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مالسلاهیلع نیسح  ماما  تمظع  زا  يوترپ 

باتک تاصخشم 

 - 1298 هللافطل ، یناگیاپلگ ، یفاص  هسانشرس : 
. یناگیاپلگیفاص هللافطل  مالسلاهیلع / نیسح  ماما  تمظع  زا  يوترپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 نارکمج ، سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 
488ص. يرهاظ :  تاصخشم 

978-964-973-321-0 لایر :  54000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

هدش رشتنم  لاس 1353  رد  ردص  تاراشتنا  طسوت   '' مالسلاهیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ   '' ناونع  اب  راب  نیتسخن  رضاح  باتک  تشاددای : 
. تسا

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  488 ؛   - 483 ص . همانباتک :  تشاددای : 
. مالسلاهیلع نیسح  تمظع  زا  يوترپ  رگید :  ناونع 
موس ،4 - 61ق. ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 
BP41/4/ص2پ4 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/953 ییوید :  يدنب  هدر 
2330445 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نیسح لیاضف  تیصخش و 

ءادهشلادیس تیصخش 

هراشا

نآ ربهر  ّتیـصخش  هک  درک  رظن  راهظا  یتضهن  مایق و  للع  فده و  شزرا و  فارطا  رد  قیقحت  روطب  ناوت  یم  یماگنه  هک  تسا  یهیدب 
زا شیپ  تضهن ، کی  نوماریپ  رگا  و  میـشاب ، هاگآ  وا  یگدـنز  قباوس  طیحم و  فراعم و  ملع و  لیاضف و  قـالخا و  زا  هتخانـش و  ار  ماـیق 

دیجم و نآرق  رب  هوالع  مالـسا ، توعد  تقیقح  نتخانـش  رد  ًالثم  . دوب دهاوخن  دامتعا  لباق  میهدب  يرظن  نآ ، بحاص  ّتیـصخش  نتخانش 
قالخا و و  یمارگ ، نادـناخ  و  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مظعا ـ  ربمغیپ  ترـضح  یگدـنز  قباوس  دـیاب  مالـسا ، ياه  همانرب  میلاـعت و 

نتخانـش يارب  . داد رارق  قـیقحت  تفرعم و  ياـمنهار  رگید ، تـالاح  تاوزغ و  اـهگنج و  رد  ار  ترـضح  نآ  شور  ترـشاعم و  كوـلس و 
مراکم تامارک و  تازجعم و  بقانم و  ثیداـحا  لـیاضف و  میریزگاـن  زین  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماـیق  جـیاتن  لـلع و  و  تقیقح ، شزرا و 

هنومن و روطب  دنچ  ره  ار  ترـضح  نآ  ریظن  یب  ّتیـصخش  هب  نانمـشد  فارتعا  یعامتجا و  ذوفن  ّتیبوبحم و  فاصوا و  دـماحم  قالخا و 
ردق هب  نادرمدازآ ، گرزب  ياوشیپ  نآ  ّقح  هب  مه  و  میوش ، لیان  ترـضح  نآ  لیاضف  رکذ  باوث  هب  مه  ات  مینارذگب  رظن  زا  دشاب  هصالخ 

. مینک ادیپ  تفرعم  دوخ  شنیب  دادعتسا و 
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ادخ باتک  رد  نیسح  ناشخرد  يامیس 

هراشا

ترضح نآ  صخش  هب  هک  یتایآ  دشاب و  یم  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ناشیا  هلمج  زا  هک  تیب  لها  نأش  رد  هلزان  تایآ  هک  دنامن  هدیـشوپ 
علطم تایآ  رئاس  زا  دـنهاوخب  هک  یناسک  و  میراگن ، یم  ار  تایآ  نیا  زا  هیآ  هس  طقف  راـصتخا  تیاـعرب  اـم  هک  تسا  رایـسب  هدـش  ریـسفت 

هیآ نمحرلا و  هروس  هیآ 22  هرقب و  هروس  هیآ 35 و 37  تسا : تایآ  نیا  هلمج  زا  و  دنیامرف ، هعجارم  ثیدح  ریـسفت و  ياهباتک  هب  دنوش 
. رگید تایآ  یتا و  له  هروسو  رجفلا  هروس   27

تدوم هیآ 

یکی . منادنواشیوخ یتسود  تّدوم و  زج  مهاوخ  یمن  تلاسر  رجا  امـش  زا  نم  وگب  [ . 1 ( ] یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالإ  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  )
و دنسم ،»  » رد لبنح  نب  دمحا  . تسا همیرک  هیآ  نیا  دوش  یم  هدافتسا  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماقم  تمظع  نآ  زا  هک  دیجم  نآرق  تایآ  زا 

یطویس هیودرم ، نبا  متاح ، یبا  نبا  رذنم ، نبا  يرـشخمز ، رجح ، نبا  يواربش ، يزار ، يروباشین ، مکاح ، یناربط ، یبلعث ، ظفاح ، میعن  وبا 
ادخ ربمایپ  يا  دنتفگ : دش ، لزان  ْمُُکلَئْـسَا )... ُْلق ال   ) هیآ هک  هاگنآ  دنا : هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  تنـس  لها  ياملع  زا  رگید  یهورگ  و 

ار اـنعم  نیا  و  [ . 2  ] اهنآ رـسپ  ود  همطاف و  یلع و  دومرف : ؟ نانآ یتسود  تّدوم و  اـم  رب  هدـیدرگ  بجاو  هک  وت ، نادـنواشیوخ  نیا  دنتـسیک 
ُثوُْعبَملا َبَلَط  امَفیبرُقلا  یُنثرُوی  ِدُْعْبلا  ِلهَا  ِمْغَر  یلَع  ۀَضیرَف  هط  َلآ  یئالِو  ُتیَأَر  : تسا هدروآ  رد  مظن  هب  یبرعلا  نبا  نیدلا  سمـش  خـیش 

مغر هب  هک  منادـیم  يا  هضیرف  ربـمغیپ ) تیب  لـها   ) هط لآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  ّتبحم  [ .» 3  ] یبرُقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  ـَِّالا  ِهِغیْلبَِتب  يدُـهلا  یَلَع  ًارجَأ 
زج تساوخن  دوخ  غیلبت  يارب  يرجا  تیادـه ، رب  ثوعبم  ربماـیپ  نآ  سپ  دـنک ؛ یم  کـیدزن  ادـخ  هب  ارم  دـنرود ، تیب  لـها  زا  هک  یناـنآ 

مُکَّنا ِرْدَْـقلا  ِمیظَع  ْنِم  ْمُکافَکَُهلَْزنَأ  ِنارُْقلا  ِیف  هّللا  َنِم  ٌضْرف  مُکُّبُح  ِهّللا  ِلوسَر  ِْتَیب  َلْهَأ  ای  : تسا هتفگ  مه  یعفاش  و  «. شناـکیدزن یتسود 
ردق نیمه  تسا ، هدرک  لزان  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  يا  هضیرف  امـش  ّتبحم  ربمایپ ! نادناخ  يا  [ .» 4  ] َُهل َةولَص  ْمُْکیَلَع ال  ِّلُِصی  َمل  ْنَم 

«. تسا لطاب  شزامن  دتسرفن ، تاولص  زامن ) رد   ) امش رب  یسک  رگا  هک  تسا  یفاک  امش  تمظع  رد 

ریهطت هیآ 

امـش زا  ار  شیالآ  ره  سجر  هک  دهاوخ  یم  نینچ  ادخ  انامه  [ .» 5 ( ] ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَبْلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  مُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدـیُری  امَّنِا  )
رد ریهطت  هیآ  ینـس  هعیـش و  نیب  روهـشم  رتاوتم و  ثیداحا  بسح  رب  «. دـنادرگ هزنم  كاپ و  بیع  ره  زا  ار  امـش  دربب و  توبن  هداوناـخ ي 

تاعفد هک  اهنآ  رب  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  تاولـص  ءاعد و  و  ءاسک ، ریز  رد  شنیرفآ  ملاع  زاتمم  تیـصخش  جنپ  نآ  عامتجا  دروم 
قافتا رگید  نکاما  یضعب  و  هملـس ، ما  هرجح  رد  و  مالّـسلا ـ  اهیلع  ارهز ـ  همطاف  هناخ  رد  و  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  لزنم  رد  ددعتم 

هیلع ءادهـشلادیس ـ  ترـضح  نأش  تلالج  تمـصع و  رب  تلالد  هدـش  دراو  نآ  ریـسفت  رد  هک  یثیداحا  هفیرـش و  هیآ  و  دـش ، لزان  داـتفا ،
هب [ 6  ] حیبص لثم  نایوار  یضعب  و  هدش ، هتـشاگن  لصفم  ياهباتک  نآ  نوتم  دانـسا و  ءاسک و  ثیداحا  هیآ و  نیا  هب  عجار  . دنراد مالّـسلا ـ 

، ربلادبع نبا  ریثا ، نبا  يذمرت ، يربط ، بحم  یعازوا ، يدحاو ، يوغب ، ملسم ، هلمج : زا  و  دنا . هدرک  لقن  ار  نآ  زا  یتمـسق  طقف  یتابـسانم 
یبا راـسی ، نب  لـقعم  هملـس ، یبا  نـب  رمع  حـیبص ، هـلثاو ، سنا ، هملـس ، ما  هشیاـع ، زا  نارگید  یقهیب و  نـالحد ، ینیز  ینیوـمح ، دـمحا ،

ربمغیپ دیوگ : یم  هشیاع  . دنا هدرک  لقن  همیظع  تبقنم  هلیلج و  هعقاو  نیا  رد  يددعتم  تایاور  [ 7  ] میلس ما  و  دیعس ، یبا  و  هیطع ، ءارمحلا ،
سپس دمآ ، نوریب  تشادرب  رد  دش ) یم  هتفاب  هایـس  يوم  زا  هک   ) ینمی ياهدُرب  زا  عون  کی  هک  یلاح  رد  يدادماب  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص   ـ
اهیلع همطاف ـ  هاگنآ  دـش ، دُرب  لـخاد  دـمآ و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح  وا  زا  دـعب  دومن ، دُرب  لـخاد  ار  وا  ربمغیپ  دـمآ ، مالّـسلا ـ  هیلع  نسح ـ 
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هدرک و دُرب  لـخاد  ار  وا  دـمآ  مالـّـسلا ـ  هـیلع  یلع ـ  هرخـألاب  درک و  دُرب  لـخاد  ار  وا  هـلآو ـ  هـیلع  هللا  یلــص  ربـمغیپ ـ  دـمآ و  مالـّـسلا ـ 
رس یتقو  هک  هدرک  تیاور  هللادبع  نب  داّدش  زا  یعازوا » [ .» 8 ( ] ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّْرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدـیُری  امَّنِا  :) دومرف
ادخ هب  دنگوس  تفگ : تساخرب و  عقسا  نب  ۀلثاو  درک  تراسج  شردپ  ترضح و  نآ  هب  یماش  يدرم  دش ، هدروآ  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ 

هچنآ دومرف  اهنآ  قح  رد  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  مدینش  هکنآ  زا  دعب  مراد ، یم  تسود  ار  همطاف  نیسح و  نسح ، یلع ، هراومه  نم 
، دیـسوب دیناشن و  شتـسار  نار  رب  ار  وا  ربمغیپ  دمآ  نسح  هک  مدوب  فَّرـشم  ربمغیپ  تمدـخ  رد  هملـس  ما  هناخ  رد  زور  کی  دومرف ؛ هک  ار 
درک و بلط  ار  یلع  هاگنآ  دیناشن ، دوخ  يور  شیپ  ار  وا  دـمآ و  همطاف  سپـس  دیـسوب ، دـیناشن و  شپچ  نار  رب  ار  وا  دـمآ و  نیـسح  سپ 

هدرک تیاور  هملـس  ما  زا  ةرهاطلاۀیرذلا »  » رد یبالود » [ .» 9 « ] ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّْرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُری  امَّنِا  : » تفگ
، دومن رـضاح  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ار  اهنآ  همطاف  روایب ! نم  دزن  ار  تنارـسپ  رهوش و  دومرف : همطاـف  هب  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  هک 

دَّمَُحم ُلآ  ِءالُؤه  َّنِا  َّمُهّللَا  :» دومرف هدراذـگ و  ناشیا  رب  ار  شتـسد  و  دـناشوپ ، ناـشیا  رب  ار  یکدـف  یئاـسک  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ 
لآ رب  ار  دوخ  تاکربو  تاولـص  سپ  دنتـسه : دـمحم  لآ  اهنیا  ایادـخ  « ٌدـیجَم ٌدـیمَح  َکَّنِا  دَّمَُحم  ِلآ  یلَع  َِکتاکَرب  َو  َِکتاوَلَـص  ْلَعْجاف 

ار نآ  ربمغیپ  تشادهگن  موش  لخاد  اهنآ  رب  هک  مدرک  دنلب  ار  اسک  نم  تفگ : هملـس  ما  !و  يدیجم دیمح  وت  هک  یتسردب  هدب ، رارق  دمحم 
بابسا رد  يدحاو  [ . 11  ] تسا هدرک  تیاور  هلثاو  زا  ینیوـمح  ار  تـیاور  نـیا  ریظن  و  [ . 10  ] یتـسه ریخ  رب  وت  « ْریَخ یلَع  ِکَّنِا  :» دوـمرف و 

یلص ادخ ـ  لوسر  دش : لزان  رفن  جنپ  قح  رد  هللاُدیُری ) امَّنِا   ) هیآ هک  دنا  هدرک  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  یناربط  بقانم ، رد  دمحا  لوزنلا ،
هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  هک  هدرک  تیاور  هملس  ما  زا  دمحا  زین  و  [ . 12 [ ـ  مالسلا مهیلع  نیسح ـ  نسح و  همطاف ، یلع ، هلآو ،ـ  هیلع  هللا 
يور هک  یلاح  رد  ربمغیپ  دش ، دراو  ترضح  نآ  رب  [ 13  ] دوب هریزخ  نآ  رد  هک  یگنس  گید  اب  مالـسلااهیلع ـ  همطاف ـ  دوب . وا  هناخ  رد   ـ

ما دندروخ . ماعط  نآ  زا  مه  اب  دنتسشن و  دندمآ و  نیـسح  نسح و  یلع و  سپـس  ناوخب ، ار  تنارـسپ  رهوش و  دومرف : دوب  هتـسشن  یئاسک 
ْمُکَرِّهَُطی َو  ِْتیَْبلا  َلـْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  هّللا  ُدـیُری  اـمَّنِا  :) درک لزاـن  ار  هیآ  نیا  ادـخ  مدـناوخ  یم  زاـمن  هرجح  رد  نم  تفگ : هملس 

َّمُهّللَا :» تفگ درک و  نامسآ  هب  هراشا  دروآ و  نوریب  ار  شتسد  سپس  دیناشوپ . نآ  اب  ار  اهنآ  تفرگ و  ار  اسک  یتدایز  ربمغیپ  سپ  ( ًاریهْطَت
ره ناشیا  زا  سپ ، دننم  ناصاخ  تیب و  لها  نانیا  ایادخ  « ًاریهطَت ْمُهْرِّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ْبَهْذاَف  یتَّصاخ ) َْيا   ) یتَّماح َو  یْتَیب ، ِلْهَأ  ِءالؤه 
نم متفگ : هدومن و  لخاد  هناخ  زا  ار  دوخ  رس  نم  تفگ : هملس  ما  . یندرک هزیکاپ  نک  هزیکاپ  ار  ناشیا  و  نادرگ ، رود  ار  شیالآ  سجر و 

[15  ] يدحاو ار  ثیدح  نیا  ریظن  .و  يریخ يوسب  وت  يریخ ، يوسب  وت  [ . 14 « ] ْریَخ یِلا  ِکَّنِا  ِْریَخ  یِلا  ِکَّنِا  :» دومرف ؟ هللا لوسر  ای  میامش  اب 
هکنیا دنراد و  تلالد  مالّسلا ـ  هیلع  ءادهشلادیس ـ  ترضح  تمصع  رب  ریثک ، ثیداحا  نیا  . تسا هدرک  تیاور  میلس  ما  زا  دوخ  دنـس  هب  زین 

هک تسا  هتفگ  هدومن و  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  لیلکا »  » رد یطویـس  تسا . تقیقح  باوص و  قباطم  دـیامنب  هک  یتضهن  مادـقا و  لمع و  ره 
[ . 16  ] تسا هدش  یفن  ناشیا  زا  زین  يدیلپ  سجر و  تسا و  سجر  اطخ  اریز  دنناد  یم  تجح  ار  تیب  لها  عامجا  همه 

هلهابم هیآ 

ْلَعْجَنَف ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَا  َو  انَـسُْفنَا  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَا  َو  انَءاْنبَا  ُعْدَنا  َْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  هیف  َکَّجاح  ْنَمَف  )
ایوگ ناناملسم  قافتا  هب  مالّسلا ـ  هیلع  ءادهشلادیس ـ  ماقم  هبتر و  يدنلب  تلیـضف و  رب  هک  یتایآ  هلمج  زا  [ . 17 ( ] َنیبِذاْکلا یَلَع  هّللا  َتَنَْعل 

داهنشیپ اریز  تسا ، هلهابم  ناتساد  شتلاسر  هب  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  نامیا  تّوق  لئالد  رهاظم و  زا  . تسا هلهابم  هیآ  تسا  قطان  و 
نوچ دوب  نمـشد  تسد  هب  توعد  نالطب  دنـس  نداد  یعقاو و  راحتنا  کی  دوبن ، دوخ  توعد  هب  نمؤم  رگا  ترـضح  نآ  فرط  زا  هلهاـبم 

نیرفن هن  يراـصن و  نیرفن  هن  هکنآ  اـی  و  دـش ، یم  باجتـسم  باـنج  نآ  قح  رد  نارجن  ياراـصن  نیرفن  اـی  دوـبن ، نوریب  مسق  ود  زا  لاـح 
چیه و  تشگ ، یم  راکشآ  ترضح  نآ  ياعدا  نالطب  تروص  ود  ره  رد  هک  تشگ ؛  یم  باجتسم  اهنآ  هب  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ 

رد دص  هکنآ  رگم  داد  دهاوخن  مدرم  تسد  هب  ار  دوخ  ياوعد  نالطب  دنـس  هدادن و  يداهنـشیپ  نینچ  دشاب ، تّوبن  یعدـم  هک  يدـنمدرخ 
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تّحص هب  یمزج  نیقی  نوچ  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلص  مرکا ـ  ربمغیپ  و  دشاب ، هتـشاد  نمـشد  تکاله  دوخ و  ياعد  تباجتـسا  هب  نانیمطا  دص 
تکرـش . داد هلهابم  داهنـشیپ  تحارـص  تعاجـش و  لامک  اب  تشاد  هلهابم  تروص  رد  نمـشد  يدوبان  دوخ و  ياعد  تباجتـسا  تلاسر و 

راهچ نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  زین  دوب  دنوادخ  رما  نییعت و  هب  هک  هلهابم  رد  مالّسلا ـ  مهیلع  ارهز ـ  همطاف  نیسح و  نسح و  یلع و  نداد 
ادخ ربمغیپ  دزن  رد  همه  نیرتزیزع  و  ادخ ، دزن  رد  قلخ  نیرت  یمارگ  نیرت و  هتـسیاش  دـندش ، رـضاح  هلهابم  رد  ربمغیپ  اب  هک  سدـقم  رون 

ـ  مالّـسلا هیلع  نیـسح ـ  ماما  يارب  تلیـضف  نیا  سپ  . تسا لاعتم  دنوادخ  هب  اهنآ  ّصاخ  برقت  و  ماقم ، تلالج  نالعا  هلهابم  هیآ  . دنا هدوب 
ریغـص و زا  تما  مامت  نایم  زا  و  دوش ، ربمغیپ  هارمه  راکمه و  یخیراـت ، تیمها و  اـب  مسارم  نینچ  رد  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  لـیاضف  زا 

ياهباتک رد  نیخّروم  نیثّدحم و  گرزب و  نیرّسفم  ار  هلهابم  نایرج  . دیامن باختنا  ادخ  ار  شردارب  ردام و  ردپ و  وا و  درم ، نز و  ریبک و 
ار باتک  نیدنچ  لاح  نیع  رد  اما  میزاین . یب  میهدب  ناشن  ار  نآ  كرادم  رداصم و  هکنیا  زا  و  دنا ، هدرک  لقن  خـیرات  ثیدـح و  ریـسفت و 

لیلکا يدحاو ، لوزنلا  بابـسا  روثنملاردـلا ، فاشک ، يروباشین ، يواضیب ، يربط ، ریـسفت  : دـیامن هعجارم  تساوخ  سکره  ات  میرب  یم  مان 
. رگید ُبتُک  يذمرت و  ننُس  ۀنسلا ، حیباصم  یطویس ،

ربمغیپ ثیداحا  رد  نیسح  يامیس 

تشهب لها  ناناوج  دیس  نیسح ،

يواحلا و ریغـصلا و  عماجلا  رد  یطویـس  ننـس ، رد  هجام  نبا  ریبک ، رد  طـسوا و  رد  یناربط  ننـس ، رد  یقهیب  دنـسم ، رد  لـبنح  نب  دـمحا 
رد ینالقسع  رجح  نبا  قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نبا  قعاوص ، رد  رجح  نبا  كردتـسم ، رد  مکاح  ننـس ، رد  يذمرت  يربکلا ، صئاصخلا 
رد دیعـسوبا  نیطمـسلا ، دئارف  رد  یعفاش  ینیومح  هباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  ۀنـسلا ، حـیباصم  رد  يوغب  باعیتسالا ، رد  ربلادـبع  نبا  هباصالا ،
رد یمزراوخ  هیلح ، رد  میعنوبا  نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  رد  یئاسن  هقفاوملا ، رد  نامـسلا  نبا  یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  بحم  هوبنلا ، فرش 

هکدـنا هدرک  تیاور  یثیداحا  رد  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  مظعا ـ  ربمایپ  زا  نارگید  و  قئاقحلا ، زونک  رد  يوانم  لماک ، رد  يدـع  نبا  لـتقم ،
هیلع یلع ـ  نینمؤملاریما  لثم  هباحص  زا  یعمج  زا  ددعتم  ياهدنس  هب  ثیداحا  نیا  «. دنتشهب لها  ناناوج  ياقآ  ود  نیـسح  نسح و  : » دومرف

، هریرهوبا يردـخ ، دیعـس  یبا  هدـیرب ، ثریوحلا ، نب  کـلام  هرق ، رمع ، نب  هّللادـبع  رمع ، رکبوبا ، رباـج ، هفیذـح ، دوعـسم ، نبا  مالّـسلا ،ـ 
هب ار  نیـسح  نسح و  ررکم  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اهنآ  عومجم  زا  هدـش و  تیاور  سَنَا  وءارب  هماسا ،

نایم رد  مّلـسم و  رتاوتم و  ترـضح  نآ  زا  « ِۀَّنَْجلا ِلْهَا  ِبابَـش  ادِّیَـس  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلَا  :» هک ظفل  نیا  رودص  و  هدومرف ، یفرعم  تفـص  نیا 
یضعب نتم  همجرت  و  ِۀَّنَْجلا » ِلْهَا  ِبابَش  ادِّیَس  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلَا   » هک تسا  نیا  ثیداحا  رثکا  نتم  . تسا هدوب  روهشم  فورعم و  ناناملـسم 

داد و ربخ  نم  هب  سپ  تساوخ ، نذا  نم  ترایز  يارب  ادخ  زا  دوب  هدرکن  ترایز  ارم  هک  نامـسآ  زا  يا  هتـشرف  دومرف : هک  تسا  نیا  رگید 
ادِّیَس ًاْنیَسُح  َو  ًانَـسَح  َّنَا  َو  :» دنتـشهب لها  ناناوج  ياقآ  ود  نیـسح  نسح و  هکنیا  تسا و  نم  تما  نانز  هدیـس  همطاف ، مرتخد  هک  داد  هدژم 
قرط ضعب  رد  .و  تسا رتهب  اهنآ  زا  ناشردپ  »و  امُْهنِم ٌْریخ  امُه  ُوبَا  َو  :» تسا روکذـم  زین  هلمج  نیا  تایاور  یـضعب  رد  و  «. ِۀَّنَْجلا ِلْهَا  ِبابَش 

[ . 18  ] تسا هدش  نایب  مالّسلا ـ  مهیلع  تیب ـ  لها  زا  زین  يرگید  لیاضف  نآ 

ربمغیپ بوبحم  نیسح ،

تبسن و  تشاد ، یم  تسود  رایسب  ار  مالّسلا ـ  امهیلع  نیسح ـ  نسح و  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ادخ ـ  لوسر  «. ْنیَـسُح ْنِم  اَنَا  َو  یّنِم  ٌْنیَـسُح  »
ـ  نینـسح همطاف و  یلع و  ترـضح  نآ  هک  دـنراد  قافتا  نیا  رب  خـیراوت  تایاور و  . درک یم  تفوطع  هقـالع و  راـهظا  هداـعلا  قوف  اـهنآ  هب 

دنزرف هب  تبسن  ردپ  هداس  یتسود  کی  اهنآ  یتسود  تشاد و  یم  تسود  رتشیب  دوخ  ناکیدزن  ناسک و  مدرم و  مامت  زا  ار  مالّسلا ـ  مهیلع 
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لماک قفاوت  يونعم و  ینتـسسگان  لاصتا  داحتا و  کـی  زمر  و  راوتـسا ، یحور  یگناـگی  قیمع و  یناـبم  قئـالع و  رب  نآ  هشیر  هکلب  دوبن ؛
ْنَِمل ٌْملِـس  اـنَا  :» تسا ْمَقْرَا  نب  دـیز  ثیدـح  رد  هچناـنچ  اـیناشیا  زا  نم  و  دنتـسه ، نم  زا  ناـشیا  « ْمُْهنِم اـَنَا  َو  یّنِم  ْمُهَّنِا  » ریبـعت هک  دوب  يرکف 

و [ . 19  ] مدربن گنجت و  رد  دـشاب  دربن  گنج و  رد  امـش  شزاـس  حلـص و  رد  امـش  اـب  هک  سک  ره  اـب  نم  « ُْمْتبَراـح ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ُْمتَملاـس 
و یحور ، یعقاو  لاصتا  کی  . تسا تقیقح  عقاو و  نیع  و  تسین ؛ هغلاـبم  فازگ و  تبحم  هطبار و  نیا  ریـسفت  همجرت و  رد  رگید  تاریبعت 

ْنَِمل ٌْملِس  اَنَا   » هلمج دهد  حرـش  هنوگنیا  ار  نآ  مّلـسو ـ  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  ات  تسا  مزال  صلاخ  یگناگیو  رایع  مامت  يرکفمه 
هیلع هللا  یلص  ربمغیپ ـ  شور  كولـس و  عضو  اب  اهنآ  شور  كولـس و  رکفت و  زرط  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  ُْمْتبَراح » ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمتَْملاس 
حلـص گنج و  راتفر و  رادرک و  نامه  ًاقیقد  اهنآ  حلـص  گنج و  راتفرو و  رادرک  درادن ، یتوافت  قرف و  هنوگ  چـیه  و  تسا ، یکی  هلآو ـ 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ ـ  یتسود  هقالع و  تّدش  زا  و  مینک ، یم  هعلاطم  ار  رابخا  نیا  یتقو  ام  . تسا مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ ـ  لوسر 
یسک وا  و  تسا ، ادخ  ربمغیپ  ظافلا ، تاملک و  نیا  هدنیوگ  هک  مینک  شومارف  دیابن  میوش ، یم  هاگآ  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  ماما  هب  هلآو ـ 
تجح رشب  يارب  شیاهراک  نانخس و  تشاد ؛ هزرابم  اجیب  حدم  تقیقح و  زا  رود  نانخس  یئوگ و  فازگ  اب  یناگدنز  هرود  رد  هک  تسا 

یلع زا  ریغ  و  رگید ، نارتخد  اهیلع ـ  هللا  مالس  همطاف ـ  زا  ریغ  مظعا  ربمایپ  . تسا تقیقح  نامجرت  هدومرف  هچنآ  هدوب و  تعیرـش  نوناق و  و 
؟ دش اهنآ  نادنزرف  یلع و  همطاف و  هب  صوصخم  تبحم ، هقالع و  راهظا  همهنیا  ارچ  سپ  تشاد ، يرایـسب  نادنواشیوخ  اه و  هدازومع  زین 
وا تالامک  قالخا و  تایحور ، تافـص ، هدنیامن  نت  راهچ  نیا  هکنیا  يارب  ؟ دیزگرب ار  اهنآ  دوخ ، باحـصا  ناسک و  همه  زا  ربمغیپ  ارچ  و 
ـ  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ ـ  نانخـس  نیمه  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماـما  تمظع  فرعم  نیرتـهب  نمؤم  ناملـسم  رفن  کـی  يارب  . دـندوب
هک تسا  [ 20 « ] هرم نب  یلعی   » ثیدح دنک . یم  تیاکح  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  هقالع  یتسود و  نیا  زا  هک  یثیداحا  هلمج  زا  . تسا

دروخرب نیـسح  هب  هاگان  دـنتفر  یم  دـندوب  هدـش  توعد  نآ  هب  هک  یناـمهیم  سلجم  هب  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  تمدـخ  رد 
(، درک زاـب  لـغب   ) دوشگ ار  دوخ  ياهتـسد  و  تفر ، ناـهارمه  وـلج  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ ـ  درک  یم  يزاـب  هچوـک  رد  هک  دـندرک 
ار شتسد  کی  سپ  تفرگ ، ار  يو  ات  دینادنخ  یم  ار  وا  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  و  تخیرگ ، یم  يوس  نآ  هب  يوس  نیا  زا  كدوک 
، ًاْنیَسُح َّبَحَا  ْنَم  ُهللا  َّبَحَا  ْنیَسُح  ْنِم  اَنَا  َو  یّنِم  ُْنیَسُح  :» دومرف دیسوب و  ار  وا  و  دراذگ ، وا  رس  تشپ  ار  شرگید  تسد  نیسح و  هناچ  ریز 

نیسح دشاب . هتشاد  تسود  ار  نیسح  هک  ار  یسک  دراد  تسود  ادخ  منیـسح ، زا  نم  و  تسا ، نم  زا  نیـسح  « طابْـسَالا َنِم  ُْطبِـس  ٌنشیَـسُح 
ُْهنِم اَنَا  َو  یّنِم  ٌْنیَـسُح  :» دـنا هدرک  تیاور  ظفل  نیا  هب  مکاح  هجاـم و  نبا  يذـمرت ، يراـخب ، ار  ثیدـح  نیمه  زین  .و  تسا طابـسا  زا  یطبس 
ٌْطبِس ٌْنیَسُح  :» هک هدرک  لقن  سوماق  زا  هکنیا  زا  دعب  یـصابرش » [ .» 21 « ] ِطابْسَالا َنِم  ِناْطبِس  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلَا  ًاْنیَـسُح  َّبَحَا  ْنَم  ُهللا  َّبَحَا 

تعفر و رد  نیـسح  هک  دشاب  نیا  ثیدـح  يانعم  دـیاش  و  تسا ، هلیبق  تعامج و  طبـس ،»  » يانعم دـیوگ : یم  « ِمَمُْالا َنِم  ٌۀَُّماَو  طابْـسالا  َنِم 
وا زا  هک  يراک  تمظع  تلیـضف و  تمظع  يارب  تسا  تما  کی  رجا  لثم  وا  باوثو  رجا  هکنیا  ای  دراد ؛ ار  تّما  کی  هبترم  ماـقم ، يدـنلب 

نیسح نسح و  قح  رد  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  هک  دننک  یم  تیاور  هریره  وبا  زا  یجنلبـش  ملـسم و  ربلادبع و  نبا  [ . 22  ] دش رداص 
تـسود و  ار ، اهنآ  رادـب  تسود  ( زین وت   ) سپ مراد  یم  تسود  ار  ود  نآ  نم  ایادـخ  « امُهُّبُِحی ْنَم  َّبِحَاَو  امُهَّبِحَاَف  امُهُّبُِحا  ّینِا  َّمُهّللا  :» دومرف

: تفگ هک  دنا  هدرک  تیاور  هماُسا  زا  یئاسن  ریثا و  نبا  ینیز ، دمحا  دیس  يذمرت ، ، يوغب [ . 23  ] دراد یم  تسود  ار  اهنآ  هک  سک  ره  رادب 
هک یلاح  رد  دمآ  نوریب  مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  متفر  یتجاح  ضرع  يارب  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  هناخ  رد  بش  کی 
نآ رب  اـبع  هک  تسیچ  نیا  مدیـسرپ  مدـناسر  ضرع  هب  ار  متجاـح  نوـچ  تسیچ ، متـسنادن  نم  هک  دوـب  هدـیچیپ  دوـخ  ياـبع  رد  ار  يزیچ 
ْنَم َّبِحَا  َو  امُهَّبِحَاَف  امُهُّبُِحا  ّینِا  َّمُهّللَا  یتَْنبا  اَْـنبِا  َو  َياـْنبِا  ِناذـه  :» دومرف مدـید ؛ ار  نیـسح  نسح و  درک ، وس  کـی  هب  ار  اـبع  يا ؟ هدـیچیپ 

رادـب تسود  و  ار ، اـهنآ  رادـب  تسود  سپ  مراد  یم  تسود  ار  اـهنآ  نم  ایادـخ ! دنتـسه . مرتخد  ياهرـسپو  نم  نارـسپ  ود ، نیا  « اـمُهُّبُِحی
سنا زا  يوغب  يذمرت و  [ . 24 « ] امُهَّبِحَاَف امُهُّبُِحا  ّینِا  َّمُهّللَا  :» دومرف هک ، هدرک  لقن  ءارب  زا  يذـمرت  .و  دراد یم  تسود  ار  اـهنآ  هک  سکره 

نسح و دومرف : ؟ يراد یم  تسود  رتـشیب  ار  تیب  لـها  زا  کـی  مادـک  دـش  لاؤس  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ ـ  زا  هک  دـنا  هدرک  تیاور 
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سنا زا  يوغب  يذمرت و  زین  و  [ . 25 « ] ُْنیَسُْحلا َو  ُنَسَْحلَا  ََّیِلا  یْتَیب  ِلْهَا  ُّبَحَا  :» دومرف یم  هک ، دنا  هدرک  لقن  يوانم  یطویـس و  .و  ار نیـسح 
[26 « ] ِْهَیِلا امُهُّمُضَی  َو  امُهُّمُشَیَف  َّیَْنبِا  یل  یعُْدا  :» دومرف یم  مالّـسلا ـ  اهیلع  همطاف ـ  هب  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  هک : دنا ، هدرک  ثیدح 

هدرک تیاور  لبنح  نب  دمحا  . دینابسچ یم  دوخ  هب  دیئوب و  یم  ار  اهنآ  سپ  دنیایب ) نم  شیپ  ات  نک  ناشیادص   ) میارب ناوخب  ار  میاهرـسپ  .
یم تسود  ار  نیـسح  نم  ایادخ  [ . 27 « ] ُهُّبُِحی ْنَم  َّبِحَاَو  ُهَّبِحَاَـف ، ًاْنیَـسُح  ُّبِحُأ  ینِا  َّمُهّللَا  :» دومرف مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ ـ  هک 
ّینِا َّمُهّللَا  :» دوـمرف هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  هبیـش  یبا  نبا  . دراد یم  تسود  ار  وا  هک  سکره  ار و  وا  رادـب  تـسود  سپ  مراد ،
رادب نمـشد  و  ار ، اهنآ  رادب  تسود  سپ  مراد ، یم  تسود  ار  نیـسحو  نسح  نم  ایادـخ ! [ . 28 « ] امُهُـضِْغُبی ْنَم  ُضِْغبَا  َو  امُهَّبِحَاَف  امُهُّبُِحا 

ُّصَتْمَی امَک  ِْنیَـسُْحلا  َباـِعل  ُّصَتْمَی  ِهّللا  َلوُسَر  ُْتیَأَر  :» تفگ هک ، هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  ناّبـص  . دراد یم  نمـشد  ار  اـهنآ  هک  سکره 
یم ار  اـمرخ  درم  هـک  هنوـگ  ناـمه  دـیکم  یم  ار  نیـسح  نـهد  بآ  هـلآو ـ  هـیلع  هللا  یلــص  ادـخ ـ  لوـسر  مدـید  [ .) 29 « ] َةَرْمتَّلا ُلُـجَّرلا 
هناخ زا  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  تفگ : هک  هدرک  ثیدح  دایز  یبا  نب  دـیزی  زا  زین  وا  عینم و  تنب  نبا  زا  يربط  نیدـلا  بّحم  (. دـکم

« ینیذُؤی ُهَءاُکب  َّنَا  یمَْلعَت  َْملَا  :» دومرف دینـش  ار  نیـسح  هیرگ  يادـص  دومرف  روبع  مالّـسلا ـ  اهیلع  همطاف ـ  هناخ  رب  سپ  دـمآ  نوریب  هشیاـع 
زا و  دنک ، یم  تیافک  دش  لقن  هچنآ  هنومن  يارب  هک  تسا  رایـسب  ثیداحا  هنوگ  نیا  زا  (. دنک یم  تیذا  ارم  وا  هیرگ  یناد  یمن  ایآ  [ .) 30]
ـ  نیسح هب  تبسن  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  هفطاع  شـشوج  هقالع و  تدش  تبحم و  زین  میروآ  یم  دعب  ياهلـصف  رد  هک  رگید  رابخا 

. دوش یم  مولعم  مالّسلا ـ  هیلع 

ربمغیپ هناحیر  نیسح ،

هک دنا  هدرک  تیاور  هرکبوبا  و  دشار ، نبدیعس  هریرهوبا ، رمع ، نبا  مالّـسلا ،ـ  هیلع  یلع ـ  زا  تنـس  لها  رادمان  نیثدحم  زا  يرایـسب  هورگ 
نآ هک  دوش  یم  مولعم  ثیدح  ظافلا  فالتخا  زا  و  دنتـسه ، ایند  زا  نم  هناحیر  ود  نیـسح  نسح و  دومرف : هلآو ـ  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ ـ 
َنِم َياتَناْحیَر  امُه  ُْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنِا  » تایاور یضعب  رد  ثیدح  ظفل  اریز  دنا  هدومرف  فلتخم  ظافلا  هب  ار  نومضم  نیا  رّرکم  ترـضح 

َياتَناْحیَر ِْنیَذه  َّیَْنبِا  َّنِا  :» دومرف رگید  ثیدح  رد  و  تسا ، « ُْنیَسُْحلا َو  ُنَسَْحلا  َّیَتَناْحیَر  َو  ٌۀَناْحیَر  َُدلَْولَا  » رگید یضعب  رد  و  دشاب ، یم  « اینُّدلا
نیا زین  رگید  ظافلا  هب  »و  اْینُّدـلا َنِم  َياـتَناْحیَر  اـمُه  :» هدومرف رگید  ياـج  رد  .و  دنتـسه اـیند  زا  نم  هناـحیر  ود  نم  رـسپ  ود  نیا  « اْینُّدـلا َنِم 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ ـ  يوسب  مالسلا ـ  امهیلع  نیسح ـ  نسح و  هک : هدرک  لقن  دشار  نب  دیعس  [ . 31  ] تسا هدش  لقن  ثیدح 
ْنَم اْینُّدلا  َنِم  َياتَناْحیَر  ِناذه  :» دومرف و  تفرگ ، رگید  لغب  رد  زین  ار  يرگید  تفرگ و  لغب  کی  رد  ار  اهنآ  زا  یکی  ربمغیپ  دندیود ، یم   ـ

رد یملید  زا  يوانم  . درادـب تسود  ار  اهنآ  دـیاب  دراد  یم  تسود  ارم  سکره  دنتـسه  ایند  زا  نم  هناـحیر  ود ، نیا  [ . 32 « ] امُهُّبُِحْیلَف ینَّبَحَا 
[33 « ] ْنیَتَناْحیَرلا َابَا  ای  َْکیلَع  ِهّللا  ُمالَـس  :» دومرف مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  هب  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  هک  هدرک  تیاور  راـبخألا  سودرف 

یم شرافس  [ . 34 « ] ًاْریَخ َّیَتَناْحیَِرب  َکیـصُْوا  » لثم تسه  زین  يرگید  تایاور  ثیداحا ، نیا  رب  هوالع  . هناحیر ود  ردپ  يا  وت  رب  ادخ  مالـس  .
. مینک یم  تعانق  دش  لقن  هچنآ  هب  راصتخا  تیاعر  هب  هک  . ینک راتفر  یکین  هب  نم  هناحیر  ود  اب  هک  وت  هب  منک 

ربمغیپ هب  تیب  لها  نیرت  هیبش  نیسح 

و داد ، رارق  یتشط  رد  ار  رهطم  رس  دندروآ  دایز  نب  هللادیبع  دزن  ار  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  رس  یتقو  هک  دنا  هدرک  تیاور  ریثا  نبا  يراخب و 
: تفگ سنا  تفگ . ترـضح  نآ  یئابیز  یئوکین و  زا  مه  ینخـس  و  دز ، یم  نینزاـن  ینیب  مشچ و  نآ  رب  دوخ  یتسد  بوچ  اـی  ریـشمش  اـب 

يور هب  هّللادیبع  هک  هدش  لقن  [ 36  ] خیراتلا ءدبلا و  رد  . دوب هلآو ـ  هیلع  هللا  یلص  35 ـ ]  ] ادخ ربمغیپ  هب  تیب ) لها  ینعی   ) ناشیا نیرت  هیبش 
هللا یلـص  ربمغیپ ـ  هیبش  وا  هک  شاب  هاگآ  تفگ : کـلام  نب  سنا  . ما هدـیدن  یئاـبیز  نیا  هب  یئور  تفگ  یم  دز و  یم  ترـضحنآ  كراـبم 

. دوب مّلسو ـ  هلآو  هیلع 
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دیسوب یم  ار  نیسح  ربمایپ 

تیادـه ناشخرد  باتفآ  روهظ  زا  شیپ  و  تیلهاج ، رد  تسا . وا  ندیـسوب  دـنزرف ، هب  تبـسن  ردام  ردـپ و  هفطاع  تبحم و  رهاظم  زا  یکی 
کی ار  بلق  تَّقر  تمحر و  تفأر ، رهم ، محَر ، دوب . هتفر  نایم  زا  اهبرع  رد  اصوصخم  یناـسنا  كاـپ  تاـساسحا  هفطاـع و  شزرا  مالـسا 

هب هدنز  نامه  فطاوع  طوقس  بلق و  تواسق  رهظم  نیرت  كانتشحو  و  دنتسناد ، یم  راختفا  ار  یلد  تخـس  و  هدرمـش ، سفن  فعـض  عون 
وا هب  تبـسن  هفطاع  راهظا  و  دنزرف ، ندیـسوب  . دندرک یم  روگ  رد  هدنز  ار  دوخ  نارتخددوخ  تسد  اب  اه  ردـپ  هک  دوب  اهرتخد  ندرک  روگ 
یم بــجعت  نآ  زا  نارگید  دیــسوب  یم  ار  دوــخ  دــنزرف  یــسک  رگا  و  دــش . یم  هدرمــش  گــنن  راــع و  دوــب  رتــخد  رگا  اــصوصخم 

تمـشح زا  و  دوب ، تّهبا  زا  رود  هناعـضاوتم و  لمع  کی  هک  وا ـ  ندرک  راوس  شود  هب  لفط و  ندیـسوب  زا  ناربکتم  ناشکندرگ و  . دندرک
ربمغیپ . دـندرک یم  يراددوخ  دـهاک ـ  یم  دـنهد  یم  ناشن  گرزب  مدرم  رظن  رد  ار  دوخ  تافیرـشت ، يراک و  ایر  اب  هک  یناـمدرم  يروص 
طـسب وا  توعد  مهم  ياه  همانرب  وزج  و  درک ، یم  یگدـنز  يداع  درف  کی  دـننام  و  اّربم ، قاـفن  اـیر و  زا  و  دوب ، ناـیملاع  تمحر  مالـسا 
باتک ياه  هروس  زاغآ  رد  و  دوب ، تاـساسحا  لـقع و  تیادـه  راـثیا و  یتسودرـشب ، مدرم ، همه  هب  تبـسن  تبحم  ناـسحا ، رهم ، تمحر ،

یناسنا یلاع  فطاوع  لامک  مامت و  رهظم  مدرم  هب  تبـسن  هک  روطنامه  .و  تسا هدش  دای  ّتیمیحر  و  ّتینامحر ، هب  ادخ  وا ، [ 37  ] ینامسآ
دادتما ار  نیـسح  نسح و  دوجو  و  دوب ، لامک  دح  رد  زین  وا  نادـنزرف  و  اهیلع ـ  هللا  مالـس  ارهز ـ  همطاف  هب  تبـسن  شا  هناردـپ  هفطاع  دوب ،

نیع هاگـشناد  داتـسا  يرـصم و  دنمـشناد  يوناب  یطاشلا » تنب   » رتکد . دـید یم  دوخ  یگدـنز  ياقب  ار  اهنآ  یگدـنز  اـقب و  و  دوخ ، دوجو 
نمض رد  هتـشاگن و  یغیلب  لصف  اهیلع ـ  هللا  مالـس  ارهز ـ  شزیزع  رتخد  نادنزرف  هب  تبـسن  ربمغیپ  هفطاع  بُح و  تدش  هب  عجار  سمـشلا 

موس لاس  ات  دش  التبم  شردـقیلاع  رـسمه  هناگی  هجیدـخ ، گرم  تبیـصم  هب  هک  يزور  زا  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  :» دـیوگ یم  نآ 
اب هکنیا  اب  هجیدخ  زا  دعب  لاس  هدفه  تدـم  رد  و  دـشن ، يدـنزرف  بحاص  درکن ـ  تسیز  يزیچ  ایند  رد  مهنآ  هک  میهاربا ـ  زا  ریغ  ترجه 

دیاب هک  دوب  راکشآ  همه  رب  ینامسآ ) یحو  رب  هوالع   ) اذل . تشگن يزور  يدنزرف  ادخ  ربمغیپ  زا  ار  کی  چیه  دومن ، جاودزا  ددعتم ، نانز 
مامت هب  دوب و  رپ  همطاف  نادنزرف  رهم  ّبح و  زا  ربمغیپ  لد  رگا  درادن ، یبجعت  سپ  دنامب  یقاب  مالّـسلا ـ  اهیلع  ارهز ـ  همطاف  زا  ربمغیپ  لسن 

يا هناردپ  هفطاع  مامت  هب  ار  اهنآ  و  دش ، زاب  همطاف  زیزع  دـنزرف  ود  يارب  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  یّبن ـ  لد  تشاد ، یم  تسود  ار  اهنآ  بلق ،
دوب يزاونلد  يادـص  شوخ و  گنهآ  وا  يارب  نیـسح  نسح و  مان  و  تفای ، سنا  اـهنآ  هب  و  تفرگ ، ارف  تشاد  وا  عیـسو  گرزب و  لد  هک 
ارهز هناخ  رد  شلد  اما  دوب  جراخ  رد  ربمغیپ  صخـش  هکنیا  اب  و  دناوخ ، یم  دوخ  نارـسپ  ار  اهنآ  دش  یمن  هتـسخ  نآ  رارکت  زا  ربمغیپ  هک 
نیا هب  ار  یلع  و  داد ، رارق  ارهز  نادـنزرف  رد  ًارـصحنم  ار  شدوخ  ربمغیپ  هّیرذ  هک  دـیزگرب  گرزب  رایـسب  یتـمعن  هب  ار  ارهز  دـنوادخ  . دوب
تزع يرادـیاپ و  ینادواـج و  تمظع  فرـش ، نـیا  زا  و  دراذـگ ، وا  بلـص  رد  ار  ءاـیبنالا  متاـخ  لـسن  هـک  دـینادرگ  صوـصخم  تـمارک 

و دنزب ، ادص  ردپ  ار  وا  هک  دشاب  هتشاد  يدنزرف  ربمغیپ  ات  دنام  یقاب  ربمغیپ  نارتخد  مامت  نایم  زا  ارهز  . داد صاصتخا  یلع  هب  ار  یگشیمه 
هریره وبا  زا  یبطرق  ربلادـبع  نبا  [ . 38 « ] دربب تذل  میاهرـسپ »  » ياراوگ ظفل  نیریـش و  مسا  رارکت  زا  ربمغیپ  ات  دندنام  یقاب  ارهز  نادـنزرف 

و دوب ، هتفرگ  ار  نیسح  تسد  ود  ره  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  هک  دینش  میاهـشوگ  دید و  میاهمـشچ  نیا  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور 
رب ار  شیاهاپ  ات  تفر  الاب  نیـسح  ۀََّقب » َْنیَع  َّقََرت  : » دومرف یم  ربمغیپ  و  دوب ، هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  ياـهاپ  يور  رب  نیـسح  ياـهاپ 
یم تسود  ار  وا  نم  اریز  رادب  تسود  ار  وا  ایادخ  تفگ : سپس  و  شدیـسوب ، سپ  نک ! زاب  ناهد  دومرف : ربمغیپ  سپ  دراذگ  ربمغیپ  هنیس 
یلع ُهامَدَق  َو  ٍْنیَـسُح ، یَّفَِکب  ُذِـخآ  َوُه  َو  هلآ ،ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا ـ  َلوُسَر  َيانُُذا  ْتَعِمَـس  َو  ِناتاه ، َياْنیَع  ْتَرَْـصبَا  ُةَْریَرُهُوبَا : َلاق  .» مراد
هیلع هللا  یّلص  ِهللا ـ  ِلوُسَر  ِرْدَص  یلَع  ِْهیَمَدَق  َعَضَو  یّتَح  ُمالُْغلا  یَقَرَف  َلاق : ٍۀََّقب  َْنیَع  َّقََرت  ُلوُقَی : َوُه  َو  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص  هللا ـ  لوُسَر  ِمَدَق 
یم هدرک و  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  یلئـالع  [ . 39 « ] ُهُّبُِحا ّیناَـف  ُهَّبِحَا  َّمُهّللَا  َلاـق : ُمث  ُهَلَّبَق  َُّمث  َكاـف  ْحَْـتِفا  هللا : ُلوُسَر  َلاـق  َُّمث  مّلـس ـ  هلآ و  و 
نآ هب  ار  نیسح  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  . دروآ یم  تحالم  یکبـس و  توارط و  لفط  حور  رد  هک  تسا  يا  هملک  هََّقب » َنیع  : » دیوگ
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وا ایادخ  « هُّبُِحا ّینإف  ُهَّبِحَا  َّمُهّللَا  :» دومرف یم  هک  هاگنآ  و  دوب ، گرزب  قیاقح  یناعم و  هنیجنگ  شناج  نوچ  دیسوب  یم  ذیذل  نیریش و  هسوب 
اجنیا نم  « اـنُه اـَنَا  :» دوـمرف یم  مدرم  هب  درک  یم  هراـشا  نیـسح  هب  هک  یلاـح  رد  یئوـگ  . مراد یم  تسود  ار  وا  نم  نوـچ  رادـب  تـسود  ار 

نآ رد  ّتبحم  طیارش  هدوب و  بح  زا  رتمک  هفطاع  هک  تسا  نیا  هفطاع  بح و  قرف  دیوگ : یم  سپس  . دیئوجب نیسح  شیپ  ارم  ینعیمتـسه 
یتسود تقیقح  هب  ار  نیسح  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  و  دشاب ، هدیزگرب  بوبحم  هک  دوش  یم  ادیپ  یتقو  بح  اما  دوش  یمن  هظحالم 

ریثا نبا  . دوب [ 40  ] تّوبن باتفآ  قفش  هک  اریز  تشاد  یم  تسود  ار  نیسح  ادخ  ،و  دوبوا هدیزگرب  نیـسح  اریز  تشاد  یم  تسود  بّح ، و 
كرابم ياهبل  هب  یتسد  بوچ  ای  ریشمش  اب  دندروآ  دایز  نبا  دزن  ار  ادهش  ياهرـس  یتقو  هک : دنا  هدرک  لقن  يربط  يزوجلا و  نبا  طبـس  و 
سکنآ هب  مَسَق  ریگرب ! ار  تبوچ  تفگ : دراد ، یمن  رب  متـس  یبدا و  یب  نیا  زا  تسد  دایز ) نبا   ) دـید یتقو  مقرا  نب  دـیز  دز ؛ یم  نیـسح 

نبا . تسیرگ سپـس  دیـسوب . یم  ار  اهنآ  هک  مدید  اهبل  نیا  رب  ار  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  ياهبل  تسین ، یئادـخ  وا  زا  ریغ  هک 
دعب برع  هورگ  يا  تفگ : یم  دمآ و  نوریب  دیز  . مدز یم  ار  تندرگ  يدوبن ، فرخ  يریپ  رگا  دـنایرگب  ار  تیاهمـشچ  ادـخ  تفگ : دایز 
نادب دشکب و  ار  امش  ناکین  ات  دیدومن  دوخ  ریما  ار  هناجرم  رسپ  دیتشک و  ار  همطاف  رسپ  نیـسح  دوب ، دیهاوخ  نامالغ  دننام  امـش  زورما  زا 

نآ ناوناب  و  ینیـسح ، مرح  نانیـشن  هدرپ  ات  درک  رما  دـیزی  هک  هدـش  لـقن  [ 42 « ] خـیراتلا ءدـبلا و   » رد [ . 41  ] دـهد رارق  دوخ  هدـنب  ار  امش 
هیلع نیسح ـ  كرابم  رس  شدوخ  و  دننیبب ؛ ار  اهنآ  مدرم  ات  دنرادب  هاگن  دنتشاد  یم  هاگن  ار  ناریسا  هک  يدجـسم  نامه  رد  رب  ار  ترـضح 

َعَم جَرْزَْخلا  َعَزَج  اوُدِهَش  ردَِبب  یِخایْشَا  َْتَیل  : تفگ یم  دز و  یم  رهطم  يور  نآ  هب  ریـشمش  ای  بوچ  اب  دراذگ و  دوخ  ولج  رد  ار  مالّـسلا ـ 
یم یعـضوم  نامه  هب  وت  بوچ  مسق  ادـخ  هب  تفگ : تساخرب و  یملـسا  هزربوبِالَـشَت  ُدـیزَی ال  ای  اُولاَقل  َو  احَرَف  اّولهَتْـسا  َو  اوُّلَهَِاِللَـسالا  ِْعقَو 

: تفگ هزربوبا  هک  دنا ، هدرک  تیاور  يربط  يذـمرت و  ریثا و  نبا  . دیـسوب یم  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  مدـید  ررکم  هک  دروخ 
یلاح رد  دیآ  یم  مالّـسلا )ـ  هیلع  نیـسح ـ   ) نیا و  تسا ، وت  عیفـش  دایز  نبا  هک  یلاح  رد  ییآ  یم  تمایق  زور  وت  هک  دیزی  يا  شاب  هاگآ 

[ . 43  ] تفر نوریب  تساخرب و  سپ  تسا . وا  عیفش  هلآو ـ  هیلع  هّللا  یلص  دمحم ـ  هک 

تفرگ یم  شود  هب  ار  نیسح  ربمغیپ 

داهلا نب  دادش  زا  يوغب  هللادبع و  هریرهوبا و  زا  ینالقسع  رجح  نبا  دننام  ّتنُس  لها  زا  یعمج  تسا و  رایـسب  تایاور  مه  عوضوم  نیا  رد 
هللا یلـص  ربمغیپ ـ  تبحم  راهظا  شزاون و  نیا  سنا ؛ زا  ءارفلا  یبا  نبا  رباج و  هللادـبع و  زا  متاح  یبا  دوعـسم و  نبا  زا  هیلح  رد  میعن  یبا  و 

ًارارک ترضح  نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  نیا  زا  [ . 44  ] دنا هدرک  تیاور  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  نسح و  هب  ار  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع 
یّلص مظعا  ربمایپ  و  دنتسشن ، یم  رگید  تالاح  رد  زامن و  لاح  رد  ترـضح  نآ  فتک  رب  نانآ  و  تفرگ ، یم  شود  هب  ار  نیـسح  نسح و 

تدـش سنا ) ثیدـح  لثم   ) ثیداحا نیا  زا  یـضعب  زا  و  تشاد ، یم  زاربا  اهنآ  هب  تبـسن  ار  ینابرهم  فطل و  لامک  ملـس ـ  هلآو  هیلع  هّللا 
دیعسوبا . دوش یم  هدافتسا  دسانشن ، اراهنآ  تلزنم  ردق و  هک  یسک  هب  تبسن  تخس  خیبوت  و  اهنآ ، هب  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  تبحم 

هللا یلص  ربمغیپ ـ  نوچ  دندمآ  وا  يوسب  نیسح  نسح و  هک  دوب  هتسشن  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  هک  هدومن  تیاور  هوبنلا » فرـش   » رد
اهنآ زا  سپ  دـیدمآ )؟ رید  ارچ  اـی  دـیدمآ  رید  دوـمرف  ینعی  ) درمـش رید  ار  ناشندـمآ  و  تساـخرب ، ناـشیا  يارب  دـید  ار  اـهنآ  هلآو ـ  هیلع 

بکرم تسا  یبـکرم  بوخ  [ . 45 « ] اُمْتنَا ِناـبِکاّرلا  َمِْعن  َو  اـمُُکتَّیِطَم ، ُّیِطَْملا  َمِْعن  :» دومرف دراذـگ و  دوخ  شود  رب  ار  اـهنآ  و  درک ، لابقتـسا 
كرابم ندرگ  سپس  دومرف  رذگ  نیـسح  نسح و  رب  ترـضح  نآ  يزور  هک  هدرک  تیاور  یجنلبـشامش  دیتسه  یئاهراوس  بوخ  و  امش ،

بوخ اـه و  نآ  بکرم  تسا  یبکرم  بوخ  [ . 46 « ] امُه ِنابِکارلا  َمِْعنَو  اـمُُهتَّیِطَم ، ُۀَّیِطَْملا  َمِْعن  :» دومرف تشادرب و  ار  اـهنآ  و  دروآ ، دورف  ار 
هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  رجح  نبا  يذـمرت و  يدـنرز و  یفنح  نیدـلا  لامج  .و  اهنآ دنتـسه  یئاـهراوس 

ُبِکاّرلا َمِْعن  :) دومرف مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  ! يا هدش  راوس  یبکرم  بوخ  تفگ : يدرم  دوب  هتفرگ  شودرب  ار  نیـسح  هلآو ـ 
[ . 48  ] تسا هدرک  تیاور  سنا  دعس و  رباج و  رمع و  زا  زین  يرگید  تایاور  يدنرز  عوضوم  نیا  رد  .و  وا تسا  يراوس  بوخ  [ . 47 « ] َوُه
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تسا بجاو  نیسح  یتسود 

زا یثیدـح  رد  يربط  بحم  متاح و  وبا  ربلادـبع و  نبا  هلمج  زا  . تسا رتاوتم  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تدوم  یتسود و  بوجو  رد  ثیداحا 
دیاب دراد  تسود  ارم  سک  ره  « ِْنیَذه َّبَُحْیلَف  ینَّبَحَا  ْنَم  :» دومرف مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  هک  دنا  هدرک  تیاور  رمع  نب  هللادبع 

تـسا هدش  تیاور  داهلا  نب  دادش  زا  ثیدح  نیا  ریظن  یثیدح  زین  يوغب  مجعم  رد  تسا : هتفگ  ربلادبع  نبا  . درادـب تسود  زین )  ) ار ود  نیا 
هللا یلـص  ربمغیپ ـ يوسب  دندمآ  مالـسلا ـ  امهیلع  نیـسحو ـ  نسح  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هرم  نب  یلعی  زا  لبنح  نب  دـمحا  یبالود و  [ . 49]

يرگید زا  شیپ  ناشیا  زا  یکی  دنتـسج  یم  یـشیپ  دوخ  راوگرزب  دّج  رـضحم  هب  فُّرـشت  رد  رگیدـکی  زا  هک  یلاح  رد  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع 
ار یکی  نآ  سپس  و  دیسوبو ، دینابسچ  شیوخ  هنیس ي  هب  ار  وا  تخادنا و  شندرگ  هب  تسد  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  دیـسر 

. ار ناشیا  دیرادب  تسود  زین )  ) امش سپ  مراد  یم  تسود  ار  ناشیا  نم  [ . 50 « ] امُهوُّبِحَاَف امُهُّبُِحا  ّینِا  : » دومرف هاگنآ  دیسوب 

ترضح نآ  اب  ینمشد  شهوکن  نیسح و  یتسود  تلیضف 

بحم و  ساـبع ، نبا  زا  شناردـپ  زا  دیـشرلا  نوراـه  یمتیه و  رجح  نبا  یطویـس ، مکاـح ، دـمحا ، يواـنم ، یملید ، رجح ، نبا  هجاـم ، نبا 
ـ  مّلـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا ـ  ربمغیپ  زا  يزوجلا  نبا  يرـسلا و  نبا  یـسلابلا ، رهاـطوبا  یفلـس ، یئاـطلا ، برح  نبا  دیعـسوبا ، يربط ،

تـسود ار  نیـسحو  نسح  سک  ره  « ینَـضَْغبَا ْدَقَف  امُهَـضَْغبَا  ْنَم  َو  ینَّبَحَا ، ْدَـقَف  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّبَحَا  ْنَم  :» دومرف هک  دـنا  هدرک  تیاور 
روهشم و نیثدحم ، نیب  رد  ثیدح  نیا  . تسا هتشاد  نمـشد  ارم  هتبلا  سپ  درادب  نمـشد  ار  اهنآ  سک  رهو  هتـشاد  تسود  ارم  انامه  درادب 

نیا هب  دوش  یم  هریره  وبا  هب  یهتنم  نآ  قرط  زا  یضعب  و  تسا ، هدش  هدینش  مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  زا  ررکم  هدوب و  فورعم 
نآ شود  کـی  رب  نیا  دـندوب  وا  اـب  نیـسح  نسح و  هک  یلاـح  رد  دـمآ  نوریب  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ ـ  هک : تسا  نومـضم 

تـسود ار  اهنیا  سک  ره  دومرف : دیـسر  ام  هب  ات  ار  نیـسح  رگید  راب  دیـسوب و  یم  ار  نسح  راب  کی  دوب  شرگید  شودرب  نآ  ترـضح و 
ار یلّوا  هلمج  طقف  نآ ، نایوار  یـضعب  .و  تسا هتـشاد  نمـشد  ارم  درادـب ، نمـشد  ار  اـهنآ  سکره  هتـشاد و  تسود  ارم  قیقحت  هب  درادـب 
ار اـهنآ  سکره  دنتـسه ، نم  ياهرـسپ  نیـسح ) نسح و   ) ود نیا  دوـمرف : هک  دـنا  هدرک  لـقن  نینچنیا  رگید  یـضعب  و  دـنا ، هدرک  تـیاور 

نیا رد  دیـشرلا  نوراه  هک  یثیدح  ود  زا  یکی  رد  و  «. ینَّبَحَا ْدَقَف  امُهَّبَحَا  ْنَم  َياْنبِا  ِناذه  :» تسا هتـشاد  تسود  ارم  هتبلا  سپ  درادب  تسود 
نسح سک  ره  [ . 51 « ] ِراّنلا یِفَف  امُهَـضَْغبَا  ْنَم  َو  ِۀَّنَْجلا ، یِفَف  امُهَّبَحَا  ْنَم  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلَا  :» تسا نیا  ثیدح  ظفل  هدرک  تیاور  عوضوم 
َلوُسَر َّنِا  :» دنا هدرک  تیاور  دمحا  و  يذمرت ، . تسا شتآ  رد  درادـب  نمـشد  ار  هنآ  سکرهو  تسا ، تشهب  رد  درادـب  تسود  ار  نیـسحو 

مْوَی یتَجَرَد  ِیف  یعَم  َناک  امُهَُّما  َو  امُه  ابَا  َو  ِْنیَذه  َّبَحَا  َو  ینَّبَحَا  ْنَم  َلاقَف : ٍْنیَـسُح  َو  ٍنَسَح  ِدَِیب  َذَـخَا  َمَّلَـس ـ  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یّلَـص  هللا ـ 
ود و نیا  دراد و  تسود  ارم  سکره  دومرف : سپ  تفرگ  ار  نیسحو  نسح  تسد  مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ ـ  لوسر  [ . 52 « ] ِۀَمایَْقلا

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ ـ  هک  دراد  تیاور  ناملس  زا  یناربط  . دوب دهاوخ  نم  هجرد  رد  نم  اب  تمایق  زور  رد  دراد ، تسود  ار  ناشردام  ردپ و 
ُُهتْضَْغبَا امِهیلَع  یَغبْوَا  امُهَضَْغبَا  ْنَم  َو  میعَّنلا ، ِتاّنَج  ُهَلَخْدَا  َو  هللا  ُهَّبَحَا  ُُهْتبَبْحَا  ْنَم  َو  ُُهْتبَبْحَا ، َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّبَحَا  ْنَم  :» دومرف مّلسو ـ  هلآو 

و مراد ، یم  تسود  ار  وا  نم  دراد  تـسود  ار  نیـسحو  نـسح  سکره  [ . 53 « ] ٌمیقُم ٌباذَـع  َُهل  َو  َمَّنَهَج  ُهَلَخْدَا  َو  ُهللا  ُهَضَْغبَا  ُُهتْـضَْغبَا  ْنَـم  َو 
نمـشد ار  اهنآ  سکرهو  دنک ، تشهب  لخاد  ار  وا  دراد  تسود  ار  وا  ادخ  سکره  و  دراد ، تسود  ار  وا  ادخ  مراد  تسود  نم  ار  سکره 

وا يارب  زا  دزاس و  منهج  لخاد  ار  وا  دراد و  نمشد  ادخ  مراد  نمشد  نم  ار  سکره  و  مراد ، نمـشد  ار  وا  نم  دنک  متـس  اهنآ  رب  ای  درادب 
. تسا نادواج  باذع 

تشهب لها  ناناوج  ياقآ  هب  ندومن  رظن 
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لوسر تعمس  : تفگ هک  دنا  هدرک  تیاور  يراصنا  رباج  زا  ناّبص  و  یجنلبش ، يربط ، بحم  دیعـس ، نبا  رکاسع ، نبا  یلعی ، وبا  ناّبح ، نبا 
زا مه  ظفل  نیا  هب  و  «. اذه یِلا  ْرُظنَْیلَف  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَا  ِبابَش  ِدِّیَس  یِلا  َرُْظنَی  ْنَا  ُهَّرَس ) نم  وا و   ) بحا نم  :» لوقی مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا ـ 
ِْنب ِْنیَـسُْحلا  یِلا  ْرُْظنَْیلَف  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَا  ِبابَـش  ِدَّیَـس  یِلا  ٍْظَفل  یَف  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَا  ْنِم  ٍلُـجَر  یِلا  َرُْظنَی  ْنَا  ُهَّرَـس  ْنَم  :» دومرف هک ، هدـش  تیاور  رباـج 
دّیـس اـی  تشهب  لـها  زا  يدرم  هب  هک  دوش  یم  ناـمداش  اـی  دراد  یم  تسود  سک  ره  هک : تسا  نیا  ثیدـح  ود  ره  نومـضم  [ . 54 « ] یلَع

. دنک هاگن  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  هب  دنک  هاگن  تشهب  لها  ناناوج 

دنتشهب لها  نیسح  ناتسود 

تیاور مالّسلا ـ  امهیلع  نینسح ـ  لیاضف  رد  مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  زا  ینالوط  یثیدح  سابع  نبا  زا  نآ ، ریغ  الم و  هریـس  رد 
دراد تسود  ار  اهنآ  سک  ره  دنتـشهب ، رد  ناشیا  همع  ومع و  نیـسح و  نسح و  هک  ینادیم  وت  ایادخ  : » دـیامرف یم  نآ  نایاپ  رد  هک  هدـش 

تیاور دیـشرلا  نوراـه  زا  ار  ثیدـح  نیا  نیطمـسلا » ررد  مظن   » رد و  «. تسا شتآ  رد  درادـب  نمـشد  ار  اـهنآ  سکره  و  تسا ، تشهب  رد 
ریظن و  [ . 55  ] تفرگ یم  ار  شیولگ  هار  هیرگ  يراج و  شکشا  دومن  یم  تیاور  ار  ثیدح  نیا  نوراه  تقو  ره  هک ، هدومن  لقن  و  هدرک ،

[ . 56  ] تسا هدرک  تیاور  هفیذح  زا  هنسلا »  » باتک بحاص  ار  ثیدح  نیا 

هلیسو هجرد 

ُُمْتلَأَس اذِاَف  ُۀَلیسَْولا  یَعُْدت  ٌۀَجَرَد  ِۀَّنَْجلا  ِیف  :» دومرف مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  زا  هیودرم  نبا 
تسا يا  هجرد  تشهب  رد  [ . 57  ] ُْنیَسُْحلا َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَمِطاف  َو  ُِیلَع  َلاق : اهیف ؟ َکَعَم  ُنُکْسَی  ْنَم  ِهللا  َلوُسَر  ای  اُولاق : َۀَلیسَْولا  َیِلا  اُولَـسَف  ُهللا 

رد وت  اب  یسک  هچ  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : دینک . لاؤس  نم  يارب  ار  هلیسو  سپ  دیدرک  لاؤس  ادخ  زا  هاگره  سپ  دوش  یم  هدناوخ  هلیـسو  هک 
. نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  دومرف : ؟ ددرگ یم  نکاس  هجرد  نآ 

ناکم کی  رد  ربمغیپ  اب  نیسح 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  دیعـسوبا  زا  كردتـسم  رد  مکاـح  و  مالّـسلا ،ـ  هیلع  یلع ـ  زا  ریثا  نبا  یناربط و  دـمحا 
ناکَم یَفل  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َو  ًاِّیلَع ) ینْعَی   ) َدـِقاّرلا اذـه  َو  ِكاِیا  َو  ّینِا  ُۀَـمِطاف  ای  :» دومرف مالّـسلا ـ  اـهیلع  همطاـف ـ  هب  مّلـسو ـ 

وبا زا  یناربط  . میـشاب یم  ناـکم  کـی  رد  تماـیق  زور  نیـسحو  نسح  و  یلع ) ینعی   ) هدـیباوخ هک  نیا  وتو و  نم  همطاـف  يا  [ . 58 « ] دِحاو
َتَْحت ۀَُّبق  یف  ِۀمایِْقلا  َمْوَی  ُْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَمِطاف  َو  ٌِیلَع  َو  اَنَا  :» دومرف مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ ـ  لوسر  هک  دراد  تیاور  یـسوم 

یّلـص ادـخ ـ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  باطخلا  نب  رمع  . میتسه شرع  ریز  رد  هّبق  کی  رد  نیـسحو  نسح  همطاف ، یلع ، نم ، [ . 59  ] ِشْرَْعلا
، یلع نم ، « ِنمحَّرلا ُشْرَع  اهُفْقَس  َو  َءاْضَیب  ٍۀَُّبق  یف  ِسْدُْقلا  ِةَریظَح  یف  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَمِطاف  َو  ٌِیلَع  َو  اَنَا  :» دومرف مّلس ـ  هلآو و  هیلع  هّللا 

زین هریرهوبا  زا  ثیدح  نیا  ریظن  .و  میشاب یم  تسا  نامحر  شرع  نآ  فقس  هک  يدیفـس  هبق  رد  سدقلا  ةریظح  رد  نیـسح  نسح ، همطاف ،
[ . 60  ] تسا هدش  تیاور 

تسا تابجاو  زا  نیسح  يرای 

ناناملسم نارس  رگا  و  دوش ، یم  هدافتسا  دش  دهاوخ  موقرم  زین  نیا  زا  دعب  و  دش ، هدروآ  نیا  زا  شیپ  هک  یثیداحا  زا  يرایـسب  زا  هّدام  نیا 
دوب نیا  زا  ریغ  مالسا  خیرات  دندوب  هدرک  يرای  ار  نیسح  نارگید ، رمع و  نبا  ریبز و  نبا  دننام  دنتسناد ، یمن  یعرش  ار  دیزی  تموکح  هک 

هب هک  تسا  یناـسک  زا  دوـخ  هک  هیبـن  نب  ثراـحلا  نب  سنا  . تسا نیمه  تسا  دراو  مدرم  نآ  رب  هک  یگرزب  ضارتـعا  تسه و  نوـنکا  هک 
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: تفگ هک  هدرک  تیاور  تسا  هفص  لها  زا  و  هباحص ، زا  یکی  هک  شردپ  زا  دش ، لیان  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  باکر  رد  تداهش  تداعس 
اَهل ُلاُقی  ضْرَا  یف  ُلَتُْقی  اذه  یْنبا  َّنِا  :» دومرف یم  دوب  شناماد  رد  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  هک  یلاح  رد  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  مدینش 

ار وا  سکره  سپ  دوش ، یم  هتـشک  دوـشیم  هتفگ  قارع  نآ  هب  هک  ینیمز  رد  مرـسپ  نیا  هک  یتـسرد  هب  [ . 61  ] ُهْرُْـصنَْیلَف ُهَکَرْدَا  ْنَمَف  ُقارِْعلا 
تیاور ظفل  نیا  هب  ثراح  نب  سنا  زا  رکاسع  نبا  هدنم و  نبا  و  يدرواب ، نکسلا و  نبا  يوغب ، زا  یطویـس  .و  دنک شیرای  دیاب  دنک  كرد 

يربخ نمـض  رد  یمزراوخ  [ . 62 « ] ُهْرُْـصنَْیلَف ْمُْهنِم  َِکلذ  َدِهَـش  ْنَمَف  َءالَبرَک  اَهل  ُلاـُقی  ِقارِْعلا  ْنِم  ٍضرَاـِب  ُلَـتُْقی  اذـه  یْنبِا  َّنِا  :» تسا هدرک 
! يرآ درک : ضرع  ؟ متسه ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  نم  هک  یناد  یم  ایآ  دومرف : سابع  نبا  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هک  هدرک  لقن  ینالوط 

بجاو تاکز  هزور و  هک  نانچنآ  تسا  بجاو  تما  نیا  رب  وت  ترـصن  يرای و  و  دـشاب ، ربمغیپ  رـسپ  هک  مسانـش  یمن  ار  یـسک  وت  زا  ریغ 
رتخد رـسپ  هک  یمدرم  قح  رد  تسیچ  وت  يأر  سپ  دومرف : مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  . دوشن هتفریذپ  يرگید  نودب  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا 

، دندومن جراخ  ترضح  نآ  ترجه  لحم  دجسم و  ربمغیپ و  ربق  راوج  لوسر و  مرح  و  شهاگداز ، هاگیاج و  هناخ و  نطو و  زا  ار  ربمغیپ 
نتخیر وا و  نتـشک  اهیریگتخـس  نیا  زا  ناشدـصق  دـشاب و  هتـشادن  یئاوأم  لزنمو و  هاگرارق  هک  دـندراذگ  نادرگرـس  كاـنمیب و  ار  وا  و 
فّلخت وا  نانیشناج  ربمغیپ و  شور  زا  و  هدادن ، رارق  دوخ  رما  ّیلو  ار  ادخ  زا  ریغ  و  هدرواین ، ادخ  هب  یکرـش  وا  هک  یلاح  رد  دشاب  شنوخ 

يور زا  دنناوخب  زامن  رگا  و  دندش ، ربمغیپ  ادـخ و  هب  رفاک  ناسک  نآ  هکنآ  رگم  اهنآ  قح  رد  میوگ  یمن  تفگ : سابع  نبا  ؟ دـشاب هدرکن 
، یتاهابم راختفا و  هلسلس  رـس  وت  سپ  هّللادبع  ابا  وت ، اما  و  ددرگ ، لزان  ادخ  رتگرزب  باذع  مدرم  نیا  لثم  رب  و  تسا . يراکایر  تلاسک و 

ناراکمتس هچنآ  زا  ادخ  هک  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  ربم  نامگ  سپ  دوب  میرم  دننامه  هک  یئارهز  دنزرف  ربمغیپ و  یـصو  رـسپ  يربمغیپ  رـسپ 
بیـصن ترخآ  رد  دـنک  يریگ  هرانکوت  نادـنزرف  ترواجم  وت و  ترواجم  زا  سک  ره  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  و  تسا ، لفاغ  دـننک  یم 

گرم زا  ربخ  نم  هب  ایوگ  موش ! وت  يادـف  تفگ : ساـبع  نبا  . شاـب هاوگ  ایادـخ  تفگ : مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  . تشاد دـهاوخن  يا  هرهبو 
منزب ریشمش  وت  يور  شیپ  رد  رگا  تسین ، یئادخ  وا  زا  ریغ  هک  یئادخ  هب  دنگوس  منک  يرای  ار  وت  یهاوخ  یم  نم  زا  یهد و  یم  تدوخ 
نامرف هنوگ  رهب  متـسه  وت  تمدخ  رـضاح  نم  نونکا  مه  مشاب  هدرکن  ادا  ار  وت  قح  زا  یکدـنا  دوش  عطق  میاهتـسد  دنکـشب و  مریـشمش  ات 
هللادبع هک  تسا  ربخ  نیا  زاغآ  رد  مینک ؛ یم  لقن  هدـنیآ  رد  ار  نآ  رگید  ياهتمـسق  زا  یـضعب  تسا و  ینالوط  ربخ  نیا  ! هدـب نامرف  يراد 

ِمْوَی یِلا  ُهّللا  مُهََّنلُذْخََیل  ُهُورُْـصنَی  َْمل  َو  ُهُولَذَخ  ِْنئَلَف  ٌلُوتْقَم  ٌْنیَـسُح  :» دومرف مَّلـس ـ  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : رمع  نب 
. درک دهاوخن  يرای  تمایق  زور  ات  ار  اهنآ  ادخ  دننکن  شیرای  و  دنراذگباو ، ار  وا  رگا  سپ  دوش  یم  هتشک  نیسح  [ . 63 « ] ِۀمایِْقلا

دوش یم  تشهب  دراو  هک  یسک  لوا 

َۀَّنَجلا َلُخدَی  نَم  َلَّوَا  َّنِا  :» دومرف وا  هب  مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  زا  دعـس  نبا  مکاح و 
، همطاف وت ، نم ، دوش  یم  تشهب  لخاد  هک  یسک  لوا  [ . 64 « ] ْمُِکئارَو ْنِم  َلاق : انوُّبِحُمَف  ٌِیلَع : َلاق  ُنیَـسُحلا  ُنَسَحلا و  َو  ُۀَمِطاف  َو  َتنَا  َو  اَنَا 
و «. دنوش یم  دراو  امش  رس  لابند  هب  دومرف : هلآو ـ  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  ؟) یچ  ) ام ناتسود  سپ  درک  ضرع  یلع  . میتسه نیـسح  نسح و 

[ . 65  ] دنا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  بقانم  رد  لبنح  نبدمحا  یناربط و 

تسا نیسح  نادنزرف  زا  دمحم  لآ  مئاق  ترضح 

یّتَح َموَیلا  َکـِلذ  ُهللا  َلَّوََطل  ٌدِـحاو  ٌموَی  اـِّلا  اینُّدـلا  ِنَم  َقبَی  َمل  َول  :» دومرف هک  هدرک  تیاور  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  زا  هفیذـح 
[66 « ] ِْنیَسُْحلا یَلَع  ِهِدَِیب  َبَرَـض  َو  اذه  يدلُو  نِم  َلاق : ِهللا ؟ َلوُسَر  ای  َكِدلُو  َّيَا  نِم  ُناملََـس : َلاقَف  یمـسِاَک  ُهُمـِسا  يدلُو  نِم  ًالُجَر  َثَعبَی 

هاگنآ تسا . نم  مان  مه  هک  دزیگنارب  ار  منادـنزرف  زا  يدرم  اـت  دزاـس  ینـالوط  ار  زور  نآ  ادـخ  زور  کـی  رگم  دـنامن  یقاـب  اـیند  زا  رگا  .
. دز نیسح  رب  ار  شتسدو  مدنزرف ! نیا  زا  دومرف : هللا ؟ لوسر  ای  تسا  وت  نادنزرف  مادک  زا  درک : ضرع  ناملس 
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تسا نیسح  دنزرف  نیمهن  مئاق  ترضح 

، دوب وا  تمحرم  يوناز  رب  نیـسح  هک  یلاـح  رد  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ ـ  رب  مدـش  دراو  تفگ : هک  تسا  تیاور  ناملـس  زا 
وت یناماما ، ردپ  ماما ، رـسپ  ماما ، وت  ینایاقآ ، ردـپ  اقآ و  رـسپ  اقآ ، وت  : » دومرف یم  و  دیـسوب ، یم  ار  وا  ناهد  درک و  یم  يور  وا  هب  ربمغیپ 

لصفم و یثیدح  رد  ینیومح  [ . 67 « ] تسا اهنآ  مئاق  ناشیا  نیمهن  دنتسه  وت  بلُص  زا  هک  يا  هناگ  هن  ياهتّجح  ردپ  تّجح ، رـسپ  تّجح ،
ود و  دنشاب ، یم  ناشردپ  زا  دعب  نم  تما  ماما  ود  نیسح  نسح و  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  زا  ینالوط 

اهنآ نیمهن  هک  دنرفن  هن  نیسح  نادنزرف  زا  و  تسا ، نییصولادّیس  ناشردپ  نایناهج و  نانز  هدّیـس  ناشردام  و  دنتـشهب ، لها  ناناوج  ياقآ 
تیاکش ادخ  يوس  هب  تسا ، نم  اب  تفلاخم  تیصعم و  ناشیا  تفلاخم  تیـصعم و  نم و  تعاط  ناشیا  تعاط  نم ، نادنزرف  زا  تسا  مئاق 

اهراک و تیالو  رد  تسا  یفاک  دـنوادخ  و  دـنیامن ، یم  عیاض  نم  زا  دـعب  ار  ناشمارتحا  راکنا و  ار  ناشیا  تلیـضف  هک  یناسک  زا  منک  یم 
بَلَْقنُم َّيَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  :» دـنیامن راکنا  ار  اهنآ  قح  هک  یناسک  زا  تسا  هدـنریگ  ماقتنا  و  نم ، تما  ناـماما  و  نم ، ترتع  ترـصن 

[ . 68 « ] َنُوِبلَْقنَی

توبن تخرد  هویم  هخاش و 

یلع دوب و  تافرع  رد  مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  رباج  زا  یمزراوخ  يزودنق و  یناعمـس ، ینیومح ،
، تفر کیدزن  یلع  ایب ، نم  کیدزن  یلع ! ای  دومرف : سپ  میتفر  وا  تمدـخ  یلع ، نم و  هب  دومرف  هراـشا  ربماـیپ  دوب . ترـضح  نآ  يوربور 
نسح و و  نآ ؛ عرف  وت  و  نآ ، هشیر  لـصا و  نم  میتـخرد  کـی  زا  وت  نم و  یلع ! اـی  : » دومرف سپ  راذـگب ! نم  تسد  رد  ار  تتـسد  دومرف :

هزور نم  تّما  رگا  یلع ! ای  «.» دـیامن تشهب  لـخاد  ار  وا  ادـخ  ددرگ  قلعتم  نآ  ياـه  هخاـش  زا  یکی  هب  سکره  نآ ، ياـه  هخاـش  نیـسح 
نمـشد ار  وت  دندرگ و  تکرح  یب  کشخ و  اهخیم  لثم  هک  يردـق  هب  دـنناوخب  زامن  دـنوش و  هدـیمخ  اهنامک  لثم  هک  يردـق  هب  دـنریگب 

دراد تیاور  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  زا  خیرات »  » رد يدادغب  بیطخ  زا  یعفاش  یجنگ  [ . 69 « ] دزادنا شتآ  رد  ور  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دـنرادب 
هویم هرمث و  نیسح  نسح و  و  نآ ، عرف  یلع  و  نآ ، لصا  هشیر و  نم  هک  تسا  یتخرد  دومرف : مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ ـ  هک 
كاپ تخرد  گرب  هویم و  عرف و  ینعی : هزیکاپ  ّبیط و  زا  ریغ  ّبیط  هزیکاپ و  زا  دوش  یم  نوریب  اـیآ  سپ  دنتـسه : نآ  گرب  هعیـش  و  نآ ،

تسا و اهنیا  رب  هدایز  نومضم  نیا  هب  رابخا  و  [ . 70  ] تسا هدرک  تیاور  یلهاب  هماما  وبا  زا  زین  ار  ثیدح  نیا  ریظن  و  دنشاب . یم  كاپ  همه 
یفَطْـصُْملَارَجَش ْنِم  ِدـْلُْخلا  ِیف  ْتَتَبَن  اُهْلثِم  ام  ۀـتبان  ِدـْلُْخلا  ِیف  ٌۀَـحْوَد  اذَـبح  ای  : تسا هدروآ  رد  مظن  هب  نینچ  ار  اهنآ  نومـضم  برع  رعاش 

َو اَدَغ  َةاجَّنلا  وُجْرَا  ْمِهِّبُِحب  اَنَاِرَمَّثلِاب  ُفَْتلُْملا  ُقَرَْولا  ُۀَعیـشلاَو  رَمَث  اَهل  ُهاْطبِـس  ِناّیِمِـشاْهلا  َورَـشَْبلا  ُدِّیَـس  ٌِیلَع  ُحاِقللا  َُّمث  ۀَـمِطاف  ُعْرَْفلا  َو  اُهلْـصَا 
َِرثَْالا َنِم  ِیلاْعلا  ِیف  ِۀَیاوِّرلا  ُلْهَا  هب  َءاج  ُرُوثأَْملا  ُرَبَْخلا  َوُه  اذهِرَمُزلا  ِلَْضفَا  ْنِم  ةَْرمُز  ِیف  َزوَْفلا 

ربمغیپ هعیدو 

مدید یم  ینالوط  ینامز  رد  نم  تفگ : و  درک ، ضارتعا  دایز  نبا  هب  مقرا  نب  دـیز  یتقو  هک  دـنا  هدرک  لقن  يزوجلا  نبا  طبـس  يواربش و 
نتـشک هب  ار  وا  و  درک ، یتشرد  وا  اـب  داـیز  نبا  و  تسیرگ ، دـیز  دیـسوب ، یم  ار  بل  ود  نیا  ناـیم  مّلـس ـ  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ ـ 

سپ نیا  زا  امـش  مدرم ، تفگ : یم  و  تساخرب ، دایز  نبا  سلجم  زا  دیز  . مدز یم  ار  تندرگ  يدوبن  یفرخ  ریپ  رگا  تفگ : دومن و  دـیدهت 
، يرادمامز ار  هناجرم  رسپ  دیتشک و  ار  مالّسلا ـ  اهیلع  همطاف ـ  رـسپ  دیـشاب ) اهنآ  نارازگراک  هیما و  ینب  هدنب  مالغ و  دیاب  ینعی   ) دیناگدنب
تلذ و هب  یضار  هک  سک  نآ  تزع ، زا  داب  رود  سپ  دنزاس . یم  هدنب  ار  امش  نادب  و  دنشک ، یمار  امش  ناکین  ادخ  هب  دیداد . تموکح  و 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  مدید  دوش : رتشیب  نآ  زا  وت  مشخ  هک  میوگب  وت  يارب  یثیدح  : تفگ دایز  نبا  هب  تشگرب و  سپس  ددرگ . راع 
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ِدْوَتْسَا ّینِا  َّمُهّللَا  :» تفگ و  دراذگ ، اهنآ  رس  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  پچ . نار  رب  ار  نیسح  و  دوب ، هدناشن  شتـسار  نار  رب  ار  نسح  مّلـسو ـ 
رد ادخ  لوسر  هعیدو  سپ  . مدراذگ هدرپس  هعیدو و  وت  دزن  ار  یلع )  ) نینمؤملا حلاص  ود و  نیا  نم  ایادـخ  « َنینِمؤْملا َحـِلاص  َو  َكاِّیا  امُهُع 
زا ار  ءاعد  نیا  یناربط  زا  يوانم  یطویس و  زین  .و  تفرگ دیز  لتق  هب  میمصت  و  دش ، مشخ  رد  دایز  نبا  دایز ؟ رـسپ  يا  تسا  هنوگچ  وت  دزن 

[ . 71  ] دنا هدرک  تیاور  مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ 

ربمغیپ ياعد 

اعد مالّسلا ـ  مهیلع  نیسح ـ  نسح و  همطاف و  یلع و  قح  رد  هنوگنیا  مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  هک  دراد  تیاور  هلثاو  زا  یناربط 
لَعجاَف مُهنِم  اـَنَا  َو  یّنِم  مُهَّنِا  َّمُهّللَا  َمیهاربِا  ِلآ  َو  َمیهاربِا  یلَع  کـَناوضِر  َو  َکـَتَرِفغَم  َو  َکَـتَمحَر ، َو  َِکتاوَلَـص ، َتلَعَج  َکَّنِا  َّمُهّللَا  :» درک
تاولص يداد  رارق  وت  ایادخ  [ . 72 « ] ًاْنیَسُح َو  ًانَسَح  َو  َۀَمِطاف ، َو  ًاِّیلَع ، ینعَی :  ) ْمِْهیَلَع َو  َّیَلَع  َکَناوْضِر  َو  َکَتَرِفغَم ، َو  َکَتَمحَر  َو  َِکتاوَلَص 

زا مالـسلا )ـ  مهیلع  نیـسح ـ ، نسح ، همطاـف ، یلع ، ینعی  ) ناـشیا ایادـخ  میهاربا . لآ  میهاربا و  رب  ار  تیدونـشوخ  و  ترفغم ، تمحر و  و 
. اهنآ رب  نم و  رب  ار  تیدونشوخ  شزرمآ و  تمحر و  تاولص و  هدب  رارق  سپ  متسه . ناشیا  زا  نم  دننم و 

یلاعت يادخ  مان  زا  نیسح  مان  قاقتشا 

شرع تسار  تمـس  رد  دیرفآ ، ار  مدآ  ادخ  نوچ  هک  هدرک  تیاور  یثیدـح  نمـض  رد  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  زا  هریره  وبا 
: دش باطخ  دنتسیک ؟ دنتسه  نم  تروص  تبیه و  رد  هک  حبش  جنپ  نیا  دیسرپ : مدآ  دنتسه . عوکر  هدجس و  رد  هک  دید  رون  رد  حبش  جنپ 
، منهج تشهب و  دوبن ، ناشیا  يارب  رگا  و  ما ، هدرک  قتـشم  دوخ  ياـهمان  زا  اـهنآ  يارب  مسا  جـنپ  هک  دنتـسه  وت  نادـنزرف  زا  نت  جـنپ  ناـنیا 
، متسه یلاع  نم  و  تسا ، دّمحم  نیا  و  مدومحم ، نم  سپ  مدیرفآ ، یمن  ار  ناّینج  نایمدآ و  ناگتشرف و  نیمز ، نامسآ و  یسرک ، شرع و 

دنگوس متَّزع ، هب  تسا . نیسح  نیا  منسحم و  نم  و  تسا ، نسح  نیا  و  مناسحا ، نم  و  تسا ، همطاف  نیا  و  مرطاف ، نم  و  تسا ، یلع  نیا  و 
هب و  دنتـسه ، نم  ناگدیزگرب  ناشیا  منک ، یم  شتآ  لخاد  ار  وا  دـشاب  هتـشاد  لد  رد  ار  ناشیا  هنیک  زا  يا  هرذ  سک  ره  هک  ما  هدومن  دای 

هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  سپ  وش ، لسوتم  نت  جـنپ  نیا  هب  يراد  یتجاح  تقو  ره  میاـمن . یم  كـاله  ناـشیا  هب  و  مهد ، یم  تاـجن  ناـشیا 
ناملس [ . 73  ] دوش كـاله  ددرگرب  نآ  زا  سکره  دـبای و  تاـجن  دوش  قلعتم  نآ  هب  سک  ره  تاـجن ! یتشک  میئاـم  دومرف : مَّلـسو ـ  هلآو 
شدوخ ياهمان  زا  یئاهمان  ام  يارب  زا  دنوادخ  دومرف : مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ ـ  هک  دنک ، یم  تیاور  یثیدح  نمـض  رد  یـسراف 

و تسا ، رطاف  دنوادخ  و  تسا ، یلع  مرداربو  تسا ، یلعا  دنوادخ  و  مدّمحم ، نم  و  تسا ، دومحم  َّلج  َّزع و  دـنوادخ  سپ  تخاس  قتـشم 
[ . 74  ] دنشابیم نیسح  نسح و  مرسپ  ود  تسا و  نسحم  دنوادخ  و  تسا ، همطاف  مرتخد 

ربمغیپ زا  نینسح  ثرا 

رد مدرم  دندوب . مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  یمسج  و  یقالخا ، یحور ، یملع ، تالامک  ثراو  مالّسلا ـ  امهیلع  نیـسح ـ  نسح و 
ـ  ربمغیپ دوجو  دـش  هتفگ  رّرکم  هچنانچ  دـندرک . یم  اشامت  ار  وا  تیناحور  تمظع و  و  دـندید ، یم  ار  ربمغیپ  اهنآ  شور  راتفر و  اـمیس و 

تسود ار  اهنآ  دوب . هناردپ  تمحر  و  فطل ، شزاون ، قافشا ، رهم ، نوناک  مالّسلا ـ  امهیلع  نینسح ـ  هب  تبسن  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
یم يراتـسرپ  اهنآ  زا  ًاصخـش  درک . یم  ناشراوس  شیوخ  كرابم  شود  رب  دیکم  یم  ار  ناشنابز  و  دیـسوب ، یم  دیئوب و  یم  تشاد و  یم 
یم تذل  ناشمسا  ندینـش  زا  دیناباوخ . یم  دوخ  هنیـس  يور  ار  اهنآ  دش . یم  تحاران  اهنآ  هیرگ  زا  دناوخ . یم  دوخ  رـسپ  ار  اهنآ  دومرف .

ـ  مالّسلاامهیلع نینـسح ـ  زامن ، لاح  رد  هبطخ و  ینارنخـس ، ماگنه  رد  مدرم ، هباحـص و  روضح  رد  دجـسم ، رد  هناخ ، رد  هچوک ، رد  درب .
نیا تسا . كاـپ  فطاوع  نیا  زا  یتیاـکح  همه  تسا ، تنـس  لـها  ربتعم  بتک  رد  هک  يراـبخا  . دـندوب ربـمغیپ  صوصخم  محارم  لومـشم 
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زکرمت دوب ، مالـسا  تمظع  اـب  رایـسب  ربـمغیپ  یگدـنز  یگداـس  هداـعلا و  قوف  ینتورف  عضاوت و  زا  يا  هنوـمن  هک  لاـح  نیع  رد  اـهینابرهم 
همه رد  هک  دشیم  رداص  ادخ  ربمغیپ  زا  نوچ  داد . یم  ناشن  مالّـسلا ـ  مهیلع  ارهز ـ  همطاف  و  نینـسح ، رد  ار  وا  هناردـپ ي  دـیدش  فطاوع 
يا هملک  تقیقح  و  تسار ، نخـس  زا  هک  تشاد  یمن  نآ  رب  هاگچیه  ار  وا  اـضر  تبحم و  و  دوب ، تماقتـسا  و  لادـتعا ، دـح  رد  تـالامک 

يارب ار  یفاصوا  دومرف و  یم  اهنآ  قح  رد  ربمغیپ  یتاریبعت  اریز  دوب  نینسح  یگتـسیاش  و  ّتیحالـص ، و  تقایل ، لامک  لیلد  دیوگب ، رتشیب 
هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  هک  دوب  مولعم  و  دـیامن ، زیوجت  ار  تاریبعت  نآ  دـناوت  یمن  هناردـپ  تاساسحا  فطاوع و  اـهنت  هک  تفگ  یم  اـهنآ 

و هنیفـس ، ثیداحا  و  ناماما ، ثیداحا  و  نیلقث ، هفیرـش  ثیداحا  بسح  رب  . درک یم  هدهاشم  یهلا  رّـس  کی  اهنآ  يامیـس  رد  مّلـسو ـ  هلآو 
ار اهنآ  میا  هتـشون  ماکحا  رد  هّیماما  ثیداحا  هب  عوجر  بوجو  و  هعیـش ، هقف  تیجح  تابثا  رد  هک  یفیلأت  رد  ام  هک  رگید  رایـسب  ثیداـحا 
، کیره ربمغیپ و  مولع  ثراو  مالّسلاامهیلع ـ  نیسح ـ  نسح و  میا ؛ هتخاس  راکشآ  حضاو و  ار  اهنآ  تلالد  دانـسا و  تحـص  هدرک و  رکذ 

شا هتسجرب  تافص  زا  یکی  ربمغیپ  نیشناج  ّیصو و  ماما و  . دندوب عرش  باتناهج  باتفآ  ظفاح  مالسا و  تّما  یقیقح  ربهر  دوخ  رصع  رد 
قوس زکرم  نآ  هب  اهور  دنُک  تقیقح و  هار  ناگدناماو  هک  تسا  يزکرم  تقیقح  رد  و  دشاب ، روما  لادتعا  لداعت و  نازیم  هک  تسا  نیمه 
زکرم نآ  هب  یطارفا  ياهوردنت  و  دوشن ، دایز  تسا  ناتـسرپادخ  هلفاق ي  ورـشیپ  هک  ماما  اب  اهنآ  هلـصاف  دـننامن و  بقع  ات  دـنوش  یم  هداد 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  مالک  يانعم  تقیقح  تسا  نیا  و  دوشن . اهنآ  یهارمگ  ببـس  دح ، زا  جراخ  باتـش  ات  دنوش  یم  هدـنادرگرب 
« ْمُْکنِم ُمَلْعَا  ْمُهَّناَف  ْمُهوُمَّلَُعت  َو ال  اوُِکلُْهتَف  امُْهنَع  اُورُصْقَت  َو ال  اوُِکلُْهتَف  امُه  ُومِّدَُقت  الَف  :» نیلقث هحیحـص ي  ثیداحا  یـضعب  لیذ  رد  مّلـسو ـ 

دیزوماین يزیچ  ترتع  هب  و  دیوش ، یم  كاله  هک  دیتفین ، بقع  اهنآ  زا  و  دـیدرگ ، یم  كاله  هک  دـیوشن ، مدـقم  ترتع  نارف و  رب  [ . 75]
مدرم همه  تسا و  مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  لامک  ملع و  ثراو  ههبش  یب  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  سپ  . دنرتاناد امش  زا  اهنآ  اریز 
ضرم رد  اهیلع ـ  هللا  مالـس  ارهز ـ  همطاف ي  هدـش  لقن  ربتعم  ياهباتک  رد  هک  ددـعتم  تاـیاور  بسح  رب  . دـندوب جاـتحم  وا  شناد  ملع و  هب 
یئاطع شخبب و  ار  اهنآ  دنتـسه  وت  نارـسپ  ود  نیا  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  و  دروآ ، ترـضح  نآ  دزن  ار  نیـسح  نسح و  شردپ ، توم 

.و ینابرهم دوج و  نیـسح  هب  و  مشخب ، یم  يرابدرب  تمظع و  نسح  هب  دومرف : ربمغیپ  ! نک اطع  ثرا  هب  يزیچ  اهنآ  هب  ای  اـمرف ، صوصخم 
و اضر . تبحم و  نیسح ) ینعی   ) کچوک نآ  هب  مدیـشخب و  ملح  تباهم و  نسح ) ینعی   ) گرزب نیا  هب  دومرف : هک  تسا  رگید  تیاور  رد 

نم تأرج  دوج و  تسوا  يارب  زا  سپ  نیـسح ، اّما  و  تسوا ، يارب  نم  یئاقآ  تبیه و  سپ  نسح ، اـّما  دومرف : هک  تسا  رگید  ثیدـح  رد 
تاریبعت نیا  رّس  .و  دنهد یم  ناشن  دنا  هدرب  ثرا  دوخ  دّج  زا  نیـسح  نسح و  هک  ار  یقالخا  تالامک و  زا  يا  هشوگ  ثیداحا ، نیا  [ . 76]

هک دـننادب  مدرم  ات  تسا  ود  ره  شور  قیدـصت  اـهنآ و  ياـه  هماـنرب  يربهر و  یگنوگچ  نیـسح و  نسح و  صاـخ  ياـه  شور  هب  هراـشا 
دوب و هتخاس  فلکم  نآ  هب  ار  اهنآ  یهلا  یحو  اب  ربمغیپ  هک  تسا ، یـصاخ  فیلاکت  و  ینید ، ياهتیرومأم  شور  ود  نیا  عبنم  همـشچرس و 
و ردپ ، دج و  ثراو  یقالخا و  تالامک  مامت  عماج  ود  ره  نیسح  نسح و  هنرگ  و  تسین ، ادج  وا  هریس ي  ربمغیپ و  شور  زا  شور  ود  ره 

. دنا هدوب  سدقم  نآرق  نید و  ظفاح 

نیسح تداهش  زا  ییوگشیپ 

باتک رد  شخب » هجیتن  نومزآ  کی   » ناونع تحت  چـیپ » سیروم  تربار   » ناد کـیزیف  دنمـشناد  زا  يا  هلاـقم  لـصف ، نیا  نتـشون  زا  دـعب 
ياراد هک  دنمـشناد  درم  نیا  رگا  تسا . هدومن  تابثا  ناربمایپ  ياهییوگـشیپ  ساسارب  ار  ادـخ  دوجو  هک  دیـسر  رظن  هب  ادخ ص 25  تابثا 

ـ  همئا ربمغیپ و  ياهییوگـشیپ  مالـسا و  خـیرات  زا  هدـیدرگ ، یملع  شزرااب  ياه  هزیاج  تفایرد  هب  قفوم  هدـش و  تبث  عارتخا  تفه  یس و 
هللا یلص  ربمغیپ ـ  راکنا  لباق  ریغ  نشور و  و  گرزب ، تازجعم  زا  یکی  . دش یم  رتراوتسا  ادخ  هب  شنامیا  تشاد ، یهاگآ  مالّـسلا ـ  مهیلع 
نآ یخیرات ، كرادم  دانسا و  نیرتربتعم  هک  تسا  هداد  هدنیآ  ثداوح  زا  ترضح  نآ  هک  تسا  یئاهربخ  اهییوگشیپ و  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع 

هدش و طلسم  مدرم  رب  يدام  راکفا  نوچ  ام  نامز  رد  . دیامن یمن  دیدرت  ههبش و  نآ  رد  دوش  انشآ  مالسا  خیرات  اب  سکره  هدرک و  ظفح  ار 
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ندروخ و رتشیبو  رهاظ  شیارآ  لمجت و  هجوتم  رتشیب  اه  تّمه  و  هتشگ ، فیعض  قیاقح ، هب  تبـسن  اهرواب  و  مک ، بیغ  ملاوع  اب  یئانـشآ 
: هداد رارق  نیعلا  بصن  تسرپ  هدام  هارمگ  رـشب  نیا  ار  هچنآ  يرآ  دـنیامن . یم  لّمأت  رکف و  قیاـقح  نیا  فارطا  رد  رتمک  هدـش ؛ ندیـشوپ 
هب یعمج  هتسد  ياهراتشک  یمومع و  ياهگنج  شیارب  هک  تسا  نیمه  و  تسا ، ندرب  یسنج  ذاذتلا  و  ندیشوپ ، ندیـشون ، ندروخ ، هلأسم 
هس نیا  همدقم ي  ار  زیچ  همه  ام  نامز  رشب  . دوش یم  بکترم  نآ  هب  ندیسر  يارب  ار  كانتشحو  تایانج  ملاظم و  نارازه  دزادنا و  یم  هار 

، گنهرف ملع و  میمعت  نطو ، روشک ، قوقح ، يواست  نوناـق ، تلادـع ، تسایـس ، يدازآ ، زا  مد  تسار  غورد و  هب  رگا  و  هدادرارق ، هلأـسم 
بایماک هلحرم  هس  نیا  رد  هک  تسا  نیمه  يارب  دنز ؛ یم  یقرت  عاجترا و  بوخ ، دب و  تعنص ، هناخراک ، هاگشناد و  هدکشناد و  سیـسأت 

تذـل ندیـشوپ و  ندروخ و  . ددرگ یم  رتداـیز  شیاـهیناماسبان  اـهینارگن و  زور  ره  و  دوش ، یمن  باـیماک  مه  تهج  نیمه  هب  و  دوـش . رت 
دوخ رود  ار  اهناسنا  همه ي  هک  تسین  یعماج  كرتشم و  ردق  کی  نیا  یلو  تسا  اهناویح  اهناسنا و  همه  نیب  كرتشم  ردق  ندرب ، یسنج 

كرتشم ردق  نیا  دناشنب ، ورف  ار  رـشب  یبلط  هاج  یهاوخ و  هدایز  زآ و  صرح و  شتآ  دوش و  عنام  رگیدکی  هب  اهنآ  زواجت  زا  دنک و  عمج 
ماـقم رد  نونکا  اـم  . دـنک يریگولج  نارگید  قوقح  هب  يزارد  تسد  هلیـسو ي  هب  نتفرگ  هرهب  رتشیب  زا  ار  یـسک  تسناوت  دـهاوخن  زگره 

تالکشم لح  رشب و  روما  ماظتنا  زا  زجاع  و  تسین ، بسانم  ناسنا  ماقم  نأش و  اب  هکنیا  و  زورما ، يدام  تیناسنا ) ياهنم   ) ندمت نایز  نایب 
شالت و  تیدام ، بالجنم  رد  قرغ  يدام  رشب  مینک : نایب  هک  تسا  نیا  ام  ضرغ  . دراد زارد  رس  هتـشر  نیا  نوچ  میتسین  تسا ، وا  یگدنز 

قیاـقح و راوـنا  وا  تریــصب  هدـید ي  هـک  هدـش  نادرگرــس  اـهیکیرات  رد  ناـنچنآ  تـسا ، یناوـیح  ظوـظح  زا  عـتمت  و  يریگ ، هرهب  يارب 
ایند روما  قرغتـسم  مرگرـس و  ردـق  نآ  دـننیبب  یفیعـض  رون  یـضعب  مه  رگا  و  دـنیب ، یمن  ار  هداـم  هدرپ ي  نیا  تشپ  ملاوع  ياهدیـشروخ 

یهاگ اذل  و  تسا ، یلاع  رصاعم  رشب  كرد  مهف و  . دنهد یم  همادا  اهیکیرات  رد  ریس  هب  و  دننک ، یم  مگ  ار  رون  ياج  يدوز  هب  هک  دنتـسه 
شوارت دنلب  یقیاقح  هتخاس ، هریخ  ار  ناشمـشچ  تایدام ، رهاظم  هدرک و  هطاحا  ار  اهنآ  يدام  يارآ  راکفا و  هک  يدام  ياهناسنا  نامه  زا 

هدرپ و  دنک ، یمن  عطاق  رثا  قیاقح  نآ  شوارت  هک  هدش  دایز  يردق  هب  یناویح  ياوق  نایغط  لیاسو  هدام و  تاولج  تایدام و  اّما  دـنک ؛ یم 
زا زورما  مدرم  تیرثکا  دوبن و  نایم  رد  میخـض  ياه  هدرپ  نیا  رگا  دزاس . یمن  هراـپ  هدـش  هدیـشک  اهتریـصب  يولج  هک  ار  یمیخـض  ياـه 
اب مأوت  یلعف  یعانـص  لیاسو  اب  ًامتح  دـش  یم  رـشب  نیا  هب  یحیحـص  یقالخا  ياهیئامنهار  رگا  و  دـندوب ، دـنم  هرهب  یقالخا  یلاع  تاکلم 

نانیمطا لئالد  دـنک  رواب  ار  ءایبنا  ياهیئامنهار  رـشب  هکنیا  يارب  . دوب ناما  نما و  یمارآ و  تیاهن  رد  ایند ، دنـسپ  درخ  تاـیونعم  قـالخا و 
تاّیئزج هچرگا  .و  دـیامن یم  تیادـه  راوتـسا  مکحم و  لئالد  نآ  هب  ارام  اهنآ  خـیرات  رد  ّتقد  هعلاطم و  هک  تسا  يرایـسب  لوقعم  شخب 
نیققحم دامتعا  دروم  هدنام  یقاب  مه  هچنآ  تسا و  هدنامن  ظوفحم  طوبـضم و  اهنآ  زا  يرایـسب  تالاح  تاّیلک  هکلب  هتـشذگ  ءایبنا  خیرات 

اب و  نشور ، تهج  همه  زا  نآرق  بتکم  ناگدـش  تیبرت  ترـضح و  نآ  يایـصوا  همئا و  و  مالـسا ، ربمغیپ  تاـیح  خـیرات  اـما  دـشاب ، یمن 
عجار هدنزرا  گرزب و  قیاقح  هب  دنناوت  یم  یناسآ  تلوهس و  هب  قیقحت  لها  نادنمـشناد و  تسا و  هدنام  تباث  ظوفحم و  ربتعم ، كرادم 

، ترـشاعم یگنوگچ  مالـسا و  ربمغیپ  قالخا  تالاح و  . دـنبای تسد  یمالـسا  ذـخآم  كرادـم و  يور  زا  ءایبنا  فدـه  یحو و  توبن و  هب 
هباحـص هلیبق و  موق و  نادنواشیوخ ، تاّدج و  دادجا و  و  ردام ؛ ردپ و  یگدنز  خیرات  ترـضح ، نآ  تایح  یحاون  ریاس  گنج و  حـلص و 

دـهاوش و اب  ای  اریز  تسا  دامتعا  دروم  و  ربتعم ، خـیرات  کـی  لـقن  قوفاـم  راـبتعا ، رد  نآ  زا  یئاهتمـسق  و  تسا . مولعم  ظوفحم و  همه  وا 
ای و  تسا ، هدرک  یگدنز  رصع  نآ  رد  هدرک و  كرد  ار  نامز  نآ  هک  یسک  لثم  دوش  یم  لصاح  نیقی  ناسنا  يارب  هک  تسا  مأوت  ینئارق 

رتشیب ناسنا  یخیرات  تاعلاطم  هچ  ره  هک  تسا  یعوضوم  کی  نیا  تسا ، هدـیناسر  رتاوت  دـح  هب  ار  نآ  ناگدـننک ، لقن  ناـیوار و  ترثک 
ترـضح نآ  یبـیغ  ياـهربخ  دراد  طاـبترا  اـم  ثحب  عوـضوم  اـب  هک  اهتمـسق  نـیا  هـلمج  زا  دـیامن ، یم  رواـب  ار  نآ  تحـص  رتـشیب  دوـش 

هدش عقاو  هداد  ربخ  هک  مه  روطنامه  هداد و  ربخ  یبیغ  روما  هدنیآ و  ثداوح  زا  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ـ  ربمغیپ  کش ، نودـب  . تسا
بیغ و زا  مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ ـ  هک  دـنام  یمن  یقاب  دـیدرت  ياـج  دـنک ، عوجر  مالـسا  خـیرات  هب  هک  سک  ره  يارب  . تسا
زا شیب  رد  هکلب  دروم ؛ هد  دروم و  ود  دروم و  کی  رد  هن  داد ، ربخ  داتفا  قافتا  شتلحر  زا  دعب  ترـضح و  نآ  دوخ  تایح  رد  هک  یعیاقو 
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روط هب  تسا . زرحم  مولعم و  رتاوـت  هب  مه  و  تسا ، ملـسم  تباـث و  روآ ، نیقی  نئارق  دـهاوش و  هب  مه  راـبخا  نیا  دروـم و  اهدـص  اـه و  هد 
ره . تسا راّمع  لتق  زا  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  ربخ  دور  یمن  نآ  رد  غورد  هابتـشا و  لامتحا  هنوگچیه  هک  اهربخ  نیا  زا  یکی  هنومن ،

دهاوش مه  رتاوتم و  وا  ریغ  رجح و  نبا  حیرصت  هب  مه  هک  راّمع  ندش  هتشک  زا  ار  مالـسا  ربمغیپ  ربخ  دشاب ، رواب  رید  كاّکـش و  یمدآ  هچ 
هک دنا  هدرک  لقن  همه  رگید ، بتک  هباحـص و  مجارت  ثیدح و  هریـس و  ياهباتک  . درک دهاوخ  رواب  تسا  همیمـض  نآ  اب  روآ  عطق  نئارق  و 

ار هلمج  نیا  . دنشک یم  قح  زا  فرحنم  راکمتس و  هورگ  ار  وت  « ُۀَیِغابلا ُۀَئِْفلا  َُکُلتْقَت  :» دومرف راّمع  هب  مّلس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ 
عقاوم رد  و  درک ، یم  راک  نارگید  زا  شیب  راّمع  هک  قدـنخ  رفح  تقو  رد  هنیدـم ، دجـسم  يانب  ماـگنه  رد  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ 

»و ِراّنلا َیِلا  َكوُعْدَت  َو  ِۀَّنَْجلا ، َیِلا  ْمُهوُعْدَت  ُۀَیِغابلا  ُۀَئِْفلا  َُکُلتْقَت  :» هدـش تیاور  هنوگ  نیا  هب  قرط  یـضعب  رد  و  تسا ، هدومرف  رّرکم  رگید ،
ُۀَئِْفلا َراّمَع  ُُلتْقَت  :» هک تسا  نینچ  رگید  قرط  یـضعب  رد  »و  ِراّنلا ِیف  َُکِلتاق  َو  ُۀَیِغاْبلا ، ُۀَئِْفلا  َُکُلتْقَت  :» هک تسا  نیا  نآ ، رگید  ظافلا  یـضعب 

هاش ترـضح  باکر  رد  نیفـص  گنج  رد  راّمع  یتقو  دوب  فورعم  روهـشم و  نیقفانم  یتح  ناناملـسم  ماـمت  ناـیم  ربخ  نیا  [ . 77 « ] ُۀَیِغاْبلا
: تفگ هیواعم  ! دش هتـشک  راّمع  تفگ : دـمآ و  هیواعم  دزن  كانمیب  تحاران و  صاعورمع  دیـسر  تداهـش  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  تیالو 
هک هیواعم  « ُۀَیِغاْبلا ُۀَئَْفلا  َراّمَع  ُُلتْقَت  :» دومرف یم  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  مدینـش  تفگ : صاعو  رمع  ؟ هدش هچ  رگم  هدش  هتـشک  راّمع 
رد ار  شرکـشل  هکنیا  يارب  دریذـپ ، یمن  ار  وا  باوج  صاعورمع  تسناد  یم  هکنیا  اب  دوب  ریظن  یب  ایح  مرـش و  نتـشادن  یمرزآ و  یب  رد 

دیسر مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ضرع  هب  خساپ  نیا  یتقو  دروآ . نوریب  شا  هناخ  زا  ار  وا  هک  تشک  یـسک  ار  راّمع  تفگ : دراد  هاگن  یهارمگ 
یتقو [ . 78  ] درب داهج  هب  ار  وا  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  اریز  تسا  هتـشک  ادـخ  لوسر  ار  هزمح  هیواـعم ، هتفگ  هب  سپ  دومرف :

رد دش  هتشک  ات  درک  داهج  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  باکر  رد  و  دیشک ، فالغ  زا  ریـشمش  نیتداهـشلاوذ )  ) تباث نب  ۀمیزخ  دش ، هتـشک  راّمع 
، درک یم  يراددوخ  گنج  زا  و  دوب ، هدزن  هحلسا  لامعتسا  هب  تسد  دوب  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  هاگ  رکشل  رد  هکنیا  اب  تقو  نآ  ات  هک  یلاح 
: تفگ یم  اریز  درک  لابقتـسا  ار  تداهـش  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  باکر  رد  مامت  تریـصب  رطاخ و  نانیمطا  لامک  اب  دش  هتـشک  راّمع  یتقو 

يارما و  ناهدـنامرف ، زا  یکی  هک  عالکلا » وذ  [ .» 79 « ] ُۀَیِغاْبلا ُۀَئِْفلا  ُُهُلتْقَت  ُراّمَع  :» دومرف هک  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  زا  مدـینش 
: تفگ ؟ دـیهد یم  مزر  راّمع  و  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  اب  هنوگچ  تفگ  وا  هب  زور  کی  دوب  ریما  راوس  رفن  رازه  راهچ  رب  و  دوب ، هیواعم  هاـپس 

رگا تفگ : هیواعم  دـش  دیهـش  رامع  یتقو  دـش  هتـشک  راّمع  زا  شیپ  عالکلاوذ  ًاقاّفتا  دوش . یم  هتـشک  ام  اـب  ددرگ و  یم  زاـب  اـم  هب  راّـمع 
نانچمه مینک ، یم  هعجارم  ثیدـح  خـیرات و  بتک  هب  یتقو  ام  [ . 80  ] درب یم  یلع  يوس  هب  ار  ام  هاپـس  فصن  نونکا  دوب  هدـنز  عالکلاوذ 
روطنامه و  میئامن ، یمن  کش  تسا  راّمع  لتق  هب  عجار  هک  مه  يربخ  نیا  رد  میئامن  یمن  کش  وا  ردام  ردپ و  راّمع و  دوجو  لصا  رد  هک 

هیواعم و هدادربخ و  وا  تداهش  زا  ربمغیپ  هک  میراد  مه  نیقی  دش  هتشک  هیواعم  نایهاپـس  تسد  هب  نیّفـص  گنج  رد  راّمع  میراد  نیقی  هک 
ملسم روهـشم و  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  زا  زین  رگید  یبیغ  رابخا  ربخ ، نیا  ریظن  [ . 81  ] دنا هتـشاد  رارقا  فارتعا و  نآ  هب  صاعورمع 

، هشیاع مایق  زا  ربخ  لثم  و  تسا ، مالّسلا ـ  اهیلع  همطاف ـ  دوش  یم  قحلم  وا  هب  شلها  زا  هک  یسک  لوا  هکنیا  هب  ترضح  نآ  ربخ  لثم  تسا 
و مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  تداهش  زا  ربخ  و  نیقرام ، نیطـساق و  نیثکان و  اب  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  داهج  زا  ربخ  و  وا ، رب  بئوح  ناگـس  حابن  و 

یم هفاضا  مینک و  یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  اجنیا  رد  ام  هک  رگید  رابخا  و  نیملـسم ، تاحوتف  زا  ربخ  و  هباحـص ، زا  یعمج  دادـترا  زا  ربخ 
زا دعب  هک  دهدب  بیغ  زا  یئاهربخ  هدناوخن  سرد  یسک  دزن  هک  رـشب  رفن  کی  هک  تسا  يرادیاپ  راوتـسا و  لیلد  ناهرب و  نیا ، هک  میئامن 

نیمه دشاب ، رواب  نامیا و  لها  یسک  رگا  . دوش عقاو  هداد  ربخ  هچنآ  رتشیب  رتمک و  لاس و  رازه  هکلب  لاس  تصش  لاس و  لهچ  لاس و  یس 
ریاس ترـضح و  نآ  تّوبن  ناهرب  یبیغ  رابخا  نیمه  و  تسا ، یفاک  وا  يارب  دراد  یلجت  مالـسا  ربمغیپ  تایح  خـیرات  رد  هک  عوضوم  کی 

زا هک  تسا  یئاهربخ  مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ـ  ربمغیپ  یبیغ  ياهربخ  زا  یکی  . تسا تاوبن  ساسا  تحص  هدننک  نیمـضت  ءایبنا و 
بتک خـیراوت و  رد  هدـش  تیاور  هعیـشددعتم  قرط  زا  هک  یثیداـحا  همهنآ  رب  هوـالع  هک  دـنا  هداد  مالّـسلا ـ  هیلع  ءادهـشلادیس ـ  تداـهش 

مه و  دزاس ، یم  تباث  دییأت و  ار  رابخا  نآ  تحص  ندوب و  ینیقی  ینئارق  مه  هک  هدش  لقن  يرایسب  تایاور  زین  تنس  لها  مجارت  ثیدح و 
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رد میا  هدش  روآدای  رگید  دراوم  رد  نیا  زا  شیپ  ار  ثیداحا  نیا  زا  یتمـسق  . دنرتاوت قوفام  هکلب  رتاوت  دح  رد  نومـضم  ینعم و  بسح  هب 
هک دـنا  هدرک  تیاور  هشیاـع  زا  یناربط  و  دعـس ، نبا  :1 ـ  میئامن یم  لقن  تنـس  لها  ربتعم  رایـسب  رداصم  زا  رگید  ثیدـح  دـنچ  زین  اجنیا 
َّنَا ینَرَبْخَاَف  َِۀبُْرتلا  ِهِذِهب  ینَءاجَو  ِفَّطلا ، ِضْرَِاب  يدَْعب  ُلَتُْقی  َْنیَسُْحلا  َِیْنبِا  َّنَا  ُلیئَْربِج  ینَرَبْخَا  :» دومرف مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ 
داد ربخ  دروآ و  میارب  ار  كاخ  نیا  و  فط ، نیمز  رد  نم ، زا  دعب  دوش  یم  هتشک  نیـسح  مرـسپ  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  « ُهَعَجْـضَم اهیف 
هب هملس  ما  و  هشیاع ، زا  ار  نآ  مه  داشرا  رد  یلیلخ  و  هدرک ، تیاور  مه  الم  نیا  زا  رت  لصفم  ار  ثیدح  نیا  .و  تسا وا  عجضم  نآ  رد  هک 

تسا تیاور  هشیاع  زا  رگید  قیرط  رد  »و  ِضْرَْألا َْکِلت  َُۀبُْرت  ِهِذه  َو  ُلَتُْقی  َْنیَسُْحلا  َِیْنبا  َّنَا  ینَرَبْخَا  َلیئَْربِج  َّنِا  :» تسا هدرک  تیاور  ظفل  نیا 
لـضفلا ما  زا  مکاح  و  دوواد ، وبا  2 ـ  [ . 82 « ] ُهَمَد ُکِفْسَی  ْنَم  یلَع  ِهللا  ُبَضَغ  َدَّتْـشاَف  ُْنیَـسُْحلا  اْهیَلَع  ُلَتُْقی  یتَّلا  ََۀبُْرتلا  ینارَا  َلیئَْربِج  َّنِا  :» هک

: ینعَی اذـه  یْنبِا  ُُلتْقَتَـس  یتَُّما  َّنَا  ینَرَبْخَاَف  ُلیئَْربِج  یناتَا  :» دومرف مّلـس ـ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ ـ  هک ، دـنا  هدرک  تیاور  ثراح  رتخد 
زا یکاخ  و  دنشک ، یم  ار  نیسح )  ) مرسپ نم  تما  هک  داد  ربخ  نم  هب  و  دمآ ، نم  دزن  لیئربج  [ . 83 « ] ءارْمَح َۀبُْرت  ْنِم  ًَۀبُْرت  یناتَا  َو  َْنیَسُْحلا 

، هک دـنا  هدرک  تیاور  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ ـ  لوسر  زا  شحج  تنب  بنیز  زا  یلعیوبا  یناربط و  .3 ـ  دروآ میارب  خرس  كاخ 
نم هب  و  دـمآ . نم  دزن  لیئربج  [ . 84 « ] َءارْمَح ۀـَبُْرِتب  یناتَاَف  ُهََتبُْرت  ینِرَاَف  ُْتلُقَف : یتَُّما  ُُهُلتْقَت  اذـه  ینبا  َّنَا  ینَرَبخَا  َو  یناتَا ، َلیئِْربِج  َّنِا  :» دومرف
نب دمحا  .4 ـ  دروآ میارب  یخرس  تبرت  سپ  هد ، ناشن  نم  هب  ار  وا  تبرت  متفگ  دنشک . یم  نم  تما  ار  نیسح  ینعی  مرسپ  نیا  هک  داد  ربخ 

َکَْنبا َّنِا  یل : َلاقف  اهَْلبَق  َّیَلَع  ْلُخْدَی  َْمل  ٌکَلَم  َْتیَْبلا  َّیَلَع  َلَخَد  ْدََـقل  :» دومرف مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  هک  هدرک  تیاور  لبنح 
دش دراو  هناخ  رد  نم  رب  يا  هتـشرف  [ . 85 « ] َءارْمَح ًَۀبُْرت  َجَرْخَاَف  َلاق : اِهب  ُلَتُْقی  یّتلا  ِضْرَْالا  َِۀبُْرت  ْنِم  َُکْتیَرَا  َتَئِـش  ْنِا  َو  ٌلُوتْقَم ، ًانیَـسُح  اذه 
دوش یم  هتشک  نآ  رد  هک  ینیمز  نآ  تبرت  یهاوخب  رگا  تسا و  لوتقم  نیـسح  ترـسپ  نیا  تفگ : دوب  هدشن  دراو  نم  رب  نیا  زا  شیپ  هک 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ ـ  لوـسر  هک  هدرک  تیاور  هملـس  ما  زا  دعـس  نبا  .5 ـ  دروآ نوریب  ار  یخرـس  كاـخ  سپ  مهد ، یم  ناـشن  وت  هب 

هب دوش  یم  هتشک  نآ  رد  هک  ار  ینیمز  كاخ  متفگ  دنـشک  یم  قارع  نیمز  رد  ار  نیـسح  مدنزرف  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  : » دومرف مّلـسو ـ 
یْنبا َّنَا  ینَرَبْخَا  َلیئِْربِج  َّنِا  :» دراد ثیدـح  ظفل  نیا  هب  هملـس  ما  زا  رکاسع  نبا  .و  وا تبرت  تسا  نیا  و  تفگ : دروآ و  سپ  هدـب . ناـشن  نم 
نیفص هب  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  هک  هاگنآ  : تفگ هک  هدرک  تیاور  یبعش  زا  دعـس  نبا  6 ـ  [ . 86 « ] ُُهُلتْقَی نَم  یلَع  ِهللا  ُبَضَغ  َدَّتْـشاَف  ُلَتُْقی  اذه 

: دش هتفگ  دیـسرپ  نیمز  نآ  مان  زا  داتـسیا و  دیـسر ، تسا ) تارف  رانک  رد  یهد  هک   ) اونین يذاحم  هب  و  داتفا ، البرک  هب  ناشرذگ  تفر  یم 
ـ  یلع باکر  مازتلا  رد  هک  شردپ  زا  ییحی  نب  هّللادبع  تیاورب  و   ) دش رت  شمشچ  کشا  زا  نیمز  هک  ردق  نآ  تسیرگ  سپ  تسا . البرک 
ـ  ربمغیپ رب  مدـش  دراو  دومرف  سپ  «. ِتارُْفلا ءیِطاِشب  هللاِدـْبَع  ابَا  ای  ًاْربَص  هّللاِدـْبع  ابَا  ای  ًاْربَص  ِهللاِدـْبَع  ابَا  اـی  ًاْربَص  :» دومرف دوب ، مالّـسلا ـ  هیلع 

ینَرَبْخَا َو  ًاِفنآ  ُلیئَْربِج  يدنِع  َناک  :» دومرف مدیسرپ  هیرگ  ببـس  زا  درک ، یم  هیرگ  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
« اتَـضاف ْنَا  َّیَْنیَع  َِکْلمَا  ْمَلَف  هاِّیا  ینَّمَـش  ٍباُرت  ْنِم  ًۀَْضبَق  ُلیئَْربِج  َضَبَق  َُّمث  الَبْرَک  َُهل  ُلاُقی  ٍعِضْوَِمب  ِتارُْفلا  ِءیطاشب  ُلَتُْقی  َْنیَـسُْحلا  َيِدـَلَو  َّنَا 

نآ هب  هک  یعـضوم  رد  تارفلا  ءیطاش  هب  دوش  یم  هتـشک  نیـسح  مدـنزرف  هک  داد  ربخ  نم  هب  و  دوب ، نم  دزن  شیپ  یناـمز  لـیئربج  [ . 87]
کـشا نتخیر  زا  ار  مناگدـید  متـسناوتن  سپ  دـیناسر  نم  ماشم  هب  و  درک ، ضبق  یکاخ  زا  تشم  کی  لیئربج  سپ  دوش . یم  هتفگ  البرک 
هکنانچ زین  ییحی  نب  هّللادبع  و  دنا ، هدرک  تیاور  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  زا  ار  ثیدح  نیا  مه  كاحـضلا  نبا  لبنح و  نب  دـمحا  «. مراد هاگن 

لقن دوخ  خیرات  رد  یقهیب  یمالس  یلع  وبا  هک  هدرک  تیاور  یمزراوخ  .7 ـ  تسا هدومن  تیاور  مالّسلا ـ  هیلع  یلعزا ـ  ، شردپزا دش  هتفگ 
یتسرد هب  « ِةَداهَّشلِاب ِالا  اُهلانَت  ًۀجَرَد ال  ِۀَنَْجلا  یف  ََکل  َّنِا  :» دومرف مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هب  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  هک  هدرک 

هاپـس هک  یتـقو  رد  نیـسح  سپ  تفگ ؛ یمالـس  یلع  وـبا  . تداهـش هب  رگم  یـسر  یمن  نآ  هب  هک  تسا  يا  هجرد  تشهب  رد  وـت  يارب  هـک 
ات دومنن  یئابیکشان  عزج و  و  درک ، ربص  تهج  نیا  زا  دوش  یم  هتشک  هک  تسناد  یم  دندرک  عامتجا  ترـضح  نآ  اب  گنج  يارب  نمـشد 

نیمز هب  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  نوچ  هدرک  تیاور  يزوجلا  نبا  طبـس  8 ـ  [ . 88  ] داب وا  رب  اهمالس  نیرت  لضاف  دیسر ، تداهش  تداعـس  هب 
هیلع نیـسح ـ  . نآ رد  تسا  یهد  مان  هک  دوش  یم  هتفگ  نآ  هب  مه  اونین  و  ـالبرک ، دـنتفگ : دراد ؟ ماـن  هچ  نیمز  نیا  دیـسرپ : دیـسر  ـالبرک 
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و دوب ، مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ ـ  لوسر  دزن  لیئربج  هک  داد  ربخ  نم  هب  هملـس  ما  ءالب . تسا و  برک  دومرف : تسیرگ و  مالّـسلا ـ 
؟ يراد یم  تسود  ار  وا  تفگ : لـیئربج  دراذـگ . دوخ  نماد  رد  تفرگ و  ار  وت  سپ  ار ، مرـسپ  راذـگب  دوـمرف : ربـمغیپ  يدوـب ، نم  اـب  وـت 

لیئربج سپ  مهد . یم  ناشن  وت  هب  دوش  یم  هتـشک  نآ  رد  هک  ار  ینیمز  یهاوخب  رگا  و  تشک ، دنهاوخ  ار  وا  وت  تّما  تفگ : . يرآ دومرف :
: دومرف و  دیئوب ، ار  نآ  تسا  البرک  نیمز  اجنیا  دش  هتفگ  نیسح  هب  نوچ  . داد ناشن  مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  هب  ار  البرک  نیمز 

تـشادرب ار  نآ  زا  تشم  کی  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  .و  موش یم  هتـشک  نآ  رد  نم  هک  داد  ربخ  ربمغیپ  هب  لیئربج  هک  ینیمز  تسا  نیا 
ّما زا  باـب  نیا  رد  ثیدـح  ود  زین  عینم  تنب  نبا  و  [ . 89  ] تسا هدرک  لقن  يدقاو  زا  تاقبط  رد  دعـس  نبا  ار  ثیدـح  نیا  ریظن  و  دـیئوب ، و 

ناـمثع نارادـفرط  زا  هک  یلجبلا  نیقلا  نب  ریهز  تفگ : هک ، دـنا  هدرک  لـقن  هرازف »  » زا نارگید  و  يربط ، و  ریثا ، نبا  9 ـ  [ . 90  ] دراد هملس 
نیسح هب  هار  نیب  تشگزاب  رد  هک  دوب  هتفر  ادخ  هناخ  جح  هب  دومن ، تکرح  قارع  يوس  هب  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  هک  یلاس  نامه  رد  دوب 
اهزور زا  یکی  رد  . دیآ دورف  لزنم  کی  رد  و  دشاب ، هارمه  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  اب  هک  تشاد  تهارک  دوب  نامثع  تسود  نوچ  دروخرب ،

هیلع نیسح ـ  هداتسرف  ناهگان  میدوب  هناحبص  لوغشم  هکنآ  نیب  رد  تفگ : هرازف  . دیآ دورف  دوب  هدمآ  دورف  نیسح  هک  یلزنم  رد  دش  راچان 
دراذگ و دوب  شتـسد  رد  يا  همقل  سکره  ماغیپ ) نیا  زا   ) یئایب ترـضح  نآ  دزن  هک  هداتـسرف  ارم  هللادبعوبا  ریهز ! : تفگ ودـمآ  مالّـسلا ـ 
ـ  ادـخ لوسر  رـسپ  هللا ! ناحبـس  تفگ : ریهز  نز  رمع و  رتـخد  ملید  . دورب ترـضح  نآ  دزن  ریهز  هک  میتـشاد  تهارک  اریز  میدـش  توهبم 
هک یلاـح  رد  تشگرب  هک  دیـشکن  یلوط  تفر . تهارک  اـب  ریهز  ؟ يور یمن  وت  دـبلط و  یم  ار  وت  دتـسرف  یم  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ار مناج  اـت  مشاـب  نیـسح  هارمه  هک  متفرگ  میمـصت  نم  : تفگ دز و  نیـسح  ياـه  همیخ  دزن  ار  دوخ  همیخ  دوب و  ناـبات  شیور  ناـمداش و 
ـ  نیـسح ّدج  شیپ  تمایق  رد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  دهدب  ریخ  وت  هب  ادخ  تفگ : درک و  عادو  وا  اب  شنز  منک . عافد  وا  زا  و  منک ، وا  يادـف 

رادید نیرخآ  نیا  هنرگ  و  دـنک ، يوریپ  نم  زا  دـهاوخ  یم  امـش  زا  سک  ره  تفگ : شباحـصا  اب  ریهز  . ینک دای  ارم  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلص 
حتف دنوادخ  میدوب  هتفر  داهج  هب  تسا  ناتسکرت  ياهرهش  زا  هک  رجنلب »  » رد ام ، مهد : یم  ربخ  یثیدح  هب  ار  امش  نم  و  تسا ، امـش  اب  نم 
َدَّشَا اُونوُکَف  دَّمَُحم  ِلآ  َبابَـش  ُْمتْکَرْدَا  اذِا  :» تفگ ام  هب  یـسراف  ناملـس  میدـش  كانحرف  دیـسر ، ام  هب  یئاه  تمینغ  و  درک ، ام  بیـصن  ار 

هک یمئانغ  نیا  زا  اهنآ ، هارمه  داهج  هب  دیـشاب  رت  نامداش  دیتفایرد  ار  دمّحم  لآ  ناناوج  یتقو  « ِمئانَْغلا َنِم  ُْمْتبَـصَا  اّمِم  ْمُهَعَم  ْمُِکلاتِقب  ًاَحَرَف 
.و دش دیهش  ترضح  نآ  باکر  رد  ات  تشگ  مالّسلا ـ  هیلع  ءادهشلادیس ـ  تمدخ  مزالم  سپس  مدرپس ؛ ادخ  هب  ار  امش  نم  . دیـسر امـش  هب 
و «. ِِمئانَْغلا َنِم  َمْوَْیلا  ُُمْتبَـصَا  اِمب  ُهَعَم  ْمُِکلاـتِِقب  ًاَـحَرَف  َدَّشَا  اُونوُکَف  دَّمَُحم  ِلآ  ِبابَـش  َدِّیَـس  ُْمتْکَرْدَا  اذِا  :» هک تسا  نیا  ریثا  نبا  لـماک  تراـبع 
هب رجنلب  رد  یلهاب  ناملس  اریز  تسا  حیحـص  یلهاب  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا و  هدرک  رکذ  یلهاب  ناملـس  یـسراف ، ناملـس  ياج  هب  يربط 

، هک هدومن  تیاور  تسا ، هّفـص  لها  و  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  باحـصا  زا  هک  يدزا  هفرغ  زا  ریثا  نبا  10 ـ  [ . 91  ] دیسر لتق 
مالّسلا هیلع  یلع ـ  متفر . نوریب  تارفلا  ءیطاش  تمس  هب  ترضح  نآ  اب  سپ  دش ، ادیپ  نم  رد  یکش  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  نأش  رد  تفگ :
ُعِـضْوَم اذـه  :» دوـمرف تسد  هراـشا ي  اـب  سپ  میداتـسیا  ترـضح  نآ  درگ  رد  مهاـم  و  داتـسیا ، یناـکم  رد  و  تفر ، رگید  يوـسب  هار  زا   ـ

نارتش لحمو  عضوم  اجنیا  [ . 92 « ] هّللا ّاِلا  ِءامَّسلا  یف  َو ال  ِضرْألا ؛ یف  َُهل  َرِـصان  ْنَم ال  یبَاـِب  ْمِِهئاـمِد  ُقارْهَم  َو  ْمِِهباـکِر ، ُخاـنَم  َو  ُمِِهلِحاوَر ،
هفرغ .) تسین ادـخ  زا  ریغ  نامـسآ  نیمز و  رد  يروای  وا  يارب  هک  سک  نآ  يادـف  مردـپ  تسا ، اـهنآ  نوخ  نتخیر  لـحم  و  اـهنآ ، بکارم 
تسا یناکم  نامه  مدید  دندوب ، هدش  هتشک  نآ  رد  شنارای  ترضح و  نآ  هک  یناکم  هب  مدیـسر  ات  متفر  دش  دیهـش  نیـسح  یتقو  تفگ )

و مدوب ، هدرک  هک  یکـش  نآ  زا  ادـخ  زا  متـساوخ  شزرمآ  سپ  تفگ : ار ، يزیچ  دوب  هدرکن  اطخ  دوب ، هداد  ربخ  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  هک 
هب يدرم  هک ، تسا  هدـش  ثیدـح  هلفغ  نـب  دـیوس  زا  .11 ـ  نآ رد  وا  يوـسب  دوـب  هدـش  دـهع  هچنآ  هب  رگم  درکن  مادـقا  یلع  هک  متـسناد 

رافغتـسا وا  يارب  دوـب و  هدرم  اـجنآ  رد  هطفرع  نب  دـلاخ  مدرک  روـبع  يرقلا  يداو  زا  درک : ضرع  مالـسلا ـ  هیلع  نینمؤـملاریما ـ  ترـضح 
نآ رادملع  و  دوش ، هدـنامرف  ار  یهارمگ  رکـشل  هکنیا  ات  دریم  یمن  هدرمن و  وا  دومرف : ترـضح  .)؟ منک رافغتـسا  شیارب  ایآ  تفگ   ) مدرک

: دومرف ! مرامح نب  بیبح  نم  و  متـسه ؛ وت  تسود  نم  نینمؤملاریما ! ای  درک : ضرع  تساخرب و  يدرم  . دوب دهاوخ  رامح  نب  بیبح  رکـشل 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


سپ . دوب ترـضح  نآ  يوربور  هک  يرد  يوسب  درک  هراـشا  و  يوش » یم  دراو  رد  نیمه  زا  ملع  نآ  اـب  و  دوـب ، یهاوـخ  وا  رادـمچرپ  وـت  »
داد و رارق  ار  هطفرع  نب  دلاخ  وا  رکشل  همدقم ي  رد  داتـسرف و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  گنج  هب  ار  دعـس  نبرمع  دایز  نبا  هک  داتفا  قاّفتا 

روبع مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  هک  تسا  هدرک  تیاور  الم  12 ـ  [ . 93  ] دش هفوک  دجـسم  دراو  رد  نامه  زا  و  دوب ، رامح  نب  بیبح  وا  رادـملع 
دَّمَُحم ِلآ  ْنِم  ٌۀَْـیِتف  ْمِِهئامِد  ُقارْهَم  انُهیه  َو  ْمِِهلاحِر ، ُعِضْوَم  انُهیه  َو  ْمِِهباکِر ، ُخانَم  انُهیه  :» دومرف مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ربق  ناـکم  هب  درک 
نتخیر لحم  اجنیا  ناشیا و  لزانم  عضوم  اجنیا  و  اهنآ ، نارتش  هاـگباوخ  اـجنیا  [ . 94 « ] ُضْرَْألا َو  ُءامَّسلا  ْمِْهیَلَع  یْکبَت  ِۀَصْرَْعلا  ِهِذـِهب  َنُولَتُْقی 

ظفاـح .و  تسیرگ دـهاوخ  اـهنآ  رب  نیمز  نامـسآ و  هک  دـنوش  یم  هتـشک  هـصرع  نـیا  رد  دـمحم  لآ  زا  ینادرمناوـج  تـسا . اـهنآ  نوـخ 
تیاور مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  زا  غبـصا  زا  ظافلا ، یـضعب  رد  فالتخا  یکدنا  اب  ار  ثیدح  نیا  ةرهاطلا  ةرتعلا  ملاعم  رد  يذبانج  زیزعلادـبع 

ربارب شنایهاپس  رّح و  و  دندش ، البرک  دراو  شباحصا  و  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  نوچ  دیوگ : یم  يرونید  هفینحوبا  13 ـ  [ . 95  ] تسا هدرک 
: دومرف نیـسح  . تسا کیدزن  تارف  اریز  يآ  دورف  ناکم  نیمه  رد  تفگ : رّح  ؛ دـندش اهنآ  نتفر  ریـس و  زا  عنام  و  دنداتـسیا ، ترـضح  نآ 
، داتفا ناکم  نیمه  هب  شراذگ  تفر ، یم  نیفـص  هب  یتقو  مردپ  تسا . الب  برک و  بحاص  دومرف : . البرک دـنتفگ : ؟ دراد مان  هچ  ناکم  نیا 

لحم اجنیا  و  اهنآ ، نارتش  هاگباوخ  اـجنیا  دومرف : نآ ، مسا  هب  ار  وا  دـنداد  ربخ  سپ  دیـسرپ . نیمز  نیا  مسا  زا  داتـسیا و  مدوب ، وا  اـب  نم  و 
هب يریمد  و  [ . 96 « ] انُهیه َنُولِْزنَی  دَّمَُحم  ِلِال  ٌلـِْقث  :» دومرف مـالک ؛ نیا  ياـنعم  زا  ترـضح  نآ  زا  دـش  لاؤس  سپ  تسا  ناـنآ  نوخ  نتخیر 

دیـسر البرک  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ریخ  دـبع  و  ریثک ، نب  نسح  .14 ـ  تسا هدرک  تیاور  رفن ) ( ) لقث  ) ياـج
يادف مردپ  [ . 97 « ] ِلُجَّرلا ُعَرْـصَم  اذه  ْمِِهلاحِر  ُعِضْوَم  اذـه  َو  ْمِِهباکِر ، ُخانَم  اذـه  انُهیه  َنُولَتُْقی  ًۀَـمَْلیَُغا  ِهیبَِاب  :» دومرف درک و  هیرگ  داتـسیا ،
ینعی  ) درم هاگلتق  عرـصم و  نیا  و  تسا ، اهنآ  ياهلزنم  عضوم  اجنیا  و  اهنآ ، نارتش  هاگباوخ  اجنیا  دنوش . یم  هتـشک  اجنیا  رد  هک  یناناوج 
ُتیُتا َو  ُْنیَسُْحلا ، ََّیِلا  َیُِعن  :» دومرف مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ ـ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  داعم  زا  یملید  15 ـ  .)ـ  مالّسلا هیلع  نیسح ـ 

نبا .16 ـ  مدش هداد  ربخ  وا  هدنـشک  زا  دش و  هدروآ  میارب  وا  تبرت  و  نیـسح ، تداهـش  هب  مدـش  هداد  ربخ  [ . 98 « ] ِِهِلتاـِقب ُتِْربْخُأ  َو  َِهَتبُْرِتب ،
ََّیِلا َیُِعن  ُهَّنِا  امَا  ِناعَّللا  َناعَطلا  َدـیزَی  یف  ُهللا  َكَراب  ـال  :» دومرف مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  هک  هدومن  تیاور  ورمع  نبا  زا  رکاـسع 

تکرب زا  ادخ  [ . 99 « ] باقِِعب ُهللا  ُمُهَّمَع  اَِّلا  ُهوُرُْصنَی  الَف  ٍمْوَق  ینارَهَظ  َْنَیب  ُلَتُْقی  ُهَّنِا ال  امَا  ُهَِلتاق  ُْتیَاَر  َو  ِِهَتبُْرِتب  ُتیُتا  ٌْنیَـسُح  یلیخَـس  َو  یبیبَح 
وا هدنشک  و  دش ، هدروآ  میارب  شتبرت  و  نیسح ، مدنزرف  مبیبح و  گرم  هب  مدش  هداد  ربخ  هک  شاب  هاگآ  ار ، ناعل  ناعط  دیزی  دنک  مورحم 
نبا .17 ـ  دیامرف باقع  ار  اهنآ  همه  دنوادخهکنْآ  رگم  دننکن  يرای  ار  وا  هک  یمدرم  نایم  رد  دوشن  هتـشک  نیـسح  هک  شاب  هاگآ  مدید  ار 

ُراـتْخَتَف ِراـّنلا  َو  ِۀَِّینَملا  َْنَیب  ِهیف  ُرَّیَُخت  ًاـماقَم  َتْمَقَا  اذِا  َْتنَا  َْفیَک  :» دومرف دعـس  نب  رمع  هب  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  زا  رکاـسع 
یقهیب 18 ـ  .؟ ینک راـیتخا  ار  شتآ  وت  يوش و  راـتخم  شتآ  گرم و  ناـیم  هک  یتسیاـب  یماـقم  رد  هک  یتـقو  وت  يا  هنوـگچ  [ . 100  ] َراّنلا

هفوک کیدزن  تسا  یناکم  هک  فط  رد  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تداهش  هب  داد  ربخ  مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  هک  هدرک  تیاور 
هب مالـسلا ـ  هیلع  نینمؤملاریما ـ  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  يربـخ  نمـض  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  19 ـ  [ . 101  ] دوش یم  هتخانـش  ـالبرک  هب  و 

ناگدننک صیرحت  زا  و  نیسح ، نیلتاق  زا  وا  هک  داد  ربخ  دوب  هراوخریش  لفط  نیصح  شرسپ  هک  یلاح  رد  یمیمت  ریهز  نب  ۀماسا  نب  میمت 
ینابرهش تسایر  هب  ار  وا  هللادیبع  ات  تسیزب  میمت  نب  نیصح  داد  ربخ  مالّسلا ـ  هیلع  ریما ـ  ترـضح  هک  هنوگنامه  و  دوب ، دهاوخ  وا  لتق  رب 

زا ار  وا  و  دزاس ، رومأم  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  گنج  هب  ار  دعـس  نب  رمع  ات  داتـسرف  البرک  هب  اـعوسات  زور  ار  وا  مه  و  تخاـس ، بوصنم 
تیاور تابیغم ، هب  مالّـسلا ـ  هیلع  ریما ـ  راـبخا  نمـض  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  مه  و  20 ـ  [ . 102  ] دـهد میب  دومن  گنج  راک  رد  هک  يریخأـت 

يرای ار  وا  یـشاب و  هدـنز  وت  نیـسح و  دوش  یم  هتـشک  ایآ  « ُهوُرُْـصنَت الَف  ٌّیَح  َْتنَا  َو  ُْنیَـسُْحلا ، ُلَـتُْقیَأ  :» دومرف بزاـع  نب  ءارب  هب  هک  هدرک 
نیا ءارب  دش  دیهـش  مالّـسلا ـ  هیلع  ءادهـشلادیس ـ  یتقو  . نینمؤملاریما يا  تسین ، روطنیا  « َنینمؤُْملا َریمَا  ای  َِکلذ  َناک  ال  :» تفگ ءارب  !. یئامنن

تداعـس نیـسح  هار  رد  و  دـشن ، رـضاح  البرک  رد  ارچ  هک  دروخ  یم  ترـسح  و  درک ، یم  داـی  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  نینمؤملاریما ـ  یبیغ  ربخ 
ایآ دومرف : ساـبع  نبا  هب  تفر  یم  نیفـص  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  نینمؤـملاریما ـ  یتـقو  هک  هدرک  لـقن  یمزراوـخ  21 ـ  [ . 103  ] تفاین تداهش 
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یبا اب  ارم  دومرف : تسیرگ و  تدش  هب  سپـس  یتسیرگ . یم  نم  دننام  یتخانـش  یم  ار  نآ  رگا  دومرف : . هن تفگ : ؟ تسیچ هعقب  نیا  ینادیم 
وا زا  سپ  وت  ار  هچنآ  دـید  اـهنیا  زا  تردـپ  هک  نک  ربـص  مرـسپ ! دومرف : و  درک ، هجوـت  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هب  سپ  داـتفا . هچ  ناـیفس 

هملس ّما  دش ، دنلب  هنیدم  رد  مالسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تبیصم  رد  شا  هلان  گناب  هک  یسک  لوا  دیوگ : یم  یبوقعی  22 ـ  [ . 104  ] دید یهاوخ 
هب هداد و  وا  هب  دوب  یتبرت  نآ  رد  هک  يا  هشیش  مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  اریز  دوب ؛ مّلـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  رـسمه 

نیا یتقو  دومرف : هملـس  ّما  هب  و  هداد ، نم  هب  ار  تبرت  نیاو  دنـشک ، یم  ار  نیـسح  نم  تما  هک  هدرک  مالعا  نم  هب  لیدربج  دوب : هدومرف  وا 
هملـس ّما  درک ) تکرح  قارع  هب  نیـسح  یتقو  ات   ) دوب هملـس  ّما  دزن  كاخ  نآ  تسا . هدش  هتـشک  نیـسح  نادب  دـیدرگ ، هزات  نوخ  كاخ 

هلان هب  ناش  گناب  وس  ره  زا  اهنز  « هّللا ِلوُسَر  َْنبِا  او  ُهاْنیَـسُحاو  : » دز دایرف  هدـش ، نوخ  كاـخ ، نآ  دـید  یتقو  درک  یم  رظن  نآ  رد  هراومه 
الم و زا  رجح  نبا  ار  ثیدـح  نیا  [ . 105  ] دوب هدشن  هدینـش  زگره  نآ  دننام  هکیروط  هب  دش  هّجـض  نویـش و  زا  رپ  هنیدم  هکنآ  ات  دش  دنلب 
زا [ . 106  ] دوب ترـضح  نآ  هاـگلتق  نیمز  تبرت  تبرت ، نآ  هک  هدرک  تیاور  هدرک و  لـقن  توافترـصتخم  اـب  دنـسم  هداـیز  رد  دـمحا  نبا 

هیلع نیسح ـ  رب  تداهش  هک  دوش  یم  مولعم  تسا و  رایسب  مالّـسلا ـ  هیلع  نینمؤملاریما ـ  و  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  زا  رابخا  هنوگنیا 
هدوب وا  تداهـش  نیعمجا ،) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) دّمحم لآ  ترـضح و  نآ  تاراختفا  و  گرزب ، لیاضف  زا  یکی  هدـش و  هتـشون  مالّـسلا ـ 

. تسا

ءادهشلادیس ترضح  تازجعم 

نآ يارب  یتافیرعت  مالک  بتک  رد  و  ددرگ ، یم  رهاـظ  وا  ياـعدا  قدـص  رب  تلـالد  يارب  ربمغیپ  تسد  هب  هک  تسا  یتداـع  قرخ  هزجعم ،
دوش یم  رداص  ناشیا  باحـصا  صاوخ و  و  مالّـسلا ) مهیلع   ) همئا زا  هکیتاداع  قراوخ  رب  هزجعم  قالطا  فیراعت ، نآ  ربانب  هک  دـنا  هدومن 

زا هرداص  تاداع  قراوخ  هچنانچ  دنا ؛ هدرک  تمارک  هب  ریبعت  دوش ، رداص  ربمغیپ  ریغ  زا  هک  یتاداع  قرخ  زا  رتشیب  و  تسا ، هحماسم  وحنب 
یئاهزیچ زا  یکی  . دوش یم  هزجعم  قالطا  همه  رب  دـنراد  هک  یکارتشا  هجو  ظاحلب  یهاگ  یلو  دـنمان  یم  تاـصاهرا  ار  توبن  زا  لـبق  یبن 

هزجعم رودص  لصا  تاوبن ، خیرات  . تسا هزجعم  تسا  راوتسا  نآ  رب  ناربمایپ  توعد  و  ینامسآ ، تالاسر  تحـص  و  یتسرد ، هب  نامیا  هک 
هداد حرـش  لیـصفت  هب  تحارـص و  اب  ار  ءایبنا  زا  رفن  دنچ  تازجعم  دـیجم  نآرق  هلمج  زا  ینامـسآ  ياهباتک  و  دزاس ، یم  تباث  ءایبنا  زا  ار 

هزجعم دـنچ  ای  کی  زین  اهنآ  و  دنتـساوخ ، یم  هزجعم  دـندومن  یم  تّوبن  ياعدا  هک  یناسک  زا  هک  هدوب  يراـج  نیا  رب  تنـس  هراومه  . دـنا
بلق ناگدرم ، نتخاس  هدنز  نارامیب ، يافش  لثم  يّدام  روما  هب  هعجار ي  تازجعم  هب  تبسن  مدرم  ضعب  رواب  ام  نامز  رد  . دنداد یم  ناشن 

یم یخرب  و  هدـمآرب ، لیوأت  هیجوت و  ماقم  رد  دنتـسه  ءایبنا  هب  نمؤم  هک  یناـسک  زا  يا  هراـپ  هدـش و  مک  هدـئام ، لوزن  و  ناـبعث ، هب  اـصع 
نامیا و لاح ، نیع  رد  و  دننک . یفرعم  هّدام  ملاع  دعاوق  ننـس و  ءزج  و  دـنیامن ، قیبطت  يدام  يرهاظ و  بابـسا  للع و  هب  ار  اهنآ  دـنهاوخ 

یلو . تسا هدیدرگ  رت  هدامآ  تازجعم  لیبق  نیا  نتفریذـپ  يارب  اهنآ  كرد  مهف و  و  هدـش ، رتشیب  نآرق  یملع  تازجعم  هب  تبـسن  ناشرواب 
یـسک و  تسا ، یهلا  قلطم  یئاناوت  هیبیغ و  تردق  هدنیامن  هزجعم ، اریز  تشاد ، نامیا  تازجعم  مامت  هب  دیاب  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح 
رودص ناکما  رد  درادن  اج  تسا ، هدیرفآ  میکح  ملاع  رداق  يادخ  ار  ملاع  نیا  هک  دناد  یم  تسا و  وا  ملع  تردق و  ادـخ و  هب  نمؤم  هک 

نآ هزجعم  ؟ تسین هزجعم  گرزب  کچوک و  تاقولخم  میظع و  تارک  نیا  اب  رواـنهپ  ناـهج  نیا  و  ملاـع ، نیا  رگم  دـیامن . دـیدرت  هزجعم 
نیا تسا و  هزجعم  ملاع  نیاربانب  دزاس . رهاظ  درواـیب و  ار  نآ  لـیاسو  تامدـقم و  هیهت  نودـب  دوخ  شیپ  زا  دـناوتن  رـشب  هک  تسا  يزیچ 

ملکت تاوما ، ءایحا  تخرد ، راضحا  هدـئام ، لوزن  . تسا هزجعم  همه  اه ، هموظنم  اهدیـشروخ و  اهـسونایقا و  اهتخرد و  و  اه ، هوک  شنیرفآ 
تسه هک  یقرف  دنا : هزجعم  مه  اهنیا  دنتسه  هزجعم  اهنآ  هکنانچمه  تسا . هزجعم  يّدام  بابسا  نودب  اهراک  نیا  ریاظن  لاثما و  هزیرگنس و 
بجعت نآ  زا  اذـل  دنتـسه  ام  هاگن  دـید و  دروم  هشیمه  تارک  اهایرد و  سونایقا و  لاـبج و  و  ملاـع ، هریبک ي  تازجعم  نیا  هک  تسا  نیا 

، بجّعت دروم  دوش  لقن  یتقو  دنتسین  ام  رظنم  رد  هتسویپ  و  دنا ، هدوبن  يدبا  ًابلاغ  نوچ  ءایبنا  تازجعم  اما  میئامن . یمن  داعبتسا  مینک و  یمن 
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هتـشاد هزجعم  دـیاب  دـنوش  یم  هدـیزگرب  يربمایپ  هب  ادـخ  فرط  زا  هک  یناسک  هک  تسا  هیهلا  ننـس  زا  یکی  مه  نیا  . ددرگ یم  داعبتـسا  و 
گرزب هفـسالف  . دوشن هتفریذپ  شیاوعد  دـشاب و  هیهلا  تنـس  فالخرب  دـیامنن  راهظا  هزجعم  دـنک و  يربمغیپ  ياعدا  یـسک  رگا  ات  دنـشاب 

هب عجار  هکنآ  زا  دـعب  [ 107  ] فراعملا ةرئاد  رد  يدجو  دیرف  . دنا هتـشاد  نامیا  ءایبنا  تازجعم  هب  هیوکـسم  نبا  یباراف و  انیـس ، نبا  دـننام 
ثودح ناکما  راکنا  دناوتب  هک  یـسک  زورما  : دسیون یم  هتـشاگن  یحرـش  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلـص  ءایبنالا ـ  متاخ  ترـضح  ءایبنا و  تازجعم 

، لسور سکورک ، میلو  لاثما  یئاملع  تاقیقحت  تاعلاطم و  رگا  مه  اـهنآ  و  نییّداـم ، زا  یعمج  رگم  دوش  یمن  تفاـی  دـیامنب  ار  تازجعم 
هیبیج و رتکد  سکیراد و  رتکد  نویرمالف ، سیلگنا و  ياملع  زا  نارگید  ناغروس و  جدول ، سکراب ، لدـنت ، نوسکا ، يربفا ، درول  سالو ،
هب عجار  ثحابم   ) هسیفن ثحابم  رد  ار  ناشیا  هریغ  سور و  ناملآ ، ایلاتیا ، ياملع  زا  يرایـسب  هورگ  ،و  هسنارف ياملع  زا  هشیر  لراش  داتـسا 
زا يرتالاب  سیماون  هب  دـنا  هدومن  هسیفن  ياوق  يور  هک  یئاهـشیامزآ  اب  صاخـشا  نیا  هک  دـندید  یم  هنیآ  ره  دـندرک ، یم  هعلاـطم  حور )

ماظن قراخ  هک  یئاه  هدـیدپ  دـنیامن و  لاـطبا  ار  يّداـم  سیماون  لـمع  دـنناوت  یم  سیماون  نآ  هک  دـنا  هدرب  یپ  هّداـم  رب  همکاـح  سیماون 
سیماون عبات  زین  تازجعم  هک  تسا  هدـش  مولعم  و  تباث ، ام  رـصع  رد  تازجعم  ناکما  تهج  نیا  هب  دـنهدب . ناشن  دنـشاب  هّداـم  تعیبط و 

هک یلقن  هن  اما  تسا  لقن  هب  دـنراد  رواب  ار  هزجعم  عوقو  هک  یناسک  ياکتا  هدـمع  ام  ناـمز  رد  تسا  یهیدـب  ... دنتـسه دوخ  هب  صوصخم 
دننک یم  نامگ  یـضعب  تسین . رتمک  مشچ  تیؤر  زا  نآ  هب  نیقی  عطق و  لوصح  هک  یلقن  هکلب  دـشاب  هتـشاد  هار  نآ  رد  فـالخ  لاـمتحا 

هابتشا رد  تخس  ناسک  نیا  اما  تسا . راوشد  نآ  عوقو  تابثا  ای  و  تسین ، قفاوم  یملع  نیزاوم  لوصا و  اب  ای  و  دنـسپدرخ ، هزجعم  ياوعد 
هدهاشم ي هار  زا  ار  نآ  عوقو  دیامن و  یم  قیدصت  دییأت و  ار  نآ  ناکما  هکلب  درادن  اوعد  نیا  ّدر  يارب  یهار  چـیه  لقع  اریز  دنـشاب ؛ یم 
اب ار  نآ  دـنراذگ و  یمن  شیپ  مدـق  تازجعم  ندرک  رواب  يارب  هک  ناسک  نیا  . دریذـپ یم  رتاوتم  یعطق و  لقن  و  یعمـس ، لیلد  اـی  يرـصب 

تـسد نآ  هب  يّدام  مولع  هیحان  رد  رـشب  نونک  ات  هک  تسا  ینیزاوم  نیمه  نیزاوم  نیا  زا  ناشدوصقم  رگا  دنناد ، یمن  قفاوم  ملع  نیزاوم 
هب هزجعم  عوقو  ياوعد  تحـص  رد  ام  هک : میهد  یم  خساپ  اهنآ  هب  تسا ، هدش  هّدام  ملاع  طیحم  رد  یئاهیئاسانـش  کی  هار  وا  يارب  هتفای و 

نیزاوم نیا  هب  رـصحنم  قیاـقح  فشک  كرد و  هار  و  دنتـسین ، قیاـقح  ماـمت  كرد  هلیـسو  نیزاوم  نآ  اریز  میرادـن ؛ جاـیتحا  نیزاوم  نیا 
نیزاوم بابـسا و  نیا  و  هدـشن ؛ اهنآ  نتخانـش  هب  لیان  زونه  رـشب  هک  دنتـسه  یتالوهجم  ام  ربارب  رد  نونکا  مه  میراد  نیقی  هکنانچ  . تسین

ناهرب هار  زا  هکنآ  رگم  میوش ، تالوهجم  نآ  دوجو  رکنم  میناوت  یمن  اما  دنک . یمن  تیادـه  تالوهجم  نآ  هب  ار  ام  مه  یبرجت  یّـسح و 
، تسین حیحص  نآ  راکنا  دشن  مولعم  هداعلا  قراخ  هثداح  کی  عوقو  هسوسحم ، یملع  نیزاوم  هار  زا  رگا  سپ  . دوش تباث  نآ  عانتما  یلقع 

لَثَم . تسا یعطق  ریغ  ياه  هیـضرف  لومرف و  تشم  کی  مامتان و  تاـعالطا  هلـسلس  کـی  هب  اـجیب  داـمتعا  رورغ و  و  یخاتـسگ ، رب  لـیلد  و 
ملع هچیرد  زا  اجکی  ار  یکشزپ  ملع  لئاسم  دهاوخب  دشاب و  ملاع  صـصختم و  علطم و  یمیـش ، رد  هک  تسا  یـسک  لَثَم  صاخـشا ، نینچ 
ملاع نآ  دیدرت  دروم  هک  یلئاسم  نامه  ساسارب  ملاع  ناکشزپ  هک  یلاح  رد  دهد ، رارق  ماربا  ضقن و  لوبق و  ّودر  دروم  یـسررب و  یمیش 

تازجعم . دـننک یم  ناـمرد  ار  راـمیب  نارازه  زور  ره  هتـسجن ، نآ  رب  یلیلد  شدوخ  ملع  ياـیند  رد  درادـن و  تفرعم  نآ  هب  تسا و  یمیش 
نیا مامت  هب  تبـسن  هک  تفگ  دـیاب  ار  يزیچ  نامهاهنآ  دوجو  لیلعت  و  اهنآ ، هب  تبـسن  هک  تسا  یئاه  هدـیدپ  کی  ءایلوا  تامارک  ءایبنا و 

دیراذگباهنآ يور  یمـساره  دینادب ، تاداع  قراوخ  دیهاوخ  یم  دـیئوگب ، تقلخ  ملاع  رارـسا  ار  اهنآ  دـیهاوخ  یم  امـش  میئوگ  یم  ملاع 
تباث و نآ  عوقو  رتاوتم ، ياهلقن  نیرتالاب  هب  و  تسا ، هداد  يور  ملاـع  رد  تسا  هزجعم  شمـسا  هک  یئاـهزیچ  نیا  میئوگ  یم  اـم  هرخـألاب 

بلج لئاسم  نیا  اب  ار  مدرم  رواب  هکنیا  يارب  دـهاوخب  یـسک  رگا  و  تسین ، حیحـص  مه  يّدام  لـلع  هب  نآ  لـیلعت  و  تسا ، یعطق  ملـسم و 
ءایحا و  [ ، 108  ] نابعثب اصع  بلق  اریز  تسا  هتفر  اطخ  هب  دـیامنب ، اه  هنیمز  نیا  رد  یتاهیجوت  دـهد و  تبـسن  يّدام  للع  هب  ار  اهنآ  دـنک ،

نیا مدصکی  اب  دوب  يداع  دماشیپ  کی  زا  ربخ  و  دوبن ، هزجعم  دروم  رد  اه  لقن  نیا  رگا  .و  درادن يا  هطبار  چیه  يدام  للع  اب  [ 109  ] یتوم
يردـق تسا ، تداع  فالخ  سونأم و  ریغ  راک  کی  زا  رابخا  تازجعم ، زا  رابخا  نوچ  اما  تفریذـپ  یم  ار  نآ  سک  همه  اهربخ  اه و  لقن 

يّوج و ثداوح  زا  یئاهربخ  اه  هماـنزور  یهاـگ  ناـمدوخ  رـصع  نیمه  رد  . مینک یم  لوبق  ار  نآ  لـمأت  زا  دـعب  میتسیا و  یم  نآ  ربارب  رد 
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یم ءازهتـسا  ار  وا  داد  یم  ار  ربخ  نآ  يداع  درف  کی  رگا  و  تسا ، راوشد  ام  يارب  نآ ، رواـب  هک  دـنهد  یم  زیگنا  فگـش  بیرغ و  عیاـقو 
ًالثم يرازگربـخ  دــهد و  یم  ربـخ  وـیدار  اـی  دــسیون  یم  هماـنزور  هـک  نوـنکا  یلو  میدرمــش  یم  شدرخ  مـک  رواــب و  دوز  و  مـیدرک ،

رثا بیترت  دننک و  دیدرت  اهیرازگربخ  ربخ  رد  دنهاوخب  دـشاب  انب  رگا  اریز  دـننک ، یم  رواب  ار  نآ  همه  هدرک  هرباخم  ار  نآ  سرپدتیـشوسآ 
ام یلو  . دراد نایرج  اهربخ  نیمه  ساسارب  يداصتقا  یـسایس و  روما  هک  یلاح  رد  دنراذگب  رانک  ار  اهیرازگربخ  رابخا  مامت  دـیاب  دـنهدن ،
ربخ مه  و  درک ، در  لیلد  نودـبدیابن  دـشاب ، قباطم  عقاو  اب  دراد  ناکما  هک  ار  يداع  درف  کیربخ  مه  تسا . طلغ  باـسح  نیا  میئوگ  یم 

هعقبردو دومن  دیابن  مه  ّدر  دنچ  ره  درک ، رواب  ناوت  یمن  دـنک  یمن  دـییأت  ار  نآ  ینئارق  دـهاوش و  کی  هک  یلاح  رد  ار  يرازگربخ  نالف 
ای دنهد  یم  رثا  بیترت  نآ  هبو  دننک ؛ یم  رواب  دهد  یم  راگنربخرفن  کی  هک  یئاهربخ  هک  دنتـسه  روطنیا  دارفارتشیب  . تشاذگ دیاب  ناکما 
یم یشالتم  نیمز  دنک و  یم  مداصت  نیمز  اب  راد  هلابند  هراتس  نالف  زور  نالف  رد  هک  دوش  لقن  هیوهلا  لوهجم  سانـش  هراتـس  کی  زا  رگا 

ترضح تازجعم  ًاصوصخ  ءایبنا  تازجعم  دروم  رد  هکار  يرابخا  همهنیا  یلو  دنرب ، یم  رـس  هب  ینارگن  تشحو و  رد  دنریذپ و  یم  دوش ،
عبتتم و رایسب  ناراگن  خیرات  و  تسا ؛ تبث  طبض و  ثیدح  خیرات و  ياهباتک  نیرتربتعم  رد  مالّـسلا ـ  مهیلع  نیرهاط ـ  همئا  ءایبنالا و  متاخ 

لقادح دنتسین  رـضاح  دنریذپ و  یمن  تسا  تسد  رد  روآ  عطق  دهاوش  اهنآ  زا  يرایـسب  تحـص  رب  هکنیا  اب  دنا  هدومن  لقن  ار  نآ  عالطا  اب 
هک روط  نآ  تازجعم  رتاوت  زا  هک  دنـشاب  یناسک  یتسار  هک  منک  یمن  نامگ  نم  دـننادب . عقاو  قباطم  تسار و  ار  اهربخ  نیا  زا  ربخ  دـنچ 

رواب دور  یم  نامگ  رتشیب  هکلب  دنریذپن ؛ ار  نآ  کلذ  عم  دنشاب و  هاگآ  تسا ، هاگآ  یخیرات  كرادم  هب  طیحم  بتک و  رد  عبتتم  رفن  کی 
رگید ضارغا  بصعت و  يور  زا  تردـن  هب  ثیدـح و  خـیرات و  ياهباتک  هب  ندرکن  هعجارم  یعالطا و  یب  تلع  هب  صاخـشا  نیا  نتـشادن 

ذوذشو و هیرکف ، هوق ي  لادتعا  مدـع  زا  یکاح  اهنآ ، یلک  ّدر  رابخا و  نیا  نتفریذـپن  رکف ، تماقتـسا  لقعت و  هوق  دوجو  اب  هنرگو  دـشاب ؛
ياـنتعا دروـم  هاـگچیه  مه  داعبتـسا  دـنرادن و  رگید  فرح  داعبتـسا ، زا  ریغ  هزجعم  نیرکنم  اـم ، رظن  هب  لاـح  ره  هب  . تـسا یلقع  فارحنا 

هک ًاـصوصخ  درادـن  دروـم  نیا  زا  شیب  اـجنیا  رد  ثحبم  نیا  رد  نخـس  . دوـب دـهاوخن  هدوـبن و  یلقع  یمزج  مکح  دنتـسم  و  نادـنمدرخ ،
نامولظم دیـس  تازجعم  زا  يا  هراپ  رکذ  ماقم  رد  نیا  ربانب  دـنتداع ، قراوخ  تازجعم و  هب  نمؤم  هک  دنتـسه  یناسک  رتشیب  ام  ناگدـنناوخ 

هچ تایح و  لاح  رد  هچ  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  زا  هزجعم  رودص  اّما  میرادن . رتشیب  تاحیـضوت  همدقم و  هب  يزاین  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ 
دوـجو و دادـتما  توـّبن و  روـن  یقیقح  عاعـش  مه  هک  ترـضح  نآ  زا  یتازجعم  نینچ  رودـص  تـسا و  رتاوـتم  مّلـسم و  تداهـش ، زا  دـعب 

تمارک هزجعم و  نیـسح  رگا  . تسین هدوبن و  یناملـسم  چـیه  راظتنا  فالخرب  دوب ، تماما  تیالو و  ماقم  بحاـص  مه  و  ربمیپ ، ّتیـصخش 
لومـشم دـناوت  یم  یـسک  هچ  سپ  دـشابن  هیهلا  هصاـخ  تاـیانع  هب  صوـصخم  وا  رگا  و  دراد ؟ تمارک  هزجعم و  یک  سپ  دـشاب  هتـشادن 

رد ار  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تیلوبقم  لیاضف و  هرئاد  تعسو  میهاوخ  یم  هکنآ  تبسانم  هب  باتک  نیا  رد  ام  ؟ دوش دنوادخ  هصاخ  تایانع 
ياهدنس هب  ترضح  نآ  صاوخ  هعیش و  هک  رایسب  تازجعم  زا  میهدب  ناشن  نیملسم ، مومع  نیب  ّتیصخش  تمظعو  تلیـضف  یحاون  مامت 
نیثدـحم و  تنـس ، لها  ماقمیلاع  نیخروم  هک  هزجعم  دـنچ  هنومن  يارب  طـقف  مینک و  یمن  لـقن  يزیچ  دـنا  هدرک  تیاور  ربتعم  حـیحص و 

ـ  1. مینک یم  افتکا  تسا ) رایـسب  تمالع  كدـنا  و  راورخ ، هنومن  تشم   ) فورعم لثم  هب  و  میئامن ، یم  رکذ  دـنا  هدرک  لـقن  اـهنآ  گرزب 
بآ ندیشون  زا  ار  شباحصا  و  مالّسلا ـ  هیلع  ءادهشلادیس ـ  هک  تشون  دعس  نب  رمع  هب  دایز  نب  هللادیبع  هکنآ  زا  دعب  دنک : یم  لقن  يربط 
بآ نایم  شباحصا و  ترـضح و  نآ  نایم  اهنآ  تشامگ . تارف  هعیرـش ي  رب  راوس  دصناپ  اب  ار  جاجحلا  نب  ورمع  دعـس ، رمع  دیامن ، عنم 
نب هّللادیبع  داتفا  قافتا  ترضح  نآ  تداهش  زا  شیپ  زور  هس  زوسناج  هعقاو ي  نیا  و  دنشونب ، بآ  زا  يا  هرطق  دنتـشاذگن  دندش و  لیاح 
نآ زا  يا  هرطق  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ؟ نایامن  نامـسآ  مکـش  دـننام  هک  بآ  هب  ینک  یمن  هاگن  اـیآ  نیـسح  اـی  : تفگ يدزا  نیـصح  یبا 

ار وا  زگره  و  شکب ، هنـشت  ار  وا  ایادـخ  « ًادـَبَا َُهل  ْرِفْغَت  َو ال  ًاـشَطَع  ُْهُلتقا  َّمُهّللَا  :» دومرف مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  . يریمب یگنـشت  زا  اـت  یـشچن 
، دنگوس تسین  یئادخ  وا  زا  ریغ  هک  یئادخ  هب  مدرک  تدایع  شیرامیب  رد  نیا ، زا  دعب  ار  وا  مسق  ادـخ  هب  تفگ : ملـسم  نب  دـیمح  . زرماین

هراومه و  دش . یمن  باریـس  نانچمه  دیـشون  یم  بآ  هرابود  درک ، یم  یق  سپ  دش  یم  رپ  شمکـش  ات  دـیماشآ  یم  بآ  هک  ار  وا  مدـید 
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تیاور هتابن  نب  غبـصا  نب  مساق  زا  بئاس  نب  دمحم  شردـپ  زا  ماشه  دـیوگ : یم  يربط  زین  2 ـ  [ . 110  ] درپس ناج  ماک  هنـشت  ات  دوب  نینچ 
ترضح نآ  دندش  بولغم  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  هاپس  یتقو  تفگ  [ 111  ] دوب هدش  رضاح  البرک  رد  هک  یناسک  زا  یکی  تفگ : هک  هدرک 

ات بآ ! نایم  وا و  نایم  دیوش  لیاح  امـش  رب  ياو  تفگ : مراد  نب  نابا  ینب  زا  يدرم  دـیدرگ  ناور  تارف  يوس  هب  و  دـش ، تانـسم  رب  راوس 
هیلع نیسح ـ  . دندش عنام  بآ  ترضح و  نآ  نایم  دنتفر و  وا  لابند  هب  رکشل  دز و  دوخ  بسا  رب  تفگب و  نیا  دنا . هتـسویپن  وا  هب  شنایعیش 

ار ریت  نیسح  دیـسر ، شکرابم  [ 112  ] کنح هک  دز  ترـضح  نآ  هب  يریت  ینابا  درم  . ار وا  زاس  هنـشت  ایادـخ ! « ِهِمْظَا َّمُهّللَا  :» تفگ مالّـسلا ـ 
هب نم  ایادخ  « َِکِیبَن ِْتِنب  ِْنبِاب  ُلَعُْفی  ام  َْکَیِلا  ْوُکْشَا  ّینِا  َّمُهّللَا  :» تفگ دندش ، نوخ  زا  رپ  تفرگ ، نوخ  ریز  ار  تسد  ودره  دیـشک و  نوریب 

شیب كدـنا  یناـمز  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ : یم  ربخ  يوار  . دـنوش یم  بکترم  وت  ربـمغیپ  رـسپ  هب  تبـسن  هچنآ  زا  منک  یم  تیاکـش  وت 
شراک تفگ : غبـصا  نب  مساـق  . دـش یمن  باریـس  دروخ  یم  بآ  هچ  ره  تخاـس  راـتفرگ  یگنـشت  هب  ار  وا  دـنوادخ  هکنآ  رگم  تشذـگن 

و دندرک ، یم  رضاح  بآ  ياه  هزوک  ریش و  ياه  فرظ  دنتخیر و  یم  نآ  رد  رکـش  دندرک و  یم  کنخ  شیارب  ار  بآ  هک  دیـشک  یئاجب 
هک دنداد  یم  وا  هب  ریش  فرظ  بآ و  هزوک  شناسک  تشک ! ارم  یگنـشت  دیهدب  نم  هب  بآ  امـش  رب  ياو  تفگ : یم  نانچمه  مسق  ادخ  هب 

َِینَلَتَق ینوُقُْـسا  ْمُکَْلیَو  :» تفگ یم  هرابود  دیباوخ  یم  یتخل  و  دیـشون ؛ یم  ار  همه  نآ  وا  دوب  یفاک  هناخ  لها  همه ي  ندرک  باریـس  يارب 
دیکرت رتش  مکـش  لثم  شمکـش  ینامز  كدـنا  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : ! تشک ارم  یگنـشت  دـیهدب ، نم  هب  بآ  امـش ، رب  ياو  « ءاـمَظلا

تیب لها  ریاس  یلع و  « ِْتیَْبلا اذـه  َلْهَا  َو ال  ًاِّیلَع  اوُّبُـسَت  ال  :» تفگ یم  هک  ءاجر  یبا  زا  هدرک  تیاور  بقانم  رد  لبنح  نب  دـمحا  3 ـ  [ . 113]
ـ  نیسح شدوصقم  و  رسپ .... .... نیا هب  دینک  یمن  هاگن  ایآ  : » تفگ و  دش ، هفوک  دراو  مجه  ینب  زا  ام  هیاسمه  اریز  . دیئوگن ازسان  بس و  ار 

نبا 4 ـ  [ . 114  ] تخاس انیبان  روک و  ار  شمـشچ  و  دز ، شمـشچ  ود  هب  دیفـس  هطقن  ود  دنوادخ  سپ  دوب  لداع  رـسپ  لداع  مالّـسلا ـ  هیلع 
دزن ار  ماش  ام  درک  ایهم  یماعط  ام  يارب  یط  هلیبق  زا  يدرم  ریپ  متفر ، البرک  هب  اـمرخ  شورف  يارب  تفگ : هک  دراد  تیاور  يدـس  زا  حارج 
رگم درکن  تکرش  ترضح  نآ  نتشک  رد  یـسک  متفگ : نم  . میدروآ نایم  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تداهـش  زا  نخـس  سپ  میدروخ  وا 

وگغورد قارع  لها  امـش  ردق  هچ  تفگ : درمریپ  . دش رهاظ  ترـضح  نآ  لتق  هطـساو  هب  یتازجعم  تایآ و  و  درم ، اهندرم  نیرتدب  هب  هکنآ 
، تخوس یم  تفن  اب  هک  تفر  یغارچ  کیدزن  سلجم  نامه  رد  . متـشاد تکرـش  نیـسح  نتـشک  رد  هک  متـسه  ناـسک  نآ  زا  نم  دـیتسه 
، داتفا شـشیر  رد  شتآ  دـنک  شوماخ  نهد  بآ  اب  ار  نآ  تساوخ  داتفا ، وا  رد  شتآ  هک  دروایب  نوریب  شتـشگنا  اـب  ار  نآ  هلیتف  تساوخ 
بلاطلا و ۀـیافک  رد  و  [ . 115  ] دوب هدـش  همجمج  دـننام  هتخوس و  شندـب  تشوگ  مامت  هک  مدـید  ار  وا  سپ  تخادـنا  بآ  رد  ار  شدوخ 
[116  ] دوب هدش  یلاغذ  دننام  ینعی  دنا  هتشون  ۀممح )  ) همجمج ياج  هب  هدرک و  لقن  ار  هزجعم  نیا  قعاوصو ، یقهیب  يواسملا  نساحملا و 
زا ریغ  و  دـندوب ، هتفر  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  گنج  هب  هک  دوب  یناسک  ءزج  هک  دـنک  یم  تیاور  يروک  درمریپ  زا  يزوج  نبا  طبـس  .5 ـ 
هب و  دوب ، هدز  الاب  ار  اه  نیتسآ  هکیلاح  رد  مدید  باوخ  رد  ار  هلآو ـ  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ ـ  تفگ : دوب . هتشگن  يرگید  متس  بکترم  نیا 

سپ دندوب  هدیرب  رس  ار  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  ناگدنشک  زا  رفن  هد  نآ  رب  هک  [ 117  ] دوب یعطن  شرگید  تسد  هب  ریشمش و  شتسد  کی 
البرک عیاقو  نمـض  رد  ریثا  نبا  6 ـ  [ . 118  ] مدوب روک  هکیلاـح  رد  مدرک  حبـص  دیـشک  ممـشچ  رب  نوخ  زا  یلیم  دوـمرف و  بس  نعل و  ارم 
هبترم هس  ات  دادن  باوج  ار  وا  یـسک  تسا  امـش  نایم  رد  نیـسح  ایآ  تفگ : دمآ و  شیپ  دوب  هزوح  نبا  شمان  هک  يدرم  دنک : یم  تیاور 

! یتفگ غورد  دومرف : شباوج  رد  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  «. ِراّنلاب ْرِْـشبِا  ُنیَـسُح  ای  :» تفگ یهاوخ ؟ یم  هچ  يرآ  : دنتفگ شخـساپ  رد  تفگ 
َّمُهّللَا :» تفگ درک و  دنلب  تسد  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  . هزوح نبا  تفگ : یتسیک ؟ وت  عاطم ، عیفش  میحر و  راگدرورپ  رب  موش  یم  دراو  نم 

هتخیوآ باکر  هب  شیاپ  داد ، تکرح  رهن  فرط  هب  ار  دوخ  بسا  و  دش ، كانمـشخ  هزوح  نبا  . ناشکب شتآ  هب  ار  وا  ایادخ  « ِراّنلا یِلا  ِهِّزَح 
تمـس کـی  و  دـش ، هعطق  هعطق  وا  ياـهاپ  قاـس و  نار و  داـتفا ، نیمز  هب  بـسا  زا  اـت  درب  یم  وـس  نآ  هـب  وـس  نـیا  زا  ار  وا  بـسا  و  دـش ،

رمع هاپس  اب  هک  یمرضح  لئاو  نب  قورـسم  . درم ات  دز  یم  تخرد  گنـس و  ره  هب  ار  وا  بسا  دوب ، هتخیوآ  باکر  هب  نانچمه  شندبرگید 
نبا اب  ار  یئادـخ  رفیک  نآ  نوچ  دوب  هدـمآ  دریگب  هبتر  بصنم و  و  دربب ، دایز  نبا  يارب  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسحرس ـ  هکنآ  عمط  هب  دـعس 
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تنب نبا  ار  هزجعم  نـیا  ریظن  و  [ . 119  ] درک مهاوخن  دربن  اهنآ  اب  زگره  هک  مدـید  يزیچ  تیب  لها  زا  نم  تفگ : و  تشگزاـب ، دـید  هزوح 
نیسح نوچ  هک  هدرک  تیاور  يربط  7 ـ  [ . 120  ] تسا هدرک  تیاور  هریرج  مان  هب  يدرم  هرابرد  همقلع  نب  لئاو  ای  لئاو  نب  ۀـمقلع  زا  عینم 

زا و  دنکن ، عمط  نآ  رد  یـسک  هکنآ  يارب  درک  هراپ  ار  نآ  و  دـیبلط ، [ 121  ] ینامی یلیوارـس  دنام  یقاب  رفن  راهچ  ای  هس  اب  مالّـسلا ـ  هیلع   ـ
و تسا ، تلذ  سابل  نآ  دومرف : دیـشوپب  [ 122  ] ینابنت نآ  ریز  رد  هک  تسا  هنوگچ  دندرک : ضرع  باحـصا  یـضعب  درواین ، نوریب  شندب 

نآ و  دروآ ، نوریب  شکرابم  ندب  زا  ار  لیوارـس  نآ  بعک ، نب  رحبا  دش  دیهـش  ترـضح  نآ  نوچ  مشوپب  ار  نآ  تسین  هتـسیاش  نم  يارب 
نب رحبا  ياهتـسد  زا  هک  درک  لقن  نمحرلادبع  نب  دمحم  زا  بیعـش  نب  ورمع  تفگ : فنخم  وبا  . تشاذگ هنهرب  ار  هدازآ  نادرمدار  رورس 

تیاور رهزا  عماج  قبسا  خیش  سیئر و  يواربش ، 8 ـ  [ . 123  ] دش یم  کشخ  بوچ  دننام  ناتسبات  رد  و  دیکچ ، یم  بآ  ناتسمز  رد  بعک 
تسد اب  دش  نوخ  زا  رپ  شناهد  دز ، شکرابم  نهد  هب  ریت  میمت  نب  نیصح  دشونب  بآ  تساوخ  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  یتقو  تسا : هدومن 

مکـش و رد  یترارح  هب  میمت  نب  نیـصح  دیوگ : یم  يروهجا  همالع  . شکب هنـشت  ار  نیـصح  ایادخ  تفگ : تفرگ و  یم  ار  نوخ  كرابم 
یم ار  نآ  دوب  یفاـک  ار  رفن  جـنپ  هک  دـندروآ  یم  اذـغ  بآ و  شیارب  دز  یم  هحیـص  یگنـشت  اـمرگ و  زا  و  دـش ، ـالتبم  تشپ  رد  یتدورب 

بحم 9 ـ  [ . 124  ] دش كاله  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تداهـش  زا  یهاتوک  تدـم  زا  دـعب  ات  دوب  لاحنیا  هب  دوب  هنـشت  نانچمه  و  دیـشون ،
دنلب يادـص  اـب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بیلکزا  يدرم  زا  تسا  تنـس  لـها  گرزب  ياـملع  زا  هک  ـالم  زا  يربـط 

. درک هراپ  هنوگ  هیحان  زا  ار  ادـخ  هار  دـهاجم  هناگی  نآ  ناهد  هک  تخادـنا  يریت  بآ  ضوع  يدرم  . دـیهدب بآ  ام  هب  « ًءام انوُقِْـسا  :» دومرف
تارف بآ  رد  ار  نتـشیوخ  هک  تخادنا  تمحز  هب  ار  وا  یگنـشت  ردقنآ  و  دش ، هنـشت  درم  نآ  دزاسن . باریـس  ار  وت  ادخ  دومرف : ترـضح 
هدومن ریمع  نب  ةرامع  زا  تیاور  هدرک  یهاوگ  ار  نآ  تحـص  ًاحیرـص  هک  یثیدح  رد  يذمرت  10 ـ  [ . 125  ] درم ات  دیـشون  بآ  تخادنا و 

یم مدرم  متفر . اهنآ  دزن  هب  نم  دندوب : هدش  هدیچ  مه  شیپ  دجـسم  نحـص  رد  اهنآ  دندروآ  ار  شنارای  دایز و  نبا  رـس  یتقو  : تفگ تسا 
ات تفر  دمآ و  نوریب  دیـشکن  یلوط  دش  دایز  نبا  ینیب  لخاد  و  درک ، شدرگ  اهرـس  نایم  رد  دـمآ  هک  مدـید  ار  يرام  . دـمآ دـمآ  : دـنتفگ

تنب نبا  11 ـ  [ . 126  ] دش رارکت  نایرج  نیا  دمآ و  تفر و  هبترم  هس  ای  هبترمود  ات  . دمآ دمآ  : دـنیوگ یم  مدرم  مدـید  رگید  راب  دـش  ناهنپ 
نآ نتـشک  یگنوگچ  دـمآ و  داـیز  نبا  دزن  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  لـتاق  نوچ  هک  هدرک  تیاور  دوخ  خویـش  ضعب  زا  رـشعم  یبا  زا  عینم 

ـ  ءادهشلادیس لتق  يارب  هک  ناسکان  نآ  هک  هدرک  تیاور  فنخم  یبا  زا  يربط  12 ـ  [ . 127  ] دش هایس  شتروص  درک  تیاکح  ار  ترضح 
کیدزن سکره  دندرک . یم  يراددوخ  زور  زا  ینالوط  یتدم  ات  ترـضح  نآ  هب  ندناسر  بیـسآ  ضرعت و  زا  دندوب  هدمآ  مالّـسلا ـ  هیلع 

. دنک هدولآ  ار  دوخ  گرزب  هانگ  نیا  هب  و  دوش ، ترضح  نآ  لتق  بکترم  هک  تشاد  یم  شوخان  و  دیدرگ ، یم  زاب  دمآ  یم  ترضح  نآ 
رب [ 128  ] سنرب هک  ترضح  نآ  كرابم  رس  رب  دمآ و  شیپ  دوب  ءادب  ینب  زا  دنتفگ و  یم  ریـسن  نب  کلام  ار  وا  هک  هدنک  زا  يدرم  تبقاع 

ترضح دش  رپ  نوخ  زا  سنرب  هک  یعونب  تفای  نایرج  نآ  زا  نوخ  دیسر  شرونا  رسب  و  درک ، هراپ  ار  سنرب  هک  دز  ریشمش  نانچ  دوب  نآ 
روشحم ناراکمتـس  اـب  ار  وت  ادـخ  و  یـشونن ، يروخن و  تسد  نیا  اـب  « َنیِملاّـظلا َعَـم  ُهللا  َكَرَـشَح  َو  َْتبِرَـش ، ـال  َو  اـِهب ، َْتلَکَا  ـال  :» دوـمرف

درم نآ  دوب . هدش  هتـسخ  دـیچیپ و  نآ  رب  همامع  و  تشاذـگ ، رـس  رب  دـیبلط و  رگید  یهالک  و  دـنکفیب ، رـس  زا  ار  سنرب  نآ  سپـس  . دزاس
ما هک  شنز  دـیوشب  نوخ  زا  ار  سنرب  نآ  تساوخ  یم  تشگرب  ـالبرک  زا  یتـقو  تفرگرب . دوـب  زخ  زا  هک  ار  ترـضح  نآ  سنرب  يدـنک 

يروآ یم  نم  هناخ  هب  ار  شسابل  و  یشک ؛ یم  ار  ربمغیپ  رتخد  رسپ  : » تفگ تفشآرب و  دوب  يدبرح  نب  نیسح  رهاوخ  رح و  رتخد  هللادبع 
راسی زا  13 ـ  [ . 129  ] درم ات  دوب  راگزور  دب  تسدـگنت و  هراومه  هایـسور  نآ  هک  دـندرک  لقن  کلام  ناسک  ربب »! نوریب  نم  دزن  زا  ار  نآ 

ار دوخ  ینز  ره  دندرب  تراغ  هب  شباحصا  و  مالّسلا ،ـ  هیلع  نیسح ـ  مایخ  زا  تایرطع  بیط و  زا  رکـشل  ار  هچنآ  هک  تسا  لقن  مکحلا  نب 
دندرب تراـغ  هب  هاـیگ ) یعوـن   ) سرو زا  ار  هچنآ  هک  هدرک  تـیاور  یطویـس  14 ـ  [ . 130  ] دـش هصوربم  سیپ و  دـینادرگ  وبـشوخ  نآ  هب 

هک تسا  يرهز  ثیدـح  ترـضح  نآ  تاـمارک  نـیرت  بـیجع  زا  دـیوگ : یم  اـضر  دـمحم  يرـصم  دنمـشناد  15 ـ  [ . 131  ] دـش رتسکاخ 
نیسح لتق  دادماب  هک  دیسرپ  دندوب  شروضح  رد  هک  یعمج  زا  دوب  هتسشن  دوخ  خاک  ناویا  رد  هک  یلاح  رد  ناورم  نب  کلملادبع  : تفگ
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بـش و  دش ، هتـشک  بلاط  یبا  نب  یلع  نآ  دادماب  رد  هک  یبش  تفگ : يرهز  . دادن خساپ  ار  وا  سکچیه  داد ؟ يور  هچ  سدـقملا  تیب  رد 
تسار تفگ : کلملادبع  دش . تفای  هزات  نوخ  نآ  ریز  رد  هکنآ  رگم  دشن  هتشادرب  سدقملا  تیب  رد  یگنـس  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  لتق 

لام سپـس  میدرفنم  بیرغ و  ثیدـح ، نیا  لقن  رد  وت  نم و  هدرک و  لقن  مه  نم  يارب  درک  لـقن  ار  نیا  وت  يارب  هک  یـسک  ناـمه  یتفگ 
رد یگنس  دش  هتشک  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  نوچ  هک  هدرک  تیاور  يرهز  زا  يرـسلا  نبا  زا  يربط  ّبحم  زین  و  [ . 132  ] داد وا  هب  يرایسب 

نیسح نوچ  هک  دراد  تیاور  لیبق  یبا  زا  هعیهل  نبا  زا  يربط  بحم  16 ـ  [ . 133  ] دش هدید  نوخ  نآ  ریز  رد  هکنآ  رگم  دشن  هتشادرب  ماش 
لوغشم يراسگیم  هب  دندش  دراو  هک  لوا  لزنم  رد  كرابم  رس  نآ  نالماح  دندرب  دیزی  دزن  هب  ار  شفیرش  رس  و  دش ، هتشک  مالّسلا ـ  هیلع   ـ

ْتَلَتَق ٌۀَُّما  وُجَْرتَا  : تشون نوخ  اب  ار  رطس  نیا  و  دش ، رهاظ  نهآ  زا  یملق  اب  یتسد  هاگان  هک  دندرک  یم  ینامداش  فیرش  رـس  نآ  هب  و  هدش ،
نیا هب  عجار  هک  دنامن  هدیـشوپ  [ . 135  ] دنتخیرگ دنتشاذگ و  ار  رـس  و  دندیـسرتب ، ناهارمگ  نآ  [ . 134  ] ِباسِْحلا َمْوَی  ِهِّدَج  َۀَعافَش  اْنیَـسُح 

نآ نارگید  يریمد و  يواربش ، نیطمسلا  ررد  بحاص  رجح ، نبا  يزوج ، نبا  طبس  هلمج  زا  هدیسر و  رظن  هب  ددعتم  رابخا  تایاور و  رعش ،
دننام ترـضح ، نآ  تداهـش  نراقم  تاداع  قراوخ  و  تایآ ، یـضعب  ثودح  هب  عجار  يدـنچ  تایاور  17 ـ  [ . 136  ] دـنا هدرک  تیاور  ار 
دننام دنـشاب  یم  دامتعا  دروم  و  رادـمان ، ملع  ثیدـح و  رد  هک  ینادرم  ار  تایاور  نیا  و  تسا ، هدـش  لـقن  رگید  تاـمارک  نوخ و  شراـب 

طبس 18 ـ  [ . 137  ] دنا هدومن  تیاور  نابصو  يزوج  نبا  یجنلبـش ، يواربش ، يربط ، بحم  عینم ، تنب  نبا  ةوبنلا ، لئالد  رد  میعن  یبا  ظفاح 
دشراق زا  رت  هایـس  شیور  زور  دنچ  زا  دعب  تخیوآ  شبـسا  [ 138  ] ببل رد  ار  كراـبم  رـس  نآ  یـصخش  تسا : هدرک  تیاور  يزوج  نبا 

عقوم نآ  زا  تفگ : يدوب ؟ برع  نیرتورـشوخ  وت  دش : هتفگ  وا  هب  دنا ) هدرک  یم  گنر  نآ  اب  ار  اه  یتشک  هک  تسا  یهایـس  هدام ي  راق  )
و دنرب ، یم  هتخورفا  یشتآ  يوس  هب  دنریگ و  یم  ارم  يوزاب  رفن  ود  هکنآ  رگم  درذگ  یمن  نم  رب  یبش  مدرک  لمح  ار  كرابم  رس  نآ  هک 
و درم ، یتلاح  نیرت  تشز  رب  سپ  دنازوس  یم  ینیب  یم  هک  هنوگنیا  هب  ار  میور  شتآ  و  منک ، یم  ینیـشن  بقع  نم  و  دنزادنا ؛ یم  نآ  رد 

لاـهنم زا  شمعا  زا  هیولاـخ  نبا  19 ـ  [ . 139  ] دـینازوس ار  وا  داـتفا و  شنت  رب  شتآ  درک  راـکنا  ار  تمارک  نـیا  يدرم  هـک  هدرک  لـقن  زین 
ترضح نآ  يولج  رد  و  دندروآ ، یم  قشمد  هب  یتقو  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسح رـس  مدید  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ هک  هدرک  تیاور  يدسا 

هب كرابم  رس  نآ  ( ًابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْصَا  َّنَا  َْتبِسَح  ْمَا  :) دیسر هیآ  نیا  هب  ات  درک  یم  تئارق  فهک  هروس  يدرم 
لقن ار  هرهاب  تمارک  نیا  زین  نابـص  .و  تسا میقر  فهک و  ناتـساد  زا  رتبیجع  نم  نتـشک  « ِکلذ ْنِم  ُبَجْعَا  یْلتَق  :» دومرف دـمآ و  رد  نخس 

َو یْلتَق  ِفـْهَْکلا  ِباحْـصَا  ْنِم  ُبَجْعَأ  ًاراـهِج : َلاـقَف  ٍحیـصَف  َِّیبَرَع  ٍناـِسِلب  ُفـیرَّشلا  ُسأَّرلا  َقَـطَنَف  :» تسا هنوـگ  نیا  هـب  شتراـبع  و  هدرک ،
« تسا نم  رس  لمح  نم و  نتـشک  فهک  باحـصا  زا  رتبجع  دومرف  راکـشآ  و  دمآ ، قطن  هب  حیـصف  یبرع  نابز  هب  فیرـش  رـس  نآ  « یلْمَح

رفعج « َنوُمَْلعَی یمْوَق  َْتَیل  ای  :» تفگ هک  راجنلا  بیبح  ایرکز ، نب  ییحی  دـنتفگ : نخـس  توم  زا  دـعب  رفن  راهچ  تسا : هتفگ  يریمد  [ . 140]
بَلَْقنُم َّيَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  :) تفگ هک  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  نب  نیـسح  و  ...( ِهللا ِلـیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَـسَْحتال  َو  :) تفگ هک  راـیط 

رد مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تداهـش  هک  یبش  رد  [ : 142  ] تسا هدرک  لقن  باتک  نآ  رد  خـیراتلا  ءدـبلا و  بحاـص  20 ـ  [ . 141 ( ] َنُوِبلَْقنَی
ُهاَوبَاِدودُْخلا ِیف  ٌقیَرب  ُهَلَف  هَنیبَج  ُلوُسَّرلا  َحَسَم  : تفگ یم  دیدن ، یسک  ار  وا  صخش  هک  يا  هدنیوگ  دندینش  هنیدم  مدرم  داتفا  قافتا  شزور 

ناگرزب زا  شردام  ردپ و  تشگ  ینارون  قارب و  شتروص  سپـس  دومن  حسم  ار  شنیبج  ادخ  لوسر  » ِدوُدُْـجلا ُْریَخ  ُهُّدـج  َو  ْشیَُرق  ایلَع  ْنِم 
تیاور وا  هب  لصتم  دنس  هب  هریـس  باتک  رد  ماشه  ای  مشاه  نب  کلملادبع  زا  يزوج  نبا  طبـس  21 ـ  «. تساهدج نیرتهب  شدج  دنشیرق و 

ره دـندرب  یم  ماش  هب  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  ءادهـشلادیس ـ  رینم  رـس  و  هلآو ؛ـ  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ ـ  لوسر  تیب  لها  هک  یتعامج  تسا : هدرک 
ار بش  مامت  دندز  یم  هزین  رب  و  دندروآ ، یم  نوریب  دندوب  هدراذگ  یقودنـص  رد  هک  ار  كرابم  رـس  نآ  دندمآ  یم  دورف  یلزنم  رد  تقو 
رد ار  رس  هراب  رگید  دننک  چوک  لزنم  نآ  زا  دنتساوخ  یم  یتقو  دندرک ، یم  ینابساپ  فیرـش  رـس  نآ  زا  لزنم  نآ  زا  ندرک  چوک  تقو  ات 

دوب یبهار  رید  اجنآ  رد  هک  دندیزگ  لزنم  یناکم  رد  هار  نیب  رد  . دندرک یم  یط  ار  ماش  هار  نیب  لزانم  هنوگنیدـب  دـندراذگ  یم  قودـنص 
بش نوچ  . دنتخاس راوتسا  رید  هب  ار  هزین  دنتشامگ و  نآ  رب  ینابساپ  و  دندز ، هزین  رب  و  دندروآ ، نوریب  دنتشاد  هک  یتداع  هب  ار  كرابم  رس 
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: تفگ . میدایز نبا  هاپس  ام  دنتفگ : ؟ دیتسیک امش  تفگ : هشیپ  متس  هورگ  نآ  هب  دید  نامـسآ  ات  كرابم  رـس  زا  يرون  بهار  دیـسر  همین  هب 
ربمغیپ تفگ : . تسا هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ـ  لوسر  رتخد  همطاـف  رـسپ  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  رـس  دـنتفگ : ؟ تسیک رـس  نیا 
سپـس . میداد یم  ياج  نامناگدید  ياه  هقدح  رد  ار  وا  ام  دوب  يدنزرف  ار  حیـسم  رگا  امـش . دیتسه  یمدرم  دب  تفگ : . يرآ دـنتفگ : ؟ امش
دیهدب نم  هب  ار  كرابم  رس  نیا  ات  مهد  یم  رانید  رازه  هد  تفگ : ؟ یهد یم  ام  هب  هچ  دنتفگ : ؟ مهدب يزیچ  امش  هب  دیهاوخ  یم  ایآ  تفگ :

اهالط دنداد و  وا  هب  ار  رـس  دندرک و  لوبق  ایقـشا  نآ  دیریگب  نم  زا  ار  نآ  دیورب  دیتساوخ  هک  یماگنه  و  دشاب ، نم  دزن  رد  بش  مامت  هک 
و داهن ، دوخ  نماد  رب  هدز و  نینزان  رـس  نآ  رب  تایرطع  شوخ و  يوب  و  تسـش ، رابغ  درگ و  زا  ار  نآ  و  تفرگ ، ار  رـس  بهار  . دنتفرگ ار 

تداهـش نم  و  متـسین ، يزیچ  یـسک و  کلام  مدوخ  زا  ریغ  نم  رـس ! يا  : تفگ دش  علاط  دادماب  نوچ  تخادرپ  هیرگ  هب  دادماب  ات  ار  بش 
نوریب رید  زا  سپـس  . متـسه وت  هدنب  نم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  و  دّـمحم ، وت  دـج  تلاسر  و  ادـخ ، یگناگی  تینادـحو و  هب  مهد  یم 

هب یتقو  دندش  دوخ  هار  هب  دنتفرگ ، ار  زیزع  رـس  نآ  هورگ  نآ  دیوگ : یم  هریـس  رد  ماشه  نبا  . دـش لوغـشم  تیب  لها  تمدـخ  هب  و  دـمآ ،
الَو :) دوب هدش  هتـشون  اهنآ  يوس  کی  رب  و  هدش ، فزخ  هب  لیدبت  همه  دـندید  دـننک  تمـسق  ار  اهالط  دنتـساوخ  دـندش و  کیدزن  قشمد 

سپ [ . 144 ( ] نُوِبلَْقنَی بَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَسَو  :) دوب هدش  هتشون  رگید  يوس  رب  و  [ . 143 ...( ] َنوُِملاّظلا ُلَمْعَی  اّمَع  ًالِفاغ  َهللا  َّنَبَسَْحت 
هلمج زا  22 ـ  [ . 146  ] تـسا هدرک  تـیاور  زین  رجح  نـبا  ار  هزجعم  نــیا  و  [ 145  ] دـنتخیر قـشمد  رد  تسا  يرهن  هـک  يدرب  رد  ار  اـهنآ 

ام تسا  لصفم  ینـالوط و  نوچ  هک  تسا  هدرک  لـقن  لصف 24  رد  ءافـش  حرـش  رد  یناسملت  همالع  هک  تسا  يا  هزجعم  هبیجع ، تازجعم 
هیلع نیسح ـ  هب  يدرم  هک  هدرک  تیاور  جرفلاوبا  .23 ـ  میهد یم  هلاوح  [ 147  ] یجنلبش راصبالا  رون  باتک  باتک و  نآ  هب  ار  ناگدنناوخ 

تارف بآ  هک  ینیب  یمن  ایآ  نیسح  يا  « ًاشَطَع ُتوُمَت  َْوا  ُُهقوُذَت  ِهللاَو ال  ِتایَْحلا  ُنوُُطب  ُهَّنَاَک  ُْنیَـسُح  ای  ِتارُْفلا  َیِلا  يَرت  الَأ  :» تفگ مالّـسلا ـ 
نینچ هک  درم  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : !. یهدب ناج  یگنشت  زا  ات  دیـشچ  یهاوخن  نآ  زا  مسق  ادخ  هب  دشخرد ؟! یم  یهام  مکـش  دننام 

نوریب شناهد  زا  هک  دیـشون  یم  ردقنآ  دندروآ  یم  شیارب  بآ  دـیهدب ، نم  هب  بآ  تفگ  یم  دومن  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هب  یتراسج 
تسا لوقنم  راسی  نب  نامیلس  زا  24 ـ  [ . 148  ] درم ات  دوب  لاح  نیمه  هب  سپ  تشک ! ارم  یگنـشت  دیهدب  نمب  بآ  تفگ : یم  زاب  دمآ  یم 

ُُهئاعَفُـش ْنَِمل  ٌلـْیَوٌخَّطَُلم  ِْنیَـسُْحلا  ِمَدـِب  اهُـصیمَقَو  ۀَـمِطاف  َۀَـمایِْقلا  َدَِرت  ْنَا  َّدـُبال  : دوب بوتکم  نآ  رب  رعـش  ود  نیا  هک  دـش  تفاـی  یگنـس  هک 
نوخ هب  شنهاریپ  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  تمایق  هنحص  دراو  مالّسلا ) اهیلع   ) همطاف راچانب  [ .» 149  ] ُخَْفنَی ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یف  ُروُّصلاَو  ُهئامَصُخ 

25 «. دوش یم  هدیمد  روص  رب  هک  تمایق  زور  دنشاب ، شنانمشد  شناگدننک  تعافش  هک  یسک  رب  ياو  تسا ؛ نیگنر  مالّسلا ) هیلع   ) نیسح
رصم رد  هک  ینیسح  دهـشم  رد  تقو  ره  ار  ءاملع  زا  یـضعب  مالـس  ترـضح ، نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مزج  روط  هب  یجنلبـش  يواربش و   ـ

زا یکی  زا  فسوی  نیدلا  حالص  ناطلـس  دزن  هک : دنک  یم  تیاکح  يواربش  زین  و  26 ـ  [ . 150  ] داد یم  باوج  دش  یم  فرشم  تسا  عقاو 
تسا هاگآ  تسا  دهشم  رد  هک  يریاخذ  لاوما و  زا  دنتفگ : دندرک و  تیاعس  دوب  راددیلک  هک  هرهاق  رد  ینیسح  دهشم  سدق  ناتسآ  مادخ 
نامرف وا  بیذعت  هب  نیدلا  حالـص  تخاسن . علطم  ار  اهنآ  دادـن و  باوج  دـندومن  ار  لاوما  هبلاطم  وا  زا  هچره  و  دـش ، راتفرگ  صخـش  نآ 

اب ار  شرـس  و  دراذگ ، کسوس  هیبش  یئاهروناج  شرـس  رب  و  تفرگ ، ار  وا  دوب  نیرـصقم  هجنکـش ي  تبوقع و  يدـصتم  هک  یـسک  داد .
یم خاروس  و  دنروخ ، یم  ار  مهتم  رس  ناروناج  نآ  اریز  دش  یم  هدرمش  اه  هجنکش  نیرت  تخس  هجنکـش  نیا  تسب و  گنر  زمرق  یتسوپ 

تیذا ار  وا  و  دندرم ، یم  ناروناج  نآ  دندرک  باذع  هنوگنیا  هب  ار  وا  هبترم  دنچ  . دـنک ربص  نآ  رب  درادـن  تقاط  یـسک  هکیروط  هب  دـننک 
هکنآ زج  مناد  یمن  نآ  يارب  یببس  : تفگ دومن ، شسرپ  نآ  ببس  زا  و  درک ؛ راضحا  ار  وا  دنداد  ربخ  نیدلا  حالـص  هب  یتقو  دندرک . یمن 

هچ تفگ : نیدلا  حالص  . مدراذگ حیرـض  رد  ات  متفرگ  رـس  رب  شوخ  يوب  ریرح و  اب  ار  نآ  نم  دندروآ  یم  اجنیا  هب  ار  فیرـش  رـس  یتقو 
ینیوعق نیدلا  سمش  هک  یصخش  هک  تسنیا  ترـضح  نآ  تامارک  هلمج  زا  و  27 ـ  [ . 151  ] درک وفع  وا  زا  تسا و  رتفیرـش  نیا  زا  یببس 
شمشچ درک ) یم  شقن  تمالع  مسر و  نآ  رب  ینعی   ) دوب هفیرش  هوسک  ملعم  و  دوب ، نکاس  رـصم  ینیـسح  دهـشم  کیدزن  رد  تشاد  مان 

نم اقآ ! يا  : تفگ یم  فیرش و  حیرـض  رد  رب  داتـسیا  یم  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماما  دهـشم  رد  حبـص  زامن  زا  دعب  زور  ره  دش  هدیـشوپ 
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یبش سپ  دشاب  ممشچ  کی  هچ  رگا  دنادرگرب ، ار  نآ  نم  هب  هک  مهاوخ  یم  وت  هطساو  هب  ادخ  زا  هدش  انیبان  ممـشچ  و  متـسه ، وت  هیاسمه 
دنا هدمآ  دنتسه ، وا  نارای  ربمغیپ و  نیا  دنتفگ  وا  هب  ؟ دنتسیک اهنیا  دیسرپ : دنروآ . یم  فیرشت  دهـشم  يوس  هب  یعمج  هک  دید  باوخ  رد 

رارکت مه  باوـخ  رد  تشاد  ترـضح  نآ  اـب  يرادـیب  رد  هـک  ار  یباـطخ  ناـمه  و  دـش ، دهـشم  دراو  اـهنآ  اـب  سپ  نیـسح  تراـیز  يارب 
رب تفگ  یم  درم  نآ  ار  هچنآ  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  يارب  و  درک ، هجوت  شدج  يوس  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  ءادهـشلادیس ـ  . درک

شمشچ رد  وراد  یلع  ای  « ُْهلِّحَک ُِّیلَع  ای  :» دومرف مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  هب  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  . درک ضرع  وا  زا  تعافش  لیبس 
لحک زا  یمک  هب  ار  لیم  و  مشکب ، تمشچ  رد  وراد  ات  ایب  شیپ  دومرف  وا  هب  و  دروآ ، نوریب  یلیم  و  ناد ، همرس  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  . شکب

رد ترارح  نآ  زونه  هکیلاح  رد  دـش  رادـیب  باوخ  زا  و  درک ، هلاـن  درک و  شزوس  ساـسحا  هکیروط  هب  دیـشک  وا  تسار  مشچ  رد  و  دز ،
ینیسح دهـشم  يارب  یئاهـشرف  تمارک  نیا  هنارکـش  هب  و  دید ، یم  نآ  اب  دوب  هدنز  ات  درک و  زاب  ار  تسار  مشچ  سپ  دوب ، یقاب  شمـشچ 

زا هک  تسا  نیا  نآ  رـصتخم  هدرک و  لقن  هیتولخ  بیقن  لضفلا  یبا  خیـش  زا  رگید  تمارک  يواربش  زین  و  28 ـ  [ . 152  ] درک میدقت  هیهت و 
ـ  29 [ . 153  ] داد افـش  دندوب  هدش  زجاع  نآ  نامرد  زا  ناکـشزپ  هک  یتخـس  يرامیب  زا  ار  وا  ادـخ  ینیـسح  دهـشم  ترایز  لسوت و  تکرب 

ابیز نآ  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  مدید  هایـس  يا  هرهچ  اب  ار  مراد  نب  نابا  ینب  زا  يدرم  هک  هدرک  تیاور  هتابن  نب  غبـصا  نب  مساق  زا  جرفلاوبا 
رهاظ شیاهمشچ  نایم  رد  هدجس  رثا  هک  متشک  دندوب  نیـسح  اب  هک  یناسک  زا  ار  یناوج  : تفگ مدیـسرپ ، وا  زا  ار  ّتلع  دوب و  وردیفـس  و 

ارم و  درب ، یم  منهج  يوس  هب  و  دریگ ، یم  ارم  نابیرگ  و  دـیآ ، یم  هکنآ  رگم  مباوخ  یمن  یبش  لاح  ات  متـشک  ار  وا  هک  ناـمز  نآ  زا  دوب 
تفگ غبصا  . دونش یم  ارم  هحیص  يادص  هکنآ  رگم  دنام  یمن  یقاب  هلیبق  رد  یسک  هک  یعون  هب  منز  یم  هحیص  نم  سپ  دنکفا  یم  نآ  رد 
بتک رد  مالّـسلا ـ  هیلع  ءادهـشلادیس ـ  تامارک  تازجعم و  هک  دشاب  زیزع  ناگدنناوخ  مولعم  [ . 154  ] دوب سابع  ترضح  درم ، نآ  لوتقم 

. دیامن عوجر  رگید  ياهباتک  ملاوع و  راحب و  و  بوشارهش ، نبا  بقانم  باتک  هب  دهاوخب  نیا  رب  هدایز  سکره  تسا  رایسب  هعیش  ینس و 

قح لها  تمظع  ربارب  رد  لطاب  لها  عوضخ 

، تناـما تلادـع و  یتـسرپ ، قـح  و  یتـسار ، هب  ار  وا  هک  تسا  نکفا  وـترپ  يروـن  نشور و  بـیغ  ملاـع  زا  یغارچ  کـی  ناـسنا  دوـجو  رد 
تیبرت تفرعم و  ملع و  هحلاـص و  لاـمعا  رثا  رد  و  دـسر ؛ یم  وا  هب  بیغ  ملاـع  زا  هـک  یئاهددـم  هطـساوب  روـن  نـیا  . دـیامن یم  یئاـمنهار 

یمن یقاب  یمدآ  دوجو  رد  یکیرات  هطقن  چیه  دوش و  یم  نشور  ناسنا  عیسو  نطاب  مامت  نآ  هعـشا  زا  هک  اجنآ  ات  دریگ  یم  توق  حیحص ،
فراعم و قیاقح و  زا  یعالطا  یب  لهج و  سوسحم و  يدام و  روما  هب  هزادـنا  زا  دایز  هجوت  تشز و  رادرک  راتفر و  ءوس  هچنانچ  . دراذـگ
ماقم و هاج و  ایند و  بح  یهـالم و  یهاـنم و  هب  لاغتـشا  و  دریگب . ار  لد  مشچ  شنیب  میخـض  یئاـه  هدرپ  هک  دوش  یم  بجوم  تـالوقعم 

یم زاـب  تسا  وا  راـظتنا  رد  هک  يا  هدـنیآ  دراد و  شیپ  رد  هک  یتشونرـس  روما و  بقاوع  رد  رکفت  زا  و  هدوـمن ، مرگرـس  ار  رـشب  تاوـهش 
هار کی  یهاگ  مه  زاب  ددرگ  [ 155 ( ] ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  ِماْعنالاَک  َِکئلُوا   ) قادصم و  دـنک ، طوقـس  هچره  ناسنا  مه  هلحرم  نیا  رد  یلو  . دراد
زا ار  دوخ  و  دـنک ، یـشهج  دـهاوخب  رگا  هک  ددرگ  یم  زاـب  تقیقح  بیغ و  ملاـع  يوس  هب  شدوـجو  زا  یئاـه  هچیرد  اـه و  هنزور  اـه و 

، دـیراذگ یم  كرد  ار  نیا  مسا  . دـناوت یم  دزادـنا  نوریب  یناوـیح  ملاـع  تاوهـش و  نارحب  زا  رپ  کـیرات و  طـیحم  و  طوقـس ، لاـچهایس 
زا سکره  و  دشاب ، شمـسا  هچره  ترطف ، دادادخ ، تشرـس  یهاوخ و  تقیقح  هزیرغ  دیمانب ، دـیمان  یم  ناسنا  یعقاو  نادـجو  دـیراذگب .

کی یهاگ  دوش  کیرات  مه  هچره  ناسنا  نطاب  رد  هک  تسه  ردقنیا  دیامنب ، دـهاوخ  یم  يریبعت  ره  يرـشب  كاپ  شنیب  یلاعدـید و  نیا 
وا رب  ار  تجح  دزاس و  یم  لوؤسم  ادخ  لباقم  رد  ار  وا  فیفخ  كرد  مهف و  نامه  هک  دـیامن  یم  یئامندوخ  یفیفخ  فیعـض و  ینـشور 

راتفر هفیظو  فالخ  رگا  و  دـنراد . تیناسنا  فرـش  هب  مارتحا  فیلکت و  هب  لمع  هفیظو و  ماجنا  راظتنا  وا  زا  همه  هکیروطب  دـنک  یم  ماـمت 
ءایبنا و ناـفلاخم  مینیب  یم  اـم  . دـنناد یم  بیدأـت  تازاـجم و  لـباق  شنزرـس و  تمـالم و  قحتـسم  ار  وا  دـهد  رد  نت  یفرـش  یب  هبو  دـنک 
ای رایتخا  یب  هکنآ  لثم  یعقاوم  کی  رد  دـندوب  ادـخ  نادرم  اب  هزرابم  مرگ  هک  يا  هماـگنه  رد  تلادـع ، تیرح و  یتسرپ و  قح  ياـهبتکم 
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عقاو اهنآ  تراهط  يوقت و  و  سدق ، تیونعم ، تقیقح ، ینمادـکاپ ، ریثأت  تحت  و  دـندوشگ ، یم  اهنآ  يانث  حدـم و  هب  نابز  دنـشاب  هاگآان 
دوش و دوخیب  دوخ  زا  هک  یـسک  لثم  دـنداد  یم  همادا  ار  دوخ  هار  نامه  هرابود  اما  دـندروخ . یم  هودـنا  دـندرک و  یم  هیرگ  دـندش ، یم 
اشاح و هعلق ي  رد  و  ددرگرب ، لوا  هلپ  نامه  هب  زاب  دیآ و  دوخ  هب  ناهگان  و  دـنک ؛ فارتعا  رارقا و  شدوخ  نایز  رب  یبلاطم  هب  هناشوهدـم 
هب نیرهاط  همئا  و  مّلسو ـ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمغیپ ـ  تخسرس  نانمشد  تافارتعا  ریراقا و  زا  تسا  نوحشم  مالـسا  خیرات  . دنیـشنب راکنا 

یتسرپ قح  تلیـضف و  هب  تداهـش  مالّـسلا ،ـ  مهیلع  تیب ـ  لها  رورغم  تسرپ و  ایند  بصعتم و  شک و  هنیک  نانمـشد  يرآ  . اـهنآ تقیقح 
نایفـس و یبا  ناتـساد  . تسا هتخیگنارب  تفلاخم  هب  ار  اهنآ  جاجل  دانع و  ای  ایند  بح  هک  دندرک  یم  رارقا  دنداد و  یم  دوخ  نالطب  و  اهنآ ،

نارگید رظن  زا  رود  هنامرحم و  هنوگچ  هک  دیناوخب  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مظعا ـ  لوسر  ترـضح  خیرات  رد  ار  لهج  یبا  سنخا و 
مالّسلا هیلع  یلع ـ  هکیناسک  . دنتشاد هزیتس  تفلاخم و  ترضح  نآ  اب  زور  و  دنتفریم ، ادخ  ربمغیپ  دزن  دیجم  نآرق  تایآ  ندینش  يارب  اهبش 

رد هچ  صاعورمع ، هیواعم و  دنتـسناد . یم  مالـسا  ملاع  تیـصخش  نیرتقیال  ار  وا  و  دندوب ، فرتعم  وا  لیاضف  هب  دندرک  نیـشن  هناخ  ار   ،ـ
لیاضف و زا  ررکم  یمومع  سلاجم  رد  یتح  یـصوصخ و  سلاجم  رد  وا  تایح  زا  دـعب  هچ  و  مالّـسلا ،ـ  هیلع  ریما ـ  ترـضح  تایح  نامز 

ناورم نانخس  دنتسیرگ . یم  ترـضح  نآ  تلادع  دهز و  تادابع و  دای  رکذت و  ریثأت  تحت  یهاگ  و  دنتفگ ، یم  نخـس  یلع  دهز  ملع و 
دوقن برض  رد  یتقو  ناورم  کلملادبع  . تسا روهشم  فورعم و  درک  یم  تکرـش  مالّـسلا ـ  هیلع  یبتجم ـ  ترـضح  هزانج  لمح  رد  یتقو 

ـ  مالّـسلا هیلع  رقاب ـ  ترـضح  ملع  لیذـب  لسوتم  دـنا ـ  هدرک  لقن  يریمد  یقهیب و  هچناـنچ  راـچان ـ  دروخرب  مهم  بیجع و  لکـشم  نآ  هب 
حیبق هب  ار  ربمغیپ  نادنزرف  تاداس و  همه  نآ  هکیـسک  نامه  یقیناود  روصنم  [ . 156  ] دیبلط ار  لکـشم  نآ  ّلح  ادخ  یلو  نآ  زا  دیدرگ و 

یبوقعی لقن  هب  انب  دندرک ، دیهش  مومسم و  ار  مالّسلا ـ  هیلع  قداص ـ  ترضح  وا  رما  هب  هدمتعم  ياه  لقن  بسحرب  و  تشک ، یعـضو  نیرت 
، تیب لها  ياقآ  : تفگ یم  و  دش ، رت  شکشا  زا  ششیر  هک  درک  هیرگ  ردقنآ  ترضح  نآ  يارب  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  لیعمـسا  زا 

اْنیَفَطْـصا َنیذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَا  َُّمث  :) دومرف اهنآ  نأش  رد  ادـخ  هک  دوب  ناسک  نآ  زا  رفعج  تفگ : سپـس  تفر . ایند  زا  ناشیا  ناـکین  هیقب  و 
ترضح تاماقم  هب  فرتعم  نوراه  [ . 158  ] دوب تاریخ  رد  نامدقـشیپ  زا  و  دیزگرب ، ار  اهنآ  ادخ  هک  دوب  یناسک  زا  و  [ . 157 ( ] انِدابِع ْنِم 

. تسا روهشم  هدرک  لقن  مالّسلا ـ  هیلع  مظاک ـ  ترضح  زا  وا  مارتحا  هب  عجار  نومأم  هک  یناتساد  و  دوب ، مالّـسلا ـ  هیلع  رفعج ـ  نب  یـسوم 
یملع هلضعم  لئاسم  تالکـشم و  ّلح  رد  دندرک و  یم  فارتعا  ناشلیاضف  هب  اهنآ  نانمـشد  افلخ و  هنوگ  نیمه  هب  زین  همئا  ریاس  هب  عجار 

زور و تحلصم  گنرین و  تسایـس و  ساسارب  نمـشد ، يوس  زا  تافارتعا  نیا  رتشیب  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  هتبلا  دندرب . یم  هانپ  اهنآ  هب 
وا تیحالـص  تقایل و  رب  ار  مومع  قافتا  ترهـش و  نسح  فرط و  تیلوبقم  اه  فارتعا  نیا  یلو  هدوب  مدرم  لاـفغا  دـصق  هب  یئاـمندوخ و 

ربارب رد  وا  عضاوت  نمـشد و  عوضخ  زا  دش  هتفگ  هچنآ  . دنیب یمن  نآ  راکنا  ای  دیدرت  يارب  هنیمز  تصرف و  مه  نمـشد  هک  دـنک  یم  تباث 
فورعم دنمشنادداقع  دومحم  سابع  تسا . راکشآ  نایامن و  مالّسلا ـ  هیلع  ءادهشلادیس ـ  ترـضح  یگدنز  خیرات  رد  ادخ  نادرم  تقیقح 

شیک زا  ریغ  یشیک  هب  ار  دوخ  دنادب و  لطاب  ار  نیـسح  توعد  هک  رفن  کی  دنتفر  نیـسح  گنج  هب  هکیناسک  نایم  رد  : دیوگ یم  يرـصم 
یم دـندرک ) یم  مالـسا  راهظا  رهاظ  هب  زین  اهنآ  هک   ) دـندومن یم  ناهنپ  دوخ  نطاـب  رد  ار  رفک  هک  یناـسک  رگم  دوبن  دـنک  یفرعم  مالـسا 

یلاو و رطاخ  يارب  درک و  یم  گنج  دوخ  نادـجو  لد و  اـب  شمکـشک  يارب  هک  دوب  یهاپـس  تفر  نیـسح  گـنج  هب  هک  یهاپـس  : دـیوگ
گنج دـننام  دوب  رگید  يا  هدـیقع  اـب  يا  هدـیقع  گـنج  هورگ ، نآ  گـنج  رگا  دومن . یم  دربن  شدوخ  يادـخ  اـب  شدبـشترا  هدـنامرف و 

اب مدرم  نیا  ینمـشد  دـش . یمن  هدولآ  قالخا  یتشز  و  قافن ، راع  گنن و  هب  ناشنماد  ردـق  نیا  يراصن ، نیملـسم و  ای  سوجم  نیملـسم و 
یناسک گنج  ینمـشد و  زا  رت  هدوتـسان  تسا ) قح  درم  دنتـسناد  یم  هک  يدرم  اب  اـهنآ  گـنج  و   ) تسا قح  دنتـسناد  یم  هک  يا  هدـیقع 

نانمـشد كانرطخ ، فقاوم  نآ  رد  تهج  نیا  زا  « َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  َّقَْحلا  َنُوبِراُحی  ْمُهَّنَِال  » دـنیامن یم  گـنج  یناداـن  لـهج و  هار  زا  هک  تسا 
تقیقح هب  دندوب و  هدش  مورحم  يراکادـف ، رون و  ملاع  زا  یـششخرد  نیرتمک  زا  یتح  هک  دـندوب  هتفر  ورف  یتملظ  یکیرات و  رد  نیـسح 

هک هدرک  تیاور  مثعا  نـبا  [ . 159  ] دـندش دربن  رد  مه  اب  رون  ملاع  زا  یئورین  اـب  یناـملظ  ملاـع  زا  یئورین  داـضتم ، يورین  ود  ـالبرک ، زور 
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و دـش ، گنتلد  تخـس  دوب  هداد  یهدـنامرف  هزیاج و  هدـعو  نیـسح و  لـتق  هب  حیرـص  ناـمرف  نآ  رد  هک  دیـسر  دـیلو  هب  دـیزی  هماـن  یتقو 
ـ  ادـخ لوسر  دـنزرف  نوخ  رد  زگره  نم  دـهدب ، نم  هب  شیاهتمعن  اهتنیز و  عاونا  اب  ار  ایند  همه  دـیزی  رگا  « ِهللاِاب ِّالا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  ال  :» تفگ

نیسح نتشک  داهنـشیپ  ناورم  یتقو  دیوگ : یم  يرونید  [ . 160  ] شابوگ دهاوخ  هچره  دش  مهاوخن  کیرش  مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 
ِمَدـِب ُبَساُحی  يذَّلا  َّنِا  ِهللا  َو  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا ـ  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَـمِطاف  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْلتَِقب  َّیَلَع  ُریـُشتَا  َکَْـحیَو  :» تفگ داد  دـیلو  هب  ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا ـ  لوسر  رتخد  همطاف  رسپ  نیسح  نتشک  هب  ارم  ایآ  وت  رب  ياو  [ . 161 « ] ِهللاَْدنِع ِنازیْملا  ُفیفََخل  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ِْنیَسُْحلا 
کبـس شنازیم  ادخ  دزن  رد  تمایق  زور  نیـسح  نوخ  هب  دوش  هبـساحم  هک  سکنآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـنگوس ! ادـخ  هب  ینک ؟ یم  هراشا   ـ

ار دوخ  هک  یصخش  تشادن  راظتنا  و  هدومن ، بجعت  رایـسب  ناورم  ناور  يدیلپ  یمرـش و  یب  زا  دیلو  هک  تسا  راکـشآ  هلمج  نیا  زا  . تسا
: تفگ دیوگ : یم  يزوجلا  نبا  طبس  : تفگ وا  هب  دهدب  ار  يداهنـشیپ  نینچ  دشاب  هقباس  دب  قفانم و  ناورم ، لثم  دنچره  دناد  یم  ناملـسم 

دبات یم  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  هک  مراد  یمن  تسود  مسق  ادخ  هب  « ًاْنیَسُح ُْتلَتَق  یِّنِاَو  ُسْمَّشلا ، ِْهیَلَع  ْتَعَلَط  ام  یل  َّنَا  ُّبُِحا  ام  ِهللاَو  ،» ناورم يا 
َْتبُرَغ َو  ُسْمَّشلا  ِْهیَلَع  ْتَعَلَط  ام  یل  َّنَا  َّبُِحا  ام  ِهللا  َو  :» تفگ هک  هدرک  تیاور  ریثا  نبا  [ . 162  ] مشاب هتشک  ار  نیسح  نم  و  دشاب ، نم  لام 

ُفیفََخل ِْنیَـسُْحلا  ِمَدـِب  ُبَساُحی  ًءَْرِما  َّنَا  ُّنُظََأل  یِّنِا  ِهللا  َو  ُِعیابُا  َلاـق ال  ْنَا  ًاْنیَـسُح  ُْتلَتَق  ْنَا  ًاْنیَـسُح  ُْتلَتَق  یِّنِا  َو  اـهِْکُلم  َو  اینُّدـلا ، ِلاـم  ْنِم  ُْهنَع 
ـ  مالّـسلا هیلع  ءادهـشلادیس ـ  نتـشک  هب  ار  دـیلو  ناورم ، هکنیا  زا  دـعب  هـک  هدرک  تـیاور  یمزراوـخ  [ . 163 « ] ِۀَـمایِْقلا َمْوَی  ِهللاَدـْنِع  ِنازیْملا 

دیلو یتفیب . يراد  دیزی  دزن  هک  يرابتعا  هجرد و  زا  هک  مسرت  یم  ینکن  نیسح  راک  هب  نداد  نایاپ  رد  باتش  رگا  تفگ : و  درک ، صیرحت 
اهر وت ! رب  ياو  شاـب ، مارآ  [ .) 164 « ] َنیِّیبَّنلا ِْدلُو  ُۀَّیَِقب  ُهَّنِإَف  َۀَـمِطاف  ِْنبِا  یف  َلْوَْقلا  ِنِسْحَأ  َو  اذـه ، َکِمالَک  ْنِم  ینْعَد  ْکَْحیَو  ًالْهَم . :» تفگ
لقن یمزراوخ  زین  و  (. تسا ناربمغیپ  نادـنزرف  هدـنام ي  یقاب  وا  اریز  زاس ! وکین  همطاف  رـسپ  نأش  رد  ار  تراتفگ  نانخـس . نیا  زا  ارم  نک 
َیِلا َهَّجََوت  ْدَـق  ًِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُْحلا  َّنِاَف  ُدـَْعب  اّمأ  :» تشون دایز  نبا  هب  دـش  هاگآ  قارع  يوس  هب  ینیـسح  بکوم  هجوت  زا  دـیلو  یتقو  هک  هدرک 

َکِـسْفَن یلَع  َجَّیَُهتَف  ٍءوُِسب  ِْهَیلِإ  َِیتَأت  ْنَأ  ٍدایِز  َْنباَی  َرَذْحاَف  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا ـ  ِلوُسَر  َْتِنب  ُۀَمِطاف  َو  ِلُوتَْبلا ، َۀَمِطاف  ُْنبا  َوُه  َو  ِقارَْعلا ،
نیـسح ماقم  تمظع  تیبوبحم و  نآ  زا  هک  همان ـ  نیا  «. اْینُّدـلا ِتَماد  ام  ًادـَبَأ  ُۀَّماْعلاَو  ُۀَّصاْخلا ، ُهاْسنَت  َو ال  ٌءیَـش ، ُهُّدُـسَی  اـم  اْینُّدـلا  ِهِذـه  یف 

و هدش ، قارع  هجوتم  یلع  نب  نیسح  : تسا نیا  تسا . راکـشآ  مومع  بولق  رد  وا  تامارتحا  کته  ساکعنا  ءوس  تدش  نیملـسم و  نیبرد 
و یئامن ، يراتفر  دب  وا  هب  تبسن  هکنآ  زا  سرتب  سپ  تسا ، مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ـ  ادخ ربمغیپ  رتخد  همطاف  لوتب ، همطاف ي  رـسپ  وا 

شوـمارف ار  نآ  تسا  یقاـب  اـیند  اـت  ماوـع  و  صاوـخ ، هشیمه  و  دـیامنن ، ناربـج  ار  نآ  زیچ  چـیه  هـک  يزیگنا  رب  يراـع  بـیع و  دوـخ  رب 
درکن یئانتعا  دیلو  همان  هب  ادخ  نمـشد  نآ  « دیلَْولا ِباتِک  یِلا  هللا  ُّوُدَـع  ْتِفَْتلَی  ْمَلَف  :» دـیوگ یم  ناتـساد  نیا  لقن  زا  دـعب  یمزراوخ  . دـنزاسن

لزنم هب  دنک ، رکف  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  اب  ندیگنج  هرابرد  ات  تفرگ  تلهم  هللادـیبع  زا  دعـس  نب  رمع  یتقو  دـیوگ  یم  ریثا  نبا  [ . 165]
نب ةزمح  . تشاد یم  زاـب  میظع  مرج  نیا  هب  مادـقا  زا  ار  وا  دومن  یم  تروشم  سک  ره  اـب  درک  تروشم  شدوـخ  ناـهاوخ  ریخ  اـب  دـمآ و 

دـمآ و وا  دزن  شرهاوخ  رـسپ  دوب  دـیزی  یهاشداپ  ناراذـگ  هیاپ  زا  فورعم و  تیب  لـها  زا  فارحنا  رد  هریغم  شردـپ  هک  هبعـش  نب  ةریغم 
يایند زا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  یئامن  محر  عطق  و  ینک ، تفلاخم  ار  ادـخ  يورب و  نیـسح  گنج  هب  هکنیا  زا  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  تفگ :

رد ینک  تاـقالم  ار  ادـخ  هکنیا  زا  وت  يارب  تسا  رتهب  یئاـیب ، نوریب  دوب  وت  يارب  رگا  نیمز  يور  ماـمت  تنطلـس  زا  و  يراد ، هچنآ  دوخ و 
لها هب  ادخ  تفگ : یم  بعصم  تراما  رد  یعبر  نب  ثبش  مدینش  تفگ : یـسبع  ریهز  وبا  [ . 166  ] دشاب تندرگ  هب  نیسح  نوخ  هک  یلاح 

زا دعب  بلاط و  یبا  نب  یلع  اب  ام  هک  دینک  یمن  بجع  ایآ  دزاس . مورحم  تماقتسا  دشر و  زا  ار  اهنآ  دهدن و  ریخ  زگره  هفوک ) ) رهـش نیا 
نیرتهب هک  یلع  رسپ  اب  هیناز ، هیمـس  رـسپ  هیواعم و  لآ  رانک  رد  نآ  زا  سپ  میدرک  دربن  لاس  جنپ  نایفـس  یبا  لآ  يرای  يارب  شرـسپ  اب  وا 

َْنبا َْتلَتَق  ُثیبَخ  ای  :» تفگ وا  هب  هللادیبع  ردام  هناجرم  هتفگ  تاقبط  رد  دعـس  نبا  لالَـض . ْنِم  ََکل  ای  ٌلالَـض  میدرک  گنج  دوب  نیمز  لها 
نب دیمح  [ . 167  ] دـید یهاوخن  ار  تشهب  زگره  ادـخ  هب  یتشک ! ار  ادـخ  لوسر  رـسپ  ثیبخ ! يا  « ًادـَبَأ َۀَّنَْجلا  يََرت  ـال  ِهللاَو  ِهللا  ِلوُسَر  ِْتِنب 

، مدیـسرپ شلاح  زا  متفر و  وا  دزن  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  گـنج  زا  نتـشگزاب  زا  دـعب  دوب  تسود  نم  اـب  دعـس  نب  رمع  تفگ : ملـسم 
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و مدرک ، يدنواشیوخ  عطق  دشاب  نم  زا  رتدب  وا  تشگزاب  هک  تشگنرب  و  تفرن ، نوریب  شلزنم  زا  سکچیه  هک  سرپن  نم  لاح  زا  تفگ :
چیه : » تفگ یم  هار  نایم  تفر  یم  شلزنم  هب  و  تساخرب ، دایز  نبا  دزن  زا  یتقو  دعس  نبرمع  زین  و  [ . 168  ] مدش بکترم  ار  یگرزب  هانگ 

، مدرک تیصعم  ار  لداع  يادخ  و  ار ، رجاف  دایزرسپ  ملاظ  قساف  مدرک  تعاطا  متشگزاب ، نم  هک  هنوگنیا  هب  درکن  رفـس  زا  تشگزاب  سک 
زا تشذگ ، یم  مدرم  زا  یهورگ  هب  تقو  ره  دندرک  یم  يریگ  هرانک  وا  زا  مدرم  دوب  هدنز  ات  دعس  رمع  «. مدیرب ار  هفیرـش  يدنواشیوخ  و 

هناخ راچان  داد  یم  مانشد  وا  هب  دید  یم  ار  وا  سکره  و  دندمآ ، یم  نوریب  مدرم  دش  یم  دجسم  لخاد  تقو  ره  دندنادرگ و  یم  يور  وا 
رب دندوب  هدروآ  ماش  هب  هفوک  زا  ار  نیسح  رس  هک  تعامج  نآ  یتقو  دنا : هدرک  تیاور  يربط  ریثا و  نبا  [ . 169  ] تشگ هتشک  ات  دش  نیشن 

رماع نب  هللادبع  رتخد  دنه  دنتفگ ، شیارب  ار  البرک  تشذگرس  و  دندراذگ ، نوعلم  نآ  يور  شیپ  ار  كرابم  رس  نآ  و  دندش ، دراو  دیزی 
دیزی ؟ تسا ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  رسپ  نیسح  رس  ایآ  : تفگ دمآ  نوریب  ابع ) نودب  و   ) دیـشوپ ار  شرـس  شا  هماج  اب  دیزی  نز  زبرک ، نب 
باتـش دایز  نبا  شوپب ! ازع  سابل  شیرق  صلاخ  و  ادخ ، لوسر  رتخد  رـسپ  يارب  و  نک ، هیرگ  دنلب  يادـص  اب  وا  تبیـصم  رد  يرآ  تفگ :

رفنت و جاوما  رد  عقاو و  نیملـسم  هبطاق  تاضارتعا  ریثأت  تحت  نانچ  زین  نوعلم  دایز  نبا  یتح  [ . 170  ] دشکب ار  وا  ادـخ  تشک ، ار  وا  درک 
دوب هتـشون  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  لتق  هب  عجار  هک  یئاه  همان  وحم  و  دوخ ، هئربت  هشیدنا  رد  هک  دش  مان  هدیهوکن  قرغ و  یمومع  راجزنا 

نیسح نتشک  هب  عجار  هک  يا  همان  نآ  تفگ : دعس  رمع  هب  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تداهـش  زا  دعب  دایز  نبا  تفگ : هناوع  نب  ماشه  . دمآرب
ادخ هب  تفگ : دش . مگ  تفگ : يروایب : ار  نآ  دیاب  تفگ : . دش مگ  همان  متفر و  وت  نامرف  ماجنا  يارب  نم  تفگ : تسا ؟ اجک  متـشون  وت  هب 
نم دنگوس  ادخ  هب  . تسا شیرق  هدروخلاس  نانز  دزن  رد  نم  راذتعا  زیوآ  تسد  نآ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : يروایب ! ار  نآ  دـیاب  هتبلا  مسق 
دایز نب  نامثع  . مدوب هدومن  ادا  ار  تحیـصن  قح  مدوب  هدرک  صاـقو  دعـس  مردـپ  اـب  ار  نآ  رگا  هک  مدرک  وت  هب  یتحیـصن  نیـسح  هب  عجار 
هقلح وا  ینیب  رد  هکنآ  رگم  دـنامن  يدرم  دایز  نارـسپ  زا  هک  متـشاد  یم  تسود  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ  یم  تسار  : تفگ هللادـیبع  ردارب 
هدرک تیاور  فنخم  وبا  [ . 171  ] درکن در  ار  نخس  نیا  هللادیبع  هللاو  تفگ  ماشه  . دشاب هدشن  هتـشک  نیـسح  دشاب و  تمایق  زور  ات  یمالغ 

یم هک  ار  برع  نیرتگرزب  و  مّلسو ،ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  رتخد  همطاف  رسپ  یلع  نب  نیسح  دنتفگ : سنا  نب  نانـس  هب  مدرم  هک 
ار ناشدوخ  ياه  هنیزخ  لاوما  مامت  رگا  ریگب ، شاداپ  تدوخ و  ناهدـنامرف  دزن  هب  ورب  یتشک ، دـهد  ناـیاپ  هیما  ینب  تموکح  هب  تساوخ 

داتسیا رمع  همیخ  رد  رب  دمآ  دوب  یقمحا  درم  رعاش و  خاتسگ و  وا  دمآ . دعس  رمع  همیخ  يوس  هب  ور  هراوس  نانـس  تسا ! مک  دنهدب  وت  هب 
الط و ارم  مبـسا  باکر  ات  » ًابَـسَن َنُوبَْـسنَیِْذا  ْمُهُْریَخ  َو  ابَا  َو  ًاُّما  ِساّنلا  َْریَخ  ُْتلَتَقابَّجَحُْملا  َِکلَْملا  ُْتلَتَق  یِّنِا  ابَهَذ  َو  ًۀَِضف  یباکِر  ِْرفْوَا  : تفگ و 
ردپ و تهج  زا  دوب  مدرم  نیرتهب  هک  ار  یسک  متـشک  متـشک ، ار  لالج ) تمظع و  بحاص   ) نیـشن هدرپ  ناطلـس  نم  اریز  نک ! ناراب  هرقن 

هقافا زگره  هک  یتسه  يا  هناوید  هک  مهد  یم  تداهش  تفگ : دعـس  رمع  !«. دوب اهرابت  نیرتهب  زا  شبـسن  بسن ، هب  راختفا  ماقم  رد  و  ردام ،
يا تفگ : و  دز ، وا  هب  دوخ  یتسد  بوچ  ای  کچوک  رجنخ  اب  دندومن  همیخ  دراو  ار  وا  یتقو  دـیروایب ، نم  دزن  ار  وا  تفگ : سپـس  یتفاین 
رمع هک  یهیبنت  نیا  اب  [ . 172  ] دنز یم  ار  تندرگ  دونشب  وت  زا  ار  نانخس  نیا  دایز  نبا  رگا  ادخ  هب  یئوگ ؟ یم  نخـس  هنوگنیا  ایآ  هناوید ،

، دایز صاوخ  زا  هک  ثیرح  نب  ورمع  [ . 173  ] درک تئارق  ار  راعشا  نیمه  درب  دایز  نبا  دزن  ار  كرابم  رس  یتقو  یلوخ  درک ، نانس  زا  دعس 
، هاکناج ربخ  رد  يزوج  نبا  طبـس  لقن  هب  انب  دش  یم  راذگاو  وا  هب  هفوک  يرادنامرف  تباین  اهنآ  فرط  زا  یهاگ  و  دوب ، هللادیبع  شرـسپ  و 

يروآ عمج  دوب  شـشود  هب  هک  يزخ  يادر  رد  تفرگ و  دایز  نبا  زا  ار  كرابم  رـس  نآ  ياضعا  تشوگ و  زا  یکچوک  ياه  هعطق  ریوقت 
[174  ] دـیدرگ زخلاراد  هب  فورعم  هناـخ  نآ  دومن و  نفد  شدوخ  هناـخ  رد  و  درک ، نفک  دز و  اـهنآ  رب  بیط  رطع و  داد و  لـسغ  و  درک ،

نوفدم دوخ  هناخ  رد  ار  نآ  دومن و  لیلجت  مارتحا و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  رـس  تشوگ  زا  ثیرح  نب  ورمع  هکنیا  زا  درک  بجعت  دـیابن  .
هک اجنآ  ات  ار  نید  هک  صاخشا  هنوگنیا  اریز  درک ؛ یم  راک  هللادیبع  دایز و  نامرف  قبط  رب  دوب و  هیما  ینب  بزح  رامـش  رد  هکنیا  اب  تخاس 
مه ام  رصع  رد  اهنیا  دنشورف . یم  ایند  هب  ار  نید  هضراعم  تمحازم و  ماگنه  رد  و  دنرامش ، یم  مرتحم  دنکن  تمحازم  اهنآ  يدام  عفانم  اب 
نآ لـتاق  اـما  درمـش  یم  دوخ  هناـخ  تکرب  بجوم  ار  نآ  دـیاش  و  دومن ، یم  سیدـقت  نیـسح  رـس  تشوـگ  زا  ثیرح  نب  ورمع  . دنرایـسب
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فده اب  اما  دننک  یم  تدارا  راهظا  مالّسلا ـ  هیلع  ءادهشلادیس ـ  هب  تبسن  هک  دنتسه  یمدرم  مه  ام  نامز  رد  درک و  یم  يرای  ار  ترـضح 
نآرق دنتوافت ، یب  ناشنانز  تّفع  باجح و  هب  تبسن  اما  دننک  یم  هیرگ  تیب  لها  ناوناب  رئاس  بنیز و  يریـسا  يارب  دنیامن ، یم  هزرابم  وا 

مالـسا میلاعت  نآرق و  ماکحا  اب  یلو  دنریگ  یم  رـس  رب  نآرق  دننک  رفـس  دنهاوخ  یم  تقو  ره  دـنهد و  یم  رارق  دوخ  ناکدوک  دـنبوزاب  ار 
ـ  نیسح يور  هب  ریـشمش  ندیـشک  زا  هدرک و  يراکمه  دیزی  اب  دندوب  نامز  نآ  رد  رگا  مه  اهنیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  . دننک یم  تفلاخم 

!« یناملسم نیارب  فا  ناناملسم و  نیا  رب  فا  .» دندرک یمن  يراددوخ  مالّسلا ـ  هیلع 

ءادهشلادیس تداهش  ساکعنا 

مغ اهناملـسم  يارب  . دـش وربور  دـیدش  فسأت  رثأت و  اب  نیـشن  ناملـسم  دالب  و  یمالـسا ، عماجم  مامت  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تداـهش 
مالسا زکرم  زا  هداتفا  رود  طاقن  زا  يا  هراپ  رد  هچرگا ـ  . دوبن يربخ  رورس  نآ  راگدای  و  ربمغیپ ، طبس  هناگی  تداهش  عیجف  ربخ  زا  رتزیگنا 

دوب عنام  داتفا ، یم  قافتا  مالسا  ملاع  رد  هچنآ  قیاقح  هب  یهاگآ  زا  ار  اهنآ  رابخا ، لرتنک  و  دوب ، يوما  دیدش  هطلس  تحت  اهنآ  تیبرت  هک 
دمآ تفر و  ـالبرک و  ناریـسا  ياـهیرگاشفا  تاـغیلبتاب و  یلو  دیـسرن ، دارفا  شوـگ  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  دـیاب  هک  روـطنآ  ادـتبا  رد   ـ

یتسارب . تفرگ ارف  ار  اج  همه  يدوز  هب  راجزنا  ترفن و  جوم  و  دندش ، هاگآ  ربمغیپ  نادناخ  اب  هیما  ینب  راتفر  ءوس  زا  مدرم  مومع  نیعلطم ،
قوقح هریج و  هب  ار  دوخ  فرـش  هک  میخژد  نازابرـس  یتـلود و  نارومأـم  ار  اـج  همه  هک  دـندرک ـ  دیهـش  ار  نیـسح  هک  یطیارـش  نآ  رد 

ار مدرم  لمعلا  سکع  نیرتکچوک  رانک  هشوگ و  همه  رد  تموکح  ناهاگآراک  یسوساج و  هاگتسد  و  هتفرگ ، رظن  تحت  دندوب ، هتخورف 
یم دیهـش  مه  ار  ربمغیپ  نیـسح  ياج  هب  رگا  دنتخاس ـ  یم  التبم  دیدش  تابیذعت  و  نادنز ، ياهلاچ  هایـس  هب  ار  اهنآ  و  دنداد ، یم  شرازگ 

نز و لهاج ، ملاع و  نمـشد ، تسود و  . تشگ یمن  راکـشآ  نیملـسم  عماوج  رد  نآ  ساکعنا  اهنیا  زا  شیب  یلیخ  دیاش  ادـتبا  رد  دـندرک ،
تمرح کته  هب  تبـسن  ناشتراسج  یخاتـسگ و  هنایـشحو و  لمع  نیا  تباهم  زا  و  دندیزگ ، نادـند  هب  تریح  تشگنا  هعقاو  نیا  زا  درم ،

هدینش تدابع  بارحم  رد  ار  یلع  تداهش  هکنیا  نیا  اب  صاع  ورمع  هللادبع  دننام  سانـشرس  دارفا  زا  یـضعب  . دندومن اهبجعت  لوسر  ادخ و 
لاس هاجنپ  زونه  اریز  دوبن  مه  یندرک  رواب  يرآ  . درک یمن  رواب  ینیب و  شیپ  ترضح  نآ  لتق  هب  ار  رارشا  رساجت  نیـسح و  تداهـش  دوب ،
هنماد و  هدیـسر ، نایناهج  شوگ  هب  بیجع  تعرـس  اب  وا  تلاسر  يادص  دیحوت و  گناب  یلو  دوب  هتـشذگن  مالـسا  مظعا  ربمغیپ  تلحر  زا 

هداد ناکت  ار  اقیرفآ  ایسآ و  ناروطارپما ؛ ناهاشداپ و  نارادمامز و  اه و  هرکیپ  اهتب و  شتسرپ  زا  اهناسنا  يدازآ  تضهن  مالـسا و  تاحوتف 
یم رس  تشپ  ار  یقالخا  مئامذ  هدیورگ و  نآرق  میلاعت  هب  هدش و  مالسا  ینامسآ  تضهن  دراو  گرزب  ياهروشک  زا  هدمع  تمـسق  و  دوب ،

دارفا همه  يوس  هب  شموق و  يوس  هب  هک  يربمغیپ  . تخاس یم  حـتف  ار  يرایـسب  ياـهلد  ربمغیپ  نیا  تمظع  تیـص  زور  هب  زور  دنتـشاذگ .
تملظ زا  و  یئانشور ، هب  یکیرات  زا  اراهنآ  دوشگ و  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  تورث و  انغ و  تداعـس ، تزع ، تمحر ، ياهرد  همه ي  رـشب ،
اهتمعن عاونا  یلاع و  عامتجا  هنادنمتفارـش و  تایح  نآ  هب  یماکان  گنن و  زا  رپ  هنایـشحو و  عضو  نآ  زا  و  یگدـنز ، هب  گرم  زا  و  رون ، هب 

تما نیقفانم  رارشا و  زا  یعمج  هک  دوب  هتـشذگن  تکرب  تزع و  هیامرـس  نابرهم و  فوطع و  ربمیپ  نیا  تشذگ  رد  زا  لاس  هاجنپ  . دیناسر
: ناشزیچ همه  وا  ینامسآ  ياه  همانرب  ربمغیپ و  توعد  هک  یناسک  زا  دنداد  یم  وا  يربمایپ  تلاسر و  هب  تداهش  نابز  هب  هک  یناسک  زا  وا 

زیزع رـسپ  دندش . یـسانشن  قح  خیرات و  تایانج  نیرتگرزب  بکترم  دندش و  عمج  دوب ، هدش  ناشراختفا  ناشتردق و  ناشدـجم ، ناشتزع ،
شـالت و تما ، تاـجن  يارب  دوب و  تیناـسنا  تـالامک  ماـمت  رهظم  و  اـهنآ ، يدنلبرـس  راـختفا و  هیاـم  ربمغیپ  دوخ  دـننام  هک  ار  ربمغیپ  نآ 
داّهز و داّبع و  و  نآرق ، ءاّرق  و  ضرا ، داتوا  زا  همه  هک  شباحـصا  نارای و  زا  دنچ  ینت  لاسدرخ و  لافطا  تیب و  لها  اب  درک  یم  شـشوک 

دورف ینابایب  کی  رد  دندوب ـ  ادخ  بّرقم  ناگتـشرف  هنومن  تراهط  یکاپ و  رد  هعماج و  يامنهار  یناسنا و  هلـضاف  قالخا  گرزب  نامّلعم 
ریظن خیرات  هک  یعضو  نیرت  عیجف  هب  و  هتسب ـ  دندوب  نامهیم  هک  اهنآ  يور  رب  ار  بآ  و  هداد ، رارق  یگنـشت  تمحز  تدش  رد  و  دندروآ ؛
یمن راظتنا  اریز  دورب . ولج  مه  دـح  نیا  ات  رـشب  تیانج  تنایخ و  تفر  یمن  راظتنا  اریز  . دوبن یندرک  رواب  . دنتـشک دـهد  یمن  ناـشن  ار  نآ 
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اریز . دوب زیگنا  تفگـش  تیاـهن  یب  . دـنک طوقـس  متـس  ملظ و  لـئاذر  و  یقـالخا ؛ تاـبکن  تاـکرد  نیرت  قیمع  رد  هنوگنیا  تیرـشب  تفر 
یمن رتلـضاف  ار  یـسک  مالـسا  ملاـع  رد  وا  زا  و  دنتخانــش ، یم  ار  نیــسح  دـندوب ، هدرک  توـعد  ار  وا  نیــسح ، ناگدنــشک  زا  يرایــسب 

رد هک  يدهن  نامحرلادبع  نامثعوبا  دنتشاد . رارقا  مه  ناشدوخ  دش  راکـشآ  همه  رب  اهنآ  یـشورف  تفارـش  و  یـشورف ، نید  اریز  . دنتـسناد
و هتفای ، ار  یسراف  ناملس  تبحاصم  لاس  هدزاود  و  هدومن ، تکرش  رافک  اب  نیملسم  گنج  نیدنچ  رد  و  هدرک ، رایتخا  مالسا  ربمغیپ ، دهع 
و درک ، ترجه  هفوک  زا  یتحاران  رثأت و  تدش  زا  دیسر ، تداهـش  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  یتقو  دوب  فورعم  نآرق  تئارق  تدابع و  رد 

هللا یلص  ربمعیپ ـ  رتخد  رسپ  نآ  رد  هک  يرهش  رد  [ . 175 « ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا ـ  ِلوُسَر  ِْتِنب  ُْنبا  ِهیف  َِلُتق  ًادََلب  ُنُکْـسَا  ال  :» تفگ
ّما هجیدـخ  زا  دـعب  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  ناـنز  نیب  رد  هک  هملـس  ّما  . منیزگ یمن  تنوکـسدشاب  هدـش  هتـشک  هـلآو ـ  هـیلع 

( هناـبجعتم  ) دیـسر وا  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تداهـش  ربخ  یتـقو  دعـس  نبا  تیاور  هب  دوب  ناملـسم  نز  کـی  هتـسجرب  هنومن  نینمؤملا 
نسح [ . 176  ] دش شوهیب  ات  درک  هیرگ  ردقنآ  سپس  دنک  رپ  شتآ  زا  ار  ناشیاهربق  اه و  هناخ  دنوادخ  دندرک ؟ ار  يراک  نینچ  ایآ  : تفگ

یم تشهب  رب  ار  منهج  شتآ  دنتخاس ، یم  راتخم  منهج  تشهب و  نایم  ارم  و  دندوب ، نم  موق  زا  نیسح  ناگدنـشک  رگا  تفگ : یم  يرـصب 
يرهز [ . 177  ] موشن هدنمرش  ترـضح  نآ  زا  دتفین و  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  يورب  ممـشچ  تشهب ، رد  هکنآ  يارب  مدیزگ 

ـ  ادخ لوسر  رگا  هک  ار  یناناوج  دنتشک  : تفگ درک و  هیرگ  دیسر  میثخ  نب  عیبر  هب  مالسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تداهـش  ربخ  یتقو  دیوگ : یم 
دوخ يوناز  رب  ار  اهنآ  داد و  یم  اذـغ  اهنآ  هب  دوخ  تسد  اب  و  ار ، اهنآ  تشاد  یم  تسود  دـید  یم  ار  ناشیا  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص 

: دنتفگ دیدرک ؟ هچ  دیـسرپ : دندوب ، هدروآ  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  ءادهـشلادیس ـ  رـس  هک  یناسک  زا  یتقو  مکحلا  نب  ییحی  [ . 178  ] دیناشن یم 
نب ییحی  تسا ، اهنآ  ریـسا  نانز  نیا  اـهنآ و  ياهرـس  نیا  و  میتشک ، ار  همهاـم  درم ، هدـجه  تیب ، لـها  ینعی  ناـشیا  زا  اـم  رب  دـندش  دراو 
یلص دمحم ـ  زا  دیا  هدش  بوجحم  امش  « َفَرَْـصناَف َماق  َُّمث  ًاَدبَا  ْرمَا  یلَع  ْمُکَعِماُجا  َْنل  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  دَّمُْحم  ْنَع  ُْمْتبِجُح  :» تفگ [ 179  ] مکحلا

يراکمه امـش  اب  يراک  چـیه  رد  زگره  نم  داتفا ) دـهاوخن  ترـضح  نآ  لامج  هب  ناتمـشچ  ینعی   ) تمایق زور  رد  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا 
ارم دادربخ  دیوگ : یم  فنخم  وبا  . دـناوخ دـیزی  سلجم  رد  ار  فورعم  راعـشا  نآ  هک  تسا  سک  نامه  ییحی  نیا  و  [ . 180  ] درک مهاوخن 
ِيذ ِدـْبَْعلا  ِدایِز  ِْنبِا  ْنِم  ۀـَبارَق  ینْدَا  ِفَّطلا  ِْبنََجب  ٌماُهل  : تفگ ناورم  ردارب  مکحلا  نب  ییحی  تفگ : یـسبع  هراـمع  یبا  زا  یـسبع  رفعج  وبا 

رد دـندوب  البرک  نیمز  رد  هک  گرزب  رکـشل  نآ  » لْسَن ْنِم  َمْوَْیلا  یفَطْـصُْملا   ِ لِـال ْسَیل  َو  یـصِْحلا  َدَدَـع  اُهلْـسَن  یـْسمَا  ٌۀَّیَمُِـسلْغَْولا  ِبَسَْحلا 
زورما یفطـصم  لآ  يارب  هک  یلاح  رد  تساهگیر  ددع  هب  شرابت  لسن و  هّیمـس  رهگ ! دـب  هدرب ي  دایز ، نبا  زا  دـنرتکیدزن  ام  هب  یـشیوخ 

هک دندوب  رایـسب  هیما  ینب  ناسک  نایفارطا و  زا  مکح  نب  ییحی  دننام  [ . 181  ] وش تکاس  تفگ : دز و  وا  هنیس  هب  دیزی  «. هدنامن یقاب  یلـسن 
، دنیامنن زاب  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  ناگدنـشک  شهوکن  مذ و  هب  ار  نآ  دنراد و  هاگن  ار  دوخ  نابز  دنتـسناوت  یمن  دندروخ و  ناکت  تخس 
رد یتـح  دـنیوگن ؛ يزیچ  تسـشن  اـهنآ  یتـموکح  ياههاگتـسد  ناوـعا و  هّیما و  ینب  نماد  رب  مرج  نیا  باـکترا  زا  هک  یگنن  راـع و  زا  و 

یمن دوب  هدرب  یئوب  هرهب و  مالـسا  زا  يا  هرذ  سکره  اریز  دش ؛ دنلب  ضارتعا  يادص  دش  هداد  حرـش  اقباس  هکنانچ  زین  دیزی  هناخ  نوردـنا 
نیلماع هب  و  دیاشگن ، ضارتعا  هب  نابز  و  دننک ، ریسا  ار  ناشنانز  دیهش و  ار  تّوبن  نادناخ  نادرم  هک  دنک  اشامت  ار  اه  هنحـص  نیا  تسناوت 

ادخ دـیزگرب . تلذ  یتسپ و  اب  یگدـنز  رب  ار  تفارـش  تمارک و  اب  ندرم  نیـسح ، :» تفگ ریبز  نب  هللادـبع  . دـنکن نیرفن  تنعل و  مئارج  نآ 
و درک ، دهاوخن  ادیپ  نانیمطا  هیما ) ینب  ینعی   ) مدرم نیا  هب  یسک  رگید  نیسح  زا  دعب  دزاس . راوخ  ار  وا  هدنشک  و  دنک ، تمحر  ار  نیسح 

بش رد  تدابع  زامن و  هب  شنداتسیا  هک  ار  یسک  دنتـشک  دنگوس  ادخ  هب  دریذپ . یمن  ار  ناشدهع  دومن و  دهاوخن  قیدصت  ار  اهنآ  نخس 
سکنآ نیسح  مسق  ادخ  هب  لیاضف . نید و  تهج  زا  نیملسم  تماعز  و  تفالخ ، هب  دوب  رتراوازـس  و  دوب ، رایـسب  شیراد  هزور  و  ینالوط ،

راکـش مارح و  ندیـشون  و  یناوخ ، هزاوآ  انغ و  و  دنک ، كرت  ار  ادخ  دای  رکذ و  سلاجم  هزور و  ادخ ، میب  زا  هیرگ  نآرق ، تئارق  هک  دوبن 
باوخ رد  ار  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ ـ  :» تفگ سابع  نبا  [ . 182 « ] تشاد دـیزی  هب  ضارتعا  تاملک  نیا  رد  دـیامن و  رایتخا  ار 

نوخ نیا  دومرف : تسیچ ؟ نیا  هللا  لوسر  ای  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  متفگ : دوب  نوخ  زا  یگنت  شتـسد  رد  هدولآ و  رابغ  ناـشیرپ و  مدـید 
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دیهـش نیـسح  اروشاع ) زور   ) زور نامه  رد  هک  دش  فوشکم  دعب  مدرک » يروآ  عمج  ار  نآ  هراومه  زورما  تسا ، وا  باحـصا  و  نیـسح ،
وا ياه  هنوگ  رد  هک  درک  هیرگ  ردقنآ  دیسر  يرصب  نسح  هب  مالّسلا ـ  هیلع  ءادهشلادیس ـ  تداهـش  ربخ  نوچ  دیوگ : يرهز  [ . 183  ] هدش
رـس دـنگوس ، ادـخ  هب  تشک ! ار  وا  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  تّما  نآ  ناـیم  زا  يا  هدازاـنز  هک  یتّما  ّتلذ  زا  ياو  تفگ : و  دـش ، رهاـظ  هیرگ  رثا 
ریرب بانج  هک  وا  هب  رباج  نب  بعک  نز  [ . 184  ] تفرگ دنهاوخ  ماقتنا  هناجرم  رسپ  زا  شردپ  شدج و  سپ  ددرگ ، یم  زاب  شنت  هب  نیسح 
تفگ مهاوخن  نخـس  وت  اـب  زگره  نم  یتشک ! ار  نآرق  ناـیراق  دّیـس  ریرب  يدرک و  يراـی  ار  همطاـف  رـسپ  ناگدنـشک  : تفگ دوب  هتـشک  ار 

لمحت لباقریغ  نیگنس و  همه  سوفن  و  مدرم ، نادجو  رد  يردق  هب  ترضح  نآ  نتشک  تیانج  یگرزب  و  نیسح ، تداهش  تمظع  [ . 185]
اب و  دـش ، یم  هضرع  اهنآ  هب  هک  یئاه  هبتر  بصانم و  زئاوج و  هب  عمط  تیاهن  اب  دـندوب  هدـش  رـضاح  ـالبرک  رد  هک  یئاـهنآ  یتح  هک  دوب 

یمن دنتشاد ، هللادیبع  يدونشوخ  تیاضر و  بلج  هلیـسو  هب  تموکح  تاسـسؤم  تارادا و  رد  دوخ  تاماقم  ظفح  هب  هک  يا  هقالع  لامک 
ار یهانگ  راب  تیانج و  نیا  ینیگنس  زین  اهنآ  یقش  کیرات و  هایـس و  ياهنادجو  و  دننک ، لفاغ  نآ  تمظع  تیمها و  زا  ار  دوخ  دنتـسناوت 
، دریگب هدـهعب  يرگید  ار  ترـضح  نآ  نتـشک  تساوـخ  یم  اـهنآ  زا  کـی  ره  اذـل  درک ؛ یم  ساـسحا  ًـالماک  دـندوب  هتفرگ  شود  هب  هک 

مخز هس  لهچ و  هزین و  مخز  کی  یـس و  شنینزان  كاپ و  رکیپ  هکنآ  ات  داد ، یم  مزر  تعاجـش  اـب  ناـنچمه  نیـسح  : دـیوگ یم  يواربش 
ینالوط ینامز  و  دـندش ، لیاح  مرح  مایخ  ترـضح و  نآ  نایم  نایهاپـس ، زا  یعمج  اب  رمـش  داتفا ، نیمز  رب  هک  هاگنآ  ات  تشادرب  ریـشمش 

باکترا زا  سک  ره  یلو  دنتشک  یم  دنشکب ، ار  ترضح  نآ  دنتساوخ  یم  رگا  و  دش ، یمن  ترضح  نآ  لتق  هدامآ ي  یـسک  و  تشذگ ؛
میظع متس  نیا  هک  دوب  رظتنم  سکره  دوشن و  هدولآ  نیـسح  نوخ  نتخیر  هب  شتـسد  تساوخ  یم  درک و  یم  يراددوخ  گرزب  مرج  نیا 

رب دـهاجم  مولظم  ماما  نآ  تاحارج ، همهنآ  اب  دـندرک و  هلمح  ترـضح  نآ  هب  وس  ره  زا  رمـش  کـیرحت  هب  سپ  . دوش بکترم  يرگید  ار 
اب دومن و  یمن  انتعا  تاحارج  همهنآ  هب  درک و  یم  داهج  اـهنآ  اـب  تعاجـش ، تاـبث و  بلق و  توق  اـب  داـتفا و  یم  نیمز  رب  و  تساـخ ، یم 

ردق اضق و  درک ؟ ناوت  یم  هچ  اما  . تشادن میب  ناگس  دنزگ  زا  هک  دوب  يا  هدنهج  ریش  دننام  دوب . راوتسا  یمـشاه  تزع  یـشرق و  تماهش 
رادقم و یب  ایند  دننادب  مدرم  ات  دهد  يور  مالسا  رد  راوگان  گرزب و  هثداح  و  تخس ؛ تبیصم  نینچ  تشاد  اضتقا  یهلا  تمکح  و  یلزا ،
زا مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  و  دـننک ، یـسأت  ترـضح  نآ  هب  بئاصم  اهیتخـس و  رد  نارگید  تسا ، مزالم  نآ  اـب  تاـمئالمان  و  تسا ، ریقح 

هبیبح نت  هراپ  زا  رتزیزع  ادـخ  دزن  یـسک  هن  رگا  .و  دـننک یم  وزرآ  ار  ماقم  نآ  گرزب ، تاراختفا  قاشع  هک  دوش  لئان  یماقم  هب  تداهش 
َو ال ُءاشَی  ام  ُلَعْفَی  ُهَّنِکل  .» دوب ترـضح  نآ  نانمـشد  عفد  رب  رداـق  و  اـناوت ، ادـخ  هک  تسا  مولعم  و  دوبن ، یفطـصم  لوسر  طبـس  و  یبتجم ؛

یناحور ملاع  کی  گرم  . دش رادغاد  تبیصم و  رد  قرغ  مالسا  هک  دش  یعون  هب  دماشیپ  تمظع  هب  سوفن  هجوت  [ . 186 « ] ُلَعْفَیاّمَع ُلَئُْسی 
تـشذگ رد  دزاس ؟ یم  راوگوس  ار  مدرم  ردـق  هچ  قالخا  بیهذـت  حاورا  لـیمکت  سوفن و  تیبرت  هب  دـنمقالع  و  هعماـج ، يارب  زوسلد  و 

میعز تلحر  هک  میدید  همه  . دزاس یم  يراج  ار  اهکشا  و  دنکـش ، یم  ار  بولق  هنوگچ  یبهذم  درف  هب  رـصحنم  میعز  ینید و  عجرم  کی 
يراوگوس متام و  رد  داد و  ناکت  ار  مالـسا  ملاع  هنوگچ  هّرـس  سّدق  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  ام  ردق  یلاع  داتـسا  دـهاجم و  گرزب و 

ناردارب و نادـنزرف و  نیــسح و  تداهــش  تـمظع  تخانــش  رد  . دـش اـپ  رب  درم  نآ  يازع  رد  یــشروش  بـالقنا و  هـچ  و  تخاـس ، قرغ 
هدافتـسا نازیم  سایق و  نیا  زا  دـیاب  دـندوب  تیونعم  تیادـه و  يایرد  كاـنبات  ياـهرهوگ  و  توبن ، نادـناخ  زا  همه  هک  شناـگدازردارب 

یب عیجف و  ياهراتـشک  اب  مأوت  تداهـش  . لاسدرخ لافطا  زا  یتح  بآ ، عنم  یگنـشت و  اب  تداهـش  تمظع  تداهـش ، تمظع  اـهنت  هن  . دومن
هار نازابناج  ياهرکیپ  نتخاس  هنهرب  اب  تداهـش  . نادیهـش كاپ  ياهندـب  رب  نتخات  بسا  اب  تداهـش  . ناراوخریـش ناـکدوک و  هناـمحر ي 

تلاسر و نادـناخ  تراسا  اب  تداهـش  . میتی ياه  هچب  شوگ  اپ و  زا  هراوشوگ  لاخلخ و  ندرک  نوریب  اه و  همیخ  تراغ  اـب  تداهـش  . ادـخ
سایقم دـننام  يداع  ياه  سایقم  اب  دوش  یمن  ار  بئاصم  نیا  زا  کی  چـیه  . تلالج و  تمـصع ، تفع و  ياهمرح  نیرت  سدـقم  نایگدرپ 

زجاع اهلد  رد  نآ  ساکعنا  بئاصم و  نیا  تمظع  ینیگنـس  هزادـنا و  نییعت  زا  یـسایقم  ره  تفرگ  هزادـنا  عجرم  کی  ای  ملاع  کی  گرم 
ار ولیک  هد  زا  شیب  رادـقم  نییعت  تردـق  هک  کچوک  يوزارت  کی  اب  دـهاوخب  هک  تسا  یـسک  لثم  ام  ياه  هسیاقم  تاـهیبشت و  و  تسا ،
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زا هک  دـنک  یم  داجیا  ینافوط  اهلد  رد  تبیـصم  هنوگنیا  ساکعنا  تسا  مولعم  . دجنـسب ار  همیظع  تارک  گرزب و  ياههوک  دـشاب  هتـشادن 
هاکناج هثداح  نیا  رد  هک  یناسک  زا  يرایـسب  دیزی و  هک  دوب  ببـس  نیا  هب  تفرگ . دـهاوخن  مارآ  راصعا  راهدا و  رورم  و  نامز ، تشذـگ 
نادـجو رد  اج  همه  هک  یهاگداد  گرزب و  همکاحم  رد  دنتـساوخ  یم  کی  ره  و  دـندمآرب ، دوخ  هئربت  ماقم  رد  رهاظ  هب  دنتـشاد  تکرش 

اهنآ فیدر  زا  هئربت و  ار  دوخ  دنتخاس  یم  موکحم  دندرک  متـس  تیب  لها  هب  هک  ار  یناسک  و  نیـسح ، ناگدنـشک  و  هدش ، لیکـشت  مدرم 
ـ  مالّـسلا هیلع  نیـسح ـ  تداهـش  زا  هـکنآ  اـب  دـیزی  . دـندرک یم  یفرعم  رمآ  رـشابم و  لـماع و  ار  يرگید  کـی  ره  تـقیقح  رد  و  جراـخ ؛

تسناوت هچره  مه  اهنآ  دورو  زا  دعب  و  دنتـسرفب ، قشمد  هب  تراسا  لاح  رد  ار  تیب  لها  داد  روتـسد  شدوخ  و  دش ، نامداش  و  دونـشوخ ،
زا هدرپ  دومن و  تئارق  ًانلع  ار  زیمآرفک  راعـشا  نآ  درک و  تناها  هنوگنآ  ربمغیپ ، ادخ و  زیزع  كرابم  رـس  اب  دش و  بکترم  تیانج  متس و 

مراحم ناکیدزن و  یتح  مدرم  سوفن  رد  ار  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تداهـش  ساکعنا  مظع  یتقو  تشادرب ، شردپ  دوخ و  راک  نطاب  يور 
تیب لها  ریاس  تاجاجتحا  و  ماش ، دجسم  رد  مالّسلا ـ  امهیلع  نیدباعلا ـ  نیز  بنیز و  هناعاجش  و  ارغ ؛ ياه  هبطخ  نآ  اب  یتقو  دید و  دوخ 

دنک تنعل  ادخ  َۀـَناجْرَم ، َْنبا  ُهللا  َنََعل  تفگ : نیدـباعلا  نیز  ترـضح  هب  و  دـمآرب ، يزاسرهاظ  ماقم  رد  دـش ، هجاوم  کچوک  لافطا  یتح 
زا یضعب  نتشک  هب  دنچره  متسناوت  یم  ات  و  مدیـشخب ، یم  وا  هب  تساوخ  یم  نم  زا  تردپ  هچره  مدوب  البرک  رد  نم  رگا  ار  هناجرم  رـسپ 

هدروآرب هک  سیونب  يراد  هک  یتجاحره  و  امرف ، هبتاکم  نم  اب  هنیدم  زا  نونکا  دش ، هچنآ  دش  نکل  و  مدرک ؛ یم  عافد  وا  زا  دوب  منادنزرف 
لاحشوخ وا  دشاب ؛ لئاق  يرابتعا  شزرا و  قیاقح  لیاضف و  يارب  هک  دوبن  یسک  دوبن و  نامیشپ  نیسح  نتشک  زا  زگره  دیزی  [ . 187  ] تسا

ار هیقب  نیا  دیـسرت  یمن  مومع  رفنت  راجزنا و  نتفای  تدـش  زا  رگا  و  تسا ؛ هتفرگ  ار  دوخ  ماقتنا  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  زا  هک  دوب 
دروم میهد  یم  حرـش  مه  ًادعب  و  دش ، هتفگ  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  ار  دایز  نبا  وا  . درک ماع  لتق  ار  هنیدم  رهـش  هچنانچ  درک  یم  ماع  لتق  مه 

ام هک  دوب  نیا  دایز  نبا  و  دـیزی ، باسح  . درک یم  ار  تاراهظا  نیا  راچان  دوب  هدـش  طلغ  شباسح  نوچ  اما  داد  رارق  دوخ  تبحم  ناسحا و 
یعرش و لمع  کی  ار  ترضح  نآ  لتق  و  میهد ، یم  بیرف  ار  نادان  مدرم  میتسناوت  رگا  میزات ، یم  بسا  شندبرب  میشک و  یم  ار  نیـسح 
و هوـشر ، عـیمطت و  اـب  میتـسناوتن  رگا  و  میرامـش ، یم  شمارآ  مظن و  هب  لـخم  تسا  یقیقح  حلـصم  هک  ار  وا  و  مینک ، یم  یفرعم  ینوناـق 

تسایر یسرک  هوشر و  لام و  اب  هک  ار  یناسک  نآ  و  مینک ، یم  شوماخ  تکاس و  ار  نیـضرتعم  زا  یعمج  لاملا  تیب  ياهرد  ندراذگزاب 
رد هیواعم  هک  روطنامه  میریگ  یم  ار  ناشـسفن  ینیب ، شوگ و  تسد و  عطق  دـیعبت و  باعرا و  دـیدهت و  اب  دـنوش  یمن  مارآ  هبتر  عیفرت  و 
رد ربانم  رب  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  نینمؤملاریما ـ  هب  ازـسان  بس و  ًانلع  و  درک ، راتفر  ناناملـسم  نارـس  و  یلع ، ناتـسود  اب  دوخ  یهاشداپ  تدـم 

گناب و  دـماین ، رد  تسرد  مه  یهاتوک  تدـم  تقوم و  روطب  یتح  هیما  ینب  باسح  اجنیا  اما  تخاـس ؛ جـیار  نیملـسم  دـجاسم  اـهرهش و 
وحم ار  ءادهـشلادیس  تداهـش  راثآ  تسناوتن  رگید  ملاظم  هنیدـم و  ماـع  لـتق  و  دـش ، دـنلب  نیـسح  لـتق  لوا  زور  ناـمه  زا  مدرم  ضارتعا 

زا تیمورحم  یگدنمرـش و  يریز و  هب  رـس  زج  ترـضح  نآ  ناگدنـشک  هک  درک  یلّجت  يروطب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تیمولظم  . دـیامن
هب ترـضح  نآ  اب  گنج  يارب  هک  یناسک  زا  یهورگ  دـیوگ : یم  داّقع  . دـندوبن يرابتعا  وربآ و  کـلام  یمومع ، رفنت  یعاـمتجا و  قوقح 
زا دنتخانـش و  دندوب  هدش  بکترم  هک  ار  یهانگ  یگرزب  اریز  دندوب  یحور  باذع  راشف و  یتحاران ، رد  دندوب  هدنز  ات  دـندوب  هتفر  البرک 

یبا زا  شیپ  ام ، هک  مراد  نب  نابا  ینب  زا  یناوج  ناتـساد  سپـس  دـندوب ، زجاع  دـننک ، هیجوت  ار  دوخ  هانگ  دـنزاسب ، يرذـع  دـنناوتب  هکنیا 
[ . 188 . ] دنک یم  تیاور  میدرک  لقن  جرفلا 

نیسح ماقم  زا  نیعبات  هباحص و  میظعت 

همهنآ اب  و  مالّسلا ،ـ  هیلع  نیسح ـ  هب  تبـسن  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  مظعا ـ  ربمغیپ  هداعلا ي  قوف  ياهـشزاون  اهتبحم و  ینابرهم و  همهنآ  اب 
لفاحم سلاجم و  لقن  رشتنم و  نیملسم  نایم  رد  و  هدش ، هدینش  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ ـ  لوسر  زا  وا  لیاضف  بقانم و  رد  هک  یثیداحا 

، دوبن هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  هب  مالّسلا ـ  هیلع  نسح ـ  شردارب  و  وا ، زا  رت  کیدزن  یسک  هکنیا  اب  و  دوب ، ماوع  صاوخ و  دزشوگ  و 
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، هدوب عمج  نیسح  رد  لماک  وحنب  دزاس  یم  همه  لوبقم  ینتشاد و  تسود  ار ، درف  کی  هک  یصیاصخ  تالامک و  مامت  هکنیا  اب  هصالخ  و 
هللا یّلص  مرکا ـ  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  هک  يزیچنآ  . تسا هدوب  ریظن  یب  لماک و  ترضح  نآ  هب  ناناملـسم  تبحم  هقالع و  هک  تسا  مولعم 

زا دوب . مالّسلا ـ  مهیلع  نینسح ـ  ارهز و  همطاف  یلع و  دوجو  دوب ، مظعا  یبن  تبیصم  رد  نیملسم  یئابیکش  يراودیما و  ثعاب  هلآ ـ  هیلع و 
گرم زا  هک  یئاهلد  يارب  . دـندوب ناناملـسم  فطاوع  تاساسحا و  زکرمت  لحم  و  رهم ، تبحم و  هقالع و  فرط  رفن ، راهچ  نیا  تهج  نیا 

ناگدنامزاب نیا  دوجو  هودنا  نزح و  فیفخت  شمارآ و  هیام  هناگی  دـندوب  هدـش  راتفرگ  ادـخ  لوسر  قارف  نارجه و  هب  و  رادـغاد ، ربمغیپ 
، درکن تسیز  ایند  رد  يزیچ  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  زا  دعب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  میناد  یم  هکنانچ  اما  . دوب یمارگ  زیزع و 

زکرم ارهز  همطاف  تافو  زا  دـعب  . تشگ هدوسآ  تحار و  بئاـصم  هودـنا و  مغ و  جاوما  نآ  زا  و  دـش ، قحلم  راوگرزب  ردـپ  هب  يدوز  هب  و 
اهنآ دوب . رپ  نینـسح  یتـسود  زا  شلد  تشاد  یم  تسود  ار  ربـمغیپ  سکره  . دـندوب شزیزع  نادـنزرف  یلع و  نیملـسم  تاـساسحا  یلجت 
مرگ نشور و  ناشلد  و  داش ، ناشرادید  زا  اهناملسم  دش . یم  هتخانش  ربمغیپ  تبحم  مارتحا و  اهنآ ، تبحم  مارتحا و  دندوب ، ربمغیپ  راگدای 
رهـش دندوب و  هدش  ناملـسم  درم  نز و  ياهلد  کلام  مظعا  ربمغیپ  زا  دعب  لاسدرخ  كدوک  ود  نیا  میئوگب  رگا  . دیدرگ یم  دیما  طاشن و 

رد هنیدـم  ياه  هچوک  رد  اهنآ  یتقو  . میا هدرکن  هغلابم  تشاد ، ار  ربمغیپ  رـصع  یناـحور  تیعقوم  ینیگنـس و  ناـمه  ناـشدوجو  زا  هنیدـم 
یم دـیدپ  مدرم  رد  صوصخم  يروش  قوش و  هدـمآ و  ربمغیپ  هک  دوب  نآ  لـثم  دـندمآ  یم  رگید  سلجم  عمجم و  ره  رد  ربـمغیپ  دجـسم 

تیناـحور و تخاـس و  یم  دنـسرخ  هدنزرـس و  ار  هـمه  اـهنآ  لاـمج  ياـشامت  دـش . یم  دـیدجت  ناـشیارب  ربـمغیپ  ناـمز  تارطاـخ  دـمآ ،
نیا رـضحم  زا  هک  دندوب  رختفم  لدشوخ و  دـندوب ، هدرکن  ربمغیپ  تمدـخ  كرد  هک  اهنآ  . دوب هداد  رارق  ذوفن  تحت  ار  مومع  ناشتیونعم ،

زج یناملسم  چیه  لد  دونشب ، ار  ناشنخس  دنیشنب و  اهنآ  سلجم  رد  تسناوت  یم  سکره  دنا . هدومن  ضیف  كرد  ربمغیپ ، زیزع  راگدای  ود 
يارب زین  تیب ، لها  نیضغبم  قافن و  لها  زا  یضعب  هکلب  دوبن . یلاخ  نیـسح  نسح و  یتسود  زا  مالـسا  ناهج  برغ  قرـش و  رد  قافن  لها 

یـضعب هک  دندرک  یم  یتسود  راهظا  نینـسح  هب  ناناملـسم  ردقنآ  دندومن . یم  تدارا  راهظا  اهنآ  هب  دوخ  یـسایس  حـلاصم  یبیرف و  ماوع 
يارب قشمد  رد  هیواعم  هک  یسلجم  رد  سیق  نب  فنحا  . دنراد یم  تسود  رتشیب  مه  یلع  ناشردپ  زا  یتح  ار  اهنآ  مدرم  دندرک  یم  نامگ 

اب دیاب  هک  تفگ  ینانخس  دراد ، یئوگ  قح  تأرج  سلجم  نآ  لثم  رد  یسک  رتمک  دوب و  هداد  لیکشت  دیزی  تعیب  هنیمز ي  نتخاس  مهارف 
دننک یمن  يراددوخ  اجیب  شیاتس  حدم و  یئوگ و  فازگ  قلمت و  ره  زا  ءارما  نارادمامز و  هب  برقت  يارب  هک  یناسک  و  دوش ، هتشون  الط 

مالّسلا هیلع  نسح ـ  ترضح  اب  هک  ینامیپ  دهع و  نتسکش  زا  ار  هیواعم  فنحا ، . دنهد رارق  نیعلا  بصن  ار  سلجم  نآ  و  نانخـس ، نآ  دیاب 
قارع مدرم  یتسود  تبحم و  زا  دومن و  شرافس  ناناملسم  هماع ي  راکفا  زا  مارتحا  هب  ار  وا  و  داد ، میب  دوب  هتـسب  يدهعتیالو  عوضوم  رد   ـ

ادـخ دزن  رد  يرذـع  یتجح و  چـیه  وت  هک  نادـب  هیواعم ! : تفگ سپـس  تشاد  نایب  ار  یحرـش  مالّـسلا ـ  اـمهیلع  نسح ـ  یلع و  هب  تبـسن 
یفده دصقم و  هچ  يوس  هب  و  دنتـسیک ، نیـسح  نسح و  یناد  یم  وت  هکیلاح  رد  يرادـب  مدـقم  نیـسح  نسح و  رب  ار  دـیزی  رگا  يرادـن ،

مه دیاش  [ . 189  ] دـنراد یم  تسود  رتشیب  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  زا  ار  نسح  قارع  لها  ادـخ  هب  تفگ ـ  تاـنایب  نیا  نمـض  رد  و  دنتـسه ـ 
تاماقم اهیراکادـف و  هدرک و  كرد  ار  ربمغیپ  دـهع  هک  یناسک  يراصنا و  دعـس  نب  سیق  راـمع و  دـننام  هباحـص  صاوخ  هدوب  روطنیمه 

ربمغیپ نادنزرف  هکنآ  هظحالمب  نیسح  نسح و  تبحم  اما  دندیزرو ؛ یم  تدارا  رتشیب  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  هب  دندوب  هدید  ار  یلع  هروهشم 
یم تاـکرب  تاـمارک و  عـبنم  دنتــشاد و  یم  تـسود  ار  اـهنآ  درم  نز و  دوـب و  هـتفرگ  ارف  ار  اــهلد  هـمه  دــندوب  ارهز  لد  ياــه  هوـیم  و 
لاس تفه  هاجنپ و  نیـسح  دیوگ : یم  داقع  . دراد یم  تسود  ار  ربمغیپ  راگدای  عبطلاب  یناملـسم  ره  دندوب و  ربمغیپ  راگدای  اهنآ  . دـندرمش

تسناوتن نانآ  زا  رفن  کی  و  درکن ، دای  یبیع  هب  ار  وا  اهنآ  زا  کیچیه  دنتشادن ، زیهرپ  غورد  زا  هک  تشاد  ینانمشد  هکنیا  اب  درک  یگدنز 
نیسح باوج  رد  دندرک  داهنشیپ  وا  هب  شنارواشم  و  دومن ، تفایرد  ار  نیـسح  زیمآ  باتع  همان  یتقو  هیواعم  یتح  دنک  راکنا  ار  وا  لیاضف 

یلع رد  نم  تفگ : دیامن  ریقحت  ار  نیـسح  تمظع  ینمادکاپ و  تلالج و  هنوگچ  و  دسیونب ، هچ  دـش . ریحتم  دـسیونب ، يزیمآ  تناها  همان 
رد نیـسح  تبحم  روش  مالّـسلا ـ  هیلع  نسح ـ  تلحر  زا  دعب  [ . 190  ] میوگب هک  ما  هتفاـین  يزیچ  نیـسح  رد  یلو  میوگب ، هک  متفاـی  يزیچ 
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مهیلع نسح ـ  همطاف و  یلع و  ربمغیپ و  هب  ناشیاهتبحم  ماـمت  هغلاـبم  یب  و  رتشیب ، وا  رادـید  تراـیز و  هب  اـهنآ  قوش  و  دـش ، رتداـیز  اـهلد 
رفن راهچ  گرم  قارف و  غاد  هب  دشاب و  هتشاد  هدنزارب  هغبان و  هبخن ، دنزرف  جنپ  یسک  هکنآ  لثم  . دش هدوزفا  نیسح  هب  ناشتبحم  رب  مالّسلا ـ 
دنک یم  هفطاع  راهظا  تیاهن  یب  هدنامیقاب  شیارب  هک  يدنزرف  نیمجنپ  هب  تبسن  یصخش  نینچ  دوش  راتفرگ  يرگید  زا  سپ  یکی  اهنآ  زا 
یم تحاران  شیرامیب  زا  تسا ، رـسپ  هشیدنا ي  رد  هراومه  ردام  ای  ردپ  نیا  دوش ، یم  هداعلا  قوف  دسرب  وا  هب  يدنزگ  هکنیا  زا  شـسرت  و 
نآ تبیـصم  زا  رتگرزب  ناشیارب  وا  تبیـصم  دـنوش  التبم  زیزع  دـنزرف  نیا  غاد  هب  ردام  ردـپ و  نیا  رگا  دوش . یم  داـش  شناـمرد  زا  دوش و 

شتیبوبحم اه  ناملسم  دزن  یسک  ره  زا  تشاد  هک  یبسن  فرش  تیزم  ببس  هب  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  دیوگ : یم  داقع  . دوش یم  نت  راهچ 
همه هک  ربمغیپ  دجـسم  رد  ریـسفت  ملع و  سلجم  نیرت  یناحور  [ . 191  ] دـشاب لیام  شیوس  هب  اهلد  هک  دوب  یـسک  رتراوازـس  دوب و  رتشیب 
ریثک نبا  . دوب مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  سلجم  تفگ : یم  مه  هیواعم  هچناـنچ  تسناد  یم  راـختفا  تمینغ و  ار  سلجم  نآ  رد  روضح  سک 

و دندش ، یمن  ادج  وا  زا  و  دـندش ، نیـسح  مزالم  مدرم  دـندیزگ  تماقا  اجنآ  رد  دـندش و  هکم  دراو  ریبز  نبا  نیـسح و  یتقو  دـیوگ : یم 
رابخا رد  مالسا  خیرات  رد  یبهذ  يدقاو و  [ . 192  ] دندینش یم  ار  شنخس  دنتـسشن و  یم  شفارطا  رد  دندش و  یم  دراو  وا  رب  هورگ  هورگ 

رب تلالد  هک  دنا  هدرک  لقن  هدش  تیاور  مه  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص  مظعا ـ  ربمغیپ  خیرات  رد  نآ  ریظن  هک  نوع  یبا  زا  یثیدح  نیسح  لتقم 
تسا نیا  ثیدح  نیا  . دنا هتسناد  یم  شدج  تالامک  رهظم  ار  وا  هکنیا  و  دراد ، نیـسح  یهلا  یحور و  ماقم  هب  مدرم  میظع  داقتعا  نامیا و 

هب مردام  ردپ و  يور  یم  اجک  تفگ : عیطم  نبا  دنک ، یم  یهاچ  هک  دروخرب  عیطم  نبا  هب  دش  جراخ  هنیدم  زا  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هک :
شبآ زورما  ما و  هدنک  یهاچ  درک : ضرع  عیطم  نبا  . تفریذپن مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  ! ورم زاس و  دنم  هرهب  تدوخ  ضیف  زا  ار  ام  وت ، يادف 

زا ترـضح  دروآ  ار  ولد  ! روایب نآ  بآ  زا  دومرف : نیـسح  . دشاب هتـشاد  تکرب  ات  دـینک  اعد  ام  يارب  هک  تسنآ  عقوت  هدـمآ و  نوریب  ولد  اب 
نبا دـیوگ : یم  هدرک و  لـقن  ار  ربخ  نیا  ص 323  ریبک ج 4 ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  . تخیر هاچ  رد  درک و  هضمـضم  و  دیـشون ، نآ  بآ 
یم یلئالع  داتسا  [ . 193  ] دش راوگـشوخ  دومرف  هضمـضم  دیـشون و  نآ  زا  ماما  نوچ  و  دوب ، روش  شبآ  درک  یم  رفح  هک  ار  یهاچ  عیطم 

رد نانچنآ  وا  هبذاج  دوب . مدرم  تاقبط  لیابق و  مامت  هدیدنـسپ  هدـیزگرب و  سک و  ره  بوبحم  نیـسح  هکنیا  رد  تسین  یفـالتخا  دـیوگ :
زا یکی  [ . 194  ] دندرک یم  هاگن  وا  هب  دنرگن  یم  نارگید  هب  هکنآ  زا  رتالاب  يا  هدید  اب  و  دندرک ، یم  سیدقت  ار  وا  هک  تشاد  ذوفن  مدرم 
زا سابع  نبا  . تسا ترضح  نآ  ربارب  رد  سابع  نبا  عضاوت  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  یناحور  تیـصخش  هب  تبـسن  مدرم  عوضخ  ياه  هناشن 

شناد ملع و  هب  مدرم  نیب  رد  دوب . رتگرزب  لاس  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  زا  مالـسا و  سانـشرس  لاجر  زا  ربمغیپ و  هدازومع  مشاه و  ینب 
، دندرک یم  مارتحا  وا  هب  ناشتفالخ  نامز  رد  رمع  رکبوبا و  و  تسا ، هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  ثیداحا  فورعم  نایوار  زا  و  روهـشم ،

نبا کلذ  عم  . دوب ترـضح  نآ  نادرگاش  هباحـص و  ناگرزب  زا  مالّـسلا ـ  هیلع  نینمؤملاریما ـ  ناـمز  رد  و  دومن ؛ یم  تروشم  وا  اـب  رمع  و 
رمع [ . 195 « ] ِهللا ِلوُسَر  اْنبِا  امُه  :» تفگ یم  و  دنوش ، راوس  ات  تفرگ  یم  ار  نیسح  نسح و  باکر  سابع  نبا  دسیون : یم  تاقبط  رد  دعس 

َُّمث ُهللا  انِـسُؤُر  یف  يَرت  اـم  َتَْبنَا  اـمَّنِا  :» تفگ یم  ترـضح  نآ  هب  تشاد و  یم  هگن  ار  نیـسح  ماـقم  تلـالج  تمظع و  ساـپ  باـطخلا  نب 
ادخ زا  میراد  ایند  نید و  زا  هچ  ره  و  تزع ، رابتعا و  همه  نیا  ینعی ، . امش سپس  و  تسا ، هدینایور  ادخ  ینیب  یم  ام  رس  رد  ار  هچ  نآ  « ُْمْتنَأ
ِلْهَأ ُّبَحَأ  اذـه  :» تفگ دروآ  یم  فیرـشت  دـید  ار  نیـسح  دوب  هتـسشن  همظعم  هبعک  هیاـس  رد  رمع  هللادـبع  شرـسپ  [ . 196  ] میراد امـش  و 

هللا یّلص  ربمغیپ ـ  هب  هکنیا  يارب  رکبوبا  [ . 197  ] تسا نامـسآ  لها  دزن  نیمز  لها  نیرت  بوبحم  زورما  نیا ! « َمْوَْیلا ِءامَّسلا  ِلْهَأ  یِلا  ِضْرالا 
ار فیرش  نهاریپ  درک  یم  اضاقت  نیسح  زا  هریره  وبا  [ . 198  ] درک یم  راوس  دوخ  ندرگ  رب  ار  نیسح  نسح و  دیوجب ، هبـشت  هلآ ـ  هیلع و 
اقآ و نیسح ، تفگ : یم  يرصب  نسح  [ . 199  ] دیسوب یم  ار  ترضح  نآ  فان  سپ  دسوبب  دیسوب ، یم  ربمغیپ  هک  ار  یعـضوم  ات  دنک  دنلب 
ـ  نیسح تداهش  هب  عجار  مارحلا  دجسم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  ریبز  نب  هللادبع  [ . 200  ] دوب قلخ  کین  نیملسم و  هاوخریخ  حلاص و  دهاز و 

و دنک ، تمحر  ار  وا  ادـخ  دـیزگرب ، یتسپ  تلذ و  اب  یگدـنز  رب  ار  يراوگرزب  تمارک و  اب  گرم  نیـسح ، :» تفگ دـناوخ  مالّـسلا ـ  هیلع 
دوب و لیللا  مئاق  راد و  هزور  رایـسب  نیـسح  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنک . تنعل  داد  وا  لتق  هب  ناـمرف  هک  ار  یـسک  و  دزاـس ، راوخ  ار  وا  هدنـشک 
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، یناوخ هزاوآ  هب  ار  ادخ  سرت  زا  هیرگ  و  انغ ، هب  ار  نآرق  تئارق  هک  دوبن  یسک  وا  مسق  ادخ  هب  رجاف . رسپ  رجاف  زا  دوب  ربمغیپ  هب  رتراوازس 
لیدـبت ناگنیزوب  اب  يزاب  راکـش و  هب  ار  ادـخ  رکذ  سلاجم  و  برط ، وهل و  تالآ  هب  لاغتـشا  هب  ار  بش  زاـمن  و  يراـسگیم ، هب  ار  هزور  و 

« َنیِملاّظلا یَلَع  ِهللا  ُۀَـنَْعل  الَا  ًاّیَغ  َنْوَْقلَی  َفْوَسَف  ُهُولَتَق  (.» دوب دـیزی  تشز  لامعا  هدـیهوکن و  لاـصخ  هب  هراـشا  ضرغ  نانخـس  نیا  رد   ) دـنک
[ . 201]

نیسح یقالخا  تیصخش 

هراشا

رهاظ و مسج و  تهج  زا  دـنچ  ره  رـشب  دارفا  . تسا یقالخا  تافـص  لیاضف و  تـالامک و  ملع و  هب  اـهناسنا  یعقاو  شزرا  هک  تسا  مّلـسم 
يزیچ نآ  تسین . رگیدـکی  رب  اهنآ  زایتما  ببـس  اهتوافت  نیا  یلو  دـنراد  یئاهتوافت  مه  اب  ضراوع  هنوگنیا  ماقم و  لام و  ناکم و  سابل و 

و یناویح ، ذئاذل  زا  عتمت  رد  نایمدآ  تلیضف  رگید : ترابع  هب  . تسا کین  راتفر  قالخا و  تلیضف و  ملع و  تسا ، یقیقح  زایتما  ببـس  هک 
تاناویح زا  وا  زایتمالا  هب  اـم  هب  هتـسباو  یمدآ  لاـمک  هکلب  تسین  تسا ، تاـناویح  ریاـس  ناـسنا و  كارتشـالا  هب  اـم  هچنآ  زا  يرادروخرب 

وا یناسنا  شیامن  هولج و  تیناسنا  ملاع  رد  رتداـیز و  یناویح  ملاـع  زا  شا  هلـصاف  دـشاب ، رتشیب  زاـیتمالا  هب  اـم  نیا  زا  وا  هرهب  هچره  . تسا
مه یـضعب  دـنا . هدـنام  تیناویح  ملاع  نامه  رد  ینعم ، تریـس و  هب  اما  دـنناسنا  تروص  هب  هک  دنتـسه  اهناسنا  زا  يرایـسب  . دوش یم  رتشیب 
یم فقوت  هطقن  کی  رد  هاگ  هلـصاف  نیا  رد  دـنیامن و  یم  یط  تسا  رایع  لـماک  تیناـسنا  ضحم و  تیناویح  ملاـع  نیب  هک  ار  يا  هلـصاف 

هدـنهد ي ناشن  دارفا ، فراعم  قالخا و  ملع و  . دنـسر یم  رایع  مامت  لماک و  تیناسنا  دحرـس  هب  اـت  هداد  همادا  دوخ  ریـس  هب  هاـگ  دـننک و 
ار قالخا  مراکم  نابحاص  و  تسا ، هدیدنـسپ  قالخا  هتفیـش  ًاترطف  ناسنا  . دـنا هدومیپ  هلـصاف  نیا  زا  هک  تسا  یلحارم  اـهنآ و  ریـس  رادـقم 
، تقادـص تناما ، سفن ، تراهط  تلادـع ، راصعا ، نورق و  مامت  رد  . دریگ یم  رارق  یقالخا  ساسح  رظانم  ریثأت  تحت  و  دراد ، یم  تسود 
يراکادـف و تشذـگ ، ضامغا و  ناسحا ، محر ، عضاوت ، دـهع ، هب  يافو  ملح ، ربص و  هجهل ، تحارـص  تعاجـش ، مدـق ، تابث  تماقتـسا ،

رهاوظ و  دوش ، ضوع  اـیند  لکـش  مه  هچره  و  هدوب ، رـشب  بوبحم  هدـیمح  تافـص  ریاـس  و  عونمه ، هب  تمدـخ  یهاوـخ و  يدازآ  راـثیا ،
، دننام هلیذر  تافـص  هچنانچ  . دوش یمن  لصاح  يرییغت  نایوخوکین ، ناراکوکین و  زا  وا  مارتحا  رـشب و  ساسحا  نیا  رد  دنک  رییغت  یگدنز 
رب قـالخا  ملع  . تسا هدوب  عوبطماـن  رفنت و  دروم  هشیمه  ینیبدوخ ، يزوت و  هنیک  غورد ، تناـیخ ، یمحر ، یب  ملظ و  قاـفن ، ربکت ، دـسح ،

تاقیقحت و رب  عـالطا  نآ ، دادـضا  هدـیمح و  قـالخا  هب  عجار  . تسا هدـمآ  دوجو  هب  وا  ینطاـب  كرد  ناـسنا و  يرطف  هجوت  نیمه  ساـسا 
ياه همانرب  . تسا دـنمدوس  مزال و  دـشاب  شیوخ  قالخا  بیذـهت  ماقم  رد  هک  یـسک  يارب  سفنلا  ۀـفرعم  قالخا و  ملع  ياملع  تاـعلاطم 

، قالخا هکنآ  رب  هوالع  تسا و  یقالخا  ياه  همانرب  نیرت  عماج  نیرت و  یلاع  تسا ، ینامـسآ  نایدا  نیرخآ  هک  مالـسا  یقـالخا  یتیبرت و 
لیمکت تیبرت و  هبنج ي  زین  رگید  ماکحا  میلاعت و  نمض  رد  تسا ، مالسا  میلاعت  زا  یصوصخم  لصف  ماکحا و  مهم  تمسق  کی  عوضوم 

داهج رد  یتح  مدرم  اب  ترـشاعم  تاقافنا و  هنازور ، فیلاکت  تامرحم ، تابجاو و  تالماعم ، تادابع و  ماکحا  رد  هدـش و  تیاعر  سوفن 
داهج ، » ار یقالخا  لئاذر  سفن و  اب  هدهاجم ي  . تسا هدـش  هظحالم  ًالماک  نطاب  حالـصا  هدارا و  رکف و  شرورپ  هعماج و  تیبرت  رافک ؛ اب 

نیا یقالخا  میلاعت  زا  سابتقا  اب  مالسا ، هفسالف ي  نادنمـشناد و  . دنا هدومن  یفرعم  نامیا  لامک  هناشن ي  ار  قلخ  نسح  و  دنا ، هدیمان  ربکا »
تاملک . تسا یقالخا  ياه  همانرب  تاروتـسد و  نیا  هنومن ي  ود  ره  مجع  برع و  تایبدا  و  هتـشون ، قالخا  ملع  رد  ار  اهباتک  نیرتهب  نید 
دماحم و  ،ـ  مالّـسلا مهیلع  نیرهاط ـ  همئا  ریاـس  نینمؤملاریما و  راـصق  تاـملک  اـه و  هبطخ  و  هلآ ،ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  مظعا ـ  ربمغیپ  عماـج 

لیاضف و تاقیوشت و  زا  . تسا مالـسا  یتیبرت  ياه  هماـنرب  لاـمک  هدـنز  لـیلد  نیملـسم و  راـختفا  دنـس  کـی  ره  تافـص  مئارک  قـالخا و 
رد دیجم  نآرق  رد  . دوش یم  مولعم  قالخا  شرورپ  هب  مالسا  يانتعا  هجوت و  نازیم  دنا  هدومرف  هنسح  تافص  زا  کی  ره  يارب  هک  یئاهباوث 
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هصالخ تمسق  هس  رد  تحارص  اب  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  توعد  راک و  همانرب  هیآ 2  هعمج ، هروس  و  هیآ 164 ، نارمع  لآ  هروس 
ُْتثُِعب امَّنِا  :» دومرف هک  تسا  فورعم  ثیدح  رد  .و  تمکح باتک و  میلعت  .3 ـ  سوفن تیبرت  هیکزت و  .2 ـ  ادخ تایآ  توالت  :1 ـ  تسا هدش 

، قالخا نسح  رد  هتسارآ و  هزاتمم  تافص  هلضاف و  قالخا  مامت  هب  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ ـ  صخـش  [ . 202 « ] ِقالْخالا َمِراکَم  َمِّمَتُِال 
هیلع و هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  تافص  هب  عجار  . دوب مدرم  مامت  دمآرس  و  یلعا ، لثم  نمشد  تسود و  قیدصت  هب  يرشب و  لامک  هنومن ي  هناگی 

نادنمشناد یمالسا و  مولع  رد  نیرحبتم  دنا  هتشون  خیراوت  هریس و  ياهباتک  هچنآ  رب  هوالع  ترـضح  نآ  راتفر  شور و  وخ ، قلخ و  هلآ ،ـ 
تیب و لها  . تسا یفاو  یفاـک و  لـیاضف ، قـالخا و  هب  ناـسنا  یئاـمنهار  يارب  اـهنآ  هعلاـطم  هک  دـنا  هتـشون  یـصوصخم  ياـهباتک  گرزب 
هتـسجرب و فلاخم ، قفاوم و  قافتا  هب  ترـضح و  نآ  هنومن ي  لمع  ملع و  قالخا و  رد  زین  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ ـ  لوسر  يایـصوا 

قلخ دادـتما  و  ناسنا ، یقرت  لماکت و  هدـنیامن ي  کی  ره  مالّـسلا ـ  مهیلع  همئا ـ  رئاس  نینـسح و  ارهز و  همطاف  نینمؤملاریما ، . دـندوب هغبان 
. دوب راکشآ  ناشدوجو  رد  ربمغیپ  قالخا  تیونعم  شبات  و  دندوب ، يوبن  میظع  میرک و 

ءادهشلادیس قالخا  مراکم 

هراشا

رد قئالع  عطق  ایند و  هدـنبیرف  تاولج  رهاظم و  زا  یـشوپ  مشچ  هدارا ، تردـق  لکوت ، یتسرپ ، قح  تماقتـسا ، دـننامیب ، يراکادـف  هچرگ 
رتمک ترـضح  نآ  رگید  ياه  تمظع  هب  هک  هدومن  وا  بوذـجم  ار  اـهلد  و  هدرک ، یلجت  نیـسح  دوجو  زا  يردـقب  ـالبرک  زوسناـج  هعقاو 
مامت کلام  دهد  ناشن  یگتشذگدوخ  زا  يراکادف و  قح ، يرای  هار  رد  هک  ار  یسک  رشب  لوقع  هعماج و  راکفا  هکنیا  لثم  . دوش یم  هجوت 

يراکادـف . دوش یم  رتشیب  اهلد  رد  وا  تیـصخش  تمظع  دـشاب  رت  صلاخ  رتیلاع و  يراکادـف  هجرد  هچره  دـنناد و  یم  لـیاضف  اـهتمظع و 
ره بحاص  اب  تفص  کی  نیمه  اب  دناوت  یم  هقباسم  هسیاقم و  نادیم  ره  رد  هک  هدرب  الاب  ار  وا  هیاپ  يردقب  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  دننامیب 

رگم تسین  ققحت  لباق  سکچیه  زا  تعانم  يرادیاپ و  تعاجش و  تماقتسا و  نآ  روهظ  تسا  نیمه  مه  تقیقح  . دهد هقباسم  میرک  قلخ 
ربص دهز و  ادخ ، رب  دامتعا  لکوت و  تریـصب ، نیقی ، تفرعم ، نامیا و  دـشاب . زاتمم  هتـسجرب و  میظع و  زین  قالخا  رگید  یحاون  رد  هکنآ 

تماقتـسا ربص و  يراد و  نتـشیوخ  هبیجع و  همیظع و  تایآ  نآ  رهظم  دـناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  صخـش  رد  روفو  العا و  دـحب  دـیاب 
شدـج هب  یّـسأت  رد  ار  تبظاوم  لامک  نیـسح  هک  مینیب  یم  تسا  اـم  دزن  نیـسح  خـیرات  راـبخا و  زا  هچنآ  رد  دـیوگ : یم  یلئـالع  . ددرگ

نیز ماما  هب  یتقو  هک  دوب  هدنک  لد  نآ  ياهتمعن  ایند و  زا  نانچنآ  و  دوب ، ربمغیپ  لماک  هنومن  یحاون  تاهج و  همه  زا  هک  يروطب  تشاد ،
تدابع زامن و  زا  هکنیا  لاح  دش و  دنزرف  بحاص  هنوگچ  مراد  بجع  دومرف : خساپ  رد  تردپ ؟ نادـنزرف  دـنمک  هچ  دـش  هتفگ  نیدـباعلا 

و نوکـس ، و  تـالاح ، همه  هک  یـسک  . دزادرپب ناـنز  هب  هک  دراد  نآ  تصرف  اـجک  دـشاب  نینچ  هک  یـسک  سپ  دوبن  غراـف  زور  بش و  رد 
زا ار  وا  یفیلکت  راک و  چیه  دوب  هتشذگ  دوخ  زا  و  دز ، یم  ریشمش  هناراکادف  داهج  رد  هک  مینیب  یم  دوب  یهلا  شتالمأت  رکف و  و  تکرح ،
ادخ مان  هب  و  دنک ، مایق  ادـخ  مان  هب  و  ادـخ ، يارب  هک  يدرم  دـیوگ : یم  یلئالع  مه  زاب  و  [ . 203  ] تشاد یمن  زاـب  رگید  فیلکت  هفیظو و 

هک یفده  هن  اما  تسا  فده  یـسک ، نینچ  فده  تسا ؟ دنلب  شدصقم  یلاع و  شفدـه  هنوگچ  دریمب ، ادـخ  مان  هب  دورب و  فدـه  لابند 
هک تسا  يدصقم  نیا  تسین . نآ  دننام  نارگید  دصاقم  اما  تسا  دصقم  یسک ، نینچ  دصقم  و  دشاب ، هدرک  نیعم  ار  نآ  یناسفن  تاوهش 

یمن یهاـگرارق  تقیقح  نامـسآ  زا  ریغ  هب  درادـن و  رظن  یئاـج  هب  یلعا  توـکلم  زجب  تسا  ریقح  نآ  راـنک  رد  يداـم  یئاـیند و  دـصاقم 
لوغشم و ناشیاهفده  دصاقم و  اهنطو و  هب  مدرم  دشاب . هاگرارق  نآ  هب  نتفر  بلاط  و  قاتـشم ، ملاع ، نآ  هب  رگا  تسین  تفگـش  سپ  . دبلط
ناگرزب و نیب  رد  ار  نیـسح  رگا  ام  : دیوگ یم  هکنیا  ات  تسا ـ  سونأم  یلعا  توکلم  و  دوخ ، هاگرارق  اب  تیـصخش  نیا  و  دنتـسه ، قاتـشم 
ره هک  میا  هتشاد  مدقم  ار  یمیظع  هکلب  میشاب  هتشاد  مدقم  ار  یمیظع  درم  هک  تسین  نیا  طقف  میرادب  مدقم  تمظع  تیصخش و  نابحاص 
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قوف هک  میراد  یم  مدقم  ار  يدرم  و  تسا ، رتالاب  تیصخش  ره  زا  هک  میهد  یم  يرترب  ار  یـصخش  تسا و  وا  دورف  تمظع ، رد  یتمظعاب 
میـسانش یم  هک  ار  خیرات  لاجر  مامت  اریز  تسین ؛ یعیدب  هزات و  راک  چـیه  میدـقت ، نیا  و  تسا ؛ اهنآ  عامتجا  لاح  رد  خـیرات  لاجر  مامت 

درک و ادف  نامـسآ  دجم  لیـصحت  هار  رد  ار  دوخ  ناج  نیـسح  اما  دـندناسر ، نایاپ  هب  نیمز  يراوگرزب  دـجم و  لیـصحت  رد  ار  دوخ  رمع 
زا یکی  تعاجـش و  تهج  زا  یکی  دنا  هدوب  تمظع  اب  یتهج  زا  مادک  ره  میـسانش  یم  هک  ار  یئامظع  ام  . تسا رترب  رتالاب و  یـسک  نینچ 
ره رد  تمظع  اما  یئاناد ؛ ملع و  هیحاـن  زا  یکی  و  يراکادـف ، یگتـشذگدوخ و  تهج  زا  یکی  و  دـهز ، يارب  يرگید  و  یگنادرم ، هیحاـن 

مدرم هک  دشاب  هفایق  لکش و  ره  رد  يراوگرزب  هنومن  تمظع و  ره  همـشچرس  هک  یمـسق  هب  یناسنا  شیامن  ره  رد  تهج و  ره  زا  سابل و 
وا لثم  شردپ  يرآ  مینک  یم  سمل  وا  یلاع  بسن  رد  تایسفن و  رد  ار  یگرزب  عاونا  همه  ام  . تسا نیسح  صخـش  هب  رـصحنم  دننیبب  ار  وا 

تمظع و ینیبـب  ار  وا  هک  تهج  رهب  و  ینک ، هاـگن  وا  هب  رظن  ره  زا  هـک  يدرم  سپ  . تفاـین دوـخ  يارب  شدوـخ  دـننام  يردـپ  وا  یلو  دوـب 
توبن تمظع  زا  هک  يدرم  . تسااـه یگرزب  نارتقا  زکرم  اـهتمظع و  عمجم  هک  تسا  يدرم  ینیبب ، یهتنم  یمیظع  هب  ار  وا  ینیبـب و  یگرزب 

یگرزب راکـشآ  ياـه  هناـشن  ناـشن  یناـسنا و  تمظع  هنوـمن  هدـمآ ، دوـجو  هب  همطاـف  تلیـضف  تمظعو  یلع  یگنادرم  تمظع  دـمحم و 
وا خیرات  رابخا و  تسا ؛ نادـیواج  تیناسنا  راکذـت  دای و  هکلب  تسین  گرزب  درم  کی  رکذ  دای و  طقف  وا  تالاح  رکذ  وا و  دای  سپ  . تسا

ار وا  میریگب و  دنپ  وا  زا  مینک و  دای  نیسح  زا  هشیمه  دیاب  ام  . تسا دننامیب  نامرهق  خیرات  هکلب  تسین ، يرشب  تلیـضف  نامرهق  کی  خیرات 
عوطـسرد و هظحل  ره  هتفرگ و  ار  ناـکم  ناـمز و  نآ  راونا  هک  تسا  یهلا  ماـهلا  ردـصم  وا  اریز  میهد  رارق  دوـخ  یـسفن  تاـماهلا  ردـصم 
[204 . ] تسین فوقوم  دودحم و  ادـخ  رون  اریز  درادـن ؛ فوقو  يا  هزادـنا  دـح و  رد  و  دـنکیم ، ذوفن  نیمز  نامـسآرد و  و  یگدنـشخرد ،

کی یلو  دندرک  یم  بس  ربانم  زارفرب  ار  شردپ  نیسح و  لاس  تصش  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تداهـش  زا  دعب  هیما  ینب  دیوگ : یم  داقع  .
نیرتکچوک هب  ار  وا  دـیامنب و  یتراسج  نید  ماکحا  زا  وا  تاعارم  يراکزیهرپ و  یئاـسراپ و  عرو و  ماـقم  هب  تبـسن  تسناوتن  اـهنآ  زا  رفن 

رب جورخ  زا  ریغ  نیـسح  رد  هک  دنتـساوخ  یم  اـهنآ  . دزاـس مهتم  دوـش  رداـص  تسا  نـکمم  ناـهنپ  اـی  راکـشآرد  یمدآ  زا  هـک  يا  هریغص 
دنهدـب تبـسن  یبیع  نیـسح  هب  دـنناوتب  هکنیا  زا  ار  ناشنارودزم  نابز  ناشدوخ و  نابز  اما  دـنیوجب  یبیع  ای  دوش  هتفگ  يزیچ  ناـشتموکح 

يارب نیملـسم  ریغ  دوـب و  داـی  تربـع و  يارب  ار  نآ  ناناملـسم  هک  تسا  یمرح  زورما  ـالبرک  تسا : هتفگ  وا  مـه  و  [ . 205  ] دندید هاتوک 
تلیضف سدق و  زا  یبیصن  رشب  عون  يارب  هک  دشاب  یـسکره  هاگترایز  دیاب  البرک  هک  تسنیا  قح  یلو  دننک  یم  ترایز  اشامت ، هدهاشم و 

بقانم لیاضف و  نآ  هک  دـشاب  مأوت  یبقانم  لئاضف و  اب  هعقب  نآ  مان  هک  میـسانش  یمن  ار  نیمز  عاـقب  زا  يا  هعقب  چـیه  اـم  اریز  . دسانـش یم 
رتفیرش رتیلاع و  یتافص  ناسنا  عون  رد  .و  دیدرگ نورقم  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تداهـش  زا  دعب  البرک  مسا  اب  هک  دشاب  یلیاضف  زا  رتمزال 
تافـص گرم و  هب  تبـسن  تعاجـش  تلذ ، یتسپ و  زا  يراددوخ  فیلکت ، تیاعر  قح ، میظعت  ریمـض ، يرادـیب  راثیا ، و  ءادـف ، ناـمیا ، زا 

یم سپـس  . دومن یلجت  درک  لوزن  اجنآ  رد  ینیـسح  ناوراک  هکنآ  زا  دعب  البرک  رد  تافـص  نآ  مامت  هکنآ  رگم  تسین  لیبق ، نیا  زا  رگید 
دندش هتشک  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  باکر  رد  هک  یناسک  نایم  رد  هک : تسا  یفاک  نیمه  هلیلج ، سوفن  نآ  قالخا  تماقتـسا  رد  دیوگ :

رد گرم  همه ، کلذ  عم  دهد  تاجن  رابگرم  نادیم  نآ  زا  ار  دوخ  دزیهرپب و  یمدق  ای  يا  هملک  هب  ندش  هتـشک  زا  دـناوتن  هک  دوبن  یـسک 
لتق زا  اهنآ  تاجن  ببس  هک  دنرادرب  یمدق  ای  دنیوگب  يا  هملک  هکنیا  زا  و  دندرک . رایتخا  نیسح  باکر  رد  ار  هنـشت  بل  اب  ریـشمش و  ریز 

لیاضف زا  یحرـش  هکنیا  زا  سپ  داّقع  ... ) دـندیزگرب اـیند  یگدـنز  عاـتم  رب  ار  قـالخا  لاـمج  اـهنآ  هکنیا  يارب  دـندرک . يراددوخ  دـشاب 
ناشراوگرزب ياوشیپ  دوجو  رد  یلعا  لمکا و  روطب  بقانم  نیا  مامت  (: دیوگ یم  دنک  یم  رکذ  اهنآ  بقانم  تعاجـش و  افو و  و  باحـصا ،

یمن سپ  هدش  رارقرب  يا  هقباسم  وا  هفیرـش  قالخا  نایم  دنک  یم  نامگ  دنک  هاگن  البرک  رد  وا  لامعا  هب  سک  ره  هک  دوب  عمج  نیـسح ) )
اب [ . 206  ] دوب رتشیب  قح  رب  شتریغ  نامیا و  رد  ای  رتمیرک  شمرک  رد  ای  رتابیکش  شربصرد  ای  رتعاجش  شتعاجش  رد  نیسح  تسناد  ناوت 

فیـصوت حیرـشت و  ار  تمظع  همهنآ  دـناوتب  یـسک  تشاد  عقوت  دـیابن  تسا و  جراخ  ام  هدـهع  زا  نیـسح  دوجو  ياهتمظع  فصو  هکنیا 
هکیدوجو نآ  دوش  مولعم  ات  مینک  یم  دای  راصتخا  روطب  هناگادـج  ار  نیـسح  یملع  یقالخا و  لامک  یحاون  زا  یخرب  لاح  نیا  اب  دـیامن ؛
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: دوب اهیراوگرزب  همه  زکرم  یناسنا و  ياهتمظع  مامت  بحاص  دش ، قح  هار  رد  يراکادف  ربص و  و  تماقتسا ، تمظع ، لماک  رهظم 

نیسح ملع 

هدوب یهلا  تبهوم  ناراوگرزب  نیا  شناد  ملع و  دراد  تلـالد  نآ  رب  نیرهاـط  همئا  مظعا و  ربـمغیپ  یناگدـنز  خـیرات  میناد و  یم  هچناـنچ 
هیقیقح و فراعم  هیلاع و  مولع  همه  نیا  ردصم  یهلا  ملع  هطساو  هب  و  تفرگن ؛ يداتسا  ملعم و  زا  میلعت  دیدن و  ناتسبد  جنر  ربمغیپ  تسا 

کیدزن هک  درک  زاب  یبتکمدـش  سردـم  دـص  زومآ  هلأسم  هزمغ  هب  تشونن  طـخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راـگن  . دـیدرگ همکحم  عیارش 
یم ینیچ  هشوخ  نآ  مولع  فراعم و  نمرخ  زا  و  دـنراد ، يدرگاش  راختفا  بتکم  نآ  رد  ماقمیلاع  ياـملع  هفـسالف و  تسا ، نرق  هدراـهچ 

ششخب ینّابر و  هضافا  هب  زین  مالّسلا ـ  مهیلع  همئا ـ  ریاس  یلع و  مولع  هنوگ ، نیمه  . دننک یم  یشون  هعرج  نآ  ياهـشناد  راحب  زا  دنیامن و 
نالیصحتلا غراف  نینچ  تسناوت  یم  ینادان  لهج و  زا  رپ  يایند  نآ  رد  هسردم  مادک  هنرگو  دوب  مظعا  ربمغیپ  صخش  صاخ  میلعت  یهلا و 

دنشاب یملع  لئاسم  رد  ءاملع  مدرم و  عجرم  یکدوک  توابص و  نامز  زا  داتسا و  هبعشتم ، هددعتم  نونف  مولع و  رد  هک  دهد  لیوحت  ایند  هب 
ار شنادنزرف  یلع و  ربمغیپ ، هکنیا  رب  دراد  تلالد  هربتعم  ثیداحا  . ددرگ تالکشم  لّالح  هفـسلف  ملع و  لاجر  يارب  ناشتاملک  زورما  ات  و 

تسا هدوب  هعجارم  دانتسا و  دروم  نادناخ  نیا  رد  هراومه  دوب ، ربمغیپ  يالما  یلع و  طخ  هب  هک  یباتک  دینادرگ و  صوصخم  یئاهشناد  هب 
تیاده هعماج و  تیبرت  رد  ربمغیپ  فده  مامتا  لیمکت و  اهنآ  شور  هریس و  و  مالّـسلا ـ  مهیلع  ناماما ـ  تامیلعت  تاغیلبت و  تقیقح ، رد  و 

هّماـت تیحالـص  تسا ، هداد  ناراوگرزب  نیا  هب  عاـجرا  ار  تما  عیمج  ربـمغیپ  هک  روهـشم  رتاوتم و  نیلقث  ثیدـح  لـثم  زا  . تسا هدوب  رـشب 
ـ  مالّسلا هیلع  یلع ـ  هکنآرب  دنراد  تلالد  تنس  لها  قرط  زا  رگید  رایـسب  تایاور  اهنیا  رب  هوالع  . ددرگ یم  راکـشآ  رهاظ و  ناشیا  یملع 

لئاسم رد  مومع  عجرم  ربمغیپ  زا  دـعب  دوب و  ضیفتـسم  توبن  راونا  شباـت  زا  هباحـص ، همه  زا  رتشیب  توبن  بتکم  ناگدـش  تیبرت  نیب  رد 
وا ملع  شیپ  هباحص  مامت  ملع  دوب ؛ هباحص  ملعا  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  . دوش یم  رورس  نآ  هب  یهتنم  همه  هیعرـش  مولع  دوب و  یملع  هلکـشم 
زا یـسک  هک  تشاد  يداد  ادـخ  دادعتـسا  صاخ و  یگدامآ  هکنآ  رب  هوالع  وا  دـندوب . جاـتحم  وا  ملع  هب  همه  دـش و  یمن  هدرمـش  يزیچ 

یحو قیاقح  هلکشم و  لئاسم  هضماغ و  مولع  فراعم و  ماکحا و  كرد  مهف و  رد  تهج  نیا  هب  و  دوبن ، ربارب  وا  اب  تلیضف  نیا  رد  هباحص 
صاخ مامتها  ربمغیپ  هکنیا  تشاد و  ربمغیپ  اب  هک  یترـشاعم  لوط  ناوارف و  صاصتخا  هطـساوب  دوب ؛ هناگی  زاتمم و  ینید  دـعاوق  تاـیلک  و 

کی زا  هک  دوـب  هدیـشخب  يردـص  حرـش  وا  هب  دـنوادخ  درک و  یم  ملع  ذـخا  ادـخ  لوـسر  زا  هراوـمه  تشاد ؛ وا  هـب  موـلع  هضاـفا ي  رد 
لــصا قباـطم  يا  هخــسن  دـننام و  یب  وا ، يدرگاـش  ربـمغیپ و  تمدـخ  رد  وا  . دـش یم  زاـب  وا  يور  هـب  مـلع  باـب  رازه  ربـمغیپ  یئاـمنهار 

ـ  یلع زا  دعب  . دش نایامن  شراتفگ  رادرک و  زا  یلع و  دوجو  زا  همه  مالسا  ماظن  تموکح و  لکش  مالـسا ، تلادع  مالـسا ، دیحوت  . دیدرگ
ءادهـشلادیس نیـسح  ماما  ترـضح  یبتجم و  نسح  ماما  ترـضح  شنادـنزرف  اـب  ینید  یملع و  يربهر  یهلا و  بصنم  نیا  مالّـسلا ـ  هیلع 

ناششور لوبقم و  عطاق و  ناشنخس  دندوب ، یعرش  ماکحا  ریسفت و  مولع  یمالسا و  لئاسم  رد  مدرم  هانپ  أجلم و  اهنآ  دوب . مالّسلا ) امهیلع  )
قراخ تریصب  کی  هک  دسر  یم  زمر  نیا  هب  رتشیب  دوش  رتقیقد  ناسنا  هچره  مالّسلا ـ  هیلع  ءادهـشلادیس ـ  تالاح  رد  . دوب نازیم  قشمرس و 

تیب لـها  نانمـشد  اـب  وا  تاـجاجتحا  زا  ترـضح  نآ  شناد  ملع و  . تسا هدوـب  ترـضح  نآ  ياـمنهار  نید  رما  رد  یبـیغ  شنیب  هداـعلا و 
و هفرع ، ياـعد  زا  هدومن و  ءاـشنا  یتابـسانم  هب  هک  یئاـه  هبطخ  هدومرف و  موقرم  هیواـعم  هب  هک  یئاـه  هماـن  و  ناورم ، هیواـعم و  صوصخب 

هباحص رابک  زا  یکی  رذوبا  میناد  یم  هچنانچ  . تسا راکشآ  رهاظ و  هدش  لقن  ینس  هعیش و  ياهباتک  رد  ترـضح  نآ  زا  هک  رگید  ياهاعد 
رایـسب شبقاـنم  لـیاضف و  دروآ و  مالـسا  هک  تـسا  یـسک  نـیمجنپ  هباغلادـسا  رد  ریثا  نـبا  لـقن  هـب  اـنب  هـک  تـسا  نیقباـس  زا  الـضف و  و 

هب ار  وا  نامثع  هلآ ،ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  شور  هب  مدرم  توعد  و  تموکح ، راجنهان  لامعا  هب  ضارتعا  رطاخ  هب  هک  یماـگنه  . تسا
ـ  مالّسلا هیلع  نیسح ـ  دندمآ ، وا  عادو  تعیاشم و  يارب  راّمع  لیقع و  قافتا  هب  مالّـسلا ـ  مهیلع  نیـسح ـ  نسح و  یلع و  درک ، دیعبت  هذبر 

ْمُهَتْعَنَم َو  ْمُهاینُد ، ُمْوَْقلا  َکَعَنَم  ْدَـق  َو  ٍنْأَـش  یف  ٍمْوَی  َّلُـک  ُهللا  َو  يَرت  ْدَـق  اـم  َرَّیَُغی  ْنَا  یلَع  ٌرِداـق  َهللا  َّنِا  ُهاّـمَع  اـی  :» دومرف وا  هب  عادو  تقو  رد 
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َنِم َْربَّصلا  َّنِاَف  ِعَزَْجلا  َو  ِعَشَْجلا  َنِم  ِِهب  ْذِعَتْـسا  َو  َرْـصَّنلا ، َو  َْربَّصلا  َهللا  ِلَأْساَف  ْمُهَتْعَنَم  ام  یِلا  ْمُهَجَوْحَا  َو  َكوُعَنَم ، اّـمَع  َكاـنْغَا  اـم  َو  َکَـنید ،
رییغت ینک  یم  هدهاشم  هک  ار  یعـضو  دراد  تردق  دـنوادخ  ومع ! يا  [ . 207 « ] ًالَجَا ُرِّخَُؤی  الَو  ًاقْزِر ، ُمِّدَُـقیال  َعَشَْجلا  َّنِا  َو  ِمَرَْکلاَو ، ِنیّدـلا 

هک هچنآ  زا  وت  يدرک ، ظفح  اهنآ  زا  ار  تنید  مه  وت  دنتخاس ، مورحم  ناشایند  زا  ار  وت  موق  نیا  تسا و  ینأش  رد  زور  ره  دنوادخ  دهد و 
تسا و يراوگرزبو  نید  ناکرا  زا  ربس  هک  یتسرد  هب  سپ  دنجاتحم ! ردـقچ  وت  نید  هب  نانآ  یلو  يزاین ! یب  هچ  دـنتخاس  تمورحم  اهنآ 
رد ههادـبلاب  ًـالجترم و  اـسر ، زیمآ و  تمکح  تاـملک  نیا  !. ار یلجا  دزادـنا  یم  ریخأـت  هنو  ار  یقزر  دـشک  یم  شیپ  هن  صرح  یتسار  هب 

نیع رد  هدوتس ، ار  وا  ربمغیپ  هک  يردقلا  لیلج  هقباساب و  ماقمیلاع و  درمریپ  کی  هب  باطخ  هدرکن ، زواجت  یس  زا  شکرابم  نس  هک  یتقو 
شناد و ملع و  هداعلا و  قوف  تیناحور  ماقم و  سدق  دوب ؛ شدوخ  یگدنز  راک و  همانرب  نیسح و  یگدنز  راعـش  داقع ، هتفگ  هب  هک  یلاح 
ص 323 ج 4 ، قشمد ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  . دراد یم  مالعا  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تریـصب  تفرعم و  لامک  زاـین و  یب  ینغ و  حور 

نم يارب  یتـسرپ  یم  هک  ار  یئادـخ  درک : ضرع  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هب  جراوـخ  هقرازا  هقرف  ربـهر  قرزا  نـب  عفاـن  هـک  هدرک  تـیاور 
ًانِعاظ ِجاْهنِْملا  ِنَع  ًابِکان  ًِالئام  ِساِبْتلِْالا  ِیف  ُرْهَّدلا  ِلَزَی  َْمل  ِسایِقلا  یَلَع  ُهَنید  َعَضَو  ْنَم  ُِعفان  ای  :» دومرف مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ! نک فیـصوت 

ِساّنلِاب ُساُقی  َو ال  ِساوَْحلِاب ، ُكَرْدـُی  ُهَسْفَن ال  ِِهب  َفَصَو  اِمب  یهِلا  ُفِصَا  َِقَرْزَـألا  َْنب  اـی  ِلـیمَْجلا  َْریَغ  ًـِالئاق  ِلـیبَّسلا  ِنَع  ًاـّلاض  ِجاـجِوْعِْالِاب 
عفان يا  «. ُلاعَتُْملا ُریبَْکلا  َوُه  ِّالا  َهِلا  ِتامالَْعلِاب ال  ٌفوُصْوَم  ِتاـیْآلِاب  ٌفوُْرعَم  ُضَّعَُبی  ـال  َو  ُدَّحَُوی ، یـصْقَتْسُم  ٌْریَغ  ٌدـیَعب  َو  ٍقِصَْتُلم ، ُْریَغ  ٌبیرَق 

نانخس ددرگ و  هارمگ  دنک و  چوک  يژک  جاجوعا و  هب  و  دتفا ، رد  ورب  هار  رد  تسا و  هابتشا  هراومه  دزاسب  سایق  رب  ار  دوخ  نید  سکره 
هب دوشن و  كاردا  ساوح  هب  وا  تسا . هدومرف  فـصو  ار  دوـخ  وا  هچنآ  هب  منک  یم  فـصو  ار  میادـخ  نم  قزرا ! رـسپ  يا  دـیوگ . اـبیزان 
هب هسمالم و  هب  وا  یکیدزن  برق و  ینعی   ) هتـسجن يرود  اـما  تسا  رود  تسین ، هدـیبسچ  يزیچ  هب  یلو  تسا  کـیدزن  درگن . ساـیق  مدرم 

هکلب تسین  دـشاب  هتـسج  يرود  هک  یـسک  يرود  لثم  و  ناکم ، هب  يرود  وا  يرود  تسین و  رگیدـکی  هب  تانکمم  برق  دـننام  و  ناـکم ،
تافـص زا  تاذـلاب  وا  هزنت  ءایــشا ، زا  وا  يرود  زا  دوـصقم  و  تـسا ، هـمه  هـب  وا  یئاـنادو  مـلع  هطاـحا ي  وا : یکیدزن  برق و  زا  دوـصقم 

اهنآ اب  ینامز  یناکم و  برق  تسا  کـیدزن  ءایـشا  هب  هکنآ  نیع  رد  سپ  تسین ، ءاصقتـساب  و  لـصاح ، تاذـلاب  دـعب  نیا  تسا ، تاـنکمم 
هک رگیدـکی  زا  تانکمم  يرود  لثم  وا  يرود  تسا  رود  زیچ  همه  زا  هکنآ  نیع  رد  تسا و  ناـمز  ناـکم و  زا  هزنم  اریز  درادـن ؛ تاذـلاب 

هیزجت ضیعبت و  تسا و  هناگی  وا  دوش ) یمن  نآ  رد  برق  مّهوت  تسا و  تاذلاب  يرود  نیا  هکلب  تسین  دنتـسه  ود  ره  دعب  برق و  ضرعم 
یئادـخ ، هبترم دـنلب  گرزب و  دـنوادخ  زا  ریغ  تسا  هدـش  فـصو  تاـمالع  هب  هدـش و  هتخانـش  اـهناشن  هب  و  دـنرادن ، هار  وا  رد  بـیکرت  و 

مردارب و ردپ و  رب  وت  هک  هدیسر  نم  هب  دومرف : نیـسح  !. وت مالک  تسا  وکین  ردقچ  « َکَمالَک َنَسْحَا  ام  :» تفگ تسیرگ و  قرزا  نبا  . تسین
! نیـسح ای  « ِماکْحالا َموُُجن  َو  ِمالْـسِْالا  َرانَم  ُْمْتنُک  ْدََـقل  َِکلذ  َناک  ِْنَئل  ُْنیَـسُح  ای  ِهللاَو  اـّمَا  :» تفگ قرزا  نبا  . یهد یم  رفک  هب  یهاوگ  نم  رب 
زا دـیاب  مدرم  ینعی  [ ) 208  ] دیئادخ ماکحا  ناگراتـس  مالـسا و  غارچ  امـش  هک  نیقی  هب  دنگوس  ادخ  هب  هدـش ، رداص  نم  زا  ازـسان  نیا  رگا 
هیآ هب  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  سپس  . دندرگ تیاده  امـش  دوجو  ياه  هراتـس  هب  اهیکیرات  رد  دنیوجب و  ینـشور  امـش  فراعم  مولع و  راونا 

ملع و هقلح  تساوخ  یم  یتقو  هیواـعم  . درک ماـمت  وا  رب  ار  تجح  و  دومرف ، داهـشتسا  [ . 209 « ] ِْنیَمیتَی ِْنیَمالُِغل  َناکَف  ُرادِْـجلا  اَّمَاَو  :» هفیرش
دنک یفرعم  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  دجسم  رد  ترضح  نآ  دوجو  عمش  درگ  رد  ار  مدرم  عمجم  و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  سیردت 

ًارَِزتُْؤم ِهللا  ِْدبَعیبَا  ُۀَْقلَح  َْکِلتَف  ُْریَّطلا  ْمِهِـسُؤُر  یلَع  نَّاَک  ٌمْوَق  اهیف  ًۀَْـقلَح  َْتیَأَرَف  ِهللا  ِلوُسَر  َدِجْـسَم  َْتلَخَد  اذِا  :» دـیوگ یم  شیرق  زا  يدرم  هب 
هعـشا ي هک  دنک  یم  روهظ  نینمؤم  رب  هنوگنیا  نیـسح  لثم  یـسدق  لحم  رد  هدنز  تقیقح  دیوگ : یم  یلئالع  [ . 210 « ] ِْهیَقاس ِفاْصنَا  یِلا 

هاگن رظنم  امیس و  نآ  هب  هک  یسک  هکنآ  لثم  دروآ . یم  دیدپ  راقو  نوکـس و  نانیمطا و  اب  یمیب  تیـشخ و  هدننک  هاگن  لد  رد  ناشیامیس 
هدـش عمج  اهنآ  سلجم  هناخ و  رد  تیاهن  هک ال  تسنآ  لثم  ای  دـنک  یم  ریـس  تیاهنال  قافآ  رد  اـی  دـیامن  یم  تیدـبا  ياـشامت  دـنک  یم 

تـسا نیا  مالک  نیا  زا  هیواعم  دوصقم  دیوگ : یم  دعب  دوب ، رود  یبیغ  یهلا و  رـس  نیا  كرد  زا  هیواعم  رکف  قفا  دـیوگ : یم  سپـس  . تسا
کی رد  ایند  مامت  هکنآ  لثم  هدمآ  مهارف  نیسح  يارب  تاراختفا  مامت  هدش و  عمج  نیـسح  هاگرد  رد  شیاهتمظع  بابـسا  همه  اب  ایند  هک :
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ار نیـسح  و  ایند ، یهاشداپ  تموکح و  اهرویز و  فراخز و  زا  هدرک  هطاحا  ار  وا  هچنآ  اب  دنیب  یم  ار  دوخ  هیواعم  . دشاب هدش  عمج  ناکم 
ار نیـسح  تمظع  فرط  دنک  یم  هاگن  دنیب ؛ یم  دوجو  مدـع و  لثم  یتبـسن  سپ  یمظع ، تقیقح  زا  هدرک : هطاحا  ار  وا  هچنآ  اب  دـنیب  یم 

نیسح رـضحم  . دنک یم  هدهاشم  هدش  هتـشابنا  مه  يور  ياهیکیرات  ار  شدوخ  هیحان ي  دنیب و  یم  تیاده  دیـشروخ  قرـشم  راونا و  علطم 
زا یکاح  هک  یـشوماخ  توکـس و  ندب و  شمارآ  تیاهن  رد  دندوب و  هتـسشن  دید  یم  مشچ  هک  اجنآ  ات  مدرم  فوفـص  هک  دوب  يا  هقلح 

دنتساوخ یم  یئوگ  دندوب . هدرپس  وا  هب  ار  ناششوگ  هتخود و  نیسح  هب  ار  دوخ  مشچ  دوب ، ینیسح  تمظع  هب  تبـسن  ناشدننامیب  عوضخ 
مرگ و ياوه  رد  هک  یناغرم  دـننام  و  دـنورب ، ترـضح  نآ  تیونعم  هاـنپ  هب  ار  یتعاـس  یناـسفن  ياـهاوه  شتـسرپ  تاوهـش و  تراـسا  زا 
رد تین  صولخ  اب  دنتـساوخ  یم  دنیامن ، صالخ  امرگ  تمحز  زا  و  دننک ، کنخ  ار  دوخ  ات  دنتفیب  نآ  رب  دـنبایب و  یکانمن  نیمز  نازوس ،

کی دیئایب  « ًۀعَاس انِّبَِرب  َنِم  ُؤِنلاِنب  اّیَه  :» دنتفگ یم  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  باحصا  هکنانچمه  دنیوگب . ینامیا  هملک  یلاع  رضحم  نآ 
هدافا و هقلح  لوسر و  رـضحم  رد  هک  هنوگنآ  اما  تسا ، نمؤم  تـالاح  همه  رد  نمؤم  هتبلا  [ . 211 ! ] میروآ نامیا  نامراگدرورپ  هب  تعاس 
، یلاع رضحم  نآ  رد  هک  روطنآ  ددرگ و  یم  هدوزفا  ملع  تفرعم و  رب  دوش و  یم  هدیشچ  نامیا  توالح  نیسح ، شیمارگ  دنزرف  هضافا ي 

یم ریثک  نبا  . دوش یمن  لصاح  سلجم  لفحم و  چـیه  رد  لاـح و  چـیه  رد  دوش ، یم  هدـنز  هزاـت و  بیغ  ملاوع  هب  تبـسن  ینادـجو  روعش 
َنوُِسلْجَی َو  ِْهیَلَع  َنُومِدُْقی  َو  ِْهَیِلا ، َنوُدِفَی  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُساّنلا  َفَکَع  اِهب  اماقَا  َو  َۀَّکَم ، یِلا  ِۀَنیدَْملا  َنِم  ُْرَیبَّزلا  ُْنبا  َو  َجَرَخ  َْنیَـسُْحلا  َّنِا  :» دیوگ

نوریب هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  ریبز  نبا  نیـسح و  : ینعی «. ُْهنَع َنوُوْرَی  ام  َنوُِطبْـضَی  َو  ُْهنِم ، ُعَمُْـسی  اِمب  َنوُعِفَْتنَی  َو  ُهَمالَک ، َنوُعِمَتْـسَی  َو  ِهیلاوَح ؛
دراو ترـضح  نآرب  دندمآ و  یم  وا  يوس  هب  مدرم  دندش . وا  تمدخ  مزالم  نیـسح و  هب  هجوتم  مدرم  دـندیزگ ، تماقا  هکم  رد  دـندش و 

یم دندرک و  یم  طبـض  دندش و  یم  دنمدوس  دندینـش  یم  وا  زا  هچنآ  زا  دندینـش و  یم  ار  شنخـسو  دنتـسشن  یم  وا  فارطا  دندش و  یم 
هتفیـش ناـنچ  مدرم  هک  دـنک  یم  نآ  رب  تلـالد  فکع )  ) تسا ربخ  نیا  رد  هک  يریبعت  : دـیوگ یم  یلئـالع  . دـننک تیاور  وا  زا  اـت  دنتـشون 

يوس هب  دندش و  یم  عطقنم  فرصنم و  اج  همه  سک و  همه  زا  هک  هتشاد  تیبوبحم  نیسح  نانچ  دندوب و  نیسح  حور  تمظع  تیونعم و 
تقیقح شدوجو  رد  مدرم  یئوگ  دنشاب ، هتشاد  تدارا  هدوب و  دنمقالع  وا  هب  مدرم  همه ي  هک  دوبن  نیـسح  زج  یـسک  دنتفر ، یم  نیـسح 

زومر زا  ار  اهنآ  و  هدش ، زاب  بیغ  ملاع  نابز  هک  تسنآ  لثم  دیوگب  نخـس  نیـسح  یتقو  سپ  دندرک ، یم  اشامت  یهلا  عادبا  ملاع  زا  رگید 
؛ تخاس یم  ربخ  اب  رگید  قیاقح  زا  ار  اهنآ  رگید  روطب  شتوکـس  دـش ، یم  شوماخ  یتقو  و  دزاس ؛ هاگآ  ناهن  قیاـقح  ناـهنپ و  رارـسا  و 
اه هلمج  تاملک و  اهرطـس و  نایم  رد  هک  يا  هلـصاف  هطقن و  لثم  درک ؛ راهظا  ناوت  یمن  قیمع  یـشوماخ  اب  زج  ار  قیاقح  زا  يا  هراپ  اریز 
ار انعم  نآ  يا  هتـشون  چیه  اب  هطقن  نآ  اب  زج  هک  دهد  یم  یئانعم  باتک  ياه  هتـشون  دـننام  هتـشون ، زا  یلاخ  هطقن  نامه  هک  دـنراذگ  یم 

تموکح ناـیغط  دادـیب و  راـشف  رد  مدرم  هک  یناـمز  رد  ار  نیـسح  ماـقم  زا  لـماک  تروص  کـی  ریثک  نبا  ربـخ  نیا  . درک ناـیب  ناوت  یمن 
دندوب اهنآ  بیقعت  لابند و  رد  اج  همه  ناهاگآراک  ناسوساج و  دندوب و  تموکح  راشف  رد  مدرم  هکنآ  اب  دهد  یم  ناشن  دندوب ، راکمتس 

ناـشلد و ناـشدوخ و  زا  ار  مدرم  دـناوت  یم  یماـظن  روز  هزین و  رـس  تردـق  هنوـگچ  یلو  دنـشاب . هتـشادن  ساـمت  هطبار و  نیـسح  اـب  هـک 
ناسنا و نطاب  هب  دشاب  ذفان  يراک و  هچره  هزینرـس  دوش و  طلـسم  رـشب  روعـش  رب  دـناوت  یمن  دـشاب  هچره  تردـق  دـنک ؟ ادـج  ناشریمض 
ثیدـحلا و ریثـک  نیـسح  هک : تسنیا  دـیآ  یم  تسد  هب  ثیدـح  نیا  زا  هک  يرگید  بلطم  : دـیوگ یم  سپـس  . دـنک یمن  ذوفن  وا  تیونعم 
هب هدرک و  كرت  ار  اـهنآ  همه ي  مدرم  دـندرک ، یم  ثیدـح  لـقن  دـندوبن و  مک  ربـمغیپ  باحـصا  هکنیا  اـب  ناـمز  نآ  رد  هک  هدوب  هیاورلا 
یم وا  مــه  و  [ . 212  ] دـنک یم  لـقن  هدـش  تـیاور  ترــضح  نآ  زا  هـک  ار  یثیداـحا  یلئـالع  نـیا ، زا  سپ  دـندمآ . یم  نیــسح  سلجم 

هحیرق و دادعتسا و  تناطف ، توق  راشرـس ، قوذ  ملع و  زا  یکاح  هک   ) هدش لقن  باب  نیا  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  زا  هک  يرابخا  : دیوگ
راهظا رطاخ ) تّدـحو  نهذ  تدوج  اب   ) هیملع لئاسم  رد  یعون  هب  ترـضح  نآ  هدـش ، ءاصحا  هک  تسنیا  زا  رتشیب  تسا ) قطنم  ماکحتـسا 

[213 « ] ًاّرَغ َْملِْعلا  ُّْرغَی  ُهَّنِا  :» تفگ وا  قـح  رد  رمع  نب  هللادـبع  هک  يّدـح  اـت  دـش ، یم  مدرم  ریحت  بجوـم  هـک  داد  یم  اوـتف  درک و  یم  رظن 
اذـغ ادـخ  لوسر  مولع  تشگنارـس  زا  تیالو  توبن و  تیب  رد  زین  نیـسح  دـهد ، یم  اذـغ  دوخ  راقنم  اب  ار  دوخ  هجوج  غرم  هک  نانچمه  .
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«. تسا هتفای  ومن  دشر و  هدیکم و  ریش  مالسا  فراعم  ناتسپ  زا  و  هدروخ ،

ءادهشلادیس تدابع 

اب نیـسح  « ِّجَْحلاَو ِمْوَّصلا ، َو  ِةالَّصلا ، َریثَک  ًانِّیَد  ًالِـضاف  ُْنیَـسُْحلا  َناک  :» تفگ هک  دنا  هدرک  تیاور  يریبز  بعـصم  زا  ریثا  نبا  ربلادبع و  نبا 
ًاماّوَق َناک  ْدََـقل  :» تفگ وا  تدابع  فصو  رد  ریبز  نب  هللادـبع  [ . 214  ] دوب رایـسب  وا  جـح  هزور و  زامن و  دوب و  نید  هب  کسمتم  تلیـضف و 

رد ناضمر ، هام  هزور ي  رب  هوالع  دروآ و  یم  اج  هب  رگید  ياهزامن  هناگجنپ ، ياهزامن  رب  هوالع  دـیوگ : یم  داقع  «. ِراهَّنلِاب ًاماّوَص  ِلـْیَّللِاب 
دـشاب هدـش  كرت  هب  راچان  هکنآ  رگم  دـشن  توف  وا  زا  ادـخ  هناخ  جـح  لاس  چـیه  رد  و  تفرگ ، یم  هزور  ار  یئاهزور  مه  رگید  ياههام 

دندیشک یم  ار  وا  ياهتبینج  وا  هارمه  و  دراذگ ، جح  هدایپ  هبترم  جنپ  تسیب و  و  دروآ ، یم  اج  هب  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد  [ . 215]
راهظا اعد و  هنوگنیدـب  دوب و  هتفرگ  ار  هبعک  نکر  اهزور  زا  يزور  . تسا ادـخ  هاگرد  رد  وا  عوضخ  تداـبع و  لاـمک  لـیلد  نیا  و  [ 216]

َو ًارِکاش  ینْدَِـجت  ْمَلَف  ینَتْمَعَن  یهِلا  :» دومن یم  شیاتـس  تفگ و  یم  اـنث  حدـم و  ار  وا  درک و  یم  زیزع  يادـخ  هاـگرد  رد  تلذ  یگدـنب و 
« مَرَْکلا ـِالا  ِمیرَْکلا  َنِم  ُنوُکَی  اـم  یهِلا  ِْربَّصلا  ِكْرَِتب  َةَّدِّشلا  َْتمَدَا  ـال  َو  ِرْکُّشلا ، كْرَِتب  َۀَـمْعِّنلا  َْتبَلَـس  َْتنَا  ـالَف  ًاِرباـص  ینْدَِـجت  ْمَلَف  ینَْتیَلَْتبا 

هفرع فورعم  ياعد  نامه  هب  دنادب  ادخ  هاگرد  رد  ار  مولظم  دهاجم  ماما  نآ  تنکسم  شتـسرپ و  اعد و  لاح  دهاوخب  یـسک  رگا  [ . 217]
زا میدوب ، ترضح  نآ  تمدخ  تافرع  رد  هفرع  زور  نیـسپ  هک  هدش  تیاور  يدسا  بلاغ  نارـسپ  ریـشب  رـشب و  زا  . تسا یفاک  دنک  عوجر 

يور دنداتـسیا و  هوک  پچ  بناج  رد  سپ  عوشخ ، للذـت و  تیاهن  اب  نایعیـش  نادـنزرف و  تیب و  لها  زا  یهورگ  اـب  دـندمآ  نوریب  همیخ 
يذَّلا ِهللاُدْمَْحلَا  :» دندناوخ ار  اعد  نیا  و  دبلط ، ماعط  هک  ینیکسم  دننام  دنتشادرب ، ور  ربارب  ار  اهتـسد  دندینادرگ و  هبعک  يوس  هب  ار  كرابم 

ار اعد  . تسا روکذم  حیتافم  و  داعملاداز ، دننام  مه  یسراف  ياعد  ياهباتک  رد  تسا و  هفرع  ینالوط  ياعد  نامه  هک  ...« ِعفاد ِِهئاضَِقل  َْسَیل 
درک عورش  سپ  «. َمَّلَس َو  َنیصَلْخُم  ـ ْلا َنیرِهاّطلا  َنیبِّیَطلا  ِِهلآ  َو  َنیِّیبَّنلا  ِمَتاخ  دَّمَُحم  ِِهتَرَیِخ  یلَع  ُهللا  یَّلَصَو  :» دندیسر هلمج  نیا  هب  ات  دندناوخ 

َو ِّنِجلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  یّنَع  َْءرْدا  َو  :» دیـسر هلمج  نیا  هب  ات  دـناوخ  اعد  دوب و  يراج  شناگدـید  بآ  اعد و  رد  دومن  مامتها  و  تساوخرد ، هب 
دنلب يادص  هب  تخیر و  یم  بآ  کشم  ود  دننام  شکرابم  ياه  هدید  زا  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  هدـید  رـس و  سپ  «. ِْسنِْالا

نآ رود  هک  یناسک  و  ّبرای » : » تفگ یم  ررکم  سپ  «. ِّبَر ای  ٌریدَق  ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َْتنَا  َو  » دیـسر هرقف  نیا  هب  ات  « َنیعِماّسلا َعَمْـسَا  ای  :» تفگ
باتفآ ات  ترضح  نآ  اب  نتـسیرگ  هب  دش  دنلب  ناشیاهادص  سپ  دندرک . یم  افتکا  نیمآ »  » نتفگ هب  هداد و  اعد  هب  شوگ  دندوب ، ترـضح 

. دندش هناور  مارحلا  رعشم  يوس  هب  هاگنآ  درک  بورغ 

نیسح تواخس 

، دوش لزان  شنأش  رد  نآرق  زا  یتایآ  دش  بجوم  هک  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  لیاضف  زا  یکی  تسا  لثملا  برض  نادناخ  نیا  ششخب  دوج و 
هک ار  ینان  صرق  و  مهرِد ، اهنت  دندش و  قافآ  هرهش ي  تفـص ، نیا  رد  شتیب  لها  یلع و  . دوب ادخ  هار  رد  ترـضح  نآ  تاقدص  قافنا و 

دندرب و رس  هب  هنهرب  هنسرگ و  ناشدوخ  هک  اسب  يا  دندومن . یم  راثیا  دنتشاد و  یم  مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  دنداد و  یم  ءارقف  هب  دنتشاد 
هیلع نیسح ـ  يارب  هرـصب  زا  وا  هک  هدومن  تیاور  داّنف  ماشه  یبا  زا  دوخ  خیرات  رد  رکاسع  نبا  . دندیـشخب ادخ  هار  رد  ار  دوخ  هماج  اذغ و 

یئادـگ هدرک : تیاور  رکاسع  نبا  مه  و  [ . 218  ] دیـشخب یم  مدرم  هب  ار  همه  هتـساخنرب  ياج  زا  ترـضح  نآ  و  دروآ ، یم  الاک  مالّـسلا ـ 
ار رعـش  ود  نیا  دـیبوک و  ار  رد  دیـسر  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هناخ  رد  هب  ات  درک  یم  لاؤس  تشاد و  یمرب  مدـق  هنیدـم  ياه  هچوک  نایم 
ان : » ینعیِۀَقَـسَْفلا َِلتاق  َناک  ْدَق  َكُوبَا  ُهنَدْعَم  َْتنَا  ِدوُْجلاوُذ  َْتنَاَۀَـقَلَْحلا  َِکباب  ِنُود  ْنِم  َكَّرَح  نَم  َو  َكاجَر  ْنَم  َمْوَْیلا  ِبِخَی  َْمل  : درک ءاشنا 

و یـششخب ، ندـعم  دوج و  بحاص  وت  دـهد . تکرح  ار  وت  هناـخ  رد  هقلح  و  دـشاب ، راودـیما  وت  هب  هک  یـسک  نآ  زورما  ددرگ  یمن  دـیما 
یتسدگنت رثا  یبارعا  رد  دمآ ، نوریب  دروآ و  اجب  يدوز  هب  ار  زامن  دوب . زامن  لوغشم  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  «. دوب ناقـساف  هدنـشک  تردپ 
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ضرع تسا  هدنام  ردقچ  ام  جراخم  لوپ  زا  دومرف : ِهللا ،» ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیََّبل  : » داد باوج  ربنق  دز و  ادص  ار  ربنق  تشگرب و  درک ؛ هدـهاشم 
، تسا رتراوازس  لوپ  نآ  هب  اهنآ  زا  هک  هدمآ  یـسک  روایب ! ار  نآ  دومرف : منک . تمـسق  تیب  لها  نیب  رد  يدومرف  هک  مهرد  تسیود  درک 

یف َناک  َْولۀَقَفَـشوُذ  َْکیَلَع  ّینَِاب  ْمَلْعاَو  رِذَـتْعُم  َْکَیِلا  ّینِاَف  اهْذُـخ  : درک ءاشنا  ار  راعـشا  نیا  داد و  یبارعا  هب  دـمآ و  نوریب  تفرگ و  ار  نآ 
یهاوخ رذع  درم  نآ  زا  راعـشا  نیا  ردِۀَقَفَّنلا  ُۀَلیلَق  اّنِم  ُّفَْکلا  َو  رَیِغوُذ  ِنامَّزلا  َْبیَر  َّنِکلًۀَِـقفَْدنُم  َْکیَلَع  انامَـس  َْتناک  نَذِا  ُّدِـمَت  ًاصع  اَنْریَس 

یسرپلاوحا تدایع و  هب  ترضح  نآ  يزور  [ . 219 « ] ُهََتلاسِر ُلَـعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَا  ُهللاَا  :» تفگ یم  و  تفر ، و  تفرگ ، ار  اـهلوپ  یبارعا  دومرف .
رازه تصـش  هک  یـضرق  درک : ضرع  ؟ يراد مغ  هچ  ردارب  دومرف : . هاّمغاو تفگ : یم  هماسا  دومرف . هجنر  مدـق  وا  لزنم  هب  دـیز  نب  ۀـماسا 

ار نآ  و  منک » ادا  ار  نآ  نم  ات  يریم  یمن  : » دومرف . مریمب هدشن  ادا  مسرت  یم  تفگ : هماسا  . تسا نم  هّمذ  هب  نآ  دومرف : نیسح  . تسا مهرد 
دجسم رد  مالّسلا ـ  هیلع  نسح ـ  شردارب  تافو  زا  دعب  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هک  هدرک  تیاور  ینارحب  [ . 220  ] درک ادا  وا  گرم  زا  شیپ 

. دندوب هتـسشن  يا  هیحان  رد  کیره  مه  نایفـس  یبا  نب  ۀبتع  و  ریبز ، نب  هللادـبع  دوب . هتـسشن  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ ـ  لوسر  شدـج 
: تفگ دینـش . باوج  درک و  مالـس  داتـسیا و  هبتع  دزن  دش  دراو  تسب و  ار  هقان  يوناز  دجـسم  رد  رب  دمآ  دوب  هقان  راوس  هک  یبارعا  يدرم 
وا هب  مهرد  دص  تفگ : شمالغ  هب  هبتع  یهدب ؟ نمب  يزیچ  تسا  نکمم  ایآ  دنا  هتـساوخ  ار  وا  هید  نم  زا  ما و  هتـشک  ار  میومع  رـسپ  نم 
مه وا  زا  یبارعا  داد . وا  هب  مهرد  تسیود  وا  تفر  ریبز  نب  هللادبع  دزن  دراذـگ و  ار  وا  ار . هید  مامت  رگم  مهاوخ  یمن  تفگ : یبارعا  هدـب .
یم ار  وا  هید ي  نم  زا  و  ما ، هتشک  ار  میومع  رسپ  نم  هللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  تفر و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تمدخ  هب  تفریذپن و 
نیا دومرف : سپـس  دـنهدب  وا  هب  مهرد  رازه  هد  ات  داد  روتـسد  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  !؟ ینک اطع  نم  هب  يزیچ  تسا  نکمم  ایآ  دـنهاوخ ،

جراـخم لاـح و  نسح  یناـشیرپ و  عفر  يارب  نیا  دومرف : سپـس  دـنهدب ، وا  هب  رگید  مهرد  رازه  هد  هک  داد  ناـمرف  و  وت ، نوید  يادا  يارب 
ُْرعِشلا یل  َّذَلَف  لوُسَّرلا  ِلِال  ُْتبِرَط  ْنِکل  َوٌقَشْعَم  َو ال  ٌماقَم  یل  َو ال  قَبْعَم  یل  َجاه  ام  َو  ُْتبِرَط  : درک ءاشنا  ار  راعـشا  نیا  یبارعا  سپ  وت . هلئاع 

َداـس يذَّلا  َكُوبَاـُقَْحلت  ـالَف  ُداوَْـجلا  َْتنَا  َو  تاـمَرْکَْملا  َیِلا  َماـنَالا  َْتقَبَُـسقِرُْشت  ْمِِهب  ِءاـمَّسلا  ُموُُـجن  نُوبَْجنـالا  ُمُـه  َنُومَرْکـالا  ُمُـهُقِْطنَْملا  َو 
یشوخ يوب  فرط  چیه  زا  یلو  مدمآ  برط  هب  [ .» 221  ] ٌقَْلغُم ْمُِکب  ِداسَفلا  َباب  َو  داشَّرلا  َباب  ُهللا  َحَتَف  ِِهبُقَّبَسلا  ِهِْقبَس  ْنَع  َرَصَقَف  تامَرْکَْملِاب 

نم يارب  قطن  رعـش و  هک  تسا  نیا  يارب  تسا و  ربمغیپ  نادناخ  يارب  نم  برط  طقف  . مرادن یقـشع  هلیـسو  ای  ماقم  چـیه  هدـیزون و  نم  رب 
یم یناشفا  رون  اهنآ  هطـساو  هب  نامـسآ  ناگراتـس  دنرت و  بیجن  رتراوگرزب و  همه  زا  هک  دنتـسه  نادناخ  نیا  ! تسا هدیدرگ  شخب  تّذل 
نآ تردپ  . دـسر یمن  وت  هب  یـسک  هک  یتسه  يا  هدنـشخب  نآ  وت  یتفرگ و  یـشیپ  همه  رب  يراوگرزب  یکین و  رد  وت  نیـسح )! يا  .) دـننک

يراگتسر رد  دنوادخ  تردپ  هلیسو ي  هب  . دندنام زجاع  وا  هب  ندیسر  زا  مدرم  مامت  تفرگ و  یشیپ  همه  رب  يراوگرزب  اب  هک  تسا  یـسک 
«. تسا هدش  هتسب  داسف  ياهرد  هک  تسامش  دوجو  زا  دوشگ و  ار 

ماما هفطاع  بدا و 

نآ لاصخ  زا  تشذـگ  وفع و  دوب . ریظن  یب  هیاپ و  دـنلب  کیدزن  رود و  اب  ترـشاعم  نسح  یعاـمتجا و  بادآ  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ 
مالّسلا هیلع  نیسح ـ  شردپ  زا  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  زا  هک  هدرک  تیاور  یندم  یفنح  يدنرز  دمحم  نیدلا  لامج  . دوب ترضح 
مرگید شوگ  رد  دروایب  رذع  دومرف و  هراشا  شتسار  شوگ  هب  شوگ و  نیا  رد  دهد  مانشد  نم  هب  يدرم  رگا  دومرف : یم  مدینش  تفگ :  ـ

ال :» دومرف هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  مدج  دینـش ، هک  ارم  درک  ثیدح  مالّـسلا ـ  هیلع  نینمؤملا ـ  ریما  هکنیا  يارب  مریذپ  یم  ار  وا  رذع 
ای دیوگب  قح  روآ  رذع  هاوخ  دریذپن ، ار  رذع  هک  یـسک  دوش  یمن  رثوک ) ) ضوح دراو  « لْطبُمْوَا ٍّقُِحم  ْنِم  َرْذُْعلا  ِلَبْقَی  َْمل  ْنَم  َضْوَْحلا  ُدِرَی 

سنا و ینابرهم و  تمحر ، تبحم ، بدا ، تیاهن  رد  دوخ  تیب  لها  ناسک و  اب  ناوناب و  نادنزرف و  اب  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  [ . 222  ] لطاب
يزیچ تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  و  دـمآ ، مالّـسلا ـ  هیلع  نسح ـ  ترـضح  تمدـخ  يدرم  هدرک : تیاور  هبیتـق  نبا  . تشاد تسیز  تدوم 

یئاوسر ببـس  نآ  ندرکن  ادا  هک  یناوات  هید و  ای  هدـننک  راوخ  رقف  ای  نیگنـس  ماو  يارب  رگم  تسین  هتـسیاش  لاؤس  دومرف : ترـضح  درک .
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تمدـخ درم  نآ  سپـس  . دـنداد وا  هب  رانید  دـص  داد  نامرف  ترـضح  اهنآ . زا  یکی  يارب  رگم  امـش  تمدـخ  هب  مدـماین  درک : ضرع  دوش .
نامه دومرف و  وا  هب  ار  شردارب  نخـس  ناـمه  مه  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  درک ، لاؤس  زین  ترـضح  نآ  زا  تفر و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ 

اریز درک ؛ اطع  وا  هب  رانید  هنودون  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  رانید . دص  درک . ضرع  داد ؟ ردقچ  وت  هب  مردارب  دیسرپ ، سپـس  دینـش ، ار  خساپ 
ـ  مالّـسلا هیلع  نیـسح ـ  تمدخ  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سنا  زا  یمـصعتسم  توقای  [ . 223  ] دـشاب هدرک  يربارب  شردارب  اب  تساوخن 

متفگ . يدازآ ادـخ  يارب  وت  « یلاعَت ِهللا  ِهْجَِول  ٌةّرُح  ِْتنَا  :» دومرف مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  دروآ  ترـضح  نآ  يارب  یلگ  هتـسد  یکزینک  مدوب 
ۀَّیِحَِتب ُْمتیِّیُح  اذِا  َو  :» دومرف هک  تسا  هتخومآ  بدا  ام  هب  ادـخ  نینچنیا  دومرف : ینک ؟ یم  دازآ  ار  وا  هدروآ  تیارب  لگ  هتـسد  کـی  یکزینک 

ترضح نآ  زا  ار  رعش  نیا  هکنآ  زا  دعب  داقع  [ . 225  ] دوب وا  نتخاس  دازآ  لگ  هتسد  نیا  زا  رتوکین  و  [ . 224 « ] اهوُّدُرْوَا اْهنِم  َنَسْحَِاب  اوُّیَحَف 
وت ناج  هب  » ُباتِع يدـْنِع  ِبتاِعل  َْسَیل  َو  یلام  َّلُـج  ُلُذـْبَا  َو  اـمُهُّبِحُُابابُرلا ، َو  ُۀَنیکَـس  اـِهب  َنوُکَت  اراد  ُّبِحَُـال  ینَّنِا  َكُرْمََعل  : تسا هدرک  لـقن 

یسک منک و  یم  نانآ  راثن  ار  ملام  رتشیب  مراد و  تسود  ار  ود  نآ  مراد . تسود  دنشاب  نآ  رد  بابر  هنیکس و  هک  ار  يا  هناخ  نآ  دنگوس !
قئالع نیرت  مکحم  دوخ  نادنزرف  هب  هک  دوب  ناسک  نآ  زا  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  دیوگ : یم  «. دنک تمالم  یتسود  نیا  رب  ارم  دـناوت  یمن 

يافو زا  دـیوگ : یم  سپـس  . تسا فطاوع  نیرتدـنمورین  نیرتهب و  ناشیاهرـسمه  هب  تبـسن  اهنآ  فطاوع  و  دنتـسه ، اراد  ار  تبحم  رهم و 
لاجر و فرط  زا  هدـش ) هدرب  رعـش  ود  نیا  رد  شماـن  هک  یئوناـب  ناـمه   ) باـبر هک : تسنیا  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  دـعب  شیاهرـسمه 

ردپ هک  گرزب  راختفا  تفارـش و  نیا  زا  سپ  « ِهللا ِلوُسَر  َدَْعب  ًامَح  َذِخَّتَِال  ُْتنُک  ام  :» تفگ و  تفریذـپن ، دـش ، يراگتـساوخ  شیرق  ناگرزب 
درک تافو  ات  و  درکن ، لزنم  یفقـس  ریز  رد  لاس  کیات  .و  منک یمن  باختنا  يرهوش  ردـپ  هب  ار  یـسک  متفاـی ، ادـخ  لوسر  نوچ  يرهوش 

. دشن مک  وا  هودنا  هیرگ و 

ماما یهاوخ  تلادع 

هریـس و تلادـع و  قح و  تموکح  ناشتموکح  دـنرادن . ملاع  رد  يدـننامه  مولظم  زا  تیامح  تلادـع و  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  نادـناخ 
یهاوخداد وا  يارب  ات  دندش و  یم  تحاران  هدـش  یمتـس  یـسک  هب  دندینـش  یم  رگا  دوب . نیمولظم  يارب  یهاوخداد  يرگداد و  ناشراتفر 

رد یناـف  قح و  هتخاـبلد  وا  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا  خـیرات  ياـهباتک  رد  یلع  لدـع  زا  هک  یتاـیاکح  . دنتـشگ یمن  هدوسآ  دـندرک  یمن 
هیلع نیـسح ـ  . دیـشاب هدیدمتـس  رای  رگمتـس و  نمـشد  « ًانْوَع ِمُولْظَْمِلل  َو  ًامْـصَخ ، ِِملاّظِلل  انوُک  :» درک تیـصو  شنادـنزرف  هب  وا  دوب . تلادـع 
جنر سک  همه  زا  شیب  دندومن  یم  مدرم  هب  اهنآ  لاّمع  هیما و  ینب  هک  یئاهمتـس  زا  دوب . تافـص  نامه  ثراو  ردپ و  نآ  دـنزرف  مالّـسلا ـ 

ناگدیدمتـس و شخب  تاجن  تضهن  وا  تضهن  و  يرگمتـس ، دادـیب و  ملظ و  هیلع  مایق  وا ، مایق  . دـش یم  تحاران  تدـش  هب  و  دیـشک ، یم 
شخب و تذل  يرگداد  تلادع و  یتسرپادخ و  رظانم  دـننام  يزیچ  چـیه  شردارب  شردـپ و  دـج و  دـننام  نیـسح  جازم  رد  . دوب نیمولظم 

وحن ره  هب  هدوب و  نکمم  هک  اجنآ  ات  دوبن  راوگان  خلت و  نارگمتس  دادیب  ملظ و  رفک و  زیگنا  مغ  ياه  هنحص  لثم  زیچ  چیه  و  دوبن ، نیریش 
عافد هب  نیسح  هقالع  تدش  نآ  زا  هک  یئاهناتساد  زا  یکی  . درک یم  عافد  اهناملسم  لام  ناج و  سومان و  وربآ ، تفارـش ، زا  دش  یم  رـسیم 

ناتـساد نیا  . تسا مالـس  نب  هللادـبع  رـسمه  قاحـسا و  رتخد  بنیُرا  ناتـساد  دوش ، یم  رهاظ  هانپ  یب  ناگراچیب  زا  تیاـمح  نیمولظم و  زا 
نابـصاغ هنوگچ  هک  دـهد  یم  ناشن  دراد و  یم  رب  دـیزی  هیواعم و  تلاذر  هیما و  ینب  یتسپ  یقـالخا ، طوقـس  طاـطحنا ، زا  هدرپ  فورعم ،

نبا يریون ، یلئالع ، يواربش ، هبیتق ، نبا  ار  ناتساد  نیا  : دندوب یناسنا  فرش  زا  هرهب  یب  ناماد و  هدولآ  نیملسم  تموکح  تفالخ و  دنسم 
نوـچ و  227 ؛ ]  ] تسا هدـش  فیلأـت  زین  لقتـسم  روطب  باـتک ، کـی  ناوـنع  هب  نآ  رب  هوـالع  و  [ 226  ] دـنا هدومن  لقن  نارگید  نوردـب و 

رد و  میهد ، یم  هلاوح  راخز  ماقمق  دننام  یسراف  ياهباتک  و  نآ ، یبرع  رداصم  هعلاطم  هب  ار  ناگدنناوخ  تسا  ینالوط  روهشم و  یناتـساد 
مامت و  دوب ، هیواعم  دـهعیلو  هدازهاش و  حالطـصا  هب  هک  دـیزی  هک : تسنیا  ناتـساد  نیا  لامجا  : مینک یم  هراشا  نآ  هب  هصالخ  روطب  اـجنیا 

زاب اهنیا  همه ي  اب  دوب  شرایتخا  رد  شورفدوخ  هدنناوخ  هصاقر و  ياهنز  ورهام و  ناکزینک  روز و  ماقم و  لوپ و  دننام  ینارتوهـش  لیاسو 
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توهـش لذارا و  هویـش ي  هب  و  تخود ، دنـشاب  وا  تفع  تمـصع و  رادـساپ  شردـپ  دوـخ و  دـیاب  هک  يرادرهوـش  يوناـب  هب  عـمط  مشچ 
یـسرتسد دوب و  تفع  اب  نمادکاپ و  هبیجن و  نز ، نآ  نوچ  و  دش ، مارآان  دنوش  یم  تیبرت  تموکح  شون  شیع و  روفو  رد  هک  یناتـسرپ 

یم نینمؤملا  ریما  ار  دوخ  هک  تریغ  یب  كاپان و  هیواـعم ي  دومن ، یم  لاـحم  یئاـسراپ  قیرط  زا  وا  نتخاـس  فرحنم  بیرف و  هار  زا  وا  هب 
شیابیز هفیفع و  نز  زا  ار  تخبدب  درم  و  دز . يا  هقباس  یب  بیجع و  رایـسب  گنرین  هب  تسد  دیزی  توهـش  سفن و  شهاوخ  يارب  دـناوخ 

تـشز میمـصت  نیا  لـباقم  توتف  يدرمناوـج و  تریغ و  نیـسح  یلو  . تخاـس مهارف  نز  نآ  زا  ار  دـیزی  یباـیماک  تامدـقم  درک و  ادـج 
ناشن نیملـسم  سیماون  ظفح  هب  ار  دوخ  هقالع ي  یمـشاه و  ّتیمح  تریغ و  و  درک ، بآ  رب  شقن  ار  وا  هشقن  و  داتـسیا ، هیواعم  یناـطیش 
داجیا تشاد  تسد  رد  هک  یلیاسو  گنرین و  اب  هیواعم  هک  ار  یقارتفا  و  دـیدرگ ، شریرـش  كاپان و  سوه  هب  دـیزی  ندیـسر  زا  عنام  داد و 

ـ  یلع لآ  رخافم  خیرات  رد  ار  ناتـساد  نیا  درک و  عفد  شرـسمه  مالـس و  نب  هللادبع  زا  ار  گرزب  متـس  نآ  و  دومن ، لاصتا  هب  لدـبم  درک 
[ . 228  ] دراذگ یقاب  نادواج  هیما  ینب  ملاظم  و  مالّسلا ـ  هیلع 

نیسح ماما  دهز 

باحـصا و ناردارب و  ناناوج و  دوخ و  ناج  زا  ترـضح  نآ  تشذـگ  يراکادـف و  نامه  ایند  ندرمـش  راوخ  لماک و  دـهز  هناشن  نیرتهب 
رد هنوگنیا  دناوت  یمن  دشابن  شزرا  ردق و  یب  یـسک  رظن  رد  نآ ، تمعن  لام و  ایند و  رگا  . دوب الب  تبیـصم و  همهنآ  هب  نداد  نت  و  نارای ،

دنیبب ار  شنازیزع  هعطق  هعطق  ندب  هک  يّدح  هب  ات  دزرو  تماقتـسا  يرادیاپ و  دوخ  یلاع  فده  تشادگرزب  ادـخ و  نید  يرای  قح و  هار 
شرکیپرب دروآ و  درد  هب  ار  وا  هفطاع  رهم و  زا  رپ  لد  هچب ، نز و  هیرگ ي  دونـشب و  یگنـشت  تمحز  زا  ار  شناکدوک  هلاـن ي  يادـص  و 

مامت هوک  دننام  دـهدن و  ناشن  شمرن  لطاب  لباقم  رد  دـنامب و  اجرب  اپ  تباث و  ادـخ  نید  يرای  رد  یلو  دوش  دراو  يراک  ياهمخز  همهنآ 
يوحن هب  و  دیآ ، رد  شزاس  هحماسم و  رد  زا  دیزی  اب  هک  دش  یم  داهنـشیپ  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هب  يرآ  . دـهدن ناکت  ار  وا  بئاصم  نیا 

ایند زا  شناسک  لیماف و  نادناخ و  شدوخ و  ضوع  رد  و  دـیایب ، رانک  وا  اب  دوشن  هدرمـش  وا  فرـش  نأش و  فالخ  ایند  لها  فرع  رد  هک 
دریگب و هدیدان  ار  یمالسا  هیلاع ي  حلاصم  ینارذگشوخ ، ایند و  یگدنز  رطاخ  يارب  هک  دوبن  یـسک  نیـسح  اما  دنوش ؛ دنم  هرهب  عتمتم و 

فرط زا  هک  یمهم  هفیظو ي  فیلکت و  يادا  رد  دـیامن و  ءاضما  ار  رفک  ملظ و  دـساف و  هاگتـسد  نانچ  يرارقرب  توکـسلا  قح  نتفرگ  اـب 
تسد رد  ار  هام  و  تسار ، تسد  رد  ار  باتفآ  رگا  : » دومرف هک  تسا  یسک  نآ  رسپ  نیـسح  . دیامن یهاتوک  هحماسم و  دراد  هدهع  هب  ادخ 

زب کی  ینیب  بآ  زا  نم  دزن  امش  يایند  : » تفگ یم  هک  تسا  یسک  رـسپ  وا  «. تشاد مهاوخنرب  مرادرب ، توعد  زا  تسد  هک  دنراذگب  مپچ 
میب و گرم  زا  و  درمـش ، یم  راوخ  ار  ایند  یگدنز  دوب ، هناگی  گرزب و  هیحان ، نیا  رد  نیـسح  دـیوگ : یم  یلئالع  «. تسا رتراوخ  یماکز 

تـسا راوازـس  تهج  نیا  زا  تخودن . رظن  زیچ  چـیه  هب  درک  یم  نآ  يادـف  ار  زیچ  همه  هک  شراگدرورپ  ناهرب  زجب  و  تشادـن ، یـساره 
میمانب یتسرپ  اتکی  دیحوت و  يانب  ددجم  و  شدج ، زا  دعب  مالسا  خاک  هدننک ي  انب  نیمود  ار  وا  يریمجا ) نیدلا  نیعم   ) يدنه رعاش  دننام 

دیس سیئر و  شردپ  دننام  نیسح  سپ  [ . 230  ] دوب هدنادرگ  ور  ایند  زا  شیتسه  مامت  دوجو و  ّلک  هب  نیـسح  دـیوگ : یم  وا  زین  و  [ . 229]
یم رـسپ  «. َدَـجَو ِبلاطَک  َْوا  َدَرَو  ٍبراقَک  ِّالا  اَنَا  ام  َو  «» ِهَُّما ِيْدَِـثب  ِلْفَّطلا  َنِم  ِتْوَْملِاب  ُسَنا  ٍِبلاطیبَا  َْنبا  َّنِا  ِهللا  َو  :» تفگ یم  ردـپ  دوب . داـهز 

وا هب  هک  دیوگ  ترضح  نآ  دهز  زا  يا  هلمج  رد  بوشا  رهـش  نبا  «. ًامََرب ِّالا  َنیِملاّظلا  َعَم  َةایَْحلا  َو َال  ًةَداعَـس ، ِّالا  َتْوَْملا  َيرَا  یِّنِا ال  :» تفگ
ناما رد  « اْینُّدـلا ِیف  ُهللا  َفاخ  ْنَم  ِّالا  َۀَـمایِْقلا  ُنَمْأَی  ال  :» دومرف ؟ ادـخ زا  وت  میب  تسا  گرزب  ردـقچ  « َکِّبَر ْنِم  َکَـفْوَخ  َمَظْعَا  اـم  :» دـش هتفگ 

[ . 231  ] دسرتب ادخ  زا  ایند  رد  هک  سک  نآ  رگم  تمایق  زور  یسک  تسین 

نیسح ینتورف  عضاوت و 

لهج زا  یشان  رشب  ربکت  دوش . یم  رتدایز  وا  ینتورف  عضاوت و  دوش ، رتشیب  ناسنا  تمکح  ملع و  و  دیحوت ، یسانشادخ و  تفرعم و  هچره 
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هدـش شیاتـس  حدـم و  عـضاوت  زا  تمّذـم و  تّدـش  هب  ربـکت  زا  ثیداـحا  هـمیرک و  تاـیآ  رد  تـسا . يدنـسپدوخ  تـلفغ و  و  یناداـن ، و 
هلـصاف هعماج  درف و  نایم  ربکت  دنـشاب ، رود  ربکت  زا  دنریگب و  وخ  ینتورف  عضاوت و  هب  دـیاب  رتشیب  نارادـمامز  ناگرزب و  ًاصوصخم  . تسا

تـسا عامتجا  نایم  رد  هک  یلاح  ناـمه  رد  ربکتم  صخـش  دزاـس . یم  رفنتم  وا  زا  ار  مدرم  و  نیبدـب ، هعماـج  هب  تبـسن  ار  وا  دزادـنا و  یم 
دـننک و یم  هاگن  تراقح  رظن  هب  نارگید  هب  دـنزادنا و  یم  ینیب  رد  داب  ماـقم  اـی  لاـم  زا  يزیچ  كدـنا  هب  ناداـن  دارفا  . تسا اـهنت  درفنم و 

یکتم دش ، هدهاشم  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  تفالخ  نامز  رد  هچنانچ  یمالسا  تموکح  زرط  . دننک لیمحت  مدرم  رب  ار  دوخ  رظن  رکف و  دنلیام 
ًاـصخش يداع  درف  کی  لثم  وا  تفر . نیب  زا  تافیرـشت  نآ  مالـسا و  زا  شیپ  يرادمامز  مسر  دوب . هلـصاف  ءاغلا »  » نارادـمامز و عضاوت  رب 

هب تخیر و  یم  ابق  ای  ابع  نماد  رد  دوب  هدـیرخ  هک  ار  ینان  اـمرخ و  تفرگ و  یم  ساـمت  مدرم  اـب  تفر و  یم  رازاـب  هب  دوخ  جـئاوح  يارب 
هلـصو سابل  دومن ، یم  یگدیـسر  ناشتایاکـش  هب  درک و  یم  کمک  اـهنآ  هب  دروآ و  یمرب  ار  مدرم  جـئاوح  هار  نیب  رد  دروآ و  یم  لزنم 

هداس و رایسب  شیاذغ  تشادن . سابل  تسدکی  زا  رتشیب  ًابلاغ  دز ، یم  هلصو  ار  ششفک  سابل و  مدرم  روضح  رد  شدوخ  دیـشوپ ، یم  راد 
یمن يریگ  تخـس  هنوـگنیا  كاـشوپ  كاروـخ و  رد  نارگید  هب  هکیلاـح  رد  دوـب  ریـش  ناـن و  اـی  کـمن  ناـن و  ًاـبلاغ  هـکلب  دوـب ، يداـع 

ددرگن جیار  تافیرـشت  هب  راختفا  یتسرپ و  لمجت  دنوشن و  تحاران  دوخ  یتسدگنت  زا  دننک و  هاگن  وا  هب  ءارقف  هکنآ  يارب  هفیلخ  . دـندرک
یم هاگداد  رد  دوخ  یعدم  لثم  دـش و  یم  رـضاح  هاگداد  رد  دنتـشاد  وا  هب  مدرم  هک  یئاوعد  رد  لوا  صخـش  . درک یم  یگدـنز  هنوگنیا 

، شاعم یگداس  عضاوت و  دهز و  اب  . درمش یمن  هفیلخ  ماقم  هب  نیهوت  ار  نآ  یـسک  تخاس و  یم  موکحم  ار  وا  هاگداد  هک  اسب  و  تسـشن ،
لاملا و تیب  لاوما  لیم  فیح و  هب  راداو  ار  اهنآ  یبلط  هدایز  هزیرغ  ادابم  دـنتخاس ، یم  داتعم  تعانق  هب  دـندرک و  یم  راـهم  ار  دوخ  سفن 
وا ولج  مدرم  دهاوخب  سک  ره  « راّنلا َنِم  ُهَدَعْقَم  َءَّوَبَتَْیلَف  ُلاجِّرلا  َُهل  َلَّثَمَتَی  ْنَا  َدارَا  ْنَم  :» تسا هدیـسر  تایاور  رد  . دزاس ینیـشن  خاک  لمجت و 

صخـش هک  تسا  نیمز  رد  داـسف  یـشکندرگ و  عون  کـی  نیا  . دریگب شتآ  زا  ار  دوخ  هاـگیاج  دـیاب  دنـشاب ) مارتـحا  لاـح  هب  (و  دنتـسیاب
مدرم زا  ریغ  ار  وا  هک  دهد  رارق  تافیرشت  هاگتـسد و  دوخ  يارب  و  دریگب ، يرترب  نکـسم  بکرم و  سابل و  هب  دوخ  ناتـسدریز  رب  رادمامز 
دندرک دیدجت  هیما  ینب  هک  تسا  یموسر  نامه  تشز  تاداع  نیا  دریگب . وخ  مالسا  زا  شیپ  تیلهاج و  نارود  تاداع  هب  دننادب و  يداع 

رد دنوادخ  تساوخ  اب  . دش رارقرب  هرابود  یمالسا  ياهروشک  رد  تیلهاج ، کبـس  هب  شیارگ  دوخ و  ریـسم  زا  تفالخ  فارحنا  زا  سپ  و 
مرتحم رایسب  مدرم  دزن  رد  نیـسح  . تسا مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ینتورف  عضاوت و  زا  نخـس  اجنیا  رد  تفای ، دهاوخ  همادا  ثحب  نیا  هدنیآ 

هب دـندوب  اـهنآ  اـب  هک  هباحـص  خویـش  لاـجر و  ماـمت  دـنتفر  یم  جـح  هب  هداـیپ  مالّـسلا ـ  اـمهیلع  یبـتجم ـ  نسح  شردارب  وا و  یتـقو  دوب 
خاک نیـسح  هک  دوب  نآ  يارب  هن  سوفن  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  مارتحا  نیا  دـنتفر ، یم  هدایپ  دـندش و  یم  هدایپ  بکارم  زا  ناشمارتحا 

ربمغیپ دجسم  هکنآ  ای  دنتفر  یم  وا  بکوم  لابند  ای  شیپاشیپ  نازابرـس  نامالغ و  ای  دوب  تمیق  نارگ  وا  يراوس  ياهبکرم  ای  تشاد  للجم 
مدرم اب  نیـسح  دوبن . اـهنیا  زا  کـیچیه  يارب  هن ! دنتـسب ، یم  مدرم  رب  وا  دـش  دـمآ و  عقوم  رد  ار  اـههار  دـندومن و  یم  تولخ  وا  يارب  ار 

و تساخرب ، تسشن و  مدرم  اب  تفر ، یم  جح  هب  هدایپ  هلاس  همه  دوب ، عضاوت  یگداس و  تیاهن  رد  دوبن ، ادج  مدرم  زا  درک و  یم  یگدنز 
تکرش اه  هزانج  عییشت  رد  هتفر ، یم  نارامیب  تدایع  هب  دش ، یم  رضاح  تعامج  زامن  رد  درک ، یم  ترـشاعم  ءارقف  اب  تشاد ، دش  دمآ و 
شدوخ دومن ، یم  نامهیم  ار  اهنآ  تفریذپ و  یم  ار  ارقف  توعد  تسـشن . یم  شباحـصا  ناتـسود و  اب  ربمغیپ  شدج  دجـسم  رد  درک  یم 

رب نایرع  ار  شرهطم  ندـب  هفوک  لدگنـس  هشیپ و  متـس  نایهاپـس  یتقو  . درب یم  اذـغ  نان و  نامیتی ، نانز و  هویب  ناـیاونیب ، ناـجاتحم ، يارب 
رد هک  تسا  اهنابنا  نآ  رثا  دومرف : داجس  ترضح  دندیـسرپ ، نآ  تلع  زا  دندید ، راب  نتـشادرب  زا  هناشن  شکرابم  هناش  رب  دندنکفا ، كاخ 

. درب یم  نانز  هویب  ماتیا و  ءارقف و  ياه  هناخ  هب  و  تفرگ ، یم  رب  كرابم  شود  هب  هنیدم 

ءادهشلادیس راوتسا  صلاخ و  نامیا 

تفرـشیپ و گرزب  لـماع  یعاـمتجا ، ینید و  تاحالـصا  ياـمعز  اـهبالقنا و  ناربـهر  اهتـضهن و  باـبرا  يارب  دـصقم  فدـه و  هب  ناـمیا 
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تقیقح عقاو و  نیع  ار  نآ  ینعی  دشاب  هتـشاد  نامیا  نآ  فده  هب  مایق  کی  ربهر  رگا  . تسا همانرب  زا  ندرکن  لودع  بقع و  هب  نتـشگنزاب 
دریگ و یم  ورین  دراد  هک  ینامیا  زا  لاح  همه  رد  دنک و  یمن  يدنک  یتسس و  دور و  یم  شیپ  فده  يوس  هب  رطاخ  نانیمطا  اب  دسانـشب ،

ربمغیپ صوصخ  ءایبنا  خیرات  رد  . دنک یمن  دراو  یللخ  وا  هدارا ي  رد  دزاس و  یمن  فیعـض  ار  وا  مزع  تالکـشم ، اهیتخـس و  تامیالمان و 
عطاق و نامیا  ترـضح ، نآ  تیقفوم  هدمع  بابـسا  زا  یکی  هک  مینیب  یم  مینک  تقد  هعلاطم و  یتقو  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  مالـسا ـ  مظعا 
هب توعد  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  مظعا ـ  ربمغیپ  مکحم  نامیا  نانچ  اب  تشاد . ادـخ  یحو  دوخ و  تّوبن  هب  هک  دوب  یمزاـج  نیقی  و  تباـث ،

گرزب و عناوم  هکنیا  اب  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  للم  مامت  توعد  مچرپ  دومرف و  زاـغآ  تسرپ  تب  ماوقا  نیرت  یـشحو  ناـیم  رد  ار  دـیحوت 
هب هجوتم  ار  ناهج  « اوُِحْلُفت هللا  َِّالا  َهِلا  ال  اُولُوق : » دایرف اب  رطاخ  نانیمطا  بلق و  توق  اب  دوب ، رامشیب  وا  توعد  تفرشیپ  هار  رد  میظع  تارطخ 
رد . تسا راکشآ  نایامن و  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  ثداوح  زا  رپ  یگدنز  نارود  مامت  رد  يوق  نامیا  نیا  . درک یتسرپاتکی  دیحوت و 

راـشف و راـفک و  طلـست  نیملـسم و  فعـض  راـگزور  توعد و  يادـتبا  رد  يرهاـظ  تسکـش  عـقوم  رد  حـتف  ماـگنه  رد  تاوزغ  اـهگنج و 
دصقم و يوس  هب  درک و  یم  ارجا  ار  ینامسآ  ياه  همانرب  مارآ ، لد  شخب و  نانیمطا  هفایق  اب  ربمغیپ  اج  همه  ناناملـسم ، هب  اهنآ  ياهرازآ 
و قح ، ار  دوخ  فدـه  . دوب اراد  ار  یلعا  هبترم  شدـج  دـننام  دوخ ، ماـیق  دـصقم  فدـه و  هب  ناـمیا  رد  زین  نیـسح  . تفر یم  شیپ  فدـه 
اب هزرابم  درف  هب  رـصحنم  هار  داد و  صیخـشت  نیملـسم  مالـسا و  تاجن  ببـس  درک  ارجا  هک  ار  یئاه  همانرب  و  تسناد ، یم  لطاب  ار  نییوما 

ربمغیپ و ادخ و  ياضر  اب  قفاوم  دور  یم  هک  یهار  نیا  تشاد  نیقی  وا  تسناد . میلست  تعیب و  زا  يراددوخ  ار  هّیما  ینب  هنانئاخ  ياه  هشقن 
یم دـنچره  و  درک ، مـالعا  دـیزی  يرادـمامز  اـب  ار  دوخ  تفلاـخم  هناـعطاق  هناـقداص و  تهج ، نیا  هب  تسا  تداعـس  تداهـش و  هب  یهتنم 
نآ همه ي  زا  دـید  یم  نآ  رد  ار  ادـخ  ياضر  نوچ  یلو  دوش  یم  مامت  نارگ  تیاـهن  یب  شیارب  تعیب  زا  عاـنتما  تفلاـخم و  نیا  تسناد 

دهاوخن هلماعم  نآ  زا  دـنک  دوس  نویلیم  رازه  هب  نیقی  هلماعم  کی  رد  رگا  ناگرزاب  کـی  هک  روطناـمه  . درک لابقتـسا  اهیتخـس  بئاـصم و 
هک یـسک  و  تشاد ، يورخا  ینید و  يونعم و  هدـئاف  دوس و  مسق  همه  هب  نیقی  درک  ادـخ  اـب  هک  يا  هلماـعم  نیا  رد  مه  نیـسح  تشذـگ .
هچ ره  هک  درادن  دیدرت  ههبش و  چیه  و  دنک ، رظن  فرـص  هلماعم  نیا  زا  دناوت  یمن  تسا  ادخ  باوث  ادخ و  هب  مکحم  نامیا  نانچنآ  ياراد 
هک یکلهم  تابرض  تارطخ و  اب  هعفادم  هک  تسناد  یم  نیسح  . تسا باسح  یب  وا  عفن  دوس و  مه  زاب  دهد  رارق  ضوع  هلماعم  نیا  رد  ار 

نامیا دوخ  تداهـش  هب  ماما  . تسین الب  يور  الب  لوبق  تداهـش و  زا  ریغ  مه  عافد  همانرب ي  و  تسا ، مزال  بجاو و  هدـش  هجوتم  مالـسا  هب 
دهاوخ شدوخ  تاجرد  عافترا  تلاسر و  نادناخ  راختفا  دیزم  ببس  تداهش  نیا  و  هدش ، هتـشون  وا  رب  تداهـش  هک  تسناد  یم  تشاد و 

ناوناب و باحصا و  نادنزرف و  نیـسح و  راوتـسا  نامیا  نآ  ياج  همه  رد  دیناوخب ، ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  البرک  زوسناج  هعقاو ي  خیرات  . دش
نومضم کی  هب  هار  نیب  رد  البرک و  هکم ، هنیدم ، رد  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تاملک  نانخـس و  . دروخ یم  مشچ  هب  شنارتخد  نارهاوخ و 

نآ هب  دیلو  یتقو  هنیدم  رد  . درک یمن  ادیپ  توافت  یناعم  بلاطم و  اما  دش  یم  ضوع  تاریبعت  ظافلا و  تاماقم  تبسانم  هب  هچ  رگا  و  دوب ،
اِنب َو  ُهللا  َحَتَف  اِنب  ۀَمْحَّرلا  ُطَبْهَم  َو  ِۀَِکئلَملا ، ُفَلَتُْخم  َو  َِۀلاسَّرلا ، ُنَدْعَم  َو  ِةَُّوُبنلا ، ِْتَیب  ُلْهَا  ّانِا  :» دومرف دنک  تعیب  دیزی  اب  درک  داهنشیپ  ترضح 

لحم ام  میتلاسر  ندـعم  تّوبن و  تیب  لها  ام  [ . 232 « ] ُهَْلثِم ُِعیاُبی  یْلثِمَف ال  ِقْسٍْفلِاب  ٌِنْلعُم  ٍسْفَن  ُِلتاق  ٍرْمَخ  ُبِراش  ٌقِساـف  ٌلُـجَر  ُدـیزَی  َو  َمَتَخ 
راوخبارـش و قساف و  يدرم  دیزی  دومن و  متخ  ام  هب  درک و  عورـش  ام  هب  دنوادخ  میـشاب ، یم  تمحر  لوزن  لحم  ناگتـشرف و  دـش  دـمآ و 

تـسنآ رد  وت  حالـص  درک  ضرع  یتقو  ناورم  هب  .و  دـنک یمن  تعیب  وا  نوچ  يدرف  اب  نم  نوچ  يدرف  تسا ، قسف  هب  رهاـجتم  شکمدآ و 
رد  ) نوعجار هیلا  انا  اـنا هللا و  [ . 233 « ] دـیزَی ِْلثِم  عاِرب  ُۀَّمُْالا  ِتَِیُلبِْذا  ُمالَّسلا  ِمالْـسِْالا  یَلَع  َو  َنوُعِجار ، ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ّانِا ِِهللا  :» دومرف ینک  تعیب  هک 

ًاحیرـص تانایب  نیا  رد  !!. دوش التبم  دیزی  نوچ  يربهر  هب  تما  رگا  دناوخ ، دیاب  ار  مالـسا  هحتاف ي  دوش ) یم  هتفگ  تبیـصم  لوزن  ماگنه 
، هانگیب مدرم  هدنـشک  راسگیم و  قسف ، هب  رهاجتم  یـصخش  اب  تسا ، لـیاضف  همه ي  ندـعم  زکرم و  هک  وا  لـثم  یـصخش  هک  درک  مـالعا 
اب سکره  و  درک ، عادو  مالـسا  اب  دیاب  دندرگ  التبم  دـیزی  لثم  يرادـمامز  هب  اهناملـسم  یتقو  و  دـنک ، تعیب  دـیابن  ینعی  دـنک ، یمن  تعیب 
رد و  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا ـ  ربمغیپ  ربق  رـس  رد  . دشاب هداد  يأر  مالـسا  ضارقنا  هب  هک  تسا  نیا  لثم  دنک  تقفاوم  دیزی  يرادـمامز 
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ِْدلُو یلَع  ُتْوَْـملا  َّطُـخ  » فورعم هبطخ ي  نآ  نمـض  رد  هکم  رد  . تسا هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  تـالاقم  هنوـگنیمه  زین  رگید  دراوـم 
یتعاس تشگ  زاب  رحلا  هللادیبع  دزن  زا  ماما  هکنآ  زا  دعب  هدرک  لقن  ریثا  نبا  . تشاد مالعا  ار  دوخ  مایق  تبقاع  و  راک ، همانرب  ًاحیرص  ...« َمَدآ

ِْهَیِلا ّانِا  َو  ّانِا ِِهللا  :» دومرف تشگرادـیب و  سپـس  دـش ، ضراع  ترـضح  نآ  رب  يا  هنوگ  باوخ  لاـح  ناـمه  رد  دـندرک  یم  یط  هار  هنابـش  ار 
نیا ببـس  موـش ، تیادـف  ردـپ ! : درک ضرع  دوـمن و  ترـضح  نآ  هب  ور  نیـسحلا  نب  یلع  شدـنزرف  «. َنیَملاـْعلا ِّبَر  ُدْـمَْحلاَو ِِهللا  َنوـُعِجار 

هک یلاح  رد  دنور  یم  موق  نیا  « ْمِْهَیِلا ُریـسَت  ایانَْملا  َو  َنوُریـسَی ، َمْوَْقلَا  :» تفگ دش و  رهاظ  نم  رب  يراوس  دومرف : دوب ؟ هچ  دمح  عاجرتسا و 
يا « ِّقَْحلا یَلَع  انَْسلَا  ًاءوُس  ُهللا  َكارَا  َِتبَا ال  ای  :» درک ضرع  دوش . یم  هداد  ام  هب  گرم  ربخ  هک  متـسناد  سپدیآ  یم  ناشیا  يوس  هب  گرم 
زاب وا  يوس  هب  ناگدنب  هک  یئادخ  هب  یلب  دومرف : « ِدابِْعلا ِْهَیِلا  ُعِجْرَی  يذَّلاَو  یَلب  : » َلاق .؟ میتسین قح  رب  ام  رگم  دنایامنن  يدب  وت  هب  ادخ  ردـپ !
َدلَو ْنِم  ُهللا  َكازَج  َلاقَف  .» میرادـن گرم  زا  یکاب  ام  تروص  نیا  رد  سپ  « َنیِّقُِحم َتوُمَن  ْنَا  یلاُبن  ْنَذِا ال  َلاـق : (.» میقحرب اـم   ) دـندرگ یم 

لزانم زا  یکی  رد  [ . 234  ] دهد یم  شردپ  زا  ار  يدنزرف  هک  یـشاداپ  نیرتهب  دهد  شاداپ  ار  وت  ادخ  دومرف  « ِهِِدلاو ْنَع  ًادـَلَو  يزَج  ام  َْریَخ 
ـ  ِهللا َلوُسَر  َّنِا  ُساّْنلا  اَهُّیَا  :» دومرف راگدیرفآ  يانث  دمح و  زا  سپ  دناوخ . رح  نایهاپس  دوخ و  باحـصا  هب  باطخ  يا  هبطخ  قارع  هار  نیب 

ُلَمْعَی هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا ـ  ِلوُسَر  ِۀَّنُِـسل  ًاِفلاُخم  ِهللا  ِدْهَِعل  ًاثِکان  ِهللا  مُرُِحل  ًالِحَتْـسُم  ًاِرئاج  ًاناطلُـس  يأَر  ْنَم  لاق : هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص 
َو ِناطیَّشلا ، َۀَعاط  اُومَِزل  ْدَق  ِءالُؤه  َّنِا  َو  الَا  هَلِخْدُم  ُهَلِخْدـُی  َّنِا  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناک  ٍلْوَق  َو ال  ِلْعِِفب  ِْهیَلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناوْدـُْعلا  َو  ِْمثألِاب  هللا  ِدابِع  یف 
[235 ...« ] َرَّیَغ ْنَم  ُّقَحَا  اَنَا  َو  َُهلالَح  اُومَّرَح  َو  ِهللا  َمارَح  اوُّلَحَا  َو  ءیَْفلِاب  اوَُرثأتْـسا  َو  َدوُدُْـحلا  اُولَّطَع  َو  َداسَْفلا ، اوُرَهْظَا  َو  ِنمْحَّرلا  َۀَـعاط  اوُکََرت 

ياه مارح  هک  ار  يراکمتس  ناطلس  دنیبب  سکره  دومرف : هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ ـ  ربمغیپ  مدرم ، يا  : هک تسنیا  تارابع  نیا  نومـضم  .
دنک راک  زواجت  هانگ و  هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دنک و  راتفر  ربمغیپ  تنـس  فالخ  رب  دنکـشب و  ار  ادخ  دـهع  دـهد و  رارق  لالح  ار  ادـخ 
یم دراو  ار  راکمتـس  ناطلـس  هک  عضوم  نامه  رد  ار  وا  هک  تسا  قح  ادـخ  رب  دـنکن  شاخرپ  رییغت و  وا  رب  يراتفگ  هب  ای  يرادرک  هب  سپ 

راکشآ ار  داسف  و  هدرک ، كرت  ار  ادخ  تعاطا  هدش و  ناطیـش  تعاطا  مزالم  اهنآ ) نادنمراک  هیما و  ینب   ) نانیا مدرم ! يا  دنک . دراو  دنک 
نم دـنا و  هدرک  لالح  ار  ادـخ  مارح  مارح و  ار  ادـخ  لالح  هتخاس و  صوصخم  دوخ  هب  ار  تمینغ  ءیف و  و  لـیطعت ، ار  دودـح  و  هدومن ،

ِِهلیبَس یف  ِداـهَْجلا  َو  ِهِعْرَـش  ِزازِْعا  َو  ِهللا  ِنید  ِةَرُْـصِنب  َماـق  ْنَم  یلْوَا  اـَنَا  :» دومرف قدزرف  هب  و  .... دـبوشآرب اـهنآ  رب  هک  متـسه  یـسک  رتراوازس 
يارب وا ، هار  رد  داهج  و  وا ، عرـش  نداد  تزع  ادـخ و  نید  يرای  يارب  مایق  هب  مدارفا  نیرتراوازـس  نم  [ . 236 « ] اْیلُْعلا َیِه  ِهللا  ُۀَِـملَک  َنوُکَِتل 

نآ هنوگچ  دـهد  یم  ناشن  هدـش و  تیاور  اروشاـع  زور  رد  ترـضح  نآ  زا  هک  یمـالک  نیرت  حیرـص  . دـشاب رتدـنلب  ادـخ  هملک ي  هکنآ 
یکی نمـض  رد  هک  تسنیا  دومرفن ، لودع  راک ، نایاپ  ات  درک  مالعا  هنیدم ، رادناتـسا  دیلو ، سلجم  رد  زاغآ  زا  هک  يا  همانرب  زا  ترـضح 
ِۀَّلِسلا َْنَیب  َْنیَتَْنثا  َْنَیبَزَک  َرْدَق  یِعَّدلا  َْنبا  َیِعَّدلا  َّنِا  َو  الَا  :» دومرف دناوخ  دعـس  رمع  هاپـس  هب  باطخ  اروشاع  زور  رد  هک  یغیلب  ياه  هبطخ  زا 
ِماِئللا َۀَعاط  َِرثُْؤن  ْنَا  ْنِم  ٌۀَّیِمَح  ٌفُونُا  َو  ْتَرُهَطَو  َْتباط ، رٌوُجُح  َو  َنُونِمؤُملا  َو  ِِهلوُسَر  َو  اَنل  َِکلذ  یلاعَت  ُهللا  َیبأی  َۀَّلِذلا  اَّنِم  َتاهیَه  َو  ِۀَّلِذلا ، َو 

، میا هتفای  شرورپ  نآ  رد  ام  هک  يا  هزیکاپ  كاپ و  ياهنماد  نانمؤم و  ادخ و  ربمغیپ  میوش و  میلست  تلذ  هب  ام  [ . 237  ] ِمارِْکلا ِعِراصَم  یلَع 
ناراوگرزب نامیرک و  هاگلتق  رب  ار  تسپ  نادرم  تعاطا  هک  دنتـسین  یـضار  دنرانکرب  هزنم و  متـس  راب  ریز  هب  نداد  نت  زا  هک  ینادرم  نآ  و 

. مینیزگرب
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گنج و نیئآ  هب  ترضح  نآ  ملع  یندب و  توق  تردق و  وزاب و  روز  نامه  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تعاجش  هک  دننک  نامگ  یـضعب  دیاش 
هب هنت  کی  هک  دننادب  یتالمح  ار  ترـضح  نآ  تعاجـش  ياهـشیامن  نیرتگرزب  و  تسا ، هدوب  ناروالد  ناریلد و  نتخادنا  كاخ  هب  دربن و 

رکیپ فارطا ، زا  دـنوش  یمن  وزاب  تسد و  نآ  فیرح  دـندید  یتقو  هک  دـیچیپ  یم  مه  هب  راموط  دـننام  ار  اهنآ  و  دومن ، یم  نمـشد  هاـپس 
ندب زا  یلوخ  ای  نانـس  ای  رمـش  ار  شرونا  رـس  و  دندرک ، دیهـش  ار  نامولظم  دیـس  نآ  هچرگا  و  دنداد . رارق  ریت  گنـس و  فده  ار  شکاپ 
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یگنشت و رایسب و  تاحارج  مخز و  ترثک  متشک . ار  ترضح  نآ  دوخ  یـصخش  يوزاب  روز  هب  نم  هک  درکن  اعدا  یـسک  اما  تخاس  ادج 
دناوتب هک  دوبن  یسک  هنرگو  دندش ، ریلد  شلتق  هب  ادخ  نانمشد  نآ  هک  دروآ  رد  اپ  زا  رهاظب )  ) ار دهاجم  ماما  نآ  هداعلا  قوف  يزیر  نوخ 

ناریح وحم و  نایتاوامـسدنتشارفا  رب  ندرگ  هراظنب  دنتـشادرب  هدرپ  نایتاباجح  . دناسرب لتق  هب  ار  رارک  ردیح  راگدای  نآ  وزاب  روز  دربن و  اب 
راوسهش نکش  فص  بجعنیا  تسا  وزارت  مه  ردق  اب  رگم  نیا  تسا  وزاب  هچ  روز و  هچ  برای  هکهمه  نادند  هب  تریح  تشگنا  رـس  همه 

یناسک دـنتخادرپ ، نیـسح  اب  گنج  هب  هک  یناسک  رتشیب  : تسا هتفگ  هیزمه  حرـش  رد  رجح  نباتـسا  یلع  ناـسب  يدرم  يورین  هب  تسا  یلی 
شنمشد دزن  دمآ  ناشیوس  هب  هدرک و  تباجا  ار  ناشتوعد  نیسح  یتقو  دندوب ، هدرک  تعیب  وا  اب  دنتشون و  همان  ترـضح  نآ  هب  هک  دندوب 

رازراک رایسب  رکشل  نآ  اب  مک ، تیعمج  نآ  اب  نیسح  دندوب  نت  رازه  تسیب  دوب ، هداتسرف  نیـسح  دربن  يارب  دایز  نبا  هک  یهاپـس  دنتفر و 
اریز دنتشگ  یمن  بلاغ  وا  رب  دندوب  هدشن  لیاح  بآ  نایم  وا و  نایم  رگا  و  داد ، ناشن  يزیگنا  تفگش  یگداتسیا  هاگتـسیا  نآ  رد  دومن و 

زا یـشیامن  هناریلد  تالمح  ینامـسج و  يورین  وزاـب و  روز  نیا  [ . 238  ] دـش یمن  بولغم  دربن  نادـیم  رد  هک  دوب  یگرزب  عاجـش  نیـسح 
یناسفن و تسا  یتلاح  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هتـسجرب  لـیاضف  زا  یکی  تسا و  نخـس  عوضوم  هک  تعاجـش  . تسا تعاجـش  ياهـشیامن 
نبج و سرت و  لـماوع  هک  تسا  یـصاخ  سفن  طبـض  ياراد  دـشاب  نآ  دـجاو  سکره  و  تسا ، نبج  روـهت و  نیب  طـسو  دـح  هک  یحور 

تردـق وزاب و  روز  رگا  تفـص  نیا  . دوش یمن  طلـسم  وا  رب  تراـسج  یخاتـسگ و  یکاـب ، یب  يدـنت ، بابـسا  و  روتف ، یتسـس و  يدـنک و 
نیا . ددرگ یم  تمالم  شنزرـس و  ببـس  ّالا  دش و  دهاوخ  تعاجـش  رهظم  تردق  نآ  دـنک ، يربهر  ار  رگید  تردـق  هوق و  ره  یمـسج و 

هک یتلم  ره  . تسا هتسباو  تفص  نیا  هب  وا  رد  هلماک  ياوق  تیلعف  رشب و  دادعتسا  لامک  روهظ  تسا و  هلضاف  تافـص  نیرتفیرـش  زا  تفص 
ناگناگیب طلـست  تحت  يدوز  هب  تشگ و  دهاوخ  یتسین  راید  راپـسهر  تلم  نآ  دنـشابن  دنم  هرهب  یقالخا  یحور و  تعاجـش  زا  نآ  دارفا 

هتـشاد تعاجــش  زا  هـک  تـسا  يا  هرهب  نازیم  هـب  هتــسباو  اـهنآ  يدنلبرــس  تزع و  مـما و  ياـقب  رادـقم  و  دوـجو ، . تـفرگ دـنهاوخ  رارق 
ياهتراسج اهیوردـنت ، راکفا ، قانتخا  نارگید ، يدازآ  زا  يریگولج  داقتنا ، زا  سرت  یبیرف ، ماوع  اجیب ، تاطایتحا  يراک ، هظفاـحم  . دنـشاب

هب ندش  یضار  روما و  رد  رتست  تسایس  ندرک  هشیپ  تلم و  هب  تنایخ  یشورف ، نطو  يرگمتس و  یبیکـشان ، هیحور و  نتخاب  زیمآ ، نونج 
هجهل و تحارـص  يراد و  نتـشیوخ  سفن و  طبـض  هچناـنچ  . تـسا تعاجـش  تفـص  نتـشادن  زا  فشاـک  هـمه  یئوربآ ، یب  یفرـش و  یب 

مامت . تسا تعاجـش  هکلم ي  زا  یـشان  نارگید ، يدازآ  هب  مارتحا  داقتنا و  زا  نتـشادن  میب  راگزور و  ياهیتخـس  تامیالمان و  اب  تمواـقم 
هک یئاج  ات  دوب  تعاجش  هبترم  نیرتیلاع  شیامن  زکرم  وا  مسج  حور و  و  تشاد ، دوجو  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  رد  تعاجـش  نیا  رهاظم 

مامت تیب  لها  : تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  ناـگرزب  زا  یکی  زا  رهزا  عماـج  قبـسا  خیـش  يواربش  . تشگ لـثملا  برـض  هینیـسحلا » ۀعاجـش  »
دوبن نتخومآ  زا  یلیـصحت و  اهنآ  ياهـشناد  تعاجـش و ... دوج و  یئوگ ، ههیدـب  ءاکذ ، تحاصف ، ملح و  ملع و  دـندوب : عماج  ار  لـیاضف 

زا سک  چیه  . دناشوپب ار  باتفآ  دـهاوخب  هک  تسا  یـسک  لثم  دـناشوپب  ار  ناشلیاضف  دـهاوخب  سکره  . دوب یهلا  تبهوم  شـشخب و  هکلب 
هچ . دـش بولغم  هکنآ  رگم  دـماین  رب  يزارط  مه  هضراعم و  ماقم  رد  اهنآ  اب  سک  چـیه  . دـنوش زجاع  باوج  رد  اهنآ  هک  درکن  یلاؤس  اهنآ 

ادیپ اهنآ  رد  یناوتان  یتسس و  و  دندرک ، لمحت  ار  نآ  لیمج  ربص  اب  دیسر و  اهنآ  هب  لاتق  داهج و  ماگنه  رد  هک  بئاصم  اهیتخس و  رایـسب 
. دوش یم  هدامآ  ناشنانخـس  ندینـش  يارب  اهـشوگ  همه  و  ددرگ ، یم  شوماخ  اهادص  همه ي  دوش  دـنلب  نخـس  هب  ناشیادـص  یتقو  دـشن .
ـ  مالّسلا هیلع  نیسح ـ  ماما  (: دیوگ یم  يواربش  سپس  .) تسا هدینادرگ  صوصخم  نآ  هب  ار  ناشیا  يادخ ، هک  تسا  ییاهتلـصخ  لیاضف و 

يرازاب نآ  رد  و  تسا ، ریقح  هیامورف و  نآ  يانعم  هب  ندیسر  زا  ایرث  هک  تسا  يدّح  هب  وا  هبترم  ولع  و  تفرگ ، رارق  هیلاع  تافص  جوا  رد 
و تلاسر ، تیب  تزع  هموثرج  و  دیدرگ ، وا  صوصخم  رتشیب  بیـصن  و  رترفاو ، مهـس  دندرک  تمـسق  ار  یگرزب  دـجم و  ياه  تمینغ  هک 

نینچ ارچ  و  تسا ، قافتا  دروم  اهنآ  تلیـضف  دـجم و  لاـصخ  دوب . هتفاـی  راـصحنا  مالّـسلا ـ  هیلع  نسح ـ  شردارب  وا و  رد  توبن  نادـناخ 
ِدْجَْمِلل ًارَّمَـش  اـمُه  . دـندوب هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر ـ  ترـضح  لوبقم  لوتب و  همطاـف  نادـنزرف  راوگرزب  ود  نآ  هکنآ  لاـح  و  دـشابن ،

هک دندز  رمک  هب  ار  تمه  نماد  ود  نآ  » ًاّدن ادَجَو  الَو  ًالثِم  ارَظَن  اَمل  اعَْلقَا  َو  احارَتْساَو  اّدِجَی ، َْمل  َْول  َوًادْجَم  امَُهل  ٌِدلاو  ْسِّسُؤی  َْمل  َنَاَک  ِهناِینَْتبَی 
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تهج نیا  رد  رگا  هک  نآ  لاـح  تـسا و  هدرکن  يدـجم  سیـسأت  ناـنآ  يارب  يردـپ  اـیوگ  دـنزاس  اـپ  رب  دوـخ  ار  تـمظع ) و   ) دـجم ءاـنب 
یمن شیوخ  يارب  يریظن  لثم و  دنتـشاد ، هک  یتمظع  دجم و  هطـساو  هب  اهنآ  يارب  مه  زاب  دندرک ، یمن  یـششوک  چیه  هدرک و  تحارتسا 

یتسپ و ار  داهج  زا  رارف  دومن و  یم  هلمح  هنارباص  درک ، مادـقا  ناریلد  اـب  دربن  رد  بلق  توق  اـب  نیـسح  تسا :) هتفگ  نآ  زا  سپ  «.) دـنتفای
یم تمینغ  ادخ  هار  رد  ار  هزین  ریشمش و  اب  هحفاصم  تفر ، یم  هدیدش  لاوها  لابقتسا  هب  مارآ  یمزع  و  نئمطم ، یـسفن  اب  تسناد . یم  راع 

تداهش لتق و  نمضتم  هچرگا  درک  یم  ابا  تئاند  یتسپ و  زا  درمش . یم  مک  یئاهب  تزع  هار  رد  ار  لد  نوخ  نتخیر  يزابناج و  تسناد و 
دنیب یم  رت  نیریـش  تئاند  یتسپ و  اب  یگدـنز  زا  ار  گرم  » الّذـلا َبکَر  ْنَم  ُْشیَع  ْشیَِعب  َْسَیل  َو  ۀِِّینَد  ِبوُکُر  ْنِم  یلْحَا  َتْوَْملا  يَرَی  . دـشاب
نیا ندینـش  زا  دایز  نبا  درک ؛ تکرح  هفوک  دصق  هب  نیـسح  یتقو  (: تسا هتفگ  سپـس  «.) تسین یگدنز  ینوبز ، تلّذ و  اب  یگدـنز  اریز ) )

دنریگب تعیب  ترضح  نآ  زا  دیزی  يارب  درک  رما  اهنآ  هب  و  داتسرف ، ترضح  نآ  دربن  يارب  ار  رفن  رازه  تسیب  دش و  نارگن  تحاران و  ربخ 
روز و ملظ و  لمحت  هب  و  درک . یـسأت  شردـپ  دـج و  هب  و  تفریذـپن ، دـندرک  تعیب  داهنـشیپ  وا  هب  یتقو  دنـشکب . ار  وا  درکن  تعیب  رگا  و 
ار شباحـصا  ناسک و  نازیزع و  تیب و  لها  دوخ و  هکنیا  اب  درک و  راکـشآ  ار  هیمـشاه  تعاجـش  تدـجن و  و  دـشن ، یـضار  راع  گنن و 

عقوم نینچ  رد  بلق  توق  اب  بارطضا و  نودب  یلاع  تماهش  اب  دنامب و  مدق  تباث  داهج  رد  دنداد ، رارق  ریت  هزین و  فده  هدرک و  هرصاحم 
َو ْمُکاْنیَتَاَف ، انوُُمتْخَرْـصَتِْسا  ُْلیَْولا . َُّمث  ُْلیَْولا  ُمَُکل  ًاسْعَت  َو  ْمَُکل ، ًاْحُبق  ْمُْکنِم  َرَدْغَأ  ُْتیَأَر  ام  ِۀَفوُْکلا  َلْهَا  ای  :» درک ادـن  درک و  يرادـیاپ  ریطخ 

ٍْبنَذ َو ال  ْمُکیف ، ُهْوَْشفَا  ٍلْدَع  ِْریَغ  ْنِم  اِنئادْعَا  َفُویُس  اْنیَلَع  ُْمْتلَلَـس  َو  ِشارَْفلا ، َُتفاهَت  ْمُّتَفاهَت  ْمُکاْنیَتَا  اَّمل  َو  ِبابَّذلا  َۀَعْرُـس  اِنتَْعَیب  یِلا  ُْمتْعَرْـسَا 
اذِهب ینافَک  مِشاه  ِلآ  ْنِم  ْربِحلا  ِّیلَع  ُْنبا  اَنَا  : ُدِْشُنی َوُه  َو  ِهِدَی  یف  ٌتَّلَصُم  ُهُْفیَس  َو  ْمِْهیَلَع ، َلَمَح  َُّمث  َنیِملاّظلا  یَلَع  ِهللا  ُۀَنَْعل  الَا  ْمُْکَیِلا  َناک  اّنِم 

امش رب  تواقـش  يدوبانو و  تکاله  یتشز و  ما ، هدیدن  امـش  زا  رت  نکـش  دهع  هفوک ! مدرم  يا  :» ینعی ( ِتاْیبَالا ِرِخآ  یِلا  ) ُرُْخفَا َنیح  ًارَْخفَم 
! دیتفرگ باتش  سگم  دننام  تم  تعیب  يوس  هب  امش  و  میتفریذپ ، ار  امـش  توعد  ام  دیدناوخ ، وخ  يرای  هب  ام  و  دیدرک ، هثاغتـسا  ام  هب  هک 
ام يور  هب  ار  ام  نانمشد  ياهریشمش  دیدرک و  ور  يدب  رش و  يوس  هب  و  دیتخیر ، ورف  کبس  هناورپ  دننام  میدمآ  امـش  يوس  هب  هک  نونکا 

ادخ تنعل  هک  دیشاب  هاگآ  . دشاب هدش  رداص  امش  هب  تبسن  یهانگ  ام  زا  و  دننک ، شاف  امش  نایم  رد  يداد  لدع و  اهنآ  هکنآ  یب  دیدیـشک 
اذِهب ینافَک  مِشاه  ِلآ  ْنِم  ْربِْحلا  ِّیلَع  ُْنبا  اَنَا  : دومرف یم  درک و  هلمح  هدیشک  ماین  زا  ریشمش  اب  رادغ  مدرم  نآ  رب  سپ  تسا ! ناراکمتـس  رب 

و «. تسا سب  نم  يارب  راختفا  نیا  هرخافم  ماقم  رد  مشاه و  لآ  زا  متـسه  حـلاص  ملاع  درم  نآ  یلع  دـنزرف  نم  [ .» 239  ] ُرَْخفَا َنیح  ًارَْخفَم 
گرم زا  و  تفر ، یم  ورف  گنج  يایرد  رد  تخادـنا و  تکاله  كاخ  هب  ار  هفوک  هاپـس  ناعاجـش  زا  يرایـسب  اـت  درک  یم  داـهج  هراومه 
برـض هس  لهچ و  و  هزین ، مخز  کـی  یـس و  هکنآ  اـت  دـیمزر  یم  هناعاجـش  نیـسح  : دـیوگ یم  يواربش  زین  و  [ . 240  ] درک یمن  هشیدـنا 
دندش لیاح  مرح  ياه  همیخ  ترضح و  نآ  نایم  رگشل  زا  یعمج  اب  رمش  داتفا . نیمز  رب  هک  هاگنآ  ات  دش  دراو  نینزان  رکیپ  نآ  رب  ریشمش 

نیا باکترا  زا  سک  ره  یلو  دنتشک  یم  دنـشکب  ار  وا  دنتـساوخ  یم  رگا  دش و  یمن  وا  لتق  ضّرتعم  یـسک  و  تشذگ ، ینالوط  ینامز  و 
بکترم ار  میظع  متس  نیا  يرگید  هک  دوب  رظتنم  و  دوشن ، هدولآ  نیسح  نوخ  نتخیر  هب  شتسد  تساوخ  یم  و  دومن . یم  يراددوخ  مرج 

يدـنمورین و اب  داتفا و  یم  نیمز  رب  تساخ و  یمرب  لاـح  نآ  اـب  هک  ترـضح  نآ  دـندرک و  هلمح  وس  ره  زا  رمـش  کـیرحت  هب  سپ  دوش ،
دننام دوب  راوتسا  وا  یمشاه  تزع  یـشرق و  تماهـش  درک . یمن  انتعا  تاحارج  همهنآ  اب  دومن و  یم  دربن  اهنآ  اب  تعاجـش  تابث و  توق و 

هب رکـشل  ناگدایپ  یتقو  هک  دنا  هدرک  لقن  رامع  نب  هللادـبع  زا  ریثا  نبا  يربط و  [ . 241  ] دشاب هتشادن  میب  ناگـس  دنزگ  زا  هک  هدنهج  ریش 
رب و  دنتخیرگ ، ات  درک  هلمح  دندوب  هدش  رو  هلمح  تسار  بناج  زا  هک  اهنآ  رب  ترـضح  نآ  دندرک ، هلمح  تسار  پچ و  زا  ترـضح  نآ 

ادـخ هب  تشادرب . رد  يزخ  نهاریپ  رـس و  رب  همامع  لاح  نیا  رد  و  داد ، زیرگ  هب  زین  ار  اهنآ  ات  دومرف  هلمح  دـندوب  پچ  تمـس  زا  هک  اهنآ 
رت و يوق  رترادلد و  لاح  نیع  رد  دنشاب و  هدش  هتشک  شنارای  باحصا و  تیب و  لها  نادنزرف و  هک  مدیدن  ار  يا  هتـسکش  زگره  دنگوس 

یم وا  زا  رکـشل  نآ  درک  یم  هلمح  وس  ره  هب  مدیدن ! وا  لثم  ار  یـسک  وا  زا  دعب  وا و  زا  شیپ  دنگوس  ادخ  هب  دـشاب . نیـسح  زا  رت  میب  یب 
ْتََقباطَت ُءامَّسلا  َْتَیل  :» تفگ یم  هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  همطاف  رتخد  شرهاوخ  دومن و  یم  داهج  نانچمه  وا  دنگوس  ادخ  هب  دنتخیرگ .
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َرَمُع ای  :» دومرف دوب  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  کیدزن  لاح  نیا  رد  هک  دعس  نب  رمع  هب  . دوب هتشگ  ناسکی  نیمز  اب  نامسآ  شاک  « ِضْرالا یَلَع 
هب منک  یم  هاگن  ایوگ  تفگ : رامع  نب  هللادبع  ؟ ینک یم  هاگن  وت  ار و  نیـسح  دنـشک  یم  ایآ  « ِْهَیِلا ُرُْظنَت  َْتنَا  َو  ِهللاِدـْبَع ، ُوبَا  ُلَتُْقیَأ  دْعَـس  َْنب 
ـ  یلع نب  نیسح  دننام  تعاجش  رد  تسیک  : دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا  [ . 242  ] دیدرگ يراج  شـشیر  اه و  هنوگ  رب  هک  رمع  مشچ  کشا 

ناردارب و زا  و  هدش ، رو  هلمح  وا  رب  مدرم  هوبنا  هک  یلاح  رد  میدیدن  ار  یسک  وا  زا  رتعاجش  ام  دنتفگ : البرک  نادیم  رد  هک  مالّـسلا ـ  هیلع 
و دشن ، یتسپ  هب  یضار  هک  يدرم  هب  يرب  یم  نامگ  هچ  تسکش و  یم  مهرد  ار  ناراوس  هدنمزر  ریش  دننام  دشاب ، هدش  ادج  نارای  لها و 

ْنِم ءْیَّشلا  اَـهَّنَِال  ُهـْنِم  ُبَْرغَتُْـست  ـال  ٌۀَفِـص  ِْنیـَـسُْحلا  ُۀَعاجـُـش  َو  :» دـیوگ یم  داـقع  [ . 243  ] دـش هتـشک  اـت  دراذـگن  اـهنآ  تـسد  رد  تـسد 
الط ندـعم  زا  الط  روهظ  لـثم  وا  زا  تعاجـش  روهظ  هکنیا  يارب  تسین  بیرغ  وا  زا  نآ  روهظ  هک  تسا  یتفـص  نیـسح  تعاجـش  «» ِِهنِدـْعَم

َْسَیل َو  (.» دیوگ یم  هکنیا  ات   ) داد ثرا  هب  ار  نآ  شنادنزرف  هب  درب و  ثرا  هب  ناکاین  ناردپ و  زا  ار  نآ  هک  تسا  یتلیـضف  تعاجـش  «. تسا
توق یبلق و  تعاجش  رد  یـسک  ناسنا  دارفا  رد  «» ءالَبْرَک ِمْوَی  یف  ُْنیَـسُْحلا  ِْهیَلَع  َمَْدقَا  ام  یلَع  َمَْدقَا  ْنَّمِم  ًاْبلَق  ُعَجْـشَا  َوُه  ْنَم  ِناسنِْإلا  ِیَنب  یف 

هتفگ داـقع  مـه  و  [ . 244 « ] درک مادـقا  نآ  رب  ـالبرک  رد  نیـسح  هچنآ  رب  دوـش  دراو  دـنک و  مادـقا  هـک  یـسک  زا  تـسین  رتعاجـش  یحور 
، لوا هجرد  ناعاجش  نایم  رد  و  دوب ، اراد  ار  هبتر  هجرد و  نیرتالاب  نیرخآ و  یندب ، یحور و  تعاجش  رد  یلع  هچب ي  ریش  نیـسح  : تسا

یم ار  تـمیزع  هرگ  درک و  یم  تســس  ار  لد  دوـب ، شنوـماریپ  هـچره  هـک  یماـگنه  دـش  شبلق  کـلام  دوـب . لـثملا  برــض  شتعاـجش 
هنـشت هنـسرگ و  باداش  ياه  هرهچ  نشور و  ياه  هفایق  اب  شنادنزرف  ناکدوک و  ناناوج و  ناوناب و  هک  یلاح  رد  دش  شبلق  کلام  . دوشگ
شبنج هب  ناهگان  هک  یناسک  لثم  هن  ملح ، راقو و  تریـصب و  يور  زا  دـش  شبلق  کلام  . دنتـسیرگ یم  دـنتفرگ و  یم  ار  شنماد  دـندوب و 

توق اب  داهج  ماگنه  رد  گنج و  زا  شیپ  هکلب  دنزادنا ؛ یم  کلاهم  تائالتبا و  تامحز ، رد  ار  دوخ  دنوش و  یم  كانمـشخ  دـنیآ و  یم 
دناکت یم  دوخ  زا  دننکفا  یم  وا  رب  هک  ار  اه  هزیرگنس  ياهدرگ  ریـش ، هک  نانچنآ  دناشفا  یم  دوخ  ياهتمیزع  زا  ار  فعـض  دوب و  شنیب  و 

دـشن دراو  وا  رب  یفـسأت  ینامیـشپ و  دومن  هک  یمایق  تضهن و  زا  و  درک ، ارجا  هک  يا  همانرب  زا  كانتـشحو  بیهر و  فقوم  نآ  رد  زگره 
ار ناتـساد  نیا  سپـس  . دوبن فسأتم  شمادقا  راک و  زا  اما  دروخ  یم  فسأت  شنازیزع  ناناوجون و  غاد  ناتـسود و  گرم  تهج  زا  دنچره 
رد شرامیب  دنزرف  درک و  یم  حالصا  دوب  هتخیر  وا  ولج  رد  هک  ار  یئاهریت  و  دوب ، هتـسشن  همیخ  رد  نیـسح  اروشاع  بش  رد  : دنک یم  لقن 

َو لیتَق  دجام  َو  بِحاص  نِملیـصَالا  َو  ِقارْـشِالاب  ََکل  ْمَک  لِیلَخ  ْنِم  ََکل  ٍُّفا  َرَهَد  ای  : دـناوخ یم  ار  زجر  نیا  وا  دوب و  هتـسشن  شیور  شیپ 
ماش حبـص و  ره  رد  رایـسب  هچ  وت ! لثم  یتسود  رب  ياو  ایند  يا  » لیبَس ُِکلاس  ٍّیَح  ُّلُک  َو  لیلَْجلا  َیِلا  َكاذ  یف  ُرمالا  َولیدَْبلِاب  ُعَنْقَی  ُرهَّدلا ال 

ناسنا ره  تسا و  دنوادخ  تسد  رد  روما  مامز  دوش ؛ یمن  عناق  یلدب  ضوع و  چـیه  هب  راگزور  و  يا ! هتـشک  ار  دـجم  بحاص  دوخ و  رای 
دراد هاگن  ار  دوخ  تسناوتن  بنیز  شرهاوخ  اما  دیازفین  ردپ  ملا  رب  ملا  ات  تشادزاب  هیرگ  زا  ار  دوخ  شدـنزرف  «. دـیامیپ یم  ارم  هار  هدـنز ،
َْتیَلَف ُنَسَْحلا  یِخَا  َو  ُِّیلَع . یبَا  َو  ِءارْهَّزلا  ُۀَـمِطاف  یُّما  َو  ِهللا ، ُلوُسَر  يّدَـج  َتاـم  َمْوَْیلا  ُهـالْکَثاو  :» دز یم  ادـص  و  دـمآ ، نوریب  شا  همیخ  زا 
همطاف مردام  ربمغیپ ، مدج  زورما  مدش  التبم  ردارب  نادقف  غاد  هب  هک  هآ  «.» َنیقاْبلا ََۀلاُمث  َو  َنیـضاْملا  َۀَّیَِقب  ای  اْنیَـسُح  ای  َةایَْحلا  ِینَمَدْعَا  َتْوَْملا 

نیا گرم ، شاک  سپ  تشاد ) مارآ  وت  هب  ام  ياهلد  هاکناج  ياهتبیـصم  نیا  رد  ینعی   ) دنتفر ایند  زا  نسح  مردارب  و  یلع ، مردپ  ارهز و  ي 
یلو تسیرگب  وا  هیرگ  زا  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  !. ناگدـنامیقاب همتت  و  ناگتـشذگ ، راگدای  يا  منیـسح ! يا  . دوب هدرک  دوبان  ارم  یگدـنز 
دوخ میمـصت  رد  و  داد ، یم  تیلـست  يرادلد و  ار  وا  »و  َماَنل اطَقلا  َكُِرت  َْول  َتُْخا  ای  :» دومرف تفاین و  یـشهاک  تشاد  بش  نآرد  هک  یمزع 

رهاوخ سپس  دوشن ، هناجرم  رسپ  مکح  میلـست  دنک و  لابقتـسا  تداهـش  گرم و  زا  هک  دوب  رادیاپ  تشاد  هک  یتین  رد  هوک  دننام  و  تباث ،
و مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  حور  توق  تعاجـش و  هک  كانزوس  تیاکح  نیا  لقن  زا  سپ  .) درب همیخ  هب  دوب  هدـش  شوهیب  هک  یلاـح  رد  ار 

ذوفن تحت  دنریذپ ، یم  لوحت  رییغت و  دنوش و  یم  لیاز  اهتلود  اهروشک و  : دیوگ یم  دهد  یم  ناشن  بئاصم  تداهـش و  زا  ار  وا  لابقتـسا 
شبلاطم هب  ناسنا  ای  ددرگ  مهارف  دصاقم  بلاطم و  و  ددرگ ، ماکان  ای  دوش  هدروآرب  رـشب  ياهعمط  دنوش و  یم  عقاو  هناگیب  هاپـس  نوشق و 

اهنآ فرـصت  هطیح  رد  هچنآ  اهتلود و  زا  و  تسا ، اهنآ  رد  هچنآ  اهروشک و  زا  دنتـسه  دولخ  ءاقب و  هب  رتراوازـس  یلاع  قالخا  نیا  دـسرن ،
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و ناهج ، گرزب  ياههوک  زا  هدارا ) مزع و  موق  نیا  تعاجـش ، تمه و  ّولع  يرادـیاپ و  نیا  تماقتـسا ، نیا   ) یلاع قـالخا  نیا  هکلب  تسا 
نایم رد  تریـصب  هجوت و  بلق و  تابث  اب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  : دـیوگ یم  داّـقع  مه  و  [ . 245  ] دنتسه ءاقب  هب  رتراوازـس  نامـسآ  تارک 
تقاط ار  رشب  یندب  هینب ي  نوخ و  تشوگ و  . دوب رادیاپ  درب  یم  رس  زا  ار  درخ  لقع و  و  دوبان ، ار  یئابیکش  ربص و  هک  یئاهتنحم  اهتدش و 

رد هک  یناسک  زا  مزعلاولوا  رگم  تسین  اهغاد  مالآ و  همه  نآ  راـب  نتـشادرب  ناوت  باـت و  ار  یـسک  و  دوبن ، شارخلد  بئاـصم  نآ  لـمحت 
زا يزیر  نوخ  وسکی  زا  یباوخ ، یب  یگنسرگ و  بعت  جنر و  یگنشت و  تدش  وس  کی  زا  [ . 246  ] دنبایمک ردان و  رایسب  اوح  مدآ و  دالوا 

داـیرف بآ و  شهاوخ  فرط  کـی  زا  لاـفطا . ناوناـب و  تیب و  لـها  باحـصا و  دوخ و  زا  عاـفد  داـهج و  تمحز  وس  رگید  زا  اـهتحارج ،
وا رب  تبیـصم  ناراـب  ناـمز  ره  . مالـسا ناـهج  ناوناـب  نیرتـمرتحم  و  نیرتزیزع ، عوقولا  بیرق  تراـسا  رگید  فرط  زا  ناـکدوک ، یگنـشت 
دش یم  رـضاح  اهنآرـس  نیلاب  هب  ًاصخـش  دراذگ ، یم  هزات  غاد  شلد  رب  شیافواب  نارای  زا  يدیهـش  يادص  تعاس  ره  و  دش ، یم  رتدیدش 

ضرع وا  هب  تبـسن  و  دـنهد ، یم  ناج  هراپ  هراپ  ياهندـب  حورجم و  ياهرکیپ  اب  هک  دـید  یم  ار  نامیااب  افو و  اب  صـالخا و  اـب  نادرم  نآ 
یم عفد  دوخ  زا  ار  نانمشد  هک  یعاجش  لثم  و  درک ، یم  لمحت  ار  بئاصم  نیا  نامیا ، تماقتسا و  تماهـش و  نیـسح  یلو  . دننک یم  بدا 

زا هک  تیناسنا  تقیقح  داب  هدنز  . درک یم  هعفادم  دوب ، یفاک  ناعاجـش  نیرتگرزب  ندروآرد  اپ  زا  يارب  کی  ره  هک  تابیـصم  نیا  اب  دـنک 
تـشوگ نم  دنچ  نیا  هب  و  دهد ، یم  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  شنیرفآ  ملاع  ياهیئابیز  مامت  وا  هولج ي  دنک  یم  یلجت  یتقو  تسا ، رما  ملاع 

هب یلعا  نامـسآ  زارفرب  شراختفا  مچرپ  و  دـنک ، يربارب  تانکمم  مامت  اب  هک  دـهد  یم  راـبتعا  جرا و  ردـق  نآ  ناوختـسا ، هیپ و  نوخ و  و 
لها دّمحم و  نادناخ  داب  هدنز  ! دزاس یم  تمظع  اب  نیگنـس و  ردقنیا  ار  رـشب  ناج  هک  یـسانش  ادخ  یتسرپ و  قح  داب  هدنز  ! دیآ رد  زازتها 
هعماج داب  هدنز  ! دـنداد نایناهج  هب  مدـق  تابث  بلق و  توق  يراکادـف ، یئابیکـش ، تماقتـسا ، تفارـش ، سرد  هک  تّوبن  نامدود  تلاسر و 
هوکش تمظع و  اب  ار  تیناسنا  حور  میظع  یلجت  نیا  دننامیب و  يراکادف  نیا  درگلاس  هلاس  همه  هک  هعیش  دیشر  تلم  رب  راختفا  و  ناملسم !

! دنهد یم  تیرشب  هعماج  هب  ار  یقالخا  ياهسرد  نیرتیلاع  مسارم ، نیا  رد  دهد و  یم  لیکشت  رایسب 

نیسح ياهتمظع 

میمصت و تمظع  هجهل و  تحارص  تمظع  زا  تسا ، هتفگ  نخس  دوب  هتفای  زکرمت  نیسح  دوجو  رد  هک  یئاهتمظع  زا  هکنآ  نمض  یلئالع 
نامه زا  همه  هدرک  دای  هک  یئاهتمظع  نیا  نوچ  تسا . هتشاگن  یحرش  ترـضح  نآ  یگنادرم  تمظع  تمه و  يدنلب  سفن و  ءابا  تمظع 

هب لقن  سابتقا و  روط  هب  ار  وا  نانخس  زا  یئاهتمسق  دریگ ، یم  همـشچرس  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ریذپان  تسکـش  عاجـش و  ضاّیف و  حور 
هک يروط  هب  نآ ، نایاپ  راک و  ماجنا  هب  نتشاد  خسار  مزع  يانعم  هب  میمـصت : رد  تمظع  . میروآ یم  اجنیا  رد  یتافرـصت  تافاضا و  اب  انعم 

ار نآ  تبقاع  نایاپ و  هظحالم  راک  زاغآ  زا  و  دزاـسن ، تسـس  ار  وا  میمـصت  زیچ  چـیه  و  ددرگنرب ، دوخ  مزع  زا  هنوگ  چـیه  هب  هاـگچیه و 
روعش زا  هنوگچ  شنانخس  و  دش ، نادیم  دراو  راک ، نایاپ  ینیب  شیپ  اب  هنوگچ  نیسح  هک  دیونشب  نونکا  . دریگب میمصت  هنارایشه  دیامنب و 

ّاِلا َةَُّوقال  َو  ُهللاَءاشام  َو  ِهللاُدْـمَْحلَا ، :» دـناوخ ار  هبطخ  نیا  تشاد  ار  قارع  رفـس  هکم و  زا  جورخ  تمیزع  هک  هاگنآ  تساـخ . یم  رب  شریطخ 
یِلا َبوُقْعَی  َقاِیتِْشا  یفالْـسَا  یِلا  ینََهلْوَا  ام  َو  ِةاـتَْفلا ، ِدـیج  یلَع  ِةَدـالَْقلا  َّطَـخَم  َمَدآ  ِدـْلُو  یلَع  ُتْوَملا  َّطُـخ  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهللا  یَّلَـص  َو  ِهللااـِب ،
ًابْغَس ًَۀبِرْجَا  َو  ًافْوَج ، ًاشارْکَا  یّنِم  َّنَأَلْمَیَف  الَبْرَک  َو  ِسیواوَنلا ، َْنَیب  ِتاوَلَْفلا  ُنالْسُع  اهُعَّطَقَت  یلاصْوَِاب  یِّنَأَک  ِهیقال  اَنَا  ٌعَرْصَم  یلَریِخ  َو  َفُسُوی ،
َیِه َْلب  ُُهتَمُْحل  ِهللا  ِلوُسَر  ْنَع  َذْشَت  َْنل  َنیِرباّصلا  َروُُجا  اْنیَّفَُوی  َو  ِِهئالَب ، یلَع  ُِربْصَن  ِْتیَْبلا  َلْهَا  اناضِِر  ِهللا  یَضِر  ِمَلَْقلِاب  َّطُخ  ٍمْوَی  ْنَع  َصیحَم  ال 

ّینِاَف انَعَم  ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهللا  ِءاِقل  یلَع  ًانِّطَُوم  َو  ُهَتَجْهُم ، انیف  ًالِذاب  َناک  ْنَمَف  الَا  ُهَدْعَو  ْمِِهبُزِّجَُنی  َو  ُُهْنیَع  ْمِِهبَّرِقَت  ِسدُْقلا  ِةَریظَح  یف  َُهل  ٌۀَعوُمْجَم 
و تسین ، ادـخ  هب  زج  یئورین  و  دوش ، یم  تسادـخ  تساوخ  هچنآ   ْ و تسا ، ادـخ  يارب  ساپـس  [ .» 247 « ] یلاعَت ُهللا  َءاش  ْنِا  ًاِحبْـصُم  ٌلِحار 

رایـسب نم  و  ناوج ، رتخد  ندرگ  رب  دنب  ندرگ  دننام  هدرک ، هطاحا  ار  اهنآ  هدش و  هتـشون  مدآ  نادنزرف  رب  گرم  «.» شربمغیپ رب  ادخ  دورد 
مهاوخ ار  نآ  نم  هک  تسا  یهاگلتق  نم  يارب  و  دوب ، فسوی  رادـید  قاتـشم  بوقعی  هک  هنوگناـمه  مدوخ  ناگتـشذگ  رادـید  هب  مقاتـشم 
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زا دـننک  رپ  ار  دوخ  هنـسرگ ي  ياهمکـش  ات  دـننک  یم  هراپ  ارم  ياهگر  نابایب  ناگرگ  البرک  سیواون و  نایم  رد  هک  منیب  یم  ایوگ  دـید .
دزم ام  هب  ات  وا  يالبرب  مینک  یم  ربص  . تسا نادـناخ  اـم  ياـضر  ادـخ  ياـضر  تسین ، يزیرگ  هدـش  هتـشون  اـضق  ملق  ـال  هک  يزور  ناـنچ 

شنت ياه  هراپ  هب  شمـشچ  دـشاب ، اج  کی  رد  سدـق  هریظح  رد  وا  اب  هکلب  دوشن ، ادـج  وا  زا  ربمغیپ  نت  هراـپ ي  زگره  دـهد . ار  نارباـص 
هب لد  و  درادـن ، غیرد  اـم  هار  رد  شلد  نوخ  نتخیر  زا  سکره  دیـشاب ! هاـگآ  «.» دـنک اـفو  دوـخ  هدـعو  ناـشیا  هطـساو  هب  و  دوـش ، نشور 

روش نانخـس  و  نیـسح ، قطنم  دوب  نیا  «. یلاعت هللا  ءاش  نا  . درک مهاوخ  چوک  دادماب  نم  هک  دنک  چوک  ام  اب  دهن  یم  ادـخ  ياقل  تداهش و 
، درک ءاـشنا  ار  هبطخ  نیا  نآ  رد  نیـسح  هک  یناـکم  . تشاد یم  زاـب  تشاد  هـک  یمیمـصت  زا  ار  وا  هـک  یناـسک  ربارب  رد  وا  عطاـق  زیگنا و 

هللادبع هیفنحلا و  نب  دمحم  سابع ، نب  هللادـبع  یموزخم ، نمحرلادـبع  نب  رمع  دـننام  گرزب  لاجر  اریز  دوب ؛ تبیه  اب  تمظع و  اب  یناکم 
زا اـهنآ  نارکفمه  اـهنآ و  تساوخرد  هب  یخـساپ  تقیقح  رد  هبطخ  نیا  و  دـندرک ، یم  عـنم  تشاد  هک  یمیمـصت  يارجا  زا  ار  وا  رمع  نب 

و نیـسح ، حور  لثم  یحور  اما  دندوب  صخـشتم  رادمان و  همه  دنچره  هدربمان  لاجر  . دوب میمـصت  تارطخ  مامت  لوبق  مالعا  و  ناناملـسم ،
تبیه نیـسح  یگنادرم  تلوطب و  ربارب  رد  اهنآ  دوبن . اهنآ  رد  تشاد  نیـسح  هک  يا  هیام  نآ  و  دنتـشادن ، وا  روعـش  دـننام  یـشنیب  روعش و 

، دزیر یم  ریز  هب  ار  اهنآ  دنت  ياهداب  هک  دشاب  هتخیر  یگرزب  هوک  نماد  رب  هک  دندوب  یکچوک  ياهگیر  نوچ  و  دـنداد ، تسد  زا  ار  دوخ 
رد تکرح  هب  مالسا  ناهج  رد  شیامزآ ، ثداوح و  ياهداب  نیرت  تخـس  هک  نونکا   ) دنام یم  یقاب  مارآ  راوتـسا و  دوخ  ناکم  رد  هوک  و 

، ثداوح سونایقا  نیگمهـس  جاوما  اهدابدـنت و  نیا  ربارب  رد  شنامرهق  تماهـشاب و  نارای  نیـسح و  دـنک ، یم  ور  ریز و  ار  مدرم  هدـمآ و 
، رمع نب  هللادبع  هب  دوب  نیـسح  خساپ  دنام ، نادیواج  خـیرات  تاحفـص  رد  هک  یخـساپ  (. دـندیزغلن ياج  زا  هوک  دـننام  دنداتـسیا و  هنادرم 

ربمغیپ ادخ و  هب  اهنآ  تراسج  یئاورپ و  یب  روز و  و  هزینرـس ، تردق  تواقـش و  زا  ار  وا  و  داد ، ار  هیما  ینب  اب  شزاس  داهنـشیپ  وا  هب  یتقو 
یَنب اـیاَغب  ْنِم  ٍّیَِغب  یِلا  َيِدـُْها  اـّیِرَکَز  َنـْب  َییْحَی  َسأَر  َّنَا  ِهللا  یَلَع  اْینُّدـلا  ِناوَـه  ْنـِم  ّّنَا  َتِْـملَع  اـمَا  ِِنمحَّرلاُدـْبَع  اـبَا  اـی  :» دوـمرف داد ، مـیب 

شحاوف زا  يراکانز  نز  هب  دش  هیده  ایرکز  نب  ییحی  رس  هک  تسا  نیا  ادخ  دزن  رد  ایند  يردق  یبو  يراوخ  زا  هک  ینادیمن  ایآ  «» َلیئارِْـسا
دنک یم  راکشآ  ار  شریذپان  للخ  مزع  و  راک ، نایاپ  هب  ار  وا  هجوت  و  میمصت ، توق  رادقم  مالّـسلا ـ  هیلع  ماما ـ  باوج  نیا  .؟ لیئارـسا ینب 

، تسین ینیشن  بقع  هب  رـضاح  یتشگنارـس  ردق  هب  تسناد  یم  نآ  يارجا  هب  فظوم  ار  دوخ  هک  يا  همانرب  ماجنا  فده و  هب  لین  يارب  هک 
درک و عورش  ار  تضهن  مایق و  نینچنیا  نیسح  يرآ ، . دومرف هراشا  دوش  یم  هیده  دیزی  يارب  هک  شدوخ  رونا  رس  تبیـصم  هب  مه  ًانمـض  و 

هملک دنچ  رد  هک  یئدبم  تشادن ، رظن  رگید  ياج  هب  تشاد  هک  یفده  أدبم و  زج  هب  راک  ماجنا  ات  هک  دنام  مکحم  شعاجـش  بلق  ناسنیا 
، تمظع نیـسح  زین  هیحان  نیا  رد  . ندـشن لطاب  میلـست  سفن و  ءابا  رد  تمظع  ادـخ ، باـتک  نآرق  ادـخ ، ربمغیپ  ادـخ ، دـش : یم  هصـالخ 
، دننک یم  مالعا  یلاع  یئاه  همانرب  دنریگ و  یم  رظن  رد  ار  یگرزب  أدـبم  فدـه و  هک  یـصاخشا  اسب  تشاد . ار  تمظع  تاجرد  نیرتالاب 

دندرک داهنـشیپ  اهنآ  هب  یماقم  رابتعا و  لام و  هک  یماگنه  ای  دـننک  یم  شومارف  ار  همانرب  دـندش  رطخ  اـب  هجاوم  یتقو  هار  طـسو  رد  یلو 
یم تسد  دوخ  فدـه  زا  ناسک  نیا  دـنیامن ؛ یم  یـشوپ  مشچ  دوخ  فدـه  زا  هتخاس و  هراچیب  لیلذ و  ار  اهنآ  ینارتوهـش  ای  ماقم  لاـم و 

زاـغآ زا  رگا  و  ددرگ ، یم  هدولآ  گـنن  بیع و  هب  ناـشنماد  دوش ، یمن  ناشبیـصن  یمهـس  تلیـضف  نادـیم  رد  هک  نآ  رب  هوـالع  دنـشک و 
شردپ ّدج و  دننام  زین  اجنیا  رد  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  . دید یم  نایز  رتمک  ناشنامیا  تفارش و  دنداد  یمن  يا  همانرب  دنتفگ و  یمن  ینخس 

هک یبابـسا  هنوگ  همه  دـش و  هجاوم  رطخ  هنوگ  همه  اب  یتقو  و  درب ، ار  هقباسم  دـندرک  مایق  لدـع  مان  هب  قح و  يارب  هک  یناـسک  ماـمت  زا 
یِّنِا ِهللا  َدابِع  ای  ِدیبَْعلا  َراِرف  ُِّرفَا  َو ال  ِلیلَذـلا ، َءاطِْعا  يدَِـیب  ْمُکیطُْعا  ِهللا ال  َو  ال  :» دومرف تشگ ، مهارف  تخاس  یم  میلـست  هب  راچان  ار  نارگید 

تسد يراوخ  هب  دنگوس ! ادخ  هب  هن  [ . 248 « ] ِباسِْحلا ِمْوَِیب  ُنِمُْوی  ٍرِّبَکَتَم ال  ِّلُـک  ْنِم  ْمُکَّبَر  َو  یِّبَِرب  ُذوُعَا  ِنوُمَجُْرت  ْنَا  ْمُکِّبَر  َو  یَّبَِرب  ُتْذُـع 
راگدرورپ مدوخ و  راگدرورپ  هب  مرب  یم  هانپ  نم  ! ادخ ناگدـنب  يا  منک . یمن  رارف  داهج  زا  ناگدـنب  نوچ  مراذـگ و  یمن  امـش  تسد  رد 

َنُوِثْبَلت ِهللا ال  ُْمیَا  َُّمث  :» دومرف زین  .و  درادـن تمایق  زور  هب  نامیا  هک  يربکتم  ره  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  دـینک نارابگنـس  ارم  هکنیا  زا  امش 
َو ُمُکَْرمَا ، اوُعِمْجَأَف  يّدَج  ْنَع  یبَا  َّیِلا  ُهَدَهَع  ٌدْهَع  ِرَوْحَْملا  َقَلَق  ْمُِکب  َُقْلقَت  َو  یحَّرلا ، َرَْود  ْمُِکبَروُدَت  یّتَح  ُسَرَْفلا  ُبَکُْری  ام  ِْثیَرَک  ّاِلا  اهَدَْعب 
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اِهتَیِـصاِنب ٌذِـخآ  َوُه  ّاِلا  ٍۀَّباد  ْنِم  ام  ْمُکِّبَر  َو  یِّبَر  ِهللا  یَلَع  ُْتلُّکََوت  یِّنِا  َنوُرِْظُنت  َو ال  َّیِلا  اوُضقا  َُّمث  ًۀَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَا  ْنُکَی  َُّمث ال  ُمُکَئاـکَرُش 
رب راگزور  ات  دنیـشن ، بسا  رب  یـسک  هک  يرادقم  هب  رگم  دینکن  گنرد  نم  زا  دعب  دنگوس  ادـخ  هب  [ . 249 « ] میقَتْسُم طارِـص  یلَع  یَّبَر  َّنِا 

ار دوخ  راک  امـش  سپ  تسا . هداد  ربخ  نآ  هب  ارم  مدج  زا  مردپ  هک  تسا  يدهع  دـیوش  برطـضم  روحم  نوچ  ددرگب و  ایـسآ  نوچ  امش 
هدرک لکوت  تسا  امـش  نم و  راگدرورپ  هک  یئادخ  رب  نم  ، دیهدن تلهم  ارم  دیزاتب و  نم  رب  دـیروآ و  درگ  ار  ناتناراکمه  دـینک و  مهارف 

َْمل ًالَطب  ِِهب  ْمِظْعَا  . تسا میقتسم  طارص  رب  نم  راگدرورپ  هکیتسردب  تسا ، ادخ  تسد  هب  وا  هیصان ي  هکنآ  رگم  تسین  يا  هدنبنج  چیه  ما ،
اَهل َْتناک  َۀَّلُخ  اِهب  ْمِرْکَاًاساکْراَو  ًالالِْدا  ِۀَِّینَدـلا  ِْشیَع  یلَع  َتامَْملا  يِدْعَتْـسَی  ُّرُْحلا  َِکلذَـکاْساَرلا  اهَنود  یطعَا  َو  ِراغِـصلا ، َدـی  اعِّضَتُم  َطـُْعی 

خیرات تخابن و  ار  دوخ  شدوخ ، تیصخش  تّزع  تشاد و  شدج  توبن  زا  هک  یتزع  اب  نیسح  يرآًاساْرِبن ! ِماّیالا  یَلَع  ْتَّرِمَتْـسا  َُّمث  اجَهَن 
ار اـیند  نادرم  وا  درک . يراددوـخ  دسانـشب  وا  يارب  يدـننامه  هکنیا  اـی  وا  يارب  يریظن  لـثم و  هب  دـنک  رارقا  هکنیا  زا  وا  رـس  تشپ  زا  مه 

یَلَع َُهل  ًاراِیتِْخا  ِفُویُـسلا  ِلالِظ  َتَْحت  َتْوَْملا  َو  َۀَّیِمَْحلا  َساّنلا  َمَّلَع  يذَّلا  ِءاـبْالا  ِلـْهَا  َدِّیَـس  :» دـیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا  . تخومآ یگنادرم 
ياقآ : ینعی [ . 250 ...« ] ِّلُّذلا َنِم  َِفنَاَف  ِِهباحْصَا  َو  ُنامالا  ِْهیَلَع  َضِرُع  يذَّلا  مالّـسلاامهیلع ـ  ٍِبلاطیبَا ـ  ِْنب  یِّلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  ِهللاِْدبَعُوبَا  ِۀَِّینَدلا 

تداهش يراد و  نیتشیوخ  يدرمناوج و  تیمح و  هک  یسک  نآ  دندادن  تمارک  تفارش و  فالخ  گنن و  تلذ و  راب  ریز  هب  نت  هکیناسک 
شباحـصا وا و  هب  هک  دوب  مالّـسلا ـ  امهیلع  بلاطیبا ـ  نب  یلع  نب  نیـسح  دـیزگرب ؛ یتسپ  اـب  یگدـنز  رب  ار  اهریـشمش  ياـه  هیاـس  ریز  رد 

هیلع نیـسح ـ  زین  تمظع  نیا  رد  یگنادرم : رد  تمظع  . دـشن يراخ  لمّحت  هب  یـضار  تفریذـپن و  وا  دـش و  هداد  میلـست  ناـما و  داهنـشیپ 
دراوم نیرت  هتـسجرب  دیاش  و  تفای ، شیامن  لمکا  دـحب  دوجو و  رد  یگنادرم  تشاد و  زیگنا  تفگـش  تخـس  بیجع و  یماقم  مالّـسلا ـ 

هاگن کی  تساخرب  نیسح  دندومن ، ناراب  ریت  ار  شباحصا  ترـضح و  نآ  هشیپ ، رفک  هاپـس  هک  دوب  یتقونآ  ترـضح  نآ  یگنادرم  روهظ 
ِمْوَْقلُالُـسُر َماـهِّسلا  ِهِذـه  َّنِاَـف  ُْهنِم  َّدـُبال  يذَّلا  ِتْوَْملا  َیِلا  ُهللا  ُمُکَمِحَر  اُومُوق  :» دومرف سپـس  شباحـصا  هب  هاـگن  کـی  و  درک ، اـهریت  نآ  هب 

مدرم نیا  ياه  هداتسرف  اهریت  نیا  کنیا  دیئامن  زاوشیپ  تسین  نآ  زا  يا  هراچ  هک  یگرم  زا  و  دنک ، تمحر  ار  امـش  ادخ  دیزیخ ! رب  « ْمُْکَیِلا
رب تسد  نیسح  ماگنه  نیا  رد  دندش . دیهش  باحـصا  زا  یعمج  ات  دندرک  دربن  اهنآ  اب  ار  یتعاس  دنتـساخرب و  باحـصا  . دنیامـش يوس  هب 

َّدَتْـشاَو ٍۀـَثالَث ، َِثلاث  ُهُولَعَج  ْذِا  يراصَّنلا  یَلَع  ُُهبَـضَغ  َّدَتْـشَاَو  ًادـَلَو ، َُهل  اُولَعَج  ْذِا  ِدوُهَْیلا  یَلَع  ِهللا  ُبَضَغ  َّدَتِْـشا  :» دومرف دز و  فیرـش  نساحم 
ْمُُهبیُجاال ِهللاَو  امَا  مِهِِّیبَن  ِْتِنب  ِْنبا  ِْلتَق  یَلَع  ْمُُهتَِملَک  ْتَقَفَّتا  ٍمْوَق  یَلَع  ُهَبَـضَغ  َّدَتْـشَا  َو  ُهَنوُد ، َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  اوُدَبَع  ْذِا  ِسوُجَْملا  یَلَع  ُُهبَـضَغ 

رارق يدـنزرف  وا  يارب  یتقو  تفای  تدـش  دوهی  رب  ادـخ  مشخ  :» ینعی [ . 251 « ] یمَدـِب ٌبَّضَُخم  اَنَا  َو  َهللا  یَْقلَا  یّتَح  َنوُدـیُری  اّمِم  ءْیَـش  یِلا 
هب ار  هام  باتفآ و  یتقو  دش  تخس  سوجم  رب  ادخ  بضغ  و  دندناوخ . هثالث  ثلاث  ار  وا  یتقو  دش  تخس  يراصن  رب  ادخ  بضغ  و  دنداد ،

اهنآ ادخ  هب  ناشدوخ ، ربمغیپ  رتخد  رسپ  نتـشک  يارب  دندش  قفتم  مالکمه و  هک  یموق  رب  تفای  تدش  ادخ  مشخ  و  دندیتسرپ ، ادخ  ياج 
زا هک  يا  هلمج  «. مشاب هدـش  باضخ  دوخ  نوخ  هب  هکیلاح  رد  ار  ادـخ  منک  تاـقالم  هکنیا  اـت  مهد ، یمن  باوج  دـنهاوخ  یم  هچنآ  هب  ار 

نیا ...«. ْمُُهبیُجا ـال  ِهللاَو  اـمَا  :» دومرف هکنیا  رگید  »و  ِتْوَْملا َیِلا  ُهللا  ُمُکَمِحَر  اُومُوق  :» دومرف هک  تسا  نیا  تسا  زیگنا  ساره  نیـسح  یگنادرم 
میب و هنوگ  چیه  كانتشحو  بیهم و  فقوم  نانچ  رد  هک  دزاسیم  راکشآ  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  یگنادرم  حوضو ، لامک  اب  هلمج  ود 

ناوخرب ار  اهنآ  هک  نآ  دننام  دومرف ، توعد  گرم  زا  لابقتسا  هب  ار  شباحـصا  دشن ؛ دراو  شدوجو  رد  یگتخابدوخ  تسکـش و  ساره و 
ناهرب دنک و  دربن  لطاب  اب  تساوخ  یم  اریز  دوب ؛ ذیذل  درک ، یم  توعد  نآ  هب  نیـسح  هک  یگرم  نآ  مه  ًاقح  .و  دناوخب اهاذغ  نیرتذیذل 

دینش و یم  دوب  شراشرس  نامیا  كاپ و  نادجو  ریمض و  يادص  هک  ار  ادخ  يادصو  دوب  مسترم  شمـشچ  شیپ  رد  دوب ، وا  أدبم  هک  ادخ 
لابند ار  نخس  نیسح ، یندب  یحور و  تعاجـش  نوماریپ  رگا  (. ادخ باتک   ) نآرق ادخ ، ربمغیپ  ادخ ، دید : یمن  رگید  زیچ  تاملک  نیا  زج 

ياهباتک هب  ار  یمارگ  ناگدـنناوخ  مینک و  تعانق  رادـقم  نیمه  هب  هک  تسا  نیا  رتهب  سپ  دـسر ، یمن  نایاپ  هب  يدوز  نیا  هب  باتک  مینک 
. میهد هلاوح  ترضح  نآ  یگدنز  خیرات  رد  رکفت  لتقم و 

ییابیکش ربص و 
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داتفه زا  شیب  رد  و  تسا ، رایسب  نآ  تلیضف  رد  ثیداحا  هفیرش و  تایآ  تسا و  هدیدنـسپ  تاکلم  هدیمح و  قالخا  لوصا  زا  تفـص  نیا 
اوُرَبَـص َنیذَّلا  َّنَیِزْجََنلَو  [ .) 252 ( ] باـسِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباّـصلا  یَّفوـُی  اـمِّنِا  :) تسا تاـیآ  نیا  هلمج  زا  تسا . روکذـم  نآرق  رد  عـضوم 

[255 ( ] اوُرَبَص اَّمل  انِْرمَِاب  َنوُدـْهَی  ًۀَِّمئَا  ْمُْهنِم  اـْنلَعَجَو  [ .) 254 ( ] َنیِرباّـصلا َعَم  َهللا  َّنِا  اوُِربْـصَا  َو  [ .) 253 ( ] َنُولَمْعَی اُوناک  اـم  ِنَسْحَاـِب  ْمُهَرْجَا 
زا و  [ . 258 ( ] َنیِِرباّصلا َعَم  َهللا  َّنِا  ِةولِّصلا  َو  ِْربَّصلِاب  اُونیعَتِْـسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  [ .) 257 ( ] ِِهتَدابِِعل ِْربَطْصاَو  [ .) 256 ( ] اوُِرباـص َو  اوُِربِْصا  .)

نامِیا ال یف  َو ال  ُهَعَم ، َسأَر  ٍدَسَج ال  یف  َْریَخ  ٍدَسَْجلا ال  َنِم  ِسأرَّلاَک  ِنامیِْالا  َنِم  ُْربَّصلَا  :» تسا یفاک  ربتعم  فورعم و  ثیدح  نیا  تایاور ،
ترضح زا  و  [ . 259 « ] ِنیقَیلا ِنْسُح  َو  ِْربَّصلا ، ِِمئازَِعب  ِموُمُْهلا  ِتادِراو  َکـْنَع  ْحَرِْطا  :» تسا تیاور  زین  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  «. ُهَعَم َْربَـص 

ار يزیچ  میدیدن  دندرک ، شیامزآ  ناگدننک  شیامزآ  و  میدرک ، شیامزآ  : دومرف هک  تسا  ثیدح  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  یبتجم ـ  نسح  ماما 
[260  ] دوش یمن  اوادم  دوخ  ریغب  ربص  و  دوش ، یم  اوادـم  روما  همه  ربص  اب  ربص . زا  دـشاب  رتراب  نایز  شمدـع  رتدـنمدوس و  شدوجو  هک 
، ءاضیبلا ۀـجحملا  راحب ، دـننام  قالخا  ثیدـح و  ياهباتک  هب  هعجارم  نآ ، ماـسقا  تاـجرد و  بتارم و  فیرعت و  ربص و  تلیـضف  هب  عجار  .
َو ُلْقَعلا  ِهیضَتْقَی  ام  یلَع  ِسْفّنلا  ُْسبَح  ُْربَّصلَا  :» دیوگ یم  نآرقلا  تادرفم  رد  بغار  . تسا دنمدوس  دیفم و  هداعسلا  جارعم  هداعـسلا و  عماج 
لقع و هچنآ  زا  سفن  نتشادزاب  سبح و  ای  عرش ، لقع و  نامرف  قبط  رب  تسا  سفن  ندرک  راداو  ربص ، « ُْهنَع اهَْسبَح  ِنایِـضَتْقَی  اّمَع  َْوا  ُعْرَّشلا 

هتسناد ددرگ ، یم  مولعم  نارباص  هبتر  ماقم و  يدنلب  هکنآ  رب  هوالع  تایاور ، تایآ و  زا  . دنرامش یم  مزال  نآ  زا  ار  سفن  نتـشادزاب  عرش 
هیلع نیسح ـ  . تسا تلیـضف  ره  بسک  راک و  ره  رد  قیفوت  طرـش  يونعم و  تاماقم  مامت  هب  لین  همدقم  تاکرب و  دیلک  ربص ، هک  دوش  یم 

هیحان ترایز  هرقف  بسحرب   ) نامسآ ناگتـشرف  هکلب  دندش ، یتفگـش  رد  نآ  زا  نمـشد  تسود و  هک  داد  یناحتما  ربص  ماقم  رد  مالّـسلا ـ 
نآ زا  تلیـضف  نیا  روـهظ  و  دـندنام ، بجعت  رد  ییابیکـش  ربـص و  نآ  زا  زین  [ 261 « ] ِءامَّسلا ُۀَِکئالَم  َكِْربَص  ْنِم  ْتَبَجَع  ْدََـقلَو  : » هسدـقم
دنچ یقالخا  هدئاف  تهج  زا  کلذ  عم  تسا  تاحضاو  حیضوت  زا  دیهش  ماما  نآ  يراد  نتشیوخ  ربص و  زا  نخس  هک  دش  یعونب  ترـضح 

: داهج رد  ربص  : میهد یم  ناشن  کـیره  رد  ار  ترـضح  نآ  ریظن  یب  میظع و  فقوم  سپـس  مینک و  یم  ناـیب  ار  ربص  یلاـع  ماـسقا  زا  مسق 
، يراک ياهمخز  زا  دـنکن و  نادـیم  هب  تشپ  هحلـسا  مخز  تاـحارج و  دورو  هطـساو  هب  هللا  لـیبس  یف  دـهاجم  هک  تسنیا  داـهج  رد  ربص 
رد ناناملسم  تاحوتف  للع  زا  یکی  . ددرگن فیعض  نمشد  حّلسم  ياوق  یعمج  هتـسد  هلمح  شروی و  زا  شا  هیحور  دوشن و  رطاخ  ناشیرپ 

نانیمطا اب  ساوح و  هدوسآ  دربن ، ياهنادیم  رد  ادخ  برق  هب  زوف  باوث و  بسک  يارب  هک  دوب  داهج  رد  ناشربص  لاح  نیمه  مالـسا  ردص 
َنیح َو  ِءاّرَّضلا ، َو  ِءاسْأَْبلا  ِیف  َنیِرباّصلا  َو  :) هیآ ي رد  هک  سأب  نیح  رد  ربص  و  هدرک ، حدـم  مدرم  نیا  زا  نآرق  دـندرک . یم  داهج  هنارباص 

ِهللا ِنْذِِاب  ًةَریثَک  ًۀَِئف  ْتَبَلَغ  ۀَلیلَق  ۀَِئف  ْنِم  ْمَک  :) دیامرف یم  رگید  هیآ  رد  .و  تسا لاتق  داهج و  ماگنه  رد  ربص  نیمه  هدـش  رکذ  [ . 262 ( ] ِسْأَْبلا
رد هک  دوب  شنادناخ  و  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  بیـصن  تسخن  هجرد  رد  یمالـسا  داهج  ياهنادیم  رد  راختفا  نیا  [ . 263 ( ] َنیِرباّصلا َعَم  ُهللاَو 
رد دنتـشاد  تکرـش  هک  رگید  تاوزغ  بازحا و  نینح ، ردـب ، گنج  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  دـندرکن . داهج  هب  تشپ  اهگنج  زا  کیچیه 

ربمغیپ و زا  درک و  یم  مزر  نانچمه  دیـسر و  شندب  رب  تحارج  دون  دحا  گنج  رد  هک  يروط  هب  دندوب  مدق  تباث  لمحت ، ربص و  تیاهن 
شندـب رب  هزین  ریـشمش و  مخز  داتفه  زا  شیب  هتوم  گنج  رد  بلاطیبا  نب  رفعج  ترـضح  نآ  ردارب  دومن . عافد  هناـقداص  هنادرم و  مالـسا 

بـسحرب ار  وا  ات  دیزرو  تابث  نانچمه  و  دندرک ، عطق  ار  شیاهتـسد  ات  تشاد  هاگن  ار  مالـسا  مچرپ  هللا  لیبس  یف  دهاجم  نآ  و  دش ، دراو 
راهچ یس و  و  هزین ، نعط  هس  یس و  داّقع ، لقن  يدوعسم و  ریثا و  نبا  تیاور  هب  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  . دنتخاس همین  ود  هب  خیراوت  یـضعب 

رد شرثا  هک  یتاحارج  عومجم  هک  هدرک  لقن  داّقع  . دوب اهریت  مخز  زا  ریغب  مخز  تفه  تصـش و  نیا  هک  تشادرب  رجنخ  ریـشمش و  مخز 
زیزع ندب  نآ  رب  هدراو  تاحارج  عومجم  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا  هکلب  هدوب  تحارج  تسیب  ودص  دوب  ترـضح  نآ  سابل 

رب رهطم  هنیـس  ور و  شیپ  زا  اهمخز  نیا  مامت  قافتا  هب  تسا و  هدوب  تحارج  هد  دصیـس و  زا  شیب  گنـس ، هزین و  ریت و  ریـشمش و  زا  ادخ 
هراوس دوب  نکمم  ات  درک و  یم  هنادرم  ياه  هلمح  دناوخ و  یم  زجر  درک و  یم  گنج  تاحارج  ترثک  نیا  اب  [ . 264  ] دیسر ترضح  نآ 
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زا دندش  تیناسنا  ملاع  گنن  هک  ار  یمدرم  نآ  تساخ و  یمرب  ریـشمش  کمک  اب  دوب  هداتفا  نیمز  رب  هک  یتقو  نآ  یتح  و  هدایپ ، سپـس  و 
و تاحارج ، رب  ربص  زا  ربص  عون  نیا  باحـصا : ناردارب و  ناناوج و  تبیـصم  رد  ربص  . تشاد ربص  دومن و  یم  عافد  و  درک ، یم  رود  دوخ 

گرم غاد  رد  دوب  رتشیب  ملاع  ياههوک  زا  شیئابیکـش  ربص و  هک  نیـسح  اما  تسا . رت  هدـنروآرد  اپ  زا  و  رتراوشد ، بتارم  هب  یندـب  مـالآ 
دنتخاس و یم  دیهش  یعضو  نیرت  عیجف  هب  شیور  شیپ  رد  هنشت  بل  اب  ار  همه  هک  نارای  باحصا و  نیرتهب  تبیصم  و  ناردارب ، ناناوج و 
ار شراوخریش  لفط  تسا . هدشن  راکشآ  یـسک  زا  يربص  نانچ  لاح  هب  ات  ملاع  زاغآ  زا  هک  درک  يربص  دندرک ، یم  هراپ  هراپ  ار  ناشندب 
هب دندرک  عطق  ریـشمش  اب  ار  شتـسد  هکنآ  زا  دعب  شـشوغآ  رد  ار  شردارب  کچوک  دنزرف  دندرک . یم  كاله  دندز و  یم  ریت  شلغب  رد 

هنشت دومع ، تبرـض  اب  دوب  هدمآ  نوریب  همیخ  زا  نازرل  هک  ار  شرگید  لاسدرخ  كدوک  . دندرک دیهـش  دش ، هتخیوآ  تسوپ  اب  هک  يروط 
ایند نادرم  دننام  دوب  هدرک  عطق  ار  شتسد  نمشد  ریشمش  هک  ار  یکدوک  یتح  درک ، یم  ربص  هاکناج  تابیصم  نیا  مامت  رد  دنتـشک . ماک 

هچنآ رب  نک  ربص  ما ! هدازردارب  « َْریَخلا َِکلذ  یف  ْبِسَتْحا  َو  َِکب ، َلََزن  اـم  یلَع  ِْربِْصا  یخَا  َْنبا  اَـی  :» دومرف یم  درک و  یم  ربص  هب  رما  هدـید ؛
تبیـصم نیا  هکنیا  اب  دـید  یم  يریـسا  ضرعم  رد  ار  شتیب  لها  !. نک باسح  ریخ  ار  اهنیا  )و  اه تبیـصم  اـهالب و  زا   ) هدـش دراو  وت  رب  هک 
نتشیوخ یشوماخ و  راقو و  ربص و  هب  ار  اهنآ  و  دومرف ، ربص  دوب  زادگناج  تخس و  رایـسب  دوب  یگنادرم  تریغ و  همـسجم ي  هک  وا  يارب 

: مشخ بضغ و  رد  ربص  «. ِةَرِخْالا َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُُکقِراُفتال  ِهللا  ُۀَـمْحَر  َو  :» دومرف یم  داد و  یم  هدژم  ادـخ  تمحرب  درک و  یم  شرافـس  يراد 
هیلع نیسح  ددرگ . شیوخ  کلام  مشخ ، ماگنه  هب  هک  تسا  یسک  دنمورین  هک  تسا  تیاور  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مظعا  ربمایپ  زا 
یم مهارف  مشخ  لماوع  مامت  رگا  و  دوب ؛ طلسم  دوخرب  بضغ  ماگنه  رد  دادن ، ماجنا  ار  يراک  بضغ  مشخ و  ریثأت  تحت  زگره  مالّـسلا ـ 

زا یمـالغ  : دـیوگ یم  یلئـالع  . دـش یمن  نوریب  ندز  مهرب  مشچ  ردـق  هب  باوـص  هار  يور و  هناـیم  لادـتعا و  قـیرط  زا  ترـضح  نآ  دـش 
: درک ضرع  مالغ  دیـشاپ . شـسدقم  يور  رب  تشط  بآ  داتفا ، تشط  رد  شتـسد  زا  قیربا  تخیر  یم  شکرابم  تسد  رب  بآ  شناـمالغ 

ضرع وت . زا  مدرک  وفع  دومرف : ِساّنلا .» ِنَع  َنیفاـْعلاَو  : » تفگ مـالغ  مدروخ . ورف  ار  ممـشخ  دومرف : َظـْیَْغلا .» َنیمِظاـْکلاَو  ! » نم ياـقآ  يا 
زا یکی  و  [ . 266 ! ] يدازآ ادـخ  هار  رد  وـت  هک  ورب  « مـیرَْکلا ِهللا  ِهْجَوـِل  ٌّرُح  َْتنَاَـف  ْبَـهِْذا  :» دوـمرف [ . 265 « ] َنینـِـسْحُمْلا ِّبُِـحی  ُهللا  َو  : » درک

تردـق و لامک  هنیک ، مشخ و  بضغ و  لـماوع  ربارب  رد  دیهـش  ماـما  نآ  دـهد  یم  ناـشن  هک  ترـضح  نآ  مرک  قلخ و  نسح  ياهـشیامن 
ات داد  نامرف  دنتسه ، هنشت  یتخس  هب  دید  ترضح  دندیسر و  زور  هاگمرگ  رد  یتقو  تسا . ّرح  رکشل  ندرک  باریـس  تشاد  ار  یگداتـسیا 

ناشنایاپراهچ مکش  اهاپرب و  دندرک و  باریـس  بکرم  درم و  زا  ار  نمـشد  هاپـس  مامت  ماما  رما  بسحرب  دنهدب . بآ  ناشیاهبـسا  اهنآ و  هب 
هب دید ، لاح  نآ  هب  ارم  رثوک  یقاس  هدید ي  رون  تمرکم و  رحب  نآ  مدیسر  همه  زا  سپ  نم  تفگ : یبراحم  ناعط  نب  یلع  . دندیـشاپ بآ 

ار ماما  مالک  ینعم  نم  . ناباوخب ار  رتش  هدازردارب ! « هَیِوارلا ِخـْنَا  یِخَا  َْنباَی  :» دومرف زاجح  تغل  هب  تمحرم  فطل و  تیاهن  هب  كراـبم  ناـبز 
بآ نادرگ و  رب  ار  کشم  هناهد  « اقِـسلا ثنخا  :» دومرف مدـیناباوخ ، ار  رتش  نم  َلَـمَْجلا .» ِخـْنَا  : » دومرف مدـیمهفن  هک  تسناد  ماـما  متـسنادن 

نآ ربـص  ياـه  هنومن  زا  رگید  و  [ . 267  ] مدیـشون بآ  ات  دـیچیپ  كرابم  تسد  هب  ار  کشم  هناهد  دـمآ و  شیپ  ماما  متـسناوتن ، نم  ! شونب
محر شنازیزع  وا و  رب  هجوچیه  هب  هشیپ  رفک  رکشل  نآ  تسناد  یم  هکنیا  اب  تشاد ، گنج  هب  ندرک  عورش  زا  هک  تسا  یعانتما  ترضح 

اهنآ رب  ار  تجح  ترـضح  نآ  دوب ، راوشد  هدـیهوکن  لامعا  نآ  رب  ربص  هک  دز  یم  رـس  یتاکرح  اهراک و  اهنآ  زا  هکنیا  اـب  و  دـننک ، یمن 
رب ّرح  هک  دوب  هداد  روتـسد  نآ  رد  دیـسر و  ّرح  هب  دایز  نبا  همان  هک  یعقوم  . دـندربن هحلـسا  هب  تسد  شباحـصا  هن  دوخ و  هن  تخاس  مامت 
ادخ هب  :» درک ضرع  ماما  هب  نیقلا  نب  ریهز  دروآ ؛ دورف  هزبس  بآ و  یب  ینابایب  رد  ار  ناشیا  و  دریگب ، گنت  ار  راک  مالسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ 
ادتبا نم  :» دومرف ترضح  نآ  مینک » دربن  هورگ  نیا  اب  نونکا  مه  ات  هدب  هزاجا  دنشاب ، رتشیب  یـسب  دنیایب  اهنیا  زا  سپ  هک  یهاپـس  نآ  مسق !

، درم نز و  زا  دوبن  يرادناج  ترضح  نآ  هاگرکشل  رد  دندوب و  هتسب  شباحصا  ماما و  يور  رب  ار  بآ  یتقو  نینچمه  «. منک یمن  گنج  هب 
ماما شوگ  هب  هراومه  ناماک  هنـشت  هحیـص  دوب و  هنـشت  هکنآ  رگم  بکارم ، اهبـسا و  یتح  ملاس ؛ رامیب و  ریپ ، ناوج و  گرزب ، کچوک و 

کیدزن هرهاط  مایخ  هب  اروشاع  زور  نوعلم  رمش  تثابخ ، ترارش و  هموثرج ي  یتقو  یتح  . درک يراددوخ  گنج  هب  يادتبا  زا  دیـسر  یم 
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نیعم درک ، هلمح  ماما  هاگرکـشل  مایخ و  هب  ناوتیم  اجنآ  زا  هک  ار  يا  هطقن  ات  دیدرگ  یم  تمظع  تلالج و  ياه  همیخ  نوماریپ  رد  دـش و 
تراهم يزادناریت  رد  هک  هجـسوع  نب  ملـسم  . درک تراسج  ماما  هب  تشادرب و  گناب  دنا ؛ هتخورفا  نآ  رد  شتآ  هک  دید  ار  یقدنخ  دزاس ،

زا نوچ  دومرفن ، هزاجا  ترضح  دزاس ، كاپ  ادخ  نمـشد  نآ  ثیبخ  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  و  دنزب ، ریت  اب  ار  رمـش  تساوخ  هزاجا  تشاد 
ياه هنومن  زا  رگید  یکی  . دشاب هتـشاد  عافد  تروص  اهنآ  اب  شگنج  تساوخ  یم  هکنیا  لثم  [ 268  ] تشاد تهارک  گنج  هب  ندرک  ادتبا 
مزع رب  لیلد  [ . 269 ( ] ِرُومُْالا ِمْزَع  ْنَِمل  َِکلذ  َّنِا  َرَفَغ  َو  َرَبَص  ْنََمل  َو  :) هفیرـش ي هیآ ي  داـفم  هب  هک  ترـضح ـ  نآ  ربص  وفع و  تشذـگ و 

ربص و ندـعم  نآ  زا  وا  هب  تبـسن  هک  تسا  یتبحم  تفطـالم و  همهنآ  رح و  هبوت ي  لوبق  تسا ـ  تمه  يدـنلب  میمـصت و  توق  و  مکحم ،
. دشاب تدـش  تیاهن  رد  یگنـشت  رگا  صوصخ  تسا ، راوشد  تخـس  یئابیکـش  نیا  یگنـشت : رد  ربص  . دـش رداص  شـشخب  وفع و  ملح و 

بآ هک  مینکن  ادیپ  ار  يدروم  خیرات  رد  دیاش  تسا . هداعلا  قوف  خسار  مزع  میمصت و  تمالع  یگنشت ، تمحز  اب  نمشد  هب  ندشن  میلـست 
رب ار  بآ  مرحم  متفه  زور  زا  لتقم  ربتعم  ياهباتک  خیراوت و  بسحرب  . دشاب هدرک  يراددوخ  میلست  زا  وا  دنـشاب و  هتـسب  فرط  يور  رب  ار 

ترـضح شـشوک  هاچ و  رفح  هلیـسو  هب  هبترم  ود  یکی  مه  رگا  اروشاع  اـت  زور  نآ  زا  دنتـسب  شباحـصا  نادـناخ و  ترـضح و  نآ  يور 
نابز بکارم  نالاسدرخ و  لافطا و  طقف  دـندرک و  یمن  هدافتـسا  نآ  زا  ناگرزب  نادـنملاس و  ًاعبط  دـش ، هیهت  یبآ  مشاـه  ینب  رمق  ساـبع 
جنر رب  ترضح  نآ  یئابیکش  زیگنا و  مغ  هداعلا  قوف  مالّسلا ـ  هیلع  ماما  یگنشت  ناتساد  نیاربانب  دنداد ؛ بآ  نآ  اب  هدعو  ود  یکی  ار  هتسب 

. تسا اسرف  تقاط  اجنآ  رد  تعاـس  دـنچ  یگنـشت  لـمحت  هک  دـنناد  یم  دـنا  هدـید  ار  قارع  ياـمرگ  هکیناـسک  . تسا زیمآ  ریحت  یگنـشت 
جنر نیا  رب  ماک  هنـشت  ماما  نآ  یلو  تسا  یگنـشت  تدـش  ثعاب  همه  نوخ ، شزیر  تاحارج و  ترثک  نازوس و  باتفآ  رد  داهج  تمحز 
مامت روهظ  هک  تسا  مولعم  ادخ : نامرف  تعاطا  رد  ربص  . هللاِدـْبَع ابَا  ای  َْکیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دـیدرگن . ناسکان  نآ  میلـست  و  دومرف ، ربص  میظع 

ار یئاهداهنشیپ  درک و  لابقتسا  اهتبیصم  اهالب و  همهنآ  زا  ادخ  رما  لاثتما  يارب  و  دوب ، ادخ  نامرف  تعاطا  يارب  ترضح  نآ  زا  ربص  ماسقا 
! یمارگ هدنناوخ  . درک ّدر  تفریذپن و  دیامن  راتفر  توکس  شزاس و  هب  وا  اب  يوحنب  ای  دنک  تعیب  دیزی  اب  هک  دنداد  نانمشد  ای  ناتسود  هک 

فیلأت ای  لاقم  طسب  اب  هک  تسا  عیسو  ردقنآ  هیحانره  رد  مالّسلا ـ  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  قالخا  مئارک  بقانم و  میظع و  تیـصخش 
عماج روطب  و  میتخادرپ ، راصتخا  زاجیا و  هب  راچان  اذل  داد ، ناشن  ار  يوخ  قلخ و  نآ  لاثمت  باتفآ  لامج  ناوت  یمن  مه  لقتـسم  ياهباتک 

. دوب قلخ  مامت  دمآرس  يوخ  قلخ و  و  [ 270  ] تغالب تحاصف و  ملح و  تفرعم و  ملع و  رد  ترضح  نآ  هک  میئوگ  یم  هصالخ  و 

هیما ینب  مشاه و  ینب 

هیما ینب  مشاه و  ینب 

ههجاوم نارگمتس ، ناراکبان و  اب  نابلط  حالصا  ناتسرپادخ و  ههجاوم ي  لطاب و  قح و  نیب  هلباقم  رد  میئوگب : رگا  تسین  هغلابم  فازگ و 
زا فرش  ریخ و  تلیضف و  باحصا  فص  و  صخشم ، هتسد  ود  ره  نآ  رد  هک  تسا  هدادن  يور  هّیما  ینب  مشاه و  ینب  ههجاوم ي  دننام  يا 

یتسپ و و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح  فده  سدق  تقیقح و  هک  هنوگنیا  میئوگب : رگا  تسین  فازگ  .و  دـشاب زاتمم  لطاب  رـش و  رـصانع  فص 
هیلع نیـسح  نیبج  زا  قح  هکنانچنآ  و  تشگن ، راکـشآ  لطاب  اب  ناتـسرپ  قح  تازرابم  رگید  رد  دش ، رهاظ  هزرابم  نیا  رد  هّیما  ینب  نالطب 

رد دومن  هراپ  ار  اهیراکهابتـشا  مامت  ياه  هدرپ  تخاـس و  نشور  ار  ملاـع  وا  تقیقح  لاـمج  و  درک ، هولج  شیاـمن و  ـالبرک  رد  مالّـسلا ـ 
لمکا هنومن ي  یلعا و  لثم  يرآ  . درکن یئامندوخ  تقیقح  هنوگنیا  ینید  ناربهر  قح و  هار  يادهـش  زا  کـی  چـیه  تداهـش  تیمولظم و 

رد ترضح  نآ  زا  سپ  و  دوب ، هلآو ـ  هیلع  هللا  یّلص  ءایبنالا ـ  متاخ  ترـضح  تلیـضف  تلادع و  یتسود ، رـشب  یتسرپ ، قح  نامیا ، لاصخ 
ینتسسگان راوتسا و  طابترا  هلصاف  یب  کیدزن و  ادصمه و  قح  اب  يردق  هب  و  دوب ، رشب  دارفا  مامت  دمآرس  مالّسلا ـ  هیلع  یلع  لیاضف ، نیا 

قح و دونج  لطاب ، كرـش و  اب  یلع  ربمغیپ و  ياهدربن  رد  هک  هنوگنامه  . درک یفرعم  رگیدـکی  مزالم  ار  قح  وا و  یحو ، ناـبز  هک  تشاد 
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تسد و مه  اب  دیزی  مسج  رد  لطاب  و  نیـسح ، تیـصخش  مسج و  رد  قح  هک  يدربن  نیا  رد  دندوب ؛ زاتمم  رفک  كرـش و  دونج  زا  دـیحوت 
و دادیب ، ملظ و  نمشد  مالسا ، تیلهاج و  رد  مشاه  ینب  . داد یم  صیخـشت  ار  لطاب  و  تخانـش ، یم  ار  قح  سک  همه  زین  دندرک  مرن  هجنپ 
ءافعـض و نامولظم و  يرای  يارب  هک  دـندوب  اهنامه  دنتـشاد و  يراکمه  نآ  زا  عافد  رد  و  دـندرک ؛ یم  يرای  ار  قح  دـندوب . مولظم  یماح 

یحرـش هب  ار  لوضفلا  فلح  نادـنمزاین  ارقف و  هب  کمک  يداصتقا و  نواعت  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  ءایوقا ، زواجت  زا  يریگولج 
هب يایند  رد  رگا  هک  دندرک  اضما  یتسود  رـشب  و  تین ، نسح  لامک  يور  زا  ار  سدـقم  نامیپ  نیا  و  دـنداد ، بیترت  تسا  خـیراوت  رد  هک 
زا یکی  لوضفلا  فلح  . دنرامش یم  دوخ  راختفا  هناگی  ار  نآ  دندنبب ، ار  ینامیپ  نانچ  هتفرـشیپ  و  یقرتم ، ياهتلم  ینونک  ندمتم  حالطـصا 

یهاوخیدازآ تلادع و  یقالخا ، تهازن  نطاب ، تراهط  حور ، سدق  زا  يا  هنومن  دش و  هتسب  مالسا  زا  شیپ  هک  تسا  یئاهنامیپ  نیرتفیرش 
دهع نیا  نتسب  رد  درک و  داهنشیپ  ار  سدقم  كاپ و  يراکمه  نیا  سیسأت  و  نامیپ ، نیا  نتـسب  هک  یـسک  نیتسخن  اریز  تسا ، مشاه  ینب 

تکرش نآ ، رد  مشاه  ینب  مومع  وا  رب  هوالع  و  دوب ، مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مظعا ـ  ربمغیپ  يومع  بلطملادبع  نب  ریبز  دومن ، یعس 
رد سدقم  نامیپ  نیا  نتـسب  ماگنه  رد  هک  دوب  یناسک  زا  زین  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا ـ  ربمغیپ  صخـش  و  دندوب ، دراو  هتـسج و 

دعب و  دوب ، لاس  جنپ  تسیب و  عقوم  نآ  رد  شکرابم  ّنس  تفای و  روضح  دوب  شیرق  ياهدرمریپ  خویـش و  زا  هک  ناعذج  نب  هللادـبع  هناخ 
ْدََقل :» دومرف رگید  لقن  هب  انب  »و  ُْتبَجََال ِمالْـسِْإلا  ِیف  ِِهْلثِم  یِلا  ُتیعُد  َْول  ًاْفلَح  َناعْذَج  ِْنب  ِهللاِدـْبَع  ِراد  یف  ُتْدِهَـش  ْدََـقل  :» دومرف یم  تثعب  زا 
هناخ رد  مدـش  رـضاح  ینعی : «. ُْتبَجََال ِمالْـسِالا  یف  ِِهب  یعْدُأ  َول  َو  ، ِمَعَّنلا ًرَمُح  ِِهب  یل  َّنَا  ُّبِحَأ  ام  ًاْفلَح  َناعْذَـج  ِْنب  ِهللاِدـْبَع  ِراد  یف  ُتْدِـهَش 
موش هدناوخ  نآ  هب  مالـسا  رد  رگا  و  دشاب ، وم  خرـس  نارتش  نآ  ياج  هب  نم  يارب  زا  مراد  یمن  تسود  هک  ار  ینامیپ  ناعذـج  نب  هللادـبع 
رگید لـقن  هب  و  مهد ، یم  باوج  موـش  هدـناوخ  یناـمیپ  ناـنچ  هب  مالـسا  رد  رگا  دـیدحلا : یبا  نبا  لـقن  هب  اـی  مهد ـ  یم  باوـج  هنیآ  ره 
نامیپ نیا  تلع  تیاکح  لامجا  «. ًةَّدِـش ّـِالا  ُمالْـسِْالا  ُهُدـیزَی  ـال  ُْتبَجَاـَل  مْوَیلا  ِِهب  ُتیعُد  َول  َو  ، ِمَعَّنلا ًرَمُح  ِِهب  یل  َّنَا  ُّبِحَأ  اـم  دـقل .... :» دومرف

متس هدنـشورف  هب  هدومن و  هلطامم  اهب  تخادرپ  رد  صاع  تخورف ، یمهـس  لئاو  نب  صاع  هب  یئالاک  نمی  لها  زا  دیبز  يدرم  هک : تسنیا 
رثا مشاه  ینب  لد  رد  بیرغ ، هدیسر ي  متس  درم  نآ  یهاوخداد  درک . یهاوخداد  شیرق  زا  تفگ و  يراعشا  درم  نآ  دش . سویأم  ات  درک 
دای دنگوس  دینش ، ار  درم  نآ  راعشا  یتقو  دوب  کین  بیطخ و  رعاش ، هدنشخب ، اقآ ، ابیز ، شنمدازآ ، عاجـش ، هک  بلطملادبع  نب  ریبز  درک 

عوضوم نیا  رد  و  دنراد ، زاب  بیرغ  هب  متـس  زا  ار  هکم  لها  دننک و  عنم  فیعـض  هب  ملظ  زا  ار  ایوقا  هک  ددنبب  شیرق  لیابق  اب  ینامیپ  درک ،
ینب هلمج  زا  شیرق  لئابق  زا  هلیبق  جنپ  هاگنآ ، دیمان ، نادرمناوج ) نامیپ   ) لوضفلا فلح  ار  نامیپ ) دنگوس ،  ) فلح نآ  و  تفگ ، يراعـشا 

هک دندومن  قافتا  دندرک و  عامتجا  هودنلاراد  رد  مّلسو )ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  همظعم  ردام  نوتاخ  هنمآ  هلیبق   ) هرهز ینب  مشاه و 
رگمتس اب  دننک و  يرای  دنیآ ، یم  هکم  هب  هک  یناسک  زا  ای  دشاب و  هکم  لها  زا  هاوخ  ار  يا  هدیدمتـس  ره  و  دنریگب ، ملاظ  زا  ار  مولظم  داد 
يدیبز درم  يالاک  ياهب  دندرک و  دای  دنگوس  اجنآ  رد  دنتفر و  ناعذج  نب  هللادبع  لزنم  هب  و  دنناتـسب ، وا  زا  ار  مولظم  قح  ات  دننک  هزرابم 

زا سپ  . دندرک يراددوخ  سدقم  نامیپ  نیا  رد  تکرـش  زا  هّیما  ینب  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  دـنداد ؛ وا  هب  دـنتفرگ و  لئاو  نب  صاع  زا  ار 
تیاکح هلمج  زا  . دش یم  لسوتم  نآ  هب  دید  یم  یمتـس  سکره  دش و  ناراکمتـس  یبوکرـس  بجوم  نامولظم و  هاگهانپ  نامیپ ، نیا  نآ ،

جاجح نب  هیبن  دـمآ . هکم  هب  تراـجت  يارب  دوب و  اـبیز  ورـشوخ و  رایـسب  هک  لوتق ) ماـن  هب   ) شرتخد اـب  معثخ  هلیبق ي  زا  يدرم  هک  هدـش 
دمآرب عافد  ماقم  رد  شردپ  دریگب . يراکبان  روجف و  يارب  روز  هب  شردپ  زا  ار  وا  تساوخ  تسب ، عمط  وا  رد  دید و  ار  رتخد  نآ  یمهس ،

نآ نک . تیاکـش  لوضفلا  فلح  هب  دنتفگ : وا  هب  دش . هراچیب  درم  درب . دوخ  اب  و  تفرگ ، ار  رتخد  دـش و  بلاغ  وا  رب  هیبن  تسناوتن و  یلو 
! نک اهر  ار  رتخد  :» دنتفگ دوب  هدرب  هکم  زا  يا  هیحان  رد  ار  رتخد  هک  هیبن  هب  دندمآ و  مشاه  ینب  درک ، تیاکـش  دمآ و  مشاه  ینب  دزن  درم 
هچ دـنادرگ ، تشز  ار  تیور  ادـخ  : » دـنتفگ «. دـینک اورماک  وا  هب  ارم  بشما  کی  : » تفگ «. یـسانش یم  هک  میتسه  ناسک  نامه  اـم  هنرگو 

تفگ يا  هدیـصق  دوخ  یماکان  زا  فسأت  رد  و  درک ، اهر  ار  لوتق  راچان  هیبن  «. دـش دـهاوخن  مه  هظحل  کی  دـنگوس  ادـخ  هب  ینادان ! ردـق 
، یئاـسراپ تلیـضف ، فرـش و  قـالخا و  مئارک  مشاـه ، ینب  رظن  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  رگید  یخیراـت  ياـیاضق  لوضفلا و  فلح  [ . 271]
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زا رتشیب  عالطا  يارب  . دوب مرتحم  رایسب  یتسود  عونو  نامیا  يراکادف ، يوقت ، هجهل ، تحارص  تعاجش ، تناما ، تلادع ، تقادص ، تریغ ،
تراهط . دوش هعجارم  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مظعا ـ  ربمغیپ  ناکاین  ناردـپ و  لاوحا  خـیرات  هب  مشاه  ینب  یتوکلم  یحور و  تناکم 

هک دوب  مشاه  ینب  زراب  تافـص  هلمج  زا  نایجاح  زا  یئاریذپ  ءارقف و  هب  ناسحا  يرورپ ، تلادع  يزاون ، نامهیم  تواخـس ، فافع ، بسن ،
ینب اب  اهنآ  هسیاقم  و  تسا ، حضاو  حیـضوت  مک و  دوش  هتفگ  نخـس  هچره  مشاه  ینب  تلیـضف  هب  عجار  . دـنراد قافتا  نآ  رب  همه  خـیراوت 

تسین راوازس  هتسیاش و  خیرات ، زا  علطم  صخش  ره  زا  هکلب  ناملسم  هدنسیون  کی  زا  هدوب و  فاصنا  زا  رود  و  بدا ، فالخرب  ًالـصا  هّیما 
، تیناـسنا تقیقح  لـمکا  شیاـمن  یلعا و  هنومن  قلخ و  نیرت  هدـیزگرب  و  تیرـشب ، ملاـع  لوا  تیـصخش  دوـجو  هب  هک  يا  هلیبـق  هک  اریز 
رب دسر  هچ  ات  دراد ، حیجرت  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  ملاع و  لئابق  مامت  رب  هتفای ، راختفا  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ءایبنالا ـ  متاخ  ترـضح 

هللا و میلک  یسوم  دورمن ، هللا و  لیلخ  میهاربا  . دندوب تلالض  ءاشحف و  كرـش و  رفک و  نوناک  تلاذر و  ندعم  هک  هیما  ینب  دننام  يا  هلیبق 
اهنیا دیزی ؛ ءادهشلادیس و  نیسح  هیواعم ، هللا و  یلو  یلع  نایفسوبا ، لهجوبا و  و  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا ـ  بیبح  دّمحم  نوعرف ،

، لطاب قح و  تملظ ، رون و  هضراعم  هضراعم ، نیا  اما  دـنداد  ناشن  ار  دوخ  تیهام  تقیقح و  کـی  ره  دـندش و  عقاو  مه  ربارب  رد  هچ  رگا 
مامت فرط  کی  اریز  دروآ ؛ نایم  هب  حـیجرت  زا  نخـس  دـیابن  هضراـعم  فاـصم و  نینچ  رد  . دوب لـهج  ملع و  و  ملظ ، لدـع و  رـش ، ریخ و 
تسا مولعم  و  تسا ، تلاذر  ترارش و  یتقیقح و  یب  يزایتما ، یب  شتیوه  مامت  فرط  کی  و  تسا ، تقیقح  تلیضف و  زایتما و  شتقیقح 
نیسح یناحور  سدقم و  تیصخش  اهنت  رگا  . تسین ناهرب  لیلد و  هب  جاتحم  لهج  رب  ملع  و  رـش ، رب  ریخ  و  لطاب ، رب  قح  يرترب  تابثا  هک 

نیا هنحص  هکنآ  يارب  میریگب ، رظن  رد  وا  زا  ار  مومع  رفنت  دیزی و  یماندب  و  نیملسم ، نیب  رد  ار  وا  هداعلا  قوف  تیبوبحم  و  مالّسلا ـ  هیلع   ـ
سدق یقالخا و  تیحالص  رد  هک  دوب  یـسک  نیـسح  . تسا یفاک  میـسانشب  لطاب  قح و  دربن  و  فاصم ، ياه  هنحـص  نیرتلماک  ار  فاصم 
دیهـش اـیند  عفاـنم  عمط  هب  ار  وا  دـنتفر و  شگنج  هب  هکیئاـهنآ  یتح  و  تشادـن ، دـیدرت  مه  هیما  ینب  زا  يدـحا  وا  هبتر ي  يدـنلب  ماـقم و 

ناناملسم یئاوشیپ  تفالخ و  هب  مدرم  نیرتراوازس  هکنیا  وا و  لیاضف  رکنم  دنتـسناوت  یمن  دندرک  یم  عوجر  دوخ  نادجو  هب  رگا  دندرک ،
یم ًاـعبط  و  دوب ، هجوتم  وا  هب  همه  یبلق  فطاوع  و  دوب ، نیملـسم  ياـهلد  هب  دارفا  همه ي  نیرتکیدزن  مدرم و  نیرتـبوبحم  وا  . دـنوشب تسا 

ربمایپ هنرگم  . دشاب هدینشن  نیسح  هب  تبـسن  ار  ربمغیپ  هداعلا  قوف  رهم  یتسود و  ای  دشابن ، ناملـسم  ناملـسم ، رگم  دشاب . روطنیمه  تسیاب 
هک دشاب  شزاون  رهم و  اب  وا  اب  يروط  و  دنک ، مارآ  ار  وا  ات  تساوخ  یم  شزیزع  همطاف ي  زا  و  دش ، یم  تحاران  نیـسح  هیرگ  زا  مالـسا 
هب دیئوب ، یم  دیـسوب ، یم  ار  نیـسح  هلآ ،ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  . دوشن دنلب  هیرگ  هب  شیادص  و  دنکـشن ، شلد  بوبحم ، كدوک  نیا 
هب تبـسن  يردـپ  چـیه  زا  ناـمز  نآ  رد  هک  تشاد  یم  راـهظا  یفطاوع  درک ، یم  تفطـالم  وا  اـب  دـینادنخ ، یم  ار  وا  دینابـسچ ، یم  هنیس 
رد مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هب  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ ـ  لوسر  تبحم  تدش  عوضوم  ردقنآ  . دـش یمن  هدـید  فطاوع  نانچ  شدـنزرف 

هتخانش یم  هتسجرب  تاماقم  بحاص  و  تایآ ، ردصم  ار  نیسح  ربمغیپ  هک  دنام  یمن  یقاب  یکـش  ناسنا  يارب  هک  هدش  هداد  حرـش  تیاور 
زا یضعب  رد  . تسا هتشاد  وا  هب  ار  تیانع  فطل و  همهنیا  اذل  تسا . هدید  یم  وا  راسخر  امیس و  رد  ناشخرد ، میظع و  رایـسب  هدنیآ  کی  و 

دشن ادیپ  دنتساوخ ، هعضرم  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  يارب  دیکشخ  شریـش  و  دش ، رامیب  اهیلع ـ  هللا  مالـس  ارهز ـ  همطاف ي  هک  تسا  تایاور 
ادخ و  دیکم ، یم  نیسح  و  تشاذگ ، یم  نیـسح  ناهد  رد  ار  شماهبا  تشگنا  دمآ و  یم  همطاف  هرجح  هب  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ 
اذغ ار  نیسح  هنوگنیا  هب  ربمغیپ  زور  هنابـش  لهچ  و  دومن ، یم  هیذغت  نامه  هب  نیـسح  هک  داد  رارق  یقزر  شدوخ  ربمغیپ  ماهبا  تشگنا  رد 

یگدنز مدرم  نیب  رد  لاس  تفه  هاجنپ و  دودح  رد  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  [ . 272  ] دینایور ربمغیپ  تشوگ  زا  ار  وا  تشوگ  دـنوادخ  داد .
ـ  نیـسح ترهـش  نسح  لیاضف و  یقالخا و  تراهط  یلو  دنتـشادن  اورپ  یـسک  قح  رد  یئارتفا  تمهت و  ره  زا  هک  تشاد  ینانمـشد  درک .

یبیع هب  ار  وا  سک  چـیه  دوبن . دـنزاس  مهتم  فعـض  هطقن  بیع و  کی  هب  ار  وا  هکنآ  تصرف  مه  اـهنآ  يارب  هک  دوب  ناـنچ  مالّـسلا ـ  هیلع 
يا همان  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  زا  یتقو  هیواعم  یتح  . درکن دیدرت  وا  یحور  سدق  ینمادکاپ و  تیحالـص و  رد  سک  چیه  و  دادن ، تبـسن 

هک اهنآ  درک . تروشم  دوخ  سولپاـچ  ناـیفارطا  اـب  دوب ، هدومرف  تمـالم  شنزرـس و  تاـیانج  مئارج و  باـکترا  هب  ار  وا  هک  دیـسر  وا  هب 
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کیرحت و ماما  ماقم  هب  زیمآ  تراسج  همان ي  نتشون  هب  ار  وا  دندوب ، هتخورف  هیواعم  دیفـس  درز و  ياهلوپ  هب  ار  تیناسنا  فرـش  نادجو و 
وج و بیع  هیواعم  راکم ، هیواعم ي  «. ًاعِـضْوَم ِهیف  ِْبیَْعِلل  يرَأ  ام  ِهللاَو  ًاْنیَـسُح  َبَیْعَا  ْنَا  ُْتیَـسَع  امَو  :» تفگ اهنآ  هب  هیواـعم  دـندومن  بیغرت 

درک یم  یفرعم  هدولآ  یـسایس ، هلیح ي  تمهت و  هب  ار  ناهانگیب  كاپ  نماد  و  تفرگ ، یم  ارتفا  تمهت و  اب  ار  ردـقیلاع  نادرم  هک  ساّیس 
یمن یبیع  عضوم  وا  رد  مسق  ادـخ  هب  مرادـن ، نیـسح  رد  یبیع  نتـسج  هب  هار  نم  میوگب ، هچ  نیـسح  نأـش  رد  نم  :» تفگ اـهنآ  خـساپ  رد 

رد یپ  مه  ناهاگآراک  ناسوساج و  زا  و  دوب ، عالطا  اب  مالسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  یناگدنز  ناهن  راکـشآ و  ایاوز و  زا  هک  هیواعم  يرآ  «. منیب
ِْبیَْعِلل يرَا  ام  ِهللاَو  :» تفگ وب  لیام  نیسح  هب  بیع  نداد  تبـسن  هب  رتشیب  یـسک  ره  زا  و  درک ؛ یم  تفایرد  شرازگ  نیـسح  تالاح  زا  یپ 

! وگغورد رب  تنعل  دنیوگ : یم  مدرم  و  دنک ، یم  اوسر  کبـس و  ار  دوخ  دیوگب  هچره  تسناد  یم  نوچ  تشادن  مه  يا  هراچ  « ًاعِـضْوَم ِهیف 
ناگدنشک رد  یتحیرت  هزیکاپ  راب  رازه  هللااب  يرحس  رباز  دکچ  یم  هک  هرطق  ناز  . تسین یبیع  عضوم  نیـسح  رد  هک  دنتـسناد  یم  همه  اریز 

ـ  مالّسلا هیلع  نیسح ـ  هب  نامگدب  دشاب و  هتشاد  اهنآ  هاگتـسد  دایز و  نبا  و  دیزی ، هب  نظ  نسح  ًاعقاو  هک  رفن  کی  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ 
توکـس ای  دـندرک  يرای  ار  اهنآ  و  دـندوب ، هدـش  تسدـمه  هیما  ینب  اـب  گرزب  مرج  نیا  رد  هک  یناـسک  مومع  و  دـش ، یمن  تفاـی  دـشاب 

نیسح ماقم  سدق  طقف  ام  رگا  سپ  . دوب لاوما  ضرع و  کته  و  لغـش ، زا  يرانکرب  لزع و  زا  سرت  ای  ماقم  ای  لام  رد  عمط  يارب  دندومن ،
قح و نتخانـش  يارب  مینک ، هظحـالم  یتهجره  رد  ار  دـیزی  صخـش  تئاـند  تلاذر و  میرواـیب و  رظنب  یحاون  بناوج و  زا  مادـک  ره  زا  ار 

دارفا زا  کی  ره  اب  ار  اهنآ  نایهاپـس  نارای و  زا  کی  ره  رگا  هکلب  دوب . دـهاوخ  امنهر  ار  سکره  نامـسآ  طـسو  رد  باـتفآ  دـننام  لـطاب ،
بیبح ءاّرقلادیس  لاثما  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  باحصا  . تسا یفاک  یخیرات  دربن  نیا  تقیقح  هب  ندرب  یپ  يارب  میزاس  وربور  لباقم  فرط 
مهیلع ربکا ـ  یلع  لضفلا و  یبا  ملـسم و  دـننام  یمـشاه  ناج  هزیکاپ  ناـناوج  سباـع و  رح ، ریرب ، ریهز ، هجـسوع ، نب  ملـسم  رهاـظم ، نب 
ءایقشا زا  رگید  ریمن و  نب  نیصح  و  میمت ، نب  نیصح  ناورم ، هبقع ، نب  ملسم  رمـش ، دعـس ، رمع  دایز ، نبا  دیزی : ناوریپ  .و  دندوب مالّـسلا ـ 

هنیدم و ماع  لتق  رد  ای  و  مالّـسلا ،ـ  هیلع  ءادهـشلادیس ـ  لتق  رد  ای  هک  دندوب  خـیرات  محر  یب  ناشک  مدآ  راوخنوخ و  نادالج و  فورعم و 
سدـقم بالقنا  نآ  موزل  و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  مایق  تمظع  هکنیا  يارب  . دـندرک تکرـش  رگید  ملاـظم  همظعم و  هبعک  هکم و  بیرخت 

، كرش رفک و  زا  یئاه  هشوگ  هدش و  روآدای  اجنیا  رد  هنوعلم  هرجـش  نیا  نارـس  زا  رفن  دنچ  هّیما و  ینب  تیوه  تسرهف  روطب  دوش ، مولعم 
. دنناوخب ار  لصفم  ثیدح  لمجم ، نیا  زا  ناگدنناوخ  مینک . یم  لقن  راصتخا  هب  ار  اهنآ  ياهیئاوسر  بسن و  تئاند  و 

هیما ینب 

زا ینطب  هک  دـشاب  یم  فورعم  هّیما  ینب  نیمه  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  برع  زا  نطب  دـنچ  مان  هّیما  ینب  [ 273  ] دیوگ یم  يدنشقلق  هچنانچ 
(. فانم دبع  نب  سمش  دبع  نب  هّیما  ینب   ) بسن نیا  هب  دنا  هدش  هدرمش  شیرق 

قالخا نازیم  رد  هیما  ینب 

رد طارفا  یــسنج ، ذاذـتلا  تاوهــش و  اـیند و  ّبـح  هـب  مالــسا  تیلهاـج و  رد  دــندوب ، شزرا  دــقاف  هیاـم و  یب  قـالخا  رظن  زا  هـّیما  ینب 
باتک رد  داّقع  . دندوب فورعم  فوصوم و  یلیماف  تیبصع  ینیـشن و  خاک  یتسرپ ، روس  يرورپ ، زان  يروخرپ و  لمجت و  ینارذگـشوخ و 

هب هدوب و  زاتمم  فاصوا  نیا  رد  هّیما  ینب  هک  هدرک  تباث  یخیرات  دـهاوش  اب  ۀـیوما » هقیلخ   » لصف رد  نازیملا » یف  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  »
. دنا هدوبن  جراخ  نازیم  نیا  زا  زین  زیزعلادبع  نب  رمع  نامثع و  تسا ـ  تنس  لها  زا  دوخ  هکنیا  اب  وا ـ  رظن 

هیما ینب  بسن 

: هک تسنیا  هدـش ، هتفگ  شیرق  هب  هّیما  ینب  تبـسن  ّدر  رد  هک  هچنآ  تسا . رایـسب  نخـس  ناشروهـشم  دارفا  زا  يا  هراپ  هّیما و  ینب  بسن  رد 
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ریما مالک  هب  دننک  یم  داهـشتسا  دناوخ و  دوخ  رـسپ  ار  وا  تیلهاج  رد  برع  مسر  هب  دیرخ و  ار  وا  سمـش  دـبع  دوب ، یمور  يا  هدـنب  هّیما 
یبَاَک ُنایْفُـسُوبَا  َو ال  ِبلَّطُْملا ، ِْدبَعَک  ٌبْرَح  َو ال  ٍمِشاهَک ، ُۀَّیَُما  َْسَیل  :» دومرف هک  هیواعم  هب  شیاه  همان  زا  یکی  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  نینمؤملا ـ 

بلاطوبا اب  نایفسوبا  هن  بلطملادبع و  اب  برح  هن  تسا و  سایق  لباق  مشاه  هّیما ال  هن  « قیِصَللاَک ُحیرَّصلا  َالَو  ِقیلَطلاَک ، ُرِجاهُْملا  َالَو  ِبلاط ،
حیرص و شتبـسن  هک  یـسک  هن  و  هدش ؛ دازآ  تراسا  زا  دعب  هدیگنج و  مالـسا  اب  هک  یـسک  اب  هدرک  ترجه  ( ادخ هار  رد   ) هک یـسک  هن  و 

هدبع دمحم  دننام  ینادنمشناد  حیرصت  هب  !. تسا هسیاقم  لباق  هدش ، هدنابسچ  يا  هلیبق  هب  تسین و  مولعم  شبـسن  هک  یـسک  اب  تسا  نشور 
لیماف و هب  ار  وا  دشاب و  هناگیب  هک  تسا  یسک  قیصل ، و  دشاب ، بسنلا  حیحص  هک  دنیوگ  ار  یسک  حیرص ، هغالبلا ، جهن  حرش  رد  يرـصم 
زا دعب  هک  تسا  سکنامه  و  دوب ، فورعم  انز  ءاشحف و  هب  و  دش ، یم  نانز  ضرعتم  هک  دوب  یماندـب  درم  هّیما  دنـشاب و  هدنابـسچ  يا  هلیبق 

درک و انز  يرادرهوش  هیدوهی ي  نز  اب  اجنآ  رد  و  دنام ، لاس  هد  اجنآ  رد  تفر و  ماش  هب  هکم ، كرت  نطو و  ءالج  لاس  هد  هب  تیموکحم 
تخاـس و ینکمورمع  یبا  هب  دـیمان و  ناوکذ  درک و  قحلم  دوخ  هب  ار  وا  هّیما  دروآ و  يرـسپ  دوب  يدوهی  هک  شرهوـش  شارف  رد  نز  نآ 

تـسا نامثع  يرداـم  ردارب  هبقع  نب  دـیلو  ردـپ  هبقع  ّدـج  طـیعم و  یبا  ردـپ  ناوکذ  نیا  و  داد ، وا  هب  شدوخ  یگدـنز  رد  ار  شدوخ  نز 
َداذ َو  فَع  ُهُوبَا  َو  ٌرِهاعُم  َكُوبَا  : تفگ برح  هب  هیواعم  ّدـج  هّیما و  رـسپ  برح  اب  بلطملادـبع  همکاحم ي  رد  يزعلادـبع  نب  لیفن  [ . 274]
عفد مارح  دلب  زا  ار  لیف  بلطملادبع  دوب  فیفع و  نمادکاپ و  بلطملادبع  ردپ  دوب و  يراک  انز  درم  هّیما  وت  ردپ  ینعیمارَح : دََلب  ْنَع  َلیِْفلا 

[ . 275  ] درک

ثیدح نآرق و  رد  هیما  ینب 

نبا هرم ؛ نب  یلعی  و  مالّـسلا ـ  امهیلع  نیـسح ـ  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  زا  ددعتم  تایاور  تنـس  لها  قرطب  ثیدـح  ریـسفت و  بتک  رد 
نوـچ يرگید  سپ  زا  یکی  هّیما  ینب  دـید  باوـخ  رد  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  مظعا ـ  لوـسر  هک  هدـش  تـیاور  بیـسم  نـب  دیعـس  ورمع و 

هیآ نیا  ادخ  . دیدن نادنخ  ار  وا  یسک  رگید  نآ  زا  سپ  و  دش ، كانمغ  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  دنهج . یم  رب  شربنم  هب  ناگنیزوب 
ْمُُهفِّوَُخن َو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َۀـَنوُْعلَْملا  َةَرَجَّشلا  َو  ِساّنِلل ، ًۀَْـنِتف  ِّالا  َكاْنیَرَا  یتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  ام  َو  :) دومرف لزاـن  هیآ 60 )  ) لیئارـسا ینب  هروس  زا  ار 

رذ یبا  زا  رکاسع  نبا  [ . 277  ] دیدرگ لزان  زین  ردق  هروس  و  ...( ََرثْوَْکلا َكاْنیَطْعَا  ّانِا  :) دـش لزان  زین  و  [ . 276 ( ] ًاریبَک ًانایْغُط  ِّالا  ْمُهُدـیزَی  امَف 
دنریگ یم  يزینک  یمالغ و  هب  ار  ادخ  ناگدنب  دنـسرب  نت  لهچ  هب  هّیما  ینب  یتقو  دومرف : هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  هک  هدرک  تیاور 

زا عماق  نبا  ینامی و  رباج  نب  نارمع  زا  میعن  وبا  هدنم و  نبا  [ . 278  ] دندنبن راکب  ار  ادخ  باتک  دنزاس و  دراو  دوخ  لاوما  رد  ار  ادخ  لام  و 
زا هیودرم  نبا  [ . 279 « ] َۀَّیَُما ینَِبل  ٌْلیَو  َۀَّیَُما  ینَِبل  ٌْلیَو  :» دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  زا  یمرـضح  ملاس 

هیما ینب  نأش  رد  يا  هیآ  ام و  نأش  رد  يا  هیآ  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  دّمحم ـ  هروس  رد  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ 
نید تفآ  اهنآ  هکنیا  هیما و  ینب  تمذم  رد  تایاور  اما  و  [ . 280  ] ناوخب رخآ  هب  ات  لوا  زا  ار  هروس  « اهِرِخآ یِلا  اِهلَّوَا  ْنِم  َةَروُسلا  أَْرِقا  » تسا

[ . 281  ] تسا رایسب  دنتسه  هنوعلم  هرجش  و  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  نمشد  تما و  نیا  تفآ  و 

مکحلا ینب 

، درک روـبع  یـصاعلا  یبا  نب  مکح  میدوـب  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربـمغیپ ـ  تمدـخ  هک  هدرک  تـیاور  شردـپ  زا  مـعطم  نـب  ریبـج 
هدازومع ناـمثع و  يومع  مکح  دنتـسه . ناورم  ینب  مکحلا و  ینب  هیما ، ینب  زا  هریت  کـی  [ . 282 « ] اذه ِْبلُـص  یف  اّمِم  یتَّمُِال  ٌْلیَو  :» دومرف

هللا یّلـص  ربمغیپ ـ  هشیاـع ، تیاور  هب  هک  تسا  یـسکنامه  و  [ ، 283  ] دوب نادنفـسوگ  ندرک  هتخا  تیلهاج  رد  شلغـش  دوب و  نایفـس  یبا 
لوسر هیاسمه  هک  تسا  یـسک  نامه  و  [ 284  ] دیتسه هنوعلم  هرجـش  امـش  دومرف : دوب  نامثع  ّدج  هک  شردـپ  وا و  هب  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و 

یّلص ربمغیپ ـ  هک  دنا  هدرک  تیاور  ریثا  نبا  ینیز و  دمحا  دیس  رجح و  نبا  [ 285  ] تشاد رارصا  تدش و  ترضح  نآ  هب  تیذا  رد  ادخ و 
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درک و نعل  ار  مکح  هک  هدرک  تیاور  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  لاـمعلا  زنک  رد  و  [ . 286  ] درک نعل  ار  شنادنزرف  وا و  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا 
وا دنتفگ : مدرم  زا  یضعب  دسرب ، نامـسآ  هب  هک  دیآرب  يدود  شبلـص  زا  و  درک ، دهاوخ  ربمغیپ  تنـس  ادخ و  باتک  تفلاخم  نیا  دومرف :
هب دمآ و  هنیدم  هب  هکنیا  زا  دـعب  مکح  [ . 287 !« ] دـیوش یم  وا  وریپ  تقو  نآ  رد  امـش  یـضعب  یلب و  دومرف : تسا ! نیا  زا  رت  لیلذ  رتمک و 

تشپ تشادنرب  ادخ  لوسر  هب  تبسن  یخاتسگ  تیذا و  زا  تسد  دوب ، رایع  مامت  قفانم  کی  تخاس و  هشیپ  قافن  درک  رایتخا  مالسا  رهاظ 
ترـضح نآ  هب  ناتـشگنا  ناهد و  ینیب و  مشچ و  وربا و  اب  داتـسیا و  یم  رورـس  نآ  رـس  تشپ  زاـمن ، ماـگنه  تفر و  یم  ترـضح  نآ  رس 

هللا یّلـص  مظعا ـ  ربمغیپ  دـش . یم  رداص  وا  زا  هدـش  رکذ  خـیرات ، هریـس و  ياهباتک  رد  هک  رگید  ياهیبدا  یب  اهتراسج و  درک و  یم  هراشا 
قلخ و هچنانچ  ربمغیپ  و  تشاد ، یمن  رب  راتفر  ءوس  زا  تسد  یلو  دش  التبم  ندب  شاعترا  هب  وا  درک و  نیرفن  شقح  رد  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و 

عم دومرف ، یم  ارادـم  اهنآ  اب  يروص  مالـسا  نامه  رطاخ  هب  درک و  یم  راتفر  يرابدرب  ملح و  هب  نیقفانم  ریاس  وا و  اب  دوب  شکراـبم  يوخ 
شنادنزرف وا و  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  دوب  داسف  هنتف و  ببس  هنیدم  رد  شفقوت  نوچ  اذل  دینارذگ ، دح  زا  ار  یئایحیب  کلذ 

، ددرگرب هنیدم  هب  دهد  هزاجا  ات  درک  تعافش  رکب  یبا  دزن  نامثع  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  تلحر  زا  دعب  . داتسرف فئاط  هب  ار 
ربمغیپ و لمع  روتـسد و  فـالخرب  تفاـی  تموکح  شدوخ  یتقو  اـما  تفریذـپن ، زین  وا  درک  تساوخردرمع  زا  وا ، زا  دـعب  دـشن  هتفریذـپ 

دـصیس داد و  وا  هب  هزیاج  رازه  دص  دیناشوپ و  وا  هب  تعلخ  داد و  رارق  مارتحا  دروم  دنادرگرب و  هنیدم  هب  ار  اهنآ  ناناملـسم ، ءارآ  فالخ 
هیلع هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  هک  ار  ناورم  شرسپ  و  دیـشخب ، وا  هب  اجکی  تشاد  نیملـسم  لاملا  تیب  هب  قلعت  هک  ار  هعاضق  تاقدص  مهرد  رازه 
رازه دصناپ  داد و  وا  هب  ار  شرتخد  داد ، رارق  دوخ  یشنم  دوب  هدناوخ  [ . 288 « ] ِنوُْعلَْملا ُنب  ُنوُْعلَْملاَو  غَزَولا ، ُْنب  ُغَزَْولَا  :» ار وا  مّلسو ـ  هلآ  و 

هک دوب  شتایلمع  نیمه  دـش ، نامثع  رب  ناناملـسم  شروش  بجوم  هک  يداوم  زا  یکی  دیـشخب و  وا  هب  ار  اقیرفا  ياه  تمینغ  سمخ  رانید 
حرش زا  دهاوخب  سکره  [ . 289  ] تسا رایـسب  وا  دالوا  مکح و  نعل  رد  تایاور  ثیداـحا و  درک . زاـب  وا  يوس  هب  ار  مومع  ضارتعا  ناـبز 

طلسم ناهانگیب و  راتـشک  لتق و  نیملـسم و  مالـسا و  هب  ناشنادناخ  ناورم و  مکح و  تایانج  ملاظم و  هدوتـسان ، ياهراک  تشز و  لامعا 
نتخاس زامنشیپ  دیجم و  نآرق  هب  تناها  هبیط و  هنیدم  رد  ءاشحف  جیورت  هبعک و  هناخ  بیرخت  مدرم ، رب  ار  جاجح  دننام  يراکمتس  نتخاس 

ینب هلیبق  زا  يا  هریت  کی  فاصوا  نیا  اب  نادناخ  نیا  . دیامن عوجر  خیراوت  بتک  هب  دـیاب  ددرگ  هاگآ  نیملـسم و ... تعامج  رب  بنج  زینک 
دوب رادمچرپ  شحاوف  نایپسور و  زا  دنیوگ  نارگید  ریثا و  نبا  هک  دوب  اقرز  دندناوخ  یم  وا  هب  ار  ناورم  ینب  هک  مکح  ردام  دنتسه و  هّیما 

هـس دومرف و  درط  هنیدـم  زا  ار  وا  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  هک  تسا  صاـعلا  نب  ةریغم  نب  ۀـیواعم  هیما  ینب  زا  یکی  و  [ . 290]
.و دنتشک مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  نامرف  هب  ار  وا  رامع  و  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ات  دشن  جراخ  هنیدم  زا  و  داد ، تلهم  وا  هب  زور 
وا مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  هک  تسا  دیعس  نب  صاع  رگید  تشک و  ردب  گنج  رد  ار  وا  ریبز  هک  تسا  صاعلا  نب  دیعس  نب  ةدیبع  رگید  یکی 

هکنیا اب  و  دوب ، ربمغیپ  تخسرس  نانمـشد  زا  نیئزهتـسم و  زا  یکی  هک  طیعم  یبا  نب  ۀبقع  تسا : هّیما  ینب  هب  قحلم  مه  .و  دیناسر لتق  هب  ار 
ار وا  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  یضعب ، زا  ماشه  نبا  لقن  هب  انب  و  دیناسر ، تیاهن  هب  ار  یبدا  یب  تراسج و  تیذا و  دوب  ترضح  نآ  هیاسمه ي 

يردام ردارب  نوچ  ،و  تفای لوزن  وا  هرابرد  [ . 292 ...( ] ٌقِساف ْمُکَئاج  ْنِا  هیآ ي( هک  تسا  فورعم  هبقع  نب  دیلو  شرـسپ  و  [ ، 291  ] تشک
رد وت  مناد  یمن  تفگ : دعـس  دـمآ  هفوک  هب  یتـقو  داد . وا  هب  ار  تموکح  لزع و  هفوک  تموکح  زا  ار  صاـقو  دعـس  ناـمثع  دوـب ، ناـمثع 
هب دـیلو  دـینک . یم  یهاشداپ  کـلم و  ار  مالـسا  تموکح  هّیما ) ینب  ینعی   ) امـش منیب  یم  میدـش ! سکاـن  اـم  اـی  يدـش  یـسک  اـم  باـیغ 
هب يور  سپس  دروآ  اجب  هناگراهچ  ار  هناگود  و  دناوخ ، زامن  یتسم  لاح  رد  هفوک  دجسم  رد  یهاگحبـص  تشاد  مامت  صرح  يراسگیم 

یبا نز  نایفـس و  یبا  رهاوخ  بطحلا ) ۀـلاّمح   ) لـیمج ّما  هّیما  ینب  زا  رگید  و  [ . 293 ! ] مناوخب رتـشیب  دـیهاوخ  یم  رگا  تفگ  درک و  مدرم 
راداو مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  تفلاخم  هب  وا  ار  بهلوبا  مشاـه  ینب  ناـیم  زا  و  تسا ، حیرـص  وا  ّمذ  رد  نآرق  هک  تسا  بهل 
تسد هب  دیلو  شرسپ  اب  دوب و  نیکرشم  هاپـس  رادرـس  ردب  گنج  رد  هک  تسا  هیما  هدازردارب  هعیبر  نب  ۀبتع  سمـشدبع  دالوا  زا  .و  تخاس

ردب گنج  رد  زین  هبیش  شردارب  و  تسا ، هیواعم  يردام  دج  هبتع  نیا  و  [ 294  ] دندش هتشک  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  دیحوت ، هار  زابرس  هناگی 
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. دش هتشک  هزمح  بانج  تسد  هب 

نایفس یبا  نادناخ 

ناشن تمواقم  و  هدرک ، تفلاخم  هناجوجل  هدـیزرو و  دانع  یتسرپادـخ  دـیحوت و  هب  مالـسا  توعد  لـباقم  رد  هک  یناـسک  ماـمت  ناـیم  رد 
شوماخ يارب  دوب  هدشن  اهناملسم  بیصن  یعطق  تیرفظم  هک  یتقو  ات  وا  دوب : رتشیب  نارگید  زا  شرارـصا  دانع و  داسف و  نایفـس  وبا  دنداد 

رفک هاپس  میعز  رکـشل و  رادرـس  قدنخ  دحا و  رد  و  نیکرـشم ، نارـس  زا  قدنخ  دحا و  ردب ، رد  و  درک ، شالت  مالـسا  باتفآ  راونا  ندرک 
رفک كرـش و  زا  و  دـندرک ، تیذا  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربـمغیپ ـ  هب  دنتـسناوت  هچنآ  شیاهرـسپ  شنز و  شدوخ ، نایفـسوبا ، . دوب

تشک و ار  هلظنح  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  دنتـشاد  تکرـش  ورمع  هلظنح و  هیواعم ، شنادنزرف  زا  نت  هس  ردـب  گنج  رد  دـندومن و  ینابیتشپ 
هب دوب  هدرک  مرو  شیاه  قاس  هدرک و  داب  شیاهاپ  دیـسر  هکم  هب  یتقو  هک  درک  رارف  نانچنآ  و  تخیرگ . هیواعم  یلو  درک  ریـسا  ار  ورمع 

راچان هب  لتق  میب  هارکا و  يور  زا  شنادنزرف  نز و  نایفـسوبا و  هکم  حـتف  لاس  رد  [ . 295 ! ] درک یم  هجلاعم  ار  دوخ  هام  ود  اـت  هک  يروط 
ناوارف نایفـس  یبا  ّمذ  رد  رابخا  تایاور و  . درک یگدنز  اهناملـسم  اب  قافن  اب  درم  ات  دنام و  یقاب  دوخ  ینطاب  رفک  رد  یلو  دـندروآ  مالـسا 

یم نایفسوبا  دید  ترـضح  نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ ـ  لوسر  زا  هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  هدش و  لقن 
، َِدئاْقلاَو َبِکاّرلا : ُهللا  َنََعل  :» دومرف دنار  یم  ار  نآ  شرگید  رـسپ  دیزی  هتفرگ و  ار  نآ  مامز  هیواعم  و  تسا ؛ راوس  یغالا  رب  هکیلاح  رد  دیآ 

هکنیا وا و  قاـفن  هب  عجار  [ . 296  ] دـنار یم  ار  نآ  هکنآ  هتفرگ و  ار  بکرم  ماـمز  هکنآ  تسا و  راوس  هک  ار  نآ  دـنک  نعل  ادـخ  « َِقئاّـسلاَو
هک هلمج  زا  . تسا خیراوت  رد  رایسب  تایاکح  تشادن  رب  اهناملسم  مالسا و  اب  ینمشد  زا  تسد  دوب  هدنز  ات  دوب و  هارکا  يور  زا  شمالـسا 

َفُقََّلت ِسْمَـش  ِدـْبَع  یَنب  ای  اـهوُفَقََّلت  :» تفگ دوب  هّیما  ینب  تموکح  زاـغآ  هک  ناـمثع  تعیب  زور  رد  هک  تسا  نیا  تسا  روهـشم  فورعم و 
سپ دیهدب . مه  تسد  هب  تسد  يوگ  دننام  ار و  تسایر  تموکح و  نیا  دیریگب  سمش ! دبع  نادنزرف  يا  « ران الَو  ۀَّنَج  ْنِم  ام  ِهللاَوَف  ِةَرُکلا 

هب مسق  « ران الَو  ۀَّنَج  نِم  اـم  ُنایْفُـسُوبَا  ِِهب  ُِفلْحَی  يذَّلاَوَف  :» تفگ هک  تسا  رگید  لـقن  رد  و  [ . 297  ] تسین یـشتآ  تشهب و  ادخ  هب  دنگوس 
تیاور يرصب  نسح  زا  ربلادبع  نبا  . یمنهج هن  دراد و  دوجو  یتشهب  هن  هللا ) هب  مسق  هن  ) دروخ یم  دنگوس  نآ  هب  نایفـسوبا  هک  یـسک  نآ 

، ِةَرُْکلاَک اـهْرِدَاَف  ٍيَّدَـع  َو  ٍْمیَتَدـَْعب ، ْمُْکَیِلا ، ْتَراـص  ْدَـق  :» تفگ و  دـش ، دراو  وا  رب  نایفـسوبا  دـش  ررقم  ناـمثع  رب  تفـالخ  یتقو  هک  هدرک 
هب تسا ) رمع  رکبوبا و  زا  هیانک   ) يدـعو میت  زا  دـعب  تموکح  نیا  « ران الَو  ٌۀَّنَج  ام  يرْدَا  الَو  َْکلُْملا ، َوُه  اـمَّنِاَف  َۀَّیَُما  یَنب  اـهَداتْوَا  ْلَـعْجاَو 

! تسا تنطلس  نیا  هک  شاب  شوه  هب  هدب ، رارق  هّیما  ینب  نآ  روحمو  نادرگب  تسد  هب  تسد  پوت  نوچمه  ار  نآ  سپ  هدیسر ، امش  تسد 
و دیـشیدنا ، یم  دوخ  شیپ  رد  ربمغیپ  روضح  رد  دوب  هدروآ  مالـسا  هکنآ  زا  دـعب  یتـقو  [ . 298 [ !؟ تسیچ منهج  تشهب و  مـناد  یمن  نـم 

هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ ـ  « َُکِبْلغَن ِهللاِاب  َلاق : َو  ِهِرْهَظ  یف  َبَرَـضَف  ،» تشگ زوریپ  ام  رب  تلع  هچ  هب  دّمحم  مناد  یمن  هک  درک  یم  سفن  ثیدح 
هب هداتـسیا و  دُحا  هینثرب  دوب  هدـش  روک  هکنآ  زا  دـعب  [ . 299  ] میدـش بلاـغ  وت  رب  ادـخ  کـمک  هب  دومرف : دز و  وا  تشپ  رب  مّلـس ـ  هلآو و 

اجنیا رد  : تفگ یم  راختفا  اـب  دـنار و  یم  نخـس  دـحا  گـنج  زا  « َُهباحْـصَا اـْنلَتَقَو  ًادَّمَُحم  اـْنیَمَر  اـنُهیه  :» تفگ درب  یم  هار  ار  وا  هک  سکنآ 
رـسپ یهاشداپ  کلم و  تفگ : ساـبع  هب  هک  تسا  نیا  وا  قاـفن  مئـالع  زا  رگید  و  [ . 300  ] میتشک ار  شباحـصا  و  میتسب ، ریت  هب  ار  دّـمحم 

یم ناذا  همظعم  هبعک  رب  لـالب  دـید  یتـقو  نینچمه  .و  تسا يربـمغیپ  تسین  یهاـشداپ  وـت ، رب  ياو  تفگ : ساـبع  هتفاـی . تمظع  تردارب 
گنج رد  [ . 301  ] دیدن ار  زور  نیا  هک  تخاس  تخبشوخ  ار  هبتع  ادخ  تفگ : دش ، دنلب  هللا » ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَا   » هب شگناب  دیوگ و 

دندـیزرو تاـبث  یلیلق  هدـع ي  اـب  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  و  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  و  دـنتخیرگ ، نیملـسم  هاپـس  یتـقو  نینح 
ات ناناملسم  « ِرْحَْبلا َنُود  ْمُُهتَمیزَه  یهَْتنَت  ال  :» تفگ یم  دوب  شهارمه  مالزا  هک  یلاح  رد  تخاس  راکشآ  ار  دوخ  هنیک ي  قافن و  نایفـسوبا 

ینیشن بقع  اهیمور  یتقو  و  درک ، یم  صیرحت  اهناملـسم  رب  ار  نایمور  ماش ، ياهگنج  رد  نینچمه  و  [ . 302 ! ] درک دنهاوخ  رارف  ایرد  بل 
هب دایز  قاحلا  رد  هیواعم  و  تشاد ، زین  رگید  یقالخا  نیگنن  قباوس  دانع ، قافن و  رب  هوالع  نایفسوبا  [ . 303  ] دروخ یم  فسأت  دندرک  یم 
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دحاو رهط  رد  دوب  هیناز  نانز  زا  هک  صاعورمع  ردام  هغبان  اب  دـسیون : یم  راربـالا  عیبر  رد  يرـشخمز  . درک فارتعا  زین  وا  يراـکانز  هب  وا ،
نوچ شدوخ  هغبان  یلو  دنداد  تبـسن  دوخ  هب  ار  وا  نت  راهچره  دش ، دلوتم  وا  زا  ورمع  دوب و  نایفـسوبا  هلمج  زا  هک  دندرک  انز  رفن  راهچ 

َكُوبَا : » دـیوگ یم  ورمع  هب  دوخ  رعـش  رد  بلطملادـبع  ثراحلا  نب  نایفـسوبا  و  داد ، صاع  هب  تبـسن  ار  وا  داد  یم  ار  شجراخم  صاـع 
هیلع رب  هنتف  جـییهت  کیرحت و  لوغـشم  هکم  رد  نایفـسوبا  دومرف  تلحر  اـیند  زا  مظعا  ربمغیپ  یتقو  [ . 304 ...« ] ْتََدب دَق  َّکَشال  ُنایْفُـسُوبَا 
ياه هشقن  دندوب ، برطضم  جنشتم و  تخـس  راکفا ، هک  ماگنه  نآ  رد  ورمع  نب  لیهـس  دراداو . عاجترا  هب  ار  مدرم  تساوخ  دش و  مالـسا 

هب :» تفگ دناوخ و  يا  هبطخ  وا  تخاس ، بآ  رب  شقن  درک ، یم  صیرحت  تیلهاج  هب  تشگزاب  مالسا و  كرت  هب  ار  مدرم  هک  ار  نایفسوبا 
بیرف ار  امـش  نایفـسوبا  دش . دهاوخ  ریگناهج  دبات  یم  ملاع  برغم  قرـشم و  هب  هک  باتفآ  دننام  نید  نیا  هک  مناد  یم  نم  دنگوس ، ادخ 

زا نایفسوبا  [ . 305 « ] تسا نیگنـس  تحاران و  مشاه  ینب  اب  دسح  زا  شا  هنیـس  نکل  دـناد  یم  مناد  یم  نم  ار  هچنآ  زین  شدوخ  وا  دـهدن 
رد یلخاد  گنج  کی  شتآ  ندرک  نشور  يارب  ار ، تفالخ  بصغ  رکبوبا و  تعیب  هدعاس و  ینب  هفیقـس ي  ناتـساد  دمآ ، هنیدـم  هب  هکم 

یهاوخب رگا  دنگوس  ادخ  هب  منک  تعیب  وت  اب  ات  هدب  تسد  : » تفگ دمآ و  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  دزن  اذل  تخانـش ، یبوخ  هلیـسو ي  مالـسا ،
ادـخ هب  دومرف : و  دـنارب ، دوخ  شیپ  زا  ار  وا  دوب  ربخ  اـب  شا  هشیدـنا  زا  نوچ  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  «. منک یم  رپ  هداـیپ  راوس و  زا  ار  هنیدـم 

تـسین وت  هب  تجاح  ار  ام  يا و  هدوب  مالـسا  هاوخدب  لاح  ات  زاب  رید  زا  مسق  ادخ  هب  يرادن و  يدـصق  هنتف  زا  ریغ  راک  نیا  زا  وت  دـنگوس ،
هکلب دوب  تخسرس  بطحلا  ۀلامح  دننام  تّوبن ، نادناخ  ربمغیپ و  اب  ینمـشد  رد  نز  نیا  دیزی : گرزب  ردام  نایفـس و  یبا  نز  دنه  [ . 306]

هنیک هنایـشحو و  تیبرت  یلدگنـس و  رد  درک و  یم  قیوشت  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  اب  گنج  هب  ار  اهدرم  دوب . رتشیب  وا  زا  شا  هنیک 
هنادرمناوجان یـشحو ، وا  عیمطت  کیرحت و  هب  اریز  تسا ؛ یفاـک  دـشابن  رگید  هاوگ  چـیه  هزمح  ترـضح  تداهـش  زا  ریغ  رگا  وا ، يزرو 

ریاس ینیب و  شوگ و  زا  و  درک ، هلثم  ار  هزمح  كانتشحو  عضو  نآ  هب  و  داد ، هزیاج  وا  هب  ار  دوخ  ياهتنیز  دنه  و  تخاس ، دیهـش  ار  هزمح 
تسناوتن دعلبب  ار  نآ  تساوخ  تشاذگ  نهد  رد  دروآ و  نوریب  ار  شرگج  درک و  هراپ  ار  هزمح  مکش  و  تخاس ، لاخلخ  وا  ندب  ياضعا 

َو :» دومرف هراشا  یخیرات  هبطخ  نآ  نمـض  رد  دـیزی  سلجم  رد  هداعلا  قوف  تواـسق  تیاـنج و  نیمه  هب  نوتاـخ  بنیز  ترـضح  و  [ . 307]
یسک زا  ار  دارفا  ظفح  تمرح  تشاد  عقوت  ناوت  یم  هنوگچ  « ِءادَهُّشلا ِءامِِدب  ُهُمَْحل  َتَبَنَو  ءایِکْزالا ، ُدابْکَا  ُهوَف  َْظَفل  ْنَم  ُۀَبَقاُرم  یَجتُْری  َْفیَک 

رد تباث  نب  ناسح  دوب ؛ ماندب  ینز  تیلهاج  رد  دنه  اهنیا  رب  هوالع  ! تسا هدـییور  ادهـش  نوخ  هب  شتـشوگ  هدـیوج و  ار  نابوخ  دـبک  هک 
ُِلباوَْقلا َمَعَزرْهَّدلا  َۀبَس  ِکَْحیَو  ُْدنِه  ای  اِهب  ِْتیَتَا  ًۀَشِحاف  ِْتیَسَنَو  : دیوگ یم  هدرک و  دای  تشادرب  انز  زا  هک  یلمح  وا و  ندادانز  زا  شراعشا 

! راـگزور ماندـب  يا  وت  رب  ياو  يا ، هداد  ماـجنا  هک  ار  یّتفع  یب  يا  هدرک  شومارف  دـنه ! يا  [ .» 308  ] رِهَع نِم  َناک  ًاریغَـص  ًانبا  تََدلَو  اّهنِا 
«. تسا هدیئاز  انز  زا  یکدوک  وا  هک  دنراد  هدیقع  اه  هلباق 

( دیزی ردپ   ) نایفس یبا  نب  ۀیواعم 

ربمیپ مع  رگج  وا  رداـم  تسکـشب  ربمیپ  نادـند  بل و  وا  ردپدیـسر  هچ  ربمیپ  هب  وا  سک  هس  وا و  زا  هک  يدینـشن  رگم  دـنه  رـسپ  ناتـساد 
ضغب  ) قافن تمالع  هک  تسا  یقفانم  هایـس ، همان  نامه  هیواعمدیربب  ربمیپ  دنزرف  رـس  وا  رـسپ  تفرگب  ربمیپ  داماد  قح  قحانب  دوخدـیکمب 
يدحا تسد  زا  دندیشک  وا  ياهتیانج  اهتنایخ و  زا  ناناملسم  مالـسا و  هچنآ  تشگن . راکـشآ  وا  دننام  سکچیه  رد  مالّـسلا )ـ  هیلع  یلع ـ 
خیرات هرود  کی  یـسک  ات  . تسا جراخ  هرامـش  ءاصحا و  دـح  زا  وا  ياهراتـشک  تشز و  ياهتعدـب  ناهانگ و  رئابک  تاقبوم و  دندیـشکن 

، درب دهاوخن  یپ  هدنام  یقاب  خیرات  تاحفص  رد  وا  زا  هک  یتشز  هفایق ي  كانرطخ و  كاپان و  رـصنع  نیا  ّتیهام  هب  دناوخن  ار  وا  یگدنز 
ار هار  هک  یسک  هدبع ، دمحم  خیش  هب  یناملآ  دنمشناد  درم  نآ  هتفگ ي  هب  . دمآ دهاوخن  رب  هدهع  زا  دنک  یفرعم  ار  وا  دهاوخب  سک  ره  و 

هدودـص و  درک ، اپ  رب  یگنج  نامثع  یهاوخنوخ  مان  هب  تموکح  تسایر و  هب  لین  يارب  . دوب هیواـعم  تسب ، مالـسا  تاـحوتف  هعـسوت ي  رب 
ناوـضر تعیب  رد  هکیناـسک  زا  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربـمغیپ ـ  باحـصا  زا  ار  رفن  تصـش  دصیـس و  داد و  نتـشک  هـب  ار  رفن  رازه 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


یب راثآ  . دـش ثداح  ماما  رب  وا  جورخ  هجیتن  رد  ناورهن  گـنج  تشاد و  تسد  لـمج  گـنج  رد  تخاـس ؛ دیهـش  [ 309  ] دنتشاد تکرش 
شالت هیواعم  نیقی  روطب  . تسا ادیوه  شیگدـنز  نارود  مامت  رد  نادـجو  و  فرـش ، هب  وا  یئانتعا  یب  نآرق و  نید و  هب  ینامیا  یب  ینید و 

دـهد و رارق  هّیما  ینب  هقیرط  برح و  لآ  شور  تیلهاـج و  تعیرـش  نایفـس و  یبا  نید  ار  نـید  و  درادرب ، نـیب  زا  ار  مالـسا  هـک  درک  یم 
بیقعت و  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  اب  ینمـشد  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ًاصوصخم  مشاه ، نادناخ  اب  وا  ياهگنج  ینمـشد و  همهنآ 

نامیپ تنایخ و  ردـغ ، رکم و  هلیح ، قح ، راکنا  نایغط ، قافن ، رد  ار  یـسک  رگا  . دوب مالـسا  هب  شلیماف  و  يرداـم ، دـج  و  ردـپ ، ياـهگنج 
هبخن و يدودـعم  دارفا  هیلاع  تاکلم  لیاضف و  رد  هک  هنوگنامه  . تسا هیواعم  ناـمه  یـسک  نینچ  ملـسم  روطب  مینادـب ، دـننام  یب  ینکش ،
، هیواعم دنتـسه ، هداعلا  قوف  يدارفا  زین  قح  لها  اب  توادـع  و  هاـج ؛ بح  و  يزیگنا ، هنتف  تلاذر و  رد  دـنوش ، یم  هداـعلا  قوف  هتـسجرب و 
سفن و ثبخ  رد  هک  دنتـسه  هقبط  نیا  زا  رمـش ، هللادـیبع و  رـسب ، جاجح ، کلملادـبع ، هبقع ، نب  ملـسم  دایز ، ناورم ، دـیزی ، صاعورمع ،

. دنراد ینامرهق  هبتر  رافک ، زا  دوخ  ناراکمه  ناراطقمه و  نایم  رد  راتفر  یتشز  ریمض و  یکاپان 

هیواعم همان  بسن 

نیققحم زا  یعمج  و  تسین ، باسنا  ءاملع  همه  قیدـصت  دروم  همان  بسن  نیا  اما  تسا  نایفـس  یبا  رـسپ  تسا  فورعم  هک  يروطب  هیواعم 
انز و لها  هک  تسا  هیواعم  نادـناخ  یقالخا  عضو  دـیدرت ، نیا  تحـص  رب  لیلد  نیرتمهم  دـنراد ، دـیدرت  وا  بسن  تحـص  رد  باسنا  ملع 

وجه تشز  فاصوا  نیا  هب  ار  اهنآ  مالـسا  تیلهاج و  يارعـش  و  دنتـسناد ، یمن  راع  ار  یناماد  هدولآ  هدوب و  رایـسب  اـهنآ  رد  روجف  قسف و 
دایز هیواعم ، قاحلتسا  ناتساد  دندرک  یمن  مرـش  گنن  نیا  زا  هدوب و  ءاشحف  روجف و  لها  هکنیا  شردپ و  هیواعم و  یکاپان  رد  دنا و  هدرک 

َُدلَْولَا : » دومرف هک  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربـمغیپ ـ  مکح  فـالخرب  نهوم ـ  اوـسر و  عـضو  نآ  هب  تسا  یفاـک  شردـپ  هب  ار  هیبا  نب 
زا هدـش و  هداد  تبـسن  ردـپ  راهچ  هب  هیواعم  تسا  هتفگ  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز  . تخاـس قحلم  ردـپ  هب  ار  وا  ُرَجَحلا » ِرِهاـْعِللَو  ِشارِْفِلل ،

یناوج حابـص  دوب و  دـق  هاتوک  لکـشدب و  نایفـسوبا  دوب . هدـش  نایفـس  یبا  ریجا  هک  تسا  دـیلو  نب  ةرامع  ینغم  حابـص ، ناـنآ  هلمج ي 
[310  ] تسا حابـص  زا  مه  هیواعم  ردارب  هبتع  هک  دنا  هتفگ  و  داد ، ماجنا  ار  دـنه  شهاوخ  حابـص  دـناوخ . دوخ  هب  ار  وا  دـنه  دوب . ورـشوخ 

ُتِملَع دَق   » هیواعم هب  مالّسلا ـ  هیلع  یبتجم ـ  ترضح  نخس  يانعم  هک  هدرک  لقن  بلاثم  رد  یبلک  و  یعمصا ، زا  [ 311  ] يزوجلا نبا  طبس  .
نب ةرامع  هلمج : زا  هدش ، هداد  تبـسن  دندوب  نایفـس  یبا  میدن  همه  هک  شیرق  زا  نت  راهچ  هب  هیواعم  هک  تسنیا  هیف » َتِْدلُو  يذَّلا  َشارِفلا 

هکنیا يارب  دنتسناد ، یم  رفاسم  زا  ار  هیواعم  مدرم  مومع  هک  هتفگ  یبلک  دوب . شیرق  نادرم  نیرتابیز  زا  هرامع  رمع ، یبا  نب  رفاسم  دیلو و 
هریح هب  تسا  وا  زا  لمح  دوش  مولعم  هک  دـش  كانمیب  رفاسم  تفای ، لمح  هیواعم  هب  دـنه  یتقو  تشاد ، قشع  رتشیب  دـنه  هب  همه  زا  رفاسم 

هیواعم و روضح  رد  ار  هیاط  نب  قاحـسا  دیزی و  يوگتفگ  یبلک  مه  و  [ . 312  ] درم دنه  قشع  زا  ات  دـنامب  هریح  هاشداپ  دزن  رد  تخیرگ و 
نیسح دمحم  خیـش  ریبک  همالع  و  [ . 313  ] تسا هدرک  لقن  دنتـسناد  یم  نایفـس  یبا  ریغ  زا  ار  وا  شیرق  ضعب  هکنیا  هب  ار  هیواـعم  فارتعا 

هدنراگن . دنک یم  دـییأت  ار  نآ  زین  یخیرات  دـهاوش  ضعبو  هدرمـش  درفتم  نآ  هبار  دوخ  هک  تسا  ییأر  هیواعم  بسن  رد  ار  ءاطغلا  فشاک 
رب دهاوش  یـضعب  هب  هعلاطم  صحف و  نمـض  ام  یلو  هدومنن  رکذ  هتفای  دوخ  يأر  رب  هک  ار  يدـهاوش  لیلج  خیـش  نآ  دـنچره  دـیوگ : یم 

. میدومن افتکا  بسن  نف  يامدق  ءارآ  نامه  هب  هدرک و  يراددوخ  باتک  نیا  رد  نآ  حیضوت  زا  هک  میدش  علطم  ناشیا  يأر 

تنس ثیدح و  رد  هیواعم 

یم لقن  اجنیا  رد  ار  تایاور  نیا  زا  یـضعب  ام  هک  تسا  هدش  تیاور  هربتعم  بتکرد  و  ناوارف ، هیواعم  تمذـم  نیرفن و  نعل و  رد  تایاور 
ُرَـشُْحی یتَُّما  ْنِم  ٌلُـجَر  ِّجَْـفلا  اَذـه  ْنِم  ُعَلْطَی  :» دومرف هک  هدومن  تیاور  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  مظعا ـ  لوسر  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  :1 ـ  میئامن

زا 2 ـ  [ . 314  ] دـمآ هیواعم  سپ  دوش ، یم  روشحم  نم  تلم  ریغ  رب  هک  دـیآ  یم  نم  تما  زا  يدرم  هار  نیا  زا  « ُۀَـیِواعُم َعَلَطَف  یتَِّلم  ِْریَغ  یلَع 
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َو َِعباّتلا  ِنَْعلا  َّمُهّللَا  :» دومرف مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ ـ  لوسر  دمآ  یم  هیواعم  اب  نایفـس  وبا  تفگ : هک  تسا  تیاور  بزاع  نب  ءارب 
ایادخ نک ! نعل  ار  نایفـسوبا )  ) عوبتم و  هیواعم )  ) عبات ایادخ  « ُۀَـیِواعُم َلاق  ُسِعَْیقالا  ِنَم  ِهیبَِأل  ِءارَْبلا  ُْنبِا  َلاقَف  ِسِعَْیقَْالِاب  َْکیَلَع  َّمُهّللَا  َعُوْبتَْملا 

هک تسا  عوفرم  روهـشم  ثیدـح  رد  3 ـ  [ . 315 « ] تسا هیواـعم  تفگ : تسیک ؟ سعیقا  تفگ : شردـپ  هب  ءارب  رـسپ  . سعیقا هب  داـب  وـت  رب 
َُهل ُلاُقیَف  ُناّنَم  ای  ُناّنَح  ای  يداـُنی  میحَج  ْنِم  َكرَد  ِلَفـسَا  یف  راـن  ْنِم  تُوباـت  یف  َۀَـیِواعُم  َّنِا  :» دومرف مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ 

نانح ای  دنکیم : ادن  تسا  منهج  تاکرد  نیرت  تسپ  رد  شتآ  زا  یتوبات  رد  هیواعم  [ . 316 « ] َنیدِسْفُْملا َنِم  َْتنُکَو  ُْلبَق ، َْتیَصَع  ْدَقَو  َنالَا ،
اذِا :» دومرف هک  تسا  تیاور  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ ـ  لوسر  زا  مه  و  4 ـ  ...«. َْتیَـصَع ْدَـقَو  َنْالَا  : » دوش یم  هتفگ  وا  هب  نانم ، ای 

ثیدح نیا  ناگدننک  تیاور  زا  یکی  هک  يرصب  نسح  ! دیـشکب ار  وا  دیدید ، نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  یتقو  « ُهُوُلْتقاَف يرَْبنِم  یلَع  َۀَیِواعُم  ُْمْتیَأَر 
تسا تیاور  رد  5 ـ  [ . 317  ] دندشن زوریپ  راگتـسر و  سپ  دندرکن  تعاطا  ار  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  رما  دـیوگ : یم  تسا 

ُهللا َعَبْشَا  ال  :» دومرف ترضح  درک . یبایفرـش  رد  هحماسم  اذغ  ندروخ  رذع  هب  وا  دیبلط  ار  هیواعم  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  هک 
زا هکلب  نآ ، زا  يریس  يارب  مشک  یمن  اذغ  زا  تسد  نم  تفگ : یم  و  دشن ، ریس  هیواعم  رگید  نآ  زا  سپ  ! دنکن ریس  ار  وا  زگره  ادخ  « ُهَنَْطب
هب دسانشب  نیعبات  هباحص و  ناگرزب  ثیداحا و  نابز  زا  ار  هیواعم  دهاوخب  سک  ره  رادقم  نیا  زا  شیب  [ . 318  ] ندروخ زا  یگتسخ  تهج 

. دیامن عوجر  ریدغلا ج 10  باتک 

هیواعم يراسگیم 

هک گرزب  هانگ  نیا  بکترم  ًانلع  درک و  یم  يراسگیم  رمخ و  برش  هک  هیما  ینب  زا  هدوب  یسک  نیتسخن  دیزی  دننک ، نامگ  یـضعب  دیاش 
ردپ و زا  هتـشاد و  هقباس  دـیزی  نادـناخ  رد  تشز  راک  نیا  هک  دـننادن  و  دـش ، یم  دـنراد  قافتا  نآ  عنم  شهوکنرب و  ملع ، لقع و  عرش و 
فورعم و هیناز  هّیمـس  اب  شیانز  و  فئاطرد ، راّمخ  میرم  یبا  هناـخ ي  رد  نایفـس  یبا  يراـسگیم  ناتـساد  . دوب هدیـسر  ثرا  وا  هب  شدـج 
ود زامن   ) هناگود تفر و  دجـسم  هب  یتسم  لاح  اب  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هکناـنچ  هک  هبقع  نب  دـیلو  تسا  لـیماف  نیا  زا  و  تسا ، روهـشم 
دح يارجا  زا  دـش  وا  رب  دوهـش  هماقا ي  هکنآ  اـب  ناـمثع  و  درک ، یق  بارحم  رد  و  دـناوخ ، یتعکر ) راـهچ  زاـمن   ) هناـگراهچ ار  یتعکر )

هیواعم اما  . تخاس يراج  وا  رب  ار  ادـخ  دـح  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع  نینمؤملاریما ـ  و  درک ، يراددوخ  دوب  شردارب  نوچ  وا  هراـبرد ي  یعرش 
ماکحا يارجا  رد  هکنیا  ياجب  وا  دـنا . هداد  حرـش  ار  دـندرک  یم  لمح  قشمد  هب  بارـش  شیارب  ًانلع  هکنیا  وا و  يراسگیم  ربتعم ، خـیراوت 

دندرک یم  رکنم  زا  یهن  ار  وا  یتقو  و  دومن ، یم  خاتسگ  قیوشت و  ماکحا  مارتحا  کته  هب  ار  مدرم  شور  نیا  اب  شدوخ  دنک  تراظن  ادخ 
هک دش  یم  لمح  هیواعم  يارب  یئاهبارـش  يزور  دنا : هدرک  تیاور  ریثا  نبا  و  ربلادبع ، نبا  و  رجح ، نبا  و  رکاسع ، نبا  . دش یم  كانمـشخ 

[ . 319  ] دندرک هراپ  ار  شیاهکشم  يراصنا  لهس  نمحرلادبع  تماص و  نب  ةدابع 

هیواعم قافن 

تسا و مالّـسلا ـ  هیلع  بلاطیبا ـ  نب  یلع  ضغب  قافن ، مئالع  نیرتنـشور  زا  یکی  دـنا  هدرک  تیاور  تنـس  لها  رایـسب  تایاور  رد  هچناـنچ 
ربمغیپ اب  هک  ار  یئاهتوادع  اه و  هنیک  مامت  وا  دوب . قافن  لها  لیخرس  فورعم و  تفص  نیا  رد  هیواعم  دنناد ، یم  همه  دش و  هتفگ  هچنانچ 

ـ  ربمغیپ زا  دنتساوخ  یم  شردپ  شدوخ و  هک  ار  یماقتنا  تشاذگ و  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  باسح  هب  تشاد  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص   ـ
زا یتقو  و  دوب ، نمشد  مالسا  نآرق و  یلع و  ربمغیپ و  اب  وا  . دیشک شنادنزرف  و  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  زادنشکب  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص 
نآ نادناخ  رد  دمآ و  رب  ینمشد  يزوت و  هنیک  ماقم  رد  شنادناخ  اب  دش  سویأم  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  صخـش  اب  ینمـشد 

هکنآ رب  هوالع  اریز  دوبن ؛ دوش  ربمغیپ  مالـسا و  نانمـشد  نیقفانمو و  رافک  ینمـشد  ریت  فده  هکنیا  هب  رتراوازـس  یلع  زا  یـسک  ترـضح 
مالسا تخرد  ود  ره  یلعو  ربمغیپ  دومنن . يرای  وا  درکن و  يراکمه  ربمغیپ  اب  یلع  دننام  مه  یسک  دوبن ، رتکیدزن  ترـضح  نآ  هب  یـسک 
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یلع تخـس  رـس  نمـشد  اهباسح  نیا  اب  هیواعم  . یـصو یلو و  یلع ، و  دوب ، یبن  و  ربمغیپ ، هک  توافت  نیا ، اب  دندرک  يرایبآ  و  دندناشن ، ار 
تراسج و همهنآ  زا  شدصق  و  دوب ، هتفرگ  ناطرـس  لثم  ار  شدوجو  یحاون  همه ي  هدـیناود ، هشیر  شدوجو  رد  قافن  تمالع  نیا  دوب و 

ربنم رازه  داتفه  زا  شیب  هّیما  ینب  مایا  رد  هک  هدش  لقن  یطویس  زا  دوب  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مظعا ـ  ربمغیپ  ّبس  ربانم ، رـس  رب  ّبس 
نیا زیزعلادبع  نب  رمع  یتقو  هدرک  لقن  لیقع  نب  دمحم  لیمجلا  بعتلا  باتک  رد  . دـندرک یم  نعل  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  هب  اهنآ  رب  هک  دوب 
شیپ نآ  زا  هچنانچ  ار  ترـضح  نآ  و  دـمآ ، ریز  هب  ربنم  زا  و  دـناوخ ، هبطخ  نارح  عماج  دجـسم  بیطخ  درک ، ءاـغلا  ار  هدـیهوکن  تعدـب 
دندرک یم  نامگ  اریز  َۀَنُّسلَا ))... َتْکََرت  َۀَنُّسلَا  َۀَـنُّسلَا  َکَْحیَو  َکَْحیَو   )) دـش دـنلب  ناشدایرف  فرط  ره  زا  نادان  مدرم  درکن  ّبس  دوب  مسر 

هاوخ دـندوب  رود  مالـسا  زکرم  زا  هک  ماش  رد  ًاصوصخ  هیواـعم  غورد  تاـغیلبت  [ . 320  ] تسا هبطخ  هعورـشم  يازجا  زا  ازـسان  ّبس و  نـیا 
یناسکو ارعـش  ناگدنیوگ ، تشاد ، تسد  رد  هک  یلیاسو  لوپ و  اب  هیواعم  . دـیدرگ هوبنا  ياهتیعمج  یهارمگ  ببـس  و  درک ، ریثأت  هاوخانو 

ـ  یلع هک  تشاد  او  ار  اهنآ  فیرحت و  ار  مالـسا  قیاـقح  و  تفرگ ، يرودزم  هب  دنتـشادن  كاـب  كاـپ  صاخـشا  هب  تمهت  ارتفا و  زا  هک  ار 
دنراد عامتجا  رد  هک  يا  هبترم  ماقم و  زا  مشاه  ینبو  تّوبن  نادـناخ  ات  دـیریگب  تمهت  داب  هب  ار  راوگرزب  هباحـص ي  ریاسو  مالّـسلا ـ  هیلع 

رد نیفص  گنج  رد  تسا : هدرک  لقن  ریثا  نبا  . دوش هّیما  ینب  تسایس  رفک و  ملظ و  تالاهج و  نتف و  جاوما  نایم  رد  مالساو  دندرگ  طقاس 
مشاه دومن . یم  نعل  دز و  یم  ریـشمش  درکیم و  هلمح  دناوخ و  یم  رعـش  و  دمآ ، نوریب  دربن  يارب  هیواعم  هاپـس  زا  یناوج  اهزور  زا  یکی 
باسح تمایق  يادرف  یئامن  یم  هک  يدربن  نیا  یئوگیم و  هک  نانخـس  نیا  زا  دعب  تفگ : وا  هب  دوب  ماما  هاپـس  دـشرا  نارـسفا  زا  هک  لاقرم 

يارب منک  یم  گنج  امـش  اب  نم  تفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ  هلمح  گنج و  نیا  زا  دسرپ . یم  وت  زا  هاگتـسیا  نیا  زا  هک  سرتب  ادخ  زا  تسا ،
مشاه . دیا هدرک  يرای  هفیلخ  نتشک  رد  ار  وا  امش  و  هتشک ، ار  ام  هفیلخ  وا  دیناوخ و  یمن  زامن  امش  و  دناوخ ، یمن  زامن  امش  بحاص  هکنآ 

ءاّرق و  ترضح ، نآ  باحـصا  نادنزرف  و  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ ـ  لوسر  باحـصا  ار  وا  تسا ؟ راک  هچ  نامثع  اب  ار  وت  تفگ :
ام بحاص  یتفگ : هکنیا  اما  .و  دنتشک دنتـشاذگن ـ  لمهم  ار  نید  نیا  راک  ندز  مهب  مشچ  کی  دنتـسه و  ملع  نید و  لها  همه  هک  نآرق ـ 
هب همه  نیرتکیدزن  و  تسا ، ادخ  نید  هب  ادخ  قلخ  نیرتاناد  دروآ ، اج  هب  زامن  هک  یـسک  لوا  ام  بحاص  هک  نادـب  سپ  دـناوخ  یمن  زامن 

تدابع و هب  اهبـش  دنتـسه ، آرق » ءاّرق  زا  همه  ینیب  یم  نم  اب  هک  یهاپـس  رگـشل و  نیا  تسا و  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ ـ  لوسر 
مشاه تسا ؟ هبوت  نم  يارب  ایآ  تفگ : ناوج  . دنزاسن هارمگ  ار  وت  شنارودزم ) هیواعم و  ینعی  ) ءایقـشا نیا  هک  شاب  هجوتم  دنرادیب . دجهت 

زا یهورگ  هک  هدش  لقن  ظحاج  زا  [ . 321  ] تشگرب ناوج  دیامن ؛ یم  وفع  ناهانگ  زا  دنک و  یم  لوبق  ار  هبوت  ادخ  نک ! هبوت  يرآ  تفگ :
كرت ادخ  هب  هن  تفگ : ینک . كرت  ار  یلع  هب  ّبس  شور  نیا  تسا  بوخ  يدیـسر ، یتشاد  وزرآ  هچنآ  هب  وت  دـنتفگ : هیواعم  هب  هّیما  ینب 
مئالع زا  رگید  یکی  . دـنکن دای  ار  یلع  لیاضف  رفن  کی  و  دـندرگ ، ریپ  نادـنملاس  گرزب و  شور ، نیا  رب  کچوک  ياه  هچب  ات  منک  یمن 

یم نمـشد  ار  اهنآ  هیواعم  دـندرک  يرای  ار  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  اـهنآ  نوچ  هک  دوب  راـصنا  اـب  وا  ینمـشد  هیواـعم  قاـفن 
قشمد دراو  هیواعم  تاقالم  يارب  رباج  هک  تسا  هدرک  لقن  يدوعـسم  . داد یمن  راب  ار  رباج  دننام  يدارفا  یتح  درک  یم  ءازهتـسا  و  تشاد ،

هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  هک  يا  هدینشن  رگم  هیواعم  تفگ : رباج  داد  تاقالم  نذا  وا  هب  یتقو  دادن  تاقالم  نذا  وا  هب  زور  دنچ  ات  دش ،
رقف و زور  رد  ار  وا  ادخ  دهدن  راب  ار  يدنمتجاح  ریقف و  سکره  « ِِهتَجاح َو  ِِهتَقاف  َمْوَی  ُهللا  ُهَبَجَح  ٍۀَـجاح  َو  ٍۀَـقافاذ  َبَجَح  ْنَم  :» دومرف مّلـسو ـ 
هیلع و هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  نخس  هب  ءازهتـسا  رخـسمت و  يور  زا   ) دش كانمـشخ  هیواعم  . دهدن هار  دوخ  باوث  سدق و  هاگراب  هب  شجایتحا 

نم زا  دـعب  راـصنا )  ) امـش « ضْوَْحلا َّیَلَع  اوُدَِرت  یّتَح  اوُِربْصاَـف  ًةَْرُثا  يدـَعب  َنْوَْقُلتَـس  ْمُکَّنِا  :» دومرف یم  هک  وا  زا  مدینـش  تفگ : مّلـسو )ـ  هلآ 
ارچ (. دیوش دراو  ضوح  رب  ای   ) نم رب  دیوش  دراو  ضوح  دزن  ات  دـینک  ربص  سپ  دـننیزگرب  امـش  رب  ار  دوخ  هک  دـیوش  یم  یناسک  راتفرگ 

هیواعم تشگرب . دـش و  راوس  و  دـمآ ، نوریب  هیواعم  دزن  زا  مدوب و  هدرک  شومارف  هک  يدروآ  يزیچ  دای  هب  ارم  تفگ  رباج  يدرکن ؟ ربص 
رسپ زگره  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : هیواعم  هداتـسرف ي  هب  و  تشون ، وا  هب  يراعـشا  و  درک ، در  ار  نآ  رباج  داتـسرف  وا  يارب  رانید  دصـشش 

[ . 322  ] مشاب نآ  ببس  نم  هک  تفای  دهاوخن  يا  هنسح  شلامعا  هفیحص ي  رد  راوخ  رگج  دنه 
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یخیرات گرزب  گنن 

، قح هب  هفیلخ ي  اب  و  دورب ، نیفـص  هب  تساوخ  یم  یتقو  هک  دوب  نیا  تشادـن  هقباس  وا  نامز  ات  هک  هیواعم  وفع  لباق  ریغ  ناهانگ  زا  یکی 
فرط زا  ادابم  هک  مور  روطارپما  ناتـسنک  میب  زا  دزاس ، نشور  نیملـسم  نیب  رد  ار  یـشکردارب  یلخاد و  گـنج  شتآ  و  دـیامن ، هضراـعم 

دوب یهایـس  هکل  کی  یخیرات  گنن  نیا  دهدب . ار  نآ  لاس  ره  هک  داد  روطارپما  يارب  یجارخ  جاب و  رارق  دیامن  هلمح  قشمد  هب  ماش  ردانب 
ياهیراکادف تمه و  تریغ و  مالسا و  خیرات  سک  ره  . تسـشن نیدهاجم  تامدخ  نیملـسم و  ناشخرد  تاحوتف  همه  نآ  ههبج ي  رب  هک 

یم هدرمش  اهتنایخ  نیرتدب  زا  یگنن  نینچ  نتفریذپ  مالسا  ردص  رد  هک  دناد  یم  دشاب ، هدرک  هعلاطم  ار  نیملسم  دیشر  نارـسفا  نازابرس و 
رد راب  رازه  مالـسا  نیدهاجم  . تشاد ابا  تادهاعم  هنوگ  نیا  لوبق  زا  اهنآ  تسرپادـخ  رویغ و  نازابرـس  ناناملـسم و  تیبرت  عضو  و  دـش ،

میلـست و هلأسم  دـنداد و  یم  حـیجرت  رافک  طلـست  ادـخ و  نانمـشد  هناگیب و  ربارب  رد  تلذ  گنن  لـمحت  رب  ار  ندـش  دیهـش  داـهج  نادـیم 
تموکح تساوخ  یم  هکنیا  يارب  هیواـعم  . درک یمن  روطخ  ناـشرکف  رد  دـشاب  نیملـسم  ینوـبز  فعـض و  ياـضما  هک  نیگنن  تادـهاعم 

نداد زیمآ و  تلذ  هماندهع  نایمور  اب  مُهَْنَیب » ُءامَحُر  ِراّفُْکلا  یَلَع  ُءاّدِـشَا   » مکحم روتـسد  فالخرب  دـنک  طقاس  ار  مالـسا  يزکرم  یعقاو و 
سپ دوب . هدرک  افتکا  نیا  هب  شاک  يا  . داد گنج  نالعا  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  یـصو  ناناملـسم و  اب  و  درک ، اضما  ار  هیزج 

زا شیپ  هام  دنچ  قباطم 679 م  يرجه ، لاس 60  رد  رگید  رابکی  داتفا  قافتا  يرجه  ًابیرقت 47  يدالیم  لاس 668  رد  هک  ناتسنک  گرم  زا 
زا دـعب  هیواعم  . دـهدب هیزج  تانوکوپ ) هب  فورعم   ) نیتناتـسنک هب  هلاس  همه  هک  دـش  راد  هدـهع  رگید  يا  هدـهاعم  قبط  رب  ًامـسر  شگرم 

، دنهد یمن  ناشن  مدق  تابث  يراکادف و  هتشذگ  دننام  ناناملسم  هک  تسناد  دروخ  نایمور  زا  یشحاف  تسکش  هینطنطسق  یلاوح  رد  هکنآ 
تاحوتف هعـسوت  زا  ناناملـسم  مه  و  دوب ، هدش  فیعـض  دـساف و  تموکح ، هاگتـسد  يدـب  رثا  رد  نازابرـس  رثکا  قالخا  هیحور و  مه  اریز 

هک دش  یم  یتموکح  ورملق  هعسوت  بجوم  اهنآ  يراکادف  هکنیا  يارب  دندرک ، یمن  راهظا  تبغر  داهج  هب  دندش و  یمن  لاحشوخ  نادنچ 
هفوک و هبیط و  هنیدم ي  همظعم و  هکم ي  لثم  مالسا ، مهم  زکارم  مالسالاراد و  رد  هتفرگ و  تسد  هب  ار  تّوبن  نادناخ  مالـسا و  دض  ملع 

مه یفرط  زا  . دوب هتخاس  ءارجالا  فوقوم  كورتم و  ًالمع  ار  یمالـسا  ياه  همانرب  ماکحا و  و  درک ، یم  هزرابم  مالـسا  اـب  تّدـش  هب  هرـصب 
روهظ هب  یلخاد  تاشاشتغا  شگرم  زا  سپ  هک  تسناد  یم  دوب و  هدرک  یلمع  هزینرـس  روز  هوشر و  اب  ار  دـیزی  يدـهعتیالو  حرط  هیواـعم 

دننک و گنج  نایمور  اب  دنناوتب  هک  تسین  نآ  دادعتـسا  یـضاران ، تلم  رب  تموکح  هلخاد و  شاشتغا  اب  ار  يوما  هاپـس  دیزی و  و  دـسریم .
داتـسرف و هینطنطـسق  هب  رایـسب  يایاده  اب  ار  ینارـصن  بارعا  زا  نت  دنچ  و  دش ، نایمور  میلـست  مود  راب  يارب  اذل  دـنهد ؛ عفد  ار  اهنآ  هلمح 

ددع رازه  یس  هلاس  همه  دندش  دهعتم  شنانیشناج  هیواعم و  نآ  قبط  رب  و  دش ، رارقرب  نیتناتـسنک  وا و  نیب  لاس  یـس  تدم  هب  يا  هدهاعم 
مراهچ هدام  رد  ًاصوصخم  و  دنتـسرفب ، جاب  هینطنطـسق  هب  یبرع  بسا  سأر  دصتـشه  يوسیع و  يارـسا  زا  رفن  دصتـشه  ـالط و  كوکـسم 

نیا هب  [ . 323  ] درک لوبق  ار  يرتشیب  جارخ  دیزی  هیواعم  زا  سپ  دنراد و  لاسرا  روطارپما  رابرد  هب  جارخ  مسا  هب  ار  لاوما  نیا  هک  دش  ررقم 
دنریگ رب  نایم  زا  ار  مالسا  دننک و  لیمحت  ناناملسم  رب  یمومع  راکفا  فالخرب  ار  دوخ  دنتساوخ  یم  هکنیا  يارب  شرـسپ  هیواعم و  بیترت 

. دنداد رارق  هناگیب  ذوفن  تحت  فیفخ و  راوخ و  ار  مالسا  تکلمم  و  دنداد ، گرزب  گنن  نیا  راب  ریزب  نت 

یحیسم ناراشتسم 

هحیرـص ي میلاعت  فالخرب  دوب . اه  یحیـسم  هب  نیملـسم  روما  يراذگاو  هناگیب و  ناراشتـسم  مادختـسا  هّیما  ینب  ياهتنایخ  زا  رگید  یکی 
ار اهنآ  و  درک ، یم  تروشم  اهنآ  اب  و  تشاد ، ار  دامتعا  لامک  يروشک  يرکـشل و  یلام و  روما  رد  اـه  یحیـسم  هب  هیواـعم  دـیجم ، نآرق 
هب ار  شترا  يرادباسح  هیلام و  ترازو  هیواعم  هک  هدوب  روصنم  شرسپ  ینارصن و  نوجرـس  اهنآ  هلمج  زا  هک  هداد  رارق  دوخ  رارـسا  مرحم 

نازابرـس نارـسفا و  نیب  رد  ًاصوصخم  یتموکح  ياههاگتـسد  مامت  رد  مهم  ساسح و  هداعلا  قوف  لغـش  نیا  هطـساو  هب  وا  دوب و  هدرپس  وا 
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رد نیملسم  هاپس  تسکش  رد  دنتشاد ، طابترا  مور  رابرد  اب  هکوا  ینارصن  ياقفر  نوجرس و  ام  سدح  هب  و  [ 324  ] دوب هتفای  رابتعا  و  ذوفن ،
هداعسلا ۀجح  رد  هچنانچ  روصنم ) شرسپ  ای   ) نوجرس و  دنتشاد ، تسد  دش  ناملسم  زابرس  رازه  یس  ندش  هتـشک  هب  یهتنم  هک  هینطنطـسق 

وا تروشم  اب  دیزی  و  تشاد ، تسد  مه  مالسلا ـ  هیلع  نیسح  لتق  رد  [ 326  ] خیراوت لقن  بسحرب  هدوب و  مه  دیزی  ریزو  هدرک  لقن  [ 325]
دیزی تیبرت  هب  عجار  هدـنیآ  تاحفـص  رد  هچنآ  یخیراـت و  ثداوح  نیا  رد  لـمات  . درک باـختنا  هفوک  يرادناتـسا  هب  ار  داـیز  نب  هللادـیبع 
يدایا هداد و  رارق  دوخ  تسایـس  ذوفن  تحت  دیزی  هیواعم و  دـهع  رد  ار  مالـسا  تموکح  اه  یحیـسم  هک  دـهد  یم  ناشن  تشاگن  میهاوخ 

هکیروطب هکلب  . دوب یکتم  اه  یحیـسم  مور و  يروطارپما  هب  ماش  تموکح  و  دنتـشاد ، تراظن  نیملـسم  روما  رب  هّیما  ینب  هاگتـسد  رد  اـهنآ 
رابرد اب  هّیما  ینب  هدرک ، جاتنتسا  یخیرات  هلدا ي  زا  ثداوحلا » تادیهمت   » لصف رد  نازیملا » یف  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم   » باتک رد  مه  داقع 

تموکح یسوساج  تایلمع  یسایس و  دصاقم  یضعب  يارجا  تلآ  نایفسوبا  نامثع و  لثم  اهنآ  زا  یضعب  هتشاد و  طابترا  تیلهاج  زا  مور 
یم يرادفرط  دـیزی  هیواعم و  زا  یکیژلب ، سنال  دـننام  یحیـسم  بصعتم  نیقرـشتسم  زا  یـضعب  رگا  تسین  بجع  سپ  . دـنا هدوب  یـسنازیب 

دروم هشیمه  اـهتموکح  نینچ  دوب و  یمالـسا  ياـه  هماـنرب  یقیقح  يارجا  هار  ّدـس  اـه و  یحیـسم  ذوفن  تحت  اـهنآ  تموکح  اریز  دـننک ؛
. تسه هدوب و  یحیسم  يرامعتسا  ياهتموکح  دییأت  ینابیتشپ و 

( وا یصوصخ  قالخا  و   ) هانگ باکترا  هب  هیواعم  رهاجت 

الط رتشگنا  دروخ ، یم  اذغ  هرقن  الط و  ياهفرظ  رد  تشادن  زیهرپ  بارش  ابر و  زا  دوب ، ربمغیپ  تنس  فالخ  تامّرحم و  هب  رهاجتم  هیواعم 
، دوب سونأم  برط  وهل و  انغ و  ياهزاوآ  ندینـش  هب  دراذگ . یئاهتعدـب  نید  رد  تسب و  یم  دوخ  هب  یتمیق  ياهتنیز  درک . یم  تشگنا  رد 

یلک روطب  و  دیـشوپ ، یم  اهبنارگ  رخاف و  ياهـسابل  دوب ، بغار  رایـسب  معط  شوخ  ذیذل و  ياهاذـغ  هب  تخادـنا و  یم  نیگنر  ياه  هرفس 
تروکــسا و اـب  تـکرح  نازینک و  ناـمالغ و  يرادـهاگن  و  [ ، 327  ] عـیفر ياـهخاک  ياـنب  یئاـیند و  كاـشوپ  و  كاروـخ ، رد  وا  شور 
رد ار  نیملسم  لاملا  تیب  وا  دوب . مالسا  ياه  همانرب  هباحص و  و  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  شور ـ  فالخرب  یتنطلـس  تافیرـشت 
دش بجوم  وا  یلام  تسایس  ءوس  درک و  یم  فرص  دوخ  صوصخم  دراگ  نازابرس  نایفارطا و  اهیرابرد و  فیاظو  یهاشداپ و  تالیکشت 

مالـسا یلام  تابیترت  و  درک ، یم  راتفر  نامیپ  فالخرب  هیزج  لها  اب  تسب و  مدرم  هب  نیگنـس  ياهتایلام  راچانب  دوش  یلاخ  لاملا  تیب  هک 
ماقم هب  دیزی ، فالختسا  دایز و  قاحلتـسا  رب  هوالع  تخاس و  لومعم  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  نینمؤملا ـ  ریما  ّبس  هکنآرب  هوالع  وا  دز  مه  هب  ار 
مالس شدوخرب  تلاسر  هب  یتح  درک  یمن  یعنم  وا  دش و  یم  تراسج  ترضح  نآ  هب  وا  روضح  رد  درک و  یم  فافختـسا  ربمغیپ  سدقم 

، دوب هرهب  یب  یگنادرم  تناما و  يوقت ، تریغ ، فاصنا ، تلادع ، تعاجش ، دننام  یقالخا  لیاضف  زا  وا  [ . 328  ] درکن عنم  نآ  زا  دندرک و 
یم وا  ملح  لیلد  ار  اهنآ  خـیرات  زا  عالطا  مک  دارفا  هک  هدـش  لـقن  وا  زا  یتاـیاکح  هچرگا  تشادـن و  یمهـس  زین  تسایـس  ملح و  زا  یتح 

تسایس و يور  زا  ملح  هب  وا  رهاظت  و  هتـسب ، یم  دوخ  هب  ار  ملح  وا  هک  دوش  یم  مولعم  یخیرات  ثداوح  رد  لمأت  تقد و  اب  یلو  دنرامش ،
هتخاس نشور  طوسبم  روطب  ملحلا »  » لـصف [ 329  ] هیواعم باتک  رد  داقع  . درک زاب  ار  شتـشم  رجح  لتق  دـننام  یعیاقو  اریز  هدوب ؛ گـنرین 

. هتـشادن زایتما  دنا  هدرک  نامگ  يا  هراپ  هک  روطنآ  مه  هعدخ  گنرین و  تسایـس و  رد  هدوب و  ملح  هب  طابترا  یب  هیواعم  تارهاظت  نیا  هک 
لثم دوخ  نازارط  مه  زا  گنرین  رد  هدوبن و  هیلقع  هوق ي  توق  زا  یـشان  وا  تسایـس  دـنک . یم  جاتنتـسا  ءاهدـلا »  » لصف رد  داـقع  هچناـنچ 

ره زا  وا  یئاورپ  یب  دعاسم و  لاوحا  عاضوا و  دش ، وا  تفرـشیپ  ثعاب  هچنآ  . تسا هدوبن  رتولج  هدوبن  رتمک  رگا  دایز  هریغم و  صاعورمع ،
هنرگ دسرب و  دوخ  یـسایس  دـصاقم  هب  تسناوت  یم  لاوحا  فورظ و  نآ  رد  مه  طسوتم  یـسایس  صخـش  ره  هک  دوب  تیانج  اوران و  راک 

[ . 330  ] دوب هدیهوکن  رایسب  تینما  یعامتجا و  یلام و  روما  رد  صوصخ  هیواعم  تسایس 

هیواعم ياهفده 
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یئاهتیانج درک و  اپرب  مالسا  رد  هک  یئاه  هنتف  زا  هک  دنام  دهاوخن  یقاب  یکش  شیارب  دناوخب  ار  وا  راتفر  هیواعم و  یگدنز  خیرات  سکره 
لطاب رب  تسناد  یم  هکنیا  اب  تشادرـس و  رد  نامثع  تفالخ  ناـمز  زا  ار  ادوس  نیا  دوب و  تنطلـس  تموکح و  شدـصق  دـش ، بکترم  هک 

مامت قافتا  هب  هک  یسک  ادخ و  ّیلو  اب  کلذ  عم  تسین  یبیـصن  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  تفالخ  زا  ار  یـسک  وا  لثم  تسا و 
یم دازآ  ار  دوخ  شیاهراک  رد  هیواعم  . درک هچنآ  درک  تخادرپ و  گنج  هب  دوب  تفـالخ  هب  رتراوازـس  یلوا و  یـسک  ره  وا و  زا  هباـحص 

تموکح شدصقم  دید و  یم  ار  شتموکح  دوخ و  حلاصم  وا  دوب ، عرـش  ماکحا  تیاعر  هن  یمالـسا و  حلاصم  ظفح  هب  دـیقم  هن  تسناد .
تموکح زیواتسد  ار  وا  یهاوخنوخ  هکلب  دوبن  وا  زا  یهاوخنوخ  شدصق  هجو  چیه  هب  مه  [ 331  ] نامثع یهاوخنوخ  ياوعد  رد  یتح  . دوب

زا دعب  . دراذگ دازآ  درک  یم  یفرعم  نامثع  نیلتاق  هک  ار  اهنآ  درواین و  نایم  هب  نآ  زا  یفرح  رگید  دیسر  تنطلـس  هب  یتقو  اذل  و  داد ، رارق 
رد هیواعم  دیدرگ ، هحلاصم  هب  راچان  مولظم  ماما  نآ  مالّسلا ـ  هیلع  یبتجم ـ  ترضح  نارای  باحصا و  عیمطت  یسایس و  ياهگنرین  اب  هکنآ 

مدرک گنج  امـش  اب  نم  دیدرک  نامگ  امـش  هفوک ! لها  يا  : تفگ تشادرب و  دوخ  دصاقم  يور  زا  هدرپ  اجنامه  دناوخ و  يا  هبطخ  هفوک 
تراما و امشرب  ات  مدرک  گنج  امش  اب  نم  دیتسه ؟ جح  تاکز و  زامن و  لها  امـش  متـسناد  یم  هکنیا  اب  جح ، تاکز و  زامن و  رطاخ  يارب 

کی چیه  هب  یلو  درک  لوبق  ار  یطیارش  دش  عقاو  مالّسلا ـ  هیلع  یبتجم ـ  ترـضح  وا و  نیب  هک  یحلـص  رد  هکنیا  اب  [ . 332  ] مبای تموکح 
يارب زا  و  درکن ، كرت  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ّبس  تشک و  ار  قـمح  نـب  ورمع  شباحـصا و  رجح و  [ ، 333  ] درکن لمع  طیارـش  نآ  زا 

زا و  درک ، یم  یئاـنتعا  یب  مالـسا  رئاعـش  هب  تخاـس و  دیهـش  مومـسم و  رهز  هب  ار  یبتجم  ترـضح  تفرگ و  تعیب  مدرم  زا  روز  هب  دـیزی 
زا ار  یمان  مان  نیا  هک  درک  یم  شالت  و  دوب ، تحاران  تخس  دوش  یم  هدرب  ناذا  رد  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مظعا ـ  ربمغیپ  مان  هکنیا 
هک تسا  هدرک  لقن  هبعـش  نب  ةریغم  نب  فرطم  زا  راکب ، نبا  تایقفوملا »  » باتک زا  يدوعـسم  . دـنامن یقاب  يرثا  مالـسا  زا  اـت  درادرب  ناـیم 

نخس هیواعم  زا  ام  يارب  تشگزاب  رد  و  درک ، یم  تسلاجم  تاقالم و  هیواعم  اب  هراومه  مردپ  میدش  دراو  هیواعم  رب  هریغم  مردپ  اب  تفگ :
رظتنم یتعاس  مدـید  كانمغ  ار  وا  درک . يراددوخ  ماش  ندروخ  زا  دـمآ و  لزنم  هب  بش  کی  درک . یم  بجعت  وا  یکریز  زا  تفگ و  یم 

بـشما ارچ  متفگ : . تسا هدش  هتفرگ  یمیمـصت  ام  لغـش  راک و  رد  هک  مدرک  نامگ  دیوگب و  ار  شهودنا  مغ و  ببـس  شدوخ  هک  مدـنام 
، يا هدیـسر  تیاـهوزرآ  هب  وت  متفگ : وا  هب  و  مدرک ، تولخ  هیواـعم  اـب  نم  ما  هدـمآ  مدرم  نیرت  ثیبخ  دزن  زا  نم  رـسپ ! تفگ : ؟ یکاـنمغ
هلـص ي ینک و  رظن  مشاه  ینب  زا  تناردارب  هب  یهد و  شرتسگ  ار  یکین  ریخ و  ینک و  راهظا  تلادع  هک  تسنآ  تقو  يا  هدش  ریپ  نونکا 
زا سپـس  منکن  راک  نینچ  زگره ، زگره  تفگ : هیواعم  . تسین ناشیا  دزن  یـسرتب  نآ  زا  وت  هک  يزیچ  زورما  دـنگوس  ادـخ  هب  یئامن ! محر 

یلو تفر ، نایم  زا  مه  ناشمسا  دنتفر  نایم  زا  دندش و  كاله  یتقو  دنتفای  تموکح  اهنآ  زا  کیره  هک  درک  دای  نامثع  رمع و  رکب و  یبا 
نیا دیاب  دنگوس  ادخ  هب  دنام ؟ یم  یقاب  يراک  هچ  همانرب  نیا  اب  هللا » ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَا  : » دوش یم  دنلب  دایرف  هبترم  جـنپ  زور  ره  رد 

ربمغیپ مان  ندرب  نیب  زا  شدصق  یسایس ، ضارغا  رب  هوالع  هیواعم  هک  دوش  یم  مولعم  تایاکح  نیا  زا  [ . 334  ] دوش كورتم  نفد و  مسارم 
ار ملق  هیواعم  تایانج  مئارج و  رد  میهاوخب  رگا  ام  تسا . هدوب  تیلهاج  رـصع  هب  مدرم  نداد  تشگزاـب  و  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص   ـ
مه نآ  زا  سپ  دراذگ و  میهاوخ  گرزب  باتک  کی  ندناوخ  نتـشون و  تمحز  رد  ار  ناگدـنناوخ  دوخ و  میهد  نخـس  طسب  مینک و  اهر 
یبا نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  هب  ناشدوخ  دـنمجرا  ناگدـنناوخ  هک  تسنیا  رتهب  میهاوخب . رذـع  میا  هدرکن  ادا  ار  نخـس  قح  هکنیا  زا  دـیاب 

میئوگب ام  ار  هچنآ  هک  دننک  قیدصت  ات  دنیامرف  هعجارم  هیفاکلا » حئاصنلا   » شزرا اب  باتک  و  ریدـغلا ، دلج 10  خیرات و  ياهباتک  دیدحلا و 
ار تقیقح  نیا  لصف  نیا  همتاخ ي  رد  طقف  . راورخ زا  یتشم  رایسب و  زا  یکدنا  رگم  تسین  مالسا ، نمـشد  كاپان و  رـصنع  نیا  نعاطم  زا 

یّلـص ربمغیپ  يارب  هیواعم  هک  هدـشن  هدینـش  قثوم  نیثدـحم  نیخروم و  زا  رفنکی  زا  و  هدوبن ؛ یحو  باّتُک  زا  هیواعم  هک  میوش  یم  روآدای 
هراومه هیواعم  هک  هدـش  لقن  یچارک  همالع  بجعت »  » باتک زا  [ . 335  ] دشاب هتـشون  دیجم  نآرق  زا  هیآ  کی  یتح  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا 

هدروآ مالسا  شردپ  دینش  یتقو  دوب  نمی  رد  حتف ، لاس  رد  درک و  یم  هرخسم  ار  عرش  درمش و  یم  غورد  ار  یحو  دوب و  یقاب  كرـش  رد 
یئاوأم اجنآ  رد  نوچ  تخیرگ ؛ هکم  يوس  هب  اـت  دـنام  كرـش  رد  ناـنچمه  دوخ  درک و  شنزرـس  مظن  رثن و  اـب  ار  وا  تشون و  هماـن  وا  هب 
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ربمغیپ دومن ، تعافش  وا  زا  سابع  درک و  مالسا  راهظا  دنکفا و  ترـضح  نآ  يومع  سابع  ياپ  رب  ار  دوخ  دمآ و  ربمغیپ  دزن  راچانب  تفاین 
ًالصا هتـشاد  بتاک  رفن  هدراهچ  ربمغیپ  هکنیا  اب  تدم  نیا  رد  هدوب ، هام  جنپ  ای  شـش  هب  ربمغیپ  تافو  زا  شیپ  وا  مالـسا  و  درک . وفع  ار  وا 
هکنیا زج  هیواعم  لثم  يارب  نیا  دـشاب ، هتـشون  همان  کی  رگا  مه  ضرف  رب  دـشاب و  هتـشون  ترـضح  نآ  يارب  يا  همان  هیواعم  تسین  مولعم 

. دزاس یمن  تباث  یتلیضف  هدوب  مهبولق » ۀفلؤم   » زا دراد  تلالد 

؟ تسیک دیزی 

هباحـص و زا  گرزب  لاجر  رب  وا  نتفای  تموکح  مالـسا و  خیرات  هنحـص  رد  دـیزی  دـننام  یـصخش  ندـش  ادـیپ  ایند  ياهتربع  نیرتگرزب  زا 
اـهیئاوسر و هچرگا  تسا . هدـش  تبث  دـیزی  یگدـنز  حرـش  نآ ، رد  هک  تسا  یتاحفـص  رـشب  خـیرات  تاحفـص  نـیرت  هایـس  . تـسا نیعباـت 

نامدود نیا  يارب  دیزی  یلو  تخاس ؛ همه  زا  رتروهـشم  رابج ، تسپ و  نارادـمامز  خـیرات و  ناراک  هزب  نایم  رد  ار  اهنآ  هیما  ینب  ياهتیانج 
رفک نامرهق  هناگی  ار  دیزی  طقف  دننک و  شومارف  ار  لیماف  نیا  دارفا  ریاس  یئاوسرو  گنن  همهنآ  مدرم  دوب  کیدزن  هک  دـش  يراع  گنن و 

، دندش رهاظ  خیرات  رد  هایس  هحفص ي  کی  دننام  هّیما  ینب  . دنسانشب ربمغیپ  نادناخ  اب  توادع  تئاند و  يزغم ، کبس  نایغط و  ترارش ، و 
. تشگ ضعب » قوف  اهضعب  تاملظ   » قادصم و  رتکیرات ، شیهایس  هک  دش  يا  هطقن  هایس  هحفص ي  نآ  رد  دیزی  و 

دیزی یگداوناخ  تیبرت 

تیبرت هب  دیاب  میـسانشب  ار  دیزی  هکنآ  يارب  میـسانشب و  ار  دیزی  تسا  مزال  میمهفب  ار  نیـسح  تداهـش  يانعم  هکنآ  يارب  یلئالع  هتفگ  هب 
راتفر ردام ، ریش  نماد و  . تسا رثؤم  رایـسب  تیـصخش  نیوکت  رد  شرورپ  تیبرت و  طیحم  هک  تسا  حضاو  نوچ  مینک  هجوت  وا  یگداوناخ 
دییأت ار  نآ  سانـشناور  قالخا و  ياملع  مه  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دـنراذگ ، یم  رثا  ناـسنا  يور  رد  یگداوناـخ  قباوس  ردـپ ، قـالخا  و 

رامق و ءاشحف  هانگ و  هب  هدولآ  طیحم  رد  هک  سکنآ  نایم  . تسا هدش  نآ  تاعارم  یفاک  عماج و  روطب  یمالسا  میلاعت  رد  مه  و  دنا ، هدرک 
، تقادـص طیحم  رد  هک  سکنآ  اب  هدروخ  ارقف  قوقح  و  مدرم ، لاوما  بصغ  ملظ و  هرفـس ي  زا  اهلاس  هدـش و  گرزب  متـس  يراـسگیم و 

دارفا یگداوناخ  تیبرت  هعلاطم ي  نیا  ربانب  [ . 336  ] تسا رایـسب  یئادج  قرف و  هتفای ، شرورپ  تعانق  یئاسراپ و  تلادع و  تباجن ، تفع ،
اب شراتفر  لامعا و  هک  تسا  ناسک  نآ  زا  دیزی  و  تسا ، مزال  اهنآ  تاّیسفن  راکفا و  دشر  طیحم  یگنوگچ  هظحالم ي  و  خیرات ، لاجر  و 

گرزب ردام  دیزی و  دادجا  هلیبق و  ردپ و  باتک  نیا  رد  . دوب لصا  قباطم  يا  هخسن  و  تشاد ، طابترا  شیگدنز  طیحم  یگداوناخ و  تیبرت 
تیوه شراگن  هب  نونکا  میهدب . رتشیب  تاحیضوت  دیاش  مه  دعب  ياهتمـسق  رد  و  میدناسانـش ، رـصتخم  روطب  ار  شلیماف  دارفا  زا  یعمج  و 

. میهد یم  ناشن  ار  وا  تاصخشم  ریاس  قالخا و  تیبرت و  سپس  میزادرپب و  میا  هدرواین  نایم  هب  نخس  نآ  زا  لاح  ات  هک  شردام 

دیزی ردام 

و راربالا ، عیبر  رد  يرـشخمز  بصاونلا و  مازلا  و  فلـسلا ، براجت  لقنب  انب  راـصتخا  روطب  تسا و  یبلک  لدـجب  رتخد  نوسیم  دـیزی  رداـم 
[337  ] دوب هلماح  شردپ  مالغ  زا  دیزی  هب  دندرب  هیواعم  شیپ  یتقو  ار  شردام  تسا و  دودرم  نعط و  دروم  دیزی  بسن  یبلک ، هباسن  راعشا 

.

دیزی تیبرت 

هب بیرغ  دیاش  (: دیوگ یم  سپـس   ) مالـسا هب  ات  دوب  رتکیدزن  تیحیـسم  هب  ای  دوب  یحیـسم  شتیبرت  دیزی و  يامن  وشن و  دیوگ : یم  یلئالع 
هدنناوخ دیاش  و  دشاب ، رود  رایسب  مالسا  فرع  هب  وا  یئانشآ  یمالسا و  تیبرت  زا  هک  يروطب  مینادب  یحیـسم  ار  دیزی  تیبرت  رگا  دیآ  رظن 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


و دنتشاد ، یحیسم  نید  مالـسا  زا  شیپ  هک  تسا  بلک  ینب  زا  ردام  فرط  زا  دیزی  هک  مینادب  هاگره  درادن  بجعت  یلو  دنک  بجعت  نآ  زا 
هتـشاذگ رثا  اهنآ  تداع  فرع و  رد  دئاقع  نآ  و  هتـشاد ، يا  هعماج  هک  يدئاقع  نتخاس  نک  هشیر  هک  تسنیا  عامتجالا  ملع  تایهیدـب  زا 

تیبرت دوب  هتشاذگن  رس  تشپ  ار  تیحیـسم  تاداع  راکفا و  زونه  هک  يا  هلیبق  نینچ  رد  دیزی  . تسا تدم  لوط  نامز و  تشذگ  هب  جاتحم 
راد مامز  هک  یسک  رد  یتیبرت  نینچ  ریثأت  ءوس  و  هدوب ، یحیسم  دیزی  ناداتسا  زا  یـضعب  نیخروم  زا  يا  هفیاط  رظن  هب  انب  نیا  رب  هوالع  دش 
اَهُّیَا اـی   ) نآرق روتـسد  فـالخ  رب  و  درک ، کـیدزن  دوخ  هب  ار  نایحیـسم  دـیزی  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  .و  تسا مولعم  دـشاب  نیملـسم  روما 

هب دوب و  هدرک  تموکح  رارـسا  مرحم  صاوخ و  زا  ار  نانآ  درک و  دامتعا  اـهنآ  هب  [ 338 ( ] ءایلوَا يراصِّنلاَو  َدوُهَْیلا  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیذِّلا 
، لطخا اب  نینچمه  درک و  راذـگاو  یحیـسم  رفن  کی  هب  نیخروم  قافتا  هب  ار  دـلاخ  شدـنزرف  تیبرت  هک  تشاد  ناـنیمطا  اـهنآ  هب  يردـق 

نانچ لطخا  اب  شا  هطبار  و  تشاداو ، مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  راصنا  وجهب  ار  وا  و  تشاد ، هنامیمـص  طباور  ینارـصن  رعاـش 
دوب و مورحم  یمالـسا  تیبرت  زا  دـیزی  هک  دـهد  یم  تداهـش  یخیرات  قئاـقد  نیا  ماـمت  . تفگ هیثرم  شیارب  دـیزی  درم  یتقو  هک  دوب  مرگ 
زا همه  يزابگس  يراسگیم ، وهل ، انغ و  هب  لاغتشا  صقر ، دوب : ناگناگیب  تاداع  ریثأت  تحت  ًادیدش  ام  نامز  ناگدز  برغ  زا  یضعب  دننام 

بکترم ًانلع  درمـش و  یمن  مرتحم  ار  مالـسا  رئاعـش  و  دش ، داتعم  نآ  هب  دساف ، تیبرت  نآ  ریثأت  تحت  رد  دیزی  هک  دوب  اه  یحیـسم  تاداع 
بجع سپ  . درک یمن  هجوت  انتعا و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  يونعم  یناحور و  ماـقم  هب  و  تلاـسر ، نادـناخ  هب  و  تشگ ، یم  یـصاعم  نیا 
لاوما یغلابم  لباقم  رد  و  دـنادرگ ، زاب  سربق  ناـنوی و  حـتف  زا  ار  نیملـسم  ياوق  دـیزی  هک  دـنا  هدرک  لـقن  نیخروم  زا  یعمج  رگا  تسین 

یم تروشم  یمور  نوجرس  نوچ  یناگناگیب  اه و  یحیسم  اب  اهراک  رد  دیزی  [ . 339  ] تشادن یئانعم  یمالسا  حتف  دیزی  يارب  اریز  تفرگ 
درک باختنا  نوجرس  تروشم  اب  زین  هفوک  يرادناتسا  هب  ار  دایز  نب  هللادیبع  دش ) هتفگ  هچنانچ   ) و تسب ، یم  راک  هب  ار  اهنآ  يأر  و  درک ،

یحیـسم تیبرت  رد  هک  يا  هدـیهوکن  تاداع  زا  رتمک  مه  نآ  زا  هک  تشاد  زین  يا  هید  اب  تیبرت  کـی  دـیزی  تیبرت ، نیا  رب  هوـالع  [ . 340]
دلوتم هیداب  رد  دیزی  و  داتـسرف ، هیداب  هب  ار  وا  و  دیامن ، هکراتم  دیزی  ردام  اب  دـش  راچان  هیواعم  میناد  یم  هچنانچ  دوبن ، رثأتم  دوب  هتفرگارف 

ياهـشرف ابیز و  ناکزینک  تمدانم  و  للجم ، خاک  نآ  رد  يرهـش  یگدنز  زا  نوسیم  تهارک  یـضعب  ار  هکراتم  نیا  تلع  دـنچ  ره  و  دـش ،
رب نوچ  هک  دوب ، شردـپ  مالغ  هب  هقالع  نامه  تلع  ای  دوب  نیا  هکراتم  نیا  تلع  ًاعقاو  ایآ  یلو  دـنا . هتـسناد  هرقن  الط و  فورظ  اهبنارگ و 

. داتسرف شهاوخلد  لحم  نامه  هب  ار  وا  دش  راچان  هیواعم  ات  درک  یم  یبات  یب  دناوخ و  یم  راعشا  تشادن ؛ بیکش  یئاناوت  وا  قشع 

دیزی شور  قالخا و 

شیامدن اهنز و  سلجم  زا  دنارذگ و  یم  رات  هب  لاغتـشا  يراسگیم و  رد  ار  شزور  بش و  هک  دوب  یئوخدب  ناوج  دـیزی  دـیوگ : یم  داّقع 
هقالع ي دیوگ : یم  وا  مه  [ . 341  ] درک یم  رس  روشک  روما  نایرج  زا  عالطا  یب  راکش  رد  ار  اه  هتفه  و  راکش ، يارب  رگم  تساخ  یمن  رب 

روما هب  یگدیسر  زا  ار  وا  راکش  هب  وا  طرفم  لیم  و  دوب ، هدرک  بغار  ءامدن  ءارعش و  اب  ترشاعم  يراسگیم و  هب  ار  وا  رعش  هب  دیزی  دیدش 
دیزی داد . رارق  هنیزوب  زوی و  نابحاص  فیدرمه  دادـع و  رد  ار  وا  ناگنیزوب  اهزوی و  تیبرت  هب  وا  هجوت  تشاد . یم  زاـب  تسایـس  کـلم و 

سلاـجم رد  دومن و  یم  تنیز  هرقن  ـالط و  هب  ار  نآ  دـناشوپ و  یم  وا  هب  ریرح  ساـبل  و  دـناوخ ، یم  سیبقوبا  ار  نآ  هک  تشاد  يا  هنیزوب 
[342  ] دربب اهبـسا  زا  ار  هقباسم  ات  دومن  یم  صیرحت  درک و  یم  شراوس  یغالا  رب  یناود  بسا  تاقباسم  رد  تخاـس و  یم  رـضاح  بارش 
ار دـیزی  هیواـعم  روضح  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  [ . 343  ] درک یمن  يراددوخ  هاـنگ  و  يراـسگیم ، زا  زین  ربمغیپ  هنیدـم  رد  یتـح  دـیزی 

گنج هب  هکنآ  يارب  ار  اهگـس  هک  هتفرگ  شدوخ  هک  ریگب  ار  زیچ  نامه  يارب  وت  هدرک  یفرعم  ار  دوخ  شدوخ  دـیزی  : درک یفرعم  هنوگنیا 
يروآ عمج  ینارذگـشوخ ، يارب  ار  برط  تالآ  نابحاص  هینغم و  ناوخ و  هزاوآ  ياـهنز  يزاـب و  رتوبک  يارب  ار  اـهرتوبک  و  دزادـنا ، مه 

انتعا نید  میلاعت  هب  هک  تسا  روطنیا  ًاتداع  یفارـشا  هقبط  دالوا  يامن  وشن و  دیوگ : یم  اضر  دـمحم  يرـصم  دنمـشناد  [ . 344  ] تسا هدرک 
تیبرت نیا  ربانب  تسا ، يراسگیم  انغ و  صقر ، راکـش ، وهل و  ینارذـگ ، شوخ  هب  ناشتمه  و  دنـسانش ، یمن  مارح  زا  ار  لـالح  و  دـنرادن ،
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تعیب دیزی  يارب  ماش  لها  زا  تنطلـس  تردق  اب  تسناوت  هیواعم  دوب . ینید  اهنآ  تیبرت  اریز  دوب ؛ هباحـص  نادـنزرف  تیبرت  فالخرب  دـیزی 
بحاص دیزی  دیوگ : یم  يدوعسم  [ . 345  ] دش لسوتم  هحلسا  لامعتسا  هب  دیزی  درم ، یتقو  اذل  دنک  رثا  هنیدم  لها  رد  تسناوتن  اما  دریگب .

هرفس رسرب  يزور  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تداهش  زا  دعب  دوب . بارـش  سلاجم  اهزوی و  اه و  هنیزوب  يراکـش و  ياهگـس  اهزاب و  و  برط ،
اُهْلثِم قساَف  ْلَه  َُّمث  يداُؤف  يوَُرت  ًَۀبْرَش  ینِقِْـسا  : تفگ بارـش  یقاس  هب  دوب  هتـسشن  وا  تسار  فرط  رد  دایز  نبا  هکیلاح  رد  تسـشن  بارش 

دیزی و صاوخ  [ . 346  ] درک یناوخزاوآ  و  یّنغت ، هب  رما  ار  ناینغم  سپـسیداهجَو  یمَنغَم ، ِدیدْسَِتلَو  يدـْنِع  ِۀـَنامالاَو  ِّرِّسلا  ُبِحاصدایز  َنبِا 
راک هب  وهل  تالآ  دـش ، راکـشآ  انغ  هنیدـم  هکم و  رد  وا  تموکح  رد  دـندرک و  یم  يوریپ  وا  زا  روجف  قسف و  رد  وا  نارازگراک  لاـمع و 

شیارب تخاس و  یم  شرضاح  وهل  بارش و  سلاجم  رد  هک  ار  سیبق  وبا  شا  هنیزوب  ناتساد  سپس  . دیدرگ ینلع  شاف و  يراسگیم  داتفا و 
ار هدنناوخ  ره  هک  هداد  حرش  ار  شیشحو  رخ  سیبق و  یبا  تافیرشت  تانییزت و  درک و  یم  راوس  یشحو  رخ  رب  ار  وا  تشاذگ و  یم  اکتم 
دوب و داتعم  يراسگیم  هب  تخاب و  یم  درن  و  تفر . یم  راکـش  زوی  اب  دیزی  دیوگ : یم  یعفاشلا  یـسارهلا  ایک  [ . 347  ] دروآ یم  تفگش  هب 

ددم ذغاک  هب  رگا  هک  تسا  هتفگ  نایاپ  رد  هتشاگن و  وا  تمذم  رد  یلیوط  لصف  هدرک  لقن  بارـش  فصو  رد  وا  زا  تیب  ود  هکنیا  زا  سپ 
[ . 348  ] مداد یم  شرتسگ  درم  نیا  يزاخم  رد  ار  مالک  متخاس و  یم  اهر  ار  ملق  نانع  مدش  یم 

دیزی گرزب  ياهتیانج 

نآ راربا  باحـصا  تلاسر و  نامدود  لضافا  رایخا و  و  یمـشاه ، ناناوج  ءادهـشلا و  دیـس  لتق  نامه  دیزی  ملاظم  ربکا  تایانج و  مظعا  1 ـ
دننام ار  شتیب  لها  و  درک ، دیهش  دیزی  رما  هب  ار  مالّسلا ـ  هیلع  ءادهـشلادیس ـ  دایز ، نب  هللادیبع  تسا ، تیب  لها  ناوناب  تراسا  ترـضح و 

اهنآ دیزی  روتسد  هب  و  داتسرف ، ماش  هب  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  ماما  هدیرب ي  رـس  اب  ار  ادخ  نازیزع  نآ  دیزی  نامرف  هب  و  تخاس ، ریـسا  رافک 
نیا ساپ  هب  ار  وا  دـیزی  و  دـننیبب . ار  اهنآ  مدرم  ات  دنتـشاد  هاـگن  دنتـشاد  یم  هاـگن  ار  ناریـسا  رگید  هک  هنوگناـمه  قشمد  دجـسم  رد  رب  ار 

لافطا و  تیب ، لها  يور  هب  بآ  نتسب  زا  دش  بکترم  هک  یتایانج  مئارج و  همهنآ  زا  و  درکن ، لوزعم  يرادناتـسا  زا  دوب  هدنز  ات  تامدخ 
يراـسگیم هب  وا  اـب  تشاد و  یمارگ  ار  وا  دـمآ  قـشمد  هب  هللادـیبع  یتـقو  و  دوـمنن ، يا  هذـخاؤم  راوخریـش  ناـکدوک  نتـشک  لاـسدرخ و 

دیزی همان ي  خساپ  رد  سابع  نبا  . دندومن یم  مرگ  ار  ناشمزب  سلجم  و  دندناوخ ، یم  انغ  شناینغم  تفگ و  رعش  شحدم  رد  و  تخادرپ ،
ناشنوخ هب  هتـشغآ  ياهندـب  هکیلاح  رد  یتشک  ار  بلطملادـبع  ینب  ناناوج  نیـسح و  وت  هک  ما  هدرک  شومارف  ینکیم  نامگ  تشون : وا  هب 

یمن شومارف  منک  شومارف  ار  هچ  ره  نم  دـندرپس ، كاخ  هب  ار  اهنآ  ات  تخیگنارب  ار  یمدرم  و  درک ، يرای  ادـخ  ات  دـنام  كاـخ  رب  هنهرب 
لتق هب  ار  وا  و  یتشون ، هناـجرم  رـسپ  هب  و  يدرک ، درط  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربـمغیپ ـ  مرح  و  ادـخ ، مرح  زا  ار  نیـسح  وت  هک  منک 

رد مه  و   ) دـیامرف هذـخاؤم  یتشک  ار  ربمغیپ  ترتع  هک  هانگ  نیا  رفیک  هب  يدوز  هب  ار  وت  ادـخ  هک  مراودـیما  نم  و  یتخاس ، رومأم  نیـسح 
دنتـسه تیاوغ  تاملظ  رد  شخبرون  ناگراتـس  و  تیاده ، ناغارچ  هک  ار  ادخ  لوسر  تیب  لها  نم و  مع  رـسپ  وت  (: تشون همان  نیا  نمض 

ات يدوب  وا  لتق  یپ  زا  هراومه  دنـشکب و  ار  نیـسح  اـت  يداتـسرف  ادـخ  مرح  يوس  هب  ار  تدوخ  ناراـی  هک  يا  هدومن  شومارف  اـیآ  یتشک ،
دینادرگ كاپ  یـشیالآ  سجر و  ره  زا  ناشیادـخ  هک  شتیب  لها  ربمغیپ و  ادـخ و  اب  ینمـشد  يارب  ار  اهمتـس  نیا  تفرگ  قارع  هار  راـچان 
نارتخد هک  تسا  نیا  تسا  وت  شنزرس  تتامش و  بجوم  هک  یئاهمرج  نیرتگرزب  زا  (: دسیون یم  هک  دناسر  یم  اجنیاب  ات   ) يدش بکترم 

ار وت  رهق  تردق و  مدرم  ات  يدرب  ریسا  ماش  يوس  هب  قارع  زا  ار  ترـضح  نآ  مرح  لافطا و  و  مّلـسو ،ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ ـ  لوسر 
لد رد  هک  ار  هنیک  نآ  و  یتفرگ ، یم  ار  ردب  ناگ  هدش  هتـشک  ماقتنا  و  رفاک ، ناکاین  نیک  الیتسا ، رهق و  همه  نیا  زا  و  دـننیبب ، ام  هب  تبـسن 

دنلب ار  همه  ضارتعا  گناب  دمآ و  درد  هب  نآ  زا  مه  شناکیدزن  صاوخ و  لد  هک  وا  زیمآ  رفک  لامعا  زا  و  [ . 349  ] يدرک راکشآ  یتخاس 
رس نآ  تخاس و  رضاح  یمومع  سلجم  رد  ترضح  نآ  مرح  نایگدرپ  ناوناب و  اب  ار  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  كرابم  رـس  هک  دوب  نیا  درک 

دیسوب و یم  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  هک  ینادند  بل و  ور و  نآ  رب  ریـشمش  ای  یتسد  بوچ  اب  دراذگ و  دوخ  ولج  رد  ار  رونا 
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دیزی نامرف  هب  هک  يرگید  هعقاو ي  البرک  شارخلد  زوسناج و  هعقاو ي  زا  سپ  .2 ـ  درک یم  يداش  و  دناوخ ، یم  رعش  دز و  یم  دیئوب  یم 
مدرم همه ي  رب  و  تشادرب ، شردـپ  وا و  رفک  يور  زا  هدرپ  زین  هعقاو  نیا  دوب . هّرح  هعقاو  تخاس  هدز  تبیـصم  رادـغاد و  ار  مالـسا  ملاع 
زورب و  مالّسلا ،ـ  هیلع  نیـسح ـ  تداهـش  زا  سپ  . تخاس راکـشآ  دوب  هجوتم  مالـسا  تاسدقم  ساسا و  هب  هیما  ینب  هیحان  زا  هک  ار  يرطخ 

تامرحم کته  نیملسم و  مالسا و  ندیبوک  هک  دنتسناد  دندرک و  ساسحا  مالـسا  يارب  ار  دیزی  رطخ  ًامومع  اهناملـسم  همیظع  تیانج  نآ 
شرظن رد  هک  تسا  يدیلپ  رـصنع  دـیزی  و  تسا ، هیما  ینب  یـساسا  ياه  همانرب  وزج  تلاسر  ماقم  هب  یئانتعا  یب  ماکحا و  نیناوق و  ءاغلا  و 
يایاطع دوش . یمن  فّقوتم  يدح  زرم و  چیه  رد  وا  ملاظم  لامعا و  عئانش  درادن و  یشزرا  چیه  عرـش  لدع و  نیزاوم  و  صاخـشا ، قباوس 

مهارف بالقنا  مایق و  تامدقم  دوب  هباحـص  عمجم  ینید و  یملع و  زکارم  نیرتگرزب  هک  هنیدم  رد  اذـل  دـندرک . عنم  لاملا  تیب  زا  ار  مدرم 
دنک و یئوجلد  اهنآ  زا  دیزی  ات  داتسرف  قشمد  هب  ار  رهش  نارـس  لاجر و  زا  نت  دنچ  دنک  يریگولج  شروش  زا  هکنآ  يارب  هنیدم  یلاو  . دش

ماش هب  دارفا  نیا  ترفاسم  اما  درکن  يراددوخ  اهنآ  هب  تالـص  زئاوج و  ءاطعا  و  عیمطت ، زا  مه  دـیزی  درخب . ار  اـهنآ  نید  هوشر ، لوپ و  اـب 
زا ام  : دنتفگ دنتشگرب  یتقو  دندید  ربمغیپ  ادخ و  تفلاخم  رد  قرغ  یـصاعم و  مرگرـس  ار  دیزی  اهنآ  تخاس ؛ رتراکـشآ  اهنآ  رب  ار  قیاقح 

، دنک یم  انز  دوخ  مراحم  اب  درادن ، نید  هک  تسا  يدرم  وا  درابب  گنـس  نامـسآ  زا  ام  رب  میدیـسرت  هکنآ  رگم  میدـماین ، نوریب  دـیزی  دزن 
و دـنارذگ ، یم  يزابگـس  اب  ناوخ و  هزاوآ  ياهنز  تبحاصم  رات و  بعل و  وهل و  هب  ار  شراگزور  دـناوخ ، یمن  زامن  دـشون و  یم  بارش 
دیسر و لامک  ّدح  هب  یـصاعم  رد  دیزی  فارـسا  قسف و  نوچ  هک  تسا  ربتعم  خیراوت  رد  . تسا لوغـشم  اشحف  هب  دراما  داسف و  لها  اب  اهبش 
دــندیروش و وا  رب  هنیدــم  مدرم  دوـمن  دــیدجت  ار  نوـعرف  شور  و  تـفرگ ، ار  مدرم  هـمه  شنیرومأــم  نارادــنامرف و  وا و  مـلظ  روـج و 

نایم رد  یقـالخا  ینید و  تاـمرتحم  هب  یئاـنتعا  یب  ملظ و  بلق و  تواـسق  رد  هک  ار  هبقع  نب  ملـسم  دـیزی ، . دـندرک نوریب  ار  شرادـنامرف 
وا هب  داتـسرف و  هنیدـم  هب  نارگ  یهاپـس  اب  دوب ) وا  داـمتعا  فرط  هیواـعم و  ناـگدرورپ  تسد  زا  و   ) دوب ریظن  مک  يوما  تموکح  نارـسفا 

ِۀَنیدَْـملا َلْهَا  َفاخَا  ْنَم  » تسا تیاور  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  هکنیا  اب  دزادرپب  هنیدـم  تراغ  لتق و  هب  زور  هس  داد  روتـسد 
ناگتشرفو و ادخ  تنعل  دناسرت و  یم  ار  وا  دنوادخ  دناسرتب ، ار  هنیدم  لها  هک  یـسک  « َنیعَمْجَا ِساّنلاَو  ِۀَِکئالَْملاَو  ِهللا  ُۀَنَْعل  ِْهیَلَعَو  ِهللا  ُهَفاخَا 
کیرحت و هب  دمآ و  هنیدم  هب  ماشآ  نوخ  كاب  یب  هاپس  نآ  اب  فرـسم  ناراگن  خیرات  زا  یـضعب  ریبعت  هب  ای  ملـسم  !. داب وا  رب  مدرم  همه ي 

نآ لیـصفت  زا  ملق  هک  دـش  بکترم  یتایانج  عئانـش و  ملاظم و  درک و  حـتف  ار  هنیدـم  هثراح  ینب  زا  یکی  تناـیخ  نوعلم و  ناورم  کـمک 
رب ار  هنیدم  لها  سومان  ناج و  لام و  دـیزی  تسا ، بایمک  دـشاب  ترارـش  همهنآ  زا  یکاح  هک  یظافلا  نآ  لامجا  نایب  يارب  و  نیگمرش ،

ریاس دندنام  نوصم  ضرعت  زا  ناشنادناخ  دوخ و  هک  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسحلا ـ  نب  یلع  دننام  رفن  دنچ  ءانثتـساب  تخاس و  حابم  ماش  رکـشل 
نارس زا  رفن  دصتفه  رازهکی و  دندش  هتـشک  هعیجف  هعقاو  نیا  رد  هک  ینانز  لافطا و  رب  هوالع  . دندش لوتقم  هعقاو  نیا  رد  نیعبات  هباحص و 

رفن رازه  هد  مدرم  ریاس  زا  دندیسر و  لتق  هب  نآرق  نیظفاح  نیلماح و  زا  رفن  دصتفه  تدابع و  لها  داهز و  هباحـص و  نیرجاهم و  راصنا و 
سیماون هب  ضرعت  رد  و  دـنامن ، یقاب  يزیچ  یـسک  يارب  شرف  ثاـثا و  زا  اـه  هناـخ  رد  هک  دـندناسر  یئاـج  هب  ار  تراـغ  راـک  . دنتـشک ار 

هدش ناهنپ  هدنکارپ و  يرارف و  نارتخد ، نانز و  هکنیا  اب  و  دندرکن ، یهاتوک  دنتسناوت  هچ  ره  دیزی  رما  هب  سدقم  رهـش  نیا  رد  ناناملـسم 
زا هک  ینانز  هرامش  دندرک و  زواجت  مالسا ، هاشداپ  هفیلخ و  حالطصاب  دیزی  نوشق  ناملسم ، هفیفع  هزیشود  رازه  هب  زور  هس  نیا  رد  دندوب 

يدازون راصنا  زا  ینز  نآ  رد  هک  دش  يا  هناخ  دراو  يزابرس  . دیسر رازه  هد  رگید  تیاور  هب  رازه و  ینئادم  تیاور  هب  دنتـشادرب  لمح  انز 
هتبلا تفگ : زابرس  . دنا هدرب  تراغ  هب  هدوب  هچره  و  دنا ، هدراذگن  یقاب  يزیچ  ادخ  هب  تفگ : . تساوخ ار  هناخ  ثاثا  زابرس  تشاد ، لغب  رد 

باحـصا زا  يراـصنا  هشبک  یبا  نبا  رـسپ  نیا  وت  رب  ياو  تفگ : نز  . مشکیم ار  كدوـک  نیا  تدوـخ و  هنرگ  یهدـب و  يزیچ  نم  هب  دـیاب 
، منکن يدزد  منکن ، انز  هک  مدرک  تعیب  متشاد  تکرش  هرجش  تعیب  رد  هک  متسه  ینانز  زا  نم  تسا  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ 

رگا ادخ  هب  ناج  رـسپ  تفگ : درک و  شکدوک  هب  ور  سپـس  . ادخ زا  سرتب  سپ  مدرک  افو  مدومن  هک  یتعیب  هب  منزن و  ناتهب  مشکن ، دنزرف 
تـشاد ناهد  هب  ار  ردام  ناتـسپ  هکنانچمه  ار  لفط  ياـپ  محر  یب  زابرـس  . مداد یم  ادـف  مهدـب ، درم  نیا  هب  وت  يادـف  هب  هک  متـشاد  يزیچ 
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هناخ زا  زونه  دـنا  هدرک  لقن  ناراـگن  خـیرات  . تخیر نیمز  يور  هب  شرـس  زغم  هک  دز  راوید  هب  یتخـس  هب  ار  وا  ناـنچ  و  دیـشک ، تفرگ و 
هللا یّلص  ربمغیپ ـ  دجسم  رد  ار  ناشبکارم  هک  دش  یهتنم  يّدح  هب  ناشرفک  زواجت و  هصالخ ، . دش هایس  شیور  فصن  هک  دوب  هتفرن  نوریب 
ربنم ربق و  هسدقم و  هضور  هب  هدنهانپ  هک  ار  مدرم  زا  یهورگ  دندرک و  تراسج  رهطم  ربق  فیرـش و  ربنم  هب  و  دـندرب ، مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و 

وا تردق  دیزی و  نامرف  هب  ار  مئارج  نیا  مامت  . دنتخاس رپ  ناشنوخ  زا  ار  دجـسم  و  هضور ، دنتـشک و  اجنامه  رد  دندوب  هدـش  ترـضح  نآ 
زا رگید  یکی  .3 ـ  داد هزیاج  وا  هب  دومن و  ریدـقت  درک  يراکمه  فرـسم  اـب  وا  ناـمرف  يارجا  يارب  هک  ناورم  زا  دـیزی  دـندش و  بکترم 
رهم نامالغ  دننام  ار  اهنآ  ياهندرگ  و  دـندیزی ، كولمم  مالغ و  همه  هکنیا  رب  تفرگ  تعیب  هنیدـم  لها  زا  هک  دوب  نیا  دـیزی  ملاظم  عئانش 

ات داد  نامرف  نوعلم  فرـسم  مراهچ ، زور  تفای  نایاپ  دـشاب ، حابم  شهاپـس  رب  هنیدـم  رهـش  هداد  روتـسد  دـیزی  هک  يزور  هس  یتقو  . دـندز
تفرگ تعیب  وا  نیشناج  دیزی و  يارب  اهنآ  زا  هدرک و  راضحا  دندوب  هتفای  تاجن  لتق  زا  هک  ار  مدرم  ریاس  سپس  دندرک ، لغ  رد  ار  ناریسا 

ای درکن  بیوـصت  دز و  زابرـس  تعیب  نیا  زا  سکره  زور  نآ  رد  دـهدب . نآ  رد  دـهاوخب  یمکح  ره  دـشاب  وا  کـلم  ناـشلام  ناـج و  هـک 
هیلع و هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  رسمه  هملـس  ّما  هدازدنزرف  هعیبر  نب  هللادبع  دش  هدناوخ  تعیب  يارب  هک  یـسک  نیتسخن  . دش هتـشک  دروآ ، يرذع 

یم تعیب  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربـمغیپ ـ  تنـس  ادـخ و  باـتک  رب  تفگ : داد  تعیب  داهنـشیپ  وا  هب  فرـسم  یتـقو  دوـب  مّلـس ـ  هـلآ 
يراددوخ هللادبع  دنکب  تساوخ  هچ  ره  امش  نادنزرف  لاوما و  رد  هک  دیتسه  دیزی  كولمم  هکنیا  رب  دینک  تعیب  دیاب  تفگ : فرـسم  . منک

رگید تاقبط  دـندوب و  هدـنام  یقاب  نیعباـت  هباحـص و  زا  هک  یناـگرزب  زا  فرـسم  عضو  نیاـب  . دـندز ار  شندرگ  داد  ناـمرف  فرـسم  درک 
شردام ردپ و  هک  يا  هدنب  ینعی   ) دنتسه دیزی  نق  هدنب ي  اهنآ  هک  تفرگ  تعیب  يأر  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسحلا ـ  نب  یلع  ترـضح  ءانثتـساب 

، ناشیاهتـسد فکرب  نینچمه  دـنداهن و  تمـالع  ناـشن و  دـنهن ، یم  اهبـسا  هب  هک  یناـشن  دـننام  همه  ندرگ  رب  و  هدوب ) دـیزی  كولمم  زین 
دیحوت و مالـسا و  هب  هک  ار  یتامدخ  تمارغ  هنیدم  لها  تقیقح ، رد  . دـندومن شقن  یگدـنب  تمالع  دوب ، مسر  نامالغ  هب  تبـسن  هکنانچ 
ار شنامدود  دوخ و  هنیک ي  تفرگ و  اهنآ  زا  ماقتنا  دـیزی  دـنتخادرپ و  هّیما  ینب  هب  دـندومن  ربمغیپ  ترجه  ماـگنه  رد  ناناملـسم  ربمغیپ و 

کته دومن : نیملسم  مالـسا و  هب  دیزی  هک  یحیرـص  ضرعت  گرزب و  هعجاف  نیمراهچ  .4 ـ  تخاس راکشآ  مظعا  ربمایپ  مالسا و  هب  تبـسن 
[ . 350  ] دوب هناخ  ندرک  بارخ  هبعک و  ياه  هدرپ  فقس و  ندنازوس  ناناملسم و  هلبق  همظعم  هبعک  هناخ  هب  نتسب  قینجنم  مارحلا و  دجسم 

دیزی رفک 

دیزی هک  تسا  مولعم  . دنام دهاوخن  یقاب  وا  رفک  رد  یکـش  دشاب  دانع  بصعت و  زا  یلاخ  سک  ره  يارب  دش  هتفگ  دـیزی  مئارج  زا  هچنآ  زا 
توبن تلاسر و  هب  هدوبن و  لئاق  یمارتحا  همظعم  هبعک ي  و  ترضح ، نآ  هضور ي  دجسم و  و  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  يارب 

دنک تقد  شردپ  وا و  تاکرح  لامعا و  رد  سک  ره  . دوب كاب  یب  روسج و  هنوگنیا  مالسا  تاسدقم  تمرح  کته  رد  هک  هتـشادن  نامیا 
ترضح نآ  دندش و  یم  بکترم  ار  اهتیانج  نیا  دنتـسناوت  یم  رگا  دیزی  هیواعم و  دوب ، ایند  نیا  رد  مه  ربمغیپ  صخـش  رگا  هک  دمهف  یم 

رفک لامعا  نیا  نداد  ماجنا  رب  هوالع  دیزی  . دنتفر یم  قدنخ  دحا و  ردب و  گنج  رد  ناشناگتـشذگ  هار  نامه  هب  دندناسر و  یم  لتق  هب  ار 
بوچ اب  دوب  هدراذگ  دوخ  ولج  رد  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  ءادهـشلادیس ـ  كرابم  رـس  یتقو  و  درک ، رفک  راهظا  زین  نابز  اب  تحارـص و  هب  زیمآ ،
اودِهَش رْدِبب  یخایشَا  َْتیَللَصَح  دَق  ًاْرمَا  ُبُْدنَت  امَّنِا  لُقَف  َْتئِـش  ام  ِْنیَْبلا  َبارُغ  ای  . دناوخ یم  ار  راعـشا  نیا  دز  یم  نینزان  رـس  نآ  هب  نارزیخ 
ُمِـشاه ْتَبِعَُللِدَتعاف  رَْدب  َْلتَق  اْنلَدَعَو  مِِهتاداس  ْنِم  َنْرَقلا  اَْنلَتَق  دَْقلـشَت  ُدیزَی ال  ای  اُولاَقل  َو  احَرَف  اوُّلِهَتْـساَو  اوُّلهَأَفلَـسَالا ، عَقو  ِیف  جَرْزَْخلا  َعَزَج 
یهاوخ یم  هچ  ره  ییادج  غالک  يا  [ .» 351  ] َلَعَف َناک  ام  َدمحا  یَنب  نِم  مِقَْتنَا  َْمل  ْنِا  ِفَْدنَخ  ْنِم  ُتْسَللََزن  ٌیْحَو  الَو  َءاج  ٌرَبَخ  الَف  ِْکلُْملِاب 

هلیبق ي ندرک  يراز  دندید  یم  دندش  هتـشک  ردب  رد  هک  نم  ناردـپ  شاک  تسا . هدـش  یلمع  هک  يراک  رب  ینک  یم  هیرگ  وت  انامه  وگب !
هب ار  نیا  میتشک و  ار  اهنآ  ناگرزب  نارتهم و  دابم ! لش  تتـسد  دـیزی  يا  دـنتفگ : یم  دـندز و  یم  دایرف  يداـش  زا  هزین ! ندز  زا  ار  جرزخ 

لزان ییحو  هن  دمآ و  نامـسآ  زا  يربخ  هن  دندرک ؛ يزاب  تنطلـس  اب  مشاه  ینب  دش ! هیوست  نامباسح  سپ  میتشاذگ ، ردـب  ناگتـشک  ياج 
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رفک و ياهلیلد  زا  یکی  دیوگ : لیقع  نبا  «. مشکن ماقتنا  دنا ، هداد  ماجنا  ار  هچنآ  دمحا  نادنزرف  زا  رگا  متـسین  فدنخ  نادناخ  زا  نم  دش .
هک يا  هدیـصق  رد  هلمج  زا  تسا  هدرک  راکـشآ  ار  دوخ  یـشیکدب  ریمـض و  تثابخ  داحلا و  اهنآ  رد  هک  تسا  وا  راعـشا  دـیزی ، هقدـنز ي 

ماقَا یّتح  دحَا  یِلا  اِهب  یمُـس  ًامْدَق  َنایْفُـس  یبَا  ُثیدَحایِجانَتلا  ُّبُِحا  ّینِا ال  َِکلِذب  یمنَرتَو  ینَلْعاَو  یتاه  ُۀـِّیلُع  : تسنیا نآ  تایبا  زا  یـضعب 
َمُا ای  ُِتم  ْنا  َواِیلاوَتُم  اَهبرُش  ًالالح  انْدَج  َو  ۀَمیدَق  ِروُما  یف  انَرَظَن  ام  اِذاایمآش  ًامرک  یسنعلا  اهربُخت  ةَوْهَق  كاذ  یلَع  ینیقساَف  ِتاهالَاایِکاوبلا 

ادَّمُحم َرُوزَا  نَا  ْنِم  یلَُّدب  َوًایِهاس ال  َْبلقلا  ُلَعَْجت  مْسَط  ُثیداحَا  انثَْعب  ْنَع  َْتثِدُـح  يذَّلا  َّنِاَفایقالَت  ِقارِْفلا  َدـَْعب  یْلمَات  الَو  یحکناف  رمیحُْالا 
اوُکَْرتاَو مادُم  َْساَک  اُوبَرْشاَویناغَالا  َتوص  اوُعَمْساَو  اُومُوق  ِنامدنلا  رَـشعم  : تسا وا  راعـشا  هلمج  زا  و  [ . 352  ] ًایِماظع يورت  َءارفَص  ۀلومشَمب 

همغن ي دیزیخرب و  نامیدن  هورگ  يا  [ .» 353  ] ِنانُدلا ِیف  ًازوجَع  روُحلا  ِنَع  ُتضوعَت  َوینادَالا  ِتَوص  نَع  نادیعلا  ُۀَمِْغن  یْنتلَغَشَایناعَْملا  َرکِذ 
هتشادزاب ناذا  ندینش  زا  ارم  اهزاس  ياه  همغن  هک )  ) دیراذگب رانک  ار  تایونعم  زا  تبحص  دیشونب و  موادم  ياه  هلایپ  دیونشب ، روبنت  رات و 

َْکِلت ْتَدـب  اَّـمل  : تسا وا  زیمآ  رفک  راعـشا  زا  و  «. ما هدرک  ضوـع  هنهک ) بارـش   ) هرمخ رد  نزریپ  اـب  ار  یتـشهب  ياـه  يروـح  نم  تسا و 
نآ هک  یتقو  [ .» 354  ] ینویُد میِرَْغلا  َنِم  ْتَیِـضَق  ْدقَلَف  ْحنَت  وا ال  ْحـَن  َتلُقَف  ُبارُغلا  بِعَننوریِج  یبر  یلَع  ُسومُّشلا  َْکِلت  تَقَرْـشاَو  ُلوُمُحلا 

ای ینکب  ییارـس  هحون  هچ  غالک ) يا   ) متفگ نم  داد ، رـس  موش  زاوآ  غالک  دیبات ، نوریج  ياهیدـنلب  رب  اهباتفآ  نآ  دـش و  نایامن  اه  جدوه 
!«. متفرگ سپ  راکهدب  زا  ار  دوخ  ياه  بلط  نم  ینکن ،

دیزی رصع  رد  یعامتجا  عاضوا 

ور اهناتسا  اهرهـش و  رد  هّیما  ینب  نتفای  تموکح  نامثع و  يرادمامز  رـصع  زا  ناناملـسم  یعامتجا  عاضوا  خیرات  ملع  نیققحم  یهاوگ  هب 
رد عامتجا  یبیجع  تعرس  اب  مالّـسلا ـ  هیلع  یبتجم ـ  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  صوصخ  هیواعم  رـصع  رد  و  تشاذگ ، یبیجع  طاطحنا  هب 

شحاـف ياـهتوافت  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  تفـالخ  نارود  مالـسا و  ربـمغیپ  رـصع  عـمتجم  عاـضوا  اـب  هک  يروـطب  داـتفا  طوقـس  یبیـشآرس 
روهظ هک  ناریا  مور و  ياهتموکح  موسر  درک  هنخر  اج  همه  رد  هدافتـسا  ءوس  داسف و  دـش  ضوع  ناناملـسم  شور  قالخا و  رکف ، . تفاـی

لیوأت و دوخ  یـصخش  لیم  هب  ار  ماکحا  نآرق و  تعیرـش و  درک ، تشگزاـب  دوب  هدراذـگ  رـس  تشپ  ار  نآ  ون  ینامـسآ  تضهن  مالـسا و 
راکفا يوما  تیبرت  میلعت و  گنهرف و  دوب . هدمآ  رد  تموکح  نیرومأم  دیدش  یـسرزاب  لرتنک و  تحت  ءارآ  دیاقع و  دـندرک . یم  هیجوت 

یم شرورپ  هیواعم  يراتخم  دوخ  یتلود و  ياههاگتـسد  ربارب  رد  قلمت  توکـس و  عوضخ و  ملظ و  لوبق  هب  ار  مدرم  درک و  یم  ضوع  ار 
هزین و رـس  روز  دوبن و  مرتحم  يدـحا  يأر  مکاح ، يأر  زا  ریغ  دـیزی ) تعیب  دـننام   ) دوب مسر  یمومع  ءارآ  هب  هعجارم  هک  یلئاسم  رد  . داد

هرخسم رایسب  دش  یم  رارکت  اهنابز  رب  رصع  نآ  رد  هک  اروش  مومع و  ءارآ  هب  هعجارم  و  داد ، یم  رارق  هیما  ینب  لیم  هب  ار  ءارآ  ریشمش  قرب 
نیفلاـخم روـضح  رد  تفر و  یم  ربـنم  مارحلا  دجـسم  لـثم  یگرزب  عـمجم  رد  درک و  یم  نـالعا  ًامـسر  هیواـعم  . دوـب هعماـج  هب  نیهوـت  و 

رد تفگ  یم  نخـس  تما  نارـس  تقفاوم  دیزی و  يدـهعتیالو  رد  تاباختنا  يدازآ  زا  یمرـش  یب  یئایح و  یب  لامک  اب  دـیزی  يدـهعتیالو 
هک یئاهناملسم  نآ  . دننزب ار  شندرگ  اجنامه  دشکب  سفن  یـسک  رگا  هک  دندوب  هدامآ  وا  ناشک  مدآ  نادالج و  شربنم  ياپ  رد  هک  یلاح 

یگدازآ و هب  دندوب و  انتعا  یب  تایدام  هب  دندرک و  یم  لابقتـسا  راختفا  اب  ار  ادخ  هار  رد  تداهـش  دـندرک و  یم  داهج  ادـخ  ياضر  يارب 
تدش اب  ار  نآرق  میلاعت  يارجا  رامع  رذ و  یبا  دننام  دندیـساره و  یمن  ماکح  توطـس  زا  دندوب و  هتفرگ  وخ  تلادع  تعانق و  یگداس و 

تـالمجت و ار  ناشتریـصب  مشچ  شوگ و  هک  دـندرپس  سوـهلاوب  تسرپ و  اـیند  یمدرم  هب  ار  دوـخ  ياـج  دـندرک ، یم  هبلاـطم  تیدـج  و 
لوپ و يارب  هدومن  تسـس  ار  اهنآ  یقـالخا  ياوق  اـیند  ّبح  هتخاـس و  روک  رک و  عیـسو ، ياـه  هناـخ  یتمیق و  ياهـسابل  ذـیذل و  ياهاذـغ 

تریغو هدومن  تعاـطا  اـهنآ  زا  ار  یناـمرف  ره  دـندرک و  یم  لـمحت  ار  یتـسپ  تلذ و  هنوـگ  همه  دـنتفرگ  یم  نارادـمامز  زا  هک  یقوـقح 
يارب قوفام  زا  هک  دوبن  یسک  نارسفا  نارومأم و  نادنمراک و  نایم  رد  رگید  . دندوب هتشاذگ  رانک  ار  تیناسنا  تمارکو  فرشو  یگنادرمو 

اه و هزیاج  قوقح و  هب  ار  دوخ  نارومأم  دـنکن . تعاطا  نوناق  فـالخ  روتـسد  رد  قوفاـم  ناـمرف  زا  اـی  دـیامن  تعاـطا  نوناـق  زا  تعاـطا 
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تعاطا يارب  ار  نوناق  دـندرک و  یم  تعاطا  نارگید  رمـش و  دایز و  دـیزی و  هیواـعم و  رماوا  زا  ناگدـنب  دـننام  دـندوب و  هتخورف  تاـماعنا 
قوقح هب  زواجت  عورـشمان و  رماوا  تعاطا  زا  هک  دندوب  هاگتـسد  رد  [ 355  ] ناسارخ یلاو  لثم  یناسک  رگا  .و  دنتـشاذگ یم  اپ  ریز  قوفاـم 
دشاب رادمامز  هیواعم  دیزی و  درک  یمن  توافت  دارفا  نیا  يارب  . دندیدرگ نیشن  هناخ  هدش و  هیفـصت  جیردت  هب  دندرک ، یم  يراددوخ  تلم 
لیام اهنآ  تموکح  هب  دـش  یم  نیمأت  دـیزی  هیواعم و  تموکح  رد  اـهنآ  یـصخش  عفاـنم  نوچ  هکلب  مالّـسلا ـ  اـمهیلع  نیـسح ـ  یلع و  اـی 

هدـش و كورتـم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوـب  هتفرگ  ارف  ار  یعاـمتجا  یگدـنز  یحاوـن  عـیمج  توکـس ، دوـکر و  ناـقفخ ، . دـندوب
رایخا و هب  ازـسان  نیرفن و  و  دـیزی ، هیواعم و  يارب  شیاین  اـعد و  نارادـمامز و  عفن  هب  زج  ءاـبطخ  . دـندومن یم  يریگولج  نآ  زا  نارومأـم 

نیملسم لاملا  تیب  هدراذگ و  راشف  رد  تخس  ار  مدرم  یتسدگنت  یمومع و  رقف  . دنیوگب دنتسناوت  یمن  رگید  نخـس  ادخ  هتـسیاش  ناگدنب 
فرـص رتشیب  دوش ، هعماج  تفرـشیپ  یقرت و  هماع و  عفانم  نیمأت  ینارمع و  يداصتقا و  روما  تفرـشیپ  مدرم و  لاح  هاـفر  فرـص  دـیاب  هک 

هدنناوخ و نازینک  دیرخ  هیما و  ینب  هاگتـسد  ياهنامزاس  ناسوساج و  تسایـس و  نارادفرط  هب  نالک  ياهقوقح  تالـص و  زئاوج و  ماعنا و 
نیرخآ هب  تفر و  یم  لزنت  هب  ور  نامیا  نید و  مولع و  فراعم ، راکفا ، . دش یم  برط  صقر و  رامق و  بارـش و  مزب و  سلاجم  هدـنزاون و 
فلخت هب  ضارتعا  تأرج  ار  يدحا  هک  دوب  فیعـض  ردقنآ  یمالـسا  یّلم  یمومع و  يورین  عامتجا و  تردق  . دوب هدیـسر  طاطحنا  بتارم 

دودح و هدنامن و  یقاب  رتشیب  یمسر  نآرق  زا  و  یمـسا ، مالـسا  زا  هک  دوب  يروطب  ینید  يرکف و  ناقفخ  دوبن ، تموکح  هداس  رومأم  کی 
همانرب و هک  تهج  نآ  زا  مالـسا  نید  دوب . وا  هاگتـسد  مکاح و  هدارا ي  روما ، نایرج  نازیم  كالم و  هدیدرگ و  هچیزاب  یمالـسا  تاماظن 

دننام یـصخش  ًامـسر  هیواعم  هک  دوب  یعون  هب  مه  یملع  ناقفخ  . دوب هداتفا  رابتعا  شزرا و  زا  تسا ، يرادمامز  تموکح و  لمعلا  روتـسد 
یّلـص مرکا ـ  ربمغیپ  زا  ناشتایاور  و  تیب ، لها  رظن  قبط  قیاقح  نایب  نآرق و  ریـسفت  زا  دوب ، مالـسا  ياملع  نیرتفورعم  زا  هک  ار  سابع  نبا 

.و تشاد رارق  ناهاگآراک  تبقارم  تحت  مارح  لالح و  ماکحا  نایب  و  ثیدح ؛ لقن  ریـسفت و  ثحب و  و  دومن ، عنم  مّلـسو ،ـ  هلآ  هیلع و  هللا 
لمع قح  هب  هن  دوب . هدش  جیار  هدنز و  تعدب  هتفر و  نایم  زا  و  هدناریم ، ربمغیپ  تنس  دومرف : مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هک  روطنامه  هصالخ 

زا رتنشور  نامیا  رکف و  فعض  هعماج و  قالخا  طاطحنا  مئازع و  یتسپ  رب  لیلد  مادک  . تشگ یم  هتـشاد  زاب  یـسک  لطاب  زا  هن  و  دش ، یم 
یپ رد  یپ  دننک و  توعد  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  دننام  یـصخش  زا  رارـصا  تبغر و  اب  حلـسم ، زابرـس ، نز ، ریـشمش  یمدرم  هک  تسا  نیا 

وا هدنیامن  اب  دنک و  تباجا  ار  اهنآ  توعد  اهتعدب  عفد  عرـش و  يایحا  لدع و  هماقا ي  يارب  هک  دنهاوخب  وا  زا  دنتـسرفب و  هداتـسرف  همان و 
دـنراذگب و رانک  ار  دوخ  تعیب  نید و  لقع و  درک ، عیمطت  ایند  لانم  لام و  هب  ار  اهنآ  دایز  نبا  هکنیمه  دـنیامن و  تعیب  لیقع ) نب  ملـسم  )

نامه دمآ ، اهنآ  يوس  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هکنآ  زا  دـعب  دـسرب و  لتق  هب  عیجف  عضو  نآ  هب  ات  دـنزاس  اهنت  بیرغ و  ار  ماما  هدـنیامن 
قالخا لزنت  نیا  زا  مه  قباس  رد  ام  . دـندنبب شلاسدرخ  ناـکدوک  وا و  يور  رب  ار  بآ  دـنورب و  وا  گـنج  هب  دـنریگب و  هوشر  لوپ و  دارفا 

رمع درک ، یم  گنج  شرکف  حور و  نادـجو و  اب  شنابز  اپ و  تسد و  هک  دوب  يرکـشل  هفوک  رکـشل  هک  میتفگ  میداد و  رکذـت  یئاهزیچ 
هک یئاهخساپ  رد  درب . البرک  هب  ماقم  لاوز  زا  سرت  ایند و  ّبح  ار  نارگید  رجبا و  نب  راجح  جاجح و  نب  ورمع  یعبر و  نب  ثبـش  دعس و 
رقف ملظ و  زاـب  ریز  هب  نداد  نت  میب و  سرت و  حور  طلـست  يرکف و  طاـطحنا  يور  زا  هک  دـیرگنب  داد  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح  هب  دعـس  رمع 
نم یـسرت ؟ یمن  ادـخ  زا  ایآ  ینک ؟ یم  گنج  نم  اب  ایآ  دومرف : وا  هب  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  دراد  یم  رب  هدرپ  ناـمز ، نآ  مدرم  یقـالخا 
قح نوچ  تفگن : دعـس  نبا  . تسا رتکیدزن  ادخ  هب  نیا  اریز  ینک  یمن  اهر  ار  اهنیا  و  يوش ؟ یمن  نم  اب  ایآ  یناد . یم  وت  هک  مسکنآ  رـسپ 
ماما . دوش بارخ  ما  هناـخ  مسرت  یم  تفگ : هکلب  منادـیم ، تما  تحلـصم  فـالخ  ار  امـش  ماـیق  تضهن و  نوچ  تفگن : تسا . هّیما  ینب  اـب 

نم تفگ : . مهد یم  زاـجح  رد  وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب  نم  دومرف : دوش  هتفرگ  نم  ِهد  مسرت  یم  تفگ : منک . یم  اـنب  ار  نآ  تیارب  نم  دومرف :
تموکح عمط  نامه  وا  یلـصا  كرحم  هچ  رگا  تفگ ، میب  سرت و  زا  تفگ  هچره  . دشکب ار  اهنآ  دایز  نبا  مسرت  یم  و  متـسه ، راد  هلئاع 
تعاجـش نادـقف  و  میب ، سرت و  حور  هنوگچ  هک  دـهد  یم  ناشن  نامز  نآ  رد  ار  قالخا  طاـطحنا  تـالاقم  نیا  لاـح  ره  هب  یلو  دوب  ير 

يرآ . دوب هدومن  تسـس  ار  اه  هدارا  تسپ و  ار  اه  تمه  ایند  هدـنبیرف ي  رهاظم  هب  هقالع  هتخادـنا و  هیاس  مدرم  رب  يرکف  دـشر  یقـالخا و 
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زا ریغ  نآ  لوصحم  دـندرگ  هعماج  ربهر  رادـمامز و  صاع ، ورمع  ورـسب  دایز ، هریغم ، هبقع ، نب  ملـسم  دـیزی ، هیواعم ، دـننام  يدارفا  یتقو 
یمدق مه  یلم  یئادـخ و  لاجر  نیحلـصم و  اب  يا  هعماج  نانچ  دوب  دـهاوخن  یتسرپ  رـشب  يرکف و  هاتوک  عامتجا و  داسف  قالخا و  تئاند 

. تسا مزال  ینیسح  تضهن  نوچ  یتضهن  مایق و  يراکادف و  هعماج ، نآ  تاجن  يارب  و  درک ، دهاوخن 

نیسح مایق  للع 

نیسح مایق  للع 

فیلکت يادا  ادخ و  نامرف  تعاطا 

هراشا

مولعم نآ  تابجوم  رارـسا و  رگا  و  تسین ، بجاو  نآ  حلاصم  اهتمکح و  تفرعم  و  ماما ، یبن و  رارـسا  للع و  نتـسناد  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
رادرک یلک  روطب  هک  میتسناد  دش و  تباث  ًاعرش  ًالقع و  هکنآ  زا  دعب  اریز  دش ؛ دهاوخن  لصاح  یکـش  ماما  تماما  یبن و  توبن  رد  دوشن ،

ملاع رد  هچناـنچ  تسین . مزـال  لیـصفت ، وحن  هب  نآ  نتـسناد  رگید  تسا ، یعرـش  فیلکت  قبط  رب  حـلاصم و  مکح و  نمـضتم  ماـما  یبن و 
ناهج راگدیرفآ  تمکح  مدع  لیلد  تسین و  حیحص  نآ  راکنا  یلو  تسا  لوهجم  رـشب  رب  تاقولخم  زا  يرایـسب  شنیرفآ  حلاصم  نیوکت 

باوص و نیع  هکنیا  اب  دوش  یم  هدید  نانآ  زا  یئاهراک  یهاگ  هکلب  تسه ، یئاهزیچ  نینچ  زین  ایلوا  ایبنا و  شور  عیرـشت و  رد  دوش . یمن 
نامه نآ  هنومن  . درک دـنهاوخن  كرد  ار  نآ  نارگید  دـنیامرفن ، نایب  ار  نآ  تحلـصم  تمکح و  هجو  اـهنآ  دوخ  رگا  یلو  تسا  تمکح 

نیا رد  ار  هچنآ  نیاربانب  میهد ، رارق  یسررب  دروم  ًاقیقد  ار  ماما  لامعا  تاکرح و  للع  میناوت  یمن  ام  سپ  تسا  یـسوم  رـضخ و  تیاکح 
هن و  تسا ، تقیقح  باوص و  نیع  ترضح  نآ  مایق  اریز  تسا ؛ مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح  مایق  هیجوت  بیوصت و  روظنم  هب  هن  میئوگب  عوضوم 

یضعب ندش  نشور  روظنم  هب  هکلب  تسین ، نکمم  وبس  رد  رحب  شیاجنگ  نوچ  تسا ؛ سدقم  مایق  نیا  حلاصم  مکح و  هب  هطاحا  روظنم  هب 
راک و هب  ناسنا  كرحم  . میهد یم  یتاحیضوت  دوخ  صقان  كرد  رادقم  هب  ناملسم ، ناوج  لسن  قالخا  نامیا و  ینابم  تیوقت  و  راکفا ، زا 

ّبح هاگ  تسا و  یناسفن  ياهیریگ  ماک  ینیبدوخ و  رگید  ترابع  هب  و  یصخش ، ضارغا  یئایند و  عفانم  يدام و  روما  هاگ  تضهن ، مایق و 
هجرد دشاب ، یصخش  يدام و  لماوع  یصخش  كرحم  رگا  هک  تسین  حیضوت  هب  جاتحم  . تسا هفیظو  فیلکت و  ماجنا  تلیضف و  ریخ و  هب 

هاک و فلع و  لابند  هب  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  درادن و  توافت  تاناویح ، راک  اب  وا  راک  و  تسین ، ریدقت  نایاش  نآ  لماع  هدوب و  تسپ  لمع 
نیمأت يارب  عورـشم  هار  زا  رگا  اهناسنا  نیا  یلب ، . دشاب یمن  ناویح  فدـه  زا  رترب  ناشدـصقم  مه  اهناسنا  رتشیب  دـنیآ ، یم  تکرح  هب  هناد 

یقالخا و بادآ  دزاسن و  رک  روک و  ار  اـهنآ  یبلط  ینوزف  دـنیامنن و  نارگید  قوقح  هب  زواـجت  تناـیخ و  دـننک و  شـشوک  يداـم  عفاـنم 
مدق تیناسنا  لوا  سالک  رد  و  هدراذگ ، رس  تشپ  ار  تیناسنا  ملاع  هک  تفگ  ناوت  یم  و  تسین ، نانآ  رب  یتمالم  دننک ، تیاعر  ار  یعرش 

.و دنشاب یم  [ . 356 ( ] ًۀَنَسَح ِةَرِخْالا  ِیف  َو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  :) هفیرـش ي هیآ  قادصم  روجأم و  باثم و  هکلب  هداهن 
راوخ و ابر  زاب و  رامق  دزد ، یغای ، یغاط و  راکمتس و  هدوب و  رفیک  شنزرس و  قحتسم  دنیامن ، ریـس  ار  دوخ  زئارغ  عورـشمان  قرط  زا  رگا 
زا هک  دنتـسه  یناـسک  هارب  رـس  دارفا  هعماـج و  ناـبوخ  تیرثـکا  نیارباـنب ، . دـنیآ یم  رد  بآ  زا  سوماـن و ... یب  تـفع و  یب  شک و  مدآ 
دنا هدش  فرحنم  میقتسم  هار  زا  هک  یناسک  مومع  دننک و  یم  لیصحت  ار  دوخ  یـصخش  دصاقم  يدام و  عفانم  عورـشم ، لالح و  ياههار 

هدوب و فدارتم  نانآ  سوماق  رد  مارح ، لـالح و  دـننز و  یم  تسد  هلیـسو  ره  هب  راـک و  ره  هب  زئارغ  عابـشا  ماـقم  رد  هک  دنتـسه  یناـسک 
ضرغ هبئاش  نآ  رد  و  دشاب ، فیلکت  يادا  یکین و  ریخ و  هب  بح  رـشب  كرحم  رگا  .و  درادن هزادنا  دـح و  تهج  ره  زا  اهنآ  یبلط  ینوزف 

و تسا ، ریدـقت  نیـسحت و  هنوگ  همه  هتـسیاش ي  نآ  بحاص  صلاـخ و  تیناـسنا  هبنج  زا  رداـص  یلاـع و  رایـسب  لـمع  دـشابن ، یـصخش 
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زا یکی  . تسا دنمتفارش  بوبحم و  تاذلاب  زین  یلمع  نینچ  بحاص  دوش ، یم  كرد  تاذلاب  تلادع  تلیـضف و  ریخ و  نسح  هک  روطنامه 
هب همه  دوش و  لماک  نایمدآ  رد  ریخ  تاذ  يارب  تلادع  ملع و  یتسود  و  ریخ ، هب  بح  هک  تسنیا  ءایبنا  توعد  حیحـص و  تیبرت  ياهفده 

کی ياوه  هب  دصقم و  کی  يوس  هب  همه  تکرح  ریس و  زکرمتم و  هطقن  کی  رد  دصاقم  اهضرغ و  مه  ات  دنوش  تیاده  هطقن ، نیا  يوس 
هلاطا بجوم  نآ  لیـصفت  حرـش و  و  تسین ، شیب  عوضوم  نیا  رد  يا  هراشا  دش  هتفگ  هچنآ  . دنوش لیان  تیناسنا  لامک  هب  مه  دشاب و  زیچ 

زا رترب  لماوع و  نیا  مامت  قوفام  ناشدوجو  رد  رثؤم  كرحم و  هک  دنتـسه  رگید  فنـص  کی  . دوش یم  باـتک  دـصقم  زا  يرود  مـالک و 
نیا راک  دنرادن . یفده  دصقم و  راک و  يربنامرف ، یگدنب و  زا  ریغ  هک  دنتـسه  ادخ  صاخ  یقیقح و  ناگدنب  اهنیا  . تسا دصاقم  نیا  مامت 

تحلصم زا  هن  اهنآ  داد . دانتـسا  ناوت  یمن  نامرف  تعاطا  رما و  لاثتما  یگدنب و  ادخ و  يربنامرف  زج  یببـس  تلع و  چیه  هب  ار  ناگتفای  راب 
نایم هب  بلاطم  نیا  زا  نخـس  يرب  نامرف  لاثتما و  ماقم  رد  اریز  هدئاف ؛ هفـسلف و  زا  هن  دنـسرپ و  یم  هنع  یهنم  هدسفم ي  زا  هن  و  هب ، رومأم 

هنتـسین ز شیپ  رد  شا  هجاوخ  ياضر  زج  تسین  شیوخ  دنب  هک  دشاب  نآ  هدنب  . تسا الوم  هب  یخاتـسگ  دح و  زا  زواجت  یلوضف و  ندروآ 
یعاد هک  يزیچ  نآ  تسا و  ادخ  ناشروما  رد  فرصتم  دوجو و  رد  رثؤمـضرغ  هن  شرما  دیوج ز  ببـس  هن  ضوع  هن  دهاوخ  دزم  تمدخ 
برقم ناگدـنب  همه  [ . 357 « ] َنُولَمعَی ِهْرمَِاب  ْمُهَو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبـسَی  ـال  َنُومَرْکُم  ٌداـبِع  :» هیآ و  تسا ، ادـخ  رما  دوش  یم  ماـیق  راـک و  هب  اـهنآ 

هبترم ي هچره  . تسا قداص  مه  ناشیا  قح  رد  . دننک وا  نامرف  هب  دننک  هچره  درک و  دـهاوخن  يراک  ادـخ  رما  زا  شیپ  زگره  هک  دـنیادخ 
بولطم بنج  رد  اهنآ  دصاقم  بلاطم و  مامت  ددرگ و  یم  رتلماک  قح  نامرف  ربارب  رد  میلست  تین و  صولخ  دوش ، رتصلاخ  رتیلاع و  دیحوت 

كاپ هبئاش و  یب  دیحوت  نامیا و  صولخ  دوش . یم  فرـص  مدـع  ضحم و  تسین  یناف و  همه  لامآ ، ياهتنم  تاذـلاب و  دوصقم  یقیقح و 
ار رت  کـشخ و  شتآ  وـچمه  هـتخود  تریغ  ریغ و  زا  ار  مـشچ  . تـسا هتخاــس  ادــخ  هـب  هجوـتم  طــقف  ار  اــهنآ  گــنز ، گــنر و  ره  زا 

اوُّبُِحی َْمل  یّتَح  َِکئاّبِحَا  ِبُوُلق  ْنَع  َرایْغَالا  َْتلَزَا  يذَّلا  َْتنَا  :» هتشاد هضرع  وا  هاگردب  هفرع  ياعد  رد  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  هچنانچهتخوس 
هب وت  زج  هب  دنشاب و  هتشادن  تسود  ار  وت  زا  ریغ  هکنیا  ات  يدنار  تناتسود  بولق  زا  ار  نارگید  هک  ییوت  « َكِْریَغ یِلا  اُوئَْجلَی  َْمل  َو  َكاوِس ،

. تسین يرگید  زیچ  ادـخ  ياـضر  ادـخ و  تـبحم  ادـخ و  ناـمرف  زا  ریغ  ناـشیا  تـضهن  مادـقا و  تـکرح و  لـلع  سپ  . دـنربن هاـنپ  یـسک 
َو هللا  ـَِّالا  َهِلا  ـال  :» ناـشرکذ راعـش و  .و  تسا « َکـِبُْرق یِلا  یُنلِـصُوی  لَـمَع  ِّلُـک  َّبُح  َو  َکُّبُِحی ، ْنَم  َّبُح  َو  َکَّبُح ، یْنقُزْرا  َّمُهّللَا  :» ناـشیاعد
هچ تسود  تماق  فلا  زج  ملد  حول  رد  تسین  . تسا « ُرَبْکَا ُهللاَو  ُلیکَْولا ، َمِْعن  َو  ُهللا  اَُنبْسَح  َو  ِهللا  َیِلا  يْرمَا  ُضَّوَُفا  َو  ِهللاِاب ، ِّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَحال 

منهج و زا  سرت  ای  و  دوعوم ، تنج  دوس و  باوث و  روصق و  روح و  رد  عمط  زا  هک  دننآ  زا  رتالاب  ناشیامداتـسا  دادن  دای  رگید  فرح  منک 
نتـسج ادـخ  نامرف  زج  يزیچ  ادـخ  صاخ  ناگدـنب  زاتمم و  دارفا  نیا  تاکرح  للع  رد  دـننک ، رما  تعاطا  روشنلا ، موی  باـقع  باذـع و 

همئا ي ینید و  ناـیاوشیپ  ناربـمغیپ و  اـیبنامزادرپ و  يرگید  اـب  رگا  وت  لاـیخ  اـب  روصق  نیع  دوب  هک  مهاوـخن  روـح  تبحـص  . تسا هابتـشا 
خیراوت هعلاطم ي  دنیادخ و  قلخ  مامت  دمآرـس  نادیم  نیا  رد  دنناتـسرپ ، ادخ  ناوراک  نازاتـشیپ  صلاخ و  دـیحوت  نایامنهار  هک  نیرهاط 

هب صالخا ) لاـمک  اـب   ) نم [ . 358 ( ] ِنیدْهَیَـس ّیبَر  یِلا  ُبِهاذ  یِّنِا  :) تفگ یم  لیلخ  میهاربا  . تسا دـیحوت  سرد  نیرتیلاـع  اـهنآ  یگدـنز 
( َنیکِرْـشُْملا َنِم  اـَنَا  اـم  َو  ًاـفینَح  َضْرَاـْلا  َو  ِتاومَّسلا  َرَطَف  يذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یَّنِا  .و( درک مهاوخ  متیادـه  هتبلا  هک  مور  یم  ادـخ  يوـس 

دیاـقع رد   ) ناکرـشم اـب  زگره  نم  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  هدـننیرفآ ي  هک  مدروآ  یئادـخ  يوـس  هب  ور  صلاـخ  ناـمیا  اـب  نـم  [ . 359]
یتامَم ِِهللا َو  َيایْحَم  َو  یکُُسن  َو  یتولَص  َّنِا  :» دومرف یم  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ءایبنالا ـ  متاخ  ترـضح  . دوب مهاوخن  قفاوم  یفارحنا )

یکیرـش تـسا و  ناـهج  راـگدرورپ  هـک  تسادـخ  يارب  هـمه  میگدـنز  گرم و  تعاـط و  زاـمن و  [ . 360 « ] َُهل َکیرَـش  ـال  َنیَملاـْعلا  ِّبَر 
یتسرپاـتکی أدـبم و  هب  صلاـخ  هجوت  یلاـع  ياـه  هنومن  شنادـنزرف  یلع و  ترـضح ، نآ  راوگرزب  نادـناخ  مظعا  ربـمغیپ  زا  دـعب  . درادـن

کی رد  نیمز  نامسآ و  رگا  دومرف : شنامیا  فصو  رد  تسا  تیاور  رد  هچنانچ  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  هک  دوب  یسک  یلع  . دندوب
و یـشنمدازآ ، یهاوخ و  تلادع  یتسرپ و  قح  . دوب دهاوخ  رت  نیگنـس  یلع  نامیا  دوش ، هدراذگ  رگید  فک  رد  یلع  نامیا  نازیم و  فک 
یتسرپادخ و دیحوت و  تخرد  هویم ي  درک ، زورب  شنادـناخ  یلع و  رد  هک  یناسنا  تافـص  همه ي  تحارـص و  تعاجـش ، يوقت ، دـهز ؛
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رتـشیب نآ  رد  ادـخ  ياـضر  هک  دـندرک  یم  راـیتخا  ار  نآ  دـمآ  یم  شیپ  ناـشیارب  راـک  ود  هاـگره  دوب . أدـبم  هب  صلاـخ  هجوـت  میلـست و 
دـض رب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  مایق  نادـناخ ، نیا  یتسرپ  قح  تقیقح و  تیعقاو و  هولج ي  يزابکاپ و  صولخ و  رهظم  نیرتگرزب  . دـشاب
ماقم تموکح و  هن  ماـیق ، نیا  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  . دوب ینید  تضهن  یهلا و  صلاـخ  ماـیق  کـی  هک  دوب  هّیما  ینب  تموکح  دـیزی و 

زا ادخ  رما  تعاطا  يارب  درک و  يراددوخ  دیزی  تعیب  زا  ادخ  تعاطا  يارب  تورثو ، لام  ذوفن و  طسب  هن  تساوخ و  یم  يویند  يرهاظ و 
يادا ادخ و  رما  زج  یثعاب  مایق  نیا  هب  ترضح  نآ  ندش  هتخیگنارب  يارب  درک و  داهج  ادخ  تعاطا  يارب  دومن و  ترجه  نیفیرـش  نیمرح 
ّتلع میئوگب  هک  تسا  نیمه  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تضهن  مایق و  تلع  يارب  ریسافت  نیرت  یعقاو  تاریبعت و  نیرتهب  نیاربانب  . دوبن فیلکت 

دنک و یم  قیدصت  دییأت و  ار  نآ  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  یگدنز  قباوس  نید و  خیرات و  هک  تسا  یتقیقح  کی  نیا  دوب و  ادـخ  رما  مایق ،
يراکادف زا  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  ضحم  میلـست  یگتـشذگدوخ و  تین و  صولخ  يارب  رتراکـشآ  يدـهاش  خـیرات ، . تسین مه  نیا  زا  ریغ 

هک تسنیا  زا  رتهب  صلاخ ، دـیحوت  نطاب و  يافـص  و  تین ، یکاپ  صالخا و  يارب  دـهاش  مادـک  . دـهد یمن  ناـشن  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ 
نوچ یهاکناج  تابیصم  هدامآ  لابقتسا و  زاب  شوغآ  اب  ار  تداهش  دراپـس و  گرم  هب  لد  دریگب و  گرم  هب  میمـصت  ادخ  هار  رد  صخش 
یسک رگا  هک  تسا  اطخ  رایـسب  سپ  . ددرگ ناگنـشت  بل  زوسناج  هآ  ناوناب و  يریـسا  لافطا و  باحـصا و  ناردارب و  زیزع و  ناناوج  غاد 

مایق هک  دـنک  روصت  دروآ و  باسح  هب  اجنیا  رد  ار  یگداوناخ  يا و  هلیبق  تافالتخا  ای  یـصخش  حـلاصم  يدام و  عفانم  یـسایس و  لـماوع 
يانعم تقیقح  هک  يا  هدنب  دوب . ادخ  صاخ  هدنب ي  ادخ و  درم  نیـسح  اریز  تسا ، هدوب  للع  هنوگ  نآ  هب  دنتـسم  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ 

بیقر و ار  ادـخ  نیـسح ، دروآ . یمن  باسح  هب  دـید و  یمن  ادـخ  هتـساوخ ي  بنج  رد  ار  دوخ  ياـه  هتـساوخ  دوب و  هتفاـیرد  ار  یگدـنب 
َكاَرت ٌْنیَع ال  ْتَیِمَع  :» دوب نیا  ادـخ  اب  شمالک  باطخ و  دـید و  یم  ار  وا  نامیا ، هدـید ي  تفرعم و  مشچ  اب  تسناد و  یم  دوخ  ناـبهگن 

هلماعم ي داب  رابنایز  دنیبن و  دوخ  بقارم  ار  وت  هک  یمـشچ  نآ  داب  روک  « ًابیـصَن َکِّبُح  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجت  َْمل  ٍدـْبَع  ُۀَقْفَـص  ْتَرِـسَخ  َو  ، ًابیقَر اْهیَلَع 
، هدـش تیاور  رگید  عقاوم  اروشاـع و  زور  رد  ترـضح  نآ  زا  هک  رگید  هیعدا ي  هفرع و  ياـعد  . درادـن تیتـسود  زا  يا  هرهب  هک  يا  هدـنب 

ياراد یـسانشادخ  تفرعم و  رد  هک  یـسک  تسا . ادخ  اب  وا  طابترا  هولج  نیـسح و  ینادجو  كرد  قوذ و  یناحور و  تاساسحا  شیامن 
قباوس تایاور ، ثیداحا و  مالسا ، خیرات  . تفگ دهاوخن  ینخـس  تشاد و  دهاوخنرب  یمدق  یهلا  یعاد  هب  زج  دشاب ، يدنلب  هبترم ي  نانچ 

حتف و نآ  رد  هک  هدوب  یهلا  تیرومأم  کی  ترضح  نآ  مایق  هک  تسنیا  لیلد  همه  وا ، نامدود  یگدنز  قباوس  نیـسح ، یـصخش  یگدنز 
روطنامه . تسا هدوبن  ذوفن ، طسب  تسایر و  تسایـس و  مایق ، تضهن و  نیا  رد  نیـسح  بولطم  هدوبن و  روظنم  رذگدوز  يرهاظ و  يزوریپ 
ضارغا زور و  ياـه  تسایـس  هب  دوب و  ینامـسآ  تضهن  یهلا و  تیادـه  روهظ  مّلـسو ،ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربـمغیپ ـ  شدـج  روهظ  هک 

هک زین  نیـسح  تکرح  مایق و  دوب ، ادخ  نامرف  هب  لحارم  مامت  رد  مدق  هب  مدـق  ترـضح  نآ  توعد  تشادـن و  طابترا  یگتـسب و  یـسایس 
قوذ و بسحب  يا ، هتـسد  ره  سکره و  . دوب تنطلـس  کلم و  بلط  و  یـسایس ، ياه  ضرغ  زا  هزنم  دوب  شدج  تیادـه  دادـتما  شدوجو 

ایبنا زا  یگرزب  حلاصم  يارب  هک  دننادب  یئادخ  ناحتما  ار  نآ  دنراذگب ؛ مایق  نیا  يور  یمـسا  ره  دنیامنب و  نآ  زا  يریبعت  ره  دوخ  تفرعم 
نیسح رگید  ملاوع  رد  هک  دننادب  يدهعت  تیرومأم و  ای  دنرامشب  یمالـسا  تموکح  دیدجت  سیـسأت و  يارب  شـشوک  ای  دوش  یم  ایلوا  و 

دنیوگب ادخ  نید  تلادع و  قح و  زا  تیامح  ادخ و  هاگشیپ  رد  رشب  صولخ  شیامن  ياه  هنحـص  نیرتگرزب  ار  نآ  ای  دوب ، هتفریذپ  ار  نآ 
یتاساسحا و رعاش  ثدحم ، خروم ، فوسلیف ، فراع ، دنسانشب ، رشب  سفن  توق  حور و  تردق  یئابیکش و  ربص و  ياه  هولج  نیرتزراب  و 

کی فلتخم  نایب  رازه  اب  همه  دنیوگب : نخـس  ریظن  یب  میظع و  يراکادف  نیا  تمظع  زا  یظفل  ره  اب  دنیامنب و  نآ  زا  يریبعت  ره  نارگید 
نیا زا  ریغ  تقیقح  نآ  تسا ، تقیقح  نآ  تاولج  زا  هولج  کـی  هب  هراـشا  مادـک  ره  ظاـفلا  تاریبعت و  همهنیا  هک  دـنیوگ  یم  ار  تقیقح 

بئاصم نیا  لمحت  يراکادف و  همهنیا  هدامآ  ار  وا  هچنآ  دوب و  یهلا  رس  یبیغ و  زمر  هداعلا و  قوف  تیرومأم  کی  نیـسح ، مایق  هک  تسین 
تیعمج و هیهت  دـیدهت ، عیمطت و  زا  نمـشد  ندرک  بولغم  يارب  بـالقنا  ناربـهر  یـسایس ، تاـبالقنا  رد  . دوب ادـخ  ناـمرف  دوـمن  هاـکناج 

دوـخ بـالقنا  رد  دـنهاوخب  هکیئاـهنآ  دـننک و  یمن  يراددوـخ  یناـهگان  ياهـسفن  لـتق  غورد و  تناـیخ و  یتـح  تاثبـشت  عاوـنا  هحلـسا ،
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تسکش زا  زگره  دنیامن و  یم  ششوک  مامتها و  دارفا ، عمج  راکمه و  بلج  رد  هدومن و  ار  مزال  ياه  ینیب  شیپ  دننک  راتفر  هنادنمتفارش 
یمن نایم  هب  یفرح  دـشاب  ناشراظتنا  رد  شحوم  كاـنرطخ و  هدـنیآ  کـی  هکنیا  زا  دـنیوگ ، یمن  نخـس  نمـشد  يزوریپ  ناـکما  دوخ و 

زا زگره  دـنزاس ؛ یمن  هدـنکارپ  دوخ  رود  زا  ار  رکـشل  و  دـنهد ، یمن  ربخ  بئاصم  زا  رپ  زوسناج و  نایاپ  کی  زا  ار  دوخ  هاپـس  و  دـنروآ ،
ربهر رگا  . دـنور یمن  نوریب  دوش  یم  ماـمت  نارگ  نمـشد  يارب  لـحم  نآ  کـته  و  تسا ، تسب  مرتحم و  ناـگمه  رظن  رد  هک  ینما  لـحم 

هک دنمهف  یم  همه  داهن ، گرم  هب  لد  درک و  ریسفت  نتفر ، تداهـش  گرم و  لابقتـسا  هب  ار  شمایق  تفرگ و  شیپ  ار  یـشور  نینچ  یمایق 
هاج ماقم و  هب  ندیسر  لامتحا  ایند و  لام  عمط  هب  هک  مه  یناسک  تسین . تنطلس  بحاصت  تموکح و  فرصت  روظنم  هب  یسایس و  وا  مایق 

هیحان نیا  زا  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  مایق  کنیا  . دـننک یمن  تکرـش  اهمایق  نیا  رد  دـنوش ، یم  ادـصمه  تابالقنا  اهـشروش و  ناربهر  اب 
! دینک اشامت 

تداهش ینیب  شیپ 

ـ  ءادهشلادیس تداهش  زا  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  و  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  مظعا ـ  لوسر  تسا ، تباث  رتاوتم  لقن  هب  میناد و  یم  هچنانچ 
نادنواشیوخ و نارسمه و  هباحـص و  و  تسا ، هدش  طبـض  ثیدح  خیرات و  ياهباتک  نیرتربتعم  رد  رابخا  نیا  و  دنداد ، ربخ  مالّـسلا ـ  هیلع 

مزاع مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  یتقو  دندوب . هدینـش  هطـساو  اب  ای  هطـساو و  الب  ار  رابخا  نیا  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  ناکیدزن 
میب و رد  مالـسا  لاجر  ناـیعا و  تفرگ ، قارع  رفـس  هب  میمـصت  هکم  رد  هک  یماـگنه  و  دـش ، همظعم  هکم ي  هب  هبّیط  هنیدـم ي  زا  ترجه 
ـ  مّلـسو هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  رابخا  قبط  رب  دنتـسنادیم  نیقی  روطب  هکنیا  هظحالمب ي  مه  دـندش . نارگن  تخـس  هداتفا و  شیوشت 
هک یساره  بعر و  و  مالسا ، ناهج  رب  هّیما  ینب  يالیتسا  زور و  عاضوا  هظحالمب ي  مه  تسا و  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  راظتنا  رد  تداهش 

تساخرب هرزابم  هب  اهنآ  راکمتس  تموکح  اب  ناوتب  هکنیا  زا  هتفرگارف ؛ ار  نیملسم  بولق  هک  یناقفخ  و  هداتفا ، اهلد  رد  ناشمتـس  ملظ و  زا 
هداد مالّـسلا ـ  امهیلع  یبتجم ـ  ترـضح  و  نینمؤملا ، ریما  ترـضح  رـصع  رد  هفوک  مدرم  هک  یتاناحتما  اب  مه  دـندوب و  دـیما  ان  سویأـم و 
رگید روطب  نایرج  هکنیا  لامتحا  دنک و  یم  رفـس  تداهـش  گرم و  يوس  هب  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هک  دوب  مولعم  نشور  هدنیآ  دـندوب ،

اب دش ، یم  هداد  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  يرهاظ  يزوریپ  لامتحا  دص  رد  تسیب  هکلب  دـص  رد  هاجنپ  رگا  . دوب فیعـض  رایـسب  دـبای  همتاخ 
دش و یم  اهنیا  زا  شیب  یلیخ  ترـضح  نآ  هاپـس  تیعمج و  تشاد ، همه  بولق  رد  هک  یتیبوبحم  ابو  ترـضح  نآ  تقیقح  هب  مدرم  نامیا 

یم دـندوب و  زور  تسایـس  رد  دراو  نوچ  صاخـشا  نیا  اما  دـنتفر ، یمن  رانک  داـهج  ماـیق و  نادـیم  زا  یفعج  رح  هللادـیبع  دـننام  یناـسک 
ربمغیپ رسپ  يرای  ادخ و  هار  رد  ناج  هاج و  لام و  رس  زا  ریهز  دننام  هکنآ  تمه  دوش و  یم  یهتنم  اجک  هب  نیسح  اب  یهارمه  هار  دنتـسناد 
رادفرط نید و  یماح  هک  ربمغیپ  رـسپ  اب  دننک و  يراکمه  يوما  بزح  اب  هک  داد  یمن  هزاجا  اهنآ  هب  مه  ناشنادـجو  دنتـشادن و  دـنرذگب ،
ربمغیپ نامز  ناناملسم  ناناملسم ، . دندش مورحم  تقو  ماما  يرای  تداهش و  تداعس  زا  دندرک و  رایتخا  يریگ  هرانک  اذل  دنگنجب ، دوب  قح 
دندوب هدیشچ  ار  تسایر  تموکح و  ینیریش  هدرک و  رثا  اهنآ  رد  اهینارذگ  شوخ  ایند و  تالمجت  دندوبن . مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص   ـ

رما . دوب هتخاس  فیعـض  ار  ناشنامیا  دایز و  ایند  هب  ار  ناشتاقلعت  نازینک ؛ نامالغ و  ناوارف ، لوصحم  نیمز و  لام و  و  نـالک ، ياـه  تورث 
توهـش ماـقم و  لوپ و  یتسود  اـیند و  بح  هتفر و  نیب  زا  قح ، هار  رد  يراکادـف  يوقت و  دـهز و  هب  توعد  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب 

ار ناشرمع  دوب ! مولعم  ناشلاح  مه  دندرک  یم  هرادا  ار  هعماج  يربهر  ياههاگتسد  هک  یئاهنآ  دوب . هدومن  هدولآ  کیرات و  ار  اه  نادجو 
یم تمـسق  دوخ  نارادـفرط  نایم  ار  نیملـسم  لاملا  تیب  هدرک و  رـس  اـنغ ، یگدـنناوخ و  صقر و  بارـش و  راـمق و  هنیزوب و  گـس و  اـب 

هجوت نید و  تریغ و  فرش و  دوب  هدش  هتـشاذگ  ناشرایتخا  رد  هک  یتاعتمت  دنداد و  یم  ناهدنامرف  هب  هک  يدایز  ياهقوقح  اب  دندومن و 
قوـقح زا  تیمورحم  ناـشتازاجم ، ِّلقادـح  دـندوبن  هارمه  ناشدـصاقم  و  هّیما ، ینب  اـب  هـک  یئاـهنآ  . دـندوب هدـیرخ  اـهنآ  زا  ار  حـلاصم  هـب 

دـننک و یعاـمتجا  یلم  ربـهر  اـی  ینید  ياوشیپ  کـی  درگ  هب  هدرک و  ماـیق  هکنآ  عقوت  يا  هعماـج  نینچ  زا  . دوـب يررقم  عـطق  یعاـمتجا و 
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مدرم همه  [ . 361  ] دنتـشاذگ اهنت  ار  نیـسح  دـندز و  دوخ  تداعـس  هب  اپ  تشپ  اذـل  تسا ؛ دـیعب  دـنزاس ، طقاس  ار  ناگماکدوخ  تموکح 
ناـمیا و توـق  يرکف و  دـشر  یحور و  تعاجـش  یلو  دـندوب  وا  شور  رکف و  رادـفرط  دنتـشاد و  یم  تسود  ار  مالّـسلا ـ  هـیلع  نیـسح ـ 

حلاصم يادف  ار  تقوم  رذگ و  دوز  عفانم  و  حلاصم ، تاماقم و  ریهز ، رح و  ملـسم و  بیبح و  دننام  دنناوتب  هک  دوبن  يردـق  هب  ناشتـشذگ 
[362 « ] َْکیَلَع ْمُُهفُویُـس  َو  َکَعَم  ْمُُهبُوُلق  :» تشاد هضرع  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ترـضح  هب  قدزرف  هک  هلمج  نیا  . دننک نید  يرای  هماع و 
؛ دهد یم  حرش  ًالماک  راگزور  نآ  رد  ار  مدرم  عضو  هک  دوب  یمامت  هلمج ي  کیتسا  هّیما  ینب  اب  ناشیاهریـشمش  یلو  وت ، اب  مدرم  ياهلد  .
ار مدرم  یقالخا  تعاجش  نادقف  یحور و  فعض  مه  و  دزاس ، یم  مولعم  بولق  رد  ار  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  یّلم  یناحور و  تیعقوم  مه 

مدرم نارـس  هب  تفگ : درک . یفرعم  هنوگنیدب  ار  هفوک  مدرم  تسا  البرک  يادهـش  زا  هک  يذئاع  عمجم  نب  هللادبع  نب  عمجم  . دنک یم  نایب 
ْمُهَتَِدئفَأ َّنِاَف  :» مدرم رئاس  اما  و  دندش ، تسدـمه  وت  اب  ینمـشد  ملظ و  رب  اهنآ  سپ  دـش ، رپ  ناشیاه  هسیک  و  دـش ، هداد  گرزب  ياه  هوشر 

یم هدیـشک  وـت  يور  هب  ناشاهریـشمش  یلو  تسا  لـیام  وـت  يوـس  هـب  ناـشاهلد  [ . 363 « ] َْکیَلَع ٌةَروُهـشَم  ًادَـغ  ْمُهَفُویُـس  َو  َکـَْیِلا ، يوْهَت 
تداهش همه  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  نارای  دندوب و  زور  نایرج  هب  دراو  نامدرم  مشاه و  ینب  هباحص و  دشاب  مولعم  هک  تسنیا  ضرغ  . دوش

ـ  نیـسح هک  میتشادـن  کش  میدوب ، يرایـسب  عمج  هک  تیب  لها  ام  تفگ : یم  هک  تسا  لقن  سابع  نبا  زا  . دـندرک یم  ینیب  شیپ  ار  دوخ 
نآ فارـصنا  رد  رارـصا  هک  رفعج  نب  هللادـبع  هیفنح و  نب  دـمحم  رمع ، نبا  ساـبع ، نـبا  [ . 364  ] دوش یم  هتـشک  فـط  رد  مالّـسلا ـ  هیلع 

شیپ ار  مولظم  دهاجم  ماما  نآ  تداهش  هک  دوب  تهج  نیا  زا  دندرک ، یم  رارکت  نادیهش  دّیس  نآ  زا  ار  دوخ  ياضاقت  دنتشاد و  ترـضح 
یتسه نانمؤم  دـیما  ،و  ناـگتفای هار  هناـشن ي  وت  دوش ، یم  شوماـخ  ادـخ  رون  يوش  هتـشک  وت  رگا  دـندرک : یم  ضرع  دـندومن ؛ یم  ینیب 

همه زا  رتهب  وا  دوب ! هاگآ  مدرم  تایحور  زا  عالطا و  اـب  شردـپ  دـج و  ياـهربخ  زا  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  صخـش  رتشیب  همه  زا  [ . 365]
َّلَق ِءـالِْبلِاب  اوُصُِّحم  اذِاَـف  ْمِِهتَنِْـسلَا  یلَع  ٌْقَعل  ُنیّدـلاَو  اْینُّدـلا ، ُدـیبَع  ُساـّنلَا  :» تسا ترـضح  نآ  زا  مـالک  نیا  و  تخانـش ، یم  ار  اـهنآ  سک 

دیوش یمن  دراو  امـش  درک : ضرع  و  دورن ، هفوک  هب  درک  اـضاقت  ترـضح  نآ  زا  همرکع  ینب  زا  رفن  کـی  هار  نیب  رد  یتقو  اذـل  « َنُوناّیَّدـلا
هچنآ ادخ ! هدنب ي  يا  [ . 366  ] ِهِْرمَا یلَع  ُبَْلُغی  َهللا ال  َّنِکل  َو  ِْيأَّرلا  َّیَلَع  ِّیِفَِخب  َْسَیل  ُهَّنِا  ِهللاَْدبَع  ای  :» دومرف ترضح  ریـشمش ، هزین و  رب  رگم 

. دش بلاغ  ناوت  یمن  ادخ  مکح  اضق و  رما و  رب  یلو  ینیب ؛ یم  وت  هک  تسا  نامه  راک  نایاپ  تسین و  هدیشوپ  نم  رب  یتفگ 

دوخ تداهش  زا  نیسح  ماما  ربخ 

دوخ نایفارطا  هیحور ي  تیوقت  يارب  هراومه  دیامن ، فرصت  ار  يرادمامز  دنسم  دنک و  يربهر  ار  یـسایس  بالقنا  کی  دهاوخب  سکره 
تعاجش زا  دیامن ، یم  یئارـس  هسامح  دنک ، یم  یفرعم  بولغم  هدنزاب و  ار  فرط  حتاف و  هدنرب و  ار  دوخ  نمـشد ، هیحور ي  فیعـضت  و 

شنارادفرط ات  دنک  یم  ینارنخس  دناوخ ، یم  هباطخ  دیوگ : یم  دنک  یم  بلاغ  نمشد  رب  ار  وا  هک  یطیارش  تازایتما و  تیعمج و  دوخ و 
هب یهاگ  و  هیانک ، هب  یهاگ  اهینارنخس  رد  دروآ و  نایم  هب  شناسک  دوخ و  ندش  هتشک  زا  نخس  رگا  نکیل  . دنـشاب وا  فده  لابند  لدیوق 

میب و بلق و  فعـض  بجوم  ًاعبط  هک  دنک  مالعا  ار  دوخ  تداهـش  گرم و  دروآ و  نایم  هب  نخـس  دوخ  كاندرد  تشونرـس  زا  تحارص 
هکنآ رب  هوالع  اریز  تسین ، تسایر  تسایـس و  شدـصقم  هتفرگ  شیپ  هک  یتضهن  رد  دوش  یم  مولعم  ددرگ ، یم  هدومزآان  مدرم  تشحو 

تموکح و هب  یهتنم  شتـضهن  هکنیا  زا  درب و  یم  ناـیم  زا  زین  ار  لـصاح  دوجوم و  لـیاسو  دـنیب ، یمن  كرادـت  ار  نآ  لـیاسو  بابـسا و 
دراد و رگید  فدـه  دـبال  یـسک  نانچ  و  تسین . راگزاس  یـسایس  ضارغا  نیمأت  اب  نانخـس  نیا  . دـنک یم  سویأـم  ار  مدرم  دوش  تساـیر 

علخ زا  و  داد ، یم  ربخ  دوخ  لتق  زا  ررکم  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  . درک ادیپ  دـیاب  یـسایس  روما  ءاروام  رد  تضهن  مایق و  رد  ار  وا  كرحم 
ترضح نآ  اب  هک  تسناد  یم  فلکم  فّظوم و  ار  همه  دنچ  ره  ، دادن ربخ  یسک  هب  تموکح  لیکشت  یمالسا و  کلامم  فرـصت  دیزی و 

یمایق نینچ  هک  تسناد  یم  یلو  دنیامن  اپ  رب  بالقنا  شروش و  وا  دض  هب  دنزرو و  عانتما  وا  تعاطا  دـیزی و  اب  تعیب  زا  دـننک و  يراکمه 
خـساپ رد  یهاگ  درک . یم  مالعا  مدرم  هب  ار  دوخ  تداهـش  اذل  دنوش . هتـشک  دـنیامن و  مایق  دـیاب  لیلق  یعمج  اب  شدوخ  و  دـش ، دـهاوخن 
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هب باوخ  نآ  رد  و  مدید ، باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  نم  : دومرف یم  دورن  قارع  هب  دـنکن و  رفـس  دنتـساوخ  یم  ترـضح  نآ  زا  هک  یناسک 
ما هتفگن  یسک  هب  ار  نآ  دومرف : ؟ دوب هنوگچ  باوخ  نآ  دندرک : ضرع  تسا . رتراوازس  مهد  ماجنا  ار  راک  نآ  رگا  هک  مدش  رومأم  يراک 
هک یعـضو  رد  ترـضح  نآ  اب  رمع  نب  هللادـبع  سابع و  نبا  هکیماگنه  [ . 367  ] منک تاقالم  ار  ادـخ  ات  تفگ  مهاوخن  مه  یـسک  يارب  و 
ود ره  هکنآ  زا  دعب  دش ، ینالوط  اهنآ  نیب  نخس  و  دوش ، فرـصنم  تشاد  هک  یمیمـصت  زا  ماما  هکلب  ات  دنتفگ  یم  نخـس  دوب  هدمآ  شیپ 
رد نم  وت  رظن  رد  ایآ  مسق ! ادخ  هب  ار  وت  : دومرف رمع  نب  هللادبع  هب  ترضح  نآ  نایاپ  رد  دندرک  قیدصت  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  راتفگ 

: تفگ رمع  نبا  . نک راـهظا  ار  تدوخ  رظن  تسنیا  ریغ  وت  رظن  رگا  متـسه ؟ اـطخ  رب  هدـمآ  وـلج  هک  يرما  رد  ما و  هتفرگ  شیپ  هک  یـشور 
تبارق تراهط و  رد  یسک  وت  دننام  دهد . یمن  رارق  اطخ  هار  رب  ار  دوخ  ربمغیپ  رتخد  رسپ  دنوادخ  یتسین و  اطخ  رب  وت  هک  تسا  هاوگ  ادخ 

هدز اهریـشمش  وت  يابیز  وکین و  يور  هب  هکنآ  زا  مکانمیب  نم  اما  دـنک ، تعیب  دـیابن  دـیزی  لثم  اب  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  اب 
( وزرآ نیا  تسا  رود  ینعی  ! ) تاهیه دومرف : مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  . نکن تعیب  زگره  دیزی  اب  یتساوخ  رگا  و  درگ ، زاب  هنیدم  هب  ام  اب  دوش 

هتـشادن یـسرتسد  نم  هب  رگا  مدرم  نیا  رمع ! رـسپ  يا  منک ، یگدنز  رطاخ  تغارف  تینما و  اب  اجنآ  رد  مدرگرب و  هنیدـم  هب  مناوتب  نم  هک 
ییحی رس  هک  تسنیا  ایند  يراوخ  زا  هک  یناد  یمن  ایآ  . دنشکب ارم  هکنآ  ای  منک  تعیب  تهارک  اب  هک  نیا  ات  دنبایب  ات  دننک  بلط  ارم  دنشاب ،
یئاقآ هکلب  دیـسرن ، ینایز  ییحی  هب  متـس  نیا  زا  دـمآ و  رد  نخـس  هب  رـس  دـندرب و  لیئارـسا  ینب  ناراکانز  زا  يراکانز  يارب  ار  ایرکز  نب 
دنتـشک ار  ربمغیپ  داتفه  باتفآ  عولط  ات  دادـماب  زا  لیئارـسا  ینب  هک  یناد  یمن  ایآ  ؟ تسا ءادهـش  ياقآ  تمایق  زور  رد  تفای و  ار  نادـیهش 

باتـش اهنآ  هذخاؤم  رد  ادخ  و  دنا . هدادن  ماجنا  یتیانج  هکنیا  لثم  دنتـشگ . لوغـشم  شورف  دـیرخ و  هب  دنتـسشن و  اهرازاب  رد  نآ  زا  سپ 
هاگ هسوب  هک  ار  كراـبم  فاـن  ترـضح  نآ  اـت  درک  اـضاقت  رمع  نب  هللادـبع  سپـس  [ . 368 [ ؟ تفرگ یتخـس  هـب  اـهنآ  رب  سپـس  و  درکن ،
رد هک  مراپس  یم  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : تسیرگ و  دیسوب و  ار  نآ  راب  هس  هللادبع  دومنب ، دوب  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر ـ  ترضح 

زاـمن تعکر  دـنچ  شدـج  ربق  رـس  رب  یبش  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هک  هدرک  تیاور  یفوک  مثعا  نبا  [ . 369  ] دش یهاوخ  دیهش  رفـس  نیا 
! ایادخ یناد . یم  هدمآ  شیپ  نم  يارب  هچنآ  و  متسه ، وت  ربمغیپ  رتخد  رسپ  نم  تسا ، دّمحم  وت  ربمغیپ  ربق  نیا  ادخ ! : تفگ سپـس  دناوخ ،

نآ رد  هک  سکنآ  ربق و  نیا  قح  هب  وت  زا  نم  مرامش  یم  رکنم  تشز و  ار  دب  راک  رکنم و  مراد و  یم  تسود  ار  کین  راک  فورعم و  نم 
هیرگ لوغشم  سپس  . تسا نینمؤم  وت و  ربمغیپ  ياضر  ثعاب  تسا و  نآ  رد  وت  ياضر  ار  هچنآ  ینک  رایتخا  نم  يارب  هک  مهاوخ  یم  تسا 

یعمج نایم  رد  ار  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  تفرگ ، ار  ترضح  نآ  یکبس  باوخ  دراذگ ، ربق  رب  ار  رـس  حبـص  کیدزن  ات  دش 
نامز رد  ار  وت  منیب  یم  ایوگ  نیـسح ! ای  نم  بیبح  : دومرف دیـسوب و  ار  شمـشچ  ود  نایم  دنابـسچ و  هنیـس  هب  ار  وا  دمآ  دـید  ناگتـشرف  زا 

باریس ار  وت  یسک  و  یماک ، هنشت  ماگنه  نیا  رد  وت  و  نم ، تما  زا  یهورگ  نایم  رد  هدیربرس  هتـشغآ و  نوخ  هب  البرک  نیمز  رد  یکیدزن 
ای نم  بیبح  . تسین یبیـصن  ادخ  دزن  ار  نانآ  دناسرن . اهنآ  هب  ارم  تعافـش  ادخ  دـنراد . ارم  تعافـش  دـیما  مدرم  نآ  متـس  نیا  اب  و  دزاسن ،

یمن هجرد  نآ  هب  هک  تسا  يا  هجرد  تشهب  رد  ار  وت  و  دنتـسه . وت  رادید  قاتـشم  و  دنا ، هدش  دراو  نم  رب  تردارب  ردام و  ردـپ ، نیـسح !
دیاب وت  نیسح ! ای  دومرف : . ربب دوخ  اب  ریگب و  ارم  تسین  ایند  هب  تشگزاب  هب  یتجاح  ارم  هادج ! ای  درک : ضرع  نیسح  . تداهش هب  رگم  یسر 

رد تمایق  زور  تردـپ ، يومع  ومع و  ردارب ، ردام ، ردـپ ، وت ، یـسرب ؛ نآ  میظع  باوث  هب  و  دوش ، وت  يزور  تداهـش  اـت  يدرگرب  اـیند  هب 
تیب و لها  يارب  ار  باوخ  نآ  دش  رادیب  باوخ  زا  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  یتقو  . دیوش تشهب  لخاد  ات  دیوش  یم  روشحم  هدحاو  هرمز ي 

لوسر تیب  لها  زا  یـسک  ملاع  برغ  قرـش و  رد  زورنآ  رد  هک  يدح  هب  دش  دایز  ناشهودنا  هصغ و  درک ، تیاکح  بلطملادبع  نادنزرف 
هک هدرک  لقن  نیدباعلا  نیز  ترضح  زا  همغلا  فشک  رد  [ . 370  ] دوبن رتشیب  شهودنا  هصغ و  هیرگ و  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ ـ 
زا هک  دومرف  يزور  هلمج  نآ  زا  تفگ و  یمه  نخـس  اـیرکز  نب  ییحی  تداهـش  زا  مردـپ  میتـسب  راـب  میدـمآ و  دورف  لزنم  ره  هب  دومرف :

[ . 371  ] دندرب لیئارسا  ینب  زا  يا  هیناز  نز  دزن  هیده  هب  دندیرب و  ار  ییحی  رهطمرس  هک  تسنیا  یلاعتیراب  دزن  ایند  يراوخ 

همظعم هکم  زا  ترجه 
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هب سدقم  ناکم  ماقم و  یصخش و  ره  مارتحا  تیعقوم و  زا  و  دننک ، یمن  يراددوخ  دهاشم  هسدقم و  نکاما  رد  نصحت  زا  یسایس  نادرم 
تـسب نب  کی  رد  ار  فرط  تسا  هماع  مارتحا  دروم  هک  هسدـقم  نکاـما  رد  ندـش  نصحتم  . دـنزاس یم  رگنـس  هدومن و  هدافتـسا  دوخ  عفن 

مشخ و دروم  دوش و  یم  هتـساک  سوفن  رد  وا  تیعقوم  زا  دـیامن  کته  ار  سدـقم  ناـکم  نآ  مارتحا  رگا  اریز  دراذـگ ؛ یم  یفرع  ینید و 
هنامـصخ تامادقا  رظان  دنیـشنب و  و  دراذگب ، زاب  ار  نمـشد  تسد  دیاب  دنک  مارتحا  ناکم  نآ  زا  دهاوخب  رگا  دریگ و  یم  رارق  مومع  رفنت 

ادخ مرح  ینعی  دوب ، نما  لحم  مرتحم و  نیملسم ، ًاصوصخم  للم  مامت  رظن  زا  هک  هنکما  نیرتسدقم  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  . دشاب وا  ي 
. دوب نما  لحم  نمأم و  ًانِمآ » َناک  ُهَلَخَد  ْنَم   » مکح هب  هک  یـسدقم  نیمزرـس  ناـکم و  دوب . هدـیزگ  لزنم  مارحلا ، دجـسم  همظعم و  هکم  و 

هحلسا اجنآ  رد  دنتـشاد  رگیدکی  اب  هک  اه  هنیک  اهینمـشد و  مامت  اب  دندرک و  یم  تیاعر  ار  نآ  مارتحا  زین  تیلهاج  مدرم  هک  ینمأم  نامه 
ینب هیلع  توعد  بالقنا و  زکرم  نیرتهب  نیـسح  يارب  نیمزرـس  نیا  ًاعبط  . دـنداد یم  همتاـخ  دربن  گـنج و  هب  دـندارذگ و  یم  نیمز  رب  ار 

نوریب رهش  زا  ار  دیزی  لماع  دنک و  مایق  هکم  رهش  رد  تسناوت  یم  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  . دوب تصرف  نیرتهب  نوشق و  يروآ  عمج  و  هّیما ،
هکم هب  دیزی  هک  دش  یم  نیا  هجیتن  دـنک ، توعد  بالقنا  شروش و  هب  ار  مدرم  دـسیونب و  اهرهـش  فارطا و  هب  اه  همان  اجنامه  زا  دـیامن و 

دـصقم مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  اما  . دومن یم  ماـع  لـتق  ار  هکم  لـها  بارخ و  ار  هبعک  و  درک ، یم  هرـصاحم  ار  هکم  و  داتـسرف ، یم  نوشق 
هک دوب  نیا  هّیما  ینب  هب  شضارتعا  وا  درامشب . کبـس  ار  تاسدقم  ادخ و  رئاعـش  تامرحم و  هک  دوبن  مه  یـسک  و  [ 372  ] تشادن یسایس 

مارتحا هیما  ینب  هک  دـیآ  شیپ  يروط  راک  نایرج  دـش  یم  یـضار  هنوگچ  سپ  دـنا  هدرک  عیاض  ار  ماکحا  رئاعـش و  کته و  ار  تاـمرحم 
دهاشم و مامت  هب  بدا  هئاسا ي  هناخ و  بیرخت  دجـسم و  کته  بجوم  هکم  رد  مایق  نالعا  هک  تسناد  یم  وا  دنیامن . کته  ار  ادخ  مرح 

مایق زکرم  ار  مرح  هکنیا  زا  اذل  دیدرگ ، راکشآ  ریبز ، مایق  ماگنه  اهدعب  نیسح ، يأر  تناتم  یـشیدنا و  رود  نیا  دش ، دهاوخ  مرح  فقاوم 
، دنکن مه  تعیب  دنزن و  یفرح  دنامب و  هکم  رد  هک  دوب  ترـضح  نآ  لباقم  زین  رگید  هار  کی  . دومرف يراددوخ  ًادج  دـهد  رارق  تضهن  و 

ترـضح نآ  هب  رگید  یـضعب  سابع و  نبا  رمع و  نب  هللادبع  هک  دوب  يداهنـشیپ  نیا  دزرو . عانتما  دیزی  تعیب  زا  و  دنیـشنب ، تسب  اجنآ  رد 
رد و  نکن ، تعیب  دیزی  اب  و  نامب ، اج  نیمه  رد  دش  دهاوخن  امـش  ضرعتم  یـسک  مرح ، مارتحا  هب  نوچ  هک  دندش  راتـساوخ  و  دـنداد ، یم 

ار ترـضح  نآ  هیما  ینب  تسناد  یم  اریز  تفریذپن  مه  ار  داهنـشیپ  نیا  ماما  . امرف تماقا  مرکم  مرتحم و  ادـخ ، هناخ  راوج  نما و  لحم  نیا 
مرح مارتحا  هب  دنتـسین و  رادرب  تسد  وا  زا  دشاب  هناخ  رد  ای  هبعک  هدرپ ي  ریز  رد  هچ  رگا  دنبای  تسد  وا  هب  اجکره  رد  و  تشک ، دـنهاوخ 

دنزیرب ار  شنوخ  دننک و  هلمح  ترضح  نآ  رب  ناهگان  جح  مسوم  نامه  رد  هک  دنا  هتـشامگ  ار  یناسک  تسناد  یم  . دنرادن هجوت  هبعک  و 
نکمم اریز  دش ؛ یمن  يرمث  رمثم  مالـسا  يارب  شتداهـش  تفر و  یم  رده  هب  شنوخ  مه  دـش و  یم  کته  مرح  مارتحا  مه  تروصنیا  رد 

هیلع نیسح ـ  تهجنیا  زا  . دنک ریگتسد  ترضح  نآ  لتق  رد  هئطوت  تکرش و  مسا  هب  ار  یعمج  دزادنیب و  هابتشا  هب  ار  مدرم  هکم  مکاح  دوب 
مرح تمرح  وا  هطـساوب  داد  ربخ  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربـمغیپ ـ  هک  دـشابن  سکنآ  اـت  تفرگ  هکم  زا  جورخ  هب  میمـصت  مالّـسلا ـ 

« ُتْذِخَُال ْلِجْعَا  َْمل  َْول  :» دومرف دیـسرپ  کسانم  يادا  زا  شیپ  هّکم ، زا  جورخ  ترـضح و  نآ  باتـش  تلع  زا  قدزرف  یتقو  . دوش یم  کته 
ارم یتقو  و  دـننک . یمن  میاهر  دـنزیرن ، ار  منوخ  اـت  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : یم  زین  .و  مدـش یم  ریگتـسد  مدرک  یمن  باتـش  رگا  [ . 373]

مردپ دومرف : ریبز  نبا  هب  [ . 374  ] دنوش رتراوخ  ضیح  هقرخ  زا  هکنآ  ات  دزاس  لیلذ  ار  اهنآ  هک  ار  یسک  دزاس  طلـسم  اهنآ  رب  ادخ  دنتـشک 
هک درک  لقن  يربط  [ . 375  ] مشاب سکنآ  هک  مرادـن  تسود  نم  دـیامن و  یم  کته  ار  نآ  تمرح  هکم ، رد  یـسیئر  هک  درک  ثیدـح  ارم 

یمن دـنک  تیادـف  ار  اـم  ادـخ  دـنتفگ : تـفگ ؟ هـچ  ریبز  نـبا  دـیناد  یم  اـیآ  دوـمرف : ترـضح  تـفگ ، ینخـس  ترـضح  نآ  اـب  ریبز  نـبا 
نوریب بجو  کی  نم  رگا  مسق  ادخ  هب  دومرف : سپـس  منک . مهارف  تیعمج  هدع و  تیارب  زا  ات  شاب  دجـسم  نیمه  رد  تفگ  دومرف : . میناد

یم کته  مرح  تمرح  دش  یم  هتشک  مرح  لخاد  رگا  اریز   ) موش هتشک  مرح  لخاد  بجو  کی  ات  مراد  تسود  رتشیب  موش  هتـشک  مرح  زا 
، مسق ادخ  هب  دنناسر ، یم  لتق  هب  دنروآ و  یم  نوریب  ارم  مشاب  مه  ناگدنبنج  زا  يا  هدـنبنج  هنال ي  رد  نم  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  و  دـش ،)
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[ . 376  ] دندرک کته  ار  هبنش  مارتحا  دوهی  هچنانچ  دننک ، یم  کته  ارم  مارتحا 

تعیب لح 

هجیتن یسایس  بالقنا  هاپس  زابرس و  دارفا و  نودب  تسا و  دارفا  تیعمج و  تارفن و  هّدع و  هب  جاتحم  یسایس  بالقنا  کی  هک  تسا  مولعم 
ار وا  ناوت  یمن  دـهدن ، تیمها  هاپـس  نوشق و  عمج  هب  دـهدب و  تموکح  اب  تفلاخم  نالعا  دـنک و  مایق  یـسک  رگا  سپ  . دوش یمن  شخب 

رود زا  شیوخ  مایق  هودـنا  رپ  نایاپ  زیگنا و  نزح  تبقاع  مالعا  اب  ار  دوخ  رکـشل  تفر و  رتولج  مه  نیا  زا  رگا  و  تسناد . تساـیر  بلاـط 
تنطلـس تسایـس ، رکف  دوش  یمن  مهتم  هک  يرکف  هب  مایق  نیا  ربهر  داد ، يریگ  هراـنک  هزاـجا  اـهنآ  هب  ًامـسر  هکلب  تخاـس و  قرفتم  دوخ 

اهنابز هب  هراومه  درک ، قارع  تمیزع  هکم  زا  هکم و  هب  ترجه  مزاع  هنیدم  زا  هک  یماگنه  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  . تسا تموکح  یبلط و 
ماـگنه هکم ، رد  هک  يا  هبطخ  رد  . تخاـس یم  هاـگآ  دوخ  تشونرـس  زا  داد و  یم  ربخ  تداهـش  زا  ار  دوخ  ناـیفارطا  فلتخم ، ياـهنایب  و 

دندیـسر مسحوذ  لزنم  هب  یتقو  . داد ربخ  تضهن  نیا  زیگنا  مغ  ناـیاپ  زا  ار  دوخ  باحـصا  ررکم  هار  نیب  رد  و  درک ، ءاـشنا  قارع  تمیزع 
َْمل یّتَح  ًاّدِج  ْتَّرَّمَتْـساَو  اُهفوُْرعَم ، ََربْدَا  َو  ْتَرَّکَنَت  َو  ْتَرَّیَغَت ، دَق  اْینُّدلا  َّنِا  َو  َنْوََرت ، ْدَق  ام  ِْرمَْالا  َنِم  َلََزن  ْدَق  ُهَّنَا  دـعب  اّمَا  :» دـناوخ ار  هبطخ  نیا 

َبِغْرَِیل ُْهنَع  یهانَُتی  َلِطابلا ال  َّنَأ  َو  ِِهب ، ُلَمُْعی  َّقَْحلا ال  َّنَا  َنْوََرتالَا  ِلـیبَْولا . یَعْرَْملاَـک  ٍْشیَع  ُسیـسَخ  َو  ِءاـنِْإلا  ٌَۀبابُـصَک  ٌَۀبابُـص  ّـِالا  اـْهنِم  ِْقبَی 
دینیب و یم  هک  هچنآ  هدمآ  دورف  نونما  [ . 377 « ] امََرب ِّالا  َنیِملاّظلا  َعَم  َةایَْحلا  َو َال  ًةَداعَـس ، ِّالا  َتْوَْملا  َيرَأ  یِّنِاَف ال  ًاقُِحم  ِهللا  ِءاِقل  یف  ُنِمؤُملا 
رد هک  یبآ  كدنا  رگم  هدنامن  اج  هب  يزیچ  و  تسا ، هتفر  شیگدنز  و  هدرک ، تشپ  شیاهیبوخ  و  هدش ، شوخان  تشز و  نوگرگد و  ایند 

و دوش ، یمن  لمع  نادب  هک  ار  قح  دینیب  یمن  ایآ  دشاب . میخو  شنایاپ  تبقاع ، دـب  هاگارچ  لثم  هک  یتسپ  شیع و  و  دـشاب ، بآ  فرظ  هت 
ار تداهش )  ) گرم نم  هک  یتسارب  دنیزگرب  ار  ادخ  رادید  نمؤم  دیاب  دوش ؟ یمن  یهن  ياریذپ  دتسیا و  یمن  زاب  یسک  نآ  زا  هک  ار  لطاب 

راهظا ینابزب  یعونب ، کی  ره  ماما  ياـفو  اـب  باحـصا  ماـگنه  نیا  رد  . منیب یمن  تلـالم  زج  ار  ناراکمتـس  نیا  اـب  یگدـنز  تداعـس و  زج 
مینیزگرب یگدنز  رب  ار  تداهش  ام  دشابن  تداهش  زج  یگرم  و  دشاب ، نادیواج  ام  يارب  ایند  رگا  : دنتفگ دندرک و  يراثن  ناج  و  يرادافو ،

اب و  تسود ، وت  ناتـسود  اب  میتباث  دوخ  تریـصب  تین و  رب  ام  دنیامن . هراپ  هراپ  ار  ام  ياضعا  دنـشکب و  ار  ام  وت  ربارب  رد  هک  مینک  راختفا  و 
هب ار  دوخ  لتقم  تداهـش و  لحم  دیـسر  البرک  نیمز  هب  یتقو  [ . 378  ] تسا اهتنم  ام  رب  وت  دوعـسم  دوجو  هب  ار  ادخ  مینمـشد . وت  نانمـشد 

اُنتَعیش اَنلَذَخ  ْدَق  :» دومرف و  داد ، یهاگآ  رطقی  نبا  هللادبع  ملسم و  تداهش  زا  ار  باحصا  دیـسر . هلابز  لزنم  هب  هک  یماگنه  داد . ناشن  اهنآ 
دیاب ددرگ  زاب  دراد  یم  تسود  امش  زا  سکره  دنتشاذگ  او  ار  ام  ام ، هعیـش ي  « ٌمامِذاّنِم ِْهیَلَع  َْسَیل  ْفِرَْـصنَْیلَف  َفارِْـصنِْالا  ُمُْکنَم  َّبَحَا  ْنَمَف 

ناگدومزآ ناگدـیزگرب و  زج  دـندش و  هدـنکارپ  قرفتم و  تسار  پچ و  زا  مدرم  نآ  تقو  نیا  رد  . تسین یتعیب  وا  رب  ار  ام  هک  ددرگ  زاب 
دندوب لوغـشم  نآرق  توالت  اـعد و  و  زاـمن ، رکذ ؛ تداـبع ، هب  ادـخ  نادرم  نآ  هک  یماـگنه  اروشاـع  بش  رد  [ . 379 « ] دنامن یقاب  یـسک 

یَلَع ُهُدَـمْحَا  َو  ِءاـنَثلا ، َنَسْحَا  ِهللا  یَلَع  یْنُثا  :» دوـمرف دـناوخ ، ار  هبطخ  نیا  و  دـمآ ، اـهنآ  عـمج  ناـیم  رد  مالّـسلا ـ  هـیلع  نیـسح ـ  ناـشیاقآ 
ًةَِدْئفَا َو  ًاراْصبأ ، َو  ًاعامسَا ، اَنل  َْتلَعَجَو  ِنیّدلا ، ِیف  انَتْهَّقَفَو  َنآرُْقلا ، اَنَتْمَّلَع  َو  ِةَُّوُبْنلِاب ؛ انَْتمَرکَا  ْنَا  یَلَع  َكُدَمْحَا  یَّنِا  َّمُهّللَا  ِءاّرَـضلا ، َو  ، ِءاّرَـسلا

ُهللا ُمُکازَجَف  یْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  َلَصْوَا  َو ال  ََّربَا ، ٍْتَیب  َلْهَا  َو ال  یباحْصَا ، ْنِم  ًاْریَخ  َو ال  یفْوَا ، ًاباحْصَا  ُمَلْعَا  یِّنِاَف ال  دَْعب  اّمَا  َنیرِکاّشلا  َنِم  انلَعْجاَف 
یّنِم ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ٍّلِح  یف  ًاعیمَج  اوُِقلَْطناَف  ْمَُکل  ُْتنَذَا  ْدَـق  یِّنِا  َو  الَا  ِءالُؤه . ْنِم  ًامْوَی  اَنل  َّنَا  ُّنُظَُأل  ُهَّنِا  َو  الَا  ُْمْتنَواـع ، َو  ُْمتْرَْربَا  ْدَـقَف   ) ًاْریَخ یّنَع 

رتوکین هب  ار  ادـخ  :» دومرف [ . 380 « ] يْریَغ َنوُدـیُری  َْسَیل  ْمُهَّنِاَف  ُمْوَقْلا ، ِءالُؤه  َو  ینْوَعَد  َو  ًالَمَج ، ُهوُذِـخَّتاَف  ْمُکَیِـسَغ  ْدَـق  ُلیَّللا  اَذـه  َو  ٌمامِذ ،
یمارگ توبن  هب  ار  ام  هک  میامن  یم  دمح  ار  وت  ایادخ  منم . یم  ساپس  دمح و  یشوخان  یـشوخ و  رد  ار  وا  و  منک ، یم  انث  حدم و  یهجو 

اما  ) هدب رارق  نارازگرکش  زا  ار  ام  سپ  يداد  رارق  لد  شوگ و  مشچ و  ام  يارب  يدیـشخب و  ام  هب  نید  هقف  یتخومآ و  امب  نآرق  یتشاد و 
شاداپ ار  امـش  ادخ  مناد ، یمن  دوخ  تیب  لها  زا  رتدـنویپ  اب  رتوکین و  یتیب  لها  و  دوخ ، باحـصا  زا  رتهبو  رتافو  اب  ار  یباحـصا  نم  دـعب )

، دـیورب یگمه  هک  مداد  نذا  امـش  هب  . تسا شیپ  رد  تخـس  يزور  نانیا  اب  ار  ام  دـیدروآ  اج  هب  ار  يرای  یکین و  طرـش  هک  دـهد . کـین 
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دیراذگب مدرم  نیا  اب  ارم  و  دیهد ، رارق  دوخ  بکرم  ار  بش  یکیرات  نیا  تسین . یتعیب  دهع و  امـش  رب  مدوشگ ، زاب  امـش  زا  ار  دوخ  تعیب 
طرش و  دنتساخرب ، تبون  هب  کی  ره  ماما  باحـصا  ناگدازردارب و  ناردارب و  زین  اجنیا  رد  «. دننکن بلط  ار  یـسک  رگید  نم  زج  نانیا  اریز 

لاح رد  ار  اهنآ  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  سپس  . تسا ایلوا  ایفصا و  قشمرس  تسا  یقاب  ناهج  ات  هک  دنتفگ  ینانخـس  دندروآ و  اجب  يرادافو 
مینیب یم  هچنانچ  [ . 381  ] دیدرگ دوخ  تاّمهم  هب  تیـصو  اهراک و  هب  یگدیـسر  لوغـشم  تشگزاب و  همیخ  هب  تشاذـگ و  تدابع  اعد و 
ءاطعا تمینغ و  حتف و  زا  زگره  داد و  یم  یهاگآ  راک  نایاپ  زا  ار  دوخ  نارای  باحـصا و  هراومه  اروشاع  بش  ات  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ 
هچنانچ نیاربانب  . تشادن یکرحم  ثعاب و  نامرف  لاثتما  یعرش و  فیلکت  ادخ و  رما  زجب  دروآ و  یمن  نایم  هب  ینخـس  تموکح  بصنم و 
دنچره دیامنب  تسا  هدوب  هیما  ینب  مشاه و  ینب  نیب  هک  یتافالتخا  ای  یسایس  للع  هب  لیلعت  ار  ماما  مایق  یسک  رگا  تسا  اطخ  رایـسب  میتفگ 

نامه دـیزی ، ینمـشد  تدـش  تابجوم  زا  دوب و  هلیبق  ود  نیا  رکف  فالتخا  یحور و  تارفانم  یقالخا و  نیابت  ساسا  رب  زین  تاـفالتخا  نآ 
مایق یلو  . دوب هدرک  بسک  هیما  ینب  تیبرت  دـساف  طیحم  رد  هک  دوب  یتشز  قالخا  مشاـه و  ینب  هب  تبـسن  شلیماـف  وا و  هنیرید  ياـه  هنیک 

ـ  مّلسو هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  تثعب  هچنانچ  دریگب . همشچرس  هتشذگ  تافالتخا  نآ  زا  هک  دوب  نیا  زا  رتالاب  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ 
یم هک  يا  هملک  هناگی  دوبن و  فـالتخا  نیا  زین  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماـیق  تلع  تشادـن ، هیما  ینب  مشاـه و  ینب  فـالتخا  هب  یطاـبترا 

اب هک  دوب  یعقاو  يریذپ  نامرف  یهلا و  تیرومأم  کی  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تضهن  هک  تسنیا  میئوگب  ترـضح  نآ  مایق  تلع  رد  میناوت 
. تشادن یطابترا  هنوگ  چیه  يویند  عفانم  يرادمامز و  تموکح و  دنسم  فرصت  تسایس و 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

خیراـت ربتعم  بتک  رد  [ . 382 ( ] َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َکـِئلُواَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْـهنَی  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمأَـی  َو  ِْریَْخلا  َیِلا  َنوُعْدَـی  ٌۀَُّما  ْمُْکنِم  ْنُکَْتلَو  )
نمحرلا هللا  مسب  :» تشاگن ار  تیـصو  نیا  هیفنح  دمحم  هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  شردارب  يارب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هک  هدش  تیاور 

نیـسح اـنامه  «» هیفنحلا نبا  هب  فورعم  یلع  نب  دـمحم  شردارب  هب  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  درک  تیـصو  هک  هـچنآ  تـسنیا  مـیحرلا .
هک ار  ینید  تعیرـش و  تسا ، وا  هداتـسرف ي  هدنب و  دّـمحم ، هکنیا  تسین و  وا  يارب  یکیرـش  هکنیا  ادـخ و  یگناگی  هب  دـهد  یم  یهاوگ 

مامت ادـخ  هکنیا  و  تسین ، نآ  رد  یکـش  دـمآ و  دـهاوخ  تمایق  و  تسا ، قح  شتآ ، تشهب و  هکنیا  و  دروآ ، قح  بناـج  زا  قح  هب  دروآ 
يارب هکلب  مدشن ، نوریب  متـس  داسف و  يارب  قح و  لوبق  زا  يراددوخ  نایغط و  زواجت و  يارب  زا  نم  انامه  «.» تخیگنا دهاوخرب  ار  ناگدرم 

ربمغیپ و مدج  شور  هریـس و  رب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخ  یم  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  دّمحم ـ  مدج  تما  روما  حالـصا 
در سک  ره  و  تسا ، قح  هب  یلوا  دـنوادخ  سپ  قح ، نتفریذـپ  هب  ارم  دریذـپب  سکره  سپ  مورب ، مالّـسلا ـ  هیلع  بلاطیبا ـ  نب  یلع  مردـپ 

تسا نم  تیـصو  نیا  ردارب ! يا  تسا  ناگدننک  مکح  نیرتهب  ادخ  دنک و  مکح  قح  هب  نم  موق  نم و  نایم  ادخ  ات  منک  ربص  نم ، رب  دنک 
نیا [ . 383 « ] میظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  ِّالا  َةَُّوق  الَو  يدُْهلا ، َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  َو  َْکیَلَع ، ُمالَّسلاَو  ُبینُا  ِْهَیِلا  َو  ُْتلَّکََوت ، ِْهیَلَع  ِهللاِاب  ِّالا  یقیفَْوت  امَو  » وت يوسب 

ـ  مالّـسلا هیلع  نیـسح ـ  قح  رد  ناناملـسم  زا  يدحا  هچ  رگا  یفن . هبنج  رد  اما  . تسا تابثا  یفن و  رب  لمتـشم  دیحوت  هملک  دـننام  تیـصو 
یقح دیزی  اب  تعیب  فرط  رد  اریز  دشاب  قح  لوبق  زا  يراددوخ  ای  متـس  و  زواجت ، و  داسف ، مایق  نیا  زا  شتین  دـصق و  هک  داد  یمن  لامتحا 

و دنسانشن ، ار  وا  مدرم  هک  دوبن  یسک  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  . درامشب قح  لوبق  زا  یچیپرس  ار  نآ  زا  يراددوخ  یسک  هک  دش  یمن  روصت 
هدینادرگ و كاپ  یشیالآ  سجر و  ره  زا  ریهطت  هیآ  حیرصب  ار  وا  ادخ  . دنشابن هاگآ  وا  نادجو  تراهط  ریمـض و  یکاپ  سفن و  تمالـسب 

هاگتسد و  تموکح ؛ نانادرگراک  هکنیا  يارب  یلو  . دوب هدش  نالعا  اطخ  زا  وا  تمصع  و  تینوصم ، نیلقث  روهشم  حیحـص  ثیدح  قبط  رب 
رد ار  عالطا  یب  ناحول  هداس  و  دننزن ، ترضح  نآب  ناشدوخ ، لفاحم  رد  ار  یتمهت  نینچ  يوما  تلود  رودزم  ياهنابز  اهملق و  و  یتاغیلبت ،
ملظ ینارذگشوخ و  ای  یهاوخدوخ و  يور  زا  نم  « ًاِملاظ الَو  ًادِسْفُم ؛ الَو  ًارََطب ، الَو  ًارَشَا  ْجُرْخَا  َْمل  یِّنِا  :» تشون ار  هلمج  نیا  دنزادنین  ههبش 
هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  ٍدَّمَُحم ـ  يّدَـج  ِۀَُّما  یف  ِحالـصِْالا  ِبَلَِطل  َتْجَرَخ  امَّنِا  :» دومرف ار  هلمج  نیا  تابثا  هبنج  رد  اما  . مدـشن جراـخ  هنیدـم  زا 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


ـ  مالّسلا هیلع  نیسح ـ  هلمج  نیا  رد  ...«. ِبلاط یبَا  ِْنبا  َِّیلَع  یبَا  َو  يّدَج  ةَریِسب  ٌریسَا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهنَا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َرَمآ  ْنَا  ُدیُرا  مّلـسو ـ 
شور زا  يوریپ  .4 ـ  رکنم زا  یهن  .3 ـ  فورعم هب  رما  .2 ـ  تما روما  حالصا  :1 ـ  درک مالعا  هدام  راهچ  رد  ار  دوخ  راک  همانرب  ماـیق و  تلع 

ًاعرـش و هک  یمالـسا  مهم  ضیارف  گرزب و  تابجاو  زا  یکی  . مالّـسلا هیلع  یلع ـ  شردـپ  و  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  شدـج 
فورعم و هب  رما  تسا ، نآ  هب  هتـسباو  تعیرـش ، ماکحا و  ياقب  هدـش و  نآ  هب  تبـسن  یناوارف  تادـیکأت  هتـشگ و  مولعم  نآ  تیمها  القع 
زا ار  ماکحا  يارجا  هک  دـهد  یم  قح  دارفا  مامت  هب  تسا و  مالـسا  شخب  یقرت  یلاع و  ماکحا  زا  يا  هنومن  مکح ، نیا  . تسا رکنم  زا  یهن 
رد هک  دزاس  یم  رومأم  فظوم و  ار  يداع  درف  کی  دـنیامن و  هزرابم  عرـش  نوناـق  فـالخ  تیـصعم و  اـب  دـننک و  هبلاـطم  سکره  همه و 

يوربآ تزع و  . تسا مالـسا  نیناوق  يارجا  نماض  مکح  نیا  تقیقح  رد  دـیامن و  تراـظن  روما  ناـیرج  نسح  ماـکحا و  دودـح و  يارجا 
ار مکح  نیا  تیاعر  مالسا  ردص  رد  . تسا بجاو  نیا  كرت  هب  عجار  اهنآ  یگراچیب  تلذ و  تسا و  مکح  نیا  هب  لمع  ورگ  رد  ناناملسم 
ار نارادمامز  ناگرزب و  هک  دندش  یم  ادیپ  یناسک  و  دنتسناد . یم  زواجت  ملظ و  زا  يریگولج  دوخ و  قوقح  ظفح  هناوتـشپ ي  ناناملـسم 

لمعلا سکع  لباقم  رد  مه  اهنآ  دندرک و  یم  داقتنا  ناشراتفر  لامعا و  زا  دندومن و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هجهل  تحارـص  اب 
دش فرحنم  دوخ  لیصا  حیحـص و  يارجم  زا  تفالخ  هچ  رگا  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا ـ  ربمغیپ  زا  دعب  . دنداد یمن  ناشن  یئوس 
یم تبقارم  دـندوب  کیدزن  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  نامز  هب  نوچ  دودـح ، يارجا  مالـسا و  ماـکحا  ریاـس  هب  لـمع  رد  یلو 
دوخ يارب  ار  يدازآ  قح و  نیا  اهناملسم  و  دوب ، لومعم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ظوفحم و  یمالسا  ياه  همانرب  تروص  و  دندرک ،

. درک یمن  ضارتعا  رکنم  زا  ناگدننک  یهن  و  فورعم ، هب  نیرمآ  هب  مه  یسک  دندومن و  یم  تراظن  ماکحا  يارجا  رد  دنتشاد و  یم  هاگن 
زا هیما  ینب  ریاس  دـعب  هیواعم و  تسخن  دـش و  جراخ  جـیردت  هب  یگاریپ  یب  یگداس و  زا  تموکح  لکـش  هک  نامثع  تفالخ  ناـمز  اـت  و 

ار یمالـسا  يربارب  يردارب و  هدرمـش و  رتالاب  ادج و  مدرم  زا  ار  ناشناسک  نایفارطا و  دوخ و  هدومن و  دـیلقت  اهرـصیق  اه و  يرـسک  شور 
یتقو . دش كورتم  دنداد  یم  ناشن  اهنآ  لاّمع  هک  يدیدش  ياهلمعلا  سکع  هطـساوب  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنتخاس ؛ فیعض 

يریگولج نآ  زا  دوش و  یمن  تحاران  داقتنا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دنک  ریـس  هعماج  تداعـس  تلادـع و  يارجم  رب  تموکح 
رما زا  دشاب  راک  يور  رئاعـش  تاسدقم و  مومع و  تاساسحا  راکفا و  هب  یمارتحا  یب  روز و  ملظ و  ساسارب  هک  یتموکح  یلو  دـنک ؛ یمن 

نخـس سک  ره  دـنتفرگ  مدرم  زا  ار  اهیدازآ  نیا  هظحـالم  نیا  هب  مه  هیما  ینب  . دـسرت یم  ناـبز  ملق و  يدازآ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب 
شقوقح و  دندرک ، یم  دیعبت  ای  سبح  ار  وا  دومن  یم  ضارتعا  سک  ره  دـش و  یم  عقاو  نیرومأم  رازآ  هجنکـش و  دروم  تفگ ، یم  یقح 

[ ، 384  ] دومن نفد  هدـنز  ار  وا  هیواعم  رما  هب  دایز »  » هک يرثغ  ناسح  نمحرلادـبع  لثم  ای  دـنتخیر و  یم  ار  شنوخ  ای  دـندومن  یم  عطق  ار 
رما هب  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  مرج  هب  هیواعم  ياضاقت  هب  لیلج  یباحـص  رذ  یبا  لثم  یتیـصخش  ای  درف  یتح  . دنتخاس یم  روگب  هدنز 

ات دش  دیعبت  هذبر  هب  تشادنرب  هفیظو  ماجنا  زا  تسد  نوچ  مه  اجنآ  زا  مازعا و  هنیدم  هب  یکانفـسا  هدـننز و  رایـسب  عضو  هب  ماش  زا  نامثع 
داد جرخب  تمواقم  لمعلا و  سکع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داقتنا و  ربارب  رد  ًانلع  هک  یـسک  نیتسخن  دیاش  . تفر ایند  زا  اجنامه  رد 

دنناـم تفرگ و  هدینـشان  دوـخ  یتـموکح  باوصاـن  شور  هب  تبـسن  ار  ناناملـسم  رئاـس  هباحـص و  تاداـقتنا  تارکذـت و  هک  دوـب  ناـمثع 
هدرک و هجوت  نیملـسم  هعماج ي  ربارب  رد  دوخ  تیلوؤسم  هب  ناـمثع  رگا  . درک راـتفر  دـنناد  یمن  هعماـج  لوؤسم  ار  دوخ  هک  ینارادـمامز 

يونعم ناینب  مه  دوب  هتفریذـپ  لاملا ، تیب  فرـص  رد  يور  هدایز  و  قسف ، هب  رهاجتم  ملاظ و  نئاخ و  لاّمع  دروم  رد  ار  هباحـص  تارکذـت 
شروی و تقیقح  رد  . دش یمن  زاب  نیملسم  عامتجا  يور  هب  تابالقنا  اه و  هنتف  همهنآ  باب  مه  دنام و  یم  یقاب  دوخ  ماکحتـسا  هب  تفالخ 

هساک هرخألاب  هک  دوب  داقتنا  قطنم و  يدازآ  بلس  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  وا  ندرکن  هجوت  ّتلع  هب  دش  هفیلخ  رب  هک  یـشروش 
ـ  مالّسلا هیلع  یلع ـ  تفالخ  تدم  رد  هچ  رگا  نامثع  زا  سپ  . دندید بالقنا  هب  رصحنم  ار  راک  هراچ  هک  یئاج  ات  دش  زیربل  هعماج  ربص  ي 

دیدجت مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  نامز  عضو  دوب ، ترـضح  نآ  تفالخ  ورملق  رد  هک  یمالـسا  ياهروشک  زا  تمـسق  نآ  رد 
ار هفیظو  نیا  عماجم  اـهرازاب و  رد  دومرف و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ًاصخـش  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  و  دـندش ، دازآ  مدرم  و  دـش ،

مالسلاهیلع نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


تفرـشیپ و عنام  نامثع  تموکح  هیما و  ینب  بتکم  ناگدـش  تیبرت  نامه  مه  دـیئاپن و  يرید  تموکح  شور  نآ  مه  اـما  داد ، یم  ماـجنا 
يریگولج تدـشب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  هیواـعم  تموکح  نارومأـم  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  تداهـش  زا  دـعب  . دـندش عضو  رییغت 

هب دز  یم  یفرح  یـسک  رگا  دوبن و  یتموکح  ياههاگتـسد  ياهراک  رد  ارچ  نوچ و  تأرج  ار  يدـحا  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  دـندرک و 
رد زور و  نآ  هک  يرطخ  نیرتگرزب  دنتـسکش و  هیما  ینب  هک  ار  يدـس  نیرتگرزب  ام  رظن  هب  . داتفا یم  نارگید  دایز و  ياهنادـنز  لاچهایس 
رد دنتـسناوت  اهنابز  نتـسب  اب  هیما  ینب  . تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندوبن  دازآ  دیامن ، یم  دیدهت  ار  یمالـسا  تاعامتجا  رـصع  ره 

هیاس نیملـسم  عماوج  رـس  رب  اهنآ  یگماکدوخ  دادبتـسا و  میژر  هار  نیا  زا  و  دنیامنب ؛ عورـشمان  هلخادـم ي  هنوگره  مالـسا  روشک  لخاد 
دنتـشاد و اور  مدرم  رب  ار  یلیمحت  هنوگره  هدومن  هدافتـسا  ءوس  دوخ  تردـق  ماقم و  زا  دنتـسناوت  هچنآ  راکمتـس  نارادـمامز  و  تخادـنا ،

نآ سکع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياج  هب  هک  دندناسر  یئاج  هب  ار  راک  دـنکب و  یئارچ  نوچ و  اهنآ  راک  رد  تسناوت  یمن  یـسک 
اب رامت  مثیم  قمح و  نب  ورمع  يرجه ، دیـشر  يدع ، نب  رجح  . دیدرگ فورعم  رکنم ، رکنم و  فورعم ، يرایـسب  رظن  رد  هکلب  دـش ، جـیار 

ریـشمش هزینرـس و  روز  ملظ و  راـشف  . دـندش هتـشک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  یتـسود  مرج  هب  عیجف  عضو  نآ 
ار يرکنم  هکنآ  تأرج  هباحص  ناگرزب  مالّـسلا ـ  هیلع  یبتجم ـ  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  هک  تخادنا  میب  تشحو و  رد  ار  مدرم  يروطب 
رد . تفر ورف  بیجع  ناقفخ  رابگرم و  توکـس  کی  رد  ناناملـسم  هعماج  دنتـشادن و  دنیوگب  نخـس  هیما  ینب  تسایـس  فالخ  رب  راکنا و 

ار دیزی  يدهعتیالو  هنیمز  هیواعم  دیکچ ، یم  نآ  زا  هانگیب  نارازه  نوخ  هک  یئاهریشمش  اه و  هزین  رس  ریز  رد  باعرا و  زا  رپ  طیحم  نینچ 
هک زاجح  رد  دننزب و  ار  شندرگ  گنرد  یب  دنک  تفلاخم  سک  ره  داد  تیرومأم  شک  مدآ  نامیخژد  دالج و  نازابرـس  هب  درک و  مهارف 
درک مالعا  ار  دیزی  يدهعتیالو  دوب ، دقع  لح و  لها  ءامعز و  رئاس  و  هلآ ،ـ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  نادناخ  ّرقم  مالسا و  یعقاو  تختیاپ 

يزیگنا تقر  راب و  فسا  عضو  حیرشت  . تخاس مهتم  موش ، تعیب  نیا  اب  تقفاوم  هب  غورد  هب  ار  یسایس  ینید و  لوا  هجرد  ياهتیـصخش  و 
، دـندش التبم  نآ  هب  رامع  رجح و  دادـقم ، رذ ، یبا  لاثما  اب  ندرکن  يراـکمه  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  رثا  رد  ناناملـسم  هک 

هللا یّلص  ربمغیپ ـ  سیفن  سفن  هلزنم  هب  هک  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  نینمؤملاریما ـ  هک  تسیچ  رتالاب  نیا  زا  رَکنُم  . تسا راوشد  ًاعقاو  حوضو  روطب 
تما دبعا  یقتا و  لدعا و  دهزا و  ملعا و  مالـسا و  یماح  دـهاجم و  لوا  و  ترـضح ، نآ  یـصو  داماد و  مع و  رـسپ  و  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و 

هتـشادن ار  میظع  رکنم  نیا  زا  یهن  تأرج  یـسک  دـننک و  ّبس  دوب ، هدـش  اپ  رب  یلع  دوخ  يزابناج  تّمه و  هب  هک  يرباـنم  يـالاب  رد  دوب ،
نازابرـس رب  نیملـسم  سومان  ضرع و  لام و  دننک و  ماع  لتق  ار  هنیدم  زور  هس  دیزی  نامرف  هب  هک  تسا  مادـک  رتگرزب  نیا  زا  رکنم  . دـشاب

اهنآ هب  ار  دوخ  دیدرگ و  میلـست  يدرف  ياهتردق  هب  هعماج  هدـش و  كرت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتقو  يرآ  . ددرگ حابم  تموکح 
ینادنز ای  هتشک  هماع  حلاصم  نارادفرط  احلـص و  لاجر و  دندش . راتفرگ  نآ  هب  هیما  ینب  تموکح  رد  هک  دوش  یم  نیمه  هجیتن  تخورف ،
مالسا رئاعش  و  لیطعت ، دودح  ماکحا و  و  زواجت ، دارفا  سومان  هب  یتح  ددرگ ، یم  یگزره  یشایع و  فرـص  لاملا  تیب  لاوما  دنوش . یم 
دجـسم هب  تبانج  لاح  اب  ار  شدوخ  زینک  دـیلو  و  دـنرامگ ، یم  اهدرم  هب  صتخم  ياهراک  هب  ار  اهنز  ناکزینک و  و  دـنیامن ، یم  ریقحت  ار 

زا دسافم  نیا  مامت  . دوش یم  جیار  یتفع  یب  انز و  و  دور ، یم  دجسم  هب  یتسم  لاح  اب  هفوک  رادنامرف  دنک و  تماما  اهدرم  رب  ات  دتسرف  یم 
، هدرک هضبق  ار  اه  تردـق  همه ي  رادـمامز ، هفیلخ و  مان  هب  هک  دـش  یم  صخـش  کی  هب  یهتنم  و  تفرگ ، یم  همـشچرس  تموکح  زکرم 
هیما و ینب  تموکح  دـسافم  حرـش  نونکا  اـم  ضرغ  . دوب هتخاـس  مورحم  ینید  یعاـمتجا و  قوقح  زا  ار  مدرم  هدرب و  نیب  زا  ار  اـه  يدازآ 

تموکح هب  هنادازآ  دـنهاوخب  رگا  هک  دنتـسناد  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  متـس  زواـجت و  لر  هیما  ینب  هک  تسنیا  ضرغ  تسین . نآ  زا  داـقتنا 
ره . دـنریگب هداد ، هعماـج  هب  مالـسا  هک  ار  داـقتنا  يدازآ  نیا  دـیاب  دـنیامن  ارجا  ار  دوخ  دـیلپ  دـصاقم  دـنهد و  همادا  دوـخ  تشحو  ملظ و 
زا دراد  یفعـض  هطقن  رگا  ای  دـشابن و  نآ  رد  يداقتنا  لحم  فعـض و  هطقن  هک  دـنامب  یقاب  دـناوت  یم  یتروص  رد  ینامزاس  تالیکـشت و 

دوب يراک  نیا  و  ددنبب ، روز  لوپ و  اب  ار  ناگدننک  داقتنا  نهد  دیاب  راچان  دـشن  روطنیا  رگا  یلو  دریذـپب  ار  اجب  تاداقتنا  دـسارهن و  داقتنا 
هدامآ دـنراد  تشحو  داقتنا  زا  هکیناسک  يارب  طیحم  دـشابن ، دازآ  رکنم  زا  یهن  یتقو  تسا  مولعم  . داد ماجنا  يوما  تموکح  هیواعم و  هک 
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یم ار  هعماج  دنتـساوخ  اجک  ره  هب  دنوش و  یم  بکترم  ار  یعینـش  لمع  تیانج و  ره  دـننک و  یم  هلمح  دـنهاوخب  فرط  ره  هب  دوش ، یم 
تشز لامعا  دننک و  یم  حدم  ار  اهنآ  زین  دنا  هتخورف  يّدام  عفانم  عمط  هب  اهنآ  هب  ار  دوخ  فرش  نید و  هک  یناسک  ناتـسرپ و  لوپ  دنرب و 

یم یفرعم  هعماج  راوخمغ  حلصم و  ار  اهنآ  دنشک و  یم  مدرم  خر  هب  هباطخ ، قطن و  ياه  یسرک  رب  لفاحم و  عماجم و  رد  ار  ناشراتفر  و 
ناناملـسم زا  درف  کی  دننام  هکنآ  رب  هوالع  دوب  نیملـسم  یـسایس  یعامتجا و  راجنهان  عاضوا  نیا  رظان  هک  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  . دـننک

شفیلکت تشاد ، نیملـسم  نیب  رد  هک  یـصاخ  تیبوبحم  تیعقوم و  ماـقم و  رظن  زا  دـیامن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تشاد  فـیلکت 
دوخ شیپ  مدرم  تیرثکا  هدش و  هتخود  دوب ، مّلسم  یمالسا  يونعم و  يربهر  هب  هک  ترضح  نآ  هب  نیملـسم  همه ي  مشچ  . دوب رت  نیگنس 
اریز تسا ؛ مولعم  نارگید  فیلکت  دنادب  توکس  رد  ار  تحلصم  عاضوا ، نیا  ربارب  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هک  یتروص  رد  دنتفگ  یم 

تارکنم همه  نیا  اب  هزرابم  هب  رتراوازـس  نیـسح  زا  سک  هچ  تسین . ماکحا  هب  رتاناد  عاضوا و  هب  رتاـنیب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  زا  یـسک 
دوخ و ناج  لذب  اب  دنک و  رادیب  ار  مالسا  ملاع  دزیخ و  اپب  رکنم  زا  یهن  يارب  هک  دوب  فلکم  تشاد و  هفیظو  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ؟ دوب

تـشاد هک  ار  یتـیلوؤسم  تدـشب  نیـسح  . دزاـس دراو  هـیما  ینب  تموـکح  سجن  سحن و  رکیپ  رب  ار  يراـک  تبرـض  نیرتـگرزب  شناراـی 
یبا لـقن  هب  هلمج  زا  . داد یم  حرـش  مدرم  يارب  ار  گرزب  تیلوؤسم  نیا  درک ، یم  هک  یتاـنایب  اـه و  هبطخ  نمـض  رد  درک و  یم  ساـسحا 
ادـخ ياـنث  دـمح و  زادـعب  دـناوخ ، ّرح  هاپـس  شیوـخ و  باحـصا  يارب  ار  هبطخ  نیا  [ ، 385  ] هـضیب رد  رازیع ، یبا  نـب  ۀـبقع  زا  فـنخم 
ِۀُّنُِسل ًاِفلاُخم  هللا ، ِدْهَِعب  ًاثِکان  هللا  ِمُرُِحل  الِحَتْسُم  ًاِرئاج  ًاناطلُـس  يأَر  ْنَم  َلاق : مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا ـ  َلوُسَر  َّنِا  ُساّنلا  اَهُّیَا  :» دومرف
اُومَِزل ْدَق  ِءالُؤه  َّنِا  َو  الَا  ُهَلَخْدَم  ُهَلِخْدـُی  ْنَا  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناک  ٍلْوَق  َو ال  ٍلْعِِفب ، ِْهیَلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناودـُْعلا  ِو  ِْمثِْالِاب ، ِهللاِدابِع  یف  ُلَمْعَی  ِهللا  ِلوُسَر 

اَنَا َو  َُهلالَح ، اُومَّرَح  َو  هللا ، َلالَح  اوُّلحَا  َو  ِءْیَفلِاب ، اوَُرثْأَتْـسا  َو  َدوُدُْـحلا  اُولَّطَع  َو  َداسَْفلا ، اوُرَهْظَا  َو  ِنمْحَّرلا ، َۀَـعاط  اوُکََرت  َو  ِناـْطیَّشلا ، َۀَـعاط 
ار شیوخ  مایق  تلع  تارکنم و  همهنآ  ربارب  رد  ار  ناناملـسم  دیدش  تیلوؤسم  مالّـسلا ـ  هیلع  ماما ـ  هبطخ  نیا  رد  [ . 386 ...« ] َرَّیَغ ْنَم  ُّقَحَا 

ادخ ياه  مارح  هک  ار ـ  يراکمتس  ناطلـس  دنیبب  سکره  دومرف : مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ ـ  لوسر  مدرم ! يا  دومرف : درک ، مالعا 
هانگ و هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دشاب و  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  تنس  فلاخم  و  دنکـشب ، ار  ادخ  دهع  و  دهد ، رارق  لالح  ار 

يارب هک  یهاگیاج  رد  ار  وا  هک  ادخ  رب  تسا  راوازـس  دنکن ، هزرابم  شراتفگ  اب  ای  راک و  اب  ناطلـس ، نیا  ربارب  رد  وا  یلو  دنک ـ  راک  متس ،
ار داسف  هدرک و  كرت  ار  ادـخ  تعاطاو  هدـش  ناطیـش  تعاطا  مزالم  مدرم  نیا  هک  دیـشاب  هاـگآ  دزاـس . دراو  هدـش  ررقم  ناطلـس  باذـع 

نم و  دنا ، هتخاس  لالح  ار  وا  مارح  و  مارح ، ار  ادـخ  لالح  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  لاملا  تیب  ءیف و  و  لیطعت ، ار  دودـح  راکـشآ و 
هیلع نیـسح ـ  يارب  هک  یعـضو  نانچ  رد  دیوگب  یـسک  رگا  فورعم  هب  رما  طیارـش  [ 387  ] دـنک راکنا  نانآ  رب  هک  متـسه  سک  رتراوازس 

دیزی و دوب  مولعم  هک  تسا  ریثأت  لامتحا  نآ  طیارـش  هلمج  زا  اریز  دوبن ؛ دوجوم  فورعم  هب  رما  بوجو  طیارـش  دوب  هدمآ  شیپ  مالّـسلا ـ 
مه نآ  هک  تسا  ررـض  زا  نما  زین  نآ  رگید  طرـش  و  دـنراد ، یم  رب  تسد  دوـخ  شور  زا  هن  دـنور و  یم  راـنک  تموـکح  زا  هـن  شناوریپ 

رتراوتسا مینک و  هدافتسا  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  زا  دیاب  ار  نآ  عورف  تایصوصخ و  ماکحا و  طیارـش  ام  :1 ـ  هک تسنیا  خساپ  . دوبن دوجوم 
ترضح نآ  راتفر  راتفگ و  رگید : ترابع  هب  و  دشاب ، هداد  ماجنا  ار  نآ  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هک  تسنیا  لمع  ره  یعرـش  زاوج  رب  لیلد 

ای مومع  هب  دراد ، ررـض  زا  نما  ریثأت و  لامتحا  هب  فورعم  هب  رما  طارتشا  رب  تلالد  هک  یلیلد  رگا  ًاضرف  سپ  . تسا هیعرـش  ماـکحا  ّهلدا  زا 
ود دروم  نیا  رد  هک  میمهف  یم  و  دوب ، دهاوخ  نآ  دِّیقم  ای  صِّصخم  مالسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  مادقا  نامه  دوشب ، مه  دروم  نیا  لماش  قالطا 

بترت ضرعم  دوشن و  هداد  ریثأـت  لاـمتحا  دـنچره  دومن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  درادـن و  تلاـخد  بوجو  رد  هدرب  ماـن  طرش 
یم هکلب  دشاب  ررـض  زا  نما  هب  طورـشم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  دروم ، ره  رد  ًاعرـش  هک  تسین  ملـسم  .2 ـ  دشاب مه  ررض 

زا هک  يا  هدسفم  ررض و  اب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تحلصم  تیمها  دیاب  تسا و  تباث  نآ  سکع  دراوم  یضعب  رد  تفگ  ناوت 
فورعم هب  رما  كرت  مزال و  ررض  لمحت  نید ، ياقب  لثم  دشاب ، افیتسالا  مزال  ًاعرش  مّها و  نآ  تحلصم  رگا  دیجنـس ، دوش  یم  هجوتم  نآ 

تیصعم و زا  صاخـشا  يرادزاب  ضرغ  هک  یلومعم  يداع و  ياهرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیب  تسا  قرف  رگید : نایب  هب  . تسین زیاج 
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هتـشاد و یلک  یموـمع و  هبنج ي  هک  يرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیب  و  تسا ، هفیظو  ماـجنا  تعاـطا و  هب  اـهنآ  يراداو  و  تفلاـخم ،
نانآ طلـست  رافک و  تّوق  ریذپان و  ناربج  بئاصم  اهتراسخ و  بجوم  نآ  كرت  دشاب و  هتـسباو  نآ  هب  رئاعـش  ماکحا و  ياقب  نید ، يایحا 

عاضوا دوب و  هدش  عقاو  رفک  ّتیلم  هب  لیدبت  رییغت و  رطخ  رد  مالسا  هعماج ي  ّتیلم  دیزی  تموکح  رصع  رد  هکنآ  لثم  دوش ، ناناملسم  رب 
یهن فورعم و  هب  رما  لوا  تروص  رد  دوش . یم  هدـناوخ  مالـسا  هحتاف  هداتفا و  تیمـسر  رثا و  زا  نید  بیرقنع  هک  داد  یم  ناشن  لاوحا  و 
بترت مدـع  ریثأت و  لامتحا  اب  دـیاب  تسین و  ررـض  زا  نما  هب  طورـشم  بوجو ، مود  تروص  رد  تسا و  ررـض  زا  نما  هب  طورـشم  رکنم  زا 

عون ود  رب  ریثأت  لامتحا  .3 ـ  دسرب ناج  لام و  ندرک  ادـف  هب  هچ  رگا  دومن  عفد  مالـسا  زا  ار  رطخ  درک و  يرای  ار  نید  رتگرزب ، هدـسفم ي 
زا یهن  میهدن ، ریثأت  لامتحا  رگا  مینک  رکنم  نآ  زا  یهن  میهاوخ  یم  تسا  یتیصعم  لوغشم  ای  هدامآ  نونکا  هک  ار  یـصخش  یهاگ  تسا :
رد دوش  یم  عقاو  رثؤم  هدـنیآ  رد  میناد  یم  یلو  میهد  یمن  ریثأت  لامتحا  لـعفلاب  میئاـمن و  یم  رکنم  زا  یهن  یهاـگ  تسین و  بجاو  رکنم 

تاسـسؤم ای  هلاض  قرف  اب  رگا  میهدـب  لامتحا  هکنآ  لثم  . درادـن قرف  یلعف  ریثأـت  لاـمتحا  تروص  اـب  و  بجاو ، رکنم  زا  یهن  تروص  نیا 
یب ناشهاگتـسد  یتدـم  زا  سپ  مینک  رطخ  مالعا  میناسرب و  مدرم  شوگ  هب  ار  اهنآ  ءوس  دـصاقم  دـسافم و  بیاعم و  مینک و  هزرابم  داسف 
یم لمع  هب  يریگولج  ناشداسف  تاغیلبت و  رتشیب  شرتسگ  زا  لقادـح  ای  رتمک و  عامتجا  داسف  رد  اهنآ  رثا  ای  دوش  یم  هدـیچ  رب  يرتشم و 
نیا رد  تشگ ، دـهاوخن  یهارمگ  ثعاب  اهنآ  ءوس  تاغیلبت  رکنم  زا  یهن  رثا  رد  دـنرادنرب  تنایخ  زا  تسد  اهنآ  ناـنادرگراک  رگا  دـیآ و 

ياهدنب دنا  هتسناوت  هک  یللم  رتشیب  مه  رـصاعم  يایند  رد  . تسا بجاو  هدنیآ ، رد  نآ  ریثأت  لامتحا  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم 
تامئالمان و لمحت  يراکادف و  اب  دندرک ، باختنا  ار  هار  نیمه  هزرابم  يارب  دنـسرب  لالقتـسا  يدازآ و  هب  دننک و  هراپ  ار  شیوخ  تراسا 

یم طقاس  جیردتب  لزلزتم و  ار  نانآ  ذوفن  طلست و  ياه  هیاپ  موکحم و  راکفا  رد  ار  دوخ  نانمشد  تاساسحا ، جییهت  بعاتم و  اهیراوشد و 
هناگیب ذوفن  نداتفارب  هعماج و  يدازآ  ياهب  ناشیاهنوخ  دـندش و  زوریپ  دـنتفرگ  تسد  هب  مچرپ  هک  يدارفا  نآ  تازرابم  نیا  رد  دـنزاس و 

تموکح تسایر و  ضرغ  اریز  دنرامـش ؛ یم  راختفا  زیمآ و  تیقفوم  دوش ، یم  رهاظ  هدـنیآ  رد  شا  هجیتن  هچ  رگا  ار  راـکیپ  نیا  و  تسا ،
. دنراد یتازرابم  نینچ  یهاگ  دوخ ، یهلا  یناسنا و  یلاع  ياهفده  يارب  زین  ادخ  نادرم  . تسا تیعمج  تاجن  حالصا و  فده  هکلب  تسین 
، دیحوت مالـسا و  تاجن  يارب  مهزاب  یلو  دننک  یم  هزین  يالاب  ار  ناشرـس  دنزیر و  یم  ار  ناشنوخ  ادـخ  نانمـشد  دـنناد  یم  هکنیا  اب  ینعی 

یعضو اب  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  . دنک ضوع  ار  خیرات  ریـسم  و  رادیب ، ار  مدرم  جیردتب  اهنآ  مایق  لمعلا  سکع  ات  دیامن  یم  داهج  راکیپ و 
هکلب مهبم ، کیرات و  مالـسا  هدنیآ  و  درک ، یم  دـیدهت  تارطخ  نیرتدـیدش  ار  مالـسا  تیدوجوم  نآرق و  ماکحا  و  دوب ، هدـمآ  شیپ  هک 

رظن رد  اـب  تسناوت  یمن  درک ، دـهاوخ  تشگزاـب  تیلهاـج  كرـش و  نارود  و  بورغ ، مالـسا  ینارون  دیـشروخ  بیرقنع  هک  دوـب  موـلعم 
هیلع نیسح ـ  . دوش مالسا  ملاع  يارب  تابیـصم  نیا  رظان  دنیـشنب و  هناخ  رد  درراذگب و  تسد  يور  تسد  ررـض ، هب  عطق  ای  لامتحا  نتفرگ 

هک درک  هیصوت  ترضح  نآ  هب  هنیدم  رد  ناورم  هک  راک  زاغآ  نامه  رد  اذل  دوب  هاگآ  دوب  هدش  نید  هجوتم  هک  يرطخ  زا  ًالماک  مالّـسلا ـ 
ْذِا ُمالَّسلا  ِمالْـسِْالا  یَلَع  َو  َنوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ّانِا ِِهللا ، :» دومرف دیامن ؛ یگدنز  هدوسآ  يرطاخ  اب  مرتحم و  وا  حالطـصاب  و  دنک ، تعیب  دیزی  اب 

ینعی هدش ، التبم  دیزی  دننام  ینابش  یعار و  هب  تما  اریز  درک ؛ عادو  مالـسا  اب  دیاب  دومرف : عاجرتسا  زا  سپ  «. َدیزَی ِْلثِم  عاِرب  ُۀَّمُْالا  ِتَِیُلب  ْدَق 
هک اجنآ  و  تسین ، مالسا  تسا  دیزی  هک  اجنآ  دوش  یم  راتفرگ  یتشونرس  هچ  هب  مالسا  هک  تسا  مولعم  دوش  نیملـسم  رادمامز  دیزی  یتقو 

یلاخ ار  مالـسا  رگنـس  دـنک و  عافد  و  دزیخ ، اـپب  دـیاب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  يرکنم  رطخ و  نینچ  لـباقم  رد  . تسین دـیزی  تسا  مالـسا 
زا ار  مالسا  ماکحا  ياقب  مالسا و  ياقب  نیسح  اریز  دننک ؛ ریسا  ار  شنارتخد  نرهاوخ و  و  دنشکب ، ار  شنازیزع  شدوخ و  دنچره  دراذگن 
ـ  مالّـسلا هیلع  نیـسح ـ  هکلب  دوب  دوجوم  مه  ریثات  لامتحا  طرـش  . درک مالـسا  يادـف  ار  دوخ  ناج  سپ  تسناد ، یم  رتمهم  شدوخ  ياـقب 

تـسناد یم  دوب ، دهاوخ  نید  ياقب  نماض  وا  تکرح  دنک و  یم  ظفح  ار  مالـسا  وا ، مایق  تضهن و  هک  تسناد  یم  تشاد و  ریثأت  هب  نیقی 
رد دارفا  نیرتبوبحم  قلخ و  نیرتیمارگ  نیرتفیرش و  و  مدرم ، یمالسا  يونعم و  لامآ  ققحت  يزکرم  ربمغیپ و  هریبن  ار ـ  وا  هیما  ینب  رگا  هک 
هک دوش  یم  ریزارس  ناشیوس  هب  مدرم  ترفن  مشخ و  لیس  نانچ  و  دوش ، یم  هتـسکش  مهرد  ناشتردق  رگید  دنـشکب  تسا ـ  هعماج  بولق 
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تموکح نازرل  ياه  هیاپ  یحابـص  دنچ  دنناوتب  ات  دنریگب  دوخ  هب  یعافد  تیعقوم  دـیاب  و  دور ، یم  نایم  زا  اهنآ  رد  مالـسا  هب  موجه  لاح 
مالـسا و اب  ار  اهنآ  ياهتوادـع  هّیما و  ینب  ّتیهام  تیب  لـها  تراـسا  وا و  تداهـش  هک  تسناد  یم  . دـنراد هاـگن  طوقـس  زا  ار  دوخ  فیثک 

رماوا زا  یچیپرـس  درمت و  ّسح  هدرک و  راوتـسا  اهلد  رد  ار  مالـسا  ياه  هشیر  وا  لـتق  لـمعلا  سکع  دزاـس و  یم  راکـشآ  ربمغیپ  صخش 
ار وا  هیما  ینب  یتقو  هک  تسناد  یم  . دنک یم  هدنز  رادیب و  ار  مدرم  ینید  روعش  یمالسا و  تاساسحا  دیامن و  یم  داجیا  همه  رد  ار  نییوما 

ياه هعماج  راکفا  هدنیامن  ار  نآ  دـنناد و  یم  نیملـسم  مالـسا و  حـلاصم  فالخ  ریـسم  رد  ار  تموکح  تفالخ و  هاگتـسد  مدرم  ، دنتـشک
مدرم رهاظ  رب  یهاتوک  تدـم  دـنچره  دـش ، هتخانـش  تلاـسر  نادـناخ  نید و  نمـشد  هک  یتموکح  تسا  مولعم  دنـسانش و  یمن  ناملـسم 

هعجاف ي . دزاس فرحنم  ار  اه  هشیدـنا  هارمگ و  ار  هعماج  یمالـسا  يربهر  دنـسم  زا  هدافتـسا  ءوس  اـب  تسناوت  دـهاوخن  دـنک ، یئاورناـمرف 
مدرم نیگآ  مشخ  تاساسحا  اهرهـش  مامت  رد  و  دـشاب ، هدـش  دیهـش  ربمغیپ  صخـش  هک  دوب  نآ  لثم  داد و  ناکت  ار  مالـسا  يایند  ـالبرک 

كرش و زا  مالسا ، مسا  هب  هک  یتموکح  نآ  ات  دش  عورـش  يرگید  زا  سپ  یکی  نییوما  ّدض  تابالقنا  دمآ و  شوج  هب  هیما  ینب  هب  تبـسن 
ینب هیلع  مدرم  ینید  ناجیه  روش و  مالسا و  تاجن  ياهب  دش  هتخیر  تیب  لها  زا  هک  یکاپ  ياهنوخ  نآ  دش و  طقاس  درک  یم  جیورت  رفک 

تابجاو زا  مزـال و  زین  یهقف  یمومع و  دـعاوق  رظن  زا  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دـش  مولعم  سپ  . دوب هّیما 
دیشوپ مشچ  نارای  ناردارب و  ناناوج و  نیرتقیال  نیرتزیزع و  دوخ و  ناج  زا  فیلکت  نیا  يادا  هار  رد  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تسا و  هدوب 

و درک ، یگداتسیا  رادیاپ  تباث و  دروآ  موجه  وا  يوس  هب  تابیصم  لیس  هکنیا  اب  و  درک ، یمالـسا  یلاع  گرزب و  دصاقم  يادف  ار  همه  و 
نیرت عیجف  هب  شمشچ  ربارب  ار  شناکدوک  و  دید ، یم  یگنـشت  تمحز  تدش  رد  ار  شلافطا  هکنآ  اب  .و  دومن عافد  دوخ  فده  نید و  زا 

. دوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیـسح  مایق  يرآ  . دشن فرحنم  هفیظو  يادا  راک و  همانرب  زا  نزوسرـس  کی  ردـق  هب  دنتـشک ، یعـضو 
هک دـهد  یمن  ناشن  رفک  ملظ و  اب  هزرابم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  خـیرات  اما  . دوب یعقاو  عاـجترا  رفک و  متـس و  ملظ و  اـب  هزراـبم 
رد ار  شنارتخد  نارهاوخ و  دشاب و  هدرک  هطاحا  رگمتـس ، يرکـشل  هوبنا ، هلئاع  هچب و  نز و  اب  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  دـننام  رفن  کی 

ار دوخ  سفن  تمارک  تزع و  لاح  نیع  رد  دشاب و  هدروخ  نمشد  زا  هزین  ریـشمش و  مخز  داتفه  زا  شیب  و  دنک ، هدهاشم  يریـسا  ضرعم 
بلق و توق  نانچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  هک  دوب  نیـسح  نیا  . دـشاب هدـنام  راداـفو  دوخ  هفیظو ي  نید و  هب  هدرک و  ظـفح 

نیا . دـش زئاح  ار  لوا  هبتر  قح ، هار  يادهـش  نیب  رد  دـمآرب و  گرزب  تاناحتما  همهنآ  هدـهع  زا  هک  درک  راهظا  اروشاع  زور  رد  یتعاجش 
، ناگدازردارب ناردارب و  تداهش  ناناوج و  غاد  زا  یتابیصم  دیسر ، یم  شمسج  هب  هک  یئاهمخز  نآ  رب  هوالع  یپ  رد  یپ  هک  دوب  نیـسح 
نامیا و زا  رپ  حور  دش و  یم  دراو  وا  رب  دزاس ، یم  میلست  هب  راچان  دروآ و  یم  رد  اپ  زا  ار  دارفا  نیرتعاجش  مادک  ره  هک  راوخریش  لفط  و 

يرذـع اهیتخـس  دـئادش و  همهنیا  اب  رکنم ، زا  یهن  هفیظو ي  يادا  رد  هک  دوب  نیـسح  نیا  . درک یمن  لزلزتم  ار  وا  نیقی  ربص و  زا  زیربل  لد 
ماِما یِلا  َماق  ٌلُجَر  َو  ُةَزْمَح  یّمَع  ِءادَهُّشلا  ُدِّیَـس  :» دیدرگ يوبن  روهـشم  ثیدـح  نیا  قادـصم  درکن و  یئوج  هناهب  نآ  كرت  يارب  درواین و 

هب رما  ار  وا  دـنک و  مایق  رگمتـس  ییاوشیپ  هیلع  هک  تسا  يدرم  نآ  زین  تسا و  هزمح  نم  يومع  نادیهـش  رورـس  «» ُهَلَتَقَف ُهاهَن  َو  ُهَرَمَاَف  ِرئاـج 
«. دوش هتشک  ملاظ  نآ  تسد  هب  سپس  هدومن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

ماما دوخ  نابز  زا  مایق  للع 

دیلو یتقو  )ـ  مالّـسلا هیلع  نیـسح ـ  «.) هللا ِتاذ  یلَع  ُهَسْفَن  ُِسباْحلاَو  َّقَْحلا  ِنیدـِب  ُِنئاّدـلاَو  ِطْسِْقلِاب  ُِمئاْقلا  َو  ِباتِْکلِاب  ُلـِماْعلا  ـَِّالا  ُماـمِْالا  اَـم  »
نتفرگ يارب  دیزی  هک  ار  يا  همان  داد و  ترضح  نآ  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  و  درک ، توعد  يرادناتسا  هب  ار  ماما  هبیط ، هنیدم ي  رادناتسا 

درک یهاوخن  تعانق  منک  تعیب  تولخ  یناـهنپ و  رد  نم  هکنیا  هب  وت  دومرف : شخـساپ  رد  ماـما  [ 388  ] درک تئارق  دوب  هتـشون  وا  هب  تعیب 
دیلو ! ریگب میمـصت  عوضوم  نیا  رد  نک و  ربص  دادماب  ات  دومرف : يرآ ! تفگ : دیلو  دـنوش . هاگآ  مدرم  هک  منک  تعیب  اراکـشآ  هکنآ  رگم 

مان هب  درگ  زاب  تفگ : دیامنن ،) یتخس  تدش و  ترضح  نآ  اب  دوب  لیام  نوچ  اما  دنک ، یمن  تعیب  هک  دوب  راکـشآ  ماما  مالک  زا  هکنیا  اب  )

مالسلاهیلع نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


رگید دوش  ادج  وت  زا  هدرکن  تعیب  تعاس  نیا  رد  نیـسح  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ناورم  . میئامن تاقالم  ار  وت  مدرم  عمجم  رد  ات  ادـخ 
مالّسلا هیلع  نیـسح ـ  ! نزب ار  شندرگ  ای  دنک  تعیب  هکنآ  رگم  دوش  جراخ  اجنیا  زا  راذگن  نک و  سبح  ار  وا  تفای ، یهاوخن  تردق  وا  رب 

درک و دیلو  هب  يور  نآ  زا  سپ  يدرک  یتسپ  یتفگ و  غورد  دیلو ؟ ای  نم  نتشک  هب  ینک  یم  رما  وت  ایآ  ءاقرز  رسپ  يا  وت  رب  ياو  دومرف :  ـ
ام هب  ادخ  میتسه . ادخ  تمحر  هاگدورف  ناگتـشرف و  دش  دـمآ و  لحم  میتلاسر ، يربمغیپ و  ندـعم  و  میتوبن ، نادـناخ  ام  ریما ، يا  :» دومرف
اب نم  دننام  یـسک  تسا . روجف  قسف و  هب  رهاجتم  ناهانگ و  یب  لتاق  راوخبارـش و  رجاف و  قساف و  دـیزی  و  دـنک ، متخ  ام  هب  و  هدرک ، حـتف 

نوریب دیلو  دزن  زا  ماما  یتقو  «. تسا تفالخ  تعیب و  هتسیاش  راوازـس و  ام  زا  کی  مادک  هک  دید  میهاوخ  نادادماب  یلو  دنکن  تعیب  وا  لثم 
یم نم  هب  وت  وت ، رب  ياو  تفگ : دیلو  . داتفا دهاوخن  وت  تسد  هب  یتصرف  نینچ  رگید  ادـخ  هب  يدرک  نم  هتفگ  فالخ  تفگ : ناورم  تفر ،
هللا ناحبس  مشاب . هتشک  ار  نیـسح  مشاب و  ایند  مامت  کلام  هک  مرادن  تسود  دنگوس  ادخ  هب  مهدب ! تسد  زا  ار  دوخ  يایند  نید و  یئوگ 

شلمع نازیم  دـنک  تاقالم  نیـسح  نوخ  هب  ار  ادـخ  هک  یـسک  ادـخ  هب  منک . یمن  تعیب  نم  دـیوگ  یم  هکنیا  يارب  مشکب  ار  نیـسح  اـیآ 
خیرات زا  هحفص  نیا  [ . 389  ] تسا كاندرد  باذع  وا  يارب  دیامنن و  تمحر  وا  هب  دنک و  یمن  رظن  وا  هب  تمایق  زور  ادـخ  و  تسا ، کبس 

ساسح و رایـسب  دیهـش  ماما  نآ  أدبم  فدـه و  نییعت  تعیب و  زا  ترـضح  نآ  يراددوخ  مایق و  تلع  كرد  يارب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ 
زا عانتما  لیلد  دنتسم و  نیـسح  هکار  يداوم  . تسا یفاک  مایق  بوجو  تعیب و  ّدر  يارب  کی  ره  هک  هدش  روآدای  ار  يّداوم  اریز  تسا  مهم 

لوبق و دروم  نآ  ياربک  يرغص و  تشادن و  کش  نآ  یتسرد  تحص و  رد  يدحا  هک  دوب  يّداوم  هداد ، رارق  تفلاخم  رب  میمصت  تعیب و 
قطنم و توق  ربارب  رد  و  درکن ، راـکنا  ار  هیدانتـسا  داوم  هلدا و  نیا  تحـص  وا ، رادناتـسا  دـیزی و  هدازومع ي  دـیلو  یتح  دوب ، همه  قاـفتا 

نیا للع  تادنتسم و  قیاقح  دناوت  یم  هک  یسک  نیرتهب  . دومنن یلاکـشا  داریا و  چیه  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  جاجتحا  لالدتـسا و  تحص 
تسایس عاضوا  هب  دراو  مه  دنک و  یمن  دیدرت  یـسک  شراتفگ  قدص  رد  مه  هک  تسا  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  صخـش  دنک ، نایب  ار  مایق 
یتموکح ياهگتسد  نایدصتم  نارومأم و  لامع و  دیزی و  دوب و  هاگآ  ًالماک  تشذگ  یم  یمالسا  عماوج  رد  هک  هچنآ  زا  و  دوب ، یمالـسا 

و تقیقح ، نیع  دیامرف ، نایب  لئاسم  نیا  هب  عجار  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هچره  سپ  . دوب ربخ  اب  ناشدصاقم  تاین و  زا  و  تخانـش ، یم  ار 
سوفن رد  دـشاب  تقیقح  قباطم  هک  یمالک  ره  . تسا تعیب  زا  يراددوخ  مایق و  موزل  هلدا  و  تادنتـسم ، تفرعم  رد  اـم  عجرم  نیرتراوتـسا 

یهاگ و  دـننک ، یم  توکـس  نآ  ربارب  رد  یهاگ  هک  دراذـگ  یم  رثا  زین  لطاب  لها  رد  یتح  و  دـهد ، یم  ناکت  ار  اـهلد  و  دـنک ، یم  ذوفن 
عقاو اب  نانچ  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  حیرـص  قح و  نانخـس  . دنیامن یم  رارقا  نآ  تقیقح  هب  تقو  تسایـس  ایند و  تحلـصم  تیاعر  نودب 

وا تعیب  موزل  يارب  دـیامن و  هیجوت  ار  دـیزی  ياهراک  ای  دـنک  در  ار  نآ  تسناوتن  مه  دـیلو  ینعی  دـیزی  هب  مدرم  نیرتکیدزن  هک  دوب  قباطم 
َو ِۀَِکئلَْملا ، ُفَلَتُْخمَو  َِۀلاسِّرلا  ُنِدْعَم  َو  ِةَُّوبُّنلا ، ِْتَیب  ُلْهَا  ّانِا  ُریمالا  اَهُّیَا  :» دومرف مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تسخن  دیرگنب : نونکا  . دهدب یحیضوت 
و هماع ، يربهر  نیملـسم و  تیاعر  يارب  ار  دوخ  ریظن  یب  ناشخرد و  قباوس  یلمع و  یملع و  یگتـسیاش  تمـسق  نیارد  «. ِۀَـمْحَّرلا ُطَـبْهَم 
. دومرف نایب  تقیقح  انعم و  ملاع  کی  هاتوک و  هلمج  دنچ  اب  ناناملسم ، شور  ریس و  طخ  نییعت  و  یمالـسا ، گرزب  لئاسم  رد  يأر  راهظا 

هتـساوخ اهفده و  یعرـش و  روما  هب  وا  دننام  یـسک  هک  دش  روآدای  و  دومن ، مالـسا  ناهج  رد  دوخ  لیدع  یب  تیـصخش  هجوتم  ار  دیلو  و 
ندعم توبن و  هناخ ي  لها  وا  اریز  دشاب ؛ یمن  دنم  هقالع  نیملـسم  هیلاع  حلاصم  ظفح  هب  وا  لثم  مه  يدـحا  تسین و  فراع  مالـسا  ياه 

زا رتاسر  یتاملک  ترضح  نآ  رد  ناناملسم  تماعز  طیارـش  زکرمت  نایب  يارب  . تسا تمحر  هاگدورف  ناگتـشرف و  لوزن  ّلحم  يربمغیپ و 
تمه یلع و  شردپ  يدرمیاپ  يرایتسد و  و  ربمغیپ ، شدج  يرامعم  هب  مالـسا  میظع  يانب  دیحوت و  دـنلب  خاک  نیا  . تسین هلمج  دـنچ  نیا 
يومع رفعج و  شیومع  غیردیب  ياهکمک  يراکادف و  و  ربمغیپ ، زا  همطاف  شردام  ياه  يراتـسرپ  هجیدـخ و  شا  هدـج  تواخـس  دـنلب و 

،ـ  مالّـسلا هیلع  یبتجم ـ  نسح  شردارب  زا  دـعب  وا  کنیا  دـش و  اپرب  مشاه ، ینب  ناراکادـف  دـیحوت و  هار  نازابرـس  رگید  هزمح و  شردـپ 
مالـسا زا  هدـش ، لزان  شا  هناـخ  رد  نآرق  یحو و  نیا  تعیرـش و  نیا  نوناـق و  نیا  هک  یـسک  رگا  . تسا مالـسا  راوخمغ  یماـح و  هناـگی 

مالـسا و ربارب  رد  نیـسح  هک  ار  ینیگنـس  تیلوؤسم  انعم ، رپ  هاتوک و  هلمج  دنچ  نیا  . درک دنهاوخن  تیامح  نارگید  ًانیقی  دـنکن ، تیامح 
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هک دـنک  یم  تابثا  عطاق  لدتـسم و  روطب  و  دزاس ، یم  نشور  دـیامن  ارجا  اهدـماشیپ  ثداوح و  رد  دـیاب  هک  ار  يا  همانرب  و  تشاد ، نآرق 
يا هفیظو  دیزی  تموکح  هب  تبسن  دیاب  نیسح  . دشاب انتعا  یب  هدمآ  ولج  مالسا  ملاع  رد  هک  یلاوحا  عاضوا و  هب  تبسن  دناوت  یمن  نیـسح 

ربارب رد  ربمغیپ  ایآ  داد ؟ یم  ناشن  قفاوم  يور  دیزی  لثم  يرادمامز  اب  ربمغیپ  ایآ  دهد . ماجنا  داد ، یم  ماجنا  دوب  ربمغیپ  شدج  رگا  هک  ار 
مالسا ربمایپ  هک  یتوکلم  یقرتم و  عامتجا  نآ  دوب  نیا  ایآ  ؟ درک یم  توکس  دوش  هرخـسم  هنوگنیا  وا  ینیـشناج  تفالخ و  هاگتـسد  هکنیا 

دنوش و طلـسم  مدرم  رب  اهدایز  نبا  دیزی و  هک  داد  داهنـشیپ  تیرـشب  هب  یعقاو  يدازآ  تلادـع و  دـیحوت و  ياول  تحت  رد  ار  نآ  سیـسأت 
مپچ تسد  ردار  هاـم  و  متـسار ، تسد  رد  ار  باـتفآ  رگا  تفگ : هک  دوب  ربمغیپ  ناـمه  نیا  ؟ دوش لاـمیاپ  عرـش  ماـکحا  نیناوق و  دودـح و 
ادـیپ ندـنام  يارب  یّلحم  ایند  مامت  رد  رگا  تفگ : دوب  ربمغیپ  نامه  دـنزرف  هک  نیـسح  نیا  .و  تشاد مهاوخن  رب  توعد  زا  تسد  دـنراذگ 

اب شزرا و  رپ  هلمج ي  دـنچ  نیا  . تسا یکی  مالّـسلا )ـ  هیلع  نیـسح ـ  ربمایپ و   ) ود ره  دـصقم  ءادـبم و  . درک مهاوخن  تعیب  دـیزی  اب  منکن ،
نامتخاس و  یحور ، هفایق  هدنهدناشن  و  يرادمامز ، طیارش  مامت  تیعماج  و  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  یناحور  دنمجرا  تیعقوم  ناهرب  حور ،

هدوشگ ام  هب  ادخ  ار  مدرم  ییامنهار  تیاده و  باب  : دیامرف یم  َمَتَخ » اِنبَو  ُهللا ، َحَتَف  اِنب   » هلمج رد  . تسوا یلاع  لاصخ  و  يونعم ، تیصخش 
هلمج . تـسا اـم  نادــناخ  رد  هراوـمه  تماـعز  يربـهر و  و  تیادــه ، یهلا  بـصنم  هـک  تـسنیا  دوـصقم  تـسا . هدرک  مـتخ  زین  اـم  هـب  و 

يرادناتسا رد  تحارص  لامک  اب  ماما  هلمج ، نیا  رد  «. ِروُجُْفلاَو ِقْسِْفلِاب  ٌِنْلعُم  ِۀمَرَتْحُمْلا  ِسْفَّنلا  ُِلتاق  ِرْمَخلا  ُبِراش  ٌرِجاف  ٌقِساف  ُدیزَیَو  :» رگید
تقایل دشاب ، هتشاد  دوجو  اهنآ  زا  یکی  سک  ره  رد  هک  ار ـ  وا  یلمع  یقالخا و  مئامذ  دوب ، دیزی  هطلس  تردق و  زکارم  زا  یکی  هک  هنیدم 

نیا . دادرکذت يراد ـ  مامز  تفالخ و  دـسر  هچ  ات  درادـن ، دوش  يا  هچوک  نابـساپ  ای  هد  کی  يادـخدک  یمالـسا  عامتجا  کی  رد  هک  نآ 
وا يرادـمامز  زا  نیکمت  وا و  اب  تعیب  تمرح  دـیزی و  تموکح  ندوبن  یعرـش  يارب  عطاق  لیلد  هدام و  کی  مادـک  ره  لئاذر  و  فاـصوا ،
رد دیاب  هکیتافـص  زا  یکی  . تیـصعم هب  رهاجت  .4 ـ  یعرش زوجم  نودب  یـشک  مدآ  .3 ـ  يراسگیم .2 ـ  هاـنگ اـنز و  روجف و  قسف  .1 ـ  تسا

هنیآ دننام  و  دشاب ، نآرق  بتکم  تیبرت  هنومن ي  مالـسا و  میلاعت  تلادـع و  رهظم  راتفر ، و  شور ، رد  دـیاب  هفیلخ  هک  تسنیا  دـشاب  هفیلخ 
رما دودح و  يارجا  رادمامز ، هفیلخ و  نییعت  زا  ضرغ  . دنک تیاکح  مالـسا  زا  دنک ، یم  تیاکح  دتـسیاب  نآ  ربارب  رد  هک  یـصخش  زا  هک 
لمع ماکحا  نوناق و  هب  همه  زا  شیب  شدوخ  دـیاب  رادـمامز  هفیلخ و  سپ  تسا ، ماکحا  تعیرـش و  هب  لـمع  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب 

تیاعر و دیاب  دشاب ، رادمامز  نوناق ، تعیرش و  مکح  هب  دهاوخ  یم  هک  یسک  . درامـش مرتحم  دارفا  همه  يارب  ار  یمالـسا  قوقح  دیامن و 
وا هیحان ي  زا  هک  یئاهررـض  دیدرگ ، تنایخ  يراکبان و  قسف و  هب  رهاجتم  هفیلخ  رگا  دـشاب و  رتشیب  نارگید  زا  عرـش  نوناق  زا  شمارتحا 

نادبتسم و فالخ  هب  درادن  قح  هکنآ  رب  هوالع  هعماج  . تخاس دهاوخ  مادهنا  هب  فرـشم  لزلزتم و  ار  تلم  ياقب  هیاپ ي  دسر  یم  تلم  هب 
نیا «. ُهَْلثِم ُِعیاُبی  یْلثِم ال  َو  : » موس هلمج  . دـننک لزع  دـنراد  هک  یبصانم  زا  ار  اهنآ  دـیاب  دـنهد ، يأر  هاـنگ  هب  ناگدـننک  رهاـجت  ناراـکبان و 

: ینعی دومرف . دـیزی  نیگنن  لاوحا  قباوس و  دوخ و  زاـتمم  تیـصخش  ریظن و  یب  تیحالـص  هب  عجار  هک  تسا  یئاـه  هلمج  هجیتن ي  هلمج ،
تعیب اریز  دنک ، یمن  تعیب  دیزی  لثم  یسک  اب  دراد  هعماجب  تبسن  هک  یقحب  يربهر  ماقم  اب  ناشخرد و  هتشذگ ي  نیا  اب  نم ، لثم  یسک 

يالتعا تزع و  ردصم  یمالـسا و  هیلاع  ياهفده  ققحت  زکرم  هک  یـسک  هب  تسا  دایقنا  تعاطا و  دـهعت  نیملـسم ، حالطـصا  رد  هفیلخ  اب 
ربـمغیپ نیـشناج  ماـقم و  مئاـق  رگید  تراـبع  هـب  و  رکنم ، زا  یهاـن  فورعم و  هـب  رمآ  نآرق و  یماـح  مالـسا و  هـملک  يـالعا  نیملــسم و 
ناملسم ره  رب  هک  تسا  وا  رماوا  ماجنا  هار  رد  يراکادف  یعقاو و  هفیلخ ي  رماوا  زا  ندربنامرف  رد  یگدامآ  زاربا  حیحـص  تعیب  ینعم  . دشاب

ررـض عفد  يارب  يزاستروص و  دـنچ  ره  دـیزی  لثم  اب  تعیب  نیا  تسا و  بجاو  ْمُْکنِم » ِْرمالا  ِیلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَا  َو  َهللا ، اوُعیطَا   » مکح هب 
راجف قاسف و  ناراکمتس و  نیملاظ و  هب  ياکتا  قوقح و  عییضت  یصاعم و  تارکنم و  هب  رهاجت  روجف و  قسف و  ندش  ینوناق  ءاضما  دشاب ،
ندرب و  هانگیب ، مدرم  لتق  رد  يراکمه  دهعت  تعیب ، نیا  . تشادن یفرع  یعرش و  ناکما  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  لثم  زا  نآ  رودص  تسا و 
ُِعیاُبی یْلثِم ال   » ار هلمج  نیا  ترـضح  نآ  اذل  . دش دـهاوخن  هدولآ  نیگنن  تعیب  نیا  هب  نیـسح  سدـقم  تحاس  تسا و  مالـسا  تّزع  وربآ و 

اب نیسح  لثم  یتیصخش  تفگ  یمن  نادجو  اب  ناناملسم  زا  يدحا  اریز  دومرف ؛ همه  مّلـسم  قافتا و  دروم  یهیدب و  مکح  کی  دننام  ُهَْلثِم »
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رپ ياه  هنیـشیپ  دوخ و  یناحور  ینید و  قباوس  نایب  زا  سپ  نیـسح  هک  دوب  همه  لوبق  دروم  هجیتن  کی  نیا  . دنک تعیب  دـیزی  لثم  یـسکان 
هب دـننک و  تعیب  يدـیزی  لـثم  اـب  دـنهد و  رد  نت  یتسپ  تلذ و  نیا  هب  ناناملـسم  ماـمت  ًاـضرف  رگا  يرآ  . دومرف مـالعا  ار  نآ  دـیزی  گـنن 
هب نایمالـسا  مالـسا و  مشچ  تسا و  تاماقم  لیاضف و  مراکم و  نآ  بحاص  هک  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  دـنهد ، يأر  وا  لاثما  يرادـمامز 

تعیب تسا ، هانگ  قسف و  تواسق و  ترارش و  زکرم  هک  یسک  اب  تسا ، هتخود  ینآرق  ياه  همانرب  نید و  تاجن  رد  وا  شـشوک  یعاسم و 
تمحر طوبه  لحم  هکئالم و  دش  دمآ و  زکرم  تلاسر و  ندعم  تّوبن و  تیب  لها  وا  تسا . ادج  همه  باسح  زا  نیسح  باسح  . دنک یمن 

يادخ تعاطا  و  هدـش ، ناطیـش  تعاطا  مزالم  مدرم  نیا  :» دومرف قدزرف  هب  دوب ، ربمغیپ  رتخد  درفب  رـصحنم  رـسپ  نسح  شردارب  زا  سپ  و 
صاصتخا دوخ  هب  ار  نیکاسم  ءارقف و  لاوما  دنـشون و  یم  بارـش  دـنا ، هدومن  لطاب  ار  دودـح  رهاظ و  ار  داـسف  هدرک و  كرت  ار  ناـمحر 

سپ [ 390  ] ادخ هملک  يالعا  يارب  زا  ادخ  هار  رد  داهج  و  عرش ، تزع  و  نید ، يرای  يارب  مایق  هب  متسه  دارفا  نیرتراوازس  نم  و  دنا ، هداد 
ملاع ياوشیپ  نیملسم و  یسایس  ینید و  ربهر  ار  دوخ  دنیـشنب و  ربمغیپ  دنـسم  رب  دهاوخب  دیزی  دننام  یـسک  هک  دیـشک  اجنیا  هب  راک  یتقو 

ره وا و  تعیب  مدرم  رظن  رد  اریز  تسین ؛ رگید  يا  هفیظو  تموکح ، ندوبن  یعرـش  نالعا  مایق  رطخ و  مالعا  زج  ماـما  يارب  دـنادب ، مالـسا 
طیارـش مامت  زا  لودـع  تفالخ و  تقیقح  لاطبا  و  تموکح ، تحـص  ياضما  كاپان ، رـصنع  نیا  اـب  نیعباـت  هباحـص و  ناـگرزب  زا  کـی 

باذع ياهریجنز  اه و  هلسلس  دننام  ادخ  نادرم  ندرگ  رد  تعیب  نیا  دوب . تلالض  رد  هعماج  ياقلا  ربمغیپ و  ینیشناج  و  یمالسا ، تماعز 
نیا رـس  رب  و  درک ، مایق  قطنم  نیا  اب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  . تسا رتشیب  اـههوک  ینیگنـس  زا  ناـنآ  حور  رب  نآ  راـشف  ینیگنـس و  و  تسا ،
ماما [ .» 391 « ] ِهللا ِتاذ  یلَع  ُهَسْفَن  ُِسباْحلا  َو  َّقَْحلا  ِنیدـِب  ُِنئاّدـلا  َو  ِطْسِْقلِاب ، ُِمئاْقلا  َو  ِباتِْکلِاب ، ُلِماْعلا  َِّالا  ُمامِْالا  اَم  :» دومرف داتـسیا و  نخس 
ادـخ ياضر  رب  سبح  ار  نتـشیوخ  دـشاب و  داقنم  ار  قح  نید  دـنک و  اـپ  رب  داد  لدـع و  دـنک و  مکح  ادـخ  باـتک  هب  هک  نآ  رگم  تسین 
ٍءْیَـش یِلا  ْمُُهبیُجا  ِهللاَو ال  امَا  :» دومرف یم  درک و  یم  رارکت  ار  قطنم  نامه  دیراب  یم  شرـس  رب  اهتبیـصم  ناراب  هک  اروشاع  زور  رد  و  «. دنک

ار ادخ  ات  مهد  یمن  قفاوم  خـساپ  مدرم  نیا  ياه  هتـساوخ  هب  دـنگوس ! ادـخ  هب  [ . 392 « ] یمَدـِب ٌبَّضَُخم  اَنَا  َو  ُهللا  یَْقلَا  یّتَح  َنوُدـیُری  اّـمِم 
. مشاب باضخ  نیگنر و  منوخ  هب  هک  یلاح  رد  منک ، رادید 

تفالخ هاگتسد  داسف 

نیب یفـالتخا  دـشاب ، مالـسا  تلاـسر  قـقحم  هعماـج و  حور  مسجت  نیملـسم و  ءارآ  راـکفا و  هدـنیامن  دـیاب  یمالـسا  تموـکح  هـکنیا  رد 
نآ تافو  زا  دعب  و  مالسا ، ربمایپ  صخش  نآ  هک  دناد  یم  یهلا  لماک  ياوشیپ  کی  ار  تموکح  ربهر  رادمامز و  هعیش ، . تسین نادنمشناد 

، یناحور ینید ، يربهر  ربمغیپ ، هک  هنوگناـمه  دـنا . هدـش  یفرعم  بوصنم و  ربمغیپ ، بناـج  زا  ادـخ  رما  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ترـضح 
زا و  دوش ، یمن  یحو  تعیرش  نید و  ماما  هب  هک  توافت  نیا  هب  دراد  زین  ماما  ار  يربهر  نیمه  دراد ، هدهع  هب  ار  هعماج  یماظتنا  یـسایس و 

نید و ذخاو  سابتقا  هطساو  و  دش ، یم  لزان  یحو  ربمغیپ  رب  یلو  دهد  یم  ماجنا  ار  عامتجا  يربهر  فیاظو  تنس ، باتک و  يارجم  نامه 
دروـم رگید  بیترت  ره  زا  عاـمتجا  هرادا  يارب  بیترت  هشقن و  نـیا  هـک  تـسا  موـلعم  . تـسین رگید  سک  وا  زا  ریغ  بـیغ  ملاـع  زا  تـعیرش 
يربهر یگتـسیاش  تیحالـص و  تهج  ره  زا  دـنک  یفرعم  ادـخ  فرط  زا  ربمغیپ  هک  ار  یـسک  ًانیقی  و  تسا ، رت  شخب  نانیمطا  رتدامتعا و 

َو ِبُّعَـشَّتلا ، یِلا  يّدَُؤی  َِکلذ ال  َّنِاَف  ُبَوْصَا  َّصَّنلِاب  ُفالِْختْـسِْالا  َو  :» دـیوگ یم  انیـس  یلعوبا  سیئرلا  خیـش  گرزب  فوسلیف  هچناـنچ  . دراد
ّرجنم هکنآ  يارب  تسا ، رت  باوص  تسا ) هعیش  بهذم  هک   ) صن و  بصن ، هب  هفیلخ  نییعت  باختنا و  ینعی : [ . 393 « ] ِفالِتْخِْالاَو ِبُغاشَّتلا 

یتروص رد  دشاب و  نیملـسم  هعماج  حور  رهظم  دیاب  تموکح  زین  تنـس  لها  بهذـم  رب  انب  .و  دوش یمن  هنتف  ّرـش و  فالتخا و  هقرفت و  هب 
يارجا رئاعـش و  ظفح  رگا  و  دـشاب . هعماج  تردـق  ردـصم  ناناملـسم و  حـلاصم  مالـسا و  رئاعـش  ظفح  هب  دـّیقم  هک  تسا  هعاطالا  بجاو 
تفالخ زا  هدـمع  ضرغ  کی  [ . 394  ] تسین یمالـسا  یعرـش و  دـیامن  فلخت  نید  صوصن  زا  دـهدن و  رارق  دوخ  همانرب  ار  عرـش  ماکحا 
يزیـشپ ردق  هب  دهدن  تیمها  اهفده  نیا  هب  تموکح  رگا  تسا . یمالـسا  ماظن  يارجا  یعامتجا و  تلادع  هماقا ي  اهیژک و  ندرک  تسار 
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ایاعر رب  ماّکح  تیـصخش  لیمحت  اـب  مالـسا  . تسا هاـنگ  نآ  تناـعا  يراـی و  مزـال و  ناـکما  تروص  رد  شرماوا  زا  دّرمت  درادـن و  شزرا 
درک طقاس  ار  رگید  ياهروشک  ناتسکرت و  زاجح و  دجن و  لئابق  ياسؤر  ءارما و  اقیرفا و  ماکح  يدادبتـسا  ياه  تموکح  و  درک ، هزرابم 

هن تسکـش ، مهرد  ار  نارگرامثتـسا  تکوش  درب و  الابار  هعماج  راکفا  حطـس  و  تخاـس ؛ موکحم  یمـسا  ناونع و  ره  هب  ار  رـشب  لیلذـت  و 
یبرع مکاح  یئاقیرفا ، ای  یناریا  مکاح  ياج  هب  شکارم  ریازجلا و  اـی  هیروس  اـی  ناریا  رد  دـنک و  ضوع  ار  بصاـنم  ناـبحاص  هکنیا  يارب 

هن تشادرب  نایم  زا  دوب  هدش  هیهت  مورحم  نازرواشک  و  نارگراک ، جنرتسد  زا  هک  ار  تافیرشت  تالمجت و  همهنآ  و  يرـسک ، خاک  . دناشنب
تافیرشت رت و  هدننک  هریخ  یتالمجت  اب  رت  عیفر  ياهخاک  دننک و  لابند  ار  مسر  نامه  سابع  ینب  هّیما و  ینب  يافلخ  نارگید و  هکنیا  يارب 

دوخ فرش  تیصخش و  اهتلم  ات  دوب  دابعتسا  هب  نداد  نایاپ  مالسا  فده  هکلب  [ ، 395  ] دننک دابعتسا  ار  ادخ  ناگدنب  دنهد و  بیترت  رتشیب 
دناوتب نآ  اب  هک  دناد  یمن  مکاح  یصخش  کلم  ار  تموکح  تردق  هطلس و  مالسا ، . دننکن تعاطا  نارادمامز  زا  هناروکروک  دنیوجب و  ار 

تموکح هطلس ي  تردق و  هکلب  دشکب ، افعض  خر  هب  ار  دوخ  تردق  روز و  ای  دنک  مهارف  تافیرـشت  ذوفن و  میرح  هاگتـسد و  دوخ  يارب 
نیا سپ  دراد ، یبیـصن  تردـق  نیا  زا  دوخ  مهـس  هب  سک  ره  و  تسا ، نآ  دارفا  زا  یکی  مه  مکاـح  هک  تسا  يا  هعماـج  تردـق  هولج ي 

عـضاو هک  تسا  راوتـسا  نیا  رب  مالـسا  تموکح  ماـظن  . درک هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  دومن و  یـصخش  تردـق  هب  لیدـبت  ناوت  یمن  ار  تردـق 
مالسا [ . 396 « ] ُهاِّیا ِّالا  اوُدـُبْعَت  ّالَا  َرَمَا  َِّالا ِِهللا  ُمْکُْحلا  ِنِا  » درادـن نوناق  عضو  عیرـشت و  قح  رـشب  زا  يدـحا  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  ماـکحا ،

َْمل ْنَم  َو  .) تسا هدرک  عنم  تدشب  هللا  لزنا  ام  فالخ  و  عرـش ، فالخرب  مکح  زا  و  هتـساوخ ، همه  زا  ار  عرـش  دعاوق  و  دودـح ، زا  تیاعر 
مکح زا  ریغ  سک  ره  [ . 398 ( ] َنوُقِـساْفلا ُمُه  َِکئلوُاَف  ُهللا  َلَْزنَا  اـِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  [ .) 397 ( ] َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوُاَف  ُهللا  َلَْزنَا  اـِمب  ْمُکْحَی 

َنوُکَی ْنَا  ًاْرمَا  ُُهلوُسَر  َو  ُهللا  یَضَق  اذِا  ٍۀَنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمؤُِمل  َناک  ام  َو  .» تسا هارمگ  دنک  رایتخا  نآرق  تعیرـش  و  مالـسا ، جهنم  شور و  ادخ و 
تموکح هب  نداد  نایاپ  تموکح ، ماظن  رد  مالـسا  فده  [ . 399 « ] ًانیبُم ًالالَـض  َّلَض  ْدَـقَف  َُهلوُسَر  َو  َهللا  ِصْعَی  ْنَم  َو   ْ مِهِْرمَا ْنِم  ُةرَیِْخلا  ُمَُهل 

و تفرگ . تسد  هب  ار  رشب  يدازآ  دیحوت و  هب  توعد  مچرپ  مالسا  گرزب  ربمایپ  هک  یعقوم  رد  . تسا ادخ  تموکح  هب  همه  میلست  رـشب و 
تخاس و هجوتم  دوخ  هب  ار  تیرـشب  ینابر ، شورـس  نآ  یناحور  يادـص  رادـیب و  ار  ایند  هتفر  باوخ  هب  للم  ماـمت  وا  شاـب  رادـیب  گـناب 

ٍۀَِملَک یِلا  اَْولاعَت  :» دومرف و  تخاس ، انـشآ  ناشقوقح  هب  دـندوبن ، انـشآ  دوخ  هیلاع  قوقح  شزرا و  ردـق و  هب  نامز  نآ  اـت  هک  ار  یئاـهناسنا 
تموکح ایند  ياـج  همه  رد  [ . 400 « ] ِهللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَا  ًاضَْعب  انُـضَْعب  َذِـخَّتَی  الَو  ًاْئیَـش ، ِِهب  َكِرُْـشن  َو ال  َهللا  َِّالا  َدـُبّعَن  ّالَا  ْمُکَْنَیب  َو  اـنَْنَیب  ٍءاوَس 

هقلطم تیمکاح  نارادمامز  دوب ، مرتحم  جیار و  رشب ، رب  رشب  تنطلس  لصا  اج  همه  دوب ، اهناسنا  عیسو  ياه  هدوت  دابعتسا  رامثتسا و  هلیـسو 
دوخ قح  ار  یعامتجا  يداصتقا و  يرکشل و  يروشک و  روما  رد  میمصت  هنوگره  و  داحتا ، یتشآ و  حلص و  دربن ، گنج و  راک  و  دنتشاد ،
کی هک  تهج  نآ  زا  هن  ناریما  ماکح و  تیصخش  . دندوب راچان  روبجم و  ارچ  نوچ و  یب  تامیمـصت  نآ  لوبق  رد  اه  تلم  دنتـسناد و  یم 

دنتخانـش و یم  نارگید  قوفام  تلم و  رایتخا  بحاص  ار  وا  هک  دوب  تهج  نآ  زا  رتشیب  هکلب  دوب ، مارتحا  دروم  دوب  هداـس  رادـمامز  ریما و 
یناهج نینچ  رد  . دیامن عضاوت  میظعت و  هنوگنآ  دوخ ، لثم  يرشب  لباقم  رد  دیابن  رشب  هک  دندوب  یئاه  میظعت  عضاوت و  هب  مزلم  وا  ربارب  رد 

بیجع و طاطحنا  رد  تیرـشب  دندرمـش و  یم  دوخ  هب  قلعتم  ار  اهنآ  ناشتاباطخ  تانایب و  رد  و  هدوب ، نارادمامز  كولمم  هلزنمب  اهتلم  هک 
تلادع سرد  وا  هب  درک و  اغلا  ار  تانیعت  تافیرشت و  نآ  نالعا و  ار  رشب  يدازآ  درک و  روهظ  مالسا  ربمایپ  دوب  راتفرگ  اهتموکح  یگدرب 
ترضح نآ  رضحم  هکنیا  اب  و  دش . مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  رـضحم  بایفرـش  یبارعا  يدرم  يزور  . داد تاواسم  تلیـضف و  و 

شلاب و هن  يریرس و  جات و  هن  تشاد و  یتخت  هن  دنتسشن ، یم  نیمز  يور  رب  هناعضاوتم  شباحصا  ربمغیپ و  دوب و  هیاریپ  یب  هداس و  رایـسب 
رـضاح ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  روضح  درک  نامگ  هکنآ  لثم  دـمآ ، هزرل  هب  شندـب  ترـضح  نآ  تبیه  زا  یبارعا  درم  کلذ  عم  يدنـسم ،
تیمها رطخ و  مالـسا ، رد  «. دروـخ یم  [ 401  ] دـیدق تشوگ  هک  مشیرق  زا  ینز  رـسپ  نم  متـسین ، هاـشداپ  نم  سرتن ! : » دومرف ربمغیپ  هدـش 

نایاسراپ و زا  يرایـسب  هک  لغاشم  نیرتکانرطخ  . دننک لمع  دوخ  فیلاکت  هب  هکنآ  رگم  دنتـسه  میظع  رطخ  رد  ارما  تسا و  رایـسب  تراما 
ءوس تموکح  تردـق  زا  هک  دـنوش  یم  تفای  یناسک  رتمک  نوچ  هدوب ، تموکح  تراما و  دـنا ، هدوب  نازیرگ  نآ  زا  هراومه  ناراکزیهرپ 
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نیرتمک دوخ  تموکح  زا  هکنآ  رگم  تسا ، منهج  لادوگ  بل  رب  مکاح  دنهدن . رییغت  ار  ناشفالخا  حور و  ماقم ، لغش و  دننکن و  هدافتسا 
رد يودب  یبارعا  کی  دننام  مدید  ار  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  هک  هدرک  تیاور  فرطم  یبا  زا  هوفصلا »  » باتک بحاص  . دیامنن ار  هدافتسا  ءوس 

دیرخن وا  زا  ترـضح  نآ  نینمؤملا ! ریما  ای  هلب  درک : ضرع  ؟ منک يرادیرخ  وت  زا  يراد  نهاریپ  ایآ  : دومرف يزازب  هب  ناشورف  سابرک  رازاب 
. تخانـشن ار  ترـضح  نآ  هک  تفر  یناوـج  دزن  هب  سپ  درکن . يرادـیرخ  مه  وا  زا  تخانـش ، ار  ترـضح  نآ  زینوا  تفر ، يرگید  دزن  هب 

مهرد کـی  هدوب ، نینمؤملا  ریما  شرادـیرخ  هک  تسناد  داد ، ربخ  وا  هب  ناوج  دـمآ ، ناوج  ردـپ  یتـقو  دـیرخ ، مهرد  هس  هب  وا  زا  ینهاریپ 
تیاضر اب  ار  نهاریپ  ترسپ  دومرف : ترـضح  . تسا مهرد  ود  نهاریپ  ياهب  نینمؤملا  ریما  ای  : درک ضرع  دمآ  ترـضح  تمدخ  تشادرب و 

ِهِذه ُۀَمیق  ام  :» دومرف دز  یم  هلـصو  ار  دوخ  شفک  هک  یلاح  رد  تسا ) یلحم  مان  « ) راق يذ  » رد سابع  نبا  هب  [ . 402  ] تخورف نم  هب  مدوخ 
َمیُقا ْنَا  ِّالا  ْمُِکتَْرِما  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  َیَِهل  ِهللاَو  :» دومرف . درادن یتمیق  « اَهل َۀَـمیق  ال  :» درک ضرع  سابع  نبا  ؟ تسا ردـقچ  شفک  نیا  تمیق  « ِلْعَّنلا

ای مراد  اپب  ار  یقح  هکنآ  رگم  تسا ، رت  بوبحم  نم  شیپ  امـش  رب  يرادمامز  تراما و  زا  شفک  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  « ًالِطاب َعَفْدَا  َْوا  ًاّقَح 
فینح نید  نیا  ياهفدـه  میلاـعت و  زا  مالـسا و  حور  فّرعم  هک  یئاـهزیچ  نیرتمهم  زا  یکی  اـم  هدـیقع ي  هب  [ . 403  ] منک عفد  ار  یلطاـب 

هیلع هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  تلحر  زا  سپ  هنافسأتم  . تسا یعامتجا  یسایس و  روما  هرادا  یمالسا و  يرادمامز  شور  تموکح و  کبس  تسا ،
رود جیردتب  یعرش  تموکح  کی  هب  تهابش  زا  تموکح  نامزاس  دش ، جراخ  دوخ  یعقاو  ریسم  زا  تفالخ  هکنآ  هطـساوب  مّلـسو ـ  هلآ  و 
دوب زیتس  رد  تخس  اهنآ  اب  مالـسا  هک  یئاهتموکح  کبـس  هب  تموکح  کبـس  دیدرگ ، رتشیب  توبن  دهع  اب  مدرم  هلـصاف ي  هچره  و  دش ،

لـصفنم تیناـحور  تعیرـش و  تناـید و  زا  تسایـس  تموکح و  دـش و  طلـسم  ءارآ  راـکفا و  رب  عاـجترا  بیهم  تیرفع  تشگرتکیدزن و 
اب اهنآ  سنا  ربمغیپ و  رصع  هب  اهناملسم  نامز  ندوب  کیدزن  هطساوب  دنتفای ، تموکح  مود  لوا و  هفیلخ  هک  یماگنه  راک  زاغآ  رد  . دیدرگ
اب عضو  ندرک  ضوع  دوب و  مک  رایسب  هرـصایق ، هرـساکا و  تموکح  هب  تشگزاب  عاجترا و  هنیمز  ترـضح ، نآ  هداس  يربهر  تموکح و 

هعـسوت طیارـش  نآ  رد  هکنیا  يارب  تموکح و  ینابم  میکحت  راک و  تفرـشیپ  يارب  تلع  نیا  هب  دش ، یم  وربور  همه  دیدش  لمعلا  سکع 
یعس و  [ 404  ] دش یم  تیاعر  رهاوظ  دوبن  نکمم  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  شور  زا  يوریپ  اب  زج  تاحوتف  تکلمم و  ورملق 

رد دنچره  و  دنیامن ، تموکح  هب  نمؤم  یمالـسا  شور  زا  تیعبت  اب  ار  هعماج  و  دنـشکب ، مدرم  خر  هب  ار  یمالـسا  تلادع  هک  دندومن  یم 
تموکح و نآ  شور  نیب  مدرم  تیرثـکا  هک  دوب  يروط  ناـشتموکح  عضو  هتفر  مه  يور  یلو  دـندش  جراـخ  تلادـع  زا  يرایـسب  دراوم 

راودیما یـضار و  ار  اهنآ  نیملـسم  هفیلخ ي  هداس  عضو  اب  نارادمامز  شور  عضو و  هسیاقم  دندوب ، لئاق  رایـسب  توافت  رگید  ياهتموکح 
رد دیدرگ و  دنلب  مدرم  یتیاضران  گناب  دش و  ضوع  ریس  طخ  ًامسر  نامثع  تفالخ  دهع  رد  . دیئاپن يرید  مه  عضو  نیا  یلو  تخاس  یم 

قباوس ياراد  مهتم و  هک  ار  دوخ  نادنواشیوخ  نامثع  و  دـش ، یمن  تاعارم  تناما ، حالـص و  تقایل و  لصا  نارادـنامرف ، لامع و  باختنا 
ۀلادـعلا باـتک  رد  بـطق  دیـس  . تخاـس دراو  گرزب  ياـهراک  رد  داد و  تموـکح  تیـالو  رد  دـندوب  راـکهانگ  و  تـشز ، راـتفر  ءوـس و 

درم راـیتخا  رد  ار  تموکح  ياهدـیلک  هک  [ 405  ] دوب نامثع  میدـقت  یلع و  ریخأت  تافداصم  نیرتدـب  : دـیوگ یم  ص 182 )  ) ۀیعامتجالا
فسأت زین  .و  تفای یم  رارمتـسا  مالـسا  میلاعت  دوب  هدش  هفیلخ  یلع  هدش و  روای  علاط  نسح  رگا  و  دراذگ ، ناورم  لثم  هیما  ینب  زا  یکاپان 

اجنیا رد  . دیدرگ هفیلخ  نامثع  لثم  تیافک  تقایل و  یب  فیعض و  يدرم  هک  دش  ثعاب  نیملسم  علاط  ءوس  هکنیا  زا  ص 186 )  ) دروخ یم 
هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  هللا ـ  لوسر  دـیرط  مکح  هیما و  ینب  طـیعم و  ینب  هب  وا  نداد  طلـست  لاـملا و  تیب  لواـپچ  وا و  شور  ناـمثع و  عضو 
وا یـسورع  زور  رد  شداماد  هب  نامثع  : دـیوگ یم  هدرک و  داقتنا  ارقف  لام  زا  وا  ياه  یـشخب  متاـح  زا  هدیـشک و  شیپ  مدرم  رب  ار  مّلـسو ـ 

دوب و یلوتسم  وا  رب  هودنا  نزح و  هک  یلاح  رد  رگید  زور  حبـص  دوب ، راد  هنیزخ  هک  مقرا  نب  دیز  داد . لاملا  تیب  زا  مهرد  رازه  تسیود 
محر هلـص ي  نم  هک  ینک  یم  هیرگ  مقرا  نبای  تفگ : نامثع  . درک افعتـسا  دوب  کشا  زا  رپ  یمالـسا  تموکح  عضو  يدب  زا  شیاهمـشچ 
هبوت هک  نآ  ياج  هب  مشخ  لامک  اب  نامثع  . تسا رایـسب  یهدـب  وا  هب  مهرد  دـص  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  داد  باوج  مقرا  نب  دـیز  ؟ ما هدومن 

ریبز هب  زور  کی  رد  هلمج  زا  تسا ، رایـسب  نامثع  خـیرات  رد  لـیبق  نیا  زا  اـهلاثم  : دـیوگ یم  رد ص 187  . تفریذپ ار  دیز  يافعتـسا  دـنک 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دندرک  یهن  ار  وا  هباحـص  ناگرزب  هکنآ  اب  دیـشخب و  ار  اقیرفا  جارخ  سمخ  ناورم  هب  مهرد و  رازه  تسیود  هحلط  هب  رازه و  دصـشش 
رثکا يراذـگاو  ناورم و  شراشتـسم  شور  لاـملا و  تیب  عیزوت  رد  ناـمثع  شور  هک  تسا  حـضاو  : دـیوگ یم  ص 190  رد  . درکن رثا  وا 

هک دوبن  یمک  زیچ  نیا  : دیوگ یم  هحفص  نیمه  رد  .و  تشاذگ رثا  خیرات  ریس  طخرد  هک  دوب  یلاوحا  عاضوا و  همه ، هیما ، ینب  هب  بصانم 
دزاس یم  رانکرب  اهراک  زا  ار  ربمغیپ  باحصا  دنک و  یم  تمـسق  ناشنایم  ار  لاملا  تیب  هدیزگرب و  ار  دوخ  ناسک  هفیلخ  دنتفگ  یم  مدرم 
کی الط و  لاقثم  رازه  هاجنپ  دصکی و  دـش  هتـشک  هک  يزور  نامثع  : دـیوگ یم  رد ص 209  . دـهدب ماقم  بصنم و  ار  ربمغیپ  نانمـشد  ات 

رد ص .و  تشاد هک  يرایـسب  رتش  بسا و  رب  هوالع  دوب  رانید  رازه  دص  وا  یتعارز ) نیمز   ) عایـض تمیق  تشاد و  دـقن  لوپ  مهرد  نویلیم 
تیب دوب و  یناتسبات  هماج ي  شندب  رب  دیزرل و  یم  امرس  زا  ناتـسمز  لصف  رد  هک  دوب  ربمغیپ  هفیلخ  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  : دیوگ یم   157
رمعم نب  دلاخ  . ریمـض يرادیب  زج  دوبن  یناتـسمز  هماج ي  کی  دیرخ  لاملا و  تیب  زا  وا  تشادرب  عنام  زیچ  چـیه  دوب و  شتـسد  رد  لاملا 

هیواعم زئاوج  لوپ و  ایند و  هب  ار  وا  درک و  یم  توعد  هیواعم  هب  لاصتا  و  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  زا  یئادـج  هب  ار  مثیه  نب  ءاـبلع  یـسودس ،
دیما هچ  یسر . یمن  ایند  لام  هب  یلع  تمدخ  هار  زا  نک  هشیدنا  تنادنواشیوخ  هلیبق و  دوخ و  راک  رد  ءابلع  يا  تفگ : یم  داد . یم  هدعو 

فیفخت اهنآ  شاعم  یتخس  یگنت و  هکلب  ات  دیازفیب  یمهارد  كدنا  نیسح  نسح و  شنادنزرف  ياطع  رد  متساوخ  نم  هک  يدرم  هب  يراد 
زا دحوم  شنمدازآ و  ناناملسم  هلمجلاب  [ . 406  ] دوزفین راوگرزب  ودنآ  یلومعم  ياطع  رب  يزیچ  و  دش ، كانمشخ  و  درک ؛ يراددوخ  دبای 

دـنتفرگن و يا  هجیتن  نوچ  دـندمآرب ، ضارتـعا  تیاکـش و  هلگ و  ماـقم  رد  تسخن  هدـمآ ، هوتـس  هب  ناـمثع  تموکح  هاگتـسد  عضو  ءوس 
ياهتسپ زا  ار  شرگمتـس  قساف و  ناشیوخ  و  درکن ، یئانتعا  نیملـسم  یناگمه  تاساسحا  هب  و  تفرگ ، هدینـشان  ار  مومع  تارکذت  نامثع 

اهناملـسم دوب و  هدش  رید  بالقنا  یلو  [ . 407  ] تفای نایاپ  وا  لتق  علخ و  هب  ماجنا  رـس  هک  دـندرک  بالقنا  ناناملـسم  تشادـن ، رب  ساسح 
ذوفن مالسا  روشک  مهم  قطانم  رد  تسرپ  دوس  ماکح  روتاتکید و  لامع  دندرکن  هدافتسا  نآ  زا  عقوم  هب  دندوب و  هتشاذگ  بقع  ار  اهتصرف 

، تموکح کبس  رد  رمع  تفالخ  نامز  زا  ماش  رد  هیواعم  ًاصوصخم  . دندوب هدرک  ضوع  ار  مدرم  قالخا  عیمطت ، لوپ و  برـض  اب  و  هتفای ؛
جنـشت دیدش و  بالقنا  یـسایس و  نارحب  نیا  رد  [ . 408  ] دوب هتفرگ  شیپ  ار  مالـسا  دض  ياهتموکح  شور  هدرک و  رـصیق  رابرد  هب  ادـتقا 
دقتعم همه  . دـش راکـشآ  یمالـسا  ماـمت  تموکح  کـی  لیکـشت  هعیلط  تفرگ و  تسد  هب  ار  تموکح  ماـمز  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  يرکف ،

متـس و ملظ و  راگزور  دـنادرگ و  یم  زاـب  ار  ربمغیپ  یئـالط  رـصع  دـهد و  یم  ققحت  ار  مالـسا  ياهفدـه  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  هک  دـندوب 
راکانز راسگیم و  هشیپ و  متس  نادنمراک  ماکح و  ددرگ ، یم  يرپس  یشک  فیعـض  لاملا و  تیب  تراغ  مجع و  رب  برع  میدقت  ضیعبت و 

هظحالمب ینیب  شیپ  نیا  ددرگ  یم  ارجا  لماک  روطب  یمالـسا  يردارب  تاواسم و  تلادـع و  لوصا  دـنوش ، یم  رانکرب  اهراک  زا  لـهاان ، و 
میلاعت حور  زا  ترضح  نآ  یهاگآ  ملع و  ربمغیپ و  اب  وا  کیدزن  رایسب  میقتسم و  طابترا  و  یلمع ، یملع و  ناشخرد  هنیـشیپ  تیـصخش و 

دالب و نارمع  مولظم و  يرای  تلادع و  ملع و  جیورت  زج  یلع  دـننام  یمکاح  زا  . دوبن هغلابم  فازگ و  نآ  رد  دوب و  اجب  حیحـص و  مالـسا 
نآ زا  دـعب  عقوم و  نآ  ات  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  نامز  زا  يدـحا  و  تفر ، یمن  رگید  راظتنا  ماظتنا ، مظن و  نیرتهب  يرارقرب 

نایم لاس  جنپ  تسیب و  دندماین  یلع  غارـس  عقومب  اهناملـسم  هنافـسأتم  یلو  . تسا هدرکن  يأر  راهظا  نیا  زاریغ  وا  هرابرد  شنانمـشد  یتح 
. دندوب هدش  دراو  هدرک و  هنخر  اههاگتـسد  همه ي  رد  ناتـسرپ  تعفنم  و  نارگلالخا ، دـش . هلـصاف  توبن  نارود  یلع و  يرادـمامز  دـهع 
دـندوب و هدـش  رثؤم  راکفا  نداد  فارحنا  ناناملـسم و  نوؤش  تشونرـس و  نییعت  رد  صاـعورمع  هبقع و  نب  دـیلو  هیواـعم ، ناورم ، لاـثما 

لیکـشت هار  رـس  رد  هک  یعناوم  . دندوب هدرک  لیـصحت  یناراکمه  هتفای و  هجوت  لباق  ذوفن  يا  هقطنم  هیحان و  رد  دارفا  مقر  نیا  زا  مادـکره 
هک ربمغیپ  بتکم  ناگدـش  تیبرت  رامع و  دـننام  ، هباحـص زا  يدودـعم  هدـع ي  زج  دوبن ، اتود  یکی و  دوب ، یمالـسا  مامت  تموکح  کـی 
ـ  ربمغیپ زا  دعب  تما  يرادمامز  رگا  . دوبن یمالـسا  تلادع  تموکح  رادفرط  طرـش  دیق و  نودب  یـسک  دوب ، هدـشن  عطق  یلع  اب  ناشطابترا 

دنمـشناد و هتفگ  هب  هکلب  تفای  یم  دادتما  ربمغیپ  يرادمامز  يربهر و  دوب ، هدیـسر  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  هب  مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 
هاگتـسد دوـب و  هدـیدرگ  رادـمامز  مه  هّیما  ینب  طلـست  ناـمثع و  تموـکح  زا  شیپ  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  رگا  بطق ، دیـس  يرـصم  رکفتم 
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تاحالـصا زاب  داتفا ، یمن  ینامثع  نهاریپ  يا  هیواعم  لثم  تسد  هب  تشگ و  یمن  هدولآ  دـش  هدولآ  نامثع  رـصع  رد  هک  هنوگنآ  تفـالخ 
ار دوخ  راک  يرفن  شش  ياروش  هشقن  اما  . تشاد ناکما  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  يارب  مالـسا  ياه  هشقن  يارجا  ربمغیپ و  دهع  دیدجت  هدمع و 

هیلع یلع  لاحره  هب  . دـیایب راک  رـس  رب  نامثع  دور و  راـنک  یلع  هک  درک  يزاـس  هنیمز  يروط  داد  لیکـشت  ار  اروش  نآ  هک  یـسک  و  درک ،
رس هتفشآ  عضو  هب  دهد و  تاجن  ار  یمالسا  تموکح  ات  درک  شالت  تشاد  هفیظو  تسناوت و  هچنآ  شتفالخ  لاس  جنپ  تدم  رد  مالسلا ـ 

رگید رایسب  عناوم  راکفا و  ندوبن  دعاسم  طیحم و  ندوبن  هدامآ  اما  دناشنب ، دوخ  ياجرس  ار  نارگرامثتـسا  نارـسدوخ و  دهدب و  یناماس  و 
لیالراک ساموت  هچناـنچ  یلع  [ . 409  ] تخاس مورحم  ینارون  ناـشخرد و  رـصع  کـی  هب  دورو  زا  ار  مالـسا  يدارم  مجلم  نبا  تواقـش  و 
ترضح نآ  تفالخ  هحفص  و  دش ، دیهـش  تشاد  لدع  يارجا  رد  هک  یمامتها  یهاوختلادع و  يارب  هتفگ  لاطبالا  باتک  رد  مه  یحیـسم 

شور تالاح و  و  درکرادیبار ، اهناملـسم  تاضراعم ، تائالتبا و  همه  نآ  اب  یلع  تموکح  لاس  جـنپ  نامه  لاح  نیعرد  یلو  . دروخ قرو 
هک دیدرگ  لثملا  برـض  تشاذگ و  رثا  مدرم  رد  وا  تادابع  یئاسراپ و  يراکزیهرپ ، یگنادرم ، یگدازآ ، عضاوت ، هداس ، یگدـنز  یلع و 
دای یکین  هب  نارود  نآ  زا  رتشیب و  شنادـناخ  یلع و  هب  مدرم  نامیا  دـندمآ ، راک  يور  يا  هزاـت  يارما  ماـکح و  تشذـگ و  ناـمز  هچ  ره 

راهظا و  دـندز ، یم  تسد  يورب  فسأت  تسد  دـندرکن  يراـکمه  یلع  نوچ  یگرزب  درمدار  اـب  هکنیا  زا  و  دـندروخ ، یم  اـه  هطبغ  هدرک 
حلاصم هظحالمب  مالّسلا ـ  هیلع  یبتجم ـ  ترـضح  میناد  یم  هچنانچ  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  . دندرک یم  ینامیـشپ 
كاپان نیا  هیحان ي  زا  هک  یتابیصم  هیواعم و  هب  عجار  درک ، حلص  هیواعم  اب  هعماج ، زا  يرکف  تاهابتشا  هلسلس  کی  عفر  یمالسا و  هیلاع 

یم عاـجرا  خـیرات  ياـهباتک  و  هیفاـکلا ، حـئاصنلا  باـتک  هب  ار  ناگدـنناوخ  میا ، هتفگ  مک  میئوگب  هچره  میتفگ و  هچنآ  دیـسر  مالـسا  هب 
یمالسا تموکح  ياه  همانرب  هک  دنراد  قافتا  عامجا و  نیملسم  همئا  ءاملع و  : دیوگ یم  يرـصم  رـصاعم  هدنـسیون ي  یلازغ  دمحم  . میهد

یناسک نیملسم  نارادمامز  رد  داتفا و  جرم  جره و  رد  هعماج  حلاصم  نید و  رما  سپس  تفر  نوریب  دوخ  دیشر  يارجم  زا  هیواعم  دهع  رد 
تموکح : دیوگ یم  يرصم  لوتقم  رکفتم  رسفم و  بطق  دیس  [ . 410  ] دنتفرگ یـشیپ  يروک  یتسم و  رد  رافک  ناهاشداپ  زا  هک  دندش  ادیپ 

قارشا و هک  دوب  تیلهاج  یحو  زا  یشان  هکلب  دوبن ، مالـسا  یحو  اب  قبطنم  دوب و  يدادبتـسا  تنطلـس  هکلب  دوبن  یمالـسا  تفالخ  نییوما ،
تعیب تروص  نامه  هک  تسا  یفاک  دش  راوتسا  یساسا  هچ  رب  هیما  ینب  تموکح  مینادب  هکنیا  يارب  . درک شوماخ  ار  یمالـسا  حور  شبات 

عفقم نب  دیزی  ار  وا  هک  يدرم  دـنهدب  رظن  دـیزی  يارب  تعیب  نتفرگ  هب  عجار  ات  درک  راضحا  ار  مدرم  زا  یئاه  هورگ  هیواعم  . مینیبب ار  دـیزی 
هراشاو تسنیا  نینمؤملا  ریما  درم ، هیواعم  رگا  و  تفگ : سپس  . درک هیواعم  هب  هراشا  تسنیا و  نینمؤملا  ریما  تفگ : تساخرب و  دنتفگ  یم 

سپ . یئابطخ دیس  وت  نیـشنب  تفگ : هیواعم  (. درک ریـشمش  هب  هراشاو   ) تسنیا سپ  دریذپن  ار  نیا  سکره  تفگ : نآ  زا  سپ  درک . دیزی  هب 
زا گنرین  هعدخ و  هزین و  رس  تردق  ریشمش و  روز  اب  هنوگچ  هک  دنک  یم  رکذ  هکمرد  دیزی  يارب  ار  هیواعم  نتفرگ  تعیب  ناتساد  نآ ، زا 
یم هدرک ، لقن  زامن ، كرت  انز و  يراسگیم و  دـننام  ار  دـیزی  ياه  يراـکبان  زا  یحرـش  هکنآ  زا  دـعب  سپـس  [ . 411  ] تفرگ تـعیب  مدرم 
همه هّرح ، هعقاو ي  نآ و  ندـنازوس  هناخ و  بیرخت  گنـس و  هب  نآ  یمر  هبعک و  هناخ  راصح  نیـسح و  لـتق  دـننام : دـیزی  لاـمعا  : دـیوگ

تبرـض کی  تفالخ  يارب  دـیزی  نییعت  (: دـیوگ یم  هکنیا  ات   ) تسین فازگ  هغلاـبم و  هدـش  هتفگ  وا  هراـبرد  هچره  هک  دـهد  یم  تداـهش 
شور زا  يرادمامز  شور  زورب  زور  هیواعم  تموکح  نامزرد  [ . 412  ] دوب مالسا  دصاقم  اهفده و  مالسا و  ماظن  هب  مالسا و  بلق  هب  يراک 

هک روطنامه  و  درک ، لیمکت  دیزی  يدهعتیالو  اب  ار  نآ  هیواعم  هک  دش  رهاظ  تموکح  لکش  رد  بیجع  یلوحت  دش و  یم  رترود  یمالـسا 
دیامن و ناربج  ار  نآ  هک  دوب  بجاو  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  رب  و  دش ، دراو  مالسا  ماظن  هب  مالسا و  بلق  هب  يراک  تبرض  تفگ  بطق  دیس 

تموکح اب  و  تسین ، یعرـش  تموکح  لکـش  نیا  هک  دنامهفب  مدرم  مومع  هب  دراذگب و  هدیـسر  مالـسا  رکیپ  رب  هک  یتاحارج  هب  یمهرم 
دهاوخن ناکما  دیزی ، تافص  لثم  یتافـص  نتـشاد  اب  ناناملـسم  ییاوشیپ  دنک ، مالعا  دوب  مزال  نیـسح  رب  . درادن تهابـش  طابترا و  مالـسا 

ادج تسا ، مالـسا  فده  هک  یتموکح  باسح  زا  ناشتموکح  باسح  دنتـسه و  يرادـمامز  تفالخ و  بصاغ  وا  لاثما  دـیزی و  و  تشاد ،
هک تاهابتـشا  هلـسلس  کی  زا  ار  اهناملـسم  و  درک ، مالعا  دـیزی  تموکح  هب  عجار  ار  نید  رظن  دوخ  ماـیق  اـب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  . تسا
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ـ  نیسح رگا  . درک ادج  نید  باسح  زا  ار  نارادمامز  هنوگنیا  باسح  داد و  تاجن  دوش  یم  نآ  ماکحا  مالـسا و  تقیقح  زا  يرود  بجوم 
یم نیب  زا  يرادمامز  دروم  رد  مالسا  همانرب  دنداتفا و  یم  هابتشا  رد  مدرم  رتشیب  درک  یم  تعیب  ای  توکـس  درک و  یمن  مایق  مالّـسلا ـ  هیلع 

؛ دندوب دبتسم  شکرس و  نید  رظن  زا  اه  يوما  دیوگ : یم  فورعم  قرـشتسم  نوسکین  . دش یم  مالـسا  ماظن  رهظم  يوما  تموکح  و  تفر ،
ار ینانمؤم  دوبن  لالح  ناشیارب  دندراذگ و  اپ  ریز  هدرمش  راوخ  ار  مالسا  گرزب  رئاعش  دندرک و  کته  ار  نآ  عیارش  مالـسا و  نیناوق  اریز 
دض رب  نید  مایق  هیما  ینب  دض  رب  مایق  خیرات ، رظن  زا  دندوب و  تموکح  بصاغ  ناشدوخ  نوچ  دنـشکب  دندیـشک  ریـشمش  اهنآ  دض  رب  هک 

ندرگ هب  نیـسح  نوخ  هکنیا  هب  دنک  یم  مکح  خیرات  فاصنا ، يور  زا  نیاربانب  دوب ، يروطارپما  دـض  رب  ینید  تموکح  مایق  ای  یهاشداپ 
يرصم یلازغ  دمحم  [ . 413  ] درادن دوجو  ناناملسم  رظن  رد  تموکح  زا  نید  یئادج  مینادب  تسا  هتـسیاش  هکنآ  رب  هوالع  تسا ، هیما  ینب 
تروص هب  دـش و  جراـخ  دوخ  ریـسم  زا  تفـالخ  :1 ـ  دراد یم  ناـیب  حرـش  نیا  هب  هیما  ینب  دـهع  رد  ار  یتموکح  ماـظن  دـسافم  زا  یـضعب 

بیان نارادـمامز  ارما و  و  تسا ، مکاح  هطلـس  تردـق و  ردـصم  تما ، هعماج و  هک  ساسحا  نیا  .2 ـ  دـمآرد یهاشداپ  يدرف و  تموکح 
دوخ عابتا  ار  هعماج  مدرم و  دندش و  طرش  دیق و  یب  تسایر  هقلطم و  تدایس  بحاص  ماکح ، دش و  فیعض  دنتسه ، هعماج  مداخ  مدرم و 
هرهب یب  هیفس و  لقع و  مک  یناناوج  ریمـض و  هدرم  ینامدرم  .3 ـ  دندوب وا  هراشا ي  عبات  مدرم ، قلطم و  يامرف  نامرف  مکاح ، دـنداد ، رارق 

ناگتسب ناسک و  وءافلخ  ياه  ینارذگشوخ  فراصم  .4 ـ دندرک لاغشا  ار  تفالخ  ماقم  خاتسگ ، هانگ  تیصعم و  رد  مالـسا و  فراعم  زا 
تیلهاـج و تیبـصع  .5 ـ  دـیدرگ یمن  فرـص  تما  حـلاصم  ارقف و  جـئاوح  رد  دـش و  یم  تـشادرب  لاـملا  تـیب  زا  ناـشنایوگ  شیاتـس  و 

هقرفت هب  یمالسا  تدحو  يردارب و  دش و  دیدجت  دراد ، هزرابم  نآ  اب  تدشب  مالسا  هک  يرصنع  يداژن و  یلیماف و  يا و  هلیبق  ياهترخافم 
هنیک و دـندوب  هدرک  رایتخا  مالـسا  ًالبق  هک  یللم  ریاس  نایناریا و  برع و  نایم  مسقنم و  ددـعتم  لـئابق  هب  برع  دـیدرگ و  لدـبم  تتـشت  و 

نایم دز و  یم  نماد  تاعزانم  نیا  شتآ  هب  تسناد و  یم  دوخ  تحلصم  هب  ار  تافالتخا  نیا  هیما  ینب  دبتسم  تموکح  دش و  عقاو  یئادج 
راصتنا هلیبق  نآ  دض  رب  هلیبق  نیا  زا  و  [ 414  ] دومن یم  کیرحت  یشک  هنیکو  گنج  هبار  اهنآ  تخادنا و  یم  هقرفت  زیامتم  ياهتیعمج  نیا 
هتشاذگ رس  تشپ  ار  زیامت  هوجو  مامت  هک  یعامتجا  دوب  نیملـسم  عامتجا  هدننک ي  ناریو  مالـسا ، لوصا  فالخرب  یناعم  نیا  تسج . یم 

رابتعا شزرا و  زا  تلیـضف  يوقت و  هنـسح ، قالخا  .6 ـ  دوب هتـسب  لد  یمالـسا ) تموکح  ادخ و  هب  نامیا  مالـسا و   ) عماج ردـق  کی  هب  و 
ایح فرـش و  زا  نارادمامز  یتقو  هک  تسا  مولعم  داتفا و  ایح  یب  تسپ و  فرـش ، یب  يدارفا  تسد  هب  مدرم  ییاوشیپ  تسایر و  اریز  داتفا ؛

دننک نعل  ربانم  رب  ار  هقباس  اب  يوقت و  اب  هباحص ي  یتقو  . دور یم  نیب  زا  تافص  نیا  دنهدن ، تیمها  یئاسراپ  تفع و  هب  دنشاب و  هرهب  یب 
لامیاپ دارفا ، ياهیدازآ  قوقح و  .7 ـ  دتفا یم  رابتعا  زا  يوقت  تلیضف و  هتبلا  دنک ، وجه  ار  راصنا  دیامن و  حدم  ار  دیزی  یحیـسم ، رعاش  و 
اهنادنز هب  دنتـشک و  یم  دنتـشادن ، كاب  مدرم  قوقح  هب  زواجت  هنوگ  چیه  زا  دـندوب  هیما  ینب  یتلود  ياهنامزاس  دراو  هک  یناسک  هدـش و 

هک تسنیا  عقاو  : دـیوگ یم  نایاپ  رد  . دیـسر رفن  رازه  تسیب  دـص و  هب  تشک  اهگنج  ریغ  رد  جاجح  هک  یناسک  ددـع  اـهنت  دـنتخادنا ، یم 
نآ دوب  هدیـسر  همدص  هنوگنیا  رگید  توعد  ره  هب  هک  دوب  دیدش  يروطب  دید  هیما  ینب  ياه  هنتف  هیحان ي  زا  مالـسا  هک  یناکت  تکرح و 

تموکح دـیزی و  مان  هب  هک  یکانرطخ  تفآ  ياهنایز  زا  يرـصتخم  دوب  نیا  [ . 415  ] تخاس یم  ناریو  ار  نآ  ناـکرا  درب و  یم  ناـیم  زا  ار 
روفنم از و  تشحو  تروص  نآ  هب  دوب  یمالـسا  تلادع  شیامن  نیرتیلاع  هک  ار  تموکح  لکـش  داتفا و  یمالـسا  تموکح  ناج  هب  يوما 

یمالـسا يرادـمامز  زا  ار  تموکح  نآ  لاـصفنا  دوب و  هدیـسرن  مالـسا  داـیرف  هب  عـقوم  نآ  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماـیق  رگا  . دروآ رد 
لامیاپ و ادـخ  نید  یتموکح  زاتمم  ماظن  تلادـع و  تخاس و  یم  راد  هکل  ار  مالـسا  نماد  راـع  گـنن و  نیرتگرزب  دوب ، هتخاـسن  راکـشآ 

«. ِمْکُْحلا َدِعاوَق  َتْرَهْظَا  ِنیَّدلا  َماِظن  َْتیَیْحَا  َکَّنَا  ُدَهْشَا  هللاِْدبَعابَا . ای  َْکیَلَع  ُهُمالَس  َو  هللا  ُتاولَصَف  .» تشگ یم  دوبان 

عاجترا رطخ 

هب تشگزاب  عاجترا و  تیرفع  . دوب رت  هدننکش  رتمهم و  درک ، یم  دیدهت  ار  ناناملـسم  هعماج  زور  نآ  رد  هک  یتارطاخم  مامت  زا  رطخ  نیا 
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ياه هشقن  هیما ، ینب  هزین ي  رـس  روز  . داد یم  ناشن  ار  دوخ  بیهم  سوحنم و  هفایق  كدنا  كدـنا  تیلهاج ، یتسرپ و  تب  كرـش و  رـصع 
ًاصوصخم مالسا  ملاع  . درک یم  ءارجا  ینید ، رئاعش  ریقحت  یمالـسا و  تاماظن  ياغلا  هعماج و  ینید  ینابم  ندرک  تسـس  رد  ار  اهنآ  عیـسو 

هتفرورف دـیدش  ناـقفخ  راـبگرم و  توکـس  رد  هرـصب  هفوک و  هنیدـم ، هکم ، لـثم  تیـصخش  اـب  گرزب و  لاـجر  نطوم  ساـسح و  زکارم 
يزاس هدنورپ  هلثم ، برض و  حرج و  همرتحم ، سوفن  لتق  زا  اهنآ  یکاب  یب  و  هریغم ، هرمس و  دایز ، دننام  يرادنامرف  يرگمتـس  تدش  . دوب

اب تفلاخم  مالـسا و  هار  زا  مدرم  ندـنادرگ  رب  راکب  تسد  هیما  ینب  . دوب هتخاس  سویأم  بوعرم و  ار  هعماـج  ناناملـسم ، ضارعا  کـته  و 
ياه هلمح  ساسا  وا  ياه  هشقن  هیواعم و  راکفا  دـندش و  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مظعا ـ  لوسر  هریـس ي  تنـس و  باـتک و  صوصن 

بادآ و هب  مزتلم  راد و  نید  تاقبط  مالسا و  تیناحور  هک  دنتشاد  میمصت  هیما  ینب  . دوب تیب  لها  راصنا و  هباحص و  مالـسا و  دض  رب  اهنآ 
لتق و  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  رـسپ  نتـشک  رب  هوالع  . دنرادرب نایم  زا  دنبوکب و  دـندوب  مدرم  مارتحا  دروم  هک  ار  نید  رئاعش 

همظعم و هکم  مالسا : گرزب  زکرم  ود  دودح ، لیطعت  هانگ ، هب  رهاجت  ناناملسم ، هلبق  همظعم  هبعک  ندنازوس  نتخاس و  ناریو  هنیدم و  ماع 
ود نیا  رابتعا  تمظع و  ات  دنداد  رارق  شابوا  لذارا و  و  زابقشع ، يارعش  دراما و  ناثنخم و  ناگدنزاون و  نارگاینخ و  عمجم  ار  هبیط  هنیدم 

هکنآ رب  هوالع  هک  دندوب  هیما  ینب  . دزاس خاتسگ  ءاشحف  یصاعم و  هب  ار  رگید  ياهرهش  مدرم  رهـش ، ود  نیا  عضو  دوش و  مک  سدقم  رهش 
دمحم لآ  زا  ار  نیمز  دنکن و  ار  اهنآ  هب  هعجارم  اهنآ و  يرادمامز  رکف  یسک  هک  دننک  يراک  دنتساوخ  دندراذگ و  تیب  لها  رد  ریـشمش 

دنتسب و نایم  هب  دندومن  يرای  ار  ترـضح  نآ  هکنیا  يارب  زین  ار  ربمغیپ  راصنا  ینمـشد  رمک  دنزاس ، یلاخ  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص   ـ
ـ  یلع رگا  دش و  عورش  نامثع  رـصع  زا  دوهـش  عفد  دودح و  لیطعت  [ . 416  ] دـنتخاس راوخ  لیلذ و  و  مورحم ، یمالـسا  قوقح  زا  ار  نانآ 

ماکحا هحتاف  هتشگ و  لیطعت  دودح  نامثع ، نامز  نامه  رد  دوبن ، دومن  یم  ار  دودح  يارجا  هبلاطم  تدشب  هک  یسک  هناگی  مالّسلا ـ  هیلع 
رـصع یگدنز  دیدجت  دندوب و  داسف  تلآ  هیما  ینب  هک  تسا  تباث  یمالـسا  نیرکفم  دزن  رد  دیوگ : یم  یلئالع  [ . 417  ] دوب هدش  هدناوخ 
انامه تسا : هتفگ  هرصبت  باتک  رد  مدج  دیوگ : یم  يزوجلا  نبا  طبس  [ . 418  ] دوب اهنآ  تعیبط  وزج  شیاهگنر  مسارم و  مامت  اب  تیلهاج 

ضراعم و نودب  رگا  [ . 419  ] درک ششوک  نآ  دعاوق  عفر  رد  سپ  تسا  هدش  وحم  تعیرش  دید  هکنیا  يارب  تفر  موق  نآ  يوس  هب  نیسح 
تداهش ناذا و  تساوخ ، یم  هیواعم  هک  روطنامه  دش ، یم  هتـشاذگزاب  هیما  ینب  هنانئاخ  ياه  هشقن  يارجا  رد  دیزی  تسد  ادص  رـس و  یب 

شور و هیما و  ینب  هقیرط ي  نآ  يامسم  دنام  یم  یمسا  مه  رگا  دنام و  یمن  یقاب  یمـسا  مالـسا  زا  دش و  یم  كرت  تلاسر  دیحوت و  هب 
هللا یّلص  ربمغیپ ـ  ینیشناج  تَمِس  هب  وا  تشگ ، یمن  هجاوم  مالـسا  هعماج  رد  يدیدش  لمعلا  سکع  اب  دیزی  تفالخ  رگا  . دوب دیزی  لامعا 
یم يراکبان  يزابگـس و  انغ ، صقر ، بارـش و  رامق و  ءاـشحف ، یـصاعم ، نوناـک  مالـسا  تکلمم  دـش و  یم  هتفریذـپ  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و 

مالـسا و ظفح  يارب  دوب  مزال  اذل  . دنهد یم  رارق  قشمرـس  ار  اهنآ  ياهراک  دننک و  یم  يوریپ  دوخ  نارـس  ءایوقا و  زا  هعماج  اریز  دیدرگ ؛
دننک و كرد  مالـسا  ياه  همانرب  اب  ار  وا  شور  تفلاخم  مومع ، هک  دوش  زاغآ  یتضهن  شبنج و  دـیزی  شور  هب  تبـسن  عاجترا  رطخ  عفد 
ات تخاس  رادیب  نانآ  دض  رب  ار  مدرم  ینید  تاساسحا  دیاب  هوالع  . دنرادن تیعبت  یمالسا  ياه  همانرب  زا  هیما  ینب  یسایس  نارـس  هک  دننادب 

مالسا نمشد  نئاخ و  ار  اهنآ  دنشاب و  نیب  دب  دننک  یم  حرطم  هک  یئاه  همانرب  اهراکب و  تبـسن  هداد و  ناشن  یتخـسرس  اهنآ  تفلاخم  رد 
هیما ینب  راـک  يور  زا  هدرپ  مه  هک  دوب  مزـال  ینعی  دوب  بجاو  مزـال و  روـظنم  ود  نیا  يارب  مالّـسلا ـ  هیلع  ءادهـشلا ـ  دیـس  ماـیق  . دنـسانشب
يوس هب  ار  هعماج  فطاوع  دـنک و  جیـسب  نییوما  هیلع  ار  مدرم  ینید  تاساسحا  مه  و  دـیامن ، یفرعم  یمالـسا  عماوج  هب  ار  اهنآ  درادرب و 

یمالسا رئاعـش  دنوش و  اهلد  کلام  دننک و  ینارمکح  مدرم  بولق  رب  دنناوتب  هکنیا  زا  هیما  ینب  ات  دیامرف  بلج  تیب  لها  ربمغیپ و  نادناخ 
یم رهزالا  هاگـشناد  تعیرـش  هدکـشناد  سیئر  داتـسا و  یندم  دومحم  دمحم  خیـش  . دنوش دیما  ان  مورحم و  دنزاس ، فوقوم  ار  ناذا  دننام 

، تسا هتـسب  نآ  رب  ار  هار  وس  راهچ  زا  لطاب  هتـسکش و  قح  رپ  لاب و  دید  ادخ ، هار  نیدـهاجم  هتـسجرب ي  هنومن و  دیهـش  نیـسح ، : دـیوگ
فرطرب هک  دید  ار  دوخ  . تخادنین ریز  هب  رس  تلذ  میب و  زا  زگره  هک  تسا  یلدریـش  ماما  نآ  رـسپ  توبن و  تخرد  خاش  هک  دید  ار  دوخ 

یم ادن  ار  وا  شلد  قامعا  زا  یئادص  . تسا هدش  هتـساوخ  وا  زا  هدش و  هلاوح  وا  هب  اهیکیرات  نیا  ندرب  نایم  زا  هودـنا و  نزح و  نیا  ندرک 
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وا رب  ات  تخاس  لطاب  ار  لطاب  رهاظ و  ار  قح  و  فرطرب ، ار  اهیکیرات  وت  دح  هب  ادـخ  ! یتسه دـئادش  نیا  عفر  يارب  ربمغیپ  رـسپ  يا  وت  : درک
ماین رد  هک  دوب  یعطاق  هدنرب و  ریـشمش  نامه  وت  ردـپ  . دـندش دراو  ادـخ  نید  رد  هورگ  هورگ  مدرم  )و  ُحـْتَْفلاَو ِهللاُرْـصَن  َءاج  اذِا  :) دـش لزان 

و نک ، تیامح  ادـخ  نید  زا  نک و  داهج  تدـج  ردـپ و  دـننام  هللادـبع ! ابا  زیخرب  . تخاس دـیحوت  لـیلذ  ار  نیکرـشم  ياـهندرگ  اـت  تفرن 
لافطا و ارقف و  ناوناب و  دـنا و  هدـش  راوخ  وت  باحـصا  وت ، نادـناخ  . زاس كاپ  متـس  یغب و  يدـیلپ  زا  ار  نیمز  و  ربب ، نیب  زا  ار  ناراکمتس 

فرطرب وت  رگا  دزاس  یم  فرط  رب  ار  متس  ملظ و  راشف  یناشیرپ و  يراتفرگ و  همهنیا  یسک  هچ  سپ  . دنا هتشگ  هراچیب  نانز  هویب  نامیتی و 
یم شلد  قامعا  زا  ار  ادص  نیا  نیسح  یئوگ  !؟ همطاف یلع و  رسپ  ینکن ؟ مایق  وت  رگا  دنک  یم  مایق  تما  تاجن  يارب  سک  هچ  و  .؟ يزاسن

ادن و نیا  هب  خساپ  زج  يا  هراچ  قح  نیـسح  سپ  . دیزرو یم  رارـصا  وا  هب  زور  بش و  و  درک ، یم  ادن  رثؤم ، يادـن  نیا  هب  ار  وا  هک  دـینش 
نمـشد و تواسق  تدـش و  دومرفن و  یتافتلا  دـندناسرت ، یم  دنتـشاد و  یم  زاب  ماـیق  زا  ار  وا  هک  یناـسک  هب  تشادـن و  ادـص  نیا  تباـجا 

درک مایق  ادخ  رما  هب  هک  دوب  يدهاجم  وا  اریز  تشادن ، زاب  ادـخ  هار  رد  داهج  زا  ار  وا  توبن ، نادـناخ  مارتحا  هب  وا  یئانتعا  یب  تراسج و 
يَدِْـحا ِّالا  اـِنب  َنوُصَّبَرت  ْلَـه  ْلـُق  :) دوب تفارـش  شیارب  لاـح  ود  ره  نوچ  روصنم ، اـی  دـشاب  بولغم  رهاـظب  هک  تشادـن  تواـفت  شیارب  و 

هب وا  دـندش و  راـتفرگ  مدرم  هکئـالم و  ماـمت  ادـخ و  تـنعل  هـب  ناگدنـشک  دـش و  دیهــش  قـح  ادـخ و  هار  رد  وا  سپ  [ . 420 ( ] ِْنیَیَنْسُحلا
لصف نیا  نایاپ  و  [ . 421 « ] َنیِحلاّصلاَو َءادَهُّشلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهللا  َمَْعنَا  َنیذَّلا  َعَم  :» دش راگتـسر  شیادـخ  دزن  رد  تاجرد  نیرتگرزب 

هار رد  مالّـسلا ـ  هیلع  ءادهـشلا ـ  دیـس  يراکادف  و  دیحوت ، مالـسا و  يارب  دیزی  رطخ  زا  ینامجرت  هک  میهد  یم  رارق  ینعم  رپ  تایبا  نیا  ار 
َْریَغ دَحَا  یِلا  ام  َو  امَقَـس  یِکتَـشَی  ُْهنِم  ُنیّدلا  َحَبْـصَا  دَقاکَتَف  ام  ِدـیحوَّتلا  يَوِِسب  ُهُْفیَـسَف  هِّمَف  یف  ِدـیحْوَّتلا  ُۀَـظَْفل  ْتَرَج  ْنَِال  . تسا نید  تاجن 

شریشمش اما  دوش  یم  يراج  شنابز  رب  دیحوت  ظفل  هچ  رگا  » اکِفُس الَبْرَک  یف  ُهُمَد  اذِا  ِّالا  افَش  ِفینَحلا  ِنیّدِلل  ُْطبِسلا  َياَر  امَفاکَش  ِنیَسُحلا 
سپ دنک ، یمن  هوکش  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  زا  ریغ  سک  چیه  هب  دلان و  یم  درد  زا  وا  تسد  زا  نید  دشک ، یمن  ار  دیحوت  زا  ریغ  يزیچ 

«. دوش هتخیر  البرک  رد  شنوخ  هک  نیا  زج  تفاین  ییافش  فینح  نید  يارب  نیسح )  ) ربمغیپ دنزرف 

یناج نیمأت  نتشادن 

ياه همانرب  دیحوت و  نیئآ  مالسا و  زا  رطخ  عفد  فیلکت و  يادا  ادخ و  نامرف  زا  تعاطا  نامه  ماما ، مایق  یساسا  تلع  هک  تسین  هدیـشوپ 
دوخ نوخ  نیسح )  ) وا َِۀلالَّضلا » ِةَْریَح  َو  َِۀلاهِْجلا  َنِم  َكَدابِع  ُذِْقنَتْـسَِیل  َکیف  ُهَتَجْهُم  َلََذب  َو  : » تسا نیعبرا  ترایز  رد  هچنانچ  دوب  یمالـسا 

حیرشت يارب  یناج ) نیمأت  نتـشادن   ) تلع نیا  لثم  شراگن  و  دناهرب ، یهارمگ  تریح  تلاهج و  زا  ار  تناگدنب  ات  درک  راثن  وت  هار  رد  ار 
یحور و تعاجـش  لامک  هناشن ي  عورـشم و  هجوم و  مایق  زین  يدرف  یـصخش و  ظاحل  زا  یتح  نآ ، دوجو  اـب  هک  تسا  یلاوحا  طـیارش و 
، دوش یم  شناج  هجوتم  هک  یتارطخ  تامدص و  ربارب  رد  سکره  ًالقع  ًاعرش و  . تسا یتسپ  تلذ و  هب  ندادن  نت  سفن و  تمارک  تزع و 
، مجاهم نمـشد  لباقم  رد  ناسنا  رگا  و  دزاس ، یم  راداو  ناج  ظفح  هعفادـم و  هب  ار  وا  رطخ  هجوت  ماـگنه  رد  وا  ترطف  و  دراد ، عاـفد  قح 
و داـتفا ، رطخ  هب  عورـشم  تلع  نودـب  تموکح ، فرط  زا  یـسک  تاـیح  رگا  . تسا خـیبوت  راوازـس  و  لوؤسم ، دوش  میلـست  دـنکن و  عاـفد 

ینعی قح ، نیا  دـنک و  بالقنا  مایق و  شیوخ  سفن  زا  عافد  ناج و  ظفح  يارب  دـناوت  یم  دـشن ، تاعارم  شنوخ  مارتحا  ناج و  تینوصم 
رد مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  میئوگ : یم  همدـقم  نیا  هب  هجوت  اـب  . تسا زرحم  تباـث و  دارفا  ماـمت  يارب  هک  تسا  یقح  سفن ، زا  عاـفد  قـح 

شا هدوسآ  دنتـسه و  وا  نتـشک  ماقم  رد  هیما  ینب  هک  تسناد  یم  تشادـن و  دوجو  ترـضح  نآ  يارب  یناج  تینما  هک  یلاوحا  عاـضوا و 
نیا دیوگب : یسک  رگا  . تشادن میلست  زا  يراددوخ  مایق و  زج  يا  هراچ  سفن  زا  عافد  يارب  درک و  مایق  دنزیرب ، ار  شنوخ  ات  دنراذگ  یمن 

ـ  مالّسلا هیلع  نیـسح ـ  هتبلا  هک : تسنیا  شخـساپ  دش . یم  عفترم  رطخ  درک  یم  تعیب  رگا  و  دوب ، تعیب  زا  ماما  يراددوخ  تهج  زا  رطخ 
هعجارم باختنا و  روطب  هک  یمالسا  حالطصاب  تموکح  رد  اریز  دوبن ؛ ترـضح  نآ  لتق  زوجم  عانتما  نیا  اما  تشاد ؛ عانتما  دیزی  تعیب  زا 

هب دوبن و  بجاو  هدش  باختنا  تموکح  هب  هک  یـسک  يرادمامز  هب  نداد  يأر  تعیب و  دش ، یم  نییعت  رادـمامز  هفیلخ و  یمومع ، ءارآ  هب 
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لـصا رد  ای  دسانـشن  يرادـمامز  يارب  حـلاص  ار  وا  ای  دراد  دـیدرت  وا  تیحالـص  رد  هک  یـسک  رب  یباختنا  هفیلخ ي  اب  تعیب  رگید  ترابع 
ینب هیما و  ینب  راـصعا  رد  صوصخ  تنـس ، لـها  هماـع و  لومعم  رباـنب  طـقف  تسین . بجاو  دـشاب ، هتـشاد  داریا  فرح و  وا  تعیب  تحص 
یتح . دـش یمن  هدرمـش  زیاج  دـشاب ، مرتحم  صخـش  يوربآ  لام و  نوخ و  ات  تموکح  دـض  رب  مایق  ناقفخ ، قانتخا و  ياهنارود  سابع و 

دعاـقت ترـضح  نآ  تعیب  زا  هک  یناـسک  ضرعتم  دوـب ، تباـث  عاـمجا  ّصن و  هب  شتفـالخ  هکنیا  اـب  مالّـسلا ـ  هـیلع  یلع ـ  نینمؤـملا  ریما 
يراددوخ نیقرام ، نیثکان و  نیطـساق و  اب  داهج  رد  تکرـش  زا  هناضرغم  هنالهاج و  ياهرذـع  هب  ای  دنتـشادن  یتفلاخم  رهاظب  دـندیزرو و 

سکره يارب  دـشاب  عضو  ندـش  نشور  يارب  رگا  صوصخ  تعیب  زا  دـعاقت  قح و  دومرفن و  مزلم  گنج  هب  ار  ناـنآ  دـیدرگن و  دـندومن ،
شدوخ داـهتجا  هب  و  دـنک ، یمن  هلخادـم  تسایـس  روما و  قـتف  قـتر و  رد  هدرک و  يریگ  هراـنک  هک  یـسک  هب  ضرعت  و  [ 422  ] دوب تباث 

هیلع نیـسح ـ  هک  دوب  يداهنـشیپ  نامه  نیا  و  تسین ، زیاج  هدرکن ، مایق  هک  مادام  دسانـش ، یمن  يرادمامز  يارب  حـلاص  ار  تقو  رادـمامز 
َُهل  » دنامب اجنآ  رد  دورب و  مالسا  ياهزرم  روغث و  زا  یکی  رد  ات  دنوشن  وا  ضرعتم  هک  داد  هیما  ینب  هب  لتاقم  زا  یضعب  لقن  هب  انب  مالّـسلا ـ 

سپ دوش ، یمن  ناملـسم  ناج  لام و  ندـش  حابم  تینوصم و  بلـس  زوجم  تعیب  زا  يراددوخ  هک  تسنیا  ضرغ  ْمِْهیَلَع » ام  ِْهیَلَع  َو  ْمَهل  اـم 
ـ  1: تسا هدوب  عورشم  اجب و  لیذ  داوم  للعب و  هدوب و  يداع  يدازآ  عون  کی  یعرـش و  قح  کی  تعیب ، زا  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  عانتما 

دزمان تیحالـص  مدـع  هب  هدـیقع  ساسارب  رگا  ًاصوصخ  دـشابن ، تموکح  اب  یلمع  هضراعم  اب  مأوت  هک  یتروص  رد  تعیب  زا  عاـنتما  سفن 
، تسا یهلا  بصنم  کی  دوش و  یم  بصن  ادـخ  بناج  زا  ربمغیپ  صنب  ماـما  هک  هعیـش  بهذـم  قبط  رب  یلب ، تسا . زیاـج  دـشاب ، تفـالخ 
دـقع و لح و  لها  زا  دوخ  هک  یـسک  يارب  تعیب  زا  عاـنتما  .2 ـ  تسین زیاج  دشاب  ادخ  نامرف  میلـست  مدـع  زا  یکاح  هک  یعانتما  هنوگره 

تنس لها  بهذم  ربانب  تفالخ  وا  تعیب  نودب  تسا و  عامجا  داقعنا  مدع  بجوم  وا  تعیب  مدع  تسا و  زیاج  دشاب  ناناملسم  روما  عجارم 
هیاپ رب  هک  یتعیب  .3 ـ  دوش یمن  هدرمش  یعرش  فلخت  وا  رماوا  زا  ندز  زابرس  تسا و  يدازآ  بلس  نیملسم و  رب  لیمحت  یعرـش و  ریغ  مه 

هک یتموکح  اب  هضراعم  تسین و  هعماج  هدـنیامن ي  دوش ، باختنا  تعیب  نآ  اب  سکره  و  وغل ، دـشاب : باعرا  دـیدهت و  لیوهت و  عیمطت و 
یب ار  وا  دـنهاوخب  دـننک و  داجیا  هرطاـخم  يدرف  يارب  یتموکح  لاـمع  رگا  داوم  نیا  رباـنب  سپ  . تسا زیاـج  هدـش ، نییعت  طیارـش  نیا  رد 
قح درف  نآ  دنناسرب ، لتق  هب  ریگتسد و  هدادن ، يأر  دوب  اهنآ  دزمان  هک  یسک  هب  هدرکن و  تکرـش  تعیب  رد  ارچ  هکنیا  مرج  هب  طقف  تهج 
هیلع نیـسح ـ  ًالوا  دیزی : اب  تعیب  دروم  رد  . دنیامن يرای  ار  وا  ات  دـهاوخب  مدرم  زا  دـیامن و  جورخ  تموکح  رب  دوخ  ناج  ظفح  يارب  دراد 

ماجنا دقع  لح و  لها  عامجا  مومع و  ءارآ  هب  هعجارم  تروشم و  اب  تفالخ  رما  دشاب  انب  رگا  ینعی  دوب  دـقع  ّلح و  لها  زا  دوخ  مالّـسلا ـ 
يونعم و دنمجرا  ماقم  هظحالمب  مه  اریز  تشاد ؛ تلاخد  تفالخ  ندوب  یعرـش  رد  وا  يأر  رظن و  هک  دوب  یتیـصخش  نیلوا  نیـسح  دوش ؛
، ترضح نآ  هب  نیملسم  مومع  هجوت  تهج  زا  مه  و  دوب ، مرتحم  سدقم و  رایسب  شیأر  تشاد ، هک  یشزرارپ  یناحور و  گرزب  تیعقوم 
ـ  مالـسلا هیلع  نیـسح  ندرکن  تعیب  سپ  دوـب . اـهنآ  نارادـفرط  لاـمع و  هیما و  ینب  زا  یعمج  ءانثتـساب  نیملـسم  موـمع  رظن  نازیم  شیأر 

لثم دشاب  انب  رگا  و  دشاب ؛ مرتحم  دیاب  تعیب  زا  یتیصخش  نینچ  يراددوخ  نیاربانب  تفالخ ، تموکح و  ندوب  یعرش  ریغ  اب  تسا  يواسم 
دهاوخ ار  یبیترت  هدـعاق و  ره  ياج  دادبتـسا  روز و  و  دـنام ، یمن  یقاـب  يزیچ  ظـفل  زج  يروش  عاـمجا و  زا  دـنزاس  تعیب  هب  روبجم  ار  وا 

مارتحا و کته  زاوج  بجوم  تعیب  زا  يراددوخ  زاـب  دوب  ناناملـسم  يداـع  دارفا  زا  یکی  مالّـسلا ـ  هیلع  ماـما ـ  رگا  ًاـضرف  ًاـیناث  .و  تفرگ
وا رب  دوب ، حیحـص  دیزی  تعیب  هک  یتروص  رد  دش  هتفگ  هکنانچ  اریز  دش ؛ یمن  وا  نوخ  ندـش  حابم  و  يدازآ ، تمرح و  میرح  هب  ضرعت 

تـسا مرتحم  یناملـسم  ره  زا  هک  نوخ  تمرح  کته  ثعاب  تعیب  زا  يراددوخ  دوبن و  یفیلکت  ندرکن  هضراعم  تفلاخم و  مدـع  زا  شیب 
، دشن هظحالم  نآ  رد  هک  يزیچ  دوب و  باعرا  دیدهت و  عیمطت و  رب  ینبم  تسا  نآ  رب  خیراوت  مامت  قافتا  هچنانچ  دـیزی  اب  تعیب  . دوش یمن 

هدع نآ  و  دندرک ، تعیب  هزین  ریشمش و  قرب  ریز  بعر و  يور  زا  دنداد  يأر  وا  هب  هک  یناسک  رتشیب  دوب و  تما  تحلـصم  وا و  تیحالص 
لاـملا تیب  زا  و  هتخود ، يروشک  يرکـشل و  تاـماقم  هب  عـمط  مشچ  هک  دـندوب  یئاـهنامه  دـندرک ، تقفاوـم  لـیم  تبغر و  اـب  هک  یمک 

ارقف قوقح  لاملا و  تیب  زا  یتفگنه  غلابم  هچ  هک  دناد  یم  ادخ  دندوب ، رادروخرب  دیزی  هیواعم و  زئاوج  زا  دـنتفرگ و  یم  نالک  ياهقوقح 
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هدروآ راک  رـس  رب  تعیب  ذخا  يارب  یناراکمتـس  هچ  و  دش ، هتخیر  قحان  هب  یئاهنوخ  هچ  و  دـش ، راک  نیا  فرـص  هنهرب  هنـسرگ و  قلخ  و 
هدولآ زا  ار  دوخ  دنیامن و  عانتما  دیزی  تعیب  زا  دنتـشاد  قح  یمالـسا  ياهتیـصخش  ریاس  ماما و  نیاربانب ، . دوب هریغم  اهنآ  زا  یکی  هک  دندش 

ار قح  نیا  اهنآ  هکنآ  رب  لیلد  و  دزاس ، تعیب  هب  مزلم  روبجم و  ار  اهنآ  تشادن  قح  مه  یسک  دننک و  ظفح  وا  ملاظم  رد  تکرـش  هب  ندش 
هکلب درکن  شهوکن  تمالم و  تعیب  نیا  كرت  تهج  زا  ار  اهنآ  ناناملـسم  زا  يدحا  هکنآ  رگید  و  تسا ، اهنآ  دوخ  عانتما  یکی  دنتـشاد ،
زاوج هلدا ي  داوم و  نایب  تاحیـضوت و  نیا  زا  دـعب  . دنتـشاد لوبق  ار  دـیزی  اب  تعیب  تمرح  هکلب  تعیب و  زا  يراددوخ  زاوج  لصا  یگمه 

حـضاو و تلع  مهم و  هدام  کی  هک  ترـضح  نآ  ناج  هب  رطخ  هجوت  و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  زا  تینما  بلـس  هلأسم ي  تعیب ، زا  عانتما 
هیما و ینب  و  هدوب ، رطخ  رد  نیـسح  ناج  هک  دنا  هدرک  لقن  همه  یمالـسا  خیراوت  . دوش یم  حرطم  تسا ، عافد  مایق و  يارب  يا  هدـننک  عناق 

تموکح شور  . دنتخیر یم  ار  شکرابم  نوخ  درک  یمن  تعیب  هاوخ  درک و  یم  تعیب  هاوخ  دندوب و  هدرک  ار  شناج  دصق  دیزی  تموکح 
لباق دنداد ، یم  شناج  هب  ضرعت  مدع  دروم  رد  یئاهنانیمطا  مه  ترـضح  نآ  هب  رگا  هک  دوب  يروط  اهنآ  لامع  شردپ و  دیزی و  راتفر  و 

رد هکنیا  يارب  طقف  دنتشادن ، تلاخد  یـسایس  ياهراک  رد  هتـسشن و  هناخ  رد  هک  ار  روشک  ياهتیـصخش  لاجر و  ررکم  اهنآ  دوبن . دامتعا 
مرتحم دنداد  یم  صخـش  هب  هک  ار  یناما  هن  دندرک و  یم  نامیپ  دـهع و  تیاعر  هن  دنتـشک . دـنراد  ینارادـفرط  نشور و  قباوس  مدرم  نیب 

لاثآ نبا  تسد  هب  هک  دـندوب  هیواعم  هیما و  ینب  نیا  دنتـشک و  هناـمرحم  ار  صاـقو  دعـس  هک  دـندوب  هیواـعم  هیما و  ینب  نیا  دندرمـش . یم 
لتاق دنتشک و  دوش  دیزی  تنطلس  ضراعم  دیاش  هکنیا  يارب  دوب ، ناشدوخ  تخس  رس  ناهاوخاوه  زا  هک  ار  دلاخ  نب  نمحرلادبع  یحیسم 

ربکا و طبس  یبتجم و  ترضح  هک  دندوب  هیما  ینب  هیواعم و  نیا  . دنداد تموکح  صمح  رهـش  رد  اهناملـسم  رب  دوب  یحیـسم  هکنیا  اب  ار  وا 
، هماندهع رد  هیواعم  هکنیا  يارب  دندومن ، دیهش  یتروص  نیرت  عیجف  هب  ار  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ ـ  لوسر  ترـضح  هدید ي  رون 
هربـخ و دارفا  اـب  ار  دـیزی  يدـهعتیالو  عوضوم  تروشم  ناوـنعب  یتـقو  هیواـعم  . دـنکن دـهعیلو  ار  یـسک  دوـب  هدرک  دـهعت  ترـضح  نآ  اـب 

ماما لثم  یـصخش  دوجو  اب  اریز  تسا ؛ نیملـسم  رب  لیمحت  تنایخ و  رکف  نیا  تفگ : وا  هب  سیق  نب  فنحا  تخاس ، حرطم  نارادمتـسایس 
باـختنا دـنراد ، یم  تسود  رتـشیب  مه  یلع  شردـپ  زا  ار  وا  هک  تسا  يردـقب  شذوفن  دراد و  تیبوـبحم  مدرم  نیب  رد  هک  یبـتجم  نسح 

دهع طورـش  مامت  فالخرب  هک  دندوب  یناسک  نامه  هیما  ینب  هیواعم و  . تسا تنایخ  اطخ و  دـیزی  لثم  يداسف  هب  روهـشم  مهتم و  صخش 
دناوخ يا  هبطخ  و  دش ، هفوک  دراو  هک  دوب  هدیکشخن  حلص  هماندهع  بکرم  زونه  و  دندرک ، راتفر  مالّسلا ـ  هیلع  یبتجم ـ  ترـضح  اب  همان 
یطرش ره  « ِْنیَتاه َّیَمَدَق  َتْحَتَف  ُُهتْطَرَش  طْرَش  ُّلُک  :» تفگ هبطخ  نآ  نمض  رد  و  تخاس ، راکـشآ  ار  دوخ  ياهفده  و  تین ، ءوس  نآ  رد  هک 

« ًالُؤْسَم َناک  َدْهَْعلا  َّنِا  ِدْهَْعلِاب  اُوفُوا  َو  :» دیامرف یم  ادخ  هکنیا  اب  درک  نالعا  ار  دوخ  دـهع  ضقن  ًامـسر  .و  مدراذـگ میاهاپ  ریز  مدوب ، هدومن 
دیهـش ار  ادـخ  درم  نآ  دـندرکن و  افو  دوخ  ناـما  هب  دـنداد و  ناـما  مالّـسلا ـ  هیلع  لـیقع ـ  نب  ملـسم  هب  هک  دـندوب  یناـسک  ناـنیا  [ . 423]

تـسود هچنآ  زج  اهنآ  زا  يوش ؟ یمن  میلـست  تیومع  نارـسپ  مکح  هب  ایآ  تفگ : ماما  هب  ثعـشا  نب  سیق  اروشاع  زور  یتقو  اذل  . دـندومن
مـشاه ینب  یهاوخ  یم  اـیآ  یتسه  تردارب  ردارب  وت  َکـیخَا » وُخَا  َْتنَا  : » دومرف شباوج  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  ماـما ـ  دـسر ، یمن  وت  هب  يراد 

ناما نآ  اب  و  داد ، ناما  ملـسم  هب  دایز  نبا  فرط  زا  هک  یتسه  ثعـشا  نب  دمحم  ردارب  وت  ینعی  [ 424  ] دنهاوخب وت  زا  ملسم  نوخ  زا  رتشیب 
بلطم کی  نیا  ؟ یهد بیرف  ارم  یهاوخ  یم  یئوگ و  یم  ار  نانخـس  نیا  هنوگچ  هقباس  نآ  اب  دـندرک ، دیهـش  كاندرد  عضو  نآ  هب  ار  وا 

رد هک  یـسک  هب  دسر  هچ  ات  دـیمهف ، یم  درک ، یم  اشامت  ار  هیما  ینب  خـیرات  هتـشذگ و  لامعا  يامنرود  سکره  هک  دوب  ینـشور  هداس و 
مه تعیب  رگا  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  سپ  . دشاب هتخاس  ربخ  اب  هدنیآ  ثداوح  گرزب و  رارسا  زا  ار  وا  ادخ  تماما ، تیالو و  ملع  یئانشور 

ـ  نیـسح مینادب  هکنیا  يارب  دندرک . یم  دیهـش  ار  وا  تشادـن و  تینوصم  تینما و  دوب  اراد  هک  یتیعقوم  تیبوبحم و  رطاخ  يارب  درک ، یم 
نمـض هار  نیب  رد  همظعم و  هکم  رد  هک  ینانخـس  نامه  تشادن ، عافد  مایق و  زا  ریغ  يا  هراچ  هدوب و  رطخ  رد  شناج  ًاعقاو  مالّـسلا ـ  هیلع 

نیا تسناوت  یمن  رتـهب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  دوخ  زا  ریغ  یـسک  اریز  تسا ؛ یفاـک  دوـمرف ، یم  تیـصخش  اـب  لاـجر  ناـگرزب و  خـساپ 
نآ دوخ  اب  زین  بوجو  طرـش  عوضوم و  زارحا  دوب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  فیلکت  مایق ، عافد و  . دنک نشور  دهد و  صیخـشت  ار  عوضوم 
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ینب تفگن : ماما  باوج  رد  مه  سکچیه  و  دنشکب ، ارم  دنا  هتفرگ  میمصت  هیما  ینب  دومرف : یم  ررکم  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  . دوب ترـضح 
ِهِذه ْنِم  ٍۀَّماه  ِرْجُح  یف  َْتنُک  َْول  ِهللا  ُْمیَا  َو  :» دومرف هکم  رد  ریبز  نبا  هب  هلمج  زا  دنهد ، یمن  ماجنا  ار  راکنیا  ای  دنتـسین ، اهراک  نیا  لها  هیما 
رـسپ يا  دومرف : ساـبع  نبا  هب  [ . 425 « ] ِْتبَّسلا ِیف  ُدوُهَْیلا  ِتَدَـتْعا  اَـمَک  َّیَلَع  َّنَدَـتْعََیل  ِهللاَو  ْمُهَتَجاـح  یباوُضْقَی  یّتَـح  ینوُجَرخَتْـسَال  ِّماوَْهلا 

نیا رب  وت  يرای  مسانش و  یمن  ربمغیپ  رتخد  رسپ  ار  یسک  وت  زا  ریغ  يرآ ، مسق  ادخ  هب  تفگ : مربمغیپ ؟ رتخد  رسپ  نم  یناد  یم  ایآ  سابع 
يرای نودب  تادابع  تاعاط و  ینعی   ) دریذپ یمن  يرگید  نودـب  ار  اهنآ  زا  یکی  ادـخ  هک  تاکز  هزور و  بوجو  لثم  تسا ، بجاو  تما 

هاـگرارق و هناـخ و  زا  ار  ربـمغیپ  رتـخد  رـسپ  هک  یمدرم  قـح  رد  یئوـگ  یم  هچ  سپ  دوـمرف : مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تـسین ) لوـبقم  وـت 
رد دناوتن  هک  دنا  هدومن  كانمیب  ار  وا  دـنتخاس و  نوریب  ترـضح  نآ  ترجه  لحم  دجـسم و  ربق و  ترواجم  ربمغیپ و  مرح  شهاگداز و 

شور ادـخ و  تیالو  زا  دـیحوت و  هار  زا  وا  هکیلاح  رد  دنـشاب  هدرک  ار  وا  نتـشک  دـصق  دـنیزگ و  نطو  یناکم  رد  دریگب و  رارق  يا  هطقن 
... دـنا هدـش  رفاک  لوسر  ادـخ و  هب  نانآ  هکنآ  رگم  اهنآ  قح  رد  میوگ  یمن  تفگ : سابع  نبا  دـشاب . هدـشن  جراخ  شنانیـشناج  ربمغیپ و 

یلاس نآ  رد  هک  هدرکتیاور  هدینش ، مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  زا  [ 427  ] ۀهفاشم هک  یسک  زا  نامیلـس  نب  رفعج  زا  میظنلا  ّرد  بحاص  [ . 426]
ابع لآ  سماخ  ترضح  ياه  همیخ  دنتفگ  مدید ، هتشارفارب  ار  يرایـسب  ياه  همیخ  هک  مدرک  یم  روبع  هداج  رانک  زا  متفر ، یم  جح  هب  هک 
درک یم  رظن  اهنآ  رد  تشاد و  شیپ  رد  رایـسب  ياه  همان  و  هتـسشن ، همیخ  دومع  دزن  مدید  مدش ، فرـشم  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  تسا ،
ياه همان  کنیا  و  دـنا ، هدرک  نم  لتق  هدارا  هیما  ینب  دومرف : ؟ يا هدـمآ  دورف  هاـیگ  بآ و  یب  ناـبایب  نیا  رد  هچ  زا  هللا  لوسر  نباـی  متفگ :

هللا لوسر  نبای  : » درک ضرع  يدزا  هرهوبا  یتقو  [ . 428 ... ] دنناسر یم  تداهش  هجرد  هب  ارم  هتبلا  دنا و  هدرک  توعد  ارم  هک  تسا  نایفوک 
ات دنهاوخ  یم  نونکا  مدـیزرو ... ربص  دـنتفرگ ، ار  ملام  هیما  ینب  هرهابا ، وت ! رب  ياو  : » دومرف یتشاذـگب ؟ ار  تدـج  مرح  ادـخ و  مرح  ارچ 
رب دراد  تلـالد  همه  هک  نانخـس  هنوگنیا  زا  [ . 429 « ] تخیر دـنهاوخ  ار  نم  نوخ  ناراکمتـس  نیا  هتبلا  دـنزیرب ؛ ار  مولظم  نم  كاـپ  نوخ 
زا شیب  لتقم  خیرات و  بتک  رد  دندوب ، هتـسب  نایمب  ار  ترـضح  نآ  نتـشک  رمک  هیما  ینب  هتـشادن و  یناج  نیمأت  هجو  چـیه  هب  ماما  هکنآ 

[ . 430  ] تسا اهنیا 

تسایس یمالسا و  تموکح 

نآ مایق  دوب ، دـیزی  ندرک  رانکرب  یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تکرح  ماـیق و  فدـه  نوچ  دـیوگب : یـسک  رگا 
ـ  مالّسلا هیلع  ملسم ـ  شیمارگ  مع  رسپ  ارچ  و  تفریذپ ؟ ار  هفوک  لها  توعد  ارچ  سپ  دوب  نیا  زا  ریغ  فده  رگا  و  دوب . یسایس  ترضح 

یعامتجا و روما  نایرج  نسح  نیمـضت  یمالـسا و  تلادع  قح و  تموکح  لیکـشت  يارب  مایق  ًالوا ، : هک تسنیا  باوج  . داتـسرف هفوک  هب  ار 
هب تسایس  نیع  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  لثم  یتیـصخش  زا  یقیقح  تاحالـصا  دیجم و  نآرق  ینامـسآ  تاماظن  ماکحا و  يارجا  یمومع و 

همّدـقم يزیگنا و  هنتف  گنرین و  هئطوت و  نآ  زا  هک  یتسایـس  اـب  تسایـس  نیا  ناـیم  تسا و  نآ  یعقاو  لوقعم و  حیحـص و  موهفم  ینعم و 
لیکشت نآ  فده  هک  یتسایس  نآ  تسین . يا  هطبار  چیه  دوش ، یم  دصق  قوفت ، تردق و  ندروآ  تسد  هب  یصخش و  دصاقم  يارب  ینیچ 

نآ اـما  تسا . مدرم  رب  ادـخ  ماـکحا  ادـخ و  تموکح  اـهناسنا و  يدازآ  نیمأـت  قوقح و  ظـفح  يارب  شـشوک  تسا ، یمالـسا  تموـکح 
رپ تسا ؛ نارگید  رامثتـسا  هعماـج و  رب  قوفت  تموکح و  بلط  ياـنعم  هب  هدـش  لوـمعم  اـم  رـصع  مدرم  زا  یـضعب  فرع  رد  هک  یتساـیس 
یم گنج  ودره  دش . یم  هدرمش  تسایس  مه  هیواعم  تسایس  دوب و  تسایس  یلع ، تسایـس  . تسا مومذم  یتسایـس  نینچ  هک  تسا  حضاو 
هملک هکنیا  ات  [ . 431 « ] اْیلُعلا َیِه  ِهللا  ُۀَِملَک  َنوُکَِتل  :» درک یم  گنج  یلع  اجک ؟ نآ  اجک و  نیا  اما  دنتـشاد  هاپـس  نوشق و  ود  ره  و  دندرک ،

ات درک  یم  گنج  هیواعم  دوش . رارقرب  یمالـسا  تلادع  تاواسم و  ددرگ و  همه  رب  مکاح  ادخ  ماکحا  ات  درک  یم  گنجدبای  يرترب  ادـخ 
، تسایس زا  ضرغ  رگا  هتبلا  دشاب ، نارمکح  شـسوه  لیم و  قباطم  هعماج  سومان  ناج و  لام و  رب  دوش و  راوس  مدرم  ندرگرب  رادمامز و 

ربمغیپ شور  تسایـس ، زا  ضرغ  رگا  و  تسا ، شتآ  هب  ندش  کیدزن  نآ  هب  ندش  کیدزن  مومذـم و  دـشاب ، صاع  ورمع  هیواعم و  شور 
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هبطاق تراظن  مومع و  يراکمه  . تسا رـشب  لامک  تافـص  نیرتیلاـع  زا  دـشاب  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  و  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا ـ 
، كرتشم تیلوؤسم  حلصا و  تموکح  یئاپرب  و  رت ، یقرتم  رتهب و  هچره  عامتجا  لیکشت  حیحص و  مظن  يرارقرب  تلادع و  يارجا  مدرم و 

عالطا یب  يدارفا  ياهنابز  رب  هک  نخس  نیا  و  تسین ، ادج  تیناحور  تناید و  زا  تسایـس  نیا  زگره  تسا . مالـسا  یلاع  ياه  همانرب  وزج 
هدرک هیزجت  ار  مالسا  دنهاوخ  یم  هک  تسا  مالسا  نانمشد  ناگناگیب و  نخس  تسا ،» ادج  تسایس  زا  تیناحور  : » هداتفا مالـسا  قیاقح  زا 

هدـش و عنام  مالـسا  تاماظن  يارجا  اهنآ و  تمظع  دـیدجت  نیملـسم و  داحتا  زا  دـننک و  سوبحم  قالخا ، تادابع و  هرئاد ي  رد  ار  نآ  و 
طقف ار  مالسا  ینعی  دشاب ـ  هتشاد  ار  يا  هدیقع  نینچ  یناملسم  رگا  . دنزاس جیار  ناناملسم  نیب  رد  ار  رافک  شور  ناگناگیب و  دساف  نیناوق 

يرواد نیئآ  تاماظتنا و  قوقح ، نارمع و  يرادروشک ، رد  ار  مالـسا  رگید  ياه  همانرب  دنادب و  يونعم  یحور و  ياه  همانرب  هلـسلس  کی 
مالـسا هک  هدیقع  نیا  . دوب دهاوخ  مالـسا  زا  جورخ  رفک و  هب  موکحم  هدـش  ررقم  هقف  رد  هک  یطیارـش  نیزاوم و  قبط  دـنک ـ  راکنا  هریغ  و 

، تیناحور نوناق ، تموکح ، نطو ، هدـیقع ، نید و  همه ، يارب  مالـسا  تسا و  ناناملـسم  يدرف  یعامتجا و  یگدـنز  لـئاسم  ماـمت  لـماش 
هب ًالماک  دیاب  هک  تسا  يا  هدـیقع  تسین ، ادـج  رـشب  تایح  لئاسم  نوؤش و  زا  کی  چـیه  زا  تسا و  زیچ  همه  گنج و  حلـص و  تسایس ،

هرانک توکـس و  رد  دیاب  هعماج ) رد  رثؤم  دارفا  صوصخب   ) ناملـسم ره  . ددرگ حیرـشت  نآ  دـنلب  یناعم  قیاقح و  دوش و  میهفت  اهناملـسم 
هجوتم ناناملـسم  تمظع  یقرت و  ماـکحا و  يارجا  مالـسا و  تفرـشیپ  هب  دوـخ ، ماـیق  تلاـخد و  قـطن و  رد  یعاـمتجا و  لـئاسم  زا  يریگ 

یمالسا تموکح  لیکشت  اب  درک ، یم  دیدهت  ار  مالسا  رصع  نآ  رد  هک  یعاضوا  زا  هعفادم  تاحالصا و  هک  تسین  یکش  نیا  رب  انب  . دشاب
مه صوصنم و  ماما  مه  هک  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  رگا  و  دش ، یم  نیمأت  دیزی  لثم  یکاپان  مالسا و  دض  رصنع  زا  تفالخ  دنـسم  نتفرگ  و 
ولج هب  دوخ  یعقاو  ریسم  رد  مالسا  عفترم و  دسافم  نآ  دش  یم  رادمامز  دوب ، ناناملسم  قافتا  دروم  شتیحالص  یگتسیاش و  تهج  ره  زا 

یمالـسا تموکح  لیکـشت  دـیزی و  ندرک  رانکرب  يارب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماـیق  مدرم ، يراـی  يراـکمه و  تروص  رد  سپ  . تفر یم 
تنطلـس و بلط  هب  تخاس و  یمن  جراخ  حالـصا  ریخ و  نید و  ظفح  صولخ و  تقیقح و  زا  ار  ماـیق  دـصقم  نیا  و  دوب ، بجاو  یعرش و 
ـ  نیسح هک  تشاد  ار  نآ  شزرا  مدرم  يراکمه  تروص  رد  یمالسا  تموکح  سیسأت  ینعی  لصا ، نیا  . درک یمن  هدولآ  یـسایس  ضارغا 

فدـه هب  هار  نیرتکیدزن  نیرتهب و  دـیاش  مدرم  تماقتـسا  يرادـیاپ و  يراـکمه و  تروص  رد  هکلب  دـیامن ، ماـیق  نآ  يارب  مالّـسلا ـ  هیلع 
ملظ تین و  ءوس  تدـش  مدرم و  یقالخا  یعامتجا و  عاضوا  زا  تماما ، ملع  رب  هوـالع  ترـضح  نآ  نوچ  یلو  دوب ، مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح 

ناناملسم هاکناج  بئاصم  نآ  لمحت  لمعلا  سکع  تیمولظم و  يادص  اب  تفرگ  میمـصت  درک ، یم  ینیب  شیپ  ار  دوخ  تداهـش  هیما ، ینب 
هیواعم و گرم  زا  سپ  هک  دوب  نیا  يارب  مالّـسلا ـ  هیلع  ملـسم ـ  مازعا  هفوک و  مدرم  توعد  لوبق  ًایناث  .و  دهد تاجن  ار  مالـسا  رادـیب و  ار 

ریحت ینادرگرس و  رد  هجوتم ، رادیب و  ناناملسم  دوب ، روهشم  فورعم و  مالـسا  میلاعت  زا  فارحنا  روجف و  قسف و  هب  هک  دیزی  يدهعتیالو 
تـسد ناراوخ و  هریج  زج   ) مومع رظن  زا  مالـسا  ملاـع  دوـب . هدرک  تحاراـن  ار  اـهنآ  دـیزی  یلیمحت  تموـکح  ینیگنـس  هداـتفا و  یبـیجع 
نییعت صوصنم و  هفیلخ  ماما و  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هعیـش ، بهذم  رب  انب  اریز  دوب ! یعرـش  رادمامز  هفیلخ و  نودب  هیما ) ینب  ناگدناشن 

زا شباختنا  مه  نوچ  دوبن ، یعرـش  دـیزی  يرادـمامز  مه  نارگید  رظن  رباـنب  و  دوب ، مّلـس ـ  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  بناـج  زا  هدـش 
وا اب  تعیب  زا  دوب ، مومع  يأر  نازیم  ناشیأر  هک  یناگرزب  دقع و  لح و  لها  مه  و  دوبن ، نیملسم  تحلـصم  تیاعر  رب  ینبم  هیواعم  فرط 
هب ای  اه ، هبقع  نب  فرـسم  اهدایز و  نبا  ریـشمش  میب  زا  دـندوب ، هدرک  توکـس  ای  هداد  يأر  وا  هب  هک  مه  یناسک  دـندوب . هدرک  يراددوخ 
اب ار  اهنآ  هیواعم  دـندرک و  تفلاـخم  نآ  اـب  نارگید  ناورم و  هیما ، ینب  نادـناخ  رد  یتح  دوب . ماـقم  هجرد و  لوپ و  نتفرگ  زئاوج و  عمط 

و [ . 432  ] داد رارق  قوقح  هفاضا  رانید  دـص  ار  رگید  دارفا  رانید و  رازه  یهاـم  ناورم  يارب  درک و  تکاـس  تموکح  نداد و  هوشر  لوپ و 
یعرش و ار  وا  اب  تعیب  و  نارگن ، دیزی  تموکح  زا  مدرم  عون  دندوب ، عفانم  ظفح  عیمطت و  ای  دیدهت  ریثأت  تحت  هک  یناسک  زج  یلک  روطب 
هب اهناملسم  دوب و  اهنابز  رب  شمان  هک  یسک  نیرت  تیصخش  اب  رگید  يوس  زا  .و  دنتسناد یمن  وا  رب  جورخ  تمرح  تعاطا و  بوجو  ببس 

حالـصا و يارب  دوب . مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  دنتخانـش  یم  سکره  زا  رت  هتـسیاش  ناناملـسم  يربهر  تفـالخ و  يارب  دنتـشاد و  تدارا  وا 
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نتفرگ زا  دوب ، سکره  زا  رتراوازس  همه  رظن  رد  قح و  بحاص  هک  وا  رگا  دش و  یمن  هتـشادرب  وا  زا  اهمـشچ  یمالـسا  تموکح  سیـسأت 
تیاضر رد  ار  نآ  همه  و  دش ، یم  هتسب  مه  نارگید  تسد  داد ، یم  تیاضر  هدمآ  شیپ  هک  یعضو  هب  درک و  یم  يراددوخ  شیوخ  قح 

اب تعیب  زا  هک  دوب  نیا  دوب  مزال  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  رب  لّوا  هلحرم ي  رد  هچنآ  سپ  دنداد ، یم  رارق  تجح  رذع و  دـیزی  تموکح  هب 
رد دوخ  میلست  تعیب و  اب  ار  اهنآ  دراذگزاب و  يراکمه  یمالسا و  تموکح  دیدجت  مادقا و  يارب  ار  اهناملـسم  تسد  دیامن و  عانتما  دیزی 

يارب ار  اهنآ  توعد  تجح ، ماـمتا  يارب  دـیاب  مه  دـعب  هلحرم  رد  دزاـس و  ماـمت  اـهنآ  رب  ار  تجح  دـهدن و  رارق  هدـش  ماـجنا  لـمع  ربارب 
دیسر ترضح  نآ  هب  لئابق ، ياسؤر  قارع و  مدرم  ياه  هداتسرف  اه و  همان  یتقو  اذل  . دریذپب شدوخ  يربهر  هب  یمالسا  تموکح  سیـسأت 
عـضو يارب  يزوسلد  يراکادف و  تعاطا و  دایقنا و  راهظا  دوش و  راد  هدهع  ار  تفالخ  يرادمامز و  ًامـسر  دـندوب  هدرک  توعد  وا  زا  هک 

مامت ساسح  عقوم  نیا  رد  ماما  رب  ار  تجح  رهاـظب  دـش و  رتاوتم  یلاوتم و  ناشناگداتـسرف  اـه و  هماـن  و  دـندوب ، هدومن  نیملـسم  راـجنهان 
راهظا رارصا و  همهنآ  اب  هک  تسا  مولعم  . داتـسرف هفوک  هب  ار  شدنمجرا  زیزع و  مع  رـسپ  تفریذپ و  ار  اهنآ  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  دندرک 
باوج اهنآ  هثاغتسا  يادص  دسرن و  مدرم  داد  هب  وا  رگا  دریذپب . ار  اهنآ  توعد  دوب  ریزگان  یخیرات ، تصرف  نانچ  رد  قارع  مدرم  روضح 

هیلع نیسح ـ  دوبن  راوازـس  دریگ ؟ شیپ  یهار  هچ  دناد ، یم  تاحالـصا  هنـشت  ار  دوخ  هک  یناملـسم  هعماج  و  دننک ؟ هچ  مدرم  سپ  دهدن 
و دزاس . مهتم  ینکـش  نامیپ  تین و  ءوس  هب  دـنک و  ّدر  دـندوب  يراکادـف  صالخا و  راهظا  هنوگ  همه  یعدـم  هک  ار  اهنآ  توعد  مالّـسلا ـ 
ار رهـش  لوا  امـش  دـیوگب : اهنآ  هب  دـنتفگ ، یم  یـضعب  هچنانچ  ای  . دـیامن هذـخاؤم  شردارب  ردـپ و  اب  ناشرادرک  راـتفر و  مرج  هب  ار  ناـنآ 

اریز دادن  ار  داهنشیپ  نیا  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  میایب . ات  دیناوخب  ارم  دش  عزانم  نودب  یتقو  دیئامن ، نوریب  ار  دیزی  لماع  دینک و  فرـصت 
دینک گنج  دیورب و  دوخ  امـش  هک  تسنیا  نآ  ینعم  هوالعب  تسین و  شخب  هجیتن  يوما  تموکح  هیلع  بالقنا  ربهر ، نودب  دـنتفگ : وا  هب 
هناش یئوج و  هناهب  مدرم  راکفا  رد  اهداهنـشیپ  نیا  موش ، رادمامز  ات  دیناوخب  ارم  دیدرک  عنام  یب  فاص و  ار  نادـیم  رگا  دـیهدب ، هتـشک  و 

نودب مالسا  هعماج ي  میرادن ، اوشیپ  میرادن ، ماما  ام  دوب : نیا  ناشلاقم  لاح و  نابز  اهنآ  . دش یم  هدرمـش  فیلکت  راب  ریز  زا  ندرک  یلاخ 
يا هراچ  درک و  يرکف  دیاب  دوش  یم  یـشالتم  دیزی ، لثم  يراکتیانج  ندـمآ  راک  يور  اب  ًاصوصخم  دـشاب  روما  هب  مئاق  هک  یماما  ربهر و 

زا ار  مالـسا  تموکح  یـسرب و  مالـسا  داد  هب  يربـمغیپ ، رـسپ  هک  وت  هکنآ  زج  میا ، هدومن  تروـشم  میا و  هدرک  رکف  هچره  اـم  دیـشیدنا ،
ـ  مالّسلا هیلع  نیسح ـ  طیارش  نآ  رد  رصع و  نآ  رد  ار  داهنشیپ  نیا  . تسین يا  هراچ  یئایب  ام  يوس  هب  يزاس و  صالخ  ناسکان  نیا  تسد 

ِیف انَعَداخ  ْنَم  :» دومرف هک  تسا  لتقم  بتک  زا  یـضعب  رد  هچنانچ  دوب ، نتفریذپ  وا  فیلکت  دوب ، مه  گنرین  هعدخ و  رگا  دریذـپب و  دـیاب 
داهنشیپ نیا  لوبق  . دنادرگ یم  زاب  وا  هب  ار  شا  هعدخ  ام  بناج  زا  مه  ادخ  دنک ، گنرینو  هعدخ  ام  اب  ادخ  راک  رد  سکره  « َُهل انْعَدَْخنِا  ِهللا 

نیا دوبن ، تسایر  کلم و  بلط  يانعم  هب  تسایس  هب  طوبرم  یمالسا  تموکح  سیسأت  يارب  ندش  راکب  تسد  لیقع و  نب  ملـسم  مازعا  و 
، دوش یم  یهتنم  اجک  هب  ناـیرج  تسناد  یم  هکنیا  اـب  اذـل  . دوب ادـخ  يارب  ماـیق  ینادـجو و  ینید و  هفیظو  و  یمالـسا ، تسایـس  تساـیس ،

دروایب لئابق  نارـس  يارب  يا  هوشر  یلام و  هکنآ  نودـب  دـمآ و  هفوک  هب  ملـسم  . داتـسرف اجنآ  هب  ار  ملـسم  تفریذـپ و  ار  هفوک  لها  توعد 
نسح اب  میناد  یم  هچنانچ  درک و  راک  هب  عورش  دازآ  یطیحم  رد  دنک ، دیدهت  ار  یسک  ای  دهد  یسک  هب  بصنم  ماقم و  هدعو ي  ای  [ 433]

هیما ینب  زا  ناشدیدش  رفنت  و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح  هب  اهنآ  ینیب  شوخ  لامک  یعقاو و  ياه  هتـساوخ  نامه  زا  فشاک  هک  مدرم  لابقتـسا 
دش و يزیر  یپ  یمالـسا  تفالخ  لیکـشت  دـندرک و  تعیب  قوش  تبغر و  اب  وا  اب  رفن  رازه  تصـش  ای  رفن  رازه  هدـجه  و  دـش ، وربور  دوب 

هدرکن تعیب  ترـضح  نآ  زج  يدحا  اب  هنادازآ  ناناملـسم  دـقع و  لح و  لها  نوچ  تفای و  تیمـسر  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  يرادـمامز 
یعقاو تعیب  کی  تعیب ، نیا  دـیدرگ و  یعرـش  هفیلخ ي  دـنناد ، یم  عامجا  اب  ار  تفالخ  هک  مه  یناـسک  فرع  رد  ترـضح  نآ  دـندوب ،
فعـض گرم و  زا  میب  ایند و  رویز  رز و  لاـم و  تبحم  دـمآ و  شیپ  هک  یثداوح  هنافـسأتم  یلو  روز ، هن  دوب و  راـک  رد  لوپ  هن  اریز  دوب ،
تیانج زیگنا و  فسا  عضو  نآ  اب  ات  تشادزاب  هدیقع  دصقم و  هار  رد  يراکادف  تماقتـسا و  زا  ار  اهنآ  یقالخا ، تعاجـش  نادقف  نامیا و 

زا دش  رداص  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  زا  هچنآ  تسا  یهیدـب  . دـندش يدام  تسپ  عماطم  بولغم  لیلذ و  هدرک و  یئافویب  ینکـشدهع و  راب ،
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هفوک مدرم  هثاغتسا ي  ءاجتلا و  يادن  هب  تبثم  خساپ  رهاظب  همه  قارع ، يوس  هب  ترضح  نآ  دوخ  تمیزع  ملسم و  مازعا  اه و  همان  باوج 
ارجا ایلوا  ایبنا و  هک  ار  يا  همانرب  وا  نوچ  دوب و  مولعم  ترضح  نآ  رب  راک  نطاب  نوچ  اما  . دوب یمالسا  تموکح  لیکشت  يارب  شـشوک  و 

ییْحَیَو ۀَنَِّیب  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  همیرک ي( هیآ  دافم  درک و  مامت  اهنآ  رب  ار  تجح  لوبق و  ار  هفوک  مدرم  توعد  دومن ، یم  ارجا  دندرک 
( ِلُسُّرلا َدَْعب  ٌۀَّجُح  ِهللا  یَلَع  ِساّنِلل  َنوُکَی  ّالَِئل   ) رذـع و عطق  ناربمغیپ  توعد  دـئاوف  زا  یکی  هک  روطنامه  . تسب راک  هب  ار  ( ۀَـنَِّیب ْنَع  َّیَح  ْنَم 
یئاـفویب و هفوک و  ثداوح  .و  درک رذـع  عطق  تجح و  ماـمتا  مدرم  اـب  مه  دوب  ربـمغیپ  نیـشناج  هفیلخ و  هک  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  . تسا
تعیب و زا  يراددوخ  مالـسا ، زا  تارطخ  عفد  هار  تسین و  رـسیم  طیارـش  نآ  رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هک  داد  ناشن  مدرم  يرادـیاپ 

هصالخ .و  تسا هیما  ینب  یبیرخت  ياه  همانرب  ندرک  رثا  یب  يراکادف و  تاساسحا و  جییهت  يرکف و  بالقنا  كرادت  تماقتسا و  میلست و 
. دیزی ندرک  رانکرب  یمالسا و  تموکح  لیکـشت  تسخن  دوب : نکمم  هار  ود  زا  یکی  زا  مالـسا  تاجن  قیقد ، باسح  اب  هک  تسنیا  باوج 
هب مدرم  يرادیاپان  ّتلع  هب  لوا  هار  نوچ  اّما  هداعلا ؛ قوف  تیمولظم  تداهش و  زا  لابقتسا  میلست و  تعیب و  زا  عانتما  هار  رد  يراکادف  مود 

ینلع هفوک  مدرم  ینکش  نامیپ  یتقو  ات  تجح  مامتا  يارب  و  درک ، باختنا  ار  مود  هار  راک  زاغآ  زا  مالّسلا ـ  هیلع  ماما ـ  دیـسر ، یمن  هجیتن 
یسدقم دصقم  یلاع و  فده  هچ  رگا  یمالسا  تموکح  لیکشت  سپ ، . تفر یم  مود  دصقم  فرط  هب  كرتشم  هار  زا  دوب  هدشن  راکشآ  و 

اجب ترضح  نآ  بناج  زا  زین  نآ  يارب  مایق  هکلب  درک  یمن  مک  يزیچ  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تمصع  تماما و  ماقم  زا  نآ ، بلط  هک  دوب 
. درمش مایق  بابسا  للع و  زا  ار  نآ  ناوت  یمن  هدنیآ ، ینیب  شیپ  عقاو و  هب  ماما  ملع  اب  دوبن ، دوجوم  نآ  طیارش  نوچ  اما  دوب ؛ راوازس  و 

يراک هابتشا  عفد 

وا يارب  دوش و  یم  ترـضح  نآ  یتسرپ  قح  يراکادـف و  هتخابلد ي  هتفیـش و  دـیامن  هعلاطم  ار  ینیـسح  مایق  خـیرات  سکره  تسا  مّلـسم 
دهاوخب یسک  رگا  . داد قح  هار  رد  ار  نارای  نیرتزیزع  دوخ و  ناج  درک و  مایق  قح  يارب  دوب و  قح  درم  نیـسح  هک  دنام  یمن  یقاب  یکش 
رامعتسا رودزم  ناسانشرواخ  زا  يا  هراپ  نارگرامعتسا و  تسایـس  اب  يراکمه  ای  تیالو ، تلاسر و  نادناخ  مالـسا و  اب  ینمـشد  ساسا  رب 

هک ار  یعالطا  یب  دارفا  دـهاکب و  تضهن  نیا  تمظع  زا  هناضرغم  ياهیریگ  هدرخ  اب  ای  دـیامن  عافد  دـیزی  هیما و  ینب  زا  سنمـال ،) دـننام  )
؛ تسناوت دهاوخن  دزاس ، هارمگ  دنرادن ، تفرعم  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ینید  دنمجرا  ماقم  تیـصخش و  هب  دنتـسین و  مالـسا  طیحم  دراو 

تیامح نید و  هار  رد  يراکادف  رد  نیـسح  صولخ  و  درکن ، ریثات  اجنیا  رد  هدش  رگراک  رگید  دراوم  رد  رگا  ارتفا ، تمهت و  هبرح ي  اریز 
هب ناوت  یمن  ار  نیسح  دندید  نوچ  هیما  ینب  دوخ  یتح  . تخاس هراپ  ار  اه  يراک  هابتشا  ماهبا و  ياه  هدرپ  مامت  هک  دش  رهاظ  نانچ  قح  زا 

نماد هکنیا  يارب  مادکره  دنرادن ، لوبقم  رذع  چیه  ترضح  نآ  لتق  يارب  درک و  هدولآ  هاج  تنطلـس و  بلط  ینعی  یـسایس ، ياه  تمهت 
یم دادملق  رصقم  ار  يرگید  سکره  دندومن و  یم  راکنا  ماما  لتق  رد  ار  دوخ  تکرش  دنزاس  كاپ  عیجف  ملظ  نیا  گنن  راع و  زا  ار  دوخ 
دیلپ ضارغا  يور  زا  هک  یناسک  . دننک یفرعم  روذعم  ترضح  نآ  لتق  باکترا  رد  ار  دوخ  یمالسا  هعماج  رد  دنتسناوتن  همه  نیا  اب  درک ،

و یهارمگ ؛ نیا  رد  دیاش  ناینیشیپ  رد  هک  دارفا  نیا  زا  یکی  . دنرامش تشگنا  دودعم و  دنهاکب  تضهن  نیا  رابتعا  تیمها و  زا  دنا  هتساوخ 
ـ  نیسح [ . 434 « ] ِهِّدَج ِْفیَِـسب  َِلُتق  ًانیـسح  َّنِا  » تسا هتفگ  دـنهد  یم  تبـسن  وا  هب  هک  تسا  یبرعلا  نب  رکبوبا  دـشاب  درفنم  يرکف  فارحنا 

تایاور بسحرب  هک  تسا  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  ناگدنشک  زا  عافد  رهاظب  هچ  رگا  مالک  نیا  !. دش هتشک  شدج  ریـشمش  اب  مالّـسلا ـ  هیلع 
دوـخ يارب  ار  ترخآ  اـیند و  نارـسخ  تواقـش و  لوـسر و  ادـخ و  مشخ  هدـش و  بکترم  ار  اـهتیانج  نیرتـگرزب  تما ، عاـمجا  هرتاوـتم و 
هدرک نامگ  یبرعلا  نبا  . تسا مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا ـ  ربمغیپ  خماش  ماقم  هب  یخاتـسگ  بدا  هئاسا ي  عقاو  رد  یلو  دـندیرخ ؛

نآ دیوگ : یم  یبرعلا  نبا  . دوش هتشک  نآ  اب  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  هک  تسا  هدوب  زیگنچ  كاحض و  ریشمش  تّوبن ، تلاسر و  ریـشمش  هک 
هباحص و  هانگیب ، ناناملسم  نوخ  نآ  اب  هیواعم  هک  يریشمش  نآ  دیوگ : یم  ! دوب ربمغیپ  ریشمش  دوب ، هیما  ینب  تسد  هب  هک  یمتـس  ریـشمش 

نب رجح  ناهیت ، نبا  همیزخ ، سیوا ، رامع ، دننام  ینادرم  هک  يریـشمش  نآ  دیوگ : یم  ! دوب ربمغیپ  ریـشمش  تخیر  ار  نیعبات  ردقیلاع و  ي 
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يریشمش نآ  دیوگ : یم  یبرعلا  نبا  . دوب ربمغیپ  ریشمش  دندش  هتشک  نآ  اب  رامت  مثیم  يرجه و  دیشر  و  طهار ، جرم  يادهش  ریاس  يدع و 
تفع و اب  نانز  سومان  و  کته ، ار  یمالـسا  تاسدقم  تمرح  و  تخیر ، ار  اهناملـسم  نوخ  ربمغیپ  مرح  رد  درک و  ماع  لتق  ار  هنیدـم  هک 

رـسب هبقع ، نب  ملـسم  دایز ، نبا  دایز ، دیزی ، تسد  هب  هک  يریـشمش  دیوگ : یم  هرخألاب  و  دوب . ربمغیپ  ریـشمش  داد ، داب  هب  ار  هنیدم  تباجن 
! دوب ربمغیپ  ریشمش  دوب ، ناراکمتس  نیا  لاثما  دیلو و  جاجح و  ریمن و  نب  نیصح  ةاطرا و  نب 

ادخ رب  هانپ 

هب وا  ریـشمش  دیوگب : هیانک  هب  ای  ًاحیرـص  یـسک  هک  دوش  یمن  رتالاب  نیا  زا  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  سدـقم  ماقم  هب  تناها 
ِْهَیِلا اـّنِا  َو  اـّنِا ِِهللا  َو  ِهللااـِب  ّـِالا  َةَّوـُق  ـالَو  َلْوَـح  ـال  .» دـندوب مالـسا  یماـظن  یـسایس و  ياـه  هماـنرب  رهظم  دارفا  نیا  ینعی  دوـب ، دارفا  نیا  تسد 
تیب لها  اب  ار  ینمـشد  تراسج و  دـنوش و  ادـیپ  یبرعلا  نبا  دـننام  يدارفا  مالـسا ، رد  هک  اهتبیـصم  نیا  لثم  يارب  هک  دراد  اـج  «. نوُعِجار
رتدـب یبرعلا  نبا  هلمج ي  نیا  زا  مالـسا  هب  ربـمغیپ و  هب  ازـسان  مانـشد و  . مینک هیرگ  نوـخ  کـشا  ضوـع  دـنناسرب ، دـح  نـیا  هـب  تلاـسر 
هتـشک ربمغیپ  ریـشمش  اب  درک ، مایق  مالـسا  ترـصن  قح و  يرای  يارب  سک  ره  شباحـصا و  ناراـی و  نیـسح و  یبرعلا ! نبا  يا  هن ، ؟ تسین

اب عاجترا ، رفک و  ریشمش  اب  دش . هتشک  دندرک  هزرابم  مالسا  اب  هک  ینیکرشم  دیلو و  هبیش و  هبتع و  ریشمش  اب  مالّسلا ،ـ  هیلع  نیـسح ـ  . دشن
اب دنتشک ، نآ  اب  ار  هزمح  هک  يریشمش  اب  دش ، هدیشک  مالسا  يورب  بازحا  دُحا و  ردب و  گنج  رد  هک  شیاهرـسپ  نایفـس و  یبا  ریـشمش 

نیا زا  رگید  یکی  . دش هتشک  سولپاچ  قلمتم و  ناگدنـسیون  امـش  ریـشمش  اب  نیـسح  دش . هتـشک  ناورم ، صاع و  ورمع  هیواعم و  ریـشمش 
هدرک اهتنایخ  خیرات  مالسا و  هب  هدربمان  باتک  رد  هک  تسا  هیمالسالا » ممالا  خیرات  تارضاحم   » باتک بحاص  گیب  يرضخ  دمحم  دارفا 

یسایس راحتنا  يوردنت و  کی  ار  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  مایق  هدوب ، دیزی  هیواعم و  ًاصوصخم  هیما  ینب  رادفرط  یبصان و  هک  درم  نیا  . تسا
داقتنا مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تضهن  زا  زیمآ  ضارتعا  یظافلا  اـب  هدرمـش و  قارع  مدرم  هب  یناـمگ  شوخ  یـشیدنارود و  مزح و  كرت  و 
شرسپ درک و  جورخ  ّقحب  هفیلخرب ي  دش و  نیملـسم  فالتخا  هقرفت و  بجوم  هک  ار  هیواعم  ًاصوصخم  هیما و  ینب  هکنیا  ياج  هب  هدرک و 

هیلع نیسح ـ  سدقم  كاپ و  شور  هب  دنک  خیبوت  شهوکن و  تخاس ، دهعیلو  هرصایق ، هرساکا و  مسر  هب  تشادن ، یگتـسیاش  هک  ار  دیزی 
زونه هک  درک  تفلاخم  دیزی  اب  یعقوم  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  : دیوگ یم  لاقم  نایاپ  رد  هدرک و  هلمح  دیزی ، ّدضرب  وا  مایق  و  مالّـسلا ـ 

ـ  ءادهشلا دیـس  نشور  قباوس  هب  هجوت  اب  ًاصوصخ  مالـسا  ناهج  نیملـسم و  طیحم  رد  میئوگ : یم  ام  . دوب هدشن  رهاظ  یمتـس  روج و  وا  زا 
ـ  هلآو هیلع  هللا  یّلـص  مظعا ـ  ربمغیپ  زا  شماقم  يدـنلب  نأش و  رد  هک  يا  هرتاوتم  ثیداحا  رابخا و  وا و  بقاـنم  لـیاضف و  و  مالّـسلا ـ  هیلع 

رکف کی  ترضح ، نآ  ندوب  باصم  تسا و  یفنم  دودرم و  دشاب  هتشادرب  هابتشا  هب  یمدق  مایق  نیا  رد  نیسح  هکنآ  لامتحا  هدش ، تیاور 
ملظ و اب  ناکما  دحرس  ات  دیاب  هک  دنتسه  هدیقع  نیارب  ایند  لضاف  تاقبط  ءالقع و  مومع  ام  رصع  رد  . تسا یناگمه  يأر  رظن و  یمومع و 

یم ار  نیسح  شور  دنناد و  یم  متس  ملظ و  ربارب  رد  اهنآ  تمواقم  هب  هتسباو  ار  للم  ياقب  تایح و  درک و  هزرابم  نافیعض  رامثتـسا  متس و 
یـسک یبصان  گیب  يرـضخ  ياهیئارـس  هوای  هب  دنناد و  یم  تاحالـصا  اهتلم و  يدازآ  رـشب و  تاجن  هار  ناراکادف  ياوشیپ  ار  وا  دنیاتس ،

راصتخا روطب  کلذ  عم  دنوش . یم  عقاو  نیملـسم  ّدر  نعط و  دروم  دوش  يراج  ناشنابز  ملق و  رب  اه  هوای  نیا  هک  یناسک  دنک و  یمن  انتعا 
دنچ هداد  گیب  يرضخ  هب  هللا » لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و   » باتک رد  اضر  دمحم  داتـسا  يرـصم  دنمـشناد  هک  یئاهخـساپ  هب  هجوت  اب 

هب نآ  ندـشن  لصاح  هدوب و  تنطلـس  بلط  روظنم  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  مایق  هدرک ، نامگ  گیب  يرـضخ  :1 ـ  میهد یم  وا  هب  خـساپ 
رود راک و  تبقاع  هعلاطم  نودـب  ار  ماما  تکرح  تهج  نیا  زا  تسا ؛ هدوب  بابـسا  لئاسو و  نتخاسن  هداـمآ  طاـیتحا و  مزح و  كرت  تلع 

بقاوع زا  ترضح  نآ  دوبن و  تموکح  بلط  يارب  ماما  مایق  میا : هتفگ  ررکم  هکنانچ  یلو  . تسا هداد  رارق  داقتنا  دروم  هدرمش و  یـشیدنا 
شیپ هک  یعـضو  ربارب  رد  هک  تسناد  یم  فّلکم  ار  دوخ  ماـما  دـندوب و  هاـگآ  تکرح  نیا  ناـیاپ  لآـم و  زا  مه  نارگید  دوب و  عـلطم  رما 
بجاو دوش  مامت  شکاپ  نوخ  تمیق  هب  دـنچره  ار  نآ  زا  عانتما  تسناد و  یمن  زیاج  ار  دـیزی  اب  تعیب  وا  . دـهد ناشن  لمعلا  سکع  هدـمآ 
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حالص هب  دوب ، تلاسر  نادناخ  زا  وا  دوب . عمج  وا  رد  یمالـسا  يرادمامز  طیارـش  مامت  لوا و  تیـصخش  تّما  نیب  رد  نیـسح  . تسناد یم 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  . ددرگ هانگ  هب  رهاجتم  رجاف و  قساف ، یناوج  هچیزاب  تفالخ  دوش  یضار  هنوگچ  داد . یم  تیمها  تما 

زا طیحم  ندرک  كاپ  يارب  دیاب  هک  تسا  یـسک  لوا  و  دنک ، لمع  نآ  هب  دـیاب  هک  دوب  یـسک  لوا  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  دـشاب ، بجاو 
هدهاجم و عرـش ، زا  عافد  نید  ياقب  هار  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  رگا  دـنک . مادـقا  دـشاب ، ناج  لذـب  هب  هچ  رگا  ملظ  رفک و  تارکنم و 

بجاو ار  مالـسا  تاجن  لطاب و  هتاما ي  قح و  هماقا ي  هار  رد  يراثن  ناج  يراکادف و  نیـسح  ؟ دنک داهج  یـسک  هچ  سپ  دنکن  يراکادف 
ًابَحْرَمَف ُتْوَْملا  َِّالا  َوُه  ْلَهَف  دایِز  َْنبا  ُبیُجا  ال  :» دومرف »و  امََرب ِّالا  َنیِملاّظلا  َعَم  َةایَْحلا  َالَو  ًةَداعَـس ، ّـِالا  َتْوَْملا  َيرَا  ـال  :» دومرف هک  تسناد  یم 

ار نآ  هدرک و  هسیاقم  خیرات  نابلط  تسایر  نارادمتسایس و  مایق  اب  ار  ماما  مایق  هک  تسا  اجنیا  رد  گیب  يرضخ  يراک  هابتشا  ای  هابتشا  «. ِِهب
نیمه لوا  لصف  رد  دوب و  اربم  هزنم و  یـصخش  یئایند و  ضارغا  هبئاش  هنوگره  زا  مایق  نیا  هکنآ  اب  هدرمـش  مزح  كرت  یـسایس و  راـحتنا 

نآ هباشم  ياهمایق  اـب  ار  نآ  دـیاب  دوب و  یئادـخ  تیرومأـم  ینید و  فیلکت  يادا  یهلا و  ماـیق  کـی  ماـما  ماـیق  هک  میتخاـس  نشور  شخب 
ریـشمش هن  تشاد و  ینوشق  هن  هکیلاح  رد  لیلخ  میهاربا  . دوبن يرهاظ  يدام و  يورین  ياکتا  هب  هک  درک  هسیاقم  ءایلوا ) ءایبنا و  ياهتـضهن  )

، درمـش راوخ  ار  شتلم  وا و  تاسدـقم  نایادـخ و  درک و  ماـیق  دورمن  دـننام  يراـبج  هاـشداپ  ربارب  رد  يرکفمه ، راـکمه و  هن  هحلـسا و  و 
دوخ ياوعد  زا  تسد  هک  دـش  راتـساوخ  رـصم  نوعرف  زا  ریقف  شوپ  هنیمـشپ  ناپوچ  میلک  ياـسوم  دومن . لاـمیاپ  تسکـش و  ار  ناـشیاهتب 

دّمحم . درکن میب  شهاپس  نوشق و  وا و  زا  درمش و  هارمگ  ار  وا  دزاس ، دازآ  ار  لیئارسا  ینب  دنک و  كرت  ار  ادخ  ناگدنب  دابعتـسا  درادرب و 
هب ار  مجع  برع و  ربکتم  ناشکندرگ  توعد  مچرپ  رکـشل ، تیعمج و  یب  اهنت و  روای و  راـی و  نیعم و  یب  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص   ـ

ناریا هاشداپ  هب  دناوخ و  هناگی  يادخ  شتسرپ  دیحوت و  هب  دنتشاد ، تب  تصش  دصیس و  هک  ار  یـشحو  كرـشم و  لئابق  و  تفرگ ، شود 
ار وا  يراکمتس  هاشداپ  دناوخ ، ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  ربمغیپ ، يایحی  . درک ادخ  نید  شریذپ  هب  توعد  ار  همه  تشون و  همان  مور  رصیق  و 
ار شرس  دنتـشک و  ار  وا  درک ، توعد  شدج  نید  تلادع و  قح و  هب  ار  مدرم  نیـسح  . دندرب هیده  هب  يا  هشحاف  يارب  ار  شرـس  تشک و 

لیاسو يرهاظ و  بابسا  مادک  هب  اکتا  اب  دنتفریذپ ، ار  ناشتوعد  مدرم  ای  دندش ، هتشک  هک  یناربمغیپ  ریاس  ایرکز و  . دندرب هیده  دیزی  يارب 
زین ایبنا  رـصع  رد  . دوب ناسکی  اهنآ  يارب  يرهاظ  تسکـش  هبلغ و  تشادـن و  یثعاب  ینید ، تیرومأم  زج  هقبط  نیا  مایق  . دـندرک مایق  يداـم 

ءازهتسا داب  هب  ار  اهنآ  هکلب  دندرمش ، یم  رطخ  هنوگره  گرم و  زا  لابقتـسا  یطایتحا و  یب  يوردنت و  ار  ناشیا  توعد  هک  دندوب  یناسک 
يونعم و یناحور و  ياهتـضهن  دنداد و  یمن  زیمت  تسود  هاج  بلط و  ایند  نامدرم  فده  زا  ار  ایبنا  فدـه  نوچ  دـنتفرگ ، یم  رخـسمت  و 
هک یئایند  ياهتضهن  دننام  تسا ، تجح  مامتا  تلادع و  تقیقح و  یتسود و  رـشب  تلیـضف و  ادخ و  رما  تعاطا  ساسارب  هک  ار  ینامـسآ 

یتقو مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  گیب ، يرـضخ  رظن  هب  .2 ـ  دـندرک یم  نامگ  تسا  یـصخش  تعفنم  تسایر و  هاج و  ایند و  هب  ّبح  ساسارب 
بکرم رب  دیزی  ات  دنک  اضما  ار  وا  تموکح  دنزن و  یفرح  دنک و  ربص  هک  دوب  نیا  رتهب  دوب و  هدشن  رهاظ  یمتـس  دـیزی  زا  زونه  درک ، مایق 

، تخانش یمن  ار  دیزی  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  هدرک  نامگ  يرضخ  ! دنک مایق  تقو  نآ  دریگب ، ار  ملاع  شمتس  ملظ و  دوش و  راوس  شدارم 
فورعم یصاعم  هب  وا  رهاجت  يزابگـس و  يراسگیم و  دوب . تشز  لامعا  قالخا و  داسف  هب  روهـشم  دیزی  . دنتخانـش یمن  ار  وا  اهناملـسم  ای 

یم وا  يرادـمامز  عناـم  ار  وا  راـتفر  ءوـس  قـالخا و  داـسف  هـمه  دـندرک  تفلاـخم  وا  يدــهعتیالو  اـب  هیواـعم  ناـمز  رد  هـک  یناـسک  دوـب 
یم هباحص  مالسا و  ناگرزب  شوگ  هب  شراتفر  رادرک و  تسناد  یم  هکنآ  اب  دمآ ، یم  هنیدم  هب  یتقو  یتح  شردپ  نامز  رد  دیزی  . دنتسناد

مدرم یهاوخ  یم  وت  دومرف : هیواعم  هب  تخانـش و  یم  ار  وا  هیواعم ، دـهع  نامه  رد  ماما  [ . 435  ] تشاد یمن  رب  يراسگیم  زا  تسد  دـسر ،
اهگـس و اب  ار  دوخ  شدوخ  دیزی  یناسانـشب ، تسا  هدرپ  تشپ  رد  هک  ار  یـسک  ای  ینک  فصو  ار  یبئاغ  هکنآ  لثم  يزادـنیب ، هابتـشا  هب  ار 

دهد یمن  دوس  يا ! هدرک  هدارا  ار  هچنآ  نک  اهر  تسا ، هدناسانـش  وهل  ياهراک  عاونا  اب  شا و  هدـنزاون  هدـنناوخ و  نازینک  شیاهرتوبک و 
زا دعب  دیزی  رگا  3 ـ  [ . 436  ] دـشاب نیا  زا  رتشیب  يراد  قلخ  نیا  هب  متـس  زا  هک  یهانگ  راب  هک  یلاـح  رد  يوش  دراو  ادـخ  رب  هک  نیا  ار  وت 

كرت ار  هدـیهوکن  راتفر  تشز و  رادرک  نآ  دوب و  هدومن  لمع  تنـس  باتک و  هبو  هدرک  هشیپ  داد  لدـع و  مالّـسلا ـ  هیلع  ماـما ـ  تداـهش 
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البرک و هثداح ي ، هکنآ  زا  دعب  یلو  . دومرف باتـش  تضهن  رد  تخانـشن و  دیاب  هکنانچ  ار  وا  نیـسح  دیوگب  یـسک  تشاد  اج  دوب ، هدرک 
قسف و هب  رهاجت  یصاعم و  هب  وا  تموادم  همظعم و  هکم ي  بیرخت  هّرح و  هعقاو  و  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  نادناخ  تراسا 

تیب لها  اب  توادع  زا  تیاکح  هکنآ  زج  گیب  يرضخ  زا  داریا  هنوگنیا  درک ، یفرعم  مدرم  هب  شیپ  زا  شیب  ار  وا  هریبک ، ناهانگ  روجف و 
دنک یم  ناـمگ  وا  تسا  مالـسا  فدـه  كرد  مدـع  تهج  زا  اـی  بصعت  تهج  زا  اـی  گـیب  يرـضخ  نانخـس  .4 ـ  درادن یئانعم  دـنک  یم 

نیکمت و یتموکح ، ره  رگمتـس و  ملاظ و  ره  زا  دیاب  تسا و  فالتخا  هقرفت و  لماع  دنک ، مایق  یطیارـش  ره  رد  یتموکحره  هیلع  سکره 
ناراکمتس و اب  هچ  رگا  تسا  هدیدنـسپ  يراکمه ، داحتا و  دیاین و  شیپ  فالتخا  هقرفت و  ات  دومن  شزاس  يراکمه و  وا  اب  درک و  تعاطا 
هب ار  اهنآ  دـنیآ و  رد  شزاس  رد  زا  خـیرات  نارگدادـیب  هیواعم و  جاـجح ، دـیلو ، دـیزی ، تموکح  اـب  دـیاب  همه  دـشاب و  متـس  ملظ و  يارب 

هدوب و هشیمه  لطاب  قح و  لها  نیب  هقرفت  فالتخا و  يا ، هدش  هارمگ  تخس  گیب ! يرـضخ  هن ، دوشن . داجیا  هقرفت  ات  دنـسانشب  تیمـسر 
، امـش باسح  نیا  اب  دوشن . ثداح  فالتخا  هقرفت و  هکنآ  يارب  دـنوش ، لطاب  لـها  میلـست  قح  لـها  هک  دـهد  یمن  هزاـجا  یتعیرـش  چـیه 

فالتخا هقرفت و  لماع  هللااـب  ذاـیعلا  درک ، ماـیق  یتسرپ  تب  هیلع  هک  مالـسا  نأـشلا  میظع  ربماـیپ  و  دورمن ، لـباقم  رد  هک  مه  لـیلخ  میهاربا 
نید و میلاعت  اب  نانآ  تفلاخم  اهدیزی و  و  تاعامجلا ، قّرفم  هیواعم  لاثما  تموکح  نیملسم : تافالتخا  هشیر ي  يرضخ ! ياقآ  هن  . دندش

لامکاب دوب و  نشور  راک  باسح  مالّـسلا ـ  هیلع  ماما ـ  دزن  رد  گیب ! يرـضخ  ياـقآ  .5 ـ  دوب یبلط  ایند  یتسرپ و  هاج  مالسا و  تاروتـسد 
درک و یم  ینیب  شیپ  ار  دـعب  عاضوا  ناـمز ، ياـه  هدرپ  يارواـم  زا  تفر و  یم  تشاد  هک  یفدـه  دـصقم و  يوس  هب  يرایـشه  يرادـیب و 

دبا نعل  هب  جراخ و  یمالـسا  ياـهتموکح  رامـش  زا  وحم و  یمومع  ترفن  مشخ و  رد  هیما  ینب  تموکح  هک  دـید  ناـنچ  ار  راـک  كرادـت 
درادرب و اـهنآ  راـک  نطاـب  زا  هدرپ  دروآ و  رد  اـپ  زا  ار  هیواـعم  دـیزی و  ًاـصوصخم  هیما و  ینب  هک  تهج  نـیا  رد  نیـسح  دـندرگ  راـتفرگ 

راکنیا يارب  دوب ، مزال  هک  ار  ییاوق  مامت  دهد ، تاجن  اهنآ  ّرـش  زا  ار  مالـسا  دـنک و  ادـصمه  اهنآ  ندوب  لطاب  رد  شدوخ  اب  ار  ناناملـسم 
ار راک  بناوج  فارطا و  مامت  شیوخ  فدـه  دـصقم و  نیمأت  هار  رد  درکن و  كرت  ار  طاـیتحا  مزح و  قیاـقد ، زا  يا  هقیقد  دومن و  جیـسب 
روفنم و هیما  ینب  و  دـیچیپ ، ملاع  رد  شتیمولظم  يادـص  تشگ و  نیمأـت  شدـصقم  هک  درک  مهارف  ناـنچ  ار  تامدـقم  دومرف و  هظحـالم 
و شدج ، ردپ و  مئارج  ملاظم و  هب  قشمد  ربنم  رب  ًامسر  مود ) هیواعم ي   ) دیزی رسپ  و  دش ، رثا  یب  دنتشاد  هک  یئاه  هشقن  دندش و  لوذخم 

. داد تداهش  تیب  لها  تیحالص  و  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  لیاضف 

هکلهت رد  سفن  ياقلا 

هک يراک  ره  هکلهت : نتخادـنا   = ءاقلا  ) دوش یم  تکاله  بجوم  راـک  نآ  هک  نتخادـنا ، يراـک  رد  ار  دوخ  ینعی  هکلهت : رد  سفن  ياـقلا 
هکلهت رد  سفن  ءاقلا  دشاب  لایع  لها و  تراسا  و  تیمولظم ، ندش و  هتشک  ناسنا  فده  رگا  دیوگب  یـسک  دیاش  (. دشاب تکاله  شتبقاع 

سپ تسین  زیاج  . دـیزادنین تکاله  هب  ار  ناتدوخ  [ . 437 ( ] ِۀَُـکلْهَْتلا َیِلا  ْمُکیدـْیَِاب  اوُْقُلت  الَو   ) همیرک هیآ  بسحرب  ًاعرـش  ًالقع و  هک  تسا 
تراسا ماما و  نتشک  تخاس ، مهارف  دوخ  رایتخا  اب  ار  نآ  تامدقم  دش و  نوریب  ندش  هتشک  تداهش و  يارب  مالّـسلا ـ  هیلع  ماما ـ  هنوگچ 

رد سفن  ياقلا  :1 ـ  هک تسنیا  باوج  . درادن يدوس  ررـض  نایز و  زا  ریغ  و  تسا ، ادخ  ضوغبم  تسا و  تایانج  نیرتگرزب  توبن  نادناخ 
یمازلا و مکح  عوـضوم  هاـگ  یمیرحت و  مکح  عوـضوم  هاـگ  نیواـنع ، لاوـحا و  فـالتخا  بسحب  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  یکی  هکلهت 

هیآ نیا  ًاـضرف  رگا  و  دوش ، یم  بجاو  مه  یهاـگ  هکلب  دـشاب ، مارح  هکلهت  رد  سفن  ياـقلا  ًاـقلطم  هک  تسین  روطنیا  دوش و  یم  یبوـجو 
هکلهت رد  سفن  ياقلا  رب  فقوتم  هکلهت  زا  نآ  تاجن  و  دنتفیب ، هکلهت  رد  مالسا  رگا  . دروخ یم  صیصخت  رگید  هلدا  اب  دشاب  هتـشاد  مومع 

دراذـگب هکلهت  رد  ار  مالـسا  دوخ  ناج  ظفح  يارب  هک  یـسک  ًاعرـش  ًالقعایآ و  ؟و  تسین زیاج  هکلهت  رد  سفن  ياـقلا  مه  زاـب  اـیآ  دـشاب 
دازآ دـیحوت و  هب  توعد  عافد ، داهج و  هفـسلف ي  ؟ تسین بوجو  يراکادـف و  هب  یلوا  داـهج  عاـفد و  زا  دروم  نیا  اـیآ  و  تسین ؟ لوؤسم 
قبط مدرم  رب  هک  تسا  بناجا  طلـست  زا  مالـسا  روشک  ظفح  ای  هکلهت و  زا  نید  تاجن  مالـسا و  ظفح  ادخ و  ریغ  شتـسرپ  زا  رـشب  ندرک 
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هتشک رب  فقوت  يزرم ، رگنس و  زا  عافد  رگا  . تسا بجاو  هکلهت ـ  رد  رایسب  سوفن  نداتفا  ندش و  هتـشک  هب  نیقی  اب  عافد ـ  داهج و  ماکحا 
عافد هب  نیگنـس  تافلت  لـمحت  اـب  دـیاب  تشاد ، ترورـض  نآ  زا  عاـفد  مالـسا ، تکلمم  ظـفح  يارب  درک و  ادـیپ  رکـشل  زا  یعمج  ندـش 
مکح دـییأت  يداـشرا و  مکح  هکلهت ) رد  سفن  ياـقلا  تمرح   ) مکح نیا  .2 ـ  تسا بجاو  هکلب  زیاـج  هکلهت ، رد  ياـقلا  نیا  تخادرپ و 
ظفح رگا  یلو  دشابن  نیب  رد  رتمهم  تحلصم  هک  تسا  يدروم  رد  لقع  راکنتـسا  هک  تسا  یهیدب  تسا و  هکلهت » رد  ياقلا   » حبق هب  لقع 
وحن دـنچ  هب  هکلهت  كـاله و  .3 ـ  دـیامن یم  مکح  اـقلا  نسح  موزل و  هب  هاـگ  زاوج و  هب  لـقع  تفاـی ، نآ  رب  فقوت  يرتگرزب  تحلـصم 

دشاب و تکاله  مسق  نیا  هفیرش  هیآ ي  رد  هکلهت  زا  دارم  تسا  نکمم  و  تسا ، ندش  هدوهیب  عیاض و  انف و  هلمج ، نآ  زا  هک  تسا  روصتم 
نید و ظفح  لثم  یعرـش  حیحـص و  دصقم  رگا  اما  دشابن ؛ یلقع  یعرـش و  حیحـص  دصقم  هکلهت ، رد  ياقلا  رد  هک  تسا  يدروم  رد  نیا 

نید ظفح  يارب  ادخ و  هار  رد  هک  یسک  . تسین انف  هکلهت و  رد  ياقلا  يزابناج ، يراکادف و  دشاب ، رظن  رد  ماکحا  زا  عافد  فیلکت و  يادا 
هتخورف اهتمیق  نیرت  نارگ  نمثلا و  یلعا  هب  ار  دوخ  هدـیدرگ و  رت  تباث  یقاب و  هکلب  هدـشن ، لـطاب  عیاـض و  دوش  هتـشک  مومع  حـلاصم  و 

گرم و هب  نداد  نت  ناـج و  لذـب  دـشاب ، ناـج  ظـفح  زا  رتـمهم  ًاعرـش  هک  یتدـسفم  عفد  اـی  تحلـصم  لیـصحت  هنیمز ي  رد  سپ  تسا ،
ای تفارـش  وربآ و  ظفح  يارب  رگا  یلو  تسا  ریذـبت  دزیرب  رود  ار  نآ  ناسنا  رگا  هک  لام  فرـص  ریظن  تسین ، هکلهت  رد  ياـقلا  تداـهش ،
هب ندرک  تشپ  هک  يدراوم  رد  صوصخ  نید ، زا  عافد  داهج و  نادیم  رد  تماقتـسا  ربص و  .4 ـ  تسا عورشم  اجب و  دهدب ، رتشیب  هدافتسا 

، حودمم تداهش  هب  ملع  اب  ددرگ ، نیدهاجم  قیوشت  بجوم  يراکادف  دوش و  رافک  هبلغ ي  مالسا و  هاپس  تسکش  لزلزت و  ببـس  گنج 
هدرمـشن تسا ، مارح  عونمم و  هک  هکلهت  رد  سفن  ياقلا  ار ، تماقتـسا  مدـق و  تاـبث  یگنادرم و  هنوگنیا  سک  چـیه  تسا و  بجاو  هکلب 

هدوب ناهدنامرف  هاپس و  ناراد  مچرپ  ًاصوصخ  نازابرس  ياهیدنلبرـس  گرزب و  تاراختفا  زا  یکی  مالـسا  ردص  رد  صوصخب  هشیمه  هکلب 
مادقا تدهاجم  يزابناج و  نیا  هتوم ؛ گنج  رد  مالّسلا ـ  هیلع  رایط ـ  رفعج  بانج  يراکادف  يزابناج و  یخیرات و  تماقتـسا  دننام  تسا ؛

هچ رگا  همیرک  هیآ  .5 ـ  تکاله رد  سفن  ياقلا  یشکدوخ و  هن  تسا ، لاعتم  دنوادخ  هب  برقت  يراگتسر و  تداعس و  كرد  تداهـش  هب 
هّیجراخ تاعوضوم  هب  یهن  قلعت  لثم  و  تسا ، هکلهت  رد  ءاقلا  ناونع  یهن  قلعتم  نوچ  اما  دراد ، هکلهت  رد  سفن  ياـقلا  تمرح  رب  تلـالد 

رد یلمع  مادـقا و  کی  تسا  نکمم  تسا ، روکذـم  ناونع  ققحت  رادـمرئاد  نآ  درف  قادـصم و  ققحت  تسین ، رامق  اـی  رمخ  برـش  دـننام 
ریـسفت ياملع  زا  یکی  هکیروطب  و  دشابن ، رگید  صخـش  هب  تبـسن  ای  رگید  یلاح  رد  دشاب و  هکلهت  رد  ءاقلا  یـصخش  هب  تبـسن  ای  یلاح 

و لاـم ، قاـفنا  كرت  هکلهت ، رد  ياـقلا  یهاـگ  دراد : فلتخم  قیداـصم  ناونع  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مه  تاـیاور  زا  تسا  هدرک  رکذ 
یناگمه یمومع و  یهاگ  يدرف و  هکلهت ، رد  ياقلا  یهاگ  هچنانچ  تسا  عافد  یهاگ  داهج و  عافد و  كرت  یهاـگ  لاـم و  قاـفنا  یهاـگ 

دراوم یـضعب  رد  تسا و  قداص  هکلهت  رد  ياقلا  دراوم  یـضعب  رد  تفرگ : رظن  رد  ار  دسافم  حـلاصم و  تابـسانم و  دراوم و  دـیاب  تسا ؛
ناربج لباق  ریغ  رتگرزب و  يورخا  ای  يویند  هکلهت  رد  طوقس  ببس  نآ  كرت  دشاب  قداص  مه  رگا  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  و  تسین ، قداص 

مامت زا  تسا ، تمـصع  تماما و  ماقم  بحاص  هک  ماما  ًالوا ، : مینک هفاـضا  زین  ار  لـیذ  حیـضوت  تسا  مزـال  اهخـساپ ، نیا  زا  سپ  . دوش یم 
ینب ًایناث ، .و  دـشاب یم  یعرـش  فیلکت  یهلا و  نامرف  قبط  دوش  رداص  وا  زا  هچنآ  تسا و  هابتـشا  اطخ و  زا  موصعم  ماـکحا و  هب  ملعا  تّما 
هکم زا  دومن ، ار  حـلاصم  مامت  هظحالم ي  دروم  نیا  رد  ماـما  دـنام . یم  هکم  رد  اـی  تفر  یم  قارع  يوس  هب  هاوخ  دنتـشک ، یم  ار  وا  هیما 

دنک هظحالم  ار  ترـضح  نآ  مایق  همانرب ي  تقد  اـب  سکره  دوشن و  کـته  مرح  تمرح  دنـشکن و  ار  وا  هکم  رد  هکنیا  يارب  دـمآ  نوریب 
ار تاکن  قیاقد و  مامت  دشاب  هتشاد  نید  يایحا  مالسا و  ياقب  يارب  ار  هدئاف  رثکادح  شتیمولظم  تداهـش و  هکنآ  يارب  ماما  هک  دمهف  یم 
، دوب نید  تاجن  همیظع ، بئاصم  نآ  لمحت  ندشن و  میلست  تعیب و  زا  عانتما  مایق و  زا  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  فده  ًاثلاث ، .و  درک تاعارم 

رایتخا ار  تداهـش  تهج  نیا  زا  دنک ، ادف  ار  شباحـصا  ناناوج و  دوخ و  ناج  نآ ، لوصح  يارب  ماما  تشاد  شزرا  هک  دوب  یفده  نیا  و 
زا تیامح  نید و  ظفح  ادخ و  رما  لاثتما  مالّسلا ،ـ  هیلع  نیسح ـ  تاذلاب  یلص و  دوصقم ا ـ . دومن لابقتـسا  گرزب  تابیـصم  نآ  زا  درک و 
ات تماقتسا  ندشن و  میلست  دوصقم ، نیا  هب  ندیسر  همدقم  دوب و  اهنآ  ياهفده  راکفا و  هیما و  ینب  تموکح  رب  نالطب  طخ  ندیشک  قح و 
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نیا . دوب تیناسنا  كاـپ  نادـجو  لـقع و  لوبقم  ربمغیپ و  بوبحم  ادـخ و  بوبحم  ماـما ، دوصقم  دوب . هثداـح  همه  نآ  تداهـش و  دـحرس 
هک ار  دوخ  نتـشک  ماما  اریز  تفر ؛ نآ  يوس  هب  دوخ  ماما  هنوگچ  دوب ، ادخ  ضوغبم  ماما  نتـشک  هکنیا  اب  دیوگب  یـسک  رگا  تسا  هطلغم 

هتشک یلو  دومرف ، تحیصن  هظعوم و  ار  نارگمتس  نآ  تجح ، مامتا  يارب  دش و  عنام  نآ  زا  تسناوت  ات  تساوخ و  یمن  دوب  نارگید  لمع 
نمؤـم و ره  تسناد و  یم  يراگتـسر  برق و  لاـمک  لـئاسو  مظعا  زا  ار  نآ  دوـب و  ترـضح  نآ  بوـبحم  ادـخ  هار  رد  تداهـش  ندـش و 

هکلب هریبک  ناهانگ  تایانج و  زا  دنوادخ و  ضوغبم  تیب ، لها  ندرک  ریسا  ماما و  نتشک  . دشاب تداهش  قاتشم  دنموزرآ و  دیاب  یناملـسم 
ناربج ررـض  « ) همیظع هملث ي   » هدـش نایب  هبیط  هنیدـم  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  داجـس ـ  ترـضح  هبطخ  رد  هک  روطناـمه  تسا و  رئاـبک  ربکا  زا 

و دنتفین ، یتیانج  نینچ  هشیدنا ي  رد  ایقشا  نآ  هک  دوب  بجاو  دوب و  روصت  دح  زا  شیب  مالسا  ملاع  يارب  نآ  نایز  ررض و  و  دوب ، ریذپان )
ناج و ظفح  يارب  دوبن  مزال  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  رب  یلو  دندرگن ، ترـضح  نآ  ضرعتم  دـندز ، یم  ناشرـس  رب  ار  ملاع  ياههوک  رگا 

رتشیب بتارم  هب  مالـسا  يارب  نآ  نایز  ررـض و  وا ، نیب  عقاو  رظن  رد  اریز  دـنک ؛ تعیب  دـیزی  اب  هدـش و  اهنآ  میلـست  یمظع  هملث ي  نیا  عفد 
نادنزرف و دوخ و  ناج  زا  نآ  هار  رد  هک  تسناد  یم  گرزب  يردق  هب  ار  تعیب » میلـست و  زا  عانتما   » و نید » ظفح   » تحلـصم هچنانچ  دوب .

يرای ماما  زا  تعاطا  مدرم  فیلکت  رگید : ترابع  هب  .و  درک ادف  ار  همه  دیحوت  هملک ي  ياقبا  مالسا و  يایحا  هار  رد  تشذگ و  شنازیزع 
هب نداد  نت  دصقم و  هدیقع و  هار  رد  تماقتـسا  ماما  فیلکت  ترـضح و  نآ  تمرح  میرح  هب  ضرعت  كرت  وا و  سدـقم  دوجو  زا  عافد  و 
هب دهدن و  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  دیاب  مه  ماما  دـندرکن ، لمع  دوخ  فیلکت  هب  مدرم  نوچ  ایآ  دوب . مالـسا  ياقب  يارب  تبیـصم  تداهش و 
اب ناوناب  نادرم و  نآ  دودخا و  باحصا  ناتساد  . دراذگب اهنت  بیرغ و  ار  تعیرش  نآرق و  نید و  و  دنک ، ینیشن  بقع  هدش و  میلـست  ّتلذ 
ار شتآ  هب  ندش  هتخوس  هنوگچ  هک  دینک  هعلاطم  تقدب  دیناوخب و  هدومرف  دای  ار  ناشربص  تریصب و  [ ، 438  ] نآرق رد  ادخ  هک  ار  نامیا 
تاـبث و نیارباـنب  . دـندمآ نوریب  صلاـخ  شغ و  لـغ و  یب  میظع ، ناـحتما  نآ  هتوب  زا  و  دـندیزگرب ، رفک  هب  تشگزاـب  ناـمیا و  كرت  رب 

یبلطم تفرعم ، هجوت و  تریـصب و  اب  یناسنا  یلاع  یـساسا و  ياهفده  نید و  ظفح  ادـخ و  هب  توعد  نامیا و  هدـیقع و  هار  رد  تماقتـسا 
، دشاب نآ  ماکحا  عقوم و  لحم و  هب  فراع  هکیـسک  زا  ادـخ  نید  ادـخ و  يرای  يراکادـف و  رگید . یبلطم  هکلهت ، رد  سفن  ياقلا  تسا و 

تسا یهیدب  . دشاب یم  جراخ  هکلهت  رد  سفن  ياقلا  زا  ًاصیصخت  ای  ًاصـصخت  ًاعوضوم و  یملع  نابز  هب  تسا و  راختفا  يدنلبرـس و  ثعاب 
( ّتنس  ) ریرقت لوق و  لعف و  دش : هتفگ  ررکم  هچنانچ  اریز  تسین ؛ تاحیـضوت  نیا  هب  جاتحم  ماما  ای  ربمغیپ  مادقا  دروم  رد  هابتـشا  نیا  عفد 

رظن زا  یلب ، مینک . نیعم  ار  ماما  هفیظو ي  دوخ ، داهتجا  اب  هک  تسین  اـم  نأـش  رد  تسا و  هیعرـش  ماـکحا  هلدا ي  زا  ربمغیپ  دـننام  زین  ماـما 
مهیلع همئا ـ  ایبنا و  شور  لاـمعا و  رد  لاـحره  هب  تسا . دـنمدوس  دـیفم و  ثحب  نیا  بیقعت  ناـمدوخ ، فیلکت  نییعت  طابنتـسا و  یهقف و 

هب هلمجلا  یف  یئانشآ  هک  تسا  جردنم  ناگدنب و ... حالصتسا  سوفن و  لیمکت  تجح و  مامتا  دابع و  ناحتما  زا  یمکح  رارسا و  مالّسلا ـ 
رگم تسین  میـسیونب ، ام  هچنآ  تسا و  ناشیا  راتفر  تالاح و  ثیداحا و  تایآ و  رد  رایـسب  تقد  روغ و  هب  جاتحم  حلاصم ، اهتمکح و  نآ 

. دنرامشب هحفص  تشگنارس و  دننک  رت  هک  تسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک  . ایرد زا  يا  هرطق  رایسب و  زا  یکدنا 

؟ درکن مایق  نسح  ماما  ارچ 

ـ  مالّسلا هیلع  یبتجم ـ  ترضح  ارچ  دیایب . شیپ  لاؤس  نیا  دنناوخب  ار  هتشذگ  ياه  لصف  بلاطم  یتقو  ناگدنناوخ  زا  يا  هراپ  يارب  دیاش 
مامتها هقالع و  يراکادـف و  هن  دوب و  ردارب  زا  رتمک  وا  بلق  توق  تعاجـش و  هن  هکنآ  اب  دـمآ  رد  شزاـس  رد  زا  هیواـعم  اـب  و  درکن ، ماـیق 

ملح و مالّسلا ـ  هیلع  یبتجم ـ  ترضح  هک  دش  هنوگچ  سپ  . دوب رتشیب  ترضح  نآ  زا  مالسا  تاجنو  نید  ظفح  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ 
تداهش داهج و  تساخرب و  مایق  تضهن و  هب  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  و  دومن ، شیوخ  راعـش  ار  یئابیکـش  ربص و  و  تخاس ، هشیپ  يرابدرب 

و [ 439  ] هتـشون اه  باتک  مالـسا  ردص  خیرات  ثداوح  رارـسا و  زا  هاگآ  ققحم و  نادنمـشناد  لاؤس  نیا  خساپ  رد  دـنچره  . درک رایتخا  ار 
دنامن باوج  یب  اج  نیا  رد  لاؤس  نیا  هکنیا  يارب  مه  ام  کلذ  عم  دـنا ، هداد  حرـش  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  نسح ـ  ماما  حلـص  حـلاصم  رارـسا و 
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یملع و تاداهتجا  بسحرب  ردارب ، رـصع  اب  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  یبتجم ـ  ترـضح  نامز  توافت  ماما و  حلـص  ياـهتمکح  لـلع و  زا  یـضعب 
یلخاد ياهگنج  تدم  لوط  :1 ـ  میهد یم  هلاوح  اهباتک  نآ  هعلاطم ي  هب  ار  هدـنناوخ  رتشیب  تاحیـضوت  يارب  میراگن و  یم  دوخ  یخیرات 

هدربن نیب  زا  یلکب  رگا  گنج  همادا ي  يارب  ار  مدرم  یگدامآ  دندوب ، هداد  نیفرط  هک  رایسب  ياه  هتـشک  و  دوب ، هقباس  یب  نامز  نآ  ات  هک 
رد ار  مالـسا  هدنیآ ي  صاخ ، تیبرت  راشرـس و  شوه  لماک و  نامیا  اب  هک  دعـس  نب  سیق  دـننام  یلیلق  هدـع ي  زج  دوب و  هدرک  مک  دوب ،

حلـص و رادفرط  دنتـشادن و  هقالع  گنج  هب  دارفا  رتشیب  دندرک ، یم  اشامت  ار  شحوم  عضو  نآ  يامنرود  دندید و  یم  هیما  ینب  تموکح 
یم داهج  هب  بیغرت  ار  اهنآ  هچره  یگدنز  نارود  رخاوا  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  نینمؤملا ـ  ریما  . دـندوب هدـش  هتـسخ  گنج  زا  دـندوب و  شزاس 

دنداد یم  ناشن  یتسـس  ینیگنـس و  ترـضح  نآ  رماوا  لاثتما  رد  و  دندرکن ، دـننک  يریذـپ  نامرف  تعاطا و  راهظا  دـیاب  هک  هنوگنآ  دومن 
هب اهنآ  یتبغر  یب  مالّـسلا ـ  هیلع  نینمؤملا ـ  ریما  تداهـش  زا  سپ  . دوب هدش  دـنم  هلگ  رطاخ و  هدرزآ  اهنآ  تسد  زا  ترـضح  نآ  هکیروطب 

هدع . دنداد یمن  ناشن  شوخ  يور  داهج  همادا ي  اب  رتشیب  دـندوب  رادازع  هداد و  هتـشک  اهگنج  نیا  رد  هک  یئاههداوناخ  دـش ، رتشیب  داهج 
رفن رازه  راهچ  ناورهن  گنج  ناگتـشک  هرامـش ي  رازه و  هدودص  نیفرط  زا  [ 440  ] يدوعسم لقن  هب  انب  نیفص  گنج  ناگدش  هتـشک  ي 
نیا . دوب رفن  رازه  دـنچ  یـس و  داد  يور  ناورهن  نیفـص و  زا  لبق  هک  لمج  گـنج  نیلوتقم  هدـع  [ 442  ] یبوقعی لقن  هب  اـنب  و  [ 441  ] دوب

هـشیمه هک  ار  بلط  تحار  رکف و  هاـتوک  ناـمدرم  هتخاـس و  از  تشحو  بیهم و  ار  داـهج  هفاـیق  یلخاد  ياـهگنج  نیا  رد  نیلوتقم  ترثک 
بیغرت داهج  هب  ار  مدرم  تفرگ و  داهج  هب  میمصت  مالّسلا ـ  هیلع  نسح ـ  ماما  ترضح  یتقو  اذل  دوب ، هدرک  نازیرگ  نآ  زا  دنراد  تیرثکا 

هاگرکـشل ار  هلیخن  و  داد ، رارق  دوخ  نیـشناج  هفوک  رد  ار  لفون  نب  ةریغم  و  تفر ، نوریب  هفوک  زا  ًاصخـش  هکنیا  اـب  دـنتفریذپن  رتشیب  درک ،
و تشگزاب ، هفوک  هب  راچان  ماما  دندماین ، نوریب  ترـضح  نآ  باکر  رد  داهج  يارب  رفن  رازه  راهچ  زا  شیب  دنام ، اجنآ  رد  زور  هد  درک و 

بیرغ اهنت و  ار  وا  رثکا  هک  دـش  هتـسناد  و  مولعم ، داهج  رما  رد  اـهنآ  یتسـس  نواـهت و  یتقو  2 ـ  [ . 443  ] درک صیرحت  داـهج  هـب  ار  مدرم 
زا نانآ  تساوخ  رظن  اهنآ  زا  راکـشآ  روطب  حلـص  داهج و  عوضوم  رد  دـناوخ و  يا  هبطخ  رذـع  عطق  تجح و  ماـمتا  يارب  دـنا ، هدراذـگ 

دمح زا  دعب  مالّسلا ـ  هیلع  یبتجم ـ  ترضح  هک  هدرک  تیاور  ریثا  نبا  . نکن كاله  ار  ام  میتسین  داهج  هب  رضاح  ام  دنتشادرب  دایرف  فارطا 
رد میدرک  یم  گنج  ماش  لها  اب  انامه  یتمادن ، هن  یکش و  هتـشادن  زاب  ماش  لها  اب  داهج  زا  ار  ام  دنگوس  ادخ  هب  : دومرف ّلجوّزع  دنوادخ 

نتفر ماگنه  رد  دش ، لیدبت  یبیکشان  هب  ربص  ینمشد و  هب  یتمالس  سپ  یئابیکش ، ربص و  لاح  رد  ینمـشد و  فالتخا و  زا  یتمالـس  لاح 
يارب ام  هک  دیشاب  هاگآ  . تسا امش  نید  ولج  امش  يایند  هک  یلاح  رد  دیا  هدرک  حبـص  زورما  و  دوب ، امـش  يایند  ولج  امـش  نید  نیفـص  هب 

هک تسا  هدناوخ  يرما  هب  ار  ام  هیواعم  دومرف : هبطخ  نایاپ  رد  . دـیتسین دـیدوب  هک  نانچنآ  ام  يارب  امـش  و  میدوب ، هک  میتسه  نانچمه  امش 
يارب ریـشمش  اـب  ار  وا  مینک و  یم  در  ار  وا  داهنـشیپ  دـیتسه  گرم  يراکادـف و  هداـمآ ي  رگا  تـسین ، تلادـع  فاـصنا و  تزع و  نآ  رد 
ُهادانَف ،» میریگ یم  ار  امـش  ياضر  دیتسین ) داهج  هب  رـضاح  و   ) دیهاوخ یم  ار  ایند  یگدـنز  نیا  رگا  و  میتسرف ، یم  ادـخ  يوس  هب  همکاحم 

سپ « َْحلُـصلا یـْضمَا  ُهوُدَْرفَا  اّمَلَف  !.» رواین نوریب  هشیر  زا  ار  ام  رادب  یقاب  ار  ام  دـندز  دایرف  وس  ره  زا  مدرم  « َۀَّیِقَْبلا َۀَّیِقَبلا  ِبناج  ِّلُک  ْنِم  ُمْوَْقلا 
میب دنتسناد و  یم  نیملسم  یلک  فعـض  بجوم  ار  گنج  همادا ي  هکدندوب  مه  یهورگ  3 ـ  [ . 444  ] درک حلص  دندراذگ  اهنت  ار  وا  نوچ 

رد دـنروآ و  موجه  اهنآ  هب  یجراخ  نانمـشد  دوش و  مامت  هّدُـعو  هّدِـع  زا  ناناملـسم  یگنج  رئاخذ  دوش  لابند  گنج  رگا  هک  دنتـشاد  نآ 
دوب اجب  مه  لامتحا  نیا  و  ددرگ ، زاغآ  يزکرم  تموکح  هیلع  اتدوک  بالقنا و  هدـش  مالـسا  تموکح  ورملق  همیمـض  هزاـت  هک  یکلاـمم 

ار تکلمم  زا  عافد  یئاناوت  دوش ، بلاغ  هک  فیرح  ود  زا  مادـکره  گنج  زا  دـعب  دوش و  یم  فعـض  ببـس  یلخاد  گنج  ههبـش  یب  اریز 
هکنآ رطاـخ  يارب  ار  ربمغیپ  باحـصا  درک و  جورخ  ّقحب  هفیلخرب ي  و  دـش ، بکترم  ار  ملاـظم  همهنآ  هک  هیواـعم  تسا  مولعم  و  درادـن ،

تموکح زواجت و  زا  تسد  نیملـسم  هیلاع  حـلاصم  مالـسا و  ياـقب  يارب  هک  دوبن  یـسک  ناـنچ  دـیناسر ، لـتق  هب  دـنک  بصغ  ار  تفـالخ 
دور و رانک  دش  دهاوخ  رضاح  هنوگچ  دبای ، تنطلس  مدرم  رب  هک  هدش  بکترم  اهتیانج  اهتنایخ و  هدرک و  اه  یـشک  هشقن  اهلاس  وا  . درادرب

نیا درک و  یمن  تفلاخم  مالّسلا ـ  هیلع  یلع  اب  تسخن  زور  زا  دوب  مالسا  تّزع  هب  هقالع  نید و  تریغ  يا  هرذ  وا  رد  رگا  دوش  قح  میلـست 
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تـسا وا  قح  هک  تفالخ  يرادمامز و  ماقم  زا  دنک و  یم  ظفح  ار  نیملـسم  حـلاصم  هک  یـسک  طیارـش  نیا  رد  . دومن یمن  اپ  رب  ار  اه  هنتف 
دئادش و همهنآ  و  داد ، رد  نت  حلـص  هب  نید  ظفح  يارب  راچان  هک  تسا  مالّـسلا ـ  هیلع  نسح ـ  ماما  ترـضح  دنک ، یم  رظن  فرـص  رهاظب 
ـ  4. درک فالغ  رد  ریشمش  نامثع ، رمع و  رکب و  یبا  رصع  رد  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  شردپ  دننام  دش و  رادیرخ  ادخ  هار  رد  ار  اهنابز  مخز 

دنچره دـندرک و  یمن  ینیب  شیپ  دروآ  یم  راب  هب  اهنآ  تموکح  هک  ار  یئاهتراسخ  هیما و  ینب  ملاظم  هیواعم و  ياهگنرین  رتشیب  اهناملـسم 
یمن نامگ  اما  دنتـسین ؛ مشاه  ینب  دننام  يرتسگ ، تلادع  مالـسا و  هب  هقالع ي  و  مدرم ، يربهر  دـیاقع و  رکف و  رد  هیما  ینب  دنتـسناد  یم 
رهاظ ظفح  رد  هیواعم  و  دنک ، ادیپ  یتوافت  ضرف  رب  و  دبای ، توافت  نادـنچ  رمع  رکب و  یبا  رـصع  رد  تموکح  اب  تموکح  عضو  دـندرک 

هیزجت ار  مالـسا  ملاع  هک  یلخاد  گرزب  گنج  و  دشاب ، مزال  راتـشک  همه  نیا  نآ  يارب  هک  دوش  یمن  اهردق  نآ  توافت  دشابن ، اهنآ  لثم 
ار تیلهاج  نارود  مدهنم و  ار  مالسا  ساسا  هک  دنتسه  تصرف  ددص  رد  هیما  ینب  هک  دندرک  یمن  رکف  مدرم  نیا  رگید  . دوش بیقعت  هدرک 
، دراد رایسب  توافت  رمع  رکب و  یبا  رصع  اب  رصع  نیا  هک  دندرک  یمن  رکف  . دنیامن رامثتـسا  ار  همه  لاماپ و  ار  دارفا  قوقح  مامت  دیدجت و 

تیاعر عرش  رهاوظ  راک  زاغآ  رد  رگا  هدرک و  ار  دوخ  راک  جیردت  هب  یقیقح  ریسم  زا  تفالخ  جورخ  هدش و  ضوع  هعماج  جازم  ًالـصا  و 
هک هباحص ـ  ناگرزب  و  دندوب ، دهعلا  ثیدح  انـشآ و  ترـضح  نآ  یهلا  تموکح  شور  ربمغیپ و  دهع  هب  مدرم  هک  دوب  نآ  يارب  دش  یم 

دندوب هدنز  زونه  دندوب ـ  سونأم  یمالسا  تاررقم  زا  تیعبت  هب  دّیقم و  هدوهیب  تافیرـشت  موسر و  همه ي  وغل  هب  هتفرگ و  وخ  عضو  نآ  اب 
رییغت عامتجا  جازم  رصع ، نیا  رد  اما  . دوبن دوجوم  یصخش و ... ياهتردق  لامعا  هنادبتـسم و  ياهتموکح  لیکـشت  عضو و  رییغت  هنیمز ي  و 

کیدزن و تفالخ  هاگتـسد  هب  نابلط  هاج  ناتـسرپدوس و  هدـش و  انـشآ  نامثع  نامز  رد  ًاصوصخم  ماّـکح ، زواـجت  ملظ و  هب  مدرم  هدرک و 
یمن یمالـسا  ياه  همانرب  يارجا  حـلاصم و  ظفح  تیحالـص و  تقایل و  ار ، بصانم  ياـطعا  طرـش  دـندوب و  هدـیدرگ  تاـماقم  يدـصتم 
مدرم رتشیب  رب  شیب  مک و  بلاطم  نیا  . دوبن مالـسا  هب  تمدـخ  یعرـش و  فیلکت  ماـجنا  يرایـسب ، روظنم  زین  بصاـنم  لوبق  رد  دنتـسناد و 

گـنج و نیا  همادا ي  هک  دوب  نیا  درک  دـهاوخن  ادـیپ  تواـفت  لوا  عضو  اـب  نادـنچ  تفـالخ  عضو  هک  دـندرک  یم  روصت  دوب و  هدیـشوپ 
هب ماما  هاپس  درب و  یم  هیواعم  ار  گنج  هک  داد  یم  ناشن  لاوحا  عاضوا و  .5 ـ  دندرمش یم  كانرطخ  هکلب  دنتسناد و  یمن  مزال  ار  راتشک 

و دـیدرگ . یم  رتشیب  دـش  یم  دراو  هعماج  دارفا  رب  یلک  روطب  هعیـش و  رب  هک  یتامدـص  تروص  نیا  رد  دـنوش ، یم  بولغم  رهاظ  تروص 
نارادـفرط هک  ًاصوصخم  دـش  یم  دـنلب  تفریذـپن ، طیارـش  نآ  اب  ار  حلـص  ارچ  هک  مالّـسلا ـ  هیلع  ماما ـ  ترـضح  هب  مدرم  ضارتعا  گناب 

هک دیدرک  خاتـسگ  روسج و  ار  هیواعم  هک  دـیدوب  امـش  نیا  دـنتفگ : یم  رگید  ترابع  هب  دـندوب و  رتشیب  حلـص  نارادـفرط  رتمک و  گنج 
فرع بسحرب  هیواعم  دوب ، هدش  ماجنا  طیارش  نآ  اب  حلص  رگا  دهد و  ماجنا  ار  دوخ  موش  دصاقم  طرش ، دیق و  یب  یسک و  هب  انتعا  نودب 

هیلع نیسح ـ  ماما  رصع  رد  هکیلاح  رد  . دنک تیاعر  ار  حلـص  طیارـش  دتـسیاب و  هدرک  هک  يدهع  هداد و  هک  یلوق  ياپ  دوب  راچان  تداع  و 
ینکشدهع هب  ار  اهنآ  همه  دوب و  هتفر  نایم  زا  دنک ، افو  دوخ  دهع  لوق و  هب  دیزی  لثم  یکاپان  مهنآ  هیما  ینب  هکنآ  لامتحا  رگید  مالّسلا ـ 

سپ . دنتـسناد یم  مزال  ار  اهنآ  هیلع  مایق  دـندوب و  هتخانـش  راکـشآ  هنامرحم و  روطب  لاـجر  نتـشک  ناـهانگیب و  لـتق  تناـیخ و  ردـغ و  و 
نید و ياقب  ثعاب  زین  مالّسلا ـ  هیلع  نسح ـ  ماما  شور  دیدرگ ؛ شخب  تاجن  عفان و  مالسا  يارب  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  مایق  هک  روطنامه 

یم رده  هب  رمث  یب  شنوخ  درک ، یم  مایق  لاوحا  طئارـش و  نآ  رد  مک  ناروای  اب  هنت  کی  ترـضح  نآ  رگا  دش و  نیملـسم  حلاصم  ظفح 
، یلع دـننام  یهلا  لاجر  ینید و  ناربهر  .6 ـ  تشگ یمن  بترم  مایق  نآ  رب  يرثا  دـش و  یم  رتزاـب  مالـسا  وحم  رد  هیما  ینب  تسد  و  تفر .
مدرم و بیرف  لطاب و  ياه  تسایس  دنور و  یم  تقیقح  هار  هب  ینمـشد  یتسود و  حلـص و  گنج و  رد  مالّـسلاامهیلع ـ  نیـسح ـ  نسح و 

بلج دوخ و  دصاقم  هب  ندیـسر  يارب  يدام  یـسایس و  ناربهر  اّما  . دـنهد یمن  رارق  دوخ  دـصاقم  هب  لین  نابدرن  ار  رکم  تنایخ و  غورد و 
هاج ناتـسرپ و  لوپ  رایتخا  رد  ماقم  هاج و  هوشر و  لوپ و  دـنوش . یم  لـسوتم  تناـیخ  غورد و  هلیح و  و  هلیـسو ، ره  هب  نارگید  يراـکمه 
هب نامیا ، تلیـضف و  تقیقح و  هب  توعد  هار  زا  ار  مدرم  ینید  ناربهر  . دنرخ یم  ار  اهنآ  نید  تیـصخش و  فرـش و  دنراذگ و  یم  نابلط 

يارب دـننک و  یم  زاـب  ار  لاـملا  تیب  هنازخ و  رد  لاـمیاپ و  ار  تقیقح  موزل  عـقوم  رد  یـسایس  ناربـهر  یلو  دـننک ، یم  بلج  قـح  يوـس 
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رد دنـشخب . یم  دوش  رای  اهنآ  اب  لـطاب  راـک  رد  رتشیب  سک  ره  هب  ار  تاـماقم  بصاـنم و  هدرک و  يرادـیرخ  ار  مدرم  يارآ  دوخ  ضارغا 
مینک و عوجر  مالسا  خیرات  هب  ام  یتقو  . درادن دوجو  ترارش  ملظ و  زا  زیهرپ  حالـصا و  افعـض و  هافر  تلادع و  تیحالـص و  اهنآ  سوماق 

هیلع یبتجم ـ  ترـضح  مینیب  یم  مینک ، هعلاطم  هیواعم  بلغت  و  مالّـسلا ـ  هیلع  یبتجم ـ  ترـضح  تفالخ  ناـمزرد  ار  هعماـج  یحور  عضو 
يربهر و  دندوبن . دامتعا  دروم  شنایهاپـس  نایفارطا و  رتشیب  تشادن و  درک ، شوماخ  ار  هیواعم  هنتف ي  اهنآ  اب  ناوتب  هک  یناروای  مالّـسلا ـ 

هار دندش ، ربمغیپ  ینیـشناج  یعدم  هک  یناسک  . دوب هتخاس  یقالخا  دیدش  طاطحنا  راتفرگ  ار  هعماج  طلغ ، ياهتیبرت  قیالان و  نامدرم  ياه 
لامعا هلـسلس  کی  دراو  ناشراک ، زاغآ  نامه  زا  دنتفرگن و  شیپ  يدام ، روما  هب  ییانتعا  یب  مدرم و  لیمکت  سوفن و  تیبرت  رد  ار  ربمغیپ 

اهنآ عفانم  رادـفرط  هک  ار  يدارفا  دـندومن و  راـنک  مالـسا  ياههاگتـسد  زا  ار  یـصاخشا  . دـندش نارگید  ضارعا  سوفن و  کـته  تشز و 
یئاهناملـسم هک  دندرک  يراک  جیردت  هب  و  دندومن ، جراخ  یگداس  زا  ار  مالـسا  دنداد . یم  هبتر  ماقم و  دندروآ و  یم  راک  رـس  رب  دندوب 

ناج داهج و  مالـسا ، هملک  يالعا  ادـخ و  هب  برقت  باوث و  دـیما  هب  و  دـندوب ، ایند  زا  تشذـگ  یلاع و  تمه  ياراد  ربمغیپ  ناـمز  رد  هک 
هدـش تورث  لام و  عمج  یئوجدوس و  یبلط ، تحار  ینارذـگ ، شوخ  تالمجت ، اـیند ، هب  هجوتم  رتشیب  رـصع  نیا  رد  دـندرک ، یم  يراـثن 

، تسا وا  فده  هک  یتموکح  لیکشت  يارب  نامز  عضو  طیارش و  هک  تسناد  دومن و  ار  هدافتـسا  رثکادح  تصرف  نیا  زا  مه  هیواعم  . دندوب
بکرم رب  دـمآ و  شیپ  هار  نیا  زا  تسا ، نکمم  نداد  تیالو  تلایا و  لوپ و  اب  مدرم  نامیا  نید و  فرـش و  ندـش  کلام  اریز  تسا  اـیهم 

هیلع یبـتجم ـ  ترـضح  هیلع  هئطوت  راـک  هب  تسد  هار  نیمه  زا  و  تخاـس ، دوخ  رودزم  ار  هریغم  و  صاـعورمع ؛ دـننام  و  دـش ، راوس  دارم 
یضعب يارب  داد ، دیون  هدعو و  درک و  عیمطت  ار  اهنآ  . دش ترـضح  نآ  باحـصا  نیب  رد  یلخاد  فالتخا  جرم و  جره و  داجیا  و  مالّـسلا ـ 

، ثیرح نب  ورمع  . تخاس ادج  ترضح  نآ  زا  يدایز  هوشر  نداد  اب  ار  ماما  رکشل  ناهدنامرف  نیرتفورعم  زا  یکی  و  داتـسرف . هوشر  اهنآ  زا 
يرتخد مهرد و  رازه  دص  کی ، ره  هب  دنشکب  ار  ماما  رگا  داد  هدعو  درک و  عیمطت  ار  یعبر  نب  ثبش  رجبا و  نب  راجح  سیق و  نب  ثعـشا 

هوشر نتفرگ  هب  ار  ماما  باحـصا  زا  رگید  یـضعب  [ . 445  ] دزاس بوصنم  ماش  ياهرکـشل  زا  یکی  یهدـنامرف  هب  دـهدب و  ار  شنارتخد  زا 
هیلع نسح ـ  ماـما  هاپـس  تهج  نیا  هب  درب . راـک  هب  حول  هداـس  رکف و  هاـتوک  مدرم  ناـهذا  شیدـخت  يارب  رگید  ياـهگنرین  تخاـس ، مهتم 
اهنآ رب  هچنآ  ربارب  رد  دنتسناوتن  دندوب ، هدنام  رانکرب  یمالسا  حیحـص  تیبرت  زا  لاس  جنپ  تسیب و  هک  دندوب  یمدرم  زا  رثکا  هک  مالّـسلا ـ 

اب دـشاب  رـضاح  هک  یهاپـس  رب  دامتعا  هک  تسا  مولعم  و  دـنتخورف ، هیواعم  هب  ار  دوخ  ناشنارـس  زا  يرایـسب  دـننک و  تمواـقم  دـش  هضرع 
فالخرب هاج ، بصنم و  ماـقم و  هب  عیمطت  و  لاـملا ، تیب  لوپ  اـب  اـهنآ  بلج  و  تسین ، زیاـج  دوش  تسدـمه  وا  اـب  نمـشد  زا  لوپ  نتفرگ 

رگا طیحم ، نیا  اب  عضو و  نیا  اب  . دش یم  ناگشیپ  تنایخ  ناراکمتس و  تسد  نتـشاذگزاب  ملظ و  جیورت  بجوم  اریز  دوب ؛ یلع  لآ  شور 
دوخ دوب  نکمم  دندروخ ، یم  تسکش  ینهوم  عضو  هب  شهاپـس  هدنامیقاب ي  هکنآ  رب  هوالع  درک  یمن  حلـص  مالّـسلا ـ  هیلع  نسح ـ  ماما 
یم يراکمه  هنامرحم  هیواعم  اب  مالّسلا ـ  هیلع  ریما ـ  ترضح  نامز  زا  هک  ثعشا  دننام  قفانم  نایرکشل  یضعب  هلیسوب ي  مه  ترـضح  نآ 

دوش و دازآ  دوب  هیواعم  هب  صوصخم  هک  زیمآ  هعدـخ  تانیهوت  هلـسلس  کی  زا  سپ  ددرگ و  هیواـعم  میلـست  ریگتـسد و  اـی  هتـشک و  درک 
ار یتیبوبحم  تلالج و  تباهم و  درامـشب و  مشاه  ینب  ربمغیپ و  نادـناخ  رب  دوخ  زا  یتنم  هداد و  رارق  يرابدرب  ملح و  هناشن  ار  نآ  هیواـعم 

همطل ًاملسم  . دناسرب لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  هنامرحم  عیجف ، عضو  نامه  اب  مه ، ماجنارـس  دربب و  نیب  زا  تشاد ، سوفن  رد  ترـضح  نآ  هک 
یمن مهارف  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  مادـقا  مایق و  يارب  يا  هنیمز  رگید ، دوبن و  ناربج  لباق  دـش ، یم  دراو  قح  لها  هب  عضو  نیا  زا  هک  يا 

داد و یم  ماجنا  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  شور  نامه  دوب ، هدـنز  هیواعم  گرم  زا  دـعب  مالّـسلا ـ  هیلع  نسح ـ  ماما  ترـضح  رگا  .7 ـ  دش
یم ناونع  ًامـسر  ار  دیزی  يدهعتیالو  هیواعم  ترـضح  نآ  تایح  رد  رگا  هکلب  درک ، یم  تفلاخم  تّدـشب  دـیزی  يرادـمامز  اب  نیقی  روطب 

هنیدم هب  مالّسلا ـ  هیلع  یبتجم ـ  ترضح  تایح  رد  یتقو  اذل  داتفا ؛ یم  تمحز  هب  تخـس  دش و  یم  هجاوم  ترـضح  نآ  تفلاخم  اب  دومن 
نآ زا  تسین . ریذپ  ماجنا  دیزی  يدهعتیالو  ماما ، دوجو  اب  هک  تسناد  تساوخ  رظن  دـیزی  يارب  نتفرگ  تعیب  عوضوم  رد  هلدابع  زا  دـمآ و 

تعیب مدرم  زا  روز  هب  شیارب  درک و  ناونع  ار  دـیزی  يدـهعتیالو  ینلع  روطب  سپـس  تخاس . دیهـش  ار  ماـما  اـت  تفگن  نآ  زا  ینخـس  سپ 
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َو ُنَسَْحلَا  :» دوـمرف مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربـمغیپ ـ  هکنیا  رب  دـنراد  عاـمجا  هلبق  لـها  هک  هدرک  تـیاور  بوشارهـش  نـبا  .8 ـ  تفرگ
تلالد رگید  یثیداحا  ثیدح و  نیا  . هتـسشن ای  دنـشاب  هداتـسیا  دنتـسه  اوشیپ  ماما و  نیـسح  نسح و  [ . 446 « ] ادَعَق َْوا  اماق  ِناماِما  ُْنیَـسُْحلا 

ود نیا  هک  یشور  ره  . دنشاب نیـشن  هناخ  هاوخ  دننک و  مایق  هاوخ  دنتـسه  اراد  ار  تماما  بصنم  لاح  ره  هب  نیـسح  نسح و  هکنیا  رب  دنراد 
اهنآ هدهعرب  حلاصم  ياضتقا  بسحب  هک  تسا  هدوب  یصاخ  فیلاکت  ادخ و  رما  بسحرب  دنتفرگ  شیپ  مالّسلا ـ  مهیلع  همئا ـ  رئاس  ردارب و 
دوخ رصع  رد  مادکره  دنا و  هدوب  لاعتم  دنوادخ  رما  هب  رومأم  رگید  لاوحا  و  داهج ، حلص و  ملکت ، توکـس و  رد  ناراوگرزب  نیا  هدوب و 
مّلسو هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  شدج  نارود  دننام  مالّسلا ـ  هیلع  نسح ـ  . دنتسه هدوب و  تاجن  یتشک  مدرم و  ناما  ادخ و  نید  یماح 

دعب مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  و  درک ؛ راتفر  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  تموکح  نامز  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  شردپ  و  همظعم ، هکم ي  رد   ـ
ـ  نینمؤملا ریما  شردپ  دننام  دوب و  هنیدـم  رد  هک  یماگنه  رد  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مظعا ـ  لوسر  شدـج  دـننام  هیواعم  گرم  زا 

ماما ترـضح  هب  رباج  هک  تسا  تیاور  رد  . دومن راتفر  درک ، داهج  نیقراـم  نیطـساق و  نیثکاـن و  اـب  هک  لاـسجنپ  تدـم  رد  مالّـسلا ـ  هیلع 
هیلع و هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  ادخ و  رما  هب  مردارب  رباج ! يا  دومرف : نیسح  دیامن ، حلص  شردارب  دننام  هک  داد  داهنشیپ  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ 

[ . 447  ] منک یم  راتفر  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  ادخ و  رما  هب  مه  نم  و  درک ، حلص  مّلس ـ  هلآ و 

نیسحلا هللادبع  یبا  ترضح  مایق  دئاوف  جیاتن و 

ءادهشلادیس مایق  جیاتن 

هراشا

اپرب رگید  دصقم  ره  ای  يداصتقا  یعامتجا و  يونعم و  تاحالـصا  دـیدج و  ماظن  نیون و  نامزاس  داجیا  روظنم  هب  هک  یمایق  تضهن و  ره 
هدـننک مایق  روظنم  هاوخ  تشاد ، دـهاوخ  دـعاسمان  ای  دـعاسم  یئاهلمعلا  سکع  هعماج ، لاوحا  عاضوا و  راـکفا و  رد  هاوخاـن  هاوخ و  دوش 

میرح زا  عافد  هدیدمتـس ، مورحم و  تاقبط  هب  کـمک  یعاـمتجا و  تلادـع  يرارقرب  روما و  حالـصا  اـهناسنا و  تاـجن  قح و  زا  تیاـمح 
ياهفده يدام و  یـصخش و  دصاقم  بالقنا ، زا  وا  ضرغ  هکنآ  ای  دـشاب ، یناسنا  حیحـص و  ياهفدـه  ریاس  يدازآ و  تلیـضف و  فرش و 

، دنک یم  هزرابم  شالت و  بصنم  ماقم و  هب  ندیسر  يارب  یصخش و  تحلصم  هب  هک  یسایس  درف  کی  يزوریپ  حاجن و  هتبلا  . دشاب یـسایس 
هب تسناوتن  رگا  دـنک و  فرـصت  ار  دوصقم  ماقم  جراخ و  تسایـس  هنحـص ي  زا  ار  وا  بلاغ و  فیرح  رب  یـسایس  ماـیق  رد  هک  تسنیا  رد 

نامز و نامه  هب  دودحم  يدرف و  يزوریپ  وا  يزوریپ  دوش ، زوریپ  رگا  دش و  دهاوخ  هجیتن  یب  شمایق  بولغم و  دسرب  دوخ  یسایس  فده 
رد دـننک ، یم  مایق  عامتجا  هیلاع  حـلاصم  قح و  يارب  هک  یناسک  و  یقیقح ، نیحلـصم  رفظ  حاجن و  اما  . تسا یئاورنامرف  تسایر و  نارود 

نیا . دوش زوریپ  بلاغ و  ینکـش ، نوناق  یمظن و  یب  رب  نوناق  مظن و  و  ملظ ، رب  تلادـع  نیمأت و  هعماج ، حـلاصم  مکاح و  قح ، هک  تسنیا 
هار رد  ار  دوخ  ناـج  لـطاب ، قح و  دربـن  نادـیم  رد  و  دـنروآ . رد  ياـپ  زا  دـنزاس و  بولغم  ار  فرط  رهاـظ  رد  دـنناوتن  هچ  رگا  صاخـشا 

هجوتم قح  يوس  هب  ار  بولق  تسا ، رشب  ره  كاپ  ترطف  اب  قفاوم  هک  اهنآ  لمع  یعیبط  ياه  شنکاو  اّما  دنهدب ؛ تسد  زا  قح  زا  تیامح 
نارگید و يارب  دوش و  یم  یتسرپ  قح  تلادـع و  حالـص و  ریخ و  هب  هعماج  شیارگ  لیم و  ثعاـب  ناـشتمه  ّولع  يراکادـف و  دزاـس . یم 

يارب نوچ  مدرم ، نیا  هک  تسنیا  . ددرگ یم  لطاب  لها  زا  ناگمه  رفنت  سوفن و  رد  قح  مارتحا  توق  ّتلع  دـنمدوس و  قشمرـس  ناگدـنیآ 
رهاظ رد  هچ  دنروخ  یمن  تسکـش  دنیامن  یم  زاغآ  هک  يا  هزرابم  رد  دـننک ، یم  مایق  قح  زا  يرادـفرط  رـشب و  تاجن  مومع و  تحلـصم 

، تسا رادـیاپ  قح ، یقاب و  عون ، تسا و  طوبرم  عون  تحلـصم  قح و  اب  ناـشلمع  نوچ  و  دنتـسه . رّفظم  هدـنرب و  دـنزابب  اـی  دـنربب  ار  دربن 
نآ سپ  تسا ، رادیاپان  هاتوک و  شرمع  هک  دشاب  درف  تحلـصم  هب  عجار  شلمع  هکنآ  فالخرب  . تسا يدـبا  نادواج و  مه  نانآ  يزوریپ 

هبنج ي زا  مه  یناور و  هبنج  زا  مه  سپ  . تسین یقاب  رتشیب  یحابـص  دـنچ  دراد ، يدرف  هبنج  هک  نیا  تشاد و  دـهاوخ  ینادواـج  ّتیرفظم 
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لمعلا سکع  تسرپ ، قح  هاوخیدازآ و  نایاوشیپ  حالـصا و  لاجر  مایق  لمعلا  سکع  هک  تسین  راکنا  لباق  بلطم  نیا  یخیراـت ، ثداوح 
فده اب  دعاسم  قفاوم و  تهج  ره  زا  مالّسلا ـ  هیلع  ءادهشلا ـ  دیس  دننامیب  يراکادف  لمعلا  سکع  جیاتن و  . تسا رادیاپ  تبثم و  دعاسم و 
هدیاف دوس و  ردقنآ  هکلب  درکن  نایز  تراسخ و  طقف  هن  درک ، ادخ  اب  هک  يا  هلماعم  يراکادف و  نیا  رد  ماما  و  دش ، ترضح  نآ  دصقم  و 

قح و لها  نیب  هک  یتازرابم  رد  هک  تسا  يرطف  یهیدـب و  رما  کی  مه  نیا  . دـناد یمن  ار  شرادـقم  باسح و  یـسک  ادـخ  زا  ریغ  هک  درب 
شمان ناتـسرپ  قح  ههبج ي  قح و  لها  فص  رد  دهاوخ  یم  شلد  سکره  دناد و  یم  هدـنرب  ار  قح  لها  یـسکره  دوش ، یم  عقاو  لطاب 
لامعا زا  ای  دشاب ، هلمرح  رمـش و  راکمه  دشاب  لیام  هک  هدشن  ادـیپ  یـسک  لاح  ات  دـش ، عقاو  البرک  زوسناج  هثداح ي  یتقو  زا  . دوش هدرب 

ام . دنوش هدرمش  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح  نارای  زا  هک  دنتسه  هدوب و  دنموزرآ  مدرم  اهنویلیم  نامز  رـصع و  ره  رد  لباقم  رد  دشابن ، رفنتم  اهنآ 
بولغم و لطاب  لها  دـیزی و  و  دُرب ، ار  هزرابم  نیا  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هک  مینک  یم  تباـث  لاـثم  کـی  نداد  ناـشن  هسیاـقم و  کـی  اـب 
رد ود  ره  دـندوب . دایز  نبا  هاپـس  زا  ود  ره  دـندوب  هقباس  کی  ياراد  تروص ، هب  ود  ره  هک  میروآ  یم  لاـثم  ار  رفن  ود  . دـندروخ تسکش 

ماـمت هزیاـج و  یهدـنامرف و  تساـیر و  هار ، همین ي  رد  اـهنآ  زا  یکی  . دـندوب هدـش  مازعا  نیـسح  نتـشک  يارب  هک  دـندوب  يرکـشل  راـمش 
اب ینمشد  متس و  زا  يرگید  نآ  .و  تخورف ادخ  هب  ار  دوخ  دز و  اپ  تشپ  تشاد  هچنآ  تورث و  لام و  ایند و  هب  و  درک ، كرت  ار  تازایتما 

یحایر و دیزی  نبرّح  لوا  صخـش  یمان  مان  . درکن راذگورف  يزیچ  یمحریب  تواسق و  نایفـس و  یبا  نامدود  هب  تمدخ  تلاسر و  نادناخ 
هب درک و  یم  يراکمه  هیما  ینب  هاپـس  اب  دیزرویم و  رارـصا  ربمغیپ  رـسپ  اب  گنج  رد  رگا  ّرح  . دوب نشوجلا  يذ  نب  رمـش  یمود : روفنم  مان 

( هللااب ذایعلا   ) ًاضرف درک و  یم  متس  ملظ و  تسناوت  یم  هچره  تفرگ و  یم  رارق  هفوک  هاپس  لوا  فص  رد  ماقم ، هبتر و  عیفرت  هزیاج و  عمط 
، دوب هدش  بکترم  مه  ار  نآ  زا  رتشیب  هلمرح و  نانـس و  رمـش و  لامعا  دوب و  هدـنام  دعـس  نب  رمع  اب  رگید  تعاس  دـنچ  اروشاع  زور  رگا 

رمع هاپس  راطقمه  ّرح ، یلو  ؟ درب یم  يدوس  هچ  دش ، یم  رکذ  هلمرح  رمش و  فیدر  رد  خیرات  رد  شمان  هکنیا  زج  رارصا  نیا  زا  ماجنارس 
وا . دوب مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  باحصا  رد  شتمه  ّولع  رکف و  حور و  اب  اما  دوب  هفوک  رکشل  رد  یحابص  دنچ  هچ  رگا  شمـسج  دوبن ، دعس 
قح يوس  هب  لطاب  زا  رون و  يوس  هب  تملظ  زا  ترخآ و  يوس  هب  ایند  زا  یخیرات  زاورپ  شهج و  کی  اب  دز و  اپ  تشپ  يّدام  روما  مامت  هب 

بیبح و ریهز و  فیدر  رد  ار  وا  مان  خـیرات  هک  درک  يراـک  دـیناسر ، ینادواـج  تداعـس  هب  ار  دوخ  و  تفاتـش ، مالـسا  يوس  هب  رفک  زا  و 
وا هجرد ي  داد و  یم  وا  هب  هزیاج  دایز  نبا  هکنآ  زج  تشگ ، یمن  زاب  مالّـسلا ـ  هیلع  ماما ـ  يوس  هب  رگا  ّرح  . درک تبث  هجـسوع  نب  ملـسم 

مادک دـندرب و  کی  مادـک  رمـش  ّرح و  هک  دیـسرپب  سکره  زا  زورما  یلو  ؟ درب یم  يدوس  هچ  درک  یم  دایز  ار  شقوقح  درب و  یم  الاب  ار 
نعل هب  رمش  دش ، راوخ  تسپ و  رمش  دش ، نوگنرس  رمش  تفای . راختفا  ّرح  دش ، دنلبرس  رح  دش ، هدنرب  ّرح  : » دنهد یم  خساپ  همه  دنتخاب ،

حتف و هک  مینیب  یم  مینک ، هسیاقم  هفوک  رکشل  نارس  اب  ار  مالّسلا ـ  هیلع  هللادبع ـ  یبا  باحصا  زا  مادک  ره  سایق  نیمه  هب  «. دش راتفرگ  دبا 
نب ورمع  جاجح ، نبورمع  اب  ار  رهاظم  نب  بیبح  یعبر ، نب  ثبـش  اـب  ار  هجـسوع  نب  ملـسم  . تسا ترـضح  نآ  باحـصا  بیـصن  يزوریپ 
مان تسا و  اهلد  بوبحم  هظرق  نب  ورمع  بیبح و  ملسم و  مان  زورما  . دینک هسیاقم  دوب ، دعس  نبا  رکشل  رد  هک  شردارب  اب  ار  يراصنا  هظرق 

مکح نیا  و  تسین ، یکـش  اهنآ  تیرفظم  قیفوت و  ادخ و  نادرم  ياهیراکادف  هجیتن ي  رد  سپ  . تسا ایقـشا  رافک و  رامـش  رد  نانوعلم  نآ 
روکـشم روجأم و  اهنآ  يراکادـف  ترخآ  ایند و  رد  و  تسا ، شخب  هجیتن  رمث و  رمثم  نیحلـصم  لامعا  هک  تسا  یعرـش  یلقع و  يرطف و 
ياهلـصف نمـض  رد  هچ  رگا  ام  . دـنک یمن  هابت  ار  ناراکوکین  شاداپ  دـنوادخ  هک  یتسارب  [ . 448 ( ] َنینِـسْحُمْلا َرْجَا  ُعیـضَی  َهللا ال  َّنِا  :) تسا

نیا عضو  اب  هک  يدح  ات  مه  عوضوم  نیا  رد  هکنآ  يارب  کلذ  عم  میداد ، رکذت  ار  ینیسح  تضهن  جیاتن  مایق و  دئاوف  زا  یتمـسق  هتـشذگ 
رد رگا  دراد  طابترا  هتـشذگ  بلاطم  اب  نوچ  میهد و  یم  همادا  ار  ثحب  دوخ  صقان  عـالطا  تریـصب و  رادـقم  هب  دـشاب ، راـگزاس  باـتک 

. میبلط یم  شزوپ  دنمجرا  ناگدنناوخ  زا  میدش ، رارکت  زا  ریزگان  دراوم  یضعب 

هجرد ءاقترا  برقت و 
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لاـعتم دـنوادخ  دزن  رد  ترـضح  نآ  هـجرد ي  ءاـقترا  برق و  تارمث  مالـّـسلا ،ـ  هـیلع  ءادهــشلا ـ  دیــس  ماـیق  جـیاتن  نیرتـگرزب  زا  یکی 
ادـخ و هار  رد  بئاصم  بئاون و  نآ  لـمحت  و  مالّـسلا ،ـ  هیلع  نیـسح ـ  يراکادـف  دوش ، یم  هدافتـسا  راـبخا  ثیداـحا و  زا  هکیروطب  . تسا
هک تسنیا  رتـهب  . تسا زجاـع  نآ  حیرـشت  فیـصوت و  زا  اـم  ملق  ناـبز و  هـک  دیـشخب  هریثـک  تاـکرب  هـمیظع و  جـئاتن  ادـخ ، نـید  تاـجن 

دننک و هعلاطم  ار  خیراوتلا  خسان  لثم  یـسراف  ياهباتک  مومهملا و  سفن  راحب ، ملاوع ، دننام  لتاقم  ثیدح و  ياهباتک  دوخ  ناگدـنناوخ ؛
رد ناگدـننک  هیرگ  راوز و  نایعیـش و  ناتـسود و  باحـصا و  و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  يراکادـف  زا  ریدـقت  تلیـضف و  رد  هک  ار  يرابخا 

دننادب ات  دنناوخب  هدش  تیاور  بآ ، ندیشون  ماگنه  رد  مولظم  دیهش  نآ  یگنشت  زا  دای  ندینایرگ و  و  رعش ، داشنا  ترضح و  نآ  تبیصم 
كربت نمیت و  يارب  ام  طقف  . تسا هدینادرگ  صوصخم  همیظع  تامارکا  هیلاع و  تاماعنا  هچ  هب  ار  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  لاعتم  دـنوادخ 
امهیلع قداص ـ  ترـضح  ای  رقاب  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  هیلع  هللا  ناوضر  قودـص  خیـش  : مینک یم  لقن  اجنیا  رد  ار  ثیداحا  نآ  زا  یکی 

دراو نم  رب  یسک  دومرف : وا  هب  و  دوب ، اهنع ـ  هللا  یضر  هملس ـ  ّما  هناخ  رد  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا ـ 
دراو مّلس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  رب  نیـسح  دنک ، عنم  ار  وا  تسناوتن  هملـس  ما  دمآ و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  انثا  نیا  رد  دوشن ،

هک تسا  يزیچ  شتسد  رد  و  دنک ، یم  هیرگ  ربمغیپ  و  تسا ، ربمغیپ  هنیس ي  رب  نیسح  دید  دش ، بایفرـش  وا  لابند  هب  زین  هملـس  ّما  و  دش ،
ینیمز كاـخ  نیا  تسا و  لوتقم  نیـسح )  ) نیا دـهد ، یمربخ  نم  هب  هک  تسا  لـیئربج  نیا  هملـس  ّما  يا  دومرف : سپ  دـنادرگ ، یم  ار  نآ 
ضرع هملـس  ّما  تسا . هدش  هتـشک  نم  بیبح  دـش ، نوخ  هب  لیدـبت  هک  یتقو  رادـهگن ، دوخ  دزن  ار  نآ  دوش ، یم  هتـشک  نآ  رد  هک  تسا 

هک تسا  يا  هجرد  وا  يارب  هک  درک  یحو  ادخ  سپ  متـساوخ ، دومرف : دنک ، عفد  وا  زا  ار  ندش  هتـشک  ات  هاوخب  ادـخ  زا  هللا  لوسر  ای  درک :
و دوش ، یم  هتفریذپ  ناشتعافـش  و  دننک ، یم  تعافـش  هک  تسا  يا  هعیـش  وا  يارب  هک  انامه  و  دسر ، یمن  قولخم  زا  يدـحا  هجرد  نآ  هب 
هب وا  نایعیـش  و  دشاب ، مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ناتـسود  زا  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  سپ  تسوا ، نادنزرف  زا  مالّـسلا ـ  هیلع  يدهم ـ  انامه 

[ . 449  ] دنراگتسر تمایق  زور  دنگوس  ادخ 

مالسا تاجن 

ینیـسح تضهن  ریثأت  هکنیا  يارب  [ . 450  ] تسا هیما  ینب  ياه  هشقن  لاگنچ  زا  مالـسا  تاـجن  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماـیق  هجیتن  نیرتمهم 
هب هجوت  تسا ، مالّـسلا ـ  هیلع  هللادـبع ـ  یبا  يراکادـف  نیهر  نآرق  و  تعیرـش ، ياـقب  مالـسا و  تاـیح  هنوـگچ  هک  مینادـب  دوـش و  موـلعم 

سکره . تسا مزـال  هیما  ینب  هدـنورپ  قباوس  یلاـمجا  هعلاـطم ي  و  درک ، یم  دـیدهت  ًاحیرـص  ار  مالـسا  هیما  ینب  هیحاـن ي  زا  هک  یتارطخ 
و لاوزب ، دیدهت  ار  مالـسا  اهنآ  بناج  زا  هک  یکانرطخ  عضو  هب  دـنک  هعلاطم  مالـسا  تیلهاج و  رد  ار  هیما  ینب  تاکرح  و  مالـسا ، خـیرات 
رد هیما  ینب  هکم ، حتف  و  بازحا ، هوزغ  دحا و  گنج  ات  و  ترجه ، و  [ 451  ] هودنلا راد  ات  تثعب  زاغآ  زا  . دوش یم  هاگآ  دومن  یم  ضارقنا 

تکرش نآ ، رد  ای  دندوب و  هدرک  داجیا  ناشدوخ  ًامیقتسم  ار  نآ  ای  دش  مالسا  نید  دیحوت و  نیئآ  ربمغیپ و  ناج  هجوتم ي  هک  يرطخ  ره 
شنز شدوخ و  نایفسوبا  . دوب نایفس  یبا  هناخ ي  مالسا ، دض  تاکیرحت  تارطاخم و  مامت  هشیر  . دندرک یم  کیرحت  هتـشاد و  تلاخد  و 

شیومع رسپ  دیلو ، شنز  ردارب  هبیش ، شنز  يومع  هبتع ، شنز  ردپ  هیواعم ، دیزی و  هلظنح و  شیاهرسپ  بطحلا ، ۀلامح  شرهاوخ  دنه و 
ياـه هنیک  دنتـشاد و  شـالت  ادـخ  نید  يارب  رطخ  داـجیا  راـک  رد  مالـسا  تیلهاـج و  رد  دـیزی ؛ شا  هون  و  وا ، نادـنزرف  ناورم و  مکح و 

ادخ هب  مدرم  توعد  یگدنز و  نارود  رد  اهنآ  زا  هچنآ  رب  هوالع  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمغیپ  . دـنتخاسن نوریب  لد  زا  مالـسا  رد  ار  تیلهاج 
نیا دنوادخ  و  داد ، یم  ربخ  اهنآ  زا  ررکم  دـید و  یم  دوب  مالـسا  هب  هجوتم  اهنآ  زا  هدـنیآ  رد  هک  زین  ار  یتارطخ  یحو  یئانـشور  رد  دـید 

سئاسد و تاکیرحت و  مامت  ادخ  يرای  اب  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  مظعا ـ  ربمغیپ  . دیمان هنوعلم » هرجش   » دیجم نآرق  رد  ار  هثیبخ  هفئاط 
ناتسرپادخ مالسا و  رخسم  یتسرپ ، تب  راوتسا  عالق  هک  دیشکن  یلوط  دومن و  بآ  رب  شقن  ار  نایفـس  یبا  ياهیدنب  هتـسد  اهیـشکرکشل و 

هملک تفرشیپ  هب  ار  يوما  بزح  نایفسوبا و  مالـسا ، یپ  رد  یپ  تاحوتف  دیدرگ ، زوریپ  كرـش  رفک و  نمیرها  هاپـس  رب  یهلا  دونج  دش و 
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هکنیا زا  هیما  ینب  . تشگ یم  رترهاظ  زور  ره  ناهج  مدرم  بولق  رد  يدـمحم  تعیرـش  ذوفن  ناشخرد  هعیلط ي  تخاـس و  نئمطم  دـیحوت 
تب نارود  هک  دنتـسناد  هدـش و  دـیماان  دـنیامن  يریگولج  ون  نیئآ  دـشر  زا  یتسرپ  تب  كرـش و  يرادـملع  ینلع و  هزرابم ي  اـب  دـنناوتب 

فرص و  دومن ، دهاوخ  مالسا  ربمغیپ  هتخابلد ي  ار  ایند  تلادع  يردارب و  يربارب و  يدازآ و  دیحوت و  هب  توعد  هدیدرگ و  يرپس  یتسرپ 
نکمم یتلادع ، یب  نارادمامز و  قلطم  هطلـس  يا و  هلیبق  زایتما  هب  تلادـع  تاواسم و  يدازآ و  يردارب و  زا  و  كرـش ، هب  دـیحوت  زا  اهلد 

ندرک هشیپ  نیملسم و  ههبج  رد  ندش  دراو  تیلهاج ، تاداع  ظفح  مالسا و  تفرـشیپ  زا  يریگولج  يارب  هار  هناگی  هک  دندیمهف  و  تسین .
تخرد ياه  هویم  نیریـش  هزم ي  مدرم  و  تشادـن ، يرادـفرط  تثعب  زاغآ  لـثم  ربمغیپ ، توعد  مالـسا و  اـب  حیرـص  تفلاـخم  . تسا قاـفن 
تیلهاج رصع  یگدنز  يالویه  زا  همه  دننک و  ضوع  یتاقبط  تافالتخا  رفک و  لظنح  اب  ار  نآ  دندوبن  رضاح  زگره  هدیـشچ و  ار  دیحوت 

درف کی  لثم  يدام ، رـصتخم  یگدـنز  هداس و  عضو  اب  ناـبرهم ، تافیرـشت ، یب  دازآ و  نتورف ، عضاوتم ، یهلا ، رادـمامز  . دنتـشاد تشحو 
، تشاد تسلاجم  تقافر و  ارقف ، اب  مظعا  ربمغیپ  . دش یم  ارجا  تخاونکی  همه  ّقح  رد  دیدج  نید  ینامسآ  نیناوق  . درک یم  یگدنز  يداع 

يرادـمامز یتسرپ و  تب  كرـش و  مسا  دوبن  رـضاح  یـسک  رگید  هک  دوب  هدرک  شنآرق  وا و  هتفیـش ي  ار  مدرم  نانچ  وا  شور  قـالخا و 
رکف و رگید  هک  دنتـسناد  شناسک  نایفـسوبا و  دـنتفایرد و  ار  قیاقح  نیا  هیما  ینب  . دونـشب ار  لهج  یبا  نایفـس و  یبا  لثم  نیکرـشم  نارس 

یم بقع  رتشیب  دـننک ، ریخأت  هچره  هک  دـندش  هجوتم  . تسا هتـشاذگ  رانک  ار  اهنآ  دـیحوت ، نیئآ  ون و  راـکفا  هدـش و  موکحم  اـهنآ  شور 
رظتنم هدش و  يزیگنا  هنتف  و  سیاسد ، لوغـشم  مالـسا  ههبج ي  لخاد  رد  دندرک و  مالـسا  راهظا  يراچان  يور  زا  مامت  هارکا  اب  اذل  دـننام ،

دیشکن یلوط  . دنروآ رد  هشیر  زا  دوب  هدرک  دشر  هب  عورش  هزات  هک  ار  دیحوت  نید  لاهن  هدز و  رجنخ  مالـسا  هب  تشپ  زا  هک  دندوب  تصرف 
ار يا  هراپ  و  تخادنا ، هیاس  هعماج  رب  يرکف  جنشت  کی  رادغاد و  ار  مالـسا  ملاع  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مظعا ـ  ربمغیپ  تلحر  هک 
زا هدش ي  یفرعم  صوصنم و  هفیلخ ي  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  هک  مشاه  ینب  و  دمآ ، شیپ  تفالخ  رـس  رب  فالتخا  دومن و  عاجترا  هب  لیام 
هب مه  نیا  زا  شیپ  هچنانچ  عقوم  نیا  رد  دندمآ . راک  يور  نارگید  رانک و  رب  یمالـسا  تموکح  رد  تلاخد  زا  دوب  اهنآ  زا  ربمغیپ ، فرط 

ناتسبرع هریزج ي  هبش  رساترس  یشالتم و  ار  یمالـسا  هعماج  یلخاد  گنج  کی  اب  ات  داتفا  شالت  وپاکت و  هب  نایفـسوبا  میدرک  هراشا  نآ 
يورب ریشمش  هنیدم  رد  ناناملسم  دش و  یم  عورش  نیملسم  نایم  یلخاد  گنج  کی  زور  نآ  رگا  نیقی  روطب  و  دیامن ، راداو  عاجترا  هب  ار 

، رئاشع لـئابق و  اهرهـش و  رد  دـندوب و  مالـسا  هب  دراو  هزاـت  مدرم ، اریز  دـش ، یم  راکـشآ  تروص  نیرتدـب  هب  عاـجترا  دندیـشک ، یم  مه 
نید ياقب  مالـسا و  هدنیآ ي  هب  تبـسن  ار  افعـض  داد و  ناکت  ار  اهلدربمغیپ  تلحر  دوب ، هدشن  راوتـسا  مکحم و  ون ، نیئآ  دیاب  هک  هنوگنآ 

لیـصحت رکف  هب  مه  يدارفا  دش . يراوتم  هکم  مکاح  دیـسا ، نبا  باتع  هک  دش  يروط  عضو  هکم  رد  . دوب هتخادـنا  دـیدرت  هب  ترـضح  نآ 
راـجنهان عـضو  هب  هعماـج  درگ  بقع  نیملـسم و  تدـحو  مادـهنا  مالـسا و  روـشک  هیزجت  فوـخ  هک  دـندوب  هداـتفا  يرادـمامز  تراـما و 

هب ناحتما  هنتف و  ياهرد  تشادن و  يا  هلصاف  مالسا  یعطق  طوقس  اب  ندرب  ریـشمش  هب  تسد  یتقو ، نینچ  رد  . دوبن اهنآ  راک  عنام  تیلهاج ،
تسا مولعم  دش و  یلخاد  گنج  کی  يارب  يزاس  هنیمز  لوغـشم  دوب ، انـشآ  عاضوا  هب  بوخ  هک  نایفـسوبا  . دوب هدش  زاب  ناناملـسم  يوس 

تیبوبحم و مه  ربمغیپ و  لیماف  مه  اهنآ  اریز  تفر  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ًاصوصخم  اهنآ  نارادفرط  مشاه و  ینب  غارس  دیاب  عقوم  نیا  رد  هک 
نیملاعلا ءاسن  ةدیـس  ارهز  همطاف ي  هوالع  و  دـندوب ، یـضاران  زور  نآ  عاضوا  زا  دوب و  اهنآ  یعرـش  ّقح  تفـالخ ، مه  و  دنتـشاد . ترهش 

تحت هدرک و  يراددوخ  وا  اب  تعیب  زا  مشاه  ینب  تسناد و  یمن  یعرـش  ار  رکب  یبا  تموکح  رورـس ، نآ  راگدای  ربمغیپ و  دـنزرف  هناـگی 
هیلع یلع ـ  هب  عوجر  هب  توعد  ار  شنارادـفرط  رکبوبا و  ریـشمش ، هب  ندز  تسد  زا  رود  مارآ و  روـطب  صوـصنم ، هفیلخ ي  یلع  يربـهر 

وت اب  ات  هدب  ار  تتـسد  : » تفگ دمآ  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  دزن  نایفـسوبا  . دندومن یم  هدشانم  جاجتحا و  دجـسم  رد  دـندرک و  یم  مالّـسلا ـ 
نانخـس نیا  زا  وت  دومرف : شخـساپرد  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  «. مزاس هدایپ  راوس و  زا  رپ  ار  هنیدم  یهاوخب  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  منک ، تعیب 

ادخ ربمغیپ  تسین  وت  تحیصن  هب  تجاح  ار  ام  یتسه  مالسا  هاوخدب  هراومه  وت  دنگوس ، ادخ  هب  انامه  يرادن ، يدصق  يزیگنا  هنتف  زا  ریغ 
هک يوعد  نیا  رد  نایفسوبا  دیاش  [ 452  ] منک یم  راک  تیصو  نآ  رب  نم  هک  تسا  هدومرف  نم  هب  یتیـصو  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص   ـ
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ياراد هک  یلع  يارب  تسناوت  یم  رگ  هنتف  نایفس  یبا  دننام  یـصخش  اریز  درک ؛ یمن  یئوگ  فازگ  دایز  دنک  رپ  هدایپ  راوس و  زا  ار  هنیدم 
، نایفس یبا  تعیب  يراکمه و  اب  تسناوت  یمن  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  یلو  دنیبب  هیهت  هاپـس  نوشق و  دوب ، مالـسا  رد  ناشخرد  قباوس  همه  نآ 

گنج درک و  يروآ  عمج  ار  بازحا  هک  تسا  یـسک  نامه  نایفـسوبا  . دـنک قح  هبلاطم  و  دـیامن ، مایق  دـنک  يروآ  عمج  وا  هک  یهاپـس  و 
يارب تراسخ  زج  ندش  راک  دراو  دوب ، دهاوخ  نایفسوبا  نآ ، هدمع ي  هدنامرف ي  رادهپس و  ًاعبط  هک  یهاپـس  نینچ  اب  دومن ، اپب  ار  قدنخ 

تقیقح ياوشیپ  یلع  اما  دنک ، دیدجت  رگید  یتروص  هب  ار  بازحا  گنج  تساوخ  یم  نایفسوبا  عقاو  رد  و  دش ، یمن  دیاع  يزیچ  مالـسا 
وا تـسد  يور  رب  يدـیماان  بآ  دوـبن ، یـصخش  دوـس  هظحـالم  هاـج و  بـح و  اـیند و  هـب  لـیم  هّرذ  کـی  شدوـجو  رد  تـسا و  ناتـسرپ 

تسد رگا  هک  تسناد  یم  یلع  . درک یمن  زواجت  یئوم  رس  ردقب  فیاظو  نآ  زا  هک  تشاد  یفیاظو  ربمغیپ ، تیصو  بسح  رب  یلع  . تخیر
و دننکن ، گنج  دنوش و  میلست  مالـسا  تحلـصم  ظفح  یلخاد و  گنج  کی  زا  زیهرپ  يارب  هک  دنتـسین  یناسک  نافلاخم  دربب ، ریـشمش  هب 
؛ دتفا یم  رطخ  رد  مالسا  ساسح ، عقوم  نیا  رد  دبای  همتاخ  هک  وحن  ره  هب  و  دننک ، یم  گنج  هناجوجل  هناتخـسرس و  اهنآ  هک  تسناد  یم 

ینیشن هناخ  درک و  فالغ  رد  ریـشمش  دیزرو و  ملح  شدوخ  دوب ، ربخ  اب  تموکح  تسایر و  هب  ناشـصرح  نارگید و  هیحور  زا  نوچ  اذل 
تـصرف راظتنا  هب  و  دش ، دیماان  دنزب  مالـسا  هب  یتبرـض  دناوتب  هکنیا  زا  اجنیا  رد  نایفـسوبا  تیفیک ، نیا  اب  . دومن درط  ار  نایفـسوبا  دیزگ و 

ار نایفـسوبا  دماشیپ  نیا  . دندش روما  رادـمامز  ًامـسر  دـندوب ) ربمغیپ  نمـشد  هک  يا  هلیبق   ) هیما ینب  تفای و  تموکح  نامثع  یتقو  ات  دوب ،
هچره دوخ  تفالخ  نارود  رد  مه  نامثع  . تفگ ار  فورعم  زیمآ  رفک  نانخـس  نآ  دش و  نامثع  سلجم  دراو  تخاس ، راودیما  هداعلا  قوف 

ياهلوپ داد و  تردق  روز و  اهنآ  هب  تشاذگزاب و  اهراک  رد  تلاخد  رد  ار  هیما  ینب  تسد  دوب : نایفـس  یبا  دـصاقم  قفاوم  تهج  رد  درک 
دوخ ریزو  ار  ناورم  دننام  یـسک  و  دیزگرب ، تیالو  يرادناتـسا  يرادـنامرف و  هب  ار  اهنآ  و  دیـشخب ، اهنآ  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  نالک 

ناناملـسم شروش  بالقنا و  رثا  رد  مه  یتقو  . درک ذـفنتم  لقتـسم و  ماش  رد  ار  هیواـعم  و  تخاـس ، هفوک  یلاو  ار  راـمخ  دـیلو  و  داد ، رارق 
هب ار  شراک  هب  نداد  نایاپ  و  دوب ، قفاوم  وا  ندـش  هتـشک  اب  هیواعم  هکنیا  اـب  هک  داـتفا  هیواـعم  تسد  هب  وا  زا  یناـمثع  نهاریپ  دـش ، هتـشک 

ربمغیپ باحصا  تخاس و  اپب  مالـسا  رد  ار  هقباس  یب  ياه  هنتف  نآ  درک و  جورخ  ّقح ، هب  هفیلخ ي  رب  نهاریپ  نآ  اب  تشاذگاو ، نایـشروش 
هلیح و اب  یتقو  تفرگ و  راصنا  رجاهم و  زا  ار  رگید  ياهاج  تاوزغ و  ردـب و  ماقتنا  درک و  دیهـش  ار  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا ـ 

رابتعا زا  ار  یمالسا  ياه  همانرب  درک و  یم  یئانتعا  یب  مالـسا  میلاعت  عرـش و  ماکحا  هب  ًامـسر  دش ، فرـصتم  بصغ  هب  ار  تفالخ  گنرین 
تلایا رب  ار  دایز  و  درک ، جیار  ربانم  رب  ار  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  یـصو  مع و  رـسپ  داماد و  نینمؤملا  ریما  ّبس  تخادـنا و 

دـنامب و یقاب  شنادـناخ  رد  تموکح  هک  نیا  يارب  داد و  ماجنا  اهناملـسم  ضرع  ناج و  لام و  اب  تساوخ  هچنآ  ات  تخاـس  طلـسم  هفوک 
، دُرم یتقو  تخاس و  دهعیلو  دوب ، ترارش  داسف و  یـصاعم و  همـسجم  هک  ار  دیزی  ددرگ ، يدیزی  شور  شور ، يوما و  تعیرـش  تعیرش ،
ماندب و ناوج  هک  یتقو  نیملسم ـ  مالسا و  تشونرـس  . داد ماجنا  دوب  هدادن  ماجنا  رئاعـش  کته  تایانج و  ملاظم و  زا  هیواعم  ار  هچنآ  دیزی 

مولعم دنیشنب ـ  ترضح  نآ  تفالخ  دنـسم  رب  دناوخ ، یم  رگیزاب  ار  مالـسا  ربمغیپ  ًانلع  ًاحیرـص و  هک  دیزی  دننام  یتسم  کتهتم و  قساف و 
لمعلا سکع  . دوش یم  هدـناوخ  زیچ  همه  هحتاـف  هک  دوب  نشور  تسین . ادـج  مه  زا  یـسایس  ینید و  يربهر  مالـسا  رد  هک  صوصخ  دوب ،

یتقو . دش یم  مدرم  نامیا  داقتعا و  فعض  ربمغیپ و  ماهتا  ریبعت و  ءوس  بجوم  دنسپان و  رایـسب  مالـسا  روشک  لخاد  جراخ و  رد  عضو  نیا 
نید دوش ، بکترم  ار  هریبک  ناهانگ  ددرگ و  سونأم  گس  هنیزوب و  اب  دـهد و  بیترت  بعل  وهل و  سلاجم  دـشونب و  بارـش  ًامـسر  هفیلخ 

اهـساکعنا و ءوس  نآ  مامت  زا  تفرگ  میمـصت  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  . دوش یم  رثا  یب  مالـسا  و  کبـس ، راظنا  رد  ماـکحا  فیعـض و  ادـخ 
مدرم هـب  ار  شدـج  توـعد  فدــه  یمالــسا و  تموـکح  تفـالخ و  نـید و  ياـنعم  دــنک و  يریگوـلج  مدرم  ینید  يرکف و  تاـفارحنا 

دـنزرف و لام و  ناج و  زا  تسا و  زیچ  همه  قوفام  مالـسا  هک  دـنک  مالعا  مدرم  هب  و  دـیامن ، میظعت  ار  ادـخ  نید  تفرگ  میمـصت  . دـنامهفب
هب ار  هعماج  دنک و  توعد  ینید  ضئارف  تابجاو و  تشادگرزب  هب  ار  اهناملـسم  ًالمع  هک  تفرگ  میمـصت  . تسا رت  یتمیق  رتزیزع و  هلئاع ،

هارمگ تاغیلبت  ءوس و  تاـنیقلت  تشز و  لاـمعا  ریثأـت  تحت  هکنیا  زا  ار  اهناملـسم  تفرگ  میمـصت  . دزاـس هجوتم  تیـصعم  هاـنگ و  تیمها 
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ار رفک  ملظ و  ربارب  رد  تمواقم  تماقتـسا و  يرادنید ، اهناملـسم  هب  تفرگ  میمـصت  . دشخب تینوصم  دنریگب  رارق  هیما  ینب  دیزی و  هدـننک 
دوبن رترثؤم  نیا  زا  يا  هلیسو  راکنیا  يارب  . دزاس هدنز  ار  ربمغیپ  تنس  نآرق و  ماکحا  دهد و  تاجن  ار  مالـسا  تفرگ  میمـصت  . دهدب سرد 

نالطب داوم  زا  ار  وا  دنسپان  شور  ناهانگ و  راتفر و  ءوس  لامعا و  حبق  دومن و  عانتما  دیزی  تعیب  زا  درک و  مایق  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هک 
یم مدرم  . درک ادخ  ماکحا  ادخ و  نید  يادف  ار  دوخ  و  دـش . هتـشک  ات  دـیزرو  تابث  يرادـیاپ و  درک و  مالعا  تعیب  تمرح  يرادـمامز و 

ـ  نیسح لثم  یصخش  هک  تسا  زیزع  شزرا و  اب  يردقب  تسا ، هدش  وا  هرخـسم ي  دیزی و  هچیزاب ي  هبعلم و  هک  مالـسا  ماکحا  دنتـسناد ،
رد هک  درک  اوسر  دـیبوک و  نانچ  مدرم  راکفا  رد  ار  دـیزی  نیـسح ، . دومرف راثن  اهنآ  ظـفح  نیهوت و  عفر  يارب  ار  دوخ  ناـج  مالّـسلا ـ  هیلع 

نید و نمشد  و  داسف ، رد  قرغ  ءاشحفب و  هدولآ  تثابخ و  ترارش و  رصنع  ناونعب  وا  دش و  ادج  نآرق  نید و  باسح  زا  وا  باسح  راظنا ،
دننزب و رجنخ  مالـسا  هب  تشپ  زا  دنناوتب  هکنیا  زا  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تداهـش  زا  سپ  هیما  ینب  . دش فورعم  هتخانـش و  توبن  نادناخ 

دبتـسم یناهاشداپ  رگمتـس و  یهورگ  مومع ، راکفا  رد  و  نیملـسم ، هعماج  درم و  نز و  رظن  رد  دندش و  مورحم  دنروآ  رد  اپ  زا  ار  مالـسا 
ـ  ءادهشلا دیس  تیمولظم  . دنتسه مالسا  هب  نئاخ  تلم و  قوقح  بصاغ  هدش و  طلسم  مدرم  رب  ریشمش  هزین و  رـس  روز  هب  هک  دندش  یفرعم 

رتشیب مالسا  ماکحا  ننس و  هب  ناشمازتلا  اهنآ  تسایس  مغر  یلع  مدرم  هک  دروآ  ناجیه  هب  اهنآ  ّدض  رب  ار  تاساسحا  نانچنآ  مالّسلا ـ  هیلع 
زا دعب  مالـسا  خاک  هدننک  انب  نیمود  يدنه ، گرزب  رعاش  يریمچا » نیدلا  نیعم   » دننام ار  وا  ام  هک  تسین  فازگ  چـیه  تهج  نیا  زا  . دـش

. میناوخب یتسرپاتکی  دیحوت و  يانب  ددجم  و  شدج ،

ینید روعش  يرادیب 

کلامم هعـسوت ي  مالـسا و  ياه  همانرب  يارجا  لیطعت  تلاسر و  دهع  زا  مدرم  يرود  شناتـسدمه و  وا و  شور  هیواعم و  تاغیلبت  رثا  رد 
اهنآ راکفا  تشگ و  فیعض  مدرم  ینید  روعش  ناروشناد ، ناگتسیاش و  ندش  نیشن  هناخ  ینید و  حیحص  تاغیلبت  ندش  عونمم  یمالـسا و 

ینوبز و ساسحا  يراوخ و  تلذ و  . دندوب هدش  درـس  رطاخ و  هتـسکش  هتخابدوخ و  دوجوم ، عضو  ربارب  رد  مدرم  تیرثکا  تفای ، طاطحنا 
ناشن تکرح و  زا  ار  اهنآ  بیجع ، یتسـس  ءاخرتسا و  تفرگ و  یم  ارف  ار  عامتجا  رکیپ  ناطرـس  يرامیب  لثم  یمالـسا ، عماوج  رد  مـالظنا 
هللادبع هک  روطنامه  و  دنتفریذپ ، یم  دندرک  یم  لیمحت  اهنآ  رب  هچره  هک  دوب  هتشادزاب  نانچ  هیما  ینب  ملاظم  ربارب  رد  لمعلا  سکع  نداد 

رگا دـنتخاس و  یم  مکاح  اـهنآ  رب  دنتـساوخ  یم  ار  سکره  [ . 453  ] ًاِینِمُؤم َةَریمَا  اهُِعیاُبن  دـْنِِهب  َوا  ۀَْـلمَِرب  اُوتْاَت  ْنِاَف  : تفگ یلولـسلا  مامه  نب 
ار نآ  لتق ، نادنز و  سرت  زا  همه  تفات و  یمن  رب  رـس  تعیب  زا  یـسک  دندرک  یم  تموکح  دزمان  مه  ار  دـیزی  ناگنیزوب  ای  هیما  ینب  نانز 

رصع ناناملـسم  هتـسجرب ي  زاتمم و  تافـص  زا  هک  گرم  زا  ندیـسرتن  یقالخا و  تعاجـش  يراکادف ، تین ، صولخ  . دندرک یم  بیوصت 
اب یگدـنز  هب  ار  تزع  اب  گرم  نید و  ترـصن  هار  رد  تداهـش  هک  تلیـضف  نانامرهق  ناـمیا و  ناـناولهپ  نآ  زا  هتفر و  نیب  زا  دوب ، ربمغیپ 

نایرج زا  عالطا  یب  اهرانک  هشوگ و  رد  ای  دندش ، هتـشک  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  يرای  هار  رد  هک  يدودعم  زج  دـنداد ، یم  حـیجرت  تلذ 
هدـنز ار  یناسنا  لاصخ  رادـیب و  ار  تاساسحا  شرادـمان  باحـصا  و  مالّـسلا ـ  هیلع  ماما ـ  تداهـش  . دوب هدـنامن  یقاـب  یـسک  دـندوب ، روما 

یم بوکرـس  ار  اهنآ  دـندرک  یم  هیما  ینب  هیلع  هک  یئاـه  شروش  رد  هچره  هک  داد  تماقتـسا  یگنادرم و  سرد  ناناملـسم  هب  تخاـس و 
یم راختفا  ار  دصقم  فده و  هار  رد  ندش  هتشک  دروخ و  یمن  تسکش  نانآ  هیحور  دندش ، یم  هتـشک  و  دنداد ، یم  تسکـش  و  دندومن ،
ةَّرُح ِْنبِـال  َكوـُبَا  ِقـُْبی  َْمل  :» تفگ دـید  هودـنا  نزحرد و  ار  مالّـسلا ـ  اـهیلع  هنیکـس  شدـنمجرا  رـسمه  یتـقو  ریبز  نـب  بعـصم  . دـندرمش

رد هک  نانآ  » ایـسآتلا مارِکِلل  اوُّنَـسَف  اوُسآت  مِشاه  ِلآ  ْنِم  ِفَّطلِاب  یلُالا  ّنِا  َو  . دراذـگن یقاـب  يرذـع  يا  هداز  دازآ  چـیه  يارب  تردـپ  « ًارْذُـع
«. دنداد رارق  تنس  ار  ییابیکش  يرادیاپ و  راوگرزب  میرک و  مدرم  يارب  دندومن ، يرادیاپ  ییابیکش و  مشاه  لآ  زا  البرک 

ناگدنامزاب تزع  تیب و  لها  تیبوبحم 
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جازم ءزج  تیب  لـها  یتسود  تبحم و  دـش  هتفگ  ررکم  هکناـنچ  [ . 454 « ] ًاّدُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  َّنِا  »
نیا اب  درادب و  تسود  ار  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  دشاب و  ناملـسم  هک  تسین  يدحا  تسا و  ناملـسم  ره  یمالـسا  ینامیا و 

تسود ار  مالّـسلا ـ  مهیلع  یلع ـ  شمع  رـسپ  ردارب و  و  نیـسح ، نسح و  شا  هناحیر  ود  و  نیملاعلا ، ءاسن  ةدیـس  شا  هزیزع  هبیبح ي  لاح 
تسا یتبحم  نادناخ  نیا  صئاصخ  زا  یکی  : دومرف ماش  دجسم  هبطخ  رد  مالّسلا ـ  هیلع  نیدباعلا ـ  نیز  ترضح  هک  روطنامه  . دشاب هتشادن 

اهلد رد  تبحم  نیا  هک  دوب  نیا  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تداهـش  راثآ  زا  یکی  . تسا هداد  رارق  نینمؤم  ياهلد  رد  اهنآ  زا  لاعتم  دنوادخ  هک 
، يرادـیاپ هجهل ، تحارـص  تعاجـش ، ناـمیا ، . تشگ توبن  نادـناخ  هب  مومع  تاـساسحا  بذـج  فـطاوع و  بلج  بجوـم  دـش و  داـیز 
زا سپ  ارعـش  هک  يراعـشا  زا  . دوش یم  بوبحم  دـشاب  اراد  ار  اـهنآ  سکره  هک  دنتـسه  یتافـص  ملاـظ  اـب  ینمـشد  تیمولظم و  یگنادرم ،

ماما تداهش  هک  دوش  یم  مولعم  دنا  هدورس  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  نادناخ  حدم  ترضح و  نآ  هیثرم ي  رد  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تداهش 
ـ  نیـسح تیبوبحم  زا  نخـس  هچره  . دوبر ار  همه  ياـهلد  هنوگچ  درک و  یبـیجع  ریثأـت  هچ  مدرم  تبحم  بولق و  بلج  رد  مالّـسلا ـ  هیلع   ـ

، ناـنبل هیروس ، ناریا ، قارع ، ناتـسکاپ ، دـنه ، رد  ترـضح  نآ  يرادازع  ناونع  هب  هک  یمـسارم  نیا  میا  هتفگ  مک  میئوگب ، مالّـسلا ـ  هیلع 
نیعبرا نابعش و  همین  بجر ، همین  هفرع ، دننام  هصوصخم  ياهزور  اهبش و  رد  صوصخ  و  رگید ، طاقن  رـصم و  ناتـسناغفا ، اسحا ، نیرحب ،

قشاع و زین  ناگناگیب  یتح  مدرم ، هدـش و  کـلام  ار  همه  بولق  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  هک  دـهد  یم  ناـشن  دوش ، یم  رازگرب  اروشاـع  و 
هک يدهاشم  رد  رگید  طاقن  رد  هکلب  دوش ، یم  ماجنا  ترـضح  نآ  ربق  فارطا  رد  البرک و  رد  مسارم  نیا  طقف  هن  . دنا هدـش  وا  هتخابلد ي 

قـشع ناجیه و  روشو و  لیکـشت  تاعامتجا  نیمه  تسا ، بوسنم  وا  نارهاوخ  ای  نادنزرف  زا  یکی  هب  ای  ناهج  نادرم  دازآ  ياوشیپ  نآ  هب 
ياهزور رد  هرهاق  رد  سأرلا  دهـشم  رد  ًاصوصخ  تسا ، ترـضح  نآ  رهطم  رـس  هب  بوسنم  هک  یعاـقب  رد  . دریگ یم  ارف  ار  همه  تبحم  و 

، ترضح نآ  ریغص  رتخد  دهشم  رد  دوب  هیما  ینب  تختیاپ  هک  قشمد  رد  و  بلح ) کیدزن   ) طقس دهشم  رد  هبنـشود  ياهبـش  رد  اروشاع و 
سدق ماقم  هب  تبسن  تاساسحا  زاربا  تاعامتجا و  رـصم ، یبنیز  دهـشم  رد  و  قشمد ، عماج  رد  سأرلا  دهـشم  و  بنیز ، ترـضح  دهـشم  و 

تموکح نامز  رد  کلملادـبع  نب  ماـشه  . دـشابن ـالبرک  رد  نیعبرا  اروشاـع و  مسارم  زا  رتمک  دـیاش  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  نیـسح 
شیارب يربنم  تسناوتن ، ماحدزا  ترثک  زا  دـنک ، رجح  مالتـسا  تساوخ  دروآ  اـجب  فاوط  یتقو  دـش ، فرـشم  همظعم  هکم ي  هب  شردـپ 

تشاد و نت  رب  یئادر  رازا و  هکیلاح  رد  مالّسلا ـ  هیلع  نیدباعلا ـ  نیز  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  ماگنه  نیا  رد  . دنیشنب نآ  رب  ات  دنتـشاذگ 
ترضح نآ  مارتحا  هب  دیسر  یم  دوسألا  رجح  هب  یتقو  طوش  ره  رد  درک ، فاوط  هب  عورش  دش و  رهاظ  دوب  مدرم  نیرتوبشوخ  نیرتابیز و 

سک ره  هک  عقوم  نآ  رد  ار  تاساسحا  مارتحا و  نیا  هک  ماشه  . درک یم  رجح  مالتـسا  نیـسح  زیزع  دنزرف  ات  دندش ، یم  وس  کی  هب  مدرم 
تبیه و ساپ  مدرم  هک  تسیک  نیا  : دیـسرپ وا  زا  ماش  لها  زا  رفنکی  دـش ، كانمـشخ  دـید  مدرم  زا  دـناسرب ، رجح  هب  ار  دوخ  تساوخ  یم 

دنـسانشن ار  ماما  ناـیماش  هکنآ  يارب  ماـشه  ؟ دـنوش یم  وس  کـی  هب  رجح  زا  وا  مارتحا  يارب  و  دـنراد ، یم  هاـگن  هنوگ  نیا  هب  ار  وا  مارتحا 
نآ قدزرف  ؟ تسیک وا  سارف  اـبا  اـی  تفگ : یماـش  درم  . مسانـش یم  ار  وا  نم  تفگ : دوـب  رـضاح  هک  قدزرف  . مسانـش یمن  ار  وا  نم  تـفگ 
ُْنبا اَذهُمَرَْحلاَو  ُّلِحلاَو  ُُهفِْرعَی ، ُْتیَْبلاَو  هَتَأْط  َو  ُءاحْطَْبلا  ُفِْرعَت  يذَّلا  اَذـه  : دورـس تسا  تایبا  نیا  نآ ، هلمج ي  زا  هک  ار  ینالوط  هدیـصق ي 

هَلِهاج َْتنُک  ْنِا  َۀَـمِطاف  ُْنبا  اَذـهُمَرَْکلا  یِهَتنَی  اذـه  مِراکَم  یِلا  اُهِلئاق  َلاق  ٌْشیَُرق  ُْهتَأَر  اذِاُمَلَعلا  ُرِهاـطلا  ُّیِقَّنلا  ُّیِقَّتلا  اَذـه  مِهِّلُک  هللا  ِداـبِع  ِْریَخ 
ُناسْحْالا ِِهب  ُدازَتُْسیَو  مِهِّبُِحب  يْولَْبلا  َو  ُّرُّضلا  ُعَفْدَتُسیُمَصَتْعُم  َو  یْجنَم  ْمُُهبُْرق  َو  ٌْرفُک ، مُهُضُْغب  َو  ٌنید  مُهُّبُح  رَشْعَم  ْنِماوُِمتُخ  ْدَق  هللا  ُءاِیْبنَا  ِهِّدَِجب 
ناگدـنب نیرتـهب  رـسپ  نیا  . دسانـش یم  ار  وا  مرح  ّلـح و  هبعک و  دسانـش ، یم  ار  شیاـپ  ياـج  اـحطب  كاـخ  هک  تسا  یـسک  نیا  » ُمَعِّنلا َو 

، درم نیا  ياـهیراوگرزب  هـب  تـفگ : شا  هدـنیوگ  دـید ، ار  وا  شیرق  یتـقو  . تـسا سانـشرس  كاـپ و  هزیکاـپ ، راـگزیهرپ ، نـیا  تسادـخ ،
هک تسا  ینادـناخ  زا  وا  . دـندش متخ  وا  ّدـج  هب  ادـخ  نالوسر  یـسانش ، یمن  ار  وا  رگا  تسا ! همطاف  رـسپ  نیا  . دوش یم  یهتنم  يراوگرزب 
یم عفد  نانآ  یتسود  اب  اهالب  اهررض و  . تسا نما  لحم  هاگهانپ و  نانآ  هب  ندش  کیدزن  تسا و  رفک  نانآ  ینمـشد  و  نید ، اهنآ  یتسود 

توبن و نادناخ  هب  مدرم  هقالع ي  تبحم و  تدش  هدیـصق ، نیا  تیاکح و  نیا  زا  «. دوش یم  دایز  اهتمعن  اهیکین و  نانآ  یتسود  اب  ددرگ و 
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ندینش هنـشت ي  مدرم ، مومع  هک  دوش  یم  مولعم  ددرگ و  یم  رهاظ  مالّـسلا ـ  هیلع  نیدباعلا ـ  نیز  نیـسح  هناگی ي  رـسپ  تمظع  و  تزع ،
تموکح هذخاوم  دروم  تسناد  یم  هکنیا  اب  ماع  عمجم  میظع و  رـضحم  نآ  رد  تغالب  ياضتقم  هب  قدزرف  هک  دـنا  هدوب  تیب  لها  لیاضف 

نایب هاتوک  هلمج ي  کی  اب  مالّسلا ـ  هیلع  نینمؤملا ـ  ریما  هک  تسا  یتقیقح  نامه  نیا  . دورس ار  هدیـصق  نآ  دریگ ، یم  رارق  يوما  راکمتس 
نید زا  تیامح  و  قح ، زا  عافد  فرش و  ظفح  هار  رد  هک  یناسک  ناگدنامزاب  [ . 455 « ] ًاَدلَو ُرَثْکَا  َو  ًادَدَع ، یْقبَا  ِْفیَّسلا  ُۀَّیَِقب  :» تسا هدومرف 

، یقرت تزع و  اقب و  تابجوم  ینعی  دـنرتشیب . ناشنادـنزرفو  رت ، یقاب  ناشددـع  دـنوش  یم  هتـشک  و  دـننک ، یم  داهج  ادـخ  هملک  يالعا  و 
یم رایتخا  ار  ناـشیک  دـب  ناراکمتـس و  ملظ  راـب  ریز  یتسپ و  تلذ و  اـب  یگدـنز  هک  یناـسک  زا  تسا  رت  مهارف  ناـشیارب  یگرزب  ریثکت و 
ریز نت  دندادنراع  یتسپ و  دندرکن  لمحت  راثن  ناج  قح  هار  رد  دندومندابع  حالـص  نید و  ظفح  یپ  داهج  ردنا  هک  ینامدرم  نآ  زا  . دننک
ملاظ دنلبرـس ز  همه  شیپ  دنزیزعراگزور و  نیا  رد  تّزعب  دنامب  رابت  شیوخ و  دالوا و  سب  اهنآ  زامقر  اهناز  دـنام  فرـش  حولب  متـس  راب 

تسین یسک  ایند  رد  زورما  کلذ  عم  [ 457  ] تشاد رتخد  رسپ و  هدزیس  دیزی  یفوتـسم  هللادمح  تیاور  هب  انب  [ . 456  ] دنزگ سپ  ناز  دننیبن 
بـسن مدرم  رفنت  تمالم و  شنزرـس و  گنن و  میب  زا  تسا  بوسنم  وا  هب  دنادب  هک  دشاب  یـسک  رگا  و  دـهد ، تبـسن  دـیزی  هب  ار  دوخ  هک 
زورما یلو  دنامن  یقاب  يرـسپ  نیدباعلا  نیز  ترـضح  زا  ریغ  البرک  هعقاو ي  زا  دعب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  زا  .و  دزاس یم  یفخم  ار  دوخ 

لها هک  دنراد  دوجو  مالـسا  کلامم  دالب و  رد  و  فورعم ، دنروهـشم و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیدـباعلا ـ  نیز  دالوا  زا  ءافرـش  تاداس و  اهنویلیم 
. دنیوج یم  كربت  ناشدوجو  هب  دنیامن و  یم  لیلجت  ناشیا  زا  هتشاذگ و  مارتحا  اهنآ  هب  هعیش  تنس و 

تیبرت میلعت و  یناگمه  یلاع و  بتکم  سیسأت 

قالخا هب  هعماج  تیاده  تیبرت و  میلعت و  لیاسو  مومع و  هدافتسا  دروم  هراومه  هک  مالّسلا ـ  هیلع  ءادهشلا ـ  دیـس  تداهـش  جیاتن  زا  یکی 
[458  ] دوش یم  ارجا  لاـس  ضرع  رد  ترـضح  نآ  بئاـصم  رکذ  يراوگوس و  يرادازع و  ناوـنع  هب  هک  تسا  یئاـه  هماـنرب  تسا  هلـضاف 

یلو دنرامشب ؛ فارسا  هدئاف و  یب  هلاس  همه  ار  لاوما  اهنویلیم  فرـص  مسارم و  نیا  يرازگرب  هب  ار  هعیـش  مامتها  هک  دنـشاب  یناسک  دیاش  .
زا اه  همانرب  نیا  هک  دـننک  یم  قیدـصت  دـنریگب ، رظن  رد  قالخا  بیذـهت  هعماج و  تیبرت  رد  ار  نآ  ریثأت  مسارم و  نیا  يونعم  هدـئاوف  رگا 

رگا تسا . مالسا  هکلب  و  عیشت ، بهذم  ياقب  یلاع  زمر  تیب و  لها  رما  يایحا  مسارم ، نیا  . تسا تیبرت  ياهبتکم  حالصا و  لیاسو  نیرتهب 
، دشاب رارقرب  لاس  نارود  مامت  رد  شیاهـسالک  هک  دنهد  رارق  یعامتجا  یقالخا و  تامیلعت  جیورت  يارب  تافوقوم  لاوما و  نویلیم  نارازه 
كاـپ و تین  قـالخا و  هیامرـس ي  اـب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  یلو  . دوش یمن  عقاو  مومع  لابقتـسا  نسح  دروم  هدـنامن و  رادـیاپ  ردـق  نیا 
اج همه  رد  نوزفا و  زور  هلاس  همه  نآ  ياه  هبعـش  اهـسالک و  تسا ، نرق  هدزیـس  زا  شیب  هک  درک  زاب  يا  هسردـم  قح ، هار  رد  يراکادـف 

سرد هدومن و  تکرش  اهسالک  نیا  رد  درم ، نز و  هدوب و  دایدزا  هب  ور  هراومه  نآ  ینارنخس  تابعش  تاعوبطم و  تایرـشن و  و  لیکـشت ،
ار نامیا  ترـضح ، نآ  نارای  و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تضهن  يراکادف و  خـیرات  ندینـش  ندـناوخ و  . دـنزومآ یم  يراکادـف  تقیقح و 

یم ارجا  اه  هناخ  اه و  هینیـسح  دجاسم و  رد  هلاس  همه  هک  اه  همانرب  نیا  . دزاس یم  دنلب  ار  اه  تّمه  و  هدیدنـسپ ، کین و  ار  قالخا  خسار ،
یقالخا و لیاضف  هب  مدرم  بیغرت  يارب  . تسا مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  فده  زا  يزوریپ  مالعا  كرش و  رفک و  يرگدادیب و  اب  هزرابم  دوش ؛

يارب ار ، ناهج  هبخن ي  زاتمم و  دارفا  یگدـنز  خـیرات  دوش و  هداد  ناشن  مدرم  هب  یلمع  ياه  هنومن  هک  تسنیا  رثؤم  هار  کـی  یـشنمدازآ 
رکذ سلاجم  ؟ تسا رت  دنمدوس  رت و  هدنزومآ  مالّـسلا ،ـ  هیلع  نیـسح ـ  یگدنز  خـیرات  زا  یـسک  هچ  خـیرات  لقن  تیاکح و  . دـنیوگب اهنآ 

ریـسفت و نید ، عورف  لوصا و  نآرق ، فراـعم  سلاـجم ، نیا  رد  . تسا مالـسا  هب  توـعد  یغیلبت و  سلاـجم  نیرتـهب  ترـضح  نآ  تبیـصم 
یگدنز نیئآ  یعامتجا و  یقالخا و  ياهیئامنهار  حیاصن و  ظعاوم ، هباحـص ، و  مالّـسلا ـ  مهیلع  همئا ـ  ربمغیپ و  هریـس ي  خیرات و  ثیدح ،
سلاجم نیا  رد  ایر  یب  هداس و  ار  مدرم  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  مان  هبذاـج ي  دوش و  یم  هتخومآ  مدرم  هب  يرادروشک ، اـت  يراد  هناـخ  زا 

دنناـم نیـسح  ماـن  دـنک ، نیمأـت  ار  روـظنم  نیا  دـناوت  یمن  رگید  هلیـسو ي  چـیه  نیقی  روـطب  . دزاـس یم  رـضاح  تیبرت  تیادـه و  میلعت و 
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شناتسود رامـش  رد  هتـشاد و  طابترا  وا  اب  دنهاوخ  یم  همه  هک  تسا  يروط  وا  هداعلا  قوف  تیبوبحم  دنک و  یم  بذج  ار  همه  سیطانغم 
هب میریگب  کمک  هناعا و  هیریخ  فراـصم  يارب  مدرم  زا  میهاوخب  رگا  هک : تسین  مک  نیا  . دـنزیرب یکـشا  هرطق  شتبیـصم  رد  بوسحم و 
یم قاقحتـسا  لها  هب  دـننک و  یم  قافنا  رایـسب  لاوما  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماـن  هب  ناـشدوخ  یلو  دـنهد  یم  يرـصتخم  غلبم ، يراوشد 
رارق ام  تسد  رد  درم  نز و  یئامنهار  ناوج و  لسن  تیاده  تکلمم و  تفرـشیپ  یقرت و  تاحالـصا و  يارب  یگرزب  هلیـسو  بجع  . دنناسر

یئامنهار و يارب  ! میهد یم  تسد  زا  ناگیار  ار  مدرم  اـهنویلیم  تاـساسحا  جاوما  نیا  و  مینک ، یمن  هدافتـسا  هتـسیاش  روطب  نآ  زا  هتفرگ و 
هنادازآ نآ  زا  موـمع  هک  میهدـب  لیکـشت  میناوـت  یم  یناـمزاس  هچ  یعاـمتجا  یقـالخا و  ياهزردـنا  هعماـج و  رکف  حطـس  یقرت  تیبرت و 

هیرگ دننز و  یم  هنیس  رس و  هب  نیـسح  يارب  دنراد و  نیـسح  هک  یمدرم  !؟ـ  مالّـسلا هیلع  نیـسح ـ  يرادازع  نامزاس  زا  رتهب  دننک  لابقتـسا 
ِّالا َتْوَْملا  َيرَا  «ال  اهبنارگ دـیواج و  هلمج  نیا  اـهنآ  ياوشیپ  زا  هک  یمدرم  . دنـشاب هنومن  یعاـمتجا  تلادـع  يدازآ و  رد  دـیاب  دـننک ، یم 
هک یمدرم  . دنـشاب رگمتـس  رای  ملاظ و  نابیتشپ  دـیابن  تسا ، هدـنام  راگدای  هب  خـیرات  تاحفـص  رد  امََرب » ِّالا  ِنیِملاّظلا  َعَم  َةایَْحلا  َالَو  ًةَداعَس 

شور نیا  زا  دوخ  دـیاب  دنرامـش ، یم  مالـسا  روشک  هب  تنایخ  رافک و  اب  شزاس  طابترا و  ار  وا  نعاطم  زا  یکی  دـننک و  یم  نعل  ار  دـیزی 
ـ  مالّسلا هیلع  نیسح ـ  ترضح  هیزعت  هضور و  سلاجم  نیمه  زا  رت  مهم  يا  هبعش  یغیلبت ، مهم  بعش  رد  ام  نامز  رد  . دنـشاب رانکرب  تشز 

لاس هرود ي  رد  . تسا هزادـنا  یب  رایـسب و  یناسنا  لیاضف  هب  توعد  تیبرت و  يارب  نآ  جـئاتن  دـئاوف و  مینک و  هدافتـسا  نآ  زا  رگا  تسین ،
یـسک رتمک  هک  يروطب  دـبای  یم  شیازفا  نآ  دادـعت  رفـص  مرحم و  هام  رد  تسا و  حوتفم  هراومه  ملع ، نید و  قـالخا و  ياهـسالک  نیا 
تیاده هلیـسو  نیا  زا  ناوت  یم  رتهب  دیدج  یغیلبت  لئاسو  زا  هدافتـسا  اب  ام  نامز  رد  ًاصوصخم  دـنکن ، تکرـش  اهـسالک  نیا  رد  هک  تسا 

رـصم و نمی و  رطق ، نیرحب و  فیطق و  اـسحا و  ناـنبل و  هیروس ، قارع ، دـنه ، ناتـسکاپ ، ناتـسناغفا ، ناریا ، رد  اـم  رظنب  . درک يرادرب  هرهب 
هعماج و حالص  ریخ و  يارب  هک  یتاسسؤم  هعفنملا و  ماع  تاسیسأت  رئاس  زا  تسا ، لوادتم  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  يرادازع  هک  رگید  طاقن 
زا یکی  لاثم : روطب  . درک هدافتسا  ناوت  یمن  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تالیکـشت  دننام  دوش ، یم  سیـسأت  یعقاو  يانعم  هب  مدرم  ندرک  ملاع 
رد ًالثم  دنتـسه . اهحادم  نایاقآ  دنهدب ، ماجنا  دناوت  یم  ار  یفیاظو  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ترـضح  يرازگتمدخ ، مان  هب  هک  یئاهتیعمج 

بسحرب رگید  عقاوم  رد  هنایهام و  یگتفه و  روطب  نایاقآ  نیا  دنرایسب  دنراد  طابترا  هعماج  اب  حادم  مان  هب  هک  يدارفا  نارهت  دننام  يرهش 
زین درم  نز و  ناگیاسمه  زا  رفن  دـنچ  ًالومعم  دـنور  یم  هک  هناخ  ره  رد  دـنناوخ ، یم  هیثرم  حدـم و  دـنور و  یم  اه  هناخ  رد  یلبق  توعد 

دیلقت عجارم  تیناحور و  هعماج  املع و  فرط  زا  طقف  هک  مظنم  حیحـص و  همانرب ي  کـی  تحت  رد  فنـص  نیمه  رگا  . دـنوش یم  رـضاح 
تعاجـش و حور  دنـشاب و  هتـشاد  دوجوم  بیاعم  عفر  زور و  عاـضوا  هب  هجوت  ناـشراتفگ  راعـشا و  رد  دـنیامن و  هفیظو  ماـجنا  ، دوش نیعم 

ياه هیثرم  نمـض  رد  و  دنرامگ ، تمه  یقالخا  بیع  صقن و  هدام  کی  عفر  هب  ًالثم  هام  ره  دنزاس و  هدنز  مدرم  رد  ار  هدیقع  تماقتـسا و 
تمـسق تین  صولخ  اب  دنناوت  یم  اهحادم  نایاقآ  نیمه  و  دـش ، دـهاوخ  دـیفم  رایـسب  دـننک ، دزـشوگ  مه  ار  نآ  دـنناوخ  یم  هک  یفلتخم 

دنناوت یم  رت  قیمع  رتیلاع و  رتهب و  ار  شقن  نیمه  زین  یناوخ  هضور  یمومع  سلاجم  . دـننک فرطرب  ار  هعماـج  یقـالخا  بیاـعم  زا  یمهم 
كرابم هام  رفص و  مرحم و  تالیطعت  ماگنه  رد  مق  هیملع  هزوح  يالـضف  دنمـشناد و  بالط  نایاقآ  هک  هدش  موسرم  نونکا  مه  . دننک افیا 
لوصحم و  سوسحم ، يردقب  نآ  جیاتن  دنور ، یم  اهاتسور  اهرهش و  هب  ربنم  غیلبت و  تعامج و  هماقا ي  يارب  رگید ، ياهتـصرف  ناضمر و 

ّدر داشرا و  تیاده و  یغیلبت و  فیاظو  رب  هوالع  دـنیامن ، یم  رکـشت  ریدـقت و  مدرم  ًامومع  هک  هدـش  نکرپ  مشچ  يروطب  ناشیا  تامحز 
زاب . تسا هجوت  لباق  هداعلا  قوف  ههام  هس  ود  نیا  رد  زین  ناشیا  هیریخ  ياهداینب  تاسیـسأت و  ینارمع و  ياـهراک  ماـکحا ، میلعت  تاـهبش و 

بهذم تفرـشیپ  مهم  لماوع  زا  یکی  میوش . یمن  عفتنم  دـیاب  هک  روطنآ  هدرتسگ  ناوخ  نیا  زا  ام  هک  تسنیا  فاصنا  منک : یم  رارکت  مه 
تقیقح و ریثأت  تحت  ار  فلتخم  للم  هک  تسا ، مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  يرادازع  سلاجم  عالطا ، لها  قیدصت  هب  دنه  رد  مالـسا  عیـشت و 

تاکرب زا  نونکا  یلو  دوب  رامـش  تشگنا  دنه  رد  هعیـش  تیعمج  شیپ  يدنچ  ات  نیبرام »  » هتفگ ي هب  هداد و  رارق  ترـضح  نآ  تیناحور 
هک روطنامه  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  میئوگب  دیاب  سپ  . دنور یم  رامشب  دنه  هجوت  لباق  ياهتیعمج  زا  یکی  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  يرادازع 
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تـسه هدوب و  هعماج  تیادـه  نید و  ياقب  بجوم  زین  شبئاصم  رکذ  هضور و  سلاجم  دـش ، مالـسا  تاجن  ثعاب  شتداهـش  يراکادـف و 
. هللاِْدبَع ابَا  ای  َْکیَلَع  ِهللا  ُمالَس  [ . 459]

للم ریاس  نیملسم و  راکفا  رد  هیما  ینب  تیموکحم 

مشخ و هتـشادرب و  دوخ  موش  دصاقم  لامعا و  عیانـش  يور  زا  يا  هدرپ  و  دندنک ، ار  دوخ  روگ  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  نتـشک  اب  هیما  ینب 
، هداعلا قوف  دیدش و  فسأت  رثأت و  اب  یمالسا  عماجم  میتشاگن ، تداهش  ساکعنا  لصف  رد  هچنانچ  . دندرک يرادیرخ  ار  مالسا  للم  بضغ 

اهنآ همه ، دندرک . حیبقت  ار  هیما  ینب  لمع  همه ، . دنتشگ ملأت  رد  قرغ  تحاران و  ناناملـسم  مومع  و  دندومن ، دروخرب  هعیجف  هثداح  نیا  اب 
مسر مسا و  هک  نییوما  یـسایس  ياهطلغ  نیرتگرزب  دیوگ : یم  نیبرام »  » یناملآ قرـشتسم  . دنتخانـش ناشراک  اطخ  دندومن و  شنزرـس  ار 

ار مالـسا  خـیرات  سکره  خروم و  ره  هک  تسا  یتقیقح  نیا  . دوب مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  نتـشک  تخاس ، وحم  ملاع  هحفـص ي  زا  ار  اهنآ 
هکنیا زا  هیما  ینب  اریز  دش ؛ دیفم  رایسب  مالسا  هدنیآ ي  يارب  نیملسم  راکفا  رد  هیما  ینب  تیموکحم  . دیامن یم  فارتعا  نآ  هب  دنک  هعلاطم 
ندرک ریـسا  و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  لتق  دنتخانـش و  ار  اهنآ  مدرم  دندش و  سویأم  دـننزب  تبرـض  مالـسا  هب  هدرپ  ریز  هناقفانم و  دـنناوتب 

تاین و اب  ًاعبط  مدرم  . دش یم  گنن  یماندب و  ببـس  اهنآ  هب  ندش  کیدزن  يراکمه و  سپ  نآ  زا  . تخاس اوسر  ار  هیما  ینب  ربمغیپ  نادناخ 
ینب مشخ ، تدش  زا  دوبن ، ریشمش  هزین و  رس  روز  رگا  . دنداتـسیا یم  اهنآ  دصاقم  ولج  دنتـسناوت  یم  ات  دندرک و  یم  تفلاخم  اهنآ  دصاقم 
مامه نب  هللادـبع  رعـش  نیا  . دوب هنـشت  ناشعابتا  اهنآ و  نوخ  هب  هعماج  دـندرک ، یم  بارخ  ناشرـس  رب  ار  ناشاه  هناخ  هعطق و  هعطق  ار  هیما 

زا يردـقب  ینعیاْنیَوَرام : َۀـیَُما  یَنب  ءامِد  اْنبرَـش  َْول  یّتَح  ُظیَغلا  اَنیَـشَح  : تسا هیما  ینب  زا  مدرم  راـجزنا  رفنت و  تاـساسحا و  ناـمجرت  یلولس 
هیهت ار  ریثا  نبا  لماک  باتک  تسرهف  هک  رصم  ياملع  زا  یکی  . میوش یمن  باریس  میماشایب  ار  هیما  ینب  ياهنوخ  رگا  هک  میا  هدشرپ  مشخ 

ْمُه َْلب  ِۀَِّیناْسنِْالا  َو  ِۀَمْحَّرلا ، ُراثآ  هیف  َْسَیل  َو  َِملاْعلا ، ِبُوُلق  یْسقَا  َوَُهل  هَْلتَق  َو  ِْنیَـسُْحلا  ََۀبَراُحم  یلََّوت  يذَّلا  َْشیَْجلا  َّنِا  :» دیوگ یم  تسا  هدرک 
« ِباقِْعلا َدَّشَا  ْمِهِِمئارَِجب  ُهللا  ُمُهَلَماع  ِلاْعفَْالا  َعَْظفَا  َو  ِلاـمْعَْالا ، َءَوْسَا  َو  ِراـْعلا ، َرَبْکَا  ِخـیراّتلا  ِیف  ْمِهِـسُْفنَِال  اُولَّجَـس  ٌةَریرَـش  ٌۀَـکَّرَحَتٌم  ٌتاداـمِج 

یناسنا محر  راثآ  نآ  رد  و  دـندوب ، دارفا  نیرت  لد  تخـس  تشک ، ار  وا  درک و  گنج  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  اب  هک  یهاپـس  : ینعی [ . 460]
. دندرک لجـسم  ار  رادرک  نیرت  عینـش  اهراک و  نیرتدب  راع و  نیرتگرزب  دوخ  رب  هک  دـندوب  يریرـش  كرحتم و  تادامج  نانآ  هکلب  دوبن ،
رد رهزا  رد  صـصخت  مـِسق  داتـسا  راـجن  باهولادـبع  خیــش  !«. دـهد رفیک  باـقع ، نیرتدـیدش  هـب  ناـشمئارج  رفیک  هـب  ار  اـهنآ  دـنوادخ 

یتَّلا ال يربُْکلا  َِمئارَْجلا  ْمِهِسُْفنَا  یلَع  اُولَّجَـس  َو  َخیراّتلا ، َِفئاحَـص  اوُدّوَس  دََقل  َقاّسُْفلا  َو  َقْسِْفلا ، ُهللا  َنََعل  :» دسیون یم  لماک  رب  شتاظحالم 
ار قاسف  قسف و  ادـخ  ینعی : [ . 461 « ] ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  ِّالا  َةُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  َنوُعِجار ، ِْهَیِلا  اـّنِا  َو  اـّنِاَف ِهللا  ِرْهَّدـلا  يَدَـم  یـْسُنت  ـال  َو  ُرَفَتُْغت ،

یم هدیزرمآ  هن  هک  دنتخاس  لجسم  ار  یگرزب  مئارج  دوخ  رب  ار و  خیرات  ياه  هحفص  نیسح ) ناگدنـشک  ) دندرک هایـس  انامه  دنک ، تنعل 
. ددرگ یم  شومارف  راگزور  نایاپ  ات  هن  دوش و 

بالقنا شروش و  هب  هیما  ینب  يراتفرگ 

نییوما تموکح  نتخادنارب  يارب  هک  دوب  یتابالقنا  اهشروش و  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تیمولظم  تداهش و  جیاتن  اهلمعلا و  سکع  زا  یکی 
،ـ  مالّسلا هیلع  نیسح ـ  تداهش  درک ، یم  کیرحت  جییهت و  ار  مدرم  زیچ  ره  زا  شیب  هک  یلماع  اهشروش  نیا  رد  . دشاپرب مالـسا  ناهج  رد 

اج همه  هک  دوب  يراعش  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  یهاوخنوخ  . دوب هیما  ینب  زا  ماقتنا  نتفرگ  ترضح و  نآ  یهاوخنوخ  يارب  مایق  هب  توعد  و 
اب يرایـسب  هچ  رگا  اهـشروش  نیا  . دـندش یم  عـمج  دـش  یم  هتـشارفا  راعـش  نیا  اـب  هک  یمچرپ  رود  هـب  مدرم  دـش و  یم  يرادـفرط  نآ  زا 

هیاپ هدرک و  تمواقم  نآ  اب  یحابـص  دنچ  جاجح ، ریمن و  نب  نیـصح  هبقع و  نب  ملـسم  دننام  خیرات  ناماشآ  نوخ  و  دش ، هجاوم  تسکش 
هک یپ  رد  یپ  تابالقنا  اما  دنتـشاد ؛ هاگن  هجنکـش  سبح و  یعمج و  هتـسد  ياهراتـشک  ماـع و  لـتق  اـب  ار  هیما  ینب  تموکح  نازرل  ياـه 
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تسس ار  هیما  ینب  یسایس  عضو  درب و  یم  ضارقنا  طوقس و  هب  ور  ار  اهنآ  تنطلـس  يرگید  زا  سپ  یکی  دوب ، مدرم  دیدش  رفنت  زا  یکاح 
، دـندوب هتخورف  لوپ  هب  ار  دوخ  نامیا  فرـش و  هک  یماظتنا  ياوق  زج  روشک  لـخاد  رد  هک  یتموکح  تسا  مولعم  . تخاـس یم  فیعـض  و 
اب اهنت  تسناوت  دهاوخن  دشاب ، یضاران  وا  زا  تلم  دسانـشب و  رگمتـس  بصاغ و  ار  وا  مومع  تاساسحا  راکفا و  و  دشاب ، هتـشادن  ینابیتشپ 

نیتسخن . دوش یم  طقاس  تبقاع  دش و  دهاوخ  یپ  رد  یپ  تابالقنا  ببس  یمومع  یتیاضران  نامه  دنامب ، رادیاپ  يدایز  تدم  هزین  رس  روز 
دـش اپرب  فیفع ) نب  هللادـبع  مایق  هفوک و  بالقنا  لثم  کـچوک  تاـبالقنا  زا  دـعب  ( ـ  مالّـسلا هیلع  نیـسح ـ  تداهـش  زا  سپ  هک  یبـالقنا 

شوماخ ار  بالقنا  دش  بکترم  هبیط  هنیدم  رد  هک  یملاظم  اب  دیزی  رما  هب  هبقع  نب  فرسم  دش ، هداد  حرـش  هچنانچ  هک  دوب  هنیدم  بالقنا 
[462  ] دنتـساخرب شروش  هب  ریبز  نبا  همامی و  رد  یفنح  رماع  نب  ةدجن  دـش ، دیهـش  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  یتقو  دـیوگ : یم  يربط  . درک

باحصا زا  یکی  یهدنامرف  هب  نیباوت ، بالقنا  دش ، اپ  رب  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  یهاوخنوخ  يارب  هک  یعقاو  هناقداص و  تابالقنا  زا  یکی  .
ـ  مالّسلا هیلع  نینمؤملا ـ  ریما  باحصا  نایعیش و  ناگرزب  زا  یعمج  هک  دوب  درص » نب  نامیلس   » مان هب  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ 
هک دنداد  ناشن  كاپ  تاساسحا  تین و  قدص  يردق  هب  دندرک و  مایق  نیسحلا » تاراثل  ای   » راعش اب  تیعمج  نیا  دنتـشاد  تکرـش  نآ ، رد 

نیا تماقتـسا  راتفر و  اهراعـش ، اه ، هبطخ  . دوش یم  عقاو  اهنآ  صولخ  ناـمیا و  ریثأـت  تحت  دـناوخب  ار  نادرمدار  نآ  ماـیق  حرـش  سک  ره 
ساـکعنا هدـنیامن ي  تسا ، رـشب  ریمـض  يرادـیب  كاـپ و  حور  ناـجیه  هنومن ي  خـیرات و  ثداوـح  بیاـجع  زا  هک  یلاـح  نیع  رد  هورگ 

یتقو . تسه زین  ترـضح  نآ  باـکر  رد  تداهـش  تداعـس  توف  زا  مدرم  فسأـت  ریثأـت و  و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تیمولظم  تداـهش و 
نیا ناهگان  دوب ، هتسشن  دوب  ورشوخ  ابیز و  رایسب  هک  هلهس  شنز  رتخد و  اب  مزاح  نب  هللادبع  دنداد ، رد  نیـسحلا » تاراثل  ای   » گناب نیباوت 

زا شیب  و  داد ؛ رد  ادن  ادخ  يدانم  هن ! تفگ : ! مزاح نبا  يا  هدش  هناوید  رگم  تفگ : نز  . تفرگ رب  هحلـسا  تساوخ و  بسا  دینـش ، ار  ادص 
اـبیز و نز  . موـش یم  هتـشک  هار  نیا  رد  اـی  مریگ  یم  ار  موـلظم  نآ  نوخماـقتنا  و  مریذـپ . یم  ار  ادـن  نیا  هتبلا  تسین ، گـنرد  ناـکما  نیا 
هب ار  مدنزرف  لها و  نم  ایادخ  مراپـس ؛ یم  ادـخ  هب  تفگ : ؟ يراپـس یم  هک  هب  ار  شیوخ  كرتخد  نیا  یئوگ  یمن  سپ  : تفگ شیوربوخ 

[463  ] زرمایب ارم  مدرک  تربمغیپ  رتخد  رـسپ  يراـی  رد  هک  يریـصقت  طـیرفت و  رطاـخ  هب  و  نک ، ظـفح  ناـشیا  يارب  ارم  ایادـخ  مدرپس . وت 
هحیص و هب  دایرف  دندنام ، اجنآ  رد  زور  هنابـش  کی  دنتفر و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ربق  ترایز  هب  تسخن  جورخ ، ماگنه  نیباوت  تعامج  .

ِدیهَّشلا ًاْنیَسُح  ْمَحْرا  َّمُهّللَا  :» دنتفگ یم  دندرک ، راتفر  عرـضت  هبوت و  هفیظو ي  هب  دشن و  هدید  زور  نآ  دننام  هک  يروطب  دندرک ، دنلب  هیرگ 
ّانِا َّمُهّللَا  ْمِهیّبُِحم ، َءایلْوَا  َو  ْمِهیِلتاق ، َءادْعَا  َو  ْمِهلیبَس ، َو  ْمِِهنید  یلَع  ّانَا  ُدَهْـشَن  ّانِا  َّمُهللَا  َقیّدِّصلا  َنب  َقیدِّصلا  ِّيِدْهَملا  َْنب  َّيِدْهَْملا  ِدیهَّشلا  َْنب 

َو ِْهیَلَع  اوِلُتق  ام  یلَع  َو  ْمِِهنید  یلَع  ّانَا  ُدَهْشَن  ّانِا  َو  َءادَهُشلا ، َُهباحْصَا  َو  ًاْنیَسُح ، ْمَحْراَف  اْنیَلَع  ُْبت  َو  اّنِم ، یـضَم  ام  اَنل  ْرِفْغاَف  انَِّیبَن  ِْتِنب  َْنبِا  اْنلَذَخ 
تیالو تبحم و  و  مدـق ، تابث  تقیقح و  اـفو و  یگنادرم و  نیباوت  هورگ  قحلا  [ . 464 « ] َنیرِـساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرت  َو  اَنل ، ْرِفْغَت  َْمل  ْنِا 

تشذگرس قحلا  .و  دندرک تبث  راختفا  هب  خیرات  تاحفص  رد  ار  دوخ  مان  دندناسر و  توبث  هب  هدرولا » نیع   » هعقاو رد  تیب  لها  هب  ار  دوخ 
ـ  مالّسلا هیلع  ءادهـشلا ـ  دیـس  ناروای  هرمز  رد  ار  نانآ  و  دریذپب ، ار  ناشرذع  دنوادخ  تسا . زیگنا  تربع  هدنزومآ و  همه  يارب  مدرم  نیا 

.و دـیدرگ ضرقنم  هیما  ینب  تنطلـس  ات  دوب  بالقنا  شروش و  هراومه  دـش و  عورـش  راتخم  بالقنا  بـالقنا ، نیا  زا  دـعب  . دـیامرف روشحم 
راتفرگ تخس  یتبوقع  هب  ای  دندوب  هتسج  تکرش  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تداهش  رد  هک  یناسک  مامت  هکنآ  رگم  تشذگن  يزارد  راگزور 

یقاب دنتفر  مالّسلا -ـ  هیلع  نیسح ـ  نتشک  يارب  البرک  رد  هک  یناسک  زا  يدحا  تفگ : يرهز  . دندش هتشک  نایـشروش  تسد  هب  ای  دندش و 
[ . 465  ] دندیسر ناشدوخ  لامعا  يازس  هب  یقیرط ـ  هب  ناشمادک  ره  زین ـ  ایند  رد  ترخآ ؛ باذع  زا  شیپ  هکنآ  رگم  دنامن ،

يرکف لوحت 

دـش راتفرگ  نآ  هب  ناناملـسم  عامتجا  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا ـ  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هک  يرکف  كانرطخ  ياهیرامیب  زا  یکی 
دندش یم  میلست  دوبن  هیعرش  میلاعت  تاماظن و  تحلصم و  ریخ و  اب  قفاوم  دنچره  هدش ، ماجنا  لمع  ربارب  رد  مدرم  زا  يرایسب  هک  دوب  نیا 
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سک ره  هک  دـش  یم  ثعاب  شور  نیا  . دنتـسناد یم  افولا  مزال  ار  نآ  اب  تعیب  و  هعاطالا ، بجاو  دـمآ  یم  راک  يور  هک  ار  یتموکح  ره  و 
ضراعم و یب  ،و  هدش راوس  دارم  بکرم  رب  دنک و  ارجا  ار  یتسایس  داجیا و  ار  یعـضو  مدرم  لافغا  ای  یناهگان  شهج  کی  اب  تسناوت  یم 
رد . دوبن راک  رد  یبیترت  ماظن و  تردـق  روز و  زج  نارادـمامز  ندـمآ  راک  يور  رد  نیاربانب  دـنک ، تموکح  هعماج  رب  هنادبتـسم  یمحازم ،

مک و مه  یقرتم  حالطـصاب  عماوج  رد  هکلب  هدـنام ، بقع  عماوج  زا  یـضعب  ردو  مالـسا  هدنـشخر  بکوک  عولط  زا  لبق  تیلهاج و  رـصع 
رد اما  . دوش یمن  هبلاطم  وا  تردـق  هبلغ و  زج  یلیلد  وا  زا  تعاطا  يارب  دوش  طلـسم  هعماـج  رب  سک  ره  هک  تسه  هدوب و  شور  نیا  شیب 
هک نیارب  هوالع  اریز  تسا  بیجع  رایـسب  رکف ، نیا  شیادیپ  هدـمآ ، دوجو  هب  ینامـسآ  تاماظن  نیرتیلاع  ساسا  رب  هک  یمالـسا  هعماج ي 
هب تبـسن  ناگناگیب  مهافت  ءوس  ماهتا و  بجوم  دننک ، يربهر  دهد  یم  ناشن  مالـسا  هک  یفده  يوس  هب  ار  هعماج  دنناوت  یمن  ياهتموکح 

شمرن و هچ  رگا  دـشاب  هدـمآ  راک  يور  هناهاوخ  دوخ  هنارـسدوخ و  هک  یتموکح  راـشف  . دـندرگ یم  مالـسا  یعاـمتجا  یـسایس و  میلاـعت 
ینیهوت ریقحت و  و  تسا ، نیگنس  هداعلا  قوف  یعقاو ، ندمتم  هدیمهف و  ناسنا  یقیقح و  ناملـسم  کی  نادجو  رب  دشاب ، هتـشاد  مه  لادتعا 

هک شور  نیا  نارادـفرط  . دـشاب یم  لمحت  لباق  یتخـسب  دـنراد  یناسنا  كرد  هکیناسک  يارب  دوش ، یم  هار  نیا  زا  اهتلم  تیـصخش  هب  هک 
تموکح اب  تفلاـخم  هک  تسا  نیا  ناشرذـع  دنـشاب  یم  [ 466  ] رمع نب  هللادـبع  لاـثما  فیعـض  اـی  راوخ  هریج  ضرغم و  یناـمدرم  رتشیب 

تـسا ارما  زا  تعاطا  هب  عجار  هک  یتایاور  هب  مه  یهاگ  دوش ؛ يزیر  نوخ  هنتف و  ببـس  هک  اسب  هچ  مظن و  ندروخ  مه  هب  هقرفت و  بجوم 
بصاغ و نارادمامز  نارادفرط  ! دنرامـش یم  یلوا  ار  یـشوماخ  هدیزرو و  توکـس  تافارحنا  تایانج و  ربارب  رد  اذل  دنیوج ؛ یم  کسمت 

هنتف هب  ار  ناگدننک  تحیصن  ناحلصم و  دوخ ، تردق  میکحت  هعماج و  لافغا  نافلاخم و  ندرک  شوماخ  يارب  مه  اهنآ  یتاغیلبت  هاگتـسد 
هب هک  یناسک  و  بلط ، تحار  فیعـض و  نامدرم  هک  تسا  مولعم  . دنیامن یم  مهتم  هقرفت ، داجیا  مظن و  ندز  مه  هب  يرگ ، لالخا  يزیگنا ،
یم تیلوؤسم  عفر  دوـخ  زا  هدـش و  میلـست  دوز  اهرذـع  نیا  اـب  دـنراد ، هقـالع  فرـش  نید و  هماـع و  حـلاصم  زا  شیب  دوـخ  ناـج  لاـم و 

زا تعاطا  بوجو  دنک و  یمن  یتساوخزاب  هذـخاؤم و  اهنآ  زا  یـسک  دوش و  یم  هتـشاذگ  زاب  ناراکمتـس  تسد  عضو ، نیا  رثا  رد  . دـنیامن
یم تعامج  تعاط و  زا  جورخ  ار  وا  رب  ماـیق  و  دوش ، یم  حـلاص  لداـع و  رادـمامز  کـی  تعاـطا  بوجو  لـثم  دـیلو ، جاـجح و  دـیزی و 

یملظ ره  هنادبتـسم  هک  تخاـس  یم  نئمطم  ار  رگمتـس  نارادـمامز  دـنداد ، تبـسن  مالـسا  هب  یناداـن  غورد و  هب  هک  یمکح  نیا  . دـنرامش
موـکحم لـتق  اـی  نادـنز  هب  هداد و  رارق  بـیقعت  تـحت  نیملـسم  تعاـمج  زا  جورخ  ناوـنع  هـب  ار  نیـضرتعم  دـنوش و  بـکترم  دنتـساوخ 

تایآ و نیا  زا  دوصقم  یلو  . تسا مارح  اهنآ  اب  تفلاخم  بجاو و  نارادـمامز ، تعاطا  یتاـیاور ، تاـیآ و  بسحرب  تسا  یهیدـب  . دـنزاس
مالسا ياهفده  و  دنزاس ، ارجا  هدرک  توعد  نآ  هب  مالسا  هک  ار  یماظن  هک  تسا  یمالسا  تموکح  نابصنم  بحاص  نارادمامز و  تایاور 
خیرات ناشیکمتـس  رئاـس  و  دـیزی ، تموکح  لـثم  یئاـهتموکح  زا  تعاـطا  دوش  یم  هنوگچ  . دنـشاب مالـسا  تلادـع  رهظم  هداد و  ققحت  ار 

يرای ار  تموکح  نآ  ءاحنا ، زا  يوحن  هب  هک  تکلمم  نآ  لها  مامت  دـسرب ، یمولظم  ندـب  هب  يروشک  رد  ملظ  هناـیزات  رگا  ؟ دـشاب بجاو 
هب رما  قـح و  هب  ماـیق  ءاـیبنا  بتکم  رد  مالـسا و  قـطنم  رد  [ . 467 « ] ٌثالَث ٌءاکَرُـش  ِِهب  یـضاّرلا  َو  َُهل ، ُنیعُملا  َو  ُِملاّظلَا  .» دـنلوؤسم دـننک  یم 

ساسا رب  هک  یمظن  . تسا مظن  نیع  هکلب  تسین ، مظن  هب  لالخا  يزیگنا و  هنتف  حالـصا ، ریخ و  هب  توعد  نارادمامز و  هب  زردنا  فورعم و 
هقبط کی  هک  یمظن  تسا . رتهب  دروخب  مه  هب  رتدوز  هچره  هدمآ ، دوجو  هب  هعماج  ندرک  هفخ  ءافعض و  قوقح  هب  زواجت  متـس و  لطاب و 

مورحم هنهرب و  هنـسرگ و  ار  هقبط  کـی  ناوارف و  تـالمجت  تورث و  بحاـص  ار  هقبط  کـی  لـیلذ ، موکحم و  ار  رگید  هقبط  مکاـح و  ار 
تحت ناگتسیاش  ناکین و  و  دنشاب ، روما  رداصم  جاجحو  رمـش  دایز و  نبا  دیزی و  نآ  رثا  رد  هک  یمظن  . تسا یمظن  یب  نیع  دشاب  هتخاس 
َنوُکَت یّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  .» تسا یعقاو  مظن  يرارقرب  يارب  مایق  نآ  ندز  مه  هب  يارب  ماـیق  تسا و  یمظن  یب  هنتف و  دنـشاب ، رازآ  هجنکش و 

هب . دـشاب ادـخ  يارب  تعاطا  نید و  دوش و  فرط  رب  نیمز  يور  زا  داسف  هنتف و  ات  دـینک  داهج  نارفاک  اـب  و  [ . 468 « ] ُنیّدـلا ِهللا َنوُکَی  َو  ٌهْنِتف 
رـشب يارب  يراتفرگ  هنتف و  یمظن و  یب  اهتموکح  مامت  یئادـخ . تاررقم  تاماظن و  رگم  تسا ، هنتف  رـش و  اهماظن  مامت  هیآ ، نیا  ياـضتقم 
دـشاب مظن  دندروآ ، دوجو  هب  تاسدقم  کته  روج و  ملظ و  هنیدم و  ماع  راتـشک  اب  هیما  ینب  هک  یمظن  رگا  . یمالـسا تموکح  رگم  تسا 
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زین دـندرک  رارقرب  هعماج  یبوکرـس  هیاس  رد  اهنآ  هک  یماـظتنا  تینما و  و  خـیرات ، ناـیوگروز  رگید  زیگنچ و  نوعرف و  دورمن و  مظن  سپ 
هدوب رگلالخا  بلط ، حالصا  نادرم  ایبنا و  مامت  هکلب  یسوم و  ترضح  میهاربا و  ترضح  طلغ ، رایسب  باسح  نیا  اب  سپ  . تسا هدوب  مظن 

هک يدارفا  رب  هنوگچ  دنک  یم  بجعت  ناسنا  هک  تسا  لطاب  فیخس و  يردقب  تسا  بجاو  ًاعرـش  رادمامز  ره  زا  تعاطا  هک  رکف  نیا  ! دنا
هک هابتـشا  نیا  زا  ار  مدرم  درک و  هزرابم  زین  كانرطخ  طلغ و  رکف  نیا  اب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  . تسا هدنام  ناهنپ  دنا  هدـش  نآ  رادـفرط 

هکلب تسین ، بجاو  اهنآ  زا  تعاطا  طقف  هن  هک  دنامهف  و  دروآ ، نوریب  دنا ، هعاطالا  بجاو  دیزی ، هیما و  ینب  تموکح  دـننام  ییاهتموکح 
مولعم مالّـسلا ـ  هیلع  ءادهـشلا ـ  دیـس  مایق  زا  سپ  . تسا بجاو  مزال و  یمالـسا ، مامت  تموکح  سیـسأت  اهنآ و  نتخادنارب  يارب  شـشوک 

، یحاون ماـمت  رد  هک  تسا  یتـموکح  دـنیامن ، یناـبیتشپ  تیوقت و  ار  نآ  ناناملـسم  دـیاب  تسا و  هعاـطالا  بجاو  هک  یتـموکح  نآ  دـش :
. دشاب نآرق  ماکحا  میلاعت و  يرجم  یمالسا و  تلادع  رگشیامن 

رادیاپ نادواج و  لمعلا  سکع 

نایماح قح و  هار  نادهاجم  و  نابلط ، حالصا  شخب  ورین  هراومه  و  دنام ، نادیواج  خیرات  هحفـص ي  رد  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  داهج  رثا 
. دوب هدرک  نورب  رـس  دـیزی  نابیرگ  زا  نامز  نآ  رد  هک  دوب  لطاب  رفک و  متـس و  ملظ و  اب  هزراـبم  ترـضح ، نآ  ماـیق  . تسا تلادـع  ریخ و 
دیزی و صخـش  هزرابم ، نیا  رد  . درک یم  دیدهت  ار  مالـسا  تلم  تایح  وا  بناج  زا  هک  دوب  يدـسافم  و  ءارآ ، اه و  هشقن  راکفا و  اب  هزرابم 

مـسجت ینعی : دـیزی  . دوب هزراـبم  فرط  شراـتفر  رادرک و  هکلب  دوـبن  فرط  وا  راد  هحرق  ینیب  هایـس و  هرهچ ي  و  ور ، هلبآ  اـبیزان و  لـکیه 
یلاع و ياهسرد  هلمج  زا  . نآرق ماکحا  مالسا و  يارب  رطخ  لوسر و  ادخ و  هب  نایغط  روجف و  قسف و  يزیر ، نوخ  تلاذر ، دادبتسا ، داسف ،
هک تسنیا  دزومایب ، دیاب  البرک  هعقاو ي  زا  مالـسا ، یناهج  تلاسر  ققحت  دنموزرآ  ره  و  تسرپ ، قح  هاوخیدازآ  هعیـش و  ره  هک  دنمدوس 

متس و لطاب و  لهج و  كرش و  زا  هک  یماگنه  ات  هتفاین و  نایاپ  زونه  دش ، عقاو  نایدیزی  و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  نایم  هک  يدربن  دنادب :
سک ره  . تشاد دـهاوخ  همادا  نوگانوگ  ياه  شیامن  رهاظم و  اب  دربن  نیا  تسا ، یقاب  يرثا  اـهناسنا ، قوقح  بصغ  دابعتـسا و  دادبتـسا و 

ای هدرک  مان  تبث  مالسا  نانمشد  دیزی و  ناوعا  فیدر  رد  تسا ؟ راکمه  هک  اب  هداتـسیا و  ههبج  ود  نیا  زا  کی  مادک  رد  ًالمع  درگنب  دیاب 
اسب هچ  یگدیسر  باسح و  نیا  رد  ؟ تسا هتفرگ  رارق  تلادع  قح و  راصنا  تلیضف و  باحـصا  و  مالّـسلا ـ  هیلع  ءادهـشلا ـ  دیـس  فص  رد 

تلادع و قح و  نانمـشد  دیزی و  ناوریپ  زا  دنوش ؛ یم  هدرمـش  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  مارم  نارادـفرط  ناتـسود و  زا  رهاظ  هب  هک  یناسک 
، ار مالسا  دیحوت و  تقیقح و  نیسح  راتفر ، راک و  ای  نابز  ای  مدق  ای  ملق  اب  دوش  یم  هدید  فسأت  لامک  اب  و  دنیآیم ! رد  بآ  زا  مالسا  ماظن 

هیلع نیسح ـ  لاثما  يراکادف  تسرپ و  قح  نادرم  رگا  . دندنویپ یم  ترضح  نآ  دصقم  نافلاخم  ناگدنـشک و  هب  هدراذگ و  بیرغ  اهنت و 
؛ دنیامن تقیقح  يادف  ار  زاجم  قح و  يادف  ار  لطاب  حور و  يادف  ار  هدام  ترخآ و  يادف  ار  ایند  اراکـشآ  هک  دندوبن  شنارای  و  مالّـسلا ـ 
دیدرگ و یم  یناوهـش  زئارغ  یناویح و  ذـئاذل  هب  لیامتم  اهنیا  زا  شیب  اهناسنا  شور  دـش و  یم  رابتعا  جرا و  یب  فیعـض و  تیناسنا  نیئآ 
َو اْینُّدلا ، ِةایَْحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی  : » قادصم و  دنیالاین ، هجنپ  ایند  ناهتسم  ناوخ  نیا  رب  هک  دندید  یمن  دوخ  یئاناوت  روخ  رد  ناسک  رگید 

لامج شلایع ، لها و  تراسا  باحصا و  يراکادف  و  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  تداهش  اما  . دندیدرگ یم  [ 469 « ] َنُوِلفاغ ْمُه  ِةَرِخْالا  ِنَع  ْمُه 
زا ریغ  يرتیلاع  يانعم  کی  تیناسنا  هک  دـنامهف  همه  هب  و  تخاس ، هجوتم  انعم  ملاع  هب  ار  اهلد  داد و  ناـشن  ار  تیناـسنا  تقیقح و  ياـبیز 
هار تیناسنا  روشک  هب  دـنک و  ریـس  تیمدآ  يداو  رد  ناسنا  رگا  و  تسا ، هیپ  گر و  ناوختـسا و  تشوگ و  تشم  کی  رهاظ و  مادـنا  نیا 

تاماقم یناویح و  ظوظح  مامت  اب  تفای و  طلـست  وا  رب  ناوت  یمن  يدام  ياوق  زا  کی  چیه  اب  هک  دوش  یم  دنمتفارـش  يوق و  ردـقنآ  دـبای ،
رارسا رد  لمأت  روغ و  تابیصم و  رکذ  يرادازع و  رتشیب  هچره  تسا و  رمتسم  نادواج و  لمعلا ، سکع  نیا  . دیرخ ار  وا  ناوت  یمن  ییایند 

رکنم و زا  یهن  فورعمب و  رما  هب  مدرم  قوش  دش و  دهاوخ  رت  عیـسو  بولق  رد  نآ  هنماد ي  دوش ، یم  رتشیب  ریظن ، یب  هثداح ي  هناگی  نیا 
یم رتخـسار  هماع  حـلاصم  دـصاقم و  يارب  ایند  عاتم  لاـم و  زا  تشذـگ  نافیعـض و  يراـی  ناـمولظم و  زا  تیاـمح  یحالـصا و  تاـکرح 
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ار نآ  رارـسا  هنادازآ  هناصلاخ و  ابطخ ، نادنمـشناد و  ظاعو و  دـننکن و  فرـصنم  يراکادـف  نیا  یلاع  قیاقح  زا  ار  ناناملـسم  رگا  . ددرگ
ـ  نیـسح همانرب  فدـه و  زا  يوریپ  يراکادـف و  نامیا و  یتسرپ ، قح  تلادـع ، نآ  ياج  هب  نک و  هشیر  داسف  ملظ و  دنـسیونب ؛ دـنیوگب و 

نانمـشد هک  یئاهرـصع  رد  يّرعم  ءالعلا ، یبا  هکلب  یمورلا ، نبا  لبعد و  تیمک ، دننام  هک  یئارعـش  نیا  . دش دـهاوخ  جـیار  مالّـسلا ـ  هیلع 
ـ  نیسح همکاح ، تأیه  هاوخلد  فالخرب  دنداد ، یم  ناسولپاچ  نایارـس و  هحیدم  هب  رایـسب  ياه  هزیاج  لوپ و  دنتـشاد و  تنطلـس  نیـسح 

قیقر قوذ  اـب  هک  دوـب  نیا  يارب  دـنتخادرپ ، یم  وا  هیثرم ي  رد  ار  دـیاصق  نـیرت  غـیلب  دـنتفگ و  یم  حدـم  ار  شنادـنزرف  و  مالّـسلا ـ  هـیلع 
روحـسم هک  يرعاش  دننام  .و  دندرک یم  سمل  شنادنزرف  و  مالّـسلا ،ـ  هیلع  نیـسح ـ  تایح  خیرات  رد  ار  تیناسنا  يابرلد  لامج  هنارعاش ،

شخب حور  ياهاون  ابیز و  ياهتروص  هراتـسرپ و  نامـسآ  ایرد و  ارحـص ، تشد و  هوک و  لبلب و  لـگ و  راـشبآ و  هزبس و  غاـب و  تعیبط و 
یم هیثرم  شتبیـصم  رد  ای  دندرک  یم  حدـم  ار  وا  ههیدـبلاب  دـندوب و  هدـش  شباحـصا  نیـسح و  تقیقح  تلیـضف و  لامج  روحـسم  دوش ،

تمه و يراکادـف و  تماهـش و  تعاجـش و  تقیقح و  یتسرپادـخ و  ناـمیا و  هوـلج ي  دوـب و  ادـخ  تاـیآ  مـظعا  نیـسح  يرآ ! . دـنتفگ
یم راعشا  نیرت  نیشن  لد  نیرتاویش و  نیرت و  زغن  شرعـش  دنک ، فصو  ار  وا  لامج  هک  يرعاش  ره  . دش رتشیب  هام  باتفآ و  زا  شتّیـصخش 

هچره میدـید  اذـل  داد و  دـهاوخ  رارق  تیبرت  ریثأـت و  تحت  ار  تیناـسنا  تقیقح  تسا ، یقاـب  خـیرات  اـت  تداهـش  لـمعلا  سکع  نیا  . دوش
يرادازع و دشن و  نکمم  دـنربب  مدرم  دای  زا  ار  نیـسح  دـننک و  يریگولج  لمعلا  سکع  نیا  زا  دنتـساوخ  لکوتم  دـننام  راگزور  ناراّبج 

ُمالَسَفایلاعَم ِّالا  ُدادْزَی  ِرْشَْحلا ال  َیِلا  اِفقْوَم  مْوَْیلا  َِکلذ  یف  اوُفَقَو  ْدََقل  . تشگ راکشآ  رعش  نیا  ینعم  رتشیب و  ترضح  نآ  هب  هعماج  صالخا 
ای َو  ِةاجَّْنلا ، َۀَنیفَـس  ای  َو  رارْحَْالا  َابَا  ای  َو  ءادَهُـشلاَدِّیَس ، ای  َكِراْصنَا  َو  َِکباحْـصَا ، َو  َِکْتَیب  ِلـْهَا  َو  َكِدـالْوَا ، یلَع  َو  َکـْیَلَع ، ُُهتاوَلَـص  َو  هللا 

ِۀَِقئْاللا ِتاِملَْکلا  َو  ِتانَـسَْحلا  َنِم  ِباتِْکلا  اَذـه  یف  امَف  َِکتَمْدِـخ . یف  ُتْطَّرَف  اـِمب  ینْذِـخاُؤت  ـال  َو  َلـیلَْقلا ، اَذـه  یّنِم  ْلَّبَقَت  مالْـسِْالا ، َذـِْقنُم 
ِلُوبَْقلا َو  ِۀَـیانِْعلا  ِْنیَِعب  َيالْوَم  ای  ِْهَیِلا  ْرُْظناَـف  یتَفِْرعَم  ِروُُصق  َو  یلْهَج ، ْنِم  َو  یّنِم  وُهَف  ِعیفَّرلا  ُمُکِماـقَم  َنوُدَوُه  اّـمِم  ِهیف  اـم  َو  ْمُْکنِمَف  ْمُِکباـنَِجب 

َو یلَرِفْغَی  َو  ْمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  َیِّلَُـصی  ْنَا  ِِهْتَیب  ِلْهَا  َو  َِّیبَّْنلا  َّقَِحب  یلاعَت  هللا  ُلَئْـسَا  َو  . ْمُکاتَا ْنَم  ُمُرْحَی  َو ال  ْمُکاجَر ، ْنَم  ُبیخَی  ٍْتَیب ال  ُلْهَا  مُکَّنِاَف 
. ٌبیُجم ٌبیرَق  ُهَّنِا  مالّسلا ـ  هیلع  ِْنیَسُْحلا ـ  يالْوَم  َو  يدِّیَس  ِةَْرمُز  یف  ینَرُشْحَی  ْنَا  َو  ِتانِمؤُملا ، َو  َنینِمؤُملا  ِعیمَِجل  َو  یتَِذتاسِألَو  َّيَِدلاِول 

اروشاع بش 

عادو بش  دوخ  ای  زیختـسر  زور  ای  تسا و  تنحم  ماش  نیاتـسا  مغ  زا  رپ  اهلد  ردـنا و  جـنرب  اهناج  تسا  متام  زور  اـم  بش  یتسارب  بشما 
يوم رات  نوچ  البرکب  بشما  همطاف  زیزع  لاحتـسا  متام  روشاپب و  زین  رهپـس  ردـناک  ناـغف  دور  یم  کـلفب  نیمز  زا  هن  اهنتتـسا  مظعم  ماـما 
هنشت لافطاز  هیرام  تشدب  بشماتسا  مرکا  ناطلس  نت  ناپت  نوخب  ادرف  تساور  نیمز  رب  دپتب  نامـسآ  رگ  بشماتـسا  مهرد  هدیدمغ  بنیز 

رابب نوخ  هدید  ياتـسا  ملاع  ود  شدوجو  باتفآز  هرذکی  نوچ  هلان  ناغفا و  رد  دنملاع  تاّرذتـسا  مظعا  خرچ  ات  هلولو  ناغف و  گناب  ماک 
می نوچ  زاب  یبن  مشچ  تشهب  ردـناک  نانچنآ  شتآ  شلدـب  یگنـشت  تخورفاتـسا  مهرم  راـفک  شکرـس  بسا  ّمس  زا  هاـش  مخزب  ادرف  هک 

شمغرد هک  نک  رسب  كاخ  تسا  سب  یفاص ) ) تسا مکحم  شینیسح  قشع  رات  هک  ار  نآ  نتخیسگ  مغ  نیا  زا  یتسه  رات  تسا  طرشتسا 
[ . 470  ] تسا مدآ  درک  رسب  كاخ  هک  یسک  لوا 

ارهز نامشچ  رون 

رثوک وت  دوـج  ياـیرد  ناـشخر ز  دیـشروخ  وـت  روـن  یغورفتماهـش ز  ربـص و  کـلم  هش  يا  نیـسح  تداعـس  ياـمه  نویاـمه  يا  نیـسح 
وت يدناهرتلالـضو  رفک  مالعا  تشگ  نوگن  نید  مچرپ  دش  وت  مایق  زا  اپبتلاسر  ناتـسوب  رمحا  لگ  ردیح  ارهز و  نامـشچ  رون  یئوتتیاکح 

يادـخ یلو  يا  ـالاتیامح  قحلا  درک  نید  سوماـن  وت ز  تمه  تریغ و  يدرمناوجتمارک و  رب  تزع و  رب  شیدوزف  ادـعا  گـنچ  زا  مالـسا 
سابع رغصا ز  مه ز  ربکا و  زا  مه  یتشذگتداهـش  يوکب  نارای  ناناوج و  نآرق  نید و  هر  ردنا  درک  ادفتلالج  دجم و  میلقا  دنوادخ  هناگی 
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همهتیالو قیرط  ناورهر  همه  تقیقح  افو و  ناقـشاع  همهتواقـش  لها  ریـشمش  نادیهـش  یمارگ  بحـص  یمان و  نارایزتعاجـش  رحب  ّرد  نآ 
ربص نآب  وت  یلاع  تمه  نآب  مزانبتیاوغ  لخن  عطق  همه  مارم  ربکا  هللا  دوب  همه  راعشتناید  هار  نازاتشیپ  همه  ناودع  نایغط و  ملظ و  نمـشد 

زورب نابحم  ةاصع  تعافش  مشچ  دنراد  وت  فطلبتداعـس  يدنلبرـس  اب  تسا  گرم  هک  نادرم  دازآب  يدرک  مالعا  وتتماقتـسا  نآ  نامیا و  و 
کلاـم ایاتیاقـس  ار  وا  درک  متـس  ریت  هک  تراوخ  ریـش  كدوک  نآ  ناـبرقبتوالت  نآرق  درک  یم  هزین  رب  هک  وت  نت  یب  روـنا  رـس  يادـفتمایق 

رد نخـستیاکش  سب  تهگردرب  تسه  ارم  رهد  تدـش  زا  نارود و  عضو  نیا  زاتواخـس  و  ضیف ، و  دوج ، ندـعم  ایا  یلاعم  نسح و  کلم 
میب ارم  دشابنتمارک  طیحم  يا  تفگش  دشابن  ملاع  ود  ره  رگا  یشخبب  یفطلب ) ) تیانک تحارـص  زا  دوب  غلبا  هک  میوگ  هتـسب  رـس  وت  بانج 

[ . 471  ] تیانع مشچب  رگ  نم  هب  ینیبب  خزود  ران  زا 

تنس لها  رداصم  عبانم و 

یف باعیتسا  یدـحاو ـ لوزنلا  بابـسا  یطویـس ـ تیبلا  لها  لئاضفب  تیملا  ءایحا  یرونید ـ هفینحوبا  لاوطلا  رابخا  داّـقع ـ ساـبع  ءادهـشلا  وبا   ـ
فارـشالا بحب  فاحتالا  یطویـس ـ لیلکا  ناّبـصلا ـ دمحم  نیبغارلا  فاعـسا  یرزج ـ ریثا  نبا  هباغلادـسا  یبطرق ـ ربلادـبع  نبا  باحـصالا  ءامـسا 

ای یسدقم  رهطم  خیراتلا  ءدبلا و  هبیتق ـ نبا  ۀسایسلاو  ۀمامالا  ینالقسع ـ رجح  نبا  هباصالا  یلازغ ـ دمحم  یسایسلا  دادبتسالاو  مالسالا  یواربش ـ
ـ رکاسع نبا  ریبکلا  خیرات  یدـیبزلا ـ یـضترم  سورعلا  جات  یطاشلا ـ تنب  هروتکد  یبنلا  تانب  یطاشلا ـ تنب  هروتکد  ءالبرک  ۀـلطب  یخلب ـ دـیزوبا 

طبـس صاوخلا  ةرکذت  مثعا ـ نب  دمحا  مثعا  نبا  خیرات  ۀمجرت  یطویـس ـ ءافلخلا  خیرات  یبوقعی ـ یبوقعی  خیرات  یربط ـ كولملاو  ممالا  خـیرات 
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا ـ( لوسر  اطبـس  نیـسحلاو  نسحلا  یطویـس ـ يواحلا  یطویـس ـ ریغـصلا  عماـجلا  یربط ـ يربط  ریـسفت  یزوج ـ نبا 

صئاصخ یریمد ـ ناویحلا  ةایح  یـصابرش ـ ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا ـ(  ةدیفح  یناهفـصا ـ میعن  وبا  نآرقلا  ۀیلح  یرـصم ـ اضردمحم 
یلع ۀیبلحلا  ةریـسلا  یربط ـ نیدلا  بحم  یبقعلا  رئاخذ  یطویـس ـ روثنملا  ردـلا  یدـجو ـ دـیرف  فراعملا  ةرئاد  یطویـس ـ يربکلا  صئاصخ  یئاسن ـ

ـ هجام نبا  هجام  نبا  ننس  یذمرت ـ يذمرت  ننس  مالسلا ـ) هیلع   ) نیـسحلا ةایح  نم  ۀعـشا  وایلئالع  تاّذلاومـس  یف  ینعملا  ومـس  یعفاش ـ یبلح 
جهن حرش  ینیز ـ دمحا  دیس  ۀیوبنلا  ةریسلا  ۀیمالسالا ـ فراعملاو  مولعلا ، رـشن  ۀنجل  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ةدیـسلا  ماشه ـ نبا  ماشه  نبا  هریس 

ـ ملسم نسحلاوبا  ملسم  حیحـص  یذمرتلا ـ يذمرت  حیحـص  یراخب ـ يراخب  حیحـص  هدبع ـ دمحم  هغالبلا  جهن  حرـش  دیدحلا ـ یبا  نبا  هغالبلا 
ـ یروباشین یمق  دمحم  نب  نسح  نآرقلا  بئارغ  هبردبع ـ دیرفلا  دقع  بطق ـ دیـس  مالـسالا  یف  ۀیعامتجالا  ۀلادعلا  رجح ـ نبا  ۀقرحملا  قعاوص 
ـ یوانم قیاقحلا  زونک  یدـنهلا ـ یقتملا  یلع  لامعلا  زنک  یعفاش ـ یجنگ  بلاـطلا  ۀـیافک  ریثا ـ نبا  خـیراتلا  یف  لـماک  ینیومح ـ نیطمـسلا  دـئارف 

بلاطم یوغب ـ ۀنسلا  حیباصم  لبنح ـ نب  دمحا  دمحا  دنسم  ءادفلاوبا ـ رشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا  یقهیب ـ دمحم  نب  میهاربا  يواسملاو  نساحملا 
( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا لتقم  جرفلاوبا ـ نییبلاطلا  لـتاقم  داّـقع ـ ساـبع  نازیملا  یف  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  یعفاـش ـ هحلط  نب  دـمحم  لؤسلا 

مـصاختلاو عازنلا  لیقع ـ نب  دمحم  دیـس  ۀیواعم  یلوتی  نمل  هیفاکلا  حیاصنلا  ینادـمه ـ یلع  دیـس  ةرـشاعلا  ةدوملا  رد  یبرقلا ، ةدوم  یمزراوخ ـ
رگید ياهباتک  ویزودنق  ةدوملا  عیبانی  یدنشقلق ـ برعلا  باسنا  یف  برالا  ۀیاهن  یجنلبش ـ راصبالا  رون  یدنرز ـ نیطمسلا  ررد  مظن  یزیرقم ـ

یقرواپ

هیآ 23. يروش ، هروس  [ 1]
ف 5، نیبملا ، یحولا  صیاـصخ  ریدغلا ج 2 ص 307 . لیلکألا ص 191 . ص 168 . قعاوص ، ص 5 . فاحتالا ، تیملا ج 2 . ءاـیحا  [ 2]

ات 25. ص 23  قیرطب ف 9 ، نبا  هدمع  ات 55 . ص 52 
ص 119. نیبغارلا ، فاعسا  قعاوص ص 170 . [ 3]

قعاوص ص 148. و  فاحتالا ص 29 . ص 121 . نیبغارلا ، فاعسا  ص 18 . نیطمسلا ، ررد  مظن  [ 4]
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هیآ 33. بازحا ، هروس  [ 5]
.4033 ص 175 ـ  هباصالا ج 2 ، هباغلا ج 13 ص 11 ، دسا  [ 6]

هباغلادسا ص 200 و 242 و 248 . يذمرت ج 23 ، یبقعلا ص 24 . رئاخذ  ۀنسلا ج 2 ص 278 . حیباصم  ملسم ج 7 ص 130 . حیحص  [ 7]
يواسملا نساحملا و  يدحاو ص 267 . لوزنلا  بابسا  . 433 ص 175 ـ  هباصالا ج 2 ، جو 3 ص 413 . ص 11و 12 و ج 2 ص 20  ج 1 ،

ص 481. یقهیب ج 1 ،
یبقعلا ص 24. رئاخذ  ۀنسلا ج 2 ص 278 . حیباصم  ملسم ج 7 ص 130 . حیحص  [ 8]

. ] ص 20 ج 2 ، هباغلا ، دسا  [ 9]
لها زا  يرایسب  ثیداحا  رگید  ياهلصف  رد  زا ص 15ـ22 و  لصف 8  رد  باتک  نیا  رد  هدمعلا ف 9 ص 25  یبقعلا ص 24 . رئاخذ  [ 10]

. تسا هدرک  لقن  ادخ  ناگدیزگرب  نت  جنپ  نیا  عامتجا  هب  عجار  تنس 
ص 24. ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  [ 11]

ص 267. لوزنلا ، بابسا  تسا و  روکذم  ثیدح  نیا  قرط   24 زا ص 21 ـ  باتک  نیا  رد  یبقعلا ص 24 . رئاخذ  [ 12]
دـش هتخپ  هک  یتقو  دـنراذگب ، شتآ  يور  هتخیر ، گید  رد  دایز  بآ  هارمه  ار  تشوگ  ياه  هکت  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  هریزخ » [ » 13]

(. برالا یهتنم  .) دنروآ دورف  هتخیر و  نآ  رد  درآ 
ص 366. ج 3 ، هیوبنلا ، ةریسلا  [ 14]

ص 267. لوزنلا ، بابسا  [ 15]
لیـصفت روطب  ثیداحا  نیا  زا  یـضعب  نتم  ترثک و  تیاهن  رد  ثیدح  نیا  دانـسا  هعیـش  بتک  رد  هک  دنامن  یفخم  لیلکا ص 178 ؛ [ 16]

. تسا ءاسک » ثیدح   » اهنآ هلمج  زا  هک  هدش  تیاور 
وا هب  یتفای ، یهاگآ  وا ) لاوحا  هب  ادخ  یحو  هب   ) هکنآ زا  دعب  دـیآرب ، هلداجمو )  ) هّجاحم ماقم  رد  یـسیع  هرابرد  وت  اب  سک  ره  سپ  [ 17]
هب ار  نارفاک  وگغورد و  ات  مینک  رارصا  ادخ  هاگرد  هب  ءاجتلا  اعد و  رد  میزیخرب و  هلهابم  هب  دوخ  نانز  نادنزرف و  اب  امش  ام و  دییایب  وگب :

هیآ 61. نارمع ، لآ  هروس  میزاس . راتفرگ  ادخ  باذع  نعل و 
ص 7و152. ج 1 ، ریغـصلا ، عماجلا  ص 56 ، مّلـس ،ـ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هـّللا ـ  لوـسر  باحـصا  لـضف  ،ج 1 ب  هجام نبا  ننـس  [ 18]
ص ج 2 ، ۀنسلا ، حیباصم  ص 191 و192 و198 . ج 13 ، يذمرت ، هباصالا ص 330 . ص 376  ج 1 ، باعیتسا ، ص 185و189 . قعاوص ،
یئاسن ص صیاصخ  ص 93 و129 . یبقعلا ، رئاخذ  ص 205 . نیطمسلار ، رد  ص 35 . نیطمـسلا ، دئارف  ص 457 . ج 2 ، يواـحلا ، . 280
لؤسلا ص 65. بلاطم  ص 265 . ج 2 ، يربکلا ، صئاصخلا  ص 92 . ف 6 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 71 . ج 5 ، ءایلوالا ، ۀیلح  48 و49 و53 .

ص 97. ج 2 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 
ص 248. ج 13 ، يذمرت ، ننس  ص 65 و  هلآ ،ـ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  باحصا  لضف  باب  هجام ج 1 ، نبا  ننس  [ 19]

جو 2 ص 130 و574  ج 5 ، هباغلادسا ، يذمرت ج 13 ص 195 و196 . ص 281 . ج2 ، ۀنسلا ، حیباصم  ج 1 ص 65  هجام ، نبا  ننس  [ 20]
ص 71. لؤسلا ، بلاطم  و  جو 3 ص 395 ، ج 6 ص 233  لامعلا ، زنک  ص 19 .

ص 219. یضترملا ج 1 ، فیرشلا  یلاما  ح 3953 . ص 223 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  ص 148 ، ریغصلا ج1 ، عماجلا  [ 21]
ص 40. لوسرلا ، ةدیفح  [ 22]

ص 368. ج 3 ، ۀیوبنلا ، ةریسلا  راصبألا ص 104 . رون  ص 376 . ج 1 ، باعیتسالا ، [ 23]
یئاسن ص 52 و53. صئاصخ  ص 11و  ج 2 ، هباغلادسا ، ص 192 و193 و198 ، يذمرت ج 13 ، ج 2 ص 280 ، ۀنسلا ، حیباصم  [ 24]

ص 11. ج 1 ، قیاقحلا ، زونک  ص 11 ، ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  يذمرت ج 13 ص 194 . ج 2 ص 281 ، ۀنسلا ، حیباصم  [ 25]

مالسلاهیلع نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 114. راصبالا ، رون  ص 143 . یبقعلا ، ریاخذ  [ 26]
ص 44. ج 1 ، قیاقحلا ، زونک  [ 27]
ص 44. ج 1 ، قیاقحلا ، زونک  [ 28]

ص 182. نیبغارلا ، فاعسا  [ 29]
ص 114. راصبالا ، رون  ص 143 . یبقعلا ، رئاخذ  [ 30]

ج 2، ۀنسلا ، حیباصم  ص 332. ج 1 ، هباصالا ، ص 19 . ج 2 ، هباغلادسا ، ص 193 . يذمرت ج 13 ، . 188  / ص ج 2 ، يراخب ، حیحص  [ 31]
ص 220 ح 3874 و ج 6 ، لامعلا ، زنک  ص 54 . یئاسن ، صئاصخ  ص 151 . ص 63 و67 و ج 2 ، ج 1 ، قیاقحلا ، زونک  ص 279 و 280 .

ص 191. قعاوص ، لؤسلا ص 56 و  بلاطم  نیطمسلار ص 212 . رد  مظن  ص 221 ح 3912 .
ص 124. یبقعلا ، رئاخذ  [ 32]

ص 145. ج 1 ، قئاقحلا ، زونک  [ 33]
. ریثا نبا  هیاهن  ص 149 و  ج 2 ، سورعلا ، جاتلا  [ 34]

ص 20. ج 2 ، هباغلادسا ، ص 188 . ج 2 ، يراخب ، حیحص  [ 35]
خیراتلا ج 6 ص 11. ءدبلا و  [ 36]

. هبوت هروس  زا  ریغ  [ 37]
. ینعم هب  لقن  راصتخا و  هب  همجرت  ات 253 ، ص 244  یبنلا ، تانب  [ 38]

ینس نباو  ررغ  رد  عیکو  زا  وا  هک  هدرک  لقن  بیطخ  زا  ج 3 ص 148  ریغصلا ، عماجلا  رد  یطویس  ص 182 و 383 . ج1 ، باعیتسا ، [ 39]
نبا و  ۀََّقب » َْنیَع  َّقََرت  ٌۀُّقُزُح  ٌۀُّقُزُح   » هدرک ثیدـح  ظفل  نیا  هب  هریرهوبا  زا  رکاسع  نبا  زا  نینچمه  و  تسا ، هدومن  تیاور  هلیل  موی و  لمعرد 

هب تبسن  ملس ـ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  وا  ترابع  زا  هدرک و  تیاور  ظفل  نیمه  هب  برعلا  ناسل  رد  زین  روظنم 
سوماق رد  هچنانچ  ود ) ره  مض  هب  ای  از ، مض  ءاح و  حـتف  هب  « ) هَّقُزُح  » و دـنا . هدومن  یم  راهظا  تفطالم  هنوگ  نیا  هراومه  نیـسح  نسح و 

« ْدعـصا  » يانعم هب  َّقََرت »  » و دشاب . کیدزن  مه  هب  هاتوک و  شیاهمدق  یکچوک ، يدرخ و  ای  فعـض  هطـساو  هب  هک  دـنیوگ  یـسک  هب  هتفگ 
راهظا ماگنه  برع  ار  هلمج  نیا  تسا  هثج  يدرخ  مسج و  یکچوک  زا  هیاـنک  دـنیوگ  یلئـالع  هچناـنچ  هََّقب » َْنیَع   » و ورب ! ـالاب  ینعی  تسا 

. دیوگ یم  وا  ندروآ  طاشن  هب  لفط و  اب  حازم  تفطالم و 
ص 76 و 77. تاّذلاومس ، یف  ینعملا  ومس  [ 40]

صاوخلا ةرکذت  و  ص 106 . ج 2 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ج 3 ص 298 . لماک ، ص 349 . يربط ج 4 ، خیرات  ص 21 . هباغلا ج 2 ، دسا  [ 41]
ص 267.

ص 12. خیراتلا ج 6 ، ءدبلا و  [ 42]
ص 356. ج 4 ، يربط ، ص 197 . يذمرت ج 13 ، ج 5 ص 20 . هباغلا ، دسا  ص 299 . لماک ج 3 ، [ 43]

ص 123 و 132. یبقعلا ، رئاخذ  ص 118 . ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  ح 1719 . ص 330 ـ ج 1 ، هباصالا ، [ 44]
ص 130. یبقعلا ، رئاخذ  [ 45]

ص 109. راصبالا ، رون  [ 46]
قعاوص ص 135. ص 212و  نیطمسلار ، رد  مظن  ص 198 و 199 . ج 13 ، يذمرت ، [ 47]

ص 211 و 212. نیطمسلا ، ررد  مظن  [ 48]
ص 123. یبقعلا ، رئاخذ  1719 ـ هباصالا ج 1 ص 330 ـ [ 49]
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ص 123. یبقعلا ، رئاخذ  [ 50]
ص 160. ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  ص 94 . ج 2 ، قئاقحلا ، زونک  ح 1719 . هباصالا ج 1 ص 330 ـ  ص 56 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  [ 51]
نیطسملاررد ص 210. مظن  ص 123 و 124 . یبقعلا ، رئاخذ  ص 288 . ج 2 ، دمحا ، دنـسم  ص 194 . ءافلخلا ، خـیرات  ص 90 . قعاوص 

ص 71. لؤسلا ، بلاطم 
ح 3782. ص 216 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  ص 368 . ج 3 ، هیوبنلا ، ةریسلا  قعاوص ص 187 . ص 176 . ج 13 ، يذمرت ، ننس  [ 52]

ح 3916. ص 222 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  [ 53]
نیبغارلا ص 182. فاعسا  یبقعلا ص 130 . رئاخذ  راصبالا ص 114 . رون  [ 54]

. تسا قح  لها  تقیقح  هب  لطاب  لها  فارتعا  زا  يا  هنومن  مه  نیا  [ 55]
نیطمسلا ص 207و 213. ررد  مظن  ص 131 . یبقعلا ، رئاخذ  [ 56]

ص 523. ج 5 ، هباغلا ، دسا  ح 3816 . ص 217 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  [ 57]
ح 3793. ص 216 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  [ 58]

ص 36. نیطمسلا ج 1 ، دئارف  ح 3798 و  ص 217 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  [ 59]
ص 36. ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  [ 60]

.266 ص 68 ـ  ج 1 ، هباصالا ، ص 349 . ج 1 ، هباغلا ، دسا  [ 61]
ح 3939. ص 223 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  [ 62]

ص 191 و 192. ف 10 ، نیسحلا ، لتقم  [ 63]
ص 216 ح 3787. ج 6 ، لامعلا ، زنک  ص 123 . یبقعلا ، رئاخذ  ص 151 . قعاوص ، [ 64]
ص 218 ح 3826. ج 6 ، لامعلا ، زنک  ص 123 . یبقعلا ، رئاخذ  ص 159 . قعاوص ، [ 65]

باب 8 ف هدنراگن  فیلأت  رثألا  بختنم  باتک  دراد ؛ تلالد  نومـضم  نیا  رب  ثیدـح  زا 180  شیب  . 137 ص 136 ـ  یبقعلا ، رئاخذ  [ 66]
.2

. ةرشاعلا ةدوملا  رد  یبرقلا ، ةدوم  ص 445 ، ةدوملا ، عیبانی  ف 7 . ص 146 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 67]
10 ف باب هدنراگن  فیلأت  رثألا ، بختنم  هب  دوش  عوجر  تسا  رتاوتم  عوضوم  نیا  رد  ثیداحا  ص 42 و 43 . ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  [ 68]

.2
ةدوملا ص 91. عیبانی  یمزراوخ ص 108 ف 6 . لتقم  ص 39 . نیطمسلا ، دئارف  [ 69]

ص 98 و 178. بلاطلا ، ۀیافک  [ 70]
ص 221 ح 3906. ج 6 ، لامعلا ، زنک  ص 43 . ج 1 ، قیاقحلا ، زونک  ص 267 . صاوخلا ، ةرکذت  ص 17 . فاحتالا ، [ 71]

ح 3807. ص 217 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  [ 72]
. راصتخا هب  همجرت  ص 25و 26  نیطمسلا ، دئارف  [ 73]

هب بدؤم  اهنآ  هک  نیا  دشاب و  هبیط  هسمخ  نت و  جـنپ  لامک  ماقم  هب  هراشا  تسا  نکمم  ثیداحا  هنوگ  نیا  ص 30 ؛ نیطمسلا ، دئارف  [ 74]
هک زین  اهنآ  دـناسر ، یم  یّمـسم  هب  ار  ناسنا  مان ، هکناـنچ  دـنراد و  ّقلخت  یهلا  قـالخا  هب  دنتـسه و  یبوبر  تیبرت  هب  یبّرم  و  یهلا ، بادآ 
رد و  دراد ، بیغ  ملاوع  اب  اهنآ  طابترا  رب  تلالد  نینچمه  دـننک و  یم  تیادـه  ادـخ  هب  ار  ام  دنتـسه  وا  ياهمان  زا  قتـشم  قح و  ياهمـسا 

ماقم سدقم ، رون  جنپ  نیا  اما  دنتسه  قح  ياهمسا  انعم  نیا  هب  تادوجوم  همه  هچ  رگا  و  ینْسُْحلا ،» ُءامْسالا  ِهّللا  َو  ُنَْحن   » هک تسا  تایاور 
دنا هدـش  یمـسا  هب  صوصخم  مادـک  ره  رون  جـنپ  نیا  ارچ  هک  نیا  اما  تسا و  نیباو  رهظا  یمـسم  رب  اـهنآ  تلـالد  دـنراد و  رگید  خـماش 
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. تسا جراخ  باتک  نیا  هلصوح  زا  شحرش 
ص 148. قعاوص ، [ 75]

بلاطلا ص 277. ۀیافک  ص 189 . قعاوص ، ص 129 . یبقعلا ، رئاخذ  . 481 ص 316 ـ  ج 4 ، هباصالا ، ص 212 . نیطمسلا ، ررد  مظن  [ 76]
ص 426ـ ج 1 ، هباصالا ، ص 114 . ص 47 و ج 2 ، ج 4 ، هباغلا ، دسا  ص 114 . ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 76 . ج 2 ، هیبلحلا ، ةریسلا  [ 77]

عماجلا ص 17 . ص 108 و ج 2 ، ج 1 ، قئاقحلا ، زونک  ص 481 . و ج 2 ، ص 418 ، ج 1 ، باعیتسالا ، . 5704 ص 512 ـ  و ج 2 ، ، 2251
رصن نیفـص  خیرات  باتک  زا  دعب ) هب  رصم ص 271  ط  ج 2 ،  ) متشه ءزج  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  ص 66  ج 2 ، ریغصلا ،

نآ هعلاطم  هب  ار  زیزع  هدـنناوخ  یلو  میروذـعم  تسا ـ  لیوطت  بجوم  نوچ  اـجنیا ـ  رد  نآ  ندروآ  زا  هک  هدرک  لـقن  یتیاـکح  محازم  نب 
اب دنلطاب ، رب  دوب  رهاظ  ناشدوخ  رب  هکنیا  اب  شنایفارطا  هیواعم و  هدوب و  فورعم  تباث و  ثیدح ، نیا  هنوگچ  دننادب  ات  میئامن  یم  هیـصوت 

. دندرک دربن  قح  ماما 
ص 78. ج 2 ، ۀیبلحلا ، ةریسلا  [ 78]

زا مه  ار  رعـش  نیا  2251 و  ص 426 ـ  ج 1 ، هباصالا ، ص 114 . ص 47 و ج 2 ، ج 4 ، ۀباغلادسا ، ص 78 . ج 2 ، ۀیبلحلا ، ةریـسلا  [ 79]
ْنِم ِهیف  يَّذلا  ُضَْعب  ْمِهیف  ام  َو  هِّلُک  ِْریَْخلا  َنِم  ْمِهیف  يّذلا  هیف  َو  ِنَتِْفلا  َنِم  ُفاَخن  اّمِم  نَسَح  ُْوبَا  اُنبْسَحَف  ًاَِیلَع  انْعَیاب  ُنَْحن  اذِا  هدرک : لقن  همیزخ 

ص 418. باعیتسالا ج 1 ، ِنَسَح 
ص 78. ج 2 ، هیبلحلا ، ةریسلا  [ 80]

ثیداحا نیرت  حیحـص  زا  نیا  »و  ۀَیِغاْبلا ُۀَئِفلا  َراّمَع  ُُلتْقَت   » هدش لقن  رتاوتم  روطب  ربمغیپ  زا  دیوگ : یم  باعیتسا  رد  یبطرق  ربلادبع  نبا  [ 81]
. تسا ترضح  نآ  يربمایپ  ياهیناشن  یبیغ و  ياهربخ  زا  و 

ح 294 و 2943. ص 223 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  ص 190 و 191 . قعاوص ، [ 82]
ف7. ص 156 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 190 . قعاوص ، [ 83]

ح 3944. ص 223 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  [ 84]
ص 190. قعاوص ، [ 85]

ح 3936 و ح 3941. ص 223 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  [ 86]
ص 260. صاوخلا ، ةرکذت  ص 148 . یبقعلا ، رئاخذ  ص 191 . قعاوص ، [ 87]

ف 8. ص 170 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 88]
ص 259 و 260. صاوخلا ، ةرکذت  [ 89]

ص 147 و 148. یبقعلا ، رئاخذ  [ 90]
ص 299. ج 4 ، يربط ، ج 3 ص 277 و 278 . لماکلا ، ینعملا ص 141 . ومس  [ 91]

ص 169. ج 4 ، هباغلا ، دسا  [ 92]
هتـشاگنن نآ  رب  یلیذ  نوچ  اما  هدرک  لقن  دیفم  خیـش  بقانم  زا  ار  ربخ  نیا  هباصا  بحاص  هچ  رگا  . 2182 ص 410 ـ  ج 1 ، هباصالا ، [ 93]

هدش رکذ  راد ) هطقن   ) همجعم ياز  و  هطقن ) نودـب   ) هلمهم ءاح  هب  زامح  نب  بیبح  داشرا  رد  و  تسا ، هتخانـش  ربتعم  ار  نآ  دوش  یم  مولعم 
. تسا

ص 191. قعاوص ، [ 94]
ص 115. راصبالا ، رون  [ 95]

ص 60. ج 1 ، ناویحلا ، ةایح  لاوطلا ص 226 . رابخا  [ 96]
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ص 260. صاوخلا ، ةرکذت  [ 97]
ح 3952. ص 223 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  [ 98]
. ] ح 3949 ص 223 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  [ 99]
ح 960. ص 111 ، ج 7 ، لامعلا ، زنک  [ 100]

ص 220. ج 3 ، ۀیوبنلا ، ةریسلا  [ 101]
ص 508 و 509. ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 102]

ص 509. ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 103]
ف8. ص 162 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 104]

ص 218 و 219. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 105]
قعاوص ص 191. [ 106]

ص 202. فراعملا ج 6 ، ةرئاد  [ 107]
. اهدژا هب  مالّسلا ـ  هیلع  یسوم ـ  ترضح  ياصع  ندش  لیدبت  [ 108]

. تفرگ ماجنا  مالّسلا ـ  هیلع  یسیع ـ  ترضح  زاجعا  اب  دنوادخ و  نذا  هب  هک  ناگدرم ، ندرک  هدنز  [ 109]
ص 68. هلآ ،ـ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا ـ  لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  ص 257 . صاوخلا ، ةرکذت  ص 312 . ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 110]
یکی هزجعم  نیا  هدننک ي  لقن  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  رهاظ  و  ِهِرَکْـسَع » یف  َْنیَـسُْحلا  َدِهَـش  ْنَم  ینَثَّدح  : » تسا نیا  يربط  ترابع  [ 111]

« هرکسع یف   » هلمج ي دشاب و  دعـس  رمع  نایرکـشل  زا  یکی  دوصقم  هک  تسا  نکمم  و  هدوب ، ترـضح  نآ  رکـشل  رد  هک  هدوب  یناسک  زا 
. دندوب هتفر  ترضح  نآ  لتق  يارب  هک  دشاب  يرکشل  شیانعم 

. خنز ریز  ناهد و  ماک و  کنح =  [ 112]
ص 144. یبقعلا ، رئاخذ  ص 294 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 344 . ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 113]

ص 145. یبقعلا ، رئاخذ  [ 114]

ص 145. یبقعلا ، رئاخذ  [ 115]
ص 98. ج 1 ، يواسملا ، نساحملا و  ص 193 . قعاوص ، ص 289 . بلاطلا ، ۀیافک  [ 116]

. دنتخادنا یم  هدش  رگید  یندب  تاهیبنت  ای  رس  ندیرب  هب  موکحم  هک  یسک  ریز  رد  هک  تسوپ  زا  تسا  یشرف  عطن  [ 117]
قعاوص ص 193. ص 192 . نیبغارلا ، فاعسا  ص 121 . راصبالا ، رون  [ 118]

ص 389. ج 3 ، لماک ، [ 119]
ص 144. یبقعلا ، رئاخذ  [ 120]

. دناشوپ یم  ار  ندب  نیئاپ  فصن  هک  تسا  يا  هماج  لیوارس  [ 121]
. دننک ياپ  هب  ناحالم  و  دیشوپ ، دناوتن  نیتروع  زا  هدایز  هک  یبجو  يزاردب  تسا  هاتوک  تخس  يرازا  نابنت  هتفگ  ماقمق  رد  [ 122]

ص 345. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 123]
(. صیخلت اب  ینعم  هب  لقن  ص 16( فاحتالا ، [ 124]

ص 144. یبقعلا ، رئاخذ  [ 125]
ص 189. نیبغارلا ، فاعسا  ص 20 . ج 5 ، هباغلادسا ، ج 13 ص 197 . يذمرت ، ننس  [ 126]

ص 144. یبقعلا ، رئاخذ  [ 127]
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. دنتشاذگ یم  رس  هب  مالسا  ردص  رد  هک  هدوب  یهالک  سنرب  [ 128]
ص 69. هللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  ص 342 . ج 4 ، يربط ، [ 129]

وا ال تامارک  هتفگ : تامارک  نیا  لـقن  زا  دـعب  ص 69 و 70 و  هللا ، لوسر  اطبـس  نیـسحلا  نسحلا و  ص 384 . ج 4 ، دیرفلا ، دـقع  [ 130]
. تسا رامش ) یب   ) یصحت

ص 192. قعاوص ، ص 192 . نیبغارلا ، فاعسا  ص 138 . ءافلخلا ، خیرات  [ 131]
ص 138. ءافلخلا ، خیرات  ص 192 . نیبغارلا ، فاعسا  هللا ص 70 . لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  [ 132]

ص 145. یبقعلا ، رئاخذ  [ 133]
.!؟ دنتمایق زور  رد  شدج  تعافش  راودیما  دنتشک ، ار  نیسح  هک  یتما  ایآ  [ 134]

ص 193. نیبغارلا ، فاعسا  ص 145 . یبقعلا ، رئاخذ  [ 135]
ج ناویحلا ، ةایح  ص 290 و 691 . بلاطلا ، ۀیافک  ص 219 . نیطمسلا ، ررد  مظن  ص 284 . صاوخلا ، ةرکذت  ص 12 . فاحتالا ، [ 136]

ص 193 و194. قعاوص ، ص 60 . ، 1
،ص 221 و نیطمسلا ررد  مظن  ص 138 . ءافلخلا ، خیرات  ص 120 . راصبالارون ، ص 24 و 25 . فاحتالا ، ص 145 . یبقعلا ، رئاخذ  [ 137]

ص 192. نیبغارلا ، فاعسا  . 222
. دندنب یم  بسا  هنیس  رب  دورن  بقع  هب  نیز  هک  نآ  يارب  هک  تسا  بسا  نیز  زا  یئاهدنب  ببل  [ 138]

ص 192 و 193. نیبغارلا ، فاعسا  ص 121 ؛ راصبالا ، رون  [ 139]
ص 193. نیبغارلا ، فاعسا  ص 122 ؛ راصبالا ، رون  [ 140]

ص 55. ج 1 ، ناویحلا ، ةایح  [ 141]
ص 12 و 13. خیراتلا ج 6 ، ءدبلا و  [ 142]

هیآ 42. میهاربا ، هروس  [ 143]
هیآ 227. ءارعش ، هروس  [ 144]

ص 273 و 274. صاوخلا ، ةرکذت  [ 145]
،ص 197. قعاوص [ 146]

ص 123 و 124. راصبالا ، رون  ءافش و  حرش  [ 147]
ص 117. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 148]

صاوخلا ص 274. ةرکذت  ص 219 . نیطمسلا ، ررد  مظن  [ 149]
ـ  مالّـسلا هیلع  نیـسح ـ  كرابم  رـس  هب  هبوسنم  همظعم  دهاشمزا  یکی  هک  دنامن  یفخم  ص 122 . راصبالارون ، ص 26 . فاحتالا ، [ 150]

هوبنا یئاهتیعمج  هلاس  همه  و  دور ، یم  رامش  هب  نیملسم  هفورعم  ياهرازم  زا  و  تیمها ، اب  رایسب  هک  تسا  هرهاق  رد  نیـسحلا  سأر  دهـشم 
ترایز لیلجت و  دروم  هراومه  تسا و  میظع  مارتحا  مامت و  داقتعا  دهشم  نآ  هب  ار  رـصم  لها  و  دنوش ، یم  فرـشم  دهـشم  نآ  ترایز  هب 

. تسه هدوب و  راید  نآ  مدرم  ماکح و  رصم و  ینامثع و  نیطالسو  رهزا  خیاشم  گرزب و  ياملع 
راصتخاب ص 122. راصبالارون  فاحتالا ص 28 . [ 151]

ص 29 و 30. فاحتالا ، [ 152]
ص 30. فاحتالا ، [ 153]

زا تسناوتن  هدنسیون  اما  تسا  مالسلا ـ  هیلع  سابعلا ـ  لضفلا  یبا  تازجعم  رامش  رد  هزجعم  نیا  هچرگا  ص 118 . نییبلاطلا ، لتاقم  [ 154]
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بسانم اجب و  ردارب  ود  نیا  طابترا  تدش  تبسانم  هب  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تازجعم  زا  مه  نآ  ندرمـش  دنک و  رظن  فرـص  نآ  شراگن 
. تسا

هیآ 179. فارعا ، هروس  [ 155]
ص 63. ج 1 ، ناویحلا ، ةایح  ات 236 . ص 232  ج 2 ، يواسملا ، نساحملا و  [ 156]

هیآ 32. رطاف ، هروس  [ 157]
ص 117. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 158]

ص 146. ءادهشلا ، وبا  [ 159]
ص 345. مثعا ، نبا  خیرات  همجرت  [ 160]

ص 208. لاوطلا ، رابخا  [ 161]
ص 247. صاوخلا ، ةرکذت  [ 162]

ص 265. ج 3 ، لماک ، [ 163]
ص 181. یمزراوخ ، لتقم  [ 164]

ص 221 ف 11. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 165]
ص 283. ج 3 ، لماک ، ص 309 و 310 . ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 166]

ص 269. صاوخلا ، ةرکذت  [ 167]
ص 232. لاوطلا ، رابخا  [ 168]

ص 269. صاوخلا ، ةرکذت  [ 169]
هجو چیه  هب  ثبش  و  دعـس ، نبرمع  دیزی و  تاراهظا  نیا  هک  دنامن  هدیـشوپ  ص 298 . ج 3 ، لماک ، ج 4 ص 356 . يربط ، خیرات  [ 170]

اه نآ  تسا  اهنآ  زا  مدرم  رفنت  ضارتعا و  لیـس  هجوت  راکفا و  راشف  هناشن  هکلب  تسین  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  لتق  زا  اهنآ  ینامیـشپ  هناشن 
ساکعنا شا  هناخ  نوردنا  رد  یتح  دـید  یم  دـیزی  دـنهاکب ، ناشترفن  مشخ و  زا  و  دـننک ، مارآ  ار  مدرم  نانخـس  هنوگنیا  اب  دنتـساوخ  یم 

هدش عقاو  یناهگان  بالقنا  لتق و  رطخ  ضرعم  رد  دنا و  هدش  رازیب  وا  زا  و  نمشد ، وا  اب  همه  و  هدرک ، رثا  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  تداهش 
لزع ار  وا  هن  دوب  وا  دامتعا  هقالع و  لامک  دروم  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  لتق  زا  دعب  دایز  نبا  هکنیا  اب  دوب  هدش  نامیـشپ  دیزی  هنوگچ  تسا 

رد مالّسلا )ـ  اهیلع  بنیز ـ  ترضح   ) نییمـشاه هلیقع  هک  روطنامه  تشون و  وا  هب  يا  همان  خیبوت  هن  دومن و  هذخاؤم  همکاحم و  هن  هدرک و 
هللا یّلـص  ربمغیپ ـ  زا  ار  دوخ  رفاک  كرـشم و  نادنواشیوخ  نوخ  ماقتنا  دندروآ  شیارب  ار  نیـسح  رـس  هکنیا  زا  دومرف : یخیرات  هبطخ  نآ 

، ير تموکح  هب  نوچ  دوب  هدـش  مدرم  ضارتعا  مانـشد و  دروم  هکنآ  رب  هوالع  دعـس  رمع  دوب  دونـشوخ  داش و  هتفرگ  مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و 
دیدرگ و هّماع  روفنم  ماندب و  هعماج ، رد  دیـسرن و  تشاد  وزرآ  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  لتق  زا  هچنآ  هب  اریز  درک  ینامیـشپ  راهظا  دیـسرن 

تاـساسحا اـب  هزینرـس  روز  اـب  تسناوت  یم  و  دوب ، هدیـسر  ير  يرادناتـسا  هب  رگا  یلو  دربـن ، يا  هرهب  شنادـناخ  دوخ و  یئاوـسر  زا  ریغ 
یم وا  هب  مه  رگید  ياـهتیرومأم  رگا  درک و  یمن  ینامیـشپ  راـهظا  زگره  دـنک ، هفخ  ار  مدرم  رگید  ناراکمتـس  دـننام  دـگنجب و  یموـمع 

رگمتـس و ملاظ و  ره  الا  و  درک . یم  ماع  لتق  ار  یلم  یناحور و  لاجر  همه ي  ماـقم ، رطاـخ  يارب  داد و  یم  ماـجنا  لـیم  لاـمک  اـب  دـنداد 
. دیامن یم  ار  تاراهظا  نیا  هعماج  لافغا  يارب  يرادمتسایس 

ص 357. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 171]
فاحتالا ص 12. ص 379  ج 1 ، باعیتسا ، ص 21 . ج 2 ، ۀباغلا ، دسا  ص 347 . ج 4 ، يربط ، [ 172]

ْءَالِْما دناوخ : ار  راعـشا  نیا  دایز  نبا  دزن  ترـضح  نآ  لتاق  دیوگ : یم  قـعاوص ص 195  رد  رجح  نبا  ص 21 . ج 2 ، هباغلا ، دسا  [ 173]
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نبا ابا  اما و  سانلا  ریخ  تلتق  ًابَـسَنلا  َنوُرُکْذَی  ْذِا  ْمُهُْریَخ  َو  ابَّصلا  ِیف  ِْنیَتَْلبِْقلا  یِّلَُـصی  ْنَم  َو  ًابَّجَحُْملا  ُِکلَْملا  ُْتلَتَق  ْدَـقَف  ابَهَذ  َو  ًۀَِّضف  یباکِر 
. دز ار  شندرگ  دید و  یهاوخن  هزیاج  نم  زا  مسق  ادخ  هب  یتشک ؟ ار  وا  ارچ  یتسناد  یم  ارنیا  هک  وت  تفگ  دش  كانمشخ  دایز 

ص 270. صاوخلا ، ةرکذت  [ 174]
ص 325. ج 3 ، هباغلادسا ، [ 175]

ص 277. صاوخلا ، ةرکذت  [ 176]
ص 25. فاحتالا ، تسا : هدش  لقن  زین  یعخن  میهاربا  زا  نخس  نیا  دننام  ص 24 ، فاحتالا ، ص 106 . راصبالا ، رون  [ 177]

ص 278. صاوخلا ، ةرکذت  [ 178]
. درک یم  کیرحت  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  لتق  هب  ار  دیلو  هک  تسا  یسک  نامه  ناورم  تسا و  ناورم  ردارب  ییحی  [ 179]

ص 356. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 180]
ص 352. ج4 ، يربط ، خیرات  [ 181]

ص 364. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 182]
ص 12. فاحتالا ، ص 381 . ج 1 ، باعیتسا ، 1724 ـ  ص 335 ـ  ج 1 ، هباصالا ، [ 183]

ص 278. صاوخلا ، ةرکذت  [ 184]
ص 290. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 185]

(. هیآ 23 ءایبنا  هروس  (. ) َنُولَئُْسی ْمُه  َو  ُلَعْفَی  اّمَع  ُلَئُْسی  ال  : ) نآرق هیآ  نیا  زا  تسا  یسابتقا  ص 16 و 17. فاحتالا ، [ 186]
ص 206. ءادهشلا ، وبا  [ 187]
ص 165. ءادهشلاوبا ، [ 188]

ص 49 و 50. هللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  [ 189]
نآ هـب  ارتـفا  و  مدرم ، ندرک  هارمگ  يارب  یهار  مالّـسلا ـ  هـیلع  یلع ـ  دروـم  رد  هـک  دوـب  نـیا  هیواـعم  ضرغ  ءادهـشلاوبا ص 73 ـ  [ 190]
اربم ماهتا  نآ  زا  یلع  هکنیا  اب  متخاس ، مهتم  وا  لتق  هب  تیاضر  ای  نامثع  لتق  رد  تکرش  هب  ار  وا  متفای و  نامثع ، لتق  تبسانم  هب  ترـضح 

لتق و نیکرحم  ءزج  ریبز  هحلط و  هشیاع و  دـننام  دـندرک ، اپ  رب  اه  هنتف  نامثع ، یهاوخنوخ  مسا  هب  هک  رگید  ناسک  هیواعم و  دوخ  هدوب و 
. دوب زجاع  زین  اهتمهت  ارتفا و  هنوگ  نیا  زا  زاب  گنرین  ساّیس و  هیواعم  نیسح ، دروم  رد  یلو  دندوب  نامثع  هیلع  بالقنا 

ص 59. ءادهشلا ، وبا  [ 191]
ص 139. تاذلا ، ومس  یف  ینعملا  ومس  [ 192]

ص 140. ینعملا ، ومس  [ 193]

ص 139. ینعملا ، ومس  [ 194]
ص 245. صاوخلا ، ةرکذت  [ 195]

ص 183. نیبغارلا ، فاعسا  1724 ـ  ص 333 ـ  ج 1 ، هباصالا ، [ 196]
.1724 ص 333 ـ  ج 1 ، هباصالا ، [ 197]

ف 60. ص 93 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 198]

ف 7. ص 147 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 199]
ص 153. یمزراوخ ، لتقم  [ 200]

مه اجنیا  رد  دش  لقن  ریبز  نبا  هبطخ  همجرت  زا  يرصتخم  يربط  خیرات  زا  تداهـش ، ساکعنا  لصف  رد  ص 288 ، صاوخلا ، ةرکذت  [ 201]
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. دیدرگ لقن  تشاد  لصف  نیا  اب  هک  یطابترا  تافاضا و  تبسانم  هب  هرکذت  زا 
قالخا داسف  تابکن  رد  ینامـسآ ، هعماج  ياه  همانرب  یقالخا و  شزرارپ  میلاعت  نتـشاد  اب  ناناملـسم  رگا  تسا  فسأت  یـسب  ياـج  [ 202]

بادآ مئارک  یمالسا و  زاتمم  تافـص  زا  دنـشاب ، یم  یقالخا  تیندم  دقاف  هک  نیمز  برغم  للم  اه و  یحیـسم  زا  دیلقت  هب  دنوش و  راتفرگ 
شزیمآ ناوناب و  ناناوج و  نتخاس  فرحنم  فرش و  کته  یتریغ و  یب  یتفع و  یب  هب  هتسش و  تسد  دوب  مالـسا  للم  تاهابم  بجوم  هک 

ياهـشور نیا  هک  دنـشاب  هتـشاد  یتاعوبطم  تالجم و  دننک و  راختفا  داسف  هعـسوت  صقر و  رامق و  يراسگیم و  و  ناگناگیب ، اب  اهنآ  نداد 
نـشور ار  ناناوج  یناویح  زئارغ  شتآ  هحیبقروص ، اهـسکع و  زیگنا و  توهـش  ياهتـشذگرس  اه و  ناتـساد  راشتنا  اـب  جـیورت و  ار  دنـسپان 
قالخا رد  وا  قالخا  بادآ و  رگا  تسوا و  بادآ  قالخا و  تاداـع و  ياـقب  هب  هتـسباو  تلم ، ره  تیدوجوم  لالقتـسا و  هکنیا  اـب  دـنزاس 

عـضو سانـش ، هعماج  ماقمیلاع و  نادنمـشناد  قیدصت  هب  دوش . یم  مضه  هاوخان  هاوخ و  زین  وا  تیـصخش  لالقتـسا و  دـش ، مضه  نارگید 
زا یتامیلعت  اریز  تسین ؛ یعامتجا  میلاعت  یتیبرت و  ياه  همانرب  قالخا و  هفـسلف و  فعـض  هب  طوبرم  اهنآ  ینونک  فعـض  نیملـسم و  یلعف 

یعرـش و ياه  همانرب  زا  روما  ندـش  نوریب  مالـسا و  ماکحا  هب  اهنآ  ندوبن  مزتلم  نآ  تلع  هکلب  تسین . رت  عماج  رتراوتـسا و  مالـسا  میلاعت 
، دیدج مولع  عیانص و  لیمکت  اب  ناناملسم  دیاب  تسا . تعنص  یبرجت و  مولع  رد  اهنآ  فعض  یمالسا و  ياهفده  هیلاع و  فراعم  هب  لهج 

یقرت فرـص  دنیامن ، یم  اهیبرغ  تشز  بادآ  هدـیهوکن و  ياه  شور  زا  دـیلقت  فرـص  هک  ار  یئاهلوپ  هدرک  زاین  یب  ناگناگیب  زا  ار  دوخ 
دیدـج ندـمت  تافآ  قالخا و  داسف  زا  مه  دـنرادرب و  ماگ  تعرـس  هب  یقرت  هارهاش  رد  یمالـسا  ياـهروشک  مه  اـت  دـننک  تعنـص  ملع و 

هب هعجارم  هدز  برغ  ياهناملـسم  نیا  نآرق ، یتیبرت  شور  مالـسا و  یقالخا  میلاعت  زا  یهاـگآ  يارب  شاـک  يا  دـننامب . نوصم  ظوفحم و 
داسف تلذ و  فعـض و  هار  هک  ار  برغم  هار  هدزباتـش ، هناروک و  روک  ردق  نیا  و  دندومن ، یم  برغ  نادنمـشناد  هکلب  نیملـسم و  ياهباتک 

اهدرایلیم یحور  یتحاران  يرکف و  بارطـضا  دزوس و  یم  اهیبرغ  یقالخا  تاـبکن  شتآ  رد  اـیند  نونکا  . دـنتفرگ یمن  شیپ  تسا  قـالخا 
ءوس زا  زور  ره  تسین و  ناما  رد  هدـننک  ناریو  ياهحالـس  نابحاص  زآ  صرح و  یناـهگان  ناـیغط  زا  سکچیه  هدرک و  هراـچیب  ار  ناـسنا 

تمارک لئاضف و  رد  دـیاب  اهناملـسم  يرآ ، دوش . یم  هدنمرـش  نآ  لقن  زا  ناسنا  هک  میناوخ  یم  میونـش و  یماهزیچ  اهنآ  ملاظم  قالخا و 
. دنـشاب للم  نیرت  يوق  یمالـسا ، یگتـسبمه  داحتا  دیحوت و  هملک  هب  کسمت  اب  دنـشاب و  هنومن  تلم  تناما ، تفع و  ینمادکاپ و  سفن و 

یلاع عامتجا  کی  هب  ات  دـشاب  رت  هیبش  تیلهاج  ياهنارود  یحیـسم و  عاـمتجا  کـی  هب  اـهنآ  عاـمتجا  هک  دـسرب  یئاـج  هب  ناـشراک  دـیابن 
. یمالسا ناشخردو 

ص 102. ینعملا ، ومس  [ 203]
ات 106. ص 104  ینعملا ، ومس  [ 204]

ص 136. ءادهشلاوبا ، [ 205]
. نومضم انعم و  هب  لقن  ص 154 و 150 و 159 . ءادهشلاوبا ، [ 206]

ص 64. ءادهشلاوبا ، [ 207]
ص 148. ینعملا ، ومس  [ 208]
هیآ 82. فهک ، ةروس  [ 209]

ص 322. ج 4 ، رکاسع ، نبا  خیرات  زا  لقن  ینعملا ص 98  ومس  [ 210]
ص 99. ینعملا ، ومس  [ 211]
ص 97. ینعملا ، ومس  [ 212]

داهنـشیپ وا  هب  یتقو   » تفگ مالّـسلا ـ  هیلع  نیدباعلا ـ  نیز  ماما  ترـضح  نأش  رد  دـیزی  ار  هملک  نیا  ریظن  ص 148 ـ  ینعملا ، ومـس  [ 213]
یم اوسر  ار  ام  دورب  ربنم  هب  رگا  تفگ : دادـن و  هزاجا  دـیزی  دورب ، ربنم  هب  دـهد  هزاجا  و  دریذـپب ، ار  ترـضح  نآ  تساوخرد  هک  دـندرک 
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ْدَق ْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  اذه  : » دیربخ یب  نادناخ  نیا  راک  زا  امـش  تفگ : دمآ ؟ دهاوخ  رب  هچ  لاح  نینچ  رد  ناوجون  نیا  زا  دـنتفگ : وا  هب  دزاس .
ص 242. مومهملا ، سفن  اقز .» ِْملِعلا  اوُّقُز 

ص 378. ج 1 ، باعیتسا ، ص 20 . ج 2 ، هباغلادسا ، [ 214]
ص 73. ءادهشلاوبا ، [ 215]

، ءادفلا یبا  خیرات  ص 219 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 244 . صاوخلا ، ةرکذت  ص 20 . ج 2 ، هباغلادسا ، ص 382 . ج 1 ، باعیتسا ، [ 216]
ص 107. ج 2 ،

ص 183. نیبغارلا ، فاعسا  [ 217]
ص 150 و 151. ینعملا ، ومس  [ 218]

، ماعنا هروس  دهد . رارق  اجک  ار  دوخ  تلاسر  هک  دناد  یم  رتهب  ادـخ  ص 140. ج 3 ، رابخالا ، نویع  زا  لقن  ص 151 : ینعملا ، ومس  [ 219]
هیآ 124.

ـ  مالّسلا هیلع  نسح ـ  ترـضح  مان  هب  ار  تیاکح  نیا  ج 1،ص 89  يواسملاو ، نساحملا  رد  یقهیب  ص 151 و152 . ینعملا ، ومس  [ 220]
اطع رفن  کی  هب  مهرد  رازه  هاچنپ  ودـص  کی  ره  هک  هدرک  تیاور  راوگرزب  ردارب  ود  نیا  دوخ  زا  یتیاکح  هحفـص  نیمه  رد  هدرک و  دای 

. دندرک
. لآلا بقانم  یف  لآللا  دقع  زا  لقن  ص 152 و 153 : ینعملا ، ومس  [ 221]

ص 209. نیطمسلا ، ررد  مظن  [ 222]
ص 152. ینعملا ، ومس  [ 223]

هیآ 86. ءاسن ، هروس  دیهد . خساپ  نآ ، دننام  ای  نآ ، زا  رتهب  یشیاتس  هب  لباقم  رد  دیاب  زین  امش  دنک ، شیاتس  ار  امش  یسک  هاگره  [ 224]
ص 72. ءادهشلاوبا ، ص 159 . ینعملا ، ومس  [ 225]

ات 141. ص 139  ءادهشلاوبا ، ات 159 . ص 156  ینعملا ، ومس  ات 83 . فاحتالا ص 79  ات 212 . ص 203  ۀسایسلا ، ۀمامالا و  [ 226]
عبط 1950. یلعلا ، نوسح  هللادبع  هتشون  ۀیخیراتلا » ۀصق  بنیرا   » باتک [ 227]

لقن ار  نآ  لامجا  ام  هک  هچنآ  دوش . یم  هدید  نآ  رداصم  نیب  یتافالتخا  مالعا  یضعب  دننام  ناتساد  نیا  تایصوصخ  زا  یضعب  رد  [ 228]
. ۀسایسلا ۀمامالا و  رد  هبیتق  نباو  فاحتالا ، رد  يواربش  لقن  اب  تسا  قفاوم  میدرک 

. انعم هب  لقن  ص 119  ینعملا ، ومس  [ 229]

. انعم هب  لقن  ص 102  ینعملا ، ومس  [ 230]
ص 69. ج 4 ، بقانم ، [ 231]

ف 9. ص 184 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 232]

ف 9. ص 184 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 233]
. توافت كدنا  اب  ص 111 : نیبلاطلا ، لتاقم  ص 282 ـ  ج 3 ، لماک ، [ 234]

ص 304. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 280 ـ  ج 3 ، لماک ، [ 235]
ص 252. صاوخلا ، ةرکذت  [ 236]

ص 302. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  لتاقم ـ  بتک  [ 237]
ص 16. فاحتالا ، [ 238]

ُنَْحن َو  یـضَم  ْنَم  ُمَرْکَا  ِهللا  ُلوُسَر  يّدَـجَو  تسنیا : دنـشاب  ظفح  ار  نآ  تیب  لها  ناتـسود  زا  کی  ره  تسا  راوازـس  هک  تایبا  هیقب  [ 239]
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ْیحَْولاَو يدُْهلا  اَنیف  َو  اقِداص  َلِْزنُا  ِهللا  ُباتِک  انیفَو  ُرَفْعَج  ِْنیَحانَجلاوُذ  یعُْدی  یّمَع  َو  دَمْحَا  َِۀلالُس  ْنِم  یُّما  ُمِطافَو  ُرَهَْزن  ِْقلَْخلا  ِیف  ِهللا  ُجارِس 
ُرَْکُنی َْسَیل  ام  ِهللا  ِلوُسَر  ِسْأَِکب  اِنتالُو  یقْـسَن  ِضوَْحلا  ُةالُو  ُنَْحنَو  ُرَهَْجنَو  ِمانَالا  ِیف  اذـِهب  ُّرِـسَن  مِهِّلُک  ِساّنِلل  ِهللا  ُنامَا  ُنَْحن  َو  ُرَکْذـُی  ْریَْخلاـِب 

هک میدنوادخ  ياهغارچ  ام  تسا و  دارفا  نیرت  یمارگ  ادخ  لوسر  نم  ّدج  ُرَـسُْخی و  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  انُـضِْغبُم  َو  ۀَعیـش  ُمَرْکَا  ِساّنلا  ِیف  اُنتَعیـشَو 
( لاب ود  بحاص   ) نیحانجلاوذ هب  هک  تسا  رفعج  نم  يومع  و  ادـخ ) لوسر   ) دـمحا رتخد  نم  ردام  همطاف ، میـشخرد . یم  قلخ  ناـیم  رد 

دنوادخ ناما  مییام  و  دوش . یم  دای  یبوخ  هب  ام  هداوناخرد  یحو  تیادـهو و  هدـش  لزان  تقیقح  هب  ادـخ  باتک  ام  هرابرد  تسا . فورعم 
ار دوخ  ناتـسود  هک  رثوک  ضوح  ناراد  رایتخا  مییام  مینک . یم  وگزاب  مدرم  نیب  رد  اراکـشآ  ناهنپ و  ار  بلطم  نیا  مدرم و  همه ي  يارب 

زور ام  نانمشد  دنتسه و  ناوریپ  نیرت  یمارگ  مدرم  نیب  رد  ام  نایعیش  تسین . راکنا  ياج  بلطم  نیا  ادخ ، لوسر  ماج  اب  مینک  یم  باریس 
. دید دنهاوخ  نایز  تمایق 

ص 17 و 20. فاحتالا ، [ 240]
. انعم هب  لقن  ص 16 و 17 : فاحتالا ، [ 241]

ص 295. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 345 ـ  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 242]
ص 482. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 243]

ص 71. ءادهشلاوبا ، [ 244]
ات 169. ص 163  ءادهشلاوبا ، [ 245]

. ینعمب لقن  ص 185  [ 246]
ص 115. ینعملا ، ومس  [ 247]
ص 117. ینعملا ، ومس  [ 248]

. تسا هدش  رکذ  لتاقم  هربتعم  بتک  رد  هک  تسا  اروشاع  زور  رد  مالّسلا  هیلع  دیهش ـ  ماما  هبطخ  زا  یتمسق  [ 249]
ص 302. ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 250]

ص 118. ینعملا ، ومس  [ 251]
هیآ 10. رمز ، هروس  [ 252]

هیآ 96. لحن ، هروس  [ 253]
.46 هیآ ، لافنا  هروس  [ 254]

هیآ 24. هدجس ، هروس  [ 255]
هیآ 200. نارمع ، لآ  هروس  [ 256]

هیآ 65. میرم ، هروس  [ 257]
هیآ 153. هرقب ، هروس  [ 258]

ص 107. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 259]

ص 105. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 260]
. دنا هدمآ  تفگش  هب  نامسآ  هکئالم  وت  تماقتسا  ربص و  زا  یتسار  هب  و  [ 261]

هیآ 177. هرقب ، هروس  [ 262]
هیآ هرقب ، هروس  تسا . نایابیکـش  اب  ادخ  دـندش و  زوریپ  رایـسب ، یهورگ  رب  دـنوادخ ، نذا  هب  كدـنا  یهورگ  هک  هدـش  رایـسب  هچ  [ 263]

.249
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ص 11. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 188 . ءادهشلاوبا ، ص 468 . راخز ، ماقمق  [ 264]
ُّبُِحی ُهللاَو  ِساّنلا  ِنَع  َنیفاـْعلاَو  ِظـْیَْغلا  َنیمِظاـْکلا  َو  : »... نارمع لآ  هروس  هیآ 134  زا  یتمـسق  زا  تسا  یـسابتقا  مالغ  نیا  نانخـس  [ 265]

«. َنینِسْحُْملا
ص 161. ینعملا ، ومس  [ 266]

. لتقم بتک  ریاس  ص 350 و  راخز ، ماقمق  [ 267]
ص 390. راخز ، ماقمق  ص 172 . ءادهشلاوبا ، [ 268]

هیآ 43. يروش ، هروس  [ 269]
بتک رد  هدـش و  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  يا  هیعدا  عماج و  حـیاصن  ظعاوم و  هغیلب و  هحیـصف و  ياه  هبطخ  و  اسآ ، زجعم  تاـملک  [ 270]
میلاقا مکاح  تحاصف و  کلم  کلام  شراوگرزب  ردـپ  دـننام  زین  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  ناهرب  کـی  ره  تسا  طبـض  هصاـخ  هماـع و 

َرْخَـصلا ُِقْلفَت  یتَّلا  ِدادُـحلا  ِمِشاه  یَنب  ُۀَنِْـسلَا  اهَّنِکل  : » تفگ دـیزی  هب  اسر  راـتفگ  اویـش و  قطنم  نآ  فصو  رد  هیواـعم  تسا . هدوب  تغـالب 
، دـنرادرب ایرد  زا  هچ  ره  هکنانچمه   ) دریگ یم  هرهب  ایرد  زا  دفاکـش و  یم  ار  گنـس  يزیت  زا  مشاه  ینب  ياهنابز  نکل  رْحَْبلا » َنِم  ُفْرغَتَو 

ص 162. ینعملا ، ومس  دوش » یمن  مامت  ناشبلاطم  دنیوگب ، نخس  ردق  ره  مه  اهنآ  دوش ، یمن  مک  ایرد  بآ 
463 و464. ص 455 ، ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  تسا : رداصم  نیا  زا  دـش  هتـشون  هچنآ  لوضفلا  فلح  هب  عجار  [ 271]
و ص 101 . ج 1 ، هیوبنلا ، ةریسلا  ص 157 . ج 1 ، ۀیبلحلا ، ةریسلا  ص 168 . ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 144 و 145 . ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس 

هعزانم تیاکح  هدش  لقن  دندوب ، هدومن  تکرش  نآ  رد  هک  شیرق  لئابق  نیب  رد  نامیپ  نیا  مارتحا  رابتعا و  هب  عجار  هک  یتایاکح  هلمج  زا 
هک رگید  هعزانم  نینچمه  دش و  عقاو  دوب  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  کلم  هک  ینیمز  رد  هیواعم  و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  نایم  هک  تسا  يا 
هب ار  اهنآ  ترضح  نآ  دننک . متس  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  رب  دنتـساوخ  یم  دیلو  هیواعم و  داد  يور  هنیدم  مکاح  دیلو  ترـضح و  نآ  نیب 
نبا هریس  هب  دوش  عوجر   ) دنتـشگ میلـست  ترـضح  نآ  قح  هب  ات  تشادزاب  دندوب  هدرک  هدارا  هک  یمتـس  زا  هدرک و  دیدهت  لوضفلا  فلح 

(. ص 464 ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 146 . ج 1 ، ماشه ،
ص 62. ءادهشلاوبا ، [ 272]

ص 79. برالا ، ۀیاهن  [ 273]
زین داقع  تسا  وا  بسن  رد  هک  يا  ههبش  ناوکذ و  هب  عجار  ۀیفاکلا ص 115 -  حئاصنلا  ص 456 و 467 ـ  ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 274]
يا ههبـش  نیاربانب  دومن . یفن  شیرق  زا  ار  وا  هیواعم  روضح  رد  ًاحیرـص  هک  دنک  یم  لقن  هباّسن  لفغد  زا  ص 47  ءادهشلاوبا ، رد  یناتساد 

. هدناوخ دوخ  رسپ  هیما  ار  وا  هک  هدوب  یمالغ  ای  هدوب  انزلادلو  ای  ناوکذ  هک  تسین 
ص 21. مصاختلا ، عازنلا و  [ 275]

رکذ هب  ام  هدـش و  دای  نآرق  رد  نعل  هب  هک  یتخرد  مدرم و  ناـحتما  شیاـمزآ و  يارب  زج  دوبن  میداد ، هئارا  وت  هب  هک  ییاـیؤر  اـم  و  [ 276]
. دیازفین يزیچ  دیدش  راکنا  رفک و  نایغط و  زج  اهنآرب  نکیل  میناسرت و  یم  ار  اهنآ  میظع  تایآ  نیا 

ریسفت يروباشین  ریسفت  ص 9 . ءافلخلا ، خیرات  ـ  ص 6 ص 444 و ج 4 ، ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  ص 191 -  ج 4 ، روثنملا ، ردلا  [ 277]
ص 424. ص 6 ، نایبلا ، عمجم  ردق . هروس 

ص 110. ۀیفاکلا ، حیاصنلا  [ 278]
ص 355. ج 1 ، ۀیبلحلا ، ةریسلا  ص 110 . ۀیفاکلا ، حیاصنلا  [ 279]

ص 110. ۀیفاکلا ، حیاصنلا  [ 280]
. دوش عوجر  ریدغلا ج 8  ص 111 و  ۀیفاکلا ، حیاصنلا  باتک  هب  [ 281]
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نیمه ًارهاظ  هدرک و  تیاور  شردپ  هطساو  نودب  ادخ  لوسر  زا  معطم  نب  ریبج  زا  ج 1  هیبلحلا ، ةریسلا  ص 24 . مصاختلا ، عازنلا و  [ 282]
. ملعا هللاو  دشاب  يولب  هدیبع  نب  معطم  رسپ  لوا  ثیدح  يوار  هکنآ  رگم  تسا  حیحص 

. روزج تغل  ص 194 : ج 1 ، ناویحلا ، ةایح  [ 283]
ص 354. ج 1 ، هیبلح ، هریس  ص 248 . ج 8 ، ریدغلا ، [ 284]

ص 25. ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 285]
. هدش لقن  زین  ص 381  ج 4 ، كردتسم ، رد  مکاح  زا  و  ص 34 . ج 2 ، هباغلادسا ، ص 354 . ج 1 ، هیبلح ، هریس  [ 286]

ح 90. ص 39 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  [ 287]
ص 399. ص 62 و ج 2 ، ج 1 ، ناویحلا ، ةایح  [ 288]

ص 353 و ج 1 ، هیبلح ، هریـس  ص 354 . ج 1 ، ماشه ، نبا  هریـس  ص 34 . ج 2 ، هباغلا ، دـسا  ص 444 . ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  [ 289]
ص 399. ص 62 و ج 2 ، ج 1 ، ناویحلا ، ةایح  . 354

ص 114. ۀیفاکلا ، حیاصنلا  [ 290]
ص 50. ج 2 ، لماکلا ، ص 356 . ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 353 . ج 1 ، هیبلحلا ، ةریسلا  [ 291]
. دینک هعجارم  ریسفت  ياهباتک  هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  عالطا  يارب  . 6 هیآ تارجح ، هروس  [ 292]

ص 91. ج 5 ، هباغلادسا ، [ 293]
ص 411. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 294]

رد هیواعم  بجعتلا »  » باتک رد  یکچارک  همالع  لقن  هب  اـنب  ص 294 ـ  ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 412 ـ  ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 295]
هام شـش  ای  جنپ  راچان  دوب  هدش  رده  شنوخ  نوچ  درک ، شنزرـس  دوب  هدروآ  مالـسا  هکنیا  دروم  رد  ار  شردپ  هدوب و  نمی  رد  حتف  لاس 

. دروآ مالسا  ربمغیپ ، تافو  زا  شیپ 
ص 433. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 296]
ص 443. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 297]

رب و  داد ، تموکح  اهرهـش  رد  ار  هّیما  ینب  تسناوت  ات  درک و  لـمع  شا  هدازومع  تیـصو  هب  مه  ناـمثع  ص 87 ـ  ج 4 ، باعیتسا ، [ 298]
. دندرک متس  ملظ و  دنتساوخ  یم  هچره  ات  تخاس  طلسم  اهناملسم 

.4046 ص 179 ـ  ج 2 ، هباصالا ، [ 299]
ص 443. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 300]
ص 444. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 301]

ص 51. ج 2 ، رصتخملا ، ص 72 ـ  ج 4 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 302]
ص 24. ءادهشلاوبا ، [ 303]

ص 219. ج 10 ، ریدغلا ، یقرواپ ص 209 . صاوخلا  ةرکذت  [ 304]
ص 110. ج 2 ، باعیتسالا ، [ 305]

ص 220. ج 2 ، لماکلا ، [ 306]
ص 341. ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 307]

جهن حرش  ص 170و  ج 10 ، ریدغلا ، هدربمان و  باتک  هب  دوش  هعجارم  دـنه  قباوس  حرـش  عالطا  يارب  ص 115 ـ  هیفاکلا ، حیاصنلا  [ 308]
ص 134. هینیسحلا ، سلاجملا  رصم و  میدق  پاچ  ص 111 ، ج 1 ، هغالبلا ،
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ص 5075. ص 389 ، ج 2 ، هباصالا ، [ 309]
ص 134. هینیسحلا ، سلاجملا  ص 111 ، ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 170 . ج 10 ، ریدغلا ، ص 115 ـ  هیفاکلا ، حیاصنلا  [ 310]

ص 211. صاوخلا ، ةرکذت  [ 311]
ص 169. ج 10 ، ریدغلا ، [ 312]

ص 213 و 214. صاوخلا ، ةرکذت  [ 313]
ص 141. ج 10 ، ریدغلا ، ص 444 ـ  ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 314]

ص 139. ج 10 ، ریدغلا ، [ 315]
ص 142. ج 10 ، ریدغلا ، ص 444 ـ ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 316]

ص 142 و 143. ج 10 ، ریدغلا ، ص 19 ـ  ج 1 ، قیاقحلا ، رونک  ص 444 . ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 317]
ص 444. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 318]

، ریدغلا ص 299 ـ  ج 3 ، هباغلادسا ، ص 44 ـ  ج 2 ، باعیتسا ، ص 401 و 402 . هباصالا ج 2 ، ص 211 . ج 7 ، رکاسع ، نبا  خیرات  [ 319]
ص 96. هیفاکلا ، حیاصنلا  ص 180 و 181 ـ  ج 10 ،

ص 25. ۀعیشلا ، ۀنس و  نیب  مالسالا  [ 320]
ص 159. ،ج 3 ، لماک [ 321]

ج 3،ص58. بهذلا ، جورم  [ 322]
ص 70 و 71. ج 2 ، ةداعسلا ، ۀجح  [ 323]

یقشمد يانحوی  ردپ  نوجرس  نب  روصنم  هیواعم ، شترا  رادباسح  هیلام و  ریزو  قرشلا  مالعا  رد  یحیسم  لئوت » لانیدرف   » لقن هب  انب  [ 324]
هب وا  زا  سپ  روصنم و  نب  نوجرـس  هب  ار  یلام  روما  دیوگ : یم  ص 168  نازیملا » یف  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم   » باتک رد  داقع  تسا و  هدوب 

. تسا سویژرس  هتشاگن  ص 72  ج 2 ، هداعسلا ) ۀجح   ) رد هچنانچ  نوجرس  لصا  و  درک ـ  راذگاو  روصنم  شرسپ 
ص 72. ج 2 ، هداعسلا ، ۀجح  [ 325]

ص 84 و 85. هللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  ص 268 ـ  ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  یمزراوخ ص 198 . لتقم  [ 326]
انب ادـخ  لام  زا  ار  نآ  رگا  تفگ : رذوبا  ار ؟ خاک  نیا  ینیب  یم  هنوگچ  دیـسرپ : رذ  یبا  زا  تخاس  ار  ءارـضخلا »  » خاک هیواعم  یتقو  [ 327]

هدوب و هانگ  رـصق  نیا  نتخاس  لاح  ود  ره  رد  ینعی  یناگدننک  فارـسا  زا  سپ  يا  هتخاس  تدوخ  لام  زا  رگا  یناراکتنایخ و  زا  يا  هدرک 
(. ص 190 نایفس ، یبا  نب  ۀیواعم   ) يا هدرک  راتفر  ادخ  هدومرف  فالخ 

ات 189. ص 27 و 36 و 187  نازیملا ، یف  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  ات 99 ـ  ص 94  هیفاکلا ، حیاصنلا  [ 328]
ات ص 117. هیواعم ص 76  باتک  [ 329]

هدومن و راکـشآ  ًالماک  ار  هیواعم  تیعقوم  ماما و  تیعقوم  باـتک  نیا  رد  داّـقع  ات 75 ـ  نازیملا ص 41  یف  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  [ 330]
هیواعم هار  درمـش و  یمن  زیاج  ماما  ار  نآ  زا  فارحنا  هک  هدوب  یهلا  ینید و  میقتـسم و  قیقد و  رایـسب  هار  کـی  ماـما  هار  هک  هدرک  نشور 

رد دـنچره  ار  باـتک  نیا  هعلاـطم ي  تسا  هدوبن  ساـیقم  نازیم و  هجو  چـیه  هب  نآ  رد  نیملـسم  حـلاصم  تلادـع و  قح و  هک  هدوب  یهار 
. میئامن یم  هیصوت  رظن  لها  هب  تسین  هابتشا  زا  یلاخ  يدنچ  دراوم 

فقوم  » ناونع تحت  یلصف  هیواعم  باتک  رد  داقع  وا ، یهاوخنوخ  مان  هب  هیواعم  یـسایس  ياهیزاب  نامثع و  زا  یهاوخنوخ  هب  عجار  [ 331]
بصغ رثا  رد  مالسا  تفالخ  هک  یسایس  فیثک  ياهنایرج  هب  ار  هدنناوخ  یلو  تسا  رصتخم  هچ  رگا  هک  هتشاگن  نامثع » ۀیـضق  نم  هیواعم 

. دزاس یم  هاگآ  دش  التبم  نآ  هب  هّیما  ینب  ندمآ  راک  يور  صوصخ  توبن و  نادناخ  قح 
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ص 6. ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 332]

ص 7. ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 333]
ص 362. ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 334]

ص 164. نایفس ، یبا  نب  ۀیواعم  ءادهشلاوبا ص 75 . ص 12 . ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 335]
هک دتفا  یم  قافتا  اسب  تسین ، تیبرت  طیحم  تیصخش ، نیوکت  همات  تلع  رگید  ترابع  هب  تسینریذپان و  فلخت  یلک و  هدعاق  نیا  [ 336]

بسانم و ياه  طیحم  رد  هک  یناسک  سکعرب  دـنیآ و  یم  دوجو  هب  راـکزیهرپ  اـسراپ و  يدارفا  هدولآ  ياـه  طـیحم  رد  كاـپان و  دارفا  زا 
( ِّیَْحلا َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخی  َو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجرُْخی   ) قادصم دنیآ و  یمن  نوریب  ناحتما  زا  بوخ  دـنا  هدـش  گرزب  تیبرت  دـعاسم  طیارش 

يارب طیحم  يدب  و  تسا ، نکمم  هزرابم  مه  دساف  طیحم  اب  هک  تسنآ  لیلد  هکلب  درادـنرثا  طیحم  هک  تسین  نآ  لیلد  نیا  اما  دـنوش ، یم 
. تسین يراتفر  دب  رذع  نادب 

هینیسحلا ص 134. سلاجملا  راخز ص 229 و  ماقمق  هب  دوش  هعجارم  [ 337]
هیآ 51. هدئام ، هروس  دیریگم . یتسود  هب  ار  يراصن  دوهی و  نامیا ! لها  يا  [ 338]

ص 3. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ات 68 ، ص 66  ینعملا ، ومس  [ 339]
ص 6. ج 2 ، هداعسلا ، ۀجح  ص 84 و 85 ، هللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  ص 268 ـ  ج 3 ، لماکلا ، [ 340]

ص 21 و 3. ءادهشلاوبا ، [ 341]
ص 77. ءادهشلا ، وبا  [ 342]

ص 317. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 343]
ص 60. هللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  [ 344]
ص 60. هللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  [ 345]

ص 290. صاوخلا ، ةرکذت  ص 15 ـ  ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 346]
ص 15 و 16. ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 347]

ص 224. ج 2 ، ناویحلا ، ةایح  [ 348]
ص 221 و 222. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 584 ـ  راخز ، ماقمق  ص 285 و 276 ـ  صاوخلا ، ةرکذت  [ 349]

ۀمامالا و دـیئامرف : هعجارم  اهباتک  نیا  هب  همظعم  هبعک  ندرک  ناریو  هثیبخ و  تعیب  نآ  نیملـسم و  قانعا  متخ  هرح و  هعقاو  هب  عجار  [ 350]
، لاوطلا رابخالا  ات 199 . ص 195  ج 1 ، هیبلحلا ، ةریسلا  ص 139 و 140 . ءافلخلا ، خیرات  ص 11 . ات 232 و ج 2 ، ص 220  ۀسایسلا ج 1 ،
ص 298 و 299. صاوخلا ، ةرکذت  ات 19 . ص 17  ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 223 و 224 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ات 237 . ص 220  ج 1 ،

ص 310. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 370 . ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 470 . ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش 
هدیسلا ص 18 . فاحتالا ، ص 120 . نییبلاطلا ، لتاقم  ص 271 و 300 ، صاوخلا ، ةرکذت  ص 92 و 197 و 204 . ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  [ 351]

ص 58. لوسرلا ، ةدیفح  ص 12 . ج 6 ، خیراتلا ، ءدبلا و  ص 17 و 18 . بنیز ،
دناوخب زاوآ  وا  يارب  هوشع  اب  راکـشآ و  ینلع و  هک  دهاوخ  یم  دوخ  همیدن ي  هقوشعم و  زا  دیزی )  ) دحلم رعاش  تیب  دنچ  نیا  رد  [ » 352]

دناشونب و وا  هب  دوش  یم  هدیزگرب  بارش  يارب  نآ  روگنا ) تخرد   ) كات هک  ییاهبارش  زا  دهن و  رانک  ار  زیگنا  لالم  هنهک و  ياهناتساد  و 
دنیزگرب و دوخ  حاکن  هب  ار  يرگید  دشابن و  وا  رادید  دنموزرآ  گرم  زا  سپ  هک  دنک  یم  شرافس  وا  هب  درمش و  یم  لالح  ار  نآ  سپس 

بجوم هک  تسا  يا  هنهک  ياهثیدـح  هدـش  هتفگ  وت  هب  زیخاتـسر  ثعب و  زا  هچنآ  دـیوگ  یم  هدـش و  زیخاتـسر  تایح و  رکنم  نآ  زا  سپ 
تراسج و مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر ـ  ترضح  سدق  ماقم  هب  سپس  ددرگ و  یم  تاوهش ) بارش و  ندش  شومارف  و   ) بلق وهس 
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«. تسا هدومن  تناها 
ص 291. صاوخلا ، ةرکذت  [ 353]
ص 261. صاوخلا ، ةرکذت  [ 354]

ص 189. نازیملا ، یف  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  [ 355]
هیآ 201. هرقب ، هروس  [ 356]

هیآ ي 27. ءایبنا ، هروس  [ 357]
هیآ 99. تافاص ، هروس  [ 358]

هیآ 79. ماعنا ، هروس  [ 359]
...(. َُهل َکیرَش  ال  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  یتامَم ِِهللا  َو  َيایْحَم  َو  یکُُسن  َو  یتالَص  َّنِا  ُْلق  : ) ماعنا هروس  زا  تایآ 161 و 162  زا  ماهلا  اب  [ 360]

تنعل خیبوت و  داب  هب  دیابن  ار  اهنآ  طقف  دنتسین و  اهنت  قح  كرت  يدام و  هدنبیرف  رهاظم  شتسرپ  رد  هفوک  مدرم  هک  تسنیا  فاصنا  [ 361]
اب دنراذگ ، یم  اهنت  ار  نید  نایماح  نید و  دـنور و  یم  هفوک  لها  شور  نامه  هب  هک  دنتـسه  هدوب و  ینامدرم  زین  راصعا  رئاس  رد  تفرگ .

زورما تسا و  یقاب  نیـسح  دصقم  فده و  یلو  دنرادن  ار  نیـسح  تیـصخش  ماقم و  دننک ، یم  قح  هب  توعد  هک  یناسک  هک  توافت  نیا 
زا سرت  اهفرح ، ندوبن  یکی  فالتخا و  هقرفت و  اهروشک و  هیزجت ي  نانآ و  یتسس  فعـضو و  ناناملـسم  ياه  يراتفرگ  هدمع  تلع  مه 

: دومرف مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مظعا ـ  ربمغیپ  هک  تسا  تیاور  رد  هچنانچ  تسا . گرم  زا  تشحو  ایند و  بح  يدام و  عفاـنم  لاوز 
ءاثُغ ْمُکَّنِکلَو  ِةَْرثَک  ْنِم  َْلب  َلاق : هللا  َلوُسَر  ای  ذئموَی  ۀِلق  نِم  ْمَا  اُولاق  ِعاصِقلا  یَلَع  ُۀلِکالا  یعادَت  امَک  ُمَمُْالاَو  مُْکیَلَع  یعادـَت  اذِا  ْمُِکب  َفیَک  »

ره زا  نانمـشد  دنروآ  موجه  امـش  رب  هک  یتقو  نآ  دوب  دـیهاوخ  هنوگچ  «. » توَملا ُۀـّیهارک  َو  اینُّدـلا  ُّبُح  مَُکبُوُلق  َنَهْوَأ  دَـق  ِلیبَّسلا  ِءاثُغَک 
: دومرف تسام ؟ تیعمج  یمک  ببـس  هب  نیا  هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع  اه ! هساک  رب  ناگدـنروخ  ندروآ  موجه  دـننام  يا !؟ هلیبق  تما و 

یتسود ار  امش  ياهلد  هدرک ، هتشابنا  لیس  هک  دنتسه  يا  هدیکشخ  ناهایگ  وچمه  امـش  نکل  تسا ، دایز  تقو  نآ  رد  امـش  تیعمج  هکلب 
یعادَت اذِا  ْمُِکب  َْفیَک   » هدـش لقن  زین  نتم  نیا  هب  روکذـم  تیاور  هک  دـنامن  یفخم  و  تسا .» هدرک  تسـس  گرم  ندوب  دـنیاشوخان  ایند و 

لقن نارگید  داقع و  هچنانچ  ناورم  ینب  ًالقا  اـی  دنتـسه  یمور  ًالـصا  هّیما  ینب  هکنآرباـنب  تسا  نکمم  ریدـقت  نیا  رب  و  رَفْـصَالاُوَنب » مُْکیَلَع 
هکنآ اب  ناناملـسم  دندرک و  زاب  نهد  یمالـسا  عماوج  ندیعلب  يارب  هک  دنـشاب  ناورم  ینب  هّیما و  ینب  نامه  رفـصالا  ینب  زا  دارم  دنا  هدرک 
قوقح زا  ار  اهنآ  هّیما  ینب  ات  دـندرکن  عافد  مالـسا  زا  دوب  هدـش  تسـس  ناـشیاهلد  اـیند  بح  گرم و  سرت  زا  نوچ  دوب  داـیز  ناـشتیعمج 

. دندومن مورحم  مالسا 
ص 251. صاوخلا ، ةرکذت  ص 290 . ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 362]

ص 108. البرک ، هلطب  ص 75 ، ءادهشلاوبا ، ص 86 . نیعلا ، راصبا  [ 363]
ف 8 ص 160. یمزراوخ ، لتقم  [ 364]

ص 218. ف 10 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 365]
ص 278. ج 3 ، لماک ، ص 31 ـ  ج 4 ، يربط ، [ 366]

ص 91 و 92. هللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  ص 292 . ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 367]
ص 191 و 192. یمزراوخ ، لتقم  [ 368]

ص 333. راخز ، ماقمق  [ 369]
ص 346. مثعا ، نبا  خیرات  همجرت  ص 263 و 264 . ماقمق ، ف 9 . ص 187 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 370]

ص 215. نیطمسلا ، ررد  مظن  ص 359 . ماقمق ، [ 371]
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تسایس رد  دیاب  ادخ  درم  هک  تسین  نیا  تشادن  یسایس  دصقم  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  میئوگ  یم  هکنیا  زا  ام  ضرغ  دوشن ! هابتـشا  [ 372]
ـ  دشاب تکاس  انتعا و  یب  نیملـسم  هعماج  تلذ  تزع و  داسف و  حالـص و  هب  فرط و  یب  رظن و  یب  هماع  روما  نایرج  رد  دیامنن و  هلخادـم 

جح تعامج و  زامن  زا  تادابع  یتح  مالسا ، ماکحا  رد  تسا . مالـسا  میلاعت  فالخرب  میهد ، یم  حیـضوت  مه  دعب  هچنانچ  شور  نیا  اریز 
يارب يراـکمه  مالـسا و  تکوـش  تمظع و  راـهظا  رفک و  لـطاب و  لـها  اـب  هزراـبم  ینعم و  نیا  هب  تسایـس  نید ، رگید  رئاعـش  هزور و  و 
مالسا ماظن  ساسا  رب  روما  نایرج  نسح  هب  هجوت  زا  یناکم  چیه  لاح و  چیه  رد  یناملسم  مالسا و  تسا و  دراو  نیملسم  یقرت  تفرشیپ و 

. دوبن ماقم  هاج و  تسایس و  دنسم  فرصت  تسایر و  بلط  مایق ، زا  شدصقم  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  هک  تسنیا  ضرغ  هکلب  تسین ـ  ادج 
هرکذت ص 251. ص 290 . ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 373]

ص 334. ماقمق ، ص 276 . ج 3 ، لماک ، ص 269 . ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 374]
ص 289. ج 4 ، يربط ، ص 275 ـ  ج 3 ، لماک ، [ 375]

رد ماما  فقوت  ندنام و  زا  ریبز  نبا  هک  دـنامن  هدیـشوپ  ص 116 ـ  راصبالارون ، ص 276 ـ  ج 3 ، لـماک ، ص 289 ـ  ج 4 ، يربـط ، [ 376]
دیاـمن هئربـت  ًارهاـظ  ار  دوخ  هک  دوب  نآ  يارب  تفگ  یم  ار  هچنآ  درک ، یمن  یهجوت  وا  هب  یـسک  ماـما  دوجو  اـب  اریز  تشاد  تهارک  هکم 

(. رگید ياهباتک  ص 93 و 94 و 95 و  البرک ، ۀلطب  ءادهشلاوبا ص 100 ـ  )
نیطمسلا ص ررد  فاحتالا ص 25 ـ  ص 150 ـ  یبقعلا ، رئاخذ  لثم  یظفل ـ  فالتخا  كدـنا  اب  رگید  ياهباتک  ص 353 و  ماقمق ، [ 377]

ص 160. هللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  ص 39 ـ  ج 2 ، ءایلوالا ، ۀیلح  316 ـ 
ص 354. ماقمق ، [ 378]

ص 278. ج 3 ، لماک ، ص 104 . البرک ، ۀلطب  ص 48 . نیعلا ، راصبا  [ 379]
ص ج 4 ، يربط ، ص 120 . هللا ، لوسر  اطبـس  نیـسحلا  نسحلا و  ص 156 ـ  ءادهشلاوبا ، ص 382 ـ  ماـقمق ، ص 9 ـ  نیعلا ، راـصبا  [ 380]

ص 113. البرک ، ۀلطب  217 ـ 
قحلا ص 121 و 122 . هللا ، لوسر  اطبس  نیـسحلا  نسحلا و  ص 157 ـ  ءادهشلاوبا ، ص 383 ـ  راخز ، ماقمق  ص 9 ـ  نیعلا ، راصبا  [ 381]

نمـشد تسود و  هک  دنداد  ناشن  دوخ  زا  ینامیا  مدق و  تابث  يراکادف و  اروشاع  زور  دندرک و  لمع  دنتفگ  هچنآ  هب  افو  اب  باحـصا  نآ 
. دندش ریحتم  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  نادناخ  هب  ناشتبحم  تماقتسا و  يرادیاپ و  افو و  زا 

هیآ 104. نارمع ، لآ  هروس  [ 382]
لقن یمزراوخ ص 189  لتقم  زا  تیـصو  رخآ  ات  کیلع » مالـسلا   » هلمج ص 112  ینعملا ، ومـس  ص 38 . ف 9 ، موـمهملا ، سفن  [ 383]

. تسا هدش 
ۀینیسحلا ص 143. سلاجملا  [ 384]

يارب ماما  هک  دمآ  شیپ  یتصرف  دندرک و  فقوت  اجنآ  رد  تحارتسا  يارب  ءالبرک  هب  ناشتکرح  ریسم  رد  ماما  هک  ییاهلحم  زا  یکی  [ 385]
. دیوگب نخس  ّرح  نایهاپس  اب  مّود  راب 

ص 353. ماقمق ، ص 280 ـ  ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 34 . ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 386]
ـ  مالّسلا هیلع  نیسح ـ  رظن  زا  نآ  رد  هحماسم  شهوکن  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  هب  نیا  زا  شیب  دهاوخب  یـسک  رگا  [ 387]
نآ زا  فرـشا ) فجن  ات 170 ط  ص 168   ) لوقعلا فحت  رد  هّرـس ) سّدـق   ) ینارح هبعـش  نب  یلع  نب  نسح  هک  يا  هبطخ  هب  دوش ، هاـگآ 

تربع مدرم ! يا  نومـضم : انعمب و  لقن  روطب  هبطخ  نیا  ياهتمـسق  زا  یـضعب  همجرت  کنیا  دیامن -  هعجارم  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح 
َنوُِّینّابَرلا ُمُهیْهنَی  الَْول  : » دومرف هک  تسا  يراـصن  دوهی و  راـبحا  شهوکن  نآ  و  هداد ، زردـنا  نآ  هب  ار  دوخ  ياـیلوا  ادـخ  هچنآ  هب  دـیریگب 

اُوناـکَو اْوَصَع  اـِمب  َکـِلذ  َمَیْرَم  ِْنب  یَـسیع  َو  َدُواد  ِناـِسل  یلَع  َلِیئارِْـسا  یَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َنُِعل  : » دوـمرف و  ْْمثِْـالا » ُمِِهلْوَـق  ْنَع  ِراـبْحالاَو 
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تشز و رادرک  نارگمتـس ، زا  هکنآ  يارب  تفرگ  بیع  اهنآ  رب  ادـخ  َنُولَعْفَی .» اُوناک  اـم  َْسِئَبل  ُهُولَعَف  رَْکنُم  ْنَع  َنْوَهاـنَتَی  ـال  اُوناـک  َنوُدَـتْعَی 
یم ادـخ  هکنآ  لاـح  دـندرک و  یمن  رکنم  زا  یهن  دنتـشاد ، هک  یمیب  دـندرب و  یم  اـهنآ  زا  هک  یعفاـنم  يارب  ار  ناـنآ  دـندید و  یم  داـسف 
یم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دـنرگیدکی  ياـیلوا  تاـنمؤم  نینمؤـم و  تـسا : هدوـمرف  دیـسرتب و  نـم  زا  دیـسرتن و  مدرم  زا  دـیامرف :

، راوشد ناسآ و  تابجاو  مامت  دوش ، اـپ  رب  هضیرف  نیا  رگا  هک  درب  ماـن  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسخن  ّتلع ، نیا  هب  ادـخ  . دـننک
اه تمینغ  ءیف و  نآ  اب  تسا . ناراکمتـس  اب  تفلاخم  ملاظم و  در  مالـسا و  هب  توعد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اریز  دـنوش ؛ یم  اپرب 

يراـکوکین هب  روهـشم و  شناد  هب  هک  یهورگ  يا  امـش  دـسر . یم  فرـصم  هب  درومب  اـجب و  هتفرگ و  هنیعم  دراوم  زا  تاقدـص  میـسقت و 
تزع و همه  نیا  هب  هک  تسین  ایآ  تسا . هداد  رارق  ار  امـش  مارتحا  تباـهم و  مدرم  لد  رد  ادـخ  دـیفورعم ! مدرم  یهاوخ  ریخ  هب  روکذـم و 

یم یهاتوک  ادـخ  قوقح  رتشیب  رد  امـش  هکنآ  اب  دـنراد  تشاد  مشچ  امـش  هب  ادـخ ، قح  هب  مایق  رد  هک  نیا  يارب  دـیا ، هدـش  لیان  یگرزب 
نمشد هک   ) دوخ ناکیدزن  ناسک و  اب  هن  و  دیشاب ، هدرک  يراکادف  ادخ  هار  رد  هک  دیتسه  یمدرم  هن  دیا و  هدومن  لذب  یلام  هن  امـش  دینک !

یم نآ  زا  نم  دیراد ! ار  وا  باذـع  زا  ناما  ادـخ و  ناربمغیپ  اب  يراوجمه  ادـخ و  تشهب  يانمت  لاح  نیا  اب  دـیا ، هدرک  ینمـشد  دـنیادخ )
ماقم و رد  هن  دینک . یم  هدافتسا  ءوس  دوخ  ماقم  زا  امش  هکنیا  يارب  دیوش  راتفرگ  ادخ  ياهباقع  زا  یباقع  هب  وزرآ  نیا  فالخرب  هک  مسرت 

تیذا رب  رگا  هک  دیئامـش  دینک . یم  يرای  دنیامن  یم  هفیظو  ماجنا  هک  ار  یناسک  هن  دینک و  یم  راتفر  دوخ  هفیظو ي  هب  دـیراد  هک  یتلزنم 
دوخ تلزنم  رب  ار  هملظ  یلو  دـیتشگ ، یم  روما  ردـصم  عجرم و  دـیدش ، تمحز ) جرخ و   ) هنوؤم لـمحتم  ادـخ  هار  رد  هدرک و  یئاـبیکش 

هب ندش  یضار  گرم و  زا  سرت  اب  امش  دنیامن ، راتفر  دوخ  تاوهش  تاهبش و  هب  اهنآ  ات  دیتشاذگاو  اهنآ  هب  ار  یهلا  روما  دیداد و  نیکمت 
راتفرگ و نانآ  دابعتـسا  رهق و  هب  یهورگ  سپ  دیدرپس  اهنآ  دادیب  تسد  هب  ار  نافیعـض  هدومن و  طلـسم  دوخ  رب  ار  اهنآ  یناف ، یگدنز  نیا 
هب هدرک و  ادتقا  رارـشا  هب  دنیامن و  یم  راتفر  دوخ  هاوخ  لد  اهاوه و  قفاوم  نانآ  دنا . هدش  بولغم  تشیعم  روما  فعـض  يارب  رگید  هورگ 

( دنتفگ یم  ازسان  مالّسلا ـ  هیلع  نینمؤملا ـ  ریما  هب  هک  نانآ  دننام   ) وگ تشز  یئوگنخس  يرهـش  ره  ربنم  رب  دنا . هدش  خاتـسگ  رابج  يادخ 
یـضاق مکاح و  ادـخ  دـنا  هتفرگ  نابرهمان  لامع  ناراکتنایخ و  ار  نیمز  يور  هک  نآ  لاـح  منکن و  بجعت  هنوگچ  اـبجع و  دـنا . هدراذـگ 

داد يارب  هن  تسا و  تنطلـس  رد  عـمط  تبغر و  يارب  هن  هدـش  رداـص  اـم  زا  هچنآ  یناد  یم  وـت  ایادـخ ! میراد . عازن  نآ  رد  هچنآ  رد  تسا 
ناگدیدمتس میهاوخ  یم  مینک ، راهظا  ار  حالـصا  وت  ياهرهـش  رد  هدرک و  راکـشآ  ار  وت  نید  ملاعم  میهاوخ  یم  هکلب  نمـشد ، زا  نتفرگ 

دیهدن ار  ام  فاصنا  دینکن و  يرای  ار  ام  رگا  مدرم ) يا   ) امش سپ  دوش  لومعم  وت  ماکحا  ضئارف و  ننـس و  هتفرگ و  رارق  ناما  نامـض  رد 
َو اْنلَّکََوت  ِْهیَلَع  هللا  اَُنبْسَح  َو  دنیامن ، یم  مادقا  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلص  امش ـ  ربمغیپ  رون  ندرک  شوماخ  رد  دندرگ و  هریچ  امـش  رب  ناراکمتس 

. ُریصَْملا ِْهَیِلا  َو  اْنبَنَا  ِْهَیِلا 
دنزب و ار  ناشندرگ  دـننک ، يراددوخ  تعیب  زا  ریبز  نبا  نیـسح و  رگا  دوب  هتـشون  دـیلو  هب  ًاحیرـص  یمزراوخ  یبوقعب و  لقن  هب  انب  [ 388]

(. ص 180 ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 15 ـ  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   ) دتسرفب وا  دزن  هب  ار  ناشیاهرس 
. رگید ياهباتک  ص 184 ف 9 و  یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 113 و 114 ـ  ینعملا ، ومس  [ 389]

ص 252. صاوخلا ، ةرکذت  [ 390]
ص 262. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 391]

ص 118. تاذلا ، ومس  یف ـ  ینعملا ، ومس  [ 392]
هلاقم 10. لصف 5 ، افش ، تایهلا  [ 393]

، دنتسین مالسا  ماکحا  هب  مزتلم  هک  یناسک  هشیپ و  متس  نارادمامز  تعاطا  هدیسر  تنـس  لها  قرط  زا  هک  يرابخا  بسحرب  هکنیا  اب  [ 394]
هّماع حلاصم  عرش و  ظفاح  هک  تسا  ینارادمامز  هب  فرصنم  مه  هدیـسر  قلطم  روطب  ارما ، زا  تعاطا  هب  عجار  هک  یتایاور  و  تسین ، زیاج 

تعاطا تفای  تموکح  سک  ره  زا  هک  هدوب  نیارب  تنس  لها  رتشیب  شور  هدش  هدهاشم  ًالمع  هچنآ  کلذ  عم  دنـشاب . یمالـسا  ياهفده  و 
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ریما هفیلخ و  ار  اهنآ  و  هتـشاد ، تیعبت  ناراکمتـس  قاّسف و  سابع و  ینب  هربابج ي  دیزی و  جاجح و  دـیلو و  دـننام  ینارادـمامز  زا  هدومن و 
تعاطا هنوگ  نیا  تدـش  هب  هدرک و  در  ار  شور  نیا  اهنآ  گرزب  نیرکفتم  زورما  یلو  دندرمـش ، یم  هعاطالا  بجاو  هدـناوخ و  نینمؤملا 

. دنا هتشادرب  هدرپ  دوخ  ناینیشیپ  ياطخ  يور  زا  هتفرگ و  داقتنا  داب  هب  ار  هرجف  هقسف و  زا 
دننام یگنـس  تفالخ ، راـبرد  صوصخم و  خاـک  هار  رد  هک  دوب  نیا  ساـبع  ینب  نتفرگ ) یگدـنب  هب   ) دابعتـسا ياـه  هنومن  زا  یکی  [ 395]
مزاع نارگد  ناهاشداپ و  ناگرزب و  زا  سک  ره  هک  دوب  نیا  رب  مسر  و  دـندوب ، هتخادـنا  یـسلطا  هچراپ  نآ  رب  هدرک و  بصن  دوسالا  رجح 

کیباتا بناج  زا  یتلاسر  يادا  يارب  یلاف  لیعمـسا  نیدـلادجم  مان  هب  اـملع  زا  یکی  یتقو  دیـسوب . یم  ار  گنـس  نیا  دوب ، هفیلخ  تاـقالم 
ار نآرق  دراذگ و  گنس  نآ  رب  ار  دیجم  نآرق  راچان  دندرک ، مزلم  ار  وا  نوچ  درک ، يراددوخ  گنس  نآ  ندیسوب  زا  دمآ  دادغب  هب  سراف 

(. افصلا ۀضور   ) دیسوب
هیآ 40. فسوی ، هروس  [ 396]

هیآ 45. هدئام ، هروس  [ 397]

هیآ 47. هدئام ، هروس  [ 398]
هیآ ي 36. بازحا ، هروس  [ 399]

هیآ ي 64. نارمع ، لآ  هروس  [ 400]
دـننک و کشخ  هک  یقیرط  ره  هب  یهام  ای  دنفـسوگ  ای  واگ  هدرک ي  کشخ  تشوگ  دوس ، کمن  هدرک و  کشخ  تشوگ  دـیدق : [ 401]

(. دیمع گنهرف  . ) دنرادهاگن
ص 219. ةدوملا ، عیبانی  [ 402]

خ 32. ص 76 ، ج 1 ، هغالبلا ، جهن  [ 403]
روکذم دوخ  دراوم  رد  هک  دنتـشاد  زین  رگید  تافلخت  كدف ، نتفرگ  تفالخ و  بصغ  هلأسم ي  رب  هوالع  زین  رفن  ود  نیا  کلذ  عم  [ 404]

ات 180 و ص 147  ج 3 ، هغالبلا ، جـهن  هب  دوش  عوجر   ) دوب ضورقم  لاملا  تیب  هب  مهرد  رازه  داتـشه  درم ، رمع  یتقو  هک  يروط  هب  تسا 
(. ریدغلا باتک  هب  ات 191 و  ص 166  ج 4 ،

زا ار  ناناملـسم  يا  هقباس  یب  راک  نینچ  اـب  هک  دوب  يرمع  يرفن  شـش  ياروش  هجیتن ي  نیا  دوبن  فداـصت  نیا  بطق ! دیـس  ياـقآ  [ 405]
اهناملـسم عقوم  نیا  رد  نیقی  روطب  دوبن  اروش  نیا  رگا  درک و  هاتوک  شقح  زا  ار  یلع  تسد  هدرک و  عونمم  هفیلخ  باـختنا  يأر و  راـهظا 

. دندرک یم  باختنا  ار  یلع 
ص 585. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 406]

راک رد  زین  دنتسناد  یم  دوخ  تسایس  حالـص  هب  ار  نامثع  لتق  هک  هحلط  هشیاع و  هیواعم ، دننام  یناسک  ياه  تسد  نایرج  نیا  رد  [ 407]
. تسین نآ  حرش  لحم  باتک  نیا  هک  دوب 

هک ار  هرـصایق  هرـساکا و  مسر  نیملـسم  ناهدـنامرف  یمومع  شور  ربمغیپ و  هریـس  فالخرب  تفای  تراما  ماش  رد  یتقو  زا  هیواـعم  [ 408]
یم نوریب  ماظن  هراوس  اب  باهذ  بایا و  ماـگنه  وا  تخاـس . هدـنز  دوش  یم  هعماـج  قوقح  بلـس  یتسرپ و  رـشب  مدرم و  دابعتـسا  هب  یهتنم 

وا رب  دـنچ  ره  دـید و  ماظن  هراوس  یتمیق و  ساـبل  زخ و  هبج  اـب  ار  هیواـعم  هدرک ) لـقن  دعـس  نبا  هچناـنچ   ) دـمآ ماـش  هب  رمع  یتقو  دـمآ ،
رد و  ص 174 ) هیفاـکلا ، حـئاصنلا   ) تشاذـگ دوخ  لاـح  هب  ار  وا  تفریذـپ و  ار  وا  هجوماـن  رذـع  یلو  دز  وا  رـس  رب  هرد  و  درک ، ضارتعا 

«. تسا برع  يارسک  نیا   = برعلا يرسک  اذه  : » تفگ یم  رمع  هک  هدرک  لقن  ص 386 ) ج 4 ،  ) هباغلادسا
ناناملسم نوؤش  رد  تلاخد  زا  ار  هیما  ینب  داد و  یم  رارق  دوخ  یقیقح  ریسم  رد  ار  مالسا  دوب  هدشن  دیهش  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  رگا  [ 409]

. درک ضوع  ار  خیرات  ریس  طخ  يدارم  مجلم  نبا  تواقش  یلو  تشاد  یم  رانکرب 
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ص 43. یسایسلا ، دادبتسالا  مالسالا و  [ 410]
ص 180 و 181. مالسالا ، یف  ۀیعامتجالا  ۀلادعلا  [ 411]

ص 181. مالسالا ، یف  ۀیعامتجالا  ۀلادعلا  [ 412]
ص 73. تاذلا ، ومس  یف  ینعملا ، ومس  [ 413]

هنیک و هقرفت و  هب  ار  ناناملسم  داد و  رارق  دوخ  تسایـس  لوصا  زا  یکی  ار  نیملـسم  نیب  هقرفت  هنانئاخ  كانرطخ و  تسایـس  هیواعم  [ 414]
ادج مه  زا  ار  اهنآ  دوب  مسق  ره  هب  دـنیبب و  افـص  حلـص و  ناناملـسم  لاجر  زا  رفن  ود  نایم  تسناوت  یمن  یتح  درک ، یم  کیرحت  فالتخا 

نادـناخ زج   ) هیما ینب  نیب  رد  یتح  دارفا ؛ نایم  لیابق ، نایم  هیرـصم ، هینامی و  نایم  مجع ، برع و  نایم  راصنا ، رجاهم و  نایم  تخاس ، یم 
لاس هدیمان و  تاعامجلا » قرفم   » ار هیواعم  دیاب  یخیرات  حیحـص  باسح  هب  داقع  لوق  هب  تخادنا و  یم  توادـع  ینمـشد و  نایفـس ) یبا 
یف نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  باتک  هب   ) درمـش یئادـج  هقرفت و  لاـس  دـنا  هتفگ  هعاـمجلا » ماـع   » طـلغ هب  هک  يرادـمامز ، هب  ار  وا  لالقتـسا 

. دوش عوجر  نازیملا )
ص 187 و 188. یسایسلا ، دادبتسالا  مالسالا و  [ 415]

ص 27 و 28. ینعملا ، ومس  [ 416]
ص 224 و 225. بهذلا ، جورم  [ 417]

ص 28. ینعملا ، ومس  [ 418]
ص 283. صاوخلا ، ةرکذت  [ 419]

هیآ هبوت ي ، هروس  . ) دوش یم  ام  بیـصن  يزوریپ ) ای  تداهـش   ) یبوخ ود  زا  یکی  هکنیا  زج  دـیراد ، يراظتنا  هچ  ام  هرابرد ي  وگب  [ 420]
(. ي 52

(. انعمب لقن   ) فرشا فجن  لاس 2 ص 6 ط  هرامش 9  لدعلا ، هلجم  [ 421]
هیلع یلع ـ  یتقو  هک  دوب  نیمه  دـندش  بکترم  تسایـس  نانادرگراک  ربمغیپ ، تلحر  زا  دـعب  راک و  زاغآ  رد  هک  یملاـظم  زا  یکی  [ 422]

زا هکنیا  اب  دندرک و  تعیب  هب  روبجم  ار  اهنآ  دندومن ، يراددوخ  رکب  یبا  تعیب  زا  راصنا  رجاهم و  زا  یعمج  مشاه و  ینب  رئاس  و  مالّـسلا ـ 
مه هتفاین  تیمـسر  تموکح  فالخ  رب  دوب و  هدـشن  رداص  قح  يوس  هب  تشگزاب  رظن و  دـیدجت  هب  توعد  يأر و  راهظا  زج  یلمع  اـهنآ 

دـشاب صاخـشا  ءارآ  زا  مارتحا  اروش و  رب  ینبم  هک  یتموکحرد  هک  دندش  بکترم  یمئارج  هدراذگ و  راشف  تحت  ار  اهنآ  دندرکن ، یمایق 
. تسین زیاج 

ص 199. ۀیعامتجالا ، ۀلادعلا  [ 423]
ص 110. نیسحلا ، نسحلا و  [ 424]

. دش رکذ  اقباس  هلمج  نیا  همجرت  ص 276 ـ  ج 3 ، لماکلا ، [ 425]
ف 10 ص 191. یمزراوخ ، لتقم  [ 426]

(. يرگید نابز  زا  میقتسم  روط  هب  يزیچ  ندینش  ههفاشم . هار  زا  ندینش   ) نتفگ نخس  رگیدکی  يوربور  ههفاشم : [ 427]
ص 214. نیطمسلار ، رد  مظن  ص 345 . ماقمق ، [ 428]

ص 347. ماقمق ، [ 429]
. دوش عوجر  ص 219 ؛ یمزراوخ ، لتقم  لماک ص 276 و  و  هرکذت ص 251 ، ص 289 و 290 و 269 و  يربط ج 4 ، خیرات  هب  [ 430]

هیآ ي 52. هبوت  هروس ي  اْیلُْعلا » َیِه  ِهللا  ُۀَِملَک  َو  [ » 431]
ص 130 و 131. ءادهشلاوبا ، [ 432]
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درک تـخادرپ  هـب  تیــصو  تداهــش  ماـگنه  رد  هـک  درک  ضرق  هفوـک  رد  مـهرد  دـصتفه  دوـخ  جراـخم  يارب  ملــسم  ترــضح  [ 433]
(. لتقم بتک  رئاس  ص 146 و  ءادهشلاوبا ، )

ص 71. ینعملا ، ومس  [ 434]
ص 317. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 435]

ص 53. ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  [ 436]
هیآ 195. هرقب  هروس  [ 437]

. جورب هروس ي  [ 438]
. تسا هتشاگن  هحفص  رد 400  نسحلا » حلص   » مان هب  سی ، لآ  یضار  خیش  همالع  هک  تسا  یباتک  هلمج  زا  [ 439]

ص 274. ج 2 ، بهذلا ، جورم  [ 440]
ج 2. بهذلا ، جورم  [ 441]

ص 159. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 442]
ص 62. نومکاحلا ، ۀعیشلا و  [ 443]

ص 13 و 14. ج 2 ، هباغلا ، دسا  [ 444]
ص 62 و 63. نومکاحلا ، ۀعیشلا و  [ 445]

ص394. ،ج3 ، بقانم [ 446]
ص19. هینیسحلا ، سلاجملا  [ 447]

هیآ 120. هبوت ، هروس ي  [ 448]
ص 24 ح 24. مومهملا ، سفن  [ 449]

دنوادخ َنوُِظفاَحل » َُهل  ّانِا  َو  َرْکِّذلا ، اَْنلََّزن  ُنَْحن  ّانِا   » هدعو ي بسح  رب  اریز  دندوبن ؛ مالسا  وحم  هب  رداق  هیما  ینب  دیوگب : یـسک  دیاش  [ 450]
َهِرَک َْول  َو  ُهَرُون ، َِّمُتی  ْنَأ  ِّالا  ُهللا  َیبْأَی  : » دننک یعـس  مالـسا  نانمـشد  هچره  دش و  دهاوخن  شوماخ  نآ  تیادـه  رون  و  تسا ، نید  نیا  ظفاح 

ضارقنا لالحمضا و  ضرعم  رد  نید  هنوگچ  نیاربانب  دیامن ، یم  دییأت  میمتت و  ار  مالسا  رون  دنک و  یم  ظفح  ار  نید  دنوادخ  َنوُِرفاْکلا »
َيِرْجَی ْنَا  ُهللا  َیبَأ   » تسا تاببسم  بابسا و  راد  ایند  نیا  هک  تسنیا  باوج  درک ؟ ظفح  ار  مالسا  و  داد ، تاجن  ار  نید  نیسح  روطچ  دوب و 

قح ياضق  هیهلا و  تیـشم  يارجا  بابـسا  دـننک ، یم  مایق  نید  زا  تیاـمح  رب  هک  یناـسک  و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  اِهبابْـسَِأب » ّـِالا  َرُومُْـالا 
هیلع یلع ـ  دوب و  یمالسا  یهلا  میظع  نامزاس  دیحوت و  خاک  نیا  یناب  ادخ  نامرف  هب  مّلسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  هچنانچ  دنتسه ،

رادیاپ اپرب و  نید  نیا  دوبن  وا  ریشمش  رگا  درک و  عفد  نآ  زا  ار  گرزب  تارطخ  ررکم  دوب و  نید  ظفاح  مالسا و  عفادم  رادساپ و  مالّسلا ـ 
. درک ظفحار  نید ، بئاصم  دئادش و  لمحت  تیمولظم و  مایق و  اب  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  دنام ، یمن 

دوب یسایس  مهم  تامیمـصت  ذخا  روش و  لحم  هک  بالک  نب  یـصق  هناخ ي  رد  شیرق  هک : تسنیا  هودنلا  راد  تیاکح  هصالخ ي  [ 451]
زا ار  دوخ  ربماـیپ  دـنوادخ  دـندرک . بیوصت  ار  ربمغیپ  لـتق  ناـگمه  هرواـشم ، زا  سپ  دـندرک و  عاـمتجا  دـنتفگ ، یم  هودـنلاراد  نآ  هب  و 
رد یلع  دنام . ظوفحم  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ ـ  ناج  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  گرزب  يراکادف  اب  تخاس و  ربخ  اب  اهنآ  دیک  میمـصت و 
هب يأر  نآ  هجیتن ي  هک  اروش  نیا  رد  دش . رثا  یب  نیکرـشم  رکم  دیک و  دیباوخ و  ربمغیپ  ياج  هب  دوش  ارجا  شیرق  هشقن ي  دیاب  هک  یبش 

(. ص 93 ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس   ) دنتشاد تکرش  هبیش  هبتع و  نایفسوبا ، دوب ، ادخ  ربمغیپ  مادعا 
ص 7. ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 220 ـ  ج 2 ، لماکلا ، [ 452]

ینب نانز  زا  دنه  ای  هلمر  رگا  هک  هدیـسر  یئاج  هب  هیما  ینب  يراتخم  دوخ  راشف و  يدازآ و  بلـس  راک  هک : تسا  نیا  رعاش  دوصقم  [ 453]
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. مینک یم  تعیب  وا  اب  میرادن  ندیشک  سفن  تردق  میتسه و  هیما  ینب  ملظ  هراچیب ي  سب  زا  ام  دننک  تراما  تموکح و  دزمان  مه  ار  هیما 
یم بوبحم  قح ) قلخ و  رظن  رد   ) ار اهنآ  نامحر  يادـخ  دـندروآ ، اجب  هتـسیاش  لامعا  دـندروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  ناـنآ  اـنامه  [ 454]

هیآ ي 96. میرم ، هروس ي  دنادرگ .
ك 84. ص 169 ـ  ج 3 ، هغالبلا ، جهن  [ 455]

هملک 384. ص 84 ، هرس ، سدق  دلاو  هللا  تیآ  موحرم  فیلأت  نافرع ، جنگ  [ 456]
ص 36. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 3 ـ  ج 2 ، ةداعسلا ، ۀجح  [ 457]

مالـسالا و  ) هدـش همجرت  یبرع  هب  هک  ناناملـسم » مالـسا و   » دوـخ باـتک  رد  يوـسنارف  فورعم  قرـشتسم  فزوـج )  ) وـنیر رتـکد  [ 458]
هتشاگن و ازع  ياه  تأیه  یناوخ و  هضور  و  مالّسلا ـ  هیلع  ءادهشلا ـ  دیس  يرادازع  هفسلف ي  نوماریپ  یقیمع  طوسبم و  حرش  نوملـسملا )

تفرشیپ هدرک و  هراشا  دراد ، هعیش  هعماج  رد  ناریا  هک  یتیزکرم  تایلامک و  تیبرت و  قالخا و  تسایس و  هبنج ي  زا  مسارم  نیا  دئاوف  هب 
ظفح اب  هک  هدرک  رظن  راهظا  هتسناد و  ءادهـشلا  دیـس  يراوگوس  هب  طوبرم  دنه ، لثم  طاقن  یـضعب  رد  صوصخب  ار  هعیـش  بهذم  ياقب  و 

هک يرایـسب  هوجو  فاقوا و  هب  هراشا  نمـض  سانـش  قرـش  نیا  دش . دهاوخ  رتشیب  هدنیآ  رد  هعیـش  یقرت  تکوش و  تیعمج و  مسارم ، نیا 
لام لذب  نید ، هب  توعد  غیلبت و  هار  رد  هعیش  ردقب  رگید  بهاذم  : » دیوگ یم  دیامن ، یم  فرص  ینیسح  يرادازع  يرازگرب  هار  رد  هعیش 

رد هعیـش  رفنکی  رگا  و  دنیامن ، یم  هار  نیا  رد  مالـسا  قرف  رئاس  هک  دشاب  یفراصم  ربارب  هس  دـیاش  دراد ، هعیـش  هک  یفراصم  دـننک و  یمن 
تقیقح رد  دنک و  یم  ارجا  هریغ  ماعطا و  ءارقف و  هب  قافنا  هضور و  سلجم  لیکـشت  زا  ار  مسارم  نیا  ییاهنت  هب  دـشاب ، مه  طاقن  نیرترود 

ماوع و قالخا  شرورپ  اناوت و  ناگدـنیوگ  ظاعو و  ابطخ و  تیبرت  رد  ینارنخـس ، هباـطخ و  ظـعو ، ربنم و  «. » دزادرپ یم  غیلبت  توعد و  هب 
زا هعیش  ماوع  هک  یعون  هب  دوش  یم  عقاو  ثحب  دروم  حرطم و  ربانم  رد  لئاسم  مامت  دراد . یـصاخ  تیعقوم  فراعم ، مولع  هب  ندرک  انـشآ 

یملع و یقرت  هنیمز ي  هعیـش  دـننام  يا  هعماج  چـیه  رد  مینک ، رظن  ملاـع  راـطقا  رد  رگا  دنرتانـشآ و  دوخ  بهذـم  دـیاقع و  هب  قرف  رئاـس 
هچنانچ تسا  رتشیب  هدـیدج  عیانـص  مولع و  بسک  يارب  اهنآ  یگدامآ  و  قرف ، نیرت  هتفرـشیپ  هعیـش  هقرف ي  و  تسین ، يداصتقا  یعانص و 

تفرشیپ توعد  غیلبت و  يورین  اب  هکلب  هدربن  شیپ  ریشمش  روز  اب  ار  دوخ  نید  هعیـش  تسا . رتدایز  تیعمج  تبـسن  هب  هعیـش  رگراک  دادعت 
ریاس سوجم و  دونه و  زا  یتاعامج  هکلب  ناناملـسم و  ثلث  ود  ابیرقت  هک  هدش  بجوم  يراوگوس  مسارم  يرازگرب  هب  اهنآ  مامتها  و  درک ،

رتشیب قرف  ریاس  زا  هدـنیآ  رد  هعیـش  تیعمج  میئوگب  تسا  نکمم  بابـسا  نیا  يور  دـننک . تکرـش  نیـسح  يازع  رد  اهنآ  اب  زین  بهاذـم 
ذوفن رگید  بهاذم  لها  للم و  رد  تسا  هتسناوت  دنیوج ، یم  تکرش  نآ  رد  مه  نارگید  هک  مسارم  سلاجم و  نیا  هلیـسو  هب  هعیـش  دوش ،
فرص اب  حیسم  نید  تفرـشیپ  يارب  یبرغ  نارادمتـسایس  هک  تسا  يرثا  نامه  نیا  دیامن و  غیلبت  نارگید  هب  ار  دوخ  بهذم  لوصا  دنک و 

رد ار  رئاعش  نیا  ریثأت  دراگن و  یم  یحرش  نآ  دئاوف  ازع و  تامالع  اهمچرپ و  اهتأیه و  هب  عجار  سپس  دننک ـ » یم  وزرآ  رایسب ، ياه  لوپ 
هک تسنیا  تسا  هعیـش  دـیؤم  هک  يرطف  یعیبـط و  يروما  زا  « ـ  دـیوگ یم  هدـش و  رکذـتم  داـحتا  لالقتـسا و  تکوش و  یتداـیز  داـحتا و 
رد هک  دنتـسه  یئاپورا  نافلؤم  ناگدنـسیون و  نیا  دنک .» يرای  ار  مولظم  تسا  لیام  تسا و  مولظم  رادفرط  دوخ  ترطف  عبط و  هب  سکره 

اهنآ ناگدنشک  یمحر  یب  يرگمتس و  شباحصا و  نیسح و  تیمولظم  دنسیون و  یم  ار  شباحصا  نیسح و  تداهـش  لیـصفت  ناشاهباتک 
ینادجو كاردا  يرطف و  روما  نیا  ولج  رد  دناوت  یمن  زیچ  چیه  ترفن ، اب  رگم  دنرب  یمن  ار  نیسح  ناگدنـشک  مان  دننک و  یم  قیدصت  ار 

يرکذ  » باتک رد  دـناوت  یم  دـهاوخب  سکره  تسا و  ینالوط  لصفم و  هلاـقم  نیا  دوش . هعیـش  بهذـم  تفرـشیپ  زا  عناـم  دتـسیاب و  رـشب 
بلاطم زا  یضعب  انعم  هب  لقن  هدرـشف و  هصالخ و  روطب  ام  دنک . هعلاطم  یلماع  رجاهم  همالع  فیلأت  ات 208 ، مود ص 204  دلج  نیسحلا »

رد ار  مسارم  نیا  دـئاوف  راثآ و  مه  رگید  للم  ياملع  رظن و  یب  علطم و  ناسانـشرواخ  هک  دـننادب  ناگدـنناوخ  ات  میدروآ  اـجنیا  رد  ار  نآ 
دننام زین  نارگید  تسین ، اـهنت  یهاوگ  نیا  رد  سانـشرواخ  نیا  تسا  یهیدـب  دـنراد . قیدـصت  یقرت  لالقتـسا و  تمظع و  تیلم و  ياـقب 

زا اما  دنیاتس ، یم  ار  هعیش  هفطاع ي  یتسرپ و  قح  شور  نیا  دنتسه و  هدیقع  نیمه  رب  ینیسح  تسایـس  رد  نیبرام )  ) یناملآ سانـشرواخ 
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اهنآ عفانم  ذوفن و  يارب  یبهذم  رئاعش  مسارم و  هنوگ  نیا  هک  يرطخ  هظحالمب ي  رامعتسا  نارودزم  مالسا و  نانمـشد  یهاگ  رگید  يوس 
توق ای  یلم  تردق  هدنهد ي  ناشن  هک  ار  يرهاظت  هنوگره  یلک  روطب  دنهد و  یمن  ناشن  قفاوم  يور  نآ  هب  دراد  یمالسا  ياهروشک  رد 
لقادح ای  و  لیطعت ، نآ  مسارم  دننک  یم  یعس  هدرمـش و  شیگدنام  بقع  هناشن  هدئاف و  یب  کبـس و  دنناوتب  ات  دشاب ، یمالـسا  تکوش  و 
تحت اجنآ  هک  داؤف  نامز  رد  دـش و  یم  ماجنا  هوکـشاب  رایـسب  اروشاع  مسارم  رخاوا ، نیمه  ات  رـصم  رد  هچنانچ  دوش ، رازگرب  راـصتخا  هب 
تریغ تمه و  رثا  رد  یلو  دـنوش ، لئاق  یئاهتیدودـحم  دنتـساوخ  یهاگهاگ  هچ  رگا  مه  قارع  رد  دـیدرگ . عونمم  دوب  سیلگنا  هیاـمحلا 

مایا رد  هک  هتشذگ  لاس  دوش . یم  رازگرب  تاقبط  مامت  تکرش  اب  تمظع و  هوکشاب و  هداعلا  قوف  نیعبرا  اروشاع و  مسارم  نونکا  نایعیش 
زا هک  قارع  ياه  هدکشناد  اه و  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  نارادازع  هوکشاب  گرزب و  تأیه  ًاصوصخم  مدوب ، فرـشم  البرک  اروشاع 
ملع یئانـشور  رد  اریز  درک ؛ یم  هجوت  بلج  رتشیب  اه  هتـسد  رثکا  زا  و  دوب . ینعم  اب  مظنم و  رایـسب  دندوب ، هدمآ  هرـصب  لصوم و  دادغب و 

رد هک  دنداد  یم  ناشن  دندوب ، هتـشون  اهمچرپرب  هک  یئاهراعـش  دندناوخ و  یم  هک  يراعـشا  اه و  هینایب  اب  تسا . رتذـفان  رئاعـش  نیا  ماجنا 
مامت تکرـش  يراکمه و  اـهنآ  تأـیه  هک  لاـح  نیع  رد  و  درک ، يرادرب  هرهب  ناوت  یم  رتهب  رئاعـش  نیا  زا  هتفرـشیپ  ياـیند  ملع و  طـیحم 
ربارب رد  نایوجـشناد  دیتاسا و  یگتخابن  دوخ  یمالـسا و  یلاع  روعـش  كرد و  يرکف و  دشر  لالقتـسا و  ناشن  درک ، یم  تباث  ار  تاقبط 

دنیامن یم  جرخ  یفازگ  ياهلوپ  دننک و  یم  اپ  رب  یتابـسانم  هب  یمـسارم  ندمتم  ياهروشک  رد  نونکا  يرآ ، دوب . ناگناگیب  ءوس  تاغیلبت 
ياهراک زا  دـنا  هدز  برغ  نارگید  دـنراد و  تورث  روز و  اـهنآ  نوچ  یلو  تسین  اـهناسنا  نأـش  روخ  رد  یناـسنا  قطنم  لـقع و  رظن  زا  هک 

ناج هب  ار  یئامن  ناسنا  هرکیپ ي  کی  دـننک ، یم  اپ  رب  هقباـسم  سکب  يزاـب  مسا  هب  دـننک ، یمن  بجعت  اـهنآ  راـجنهان  تاـکرح  تشز و 
ار وا  یهاگ  هکلب  دزاس ، صقان  ار  شیاضعا  دـنک ، روک  ار  شمـشچ  دـنزب و  هبرـض  اـب  ار  دوخ  فیرح  وا  اـت  دـنزادنا ، یم  رگید  هرکیپ ي 

يایند رد  یجرخلو  فارـسا و  باسح  دننز . یم  فک  شیارب  دنهد و  یم  هزیاج  يزاب  هدنرب ي  هب  دـنناد و  یم  راختفا  ار  راک  نیا  دـشکب ،
یئاهلوپ دننکیم و  یئاهراک  تاوما ، نفد  زیهجت و  مسارم  دنیامن و  یم  هک  ییاهتیصو  ات  هیوناژ  دیع  زا  تسا . هزادنا  یب  ندمتم  حالطـصاب 

رد شیپ  یتدم  تسا . يزغم  کبس  لقع و  ناصقن  تهافـس و  راکـشآ  لیلد  تسا ، تافارخ  زا  رپ  لام و  ریذبت  هکنآ  رب  هوالع  هک  دنهدیم 
دوب هتـشون  دـنور ، یم  شترایز  هب  دـنناد و  یم  سدـقم  ار  نآ  هک  تسا  یتخرد  اـکیرمآ  رد  هک  مدـناوخ  روهـشم  ياـه  هماـنزور  زا  یکی 

هب لاس ، رد  رگید  ياهروشک  ایلاتیا و  هسنارف و  رد  هک  یغلاـبم  تشاد . رئاز  نویلیم  تشه  مشاـب ) هدرکن  شومارف  رگا   ) تخرد نیا  لاـسما 
. دوش ربارب  یقرش  ياهروشک  زا  یضعب  هجدوب ي  اب  دیاش  هک  تسا  دایز  يردقب  دنهد ، یم  رگوداج  ریگ و  لاف  نیب و  علاط  نهاک ، لامر ،
رد گس  کی  دوبدای  سلجم  عیـشت و  نفد و  جراـخم  يارب  برغ  دـلقم  یقرـش  یتح  دـندازآ . درادـن و  يداریا  اـهنآ  هب  یـسک  کـلذ  عم 

کی ناوت  یم  نآ  اب  هک  دـنک  یم  جرخ  یغلاـبم  دنـشاب ، یم  هنهرب  هنـسرگ و  هتـشادن و  یندـیماشآ  بآ  تاـهد  رد  شنطو  ءاـنبا  هکیلاـح 
ار لامعا  نیا  دـننک و  یم  ءاشحف  صقر و  یـشایع و  فرـص  رگید  تفگنه  ياهلوپ  و  درک ، ناـمتخاس  هداـتفا  رود  هد  کـی  رد  هاـگنامرد 

ناشرودزم ياهملق  اهنابز و  اب  نآ ، رئاعش  مالـسا و  اب  ینمـشد  رطاخ  هب  دارفا  نیمه  اما  دنرامـش . یم  يرکف  نشور  یقرت و  هناشن  هناتخبدب 
ـ  ءادهشلا دیس  تداهـش  درگلاس  يرادازع و  مسارم  يرازگرب  مالـسا و  ماکحا  بادآ و  هب  مازتلا  رئاعـش و  میظعت و  هب  ناناملـسم  مامتها  زا 

مومسم تاغیلبت  نیا  بیرف  ناملسم ، هاگآ  ناوج و  لسن  درادن و  یگنر  نارگرامعتسا  نیا  يانح  رگید  یلو  دننک ، یم  داقتنا  مالّسلا ـ  هیلع 
نآ تیصخش  زا  قشمرس  نتفرگ  و  مالّسلا ـ  هیلع  ءادهـشلا ـ  دیـس  مان  هب  تاغیلبت  مسارم و  نیا  ندرک  رازگرب  هک  دناد  یم  دروخ و  یمن  ار 

، هعیش نوخ  ءزج  يرادازع  نیا  دزاس . یم  هدنز  ار  يدرمناوج  تعاجـش و  قح و  زا  تیامح  يراکادف و  حور  رادیب و  ار  هعماج  ترـضح ،
مـسارم نیا  رد  دارفا  مامت  دـیاب  دراد . شزرا  میرادـهاگن  ار  نآ  یتمیق  اهب و  ره  اب  تسا . اـم  تیدوجوم  لالقتـسا و  زمر  و  هعیـش ، تیلم  و 

هب ًاصوصخم  همه ، هب  نآ  ياه  فده  مایق و  دئاوف  مالّسلا ـ  هیلع  ماما ـ  مایق  نوماریپ  ینارنخس  غیلبت و  سلاجم  رد  دنـشاب و  هتـشاد  تکرش 
تیلم رادیاپ  لقتسم و  هدشن و  هتخابدوخ  نوبز و  هدنبیرف ، رهاظم  هناگیب و  ربارب  رد  ات  دوش  میهفت  شیپ  زا  شیب  نایوجـشناد  ناوج و  لسن 

تداهش هفـسلف  میلعت  سرد و  زا  دیاب  دنورب  ولج  یقرت  هارهاش  رد  دنهاوخب  ًامومع  ناناملـسم  هعیـش و  رگا  دنیامن ، ظفح  ار  دوخ  یمالـسا 
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تعنص ملع و  اب  يدام ، ياه  تفرشیپ  اب  يرادازع  نیا  دنیامنب ، ار  هدافتسا  رثکادح  يراوگوس  سلاجم  ربانم و  زا  و  مالّسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ 
يرکف و دـشر  تیوقت  قیوشت و  لیاسو  زا  هکلب  تسین ، فلاخم  یعقاو  ندـمت  رهاظم  ریاس  ای  یئاضف  ياـه  هنیفـس  عارتخا و  هناـخراک و  و 

. دشاب یم  یملع  یقالخا و  لامک  هنوگره  هب  امنهار 
هتفرگ نآ  دوبدای  اروشاع  رد  هلاس  همه  و  دش ، عورش  يرجه  لاس 61  نامه  زا  مالّسلا ـ  هیلع  نیسح  يارب  يرادازع  یناوخ و  هیثرم  [ 459]
يارب . دندرک اشنا  هغیلب  دیاصق  لبعد »  » دننام گرزب  يابدا  ءارعـش و  و  تفای ، هعـسوت  جـیردتب  مالّـسلا ـ  مهیلع  همئا ـ  رـصع  رد  دـش و  یم 

ات 8. نیسحلا ص 5  يرکذ  ص 73 و  ج 1 ، لئاسملا ، لئالدلا و  هب : دوش  عوجر  ینیسح  يازع  خیرات  زا  عالطا 
ص ح و ط. ج 3 ، لماک ، تسرهف  [ 460]

لیذ ص 297. ج 3 ، لماک ، [ 461]
ص 367. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 462]

ص 688. ماقمق ، [ 463]
ص 341. ج 3 ، لماک ، [ 464]

ص 192. نیبغارلا ، فاعسا  ص 53 ، لوسرلا ، ةدیفح  [ 465]
وت اب  ات  هدـب  ار  تتـسد  تفگ : دـمآ ، وا  دزن  رمع  نب  هللادـبع  دز ، راد  هب  ار  ریبز  نبا  و  تفرگ ، ار  همظعم  هکم  جاـجح  یتقو  دـنیوگ  [ 466]

جاجح ۀـیلهاج » ۀـتیم  تام  هنامز  ماـما  فرعی  مل  تاـم و  نم  : » دومرف مّلـسو ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ ـ  منک ، تعیب  کلملادـبع  يارب 
قمحا يا  تفگ : جاجح  ینک ؟ یم  هرخسم  ارم  ایآ  تفگ : رمع  نبا  تسا .» لوغشم  متسد  اریز  ریگب ! ار  میاپ  : » تفگ درک و  زارد  ار  شیاپ 

؟ دوبن وت  نامز  ماما  یلع  رگم  ۀیلهاج » ۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم   » یئوگ یم  زورما  يدرکن و  تعیب  یلع  اب  وت  يدـع ! ینب 
ینکلا و  ) يدمآ تسا  هدش  هدیـشک  راد  هب  نآ  هب  ریبز  نبا  هک  تخرد  نیا  میب  زا  هکلب  يدماین ، ربمغیپ  هدومرف ي  يارب  وت  دنگوس  ادخ  هب 

(. ص 357 ج 1 ، باقلالا ،
. دنکیرش رگیدکی  اب  هانگ  رد  هس  ره  دوش  یم  یضار  ملظ  هب  هک  یصخش  دنک و  یم  يرای  ار  وا  هک  یسک  راکمتس و  [ 467]

هیآ 193. هرقب ، هروس ي  [ 468]
هیآ ي 7. مور  هروس ي  دنربخ . یب  لفاغ و  ترخآ  ملاع  زا  دنهاگآ و  ایند  یگدنز  زا  يرهاظ  هب  رتشیب  [ 469]
. تسا باتک  فلؤم  دلاو  یفاص  داوج  دمحمالم  دنوخآ  ياقآ  هللا  تیآ  موحرم  یثارم  ناوید  زا  راعشا  [ 470]

. تسا فلؤم  زا  راعشا  [ 471]

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 
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نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

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 
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قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 
. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 

IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
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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