  يرگید  ریت  نوعلم  نیمه  ؟ دـندرک
شیریگتـسد يارب  ار  لماک  هللادبع  راتخم  . دـشکب نوریب  ار  نآ  تسناوتن  دـنام و  یقاب  شیناشیپ  رد  دوب  نهآ  زا  هک  ریت  ناکیپ  یلو  دیـشک 

سک چیه  داد  روتسد  لماکنبا  دوب  یعاجش  درم  نوچ  و  دمآ ، نوریب  هدیشک  ریشمش  اب  دیز  دندرک ، هرـصاحم  ار  شاهناخ  تخاس ، رومأم 
زونه دندرک  ساسحا  نوچ  دنتشک ، ار  وا  هلیسو  نیا  هب  دینک ، نارابگنس  نارابریت و  ار  وا  هکلب  دوشن  کیدزن  وا  هب  هدیشک  ریشمش  هزین و  اب 

[ . 503  ] دندز شتآ  دوب  هدنز  زونه  هک  ار  وا  دنروآ و  شتآ  ات  داد  نامرف  دراد  ندب  رد  یقمر 

سنا نب  نانس  راتخم و 

ادج نت  زا  وا  زین  ار  ماما  رـس  داد و  رارق  ریت  فدـه  ار  ماما  ندـب  هک  تسا  یناسک  زا  دوب و  دعـس  رمع  هاپـس  نارـس  زا  یکی  سنا  نب  نانس 
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مه دـننک و  بارخ  ار  شاهناخ  داد  روتـسد  تسا ، هدرک  رارف  هرـصب  هب  هک  دـش  هجوتم  دـمآرب  يو  زا  يوجتـسج  ماقم  رد  هک  راـتخم  درک 
رد ار  يرـسپ  هک  يونغ  هبقع  نب  هللادـبع  دـننام  درک  بارخ  ار  اهنآ  ياـههناخ  راـتخم  دـندوب و  هدرک  رارف  هک  دـندوب  يداـیز  دارفا  نینچ 

هدزاود البرک  رد  تفگیم : هک  یمعثخ  هورع  نب  هللادـبع  دـننام  .و  دومن بارخ  ار  شاهناخ  راتخم  درک ، رارف  هریزج  هب  دوب ، هتـشک  ـالبرک 
[ . 504  ] دیدرگ قحلم  ریبز  نب  بعصم  هب  تفر و  هرصب  هب  درک و  رارف  مه  وا  هک  مدرب  راک  هب  ریت 

حیبص نب  ورمع 

زا یضعب  رد  یلو  ماهتشکن ، ار  یسک  اما  ماهدرک  یمخز  ریـشمش  اب  ار  یخرب  هزین و  اب  ار  یـضعب  البرک  رد  هک  تسا  هتفگ  حیبص  نب  ورمع 
وا زین  ار  ملـسم  ترـضح  ردارب  لیقع  نب  هللادبع  هکلب  [ 505  ] تسا هتشک  هحفـص 443 ] وا [  ار  ملـسم  نب  هللادبع  هک  تسا  هدـمآ  تایاور 

ماـب تشپ  رد  دوـب  هتفر  باوـخب  اـهمشچ  همه  هک  بش  ياـههمین  دوـمن ، وا  ندرک  ریگتـسد  رومأـم  ار  یعمج  راـتخم  [ . 506  ] تسا هتـشک 
ياهدوب يریشمش  تشز  هچ  تفگ : ورمع  دنتفرگ  دوب  هداهن  رس  ریز  هک  ار  شریـشمش  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  هتفر و  شنیلاب  درگ  شاهناخ 

ورمع دندرک و  رپ  ار  رـصق  لخاد  مدرم  داد  ماع  نذا  راتخم  هدنیآ  زور  تقو  لوا  دننک ، شینادنز  داد  روتـسد  دندروآ و  راتخم  شیپ  ار  وا 
ماما یهاوخنوخ  هب  هک  ار  یناسک  اما  دنادیم  ناملـسم  ار  دوخ  کلذ  عم  دیـشکیم  ار  ماما  هک  تسا  اجنیا  بجعت  . دندروآ هتـسب  تسد  ار 

رد ریـشمش  رگا  ادـخ  زا  رود  نارفاک  يا  تشاد : راهظا  دنـشکب  ار  وا  دـنهاوخیم  درک  ساسحا  هکیتقو  اریز  دـنادیم  رفاک  دـناهدرک  ماـیق 
نیرتدـب هک  امـش  تسد  هب  هک  متقوشوخ  موش  هتـشک  تسا  انب  هک  نونکا  یلو  مدرکیم  ياهلماعم  هچ  امـش  اب  هک  دـیدیمهفیم  دوب  متـسد 

نب هللادبع  ! مدشیم هتشک  هاگنآ  مدیگنجیم  امش  اب  یتدم  دوب و  متسد  رد  ریـشمش  متـشاد  تسود  هکنیا  زج  موشیم  هتـشک  دیئادخ  قلخ 
: تفگ راـتخم  دـیهدیم ؟ روتـسد  هچ  تسا  هتخاـس  حورجم  ریـشمش  اـب  ار  یـضعب  هزین و  اـب  ار  یـضعب  هک  تسا  دـقتعم  وا  تـفگ : لـماک 

[ . 507  ] داد ناج  ات  دندز  وا  رب  ریت  نادنچ  دش  رداص  يزادناریت  روتسد  دیهاوخب ؟ ار  نازادناریت 

دهاوخیم کمک  راتخم  زا  هیفنح  دمحم 

اب ات  دیبلط  دنتشاد  یئاونـش  دمحم  زا  هک  ار  هفوک  لاجر  زا  رفن  هدفه  دندوب و  وا  اب  هک  ار  شنادناخ  زا  ياهدع  هیفنح و  دمحم  ریبز  هللادبع 
نم دناهدرکن  قافتا  یسک  تعیب  رد  یمالسا  تلم  مامت  هکیتقو  ات  تفگیم : درکیم و  یچیپرس  ریبزنبا  اب  تعیب  زا  دمحم  دننک ، تعیب  وا 

هفوک رب  راتخم  هک  نآ  زا  سپ  اـما  دـیزرون ، رارـصا  یلیخ  مه  ریبزنبا  دـش و  یئادـص  رـس و  نیفرط  ناـیم  وگتفگ  نیا  رد  منکیمن ، تعیب 
تعیب هب  ار  مدرم  دریگب و  الاب  ناشیا  راک  ادابم  هک  دیسرت  هللادبع  هحفص 444 ] درکیم [ ، توعد  هیفنح  دمحم  هب  ار  مدرم  دش و  یلوتسم 

رد ار  اهنآ  همه  دیزرویم ، رارصا  ناشیا  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  تقو  نیا  زا  ددرگ ، لامیاپ  ریبزنبا  تسایر  هجیتن  رد  دنناوخب و  هیفنحنبا 
فارطا ناشیا  ندز  شتآ  يارب  یناوارف  مزیه  یتح  منزیم و  شتآ  ار  امش  دینکن  تعیب  ررقم  دعوم  ات  رگا  دروخ  مسق  درک و  سبح  مزمز 

دـشوپیم لمع  هماج  شاهتفگ  هب  هللادبع  هک  دـندوب  نئمطم  دـندرکیم و  يرامـش  زور  شناهارمه  دـمحم و  دوب ، هدرک  عمج  ناشـسبحم 
ار ناهارمه  دوخ و  لاح  یسیونب و  هفوک  مدرم  راتخم و  هب  ياهمان  هک  تسا  روطچ  دندرک : داهنـشیپ  هیفنحنبا  ناهارمه  زا  یـضعب  [ . 508]
هک ار  شناهارمه  زا  رفن  هس  دندوب  باوخ  رد  نادنز  رد  ولج  نانابـساپ  هک  یبش  همین  هیفنح  دـمحم  ؟ ینک دادمتـسا  ناشیا  زا  یهد و  حرش 

نیـسح اـب  هکناـنچ  دـنزاسن  راوخ  دـننک و  يراـی  ار  ناـشیا  اـت  تساوخ  هفوک  مدرم  زا  دومن و  هفوـک  هناور  ياهماـن  اـب  دـندوب  هفوـک  لـها 
وا و هک  تسا  امـش  ربمایپ  لسن  امـش و  يدـهم  نیا  تشاد : راهظا  دـناوخ و  هفوک  مدرم  يارب  ار  هیفنحنبا  همان  راتخم  . دـندومن مالـسلاهیلع 

کمک ار  ناشیا  رگا  متسین  قاحساوبا  دنربیم و  رس  هب  لتق  راظتنا  رد  نآ  هب  نآ  دنفـسوگ  دننام  دناهتـشاد و  هگن  سبح  رد  ار  شناهارمه 
نابظ وا  رس  تشپ  دومن ، هکم  هناور  راوس  داتفه  اب  ار  یلدج  هللادبعوبا  . منکیم هناور  ناشیا  يوسب  لیس  دننام  هاپـس  رـس  تشپ  هاپـس  منکن ،
یناه رفن و  دص  اب  ار  ربتعموبا  سپس  داتـسرف ، دمحم  يارب  وا  هارمه  زین  مهرد  رازه  دصراهچ  تشاد و  مازعا  رفن  دصراهچ  اب  ار  نامثع  نب 
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قرع تاذ  رد  . تشادیم مازعا  ار  نایهاپـس  بترم  رفن ، لهچ  اب  نارمع  نب  سنوی  رفن ، لهچ  اب  ار  قراـط  نب  ریمع  رفن ، دـص  اـب  ار  سیق  نب 
تاراثل ای   » يادن دندش ، مارحلا  دجـسم  دراو  هک  دندوب  یتیعمج  نیلوا  ناشیا  هتـسویپ و  مهب  سنوی  قراط و  نب  ریمع  یلدـج و  هللادـبعوبا 

شتآ ار  ناشیا  دـندوب  هدـید  هیهت  هک  یئاهمزیه  اب  ریبزنبا  دـندوب ، هدیـسرن  رگید  زور  ود  رگا  دندیـسر و  مزمز  هب  اـت  دـندادرد  نیـسحلا »
هناخ رد  گنج  تفگ : میسرب ؟ ار  ریبزنبا  باسح  هدب  هزاجا  دندرک  داهنشیپ  هیفنح  نب  دمحم  هب  دندرک و  جراخ  نادنز  زا  ار  اهنآ  دزیم ،

مـشکیم تسد  ناـشیا  زا  دـننک  تعیب  هک  نیا  نودـب  دـینکیم  روـصت  تشاد  راـهظا  ریبزنبا  هحفـص 445 ] مرامـشیمن [ . لالح  ار  ادـخ 
راـگزور زا  راـمد  هک  میروآرد  تکرحب  ار  اهریـشمش  ناـنچ  هنرگ  نک و  دازآ  ار  ناـشیا  هـبعک  راـگدرورپ  هـب  تـفگ : یلدـج  هللادـبعوبا 

ار اهنیا  رـس  هک  دشکیمن  لوط  تعاسکی  مهد  هزاجا  منارای  هب  رگا  مسق  ادخب  یناسرتیم  تیعمج  نیا  زا  ارم  وت  ریبزنبا : ؟ دروآرب نیفلاخم 
همه اب  . دـیدرگ عنام  بوشآ  هنتف و  داجیا  زا  ار  ناشیا  هیفنح  دـمحم  هک  تفرگیم  ـالاب  تشاد  ناـیفوک  ریبزنبا و  يوگم  وگب  . دـنرادیمرب

، دندش دراو  رفن  دـصراهچ  اب  نایبظ  راوس و  دـص  اب  سیق  نب  یناه  راوس و  دـص  اب  رمتعموبا  هک  دوب  هتـشگنرب  دوخ  فرح  زا  ریبزنبا  اهنیا 
بلاطیبا بعـش  هب  نادنز  زا  ناهارمه  هیفنح و  نب  دمحم  . درک توکـس  دیـسرت و  دنوشیم  دراو  تیعمج  مه  رـس  تشپ  دـید  هک  ریبزنبا 

نایم دوب  هداتـسرف  راتخم  هک  ار  یلاوما  دـمحم  و  دـندمآ ، درگ  دـمحم  تظفاحم  يارب  رفن  رازه  راهچ  یهاـتوک  تدـم  رد  دـندش ، لـقتنم 
ضوع ادـخ  هناخ  مارتحاـب  هکم  هب  دورو  ماـگنه  هکنآ  يارب  دـنیوگیم  هیبشخ  دـندمآ  هفوک  زا  هک  ار  تیعمج  نیا  . درک میـسقت  ناـیهاپس 

اهنآ دنتفرگ  دوب  هدرک  هیهت  شنارای  دمحم و  ندنازوس  يارب  ریبزنبا  هک  ار  مزیه  بوچ و  هک  نآ  يارب  ای  دنتفرگ و  تسد  بوچ  ریـشمش 
[ . 509  ] دنیوگیم هیبشخ  ار 

؟ تسیچ یسرک 

زا سپ  دوب و  لیئارسا  ینب  تفشیپ  مسلط  توبات  نیا  دندرکیم و  لمح  هاپـس  ولج  ار  نآ  ناگتـشرف  هک  دندوب  یتوبات  ياراد  لیئارـسا  ینب 
ناشن يارب  داد  رارق  لیئارسا  ینب  ناطلـس  ار  تولاط  دنوادخ  هکیتقو  ات  تشادن  يربخ  نآ  زا  یـسک  دش و  دیدپان  توبات  یـسوم  ترـضح 

تولاـط هاپـس  ولج  توباـت  داد  خر  تولاـج  تولاـط و  ناـیم  هک  یگنج  رد  دـینادرگرب و  ناـشیا  هب  ار  توباـت  يو  تنطلـس  تقیقح  نداد 
زا ياهنومن  نداد  هئارا  زا  دـنک  تیوقت  ار  نایهاپـس  هیحور  هک  نآ  يارب  مه  راتخم  هحفص 446 ] هیآ 248 [ ) هرقب  هروس   ) درکیم تکرح 

نینمؤملاریما هدازرهاوخ  هدعج  دنزرف  لیفط  - 1: تسا هدش  لقن  روج  ود  رکف  نیا  شیادیپ  رد  دنچ  ره  درک  هدافتـسا  لیئارـسا  ینب  توبات 
مدمآ نوریب  هناخ  زا  زور  کی  هک  نیا  ات  منکچ  مدوب  هشیدنا  رد  دماین  متـسد  هب  یلوپ  یتدم  دوب و  دب  معـضو  راتخم  نامز  رد  دـیوگیم :
رییغت هتخیر  نآ  يور  نغور  سب  زا  هک  هتسشن  یلدنـص  کی  يور  مدید  تفرگیم  نوتیز  نغور  دوب و  راصع  يدرم  هک  ار  دوخ  هیاسمه 
راصع درم  دزن  مروآ ، تسد  هب  یلوپ  ات  داد  رارق  هلیـسو  دوشیم  ار  یلدنـص  نیا  درک  روطخ  مزغم  هب  رکف  نیا  ناـهگان  تسا ، هداد  گـنر 
نغور دوب و  یلاـع  شبوچ  نوـچ  دـمآرد  بآ  زا  یبوـخ  زیچ  اـفداصت  متـسش  ـالماک  ار  نآ  هدرب و  هناـخ  هب  متفرگ  وا  زا  ار  یلدنـص  هتفر 

مراذـگب نایم  رد  امـش  اب  متـساوخیم  هک  تسا  یبلطم  متفگ : ار  وا  هتـسهآ  متفر و  راتخم  شیپ  اـجنآ  زا  . دـش ریگمشچ  یلیخ  دوب  هدروخ 
یلع زا  یلدنـص  نیا  درکیم  لـقن  مردـپ  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  یلدنـص  کـی  هدـعج  مردـپ  زا  هکنیا  نآ  تسا و  هدـشن  نوـنک  اـت  یلو 

نم دزن  ار  نآ  دوز  ياهتـشاد  ناهنپ  نونک  ات  ارچ  تفگ : راتخم  دـشابیم  مالـسلاهیلع  یلع  زا  ياهناشن  نآ  رد  هدیـسر و  اـم  هب  مالـسلاهیلع 
دجـسم رد  مدرم  درک  یمومع  نـالعا  راـتخم  . داد نم  هب  مهرد  رازه  هدزاود  وا  مدرب ، راـتخم  شیپ  هدـیناشوپ  نآ  يور  ياهچراـپ  تسرفب ،

هدش عقاو  زین  تما  نیا  رد  نآ  ریظن  داد ، خر  نیشیپ  ناتما  رد  هچ  ره  تشاد : راهظا  ینارنخس  نمض  تفر و  ربنم  هب  سپـس  دندرک ، عامتجا 
دنتشادرب ار  شوپور  هکنیمه  دیرادرب ، ار  شوپور  تسا  لیئارسا  ینب  توبات  ریظن  یسرک  نیا  داد و  توبات  لیئارـسا  ینب  هب  دنوادخ  تسا ،

نوچ .و  دندومن یتقوشوخ  راهظا  دندرک و  دنلب  هلهله  ربکا و  هللا  هب  ار  ادص  اهنیچ  باق  رود  ناجنداب  هدـع  کی  نادان و  لهاج و  نامدرم 
مالس هب  ار  نآ  رفن  تفه  فرط  ره  زا  دندرک و  راوس  يرتسا  يور  ار  یسرک  دش  دایزنبا  اب  گنج  مزاع  میهاربا  یهدنامرف  ریز  هفوک  هاپس 
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، دش ادیپ  یتدیقع  یسرک  نیا  هب  ار  نایقارع  دندش  هتشک  گنج  نیا  رد  نایماش  زا  يرایسب  تیعمج  نوچ  دندرکیم و  ینابهگن  تاولص  و 
یسرک شیادیپ  رد  رگید  هقیرط  . دیدرگ دیدپان  یلدنص  هک  دیشکن  یلوط  یلو  مدش  نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  دیوگیم : لیفط  هک  دوب  اجنیا 

ره اهنآ  دیروایب ؟ نم  دزن  تسشنیم  نآ  رب  هک  ار  بلاطیبا  نب  یلع  هحفص 447 ] یسرک [  تفگ : هدعج  نادناخ  هب  راتخم  هک  تسا  نیا 
رـضاح ار  بلاطیبا  نب  یلع  یـسرک  دـیورب و  دـینادان  ردـقچ  تفگ : تفریذـپن و  راتخم  تسین  ام  شیپ  يزیچ  نینچ  دـندرک  دای  مسق  هچ 

نینچنیا ار  نآ  زین  راتخم  دندروآ  ار  یلدنـص  نیا  دنتفر  اذل  دریذپیم ، ار  نآ  راتخم  دنروایب  یتخت  روج  ره  هک  دندیمهف  نینچ  اهنآ  ؟ دینک
[ . 510  ] درک بلاق  لیئارسا  ینب  توبات  ياجب 

دنگنجیم راتخم  کمک  هب  ناگتشرف 

هدافتـسا موهوم  ياههشیدـنا  راـکفا و  زا  یتح  دـمآیم  شیپ  هک  یقیرط  ره  زا  تشاد  هک  یفدـه  دربشیپ  يارب  راـتخم  دـش  هتفگ  هکناـنچ 
راـتخم دزن  ار  وا  نوچ  دـندرک  ریـسا  ار  سادرم  نب  ۀقارـس  هلمج  زا  يداـیز  دارفا  دومن و  هفوک  نایـشروش  اـب  هک  یگنج  رد  ـالثم  درکیم ،

ار تاهیاس  ادخ  ریما ؛ تفگ : سپس  دومن ، شربمغیپ  هیاپمه  هک  درک  دنلب  ار  وا  اج  نآ  ات  دورس و  راتخم  يانث  حدم و  رد  يراعـشا  دندروآ 
مشچ هب  هک  دنکیم  دای  دنگوس  تسین  یئادخ  وا  زج  هکیئادخ  هب  سادرم  نب  هقارـس  درک . ددم  یبیغ  يورین  هب  ار  امـش  ادخ  درادب  رادیاپ 

هب ار  دوخ  تادهاشم  هتفر  ربنم  هب  دجسم  رد  دیاب  تفگ : راتخم  . دندیگنجیم امش  کمک  هب  قلبأ  ياهبسا  رب  یهلا  ناگتـشرف  مدید  دوخ 
غورد هب  منادیم  هچرگ  تفگ : راتخم  سپـس  درک ، وگزاب  ار  بلطم  دـیدش  ياهدـنگوس  اـب  ربنم  رد  هقارـس  سپـس  ینک  غـالبا  ناناملـسم 

باحـصا ات  ینامن  هفوک  رد  رگید  اما  ادخ  هانپ  رد  ورب  منک ، تدازآ  هلیـسو  نیا  هب  ياهتـساوخ  هکلب  ياهدیدن  ار  ناگتـشرف  یتفگ و  نخس 
[ . 511 . ] يزاس هابت  ارم 

دوریم دایز  نبا  گنج  هب  میهاربا 

دومن دایزنبا  اب  گنج  رومأم  ار  میهاربا  دیناشن  دوخ  ياجرـس  ار  نانآ  دـش و  رطاخ  هدوسآ  هفوک  نایـشروش  فرط  زا  راتخم  هکنآ  زا  سپ 
هحفـص دـش [ . دایزنبا  اب  گنج  مزاع  میهاربا  هک  دوب  هدـنام  هجحیذ  هاـم  رخآ  هب  زور  تشه  نایـشروش و  تسکـش  زا  سپ  زور  ود  ینعی 

هک دش  هجوتم  میهاربا  دندرک  هقردب  نامحرلادبع  رید  ات  ار  وا  راتخم  رابرد  لاجر  زا  یعمج  راتخم و  دـش  جراخ  هفوک  زا  هبنـش  زور  [ 448
ار ام  ایادخ  تفگ : میهاربا  دنبلطیم ، يرای  ادـخ  زا  دـناهتخادنا و  هار  هب  یئادـص  رـس و  دـننکیم و  لمح  يرتسا  يور  ار  یـسرک  یعمج 
: دومرف دنک  یظفاحادخ  میهاربا  اب  تساوخ  راتخم  نوچ  . دناهدرک هدنز  ار  لیئارـسا  ینب  یتسرپ  هلاسوگ  شور  هک  ریگم  نامنانادان  رادرکب 

نمـشد هب  هاگره  - 3 ورب . شیپ  تعرـسب  - 2 نکم . شومارف  ناـهنپ  راکـشآ و  رد  ار  ادـخ  - 1 شاب : هتـشاد  رطاـخب  نم  زا  ار  تیـصو  هس 
راتخم اب  میهاربا  نوچ  ؟ زادـنین ریخأت  ادرفب  نک و  عورـش  ار  گنج  دوب ، نکمم  يدـش و  دراو  بش  رگا  یتح  هدـن  تلهم  ار  نانآ  يدیـسر 

هب زین  دـندوب  یـسرک  لماح  لکوم و  هکیناسک  دـندرک  روبع  لپ  زا  هک  نآ  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  وا  تشگرب و  راتخم  درک  یظفاحادـخ 
[ . 512  ] دنتشگرب هفوک 

دایز نبا  ربارب  رد  میهاربا 

رد هکنآ  ات  . داد یم  همادا  دوخ  هارب  مامت  هلجع  باتـش و  اب  دـنک  كرد  ار  وا  میهاربا  قارع  كاخب  دایز  نبا  ندـش  دراو  زا  لبق  هکنیا  يارب 
ار رکـشل  دوخ  ریـسم  مامت  رد  میهاربا  دندمآ  دورف  لصوم  یخـسرف  جنپ  هلـصاف  رد  ایـشراب  هیرق  بنج  رزاخ  رهن  رانک  رد  لصوم  نیمزرس 

دوش کیدزن  نمشد  هاگ  ره  ات  داتسرفیم  هاپس  شیپاشیپ  دوب  مانب  ناعاجش  زا  هک  ار  یعخن  طیقل  نب  لیفط  دادیم و  ریـس  فص  رد  مظنم و 
رد دوخ  هاپـس  اب  زین  دایزنبا  داتـسرف ، وا  هارمه  زین  ار  ثیرح  نب  دیمح  دش  کیدزن  دایزنبا  هاپـس  هب  نوچ  و  دزاس ، ربخاب  ار  هاپـس  هدنامرف 
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هب یمایپ  دوب  ماش  هاپـس  هرـسیم  سیئر  دایزنبا و  هاپـس  ناهدنامرف  زا  یکی  هک  یملـس  بابح  نب  ریمع  . دـمآ دورف  رهن  رانک  ناشیا  یکیدزن 
پچ هک  داد  هدـعو  دومن و  تعیب  وا  اب  درک و  تاقالم  میهاربا  اب  بش  ياههمین  منک ، تاـقالم  وت  اـب  مهاوخیم  بشما  هک  داتـسرف  میهاربا 

هحفـص 449] راک [  رد  ياهلیح  اب  دیوگیم  تسار  شیاههدعو  رد  هک  دـیامزایب  ار  وا  تساوخ  میهاربا  . مزاسیم يرارف  ار  دایزنبا  رکـشل 
اریز تسا  ناشیا  يوزرآ  یهتنم  نیا  تفگ : ریمع  منزن ؟ گنج  هب  تسد  هدرک  لمأت  يزور  هس  ود  هک  ینادیم  حالص  تفگ : ار  وا  تسا ،

رپ ار  نانآ  ياهلد  امـش  بعر  سرت و  نالا  اریز  تسا  اهنآ  عفن  هب  دـتفایب  ریخأت  هب  گـنج  هچ  ره  تسا و  امـش  ربارب  دـنچ  اـهنآ  تیعمج 
ار گنج  حبـص  ادرف  هکلب  ددرگیم  جراخ  نانآ  ناگدـید  زا  امـش  تبیه  دـنریگیم و  سنا  امـش  اب  اهنآ  دـتفا  ریخأت  هچ  ره  تسا و  هدرک 

هداد ناـمرف  نیمه  هب  ارم  زین  نم  ریما  اریز  یئاـم  هاوـخریخ  وـت  هک  مدـیمهف  نوـنکا  تـفگ : مـیهاربا  . زادـنین ریخأـت  ياهـظحل  نـک و  عورش 
هتخوماین هبرجت  وا  هزادناب  سکچیه  هدش و  ریپ  گنج  نادیم  رد  وا  هک  دنبب  راک  هب  ار  شروتـسد  نک و  تعاطا  ار  وا  نامرف  ریمع - : . تسا

اج هب  ار  حبص  زامن  یکیرات  رد  رجف  لوا  تخاسیم  مظنم  ار  اهنآ  دزیم و  مدق  نایهاپـس  نایم  رد  دیباوخن و  حبـص  ات  رتشا  میهاربا  . تسا
هک درک  هدهاشم  اجنآ  زا  دندیـسر و  یگرزب  لت  هب  ات  تفر  شیپ  مارآ  مارآ  هاپـس  داد ، تکرح  روتـسد  دومن و  مظنم  ار  فوفـص  دروآ و 

تشگرب و هللادبع  . دروآ ربخ  نمشد  تیعمج  زا  ات  داتسرف  ار  یلولس  ریبز  نب  هللادبع  سپس  دناهتـساوخنرب ، ماش  نایهاپـس  زا  رفن  کی  زونه 
ماما نودب  امش  بارتوبا  ناوریپ  يا  تفگ : دید و  ارم  نانآ  زا  رفن  کی  دنربیم  رـسب  یبیجع  تشحو  بارطـضا و  کی  رد  تیعمج  تفگ :

ام هب  ار  دایزنبا  میگنجیم  ربمایپ  نادـنزرف  نـالتاق  نانمـشد و  اـب  اـم  ـالعف  متفگ : دـینکیم ؟ توعد  هک  يوسب  ار  اـم  دـیگنجیم  اوشیپ  و 
ياهمچرپ زا  کی  ره  لباقم  رد  دیدرگ و  دوخ  بسا  راوس  میهاربا  . میراپسیم ادخ  باتک  هب  ار  امش  سپـس  هتفرگ  ماقتنا  وا  زا  ات  دیراپـسب 

قـح و ناوریپ  نایعیـش و  نید و  ناراـی  يا  : تفگیم نینچ  دوـمنیم و  صیرحت  قـیوشت و  ار  ناـنآ  درکیم و  فـقوت  دیـسریم  هـک  هاـپس 
بآ نایم  شتیبلها و  وا و  نایم  هک  تسا  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاـف  دـنزرف  یلع  نب  نیـسح  لـتاق  هک  تسا  داـیز  نب  هللادـیبع  نیا  تقیقح ؛

زا پچ و  هب  تسار  زا  درک ، دیهـش  ار  وا  هکنیا  ات  تفرگ  گـنت  وا  رب  ار  نیمز  و  ددرگرب ، دوخ  نطو  هب  هک  تشاذـگن  و  دـش ، عناـم  تارف 
هحفص 450 ] [ . ] 513  ] درکیم صیرحت  ار  نایهاپس  تفریم و  تسار  هب  پچ 

دوشیم هتشک  دایز  نبا 

هک یمـشج  کلام  نب  یلع  رب  تشاد  رارق  نایماش  هنمیم  رد  هک  ریمن  نب  نیـصح  دندومن ، یئارآفص  رگیدکی  لباقم  رد  رکـشل  ود  نوچ 
هتشک زین  وا  ات  دیگنج  تشادرب و  یلع  نب  ةرق  ار  مچرپ  دندرک ، رارف  شنایرگشل  تشک و  ار  وا  درک و  هلمح  دوب  قارع  هاپس  هرسیم  سیئر 

ار دوخ  نونک  ات  هک  هرـسیم  نازابرـس  دـیئآ ، نم  يوس  هب  ادـخ  نازابرـس  يا  دیـشک  دایرف  تشادرب و  ءاقرو  نب  یلع  ار  مچرپ  سپـس  دـش ،
بلق رد  میهاربا  امـش  ریما  تفگ : یلع  دیدرگ ، مظنم  زین  هاپـس  هرـسیم  هرابود  دنتـشگرب و  اقرو  نب  یلع  يوس  هب  دندیدیم  هدنامرف  نودـب 

: دیـشکیم داـیرف  دوب و  هدرک  هنهرب  ار  رـس  میهاربا  . میگنجب يو  کـمک  هب  اـت  دـینادرگرب  وا  تمـسب  ار  ناتریـسم  دـگنجیم  نمـشد  هاـپس 
يدصاق میهاربا  دینک  ناربج  تخس  هلمح  اب  ار  نآ  دیـشابن  هدنمرـش  دوخ  رارف  زا  مرتشا ، کلام  دنزرف  هک  دیئآ  نم  يوس  هب  ادخ  نازابرس 

هک ياهدعو  قبط  بابح  نب  ریمع  تشاد  راظتنا  وا  دنک ، هلمح  ماش  هاپس  هرسیم  رب  هک  داتسرف  دوخ  هاپـس  هنمیم  هدنامرف  دیزی  نب  نایفـس  هب 
دایرف دـش  سویأم  دایزنبا  هرـسیم  تسکـش  رارف و  زا  هک  میهاربا  . دزاس یلمع  ار  هدـعو  نیا  تسناوتن  وا  اما  دـنک  ینیـشن  بقع  تسا  هداد 
قرفتم دـننکیم و  زاورپ  اوـه  ناـغرم  دـننام  فارطا  زا  دـشاپب  مه  زا  هاپـس  بلق  رگا  هک  دـینک  هاپـس  بلق  هجوـتم  ار  ناـتهلمح  هک  دیـشک 

رهظ کیدزن  ات  دندرب  ریـشمش  هب  تسد  نآ  زا  سپ  هزین و  اب  یتدم  دـندز  هاپـس  بلق  هب  ار  دوخ  یعمج  هتـسد  میهاربا  نازابرـس  ؟ دـنوشیم
ریشمش هزین و  يادص  زج  یئادص  هک  دوب  هتخاس  نارگسم  رازاب  دننام  ار  گنج  نادیم  ریشمش  تابرـض  يادص  هک  دندومن  یتخـس  گنج 

، دورب هاپس  بلق  هب  ات  داد  نامرف  ار  دوخ  رادمچرپ  میهاربا  . دندش ریسا  زین  یعمج  دندرک و  ینیشن  بقع  ماش  هاپس  رتشیب  دیـسریمن  شوگب 
دهاوـخن رارف  یــسک  دــننکیم و  تمواــقم  یگمه  ارچ  داد  خــساپ  مـیهاربا  دــننک ؟ یهارمه  مـنکیمن  رکف  تـشاد  راــهظا  رادــمچرپ 
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یگمه قارع  هاپـس  دـندرکیم ، رارف  نادنفـسوگ  دـننام  تیعمج  درکیم و  هلمح  فرط  ره  هب  میهاربا  تفریم و  شیپ  هـب  رادـمچرپ  . درک
بیقعت ار  نانآ  نایقارع  دـندرک و  رارف  هاپـس  ماـمت  هکنآ  اـت  هحفـص 451 ] دـنتفریم [  شیپ  دنداتـسیا و  تشپ  رد  تشپ  مچرپ  رـس  تـشپ 

گنج همتاخ  زا  سپ  میهاربا  . دـندش هتـشک  نادـیم  رد  هک  دـندوب  یناسک  زا  شیب  دـندش  قرغ  بآ  رد  رارف  نیا  رد  هکیناـسک  دـندرکیم 
زا ار  وا  هک  نآ  شتمالع  دـشاب  دایزنبا  منکیم  رکف  دـشیم  مامـشتسا  وا  زا  کشم  يوب  هک  متـشک  ار  یـسک  رهن  رانک  رد  تشاد  راـهظا 
هب دنتفای و  تسرد  ار  میهاربا  سدح  دندرک  قیقحت  نوچ  . داتفا برغم  يوس  هب  شیاهاپ  قرشم و  فرط  هب  شیاهتـسد  مدرک  همین  ود  رمک 
[ . 514 . ] هللادمحلا دنداتسرف  راتخم  يارب  ماش  لاجر  زا  ياهدع  ياهرس  اب  ندرک و  ادج  نت  زا  ار  وا  رس  تسا  هدش  هتشک  دایزنبا  هللادمح 

درکیم ینیب  شیپ  راتخم 

تشاذگ و دوخ  ياج  هب  هفوک  رد  ار  يرعشا  کلام  رسپ  بئاس  دنیبب  کیدزن  زا  ار  اجنآ  عضو  هتفر  نئادمب  هفوک  زا  تفرگ  میمصت  راتخم 
هفوک زا  . دسریم امـش  هب  یگرزب  يزوریپ  حتف و  ربخ  اهزور  نیمه  تفگ  ار  مدرم  هفوک  زا  تکرح  زا  لبق  درک ، تکرح  نئادـم  فرط  هب 

، دـسریم امـش  هب  میهاربا  يزوریپ  دایزنبا و  تسکـش  ربخ  ادرف  ای  زورما  نیمه  تفگ : ار  ناهارمه  دیـسر  طاـباس  هب  نوچ  دـش و  جراـخ 
ربنم دجـسم  رد  دش و  نئادم  دراو  راتخم  . دـناهتخادرپ گنجب  نیبیـصن  ياههناخ  کیدزن  ات  نیبیـصن  رد  بورغ  ات  حبـص  زا  ادـخ  نازابرس 

نیـسح یهاوـخنوخ  هـب  ار  ناناملــسم  درکیم و  شرافــس  يرادربناـمرف  تعاـطا و  هـب  ار  ناـنآ  درکیم و  ینارنخــس  مدرم  يارب  تـفر و 
و دـش ، هتـشک  داـیزنبا  دـندروآ : هدژم  دـندش و  دراو  يرگید  زا  سپ  یکی  داـیزنبا  لـتق  ربـخ  نادـصاق  هک  دومنیم  توعد  مالـسلاهیلع 
زا شیپ  ایآ  ادخ ؛ نازابرس  تفگ : دیدرگ و  دوخ  ناهارمه  هجوتم  راتخم  . داتفا قارع  هاپس  تسدب  دنتشاد  هچنآ  دندش و  یلاوتم  شنایهاپس 
[ ؟ يدروآ نامیا  رگید  الاح  تفگ : ارم  ناینادـمه  زا  یـصخش  دـیوگ : یبعـش  . يرآ دـنتفگ : همه  مدادـن ؟ هدژم  امـش  هب  دـسرب  ربخ  هکنآ 
رد هک  تفگ : وا  اریز  مرادن  ياهدیقع  نینچ  زگره  دـنادیم ؟ بیغ  ملع  راتخم  هک  مروایب  نامیا  مروایب ؟ نامیا  هچ  هب  متفگ : هحفص 452 ]

[ . 515 !! ] ینک هدهاشم  ار  باذع  هکنآ  ات  يروآیمن  نامیا  وت  هداد -. خر  زراخ  رهن  رانک  رد  هک  نآ  لاح  تسا و  هدش  گنج  نیبیصن 

دایز نبا  رس  ناتساد 

شدرگ اهرـس  نایم  دش و  ادیپ  کیراب  يرام  دنداهن  رـصق  هشوگ  رد  ار  دایزنبا  رـس  اتـسرف ، راتخم  شیپ  هفوک  رد  ار  دایزنبا  رـس  میهاربا 
و دیدرگیم ، جراخ  شنهد  زا  دـشیم و  دراو  ینیب  زا  و  دـیدرگ ، جراخ  شینیب  زا  دـش و  وا  ناهد  دراو  دیـسر  هللادـیبع  رـس  هب  ات  درکیم 

هللادیبع ردام  هناجرم  . تسا دایز  نب  هللادیبع  تخاس  رـشتنم  دز و  هکـس  مالـسا  رد  هکیـسک  لوا  هدـش  لقن  . دادیم ماجنا  ار  لمع  نیا  ررکم 
[ . 517  ] دید یهاوخن  ار  تشهب  يور  زگره  یتشک ؟ ار  ربمایپ  دنزرف  ثیبخ  يا  تفگ : ار  وا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ 

دنکیم فرصت  ار  لصوم  میهاربا 

هلمج زا  داتـسرف  لصوم  عباوت  هب  ینارادنامرف  لامع و  دـش و  لصوم  رهـش  دراو  دـیدرگ  غراف  گنج  راد  ریگ و  زا  میهاربا  هک  نآ  زا  سپ 
، داد اسیقرق  تموکح  ار  ثراح  نب  رفز  و  داد ، رارق  نیبیصن  ءزج  زین  ار  اراد  راجنس و  دومن و  نیبیصن  یلاو  ار  نامحرلادبع  شیردام  ردارب 

[ . 516  ] دنامب لصوم  رد  میهاربا  و  درپس ، یلهاب  نامعن  نب  متاح  هب  ار  شاهموح  طاسیمش و  اهر و  نارح و 

دایز نبا  رس  داجس و  ماما 

ریمن و نب  نیصح  رس  دایزنبا و  رس  هحفص 453 ] زین [  راتخم  داتـسرف ، راتخم  يارب  ار  دایزنبا  رـس  رتشا  کلام  نب  میهاربا  هک  نآ  زا  سپ 
نامه : داتـسرف اهرـس  اب  زین  ار  همان  نیا  داتـسرف و  هیفنح  نب  دـمحم  يارب  رانید  رازه  یـس  اب  ار  ماش  ناهدـنامرف  زا  ياهدـع  رـس  لـیبحرش و 

هنئمطم سفن  مالسلاهیلع  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 228 

http://www.ghaemiyeh.com


، دناتسب ار  مالسلاهیلع  نیسح  تردارب  نوخ  ماقتنا  ات  متشاد  لیسگ  دایز  نب  هللادیبع  امش  نمشد  يوس  هب  ار  امش  نایعیش  نارای و  زا  یعمج 
هب ور  اهنآ  اب  نیبیـصن  کیدزن  دندش  جراخ  دوخ  نطو  رهـش و  زا  بانجنآ  تیمولظم  رب  ناوارف  فسأت  رثأت و  نانمـشد و  رب  مشخ  اب  ناشیا 

ماقتنا هک  منکیم  رکـش  ار  ادخ  تفرگرب ، ناشراگزور  زا  رامد  شناتـسود  تسد  اب  تخاس و  بولغم  ار  اهنآ  گرزب  يادخ  دندش و  ور 
دیـشخب و افـش  ار  نانمؤم  لد  ياهد  رد  هلیـسو  نیا  هب  و  دومن ، كـاله  اـیرد  ارحـص و  تشد و  رد  ار  ناراکمتـس  تفرگ و  ار  امـش  نوخ 
ار ادخ  تفر و  هدجس  هب  داتفا  دایزنبا  رـس  رب  دمحم  مشچ  نوچ  دندرب ، هیفنح  نب  دمحم  شیپ  ار  اهرـس  اههمان و  . دیناشنورف ار  ناشمـشخ 

مامت رب  ار  وا  تهج  نیا  هب  تفرگ و  ار  اـم  نوخ  ماـقتنا  هک  دـیامرف  اـطع  شاداـپ  نیرتهب  ار  وا  ادـخ  دومرف : اـعد  راـتخم  يارب  درک و  رکش 
اضر و هک  هچرهب  هد و  ترـصن  نانمـشد  رب  ار  وا  ریذپب و  رتشا ، میهاربا  زا  ار  تمدخ  نیا  ایادخ  بجاو ، تسا  یقح  بلطملادبع  نادـنزرف 

ماما تمدخ  ار  اهرـس  هیفنح  نب  دمحم  سپـس  ؟ زرمایب ار  وا  رذگب و  وا  زا  ترخآ  ایند و  رد  .و  رادب قفوم  ار  وا  تسا  نآ  رد  وت  يدونـشوخ 
هاگنآ دروآ و  اجب  رکـش  هدجـس  ماما  دوب ، اذغ  لوانت  لوغـشم  ترـضح  هک  دندرب  ماما  دزن  ار  اهرـس  یتقو  رد  داتـسرف ، ع )  ) نیدباعلا نیز 

لوغشم دندرک  دراو  دایزنبا  رب  ارم  نوچ  هک  هدب  یکین  شاداپ  راتخم  هب  دنوادخ  تفرگ ، ارم  نوخ  ماقتنا  هک  منکیم  رکش  ار  ادخ  دومرف :
ماهرفس رانک  رد  ار  دایزنبا  رس  هک  نآ  ات  دناریمن  ارم  هک  متساوخ  ادخ  زا  اجنآ  رد  دوب ، هتشاذگ  شیور  شیپ  رد  ار  مردپ  رس  دوب و  اذغ 

نایعیـش و ناگتـسب و  نایم  دوب  هداتـسرف  راتخم  هک  ار  یئاهلوپ  هیفنح  دمحم  . دینادرگ باجتـسم  ار  میاعد  هک  منکیم  دمح  ار  ادخ  منیب  هب 
هحفص 454 ] [ . ] 518  ] درک میسقت  راصنا  نیرجاهم و  دالوا 

دروآ نوریب  ازع  زا  ار  ربمایپ  نادناخ  راتخم 

و دندولاین ، انح  هب  تسد  دندیشکن و  مشچ  رب  همرس  لاس  جنپ  ات  مشاه  ینب  نانز  دومرف : هک  تسا  هدیسر  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
رتخد همطاف  . دنداتـسرف هنیدـم  هب  ار  وا  رـس  دـش و  هتـشک  دایزنبا  هک  نآ  ات  تفرن  الاب  مشاه  ینب  ياههناخ  خـبطم و  زا  دود  تدـم  نیا  رد 

ار ارناشاهوم  دیدرگن و  ناشنامشچ  رد  همرس  لیم  و  دندیدن ، ناشرس  تسد و  رب  انح  ام  نانز  زا  کی  چیه  دومرف : مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 
ار ماما  نالتاق  زا  رازه  هدـجه  شتموکح  هام  هدـجه  تدـم  رد  راتخم  . داتـسرف ناشیا  يارب  ار  دایزنبا  رـس  راتخم  هک  نآ  ات  دـندرکن  هناـش 

[ . 519 . ] تشک

راتخم بعصم و 

اجنآ رد  همه  دنتـسویپ و  دوب  هرـصب  رادناتـسا  وا  فرط  زا  هک  ریبز  هللادـبع  ردارب  بعـصم  هب  هرـصب  رد  هفوک  ناگرزب  رثکا  هک  نآ  زا  سپ 
رطاق مد  دش ، يرتسا  راوس  یعبر  نب  ثبـش  . دننک کیرحت  راتخم  هیلع  ار  بعـصم  ات  دنتـشاذگ  انب  رگیدکی  تروشم  روش و  اب  دندمآ  درگ 
نینچ اب  یـصخش  تفگ  ار  بعـصم  نابرد  دـمآ ، بعـصم  هناخ  ولج  درک و  دـنلب  هاثوغاو  هب  ار  ادـص  دز و  كاـچ  ار  شـشوگ  دـیرب و  ار 

شرـس تشپ  دش ، دراو  ثبـش  دنزیمن ، رـس  یـسک  زا  ثبـش  زا  زج  لمع  نیا  تفگ : بعـصم  دهاوخیم ، هزاجا  هدمآ و  رد  ولج  یعـضو 
هکنیا ات  دادیمن  خساپ  بعـصم  ددرگ . فرـصتم  ار  هفوک  دنک و  هلمح  راتخم  رب  هک  دـندرکیم  کیرحت  ار  وا  دـندش و  دراو  هفوک  لاجر 

تـساوخرد ار  نایفوک  ياضاقت  زین  وا  دومن ، ینایاش  مارتحا  دـیناشن و  دوخ  رانک  رد  ار  وا  بعـصم  دـش ، دراو  سیق  نب  ثعـشا  نب  دـمحم 
سراف مکاح  بعـصم  فرط  زا  بلهم  منکیم ، مادقا  نم  دنک  تقفاوم  ام  اب  دیایب و  هرـصبب  هرفـصیبا  نب  بلهم  رگا  تفگ : بعـصم  . درک

رذـع هرـصب  هب  نتفر  زا  اذـل  دـنک  گنج  راتخم  اب  هک  تشادـن  شوخ  بلهم  دـگنجب ، راتخم  اب  اـت  دـیبلط  ار  وا  تشون و  وا  هب  ياهماـن  دوب 
مایپ تفر و  سراف  هب  ثعـشا  نب  دمحم  دهد ؟ تکرح  ار  وا  هتفر و  سراف  هب  دـیاب  تفگ : ار  ثعـشانبا  بعـصم  هحفص 455 ] تساوخ [ .

نم تسا -؟ هداتسرف  ارت  هک  تشادن  وت  زا  رتکچوک  يدصاق  رگم  تفگ : بلهم  . درک کیرحت  توعد و  مایق  هب  ار  وا  دیناسر و  ار  بعـصم 
يارب میروبجم  ور  نیا  زا  دـناهدیدرگ  طلـسم  ام  مرح  دـنزرف و  نز و  رب  دـناهدش و  هریچ  ام  رب  ام  ناـگدرب  هکنیا  زج  متـسین  یـسک  دـصاق 
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بعصم بلهم  دورو  زا  سپ  دش . هرصب  دراو  درک و  تکرح  يرایسب  لاوما  هوبنا و  تیعمج  اب  بلهم  . مینک تیلاعف  نامدوخ  راک  تفرـشیپ 
داتـسرف و هفوک  هب  ار  فنخم  نب  نامحرلادبع  انمـض  دننک و  عامتجا  اجنآ  رد  نایهاپـس  داد  روتـسد  داد و  رارق  هاگرگـشل  ار  گرزب  رـسج 
تفر و هفوک  هب  نامحرلادبع  دنشاپب ، راتخم  فارطا  زا  و  دندرگ ، قحلم  ام  هاپـس  هب  ات  نک  راداو  ار  هفوک  مدرم  زا  یناوتیم  هچ  ره  تفگ :

هفوک لها  يا  تفگ : تخادرپ و  ینارنخـس  هب  دجـسم  رد  دـش  هاگآ  بعـصم  مایق  شروش و  زا  راتخم  . دادیم ماجنا  ار  دوخ  راک  ناهنپ  رد 
رارف دندرک و  متس  امـش  رب  هکنانآ  دینادب  ربمایپ ، نادناخ  نایعیـش  دیئامـش  دیناگدیدمتـس  راک  کک  قح و  نارای  نید و  نابیتشپ  امـش  هک 
رگا . دنهد جاور  ار  لطاب  دنبوکب و  ار  قح  ات  دندرک  کیرحت  ار  ناشدوخ  ریظن  یقـساف  دارفا  هدرک و  عامتجا  دوخ  ناعونمه  دزن  دـندومن ،

ادخ يارب  سپ  دننکیم ، نعل  ار  ربمغیپ  تیب  لها  هک  تسا  تقو  نآ  غورد و  هب  رگم  دتسرپیمن  ار  ادخ  یسک  نیمز  يور  رد  دیوش  هتشک 
دیهاوخ دومث  داع و  تیعمج  دننام  ار  اهنآ  دـیوش  ور  هب  ور  ناشیا  اب  نوچ  هک  دـینادب  دـیگنجب و  طیمـش  نب  رمحا  مچرپ  ریز  دـینک و  مایق 

[ . 520  ] تشک

دننکیم ییارآ  فص  رگشل  ود 

مه لباقم  رد  رگـشل  ود  راذـم  رد  داتـسرف ، دوب  یلاوم  زا  هک  طیمـش  نب  رمحا  مچرپ  ریز  دـندوب  میهاربا  اب  ـالبق  هک  ار  هفوک  نارـس  راـتخم 
همدص دایز  یلاوم  زا  راتخم  مایق  رد  هفوک  یموب  مدرم  نوچ  دومن ، يدنب  میسقت  ار  دوخ  نایهاپـس  راتخم  ياوق  سیئر  دندرک ، یئارآفص 

نب رمحا  اوق  هدنامرف  شیپ  دوب  راتخم  هاپـس  هرـسیم  هدنامرف  هک  بهو  نب  هللادبع  دـندوب ، ماقتنا  ددـصرد  اذـل  دـندوب  هحفـص 456 ] هدید [ 
تخس گنج  تسا  نکمم  دیاهدایپ ، زین  امـش  هدایپ و  ياهدع  دناهراوس و  هک  مدید  ار  یلاوم  زا  یناوارف  تیعمج  تشاد  راهظا  دمآ  طیمش 

رارف هنیمز  رگا  ات  دننک  گنج  هدایپ  همه  هک  یهدـب  روتـسد  تسا  بوخ  دـنروخب  تسکـش  هدایپ  هدـع  دـننک و  رارف  ناراوس  هاگ  نآ  دوش 
دنگنجب رتهب  هک  دنکیم  یهاوخ  ریخ  وا  يارب  هللادبع  هک  درک  رکف  طیمـشنبا  ؟ دنیاپب ار  رگیدـکی  تمواقم و  هب  دنـشاب  روبجم  دـیآ  شیپ 

نب دابع  بعـصم ، ! دش مه  نینچ  دـنوش و  فلت  همه  دـهدب  خر  یتسکـش  رگا  ات  دنـشاب  هدایپ  یلاوم  مامت  هک  دوب  نیا  هللادـبع  فدـه  یلو 
دوخ ياج  زا  ناشیا  زا  رفن  کی  یلو  دندومن  یتخس  گنج  درک و  هناور  طیمش  نب  رمحا  يوس  هب  دوب  ماظن  هراوس  هدنامرف  هک  ار  نیـصح 

یتدم درک و  هلمح  راتخم  هنمیم  هدنامرف  لماک  نب  هللادبع  رب  دوب  بعصم  هاپس  هرسیم  هدنامرف  هک  بلهم  سپس  . تشگرب وا  درکن ، تکرح 
اب وا  دوخ  یلو  دـندرک  رارف  لماکنبا  نازابرـس  رتشیب  هلمح  نیا  رد  داد ، هلمح  روتـسد  هراـبود  تشگرب ، دوخ  ياـجب  بلهم  و  دـندیگنج ،

هللادیبع نب  رمع  تاقوا  نیمه  رد  . دندرک رارف  هدروخ و  تسکـش  زین  اهنآ  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  درک  تمواقم  نادـمه  هلیبق  زا  یتیعمج 
رد . تشگرب دوخ  ياجب  دـیگنج و  یتعاـس  درک و  هلمح  هفوک  هاپـس  هرـسیم  هدـنامرف  سنا  نب  هللادـبع  رب  بعـصم  هنمیم  هدـنامرف  رمعم  نب 
هب ار  رگیدـکی  شنایهاپـس  دـش ، هتـشک  ات  دـیگنج  وا  دـندومن و  طیمـش  نب  رمحا  هجوتم  ار  ناشهلمح  بعـصم  هاپـس  مامت  مراـهچ  هلحرم 

هدایپ هک  طیمشنبا  نازابرس  مامت  . دینک رارف  دیهدیم  نتشک  هب  ار  دوخ  ارچ  دیشک  دایرف  بلهم  اما  دندرکیم  قیوشت  يرادیاپ  تماقتسا و 
دیشکب و دیدرک  ریگتسد  ار  هک  ره  درک  شرافس  داتسرف و  نایرارف  بیقعت  ار  نیصح  نب  دابع  بعـصم ، دندش ، هدنکارپ  ارحـص  رد  دندوب 

ماجنا ياهنایـشحو  لامعا  دندربنرد و  ناج  یلیلق  هدع  زج  هاپـس  نیا  زا  دندینارذگ  دـح  زا  ار  یمحریب  بعـصم  نایهاپـس  دـیرواین ، ریـسا 
شمـشچ ناـیم  رد  هکلب  مدرکن  اـفتکا  نیا  هب  مدربورف و  اـهنآ  زا  یکی  مشچ  هب  ار  ماهزین  رـس  دـیوگیم  بعـصم  نازابرـس  زا  یکی  . دـنداد

ادـخب تفگ : داـهن  ریمعیبا  نب  نامحرلادـبع  شوگ  رد  رـس  دیـسر  راـتخم  هب  هاپـس  تسکـش  ربخ  هکیتقو  هحفـص 457 ] مدیناخرچیم [ !
، دش هتشک  لماکنبا  و  دش ، هتشک  طیمشنبا  تفگ : سپس  تسا  هتشادن  هقباس  چیه  هک  دندش  هتشک  ياهزادنا  هب  یلاوم  ناگدرب و  دنگوس 
رد تفگ : نامحرلادبع  !! دـندوب رتهب  رگـشل  کی  زا  گنج  نادـیم  رد  اهنآ  زا  رفن  کی  هک  درب  مان  ار  يدارفا  . دـندش هتـشک  نالف ... نالف و 

مدمیهف تقو  نیا  . مریمب طیمـشنبا  دننام  دـهاوخیم  ملد  یلیخ  تسین ، هراچ  گرم  زا  داد : خـساپ  راتخم  تسا ؛ یگرزب  تبیـصم  تقیقح 
[ . 521 ! ] دوش هتشک  ات  دگنجیم  ردق  نآ  دنکن  تفرشیپ  راتخم  رگا 
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دوشیم گنج  دراو  راتخم 

ات تخادنا  یعرف  ياهرهن  رد  ار  طش  بآ  تفر و  یعمج  اب  دنیآیم  هفوک  فرطب  طش  قیرط  زا  شنایهاپـس  بعـصم و  هک  دش  ربخ  راتخم 
هفوـک مزاـع  راوـس و  اـهبسا  رب  دـندش و  جراـخ  یتـشک  زا  ناـشیا  تسـشن ، لـگ  هـب  ناـشیا  ياـهیتشک  دـش و  عـطق  طـش  بآ  هـک  نآ 

بعصم داد  رارق  هاگرگشل  ار  اجنآ  درک و  فقوت  بعـصم  هار  رـس  ءارورح  رد  تفرگن  ياهجیتن  مه  هشقن  نیا  زا  دید  هک  راتخم  . دندیدرگ
نب دیعـس  داتـسرف ، ار  دوخ  نارای  زا  يدرم  هرـصب  هناگجنپ  لئابق  زا  کی  ره  لباقم  رد  راتخم  . دومن یئارآفص  راتخم  لـباقم  رد  دیـسر و 
نب نامحرلادبع  . دوب يرکب  عمسم  نب  کلام  ناشیا  سیئر  هک  داتسرف  لئاو  نب  رکب  هلیبق  لباقم  رد  دوب  راتخم  هاپس  هرـسیم  سیئر  هک  ذقنم 

يارب ار  هدعج  نب  هللادبع  . تشاد لیـسگ  سیقدبع  هلیبق  سیئر  رذنم  نب  کلام  يوس  هب  دوب  راتخم  لاملا  تیب  سیئر  هک  ار  یمابـش  حـیرش 
دیزی نب  میلـس  درک  هناور  دزا  سیئر  یکتع  ورمع  نب  داـیز  يوـس  هب  ار  نارمن  نب  دیعـس  نب  رفاـسم  . درک نییعت  هیلاـع  هلیبـق  مثیه  نب  سیق 

نب دـمحم  لباقم  رد  ار  يرعـشا  کلام  نب  بئاسو  . دـش ور  هب  ور  میمت  ینب  سیئر  سیق  نب  فنحا  اب  دوب  هاپـس  هنمیم  هدـنامرف  هک  يدـنک 
هفوک نایهاپس  باحصا و  هیقب  نایم  رد  راتخم  دوخ  داد و  رارق  دندوب ، هتسویپ  بعصم  هحفص 458 ] هب [  هک  دوب  نایفوک  سیئر  هک  ثعشا 

نب دیعس  حیرش و  نب  نامحرلادبع  . تخادرپ گنج  هب  دوخ  لباقم  فلاخم و  صخش  بیقر و  اب  سک  ره  دش و  عورـش  گنج  . تفرگ رارق 
،. دـندومن یتخـس  گنج  دـندرک و  هلمح  لئاو  نب  رکب  سیقدـبع و  هلیبق  ود  هب  دوخ  نایهاپـس  اب  دـندوب  راـتخم  هرـسیم  هدـنامرف  هک  ذـقنم 
ات درکیم  تحارتسا  يرگید  تخادرپیم و  گنجب  یکی  یهاگ  دـندیگنجیم و  مه  اب  یهاـگ  راـتخم  هدـنامرف  ود  دیعـس  نامحرلادـبع و 
ار بلهم  . دناهداتفا تمحز  هب  تخس  لئاو  نب  رکب  سیقدبع و  ياههلیبق  هک  دید  بعـصم  . دندرکیم هلمح  رگید  هتـسد  دنتـشگیمرب  اهنآ 

تـصرف راـظتنا  رد  تفگ : بلهم  نک ، هلمح  دوـخ  ناراـی  اـب  ؟ دنـشکیم هچ  هلیبـق  ود  نیا  هک  ینیبیمن  رگم  یـشکیم  راـظتنا  هچ  تـفگ :
نایرگشل دومن و  یتخـس  هلمح  هللادبع  دنک  هلمح  دنراد  رارق  شیور  هب  ور  هک  یتیعمج  هب  ات  داد  نامرف  ار  هدعج  نب  هللادبع  راتخم  . متـسه

دوب یعاجش  درم  هک  بعصم  دش ، گنج  نادیم  هب  لیدبت  بعصم  هاگیاج  ات  هک  درک  ینیشنبقع  هب  روبجم  نانچ  ار  هیلاع  هلیبق  بعصم و 
هللادـبع و هک  نآ  ات  دـندیگنج  یتعاـس  يو  هارمه  زین  نایهاپـس  دومن و  يزادـناریت  هب  عورـش  داـهن و  نیمز  رب  وناز  تشاد  گـنن  رارف  زا  و 
هک تشاد  هدـهع  هب  ار  هرـصب  ساـمخا  زا  سمخ  ود  تساـیر  هک  بلهم  غارـسب  بعـصم  تقو  نـیا  . دنتـشگرب دوـخ  ياـج  هـب  شناـیهاپس 

درک و لمأت  یکدنا  بلهم  ؟ یـشکیم راظتنا  یک  ات  ردـپیب  تفگ : داتـسرف و  دـندوب  هرـصب  لیابق  سامخا و  نیرتزهجم  نیرتتیعمجرپ و 
تبون نونکا  دندمآ  نادیم  هب  بوخ  مه  اهنآو  دیدرک  تحارتسا  امش  دندیگنجیم و  زورما  نایهاپس  مامت  تفگ : دوخ  نایهاپس  هب  هاگنآ 
یناسک تقو  نیا  دنتشاذگ ، هنگنم  رد  تخس  ار  نانآ  دندرک و  راتخم  هاپس  رب  یتخـس  هلمح  دیئامن ؟ هشیپ  ار  ربص  دینک و  هلمح  تسا  امش 

نیفص رد  دوب و  مالسلاهیلع  یلع  نارای  زا  هک  يدهن  ورمع  نب  هللادبع  ! دندش کیرحت  دندیگنجیم  مالسلاهیلع  ماما  یهاوخنوخب  اعقاو  هک 
رد سیمخ  هلیل  رد  هک  مگنجیم  تین  ناـمهب  زورما  اراـگدرورپ  تفگ : دومن و  نامـسآ  هب  رـس  تشاد ، تکرـش  ترـضح  نآ  باـکر  رد 

ورمع نب  کلام  . دیدرگ هتشک  ات  دیگنج  هحفص 459 ] ردق [  نآ  درک و  هلمح  سپس  مرازیب ، هرصب  مدرم  رادرک  زا  ایادخ  مدیگنج ، نیفص 
مه زا  تخـس  راتخم  هاپـس  هک  نآ  ات  تخادرپ ، گنج  هب  دـش و  راوس  دـندروآ  ار  شبـسا  دـش  گـنج  لوغـشم  دوب  ناـگدایپ  هدـنامرف  هک 

مدرگ هتـشک  ماهناخ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  موش  هتـشک  اـجنیا  رد  مسق  ادـخ  هب  منک ، هچ  مهاوخیم  ار  يراوس  تفگ : دوخ  اـب  دندیـشاپ 
عمج شدرگ  رفن  هاجنپ  دودح  رد  نالعا  نیا  اب  دنیاجک ؟ دندومن  هشیپ  ار  لمحت  ربص و  هکنانآ  دـنیاجک ، تریـصب  نابحاص  دیـشک : دایرف 
گنج دیـسرارف و  بش  هک  نآ  ات  دندیـشوکیم  اوق  مامت  اب  ورین  ود  دـندرک ، هلمح  ثعـشا  دـمحم  هاپـس  هک  دوب  بورغ  کـیدزن  دـندش ،
هتـشک ار  ثعـشا  دـمحم  هک  دـنداد  لامتحا  ار  رفن  راهچ  سپـس  دـنتفای ، هتـشک  اج  کـی  رد  ار  کـلام  ثعـشا و  دـمحم  دـیدرگ  هکراـتم 

دیزی نب  میلـس  . دندش هتـشک  همه  ات  دندومن  گنج  هب  عورـش  دـندوب  رفن  داتفه  دودـح  رد  هک  شاهلیبق  زا  یعمج  اب  ذـقنم  نب  دیعـس  . دـشاب
ولج رد  دوخ  راتخم  . دندش هدنکارپ  شنارای  دش و  هتشک  میلـس  ات  دندیگنج  ردق  نآ  دنتخادرپ و  گنج  هب  شناگتـسب  زا  رفن  دون  اب  يدنک 
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ات ار  بش  مامت  دریذـپ  نایاپ  فرط  کی  عفن  هب  گنج  ات  دـنکن  تکرح  هطقن  نآ  زا  تفرگ  میمـصت  دـش و  گـنج  لوغـشم  ثبـش  هچوک 
دندش و هتـشک  بش  نآ  رد  نآرق  نایراق  ناظفاح و  زا  يرایـسب  دارفا  اصوصخم  دـندش  هتـشک  شنارای  زا  يدایز  دارفا  دـندیگنج و  حـبص 

دنربیمن شیپ  زا  يراک  دندید  هرخالاب  ات  دندرک  يراشفاپ  تخس  نادمه  هلیبق  اصوصخم  دندیدرگ ، هدنکارپ  شفارطا  زا  شنایهاپس  رثکا 
رـصق دراو  هدیـشک و  تسد  گنج  زا  راچانب  . دیربب هانپ  رـصق  هب  مه  امـش  تسا  بوخ  هچ  دـناهتفر  تیعمج  هک  دـندرک  داهنـشیپ  راتخم  هب 

[ . 522  ] دندش یتموکح 

ددرگیم روصحم  رصق  رد  راتخم 

بلهم دیدب  اجنآ  رد  ار  بلهم  دنتفر ، هحفص 460 ] هخبس [  فرطب  دندوب  هتسویپ  وا  هب  هک  نایفوک  نایرصب و  اب  بعـصم  دمآرب  زور  نوچ 
، یئوگیم هک  تسا  روطنیمه  تسا ، تسار  تفگ : بعـصم  دوـب ، هدـشن  هتـشک  ثعـشا  نب  دـمحم  رگا  تسا  ینیریـش  يزوریپ  هچ  تفگ :
نیدایم و رد  ار  دوخ  هاپـس  نارـس  بعـصم  . دـندرک يریگولج  رـصق  هب  ماعط  بآ و  ندیـسر  زا  دنتـسب و  ار  اههار  دندیـسر  هجنـس  هب  نوچ 
دـندمآیم و نوریب  یهاگهاگ  دـندوب  رـصق  رد  وا  اب  هکیناسک  راـتخم و  درپس  رفن  کـی  هب  ار  ياهطقن  ره  درک و  شخپ  هفوک  ياـههچوک 
رد راتخم  اب  ناشنارهوش  هکینانز  زا  یضعب  دنتـشگیمرب  رـصق  هب  هرابود  دندوب  هدش  فیعـض  رایـسب  نوچ  یلو  دندرکیم  یگنج  رـصتخم 
درم هک  بلهم  هک  نآ  ات  دـیناسریم  ناشیا  هب  ینان  بآ و  رـصتخم  ناشناتـسود  رادـید  ای  دجـسم و  نتفر  هناـهب  هب  دـندربیم  رـس  هب  رـصق 
دوب رـصق  نایم  رد  هک  یهاچ  رد  لسع  يرادقم  داد  روتـسد  راتخم  . دـیدرگ عنام  زین  ار  نانز  دـش و  هاگآ  نانآ  هلیح  زا  دوب  ياهدومزآراک 

دنداد رظن  نانآ  درک ؟ ناوتیم  هچ  هک  تخادرپ  تروشم  هب  دـندوب  رـصق  رد  هکیناسک  اب  راتخم  . ددرگ ندـیماشآ  لباق  هاچ  بآ  ات  دـنزیرب 
ات دیوشب  میلست  دنتفگ : اهنآ  دیهدیم ؟ ناما  امب  میوشب  میلست  رگا  هک  دندرک  داهنشیپ  نایهاپـس  هب  میریگب  ناما  دوخ  يارب  بعـصم  زا  هک 
نت ناـنآ  مکح  هب  هک  امـش  زا  کـی  ره  موشیمن و  یـضار  ناـشیا  مکحب  زگره  تفگ : راـتخم  . مینک هداـیپ  امـش  هراـبرد  ار  ناـمدوخ  رظن 

ار نیا  زج  مه  امـش  رگا  میاهدرک و  كرد  ار  يراـختفا  اـب  گرم  میوـش  هتـشک  اـت  میگنجب  رگا  یلو  دنـشکیم ، يراوـخ  هب  ار  وا  دـهدرد 
نابحاص دیاهتشک  ار  یـسک  هک  نیا  ناونع  هب  ار  امـش  زا  کی  ره  دنتفای  تسد  امـش  رب  هک  نآ  زا  سپ  اریز  دیوشیم  نامیـشپ  دینک  رایتخا 

ندش هرصب  هاپس  مکحب  میلـست  هک  یناسک  مامت  اریز  دمآرد  بآ  زا  تسرد  الماک  راتخم  ینیبشیپ  تفرگ و  دنهاوخ  ماقتنا  امـش  زا  نوخ 
هحفص 461 ] [ . ] 523  ] دربن رد  ناج  ناشیا  زا  رفن  کی  دندش و  هتشک  هتسب  تسد 

دوشیم هتشک  راتخم 

يرادقم ات  داتـسرف  تباثما  شرـسمه  دزن  تفرگ ، جورخ  رب  میمـصت  اصخـش  دومن  ینوبز  فعـض و  ساسحا  دوخ  نایهارمه  زا  هک  راتخم 
اب دیلام  دوخ ، تروص  رس و  رب  ار  بیط  سپس  دومن و  طونح  درک و  لسغ  راتخم  داتسرف ، شیارب  یناوارف  بیط  دتـسرفب ، شیارب  تایرطع 

: تفگ ار  بئاس  . دادیم تموکح  دوخ  ياج  هب  ار  وا  ترفاسم  ماگنه  هک  دوب  کلام  نب  بئاس  هلمج  زا  هک  دـش  جراخ  رـصق  زا  رفن  هدزون 
فرـصتم ار  زاجح  ریبزنبا  مبرع ، لاجر  زا  یکی  نم  تشاد : راـهظا  راـتخم  ؟ تسیچ امـش  يأر  تفگ : بئاـس  تسیچ ؟ اـم  هراـبرد  وت  رظن 

ماـقتنا و ماـقم  رد  نم  هک  نیا  زج  مدروآ  گـنچ  هـب  ار  اهرهـش  نـیا  نـم  تـفرگ و  راـیتخا  رد  ار  ماـش  ناورم  هماـمی و  هدـجننبا  و  هدـش ،
رگا اذل  مدوبن ، رتمک  ناشیا  زا  هنرگ  دندیروش و  نم  رب  اذل  متـشک  بانج  نآ  لتق  مرج  هب  ار  ياهدـع  مدـمآرب  ربمغیپ  نادـناخ  یهاوخنوخ 

تفرـشیپ هار  رد  ارچ  نوعجار  هیلا  انا  هللا و  انا  تفگ : بئاس  گنجب ؟ هار  نیا  رد  نک و  عافد  دوخ  تفارـش  تیثیح و  زا  يرادـن  یکاپ  تین 
ناما دنتفگ  دیهدیم ؟ ناما  امب  ایآ  درک  داهنشیپ  بعصم  هاپس  هب  دش و  جراخ  رصق  زا  راتخم  . مگنجب متیثیح  هار  رد  مگنجن و  فده  نیمه 

نآ دومن  گنج  هب  عورش  دش ، مهاوخن  امش  مکح  هب  یضار  زگره  تفگ : راتخم  مینک ، راتفر  امش  اب  میدید  حالـص  هچ  ره  ام  ات  میهدیم 
[ . 524  ] دنتشک ار  وا  فارط  هفرط و  مانب  ردارب  ود  دش و  هتشک  اهینوتیز  لحم  رد  راتخم  دنیوگیم  . دش هتشک  ات  دیگنج  ردق 
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ناگدش میلست  اب  بعصم  راتفر 

مامت هک  دندرک  داهنشیپ  نارگید  ثعشا و  دمحم  رسپ  نامحرلادبع  دندش  هضرع  بعـصم  رب  دندوب  نصحتم  رـصق  رد  هک  ار  یناسک  نوچ 
ار ام  ادخ  تفگ : ار  بعصم  دوب  نایلاوم  هلمج  زا  هک  یملسم  هللادبع  نب  ریجب  دننارذگب ، ریشمش  مد  زا  دندوب  يدایز  تیعمج  هک  ار  اهنآ 
هک ره  تسا ، راگدرورپ  مشخ  يرگید  رد  يدونـشوخ و  یکی  رد  هک  دـنکیم  ناحتما  تشذـگ  وفع و  هب  ارت  تراسا و  هحفص 462 ] هب [ 

امش و هلبق  لها  ام  ریبز ؛ رـسپ  تفگ : سپـس  دننک ، صاصق  وا  زا  هک  تسین  نمیا  دنک  تبوقع  هک  ره  و  درذگرد ، وا  زا  زین  ادخ  دنک  وفع 
و ناشیا ، ای  میاهدرک  هابتشا  ام  ای  تسین  تروص  ود  زا  یکی  زا  جراخ  نامنایرهشمه  اب  ام  فلاخم  میتسین ، ملید  كرت و  میئامـش  شیکمه 

تشذگ دیاهدش  زوریپ  نونکا  هک  مه  امـش  دندش  دحتم  سپـس  دندیگنج و  مه  اب  یتدم  هک  تسا  هرـصب  مدرم  دننام  ام  عضو  لاح  ره  رد 
تـشذگرب میمـصت  دـندش و  مرن  شناـهارمه  بعـصم و  هک  تـفگ : نانخـس  نـیا  زا  ياهزادـناب  ریجب  دـیهد ؟ ناـشن  يدرمناوـج  دـینک و 

ار ام  ای  شاب  هتشادن  راظتنا  شکب و  تسد  ام  زا  سپ  ینک  دازآ  ار  ناشیا  یهاوخیم  رگا  بعصم ؛ تفگ : ثعشا  نامحرلادبع  یلو  . تفرگ
دـصناپ مردپ و  تفگ : ینادمه  دیعـس  نب  نامحرلادبع  نب  دمحم  تسین . ریذپیتشآ  اهنآ  ام و  نایم  هنرگو  ار  نانآ  ای  یـشاب  هتـشاد  دیاب 

رد ام  ياهنوخ  زونه  هک  نآ  لاح  ینکیم و  دازآ  ار  اهنآ  دندوب ، هلیبق  رهـش و  ناگرزب  اهنآ  همه  هک  دـناهدش  هتـشک  نادـمه  هلیبق  زا  رفن 
دـنتفگ و هلوقم  نیا  زا  ینانخـس  دـندوب  هداد  هتـشک  راتخم  اب  تازرابم  رد  هک  ینادـناخ  هلیبق و  ره  هکلب  ! اهنآ ای  ام  ای  دـشوجیم ، ام  نورد 

ناشیا . دـننزب ندرگ  ار  تیعمج  نآ  مامت  تفگ : داد و  ار  اهنآ  نتـشک  روتـسد  دـید  نینچ  هک  بعـصم  دـندرک ، ار  اهنآ  نتـشک  ياضاقت 
ار ام  دـنیآ  امـش  گنج  هب  ماش  رگـشل  هک  ادرف  تشاد  یهاوخ  جایتحا  اـم  هب  هک  شکم  ار  اـم  ریبز  رـسپ  هک  دندیـشک  داـیرف  یعمج  هتـسد 
مه رد  ار  ناـشیا  تیعمج  هک  نآ  رگم  میوشن  هتـشک  اـم  هک  هوـالع  هدـش و  لـصاح  تدوصقم  میوش  هتـشک  رگا  تسرفب  هاپـس  شیپاـشیپ 
مد زا  ار  همه  نارگید  يدونـشوخ  تیاضر و  تهج  هب  بعـصم  نکیل  . تسا وت  ناـهارمه  وت و  عفن  هب  مه  زاـب  میوش  زوریپ  رگا  مینکـشب و 

ناشیا هب  اریز  دیشکن  دارفا  نیا  رانک  رد  ارم  هک  دیریذپب  ارم  شهاوخ  نیا  سپ  تفگ : دنشکب  ار  ریجب  دنتـساوخ  نوچ  !و  دینارذگ ریـشمش 
نینچ نوخ  لخاد  نم  نوخ  مهاوخیمن  اذل  دنتفریذپن  ارم  داهنشیپ  اهنآ  دیوش  هتشک  ات  دیگنجب  هنادرم  هکلب  دیوشن  میلست  مدرک  داهنـشیپ 

وا رب  هکیماگنه  تفگ  یهاوخ  هچ  ار  ادـخ  باوج  بعـصم ؛ تفگ : نارمن  نب  دیعـس  رـسپ  رفاـسم  هحفـص 463 ] ددرگ [ . ياهدارایب  دارفا 
صاصق ماقتنا و  ماقم  رد  زج  تسا  هدومرف  هکنیا  اب  یتشک  دـندرپس  وت  تسد  هب  ار  دوخ  رایتخا  هک  یهوبنا  تیعمج  کـی  هک  يدرگ  دراو 
تکرـش یگنج  چـیه  رد  هک  دنتـسه  يرگید  هدـع  کـی  نـکیل  دناهتـشک  ار  يدارفا  هدـیگنج و  اـم  زا  هدـع  کـی  رگا  دیـشکن ، ار  یـسک 

مه رفاسم  نانخـس  هب  دـندرکیم ، نما  ار  اههار  دـندوب و  تایلام  يروآعمج  لوغـشم  هک  دـناهدوب  تاـهد  هیاـپهوک و  رد  هکلب  دناهتـشادن 
قرفتم ار  تیعمج  مینک و  هلمح  اههچوک  زا  یکی  زا  متفگ : ناشیا  اب  هک  ار  یناسک  يور  دنک  تشز  راوخ و  تفگ : سپـس  . دندادن شوگ 

. دندنیشن ارم  فرح  میدرگ  قحلم  دوخ  هلیبق  موق و  هب  هتخاس و 

راتخم نانز  اب  بعصم  راتفر 

تاهدـیقع تفگ : ار  بدـنج  نب  ةرمـس  رتخد  تباثما  درک ، راضحا  ار  راتخم  ناـنز  دـش ، غراـف  ناریـسا  نتـشک  زا  بعـصم  هک  نآ  زا  سپ 
يراصنا ریـشب  نب  نامعن  رتخد  هرمع  . درک دازآ  ار  وا  بعـصم  یئوگب . وت  هک  میوگیم  ار  هچنآ  نم  تفگ : تباثما  تسیچ ؟ راتخم  هرابرد 

نیا تشون ، ریبز  هللادبع  شردارب  هب  درک و  نادنز  ار  نز  نیا  بعـصم  دوب ، ادخ  حـلاص  هدـنب  وا  تفگ : هرمع  یئوگیم ؟ هچ  وت  تفگ : ار 
مان هب  یـصخش  هب  ار  نز  نیا  بعـصم  شکب ، ار  وا  هک  تشون : شخـساپ  رد  هللادـبع  . تسا هدوب  ربمغیپ  راتخم  هک  تسا  نآ  هدـیقع  ار  نز 

هب نابز  درک و  کیرحت  ار  دارفا  هفطاـع  نز  نیا  ندـش  هتـشک  تشک ، ار  وا  ریـشمش  هبرـض  هس  اـب  بیجناـن  نیا  دـشکب  ار  وا  اـت  درپس  رطم 
اهنآ زا  هک  تفگ  يراعـشا  یـشرق  هعیبریبا  نب  رمع  هلمج  زا  هک  دندورـس  يراعـشا  هنیمز  نیا  رد  ءارعـش  دندوشگ و  بعـصم  رب  ضارتعا 
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لاتقلا لتقلا و  بتکلینق  نم  اهرد  نا هللا  مرج  ریغ  یلع  اذکه  تلتقلوبطع  ةرح  ءاضیب  لتق  يدـنع  بئاجعلا  بجعا  نم  نا  : تسا ریز  تایبا 
 ] هک تسا  هدیـشک  ندرگ  يابیز  هدازآ  هرهچ  دیفـس  نز  نتـشک  نم  دزن  اهیتفگـش  نیرتفگـش  انامهلویذلا  رج  تانـصحملا  یلع  انیلع و 

نماد كاپ  نانز  رب  ام و  رب  ندش  هتـشک  تنتـشک و  انامه  . دهد شریخ  اههتـشک  نایم  زا  ار  وا  ادخ  دش و  هتـشک  هانگ  نودـب  هحفص 464 ]
[ . 525 . ] تسا هتشک  بجاو 
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هباغلا ج 2/ص 18. دسا  راحب 44/ص 202 -  ثیدح 2 -  یلع  نب  نیسح 
ۀفرحلا ص 190. فعاوصلا  یلع ج 1 ص 30 -  نب  نیسحلا  مامالا  ةایح  [ 9]

مومهملا ص 25. سفن  نیسحلا ج 1/ص 95 -  ةایح  [ 10]
نیسحلا ج 2. یلع  صنلا  ةراشالا و  باب  هجحلا  باتک  یفاک  راحب ج 44/ص 175 -  [ 11]

نیسحلا ج 1 ص 36 و 217. ةایح  دیفم ص 187 و 198 -  خیش  داشرا  [ 12]
دیفم ص 198. داشرا  [ 13]

. تاریبکت عبسب  ةولصلا  حاتتفا  بابحتسا  باب  هعیشلا ج 4/ص 721  لئاسو  ص 194 -   / راحب ج 44 [ 14]
نیدلا ص 179. لامکا  ثیدح 3 - مهیلع  صنلا  رشع و  ینثالا  یف  ءاج  ام  باب  هجحلا ، باتک  یفاک ، [ 15]

نیسحلا ج 1 ص 133. ةایح  راحب ج 44/ص 192 -  [ 16]
دیرفلا ج 4 ص 384. دقع  راحب ج 44/ص 193 -  [ 17]

یشایع ج 2 ص 257. ریسفت  راحب ج 44/ص 189 -  [ 18]
ص 189. راحب ج 44 / [ 19]

. ءاسن هروس  هیآ 86  [ 20]
ص 195. راحب ج 44 / [ 21]

نیسحلا ج 1/ص 131. تایح  ص 190 -  راحب ج 44 ، [ 22]
شخب 2 ص 89. تاقبط ج 2  [ 23]

ص 196. راحب ج 44 / [ 24]
نیسحلا ج 1/ص 130. مامالا  تایح  ماعنا -  يهروس  يهیآ 124  [ 25]

راحب ج 44 ص 197. [ 26]
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هیآ 8. نیقفانم  يهروس  [ 27]
ص 198.  / راحب ج 44 [ 28]
راحب ج 44 ص 202. [ 29]

ۀقرحملا ص 190. قعاوصلا  دیفم ص 249- داشرا  [ 30]
دیفم ص 249. داشرا  [ 31]
راحب ج 44 ص 191. [ 32]

ص 112. نیسحلا ج 1 / تایح  [ 33]
. تسا میضلاةابأ  نآ  عمج  دوریمن  روز  ملظ و  راب  ریز  دهدیمن و  تلذ  هب  نت  زگره  هک  یسک  ینعی  میضلایبا  [ 34]

نیسحلا ص 45 و 49. ۀغالب  دیدحلایبا ج 1 ص 113 -  نبا  ص 113 -  نیسحلا ج 1 / ةایح  [ 35]
هبطخ 51. ۀغالبلاجهن  توریب ص 300 -  عبط  دیدحلایبا ج 1  نبا  حرش  [ 36]

. روط يهروس  هیآ 21  [ 37]
ناهرب ج 242/4. ریسفت  ص 221 -  راحب ج 44 /  مومهملا ص 47 -  سفن  [ 38]

جاجتحا ص 239. ص 223 -  راحب ج 44 / [ 39]
مومهملا ص 53. سفن  راحب ج 44 ص 245 -  [ 40]

شرازگ هب  مینادیم  مزـال  دـش  هراـشا  حون  یتشک  مطـالت  هب  نوچ  حون : یتـشک  رد  تیب  لـها  هب  کـسمت  حول  ص 243 . راحب 44  [ 41]
ياهراشا هدش  رشتنم  لاس 1953  مود  نیرشت  هرامش  رد  بوزین  داقنا  ژاریترپ  یمسر و  هلجم  رد  يوروش  یسانشناتساب  يوس  زا  هک  یبلاج 

تـسا شزرااب  مهم و  هداـعلاقوف  عیـشت  بهذـم  تادـقتعم  رظن  زا  صوصخب  ینید  ظاـحل  زا  مه  یملع  رظن  زا  مه  شرازگ  نیا  اریز  دوش 
ار یئارگيدام  هدراذگ و  رـس  تشپ  ار  تیونعم  هک  هدـش  رـشتنم  سکعنم و  هیهت و  شرازگ  نیا  يروشک  رد  هک  نیا  تهج  زا  اصوصخم 
هب فورعم  هقطنم  رد  يوروش  ناسانـشناتساب  هک  یعقوم  درذگیم : ناگدنناوخ  رظن  زا  روکذـم  شرازگ  هصالخ  کنیا  دـناهتخاس و  هشیپ 

تاعطق زا  اههتخت  نیا  دش  مولعم  هک  دـندروخرب  هدیـسوپ  روطق و  هراپ  هتخت  دـنچ  هب  نیمز  قامعا  رد  دـندوب  يرافح  لوغـشم  فاق  يداو 
ملاس و اضق  زا  هدوب و  شوقنم  یحول  تروص  هب  هک  دـنتفای  يرگید  هراپ  هتخت  شواک  لاـس  ود  زا  سپ  تسا و  هدوب  حون  ترـضح  یتشک 
زا رفن  تفه  يوروش  یسانشناتساب  لک  هرادا  اذل  دوب  طوطخ  نیرتهتخانشان  زا  حول  نآ  رد  شوقنم  روطـس  دوب ، هدنام  یقاب  هدروخن  تسد 

نیا هک  دومن  نآ  بلاطم  طخ و  تخانش  یسررب و  قیقحت و  رومام  ار  ینیچ  یـسور و  نابز  طخ و  دیتاسا  سانـشناتساب و  نیرتسانـشرس 
راـیتخا رد  ار  اریز  شرازگ  اـقفتم  تاـملک  طوـطخ و  ریاـس  هنوـمن  اـب  فورح  هسیاــقم  یــسررب و  هعلاــطم و  هاــم  تـشه  زا  سپ  تـئیه 

یتشک هب  قلعتم  ـالک  یلبق و  شواـک  هب  طوبرم  ياـههتخت  ناـمه  سنج  زا  یبوچ  طوطخم  حول  نیا  - 1 دراد : رارق  يوروش  یـسانشناتساب 
حون نب  ماس  هب  و  تاغل ) هشیر   ) تاغللاما تقیقح  رد  هک  تسا  یماس  اـی  یناـماس  تغل  هب  تاراـبع  نیا  تاـملک  فورح و  - 2 تسا . حون 

نیا رطاخ  ساپب  و  امن . يرای  ارم  تمرک  تمحر و  هب  نم ، راـی  يا  نم و  يادـخ  يا  تسا : نینچ  تاـملک  فورح و  نیا  ياـنعم  - 3 تسا .
. تساپرب نانآ  تکرب  هب  ناهج  دنایمارگ ، ناگرزب و  همه  هک  نانآ  همطاف . نیسح )  ) ریبش نسح )  ) ربش یلع )  ) ایلیا دمحم ، هسدقم : سوفن 
رد یـسیلگنا  نابزب  تاملک  نیا  همجرت  ادـعب  ینک . تیادـه  تسار  هار  هب  ارم  یناوتیم  هک  یئوت  اهنت  نک ، يرای  ارم  اـهنآ  ماـن  مارتحا  هب 
هب طوبرم  ندنل  راتسا  هلجم  - 2 ربماسد 1953 . هخروم 28  ندنل  رریم » یلگیو   » یگتفه هلجم  - 1 تسا : هدش  رشتنم  ریز  دیارج  تالجم و 

طابش 1954. لوا  خروم  رربی  یلکیو  همانزور  - 4 مود 1953 . نوناک  هب  طوبرم  هرامش  رتسچنم  تیالنس  همانزور  - 3 مود 1953 . نوناک 
نایدا تاجن  زکرم  ایلیا   » باتک رد  ینـالیگ  دومحم  دیـس  یناتـسکاپ  ثدـحم  انمـض  سرام 1953 . خروم 30  هرهاق  يدـهلا  هماـنزور  - 5

زا ار  نآ  هدعقلايذ 1385  لاوش و  ياههرامـش  رد  فجن  هرذب  هلجم  هدومن و  سکعنم  همجرت و  ودرا  نابز  هب  ار  روکذـم  شرازگ  ملاعلا »
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هک تسا  حیـضوت  هب  مزـال  تسا  اهتـسیروت  دـید  ضرعم  رد  وکـسم  هزوم  رد  فوصوم  حول  نونکا  مه  تسا  هدومن  همجرت  یبرع  هب  ودرا 
هب هوک  نیا  اریز  تسا  تارارآ  هوک  نامه  هک  هدوب  يدوج  هوک  يدوجلا  یلع  توتسا  هفیرـش و  هیآ  حیرـص  هب  حون  یتشک  رارقتـسا  لحم 

و کیزام »  » ای سیـسام  ینمرا  هب  غادیرگا و  یکرت  هب  يدوج و  یبرع  هب  حون و  هوک  یـسراف  نابز  هب  تسا  هدـش  هدـیمان  فلتخم  ياهمان 
مان هب  یلوا  یمالـسا  ذخأم  رد  هک  کچوک  حون  گرزب و  حون  ياهمان  هب  تسا  هلق  ود  ياراد  دنیوگیم و  یتشک  هوک  ینعی  رازوز » هزیم  »

«. مهدزیس لاس  يهرامش 1  مهدزاود و  لاس  هرامش 10  مالسا  بتکم  زا  لقن  هب  . » تسا موسوم  ثریوحلالبج  هب  یمود  ثراحلالبج و 
راحب ج 44 ص 244. [ 42]

تاقبط ج 8/ص 204. ص 97 -  نیسحلا ج 1 / مامالا  تایح  ص 246 -  راحب ج 44 / دیفم ص 250 -  داشرا  [ 43]
هقرحملا ص 190. قعاوص  ص 383 -  دیرفلا ج 4 / دقع  نیسحلا ج 1/ص 100 -  مامالا  تایح  ص 229 -  راحب ج 44 / [ 44]

دیفم ص 250. داشرا  [ 45]
هقرحملا ص 191. قعاوصلا  هدوملا ص 320 -  عیبانی  [ 46]

ص 273. راحب ج 44 / [ 47]
مومهملا ص 39. سفن  راحب ج 44/ص 278 -  [ 48]

مومهملا ص 42. سفن  هدوملا ص 357 -  عیبانی  راحب ج 44/ص 281 -  [ 49]
ص 282. راحب ج 44 / [ 50]

ص 392. لاجرلا ج 2 / سوماق  ص 282 -  راحب ج 44 / [ 51]
ص 289 و 291 و 293. راحب ج 44 / [ 52]
ص 289 و 291 و 293. راحب ج 44 / [ 53]
ص 289 و 291 و 293. راحب ج 44 / [ 54]

ص 282 و 289. راحب ج 44 / [ 55]
ص 289. راحب ج 44 / [ 56]

ص 283. راحب ج 44 /  [ 57]
. نارمعلآ يهروس  يهیآ 38 ، [ 58]

مومهملا ص 26. سفن  ص 285  راحب ج 44 / [ 59]
ص 324. راحب ج 44 /  دیفم ص 200 -  داشرا  نیعلا ص 3 -  راصبا  ص 587 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 60]

عیبانی ص 196 و 217 -  يربط ج 7 /  ص 6  ریثانبا ج 4 /  لماک  ص 236 -  نیسحلا ج 2 / مامالا  تایح  ص 311 -  راحب ج 44 / [ 61]
هدوملا ص 333.

تایح عیباـنی ص 334  دـیفم ص 201 -  داشرا  ص 324 -   / راـحب ج 44 ریثانبا 4/ص 15 - لـماک  هعیـشلا ج 1/ص 587 - نایعا  [ 62]
نیظعاولا ص 146. ۀضور  يربط ج 7/ص 216 -  ص 247 -  نیسحلا ج 2 / مامالا 
ص 326. راحب ج 44 / دیفم ص 201 -  داشرا  ریثانبا ج 4/ص 16 -  لماک  [ 63]

نانآ هب  هکم  حتف  زا  سپ  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دنـشابیم  هکم  رافک  نیکرـشم و  هیلک  هیماینب و  ناشنادنزرف  ناگدـشدازآ و  روظنم  [ 64]
: دومرف دیزی  هب  باطخ  دوخ  هدـنبوک  نیـشتآ و  قطن  رد  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  بانج  دـیدازآ و  یگمه  دـیورب  ءاقلطلا  متنا  اوبهذا  دومرف :

. دمآ دهاوخ  دوخ  ياج  رد  ترضح  نآ  هبطخ  هک  ناگدشدازآ  رسپ  يا  ءاقلطلا  نبای 
ص 257. نیسحلا ج 2 / ةایح  ص 326 -  راحب ج 44 / [ 65]
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ص 259. نیسحلا ج 2 / مامالا  تایح  ص 327 -  راحب ج 44 / [ 66]
هدوملا ص 334. عیبانی  ص 259 -  نیسحلا ج 2 / مامالا  تایح  راحب ج 44 ص 328 - [ 67]

ص نسحلا ج 2 / مامالا  تایح  داشرا ص 202 -  ص 329 -  راحب ج 44 / ریثانبا ج 16:4 -  لماک  ص 588 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 68]
هدوملا ص 334. عیبانی   - 262

نیسحلا ص 64. ۀغالب  ص 264 -  نیسحلا ج 2 / مامالا  ةایح  راحب ج 44/ص 329 - [ 69]
. صصق هروس  يهیآ 21  [ 70]

نیظعاولا ص ۀضور  ص 220 -  يربط ج 7 / ص 261 -  نیسحلا ج 2 / ةایح  دیفم ص 202 -  داشرا  ص 17 -  ریثانبا ج 4 / لماک  [ 71]
.147

. صصق يهروس  يهیآ 22  [ 72]
مامالا ةایح  دـیفم ص 202 -  داشرا  ص 232 -  راحب ج 4 /  ص 19  لـماک ج 4 / هعیـشلا ج 588:1 -  نایعا  نیعلاراـصبا ص 4 -  [ 73]

ص 107. دعسنبا ج 5 /  تاقبط  ص 232 -  يربط ج 7 /  ص 376 -  دیرفلادقع ج 4 /  ص 306 -  نیسحلا ج 2 / 
 - راحب 232:44 ص 233 -  يربط ج 7 : هداهشلا ص 4 -  یلا  هقیرط  یف  نیـسحلا  نیعلا ص 4 -  راـصبا  هعیشلا ج 589:1 -  نایعا  [ 74]

نیظعاول ص 147. هضور  نیسحلا 331:2 -  مامالا  ةایح  دیفم ص 203 -  داشرا 
داشرا راحب ج 44/ص 334 -  ص 21 -  ریثانبا ج 4 / لماک  هقیرط 8 -  یف  نیسحلا  نیعلا 5  راصبا  هعیشلا ج 1/ص 589 -  نایعا  [ 75]

نیسحلا ص 69. ۀغالب  يربط ج 7/ص 235 -  نیسحلا ج 2/ص 340 -  ةایح  دیفم ص 204 - 
 - يربط ج 7/ص 240 ص 321 -  نیـسحلا ج 2 / ةایح  ص 337 -  راحب ج 44 /  نیعلا ص 5 -  راـصبا  هعیـشلا ج 590:1 -  نایعا  [ 76]

فارشالا ج 2/ص 78. باسنا 
نیسحلا ةایح  ص 9  هداهشلا -  یلا  هقیرط  یف  نسحلا  ص 338 -  راحب ج 44 / ص 589 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  نیعلا ص 5 -  راصبا  [ 77]

ص 323. ج 2 / 
نیسحلا ةایح  ص 9  هداهشلا -  یلا  هقیرط  یف  نسحلا  ص 338 -  راحب ج 44 / ص 589 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  نیعلا ص 5 -  راصبا  [ 78]

ص 323. ج 2 : 
ص 287. راحب ج 44 / [ 79]

یف نیسحلا  راحب ج 44/ص 338 -  دیفم 206 -  داشرا  هعیشلا ج 589:1 و 590 -  نایعا  نیعلا ص 5-6- راصبا  لماک ج 4/ص 21  [ 80]
فارشالا ج 2/ص 77. باسنا  يربط ج 7/ص 236 -  هداهشلا ص 9 - یلا  ياهقیرط 

داشرا ص 205. ص 344 -  ج 2 / ع )  ) نیسحلا مامالا  ةایح  [ 81]
ص 238. يربط ج 7 / دیفم ص 205 -  داشرا  ص 22 -  لماک ج 4 / ص 336 -  راحب ج 44 / هعیشلا ج 1/ص 590 و 589 -  نایعا  [ 82]

ص 345. نیسحلا ج 2 /  ةایح  [ 83]
ص 444. يدجو ج 3 / فراعملا  ةرئاد  نیسحلا ج 2/ص 348  ةایح  [ 84]

داشرا ص 205 ص 353 -  نیسحلا ج 2 /  ةایح  لماک ج 4/ص 22 -  ص 336 -  راحب ج 44 / ص 590-589 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 85]
ص 77. فارشالا ج 2 /  باسنا  ص 239 -  يربط ج 7 /

ص 241. يربط ج 7 /  ص 255 -  نیسحلا ج 2 / مامالا  ةایح  [ 86]
 - ص 340 راحب ج 44 / دیفم ص 206 -  داشرا  ص 24 -  لماک ج 4 /  نیبلاطلا ص 97 -  لتاقم  ص 590 -  هعیشلا ج 1 /  نایعا  [ 87]

ص 78. فارشالا ج 2 / باسنا  ص 57 -  بهذلا ج 3 / جورم  ص 243 -  يربط ج 7 / ص 354 -   / نیسحلا ج 2 مامالا  ةایح 
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ص نیـسحلا ج 2 /  مامالا  ةایح  راـحب ج 44/ص 331 -  دـیفم ص 206 -  داشرا  لـماک ج 4/ص 24 -  نیبلاطلا ص 97 -  لـتاقم  [ 88]
ص 591. هعیشلا ج 1 /  نایعا  يربط ج 7/ص 242 -  - 359

تشاد و تکرـش  نانمومریما  هناگهس  ياهگنج  رد  دـندوب و  هعیـش  ناگرزب  زا  ادـخ و  لوسر  هباحـص  زا  شردـپ  ةورع و  نب  یناـه  [ 89]
هقیرط ص 71. یف  نیسحلا  دناهتفگ . لاس  ات 97  ار 83  وا  نس  هک  دوب  رمعم  يدرم 

داشرا يربط ج 7/ص 242 -  هعیشلا ج 1/ص 591 -  نایعا  ص 341 -  راحب ج 44 / لماک ج 4/ص 24 -  نیبلاطلا ص 97  لتاقم  [ 90]
ص 359. نیسحلا ج 2 / ةایح  دیفم ص 206 - 

هداهشلا ص 71. یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ص 361 -  ملسملا ج 2 / ةایح  [ 91]
ص 362 نیسحلا ج 2 /  ةایح  راحب ج 44/ص 343 -  لماک ج 4/ص 26 -  ص 591 -  هعیشلا ج 1 / نایعا   - نیبلاطلا ص 98 لتاقم  [ 92]

ص 79. فارشالا ج 2 /  باسنا  ص 244 -  يربط ج 7 / 
يربص دیفم ص 207 -  داشرا  لماک 4/ص 25 -  ص 591 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  ص 324 -  راحب ج 44 / نیبلاطلا ص 97 -  لتاقم  [ 93]

ص 79. باسنا ج 2 /  ص 249 -  ج 7 /
تاـبالقنا اـهتضهن و  رد  هژیوب  ددرگ  لومعم  يرتشیب  تقد  دـیاب  راـک  تیمها  بساـنت  هب  یـسایس  روما  رد  يرواـبشوخ : تارطخ  [ 94]

دننکیم هدافتـسا  بالقنا  تسکـش  تضهن و  ندیبوک  مهرد  يارب  عورـشمان  هلیـسو  هنوگ  ره  زا  يرابکتـسا  ياهتردق  هک  اجنآ  زا  گرزب 
دارفا بالقنا  نیفلاخم  رگا  هکنآ  صوصخب  تسج  زارتحا  نظنسح  يروابدوز و  ینیبشوخ و  زا  هک  دـنکیم  باـجیا  بـالقنا  ترورض 

يروابشوخ ظاحل  هب  هک  تسا  لقعم  ناتساد  نآ  ریظن  هک  دنزاسیم  دراو  بالقنا  هب  يدیدش  هبرض  دنشاب  تسرپایند  یلاباال و  نیدیب و 
هک دروخیم  مشچ  هب  يدراوم  لقعم  ناتساد  رد  اذل  تخاس  مهارف  ار  نآ  تسکـش  تابجوم  دومن و  هنخر  بالقنا  رد  هجـسوع  نب  ملـسم 
هک يدایز  هقباـس  اـب  هدومن و  یفرعم  ماـش  لـها  ار  دوخ  لـقعم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  - 1 دـندرکیم . هجوت  رتشیب  نآ  هب  یتسیابیم  نالوئـسم 

یئاهزیچ زا  یکی  هجو  تخادرپ  - 2 دندرکیم . نانیمطا  دامتعا و  وا  هب  تبسن  یگداس  هب  یتسیابیمن  دنتـشاد  نایماش  ینمـشد  زا  نانمؤم 
هنافساتم نکیل  دوشیم  هدافتـسا  هبرح  نیا  زا  اعون  دامتعا  لوصح  يارب  يرورـض  دراوم  رد  ددرگیم و  نانیمطا  لوصح  بجوم  هک  تسا 

نآ بقاوـع  هـب  دــنریذپیم و  ار  نآ  یناـسآ  هـب  دــننکیم و  بـالقنا  هـب  مدرم  هقـالع  هجوـت و  رب  لـمح  ار  نآ  بــالقنا  هـب  نادــنمقالع 
جراخ هک  دوب  یـسک  نیرخآ  دـمآیم و  یناه  هناخ  هب  اهحبـص  هک  دوب  يدرف  نیلوا  دایزنبا  سوساج  هکنیا  هب  هجوت  اـب  - 3 دنشیدنایمن .

رد هنافـساتم  دنـشاب . هتـشاد  تراهم  دوخ  راک  رد  يذوفن  سوساج و  دارفا  دنچ  ره  دنربب  یپ  وا  تیعقوم  هب  یتسیابیم  هروث  ءاضعا  دشیم 
زا روما  رداصم  تیننسح  يروابشوخ و  دـندرک و  هدافتـسا  اـههبرح  هنوگ  نیا  زا  یبنجا  لاـمع  يذوفن  دارفا  مه  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

. تخاس دراو  بالقنا  هب  یناوارف  همطل  رگید  يوس  زا  نایامن  یبالقنا  ياهيراکبارخ  وس و  کی 
ص 602. هعیشلا ج 1 /  نایعا  نیسحلا ج 2/ص 370 -  ةایح  [ 95]

 - ص 80 فارشالا ج 2 /  باسنا  ص 345 -  راحب ج 44 / نیبلاطلا ص 99 -  لتاقم  ص 28 -  لماک ج 4 / دیفم ص 208 -  داشرا  [ 96]
ص 250. يربط ج 7 /  ص 372 -  ج 2 / ع )  ) نیسحلا ةایح  ص 591 -  هعیشلا ج 1 /  نایعا 

نیبلاطلا ص 100 لـتاقم  نیـسحلا ج 2/ص 374 -  ةایح  لـماک ج 4/ص 29 -  ص 346 -   / راـحب ج 44 دـیفم ص 209 -  داشرا  [ 97]
يربط ج 7/ص 252.

نیسحلا ج ةایح  لتاقم ص 100 -  نایعا ج 1/ص 591 -  راحب ج 44/ص 347 -  دـیفم ص 210 -  داشرا  لماک ج 4/ص 30 -  [ 98]
2/ص 376.

ةایح لماک ج 4/ص 30- راحب ج 44/ص 348  دـیفم ص 210 -  داشرا  نیبلاطلا ص 100 -  لـتاقم  هعیـشلا ج 1/ص 591 -  نایع  [ 99]
بهذلا ج 3/ص 58. جورم  يربط ج 7/ص 255 -  نیسحلا ج 2/ص 380 -
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 - دیفم ص 211 داشرا  ص 256 -  يربط ج 7 / لماک ج 31:4 -  هعیشلا ج 1/ص 591 -  نایعا  نیبلاطلا ص 101 و 102 -  لتاقم  [ 100]
ص 382. نیسحلا ج 2 / ةایح  راحب ج 44/ص 349 - 

لماک ج 4/ص ۀضور ص 150  داشرا ص 212 -  راحب ج 350:44 -  هعیـشلا ج 1/ص 592 -  نایعا  نیبلاطلا ص 102 -  لتاقم  [ 101]
ص 258. يربط ج 7 / نیسحلا ج 2/ص 286 -  مامالا  ةایح   - 31

 - داشرا ص 212 ص 350 -  راحب ج 44 / هعیشلا ج 1/ص 592 -  نایعا  لتاقم ص 102 -  نیسحلا ج 2/ص 286 -  مامالا  ةایح  [ 102]
ص 31. لماک ج 4 /

يربط ج 259:7. نیسحلا ج 2/ص 389 - مامالا  ةایح  لماک ج 4/ص 32 -  داشرا ص 212 -  نیبلاطلا ص 104 -  لتاقم  [ 103]
يربط ج 7 ص/259. نیسحلا ج 2/ص 389  ةایح  [ 104]

راحب ج 44/ص 349. ص 390 -  نیسحلاةایح ج 2 / [ 105]
ص 391. نیسحلا ج 2 / مامالا  ةایح  [ 106]

باسنا ص 261 -  يربـط ج 7 / ص 392 -  نیـسحلا ج 2 /  ماـمالا  ةاـیح  نیبلاـطلا ص 104 -  لـتاقم  راـحب ج 44/ص 252 -  [ 107]
ص 81. فارشالا ج 2 /

يربط ص 393  نیسحلا ج 2 / ةایح  لماک ج 4/ص 32  دیفم ص 214 -  داشرا  ص 352  راحب ج 44 / نیبلاطلا ص 104 -  لتاقم  [ 108]
ص 262. ج 7 /

يربط ج داشرا ص 215  لماک ج 4/ص 34 -  ص 355 -   / راحب ج 44 نیبلاطلا ص 106 -  لتاقم  ص 592  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 109]
ص 265. / 7

 - ص 34 لماک ج 4 / دیفم ص 216 -  داشرا  نیبلاطلا ص 106 -  لتاقم  ص 356 -  راحب ج 44 / هعیشلا ج 1/ص 592 -  نایعا  [ 110]
فارشالا ج 2/ص 82. باسنا  يربط ج 7/ص 266 -  ص 379 -  دیرفلا ج 4 / دقع  ص 400 -  نیسحلا ج 2 / ةایح 

ص 34- لماک ج 4 / دیفم ص 216 -  داشرا  نیبلاطلا ص 106 -  لتاقم  ص 356 -  راحب ج 44 / هعیشلا ج 1/ص 592 -  نایعا  [ 111]
فارشالا ج 2/ص 82. باسنا  يربط ج 7/ص 266 -  ص 379 -  دیرفلا ج 4 / دقع  ص 400 -  نیسحلا ج 2 / ةایح 

ص فارشالا ج 2 / باسنا  دیفم ص 216 -  داشرا  لماک ج 35/4 -  نیبلاطلا ج 106 و 107  لتاقم  هعیشلا ج 1/ص 593 -  نایعا  [ 112]
ص 59.  / بهذلا ج 3 جورم  يربط ج 7/ص 267 -  ص 404 -  نیسحلا ج 2 / ةایح  ص 358 -  راحب ج 44 /  83

فارشالا ج 2/ص باسنا  دیفم ص 216 -  داشرا  لماک ج 35:4 -  نیبلاطلا ج 106 و 107  لتاقم  هعیشلا ج 1/ص 593 -  نایعا  [ 113]
بهذلا ج 3/ص 59. جورم  ص 267 -  يربط ج 7 /  نیسحلا ج 2/ص 404 -  ةایح  راحب ج 44 ص 358 -   83

داشرا ص 217. يربط ج 7/ص 270 -  ص 358 -   / راحب ج 44 لماک ج 4/ص 36 -  نیسحلا ج 2/ص 411 و 378 -  ةایح  [ 114]
نیسحلا ج 2/ص 411. ةایح  [ 115]

داشرا ص 218. ص 270 -  يربط ج 7 / ص 413 -  نیسحلا ج 2 / ةایح  [ 116]
داشرا ص 218. يربط ج 7/ص 270 -  ص 413 -  نیسحلا ج 2 / ةایح  [ 117]
. مشش تسیب و  هدئاف  لاقملا ج 1  حیفنت  نیسحلا ج 2/ص 415 -  ةایح  [ 118]

یلا هقیرط  یف  نیسحلا  دیفم ص 217 -  داشرا  نیبلاطلا ص 109 -  لتاقم  ص 359 -  راحب ج 44 /  ص 593 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 119]
ةداهشلا ص 10.

ص 48 نیسحلا ج 3 / ةایح  ص 366 -  راحب ج 44 / نیسحلا ص 28 -  ۀغالب  نیعلا ص 6 -  راصبا  هعیشلا ج 1/ص 953 -  نایعا  [ 120]
دیفم ص 218. داشرا  - 
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مومهملا ص 165. سفن  ج 3/ص 44 -  ع )  ) نیسحلا ةایح  [ 121]
يربط ج 7/ص 272. لماک ج 4/ص 37 -  ص 365 -  راحب ج 44 / نیسحلا ج 3/ص 28 -  مامالا  ةایح  [ 122]

نایعا ص 37 - لـماک ج 4 / نیبلاطلا ص 109 -  لـتاقم  راـحب ج 44/ص 365 -  نیـسحلا ج 2/ص 317 و ج 3/ص 25 -  ةایح  [ 123]
ص 54. بهذلا ج 3 / جورم  ص 273 -  يربط ج 7 /  ص 953 -  هعیشلا ج 1 /

عیبانی ص 337. هیصولا ص 162 -  تابثا  مومهملا ص 165 -  سفن  ص 32 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  [ 124]
ص 365. راحب ج 44 / ص 317 -  نیسحلا ج 2 / ةایح  [ 125]

هدوملا ص 337. عیبانی  ص 31 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  ص 364 -  راحب ج 44 / ص 593 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 126]
ص 35. نیسحلا ج 3 / ةایح  ص 365 -  راحب ج 44 / هعیشلا ج 1/ص 593 -  نایعا  [ 127]

دیرفلا ج دـقع  موـمهملا ص 172 -  سفن  داـشرا ص 219  ص 24 -  نیـسحلا ج 3 / مامالا  ةاـیح  يربط ج 7/ص 279 -  خـیرات  [ 128]
4/ص 377.

جورم ج 3/ص 55. يربط ج 7/ص 274 -  ص 39 -  لماک ج 4 / ص 27 -  ص 309 و ج 3 / نیسحلا ج 2 / ةایح  [ 129]
 - ص 54  / نیـسحلا ج 3 ةایح  داشرا ص 219 -  ص 39 - لـماک ج 4 / ص 365 -  راـحب ج 44 / هعیـشلا ج 1/ص 594 -  نایعا  [ 130]

ص 377. دیرفلا ج 4 / دقع  ص 277 -  يربط ج 7 /
يربط ج 7/ص یلا ص 26 -  هقیرط  یف  نیـسحلا  راحب ج 44/ص 367 -  نیـسحلا ج 3/ص 59 -  ةایح  دیفم ص 219 -  داشرا  [ 131]

لماک ج 4/ص 40.  - 277
ةایح ص 365 -  راحب ج 44 / داشرا ص 218 -  ص 40 -  لماک ج 4 / نیـسحلا ص 30 -  ۀغالب  ص 594 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 132]

ص 277. يربط ج 7 / ص 384 -  دیرفلا ج 4 / دقع  یلا ص 27 -  هقیرط  یف  نیسحلا  نیسحلا ج 3/ص 60 - 
هداهشلا ص 33. یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  داشرا ص 219 -  راحب ج 44/ص 367 -  هعیشلا ج 1/ص 594 -  نایعا  [ 133]

نیعلا ص 64. راصبا  ص 71 -  راحب ج 45 / [ 134]
هقیرط ص 48 یف  نیسحلا  دیفم ص 220 -  داشرا  ص 41 -  لماک ج 4 / ص 369 -  راحب ج 44 / ص 594 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 135]

ص 288. يربط ج 7 / - 
دیفم ص 220 داشرا  هقیرط ص 49 -  یف  نیسحلا  ص 370 -  راحب ج 44 / ص 41 -  لماک ج 4 / ص 594 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 136]

ص 289. يربط ج 7 / - 
دیفم ص 220 داشرا  هقیرط ص 49 -  یف  نیسحلا  ص 370 -  راحب ج 44 / ص 41 -  لماک ج 4 / ص 594 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 137]

ص 289. يربط ج 7 / - 
هقیرط ص 49. یف  نیسحلا  ص 594 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 138]

يربط هقیرط ص 53 -  یف  نیسحلا  نیسحلاةایح ج 2/ص 306 -  لماک ج 4/ص 41 -  داشرا ص 221 -  ص 37 -  راحب ج 44 / [ 139]
ص 290. ج 7 /

هعیبر نب  ناملس  تسد  هب  هتفگ  يردالب  دش  حتف  هعیبر  نب  نامحرلادبع  هلیسوب  لاس 22  رد  هک  تسا  نیشنكرت  ياهرهش  زا  رجنلب  [ 140]
ناناملـسم هک  دندوب  دقتعم  اریز  دندیـسرت  اهكرت  رما  يادتبا  رد  دندیـسر ، تداهـش  هب  اجنآ  رد  رفن  رازه  راهچ  اب  ناملـس  دیدرگ و  حـتف 

ار وا  درک و  اهر  یناملـسم  يوس  هب  يریت  درک و  نیمک  ياهشیب  رد  كرت  رفن  کـی  هکنیا  اـت  دـنکیمن  رثا  اـهنآ  رد  ریـشمش  دناهتـشرف و 
رد نیاربانب  دش  دیهش  ناملـس  ات  دندرک  هلمح  سپـس  دیریمیم  امـش  هکنانچمه  دنریمیم  مه  اهناملـسم  هک  دیـشک  دایرف  هاگ  نآ  تشک 

. تسا هابتشا  هدش  تبث  یسراف  ناملس  هک  خیرات  نتم 
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نیسحلا ج 1/ص 66. ةایح  ص 371 -  راحب ج 44 / دیفم ص 221 -  داشرا  ص 42 -  لماک ج 4 / ص 595 -  هعیشلا 1 / نایعا  [ 141]
ص 37. راحب ج 44 /  هداهشلا ص 66 -  یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ص 66 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  [ 142]

ص 64. نیسحلا ج 3 / مامالا  ةایح  ص 368 -  راحب ج 4 / ص 595 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 143]
ۀقیرط یف  نیسحلا  نیـسحلا ج 3/ص 68 -  ةایح  دـیفم ص 222 -  داشرا  ص 373 -  راحب ج 44 / هعیشلا ج 1/ص 595 -  نایعا  [ 144]

ص 372. لماک ج 3 /  ةداهشلا ص 71 -  یلا 
نیسحلا ص 48. باحصا  یف  نیعلا  راصبا  [ 145]

يربط هقیرط ص 87 -  یف  نیسحلا  داشرا ص 223 -  لماک ج 4/ص 42 -  نیعلا ص 52 -  راصبا  هعیشلا ج 1/ص 595 -  نایعا  [ 146]
ص 293. ج 7 /

یف نیسحلا  يربط ج 7/ص 294 -  داشرا ص 223 -  لماک ج 4/ص 43 -  نیعلا ص 52 -  راصبا  هعیشلا ج 1/ص 595 -  نایعا  [ 147]
ص 61. بهذلا ج 3 / جوزم  هقیرط ص 87 - 

ص يربط ج 7 / هعیشلا ج 1/ص 595 -  نایعا  ص 375 -  راحب ص 44 / مومهملا ص 185 -  سفن  هقیرط ص 90 -  یف  نیسحلا  [ 148]
.294

مومهملا ص 185. سفن  [ 149]
هداهشلا ص 79. یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  مومهملا ص 194 -  سفن  ص 304 -  يربط ج 7 / لماک ج 4/ص 50 -  [ 150]
داشرا ص 223. ص 295 -  يربط ج 7 / ص 73 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  هداهشلا ص 94 -  یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  [ 151]

 - راحب ج 44/ص 376 ص 596 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  نیسحلا ص 31 -  ۀغالب  هقیرط ص 98 -  یف  نیسحلا  نیعلا ص 7  راصبا  [ 152]
دوب هدرک  تکرح  لماک  تازیهجت  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  دهدیم  ناشن  ناتساد  نیا  ص 375 . لماک ج 3 / دیفم ص 224 -  داشرا 

ره یگنشت  نآ  رد  مینک  ضرف  رگا  دنک ، باریس  ناشنابسا  اب  ار  راوس  رفن  رازه  هتـسناوت  هک  هدوب  دایز  يدح  هب  بآ  فرظ  رظن  زا  اهنت  هک 
دنـشاب و هدرک  لمح  یفاضا  بآ  رتیل  رازهجنپ  یتسیاب  دشاب  هدـیماشآ  بآ  رتیل  راهچ  القا  بسا  ره  دـنک و  فرـصم  بآ  رتیل  کی  یناسنا 

. دنشاب هدرک  لمح  بآ  دارفا  نیا  يارب  رتش  رفن  هاجنپ  دیاب  دوشیم و  کشم  دص  میروآ  باسحب  رتیل  هاجنپ  ار  کشم  ره  تیفرظ  رگا 
ص 297. يربط ج 7 / ص 47 -  لماک ج 4 / داشرا ص 224 -  [ 153]

هقیرط یف  نیسحلا  ص 76 -  نیسحلاةایح ج 3 / لماک ج 4/ص 47 -  ص 596 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  نیبلاطلا ص 111 -  لتاقم  [ 154]
ص 299. يربط ج 7 / داشرا ص 225 -  ص 100 - 

هقیرط ص 113. یف  نیسحلا  نیسحلا ج 3/ص 84 -  ةایح  [ 155]
یلیخ ةوسا » یف  مکل  مکدالوا و  مکیلاـها و  عم  يدـلو  مکـسفنا و  عم  یـسفن  و  (: » ع  ) ماـما هلمج  نیا  یـسلجم : همـالع  زا  حیـضوت  [ 156]

صخـشم ار  نارادـمامز  درکلمع  همانرب و  مه  هاـتوک  يهلمج  نیا  رد  ماـما  تشون ، اـهباتک  نآ  فارطا  رد  دـیاب  هک  تسا  ینعمرپ  زغمرپ و 
هب دهاوخیم  ماما  دنهد ، صیخـشت  حلاصریغ  هتـسیاشان و  رادمامز  زا  ار  هتـسیاش  رادـمامز  هک  دـهدیم  رادـشه  مدرم  هب  مه  دـنیامنیم و 
رد دنبای و  روضح  نانآ  تاعامتجا  رد  دنشاب و  مدرم  نایم  رد  شاهداوناخ  دوخ و  هک  تسا  یـسک  نآ  هتـسیاش  رادمامز  هک  دنامهفب  مدرم 
هب ار  هبطخ  نیا  یسلجم  يهمالع  هک  نآ  حیـضوت  مکدالوا . مکیلاها و  عم  يدلو  مکـسفنا و  عم  یـسفن  دنـشاب  کیرـش  نانآ  يداش  مغ و 

ص راحب ج 44 / . ) هدومرف یقلت  لاو  نب  هللادبع  دادـش و  نب  ۀـعافر  هبجن و  نب  بیـسم  درـص و  نب  نامیلـس  تهج  ماما  یلاسرا  همان  ناونع 
(. 381

يربط ج هقیرط ص 102 -  یف  نیسحلا  نیسحلا ج 3 ص 80 -  ةایح  نیسحلا ص 33 و 34 -  ۀغالب  ۀعیشلا ج 1 ص 596 -  نایعا  [ 157]
لماک ج 3 ص 376. 7 ص 300 - 
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يربط ج 7/ص 301. دیفم ص 225 -  داشرا  ص 48 -  لماک ج 4 / ص 378 -   / راحب ج 44 هعیشلا ج 1/ص 597 -  نایعا  [ 158]
ص 49. لماک ج 4 / ص 303 -  يربط ج 7 / هداهشلا ص 110 -  یلا  ۀقیرط  یف  نیسحلا  ص 82 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  [ 159]

 - ص 50 لماک ج 4 / ص 305 -  يربط ج 7 / داشرا ص 226 -  هقیرط ص 122 -  یف  نیـسحلا  ص 86 -  نیـسحلا ج 3 / ةایح  [ 160]
عیبانی ص 338.

، تفرگارف يرابگرم  توکـس  ار  اج  همه  داتفا و  بایـسآ  زا  اـهبآ  هک  ـالبرک  زوسناـج  هعقاو  زا  سپ  هقیرط ص 123 . یف  نیـسحلا  [ 161]
ضیرم يدوب -؟ اجک  نونک  ات  رح ! رـسپ  داـیزنبا : دـش . دراو  داـیزنبا  رب  هراـمالاراد  رـصق  رد  تشگرب و  هفوک  هب  یفعج  رح  نب  هللادـیبع 

نم يدوب - ! ام  نمشد  اب  هکلب  یئوگیم  غورد  دیشخب . تیفاع  ادخ  ار  مندب  اما  تسین و  ضیرم  مبلق  هن  یمـسج -؟ ای  یبلق  ضرم  مدوب - 
جراخ وا  دزن  زا  هللادیبع  دش ، لفاغ  هللادیبع  زا  دایزنبا  دنیبن  ارم  یسک  دوشن و  صخشم  مهاگیاج  مدوب  وت  نمشد  اب  رگا  هک  متسین  یـسک 

، دینک رـضاح  نم  دزن  ار  وا  داد  روتـسد  دش . جراخ  نآلا  دنتفگ : دش ؟ هچ  رح  هللادیبع  دیـسرپ : دایزنبا  درک  رارف  دـش و  شبـسا  رب  راوس  و 
نم دیئوگب  ریما  هب  تفگ : دروآرد و  تکرحب  ار  شبـسا  دـبلطیم ، ارت  ریما  دـنتفگ : وا  هب  درک  هدـهاشم  ار  وا  دـمآرب و  شبیقعت  رد  هطرش 

عامتجا وا  دزن  شنارای  ناتـسود و  اجنآ  رد  تفر و  یئاط  دایا  نب  رمحا  هناخب  رـس  کی  هللادیبع  دمآ . مهاوخن  وت  دزن  هب  دوخ  ياپ  اب  زگره 
ار راعشا  نیا  اجنآ  رد  دنکفا و  تماقا  لحر  تفر و  نئادم  هب  سپس  دندرک  ترایز  ار  شنارای  نیسح و  دنتفر و  البرک  هب  اجنآ  زا  دندرک ،
همدان 3- ددست  سفن ال  لک  الا  هترصن  نوکا  نا ال  یمدن  ایف  همطاف 2 - نب  نیسحلا  تلتاق  تنک  الا  رداغنبا  رداغ و  ریما  لوقی  - 1 دورس :
همئاد 5- ثیغلا  نم  ایقـس  هرـصن  یلع  اورزات  نیذـلا  حاورا  هللا  یقـس  همزال 4 - قرافت  نأ  ام  ةرـسح  وذـل  هتاـمح  نم  نکا  مل  ینـال  ینا  و 
ۀـمئالمب 7- انل  تسیل  ۀـطخ  عدـف  اندادو  وجرت  املظ و  مهلتقتا  همجاس 6 - نیعلا  ضقنی و  یـشحلا  داکف  مهلاـحم  مهثادـجا و  یلع  تفقو 
میدومن 1- اـفتکا  نآ  تیب  دـنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  اـم  دراد و  همادا  راعـشا  همقاـن  مکیلع و  اـنم  مقاـن  مکف  مهلتقب  اـنومتمغار  دـقل  يرمعل 

سک چیه  يرآ  مدرکن  يرای  ار  وا  ارچ  هک  منامیشپ  نم  ابجع  - » 2 يدیگنجن .» نیسح  اب  ارچ  دیوگیم : نم  هب  راکم  رـسپ  راکم  رادنامرف  »
جراخ مناـج  اـب  هک  منکیم  لـمحت  ار  یهودـنا  ترـسح و  مدرکن  يراـی  ار  وا  هک  نیا  يارب  نم  - » 3 دنک ». ناهنپ  ار  ینامیـشپ  دـناوتیمن 

رد ماهداتـسیا  ناشربق  رانک  رد  - » 5 دـنک ». باریـس  شتمحر  ناراب  زا  هراومه  دـندرک  کمک  ار  وا  هکنانآ  حاورا  ادـنوادخ  - » 4 دوشیم »
ار ام  یتسود  راظتنا  مه  زاب  یناسریم و  لتقب  ار  نازیزع  نیا  دایزنبا ! - » 6 ددرگ ». کشخ  ممشچ  دوش و  هراپ  مبلق  تسا  کیدزن  هکیلاح 

هقیرط ص 123. یف  نیسحلا  میکانمشخ .» امش  رب  ام  همه  دیدرک و  لیلذ  ار  ام  نانآ  نتشک  اب  هک  مسق  مناج  هب  - » 7 يراد .»
نیسحلا ج 3/ص ةایح  ص 979 -  راحب ج 44 / لماک ج 4/ص 51 -  نیبلاطلا ص 111 -  لتاقم  ص 597 -   / هعیشلا ج 1 نایعا  [ 162]

داشرا 226.  - 72
. تسا ندرک  عطق  ار  رتش  بسا و  ياپ  تسد و  نتخاس و  حورجم  ینعمب  رقعلا  [ 163]

هقیرط ص 125. یف  نیسحلا  داشرا ص 226 -  لماک ج 4/ص 52 -  راحب ج 44/ص 380 -  هعیشلا ج 1/ص 598 -  نایعا  [ 164]
هعیشلا ج 1/ص 598. نایعا  ص 379 -  لماک ج 3 / هقیرط ص 143  یف  نیسحلا  [ 165]

نیسحلا ص 35. ۀغالب  نیسحلا ج 3/ص 97 -  ةایح  [ 166]
نیسحلا ج 3/ص 98. ةایح  نیعلا ص 7 -  راصبا  هعیشلا ج 1/ص 598 -  نایعا  نیسحلا ص 34 -  ۀغالب  [ 167]

دیرفلا ج 4/ص دقع  نیعلا ص 7 و  راصبا  نیسحلا ص 34 -  ۀغالب  هعیـشلا ج 1/ص 598 -  نایعا  نیسحلا ج 3/ص 98 -  ةایح  [ 168]
.380

ص 383. راحب ج 44 / نیسحلا ج 3/ص 102 -  ةایح  نیسحلا ص 35 -  ۀغالب  هعیشلا ج 1/ص 598 -  نایعا  [ 169]
ص يربط ج 7 / ص 13 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  نیبلاطلا ص 112 -  لتاقم  لماک ج 3/ص 379 -  هعیشلا ج 1/ص 598 -  نایعا  [ 170]
زا هک  شردـپ  تیعقوم  ظاحل  هب  نکیل  دوب  یـشزرایب  تسپ و  ناسنا  کـی  اصخـش  هک  نآ  اـب  دعـس  نب  رمع  لـماک ج 4/ص 52 .  - 308
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هک هدوب  يرفن  شش  زا  یکی  و  دوب ، هدش  حتف  وا  تسد  هب  قارع  اصوصخم  دوب و  مالـسا  ردص  نیحتاف  زا  یکی  و  ص )  ) ادخ لوسر  نارای 
هب درک ، هدافتـسا  ءوس  تیعقوم  نیا  زا  دایزنبا  تشاد و  یتیعقوم  مدرم  نایم  رد  درک  یفرعم  تفالخ  يادـیدناک  ار  اـهنآ  باـطخ  نب  رمع 

فعـض طاقن  يرکف و  تابث  مدـع  زا  دریگیمن و  هدـهع  هب  ار  نیـسح  نتـشک  تیلوئـسم  سک  ره  هک  دوب  هتفاـیرد  داـیزنبا  هکنیا  هفاـضا 
هک همطاف  رسپ  یلع  نب  نیسح  لتق  هب  مادقا  - 1 يو : یشزرایب  یتسپ و  لیالد  اما  تفریذپ  مه  وا  درک و  داهنشیپ  وا  هب  دوب  هاگآ  دعـسنبا 
زا دایزنبا  تیاضر  بلج  رطاخ  هب  دنکیم  تیصو  داهنـشیپ  وا  هب  هک  لیقع  نب  ملـسم  - 2 تخاس . هابت  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  لمع  نیا  اـب 

نکیل دوب  يرس  ملسم  تیصو  هکنیاب  هجوت  اب  - 3 دهدیم . شریذپ  هزاجا  وا  هب  دایزنبا  هکنیا  ات  دنکیم  يراددوخ  ملسم  تیصو  شریذپ 
تنایخ نیما  صخـش   » نئاخلا نمتؤی  دـق  نکلو  نیمالا  کـنوخی  ـال  تفگ  تفرگ و  رارق  داـیزنبا  خـیبوت  دروم  هک  دومن  ینلع  دعـسرمع 

رد رفک  ياوق  لک  هدنامرف  - 4 دنکیم . یفرعم  نئاخ  ار  وا  دایزنبا  هلمج  نیا  رد  هک  دـنهدیم » رارق  نیما  ار  نئاخ  یهاگ  نکیل  دـنکیمن 
مرح مایخ  ات  داد  تئرج  هفوک  نایهاپس  هب  شلمع  نیا  اب  هک  دیشوپ  درک و  تراغ  ار  ماما  هرز  ع )  ) نیسح تداهـش  زا  سپ  البرک  يارحص 
ردق نآ  دعسرمع  - 5 دنرب ! امغی  هب  ار  نییولع  مشاهینب و  نارتخد  نانز و  ادخ و  لوسر  لآ  رویز  رز و  هسبلا و  دننک و  تراغ  ار  ینیـسح 

ران ۀنج و  قلاخ  هللا  نا  نولوقی  دیوگیم : هنانچ  دوشیم  زیچ  همه  رکنم  نیسح ، ماما  لتق  هب  نتشاذگ  هحـص  يارب  هک  دوب  هدارایب  تسپ و 
باذـع نیـشتآ  ياهدنبتـسد  اـب  ار  راـکهنگ  ياـهناسنا  هدـیرفآ و  یخزود  تشهب و  دـنوادخ  هک  دـنیوگیم  مدرم   » نیدـی لـغ  بیذـعت و 

«. دنکیم
يربط ج 3/ص نیسحلا ج 3/ص 114 -  ةایح  راحب ج 44/ص 384 -  نیبلاطلا ص 112 -  لتاقم  هعیشلا ج 1/ص 598 -  نایعا  [ 171]

ص 53. لماک ج 4 /  - 309
نیسحلا ج 3/ص 123. ةایح  راحب ج 44/ص 384 -  نیبلاطلا ص 112 -  لتاقم  هعیشلا ج 1/ص 598 -  نایعا  [ 172]

ص 118. نیسحلا ج 3 / تایح  [ 173]
نیعلا ص 8. راصبا  [ 174]

نیسحلا ج 3/ص 119. ةایح  [ 175]
دیفم ص 7 و 22 داشرا  نیسحلا ج 3/ص 126 -  ةایح  لماک ج 4/ص 53 -  راحب ج 44/ص 384 -  هعیشلا ج 1/ص 599 - نایعا  [ 176]

ص 310. يربط ج 7 / - 
 - دیفم ص 229 داشرا  نیسحلا ج 3/ص 133 -  ةایح  راحب ج 44/ص 388 -  لماک ج 4/ص 54 -  هعیشلا ج 1/ص 599 -  نایعا  [ 177]

يربط ج 7/ص 313.
زا يریگولج  نامثع و  هرصاحم  تساوخ  همان  نیا  رد  دادیم  هولج  هنوراو  ار  قیاقح  هتـسویپ  دیزی  هیواعم و  شنابابرا  دننام  دایزنبا  [ 178]

ناشن خیرات  تسا و  سکع  رب  هیـضق  هکیلاح  رد  دـهد  تبـسن  شنارای  و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  هب  شنتـشک  ماگنه  ار  وا  هناخب  بآ  ندرب 
اب دوب  هدمآ  وا  کمک  هب  نامثع  تساوخرد  هب  هک  هیواعم  هک  یلاح  رد  داتـسرف  نامثع  يرای  هب  ار  نینـسح  نینمؤملاریما  الوا  هک  دـهدیم 

درب و نامثع  هناخب  بآ  شراوگرزب  ردـپ  روتـسدب  نسح  ماما  ایناث  دوب  راک  نایاپ  راظتنا  رد  دومن و  فقوت  هنیدـم  جراخ  رد  دوخ  نایهاپس 
. دندشن عنام  شمارتحاب  ناگدننکهرصاحم 

يربط ج 7/ داشرا ص 228 -  لماک ج 4/ص 54 -  ص 388 -  راحب ج 44 / نیعلا ص 8 -  راصبا  هعیشلا ج 1/ص 599 -  نایعا  [ 179]
ص 312.

مومهملا ص 215. سفن  نیسحلا ج 3/ص 137 -  ةایح  [ 180]
مومهملا ص 217. سفن  ص 226 -  همغلا ج 2 / فشک  [ 181]

مومهملا ص 217. سفن  ص 387 -  راحب ج 44 / نیسحلا ج 3/ص 140 -  ةایح  [ 182]
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ص 386. راحب ج 44 / نیسحلا ج 3/ص 14 -  ةایح  مومهملا ص 216 -  سفن  [ 183]
 - داشرا ص 229 نیـسحلا ج 3/ص 128 -  ةایح  ص 389 -  راـحب ج 44 / لـماک ج 4/ص 55 -  هعیـشلا ج 1/ص 600 -  نایعا  [ 184]

يربط ج 7/ص 314.
يربط ج ص 131 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  دیفم ص 230 -  داشرا  نیبلاطلا ص 113 و 114 -  لتاقم  هعیشلا ج 1/ص 600 -  نایعا  [ 185]

ص 315. / 7
ص  / يربط ج 7 داـشرا ص 230 -  و  ص 131 -  نیـسحلا ج 3 / ةایح  نیبلاطلا ص 114 -  لـتاقم  هعیـشلا ج 1/ص 600 -  نایعا  [ 186]

.316
دیفم ص 230. داشرا  لماک ج 4/ص 55 -  نیسحلا ج 3/ص 132 -  ةایح  [ 187]

ص 316. يربط ج 7 / ص 134 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  [ 188]
يربط ج 318:7. لماک ج 4/ص 57 -  داشرا ص 231 -  ص 163 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  مومهملا ص 225 -  سفن  [ 189]

ص 57 لماک ج 4 / نیظعاولا ص 157  ۀضور  نییبلاطلا ص 112 -  لتاقم  ةدوملا ص 339 -  عیبانی  هعیشلا ج 1/ص 600 -  نایعا  [ 190]
دیفم ص 231. داشرا  ص 392 -  راحب ج 44 / - 

ص 171. نیسحلا ج 3 / ةایح  [ 191]
يربط ج داشرا ص 231 -  نییبلاطلا ص 112 -  لتاقم  ص 58 -  لماک ج 4 / مومهملا ص 228 -  سفن  ص 393 -  راحب ج 44 / [ 192]

ص 322. / 7
ص 323. يربط ج 7 / ص 168 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  نیعلا ص 62 -  راصبا  مومهملا ص 228 -  سفن  ص 393 -  راحب ج 44 / [ 193]

ص 322. يربط ج 7 / ص 168 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  نیعلا ص 126 -  راصبا  ص 601 -  هعیشلا ج 1 /  نایعا  [ 194]
ص يربط ج 7 / ص 169 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  دیفم ص 231 -  داشرا  ص 601 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  ص 393 -   / راحب ج 44 [ 195]

.323
نییبلاطلا ص 116. لتاقم  ص 170 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  ص 394 -  راحب ج 44 / ص 601 -  نایعا ج 1 / [ 196]

مومهملا ص 230. سفن  [ 197]
عیبانی ص 342. ص 324 -  يربط ج 7 / ص 3 -  راحب ج 45 / نیسحلا ص 174 -  ةایح  ص 59 -  لماک ج 4 / [ 198]

ص 323. يربط ج 7 / داشرا ص 232 -  ص 59 -  لماک ج 3 / نییبلاطلا ص 13 -  لتاقم  ص 601 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 199]
. دنناریم نابز  رب  ار  هملک  نیا  يزیزع  نداد  تسد  زا  ماگنه  هک  تسا  ندرک  تبیصم  راهظا  هالکث  لکث و  [ 200]

ص 323. يربط ج 7 / ص 173 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  دیفم ص 232 -  داشرا  لماک ج 3/ص 59 -  هعیشلا ج 1/ص 601 -  نایعا  [ 201]
دیفم ص 232. داشرا  ص 59 -  لماک ج 4 / ص 601 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  نیسحلا ج 3/ص 175 -  ةایح  [ 202]

نیسحلا ج 3/ص 177. ةایح  ص 3 -  راحب ج 45 / هعیشلا ج 1/ص 601 -  نایعا  [ 203]
لاجرلا سوماق  ص 1 -  راحب ج 45 / ص 175 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  ص 60 -  لماک ج 4 / ص 601 و 602 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 204]

ص 327. يربط ج 7 / ص 61 -  ج 3 /
ص نیسحلا ج 3 / ةایح  دیفم ص 233 -  داشرا  نیعلا ص 9 -  راصبا  ص 60 -  لماک ج 4 / ص 601 و 602 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 205]

ص 326. يربط ج 7 /  - 182
ص 4. راحب ج 45 / ص 327 -  يربط ج 7 / دیفم ص 233 -  داشرا  [ 206]

ص 328. يربط ج 7 /  - ص 5 راحب ج 45 /  داشرا ص 234 -  ص 61 -  لماک ج 4 / ص 602 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 207]
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هفرعملا ص 195 قعاوصلا  ۀیصولا ص 164 -  تباثا  ص 337 -  يربط ج 7 / ص 66 -  لماک ج 4 / ص 182  نیسحلا ج 3 / ةایح  [ 208]
هضور ص 159. - 

ص 328. يربط ج 7 / مومهملا ص 236 -  سفن  ص 61 -  لماک ج 4 / دیفم ص 234 -  داشرا  ص 602 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 209]
نیسحلا ص 43. ۀغالب  دیفم ص 235 -  داشرا  ص 62 -  لماک ج 4 / نیعلا ص 11 -  راصبا  ص 602 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 210]

ۀیصولا ص 163 تابثا  نیسحلا ص 192 -  ةایح  نیعلا ص 11 و 12 -  راصبا  راحب ج 45 ص 9 -  ص 603 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 211]
نیسحلا ص 49. ۀغالب  - 

مومهملا ص 256. سفن  ص 199 و 204 -  نیسحلا ج 3 / مامالا  هایح  ص 10 و 12 -  راحب ج 45 / ص 603 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 212]
ص 65. راحب ج 45 / [ 213]

 / يربط ج 7 سوماق  ص 204 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  ص 16 -  راحب ج 45 /  موـمهملا ص 257 -  سفن  دیفم ص 236 -  داشرا  [ 214]
ص 97. لاجرلا ج 6 /  سوماق  ص 65 -  لماک ج 4 / ص 235 - 

ص 391. لماک ج 3 / ص 214 -  نیسحلا ج 3 /  ةایح  [ 215]
ص 16. راحب ج 45 / ص 604 -  هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 216]

ص 389. لماک ج 3 / ص 337 -  يربط ج 7 / ص 206 -   / نیسحلا ج 3 ةایح  [ 217]
هداهشلا ص 102. یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ص 340 -  راحب ج 101 / ص 176 -  لاجرلا ج 2 / سوماق   - نیعلا ص 70 راصبا  [ 218]

ص 177. لاجرلا ج 2 /  سوماق  ص 389 -  لماک ج 3 / نیعلا ص 72 -  راصبا  ص 338 -  يربط ج 7 / [ 219]
يربط نیعلا ص 72 -  راصبا  ص 66 -  لماک ج 4 / ص 562 و 604:1 -  هعیشلا ج 3 / نایعا  ص 207 -  نیسحلا ج 3 / مامالا  ةایح  [ 220]

ص 338. ج 7 / 
ص يربط ج 7 / ص 202 -  هباغلا ج 4 /  دسا  مومهملا ص 262 و  سفن  ص 209 -  نیسحلا ج 3 /  ةایح  نیعلا ص 92 -  راصبا  [ 221]

.341
ص يربط ج 7 /  ص 202 -  هباغلا ج 4 /  دسا  مومهملا ص 262 و  سفن  ص 209 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  نیعلا ص 92 -  راصبا  [ 222]

.341
مومهملا ص 264. سفن  ص 67 -  لماک ج 4 / ص 210 -  نیسحلا ج 3 /  ةایح  [ 223]

ص 103. لاجرلا ج 3 /  سوماق  نیعلا ص 115 -  راصبا  [ 224]
ص لاجرلا ج 3 /  سوماق  نیعلا ص 119 -  راصبا  مومهملا ص 254  سفن  ص 195 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  ص 64 -  لماک ج 4 / [ 225]

.100
هقرحملا ص 195. قعاوصلا  مومهملا ص 255  سفن  ص 197 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  [ 226]

ص يربط ج 7 / ص 64 -  لماک ج 4 / ص 101  لاجرلا ج 3 / سوماق  نیعلا ص 120 -  راـصبا  ص 197 -  نیسحلا ج 3 /  ةایح  [ 227]
دیفم ص 235. داشرا   - 334

نیعلا ص 120. راصبا  ص 13 -  راحب ج 45 / ص 101 -  لاجرلا ج 3 / سوماق  ص 341 و 345 -  يربط ج 7 / [ 228]
ص 14. راحب ج 45 /  ص 221 -  نیسحلا ج 3 /  ةایح  نیسحلا ص 120 -  راصنا  یف  نیعلا  راصبا  [ 229]

ص 261. لاقملا ج 1 /  حیقنت  هینامعن ص 266  راونا  زا  لقن  هب  مومهملا ص 274  سفن  [ 230]
ص 69. راحب ج 45 / [ 231]

ص 393. راحب ج 44 / نیعلا ص 62 -  راصبا  [ 232]
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و ص 20 -  راحب ج 45 / نیعلا ص 62 -  راصبا  نیبلاطلا ص 97 و 100 -  لتاقم  ص 555 -  ص 605 و ج 4 / هعیشلا ج 1 / نایعا  [ 233]
ص 67. لماک ج 4 /

ص 485. لاجرلا ج 8 / سوماق  كرادم  نامه  [ 234]
ص لاجرلا ج 8 /  سوماق  ص 20 -  راحب ج 45 / ص 390 -  لماک ج 3 /  ص 212 -  نیسحلا ج 3 /  ةایح  نیعلا ص 63 -  راصبا  [ 235]

.486
لماک 69:4. يربط 344:7 -  ص 20 -  راحب ج 45 / ص 215 -  نیسحلا ج 3 / ةایح  [ 236]

يربط 346:7. راحب 21:45 -  لماک 391:3 -  نیسحلا 216:3 -  مامالا  ةایح  [ 237]
لماک 49:4. يربط 346:7 -  مومهملا 269 -  سفن  نیسحلا 216:3  ةایح  [ 238]

ص 333. لاقملا ج 2 /  حیقنت  نیعلا ص 69 -  راصبا  [ 239]
نیعلا ص 70. راصبا  [ 240]
راحب ج 45/ص 70. [ 241]

نیعلا ص 125. راصبا  [ 242]
هعیشلا 606:1. نایعا  نیعلا ص 126 -  راصبا  يربط 347:7 -  نیسحلا 218:3 -  ةایح  [ 243]

. هعیشلا نایعا  نیسحلا ص 56 -  راصنا  یف  نیعلا  راصبا  [ 244]
نیسحلا ص 70. ۀغالب  نیعلا ص 125 -  راصبا  [ 245]

لاجرلا ج 3 ص 6. سوماق  ثیدحلا ج 4 ص 228 -  لاجر  مجعم  یشک ص 73 -  لاجر  نیعلا ص 56 -  راصبا  [ 246]
نیعلا ص 57. راصبا  [ 247]

هعیشلا 555:4. نایعا  لماک 70:4 -  يربط 348:7 -  نیعلا ص 59 -  راصبا  [ 248]
مومهملا ص 272. سفن  يربط 349:7 ، لماک 71:4  نیعلا ص 60  راصبا  [ 249]

هعیشلا 555:4. نایعا  يربط 349:7 -  لماک 71:4 -  نیعلا ص 60 -  راصبا  [ 250]
. رودصملا ۀثفن  هحفص 643  زا  لقنب  يرون  مالسلاراد  [ 251]

رودصملا ص 644. ۀثفن  [ 252]
لاجرلا 184:9. سوماق  نیعلا ص 86 -  راصبا  [ 253]

مومهملا ص 277. سفن  يربط 350:7 -  لاجرلا 185:9 -  سوماق  نیسحلا 226:3 -  ةایح  نیعلا ص 88 -  راصبا  [ 254]
راحب 71:45. نیعلا ص 95 -  راصبا  [ 255]

نیسحلا 188:3. ةایح  نیعلا ص 98  راصبا  راحب ج 45 -  لماک 63:4 -  مومهملا ص 242  سفن  [ 256]
لاجرلا 207:4. سوماق  هعیشلا 606:1 -  نایعا  يربط 350:7 -  نیسحلا 224:3 -  ةایح  نیعلا ص 99 -  راصبا  [ 257]

راحب 73:45. هقیرط ص 9  یف  نیسحلا  نیسحلا ص 74 -  راصنا  یف  نیعلا  راصبا  [ 258]
مومهملا ص 83. سفن  لاجرلا 178:5 -  سوماق  يربط 237:7 -  نیسحلا 346:3 -  ةایح  نیعلا ص 74 -  راصبا  [ 259]

مومهملا ص 281. سفن  ص 9 -  یلا ... هقیرط  یف  نیسحلا  نیعلا ص 75 -  راصبا  [ 260]

مومهملا ص 281. سفن  ص 9 -  یلا ... هقیرط  یف  نیسحلا  نیعلا ص 75 -  راصبا  [ 261]
مومهملا ص 282. سفن  هقیرط ص 10 -  یف  نیسحلا  نیسحلا ص 76 -  راصنا  یف  نیعلا  راصبا  [ 262]

راحب 73:45. مومهملا ص 281 -  سفن  نیعلا ص 76 -  راصبا  [ 263]
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لاجرلا 467:2. سوماق  راحب 23:45 -  مومهملا ص 291 -  سفن  نیعلا ص 105 -  راصبا  [ 264]
دوخ لمع  نیا  اب  مالسلاهیلع  ماما  دناسریم  تابثا  هب  ار  نآ  ادهش  نیلاب  رب  ناگدازآ  رورس  روضح  هک  دیهش  ماقم  تمظع  زا  هوالع  [ 265]

یتاـقبط تازاـیتما  داژن و  گـنر و  مالـسا  نید  رد  هک  دـنامهفیم  ناـیناهج  هب  نداـهن ) یـشرق  دیـس  یـشبح و  مـالغ  تروص  هب  تروص  )
تـسا هتفگ  شوخ  هچ  مکیقتا  هللا  دنع  مکمرکا  نا  قادصم  هب  تسا  يوقت  تسا  یهلا  تیانع  هجوت و  دروم  هک  هچ  نآ  درادن و  تیلخدم 

. دیفس اب  قرف  دنکن  هیس  ام  نید  رد  تفگ  داد و  هسوب  رسپ  مالغ و  خر  ناسکی  رعاش :
لاجرلا 449:3. سوماق  راحب 23:45  يربط 352:7  نیسحلا 231:3 -  ةایح  نیعلا ص 77 -  راصبا  [ 266]

داشرا ص 224. يربط 297:7 -  لاجرلا 76:3 -  سوماق  نیسحلا 232:3 -  ةایح  نیعلا ص 89 -  راصبا  [ 267]
سوماق 441:9. لماک 73:4 -  نیسحلا 235:3 -  ةایح  يربط 355:7 -  نیعلا ص 102 -  راصبا  [ 268]

لاجرلا 129:7. سوماق  نیسحلا 233:3 -  ةایح  نیعلاراصبا ص 94 -  [ 269]
لاجرلا 129:7. سوماق  نیعلا ص 133 -  راصبا  [ 270]

لاجرلا 145:5. سوماق  لماک 73:4 -  يربط 354:7 -  مومهملا ص 298 -  سفن  [ 271]
سوماق 336:9. يربط 235:7 -  نیعلا ص 110  راصبا  [ 272]

يربط 235:7. نیعلاراصبا ص 110 -  [ 273]
لاجرلا 27:5. سوماق  لماک 79:4  يربط 366:7 -  هعیشلا 606:1 -  نایعا  نیعلا ج 101 و  راصبا  [ 274]

لاقملا 12:2. حیفنت  راحب 69:45 -  نیعلا ص 51 و 129 -  راصبا  [ 275]
يربط 368:7. راحب 73:45 -  نیعلا ج 68 و ص 129 -  راصبا  [ 276]

نیسحلا 238:3. ةایح  [ 277]
راحب 30:45. مومهملا ص 294 -  سفن  نیعلا ص 53 -  راصبا  [ 278]

يربط 352:7. ریثانبا 72:4 -  لماک  نیعلا ص 78 -  راصبا  [ 279]
هباصالا 68:1. هباغلا 349:1 -  دسا  نیسحلا 234:3 -  ةایح  نیعلا ص 55 -  راصبا  [ 280]
يربط 351:7. لماک 72:4 -  مومهملا ص 278 -  سفن  نیعلا ص 104 -  راصبا  [ 281]

مومهملا ص 305. سفن  نیسحلا 243:3 -  ةایح  [ 282]
نییبلاطلا ص 114. لتاقم  65:45 و 269:101 -  راحب [ 283]

لتاقم 115. رئارس 154  راحب 45:45 -  هعیشلا 607:1 -  نایعا  نیعلا ص 21 و  راصبا  [ 284]
لتاقم ص 115. لماک 394:3 -  نیسحلا ص 244 -  ةایح  مومهملا ص 309 -  سفن  نیعلا ص 22 -  راصبا  [ 285]

نییبلاطلا ص 115. لتاقم  نیعلا ص 23 -  راصبا  يربط 357:7 -  [ 286]
مومهملا ص 321. سفن  نیسحلا 249:3 -  ةایح  [ 287]

داشرا ص 239. لماک 407:3 -  مومهملا ص 315 -  سفن  نیسحلا 250:3 -  مامالا  نیعلا ص 50 -  راصبا  نیبلاطلا ص 94  لتاقم  [ 288]
راحب 32:45. هعیشلا 129:4 -  نایعا  نیسحلا 2:3 و ص 251 -  ةایح  نیعلا ص 51 -  راصبا  [ 289]

مومهملا ص 318. سفن  راحب 32:45 -  هعیشلا 129:4 - نایعا  نیسحلا 2:3 ص 251 -  ةایح  نیعلا ص 51 -  راصبا  [ 290]
ص 31. مومهملا ج 7 / سفن  راحب 34:45 -  نیبلاطلا ص 91 -  لتاقم  نیعلا ص 39 -  راصبا  [ 291]
ص 31. مومهملا ج 8 / سفن  هعیشلا 608:1 -  نایعا  لتاقم ص 91 -  نیعلا ص 40 -  راصبا  [ 292]

يربط 384:7. نیعلا ص 39 -  راصبا  [ 293]
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نیعلا ص 37. راصبا  راحب 68:45 -  [ 294]
مومهملا ص 321. سفن  راحب 34:45 -  نییبلاطلا ص 88 -  لتاقم  نیعلا ص 36  راصبا  [ 295]
مومهملا ص 321. سفن  راحب 34:45 -  نییبلاطلا ص 88 -  لتاقم  نیعلا ص 36  راصبا  [ 296]

مومهملا ص 322. سفن  لماک 75:4 -  لتاقم ص 88 -  راحب 34:45 -  نیسحلا 254:3 -  ةایح  نیعلا ص 36 -  راصبا  [ 297]
نییبلاطلا ص 83. لتاقم  هعیشلا 608:1 -  نایعا  نیسح 261:3 -  مامالا  ةایح  نیعلا ص 34 -  راصبا  [ 298]

امـش : » ینعی مکلدـلو . هناـف ال  مکثرا  یتح  اومدـقت  تفگ : شیرداـم  ناردارب  هب  لـضفلایبا  ترـضح  هک  تسا  هدرک  لـقن  ریثانبا  [ 299]
نکیل دناهدرک  لقن  ار  ترابع  نیا  هدومن و  تیعبت  يو  زا  مه  نارگید  و  دیرادن »!! دنزرف  امش  اریز  مربب  ثرا  امش  زا  ات  دیوش  دیهش  دیورب 

دیاب دننک ، ثول  ار  لضفلایبا  ترـضح  اصوصخم  نیـسح  ماما  ناردارب  میظع  صالخا  دـنهاوخیم  هدـش و  ضرغ  لامعا  هک  میئوگن  رگا 
هدع باحصا و  همه  گرم  دنیبیم و  دوخ  ناگدید  ربارب  رد  ار  گرم  هک  لضفلایبا  ترـضح  تسا  لوقعم  رگم  اریز  هدش  هابتـشا  تفگ :

دبلطیم کمک  دـنکیم و  دایرف  هچ  ره  هک  دـنیبیم  ار  زیزع  نیـسح  شردارب  تبرغ  یئاـهنت و  و  هدرک ، هدـهاشم  ار  مشاـهینب  زا  يداـیز 
يارب يزودناتورث  ایند و  لام  رکف  هب  تسا  دنلب  اهنآ  شطعلا  هلان  هک  دونـشیم  ار  لافطا  يادص  یفرط  زا  دیآیمن و  وا  يرای  هب  یـسک 

ات تسا و  هدوب  شنادنزرف  ثراو  وا  دوب و  هدـنز  نینبلاما  اهنآ  ردام  اریز  درادـن  دروم  نخـس  نیا  الوصا  ادـبا . الـصا و  دـشاب  شنادـنزرف 
هک هدش  فیرحت  ترابع  تفگ  دـیاب  سپ  دـشابن  داریا  نیا  هجوتم  ریثانبا  هک  تسا  دـیعب  تسین و  ثراو  ردارب  دراد  دوجو  ردام  هک  یتقو 
نم ات  دیتفیب  ولج  امش  دوشیم : نینچ  نیا  ینعم  سپ  هدش ، مکثرا  فورح  یئاجباج  هابتـشا و  اب  مریگب و  ار  امـش  ماقتنا  ینعی  هدوب  مکرأثا 

نیعلا ص 35 راصبا  هعیشلا 129:4 و  نایعا  لتاقم ص 83  - 1 دریگب . ناتنمشد  زا  ماقتنا  هک  دیرادن  دنزرف  امـش  اریز  مریگب  ار  امـش  ماقتنا 
لماک 76:4.

راحب 66:45. [ 300]
لاجرلا 241:5. سوماق  بلاطلا ص 356 -  ةدمع  نیسحلا 263:3 -  ةایح  نیعلا ص 25 -  راصبا  [ 301]

لاجرلا 243:5. سوماق  نیسحلا 264:3 -  ةایح  لتاقم ص 84 -  راحب 40:45 -  هعیشلا 608:1 -  نایعا  نیعلا ص 30 -  راصبا  [ 302]
.357 ع )  ) بلاطیبا لآ  باسنا  یف  بلاطلا  ةدمع  نیعلا ص 26 -  راصبا  [ 303]

نییبلاطلا ص 85. لتاقم  لماک 394:3 -  نیعلا ص 29 -  راصبا  [ 304]
نیعلا ص 31. راصبا  [ 305]

راحب 46:45. نیسحلا 274:3 -  ةایح  [ 306]
مومهملا ص 348. سفن  راحب 46:45 -  نیسحلا 274:3 -  مامالا  ةایح  [ 307]

نیعلا ص 24. راصبا   - 49:45 راحب هعیشلا 609:1 -  نایعا  نیسحلا 275:3 -  ةایح   - مومهملا ص 349 سفن  [ 308]
راحب 332:45. [ 309]

نیعلا ص 130. راصبا  [ 310]
نیعلا ص 85 و 112 و 129. راصبا  [ 311]

نیعلا ص 130. راصبا  [ 312]
مومهملا ص 253. سفن  نیسحلا 276:3 -  ةایح  [ 313]

يربط 286:7. نیسحلا 278:3 -  مامالا  ةایح  [ 314]
راحب 51:45. نیسحلا 280:3 -  ةایح  [ 315]

لماک 396:3. يربط 362:7 -  راحب 51:45 -  نیسحلا 280:3 -  ةایح  [ 316]
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لماک 78:4. مومهملا ص 360 -  سفن  يربط 364:7 -  راحب 54:45 -  نیسحلا 282:3 -  ةایح  [ 317]
مومهملا ص 347. سفن  [ 318]

هللادـبع ردام  سیقلارما  رتخد  بابر  هنیکـس و  هب  نیـسح  هقالع  موـمهملا ص 346 . سفن  نیـسحلا 283:3 -  ةایح  راحب 47:45 -  [ 319]
هک تشاد  یصاخ  هقالع  هنیکس  بابر و  هب  تبسن  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  تسا ، نیسح  رتخد  هنیکس  رغصایلع و  هب  فورعم  عیضر 

یلام لج  لذبا  امهبحا و  بابرلا  هنیکس و  اهب  نوکت  اراد  بحال  یننا  كرمعل  تسا : ترضح  نآ  تبحم  رگنایب  نیسح  ماما  زا  لیذ  راعشا 
هک مراد  تسود  نانچنآ  ار  اهنآ  و  «. » مراد تسود  دـشاب  بابر  هنیکـس و  نآ  رد  هک  ار  ياهناخ  مسق  تناجب   » باتع يدـنع  بتاعل  سیل  و 

هاگره اصوصخم  و  منکیمن .» انتعا  دـنک  تمالم  هنیمز  نیا  رد  ارم  هک  یـسک  راتفگب  منک و  فرـصم  ناـنآ  يارب  ار  ملاوما  ماـمت  مرـضاح 
هدومرف هراب  نیا  رد  هک  تشذگیم  تخـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  اهنآ  تقرافم  دـنتفریم  ناشناگتـسب  ندـید  هب  هنیکـس  بابر و  بانج 

ندـید هب  بابر  هنیکـس و  هاـگره  دوشیم  لـصتم  رگیدـکی  هب  اهبـش  اـیوگ   » باـبرلا هنیکـس و  تراز  اذا  لـیلب  لوصوم  لـیللا  ناـک  تسا :
نیـسح ماما  ربق  رانک  مامت  لاسکی  تشگرب  يریـسا  زا  هردخم  نیا  نوچ  تشاد  یناوارف  هقالع  نیـسح  ماما  هب  مه  بابر  بانج  دنوریم .»

زا هنیدم  رد  شیرق  فارشا  تفر  ایند  زا  ات  تفرن  هیاس  ریزب  رمع  تدم  رد  تشگزاب و  هنیدم  هب  سپـس  تخادرپ  يرادازع  هب  درک و  تماقا 
رد مهاوخیمن .» يرهوش  ردپ  ربمغیپ  زادـعب  . » اونح هللا  لوسر  دـعب  ذـخت  تنک ال  ام  دومرفیم : باوج  رد  دـندرکیم  يراگتـساوخ  بابر 

بابر درک  متام  هماقا  وا  هیبلک  هجوز  دیسر  تداهشب  ادهشلادیس  ترضح  نوچ  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  یفاک  لوصا 
هدش هچ  دیسرپ  بابر  دوب ، يراج  شکـشا  هک  نازینک  زا  رفن  کی  رگم  دش ، کشخ  ناشمـشچ  کشا  هک  دنتـسیرگ  ردق  نآ  شنازینک  و 
هیرگ هب  ار  اهنآ  ات  دنیامن  هیهت  قیوس  همه  يارب  داد  روتسد  بابر  مروخیم ، هدرک و  خبط  قیوس  تفگ  هدشن  کشخ  وت  مشچ  کشا  هک 

؟ تسیچ اهنیا  دیـسرپ : بابر  دریگب  توق  ازع  هماقا  رد  ات  داتـسرف  یئارحـص  غرم  دنچ  بابر  بانج  يارب  ناتـسود  زا  یکی  دیامن . کمک 
: بابر اب  نیـسح  جاودزا  دینک . نوریب  هناخ  زا  میرادن  زاین  اهنیا  هب  میاهتـسشن ؟ یـسورع  سلجم  رد  رگم  دومرف  دـندرک ، ضرع  ار  عقوام 

نب سیقلاءرما  هناخ  هب  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شنادنزرف  قافتا  هب  ع )  ) نینمؤملاریما تسا : رارق  نیا  زا  بابر  اب  نیـسح  جاودزا  ناتـساد 
تلصو امش  اب  میلیام  ادخ و  لوسر  رتخد  زا  دننم  نارسپ  اهنیا  ربمغیپ و  داماد  معرسپ و  بلاطیبا  نب  یلع  نم  دومرف : دنتفر ، یبلک  غبـصا 

!! متـسب نیباک  نیـسح  اـب  ار  باـبر  نسح و  هب  ار  مرگید  رتخد  یملـس  مدرک و  جـیوزت  امـش  هب  ار  ةاـیحم  مرتخد  تفگ : سیقلاءرما  مینک .
شیوخ رصع  نانز  دمآرس  ابیز و  رایسب  ینز  هنیکس  تسا  راوگرزب  نآ  بقل  هنیکس  تسا و  همیما  ای  هنمآ  شمان  نیـسح  ماما  رتخد  هنیکس 
شیوخ رـصع  يارعـش  یمامت  داتـسا  بدا  رعـش و  رظن  زا  دنتفگیم و  شیرقلاۀلیقع  ار  وا  هک  هدیمح  قالخا  ياراد  تسا  هدمآ  باسح  هب 

درکیم و دزـشوگ  ار  اهنآ  راعـشا  صقاون  نوتاخ  هنیکـس  دـندرکیم و  هضرع  وا  رب  ار  دوخ  راعـشا  دـندمآیم و  شرـضحم  هب  ارعـش  دوب ،
دیسرپ درک و  تئارق  ار  يراعشا  دش و  فقوتم  وا  دزن  داتفا ، هنیذا  نب  ةورع  رب  شروبع  هار  رد  يزور  هنیکس  ترـضح  دندومنیم . حالـصا 

زا راعشا  نیا  رگا  دنشاب  دازآ  اهنیا  تفگ : درک و  هراشا  دندوب  شهارمه  هک  ینازینک  هب  نوتاخ  هنیکـس  يرآ  تفگ : ياهتفگ ؟ وت  ار  اهنیا 
فیرعت وا  راعشا  زا  نوتاخ  هنیکس  بانج  اهدعب  هک  داد  رییغت  ار  دوخ  شور  دش و  دوخ  هابتشا  هجوتم  هورع  دشاب ، هدش  رداص  یمیلس  بلق 

لوصا نایعالا 131:2 -  تایفو  . ) درک تاـفو  هرونم  هنیدـم  رد  لاس 117  لوالا  عیبر  مجنپ  هبنشجنپ  رد  نوتاخ  هنیکـس  ترـضح  درکیم .
بدالا 208:2. ۀناحیر  هعیرش 269:3 و 313 -  نیحایر  نیسحلادلوم ) باب   ) یفاک 490:2

يربط 361:7 و 365. نیسحلا 286:3 -  ةایح  راحب 53:45 -  [ 320]
يربط 363. لماک 77:4 -  راحب 43:45 -  نیسحلا 257:3 -  ةایح  نیعلا ص 38 -  راصبا  [ 321]

مرفم ص 344. لتقم  نیسحلا 288:3 -  ةایح  [ 322]
راحب 57:45. مرقم ص 344 -  لتقم  [ 323]

هدوملا ص 348. عیبانی  يربط 365:7 -  راحب 55:45 -  [ 324]
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هدوملا ص 349. عیبانی  راحب 60:45 -  مومهملا ص 374 -  سفن  [ 325]
مرقم ص 346. لتقم  [ 326]

داشرا ص 242. لماک 78:4 -  يربط 366:7 -  راحب 52:45 و 57 -  [ 327]
داشرا ص 242. لماک 79:4 -  يربط 366:7 -  نیسحلا 300:3 -  مامالا  ةایح  [ 328]

نیسحلا 301:3. ةایح  راحب 58:45 -  مومهملا ص 376 -  سفن  [ 329]
راحب 60:45 [ 330]

داشرا ص 242. لماک 79:4 -  يربط 367:7 -  دیفم ص 242 -  داشرا  [ 331]
. نیسح مامالا  ةایح  راحب 82:45 -  [ 332]

داشرا ص 243. لماک 80:4 -  مومهملا ص 382 -  سفن  يربط 369:7 -  [ 333]
راحب 62:45. [ 334]

نیسحلا 303:3. مامالا  ةایح  راحب 59:45 -  يربط 368:7 -  [ 335]
فوهل ص 134. مومهملا ص 386 -  سفن  مرقم ص 380 -  لتقم  يربط 369:7 -  راحب 58:45 -  [ 336]

مومهملا ص 385. سفن  دیرفلا 385:4 -  دقع  [ 337]
مومهملا ص 387. سفن  زا  لقنب  تارایزلا ص 261 -  لماک  [ 338]

مرقم ص 398. لتقم  و  دیفم ص 227 -  داشرا  [ 339]
مومهملا ص 399. سفن  نیسحلا 333:3 -  ةایح  راحب 114:45 -  [ 340]

راحب 108:45. نیسحلا 334:3 -  ةایح  [ 341]
هدوملا ص 350. عیبانی  راحب 115:45 -  مومهملا ص 400 -  سفن  [ 342]

فوهل ص 146. نیطبسلا ص 60 و 61 -  یلاعم  راحب 108:45 -  نیسحلا 335:3 -  ةایح  مرقم ص 384 -  لتقم  [ 343]
ماما دزن  يراگتـساوخ  هب  نیـسح  ماما  هدازردارب  ینثم  نسح  هک  یماگنه  دوب ، عیفر  یتلزنم  ماـقم و  ياراد  هللادـبعیبا  رتخد  همطاـف  [ 344]

ره زا  شیب  هک  منکیم  باختنا  وت  يارب  ار  همطاف  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـیامن  جـیوزت  وا  هب  ار  شنارتخد  زا  یکی  اـت  دـمآ 
، دریگیم هزور  ار  اهزور  دزادرپیم و  تدابع  هب  همامت  هب  ار  اهبش  تسا ، راوتسا  مه  نید  رد  و  دراد ، تهابش  س )  ) ارهز مردام  هب  سک 

نیخروم دننکیم  لقن  تیاور  وا  زا  هصاخ  هماع و  نیثدحم  هک  تسا  ثیداحا  تاور  زا  یکی  همطاف  تسا . نیعلاروح  دننام  مه  یئابیز  رد 
ار دجسم  فارطا  ياههناخ  دهد ، هعـسوت  ار  هنیدم  دجـسم  تفرگ  میمـصت  کلملادبع  نب  دیلو  هلمج  زا  دناهدرک : لقن  یتامارک  همطاف  زا 

رفح بآ  هاچ  هک  یعقوم  درک ، انب  ياهناخ  هرح  رد  همطاف  بانج  دش ، بیرخت  همطاف  هناخ  هلمج  زا  دومن ، ربمغیپ  دجسم  همیمـض  دیرخ و 
یلیخ تخیر  گنـس  رب  وضو  بآ  زا  تخاس و  وضو  همطاـف  دـندش ، زجاـع  نآ  نتـسکش  زا  هک  دـندروخرب  یگرزب  گنـس  هب  دـندرکیم 

همطاف دندیمانیم . مزمز  ار  نآ  دنتفرگیم و  كربت  ناونع  هب  ار  هاچ  نیا  بآ  مدرم  دمآ ، تسد  هب  اراوگ  یبآ  دنتسکش و  ار  گنـس  ناسآ 
(. مرقم ص 389 لتقم  تفای . تافو  هنیکس  ترضح  زا  لبق  لاس  تفه  لاس 110 ، رد  دوب و  رتگرزب  هنیکس  ترضح  زا 

فوهل ص 149. نیسحلا 337:3 -  ةایح  راحب 110:45 -  مرقم ص 389 -  لتقم  [ 345]
تراسا و  ع )  ) یلع نب  نیسح  تداهش  ناتـساد  يرجه و  لاس 61  عیاقو  هک  یخیراوت  مامت  رد  تسا : هدوب  ـالبرک  رد  موثلکما  اـیآ  [ 346]

هب وا  مایپ  هفوک و  هزاورد  رد  موثلکما  ینارنخـس  هلمج  نآ  زا  هک  دروخیم  مشچ  هب  نانمؤمریما  رتخد  موثلکما  ماـن  دناهتـشون  ار  تیب  لـها 
يارهز رتخد  وا  ایآ  یهتنم  هدوب  البرک  هلفاق  رد  موثلکما  مانب  نانمؤمریما  زا  يرتخد  املـسم  نیاربانب  دـشابیم . ماـش  زا  تعجارم  رد  هنیدـم 

نب رمع  يرـسمه  هب  موثلکما  یعطق  تایاور  بسح  رب  هکلب  تسا ، كوکـشم  تسوا ؟ ریغ  اـی  تسا  بنیز  نیـسح و  ینت  رهاوخ  هیـضرم و 
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رد و  هدرک ، تافو  ع )  ) نسح ماما  ترضح  نامز  رد  لاس 54  رد  هدوب  هیقر  مان  هب  يرتخد  دیز و  مانب  يرسپ  ياراد  وا  زا  دمآرد و  باطخ 
زا فالخ  باتک  رد  یسوط  خیش  موحرم  زا  دیدج ج 2 ص 811  پاچ  هعیشلا  لئاسو  رد  هکنانچ  تسا . هدوبن  ةایح  دیق  رد  لاس 60 و 61 

رمع و نب  هللادبع  و  ع )  ) یلع نب  نیسح  نسح و  دندروآ و  ار  رمع  نب  دیز  شدنزرف  و  ع )  ) یلع رتخد  موثلکما  هزانج  هدرک : تیاور  رامع 
تنـس تسا  نیا  دنتفگ : دـنداد و  رارق  دـنزرف  هزانج  رـس  تشپ  ار  ردام  ماما و  فرط  ار  رـسپ  هزانج  دنتـشاد ، روضح  هریرهوبا  سابعنبا و 

هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  يدهلاملع  یـضترم  دیـس  هکنانچ  دنرادن  ینقتم  لیلد  دناهدش  جاودزا  نیا  رکنم  هکنانآ  و  مالـسا . روتـسد  ربمایپ و 
: دیامرفیم یسلجم  موحرم  و  نانز ) شخب  لاقملا 73:3  حیقنت   ) تسا ققحم  جاودزا  هک  دراد  رارصا  هتشون و  دروم  نیا  رد  یلقتسم  هلاسر 
، رمع تافو  زا  سپ  هدرک  تیاور  ینیلک  موحرم  تسا  بیجع  هدـش  رمع  اـب  موثلکما  جاودزا  رکنم  راـبخا  همه  نآ  اـب  هک  دـیفم  موحرم  زا 

دناهدرک رکذ  رتخد  رسپ و 19  مالـسلاهیلع 14  یلع  يارب  مجارت  خیرات و  بتک  و  راحب 109:42 )  ) درب هناخ  هب  ار  موثلکما  دـمآ  ع )  ) یلع
رفعج و نب  هللادبع  رسمه  اربک  بنیز  دناهتفگ  تسا و  ارغص  موثلکما  و  هیقر )  ) يربک موثلکما  يرغص و  بنیز  يربک و  بنیز  هلمج  زا  هک 

نب دمحم  رـسمه  ارغـص  بنیز  دـمآرد و  رایط  رفعج  نب  نوع  جاودزا  هب  رمع  تافو  زا  سپ  هدوب و  باطخلا  نب  رمع  رـسمه  اربک  موثلکما 
بنیز ارهز و  ترـضح  نارتخد  يربک  موثلکما  يربـک و  بنیز  تسا ، هدوب  لـیقع  نب  رغـصا  هللادـبع  رـسمه  ارغـص  موثلکما  هدوب و  لـیقع 

دناهتفگ موثلکما  زین  ار  لیقع  نب  ملسم  رسمه  ارغـص  هیقر  هینک  یـضعب  یتح  و  دناهدوب . نانمؤمریما  نانز  ریاس  زا  ارغـص  موثلکما  يرغص و 
تاقبط ج 3 ص بلاطیبا ص 63  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  ةدمع   ) دـناهدوب موثلکما  ع )  ) نینمؤملاریما نارتخد  زا  رفن  هس  باسح  نیا  اب  هک 
يدجملا ص هعیـشلا ج 1 ص 326 و ج 7 ص 136  نایعا  همغلا ج 2 ص 67 -  فشک  بدالا ج 6 ص 234  ۀـناحیر  لوا  شخب   - 12

ترضح رتخد  يربک  هن  دشاب  دارم  ارغـص  موثلکما  دیاب  هدمآ  موثلکما  مان  اج  ره  البرک  خیرات  رد  هک  میریگیم  هجیتن  تامدقم  نیا  اب  . 12
. اهیلع هللا  مالس  ارهز 

فوهل ص 154. نیطبسلا ص 61 -  یلاعم  راحب 112:45 -  مرقم ص 392 -  لتقم  [ 347]
نیسحلا 341:3. مامالا  ةایح  مومهملا ص 395 -  سفن  مرقم ص 393 -  لتقم  [ 348]

هدوملا ص 324. عیبانی  لماک 81:4 -  مومهملا ص 404  سفن  يربط 371:7 -  داشرا ص 228  [ 349]
يربط 371:7. لماک 81:4 -  داشرا ص 244 -  نیسحلا 243:3 -  ةایح  [ 350]

هیآ 42. رمز  هروس  [ 351]
داشرا ص 244. نیسحلا 345:3 -  ةایح  يربط 373:7 -  ریثانبا 82:4 -  لماک  [ 352]

مرقم ص 406. لتقم  [ 353]
مومهملا ص 410. سفن  لماک 83:4 -  يربط 373:7 -  دیفم ص 244 -  داشرا   - راحب 119:45 [ 354]

هیآ 9. فهک  هروس  [ 355]
دیفم ص 229. داشرا  راحب ج 45/ص 119 -  [ 356]

ةداهشلا ص 65. ۀجح  یف  ةداعسلا  ۀجح  ص 385 -  يربط ج 7 - / ص 118 . راحب ج 45 /  ص 356  نیسحلا ج 3 / ةایح  [ 357]
تاقبط ج 6 نیـسحلا ج 3 ص 358 . ةایح  لقن  بیذهت  نایعالا و  خیراوت  یف  نامزلا  ةآرم  هداعشلا ص 66  ۀجح  یف  ةداعـسلا  ۀجح  [ 358]

ص 132.
داشرا ص 245. مومهملا 419 -  سفن  يربط ج 7 ص 374  لماک ج 3 ص 401  [ 359]

مومهملا ص 413. سفن  لماک ج 4 ص 84  يربط ج 7 ص 379  [ 360]
رعاش برکیدعم  نب  ورمع  دنتفرگ و  ماقتنا  دـیبزینب  دـندروخ و  تسکـش  دایزینب  هک  دایزینب  دـیبزینب و  نایم  دوب  یگنج  بنرا  [ 361]

. تسا هتفگ  نینچ  دیبزینب 
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. دینک هعجارم  تسرهف  هب  دش . نایب  البق  عوضوم  نیا  حیضوت  [ 362]
دیفم ص 247. داشرا  راحب ج 45 ص 121 -  يربط ج 7 ص 383 . مومهملا ص 415  سفن  [ 363]

ةدوملا ص 351. عیبانی  ةرحملا ص 192 -  قعاوص  مومهملا ص 422 -  سفن  راحب ج 45 ص 184 و 125 -  [ 364]
ةدوملا ص 352. عیبانی  ۀقرحملا ص 197 . قعاوصلا  مومهملا ص 423 . سفن  لقنب  يزوجنبا ص 147  صاوخلا  ةرکذت  [ 365]

بوشآرهشنبا ج 4 ص 82. بقانم  و  مومهملا ص 424 -  سفن  لقنب  یئاهب ج 2 ص 291  لماک  [ 366]
مومهملا ص 428. سفن  نادلبلا ج 2 ص 186 و 284  مجعم  [ 367]

مومهملا ص 432. سفن  ةداعسلا ص 63 -  ۀجح  [ 368]
مومهملا ص 429. سفن  [ 369]

مومهملا ص 430. سفن  نیسحلا ج 3 ص 370 -  مامالا  ةایح  راحب ج 45 ص 127 -  [ 370]
يهیآ 23. يروش ، يهروس  [ 371]

هیآ 41. لافنا  هروس  [ 372]
هیآ 33. بازحا ، هروس  [ 373]

هیآ 26. يرسا  هروس  [ 374]
مومهملا ص 433. سفن  دیرفلا ج 4 ص 382 -  دقع  نیسحلا ج 3 ص 371 . ةایح  راحب ج 45 ص 129 و 166  [ 375]

لماک ج 4 ص 86. يربط ج 7 ص 381 -  مومهملا ص 437  سفن  راحب ج 45 ص 131  [ 376]
نیظعاولا ص ۀضور  لماک ج 4 ص 86  يربط ج 7 ص 377  نیسحلا ج 3 ص 389  ةایح  راحب ج 45 ص 136 -  داشرا ص 246  [ 377]

.164
تسا و هدورـس  دحا  گنج  رد  هک  هداد  تبـسن  يرعبزلا  نب  هللادبع  هب  تسا  هدـناوخ  دـیزی  هک  ار  يراعـشا  فوهل  رد  دیـس  موحرم  [ 378]

تیب دننام  دشاب  رعاش  نیا  زا  دناوتیمن  راعشا  مامت  تسا  ملسم  هچنآ  نکیل  دناهداد  يرعبزنبا  هب  تبـسن  هدومن و  تیعبت  وا  زا  مه  نارگید 
راعشا رد  لوا  تیب  طقف  هک  هدمآ  هحفص 143  موس  دلج  ماشهنبا  هریـس  هلمج  زا  خیراوت  رد  تیب  رعاش 16  نیا  راعـشا  هکلب  مجنپ  مود و 

(. فوهل ص 180  ) دوشیم هدید  يرعبزنبا 
فوهل ص 180. يربط ج 7 ص 383  ماشهنبا ج 3 ص 143 -  هریس  ص 377 -  نیسحلا ج 3 -  ةایح  راحب ج 45 ص 132 -  [ 379]

«. دیدازآ امش  ، » ءاقلطلا متنا  شناتسدمه : دیزی و  دج  نایفسوبا  هب  هکم  حتف  رد  ادخ  لوسر  شیامرف  هب  تسا  هراشا  هلمج  نیا  [ 380]
. دروخب هک  دیشک  نادندب  دروآ و  نوریب  ار  هزمح  ترضح  رگج  هک  راوخرگج  دنه  دیزی  هدج  لمع  هب  تسا  هراشا  هلمج  نیا  [ 381]

نیسحلا ج 3 ص 378. ةایح  مومهملا ص 444 -  سفن  راحب ج 45 ص 133 -  ءاسنلا ج 2 ص 504 -  مالعا  [ 382]
مومهملا ص 452. سفن  [ 383]

نیسحلا ص 386. ةایح  مومهملا ص 451 -  سفن  راحب ج 45 ص 137 -  [ 384]
تاقبط ج 5 ص 162. مومهملا ص 459  سفن  فوهل ص 193  راحب ج 45 ص 140 -  مرقم ص 453 -  لتقم  [ 385]

مومهملا ص 456. سفن  لقنب  یئاهب  لماک  [ 386]
یناسارخ ص 340. مشاه  دمحم  خیش  جاح  خیراوتلا  بختنم  [ 387]

هقرحملا ص 197. قعاوصلا  مومهملا ص 458 -  سفن  سواط ص 19  نب  دیس  فوهل  [ 388]
فوهل ص 188. مومهملا ص 454 -  سفن  راحب ج 45 ص 140 -  [ 389]

مومهملا ص 466. سفن  مرقم ص 456 -  لتقم  هعیشلا ج 1 ص 626 -  نایعا  [ 390]
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هعیشلا ج 1 ص 627. نایعا  [ 391]
مومهملا ص 455. سفن  [ 392]

داشرا ص 247. ص 464 و 470 -  لودلا ص 109 ) رابخا  زا  لقنب   ) مومهملا سفن  راحب ج 45 ص 144  [ 393]
مومهملا ص 467. سفن  راحب ج 45 ص 146  مرقم ص 454 -  لتقم  [ 394]

نیسحلا ج 3 ص 392. مامالا  ةایح  [ 395]
زا هک  تسا  مسر  يرشب  مما  لیابق و  همه  نایم  رد  نیعبرا : مومهملا ص 543 . سفن  راحب ج 101 ص 329  مرقم ص 455 -  لتقم  [ 396]

لهچ اصوصخم  دـنرادیم ، یمارگ  دـیدجت و  ار  شدای  صاخ  یمایا  رد  دـنوشن  شومارف  هکنآ  يارب  دـننکیم و  لیلجت  ناـشدوخ  تاوما 
زا یتیاور  رد  هکناـنچ  تسا  هدـش  تیاـنع  ینعم  نیا  مه  مالـسا  رد  و  دـنروآیمرد ، ءارجا  هب  ار  یـصاخ  مسارم  شتـشذگرد  زا  سپ  زور 

مسبب رهجلا  و  نیعبرالا ، ةرایز  و  نیسمخ ، يدحا و  ةالص  سمخ : نمؤملا  تامالع  تسا : هدمآ  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح 
17  ) زور هنابـش  رد  زاـمن  تعکر  کـی  هاـجنپ و  تسا : زیچ  جـنپ  نمؤم  تاـمالع  . » نیبجلا ریفعت  و  نیمیلاـب ، متخنلا  و  میحرلا ، نمحرلا  هللا 

تـسد رد  رتشگنا  اهزامن و  رد  میحرلا  نامحرلا  هللا  مسب  نتفگ  دـنلب  و  ملهچ ، زور  ةراـیز  و  هلفاـن ) تعکر  راـهچ  یـس و  بجاو و  تعکر 
رذوبا هکناـنچ  دوشیم ، نینمؤم  همه  تراـیز  لـماش  تسا و  قلطم  تیاور  نیا  ندـیلام . كاـخ  هب  ار  یناـشیپ  هدجـس  رد  نداـهن و  تسار 

لهچ نیمز  ینعی  . » احابص نیعبرا  نمؤملا  یلع  یکبتل  ضرالا  نا  دومرف : هک  دناهدرک  تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  زا  زین  سابعنبا  يرافغ و 
زا ةرارز  هکنانچ  تسا ، هدش  یصاخ  دیکأت  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  هرابرد  يرگید  رامشیب  تایاور  رد  نکیل  دیرگیم .» نمؤم  رب  زور 

و داوسلاـب ، احابـص  نیعبرا  هیلع  تکب  ضرـالا  و  مدـلاب ، احابـص  نیعبرا  نیـسحلا  یلع  تـکب  ءامـسلا  نا  هدرک : تـیاور  ع )  ) قداـص ماـما 
تنهدا و ال انم و ال  ةأرما  تبـضتخا  ام  احابـص و  نیعبرا  هیلع  تکب  ۀـکئالملا  ةرمحلا و  فوسکلاـب و  احابـص  نیعبرا  هیلع  تکب  سمـشلا 
درک و هیرگ  نوخ  نیـسح  رب  زور  لهچ  نامـسآ  ینعی  . » هدعب نم  ةربع  یف  انلزام  دایز و  نب  هللادـیبع  سأر  اناتا  یتح  تلجر  تلحتکا و ال 
وا رب  زور  لهچ  ناگتـشرف  یخرـس ، فوسخ و  اب  درک  هیرگ  زور  لهچ  دیـشروخ  شندـش ، هریت  اب  درک  هیرگ  نیـسح  رب  زور  لـهچ  نیمز 

مرقم لتقم  . ) میدوب هیرگ  مرگرـس  تدم  نیا  رد  ام  دندروآ ، ار  دایز  هللادـیبع  رـس  هک  نآ  ات  درکن  شیارآ  ام  زا  ینز  چـیه  دـندرک ، هیرگ 
تسا راوازس  نیاربانب  دندرک  هیرگ  نیـسح  رب  یتسه  ملاوع  تادوجوم و  همه  دیوگیم : تیاور  نیا  راحب ج 101 ص 329 (. ص 460 - 

. هللا دمحب  دنهدیم  ماجنا  نیملسم  هکنانچ  ددرگ  ءایحا  ینیسح  مارم  بتکم و  ات  دوش  ازع  هماقا  شتداهش  درگلاس  نیعبرا و  رد  لاس  ره 
هدوملا ص 353. عیبانی  نیسحلا ج 3 ص 423  ةایح  مومهملا ص 467  سفن  راحب ج 45 ص 147 -  فوهل ص 197 -  [ 397]

ص 425. نیحلا ج 3 -  ةایح  مومهملا ص 469 -  سفن  راحب ج 45 ص 147 -  فوهل ص 197 -  [ 398]
مومهملا ص 471. سفن  مرقم ص 472 -  لتقم  [ 399]

همغلا ج 2 ص 250. فشک  دیفم ص 253 -  داشرا  [ 400]
نایعالا ج 2 ص 429. تایفو  [ 401]

. نیسحلا نب  یلع  دلوم  باب  یفاک  لوصا  [ 402]
همغلا ج 2 ص 317. فشک  [ 403]
همغلا ج 2 ص 319. فشک  [ 404]

ص 330. راحب ج 45 / [ 405]
داشرا ص 253. [ 406]

هیآ 85. فسوی  هروس  [ 407]
يروباشین ص 145. لاتف  نیظعاولا ، ۀضور  [ 408]
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نیسحلا ج 3 ص 427. ةایح  مومهملا ص 472 -  سفن  فوهل ص 209  [ 409]
راحب ج 101 ص 3 و 7 و 35 و 46. ات 537  مومهملا ص 531  سفن  [ 410]

راحب ج 44 ص 281. [ 411]
راحب ج 44 ص 282 و 289. [ 412]

مومهملا ص 539. سفن  [ 413]
هعیشلا ج 1 ص 627. نایعا  [ 414]

يربط ج 11 ص 1407. [ 415]
نیبلاطلا ص 597. لتاقم  [ 416]

راحب ج 45 ص 397. لقنب  یسوط ص 209  خیش  یلاما  [ 417]
مومهملا ص 545. سفن  [ 418]

مومهملا ص 548. سفن  لقن  هب  یسوط  خیش  یلاما  [ 419]
نیبلاطلا ص 598. لتاقم  [ 420]

ص 67. بهذلا ج 3 / جورم  [ 421]
ص 296 و 302. راحب ج 39 / [ 422]
ص 296 و 302. راحب ج 39 / [ 423]
ص 296 و 302. راحب ج 39 / [ 424]

یهتنملا ص 92. ۀمتت  [ 425]
(. دعس فرس و   ) هنیفس ص 103 و 111  ریثانبا ج 4 / لماک  [ 426]

ص 71. بهذلا ج 3 /  جورم  [ 427]

ص 127. ریثانبا ج 4 / لماک  [ 428]
راحب 350:45. ریخ )  ) راحبلا ۀنیفس  [ 429]

راحب 350:45. [ 430]

راحب 351:45. [ 431]

راحب 351:45. [ 432]

راحب 352:45. [ 433]

راحب 352:45. [ 434]

راحب 353:45. [ 435]

راحب 353:45. [ 436]
لماک 167:4. [ 437]
يربط 520:7. [ 438]
يربط 521:7. [ 439]

لماک 169:4. راحب 453:45  يربط 522 و  [ 440]
يربط 523:7. راحب 453:45 و  [ 441]
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راحب 357:45. يربط 530:7 و  [ 442]
يربط 532:7. [ 443]
يربط 533:7. [ 444]
يربط 534:7. [ 445]
يربط 535:7. [ 446]
يربط 536:7. [ 447]

. هرهاق عبط  يربط 598:8  [ 448]
لماک 211:4. يربط 599:8 و  [ 449]

هرقب 224. [ 450]
لماک 481:3. يربط 600:8  [ 451]

يربط 601:8. [ 452]
هیآ 8. لافنا 30  [ 453]

لماک 482:3. يربط 604:8 و  [ 454]
دیدح 29. هروس  [ 455]

تاقبط 72:5. ریثانبا 214:4  يربط 605:8  [ 456]
.483  / لماک يربط 607:8 و  [ 457]
.483  : لماک يربط 607:8 و  [ 458]

يربط 608:8. [ 459]
لماک 483:3. يربط 609:8  [ 460]
لماک 217:4. يربط 613:8  [ 461]
لماک 218:4. يربط 616:8  [ 462]
لماک 219:4. يربط 619:8  [ 463]
لماک 219:4. يربط 619:8  [ 464]
لماک 221:4. يربط 624:8  [ 465]
لماک 222:4. يربط 615:8  [ 466]
لماک 223:4. يربط 626:8  [ 467]
لماک 489:3. يربط 627:8  [ 468]
لماک 223:4. يربط 637:8  [ 469]
لماک 225:4. يربط 630:8  [ 470]
لماک 225:4. يربط 632:8  [ 471]
لماک 266:4. يربط 633:8  [ 472]
لماک 226:4. يربط 634:8  [ 473]
لماک 227:4. يربط 634:8  [ 474]
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لماک 228:4. يربط 642:8  [ 475]

لماک 229:4. يربط 645:8  [ 476]

لماک 230:4. يربط 649:8  [ 477]

لماک 231:4. يربط 649:8  [ 478]

لماک 232:4. يربط 651:8  [ 479]

لماک 233:4. يربط 651:8  [ 480]

لماک 233:4. يربط 655:8  [ 481]

لماک 235:4. يربط 660:8  [ 482]

لماک 236:4. يربط 661:8  [ 483]
يربط 667:8. [ 484]

لماک 239:4. راحب 302:45 . [ 485]
يربط 359:7. [ 486]
يربط 359:7. [ 487]

لماک 240:4. يربط 688:8  [ 488]
يربط 367:7. [ 489]
يربط 669:8. [ 490]

نیسحلا 25. راصنا  یف  نیعلا  راصبا  [ 491]
يربط 387:7. [ 492]
يربط 678:8. [ 493]
راحب 332:45. [ 494]

نیسحلا ص 51. راصنا  یف  نیعلا  راصبا  [ 495]
يربط 670:8. [ 496]
يربط 369:7. [ 497]

لماک 240:4. يربط 671:8  [ 498]
لماک 241:4. راحبو 377:45  يربط 671:8  [ 499]

راحب 379:45. يربط 675:8  [ 500]
لماک 242:4. يربط 657:8  [ 501]
لماک 243:4. يربط 677:8  [ 502]
لماک 342:4. يربط 677:8  [ 503]

يربط 357:7. [ 504]

يربط 357:7. [ 505]

يربط 387:7. [ 506]

يربط 678:8. [ 507]
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لماک 249:4. [ 508]
هعیشلا 59:46. نایعا  لماک 250:4 و  يربط 693:8  [ 509]

لماک 258:4. يربط 702:8 و  [ 510]
لماک 27:4. يربط 663:8  [ 511]

لماک 261:4. يربط 700:8 و  [ 512]

لماک 262:4. يربط 707:8 و  [ 513]

لماک 263:4. يربط 711:8 و  [ 514]
يربط 751:8. [ 515]
لماک 516:3. [ 516]
لماک 516:3. [ 517]

راحب 336:45 و 385. [ 518]
راحب 386:45. [ 519]

لماک 267:4. يربط 718:8 و  [ 520]

لماک 268:4. يربط 720:8 و  [ 521]
لماک 270:4. يربط 752:8  [ 522]
لماک 272:4. يربط 732:8  [ 523]
لماک 272:4. يربط 736:8  [ 524]
لماک 275:4. يربط 743:8  [ 525]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
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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
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
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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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