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مالسلااهیلع ءارهزلاۀمطاف 

باتک تاصخشم 

261 تاحفص :  دادعت  لاس 1374  ریبک  ریما  رشان :  یقداص  ربکایلع  مجرتم :  قیفوت  ملعوبا   : هدنسیون

همدقم

همطاف و یلع  لص  مهللا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  هتاکرب  تماد  یناهفـصا  يدادقم  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  مالـسالا  هجح  ترـضح  ملق  هب 
هیلقعلا ملاعلا  داوج  هیلکلا  سفنلا  هروص  هیـسنالا  نیعت  یف  هیـسدقلا  هرهوجلا  یلع  لصو  کملع . هب  طاحا  اـم  ددـعب  اـهنیب  اـهلعب و  اـهیبا و 

نیملاـعلا ءاـسن  هدیـس  نیقیلا  هرجـش  هرمث  راـنلا  نع  اـهیبحمل  هبیجنملا  هیجاـنلا  هیمطاـفلا  رارـسالا  نویع  نیع  هیولعلا  راونـالا  عـلطم  هیوـبنلا 
هَّللا لوسر  لاق  یبرعلا » نیدلا  یحم  تاولص  نم  . » مالسلا هولـصلا و  اهیلع  لوتبلا  ءارهزلا  لوسرلا  نیع  هرق  ربقلاب . هلوهجلا  ردقلاب  هفورعملا 
لاح لـماش  هک  یهلا  تمحر  تاـحفن  زا  یکی  هحفـص 6 ] اوضرعتفالا [ . تاـحفن  مکرهد  ماـیا  یف  مکبرل  نا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

يهعلاطم زا  سپ  هک  دوب  رصم  نادنمشناد  زا  یکی  ملعوبا  قیفوت  داتـسا  فیلات  ءارهزلا » همطاف   » فیرـش باتکب  نم  دروخرب  دیدرگ ، ریقح 
رد هتـشاد و  اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  سدـقم  تحاسب  ناوارف  یتدارا  تسا ، ننـستلها  هکنآ  اب  مرتحم  يهدنـسیون  هک  متفایرد  نآ 

نیا رد  ار  یقیاقح  دومن و  ادا  ترـضح  نآ  تمظع  اب  تیـصخش  نایب  رد  ار  بلطم  قح  تسا ، رودـقم  هک  اـجنآ  اـت  دیـشوک  دوخ  باـتک 
هدشن هتـشون  ننـستلها  هلیـسوب  مالـسلااهیلع ، هرهاط  هقیدص  ترـضح  لاح  حرـش و  رد  یباتک  نینچ  نونکات  دیاش  و  دزاس ، نشور  هنیمز 
لامک اب  نکیل  مهد  رارق  شترـضح  نابز  یـسراف  نادـنمتدارا  سرتسد  رد  همجرت و  ار  روبزم  باـتک  مدـید  مزـال  ـالاب ، تاـهج  هب  دـشاب .
بانج مزیزع  دنمـشناد  تسود  هب  رما  نیا  يارب  اذل  منک و  مادـقا  راکنیا  هب  اصخـش  دوخ ، هک  دـش  نآ  زا  عنام  رایـسب  ياهیراتفرگ  فسات ،

رد دنتفریذپ و  هداهن و  تنم  ریقح  رب  لمات  نودـب  قایتشا و  لامک  اب  مه  ناشیا  مدومن و  هعجارم  نیرادـلا  یف  هَّللا  هزعا  یقداص  رتکد  ياقآ 
راشتنا پاچ و  عناوم ، یخرب  تلع  هب  یلو  دنداد ، رارق  ریقح  سرتسد  رد  همجرت و  یئاویـش  تیاهن  رد  ار  هدربمان  باتک  یهام  دـنچ  تدـم 

راثآ بتک و  رشن  رد  هک  ریبکریما  تاراشتنا  هسسوم  یعاسم  کیرشت  اب  مایا  نیا  رد  هناتخبشوخ ، هکنآ  ات  دش ، ریخات  یتدم  فیرش  رثا  نیا 
لوبقم یقداص  رتکد  ياقآ  بانج  مزیزع  تسود  ریقح و  نیا  تمدخ  هنآ  دیما  داد . تسد  نآ  پاچ  قیفوت  تسا ، مدقشیپ  اشوک و  یبهذم 

نیا باوث  تمحر و  دوخ ، میمع  فطلب  هک  مراد  تلئسم  لاعتم  دنوادخ  زا  زین  و  دشاب . هدش  عقاو  امهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هاگرد 
هک دیامرف  لصا  هدیاع و  هارثباط ، یناهفصا  یلعنسح  خیش  جاح  موحرم  ینابر  لماع  ملاع  مراوگرزب ، ردپ  كاپ  ناور  هب  ار ، مدآ  ضرع 

و دومرفیم . قیوشت  هیصوت و  يزور  تدارا و  نیا  هب  زین  ارم  هتسویپ  تشاد و  اهیلع  هَّللا  مالس  ارهز  ترضح  سدقا  ناتسآ  هب  میظع  یتدارا 
« ] یناهفـصا يدادقم  یلع  . » نیعمجا نیلـسرملا  ءایبنالا و  یلع  نیبیطلا و  هلآ  دمحم و  یلع  هَّللا  یلـص  اناده و  اناطعا و  ام  یلع  هَّللا  دمحلا 

میدقت هیلع  هَّللا  مالس  ارهز  دنمجرا  هاگـشیپ  هب  هک  ربمایپ  تیبلها »  » هب تبـسن  میظع ، یتدارا  زا  ایوگ  تسا  يدنـس  باتک : نیا  هحفص 7 ]
رولبت مرکا  لوسر  دوجو  رد  هک  مالسا  زا  تسا  یـشخب  وا  تسا . راگدرورپ  دنـسپ  تساوخ و  دروم  هک  هنومن  يوناب  نامه  ارهز ، دوشیم .

یلـصف ع )  ) ارهز همطاف  تیـصخش  تخانـش  تسناکم . نامز و  ره  رد  نامیا  اب  ناسنا  ره  هکلب  ناملـسم ، نز  ره  قشمرـس  شتاـیح  هتفاـی و 
ره ياهناسنا  يارب  ردـقنارگ  تسا  ياهریخذ  مالـسا و  حور  تفرعم  هار  رد  تسا  یـششوک  نآ ، هعلاـطم  یهلا و  تلاـسر  باـتک  زا  تسا 
مام  » هب دومرف و  رختفم  اهیباما »  » ناونع اب  ار  وا  مرکا  لوسر  هک  تسادـخ  یحو  ناماد  رد  ياهدـیورپ  ـالعا و  هطقن  رد  ینز  همطاـف ، رـصع .

رد مالـسا  هک  تسا  ياهدرتسگ  زادنا  مشچ  يهدنیامن  ادـخ ، لوسر  شردـپ  تلحر  زا  سپ  ارهز  يهنانامرهق  عضاوم  درک . شباطخ  ردـپ »
یمالسا عمتجم  زاس  تخاس و  رد  ناوناب  هک  تسا  يدنمجرا  رثوم و  شقن  رگنشور  هدرک و  میـسرت  نانز  يارب  فیاظو ، قوقح و  يهنیمز 

هحفص فلوم [  تفای . یهاوخ  یهاگآ  اهنآ  رب  رضاح ، باتک  هعلاطم  زا  یمارگ  يهدنناوخ  هک  تسا  یقیاقح  اهنیا  يرآ ، درک . دنناوت  افیا 
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[9

مجرتم زا  يراتفگشیپ  و  س )  ) ارهز ترضح  یسدق  ناتسآ  هب  باتک  میدقت 

يوناب هک  وت ، هب  ادخ . يهدنب  نیرتیمارگ  يا  ادـخ و  بوبحم  يا  وت ، هب  زیزع . يارهز  يا  وت ، دـنمجرا  هاگـشیپ  هب  میدـقت  دـنوادخ  مان  اب 
تیـالو ماـم  يا  توبن و  تخد  يا  وت ، هب  دوبن . ناـهج  رد  یگنـسمه  رـسمه و  ار ، ناـیقتم  يـالوم  يدوبن ، رگا  هک  وت ، هب  یناـهج . ناوناـب 

يهمـشچ ات  دندیـشوک ، دندرک و  لامیاپ  ار  وت  رـسمه  وت و  قح  نابلطایند ، هک  وت ، هب  دنتخانـشن . ار  تردق  هنامز ، مدرم  هک  وت ، هب  دیواج .
مـسج زا  دندرک و  متـس  وت  رب  زور ، نآ  رگا  ام ، ناج  لد و  زیزع  يا  یماجرفدب ! شـشوک  هنادرمناوجان  هچ  و  دنیادنا ، لگب  ار ، دیـشروخ 

يهتـسبورف ياهرد  نایم  رد  ارت ، دـندرکن و  تیاعر  ار ، یحو  يهناشاک  هناخ و  تمرح  دـندومنن و  مرـش  ربمایپ ، يهدرپسان  كاخ  هب  كاپ 
دنرـشفیم و هنیـس  هب  مغ  يوناز  وت ، هودـنا  رد  ینانز ، نادرم و  ناـسچ  هک  نیبب ، ياـشگب و  هدـید  نونکا  دندرـشفب ، هناـمحریب  تیگدـنز !
، يدرک عافد  هنادرم  هحفص 10 ] تیوش [  دوخ و  يهدش  بصغ  قوقح  زا  هنیدم  دجـسم  رد  زور  نآ  رگا  دنزیریم . نماد  رب  خلت  کشرس 

هلان لد  زوسب  زور ، نآ  رگا  دنیشنیم . نابـصاغ  نآ  لد  رب  اهکوان ، نوچمه  امـش ، میرح  زا  يرادساپ  هب  ییاههماخ  هک  تسا  لاس  ياهلاس 
شوگ زورما  دندرک ، نانچ  وت  اب  زور  نآ  رگا  ادـخ ، ربمایپ  ادـخ و  يهبوبحم  يا  تساخرب ! وت  مغ  رد  ام  لد  زا  هک  اههلان  هچ  يدیـشکرب ،
عاـفد وت  يهدـش  بصغ  قوقح  زا  دناهدیـسر و  یهاـگآ  هب  هورگ ، ناـمه  ناوریپ  زا  رهاـظ  هب  یناـنز ، نادرم و  ناـسچ  هک  شوینب  رادارف و 

ار دوخ  راسخر  زاب  هنوراو  لعن  یشوپهدرپ و  همه  نآ  زا  سپ  هک  تسین  قح  يهزجعم  نیا  تسا . هلمج  نآ  زا  رـضاح  باتک  هک  دننکیم !
دنیاشگب و صیخـشت  درخ و  مشچ  ناگمه  هک  يزور  دـیما  هب  دناسانـشب ؟ نایناهج  هب  نتـشیوخ  دـیامنب و  راصعا ، نورق و  ياهربا  سپ  زا 
رب اهنت  هن  دوخ  يهدولآ  گنن  راک  اب  هک  دنراوازس ! راکنیا  هب  هچ  هک  دننک ؛ نیرفن  وت  قوقح  نارگمتس  رب  زامن ، ره  سپ  زا  وت ، دوخ  نوچ 

یلع هک  شناد  رهـش  ملع و  يهنیدـم  نآ  ضیف  زا  ار ، هرامـشیب ، یمدرم  دـندومن و  اـفج  قلخ  رب  هک  دـندرک ، متـس  رارک  ردـیح  نآ  وت و 
ار ینید  نآ  هدرک و  فرحنم  دندوب ، هتـساوخ  شربمایپ  ادـخ و  هک  هار  نآ  زا  ار  مالـسا  هک  دـنتخاس ، هرهبیب  مورحم و  دوب ، نآ  يهزاورد 
، دننیـشن همه  زا  رتالاب  رتالاو و  دـیاب  هک  ار  مالـسا  ناوریپ  دـندومن و  نوبز  راز و  نینچ  نیا  دـنارب ، نامرف  یتیگ  رتخاب  رواخ و  رب  دـیاب  هک 

ینخس کنیا  و  دشاب . امش  ناش  رد  هک  تسین  يزیچ  كدف  ای  تنطلـس و  زا  نخـس  هنرگ  و  دنتخاس ؛ ناماس  رـسیب و  نیـشنكاخ و  نینچ 
يوناب نآ  مالـسلااهیلع ، ارهز  یناگدنز  خیرات  زا  هک  اهنآ  ات  تفرگ  ماجنا  رطاخ  نیا  هب  باتک  نیا  يهمجرت  هک : دنادب  ات  هدنناوخ  اب  دـنچ 

رتخد هحفـص 11 ] تایح [  زا  یقیاقح  اب  دنونـش و  انـشآ  نخـس  دوخ ، بهذـم  ینـس  ردارب  نابز  زا  دـنرادن ، لماک  یهاگآ  یبقع ، اـیند و 
رب اپ  هتسناد  ناهج ، نیا  ماطح  ترهـش و  رطاخ  هب  هک  بلطایند  نارـصبیب  یخرب  مغریلع  هک  دننیبب ، دندرگ و  انـشآ  دوخ  ربمایپ  بوبحم 
هب راکنیا  اب  هدش و  اسانـش  ار  اهتیعقاو  رهوگ  نآ ، ياهیزومآدب  طیحم و  دعاسمان  طیارـش  اب  هک  دنتـسه  مه  یناسک  دناهداهن ، قیاقح  رس 
زا دوخ ، عسو  ردق  هب  هک  دناهتشاذگ  رـس  رب  ار  راختفا  نیا  جات  و  نینمؤملل » هلوسرل و  هزعلا و  هّلل   » هک دناهدوزفا ، نتـشیوخ  شزرا  رابتعا و 
زا زیربل  هعیـش  ناققحم  بتک  نانوچ  باتک ، نیا  هک  تسین  نآ  راظتنا  ار  ام  هک  دـنراد ، ساپ  ناشیا  میرح  زا  دـننک و  عافد  ربمایپ  تیبلـها 

ار الوم  نایلاوم  دشاب  هچ  ره  هک  دهد  نخـس  داد  هقح ، وه  امک  مهیلع  هَّللا  تاولـص  تیبلها ، قوقح  تلزنم و  تمظع  زا  دـشاب و  تقیقح 
ینارون یناگدنز  ياههنحـص  رب  ینکفارون  نوچمه  باتک  نیا  انتنیط .» لضاف  نم  اوقلخ  انتعیـش  نا   » هک تسا ، شیب  یملاع  زا  ردص  تعس 

هب هک  هوالع ، هب  دنکیم ؛ يرگنـشور  نآ  بناوج  زا  يرایـسب  رب  دباتیم و  دـنراد ، شهاگن  هدرپ  رد  ات  دـندرک  شـشوک  رایـسب  هک  همطاف 
نب یلع  ماـما  ترـضح  يربک و  يهجیدـخ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ترـضح  تکربرپ  تاـیح  رب  رـصتخم  یحرـش  تبـسانم ،

، دوخ دراد و  یناگدنز  ننستلها  ناردارب  نایم  رد  رصم و  رد  هک  باتک  يهدنـسیون  تسا . مالـسلامهیلع  وا ، یمارگ  نادنزرف  بلاطیبا و 
سدقم تحاس  هب  گرتس  یتیالو  تیبلها و  يالاو  ماقم  هب  تبسن  گرزب  یتدارا  دوخ ، ینارون  لد  رد  تسا ، امش  هب  نانآ  زا  یکی  رهاظب 

نابز زا  بوبحم ، ناتـساد  هک  رتابیز  هچ  دـباتیم و  ابلاغ  شباـتک ، روطـس  يـالبال  زا  رون ، نیا  رثا  هک  دراد  مالـسلاهیلع  یلع  نیقتملا  ماـما 
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هک ددرگیم ، دنراوازس  اهنآ  ریگتسد  يراب  ترضح  فطل  یهاگ  دنامیمن و  نادرگرس  هابتشا  رد  هتسویپ  یمدآ  هک  دیآ ، هدینـش  نارگید 
، باتک يهمجرت  رد  تاـهج ، نیمه  هب  و  ءاـشی » نم  یکزی  هَّللا  نکیل  ادـب و  ادـحا  نم  مکنم  یکزاـم  هتمحر  مکیلع و  هَّللا  لـضف  ـال  ول  «و 

هکنآ ات  دش ، هدومیپ  لصاو  نتم  هار  اج ، همه  رش » ریخ و   » صاخـشا و مالعا و  رکذ  رد  هحفص 12 ] دمآ و [  لمع  هب  تناما  لماک  تیاعر 
هراشا اهنآ ، زا  یتمسق  هب  یقرواپ  رد  هاگهاگ ، تسا و  رایسب  نخس  نآ ، بلاطم  زا  یخرب  هب  تبسن  هنرگ ، دنام و  ظوفحم  نآ  يوب  گنر و 
تایاور یخیرات و  عبانم  كرادم و  رکذب  اهنت  حورطم ، ثحابم  لئاسم و  رد  هک  تسا  نیا  رب  مسر  باتک ، نیا  رد  ار  هدنـسیون  تسا . هتفر 

رد هک  دراذـگیم  دازآ  ار  هدـنناوخ  دـیامنیم و  نایب  تحارـص  هب  ار  دوخ  رظن  رتمک  هدرک و  افتکا  ربتعم  ناخروم  لاوقا  لقن  ثیداحا و  و 
، نآ هب  طوبرم  ثحب  مامت  بلطم ، کی  زا  یهاگآ  يارب  هک  تسا  مزال  تهج  نیمه  هب  دنک و  كرد  دوخ  تسا ، تقیقح  هچنآ  دروم ، ره 

تـسد رما  تیعقاو  هب  هدـنناوخ  هک  دوریم  نآ  میب  تروص ، نیا  ریغ  رد  هک  دـنراذگن  یقاب  هدـناوخان  ار ، یتمـسق  دوش و  هعلاـطم  تقد  هب 
هب دیما ، مشچ  هک  دنرگنب  نآ  رد  تیانع  يهدـید  اب  دـیآ و  هتفریذـپ  نامیلـس  ترـضح  هب  خـلم  نار  نیا  هک  مدـنموزرآ  همتاخ ، رد  دـباین .

ریدـغدیع 1393 یقداص  ربکا  یلع  نارهت - يدـهلا . عبتا  نم  یلع  مالـسلا  ماهتـسب و  ناشناتـسآ  هب  تعافـش  دـیما  هتخود و  ناشیا  فاـطلا 
هحفص 13] يرمق [  يرجه 

فلؤم يهمدقم 

، دومرف هدارا  دـنوادخ  همجرت : بازحا ) يهروس  . ) اریهطت كرهطی  تیبلالها و  سجرلا  مکنع  بهذـیل  دـیری  امنا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
يهروس . ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لـق ال  دزاـس . ناـترهطم  كاـپ و  دـیادزب و  تیبلـها »  » امـش زا  ار  سجر  يدـیلپ و  هک 

مناـکیدزن هب  تسین  تدوم  تبحم و  زج  هب  امـش ، زا  یـشاداپ  يربماـیپ ، تلاـسر و  ماـجنا  ربارب  رد  نم  وگب ، ربماـیپ ) يا  : ) همجرت ياروش )
یمالا یبنلا  نیلـسرملا ، دیـس  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  و  نیملاعلا ، بر  هّللدـمحلا  راتفگـشیپ  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  همجرت : مهاوخیمن .

فیلات و هدنسیون  نیا  يوس  زا  تیبلها ،»  » ناونع اب  هک  یباتک  خسن  عیرس  یبایان  ملـس . هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم ، انالوم ، اندیـس و  یبرعلا ،
زا شیب  هک  یئاههمان  رگید ، فرط  زا  دندروآ و  لمع  هب  نم  هب  تبسن  زیزع ، ناگدنناوخ  هک  دوب  یقیوشت  نیرتهتسیاش  دوخ  تفای ، راشتنا 

سیئر بیاـن  یعفاـش ، نیـسح  ياـقآ  یمارگ  يهمیقر  زا  هک  منیبیم  مزـال  اـجنیا ، رد  دـندادیم و  رارق  تمحرم  فطل و  دروـم  ارم  هزادـنا 
يهمدقم رد  هک  روطنامه  منک . يرازگساپس  هدرب و  مان  ردص ، قداص  دمحم  دیس  ياقآ  گرزب  دنمشناد  لصفم  يهمان  رـصم و  يروهمج 

ارم هدیدرگ و  ذخا  لقن و  حیحـص ، ذخام  لیـصا و  عبانم  زا  هک  دراد  یخیرات  يهبننج  افرـص  رثا ، نیا  مدش ، روآدای  باتک ، پاچ  نیتسخن 
قیاقح رادید  هب  ار  رـسپ  مشچ  هک  تسا  يردپ  نآ  زا  تسه ، هچ  ره  تسین و  يزیچ  تیاور ، لقن و  رد  تناما  تیاعر  زج  هب  راک ، نیا  رد 
يارب دازرمایب . شیادـخ  هک  دومرف  ضیرحت  کیرحت و  مالـسا ، ربمایپ  هحفـص 14 ] یمارگ [  نادـناخ  تیبلـها و  تبحم  رب  ارم  دوشگب و 

مدومن تروشم  رصم ، فراعملاراد  یلاع  سرزاب  اجنلاوبا ، ياقآ  دنمجرا  ردارب  اب  لاعتم ، دنوادخ  زا  تناعتسا  زا  سپ  باتک  پاچ  دیدجت 
همطاـف ترـضح  هب  ار ، نآ  دـلج  نیتـسخن  میاـمن و  رـشتنم  عـبط و  هناگادـج ، دـلجم  دـنچ  رد  ار  نآ  هک  مدـش  هشیدـنا  نیا  رب  ماجنارـس  و 
مالـسا ردـص  زا  تفـالخ ، نایعدـم  راـک  رد  شراـثآ ، هک  تسا ، مالـسا  خـیرات  ناگدـنزاس  نیتسخن  زا  یکی  وا  هک  اریز  مهد ؛ صاـصتخا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  گرزب ، ربمایپ  راوگرزب  رتخد  اهنت  هک  سب  نیمه  وا ، دنمجرا  ماقم  تعفر  ناشتمظع و  رد  دوش و  یم  هدید  نونکات 
لد رورـس  ناج و  مارآ  وا  تقیقح ، رد  تسا و  نیـسح  نسح و  ردام  ههجو و  هَّللا  مرک  بلاـطیبا ، نب  یلع  ماـما  یمارگ  رـسمه  ملـس و  و 
نآ ارهز ، تسا . ناشیا  نابز  رب  شیمارگ  مان  تسوا و  يوس  هب  لد ، مشچ و  ار  یمدآ  اهنویلیم  هک  یئوناـب  ناـمه  ارهز ، دوب . ادـخ  ربماـیپ 
زج تاریبعت ، نیا  يهمه  اما  شنیرفآ . يوناب  نیرتالاو  نآ  ارهز ، هرخالاب ، تلاسر و  کلف  نازورف  رتخا  توبن و  نامـسآ  ناشفارون  باـهش 

، ارهز هک  تسین  رگشیامن  ار  وا  بقانم  لیاضف و  زا  يرـصتخم  زج  دنکیمن و  يرادهنیآ  ار  وا  تفارـش  تلیـضف و  يایند  زا  كدنا  یـشخب 
مام ار  وا  دومرفیم و  باطخ  اهیباما  هینک  اب  ار  همطاف  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخلوسر ، تسا . یحو  ناـماد  يهدرورپ  تلاـسر و  تخد 
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رتهتـسیاش سپ  دوب . هداهن  شیوخ  رتخد  كرات  رب  ردـپ ، هک  یتمارک  جات  هدومن و  اـطع  وا  هب  هک  زیمآراـختفا  سب  یماـن  دـناوخیم ؛ ردـپ 
، وا مه  هک  مینک ، شباطخ  دوب ، هداد  شیادخلوسر  هک  راوازـس  مان  نامه  اب  میروآ و  دورف  میرکت  رـس  شترـضح ، ربارب  رد  یگمه  هکنآ 
ار ارهز  هنرگ ، و  ددرگیم ». دونـشخ  تیدونـشخ ، زا  دوشیم و  مشخ  رد  وـت  مشخ  زا  دـنوادخ  همطاـف ، يا  : » دوـمرف دوـخ  یمارگ  رتخدـب 
رد زیزع ، يهدـنناوخ  دـندرگ . شتبترم  ردـق و  رگـشیامن  اههلمج  دـیوگ و  زاب  ار  وا  تمظع  تاریبعت ، الوصا  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  ناکم 

ماقم تلیضف و  هب  شیب ، امک  تفای و  دهاوخ  فوقو  زین ، يرگید  دراوم  بلاطم و  هب  تبسانم  هب  ارهز ، يهیضرم  هریس  زا  هوالع  باتک  نیا 
سجرلا مکنع  بهذـیل  هَّللا  دـیری  : » يهکرابم يهیآ  ناشیا  ناش  رد  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  ربماـیپ ، تیبلـها  هحفـص 15 ] يـالاو [  تبترم  و 

يهمـشچرس تلاسر و  يهریاد  زکرم  توبن و  يهرجـش  تیبلها ، دـیدرگ . دـهاوخ  هاگآ  هدومرف ، لزان  [ 1 « ] اریطهت مکرهطی  تیبلالـها و 
فطل تمحرم و  هب  دیما ، مشچ  ناشیا ، نارای  ناتـسود و  هک  دـیاشیم ، دـننامحر . دـنوادخ  ياههنیجنگ  تمکح و  ملع و  ناک  تمحر و 
تاملظ زا  هک  دوب  ناشیا  رونب  تسا . هتفر  ادخ  مشخ  لابقتـسا  هب  دوخ ، ياپ  هب  دزرو ، ینمـشد  ناشیا  اب  هک  سکنآ  هک  دنرادب ، راگدرورپ 

هدـش تیاور  هنع ، هَّللایـضر  قیدـص ، زا  دـناهنیجنگ . ناشیا  ار ، ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  رارـسا  اـنامه  هک  میدـیهرب ، یهارمگ 
نینیـسح همطاف و  یلع و  يهرابرد  دوب ، هدرک  هیکت  یبرع  ینامک  رب  هکیلاح  رد  دوخ ، هدومن و  اپ  رـس  رب  يرداچ  مدـید  ار  ادـخ  ربمایپ  : هک

حلصب و ناشیا ، اب  هک  سک  ره  اب  منمشد و  دزیخرب ، ینمشدب  نانیا  اب  هک  سک  ره  اب  نم  ناناملـسم ، يا  : دومرف نینچ  دندوب ، رداچ  رد  هک 
، دازکاپان تخب  نوگن  زج  دزرویمن و  رهم  ناشیا  هب  هدازکاپ  تخبکین  زج  مناشیا ، ناتسود  رادتسود  نم  میافـص ، حلـص و  رد  دشاب ، افص 

شراگن ارهز ، همطاف  صوصخ  رد  هک  باتک  زا  شخب  نیا  راشتنا  زا  سپ  و  دنوادخ ، تساوخ  هب  هکنآ  دـیما  دوب . دـهاوخن  نیکب  ناشیا  اب 
عبط و نوتاخ ، هسیفن  هدیس  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  و  هنع ، هَّللایـضر  یلع ، ماما  یناگدنز  حرـش  رد  بیترت ، هب  يرگید  تادلجم  هتفای ،

یلع و  اـهنع ، هَّللایـضر  بنیز  ترـضح  تیـصخش  يهراـبرد  يرگید  راـثآ  یمارگ ، ناگدـنناوخ  شهاوـخ  زا  تباـجا  هب  زین  مهد و  رـشن 
عبط و فیلات و  هب  هک  مبلطیم  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  میامن . فیلات  هنع ، هَّللایـضر  نیـسح ، ماما  ادهـشلاوبا ، دنمورب  رـسپ  نیدباعلانیز ،

تاکرب زا  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مارتحا  هب  هک  مراد  نآ  دیما  نانم ، راگدرورپ  زا  زین  مبای و  راختفا  ردقنارگ  بتک  نیا  راشتنا 
دج ناتـسآ  هب  ار  ام  تبحم ، يهتـشر  نیا  هک  دـیاش  ات  دراد ، نامبوسحم  ناشیا ، نارادتـسود  يهرمز  رد  دـیامرفن و  ناـممورحم  تیبلـها ،

نامبیصن شتعافش  هحفـص 16 ] زا [  دـنزیخ ، اپب  راگدرورپ  دزن  باـسح ، يارب  قیـالخ  هک  زور  نآ  رد  دـشخب و  یگتـسویپ  ناـشراوگرزب 
ملعوبا قیفوت  تسا . اناوت  گرزب و  دنوادخ  تسد  رد  اهنت  قیفوت ، هک  مراد  تلئـسم  قیفوت  تیاده و  كاپ ، دـنوادخ  زا  رگید  راب  و  دـهد .

هحفص 17] لاس 1392 [  بجر  مکی 

تیبلها

پاچ ظیرقت  رد  ردـص  قداص  دـمحم  دیـس  داتـسا  هک  تسا  ياهماـن  صخلم  همجرت  ردـص ) قداـص  دـمحم  گرزب  دنمـشناد  زا  ياهماـن  )
. دـش مادـقا  نآ  جرد  هب  تسا  يدـیاوف  رب  لمتـشم  نوچ  تسا و  هدومن  دـیجمت  ار  وا  یعاـسم  هداتـسرف و  فلوم  يارب  باـتک  نیا  نیتسخن 
هَّللاهمحر و دـیراد و  باـستنا  هسیفن  هدیـس  ترـضح  هب  هک  امـش  ناراـکمه  يهمه  امـش و  رب  مالـس  ملعوبا ، قیفوت  ياـقآ  باـنج  مجرتم .

مان اب  هک  امـش  جرا  رپ  باتک  هعلاطم  زا  تسا ، رادروخرب  ربمایپ ، نادـناخ  هب  باستنا  تدایـس و  راـختفا  زا  هک  يدرف  ناونع  هب  نم  هتاـکرب .
یهاوگ مدش . گشر  اپارس  هدومن ، امش  بیصن  دنوادخ  هک  ییاهتیاده  تاقیفوت و  هب  مدیدرگ و  تقوشوخ  تیاهن  دیاهتشاگن ، تیبلها 

هتشاد و رظن  ناشیا  هب  هدومرف ، فیصوت  ار  ربمایپ  تیبلها  هک  اجنآ  رد  نیدباعلانیز ، ماما  هک  دیتسه  یناکاپ  نآ  هرمز  زا  امش  هک  مهدیم 
دیئامش کنیا  تسا ». هتخاس  ناشیا  قاتشم  قشاع و  ار ، مدرم  بولق  دنوادخ  دنهاگآ و  دوش ، هچنآ  هدوب و  هچنآ  هب  ، تیبلها : » تسا هتفگ 

ياـه هتـشون  زا  دـیاهدرب . راـکب  ناـشیا ، دـنمجرا  میرح  زا  عاـفد  رد  ار  دوـخ  شـشوک  تیاـهن  دـپطیم و  تیبلـها  تبحم  رد  ناـتبلق  هـک 
، تیبلها ناتـسود  : » دومرف هک  دـیتسه  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ ، راـتفگ  قادـصم  هک  تفاـیرد  هحفـص 18 ] ناوتیم [  اراکـشآ  ، امش
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ار امش  لاعتم ، راگدرورپ  هکنآ  دیما  میوگیم و  تینهت  کیربت و  امـش  هب  ار  یتخب  کین  تداعـس و  نیا  نم  و  دنناگدازکاپ ». ناتخبکین و 
. دیـشاب نمـشد  ناشنانمـشد ، هب  تبـسن  تسود و  تیبلها ، ناتـسود  اب  ات  دیامرف ، تمحرم  قیفوت  ناتدـنمدوس  زارد و  یناگدـنز  یقاب  رد 

لئان اهیلع ، هَّللا  ناوضر  نوتاخ  هسیفن  ترـضح  یمارگ  مرح  هب  باستنا  راـختفا  هب  هتفاـی و  قیفوت  تمدـخ ، نینچ  هب  هک  امـش  رب  داـب  اراوگ 
نیا رد  گرزب  یتداعـس  يرآ ، دیئامنن . شومارف  ریخ  ياعد  زا  لیلج ، ناتـسآ  نآ  هب  فرـشت  ماگنه  هب  زین ، ارم  هک  مدنموزرآ  دیاهدیدرگ .

زا تیالو  تبحم و  ياههناشن  تسا . هدرک  يور  امـش  هب  دیاهدومن ، تیبلها  باتک  شراگن  رد  هک  جرارپ  تاعلاطم  دنمدوس و  يرکف  ریس 
زا ناشدنوادخ  هک  ینادناخ  دیاهدیزرو ، رهم  ربمایپ  نادناخ  هب  تبـسن  هنوگچ  هک  دروخیم  مشچ  هب  امـش ، باتک  باوبا  لوصف و  يالبال 
هار ناشرون  اب  هک  هدرک  تما  نیا  میکح  نایاوشیپ  ار  ناشیا  تسا و  هدومرف  ناشرهطم  رهاط و  هداد و  رارق  كاـپ  سجر ، يدـیلپ و  گـنر 
زا هبترم  نیا  رد  ار  ادـخ  لوسر  تیبلها  هک  تسین  یتفگـش  چـیه  ياـج  دـنبای . تاـجن  یهارمگ  تاـملظ  زا  مدرم  دوش و  نشور  تیادـه 

وا و مولع  يهمـشچرس  زا  ناـشملع  هک  دـنیادخلوسر  هب  تبـسن  ازجتی  ـال  ءزج  نوچ  مه  ناـشیا  هک  اریز  مینیبب ، ردـق ، تلـالج  تمظع و 
ماقم تمظع  رد  تسا . ربمایپ  قیرط  زا  تعیرش ، زومر  رارـسا و  راگدرورپ و  یحور  هب  یهاگآ  ار  ناشیا  هک  تسوا ، بادآ  عبنم  زا  ناشبدا 

دادتما هلابند و  دباییم ، همتاخ  يدـهم  هب  زاغآ و  یلع ، نینموملاریما ، زا  هک  ناشیا  تکرب  رپ  یناگدـنز  مینیبیم  هک  سب  ردـق  نیمه  نانآ 
، هدیدرگ فورصم  مومع  تحلـصم  تما و  تعیرـش و  هار  رد  ناشیمارگ  رمع  تدم  مامت  تسا و  ناشراوگرزب  دج  ربمایپ ، دنمجرا  تایح 
هحفص 19] دندومنن [ . اهر  نییبت  حیـضوتیب و  ار  مالـسا  ماکحا  زا  یمکح  دنتـشاذگن و  یقاب  ریـسفت  نودب  ار  نآرق  زا  یتیآ  هک  ناس  نآ 

نم هتایلف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  : » دومرف یلع  دوخ ، ردارب  تلزنم  ردق و  ندناسانـش  رد  هک  تسادخ  ربمایپ  راتفگ  نیا 
لخاد نآ  رد  زا  هک  دـیاب  تسا ، نم  شناد  ياـیوج  هک  سک  نآ  ره  تسا و  هزاورد  هلزنم  هب  ار ، نآ  یلع ، مـشناد و  رهـش  نـم  [ ) 8 .« ] هباب
یئوت یلع ، ای  : » دومرف ربمایپ  هک  هدش  تیاور  دوعـسمنبا  زا  و  [ 8 .« ] تسا یلع  نم ، تما  دارفا  نیرتاـناد  نم  زا  سپ  : » دومرف زین  و  ددرگ ).

تمـسق هد  هب  تمکح  : » دومرف ترـضح  نآ  زین  و  [ 8 .« ] ییامن لصف  لـح و  ارم ، تما  تالکـشم  فـالتخا و  دراوم  نم ، زا  سپ  دـیاب  هک 
ءزج کی  نامه  رد  یلع  زاب  تسا و  هدنامیقاب  تمسق  کی  اهنت  مدرم ، یقاب  بیصن  هدش و  هداد  نآ  زا  تمـسق  هن  یلع  هب  هک  هدش  میـسقت 

رـصع رد  هک  تالکـشم  نآ  اب  تفـالخ و  تدـم  یهاـتوک  اـب  نینموملاریما ، هک  مینیبیم  [ . 8 .« ] تسا رتهاـگآ  رتاـناد و  ناـمدرم  رگید  زا 
ياویـش بطخ  و  تسا . مالـسا  تما  لمعلا  روتـسد  نیرتمهم  هک  تشاذگ  راگدای  هب  ار  هغالبلاجهن  باتک  دوخ ، زا  کلذـعم  داد ، يور  ، وا

زین و  دزادرپیم . قلخ  داشرا  هب  شاهنامیکح  راصق  تاملک  بئاص و  ءارآ  هدومن و  یئاـمنهار  میقتـسم  قیرط  تسار و  هار  هب  ار  مدرم  نآ ،
نادـهتجم و هجوت  دروـم  تقو  همه  ناـمز ، نیا  اـت  مالـسا  ردـص  زا  هدوـمرف ، رداـص  دوـخ ، ياهیـسرداد  اـهتواضق و  رد  هک  یماـکحا 

دهع رد  طیارـش ، نیرتتخـس  رد  هک  نآ  اب  نیدـباعلانیز ، یلع ، ماما  رگید  يوس  زا  و  تسا . هدوب  مالـسا  یئاضق  ماکحا  ناگدـننکرداص 
هب هک  هیداجـس  هفیحـص  رد  هدومرفن و  غیرد  یمالـسا  تما  يهرابرد  حالـص  ریخب و  داشرا  تظعوم و  تحیـصن و  زا  تسیزیم ، هیماینب ،
رب لمتـشم  هیداجـس ، هفیحـص  تسا . هدومن  یئاـمنهار  ار  مدرم  راـگدرورپ ، اـب  اـعد  تاـجانم و  قیرط  زا  تسا ، روهـشم  دـمحم  لآ  روـبز 
نآ یلاع  فادـها  دوخ ، تماص  ماما  داهج  ثحب  رد  تسا و  لوقعلا  ریحم  یناعم  ياراد  یئاویـش ، تغالب و  زا  هوـالع  هک  تسا  یئاـهاعد 

هغالبلاجـهن و باـتک  میرک ، نآرق  زا  سپ  هک  تـسا  راوازـس  ار  ینموـم  ناملـسم  ره  هحفـص 20 ] دناهومن [ . حیرـشت  حیـضوت و  ار  هیعدا 
، تلزنم ردـق و  ظاحل  زا  هک  تسا  بتک  نیرتمهم  تنـس ، نآرق و  زا  دـعب  باـتک  ود  نیا  اریز  دـشاب ، هتـشاد  هناـخ  رد  ار  هیداجـس  هفیحص 

دمحم نب  رفعج  قداص  ماما  رگید ، فرط  زا  زاب  و  تسا . رگید  يهدـیرفآ  قولخم و  ره  راتفگ  زا  رتالاب  ربمایپ و  ادـخ و  مـالک  زا  رتنیئاـپ 
يهناخ رـصع ، نآ  رد  و  دوشگب . مدرم  يور  هب  ار  شیوخ  يهناخ  رد  دـش ، دـعاسم  طئارـش ، هکنآ  درجم  هب  هک  مینیبیم  ار  مالـسلاامهیلع 

زا دندمآ . نوریب  اجنآ  زا  یمالـسا  مولع  ریاس  ثیدـح و  ریـسفت و  هقف و  رد  گرزب  ینادرم  هک  دـیدرگ  یمالـسا  هسردـم  نیرتگرزب  يو ،
. دناهدرک تیاور  شکرابم ، نابز  زا  درم ، رازه  راهچ  هدومن و  ثیدح  ذخا  یمالـسا ، فلتخم  بهاذـم  نایم  زا  یناوارف ، تاور  شترـضح 

هقرف دزن  رد  هک  دـیدرگ  نیودـت  باتک  دـص  راهچ  هدـش ، هدینـش  هیلع ، هَّللا  مالـس  قداـص  ترـضح  زا  هطـساوالب  هک  یتاـیاور  عومجم  زا 
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تـشونرس اب  رـصع ، نآ  رد  یناهج ، نیا  ياههنتف  ناوارف ، فسات  اب  نکیل  تسا . هدش  روهـشم  فورعم و  هناگدـصراهچ  لوصا  هب  همیاما ،
راگدرورپ اما  تفریم ، نایم  زا  يوبن ، راثآ  مامت  دوبیمن ، مالسا  تما  هب  تبسن  دنوادخ  فطل  رگا  درک و  يزاب  زین ، ثیداحا  رابخا و  نآ 

رمع مدق و  ملق و  هشیدنا و  رکف و  دـننک و  دوخ  ناماما  تمدـخ  فقو  ار  دوخ  ات  دومرف  ررقم  تیبلها ، مولع  نیلماح  زا  ار  ینادرم  لاعتم ،
نادهتجم و ردصم  عجرم و  هتسویپ ، هک  دنیامن  فیلات  یبتک  دنرامگب و  ادخ  لوسر  هرهاط  ترتع  ثیداحا  يروآعمج  هار  رد  ار ، شیوخ 
، بیذهت هیقفلا ، هرضحی  نم ال  یفاک ، هناگراهچ  بتک  نامه  اهنیا  دننک . هعجارم  اهنآ  هب  یعرش ، ماکحا  طابنتسا  رد  هتفرگ و  رارق  ناملاع 

بوقعی نب  دمحم  یکی  اهنآ ، نافلوم  هدـمآ و  تسدـب  هناگدـصراهچ  لوصا  بتک  زا  هک  تسا  یثیداحا  رب  لمتـشم  هک  تسا  راصبتـسا  و 
سک نیرخآ  يرمـس ، دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا ، تافو  لاس  ینعی  يرجه ، هنس 329  نابعـش  نام  رد  یفوتم  یفاک  باتک  بحاص  ینیلک ،

نیسحلا نب  یلع  نب  دمحم  نینچ  مه  تسا و  ثیدح  رب 16199  لمتشم  یفاک  تسا . مالسلاهیلع  نامز ، ماما  هعبرا  هحفص 21 ] باون [  زا 
، يو درک . كرد  ار  نامز  ماما  يارغـص  تبیغ  ناـمز  زا  لاـس  دـناوتسیب  تدـم  هک  يرجه  هنـس 381  یفوتم  یمقلا  هیوباب  نب  یـسوم  نب 

یلع نب  دمحم  هرخالاب ، و  تسا . لسرم  ثیدح  دنسم و 1050  ثیدح  رب 3913  لمتشم  هک  تسا ، هیقفلا  ترـضحی  نم ال  باتک  بحاص 
راصبتسا باتک  تسا . يرجه  هنـس 360  مرحم  رد  یفوتم  بیذهت و  راصبتـسا و  باتک  ود  بحاص  هک  دوخ ، نامز  هفئاطلا  خیـش  یـسوط ،

، دنتخادرپ فیلات  راکب  رگید  دمحم  هس  گرزب ، فلوم  هس  نیا  دمحم و  هس  نیا  زا  دعب  تسا . هدروآ  درگ  دوخ  رد  ثیدح ، دادعت 5011 
باتک بحاص  یـسلجم ، رقاـب  دـمحم  هعیرـشلالئاسم و  لیـصحت  یلا  هعیـشلالئاسو ، باـتک  بحاـص  یلماـع ، رح  نسح  نب  دـمحم  ینعی 
رظان هک  دنمجرا ، یباتک  يرون ، نیسح  ازریم  هوالع ، یفاو . باتک  بحاص  ضیف ، نسحم  الم  هب  روهشم  یـضترم  نب  دمحم  راونالاراحب و 

رح خیـش  هجوت  دروم  هک  یثیداحا  باتک ، نآ  رد  هدرک و  مان  لئاسولا  كردتـسم  ار  نآ  هدومن و  فیلاـت  تسا ، هعیـشلا  لـئاسو  باـتک  هب 
، يو ثیداحا  رکذ  زا  هدـنروآ ، درگ  ای  يوار و  لاح  هب  تفرعم  مدـع  تهج  هب  هکنآ  ای  هدومنن و  دروخرب  اهنآ  هب  ای  هتفرگن و  رارق  یلماـع 
، مموحرم مع  نینچ ، مه  و  دـشابیم . هنیمز  نیا  رد  تاـفیلات  نیرتـهب  زا  دوخ  عون  رد  هک  تسا  هدومن  يروآعـمج  دوـب ، هدرک  رظن  فرص 

لاجر تلـالد و  دنـس و  ثیدـحلا و  هقف  نآ ، رد  هتـشاگن و  هعیـشلالئاسو  رب  یفاو  یحرـش  يرجه ، هنـس 1335  یفوتم  ردص ، نسح  دـیس 
هب انیع  تسا و  ریثاـتیب  بلطم  لـصا  رد  دوش ، هدـید  یفـالتخا  راـثآ  نیا  رد  رگا  و  تسا . هدومن  ناـیب  ياهقباـسیب  تروص  هب  ار  تاـیارو 

رگید دنمـشناد  رظن  اب  یهیقف  رظن  يهلاسم ، کـی  رد  اـسب  هچ  هک  دوشیم  هدـید  هناـگراهچ  بهاذـم  ناـیم  رد  هک  تسا  یفـالتخا  يهلزنم 
هتفرگ رارق  وا  رایتخا  رد  هک  دنک  هجوت  یعبانم  تادنتسم و  هب  هک  دیاب  یعرش ، مکح  طابتـسا  يارب  يدهتجم  ره  الوصا ، و  تسا ، توافتم 

نادنمشناد نایم  مهافت  براقت و  هدرک و  قرف  هتـشذگ  راصعا  اب  ام ، نامز  طئارـش  عاضوا و  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما  هحفص 22 ] تسا [ .
يرایسب نونکا ، تسا . هدیدرگ  نوزفا  یملع  عبانم  رداصم و  تالاسر و  بتک و  یناوارف  اهرادید و  تاطابترا و  تلوهس  ببس  هب  ءاملع ، و 

دیاش دـناهدرک و  ساسحا  ار ، دوخ  نایم  کیدزن  يراکمه  یئانـشآ و  موزل  یبرع  ياهروشک  رد  یملع  بتک  ناگدنـسیون  ملع و  لـها  زا 
بیرقتلاراد هسـسوم  هک  مینک  شومارف  دیابن  اج ، نیا  رد  و  تسا . هتفای  راشتنا  شراگن و  یمالـسا ، یلاع  رکف  نیمه  ساسارب  فیلات ، اههد 

هار رد  اهتیلاعف  هنوگ  نیا  يانب  ریز  گنـس  يهلزنم  هب  تقیقح ، رد  هدرک و  لـصاح  هار  نیا  رد  یناوارف  راـختفا  هیمالـسالا  بهاذـملا  نیب 
راکنیا رد  نونکا  مه  هکنانآ  دازرماـیب و  ار  هسـسوم  نآ  يهتـشذگ  نادرم  دـنوادخ  دـشابیم . رگیدـکی  اـب  بهاذـم  ءاـملع  رتشیب  یئانـشآ 

دیجم و نآرق  رد  دای . امرف  ناشتدعاسم  يرای و  تسا ، مالسا  تحلصم  هچنآ  هب  ندیشخب  ققحت  رد  داهد و  ریخ  يازج  دننکیم ، شـشوک 
و دراد . تلالد  مالـسا  گرزب  ربمایپ  دنوادخ و  دزن  تیبلها  تلزنم  ماقم و  رب  حوضو ، هب  هک  تسا  یناوارف  ثیداحا  تایآ و  يوبن ، تنس 

ناسنا ره  هک  دیاهدرک  رکذ  یتروص  هب  ار ، ردق  تلالج  نیا  دهاوش  لئالد و  دوخ ، دنمجرا  باتک  رد  هک  تسامـش  قیفوت  نیرتگرزب  نیا ،
رد دیامنیم . تلالد  داشرا و  تسا  تقیقح  يوجتـسج  هار  رد  هک  ار  سک  نآ  دروآیم و  دورف  لوبق  نیکمت و  رـس  نآ ، ربارب  رد  فصنم 
نآ رب  تسا و  همرکع  ود ، نآ  زا  یکی  يوار  هک  هدـش  لـقن  فـلتخم  يار  ود  ساـبع ، نب  هَّللادـبع  زا  مـیرک ، نآرق  زا  تدوـم  هـیآ  ریـسفت 

و دیئامن ». قیدصت  ار  مراتفگ  نیبامیف ، تبارق  رطاخ  هب  دینک و  تیاعر  مراد ، امش  اب  هک  یتبسن  ظاحلب  ارم ، : » تسا نینچ  هیآ  ینعم  ریسفت ،
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امـش اب  هک  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  دیرادن ، قیدصت  ارم  میربمایپ ، تلاسر و  رطاخ  هب  رگا  : » هک تسا  نآ  ریـسفت ، نیاربانب  هیآ  دافم  عقاو  رد 
ناکیدزن نادنواشیوخ و  هب  تبسن  شرافس  هیصوت و  انامه  هک  هیآ  یلصا  فده  ریـسفت ، نیا  رد  هحفص 23 ] دیریذپب [ ». ار  مراتفگ  مراد ،

هب ساـبع  نبا  زا  هک  مود  ینعم  اـما  دـناهدرک . ریـسفت  ینعم و  بلق  نینچ ، ار  هیآ  روـظنم ، نیمه  هب  ـالوصا  هـتفر و  ناـیم  زا  تـسا ، لوـسر 
تیبلها يهمه  تسا و  هتسناد  تیبلها ، تیالو  بح و  ار ، هنسح  زا  دوصقم  هدش ، لقن  هنسح » فرتقی  نم  و   » هفیرش هیآ  ریـسفت  تبـسانم 

زا دوخ ، باتک  رد  ثحب  همتاخ  رد  زین  امش  هدرک و  رکذ  يزار  رخف  ققحم  هک  یهوجو  دنلوقلاقفتم . ینعم  نیا  رد  نارـسفم  هیلک  ربمایپ و 
، هدرک لـقن  همرکع  هک  يریـسفت  رب  متـشاد ، تسود  نکیل ، تفگ . ناوـتیم  هنیمز ، نیا  رد  هـک  تـسا  ینخـس  نیرتـهب  دـیاهدرک ، داـی  نآ 

يزرو تدارا  هب  روهـشم  هک  ساـبعنبا  تریـس  يوخ و  قلخ و  اـب  هدوب و  باوصاـن  هجو ، نیا  هک  دـیدادیم ، حیـضوت  هدوزفا و  یتیـشاح 
هب تبـسن  وا  ضغب  لاحلا و  مولعم  يدرم  همرکع ، هکنآ  هب  افاضم  دراد . تافانم  تیاهن  تسا ، وا  دالوا  یلع و  تلاسر و  نادـناخ  هب  تبـسن 

تبسن وا  هب  یبلاطم  بذک ، هب  هتـسب و  غورد  سابع ، نبا  رب  همرکع  هک  هدش  لقن  رایـسب  هکنآ  هوالع  تسا و  فورعم  روهـشم و  تیبلها ،
مراد وزرآ  ماهدـیدرگ . تسا ، هتـسب  نارگید  هب  درم  نیا  هک  یئاهغورد  ضرعتم  لیـصفت ، هب  عامجا  مانب  دوخ  باـتک  رد  نم  و  تسا . هداد 
راتفگ رب  اـت  دـینک  هعجارم  هدـش ، ثحب  تدوم  هیآ  رد  هک  نآ  موس  لـصف  ارهز و  ترـضح  تلیـضف  ناـیب  رد  ءارغلا  هملکلا  باـتک  هب  هک 

دسح و يور  زا  هدومن و  فیرحت  دنوادخ  تایآ  رد  هک  نیفلاخم  نانخـس  در  رد  نیدلافرـش ، نیـسحلادبع  دیـس  موحرم  میمارگ ، یمئاد 
تبسن دوخ  تدارا  صالخا و  تیبثت  يارب  یعفاش  ماما  هکیلاح  رد  دیدرگ . هاگآ  دناهتخاس ، فرحنم  دوخ ، یقیقح  یناعم  زا  ار  اهنآ  هنیک ،

نم مکافک  هلزنا  نآرقلا  یف  هَّللا  نم  یـضو  مکبح  هَّللالوسر  تیبلها  ای  تسا : هدورـس  نینچ  يرعـش ، فطاوع  نابز  اب  ربمایپ ، ناشیوخ  هب 
دنوادخ هک  یهلا  تسا  يرون  امـش ، رهم  ادخلوسر ، تیبلها  ای  : » ینعی هحفـص 24 ] هل [  هالـص  مکیلع ال  لصی  مل  نم  مکنا  ردقلا  میظع 

يراک ، دتسرفن تاولص  امـش  رب  زامن ، رد  سک  ره  هک  سب  نیمه  امـش ، ردق  تلالج  تمظع و  رد  و  تسا . هدومرف  مالعا  نآ  هب  نآرق ، رد 
بجاو هضیرف و  یناملـسم  ره  رب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  هدومن  هراشا  تدوم  هکرابم  هیآ  هب  تیب  نیتسخن  رد  رعاـش  تسا ». هداد  ماـجنا  لـطاب 

هب تسا و  هدومن  حیرـصت  ربمایپ ، ناشدـج  رب  تاولـص  زا  سپ  زامن ، ره  دهـشت  رد  تیبلها  لآ و  رب  تاولـص  موزلب  مود ، تیب  رد  هدرک و 
، تهج نیمه  هب  تسا و  هابت  لطاب و  شزامن  دتـسرف ، تاولـص  ربمایپ  رب  اهنت  دوخ ، زامن  دهـشت  رد  هک  سک  ره  ناناملـسم ، يهمه  عاـمجا 
و دـیتسرفیم » نم  رب  صقان  تاولـص  : » تفگیم دومرفیم و  یهن  دنتـسرف ، تاولـص  وا  رب  اهنت  هکنآ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخلوسر ،
رب هک  یناوارف  ثیداـحا  و  دوـمنیم . بوـسحم  صقاـن  تاولـص  دوـش ، هداتـسرف  دورد  مه  تیبلـها  رب  هکنآ  نودـب  ار ، دوـخ  رب  تاوـلص 

ربمایپ هب  تیبلها ، نارتقا  موزل  هک  تسین  يدیدرت  هلاسم  نیا  رد  و  تسا . هدیسر  تاولـص  نداتـسرف  تیفیک  رد  تسین ، هدیـشوپ  سکچیه 
زاغآ رد  ننستلها  ناردارب  هک  مینیبیم  فسات  اب  نکیلو  ددرگیم  زین  اههتشون  لماش  هتشادن و  نابز  هب  راتفگ  هب  یـصاصتخا  تاولـص  رد 

هب ، ناشیا ناگدنـسیون  نایم  رد  دـننکیم و  رکذ  صقان  ار  نآ  دراوم ، یقاب  رد  یلو  هتـشون  لماک  تروص  هب  ار  تاولـص  دوخ ، بتک  هبطخ 
تسوا اهنت  دشاب و  مزتلم  مرکا  ربمایپ  ترضح  لآ و  نارتقا  هب  دراوم ، هیلک  رد  هک  ار  یـسک  مدیدن  هَّللاهمحر ، یناکوش  یلع  نب  دمحم  زج 

تیبلها اب  دناوتیم  یسک  هچ  رخآ ، دنکیم . دای  عماج  لماک و  روط  هب  ار  تاولص  ادخلوسر ، روتـسد  قبط  رب  دوخ  تافلوم  مامت  رد  هک 
حیرـصت هب  هک  تسا  ارهز  همطاف  نانآ ، زا  یکی  تسا ؟ هتفرگرب  رد  ار  یناسک  هچ  هناـخ ، نیا  دـننایک و  تیبلـها  ـالوصا  دزرو و  ینمـشد 

هک دنانینـسح  رگید  هدمآ و  باسح  هب  ربمایپ  سفن  هلهابم  هکرابم  هیآ  صن  هب  هک  یلع  ماما  زین  تسا و  ناوناب  رورـس  ادخلوسر ، شردپ 
هچنانچ و  دننیـشنب . حلـص  هب  هچ  دـنزیخرب و  گنج  هب  هچ  دـناهعاطالا ، بجاو  ماما  ود  هحفـص 25 ] ربمایپ و [  یناگدـنز  رازلگ  زا  لگ  ود 

تایآ لیوات  هب  تسادخلوسر ، تکربرپ  یناگدـنز  دادـتما  تقیقح  رد  مالـسلامهیلع ، ناماما ، یقاب  ناشیا و  یگدـنز  میدـیدرگ ، روآدای 
، تازایتما نینچ  اب  دنفراع و  هدنسانش و  ار  ءارغ  تعیرش  ناهنپ  رارسا  دننکیم و  نایب  تما ، يارب  ار  ماکحا  ربمایپ و  تنس  دنهاگآ و  نآرق 
هن و  دشاب ، بجاو  مزال و  ناشیا ، رب  تاولـص  هک  تسا  یتفگـش  ياج  هن  سپ  دنانید ، غالبا  راک  ار  وا  ءاکرـش  ادـخ و  لوسر  سفن  نانآ ،
مان دوخ و  مان  نارتقا  هب  هداد ، تنراقم  شلوسر  مان  اب  ار ، ناـشیا  ماـن  ناـهج  راـگدرورپ  هک  هقیرط  ناـمه  هب  ادـخ ، رماـیپ  هک  تسا  بیرغ 
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نیا اب  مرکا  ربمایپ  هکنآ  هوالع  دنیامن . دای  زین  وا  تیبلها  زا  دننکیم ، دای  وا  زا  تقو  ره  هک  دهاوخب  تما  زا  دیامرف و  هیصوت  دوخ  ترتع 
زین ناهاشداپ  كولم و  نایم  رد  هک  روط  نامه  هدومن  هراشا  نانآ  يدـهع  تیـالو  هب  هدرک ، ررقم  ناـشیا  ماـن  دوخ و  ماـن  ناـیم  هک  نارتقا ،

ناهج دـنوادخ  هب  و  دـش . دـهاوخ  هدرب  مان  زین  وا  دـهع  یلو  زا  دوش ، هدرب  هاـشداپ  زا  یماـن  بساـنت ، هب  ناـمز ، ره  هک  تسا  موسرم  نینچ 
ماحرا و مان  رب  ار  سک  نآ  ماـن  هنیآ  ره  تسنادیم ، يرگید  روخ  رد  ار  دوخ  ینیـشناج  يدـهع و  تیـالو  ماـقم  ربماـیپ ، رگا  هک  دـنگوس 

تـسوا تسادخ و  هدرا  تساوخاب و  قح و  تسد  هب  اهنت  دنمجرا ، عقوم  بصنم و  نیا  نییعت  اما  تشادیم ، حجرم  مدقم و  دوخ  تیبلها 
یجنم و مهبرق  رفک و  مهضغب  نید و  مهبح  رـشعم  نم  دناهدورـس : هنیمز  نیا  رد  و  تسا . هدومرف  ررقم  ناشیا ، يارب  ار ، عیفر  ماقم  نیا  هک 

ناشینمـشد نید و  ناشیا  تبحم  هک  نانآ  تیبلها ، : » ینعی مه  لیق  ضرالا  لها  ریخ  نم  لـیق  وا  مهتمئا  اوناـک  یقتلا  لـها  دـع  نا  مصتعم 
ناماما و نانآ ، دـیآ ، نایم  هب  نخـس  زیهرپ ، يوقت و  لها  زا  هک  ماگنه  نآ  ره  تسا . يراگتـسر  تاـجن و  بجوم  ناـنآ ، هب  برقت  رفک و 

نیرتالاب دیاش  و  دش ». دهاوخ  هدرب  ناشیا  هحفـص 26 ] مان [  زاب  دوش ، هدیـسرپ  نیمز  يور  نامدرم  نیرتهب  زا  رگا  دناییاسراپ و  نایاوشیپ 
ام دـعب  نم  هیف  کجاح  نمف  : » هدومرف دـنوادخ  هک  دـشاب  هلهاـبم  همیرک  هیآ  ناـمه  شربماـیپ ، دـنوادخ و  دزن  تیبلـها  تمظع  رب  لـیلد 

: ینعی نیبذاکلا .» یلع  هَّللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکسفنا  انسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج 
هلداـجم و هب  نآ  رد  وت ، اـب  یناـسک  رگا  رگید  تسا ، هدـش  لـصاح  یهاـگآ  شناد و  عوضوم ،) لـصا  هب   ) ارت هکنآ  زا  دـعب  ربماـیپ ) يا  »)
( قح هاگردب   ) هدمآ و درگ  ناتدوخ  نانز و  نارـسپ و  زین  امـش  نامدوخ و  نانز و  نارـسپ و  ام  میوش ، هدامآ  دیئایب  وگب  دـنزیخرب ، هجاحم 
زا ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخلوسر ، مینادیم  هک  يروطب  میئامن ». تلاسم  نایوگغورد  رب  ار ، يادـخ  تنعل  مینک و  يراز  هلاـن و 
زج هب  ناشدوخ  نایم  زا  ار و  نینـسح  شتایح ، رازلگلگ  ود  نآ  زج  هب  نارـسپ ، نایم  زا  ار و  همطاف  شیوخ ، نت  يهراپ  زج  هب  ناـنز  ناـیم 

هلهابم يارب  دوب ، [ 8  ] یسوم هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  ناناملـسم ، يهمه  دزن  رتاوتم  ضیفتـسم و  تایاور  بسح  رب  هک  ار  یلع  دوخ  ردارب 
زا یـسک  زین  ادـخ  لوسر  هدوب و  هدومرف  نیعم  هلهابم  يارب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  دـندوب  هدـیزگرب  نت  دـنچ  نیمه  يرآ  دومرفن . باـختنا 

هظحالم دومنن . توعد  راکنیا  يارب  نت ، دنچ  نیا  زج  هب  دنتـشاد ، یعقوم  ماقم و  مدرم  رظن  رد  هک  ار  رگید  ناناملـسم  ای  مشاه و  نادـناخ 
افتکا ود ، نآ  زا  یکی  هب  اـهنت  درواـیب و  دوخ  اـب  ار  نیـسح  نسح و  ینعی  دوـخ ، رـسپ  ود  ره  هلهاـبم ، ماـگنه  هب  مرکا  ربماـیپ  هک  دوـشیم 

رگیدـکی دـننامه  ود  نآ  دومنیمن ، يرگید  زا  تیافک  مادـکچیه  يو ، رظن  رد  تشاد و  دوخ  صاـخ  یتلزنم  کـی ، ره  هک  اریز  دومرفن ،
هیآ رد  هک  نارـسپ  ءانبا و  ناونع  راکنیا ، هب  نت  ود  ره  توعد  اب  دـشیم و  بوسحم  حـجرمالاب  حـیجرت  ود ، نآ  زا  یکی  باختنا  دـندوب و 
. ] درکیم ود  نآ  همیمـض  زین ، ار  وا  دوب ، دوجوم  ناشیا  يارب  يدـننامه  ناناملـسم ، نایم  رد  رگا  تفریذـپ و  ققحت  تسا ، هدـمآ  هکراـبم 
وا دوجوب  اهنت  هک  مینیبیم  دشیمن ، تفای  دشاب ، ادخ  لوسر  نت  يهراپ  ارهز  اب  سایق  لباق  هک  یـسک  نانز ، نایم  رد  نوچ  اما  هحفص 27 ]
رد شتوعد  هک  یلع  اما  دندوب . هدش  توعد  ناوناب  يهمه  تقیقح  رد  دوب ، تما  ناوناب  يوناب  ناماما و  ردام  وا  زا  توعد  اب  هدـش و  افتکا 

ربماـیپ سفن  ناـیرج ، نیا  رد  یلع ، عـقاو  رد  دوـش و  قـقحم  ناـشدوخ  سفنا و  ناوـنع  هک  دوـب ، باـسح  نیا  هب  ربماـیپ ، يوـس  زا  هلهاـبم 
اب و  دنیـشنب ، وا  ياج  هب  دشاب و  ربمایپ  سفن  هک  تسناوتیم  دوب و  ادخ  لوسر  دهع  یلو  هفیلخ و  یـصو و  وا ، هک  اریز  دـیدرگ ، بوسحم 

زاربا يدـیدرت  کش و  بلطم ، نیا  رد  سکچیه  تسا و  یلع  دوخ ، یـصو  سفن  ربمایپ ، ربمایپ و  سفن  میرک ، نآرق  صنب  یلع  ناـیب ، نیا 
، دوـمرفیم توـعد  هتخاـس و  يو  همیمـض  زین  ار  وا  ربماـیپ  دوـب ، یلع  دـننامه  یـسک  ناناملـسم ، ناـیم  رد  ضرف ، هب  رگا  و  تسا . هدوـمنن 
زج هب  یـسک  تما  نایم  رد  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیرتمهم  یلع ، اهنت  دوجوب  ءافتکا  و  درک ، لمع  نیـسح  نسح و  يهرابرد  هک  روطناـمه 

احورــشم عوـضوم ، نـیا  هـب  سفن ، لـصف  رد  نینموـملاریما  یناگدـنز  ماـنب  دوـخ  باـتک  رد  اـم  دـشاب و  تسناوـتیمن  ربماـیپ  سفن  یلع ،
، تسا هدرک  لالدتـسا  تفالخ  رما  رد  ار  شیوخ  تیقحا  تیولوا و  ماقم و  تمظع و  هیآ ، نیمه  هب  بلاـطیبا ، نب  یلع  ماـما  میاهتخادرپ .

نایم رد  ایآ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  تفگ : جاجتحا  هب  سلجم ، لـها  ربارب  رد  [ 8 ، ] تفـالخ ياروش  زور  رد  یلع  : » دـیوگ ینطقراد 
هتـسناد و شیوخ  سفن  نم ، زج  ار ، یـسک  ادخ  ربمایپ  ایآ  و  دیراد ؟ غارـس  ادخ  لوسر  هب  نم  زا  رتکیدزن  محر ، بسح  هب  ار  یـسک  دوخ ،
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هب نارـضاح  دوشیم ، هظحالم  هچنانچ  [ . 8 .« ] مسق ادخ  هب  هن  دـنتفگ : تسا ؟ هدومرف  یفرعم  شیوخ  نانز  نارـسپ و  ار ، وا  نانز  نارـسپ و 
، روبزم هیآ  هب  ار  وا  لالدتسا  هکنانچ  مه  تسا ، هدناوخ  یصو  سفن  ار ، یبن  هلهابم ، هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دندرک  فارتعا  بلطم  نیا 
هب يو  اب  دنتـشاد ، يدیدرت  کش و  هراب ، نیا  هحفـص 28 ] رد [  رگا  دـندومن و  لوبق  تفالخ ، رما  هب  تبـسن  دوخ ، تیولوا  تیقحا و  يارب 
هک ار  دوخ  تازایتما  مامت  هک  دوب  نآ  ددـص  رد  ماما  دـندوب و  هرخافم  هرظانم و  ماقم  رد  نانآ ، هک  اریز  دنتـساخیمرب ، هشقاـنم  هلداـجم و 
هـس دوخ ، زا  دـعب  هفیلخ  يارب  دوـخ - گرم  زا  شیپ  باـطخلا - نب  رمع  هک  مینادیم  دـیامن . رکذ  دـهدیم ، شیگتـسیاش  تفـالخ ، يارب 

، هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ ، لوسر  تنـس و  قبط  رب  هکنآ  - 2 دیامن . لمع  ادـخ ، باتک  قبط  رب  هکنآ  - 1 دوـب : هدرک  نیعم  ار  اریز  طرش 
هـضرع ماـما ، رب  ار  طورـش  هکنآ  زا  سپ  و  دراد . روـظنم  ار  رمع  رکبوـبا و  نیخیـش  شور  هار و  تنـس و  هکنآ  هرخـالاب  و  - 3 دنک . راتفر 

، نیخیش تنس  هب  لمع  زا  ماما  نوچ  منکیم و  تعیب  دوخ  رظن  يار و  ربمایپ و  تنس  ادخ و  باتک  هب  لمع  رب  امـش ، اب  نم  تفگ : دنتـشاد ،
. دـندرک تعیب  وا  اب  مدرم  تفای و  همتاخ  راک  تفریذـپب و  ار  طیارـش  نآ  يهمه  وا  دنتـشاد و  هضرع  نامثع ، هب  ار  تفالخ  رما  درک ، عانتما 
رب مخ ، ریدغ  زور  رد  هک  ادخ  یحو  ربمایپ و  حیرصت  ساسارب  ار ، دوخ  يو ، هک  اریز  تسا ، راکشآ  موس ، طرش  شریذپ  زا  ماما  عانتما  رس 

یملع دنوادخ و  يوس  زا  یشناد  هک  ربمایپ ، زا  ار  نآ  رارسا  تعیرش و  ماکحا  ماما  تسنادیم . مدرم  ياوشیپ  ماما و  دومرف ، لزان  شربمایپ 
هدافتـسا دـشیم ، بوسحم  نید  ماـکحا  طابنتـسا  رد  یملع  یعطق و  قیرط  ود  وا ، يارب  هک  تنـس  نآرق و  زا  هدرک و  ذـخا  تشاد ، یندـل 

هنیمز نیا  رد  هچنآ  تشادن . يدنمزاین  تنـس ، نآرق و  یناعم  مهف  رد  يرگید ، سک  هب  رگید و  یقیرط  هب  رگید  بیترت ، نیا  هب  دومنیم و 
یقلطم دـهتجم  نوچ  ار  وا  هک  یتروص  رد  یلو  میهد  رارق  هجوت  دروم  ماما  ناونع  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هک  تسا  یتروص  رد  دـش ، نایب 

زاجم دیامن و  لمع  دوخ  يداهتجا  رظن  يار و  هب  هک  دیاب  دـهتجم  ره  هک ، اریز  دریذـپب ، ار  موس  طرـش  تسناوتیمن  زاب  میئامن ، روصت  مه 
 ] دـیلقت ، دـشاب هک  شناد  ملع و  زا  هجرد  ره  رد  وـلو  يرگید  زا  هچناـنچ  دـنک و  يوریپ  دـیلقت و  رگید  دـهتجم  زا  ياهلاـسم  رد  هک  تسین 

یلو دنک  طایتحا  هب  لمع  هک  دناوتیم  دهتجم  يرآ ، دوب ، هدش  اوران  يراک  بکترم  هتـشگ و  جراخ  داهتجا  دح  زا  دومنیم ، هحفص 29 ]
رد ناشیا  هک  مینیبیم  میرگنب ، وا  زا  لبق  ءافلخ  هیور  هب  هاگ  ره  هکنآ ، هوالع  درمش . ناوتیمن  نارگید ، رظن  زا  دیلقت  زین ، ار  ینعم  نیا  زاب 
هک اج  نآ  ات  دوشیم ، هدید  ناوارف  راکنیا  نیمود ، تفالخ  دهع  رد  صوصخ ، هب  دـندومنیم و  هعجارم  وا  هب  دراوم ، لئاسم و  زا  يرایـسب 

دنوادـخ : » تفگیم زین  و  دـشیم . راچد  یهابت  تکاله و  هب  رمع  دوبن ، یلع  رگا  ینعی : رمع ». کلهل  یلع  ـال  ول  : » تفگیم رمع  اـهراب ،
هنوگچ دراد ، ياج  تناکم  تلزنم و  نیا  رد  هک  ار  سک  نآ  و  دـشابن ». نآ  لح  يارب  یلع ، نسحلاوبا  هک  دزاسن ، راـتفرگ  یلکـشم  هب  ارم 

راک و مامتا  زا  سپ  تفریذپیم و  ار  تعیب  موس  طرـش  یلع  هک  دوب  نآ  رتهب  دنیوگ : یخرب  تخاس ؟ دهتم  نارگید ، زا  يوریپ  هب  ناوتیم 
و  » تسا شیوخ  دوهع  طورش و  دنب  ياپ  هک  مالسلاهیلع  یلع  يهرابرد  نخـس ، نیا  نکیل  دومنیمن ، لمع  نآ  هب  دوخ ، تفالخ  رما  تیبثت 

لاـمعا ءارآ و  یتسردـب  ینمـض  فارتعا  تقیقح ، رد  تفریذـپیم ، ار  طرـش  نآ  رگا  هک  هوـالع ، تسین و  اور  مهطورـش » دـنع  نونموملا 
ماما يراددوخ  زا  تسا . هدوب  فلاخم  ناـنآ ، تارظن  لاـمعا و  زا  يرایـسب  اـب  ماـما  نیقی ، روط  هب  هک  یلاـح  رد  دوب ، هدرک  نیـشیپ  ءاـفلخ 

بصانم هب  تبـسن  ترـضح  نآ  ییانتعایب  دهز و  نازیم  هب  عرو و  يوقت و  رد  وا ، ماقم  تمظع  هب  ناوتیم  طرـش ، نیا  شریذپ  هب  تبـسن 
راب ریز  دنک و  یناگدنز  يداع  دارفا  رگید  دننام  هک  داد  حـیجرت  تخاس و  رود  تفالخ  زا  ار ، دوخ  ال »  » هملک نتفگ  اب  هک  دربیپ ، يونید 

نودب تسا و  داهتجا  يانب  ریز  گنس  دهتجم و  حالـس  رظن  لالقتـسا  هک  اریز  دورن ، دناسر ، بیـسآ  وا  يار  لالقتـسا  هب  هک  یطرـش  دهعت 
هقالع تلع  هب  هن  دنتـشاد ، هضرع  ماما ، هب  ار  طرـش  نآ  هک  مه  نانآ  میراذگن ، هتفگان  دزیریم . ورف  مهرد  ماکحا  طابنتـسا  عیفر  يانب  ، نآ

دوخ عـقوم  ماـقم و  اـب  تسا و  طرـش  نیا  فلاـخم  ماـما ، دنتـسنادیم ، هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دـندز ، تسد  يراـک  نینچ  هب  وا  هب  تعیب  هب 
هحفص اب [  عقاو ، رد  دندومن و  طرش  نآ  هضرع  هب  مادقا  دسانشیمن ، تسا ، لئاق  دوخ  يارب  هک  یتماما  اب  قفاوم  ار  نآ  هتسنادن و  راگزاس 

، وا یلو  دندوب  یلع  تفالخ  هب  لیام  ناشیا  هک  دننک  ماهفا  نینچ  مدرم  هب  ات  دنتساوخ  دنتخادنا و  گنس  ماما ، تفالخ  راک  رد  راکنیا ، [ 30
هک هلهابم  هیآ  دوجو  اب  رگید ، دندوب ، دنب  ياپ  عقاو  تقیقح و  هب  نانآ  رگا  هک  یتروص  رد  دیزرو . ماربا  رارصا و  نآ ، لوبق  مدع  رد  دوخ 
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و دندرکیم . رظن  فرط  دریذـپب ، تسناوتیمن  ماما  هک  يدـیق  زا  هدومنن و  هبلاطم  يو  زا  رگید  يزیچ  تسا ، هدرمـش  ربمایپ  سفن  ار ، یلع 
ره دنداهنیم ، ندرگ  دومرف ، حیرـصت  مخ ، ریدغ  زور  رد  ربمایپ  هک  ار  وا  تفالخ  هدز و  گنچ  یلع  نماد  هب  زور ، نیتخـسن  نامه  زا  رگا 
بآ ياهراس  همشچ - هب  ار  مدرم  ، » لوتب يارهز  ناوناب ، يوناب  يهتفگ  هب  درکیم و  يربهار  یئامنهار و  میقتسم  طارـص  هب  ار  ناشیا  هنیآ 

زا سپ  دـشاب و  هزیکاپ  كاپ و  شیاـههنارک  راشرـس و  زیربل و  نآ ، ناراـبیوج  هک  یئاههمـشچ  دـیناسریم ، ناوارف  لـالز و  راوگـشوخ و 
مه دشیم و  هدوسآ  بهاذم  تتشت  زا  مالـسا  تما  بیترت ، نیا  هب  و  دادیم »... ناشدنپ  ناهن  اراکـشآ و  رد  دینادرگیم ، ناشزاب  یباریس ،

تیاده حالـص ، ریخ و  هار  هب  ار  ام  همه  دنوادخ  هکنآ  دیما  دومنیم . یئاورفنامرف  ناشیا ، رب  مه  بهذم  کی  دنتـشاد ، نید  کی  هکنانچ 
هللادـمحلا و  میریگ . وترپ  ناشرون ، زا  هدومن و  يوریپ  ناشیا  زا  میرادرب و  ماگ  نیرهاـط ، همئا  تیادـه  ریـسم  رد  هک  دـهد  قیفوت  هدومرف و 

هحفص 31]  ] 1971  / 5 / 1 نیمظاک - دادغب - ردص  قداص  دمحم  نیملاعلا . بر 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح 

هراشا

.« دنکیم دونـشخ  ار  يادـخ  تیدونـشخ ، دروآیم و  مشخ  هب  ار ، راگدرورپ  وت  مشخ  همطاف ، يا  : » دومرف ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ ،
، مرکالوسر رهطم  هیرذ  رهاط و  لسن  هک  يو  رتخد  نیرتبوبحم  نیرتکچوک و  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ ، ربمایپ  دـنمجرا  رتخد  همطاف ،

ياهداوناخ نیرتبیجن  نیرتفیرـش و  ینعی  يو ، دالوا  هک  دوب  دادادخ  زایتما  نیرتگرزب  دوخ  نیا ، تسا و  هدنام  یقاب  ناهج  رد  وا ، زا  اهنت ،
نیمز اهنت  دننآ و  زا  همه  ادخلوسر ، يرارذ  هک  تسا  یکاپ  ناماد  اهنت  وا ، دناهدمآ . ایند  هب  ءارهز  زا  ارصحنم  هتخانش ، نونکات ، برع  هک 

نورق و يهظفاح  هک  تسا  يردام  نیرتکاپ  وا  هکلب ، هدـییور ، نآ  رد  ربمایپ ، یمارگ  نادـناخ  دـنمورب  يهرجـش  هک  تسا  يرهاـط  بیط و 
، تسا یـشرق  ود ، ره  ردام ، ردـپ و  يوس  زا  هک  دوب  اهنع  هَّللایـضر  هجیدـخ ، ترـضح  ارهز ، يهمطاـف  رداـم  دروآیم . رطاـخ  هب  راـصعا 

نب دئاز  تنب  همطاف  شردام ، رهف و  نب  بلاغ  نب  يول  نب  بعک  نب - هرم  نب  بالک  نب  یـصق  نب  يزعلادبع  نب  دـسا  نب  دـلیوخ  شردـپ ،
دبع هحفـص 32 ] تنب [  هلاـه  همطاـف ، نیا  رداـم  تسا و  رهف  نب  بلاـغ  نب  يول  نب  رماـع  نب  صیعم  نب  دـبع  نب  رجح  نب  هحاور  نب  مصا 

، هجیدخ ترـضح  بیترت ، نیا  هب  و  دشابیم . رهف  نب  بلاغ  نب  يول  نب  رماع  نب  صیعم  نب  رمع و  نبذقنم  نب  رمع و  نب  ثراح  نب  فانم 
ردپ يوس  زا  يو ، تبـسن  دش ، رکذ  هک  يروط  هب  هدوب و  برع  ياههداوناخ  نیرترادهشیر  زا  هک  تسا  يردام  ردپ و  زا  دوخ  نینموملاما ،
نیع رد  هجیدـخ  تسا . بستنم  رادهشیر  فیرـش و  بسن  نیمه  هب  زین ، وا  ردام  ردام  هوالع ، دـسریم و  رهف  نب  بلاغ  نب  يول  هب  ردام ، و 

ياـهناوراک ماـمت  اـب  ربارب  تاونـس ، بلغا  رد  تفریم ، ماـش  هب  هک  وا  یتراـجت  ناوراـک  هک  اـجنآ  اـت  دوب  دـنمتورث  رایـسب  ییوناـب  لاـح ،
دوب يدرم  اهنت  دلیوخ ، شردپ  هچ  تشاد ، یبهذم  ینید و  یتشرـس  تیبرت ، تثارو و  رظن  زا  هجیدخ  دشیم . شیرق  فلتخم  ياههداوناخ 

، تشاد دوسالارجح  فاوط  هب  هک  ياهقالع  يهزیگنا  هب  داتفا و  رد  دنک ، لمح  نمی  هب  دوخ ، اب  ار  دوسالارجح  تساوخیم  هک  عبت »  » اب هک 
، هجیدـخ ترـضح  مع  رـسپ  دومنن . ساره  وا  اب  دروخرب  زا  دوخ ، ینید  تادابع  کسانم و  زا  تیامح  يارب  تساخرب و  هضراعم  هب  يو  اب 
، راک نیا  رد  وا  يهزیگنا  اهنت  دـینراذگیم و  دوهی  يراصن و  بتک  رد  هعلاطم  قیقحت و  هب  ار ، دوخ  ماـیا  هتـسویپ  هک  تسا  لـفون  نب  هقرو 

یتیعقاوب دـیاش  ات  دومنیم ، شیربهر  ناهج ، تقیقح  رد  صحفت  هب  هدرک و  نامگدـب  اـهتب ، شتـسرپ  هب  تبـسن  ار  يو  هک  دوب  وا  تشرس 
، هکم رد  ناـمز  نآ  رد  اریز  دوـبن ، روـصتم  رگید  يدوـس  شـالت ، نیا  رد  ار  وا  هنرگ ، دـشاب و  رترب  رتارف و  یتـسرپتب  زا  هک  دـبای  تـسد 
، هکم لها  یتسرپتب  زا  هتسویپ  هقرو ، دروآ . يور  هسینک  نهاکب و  ای  هتـشاد و  هعجارم  لیجنا  تاروت و  ملاع  هب  هک  دوبن  یبهذم  یحیـسم 
رب دوـب و  نازیرگ  راـمق ، يراوـخ و  بارـش  زا  درکیم و  راـتفر  مالـسلاهیلع  میهاربا ، نـید  قـبط  رب  دوـخ ، تاداـبع  رد  تـفرگیم و  هدرخ 
هک داتفایم  قافتا  تسیرگنیم ، رهم  تفار و  يهدید  اب  دندوب ، ناشیا  ندرک  روگب  هدنز  يهشیدـنا  رد  تیلهاج ، موسر  هب  انب  هک  ینارتخد 
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، انایحا رگا  دادیم و  شرورپ  درکیم و  گرزب  دوخ  دزن  تشاد ، رارق  گرم  رطخ  رد  هک  يرتخد  دادیم و  ردپ  هب  ءادف »  » ناونع هب  یغلبم 
باتک رد  درکیمن ، یعانتما  دنادرگرب ، هحفـص 33 ] شیوخ [  دزن  هتفرگ و  هقرو  زا  ندش ، گرزب  زا  سپ  ار  دوخ  رتخد  تساوخیم  ردـپ 

ریغ اهلا  ندبعت  دحا ال  مک  ررغی  الف  ریذنلا  انا  مهل  تلق  ماوقال و  تحـصن  دـقل  تسا : هدـش  لقن  لفون  نب  هقرو  زا  ریز  راعـشا  فنالاضور 
هل ءامـسلا  تحت  ام  لک  رخـسم  دمجلا  يدوجلا و  حبـس  انلبق  هل و  مودی  اناحبـس  شرعلا  يذ  ناجـس  ددح  اننیب  اولوقف  مکوعد  ناف  مکقلاخ 
دق دحلا  هنئازخ و  اموی  زمره  نع  نغت  مل  دـلولا  لهالا و  يدوی  هلالا و  یقبی  هتـشاشب  یقبت  يرت  امم  یئیـشال  دـحا  هکلم  يوانی  نا  یغبنیال 

اهیلا بوا  لک  نم  اهترغل  تناک  یتلا  كولملا  نیا  درم  اهنیب  امیف  سنالا  نجلا و  هل و  حایرلا  يرجت  ذا  نامیلس  اودلخ و ال  امف  داع  تلواح 
هب هک  اهرادشه  هچ  مدومن و  دزـشوگ  هک  اهدـنپ  هچ  : » ینعی اودرو  امک  اموی  هدرو  نم  دـبال  بذـکالب  دوروم  کلانه  ضوح  دـفی  دـفا  و 

نایم دـندناوخ ، ناتراکنیا  هب  رگا  دـینک و  شتـسرپ  ار  يرگید  دوخ ، يهدـننیرفآ  زج  هک  ادابم  دـهد . ناـتبیرف  یـسک  اداـبم  هک  مداد  مدرم 
وا حـیبست  اهیگـشخ  اهایرد و  نیا ، زا  شیپ  هک  شرع  راگدرورپ  دـنوادخ ، تسا  هزنم  كاپ و  دـیئامن . تموصخ  مـالعا  ناـنآ ، ناـتدوخ و 

هچنآ ره  دزیتسب . وا  نامرف  اب  هک  تسین  ورین  نآ  ار ، سکچیه  تسا و  دنوادخ  رخسم  هتفرگ ، رارق  نامسآ  فقـس  ریزب  هچنآ  ره  دناهدرک .
نئازخ دش . دنهاوخ  دوبان  همه  نادنزرف  نانز و  هک  تسا  نادیواج  یقاب و  هک  تسادخ  اهنت  دنام و  دهاوخن  رادیاپ  کی  چیه  ینیبیم ، هک 

زین نامیلـس  و  دندنامن . رادیاپ  نکیلو  دندومن  شالت  دوخ  یگنادواج  يارب  داع  موق  دومنن و  اود  يو  زا  يدرد  مه ، زور  کی  یتح  زمره ،
طرف زا  هک  ناـهاش  نآ  دـنیاجک  تـشاد . شیوـخ  هحفـص 34 ] تردـق [  هطلـس و  اریز  ار ، سنا  نـج و  دـیزویم و  وا  ناـمرفب  اـهداب  هـک 

تسین و يزیرگ  نآ  هب  دورو  زا  هک  هَّللارـشحم ) زیخاتـسر و   ) اجنآ تسا  ییاج  دنتـسبیم . راب  ناشاهناتـسآ  هب  بناج ، همه  زا  ناـشتمظع ،
هدافتـسا وا ، بئاص  رظن  يار و  زا  درکیم و  تروشم  هقرو ، اب  روما ، زا  يرایـسب  رد  هجیدخ ، دومن ». دورو  نآ  هب  نارگید  نانوچ  هک  دـیاب 

هقرو دزن  دوخ ، رسمه  هارمه  هجیدخ  تشگ ، لزان  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ ، ربمایپ  رب  ارح ، راغ  رد  یحو  هکنآ  زا  سپ  یتح  دومنیم .
يربمایپ بیرقنع ، تفگ : داد و  تراشب  يربماـیپ  هب  ار  دـمحم  عقو ، اـم  زا  یهاـگآ  زا  سپ  هقرو  دـش ، اـیوج  وا ، زا  ار  رما  تقیقح  تفر و 

ات درک ، دـنهاوخ  راتفر  تنوشخ  هب  وت ، اـب  راـک ، زاـغآ  رد  مدرم  هچرگ  ددرگ ، هدرتسگ  یتیگ ، رـسارس  هب  وت  نید  هک  دـش  یهاوخ  گرزب 
نکیل تسا ، راوشد  سب  يرما  نیا ، ینکیم و  توعد  دـیدج  ینید  هب  ار  ناـشیا  وت ، هک  اریز  دـنیامن ، جارخا  تراـید  رهـش و  زا  هک  اـجنآ 

. مدومنیم يرای  تراک ، رد  مدوبیم و  هدـنز  اـهزور ، نآ  رد  نم ، شاـک  تفگ : هاـگنآ  دومرف . دـهاوخ  يرادـساپ  يراـی و  ارت  دـنوادخ ،
یحو و يارجام  هک  ایوگ  تسا . بلاطیبا  نب  هیما  راعشا  دننامه  هدورس  تیلهاج ، رصع  رد  هک  تسا  لفون  نب  هقرو  زا  ریز ، تایبا  دنیوگ :

ثعب املاط  مهل  اجوجل  يرکذـلا  یف  تنک  تججل و  تسا : هتخیگنارب  راعـشا  نیا  ءاشنا  هب  هدومن و  کـیرحت  ار ، وا  تاـساسحا  ارح ، راـغ 
ادمحم ناف  اجوعی  نا  هرکا  نابهرلا  نم  سق  لوق  نع  انتربخ  امب  اجیدخ  ای  يراظتنا  لاط  دـقف  فصو  دـعب  هجیدـخ  نم  فصو  اجیـشنلا و 

نم یقلی  اراـسخ و  هبراـحی  نم  یقلیف  اـجومت  نا  هیربـلا  هب  میقی  رون  ءایـض  دـالبلا  یف  رهظی  اـجیجح و  هل  نوکی  نم  مصخی  اـنیف و  دوسیس 
اهنکـسمب تجع  ول  شیرق و  تهرک  يذـلاب  اجول  اجول و  مهلوا و  تنکف  تدهـش  مکاذ  ناک  اـم  اذا  یتیل  اـیف  هحفـص 35 ] اجولف [  هملاسی 

رد نانچ  : » ینعی اجورخ  هفلتم  رادـقالا  نم  یقلیـس  یتف  لکف  کلها  نا  اجیجـض و  اهل  نورفاکلا  جـضی  روما  نکت  قباو  اوقبی  ناـف  اـجیجع 
میدینـش و وت  زا  یپایپ ، هک  اهفـصو  هچ  هجیدخ ، ایآ  تساخیمرب . نانآ  زا  يراز  هاگ ، هک  مدیزرویم  رارـصا  يراشفاپ و  ناشیا ، هب  رکذت 

تـسردان هک  تسا  نم  دـنیآ  شوخان  هچ  هک  يدومن  لقن  نابهر ، سق  لوق  زا  هک  اهربخ  نآ  میراد . هارب  مشچ  هک  تسا  زارد  سب  ینامز 
رد قح ، رون  زا  يوترپ  و  تسـشن . دـهاوخ  تموصخ  هب  دوخ ، نارکنم  اـب  درک و  دـهاوخ  يرورـس  هب  اـم ، ناـیم  رد  دـمحم ، يرآ ، دـشاب .

نایز دشاب ، گنج  رـس  يو ، اب  هک  ار  سک  ره  ماگنه ، نآ  رد  دـناهراو . بارطـضا  لزلزت و  زا  ار  نایناهج  هک  درک  دـهاوخ  ادـیوه  ناهج ،
مدوبیم و هدنز  دوشیم ، نانچ  نینچ و  هک  نامز  نآ  رد  شاک ، يا  ددرگ . بیصن  يراگتسر  دراپس ، ندرگ  شنامرف  هب  هک  ار  نآ  دسر و 
ناشیا و راک  زا  كاب  هچ  دنتهارک و  رد  نآ ، زا  شیرق  هک  نییآ  نامه  دوشیم . لخاد  وا ، نییآ  هب  هک  مدمآیم  باسح  هب  یـسک  نیتسخن 

ییاههماگنه رظان  دـهد ، لاجم  نم  هب  ناشیا و  هب  رمع  مشاب و  دنـشاب و  اهزور  نآ  رگا  دـننک . اـپب  نویـش  گـناب  ناـشاههناخ ، رد  هچ  رگا 
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هک دنالـسگب  ار  میناگدـنز  يهتـشر  گرم ، رگا  تسا  فساـت  ياـج  هن  زاـب ، نکیل  . » دـناشک يراز  هجـضب و  ار ، نارفاـک  هک  دوب  میهاوخ 
دزن لیئربج  مان  زا  هجیدخ  هک  تسا  هدمآ  هریس  بتک  رد  هحفص 36 ] دمآ [ ». دهاوخ  راچد  يدوبان  گرم و  هثداح  هب  ناوج  ره  کشیب ،

نآ تراسج  تارج و  ار  ناطیش  زگره  تسوا و  ءایبنا  دنوادخ و  نایم  ریفس  يهتشرف  انامه  لیئربج  تفگ : هقرو  ، دومن یتفگش  زاربا  هقرو ،
بهاذم و يهعلاطم  هب  تبسن  هجیدخ ، مامعا  ینب  رد  هک  یناوارف  لیم  هجوت و  دوش . هدناوخ  وا  مان  اب  ای  دیآ و  رد  وا  تروص  هب  هک  تسین 

هاشداپ هیلع  دوسالارجح ، هناخ و  فاوط  تدابع  زا  تسارح  يارب  هکم ، ءاـمعز  ناـیم  رد  هجیدـخ  ردـپ  اـهنت  هک  یمادـقا  زین  دوب و  ناـیدا 
يهداوناخ رد  یبهذم  هقالع  ینید و  ترطف  دوجو  زا  یـشیامن  داد ، رارق  يدـج  رطخ  رد  ار  دوخ  ناج  راک ، نیا  رد  دروآ و  لمع  هب  نمی ،

يرسمه هب  هکنآ  زا  شیپ  يو  دندناوخیم . شیرق  ناوناب  يوناب  اب  هرهاط و  ياهمان  اب  مالـسا ، زا  شیپ  ار  هجیدخ  ترـضح  تسا . هجیدخ 
نآ رد  و  دوب . هدومن  جاودزا  یموزخم » دباع  نب  قیتع   » اب وا ، زا  سپ  و  هارز » نب  شابن  هلاهابا   » اب دـیآ ، رد  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ ،
زا دوب ، یسک  تمومیق  یتسرپرـس و  تحت  رد  هک  ار  ینز  ای  رتخد و  هک  دشیم  ماجنا  تروص  نیدب  جاودزا  مالـسا ، دهع  دننام  مه ، نامز 
زا اهنع ، هَّللایضر  نینموملاما ، هجیدخ ، وناب  دندروآیمرد . شیوخ  يرسمه  هب  ار  وا  نیباک ، تخادرپ  اب  سپس  هدرک و  يراگتـساوخ  يو 

ار نانز  مان  تداع ، فرع و  بسح  رب  یهاگ  یلو  تسا ، برع  نانز  صوصخم  مان  دنه »  » هچرگ دروآ . دنه »  » مانب يرـسپ  نیتسخن ، يوش 
دش و فرشم  مالسا  هب  دوب ، همطاف  ترضح  يردام  ردارب  و  ادخ ، ربمایپ  يهدرورپ  بیبر و  حالصصاب ، هک  رـسپ  نیا  دنداهنیم . نادرم ، رب 
« دـنه . » تسا هدرک  لقن  يو  زا  ار  ادـخ  لوسر  تایـصوصخ  فاصوا و  رد  فورعم  تیاور  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نسح  شاهداز ، رهاوخ 
تافـص و يهنیمز  رد  وا ، زا  هک  یثیدـح ، تسین و  ربارب  وا ، اب  سکچیه  مالـسا  لئاضف  ناـیب  رد  دوب و  دـنمورین  تخـس  فیـصوت ، رنه  رد 

شیوـخ تفارـش  زاربا  ماـقم  رد  دـنه ،» . » تسا باـب  نیا  رد  ثیداـحا ، نیرتغـیلب  و  هدـش ، لـقنو  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ ، لـیامش 
، مردارب ادـخ و  لوسر  مردـپ ، عقاو ، رد  هک  اریز  مرتیمارگ ، همه  زا  رهاوخ ، هحفـص 37 ] ردارب و [  ردام و  ردـپ و  ظاحل  زا  نم  تفگیم :
رد لمج ، گنج  رد  ماجنارس ، تشاد و  تکرش  ردب ، هوزغ  رد  يو  دنشابیم . مهنع ، هَّللایضر  هجیدخ ، مردام ، همطاف و  مرهاوخ ، مساق و 

خیراـت رکذ  ماـن و  يروآداـی  دـمآ . لـیان  تداهـش  عـیفر  يهجرد  هب  گـنج ، نآ  رد  مه  دوـب و  بلاـطیبا  نب  یلع  ماـما  نایرکـشل  راـمش 
طابترا و هجیدخ ، وناب  یگدـنز  اب  یهجو  هب  هک  ار  يدروم  متـشادن  شوخ  هک  دـمآ  لمع  هب  ببـس  نیا  زا  دـنه ، یناگدـنز  زا  يرـصتخم 
، دـناهدرک نیودـت  يراثآ  ناشلامیظع ، يوناب  نیا  تایح  لاح و  حرـش  رد  هک  نافلوم  رگید  هک  هژیو  هب  مراذـگ ، هتفگان  دراد ، یگتـسویپ 
رد ناشیا  رذع  هدنام و  یقاب  مالـسا ، خیرات  رد  هتخانـشان  ياهرهچ  ابیرقت ، يو  هک  اج  نآ  ات  دناهدیدرگن ، دنه »  » لاوحا ضرتعم  کی  چیه 
زین دناهدرک و  دای  هدیدرگ ، رختفم  ادخ  ربمایپ  اب  يرسمه  هب  هک  نامز  نآ  زا  ار ، هجیدخ  يهریـس  دوخ ، بتک  رد  هک  تسا  نآ  لامها ، نیا 
مان هب  يدنزرف  وا ، زا  هدروخ و  دنویپ  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم ، دمحم  تلاسر ، دیـشروخ  اب  وناب  نیا  دنادب  هک  تسیک  دـناهتفگ :

، دوخ نیتسخن  يوش  زا  هجیدـخ  هک  دـنه »  » مانب يرـسپ  زا  ددرگن و  سپ  زاب  لاـح ، نیع  رد  هیدرگ و  دـلوتم  نیـسح ، نسح و  رداـم  ارهز ،
مان اب  يرتخد  زین  یموزخم ،» دباع  نب  قیتع  ، » دوخ يوش  نیمود  زا  هجیدخ  ترـضح  دـیامن ؟ وجتـسج  وگتفگ و  تسا ، هدروآ  هلاهیبا ،» »
قیتع  » گرم زا  سپ  نینموملاما ، هجیدخ ، تسا . هدمآ  رامش  هب  یباحص  نانز  ءزج  دمآ و  لیان  مالـسا  نید  فرـش  هب  زین  وا  دروایب ، دنه » »
نامه رمالا ، رخآ  ات  دادـن ، نت  کی  چـیه  يرـسمه  هب  تشاد ، شیرق  نایعا  فارـشا و  ناـیم  زا  ناوارف ، یناراگتـساوخ  هکنآ  اـب  دـباع » نب 

هک دوب  ترـضح  نآ  رـسمه  نیتسخن  هجیدخ ، تفایب . ار  دنمجرا  ربمایپ  یمارگلوسر و  جاودزا  راختفا  دـنکفا و  هیاس  شرـس ، رب  تداعس 
هحفص 38] دوب [ . وا  یناگدنز  کیرش  وا و  رانک  رد  نآ ، زا  سپ  لاس ، هد  تثعب و  زا  شیپ  لاس ، هدزناپ  تدم 

جاودزا قشع ، تراجت ،

یمارگ مع  بلاطوبا ، تروشم  رظن و  اب  دیـشک ، وا  اب  جاودزا  هب  ماجنارـس ، یئانـشآ و  هب  هک  هجیدخ  یتراجت  روما  رد  ادخ ، ربمایپ  تلاخد 
مه تفگ : هاگنآ  دومنیم ، هوکش  دوخ ، ردارب  رسپ  دزن  تشیعم ، عضو  یگنت  لاس و  یتخـس  زا  يزور  يو  تفرگ ، تروص  ترـضح ، نآ 
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وت دنکیم ، لیسگ  دوخ ، ناوراک  لابند  هب  ار ، ینادرم  ، دلیوخ هجیدخ  دنراد و  شیپ  رد  ماش  هار  وت ، ناشیوخ  یتراجت  ياهناوراک  نونکا ،
وا زا  تفر و  هجیدـخ  دزن  بلاـطوبا  وگتفگ ، نیا  زا  سپ  تشاـمگ . دـهاوخ  تراـک  هب  قاـیتشا ، اـب  يراد ، هضرع  يو  رب  ار ، دوخ  رگا  زین 
هب عجار  رگا  : » دوزفا درک و  لابقتـسا  داهنـشیپ  نیا  زا  يدونـشخ ، اـب  هجیدـخ  دزاـس . ریجا  دوخ ، یتراـجت  روما  رد  ار  دـمحم  اـت  تساوخ ،

نیا اب  و  ینکیم ». داهنـشیپ  بوبحم ، يدنواشیوخ  دروم  رد  هک  دسر  هچ  متفریذپیم ، لیم  اب  یتفگیم ، نخـس  مهدـنیاشوخان ، یـسانشان 
دیاع راشرس ، يدوس  اج ، نآ  زا  درک و  زاغآ  امـش ، هب  هجیدخ ، ناوراک  یتسرپرـس  هب  ار ، دوخ  یتراجت  رفـس  ادخ  ربمایپ  هک  دوب  تامدقم 

هک درکیم  وزرآ  یناهنپ  تفرگ و  لد  رد  ار  وا  رهم  درک و  شیاتس  ناوارف  ار ، دمحم  تراهم  تناما و  يدرمناوج و  هجیدخ ، دینادرگ . وا 
دـیوگب و ینخـس  باب ، نیا  رد  دـمحم  هک  دـش  نآ  عنام  مرـش  اما  دـیامن ، يراگتـساوخ  وا ، زا  ناراگتـساوخ ، موجه  نایم  رد  زین ، دـمحم 

هیـصوت هراب  نیا  رد  هنوگ ، زار  هیما » نب  یلعی   » رهاوخ هسیفن ،» ، » دوخ تسودب  هجیدخ  يزور ، هکنآ  ات  درواین . نابز  هب  یفرح  زین  هجیدخ 
، رظن بحاص  ینز  ناونع  هب  هک  دوبن  راوشد  نادنچ  هسیفن ، رب  راک ، نیا  دیامن . صیرحت  کیرحت و  وا  يراگتـساوخ  رب  ار ، دمحم  هک  درک 
، دمحم دزن  يو ، زا  یگدـنیامن  هب  زین  ار  هجیدـخ  شریذـپ  لوبق و  یـضتقم . تروص  رد  انایحا و  دراذـگ و  نایم  رد  دـمحم ، اب  ار  عوضوم 

دمحم اب  ات  تسناوتیم  یتحار  هب  تشادن ، یعنم  نادرم ، اب  نانز  نتفگ  نخـس  هک  راگزور  نآ  رد  هجیدخ  يهداتـسرف  دراد . مالعا  زاربا و 
تیرومام هحفـص 39 ] دزابن و [  مهم ، يهلاـسم  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  دوب  بلق  توق  یمک  دـنمزاین  راـک ، نیا  رد  اـهنت  دـیوگب و  نخس 

نب يزعلادبع  نب  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  : » دیوگ نینچ  هراب ، نیا  رد  هسیفن  تاقبط ، رد  دعس  نبا  لقن  هب  انب  دهد . ماجنا  هاوخلدب ، ار  شیوخ 
رتالاو و شفرـش ، رترب و  نایـشیرق  يهمه  زا  شبـسن  فیرـش و  كریز و  اناد و  ییوناب  دادادخ  لیاضف  یتاذ و  صیاصخ  زا  هوالع  یـصق ،

ناوارف ياهتورث  هجیدخ ، لوبق  تروص  رد  هک  دنتشاد  ناوارف  قایتشا  وا ، اب  جاودزا  هب  تبسن ، نادنواشیوخ  يهمه  دوب و  رتنوزفا  شتنکم ،
ار وت  تفگ : دناوخ و  دوخ ، دزن  ارم ، هجیدخ  تشگزاب ، نیما ، دـمحم  یتسرپرـس  هب  ماش  یتراجت  ناوراک  نوچ  ، يراب دـنتخیریم . شیاپب 
، يو روضح  رد  ور و  دـمحم  دزن  هب  سپ  : » تفگ ماوت . نامرف  هب  رتشیب  دوخ ، تسد  ناتـشگنا  زا  نم  متفگ : ماهدـیزگرب . مهم ، يراک  يارب 

دمحم ینکیمن ؟ باختنا  دوخ ، يارب  يرسمه  ارچ  متفگ : وا  هب  متفر و  هَّللادبع  نب  دمحم  دزن  : » دیوگ هیـسفن  روآ ». نایم  هب  نخـس  نم  زا 
لامج و بحاص  ینزب  ار ، وت  رگا  متفگ : وا  هب  دیدرگ . رذعتم  هداوناخ ، لیکشت  يارب  مزال  تورث  نتـشادن  دمآرد و  یمک  رذعب  خساپ ، رد 
، فیرـش يهجیدـخ  ناـمه  تفگ : هجیدـخ . متفگ : تسیک ؟ تدوـصقم  تفگ : درک ؟ یهاوـخ  هـچ  مـنک ، تلـالد  ناـش ، مـه  دـنمتورث و 

فلوـم يرهز  دوـمن ». مهاوـخ  يراگتـساوخ  وا  زا  يدوزب ، هـک  ورب  يراوازـس ! رــسمه  هـچ  بساـنم و  نز  هـچ  تـسا ؟ هرهاـط  تروـظنم 
، هجیدخ لاوما  رد  قافتا ، هب  هک  دوخ  کیرـش  هب  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ ، ربمایپ  : » دسیونیم هراب ، نیا  رد  هریـس ، بتک  نیرتیمیدـق 
تشاد و یمارگ  ار  ناشیا  هجیدخ  مییوگب  نخس  دوخ ، راک  هحفص 40 ] دروم [  رد  وا ، اب  میور و  هجیدخ  دزن  تفگ : دندرکیم ، تراجت 
: تفگ دمحم  يدوب ؟ هتفر  يراگتساوخ  هب  تفگ : ار  دمحم  نهاک  ینز  دنتساخرب ، هجیدخ  دزن  زا  نوچ  دومن . ادها  زین  ياهفحت  کی ، رهب 

نایرج نیا  زا  دننادیم ... هتسیاش  راوازس و  ، دوخ يرـسمه  يارب  ار  وت  هجیدخ ، یتح  شیرق و  نانز  مامت  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : نز  هن 
بطاخم ار ، هجیدخ  مع  يرهفلا  يزعلادبع  نب  دسا  نب  رمع و  هزمح ، دـنتفر . يراگتـساوخ  هب  دوخ  مع  اب  دـمحم  هک  دوب  هتـشذگن  يزیچ 

تنکم رگا  ار  وا  تسا ، رتالاو  رترب و  شیرق ، ناناوج  يهمه  زا  يدنمدرخ ، تلیـضف  تباجن و  فرـش و  ظاحل  زا  دمحم  تفگ : داد و  رارق 
دنک جاودزا  هجیدخ  اب  هک  دهاوخیم  دمحم  يراب ، تسا ، یتیراع  نارذـگ و  ياهیاس  نوچ  مه  تورث ، هک  تسین  یکاب  دـشابن ، یتورث  و 

، راک نیا  اب  ار  دوخ  تقفاوم  هلمج ، نیا  ابو  [ 9 « ] هفنا عدقی  يذلا ال  لحفلا  وه  : » تفگ ورمع  هدش .» لیام  وا ، اب  يرـسمه  هب  زین  هجیدخ  و 
، ار ام  هک  ساپس  ار  يادخ  : » تفگ دومن و  يراگتساوخ  ار ، هجیدخ  دمحم ، يوس  زا  بلاطوبا  دناهتـشون : نیخروم  زا  یخرب  دومن ». مالعا 
هوکش و بجوم  ار  ام  دراذگاو و  ام  هب  شیوخ  يهناخ  يرادساپ  داد و  رارق  رضم ، داژن  دعم و  يهشیر  لیعامـسا و  لسن  میهاربا و  هیرذ  زا 

نیا دـعب ، اما  تشاد . ینازرا  یئاورمکح  مدرم  رب  ار  ام  دومرف و  نتـشیوخ  نما  میرح  فاطم و  ار  اـم  يهناـخ  تخاـس و  دوخ  مرح  تمرح 
نوچ مه  تورث  لام و  هک  اریز  تسین ، یتورث  هحفص 41 ] ار [  وا  هچ  رگا  تسین ، هسیاقم  لباق  يدرم ، چیه  اب  هک  تسا  هَّللادبع  نب  دمحم 
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، هجیدـخ زا  لاوحا ، نیا  اب  دـینادیم و  دوخ  ار ، وا  يدـنواشیوخ  تبارق و  تسا ، ینتفرگ  سپ  زاب  یتیراع  ياـپریدان و  نارذـگ و  ياهیاـس 
ره دیآ ، هتفریذپ  رگا  تسا ، یتبغر  لیم و  وا ، هب  زین  ار  هجیدـخ  دراد و  مامت  لیم  وا ، اب  جاودزا  هب  دـنکیم و  يراگتـساوخ  دـلیوخ ، رتخد 

میظع و يرما  هدـنیآ ، رد  ار ، دـمحم  هک  دـنگوس  دـنوادخ  هب  هک  دـینادب  تفرگ و  مهاوخ  هدـهع  هب  دوـش ، نییعت  رهم  ناوـنع  هب  هک  غـلبم 
نینچ هجیدخ  يومع  رسپ  لفون ، نب  هقرو  هک  دوب  هدربن  نایاپ  هب  شیوخ ، نخس  بلاطوبا  زونه  دوب ». دهاوخ  دنمهوکـش  یماقم  تناکم و 

تاداس و زا  ار  ام  داد و  تلیـضف  يرترب و  همه ، رب  دیـشخب و  اهتمعن  يدرک ، دای  هک  نانچ  ار  ام  هک  ساپـس  ار  يادخ  : » درک زاغآ  خساپ 
، ار سکچیه  دراد و  فارتعا  امش ، هوکش  تمظع و  هب  شیرق  يهفیاط  دیروازاس ، یسب  دیتفگ ، هچنآ  هب  زین  امش  تخاس و  برع  نایاوشیپ 

هجیدخ هک  مریگیم  هاوگ  ار ، شیرق  هورگ  نم ، میراد . قایتشا  امش ، اب  دنویپ  هب  زین ، ام  تسین و  راکنا  رـس  امـش ، تاراختفا  تفارـش و  رد 
، هرابود دـش و  شوماـخ  هقرو  نآ ، زا  سپ  مدومن ». جـیوزت  هیرهم ، راـنید  دـص  راـهچ  ربارب  رد  هَّللادـبع ، نب  دـمحم  يارب  ار ، دـلیوخ  تنب 

مع هاگنآ ، ددرگ ». زاوآ  مه  ادـص و  مه  امـش ، اـب  راـک ، نیا  رد  زین ، هجیدـخ  مع  هک  مراد  لـیم  : » تفگ دوشگ و  نخـس  هب  بل  بلاـطوبا 
، بیترت نیا  هب  و  مدروآ ». رد  هَّللادبع ، نب  دمحم  حاکن  هب  ار ، دلیوخ  تنب  هجیدخ  هک  مریگیم  یهاوگ  ار ، شیرق  هورگ  : » تفگ هجیدـخ 

. دندش هاوگ  دهاش و  ناشیا ، جاودزا  يهعقاو  رب  شیرق ، فارشا  نایعا و  يهمه 

مرکا لوسر  اب  جاودزا  ماگنه  هب  هجیدخ  رمع 

نبا زا  دـنراد . رظن  فالتخا  هحفـص 42 ] ملـس [ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخلوسر ، اب  جاودزا  ناگنه  نینموملاما  هجیدـخ ، نس  رد  ناخروم ،
داتـسا منادیم . لاوقا  ریاس  زا  رتراوتـسا  ار ، لوق  نیا  زین  هدـنراگن  دوب و  هلاس  تشه  تسیب و  تقو ، نآ  رد  هجیدـخ  هک  هدـش  لقن  ساـبع 

هک اریز  تسا ، رتکیدزن  تحص  یتسرد و  هب  تیاور  نیا  نم ، هدیقع  هب  : » دیوگ نینچ  هدومن و  دییات  ار  يار  نیمه  زین  داقع  دومحم  سابع 
مه دوز  هدومن و  دشر  دوز  برعلاهریزج ، رد  نانز  هوالع ، هدوب و  ردـقچ  هجیدـخ  یقیقح  نس  هک  تسنادیم  نارگید ، زا  رتهب  سابع  نبا 

لهچ زا  سپ  ینز  هک  هدش  هدید  رتمک  دهد و  جاودزا  هب  نت  یگلاس ، لهچ  زا  دعب  هک  دوشیم  تفای  ینز  رتمک  الومعم  دنتفایم و  راک  زا 
تلاصا و تورث و  لامج و  ظاـحل  زا  هک  هجیدـخ  نوچ  ینارتخد  یلک ، روط  هب  درواـیب و  دـنزرف  تفه  نآ  زا  سپ  دـنک و  جاودزا  لاـس ،
ود اب  هجیدـخ  یناگدـنز  تدـم  یفرط ، زا  دـنوریم و  رهوش  يهناخ  هب  لاس ، نیا  زا  شیپ  ای  یگلاس  هدزناـپ  دودـح  رد  دـنزاتمم ، تباـجن 
رد هجیدخ  زا  دنزرف  ود  اهنت  دـلوت  تسا و  هدوب  هاتوک  ینامز  عطق ، روط  هب  اما  تسین ، مولعم  یتسردـب  اقیقحت و  هچرگ  شنیتسخن ، رهوش 

اهنع هَّللایـضر  هجیدـخ ، نس  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  دـش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا . يوعد  نیا  هاوگ  ناـشیا ، اـب  یئوشاـنز  تدـم 
. تسا هدوبن  لاس  جنپ  تسیب و  زا  شیب  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ ، ربمایپ  اب  شجاودزا  ماگنه 

دندوب هجیدخ  زا  همه  ربمایپ  نادنزرف 

رگم دنـشاب ، هجیدـخ  زا  رتخد ، رـسپ و  زا  یگمه  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ ، ربمایپ  نادـنزرف  هک  دوب  ناـهج  راـگدرورپ  تساوخ  نیا ،
، هجیدـخ زا  رتهب  ینز  هک  مسق  ادـخ  هب  : » دومرفیم هجیدـخ  يهرابرد  ملـسو ، هیلع  هَّللا  یلـص  مرکا ، ربمایپ  دـمآ . ایند  هب  هیرام  هک  میهاربا 
، دندرک بیذکت  ارم  همه  هک  ماگنه  نآ  رد  دروآ و  نامیا  نم  هب  هک  دوب  وا  دـندوب ، رفاک  مدرم  يهمه  هک  نامز  نآ  رد  دـشن ، نم  بیـصن 

تیانع دـنزرف  ارم  وناـب ، نیا  زا  اـهنت ، زین  لاـعتم  دـنوادخ  تشادـن و  غیرد  نم ، هب  تبـسن  دوخ  لاوما  لذـب  زا  دومن و  مقیدـصت  هک  دوب  وا 
ار وا  هتسویپ  دنام و  یقاب  رادافو  يو ، هب  تبسن  زین ، هجیدخ  گرم  زا  سپ  یتح  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هحفص 43 ] دومرف [ ».
داتفایم و هجیدخ  دای  هب  دوش ، جراخ  هناخ  زا  تساوخیم  ربمایپ  هاگ  ره  : » هک هدش  تیاور  اهنع ، هَّللایـضر  هشیاع ، زا  دروآیم . رطاخ  هب 

ریپ زج  هب  هجیدخ  رگم  متفگ : دسح  زا  نم  درب ، مان  هجیدخ  زا  دوخ ، فراعتم  بسح  رب  يزور  ات  درکیم ، دیجمت  نیـسحت و  ناوارف  ار  وا 
ولج گر  بضغ  زا  هک  دش  نیگمـشخ  نانچ  دیـشک و  مه  رد  يور  نخـس ، نیا  زا  ربمایپ  درک . وت  بیـصن  وا ، زا  رتهب  دنوادخ  دوب و  ینز 
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ناتسود يارب  نآ  تشوگ  زا  ات  دومرفیم  درکیم ، حبذ  يدنفسوگ  هک  هاگ  ره  ادخ  لوسر  : » دیوگ هشئاع  زین ، و  داتسیا ». تسار  شیناشیپ 
یلـص ربمایپ ، زا  مرادیم ». تسود  مه  ار  هجیدخ  ناتـسود  نم  دومرف : مدرک ، شـسرپ  وا ، زا  هراب ، نیا  رد  يزور  دوش ، هداتـسرف  هجیدخ ،
لماک رفن ، هس  اهنت  ناـنز ، ناـیم  زا  یلو  دناهدیـسر  لاـمک  هجرد  هب  يرایـسب  ملاـع ، نادرم  زا  : » دومرف هک  هدـش ، تیاور  ملـس ، هیلع و  هَّللا 

هک تبـسن  ناـمه  هب  هشیاـع  اـما  دـلیوخ و  رتـخد  هجیدـخ  رگید  هس  نوـعرف و  رـسمه  هسآ ، يرگید  و  نارمع ، رتـخد  مـیرم  یکی  دـندش ،
تنب میرم  ملاـع ، ناـنز  نیرتهب  دومرف : هک  هدـمآ  رگید  یتـیاور  رد  و  دراد . زاـیتما  ناـنز  ریاـس  زا  دراد ، يرترب  اهاذـغ  ریاـس  رب  تشوگبآ 

هیلع و هَّللا  یلـص  ادخ ، ربمایپ  يزور  دیوگ : سابع  نبا  دنـشابیم . دمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  محازم و  تنب  هیـسآ  نارمع و 
لضفا هک  دومرف  سپ  دنرتاناد . شربمایپ  ادخ و  دنتفگ : تسیچ ؟ اهطخ  نیا  هک  دینادیم  ایآ  دومرف : دیشک و  طخ  راهچ  نیمز ، يور  ملس ،

ناگدنـسیون زا  یکی  محازم . رتخد  هیـسآ و  نارمع و  رتخد  میرم  دمحم و  رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدـخ  زا : دـنترابع  یتشهب ، نانز 
تـسناوتن رگید  سکچیه  هک  تشاد  دنمورین  ياهبذاج  دمحم ، لد  رب  هجیدخ  هک : هدروآ  هَّللالوسر  دـمحم  مانب  دوخ  باتک  رد  يوسنارف 

 ] بابسا دادیم و  شارف  دیدجت  هزاجا  ، يو هب  مه  تداع  فرع و  دوب و  یناوج  زاغآ  رد  دمحم  هکنآ  اب  دنک . ذوفن  ربمایپ  لد  رد  وا ، نوچ 
وا نایم  گرم  هکنآ  زا  سپ  درکن و  رایتخا  رگید  ینز  دوب ، هدنز  هجیدـخ  ات  کلذـعم ، دومنیم ، مهارف  زین  راکنیا  تابجوم  و  هحفص 44 ]
هب تبـسن  وا  تبحم  يرادافو و  زا  ربمایپ ، نانز  یلگوس  هشیاع ، تشادیم . یمارگ  ار  وا  دای  هتـسویپ ، مه  زاـب  تخادـنا ، هقرفت  هجیدـخ ، و 

، دنتشاد شتاجوز  رگید  هک  یتازایتما  هشیاع و  يرایـشوه  یئابیز و  مغریلع  ربمایپ  تخوسیم و  تداسح  يهدنزادگ  شتآ  رد  هجیدخ ،
رگید هس  نآ  هک  دروآیم ، باسح  هب  ، یتیگ هنهپ  رد  لماک ، نز  راهچ  زا  یکی  ار  وا  دادیم و  لیضفت  حیجرت و  اهنآ  رب  ار  هجیدخ  هتسویپ 

: تفگ هک  هدش  تیاور  هجیدخ  ترـضح  زا  دندوب . ارهز  همطاف  و  یـسیع ، ردام  میرم ، یـسوم و  يهدـنهدتاجن  نوعرف و  رـسمه  هیـسآ ،
هجیدـخ مناسرت ». فئاخ و  دوخ ، رب  نم  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  دـیدرگ ، لزاـن  وا  رب  یحو  يهتـشرف  ناـهگان ، هکنآ  زا  سپ  دـمحم  [ » 10]

: تفگ داد و  يرادلد  شزاون و  ار  وا  نونج ، ضراع  زا  ياهضراع  هن  هدوب ، یهلا  یحو  هدش ، لزان  دـمحم  رب  هچنآ  هک  تشاد  نامیا  نوچ 
مدرم یشکیم و  شود  رب  ناناوتان  نافیعـض و  راب  ینکیم و  محرهلـص  هک  وت  دزاس ، حضتفم  اوسر و  ار  وت  دنوادخ  هک  تسین  نکمم  هن ،

وت هرخالاب ، يراد و  يرادیاپ  تابث و  قح ، هار  تالکـشم  رب  يرادیم و  یمارگ  ار ، نامهیم  یـشخبیم و  راک  بسک و  يهیامرـس  ار ، ریقف 
نخس هک  اجنآ  دمحم  یناگدنز  مان  هب  دوخ  باتک  رد  ماهگنم  رد  دنک . حضتفم  اوسر و  ار  وت  ادخ  تسین  نکمم  هن ، ینیما ، وگتسار و  هک 

یلو تشگزاب ، هناخ  هب  ارح  راغ  زا  مارآان ، یهاـگن  اـب  نازرل و  ناـسرت و  هجیدـخ ، يوش  : » دـسیونیم هدروآ ، ناـیم  هب  هجیدـخ  ياـفو  زا 
ياهشزاون يرآ  تخادنا ، دمحم  بلق  رب  نوکس ، شمارآ و  زا  ياهیاس  رگید ، راب  هجیدخ ، يهناردام  ياهینابرهم  شیالآیب و  ياهتبحم 

تسارح تیامح و  ناهج ، هحفـص 45 ] رد [  یئالب  رطخ و  ره  زا  ار  دوخ  دنزرف  هک  يردام  مرگ  شوغآ  نوچمه  دـمحم ، لد  رب  هجیدـخ 
نآ هب  ارح ، راـغ  زا  ار  دـمحم  یخیراـت  توعد  هجیدـخ ، دـننام  یـسک  دوبن  نکمم  : » دـسیونیم یئطاـش  تنب  دوب ». شخب  مارآ  دـنکیم ،
نیا تشادن و  دیدرت  ینزوس  رس  دوخ ، رهوش  ياعدا  یتسرد  قدص و  رد  هجیدخ  دنک ، لابقتـسا  نامیا  توق  تبحم و  لامک  اب  تروص و 

دنمتورث يهجیدخ  نوچ  ینز  زگره  دزاس ». اوسر  ار ، دمحم  دنوادخ  تسین  نکمم  : » هک دومنن  كرت  ار  وا  بلق  هظحل ، کی  یتح  هدیقع ،
هکنآ ات  دشوپ ، مشچ  دوخ ، لمجت  رپ  یگدنز  شیاسآ  اهیتحاران و  يهمه  زا  اضر ، لیم و  لامک  اب  هک  دـشیمن  ادـیپ  معنتم  هدرورپزان  و 

هجنکش و رازآ و  عاونا  رب  تمواقم  هار  رد  ار  وا  هدومن و  يرادیاپ  دوخ ، رسمه  رانک  رد  تبیـصم ، هودنا و  تاظحل  نیرتساسح  رد  دناوتب 
، دشاب تسناوتیمن  نینچ  هجیدخ  زج  یسک  زگره ، زگره ، دیامن . تدعاسم  کمک و  قح ، توعد  هفیظو و  ماجنا  قیرط  رد  تیمورحم و 

راشرس زیربل و  تبحم  زا  ار ، ربمایپ  دمحم  یگدنز  تایح و  ات  دوب ، هدرک  هدامآ  هتخاس و  يریطخ  رما  نینچ  ماجنا  يارب  ار  وا  ریدقت  تسد 
رد دـمحم  يارب  نئمطم  نما و  یهاگهانپ  ددرگ و  وا  ياهینامرهق  شخب  ماهلا  دـنک و  ناـمرد  يرداـم ، نوچمه  ار ، وا  یمیتی  درد  دزاـس و 
هک نامز  ره  : » تسا هتـشون  قحـسا  نبا  دروآ ». ناغمرا  شیاسآ  شمارآ و  دامتعا و  ادخ ، نیتسار  يهداتـسرف  نیا  يارب  دـشاب و  شتازرابم 

، دوب هدنز  ات  هک  دوب  هجیدخ  اهنت  تشگیم ، نیگهودنا  ناشیا ، بیذکت  نارفاک و  يازـسان  نخـس  زا  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
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مدرم و درکیم و  شدییات  قیدصت و  يربمایپ ، توعد و  هار  رد  دادیم و  نیکست  ار  وا  یحور  مالآ  دشیم و  وا  نیگمغ  لد  شخب  یلـست 
تشگ و لزان  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخلوسر ، رب  يزور ، لیئربج  دادیم ». هولج  ریقح  کچوک و  دمحم ، رظن  رد  ار  ناشاهراک 
.« دناسریم مالـس  تیادخ  فرط  زا  تسا و  لیئربج  کنیا  هجیدخ ، يا  : » دومرف ربمغیپ  ناسرب ». مالـس  ادخ ، بناج  زا  ار  هجیدـخ  :» تفگ

.« داب لیئربج  رب  مالس  هرخالاب ، هحفص 46 ] تسوا و [  بناج  زا  همه  تمالس  و  تسا ، مالس  دوخ ، دنوادخ ، : » تفگ هجیدخ 

! بیغ تیبرت  فنک  رد  دمحم و  ناماد  رد  یکدوک 

هجیدخ دـمحم و  يهناخ  رد  هاتوک  یگنرد  هک  تسا  مزال  میزادرپب ، ارهز  همطاف  ترـضح  یگدـنز  حرـش  هب  هکنآ  زا  لبق  اج و  نیمه  رد 
عاضوا نیا  راد  ریگرد و  يرآ ، میراذگن ، هاگآان  دراذگ  دهاوخ  اهرثا  همطاف ، یگدنز  رد  بیرقنع ، هک  یئارجام  زا  ار ، هدـنناوخ  هدومن و 

هک ار  وا  ات  دندرکیم ، فاوط  شناج ، قافآ  رد  دنتـشگیم و  دمحم ، يهناخ  رد  یکدوک ، درگ  ادرگ  تمحر  ناگتـشرف  هک  دوب  لاوحا  و 
يربهر یئاوشیپ و  يارب  هتخاس و  هزنم  كاپ و  ، داسف يدیلپ و  ره  زا  تسا ، لوغشم  هناکدوک  ياهیزاب  هب  ناکدوک ، رگید  نوچ  نونکا ، مه 
شردـپ هکلب  زگره ، هن ، دوب ، میتی  دـمحم ، يهناخ  رد  كدوک  نیا  هک  درک  روصت  دـیابن  دـنیامن . شاهداـمآ  حالـص ، ریخ و  هار  رد  قلخ ،

نانآ هتفرگ و  دوخ  تلافک  تحت  ار ، تفارـش  دجم و  تمظع و  تداعـس و  نادنزرف  نادنزرف ، هنوگنیا  یلزا ، تایانع  نکیل  تشاد ، تایح 
هک دادیمن  هزاـجا  زگره  كدوـک  نـیا  ردـپ  دروآ . دوـجوب  ناـشیا  رد  ار ، مزـال  ياـهیهاگآ  شنیب و  اـت  دـهدیم ، شرورپ  تـیبرت و  ار 
هک تسا  بلاطوبا  هکم  سانـشرس  فیرـش و  راوگرزب و  درمربا  نامه  وا  دوش ، گرزب  نآ ، وا و  يهناخ  رد  ناردپیب ، نوچمه  شدـنزرف ،

دـهد و ناـشن  دـعاسم  يور  نیما  دـمحم  شاهدازردارب  ساـبع و  شردارب ، تساوخرد  هب  اـت  دوب ، هتخاـس  ریزگاـن  ار  وا  یلاـم ، تالکـشم 
كدوک نآ  کنیا ، ددرگ . رتکبـس  شـشود  رب  یگدـنز  راب  هک  دـیاش  دریذـپب ، شنادـنزرف ، زا  نت  ود  لفکت  دروم  رد  ار ، ناشیا  ياـضاقت 

راهطاهمئا و ناشلامیظع  ردپ  ناناملسم و  ماما  اهدعب ، هک  سک  نامه  تسا ، یلع  هدمآ ، رد  نیما  دمحم  تلافک  مهس  رد  هک  رتتخبشوخ 
يارب گرزب  هحفـص 47 ] ياهفیظو [  ناونع  هب  هک  هناخ  نآ  رد  یلع  هبناج  همه  شرورپ  تیبرت و  دش . فرـش  دـیجم و  نامـسآ  دیـشروخ 

اب هک  میظع  سب  يرما  يارب  ار  كدوک  نیا  هدـمآرد و  هب  نیتسآ  زا  ریدـقت  یبیغ  تسد  هک  دوب  قیفوت  نسح  کی  دـشیم ، یقلت  هجیدـخ 
رد زورما ، هک  یکدوک  دیـسریمن  هناخ  نآ  دارفا  زا  کی  چـیه  رطاخ  هب  دـیاش  دزاس . ایهم  هدامآ و  دـشیم  هتـسباو  طوبرم و  هناـخ  ناـمه 

لـسن نآ ، تطاسو  اب  هک  دـشاب ، ياهتـشر  اهنت  کیدزن ، ياهدـنیآ  رد  تسا ، ناشیا  يهناشاک  شخب  يداش  دوشیم و  گرزب  ناشیا  راـنک 
نیا هک  تسنادیم  هچ  وا ، دنام ؟ دنهاوخن  هدنز  شنارـسپ  زا  کی  چیه  هک  تسنادیم  اجک  زا  هجیدخ  دنام . دـهاوخ  ظوفحم  هداوناخ  نیا 

رتـخد يارب  هتـسیاش  راوـگرزب و  يرـسمه  هیتآ ، رد  دـشیم ، تیبرت  هدرورپ و  يداـم ، داـهج  نیا  يوـس  نآ  زا  تقیقح ، رد  هـک  كدوـک 
، دنشوکیم هنامیمص  ششرورپ ، تیبرت و  رد  شرهوش  دوخ و  هک  یلفط  دنزب ، سدح  تسناوتیم  هنوگچ  و  دیدرگ ؟ دهاوخ  وا  کچوک 

نیرتدـنمجرا نیرتـگرزب و  تسا و  بوـسنم  طوـبرم و  هناـخ  نیمه  هب  هـک  ددرگیم  ياهداوناـخ  ناـشلامیظع  راوـگرزب و  دـج  ماـجنارس ،
يارب هچرگ  هناخ ، نیا  دـنام . دـهاوخ  رادـیاپ  یقاـب و  نیمز  رد  هدـنخرف ، هتـسجخ و  نورق ، راـصعا و  لوط  رد  هک  تسا  یتیگ  يهداوناـخ 

دنسانشب رتهب  ار  وا  دناهدینش ، یمان  يو  زا  هک  اهنآ  ات  دش ، هدرب  مان  یلع  زا  اهنت  نایم ، نیا  رد  اما  دوب ، تکرب  عبنم  ضیف و  ءاشنم  يرایسب ،
دوخ رد  یکدوک ، زا  ار  یلع  حور  مسج و  هک  هناخ  نیا  يرآ ، دـندرگ . رتهاگآ  شاهرامـشیب  تبقنم  تلیـضف و  تلالج و  تمظع و  هب  و 

تمظع هب  ار  وا  ناهج  هک  نادرم  درم  نامه  یضترم ، یلع  دوب . اهبدا  نیرتدنمهوکـش  نیرتیلاع و  شرورپ  دهم  کش ، نودب  دیرورپیم ،
رهظم رارـسا و  يهجینگ  لئاضف و  يهمه  عمجم  وا ، تسا . حور  تمظع  تلالج و  يهنومن  نیرتالاو  هک  ماقم  یلاـع  ماـما  ناـمه  هتخاـنش ،

، دوب رادروخرب  هجیدخ ، ترضح  و  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ ، ناوارف  فطاوع  زا  دمحم ، يهناخ  رد  یلع ، تسا . یهلا  ياربک  تیالو 
. دیسریمن هیاپ  نآ  هب  هحفص 48 ] زگره [  ناردپ ، ناردام و  رهم  هک  یتبحم 
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هدولآضرغ ياهتشون  هب  خساپ  ربمایپ و  نادنزرف 

بیط مساق و  دندوب . اهنع  هَّللایـضر  هجیدخ  زا  یگمه  همطاف ، موثلکما و  هیقر ، بنیز ، بیط ، رهاط ، مساق ، ياهمانب  ادخ ، لوسر  نادنزرف 
رتبا ار  ادـخ  لوسر  یمهـس ، لئاو  نب  صاع  مانب  يدرم  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  دنتـشذگرد و  ترـضح ، نآ  تثعب  زا  دـعب  هس  ره  رهاـط  و 

يارب لاعتم  دـنوادخ  و  دـندناوخیم . صقان  بقعالب و  ینعم  هب  رتبا  تشادـن ، يرـسپ  هک  یـسک  بارعا  ناـیم  رد  هک  اریز  دوب ، هداد  بقل 
هچرگ دـشابن . رطاخ  هدرزآ  نایوگ  هدوهیب  يهتفگ  زا  ات  دومرف  لزان  ار  [ 11  ] رثوکلا كانیطعا  انا  هکرابم  هروس  دوخ ، ربمایپ  رطاخ  یلـست 

نآ نارـسپ  يهرامـش  رد  راـبخا ، ناـیوار  یلو  دـندوب  هجیدـخ  زا  همه  میهاربا ، زج  هب  لوـسر  نادـنزرف  هیلک  هک  تسین  يدـیدرت  نـیا ، رد 
: دیوگ يربط  تسا . رهاط  سپـس  بیط و  وا  زا  سپ  مساق و  ادخ  لوسر  رـسپ  نیرتگرزب  دـسیونیم : قحـسانبا  دـنراد : فالتخا  ترـضح 

زین شهللادـبع  هک  رهاط  بیط ، مساق ، ياـهمان  اـب  بیترت ، هب  ینادـنزرف  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  اـهنع ، هَّللایـضر  هجیدـخ 
، ربمایپ زا  ار  هجیدخ  نیخروم ، قافتا  هب  هک : تسا  هدمآ  باعیتسا  باتک  رد  دروآ . ایند  هب  همطاف  موثلکما و  هیقر و  بنیز و  دندناوخیم و 

زنی موثلکما و  هیقر و  همطاف و  بنیز و  زا : دـنترابع  ناشیا  دـندرک ، ترجاهم  هکم  زا  هدومن و  مالـسا  كاردا  یگمه  هک  دوب  رتخد  راـهچ 
لقن باهش  نبا  زا  رمعم  دناهدومن . ینکم  مساقلاوبا  ار ، دمحم  تبـسانم  نیمه  هب  هک  تسا  مساق  نامه  وناب ، نیا  زا  ربمایپ  رـسپ  هک  دنقفتم 

هدومن تیاور  باهـش  نبا  زا  زین  لیقع  و  تشاد . ربمایپ  زا  رهاـط  ماـنب  هحفص 49 ] يرـسپ [  هجیدخ  دناهتـشادنپ  ءاملع  زا  یخرب  هک : هدرک 
ود رتخد و  راهچ  هجیدخ  دیوگ : هداتق  دروآ . ناهج  هب  ار  رهاط  مساق و  هیقر و  موثلکما و  بنیز و  همطاف و  ادخلوسر ، يارب  هجیدـخ  هک :

باـتک رد  تفاـی . تاـفو  یکچوک  ناـمه  رد  هک  هَّللادـبع  يرگید ، تسا و  تبـسانم  نآ  هب  ادـخ  لوسر  هینک  هک  مساـق  یکی  دروآ ، رـسپ 
هک تهج  نآ  زا  ار  هَّللادبع  تشاد ، هَّللادبع  مساق و  ياهمانب  رسپ  ود  ربمایپ ، زا  هجیدخ  هک  هدش  لقن  ماوع  هب  ریبز  زا  یلیهس  فنالا  ضور 
رد تفر . ناهج  زا  هک  دوب  راوخریـش  زونه  یلو  دیـسر  نتفر  هار  نس  هب  مساق  یلو  دـنداد  مان  رهاـط  بیط و  دـیدرگ  دـلوتم  تثعب  زا  دـعب 

رهاط بیط و  ار  وا  دوب ، هدمآ  ایند  هب  تثعب  زا  سپ  هَّللادبع  نوچ  دنتفای و  دلوت  هَّللادبع  مساق و  هجیدـخ ، زا  هک : تسا  هدـمآ  هباصا  باتک 
، ناشتدالو بیترت  هب  ار ، ادـخ  ربمایپ  نادـنزرف  عیفـشلا ، دـلوم  یف  عیبرلا  بکاو  مان  هب  دوخ ، باتک  رد  یناولح  دـمحا  خیـش  دـندناوخیم .

همطاحلا رش  میهارباب  ینقو  دج  هَّللادبع  موثلک و  ماب  همطاف و  لوبقلا و  یل  به  هیقر  بنیزب و  یفطصملا و  نب  مساقلاب  تسا : هدروآ  نینچ 
، ربمایپ نارسپ  دادعت  دروم  رد  ار  ناخروم  فالتخا  هچ  دسریمن ، رظن  هب  راوشد  نادنچ  الاب ، فلتخم  تایاور  نایم  شزاس  قیفوت و  [ . 12]

رـسپ ود  ار  رهاط  بیط و  تاور ، زا  یخرب  هک  تروص  نیا  هب  هدـمآ ، شیپ  ناـشیا  بقل  مسا و  رد  هک  تسناد  یهابتـشا  زا  یـشان  ناوتیم 
، ناـیب نیا  اـب  تسا و  هَّللادـبع  بقل  ود  رهاـط  بیط و  هکیلاـح  رد  دـناهدرک ، روصت  ناـشیا  یموس  ار  مساـق  هدروآ و  باـسح  هب  هناگادـج 

تسا نیمه  زین  ناخروم  نایم  روهشم  لوق  و  دوب . دنهاوخ  هَّللادبع  مساق و  ياهمان  اب  رـسپ  ود  نامه  اهنت  هجیدخ ، زا  ربمایپ  روکذ  نادنزرف 
هچرگ ناشیا ، زا  کی  ره  تشذـگ  رد  و  هحفـص 50 ] تدالو [  خیرات  دروم  رد  نکیل  دیامنیم . دـییات  ار  رظن  نیا  مه  تایاور  نیب  عمج  و 

مالـسا عولط  زا  شیپ  تیلهاج و  رد  ار  ادخ  لوسر  رـسپ  ود  ره  گرم  قحـسا ، نبا  اهنت  اما  دـیآیم ، رتراوشد  فلتخم ، لاوقا  نایم  شزاس 
تـشذگرد دلوت و  یلو  هدومن  تیاور  نآ  زا  سپ  ار  وا  گرم  مالـسا و  زا  شیپ  ار  مساق  دـلوت  تاور ، رگید  هکیلاح  رد  تسا ، هدرک  لقن 

دراد رارق  هجیدخ  ترضح  يهداز  رهاوخ  ماوع  نب  ریبز  ریخا ، تایاور  دنس  رد  هکنآ  هب  هجوت  اب  و  دناهدرک ، نیعم  مالسا  زا  دعب  ار  هَّللادبع 
ربمایپ نادنزرف  بیترت  ناخروم ، زا  رگید  یکی  دعس ، نبا  دومن . نانیمطا  دامتعا و  اهنآ  هب  ناوتیم  رتشیب  تسا ، هرـشبم  يهرـشع  زا  یکی  و 

اما هیقر ، هرخالاب  همطاف و  موثلکما ، هَّللادـبع ، بنیز ، مساـق ، تسا ، هدرک  رکذ  ریز  حرـش  هب  ساـبع ، نبا  زا  ناـشتدالو  خـیرات  بسح  رب  ار 
، هنیدم رد  ربمایپ  زا  هیرام  دـسیونیم : دعـسنبا  درمب . زین  هَّللادـبع  يور  زا  سپ  تشذـگ و  رد  هکم  رد  ادـخ  لوسر  دـنزرف  نیتسخن  مساق ،

سپ ار ، دوخ  نادنزرف  يهمه  هجیدخ  تفای . تافو  یگهام  هدجیه  رد  يرجه  متـشه  لاس  هجح  يذ  هک  دـش  میهاربا  مانب  يرـسپ  بحاص 
، یعوسی قرـشتسم  شیـشک و  سنمال  درکیم . تناضح  دادیم و  ریـش  دوخ  زا  همطاف  اهنت  نایم ، نیا  رد  درپسیم و  هیادب  لمح ، عضو  زا 

یناوارف ذـخآم  عبانم و  هب  باتک  نآ  رد  هتـشاگن و  هسنارف  نابز  هب  یباتک  لمـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخلوسر ، نارتخد  همطاف و  يهرابرد 
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ربمایپ نارتخد  زا  یخرب  دوجو  رکنم  یلک  روط  هب  یهاـگ ، تسا ، هدومن  زاربا  شزرایب  تقیقح و  زا  رود  یئارآ  تارظن و  هدرک و  دانتـسا 
يور زا  هتخاس و  مهتم  یئاهـشزغل  باکترا  هب  ار  ناشیا  لوعجم ، تایاور  ياهراپ  هب  دانتـسا  اـب  ملق و  تفع  تیاـعر  نودـب  یناـمز  هدـش و 

روکذ و دالوا  نتـشادب  ربمایپ  ناوارف  لیم  يروآدای  نمـض  سانـشرواخ ! نیا  تسا . هدنار  ملق  رب  ار  ناشیا  ءاذیا  رازآ و  تابجوم  توادع ،
ات دندوب ، هداد  بقل  رتبا  دمحم  ار  وا  دوب و  شنزرـس  دروم  رـسپ ، نتـشادن  تهج  زا  دوخ ، نادنواشیوخ  نایم  رد  دمحم  دـسیونیم : هیرذ ،
وا نوچ  هک  دنتفگیم  دمحم ، يهرابرد  مدرم  دـیوگ : زین  و  داد . خـساپ  اههنعط ، هنوگ  نیا  هب  رتبالا  وه  کئاش  نا  هیآ  اب  نآ  اب  نآرق  هکنآ 

دوبان وحم و  زین  وا  یناگدنز  يهرطاخ  یتح  دریگیم و  نایاپ  اهیوعد  نیا  يهمه  شگرم  اب  مرجال  هحفص 51 ] تسین [ ، يردارب  رسپ و  ار 
ربمایپ یناگدنز  حرش  ناگدنـسیون  مالـسا و  ناخروم  هک  دوب  هدش  دای  لئالدب  : » دسیونیم الاب  بلاطم  يهمادا  رد  سنمال  دیدرگ . دهاوخ 

نیا لوبق  اعدا و  نیا  تابثا  هکیلاح  رد  دننک ، اپ  تسد و  فانم  دبع  زیزعلادبع و  بیطم و  بیط و  نوچ  ینارسپ  وا  يارب  ات  دناهدرک ، یعس 
ناشیا مان  رد  نارسپ و  نیا  دوجو  لصا  رد  دوخ ، ناخروم ، نیا  هک  میروآ  رطاخ  هب  رگا  هژیو  هب  تسا ، راوشد  رایسب  دمحم  يارب  رسپ  همه 

زا ترابع  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخلوسر ، نادنزرف  میدش ، روآدای  اهنیا ، زا  شیپ  هک  يروط  هب  اما  دنراد ». رظن  فالتخا  رگیدکی ، اب 
هک اجنآ  سانشرواخ ! درم  نیا  دوب . اهنع ، هَّللایضر  هجیدخ ، ترضح  میهاربا ، ءاثنتساب  ناشیا  يهمه  ردام  دندوب و  رسپ  هس  رتخد و  راهچ 
ات یئابیز ، لامج و  زا  تیمورحم  تلع  هب  ارهز  هک  دنک  تباث  ات  تسا  هدیشوک  هنادرخیب  هدروآ ، نایم  هب  اهنع ، هَّللایضر  همطاف ، زا  نخس 
هک یماگنه  اذـل  دوش و  شراگتـساوخ  یـسک  لاـس ، نس و  نیا  زا  سپ  هک  تشادـن  يدـیما  رگید  هدرکن و  جاودزا  یگلاـس  هدـجیه  نس 

هدیدرگ مرـش  راچد  هک  دوب  تهج  نآ  زا  هن  توکـس  نیا  دـنام و  شوماخ  ياهظحل  تشاد ، هضرع  يوب  ار ، یلع  جاودزا  داهنـشیپ  ربمایپ ،
تیاکش دمآ و  نخس  هب  اهدعب ، یلو  تسا ! هدومن  يراگتساوخ  يو  زا  هدمآ و  وا  غارس  هب  يدرم  هنوگچ  هک  دش  تفگـش  رد  هکلب  دشاب ،

بذک رـسارس  ار  درم  نیا  ياههتفگ  داقع ، دومحم  سابع  داتـسا  تسا ؟. هدرک  رـسمه  تعاضبیب  يدرم  هب  ار  وا  شردـپ  ارچ  هک  درکیم 
درم نیا  رگا  : » دـیوگیم هدرک و  زاب  یلکب  ار  زاد  ریغ  رد و  تشم  هتخاس و  الم  رب  ار  يو  غورد  دوخ ، راـتفگ  نمـض  رد  هتـسناد و  ضحم 
نینچ یملع  لـئاسم  رد  تناـما  ياـضتقم  هب  يو  مینک . روصت  هک  تشاد  نآ  ياـج  زاـب  دومنیم ، هئارا  يدنتـسم  لـیلد و  دوخ  يوـعد  رد 

هب وا و  مغر  یلع  دوجوم ، تاـیاور  و  هحفـص 52 ] یخیرات [  كرادـم  دانـسا و  مامت  هک  درک  ناوت  هچ  اما  تسا ، هدرک  ناونع  ار  یبلاـطم 
رگا تسا و  هدوب  هدرک  رهوش  یگلاس  هدجیه  نس  رد  اهنع ، هَّللایـضر  ءارهز ، همطاف  ترـضح  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  وا ، ياعدـم  سکع 

هدیـشوک هتـسبورف و  قیاقح  رادید  زا  هدید  ادمعتم  یلو  تفاییم ، دوخ  رانک  رد  ار  كرادـم  يهمه  دوشگیم ، مشچ  هناضرغیب  درم  نیا 
، روهـشم ثیداـحا  رتاوـتم و  تاـیاور  بسحرب  تسا . تقیقح  تیعقاو و  هچنآ  هن  دـنک ، وجتـسج  تسا  تصقنم  بـیع و  هـچنآ  اـت  تـسا ،

صاعلاوبا نوچمه  سانشرس ، دنمتورث و  ینادرم  اب  یگمه  شنارهاوخ  هتفای و  دلوت  لامج ، بحاص  ابیز و  يردام  ردپ و  زا  ارهز  ترضح 
نیا رد  دنـشاب و  ابیز  همه  نارهاوخ  ردام و  ردـپ و  هک  درک  لوبق  ناوتیمن  لاح  نیا  اب  دـندوب و  هدرک  جاودزا  نافع  نب  نامثع  عیبر و  نب 

ربمایپ توعد  دیـسریم ، جاودزا  نینـس  هب  همطاف  هک  نامز  نآ  رد  دناهتـشون : ناخروم  رتشیب  دـنام . مورحم  لامج  زا  رتخد  کی  اهنت  ناـیم 
ناما ناکرشم  رافک و  رش  زا  دندوب ، هکم  رد  هک  مه  یتعامج  هدرک و  ترجاهم  هکم  زا  یهورگ  ناناملسم  دوب و  هدیدرگ  زاغآ  زین  مالـسا 

تیعمج نایم  رد  دوب و  زاجم  ناملـسم  نادرم  اب  اهنت  ناملـسم ، ناـنز  جاودزا  یمالـسا ، تاررقم  نیناوق و  قبط  رگید ، يوس  زا  دنتـشادن و 
روصت ارهز  جاودزا  رد  يریخات  رگید  دندوبن و  هداوناخ  لیکشت  هب  رداق  یلام  رظن  زا  رگید  یخرب  دنتشاد و  رـسمه  یخرب  ، ناناملـسم لیلق 

رگا درم  نیا  هکنآ  هوالع  ددنبب . خـیرات  رب  تسا  هتـساوخ  ندـنک - ناجب  مالـسا - نمـشد  سانـشرواخ  هچنآ  هن  هدوب  الاب  للع  هب  انب  دوش ،
مع رـسپ  اب  اهنت  ار  وا  تساوخیم  هک  دـنک  هیجوت  ادـخ  ربمایپ  میـصت  ساسارب  ار  همطاف  جاودزا  ریخات  تسناوتیم  دوب ، تینءوس  زا  یلاـخ 

تاهج نیا  زا  کی  ره  يرآ  دیامن . لصاح  لماک  یگدامآ  دوصقم ، نیا  يارب  داماد  هک  دوب  ینامز  راظتنا  رد  دنادرگ و  رسمه  یلع  دوخ ،
هحفـص 53] يهدرپ [  سانـشرواخ  نیا  نکیل  دـنکفا . ریخاـت  هب  دوب  ناـهج  رتـخد  نیرتاـبیز  هک  دـنچ  ره  ار  همطاـف  جاودزا  هک  دوب  یفاـک 

نیا تسا »... هتـشادنپ  همطاـف  رد  لاـمج  نادـقف  ار ، راـکنیا  لـیلد  اـهنت  تسا و  هـتفرگ  هدـیدان  ار  اـهنیا  يهـمه  هداـهن و  هدـیدرب  توادـع 
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زا مه  هنیمز  نیا  رد  هدومن و  فیرحت  زین ، همطاف  تدالو  خیرات  رد  هکلب  هدرکن ، افتکا  مه  رادـقم  نیا  هب  ضرغم ، زروهنیک و  سانـشرواخ 
يوس زا  تسا . هدوبن  نینچ  زگره  هکیلاح  رد  هدومن ، یفرعم  ربمایپ ، رتخد  نتیـسخن  ار  همطاف  يو  تسا . هدرکن  دراذـگورف  بیذاکا  لـعج 

نیا زا  یناشن  مان و  هاگ  چیه  یلو  دنکیم ، ناخروم  یخرب  لقن  هب  دنتسم  اج  همه  ار ، دوخ  تقیقح  زا  رود  بذک و  راتفگ  درم ، نیا  رگید 
فیلات هک  مه  يرگید  ياهباتک  رد  شیوخ ، ياـهیزادرپغورد  ناـمت  رد  هک  تسا  یگنرین  دوخ  نیا ، دـهدیمن و  تسدـب  ناـخروم  یخرب 

شجاودزا هک  دننک  نیعم  يروط  ار  همطاف  تدالو  خیرات  هک  دناهدرک  یعـس  مالـسا  ناخروم  : » دسیونیم سنمال  تسا . هدز  راکب  هدومن ،
نیا هب  شنارهاوخ ، ریاـس  زا  همطاـف ، جاودزا  ریخاـت  هک  دوشن  هتفگ  هکنآ  اـت  دـشاب ، هتفرگ  تروص  یناوج  نس  رد  بلاـطیبا ، نب  یلع  اـب 

ماـمت هک  تسا  هدرک  شوـمارف  درم  نیا  اـما  تسا » هدـشیمن  ادـیپ  شیارب  يراگتـساوخ  هدوـبن و  تبغر  وا  رد  ار  یـسک  هـک  هدوـب  تـهج 
یلع یفرط ، زا  دناهتفر و  رهوش  هناخ  هب  همطاف ، زا  شیپ  هیقر  بنیز و  هک  دـنراد  رظن  قافتا  عوضوم  نیا  رد  ناخروم  هریـس و  ناگدنـسیون 

ای یمک و  زا  نخس  رگید  دوب و  ربخ  اب  هناخ  نآ  رد  زیچ  همه  زا  دوب و  هدش  تیبرت  وا  نماد  رد  هتسیزیم و  ربمایپ  يهناخ  رد  بلاطیبا  نب 
ياهیزادرپ غورد  اهیئوگ و  فرخزم  لاـبند  هب  سنمـال  تشادـن . ینعم  درکیم . یگدـنز  ناـشیا  راـنک  رد  هک  وا  يارب  همطاـف  نس  يداـیز 

رب هتخاس و  ناخروم  هک  يراختفا  یئالط  ياهجات  دـیاب ، ءادـتبا  میئامن ، میـسرت  همطاف  زا  یعقاو  يریوصت  میهاوخب  رگا  : » دـسیونیم دوخ ،
همطاف الوصا  میئامن ، قیقحت  شواک و  وا  یناگدنز  رد  نامز ، نیا  لومعم  یخیرات  ياهیسررب  دقن و  قباطم  میرادرب و  دناهداهن ، وا  كرات 

اجک چیه  هدشیم و  راتفر  وا  اب  يداع  یلومعم و  رتخد  ای  دننامه  نامدرم ، رگید  ربمایپ و  باحصا  نایم  رد  هچ  دوخ و  ردپ  يهناخ  رد  هچ 
زا ردپ ، يهناخ  رد  یتح  دنوش و  لئاق  مارتحا  تزع و  فراعتم ، هحفص 54 ] حطس [  رد  نارتخد  زا  شیپ  وا  هب  تبسن  هک  تسا  هدشن  هدید 

لـصاح نانیمطا  الاب  بلاـطم  تحـص  رد  هدـنناوخ  هکنآ  يارب  تسا و  هدوب  رتتیمها  مک  ربماـیپ ، ناـنز  رگید  بنیز و  هصفح و  هشیاـع و 
همطاف مان  رابود  اهنت  باتک ، نیا  رد  الثم  دیامن ، هعلاطم  شهوژپ و  مشاه ، نبا  هریس  دننام  رتیمیدق ، هریـس  بتک  رد  هک  تسا  مزال  دیامن ،

، هداد همادا  مه  زاب  دوخ ، فیجارا  هب  دراد ، ناهنپ  هنیس  رد  هک  یتوادع  ینمـشد و  نسح  ءاضرا  يارب  درم ! نیا  يراب  تسا ». هدمآ  نایم  هب 
روصت تسا ». هدش  زاغآ  يرجه  مود  نرق  زا  دـنرادروخرب ، نآ  زا  ربمایپ  تیبلها  نونکا ، مه  هک  یـسیدقت  میرکت و  مارتحا و  : » دـیوگیم

هچ میشاب ، هتشاد  لالدتسا  هب  يزاین  العف  سانـشرواخ ، حالـصصا  هب  نیا  بیذاکا  هنازوتهنیک و  دولآضرغ و  ياههتفگ  در  يارب  منکیمن 
دوشیم تعانق  هتکن  نیا  رکذـب  اهنت  اجنیا  رد  و  تفای ، دـنهاوخ  یهاگآ  تآارتفا  تافرخزم و  نیا  نـالطب  رب  يدوزب ، یمارگ  ناگدـنناوخ 

همطاف مشخ  : » دومرفیم شاهرابرد  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخلوسر ، شردـپ  هک  دوب  نانچنآ  ارهز  همطاف  تلزنم  تمظع و  ماقم و  هک :
يهراپ همطاف  : » دومرف رگید  ياج  رد  زین  و  دزاسیم ». یضار  دونـشخ و  ار ، يادخ  شتیاضر  يدونـشخ و  دروآیم و  مشخ  هب  ار  دنوادخ 

هب دوخ ، اهنع ، هَّللایضر  هشیاع  زین  و  تسا ». هدومن  دونشخ  ارم  دنک ، دونشخ  ار  وا  هچ  ره  هدرزآ و  ارم  درازایب ، ار  وا  هچ  ره  تسا ، نم  نت 
هَّللا یلـص  ادخلوسر ، شردپ  رگم  دـیدن ، رترب  رتالاو و  همطاف  زا  ار  سک  چـیه  : » دـیوگیم هداد و  یهاوگ  همطاف  ماقم  يرترب  تلیـضف و 
بتک هک  روطنامه  دمحم  نارتخد  مان  :» دـسیونیم ربمایپ ، نارتخد  دروم  رد  دوخ ، هیاپ  ردـقیب و  بلاطم  يهمادا  رد  سنمال  ملـس ». هیلع و 

رد بقعـالب  دـنروآ  ایندـب  يدـنزرف  دوخ  زا  هکنآ  نودـب  موثلکما  هیقر و  تسا و  هدوب  یلومعم  يداـع و  یئاـهمان  دـناهدش ، روآداـی  هریس 
نارـسپ ینعی  دوخ ، ردپ  يومع  رـسپ  ود  اب  هیقر ، شرهاوخ  يو و  دشیم ، هدـناوخ  هینک  هب  اهنت  تشادـن و  يرگید  مان  موثلکما  دنتـشذگ ،

تافو زا  سپ  مه  ار  نیتسخن  نافع ، نب  نامثع  نآ ، زا  سپ  دـندومن و  كرت  ار  ناـشیا  ناـشنارهوش  ، اهدـعب یلو  دـندرک ، جاودزا  بهلوبا ،
سپ ار ، وا  دندرک و  دیعبت  هشبحب  ار  هیقر  هحفص 55 ] هریس [ ، ناگدنـسیون  ناخروم و  : » دیوگیم درم ! دروآرد ». دوخ  جاودزا  هب  یمود ،

يافوتم رتخد  اب  تشگزاب ، زا  سپ  دوب ، هدرک  تکرـش  ردب ، گنج  رد  ماگنه ، نآ  رد  هک  ردـپ ، یلو  دـندینادرگزاب ، ردـپ ، دزن  یتدـم ، زا 
یقیقح و دوجو  رتخد ، ود  نیا  الوصا  میباـییم و  هریـس ، بتک  نیرتیمیدـق  رد  هبترم ، کـی  اـهنت ، ار ، موثلکما  ماـن  دـیدرگ . وربور  دوخ ،
، ار ربمایپ  هکنآ  ات  دناهداد ، ناشدـنویپ  رگید ، یخیرات  لئاسم  اب  هدومن و  لعج  دوخ ، زا  غورد ، هب  ار ، ود  نیا  نیخروم ، دنتـشادن و  یعقاو ،
: دیوگ يراچان  زا  هدنامرد و  [ 13  ] نیرونلاوذ هب  نامثع  بقل  تبسانم  هیجوت  يارب  سنمال  اجنیا  رد  دننک ». دادملق  رایـسب ، نادنزرف  ياراد 
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دوـخ يرـسمه  دـقع  هب  يرگید ، زا  سپ  یکی  ار ، ربماـیپ  رتـخد  ود  ناـمثع  نوـچ  هک  هدـش  هتفگ  هک  تسا  تبـسانم  نآ  هب  هن  بقل ، نـیا  »
، دوـشیم زاـغآ  وذ  هملک  هب  هک  یباـقلا  اـب  تبـسانم ، چـیه  نودـب  ار  یناـسک  برع ، رد  هک  دوـشیم  هدـید  رایـسب  هـکلب  تـسا ، هدروآرد 

دننام زین  وا  تسا  نکمم  اریز  مینادب ، دناهدرک ، دای  هک  تهج  نآ  زا  ار  نامثع  بقل  هک  درادـن  یموزل  نایب ، نیا  اب  دـناهدرک و  يراذـگمان 
یماگنه قرـشتسم ! درم  دشاب ». هدش  بقلم  بقل  نآ  هب  یتبـسانم  چیه  نادب  نیهجولاوذ  نیقاطنلاتاذ و  نیدیلاوذ و  نوچ  مه  رگید  دراوم 

وا لسن  هدنامن و  یقاب  ناهج  هب  يدنزرف  وا ، زا  هنوگچ  هک  دنکیم  یتفگش  زاربا  هدروآ ، نایم  هب  نخس  ربمایپ  رتخد  نیتسخن  بنیز ، زا  هک 
نب عیبر  نب  صاعلاوبا  دوخ ، رهوش  رانک  رد  یبوقعی ، لقن  هب  وا  هدومنن !؟ ترجاهم  هنیدم ، هب  دوخ  ردپ  هارمه  ارچ  و  تسا ؟ هدـش  ضرقنم 

رتخد هجیدخ  دلیوخ و  رتخد  هلاه  رـسپ  صاعلاوبا  تسا . هدنام  یقاب  هکم  رد  دوب  زین  شاهدازهلاخ  هوالع ، هک  سمـش  دـبع  نب  يزعلادـبع 
رد و  دنکن ». ترجاهم  هنیدم  هب  ردـپ ، هارمه  دـنامب و  دوخ  يوش  رانک  رد  هک  دادیم  حـیجرت  بنیز  : » دـسیونیم وا  تسوا . هلاخ  دـلیوخ ،

هکنآ اب  صاعلاوبا  دوخ ، يوش  رانک  رد  هکم ، حتف  زا  شیپ  یمک  ات  بنیز  : » دـسیونیم هک  هدومن  دانتـسا  يربط  يهتـشون  هب  دوخ ، رظن  نیا 
، ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  نیرتگرزب  اهنع ، هَّللایـضر  بنیز  هک  تسا  نیا  تقیقح  اـما  هحفـص 56 ] دنام [ ». یقاب  دوب ، كرـشم 
اب هارمه  صاعلاوبا  هک  نامز  نآ  رد  تشادیم و  تسود  ار  دوخ  يوش  درک و  جاودزا  صاعلاوبا  دوخ ، هلاـخ  رـسپ  اـب  ردـپ ، تثعب  زا  شیپ 
زا ار  وا  هتخادرپ و  ار  رهوش  ءادف  هک  داتسرف  هنیدم  هب  یلاوما  اب  ار  عیبر  بنیز ، دش ، ریسا  دمآ و  ناناملسم  گنج  هب  ردب  رد  شیرق ، رکشل 
هب ربمایپ  مشچ  نوچ  دشیم . هدید  دوب ، هدرک  هیده  بنیز  هب  یـسورع  زور  رد  هجیدخ  هک  يدنبولگ  لاوما ، نآ  نایم  رد  دـناهرب ، تراسا 

يریسا دینیبیم ، حالص  دیراد و  لیم  رگا  تفگ : ناناملسم  هب  دنکفا و  هیاس  شاهرهچ  رب  نیگنس  یهودنا  تخانشب و  داتفا ، دنب  ندرگ  نآ 
دنداتـسرف سپ  زاب  بنیز ، دزن  زین  ار  دنبولگ  دندرک و  دازآ  ار  وا  دنتفریذپ و  همه  دینادرگ ، زاب  وا  هب  زین  ار  دنبولگ  هدومن و  دازآ  ار  بنیز 

ادـج دروم  رد  ار  رافک  هیـصوت  هک  دوب  هدـشن  رـضاح  دـمآیم و  باسح  هب  ربمایپ  قیدـص  ناتـسود  زا  ترجه  زا  شیپ  هکم  رد  صاعلاوبا 
هنیدم هب  وا  دزن  ار  بنیز  هک  درک  طرش  وا  رب  داد ، تاجن  ناناملسم  تراسا  زا  ار  وا  ادخلوسر ، هکنآ  زا  سپ  دریذپب . دوخ  رسمه  زا  ندش 

رد صاعلاوبا  هنیدم و  رد  بنیز  خیرات ، نآ  زا  دومن . لیـسگ  ردـپ  دزن  هنیدـم  هب  ار  بنیز  درک و  افو  دوخ  دـهع  هب  مه  صاعلاوبا  دتـسرفب .
یکدنا هکنآ  ات  دوب . هدومرف  مالعا  یئادج  ود  نآ  نایم  مالـسا ، ترارقم  نیناوق و  قبط  ادخ  لوسر  دربیم و  رـس  هب  كرـش  تلاح  هب  هکم 

ناوراک و نادرم  يهمه  وا و  دش و  مالسا  نایرگـشل  راچد  تشگیم ، زاب  امـش  زا  دوخ  یتراجت  رفـس  زا  هک  صاعلاوبا  هکم ، حتف  زا  شیپ 
هنیدم هب  یناهنپ  دنک و  رارف  ناشیا  گنچ  زا  تشگ ، قفوم  اصخـش  صاعلاوبا  یلو  دـنداتفا ، ناناملـسم  تسدـب  ناشیا  نارتش  لاوما و  مامت 

نب صاعلاوبا  نم  مدرم ، يا  : » هک تشادرب  گناب  مدرم  ناـیم  تساوخ . هاـنپ  وا  زا  و  تفر ، دوخ  نیـشیپ  رـسمه  بنیز ، دزن  هرـسکی  دـمآ و 
. يرآ دنتفگ : تفگ ؟ هچ  بنیز  هک  دیدینش  تفگ : ناناملـسم  هب  دینـشب ، ار  شیوخ  رتخد  بنیز ، يادص  نوچ  ربمایپ  ماهداد ». هانپ  ار  عیبر 

نیرتتسپ : » هک دروآ  ناشرطاخ  هب  ار  مالـسا  نوناـق  نآ  زا  سپ  و  متـشادن ، یهاـگآ  راـک  نیا  زا  هظحل ، نیمه  اـت  نم  هک  ادـخ  هب  تفگ :
یئاریذپ یبوخ  هب  صاعلاوبا  زا  دومرف : وا  هب  تفر و  دوخ  رتخد  يهناخ  هب  سپـس  و  دهد ». هانپ  ار  هحفص 57 ] یسک [  دراد  قح  ناناملسم 

هب دوخ  لاوما  نتفرگ  سپ  يارب  صاـعلاوبا  ردـپ ، تفگ : بنیز  یتسین . لـالح  وا  يارب  وت  هک  نکم  تولخ  يو  اـب  یئاـهنت  رد  نکیلو  اـمن 
نیا هک  دـینادیم  : » تفگ ناشیا  اب  دـندمآ و  درگ  دـندوب ، هتخات  صاعلاوبا  رب  هک  هورگ  نآ  ات  داد  روتـسد  ربمایپ  هاگنآ  تسا . هدـمآ  اجنیا 

نم یلو  تسا ، هدومرف  حابم  لالح و  امـش  يارب  ار  اهنآ  زین  دـنوادخ  دـیاهتفرگ و  ار  وا  لام  امـش  تسا و  نم  ناگتـسب  ناشیوخ و  زا  درم ،
دوخ يارب  ار  نآ  هک  دیراد  قح  لاح ، نیع  رد  دـیهد و  سپ  زاب  دـیاهتفرگ ، وا  زا  هک  هچنآ  دـینک و  ساسحا  يو  رب  هک  مراد  لیم  اصخش ،

نیدـب مینکیم و  تعاطا  یئامرفیم  هک  روطنامه  هَّللالوسر ، اـی  دـنتفگ : دیرتراوازـس ». اـهنآ ، هب  رگید  سک  ره  زا  هک  اریز  دـیراد ، هاـگن 
شدزن مدرم  زا  هک  یتاناما  هتـشگزاب و  هکم  هب  دوخ  هراجتلا  لام  ناـهارمه و  اـب  نوچ  و  دـندنادرگ . زاـب  يوب  ار  صاـعلاوبا  لاوما  بیترت ،

هک دینادب  کنیا  تفگ : هن . دنتفگ : دشاب ؟ هتـشاد  نم  رب  یقح  یبلط و  هک  تسه  یـسک  رگید  ایآ  دیـسرپ : درک ، در  اهنآ  نابحاص  هب  دوب ،
دومن و مالعا  راهظا و  شیوخ  نامیا  مالسا و  تشگزاب و  هنیدم  هب  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  دوخ  ماهدیورگ و  مالـسا  هب  نم 
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یلع و ياهمان  هب  دـنزرف  ود  صاعلاوبا  دوخ ، رهوش  زا  بنیز  دروآرد . وا  ددـجم  جاودزا  هب  دـیدج ، نیباـک  دـقع و  هب  ار  بنیز  زین  ربماـیپ 
دقع هب  وا ، تیصو  بسح  رب  ارهز و  همطاف  تلحر  زا  سپ  ماجنارـس و  دش و  گرزب  هماما  یلو  تشذگرد  یکدوک  رد  یلع  تشاد ، هماما 

وا هک  هدش  تیاور  هک  اج  نآ  ات  تشادیم ، تسود  رایسب  ار  هماما  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دمآرد . بلاطیبا  نب  یلع  يرـسمه 
. دیشکیم ششود  رب  هرابود  تساخیمرب ، نوچ  داهنیم و  شینمز  رب  زامن ، عوکر  ماگنه  هب  درکیم و  راوس  شیوخ  تشپ  رب  ار 

مالسا ربمایپ  ياهداماد 

یصق نب  فانم  دبع  نب  هَّللادبع ... نب  دمحم  اب  ردپ  بناج  زا  لیصا و  نایشیرق  زا  عیبر ، نب  صاعلاوبا  بنیز ، رسمه  تشذگ  هک  يروط  هب 
تسا یصق  نب  فانم  دبع  نب  سمشلادبع  نب  يزعلادبع  نب  عیبر  رسپ  صاعلاوبا  هحفص 58 ] هک [  اریز  دوب ، يدحاو  بسن  تبسن و  ياراد 

، یـصق نب  فانم  دبع  نب  سمـش  دبع  نب  يزعلادبع  نب  دسا  نب  دلیوخ  دوخ ، نیتسخن  دـج  رد  دـمحم  رتخد  بنیز  اب  زین ، ردام  يوس  زا  و 
ود موثلکما  هیقر و  زاغآ ، رد  تسا . بنیز  ردام  دـمحم و  رـسمه  هجیدـخ  ترـضح  رهاوخ  دـلیوخ و  رتخد  هلاه  شرداـم ، هچ  دـنکرتشم ،

یسک نانوچ  هجیدخ ، ترـضح  یلو  دندرک  جاودزا  هبیتع  هبتع و  ياهمانب  بهلوبا  نارـسپ  ینعی  دوخ ، يهدازومع  ود  اب  ادخ  لوسر  رتخد 
برح نب  لیمجما  ینعی  رـسپ ، ود  نیا  ردام  هب  هبـسن  هجیدخ  الوصا  دوبن و  یـضار  دـنویپ  نیا  هب  دـشاب ، هاگآ  راک  نیادـب  ماجنارـس  زا  هک 

ینز لیمج  ما  دریذپ . ماجنا  دریگرـس و  جاودزا  نیا  هک  دـشیم  عنام  دوب ، يو  رایتخا  هب  راک  رگا  تشادـن و  یـشوخ  رظن  بهلوبا ، رـسمه 
هک اریز  تسا ، هدوب  عقاو  قباطم  تسرد و  دوخ ، ياج  هب  هجیدخ  سدح  هک  دومن  تابثا  زین  هدنیآ  دوب و  نابز  دب  دوخدنت و  بقلا و  یسق 
دای یتشزب  بطحلا  هلامح  ناونع  اب  ار  وا  دـیجم  نآرق  هک  لـیمجما - هک  دوب  هتـشذگن  یکدـنا  زج  ادـخ  لوسر  توعد  تلاـسر و  زا  زونه 
هار رـس  رب  تالکـشم  تساوخیم ، راکنیا  رد  وا  دـینادرگ . ناشزاب  ردـپ  يهناخ  هب  درک و  نوریب  هناـخ  زا  ار  ربماـیپ  رتخد  ود  تسا - هدرک 

يهناخ يافـص  دزادنا و  هارب  شکمـشک  و  يوعد ، عوضوم ، نیا  رـس  رب  هجیدـخ  شرـسمه ، وا و  نایم  دـنک و  داجیا  ترـضح  نآ  يوعد 
ریاس وا و  ریت  و  دوب ، هتفر  هابتـشا  ار  بطحلاۀلامح  اما  ددرگ . رتدنک  دمحم  تضهن  عیرـس  گنهآ  دیاش  ات  دـناشکب ، ترودـک  هب  ار  ربمایپ 

تـساوخ هکلب  دـشن ، تلاسر  توعد و  قیرط  رد  ربمایپ  ياهـششوک  عناـم  تروص  چـیه  هب  ناشاهینکـشراک  دـمآ و  گنـس  هب  ناکرـشم 
هب هک  تشذـگن  مه  يزیچ  و  دـناهرب ، لیمجما ، یگدـنز و  ياهیراوشد  گنچ  زا  ار ، ترـضح  نآ  نارتخد  راـک ، نیا  اـب  اـت  دوب  دـنوادخ 

هرشبم هرـشع  زا  یکی  هک  ار  سمـش  دبع  نب  صاعلایبا  نب  نافع  نب  نامثع  نوچ  راوگرزب  هتـسیاش و  يرهوش  كاپان ، درم  ود  نآ  ضوع 
رگید اب  يدـنچ  زا  سپ  هدومن و  ترجاـهم  هشبح  هب  هک  دوب  یناناملـسم  نیتسخن  زا  درک و  جاودزا  هیقر  اـب  ناـمثع  دومرف . ناشبیـصن  دوب ،

 ] نیمه هب  هرخالاب  دمآ و  راتفرگ  هبـصح  يرامیب  هب  ماگنه ، نیا  رد  هیقر  اما  تفر . هنیدـم  هب  ربمایپ  لابند  هب  تشگزاب و  هکم  هب  ناجراهم ،
ربخ هک  يزور  تسرد  دـیوج و  تکرـش  ردـب  گنج  رد  دـناوتب  نامثع  هک  دـش  نآ  عنام  هیقر  يراـمیب  تشذـگرد . تلاـسک  هحفص 59 ]

هب مه  هک  ببـس  نآ  زا  ار  هیقر  درکیم . درودـب  ار  یگدـنز  هیقر  دـیچیپیم ، هنیدـم  رد  شیرق  راـفک  تسکـش  رارف و  ناناملـسم و  يوریپ 
رد نامثع  دناهتـشون : یخرب  دـناهدیمان . ترجاهم  ود  بحاـص  ینعی  نیترجهلا  تاذ  بقل  اـب  تسا ، هدرک  ترجاـهم  هنیدـم  هب  مه  هشبح و 
زا نامثع  دش . ردب  گنج  رد  وا  تکرـش  روضح و  عنام  رما ، ود  ره  نیا  دـیدرگ و  راچد  هلبآ  ضرم  هب  دوخ  شیوخ ، هجوز  يرامیب  نامز 
نآ یگتخیـسگ  بجوـم  هک  هیقر  گرم  تهج  نـیمهب  درکیم و  ناوارف  تاـهابم  ساـسحا  دوـخ  رد  ربماـیپ ، يداـماد  زیمآراـختفا  ناوـنع 
هک زورکی  دیسریم و  رظن  هب  نیگهودنا  هتسویپ  دوخ ، رسمه  گرم  زا  سپ  وا  دوب . كاندرد  تیاهنیب  يو  يارب  دیدرگ ، راختفا  يهتـشر 

، تسا هدیـسرن  یئالب  تبیـصم و  نینچ  نم  زج  سک  چـیه  رب  ادـخ  لوسر  يا  درک : ضرع  دومن ، شـسرپ  وا  زا  ار  تلاح  نآ  ببـس  ربمایپ 
، تسـسگب ترـضح  نآ  اب  ارم  تاهابم  يداماد و  يهتـشر  تسبورف و  ناهج  زا  هدید  دوب ، نم  يهناشاک  يافـص  هک  ادخ  ربمایپ  زا  يرتخد 
درک و كاپ  نامثع  رطاخ  زا  ار  مغ  نیا  درگ  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اما  تسا . هدش  هتـسکش  هودـنا  راب  نیا  زا  نم  رمک  رگید 
و تشذگرد . ترجه ، مهن  لاس  رد  نامثع  اب  یگدنز  لاس  شـش  زا  سپ  زین  وا  نکیل  دروآرد . يو  حاکن  هب  ار  موثلکما  دوخ  رگید  رتخد 
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، ار وا  رتخد  ود  تفایب و  ار  ربمایپ  يداماد  هرابود  راختفا  هک  دوب  یـسک  اهنت  وا  اریز  دندناوخیم ، نیرونلاوذ  ار  نامثع  هک  دوب  ببـس  نیدب 
دوخ جاودزا  دقع  رد  ار  يربمایپ  رتخد  ود  يدرم  هک  تسا  هدشن  هدینش  نآ  زا  شیپ  دروآرد و  شیوخ  يرـسمه  هب  يرگید ، زا  سپ  یکی 

هلامح رانک  رد  رابتلالم  یگدنز  زا  نامثع ، اب  جاوازا  ببس  هب  هیقر ، دوخ ، رهاوخ  نوچ  مه  زین  موثلکما  بیترت ، نیا  هب  و  دشاب . هدروآرد 
یف هحفـص 60 ] دومرف [ . باختنا  رایتخا و  يو  يرـسمه  يارب  ار ، بلاطیبا  نب  یلع  لاعتم  دـنوادخ  هک  ءارهز  اما  تفاـی . تاـجن  بطحلا 

هب و  بلاطیبا . نب  یلع  نافع و  نب  نامثع  عیبر و  نب  صاعلاوبا  زا : دـندوب  ترابع  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياهداماد  هلمجلا ،
، تبارق ظاحل  زا  وا و  داماد  نیرتکیدزن  ادـخ و  ربمایپ  دزن  سک  نیرتبوبحم  یلع  دومن ، مهاوخ  يروآداـی  هناگادـج  یباـتک  رد  هک  يروط 
، دوـخ دـج  رد  ربماـیپ ، هـب  تـشاد و  ناـیرج  یمـشاه  لیــصا  دوـخ  یلع  ياـهگر  رد  دـمآیم . باـسح  هـب  يو  يدـنواشیوخ  نـیرتزیزع 

. دندوب راوگرزب  نآ  يهداون  ود ، ره  نیا  تقیقح  رد  دیدرگیم و  لصتم  بلطملادبع ،

ناهج ناوناب  يوناب 

ارهز و هثدحم و  هیـضرم ، هیـضار ، هیکز ، هرهاط ، هکرابم ، هقیدص ، همطاف ، دشیم : هدناوخ  مان  هن  اب  دـنمجرا  يوناب  نآ  [ 14  ] ارهز همطاف 
اهنت ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رتخد  نیرتکچوک  وا  هک  اریز  دندرکیم . باطخ  اهیباما  ینامز  یبنلاما و  هینک  اب  ار  وا  یهاگ  زین 

هب ار  ردـپ  هبناج  همه  تبظاوم  هحفـص 61 ] تبقارم و [  رما  دوب و  هناـخ  رد  زونه  هجیدـخ ، ترـضح  تشذـگرد  زا  سپ  هک  دوب  وا  رتخد 
هب ادـخ  لوسر  ردام  تلاسر ، رظن  زا  هکلب  تدالو ، ظاـحل  زا  هن  همطاـف  هک  تسا  یعیبط  دـسیونیم : ینیـسح  لـضاف  داتـسا  تشاد . هدـهع 

ناهج هب  ارهز  كاپ  ناماد  زا  اهنت  ار ، وا  هیرذ  یهلا  ریدقت  تسنادیم  ادخ  ربمایپ  هک  دوب  تهج  نآ  زا  باطخ  نیا  دیاش  دمآیم و  باسح 
دهد و روبع  نورق  راصعا و  دتمم  ياههتـشر  لوط  رد  ار  ادخ  لوسر  رون  دیاب  هک  دوب  یجوم  يهلزنم  هب  تقیقح  رد  همطاف  دروآ . دـهاوخ 

یهاگ مینادیم  هچنانچ  تشادیم و  تسود  تیاهنیب  ار  وا  هک  دوب  ببـس  نیمه  هب  دنک و  ینارون  نشور و  ضایف ، رون  نآ  زا  ار  تیرـشب 
يردام نانچ  مه  وا  اب  یتح  درکیم و  باطخ  اهیباما  ار  همطاف  ادـخ ، ربمایپ  هک : هدرک  لقن  ررکم  خـیرات  دـناوخیم . اـهیباما  ءادـن  اـب  ار  وا 

تهج نآ  زا  نیا ، تفریم و  وا  ندیدب  ءادتبا  درکیم ، تعجارم  هنیدم  هب  يرفس  زا  هک  راب  ره  رد  دیسوبیم و  ار  وا  تسد  دومنیم ، راتفر 
شوغآ ناـکدوک ، نینچ  هعیبـط  دوب و  هداد  تسد  زا  یکچوـک  رد  ار ، بهو  تنب  هنمآ  دوـخ ، رداـم  هک  دوـب  یمیتـی  ادـخلوسر ، هک  دوـب 

یلع ماـما  یمارگ  رداـم  دـسا ، تـنب  همطاـف  تـبحم  اـب  ار  دوـخ  یحور  ـالخ  زین  وا  ببـس  نـیمه  هـب  و  دـننکیم ، وجتـسج  ار  ینز  تـبحم 
دـنکفا و هجنپ  شنابرهم  بلق  رب  گرزب  یهودـنا  تفر ، ایند  زا  وناب  نیا  نوچ  دومنیم و  باطخ  ردام  ار  وا  درکیم و  ناربج  مالـسلاهیلع ،

تنب همطاف  دروآدای  ات  درک ، تمحرم  ترـضح  نآ  هب  ار  همطاف  هثداح ، لاعتم  دـنوادخ  اما  تفر » تسد  زا  مردام  : » دومرفیم هک  دـندینش 
هچیزاب هب  رـشب ، قوف  ربمایپ  نآ  دیدرت ، نودب  دومنیم . باطخ  اهیباما  ار ، همطاف  هک  دوب  نیا  دریذپ . یلـست  شبلق  وا  دوجوب  دـشاب و  دـسا 

دوخ يهتـسیاش  عضو  رد  تحلـصم  بسح  رب  ار  زیچ  ره  هک  دیـشخبیمن  ياهینک  سوه ، لیم و  هب  تخاسیمن و  رختفم  یبقل  هب  ار  یـسک 
هدیناشک اهناشکهک  اهنامسآ و  هب  رس  رون ، زا  يدومع  دننامه  هک  وا  نوچ  یـسک  يارب  و  دوب . هتفهن  یتمکح  زین  شراک  نیا  رد  داهنیم و 

هخاش هشیر و  ار ، تلیـضف  فرـش و  دـنمورب  تخرد  هکنانچ  مه  دـیآ ، باـسح  هب  شرداـم  اـی  رتخد و  همطاـف  هک  تسین  یتواـفت  تشاد ،
همطاف وا  - 1 تسین . یگنسمه  يرـسمه و  هحفـص 62 ] رـس [  نآ  اب  ار  يرگید  تسا و  ناشفا  رون  هدـنبات و  همه  نآ  ءازجا  هک  تسناسکی 

، مان ار ، وت  ور ، هچ  زا  مرتخد ، ینادـیم  دومرف : همطاف  هب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  هدـش  تیاور  هنع ، هَّللایـضر  یلع  زا  [ 15]
شتآ زا  تمایق  رد  ار ، شاهیرذ  دالوا و  وا و  لاعتم  دـنوادخ  هک  اریز  تفگ : ببـس ؟ هچ  هب  هَّللالوسر ، رای  دیـسرپ : یلع  دـناهدرک ؟ همطاف 

، یتشهب تسا  ياهتـشرف  ، همطاف نم  رتخد  دومرف : ادـخ  ربمایپ  هک  تسلوقنم  امهنع ، هَّللایـضر  سابع  نبا  زا  و  تشاد . دـهاوخ  ادـج  خزود 
اهر خزود ، شتآ  زا  ار  وا  نارادتسود  وا و  هک  هدومن  همطاف  مان ، شیادخ ، ببس  نیدب  مه  و  دوشیمن ، ضیاح  نانز ، رگید  نوچ  هک  اریز 

لاعتم دـنوادخ  دـیدرگ ، دـلوتم  همطاف  هک  ماگنه  نآ  رد  هک : هدـش  لـقن  هنع ، هَّللایـضر  رقاـب  دـمحم  رفعجوبا  زا  و  درک . دـهاوخ  ادـج  و 
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ار وا  یلاعت  قح  هک  اریز  دراذگ ، همطاف  ار  شیوخ  رتخد  مان  دیاشگب و  ار ، ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  نابز  ات  دومرف  رومام  ار  ياهتـشرف 
دمحم نب  رفعج  تشاد و  نوگمیس  دیپس و  یمادنا  هک  اریز  : دوب [ 16  ] ءارهز هب  بقلم  وا  - 2 تسا . هتخاس  اهر  ادج و  یکاپان ، ضیح و  زا 
بقلم ارهز  بقل  هب  ار  همطاـف  ببـس  هچ  هب  مدیـسرپ  هَّللادـبعوبا  مردـپ  زا  تفگ  هک  هدوـمن  تیاور  شردـپ  زا  مـهنع ، هَّللایـضر  یلع  نـب 
نامسآ ناگراتس  هکنانچ  مه  تفاتیم ، اهنامسآ  لها  رب  وا  زا  يرون  ، داتسیایم تدابع  بارحم  رد  نوچ  هک  ببـس  نادب  دومرف : دناهدرک ؟

هدیرفآ و شیوخ  تمظع  رون  زا  ار  ارهز  دنوادخ ، هک  تسا  ببـس  نادـب  هک  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  و  دـنناشفایم . وترپ  نیمز  نانکاس  رب 
نآ دننامب  زگره  ناگتـشرف  هک  دـیباتب  اهنامـسآ  رد  وا  زا  ناشخر  يرون  دوشگ ، ناهج  هب  هدـید  همطاف  نوچ  هک  تهج  نآ  هب  دـنیوگ : زین 

كدنا زا  سپ  دروآیم ، ناهج  هب  يدنزرف  هک  راب  ره  رد  دشیمن و  ضیاح  زگره  همطاف  هکنآ  تلع  هب  دناهتفگ : یخرب  و  دـندوب . هدـیدن 
هک اریز  دنتفگیم : زین  [ 17  ] هثدحم ار  وا  - 3 ددرگن . توف  وا  زا  يزامن  هکنآ  ات  تشگیم  هزیکاپ  كاـپ و  هحفص 63 ] سافن [  زا  یتدم ،
يو اب  سدقلاحور  دوب و  کیالم  بطاخم  نارمعتنب  میرم  هک  روطنامه  دنتفگیم ، نخـس  وا  اب  دـندمآیم و  دورف  نامـسآ  زا  ناگتـشرف 

، باقلا نیا  زا  کی  ره  دـشیم و  هدـناوخ  زین  هیـضرم  و  هیـضار ، هیکز  هرهاـط ، هکراـبم ، هقیدـص ، باـقلا  اـب  همطاـف  - 4 تفگیم . نـخس 
ار وا  - 5 دوب . فصتم  اهنآ  هب  اهنع ، هَّللایـضر  همطاف  هک  دوب  يراقو  اضر و  تراهط و  تکرب و  قدـص و  فاـصوا  زا  یفـصو  رگـشیامن 
هک ببس  نادب  دنیوگ : زین  دوب و  زاتمم  ادج و  شیوخ ، رصع  ناوناب  زا  يرادنید  تلیـضف و  هب  همطاف  هک  اریز  دندناوخیم ، زین  [ 18  ] لوتب

هکنآ ببـس  هک : هدـمآ  سوردـلاجات  باتک  رد  تشاد و  هتـسویپ  شیوخ  دـنوادخ  اب  لد  هدوب و  رانک  رب  ادـج و  نآ  رهاظم  اـیند و  زا  يو 
تلع دیوگ : بلعث  دنتسنادیم . [ 19  ] میرم دننامه  راگدرورپ  دزن  تلزنم  ماقم و  رد  ار  يو  هک  دوب  نیا  دـندناوخیم ، لوتب  ار  ربمایپ  رتخد 
زاتمم ادج و  مالسا  تما  نانز  یگمه  شیوخ و  رصع  ناوناب  مامت  زا  تفع ، بسن و  تلیـضف و  يراد و  نید  ظاحل  زا  همطاف  هک  هدوب  نآ 

دنوادخ هب  هتـسسگ و  ایند  زا  هک  دنیوگ  ار  یـسک  لوتب  نانز ، نایم  رد  دناهتفگ : زین  و  دـمآیم . باسح  هب  ناوناب  يوناب  تقیقح  رد  دوب و 
همطاـف میرم و  هک  تـسا  هدـمآ  راـحبلا  عـمجم - رد  و  دـندناوخیم . لوـتب  ار  همطاـف  هـک  دوـب  ببـس  نـیمه  هـب  دـشاب و  هتـسویپ  شیوـخ 
دنوادخ هب  هتـسسگ و  ایند  زا  زاتمم و  يرادنید  تلیـضف و  رظن  زا  دوخ  رـصع  نانز  زا  هک  اریز  دـنتفگیم ، لوتب  ار  ود  ره  مالـسلاامهیلع ،
دندومن لاوس  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  لوتب  مان  دروم  رد  هک  هدش  تیاور  امهنع ، هَّللایـضر  یلع  نب  رمع  زا  دندوب و  هتـسویپ 

هب زگره  هک  تسا  ینز  لوتب  دومرف : ینکیم ؟ دای  مان  نیمه  اـب  زین  ار  هحفـص 64 ] همطاف [  یناوخیم و  لوتب  ار  میرم  وت  هک  تسا  هنوگچ 
تنب ءامسا  زا  و  تسا . دنیاشوخان  دنسپان و  يرما  ضیح  مهیلع ، هَّللا  تاولـص  ناربمایپ  نارتخد  دروم  رد  الوصا  دشابن و  هدولآ  هنانز  نوخ 

همطاف نادـنزرف  زا  يرخب  دـلوت  ماـگنه  هب  نم  هک  تسا  هنوگچ  مدیـسرپ  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هک  هدـش  تیاور  سیمع 
رگم هدش ، هدیرفآ  ناسنا  تروص  هب  هک  تسا  ياهتشرف  همطاف  ءامـسا ، يا  دومرف : دشاب ؟ هدولآ  ینوخ  هب  يو  هک  مدیدن  متـشاد و  روضح 

ار نیعلاروح  فاصوا  ناگتـشرف و  لیاضف  هیلک  یگدازیمدآ ، رانک  رد  همطاف  يرآ  تسا ؟ هزیکاپ  كاپ و  رهطم و  رهاـط و  وا  هک  ینادیمن 
ار همطاف  رون  یلاعت ، قح  : » دومرف شراوگرزب  ردپ  زین  و  يروح . هتشرف و  مه  تسا و  یمدآ  مه  وا  صیاصخ ، فاصوا و  نیا  اب  دوب و  اراد 

يروح همطاف  : » تفگ تسین ؟ ناسنا  همطاف  رگم  هَّللالوسر ، اـی  دندیـسرپ : باحـصا  زا  یخرب  دـیرفایب » نامـسآ ، نیمز و  شنیرفآ  زا  شیپ 
مهلبق و سنا  نهثمطی  مل  : » دومرف دنوادخ  تسا و  هتشرف  يروح و  هک  تسا  نآ  يهناشن  هنانز ، ياهنوخ  هب  وا  یگدولآان  هدازیمدآ و  تسا 

اهنوخ نیا  هب  شیالآ  زا  ناناملـسم ، قافتا  عامج و  اب  دوب و  رهاط  كاپ و  سافن  ضیح و  هب  یگدولآ  زا  ارهز  دـش ، دای  هکنانچ  ناـج .» ـال 
. تسا زاتمم  ءاوح  نارتخد  ریاس  زا  گرزب ، نیا  اب  يربم و  هزنم و 

ارهز همطاف  تدالو  خیرات 

رد تسا : هتشون  الاب  لوق  لقن  زا  سپ  دهجتملا ، حابصم  رد  یسوط  خیش  دناهتـشون ، تثعب  زا  سپ  لاس  ود  ار  ارهز  دلوت  ناخروم  زا  یخرب 
تثعب زا  مجنپ  لاس  ار ، همطاف  تدالو  خیرات  زین  بوشآ  رهـش  نبا  یبلک و  هدش . نیعم  ارهز  دلوت  لاس  تثعب ، زا  مجنپ  لاس  رگید ، یتیاور 
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رقاب زا  باشخ  نبا  زا  همغلا  فشک  باتک  رد  تسا و  نیخروم  نایم  روهشم  خیرات  نیمه  هدش و  تیاور  زین  رقاب  زا  لوق ، نیمه  دناهتشون و 
يوار لقن ، نیا  رد  دیاش  دمآ و  ایندب  دندوب ، هبعک  ءانب  دیدجت  مرگرس  شیرق  هک  لاس  نامه  تثعب ، مجنپ  لاس  رد  همطاف  هک  هدش  تیاور 

رد هچنآ  رظن ، نیا  دیوم  نآ و  زا  سپ  هن  هدش  عقاو  تثعب  زا  شیپ  هبعک ، ءانب  دیدجت  هچ  دشاب  هدومن  هابتشا  باتک ، هخسن  يهدنـسیون  ای  و 
كردتـسم و رد  مکاح  دندوب . هبعک  نامتخاس  راک  رد  شیرق  هک  یلاس  دمآ ، ایندب  تثعب  زا  شیپ  همطاف  هک  تسا ، هدـمآ  نییبلاطلا  لتاقم 
زا سپ  لاسکی  ینعی  تشاد  لاسکی  لهچ و  ربمایپ  هک  داتفا  قافتا  یلاس  رد  همطاف  تدالو  هک  دـناهدرک  تیاور  باـعیتسا  رد  ربلادـبع  نبا 

ترضح فلوم . دناهدومن . نیعم  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  مجنپ  لاس  ار ، ارهز  دلوت  تیبلها ، نادنمشناد  ءاملع و  رثکا  یلو  هدمآ . ایندب  تثعب 
ماـگنه نیمه  رد  و  دوشگ . ناـهج  هب  هحفـص 65 ] هدـید [  هکم ، رهـش  رد  يرخالا  يدامج  هام  متـسیب  هعمج  زور  اهنع ، هَّللایـضر  همطاـف 

وا داتفا . قافتا  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تثعب  زا  شیپ  لاـس  جـنپ  هعقاو ، نیا  دـندوب . هبعک  ناـمتخاس  دـیدجت  مرگرـس  شیرق 
ام زا  کـی  مادـک  دندیـسرپیم ، رگیدـکی  زا  هکیلاـح  رد  تفر  همطاـف  یلع و  دزن  ساـبع  نبا  يزور  دوب . ترـضح  نآ  رتخد  نیرتکچوک 

ایندب یلاس  رد  تسرد ، همطاف  يدمآ و  ایندب  شیرق  تسد  هب  هبعک  نامتخاس  زا  شیپ  لاس  دـنچ  وت  یلع ، ای  تفگ : سابع  نبا  میرتگرزب ؟
نآ رد  دروآ ، ناغمرا  هب  شیرق  هفیاط  يارب  افـص  حلـص و  تراشب  همطاف  تدالو  يراب ، دـندوب . نآ  ءانب  دـیدجت  مرگرـس  شیرق  هک  دـمآ 

. دندوب هدرک  يروآعمج  ینامتخاس  حلاصم  گنس و  لاح ، روخارف  هب  هلیبق  ره  هدمآ و  درگ  ادخ  يهناخ  نامتخاس  يارب  هفیاط ، دارفا  لاس 
تموصخ بجوم  شیرق ، نایم  رد  راک  نیا  راختفا  ددرگ ، بصن  لحم  نآ  رد  دوسالارجح  دیاب  هک  دیسر  اجنآ  هب  ات  دش و  زاغآ  نامتخاس 

رد زا  هک  ار  یـسک  نیتسخن  تموصخ ، عفر  يارب  اـت  درک  داهنـشیپ  دوب ، شیرق  درم  نیرتهدروخلاـس  هک  هریغم  نب  هیماوبا  دـش ، ینمـشد  و 
ات دش  هتخود  ردب  اهمـشچ  تفرگ و  رارق  لوبق  دروم  داهنـشیپ  نیا  دنک ، يرواد  تواضق و  ناشیا  نایم  رد  ات  دنیامن  مکح  دیآرد ، دجـسم 

یـضار و وا  تیمکح  هب  دـمآ ! نیما  دـمحم  نیما ، دـندروآرب : دایرف  يداش  زا  همه  ناـهگان  هک  دوشیم ، لـخاد  دجـسم  رد  زا  یـسک  هچ 
نارضاح تسویپ ، ناشیا  عمج  هب  دمآ و  دجـسم  نورد  هب  مامت  يراقو  اب  ناشخر  يراسخر  راوتـسا و  ياهماگ  اب  ناوج  دمحم  میدونـشخ .

شدزن یئابع  ای  هماج و  ات  دومرف : ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  دنتـساوخ ، يرواد  وا  زا  دـنتفگ و  زاب  وا  دزن  ار  فالتخا  لاح و  تروص 
شیرق فلتخم  لیابق  زا  یناگدـنیامن ، ات  هحفـص 66 ] داد [  روتـسد  داهن و  ابع  نآ  ناـیم  رد  ار ، دوسـالارجح  دوخ ، نآ ، زا  سپ  دـندروآ ،

داد و رارق  دیاب ، هک  اجنآ  رد  درک و  دنلب  ار  رجح  كرابم ، تسد  اب  سپس  دندرب ، شیپ  بصن  هاگیاج  يوس  هب  هتفرگ و  ار  نآ  ياههشوگ 
ترجاـشت دورـس : نینچ  هراـب ، نیا  رد  شیرق  رعاـش  یموزخم ، بهو  نب  هریبـه  تساـخرب . ناـیم  زا  تموصخ  فـالتخا و  تروـص ، نیاـب 

دج دقرمالا  انیار  امف  دقومرـش  مهنیب  اران  دقوا  هدوم و  دعب  ضغبلاب  اهباوقالت  دعـسا  دـعب  نمب  سحنلاب  مهنیب  ترج  هطخ  لصف  یف  ءایحالا 
انیـضر انلقف : دمحم  نیمالا  اذه  اناجافف  دعوم  ریغ  نم  ءاحطبلا  نم  یئجی  علاط  لوا  لدعلا  انلق  انیـضر و  دـنهملا  لس  ریغانم  قبی  مل  هدـج و 

بقاوعلا و یف  یضرا  معا و  هلثم  سانلا  ری  مل  رماب  ءاجف  دغ  یف  هَّللا  ثدحی  ام  عم  مویلا  یف  همیش و  سما  اهلک  شیرق  ریخب  دمحم  نیمالاب 
انیـضر لکف  دنـسم  ریغ  هب  ینا  مهفکا و  هب  تلع  ام  اذا  یتح  اوعفرا  لاقف  دـیلا  هضبق  اهعفر  نم  هصح  هل  انلک  ءادرلا و  فارطاـب  انذـخا  دـبلا 

لح رد  شیرق  لیابق  : » ینعی يدـتغی  نامزلا و  اذـه  اـنل  حوری  همیظع  اـنیلع  هنمدـی  کـلت  دـتهم و  داـه و  يار  نم  هب  مظعاـف  هعینـص  هلعف و 
هکنآ زا  دعب  ناشراک  دندوب و  هدمآ  راتفرگ  تسوحن  هب  اهیگدـنخرف ، سپ  زا  دنتـشاد و  هرجاشم  دوب ، هدرک  زورب  ناشیا  نایم  هک  یلکـشم 

راک هک  میدید  نوچ  دوب . هدش  هتخورفا  ناشاههنیس  رد  هنیک  ياهشتآ  نیرتتخس  هدیشک و  ینمشد  هب  تشاد ، تموکح  ناشیا  رب  یتسود 
، دیآ دجسم  هب  ءاحطب  زا  هاگآان  هک  سک  نیتسخن  هک  میدرک  هحلاصم  نیا ، هب  تسج ، دهاوخ  نورب  ماین  زا  اهریـشمش  کنیا  هتفرگ و  الاب 

هحفص دشاب [ . مکح  ام  راک  رد  نیما  دمحم  هک  میداد  اضر  یگمه  دمآ ، زارف  دمحم  نیا  نیما و  درم  نیا  ناهگان ، هک  دنک ، يرواد  ام  رب 
هطیف يارب  وا  تسا . یئوکین  یکین و  همه  شاهدنیآ  لاح و  هتشذگ و  تسا و  رترب  هفئاط  دارفا  يهمه  زا  شقلخ  يوخ و  هک  سک  نآ  [ 67

، یگمه وا ، روتـسد  هب  درک . دونـشخ  دـیناسرب و  دوخ  قحب  ار  همه  هک  میدوب  هدـیدن  يرواد  ناـنچ  نونکاـت  هک  تخاـس  يریبدـت  يوـعد 
اج نآ  هب  هدرک و  دـنلب  ار  نآ  قافتا  هب  ات  تفگ : تفای . راک  رد  تکرـش  راختفا  ریگتـسد ، کی  ردـقب  سک  ره  هتفرگ و  ار  ابع  ياههشوگ 
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وا راک ، نیا  زا  يرآ  دوب . هدیزگرب  یتسرد  هار  هچ  ياهشیدنا و  یلاع  هچ  هک  میدومن  نیرفآ  وا  ریبدت  راک و  هب  همه  میدرب . شیپ  دـیاب  هک 
زا هرگ  دـندش و  نامداش  هکم  شیرق  هفیاط  بیترت ، نیدـب  و  دوب ». میهاوخ  رادروخرب  نآ  زا  هدـنیآ  لاح و  هک  تسا  میظع  یقح  اـم  رب  ار 

يار هنادـنمدرخ و  رظن  اب  هماگنه ، نیا  رد  هَّللادـبع  رـسپ  يرآ  تشگ . رادـیدپ  تیاضر  يدونـشخ و  راثآ  اههرهچ  رد  دـندوشگ و  اـهوربا 
، فانم دبع  ار  ابع  يهشوگ  راهچ  زا  یکی  هک  دناهدروآ  درک . رتراوتسا  یگناگی  رب  ار  شیرق  دومن و  يریگولج  يزیرنوخ  زا  دوخ ، راوتسا 

يدع نب  سیق  ار  مراهچ  يهشوگ  دوب و  هتفرگ  هریغم  نب  هفیذح  وبا  ار  رگید  هس  هعمز و  تسد  رد  رگید  يهشوگ  تشاد و  هعیبر  نب  هبتع 
کنیا هجیدخ ، يا  : » تفگ نینموملاما  هجیدـخ  هب  ادـخ  لوسر  دـش ، کیدزن  اهنع ، هَّللایـضر  همطاف  تدالو  ماگنه  نوچ  درکیم . لمح 
ناماما هدومرف و  ردقم  رتخد  نیا  زا  ارم  لسن  یلاعت  قح  هدنخرف و  كاپ و  یلاهن  تسا ، يرتخد  نامدنزرف  هک  هدروآ  راشب  تسا و  لیئربج 

زا هزیکاپ  كاپ و  يرتخد  هک  تشذـگن  يزیچ  دـناهدش ». ررقم  وا  هیرذ  زا  همه  نیمز ، يور  رد  دـنوادخ  ءافلخ  مالـسا و  تما  نایاوشیپ  و 
هکم ياههناخ  مامت  رد  هک  تفرگ  ندـیبات  يو  زا  يرون  دـش ، دـلوتم  ردام  زا  همطاف  نوچ  هحفـص 68 ] دوشگ [ . ناهج  هب  مشچ  هجیدخ ،

زا نوچ  دروآ و  ياج  هب  رکـش  هدجـس  دـش ، هاگآ  همطاف  دـلوت  زا  نوچ  ادـخ  ربمایپ  دـنکفا . یئانـشور  برغ  قرـش و  رد  تخادـنا و  وترپ 
رتتسود شنادـنزرف  يهمه  زا  ار  وا  دـش ، دـنهاوخ  دـیدپ  ناهج  هب  همطاف  زا  همه  وا  ترتع  هلالـس و  هک  دوب  هتفای  ربخ  یلاعت  قح  بناـج 

هب ار ، همطاف  دوخ  رتخد  روما  دروآرد و  شیوخ  يرـسمه  هب  ارم  ربمایپ  : » دـیوگ هملـسما  تخاسیم . نشور  وا  هب  لد  مشچ و  تشادیم و 
وا اقح ، هک  مدیدیم  یلو  مدرکیم ، ییامنهار  یگدنز  فلتخم  دراوم  بادآ و  رد  ار  وا  هفیظو ، بسح  رب  نم  هچرگ  دراذگاو . نم  هدـهع 

.« تسا رتهاگآ  رتاناد و  نم  زا  دروم ، ره  راک و  همه  رد 

همطاف شرورپ 

دوب عبط  تمالس  قالخا و  نسح  يالاو  يهنومن  وا  دومن . یقلت  شنیب  شناد و  ردپ ، زا  تفای و  شرورپ  تلاسر  توبن و  يهناخ  رد  همطاف 
هارب تخاسیم و  شاهتـسارآ  ینید  گنهرف  اهـشناد و  هب  تشادیم و  لوذبم  وا  بیذـهت  بیترت و  هب  تبـسن  ناوارف  یهجوت  ادـخ  ربمایپ  و 
دزن همطاف  يزور  هک : تسا  لوقنم  هنع ، یلاعت  هَّللایضر  قداص  دمحم  نب  رفعج  زا  دومرفیم . يربهر  شمیقتـسم  طارـص  يوبن و  تیاده 

ار اهنآ  ات  دومرف  داد و  يوب  دوب ، هتشون  اریز  تارابع  نآ  رب  هک  امرخ  فعس  زا  یحول  ربمایپ  درک ، زاغآ  هوکـش  دوخ  عضو  يزاسان  زا  ردپ 
هب زج  نخـس  دراد و  یمارگ  ناـمهیم  دـنکن و  رازآ  هیاـسمه  هب  هک  دـیاب  هدروآ ، ناـمیا  زیخاتـسر  دـنوادخ و  هب  هک  سکنآ  ره  : » دریگارف

تیناسنا و زا  يریاخذ  شدوجو  رد  دوب و  لامج  لامک و  لثملابرـض  اهنع ، هَّللایـضر  همطاف  دنیزگ ». یـشوماخ  هنرگ  دـیوگن و  یئوکین 
همطاف دوب . هدمآ  مهارف  دبای ، سرتسد  اهنآ  هب  یئوناب  تشاد  ناکما  هک  یهاگآ  تناطف و  يرایـشه ، یکاپ و  يراوگرزب ، تفع و  یمدرم ،
یلاعت قح  هحفـص 69 ] زا [  ربمایپ  هچنآ  زا  هدیـسر و  لامک  هب  تلاسر  هاگـشناد  رد  هدـش و  تیبرت  توبن  هسردـم  رد  هک  درکیم  تاهابم 

اهنآ هب  هکم  رد  يرگید  رتخد  چیه  هک  دش  هتـسارآ  یلیاضفب  وا  شرورپ  ناماد  رد  ردپ و  يهناخ  رد  همطاف  تسا . هتفرگ  هرهب  هدرک  یقلت 
ياـج هن  سپ  تشاد  هطاـحا  یهاـگآ و  برعلا ، هریزج  زور  نآ  نارتـخد  ياـهیتسناد  نوـنف و  ماـمت  هب  لاـح  نیع  رد  دوـب و  هتفاـین  تسد 

هتفرگ و هدهع  هب  هجو  نیرتوکین  هب  ار  ردپ  تاحارج  يوش  تسـش و  يدـنبمخز و  رما  ردـب ، هوزغ  رد  يو  هک  مینیبیم  رگا  تسا  یتفگش 
ثیداـحا و زا  تسا . هتخادرپیم  دوخ  لزنم  هدارا  هب  اصخـش  دراد ، تفاـیرد  یتدـعاسم  کـمک و  هکنآیب  اـبلاغ  يرادهناـخ  روـما  رد  اـی 
هب هب  ای  وا و  هب  هک  يزیچ  هب  هاگ  چیه  هدوب و  شیوخ  سفن  بیذهت  لیمکت و  هشیدنا  رد  هراومه  ارهز ، همطاف  هک  دیآیمرب  نینچ  تایاور 
هب زج  هدـیزوریمن و  ترداـبم  نآ  خـساپ  هـب  دندیــسرپیمن ، يو  زا  يرما  روـما  رد  اـت  هدرکیمن و  تلاـخد  دـشیمن ، طوـبرم  شاهناـخ 

تیعقاو نیا  تسا ، هدوـمن  رکبوـبا  اـب  نآرق ، همیرک  تاـیآ  دانتـسا  هب  ارهز  ترـضح  هک  یتاـثحابم  زا  تـسا . هـتفگیمن  نخـس  ترورض ،
نآرق يو  تسا . هدادیم  رارق  لالدتسا  دروم  ار  اهنا  بسانت ، هب  دروم  ره  رد  هتشاد و  لماک  هطاحا  نآرق  تایآ  هب  يو  هک  دوشیم  هدافتسا 

اب ار  شیوخ  ناور  حور و  دوب و  هتفرگارف  هدینش و  هنع ، هَّللایـضر  یلع  نینچ  مه  و  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نابز  زا  ار  دیجم 
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اهـشناد و مامت  هب  ارهز  تسا . هدرک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  ار  دوخ  بجاو  روما  تاررقم و  ماـکحا و  هدومن و  هیفـصت  فیطلت و  نآ ، میهاـفم 
سرتسد اهنادـب  يرگید  يوناب  چـیه  هک  تسنادیم  اهزیچ  هوالع  دوب و  هاـگآ  دنتـشاد  فوقو  اـهنآ  رب  هداژن ، لیـصا و  نارتخد  هک  يونف 

يهدرورپ هداز و  هک  تسنادیم  دوخ  وا  دوب . هدـش  هدرورپ  يراداـفو  یتسرپقح و  ساـسارب  قیمع و  يدـج و  یتـیبرت  اـب  همطاـف  تشادـن .
تلاصا و نیا  هک  تشاد  ناـنیمطا  دوبن و  يو  اـب  يربارب  رـس  ار ، اوح  نارتخد  زا  کـی  چـیه  هک  يزاـیتما  تسا ، تمظع  تفارـش و  ناـماد 
يزاـسدوخ و رد  يوـنعم ، گرزب  يهیامرــس  نـیمه  هـب  ءاـفتکا  اـب  درادیم و  زاــینیب  يرگید  زیچ  ره  زا  ار  وا  ینتفاــین ، تـسد  تباــجن 

یبلاق رد  همطاف  دنمورین  ناج  دومنیم . يریگهرانک  اوح  مدآ و  نادنزرف  زا  ابیرقت  هحفص 70 ] تشاد و [  یتولخ  دوخ ، اب  یئارگنتشیوخ 
لماک شیاسآ  زا  فیعـض ، نت  يوق و  سفن  نینچ  اب  یـسک  هک  هدـش  هدـید  رتمک  دوب و  هدـش  نیزگياج  تشادـن ، ار  نآ  شیاـجنگ  هک 
هدوب شخبمارآ  هک  تسا  نامیا  يافـص  اهنت  نایم ، نیا  رد  دنکفایم و  جـنر  رد  هدوسرف و  ار  نت  ناج و  تلاح ، نیا  هچ  ددرگ ، رادروخرب 

رد دـش و  هدرورپ  هدـیقع  ناـمیا و  رـصع  رد  يو  هک  دوب  دـنمجرا  یقیفوت  دوخ ، نیا  ارهز ، یناگدـنز  رد  و  ددرگیم . شیاـسآ  بجوم  و 
میظع و رما  هارب  مشچ  هک  ياهناخ  دـیدرگ . گرزب  دوب ، یهلا  یحو  طبهم  هک  ياهناـخ  رد  درک و  اـمن  وشن و  يرداـم  ردـپ و  ناـنچ  نماد 

. دریگ دوخ  هب  لامک  تروص  دوش و  هتفکش  نینچ  هک  دوبن  نکمم  ارح ، راغ  هناخ و  نآ  رد  زج  هک  يرما  دوب ، تلاسر  نیگمهس 

ادخ ربمایپ  هب  همطاف  ناوارف  تهابش 

شسرپ همطاف ، تایصوصخ  فاصوا و  يهرابرد  ردام  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هنع ، هَّللایضر  کلام  نب  سنا  زا  كردتـسم  رد  مکاح 
نیکشم و یئوم  یخرس و  هب  هتخیمآ  دیپس و  يراسخر  اب  تسا ، ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  دوخ  قلخ  نیرتهیبش  همطاف  تفگ : مدومن .
رد [ . 20  ] ملظم اهیلع  لیل  هناک  قرـشم و  راهن  هیف  اهناکف  محـسا  جاد  وه  هیف و  بیغت  اهرعـش و  مایق  نم  بحـست  ءاضیب  هداـتفاورف . دـنلب و 

. دوب ادخ  لوسر  هب  سک  نیرتهیبش  هرهچ ، هب  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  همطاف ، هک  هدش  تیاور  هملـسما ! زا  همغلا  فشک  باتک 
هب يو  هک  نامز  ره  مدیدن ، ادخ  لوسر  هب  هیبش  همطاف  نوچ  مه  نتفگ  نخـس  هب  ار  سک  چیه  دیوگ : اهنع ، هَّللایـضر  نینموملاما  هشیاع ،

تفگیم دمآ  شوخ  يو  هب  و  دیسوبیم ، ار  وا  تسد  تساوخیمرب و  ياج  زا  شمارتحا  هب  ربمایپ  هحفص 71 ] دمآیم [  دوخ  ردپ  روضح 
نب سنا  درکیم . اـتفر  ناـنچ  مه  زین  وا  تفریم ، همطاـف  دزن  ادـخ  لوسر  هک  هاـگ  ره  دـیناشنیم و  ار  وا  شیوـخ  صوـصخم  ياـج  رد  و 

رد ار ، ربمایپ  يهرهچ  زا  یمـسجت  هجیدـخ  همطاف ، دـلوت  اب  تشاد . مامت  هام  نوچ  يراسخر  همطاف  هک : هدرک  لـقن  دوخ  رداـم  زا  کـلام ،
دنوادـخ تاکرب  زا  یتکرب  ار  دازون  نیا  دوجو  هجیدـخ  تشادیم . ناـمداش  ار  وا  لد  تهابـش ، نیمه  تفاـییم و  دوخ  كرتخد  راـسخر 

ناگدـنیوگ و زا  یخرب  هک  تسا  هدـمآ  همغلا  فشک  رد  زین  و  تسنادیم . دوخ  نادـناخ  دوخ و  هب  تبـسن  وا  يوـس  زا  یتـمحر  لاـعتم و 
نم ءایح  قفشلاب و  سمشلا  يراوتت  اهتجهب  رون  نم  الجخ  دناهتفگ : نینچ  شدادادخ ، لئاضف  تازاتیما و  همطاف و  زا  نخس  نمض  ناظعاو 

ریذـپلد فصو  زا  لگ  يهخاش  و  هدرک . ناهن  قفـش  سپ  رد  هرهچ  شراسخر ، مرـش  زا  دیـشروخ  : » ینعی قرولاـب  نصغلا  یطغتی  اـهلئامش 
نآ هب  هک  تسا  نکشنادند  هدنبوک و  یئاهخساپ  اهنیا  يهمه  يرآ  تسا ». هدومن  یفخم  اهگرب  تشپ  رد  نتـشیوخ  تلاجخ ، هب  شلامج ،

ریخات هتسیرگن و  راکنا  يهدید  اب  ینمشد ، زا  ار ، همطاف  مادنا  يریذپلد  راسخر و  ییابیز  هک  وا  داد ، ناوتیم  سانشرواخ  حالطصا  هب  درم 
ناوارف و ییاـبیز  زا  هک  ینارتـخد  یمالـسا ، عـماوج  رد  هک  دـنادیمن  ردـق  نیا  وا  تسا . هدروآ  دوـخ  یهارمگ  رب  یهاوـگ  ار ، وا  جاودزا 

يهناخ هب  نارتخد ، رگید  زا  رترید  لومعم  روط  هب  دنرادروخرب ، ردام  ردپ و  فطاوع  هداوناخ و  تفارش  راشرس و  شوه  لامک و  فاصوا 
موسر بادآ و  نایم  ینادان ، يور  زا  هداتفا و  طلغ  نیا  هب  بهذـم ، یحیـسم  تاعامتجا  رد  یگدـنز  ریثاـت  تحت  سنمـال  دـنوریم . رهوش 

ارهز جاودزا  رد  هک  ضرف  رب  هک : تسا  نآ  دوش ، هداد  رکذت  دیاب  هچنآ  اج  نیا  رد  و  تسا . هدراذـگن  توافت  یحیـسم  یمالـسا و  عماوج 
هتشاد نایرج  رتخد  ردپ و  نیا  نایم  رد  هک  هدوب  يرایـسب  تبحم  ناوارف و  يهقالع  ببـس  هب  دشاب ، هداتفا  قافتا  مه  هحفص 72 ] يریخات [ 

دوب و دوخ  نابرهم  ردپ  یلخاد  جئاوح  عفر  مرگرـس  هتـسویپ  اهنع ، هَّللایـضر  يربک  هجیدخ  دوخ ، ردام  تشذـگرد  زا  سپ  همطاف  تسا ،
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نـس رد  همطاف  دـش ، نایب  هک  روطنامه  اما  دزاس . مهارف  هناخ  لخاد  رد  ار  وا  شیاـسآ  لـیاسو  رتشیب ، هچ  ره  اـت  درکیم  شـشوک  تیاـهن 
دوجو هنع ، هَّللایضر  بلاطیبا  نب  یلع  اب  وا  يرسمه  رد  ریخات  چیه  هتفر و  رهوش  يهناخ  هب  ، جاودزا نس  نیرتبسانم  ینعی  یگلاس ، هدجه 

رب هک  تسا  سوه  سیلبا  نیا  نکیلو  درک  جاودزا  هک  دوب  هلاس  هدـجه  يرتخد  ارهز  دـسیونیم : یئطاـش  تنب  رتکد  مناـخ  تسا . هتـشادن 
ناخروم و تسا : هتفگ  هتـشاد و  لاس  هدجه  زا  شیب  یلیخ  جاودزا ، ماگنه  هب  همطاف  هک  هدرک  روصت  نینچ  هدـش و  هریچ  سنمال  هشیدـنا 

تبغر وا  اب  جاودزا  هب  سک  چیه  دوب  ناوج  ات  همطاف  دیوگن : یسک  ات  دناهتخادنا ، بقع  ار  ارهز  تدالو  لاس  ادمعتم ، هریـس  ناگدنـسیون 
ار هجیدـخ  نس  ارچ  دـندرکن ؟ هشیاع  هجیدـخ و  دروم  رد  ار  راک  نیا  ناخروم  ارچ  سپ  هک  تسا  هدیـسرپن  درم  نیا  زا  یـسک  اـما  دومنن .
هب یخـساپ  زگره  سنمال  ددرگ ؟ رارقرب  مزال  ینـس  بسانت  ربمایپ  ناشیا و  نایم  ات  دـندومنن ، هفاضا  یلاس  تسیب  هد  ار  هشیاع  نس  رتمک و 

سح ياضرا  يارب  هداد و  رارق  دانتـسا  دروم  دـنیبیم ، همطاف  دـلوت  خـیرات  رد  هک  يزیچان  فالتخا  وا  يرآ  تفاـی . دـهاوخن  شـسرپ  نیا 
دجنسب اقیقد  یـسررب  دقن و  يوزارت  اب  ار  فلتخم  تایاور  هکنآ  ياج  هب  دنکیم و  يرادربهرهب  قحان  هب  نآ  زا  دوخ ، تداسح  ینمـشد و 

هتفگ ترجه و  زا  شیپ  لاس  تشه  ار  همطاف  دلوت  هک  يدوعسم  يهتشون  رب  تشگنا  دبایب ، تسا  رتکیدزن  تقیقح  هب  هچنآ  نایم ، نآ  زا  و 
دننام ار  قوثو  دامتعا و  دروم  ناخروم  ناگدنـسیون و  زا  يرایـسب  رظن  دراذـگیم و  هتـسناد ، یحو  لوزن  زا  دـعب  دـلوتم  ار  وا  هک  یبوقعی 

ریت هحفـص 73 ] هدرب و [  رطاخ  زا  ادـمعتم  دـناهدرک ، نیعم  تثعب  زا  شیپ  لاس  جـنپ  ار  وا  تدالو  یگمه  هک  يربط  مشاه و  نبا  قحـسا و 
. تسا هتخاس  اهر  مالسا  ناخروم  بناج  هب  هنعط  دولآرهز 

تسا ربمایپ  تیب  لها  زا  ارهز  همطاف 

عمطیف لوقلاب  نعـضخت  الف  نتیقتا  نا  ءاسنلا  نم  دحاک  نتـسل  یبنلا  ءاسن  ای  دـیامرفیم : میرک  نآرق  زا  بازحا  هروس  رد  ناحبـس  دـنوادخ 
هَّللا و نعطا  هاکزلا و  نیتآ  هولـصلا و  نمقا  یلوالا و  هیلهاجلا  جربت  نجربت  نکتویب و ال  یف  نرق  افورعم و  الوق  نلق  ضرم و  هبلق  یف  يذلا 

هَّللا نا  همکحلا  هَّللا و  تایآ  نم  نکتویب  یف  یلتی  ام  نرکذا  اریهطت و  مکرهطی  تیبلالـها و  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هَّللا  دـیری  اـمنا  هلوسر 
هشیپ يراگزیهرپ  رگا  دیراد ، قرف  يرگید  نز  ره  اب  امش  ربمایپ ، نانز  يا  : » همجرت « 33 - 32 تایآ 31 -  » بازحا هروس  اریبخ . افیطل  ناک 

رد دـییوگ و  نخـس  هتـسیاش  دـتفا و  عـمط  هب  تسمورحم  بـلق ، تمالـس  زا  هـک  سک  نآ  دـشابن  دـینکیم ، یمرن  راـتفگ  رد  سپ  دـینک ،
ادـخ و زا  دـیهدب و  هوکز  دـیراد و  ياپ  هب  ار  زامن  دـییامنیم . يرگهولج  هدرپیب  نیتسخن ، تیلهاج  نانز  نوچ  مه  دـینامب و  ناتیاههناخ 

تمکح دنوادخ و  تایآ  دنک . ناتاهزیکاپ  كاپ و  هتخاس ، هزنم  هانگ  زا  ار  تیبلها  امـش  هک  هدومرف  هدارا  دنوادخ  دـیرب . نامرف  شربمایپ 
ریـسفت و رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا ، ماما  تسا ». هاگآ  فیطل و  دـنوادخ  هک  دـیروآ ، دایب  دوشیم  هدـناوخ  ناتاههناخ  رد  هک  ار 

يا امش ، زا  هک  هدومرف  هدارا  لاعتم  دنوادخ  دیوگ : اریهطت » مکرهطی  تیبلالها و  سجرلا  مکنع  بهذیل  هَّللا  دیری  امنا  : » همیرک هیآ  ینعم 
، دوخ دنـس  هب  وا  مه  و  دنادرگ . ناتکاپ  دوشیم ، لصاح  ناهانگ  باکترا  رد  هک  اهيدیلپ  زا  دیادزب و  ار  ءاشحف  يدب و  دـمحم ، نادـناخ 

كاپ يدب  ره  زا  ناشدنوادخ  هک  دنتـسه  ینادـناخ  هفیرـش ، هحفـص 74 ] يهیآ [  رد  تیبلـها  زا  ارم  هک : هدومن  لـفن  هداـتق  نب  دیعـس  زا 
تاـساجن و رب  باذـع و  هاـنگ و  رب  هک  تسا  ياهملک  سجر  دـیوگ : هیطع  نبا  تسا . هدـینادرگ  صوـصخم  دوـخ  تـمحر  هـب  هدوـمرف و 
، سجر هملک  ینعم  رد  يوون  ماما  و  تسا . هدـش  هدودز  تیبلها ، زا  یناعم  نیا  يهیلک  هیآ ، موهفم  هب  دـنکیم و  تلالد  یگمه  صیاقن ،

. تسا هدومن  رکذ  ار  نانگ  باذع و  کش و  یناعم 

؟ دنتسه یناسک  هچ  تیبلها 

، دنراد رظن  فالتخا  تیبلها ، دروم  رد  مدرم  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  - 1 دنراد : رظن  فالتخا  هراب  نیا  رد  نیرسفم 
. دناهتـسناد تیبلـها  دـننکیم ، یگدـنز  وا  يهناـخ  رد  هکنآ  ببـس  هب  ار  ربماـیپ  ناـنز  لـتاقم ، بئاـس و  نبا  هـمرکع و  نوـچ  مـه  یخرب 
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رد يرشخمز  و  ص 873 ) مشش ، ءزج   ) دوخ ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما  - 2 دنبوسحم . وا  تیبلها  ءزج  ربمایپ ، نانز  دیوگ : زین  يرـشخمز 
ریدقلا حتف  باتک  رد  یناکوش  یلع  نب  دمحم  دوخ و  ریسفت  رد  یبطرق  و  مراهچ ص 407 ) ءزج   ) هباصا رد  ینالقسع  رجح  نبا  فاشک و 

صیخلت رد  یبهذ  كردتسم و  رد  مکاح  و  مجنپ ص 169 ) ءزج   ) روثنملا رد  باتک  رد  یطویس  قوف و  همیرک  يهیآ  ریـسفت  رد  يربط  و 
همطاف و یلع و  تیبلها ،»  » ناونع زا  روظنم  هک : دـناهدرک  مالعا  قافتا  هب  موس ص 259 ) ءزج   ) لبنج دمحا  ماما  و  موس ص 146 ) ءزج  )
هک دناهدرک  لالدتسا  يردخ  دیعسوبا  زا  ریز  تیاور  هب  هلمج ، زا  دوخ  رظن  يارب  ناشیا  دشابیم . مهنع ، هَّللایضر  نیـسح  نسح و  ارهز و 

يهناخ رد  روبزم  هیآ  دیوگ : هملسما  تسا » هدش  لزان  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  ناش  رد  هیآ ، نیا  : » دومرف ادخ  ربمایپ  تفگ :
دـنکفا و ناشیا  يورب  تشاد ، نت  رب  هک  ار  ییابع  ادـخ  لوسر  دـندوب ، اجنآ  رد  زین  نینـسح  یلع و  همطاف و  تقو ، نآ  رد  دـش و  لزان  نم 

یتیاور رد  هملسما  زاب  و  امرف »، ناشاهزیکاپ  كاپ و  يادزب و  ناشیا  زا  ار  يدیلپ  هحفص 75 ] دنوادخ [  دننم ، تیبلها  نانیا  : » تفگ هاگنآ 
، تشاد نت  رب  يربیخ  ییابع  دوب و  هتـسشن  شیوخ  صوصخم  ياج  رد  نم و  يهناخ  رد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دیوگ : رگید ،
ار نیـسح  نسح و  ، تنادـنزرف رهوش و  دومرف : وا  هب  ربمایپ  دـش ، دراو  دوب ، هدرک  هیهت  یکاروخ  نآ  رد  هک  یفرظ  اب  همطاف  ءاـنثا  نیمه  رد 

یتمسق ربمایپ  دش ، لزان  ترضح  نآ  رب  ریهطت  همیرک  هیآ  دنتشگ ، مرگرس  اذغ  نآ  ندروخب  دندمآ و  رـضاح  یگمه  نوچ  نک ، ادص  زین 
سجر ادنوادخ ، دننمزا ، نم و  تیبلها  نانیا ، اهلا ، راب  : » تفگ تشادرب و  نامسآ  بناج  هب  اهتسد  دیشک و  ناشیا  يورب  ار  دوخ  يابع  زا 

رـس زین  نم  دیوگ : هملـسما  دومن ، رارکت  ار  دوخ  شهاوخ  اعد و  هبترم  هس  ات  و  يامرف ». ناشاهزیکاپ  كاپ و  يادزب و  ناشیا  زا  ار  يدیلپ  و 
دهاوخ یبوخ  ریخب و  تراک  ماجنارـس  امتح  وت ، : » دومرف ترـضح  نآ  و  مشاب . امـش  اب  مه  نم  ادـخ ، ربمایپ  يا  متفگ : مدرک و  اـبع  نورد 

هیلع و هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بقارم  هنیدـم ، رد  هام  تشه  نم  تفگ : هک  دـناهدرک  لـقن  ءارمحلایبا  زا  هیودنبا  ریرجنبا و  [ . 21 .« ] دوب
رد بوچ  راهچ  رب  تسد  ود  تفریم و  یلع  يهناخ  رد  هب  هکنآ  رگم  دور ، دجـسم  هب  حبـص  زامن  يارب  هک  داتفین  قافتا  زگره  مدوب ، ملس 

مکرهطی تیبلـها و  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هَّللا  دـیری  اـمنا   » همیرک هـیآ  و  هحفـص 76 ] زامن [  زامن ، تشادیمرب : گـناب  تشاذـگیم و 
، تفریم حبـص  زامن  يادا  يارب  ادخ  ربمایپ  تقو  ره  مدیدیم ، هک  دوب  هام  شـش  دیوگ : زین  کلام  نب  سنا  دومرفیم . توالت  ار  اریهطت »

یلع نینچ  مه  ربمایپ و  نانز  لماش  ار  ریهطت  هیا  نارسفم ، زا  موس  هتسد  - 3 زامن ». تیبلها ، يا  : » تفگیم دمآیم و  همطاف  يهناخ  رد  هب 
ریهطت هیآ  دعب  لبق و  تایآ  قایس  زا  ربمایپ  نانز  هک  دناهدرک  لالدتـسا  نینچ  دوخ ، رظن  رب  ناشیا  دناهتـسناد ، نیـسح  نیـسح و  همطاف و  و 

، راچانب دندوب و  ربمایپ  يهناخ  نکاس  ربمایپ ، نانز  هکنآ  هوالع  تسا ، هداد  رارق  هباطخ  دروم  ار  ناشیا  تایآ ، نیا  اریز  دـنوشیم ، هدـیمهف 
لماش ادخلوسر ، نانز  رب  هوالع  هیآ  هکنآ  لیلد  میدومن و  لقن  نارگید  سابع و  نبا  زا  هک  دوب  یبلاطم  رظن ، نیا  دـیوم  دـنیوا و  تیبلها 

یبلاطم رظن ، نیا  دـیوم  دـنربمایپ و  یبسن  تیبلها  کیدزن و  ناشیوخ  ناـشیا  هک  تسا  نآ  ددرگیم  زین  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و 
. تسا هدومن  نیعم  هفیرش  هیآ  لوزن  ناش  ببـس و  ار  ناشیا  هدش و  لقن  هملـسما  زا  هک  یتایاور  افاضم  میدرک و  دای  نیا  زا  شیپ  هک  تسا 
یلع و صوصخم  ار ، نآ  هکنانآ  ره  دـناهداد و  صاصتخا  ربمایپ  نانز  هب  اهنت  ار ، ریهطت  هیآ  هک  یناـسک  نارـسفم ، زا  هورگ  نیا  داـقتعا  هب 

اهر لـیلد  نودـب  ار ، نآ  رگید  شخب  هتفریذـپ و  ار  هیآ  موـهفم  زا  یـشخب  هتفر و  طـلغ  هار  هـب  هورگ  ود  ره  دناهتـسناد ، نینـسح  همطاـف و 
هک دنتسه  یناسک  مراهچ ، هتسد  دشابیم 4 - مه  ریغ  يربط و  ریثک و  نبا  یبطرق و  نوچ  ناققحم  زا  ياهتسد  هدیقع  هیرظن ، نیا  دناهدومن 
راب هس  تساخرب و  اج  زا  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور ، هک : هدـش  تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا  دناهتـسناد . تیبلها  زا  مشاهینب 

: تفگ تسا ؟ یناسک  هچ  تیبلها  زا  ربمایپ  روظنم  دندیـسرپ  دـیز  زا  مروآیم » امـش  دای  هب  دوخ ، تیبلها  زا  تیاعر  رد  ار  ادـخ  : » دومرف
هحفـص یناسک [  نینچ  زا  تدوصقم  دندیـسرپ : نآ  زا  سپ  تسا » مارح  ناشیا  رب  هقدص  ادخ ، ربمایپ  زا  سپ  هک  دنتـسه  یناسک  تیبلها  »

هملک زا  روظنم  هک  دـننآرب  نارـسفم  زا  هورگ  نیا  سابع » لآ  رفعج و  لآ  لیقع و  لآ  یلع و  لآ   » زا دـنترابع  ناـشیا  تفگ : تسیچ ؟ [ 77
، ریهطت هفیرش  هیآ  دوصقم  هک  تفریذپ  راک ، رخاوا  رد  زین  هیمیت  نبا  یلو  دنربمایپ . یبسن  نادنواشیوخ  دوصقم ، یبسن و  تیب  انامه  تیب » »

هحفص 78] تسا [ . نینسح  همطاف و  یلع و  اصاصتخا ، تیبلها ،»  » ناونع زا 
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نیلقث ثیدح 

هراشا

دروم دـناهدومن و  لقن  فلتخم  دـیناسا  اب  دوخ ، حاحـص  رد  ناشیا  گرزب  ناثدـحم  تنـس و  ءاملع  فیراعم  ناگرزب و  ار  نیلقث  ثیداـحا 
نبا دوخ و  ریـسفت  رد  یبلعث  دنـسم و  رد  لبنح  دمحا  ماما  دوخ و  حاحـص  رد  يذمرت  ملـسم و  تسا ، هعیـش  ینـس و  تارو  ءاملع و  قافتا 
نب قفوم  و  هباحصلا » لئاضف  رد  یناعمس  ملسم و  زا  يدیمح  و  هتـسلا » حاحـصلا  نیب  عمجلا   » باتک بحاص  بقانم و  رد  یعفاش  یلراغملا 

، هعیش ءاملع  تاور و  يوس  زا  دناهدومن و  رکذ  ار  تایاور  نیا  نادنمـشناد ، زا  رگید  یهورگ  و  قعاوص »  » رد رجح  نبا  یناریط و  دمحا و 
نب دمحا  زا  یبقعلاریاخذ »  » یبطرق و هبردـبع  نبا  دـیرفلادقع »  » رد نینچ  مه  هدـش و  لقن  تیبلها  زا  ثیداحا  نیا  قیرط ، ود  داتـشه و  هب 

ریهطت تدوم و  هکرابم  تایآ  حرش  رد  ریثکنبا  ریسفت  رد  ماصتعا و  هفیرش  هیآ  نایب  ریسفت و  نمض  رد  نزاخملا ،» ریـسفت  يربط و  هَّللادبع 
یقیرفا نیدلا  لامج  برعلاناسل »  » ریثا و نبا  هباغلادسا »  » یناهفـصا و میعنیبا  زا  هیلح »  » باتک دیدحلایبا و  نبا  هغالبلاجهن »  » حرـش ردو 

، یترتـع هَّللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  (: » ص  ) هَّللالوـسر لاـق  فـلوم . تسلوـقنم . نـیلقث  تـیاور  زین ، یطویـس  روـثنملاررد »  » و
زا یکی  ءاقب  موزل  رب  زین  تسا و  ناشیا  شناد  ملع و  تراهط و  تمـصع و  ماقم  نیبم  تیبلها و  یفرعم  نمـضتم  ثیدح  نیا  یتیبلها »...
ود نم  : » دومرف ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  مقرا  نبدـیز  زا  دراد . تلالد  رـشب  لسن  يایند  نارود و  نایاپ  ات  نانآ 

دینز و گنچ  نآ  رد  دینک و  لمع  نآ  هب  تسا ، رون  تیاده و  نآ ، رد  هک  ادخ  باتک  یکی  مراذـگیم ، یقاب  امـش  نایم  رد  نیگنـس ، رما 
دیز زا  درک . رارکت  ار  ریخا  هلمج  راـب  هس  و  مروآیم ». ناـتدای  هـب  تیبلـها ، زا  تیاـعر  رد  ار  يادـخ  مدرم ، يا  دوـخ ، تیبلـها  يرگید 

، نانیا تسین ، ناور  ناشیا  رب  هقدـص  ربمایپ ، زا  دـعب  هک  ناسک  نامه  تفگ : دـندومن . شـسرپ  تیبلها »  » ناونع زا  ربمایپ  روظنم  يهراـبرد 
نانز ایآ  میدیـسرپ : دیز  زا  هک  تسا  هدمآ  ملـسم  لقن  هب  تیاور ، نیا  نمـض  رد  هحفـص 79 ] دنـس [  ابع  رفعج و  لیقع و  یلع و  نادـناخ 

وا زا  نآ ، زا  سپ  دنرب و  رـسب  يدرم  اب  ار  دوخ  رمع  زا  یتمـسق  تسا  نکمم  نانز  هک  اریز  هن ، تفگ : دـنبوسحم ؟ وا  تیبلها  ءزج  ربمایپ ،
اور ناشیا  رب  هقدص  دنیوا و  تیبلها  هک  دنربمایپ  یبسن  ماوقا  نادناخ و  اهنت  نیا  دندرگزاب . دوخ  ناشیوخ  ای  ردپ و  يهناخ  هب  هدش و  ادج 

« مراذگیم یقاب  امش ، نایم  رد  نیگنس  رما  ود  نم  : » دومرف ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدمآ  يردخ  دیعسوبا  لقن  رد  و  تسین .
باـتک ، تسا يرگید  زا  رتگرزب  کـی ، ره  هک  يرما  ود  : » تفگ ترـضح  نآ  هک  هدـش  لـقن  قوف ، هلمج  رب  هوـالع  نیتفیلخ ، تیاور  رد  و 

هکنآ ات  تسین ، ییادج  رگیدکی ، زا  ار  ود  نیا  هک  منادناخ  تیبلها و  مترتع  رگید ، هدش و  هدیشک  نیمز  هب  نامسآ  زا  هک  ياهتـشر  ادخ ،
رد هک  هکنآ  ات  تسین ، ییادج  رگیدکی ، زا  ار  ود  نیا  : » دومرف هک  تسلوقنم  رگید  یتیاور  ردو  دندرگ » قحلم  نم  هب  رثوک  ضوح  رد  هک 

نینچ رگید  ياج  رد  زاب  و  دیرادیم » روظنم  رما ، ود  نیا  زا  تیاعر  رد  ارم  شرافس  هنوگچ  هک  دیرگنب  لاح  دندرگ ، قحلم  نم  هب  ضوح 
هب زگره ، نم  زا  سپ  دینک ، هجوت  نآ  هب  رگا  هک  ماهدراذگ  ياج  هب  تما  امـش  نایم  رد  يزیچ  نم  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور 

نیمزب نامـسآ  زا  ياهتـشر  هک  ادخ  باتک  یکی  يرگید ، زا  رتگرزب  کی  ره  گرزب ، زیچ  ود  تشگ ، دیهاوخن  راچد  یهارمگ  تلالض و 
و دنیآ .» نم  دزن  ضوح  رانک  رد  ات  تسین ، ریذپناکما  ییادـج  مه ، زا  ار  ود  نیا  هک  کشیب  متیبلها ، مترتع و  رگید ، نآ  هدیـشکورف و 

مراذگیم یقاب  يزیچ  تما ، امش  نایم  رد  نم  : » دومرف ملس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : هدش  لقن  لیذ  تروص  هب  ثیدح ، نتم  زین 
رد ار  دوخ  هک  دیتفا  رتشیپ  ناشیا  زا  هک  ادابم  متیبلها ، مترتع ، ادخ و  باتک  تشگ ، دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینک ، يوریپ  نآ ، زا  رگا  هک 

ناشیا هب  يزیچ  هک  دینک  روصت  ادابم  دـیدرگ و  دـهاوخ  امـش  یهابت  بجوم  زین  نآ  هک  دـینام  سپاو  نانآ  زا  هک  هن  دـیاهدنکفا و  كاله 
ادخ لوسر  نانز  هک  دوشیم  هدافتسا  حوضو  هب  تیاور ، نیا  زا  هحفص 80 ] دنیامش [ ». زا  رتالاو  رتاناد و  یـسب  ناشیا ، هک  اریز  دیزومایب ،

زا ترـضح  نآ  دوصقم  دـنجراخ و  هدـش ، دای  ناشیا  زا  فاصوا  ناـنچ  اـب  ثیدـح  نیا  رد  هک  تیبلـها  ناونع  زا  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلص 
مامت رد  تقد  هجوت و  اب  ثحبم و  نیا  نایاپ  رد  ماجنارـس و  زین  ام  دشابیم و  دوخ  یبسن  ناکیدزن  ناشیوخ و  ارـصحنم  تیبلها ، ترتع و 
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هتسویپ هک  تسا  يوبن  ثیداحا  نیرتروهـشم  نیرتمکحم و  زا  نیلقث ، ثیدح  يراب  ملاعلا . هَّللاو  میاهدیزگرب ، زا  رظن  نیمه  ، هلاسم بناوج 
رب هعیش  لئالد  نیرتنشور  زا  نینچ  مه  درادرب و  رد  ار  یمالسا  دیاقع  زا  مهم  یشخب  تسا و  هدوب  مالسا  نادنمشناد  ءاملع و  هجوت  دروم 

يوه و يوریپ  شزغل و  اطخ و  زا  ار  ناشیا  دننادیم و  وا  تیبلها  رد  رـصحنم  مرکا ، ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ار  تماما  هک  تسا  هدـیقع  نیا 
رکذ نراقم  ادـخ  باتک  اب  ار  دوخ  تیبلها  ثیداـحا ، نیا  رد  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دنـسانشیم . نوصم  موصعم و  سوه ،

نم هیدی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتای  ال   » هفیرـش هیآ  بسحرب  ، رگید يوس  زا  هدومرف و  شرافـس  هیـصوت و  ناسکی  ار  ود  نآ  تیاعر  هدرک و 
ار تیبلها  نآرق و  ربمایپ ، يهدومرفب  زین  تسین و  نآ  هب  ندش  کیدزن  نآرق و  میرح  هب  دورو  لاجم  وس ، چیه  زا  ار  لطاب  ینعی : هفلخ »...

هرورـضلاب سپ  تسادخ ، باتک  زا  ییادج  بجوم  ینید ، ماکحا  اب  تفلاخم  هنوگره  هک  اج  نآ  زا  دوب و  دـهاوخن  ییادـج  رگیدـکی ، زا 
زا ار  ناشیا  هک  ترـضح  نآ  راـتفگ  هنرگ  دنـشاب و  نوصم  یـشزغل  فارحنا و  ره  زا  موصعم و  یهاـنگ  اـطخ و  ره  زا  تیبلـها ، هک  دـیاب 

دراد و تلالد  اراکـشآ ، تیبلها  تراهط  تمـصع و  رب  نیلقث  تایاور  نایب ، نیا  اـب  و  درک ، دـهاوخن  قدـص  تسا ، هتـسنادن  ادـج  نآرق ،
اب یمالـسا  تما  هکنآ  ات  دومرفیم ، هیـصوت  رارکت و  ار  ثیدـح  نیا  اج ، رایـسب  رد  ترـضح  نآ  هک  دوب  رما  نیمه  مالعا  روظنم  هب  دـیاش 

طارـص تسار و  هار  رد  هتـسویپ  دننامب و  ظوفحم  نوصم و  لامعا ، دـیاقع و  رد  فارحنا  زا  ناشیا ، زا  يوریپ  تیبلها و  نماد  هب  کسمت 
بجوم هدوب و  بجاو  ناشیا  لیذ  هب  کسمت  هک  دوب  لاـحم  دنزرـس ، ییاـطخ  ناـشیا  زا  هک  تشاد  ناـکما  رگا  دـنرادرب و  ماـگ  میقتـسم ،

زا کش  نودـب  نآرق ، ناوریپ  ناکـسمتم و  هک  روطناـمه  هحفـص 81 ] دـنناهرا [ ، یهارمگ و  تلالـض و  زا  ار  ناـشناوریپ  ددرگ و  تاـجن 
بلطم نیا  رب  رگیدـکی ، زا  ود  نیا  تقرافم  مدـع  مرکا و  ربمایپ  راتفگ  رد  تیبلها ، ادـخ و  باتک  تنراقم  دـنرودب . تلالـض  یهارمگ و 

هب نامسآ  زا  ياهتـشر  نآرق ، نوچ  زین  نانیا  تسا و  رون  تیاده و  بجوم  ادخ ، باتک  زا  يوریپ  دننامه  ناشیا  زا  يوریپ  هک  دراد  تلالد 
تیـصعم اطخ و  لامتحا  رگا  تسا و  یلاعت  قح  بناج  زا  همه  ناشاهنامرف ، اههتفگ و  دـنقلخ و  ادـخ و  ناـیم  هطـساو  هدیـشکورف و  نیمز 

دهد يروتـسد  نینچ  ربمایپ  هک  دوبن  نکمم  دادیمن و  ینعم  ناشیا  يهرابرد  ادخ  باتک  زا  تقرافم  مدـع  رگید  تفریم ، ناشیا  يهرابرد 
يرگید زا  ینعی  ددرگن ، رخوم  ناشیا  زا  سک  چیه  دنکن و  روصت  نانآ  ياوشیپ  ماما و  ار  دوخ  ینعی  دوشن ، مدقم  ناشیارب  سک  چـیه  هک 

داریا اهنآ  رب  ای  دنک و  دیدرت  نانآ  ياههتفگ  رد  هک  تسین  نآ  لاجم  ار  یسک  ینعی  دزوماین ، ناشیا  هب  يزیچ  سک  چیه  دیامنن و  يوریپ 
یهاـگآ ملع و  نآ  رب  ار  ماـما  هک  دـش  روصت  يدروم  رگا  هچ  ددرگیم ، تاـبثا  روـما  هب  تبـسن  ماـما  ملع  هک  تساـج  نیمه  زا  و  دـیامن .

زا هتـشذگ  دـشیمن . عونمم  ناشهتفگ  رد  داریا  در و  رگید  دـنزاس و  ناشهاگآ  دـنزومایب و  ناشیا  هب  نارگید  هک  تسه  نآ  ياج  دـشابن ،
تافـص و نامه  اب  تیبلها  زا  رفن  کی  هتـسویپ  اـیند ، نیا  ءاـضقنا  اـت  هک  دـنراد  تلـالد  ینعم  نیا  رب  نیلقث  ثیداـحا  میدرک ، ناـیب  هچنآ 

یحو دوـخ ، هبوـن  هب  مه  نآ  هک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  راـتفگ  بـسح  رب  اریز  تـشاد ، دـهاوخ  دوـجو  اـموزل  تاصخـشم ،
ضوح هب  دورو  نامز  هب  نآ  زا  هک  ام  يایند  رمع  نایاپ  ات  دـشیم ، مـالعا  راـبخا و  مرکالوسر ، هب  یلاـعتقح  بناـج  زا  دوب و  راـگدرورپ 

رگید هک  دومن  روصت  ار  يزور  ناوتب  رگا  دنوش و  کفنم  ادج و  رگیدکی  زا  ترتع  نآرق و  هک  دـمآ  دـهاوخن  هاگچیه  تسا ، هدـش  ریبعت 
هک یناسک  دناهدش . ادج  مه  زا  ود  نیا  تقیقح  رد  دوب و  دهاوخن  قداص  زین  ادخ  ربمایپ  يهتفگ  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یـسک  تیبلها  زا 

هکنانچ دـنیوگیم : نینچ  ثیداحا ، نیمه  هب  لالدتـسا  اب  ، تسا هیـضرم  ءارهز  ناـشردام  رـشعانثا و  همئا  رد  رـصحنم  تیبلـها ، دـندقتعم 
رب دـنوادخ  هک  دـنناشیا  زا  ینیعم  دارفا  دوـصقم  هکلب  دنـشاب ، هحفـص 82 ] مشاـهینب [  يهیلک  تیبلـها ، زا  دارم  تسین  نکمم  تشذـگ ،

تفع و ملع و  دـهز و  تلیـضف و  یلاع  فاصوا  هب  هک  ارهز  ناشدـنمجرا ، ردام  هناگهدزاود و  ناماما  ینعی  تسا ، هداد  ناشیرترب  نارگید 
هدید رایسب  هچ  هتشگن و  لئان  تمصع  يالاو  ماقم  هب  ناشیا  زجب  سک  چیه  ناناملسم ، عامجا  هب  هک  اریز  دندوب ، هتـسارآ  تراهط  یکاپ و 

روط هب  دـناهدوب و  لهاج  يرایـسب  دراوم  لئاسم و  هب  هدولآ و  ییاهاطخ  هب  هدـش و  یـصاعم  بکترم  مشاـهینب  زا  رگید  يدارفا  هک  هدـش 
. دنشاب هتشادن  كاکفنا  نآ  زا  هدوب و  نآرق  کیرش  ناسک  نینچ  هک  تسا  لاحم  عضو ، نیا  اب  دناهتشادن و  يزایتما  نامدرم  رگید  زا  یلک 

ترـضح رـشعانثا و  همئا  ینعی  دنمـشاهینب ، زا  یـضعب  اهنت  دنتـسین ، ادج  نآرق  زا  هک  تیبلها  زا  دوصقم  هک  دوشیم  مولعم  اج  نیا  زا  و 

مالسلااهیلع www.Ghaemiyeh.comءارهزلاۀمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 121زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


. سب ناشیا و  یمارگ  ردام  ارهز ،

ارهز همطاف  يهدیمح  تافص  هدیدنسپ و  صئاصخ 

ادخ لوسر  هک  هدرک  تیاور  دوخ ، حیحـص  رد  يراخب  تسوا ، نت  يهراپ  همطاف  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يهتفگ  بسحرب  - 1
هدومن لقن  دوخ  حیحص  رد  زین  ملـسم  و  تسا ». هتخاس  نیگمـشخ  ارم  دروآ ، مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف ، : » دومرف

هدازآ ارم  درازآ ، ار  وا  هچ  ره  هدرک و  دونـشخ  ارم  دزاـس  دونـشخ  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  نت  يهراـپ  همطاـف  هک  اـقح ، : » دوـمرف ربماـیپ  هک 
هک مدینـش  ربنم  رب  ادـخ  ربماـیپ  زا  تفگ : هک  هدـش  تیاور  همرخم  نب  روسم  زا  ملـسم ، يراـخب و  حیحـص  ود  زا  هباـصا  باـتک  رد  تسا ».

حیحـص زا  و  تسا ». هدومن  دونـشخ  ارم  دـنک  دونـشخ  ار  وا  هچ  ره  هدرزآ و  درم  درازآ  ار  وا  هچ ، ره  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف  : » دومرف
جنرب ار  وا  هچ  ره  هدرزآ و  ارم  درازاـیب  ار  وا  هچ  ره  تسا ، نم  نت  يهراـپ  همطاـف  هک  اـقح ، : » دومرف ترـضح  نآ  هک  تسلوـقنم  يذـمرت 

هحفـص 83] بلاـطیبا [  نب  یلع  نب  نسح  دـنزرف  ینثم ، نسح  تفگ : هک  هدـش  تیاور  روـسم  زا  زین  و  تسا ». هدروآ  جـنر  هب  ارم  دروآ ،
يدنویپ تبسن و  امش ، تلصاوم  دنویپ و  تبسن و  زا  متفگ : خساپ  رد  دنک ، يراگتساوخ  دوخ  يارب  ارم  رتخد  ات  داتـسرف  نم  دزن  ار  یـسک 

وا هچ  ره  هدرک و  ردکم  ارم  دنک  ردکم  ار  وا  هچ  ره  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف ، : » دومرف ادخ  لوسر  هک  منکچ  اما  مرادیمن ، رتشوخ  ار 
.« دنلسگیم رگیدکی  زا  نم ، اب  یگتـسویپ  بسن و  زج  اهدنویپ  باسنا و  مامت  تمایق ، زور  رد  تسا و  هتخاس  نامداش  ارم  دنک  نامداش  ار ،
لد راک ، نیا  هک  اریز  مروآرد  وت  جاودزا  هب  ار  مرتخد  هک  تسین  نآ  تارج  ارم  تسا ، وت  رـسمه  همطاف  نارتخد  زا  یکی  هکنآ  دوجو  اب  و 
رد یناهفـصا  جرفلاوبا  تساوخ . رذع  تشذـگرد و  دوخ  داهنـشیپ  زا  ینثم  نسح  تروص ، نیدـب  تخاس و  دـهاوخ  نیگهودـنا  ار  همطاف 

ار وا  رمع  دمآ ، زیزعلادبع  نب  رمع  دزن  ادخ  ربمایپ  يهداون  نسح و  دنزرف  ینثم ، نسح  رـسپ  هَّللادبع ، يزور  هک : دنکیم  لقن  یناغا  باتک 
نانیمطا دروم  يدرم  تفگ : دندیسرپ ، هراب  نیا  رد  رمع  زا  تخاس ، هدروآرب  ار  شزاین  دناشنب و  شیوکین  ياج  رد  تشاد و  یمارگ  رایسب 

ره تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف  هک  اقح ، : » دومرف هک  ماهدینـش  ادـخ  لوسر  ناهد  زا  دوخ  نم ، هک  يرادـنپ  درک و  لقن  نم  يارب  ربماـیپ  زا 
نت يهراـپ  زا  یئزج  هَّللادـبع ، و  تسا ». هدوـمن  نیـشگمخ  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  هـچ  ره  و  هدرک ، ناـمداش  ارم  دـنک  ناـمداش  ار  وا  هـچ 
نبا ددرگیم ، دونـشخ  شیدونـشخ  زا  دیآیم و  مشخ  هب  همطاف  مشخ  زا  دنوادخ  - 2 دیـشوک . شرطاخ  ءاضرا  رد  دیاب  تسادخلوسر و 

زا لجوزع  دنوادخ  همطاف ، يا  : » دومرف ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  هنع ، هَّللایـضر  یلع  زا  ةوبنلافرـش  باتک  رد  دعس 
موی اهنا  نیملاعلا و  ءاسن  تقاـف  دـیوگ : هراـب  نیا  رد  دـمحم  یمهف  دـمحا  ددرگیم ». دونـشخ  ثیدونـشخ  زا  دـیآیم و  مشخ  هب  وت  مشخ 
نانز همه  زا  رترب  ماقم ، ار  همطاف  : » ینعی هحفص 84 ] ءاضر [  ماقم  یف  یضری  هَّللا  مطاف و  بضغت  نیح  بضغی  هَّللا  ءانسب و  یهدزت  همایقلا 

دهاوخ مشخ  هب  زین  راگدرورپ  دشاب ، نیگمـشخ  همطاف  هک  ماگنه  نآ  رد  دـشکیم . وترپ  ینـشور  رون و  تمایق ، رد  هک  تسوا  زا  تسا و 
، همطاف هب  تبـسن  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ ، ربمایپ  ناوارف  تبحم  - 3 دیرگ ». دهاوخ  دونـشخ  زین  دنوادخ  شیدونـشخ ، هاگ  هب  دـش و 

تفریم دجسم  هب  ادتبا  درکیم ، تعجارم  ياهوزغ  ای  يرفس و  زا  ادخ  ربمایپ  هاگ  ره  هک : هدومن  لقن  ینشخ  هبلعث  زا  كردتسم  رد  مکاح 
هَّللا یـضر  رمع  رـسپ  زا  زین  و  تفریم . دوخ  نارـسمه  دزن  سپـس  دـشیم و  همطاف  لزنم  هجوتم  نآ  زا  سپ  درازگیم ، زامن  تعکر  ود  و 
زاـب رفـس  زا  نوـچ  دوـب و  همطاـف  درکیم  عادو  هک  ار  یـسک  نیرخآ  تفریم ، رفـس  هـب  هـک  ناـمز  ره  ربماـیپ  هـک : هدرک  تـیاور  اـمهنع ،

ربمایپ رب  وا  يرود  دشیم و  نیگمغ  ارهز  هودنا  فعـض و  زا  ادـخ  لوسر  دوب . همطاف  دومرفیم ، رادـید  هک  ار  یـسک  نیتسخن  تشگیم ،
مراد میمـصت  نم  تفگ : تفر و  وا  دزن  ربمایپ  هک  تشذگن  يدـنچ  دومن ، كرت  ار  ردـپ  يهناخ  جاودزا ، زا  دـعب  همطاف  نوچ  دوب و  نارگ 

هب هثراح  دومرف : ترضح  . ییوگب نخـس  نامعن  نب  هثراح  اب  هراب  نیا  رد  هک  تسا  بوخ  تفگ : همطاف  منادرگزاب . دوخ  کیدزن  ار  وت  هک 
، دیـسر هثراح  شوگ  هب  بلطم  نیا  نوچ  منکیم ، مرـش  وا  زا  رگید  نم  دومن و  لزنم  يرگید  ياج  درک ، یلاـخ  اـم  يارب  ار  دوخ  يهناـخ 

زاب دوخ  هب  کیدزن  ییاج  رد  ار  همطاف  یهاوخیم  هک  ماهدینـش  تشاد : هضرع  دـمآ و  ادـخ  لوسر  دزن  درک و  یلاخ  همطاف  يارب  ار  هناخ 
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ادـخ و نآ  زا  هـمه  ملاوـما ، نـم و  ـالوصا  تـسا و  وـت  دوـخ  هـب  قـلعتم  راـجنلاینب ، ياـههناخ  نیرتیمیدــق  نـم ، يهناـخ  نـیا  ینادرگ ،
تـسار دوـمرف : ربماـیپ  يراذـگ ، یقاـب  نم  دزن  یناتـسن و  هکنآ  زا  مراد  رتتسود  یناتـسب ، نم  زا  یلاـم  رگا  هک  ادـخ  هـب  مییادـخلوسر ،

رد يدوهمس  باتک  رد  هحفـص 85 ] درک [ . لزنم  هثراح  يهناخ  رد  همطاف  هک  دش  تیبرت  نیدب  دـهد و  تکرب  وت  هب  دـنوادخ  ییوگیم ،
سدقم ناتسآ  ءزج  نونکا  مه  هک  روز  لحم  رد  اهنع ، هَّللایـضر  همطاف  يهناخ  : » هک تسا  هدمآ  مرکا  ربمایپ  يهناخ  هب  طوبرم  رابخا  باب 

نوچ ادـخ  ربماـیپ  دـشیم و  زاـب  هشیاـع  يهناـخ  هب  هک  دوب  ینزور  هچیرد و  وا ، يهناـخ  راوـید  رد  تشاد و  رارق  هدـیدرگ ، ربماـیپ  دـقرم 
ود ره  نم ، نارـسپ  هک  تفگ : ار  یلع  همطاف ، بش ، کی  ددرگ . هاگآ  وا  يهناـخ  همطاـف و  عضو  زا  نزور ، نآ  زا  تسناوتیم  داتـسیایم ،

نـشور نآ  اب  ار  غارچ  دیرخب و  نغور  تفر و  رازاب  هب  یلع  مینک ، نشور  غارچ  ات  ینک ، هیهت  ياهلیـسو  دـشاب ، رـسیم  رگا  دـناهدش ، رامیب 
، دش حبص  نوچ  دیدرگ . همطاف  رطاخ  لالم  بجوم  هک  تفگ  ینخـس  دید و  همطاف  يهناخ  رد  غارچ  ینـشور  بش ، همین  هشیاع ، دندومن ،
هک دناهدروآ  تفرگب . ار  هچیرد  نآ  يو ، ياضاقت  هب  انب  زین  ترـضح  نآ  دیامن . دودسم  ار  هچیرد  نآ  ات  درک ، تساوخرد  ردـپ  زا  همطاف 

یلو يرتزیزع  نم ، دزن  وت  دومرف : يرادیم ؟ رتتسود  ار  کی  مادک  همطاف  نم و  نایم  دیـسرپ : ادـخ  لوسر  زا  بلاطیبا  نب  یلع  يزور ،
هـشیاع زا  هک  هدـمآ  باـعیتسا  رد  دوب . ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دزن  نز  نیرتبوـبحم  همطاـف  - 4 مرادیم . رتتـسود  ار  همطاـف 

ات همطاف  رهوش  تفگ : یـسک ؟ هچ  نادرم ، نایم  زا  دنتفگ : همطاف ، تفگ : تسا ؟ رتبوبحم  همه  زا  ادخ  لوسر  دزن  یـسک  هچ  دندیـسرپ ،
اب تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریمع  نب  عـیمج  زا  كردتـسم  رد  مکاـح  و  تسا . زاـمن  هزور و  رد  هتـسویپ  هک  يدرم  منادیم ، نـم  هـک  اـجنآ 

یـسک يهراـبرد  تفگ : هشیاـع  دوـمن ، شـسرپ  یلع  يهراـبرد  وا  زا  مرداـم  هک  مدینـشیم  هدرپ  تـشپ  زا  نـم  میتـفر ، هشیاـع  دزن  مرداـم 
رتبوبحم همطاف  زا  وا  ینز  هک  ماهدیدن  نیمز  يور  رد  مسانـشیمن و  ادخ  لوسر  دزن  وا  زا  رتبوبحم  ار  یـسک  نم  ادخ  هب  هک  یـسرپیم 

هک تسا  دهـش  يرادنپ  هک  یـسوبیم  ار  همطاف  نانچنآ  هک  تسیچ  ببـس  مدیـسرپ ، ادخ  لوسر  زا  دـیوگ : اهنع ، هَّللایـضر  هشیاع  دـشاب .
هحفص 86] ار [  نآ  داد ، نم  هب  یبیس  درب و  تشهب  نورد  هب  ارم  لیئربج  دندرب ، مجارعم  هب  هک  بش  نآ  رد  دومرف : ادخ  ربمایپ  یشونیم ؟
هک تسا  رگید  یلقن  رد  و  مربیم . وا  زا  ار  بیـس  نآ  يوب  مسوبیم و  ار  همطاف  موشیم ، لـیام  بیـس  نآ  هب  هک  ناـمز  ره  لاـح  مدروخ ،
مد نآ  زا  مدـش ، رتـسب  مه  هجیدـخ  اـب  مدـمآ ، دورف  نیمز  هب  نوچ  دـیدرگ  نم  بلـص  رد  ياهفطن  مدروخ ، ار  یتـشهب  بیـس  نآ  دوـمرف :

، مدرگیم قاتـشم  تشهب  يوب  هب  هک  نامز  ره  هداز و  یمدآ  تسا  ياهتـشرف  همطاف  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دش و  هلماح  همطاف  هب  هجیدخ 
يرولا نیب  تدـغ  كاذـل  اهنم ، تنوکتف  ءارـسالا  هلیل  یف  هحافت  همعطا  لیربج  یفطـصملا  دـیوگ : رعاش  هراب  نیا  رد  و  میوبیم . ار  همطاف 

نایم رد  هک  تساجنیا  زا  دیدرگ و  دـقعنم  همطاف  هفطن  نآ ، زا  هک  دـیناروخب  ربمایپ  هب  یبیـس  جارعم ، بش  رد  لیئاربج  ینعی : ءاروح  هیـسنا 
زا رتوگتـسار  تفگ : هک  هدش  تیاور  نینموملاما  هشیاع ، زا  دوب ، مدرم  نیرتوگتـسار  همطاف  - 5 هدازیمدآ . تسا  يروخ  همطاف  نانگمه ،

لقن سیمع  تنب  ءامـسا  زا  دوب ، رهاط  كاپ و  هنانز  دوخ  زا  همطاف  - 6 ار . ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  شردپ  رگم  ماهدیدن ، همطاف 
همطاف نم  هک  مدیسرپ  ربمایپ  زا  متفاین ، وا  رد  نوخ ، رثا  چیه  مدرکیم و  کمک  نسح  ندروآ  ایند  هب  ماگنه  ار  همطاف  نم  تفگ : هک  هدش 

نیا هب  زگره  هدش و  هدیرفآ  هزیکاپ  كاپ و  نم  رتخد  ینادیمن  رگم  دومرف : ترضح  نآ  ماهدیدن ، هدولآ  سافن  ضیح و  دوخ  هب  زگره  ار 
تیاور ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هَّللادـبع  دـنمارح ، خزود  شتآ  رب  همطاف  نادـنزرف  هیرذ و  - 7 تشگ ؟ دـهاوخن  هدولآ  اهزیچ 

ماقم و تزع  - 8 هحفـص 87 ] دومن [ ». مارح  خزود  شتآ  رب  ار  وا  هیرذ  دیرفآ و  رهاط  كاپ و  ار  همطاف  ناماد  دـنوادخ  : » دومرف هک  هدرک 
دومرف شیوخ  ترفغم  تمحر و  لومشم  ار  همطاف  دنوادخ  دوب ، ربمایپ  دزن  سک  نیرتزیزع  وا  هکنیا  لجوزع و  دنوادخ  دزن  همطاف  مارتحا 

هناخ رد  دیسرپ : همطاف  زا  یلع  يزور  هک : تسلوقنم  يردخ  دیعسوبا  زا  داد ، رارق  نارمع  تنب  میرم  تیعقوم  نوچ  مه  يدنور  رد  ار  وا  و 
میاهدروخن و يزیچ  مه ، ام  میرادن و  دروخ  ناوتب  هک  يزیچ  داد ، توبن  راختفا  ار  مردپ  هک  ییادخ  هب  دنگوس  هن ، تفگ : تسه ؟ ییاذـغ 
زا ارم  ارچ  سپ  تفگ : یلع  متـشادیم . مدقم  منادنزرف  دوخ و  رب  ار  وت  هنرگ  تسا و  هدوبن  ام  يهناخ  رد  یندروخ  چیه  هک  تسا  زور  ود 

هتـشادن ییاناوت  نآ  رب  مهاوخب و  يزیچ  وت  زا  هک  مدیـشک  تلاجخ  تفگ : همطاف  مزاس ؟ مهارف  ناتیارب  يزیچ  ات  يدومنن  هاـگآ  عضو  نیا 
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، دیامن هیهت  يزیچ  دوخ  يهداوناخ  يارب  تساوخیم  هک  نیمه  درک ، ماو  رانید  کی  دش و  نوریب  هناخ  زا  دنوادخ  رب  لکوت  اب  یلع  یشاب .
، تسا هدـش  روآروز  وا  رب  تسپ ، الاب و  زا  دیـشروخ  ترارح  هدـمآ و  نوریب  هناخ  زا  مرگ  رایـسب  زور  نآ  رد  هک  دـید  ار  دادـقم  ناهگان ،
. سرپم ملاح  زا  رادـب و  نم  زا  تسد  نسحلاابا ، ای  تفگ : يدـمآ ؟ نوریب  هناخ  زا  امرگ  نینچ  رد  هک  هدـش  بجوم  هچ  دیـسرپ : وا  زا  یلع 
، نادـب سپ  مرادرب ، شیوخ  راک  زا  هدرپ  هک  دـیاب  رگا  تفگ : يراد ، ناهن  نم  زا  ار  دوخ  لاح  هک  تسین  اور  ، مردارب رـسپ  يا  تفگ : یلع 

هیرگ یگنسرگ  زا  نم  يهداوناخ  ماهدمآ ، نوریب  هناخ  زا  يزیچ  هیهت  يارب  دیـشخب ، توبن  تلاسر و  راختفا  ار  دمحم  هک  ادخ ، هب  دنگوس 
عضو لاح و  مدمآ ، نوریب  هناخ  زا  هک  دوب  نیا  دشکورف . شیوخ  رد  ارم  هتفاکش و  نیمز  مدادیم  حیجرت  ناشیا ، عضو  نینچ  اب  ؛ دندرکیم

هک ادخ ، هب  تفگ : نآ  زا  سپ  دش ، رتهدید  کشا  زا  شکرابم ، نساحم  هک  تسیرگ  ردقنآ  دادقم  ناتساد  ندینـش  زا  یلع  تسا . نیا  نم 
ار رانید  یلع  مرادیم ، مدقم  دوخ  رب  ارت  نم  ریگب ، ار  نآ  ماهدرک ، ماو  رانید  کی  ماهدـمآ و  نوریب  هناخ  زا  تهج  نیمه  هب  وت  نوچ  مهنم 

یلع ادخ  ربمایپ  زامن ، زا  سپ  درازگب ، وا  اب  ار  برغم  هرخالاب  رـصع و  رهظ و  زامن  تفر و  دجـسم  هب  ادخ  لوسر  دزن  دوخ  داد و  دادقم  هب 
هحفـص ات [  داتفا ، هارب  وا  لابند  هب  زین  یلع  دـش . ناور  دجـسم  رد  يوس  هب  دوخ  درک و  تراشا  اپ  اـب  دوب ، هتـسشن  نیتسخن  فص  رد  هک  ار 

دنکفا و ریزب  رس  یلع  میروخب ؟ امش  يهناخ  رد  ار  ماش  ات  دیراد  ییاذغ  نسحلاابا ، ای  دومرف : ربمایپ  نآ  زا  سپ  دندیسر ، دجسم  رد  هب  [ 88
، لیم تیاهن  اب  تفگ : یلع  مییآ . امـش  يهناخ  هب  ات  يرآ  وگب  ای  میورب و  ات  هن  وگب  ای  تفگ : ربماـیپ  دـنامب ، شوماـخ  تکاـس و  نیگمرش 

فرـص یلع  يهناخ  رد  ار  ماش  هک  دوب  هدـش  هاـگآ  یلاـعت  قح  بناـج  زا  هک  ربماـیپ  بیترت ، نیدـب  و  تشاد . میهاوخ  یمارگ  ار  تمدـقم 
ياهساک شرس  تشپ  رد  دوب و  لوغـشم  تدابع  هب  دوخ ، زامن  لحم  رد  همطاف  دش . هناور  وا  يهناخ  هب  یلع  تسد  رد  تسد  درک ، دهاوخ 

، تفگ دورد  مالس و  ردپ  رب  دمآ و  نوریب  دوخ  يالصم  زا  دینش ، ار  ربمایپ  يادص  همطاف  نوچ  تساوخیمرب ، راخب  نآ  زا  هک  دوب  گرزب 
روطچ تلاح  مرتخد ، تفگ : دیـشک و  وا  رـس  رب  رهم  شزاون و  تسد  داد و  خساپ  شمالـس  هب  تشادیم ، سک  نیرتزیزع  ار  وا  هک  ربمایپ 

نوچ یلع  تشاذـگ ، ردـپ  دزن  تفرگرب و  ار  هساک  نآ  تفر و  همطاف  دانک ، تمحر  ارت  دـنوادخ  ، اـمنهدامآ ندروخ  يارب  ییاذـغ  تسا ؟
هک ماهدش  بکترم  یهانگ  دیـسرپ : همطاف  تخادنا . همطاف  هب  ینعمرپ  دنلب و  یهاگن  دومن ، ساسحا  ار  اذغ  يوب  داتفا و  حدـق  هب  شمـشچ 

نامـسآ هب  هدـید  همطاـف  ياهدروخن !؟ ییاذـغ  تسا  زور  ود  هک  يدروـخ  دـنگوس  زورما  وـت  رخآ  تفگ : یلع  يرگنیم !؟ ارم  نینچ  نیا 
نیا دیـسرپ : یلع  ماهتفگن . ینخـس  یتسارب  زج  نم  هک  ینادیم  زین  یهاگآ ، نیمز  اهنامـسآ و  نوردـب  هک  وت  ادـنوادخ ، تفگ : تخود و 
ادخ ربمایپ  ماهدروخ ؟ ییاذغ  رتهزمـشوخ  نیا  زا  هن  ماهدینـش و  هنوگ  نیا  ییوب  هن  هدـید و  هن  نینچ ، نیا  زگره  نم  هک  تساجک ؟ زا  اذـغ 

تـسا ملاع  دـنوادخ  يوس  زا  ماعط  نیا  تسا ، رانید  نآ  شاداپ  نیا ، تسا ، رانید  نآ  باوث  نیا  یلع ، ای  دومرف : دز و  یلع  تشپ  رب  تسد 
نیا رد  ار  امـش  هک  ساپـس  ار  يادـخ  تفگ : نایرگ  دـیود و  هرهچ  رب  شکـشا  و  دـهدیم . يزور  باسحیب  دـهاوخب ، هک  ار  سک  ره  و 

ار میرم  هک  تلزنم  ردـق و  نامه  ارت  همطاـف ، ياو  ار ، اـیرکز  هک  داد  تبترم  تمارک و  ناـمه  زا  دـنوادخ  یلع ، اـی  تشاد ، یمارگ  ناـهج 
ینا میرم  ای  لاق  اقزر  اهدـنع  دـجو  بارحملا  ایرکز  اهیلع  لـخد  اـملک  : » درک توـالت  نآرق  زا  ار  زیزع  هیآ  نیا  هاـگنآ ، دومرف و  تمحرم 

دیسرپیم تسا ، هدامآ  وا  دزن  هحفص 89 ] یکاروخ [  هک  دیدیم  تفریم ، میرم  دزن  هب  بارحم  رد  ایرکز  هک  نامز  ره  ینعی : اذه »؟ کل 
؟ هدمآ مهارف  وت  يارب  اجک  زا  اذغ  نیا 

ارهز همطاف  اب  ادخ  لوسر  صاخ  طباور 

صاخ و يرهم  هب  ار  وا  ترضح  نآ  هک : دراد  تیاکح  نیا  رب  هدیـسر ، ارهز  يهرابرد  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  هک  یثیداحا 
شیازفا لسن و  ءاقب  يارب  ار  دوخ  نارتخد  زا  یکی  هک  دـندادیم  يدازآ  ار  وا  رگا  هک  اـج  نآ  اـت  دوب ، هدیـشخب  صاـصتخا  ناوارف  یتبحم 

، دومرف رایتخا  روظنم  نیا  يارب  ار  همطاف  اهنت  زین  لاعتم  دنوادخ  هک  روطنامه  دیزگیمنرب ، ار  همطاف  زج  یـسک  دـیامرف ، باختنا  شاهیرذ 
سابع نبا  زا  - 1 دوب . ردام  نیرتهب  رـسمه و  نیرتهب  رتخد و  نیرتهب  ارهز  يرآ  دـشاب . ناهج  تاداس  لوسر و  نادـنزرف  ناماما و  ردام  اـت 
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، دناهدش هدیرفآ  فلتخم  ياههرجش  اهتشرـس و  زا  مدرم  : » دومرف ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک : هدش  تیاور  امهنع ، هَّللایـضر 
حاقل یلع  هخاش و  همطاف  نآ و  يهشیر  يهلزنم  هب  نم  هک  ياهرجش  يهرابرد  امش  نونکا  میاهرجش ، کی  زا  بلاطیبا  نب  یلع  نم و  یلو 

نیا دنادرگب ، يور  هک  سک  ره  هدوب و  یتشهب  دشاب ، تخرد  نیا  زا  ياهخاش  هب  هتـسباو  هک  سک  ره  دیـشدنایم ؟ هچ  تسا ، نآ  دنویپ  و 
دنیاشوخان ار  وا  هچ  ره  تسا ، نم  لد  يهویم  مشچ و  رون  وا  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف  یلع ، ای  .« » دیناشک دهاوخ  ششتآ  هب  یگتسسگ 

دارفا ناـیم  زا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  همطاـف  دزاـسیم ، ناـمداش  مه  ارم  دـنک ، ناـمداش  ار  وا  هچ  ره  تسا و  دـنیاشوخان  زین  ارم  دـشاب ،
يهخاش ود  نم و  نارسپ  نیسح ، نسح و  یلع  ای  ینک ، ییوکین  يو ، هب  تبسن  نم ، زا  سپ  هک  دیاب  تشگ ، دهاوخ  قحلم  نم  هب  هداوناخ ،

زا سپ  يراد . یمارگ  زیزع و  هحفص 90 ] دوخ [  نامـشچ  نوچ  مه  ار  ناشیا  هک  دیاب  دنتـشهبلها ، ناناوج  رورـس  نم و  یگدنز  رد  لگ 
، منمشد ناشنانمشد  اب  مرادیم و  تسود  ار  ناشیا  ناتسود  نم ، هک  دشاب  هاوگ  وت  دنوادخ ، تفگ : تشادرب و  امسآ  يوس  هب  اهتـسد  نآ ،

نمشد ار  ناشنانمشد  مزیتس ، گنج و  رد  دنزیتس ، گنج و  رد  نانیا  اب  هک  یناسک  اب  محلص و  هب  دنیافـص ، حلـص و  رد  ناشیا  اب  هکنانآ  اب 
، دندوب ادخ  ربمایپ  روضح  رد  نینـسح  همطاف و  یلع و  يزور  هک : هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا  زین  و  - 3 مرادیم ». تسود  ار  ناشناتسود  و 

تـسود ار  ناشیا  ناتـسود  ادنوادخ ، دـنرتبوبحم . نم  دزن  سک  ره  زا  نم و  تیبلها  نانیا  هک  ینادیم  وت  ، ادـنوادخ : » تفگ ترـضح  نآ 
هانگ ره  زا  رهاط و  كاپ و  يدیلپ  ره  زا  ار  ناشیا  اراگدرورپ ، امنددم ، دنناشیا ، راکددم  هک  نانآ  هب  دشاب ، نمـشد  ناشنانمـشد  اب  رادـب و 

اب همطاـف  ناـهگان  هک  میدوب  ربماـیپ  دزن  هک : تسا  هدرک  لـقن  وا  مه  و  - 4 امرف ». ناشدـییات  سدـقلاحور  هب  راد و  ناـشظوفحم  موصعم و 
وت تردپ  هک  دننزیم  هنعط  نم  رب  شرق  نانز  ادخلوسر ، يا  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  مرتخد ، دیـسرپ : ربمایپ  دـش ، دراو  نایرگ ، مشچ 

یلع هب  شرع ، رد  دـنوادخ  هکنآ  سپ  زا  ار  وت  نم  هک  نکم  هیرگ  مرتخد ، دومرف : ترـضح  نآ  [ 22 . ] تسا هداد  رهوـش  ریقف  يدرم  هب  ار 
هَّللایضر یلع  - 5 دـناهدیدرگ . هاوگ  شرع  رد  یلع  اب  وت  جاودزا  دـقعرب  لیئاکیم  لـیئربج و  مرتخد ، مداد ، رهوش  دوب ، هتخاـس  ترـسمه 

و - 6 ددرگیم ». دونشخ  تیدونـشخ  زا  نیگمـشخ و  وت  مشخ  زا  لجوزع ، دنوادخ  همطاف ، يا  : » دومرف هک  هدومن  لقن  ادخ  ربمایپ  زا  هنع ،
رب درم  نیا  و  نیـسح ) نسح و  ینعی  ، ) رـسپ ود  نیا  وت و  نم و  همطاـف  يا  : » دومرف ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدرک  تیاور  وا  مه 
دیز نـب  هماـسا  زا  رگید  تاور  يذــمرت و  - 7 تشاد ». میهاوخ  ماـقم  اـج  کـی  هب  تماـیق ، هحفــص 91 ] رد [  یلع ) ینعی  ، ) هـتفخ نـیمز 

.« تسا نم  دزن  نم  يهداوناخ  دارفا  نیرتبوبحم  همطاف ، : » دومرف ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک : دناهدرک  تیاور  امهنع ، هَّللایضر 
ریز رد  سدـقلا ، هریظح  رد  نیـسح ، نسح و  یلع و  همطاـف و  نم و  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  ربماـیپ  زا  هنع ، هَّللایـضر  باـطخ  نب  رمع  - 8

، یلاعت كرابت و  نمحر ، دنوادخ  تسار  بناج  رد  نامناوریپ  نایعیش و  هدومن و  ناکم  تسا ، تمظع  دجم و  مراط  هک  نوگدیپس  یمراط 
هب دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  همطاف  تسد  رد  تسد  ادـخ  ربماـیپ  يزور  هک : تسلوقنم  هنع ، هَّللایـضر  دـهاجم  زا  - 9 تشاد ». دـنهاوخ  ياج 

يهراپ دمحم و  رتخد  همطاف ، وا ، هک  دنادب  دسانشیمن ، ار  وا  هک  سک  ره  دسانشیم و  هک  دسانـشیم ، ار  نیا  هک  سک  ره  ، » دومرف مدرم 
-10 تسا ». هدرزآ  ار  يادـخ  درازاـیب ، ارم  سک  ره  هدرزآ و  ارم  درازاـیب ، ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  ناور  حور و  بلق و  وا  تسا ، نم  نت 
هب ات  زاغآ  زا  ار  مدرم  يهمه  دنوادخ  دوش ، اپب  تمایق  نوچ  : » دومرف ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک : تسا  لقن  يراصنا  بویاوبا  زا 

نامرف نیا ، ناه ، هک : درادیمرب  گناب  راگدرورپ ، شرع  ياههنایم  زا  يداـنم  نآ ، زا  سپ  دومرف ، دـهاوخ  درگ  نیمزرـس  کـی  رد  ناـیاپ ،
طارص زا  دهاوخیم  هک  تسادخلوسر  رتخد  همطاف ، کنیا  دیدنبورف ، اهمشچ  دینکفا و  ریزب  اهرـس  یگمه  تسا : هلالج  لج  لیلج ، قح 

هریرهوبا زا  - 11 تشذـگ ». دـهاوخ  طارـص  رب  دـناهدز ، فص  یتـشهب  يروـح  رازه  داـتفه  شدرگ  ادرگ  هک  ارهز  نآ ، زا  سپ  درذـگب ،
دنوادخ زا  دوب ، هدرکن  رادید  ارم  زونه  نامسآ  هکئالم  زا  یکی  دومرف : ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک : تسا  يورم  هنع ، هَّللایـضر 

ار همطاف  ادـخلوسر ، تسا . نم  تما  ناوناـب  يوناـب  همطاـف ، هک : داد  یهاـگآ  تراـشب و  ارم  وا  مه  دـیآ ، نم  ندـیدب  اـت  دـیبلط  تصخر 
ربمایپ رب  [ 23 « ] نیبرقالا کتریـشع  رذـنا  و   » همیرک هیآ  نوچ  دومرفیم ، هحفـص 92 ] یفرعم [  ـالعا  هنومن  ار  وا  دادیم  رارق  لـثملابرض 

رب دوخ  دب  راتفر  زا  ار  ناشیا  دیامن و  رطخ  مالعا  دوخ ، کیدزن  نادنواشیوخ  هب  هک  تفای  نامرف  دش و  لزان  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 
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يدوس ار  امـش  نم ، يدـنواشیوخ  دـیناهراو ، دـنوادخ  باذـع  زا  ار  دوخ  شیرق ، هورگ  ایآ  : » تشادرب گـناب  ترـضح  نآ  دزاـس ، رذـح 
يارب نم  تبارق  زا  بلطملادبع ، نب  سابع  يا  دوشگ . دهاوخن  امش  راک  زا  یلکشم  ، نم اب  یکیدزن  بلطملادبع ، نادنزرف  يا  داد ، دهاوخن 

وت راک  زا  یهرگ  نم ، اب  یگتـسباو  یکیدزن و  زا  هک  نادب  اما  هاوخب ، یهاوخیم ، هچ  ره  نم  لاوما  زا  مرتخد ، هیفـص ، يا  تسین . یعفن  وت 
ردپ و نیرتوکین  يا  کیبل ، تفگ : فیعـض  ییادص  اب  دتـسیا ، زاب  هک  تفریم  رثات ، یناشیرپ و  تدش  زا  شبلق  هک  همطاف  ددرگیمنزاب ».

يرـس اب  دوخ و  فیرظ  کچوک و  مادـنا  اب  تخاس و  عمج  ار  دوخ  دـیدرگ و  هریچ  شیوخ  یناشیرپ  رب  نآ  زا  سپ  ربمایپ و  نیرتـالاو  يا 
دارفا هیلک  هکلب  نارهاوخ ، يهمه  ناـیم  زا  ار  وا  شردـپ  هکنیا  زا  ییوگ  وت  داـتفا ، هارب  ترـضح  نآ  يوس  هب  ناـبات ، يراـسخر  هتـشارفا و 

رد هک  دومرف  دیکات  بیترت ، نیا  هب  ادـخ  ربمایپ  يرآ  درکیم . یگتفکـش  راختفا و  ساسحا  دوب ، هدـیزگرب  صوصخم  یباطخ  اب  هداوناخ ،
، شیرق دوخ ، هلیبق  زا  وا ، تشاد . دهاوخن  عافد  ییاناوت  زین ، دوخ  نادناخ  درف  نیرتبوبحم  نیرتزیزع و  زا  دنوادخ ، باذـع  مشخ و  ربارب 
، نایاپ رد  داد و  رطخ  مالعا  هیفـص  سابع و  دوخ ، همع  مع و  هب  سپـس  درک و  باطخ  فانم  دبع  نادـنزرف  هریـشع و  هب  دـعب  دومن و  زاغآ 

يهماـگنه نآ  رد  هک  دـش  روآداـی  داد و  رارق  لـثملا  برـض  یگتـسویپ ، یکیدزن و  رد  هنومن  نیرتـالاب  ناوـنع  هب  ار  همطاـف  دوـخ ، رتـخد 
تظعوم راذنا و  توعد و  يهیاپ  يهمطاف ، هب  رطخ  مالعا  اب  ادخلوسر ، دنک . تیامح  ناشیا  زا  هک  دوب  دهاوخن  رداق  زیخاتـسر ، نیگمهس 

يراک ماجنا  تردق  دوخ ، بوبحم  رتخد  يارب  دمحم ، هک  اغوغ  نآ  رد  هک  دنـشاب  هاگآ  یگمه  ات  دـیناسر ، تیاهن  نیرخآ  هب  ار  راطخا  و 
هک دوبن  يدروم  اهنت  ناتـساد ، نیا  يراـب  [ . 24 . ] دـننکفین یهاـبت  رد  ار  دوخ  رورغ ، هب  و  هحفـص 93 ] دندنبن [  عمط  وا  رد  اجیب  درادـن ،

، تسا هدـیزگرب  راکـشآ  يهنومن  لثملابرـض و  ناونع  هب  ار  همطاـف  دوـخ ، تلاـسر  روـما  ماـجنا  یهلا و  تاـغیلبت  رد  دـیکات  يارب  ربماـیپ 
رب راچانب و  دیسر و  ادخ  لوسر  عالطا  هب  عوضوم  دش ، يدزد  بکترم  مالسا ، نید  هب  فرشت  زا  سپ  شیرق ، نانز  زا  یکی  هک : دناهدروآ 

، دندوب برطضم  تحاران و  تخـس  مکح ، نیا  زا  هک  هلیبق  دارفا  دنیامن . عطق  ار  شتـسد  مرج ، نآ  تازاجم  هب  ات  دش  موکحم  نوناق ، قبط 
بل هماسا  ات  نکیل  دنتخیگنارب . راکنیا  هب  دشیم ، عقاو  لوبق  دروم  ابلاغ  شتطاسو  هک  ار  هماسا  یتح  دـنتفر و  ترـضح  نآ  دزن  تعافـشب ،
چیه رگید  ددرگ ، رداص  نآ  دح  ءارجا  روتـسد  دوش و  حرطم  نم  دزن  یمرج  رگا  هک  وگم ، چیه  هماسا ،» : » دومرف ربمایپ  دوشگ ، تعافـشب 

[ . 25 .« ] دشیم هدیرب  شتسد  درکیم ، نینچ  دمحم  رتخد  همطاف  رگا  هک  نادب  تسین ، نآ  يارب  ياهراچ 

ارهز همطاف  یمارگ  رسمه 

زا شیپ  لاس  هس  تسیب و  لیفلاماع و  زا  مایس  لاس  بجر  هام  مهدزیس  هعمج  زور  هنع ، هَّللایـضر  بلاطیبا  نب  یلع  ارهز ، همطاف  رـسمه 
زگره يو ، زا  سپ  هن  وا و  زا  شیپ  هن  هدیدرگ ، دلوتم  هبعک  رد  هک  تسیدولوم  اهنت  وا ، دوشگ . ناهج  هب  هدـید  هبعک ، يهناخ  رد  ترجه ،

رد وا  تشادـهاگن . هزیکاپ  كاپ و  اهتب ، تدابع  ثول  زا  ار  یلع  ینارون  هیـصان  لاعتم  دـنوادخ  تسا . هدـشن  لیان  راختفا  نینچ  هب  يرگید 
دروآ مالسا  ادخ  لوسر  تسدب  ددرگ ، انشآ  ياهدیقع  هنوگ  ره  اب  شلد  هکنآ  زا  شیپ  دش و  هدرورپ  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ناماد 
سابع نبا  هحفـص 94 ] [ . ] 26 . ] تسا هدـیورگ  مالـسا  نید  هب  غولب ، زا  شیپ  هک  دوـب  یناوـجون  نیتـسخن  ناـخروم ، يهمه  عاـمجا  هب  و 

دوب یـسک  نیتسخن  وا  مجع ، برع و  نایم  زا  تسا : صوصخم  زاتمم و  هدوبن ، هرهب  اهنآ  زا  ار  يرگید  هک  راـختفا  راـهچ  هب  یلع  دـیوگ :
وا دنتخیرگیم ، نارگید  هک  اهرازراک  نآ  رد  دوب و  ادخ  لوسر  رادمچرپ  اهنت  وا  شروی ، گنج و  ره  رد  دارزگ ، زامن  ادـخ ، ربمایپ  اب  هک 

لـسغ ار  ربمایپ  كاپ  مسج  هک  دوب  یـسک  اهنت  یلع  هرخالاب  تشاد و  یگداتـسیا  تمواقم و  ترـضح ، نآ  رانک  رد  هک  دوب  ینامرهق  اهنت 
وا تفای . تفالخ  تمـس  هب  شدـنزرف  هک  دوب  مشاهینب  زا  وناب  نیلوا  دـسا و  تنب  همطاف  بلاـطیبا ، نب  یلع  رداـم  درپس . كاـخ  هب  داد و 

تعیب ربمایپ  اب  هک  دوب  ینانز  نیتسخن  زا  دـسا  تنب  همطاف  دـیآیم . امـش  هب  شدـنزرف  نیرتکچوک  یلع  بلاطوبا و  نادـنزرف  يهمه  رداـم 
رسپ رسمه  ارهز ، همطاف  هب  تبـسن  دومیپیم و  ار  اهنع ، هَّللایـضر  هجیدخ  يهقیرط  نامه  هراومه  دوخ ، یناگدنز  لوط  رد  یلو  دندرک و 
دوب هدرک  تساوخرد  دوخ  ردام  زا  هنع ، هَّللایضر  یلع  درکیم . تدعاسم  کمک و  تیاهن  اهراک  رد  ار  وا  تشاد و  هناردام  يرهم  دوخ ،
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رد ار  ناـن  هیهت  ریمخ و  ندرک و  ایـسآ  راـک  زین  وا  ربارب ، رد  دـنک و  يراـی  هناـخ  جـئاوح  ندوـمن  مهارف  بآ و  ندروآ  رما  رد  ار  ارهز  هک 
يامنهار اهراک  رد  هتسویپ  درکیمن و  راذگورف  یتبحم  چیه  زا  وا ، نادنزرف  ارهز و  هب  تبسن  دسا  تنب  همطاف  دریگ . هدهع  هب  لزنم  لخاد 

رفح ار  وا  ربق  نوچ  درک و  نفک  دوخ  نآ  زا  ینهاریپ  رد  گرم ، زا  سپ  ار  دسا  تنب  همطاف  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب . ناشیا 
تشادرب و هحفـص 95 ] اعدـب [  اهتـسد  هاگنآ  تفخب و  نآ  رد  ءادـتبا  دوخ  تخاس و  ایهم  هدامآ و  ار  نآ  دـحل  دوخ  تسدـب  دـندرکیم ،
.« نادرگ هداشگ  وا  رب  ار  هار  امرف و  نیفت  يوب  دـهد ، تداهـش  دـیاب  هک  ار  هچنآ  زرماـیب و  ار  دـساتنب  همطاـف  مرداـم ، ادـنوادخ ، : » تفگ

شندب رب  ار  دوخ  نهاریپ  يرآ  : » دومرف يدوب . هدومنن  راتفر  نینچ  سک  چیه  دروم  رد  هک  يدرک  يراک  وا  يهرابرد  ، هَّللالوسر ای  دنتفگ :
وا رخآ  دشاب ، ناما  رد  ربق  راشف  زا  و  دنریگن ، گنت  وا  رب  ار  راک  ات  متفخب ، شربق  رد  دنناشوپ و  رد  وا  هب  یتشهب  ياههماج  زا  ات  مدـناشوپ ،

دندناوخیم و بارتوبا  نیرونلاوبا و  نینسحلاوبا ، نسحلاوبا ، ياههینک  اب  ار  یلع  دوب ». نم  هب  تبسن  مدرم  نیرتراکوکین  بلاطوبا ، زا  سپ 
ار تماما  مزال  فاصوا  طئارـش و  هک  اریز  دوب ، وا  يهژیو  ماما  بقل  افلخ  نایم  رد  دوب ، بقلم  نینموملاریما  هردـیح و  یـضترم و  باقلا  هب 

روف دـح و  رد  هنع ، هَّللا  یـضر  یلع  ام  يالوم  رد  ـالاو ، ماـقم  نآ  زارحا  طرـش  نیتسخن  ینعی  ملع ، ناـیم ، نیا  رد  دوب و  اراد  همه  زا  شیب 
ادا هراب  نیا  رد  ار  نخس  قح  دنوادخ ، تساوخ  هب  تشاگن ، مهاوخ  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  هب  صوصخم  هک  باتک  نآ  رد  دشیم و  هدید 
زا ار  وغا  دوب و  رهتـشم  فورعم و  شناد  ملع و  هب  هک  سابع  نب  هَّللادـبع  هک : ددرگیم  يروآدای  لامجا  هب  اـج  نیا  رد  یلو  درک . مهاوخ 

وت و شناد  نایم  هک  دندیـسرپ  وا  زا  یتقو  تسنادیم ، یلع  بتکم  رگاش  ار  دوخ  دندوب ، هداد  بقل  تما  داتـسا  ینعی  همالاربج  ملع  ترثک 
. ایرد ربارب  رد  ياهرطق  تبسن  تفگ : تسا ؟ تبسن  هچ  یلع ، تاهدازومع ، ملع 

یلع لاصخ  فاصوا و 

اما تساوخ  رذع  راکنیا  زا  رارض  دیوگ ، زاب  وا  يارب  یلع  تایصوصخ  زا  ات  تساوخ ، ینانک  هرمض  نبرارض  مانب  يدرم  زا  هیواعم ، يزور 
تخـس نیگمهـس و  يدرم  یلع  هک  دنگوس ، ادـخ  هب  نادـب : سپ  مرادـن ، هراچ  هک  نونکا  تفگ  يو  دـیزرویم . رارـصا  نانچمه  هیواعم 

دیشوجیم ناراسهمـشچ  نوچمه  شبناوج  زا  شناد  درکیم . دادب  يرواد  تفگیم و  تیعطاق  هب  نخـس  دوب ، یهانتمان  یناسنا  دنمورین و 
هحفـص تشاد [ . ناوارف  سنا  نآ  ییاهنت  بش و  اب  دوب و  نازیرگ  تخـس  نآ  رهاظم  اـیند و  زا  دیـشکیم . وترپ  شفارطا  زا  تمکح  رون  و 

دنادرگیمزاب و دنادرگیم و  تریح ، زا  ار  دوخ  ياهتسد  دوب و  رکفت  هشیدنا و  رد  هتسویپ  تفرگیمن و  یگشخ  شکشا  ياههمشچ  [ 96
یکی نوچمه  ام ، نایم  ردنا  دروخیم . رتراوگان  هچ  ره  اذغ  دیـشوپیم و  رتنشخ  هچ  ره  هماج  تشاد . اهنخـس  هنوگ  اوجن  دوخ  سفن  اب 

تباجا ار  نامتوعد  تفریذپیم و  ار  ناماهشهاوخ  مدیسرپیم ، وا  زا  میتساوخیم  هچ  ره  دوب ، زاب  نامیورب  هتـسویپ  شاهناخ  رد  دوب ، ام  زا 
تارج شتبیه  میدوـب ، کـیدزن  وا  هـب  هـکنآ  اـب  تخاـسیم . ناـمهاگآ  نآ  تـقیقح  هـب  مـیدرکیم ، لاوئــس  یعوـضوم  زا  رگا  درکیم .
یمارگ ار  نارادنـید  دندیـشخردیم . رهوـگ  يهتـشر  ود  نوـچ  شیاهنادـناد  دوـشگیم ، مـسبت  هـب  بـل  نوـچ  دوـبریم . ار  ناـمراتفگ 

هب ار  وا  دوخ ، تردق  اب  هک  دندرکیمن  عمط  زگره  نادـنمورین  درکیم ، اهدـش  دـمآ و  هناراوگرزب  نانیکـسم ، ناگراچیب و  اب  تشادیم و 
یکیرات نوچ  هک  مدوب  هدید  ار  وا  هاگیب ، هاگ و  مهدیم : یهاوگ  دندوبن . دیمون  سویام و  هاگ  چـیه  وا  لدـع  زا  ناناوتان  دـنریگ و  یلطاب 

زا درکیم و  ناهنپ  تسد  ود  نایم  رد  هرهچ  نساحم و  هنافئاخ  دندرکیم ، ناهن  هراسخر  نامسآ ، نارتخا  دیـشکیم و  ناهج  رب  هدرپ  بش 
ياـههدرپ رد  شنیگهودـنا  گـنهآ  زونه  هک  ییوگ  وـت  تسیرگیم ، یخلت  هب  دـیچیپیم و  دوـخ  هب  ياهدـیزگرام ، نوـچمه  ادـخ  سرت 

هاگ تشاد . قح  هاگرد  هب  زوسناـج  یعرـضت  و  اراـگدرورپ »، اراـگدرورپ ، : » تشادیمرب کـناب  نوزحم  ياهلاـن  اـب  هک  دراد  نینط  مشوگ 
نم زا  لد  ات  یشوکیم  ياهتـسارآ ؟ نم  بیرف  رهب  زا  نتـشیوخ  و  ياهتفرگ ؟ نم  رب  هار  رـسب  هن ، يرگید  رب  بیرف  ماد  ایند ، يا  : » یتفگیم

نکمم ارم  وت  هب  عوجر  رگید  هک  ماهدـش  ادـج  وت  زا  ناـنچ  هدرک و  هقـالط  هس  کـشیب  ارت  نم  تسین ، نکمم  تاـهیه ، تاـهیه ، يربـب ؟
رپ رود و  هار  كدـنا و  يهشوـت  زا  هآ ، هآ ، تسا ! ریقح  زیچاـن و  هچ  تیاهیـشوخ  تسا ! ار  وـت  هک  هرطاـخمرپ  هاـتوک و  یتـلهم  هچ  تسین .
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ار نآ  يهمه  دندروآیم ، یلع  دزن  یلام  نوچ  هک : تسا  هدروآ  باعیتسا  باتک  رد  ربلادبع  نبا  تسیرگیم . نانچمه  هیواعم  و  ساره !...
. تفاییمن تصرف  نآ  میـسقت  هب  زور  نآ  رد  هکنآ  رگم  دراذگیمن ، یقاب  لاملاتیب  رد  ار  نآ  زا  يزیچ  درکیم و  تمـسق  مدرم  نایم  رد 
درکیمن و هریخذ  يزیچ  زین ، دوخ  یـصاصتخا  لاوـما  زا  يو  هد . بیرف  ار  يرگید  اـیند ، يا  هحفـص 97 ] تفگیم [ : هک  دش  هدید  اهراب 
ار راـگزیهرپ  رادـنید و  مدرم  زج  و  دادیمن ، یـصاصتخا  يهرهب  ار ، دـنواشیوخ  تسود و  دوـمنیم و  شخپ  ناناملـسم  ناـیم  مه  ار  اـهنآ 

يزردنا هظعوم و  ار  امـش  : » تشونیم وا  هب  تفاییم ، یهاگآ  دوخ  لامع  زا  یکی  تنایخ  زا  رگا  دـیزگیمنرب . ینارمکح  يرادـنامرفب و 
مک مدرم  قوقح  زا  هک  ادابم  دـیرب ، تسد  داد  لدـع و  هب  شجنـس ، ساـیقم و  رد  هک  دـیاب  سپ  تسا ، هدیـسرارف  ناـتراگدرورپ  يوس  زا 

رتدنمدوس ار  امـش  تسادخ ، دزن  هچنآ  دینادب  سپ  دـیراد ، نامیا  ادـخ  هب  رگا  دـینک ، یهابت  داسف و  نیمز  يزور  رد  هک  ادابم  دـیراذگ و 
زا هچنآ  دـسر ، وت  هب  هک  نم  يهمان  نیا  کنیا ، منک . ظفح  ناتلامعا ، دـب  جـیاتن  ربارب  رد  ار  امـش  هک  تسین  نآ  تردـق  ارم  دوب و  دـهاوخ 

نامـسآ هب  هدـید  نآ ، زا  سپ  دریگ ». لیوحت  وت  زا  هک  مراد  لیـسگ  ار  یـسک  ات  نک ، تسارح  تیاـهن  تسا ، وت  دزن  هک  ناناملـسم  لاوما 
ار وت  قح  دننک و  متـس  وت  ناگدـنب  رب  ات  مدادـن ، ییاورنامرف  تمـس  ار  ناشیا  نم  هک  یهاگآ  دوخ  وت  ادـنوادخ ، : » تفگیم تخودیم و 
هک تسا  ییاهیتفگش  زا  نوحشم  یلع  یناگدنز  دسیونیم : نینچ  یلع  ناش  رد  هغالبلاجهن  باتک  همدقم  ردیـضر  یفیرـش  دنراذگورف ».

يهدنیوگ رگا  دراپـسیم ، شوگ  تظعوم  دهز و  باب  رد  وا  نانخـس  هب  یمدآ  هک  یماگنه  ، تسا هدشن  هدید  وا  زج  سک  چیه  تایح  رد 
يراک ناهج  رد  شدهز  زج  هک  هتساخرب  یسک  ناج  لد و  زا  نانخس  نیا  هک  درک  دهاوخ  روصت  تسا ، يدرم  هنوگچ  هک  دسانشن  ار  نآ 

ییادـص هن  تسا ، هدـیزگ  يروجهم  نایناهج  زا  یهوک  نماد  رب  اـی  هتفرگ و  ینکـس  ياهبارخ  رد  هتخادرپن ، يزیچ  هب  تداـبع  زج  هدوبن و 
، تسا هدیدرگ  نتشیوخ  سنوم  دوخ  یـسکیب ، زا  هدرپس و  شوگ  دوخ  ياهسفن  زاوآ  هب  ییاهنت ، زا  هتـشگ ، شزاسمد  يرای  هن  هدینش و 

زیخ شتآ  ياـیرد  رد  يریت  نوچ  مه  هتخآ ، ریـشمش  اـب  هک  تسا  يدرم  ظـعاوم ، نیا  زومآدـنپ  نانخـس و  نیا  يهدـنیوگ  هک  زگره ، اـما 
تفرگیم ناج  شزودلد  كوان  كون  زا  دیطلغیم و  كاخ  رب  يوگ  نوچ  اهرس  شغیت  مد  زا  هحفص 98 ] تفریمورف و [  دوخ  گنج و 

يراوخ كاله و  كاخ  هب  ار  راگزور  نانکفالیپ  دومنیم و  رازراـک  ناـنتمهت  اـب  دـنکفایمرد و  هجنپ  نادـنمورین ، اـب  دـناشفایم . دوخ  و 
هدیچ رتکیدزن  نرق  طاسب  قح ، نادرم  مامت  زا  هداهن و  رتارف  زیهرپ  دهز و  مدق  ناراگزیهرپ ، نادـهاز و  يهمه  زا  همه ، نیا  اب  دیـشکیم و 
نانچ هب  ناج  لد و  هدومن و  دادـضا  ناـیم  عمج  نینچ ، نیا  هک  تسا  یلع  يراـصحنا  زیگناتفگـش و  صئاـصخ  زا  رگید  یکی  نیا ، دوب .
نایم هب  شفاصوا  یلع و  زا  نخـس  ناردارب ، رگید  اب  نوچ  هک  هداتفا  قاـفتا  رایـسب  هچ  تسا . هدرک  هتـساریپ  هتـسارآ و  لـیاضف  نساـحم و 

هـشیدنا لئاسم  نینچ  رد  ندوشگ و  تربع  مشچ  بلاطم  نیا  هب  تسا  راوازـس  هچ  يرآ  تسا . هدـیدرگ  رادومن  ناشیا  زا  یتفگـش  هدـمآ ،
، بلاـطیبا نب  یلع  ماـن  همجرت  لـیذ  رد  هیلح ، باـتک  فلوم  ندوـمن ». شواـک  وجتـسج و  اـهنآ  ناـیم  رد  ار  ـالاو  تقیقح  نتـشامگرب و 

نیتسخن ار  قح  باطخ  دوب و  هزاورد  ار  شناد  ملع و  رهـش  دوب ، راـگدرورپ  بوبحم  قح و  رادتـسود  موق و  رورـس  دیـس و  وا  دـسیونیم :
ناراگزیهرپ و ياورنامرف  یلو و  يراب و  هاگرد  نارادربنامرف  رون  دوب و  ناگتفایهر  تیار  تفاییمرد ، یتواکذ  هب  ار  یتراشا  ره  بطاخم ،

رتابیکـش سک  ره  زا  تشاد ، نارگید  زا  رتراوتـسا  یتواضق  نامرف و  داد ، تباجا  خساپ  مالـسا  توعد  هب  همه ، زا  شیپ  نارگداد ، ياوشیپ 
قیاقح زا  دوب ، رویز  بیز و  ار ، نافراع  اوشیپ و  ماما و  ار ، ناراگزیهرپ  ههجو ، هَّللا  مرک  بلاـطیبا  نب  یلع  رتنوزفا . همه  زا  شنادـب  دوب و 

اهتقیقح شـسرپ  زا  شنابز  تشاد و  هنازرف  تخـس  یلد  دوب ، انـشآ  هار  ییامنهر  ار  تفرعم  قیرط  ناگدنور  تفرگیمرب و  هدرپ  دیحوت 
تشادرب و نایم  زا  ار  نیثکان  تفوکب و  ار  الب  هنتف و  ره  يهمـشچرس  تشاد ، نامیپ  دـنب  ياپ  یلد  شوین و  دـنپ  یـشوگ  درکیمن ، یلهاک 

هچرگ دشک ، يزاردب  هتـشر  یلع ، يهرابرد  نخـس  هک  تسا  میب  منآ  زا  تخاس . وربآیب  اوسر و  ار  نیقرام  دومن و  نک  هشیر  ار  نیطـساق 
ات متـساوخ  نکیل  داد ، مهاوخ  صاصتخا  ترـضح  نآ  هب  دنوادخ ، تساوخ  اب  ار  تیبلها  بتک  هعومجم  زا  هحفص 99 ] لقتسم [  یباتک 
هک وا  مه  دوب و  لوسر  ناماد  يهدرورپ  هک  وا  دوب ؟ هک  درک ، شیارهز  يوش  ادخ  ربمایپ  هک  نادرم  درم  نآ  هک  دـنادب  یمارگ  يهدـنناوخ 
نآ دزن  هک  یتاناما  ات  دـش ، رومام  هک  وا  مه  دـهراو و  رطخ  زا  وا  ناج  ات  داهن ، رطخ  رب  ناـج  تفخ و  هب  ربماـیپ  رتسب  رد  ترجه ، بش  رد 
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هب هتفایب و  ار  ربمایپ  يردارب  راـختفا  فرـش و  هک  تسا  يدرم  اـهنت  یلع ، دـنک . ادا  ار  وا  نوید  دـنادرگ و  زاـب  ناـشنابحاصب  دوب ، ترـضح 
یـشناد ریذـپانراکنا و  یتحاـصف  تشاد ، زیگناتفگـش  ییورین  نیگمهـس و  یتعاجـش  قـح ، هار  رد  دـیدرگ ، لـئان  شیرادـمچرپ  تـمس 
اریذـپان نایـسن  ياهظفاح  ار  وا  تشاد . لامکب  یتفرعم  شنیب و  يرواد ، يوتف و  تاررقم  ینید و  فئاظو  ماـکحا و  هب  دوب و  شدـننامهیب 

هناـخ ادـخ  سرت  شلد  رد  تسیرگنیم و  يرازیب  يهدـیداب  نآ ، رهاـظم  اـیند و  هب  دوب ، هدـنکآ  اهـشناد  ملاـعم و  زا  شینهذ  نئازخ  دوب و 
يریبدت لیصا و  ياهشیدنا  هداشگ و  یئور  دوب . هدمآ  درگ  اجکی  وا ، رد  قالخا ، نسح  تمارک و  تواخـس و  تعانق ، يرگداد و  تشاد .

تلیـضف و زا  هیاپ  نادـب  ات  هرخالاب  دوب و  لمعلا  دـیدش  ریگتخـس و  تفاییم ، طابترا  هلالجلج  دـنوادخ ، هب  هک  هچنآ  رد  تشاد ، راوتـسا 
تبـسن نوچ  مه  نتـشیوخ ، هب  ار  وا  تبـسن  دومرف و  شرایتخا  بحاص  داد و  تیالو  تمـس  نانموم  مامت  رب  ار  وا  ربماـیپ  هک  دوب  ناـحجر 

و [ 27  ] رهیطت تایآ  رد  یلع  تسنادیم . هتفای  نایاپ  دوخ  صخـش  رد  ار  تلاسر  توبن و  هک  توافت  نیا  اـب  درک ، مـالعا  یـسوم  هب  نوره 
. دوب ادخ  لوسر  دزن  سک  نیرتبوبحم  وا  هرخالاب  هدش و  یفرعم  ربمایپ  تیبلها  زا  [ ، 28  ] هلهابم

مرکا ربمایپ  كاپ  هیرذ  هلالس و 

دنیآ و ناهج  هب  همطاف  قیرط  زا  اهنت  هحفص 100 ] يوبن [ ، رهطم  هلالس  رهاط و  هیرذ  هک  دوب  هتفرگ  قلعت  نآ  رب  ناحبـس  راگدرورپ  هدارا 
هیرذ و نامه  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هلالـس  دنایورب . دوخ  رد  ار  دجم  فرـش و  دنمورب  تخرد  نآ  بیط ، تبنم  هزیکاپ و  نیمز  نیا 

اریز تسا . يوعد  نیا  رب  هاوگ  نیرتهب  مالسلاامهیلع ، نیـسح  نسح و  هژیو ، هب  ارهز ، دالوا  هب  تبـسن  ربمایپ  صاخ  راتفر  دناهمطاف و  دالوا 
هَّللایضر ارهز  ترضح  دوبن . رتمک  شیوخ  دنزرف  هب  تبسن  يردپ  چیه  زا  هک  دوب  یتفطاع  تبحم و  هنوگ  نآ  ناشیا ، اب  ار  شترـضح  هک 

يهیام رتشیب  هنایم  نیا  رد  هچنآ  دیدرگ و  بیصن  موثلکما  بنیز و  نسحم و  نیـسح و  نسح و  نوچ  هتـسیاش ، ینارتخد  نارـسپ و  ار ، اهنع 
ادـخ لوسر  دـندرکیم . ساسحا  دوخ ، یمارگ  گرزب  ردـپ  يوس  زا  هک  دوب  یفطاوع  نامه  دـشیم ، ناـکدوک  نیا  یتخبکین  تداـعس و 

راکنیا زا  ار  وا  یهلا ، توعد  نیگمهـس  فقاوم  تلاسر و  مهـس  روما  زا  کی  چـیه  یتح  هک  دوب  ناـبرهم  دوخ  رتخد  نادـنزرف  هب  ناـنچنآ 
ياج اههنیـس  رد  ظوفحم و  خـیرات  رد  هدومرف ، شتدالو  کیربت  رد  ای  ناکدوک و  نیا  شزاون  رد  ادـخ  لوسر  هک  هچ  نآ  دـشیمن . عنام 

ار ربماـیپ  كراـبم  بلق  ياـیرد  یناـمداش  رورـس و  جاوما  تفاـی ، راـشتنا  هقیدـص  همطاـف  لـمح  عـضو  نیتـسخن  ربـخ  نوـچ  تسا . هتفرگ 
تفرب و ءامسا  روآ » نم  دزن  ار  مرسپ  : » هک تساوخ  [ 29  ] ءامسا زا  دمآ و  یلع  ماما  يهناخ  ینعی  دوخ  رتخد  يهناخ  هب  ناباتـش  تفرگارف ،
رد ار  دازون  هک  مدوب  هتفگن  رگم  دومرف : ادـخ  لوسر  داد . ترـضح  نآ  تسد  هب  دـندوب ، هدـیچیپ  گنر  درز  ياهچراـپ  رد  هک  ار  كدوک 

نیا شوگ  رد  هک  دوب  ییاوآ  نیتسخن  نیا ، تفگ و  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتسار  شوگ  رد  نآ ، زا  سپ  دیچیپیم . درز  يهچراپ 
ماما ياهدرک ؟ مان  هچ  ار  هدنخرف  دازون  نیا  دومرف : نینموملاریما  یلع  ماما  هب  سپـس  ادخلوسر . شدج  ياوآ  تخادنایم ، نینط  كدوک 

هب و  داهن . وا  رب  نسح  مان  ربمایپ  بیترت  نیدـب  و  دومن . مهاوخن  مادـقا  امـش  زا  شیپ  راـکنیا  رد  زگره  هحفـص 101 ] هَّللالوسر [  ای  تفگ :
هب زگره  نکیل  مهن ، وا  رب  برح  مان  هک  متشاد  رظن  رد  : درک ضرع  ياهداهن ؟ مان  هچ  ار  مرـسپ  دیـسرپ : یلع  زا  زین ، نیـسح  تدالو  ماگنه 
رد يو  هکنآ  زج  دوب ، لاونم  نیمه  هب  لاح  زین  نسحم  دـلوت  رد  راذـگب . نیـسح  ار  وا  مان  دومرف : ربماـیپ  درک . مهاوخن  یتسدـشیپ  راـکنیا 
زا یکی  هک  دش  هدید  دربیم ، اپ  هب  اپ  ار  اهنآ  دوخ ، تسدب  درکیم و  اهـشزاون  ار  همطاف  نادنزرف  ادخ  ربمایپ  [ . 30 . ] تشذگرد یکچوک 

دیناصقریم و ار  وا  ربمایپ  دیسریم و  ترضح  نآ  يهنیس  هب  ات  تفریم  الاب  ادخ  لوسر  مادنا  زا  دوخ ، کچوک  ياهاپ  اب  ناکدوک  نیمه 
: ینعی هقزح  هقزح ، دومرفیم : فیـصوت  ریز  زیمآرهم  تاریبعت  اب  ار ، وا  یکچوک  یهاتوک و  یکدوک ، یخوش و  نابز  هب  درکیم و  شزاون 

الاب شاهناش  رب  ناکدوک  نیا  زا  یکی  دوب و  هدجـس  لاح  رد  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  داـتفایم  قاـفتا  ولوچوک . ولوچوک .
نیمه زا  یکی  رد  دـناوخیم . رتهتـسهآ  ار  زامن  هدومن و  ینالوط  ار  دوخ  دوجـس  ددرگن ، عناـم  شراـک  زا  ار  هچ  هب  هکنآ  يارب  تفریم و 

هک دندید  ار  ترضح  نآ  هک  تسلوقنم  زین  و  تسا ! وت  رتش  کنیا  رتش ، تفگ : هدرک و  ور  كدوک  نآ  هب  باطخلا  نب  رمع  هک  دوب  عقاوم 
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یبوخ ناراکراوس  هچ  امـش  هب ، هب  دومرفیم : دنتفرگیم و  هحفص 102 ] يراوس [  شتـشپ  رب  نینـسح  تفریم و  هار  دوخ  ياپ  تسد و  رب 
نیمز هب  یشزغل  زا  هک  ار  نیسح  ای  نسح  هدمآ و  دورف  ربنم  زا  ترـضح  نآ  هک  دشیم  هاگ  تسا ! یبوخ  رتش  بجع  مه  ناترتش  دیتسه و 

. دنیامش هنتف  امـش  دالوا  لاوما و  هنتف » مکدالوا  مکلاوما و  امنا   » هک هتفگ  تسار  دنوادخ  : » تفگیم تفرگیم و  شوغآ  رد  دوب ، هدروخ 
دینش یتقو  هک  دناهدروآ  زین  و  تسا . هدروآیم  باسح  هب  دوخ  نادنزرف  ار  ناکدوک  نیا  ادخ  لوسر  هک  دوشیم  دافتـسم  نانخـس  نیا  زا 

تحاران وا  يهیرگ  زا  نم  هک  ینادیمن  رگم  دـنکیم ؟ هیرگ  هچب  نیا  ارچ  دومرف : درک و  ادـص  ار  همطاـف  دـنکیم ، هیرگ  اـههچب  زا  یکی 
جئاوح دوخ  دنتـشاد ، روضح  ناشردام  ردپ و  هکنآ  اب  دـینراذگیم و  ناشیا  دزن  ار  بش  ادـخ  ربمایپ  هک  دـش  هدـید  رایـسب  زین  و  موشیم ؟
کـشم زا  تساخرب و  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  درک و  یگنـشت  راهظا  نسح  هک  دوب  اهبـش  نیمه  زا  یکی  دومرفیم ، دـهعت  ار  ناشیا 

زاـب وا ، زا  ار  بآ  ربماـیپ  تفرگب ، ار  بآ  فرظ  دیـسرارف و  نیـسح  دـناشونب ، نسح  هب  تساوـخیم  هک  نیمه  تخیرب ، ياهساـک  رد  بآ 
یهاگ دوب . هتساوخ  بآ  ءادتبا  نسح  رخآ ، دومرف : يرادیم ؟ تسود  رتشیب  ار  نسح  ایوگ  ناجردپ  دیسرپ  همطاف  داد ، نسح  هب  تفرگ و 

میهاوخ ماقم  اج  کی  تمایق ، رد  امـش  نم و  دومرفیم : دروآیم و  درگ  شـشوپ  کی  ریز  ناشنیدـلاو  اب  ار  دوخ  يهداون  ود  ادـخ  ربماـیپ 
هدرک تیاور  دیز  نب  هماسا  زا  يذـمرت  [ . 31 . ] دنتـشادیم زیزع  ردپ ، زا  شیب  یتح  ار ، دوخ  دـج  زین  ناکدوک  شور ، نیمه  هب  و  تشاد .

تسود ار  ناشیا  نم  ادنوادخ  دنتسه ، نم  رتخد  نارسپ  نم و  نارسپ  نانیا  : » دومرف نم  هب  متفر ، ربمایپ  تمدخ  هب  یتجاح  يارب  بشکی  هک 
. دندرکیم باطخ  یفطصملا  نبا  ار ، نیسح  نسح و  هک  دوب  هدش  دای  تاهج  هب  رادب ». تسود  ار  ناشنارادتسود  ناشیا و  زین  وت  مرادیم ،
ای نسحلاابا و  ای  ار  دوخ  ردـپ  دـنتفگیم و  ناجردـپ  تبا ، ای  ار  وا  و  دنتـشاد ، تاـهابم  راـختفا و  دوخ ، دـج  هب  زین  ناـشیا  هحفص 103 ] ] 

یلص ربمایپ  هک  اهنع ، هَّللایضر  بنیز  اما  دندومن . باطخ  تبا  ای  ار ، دوخ  ردپ  رگید  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  اما  دندرکیم ، ادص  نسحلاابا 
بـسحرب هکنآ  زا  سپ  ادـخ  لوسر  رتخد  بنیز  دـشاب . شاهتـشذگرد  رتخد  بنیز ، روآدای ، اـت  دـناوخب ، شماـن  نیا  هب  ملـس ، هیلع و  هَّللا 

زا یکی  هک  ياهبرـض  ببـس  هب  دور ، دوخ  ردپ  دزن  هنیدـم و  هب  هکم  زا  تساوخیم  نوچ  دـش ، ادـج  شکرـشم  رهوش  زا  مالـسا ، ترارقم 
لگ نیموس  بنیز ، يراب  دومن . طقس  تشاد  مکـش  رد  هک  مه  ار  یکدوک  درپس و  ناج  هرخالاب  دروآ ، دراو  شمکـش  هیحان  رب  ناکرـشم 

وا دندمآ . وا  دلوم  کیربت  تینهت و  يارب  هورگ ، هورگ  ادخ ، ربمایپ  باحصا  مشاهینب و  دوشگ ، ناهج  هب  هدید  نوچ  هک  دوب  ارهز  رازلگ 
راـسخر زا  دـیزویم و  تباـجن  زیوـالد  رطع  یگدـنخرف و  میـسن  شاهراوهاـگ  زا  تفکـشب و  ادـخ  لوسر  يهناـخ  رد  هک  دوب  ياهفوـکش 

رهم و زا  ياهلاه  هتـسویپ  تفای و  شرورپ  تمظع  تزع و  فرـش و  دـجم و  تیب  رد  دـیباتیم . شراوگرزب  دادـجا  ءاـبآ و  رون  شناـشخر 
ار وا  نورق  راـصعا و  يهدرپ  سپ  زا  دوب . هدرک  هطاـحا  ار  شدرگ  ادرگ  هداوناـخ ، دارفا  ریاـس  راوـگرزب و  دـج  يوـس  زا  صاـخ  تفطاـع 
. دریگیمارف دوخ  نابرهم  ردام  زا  ار  یناگدنز  هیلوا  سورد  هتـسشن و  ارهز  شرورپ  ناماد  رد  ابیز ، یکرتخد  تروص  هب  هک  دـید  ناوتیم 

بنیز دـباییم . دوخ  ربارب  رد  دروآیم ، دایب  برعلاهریزج  هک  ار  یناراگزومآ  نیرتفیرـش  دراذـگیم ، نوریب  مدـق  هلحرم  نیا  زا  نوچ  و 
يرونخس نادیم  زاتهکی  اورنامرف و  مالسا و  راوسهـش  شردپ ، زا  توبن و  تلاسر و  رادمچرپ  دوخ ، یمارگ  دج  زا  دوب ، هتـسیاش  هک  هچنآ 

هب بنیز و  دننامه  هک  درب  مان  ناوتب  ار  يرتخد  زگره  هک  دوریمن  روصت  تخومایب . ربمایپ  دنمشناد  باحـصا  زا  نینچ  مه  ینادنخـس و  و 
بنیز هک  میتشادیم  تسود  رایـسب  دشاب . هتفای  تسد  دومن ، لصاح  عیفر  تیب  نآ  زا  وا  هک  تیبرت  شنیب و  شناد و  همه  نآ  رب  وا ، رادقم 
هداهنن اپ  یناوج ، نارودـب  زونه  وا  سکع ، هب  نکیل  مینیبب ، ناـمداش  هدوسآ و  هحفـص 104 ] هناخ [ ، نآ  رد  دعاسم ، طئارـش  همه  نآ  اب  ار 

زا یتایآ  توالت  مرگرـس  ردپ  روضح  رد  يزور  دنیوگ : تفای . یهاگآ  دوخ  يهدنیآ  تشونرـس و  دروم  رد  كاندرد  ربخ  نآ  زا  هک  دوب 
شوه هب  دامتعا  اب  دوخ و  رتخد  تالاوس  هب  خساپ  نمض  بسانت و  هب  ردپ  دیامن ، شسرپ  وا  زا  ار  اهنآ  ریـسفت  ات  تساوخ  دوب ، میرک  نآرق 

ياهزور نآ  رد  دیاب  هک  یشقن  هب  هتسشن و  شراظتنا  رد  هک  ینیگمهـس  تشونرـس  زا  ياهمـشرب  ات  تفرگ  میمـصت  وا ، راشرـس  تواکذ  و 
، ناج ردپ  : » تفگ مکحم  يدج و  ینحل  اب  ردپ ، رایـسب  بجعت  نایم  رد  بنیز  یلو  دزاس ، شهاگآ  دـیامن ، افیا  دـهعت و  زیخالب  رطخرپ و 

ردپ دزاس ». ماهدامآ  زیگناساره ، نانچنآ  ياهدنیآ  يارب  ات  دوب ، هتخاس  هاگآ  اهزیچ  نیا  مامت  زا  ارم  مردام  متـسنادیم ، ار  اهنیا  يهمه  نم 
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هب تبـسن  يزوـسلد  رهم و  تدـش  زا  شلد  اـما  تفگن ، چـیه  رگید  دـنکفا و  ریزبرـس  شوماـخ ، تشادـن ، نـتفگ  يارب  ینخـس  رگید  هـک 
، دوـخ هدازردارب  شردـپ  هک  دوـب ، هدیـسر  غوـلب  جاودزا و  نس  هب  هزاـت  بنیز  هلمجلا ، یف  [ . 32 . ] تفوکیم هنیـس  رد  شیوخ ، كرتـخد 
هب شردام  ردپ و  هک  ماگنه  نآ  رد  هَّللادبع  دیزگرب . وا  يرـسمه  يارب  ناراگتـساوخ ، نیتسخن  نایم  زا  ار ، بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هَّللادبع 

راوگرزب و تماهـش و  اب  يدرم  وا  دوب ، هشبح  رد  رجاهم  ناناملـسم  دولوم  نیتسخن  دش و  دلوتم  اج  نامه  رد  ددوب ، هدرک  ترجاهم  هشبح 
هب یتح  یششخب  هکنیا  زا  داهنیمن و  یعقو  نآ  رب  درکیمن و  هشیدنا  دوخ ، تورث  لاوما و  نتفر  تسد  زا  هب  هک  اجنآ  ات  دوب ، عبطلا  یخس 

نایم رد  دیوگ : وا  يهرابرد  هریرهوبا  دوب و  مالـسا  هب  ناگدنورگ  نیتسخن  زا  رفعج  شردپ ، دشیم . نامداش  تخـس  دـنک ، دوخ  نانمـشد 
، ماگنه نیا  ات  ادـخ  لوسر  نامز  زا  دـناهدیدرون ، رد  دوخ  ياپ  ریز  هب  ار  اهنیمز  هدـنار و  اهبکرم  تشپ  رب  هدرک و  ياپ  رب  هزوم  هک  ینادرم 
 ] نوع دمحم ، یلع ، ياهمانب : رسپ  راهچ  ياراد  بنیز  هدنخرف ، جاودزا  نیا  زا  تسا . هدوبن  بلاطیبا  نب  رفعج  زا  رترب  رتالاو و  سک  چیه 

یناوتان و ببس  هب  هَّللادبع  ناشردپ ، یلو  دنتفر ، البرک  هب  نیسح ، ماما  باکر  رد  بنیز  نارـسپ  دیدرگ . رتخد  ود  سابع و  و  هحفص 105 ]
رد دوخ و  ردقنارگ  يولاخ  هار  رد  یگمه  شنارـسپ ، اما  دبای ، روضح  ءالبرک  رازراک  رد  تسناوتن  دـنام و  یقاب  هنیدـم  رد  رفـس ، زا  زجع 
هب ار  بنیز  مشاهینب ، [ 33  ] هلیقع تازرابم  یناگدنز و  خیرات  سک  ره  دندیشون . تداهش  تبرش  يرگید  زا  سپ  یکی  زیخالب ، نیمز  نآ 

دوبیمن بنیز  رگا  تخاس ، اپ  رب  دادترا ، رفک و  هیلع  مالسلاهیلع ، نیسح  هک  یتضهن  هک  دش  دهاوخ  هدیقع  مه  ام  اب  دیامن ، یـسررب  تقد 
تــسد رد  ربماـیپ ، يهداوناـخ  تراـسا  لـحارم  رد  ار  رما  ناـمز  دادیمن و  ماــجنا  ردارب ، تداهــش  زا  سپ  ار  دوـخ  نیگنــس  فئاــظو  و 
تـضهن یگنادواـج  دولخ و  يرآ  دیـسریمن . بولطم  هجیتـن  نینچ  هب  نینوـخ ، زیخاتـسر  نآ  تفاـییمن و  ناـماس  نینچ  نیا  تفرگیمن ،

هدـنیآ ياهلـسن  نورق و  اب  الب ، يهعجاف  نآ  دـنویپ  لاصتا و  هقلح  عقاو :، رد  هک  تسگرزب  يوناب  نیا  یلاـع  تمه  ورگ  رد  اـهنت  ینیـسح ،
رازراک هب  هک  ار  يرکشل  هک  درکیم  دومناو  نینچ  وا  دهد ، هولج  هنوراو  هتخاس و  هبتشم  مدرم  رب  ار  رما  تساوخیم  دیزی  تسا . هدیدرگ 

ناشگندرگرـس و همه  دـناهدروآ ، شروـضح  هب  هـک  اهرـس  نآ  تـسا و  قارع  جراوـخ  زا  یهورگ  عـمقو  عـلق  يارب  هتـشاد ، مازعا  ـالبرک 
ار ماش  هفوک و  مدرم  دوشگب و  نخـس  هب  نینوخ  ناهد  بنیز  هک  دوب  لاوحا  عاضوا و  نیمه  رد  نکیل  تسا . نیملـسم  ياصع  ناگدننکش 
زج دـناهدروآ ، تراسا  رد  ماـش ، اـت  ـالبرک  زا  هک  یناـنز  نیا  دوخ و  کـنیا ، هک  دومن ، مـالعا  ناـنآ  هب  تخاـس و  هاـگآ  لاـح  تقیقح  زا 

. درک هنادواج  تباث و  شنارای  دیزی و  دیلپ  ناماد  رب  ار  عیجف  مرج  نیا  یئاوسر  گنن  راک ، نیا  اب  دنتسین و  ادخ  لوسر  نادناخ  و  نارتخد ،
، ار ربخیب  هتفخ و  راکفا  دز و  وسکی  هب  راک  يور  زا  هدرپ  دومن ، داریا  دیزی  سلجم  رد  ماش و  هفوک و  رد  هک  یغیلب  نانخـس  نمـض  بنیز 

ناهنپ ناناملسم  يهشیدنا  هدید و  زا  ات  دندیشوکیم ، هدوهیب  شنارای  دیزی و  هک  ار  رما  هحفص 106 ] تقیقح [  داد و  يرایشوه  يرادیب و 
يرادهاگن تیلوئـسم  هک  دوب  یـسک  اهنت  بنیز ، يرآ  تخاس . اراکـشآ  الم و  رب  دننکفا ، هابتـشا  يهدرپ  كانلوه  تیانج  نآ  رب  هتـشاد و 

، هنیدـم کنآ ، دـینادرگ . زاب  هنیدـم  هب  هرطاخمرپ  رفـس  نیا  زا  ار  ناشیا  هک  هاگنآ  ات  تفرگ ، هدـهع  هب  ار  وا  نارای  نیـسح و  دالوا  لایع و 
مه نآ  دـنکیم ، لاقبتـسا  یخلت  هب  درادـن ، هارمه  داجـس  نیـسحلا  نب  یلع  زج  يدرم  هک  مغ ، هودـنا و  ناوراـک  نیا  زا  ادـخ  ربماـیپ  رهش 

ناهج رد  مدـق  رگید ، ناماما  وا  تشپ  زا  دریگ و  رارمتـسا  تماـما  اـت  درب ، ردـب  ناـج  ـالب ، هطرو  نآ  زا  داجـس  هک  دوب  دـنوادخ  تساوخ 
، مشاهینب یماگمه  تکرـش و  اب  و  مالـسلاهیلع ، نیـسح  یتسرپرـس  تسایر و  تحت  ار  ناوراک  نیمه  مه ، زور  کی  رهـش ، نیا  دنراذگ .

هتشاذگ یقاب  البرک  مرگ  نیمز  رب  رـسیب  ییاهنت  اب  ار  دوخ  نادیهـش  هک  یلاح  رد  دناهتـشگزاب  نانیا  نونکا ، اما  دوب ، هدرک  عادو  هقردب و 
تاحفـص رب  نید ، هدیقع و  هار  رد  ار  يراکادـف  سفن و  تزع  فرـش و  روطـس  نیرتهوکـش  اب  دوخ ، كاپ  نوخ  اب  هک  ینادیهـش  دـندوب ،

مهف نع  هاـفخ  قدـی  یفخ  فـطل  نم  هَّللا  مک  و  درکیم : همزمز  رایـسب  بنیز  ار  تاـیبا  نیا  هک  دـناهدروآ  [ . 34 . ] دندوب هدز  مقر  خـیرات 
کب تقاض  اذا  یشعلاب  هرسملا  کیتاتف  احابص  هب  ءوست )  ) ءونت رما  مک  یجـشلا و  بلقلا  هبرک  جرف  رـسع و  دعب  نم  یتارـسی  مک  یکزلا و 
فطل نم  مکف هللا  بطخ  بانام  اذا  عزجت  یبنلاب و ال  لسوت  اذا  نوهی  بطخ  لـکف  یبنلاـب  لـسوت  یلعلا  درفلا  دـحاولاب  قثف  اـموی  لاوحـالا 

، یتخس زا  سپ  هک  اسب  هچ  هحفص 107 ] دنناوتان [  نآ  كرد  زا  نارایشوه  هک  تسا  ناوارف  یناهنپ  فطل  ار  دنوادخ  : » همجرت [ 35  ] یفخ
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، شهاگنابـش اما  ینامداشان ، يرما  زا  نادادـماب ، هک  اسب  هچ  تسا . هتفر  ناـیم  زا  هتـسکش  ياـهلد  هودـنا  هک  اـسب  هچ  هدـمآ و  زارف  یتسس 
هب امن . دامتعا  لکوت و  دنمزارف ، ياتکی  دنوادخ  هب  دزاس ، گنت  لاجم  وت  رب  يزور  تالکشم ، رگا  تسا . هدروآ  دوخ  اب  يداش  ترـسم و 

عزج و هب  ارت  يزیچ ، نداد  تسد  زا  هک  دـشابن  تفای . یهاوخ  شناـسآ  یبلط ، وا  زا  نآ ، عفد  هک  لکـشم  ره  هک  وش  لـسوتم  ادـخ  ربماـیپ 
هلـسلس نمـض  رد  ار ، بنیز  ناشخرد  یناگدنز  حرـش  دنوادخ ، تساوخب  و  تسا .» ناوارف  یناهنپ  فطل  ار  دـنوادخ  هک  دـناشک ، یباتیب 

نب رمع  هب  دـمآ و  ایند  هب  بنیز  دـلوت  زا  دـعب  موثلکما ، اما  داد . میهاوخ  لیـصفت  تسا ، شراـگن  تسد  رد  تیبلـها ، يهراـبرد  هک  یبتک 
زج دوب و  نسحم  مانب  وا ، دـنزرف  نیمجنپ  ارهز و  همطاف  رـسپ  نیرخآ  هرخالاب ، و  درواـیب . دـیز  ماـن  هب  يرـسپ  وا  زا  درک و  رهوش  باـطخلا 

یقیقح تیبلها  هرهاط و  هلالـس  دـندوب ، نانیا  درک . زاورپ  نآ ، ماجنا  هب  تایح ، زاغآ  زا  تقیقح ، رد  دـنامن و  هدـنز  [ 36  ] یهاتوک تدم 
هحفص 108] ملس [  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ ، ربمایپ 

ناهج ناوناب  يهمه  رورس  ارهز ،

هراشا

بوـچ راـهچ  رد  اـهتسد  دـمآ و  اـم  يهناـخ  هب  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  يزور  هک : هدـش  تیاور  بلاـطیبا  نب  یلع  زا  - 1
نایم زا  ناحبس  دنوادخ  مکرتخد ، ناگتـشرف ، طبهم  تلاسر و  عضوم  تمحر و  تیبلها  يا  امـش ، رب  مالـس  : » دومرف داهن و  رد  يهناتـسآ 

وا دومن و  باختنا  ار  وت  رـسمه  یلع ، ناشیا ، نایم  زا  رگید ، راب  تخاس ، رختفم  توبن  تعلخ  هب  ار  وا  دیزگرب و  ار  تردـپ  نیمز ، نانکاس 
ناهج نانز  رورس  ود  یتیگ و  يوناب  ربا  ود  ار  امش  درک و  رایتخا  ار  تردام  وت و  راب ، رگید  هس  داد ، رارق  دوخ  لوسر  نیـشناج  ردارب و  ار 
شرع نآ ، زا  سپ  درک . رـالاس  رورــس و  تـشهب  ناـناوج  ماـمت  رب  ار  ناـشیا  دروآ و  رظن  رد  ار  وـت  نارــسپ  راـب ، نیمراــهچ  رد  دوـمرف و 
زورب ات  نادرگ ، هتسارآ  ناشیا  دوجو  رویز  هب  ارم  وا ، نیشناج  یصو و  نادنزرف  ربمایپ و  نارسپ  کنیا  ادنوادخ ، هک  دومن  وزرآ  راگدرورپ 

هـشیاع زا  هیلح ، باتک  رد  - 2 دـنرویز ». بیز و  یگتـسارآ و  اهبل  هرهچ ، رب  هک  نانچ  مه  دنـشاب ، وت  شرع  رگنلود  يهلزنم  هب  زیخاتـسر ،
نانچ دمآرد و  رد  زا  همطاف  هک  میدوب  وا  روضح  رد  دیدرگ ، رجنم  ادخ  ربمایپ  گرم  هب  هک  يرامیب  نآ  رد  هک  تسلوقنم  اهنع ، هَّللایـضر 

ای تسار و  تمـس  رد  تفگ و  شدمآ  شوخ  داتفا ، وا  هب  ربمایپ  مشچ  نوچ  دنکفایم ، هابتـشا  هب  ار  یمدآ  هک  تفریم ، هار  شردپ  دـننام 
، ] ناوناب يهمه  نایم  رد  ربماـیپ  متفگ : وا  هب  دروآرد ، هیرگ  هب  ار  همطاـف  هک  تفگ  ینخـس  وا  شوگ  رد  هتـسهآ  داد و  شیاـج  دوخ  پچ 

همطاف اب  ترـضح  نآ  رگید ، راب  ییرگیم ؟ هچ  زا  رگید  داد ، راختفا  دوخ  يرادزار  هب  ار  وت  متـشاد ، روضح  مهنم  هکنآ  اـب  هحفص 109 ]
رد یسک  اب  ار  ادخ  لوسر  زار  زگره  نم  تفگ : دوب ؟ هچ  بلطم  مدیسرپ : وا  زا  دیدرگ ، نادنخ  رورـسم و  نآ ، زا  هک  درک ، رگید  ییاوجن 

مردپ هک  متـسیرگ  نآ  زا  تفگ : مدومن ، شـسرپ  هراب  نآ  رد  وا  زا  زاب  یتدـم ، زا  سپ  دومن ، تلحر  ربمایپ  يراب  تشاذـگ . مهاوخن  نایم 
یکیدزن يهناشن  نیا ، دومن و  نینچ  رابود  لاسما  درکیم و  هضرع  نم  رب  ار  نآرق  ماـمت  راـب  کـی  لاـس  ره  مالـسلاهیلع ، لـیئاربج  تفگ :

، متسه وت  يارب  هتسیاش  يردپ  نم  شاب ، ابیکش  رابدرب و  نک و  هشیپ  يراگزیهرپ  دومرف : هک  دوب  ببـس  نادب  ماهدنخ  یلو  تسا ، نم  لجا 
هیلع و هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک : تسا  يورم  هـنع ، هَّللایـضر  هریرهوـبا  زا  - 3 یناهج ؟ ناوناب  يوناـب  هک  یتسین  دونـشخ  ناـج ، همطاـف 

همطاف هک  داد  تراشب  ارم  وا  دیآ ، نم  رادیدب  هک  تساوخ  تصخر  دنوادخ  زا  دوب ، هدرکن  رادید  ارم  زونه  هک  دوب  ياهتشرف  دومرف : ، ملس
ناهج ناوناـب  يوناـب  هکنیا  زا  مکرتخد ، تفگ : ار  همطاـف  ربماـیپ  هک  هدومن  تیاور  ربلادـبع  نبا  - 4 تسا . نم  تما  ناوناـب  يهـمه  رورس 

زا یلاما ، باتک  رد  - 5 دوب . دوخ  راگزور  ناوناب  يوناب  وا ، دومرف : ؟ هچ میرم  سپ  ناج ، ردپ  دیسرپ : همطاف  يدرگیمن !؟ دونشخ  یـشاب ،
ایآ دندیـسرپ : تسا . ملاع  نانز  يهمه  رورـس  ناهج و  ناوناب  يوناب  وا ، : دومرف همطاـف  قح  رد  ادـخ  ربماـیپ  هک  هدـش  تیاور  قداـص  ماـما 

رورـس وناب و  همطاف ، مرتخد ، اما  تسا ، نارمع  تنب  میرم  دروم  رد  دـییوگیم  هکنیا  دومرف : تسا ؟ شیوخ  راگزور  ناوناب  رورـس  همطاـف 
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یقت یـشکرزردب و  یطویـس و  لالج  یکبـس و  یقت  دـننام  نیققحم  ءاملع و  زا  يرایـسب  تساه . نارود  يهمه  رد  ناوناب  ناـنز و  يهمه 
هچ مالـسا ، رد  وناب  نیرترب  هک : لاوس  نیا  خـساپ  رد  یکبـس  دـناهدش ، روآدای  احیرـص ، ناهج  نانز  مامت  رب  ار  همطاـف  تیلـضفا  يزیرقم ،

هحفـص زا [  خـساپ  رد  زین ، دوواد  نبا  و  تسا . رتالاو  رترب و  نانز  يهمه  زا  دـمحم ، رتخد  همطاـف ، هک  مدـقتعم  نم  دـیوگ : تسا ؟ یـسک 
زا یـسک  تسین  نکمم  تسا ، هدـناوخ  دوخ  نت  يهراپ  ار  همطاـف  هک  ادـخ  ربماـیپ  يهدومرف  هب  دانتـسا  اـب  تسا : هتفگ  لاوس ، نیمه  [ 110

لوسر دیوگ : اهنع ، هَّللایضر  هشیاع  - 6 [ . 37 . ] دومن سایق  ادخ  لوسر  نت  يهراپ  اب  ناوتیمن  ار  سک  چیه  هک  اریز  دـشاب ، لضفا  همطاف 
هرخالاب تما و  نیا  نانز  رورـس  ناهج و  ناوناب  يوناب  هکنیا  زا  ناج ، همطاـف  دومرف : دـیدرگ ، یهتنم  شتلحر  هب  هک  يراـمیب  نآ  رد  ادـخ 

: دومرف ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ : نیـصح  نب  نارمع  - 7 یتسین !؟ نامداش  یـشاب ، نامیا  اب  ناوناب  ناـیم  رد  وناـب  نیرترب 
نایم رد  وترب  يوناب  وا  مرتخد ، دومرف : هچ ؟ نارمع  تنب  میرم  سپ  دیـسرپ : همطاف  یناهج ؟ يوناب  نیرترب  هک  یتسین  رورـسم  ناج ، همطاـف 

زا ياهنومن  نید ، ره  رد  دـسیونیم : داقع  دومحم  ساـبع  - 8 ینورق . راصعا و  يهمه  يوناـب  نیرترب  هک  ییوت  دوب ، شیوخ  رـصع  ناوناـب 
سیدـقت و لاعتم ، دـنوادخ  زا  ياهناشن  یتیآ و  ناونع  هب  ار  وا  نید ، نآ  ناگدـنورگ  ناوریپ و  هک  دراد ، دوجو  سدـقم  لماک و  نز  کی 

نآ یـسدق و  تروص  نآ  کشیب ، دشاب ، حیـسم  نید  رد  بذهم  سدقم و  يوناب  ارذـع ، میرم  لثملایف ، رگا  لاح ، دـنیامنیم ، بیذـهت 
. تسا لوتب  همطاف  انامه  مالسا ، رد  تراهط  لامک و  يهنومن  يوناب 

تسا هدرک  تیاور  ارهز  همطاف  هک  یثیداحا ،

یتمـسق هدینـش و  ربمایپ  نابز  زا  دوخ  اهنآ ، زا  یتمـسق  هک  دوب  هدرک  ذـخا  یناوارف  ثیداحا  دوخ ، ردـپ  زا  اهنع ، هَّللایـضر  ارهز  ترـضح 
نسح نوچ  یناسک ، لاح  نیع  رد  تسا و  هدومنیم  تئارق  دندوب ، هدرک  هدامآ  وا  يارب  ترضح  نآ  روتـسدب  هک  ییاههتـشون  زا  ار  رگید 
کی ره  مهنع ، هَّللایـضر  عفارما ، یملـس  کلام و  نب  سنا  هملـسما و  هشیاع و  نیـسحلا و  تنب  همطاـف ، بلاـطیبا و  نب  یلع  نیـسح و  و 

لئاسم و نآرق و  مولع  زا  يرایـسب  رب  ارهز  همطاف  اـهنیا ، زا  هوـالع  دـناهدرک . هحفـص 111 ] تیاور [  ذـخا و  وا  زا  یثیداـحا  دوخ ، يهبونب 
شناد ملع و  ناتـسپ  زا  ار  وا  دـنوادخ  يرآ  تسنادیم . زین  نتـشون  ندـناوخ و  تشاد و  هطاحا  یهاگآ و  نیـشیپ ، عیارـش  نایدا و  بلاطم 

رد دـنریگهرهب و  اهنآ  زا  همطاف  ات  دـندوب ، هدروآ  مهارف  بوتکم ، تروص  هب  یبلاطم  ادـخلوسر ، شردـپ ، ناـمرف  بسحرب  دوب و  هدرورپ 
، تراهط يوقت و  شاداپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  نادناخ  نآ  زا  ارهز  ترـضح  دـیامن . لصاح  یهاگآ  تراصب و  دوخ ، يویند  ینید و  روما 
، ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  دوخ ، ردـپ  زا  همطاف  هک  هچنآ  زا  یخرب  کنیا  و  دوب ، هداد  ناشیهاگآ  هطاـحا و  اهـشناد  مولع و  رب 

ینابرق تشوگ  مکح  زا  متفر و  هشیاع  دزن  هک  هدرک  تیاور  دوخ  ردام  زا  نامیلسیبا  نب  نامیلس  - 1 میروآیم . الیذ  تسا ، هدرک  تیاور 
زا بلاـطیبا  نب  یلع  یتـقو  هک  اریز  داد ، هزاـجا  اهدـعب  یلو  دومرفیم ، یهن  اـهنآ  ندروخ  زا  ادـتبا  ربماـیپ ، تفگ : مدوـمن ، شـسرپ  وا  زا 

، اهتـشوگ نینچ  ندروخ  زا  ادخ  لوسر  رگم  دیـسرپ : یلع  دوب ، هدومن  مهارف  ینابرق  تشوگ  زا  یئاذـغ  وا  يارب  همطاف  هتـشگزاب و  يرفس 
یعنام دومرف : ربمایپ  درک ، شـسرپ  هلئـسم  مکح  زا  دمآ و  ربمایپ  دزن  یلع  داد ، هزاجا  اهدـعب  یلو  ارچ ، تفگ : همطاف  تسا ؟ هدومرفن  یهن 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  ارهز  همطاف  دوخ ، هدج  زییا  نیسحلا  تنب  همطاف  - 2 ییامن . فرصم  اهنآ  زا  هجحلايذ  ات  هجحلايذ  زا  هک  درادن 
ارم ادنوادخ ، تفگیم : داتسرفیم و  درود  تاولص و  دمحم  رب  دشیم ، دراو  دجـسم  هب  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نامز  ره 

ار دوخ  لضف  ياهرد  زرمایب و  ارم  ادـنوادخ ، تفگیم : تشگیم ، جراخ  نوچ  اشگب و  نم  يور  رب  ار  شیوخ  تمحر  ياـهرد  زرماـیب و 
زا همطاف  زین  و  - 4 تسا . هدومن  لقن  نومضم  نیمه  هب  رگید  یتیاور  ارهز  ترضح  زا  نیسحلا  تنب  همطاف  زاب  و  - 3 نادرگ . هداشگ  نم  رب 

یلع مالـسلا  هَّللا و  مسب  تفگیم : تـفریم ، دجـسم  هـب  ادـخ  هحفـص 112 ] ربمایپ [  نوچ  هک  دـنکیم ، لـقن  ارهز  ترـضح  دوخ ، هدـج 
: تفگیم هک  دـنکیم  لقن  امهنع ، هَّللایـضر  همطاف  زا  یلع  - 5 اـشگب . نم  رب و ي  ار  تتمحر  باوبا  زرماـیب و  ارم  ادـنوادخ ، هَّللالوسر ،
-6 دوشیم . بوسحم  رمخ  ياهدننکتسم  ره  تسا و  مارح  يرکسم  ره  ردپ ، زیزع  يا  دومرف : ملس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مردپ ،
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کی رگید  یلع  يهناخ  رد  ناج ، ردپ  متفگ : مالـس ، زا  سپ  متفر و  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دزن  يزور  : » هک هدش  تیاور  همطاف  زا 
. یبآ هن  یئاذغ و  هن  يرتش ، هن  میراد و  يدنفـسوگ  هن  تسا ، هدیـسرن  وا  بل  هب  یئاذغ  هک  تسا  زور  جنپ  دوشیمن و  ادیپ  مه  مدـنگ  هبح 
ود نایم  رد  یگنـس  هک  متفای  ناهگان  مدرک و  نانچ  هن . نم  تشپ  رب  نهاریپ  ریز  ار  دوخ  تسد  ایب و  کـیدزن  مرتخد ، دومرف : ادـخ  ربماـیپ 

تـسا هام  کی  مه ، نم  يهناخ  رد  مرتخد ، دومرف : مدروآرب ، داـیرف  نم  دوب ، هتـسب  مکحم  دوخ  يهنیـس  هب  ار  نآ  هک  تشاد  رارق  وا  فتک 
هک دوب  هلاس  هدزاود  يرـسپ  وا ، تسا ؟ یتلزنم  ماقم و  هچ  ار  یلع  هک  ینادیم  ناـج ، همطاـف  هدـشن ، هتخورفا  اذـغ  نتخپ  يارب  یـشتآ  هک 
هب ار  ناشکندرگ  ناعاجـش و  هک  دوبن  هلاس  هدزون  زا  شیب  دزیم و  ریـشمش  نم  تیامح  رد  یگلاس ، هدزناش  رد  درکیم و  لفکت  ارم  روما 

تفرگرب و یگلاـس  دـنچ  تسیب و  هب  ربـیخ  زا  رد  دربیم و  نم  لد  زا  هودـنا  مغ و  هک  دوب  هلاـس  تسیب  زونه  دیـشکیم و  كـاله  كاـخ 
رون زا  هناخ  هک  یتفگ  دمآ ، یلع  دزن  هناخ  هب  نامداش  دیـشخردب و  ارهز  يهراسخر  ردپ ، ياههتفگ  زا  دندوبن ». وا  مزر  فیرح  درم  هاجنپ 

كانبات و نینچ  ياهرهچ  اب  هک  دـش  هچ  يدوبن ، نینچ  نیا  یتفر ، هک  اـجنیا  زا  ادـخلوسر ، رتخد  يا  دیـسرپ : یلع  دـش ، هتفاـترب  شاهرهچ 
دنب دوخ  ياپرس  ترسم ، زا  هک  اجنآ  ات  تفگ ، اهنخس  نم  اب  وت ، لئاضف  زا  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ : یتشگزاب ؟ نامداش 

، همطاف يا  دومرف : ادخ  لوسر  مردپ ، تفگ : هک  هدرک  تیاور  همطاف  دوخ ، ردام  زا  هنع ، هَّللایضر  نیـسح  - 7 مدمآ . زاب  وت  دزن  ات  مدوبن ،
شتآ رد  تسا  یتخرد  نآ ، هک  نیزگ  يرودلخب  زا  دنیشنن ، هحفص 113 ] ناراوگرزب [  نماد  رب  هک  تسا  یگنن  نآ ، هچ  زیهرپب ، لخب  زا 

اب هتـسویپ  هک  داب  وت  رب  دـناشک ، شتآ  نوردـب  اـت  ار  وا  دزاـی ، تسد  نآ  زا  یخاـش  هب  سک  ره  هدیـشک ، اـیند  نیا  رد  اـههخاش  هدـییور و 
تـشهب ات  ار  وا  دنز ، گنچ  نآ  زا  یخاش  رب  هک  سک  ره  هدرتسگ و  ایند  رب  اههخاش  هک  یتشهب  تسا  یتخرد  زین  نآ  هک  یـشاب ، تواخس 

، هعمج زور  رد  دومرف : هک  مدینش  ادخ  لوسر  مردپ ، زا  هک  هدومن  لقن  اهنع ، هَّللایـضر  همطاف  زا  نیـسح  زین  و  - 8 درک . دهاوخ  ینومنهر 
؟ تسا تعاس  مادک  نآ  مدیسرپ  دومرف  دهاوخ  اور  ار  شتجاح  دنک ، بلط  دنوادخ  زا  يزیچ  تقو ، نآ  رد  ناملسم  رگا  هک  تسا  یتعاس 
رب ات  دوب ، هداد  نامرف  ار  دوخ  مالغ  همطاف ، هک  دوب  تهج  نیا  زا  و  دوشورف . برغم  قفا  رد  همین ، اـت  دیـشروخ  صرق  هک  ناـمز  نآ  تفگ :

هَّللایضر نیسح  رتخد  يرغص ، همطاف  - 9 دنک . اعد  ات  دزاس  هاگآ  ار  وا  دورورف ، قفا  رد  همین  ات  دیـشروخ  هک  هلگ  نآ  دـشاب و  بقارم  ماب 
يهنارک رد  نم  نادـنزرف  زا  رفن  تفه  دومرف : نم  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ارهز  همطاف  شرداـم ، زا  زین  وا  و  دوخ ، ردـپ  زا  اـمهنع ،

دنهاوخن تسد  زگره  یلاع  تلزنم  نآ  هب  زین ، ناگدنیآ  هدیـسرن و  ناشیا  يالاو  ماقم  هب  ناگتـشذگ  هک  دـیدرگ  دـنهاوخ  نوفدـم  تارف ،
همه زا  نانآ  نم ، تما  نایم  رد  دومرف : مردـپ  هک  هدرک  لقن  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف ، زا  رکاسع  نبا  - 10 تفای .

نخـس رد  دننکیمرب و  رد  روجاروج  ياههماج  هدروخ و  گنراگنر  ياهکراوخ  دنرورپیم ، تمعن  زان و  رد  نتـشیوخ  هک  دـنرتهیامورف ،
، مهنع هَّللایـضر  ارهز  همطاف  شردام ، را  زین  وا  دوخ و  ردپ  زا  يرغـص  همطاف  زین  و  - 11 دنیامنیم . ءازهتسا  هیرخـس و  ار  نارگید  نتفگ ،

یلو دـنکیم  تاـهابم  راـختفا و  يو  هب  هک  تسا  یناـشیوخ  زا  يربماـیپ  ره  دومرف : ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور 
نسح و قافتا  هب  هک : تسا  لوقنم  ارهز  همطاف  زا  همامالا  لـئالد  باـتک  رد  - 12 دننمراختفا . يهیام  هک  دناهمطاف  نادـنزرف  نم ، ناشیوخ 
ود کنیا  ادخ ، لوسر  هحفـص 114 ] يا [  متفگ . هتفر و  دوب ، هدیمرآ  گرم  يرامیب  رتسب  رد  هک  ادخ  لوسر  مردـپ ، تمدـخ  هب  نیـسح ،
زا دوجو ، تأرج  نیـسح ، ییاقآ و  تبیه و  نسح ، ارچ ، دومرف : یهد ؟ ياهرهب  ناشیا  هب  دوخ  ثاریم  زا  هک  یهاوخیمن  دنتـسه ، نم  رـسپ 

. درب دنهاوخ  ثرا  هب  نم 

همطاف ترجه 

، فوع نب  ورمعینب و  ياههناخ  رد  هنیدم و  رهـش  جراخ  ءابق  مانب  یلحم  رد  هکم ، زا  ترجه  زا  سپ  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هکنآ زا  شیپ  دومرف : دشن و  یـضار  راک  نیا  هب  ادخ  ربمایپ  نکیل  دـندرگ ، رهـش  دراو  هک  تشاد  لیم  وا  هارمه  قیفر و  هچرگ  دـمآ ، دورف 
يارب ياهمان  یثیلدقا ، یبا و  هلیـسو  هب  نآ ، زا  سپ  تشگ . دـهاوخن  دراو  هنیدـم  هب  دـنوش ، قحلم  امب  همطاف  مرتخد ، یلع و  میومع ، رـسپ 
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زا هنابش  شنارای  ات  دومرف : دیسر ، یلع  هب  همان  نوچ  دیامن . تکرح  هنیدم  فرط  هب  همان ، ندیسر  ضحم  هب  هک  داد  روتسد  تشونب و  یلع 
دوخ و ردام  دـسا ، تنب  همطاف  ادـخ و  لوسر  رتخد  همطاف ، اب  دوخ  دـننک و  لزنم  يوطيذ  مانب  یلحم  رد  رهـش ، نوریب  هدـش ، جراخ  هکم 

لوسر مالغ  نمیاما  رـسپ  نمیا ، دـش و  نوریب  هکم  زا  دـندرکیم ، ریبعت  همطاف  عمج  مطاوف ، ار  ناشیا  هک  بلطملادـبع  نبریبز  تنب  همطاـف 
دشاب و نانز  بظاوم  ات  داد  روتـسد  وا  هب  یلع  دناریم ، دنت  ار  اهبکرم  دقاووبا  دندیدرگ . هارمه  ناشیا  اب  زین ، وا  کیپ  دـقاو ، وبا  ادـخ و 

رافک دومرف : ادخ  ربمایپ  هک  اریز  سرتم  تفگ : یلع  دنزیخرب . ام  يوجتـسج  هب  هک  مسرتیم  تفگ : دـقاووبا  دـنکفین . تمحز  هب  ار  ناشیا 
کیفکی اکنض  عفراف  هَّللا  الا  سیل  دومن : منرت  تیب ، نیا  هب  دروآ و  هار  هب  هتـسهآ  ار  نارتش  دیناسر و  دنناوتن  یبیـسآ  هتفاین و  تسد  نم  رب 

.« دومرف دهاوخ  تیافک  ار  وت  لکـشم  راگدرورپ ، هک  رادوکین  شیوخ  نامگ  تسین ، دـنوادخ  زج  زیچ  چـیه  : » ینعی اکمها  ام  سانلا  بر 
، هکم یلیم  هدزاود  رد  لـیبج ، هب  یلوقب  و  هحفص 115 ] دیـسر [  هنیدم  هکم و  هار  نایم  لزانم  زا  یکی  نانحـض ، هب  ات  دیربیم  هار  ناوراک 
رد دندوب ، ناوراک  نیا  يوجتسج  رد  هک  هکم  رافک  دمآدورف ، تسا ، هدرازگ  زامن  اج  نآ  دجـسم  رد  ادخ  ربمایپ  هک  میمغ  مانب  یلحم  رد 

روتـسد یلع  دنتفرگب ، ناشیا  رب  هار  هیما ، نب  برح  مالغ  حانج  یهارمه  هب  رادباقن  راوس  درم  تشه  دندرک . دروخرب  ناشیا  اب  لحم ، نیا 
: دنتفگ داتسیاب . ناشیا  ربارب  رد  یلع  دندمآ ، کیدزن  حلسم  نادرم  دروآدورف . ار  نانز  دوخ ، دنناباوخب و  ار  اهرتش  دقاووبا  نمیا و  ات  داد ،
: دـنتفگ دـش ؟ دـهاوخ  هچ  مدرگن ، زاب  رگا  تفگ : یلع  درگزاب ... یناـهرب ؟ ار  دوخ  ناـنز  نیا  اـب  یناوتیم  هک  ياهدرک  روصت  راـکم ، يا 

یلع دنتفر . اهرتش  فرط  هب  ناراوس  تسا . ناسآ  یـسب  ام  يارب  راکنیا  درب و  میهاوخ  هکم  هب  ار  ترـس  ای  دـنادرگ و  میهاوخ  تزاب  ارابجا 
همین ودب  نانچنآ  ار  وا  دوخ ، غیت  اب  دیشک و  رانک  يو  تبرـض  زا  ار  دوخ  وا  درک ، یلع  تلاوح  يریـشمش  حانج  تفرگب ، ناشیا  رب  هار  رس 

دیشورخیم و درب و  هلمح  وا  ناهارمه  رب  نیگمـشخ ، يریـش  نوچمه  هدایپ و  نآ ، زا  سپ  دیـسرب . يو  بسا  تشپ  ات  شریـشمش  هک  درک 
هک دیریگیم  هزرابم  يهدنـشوک  مدرم  رب  هار  رـس  : » ینعی دحاولا  ریغ  دبعا  تیلا ال  دهاجملا  دـهاجلا  لیبس  اولخ  دـناوخیم : نینچ  يزجر 
رب رذگرد و  ام  زا  ایب و  بلاطیبا ، رسپ  يا  دنتفگ : دندش و  هدنکارپ  لاح ، نآ  هدهاشم  زا  نادرم  متـسرپیمن ». اتکی  يادخ  زج  زگره  نم ،
نم هب  دـنک ، ردـه  شیوخ  نوخ  ات  دـهاوخیم  هک  سک  ره  نونکا  موریم ، دوخ  مع  رـسپ  ردارب و  يوس  هب  نم ، دومرف : یلع  ياشخبب . ام 

لزنم هب  ات  دومیپیم ، هار  حتاف  زوریپ و  دوخ ، دندروآرد و  هار  هب  ار  نارتش  ات  داد ، روتـسد  نمیا  دـقاووبا و  هب  نآ ، زا  سپ  دوش و  کیدزن 
دندش قحلم  ناشیا  هب  دندوب ، رتناوتان  هک  ناناملسم  زا  یخرب  ات  دندرک ، گنرد  زور  کی  بش و  کی  اجنآ ، رد  هدیسر و  نانحض  زا  دعب 

زا سپ  دـندروآ و  زورب  قح ، تدابع  زامن و  ادـخ و  رکذ  اب  ار  بشنآ  دـشیم ، هدـید  زین  ادـخ  لوسر  زینک  نمیاما ، هورگ ، نیا  نایم  رد  و 
یلع و ناوراـک  هکنآ  زا  شیپ  دنتـشگ . کـیدزن  هنیدـم  هـب  اـت  دـندومیپ ، هار  اـهزور  اهبـش و  ناـنچمه  دـنداتفا و  هارب  دادـماب ، زاـمن  يادا 

یلع ادوعق و  امایق و  هَّللا  نورکذی  نیذلا  : » دـش لزان  ادـخ  ربمایپ  رب  هفیرـش  هیآ  نیا  دیـسرارف ، ادـخ  هحفـص 116 ] لوسر [  دزن  ناهارمه ،
ورجاه نیذـلاف  ضعب  نم  مکـضعب  یثنا  رکذ و  نم  مکنم  لماع  لمع  عیـضا  ـال  ینا  مهبر  مهل  باجتـساف  دـیامرف : هک  اـجنآ  اـت  مهبونج ...

نم اباوث  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  یف  مهنلخد  مهتائیس و ال  مهنع  نرفکال  اولتق  اولتاق و  یلیبس و  یف  اوذ  وا  مهراید و  نم  اوجرخاوا 
هب هب و  هتسشن  هداتـسیا و  ار  يادخ  هک  یناسک  : » ینعی دیجم  نآرق  نارمع  لآ  هروس   195 تایآ 188 - باوثلا ». نسح  هدنع  هَّللا  هَّللادنع و 

ار ام  تسا ، رتیکاپ  ياهدیرفاین ، هدوهیب ، هب  ار  اهنیا  اراگدرورپ ، دنیوگب )  ) دنشیدنیب و نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  رد  دننک و  دای  هتفخ ، ولهپ 
يراکدـم روای و  ار ، نارگمتـس  ياهتخاس و  شراوخ  نوبز و  ینکفارد ، خزود  هب  هک  ار  هک  ره  اراگدرورپ ، رادـهاگن -. خزود  باذـع  زا 

نامیا زین ، ام  دـیروایب ، نامیا  شیوخ  راگدرورپ  هب  هک  دوب  هتـشادرب  ادـن  ناـمیا  هب  هک  میدینـش  ار  قح )  ) يداـنم اـم  اراـگدرورپ ، تسین -.
ناگداتسرف هلیسوب  هک  ار  هچ  نآ  اراگدرورپ ، ناریمب . نامناکین  اب  رادهدیـشوپ و  ار  ناماهیدب  زرمایب و  ار  نامناهانگ  اراگدرورپ ، میدروآ .

دومرف ناشتباجا  راگدرورپ  سپ ، تسکـش . یهاوخن  نامیپ  وت  هک  زاسم  نامیاوسر  زیخاتـسر  زور  نک و  اـطع  اـم  هب  يدومرف ، هدـعو  دوخ 
نیا زا  ناتدرم  نز و  نایم  . ) دـیرگیدکی سنج  زا  یگمه  هک  درک  مهاوخن  هابت  نز ، هچ  درم و  هچ  ار ، امـش  زا  یلماع  چـیه  لمع  نم ، هک :

هتـشک هدومن و  رازراک  هدیـشک و  رازآ  نم ، هار  رد  دناهدش و  هدنار  شیوخ  نطو  زا  هدرک و  ترجاهم  هک  یناسک  تسین ) یتوافت  تهج ،
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شاداپ هک  ادخ  بناج  زا  یشاداپ  تسا ، ناور  نآ  رد  اهیوج  هک  مهدیم  ياج  ناشاهتشهب  هب  مرادیم و  هدیشوپ  ار  ناشناهانگ  دناهدش ،
يرشی نم  سانلا  نم  و  : » درکیم توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا ». هحفص 117 ] دنوادخ [  دزن  کین 

( زیچ همه   ) هـک دنتـسه  یناـسک  مدرم ، ناـیم  رد  : » ینعی دـیجم  نآرق  هرقب  هروـس  هیآ 203  داـبعلاب .» فور  هَّللا  هَّللا و  هاـضرم  ءاـغتبا  هـسفن 
ارهز ندید  زا  مرکا  ربمایپ  هکنآ ، هصالخ  تسا ». نابرهم  رایسب  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  دنـشورفب و  ادخ  ياضر  ربارب  رد  ار  نتـشیوخ 

، تسا نم  ملع  ثراو  نم و  ردارب  درم ، نیا  دومرف : تفرگب و  ار  یلع  تسد  هاگنآ ، و  دیسوبب ، ار  وا  دش و  نامداش  رایـسب  اهنع ، هَّللایـضر 
بویاما يهناـخ  هب  ناوارف ، مارتحا  اـب  ار  همطاـف  يراـب ، تشاد . دـنهاوخ  نکـسم  نم  راـنک  رد  نم و  یتـشهب  خاـک  رد  ارهز ، مرتـخد ، وا و 

سیق رتخد  يو ، دندرکیم . باطخ  شاهینک  نیمه  اب  اهنت  ار ، وا  دوب و  جرزخ  هفیاط  زا  وناب ، نیا  دندروآ ، دورف  بویاوبا ، رسمه  يراصنا ،
دـحاو و ردـب  هبقع و  ياهدربن  رد  هک  تسا  راجنلاینب  هفیاط  زا  دـیز و  نب  دـلاخ  بویاوبا ، کچوک  ماـن  تسا . سیقلايرما  نب  رمع و  نب 
زا تفرگ و  رارق  یلع  نرادتـسود  ناراـی و  فص  رد  ترـضح ، نآ  تلحر  زا  سپ  دوـب و  هارمه  ادـخ  ربماـیپ  اـب  فـقاوم ، رگید  قدـنخ و 
رد یتح  دوب ، داهج  رد  هتسویپ  وا ، تسا . رامش  هب  ناورهن  دربن  نازاتشیپ  زا  تشاد و  تکرش  نیفص  لمج و  گنج  رد  دش و  يو  ناکیدزن 
ات تساوخ  يو  زا  درک و  تدایع  وا  زا  دـیزی  دـش و  رامیب  اقافتا  یلو  تیلاعف  مور ، ضرا  گنج  رد  دـیزی  شرـسپ ، اب  هارمه  هیواعم ، ناـمز 
هک اجنآ  ات  دوش و  راوس  دوخ  كرم  رب  يو ، تشذگرد  زا  سپ  هک  تساوخ  دیزی  زا  بویاوبا  دیامن . مالعا  دراد ، یشرافس  یتجاح و  رگا 
هک نانچ  نآ  يو ، گرم  زا  سپ  دیزی  ددرگزاب . هدرپس و  كاخ  هب  اج  نامه  رد  ار  وا  دزات و  شیپ  نمـشد  ياهنیمزرـس  رد  تسا  نکمم 
زا سپ  وا  ربق  دـندرپس . هحفـص 118 ] كاخ [  هب  يرجه  لاس 51  هب  هینطنطـسق  رهـش  یکیدزن  رد  ار  وا  دومن و  راـتفر  دوب ، هدرک  تیـصو 
هک تسا  روهـشم  نینچ  دـندیبلطیم و  تجاح  هتفر و  وا  كاـخ  تراـیز  يارب  هورگ ، هورگ  و  دـش . نادـنمتجاح  ناراـمیب و  رازم  يدـنچ ،

، نآ رانک  رد  هدرک و  انب  وا  روک  رب  يدبنگ  دش ، هدوشگ  حـتاف  دـمحم  تسدـب  رهـش  نیا  هک  لاس 857  رد  دـندیدرگیم . زین  اور  تجاح 
تسد زا  ار ، ینامثع  تلود  سسوم  نامثع ، ریشمش  هاشداپ ، دنتفرگیم و  تعیب  مدرم  زا  اج  نآ  رد  ینامثع  نیطالس  هک  دنتخاس  يدجسم 

رد ربمایپ ، رتش  نوچ  دمآدورف ، بویاوبا  نیمه  يهناخ  رد  دورو ، ءادتبا  رد  زین  ادخ ، ربمایپ  تسبیم . نایم  رب  تفرگیم و  دجـسم  نآ  ماما 
دمحم اذبح  ای  راجنلا  ینب  نم  راوج  نحن  دندناوخیم : هنارت  نانزفد ، دنتخیر و  نوریب  اههناخ  زا  راجنلاینب  ناکزینک  داتـسیاب ، وا  يهناخ 
نیدـب يزور  مالـسا ، خـیرات  رد  و  تسا ! هتفریذـپ  ار  ام  یگیاسمه  دـمحم ، هک  یتداعـس  هچ  میراجنلاینب و  ناـکزینک  اـم  ینعی : راـج  نم 

يداش رون و  قرغ  رهش  مامت  زور  نآ  دش ، دراو  هنیدم  هب  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  يزور  دوشیمن ، هدید  یناشخر  ییابیز و 
اب هجیدـخ ، تلحر  زا  دـعب  ادـخ  لوسر  يراب ، دومن . لزنم  يراصنا  بویاوبا  يهناخ  رد  همطاف  شرتخد ، اب  هام ، تفه  کیدزن  ربماـیپ  دوب .

لقن اج  نآ  هب  همطاـف  اـب  زین ، دوخ  دومن و  ررقم  وا  تنوکـس  يارب  هنیدـم ، رد  ياهناـخ  درک و  جاودزا  شیرق  هفیاـط  زا  هعمز  رتخد  هدوس ،
، ترـضح نآ  يدـنچ ، زا  سپ  درکیم . تیاعر  لیم  اب  ار  وا  ياههتـساوخ  دوب و  نابرهم  رایـسب  همطاف  هب  تبـسن  هدوس  دومرف . ناکم  لـقن 
، ادخ ربمایپ  دیوگ : يو  دش . لقتنم  هملسما  يهناخ  هب  همطاف  راب ، نیا  دروآرد . شیرق  يرـسمه  هب  ار  یـشیرق  یموزخم  هیما  رتخد  هملـسما 

یگدـنز لـئاسم  بادآ و  رد  ار  وا  اـت  متـشاد  شـشوک  مه  نم  دراذـگاو و  نم  هب  ار  همطاـف  شرتخد ، روما  يهمه  نم ، اـب  جاودزا  زا  سپ 
 ] هملـسما يهناخ  رد  نامز ، نآ  زا  همطاف  دوب . رتهاگآ  رتاناد و  نم  زا  روما ، ماـمت  رد  وا  هک  دـنگوس  ادـخب  اـما  منک ، یئاـمنهار  تلـالد و 

اجنآ زا  ربمایپ  دمآ  تفر و  هک  دوز  رد  عقاو  یلقتسم  يهناخ  هب  درک و  جاودزا  بلاطیبا  نب  یلع  اب  هکنآ  ات  تشاد  تنوکس  هحفص 119 ]
عقاو روز ، اب  هجاوم  هناوتسا  تشپ  رد  هک  ینوتـس  يوربور  زامن  باوث  زا  نامز ، دابع  احلـص و  مایا ، يهتـشذگ  رد  و  دومن . ناکم  لقن  دوب ،

زا یلع  دوب و  هدش  عقاو  همطاف  يهناخ  ناتـسآ  اج ، نامه  رد  هک  اریز  دنتخادرپیم ، زامن  تدابع و  هب  اجنآ  رد  دندرکیمن و  تلفغ  هدـش ،
، امش رب  مالس  : » دومرفیم داهنیم و  رد  نیمه  بوچ  راهچ  رد  تسد  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  درکیم و  دمآ  تفر و  رد  نیمه 
تیبلالها و سجرلا  مکنع  بهذـیل  هَّللا  دـیری  امنا  : » درکیم توـالت  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  نآ ، زا  سپ  و  زاـمن »، زاـمن ، زاـمن ، تیبلـها ، يا 

یباگنـس زا  دوخ  رپس  اب  یلع  تشادرب ، مخز  دـحا  گنج  رد  ادـخ  ربمایپ  نوچ  دـیجم  نآرق  بازحا  هروس  هیآ 33  [ 38 « ] اریهطت مکرهطی 
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اجنآ هب  ار  دوخ  دـش و  هاگآ  همطاف  هکنآ  اـت  داتـسیایمن ، زاـب  دوخ  هجو ، چـیه  هب  اـما  دادیم ، وشوتسـش  ار  مخز  لـحم  دروآیم و  بآ 
دیشاپب و ترضح  نآ  مخز  رب  نآ  رتسکاخ  زا  هدنازوس و  شتآ  رد  ار  يریصح  هاگنآ  دیـسوب و  ار  وا  ردپ ، لاح  رب  هیرگ  زا  سپ  دیناسر و 
هک یبآ  اب  درک و  لابقتـسا  وا  زا  همطاـف  دومن ، تعجارم  هنیدـم  هب  ترـضح  نآ  نوچ  هک : دناهتـشون  یخرب  دـش . عطق  دوخ  بیترت ، نیا  هب 

، زین بلاطیبا  نب  یلع  دیوشب و  نآ  زا  نوخ  ات  داد ، يوب  ار  دوخ  ریشمش  زین ، ادخ  ربمایپ  تسـشب . ردپ  تروص  زا  دوخ  دوب ، هدروآ  هارمه 
هک هدمآ  رگید  یتیاور  رد  درک . يرادافو  وکین  هچ  نم  اب  زورما  ریـشمش ، نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : درپس و  وا  هب  ار  دوخ  نینوخ  غیت 

رطاخ هب  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  منیبیم  داد . ماجنا  وکین  هچ  ار  دوخ  هفیظو  تیوش  هک  ناتسب  ار  ریـشمش  نیا  دومرف : ربمایپ 
شیپ رد  درپس و  يوب  ار  دوخ  ریشمش  داد و  رارق  صوصخم  هجوت  دروم  ار  وا  دنتشاد ، روضح  شنارسمه  هکنآ  اب  همطاف ، نتخاس  نامداش 
يومع رـسپ  رفعج ، نوچ  هتوم ، گنج  رد  زین  و  دومرف . شیاتـس  ار  وا  تعاجـش  دومن و  ینادردق  نیـسحت و  دیجمت و  یلع  زا  همه ، مشچ 

نیگهودـنا و تخـس  رفعج ، گرم  زا  هک  وا  هب  تفر و  شیوـخ  رتـخد  دزن  هـب  اصخـش ، هحفص 120 ] ربمایپ [  دیـسر ، تداهـش  هب  همطاف ،
.« دننک يراوگوس  دنیرگب و  نانز  هک  دزـس  ، يرفعج نوچ  گرم  رب  هک  یـشاب ، نایرگ  نینچ  هک  مرتخد ، يراد  قح  : » تفگ دوب ، راوگوس 

هدرک اپرس  يداو  يالاب  رد  شیارب  هک  يرداچ  رد  ربمایپ  دوب . هدمآ  اجنآ  هب  دوخ ، يوش  ردپ و  هارمه  همطاف  دیدرگ ، حتف  هکم  هک  يزور 
ربخ یلع  هب  تقو ، نیمه  رد  دـنیبن . نایرع  ار  وا  نت  یـسک  ات  دوب  هداتـسیا  ترـضح  نآ  يولج  رد  همطاـف  درکیم و  وش  تسـش و  دـندوب ،

ات هدومن  ناهنپ  ار  ناشیا  هداد و  هانپ  دوخ  يهناخ  رد  موزخمینب ، هلیبق  زا  ار  دوخ  رهوش  ناشیوخ  زا  ینادرم  یناهما ، شرهاوخ ، هک  دـنداد 
شیپ تخانشن ، ار  وا  شرهاوخ  دوب ، هدرک  ناهنپ  نهآ  رد  هراسخر  نوچ  تفر و  وا  يهناخ  هب  گنردیب ، یلع  دننیبن . ناناملسم  زا  يدنزگ 
یـسک دومرف : یلع  مبلاطیبا . نب  یلع  رهاوخ  ادخ و  لوسر  مع  رتخد  نم  وش ، رود  هناخ  نیا  زا  ادخ ، يهدـنب  يا  هک : دز  رب  گناب  دـمآ و 
باقن نامز ، نآ  رد  یلع  درک . مهاوخ  ادخ  لوسر  رب  ار  وت  تیاکـش  هک  ادخ  هب  تفگ : یناهما  دینک . نوریب  دیاهداد  ياج  هناخ  رد  هک  ار 

زا هک  مدرک  دای  دـنگوس  نم  اما  مدرگ ! وت  يادـف  یتسه ؟ وت  دروآرب : دایرف  داتفا ، وا  رب  رهاوخ  مشچ  نوچ  تشادرب ، هرهچ  ورـس  زا  دوخ ،
زا ار  وا  دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  یناهما  دوش . هتـسکش  تدنگوس  هک  راذگم  ورب و  مرهاوخ ، تفگ : یلع  میامن . هوکـش  ادـخ  ربمایپ  دزن  وت 
زا تیامح  يارب  ماگنه ، نیا  رد  همطاف  تسا . نم  ناما  رد  ياهداد ، ناـما  وت  هک  ار  سک  ره  دومرف : ترـضح  نآ  تخاـس ، هاـگآ  يرجاـم 
ادخ لوسر  تسا ؟ هتخادنا  تشحو  هب  ار  ربمایپ  ادخ و  نمشد  ارچ  هک  ینک  تیاکـش  یلع  زا  ات  ياهدمآ ، یناهما ، يا  تفگ : دوخ ، رهوش 

ره هک  دراد  یتلزنم  ردق و  نانچ  یلع  رطاخ  هب  مه  یناهما  دـهد و  شاداپ  دراد و  ساپـس  ار  یلع  ياهـششوک  تامحز و  دـنوادخ  دومرف :
ار یلع  ناش  مه ، شیوخ ، يهناراوگرزب  يوخ  قلخ و  نآ  اـب  ادـخ  ربماـیپ  بیترت ، نیدـب  دوب و  دـهاوخ  نم  ناـما  رد  دـهد ، ناـما  ار  سک 

دقرم هفیرش  هضور  ترایز  هب  ابلاغ ، اهنع ، هَّللایضر  ارهز  تخاسن . شاهدرزآ  هتشاد و  یمارگ  یلع ، رطاخب  ار  یناهما  مه ، دومن و  تیاعر 
دمحم رفعجیبا ، زا  دومنیم . تراـیز  ار  هجیدـخ  شرداـم ، ربق  نینچ ، مه  تفریم و  ملـس ، و  هحفـص 121 ] هیلع [  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 

مظنم هتخاس و  ار  نآ  درکیم و  ترایز  ار ، هنع  هَّللا  یـضر  هزمح  ربق  ادـخلوسر ، رتخد  همطاف  هک : هدـش  تیاور  امهنع ، هَّللایـضر  رقاـبلا 
هب ناـیم ، رد  زور  هس  اـی  زور  ود  همطاـف  هک : هدومن  تیاور  ترـضح  نآ  زا  نیزر  زین ، دوب و  هداد  رارق  یناـشن  نآ  رب  یگنـس ، اـب  هدوـمن و 

: هک دـنکیم  لقن  هنع ، هَّللایـضر  یلع  زا  مکاح  نینچ ، مه  تسیرگیم و  درازگیم و  زامن  اهنآ  راـنک  رد  تفریم و  ادهـش  روبق  تراـیز 
. تسیرگ یم  هدرازگ و  زامن  اجنآ  رد  تفریم و  هزمح  رهطم  ربق  ترایز  هب  هعمج ، ره  همطاف 

یعامتجا روما  رد  ارهز  تکرش 

. تسا هتـشاد  تکرـش  تاوزغ ، زا  یخرب  رد  يو  هک  تسا  ملـسم  یخیرات  رظن  زا  دوب و  هدش  هدرورپ  يوبن  بیترت  اب  اهنع ، هَّللایـضر  ارهز 
روما رادهدـهع  هکنآ  اب  ارهز  دومنیم . لوحم  وا  هب  ار  ییاهراک  اهگنج ، رد  تشاذـگیم و  نایم  رد  همطاف  اـب  ار  دوخ  رارـسا  ادـخ  ربماـیپ 

لئاسم رد  ار  وا  ادـخ  ربمایپ  و  دادیم ، ماجنا  لزنم  جراخ  رد  زین ، ار  شرهوش  ردـپ و  ياهراک  زا  یخرب  دوب ، دوخ  نادـنزرف  تیبرت  هناخ و 
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هورگ اب  ترـضح  نآ  هلهابم  رد  تشاد و  روضح  ادـخ ، ربمایپ  اـب  ناـنز  تعیب  مسارم  رد  هکناـنچ  مه  دادیم ، ترواـشم  تکراـشم و  مهم 
ام دـعب  نم  هیف  کجاح  نمف  : » هک دـش  لزان  ادـخ  لوسر  رب  لیذ  هکرابم  هیآ  هراب ، نیا  رد  دـش ، هداد  تکرـش  زین  نارجن  ياراصن  یمازعا 

هروس هیآ 54  .« » نیبذاکلا یلع  هَّللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکسفنا  انسفنا و  مکءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج 
رد وت  اب  یناسک  رگا  رگید  تسا ، هدش  لصاح  یهاگآ  ییاناد و  عوضوم ،) لصاب   ) ارت هکنآ  زا  دعب  ربمایپ ،) يا  « ») دیجم نآرق  نارمع  لآ 

نانز و نارـسپ و  زین ، هحفـص 122 ] امـش [  و  نامدوخ ، نانز و  نارـسپ و  ام  میوش ، هدامآ  دییایب ، وگب : دـنزیخرب ، هجاحم  هلداجم و  هب  نآ ،
، نارجن ياراصن  یمازعا  تایه  مییامن ». تلئـسم  نایوگغورد  رب  ار  يادخ  تنعل  مینک و  يراز  هلان و  قح ،) هاگرد  هب   ) هدمآ درگ  ناتدوخ 

هلهابم هب  ار  ناشیا  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دندش ، دراو  هنیدـم  هب  ، یحیـسم ءاملع  زا  رگید  یهورگ  دیـس و  بقاع و  زا  بکرم 
، دـنداهن نایم  رد  ار  عوضوم  دوخ  ناگرزب  اب  نوچ  مینک . هشیدـنا  راکنیا  رد  ات  هد  تلهم  ار  ام  دـعب  زور  دادـم  اـب  اـت  دـنتفگ  دومن . توعد 
اب رگا  یلو  دییامن ، رظنفرـص  راکنیا  زا  دمآ ، هلهابم  هب  دوخ  نادناخ  نادـنزرف و  اب  ادرف ، دـمحم  رگا  دیـشاب ، بقارم  تفگ : ناشیا  فقـسا 

تسد ادخ  ربمایپ  دیـسرارف ، ادرف  دادماب  تسین . قح  هب  ربمایپ  وا  تروص ، نیا  رد  هک  اریز  دینک ، هلهابم  وا  اب  تفای ، روضح  دوخ  باحـصا 
راپسهر لاح ، نیا  اب  ردپ و  رس  تشپ  زا  ارهز  همطاف  دندوب و  نیسح  نسح و  وا  شیپاشیپ  درکیم و  تکرح  بلاطیبا ، نب  یلع  تسد  رد 

ربمایپ نوچ  دنتـشگ  نارـضاح  تشاد ، رارق  ناشیا  ولج  رد  فقـسا  هک  یلاح  رد  نارجن  ياراصن  رگید ، يوس  زا  و  دـندش ، هلهاـبم  سلجم 
ره زا  هک  تسوا  داماد  مع و  رـسپ  درم ، نآ  دنتفگ : دندومن . شـسرپ  ناشیا  تیوه  زا  هدیدرگ ، هلهابم  هدامآ  نت  دنچ  اب  هک  دندید  ار  ادخ 

، همطاف زین  رتخد  نآ  دنیوا و  یگدنز  ناتـسوب  رد  لگ  هخاش  ود  هلزنم  هب  وا و  ناگداز  رتخد  رـسپ ، ودـنآ  تسا و  رتبوبحم  يو  دزن  سک 
، دیدب لاح  نآ  نوچ  يراصن  فقـسا  هثراحوبا ، تسـشنب ، كاخ  يور  رب  وناز  ود  هب  دمآ و  شیپ  ادخ  لوسر  تسا . يو  دنزرف  نیرتزیزع 

رـس زا  درک و  كرت  ار  سلجم  گنردیب ، و  تسا ، هدـیدرگ  هلهابم  يهدامآ  هتـسشن و  نیمز  رب  ادـخ  ناربمایپ  نوچ  مه  هک  ادـخ  هب  تفگ :
تیاهن زا  هک  متفای  يدرم  ار  وا  نم  زگره ، تفگ : ینکیمن ؟ هلهابم  دمحم  اب  رگم  دنتفگ : ار  هثراحوبا  بقاع ، دیـس و  تشذـگرد . هلهابم 

رگا دشاب و  ادخ  ربمایپ  تقیقح ، هب  هک  مسرتیم  دراد ، ناوارف  تارج  راکنیا ، رب  تسا و  هلهابم  يهدامآ  تخـس  قح ، هب  نانیمطا  دامتعا و 
میهاوخ هابت  وا  نیرفنب  هحفـص 123 ] یگمه [  دنام و  دهاوخن  هدنز  يراصن  زا  نت  کی  یتح  هک  تشذگ  دـهاوخن  یلاس  دـیوگب ، تسار 

رد زا  وت  اب  اـت  میاهداـمآ ، نکیل  تفگ : دومن و  مـالعا  ربماـیپ  اـب  هلهاـبم  يارب  ار  دوخ  روضح  مدـع  فقـسا ، هک  دوب  بیترت  نیا  هب  و  دـش .
رد ناشیا  اب  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  امرف . هحلاصم  میریگب ، هدهع  هب  دیاب  هک  هچنآ  ربارب  رد  ام ، اب  مییآ ، ردب  هحلاصم  شزاس و 

رتشیب نآ  شزرا  رگا  دشاب و  مهرد  لهچ  کی ، ره  ءاهب  هک  دنهدب  هلح  رازه  ود  لاس ، ره  هک : درک  شزاس  هحلاصم و  ریز ، تادهعت  ربارب 
ای شروش و  رگا  اـت  دـنهد ، هیراـع  ناناملـسم  هب  بسا ، یـس  هزینیـس و  هرز و  یـس  دادـعت  ددرگ و  ظوـحلم  باـسح  هب  دـش ، رتـمک  اـی  و 

دنـس نتم  کنیا ، درک . تنامـض  ناشیا  هب  ار  اهنآ  ندـنادرگزاب  ادـخ  ربمایپ  دریگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  دـتفا ، قافتا  نمی  رد  يدـصقءوس 
ررقم دیامنیم و  میظنت  نارجن  لها  يارب  ادـخ  لوسر  دـمحم  هک  تسا  يدنـس  نیا  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  : » ناینارجن اب  ربمایپ  هحلاصم 

ره ناشیا  ربارب ، رد  دـشاب و  ناـینارجن  راـیتخا  رد  تسه ، هک  هچ  ره  مـالغ ، زینک و  زا  ناـگدرب ، هرقن و  ـالط و  دـیاوع و  هیلک  هک : درادیم 
ره اب  دـنراد و  میلـست  ار  رگید  هلح  رازه  رفـص ، هام  ره  رد  هلح و  رازه  بجر ، هاـم  ره  رد  هک  تروص  نیدـب  دـنهدب ، هلح  رازه  ود  لاـس ،

اههرز و ددرگ و  ظولحم  لـک ، باـسح  رد  دـشاب ، هدـش  نییعت  هچنآ  زا  رتشیب  اـی  رتمک و  هلح  ره  ءاـهب  رگا  هک  زین ، هرقن  هیقوا  کـی  هلح ،
رفس يهنیزه  هک  دندهعتم  هوالع  نارجن  لها  دمآ . دهاوخ  باسح  هب  یگمه  هدش  هتفرگ  ناشیا  زا  هک  ییاهالاک  گرب و  زاس و  اهبسا و 

زا شیب  ار  ناشیا  دنزادرپب و  زور  تسیب  تدـم  هب  رثکادـح ، مرادیم ، لیـسگ  ناشیا  دزن  هب  هک  ارم  ناگداتـسرف  ناگدـنیامن و  ییاریذـپ  و 
هرز و یس  دادعت  دوش ، ساسحا  نمی  رد  ناناملسم  هیلع  یبوشآ  ای  هئطوت و  هاگ ، ره  هک  دندهعتم  زین  دنراذگن و  لطعم  دوخ  دزن  هام ، کی 
هک تسا  ناشیا  هدهع  رب  دوش ، هابت  نم  ناگداتسرف  تسد  رد  یتیراع ، مالقا  زا  يزیچ  رگا  دنهد و  هیراع  ناناملسم  هب  رتشیس  بسایس و 

يروط هب  داد ، رارق  شیوخ  تیامح  ادخ و  هانپ  رد  ار  نآ  هموح  نارجن و  ادـخلوسر ، دـمحم ، دـننادرگ و  هحفص 124 ] زاب [  ناینارجن  هب 
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رایتخا رد  رایـسب  مک و  زا  هک  ییاراد  ره  ناشناوریپ و  هفیاط و  رـضاح و  هچ  بیاـغ و  هچ  ناـشدارفا  هیلک  نینچ  مه  یـضارا و  لاوما و  هک 
قوقح زا  یقح  ای  دهد و  يرییغت  ناینارجن  عضو  رد  هک  درادن  قح  اما  دنکیم ، تیامح  مالـسا  تلود  هانپ  رد  ار  همه  همه و  دـنراد ، دوخ 

شراک و زا  ار  یبهار  دوخ و  تمـس  زا  ار  یفقـسا  هک  دـیابن  دـیامن ، هلخادـم  ناشیا  لغاشم  اهتمـس و  راک  رد  دربب و  ناـیم  زا  ار  ناـشیا 
ءاهب ای  يورگ و  ناشیا ، زا  دزاس و  مورحم  عونمم و  دـنراد ، تسد  رد  كدـنا ، رایـسب و  زا  هچنآ  زا  ای  شلغـش و  زا  ار  ییاسیلک  تسرپرس 

هدادن و رارق  هلمح  دروم  ار  ناشیا  ياهنیمزرـس  دنکن و  دـیعبت  جارخا و  ناشنطو  زا  دـیامنن و  هبلاطم  هدـش ، هتخیر  تیلهاج  رد  هک  ینوخ 
متس یـسک  هب  ناشیا  هک  هن ، دوش و  متـس  نارجن  لها  هب  هک  دیابن  درگنب . فاصنا  يهدیدب  دارفا ، قح  رد  دیامنن و  هدایپ  ناشکاخ  رد  زین و 

يهدرک متـسب و  سکچیه  لاح  نیع  رد  دوب و  دهاوخن  نم  تیامح  هانپ و  رد  رگید  دنک ، يراوخ  ابر  ناشیا  زا  یـسک  رگا  اما  دـنراد ، اور 
ربمایپ دـمحم ، تیامح  ادـخ و  هاـنپ  رد  هتـسویپ  نارجن ، ناـنکاس  دنـس ، نیا  قبط  رب  تفرگ و  دـهاوخن  رارق  هذـخاوم  دروم  يرگید ، تشز 

دننکـشب دوخ  نامیپ  دنیامنن و  لمع  شیوخ  تادهعتب  ناشیا  هکنآ  ای  دسر و  دنوادخ  بناج  زا  يرگید  نامرف  هک  نامز  نآ  رگم  دـنیادخ 
نب نایفسوبا  دندومن : ءاضما  یهاوگ و  ریز  صاخشا  ار ، دنس  نیا  لیذ  تشگ ». دهاوخن  لیمحت  ناشیارب  متس ، ملظب و  يراک  چیه  هنرگو ،

، رکبیبا نب  هَّللادـبع  طخ  اب  دنـس  نیا  هبعـش . نب  هریغم  یلظنح و  سباح  نب  عرقا  رـصن ، ینب  زا  فوع  نب  کلام  ورمع ، نب  نـالیغ  برح ،
هب تشاد ، یهارمه  ار  دوخ  رهوش  ردپ  ، غیت ریت و  رابگر  ریز  رد  تفاییم و  روضح  اهگنج  رد  اهنع ، هَّللایضر  همطاف  يراب ، دیدرگ . میظنت 

ار مالسا  نایرکشل  تریغ  تعاجش و  دومنیم و  تمرم  ار  ناگتسکش  یگدیـسر و  هحفص 125 ] ار [  نایمخز  دیناسریم و  بآ  ناگنـشت 
. داهنیم مهرم  ناشیاهمخز  رب  یگدیـسر و  حورجم  ناناملـسم  راکب  دحا ، گنج  رد  همطاف  دسیونیم : يدقاو  درکیم . جییهت  کیرحت و 
زا شکـشرس  داتفا و  هاکناج  یمغ  رد  دوخ - ردپ  مع  هنع ، هَّللایـضر  هزمح  ندـش  هتـشک  زا  یهاگآ  زا  سپ  همطاف  هک  دوب  دربن  نیمه  رد 

یهودـنا رد  ار  ارهز  هزمح ، گرم  دروآیمرب . لد  زا  ترـسح  هآ  تسکـشیم و  هنیـس  يانگنت  رد  شیاـههلان  تخیریم و  نماد  هب  هدـید 
. دیناشک ناغفا  هلان و  ازع و  هب  رگید ، راب  ار  وا  دز و  هنابز  شلد  رد  هرابود  ترسح  شتآ  دیناشن ، هجیدخ  شردام ، كوس  مغ  نوچ 

ارهز همطاف  يوخ  قلخ و 

. تشاد دنت  ینهذ  عیرس و  یمهف  میظع و  یساسحا  دوب . بیجن  یتعیبط  فیرـش و  یتاکلم  وکین و  یقالخا  بحاص  اهنع ، هَّللایـضر  همطاف 
اب دیپطیم ، شاهنیس  رد  عاجـش  راورپیب و  یلد  دوب . شاهدنـشخب  رایـسب  یفک  ضایف و  یتسد  زیگنانیـسحت و  یمراکم  راشرـس و  یتورم 

ربارب رد  تفرگیمن و  يزیچ  هب  ار  نارگید  رتخبت  ربکت و  دوب ، هزنم  بجع  يدنسپدوخ و  هنوگ  ره  زا  تفریمن ، يروز  چیه  راب  ریز  هکنآ 
هیلع هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  همطاف  يزور  دیوگ : يو  دهز  ایح و  يهرابرد  هنع  هَّللایضر  لبنح  دمحا  دروآیمن . دورفرـس  یتمظع  چیه 

، دادن شاهزاجا  مرش  میامن و  بدا  راهظا  مالس و  ضرع  ات  مدمآ  تفگ : ياهدمآ ؟ اجنیا  تجاح  هچب  مرتخد ، دیـسرپ : وا  زا  ربمایپ  ملـس ، و 
زا تفگ : همطاف  یتفگ ؟ نخـس  ربمایپ  اب  دیـسرپ : یلع  تشگزاب . هتفگان ، نانچ  مه  دراذـگ و  نایم  رد  شیوخ  ردـپ  اب  ار  یلـصا  بلطم  ات 

، هَّللالوسر ای  درک : ضرع  یلع  دنتفر ، ادخ  لوسر  روضح  هب  رگیدکی ، قافتا  هب  هاگنآ  مدرواین ، نابز  رب  يزیچ  مدرک و  مرـش  بلطم ، نایب 
امرف ررقم  هدز ، هلبآ  میاهتسد  هک  ماهدومن  ایسآ  نادنچ  ردپ ، يا  تفگ : همطاف  و  ماهدیدرگ . راتفرگ  رمک  درد  هب  ماهدیشک ، بآ  هکـسب  زا 
دوخ هب  یگنسرگ  جنر  زا  هفـص  باحـصا  مرتخد  تسین ، مرودقم  نیا  هک  ادخ  هب  دومرف : ادخ  ربمایپ  دوش . نییعت  ام  کمک  يارب  یـسک  ات 

هک درک  شرافـس  ناشیا  هب  هاگنآ  هحفـص 126 ] میامن [ . نیمات  ار  باحـصا  شاعم  اهنآ ، ءاهب  زا  ات  دنوش  هتخورف  ناگدرب  دیاب  دـنچیپیم ،
تـسد اب  یلع  همطاف و  تروص ، نیا  هب  و  ربکاهَّللا » هَّللاناحبـس - هَّللادـمحلا - : » دـنیوگب ار  رکذ  نیا  راـب  هد  کـی  ره  راـک  شیاـشگ  يارب 

يراوگرزب و تیاهن  زا  دوب ، هتـسارآ  زین  ینعم  لامک  هب  نوزوم ، مادـنا  رهاظ و  لامج  رانک  رد  همطاف  دنتـشگزاب . ربمایپ  روضح  زا  یلاـخ ،
نتـشیوخ تفع و  يار و  تماقتـسا  تناطف و  دوب ، نیگنـس  راقو و  اـب  نیتم و  ابیکـش و  ییوناـب  دوب ، رادروخرب  ردـص  تعـسو  ییوخمرن و 

یلص ادخ  لوسر  شردپ  هک  یماگنه  ات  دوب و  نادنخ  یبل  هداشگ و  ياهرهچ  ینارون و  ياهیصان  ار  همطاف  تشاد . عمج  دوخ  رد  ار  يراد 
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دای یتشز  هب  ار  سک  چیه  تفگیمن و  قح  زج  شنابز  دیدرگیمن . یلاخ  نیریش  یمسبت  زا  شنابل  زگره  تشاد ، تایح  ملـس  هیلع و  هَّللا 
تروشم و رد  قدص  دوب ، نامیپ  دنب  ياپ  رارسا و  يهجینگ  شلد  تشادیمن ، هدولآ  زمل  وزمه  ینیچنخـس و  تبیغ و  هب  ناهد  درکیمن .
اب ار  ناشیاهیدب  دومرف و  رظنفرص  ناسک  تشز  راتفر  شزغل و  زا  هک  داتفا  قافتا  رایسب  دومنیم ، شدنسرخ  ناهاوخدب ، هانگ  زا  تشذگ 

تین دوب و  وگتسار  هداعلا  قوف  راتفگ ، رد  تشاد . ناوارف  تبغر  اهیکین  هب  نازیرگ و  هتـسیاشان ، لامعا  زا  داد . خساپ  شیاشخب  يرابدرب و 
ورمع تشاذگیم . مارتحا  دوب ، هَّللالوسر  هب  یلع  شرهوش ، برق  لماوع  هک  تناما  یتسرد و  یتسار و  هب  تشادـن . یتسرد  ریخ و  رد  زج 

: دیوگ ورمع  ار ». همطاف  ردـپ  رگم  ماهدـیدن ، زگره  رتوگتـسار  همطاف  زا  نم  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  اهنع ، هَّللایـضر  هشیاع  زا  رانید  نب 
هـشیاع زا  باعیتسا  رد  زین  و  دـیوگیمن . غرود  زگره  هک  وا  سرپب ، همطاف  زا  ار  بلطم  هَّللالوسر ، ای  تفگ  ربمایپ ، هب  ییارجام  رد  هشیاـع 

دوخب زگره  دوب ، راد  زار  نیما و  ییوناب  همطاف  ار ». همطاف  ردـپ  رگم  مدـیدن ، رتراـتفگ  تسار  همطاـف  زا  ار  یـسک  زگره  : » هک هدـش  لـقن 
هحفـص 127] لوسر [  شردپ ، زا  وا  دزادـنا . اهنابز  رـس  دوب ، طوبرم  يرگید  هب  هک  يرما  ای  دـنک و  شاف  ار  یـسک  زار  هک  دادیمن  هزاجا 
، ناگدنب نینچ  نیا  دننک ، شروهـشم  نارگید  هک  سک  نآ  هن  دزاس ، سانـشرس  ار  وا  ادـخ  هک  مانمگ  يهدـنب  نآ  مرخ  : » دوب هدینـش  ادـخ 

متس سک  رب  هن  دنیوگزاب و  ار  مدرم  رارسا  هن  دوش ، وسکی  اههنتف  یکیرات  ناشیا ، دوجو  هب  هک  دنیاهشناد  يهمشچرس  تیاده و  هار  غارچ 
كاپ ینماد  ار  وا  تشاد ، ياج  یتسرد  تفع و  فاق  هلق  رب  همطاف  تقیقح ، هب  دنشک ». مدرم  مشچ  رد  ایر ، هب  ار  نتـشیوخ  هن  دنراد و  اور 

هک دوب  يربمایپ  نادناخ  زا  وا  دشیم ، تنایص  یکاپ  تمصع و  راوتسا  هعلق  رد  وا  دناریمن . نامرف  وا  رب  سفن  ياوه  دوب ، كاپ  یمشچ  و 
سجرلا مکنع  بهذیل  هَّللا  دیری  امنا  : ) هک هداد  یهاوگ  نینچ  ناشتمـصع  تراهط و  هب  هدرک و  لزان  ریهطت  هیآ  ناشیا ، يهرابرد  دـنوادخ 

ار نانز  دیسرپ : ام  زا  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يزور ، هک : هدش  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  [ . 39 ( ] اریهطت مکرهطی  تیبلالها و 
همطاف درک ، شـسرپ  وا ، زا  ار  هلئـسم  تفر و  همطاف  دزن  گـنردیب  یلع  تسنادیمن . ار  نآ  خـساپ  یـسک  دـشاب ؟ رتوکین  همه  زا  زیچ  هچ 

تشگزاب و یلع  دـنیامنن ، رادـید  ار  ناشیا  زین ، نادرم  دـننکن و  رظن  نادرم  هب  هک  تسا  نآ  زیچ  نیرتوکین  ار  نانز  هک  یتفگن  ارچ  تفگ :
هاگآ نآ  رب  ار ، وت  یـسک  هچ  یلع ، ای  دومرف : ترـضح  تشاد . هضرع  دوب ، هدینـش  دوخ  رـسمه  زا  هک  تروص  ناـمه  هب  ار  ربماـیپ  خـساپ 

هَّللا یلـص  ادخ  ربمایپ  يزور  دـیوگ : نیـصح  نب  نارمع  تسا . نم  نت  يهراپ  همطاف  هک  اقح ، تفگ : ربمایپ  هاگنآ  همطاف ، تفگ : تخاس ؟
هحفص 128] يهناخ [  رد  هب  نوچ  میداتفا . هار  هب  شتمدخ  رد  ارچ و  میتفگ  مینک » تدایع  همطاف  زا  ات  دیقفاوم ، دومرف : ام  هب  ملس ، هیلع و 
: تفگ همطاف  موش ؟ لخاد  دوخ ، ناهارمه  اب  مناوتیم  تفگ : تساوخ و  دورو  هزاجا  درک و  مالس  داتسیا و  هب  ترـضح  میدیـسر ، همطاف 

همطاف دناشوپب . نآ  اب  ار  دوخ  دنک و  نانچ  نینچ و  ار  ابع  ات  داد ، روتـسد  ترـضح  مرادـن . رـس  رب  ابع ، کی  زج  نم  یلو  ناج ، ردـپ  يرآ 
هزاجا هاگنآ  نک . رـس  رب  رامخ ، ياج  هب  ار  نیا  دومرف  داد و  وا  هب  ياهچراپ  ای  هدرپ  ربمایپ  مرادن . رامخ  يرـسور و  نم  ناج ، ردـپ  تفگ :

مه یئاذـغ  ام  يهناخ  رد  هک  هوالع  مرادـن و  شیاسآ  يراـمیب  درد و  زا  تفگ : درک . یتسرپلاوحا  همطاـف  زا  ترـضح  میدـش . دراو  داد و 
يهرابرد امـش  ناج ، ردـپ  تفگ : همطاف  یتسه ؟ ملاع  يوناب  نیرترب  هک  یتسین  دونـشخ  نیا ، زا  ناج ، رتخد  دومرف : ربمایپ  دوشیمن . تفای 

هک ، مسق ادخ  هب  یناهج ، يوناب  نیرترب  وت  دوب و  دوخ  نامز  يوناب  نیرترب  وا ، دومرف : ؟ هچ نارمع  نارتخد  میرم  رـسپ  ییوگیم ، نینچ  نم 
شدرگ هک  یناسک  هب  ادـخ  ربمایپ  يزور ، دـیوگ : هرمـس  نب  رباج  تسا . رترب  رورـس و  ترخآ ، ایند و  رد  هک  مدرک  رـسمه  يدرم  اب  ار  وت 

هب درک و  تقفاوم  ترـضح  دـنور . وا  تدایع  هب  هک  دنتـساوخ  هزاجا  مدرم  تسا ؟ هدـش  رامیب  همطاف  هک  دـینادیم  دومرف : دـندوب ، هتـسشن 
رد ار  دوخ  مرتخد ، تشادرب : گـناب  ربماـیپ  دندیـسر ، هناـخ  رد  هب  نوچ  دـنداتفا ، هارب  همطاـف  يهناـخ  يوس  هب  دنتـساخرب و  ناـشیا  قاـفتا 

يوس هب  رد  تشپ  زا  ار  دوخ  يابع  ترـضح  مرادن . ابع  نم  ادخلوسر ، يا  تفگ : همطاف  دناهدمآ . وت  ندـیدب  مدرم  هک  ناشوپب ، ياهماج 
. میتشگ جراخ  هاتوک ، یگنرد  و  یـسرپلاوحا ، زا  دـعب  میدـش و  هناخ  دراو  نآ ، زا  سپ  ناشوپب . اـبع  نیا  اـب  ار  دوخ  دومرف : تخادـنا و  وا 

مامت رورس  همطاف  هک  دینادب  مه  ار  نیا  اما  تفگ : دینـشب و  ترـضح  دنتفگیم ، نخـس  رگیدکی ، اب  ربمایپ  رتخد  عضو  يهرابرد  باحـصا 
ار دوخ  دیوگب ، ینخس  وا  اب  تساوخیم  يدرم  هک  یتقو  ای  نادرم و  اب  نتفگ  نخس  ماگنه  هب  همطاف  دوب . دهاوخ  زیخاتـسر  زور  رد  ناوناب 
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دح نآ  هب  اـت  يو  يراد  نتـشیوخ  تفع و  تشادیم . هاـگن  رود  ناـمرحمان  دـید  ضرعم  زا  هدومن و  روتـسم  یباـجح  اـی  هدرپ و  تشپ  رد 
هحفص 129] هک [  تسا  یتشز  راک  هچ  تفگیم : دوب ، زین  گرم  زا  سپ  دوخ ، مادنا  یگدیـشوپ  يهشیدنا  رد  یتح  هک  دوب  زیگناتفگش 

يو هب  سیمع  تنب  ءامسا  هک  هاگنآ  دناشوپیمن و  یتسرد  هب  ار ، وا  مادنا  هک  دزادنایم  یـششوپ  نآ ، يور  هب  هدرک و  اهر  ار  نانز  هزانج 
مادـنا زا  هک  دـندیناشوپیم  ياهچراپ  اب  ار  نآ  يور  هداهن و  نآ  رد  ار  نانز  هزاـنج  هک  مدـید  جدوه  هب  هیبش  يزیچ  هشبح  رد  هک  داد  ربخ 

ارهز دوش . راتفر  تروص  نامهب  وا  يهزانج  اب  هک  درک  تیـصو  یبوخ و  راک  هچ  تفگ : يدنـسرخ  اـب  همطاـف  دـشیمن ، هدـید  چـیه  تیم 
ادخ ربمایپ  يهتفگ  وا  دزاسیم ، هدنکارپ  ار  عومجم  رطاخ  صرح ، هک  تشاد  هدیقع  دوب و  عناق  دوخ ، یناگدـنز  عضو  هب  اهنع ، هَّللایـضر 

و دزرو . تعانق  نآ  هب  دشاب و  هتشاد  فافک  نازیم  هب  یگدنز  هدش و  تیاده  مالسا  هب  هک  سک  نآ  کنخ  هک  تشاد  رطاخ  رد  هتسویپ  ار 
داد و دـنهاوخن  هدـش ، ردـقم  وا  يارب  هچنآ  زا  شیب  ار  سک  چـیه  هچ ، دـینکیم ، يورهداـیز  يزور ، بلط  رد  مدرم ، يا  دوب : هدومرف  زین 

بیکـش ربص و  هب  ار  همطاف  یگدنز ، ياهیخلت  رد  ادخ  ربمایپ  يرآ ، دشاب ، هدیـسر  وا  هب  شترادقم  هکنآ  ات  دوریمن ، ناهج  نیا  زا  یمدآ 
ارم ادـخلوسر ، رتخد  همطاـف ، دـیوگ : سیمع  تنب  ءامـسا  دـبای . تسد  راـگدرورپ  دـیواج  ياـهتمعن  هب  ضوع ، رد  اـت  درکیم ، توعد 
لاح ره  رد  و  میتشادـن - هناخ  رد  يزیچ  متفگ : نیـسح ؟ نسح و  نم ، نارـسپ  دـنیاجک  تفگ  دـمآ و  ام  يهناـخ  هب  مردـپ  يزور ، تفگ :

ات مشاب ، متـشادن  يزیچ  هناخ  رد  نم  دننک و  هیرگ  هک  ادابم  درب ، يدوهی  نالف  دزن  دوخ ، هارمه  ار  ناشیا  یلع  مرادیم - ساپـس  ار  يادخ 
ترـضح تسا . ناشیا  ولج  امرخ  يرادقم  دنتـسه و  يزاب  مرگرـس  ود  نآ  هک  دید  داتفا ، هارب  ناشیا  يوسب  ادـخ  ربمایپ  مناروخب . ناشیا  هب 

، ییامرف گنرد  رگا  میتشادن ، هناخ  رد  یئاذـغ  چـیه  ام  تفگ : نادرگزاب . هناخ  هب  ار  اههچب  دوش ، مرگ  اوه  هکنآ  زا  شیپ  یلع ، ای  دومرف :
دیشکیم بآ  امرخ ، کی  هب  يولد  ره  رارق  زا  ، يدوهی نآ  يارب  یلع  تسـشنب و  اجنامه  ادخ  لوسر  منک . مهارف  همطاف  يارب  امرخ  يردق 

يرابدرب و تخـس  یگنت ، یگدـنز  نینچ  اب  همطاـف  دنتـشگزاب . هناـخ  هب  دـنتفرگرب و  ار  نآ  دـمآ  درگ  اـمرخ  يرادـقم  یتدـم ، زا  سپ  اـت 
گرزب دنوادخ  ساپـس  و  هحفـص 130 ] دوب [ . یـضار  دونـشخ و  لاـح ، نیع  رد  دـینراذگیم و  تعاـنق  لاـمک  رد  دومنیم و  ییاـبیکش 

الف : » درکیم ضیرحت  قـیوشت و  اهیتخـس ، رد  ییابیکـش  ربـص و  هب  ار  دوـخ  زیزع  رتـخد  لـیذ ، تاـیآ  توـالت  اـب  ادـخ  ربماـیپ  دازگیم .
هبانعتم ام  یلا  کینیع  ندـمت  ال   » و دـیآ ». يزیچ  هب  وت  مشچ  رد  نارفاک  دالوا  لاوما و  هک  اداـبم  : » ینعی مهدـالوا » ـال  مهلاوما و  کـبجعی 

اهنآ يزرودب و  مشچ  میدومن ، نارفاک  یخرب  يهرهب  ایند  یگدنز  رد  هک  یقرب  قرزب و  هک  ادابم  : » ینعی ایندـلا » هویحلا  هرهز  مهنم  اجاوزا 
، نآ ياهیتخـسرب  دادیمن و  ناشن  يدونـشخان  دوخ ، یگدنز  تالکـشم  زا  اههتفگ ، نیمه  ریثات  تحت  همطاف  ینک ». باسح  يزیچ  هب  ار 
هب تشادیمن و  مشچ  نارگید  لاـم  هب  زگره  وا  دـمآیم . رظن  هب  یـضار  دـیزرویم و  تعاـنق  لـالح  یلو  مک  يزورب  درکیم ، يرادـیاپ 

یحور زاینیب و  یتعیبط  تخاسیمن ، نوبز  کچوک و  نارگید ، زا  شهاوخ  اب  ار  دوخ  هاـگ  چـیه  درکیمن . هاـگن  دوبن ، وا  قح  هک  يزیچ 
يانغتـسا سفن و  يزاینیب  زا  يزاینیب  هکلب  تسین ، يزاینیب  بجوم  لاـم ، تورث و  هک : دوب  هدینـش  دوخ  ردـپ  زا  وا  تشاد . مارآ  رقوم و 

زاـمن ناـنچنآ  تفگیم : داد و  یمه  دـنپ  ار  یبارعا  يدرم  هک  ماـگنه  نآ  رد  دوب  هدینـش  دوخ  ردـپ  زا  زین  و  دوشیم . لـصاح  یمدآ  عبط 
روایم و نابز  رب  زگره  یبلطشزوپ ، نآ  زا  هدنیآ  رد  دـیاب  هک  ار  ینخـس  ینکیم و  عادو  نآ ، اب  تسا و  وت  نیرخآ  زامن  ییوگ  هک  رازگب 

زین و  تسا . نتسب  نارگید  لام  زا  مشچ  انامه  يزاینیب ، سفن و  يانغ  هچ  زاس ، دیماان  سویام و  نارگید ، لام  هب  تبسن  ار  نتشیوخ  سفن 
مرن و نامدرم  اب  ار  وت  زاین ، ساسحا  ات  ییامن  عمج  اـجکی  ار  يزاـینیب  يدـنمزاین و  دوخ ، لد  رد  هک  دـیاب  تفگیم : یلع  هک  دوب  هدـینش 

همطاف هک  تسین  تفگـش  يرآ ، يراذـگنورف . شیوخ  سفنتزع  يرادـهاگن و  ار  دوخ  يوربآ  قلخ ، زا  يزاینیب  اب  دزاـس و  راتفرـشوخ 
، ] هتـسویپ دوخ ، يادخب  هتـسسگ و  ایند ، زا  ینعی : دوب ، بقلم  رادـمان و  لوتب »  » بقل هب  هک  ییوناب  دـشاب ، يوخ  قلخ و  نینچ  نیا  بحاص 

زگره تشاد . يرایـشه  ناهج ، نیا  تافآ  بیرف و  هب  هدنک و  اجکی  اهیـشوخ ، زا  لد  دوب و  رود  تالیامت ، قرب و  قرز و  زا  هحفص 131 ]
يهماج اهیلخت  رد  دزای ، تسد  ایند  ماطح  رب  سفن ، يانغتـسا  تزع و  تعانق و  شور  هار و  فالخ  رب  یناگدنز ، لوط  رد  هک  دشن  هدـید 

ره رد  درکیم و  لمحت  یمرن  يراـبدرب و  اـب  ار  اـیند  یتخـس  یتشرد و  تسارآیم و  شیوخ  ناـج  مادـنا  رب  ییاـبیز  هب  ار  بیکـش  ربص و 
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ياهیتسمرـس ایند و  فراخز  هب  دوب و  فوطعم  رگید  ناهج  هب  اهنت ، ارهز  يهشیدـنا  تشاد . دوخ  يادـخ  ساپـس  رکذ و  رد  ناـبز  لاـح ،
تیعمج دزاس و  هدـنکارپ  ار  يو  روما  دـنوادخ  دـنک ، هشیدـنا  ایند  هب  اـهنت  سک ، ره  هک : دوب  هدینـش  ادـخ  لوسر  زا  دـشیمن . نوتفم  ، نآ

وا هب  تسا ، ردـقم  هچنآ  زا  شیب  دـیازفیب ، دوخ  شالت  رد  مه  ردـق  ره  دراذـگ و  شهار  رـس  یتسدـیهت  رقف و  دـیامن و  ناشیرپ  شرطاـخ 
شلد درادهاگن و  ار  شتلود  لام و  دهد و  ناماس  ار  شیاهیگدنکارپ  دنوادخ  دشاب ، ترخآ  يهشیدنا  رد  هک  سک  ره  دیـسر و  دـهاوخن 

رد دوب ، هداد  یلع  هب  ادخ  لوسر  هک  ار  يدنپ  همطاف  ددرگ . رتلیامتم  وا  هب  ایند  دـنک ، تشپ  ایند  هب  ردـق  ره  دزاس و  زاینیب  ینغتـسم و  ار 
، دـنز اـپ  تشپ  ایندـب  دـنیزگرب و  شیوخ  ترخآ  ترخآ ، اـیند و  ناـیم  رد  هک  سک  ره  یلع ، اـی  دومرفیم : هک  تشاد  شیوخ  لد  شوگ 
. تسوا راـظتنا  رد  خزود  شتآ  دراپـس ، لد  اـیند  هب  درمـش و  کـچوک  شیوـخ  ترخآ  هک  سک  نآ  ره  هدوـمن و  دوـخ  نآ  زا  ار  تشهب 
ات تساوخ ، راگدرورپ  دومرفیم : ادخ  لوسر  هک  دـشیمن  شـشومارف  دوب ، هتخومآ  بدا  ردـپ ، بیدات  بتکم  رد  اهنع ، هَّللایـضر  همطاف 
هک زور  نآ  اـت  مشاـب ، ریـس  زور ، رگید  هنـسرگ و  زور  کـی  هک  مراد  تسود  اراـگدرورپ ، هتفگ  دـهد ، نمب  رز  زا  هتـشابنا  ار  هکم  ناـبایب 

و میوگ . وت  يانث  دمح و  مرازگ و  تتمعن  رکـش  مشاب ، ریـس  هک  زور  نآ  منک و  زاین  ضرع  عرـضت و  وت  دزن  هب  مناوخب و  ار  وت  ماهنـسرگ ،
هرسکی شتاوهش ، شیارآ و  رویز و  زا  تفرگیمن و  يزیچ  هب  ار  نآ  يهدنبیرف  رهاظم  ایند و  دش ، هدرورپ  ارهز  ، رکفت عون  نیا  ریثات  تحت 

يهناخ هب  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یتقو ، هک  تسا  هدروآ  كردتـسم  باتک  رد  مکاح  هحفص 132 ] دوب [ . نادرگ  يور  رازیب و 
ربماـیپ تسا . هدرک  هیدـه  نم  هب  یلع  نسحلاوـبا  ار ، نیا  ردـپ ، تفگ : تـشاد ، ندرگ  رد  رز  زا  يریجنز  هـک  یلاـح  رد  وا  تـفر . همطاـف 

هدز هقلح  تتـسد  درگ  شتآ  زا  يریجنز  یلو  دـننک ، باـطخ  تدـمحم  رتـخد  همطاـف  مدرم  هک  تسا  سب  ارت  یناـمداش  نیا  اـیآ  : » دومرف
. تخاس دازآ  ادخ  هار  رد  دیرخب و  ياهدرب  نآ ، ياهب  زا  تخورفب و . ار  ریجنز  گنردیب ، همطاف  دمآ . نوریب  هناخ  زا  هتـسشنن ، و  دشاب »؟!
دوب و یضار  لاح  همه  رد  ارهز  [ . 40 .« ] دیناهرب شتآ  زا  ار  همطاف  هک  ساپس  ار  يادخ  : » تفگ دیـسر ، ادخ  لوسر  هب  راکنیا ، ربخ  یتقو 

ناحبـس راگدرورپ  تاذب  تبـسن  هک  تسا  يدـیدش  تبحم  يهناشن  اهنیا  دادیمن ، ناشن  يدونـشخان  ضارتعا و  یهلا  تاردـقم  هب  تبـسن 
یتسردـنت و یتخـس ، شیاسآ و  يزاینیب ، رقف و  رگید  وا ، دزن  دوب ، هدـنکرب  لد  نآ ، ياهیـشوخ  ایند و  عاـتم  زا  ببـس ، نیمه  هب  تشاد و 

دونـشخ یـضار و  یهلا  ریدـقت  اضق و  زا  رباـص و  اـهالب  رد  دوب ، تواـفتیب  ناـسکی و  یگدـنز  گرم و  هرخـالاب ، دوبن و  دوب و  يراـمیب ،
رگا سپ  دزاسیم ، یلتبم  شیالب  هب  درادب ، تسود  هک  ار  ياهدنب  ره  دنوادخ  هک : هدرک  تیاور  ادخ  لوسر  شردپ ، زا  دوخ  وا ، دومنیم .

. دومرف دهاوخ  شیوخ  يهدیزگ  يهدنب  ار  وا  دشاب ، دونشخ  یضار و  قح  ياضر  هب  رگا  درادیم و  زاتمم  نارگید  زا  ار  وا  دنک ، ییابیکش 
ره تسا ، قح  یگدنب  هار  رد  ماگ  نیتسخن  دنوادخ ، تساوخرد  هب  اضر  يرابدرب و  هک : درکیم  نیقلت  نینچ  زین  دوخ ، نادـنزرف  هب  همطاف 
هب لجوزع  دنوادخ  درک . دهاوخن  ررقم  ردقم و  ییوکین  ریخ و  زج  شیادخ  دـهد ، اضر  راگدرورپ  يهداد  هب  دـنک و  هشیپ  ربص  هک  سک 

رتبوبحم رتزیزع و  نامیا  اب  يهدنب  زا  دوخ ، هحفص 133 ] ناگدیرفآ [  نایم  رد  یسوم ، يا  : » دومرف یحو  مالسلاهیلع ، نارمع  نب  یـسوم 
ریخ و هک  مرتهاگآ  نم  تسا ، يو  ریخ  مه  نآ  منک ، رود  وا  زا  یئالب  رگا  تسوا و  ریخ  رطاـخ  هب  ، مزاـس شیـالتبم  یئـالب  هب  رگا  مرادـن ،

مان هک  دشاب  دونشخ  یـضار و  قح  ءاضق  هب  تبـسن  رکاش و  اهتمعن  رد  رباص و  اهالب  رد  هک  دیاب  سپ  تسا ، یلاوحا  هچ  رد  ماهدنب  حالص 
هدومن تعاطا  ارم  نامرف  هدرک و  راک  نم  يدونـشخ  ياضتقم  هب  هک  مسیونب  دوخ  هاگرد  ناصاخ  نیقیدص و  رامـش  رد  ار  هدـنب  نینچ  نیا 
یتخرد یتسد  هداشگ  تواخـس و  دوب : هدومرف  هک  تشاد  دایب  تفریم و  دوخ  ردـپ  هار  هب  زین ، یگدنـشخب  تواخـس و  رد  همطاف  تسا ».

: دوب هتفگ  زین  و  دش . دـهاوخ  نومنهر  شتـشهب  هب  دـنز ، گنچ  اهنآ  زا  یکی  هب  هک  سک  ره  هدرتسگ ، نیمز  رد  اههخاش  هک  یتشهب  تسا 
، دـنوادخ تسا ، روجهم  رود و  خزود ، زا  کیدزن و  زین ، تشهب  هب  کیدزن و  مدرم ، هب  کیدزن و  دـنوادخ ، هب  تسد  هداـشگ  دـنمتواخس 

ردام زا  نیسح  هک : هدمآ  همالا  لئالد  باتک  رد  درادیم . تسود  دنراد ، ار  اهتفص  نیا  هک  نانآ  تسا و  یگدنـشخب  دوج و  بحاص  دوخ 
هب هک  تسا  یگنن  نآ ، هک  اریز  امن ، زیهرپ  لخب  زا  یناوتیم  ات  دومرف : نم  هب  ربمایپ  هک  تسا ، هدرک  تیاور  امهنع ، هَّللایضر  همطاف  دوخ ،
هب هک  سک  ره  هدیـشک ، ایند  رد  اههخاش  هدـییور و  شتآ  رد  تسا  یتخرد  نانوچ  هک  زیهرپب  لخب  زا  تسـشن . دـهاوخن  ناراوگرزب  نماد 
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ره هدرتسگ ، ناهج  نیا  رد  اههخاش  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  تواخـس  و  دیناشک . دهاوخ  شتآ  هب  ات  ار  وا  درب ، تسد  نآ  زا  ياهخاش 
نیا رد  شیادخ  دیامن ، مادقا  يریخ ، راک  رد  سک  ره  دوب : هدینش  یلع  زا  زین  و  درب . دهاوخ  شتشهب  ات  دنز ، گنچ  اهنآ  زا  یکی  هب  سک 

هتـسویپ هک  دوب  نآ  رب  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مسر  هار و  دـنک . تمحرم  نادـنچ  ود  شناهج  نآ  رد  دـهد و  ضوع  ناـهج ،
، یپایپ زور  هس  دوخ ، یگدنز  لوط  رد  ربمایپ  هک : دـناهدرک  لقن  يو  نارـسمه  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  تشادیم ، مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید 

راـثیا میتـشادیم و  مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  مه  اـم  میوـش ، ریـس  اـت  میروـخب  اذـغ  هک  تشاذـگیم  دازآ  ار  اـم  یلو  دربـن ، ناـیاپ  هب  ریس 
مهب ناک  ول  مهـسفنا و  یلع  نورثوی  و   ) دـیامرفیم هدوتـس و  ار  ناسک  نینچ  نیا  نآرق ، رد  زین  لاعتم  دـنوادخ  هحفص 134 ] میدرکیم [ .

ره زا  ارهز  ترـضح  و  دـنیامنیم ). راثیا  نارگید  هب  دوخ  يهژیو  مهـس  زا  دـنریگیم و  گنت  نتـشیوخ  رب  نانیا ، : ) ینعی [ . 41 ( ] هصاصخ
هب تبسن  دریگ و  تخس  نتشیوخ  رب  ادخ  هار  رد  دنک و  ادتقا  يو  تنس  تریـس و  هب  يوریپ و  دوخ  ردپ  زا  هک  دوب  رتراوازـس  رگید ، سک 

قافآ يهرهـش  ماـع و  صاـخ و  دز  ناـبز  قح ، هار  رد  راـثیا  يدرمناوج و  تورم و  رد  هک  دوب  ینادـناخ  زا  وا  يرآ  دـیامن . راـثیا  نارگید 
هب دنک و  نت  هب  دوخ ، یسورع  بش  رد  ات  درک ، مهارف  ون  ینهاریپ  همطاف  يارب  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دسیونیم : يزوج  نبا  دندوب .

همطاف درک . بلط  ياهنهک  نهاریپ  دـمآ و  هناخرد  هب  يریقف  ناـیم ، نیا  رد  تشاد ، زین  يرگید  رادهلـصو  نهاریپ  يو  دور ، رهوش  يهناـخ 
نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل  دومرف : لاـعتم  دـنوادخ  هک  دروآ  رطاـخ  هب  یلو  دـشخبب ، وا  هب  ار  رادهلـصو  نهاریپ  نآ  اـت  تساوخ 

ار ون  يهماج  ببـس ، نیمه  هب  و  دیهدب ). ادخ  هار  رد  دیرادیم ، تسود  هک  هچنآ  ات  تفای ، دـیهاوخن  تسد  یکین  هب  زگره  : ) ینعی [ . 42]
رد هک  يدوهی  نانز  دروآ ، هیدـه  شیارب  زبس ، سدنـس  زا  یـسابل  مالـسلاهیلع ، لیئاربج  دـش ، کیدزن  يو  فافز  بش  نوچ  داد ، لئاس  هب 

تارماسم رد  دندیورگ . مالسا  هب  زین  ناشنارسمه  نآ ، لابند  هب  دندروآ و  نامیا  ارجام  زا  یهاگآ  نآ و  ندید  اب  دنتـشاد ، تکرـش  لفحم 
هرـش ناک  اموی  نوفاخی  رذنلاب و  نوفوی  هفیرـش  هیآ  نایب  رد  امهنع ، هَّللایـضر  سابع  نب  هَّللادـبع  زا  يواضیب  ریـسفت  رد  و  [ 43  ] ربکا خیش 
رمع دـندمآ . تدایع  هب  رمع  رکبابا و  قافتا  هب  ادـخ  لوسر  دـندش  راـمیب  نینـسح  هحفـص 135 ] یتقو [ ، هک  هدـش  تیاور  [ 44  ] اریطتسم

هک ماهدرک  رذـن  تفگ : یلع  دوـمرف . دـهاوخ  اـطع  تیفاـع  دـنوادخ  ینک ، يرذـن  تنادـنزرف  يافـش  رطاـخ  هب  رگا  نسحلااـبا ، اـی  تفگ :
هدوـمن و يوریپ  يرگید ، زا  سپ  یکی  زین ، هناـخ  راکتمدـخ  هضف  نینـسح و  همطاـف و  مریگب ، هزور  زور  هس  ناـشیا ، تمالـس  يهنارکـشب 
هک یئاذغ  نوچ  دنتفرگ ، هزور  رذن ، ياضتقم  هب  هداوناخ  دارفا  دنتفای و  افـش  ادخ ، تساوخب  نارامیب  يراب ، دندرک . رذن  نانچ  مه  یگمه 

يراد لیم  تفگ : وا  هب  تفرب و  درکیم ، یفاب  مشپ  تشاد و  لزنم  وا  یگیاسمه  رد  هک  يدوهی  نوعمـش  دزن  یلع  دوبن ، دننک  راطفا  نآ  اب 
تشگزاب و هناخ  هب  وج ، مشپ و  يرادقم  اب  یلع  تفریذـپ و  نوعمـش  دـسیرب ؟ مشپ  تیارب  دـمحم  رتخد  وج ، [ 45  ] عاص هس  لباقم  رد  اـت 
هب تفرگرب و  تشر ، هک  یمـشپ  ربارب  رد  ار  وج  نآ  زا  عاص  کی  دش و  لوغـشم  راکب  ادخ  لوسر  رتخد  تخاس . هاگآ  عقوام  زا  ار  همطاف 

دمآ هناخ  هب  درازگب و  زامن  ربمایپ  اب  یلع  برغم ، ماگنه  تخپ . نان  يهدرگ  جنپ  هداوناخ ، دارفا  دادعت  هب  نآ ، زا  درک و  ایـسآ  دوخ  تسد 
نادناخ يا  تفگ : دمآ و  هناخ  رد  رب  ینیکسم  درب ، ناهد  هب  ار  همقل  نیلوا  هک  تفریم  یلع  دندرتسگب و  هرفـس  هک  نیمه  دننک ، راطفا  ات 
ضوع امش  هب  یتشهب  ياهکراوخ  هک  دنوادخ  هک  دیهد  یبیصن  مه  ارم  دیروخیم ، هچنآ  زا  منیکسم ، یناملسم  نم  ، امش رب  مالـس  دمحم ،

یلا ءاج  نیکـسملا  سئابلا  نیرتاما  نیعمجا  سانلا  ریخ  تنب  ای  نیقیلا  دـجملا و  اذ  مطاف  تفگ : تشاذـگورف و  تسد  زا  همقل  یلع  داـهد .
هک ینیبیمن  ییادـخ ، قلخ  نیرتـهب  رتـخد  هک  دـقتعم  راوـگرزب و  يوناـب  يا  همطاـف ، يا  : » ینعی نیهر  هبـسکب  ءيرما  هک  نینح  هل  باـبلا 

باوج رد  همطاف  تسا ». نتشیوخ  لامعا  رگرد و  سک  ره  هکنادب ،) ( ؟ دزیخیمرب وا  زا  هودنا  يهلان  هدمآ و  هناخرد  هب  ینیکسم  يهراچیب 
نا هعاجم  نم  تقفنا  اذا  وجرا  هعاربلاب  بللاب و  تیذـغ  هعارـض  مول و ال  نم  یلام  هعاـطو  مع  نب  اـی  عمـس  كرما  هحفص 136 ] تفگ [ :
هن راکنیا ، رد  ار  وت  درک و  مهاوخ  تعاطا  گنردیب  ار  تنامرف  مع ، رـسپ  يا  : » ینعی هعافـشلا  یف  هنجلا  لخدا  هعامجلا و  راربـالا و  قحلا 

وزرآ مهدیم ، ادخ  هار  رد  مراد  هچنآ  هنسرگ  مکش  اب  هک  زین  نم  ینکیم و  هیذغت  تلیـضف  درخ و  زا  وت  هک  تسا ، یتمالم  هن  شنزرس و 
رـسب هنـسرگ  ار  بش  نآ  داد و  نیکـسم  نآ  هب  ار  اـهنان  تفر و  هرفـس  يوس  هب  و  مباـی ». هار  تشهب  هب  ناـکین  احلـص و  اـب  هارمه  هک  مراد 
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رادقم درک و  هتشر  ار  اهمشپ  زا  يرادقم  همطاف  رگید  راب  دنتفرگ . هزور  دنشاب ، هدروخ  بآ ، زج  يزیچ  هکنآ  نودب  ادرف  حبـص  دندروآ و 
زا سپ  یلع  نوچ  ، زاب اما  دنیامن ، راطفا  نآ  اب  ات  تخاس ، هدامآ  نان  هدرگ  جنپ  زور ، نیتسخن  تروص  نامهب  تفرگرب و  وج  نآ  زا  یعاص 
نم امـش ، رب  مالـس  دـمحم ، نادـناخ  يا  تفگ : دز و  رد  رب  هقلح  یمیتـی  دریگرب ، ناـن  نآ  زا  ار  همقل  نیتـسخن  اـت  تساوـخ  برغم ، زاـمن 

داهنورف تسد  زا  همقل  یلع  زاب  داهد . ضوع  امش  هب  یتشهب  هیذغا  زا  دنوادخ  هک  دیهد ، یمهـس  دیروخیم ، هچنآ  زا  ارم  میتی ، یناملـسم 
رتخد يا  همطاف ، يا  : » ینعی میعنلا  هنج  یف  هدعوم  میرکلا  اضر  مویلا  بلطی  نم  میتیلااذب  هَّللا  انءاج  دـق  میرکلا  دیـسلا  تنب  مطاف  تفگ : و 

رد ادرف ) ، ) شهاگهدعو دیوج ، راگدرورپ  يدونشخ  زورما ، سک  ره  هکنادب ) . ) تسا هداتسرف  ام  دزن  یمیتی  دنوادخ  راوگرزب ، رورس  نآ 
مه اعایجاوسما و  یلایع  یلع  هَّللا  رثوا  یلابا و  ـال  هیطعا و  فوسف  تفگ : خـساپ  رد  اـهنع ، هَّللایـضر  همطاـف  دوب ». دـهاوخ  اـهتمعن  تشهب 

مدقم هحفـص 137 ] ماهداوناخ [  دارفا  رب  ار  وا  ادـخ ، رطاخ  هب  دیـشخب و  مهاوخ  وا  هب  نونکا  مه  : » ینعی لاتقلا  یف  لتقی  مه  رغـصا  یلاـثما 
دهاوخ هتشک  دربن  رد  مرسپ  نیرتکچوک  هک  كاب ) هچ  یگنسرگ   ) زا اما  مه ، زین  نم  دندرک و  رس  هنسرگ  یگمه  بشید ، تشاد . مهاوخ 

، نادادماب دندرکرس و  یئاذغیب  اب  دندنام و  هنـسرگ  یگمه  مه ، زاب  داد و  میتی  هب  دوب ، نآ  رد  هچ  ره  تفر و  نان  هرفـس  يوس  هب  و  دش ».
هدنام اهوج  زا  هچنآ  ربارب ، رد  دومن و  هتشر  ار  اهمـشپ  یقاب  راب ، نیا  همطاف  دندش . هزور  هب  دنـشاب ، هدروخ  بآ  زج  هب  يزیچ  هکنآ  نودب 

هب تخادرپ ، هب  برغم  زامن  زا  یلع  دیـسر و  بش  نوچ  تخاس . مهارف  ار  راطفا  نان  يهدرگ  جـنپ  رگید ، ياهزور  نوچ  درک و  ایـسآ  دوب ،
رب ادخلوسر ، نادناخ  يا  ناه  هک : تساخرب  هاگرد  زا  يریسا  گناب  هدروخان ، ار  همقل  نیتسخن  زاب ، تسشنب و  هرفس  رانک  رد  دش و  هناخ 

همطاف تفگ : تخادنیب و  تسد  زا  همقل  یلع  دندرک ، میاهر  هنسرگ  هدیشک و  مریجنز  هب  دنتفرگ و  يریـسا  هب  نارفاک  ارم  داب ، مالـس  امش 
هدجی مویلا  معطی  نم  ددشتلا  عوجلا و  انیلا  وکـشی  دیقم  هدیق  یف  لبکم  يدتهی  سیل  ءاج  ریـسا  اذه  ددسم  دیـس  یبن  تنب  دـمحا  یبنلا  هنبا 
رورـس هک  يربمایپ  تخد  يا  دمحا ، ادخ ، یبن  رتخد  يا  همطاف ، يا  : » ینعی دصحی  اموی  عرازلا  عرزی  ام  دحوملا  دحاولا  یلعلا  دنع  دغ  یف 

ام دزن  یتخس  یگنسرگ و  زا  کنیا ، هدوب ، راتفرگ  ریجنز  دنب و  رد  تسین و  رب  هار  اج  چیه  هب  هک  هدمآ  يریسا  دناهداد ، شیرورس  تسا و 
اتکی و هبترم و  دـنلب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ادرف  ار  شیوخ  شاداپ  دـنک ، ریـس  ار  یـسک  زورما  هک  سک  ره  هکنادـب ،) ، ) هدرک زاـغآ  هوکش 

عارذلا عم  یفک  ترب  ددق  عاص  ریغ  ءاجامم  قبی  مل  تفگ : همطاف  دورد » زور ، رگید  دراکب ، زورما  سک  ره  هک  تفای  تساوخرد  اتمهیب 
، نم عارز  تسد و  هدنامن و  یقاب  یعاص  رادـقم  هب  زج  دوب ، هناخ ) رد   ) هچنآ زا  : » ینعی اعایـض  امهکهتال  بر  ای  اعاجا  دـقل  هَّللا  يانبا و  و 

ادابم اراگدرورپ ، دناهنسرگ ، تخس  هحفص 138 ] ادخ [ ، هب  هک  منارسپ  کنیا  تسا ، هدیدرگ  حورجم  مشپ ) نتـشر  ایـسآ و  ندنادرگ  زا  )
مه يزیچ  اما  دندوبن ، هزور  مراهچ ، هاگپ  ادرف  داد و  ریـسا  اب  دوب ، هرفـس  رد  هچنآ  زین  راب  نیا  و  دـنوش ». هابت  دـنریم و  هب  یگنـسرگ  زا  هک 
هب ادـخ  ربماـیپ  مشچ  نوچ  دـنتفر  ادـخ  لوسر  دزن  دـندیزرلیم ، یگنـسرگ  تدـش  زا  هک  نینـسح  قاـفتا  هب  یلع  دنتـشادن . ندروخ  يارب 
اب میور و  همطاف  مرتخد ، دزن  ات  دییایب  درک ، تحاران  تخس  ارم  امش  عضو  هتشذگ ؟ امش  رب  هچ  نسحلاابا ، ای  دومرف : داتفا ، نازرل  ناکدوک 

شیاهمشچ هدیبسچ و  تشپ  هب  شمکش  باسحیب ، یگنسرگ  زا  دوب و  مرگرـس  دوخ  تدابع  بارحم  رد  همطاف  دنتفر . وا  يهناخ  هب  مه ،
تیبلها کنیا  هک  سردایرف  ایادخ ،) : ) تفگ دیـشک و  شـشوغآ  رد  دید ، تلاح  نانچ  رد  ار  وا  ادـخ  لوسر  نوچ  دوب . هتفرورف  يدوگب 

دمآ و دورف  وا  رب  دنوادخ  یحو  نیما  يهتـشرف  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  ربمایپ  نیگهودنا  نخـس  زونه  دـنریمیم . یگنـسرگ  زا  دـنراد  دـمحم 
تبـسن حـیادم ، نیرتالاو  شیاتـس و  نیرتابیز  یلاعت ، قح  يوس  زا  تایآ ، نآ  رد  هک  دومن  لزان  شنینزان  بلق  رب  ار  یتاله  هکرابم  هروس 
نوفوی اریجفت - اهنورجفی  هَّللادابع  اهب  برـشی  انیع  اروفاک  اهجازم  ناـک  ساـک  نم  نوبرـشیرا  ربـالا  نا  هک : تسا  هدـمآ  دورف  تیبلـها  هب 

ءازج مکنم  دیرن  هَّللا ال  هجول  مکمعطن  امنا  اریسا - امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  اریطتسم و  هرـش  ناک  اموی  نوفاخی  رذنلاب و 
هنجا و ربص و  امب  مهازج  و  ارورس - هرـضن و  مهاقل  مویلا و  کلذ  رـش  هَّللا  مهوقوف  اریرطمق - اسوبع  اموی  انبر  نم  فاخن  انا  اروکـش - و ال 

هیناب مهیلع  فاطی  و  الیلذـت - اهفوطق  تللذ  اهلالـض و  مهیلع  هینادو  اریرهمز - اسمـش و ال  اهیف  نوریال  کئارالا  یلع  اهیف  نیئکتم  اریرح -
- الیبسلس یمـست  اهیف  انیع  الیبجنز - اهجازم  ناک  اساک  اهیف  نوقـسی  و  اریدقت - اهوردق  هضف  نم  ریراوق  اریراوق - تناک  بوکا  هضف و  نم 
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ورضخ سدنس  بایث  مهیلاع  اریبک - اکلم  امیعن و  تیار  مث  تیار  اذا  و  اروثنم - اولول  مهتبسح  مهتیار  اذا  نودلخم  نادل  مهیلع و  فوطی  و 
: ینعی اروکـشم » مکیعـس  ناک  ءازج و  مکل  ناـک  اذـه  نا  اروهط - هحفـص 139 ] ابارـش [  مهبر  مهاقـس  هضف و  نم  رواسا  اولح  قربتـسا و 
هک دندرگیم  باریـس  اراوگ  ياهمـشچرس  زا  ادخ  ناگدـنب  دراد  نوگ  روفاک  یعبط  هک  دنـشون  یبارـش  زا  تشهب ، رد  ناحلاص  نابوخ و  »
نآ رـش  هک  يزور  زا  دندنب و  ياپ  دوخ  رذن  دهع و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا ، دنهد - نایرج  دنهاوخب ، هک  اجک  رهب  دـنناوت  ار  نآ  بآ 

، تسادخ رطاخ  هب  اهنت  راک ، نیا  دنیوگ )  ) و دنهدیم - اذغ  ریسا  میتی و  ریقف و  هب  ادخ ، یتسود  يارب  و  دنناساره - تسا ، ریگنماد  ار  همه 
- مینکیم اورپ  نیگمغ ، هتفرگ و  زور  نآ  رد  دوـخ  راـگدرورپ  مشخ  زا  اـم ، میراد - مشچ  امـش  زا  نآ  ربارب  رد  یـساپس  هـن  یـشاداپ و  هـن 

یبیکـش شاداپ  هب  و  دیـشخب - نادـنخ  بل  داش و  لد  ناشیا  اب  هماگنه  نآ  رد  تشاد و  ناشظوفحم  زور  نآ  هنتف  رـش و  زا  مه ، راگدرورپ 
هن دـننیب و  نازوس  باتفآ  هن  دـننک ، هیکت  اهتخت  رب  اج ، نآ  رد  هک  دادـب - ناشیریرح  ياههماج  تشهب و  غاب  دـندرک ، ناـهج  نیا  رد  هک 

- تسا رایتخا  سرتسد و  رد  اهنآ  يهویم  هک  یناتخرد  هدرتسگ  یتشهب  ناتخرد  زا  هیاس  ناشاهرـس ، رب  دـناسر - ناشرازآ  ریرهمز  ياـمرس 
هزادنا و هب  ماف  هرقن  ياهیحارـص  نیرولب  نآ  هک  دـنروآ - شدرگب  ناشیا  رب  نیرولب  ياهیحارـص  نیمیـس و  ياهماج  یتشهب ) نایقاس  (و 
و تسا - مان  شلیبسلـس  هک  تسا  ياهمـشچ  ونیم ، نآ  رد  دـنناشونب - ناشیا  هب  هزیمآلیجنز  یبارـش  اج ، نآ  رد  دـناهدش - هتخاس  بسانتم 
هب نوچ  و  دـناهدنکارپ - دـیراورم  هک  يرب  نامگ  ناشیرگنب ، رگا  هک  دـندرگب  تمدـخ  هب  ناشیادرگرب  ناوجون ، ابیز و  هشیمه  ناـک  رـسپ 

ناشاهتـسد رب  هداتفا و  ربطـس  فیطل و  زبس  ياهابید  نایتشهب ، يالاب  رب  تسا - گرزب  یمیلقا  هچ  اهتمعن و  هچ  هک  ینیبب  ینک ، رظن  اجنآ 
اهششوک نآ  تسامش و  شاداپ  تقیقح ، هب  اهنیا  دناشون - اراوگ  كاپ و  یبارش و  دوخ  ناشراگدرورپ ، تسا و  ماخ  میس  زا  اهدنبتـسد 

يراکوکین خیرات  رد  هک  راثیا  همه  نآ  نادناخ و  نیا  یعاسم  راگدرورپ ، يرآ ، تسا ». هدیدرگ  هتفریذپ  روکشم و  دیدرک ، ایند ) رد   ) هک
مان دـندرگ و  روهطوغ  قرغتـسم و  نآ ، ياهتمعن  رد  هک  هدرک  تمارک  ناشترخآ  هناخ  ربارب ، رد  هتـشاد و  ساپـس  تسا ، هقباسیب  یتیگ 

رب ناهج ، ضارقنا  ات  زور و  نیـسپاو  ات  هک  دومن  نارگید  قشمرـس  هنومن و  ار  ناشمـسر  هار و  تخاس و  نادـیواج  ناـهج ، رد  ار  ناـشیمان 
هحفص 140] دنشاب [ . ماما  اوشیپ و  ناناملسم 

وا هب  ار  دوخ  دنبولگ  ارهز  ترضح  ششخب  دنمزاین و  برع  درمریپ  ناتساد 

زامن ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  اـب  هک : هدرک  تیاور  يراـصنا  هَّللادـبع  نبرباـج  زا  یفطـصملا  هراـشب  باـتک  رد  يربط  رفعجوبا 
زا هک  برع  يدرمریپ  انثا  نیا  رد  و  دندز ، هقلح  شدرگ  مدرم  دومن و  سولج  لاح ، نامه  هب  ترـضح  دـمآ ، نایاپ  هب  نوچ  میدرازگیم ،

، ماهنهرب هنسرگ و  ادخ ، ربمایپ  يا  تفگ : دیسرپ . شلاح  زا  ربمایپ  دش ، دجسم  دراو  دوب ، هداتفا  اپ  زا  هتفر و  تسد  زا  یناوتان  يریپ و  طرف 
رب ار  يرگید  هک  سک  ره  نکیل  مشخ ، هب  وت  هب  هک  مرادـن  يزیچ  دوخ  نم ، دومرف : ادـخ  لوـسر  نک . میاور  تجاـح  متـسدیهت ، ریقف و  و 

تـسود ار  شربماـیپ  ادـخ و  هک  ور  یـسک  يهناـخ  هب  زیخرب و  دـشاب ، هداد  ماـجنا  دوخ  هک  تسا  نآ  نوـچمه  دـنک ، تلـالد  يریخ  راـک 
صوصخم قاطا  رانک  رد  تسرد ، ماگنه ، نآ  رد  ، ارهز همطاف  لزنم  ور -. همطاف  يهناخ  هب  زیخرب و  دنیوا ، رادتسود  زین ، ناشیا  درادیم و 

همطاف يهناخ  رد  هب  ار  هب  ار  برع  درمریپ  نآ  ات  دومرف  لالب  هب  و  دربیم -. رـسب  اجنآ  رد  دوخ ، نارـسمه  زا  رود  هاـگهاگ ، هک  دوب  ربماـیپ 
حور لیئاربج  طبهم  ناگتـشرف و  دـش  دـمآ و  لحم  توبن و  تیبلها  يا  ، امـش رب  مالـس  تشادرب : گناب  دندیـسرب ، نوچ  دـنک ، ییامنهار 

، رود یهار  زا  هک  مبرع  يدرمریپ  تفگ : یتسیک ؟ وت  درم ، يا  دیـسرپ : همطاف  دروآدورف . نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  ار  نآرق  هک  نیمـالا 
تخد يا  دانک . تمحر  تیادخ  هک  امرف  تدعاسم  نم  اب  ماهنـسرگ ، هنهرب و  ادـخلوسر ، تخد  يا  ماهدـمآ . نایمدآ  رورـس  تردـپ  دزن 
ربمایپ یلع و  همطاف و  هک  دوب  زور  هس  تقو ، نآ  رد  اقافتا  دانک . تمحر  تیادخ  هک  امرف  تدعاسم  نم  اب  ماهنـسرگ ، هنهرب و  ادخلوسر ،

نسح و هک  یغابد  يدنفسوگ  تسوپ  همطاف  تشاد ، یهاگآ  ناشیگنسرگ  یلع و  همطاف و  لاح  رب  شترـضح  دندوب و  هدروخن  چیه  ادخ 
: تفگ یبارعا  دناسر . ریخ  تیادـخ  هکنآ  دـیما  ریگب  ار  نیا  تفگ : داد و  یبارعا  درم  هب  ار  نآ  دروآ و  شیپ  دـندیمرآیم ، نآ  رب  نیـسح 
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تسوپ نیا  اب  هنسرگ  نم  هک  وگب  یهدیم ؟ نم  هب  يدنفـسوگ  تسوپ  وت  مدومن و  هوکـش  وت  دزن  یگنـسرگ  درد  زا  نم  دمحم ، رتخد  يا 
داد و درم  هب  دروایب و  دوب ، هدرک  هیده  وا  هب  بلطملادبع  نب  هزمح  شیومع ، رتخد  هک  يدنبولگ  دیـشنب ، وا  راتفگ  نوچ  همطاف  منک ؟ هچ 
هک ادخ  لوسر  دزن  دجسم  هب  تفرگب و  ار  دنبولگ  یبارعا  دیامن . تمحرم  تنیا  زا  رتهب  دنوادخ  هکنآ  دیما  شورفب ، ریگب و  ار  نیا  تفگ :

دیشخب و نمب  ترتخد  همطاف ، ار  دنبولگ  نیا  ادخ ، ربمایپ  يا  تفگ : دمآ و  دوب  هتـسشن  دوخ  باحـصا  هحفـص 141 ] نایم [  رد  نانچ  مه 
درم زا  ار  نآ  ات  تساوخ  هزاجا  تساخرب و  ياج  زا  رـسای  نب  رامع  دـمآرد . هیرگ  هب  عضو  نآ  هدـهاشم  زا  ربماـیپ  تفگ . زاـب  ار  يرجاـم 

زا کی  چیه  دنوادخ  دننک ، تکرـش  دـنبولگ  نیا  دـیرخ  رد  سنا  نج و  يهمه  رگا  دومرف : داد و  هزاجا  ار  وا  ترـضح  دـنک ، يرادـیرخ 
نان ریس  مکش  کی  ربارب  رد  تفگ : یبارعا  یشورفیم ؟ اهب  هچ  هب  ار  نیا  دیسرپ : رامع  تخاس . دهاوخن  راتفرگ  خزود  باذع  هب  ار  ناشیا 

. دـناسرب مراید  رای و  هناشاک و  هب  ارم  ات  رانید ، کـی  مرازگب و  زاـمن  نآ  رد  مناـشوپ و  دوخ  هنهرب  نت  رب  هک  یناـمیدرب  کـی  تشوگ و  و 
نآ هب  دوب ، هدـنامن  شیارب  يزیچ  رگید  هتخورف و  ار  نآ  هدرک و  تفایرد  ربمایپ  زا  یگنج  تمینغ  زا  ار  دوخ  مهـس  هکنآ  دوجو  اـب  راـمع 
هب اـت  مهدیم ، وتب  زین  ار  دوخ  بکرم  تخادرپ و  مهاوخ  یناـمی  يدرب  مهرد و  تسیود  راـنید و  تسیب  دـنبولگ ، ربارب  رد  نم  تفگ : درم 
درم هچ  وت  هک  اتفگـش  تفگ : یبارعا  تخاـس . مهاوـخ  تریـس  مه ، تشوـگ  مدـنگ و  مدـنگ و  ناـن و  زا  يور و  زاـب  تاهناـشاک  هناـخ و 

درمریپ نوچ  درک . راـک  دوخ  ياههدـعو  يهمه  هب  درب و  هناـخ  هب  دوـخ  هارمه  ار ، وا  راـمع  یتـسه ! ياهداـشگ  لد  تسد و  دـنمتواخس و 
، متشگ زاینیب  تهج  ره  زا  هک  موش  وت  يادف  هب  ادخ ، ربمایپ  يا  يرآ ، تفگ : یتفرگ ؟ هماج  يدش و  ریـس  دیـسرپ : وا  زا  ربمایپ  تشگزاب ،
هک ییام  راگدرورپ  وت  ادنوادخ ، تفگ : تشادرب و  نامـسآ  رب  تسد  یبارعا  دنک ، ریخ  ياعد  ار  همطاف  ات  تساوخ ، وا  زا  ترـضح  هاگنآ 
هک هد  نآ  همطاف  هب  ادنوادخ ، يرظان ، رضاح و  ناکم ، ره  لاح و  ره  هب  وت  میتسرپب و  هک  تسین  یئادخ  وت  زج  میاهتفاین و  یگزات  هب  ار  وت 

لاعتم دنوادخ  دومرف : درک و  ور  دوخ  نارای  هب  هاگنآ  تفگیم : نیمآ  وا  ياعد  رب  ادخ  لوسر  و  دـشاب . هدـشن  یـشوگ  هدـیدن و  یمـشچ 
نوچ يرـسمه  تسین و  مدننام  هک  هداد  نم  نوچ  يردـپ  ار  وا  تسا ، هدومرف  تمحرم  همطاف  هب  تساوخ ، اعد  هب  یبارعا  نیا  هک  ار  هچنآ 

رد هک  هدرک  تمارک  نیسح  نسح و  نوچ  مه  ینادنزرف  دشیمن و  ادیپ  هدنزارب  يرسمه  ار  همطاف  زگره  دوبن ، وا  رگا  هک  هدرک  اطع  یلع 
هک ناملس  رامع و  رمع و  رسپ  دادقم و  هب  هاگنآ ، دنرورـس . تشهب ، ناناوج  هحفص 142 ] رب [  رالاس و  ءایبنا ، نادنزرف  رب  اتمهیب و  ناهج 

: تفگ دمآ و  نم  دزن  نیمالاحور  لیئاربج ، دومرف : هَّللالوسر ، ای  يرآ ، دنتفگ : میوگب ؟ مه  زاب  دومرف : دندوب ، هتسشن  شترـضح  يوربور 
دنوادخ دـیوگ : تسیک ؟ وت  راگدرورپ  دنـسرپ : هتفای و  روضح  شنیلاب  رب  هتـشرف  ود  دنراپـس ، شکاخ  هب  دورب و  ایند  زا  همطاف  هک  هاگنآ ،

ار دوخ  ناگتـشرف  زا  یهورگ  لاعتم  دنوادخ  هک  میوگب  مه  زاب  مردپ . دـیوگ : تسیک ؟ تربمایپ  دنـسرپ : زاب  تسا . نم  راگدرورپ  گرزب 
رد شرازم  درگادرگ  زین ، گرم  زا  سپ  دـنیوا و  اب  تسا ، هدـنز  ات  دـننک و  تظفاـحم  بناـج  ره  زا  ار  وا  هک  هدـینادرگ  لـکوم  همطاـف  رب 

تسا نانچنآ  دنک ، ترایز  ارم  ربق  هک  سک  ره  دنتسرف ، درود  ناوارف  شنادنزف  رـسمه و  ردپ و  وا و  رب  فاوط و  دننک و  تظفاحم  بناج 
ترایز ار  یلع  هک  سک  ره  هدرک و  ترایز  ارم  هک  تسا  نانوچ  دوش  همطاف  تراـیز  هب  هک  سک  ره  هدومن و  رادـید  یگدـنز  رد  ارم  هک 

هب هک  تسا  یسک  نوچمه  ددرگ ، لئان  نیـسح  نسح و  ترایز  هب  هک  سک  نآ  دشاب و  هتفر  ترایز  هب  ار  همطاف  هک  تسا  نآ  دننام  دنک ،
ربنع گشم و  هب  ار  دنبولگ  رامع  هصقلا ، دوب . دهاوخ  ود  نآ  ترایز  دـننامه  همطاف  یلع و  هیرذ  ترایز  دـشاب و  هتفای  قیفوت  یلع  ترایز 
درپس دوب ، هدرک  يرادیرخ  ربیخ ، زا  دوخ  یگنج  تمینغ  زا  ار  وا  هک  مهس ، دوخ ، مالغب  هدیچیپ و  رد  ینامی  يدرب  رد  ار  نآ  درک و  رطعم 

نآ روضح  هب  ار  دـنبولگ  مـالغ ، ییادـخلوسر . نآ  زا  سپ ، نیا  زا  زین ، وـت  دوـخ  نک و  میدـقت  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  هب  ار  نیا  تفگ : و 
هتفر هچنآ  دمآ و  همطاف  دزن  مالغ  ییوا . نآ  زا  زین ، دوخ  وت  رب و  همطاف  دزن  ار  نآ  دومرفب : ترـضح  تفگ . زاب  يرجام  دروآ و  ترـضح 

: تفگ دیـسرپ ، ببـس  وا  زا  همطاف  دیدنخب . مالغ  تخاس . دازآ  ادخ  هار  رد  ار  مالغ  تفرگب و  ار  دنبولگ  همطاف  داهن ، نایم  رد  يو  اب  دوب ،
یشیورد هدیشوپ و  ار  ياهنهرب  ریس و  ار  ياهنسرگ  هک  تشاد  هارمه  دوخ  اب  تکرب  ردق  نیا  يدنبولگ  منیبیم  هک  مدمآرد  هدنخب  نآ ، زا 

ردـپ يوس  زا  ناوارف  یتقفـش  تبحم و  اهنع ، هَّللایـضر  ءارهز  دـیدرگزاب . شبحاص  هب  نانچ ، مه  تخاـس و  دازآ  ار  ياهدـنب  زاـینیب و  ار 
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، وا هـب  تبـسن  تشاذـگیمنورف و  ردـپ  يهراـبرد  يراـکوکین  تمدـخ و  زا  زین ، وا  درکیم و  ساـسحا  هحفـص 143 ] ادـخ [  لوسر  دوخ 
هجیدـخ شردام ، نوچ  و  تشاد . رظندـم  زیچ  ره  زا  شیب  ار  وا  شیاسآ  هتـسویپ ، و  دوب . اج  رب  اپ  رادافو و  یتسود  هبئاشیب و  يرادتـسود 

تخاسیم مهارف  ار  اج  نآ  شیاسآ  شمارآ و  درکیم و  هرادا  ار  ردپ  يهناخ  هک  دوب  وا  اهنت  دشیم ، لخاد  تلوهک  نینـس  رد  هتفر ، هتفر 
. دوب وا  كاشوپ  كراوخ و  رما  رادهدـهع  درکیم و  هدامآ  شیارب  لسغ  بآ  دومنیم ، یگدیـسر  هفقویب  دوخ  ردـپ  هب  طوبرم  روما  هب  و 
زا نز ، هدراهچ  دـحا ، يهوزغ  رد  هک  دـناهدروآ : تسجیم . تکرـش  ناملـسم ، ناـنز  رگید  دـننام  زین ، تاوزغ  رد  اـهراک ، نیا  رب  هوـالع 

ناـنآ ياوادـم  هـب  هداد و  بآ  ار  هنــشت  نـیمورجم  دـندرکیم و  لـمح  دوـخ  تـشپ  رب  اذــغ  بآ و  هـک  دنتــشاد  روـضح  همطاـف  هـلمج ،
هنمح نینچ ، مه  دندیـشکیم . شود  رب  بآ  ياهگشم  هک  دندوب  ینانز  هلمج  زا  نینموملاما  هشیاع  ناحلم و  تنب  میلـسما  دـنتخادرپیم .
ربمایپ دش و  مامت  بآ  نایم ، نیا  رد  هک : دنیوگ  دندوب . مرگرس  ناشیا  تاحارج  نتسب  نایمخز و  تیاقس  رما  هب  هک  نمیاما  رشحج و  تنب 
دیناسر [ 46  ] یناتقب ار  دوخ  ماجنارس ، داتفا و  هارب  نآ  بلط  هب  تفاین ، یبآ  نانز  دزن  هک  هملسم  نب  دمحم  دادیم ، رازآ  تخس  یـشطع  ار 

زا نوخ  اـما  درک ، ریخ  ياـعد  وا  يهراـبرد  دیـشونب و  ترـضح  درواـیب . ادـخ  لوسر  يارب  راوگ  یبآ  درک و  رپ  تشاد  هارمه  هک  یفرظ  و 
ار نکر  هکنآ  ات  دـنناسرب  امب  اهبیـسآ  نینچ  هک  تسناوت  دـنهاوخن  رگید ، : » دومرفیم لاح  نیمه  رد  دـشیمن و  عطق  ربماـیپ  مخز  لـحم 

همطاف دروآیم . بآ  دوخ  رپس  رد  زین  یلع  داد و  وش  تسـش و  ار  وا  مخز  تفاتـش و  هب  داتفا ، ردـپ  هب  همطاـف  مشچ  نوچ  دـینک ». تراـیز 
نیگهودنا تخس  ار  همطاف  ربمایپ ، لاح  هدهاشم  نکیل  داتـسیا ، زاب  نوخ  ات  تخیر ، ردپ ، مخز  رب  نآ ، رتسکاخ  زا  دنازوسب و  ار  يریـصح 

وا و هب  تبـسن  تبحم  تدـش  زا  درکیم و  كاـپ  شاهرهچ  زا  نوخ  دیـسوبیم و  ار  ترـضح  نآ  ياـپ  تسد و  دوـب ، هتخاـس  برطـضم  و 
ربمایپ اب  قدنخ ، رفح  رد  هک : هدش  تیاور  هنع ، هَّللایضر  یلع  زا  دوب . فسات  رثات و  قرغ  تشاد ، وا  ياههمانرب  تفرـشیپ  رد  هک  یمامتها 

نیا مرتخد ، دیـسرپ : ربمایپ  درک ، زارد  دوخ  ردـپ  يوس  هب  ار  نآ  تشاد ، تسد  رد  ینان  هکت  دـمآ و  همطاـف  هحفـص 144 ] میدوب [ . هارمه 
هـس زا  سپ  هک  تسا  ياهمقل  نیتسخن  نیا  مرتخد ، تفگ : ادـخ  لوسر  مدوب . هتخپ  اـههچب  يارب  هک  تسا  یناـن  هکت  نیا ، تفگ : تسیچ ؟

ربمایپ یتقو  هک : هدرک  تیاور  مالـسلاامهیلع  میرم  ایرکز و  هصق  هب  عجار  فاشک ، ریـسفت  رد  يرـشخمز  دـسریم . تردـپ  ناهد  هب  زور ،
ردپ يارب  هتفرگاو ، دوخ  زا  یتشوگ  هکت  نان و  صرق  ود  همطاف  دوب ، هدمآ  راچد  یگنسرگ  یلاس و  طحق  هب  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 

اب همطاف  تشادرب ، یقبط  زا  شوپرـس  لاـح  نآ  رد  و  نک ، هاـگن  مکرتخد ، دومرف : دـنادرگزاب و  همطاـف  هب  ار  اذـغ  نآ  ادـخ  ربماـیپ  دروآ .
نیا ناجردـپ ، دیـسرپ : لاح  نیع  رد  دـشاب ، یلاعت  قح  بناج  زا  دـیاب  هک  تسناد  درک و  رظن  تشوگ  نان و  زا  رپ  فرظ  هب  تریح ، لامک 

ساپـس ار  يادخ  تفگ : هاگنآ  دهدیم . يزور  باسحیب ، دـهاوخب ، ار  سک  ره  هک  تسا  راگدرورپ  يوس  زا  دومرف : تساجک ؟ زا  ماعط 
تیبلها همه  نینـسح و  بلاطیبا و  نب  یلع  ات  داد ، روتـسد  نآ ، زا  سپ  داد . رارق  لیئارـساینب  ناوناب  يوناب  دننامه  تلزنم ، رد  ار  وت  هک 

ناگیاسمه يارب  نآ ، زا  همطاـف  هک  دـنام  یقاـب  هدروخن  تسد  ماـعط  ناـنچمه ، یلو  دـندش  ریـس  دـندروخ و  ماـعط  نآ  زا  دـندمآ و  درگ 
شیرق هک  هاـگنآ  دوب ، رتـالاو  سک  همه  زا  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  شردـپ  دزن  همطاـف  تلزنم  ماـقم و  داتـسرف . زین  شیوـخ 

دـنداتفا و شالت  هب  تفرگ ، دـنهاوخ  رارق  وا  دـنزگ  بیـسآ و  دروم  دـندوب  هدرک  ربمایپ  اب  هک  ینکـش  دـهع  ببـس  هب  هک  دـندرک  ساسحا 
روضح رد  ات  تساوخ ، هانپ  نامثع  رمع و  رکبوبا و  زا  نایفسوبا  دنداتسرف ، وا  دزن  گنج  هکراتم  تین و  نسح  ریفس  ناونع  هب  ار  نایفـسوبا 

زا تفر و  همطاف  دزن  تشگ ، دیماان  ناشیا  زا  نوچ  دنهد ، ماجنا  وا  عفن  هب  يراک  دنتـسناوتن  مادک  چیه  اما  ، دننک تعافـش  تطاسو و  ربمایپ 
نآ هچرگ  دـش . دـهاوخن  ربمایپ  دزن  وا  راک  عنام  سک  چـیه  رگید  دـهد ، شهانپ  همطاف  رگا  هک  تسنادیم  هچ ، تساوخ ، هاـنپ  ناـما و  وا 

هحفـص سیئر [  هک  تسادخ  ربمایپ  لد  رد  وا  مالک  ذوفن  رگـشیامن  هعقاو  سفن  نکیل  دـهد ، ناما  ار  نایفـسوبا  هک  تفریذـپن  همطاف  زور ،
شهانپ رگا  هک  تسنادیم  اما  دادن ، هانپ  ار  نایفـسوبا  همطاف  يراب ، دیزگرب . شروظنم  درب  شیپ  يارب  ار  وا  شیرق ، هفیاط  گرزب  و  [ 145

ار ادخ  لوسر  رظن  هکنآ  زا  شیپ  هک  تشادیمن  تسود  هکنآ ، تیاهن  تفریذـپ ، دـهاوخ  ار  شـشهاوخ  درک و  دـهاوخن  در  ربمایپ  دـهد ،
متـسه و نز  کی  نم ، تفگ : نایفـسوبا ، ياـضاقت  ربارب  رد  هک  تشاد  اـضتقا  نینچ  همطاـف  ناوارف  بدا  دـیامن و  مادـقا  يراـک  هب  دـنادب ،
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راک رد  دوب ، شردپ  نانمـشد  زا  هک  ار  نایفـسوبا  دشن  یـضار  وا  دهد . ناما  هانپ و  ار  ادـخ  لوسر  نمـشد  هک  تسین  نآ  قح  ار  سکچیه 
، بلاطوبا رتخد  یناهما  هک  زور  نآ  زین  و  نیعمجلا . مهیلع  هَّللا  تاولص  ادخ ، ناگداز  ربمایپ  بدا  تسا  نینچ  نیا  يرآ ، دیامن . تدعاسم 

یلع شردارب  دوب ، هداد  هانپ  شیوخ  يهناخ  رد  ار  یموزخم  ماشهنب  ثراح  هعیبریبا و  نب  هَّللادـبع  ياـهمانب  دوخ ، رهوش  ماوقا  زا  رفن  ود 
رد یقاطا  رد  ار  ود  نآ  یناهما  تسا ؟ هداد  هاـنپ  ار  ناکرـشم  ارچ  هک : درک  ضارتعا  تفـشآرب و  تخـس  وا  رب  تفر . وا  دزن  بلاـطیبا  نب 

، همطاف هچرگ  دومن ، هوکش  همطاف  دزن  یلع  راتفر  زا  تفاتشب و  دوب  اپ  رس  رب  ءاحطب  رد  هک  ربمایپ  يهدرپارـس  يوس  هب  دومن و  یفخم  هتـسب 
وا دزن  یناهما  تیاکش  نکیل  تفرگیمن  دوخ  هانپ  رد  ار ، ادخ  لوسر  نمشد  دادیمن و  اضر  دشاب ، یـضار  یلاعت  قح  هچنآ  هب  زج  زگره 

دوخ مهم  رد  دـیدیم ، همطاف  زا  رتذـفان  ار  يرگید  يو  رگا  دـنکیم و  دوخ  رـسمه  ردـپ و  دزن  همطاـف  تلزنم  ردـق و  ذوفن و  زا  تیاـکح 
ربمایپ اب  هلهابم  يارب  دیـس ، بقاع و  ياهمانب  ار  نت  ود  نارجن ، یمازعا  هورگ  هک  یماگنه  نینچ ، مه  دومنیم . هعجارم  وا  هب  کش ، نودـب 

اب هورگ ، نآ  تفرگ . رظن  رد  راـک  نیا  يارب  ار  مالـسلامهیلع  نینـسح ، یلع و  همطاـف و  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـندیزگرب ،
هنیآ ره  دنکرب ، ياج  زا  ار  نیگمهـس  ياههوک  هک  دنهد  دنگوس  ار  يادخ  رگا  نانیا ، دنتفگ : دندیـشوپ و  مشچ  هلهابم  زا  عضو ، هدهاشم 

ناریفس و و  دنهدب ، ربمایپ  هب  مهرد  لهچ  ياهبب  کی  ره  هلح ، رازه  ود  هلاس ، همه  هک  دندش  یضار  تفریذپ و  دهاوخ  ار  ناشیا  شهاوخ 
نطو زا  و  هحفـص 146 ] دـهد [ ، رارق  نتـشیوخ  ادـخ و  هانپ  تیامح و  رد  ار  ناشیا  لباقم ، رد  زین  وا  دـننک و  یئاریذـپ  ار  وا  ناگداتـسرف 

هَّللایـضر هشیاع  دنیامن . زارتحا  يوبر  تالماعم  زا  دنوشن و  كرـشم  دننکن و  ضارعا  نید  زا  هک  طرـش  نیا  هب  نکیل  دـیامنن ، ناشاهراوآ 
ار وا  تساـخیمرب و  ياـج  زا  ترـضح  نآ  دـمآیم ، ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دزن  همطاـف  ناـمز ، ره  هـک : هدرک  لـقن  اـهنع ،

ياـج زا  زین  وا  تـفریم ، همطاـف  دزن  هـب  ربماـیپ  هـک  هاـگره  و  دـناشنیم . شنتـشیوخ  ياـج  رد  تـفگیم و  شدـمآ  شوـخ  دیـسوبیم و 
وا اـب  اـهراک  رد  تسنادیم و  دوخ  رادزار  ار  همطاـف  ادـخ  ربماـیپ  دـناشنیم . شیوخ  ياـج  رد  ار  وا  دیـسوبیم و  ار  ردـپ  تساـخیمرب و 

. دومرفیم تروشم 

همطاف ترضح  جاودزا 

همه دیدرگ و  فوطعم  وا  هب  ناگمه  راکفا  ، دـش مامت  هام  تلالج ، قفا  رد  دیـشخردب و  تلاسر  نامـسآ  رد  ارهز  راسخر  دیـشروخ  نوچ 
لامک دح  هب  نوچ  تهج ، نیمه  هب  دنتـسنادیم و  ردپ  دزن  ار  ارهز  عقوم  شزرا و  ادـخ  لوسر  باحـصا  دـش ، نارگن  وا  يوس  هب  اهمـشچ 

نیا رد  تسجیم . یشیپ  راکنیا  رد  يرگید  رب  کی  ره  دندش و  وا  يراگتـساوخ  ادخلوسر ، هب  رتشیب  برقت  فرـش و  بسک  يارب  دیـسر 
مادـقا تردابم و  همطاف  يراگتـساوخ  رد  دنتـشاد ، رارق  ناشیا  سار  رد  تقیقح ، رد  هباحـص و  رباکا  زا  هک  نامثع  رمع و  رکبوبا و  ناـیم ،

يراگتـساوخ ارهز  زا  هک  زا  هک  هعفد  ره  لاح ، نیع  رد  تفاترب و  ناـشیا  زا  تقفاوم  يور  یلکـش ، هب  راـب  ره  ادـخ  ربماـیپ  نکیل  دـندرک ،
مالعا نانآ  اب  جاودزا  هب  تبـسن  ار  دوخ  لیامت  مدـع  زین  همطاف  درکیم و  جازمتـسا  وا  زا  داهنیم  نایم  رد  شیوخ  رتخد  اب  ار  نآ  دـشیم ،

هک دوب  ببس  نیا  زا  هکلب  تسا ؟ یسک  هچ  ارهز  گنـس  مه  ناشمه و  دنادن  هک  دوب  تنج  نآ  زا  هن  ادخ ، ربمایپ  يوس  زا  راکنیا  دومنیم .
هب هدرک و  میسرت  لباقتم ، هفطاع  تبحم و  ياههیاپ  رب  هداوناخ  يراذگناینب  رد  ار  ادخ  نید  نیمارف  مالسا و  تعیرش  حور  ناناملـسم ، دزن 

نارتخد رظن  بسک  نودب  دننکن و  مادقا  ناشیا  يارب  يراگتـساوخ  هب  دوخ ، نارـسپ  رظن  زا  یهاگآ  نودب  ناردپ  هک  دیامن  دزـشوگ  ناشیا 
هعماج سیسأت  هحفص 147 ] تبحم [ ، رهم و  يانبم  رب  هتسیاش و  ياههداوناخ  لیکشت  رد  مالـسا ، فده  دنراپـسن . رهوش  هب  ار  نانآ  دوخ ،
سوه يوه و  هکنآ  هن  دشاب ، یکتم  مواقم  ربتس و  یئاههیاپ  رب  نانچمه  هک  تسا  رتراوتسا  رتهتسیاش و  هچ  ره  تروص  هب  یمالـسا  گرزب 

يور درک و  در  يرگید ، زا  سپ  یکی  ار  همطاف  ناراگتساوخ  مامت  ادخ  ربمایپ  میتفگ  هکنانچ  دنکفا . رطخ  هب  هدرک و  لزلزتم  ار  نآ  ینابم 
رد میاضق .» نامرف  راظتنا  رد   » دومرفیم دـندرکیم ، شـسرپ  رما  نیا  رد  وا  میمـصت  رظن و  زا  هک  راـب  ره  دادیمن و  ناـشن  ناـشیا  هب  قفاوم 

نامرف راظتنا  رد  : » تفگ داد و  در  باوج  ناشیا  هب  ربماـیپ  دـندرک ، يراگتـساوخ  ار  ارهز  رمع  رکبوبا و  نوچ  هک : تسا  هدـمآ  هباغلادـسا 
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یف لضف و  یف  راخف و  یف  بسن و  یف  ءارهزلا  همطاف  لثم  نم  دناهدوررـس : وکین  هچ  و  تسا ». کچوک  زونه  وا ، :» دومرف ای  و  متـسه » اضق 
بـسح بسن و  رد  تلیـضف و  راـختفا و  رد  هک  تسیک  نآ  : » ینعی برعلا  مجعلا و  ریخ  هنبا  تناـک  ذا  اهفرـش  اـقح و  اهلـضف  هَّللا  بسح و 

قداص دمحم  دیس  برع ». مجع و  نیرترب  تخد  تسوا  هک  اریز  هدیشخب ، فرش  تلیـضف و  ار  وا  دنوادخ  هک  انامه  دشاب ؟ ارهز  نوچمه 
دـنیاشوخ و یتروص  هب  ار ، وا  ادـخ  ربماـیپ  و  دوب . رکبوـبا  ارهز ، راگتـساوخ  نیتـسخن  : » دـیوگ نینموـملاریما  یناگدـنز  باـتک  رد  ردـص 

لوسر روضح  هب  دش ، هاگآ  هعقاو  زا  رمع  نوچ  تسا و  هدشن  لزان  هراب  نیا  رد  اضق  نامرف  زونه  رکبابا ، يا  تفگ : دومن و  در  هدننکعناق ،
رکبابا رمع و  داد . خساپ  ار  وا  عضو ، نامه  هب  ترـضح  نآ  زین ، راب  نیا  دیدرگ . همطاف  يرـسمه  بلطواد  دوخ ، قیفر  نانوچ  دمآ و  ادـخ 

قفوم رگا  یشیرق ، درم  نیرتدنمتورث  وت  دنتـشاد : راهظا  وا  هب  دنتفر و  فوع  نب  نمحرلادبع  دزن  دندش ، دیماان  همطاف  يراگتـساوخ  زا  هک 
ربمایپ روضح  هب  نمحرلادبع  تشگ . دهاوخ  هدایز  تفرـش  رب  یفرـش  دیازفایم و  تتورث  رب  یتورث  ینک ، جاودزا  ربمایپ  رتخد  اب  هک  يوش 

دوخ قـیفر  ود  دزن  سویاـم ، هحفـص 148 ] زین [  وا  دومرفن . تقفاوم  مه  زاـب  ترـضح  و  دومن . ار  همطاـف  اـب  يرـسمه  تساوـخرد  دـمآ و 
انتعا هجوت و  تورث  لام و  هب  راک  نیا  رد  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دـنتفایرد  ناشیا  تفگب . ناشیا  هب  ار  يرجام  تشگزاب و 

هب ار  ارهز  يرـسمه  راختفا  دناوتب  هک  ار  يدرم  ات  دـندوب  ددـصرد  هتـسویپ  تسا و  تلیـضف  یگتـسیاش و  شناد و  هب  وا  رظن  اهنت  درادـن و 
تـسناوتیم یـسک  هچ  درم  نیا  ادـخلوسر ، بوبحم  قح و  هاگرد  برقم  گرزب و  یتیـصخش  نانچ  اب  يدرم  دنـسانش ، زاب  دروآ ، تسد 

هدومن قیوشت  راکنیا  هب  ار  وا  ربمایپ ، دزن  يو  عیفر  تلزنم  هب  هجوت  اب  دنتفای و  هدـنزارب  یلع  كرات  رب  ار  راختفا  جات  نیا  تبقاع ، ات  دـشاب ؟
نینچ اـب  رگا  يرتمدــقم ، هار  نـیا  رد  سک  ره  زا  ناملــسم و  نیتـسخن  وـت  ییادــخلوسر و  هـب  سک  نیرتـکیدزن  وـت  دنتــشاد : راـهظا  و 

. دومرف نادنچ  ود  هدوزفا و  دنویپ ، نیا  رثا  رد  ار  وت  تلیضف  فرش و  دنوادخ  يور ، همطاف  يراگتـساوخ  هب  تسا ، وت  رد  هک  اهیگتـسیاش 
هتـسیاش هک  دندوب  هدومن  ار  شرافـس  نیمه  یلع  هب  هار  نیا  رد  نانیا ، زا  ریغ  هب  يرگید  دارفا  دیوگ ، کلام  نب  سنا  هک  يروط  هب  و  [ 47]

ذاعم نب  دعـس  قورافو و  قیدـص و  مه ، زور ، کی  [ . 48 . ] دزاس رـسمه  همطاف  اب  ار  وت  دریذـپب و  ار  وت  ياضاقت  ادـخ  لوسر  هک  مینیبیم 
زا نایعا  فارشا و  زا  ینادرم  نونکات  تفگ : رکبوبا  دنتفگیم ، نخـس  همطاف  يهرابرد  هتـسشن  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  مهیلع ، هَّللا  ناوضر 

ياضاقت ربمایپ  زا  هک  سک  ره  دیوگ : سابع  نبا  تسا : هدادن  ناشن  دعاسم  يور  کی ، چیه  هب  ادخ  لوسر  یلو  دناهدومن  يراگتساوخ  وا 
هک دنگوس  ادخ  هب  تفگ : بلاطیبا  نب  یلع  هب  يراصنا  ذاعم  نب  دعـس  يزور ، هک  نآ  ات  تفریذـپن ، ترـضح  نآ  درک ، همطاف  اب  جاودزا 

لدـکی و باحـصا ، يهمه  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  و  [ . 49 . ] تسا هتفرگ  رظن  رد  وت  اب  يرـسمه  يارب  اهنت  ار ، همطاـف  ربماـیپ  مینیبیم 
هک یلاح  رد  دشاب ؟ نینچ  هک  ارچ  و  سب . تسا و  مالـسلاهیلع  یلع  جاودزا ، نیا  يهدنزارب  هتـسیاش و  درم  اهنت  هک  دندوب  قفتم  نابز  کی 

مالسا نید  ربمایپ و  نیمارف  تراوتسد و  هب  تبسن  ناناملسم  نیرتاناد  مالسا و  هب  هدنورگ  نیتسخن  ربمایپ و  باحـصا  نارای و  نیرتکیدزن  وا 
ماـمت زا  تشاد ، هک  ـالاو  تافـص  هتـسجرب و  تازاـیتما  نیا  اـب  و  دوب . رتاـیریب  رتصلخم و  همه  زا  رتراکادـف و  همه  زا  و  هحفص 149 ] ] 

دومنیم و رتهتسیاش  هتسجخ ، دنویپ  نیا  هب  راکنیا و  هب  دشیم ، هدید  همطاف  ناراگتـساوخ  هرمز  رد  ناشمان  هک  ییاهتیـصخش  ناگرزب و 
لوسر باحصا  قافتا  عامجا و  : » دهدیم همادا  نینچ  باتک  يهدنسیون  تشاد . دوجو  هدنخرف  هعقاو  نیا  ینیبشیپ  مدرم ، يهمه  نهذ  رد 

رب نشور  یلیلد  قداص و  یهاوگ  دنتـسنادیم ، بلاـطیبا  نب  یلع  ار  همطاـف  يرـسمه  يارب  هتـسیاش  درم  اـهنت  هک  نیا  رما و  نیا  رد  ادـخ 
تناکم و بحاص  ادخ  ربمایپ  دزن  هیام  هچ  ات  دنمجرا و  نانیا  رظن  رد  هیاپ  هچ  ات  یلع  هک  دهدیم ، ناشن  هدوب و  ناشیا  دزن  وا  ماقم  تمظع 
، ارهز زا  یلع  يراگتـساوخ  هک  میروآ  رطاخ  هب  هک  هژیو  هب  تسا و  هتـشادن  يرـسمه  رـس  يو  اب  تهج  نیا  رد  سک  چـیه  هدوب و  تلزنم 
.« دوب هتفاترب  يور  ناشیا  یگمه  زا  ترـضح  نآ  دندوب و  هتفر  ادخ  ربمایپ  دزن  اضاقت  نیا  هب  ناگرزب  فارـشا و  يهمه  هک  دوب  نآ  زا  سپ 

ادـخ لوسر  یتسیک ؟ تفگ ، هملـسما  دروآرد ، ادـص  هب  ار  رد  تفر و  دوب ، هملـسما  يهناـخ  رد  هک  ربماـیپ  غارـس  هب  یلع  ماـما  ماـجنارس ،
، مدرگ تیادف  تفگ : هملسما  دنیوا . رادتـسود  زین  شلوسر  ادخ و  لوسر و  ادخ و  رادتـسود  تسا  يدرم  هک  ياشگب  رد  زیخرب و  دومرف :
هک متفر  رد  يوس  هب  یباتش  هب  متـساخرب و  دیوگ : هملـسما  تسا  نم  دزن  ادخ  قلخ  نیرتبوبحم  نم و  ردارب  وا ، دومرف : تسیک ؟ درم  نیا 

مالسلااهیلع www.Ghaemiyeh.comءارهزلاۀمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 121زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


ات ادـخ ، هب  نکیل  مدـید ، رد  تشپ  ار ، ههجو  هَّللامرک  هنع و  هَّللایـضر  بلاطیبا  نب  یلع  هاگانب ، مدوشگب و  رد  دزغلب ، میاـپ  دوب  کـیدزن 
ناتـشگنارس اب  ءایح ، تیاهن  زا  تسـشن و  نیمز  هب  ربمایپ  روضح  هب  هاگنآ ، دـیدرگن ، هناـخ  دراو  ماهتخادـنا ، رـس  رب  رداـچ  هک  دومنن  نیقی 

، يراد يراک  هکنیا  لثم  یلع ، اـی  دومرف : ربماـیپ  دومنیم . مرـش  نآ  نتفگ  زا  هک  تشاد  یتجاـح  هک  یتفگ  درکیم ، سمل  ار  نیمز  دوخ ،
ناوا رد  ارم  هک  ینادیم  رتـهب  دوـخ  وـت  مدرگ ، تناـبرق  درک : ضرع  یلع  هحفـص 150 ] تفریذـپ [ . مهاوخ  یهاوخب  نم  زا  هچ  ره  وـگب 

رتقفـشم و زین ، ردام  ردـپ و  زا  نم  هب  هک  ناـمز  نآ  يدرورپب ، دوخ  راـنک  رد  یتفرگب و  دـساتنب  همطاـف  بلاـطوبا و  تمع ، زا  یکدوک ،
دیشخب و تاجن  دندوب ، هدولآ  نادب  ممامعا ، و  [ 50  ] ناردپ هک  كرش  ثول  زا  درک و  تیاده  ارم  وت ، هب  لجوزع  دنوادخ  يدوب ، رتنابرهم 

مراد تسود  تسا ، هدرک  تمحرم  زیچ  همه  ارم  وت  هلیسو  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  لاح  ربمایپ ، يا  ینم . ترخآ  ایند و  يهیام  وت  تقیقح ، هب 
. منک يراگتـساوخ  همطاف  ترتخد ، زا  ات  ماهدمآ ، وت  روضح  هب  کنیا ، مبای و  رارق  مارآ و  نآ  رد  ات  مهد ، لیکـشت  ياهداوناخ  هناخ و  هک 

دیـشخردب هام  نوچ  مه  يداش ، زا  ربمایپ  راسخر  هک  مدید  دیوگ : هملـسما  مبای ؟ تسد  میوزرآ  رب  هک  تسه  نآ  دیما  ایآ  ادخلوسر ، يا 
یگدـنز رد  نم  هَّللالوسر ، اـی  درک : ضرع  ییاـمن ؟ ترـسمه  هیرهم  هک  يراد  يزیچ  یلع ، اـی  دوـمرف : دز و  يدـنخبل  یلع  يهرهچ  رد  و 

هک ریشمش  هن ، تفگ : ربمایپ  مشکیم . بآ  هاچ  زا  نآ ، اب  هک  يرتش  کنآ  نم و  ریـشمش  هرز و  کنیا  ماهتـشادن ، هدیـشوپ  وت  زا  ار  يزیچ 
دراد و ترورـض  تاهداوناخ  جئاوح  عفر  بآ و  ندیـشک  يارب  زین ، رتش  نیا  ینک و  داهج  ادخ  هار  رد  نآ  اب  هک  دـیاب  تسا ، وت  زاین  دروم 
، تسا سب  ردق  نیمه  يرآ ، مروآرد . وت  يرسمه  هب  هرز ، نآ  ربارب  رد  ار  همطاف  هک  رتهب  نامه  سپ  دش . دهاوخ  مزال  ارت  مه ، اهرفـس  رد 

نیمز رد  ار  امش  نم  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، هتسب  يرسمه  دقع  نت ، ود  امـش  نایم  اهنامـسآ ، رد  لجوزع  دنوادخ  هک  تراشب  داب و  تکرابم 
تهرز نآ  سپ  دومرف : مرادن . چـیه  درک  ضرع  يراد ؟ هچ  دیـسرپ : یلع  زا  ربمایپ  هک  هدـمآ  تیاور  رد  و  مروآرد . رگیدـکی  تیجوز  هب 

دص راهچ  اهنآ  ءاهب  زا  تخورفب و  تشاد ، هک  يرگید  ياهزیچ  اب  ارنآ  هرخالاب ، دوب - هدرک  هیده  يو  هب  دوخ  ربمایپ ، ار  نآ  و  دش -؟ هچ 
تخورفب و تشاد ، هک  يرگید  ياهزیچ  رتش و  یلع ، هک : تسا  هدروآ  فارشالا  باسنا  رد  يرذالب  تخاس . مهارف  هحفص 151 ] مهرد [ 

ثلث ات  داد ، روتـسد  ادخ  لوسر  هاگنآ ، دشن . رتشیب  مهرد  دص  راهچ  دنیوگ : یخرب  و  دروآ . درگ  اهنآ  ءاهب  زا  مهرد  داتـشه  دص و  راهچ 
، هنع هَّللایـضر  سنا  زا  دوب . هدومرف  هک  دـندرک  ناـنچ  مه  و  دـنیامن . هیهت  یگدـنز  مزاول  رگید ، ثلث  زا  هتخادرپ و  رطع  ءاـهب  ار  غلبم  نآ 
هک ینادیم  سنا ، يا  دومرف : نم  هب  دـمآ ، زاـب  لاـح  نآ  زا  نوچ  داـتفا . وا  رب  یحو  ینیگنـس  هک  مدوب  ادـخ  لوسر  دزن  هک : هدـش  تیاور 

: تفگ لیئاربج  دومرف : دروآ ؟ مایپ  هچ  مدرگ  وت  يادف  متفگ : دروآ ؟ مایپ  هچ  هلالج  لج  شرع ، دـنوادخ  بناج  زا  مالـسلاهیلع ، لیئاربج 
یهورگ ریبز و  هحلط و  نامثع و  رمع و  رکبابا و  زیخرب و  سنا ، يا  ینادرگ . رـسمه  یلع  هب  ار  همطاف  ات  هداد  نامرف  ار  وت  لاـعتم  دـنوادخ 

دوشگ و نخس  هب  بل  ترضح  دنتسشن ، دوخ  ياج  هب  دنتفای و  روضح  نوچ  مدرک ، نانچ  نم  امن . توعد  نم  بناج  زا  ار  راصنا  زا  رگید 
شرفیک زا  تسا ، هدیدرگ  اورنامرف  شتنطلس  هب  قیالخ و  دوبعم  شتردق  هب  تسا و  هدوتـس  شیاهتمعن  هب  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  دومرف :

دوخ ماکحا  رون  هب  ار  ناشاهلد  دیرفایب و  شیوخ  تردـق  هب  ار  ناگدـیرفآ  تساور ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  شنامرف  تسین ، یهانپ  وا  هب  زج 
ترهاصم و لجوزع  دنوادخ  دومرف . تمارک  ناشیارب  دمحم ، دوخ ، یبن  هطساو  هب  درک و  ناشیمارگ  نتـشیوخ  نید  اب  دیـشخب و  یگدنبات 
هک تساهیبوخ  حـلاصم و  عماج  هک  هنالداع  یمکح  درک ، متح  مزال و  نامدرم  رب  ار  نآ  داد و  رارق  مود  بسن  مکح  رد  ار  جاودزا  دـنویپ 

ارشب ءاملا  نم  قلخ  يذلا  وه  : » دومرف نآرق  رد  ناحبس  راگدرورپ  دومرف . مزلم  نادب  ار  اهناسنا  دیشخب و  يراوتسا  دنویپ و  نآ ، اب  ار  ماحرا 
ءاهتنا تسیراج و  شردق  رب  وا  ءاضق  دراد و  هحفص 152 ] نایرج [  وا  ءاضق  رب  ادخ  نامرف  [ 51 «. ] اریدق کبر  ناک  ارهص و  ابسن و  هلعجف 

دعب تسوا . دزن  باتکلاما  دزاسیم و  رادیاپ  دهاوخب  ار  هچ  ره  دربیم و  نایم  زا  دهاوخب  ار  هچ  ره  اما  هدـش ، نیعم  ياهتـشون  رد  نامز  ره 
قبط رب  هک  مریگیم  هاوگ  دهاش و  ار  امـش  نونکا  منادرگ . رـسمه  یلع  هب  ار  همطاف  ات  هداد ، نامرف  نم  هب  لاعتم  دنوادخ  دینادب ) ، ) اهنیا زا 

رـسمه وا  اـب  دـشاب ، اـضر  نادـب  یلع  رگا  هرقن ، لاـقثم  دـص  راـهچ  نیباـک  هب  ار  همطاـف  دـنوادخ ، یمتح  ضرف و  ناـمرف  رادـیاپ و  تـنس 
نانآ هب  رهاط  كاپ و  نادنزرف  دـیامرف و  هدـنخرف  كرابم و  ناشیا  رب  دـشخب و  ناماس  ار  ناشیگدـنکارپ  دـنوادخ  هکنآ  دـیما  منادرگیم ،
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ربمایپ هک  دوب  ياهبطخ  نیا ، دهد . رارق  مالـسا  تلم  تینما  بجوم  تمکح و  نداعم  دوخ و  تمحر  حیتافم  ار  ناشلـسن  دنک و و  تمحرم 
حاکن تسا . هدش  اهنمجنا  سلاجم و  ثیدـح  ددرگیم و  ناهد  هب  ناهد  نانچمه ، نامز ، نآ  زا  درک و  داریا  یلع  همطاف و  دـقع  ماگنه  هب 

نآ اب  ناگمه  هچ  دوبن ، یتفگـش  بجوم  بقرتم و  ریغ  يرما  هجو  چیه  هب  دنتـشاد ، روضح  سلجم  نآ  رد  هک  یناسک  يارب  یلع  همطاف و 
نامرف هب  یتسیاب  نآ  نامز  هکنآ  تیاهن  دنتـشاد ، دومنیم ، یعیبط  رایـسب  ناشرظن  رد  هک  ار  هدنخرف  دـنویپ  نیا  راظتنا  یلع ، تازایتما  همه 

ربارب رد  ار  نتـشیوخ  هک  دوب  یناملـسم  نیتـسخن  درازگزاـمن و  دروآ و  مالـسا  هک  دوب  یـسک  نیتـسخن  یلع  هک  اریز  دـشیم ، نییعت  قـح 
اب وا  جاودزا  تشذگیمن و  يزیچ  تفخب ، ادـخ  لوسر  رتسب  رد  فک ، رب  ناج  يو  هک  بش  نآ  زا  يرآ  تخورفب ، راگدرورپ  يدونـشخ 
نآ ربمایپ ، باحـصا  نایم  رد  دـنوادخ  هک  دوبن  سک  چـیه  دـیدرت  لباق  تفرگ . ماجنا  ادـخ  لوسر  ترجه  زا  [ 52  ] هام ود  زا  سپ  همطاـف 

نیرتالاو نیا ، دوبن ، نینچ  یلع  زج  یـسک  دـشاب و  تازاـیتما  تافـص و  نینچ  ياراد  هک  درک  دـهاوخ  باـختنا  ارهز  يرـسمه  هب  ار  سک 
، ربماـیپ ترجه  بش  رد  یلع  درکیم . تفاـیرد  قح  يوـس  زا  رطخ ، رپ  هحفـص 153 ] بش [  نآ  يراکادف  ربارب  رد  یلع  هک  دوب  یـشاداپ 
زا دریگ و  ياپ  شیاهرطخ  مالعا  اهتراشب و  اـب  وا و  دوجو  اـب  ادـخ  نید  اـت  درب و  ردـب  رطخ  زا  ناـج  وا ، اـت  دـنکفا ، رطخ  رد  ار  نتـشیوخ 

، تشادـن روضح  دوب ، هدرک  عاجرا  وا  هب  ربماـیپ  هک  یناـمرف  ماـجنا  ببـس  هب  دـقع ، سلجم  رد  یلع  دـنام . ظوفحم  نوصم و  یگتخیـسگ 
وا يور  رب  ادخ  لوسر  دمآرد ، زا  یلع  ماگنه ، نیا  رد  دندوب . هداهن  نیرضاح  يور  شیپ  رد  امرخ  یباقـشب  ات  دوب ، هداد  روتـسد  ترـضح 

، هرقن لاقثم  دص  راهچ  رهم  اب  ار  وا  نم ، مروآرد و  وت  يرسمه  هب  ار  همطاف  مرتخد ، هک  دوب  دنوادخ  روتسد  یلع ، ای  دومرف : دز و  يدنخبل 
، تشادربرـس نوچ  درازگب ، لاعتم  دـنوادخ  ساپـس  دـمآرد و  هدجـسب  درک و  مالعا  ار  دوخ  تیاـضر  یلع  ماـما  مدروآرد ، وت  جاودزا  هب 

ناهج هب  ناوارف  كاپ و  نادنزرف  امش  لسن  زا  داهد و  ناتتداعس  یتخبـشوخ و  دانک و  كرابم  رـسمه  ود  امـش  يارب  دنوادخ  تفگ : ربمایپ 
ساپس درک : زاغآ  نخس  هب  نینچ  نیا  یلع  يوگب  ینخس  دوخ  زین ، وت  یلع ، ای  دومرف : ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  هیدورم ، نبا  زا  داروآ .

هب ار  ناـنامرفان  درک و  ناـیاسراپ  شاداـپ  ار  تشهب  تسین . رود  دوخ  ناگدـنهاوخ  زا  تسا و  کـیدزن  نارازگـساپس  هب  هک  ار  يدـنوادخ 
نامیا تسا و  فرتعم  شیراگدیرفآ  هب  هک  یناج  لد و  زا  ساپـس  درادن ، یگزات  شیاهتمعن  ناسحا و  هک  ار  وا  ساپـس  داد ، هدـعو  شتآ 

هب میبلطیم و  تیاده  مییوجیم و  کمک  وا  زا  درک . دهاوخ  هذخاوم  اهیراکهزب  زا  تسا و  هدـننادرگ  هدـنز  هدـنناریم و  وا  مه  هک  دراد 
قیال هک  یتداهـش  تسا ، زابنایب  اتکی و  تسین ، ییادـخ  دـنوادخ ، زج  هک  میهدیم  تداهـش  میهاوخیم . تیافک  وا  زا  میراد و  ناـمیا  وا 

، داب دنوادخ  تاولـص  دورد و  وا  رب  تسوا ، يهداتـسرف  هدنب و  دمحم ، هک  میهدیم  یهاوگ  ددنویپ و  وا  يدونـشخ  هب  دشاب و  وا  ترـضح 
، دناسر هحفـص 154 ] شیگدـیزگرب [  ـالاو و  هاـگیاج  هب  دـهد و  رتناوارف  يدـنمهرهب  ار  وا  دزاـس و  رتکیدزن  شیرق  ماـقم  هب  هک  يدورد 

راک نیا  هاوگ  دینک و  شـسرپ  هراب  نیا  رد  وا  زا  هدـینادرگ ، رـسمه  نم  هب  [ 53  ] مهرد دـصناپ  هب  ار  همطاف  دوخ ، رتخد  ادـخ  لوسر  کنیا 
مدروآرد و وت  دقع  هب  تخاس ، رسمه  وت  هب  هلالج  لج  نمحر  راگدرورپ  هک  روطنامه  ار ، همطاف  مرتخد  نم  يرآ ، دومرف : ربمایپ  دیدرگ .
ار وت  يدونشخ  هک  دیاب  قح  يدونشخ  ییوکین ، هتسیاش و  یتسود  هدنزارب و  يرسمه  وت  يدونشخ  دشاب ، یضار  لاعتم  دنوادخ  هچ  ره  هب 
هب رهاط  هیرذ  رایـسب و  ریخ  دنوادخ  رـسمه ، ود  نیا  زا  تساوخ ،) اعدب  ربمایپ  هک  روطنامه   ) دنگوس ادخ  هب  دیوگ : سنا  دـشاب . یفاک  زین 
هک دوب  یهرز  شورف  لحم  زا  همطاف ، نیباک  هک  دـناهدروآ  دـش و  رازگرب  یگداس  تیاهن  رد  هتـسجخ ، جاودزا  نیا  لحارم  دروآ . ناـهج 

هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دروآ . ربمایپ  روضح  هب  اجکی  ار ، نآ  ءاهب  تخورفب و  مهرد  داتـشه  دص و  راهچ  هب  ار  نآ  مالـسلاهیلع ، ماما 
ءاهب مهرد   66 سورع ، ياههماج  ءاـهب  مهرد   160 رطع ، ءاهب  مهرد   160 دننک : میـسقت  ریز  فراصم  رب  ار  هجو  نآ  ات  داد  روتـسد  ملس ،

دور و رازاب  هب  رطع  دیرخ  يارب  لالب  ات  دومرف ، نینچمه  دراذگ و  یقاب  هملـسما ، دزن  رگید ، فراصم  يارب  مهرد   96 هناخ ، مزاول  هیثاثا و 
زاـهج ناوـنع  هب  ار  ریز  مـالقا  ناـشیا ، درک و  روماـم  لزنم  مزاوـل  ساـبل و  دـیرخ  يارب  ار  رـسای  راـمع و  رکباـبا و  هلمج  زا  رگید ، يدارفا 
هفیطق کی  هحفـص 155 ] مهرد [ ، راهچ  هب  گرزب ) يرـسور   ) رامخ کی  مهرد ، تفه  ءاهب  هب  نهاریپ ، کی  دندرک : يرادـیرخ  سورع ،

فیل یکی ، رد  هک  يرـصم  تشرد  یناتک  يهچراپ  زا  باوختخر ، ود  دوب ، هدـش  هدامآ  اـمرخ  فیل  راون  زا  هک  تخت ، کـی  يربیخ . هاـیس 
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، تسا وبشوخ  یهایگ  هک  رخذا » ، » اهنآ رد  هک  فئاط  یغابد  تسوپ  زا  اکتم ، ددع  راهچ  دندوب . هداهن  دنفـسوگ  مشپ  يرگید ، رد  امرخ و 
نتسش يارب  یسم ، تشط  کی  درآ ،) یتسد  يایسآ   ) ساتسد کی  يرجه ، يریصح  کی  یمشپ ، كزان  يهدرپ  کی  دوب ، هدش  هتـشاذگ 

دنچ زبس ، يوبـس  کی  هباتفآ ، کی  بآ ، ندرک  کنخ  يارب  کچوک ، کشم  کی  یبوچ ، يهساک  کی  کـچوک ، کـشم  کـی  هماـج ،
یلص ربمایپ  دزن  ار  نآ  دش ، مهارف  سورع  هیزاهج  ناونع  هب  قوف  مالقا  نوچ  ياهبنپ . يابع  کی  و  تسوپ ، زا  هرفس  کی  نیلافس ، يهزوک 

هداوناخ نیا  يارب  دـنوادخ  تفگ : هاـگنآ  درکیم و  ورو  ریز  ار  اـهنآ  دوخ ، كراـبم  تسد  اـب  ترـضح  نآ  دـندروآ و  ملـس  هیلع و  هَّللا 
كرابم تسا ، نیلافس  ناشفورظ  رتشیب  هک  هداوناخ  نیا  يارب  ار  جاودزا  نیا  اهلا ، راب  تفگ ، رگید  یتیاور  هب  و  دیامرف . هدنخرف  كرابم و 

ار باوخ  قاطا  فک  دومن : هتـسارآ  اریز  تروص  هب  سورع ، مدقم  يارب  ار  هناخ  دوخ ، هبونب  زین  مالـسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  ماما  امرف .
زا ییاـکتم  هدـنکفا و  نیمز  رب  یچوق  تسوپ  درک . بصن  رگید  راوید  هب  يراوـید  زا  هحفـص 156 ] ار [  یبوچ  هکت  دـناشوپب و  مرن  نش  اب 

هداـس و يرازگرب  نیا  درک . اـیهم  درآ ، نتخیب  يارب  یلاـبرغ  بآ و  یکـشم  تخیواـیب و  راوید  رب  هلوح  کـی  داـهن و  نآ  رب  اـمرخ ، فـیل 
یگداس و رب  دـح  هچ  ات  جاودزا ، يهلاسم  رد  مالـسامیظع ، ناینب  هک  دوب  تقیقح  نیا  رگـشیامن  ارهز ، یـسورع  مسارم  زا  اـیرو  گـنریب 

مهم تیلوئـسم  نیا  راب  ریز  زا  هناش  نارگزاهج ، هیهت  ای  نیگنـس و  ياهرهم  تخادرپ  تهج  زا  هک  اهنآ  ات  تسا ، هدـش  هداـهن  فلکت  مدـع 
هک دنیامن  يوریپ  هدومرف ، هیصوت  یعامتجا  گرزب  رما  نیا  رد  المع ، مالـسا  هک  يریگناسآ  همه  نیا  زا  دنیآ و  شوه  هب  دناهدرک ، یلاخ 

، يراب سب . تسا و  نیمه  تسا ، هدروآ  هوتـس  هب  ار  ندـمتم  ناـهج  هک  عاـمتجا  یـسنج  تالکـشم  زا  يرایـسب  یعطق  لـح  هار  کـشیب ،
ار وا  صوصخم  يراوس  رتسا  ات  داد ، روتـسد  ادخ  ربمایپ  یـسورع ، بش  رد  و  تفرگ . ماجنا  یگداس  نیمه  هب  ارهز  یلع و  جاودزا  مسارم 

دوخ دریگ و  تسد  رد  ار  بکرم  ماگل  یسراف  ناملـس  دوش و  راوس  نآ  رب  همطاف  ات  دومرف ، دننک و  هدامآ  دوب ، هدنکفا  نآ  رب  ياهفیطق  هک 
روتسد زین  و  دندرکیم ، یهارمه  ار  سورع  هنهرب ، ياهریـشمش  اب  مشاهینب  زا  يدارفا  لیقع و  هزمح و  داتفا و  هارب  سورع  رـس  تشپ  زین ،

دنیوگب و ربکاهَّللا  دـنناوخب و  دورـس  دـننک ، ینامداش  دنـشاب و  همطاف  تبحاصم  رد  راصنا  رجاهم و  نانز  بلطملادـبع و  نارتخد  ات  دومرف 
. دـندرکیم یهارمه  ار  همطاف  زین  ربمایپ  نانز  دـنرواین ، نابز  رب  دزاس ، دونـشخان  ار  راگدرورپ  هک  ینخـس  نکیل  دنرازگـساپس ، ار  يادـخ 

معنا ام  نرکذا  تالاح و  لک  یف  هنرکشا  یتاراج و  ای  هَّللا  نوعب  نرس  درک : زاغآ  نینچ  نیا  يدورـس  ادخلوسر ) نانز  زا  یکی  ، ) هملـسما
 ] تالالخ تامعب و  يدفت  يرولا  ءاسن  ریخ  عم  نرس  تاومـسلا و  برانـشعنا  دق  رفک و  دعب  اناده  دقف  تافآ  هورکم  فشک  نم  العلا  بر 

، لاـح ره  هب  ار  وا  دـینک و  يداـش  ادـخ ، تساوـخب  ناوناـب ، يا  ینعی : تـالاسرلا  هنم و  یحولاـب  ـالعلاوذ  هلـضف  نم  تنب  اـی  هحفص 157 ]
زا ار  ام  هک  وا  دومرف . عفد  ار  اهتفآ  اهیدب و  هکنآ  دیروآ ، رطاخ  هب  تساهیدـنلب ، راگدرورپ  هک  ار  يدـنوادخ  معن  دیـشاب . يرازگـساپس 
هک سک  نآ  دـینک ، يداش  ملاع ، نانز  نیرتالا  هارمه و  دیـشخب . يدـنلب  تعفر و  ار  ام  هک  اهنامـسآ  راـگدرورپ  دروآ ، تیادـه  هارب  رفک 

سپ داتسرف . اهباتک  یحو و  وا  رب  هک  يربمایپ  داد  شیرترب  نارگید  رب  یلعا  دنوادخ  هک  سک  نآ  رتخد  دندرگ . وا  يادف  هب  شناکیدزن 
دبع لک  عم  هنیدـب  انـصخ  ذا  سانلا  بر  نرکذا  رـضاحملا و  یف  نسحی  ام  نرکذا  رجاعملاب و  نرتسا  هوسن  ای  دـناوخ : نینچ  هشیاع  نآ ، زا 

هب ار  دوخ  ناوناب ، يا  ینعی : رهاط  رهطب  هنم  اهـصخ  اهرکذ و  یلعا  هللااف  اهب  نرـس  رداقلا  زیزعلا  رکـشلا هللا  هلاضفا و  یلع  دمحلا هللا  رکاش و 
دوخ رازگساپس  ناگدنب  همه  ار و  ام  هک  دیروآ  دای  هب  ار  يادخ  دیزادرپ . تسا  هتـسیاش  سلاجم  رد  هچنآ  رکذ  هب  دیناشوپب و  ناتاهزجعم 

همطاف ینامداش  . ) تسا اناوت  زیزع و  دنوادخ  يهژیو  ساپـس  رکـش و  هک  ساپـس  شیاهـششخب  رب  ار  يادخ  دومرف . زاتمم  شیوخ  نیدب  ار 
، هاگنآ هحفـص 158 ] دومرف [ . شـصوصخم  تراهط  یکاپ و  لامک  رد  يدرم  هب  دیـشخب و  تعفر  ار  وا  مان  دـنوادخ  هک  دـینک  يداش  ار )

رمقلا هجوک  هجواهل  نم  رشبلا و  ءاسن  ریخ  همطاف  تخادرپ : ریز  تایبا  ندناوخ  هب  اهنع ، هَّللایضر  ربمایپ ) تاجوز  زا  رگید  یکی  ، ) هصفح
اهناف اهب  یتاراج  نرسف  رـضحلا  یف  نم  ریخ  ایلع  ینعا  الـضاف  یتف  هَّللا  کجوز  نمزلا  ياب  صخ  نم  لضفب  يرولا  لک  یلع  هَّللا  کلـضف 
يهمه رب  ارت  دنوادخ  تسا ، ناشخرد  ام  هرهچ  نوچ  مه  تاهراسخر  هک  ناهج  يوناب  نیرترب  يا  همطاف ، ینعی : رطخلا  میظع  دـنع  همیرک 

، ار لضف  بحاص  يدرمناوج  دنوادخ ، هدیدرگ . زاتمم  رمز  تایآ  هب  هک  يربمایپ  داد ، يرترب  يراد ، ربمایپ  اب  هک  یتبـسن  راختفا  هب  نامدرم 
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، یلعا دنوادخ  دزن  وا  هک  دینک  ینامداش  همطاف ، يداش  هب  ناوناب ، يا  سپ  تسا . رتالاو  رهش  نادرم  همه  زا  هک  ار  یلع  درک ، رـسمه  وت  هب 
هَّللایـضر یـسوا  يراصنا  ذاعم  نب  دعـس  ردام  عفار و  تنب  هشبک  شماـن  دوشگ ، نخـس  هب  بل  هذاـعم  هرخـالاب  و  تسا . هیاـمنارگ  زیزع و 

هیزاجی و ریخلاب  هللااف  اندشر  انفرع  هلـضفب  هیتال  وربک  نم  هیف  ام  مدآینب  ریخ  دـمحم  هیدـبا  ریخلا و  رکذا  هیف و  ام  هیف  الوق  لوقا  دوب : امهنع 
، نآ رد  هک  میوگب  ینخس  مهاوخیم  ینعی : هینادی  ائیش  يرا  امف  اهلصا  هخماش  هورذ  یف  هیف  تنکم  دق  فرش  وذ  يدهلا  یبن  تنب  عم  نحن 

چیه ربکت  ربک و  زا  وا ، رد  هک  مدآ  نادنزرف  نیرتهب  دـمحم ، يرآ ) ، ) میوگ اراکـشآ  میوگ و  سک  نیرتهب  زا  نخـس  تسین ، نخـس  چـیه 
هک تیادـه  ربمایپ  رتخد  اب  ام  کـنیا ،) . ) داـهد شریخ  يازج  دـنوادخ  هک  دـش  اـمنهار  ار  اـم  شتمحرم ، هب  هک  وا  هحفـص 159 ] تسین [ .
هک ییاج  دراد ، ياـج  نیرتدـنلب  رد  هشیر ، هک  سک  نآ  تخد  میاهدـش ، هارمه  هدـیزگ ، ياـج  تفارـش  هلق  رد  تسا و  فرـش  يهدـنراد 

نوچ شاهراسخر  هکیلاح  رد  تسویپ ، ام  عمج  هب  ادخ  ربمایپ  يزور ، دیوگ : همامح  نب  لالب  منیبیمن . نآ  هب  یکیدزن  يارای  ار  سکچیه 
: دومرف دباتیم ؟ امش  يهرهچ  زا  هک  تسا  يرون  هچ  نیا  هَّللالوسر ، ای  تفگ : تساخرب و  فوع  نب  نمحرلادبع  دوب ، ناشخرد  هام  صرق 
، دـنوادخ تسا ، هدیـسر  نم  هب  یلع  ممع  رـسپ  ردارب و  همطاف و  مرتخد  جاودزا  دروم  رد  راگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  یتراـشب  يداـش  زا 

مه ییاـهگرب  هب  تخرد ، دروآ ، زازتها  رد  ار  یبوط  تخرد  تشهب ، نزاـخ  ناوضر ، اـت  داد ، ناـمرف  و  دـینادرگ ، رـسمه  مه  هب  ار  ود  نیا 
یتارب ناشیا  زا  کی  رهب  دندمآ و  دوجو  هب  رون  زا  یناگتـشرف  نآ ، ریز  دـیدرگ و  روراب  نم ، تیبلها  نارادتـسود  دادـعت  هب  اهتارب ، نوچ 

نآ زا  یکی  دننک ، دروخرب  تیبلها ، ام  نارادتـسود  زا  سک  رهب  دـنرادرب و  گناب  مدرم  نایم  رد  دوش ، اپب  تمایق  هک  هاگنآ  ات  دـش ، هداد 
رـسپ ردارب و  رطاـخ  هب  نم  تما  ناـنز  نادرم و  نینچ ، نیا  يرآ  تسا . هدـش  تنامـض  خزود  شتآ  زا  يدازآ  نآ ، رد  هـک  دـنهدب  اـهتارب 

هک متـسه  یتخرد  نوچمه  نم ، هک : تسلوقنم  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  زین  و  دـنباییم . ییاـهر  شتآ  زا  مرتخد ، میومع و 
، نآ ياهگرب  نانوچ  ام ، نایعیـش  دـنتخرد و  نآ  ياههویم  نیـسح ، نسح و  نآ و  يهدرگ  هلزنم  هب  یلع ، تخرد و  نآ  زا  ياهخاش  همطاف ،
، ینعم نیمه  رد  و  دوـب . دـنهاوخ  تشهب  رد  همه ، شیاـهگرب  هوـیم و  هدرگ و  عرف  لـصا و  دراد و  ندـع  تشهب  رد  هـشیر  تـخرد ، نـیا 
رشبلا و دیس  یلع  حاقللا  مث  همطاف  عرفلا  اهلـصا و  یفطـصملا  رجـش  نم  دلخلا  یف  تتبن  اهلثم  ام  هتباث  دلخلا  یف  هحود  اذبح  ای  دناهدورس :

رمزلا لضفا  نم  هرمز  یف  زوفلا  ادـغ و  هاجنلا  وجرا  مهبج  هب  ینا  هحفص 160 ] رمثلاب [  فتلملا  قرولا  هعیشلا  رمث و  اهل  هاطبس  نایمـش  اهلا 
رد یتخرد  نانوچ ، هک  هتفرگ  ياپ  تشهب  رد  هک  تخرد ، نآ  هدنخرف  ینعی : ربخلا  نم  یلاعلا  یف  هیاورلا  لها  هب  ءاج  هَّللالوسر  لاقم  اذه 
ود نآ  تخرد . نآ  يهدرگ  یلع  نایمدآ ، رورـس  نآ و  يهخاش  همطاف ، تسا و  لصا  ار ، نآ  یفطـصم ، هک  تسا ، هدـییورن  زگره  تشهب 

، ادرف تاجن  دیما  ارم  دناهدیمدرب . اههویم  درگرب  هک  دنیاهگرب  نوچمه  همه  نایعیـش  دننآ و  يهویم  ربمایپ ، يهداون  ود  نآ  هداژنیمـشاه و 
نایاور نیرتردـقیلاع  هک  تسادـخ  ربمایپ  يهتفگ  نیا ، دـنهورگ . نیرترب  هک  مشاب  هورگ  نآ  زا  يراگتـسر ، اب  هک  هتـسویپ ، ناـشیا  رهم  هب 

هیرگ ارچ  ناج ، همطاف  دومرف : دـید ، نایرگ  ار  ارهز  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتقو  دـناهدروآ : دـناهدرک . تیاور  زا  ثیداحا ،
. تسا رتمدقم  مالـسا  رد  ناگمه  زا  رتابیکـش و  رترابدرب و  همه  زا  رتاناد و  همه  زا  هک  مدرک  رـسمه  يدرم  هب  ار  وت  هک  ادخ ، هب  ینکیم ؟

یلصا هدمآ ، فارشالاباسنا  باتک  رد  هک  ثیدح  نیا  رگا  دسیونیم : ارهز ، يهیرگ  تیاور و  نیا  دروم  رد  داقع ، دومحم  سابع ، داتسا 
تسد زا  ردام  دای  هک  وا  نوچ  يرتخد  اریز ، تسین  ارهز  يهیرگ  رد  یتفگـش  هنوگ  چیه  درک ، دامتعا  نآ  یتسرد  هب  ناوتب  دشاب و  هتـشاد 

، وا رخآ  دشاب ، نیگهودنا  دنک و  هیرگ  هک  تسا  تفگـش  هن  هدرک ، اغوغ  شلد  رد  ردـپ ، فولام  يهناخ  زا  يرود  زین  شبوبحم و  هتفر و 
، دوریم رهوش  يهناخ  هب  هک  نونکا  دوب ، هدـیدرگ  مورحم  وا  ياهینابرهم  فطاوع و  يهمه  زا  هداد و  تسد  زا  یکدوک  رد  ار  دوخ  رداـم 
رد ار  وا  تبحم  زا  يراگدای  ردام و  زا  يدای  شاهشوگ ، ره  هک  هناخ  نآ  زا  دـنکیمن و  ساسحا  دوخ  رـس  رب  ار  وا  هنارداـم  شزاون  تسد 

يرتخد نینچ  هک  تسا  نآ  زیگناتفگش  يرآ  تسا . هداتفا  رود  هتسیزیم ، نآ  رد  اهلاس  هک  يرهـش  زا  و  هحفص 161 ] هدرک [  تبث  دوخ 
زا سپ  درـشفیم و  یندـشان  فـصو  يدرد  لاـگنچ  رد  ار  شبلق  زیزع  رداـم  گرم  زوـنه  هـک  اریز  دـیرگن ، لاوـحا ، عاـضوا و  ناـنچ  رد 
اب میظع ، ناسنا  نآ  ادـخ ، ربمایپ  رادوریگ ، نیا  رد  دزاس . رود  دوخ  ناج  هقئاذ  زا  ار  نآ  خـلت  دای  هک  دوبن ، رداـق  مه  زاـب  اـهلاس ، تشذـگ 
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نیع رد  و  تشاد ، نینوخ  حورجم و  یلد  دوخ ، بوبحم  رـسمه  تشذـگرد  هرطاـخ  زا  زونه  دوخ ، هکنآ  اـب  دوخ ، یناـسنا  مراـکم  يهمه 
زا دزاس ، رتلعتـشم  همطاف  ناج  لد و  رد  ار  هودنا  نیا  شتآ  دیوگب و  ینخـس  دولآمغ  يهتـشذگ  نآ  زا  راب ، رگید  هک  تساوخیمن  لاح 

، مرتخد : » هک دادیم ، یلـست  شرهوش  لئاضف  رکذ  اـب  ار  وا  لد  تشاد ، دوخ  نیگهودـنا  رتخد  هب  تبـسن  هک  يرهم  تیاـهناب  ببـس و  نیا 
رد ناـگمه  زا  رتراـبدرب و  رتابیکـش و  همه  زا  رتاـناد و  همه  زا  هک  مدرک  رـسمه  وت  هب  ار  يدرم  هک  ادـخ ، هب  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  همطاـف ،
وا رظن  هتفگ و  نخس  البق  شجاودزا ، هلئسم  رد  همطاف ، اب  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  ناخروم  قافتا  دروم  رگید ، يوس  زا  تسا ». رتمدقم  مالسا 

هدمآ لبنح  دـمحا  دنـسم  رد  درکیم ، تروشم  هراب  نیا  رد  دوخ  نارتخد  یمامت  اب  هک  دوب  نیا  رب  ربمایپ  هیور  الوصا  دوب و  هتفای  قفاوم  ار 
شوماـخ ردـپ  خـساپ  رد  رگا  تسا ». هدرب  ماـن  وت  زا  سک  نـالف  : » تفگیم شیوخ  رتـخد  هب  دراوـم  نینچ  نیا  رد  ادـخ  لوـسر  هک  تسا 

: هک تسا  هدروآ  تاقبط  باتک  رد  دعس  نبا  دیدرگیم . ساسحا  وا  لیامت  مدع  درکیم ، نیا  زج  رگا  یلو  دوب  وا  تیاضر  لیلد  دنامیم ،
ترضح دمآ ، نوریب  نمیاما  درک ، بابلا  قد  دمآ و  یلع  يهناخ  رد  هب  همطاف ، اب  یلع  فافز  بش  رد  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

جیوزت يوب  ار  شیوخ  رتـخد  هک  یلاـح  رد  یناوخیم ، دوخ  ردارب  ار  یلع  هک  تسا  هنوگچ  تفگ : نمیاما  تساـج ؟ نیا  مردارب  دیـسرپ :
هب امـش ، دومرف : يرآ . درک : ضرع  تسا ؟ اجنیا  زین ، سیمع  تنب  ءامـسا  ایآ  دومرف : نآ  زا  سپ  متفگ . هک  تسا  نیمه  دومرف : ياهدومن !؟

تیاور زین  و  هحفـص 162 ] درک [ . وا  قح  رد  ریخ  ياعد  بوخ و  رایـسب  دومرف : يرآ . تفگ : دیاهدمآ ؟ اجنیا  هب  ادـخ  ربمایپ  رتخد  مارتحا 
رادـب و تسود  ار  ناـشیا  زین ، وت  اراـگدرورپ ، دـنرتبوبحم ، همه  زا  نم  دزن  نت ، ود  نیا  ادـنوادخ ، : » تفگ بش  نآ  رد  ربماـیپ  هک : هدـش 
رد ناطیـش ، رـش  زا  ار  ناشنادنزرف  ود و  نیا  نم  رامگب ، ناشیا  يارب  یظفاحم  دوخ ، يوس  زا  امرف و  هدنخرف  كرابم و  ار  ناشلـسن  هیرذ و 

رهاط كاپ و  ارت  هدودوزب و  ار  سجر  يدـیلپ و  وت  زا  دـنوادخ  مرتخد  تفگ : درک و  ریخ  ياعد  همطاف  يارب  هاگنآ ، مهدیم ، رارق  وت  هانپ 
نیا ادـنوادخ ، تسا ، رتبوـبحم  نم  دزن  همه  زا  هک  تسا  نم  رتـخد  نیا  ادـنوادخ ، : » تـفگ هـک  هدـمآ  رگید  لـقن  رد  و  تـسا ». هتخاـس 

شیارب ار  شاهداوناـخ  رـسمه و  دـشاب و  وت  رادتـسود  هک  هد  رارق  دوـخ  یلو  ار  وا  ادـنوادخ ، تسا ، نم  ناـسک  نیرتبوـبحم  ردارب و  ، زین
امـش رب  ار  شتاکرب  تمحر و  دـنادرگ و  تکرابم  دـنوادخ  ور ، شیوخ  رـسمه  دزن  یلع ، ای  دومرف : نآ ، زا  سپ  امرف . كرابم  هدـنخرف و 

امش دنوادخ  تفگ : تفرگ و  رد  بوچ  راهچ  رد  تسد  دش و  نوریب  ناشیا ، قاطا  زا  دوخ  هاگنآ ، تسا ». دنمجرا  هدوتس و  وا  هک  دتـسرف 
گنج رس  امش  اب  هک  سک  ره  اب  میافص و  حلص و  رد  تسافص ، حلص و  هب  امش  اب  هک  سک  ره  اب  نم ، دیامرف ، رهاط  كاپ و  ار  ناتلـسن  و 

يور رب  ار  رد  كرابم  تسد  اب  نآ ، زا  سپ  مهدیم . رارق  ظفاح  امـش  رب  ار  وا  دوخ ، ياـج  هب  مراپـسیم و  ادـخ  هب  ار  امـش  مگنجب ، دراد ،
هتـشون و هلاس  هدزای  هد و  ای  هلاـس و  هن  ار  وا  یخرب  دـناهدرک ، فـالتخا  جاودزا ، ماـگنه  هب  ارهز ، نس  يهراـبرد  ناـخروم ، تسبب . ناـشیا 

هدـمآ بقانم  رد  هحفـص 163 ] دـناهدومن [ . نییعت  ترجه  زا  سپ  لاس  ود  ای  لاس  کی  ار ، مالـسلاامهیلع  یلع  همطاـف و  يرـسمه  خـیرات 
هنیدـم هب  نآ ، زا  سپ  تسیزیم و  هکم  رد  دوخ ، ردـپ  اب  لاـس  تشه  دـمآ و  اـیند  هب  مرکالوسر  تثعب  زا  دـعب  لاـس  جـنپ  ارهز  هک  تسا 
ماگنه هب  ار  همطاف  كرابم  نس  باعیتسا ، باـتک  بحاـص  یلو  دومن ، جاودزا  یلع  اـب  ردـب ، گـنج  زا  لاـس  ود  زا  سپ  درک و  ترجاـهم 

یناهفـصا جرفلاوبا  هک  روطنامه  لاوقا و  حصا  ربانب  نکیل  تسا . هتـشون  هلاسکی  تسیب و  يدرم  ار ، یلع  هام و  جنپ  لاس و  هدزناپ  جاودزا ،
رهش هب  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دورو  زا  هامجنپ  زا  سپ  همطاف ، جاودزا  دناهدرک ، لقن  تاقبط  رد  دعـس  نبا  هباصا و  رد  رجح  نبا  و 

شیپ لاس  دنچ  ار  همطاف  تدالو  [ ، 54  ] اقفتم تایاور  هک  اریز  تشذگیم ، يو  رمع  زا  لاس  هدجه  تقو  نا  رد  تفرگ و  تروص  هنیدـم 
فافک و دح  رد  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دنمجرا  يهیاس  رد  همطاف ، یلع و  كرتشم  یناگدنز  دناهدرک . رکذ  يدمحم  تثعب  زا 

قوقح زا  یلع  دمآرد  دنتـشاد . يراکمه  نواعت و  رگیدکی  اب  یگدنز  روما  رد  هناخ ، يوناب  اقآ و  تشذـگیم و  تعانق ، هب  تشیعم ، لقا 
یگنت رد  ماـما  اـبلاغ ، نیا  دوجو  اـب  اـما  دوبن ، مک  هکنآ  اـب  دیـسریم ، شتـسدب  یگنج  مئاـنغ  ءییف و  ناونع  هب  هچنآ  زا  دوـخ و  يرکـشل 

ار ارهز  تخـس ، نیگنـس و  ياهراک  رد  هک  تشادـن  يراگتمدـخ  مادختـسا  يارب  یلام  ییاـناوت  یتح  هک  يروط  هب  دربیم ، رـسب  تشیعم 
رگا دنتـشادن ، مارآ  امرـس  زا  دوخ ، نشخ  ربز و  رتسب  رد  اهبـش  نابرهم ، جوز  نیا  هک  داـتفایم  قاـفتا  رایـسب  دـیامن . تدـعاسم  کـمک و 
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زور کی  تشادن . يزادنايور  ناشاهرس  دندربیم ، نآ  ریز  رد  ار  اپ  رگا  داتفایم و  نوریب  رتسب  زا  ناشاهاپ  دندیشکیم ، رـس  رب  شوپالاب 
ار تاملک  نیا  تفگ : هاگنآ  درک و  هیـصوت  ناشییابیکـش  ربصب و  دومرف ، دـهاشم ، ار  ناـشیا  گـنت  لاـح  تخـس و  عضو  ادـخ  ربماـیپ  هک 
هَّللاناحبـس و ، » راـب هد  زاـمن ، ره  زا  سپ  هک  هنوگنیدـب  دـیزادرپب ، اـهنآ  رکذ  هب  هک  مزوـمآیم  امـش  هب  مهنم  درک و  میلعت  نم  هب  لـیئاربج 
. دینک رارکت  راب  هس  یـس و  ار ، کی  ره  دیوریم ، رتسب  هب  تحارتسا  يارب  هک  ماگنه  بش  دـییوگب و  هحفص 164 ] ربکاهَّللا [  هَّللادمحلا و 
، دومرف میلعت  نم  هب  ار  تاملک  نیا  ادـخ  لوسر  هک  ناـمز  نآ  زا  هک  ادـخب ، تفگیم : هک  دـش  هدینـش  بلاـطیبا  نب  یلع  ماـم  زا  اهدـعب ،
و دیدرگ . رقحم  هناخ  نآ  شخب  ینـشور  ازفا و  حرف  زیزع ، یناکدوک  دلوت  هک  تشذگن  يدنچ  هلمجلایف ، ماهدومنن . كرت  ار  اهنآ  زگره 

دنمهرهب موثلکما  بنیز و  و  [ 55  ] نسحم نیـسح و  نسح و  نوچ  یمارگ ، ینارتخد  نارـسپ و  دوجو  تمعن  زا  تسدگنت ، ردام  ردپ و  نیا 
هرطاـخ هب  دوخ و  يهتفر  تسد  زا  رهاوـخ  ود  راـگدای  هب  ارهز  ار  رتـخد  ود  نآ  دوـمرف و  نییعت  دوـخ  ربماـیپ ، ار  رـسپ  هس  نیا  ماـن  دـندش .

، ملس هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دمآ ، دهاوخ  هک  يروط  هب  درک . مان  موثلکما  بنیز و  دوب ، هدید  ناشیا  زا  یکدوک  رد  هک  ییاهتبحم 
نارسپ كدوک ، ود  نیا  ادنوادخ  دومرف : ناشیا ، يهرابرد  هچنانچ  تشادیم . لوذبم  ار  تبحم  تمحرم و  تیاهن  ارهز ، نارـسپ  هب  تبـسن 
ناـشیا دزن  اهبـش  ترـضح ، نآ  هک  دـشیم  رایـسب  و  مرادیم . تسود  ار  ناشنارادتـسود  ود و  نیا  نم  ایادـخ ، دـننم ، رتـخد  نارـسپ  نم و 

مان دندش . دـنمهرهب  موثلکما  بنیز و  و  [ 56  ] یفالتخا مایتلا  يارب  هک  داتفا  قافتا  دومنیم . یگدیـسر  ناشیاهراک  هب - اصخـش  دـنامیم و 
هک ییاهتبحم  هرطاخ  هب  دوخ و  يهتفر  تسد  زا  رهاوخ  ود  راگدای  هب  ارهز ، زا  رتخد  ود  نآ  دومرف و  نییعت  دوخ  ربمایپ ، ار  رـسپ  هس  نیا 

نارسپ هب  تبسن  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دمآ ، دهاوخ  هک  يروط  هب  درک . مان  موثلکما  بنیز و  دوب ، هدید  ناشیا  زا  یکدوک  رد 
نارـسپ نم و  نارـسپ  كدوک ، ود  نیا  ادـنوادخ  دومرف : ناـشیا ، يهراـبرد  هچناـنچ  تشادیم . لوذـبم  ار  تبحم  تمرحم و  تیاـهن  ، ارهز

هب اصخش  دنامیم و  ناشیا  دزن  اهبش  ترضح ، نآ  هک  دشیم  رایسب  و  مرادیم . تسود  ار  ناشنارادتسود  ود و  نیا  نم  ایادخ ، دننمرتخد ،
بیترت هباحـص  روضح  اب  هک  ار  یـسلجم  یلع ، همطاف و  ناـیم  [ 57  ] یفالتخا مایتلا  يارب  هک  داتفا  قاـفتا  دومنیم . یگدیـسر  ناـشیاهراک 

، نامداش یتعاس ، زا  سپ  دوریم و  همطاف  شیوخ ، رتخد  هناخ  هب  برطضم ، هک  دندید  ار  ربمایپ  یبش  هک  دناهدورآ  درک . كرت  دوب ، هتفای 
دوخ ناسک  نیرتزیزع  نایم  هک  مشابن  نامداش  هنوگچ  تفگ : دـش . ایوج  يو  زا  ار  لاوحا  نآ  ببـس  باحـصا  زا  یکی  تشگزاب ، اجنآ  زا 

هب هتشگ و  گنتلد  شرهوش  هحفص 165 ] ياهتنوشخ [  يریگتخس و  زا  اهنع ، هَّللایـضر  ارهز  همطاف  یتقو ، دنیوگ : ماهداد . شزاس  ار 
هب اـت  دـمآ ، يو  لابندـب  زین  یلع  دـش و  نوریب  هناـخ  زا  روظنم ، نیمه  هب  .و  درک مهاوـخ  تیاکـش  وـت  زا  ربماـیپ  دزن  هک  ادـخ  هب  تفگ : وا 

دزاس دونشخ  ار  وا  لد  ات  دیشوک  درک و  شزاون  ار  وا  ترضح  نآ  تفگ : زاب  ردپ  هب  يوش ، تیاکش  همطاف  دندیـسر . ادخ  لوسر  تمدخ 
وا هب  تشگیم  زاب  هناخ  هب  دوخ ، رـسمه  قافتا  هب  ماما  هک  یماگنه  دیامن . راتفر  ارادـم  هب  یلع  يهرابرد  ات  دومرف  هیـصوت  لاح  نیع  رد  و 

میمصت یلع  دیسر  ربخ  همطاف  هب  هک : هدش  تیاور  زین  و  درک . مهاوخن  یـشاب ، هتـشادن  تسود  وت  هک  ار  يراک  رگید  مسق ، ادخ  هب  تفگ :
. تساخرب عازن  وگتفگ و  ناشیا  نایم  ببـس ، نیمه  هب  و  دـنک . جاودزا  [ 58  ] یموزخم هریغم  نب  ماشه  نب  ورمع  رتخد  اـب  اـت  تسا ، هتفرگ 

فـالخ بکترم  ار  دوخ  راـک ، نیا  رد  دـشاب و  هتـشاد  رتشیب  اـی  نز و  ود  شاهلیبـق ، موق و  نادرم  رگید  نوچ  هک  دادیم  قح  دوخ  هب  یلع 
هکنآ هصالخ  دوبن . یضار  رما  نیا  هب  ربمایپ ، رتخد  هچرگ  دوب ، هداد  هزاجا  وا  هب  ار  تاجوز  ددعت  مالسا ، نیناوق  هک  اریز  دیدیمن ، یعرش 
ارهز نخس  زا  ربمایپ  يوشیمن . نیگمشخ  تنارتخد ، رطاخ  هب  وت ، هک  دننکیم  روصت  مدرم  تفگ : تفر و  ردپ  دزن  نایرگ ، مشچ  اب  ارهز 

، مدرم يا  تفگ : دندوب ، رضاح  هک  یهورگ  روضح  رد  تفر و  الاب  ربنم  رب  گنردیب  دش و  دجسم  يهناور  ، یگنتلد اب  تشگ و  نیگهودنا 
هزاجا مهدیمن ، هزاجا  نم  هک  دینادب  نونکا  دنروآرد ، یلع  جاودزا  هب  ار  ناشرتخد  هک  دناهتـساوخ  هزاجا  نم  زا  هریغم ، نب  ماشه  نارـسپ 

ار وا  هچ  ره  هتخاـس و  دونـشخ  ارم  ، دزاـس دونـشخ  ار  وا  هچ  ره  تسا ، نم  نت  يهراـپ  همطاـف  دـننک ، نینچ  هک  مهدیمن  هزاـجا  مـهدیمن ،
زا تفرگب و  ار  همطاف  تسد  ربمایپ  هاگنآ ، ددرگزاب . دوخ  نییآ  نید و  زا  همطاف  راـکنیا ، اـب  هک  مسرتیم  نم  تسا و  هدرزآ  ارم  درازاـیب ،
 ] رتخد همطاـف ، وا ، هک  دـنادب  دسانـشیمن ، هک  سک  ره  دسانـشیم و  هک  دسانـشیم ، ار  وا  سک  ره  تفگ : مدرم  هب  دروآ و  نوریب  هناـخ 
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تیذا ارم  سک  ره  هدرک و  تیذا  ارم  دـنک ، تیذا  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  حور  بلق و  نم و  نت  يهراـپ  وا  تـسا ، دـمحم  هحفص 166 ]
ار نآ  ناخروم ، ناققحم و  رگید  اما  تسا ، هدرک  قیدصت  ار  ناتـساد  نیا  لصا  داقع ، دومحم  سابع  هچرگ  تسا . هدرزآ  ار  يادخ  دـنک ،

ماما كرتشم  ییوشانز و  یناگدنز  : » دسیونیم نویمطاف  ارهز و  همطاف  مانب  دوخ  باتک  رد  داقع ، دـناهدومن . یفن  بیذـکت و  عطق  روط  هب 
دوخ يرـسمه  هب  ار  لهجوبا  رتخد  هک  تشاد  رظن  رد  یلع  ماما  هک  ماگنه  نآ  رد  رگم  دـیدرگن ، راـچد  فـالتخا  هب  زگره  ، ارهز همطاـف  و 
ربارب رد  هک  هدوـب  یمـشخ  لاـبند  هـب  راـک ، نـیا  رد  یلع  میمـصت  دـیاش  و  تـسا . هدـش  لـقن  یفلتخم  تاـیاور  رد  هثداـح ، نـیا  دروآرد .

، عرـش رظن  زا  هک  يراـک  دوب ، هدروآ  دـیدپ  وا  لد  رد  ار  شهاوـخ  نیا  يرـشب  زئارغ  مه  دـیاش  هداد و  تسد  يوـب  همطاـف ، ياـهیئانتعایب 
افــص و لاـمک  رد  رگیدـکی ، اـب  نـیجوز  هـک  یماـگنه  هژیو  هـب  مادـقا ، نـینچ  یفطاـع ، و  یفرع ، ظاـحل  زا  هـچرگ  تشادــن ، تیعوـنمم 

یعنم مالـسا ، نیناوق  رظن  زا  راکنیا  نکیل  : » دـیوگ يرجام  لصا  قیدـصت  نمـض  زین ، یئطاش  تنب  رتکد  تسین ». لوبق  لباق  دـناتیمیمص ،
رتخد هشیاع  هک  تشاد  هناخ  کی  رد  نز ، هس  نامز ، نآ  رد  دوخ  مالـسا ، رمایپ  هوالع ، دوب و  زیاـج  عرـش  رد  تاـجوز ، ددـعت  تشادـن و 

هک يراک  ربمایپ  هنوگچ  اما  دندشیم . هدید  ناشیا  نایم  رد  دوب ، مالـسا  تزع  بجوم  هک  باطخلا  نب  رمع  رتخد  هصفح  قیدص و  رکبوبا 
یتحاران و رگا  دادیمن ؟ هزاجا  دوخ  مع  رسپ  يارب  دیدیم ، لاکـشایب  دوخ  يارب  هک  يراک  تسا و  هدرک  میرحت  هدومرف ، زاجم  دنوادخ 

سپ دـندوبن ؟ رطاخ  هدرزآ  تحاران و  راک  نیا  زا  رمع  رکبوبا و  نارتخد  رگم  میریگب ، رظن  رد  لاـح  نینچ  رد  ار  همطاـف  رطاـخ  یگدرزآ 
رد دوخ  وا ، رگم  دومنن ؟ زیوجت  دوخ  رتخد  هب  تبـسن  تشادیم ، اور  رگید  ناناملـسم  نارتخد  هب  تبـسن  هک  ار  يزیچ  ادخ  لوسر  هنوگچ 

، لاح رهب  درک ؟» عطق  دیاب  ار  شتـسد  دنک ، يدزد  زین  دـمحم  رتخد  همطاف ، رگا  : » هک دومرفن  نوناق ، ربارب  رد  ناملـسم  نانز  يواست  دروم 
دوـخ ادـخ ، ربماـیپ  يراـب ، تسا ». يرتـشیب  قـقحت  تقد و  دـنمزاین  نآ  لـح  تسا و  لکـشم  فـقاوم  زا  لـضعم و  دراوـم  زا  هلئاـسم  نـیا 

ندـید زا  درکیم ، ساسحا  دوخ  رتخد  هب  هک  یتبحم  تیاهن  زا  نکیل  هحفـص 167 ] دراد [ ، شارف  دیدجت  قح  انوناق ، یلع  هک  تسنادیم 
دیاش هک  ياهدـنبوک  تبیـصم  نینچ  هب  شدـنبلد  رتخد  هک  نیا  زا  دوب و  رطاـخ  هدرزآ  ددرگ ، یلتبم  بیقر  هب  شدـنزرف  نیرتزیزع  هک  نآ 

ماشهنب رمع و  رتخد  اب  هک  تساوخیم  یلع  رگید ، يوس  زا  و  دوب . ناشیرپ  نیگهودنا و  تخس  دیآ ، راتفرگ  تشادن ، ار  نآ  لمحت  بات 
، فقـس کی  ریز  رد  هناخ و  کی  رد  ار ، ادخ  نمـشد  رتخد  ادخ و  ربمایپ  رتخد  یلع ، هک  دادیم  اضر  دنوادخ  ایآ  دنک ، جاودزا  یموزخم 

هدرکن شومارف  ار  وا  تایانج  مادک  چیه  ناناملسم  ربمایپ و  هک  تسا  لهجوبا  نامه  ماشه ، نب  مکحلاوبا  ینعی  ماشهنب  ورمع  دنک ؟ عمج 
: تفگ شیرق  هفیاط  دارفا  هب  هک  تسادـخ  نمـشد  نامه  درم ، نیا  درکیم . شالت  یمالـسا  توعد  ندرب  نایم  زا  يارب  هنوگچ  هک  دـندوب 

يراک ام ، ياههشیدنا  راکفا و  ندرمش  هناقمحا  ام و  ناردپ  هب  تبـسن  ازـسان  ام و  ياهتب  هب  مانـشد  ییوگدب و  زج  هب  دمحم ، هک  دینیبیم  »
وا رانک  رد  دـشابن ، نآ  نتـشادرب  تردـق  ار  یـسک  هک  میظع  یگنـس  اب  ادرف ، هک  ماهدرک  دـهع  ادـخ  اب  هتفرگ و  میمـصت  ام  کنیا  درادـن ،

دینک يراکمه  تقفاوم و  نم  اب  هک  دیدازآ  امش  تسا ، نم  میمصت  نیا  مبوکب ، شرس  رب  ار  نآ  دش ، هدجـس  هب  هکنیمه  منیـشنب و  دصرتم 
تسا یسک  نامه  نیا  زین ، و  دننکب ». نم  اب  دنهاوخیم  هچ  ره  فانم ، دبع  نارـسپ  دیراذگب  درک ، مهاوخ  نانچ  نم  دیزرو ، تفلاخم  ای  و 

رد امش  يهجنکش  رومام  هک  ادخ  نایرکشل  هک  درادنپیم  دمحم  شیرق ، هورگ  يا  : » تفگیم ادخلوسر ، رب  نعط  رخـسمت و  دصق  هب  هک 
ناـنآ زا  نتکی  فیرح  امـش  زا  نت  دـص  ره  اـیآ  تسا ، رتشیب  مدرم  يهمه  زا  امـش ، تیعمج  هک  یلاـح  رد  دـنرفن ، هدزون  دـنخزود ، شتآ 

الا مهتدع  انلعج  ام  هکئالمالا و  رانلا  باحصا  انلعج  ام  و   » دش لزان  ربمایپ  رب  هفیرش  هیآ  نیا  اههنعط ، نیا  لابندب  نآ و  زا  دعب  هک  تسین »؟
نییعت نینچ  نارفاک ، شیامزآ  يارب  ار  اـهنآ  ددـع  هدـعد و  رارق  ناگتـشرف  یهورگ  ار ، خزود  نیلکوم  : » ینعی [ 59 ...« ] اورفک نیذـلل  هنتف 

هحفص 168] هرـصاحم [  زیگنامغ  ياهزور  نآ  رد  تساوخیم ، هک  دلیوخ  نب  مازح  نب  میکح  اب  هک  تسا  يدرم  نامه  زاب ، و  میدومن »...
ماعط مشاـهینب  يارب  اـت  یهاوخیم ، تفگ : وا  هب  تخیوآ و  رد  دربب ، یئاذـغ  هجیدـخ ، دوخ ، همع  يارب  بلاـطوبا ، بعـش  رد  ناناملـسم 
نیمه هب  درکیمن و  شیاهر  دوب و  هتفرگ  ار  وا  نابیرگ  نانچمه ، تخاس و  مهاوخ  تیاوسر  هکم  رهـش  رد  نونکا ، مه  هک  ادـخ  هب  يربب ؟

تخرد هک  اـنامه  : » ینعی [ 60 ...« ] میمحلا یلغک  نوطبلا  یف  یلغی  لهملاک  میثالا  ماـعط  موقزلا  هرجـش  نا   » تشگ لزاـن  هیآ  نیا  تبـسانم 
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هریـس بتک  رد  و  دشوجیم .» كانـشتآ  بآ  نوچ  مه  ناشمکـش  رد  دشاب و  تحارج  كرچ  نوچ  هک  تسا  ناراکهانگ  كراوخ  موقز ،
هدینـش نآ  فارطا  رد  یبلاـطم  هک  يو  توبن  دـمحم و  يهراـبرد  اـت  دـندمآ ، هکم  هب  هشبح ، ياراـصن  زا  یهورگ  یتقو ، هک : تسا  هدـمآ 

عامتـسا ار  وا  نانخـس  دنتفای و  روضح  ربمایپ  سلجم  رد  هک  نیمه  ناشیا ، دنناسرب ، دوخ  ناسک  عالطا  هب  ار  هجیتن  دنیامن و  ققحت  دـندوب ،
نابایب هک  مراودیما  تفگ : تفرگب و  ناشیارب  هار  رـس  لهجوبا ، نیمه  دنیوگ : دـندورآ . نامیا  دـندیورگ و  مالـسا  هب  گنردـیب  دـندومن ،

ار وا  دـیدرک و  اهر  ار  دوخ  نید  هتـسشنن ، زونه  دـینک ، يواکجنک  قیقحت و  دـمحم  دروم  رد  ات  دناهداتـسرف ، ار  امـش  رخآ  دـیوش ، گرم 
هب ربمایپ  ترجه  زا  شیپ  یکدـنا  درم ، نیمه  هک : دـناهدروآ  زین  و  ماهدـیدن . امـش  زا  رتقمحا  یناوراـک  نونکاـت ، نم  دـیدومن !؟ قیدـصت 

یگمه ات  دوش ، هداد  نارب  يریـشمش  کی ، ره  هب  دننیزگرب و  فیرح  كالاچ و  یناوج  شیرق ، هلیبق  ره  زا  ات  داد ، بیترت  ياهئطوت  هنیدم ،
. ددرگ نکـشرس  لیابق  نآ  مامت  رد  ءاـهب ، نوخ  دوش و  لاـمیاپ  وا  دوخ  هنوگ  نید  هب  دـنروآرد و  ياـپ  زا  ار  وا  هدومن و  هلمح  دـمحم ، رب 

اریز دوب ، هدش  هتخورفارب  نیگمـشخ و  ردقنآ  يدرم ، نینچ  رتخد  اب  یلع  جاودزا  ربخ  ندینـش  زا  ادـخ  ربمایپ  هک  دوب  تاهج  نیا  زا  يراب ،
ياج هب  ات  دوش ، یـضار  یلع  هک  تشادن  ناکما  زین  نیا  رگید ، يوس  زا  و  دوش . ادـخ  لوسر  رتخد  تیقر  درم ، نیا  رتخد  تشادـن ، ناکما 

درازایب و ار  ربمایپ  رتخد  نیرتزیزع  هحفص 169 ] لد [  هک  دوبن  رضاح  زگره  وا  دوش ، يدرم  نینچ  ناماد  دناشنب و  ار  لهجوبا  ادخلوسر ،
ار وت  دنوادخ ، دوب : هدومرف  وا  هب  ادخ  لوسر  شردپ ، هک  تسا  يرتخد  نامه  نیا ، دهد ، رازآ  دوب ، وا  ردـپ  هلزنمب  هک  ار  ربمایپ  هجیتن ، رد 

نیرخآ نیلوا و  مدرم  مامت  دنوادخ  دوش ، اپب  تمایق  نوچ  دوب : هتفگ  وا  يهرابرد  زین  و  درک . دهاوخن  باذع  ار  وت  نادنزرف  زا  کی  چیه  و 
، دـیدنبورف اهمـشچ  دـینکفا و  ریزب  اهرـس  یگمه  هک  هداد  نامرف  راگدرورپ  هک  درادرب  گناب  يدانم  هاـگنآ ، هدروآدرگ  اـج ، کـی  رد  ار 
هیلع و هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يورم  يردخ  دیعـسوبا  زا  و  درذـگب . طارـص  رب  دـهاوخیم  هک  تسا  دـمحم  رتخد  همطاف ، کنیا 

کی ره  اجنآ  رد  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  نوعرف و  رسمه  هیسآ  یسوم و  ردام  میرم و  هک  مدید  متـشذگیم ، متفه  نامـسآ  زا  تفگ : ملس ،
اهرد و هدـش و  نیزم  عصرم و  دـیراورم  هب  هک  دوب  زمرق  ناـجرم  زا  خاـک  داـتفه  ار  دـمحم  رتخد  همطاـف ، اـما  دنتـشاد ، توقاـی  زا  یخاـک 
، تسا ادـخ  ربماـیپ  شردـپ ، تبحم  دروم  تیاـغ ، هب  هک  تسا  ارهز  ناـمه  نیا ، دـندوب . هتخاـس  بوـچ  سنج  کـی  زا  ار ، نآ  ياـهتخت 

ناطق دیعس  نب  ییحی  دنیآ . درگ  فقس  کی  ریز  ادخ  نمـشد  رتخد  اب  ادخ  لوسر  رتخد  تشادن ، ناکما  هک  مییوگیم  مه  زاب  میاهتفگ و 
: هدومرف لهجوبا ، رتخد  اب  یلع  جاودزا  دروم  رد  هک  دـمآ  ناـیم  هب  ربماـیپ  يهتفگ  زا  نخـس  یثیرح  دواد  نمحرلادـبع  روضح  رد  دـیوگ :

دواد نبا  دروآرد ». دوخ  يرـسمه  هب  ار  ناـشیا  رتخد  هتفگ و  قـالط  ارم  رتـخد  دـهاوخب  بلاـطیبا  نب  یلع  هکنآ  رگم  مهدیمن ، هزاـجا  »
هوذـخف و لوسرلا  مکاـتآ  اـم  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هک  اریز  تسا ، هدوب  مارح  یلع  رب  همطاـف ، تاـیح  دوـجو و  اـب  شارف  دـیدجت  تفگ :

هکنآ زا  سپ  و  دیتسیازاب ». دـیامرف ، یهن  ار  امـش  هچنآ  زا  دـیریگب و  دـهد ، امـش  هب  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  : » ینعی [ 61 « ] اوهتناف هنع  مکاـهنام 
تازاجا دوخ  ربمایپ  هکنآ  رگم  دنک ، شارف  دیدجت  همطاف ، دوجو  اب  هک  دوبن  لالح  یلع  يارب  رگید  مهدیمن -. هزاجا  تفگ : ادـخ  ربمایپ 

هحفـص 170] دونـشخ [  ارم  دـنک ، دونـشخ  ار  وا  هک  ره  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف ، : » هک ترـضح  نآ  يهتفگ  اب  هکنآ  رب  هوالع  دادیم .
ربمایپ دوخ ، لمع  نیا  اب  هک  اریز  دنز ، يراک  نینچ  هب  تسد  هک  دوب  مارح  یلع  يارب  سپ  تسا ». هدازآ  ارم  درازایب ، ار  وا  هک  ره  هدومن و 

رازآ ار  ادـخ  ربمایپ  هک  دـیرادن  قح  امـش  : » ینعی [ 62 « ] هَّللالوسر اوذوت  نا  مکل  ناـک  اـم  و  : » دـیامرفیم دـنوادخ  تخاـسیم و  هدازآ  ار 
هب هدروآ و  جاودزا  رد  رگید  ینز  ات  ، تفرگ میمـصت  یلع  ماما  هک  دوب  تقو  هچ  هک  تسا  یقاب  هلئـسم ، نیا  رد  شـسرپ  کی  اهنت  دـیهد ».

، نز نآ  زا  یلع  يراگتـساوخ  نامز  هب  هدرک و  توکـس  بلطم ، نیا  خساپ  رد  ثیداحا ، نایوار  ناخروم و  دزاس ؟ ارهز  بیقر  حالطـصا ،
جاودزا لئاوا  نامه  رد  دیاب  هعقاو ، نیا  هک  دسریم  رظنب  نینچ  نکیل  ، تسه هدوب و  تیمها  تیاهن  رد  هلاسم ، هکنآ  اب  دـناهدومنن ، یتراشا 

سدح نیا  نئارق ، عومجم  زا  اما  میرادن ، تسد  رد  يدنـس  تیاور و  ای  لیلد و  مه  رظن  نیا  يارب  هچرگ  دـشاب . هداتفا  قافتا  همطاف  اب  یلع 
ياهتنونـشخ اب  همطاف  زونه  هک  هتفرگ  تروص  ینامز  راچان  لقن ، تحـص  ضرفب  میمـصت  نینچ  نیا  هک  دریگیم  توق  ناـسنا  نهذ  رد 

مارآان شنیتسخن  يهناخ  يرود  هتفر و  تسد  زا  ردام  ییادج  زا  هک  ار  نیگهودنا  همطاف  لمحت  یگدامآ  زین ، یلع  هتفرگنوخ و  یلع  عبط 
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هب ناخروم  و  دنتـشادن . لماک  ییانـشآ  رگیدکی ، صاخ  طیارـش  يوخ و  قلخ و  هب  رـسمه ، ود  زا  کی  چیه  ینعی  دوب  هدرکن  لصاح  دوب ،
هرمث نیتـسخن  هکنآ  زا  شیپ  ینعی  دـینزب  نیمخت  يرجه ، مود  لاـس  دودـح  رد  ار ، هثداـح  نآ  اـت  دناهتـساوخ ، نیارق ، نیمه  دوـجو  ببس 

دیدجت هثداح  يهرابرد  دوب ، مزال  هک  هچنآ  اج ، نآ  ات  دیاشگ . ناهج  هب  مشچ  ترجه ، لاس  نیموس  رد  یلع ، ارهز و  جاودزا  زا  هتسجخ ،
راـکنا یلکب  ار ، یناـیرج  نینچ  عوقو  ناگدنـسیون  ناـخروم و  زا  یهورگ  هک  تسناد  دـیاب  نکیل  دـیدرگ ، رکذ  دوش ، هتـشون  یلع  شارف 
دمحم دیـس  داتـسا  هلمج ، نآ  زا  دناهدومنن ، قیدـصت  ار  نآ  خـیرات ، ناققحم  هک  هتـسناد  یلیخت  یلعج و  یتیاور  رب  دنتـسم  ار  نآ  هدرک و 

نبروسم هحفـص 171 ] مانب [  يدرم  ثیدح ، نیا  لعاج  يوار و  اهنت  هک  تسا  دقتعم  هدیـشک و  نالطب  طخ  ناتـساد  نیا  رب  ، ردـص قداص 
نیا يهرابرد  ار  يو  رظن  هک  دوب  رکذلاقوف  داتـسا  قح  نیا ، تسا . هتخادنا  اهناهد  تسد و  رد  هتخاس و  دوخ  زا  ار ، نآ  هک  تسا  همرخم 

هدیقع لوبق  هب  زین  ارم  هک  تسا  دوجوم  یقیاقح  هدومن ، ماما  دـنمجرا  ماقم  زا  هک  یعافد  رد  وا و  راتفگ  رد  هک  اریز  مییامن ؛ لقن  ناتـساد ،
هب ادـخ ، ربمایپ  رتسب  رد  ازتشحو ، هرطاـخمرپ و  بشنآ  رد  هک  يدرم  یلع ، هک  تسا  روصت  لـباق  هنوگچ  ـالوصا  و  دزاـسیم . لـیامتم  وا 
نب روسم  زا  هلاـسم  نیا  رد  هچنآ  کـنیا ، دـنک !؟ راـتفر  هنوگنیا  شنت  يهراـپ  وا و  ربارب  رد  نونکا  دـنام ، تمالـس  هب  يو  ناـج  اـت  تفخ ،

نبروسم زا  - 1 میراذگیماو : ردص  قداص  دمحم  داتـسا  هدـهع  هب  ار  اهنآ  هب  خـساپ  هدومن و  دای  هدـمآ ، تیاور  دـنچ  نمـض  رد  همرخم ،
هب ار  ناشرتخد  ات  دناهتساوخ  هزاجا  نم  زا  هریغم ، نب  مشاه  نارسپ  : » دومرف هک  تسا  هدینش  ربنم ، رب  ادخ  لوسر  زا  هک  هدش  تیاور  همرخم 

ار ارهز  دهاوخب  بلاطیبا  رـسپ  هکنآ  رگم  مهدیمن ، هزاجا  مه  زاب  مهدیمن ، هزاجا  نم  هک  دینادب  دـنروآرد ، بلاطیبا  هب  یلع  يرـسمه 
ار وا  هک  ره  هدرک و  دونـشخ  ارم  دنک ، دونـشخ  ار  وا  هک  ره  تسا ، نم  نت  يهراپ  نم  رتخد  هک  دنک  جاودزا  ناشیا  رتخد  اب  هتفگ و  قالط 

تیاور رد  و  تسا . هداد  یهاوگ  نآ  تحـص  هب  يذـمرت  دـناهدرک  لـقن  دوخ  باـتک  رد  [ 63  ] نیخیـش ار  نیا  تسا ». هدرزآ  ارم  درازاـیب ،
مـشخب ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  زا  همطاف  هک  انامه  : » تفگ ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  تواـفت  نیا  اـب  يراـخب 

، اهزور نآ  رد  نم ، تفگیم و  نخـس  ربنم ، نیمه  رب  ادـخ  ربماـیپ  هک : هدـش  لـقن  روسم  زا  نینچ  مه  - 2 تسا ». هدروآ  مـشخ  ارم  دروآ ،
.« دراذگورف ار  دوخ  نید  راکنیا ، رثا  رد  هک  مسرتیم  نآ  زا  تسا و  نم  زا  همطاف  : » دومرف ترـضح  نآ  مدـشیم ، ملتحم  هک  مدوب  يرـسپ 

يارب وکین  يداماد  وا ، : » تفگ دومن و  ششیاتس  دیجمت و  درک و  دای  یکین  هب  دوب ، سمش  دبع  نادنزرف  زا  هک  دوخ  رگید  داماد  زا  هاگنآ 
لالح ار  یمارح  مارح و  ار  یلالح  نم  کنیا  درکیم ، افو  داهنیم ، هک  ناـمیپ  هدـعو و  ره  تفگیم و  تسار  تفگیم ، هچ  ره  دوب ، نم 

-3 دنیآ ». درگ  ناکم  کی  رد  وا  نمشد  رتخد  ادخ و  ربمایپ  رتخد  تسین  نکمم  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  هحفص 172 ] نکیل [  ، منکیمن
رتخد نآ  اب  شاهناخ ، رد  ارهز  روضح  اب  هک  درک  يراگتـساوخ  ار  لهجیبا  رتخد  بلاطیبا  نب  یلع  هک : هدـش  تیاور  درم  نیمه  زا  زاب  و 
رطاخ هب  هاگچیه  هک  دـنیوگیم  وت  ناشیوخ  ناجردـپ ، تفگ : دـمآ و  ردـپ  دزن  دـش ، هاگآ  دـصق  نآ  زا  همطاـف  نوچ  یلو  دـنک ، جاودزا 

دوخ تساخرب و  ياج  زا  ربمایپ  دـیوگ : روسم  دـنک . جاودزا  لهجوبا  رتخد  اب  اـت  دـهاوخیم ، یلع  کـنیا  دوشیمن ، نیگمـشخ  تنارتخد 
نم اب  تقادص  یتسارب و  وا  مداد و  عیبر  نب  صاعلایبا  هب  ار  دوخ  نارتخد  زا  یکی  نم  دعب ، اما  تفگ : ادخ ، هب  تداهش  زا  سپ  هک  مدینش 

نودـب دزاس و  اهر  ار  دوخ  نید  ناـیرج ، نیا  رثا  رد  وا  هک  مرادیمن  تسود  چـیه  تسا و  نم  نت  يهراـپ  همطاـف ، هک  دـینادب  درک ، راـتفر 
ضارتعا لاـبند  هب  و  دـنیآ . درگ  هناـخ  کـی  رد  درم و  کـی  جاودزا  رد  يو  نمـشد  رتخد  ادـخ و  لوسر  رتـخد  هک  تسین  نکمم  کـش ،

هدـمآ همرخم  نبروسم  زا  رگید  یتیاور  رد  و  - 4 دناهدرک . لقن  متاح  وبا  نیخیش و  ار  نیا  دومن . رظن  فرـص  يراگتـساوخ  زا  یلع  ربمایپ ،
اب روسم  تیاور ، نیا  بسح  رب  دـنک ، يراگتـساوخ  دوـخ  يارب  ارم  رتـخد  اـت  داتـسرف ، نم  دزن  ار  نسح  نب  نسح  بلاـطیبا ، نب  یلع  هک :
هب يادـخ  يانث  دـمح و  روسم  ددرگیم ، رـضاح  نوچ  دـننک و  تاقالم  رگیدـکی  اب  بش  یکیرات  رد  ات  درذـگیم ، رارق  یلع  يهداتـسرف 

لوسر هک  منکچ  نکیل  مرادیمن ، یمارگ  امـش  اب  دنویپ  تبـسن و  نوچمه  ار ، يدنویپ  تبـسن و  چـیه  نم  دـیوگیم : هاگنآ  هدروآ ، ياج 
نامداش ارم  دزاس ، نامداش  ار  وا  هک  ره  هدرک و  نیگهودـنا  ارم  دـنک ، نیگهودـنا  ار  وا  هک  ره  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف ، : » دومرف ادـخ 

و دنام ». دهاوخ  راوتسا  نانچمه  هک  نم  اب  دنویپ  تبسن و  زج  هب  ددرگ ، هتـسسگ  اهدنویپ  اهیدنواشیوخ و  يهمه  زیخاتـسر ، زور  هتخاس و 
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دوـخ راـک  زا  یلع  نخـس ، نیا  زا  سپ  و  درک ، دـهاوخ  نیگهودـنا  ار  وا  نم ، رتـخد  اـب  جاودزا  تست ، يهناـخ  رد  ربماـیپ  رتـخد  هـکنآ  اـب 
، هک تسا  نآ  رما  تقیقح  اـما  هحفـص 173 ] تسا [ . هدرک  رکذ  بقانم  رد  دمحا  ار  ثیدـح  نیا  تشذـگرد . نآ  رـس  زا  تساوخرذـع و 

نینچ زگره  هدوب و  ضحم  بذـک  هدرک ، لقن  لهجوبا  رتخد  اب  یلع  جاودزا  يهرابرد  ادـخ  لوسر  زا  همرخم  نب  روسم  هک  نانخـس  نینچ 
نامز رد  نآ  روصت  یتح  هک  تسا  لاحم  يرما  زین ، ماما  بناج  زا  شارف  دـیدجت  هکنانچ  مه  تسا ، هدـشن  رداص  ترـضح  نآ  زا  بلاـطم 

، تسا هدـمآ  باسح  هب  وا  دوخ  نوچمه  ربماـیپ و  سفن  یلع ، [ 64  ] هلهابم هیآ  رد  هکنآ  هب  هجوت  اب  و  تسین . نکمم  ارهز ، همطاـف  تاـیح 
یتـسارب و دوـخ ، رگید  داـماد  زا  یلع ، هب  تبـسن  نعط  ضیرعت و  يارب  قـالخا ، تمارک  همهنآ  اـب  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  نکمم  هنوـگچ 
رد نم  یلع ، ای  تفگ : ادـخ  ربمایپ  هک  دـناهدرک  لقن  باحـصا  زا  نارگید  سابع و  نبا  باطخلا و  نب  رمع  دـنک ؟ دای  يراداـفو  یتسرد و 

اهنآ رد  وت ، اب  شیرق ، زا  ار  سکچیه  يزاتمم و  ناگمه  زا  تفـص  تفه  هب  وت  اـما  هتفاـی ، همتاـخ  نم  رب  يربماـیپ  هک  مزاـتمم  وت  زا  توبن 
نامرف هب  تبـسن  رتدنب و  ياپ  يادـخ  نامیپ  هب  سک ، همه  زا  يدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  ناشیا  زا  يدرم  نیتسخن  وت  تسین : يرـسمهرس 

، یسرداد رد  يرترگداد ، همه  زا  دوخ ، ناتسد  ریز  هب  تبسن  رتشیب و  همه  زا  نامدرم ، نایم  رد  لام  میسقت  رد  وت  تاواسم  يرترادیاپ ، قح 
نامیپ هب  سک  همه  زا  هباحـص ، نایم  رد  هک  يدرم  نینچ  هک  درک  روصت  ناوتیم  ایآ  رتزاتمم ». همه  زا  دنوادخ ، هاگـشیپ  رد  نیرتهاگآ و 
نامیپ دـنک و  ییافویب  شنت ، يهراپ  رتخد و  ینرتزیزع  دروم  رد  ادـخلوسر ، اـب  دوخ  ناـمیپ  هب  تبـسن  تسا ، رتراداـفو  رتدـنبياپ و  ، قح

رترادـیاپ ادـخ  رما  رد  ناگمه  زا  هکنآ  اب  ماما ، تسا  نکمم  هنوگچ  و  دوب ؟ رتکیدزن  ترـضح  نآ  هب  سک  همه  زا  دوخ  هکنآ  اـب  دـنکش ،
هزات دیامن ؟ ینکش  نامیپ  ادخ  ربمایپ  هب  تبسن  هللاابذوعن - تسا -، رتزاتمم  رتبرقم و  راگدرورپ  دزن  همه  زا  هدش و  هحفص 174 ] یفرعم [ 

تجاح هچ  و  دنک ، یتراشا  وا  هب  اصخش  ربمایپ ، هک  دوب  یفاک  تشاد  يدصق  نینچ  ماما  رگا  تسین ، لاحم  لاحم  ضرف  هک  لاحم  ضرفب 
نآ نیا و  اب  جاودزا  هب  لیام  ار  ماما  هک  هدرکن  افتکا  نیا  هب  نیغورد ، ناتـساد  نیا  لقن  رد  روسم  دـیوگ ؟ ناـنچ  نیچ و  دور و  ربنم  هب  هک 

فرصنم راک  نیا  زا  ار  وا  زردنا ، تحیصن و  اب  نم ، هک  دیوگ : تسا و  هدرک  دادملق  زین ، دوخ  رتخد  راگتـساوخ  ار  وا  هکلب  دیامن ، یفرعم 
هک تسنآ  دـیآیمرب  حوضوب  مراـهچ ، تیاور  زا  هچنآ  هَّللاـب . ـالا  هوق  ـال  لوـح و  ـال  تسا و  مالـسا  بئاـصم  زا  یکی  دوـخ  نیا  متخاـس .

ربمایپ رتخد  و  تسا ...« : هتفگ  ماما  تساوخرد  خـساپ  رد  يو  هک  دوب  ارهز  یگدـنز  تایح و  نامز  رد  روسم ، رتخد  زا  یلع  يراگتـساوخ 
مولعم روسم ، یناگدنز  حرش  زا  ياهصالخ  رکذ  اب  يدوزب  هک  یلاح  رد  ددرگیم ،» گنتلد  وا  مهد ، وت  هب  ار  مرتخد  رگا  تست و  هناخ  رد 

هام شش  تایاور ، رهـشا  ربانب  ارهز  هکنآ  هب  هجوت  اب  تسا و  هدوب  هلاس  تشه  يرـسپ  ادخلوسر ، تلحر  ماگنه  رد  وا  هک  تشاد  میهاوخ 
هتـشادن هام  شـش  لاس و  تشه  زا  شیب  تقو ، نآ  رد  ناتـساد  لاعج  زاسغرود و  نامرهق  نیاربانب ، تسا ، هتـشذگ  رد  ردپ  تلحر  زا  سپ 

يراگتـساوخ وا  زا  هتفرگ و  رارق  ماـما  هجوت  دروم  هک  هدـش  رتـخد  نآ  بحاـص  تقو  هچ  و  هدرک ؟ جاودزا  ناـمز  هچ  رد  يو  سپ  تسا ،
اهلاس و زا  سپ  هکلب  هتفگن ، ینخـس  تسا ، هدوب  هدنز  يو  ات  یلع  يراگتـساوخ  ناتـساد  زا  همرخم  نبا  دیدرت ، چیه  نودـب  تسا ؟؟ هدومن 

تـسد اهيزاسغورد  نیا  هب  دـش ، باـسحیب  داـتفا و  یهاـبت  هب  مدرم  ناـیم  رد  اـهراک  باـسح  هکنآ  زا  سپ  وا و  تلحر  ناـمز  زا  اـهلاس 
وا و میعاضوا و  بقارم  لاس ، دـص  دـنچ  رازه و  تشذـگ  زا  سپ  و  لاـعتم ، دـنوادخ  تساوخب  اـم  هک  تسنادیمن  هراـچیب  اـما  تساهدز ،

ارهز هحفص 175 ] يالاو [  سدقم و  ماقم  هب  یلعج ، ناتـساد  نیا  رکذ  اب  درم  نیا  هتـشذگ ، اهنیا  يهمه  زا  میرادیم . رظن  ریز  ار  وا  لامعا 
مسرتیم نم  تسا و  نم  زا  همطاف  : » تسا هدومرف  هک  هداد  تبـسن  ادخ  ربمایپ  هب  غرود ، هب  هک  اریز  تسا ، هدرک  تراسج  زین  مالـسلااهیلع 

يوناب وا  : » دومرف همطاف  يهرابرد  دوخ  وا ، هک  هدشن  جراخ  ربمایپ  ناهد  زا  نخس  نینچ  کش ، نودب  هک  دهدب ». تسد  زا  ار  ادخ  نید  هک 
رد رگید ، ینز  اـب  شرهوش  جاودزا  رثا  رد  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دراد ، سدـقم  نینچ  نیا  یماـقم  هک  سک  نآ  و  تسا » ناـهج  ناوناـب 

دـیاشگیم و ار  زادرپغورد  نیا  تشم  هک  يرگید  بلطم  هوـالع ، درادرب !؟ تسد  شیوـخ  نـییآ  شیک و  زا  دوـش و  لزلزتـم  دوـخ  نـید 
زا یهورگ  روضح  رد  ربنم و  هشرع  رب  ادـخ  ربماـیپ  هک  تسا  یعدـم  درم  نیا  هک  تسا  نآ  دـنکیم ، نشور  ار  اـههتفگ  نیا  ندوب  لوعجم 

نیا زج  سکچیه  هکیلاح  رد  دـندومنن ؟ لقن  هدینـشن و  ار  اـهنآ  نارگید  هک  دـش  هنوگچ  دوب ، نینچ  رگا  هتخادرپ و  نانخـس  نیا  هب  مدرم ،
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نانمشد اب  هدوب و  نمـشد  ماما  اب  وا  هک  دزاسیم  نشور  روسم ، یناگدنز  خیرات  دناهدرکن . لقن  ار  هصق  نیا  زین ، یلع  نانمـشد  یتح  درم ،
وا یناگدنز  لاح و  زا  يدراوم  کنیا ، و  تسا . هتخیگنا  اهغورد  نیا  نتخاس  هب  ار  وا  رما  نیمه  ناوارف  لامتحا  هب  هتـشاد و  رـس  رـس و  يو 

ياروش نایرج  رد  تسا و  فوع  نب  نمحرلادـبع  يهداز  رهاوخ  روسم ، - 1 مینکیم : دای  هدـش ، لقن  باعیتسا  هباصا و  ياهباتک  رد  هک  ار 
هک تسیک  تسا و  هدوب  وا  هارمه  هتـشگیم و  دوخ  يولاخ  درگ  هتـسویپ ، هک  مینیبیم  ار  وا  دوب ، هدرک  يزیرهیاپ  ار  نآ  رمع  هک  تفـالخ 

هدرک رود  تفالخ  زا  ار  یلع  يروش ، نآ  رد  هلیح  هچ  اب  هنوگچ و  هتـشاد و  ینمـشد ، ماـما  اـب  دـح ، هچ  اـت  فوع  نمحرلادـبع  هک  دـنادن 
، ملس هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمحر  ماگنه  هب  روسم ، - 2 دوب . دهاوخ  حـضاو  زین ، وا  يهداز  رهاوخ  لاح  فاصوا ، نیا  اب  و  تسا ؟

نسح نید و  لضف و  ببس  هب  روسم ، هک : تسا  هدمآ  باعیتسا  رد  - 3 دیدرگ . دلوتم  ترجه ، زا  سپ  لاس  ود  وا  دوب ، هلاس  تشه  يرسپ 
دنتسبیم راک  هب  ار  وا  رظن  يار و  دنتشادیم و  گرزب  ار  وا  دنتشگیم و  وا  درگ  دوب ، جراوخ  هجوت  دروم  هحفص 176 ] تشاد [  هک  ییار 

دوب و فوع  نمحرلادـبع  ، دوخ يولاخ  رانک  رد  تفـالخ ، ياروش  ياهبـش  روسم ، هک : تسا ، هدـش  رکذ  هباـصا  رد  - 4 دـنداهنیم . جرا  و 
رد راب  نیتسخن  يارب  وا  نوچ  و  داد . تقفاوم  تبحاصم و  تسد  ریبز  رـسپ  اب  اهدعب  و  تفرگیمارف . يو  زا  ار  نآ  زومر  تسایـس و  رارـسا 
رد نینچمه  - 5 داد . نایاپ  شیناگدنز  هب  درک و  تباصا  وا  هب  قینجنم  ياهگنـس  زا  یکی  ماجنارـس ، دوب و  وا  اب  زین ، روسم  داتفا ، هرـصاحم 

تشذگیم و نم  رانک  زا  يدوهی  رفن  کی  يزور ، تفگیم : مردپ  هک  هدرک  لقن  روسم  رتخد  رکبما ، لوق  زا  يوغب  هک  تسا  هدمآ  هباصا 
، دش راکـشآ  شتـشپ  رب  توبن  رهم  تفر و  الاب  ترـضح  يهماج  ناهگان ، مدوب . هداتـسیا  شرـس  تشپ  نم  تخاسیم و  ءوضو  ادخ  ربمایپ 

زاب - 6 دیـشاپ . نم  هب  بآ  یتشم  ترـضح  هاگان  منک ، نانچ  هک  متفر  زین  نم  مرادرب ، شتـشپ  زا  ار  ربمایپ  ءادر  ات  تساوخ ، نم  زا  يدوهی 
اهنت مدرکیم و  لمح  ار  گرزب  یگنس  هک  هدومن  لقن  روسم  زا  زین  وا  لهـس و  نب  همامایبا  زا  میکح  نب  نامثع  هک  هدمآ  باتک  نامه  رد 

ار نآ  عضو ، نیمهب  مراذگب و  نیمز  ار  گنـس  متـسناوتن  رگید  نم  داتفیب ، دش و  زاب  نآ  هرگ  هاگان  مدوب ، هتـسب  دوخ  رمک  رب  یکزان  گنل 
هظحالم ورم ». هار  روع  تخل و  نینچ  نیا  دنبب و  ار  تگنل  درگرب و  : » دومرف دید ، لح  نآ  هب  ارم  نوچ  ادخ  ربمایپ  مدیناسر ، مزال  لحم  هب 

نیا رد  هدوب و  هلاـس  تشه  یکرـسپ  ادـخلوسر ، تلحر  ماـگنه  رد  هک  يروط  هب  هدوبن ، شیب  یکدوک  ناـمز ، نآ  رد  روسم  هک  دوـشیم 
هتفریم هار  زاب  تروع  اب  هنهرب و  شدوخ ، لوقب  هکنآ  وا  يروعشیب  لیلد  تسا و  هتشادن  بلاطم  لئاسم و  زا  یتسرد  مهف  كاردا و  نس ،

رهم هک  تسا  هدرک  لقن  يو  اهنیا ، يهمه  رب  هوالع  دنز . الاب  ار  ادخ  ربمایپ  يهماج  يدوهی ، درم  روتسد  هب  هتساوخیم  هکنآ  رگید  تسا و 
رب توـبن  رهم  تارو ، ناـخروم و  يهمه  عاـمجا  هب  هک  اریز  تسا ، يرگید  غورد  مه  نیا  تـشگ و  ناـیامن  ترـضح  نآ  تـشپ  رب  ، توـبن

: هک هدرک  لـقن  مود  تیاور  رد  روـسم  هک  هحفـص 177 ] هچنآ [  اـهنیا ، زا  هتـشذگ  زاـب ، و  وا . تشپ  رب  هن  هدوب  ادـخ  لوسر  تسار  فـتک 
قافتا ناخروم  هک  اریز  تسا ، رگید  یغورد  مدشیم ». ملتحم  هک  مدوب  يرـسپ  اهزور ، نآ  رد  نم  تفگیم و  نخـس  ربنم  رب  ادـخ  ربمایپ  »
یخرب دوش !؟ ملتحم  نس  نینچ  رد  يرـسپ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  هدوب و  هلاس  تشه  ربماـیپ ، تلحر  ماـگنه  رد  درم  نیا  هک  دـنراد  رظن 

، لیلد نیمه  هب  وا  دیاش  هک  دننک  هیجوت  لیوات و  نینچ  مدشیم »، ملتحم  هک  مدوب  يرـسپ  نامز ، نآ  رد  : » هک ار  روسم  يهتفگ  يهتـساوخ 
دودرم هدوبن و  راگزاس  هدـمآ ، ایندـب  ترجه  زا  سپ  وا  هکنیا  رد  ناخروم  قاـفتا  اـب  هیجوت  نیا  یلو  دـشاب ، هدـش  دـلوتم  ترجه  زا  شیپ 

ءاـح رـسکب  ملح  يهشیر  زا  مـالتحا و  يهملک  زا  روـسم ، تیاور  رد  ملتحم ، يهـملک  هـک  دـناهتفگ  نآ ، هیجوـت  رد  رگید  یخرب  و  تـسا .
لقاع نامز ، نآ  رد  نم ، هک  تسا  نآ  يو  نخـس  موهفم  تروص ، نیا  هب  تسا و  طبـض  لقع و  ینعم  هب  ءاح  رـسکب  ملح ، هتفای و  قاقتـشا 

هک اریز  تسا ، هابتـشا  اطخ و  زین  لیوات  نیا  اما  متـشاد ، ار  بلاطم  يرادهگن  طبـض و  يهوق  مدرکیم و  طبـض  مدینـشیم ، هچ  ره  مدوب و 
رگا هزات ، تسا . یگنادرم  غولب و  دح  هب  ندیـسر  ینعم  هب  ءاح و  مضب  ملح  يهشیر  زا  هتفاین و  قاقتـشا  ملح  يهملک  زا  زگره  ملتحم  ظفل 

ار نآ  دوخ  روسم ، لمع  هک  تسا  یئاعدا  نیا  دشاب ، بلاطم  طبـض  لقع و  نآ ، زا  هدنیوگ  روظنم  هدوب و  روکذم  ینعم  هب  ملتحم  يهملک 
لقع و یمک  یقمحا و  ناشن  يدوهی ، کی  رطاخ  هب  ربماـیپ  ساـبل  ندز  ـالاب  نینچ  مه  مدرم و  دزن  تروع  فشک  هچ ، دـنکیم ، بیذـکت 
لاوحا و حرـش  هک  افاضم  تسا . هدوبن  نارگید  دوخ و  راـتفگ  راـتفر و  بظاوم  هجوتم و  هک  دـناسریم  تسا و  ناـمز  نآ  رد  يو  كاردا 
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شزرا رابتعا و  زا  یلاخ  مالسلاهیلع ، دروم  رد  وا  راتفگ  ببس ، نیدب  دزاسیم و  مهتم  یلع  اب  تموصخ  ینمشدب و  ار  وا  روسم ، یناگدنز 
، وا زا  دعب  تسا و  فوع  نمحرلادبع  سفنمه  مدمه و  مزالم و  یهاگ  وا  دش ، لقن  خـیرات  مجارت و  بتک  زا  هک  يروط  هب  دوب و  دـهاوخ 

تروص هب  ار  وا  دـنادرگ و  زاـب  یلع  اـب  یتـسود  زا  ار ، دوخ  ردـپ  هک  تسا  یـسک  ناـمه  ریبز ، نبا  تسا و  هدـمآ  رد  ریبز  رـسپ  نیمزـالم 
يو تفگ ؟ ناوـتیم  هچ  ریبز ، نبا  هحفـص 178 ] راکمه [  قیفر و  نیا  روسم ، يهراـبرد  عضو ، نیا  اـب  دروآرد و  ماـما  ربارب  رد  ینمـشد ،

رد هورگ  نیا  تسا ، هدرک  رکذ  تحارـص  هب  باعیتسا ، باتک  رد  ربلادبعنبا  هک  روطنامه  تشاد و  رـسورس  يراکمه و  جراوخ  اب  هوالع ،
نیا زج  دنتـشاد ، درم  نیا  هب  جراوخ  هک  نانیمطا  تدارا و  همه  نیا  ایآ  و  دـندومنیم . يوریپ  وا  رظن  زا  هدرکیم و  تروشم  يو  اب  اـهراک 
هیلک اب  ار  وا  تموصخ  تفگیم ، ماما  يهرابرد  هک  نانخـس  نامه  زا  و  دندوب ؟ هداد  صیخـشت  ماما  دـناعم  نمـشد و  ار  وا  هک  هدوب  تهج 

لوسر سدقم  تحاسب  تبـسن  لوقعمان ، نانخـس  بیذاکا و  نینچ  لعج  اب  درم  نیا  اریز  دندرکیم ، ساسحا  مالـسلامهیلع ، تیبلها  دارفا 
فرـص يراب ، تسا . هدومن  زاربا  تموصخ  ینمـشد و  هدرک و  بدا  هئاسا  یگمه  لوتب ، ءارهز  یلع و  ماما  و  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 

ورین مامت  اب  هناخ ، طیحم  رد  همطاف  تشذگیم ، لباقتم  تبحم  يراکمه و  تیاهن  رد  ریزع ، رـسمه  ود  نیا  یناگدنز  يرجام ، نیا  زا  رظن 
لامک اب  زین ، یلع  تسبیمرب و  تخر  شلد  زا  نیگهودنا  هدولآمغ و  تارطاخ  هتفر ، هتفر  درکیم و  شـشوک  دوخ  رهوش  هب  تمدـخ  رد 

اب هک  هنیدـم  دـعاسمان  تخـس و  یگدـنز  اب  شزاس  رد  ار  همطاف  اـت  تشاد ، شـشوک  دومنیم و  تیاـعر  ار  وا  بناـج  تفار ، یناـبرهم و 
هدرک تداع  دـیدج  طیحم  هنیدـم و  عضو  هب  رجاهم  ناناملـسم  زا  يرایـسب  هک  روطنامه  دـیامن ، يراـی  دوبن ، قفاوم  نادـنچ  وا  یتسردـنت 

. دزاس راداو  يو  ربارب  رد  يریگناسآ  یمرن و  هب  ار  دوخ  دنک و  راتفر  ارادم  قفر و  هب  همطاف  اب  رتشیب  هچ  ره  ات  درکیم  یعس  یلع  دندوب .

همطاف تغالب  تحاصف و 

بسانتم و یتارقف  ار  شنانخـس  تشادرفاو ، ياهرهب  تغالب ، تحاـصف و  تبهوم  زا  تیبلـها ، دارفا  رگید  نوچ  زین  اـهنع ، هَّللایـضر  ارهز 
هبذج دنمک  رد  ار  اهناج  راوتسا ، نایب  اب  درکیم و  ییاورنامرف  اهلد  رب  دوخ ، راتفگ  يورین  اب  دادیم ، لیکشت  یلاع  تسدکی و  ییاههلمج 

نیرتوـکین اـب  دوـبن ، سک  مـلکت  رد  شیدـنمورین  هـب  تـشاد ، تیکلاـم  نخـس ، راشرـس  نـئازخ  رب  سک ، ره  زا  شیب  دیـشکیم ، شیوـخ 
هب همطاف  هک  ياهباطخ  رد  تازایتما  نیا  يهمه  دوب . رتنوزفا  همه  زا  شلاقتنا  تعرس  تفگیم و  هحفص 179 ] نخس [  هدیزگرب  ياهشور 

. دراد ییامندوخ  درک ، داریا  كدف  هلئسم  رد  يو  اب  هجاحم  هب  و  هنع ، هَّللایضر  رکبوبا  هلیسو  هب  تفالخ  ماقم  يدصت  اب  بطاخم 

ربمایپ دجسم  رد  ارهز  يهدنبوک  نیشتآ و  يهباطخ 

رتخد همطاف ، تسد  ات  تفرگ  میمـصت  رکبوبا  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  ءاـسنلا  تاـغالب  باـتک  رد  رهاـط  نب  دـمحا  لـضفلاوبا ، ماـما 
کـیدزن و ناوناـب  زا  یهورگ  ناـیم  رد  دیـشوپب و  رـس  رب  رداـچ  دیـسر ، همطاـف  هب  ربخ  نیا  یتقو  دزاـس ، هاـتوک  كدـف  زا  ار  ادـخ  لوسر 

ماـگ ادـخ  لوسر  نوچمه  داـتفا و  هارب  دـچیپیم ، هماـج  نماد  رد  شکراـبم  ياـهاپ  بارطـضا ، تدـش  زا  هکیلاـح  رد  دوـخ ، دـنواشیوخ 
وا مارتحا  اب  هک  ياهدرپ  تشپ  رد  و  دـش . دراو  دوب ، هتـسشن  راصنا  نارجاـهم و  زا  یهورگ  ناـیم  رد  هک  رکباـبا  سلجم  هب  اـت  تشادیمرب ،

. داتفا بارطضا  هب  سلجم  دندمآرد و  يراز  هجض و  هب  نآ ، ندینش  زا  مدرم  هک  دروآرب  دنمدرد  لد  زا  هلان  نانچ  تسشنب و  دش ، هدیـشک 
تاولـص و ادخ  لوسر  رب  دروآ و  ياج  هب  يراب  ترـضح  يانث  دمح و  هاگنآ ، دندیدرگ . مارآ  مدرم  ات  درک ، گنرد  یکدـنا  نآ ، زا  سپ 

نینچ تشگزاب و  شیوخ  نخس  هب  دندمآ ، زاب  نتسیرگ  زا  نوچ  دندش و  هیرگ  هب  ، ربمایپ مان  ندینش  زا  ناناملسم  رگید ، راب  داتسرف . دورد 
ياهتبهوم اهتمعن و  يهمه  رب  ساپس  میوگیم ، انث  شمحارم  رب  مرادیم و  ساپـس  شماهلا  رب  میاتـسیم و  شماعنا  رب  ار ، يادخ  تفگ :

سرتسد زا  نوریب و  ازج  شاداپ و  دح  زا  نوزفا و  هرامش  زرم  زا  یـساپس  هدیناسرب ، نامز  ات  نامز  هک  اهکمک  هدرک و  اطع  هک  نوگانوگ 
هدـناوخارف و دوخ  يرازگرکـش  هب  دـسر ، یپاـیپ  مرک  ناوـخ  زا  ناـشاهتمعن  هکنآ  رطاـخ  هب  ار  قیـالخ  رتـالاو . یمدآ  شوـه  كاردا و 
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منکیم فارتعا  تسین ، دنوادخ  زج  ییادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا . هداد  رارق  ناشیا  شیاتـس  ياریذپ  معن ، هوبنا  ربارب  رد  ار  نتـشیوخ 
نآ ینعم  دومن و  نآ  موهفم  هحفـص 180 ] نمـضتم [  ار  اهلد  درک و  نآ  لیوات  ار  صالخا  هک  دنمجرا  سب  ياهملک  هَّللا ،» الا  هلا  ال  : » هک

یگنوگچ هب  هن و  نکمم  شتاذ  فصو  ار  اهنابز  دـشابن و  وا  رادـید  ییاـناوت  ار  اههدـید  هک  يدـنوادخ  تخاـس . نشور  اههشیدـنا  رد  ار 
هب تخاس و  هب  دهن ، دوخ  ربارب  رد  هک  ییوگلایب  ار  اهنآ  دیرفآ و  چیه  زا  دوخ  تردق  هب  ار  ءایشا  تسین ، تسد  ار  ماهوا  شـسدقا  دوجو 

هکنآ زج  ددرگ . روصت  يدوس  ار  يو  ناشیدنب ، تروص  رد  ای  دشاب و  يزاین  ار  وا  راکنیا ، رد  هکنآیب  دیشخب ، ناشدوجو  شیوخ  تیشم 
تیدوبعب ار  نایناهج  هتخاس و  نایامن  ار  شتردق  دهد و  يرایشه  یگدنب ، تعاط و  رب  ار  قلخ  دنک و  تیبثت  دوخ  تمکح  ات  تساوخیم ،

رفیک باقع و  تیـصعم ، لباقم  رد  شاداپ و  باوث و  تعاـط ، ربارب  رد  هاـگنآ ، دـیامرف . یمارگ  زیزع و  ار  دوخ  توعد  دروآرد و  شیوخ 
هدـنب و دـمحم ، مردـپ ، هک : مهدیم  یهاوـگ  و  دـهد . هنایـشآ  اواـم و  ناشتـشهب  هب  دزاـس و  رود  تمقن  تـبکن و  زا  ار  ناگدـنب  اـت  داـهن ،
، دزیگنارب ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  دوـمرف و  شدزماـن  ندـیزگرب  زا  شیپ  شدـیزگرب و  دـهد ، شتلاـسر  هکنآ  زا  شیپ  هـک  تـسوا  يهداتـسرف 

نآ زا  دندوب . نیرق  قلطم  مدع  هب  هدـیچیپ و  رد  ساره  زا  یـششوپ  رد  ناهن و  بیغ  يهدرپ  رد  قیالخ  زونه  هک  ماگنه  نآ  درک ، شرایتخا 
ات تخیگنارب ، ار  وا  دوب ، فوقو  تاردـقم  عوقو  نامز  هب  هطاحا و  ناراگزور ، ثداوح  هب  یهاگآ و  ، اهراک ماجنارـس  هب  ار  يادـخ  هک  اج 
هک دـید  دـیامرف . ذافنا  ار  موتحم  تاردـقم  دـنک و  یمتح  ار  شیوخ  مکح  ءارجا  هکنآ  ات  دـشاب و  اوشیپ  ماما و  نایناهج  هب  ادـخ ، ناـمرفب 

یناشیپ ناشاهتب  ياپ  رب  دنفاکتعا و  رد  شیوخ ، يهتخورفا  ياهـشتآ  هاگـشیپ  رب  هتـشگ و  هورگ  هورگ  نوگهنوگ ، ياهشیک  رد  اهتما 
هب ار  ناشاهیکیرات  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  رون  هب  سپ  دـناهدمآرد ، شراکنا  هب  قح ، ییاسانـش  تفرعم و  اب  دـنیاسیم و  یگدـنب 

نایم رد  قح ) رما  هب   ) زین وا  دودزب . ناشاههدـید  شیپ  زا  یکیرات  راـبغ  دوشگب و  ناـشاهلد  زا  هتخانـشان  ياههدـقع  دومن و  لدـب  ینـشور 
هب درک و  ناشیربهر  راوتـسا ، نید  هب  دومن و  ناشیانیب  يروک ، زا  سپ  دـیناهرب و  ناشیهارمگ  زا  تساخرب و  ییامنهر  تیادـه و  هب  مدرم ،

ضبق دوخ  يوس  هب  هحفـص 181 ] تبغر [ ، رایتخا و  تمحر و  تفار و  يور  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  هکنآ  اـت  دومرف . توعد  ناشتـسار  هار 
رد دـنفاوط و  رد  رافغ  راگدرورپ  ناوضر  راربا و  هکئالم  شدرگ  ادرگ  هدوسایب و  یناـهج  نیا  ياهیتخـس  زا  دـمحم  نونکا ، دومن ، حور 

مالس و دوب . وا  يهدیدنسپ  قلخ و  نایم  رد  قح  يهدیزگرب  یحو و  نیما  هک  مردپ  رب  تاولـص  تسا ، هدیمرآ  رابج  دنوادخ  تمحر  راوج 
یهن و رما و  نارادمچرپ  يا  ادخ و  ناگدنب  يا  امش ، تفگ : هدرک  ور  سلجم  لها  بناج  هب  سپـس ، داب . وا  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و 
رد ادخ  یقیقح  رادمامز  دیرگید ، ياهتما  هب  تبـسن  وا  نیغلبم  ناتدوخ و  هب  تبـسن  دـنوادخ  نیما  هک  دییامـش  وا ، یحو  نید و  نیلماح 
هب تسا ، توبن  زا  ياهمتت  هدنام و  زاب  هک  یـسک  نآ ، بسح  رب  هدـمآ و  لمع  هب  يرارق  دـهع و  امـش ، اب  نیا ، زا  شیپ  تسه و  امـش  نایم 

ازفاتریصب نآ  نایب  هک  ناشخر  وترپ  نازورف و  رون  قداص ، نآرق  قطان و  باتک  تسادخ ، باتک  نیا ، هدیدرگ ، نییعت  امـش  رب  یتسرپرس 
تشهب هب  ار  دوخ  نیعبات  دناهدش و  ناهج  مدرم  گشر  دروم  نآ  ناوریپ  تسا ، راکـشآ  یلجتم و  نآ  رهاوظ  ماهبا و  زا  یلاخ  شیاهزار  و 

هب ادـخ و  ینارون  ياهتجح  هب  هک  تسا  نآرق  نیمه  يهطـساوب  دـناماجنایم ، ییاهر  تاـجن و  هب  شنانخـس  ندیـشوین  تسا و  نومنهر 
هدش و هداد  ياهتصخر  هتساوخرد و  ياهتلیـضف  یفاک و  ياهناهرب  رگنـشور و  ياهنایب  هدرپ و  رد  سیماون  هدش و  ریـسفت  ياهنامرف 
زا هکنآ  يارب  ار  زامن  داد و  رارق  كرـش  ثول  زا  امـش  ریهطت  يارب  ار  ناـمیا  دـنوادخ ، تفاـی . تسد  ناوتیم  راـگدرورپ ، بوتکم  نیناوق 

ماکحتـسا يارب  ار  جح  صالخا و  تیبثت  يارب  ار  هزور  يزور و  شیازفا  سوفن و  حاورا و  نتخاس  كاپ  يارب  ار  هوکز  دناهراو و  ناتربک 
تماما و مالـسا و  تلم  ماـظتنا  ماـظن و  بجوم  ار  اـم  ياـهنامرف  زا  يرادربناـمرف  اـهلد و  فیلاـت  یکیدزن و  يارب  ار  يرگداد  نید و  خاـک 

بیکش ربص و  ناقفانم و  نارفاک و  تلذ  مالـسا و  تزع  بجوم  ار  داهج  یگدنکارپ و  هقرفت و  يالب  رطخ و  زا  تینما  يارب  ار  ام  ییاوشیپ 
ردام ردپ و  هب  تبـسن  يراکوکین  ناسحا و  مومع و  لاح  حالـصا  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاریخ و  بلج  يارب  یکمک  ار 

تمرح مارتـحا و  يارب  ار  هحفـص 182 ] صاصق [  رمع و  لوط  لجا و  ریخاـت  بجوم  ار  ماـحرا  هلـصو  ادـخ  مشخ  زا  يریگولج  ببـس  ار 
قح زا  يراذـگمک  تداـع  يوـخ و  رییغت  يارب  ار  نتخورفن  مک  قـح و  شزرمآ  يارب  یمدآ  تیـضرعم  ببـس  ار  رذـن  هب  ياـفو  اـهنوخ و 
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تفع و بجوـم  ار  يدزد  كرت  تـنعل و  عناـم  ار  تـمهت  زا  يرود  اـهیگدولآ و  زا  ندـش  هزیکاـپ  يارب  ار  یگراوـخیم  زا  یهن  نارگید و 
مورحم و ناسنا  يارب  ار  كرـش  دیحوت ، ضحم  ضحم و  دیحوت  شریذپ  تیبوبر و  لوبق  رد  صالخا  يارب  دومرف و  ررقم  يرادنتـشیوخ 

یناملـسم هب  زج  هک  ادابم  دیریگ ، شیپ  يوقت  دییامن و  تیاعر  تسا ، هتـسیاش  هک  ردقنآ  دنوادخ ، هب  تبـسن  هک  دـیاب  سپ   ) تخاس اوران 
دننادنمشناد اهنت  ادخ ، ناگدنب  نایم  رد   ) هک دییامن  تعاطا  تسا ، هدرک  یهن  ای  هدومرف و  رما  هچنآ  رد  ار  يادخ  و  هفیرـش » هیآ  ( » دیریمب

، تسا ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  مردـپ ، همطاف و  نم ، هک  دـینادب  مدرم ، يا  تفگ : نآ  زا  سپ  هفیرـش .» هیآ  ( » دـنراد ساره  وا  زا  هک 
امـش  ) تسین هدـعاق  زا  جراخ  منکیم ، هک  هچنآ  میوگیمن و  تسردان  میوگیم ، هک  هچنآ  ماهتفگ و  مه  نیا  زا  شیپ  میوگیم و  هرابود 

هب تبسن  صیرح و  شوکتخـس و  امـش ، زاس  تخاس و  شرورپ و  رد  دشیم و  روجنر  ناتجنر ، زا  هک  دمایب  ناتدوخ  نایم  زا  يربمایپ  ار 
رسپ ردارب  امش و  نانز  ردپ  هن  تسا  نم  ردپ  وا ، هک  تفای  دیهاوخ  دیرگنب ، ار  وا  تبـسن  رگا  همیرک » يهیآ  ( » دوب نابرهم  فور و  نانموم 

نیکرشم هاگترپ  زا  ار  دوخ  هار  درک و  زاغآ  رطخ  مالعا  راذنا و  اب  ار  دوخ  تلاسر  يزیمآراختفا ! تبسن  هچ  امـش ، نادرم  هن  تسا ، نم  مع 
مهرد ار  اهتب  دومن ، توعد  ناشدنوادخ  هارب  وکین ، تظعوم  تمکح و  نابز  اب  درشفب و  ار  ناشهاگولگ  تفوکب و  نانآ  رـس  رب  دینادرگب ،

زا قداص  حبص  دنتخیرگب ، هدومن ، نادیم  هب  تشپ  دیدرگ و  هدنکارپ  ناشعمج  هک  اجنآ  ات  تخاس ، بوکنم  ار  نارورـس  رـس  تخیرورف و 
دمآ و نخس  رد  نید  رادمامز  دش ، رگهولج  ضحم  قح  قلطم و  تقیقح  تفرگرب ، باقن  قح ، نابات  يهرهچ  دمآ و  ردب  بش  يهدرپ  ریز 
هک هکنآ  ات  دوشگب  مه  زا  قاقش  رفک و  روک  ياههرگ  داتفا و  وس  کی  هب  هار ، رس  زا  قافن  راخ  دش ، شوماخ  ولگ  رد  نیطایـش  ياههدبرع 

، شتآ زا  یلادوگ  بل  رب  دوخ  امـش ، هک  یتروـص  رد  دـیدوشگب ، بل  صـالخا  هملک  هب  مکـش ، یهت  لد و  هدـنب  اـت  یهورگ  اـب  ادـصمه 
بآ دـیدوب ، هدـنور  ره  بوکدـگل  هدنباتـش و  ره  هناریگـشتآ  بلطتصرف و  ناروخ  مدآ  يهمعط  هحفـص 183 ] هدنـشون و [  ره  يهزمزم 

، دیدوب نآ  كانمیب  دوب ، هدنکفا  هیاس  امش  رب  یتسپ  يراوخ و  دیتفرگیم ، ناتخرد  گرب  زا  توق  دیدیشونیم و  اههداج  لادوگ  زا  هدولآ 
، دیشخب تاجن  دمحم  مردپ ، تسدب  ار  امـش  دنوادخ  اهنیا ، يهمه  همه و  اهنیا  زا  سپ  دنیابرب ، هنایم  زا  یندز ، مشچ  هب  ار ، امـش  ادابم  هک 

یگنج شتآ  هک  هاگیب ، هاگ و  ره  دوب ، بتکلها  زا  ناشکرـس  برع و  ناگرگ  تروص و  یمدرم  نادد  هب  یلتبم  تخـس  دوخ  وا ، هکنآ  اب 
ناهد نیکرـشم  زا  ییاهدژا  ای  دیمدیم و  دوخ  هاگناهنپ  زا  ناطیـش  خاش  هک  مد  ره  و   ) دینادرگیم شوماخ  ار  نآ  دنوادخ  ، دـنتخورفایم
شتآ نارب ، غیت  بآ  زا  درکیمن و  دوباـن  هل و  ار  نآ  دوخ ، يهنادرم  تشم  هب  اـت  زین ، وا  دـنکفایم ، نآ  ماـک  رد  ار  دوخ  ردارب  دوشگیم ،

يدنواشیوخ دوب ، ادـخ  نامرف  ماجنا  قیرط  رد  یـشوکتخس  قح و  هار  رد  ياهدرب  جـنر  هدوسرف و  دوبن ، رادرب  تسد  دـیناشنیمن ، ار  نآ 
يدـج و یحـصان  تـشاد ، هدز  رمک  هـب  شـشوک  نـماد  هراوـمه  راـگدرورپ . نارادتـسود  ءاـیلوا و  رب  يرورـس  وا و  لوـسر  هـب  کـیدزن 

حازم یخوش و  هب  رگیدـکی ، اب  ینماـم  رد  هدونغ و  شیع  هاـفر  رد  هرطاـخمرپ ، لاوحا  نآ  رد  امـش  هک  یلاـح  رد  دوب . یعاـس  يزومآدـنپ 
هب دیونشب ، ام  يهرابرد  هنوگ ، نیا  زا  يرابخا  هک  هدناباوخ  شوگ  دیآ و  دورف  ام  رس  رب  راگزور  دب  ثداوح  هکنآ  راظتنا  هب  دیدنارذگیم 

یگـشیمه ياوام  ءایبنا و  نادـیواج  يهناـخ  دوخ ، ربماـیپ  يارب  دـنوادخ  هک  نیمه  اـما  دـیتخیرگیم . ار  دربن  دـیدرکیم و  تشپ  رازراـک 
يهدروخورف مشخ  دـییارگ ، یگنهک  هب  نید  يهماـج  دـش و  راکـشآ  امـش  ناـهنپ  قاـفن  ینمـشد و  درک ، راـیتخا  ار  شیوخ  ناگدـیزگرب 

نحـص رد  تخادـنا و  وـلگ  رد  ادـص  ناراـکهبت  يهدرورپزاـن  درک و  غوـبن  يوـعد  هیاـمیب  ناـمدرم  ماـنمگ  دـمآ و  نخـس  هب  ناـهارمگ 
لوبق هب  ار  وا  توعد  هک  دید  داد ، زاوآ  دوخ ، يوس  هب  ار  امش  دروآ و  رد  هب  خاروس  زا  دوخ  رس  ناطیش  درک ، زاغآ  نالوج  هب  ناتیاههناخ 

دید درک ، ناتغاد  دیتساخرب ، کبـس  هچ  هک ، دید  دیزیخ ، ياپ  هب  هک  تساوخ  امـش  زا  دییامنیم ، تزع  هب  رظن  وا  رد  دـییوگیم و  خـساپ 
هب نارگید  تبون  رد  ار  دوخ  بکرم  متـسب ، دیداهن و  نارگید  رتش  رب  غاد  بصغ ، هب  اههسوسو ) نیا  لابند  هب  و  ! ) دـیجازم نیـشتآ  هچ  هک 

هداشگ و تخس  هحفـص 184 ] مخز [ ، يهناهد  تشگیمن و  يزیچ  دوب ) هدرک  امـش  اب  ربماـیپ  هک   ) رارق دـهع و  زا  هکنآ  اـب  دـیدرب ، بآ 
دیاهدرک ناـنچ  نینچ و  هنتف ، زورب  میب  زا  هک  دـیدرک  هناـهب  دـیتخادنا و  شیپ  ار  دوخ  دوب ، هتفرن  كاـخ  هب  زونه  ادـخ  لوسر  كاـپ  مسج 

، دومنیم رود  امش ، زا  اهراک  نینچ  اما  « همیرک هیآ  ( » دراد هطاحا  نارفاک  رب  وس ، ره  زا  منهج  دیاهداتفاورف و  هنتف  نایم  رد  هک  دیشاب  هاگآ  )
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نآ ماکحا  ادیوه و  نآ  بلاطم  تسامـش ، ربارب  رد  ادخ  باتک  نآرق  هکیلاح  رد  دیوشیم )؟ ربز  ریز و  اجک  و  دیدرک ؟ نینچ  هک  دـش  هچ 
ایآ دیتخادنا ، رـس  تشپ  ار  نآ  همه ، نیا  اب  تسا ، حضاو  اراکـشآ و  نآ  رماوا  ریگمـشچ و  نآ  یهانم  ینارون و  نآ  ياهتیاده  نشور و 

فالخ رب  مکح  هک  دینادب  « !؟ دیهدیم مکح  نآ  قفو  رب  دیتفای و  نآرق  لابق  رد  ار  يرگید  زیچ  ای  دـینادرگب و  يور  نآ ، زا  هک  دـیتساوخ 
زا ترخآ ، رد  تفریذـپ و  دـنهاوخن  وا  زا  زگره  دـیوج ، مالــسا  نـید  زج  هـک  سک  ره  و   ) تـسین یلدــب  وـکین  ناراکمتــس  يارب  نآرق »
هب دـیآ ، ناـمرفب  دـهد و  راـسفا  ددرگ و  مار  انـشآان  بـکرم  نـیا  هـک  دـیدرکن  گـنرد  ردـقنآ  سپـس  « ) هفیرـش هـیآ  ( » دـشاب ناراـکنایز 

، هدرک شوماخ  ار  نید  نازورف  راونا  دیداد و  تباجا  خساپ  هارمگ  ناطیش  يادن  هب  هتخاس و  رتهتخورفا  ار  اهرگخا  دیدیمد و  اههناریگشتآ 
نادنزرف نادناخ و  ندروآرد  اپ  زا  يارب  دیدیـشونب و  ناهنپ ، ار  ریـش  فک ، نتفرگ  يهناهب  هب  دیتخاس ، لامدـگل  ار  كاپ  ربمایپ  ياهتنس 
هدـشورف لد  رد  ياهزین  كواـن و  نت و  رد  ياهنـشد  هک  سکنآ  نوـچمه  اهمتـس ) نیا  ربارب  رد  ، ) مه اـم  دیتسـشنب ، نیمک  هب  ادـخلوسر ،

هکنآ اب  دـینکیم ؟ يوریپ  تیلهاـج  مکح  زا  اـیآ  ، ) تسین یثرا  ادـخ  لوسر  زا  ار  اـم  هک  دـیرادنپیم  کـنیا  مینکیم ). ییابیکـش  دـشاب ،
عوضوم زا  تقیقح ، هب  اـیآ  هفیرـش .» هیآ  ( » دـنراد داـقتعا  ناـمیا و  هک  اـهنآ  يارب  دـشاب ، رترب  رتـالاو و  دـنوادخ ، زا  شمکح  هک  تسیک 

، نم هک  دیهدیم  اضر  لد  زا  ناناملسم ، امش  ایآ  مربمایپ . رتخد  نم ، هک  تسا  نشور  زورمین ، دیشروخ  نوچ  امـش ، رب  زگره ! دیربخیب !؟
زا نم ، یلو  يربب  ثرا  تردپ  زا  وت ، هک  هدمآ  ادخ  باتک  رد  ایآ  هفاحقوبا ، رسپ  يا  مونشب ؟ روز  هدروخ و  تسکش  مردپ ، ثرا  دروم  رد 
زا نامیلـس ، هک : هدومرفن  نآرق  رد  دنوادخ  رگم  دیاهدیـشک ؟ تسد  نآ  زا  هتخادنا و  رـس  تشپ  هحفـص 185 ] مشاب [ !؟ هرهبیب  ردپ  ثرا 
زا نم و  زا  هک  هد  يدنزرف  ارم  اراگدرورپ ، : » تفگ ایرکز  دومرف : دـیوگیمزاب ، ار  ایرکز  نب  ییحی  ناتـساد  هک  اجنآ  رد  درب و  ثرا  دواد 

و دـنراد ». تیولوا  ثرا ، اـب  رگید ، یخرب  رب  ناـشیخرب  یبسن ، نادـنواشیوخ  ادـخ ، نوناـق  رد  : » دـیوگ زین  و  درب » ثرا  بوقعی ، نادـناخ 
روتـسد : » دیوگ زین  و  دشاب ». هرهب  رتخد  ود  نوچمه  ثرا ، زا  ار  يرـسپ  ره  هک  دنکیم  شرافـس  ناتنادنزرف  يهرابرد  دنوادخ  : » دیامرفزاب
تیـصو ییوکین  هب  نادـنواشیوخ ، نیدـلاو و  يارب  دـهن ، ياج  هب  دوخ  زا  یلام  رگا  دـسرارف ، گرم  ار  امـش  زا  یکی  نوچ  هک  هدـش  هداد 

هب ار  امـش  دـنوادخ  رگم  تسین ؟ یثرا  هرهب و  ردـپ ، لام  زا  ارم  هک  دیاهتـشادنپ  لاح ، تسا ». ناراگزیهرپ  يهتـسیاش  راـک ، نیا  هک  دـیامن 
بهذم ود  لها  دـییوگیم : هکنآ  ای  تساهدومنن ؟ نآ  لومـشم  هتخاس و  جراخ  نآ  مکح  زا  ار  مردـپو  هدرک  صوصخم  نآرق ، زا  ياهیآ 

، نآرق ماع  صاخ و  ماکحا  هب  ممع  رـسپ  مردپ و  زا  ار  دوخ  امـش ، هکنآ  ای  میرادن ؟ بهذم  کی  مردپ  نم و  دنربیمن و  ثرا  رگیدکی  زا 
زور اما  دـییامن  نتـشیوخ  نآ  زا  هداهنرب و  زاهج  هدرک و  راهم  یبکرم  نوچمه  ار ، نآ  دـیریگب  تسا ، نینچ  هک  لاـح  دـینادیم ؟ رتهاـگآ 

یهاوـخداد و یعدـم و  وـکین  هچ  دـمحم  تسا و  يرواد  شوـخ  هچ  دـنوادخ  هک  دـیدرگ  دـهاوخ  ور  رد  ور  وتاـب  تسه و  مـه  يرـشح 
رارق ار  يربخ  ره  دـشخبن و  ناتدوس  ینامیـشپ ، رگید  دـننک و  نایز  ناراکهابت ، هک  تسا  نامز  نآ  رد  . ) یهاـگداعیم وکین  هچ  زیخاتـسر ،

« همیرک هیآ  .( » دزیر شنوردنارب  هدنیاپ  يهجنکـش  دریگورف و  هدننکاوسر  باذـع  هک  ار  سک  نآ  تسناد ، دـیهاوخ  يدوزب  تسا ، یهاگ 
تناضح نارادهدـهع  يا  تلم و  ياناوت  ناوزاب  يا  و  نادرمناوج ، هورگ  يا  تفگ : تسیرگن و  راـصنا  رد  مشچ  يهشوگ  هب  نآ ، زا  سپ  )

: دومرفن ادخ  لوسر  مردپ ، رگم  ارچ ؟ نم  زا  یهاوخداد  رد  لفاغت  نیا  و  دراد ؟ ینعم  هچ  امش  يوس  زا  نم  قح  نتفرگ  هدیدان  نیا  مالسا ،
تـسد نم  زا  ياهلجع ، هچ  اـب  دـیدش و  نینچ  دوز  هچ  و  یباتـش ، هـچ  اـب  دـیراد ؟» ظوـحلم  شنادـنزرف ، زا  تیاـعر  رد  ار  سک  ره  قـح  »

، مشوکیم تخـس  شبلط  رد  هچنآ  رد  دـیهد و  يراـی  راـکنیا ، رد  ارم  هک  تسه  نآ  ییاـناوت  هحفص 186 ] ار [  امـش  هکنآ  اب  دیدیـشک ،!
ینادقف دیـشاپ ، مغ  رابغ  اج  همه  رب  هک  دوب  نیگمهـس  تخـس  ياهعجاف  يرآ ) ، ) تسا هدرم  دمحم  هک  دینکیم  رکف  دیاش  دییامن . يروای 
نارتخا وا ، تبیصم  رد  تسـشن و  یهایـس  هب  یتیگ  يهنهپ  وا ، تبیغ  اب  تشگ ، دهاوخن  ناربج  زگره  هک  یفاکـش  دوشیمنرپ و  زگره  هک 
اهتمرح تفر و  نایم  زا  اهمیرح  دنتخیرورف ، مه  زا  اههوک  دیدرگ و  دوبان  يدیمون  رد  اهدیما  دندیشک ، هرهچ  رب  فوسک  باقن  نامسآ 

، دسرن نآ  يهیاپ  هب  ياهعجاف  چیه  هک  دـمآ  دورف  ام  رب  هک  دوب  یمظع  تبیـصم  نآ  گرزب و  يالب  نامه  وا ، گرم  هک  يرآ ) ، ) دـش هبات 
ناوـیا رد  ار  نآ  تاـیآ  دوـب ، هدوـمن  ینیبشیپ  هدرک و  داـی  تحارــص  هـب  ار  نآ  يهناـش ، لـج  ادـخ ، باـتک  نآرق ، نـیا ، زا  شیپ  نـکیل 
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وربور نآ  اب  زین ، فلـس  ءایبنا  وا ، زا  شیپ  دـیدومنیم و  تئارق  یگدـنناوخ ، توالت و  هب  فلتخم و  ناحلا  هب  اهزور ، اهبـش و  ناـتاههناخ ،
، دناهتـشذگ رد  هدمآ و  ناربمایپ  يو ، زا  شیپ  هک  تسین  ربمایپ  زج  دمحم ، و   ) عطاق یمکح  موتحم و  یتشونرـس  گرم » ، » دندوب هدیدرگ 

نارادساپـس نکیل  دناسرن و  ینایز  ار  يادخ  زگره  دیدرگ ، سپ  زاب  هک  سک  ره  و  دیدرگیم ؟ سپ  زاب  دوش ، هتـشک  ای  دریمب و  رگا  سپ 
، مردـپ هیثرا  دروم  رد  ارم  هک  دـهدیم  اضر  ناتلد  ایآ  [ 65  ] هلیق دنمورب  نارـسپ  يا  هفیرـش » هیآ  .( » داد دهاوخ  ازج  شاداپ و  دـنوادخ  ار ،
نمجنا و دـیوشیم و  عـمج  مهدرگ  دیونـشیم ، ارم  يادـص  دـیراد و  نـم  مـشچ  رد  مـشچ  امـش ، هـک  یلاـح  رد  دـننک ؟ درخ  دـنبوکب و 

هدع هدع و  ار  امـش  نم ، يرای  يارب  دیهاگآ ، امـش  يهمه  نم ، راک  لاح و  زا  دینکیم و  عامتـسا  ارم  یهاوخداد  دایرف  تسه ، ناتعامتجا 
هحفص 187] يهلانو [  دییوگیمن  مباوج  یلو  دسریم  امش  شوگب  نم  سامتلا  دیراد ، رپس  حالـس و  تسه ، ناتگرب  زاس و  تسا ، ناوارف 

ناـمه امـش ، دیروهـشم ، حالـص  ریخ و  هب  فورعم و  یگدـنمزرب  هک  امـش  دیـسریمن ، نم  دادـب  لاـح ، نیا  اـب  دیونـشیم و  ار  ماهثاغتـسا 
رد خاش  اهتما  اب  دـیداهن ، دوخ  رب  اهتمحز  اهجنر و  دـیدرک ، اهازراک  برع ، لیابق  اـب  هک  دـیاهدیزگرب  ناـبختنم  بختنم و  ناگدـیزگرب 
ام روتسد  هب  زین ، امـش  میدومنیمن و  مادقا  مه  ام  دیدرکیمن ، مادقا  يراک  هب  امـش  ات  دیدومن ، اهدربن  تسپ  ناتفـصدد  اب  دیدنکفا و  خاش 

هفخ ولگ  رد  كرش  هرعن  دیدرگ ، هدمآ  راگزور  ناتسپ  رد  ریـش  دمآ و  شدرگ  هب  مالـسا  يایـسآ  ام ، دوجو  هب  هکنآ  ات  دیداهنیم ، ندرگ 
نونکا تفریذپ ، ماظتنا  ماظن و  نید ، دـنام و  فقوتم  یمظنیب  جرم و  جره و  هب  توعد  درفـسیب و  رفک  شتآ  دـیمرایب ، هانگ  ناروف  دـش و 

همه نآ  زا  دعب  دـیاهتخادرپ و  يراک  ناهنپ  هب  ییادـیوه ، نآ  زا  سپ  دـیاهدمآ و  راچد  ینادرگ  رـسب  زاب  لاوحا ، نآ  زا  سپ  هک  هدـش  هچ 
هک اهنآ  اـب  ارچ  ( ؟؟ دـیاهدیدرگ نیدیب  كرـشم و  تدـیقع ، ناـمیا و  زا  سپ  هرخـالاب  هدـییارگ و  سپ  زاـب  بقع  هب  شـالت ، شـشوک و 
زا ایآ  دناهدومن ، عورش  امش  دوخ  زا  زاغآ ، رد  هک  اهنیا  دینکیمن ؟ دربن  ، دندومن يراشفاپ  ربمایپ  ندنار  رد  دنتسشکب و  نتـشیوخ  ياهنامیپ 

، دیـشاب هاگآ  هفیرـش » هیآ  (. » دـیاهدروآ نامیا  عقاو ، هب  رگا  دـییامن ، ساره  دـنوادخ  زا  هک  تسا  رتراوازـس  هکنآ  اـب  دیـسارهیم ؟ ناـشیا 
زا دریگ ، تسد  رد  ار  هعماـج  روـما  طـسب  ضبق و  دـیاب ، هک  ار  سک  نآ  دـیاهداهن و  طاـطحنا  یتـسپ و  هارب  رـس  هفقویب ، هـک  ناـتمنیبیم 

شیاشگ تحارب و  دیتشاد ، تشیعم  رد  هک  اهیگنت  زا  سپ  دیاهدیزگ و  تولخ  شیاسآ  اب  هک  مینبیم  دیاهدومن ، رود  شبصنم  تماعز و 
كاب هچ  .( ) دیاهدنادرگ زاب  دیدوب ، هدروخ  ییاراوگب  هک  ار  هچنآ  هدش و  یهت  دیدوب  هدومن  هریخذ  دوخ  نورد  رد  هک  هچنآ  زا  دیاهداتفا ،

، نم هک  دیـشاب  هاگآ  همیرک » هیآ  .( » تسا هدوتـس  زاینیب و  دننادخ  هک  دندرگ  رفاک  یگمه  دیزیم ، نیمز  رد  هک  سکنآ  ره  امـش و  رگا 
بیرف اهگنرین و  هتفرگورف و  ار  امش  هک  تسا  ییاهيرصنع  هحفص 188 ] تسـس [  اهییاوسر و  هب  لماک  یهاگآ  هجوت و  اب  متفگ ، هچنآ 

ياهدرد زا  يرهز  متـشاد ، هنیـس  رد  هک  دوب  ییاهازر  نورد و  شوج  متفگ ، هک  اهنیا  اما  دننکیم . ساسحا  ناتاهلد  هک  تسا  ییاهیراک 
ار بوصغم  رتش  نیا  دـیریگب  دوریمن ) شیپ  زا  يراک  هک  نونکا  نکیل ، . ) مدومن هئارا  هک  دوب  ینیهارب  متخیر و  نوریب  هک  دوب  هدرزآلد 

ناتناماد رب  دبا  ات  هک  تسا  یگنن  ار  نآ  تسا ، هدوسرف  ياپ ، حورجم و  تشپ ، ار ، بکرم  نیا  هک  دـینادب  اما  دـیرب . يراوس  نآ  تشپ  زا  و 
. دز دهاوخ  هنابز  اهلد  رد  هک  دراد  یـشتآ  دوخیپ ، زا  و  هدروخ ، دـیواج  گنن  راگدرورپ و  بضغ  مشخ و  غاد  نآ ، رب  تسـشن . دـهاوخ 

ربز ریز و  اجک  هب  هک  تفای  دـنهاوخ  رد  ناراکمتـس  يدوزب ،  ) اما دـیدولآ !؟ لامعا  نینچ  هب  تسد  دـنوادخ  مشچ  شیپ  رد  اـیآ  اتفگـش ) )
یباذـع دوخ ، يورایور  زین ، نم  دـیناسرتیم ، ناتباذـع  زا  دومنیم و  ناترطخ  مالعا  هک  مسک  نامه  رتخد  نم ، و  هفیرـش » هیآ  .( » دـناهدش

ام هک  دیشاب  رظتنم  امش  داد ، میهاوخ  ماجنا  دیاب ، هک  هچنآ  مه ، ام  دینکب ، دیهاوخیم  هچ  ره  لاح ، منکیم . ساسحا  امـش  يارب  نیگمهس 
نخس کلم  رب  دوب ، يوق  ياهیحور  بحاص  اهنع ، هَّللایـضر  ارهز  ترـضح  هک  تسا  فورعم  هحفص 189 ] [ . ] 66 . ] میرادیم راظتنا  زین 
رازتها رد  ار ، اهناج  اهلد و  درکیم ، سولج  هباطخ ، یسرک  رب  نوچ  تفگیم : نخـس  تغالب  تحاصف و  لامک  رد  تشاد و  ییاورنامرف 
هباـطخ تردـق  نهذ و  روضح  زا  ياهناـشن  دوخ  درک ، داریا  راـصنا  نارجاـهم و  زا  یهورگ  روـضح  رد  يو  هک  ینانخـس  نیمه  دروآیم .

هچنآ اما  تسا ، هدشن  لقن  يدایز  راعـشا  وا ، زا  هچرگ  هحفـص 190 ] تفگ [ . نخـس  هنادنمورین  نانچ  شیپ ، زا  یگدامآ  نودب  هک  تسوا 
لوسر شردپ ، تلحر  زا  سپ  همطاف ، دنیوگ : دنکیم . تیاکح  فسعت  فلکت و  زا  یلاخ  نشور و  یکبـس  زا  دنهدیم ، تبـسن  وا  هب  هک 
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ءاشنا ار  تایبا  نیا  تسیرگب و  رایـسب  درک و  فقوت  اجنآ  رد  یتعاس  دوب ، هتفر  شکاپ  ترایز  هب  هک  زورکی  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ 
تنک دق  ایلایل  ندع  مایالا  یلع  تبص  اهنا  ول  بئاصم  یلع  تبـص  ایئادن  یتخرـص و  عمـست  تنک  نا  يرثلا  قابطا  تحت  بیغملل  لق  دومن :
تکب اذاف  ایئاد  رب  یملاظ  عفدا  یمیض و  یقتا  لیلذلل و  عشخا  مویلاف  هحفص 191 ] ایلامج [  ناک  امیض و  یشتغا  دمحم ال  لظب  یمح  تاذ 
تبرت مش  نم  یلع  اذام  ایحاش  کیف و  عمدلا  نلعج  یتنوم و ال  كدعب  نزحلا  نلعج  الف  ایحابـص  تیکب  نصغ  یلع  انجـش  اهلیل  یف  هیرمق 

، يونـشیم ، ارم ناغف  هلان و  رگا  هک  هدرک ، ناهن  كاخ  باقن  رد  خر  هک  ار  سک  نآ  يوگب  : » ینعی ایلاوغ  نامزلا  يدـم  مشی  ـال  نا  دـمحا 
هک نامز  نآ  تشذگ  يرآ  دنوش . رات  ياهبـش  نوچ  مه  دیآدورف ، اهزور  رب  رگا  هک  هتخیر  هودـنا  الب و  مناج  رب  ردـقنآ  هک  نادـب ) سپ  )

، زورما اما  دوبن . ياهشیدنا  منارگمتس  زا  مدوب و  نوصم  ضرعت  ره  هحفص 192 ] زا [  دوب ، میگدنز  هوکش  ییابیز و  هک  دمحم ، يهیاس  رد 
اب هک  دیاب  هدش ،) کیدزن  نم  میرحب  سب  زا  رگمتس  هک   ) مرادهاگن متس  زا  نتـشیوخ  هلیـسو ، نیدب  منک و  شنرک  ياهیامورف  هب  هک  دیاب 

هلان و رد  زین ، دادماب  ره  نم ، دنهدیم ، رس  هودنا  يهلان  هیرگ و  راسخاش  رب  ماگنه ، بش  نایرمق  رگا  منارب . نتشیوخ  زا  ار  وا  ابع  يهشوگ 
نم ناماد )  ) بیز مغ  کشرـس  رگید  وت ، كوس  رد  هدـش و  نم  یگدـنز  يهیام  هودـنا ، نزح و  رگید  وت ، زا  سپ  ناج ) ردـپ  . ) منتـسیرگ

و درامشن ». يزیچ  هب  ار  اهنیا  دیوبن و  ربنع  گشم و  رگید ، هحک  هدرک  سفنت  ار  دمحم  دقرم  رطع  هک  سک  نآ  تسازـس  تسا . هدیدرگ 
یل تشع  ام  یمحراج  تنک  دق  یحاض  درجال  ینملست  مویلاف  هلظب  ذولا  البج  یل  تنک  دق  دناوخب : ار  تایبا  نیا  ردپ ، گرم  ماگنه  هب  زین 

ینملساف هتینم  ترضح  یحالـس  یـسراوف و  ریخ  تامدق  هنا  ملعا  یفرط و  نم  ضغا  و  هحفـص 193 ] یحانج [  شیری  نم  كدعب  مویلا  و 
رد ارم  نونکا ، اـما  دوب ، ممارآ  نآ  يهیاـس  رد  هک  دوب  یهوک  نوچ  مه  نم  يارب  وت ، دوجو  : » ینعی یحارج  نوـنملا  بیر  تنکمت  ازعلا و 

شزاون ار  مرپ  لاب و  یـسک  هچ  رگید  ياهتفر ، وت  هک  زورما  اما  مدوب  تتیامح  يهیاس  رد  يدوب ، وت  ات  ياهتخاس . اهر  اهنت  نازوس ، باـتفآ 
هتـشذگ و رد  مناراوسهـش  نیرتـالاو  رگید  هـک  مـنادیم  مکـشیم و  ناـج  شود  هـب  ار  اهیتخــس  کـنیا ) ( ؟ داد دـهاوخ  زاورپ  يورین  و 

درخ هتـسکش و  ارم  هنامز  راـگزاسان  ثداوح  يدرپس و  اهتبیـصم  تسد  هب  ارم  دوخ ، گرم  اـب  تسا . هدـش  نوریب  مگنچ  زا  رازفاگـنج 
کی ال احـس و  عمدـلا  یبکـسا  ینیع  ای  ءایبنالا  متاخل  يدـقف  دـعب  یئازع  ینع  ناـب  يربص و  لـق  ار : تاـیبا  نیا  نینچ  مه  و  تسا ». هدومن 

حـس دعب  ضرالا  اذکری  طلا  شحولا و  لابجلا و  کتکب  دـق  ءافعـضلا  ماتیالا و  فهک  الا ه و  هریخ  ای  هل  الالوسر  ای  ءامدـلا  ضیفب  یلخبت 
ول ءابرغلا  رئاس  نم  ابیرغ  انلا س  یف  راص  ذا  مالسالا و  كاکب  ءاحطبلا و  عم  يدیس  ایرعـس  سمـشلا  نکرلا و  نوجحلا و  كاکب  ءامـسلا و 
وا كوس  تبیـصم و  رثا  هتفرگ و  شهاک  مییابیکـش  ءایبنا ، متاخ  گرم  رد  : » ینعی ءایـضلا  دعب  مالظلا  هالع  ولعت ه  تنک  يذـلا  ربنملا  يرت 

، قح يهدیزگرب  ياو  ادخ  يهداتـسرف  يا  ییامن . غیرد  نینوخ  کشرـس  زا  هک  ادابم  رابورف ، گشا  ناراب  هدید ، يا  هدش ، اراکـشآ  نم  رد 
. دنتسیرگ نامسآ ، يراز  سپ  زا  كاخ ، يهنهپ  زین  ناگدنرپ و  نادد و  اههوک و  وت ، كوس  رد  يدوب ، هانپ  ار  نافیعض  ناردپیب و  هک  يا 

نوچمه مالـسا  وت ، زا  دـعب  دـندش . نایرگ  همه  ءاحطب ، نیمز  رعـشم و  نکر و  و  [ 67  ] نوجح مرورـس ، يا  وـت ، گرم  رد  هحفص 194 ] ] 
، ینـشور همه  نآ  زا  دعب  اهیکیرات ، هنوگچ  يدشیمزارف ، نآ ، رب  هک  ار  يربنم  يدـیدیم ، رگا  تسیرگ . هنابیرغ  داتفا و  تبرغ  هب  نابیرغ 

يهناخ يهتفای  شرورپ  يو ، هک  تسین  یتفگـش  چیه  ياج  ارهز ، همطاف  تغالب  تحاصف و  رد  هرخالاب ، يراب و  تسا ». هدـمآدورف  نآ  رب 
نب یلع  ماما ، نانخس  هب  اهلاس ، یط  يوش ، يهناخ  رد  نآ ، زا  سپ  هدینـش و  اهنخـس  دوب ، رتنادنخـس  همه  زا  هک  دوخ  ردپ  زا  دوب و  توبن 

رد هچ  زامن و  رد  هچ  نآرق ، تایآ  هب  هدرک و  ادـیپ  ییانـشآ  دـناهدروآ ، دورف  فارتعا  رـس  وا  تغـالب  رد  نمـشد  تسود و  هک  بلاـطیبا 
زا مدرم ، دوب و  دوخ  ردـپ  نوچ  مه  نتفگ ، نخـس  راتفر و  رد  همطاف  میدرک ، داـی  اـقباس  هک  روطناـمه  دوب و  هدرپس  شوگ  رگید ، تاـقوا 

، ربمایپ هب  رتهیبش  سک  همه  زا  همطاف ، : » دـیوگ نینموملاما  هشیاع  هکناـنچ  مه  دـنتفگیم ، نخـس  رگیدـکی  اـب  رتخد ، ردـپ و  نیا  تهاـبش 
. دناهدومن دییات  ار ، هشیاع  رظن  قثوم  نایاور  زا  يرایسب  و  تفگیم ». نخس 

مالسا هفسلف  ارهز و 
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رکبیبا سلجم  رد  ارهز  ترضح  يهباطخ  زا  ییاهشخب 

هراشا

يارب ار  هزور  يزور و  شیازفا  سوفن و  ندومن  كاـپ  يارب  ار  هوکز  داد و  رارق  امـش  ناـج  زا  ربـک  ندودز  يارب  ار  زاـمن  دـنوادخ ، و  »... 
ار ام  زا  يرادربنامرف  اهلد و  نایم  فیلات  یکیدزن و  يارب  ار  يرگداد  نید و  خاک  ماکحتـسا  يارب  ار  جح  ناگدـنب و  صالخا  هبترم  تابثا 

تلذ مالـسا و  تزع  يارب  ار  داهج  یگدنکارپ و  هقرفت و  يالب  زا  تینما  يارب  ار  ام  ییاوشیپ  تماما و  یمالـسا و  تلم  مظن  ماظتنا و  يارب 
حالـصا يارب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ و  شاداـپ  بلج  يارب  یکمک  ار  بیکـش  ربـص و  ناـقفانم و  و  هحفص 195 ] نارفاک [ 

لوط ببس  لجا و  ریخات  يارب  ار  ماحرا  هلـصو  ادخ  مشخ  زا  يریگولج  يارب  ار  ردام  ردپ و  هب  تبـسن  يراکوکین  ناسحا و  مومع و  لاح 
يارب ار  نتخورفن  مک  قح و  شزرمآ  هب  تبسن  ناگدنب  تیـضرعم  يارب  ار  رذن  دهع و  هب  يافو  اهنوخ و  تمرح  بجوم  ار  صاصق  رمع و 

ار تمهت  زا  يرود  یگدولآ و  زا  ندـش  هزیکاپ  يارب  ار  یگراوخیم  زا  یهن  مدرم و  قوقح  زا  نتـشاذگ  مک  نداد و  مک  يوخ  نداد  رییغت 
يارب ار  كرــش  زین  دوـمرف و  ررقم  يراد  نتــشیوخ  تـفع و  بجوـم  ار  يدزود  كرت  تـمحر و  زا  يرود  تـنعل و  زا  يریگوـلج  يارب 

دینک و هظحالم  تسا ، هتـسیاش  هک  ردقنآ  دنوادخ ، هب  تبـسن  هک  دـیاب  سپ  تخاس ، عونمم  مرحم و  دوخ ، تیبوبر  رد  ناگدـنب  صالخا 
زا اقح ، هک  دینک  تعاطا  تسا ، هدومن  یهن  ای  هدومرف و  رما  هچنآ  رد  ار  يادخ  و  دـیریمب ، یناملـسم  هب  زج  هک  ادابم  دـیریگ ، شیپ  يوقت 

نید زایتما  هک  یگرزب  تقیقح  زا  دوه ، ینارنخـس  زا  اـبیز  تمـسق  نیا  رد  ارهز ، دنـسرتیم ». شاهدـنناد  ملاـع و  ناگدـنب  اـهنت  دـنوادخ ،
شور هار و  ماظن و  هدیقع و  انامه  مالسا  هک  هدومن  میسرت  دوخ ، ناگدنونـش  يارب  هتـشادرب و  هدرپ  تسا ، عیارـش  نایدا و  ریاس  رب  مالـسا ،

مدآینب ياههتـساوخ  يهمه  میظنت  يارب  یلک ، تسا  ياهمانرب  یمدآ و  تایح  بناوج  يهمه  زا  عماج  تسا  یتسرهف  اهناسنا و  یناگدـنز 
اب بسانم  لح  هار  دروم ، ره  رد  هدرک و  یسررب  ار  ناسنا  یناگدنز  تالکـشم  مامت  هدمآ و  رد  كرتس  يرازگ  نوناق  کی  تروص  هب  هک 
زا يرایـسب  هنع  لوفغم  ادخ ، نید  دـنمجرا  زایتما  نیا  گرزب و  تقیقح  نیا  تسا . هدومن  یفرعم  درخ ، تمکح و  اب  راگزاس  تحلـصم و 

روصت ادـج  تاـیح ، یگدـنز و  زا  یلک ، روط  هب  ار  نید  نآ ، زا  يوریپ  هب  برغ و  حـتاف  ندـمت  ریثاـت  تحت  هدـش و  عقاو  زورما  نارادـنید 
هفلسف زا  هک  تقو  نیا  رد  يو ، هک  دیدرگ  دهاوخ  راکـشآ  اهنع ، هَّللایـضر  ارهز  هباطخ  زا  ردقنارگ  تارقف  نیا  هعلاطم  اب  نکیل  دناهدرک .
یماظن مالـسا ، هک  دـنک  تباث  هک  تسا  هدوبن  ددـص  نیا  رد  هدروآ ، هحفـص 196 ] نایم [  هب  نانخـس  نآ ، لماش  ماع و  ياوتحم  مالـسا و 
یهیدب یلئاسم  ناونع  هب  دراوم ، نیا  هکلب  دشخبیم ، ماکحتسا  يراوتـسا و  ار  تلود  هتخاس و  مظنم  ار ، هعماج  بذهم و  ار ، درف  هک  تسا 

اهنآ رد  هدوب ، فیعـض  شنامیا ، یمالـسا و  فراعم  ینید و  ملاعم  حطـس  هک  مه  ردق  ره  نامز ، نآ  رد  یناملـسم  چـیه  هک  هدـش  حرطم 
نآ هب  هک  هتـشاد  رظن  رد  ار  يرگید  قیاقح  نایب  تامیلعت ، ملاعم و  نیا  رکذ  زا  مالـسلااهیلع ، ارهز  تسا ، هتـشادیمن  اور  يدیدرت  کش و 

تروص نیا  هی  ینید ، نیناوق  تاررقم و  اـت  هدـیدرگ  بجوم  هک  ار  مالـسا  یلاـع  فادـها  هک  دـشوکیم  وا  تسا ، هتـسویپ  طـبترم و  روما 
يانب ریز  هیاپ و  يهلزنم  هب  هک  یقیاقح  اب  ار ، ناشیا  دیامن و  دزشوگ  دوخ  ناگدونش  هب  دوش ، صخـشم  صوصخم  تیفیک  نیا  اب  صاخ و 

بیترت نیا  هب  یمالسا  ماظن  هک  هدش  ببس  هک  ار  یبابسا  للع و  ات  تسا ، هتساوخ  رگید ، ترابع  هب  دزاس و  انـشآ  تسا  یبهذم  تاروتـسد 
رد هک  یمالسا  میهافم  هب  تبـسن  هک  تسین  ترورـض  زا  یلاخ  اج ، نیا  رد  و  دهد . حیـضوت  ددرگ ، نینقت  دیدحت و  نیعم ، عضو  نیا  اب  و 

: دیآ لمع  هب  رصتخم  ولو  یلمات  ، تسا هدرک  تمحرم  مالسا  يهدنیآ  ياهلسن  هب  ارهز ، هک  ردقنارگ  هفحت  نیا  هدنزرا و  هباطخ  نیا 

زامن

ار زامن  دنوادخ ، و  : » دیوگیم هدومن ، هصالخ  هاتوک ، ياهلمج  رد  ار  نآ  هدـیدرگ و  ضرعتم  ار  زامن  عیرـشت  تمکح  مالـسلااهیلع ، ارهز 
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عضاوت و تخت  رب  هدیـشکارف و  ربکت ، هاگ  یتسپ  زا  ار ، یمدآ  ارهز ، قطنم  رد  زامن ، نیاربانب ، داد ». رارق  امـش ، ناـج  زا  ربک ، ندودز  يارب 
رگا هک  تساهناسنا  رد  یگدزآ ، یگدازآ و  لوصح  لاعتم ، دـنوادخ  یگدـنب  تدابع و  زا  مالـسا ، فدـه  الوصا ، و  دـناشنیم ، شینتورف 
ردق ره  ییورین ، چیه  ربارب  رد  رگید ، یمدآ  هک  دیماجنا  دهاوخ  یگدازآ  تیرح و  نانچ  هب  دشاب ، هارمه  صالخا  اب  یگدنب  ماگ  نیتسخن 

فلتخم بناوج  اب  ار ، تایح  زا  یتروص  قح ، یگدنب  تیدوبع و  هب  فارتعا  دیامنیمن ، عوضخ  هدـیدرگن و  میلـست  دـشاب ، نیگمهـس  مه 
تسا هدش  هتشرس  میکح  زیزع و  دنوادخ  ربارب  رد  ینتورف ، عوضخ و  هصیصخ  اب  هک  دنکیم  میسرت  ناملـسم  هحفص 197 ] رظن [  رد  نآ ،

، تدابع هکلب  تسین ، یتسه  شنیرفآ و  ناهج  راگدیرفآ  قلخ و  قلاخ  ناونع  هب  يراب ، سدقا  تاذب  فارتعا  اهنت  یگدـنب ، ینعم ، نیدـب  و 
قلطم و مکاح  هک  تسوا  اهنت  تسا و  ناحبـس  دنوادخ  زا  اقلطم ، یتسه ، هک  دنکیم  فارتعا  مالعا و  نآ ، ماجنا  اب  یمدآ  هک  تسا  یلمع 
حـلاصم و هیلک  رب  هک  تسوا  اهنت  هک  تخانـش  دـهاوخن  دـنوادخ  زج  هب  يرازگ  نوناق  راچان ، هب  سب و  تسا و  شنیرفآ  لـک  ياورناـمرف 
هب یمدآ ، وا ، سدـقا  تافـص  راگدرورپ و  دوجو  هب  رارقا  هنوگ  نیا  زا  سپ  سب . تسا و  هاگآ  ناسنا  یتسپ  يدـنلب و  تاـبجوم  دـسافم و 

رارکت راب  جنپ  هنازور  اب  دبلطیم و  تیاده  کمک و  وا  زا  دـنیبیم و  یلاعت  قح  ربارب  رد  نیقی ، عطق و  نانچ  اب  هارمه  ار  دوخ  زامن ، ماگنه 
نینچ اب  ار ، دوخ  یناگدـنز  فلتخم  بناوج  دوشیم و  هدرورپ  هدرک و  تداـع  هتـسویپ ، رمتـسم و  عوضخب  شنادـجو  سفن و  لـمع ، نیا 

رعاشم ار و  دوخ  ناملسم ، هک  تسا  سفن  بیذهت  هیفصت و  هلیـسو  نیرتهب  نیرمت ، رارکت و  نیا  دزاسیم ، هتخیمآ  بسانتم و  يرکفت  زرط 
نیا میرک  نآرق  تهج ، نیمه  هـب  و  درادیمرب . ماـگ  قـح ، نـید  ینامـسآ  هار  رد  دـهدیم و  قیبـطت  دـنوادخ  یهاوـن  رماوا و  اـب  ار ، دوـخ 
زاب دنـسپان  تشز و  لامعا  زا  زامن ، هک  اـنامه  : ) ینعی رکنملا » ءاـشحفلا و  نع  یهنت  هولـصلا  نا  : » هک هدومرف  مـالعا  هنوگ  نیا  ار ، تقیقح 

، قح قیرط  رد  ار ، یمدآ  هک  تسا  یحاتفم  دوخ ، یقیقح  قادـصم  ینعم و  رد  زامن ، هک ، تفایرد  ناوتیم  ینـشور  هب  کـنیا  و  درادیم )
ناهنپ ادـیپ و  میثارج  دـض  رب  ار  ناـسنا  زاـمن ، هکناـنچ  مه  یهاـبت ، فارحنا و  یگدوهیب و  هنوگ  ره  زا  یلاـخ  یکولـس  دـهدیم ، كولس 

ار نآ  یلاـعت و  قـح  هضیرف  نیتـسخن  ناوـنع  هـب  ار  زاـمن  ارهز ، همطاـف  دـشخبیم . تینومـصم  يراـکهبت ، داـسف و  یگزره و  ياـهیرامیب 
زامن هک  اریز  تسا  هدومن  یفرعم  يدنـسپدوخ  ربکت و  گنز  زا  یمدآ  حور  بیذـهت  يارب  ياهلیـسو  و  ادـخ ، هب  ناـمیا  زا  دـعب  هلـصافالب ،

هب تبـسن  قلطم ، یگدنب  تیدوبع و  حطـس  رد  یگمه  عیدب ، ناهج  نیا  تادوجوم  ریاس  وا و  هک  دباییم  دوخ ، نطاب  نادجو و  رد  رازگ ،
تدابع اب  هک  دنکیم  ساسحا  دهدیم ، رورم  دوخ ، رکف  رد  ار  تیدوبع  نیا  هک  نامز  نآ  دـناهتفرگ و  رارق  اتکی ، هحفص 198 ] دنوادخ [ 

ادخ یگدنب  تدابع و  دحاو  وج  رد  یگمه  مدرم ، بیترت ، نیدب  تسا و  دازآ  اتکی ، دنوادخ  زج  زیچ ، ره  هب  تبسن  یگدنب  زا  یلاعت ، قح 
ناشیا نایم  رد  ثیح ، نیا  زا  یفالتخا  هدوب و  حطـس  کی  رد  يراوگرزب ، یگرزب و  رظن  زا  ناشیا  هلمج  باسح ، نیا  اب  دـنراد و  یگدـنز 

تلاـسر طـیحم  رد  هک  ناناملـسم  عمتجم  زا  ربکت ، يدنـسپدوخ و  رهاـظم  موسر و  هنوگ  ره  راـچان ، هب  هک  تسا  طئارـش  نیا  رد  و  تسین .
. دوریم نایم  زا  هدش و  ءاغلا  دننکیم ، تسیز  یمالسا 

ةوکز

رد تسا . هدوـمن  رکذ  وا ، يزور » شیازفا  یمدآ و  ناور  یگزیکاـپ  ببـس  ار  هوـکز  ، » مالـسلااهیلع ارهز  هک  تسا  زیگناتفگـش  رهاـظ  هب 
هک میروآ  رظن  رد  نوچ  تفر  دـهاوخ  ناـیم  زا  یتفگـش  نیا  نکیل  ددرگیم ، نآ  ناـصقن  بجوم  ، لاـم قاـفنا  رظن ، يداـبرد  هک  یتروص 

يهوق هجیتن ، رد  هدیدرگ و  ناشیا  دمآرد  یگدـنز و  حطـس  نتفر  الاب  بجوم  ناشیورد ، نافیعـض و  هب  تبـسن  یلام ، تدـعاسم  کمک و 
، تامدخ اهالاک و  دیرخ  هب  تبـسن  رتشیب  هجوت  رثا  رد  هعماج و  دارفا  رد  دیرخ  هوق  شیازفا  اب  هک  تسا  یهیدب  دوریم و  الاب  نانآ  دـیرخ 

لاعتم دنوادخ  هوالع ، دیماجنا . دهاوخ  مدرم  يهمه  یگدـنز  رد  رتشیب  شیاشگ  دـمآرد و  شیازفا  هب  هجیتن ، رد  هتفر و  الاب  دـیلوت  حـطس 
تدـعاسم شـشخب و  نادنمتـسم  هب  وا  يدونـشخ  هار  رد  دوخ ، لاوما  زا  هک  اـهنآ  هب  تسا ، قـلخ  قـالطالا  یلع  قازر  شخب و  يزور  هک 

تسد هک  یناسک  عضو  رد  رگا  هک  دیامرفیم ، مهارف  ناشیا و  تداعس  تفرـشیپ و  لیاسو  هدومن و  تمحرم  ربارب  دنچ  یـشاداپ  دننکیم ،
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میرگنب دنزادرپیم ، ار  دوخ  یلام  تابجاو  هتـشاد و  تکرـش  ریخ  روما  رد  هدرک و  زارد  ناناوتان  نادنمزاین و  يوس  هب  تواخـس  کمک و 
هحفص 199] تسا [ . هتفرگ  ینوزف  هتفر و  الاب  يدعاصت  طخ  رد  ناشیا ، بلغا  دوس  تورث و  هک  مینیبیم 

هزور

دوخ صالخا  یمدآ ، يرآ ، تسا . هدومن  رکذ  ناگدنب » صالخا  هجرد  تابثا  يارب   » ار نآ  هدرکدای و  هزور ، هفسلف  زا  مالـسلااهیلع ، ارهز 
دوخ تاوهـش  یناویح و  زئارغ  رب  وا ، يدونـشخ  هار  رد  دـناوتب  هک  دـنکیم  تیبثت  ای  تابثا و  ماگنه  نآ  رد  لاـعتم ، دـنوادخ  هب  تبـسن  ار 

، هزور تداـبع  دزادـنا . راـکب  هداد و  قوـس  دـشابن ، هار  نآ  رد  ار  طـیرفت  طارفا و  هک  لدـتعم  لوـقعم و  تـهج  رد  ار  اـهنآ  دـیآ و  زوریپ 
زا میمـصت ، هدارا و  کی  اب  اـهنت ، هک  تسا  تـالیامت  تاوهـش و  رب  طلـست  شیوخ و  سفن  طبـض  رد  ناـسنا ، تردـق  رگـشیامن  نیرتـالاو 
هب ناهج  راگدرورپ  ترضح  هب  تبسن  ار  دوخ  ییایریب  صالخا و  هلیـسو ، نیدب  هدرک و  يراددوخ  يرگید ، روما  ندیماشآ و  ندروخ و 

. دناسریم تابثا 

جح

ياراد یمالـسا ، سدقم  هضیرف  نیا  داد ». رارق  نید  ناینب  ماکحتـسا  ببـس  هب  ار  جح  دنوادخ  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  مالـسلااهیلع ، همطاف 
دروخرب رگیدکی ، اب  یمالسا  فلتخم  عماوج  تارظن  راکفا و  ءارآ و  هک  تسا  تدابع  نیا  رد  تسا ، دصاقم  نیرتگرزب  اهفده و  نیرتالاو 

یقیاقح هب  هراشا  جح ، کسانم  لامعا و  زا  کی  ره  ددرگیم . لصاح  فلتخم ، نوئش  مهم  روما  رد  ناناملـسم  نایم  راظنا  لدابت  هدومن و 
اهناسنا تیلاعف  هکنآ  رب  یناهنپ  تسا  ياهراـشا  ادـخ ، يهناـخ  درگرب  فاوط  ـالثم : دـنزجاع . نآ  مهف  كرد و  زا  یلومعم  دارفا  هک  دراد 

هطقن درگرب  هتـسویپ ، هک  دنکیم  نیرمت  تدابع ، نیا  اب  یمدآ  یلاعت . كرابت و  قح ، ياضر  هطقن  دنک ، نارود  هطقن ، کی  درگب  هک  دیاب 
هحفـص 200] دیامنن [ . تلفغ  نآ  زا  ددنبنورف و  ینارون  زکرم  نیا  زا  مشچ  دوخ ، تاکرح  لامعا و  مامت  رد  ددرگب و  دنوادخ  يدونـشخ 
اج کی  رد  یتیگ  فلتخم  طاقن  زا  ار  ناملسم  رازه  اهدص  لاس ، ره  هک  تسا  یمالسا  يهدرتسگ  گرزب و  هرگنگ  جح ، اهنیا ، زا  هوالع 
هک تسا  بیترت  نیا  اب  دنک و  هدافتـسا  دوخ  شیک  مه  ناردارب  راکفا  ءارآ و  براجت و  زا  سک  ره  ات  دروآیم ، درگ  رگیدکی ، رانک  هب  و 

. ددرگیم مالسا  ناهج  تعفر  تمظع و  ببس  ناناملسم و  عامتجا  نید و  خاک  يراوتسا  بجوم  جح ،

تلادع

یعامتجا و ماظن  رد  تماقتـسا  ساسا  تلادع ، کشیب ، دومن . دای  اهلد » تفلا  یکیدزن و  بجوم   » ار يرگداد  تلادـع و  ارهز ، ترـضح 
ار همه  هک  ینیناوق  تسا ، يرادیاپ  ماود و  يهتسیاش  هک  تسا  هنالداع  نیناوق  اهنت  تسا . ناگمه  نایم  رد  شمارآ  تینما و  لوصح  نماض 
يوق و مالـسا ، قطنم  رد  دراذـگن . زاـیتما  قرف و  ناوتاـن  اـناوت و  عیـض و  فیرـش و و  شیورد و  دـنمتورث و  ناـیم  درگنب و  مشچ  کـی  هب 

دوخ رظن  داـقتعا  يارب  هدروخ و  تسکـش  دوخ  راـک  رد  هک  سک  نآ  ناوتاـن ، فیعـض  و  دـشاب ... وا  نآ  زا  قح  هک  تسا  یـسک  دـنمورین 
و دـیامن ... هدافتـسا  ریخ  هار  رد  دوخ ، ياـهورین  زا  هتفاـی و  هک  ییاـهتمعن  بهاوـم و  زا  هکنآ  ـالاو ، فیرـش و  و  دـشاب ... هتـشادن  یلیلد 

نیا يهمه  لیـصافت ، نیا  نامت  اب  یلو  دراذگ ... دناوتن  رتارف  یمدـق  تاناویح ، نایاپراهچ و  حطـس  زا  هک  تسا  یـسک  تسپ ، فیعـضو و 
ياهشجنـس تسرد و  ياهـسایقم  اب  هتفرگ و  اپ  ناشیا  ناـیم  رد  تلادـع  يوزارت  دـنربارب ، نوناـق  ربارب  رد  تاـقبط ، نیا  هیلک  صاخـشا و 

کیرحت هنیک و  زورب  ببس  هک  عامتجا  فلتخم  ياههتسد  ای  دارفا و  نیب  ضیعبت  هلیسو  نیا  هب  دناریم و  نامرف  ناشیا  رب  تساک ، مکیب و 
هب اهلد  نایم  تفلا  یکیدزن و  بابـسا  مالـسلااهیلع ، ارهز  يهتفگ  هب  ددنبیم و  تخر  هحفص 201 ] هنایم [  زا  ددرگیم ، نانآ  رد  ینمـشد 
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. تفریذپ دهاوخ  تروص  عضو ، نیرتهب 

ادخ ربمایپ  تیبلها  زا  يربنامرف  موزل 

هعماج تلم و  ماظتنا  ماظن و  ببس  ربمایپ ، تیبلها  ام ، نامرف  زا  تعاطا   » تفگ مالسا  نید  ماکحا  هفسلف  نایب  نمض  رد  مالسلااهیلع ، ارهز 
تیادـه ریخ و  يوس  هب  دریگ و  تسد  ار  وا  هتـسویپ  هک  تسا  یـسک  دـنمزاین  یمالـسا ، تما  هک  تسین  کـش  هدـش ». هداد  رارق  یمالـسا 

ربماـیپ تیبلـها  مهم ، رما  نیا  رادهدـهع  اـهنت  دوب و  دـهاوخن  زاـینیب  ربـهر ، اـمنهار و  نیا  زا  زگره  ناناملـسم ، عاـمتجا  دـنک . شیربـهار 
، ساسا نیا  رب  و  تسا . هداد  رارق  ناشرهاط  موصعم و  هدودز و  ناـشکاپ  ناـماد  زا  ار  هاـنگ  يدـیلپ  سجر و  دـنوادخ  هک  دنمالـسلامهیلع 
رد ببـس ، نیمه  هب  و  تسا . مالـسا  یعامتجا  ماظن  نامزاس و  رد  نکر  نیرتمهم  یلـصا و  نوتـس  اهنت  تیبلها ، زا  يرادربنامرف  تعاطا و 

( مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هَّللا و  اوعیطا  : ) دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  راـگردورپ  هدـش و  ناوارف  دـیکات  ناـشیا ، زا  تعاـطا  موزل 
.( دیئامن تعاطا  دوخ ، نارایتخا  بحاص  رمالا و  ولواو  ادخ  لوسر  زا  دیرب و  نامرف  ایادخ  :) ینعی

تماما

رد ار  ام  يربهر  ییاویشپ و  ماما و  دنوادخ  : ) تسا هتفگ  هدرک و  دای  تماما  هلاسم  زا  تیبلها ، زا  تعاطا  عوضوم  لیمکت  رد  ارهز  همطاف 
ار مدرم  هک  دـنناشیا  مه  دـنانیمز و  رد  هدـنبات  راونا  ناماما ، هک  انامه  دومرف ). ررقم  هقرفت  یگدـنکارپ و  رطخ  زورب  عناـم  مالـسا ، هعماـج 
، دنزاسیم ناشرود  دوشیم ، يزورهریت  یهابت و  بجوم  هک  يروما  اهرطخ و  زا  دننکیم و  داشرا  تیادـه و  یمالـسا ، ماکحا  هب  تبـسن 

. دنناشفایم رون  وترپ و  مدرم ، یناگدنز  ياهیکیرات  رب  هک  دنتسه  ینارون  هحفص 202 ] ياهلعشم [  مالسلامهیلع ، ناماما 

داهج

رهب اـهتلود  تسیناور . نآ  رد  دـیدرت  هک  ینخـس  .« تسا مالـسا  يزارفرـس  تزع و  بجوم  داـهج  : » دومرف هنیمز  نیا  رد  مالـسلااهیلع  ارهز 
. دراد ناشناما  رد  ناگناگیب  نانمـشد و  ینمـشد  زواجت و  زا  ات  دنتـسه ، شیوخ  زا  عافد  يورین  دـنمزاین  دنـشاب ، هدـش  لیکـشت  هک  لـکش 

تیوقت موزل  سک  ره  هچ  تسا ، هدومرف  دـیاکت  هراـشا و  اـهناسنا ، نهذ  زکرم  ناـمه  هب  داـهج ، ترورـض  يهنیمز  رد  مالـسا  رازگنوناـق 
مدرم هب  تبـسن  ناشیا  متـس  زواجت و  زا  هدرک و  يریگولج  نانمـشد  زا  هلیـسو ، نادب  ات  دهدیم ، صیخـشت  ار  دوخ  روشک  ساسح  زکارم 
لیخلا طابر  نم  هوق و  نم  متعطتـسا  ام  مهل  اودعاو  : » هک هدومرف  هراشا  ینعم  نیمه  هب  زین  لیذ  هفیرـش  هیآ  دـیآ . لمع  هب  تعنامم  روشک ،

نآ هب  ات  دیزاس ، مهارف  یگنج  بابـسا  ورین و  هوق و  دـیناوتیم  هچ  ره  ناشیا ، اب  هلباقم  يارب  : » ینعی [ 68 « ] مکودع هَّللا و  ودـع  هب  نوبهرت 
اما : » دـیوگیم نینچ  هدوـمرف ، دـیکات  هراـب  نیا  رد  زین ، بلاـطیبا  نب  یلع  ماـما  دـینکفا ». تشحوـب  ار  نتـشیوخ  ادـخ و  نانمـشد  هلیـسو 

يوقت و سابل  داهج ، تسا ، هدوشگ  دوخ  صوصخم  ءایلوا  يو  رب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  تشهب  ياهرد  زا  يرد  داهج ، هک  انامه  ، دـعب
.« تسا دنوادخ  مکحستم  مکحم و  هرز  يراگزیهرپ و 

ییابیکش ربص و 

هار هک  تسا  یهیدب  تسا ». ریخ  شاداپ  رتشیب  بلج  يارب  ياهلیـسو  بیکـش ، ربص و  : » دیوگ ییابیکـش ، ربص و  دروم  رد  همطاف  ترـضح 
ياهیدنلب اهیتسپ و  هک  تسا  یقیرط  هکلب  دـشابیمن ، اهلگ  و  هحفص 203 ] اههفوکش [  هب  هتسارآ  يزاسدوخ ، سفن و  بیذهت  حالـصا و 

اب دوـش و  قئاـف  نآ  تالکـشم  رب  ردـص ، هعـساب  دـیاب  نآ ، کـلاس  هـک  هرطاـخمرپ  تـسا  یهار  دراد ، شیپ  رد  ناوارف  ياـهالب  بـعص و 
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تیمها ییابیکـش و  ربص و  شقن  هک  تساج  نیمه  زا  و  دـیامن . لصف  لح و  ار  اهنآ  يراشفاپ ، تقد و  اـب  ددرگ و  هجاوم  نآ  ياـهیتخس 
هجیتن بیترت ، نیدب  درب و  نایاپ  هب  هدرک ، زاغآ  هک  ار  یهار  دناوتب  ات  دشخبیم ، تردق  ییاناوت و  یمدآ  هب  هک  اریز  دوشیم ، راکـشآ  نآ 

. دزاسیم مهارف  هدومن و  بلج  ابیکش  رباص و  يارب  ار  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  رتشیب  شاداپ  هک  تسا  نیمه  ربص ، یمتح  یعیبط و 

فورعم هب  رما 

«، ناگمه حلصم  هماع و  تحلصم   » هب نآ ، زا  مالسلااهیلع ، ارهز  هک  قح  ناینب  راوتـسا  نوتـس  نیا  نید و  میظع  يهیاپ  نیا  فورعم ، هب  رما 
. تسا هتـسیاش  لامعا  ریخ و  روما  هب  تبـسن  نآ ، دارفا  يراکمه  رد  تلم ، ره  ساسا  ماکحتـسا  هعماج و  ره  ماوق  يرآ ، تسا . هدومن  ریبعت 

هار ندومیپ  رد  ار  نانآ  دنادب و  دوخ  هفیظو  نیرتگرزب  تسا ، ناشیا  حالـس  تحلـصم و  هچنآ  رد  ار  نارگید  ییامنهار  سک ، ره  هک  دیاب 
نآ دارفا  يرایشه  یهاگآ و  هجرد  دتفا و  تداعـس  یقرت و  هارهاش  هب  عامتجا  هجیتن ، رد  ات  دیامن ، بیغرت  قیوشت و  تلیـضف ، قیرط  قح و 
رد ار ، نکمم  یگتـسیاش  حالـص و  رثکادـح  میاهدرکن ، اطخ  مینادـب ، مالـسا  قطنم  ار  نآ  رگا  هک  ارهز  قطنم  رد  فورعم  هب  رما  دور . الاب 
ره دراد و  هدـهع  هب  ار  همر  زا  تبقارم  هفیظو  هک  تسا  ینابـش  يهلزنم  هب  ناناملـسم ، عـمتجم  رد  درف ، ره  دزاـسیم . مهارف  یمالـسا  تلم 

قوقح نماض  دوخ  شیوخ ، رد  هفیظو  ساسحا  تیلوسم و  هب  دارفا  هجوت  نیا  الوصا ، و  تسا . لوئسم  دوخ  عامتجا  دارفا  هب  تبـسن  سک ،
هحفص 204] دیدرگ [ . دهاوخ  هعماج  يراگتسر  تفرشیپ و  يهیام  هیاپ و  مدرم و  يهمه 

رکنم زا  یهن 

کی زا  موهفم و  کی  زا  ریبعت ، ود  نیا  تسا و  فورعم  هب  رما  مزاول  زا  هتـسیاشان ، تشز و  ياهراک  زا  نارگید  نتـشادزاب  رکنم و  زا  یهن 
رد تسا . هتسویپ  هتـسباو و  نآ  هب  دراد و  نارود  هطقن ، نیا  درگ  هب  یمالـسا ، هعماج  ییافوکـش  تمالـس و  حالـص و  هک  تسا  همـشچرس 
هب المع و  ار  یمالـسا  میلاعت  بادآ و  هدومن و  شـشوک  يراکدـب ، يدـب و  یهابت و  داسف و  يهشیر  ندـنک  رد  هک  دـیاب  سک  ره  هعماج ،

اهتلیضف و اهیبوخ و  غلبم  هک  دیاب  سک  ره  يرآ ، دنک ... ییامنهار  دهد و  ناشن  دناهرهبیب ، فراعم  نیا  زا  هک  اهنآ  هب  حیحص ، یتروص 
. دیامن توعد  اهنآ  هب  هدوب و  اهیگتسیاش  اهییوکین و  جورم 

محر هلص 

دارفا هک  يرگید  يهداوناخ  هب  تبسن  رگیدکی ، زا  تبقارم  نآ و  دارفا  یگتسبمه  یمالسا و  تما  هداوناخ و  يهرابرد  دیکات  زا  سپ  مالسا 
ره یمتح  ضئارف  زا  ار ، ماحرا  هلصو  دیامرفیم  هیصوت  شرافس و  دناطبترم ، هتـسویپ و  رگیدکی  هب  تبـسن ، يدنواشیوخ و  هلیـسو  هب  نآ ،

تارفن داـیدزا  بجوـم  هدوـمن و  زارد  ار  رمع  محرهلـص  : » دـیوگیم هنیمز ، نیا  رد  زین  مالـسلااهیلع ، ارهز  ترـضح  درامـشیم . ناملـسم 
شیاسآ و لماوع  نیرتمهم  زا  رگیدکی ، اب  تدعاسم  کمک و  دادوو و  تبحم  نادـنواشیوخ و  یگتـسویپ  یگتـسب و  ددرگیم ». هداوناخ 

. تسا عامتجا  رد  شمارآ 

نآ هب  يدنبياپ  رذن و  هب  ءافو 

یناملـسم ره  هک  تسا  حضاو  دهدیم ». رارق  یلاعت  قح  شزرمآ  ترفغم و  ضرعم  رد  ار  یمدآ  رذـن ، هب  لمع  : » دومرف مالـسلااهیلع  ارهز 
تقیقح رد  تسا ، دنب  ياپ  نآ  هب  دهدیم و  ماجنا  هدیدرگ ، دهعتم  لاعتم ، دنوادخ  ربارب  رد  هک  ار  هچنآ  دـنکیم و  لمع  دوخ  رذـن  هب  هک 

، دراد وا  رب  دـنوادخ  هک  یقح  ربارب  رد  دـیامنیم و  زاربا  دـیکات و  راگدرورپ ، هب  تبـسن  ار  دوخ  يرادربنامرف  راک ، هحفـص 205 ] نیا [  اب 
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، دراد وا  رب  دـنوادخ  هک  یقح  ربارب  رد  دـیامنیم و  زاربا  دـیکات و  راگدرورپ ، هب  تبـسن  ار  دوخ  يرادربنامرف  راک ، هحفـص 205 ] نیا [  اب 
. دهدیم رارق  وا  ترفغم  شزرمآ و  ضرعم  رد  ار  دوخ  عبطلاب ، سک  نینچ  دنکیم و  نیکمت  هدوب و  میلست 

نارگید قح  نتشاذگن  مک 

هداد رارق  مدرم  قوقح  زا  يراذگمک  يوخ  ندرب  نایم  زا  يارب  ندرکن ، یشورفمک  : » دیوگیم نینچ  زین ، دروم  نیا  رد  مالسلااهیلع ، ارهز 
زج دـنکیم و  هزرابم  ادـیدش  ناشیا ، قح  زا  نتـشاذگ  مک  نانآ و  ندرک  نوبغم  مدرم و  ندز  لوگ  اـب  مالـسا ، یلک  روط  هب  تسا ». هدـش 

و دـیامن . هلماعم  راتفر و  دـضاعت  نواعت و  هب  نارگید  اب  هک  دـهاوخیم  سک  همه  زا  ددنـسپیمن ، ار  داد  لدـع و  ياضتقم  هب  ندرک  لمع 
ندومن نوبغم  مدرم و  قح  يراذگمک  يارب  یلاجم  رگید  هدومن و  افیا  ار  یگرزب  شقن  نتخورفن ، مک  هدش ، دای  ياهفدـه  قیقحت  يارب 

. دباییم تسد  نآ  هب  دسریم و  دوخ  قح  هب  يدرف  ره  نآ ، تیاعر  اب  هکلب  دراذگیمن ، یقاب  ناشیا 

یگراوخیم زا  یهن 

. تسا هدرک  رکذ  يدیلپ » سجر و  زا  یمدآ  ندش  كاپ  ار ، یگراوخیم  زا  یهن   » تمکح مالسلااهیلع ، ارهز 

اوران تبسن  تمهت و  زا  زیهرپ 

مهتم ار  یهانگیب  ات  دشوکب ، سک  ره  هک  يرآ ، دوشیم ». عنام  تنعل  زا  اوران ، تبـسن  تمهت و  زا  زیهرپ  : » دـیوگیم هراب  نیا  رد  همطاف 
تمحر زا  هتفرگ و  رارق  تنعل  دروم  دـنک ، بوسنم  بویعم و  تسا ، يربم  هزنم و  نآ ، زا  هک  یتبیـصم  يراکدـب و  هب  ار  یـسک  ای  دزاس و 

هحفص 206] تشگ [ . دهاوخ  روجهم  مورحم و  راگدرورپ ،

دنوادخ هب  كرش  تمرح 

تیبوبر رد  ناگدنب  ات  دومرف ، اوران  مارح و  ار  كرش  دنوادخ  و  : » دومن دای  نینچ  دنوادخ ، هب  كرش  زا  اهیلع ، هَّللا  مالـس  همطاف  ترـضح 
كرش هانگ  زا  ناهج ، راگدرورپ  تسوا و  سدقا  تاذ  ییاتمهیب  ییاتکی و  هب  داقتعا  مزلتـسم  ادخ ، هب  نامیا  الوصا ، دنـشاب ». صلخم  وا ،

. تسیرگن دهاوخ  نآ  رد  ضامغا ، يهدیدب  دزرمآیم و  دنک ، اضتقا  شتیشم  رگا  ار ، نآ  زج  رگید  هانگ  ره  نکیل  درذگیمنرد ،

ردام ردپ و  قح  رد  ناسحا  یکین و 

زا تمـسق  نآ  يو ، روظنم  هتـشاد و  هراـشا  تسا ، هداوناـخ  ناـمه  هک  یناـسنا  عـماوج  هیلوا  لولـس  هب  هنیمز ، نیا  رد  مالـسلااهیلع ، همطاـف 
دراد و هیکت  نانآ  رب  هداوناخ ، دوجو  هک  ردام  ردپ و  ددرگیم . بوسحم  نآ  یلصا  وضع  هدوب و  تارقف  نوتس  هلزنم  هب  هک  تسا  هداوناخ 

يدحاو يهدنزاس  مهم و  شقن  ياراد  هعماج ، نامتخاس  رد  نکیل  تسا ، توافتم  رگیدـکی  اب  یناگدـنز ، وج  رد  ناشتیلاعف  هوحن  هچ  رگا 
يارب دـنکیم و  شـشوک  هناخ  طیحم  زا  جراخ  رد  ردـپ ، تسا ، يرگید  راک  لمکم  کـی ، ره  دـنمجرا  رثوم و  راـک  تقیقح ، رد  هدوب و 
یلخاد روما  یناور ، یکیژولویزیف و  لیالد  هب  رگید ، يوس  زا  ردام  دربیم و  جـنر  هداوناخ  دارفا  هاـفر  شیاـسآ و  داـجیا  شاـعم و  بسک 

دوخ شیاسآ  باوخ و  زا  ناشیا ، رطاخ  هب  هدومن و  تبظاوم  تبقارم و  اـهنآ  زا  دـهدیم و  شرورپ  ار  ناـکدوک  تسا ، رادهدـهع  ار  هناـخ 
یهلا دیواج  قیرط  نامه  هک  مالـسا  نید  دنکیم . لیمکت  هداوناخ ، روما  میظنت  يارب  ار  ردـپ  یجراخ  تیلاعف  هصالخ ، دـشوپیم و  مشچ 

تلزنم و نآرق ، زا  هفیرـش  هیآ  نیا  اب  هداهن و  جرا  ناراگزور ، نورق و  یط  رد  ناشیا ، يهدـنزاس  رثا  ردام و  ردـپ و  راـک  هب  تبـسن  تسا ،
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ربکلا كدـنع  نغلبی  اما  اناسحا  نیدـلاب  هایالا و  اودـبعت  الا  کبر  یـضق  و  : » تسا هدومرف  هدـیناسر و  حطـس  نیرتـالاوب  ار ، ناـنآ  تناـکم 
تسا هداد  نامرف  وت  راگدرورپ  : ) ینعی [ 69 ...« ] امیرک الوق  امهل  لق  امهرهنت و  فا و ال  اـمهل  هحفـص 207 ] لقتالف [  امهالک  وا  امهدحا 

هک ادابم  دندیـسر ، يریپ  هب  وت ، دزن  ود ، ره  ای  ود  نآ  زا  یکی  هاگره  دـینک ، یکین  شیوخ ، رداـم  ردـپ و  هب  دـیتسرپیم و  ار  وا  زج  هب  هک 
ناسنا رب  لاعتم  دـنوادخ  هک  مینیبیم  يوگب )... نخـس  مارتحا  اب  ناشیا  اب  هکلب  یناـجنرب ، ار  ناـشیا  هک  اداـبم  ییوگب و  فا  ناـشیا ، يورب 

هک ياهراشا  اب  ولو  ار ، ناشیا  لد  هتـسناد و  مزال  دوخ  رب  ار  ناشیا  تیاـعر  دـنک و  یکین  رداـم ، ردـپ و  هب  تبـسن  هک  هدومن  متح  ضرف و 
یگتـسخلد تیاضر و  مدع  هتخانـش ، بجاو  مرتحم و  نینچ  ار ، نیدلاو  قوقح  تیاعر  هک  اجنآ  زا  و  دناجنرن . دوش ، ناشیگنتلد  بجوم 

ردـپ و هب  یکین  مالـسلااهیلع ، ارهز  ور ، نیا  زا  تسا و  هدومن  مـالعا  دوخ  طخـس  مشخ و  بجوم  مرحم و  اوراـن و  نادـنزرف ، رب  ار  ود  نآ 
ءانف و یهابت و  كـاله و  زا  هجیتن ، رد  وا و  بضغ  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  هدرک  رکذ  دـنوادخ ، طخـس  مشخ و  زا  تاـجن  بجوم  ار ، رداـم 

. دیامنیم ظفح  يدوبان 

صاصق

نخـس صاـصق ، موـهفم  ینعی  مالـسا ، نـید  يرازگنوناـق  راوتـسا  قیاـقح  زا  گرزب  یتـقیقح  يهراـبرد  اـهنع ، هَّللایـضر  ارهز  اـجنیا  رد 
هدومنن افتکا  ردق  نیا  هب  نکیل  تسا ، راوتسا  تسار . هار  هئارا  نادجو و  هیفـصت  سوفن و  تیبرت  لصا  رب  مالـسا  تلاسر  هچرگ  دیوگیم ،

نوچ هکلب  هدوـمرفن ، تعاـنق  دـهد ، شرورپ  مالـسا  دنـسپدروم  یقیقح و  یناملـسم  تروـص  هب  ار ، یمدآ  هک  یتاررقم  عیرـشت  هب  اـهنت  و 
تلاسر نیا  تاردقم  اب  ات  دنشوکیم . هک  يذوم  ياهلگنا  دوجو  زا  مه  زاب  دریگ . رارق  هنومن  یلاع و  حطـس  رد  دنچ  ره  یمالـسا ، عمتجم 
ینیناوق نادجو ، قالخا و  بذهم  نیناوق  یتیبرت و  تاررقم  رانک  رد  اذل  دوب . دهاوخن  یلاخ  دننک ، يزاب  نآ  ناوریپ  تشونرس  اب  گرزب و 

ای و  هحفص 208 ] تما [  نیا  تشونرـس  اب  يزاب  لاجم  هتفرگ و  ار  ناسک  لیبق  نیا  ولج  هک  هدومرف  عیرـشت  عامتجا  تظافح  روظنم  هب  زین ،
عضو و درادیم . ررقم  ار  لثم  هب  هبقاعم  هضراعم و  هک  صاصق  ینوناق  داوم  تاررقم . عون  نیا  هعیلط  رد  و  دراذگن . یقاب  ار  نآ  رازگنوناق 
رد نادند  شوگ و  ربارب  رد  شوگ  ینیب و  ربارب  رد  ینیب  مشچ و  ربارب  رد  مشچ  و  ناج ، ربارب  رد  ناج  نآ ، مکح  هب  هک  تسا  هدومن  نینقت 
اب نارگیزاـب  ربارب  رد  عاـفد  یعون  زا  هعماـج  هک  دوشیم  بجوم  یمالـسا  نقتم  ترارقم  نیا  دریگیم . رارق  صاـصق  دروـم  نادـند ، ربارب 

. دبای تینوصم  اطخ ، هب  هچ  دـمع و  تروص  هب  هچ  اوران ، لامعا  نینچ  زا  هجیتن ، رد  هدـیدرگ و  رادروخرب  نازواجتم ، اهناسنا و  تشونرس 
هک اریز  تسا ، یعامتجا  تابث  لداعت و  نزاوت و  ظـفح  تما و  نادـنزرف  دوخ  تمرح  مارتحا و  صاـصق ، دـعاوق  عیرـشت  زا  مالـسا  فدـه 

، دنکیم یهاوخنوخ  وا  زا  هدومن و  ظفح  نارگید ، زواجت  ربارب  رد  ار  وا  هک  تسه  هعماج  رد  یترارقم  تاماظن و  هک  دباییم  نوچ  یمدآ 
لمع اب  دنک و  یهاوخنوخ  دریگب و  ماقتنا  هدوب ، لوادتم  تیلهاج  دهع  رد  هک  تروص  نآ  هب  اصخـش و  هک  دنیبیمن  روبجم  ار  دوخ  رگید 

هَّللایـضر ارهز  دزاس . دوبان  هابت و  ار  هعماج  تدـحو  دراوم ، بلغا  رد  هدومن و  عاـمتجا  رد  جرم  جره و  ینمااـن و  داـجیا  دوخ ، تسرداـن 
تمرح بجوـم  صاـصق ،  » هک تـسا  هدرک  ریبـعت  نـینچ  هدوـمن و  ناـیب  بـیترت  نـیمه  هـب  ار ، صاـصق  مـکح  عیرـشت  يهفـسلف  زین ، اـهنع 

رگا هک  یتروص  رد  تشاد ، دـهاوخ  هاگن  ار  نآ  تمرح  هدرک و  يریگولج  اهنوخ ، ندـشرده  هب  زا  هک  تسا  هلیـسو  اـهنت  و  تساـهنوخ »
زار زین ، دیجم  نآرق  ادخ ، باتک  و  دروآ . دنهاوخ  دوجوب  اههعجاف  دنراذگ ، دازآ  صاصق ، نودـب  هتخـسیگ و  ماجل  ار  عامتجا  نیزواجتم 

: ینعی [ 70 « ] بابلالا یلوا  ای  هویح  صاصقلا  یف  مکلو  : » هک تسا  هدومرف  نییبت  ریـسفت و  نینچ  ار ، نوناق  نیا  يهفـسلف  صاـصق و  عیرـشت 
هحفص 209] تسا [ ». یناگدنز  تایح و  بجوم  امش ، يارب  صاصق  نادنمدرخ ، يا  »

ادخ ربمایپ  تافو 

ناگدـننکهیرگ رایـسب  نت  شـش  زا  یکی  هک  تسیرگب  ردـقنآ  دوشگن و  هدـنخ  هب  بل  رگید  ردـپ ، گرم  زا  سپ  اهنع ، هَّللایـضر  همطاـف 
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موق رب  هک  حون  تسیرگیم و  شیوخ ، يهدرک  رب  ینامیـشپ  زا  هک  مدآ  دناهدناوخ : [ 71 « ] نیئاکب  » ار نت  شش  نیا  دش ، بوبسحم  خیرات 
هک همطاف  تشاد و  هیوم  خزود ، سرت  زا  هک  ییحی  دوب و  نایرگ  دوخ ، هتـشگمگ  دنزرف  رب  هک  بوقعی  درکیم و  هیرگ  ترـسح  هب  دوخ ،

هیرگ و تبقاع ، هک  اجنآ  ات  تیخریم  گشا  مشاـهینب ، يهمه  تداهـش  رب  هک  بنیز  شرتخد  هرخـالاب  دومنیم و  يراز  ردـپ ، گرم  رب 
شنیگهودنا نابل  رب  هاتوک ، يدنخبل  ردپ  گرم  زا  سپ  ارهز  هک  دش  راب  کی  اهنت ، تخاس . شناوتان  رامیب و  درک و  رثا  وا  رب  رایسب  هودنا 

هک یتوبات  ندید  زا  درک و  سیمع  تنب  ءامسا  هب  یهاگن  دیمرایب ، گرم  رتسب  رد  دیشوپ و  نت  رب  ندرم ، ياههماج  هک  هاگنآ  تسب ، شقن 
هک دوب  يراب  اهنت  ، نیا يرآ  دناشوپب ». ار  امـش  دنوادخ  دیدناشوپ ، ارم  : » دومرف دومن و  مسبت  دندوب ، هتخاس  شاهزانج  يارب  گرم  زا  شیپ 
رد هتـسویپ  دوب ، هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  ادخ  لوسر  هک  عقوم  نآ  رد  ارهز ، دـش . هدـید  نادـنخ  ادـخلوسر ، شردـپ  تلحر  زا  سپ  همطاف 

هودـنا و زا  يا  و  « » هابرکا و  : » دومرف داتفا ، ترـضح  نآ  رب  گرم  يهیاس  نوچ  درکیم . یگدیـسر  يو  جـئاوح  اـهراکب و  دوب و  وا  راـنک 
، همطاف راز  لاـح  زا  ربماـیپ  ردـپ » هودـنا  زا  يا  و  : » تفگ هلاـن  اـب  تفرورف و  قیمع  ینزح  و  ردـپ ، دولآمغ  نخـس  ندینـش  زا  همطاـف  مغ ،»

رطاخ هب  همطاـف  روخم ». هصغ  تردـپ  يارب  رگید  زورما ، زا  سپ  مرتخد ، : » دومرف دوخ ، رتخد  يهدـیمر  لد  شمارآ  يارب  دـش و  ناـشیرپ 
هب تیبلها ، زا  هک  یتسه  یسک  نیتسخن  وت  تسا و  کیدزن  زین  وت  گرم  نامز  مرتخد ، : » دوب هتفگ  يو  هب  هنوگ ، زار  شردپ  هک  دروآیم 

رکذت زا  یشاب »؟ ملاع  نانز  رورس  هک  یتسین  یـضار  ناج ، همطاف  : » هک دوب  هداد  تراشب  يو  هب  هک  دروآ  دایب  زین  و  ددرگیم ،» قحلم  نم 
، راچان دریگب و  دوب  هدیود  شراسخر  رب  هک  ییاهگشا  يولج  تسناوتن  هحفص 210 ] نکیل [  دش ، مک  شبارطضا  هتفر ، هتفر  اههتفگ ، نیا 

نیگمهس هعجاف  نیا  زا  هک  ار  یهودنا  تسناوتیم ، هنوگچ  اما  درک ، كاپ  هدید  زا  گشرس  هتـسهآ  دوشن ، هاگآ  نآ  زا  ردپ  هک  نآ  يارب 
يزیچ ددرگیم و  رتهدوسرف  يراـمیب ، راـب  ریز  رد  هظحل ، ره  شبوبحم  ردـپ  هک  دـیدیم  وا  دراد . ناـهنپ  دزیم ، گـنچ  شناـج  لد و  رب 

بر تاقالم  هب  دننک و  لابقتسا  وا  زا  راگدرورپ  ناوض  حور و  ناگتـشرف  دوش و  هداشگ  وا  يور  هب  نامـسآ  ياهرد  هک  تشذگ ، دهاوخن 
يزیچ هرخالاب ، دـنزاس . شدونـشخ  تسوا ، راظتنا  رد  هک  يدـنمجرا  ماقم  یتشهب و  ياهتمعن  تاجرد و  رکذ  اب  دـنهد و  شتراشب  لـیلج ،

راگدرورپ راوج  یلعا و  ءالم  رد  دـمآ و  زاورپ  هب  بیغ  ملاع  جوا  رد  يدونـشخب  وا ، يهزیکاپ  راوگرزب و  كاـپ و  ناور  هک  تشذـگن  مه 
يرابغ رد  ار ، شلد  نامـسآ  هودـنا  ترـسح و  درک ، اههیرگ  دوخ ، زوسلد  نابرهم و  نینزان و  ردـپ  گرم  اب  همطاف  تفرگ . مارآ  نایناهج 

یلص ادخ  لوسر  نوچ  هک : هدومن  لقن  دوخ  خیاشم  زا  يدس ، دنکفا . شناج  هب  اهشتآ  متام  مغ و  يهدنزوس  ياههنابز  دیشکورف و  هریت 
هنج هاعد  ابر  باجا  هاـتبا  او  یبا  تفگیم : يراز  هب  درکیم و  هبدـن  وا  كوس  رد  اـهنع ، هَّللایـضر  همطاـف  درک ، تلحر  ملـس ، هیلع و  هَّللا 

تنج رد  ناکم  درک و  تباجا  ار  راگدرورپ  توعد  هک  مک  ردـپ  زا  ياو ، مردـپ ، : » ینعی هاعن  لیربج  یلا  هاندا  اـم  هبر  نم  هاواـم  سودرفلا 
مـسج نوچ  داد ». یهاگآ  نم  هب  ار  وا  تلحر  هک  دوب  لیئاربج  نیا ، تسا . کیدزن  شیوخ  راگدرورپ  هب  ردـقچ  نونکا  وا  دومن  سودرفلا 
ناهنپ اهكاخ ، ریز  رد  ار  ربمایپ  هک  دـش  یـضار  ناتلد  هنوگچ  : » تفگ کلام  نب  سنا  هب  همطاف  دـندرپس ، كاخ  هب  ار  ادـخ  لوسر  كاپ 

ضرالا نارـصعلا و  ملظا  راهنلا و  سمـش  تروک  ءامـسلا و  قافا  ربغا  درک ». یناوخ  هیثرم  نینچ  تسیرگب و  رایـسب  نآ  زا  سپ  و  دینک »!؟
مظعملا دوطلا  هکبیلو  نامی  لک  رـضم و  هکبتلو  اهبرغ  دالبلا و  قرـش  هکبیلف  هحفص 211 ] نافجرلا [  هریثک  هیلع  افـسا  هبیئک  یبنلا  دعب  نم 

هریت و نامـسآ  ياههنارک  رگید ، : » ینعی نآرقلا  لزنم  کیلع  یلـص  هءوض  كرابملا  لسرلا  متاخ  ای  ناکرالا  راتـسالا و  وذ  تیبلا  هدوج و 
متام گنر  فسات ، تدـش  زا  نیمز  ادـخ ، ربمایپ  گرم  زا  سپ  تسـشن . یهایـسب  راگزور ، داتفا و  یکیرات  هب  زور ، دیـشروخ  دـش و  راـت 
هلیبق گرزب ، كوس  نیا  رد  دنشاب و  نایرگ  متام ، نیا  رد  یتیگ  رتخاب  رواخ و  هک  تسا  نآ  ياج  داتفارد . بارطـضا  هلزلز و  هب  تفرگ و 

ناربمایپ متاخ  يا  دنک . يراز  زین  هدرپ  هب  هدیـشوپ  هبعک  دیرگب و  زین  زارفارـس  هوک  نآ  هک  تسا  راوازـس  دنزیرب . کشا  نمی  لها  رـضم و 
هدید و رب  تفرگرب و  ردپ ، ربق  كاخ  زا  یتشم  هاگنآ ، دتـسرف ». درود  تاولـص و  وت  رب  نآرق ، يهدنتـسرفورف  یتشاد ، كرابم  ییوترپ  هک 

ایلایل ندـع  مایالا  یلع  تبـص  اهناول  بئاصم  یلع  تبـص  ایلاوغ  نامزلا  يدـم  مشی  الا  دـمحا  تبرت  مش  نم  یلع  اذام  تفگ : داهن و  هرهچ 
ییاهتبیصم نم ، رب  دیوبن . کشم  ناراگزور ، هب  رگید ، هک  دراد  نآ  ياج  هدرک ، سفنت  ار  دمحم  دقرم  تبرت  رطع  هک  سک  نآ  : » ینعی
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انا درک : همزمز  شتبرت ، نیلاب  رب  زین  و  تشگ ». دنهاوخ  رات  هریت و  اهبش  نوچمه  دنیآدورف ، اهزور  رب  رگا  هک  هتخیرورف  نیگمهس  نانچ 
بثکلا کنود  تلاح  تیعن و  امل  انفداص  توملا  ناک  کلبق  تیلف  بتکلا  یحولا و  انع  تبغذـم  باـغ  اـهلبا و  ضرـالا و  دـقف  كاندـقف 

ناهن خر  اـم  زا  هک  ناـمز  نآ  زا  ار و  هحفـص 212 ] شیوخ [  ناراب  تارطق  نیمز  هک  ناـنچ  نآ  میاهداد ، تسد  زا  ار  وت  اـم  کـنیا  ینعی :
نآ زا  شیپ  تفرگیم و  هار  ام ، یناگدـنز  رب  گرم  وت ، تلحر  زا  شیپ  هک  شاک  يا  تسا . هدیـشوپب  ام  زا  يور  باـتک ، یحو و  يدرک ،

تیلـست تیزعت و  همطاف  هب  ریز ، تایبا  اب  بلطملادبع ، نب  ثراح  نب  نایفـسوبا  میدوب ». هدرم  ام  شاک  دـنک ، ادـج  ام  زا  ار  وت  اهکاخ ، هک 
، همطاف يا  : » ینعی لوسرلا  سانلا  دیـس  هیف  ربق و  لک  دیـس  کیبا  ربقف  لیبسلا  كاذ  یعزجت  مل  نا  رذع و  كاذـف  تعزج  نا  مطافا  تفگ :
هک تساهربق  نیرتیمارگ  وت ، ردپ  كاپ  دقرم  هک  اریز  ییامنن ، عزج  نینچ  هک  رتهب  نکیل  يروذعم ، یلانب ، يراز  اب  رگا  ردـپ ، كوس  رد 

ناـنچ دوـب ، رتهدوـلآمغ  رتنیگهودـنا و  سک  هـمه  زا  ربماـیپ ، راتـسرپ  نـمیاما ، تـسا ». هدـیمرآ  ادـخ  لوـسر  ناـیناهج ، رورــس  نآ ، رد 
. ندرک تسناوتیم  یـشبنج  هن ، نتفگ و  تسراییم  نخـس  رگید ، هن  هک  تدـش ، نآ  هب  دـشیم ، شوهیب  دوخ ، ياـج  رد  هک  تسیرگیم 

نادب ماهیرگ  نکیل  تفر ، دهاوخ  ام  نایم  زا  يدوزب  ادخ  ربمایپ  هک  متسنادیم  تفگ : دندیسرپ ، شهودنا  هیرگ و  همه  نیا  ببـس  زا  یتقو 
هب زور و  جنپ  داتفه و  مالـسلا ، هولـصلا و  هیلع  ادخ  لوسر  زا  دعب  ارهز  ترـضح  دیدرگ . عطق  ام ، زا  ینامـسآ  یحو  رگید  هک  تسا  ببس 

، هتفه ره  دشن . هدید  نادنخ ، نامداش و  زگره  تدم ، نیا  رد  درک و  یگدنز  زور ، جنپ  داتفه و  دص و  کی  هنع ، هَّللایضر  قداص  يهتفگ 
هک ییاجنآ  تساجنیا ، : » درکیم هیوم  نینچ  هتشذگ ، ناراگزور  دای  هب  تفریم و  نادیهش  لوبق  ترایز  هب  هبنـشجنپ ، هبنـشود و  ياهزور 

، مالـسلاهیلع رقاب  زا  و  تفرگ . نایاپ  شیگدـنز  ات  دوب ، لاح  نیا  اـب  درکیم و  اـعد  درازگیم و  زاـمن  اـجنآ ، رد  داتـسیایم و  ادـخ  لوسر 
یـشوماخ هب  شیناگدنز  عمـش  هک  هکنآ  ات  دـیدن ، نامداش  نادـنخ و  ار  ارهز  یـسک  رگید ، ادـخلوسر ، گرم  زا  دـعب  هک : هدـش  تیاور 

هحفص دوشگن [ . هدنخ  هب  بل  تدم ، نیا  مامت  رد  درک و  یناگدنز  هام  شش  دوخ  ردپ  زا  دعب  همطاف  هک : هدمآ  هیوبن  هریـس  رد  و  دییارگ .
ینت رغال و  یمادنا  تسبیم ، ار  دوخ  رس  یناشیپ و  ناراوکوس ، نوچمه  هتـسویپ ، ردپ ، تلحر  زا  سپ  همطاف  هک : هدش  تیاور  زین  و  [ 213

، دیسرپیم دوخ  نارـسپ  زا  ترـسح ، هب  هاگ  دشیم ، شیوخیب  هودنا ، طرف  زا  نامز  نامز  تشاد ، شتآ  رپ  یبلق  نایرگ و  ياهدید  رازن و 
امـش رب  سک ، همه  زا  هک  ناتردـپ  تفر  اجک  درکیم ؟ ناتراوس  دوخ  شود  رب  تشادیم و  زیزع  همه  نآ  ار  امـش  هک  ناتردـپ  تساـجک 

، اههتشذگ دننامه  ار  امش  دنزیمن و  رـس  ام  يهناخ  هب  رگید ، هک  هدش  هچ  دسرب ؟ نیمز  رب  ناتیاپ  یتح  هک  دشیمن  یـضار  دوب و  رتنابرهم 
ناذا هب  [ 72  ] لالب گناب  رگید  دومن ، تلحر  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نوچ  هک : تسا  لوقنم  زین  و  دریگیمن ؟ شود  رب 

هک دوـمن  لـیم  راـهظا  همطاـف  يزور ، اـت  تفگ ، مهاوـخن  ناذا  رگید ، سکچیه  يارب  ادـخلوسر ، زا  سپ  نم  تفگیم : دـیدرگن و  دـنلب 
، همطاف ربکاهَّللا ، کناب  اب  درک . زاغآ  نتفگ  ناذا  هب  دـش ، هاگآ  يرجام  زا  لالب  نوچ  دونـشب ، رگید  راب  کـی  ار  دوخ  ردـپ  نذوم  يادـص 

هَّللالوسر ادـمحم  نادهـشا  هلمج  هب  نذوم ، نوچ  دـنک و  يراددوخ  هیرگ  زا  تسناوتن  رگید  دروآ و  رطاـخ  هب  ار  وا  تاـیح  ناـمز  ردـپ و 
ار ناذا  لالب  تفر ، ایند  زا  ادخ  لوسر  رتخد  هک  رادب  تسد  دـنتفگ : ار  لالب  دـیدرگ ، نیمز  شقن  شوهیب ، درک و  یگناب  همطاف  دیـسرب ،

تـساوخرذع راکنیا  زا  لالب  نکیل  دناسر . نایاپ  هب  ار  دوخ  ناذا  يو  ات  تساوخ ، دمآ ، شوه  هب  همطاف  هکنآ  زا  سپ  اما  درک ، اهر  مامتان 
مامتا زا  تفریذـپب و  ار  وا  رذـع  ربمایپ  رتخد  یتفا ، یتحاران  هب  ییآرد و  عضو  نامه  هب  رگید ، راب  هک  مسرتیم  ناوناب ، يوناب  يا  تفگ  و 

تـساوخرد نم  زا  همطاف  مداد ، لـسغ  شنهاریپ  رد  ار  ربماـیپ  نوچ  تفگ : هک  هدـش  لـقن  هنع  هَّللایـضر  یلع  زا  تشاد . شروذـعم  ناذا ،
ناهنپ وا  زا  ار  هماج  نآ  دعب ، هب  نآ  زا  نم  دش و  شوهیب  دییوب و  ار  نآ  تفرگ ، ار  نهاریپ  نوچ  مهد ، ناشن  يو  هب  ار  نهاریپ  نآ  ات  درک ،

نازحالاتیب ار  نآ  هک  دوب  هحفص 214 ] هتخاس [  عیقب  ناتـسروگ  رد  یقاطا  همطاف ، يارب  هنع ، هَّللایـضر  یلع  هک : هدش  تیاور  ماهدومن .
. تساعقاو سابع  نسح و  دقرم  دبنگ  بناج  رد  هدیدرگ و  روهـشم  همطاف  دجـسم  هب  هک  اجنامه  تسا ، یقاب  زین  نونکا  مه  و  . - دنتفگیم
هب روهـشم  هتفرگ و  رارق  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاـف  قاـطا  ساـبع ، هبق  راـنک  رد  : » دـیوگیم هدرک و  هراـشا  عوضوم  نیمه  هب  زین  ریبجنبا  -

هحفص 215] دینارذگیم [ ». اجنآ  رد  غاد ، درد و  زا  هدنکآ  یلد  اب  دوخ ، ردپ  تلحر  زا  سپ  همطاف  تسا و  نازحلاتیب » »
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مالسا ربمایپ  ثاریم  تفالخ و  هلأسم  و  س )  ) ارهز ترضح 

هراشا

، يو تسا . بلاطیبا  نب  یلع  ملـسم  قح  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ینیـشناج  تفـالخ و  هک  دوب  دـقتعم  ارهز  همطاـف  ترـضح 
هک یلع  يارب  هورگ ، نـیا  ناـیم  رد  تـسنادیم و  رتراوازـس  گرزب ، راـک  نـیا  يارب  يرگید ، سک  ره  زا  ار  ربماـیپ  ناـکیدزن  ناـشیوخ و 

ناعذا فارتعا و  هب  ار  سک  همه  وا ، شنیب  شناد و  دربیمن و  دای  زا  ار  وا  ياهیناشف  ناج  اهششوک و  يهرطاخ  مالسا ، نیگمهس  ياهدربن 
هدش دقتعم  يزیچ  هب  رگا  تشاد و  عطاق  ياهدیقع  دازآ و  يرکفت  حیرص و  ییار  ارهز  دوب . لئاق  يرتشیب  تیحالص  تیلها و  تشادیماو ،

هک يدیاقع  هلمج  زا  و  دومنیم . مالعا  زاربا و  ياهمهاو ، چـیهیب  هدرپیب و  درکیمن و  ناهنپ  ار  نآ  زگره  دوب ، هتفایرد  ار  نآ  تجـص  و 
رـسپ ربمایپ و  ناماد  يهدرورپ  یلع  درب . ادخ  لوسر  تفالخ  ینیـشناج و  يراب  یلع ، تیقحا  تیولوا و  تشادنرب ، تسد  نآ  زا  هاگ ، چیه 

زا دیورگ و  مالـسا  هب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  یلع  دوب . ادخ  لوسر  یگدنز  ناتـسوب  لگ  يهخاش  ود  نآ  نینـسح ، ردـپ  وا و  داماد  مع و 
نیا هب  و  دشیم . بوسحم  شیرق  ناناوج  صخاش  هداعلاقوف ، شناد  تماهـش و  تعاجـش و  هب  دوب و  رتهدنـشوک  اهرازراک  رد  سک  همه 

، ردـپ گرم  زا  سپ  ارهز  تسنادیم . یلع  راکنا  لباق  ریغ  ارچ و  نوچیب و  قح  وگتفگیب و  ناش  ار ، تفالخ  همطاف  تازایتما ، تاـهج و 
ماجنا شنارـسپ  روهـش و  ربارب  رد  ار ، دوخ  هفیظو  هک  دیدیم  مزال  اهدـعب ، اما  [ 73 ، ] تفرگ هرانک  مدرم  زا  رطاخ ، لـالم  یگتـسخلد و  زا 
سلجم هب  یـسلجم  زا  ياهناخ و  هب  ياهناخ  زا  دربیم ، راصنا  يهناخ  رد  هب  هنابـش ، دـیناشنیم و  یبکرم ، رب  ار ، وا  یلع  هک  دوب  نیا  دـهد .

: دنتفگیم يو  باوج  رد  یگمه  اما  دـننک . يرای  ، دوب وا  ملـسم  قح  هچنآ  رد  ار ، یلع  نسحلاوبا ، هک  تساوخیم  ناشیا  زا  همطاف  رگید ،
اب دوب ، هدـمآ  اـم  دزن  نآ ، زا  رتدوز  وت ، يوـمع  رـسپ  رهوـش و  رگا  میاهدرک و  تعیب  هحفـص 216 ] رکبوبا [  اب  ام ، ادـخلوسر ، رتخد  يا  »

تـسدب لابند  هب  دوخ  هدرک و  اهر  هناخ ، رد  ار  ادخ  لوسر  هزانج  هک  دوب  نکمم  رگم  : » تفگ خـساپ  رد  ماما  میدرکیمن ». تعیب  يرگید 
، مه اـهنآ  درک و  نسحلاوبا  هک  دوـب  ناـمه  هتـسیاش  : » تفگیم زین  ارهز  میزیخرب ». هعزاـنم  هب  نارگید ، اـب  وا ، تردـق  تنطلـس و  ندروآ 

نیا ربمایپ ، باحصا  ءاحلص  زا  یهورگ  هکلب  دوبن ، ارهز  يهدیقع  اهنت  رکف ، نیا  دومرف ». دهاوخ  هذخاوم  ناشیا ، زا  ادخ  هک  دندرک  يراک 
رد هک  دوب  تهج  نیدـب  و  ددرگ . جراـخ  دوب ، هدومن  نییعت  ادـخ  لوـسر  هک  یئارجم  زا  راـک  اداـبم  هک  دندیـسرتیم  دنتـشاد و  ار  هدـیقع 
اب هکنآ  ای  دـنیامن و  تقفاوم  رکبوبا ، تعیب  اب  ایآ  هک  دـندرکیم  ترواشم  رگیدـکی  اب  و  دـندمآیم . درگ  رگید ، ياهاج  همطاف و  يهناخ 

دـش و رهاظ  اـههنتف  داد ، يور  رمع  رکبوبا و  ناـشیا و  ناـیم  هک  یتاـثحابم  تاـشقانم و  زا  سپ  هرخـالاب ، و  دـنیآرد ؟ تفلاـخم  رد  زا  نآ ،
هک ماـما  نکیل ، درک  مـالعا  يو ، اـب  تعیب  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  دومن و  هعجارم  یلع ، ماـما  هب  نایفـسوبا  تشگ ، راکـشآ  روـما  تقیقح 
هک یتسه  يزیچ  ددص  رد  وت ، : » تفگ تفاتب و  وا  زا  يور  تسا ، هدز  تسد  يراک  نینچ  هب  بوشآ ، هنتف و  داجیا  دصق  هب  يو  تسنادیم 

: تفگ وا  هب  تفر و  ساـبع  غارـس  هب  درک و  مادـقا  يرگید  قیرط  زا  تفرگن ، ياهجیتن  هار  نیا  زا  نوچ  درم  میرادـن ». تقفاوم  نآ  اـب  اـم ،
وت ادـخب ، هک  درک  هفاضا  نآ ، زا  سپ  دـننادیم و  هتـسیاش  راـک ، نیا  يارب  ارت  یگمه ، مدرم  هک  منک  تعیب  وت  اـب  اـت  هد ، نم  هب  ار  تتـسد 
یف دادن . ناشن  يو  هب  قفاوم ، يور  تفریذـپن و  دوخب  ار  وا  یلع ، دـننام  مه ، سابع  اما  يرتراوازـس . همه  زا  تاهدازردارب ، ثرا  هب  تبـسن 

تاشقانم تارکاذم و  زا  هک  یتقو  اما  دوبن ، رادرب  تسد  تشاد  هک  ياهدیقع  دوخ و  قح  زا  تمیق ، چیه  هب  هکنآ  اب  ارهز  ترضح  هلمجلا ،
قیدـص اب  تاـقالم  دروخرب و  زا  رگید  نآ ، زا  دـعب  و  تفرگ ، اوزنا  يریگهشوگ و  هب  میمـصت  تفاـی ، یهاـگآ  رمع ، رکبوبا و  شرهوش و 

 ] هدـیناجنر دوخ  زا  ار  وا  ام ، هک  اریز  میور ، همطاف  دزن  هب  قافتا ، هب  ات  ایب ، :» تفگ رکبوبا  هب  رمع  یتقو ، هکنآ  ات  دومنیم . عاـنتما  رکبوبا » »
. دادـن ناشیا  هب  تاقالم  هزاجا  درکن و  تقفاوم  همطاف  اـما  دنتـساوخ ، تصخر  همطاـف  زا  راـکنیا ، يارب  میاهدروآ ». مشخب  و  هحفص 217 ]
هک دش  قفوم  یلع  يراب ، دیامن . بلج  ار  شرـسمه  تقفاوم  دناوتب  وا  دیاش  ات  دنداهن ، نایم  رد  ار  عوضوم  وا ، اب  دنتفر و  یلع  دزن  راچانب ،

، درک راوید  بناج  هب  راسخر ، دینادرگرب و  نانآ  زا  يور  دندمآ ، رـضاح  وا  دزن  نوچ  دربب . ارهز  روضح  هب  ار  ود  نآ  دنک و  یـضار  ار  وا 
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ادخ هب  ادخلوسر ، بوبحم  يا  : » تفگ درک و  زاغآ  نتفگ  نخـس  هب  رکبوبا  ءادتبا ، داد ، خـساپ  فیعـض  ییادـص  اب  همطاف  ، دـندرک مالس 
لیم هک  مسق  ادـخ  هب  يرتبوبحم . هشیاـع  مرتـخد  زا  نم ، دزن  وت ، مرادیم و  رتتـسود  دوخ  ماوـقا  زا  ار  ربماـیپ  ناـشیوخ  نم ، هک  دـنگوس 

اب نم ، هک  ینکیم  روصت  ربمایپ ، رتخد  يا  مدنامیمن . هدنز  وا  زا  سپ  مدوب و  هدرم  درک ، تلحر  ادـخ  لوسر  تردـپ ، هک  يزور  متـشاد ،
هکنادب مزاس ؟ تمورحم  ردپ  ثاریم  تقح و  زا  ار  وت  هک  مهاوخیم  کلذعم  مراد ، وت  تلزنم  فرـش  ردـق و  تلیـضف  هب  هک  فارتعا  نیا 

زا یثیدح  رگا  تفگ : ارهز  تسا ». هقدص  دنام  زاب  ام  زا  هچنآ  دراذگ ، میهاوخن  ياج  هب  ياهیثرا  ام ، : » دومرف هک  مدینـش  تردـپ  زا  ار  نیا 
لوسر زا  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امـش  تفگ : يرآ . دنتفگ : دییامنیم ؟ لمع  نآ  هب  دینکیم و  لوبق  منک ، لقن  نت  ود  امـش  يارب  ادخ ، ربمایپ 

ارم درادـب ، تسود  ارم  رتخد  همطاف  سک  ره  نم ، مشخ  وا ، مشخ  تسا و  نم  يدونـشخ  همطاـف  يدونـشخ  : » دومرفیم هک  دیدینـشن  ادـخ 
!« تسا هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآ ، مشخ  هـب  ار  همطاـف  سک  ره  هدوـمن و  دونـشخ  ارم  دـنک ، دونـشخ  ار  همطاـف  سک  ره  هتـشاد و  تـسود 
ود امش  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  ناگتـشرفو  ادخ  سپ  : » دومرف میاهدینـش ، وا  زا  نامدوخ  هک  تسا  ادخ  لوسر  يهتفگ  نیا  يرآ  دنتفگ :

مهاوخ تیاکـش  وا  دزن  امـش  زا  منک ، تاقالم  ار  ادخ  ربمایپ  هک  هاگنآ  نم ، دیتخاسن و  مهارف  ارم  رطاخ  تیاضر  دـیدروآ و  مشخب  ارم  نت 
دمآرد هیرگ  هب  مربیم و  هانپ  دنوادخ  هب  وت ، مشخ  ادخ و  لوسر  مشخ  زا  نم  همطاف  يا  : » تفگ رکبوبا  دومن ». مهاوخ  یهاوخداد  درک و 

ره رد  هتـسویپ  هک  مسق  ادـخ  هب  : » تفگیم لاوحا ، نامه  رد  همطاف  دـنک و  یهت  بلاق  دـش ، کیدزن  هک  تسیرگیم  راز  راز ، ناـنچنآ  و 
ره : » تفگ رکبوبا  دـندش ، عمج  وا  درگ  مدرم  دـمآ ، ردـب  همطاف ، يهناخ  زا  نایرگ  عضو ، نیا  اب  رکبوبا  دومن ». مهاوخ  نیرفن  وت  هب  زامن ،

عضو نینچ  هب  هک  هحفـص 218 ] منم [  نیا  اما  دراد ، یگدـنز  دوخ  يهداوناخ  اب  ناـمداش  دریگیم و  شوغآ  رد  ار  دوخ  نز  بش ، سک ،
.« دییامن اهر  ارم  دینک و  هلاقا  ارم  تعیب  مرادن ، امـش  تعیب  هب  یجایتحا  چیه  نم  تسین ، نم  رکف  هب  امـش  زا  کی  چـیه  ماهدـیدرگ و  راچد 

نید ینک ، يریگهرانک  راکنیا  زا  رگا  هک  ینادیم  رتهب  دوخ  وت  ددرگن ، تسار  وت ، دوجوب  زج  تفالخ  رما  ادـخ ، ربمایپ  هفیلخ  يا  دـنتفگ :
هک ینانخس  مدید و  همطاف  زا  هک  عضو  نآ  اب  دوش ، هراپ  نامسیر  نیا  هک  مدیـسرتیمن  رگا  تفگ : رکبوبا  تفر . دهاوخب  تسد  زا  يادخ 

. دشاب یناملسم  ندرگ  رد  نم  تعیب  بش ، کی  یتح  مدوبن  رضاح  رگید  مدینش ، وا  زا 

كدف هلأسم 

ماش هب  ار ، هیحان  نآ  هنکـس  رمع  هک  نامز  نآ  هچ  تشاد ، شزرا  مهرد  رازه  دص  كدـف ، دـسیونیم : كدـف » هفیق و   » باتک رد  يرهوج 
ار لحم  نآ  ءاهب  يهمین  رمع  سانـشراک ، رظن  اب  دراذـگ و  تمیق  ار  اجنآ  يامرخ  ناتخرد  كالما و  ات  درک ، روماـم  ار  یموقم  داد ، چوک 

هراوف هب  بآ ، هک  دوب  ياهمـشچ  كدف  رد  دیوگ : يومح  درک . تخادرپ  دـندوب ، هدروآ  قارع  زا  هک  یلاوما  و  مهرد ، رازه  هاجنپ  غبلم  هب 
رد هفوک  ياهناتلسخن  يهمه  يهزادنا  هب  ار ، اجنآ  ياهناتلسخن  زا  یتسمق  دیددحلایبا ، نبا  تشاد . رایـسب  ياهناتـسلخن  دیهج و  یم  نا  زا 

، ندـع هب  يدـح  هدومن : فیرعت  هنوگ  نیا  هب  ار  كدـف  ییایفارغج  دودـح  رفعج ، نب  یـسوم  ماما  تسا . هدرک  دروآرب  يرجه  مشـش  نرق 
. ناتـسنمرا نیمزرـس  هب  دنکیم و  ینیـشنبقع  اجنآ  زا  رزج  هک  ییاج  ایرد ، لحاس  هب  مراهچ ، دح  اقیرفا و  هب  يدـح  دنقرمـس ، هب  يدـح 
: هک تسا  نآ  هدروآ  خـیرات  رد  كدـف  باتک  رد  ردـص  رقاب  دـمحم  دیـس  میظع  دنمـشناد  هک  يروط  هب  الامجا و  كدـف ، خـیرات  فلوم .

لاس ات  نیشنيدوهی و  دوخ ، خیرات  زاغآ  رد  نیمزرـس ، نیا  دورب . ار  زور  هس  ای  ود  تفاسم  هنیدم ، ات  هک  دوب  زاجح  ءارق  زا  ياهیرق  كدف  »
لوسر اب  هیرق ، نآ  فصن  لباقم  رد  داهن و  اج  نآ  نانکاس  لد  رد  ار  ناناملـسم  بعر  دنوادخ  هکنآ  ات  دوب ، ناشیا  تسد  رد  يرجه  متفه 

، ناـمز نیا  زا  دـندرک ». ضیوـفت  ترـضح  نآ  هب  ار  اـج  نآ  ماـمت  هـک  دـنیوگ : یخرب  دـندومن و  هحلاـصم  ، ملـس هـیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ 
تموکح هک  اریز  تفرگ ، رارق  ادـخ  ربمایپ  کلم  رد  راک ، زاغآ  رد  دـش ، يروآدای  هچنانچ  دوشیم و  زاغآ  كدـف  یمالـسا  تشذـگرس 

، دوخ رتخد  هب  ار  هیرق  نآ  ربمایپ  یتدم ، زا  دـعب  [ . 74 . ] دوب هدومنن  ریخـست  یماظن  يورین  هبلغ و  رهق و  هحفص 219 ] اب [  ار  اجنآ  یمالسا 
ءزج هنع ، هَّللایـضر  رکبوبا  تفالخ  دهع  رد  نآ ، زا  دعب  دومن و  تلحر  ادـخ  لوسر  ات  دوب ، همطاف  کلم  نانچمه ، دیـشخب و  ارهز  همطاف 
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نامز اـت  دومن و  میلـست  مرکا  ربماـیپ  يهثرو  هب  ار  نآ  دیـسر ، رمع  هب  توبن  نوچ  و  دـیدرگ . تلود  يارب  يدـمآرد  عبنم  یمومع و  لاوما 
، درک سولج  تفالخ  یسرک  رب  نامثع  هک  یماگنه  اما  دوب . ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تیبلها  تسد  رد  نانچمه  ، نامثع تفالخ 

املـسم اما  دنام ، یقاب  اهنع  توکـسم  خیرات  رد  كدف  هلاسم  یتدـم ، ات  رگید  داد و  مکح  ناورم  هب  هصلاخ ، ناونعب  ار  كدـف  یلقن ، هب  انب 
. تسا هدروآ  نوریب  يو  گنچ  زا  ار  نآ  هدوب ، ناورم  تسد  رد  هصلاخ و  كدف  هک  ضرف  رب  دش ، ناناملـسم  هفیلخ  هک  یلع  نینموملاریما 

نآ هب  دومن و  ناوارف  ءازهتـسا  ربمایپ ، تیبلها  همطاف و  يهدـش  لاـمیاپ  قوقح  هب  تبـسن  تفاـی ، تسد  تفـالخ  هب  نوچ  هیواـعم  دـنیوگ :
ثلث ناـمثع و  نب  رمع  هب  ار  رگید  ثلث  مکح و  ناورم  هب  ار  نآ  ثلث  دومن ، تمـسق  هس  هب  ار  كدـف  وا  درک . رایـسب  فافختـسا  نیهوـت و 

رد روـط  هب  نآ ، هیلک  مکح ، ناورم  ییاورناـمرف  ناـمز  رد  اـت  تشگیم ، تسد  هب  تسد  بیترت ، نیمه  هب  داد و  دـیزی  شرـسپ  هب  ار  موـس 
هفیلخ زیزعلادـبع  نب  رمع  نوچ  يراب ، دـمآ . رد  ناورم  نب  زیزعلادـبع  نب  رمع  فرـصت  رد  يو ، زا  دـعب  تفرگ و  رارق  وا  راـیتخا  رد  تسب 

ات داد ، نامرف  ابتک  مزح ، نب  رمع و  نب  رکبوبا  هنیدم ، رد  دوخ ، یلاو  هب  دنادرگ و  زاب  مالـسلااهیلع ، همطاف  نادنزرف  هب  ار  كدف  مامت  دش ،
تلـصو رگید  ياههداوناخ  نامثع و  لآ  اب  همطاف ، نادـنزرف  تشون : هفیلخ  خـساپ  رد  یلاو  اما  دـهد . لیوحت  ارهز  يرارذ  هب  ار  کلم  نآ 

اما تشون ...« : وا  باوج  رد  هفیلخ  میامن ؟ میلست  لیوحت و  یـسک  هچ  هب  ار  كدف  هک  دیاب  دناهدیدرگ ، نادنزرف  دالوا و  بحاص  هدرک و 
زا دشاب ؟ گنر  هچ  واگ  نیا  هک  يدیسرپیم  کشیب  ییامن ، حبذ  هدام  هاگ  کی  هک  مدوب  هداد  روتسد  وت  هب  هحفص 220 ] رگا [  نم  دعب ،

نایم رد  ار  كدف  گنردیب  دیسر ، وت  هب  نم  يهتشون  هکنآ  درجم  هب  رادب و  تسد  ینعمیب  ياهوگتفگ  نیا  یلیئارساینب و  ياهداریا  نیا 
رارق باطخ  باتع و  دروم  ار  زیزعلادبع  نب  رمع  دندش و  نیگمـشخ  راک  نیا  زا  هیماینب  امن ». میـسقت  مالـسلاهیلع ، یلع  زا  همطاف  نادنزرف 

نب رمع و  هک  هدـش  تیاور  زین  و  ياهدرک ». هئطخت  دـندوب ، هداد  ماجن  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیـش هک  يراک  لمع ، نیا  اـب  وت  : » دـنتفگ هداد ،
: تفگ ناشیا  باوج  رد  رمع  نکیل  دـندومن ، شنزرـس  راـک  نیا  رد  ار  وا  دـنتفر و  زیزعلادـبع  نب  رمع  دزن  هفوک  لـها  زا  یهورگ  اـب  سیق 
زا وا  شردپ و  زا  مزح  نب  ورمع  نب  دمحم  نب  رکبوبا  هک  مراد  دایب  زونه  نم  دیاهدرک و  شومارف  امـش  منادیم . نم  یلو  دینادیمن  امـش  »
زین ار  وا  درآ ، مشخ  هب  ارم  هچ  ره  تسا ، نم  نت  يهراـپ  همطاـف ، : » دومرف ملـسو ، هیلع  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدومن  تیاور  دوخ  دـج 

رد اجکی  رمع ،) رکبوبا و   ) نیخیـش دهع  رد  كدف  هک  هوالع  دیامنیم ». دونـشخ  زین  ارم  دـنک ، دونـشخ  ار  وا  هچنآ  دزاسیم و  نیگمـشخ 
ردپ زا  ار  نآ  زین  رگید  ناردارب  نم و  دیشخبب ، زیزعلادبع  نم ، ردپ  هب  ار  نآ  مه  وا  داتفا ، ناورم  رایتخا  رد  نآ ، زا  سپ  دوب و  ناشیا  تسد 

هبه یخرب  دنتخورف و  نم  هب  یخرب  مه  ناشیا  دنشورفب ، نم  هب  ار  دوخ  ثرالامهس  ات  متساوخ ، مناردارب  رگید  زا  نم  میدرب ، ثرا  هب  دوخ 
. میامن میـسقت  همطاف  نادـنزرفرب  ار  نآ  هک  مدـید  نانچ  تحلـصم  هاگنآ  دـیدرگ . نم  کلم  كدـف ، یمامت  هکنآ  ات  دـندومن ، شـشخب  و 

زین رمع  نک و  شخب  ناشیا  نایم  ار  نآ  عفانم  رادـهاگن و  دوخ  يارب  ار  کلم  لـصا  سپ  يراد ، میمـصت  نینچ  هک  لاـح  دـنتفگ : هیماینب 
، دوب همطاف  دالوا  تسد  رد  زیزعلادـبع  نب  رمع  روتـسد  هب  كدـف  هک  یتدـم  زا  سپ  دومن . لمع  نآ  قبط  رب  تفریذـپ و  ار  ناشیا  شرافس 
، دوب راک  رـس  رب  ناشیا  تلود  ات  تفرگ و  رارق  ناورم  نادنزرف  تسد  رد  نامز ، نآ  زا  دیناتـسزاب و  ناشیا  زا  ار  نآ  کلملادبع  رـسپ  دیزی 
 ] نب نسح  نب  هَّللادبع  هب  ار  نآ  تفالخ ، روما  نتفرگ  تسدب  حافـس و  سابعلاوبا  ندـمآ  راک  يور  اب  اما  دوب . ناشیا  رایتخا  رد  زین  كدـف 

نـسح نادـنزرف  زا  ار  نآ  دوخ ، تفالخ  نامز  رد  روصنم  رفعجوبا  یکدـنا  زا  سپ  یلو  داد  زاب  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  هحفص 221 ]
رـسپ یـسوم  نکیل  دومن ، میلـست  همطاف  دالوا  هب  راب ، نیمدنچ  يارب  ار  كدف  روصنم ، رـسپ  يدهملا  یتدم ، زا  دـعب  زاب  و  تفرگ ، سپ  زاب 

تفالخ هکیرا  رب  نومام  هک  نآ  ات  دوب ، یـسابع  ءافلخ  تسد  رد  ناـنچمه  كدـف ، هصـالخ ، دروآ . ردـب  ناـشیا  تسد  زا  ار  نآ  يدـهملا 
: »... تشون هنیدم  رد  شیوخ  لماع  رفعج ، نب  مئق  هب  باب ، نیا  رد  درک و  لیوحت  ضیوفت و  نییمطاف  هب  ار  اجنآ  لاس 210  رد  دز و  هیکت 

ملـس و هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفـالخ  هب  و  مالـسا )  ) ادـخ نید  هب  تبـسن  هک  یگتـسباو  اـب  نینموـملاریما  هک  اـجنآ  زا  دـعب ، اـما 
هب ربمایپ  هک  ار  يزیچ  دنک و  تیاعر  ار  ادخ  لوسر  تنس  هک  تسا  رتراوازـس  يرگید  سک  ره  زا  دراد ، ترـضح  نآ  اب  هک  يدنواشیوخ 

يدونشخ رطاخ  هب  تسا و  دنوادخ  يوس  زا  نینموملاریما  تمصع  قیفوت و  هک  دیامن ، میلـست  لیوحت و  سکنآ  هب  تسا ، هدیـشخب  یـسک 
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، دوخ رتخد  هب  ار  كدف  ادخ  ربمایپ  دیدرت ، نودب  دراد . مادـقا  تسوا ، هاگـشیپ  هب  برقت  هلیـسو  هک  اهراک  نینچ  رد  هک  تسا  یلاعت  يراب 
رتراوزس نونکات ، مه  یسک  تشادن و  يدیدرت  نآ  رد  ربمایپ ، ناشیوخ  زا  کی  چیه  هک  دوب  ملسم  نانچنآ  عوضوم ، نیا  هدیشخب و  همطاف 

برقت تهج  هب  داد و  قح و  هماقا  يارب  ادخ و  رطاخ  هب  هک  تسا  هتفرگ  میمصت  نینموملاریما  کنیا  تسا . هدیدرگن  نآ  یعدم  همطاف ، زا 
یتلود ياهناوید  رتافد و  رد  ار  عوضوم  ات  داد ، نامرف  اذل  دهد و  زاب  همطاف  هثرو  هب  ار ، كدـف  دراذـگ و  ارجا  هب  ار  يو  روتـسد  ربمایپ ، هب 

مدرم زا  جـح ، مسوم  رد  هلاـس  ره  ادـخ  لوسر  زا  سپ  هک  کـنیا  دـننک . مـالعا  اـبتک  زین ، تاـیالو  نارازگراـک  لاـمع و  هب  هدومن و  تبث 
هب تسا  یتدم  هچنآ  ات  دیامن  راهظا  تسا ، هدومرف  ياهدعو  يو  هب  ترضح  نآ  ای  دراد و  یقح  ربمایپ  رب  یـسک  رگا  هک  دوشیم  هتـساوخ 

، هَّللالوسر هقدص  كدف و  هب  تبـسن  وا  ياعدا  هک  تسا  قحاو  یلوا  يهمه  زا  همطاف  نامدرم ، نینچ  نایم  رد  ددرگ ، میلـست  تخادرپ و  وا 
قوقح دودـح و  هیلک  اب  ار  كدـف  هک  تسا  هداد  ناـمرف  يربط  كراـبم  دوخ ، يـالوم  هب  اـبتک  نینموملاریما ، و  دریگ . رارق  قیدـصت  دروم 

رد ار  نآ  دیامن و  میلست  ربمایپ  رتخد  همطاف ، يهثرو  هب  هحفص 222 ] دشاب [ ، نآ  رد  اهنیا  ریغ  هلغ و  هدرب و  زا  هک  هچ  ره  نآ و  هب  بستنم 
نب یلع  نب  نسح  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  بلاطیبا و  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نب  نیـسحلا  نب  ییحی  نب  دـمحم  فرـصت  دـی 
دوخ وت ، سپ  دـنناسرب . نآ  نابحاص  هب  ات  دـهد ، رارق  دـنراد ، تیلوت  راکنیا  رب  نینموملاریما  بناج  زا  هک  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا 

برقت شلوسر  ادخ و  هب  هلیـسو ، نیا  هب  هک  هداد  شقیفوت  هدومرف و  ماهلا  وا  هب  دـنوادخ  هک  نینموملاریما  نامرف  رظن و  دوب  نیا  هک  نادـب 
ییحی نب  دـمحم  اب  سپ ، نیا  زا  يدرکیم ، راتفر  يربط  كرابم  اب  هک  روطنامه  امن و  مالعا  ار  بلطم  نیا  زین  نارگید  هب  دـیامن و  لصاح 

تدعاسم کمک و  دنوادخ ، تساوخ  اب  اجنآ ، تادیلوت  دیاوع و  دایدزا  يزاسون و  رما  رد  ار  ناشیا  نک و  راتفر  زین  هَّللادـبع  نب  دـمحم  و 
رای زاب  رمع  نب  هَّللادـبع  هب  دروآ و  نوریب  همطاف  يرارذ  فرـصت  زا  ار  كدـف  دـمآ ، راک  رـس  رب  لکوتم  نوچ  زاـب  نکیل  مالـسلا .» و  اـمن .

یلـص ادخ  ربمایپ  هک  ار  امرخ  تخرد  هدزای  نآ  ات  تشاد ، لیـسگ  هنیدـم  هب  ار  یفقث  هیمایبا  نب  نارـشب  مانب  يدرم  زین ، وا  دومن ، راذـگاو 
هب ناـتخرد ، عطق  تیروماـم و  ماـجنا  زا  سپ  يو ، اـما  دـیامن . عطق  دوب ، هدرک  سرغ  كدـف  رد  دوـخ ، كراـبم  تسدـب  ملـس ، هیلع و  هَّللا 

رمع نب  هَّللادبع  تسد  رد  كدف  هکنآ  زا  سپ  لکوتم و  تفالخ  نامز  ینعی  نامز ، نیا  زا  تشگزاب . هنیدم  زا  دـش و  راتفرگ  جـلف  يرامیب 
بـسانت هب  نآ  عضو  دـش ، دای  هک  روطنامه  كدـف و  تشذگرـس  زا  یلامجا  دوب ، نیا  . » دـماین رد  نییمطاف  فرـصت  هب  رگید  داتفا ، رای  زاب 
يهطبار تیبلها ، هب  تبـسن  تقو  هفیلخ  هجوت  تیاـنع و  اـب  دوب و  رییغت  رد  هتـسویپ  ناـمز ، تموکح  تقو و  تلود  فلتخم  ياـهتسایس 

دشیم و لیوحت  میلست و  نییمطاف  هب  كدف  دوب ، لدتعم  دعاسم و  يرظن  همطاف ، نادنزرف  هب  ار  تفالخ  ماقم  هک  نامز  ره  تشاد ، میقتسم 
باسح هب  تفالخ  يهرود  تامادـقا  نیتسخن  زا  یکی  ناشیا  زا  نآ ، نتفرگ  سپ  زاـب  دوبن ، نیبشوخ  ناـشیا  هب  تبـسن  هفیلخ  هک  هاـگ  ره 

رد هک  دوشیم  هدـید  یعازخ  هحفـص 223 ] لبعد [  يهدیـصق  رد  ناناملـسم ، رظن  زا  كدف  يونعم  میظع  شزرا  ساکعنا  يرآ ، دمآیم ».
مشاه نومام  درب  اکحض  دق  نامزلا  هجو  حبصا  تسا : هدورـس  ریز  علطم  اب  داد ، لیوحت  ارهز  همطاف  دالوا  هب  ار  اج  نآ  رومام  هک  تقو  نآ 

نب دمحم  داد ». سپ  زاب  همطاف  دالوا  هب  ار  كدف  مشاه » نومام ،  » هک تشگ ، نادـنخ  هتفکـش و  يداش ، زا  نامز  يهراسخر  : » ینعی اکدـف 
كدف نانکاس  لد  رد  یمیب  تشحو و  دنوادخ  تخادرپب ، ربیخ  راک  زا  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نوچ  هک  هدرک  تیاور  قحـسا 

اب كدـف  نوـچ  دـشاب و  ادـخ  لوـسر  نآ  زا  اـجنآ ، فـصن  هـک  دـندرک  هحلاـصم  نـینچ  داتـسرف و  ترـضح  نآ  دزن  ار  یـسک  تخادـنا ،
کلم نیاربانب ، دشن ، حتف  گنج  یشکرکشل و  اب  كدف  نوچ  ادخ و  لوسر  صلاخ  قلط و  کلم  نیاربانب ، دشن ، حتف  گنج  یشکرکشل و 
فصن ربارب  رد  ار  دوخ  مهس  دننامب و  یقاب  اج  نامه  رد  كدف ، نانکاس  ات  دومرف ، هزاجا  ترـضح  نآ  دیدرگ . ادخ  لوسر  صلاخ  قلط و 

، اج نآ  زا  ار  دوخ  ثاریم  اهنع ، هَّللایـضر  همطاف  دومن ، تلحر  ربمایپ  نوچ  درپس و  ناـشیا  هب  تاـقاسم ، هعرازم و  ناونع  هب  نآ ، لوصحم 
، دـنامزاب ام  زا  هچنآ  تشاذـگ ، میهاوخن  ثرا  هب  يزیچ  ناربمایپ ، ام   » هک درک  لقن  ربماـیپ  زا  یتیاور  زین  رکبوبا  لـباقم ، رد  درک و  هبلاـطم 

تایآ هب  رکبوبا ، ربارب  رد  همطاف  ترـضح  داد . مهاوخن  رییغت  هتـشاد ، هک  عضو  نآ  زا  ار  ادـخ  لوسر  هقدـص  نم ، تفگ : و  تسا ». هقدـص 
زا نم و  زا  :» ینعی بوقعی » لآ  نم  ثری  ینثری و  : » هک هدومرف  لقن  نآرق  رد  دنوادخ  هک  ار  ایرکذ  هتفگ  دومن و  لالدتسا  جاجتحا و  نآرق 
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يارب درب » ثرا  دوواد ، زا  نامیلـس  : » ینعی دواد » نامیلـس  ثرو  و  : » هک ار  راـگدرورپ  يهدوـمرف  نینچ  مـه  و  درب » ثرا  بوـقعی ، نادـناخ 
، ادخلوسر رتخد  يا  : » تفگ همطاف  خساپ  رد  رکبوبا  نکیل  دنراذگیم ، ثرا  دوخ  زا  ناربمایپ  نآرق ، لقن  هب  هک  دروآ  هاوگ  دوخ  ياعدم 

اما میامن ، بیذـکت  ار  وت  مالک  هتفگ و  زاب  ار  وت  نانخـس  باوج  مناوتیمن  نم  یتوبن ، تلاـسر و  قطنم  وت  یلیلد ، تجح و  نیع  دوخ ، وت 
هک ار  یبلطم  داد و  ربخ  نم  هب  هحفـص 224 ] مدوب [ ، نآ  يوجتـسج  رد  هک  ار  يزیچ  دوخ ، وا  دشاب ، مکح  وت  نم و  نایم  نسحلاوبا ، نیا 
يا : » تفگ رکبوبا  هک : تسا  هدمآ  هغالبلاجهن ، رب  دیدحلایبا  نبا  حرش  رد  و  [ . 75 .« ] دروآ مرطاخ  هب  مدوب ، هدومن  شومارف  یلو  هدینش ،

همطاف دـنهنیمن ». اج  هب  یثرا  ءاـیبنا  : » دومرف دوخ ، تشاذـگن و  یقاـب  ثرا  ناونع  هب  يراـنید  مهرد و  تردـپ ، هک  ادـخ  هب  ربماـیپ ، رتخد 
تداهـش بلطم ، نیا  هب  یـسک  هچ  تفگ : رکبوـبا  هدیـشخب ». هب  شیناگدـنز ، ناـمز  رد  دوـخ ، مردـپ ، تـسین ، ثرا  هـک  كدـف ، تـفگ :

زا اما  تسا . هدیـشخب  همطاف  هب  ادـخلوسر ، ار ، كدـف  هک  داد  تداهـش  زین  نمیاما  داد ، تداهـش  بلاطیبا  نب  یلع  نسحلاوبا  دـهدیم ؟
. درکیم میـسقت  ناناملـسم  نایم  ار  كدف  دمآ  رد  ادخ ، ربمایپ  هک  دنداد  تداهـش  فوع  نب  نمحرلادبع  باطخلا و  نب  رمع  رگید ، يوس 

زین فوع  نب  نمحرلادبع  رمع و  هتفگ ، تسار  مه  نمیاما  دیوگیم ، تسار  زین  یلع  ییوگیم ، تسار  وت  ربمایپ ، رتخد  يا  تفگ : رکبوبا 
توق و ردـق  هب  كدـف ، لوصحم  زا  ربمایپ  تسا ، ادـخ  لوسر  تردـپ  نآ  زا  وت ، لام  کلم و  هک  تسا  ینعم  نادـب  نیا ، دـنتفگ و  تسار 
هک راک  نامه  تفگ : همطاف  دینک ؟ هچ  كدف  اب  دـیهاوخیم  امـش  لاح  دومنیم ، میـسقت  ادـخ  هار  رد  ار  یقاب  تشادیمرب و  امـش  يزور 

همطاف میامن . لمع  دومنیم ، لمع  لام  نیا  رد  تردپ  هک  روط  نامه  هک  موشیم  دـهعتم  وت  دزن  نم ، تفگ ، رکبوبا  درکیم . نآ  اب  مردـپ 
دهاش و ادنوادخ ، تفگ : همطاف  هحفص 225 ] منکیم [ . هک  ادخ ، هب  تفگ : رکبوبا  درک »؟ یهاوخ  راتفر  روطنامه  هک  ادخ  هب  ارت  : » تفگ

تمـسق ار  نآ  یقاـب  دادیم و  تیبلـها  هب  فاـفک  ردـق  هب  درکیم و  لوصو  ار  كدـف  دـیاوع  هلغ و  رکبوبا ، هک  دوب  نینچ  و  شاـب . هاوگ 
دوب یعدم  همطاف  يراب  [ . 76 . ] داد همادا  لاونم  نیمه  هب  زین ، یلع  دـندرکیم و  راتفر  روط  نیمه  زین  نامثع  رمع و  وا ، زا  دـعب  دومنیم و 
نیا رد  وا  زا  رکبوبا  دومنیم  هبلاطم  ار  نآ  تهج ، نیدب  تسا و  هدیـشخب  وا  هب  ار  كدف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شردـپ ، هک 

رتـخد يا  تفگ  تفریذـپن و  رکبوبا  نکیل  دـنداد . یهاوـگ  همطاـف ، عـفن  هب  مهنع  هَّللایـضر  نمیاما  یلع و  [ 77 . ] تساوخ دـهاش  يوعد ،
هدش تیاور  یناهما  زا  نادلبلاحوتف ، باتک  رد  دوشیمن . هتفریذپ  نز  ود  درم و  کی  ای  درم  ود  تداهـش  زج  هک  ینادیم  دوخ ، وت  ربمایپ ،
ثرا وت ، زا  یـسک  هچ  يریمب  وت  رگا  تفگ : وا  هب  تفر و  هنع ، هَّللایـضر  قیدص  رکبوبا  دزن  هحفـص 226 ] ادخ [ ، ربمایپ  رتخد  همطاف  هک :

رکبوبا هن ؟ اـم  نکیل  يربـب ، ثرا  ادـخ  لوسر  زا  وت  يرادـنپیم ، هک  تسا  هنوگچ  سپ  تفگ : ماهداوناـخ . دـنزرف و  تفگ : درب ؟ دـهاوخ 
هک كدـف  ریبخ و  زا  ام  مهـس  تفگ : همطاف  ماهدربن . ثرا  هب  نامهب  نـالف و  هرقن و  ـالط و  وت ، ردـپ  زا  نم  ادـخ ، ربماـیپ  رتخد  يا  : » تفگ
هک دوب  یکاروخ  همعط و  نآ ، : » متفگ هک  مدینـش  تردـپ  زا  ربماـیپ ، رتـخد  يا  تفگ : دوشیم ؟ هچ  تساـم ، هب  ربماـیپ  شـشخب  هقدـص و 

عازن و هک  تسا  دـقتعم  دـیدحلایبا  نـبا  دـش ». دـهاوخ  شخپ  ناملـسم  ناـیم  متـشذگ ، رد  نوـچ  دوـب و  هداد  نـم  هـب  لـجوزع  دـنوادخ 
، نآ دـیدرگیم و  فالتخا  نیا  بجوم  هک  دوب  یموس  هلئـسم  هکلب  دوبن ، شـشخب  ای  ثاریم و  رطاخ  هب  رکبوبا ، همطاف و  نایم  شکمـشک 

دوخ وت  تفگ : وا  هب  تفر و  رکبوبا  دزن  ارهز  همطاف  ترـضح  دنیوگ : دشیم . نآ  عنام  رکبوبا  هک  دوب  ربمایپ  ناشیوخ  یبرقلايوذ و  مهس 
سمخ هیآ  هاگنآ  تسا و  هداد  صاصتخا  ام  يارب  تسا ، یبرقلايوذ  مهـس  زا  ترابع  هک  مناغم  زا  یتمـسق  نآرق ، رد  دنوادخ  هک  ینادیم 

نا لیبسلا  نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يذـل  لوسرلل و  هسمخ و  هَّللا  ناـف  یئیـش  نم  متمنغ  اـمنا  اوملعا  و  :، » درک توـالت  نینچ  ار 
زیچ ره  زا  دـینادب  و  : » ینعی [ . 78 .« ] ریدـق یئیـش  یلک  یلع  هَّللا  ناعمجل و  یقتلا  موی  ناقرفلا  موی  اندـبع  یلع  انلزنا  ام  هَّللاـب و  متنمآ  متنک 

هب رگا  تسا ، ناگدـنام  هار  زا  ناـگراچیب و  ناـمیتی و  نادـنواشیوخ و  زا  ادـخ و  لوسر  زا  ادـخ و  زا  نآ ، کـی  جـنپ  دوش ، ناتدـیاع  هک ،
دـیراد و داقتعا  نامیا و  دـندومن - دروخرب  هورگ  ود  هک  زور  نآ  میداتـسرفورف - ناقرفلا ، موی  رد  دوخ  يهدـنب  رب  هک  هچنآ  هب  دـنوادخ و 

هَّللا یلص  ادخ  لوسر  قح  نآرق و  روتسد  داب  تردپ  وت و  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : ارهز  خساپ  رد  رکبوبا  تساناوت ». زیچ  ره  رب  دنوادخ 
نآ زا  اما  مناوخیم ، دیناوخیم ، امـش  هک  ار  ادخ  باتک  نامه  مه  نم  مریذپیم و  هعاط ، اعمـس و  ار  شنادـنواشیوخ  قح  و  ملـس ، هیلع و 
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وت ناشیوخ  وت و  نآ  زا  سپ  تفگ : همطاف  دوش . میلـست  امـش  هب  لامک  و  هحفـص 227 ] مامت [  هک  دیاب  سمخ ، زا  مهـس  نیا  هک  مدیمهفن 
، رکبوبا هن ، تفگ : همطاف  درک . مهاوخ  جرخ  ناناملـسم  حـلاصم  رد  ار  یقاب  مهدیم و  امـش  هب  فافک ، رادـقم  هب  نکیل  هن  تفگ : تسا !؟

زگره دومنن و  فارتعا  درکیم ، تیاور  ادخ  لوسر  زا  رکبوبا  هک  یثیدح  هب  تقو  چـیه  همطاف  يراب ، تسین . نینچ  لاعتم  دـنوادخ  مکح 
هَّللایضر هشیاع  زا  يراخب  حیحص  رد  و  دیزرویم . رارصا  يراشفاپ و  دوخ ، ردپ  ششخب  هیثرا و  هبلاطم  رد  نانچ  مه  درکن و  لوبق  ار  نآ 

ات تساوـخ ، قیدـص  رکبوـبا  زا  ردـپ ، تلحر  زا  دـعب  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  رتـخد  همطاـف ، هک : تـسا  هدـش  تـیاور  اـهنع ،
ادـخ لوسر  تفگ : رکبوبا  دـیامن و  يو  میلـست  هدرک و  نیعم  دوب ، هداد  صاصتخا  دوخ  ربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  هچنآ  زا  ار  وا  ثرـالامهس 

رد رکبوبا  نخـس  نیا  زا  همطاف  تسا ». هقدص  دنامب  هچنآ  دراذگ ، میهاوخن  اح  هب  دوخ  زا  یثاریم  ام  : » دومرف دوخ  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلص 
نیز یلع  نبدـیز  زین ، هدرک و  لـقن  تاـقبط  رد  دعـسنبا  ار  تیاور  نیمه  ریظن  دومنیم . يرود  وا  زا  هتـسویپ  دوـب ، هدـنز  اـت  دـش و  مشخ 

كدـف رد  ار  وا  تسا ، هتفرگ  میمـصت  رکبوبا  هک  دـش  هاـگآ  همطاـف  نوچ  هک : هدومن  تیاور  مهنع ، هَّللایـضر  دوخ  ناردـپ  زا  نیدـباعلا ،
هک یلاح  رد  دوخ ، کیدزن  دنواشیوخ و  ناناوناب  زا  یهورگ  نایم  رد  تسا ، هدرک  جارخا  اجنآ  زا  ار  وا  رازگراک  لماع و  دیامن و  مورحم 

دراو دـندوب ، هدز  هقلح  راصنا  نارجاهم و  زا  یتعامج  شدرگ  ادرگ  هک  رکبوبا  سلجم  هب  دـمآیم ، دورف  سابل  نماد  رد  شکرابم  ياـهاپ 
هاگنآ دنداتفا . يرازب  مدرم  هک  دیشکرب  لد  زا  كاندرد  نانچ  یهآ  تسشن و  هب  دش ، هتخیوآ  وا  مارتحا  هب  هک  ياهدرپ  تشپ  رد  دیدرگ و 

درازگساپس ار  يادخ  دوشگب و  نخس  هب  بل  نآ ، زا  سپ  دندیدرگ ، مارآ  مدرم  تسشنورف و  ناشبالقنا  بارطـضا و  ات  درک ، لمات  يردق 
داریا یفوتـسم  غیلب و  ینانخـس  نآ  لابند  هب  دومن و  فارتعا  دمحم  تلاسر  یگدـنب و  هب  داد و  تداهـش  هَّللا » الا  هَّللا و  هلا  ال   » يهملک هب  و 
يادـخ تساخ و  ياپ  هب  هنع ، هَّللایـضر  رکبوبا  ، دـمآ نایاپ  هب  ارهز  راتفگ  نوچ  و  میدومن - هراشا  هباطخ  نآ  نتم  هب  نیا ، زا  شیپ  درک -.

هک ادـخ  هب  ناردـپ ، نیرتالاو  تخد  يا  وناب و  نیرترب  يا  تفگ : هاگنآ  داتـسرف و  دورد  شربمایپ  هحفـص 228 ] رب [  درک و  انث  دمح و  ار 
، دیوگیمن غرود  دوخ  نایناوراک  هب  هک  ناوراک  گنهاشیپ  ماهدرکن ، يراک  وا  روتسد  هب  زج  هدومنن و  یچیپرـس  ادخ  لوسر  نامرف  زا  نم 
ار وت  ار و  اـم  دـنوادخ  يدوـمن ، يرود  نم  زا  يدرک و  یتـشرد  تنوـشخ و  ربارب ، رد  وـت  مدوـمن و  غـالبا  متفگ و  دوـب ، مزـال  هچنآ  نم ،

ياـهزیچ دروم  رد  اـما  مداد  لـیوحت  هنع ، هَّللایـضر  یلع  هب  ار ، ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  شفک  بوـکرم و  حالـس و  نم ، دزرماـیب .
دوخ زا  ثرا  هب  ياهناخ  کلم و  نیمز و  هرقن و  الط و  ءایبنا ، هورگ  ام ، : » دومرف هک  مدینش  ربمایپ  زا  دوخ  نم ، ینکیم ، هبلاطم  هک  يرگید 

تحلـصم هب  مدومن و  لمع  هداد  منامرف  وا  هک  هچنآ  قبط  نم ، و  تسا » تنـس  ملع و  تمکح و  نامیا و  ام  ثاریم  دراذگ ، میهاوخن  اج  هب 
اـهدروخ و رب  هلمجلاـب  تـسا . نـم  تشگزاـب  وا  يوـس  هـب  مراد و  لـکوت  وا  رب  تـسا ، دــنوادخ  هیحاـن  زا  هـمه  قـیفوت ، مدرک ، مادــقا  وا 

دزن دوخ ، بناج  زا  ار  یسک  تسخن : درک : هصالخ  ریز  ياههنحص  رد  ناوتیم  رکبوبا ، اب  ار  اهنع  هَّللایضر  ارهز  ترضح  ياهشکمشک 
هَّللا تاولـص  ارهز  هک  دوب  یمادقا  نیتسخن  نیا ، دنک . هبلاطم  وا  زا  ار  شقوقح  دـیامن و  ثحب  وا  اب  دوخ  ثرا  هلاسم  رد  ات  داتـسرف ، رکبوبا 

اب اصخـش  همطاف ، نآ ، زا  سپ  مود : دزاس . دـعاسم  اـیهم و  يوعد  نیا  رد  دوخ  صخـش  هلخادـم  يارب  ار  هنیمز  اـت  دروآ ، لـمع  هب  اـهیلع ،
زج سمخ و  كدـف و  زا  شیوخ  قوقح  هبلاـطم  رد  هک  تساوخیم  راـک ، نیا  اـب  درک و  تاـقالم  صاوخ ، زا  یعمج  روضح  رد  هفیلخ و 

هیلع هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تلحر  زا  زور  هد  زا  سپ  دجسم و  رد  همطاف  هک  ینانخـس  موس : دیامن . رازبا  دوخ  زا  يرتشیب  لمع  تدش  اهنیا ،
تقو نآ  رد  رمع  رکبوبا و  هب  ارهز  هک  ینانخس  مراهچ : تسا . هدمآ  دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  رد  نآ ، نتم  هک  درک  داریا  ملس ، و 

رثا هحفـص 229 ] رد [  هک : تفگ  دومن و  مالعا  زاربا و  ناشیا ، هب  تبـسن  ار  دوخ  مشخ  تفگ و  دـندوب ، هدـمآ  شدزن  یهاوخرذـع  هب  هک 
مالعا تسایـس و  تماما و  باتک  ود  رد  تاقالم ، نیا  لیـصفت  . ) دـناهتخاس نیگمـشخ  دوخ  رب  ار ، شلوسر  ادـخ و  دـناهدرک ، وا  اب  هچنآ ،

: مشـش دومرف . داریا  دـندوب ، هدـمآ  درگ  شروضح  رد  تدایع ، هب  هک  راصنا  رجاهم و  نانز  يارب  هک  ياهباطخ  مجنپ : تسا ). هدـمآ  ءاسنلا 
رد همطاف  شالت  ششوک و  ایآ  تامادقا ، نیا  يهمه  زا  دعب  يراب و  دوشن . هداد  تکرش  وا  نفد  نفک و  مسارم  رد  يدحا  هک  يو  تیـصو 

تیلاعف شالت و  : » دیوگ ردص  رقاب  دمحم  دیـس  همالع  شـسرپ ، نیا  خساپ  رد  دنام ؟ یقاب  هجیتن  نودـب  هکنآ  ای  دیـسر و  ییاج  هب  هار  نیا 
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رد هک  ینیگمهـس  هلمح  نمـض  ار  هفیلخ  تموکح  تسناوـتن  هک  رظن  نیا  زا  دـیماجنا ، يزوریپ  هب  یتـهج  زا  هجیتـنیب و  یظاـحل  زا  ارهز ،
هک یلئاسم  هیلک  تسین ، رودقم  ام  يارب  نونکا  هچرگ  دوشیم . یقلت  هدروخ  تسکش  دنک ، طقاس  دومن ، نآ  رب  ربمایپ  تلحر  زور  نیمهد 

تسا هدوب  وا  تسایـس  هفیلخ و  صخـش  ریثات  تشاد ، ناوتیمن  يدیدرت  نآ  رد  هچنآ  اما  مییامن ، لیلحت  هدیدرگ  بجوم  ار  ارهز  تسکش 
ناـیاپ هب  دجـسم  رد  ار  دوخ  نخـس  ارهز  هکنآ  زا  سپ  هدرک و  عفر  شیوخ  رـس  زا  ار  هیـضق  رـش  دوـخ ، صاـخ  شمرن  ینادراـک و  اـب  هک 

زا شلد  ییوگ  هک  دادیم  ناـشن  دوخ  زا  یتقو  ناـنچ  باوج ، ماـگنهب  داد و  خـساپ  وا  هب  راـصنا ، روضح  رد  یمرن و  تیاـهن  رد  دـیناسر ،
مـشخ شتآ  داهن ، نوریب  سلجم  زا  ياپ  همطاف  نوچ  لاـمتحا ، بلغا  هب  هکیلاـح  رد  تسا ، هدـش  بآ  همطاـف ، هب  تبـسن  یناـبرهم  تدـش 

اریز دیماجنا . يزوریپ  هب  همطاف  شـشوک  شالت و  رگید ، تهج  زا  اما  تسا . هدش  راکـشآ  شبـضغ  هدیـشک و  هنابز  ناهگان  هفیلخ  نورد 
دربن ياههکرعم  رد  نآ ، يرادیاپ  يورین  رب  هدرک و  دزـشوگ  همه  هب  تردق ، مامت  اب  ار  رما  تقیقح  دوخ و  قح  هک  دـیدرگ  قفوم  يو  هک 

ییامن دوخ  اج  همه  تسا ، هتـشاد  قوراف  قیدـص و  اب  هک  یتاثحابم  رد  ارهز و  راتفگ  راـک و  رد  تردـق  نیا  ياـههناشن  دـیازفیب . یبهذـم 
زا یثیدح  رگا  تفگ : ناشیا  هب  يو  دنتفر ، همطاف  رادیدب  دوب  هک  تروص  رهب  هرخالاب و  نیخیش ، نوچ  مینادیم ، هک  يروط  هب  و  دنکیم ،
:: دـنتفگ دومن ؟ دـیهاوخ  لمع  نآ  قبط  رب  تفریذـپ و  دـیهاوخ  منک ، لقن  هحفـص 230 ] امـش [  يارب  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

تسا نم  مشخ  همطاف ، مشخ  نم و  يدونـشخ  همطاف ، يدونـشخ  : » دومرفیم هک  دیدینـشن  ربمایپ  زا  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امـش  تفگ : يرآ .
هب ارم  درآ ، مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  هدوـمن و  دونـشخ  ارم  دـنک ، دونـشخ  ار  وا  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادـب ، تـسود  ار  وا  سک  ره 

هاوگ ار  يادخ  ناگتـشرف  يادـخ و  نم  ، سپ تفگ : هاگنآ ، میاهدینـش . ادـخ  لوسر  زا  ار  بلاطم  نیا  يرآ ، دـنتفگ : تسا »؟ هدروآ  مشخ 
وا دزن  امش  زا  کشیب ، منک ، تاقالم  ار  ادخ  لوسر  نوچ  و  دیدومنن ، مهارف  ارم  تیاضر  دیدروآ و  مشخب  ارم  نت ، ود  امـش  هک  مریگیم 

نیا رد  ار  دوخ  شـشوک  شالت و  همه  نیا  زا  یلاع  هجیتن  وا ، اـهنع ، هَّللایـضر  ارهز  رکف  هشیدـنا و  دوب  نیا  يرآ ، درک . مهاوخ  تیاـکش 
نید هدیقع و  و  دـهد . ناشن  هدرپیب  ار  قح  هتخاس و  راکـشآ  ار  رما  تقیقح  تیعقاو و  هدومن و  نشور  ار  ناناملـسم  راکفا  هک  تسنادیم 

ار وا  قوقح  دودـح و  هب  نیزواجتم  دـنک و  وگزاـب  ار  ادـخ  لوسر  میرح  تمرح و  زا  تیاـعر  موزل   ) دـیامن و حیحـصت  ار  مالـسا  هعماـج 
اباذع مهلدعاو  هرخالا  ایندلا و  یف  هَّللا  مهنعل  هلوسر  هَّللا و  اوذوت  نا  مکل  ناک  ام  و  : » دیامرف دیجم  نآرق  رد  ناحبس  دنوادخ  دناسانشزاب ).

« يوه دقف  یبضغ  هیلع  للحی  نم  مهیلع و  هَّللا  بضغ  اموق  اولوتت  اونما ال  نیذلا  اهیا  ای  میلا - باذـع  مهل  هَّللالوسر  نوذوی  نیذـلا  انیهم و 
دزن راک  نیا  هک  دـیروآرد  دوخ  يرـسمه  هب  ار  وا  نانز  يو ، زا  سپ  ای  دـینک و  رازآ  ار  ادـخ  لوسر  هک  دـسریمن  ار  امـش  : » ینعی [ . 79]

ياهجنکـش هدرک و  ناشتنعل  ترخآ  ایند و  رد  دـنوادخ  دـنرازآیم ، ار  شربماـیپ  ادـخ و  هک  اـهنآ  اـنامه  تسا . گرزب  يرما  راـگدرورپ ،
، دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  تشاد - دنهاوخ  كاندرد  یباذع  دنرازایب ، ار  يادـخ  هک  یناسک  و  هدومن - هدامآ  ناشیا  رب  هدـننکراوخ 

هاـبت هدرک و  طوقـس  دریگارف ، نم  مشخ  هک  ار  سکنآ  ره  و  دـینکیم - یتسود  هحفـص 231 ] هتفرگ [  مشخ  ناشیا  رب  يادـخ  هک  اهنآ  اب 
تفگ و نخـس  دوخ  قح  يهرابرد  ، راصنا نارجاهم و  دجـسملها و  اب  زین  دجـسم  رد  همطاف  میدـش ، روآدای  هک  روطناـمه  و  تسا ». هدـش 

نینچ كاپ  دقرم  نآ  هب  باطخ  رد  و  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  سدقم  رازم  رب  نینچ  مه  دومن . داریا  ناشیا  يارب  عیلب  ياهباطخ 
تبیغذـم و کلها  ثتجا  اهلبا و  ضرالا و  دـقف  كاندـقف  انا  بطخلا  رثکت  مل  اهدـهاش  تنک  ول  هئبنه و  ءاـبنا و  كدـعب  ناـک  دـق  تفگ :

دق اوبلط  يذلا  انماوکرد  ادقف  رهد  انب  فختـسا  لایل و  انتمجهت  بثکلا  اننیب  تلاح  تیان و  امل  مهرودص  يوحف  انل  لاجر  تدـبا  اوبـصتغا 
زا دعب  : » ینعی بجتحم  ریخلا  لکف  انع  باغف  انسنوی  تایالاب  لیربج  ناک  بتکلا و  هزعلا  يذ  نم  لزنت  کیلع  هب  ءاضتسی  ارون  قلخلل  تنک 
هک میداد  تسد  زا  ار  وت  ناـنچ  نآ  اـم : تشادـن . تیمها  يدوب ، وت  رگا  هک  داد  يور  اهتبیـصم  اـههماگنه و  هچ  دـش و  اـهربخ  هچ  وـت ،

. دندرب بصغب  ار  ناشقوقح  دنتخاس و  نک  هشیر  ار  وت  نادناخ  يدرک ، داهن  يور  هک  هگ  نآ  زا  دـندرگیم و  مورحم  ناراب  زا  اهنیمزرس 
نوریب دنتـشاد ، ناهن  هنیـس  رد  اهینمـشد  زا  هچنآ  ام ، دوخ  زا  ینادرم  يدیـشک ، كاـخ  باـقن  رد  يور  یتفر و  هناـیم  زا  هک  ناـمز  نآ  زا 

هچنآ نانمـشد  هدومن و  تسپ  ار  اـم  ردـق  يهیاـپ  هناـمز ، هدروآ و  هلمح  اـم  یناگدـنز  رب  راـت  ياهبـش  رگید ، دـندرک . راکـشآ  دـنتخیر و 
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دشیم و لصاح  ینـشور  وت  زا  ار  قلخ  هک  يدوب  نکفا  وترپ  يرون  نوچ  وت ، هک  يرآ  دنتفای . تسد  نآ  رب  دنتفرگب و  ام  زا  دنتـساوخیم ،
اما دوب ، ام  سفنمه  مدمه و  ینآرق  تایآ  اب  لیئاربج  اهنامز ، نآ  رد  دمآیم . دورف  وت  رب  نامـسآ  باتک  لالج ، تزع و  دـنوادخ  يوس  زا 

، ارهز نانخـس  خساپ  رد  هنع ، هَّللایـضر  رکبوبا  يراب ، هحفـص 232 ] دـناهدومن [ ». ناهن  اـم  زا  هرهچ  اـهیبوخ ، يهمه  یتفر ، وت  هک  کـنیا 
. دوب كاندرد  یباذع  نارفاک  هب  تبسن  نابرهم و  فور و  رایـسب  نانموم  هب  تبـسن  تردپ  ییوگیم ، تسار  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  تفگ :

نادرم هن  تسا ، وت  مع  رـسپ  ردارب  رگید و  نانز  ردپ و  هن  تسا ، تردپ  اهنت  وا ، هک  مینیبیم  میرگنب ، وا  تبـسن  بسن و  هب  رگا  هک  ادخ  هب 
دییامش دوب . ربمایپ  راکددم  رای و  تالکـشم ، مامت  رد  اج و  همه  رد  زین ، وا  تشادیم و  مدقم  دوخ  ناشیوخ  يهمه  رب  ار  وت  يوش  رگید ،

نکیل دـیباوصو ، ریخ  قیرط  رد  ام  ناربهر  تشهب و  هار  هب  ام  نایامنهار  هک  قح  يهدـیزگرب  نابوخ  ادـخ ، لوسر  كاـپ  ترتع  نادـناخ و 
یهاوگ ار  تراتفگ  هدومن و  قیدصت  ار  وت  قح  مراد و  لوبق  تسا ، هدرک  ررقم  وت  يارب  ادخ  لوسر  تردـپ  رگا  ینکیم ، هبلاطم  هک  هچنآ 

ادـخ لوسر  هک  نادـب  سپ  ، یهاوخیم نم  زا  ردـپ  ثاریم  ناونع  هب  هچنآ  اـما  تشاد ، مهاوخن  اور  زواـجت  وـت  قوـقح  هب  زگره  منکیم و 
ارهز ياهشکمشک  تاشقانم و  نوچ  هلمجلایف ، دراذگ ». میهاوخن  اج  هب  دوخ  زا  یثرا  ناربمایپ  هورگ  ام ، : » دومرف ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص 

هک مه  اهنامز  نآ  رد  درک و  رایتخا  توکس  دوخ  قوقح  هبلاطم  زا  یگدرسفا ، اب  همطاف  ترـضح  دیـسرن ، ياهجیتن  هب  ماجنارـس  قیدص ، اب 
فالتخا لئاسم  نیا  رد  رکبوبا  اب  هچرگ  وا ، تسنادیم . قحیذ  ار  دوخ  هک  دوب  ببـس  نیدـب  دادیم ، ناشن  يراشفاپ  اهنآ  هبلاطم  هب  تبـسن 

درکیم یعـس  تفرگ ، مارآ  هتفر ، هتفر  شمـشخ  تدش  هکنآ  زا  سپ  دوبن و  ياهنیک  وا  زا  شلد  قامعا  رد  لاح ، نیع  رد  اما  تشاد ، رظن 
دوخ و هیثرا  دروم  رد  رگید ، هک  تفرگ  میمـصت  ارهز  لاـح ، ره  رد  [ . 80 . ] دـنامن یقاب  يزیچ  هفیلخ  زا  زین ، شنادـنزرف  لد  رد  یتح  هک 
اب دوشن و  وربور  وا  هب  رگید  دوخ ، یناگدنز  هاتوک  يهدـنامیقاب  رد  درواین و  نایم  هب  ینخـس  رکبوبا  اب  درکیم ، هبلاطم  هک  يرگید  قوقح 
 ] اهتموصخ نآ  زا  اهلاس  تشذـگ  زا  دـعب  خـیرات و  نآ  زا  لاس  داتـشه  زا  سپ  اما ، دـشاب . مرگرـس  يرامیب  تلاسک و  هاـکناج و  هودـنا 

، كدف : » دیوگیم نینچ  لئاسم  نآ  يهرابرد  دومن ، سولج  تفالخ  دنـسم  رب  هک  زیزعلادـبع  نب  رمع  مینیبیم ، تاشقانم ، و  هحفص 233 ]
ریخـست هب  یماـظن  ياوـق  یـشکرکشل و  هب  هک  اریز  تشاد ، ینازرا  دوـخ  لوـسر  رب  یئیف »  » ناوـنع هب  لاـعتم ، دـنوادخ  هـک  دوـب  ینیمزرس 

خساپ رد  ادخ  لوسر  نکیل  دراذگاو ، يوب  ار  نیمزرس  نآ  ات  درک ، تساوخرد  دوخ  ردپ  زا  همطاف ، هاگنآ  دوب . هداتفین  یمالـسا  تموکح 
نیدـب مشخب و  وـت  هب  ار  نآ  هک  مراد  قـح  نم  هن  ینک و  یتـساوخرد  نینچ  نم  زا  هک  تسین  نآ  قـح  ار  وـت  مرتـخد ، تفگ : وا  شهاوـخ 
تبون نوچ  زین ، ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  داد و  صیـصخت  لیبسلا  نبا  فراصم  يارب  ار  اج  نآ  دئاوع  مامت  ادخلوسر ، هک  دوب  بیترت 
تـسد تفالخ  ریرـس  رب  هیواعم  هکنآ  ات  دوب  لومعم  هیور  نامه  زاـب ، دیـسر  مهنع ، هَّللایـضر  یلع  ناـمثع و  رمع و  رکبوبا و  هب  تفـالخ 

نم فرصت  رد  ناشیا ، زا  سپ  درک و  کیلمت  کلملادبع  مردپ و  هب  دوخ  يهبونب  زین ، وا  دیـشخب ، مکح  نب  ناورم  هب  ار  نیمز  نآ  تفای و 
مه وا  دراذـگاو و  نم  هب  کلم ، نآ  زا  ار  دوخ  مهـس  ات  متـساوخ ، وا  زا  دـمآ ، راک  رـس  رب  دـیلو  نوچ  اما  تفرگ . رارق  نامیلـس  دـیلو و  و 

، هجیتن رد  درک و  راتفر  دیلو  دننام  مه  وا  مدومن و  ار  تساوخرد  نامه  زین  نامیلـس  زا  نینچ  مه  دیـشخب و  نم  هب  تفریذـپ و  ارم  شهاوخ 
هاوگ ار  امـش  مرادیم ، تسود  رتـشیب  يرگید  کـلم  ره  زا  ار  اـجنآ  هکنآ  اـب  نونکا  تفرگ . رارق  نم  يراـصحنا  کـلم  رد  كدـف ، ماـمت 

زاب مهنع ، هَّللایـضر  همطاف  زا  یلع  نادـنزرف  هب  ار  نآ  هاگنآ ، [ . 81 .« ] مداد صاصتخا  هدوب ، هک  فراـصم  ناـمه  رد  ار  نآ  هک  مریگیم 
، كدف هحفـص 234 ] زا [  اهنع  هَّللایـضر  همطاف  عنم  رد  هنع ، هَّللایـضر  رکبوبا  دیوگیم : دمحا  حیـش  داد . ناشیا  فرـصت  هب  دـینادرگ و 
رد ار  وا  قح  دراد و  اور  متـس  همطاف  هب  تبـسن  دهاوخب  هکنآ  ای  دـنک و  يراک  دوخ  شیپ  زا  هک  دوبن  يدرم  وا  دوب ، هدـش  ياههبـش  راچد 

یثاریم ءایبنا ، هورگ  ام  هک » دوب  هدش  لقن  همطاف  ردپ  زا  هک  ار  یثیدح  رکبوبا  دراذگ ، اپ  اریز  دوب ، هدیـشخب  يو  هب  ادـخ  لوسر  هک  یکلم 
يو ددرگ ... فرحنم  نآ  زا  هک  دـشیمن  یـضار  دروآیم و  رطاـخ  هب  تسا ». هقدـص  دـنامب  اـم  زا  هچنآ  میراذـگیمن . ياـج  هب  دوـخ  زا 

يراکددم رای و  دـنکیم و  یناوتان  فعـض و  ساسحا  دوخ  رد  هداتفاورف و  نیگنـس  یهودـنا  رد  شردـپ  كوس  رد  همطاف  هک  تسنادیم 
، درکیم راتفر  يو  اب  دوب ، وا  نت  يهراپ  ربمایپ و  رتخد  يهتسیاش  هک  یمارتحا  نآ  اب  یمرن و  هب  هک  دوب  تهج  نیا  هب  دنیبیمن و  دوخ  يارب 
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وا هب  همطاف  هک  یماگنه  دادیم ، ناـشن  دوخ  زا  رتشیب  یناـبرهم  شمرن و  وا  دوزفایم ، رکبوبا  هب  تبـسن  تنوشخ  تدـش و  هب  ارهز  هچ  ره 
زین دومن و  مهاوخن  كرت  ار  وت  تقو  چیه  نم  مسق ، ادخ  هب  هک : داد  خساپ  يو  تفگ ، مهاوخن  نخس  وت  اب  رگید ، هک  مسق  ادخ  هب  تفگ :

مهاوخ اعد  وت  هب  هشیمه  نم  هک  ادخ  هب  تفگ : رکبوبا  درک ، مهاوخ  نیرفن  ار  وت  هشیمه  هک  ادخ  هب  تفگ : وا  هب  همطاف  نوچ  هک  دناهتفگ 
هَّللایـضر ربمایپ  باحـصا  شیرق و  روضح  رد  هفالخلاراد و  رد  ار  همطاف  ناوارف  تنوشخ  راـتفگ و  تدـش  نآ  رکبوبا  هکناـنچ  مه  دومن .

ظفح و نآ  تبیه  تلزنم و  ماقم و  عقوم و  هک  دیاب  دوب و  سیدقت  هیزنت و  دنمزاین  رتشیب  همه  زا  تفالخ  ماقم  هکنآ  اب  درک ، لمحت  مهنع ،
دنمجرا ار  وا  ماـقم  مرتـحم و  ار  وا  قح  هک  یـسک  نوـچ  مه  همطاـف ، زا  راذـتعا  ماـقم  رد  رکبوـبا  طیارـش ، نیا  ماـمت  اـب  دـشیم . تیاـعر 

رتبوبحم رتزیزع و  نم  دزن  وـت  زا  سک  چـیه  تفگ : نینچ  يو  اـب  دـنادیم ، وا  يوربآ  تیثـیح و  ظـفح  رادهفیظو  ار  دوـخ  دسانـشیم و 
زا یثرا  ناربمایپ ، ام  : » دومرف هک  مدینـش  ادخ  لوسر  تردـپ ، زا  یلو  تسا ، ریثاتیب  عضو  نیا  رد  وت  يدـنمتجاح  ای  يدـنمتورث و  تسین ،
وت رگا  تردپ ، يادف  هب  مدوخ  ردام و  ردپ و  وت و  نابرق  هب  مردام  ردپ و  تسا ». هقدـص  دـنام  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذـگیمن و  اج  هب  دوخ 

دومن مهاوخن  راتفر  وت  يهتفگ  قبط  رب  زج  منکیم و  لوبق  تسا . هداد  وت  هب  رگید  يروتـسد  ای  ياهدینـش و  يرگید  بلطم  ادخ ، لوسر  زا 
راتفر مراد ، ترضح  نآ  زا  هک  يروتسد  نامه  هب  دیاب  نم  تروص ، نیا  ریغ  رد  داد و  مهاوخ  هحفص 235 ] وت [  هب  یهاوخب ، هک  هچ  ره  و 

هک تسادیپ  همطاف  هب  يو  ياهخساپ  اهوگتفگ و  زا  تسا و  يرجام  نیا  رد  رکبوبا  یهانگیب  ياههناشن  یگمه  بلاطم ، نیا  [ . 82 . ] منک
ترـضح شردـپ ، بوبحم  همطاف ، هک  اریز  دوبن ، راوازـس  مه  نیا  زج  تسا و  هتـشادیم  لومعم  يو  هب  تبـسن  ار  میرکت  مارتحا و  تیاـهن 

زا لجوزع  دـنوادخ  همطاف ، يا  : » دومرف هک  تسا  يو  يهراـبرد  ترـضح  نآ  نخـس  نیا ، دوب و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم 
راهظا رکبوبا  هب  دوخ  اهنع ، هَّللایـضر  همطاـف  هک  تشذـگن  مه  يزیچ  و  ددرگیم ». دونـشخ  تیدوشخ  زا  دوشیم و  نیگمـشخ  وت  مشخ 

.« درک مهاوخن  هبلاطم  تساوخرد و  وت  زا  يزیچ  رگید  نیا ، زا  دـعب  نم ، دـینادیم و  رتهب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  وت و  : » دومن
يزیچ هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  ارهز  ، » هک تسا  هلمج  نیمه  هدش  راهظا  هنیمز  نیا  رد  هک  ینخـس  نیرتحیحـص  بلطم ، نیا  نایاپ  رد  [ . 83]

، دناهداد یهاوگ  نآ  رب  ناهاوگ  هک  یقح  زا  ار ، همطاف  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  زین  قیدص  رگید ، يوس  زا  دنک و  هبلاطم  هتشادن ، قح  هک  ار 
هحفص 236] [ . ] 84 .« ] دیامن تعنامم 

همطاف ترضح  يرامیب 

، دیدرگ رجنم  ترضح  نآ  تلحرب  هک  يرامیب  نآ  رد  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تشاد و  رغال  کیراب و  یمادنا  همطاف ، ترضح 
سپ همطاف  هک  دیـشکن  زور  جنپ  داتفه و  زا  شیب  و  دش ». دهاوخ  قحلم  نم  هب  تیبلها ، زا  هک  یتسه  یـسک  نیتسخن  وت  : » دوب هتفگ  وا  هب 
ربمایپ تلحر  زا  سپ  همطاف  هک  یتدم  رد  تفریم . شلابقتسا  هب  یناگدنز  هک  دوب  ینـس  رد  زونه  هکنآ  اب  تسویپ ، يو  هب  ردپ ، گرم  زا 

اب ار  وا  يرامیب  تدم  نانیا ، هک  اسب  هچ  دناهتـشون و  زور  لهچ  ار ، تدـم  نیا  ناخروم ، زا  یخرب  هدـش ، فالتخا  دومن ، یناگدـنز  مرکا ،
رد مکاح  اما  دناهدومن ، نیعم  زور  جـنپ  لهچ و  ار  نآ  رگید ، یخرب  دنـشاب و  هدرک  هابتـشا  دوب ، هدـنز  ردـپ ، زا  سپ  يو ، هک  یتدـم  مامت 

تدـم اما  تسا . هدرک  دامتعا  تیاور  نیا  رب  زین  یناهفـصا  جرفلاوبا  هدومن و  رکذ  هام  هس  باعیتسا ، رد  ربلادـبع  نبا  هام و  ود  كردتـسم ،
رد اهنع ، هَّللایضر  ارهز  همطاف  ترـضح  دناهدرک . نییعت  مه  زور  جنپ  دون و  ات  یخرب  هتـشون و  زور  لهچ  یخرب  ار ، وا  يرامیب  تلاسک و 
وا هب  اهراک  رد  اصخـش ، دومنیم و  تدایع  وا  زا  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـشیم و  رامیب  هاگ ، هب  هاگ  مه ، ردـپ  تایح  ناـمز 

دوخ تلاسک  زا  همطاف  تسا ؟ روطچ  تلاح  مکرتخد ، دیسرپ : دوب ، هتفر  يو  تدایع  هب  ترضح  نآ  هک  زور  کی  دادیم . يرای  کمک و 
رورـس اهجنر  نیا  ربارب  رد  هکنیا  زا  مکرتخد ، : » دومرف ترـضح  نآ  میرادـن . مه  ییاذـغ  هک  نآ  هوالع  و  تفگ : دومن و  یتحاراـن  راـهظا 
یئابع دوب و  مرگرس  ندرک  ایسآ  راکب  يو  هکیلاح  رد  تفر ، همطاف  ندیدب  ربمایپ  هک  دناهدروآ  زنی  و  یتسین »؟ دونشخ  یشاب ، نانز  يهمه 

نیا ياهیتخـس  نیگلخت  ماج  ناج ، همطاف  : » تفگ هاـگنآ  تسیرگب و  دوخ  رتخد  عضو  ندـید  زا  ادـخ  لوسر  تشادرـس ، رب  رتش  مشپ  زا 
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هیلع و هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  شردـپ ، تلحر  هعجاف  اب  هک  نامز  نآ  زا  همطاف ، يراب  نک ». شون  ناهج ، نآ  ياهتمعن  رطاخ  هب  ار  ناهج 
هرسکی دیدرگ و  ملاتم  رثاتم و  تخس  هحفص 237 ] دش [ ، هجاوم  دوخ  قوقح  زا  رکبوبا  تعنامم  يریگولج و  لکشم  اب  نآ  لابندب  ملس و 

ارهز رب  يرامیب  نوچ  تسبیم . ار  شیوخ  یناشیپ  ناراوک ، وس  مسرب  دوب و  یـضاران  تحاران و  عاضوا  زا  هتـسویپ  رگید ، دمآرد . ياپ  زا 
، ناشیا خساپ  رد  ارهز ، دندومن . راسفتـسا  شلاح  زا  دندمآ و  وا  ندیدب  تدایع ، مسرب  راصنا  رجاهم و  ناوناب  يزور ، دـش ، رگراک  تخس 
هک دینادب  دیسرپیم ؟ ملاح  زا  : » تفگ سپـس  داتـسرف و  درود  تولـص و  دمحم ، شردپ ، رب  درازگب و  یلاعت  يراب  ترـضح  يانث  دمح و 

یگتسیاش نوچ  مدومزایب و  اهشیامزآ  هب  ار  ناشیا  هک  اریز  مرفنتم ، رایسب  ناتنادرم  زا  رازیب و  تخس  امش  يایند  زا  هک  ماهداتفا  وا  یلاح  رد 
هچ هک  متفرگ ، لدـب  ار  ناشترفن  مدرک ، ناشقامعا  رد  هک ، شواک  زا  سپ  مدـیربب و  ناـنآ  زا  دـیما  مدـنکفا و  ناشرودـب  مدـیدن ، ناـنآ  زا 

، دنیـشن هچیزاب  هب  ، يدـج شالت  شـشوک و  همهنآ  زا  سپ  ددرگ و  لصاحیب  اربان و  هتـسکش ، مد  يریـشمش  نانوچ  یمدآ ، تسا ، تشز 
تدـیقع جازم و  نولت  هب  دریگن ، راـک  نانمـشد  ندرک  ناـشیرپ  رد  شیوخ ، يهزین  كون  زا  دوش و  رثایب  هدوـهیب و  شدوـجو  هک  سکنآ 

نینچ نوچ  دمآ . دـنوادخ  هک  دـناهدرک ، يزیرهیاپ  دوخ  يارب  ياهدـنیآ  دـب  هچ  هک  دـتفارد ، اهشزغل  هب  سوه ، يوه و  زا  هدـمآ و  راچد 
ناشدوخ نماد  رب  ار  نآ  راع  گنن و  مداهن و  ناشدوخ  شودـب  ار  رما  نیا  لابو  مدرک و  اهر  ناشدوخ  ندرگب  ار  راک  مامز  راـچانب  مدـید ،

زا دننیب و  هب  شیوخ  ياهیرادرکدـب  شاداپ  ازج و  دـندرگ و  هدـیرب  ینیب  شوگ و  ناشهابت ، رادرک  دـب و  لامعا  تازاجم  هب  هک  متـشاذگ 
ماـقم و نیا  يهتـسیاش  هک  سک  نآ  زا  ار ، يرادـمامز  يربـهر و  هنوـگچ  هک  ناـمدرم ، نیا  رب  يا  و  دـنوش . روـجهم  رود و  قـح ، تمحر 

فرحنم دشیم ، بوسحم  تیاده  دوبن و  مکحتسم  ياههیاپ  تلاسر و  هحفص 238 ] هاگیاپ [  راوتسا  یهوک  نانوچ  دوب و  رما  نیا  راوازس 
راکـشآ و ینایز  راک ، نیا  هک  دینادب  نکیل  دنتخاس ، رود  هدنادرگزاب و  نید  ایند و  لئاسم  هب  ياناد  نیمالاحور و  طبهم  زا  ارنآ  دندومن و 
اهیکابیب و زا  اـی  شاهتخآ ، ریـشمش  زا  دـناهدش ؟ هدزلد  تحاراـن و  نسحلاوبا  زا  ارچ  رخآ ، دروآ . دـهاوخ  راـب  هب  ریذـپانناربج  ینارـسخ 

نآ زا  اـی  دومنیم ، نانمـشد  ندـیبوک  رد  هک  اـهشالت  اهـششوک و  نآ  زا  اـی  تشاد ، شیوـخ  یگدـنز  ناـج و  هب  تبـسن  هک  اـهییاورپیب 
ربارب رد  ادخ ، راک  رد  هک  درکیم  قح  هار  رد  هک  اهیراشفاپ  اهیرادیاپ و  نآ  زا  ای  دربیم و  ناراکهبت  فوفص  رب  هک  نیگمهـس  ياهـشروی 
تـسد رد  ار  تماعز  رگا  هک  مسق  ادخ  هب  دنتـشادرب ؟ وا  زا  تسد  ببـس ، هچب  اهنیا و  مادـک  زا  دروآیمن ؟ دورف  نیکمترـس  ییورین  چـیه 

تـشادیمرب فارحن  اب  یماگ  تقیقح ، ینارون  هار  زا  هک  ار  سک  ره  دنتخاسیم ، اورنامرف  ریما و  نتـشیوخ  رب  ار  وا  دندرکیم و  اهر  یلع 
ادخ هب  دومنیم ، شراداو  تحلصم  باوص و  زا  نیکمت  هب  دروآیم و  هارب  تشادن ، میلست  رـس  راکـشآ ، قح  ربارب  رد  هک  سکنآ  ره  ای  و 

، دریگ تسد  رد  ار  رما  رایتخا  درادرب و  دوب ، هدـنکفا  یلع  شیپ  هب  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هکینامز  دـندشیمن ، عناـم  رگا  هک 
هن دـتفارد و  تمحز  هب  هدـنور  هن  دـسر و  همدـص  بوکرم  رب  هن  هک  ناسنآ  دـناریم ، شیپ  هب  رابکبـس  مرن و  یناوراـک  نوچ  مه  ار  تلم 

زیربل و نآ  نارابیوج  هک  ییاههمشچ  دومنیم ، يربهار  ناوارف  لالز و  راوگشوخ و  بآ  ياههمشچ  هب  ار  مدرم  دهن ، فرحنم  مدق  بکرا 
ناشتظعوم دادیم و  ناشدـنپ  ناهن  اراکـشآ و  رد  دـینادرگیم ، ناشزاب  یباریـس ، زا  سپ  دـشاب و  هزیکاپ  كاـپ و  شیاـههنارک  راـشرس و 

هب رگم  دـهاوخ ، هرهب  ناهج  نیا  معن  زا  ای  دـشاب و  هتـشاد  يراظتنا  مشچ  یـسک  هب  دایز ، اـی  مک و  دوخ ، راـک  ربارب  رد  هکنآیب  دومنیم ،
راکایر و زا  دهاز  هحفـص 239 ] هک [  دوب  هاگ  نآ  دنک ، دوخ  زا  عوج  دس  ياهنـسرگ  ای  دناشندورف و  دوخ  شطع  ياهنـشت  هک  ردق  نامه 

ياهرد زین  ام  دندرکیم ، هشیپ  يوقت  دندروآیم و  نامیا  اههیرق  نانکاس  نانیـشنرهش و  رگا  و  . » دـیدرگیم زاتمم  زادرپغورد  زا  وگتـسار 
زا هک  هچنآ  ربارب  رد  میتفرگورف و  ار  ناشیا  مه  ام  دندرمش و  غورد  ار  قیاقح  نکیل  میدوشگیم  ناشیا  يو  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب 
زا دیـسر و  دهاوخ  ناشیا  هب  دندرک ، هچنآ  دب  جیاتن  دندرک ، هشیپ  متـس  هک  اهنآ  هورگ ، نیا  زا  .« » میدومن هذـخاوم  دـندرک ، بسک  اهیدـب 

، ینامرید ناهج  رد  رگا  هک  دیـشوینب  دیباتـشب و  دیونـشب ، دییایب و  همیرک » تایآ  .« » تسین ناشندش  نوریب  ییاناوت  دنوادخ ، تردـق  تحت 
هچ هب  دناهدش و  هدنهانپ  اجک  هب  هک  متسنادیم  شاک  تسا ، مدرم  نیا  راتفگ  راک و  رتزیگناتفگـش ، همه  زا  نکیل  دید . یهاوخ  اهیتفگش 

، ناشیا دزن  هداتفا و  شیپ  هیرذ ، مادک  زا  دناهدز و  گنچ  هتـشر  مادکب  هتخاس و  هاگهیکت  ياهیاپ  هچ  رب  دنراد و  لالدتـسا  دانتـسا و  یلیلد 
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هچ دناهدومن و  باختنا  يراکددم  رایدب و  هچ  هدـیزگرب و  دوخ  يارب  ییامنهر  الوم و  دـب  هچ  « ؟ دـننکیم يراد  هبرجت  تیوربخ و  راهظا 
نادـنمورین رب  ار  ناـناوتان  هتـشاد و  مدـقم  ناورـشیپ  رب  ار  ناـگداتفا  بـقع  هفیرــش » هـیآ  !« » تـسار ناراکمتــس  ياهلداـبم  هضواـعم و  دـب 

دناهداد ماجنا  کین  راک  دوخ ، روصت  هب  هدرک  دب  هک  اهنآ  دـناهدییاس ، تلذـم  یتخبدـب و  كاخ  هب  ار  دوخ  غامد  راکنیا ، اب  دـناهدیزگرب ،
، قح هب  هک  سک  نآ  ایآ  اهنآ ! رب  ياو  دناهداد ». تسد  زا  شیوخ  صیخـشت  روعـش  نکیلو  دنناراکهابت  نادسفم و  نانیا  هک  دیـشاب  هاگآ  »
هدـش و هچ  ار  امـش  دسانـشیمن ، هار  دوخ  دـنیامنن ، شهار  اـت  هک  سک  نآ  اـی  رتاوازـس ، ار  يوریپ  يربهر و  راـک  تسا ، ربهار  اـمنهار و 

نیا ات  دـیابب ، یکدـنا  هدـیدرگ ، دـقعنم  اهرطاخ  رد  هنتف  يهفطن  هک  مدوخ  ناـج  هب  اـما  « ) هفیرـش تاـیآ  « ؟ دـینکیم يرواد  نینچ  هنوگچ 
هدنشکرهز هزات و  نوخ  زا  زیربل  اهحدق  دیشودب و  دوخ  راگزور  ناتسپ  زا  ریـش ، ياج  هب  هک  تسا  نآ  تقو  هاگ ، نآ  درآ ، دنزرف  نتـسبآ 

هحفص 240] یموش [  ماجنارـس  ناگدنیآ ، هک  تسا  هاگ  نآ  دشابن و  يدوس  نایز ، زا  زج  ار  ناراکبارخ  ناراکدب و  هک  تساج  نآ  دینک ،
دیزاس نئمطم  اههنتف  اهالب و  لوزن  هب  دینک و  شوخ  دیراد ، هک  يایند  هب  دوخ  لد  کنیا  دـنبایب . دـناهدومن ، ارجا  حرط و  ناشناینیـشیپ  هک 

دادبتسا دزادنا و  هیاس  هعماج  رب  لماک  جرم  جره و  هک  داب  تلاوح  زواجتم  رابج و  ياهتردق  هب  تراشب و  نارب  ياهریشمش  هب  ار  امـش  هک 
اجک هب  امش ، رب  اغیرد  دنوردب . متـسب  ار  ناتاههتـشک  دننک و  تراغ  یکدنا ، زج  هب  ار  ناتلاملاتیب  دنک و  تموکح  مدرم  رب  يرـسدوخ  و 

هکیلاح رد  میراداو ، دیاب ، هچنآ  هب  ار  امـش  هک  تسه  نآ  ییاناوت  ار  ام  ایآ  تسا و  هدـنام  انیبان  قیاقح  رادـید  زا  ناتاههدـید  هک  دـیداتفا ؟
هحفص 241] [ . ] 85 [ )»؟ دیدرگنیم تهارک  هب  نآ ، رد  دوخ  امش ،

دید دوخ  گرم  زا  شیپ  همطاف  هک  یباوخ 

، داهن ياجب  گرزب  رما  ود  دوخ ، زا  سپ  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسیورم  هنع ، هَّللایـضر  قداـصلا  رفعج  هَّللادـبعوبا ، زا 
هک دوب  یهاوخ  یسک  نیتسخن  وت  دومرف : اهنع ، هَّللایضر  همطاف  هب  هنوگزار  زین ، و  شتیبلها . شترتع و  ، رگید و  نآرق »  » ادخ باتک  یکی 

، دش کیدزن  نم  هب  ات  دمآ ، ربمایپ  مدید : ایورب  هک  دوب  هتشذگ  مردپ  تلحر  زا  يزور  دنچ  دیوگ : همطاف  يوش . قحلم  نم  هب  تیبلها ، زا 
نیمه رد  و  دیدرگ ... عطق  ام  زا  نامسآ  هطبار  وت ، گرم  اب  ناجردپ ، ردپ ، مدروآرب : گناب  درک و  متسناوتن  يراددوخ  مدید ، نینچ  نوچ 

، متـسیرگن نوچ  دندرب . الاب  بناج  هب  ارم  دوب و  کلم  ود  ناشیا ، شیپاشیپ  دندمآ و  نم  دزن  فصب ، هک  مدـید  ار  یناگتـشرف  هک  دوب  ءانثا 
، اهخاک نآ  زا  یناتـسب ، یپ  رد  یناتـسب  یخاک و  سپ  زا  یخاک  متفای ، ناوارف  ياهرابیوج  اهناتـسب و  میظع و  ییاـهخاک  ناـیم  رد  ار  دوخ 

هدیرفآ وت  رطاخ  هب  تشهب  هک  يا  يدمآ ، شوخ  دنتفگیم : نم  هب  نادنخ ، نامداش و  هدرک و  نورب  رـس  ناکـسورع ، نوچ  مه  ینایروح ،
ییاهخاک نآ ، رد  هب  ياهناخ  نوردب  ات  دندرب ، رتالاب  الاب و  ارم  ناگتـشرف  بیترت ، نیمه  هب  و  دـناهدرک . تقلخ  وت  ردـپ  يارب  ار  ام  هدـش و 

هب هدیدن و  ياهدید  چیه  هدینشن و  یـشوگ  چیه  نونکات  هک  مدید  اهزیچ  اج ، نآ  رد  تشاد و  رارق  ییاههفرغ  کی ، ره  رد  مدیـسرب ، دوب ،
ریرح و زا  اهزادنا ، يور  اهتخت  نآ  رب  هدنکفا و  نآ  ياهتخت  رب  قربتساو ، سدنس  ياههچراپ  زا  تسا ، هدومنن  روطخ  سک  چیه  رطاخ 

ياهاذـغ نوگانوگ و  ياـهکراوخ  اـهنآ ، رد  دـشیم و  هریخ  اـهنآ  رادـیدب  مشچ ، هک  رز  میـس و  زا  یفورظ  هدیـشک و  گـنراگنر  ياـبید 
رتوبـشوخ کـشم  زا  رتنیریـش و  لـسع  زا  رتدـیپس و  ریـش  زا  شبآ  هک  دوب  ناور  ییوـج  نآ ، ناتـسغاب  رد  دوـب . هدـش  هداـمآ  روـجاروج 

زا رتالاب  رگید  هک  تسا  نیربتشهب  غاب  نامه  اج ، نیا  دـنتفگ : تسیچ ؟ رهن  نیا  و  هحفـص 242 ] تسیک [ ؟ زا  هناخ  نیا  متفگ : دومنیم .
ادخ هک  نیقیدـص  ادهـش و  زا  یناسک  دـنیوا و  تبحاصم  رد  هک  تسا  ناربمایپ  زا  یهورگ  وت و  ردـپ  نآ  زا  هناخ  نیا  تسین و  ییاج  نآ ،

، سپ متفگ : دوب . هدرک  هدعو  تردپ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  رثوک  رهن  نامه  يوج ، نیا  تشاد و  دنهاوخ  ینکس  اج  نآ  رد  دهاوخب ،
رتهب ییاهشرف  رتدیپس و  اهخاک  رگید  زا  هک  دش  نایامن  یخاک  لاح ، نیمه  رد  دمآ . دهاوخ  وت  دزن  هب  نونکا  مه  دنتفگ : تساجک ؟ مردپ 

اب یهورگ  هک  مدید  هتسشن  اجنآ  رد  ار  مردپ  ناهگان ، متفای و  یتخت  زارفرب  اهشارف و  زا  یکی  رب  ار  دوخ  نم ، دوب ، هدنکفا  نآ  رد  رتابیز  و 
دوخ ناـماد  رد  ارم  يدـمآ و  شوخ  مرتخد ، دومرف : دیـسوبب و  ار  ممـشچ  ود  ناـیم  تفرگ و  شوغآ  رد  ارم  دـندوب ، نیـشنمه  هارمه و  وا 
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ماجنا ادخ  رطاخ  هب  نیا ، زا  شیپ  دوخ  وت ، هک  ار  هچنآ  هدرک و  هدامآ  تیارب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  يدـیدن  نم ، زیزع  يا  تفگ : دـناشنب و 
دوب و ناوارف  ياههلح  ابیز و  تالآ  رویز  ردـقنارگ و  ءایـشا  اهنآ ، رد  هک  داد  ناشن  نم  هب  ار  يدـنلب  ياـهخاک  نآ ، زا  سپ  و  يدوب ؟ هداد 

شاب لاحـشوخ  مرتخد ، دوب ، دهاوخ  دنیامـش ، نارادتـسود  هک  نانآ  وت و  نادنزرف  رهوش و  نکـسم  وت و  هاگیاج  خاک ، نیا  تفگ : هاگنآ 
زا ناشیرپ ، دش و  ناوارف  مقایتشا  دمآ و  زاورپب  قوش  زا  ملد  ایور ، ملاع  رد  دیوگ : همطاف  دـمآ » یهاوخ  نم  دزن  رگید ، يدـنچ  زا  سپ  هک 

طقف نامز ، نیا  رد  تفای و  تاـفو  ترجه  مهدزاـی  لاـس  ناـضمر  [ 86  ] موس هبنـشهس  بش  رد  هرخالاب  ارهز ، همطاـف  مدـش . رادـیب  باوخ 
اریز دیـسریم ، رظن  هب  نامداش  دوخ ، یناگدنز  نایاپ  زور  دـنچ  نآ  رد  همطاف  هک  دـناهدروآ  دوب . هتـشذگ  وا  رمع  زا  لاس  تشه  تسیب و 

گرم نوچ  دش و  دهاوخ  هحفص 243 ] قلحم [  يوب  تیبلها ، نایم  زا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  ردپ ، يهدومرف  بسحرب  تسنادیم ، هک 
ناکدوک دنورب . شیوخ  دج  كاپ  دقرم  ترایز  هب  ات  دومرف  داد و  وشوتسش  دوخ ، تسدب  ار  دوخ  نادنزرف  ءادتبا  دید ، کیدزن  ار  دوخ 

تـسا هتـشگ  هریچ  وا  رب  درد  هدش و  هتـسکش  يرامیب  زا  اعقاو  ناشردام  ایآ ، هک  هشیدنا  نیا  رد  اما  دندش ، نوریب  هناخ  زا  ردام ، روتـسد  هب 
و دـنک ؟ هیرگ  هناخ  رد  زورما  دـهاوخیم  هکنآ  ای  دور و  نازحالاتیب  هب  لومعم ، بسحرب  رگید و  ياهزور  نوچمه  دـناوتیمن  رگید  هک 
رد هودنا و  زا  ییایرد  رد  ناکلفط ، دندوب ؟ هدرک  عنم  ناوارف ، نتـسیرگ  زا  ار  وا  هنیدم ، ناگرزب  هکیلاح  رد  دـنک ، نینچ  دـناوتیم  هنوگچ 

، ناج ردام  تفگ : دناوخارف و  ار  سیمع  تنب  ءامسا  دوخ ، راتسرپ  همطاف ، هاگنآ ، دندوب . هدش  راتفرگ  نیگمهس  تارکفت  زا  یجاوما  نایم 
بآ تفر و  ءامـسا  منک . لسغ  مهاوخیم  نک ، رـضاح  بآ  ناـج ، رداـم  تفگ : همطاـف  ادـخ ، رماـیپ  بوبحم  يا  یلب ، داد : خـساپ  ءامـسا 

دروایب و ار  وا  ياهسابل  ءامسا  دروایب ، شیارب  هزات  ياههماج  ات  داد ، روتسد  نآ ، زا  سپ  درک و  لسغ  هجو ، نیرتهب  هب  همطاف  درک . رـضاح 
ریز هماج  نماد  یناشیرپ ، تدش  زا  اما  تساخرب ، نز  نکفیب . قاطا  رد  ارم  رتسب  تفگ : دز و  ادص  ار  وا  همطاف  اددـجم ، دـناشوپب . شنت  رب 
زارد هلبق ، يوس  هب  دوخ  رتسب  رد  همطاف ، هاـگنآ ، دـش ، ماـجنا  دوب ، هداد  روتـسد  هچنآ  لاـح  رهب  دـتفا ، نیمز  هب  هک  تفر  تفرگ و  شیاـپ 

لوطت نا  هفاخم  یکبا  امناو  هایحلا  یف  كدعب  ریخال  تارفزلا  عم  تجرخ  اهتیلای  هسوبحم  اهتارف  یلع ز  یسفن  تفگیم : بل  ریز  دیـشک و 
زا دعب  هحفـص 244 ] تفریم [ . مدبلاک  زا  هودنا ، همهنیا  اب  ناج ، هک  شاک  يا  هداتفا و  رد  اههودـنا  نادـنز  هب  مناج  : » ینعی [ . 87  ] یتایح

تاقبط رد  دعس  نبا  زین ، و  دریذپ ». يزارد  میگدنز  وت ، زا  سپ  ادابم  هک  میرگیم  نآ  زا  نم  تسین و  يربخ  ریخ و  یگدنز ، رد  رگید ، وت 
نوچ تفگ : هک  هدمآ  ثیدح  نیمه  عفارما  قیرط  زا  لبنح  دمحا  دعس و  نبا  زا  هباصا  باتک  رد  هدرک و  تیاور  ءامسا  زا  عفاریبا  لوق  زا 
لـسغ ات  نک ، رـضاح  بآ  ردام ، تفگ : ارم  تفر ، نوریب  هناخ  زا  یلع  هکنآ  زا  سپ  دیـسرارف ، شگرم  تقو  هرخالاب ، دـش و  رامیب  همطاف 

، مدروایب نوچ  منک  رـضاح  ار  وا  ون  ياهـسابل  ات  درک ، رما  هاگنآ ، درک و  لسغ  عضو ، نیرتوکین  هب  وا  مدرک و  تعاطا  ار  شروتـسد  منک ،
هاـگنآ دیـشک و  زراد  رتسب  نآ  رد  هلبق ، هب  ور  نآ ، زا  سپ  مدرک ، دومرف ، هکناـنچ  نارتسگب ، قاـطا  رد  ارم  رتسب  نونکا ، تفگ : دیـشوپب و 

: هک هدـمآ  یتیاور  رد  و  دـیامن . هنهرب  لسغ ، يارب  ارم  ياهفتک  یـسک  هک  اداـبم  ماهدرک ، لـسغ  دوخ ، مریمیم و  زورما  نم  رداـم ، تفگ :
ربمایپ نارتخد  نارـسپ و  يهرابرد  يو  زا  دـمآ و  دوب ، مرگرـس  يوتف  راک  هب  مارحلادجـسم ، رد  هک  سابعنبا  دزن  هب  ماش ، زا  یبارعا  يدرم 

هجیدخ و زا  بیط ، رهطم و  رهاط و  مساق و  دندوب : بیترت  نیدـب  نت و  جـنپ  ترـضح  نآ  نارـسپ  : » تفگ سابع  نبا  دومن ، شـسرپ  ادـخ 
رگم دنتـشذگرد ، ادـخ  لوسر  تایح  نامز  رد  هجیدـخ و  زا  یگمه  هک  همطاـف  موثلکما و  هیقر و  بنیز و  شنارتخد : هیراـم و  زا  میهاربا 

ود تسد  هکلب  دش ، ضراع  وا  رب  يدردرـس  هن  یبت و  هن  دیـسرارف ، همطاف  گرم  زور  نوچ  و  دوب . هدنز  ردـپ  زا  سپ  زور  لهچ  هک  همطاف 
ود داتـسیا و  دوخ  دیناشنب و  اجنآ  رد  ار  ناشیا  درب و  ادخ  ربمایپ  فیرـش  دقرم  ترایز  هب  دوخ  اب  تفرگب و  ار  نیـسح  نسح و  دوخ ، رـسپ 

ناشیا هب  تفرگ و  شوغآ  رد  درشف و  هنیس  هب  ار  دوخ  ناکدوک  هاگنآ ، دروآ ، ياج  هب  ترضح  نآ  ربنم  رهطم و  ربق  نایم  رد  زامن  تعکر 
، نآ زا  سپ  دوب - زامن  مرگرس  دجسم  رد  ماگنه  نآ  رد  زین  مالـسلاهیلع  یلع  دینیـشنب - ناتردپ  دزن  اج ، نیمه  يردق  منارـسپ ، يا  تفگ :

دوخ رب  دوب ، هدنام  ترـضح  نآ  نفک  زا  هک  ار  ياهچراپ  درک و  لسغ  دوب ، هدـنام  یقاب  ربمایپ  طونح  زا  هچنآ  اب  تشگزاب و  هناخ  هب  دوخ 
نم هک  دشاب  نینچ  وت  اب  رارق  تفگ : همطاف  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  یلب  تفگ : ءامسا  هحفص 245 ] درک [ . ادص  ار  ءامسا  هاگنآ  دیناشوپب و 
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نم هکنادب  يدینـشن ، یباوج  رگا  نک ، ادص  ارم  تبون  هس  مدماین ، نوریب  نم  تشذگ و  یتدـم  رگا  منک ، تحارتسا  يردـق  قاطا ، نیا  رد 
اب ار  دوخ  يهرهچ  سپـس  درازگب و  زامن  تعکر  ود  داتـسیاب و  ربمایپ  ياج  رد  هاگنآ  ماهدش . قحلم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب 

تشذگب و یتدم  نوچ  تفای . تافو  هدجس  لاح  رد  همطاف  هک  دناهتفگ  یخرب  دومن و  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دیناشوپب و  ابع  يهشوگ 
رورس يا  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  نیسح ، نسح و  ردام  يا  ارهز ، همطاف  يا  دز : ادص  دمآ و  قاطا  ردب  ءامـسا  دماین ، نوریب  قاطا  زا  همطاف 

اجک زا  همطاف  سابع ، نبا  يا  دیـسرپ : یبارعا  تفای . هدرم  ار  همطاف  ناهگان ، تفر و  قاطا  لـخاد  هب  دینـشن ، یخـساپ  ملاـع . ناـنز  يهمه 
درک و كاچ  نابیرگ  دش ، هاگآ  ارهز  گرم  زا  نوچ  ءامـسا ، دوب . هتخاس  هاگآ  ار  وا  شردپ  تفگ : دریمیم ؟ تقو  هچ  رد  هک  تسنادیم 
، دـندید ار  وا  نوچ  نیـسح  نسح و  دـمآ ، نوریب  قاـطا  زا  و  مهدـب ؟ ادـخ  لوسر  نارـسپ  هب  ار  وت  گرم  ربخ  مناوتیم  هنوگچ  نم  تفگ :

نیسح هتسب ، شقن  نیمز  رب  ناشردام  هک  دندید  دندش ، دراو  قاطا  هب  دوخ  نانآ ، اما  داتـسیا ، شوماخ  ءامـسا  تساجک ؟ نامردام  دنتفگ :
. دـهد رجا  وت  هب  نامردام  گرم  رد  دـنوادخ  ناجردارب ، تفگ : دوخ  ردارب  هب  هاگنآ ، تسا ، هتفر  ایند  زا  ردام  دـید  داد ، تکرح  ار  رداـم 
اب اونکی ، دندمآ و  درگ  وا  يهناخ  رد  مشاهینب  نانز  دندروآرب ، گناب  یگمه  دـندش ، هاگآ  همطاف  گرم  يهعجاف  زا  نوچ  هنیدـم ، مدرم 

، ام ياهلد  بوبحم  يا  ام ، يوناب  يا  دنتفگیم : يراز  هودنا و  اب  ناشیا  دـمآرد ، هزرلب  نآ  زا  هنیدـم  هک  دـنداد  رـس  ناغفا  هلان و  نانچ  مه 
دندمآیم یلع  دزن  مدرم  دنتسیرگیم . وا  هحفص 246 ] ولج [  رد  نیسح  نسح و  دوب و  هتسشن  ياهشوگ  رد  یلع  و  ادخ ، لوسر  رتخد  يا 

زامن نآ  رب  دندروآ و  نوریب  هناخ  زا  ار  ارهز  هزانج  هک  دندوب  رظتنم  دندناریم و  نابز  رب  [ 88  ] عاجرتسا هملک  دنتفگیم و  تیلست  ار  وا  و 
نوریب ار  ادخ  لوسر  رتخد  هزانج  بشما  دیدرگ ، زاب  ناتاههناخ  هب  مدرم ، يا  تفگ : دـمآ و  نوریب  يرافغ  رذوبا  ماگنه ، نیا  رد  دـنرازگ .

. دنتشگزاب دوخ  ياههناخ  هب  دنتساخرب و  يو ، نانخس  ندینش  اب  مدرم  دیدرگزاب . دنربیمن ،

ارهز همطاف  ترضح  يایاصو 

دوب و نایرگ  هدزمتام و  نیگهودنا و  مومغم و  هراومه  ردپ ، تلحر  زا  سپ  اهنع ، هَّللایـضر  همطاف  هک : هدـمآ  نیظعاولا  هضور  باتک  رد 
نم مع ، رـسپ  يا  : » تفگ هاگنآ  دناوخ . دوخ  دزن  ار  مالـسلاهیلع  یلع  سیمع و  تنب  ءامـسا  نمیاما و  تفای ، کیدزن  ار  دوخ  گرم  نوچ 
لد رد  هک  یبلاطم  کـنیا ، دـیدرگ ، مهاوخ  قحلم  مردـپ  هب  هک  درذـگیمن  يزیچ  هک  منادیم  ردـق  نیمه  تفر و  مهاوخ  اـیند  زا  يدوزب 

تسشنب و شرس  نیلاب  رد  نآ ، زا  سپ  وگب ، یهاوخیم  هچ  ره  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  تفگ : یلع  منکیم ». شرافس  تیصو و  وت  هب  مراد 
. مشاب هدومن  تفلاخم  وت  اب  يراک  رد  ای  هتفگ و  یغورد  وت  هب  هک  درادن  هقباس  مع ، رسپ  يا  تفگ : همطاف  تخاس . جراخ  قاطا  زا  ار  همه 
رتراوگرزب و رتراکزیهرپ و  رتراکوکین و  همه  زا  وت  يرتفراـع ، رتملاـع و  لاـعتم  دـنوادخ  هب  تبـسن  سک  ره  زا  وت  هَّللاذاـعم ، تفگ : یلع 

ادخ هب  تسین ، زیرگ  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  درک ؟؟ ناوتیم  هچ  نکیل  تسا ، نیگنس  تخـس و  هچ  نم  يارب  وت  زا  ییادج  يرتسرتادخ ،
هَّللا انا   » و هحفص 247 ] تساسرفناوت [ . نیگمهس و  هچ  نم  يارب  وت  نداد  تسد  زا  يدومن ، هزات  نم  رب  ار  ادخ  لوسر  گرم  تبیـصم  هک 

تـسود هچ  ره  تفگ : داد و  هیکت  دوخ  يهنیـس  رب  ار  ارهز  رـس  یلع  دنتـسیرگب ، رگیدکی  اب  یتدم  نآ ، زا  سپ  [ . 89 « ] نوعجار هیلا  انا  و 
. دـنک جاودزا  بنیز ، شرهاوخ  رتخد  هماما  اب  هکنآ : تسخن  دومن : تیـصو  ریز  عوضوم  هس  هب  ار  یلع  ارهز ، هاـگنآ  نک . تیـصو  يراد ،

هداتقوبا ثیدح  رد  تفرگیم و  شود  هب  زامن  لاح  رد  ار  وا  ادخ  لوسر  دـنیوگ  هک  تسا  يرتخد  نامه  عیبر و  نب  صاعلاوبا  رتخد  هماما 
داهنیم و نیمز  رب  ار  وا  دشیم ، هدجـس  هب  نوچ  دناشنیم و  دوخ  شود  رب  ار  بنیز  رتخد  هماما  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدـمآ 
رد هک  دـندوب  هدروآ  ياهیدـه  ربمایپ  يارب  یتقو  هک  تسا  يورم  هشیاع  زا  و  درکیم . شراوس  دوخ  شود  رب  هرابود ، تساخیمرب ، نوچ 
هک دـندرک  ینیبشیپ  نانز  [ ، 90 ، ] مهدـب دوخ  تیبلها  نیرتبوبحم  هب  ار  نیا  مهاوخیم  : دومرف دـشیم ، هدـید  عزج  زا  يدـنبولگ  نآ ،
مه تخیوایب و  شندرگب  ار  نآ  درک و  ادـص  ار  بنیز  رتخد  هماما  ترـضح ، نآ  هک  دـندید  اـما  درب ، دـهاوخ  هفاـحقیبا  رتخد  ار  دـنبولگ 
هک دوشیم  هدید  یـشبح  نیگن  اب  يرتشگنا  اهنآ  نایم  رد  دوب و  هداتـسرف  هیدـه  ادـخ  ربمایپ  يارب  یتالآ  رویز  یـشاجن ، هک  هدـش  تیاور 
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هب تبـسن  ، نم دوخ  نوچمه  هماما ، هک  اریز  تفگ : هماما ، اب  یلع  جاودزا  شرافـس  دروم  رد  ارهز  دومن . تمحرم  هماما  هب  ار  نآ  ترـضح 
تسا و زوسلد  دنمقالع و  نم  نادنزرف  هب  تبـسن  تسا و  نم  رهاوخ  رتخد  وا  تفگ : رگید ، یتیاور  هب  تسا و  نابرهم  زوسلد و  مناکدوک 
دـهد و بیترت  شاهزاـنج  يارب  یتوباـت  هـکنآ : مود  درک . جاودزا  هماـما  اـب  يو ، زا  سپ  یلع  ارهز ، تیـصو  بـسحرب  ببـس و  نـیمه  هـب 
رد هحفص 248 ] هک [  ماگنه  نآ  رد  دوب : هتفگ  همطاف  هب  سیمع  تنب  ءامسا  هک  هدمآ  یتیاور  رد  داد و  حرش  یلع  يارب  ار ، نآ  یگنوگچ 

ار یتخت  ات  داد ، روتـسد  مزاس و  هدامآ  وت  يارب  يرادـب ، تسود  رگا  دـناهدرک ، هیبعت  يزیچ  هزانج ، لمح  يارب  هک  مدـیدیم  مدوب ، هشبح 
اب همطاف  دـیناشوپب ، ياهچراپ  اب  ار  اهنآ  يور  تسب و  راوتـسا  نآ  ياههیاپ  هب  تفرگب و  ار  تخرد  زا  ییاههکرت  دـنداهن و  نیمز  رب  هنوراو 

دنوادخ يدیناشوپ ، ارم  هک  روطنامه  : » تفگ درک و  اعد  ءامـسا  يهرابرد  دنزاسب و  وا  يارب  تروص  نامه  هب  ات  دومرف ، توبات  نآ  ندـید 
راک هچ  نم  رظن  هب  تفگ : سیمع  تنب  ءامـسا  هب  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  همطاف  هک : هدمآ  باعیتسا  رد  و  دناشوپب ». ار  وت  زین 
يا تفگ : ءامـسا  دوشیم . هدـید  نایامن  نآ ، ترپ  زا  ندـب  دنـشکیم و  اهنآ  يورب  ياهچراپ  هک  دـننکیم  نانز  هزانج  اب  هک  تسا  یتشز 

تفرگب و ار  یتخرد  كزاـن  رت و  ياـههخاش  سپ ، مهد ، ناـشن  امـش  هب  ماهدـید ، هشبح  رد  هک  ار  يزیچ  یهاوخب  رگا  ادـخ ، ربماـیپ  رتخد 
، درم زا  نز  نآ ، اب  هک  يدرک  وت  هک  نیا  تسا  ابیز  هچ  بوخ و  هچ  تفگ : همطاف  دـنکفا ، نآ  يو  رب  ياهچراپ  دیـشارت و  ار  نآ  ياـهگرب 

بنیز يو ، زا  سپ  دش و  هدناشوپ  بیترت  نیدب  شاهزانج  هک  مالـسا  رد  دوب  ینز  نیتسخن  همطاف ، دسیونیم : هاگنآ ، ددرگیم ! صیخـشت 
هکنآ ات  دربیم ، جنر  دنراذگ ، یتخت  يور  رب  ار  شاهزانج  هک  رکف  نیا  زا  همطاف  هک  هدش  تیاور  زین  دوب و  اهنع ، هَّللایـضر  شجح  رتخد 

وا هزانج  اب  هک  تراـشب  نیا  زا  ارهز  تفگ و  زاـب  ارهز  يارب  دوب ، هدـید  هشبح  رد  هک  ار  یـصوصخم  توباـت  تیفیک  سیمع ، تنب  ءامـسا 
نبا زا  وا  نیـسحلا و  نب  یلع  زا  كردتـسم  رد  مکاح  و  دوب . هدیدن  وا  زا  یـسک  ردپ ، گرم  زا  سپ  هک  يدنخبل  دز ، دـنخبل  دـننک ، نانچ 

ارم ندب  يدوزب ، دیـشک و  اجک  هب  نم  راک  هک  ینیبیم  تفگ : سیمع  تنب  ءامـسا  هب  دـش و  رامیب  تخـس  همطاف  هک : هدرک  تیاور  سابع 
، ماهدـید هشبح  رد  هک  تروص  نامه  هب  یتوباـت  وت  يارب  هک  مدوخ  ناـج  هب  تفگ : ءامـسا  درک . دـنهاوخ  لـمح  تخت  يور  رب  اراکـشآ ،

يور رب  اهنآ  زا  تفرگب و  ار  تخرد  كزان  رت و  ياههکرت  ءامـسا ، دـهد ، ناشن  يو  هب  ار  نآ  ات  تساوخ  وا  زا  همطاف  درک . مهاوخ  هدامآ 
شقن شنابل  رب  تیاضر  زا  يدنخبل  نآ ، ندید  اب  همطاف ، دیوگ : ءامسا  دش ، هتخاس  هک  دوب  یتوبات  نیتسخن  نیا ، و  تخاس . یتوبات  تخت ،
همطاف مشخ  دروم  هک  اهنآ  زا  سک  چیه  هکنآ : موس  میدوب . هدـیدن  نادـنخ  ار  وا  زگره  هحفـص 249 ] ردپ [ ، زا  سپ  هک  یلاح  رد  تسب ،

، ادـخ لوسر  طونح  يهدـنامیقاب  اب  ات  دومن ، تیـصو  زین  دوش و  نفد  هنابـش  ات  درک ، شرافـس  دـنیامنن و  ادـیپ  روضح  وا  هزانج  رب  دـندوب ،
نانز زا  کی  ره  هب  هک  درک  تیـصو  دـنیوگ : زین  دـنزاسن و  هنهرب  ار  وا  هداد و  لـسغ  نهاریپ ، ریز  زا  هدیـشوپ و  ار ، وا  نت  ددرگ و  طونح 

. دینادرگ صوصخم  دوخ ، يهداز  رهاوخ  هماما  يارب  ار  دوخ  ثاریم  زا  یشخب  دوش و  هداد  هرقن  هیقو  هدزاود  مشاهینب  نانز  ادخ و  لوسر 
درازگ و زامن  وا  رب  دوخ  هنع ، هَّللایضر  ماما  دش و  هدرپس  كاخ  هب  [ 91  ] عیقب ناتسروگ  رد  هنابش  ارهز ، ترضح  تیصو ، بسحرب  يراب ،

تکرش باحصا ، زا  یناگدیزگرب  زج  هب  مسارم ، نیا  رد  سک  چیه  ارهز ، شرافـس  هب  انب  زین  دومن و  نفد  اریو  دمآدورف و  وا  ربق  رد  دوخ 
یخلت هب  شناوارف  ياهیبوخ  زا  دومن و  زاغآ  نخس  وا  اب  هودنا  ترـسح و  رپ  یلد  اب  و  داتـسیاب ، ارهز  ربق  نیلاب  رب  یلع  هاگنآ ، دندشن . هداد 

ادخ و يوس  زا  یمالس  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالس  : » تفگ درک و  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ربق  يوس  ور  نآ ، زا  سپ  درک و  دای 
زورب اهبـش  وت ، زیزع  هعقب  رانک  رد  اهکاخ و  ریز  رد  اـت  هدـمآ  هدومن ، لزنم  تراـنک  رد  هدـمآ و  ترادـیدب  نونکا ، هک  ترتخد  بناـج  زا 

، میدنمورین تبالـص و  هتفرگ و  شهاک  وت ، يهدیزگرب  رتخد  كوس  رد  مییابیکـش  ادـخ ، ربمایپ  يا  دـیدرگ ! قحلم  وت  هب  دوز  هچ  دروآ و 
اهنت وت  نادقف  نیگمهـس  هودـنا  اب  هاکناج ، هحفـص 250 ] تبیـصم [  ییادـج و  نیا  هسیاقم  اما  تسا ، هداـتفا  یناوتاـن  هب  تبیـصم ، نیا  رد 

قح هب  هدوشگرپ و  ماهنیـس  ولگ و  يدوگ  نایم  رد  تناور  مداهن و  ربق  هرفح  رد  ار  وت  دوخ ، تسدب  نم ، هک  تسا  نم  رطاخ  یلـست  يهیام 
ناگورگ دش و  هدنادرگزاب  هعیدو  هک  يرآ  میاهدـندرگزاب ، وا  يوسب  زین  میدـنوادخ و  نآ  زا  ام ، هک  نوعجار ) هیلا  انا  هَّللا و  انا  ، ) تسویپ

تیشم هک  ماگنه  نآ  ات  تفکش ، دهاوخن  ياهراتـس  نم ، ياهبـش  رد  رگید  دریگیمن و  ینایاپ  نم  هودنا  رگید  نکیل  دمآ ، هتفرگ  سپ  زاب 
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ندرک درخ  يارب  وت  تما  هنوگچ  هک  تفگ  دهاوخ  زاب  وت  هب  ترتخد  کنیا  دهد ، ینکس  ياهتسشن ، نآ  رد  وت  هک  هناخ  نامه  هب  ارم  ادخ 
، يدوب ناشیا  نایم  رد  هک  اهنامز  نآ  زا  زونه ، رخآ  نک . لاوس  يو  زا  هداـتفا ، هچ  ره  زا  اـمن و  شـسرپ  وا  زا  وکین  دـندش ، تسدـمه  وا ،

عادو ار  امش  هک  سک  نآ  زا  یمالس  رتخد ، ردپ و  امش  رب  مالـس  لاح ) رهب  يراب و  . ) یتشادن يرـسپ  دنزرف  هک  وت  رخآ ، هتـشذگن ، يزیچ 
نآ زا  هن  مزیخیمرب ، رگا  تسا و  تمالم  زا  هن  مدرگیمزاب ، امش  دزن  زا  رگا  هک  یگتسخ  يور  زا  هن  نابز و  رس  زا  هن  اما  یمالس  دنکیم ،

.« دشاب مینامگدب  هداد ، ناگدنبیکش  هب  دنوادخ  هک  ياهدعو  هب  تبسن  هک  تسا 

ارهز كوس  رد  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  هودنا 

ییاهنت و تشحو  ناهگان  اما  تشگزاب ، هناخ  هب  تخادرپب ، ارهز  دوخ ، زیزع  رسمه  نیفدت  مسارم  زا  هنع ، هَّللایـضر  یلع  ام ، رورـس  نوچ 
ایندـلا للع  يرا  دومن : ءاشنا  ار  اهتیب  نیا  تساخرب و  وا  زا  دـیدش  یعزج  هک  دیـشکورف  دوخ  رد  ار  شدوجو  نانچ  بوبحم ، زا  ییادـج 

لیلد دمحا  دعب  امطاف  يداقتفا  نا  لیلق و  قارفلا  نود  يذلا  لک  هقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل  لیلع  تامملا  یتح  اهبحاص  هریثک و  یلع 
رادیدب زور ، ره  هک  داهن  ياج  هب  هدیدنسپ  یمسر  هار و  هدیمح و  یتنس  نتـشیوخ ، زا  ماما ، هحفص 251 ] [ . ] 92  ] لیلخ مودی  نا ال  یلع 

ربق يور  رب  ار  نتـشیوخ  دش و  باتیب  تخـس  دوب ، هتفر  وا  تبرت  رادیدب  هک  زور  کی  ات  تفریم ، ارهز  دوخ ، نابرهم  رـسمه  زیزع  دقرم 
ایدانم بیجت  کلام ال  ربق  ای  یباوج  دری  ملف  بیبحلا  ربق  املسم  روبقلا  یلع  تررم  یلام  دناوخب : ار  راعـشا  نیا  تسیرگب و  رایـسب  دنکفا و 

مـسارم رد  دـندرک و  نفد  هنابـش  شتیـصو ، بسح  رب  ار  ارهز  میدرک ، داـی  نیا  زا  شیپ  هک  يروـط  هب  [ . 93  ] بابحالا هلخ  يدـعب  تللما 
، دنتفای یهاگآ  همطاف  گرم  زا  ناناملسم  هک  ادرف  یلو  دنتشادن ، روضح  هباحص  زا  ناگدیزگرب  ماما و  نایگژیو  زا  يدادعت  زج  وا ، نیفدت 
زا هلان  دـیدرگن . نکمم  همطاف  تبرت  صیخـشت  نایم ، نآ  رد  دـندید و  روگ  لهچ  تروص  اـجنآ ، رد  دنتفاتـش و  عیقب  ناتـسروگ  يوس  هب 

ياـج هب  يرتـخد  اـهنت  زج  اـم ، ناـیم  رد  ربماـیپ  هک  دـنتفگیم  دوخ  اـب  و  دوشگ ، تمـالم  هب  ناـبز  يرگید  رب  سک  ره  تساـخرب و  مدرم 
كاپ تبرت  کنیا ، دبای و  روضح  شزامن  هزانج و  رب  هک  تفاین  ار  نآ  قیفوت  یسک  دندرپس و  شکاخ  هب  تفر و  ام  نایم  زا  زین  وا  ، دراذگن

نآ رب  مدرم  هتفای و  ار  همطاف  هزانج  ات  دـننک ، شبن  ار  اهربق  ناناملـسم ، زا  ینانز  هک  دـنداد  نامرف  روما  ءایلوا  هدـنام ، هدیـشوپ  ام  رب  زین  وا 
زا شیاهمشچ  هک  هنوگ  نادب  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  نیگمشخ  دیسر ، یلع  ماما  هب  ربخ  نیا  نوچ  دننک ، ترایز  ار  وا  كاخ  دنرازگ و  زامن 

راقفلاوذ رب  دیشوپب و  درکیم ، نت  رب  مشخ  ماگنه  هب  هک  يدرز  سابل  دوب ، هتسج  نوریب  شندرگ  ياهگر  هدیدرگ و  خرس  بضغ ، تدش 
نب یلع  نیا ، دنتفگیم : رگیدکی  اب  مدرم  دوب ، هدنکفا  هیاس  همه  رـس  رب  يدج  رطخ  دمآ ، عیقب  هب  نیگمهـس ، تلاح  نیدـب  هدومن و  هیکت 

هحفص دوش [ ، ور  ریز  اهربق  نیا  زا  یگنس  رگا  هک  تسا  هدرک  دای  دنوادخ  هب  نارگ  دنگوس  هدمآ و  نیگمـشخ  نینچ  هک  تسا  بلاطیبا 
نیگمـشخ نینچ  هک  هدـش  هچ  نسحلاابا ، اـی  تفگ : تفر و  وا  دزن  ناـشیا  زا  یکی  هکنآ  اـت  دـهن . ناـمدرم  ناـیم  رد  گرم  ریـشمش  [ 252

وا تفرگب و  گنچ  رد  ار  وا  نابیرگ  ماما ، میرازگ ، زامن  نآ  رب  ات  ددرگ ، شبن  شاهزانج  هتفاکـش و  همطاف  ربق  دیاب  هک  ادخ  هب  ياهتـشگ ؟
هب لاح  مدرک ، رظنفرـص  دوخ  قح  زا  دندرگ ، دترم  مدرم  ادابم  هکنآ  سرت  زا  نم ، تفگ : تفوک و  شنیمز  رب  داد و  ناکت  تدـش ، هب  ار 
ره دینک ، يزارد  تسد  روبق  نیا  هب  تناتـسود  ای  وت و  رگا  تسوا ، تردق  هضبق  رد  یلع  ناج  هک  ییادـخ  هب  دـینکیم ؟ تناها  همطاف  ربق 
ای تـفگ : يرگید  نـک . ناـنچ  یهاوـخیم ، رگا  یناد ، دوـخ  لاـح  دوـمن ، مهاوـخ  باریـس  ناـتنوخ  زا  ار  نـیمز  دـیدرت ، چـیهیب  هـنیآ و 

، یـشابن لیام  وت  هک  يراک  زگره  اـم  هک  نک  شدازآ  رادرب و  وا  زا  تسد  شرع ، دـنوادخ  قح  هب  ادـخ و  لوسر  قح  هب  ار  وت  نسحلااـبا ،
. ] دنتـشگنزاب مه  درگب  راک ، نآ  يارب  رگید  دندش و  هدـنکارپ  مدرم  تخاس و  شیاهر  یلع  هک  دوب  تروص  نیدـب  داد و  میهاوخن  ماجنا 

هحفص 253]

تسا هدش  تیاور  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  زا  هک  ییاهاعد 
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هراشا

ام ادـبا  ینفاـع  ینرتسا و  ینتقزر و  اـمب  ینعنق  مهللا  : » تسا يورم  اـهنع  هَّللایـضر  ارهز  ترـضح  زا  ءاـعد  نیا  تاوعدـلاجهنم  باـتک  رد 
ینع یفاک  مهللا  الهـس  ارـسیم  هلعجاـف  یلع  هتردـق  اـم  یلردـقت و  ملاـم  بلط  یف  ینتفت  ـال  مهللا  ینتیفوت  اذا  ینمحار  یلرفغا و  ینتیقبا و 

كرفغتسا و ال انا  ینبذعت و  هب و ال  یل  تلفکت  امب  ینلغتش  هل و ال  ینتقلخ  امل  ینغرف  مهللا  کتافاکم  ریخ  یلع  همعن  هل  نم  لک  يدلو و 
امل بنجتلا  کیـضری و  امب  لـمعلا  کـتعاط و  ینمهلا  یـسفن و  یف  کـناش  مظع  یـسفن و  یف  یـسفن  لـلذ  مهللا  کلئـسا  اـنا  ینمرحت و 
لک بر  انبر و  مهللا  :» دوب هدومرف  میلعت  وا  هب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  شردپ  هک  ییاعد  کنیا  و  نیمحارلا ». محرا  ای  کطخسی 

ییش و کلبق  سیلف  لوالا  تنا  اهتیصانب  ذخآ  تنا  هباد  لک  رش  نم  کبذوعا  يونلا  بحلا و  قلاف  ناقرفلا  لیجنالا و  هاروتلا و  لزنم  ءییش 
هیلع و هتیب  لها  یلع  دمحم و  یلع  لص  ییش  کنود  سیلف  لطابلا  تنا  ییش و  کقوف  سیلف  رهاظلا  تنا  ییش و  كدعب  سیلف  رخالا  تنا 

هَّللا یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسلوقنم  ءایحا  رد  و  نیمحارلا ». محرا  ای  رما  لک  یلرـسی  رقفلا  نم  یننغا  نیدـلا و  ینع  ضقا  مالـسلامهیلع و 
مهللا ال ثیغتسا  کتمحرب  مویق  ای  یح  ای  : » یناوخب هکنآ  درک ، مهاوخ  وتب  هک  یشرافس  ینکن  شوگ  ارچ  همطاف ، ای  دومرف : ملـس ، هیلع و 
وا زا  تفر و  ردـپ  دزن  يزور  همطاف ، هک : هدـمآ  راکفالاضور  رد  و  هلک ». یناش  یل  هحفص 254 ] حلصا [  نیع و  هفرط  یـسفن  یلا  ینلکت 

یـشتآ دمحم ، ياههناخ  رد  هک  تسا  زوریـس  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  مسق  دومرف : يو  هب  ترـضح  نآ  تساوخ ، يزیچ 
هوقلاذ ای  نیرخالا و  رخآ  ای  نیلوالا و  لوا  ای  : » وگب تسا ، هدرک  میلعت  ارم  لیئاربج  هک  مهدیم  دای  وت  هب  هملک  جنپ  نکیل  هدـشن ، هتخورفا 

مدرم ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  اهنع ، هَّللایـضر  همطاف  زا  زین  و  انتجاح » ضقا  اننغا و  نیمحارلا  محرا  ای  نیتملا و 
نآ میامن . تکرـش  داهج  رد  ات  متـساوخ ، وا  زا  مه  نم  درمـشیمرب ، ناشیا  يارب  ار  نآ  تلیـضف  درکیم و  بیغرت  ضیرحت و  داهج  هب  ار 
نز درم و  چیه  دشاب ، هتشاد  ناوارف  رجا  تسا ، كدنا  هکنآ  نیع  رد  هک  منک ، ییامنهار  يزیچ  هب  ار  وت  هک  يراد  تسود  دومرف : ترضح 
زج حورلا » هکئالملا و  بر  سودـق  حوبـس  : » دـناوخب هبترم  جـنپ  کی  ره  رد  درازگب و  هدجـس  ود  رتو ، زاـمن  زا  سپ  هک  تسین  یناملـسم 
نآ رد  رگا  دـیامرفیم و  باجتـسم  ار  شیاعد  دزرمآیم و  ار  شناهانگ  يهمه  دادرب ، هدجـس  زا  رـس  يو  هک  نآ  زا  شیپ  دـنوادخ  هکنآ 

تاقالم هب  نوچ  هک  یهاوخیم  رگا  تفگ : ناملس  هب  ارهز  ترضح  هک  تسا  لوقنم  تسا . هدرپس  ناج  نادیهش  نوچ  مه  درذگرد ، بش 
يذـلا هَّللا  مسب  رونلا  هَّللا  مسب  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  : » امن تبقارم  تبظاوم و  اعد  نیا  هب  دـشابن ، نیگمـشخ  وت  رب  يدیـسر ، راگدرورپ 

وه يذـلا  هَّللا  مسب  رونلا  نم  رونلا  قلخ  يذـلا  هَّللا  مسب  رودـصلا  یفخت  اـم  نیعـالا و  هنئاـخ  ملعی  يذـلا  هَّللا  مسب  نوکیف  نک  یـشل  لوـقی 
ترضح هک  ییاعد  کنیا  و  روبحم ». یبن  یلع  روطسم  باتک  یف  رودقم  ردقب  روطـسلا  یلع  رونلا  لزنا  يذلا  هَّللا  مسب  روکذم  فورعملاب 

« هاجر نم  ءاجر  عطقی  هاعد و ال  نم  بیخی  هرکذ و ال  نم  یسنی  يذلا ال  هَّللدمحلا  : » دومن میلعت  هنع  هَّللایضر  نسح  دوخ  دنزرف  هب  همطاف 
هحفص 255] دنهاوخب [ . دنوادخ  زا  دنهاوخ ، هچ  ره  اعد ، نیا  زا  سپ  و 

ارهز ترضح  نارعاش و 

زا همجرت  هب  نالعـش ، يواص  خیـش  همالع  هک  دـشاب  يرعـش  مشخب ، نایاپ  نآ  اب  ار  دوخ  باـتک  تسا ، راوازـس  هک  یلـصف  نیرتهب  دـیاش ،
ینب حیـسملا  بسن  تسا . هدورـس  اهنع ، هَّللایـضر  ارهز  ترـضح  تلیـضف  تبقنم و  رد  یناتـسکاپ ، لابقا  دمحم  دنمجرا ، رعاش  يهدیـصق 

یه نم  جوز  یه  نم  تبن  یه  اهالعا  امف  همطاف  دهم  یف  علاطم  ثالث  نم  قرـشی  دجملا  اهارکاذ و  يدـملا  لوط  یلع  تیقب  هریـس  میرمل 
لامآلا هبعک  نیملاعلل و  همحر  یه  اهاده  مورت  اذا  بوعشلا  يداه  یفطـصملا  نیع  رون  نم  هضم  مه و  اهابا  راخفلا  یف  ینادی  اذ  نم  نمما 
اهلالح دیدج  یف  سـشیارعلا  لثم  هدیدج  هایحلا  خیرات  داعا  اهایحا  یلبلا  دعب  هناک  هحورب و  ماینلا  رطفلا  ظقیا  یه  اهارخا  یف  ایندـلا و  یف 

خوک هناویا  اهاجد  روطس  وحمی  لقیصب  تالکشملا  یمری  هَّللا  نصحب  دسا  اهاحض  دنع  سمشلا  قوفی  جات  یتاله »  » هروسب همطاف  جوزلو 
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مائولا و هرئاد  بطق  داهجلا و  هلفاق  ریماف  اـهاوس  تارینلا  یف  اـهبجنی  مل  نانـصغامن  همطاـف  ضور  یف  اـهایت  هنیمیب  ادـغ  فیـس  هئارث  زنک  و 
اهالع و نسح  اهتفلا و  مامار  ایدلا  یف  حبـصا  مث  هفالخلا  كرت  اهارع  لحی  اهقرفت  یـسما  امدعب  هعامجلا  ناص  يذـلا  نسح  اهانبا  داحتالا 

هیرح اوملعت  اهاجدـب و  تملظلا  ثداوـحلا  اذا  نیـسحلا  نم  نیقیلا  ير  اوـملعتف  اهادـنا  اـم  هلثاـمم و  یکزا  اـماربالا  رارحـالا و  یف  نیـسح 
اذا مهف  تاهمالا  الا  ءابنالا  هریسام  اهافص  اهنسح و  رهاوجلل  ءایضلا و  سمشلل  ندلی  تاهم  الا  اهادن  باجا  دق  نیـسحلا و  ربص  نم  نامیالا 

کلتل تقر  اهباحر  فلخ  جاتحملا  اکـش  امل  اهاطخ  رینملا  رمقلا  مسرتی  هودـق  تاـهم و  ـالل  هوسا  یه  هحفـص 256 ] اهادص [  یقرلا  اوغلب 
لانت نا  بکاوکلا  ینم  هلالج و  سدق  رانلا  باهت  رون  اهاودج  نم  كادن  نیا  بحـس  ای  اهرامخ  نهرب  هذقنتل  تداج  اهاوکـش  یف  سفنلا 
تلب اهاحر  ریعـشلا  یلع  ریدت  اهدی  امنیب  کبر  يآ  ددری  اهمف  اهاضر  میرکلا  جوزلا  اضر  تار  اهءاذغ و  لیمجلا  ربصلا  نم  تلعج  اهایض 

رما دـنع  یفوق  الول و  اهابر  نانجلا  یف  يوری  لطلاک  اهعمد  عفری  شرعلا  وحن  لیربج  اهاوقت  نم  اهتیـشخ و  لوط  نم  اهعمد  یلال  اـهتداس  و 
نابز هب  لصا ، رد  هدیصق ، نیا  اهارث  بیط  تالبقلاب  ترمغ  اهحیرض و  لوح  فاوطتلل  تیضمل  اهادف  نحن  هتعرـش و  دودح  یفطـصملا و 

، تبـسن هس  زا  زیزع  یـسیع ، تبـسن  کی  زا  میرم ، مجرتم . میزادرپیم -. نآ  جرد  هب  لـیذ  رد  اـنیع ، همجرت ، ياـج  هب  اـم  تسا و  یـسراف 
يوناب دیرفآ  نیئآ  هزات  راگزور  دـیمد  یتیگ  رکیپ  رد  ناج  هکنآ  نیرخآ  نیلوا و  ماما  نآ  نیملاعلل  همحر  مشچ  رون  زیزع  ارهز ، ترـضح 

قشع راگرپ  زکرم  نآ  ردام  وا  ناماس  هرز  کی  ماسح و  کی  وا  ناویا  ياهبلک  هاشداپ و  ادخ  ریش  اشگلگشم  یـضترم  یتاله  رادجات  نآ 
جات رس  رب  دز  اپ  تشپ  نیک  راکیپ و  شتآ  دنیشن  ات  ممالا  ریخ  تیعمج  ظفاح  مرح  ناتـسبش  عمـش  یکی  نآ  قشع  رالاس  ناوراک  نآ  ردام 

نیـسح زا  زومآ  تیرح  قح ، لـها  نیـسح  زا  زوس  یگدـنز ، ياون  رد  ناـهج  رارحا  يوزاـب  توق  ناـهج  راربا  يـالوم  رگد  نآ  نیگن و  و 
شلد یجاتحم  رهب  لوتب  لماک ، هوسا  ار ، ناردام  لوتب  لصاح ، ار  میلـست  عرزم  تاهما  زا  افـص  قدص و  رهوج  تاهما  زا  اهدـنزرف  تریس 

يهدرورپ بدا  نآ  شرهوش  ياضر  رد  شیاضر ، مگ  شربناـمرف  یـشتآ  مه  يرون و  تخورف  ار  دوخ  رداـچ  يدوهی ، اـب  تخوس  هنوگنآ 
مه نیمز  زا  لیربج  دیچ  رب  وا  کشا  زامن  نامادب  يدناشفا  رهوگ  زاینیب  نیلاب  وا ز  ياههیرگ  ارـس  نآرق  بل  نادرگ و  ایـسآ  اضر  ربص و 

یمدـیدرگ تیبرت ش  درگ  هنرو  تسا  یفطـصم  بناـج  ناـمرف  ساـپ  تساـپ  ریجنز  قـح  نییآ  يهتـشر  نیرب  شرع  رب  تخیر  منبـش  وـچ 
اوقاذا هیخا و  یف  دمحا  دـهع  اوکرت  دـیوگیم : ارهز ، هیثرم ، رد  ير ، زا  مظاک  خیـش  زین  و  هحفص 257 ] یمدیـشاپ [  وا  كاخ  رب  اهدجس 

ای تئاج  موی  اهابرق  یف  ءارهزلا  ظفح  ریغ  ارجا  هلاسرلل  هَّللاری  مل  اهالو  لبحب  مصعتسم  ریغ  وجنی  سیل  یتلا  هورعلا  یه  اهاجشا و  ام  لوتبلا 
تداک بولقلا و  اهل  تنامطاف  اهاوکش  نم  زتهت  یساورلا  يوکش و  هَّللا  یلا  تکتـشا  تعدف و  اهاکب  لاطا  ام  دجولا  نم  مهیلا و  باصملل 
لیلجلا هضور  نم  نحنژ  انیف  هَّللاوبقار  موقلا  اهیا  اهاکح  هب و  یفطـصملا  تکح  باطخ  متا  یف  موقلا  ظعت  اـهاوح  نمم  داـقحالا  لوزت  نا 

سیل یتلا  انئاضاب  اهانب و  ءامسلاو  ضرالا  حطـس  اناضر  فطل  انراثاب و  لب  اهارب  ام  اهدوجو  انهرک  ول  رـس  تاومـسلا  يراب  نم  نحن  اهانج 
هنم نودـتهملادری  ضیف  بیغلا  نئازخ  نم  انل  اهاوثم و  اومرکاف  مکیف  هللا  نیدرعاشم  اننا  اوملعا  اهانـس و  نم  توح  ام  بهـشلا  توح  وبخت 

انادع نجس  میحجلا  كاذک  اهآرم و  انبزح  ریغ  يری  اهووذ ال  نحن  انل و  راد  یه  اهادها  هیده  انیلا  هَّللا  نم  یهف  نانجلا  اوم  ورت  نا  اهاده 
هذه اهاعدا  هندل  نم  ثیداحاب  واز  یثارت  ینع  يوزی  فیک  اهاوز  اهوبا  اهثیراوم  نع  یبن  تنب  يا  سانلا  اهیا  اهانکس  مهرشح  موی  مهبسح 

مکلتوان الوم  کلذـب  انـصوی  مل  فیک  اهابرق  یف  دابعلل  لماش  رما  هَّللا  مکیـصوی  ینعمب  اهاوحف و  اقطان  ثیراوملاب  اهورت  اهولاساف  بتکلا 
هحفص اهاطخ [  بیصن  یکل  ملع  دعب  ایاربلا  یف  انلضا  هارت  وا  اهادهف  يدهلا  یه  تقحتـسا  ءادتها و  قحتـسن  انآر ال  له  اهاصوا  اننود  نم 

ارـس نفدت  روم  الا  يالو  اهادرو  اهعانق  انم  ناک  ادوخ  هقالخلا  نم  متبلـس  دق  اهادا  باتکلا  یف  هَّللا  بجوا  اقوقح  انومتعنم  دق  مکلام  [ 258
سدق يا  يوثم  سانلا  اهل  يری  توث ال  اهاوج و  نم  هصغ  رهدلا  مف  یف  ادجو  سانلا  مظعا  یه  تضمف و  اهارث  یفعی  یفطـصملا و  هعـضب 

زا هک  ارهز  هچ  ندرب و  رطاخ  زا  دوب ، هدراذگ  شرادرب  يهرابرد  ناناملـسم )  ) ناشیا ابادخ  لوسر  هک  يرارق  دـهع و  ینعی : اهاوثم  همـضی 
نامـسیر هب  دـنز و  گنچ  يزیچ  هب  نآ  زج  هب  هک  سک  ره  تسا و  قح  هب  لاصتا  يهتـشر  اهنت  هک  ییوناب  دـنتخیر . همطاف  ماک  رد  هودـنا 
شاهیرذ دروم  رد  همطاف  تیاعر  زج  هب  يزیچ  ار ، ربمایپ  تلاسر  شاداپ  دنوادخ ، دـید . دـهاوخن  يراگتـسر  يور  دزاین ، تسد  وا  تیالو 
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هک هاگنآ  تسیرگب ! رایـسب  هچ  هودنا  تدش  زا  دـش و  مدرم  رـس  رب  هچ  هک  دـمآرد  سلجم ) هب   ) هک يزور  نآ  زا  خوآ  تسا . هدادـن  رارق 
يو راتفگ  زا  اهلد  دـندیزرلب . وا  تیاکـش  زا  میظع ، ياـههوک  هک  ناـس  نآ  درک ، زاـغآ  هوکـش  دوخ  يادـخ  هب  تشادرب و  اـعد  هب  تسد 

دوجو اـب  هک  ناـس  نآ  داد ، زردـنا  دوخ ، يـالاو  نانخـس  اـب  ار  مدرم  دور . نوریب  اههنیـس  زا  اـههنیک ، هک  تفریم  دـنتفریذپیم و  شمارآ 
تـشهب غاب و  هک  دـیزیهرپب ، ام ، زا  تیاعر  رد  ار ، يادـخ  مدرم ، يا  تفگ :) . ) دروآ اهرطاخ  هب  ار  ادـخ  ربماـیپ  نانخـس ، نآ  اـب  شیوخ و 

هب هک  يرآ ، دیرفآیمن . ار  اهنآ  دنوادخ ، میتساوخیمن ، رگا  هک  مییاهنامـسآ ، قلاخ  يوس  زا  هَّللارـس و  ام ، میاهویم . هلزنم  هب  ار ، دـنوادخ 
هک تسام ، یندشان  شوماخ  رون ، اب  و  دیدرگ . هتـشارفارب  هحفص 259 ] اهنامـسآ [  هدرتسگ و  نیمز  هک  دوب  ام  يدونـشخ  يارب  ام و  رطاخ 
رد تمظع  مارتحا و  هب  هک  دیاب  سپ  امـش ، نایم  رد  ادخ ، نید  رهاظم  مییام  هک  دـینادب ، مدرم ) يا  . ) دـنراد وترپ  رون و  یکلف ، ياهباهش 
يا . ) دـنباییمزاب نآ  زا  شیوخ  تیادـه  ناگتفایهر ، دـسر و  یـضیف  ار  ام  مد ، ره  راگدرورپ ، ترـضح  ناهنپ  ياههنیجنگ  زا  دـیرگنب . ام 

هناخ و تشهب ، يرآ ، تسا  هدرک  ام  هیده  ار  نآ  دنوادخ  تسام و  نآ  زا  تشهب ، هک  دینادب  دیراد ، رـس  رد  تشهب ، يهشیدنا  رگا  مدرم )
نادـنز خزود ، زین ، و  داد . دـهاوخن  تسد  نا  رادـید  ار  یـسک  ام ، يهتـسد  بزح و  زج  هک  میاهناخ ، نآ  نابحاص  ام  تساـم و  يهناـشاک 

زا ار  وا  ردـپ ، هک  دیـسانشیم ، ار  يربمایپ  رتخد  مادـک  مدرم ، يا  درک . دـهاوخ  ناشتیافک  اج ، نامه  زیخاتـسر ، زور  هک  تساـم  نانمـشد 
نیا دومن ؟ عونمم  مورحم و  ردـپ  ثاریم  زا  ارم  دوخ ، یلعج  ثیداحا  اـب  درم ، نآ  هنوگچ  هک  دـیدید ) ( ؟ دـشاب هدرک  مورحم  دوخ  ثاریم 
دراد ماع  ییانعم  هَّللا » مکیصوی   » هیآ رخآ  دیوگ . ناتخساپ  تحارص  هب  ات  دینک ، شسرپ  ار  ثاریم  هلاسم  نآ ، زا  مسا ، نآرق )  ) ادخ باتک 

هیصوت شرافـس و  ثاریمب  ار ، امـش  دنوادخ ، هک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسادخ . ناگدنب  يهمه  يارب  نادنواشیوخ  ثاریم  مکح  لماش  و 
تفای و راوازس  نآ  هب  ار  نارگید  دیدن و  تیاده  يهتسیاش  ار  ام  ادخ ، ربمایپ  هک  دینکیم  روصت  میـشاب ؟ جراخ  مکح ، نآ  زا  ام  اما  دنک ،

اطخ شزغل و  هحفـص 260 ] هب [  ات  تشاذـگاو ، یهارمگ  هب  قلخ  ناـیم  رد  ار  اـم  هتـسناد ، ترـضح ، نآ  هکنآ ، اـی  دومرف ؟ ناـشییامنهار 
، ابیز یسورع  نوچ  ار ، تفالخ  امـش ، دیاهدرک ؟ تعنامم  هداد ، رارق  ام  يارب  دوخ ، باتک  رد  دنوادخ  هک  یقوقح  زا  ارچ  رخآ ، میتفوارد ؟

بارت رثا  دـش و  هدرپس  كاخ  هب  ناهنپ  یفطـصم ، نت  يهراپ  ببـس  هچب  ارچ و  دوب . ام  زا  مه  وا  ءادرو  هعنقم  هک  یلاح  رد  دـیتفرگب ، ام  زا 
كاخ و یـسک  اما  دـش ، ناهنپ  كاخ  هب  دوب . سک  ره  زا  رتنیگهدـنا  هک  تسب ، رب  هدـید  ناهج  زا  یلاـح  رد  وا ، تفر ؟ ناـیم  زا  شکاـپ 

دان لوتبلاب و  ذل  دیوگ : یمهف  دمحا  داتـسا  زین  و  تسا ! هتفرگرب  رد  ار ، یتراهط  سدـق و  هچ  وا ، هاگمارآ  هک  اتفگـش  تخانـشن ، ار  شربق 
هورذلا یف  امس  قلخ  یلع  ترطف  هیسنا  هیروح  ءافنحلا  هلیلس  لوسرلا  تنب  اهناف  ءاوللا  همطافل  عفرا  ءاعدب و  هفیخ  کبرل  عرـضا  ءارهزلاب و 

اهنا قیالخلا  دهش  ءاضر  ماقم  یف  یضری  هَّللاو  مطاف  بضغت  نیح  بضغی  هَّللاو  ءانسب  یهدزت  همایقلا  موی  اهنا  نیملاعلا و  ءاسن  تقاف  ءایلعلا 
اهب انل  هنج و  هاصعلا و  یف  هعافـشلا  اهل  ءارـضلا و  نم  یناعلا  هریخذ  همـصع و  هاجنلل و  هلیـسولا  یه  ءاواللا و  نم  اـنل  ذاـیللا  یه  همیرکل و 

رد امن و  دادمتـسا  وا  زا  نز و  لوتب  نماد  رد  لسوت  تسد  : » ینعی ءادعـسلا  عم  مهب  ریـصن  یتح  اهلـسنب  اهب و  انعفنی  هَّللاـف  ءاـقل  مویل  یفلزلا 
 ] رتخد تسوا  هک  يزارفارب ، ناهج  رد  ار ، همطاف  تمرح  تمظع و  مچرپ  هک  دـیاب  نک . دای  يراز  عرـضت و  هب  ار  دوخ  راـگدرورپ  ءاـعد ،

، دوجو هطقن  نیرتیلاـع  رد  هک  ـالاو  يرهوگ  اـب  یناـسنا ، ياهتـشرف  تسوا ، یتیگ . ناتـسرپقح  هلالـس  تسوا  ادـخ و  لوسر  هحفص 261 ]
مـشخ زا  يادـخ ، هک  يرآ ) . ) دـباتیم اـج  همه  هب  وا  زا  وترپ ، رون و  تماـیق ، زور  هک  یتـیگ ، ناـنز  يهمه  زا  رترب  تسوا ، هدـش . هتـشرس 

مه تسام . ءاجلم  هانپ و  اهالب ، رد  هک  تسوا  دنیوا و  يراوگرزب  هاوگ  همه  شنیرفآ ، تسا . دونشخ  شیدونشخ ، رد  نیگمـشخ و  همطاف ،
ناراکهانگ هک  تسوا ، تسا . یگدنامرد  تدـش و  ياهزور  يهریخذ  هک  تسوا ، مه  تسام و  يراگتـسر  تاجن و  يهلیـسو  هک  تسوا ،

دوجو تکرب  زا  دنوادخ  هکنآ  دیما  تسا . زیخاتسر  زور  رد  ام ، برقت  يهلیـسو  هک  تسوا ، دهد و  ناشیاج  تشهب  هب  دنک و  تعافـش  ار ،
نایاپ مییآرد ». ناتخبکین  هرمز  رد  ناشیا ، تیالو  هانپ  رد  هکنآ  ات  دشخب ، یبایماک  ار  ام  شنادنزرف ، وا و 

یقرواپ
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زج و  ) باعیتسا باـتک  [ 2 . ] دزاس ناتاهزیکاپ  كاپ و  دـیادزب و  تیبلها  امـش  زا  ار ، يدـیلپ  هک  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  هیآ : يهمجرت  [ 1]
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  [ 6 . ] ص 33 زنکلا ، باتک  [ 5 . ] ص 33 زنکلا ، باتک  [ 4 . ] ص 33 زنکلا ، بختنم  باتک  [ 3 . ] ص 38 موس ،)

سپ هفیلخ  ات  دیدرگ  لیکشت  رمع  رما  هب  هک  تسا  ییاروش  دوصقم ، [ 7 ...«. ] یسوم نم  نوراه  هلزنم  هب  ینم  تنا  یلع ...«  ای  دومرف : ملس 
نیا و  دز ، دـهاوخن  شاهنیـس  هب  در  تسد  هک  تسا  لیربج  وا  ینعی : [ 9 . ] ص 93 هقرحملا ،» قعاوصلا   » باـتک [ 8 . ] دـیامن نییعت  ار  يو  زا 

، درک دیابن  دـیدرت  لقن ، نیا  یتسردان  رد  [ 10 . ] دوریم راکب  دـشاب ، لوبق  دروم  تهج  ره  زا  هک  یـسک  دروم  رد  هحک  تسا  یلثم  هلمج ،
هجیدخ هکنآ  ات  دوبن . دیدرت  کش و  راچد  دوخ ، تلاسر  رما  راگدرورپ و  یحو  تلاصا  رد  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخلوسر ، هک  اریز 

رهب هدـمآ و  زین  ناوارف  هیرذ  دالوا و  ریثک و  ریخ  ینعم  هب  تشهب و  رد  تسا  يرهن  ماـن  رثوک  [ 11 . ] مجرتم دروآ . ردـب  تلاح  نآ  زا  ار  وا 
زامن تراگدرورپ  يارب  هنارکـشب )  ) سپ میدیـشخب  رثوک  وت  هب  ام  هک  انامه  تسا  نینچ  رثوک  يهروس  يهمجرت  هدـش ، دای  یناعم  زا  کی 

هیقر و بنیز و  هب  یفطصم و  رسپ  مساق  هب  ادنوادخ  : » ینعی [ 12 . ] دوب دهاوخ  بقعالب  رتبا و  وت ، نمشد  کشیب ، هک  نک  ینابرق  رازگب و 
مخزرود رـش  زا  امن و  مرک  نم  رب  میهاربا  هَّللادـبع و  موثلکما و  هب  و  اـمرف . لوبق  ار  مرذـع  ریذـپب و  دوخ  هب  ارم  هک  دـنگوس  ار  وت  همطاـف ،
نارتـخد زا  نت  ود  اـب  يو  هک  دوب  تبـسانم  نیا  هب  ناـمثع ، يارب  بقل  نیا  تسا و  روـن  ود  بحاـص  ینعم  هب  نیروـنلاروذ » [ » 13 . ] ناهراو
مینادیم هک  يروط  هب  و  دوبن ، انـشآان  یمان  بارعا  ناـیم  رد  همطاـف  ماـن  [ 14 . ] مجرتـم دوـمن . جاودزا  يرگید ، زا  سپ  یکی  ادـخلوسر ،

. تشاگن مدهاوخ  ردقنارگ  يوناب  نیا  يهرابرد  یحرش  ادخ ، تساوخ  هب  تشاد و  مان  زین  همطاف  زین  یلع  راوگرزب  ردام  بلاطوبا و  رسمه 
همطاف مسا  هب  دوب ، زین  ترضح  نآ  یعاضر  ردارب  لاح  نیع  رد  هک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مع  ءادهـشلادیس ، هزمح  رتخد  زین  و 

وا هب  اصخـش  هکیئاج  ات  تشادیم ، یمارگ  رایـسب  ار  يو  ادخ  لوسر  دوب . لضفلاما  شاهینک  دنتفگیم و  مه  هماما  ار  وا  دشیم و  هدناوخ 
تبارق و هوالع ، تشاد و  میظع  یتلزنم  ماقم و  شردپ  مه  دوب و  دنمجرا  یئوناب  دوخ  مه  هک  اریز  دومرفیم : شناسحا  درکیم و  تمدخ 

نب هملـس  يرـسمه  دـقع  هب  ار  يو  ادـخ  لوـسر  تشگیم . وا  هـب  تبـسن  فـطاوع  ناـنچ  زورب  بجوـم  ترـضح ، نآ  اـب  شیدـنواشیوخ 
نامز ات  هملـس  یلو  تشذگرد ، هماما  فافز ، یـسورع و  زا  شیپ  نکیل  دروآرد . دـندوب ، غلابان  لفط و  ود  ره  هک  نامز  نآ  رد  هملـسیبا ،

دومرف و تمحرم  یلع  هب  قربتـسا  زا  ياهقاط  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يزور  هک : دناهدروآ  دنام ، هدـنز  ناورم  کلملادـبع  تفالخ 
هیهت يرامخ  دوخ ، يارب  کی  ره  ات  دـیامن  میـسقت  دـندوب ، رادربمان  همطاف  مسا  اب  هک  وناـب  دـنچ  نآ  ینعی  مطاوف  ناـیم  ار  نآ  داد  روتـسد 

هب ار  هعطق  نیموس  دـسا و  تنب  همطاف  هب  ار  يرگید  ربمایپ و  رتخد  همطاف  هب  ار  یکی  درک ، شخب  تمـسق  راهچ  هب  ار  هقاط  نآ  یلع  دـننک .
تقیقح رد  دوب و  برح  نبرخص  نایفسوبا  هجوز  دنه  رهاوخ  هبتع ، تنب  همطاف  داد . هبتع  رتخد  همطاف  هب  ار  نیمراهچ  هزمح و  تنب  همطاف 

لفون نب  رمع  دـبع  نب  هظرق  يرـسمه  هب  وناب  نیا  دـشیم . بوسحم  شیبق  تاداس  زا  یکی  يو  ردـپ  دـمآیم و  باسح  هب  هیواعم  يهلاـخ 
، ناوناب نیا  زج  هب  دروآرد . شیوخ  يرسمه  هب  ار  هتخاف  وا  رتخد  هیواعم ، دیدرگ و  راوگرزب  بجین و  ینارتخد  نارـسپ و  ياراد  دمآرد و 
هب ءارهز  [ 16 . ] تسا هدننکادج  هدنرادزاب و  ینعم  هب  همطاف  مطاف و  [ 15 . ] فلوم دناهدوب : روهشم  فورعم و  همطاف  مان  اب  زین  رگید  ینانز 

عطق ینعم  هب  لتب  ردصم  زا  لوتب ، [ 18 . ] دریگ رارق  يرگید  يوگتفگ  فرط  هک  تسا  یـسک  هثدحم : [ 17 . ] تسا ناشخرد  نابات و  ینعم 
، هتخیرورف نیئاپ  هب  ات  شیاهوم  هداتـسیا ، هک  یمادنا  دـیپس  ینعی : [ 20 . ] دـشیم هدـناوخ  لوتب »  » بقل اب  زین  نارمع  تنب  میرم  [ 19 . ] تسا

یبش نانوچ  هایس  یئوم  ناشخرد و  نشور و  زور  دننامه  هدنبات  يراسخر  تسا . هتخاس  ناهن  دوخ  رد  ار  وا  یناوارف  زا  هک  نیکـشم  یئوم 
: تسا هدیـسرپ  هملـسما  هک  هدمآ  اجنآ  رد  هک  فالتخا  نیا  اب  هدومن ، لقن  ار  ثیدح  نیمه  هملـسما ، زا  يزیرقم  [ 21 . ] هـتخیر نآ  رب  هریت 

تلالد نیا  رب  روکذم ، تایآ  قایس  هب  هجوت  اب  قوف  تیاور  لقن ، نیا  نیاربانب  و  يرآ » :» هدومرف خساپ  ادخ  لوسر  و  متـسهامش ؟» زا  مهنم  »
زا موس  يهتسد  ددرگیم ، دای  موس  دنب  رد  هک  يروط  هب  دنشابیم و  زین  ربمایپ  نانز  نت ، راهچ  نآ  زا  هوالع  تیبلها ، زا  دوصقم  هک  دراد 

نینچ دمحم  لالدبوملا  فرـشلا  مانب  دوخ  باتک  رد  یناهنب  فسوی  هک  دوش  هتفگ  تسا  مزال  اج  نیا  رد  دندوب . هدیقع  نیمه  رب  نارـسفم 
نرکذا  » ات ایندلا » هویحلا  ندرت  نتنک  نا  کجاوزال  لق  : » دیامرفیم هک  اج  نآ  زا  ریهطت ، هکرابم  هیآ  دـعب  لبق و  تایآ  رد  رگا  هک : هدروآ 
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لبق و تبون  تسیب  ینعی  هتفر ، راکب  ثنوم  عمج  ریمـض  دروم ، ود  تسیب و  رد  هک  تشگ  دـهاوخ  مولعم  دوش ، تقد  نکتویب » یف  یلتی  ام 
، دشابیم تیبلها  ریهطت  هب  طوبرم  هک  هیآ  زا  تمـسق  نآ  رد  ینعی  هدـش  دای  تمـسق  ود  نآ  نایم  رد  هک  یلاح  رد  نآ ، زا  دـعب  تبون  ود 

قباطم زین  رکذم  ریامـض  نیا  هک  دوب  رتهب  دشاب  ربمایپ  نانز  اهنت  تیبلها ، زا  دوصقم  رگا  نیاربانب  و  تسا ، هدمآ  رکذـم  عمج  ریامـض  اهنت 
ءاقلا قسن  کی  اب  تسدـکی و  تایآ ، نیا  تارابع  هک  دوب  نآ  بسانم  هچ  تفریم ، راکب  ثنوم  عمج  تروص  هب  دـعب ، لبق و  تایآ  قایس 

ود ریمـض ، عون  ود  نیا  زا  هلالج » لج   » هدنیوگ روظنم  هک  درب  یپ  ناوتیم  دوشیم ، هدید  روکذم  ریامـض  رد  هک  توافت  نیا  زا  و  ددرگ .
زا ربماـیپ و  تاـجوز  تسا ، ثنوم  عمج  هغیـص  هب  نآ  ریامـض  هک  هلمج  زا  روظنم ، هک  ناـیب  نیدـب  تسا ، هدوـب  فـلتخم  صاخـشا  هتـسد 

. ددرگ هورگ  ود  ره  لماش  رگید ، ترابع  هب  دشاب و  تاجوز  نت و  راهچ  نآ  زا  معا  دوصقم  تسا ، رکذـم  عمج  نآ ، ریامـض  هک  ياهلمج 
یتیفرعم هب  هجوت  اب  نآ و  يدام  رهاظم  ایند و  هب  تبـسن  اهیلع ، هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تبغر  مدع  دهز و  ماقم  هب  هجوت  اب  [ 22 . ] فلوم

مـشچ اب  يو  هک  درک  لوبق  ناوتیم  ایآ  تشاد ، شلوسر  ادـخ و  دزن  دوخ ، رهوش  يونعم  میظع  عقوم  ماقم و  هب  تبـسن  ترـضح ، نآ  هک 
: ینعی [ 23 . ] مجرتم دروآ -!؟ نایم  هب  نخـس  وا  اب  دوخ ، رهوش  رقف  زا  و  دـنک !؟ هوکـش  دوخ  ردـپ  دزن  يرگهدوهیب ، نانزهنعط  زا  ناـیرگ ،
. ءیطاش تنب  رتکد  شراگن  ربمایپ  نارتخد  باتک  زا  لقن  [ 24 . ] ناسارهب ناشلامعا ) دب  جیاتن  زا   ) ار دوخ  ناشیوخ  نیرتکیدزن  ربمایپ ) يا  )
زا سپ  رکبوبا و  سک ، نیتسخن  نادرم ، نایم  زا  دروآ و  مالسا  هک  تسا  یناوجون  نیتسخن  بلاطیبا ، نب  یلع  [ 26 . ] هباصا باتک  زا  [ 25]

دیعـس دوعـسم ، نب  هَّللادبع  مقرالایبا ، نب  مقرا  هَّللادیبع ، نب  هحلط  فوع ، نب  نمحرلادـبع  ماوع ، نب  ریبز  نافع ، نب  نامثع  بیترت : هب  يو 
، ثرا نب  بابخ  رمع ، نب  بیلک  هثراح . نب  دـیز  یمور ، بیهـص  بلاطیبا ، نب  رفعج  هعیبر ، نب  دوعـسم  صاـقو ، یبا  نب  دیعـس  دـیز ، نب 

نب هفیذحوبا  ناوزغ ، نب  هبتع  حارج ، هدیبعوبا  باطخلا ، نب  رمع  شحج ، نب  هَّللادبع  دوسا ، نب  دادـقم  ریمع ، نب  بعـصم  هریهف ، نب  رماع 
نید هب  نوعظم ، نبامثع  هَّللادـبع ، نب  میعن  هعیبر ، نب  رامع  هعیبریبا ، نب  شاـیع  دیعـس ، نب  ورمع  دیعـس ، نب  دـلاخ  حاـیر ، نب  لـالب  هبتع .

مکءانبا و انءانبا و  عدـنا  اولاعت  لقف  [ 28 . ] ًاریطهت مکرهطی  تیبلالها و  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هَّللا  دـیری  [ 27 . ] دندیدرگ فرشم  مالـسا 
نب دمحم  تسا و  رکبوبا  رسمه  مان  ءامـسا  [ 29 . ] هیآ 60 نارمع - لآ  هروس   ) نیبذاکلا یلع  هَّللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  انـسفنا  مکءاـسن و 

گرزب دنمـشناد  ماظن  [ 30 . ] مجرتـم دـیدرگ . یلع  نینموـملاریما  رـسمه  ارهز  ترـضح  تاـفو  زا  سپ  يو  تسا . وناـب  نـیمه  زا  رکبیبا 
، یناتـسرهش لحن  للم و   » تخادـنیب ار  نسحم  دوخ ، نینج  هکنآ  ات  دزب ، همطاف  مکـشب  ردـقنآ  رمع  رکبوبا ، تعیب  زور  دـیوگ : تنـسلها 
دلج 3 هغالبلاجهن  حرـش   » دنکیم لقن  بیقن  رفعجوبا  دوخ ، گرزب  داتـسا  زا  ار  نخـس  نیا  زین  دـیدحلاوبا  نبا  ماظن .» لاوقا  زا  هلئسم 11 ،

بقانم  » دش فلت  يودع  ذفنق  راشف  رثا  رد  ارهز ، دـنزرف  نسحم  دـنکیم : لقن  هبینق  نبا  فراعم  باتک  زا  بوشآ  رهـش  نبا  زین  و  ص 52 »
هدرک لقن  هبیتق  نبا  زا  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  ماش ، ثدـحم  ظافحلا  ردـص  نیقارعلا  یتفم  نیمرحلا  هیقف  زین  و  ءزج 5 ص 113 »

، ادخلوسر تافو  زا  سپ  زور  دنچ  هک  دـش  ببـس  هک  يزیچ  مییوگب  رگا  درک . طقـس  ار  نسحم  همطاف  ادـخلوسر ، تافو  زا  سپ  تسا :
ملظ نیا  دـننک و  طقـس  دوخ  ياهلقن  رد  ار  نسحم  طقـس  تنـس ، لـها  نیخروم  زا  ياهدـع  هک  دـش  ببـس  زین  ناـمه  دوش ، طقـس  نسحم 

سابع زا  نویمطاـفلا ، ءارهزلا و  همطاـف  [ 31 . ] مجرتم البرک » يوناب  باتک  یقرواپ  زا  لـقن  . » میاهتفگن هفازگ  دـنریگب ، هدـیدان  ار  زوسناـج 
ببـس هب  ار ، اـمهیلع  هَّللا  مالـس  نینموملاریما  رتـخد  بنیز  [ 33 . ] ءیطاـشلا تنب  رتکد  فیلاـت  ءـالبرک  هلطب  باـتک  زا  [ 32 . ] داـقع دومحم 

هب بوسنم  الاب  راعشا  [ 35 . ] ینیسح لضاف  يهتـشون  ءارهزلا  باتک  زا  [ 34 . ] مجرتم دندوب . هداد  بقل  مشاهینب  هلبقع  ناوارف ، يدـنمدرخ 
یبر هَّللا  یلصو  تسا . هدرک  لقن  نایاپ  رد  ار  ریز  تیب  هوالع ، هدش و  دای  نآ  زا  یجیهامس  هیولع  هفیحـص  رد  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما 

ات دزب ، همطاف  مکشب  ردقنآ  رمع  رکبوبا ، تعیب  زور  دیوگ : تنسلها  گرزب  دنمشناد  ماظن  [ 36 . ] یحطبالا یبنلا  يداهلا  یلع  نیح - لک 
داتـسا زا  ار  نخـس  نیا  زین  دـیدحلاوبا  نبا  ماـظن .» لاوقا  زا  هلئـسم 11 ، یناتـسرهش ، لـحن  لـلم و   » تخادـنیب ار  نسحم  دوخ ، نینج  هکنآ 

لقن هبینق  نبا  فراـعم  باـتک  زا  بوـشآ  رهـش  نبا  زین  و  ص 52 » دـلج 3  هغالبلاجـهن  حرـش   » دـنکیم لقن  بیقن  رفعجوبا  دوخ ، گرزب 
ردـص نیقارعلا  یتـفم  نیمرحلا  هـیقف  زین  و  ص 113 » ءزج 5  بقانم   » دـش فلت  يودـع  ذـفنق  راـشف  رثا  رد  ارهز ، دـنزرف  نسحم  دـنکیم :
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طقـس ار  نسحم  همطاف  ادـخلوسر ، تافو  زا  سپ  تسا : هدرک  لقن  هبیتق  نبا  زا  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  ماش ، ثدـحم  ظاـفحلا 
زا ياهدع  هک  دـش  ببـس  زین  نامه  دوش ، طقـس  نسحم  ادـخلوسر ، تافو  زا  سپ  زور  دـنچ  هک  دـش  ببـس  هک  يزیچ  مییوگب  رگا  درک .

یقرواپ زا  لقن  . » میاهتفگن هفازگ  دنریگب ، هدیدان  ار  زوسناج  ملظ  نیا  دننک و  طقس  دوخ  ياهلقن  رد  ار  نسحم  طقـس  تنـسلها ، نیخروم 
هدارا دنوادخ  ینعی  [ 38 . ] یناهنب لیعامسا  نب  فسوی  دیس  فیلات  دمحم  نآل  ءدبوملافرشلا  باتک  زا  [ 37 . ] مجرتم البرک » يوناب  باتک 

، تیبلها امـش ، زا  ار  يدیلپ  هک  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  [ 39 . ] دزاس ناتاهزیکاپ  كاپ و  دـیادزب و  تیبلـها  امـش ، زا  ار  يدـیلپ  هک  هدومرف 
تیبلها یلع و  نانمشد  ار ، ناتـساد  نیا  هک  تسین  کش  [ 40 . ] دـیجم نآرق  بازحا  هروس  هیآ 33  دنادرگ . ناتاهزیکاپ  كاپ و  دـیادزب و 

تیب ناناملـسم و  رما  رد  هک  یتقد  زیهرپ و  دـهز و  ماقم  نآ  اب  یلع  هنرگ  و  دـنهاکب ، ناشیا  ماقم  تمظع  زا  ات  دـناهتخاس ، غورد  هب  ربماـیپ 
تـسا نکمم  هنوگچ  و  درکیمن . هیده  شیوخ  رـسمه  هب  دیزاییمن و  تسد  دـشاب ، شتآ  بجوم  هک  یلام  هب  زگره  تشاد  ناشیا  لاملا 

قحتـسم هجیتـن ، رد  ادـخ و  مشخ  بجتـسم  هک  دـننک  يراـک  تسا ، هداد  یهاوگ  ناـشتراهط  تصمع و  هب  میرک  نآرق  هک  همطاـف  یلع و 
یبرع نیدلایحم  دوصقم ، [ 43 . ] دیجم نآرق  نارمع  لآ  هروس  هیآ 86  [ 42 . ] دیجم نآرق  رشح  هروس  هیآ 9  [ 41 . ] مجرتم دندرگ .؟ شتآ 

: عاص [ 45 . ] دنـسارهیم تسا ، ریگنماد  ار  همه  نآ  رـش  هک  يزور  زا  دندنبياپ و  دنوادخ ، اب  دوخ  ياهنامیپ  هب  ناشیا  همجرت  [ 44 . ] تسا
نیمزریز رد  ياهرفح  رد  هک  هدوب  یبآ  دـیاش  دوـصقم ، [ 46 . ] دـندرکیم لیک  ار  نآ  دـننام  وج و  مدـنگ و  نآ  اب  هک  هدوب  نیعم  ياهنامیپ 

هعیش ناخروم  نادنمشناد و  [ 50 . ] بلاطلاهیافک [ 49 . ] یبقعلاریاخذ [ 48 . ] بلاطلاهیافک [ 47 . ] مجرتم ملاعلا . هَّللا  تسا و  هدوب  هدش  عمج 
همجرت [ 51 . ] مجرتم تشگن . هدولآكرـش  ثول  هب  زگره  هدوب و  دحوم  هشیمه  بلاطوبا ، هک  دـنقفتم  بهذـم  ینـس  تاور  زا  یهورگ  و 

.( تساناوت زیچ  ره  رب  وت  راگدرورپ  داـهن و  يرـسمه  دـنویپ  يدـنواشیوخ و  ناـشیا ، ناـیم  دـیرفآ و  بآ  زا  ار  یمدآ  هک  سکنآ  تسوا  )
دید میهاوخ  نیا  زا  دعب  هچنانچ  هدـش و  زاربا  یفلتخم  لاوقا  همطاف  یلع و  جاودزا  خـیرات  رد  [ 52 . ] دیجم نآرق  ناقرف  يهروس  يهیآ 56 
ردـب گنج  زا  سپ  لاـس  ود  یـضعب  يوبن و  ترجه  زا  سپ  لاـس  ود  اـت  لاـسکی  یهورگ  هاـم و  رگید 5  یخرب  هاـــم و  ود  ار  نآ  یخرب 

دصناپ هیودرم . نبا  تیاور  رد  مهرد و  دص  راهچ  کلام ، نب  سنا  تیاور  رد  مالسلااهیلع ، ارهز  ترـضح  هیرهم  [ 53 . ] مجرتم دناهتشون .
. دش مهارف  یلع  هرز  شورف  زا  هک  هدوب  مهرد  داتشه  ودص  راهچ  همطاف ، رهم  رگید ، یلوقب  انب  دید ، میهاوخ  هچنانچ  و  تسا . هدمآ  مهرد 
لاس و ود  ار ، وا  تدالو  هک  تسه  زین  يرگید  تایاور  دـش ، دای  ارهز » همطاـف  دـلوت   » شخب رد  هک  يروط  هب  [ 54 . ] مجرتم ملاعلا . هَّللا  و 

رـسپ نیموس  نسحم »  » هب عـجار  [ 55 . ] مجرتم دـناهدرک . لـقن  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تثعب  زا  سپ  لاـس  جـنپ  رگید ، یخرب 
، دوخ نینج  هکنآ  ات  دزب ، همطاف  مکشب  ردقنآ  رمع  رکبوبا ، تعیب  زور  دیوگ : تنسلها  گرزب  دنمشناد  ماظن  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 

رفعجوبا دوخ ، گرزب  داتـسا  زا  ار  نخـس  نیا  زین  دیدحلاوبا  نبا  ماظن .» لاوقا  زا  هلئسم 11 ، یناتـسرهش ، لحن  للم و   » تخادنیب ار  نسحم 
، ارهز دنزرف  نسحم  دنکیم : لقن  هبینق  نبا  فراعم  باتک  زا  بوشآ  رهش  نبا  زین  و  دلج 3 ص 52 » هغالبلاجهن  حرش   » دنکیم لقن  بیقن 

نب دـمحم  ماش ، ثدـحم  ظافحلا  ردـص  نیقارعلا  یتفم  نیمرحلا  هیقف  زین  و  ءزج 5 ص 113 » بقانم   » دش فلت  يودـع  ذـفنق  راشف  رثا  رد 
ببـس هک  يزیچ  مییوگب  رگا  درک . طقـس  ار  نسحم  همطاف  ادخلوسر ، تافو  زا  سپ  تسا : هدرک  لقن  هبیتق  نبا  زا  یعفاش  یجنگ  فسوی 

ار نسحم  طقـس  تنـس ، لها  نیخروم  زا  ياهدع  هک  دش  ببـس  زین  نامه  دوش ، طقـس  نسحم  ادخلوسر ، تافو  زا  سپ  زور  دنچ  هک  دش 
[56 . ] مجرتم البرک » يوناب  باتک  یقرواپ  زا  لقن  . » میاهتفگن هفازگ  دـنریگب ، هدـیدان  ار  زوسناج  ملظ  نیا  دـننک و  طقـس  دوخ  ياهلقن  رد 
تمـصع و ماقم  نآ  اب  ود  نیا  هک  دوشیم  روصت  هنوگچ  اریز  تسا . تیبلها  نانمـشد  يهتخاس  همطاف  اب  یلع  فالتخا  ناتـساد  کشیب 

بجوم هدوب و  هیور  زا  جراخ  هک  دنز  يراکب  تسد  ناشیازا  یکی  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  و  دنشاب ؟ هتشاد  یفالتخا  رگیدکی  اب  تمظع ،
هفئاخ و هبذاک و ال  ینتدـهع  ام  مع  نبا  ای  : » تفگ یلع  هب  دوخ  تیـصو  رد  همطاف  هک  تسین  فراعت  هلماجم و  نیا ، ددرگ ؟ يرگید  رازآ 

هدرک تفلاخم  وت  اب  يرما  رد  ای  هتفگ و  یغورد  وتب  تدم ، نیا  رد  هک  يدـیدن  زگره  مع ، رـسپ  يا   » ینعی ینترـش »... اعذـنم  کتفلاخ  ال 
نانمـشد يهتخاس  يهمطاف  اب  یلع  فـالتخا  ناتـساد  کـشیب  [ 57 . ] مجرتـم دـینک . هعجارم  باـتک  نیمه  رد  ارهز  ياـیاصو  هب  مشاـب »...
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هنوگچ و  دنـشاب ؟ هتـشاد  یفـالتخا  رگیدـکی  اـب  تمظع ، تمـصع و  ماـقم  نآ  اـب  ود  نیا  هک  دوشیم  روصت  هنوگچ  اریز  تسا . تیبلـها 
تـسین فراعت  هلماجم و  نیا ، ددرگ ؟ يرگید  رازآ  بجوم  هدوب و  هیور  زا  جراخ  هک  دـنز  يراکب  تسد  ناشیا  زا  یکی  هک  تسا  نکمم 

، مع رـسپ  يا   » ینعی ینترـش »... اعذـنم  کتفلاخ  هفئاخ و ال  هبذاک و ال  ینتدـهع  ام  مع  نبا  ای  : » تفگ یلع  هب  دوخ  تیـصو  رد  همطاف  هک 
. دـینک هعجارم  باتک  ارهز  يایاصو  هب  مشاب »... هدرک  تفلاخم  وت  اب  يرما  رد  اـی  هتفگ و  یغورد  وت  هب  تدـم ، نیا  رد  هک  يدـیدن  زگره 
درک و تعیب  ادـخ ، ربمایپ  اب  دـیورگ و  مالـسا  هب  يو  دوب . هیریوج »  » يو رتخد  مان  تسا و  لـهجوبا  ناـمه  ماـشه ، نبورمع  [ 58 . ] مجرتم
رد هک  دیدرگ  نمحرلادبع  مانب  يرسپ  بحاص  وا ، زا  دش و  هکم  ریما  دیسا ، نب  باتع  رـسمه  تشگ ، فرـصنم  وا  اب  جاودزا  زا  یلع  نوچ 

هروس هیآ 31 [ 59 . ] فلوم دمآرد . صاع  دیعس  نب  نابا  مانب  يدرم ، يرسمه  هب  هیریوج  تشذگرد  باتع  نوچ  دش و  هتشک  لمج  گنج 
نآرق بازحا  هروس  هیآ 53  [ 62 . ] دیجم نآرق  رشح  هروس  هیآ 7  [ 61 . ] دیجم نآرق  ناخد  هروس   46 تایآ 43 - [ 60 . ] دیجم نآرق  رثدم -

مکءاسن و مکءاسن و  مکءانبا و  مکءانبا و  عدـن  اولاعت  لـقف  .: »... هلهاـبم هیآ  [ 64 . ] تسا يراخب  ملسم و  نیخیـش ، زا  دوصقم  [ 63 . ] دیجم
، میوش هدامآ  دییایب  هک  ار  نارجن  ياراصن  ربمایپ ) يا   ) وگب ینعی ...« : دیجم  نآرق  نارمع  لآ  هروس  هیآ 54  لهتبن »... مث  مکسفنا  انسفنا و 
رب ار  يادـخ  تنعل  مینک و  يراز  هلاـن و  قـح ) هاگردـب  و   ) مییآ درگ  ناـتدوخ  ناـنز و  نارـسپ و  امـش ، ناـمدوخ و  ناـنز و  نارـسپ و  اـم ،

هدـمآ و باـسح  هب  ربماـیپ  سفن  یلع ، هیآ ، نیا  رد  هک  دوشیم  هظحـالم  يهیآ 60 -) نارمعلآ  يهروس  .« ) مییامن تلئـسم  ناـیوگغورد 
. تسا هدـش  ریبـعت  ناـمدوخ »  » هملک هب  دـیجم ، نآرق  رد  نت ، ود  نیا  زا  هک  تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  ربماـیپ و  ناـمدوخ »  » هملک زا  دوصقم 

يارب اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هدوب و  هنیدـم  رد  جرزخ  سوا و  دـنمورین  هفیاط  ود  زیمآراختفا  گرزب  رداـم  ماـن  هلیق : [ 65 . ] مجرتم
: تسا هدومنن  رکذ  ار  اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهزترـضح  هبطخ  زا  ییاهتمـسق  فلوم  [ 66 . ] مجرتم هدـناوخ . ناشمان  نیا  اب  راصنا ، کـیرحت 
دـش و هتـشون  نآ  لماک  همجرت  ور  نیا  زا  مراذـگ ، صقاـن  تسا ، دـنمجرا  يدنـسدوخ  هک  ار  ـالاو  نانخـس  ناـنچ  هک  دـمآ  مغیرد  نکیل 
زا هتـسد  نآ  يارب  زین  هفیرـش  هـبطخ  یبرع  لـماک  نـتم  کـنیا  و  دـیدرگ . صخـشم  تمـالع )(  نـیا  اـب  هدـماین  نـتم  رد  هـک  ییاـهشخب 

، دیامنیم زاتمم  الاب  تمالع  نامه  اب  دوبن  باتک  رد  هک  ییاهتمـسق  زاب  هدروآ و  دننک ، هدافتـسا  نآ  زا  دنهاوخب  هک  یمارگ  ناگدنناوخ 
هَّللالوسر تنب  همطاف  عنم  یلع  هنع  هَّللایـضر  رکبوبا  عمتجا  امل  : » رهاط نب  دـمحا  لضفلاوبا  مامالا  لاق  ءاسنلا  تاغالب  باتک  یف  . » مجرتم

هیـشم نم  مرخت  ام  اهلویذاطت  اهتدفح  نم  همل  یف  تلبقا  اهـسار و  یلع  اهرامخ  تثال  همطاف ، کلذ  غلب  و  كدـف »  » ملـس هیلع و  هَّللا  یلص 
هنا تنا  مث  هئالم ، اهنود  تطینف  راصنالاو ، نیرجاهملا  نم  دشح  یف  وه  رکبیبا و  یلع  تلخد  یتح  ائیش ، ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر 
یلع هولـصلا  هَّللادمحب و  مالکلا  تحتتفاف  مهتروف ، تاده  موقلا و  جیـشن  نکـس  یتح  تلهماف  سلجملا  جـترا  ءاکبلاب و  اهل  موقلا  شهجا 

ام یلع  رکشلا  هل  معنا و  ام  یلع  هَّللدمحلا  تلاقف : اهمالک  یف  تداع  اوکسما  املف  مهئاکب ، یف  موقلاداعف  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر 
اهدما و ءازجلا  نع  يان  اهددع و  ءاصحالا  نع  مج  اهالا ، معن و  مامت  اهادسا و  ءالآ  غوبـس  اهادتبا و  معن  مومع  نم  مدق ، امب  ءانثلا  مهلا و 
نادهشا ال اهلاثما و  یلا  بدنلاب  ینثو  اهلازجاب  قیالخلا  یلا  دمحتسا  اهلاصت و  رکشلاب ال  اهتدازتس  مهبدن ال  اهدبا و  كاردالا  نع  توافت 

نم عنتمملا  اـهلوقعم ، نیکفمتلا  یف  راـنا  اـهلوصوم و  بولقلا  نمـض  اـهلیوات و  صـالخالا  لـعج  هملک  هل ، کیرـش  ـال  هدـحو  هَّللا  ـالا  هلا 
اهنوک اهلثتما ، هلثما  ءاذـتحا  الب  اهاشنا  اهلبق و  ناک  یئیـش  نم  ءایـشالا ال  ادـتبا  هتیفیک ، ماـهوالا  نم  هتفـص و  نسلـالا  نم  هتیور و  راـصبالا 

هتردقل اراهظا  هتعاط و  یلع  اهیبنت  هتمکحل و  اتیبثت  الا  اهریوصت  یف  هل  هدئاف  اهنیوکت و ال  یلا  هنم  هجاح  ریغ  نم  هتیـشمب ، اهارذ  هتردـقب و 
هتنج یلا  مهل  هشایح  هتمقن و  یلع  هدابعل  هدایز  هتیصعم ، یلع  باقعلا  عضو  هتعاط و  یلع  باوثلا  لعج  مث  هتوعدل ، ازازعا  هتیربل و  ادبعت  و 

بیغلاب قیالخلا  اذا  هثعتبا ، نا  لبق  هافطـصا  هابتجا و  نا  لبق  هامـس  هلـسرا و  نا  لبق  هبجتنا  هراتخا و  هلوسر ، هدبع و  ادمحم  یبا  نادهـشا  و 
عقاومب هفرعم  روهدـلا و  ثداوحب  هطاـحا  رومـالا و  لاـمب  یلاـعت  هَّللا  نم  اـملع  هنورقم ، مدـعلا  هیاـهنب  هنوصم و  لـیواهالا  رتـسب  هنونکم و 
اهنارین یلع  افکع  اهنایدا  یف  اقرف  مامالا  تارف  همتح ، ریداقمل  اذافنا  همکح و  ءاضما  یلع  همیزع  هرمـال و  اـماما  یلاـعت  هلا  هثعتبا  رودـقملا ،

نع یلج  اهمهب و  بوتلا  نع  فشک  اهملظ و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  یباـب  یلاـعت  هَّللاراـناف  اـهنافرع ، عم  هل  هرکنم  اـهناثوال  هداـبع 
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طارـصلا یلا  مهاعد  میوقلا و  نیدلا  یلا  مهادـه  هیامعلا و  نم  مهرـصب  هیاوغلا و  نم  مهذـقنا  هیادـهلاب و  سانلا  یف  ماق  اهممغ و  راصبالا 
دق هحار  یف  رادـلاهذه  بعت  نع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحمف  راثیا ، هتبغر و  راـیتخا و  هفار و  ضبق  هیلا  هَّللا  هضبق  مث  میقتـسملا ،
نم هتریخ  هیفـصو و  هیحو  یلع  هنیما  هیبن و  یبا  یلع  هَّللا  یلـص  رابجلا ، کلملا  هرواـجم  راـفغلا و  برلا  ناوضر  راربـالا و  هکئـالمب  فح 

هنید و هلمح  هیهن و  هرما و  بصن  هَّللا  دابع  متنا  تلاق :) سلجملا و  لها  یلا  تفتلا  مث  . ) هتاکرب هَّللا و  همحر  هیلع  مالسلا  هیـضر و  قلخلا و 
قطانلا و هَّللاباتک  مکیلع ، اهفلختـسا  هیقب  مکیلا و  همدـق  دـهع  مکیف و  هل  قح  میعز  ممالا و  یلا  هواغلب  مکـسفنا و  یلع  هَّللا  ءانما  هیحو و 
، هعابتا ناوضرلا  یلا  دئاق  هعایشا ، هب  طبتغم  هرهاوظ  هیلجتم  هرئارس و  هفشکنم  هرئاصب ، هنیب  عماللا  ءایـضلا  عطاسلا و  رونلا  قداطلا و  نآرقلا 

هلئاضف هیفاـکلا و  هنیهارب  هیلاـجلا و  هتاـنیب  هردـخملا و  همراـحم  هرـسفملا و  همئازع  هرونملا و  هَّللا  جـح  لاـنت  هب  هعامتـسا ، هاـجنلا  یلا  دوم 
هیکزت هاکزلا  ربکلا و  نع  مکل  اهیزنت  هولـصلا  كرـشلا و  نم  مکل  اریهطت  نامیالا  لعجف  هبوتکملا  هعیارـش  هبوهوملا و  هصخر  هبودـنملا و 

نم اناما  انتماما  هلملل و  اماظن  انتعاط  بولقلل و  اقیـسنت  لدعلا  نیدـلل و  ادییـشت  جـحلا  صالخالل و  اتیبثت  مایـصلاو  قزرلا  یف  ءامن  سفنلل و 
رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمـالا  رجـالا و  باـجیتسا  یلع  هنوعم  ربصلا  قاـفنلا و  رفکلا و  لـهال  ـالذ  مالـسالل و  ازع  داـهجلا  هقرفلا و 

هرفغملل و اضیرعت  رذنلاب  ءافولا  ءامدلل و  انقح  صاصقلا  رمعلا و  یف  هاسنم  ماحرالا  هلصو  طخسلا  نم  هیاقو  نیدلاولاب  ارب  هماعلل و  هحلـصم 
هقرسلا كرت  هنعللا و  نع  اباجح  فذقلا  بانتجا  سجرلا و  نع  اهیزنت  رمخلا  برش  نع  یهنلا  سخبلل و  ارییغت  نیزاوملا  لییاکملا و  هیفوت 

هب و مکرما  امیف  هَّللا  اوعیطا  و  نوملـسم ) متنا  الا و  نتومت  هتاقت و ال  قح  هَّللا  اوقتاف  ، ) هیبوبرلاب هل  اصالخا  كرـشلا  هَّللا  مرح  هفعلل و  اباجیا 
، ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  یبا  همطاف و  ینا  اوملعا  سانلا  اهیا  مالـسلااهیلع : تلاق  مث  ءاملعلا ) هدابع  نم  هَّللا  یـشخی  امناف   ) هنع مکاهن 

نینموملاب مکیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکءاج  دقل  ، ) اططـش لعفا  اطلغ و ال  لوقا  ام  لوقا  ءدب و ال  ادوع و  لوقا 
اعداـص هلاـسرلا  غـلبف  هیلا  يرغملا  معنل  مکلاـجر و  نود  یمع  نبا  اـخا  مکئاـسن و  نود  یبا  هودـجت  هوـفرعت  هوزعت و  ناـف  میحر .) فوور 

مانـصالا و رـسکی  هنـسحلا ، هظعوملا  همکحلاب و  هبر  لیبس  یلا  ایعاد  مهمظکب  اذخآ  مهجبث  ابراض  نیکرـشملا  هجردم  نع  الئام  هراذـنلاب 
قیاقش تسرخ  نیدلامیعز و  قطن  هضحم و  نع  قحلا  رفـسا  هحبـص و  نع  لیللا  يرفت  یتح  ربدلا  اولوو  عمجلا و  مزهنا  یتح  ماهلا ، ثکنی 

افـش یلع  متنک  صامخلا و  ضیبلا  نم  رفن  یف  صالخالا  هملکب  متهف  قاقـشلا و  رفکلا و  هدقع  تلحنا  قافنلا و  طیـش  حاط و  نیطایـشلا و 
نا نوفاخت  نیئـساخ  هلذادـقلا  نوتاتفت  قرطلا و  نوبرـشت  مادـقالا  ءیطوم  نالجعلا و  هسبق  عماطلا و  هزهن  براشلا و  هقذـم  راـنلا  نم  هرفح 

لاجرلا مهب  ینم  نا  دعب  یتلا و  ایتللا و  دعب  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  یباب  یلاعت  كرابت و  هَّللا  مکذقناف  مکلوح  نم  سانلا  مکفطختی 
هاخا فذق  نیکرشملا  نم  هرغاف  ترغف  ناطیشلل و  نرق  مجن  وا  ( ) هَّللا اهافطا  برحلل  ارانا  ودقوا  املک   ) باتکلالها هدرم  برعلا و  نابوذ  و 

هَّللالوسر نم  ابیرق  هَّللا  رما  یف  ادـهتجم  هَّللا  تاذ  یف  ادودـکم  هفیـسب  اهبهلدـمخی  هصمخاب و  اهخامـص  اطی  یتح  ءیفکنی  الف  اهتاوهل  یف 
نوفکوتت رئاودـلاانب و  نوصبرتت  نونمآ  نوهکاف  نوعدا  شیعلا و  نم  هینهلب  یف  متنا  اـحداک و  ادـجم  احـصان  ارمتـسم  هَّللا  ءاـیلوا  یف  ادـیس 

لمـس قافنلا و  هکیـسح  مکیف  رهظ  هئایفـصا  يوام  هئایبنا و  راد  هیبنل  هَّللا  راتخا  املف  لاتقلا . دـنع  نورفت  لازنلا و  دـنع  نوصکنت  راـبخالا و 
اهزرغم نم  هسار  ناطیـشلا  علطا  مکتاصرع و  یف  رطخف  نیلطبملا  قینف  ردـه  نیلقالا و  لـماخ  غبن  نیواـغلا و  مظاـک  قطن  نیدـلا و  باـبلج 

مکلبا و ریغ  متمسوف  اباضغ  مکافلاف  مکشمحا  افافخ و  مکدجوف  مکضهتسا  مث  نیظحالم ، هیف  هزعلل  نیبیجتسم و  هتوعدل  مکافلاف  مکبافت 
هنفتلا یف  الا   ) هنتفلا فوخ  متمعز  ارادتبا  ربقی ، امل  لوسرلا  لمدنی و  امل  حرجلاو  بیحر  ملکلا  بیرق و  دهعلا  اذـه و  مکبرـش  ریغ  متدروا 

هرهاز و هماکحا  هروما و  مکرهظا ، نیب  هَّللا  باتک  و  نوکفوت )؟ ینا  مکب و  فیک  و  مکنم ؟ تاهیهف  نیرفاـکلاب ) هطیحمل  منهج  ناواوطقس 
الدب نیملاظلل  سئب  ( ؟ نومکحت هریغب  ما  نوربدت ، هنع  هبغرا  مکروهظ ، ءار  هومتقلخ و  دق  هحـضاو  هرماوا  هحئال و  هرجاوز  هرهاب و  همالعا 

مثاهدایق سلـسی  اهترفن و  نکـسی  نا  ثیر  یلا  اوثلبت  مل  مت  نیرـساخلا ) نم  هرخالا و  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  اـنید  مالـسالا  ریغ  غتبی  نم  و 
. یفـصلا یبنلا  ننـس  دامها  یلجلا و  نیدـلاراونا  ءافطا  يوغلا و  ناطیـشلا  فاـتهل  نوبیجتـست  اـهترهج و  نوجیت  اهتدـق و  نوروت و  متذـخا 

متنا و  ءاشحلا ) یف  نانـسلا  زح  يدملازح و  لثم  یلع  مکنم  ربصن  ءارـضلا و  رمخلا و  یف  هدلو  هلهال و  نوشمت  ءاغترا و  یف  اوسح  نورـست 
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مکل یلجت  دـق  یلب ، نوـملعت !؟ ـالفا  نوـنقری ) موـقل  اـمکح  هَّللا  نم  نسحا  نم  نوـغبی و  هیلهاـجلا  مکحفا   ) یل ثرا  ـال  نا  نـالا  نوـمعزت 
تئج دقل  یبا ؟ ثرا  كابا و ال  ثرت  نا  هَّللا  باتک  یفا  هفاحقیبا ، نبای  یثرا ؟ یلع  بلغ  أأ  نیملسملا . اهیا  هتنبا ، ینا  هیحاضلا  سمـشلاک 

نب ییحی  ربخ  نم  صتخا  امیف  لاق  و  دواد ) نامیلـس  ثرو  و  : ) لوقی ذا  مکروهظ ؟ ءارو  هومتذـبن  هَّللاباتک و  متکرت  دـمع  یلعفا  ایرف  ائیش 
باتک یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماحرالا  ولوا  و  : ) لاق و  بوقعی ) لا  نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندل  نم  یل  به  بر  : ) مالـسلاامهیلع ایرکذ 

یلع اقح  فورعملاب  نیبرقالا  نیدلاولل و  هیصولا  اریخ  كرت  نا  : ) لاق و  نییثنالا ) ظح  لثم  رکذلل  مکدالوا  یف  هَّللا  مکیـصوی  : ) لاق و  هَّللا )
لها نولوقت  ما  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبا  اهنم  جرخا  هیاب  هَّللا  مکـصخفا  اننیب ، محر  یبا و ال  نم  ثراال  یل و  هوظح  الا  متمعز  و  نیقتملا )

هموطخم اهکنودـف  یمع ؟ نبا  یبا و  نم  همومع  نآرقلا و  صوصخب  ملعا  متنا  ما  هدـحاو ، هلم  لها  نم  یباوانا  تسلوا  ناثراوتی ؟ نیتلم ال 
نومونتذا مکعفنی  نولطبملا و ال  رـسخی  هعاسلا  دنع  همایقلا و  دـعوملا  دـمحم و  میعزلا  هَّللا و  مکحلا  معنف  كرـشح ، موی  كاقلت  هلوحرم 

هیتفلا رـشعم  ای  تلاقف : راصنالا  وحن  اهفرطب  تمر  مث  ( ) میقم باذع  هیلع  لحی  هیزخی و  باذع  هیتای  نم  نوملعت  فوس  رقتـسم و  ابن  لکل  )
« هدلو یف  ظفحی  ءرملا  : » لوقی یبا  هَّللالوسر  ناک  اما  یتمالـض !؟ نع  هسنلا  یقح و  یف  هزیمغلا  هذه  ام  مالـسالا  هتنـضح  هلملا و  داضعا  و 

ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  تام  نولوقتا  لوازا . بلطا و  ام  یلع  هوق  لواحا و  امب  هقاط  مکل  هلاها و  اذ ، نالجع  متثدـحا و  ام  ناـعرس 
تعـشخ لامالا و  تدکا  هتبیـصمل و  موجنلا  تفـسک  هتبیغل و  ضرالا  تملظا  هقتر و  قتفنا  هقتف و  رهنتـسا  هیهو و  عسوتـسا  لیمج  بطخف 

اهب نلعا  هلجاع  هقئاب  هلزان و ال  اهلثمال  یمظعلا  هبیصملا  يربکلا و  هلزانلا  هَّللا  کلتف و  هتامم . دنع  همرحلا  تلیزا  میرحلا و  عیضا  لابجلا و 
لصف و مکح  هلسر ، هَّللا و  ءایبناب  لح  ام  هلبقل  اناحلا و  هوالت و  اخارص و  افاته و  مکبحصم  مکاسمم و  یف  مکتیفا  یف  هئانث  لج  هَّللا  باتک 

هَّللارـضی نلف  هبیقع  یلع  بلقین  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  الا  دـمحم  اـم  و   ) متح ءاـضق 
هوعدـلا و مکبـسلت  عـمجم ، يدـتنم و  عمـسم و  ینم و  يارمب  متنا  یبا و  ثارت  متـضه  أأ  هـلیقینب ، اـهیا  نیرکاـشلا ). هَّللا  يزحیـس  اـئیش و 

الف هخرـصلا  مکیتات  نوبیجت و  الف  هوعدلا  مکیفاوت  هنجلا  حالـسلا و  مکدنع  هوقلا و  هادالا و  هدعلا و  ددعلالا و  وذ  متنا  هربخلا و  مکلمـشت 
متلمحت و برعلا و  متلتاـق  تریتخا ، یتـلا  هریخلا  تبختنا و  یتـلا  هبخنلا  حالـصلا و  ریخلاـب و  نوفورعم  حاـفکلاب  نوفوصوم  متنا  نوثیغت و 
مایالا و بلحرد  مالـسالا و  یحرانب  تراد  اذا  یتح  نورمتاتف  مکرمان  نوحربت  وا  حربن  ال  مهبلا ، متحفاک  ممالا و  متحطان  بعتلا و  ودـکلا 
نایبلا و دعب  مترح  یناف  نیدلاماظن ، قسوتسا  جرهلا و  هوعد  تاده  رفکلا و  نارین  تدمخ  کفالا و  هروف  تنکس  كرشلا و  هرعن  تعضخ 

مکاوودب مه  لوسرلا و  جارخاب  اومه  مهنامیا و  اوثکن  اموق  نولتاقتالا  نامیالا . دعب  متکرـشا  مادقالا و  دعب  متکـصن  نالعالا و  دعب  مترـسا 
ضبقلا و طسبلاب و  قحا  وه  نم  متدعبا  ضفخلا و  یلا  متدـلخا  دـق  يرادـقالا  نینموم . متنک  نا  هوشخت  نا  قحا  هَّللا  مهنوشختا و  هرم  لوا 

هَّللا ناف  اعمیج  ضرالا  یف  نم  متنا و  اورفکت  ناف  متغوست ) يذلا  متعـسد  متیعو و  ام  متججمف  هعـسلاب  قیـضلا  نم  متوجن  هعدلاب و  متولخ 
هثب سفنلا و  هضبق  اـهنکل  مکبولق و  اهترعـشتسا  یتلا  هردـغلاو  مکترماـخ  یتلا  هلذـخلاب  ینم  هفرعم  یلع  تلق  اـم  تلق  دـقوالا  دـیمح  ینغل 

دبـالا رانـش  هَّللا و  بضغب  هموـسوم  راـعلا ، هیقاـب  فـخلا ، هبقن  رهظلا ، هربد  اهوقبتـساف  اهکنودـف ، هجحلا . همدـقت  ظـیغلا و  هشقن  ردـصلا و 
نیب مکل  ریذن  هنبا  انا  نوبلقنی و  بلقنم  يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  نولعفت و  ام  هَّللا  نیعبف  هدـئفالا ، یلع  علطت  یتلا  هدـقوملا  هَّللارانب  هلوصوم 

تشذگرد زا  سپ  ادخلوسر ، هک  هکم ، رد  تسا  یهوک  مان  نوجح ، [ 67 . ] نورظتنم انا  اورظتنا  نولماع و  انا  اولمعاف  دیدش  باذع  يدـی 
عمجم تسا . عقاو  اجنآ  رد  بلاطوبا  ربق  هک  تسا  ییاـج  نوجح  هک  ییاـج  نوجح  هک  هدـمآ  حاحـص  رد  تفریم و  اـجنآ  رد  بلاـطوبا ،

. دـیجم نآرق  هرقب  هروس  هیآ 175  [ 70 . ] دیجم نآرق  ءارـسا  هروس  يهیآ 24  [ 69 . ] دـیجم نآرق  لافنا  يهروس  يهیآ 62 ، [ 68 . ] نیرحبلا
[73  ] ربماـیپ صوصخم  نذوـم  [ 72 . ] تسا ناگدـننکهیرگ  رایـسب  ینعم  هب  ءاـکب و  ردـصم  زا  هغلاـبم  هغیـص  ءاـکب و  عـمج  نیئاـکب : [ 71]

دوخ رهوش  قح  قاقحا  يارب  هلـصافالب  دـندومن ، رکبوبا  اـب  یهورگ  هک  یتعیب  زا  سپ  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  ارهز  ترـضح 
هب دوش و  هتفرگ  رافک  زا  زیتس ، گـنج و  هب  هک  ینیمزرـس  ، یمالـسا تاررقم  بسحرب  [ 74 . ] مجرتم دومن . مادقا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

، دوشن هدافتـسا  یماظن  يورین  زا  نآ ، فرـصت  يارب  هک  یتروص  رد  اما  دنراد ، قح  نآ  رد  ناناملـسم  همه  دشاب  هونع » هحوتفم   » حالطـصا
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لوق زا  مالسلاهیلع  نسحلاوبا  هک  تسا  ضحم  بذک  نیا ، [ 75 . ] مجرتم تشاد -. دهاوخ  صاصتخا  وا  نانیشناج  ربمایپ و  هبو  هدوب  یئیف » »
کلم ار ، كدف  دوب و  يوعد  نیا  رد  همطاف ، دوهـش  زا  یکی  یلع  ینـس ، هعیـش و  ناخروم  عامجاب  هک  اریز  دشاب ، هدرک  لقن  نینچ  ربمایپ ،

دیدحلاوبا نبا  نانخس  زا  [ 76 . ] مجرتم دشاب . نآ  فالخ  رب  هک  دنک  تیاور  ربمایپ  زا  يزیچ  تسا ، نکمم  هنوگچ  سپ  تسنادیم ، همطاف 
يوب دوخ ، تایح  ناـمز  رد  ادـخ  لوسر  ار  كدـف  هک  تفریذـپ ، ار  همطاـف  ياـعدا  رکبوبا ، هک : دـیآیمرب  نینچ  دـش ، لـخاد  نتم  رد  هک 

رب دازام  ار ، نآ  دـمآرد  تسا  هتـشاد  فرـصت  قح  نآ ، رد  هدوب و  شردـپ  هب  قلعتم  همطاف  لاوما  نوچ  تفگ : هیاهنلا  ، تسا هدوب  هدیـشخب 
رد فرـصت  قح  ربمایپ  رگا  هک  تسا ، یقاب  شـسرپ  نیا  ياج  اما  تسا . هدرکیم  ناناملـسم  حلاصم  رد  فرـص  همطاف ، يهداوناخ  جراخم 
نبا تشادن . یقح  نینچ  هک  وا  دومن ؟ عونمم  دوخ  کلم  رد  فرصت  زا  ار  همطاف  درک و  نینچ  رکبوبا  ور  هچ  زا  تشاد ، دوخ  رتخد  لاوما 

جراخم رب  دازام  ار  اجنآ  دمآ  رد  هکنآ  طرـشب  دشاب ، یقاب  رکبوبا  تسد  رد  كدف  هک  تفریذپ  همطاف  دسیونیم : نآ  زا  سپ  دـیدحلاوبا ،
رکبوبا اب  تقو  چیه  همطاف  ناخروم ، عامج  اب  هک  یلاح  رد  تسین  لوبق  لباق  زین  يو  نخس  نیا  دیامن . مسیقت  ناناملسم  نایم  رد  تیبلها ،

، قوراف شقیفر  يو و  هب  زامن ، ره  سپ  زا  دنام و  یقاب  دونشخان  شراتفر  وا و  زا  دوخ ، یگدیـسر  تاعاس  نیرخآ  ات  دیـسرن و  هحلاصم  هب 
رگم درک ؟ هبلاـطم  دوهـش  تداهـش  شیوع ، رد  اـهیلع ، هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  زا  رکبوبا  هک  دوب  هنوگچ  [ 77 . ] مجرتـم درکیم . نیرفن 
سپ ؟ تسا هدادن  تداهـش  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  تیبلها  همطاف و  یهانگیب  تمـصع و  رب  ریهطت ، هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ 
یلع نینموملاریما  ترـضح  نخـس  ربارب  رد  هک  تشادـن  قح  وا  هوالع  و  درک ؟ دـیدرت  همطاـف ، ياـعدا  تحـص  رد  رکبوبا  هک  دوب  هنوگچ 

رودی یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  : » دوب هدومرفن  ربمایپ  رگم  دریگ ، رارق  يوعد  فرط  تسنادیم ، همطاف  کلم  ار  كدف  هک  مالسلاهیلع 
موی حاقلت  هلوحرم  هموطخم  اهکنودـف  . » اـهیلع هَّللا  مالـس  همطاـف ، دوخ  لوقب  يراـب و  تسا . یلع  اـب  قح  قح و  اـب  یلع  ینعی : راداـمثیح »

نآ دیریگب  سپ  تسا ، نینچ  هک  لاح  : » ینعی نولطبملا » رسخی  هعاسلا  دنع  همایقلا و  دعوملا  دمحم و  میعزلا  هَّللا و  مکحلا  معنف  كرـشح 
شوخ هچ  دـنوادخ  هک  دـیدرگ  دـهاوخ  ور  رد  ور  وت  اب  تسه و  مه  يرـشح  زور  اما  هداـهن ، رب  زاـهج  هدرک و  راـهم  یبکرم  نوچمه  ار ،
قوقح ناگدـننکلامیاپ  هک  تسا  ناـمز  نآ  رد  یهاـگداعیم ! وکین  هچ  زیخاتـسر  یهاوخداد و  یعدـم و  وکین  هچ  دـمحم  تسا و  يرواد 

يهیآ 62 بازحا و  يهروس  تایآ 53 و 57  بیترت ، هب  [ 79 . ] دیجم نآرق  لافنا  هروس  هیآ 42  [ 78 . ] مجرتم درک -». دنهاوخ  نایز  مدرم ،
، اهیلع هَّللا  مالس  همطاف  هک  دش  لقن  نیا  زا  شیپ  هک  دراد  رطاخ  هب  زیزع  يهدنناوخ  [ 80 . ] دیجم نآرق  هنحتمم  هروس  هیآ 13  هبوت و  هروس 
يادـخ و نم  هک  دـینادب  : » دومرف وا  دوخ  هب  یتـح  دومن ، یئاـضران  تموصخ و  زاربا  رکبوبا  هب  تبـسن  دوـخ ، تاـیح  تاـعاس  نیرخآ  اـت 

.«- دومن مهاوخ  ناتنیرفن  زامن ، ره  زا  سپ  درک و  مهاوخ  ادخب  ار  امش  تیاکش  متسین و  یضار  امـش  زا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  وا  ناگتـشرف 
عفانم دیشخبن و  همطاف  هب  ادخ  لوسر  ار  كدف  دیوگ : فرط ، کی  زا  تسین ، بارطضا  زا  یلاخ  زبزعلادبع  نب  رمع  نانخـس  [ 81 . ] مجرتم
هقالع تیاهن  هکنآ  اب  مدیدرگ و  کلام  الک  ار  كدـف  نم  هکنآ  زا  سپ  دـیوگ : رگید ، فرط  زا  و  داد . صاصتخا  لیبسلا ، ءانبا  هب  ار ، نآ 

دنادرگزاب و همطاف  زا  یلع  دالوا  هب  ار  نآ  ببـس ، نیا  هب  مهد و  رارق  دوب ، هک  فرـصم  نامه  رد  ار  نآ  مهاوخیم  اما  مراد ، اج ، نآ  هب  ار 
لیبسلا ءانبا  هک  همطاف  دالوا  دوب و  هدـش  نیعم  لیبسلا  ءانبا  كدـف ، دـیاوع  فرـصم  لقن ، نیمه  رب  انب  هکیلاـح  رد  داد ، ناـشیا  فرـصت  هب 

هک هدرک  تیاور  اهیلع ، هَّللا  مالس  همطاف ، [ 82 . ] مجرتم تسین -. يرابتعا  اتابثا ، ایفن و  ، زیزعلادـبع نب  رمع  هتفگ  هب  لاح ، ره  رد  دـندوبن و 
بسحرب لاح ، دیشخب  نم  هب  ار  كدف  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مردپ ، هقح » ابرقلاراذ  تآ  و   » هفیرـش هیآ  لوزن  لابند  هب 

هنوگچ سپ  دیامن ، راتفر  نآ  قبط  رب  دنک و  قیدصت  دریذپب و  ار  همطاف  نخس  هک  دوب  هدامآ  رکبوبا  رگا  هدمآ ، باتک  نتم  رد  هک  یتیاور 
، بلاطم نیا  هک  تفایرد  ناوتیم  اج  نیا  زا  و  تفریذپن ؟ زاب  دـنداد ، تداهـش  نمیاما  یلع و  هکنآ  اب  درک و  دوهـش  هبلاطم  يو  زا  هک  دوب 

همطاف ناخروم ، عامجاب  هک  اریز  تسا ، راکشآ  سک  همه  يارب  ناتساد ، نیا  بذک  [ 83 . ] تسا هدش  هتخادرپ  هتخاس و  رکبوبا  هئربت  يارب 
یتح تشادنرب ، تسد  شقوقح  هب  نیزواجتم  هب  تبـسن  رفنت  شیوخ و  تیمولظم  زاربا  زا  دوخ ، يهدولآمغ  یناگدـنز  تاعاس  نیرخآ  ات 

هک نانآ  زا  يدحاو  دوش  زیهجت  هنایفخم  شاهزانج  ات  درک  تیصو  هوالع  دومن و  دهاوخ  دوخ  ردپ  دزن  ار ، ناشیا  تیاکـش  هک  درک  مالعا 
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رتاناد همه  زا  ادخ ، لوسر  دننام  ار  رکبوبا  همطاف  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح ، نیا  اب  سپ  دنوشن . رضاح  شاهزانج  هب  دندرک ، متس  وا  رب 
-»!؟؟ دـیامن زاربا  ینامیـشپ  دوخ ، ياـعدا  زا  رکبوـبا و  هب  تبـسن  دوـخ  يهدرک  زا  ریبـعت ، نیا  اـب  يو  هک  تسا  نکمم  هنوـگچ  دـناوخب و 
نایرج زا  هک  تسا  یبابح  نوچ  مه  نآ ، مود  هلمج  اما  تسا ، لوبق  دروم  دیدرت  نودـب  ترابع ، نیا  هلمج  نیتسخن  تحـص  [ 84 . ] مجرتم

هداد و یهاوگ  شتراهط  تمصع و  هب  ریهطت ، هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ییوناب  همطاف ، ددرگیم ، دوبان  وحم و  لمات ، رکفت و  میسن 
.- دننک دیدرت  شراتفگ  قدص  تحـص و  رد  بیترت ، نیا  اب  دنهاوخب و  یهاوگ  شیاعدا ، نخـس و  لوبق  رد  هک  تسا  نآ  ياج  هچ  رگید ،

اهیلا تعمتجا  ضرملا ، اهیلع  دتشا  امل  میروآیم . دنمقالع ، ناگدنناوخ  يارب  ار  همطاف  ترـضح  نانخـس  یبرع  نتم  کنیا ، [ 85 . ] مجرتم
تدمحف ملس ؟ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  تنب  ای  کتلع  نم  تحبصا  فیک  اهل : نلق  اهیلع و  نملسف  اهندعیل ، راصنالا  نیرجاهملا و  ءاسن 

، مهتربس نادعب  مهتانش  و  مهتمجع ، نادعب  مهتظفل  نکلاجرل ، هیلاق  نک ، ایندل  هفئاع  هَّللاو  تحبصا  : » تلاق اهیبا و  یلع  تلصو  یلاعت ، هَّللا 
هَّللا طخـس  نا  مهـسفنا  مهل  تمدق  امـسئبل  ءاوهالا  للز  ءارالا و  لطخ  هانقلا و  عدص  هافـصلا و  عرق  دجلا و  دعب  بعللا  دحلا و  لوفل  احبقف 

موقلل ادعبو  ارقع  اعدـجف و  اهتراغ  مهیلع  تنـش  اهتقب و  وا  مهتلمح  اهتقبر و  مهتدـلق  دـقل  هَّللاو  مرجال  نودـلاخ ، مه  باذـعلا  یف  میلع و 
الا نیدـلا  ایندـلا و  روماب  نیملاعلا  نیمالاحورلا و  طبهم  هلالدـلا و  ةوبنلا و  دـعاوق  هلاسرلا و  یـساور  نع  اـهوعزعز  ینا  مهحی  نیملاـظلا و 

هتعقو لاکن  هتاط و  هدش و  هفتحب و  هتالابم  هلق  هفیس و  ریکن  هَّللاو  هنم  اومقن  نسحلا ؟ یبا  نم  اومقن  يذلا  لام  نیبملا و  نارـسخلا  وه  کلذ 
هَّللات اهیلع و  مهلمح  اهیلا و  مهدرل  هحـضاولا  هجحلا  لوبق  نع  اولاز  هحئاللا و  هجحملا  نع  اولام  ول  هَّللاـت  لـجوزع و  هَّللا  تاذ  یف  هرمنت  و 

هبکار و ال لیمی  هرئاس و ال  لکیال  هشاشخ و  ملکیال  اجحس  اریـس  مهبراسل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  هیلا  هذبن  نامز  نعاوف  اکتول 
نم یلحتی  نکی  مل  انالعا و  ارس و  مهل  حصن  اناطب و  مهردص  هابناج و ال  قنرتی  هاتفـض و ال  حفطت  اضافـضف  ایور  ایفاص  اریمن  اهنم  مهدرو 
نا ول  و  : » بذاکلا نم  قداصلا  بغارلا و  نم  دـهازلا  مهل  نابل  لفاکلا و  هعبـش  لهانلا و  ير  ریغ  لئانب  ایندـلا  نم  یظحی  لـئاطب و ال  ینغلا 
نم اوملظ  نیذـلاو  «، » نوبـسکی اوناک  امب  مهانذـخاف  اوبذـک  نکلو  ضرالا  ءامـسلا و  نم  تاکرب  مهیلع  اـنحتفل  اوقتا  اونمآ و  يرقلا  لـها 

يرعش تیل  مهلوق  بجعف  بجعت  نا  ابجع و  رهدلا  كارا  تشع  ام  عمتساف و  ملعالا  نیزجعمب » مهام  اوبسک و  ام  تائیس  مهبیـصیس  ءالوه 
یلوملا سئبل   » اوکنتحا اومدق و  هیرذ  يا  یلع  اوکسمت و  هورع  ياب  اودمتعا و  دامع  يا  یلع  اودنتـسا و  دانـس  يا  یلا  اواجل و  اجل  يا  یلا 

اعنص نونسحی  مهنا  نوبسحی  موق  سطاعمل  امغرف  لهاکلاب  زجعلا  مدا و  وقلاب  یبانزلا  هَّللاو  اولدبتسا  الدب ». نیلماظلل  سئب  ریشعلا و  سئبلو 
فیک مکل  امف  يدـهی  نا  الا  يدـهیال  نم  ما  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدـهی  نمفا   » مهحی و  نورعـشی » ـال  نکلو  نودـسفملا  مه  مهنا  ـالا  »

فرعی نولطبملا و  رـسخی  کلانه  ادـیبم  افاعذ  اطیبع و  امد  بعقلا  ءالم  اوبلتحا  مث  جـتنت  امثیر  هرظنف  تحعت  دـقل  يرمعل  اـما  «. ) نومکحت
لماش و جره  مشاغدتعم و  هوطس  مراص و  فیسب  اورشبا  اشاج و  هنتفلل  اونامطا  اسفنا و  مکایند  نع  اوبیطا  مث  نولوالا  سسا  ام  بغ  مولاتلا 

اهل متنا  اـهومکمزلنا و  مکیلع  تیمع  دـق  مـکب و  ینا  مـکل و  هرـسحایف  . ) ادیـصح مـکعمج  ادـهز و  مـکئیف  عدـی  نیملاـظلا  نـم  دادبتـسا 
، دوب هدماین  باتک  نتم  رد  هدش ، صخشم  تمالع )(  اب  هک  اهیلع ، هَّللا  مالس  ارهز  هقیدص  ترضح  نانخس  ریخا  تمـسق  رکذت : نوهراک ).

قداص ترـضح  زا  [ 86 . ] دـیدرگ زاتمم  الاب ، تمالع  نامه  اـب  تمـسق ، نآ  زین  نآ  یـسراف  يهمجرت  رد  دـش و  هدروآ  دـیزم  يارب  نکیل 
ههد رد  وا ، تافو  هک  هدـش  تیاور  زین  دومن و  تافو  يرجه  مهدزای  لاس  يرخالا  يدامج  موس  اهنع ، هَّللایـضر  همطاف  هک  هدـش ، تیاور 

ساـبع نبا  زا  دناهتـشون و  رخـالا  عیبر  مهدزیـس  هبنـشکی  بش  ار  وا  گرم  تاور ، زا  رگید  یخرب  هداـتفا و  قاـفتا  يرخـالا  يداـمج  رخآ 
رد مکاح  باعیتسا و  رد  ربلادبع  نبا  يدقاو و  ینئادـم و  تیاور  بسح  رب  یلو  تشذـگ  رد  بجر  مکی  تسیب و  رد  همطاف  هک  تسلوقنم 

یلع نینموملاریما  ترـضح  ار  تاـیبا  نیا  هک  تسا  روهـشم  [ 87 . ] تسا هدوب  ناضمر  موس  هبنـشهس  بش  ترـضح  نآ  تافو  كردتـسم ،
هفیرش هلمج  نتفگ  حالطصا ، رد  عاجرتسا ، [ 88 . ] مجرتم تسا -. دناوخیم  اهیلع ، هَّللا  مالس  ارهز  همطاف  ، شرسمه كوس  رد  مالسلاهیلع ،

نیغرود ثیدح ، نیا  [ 90 .«. ] میاهدنادرگزاب مه  وا  يوسب  میدـنوادخ و  نآ  زا  ام  : » ینعی [ 89 . ] مجرتم تسا -. « نوعجار هیلا  انا  هَّلل و  اـنا  »
هفاحقوبا و رتخد  هشیاع  هکلب  دوبن ، اهیلع ، هَّللا  مالـس  همطاف  ادـخلوسر ، دزن  تیبلها  نیرتبوبحم  دـنیوگب ، هک  هدـش  لعج  ببـس  نآ  هب 
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كاخ هب  شاهناخ  رد  يو  هک  دنیوگ  یخرب  تسا : فالتخا  ارهز  نفد  لحم  رد  [ 91 . ] مجرتم دندوب -. رتبوبحم  يو  زا  بنیز  رتخد  هماما 
عضوم زا  یسک  ات  تخاسب ، ربق  دنچ  تروص  ارهز ، ربق  رانک  رد  یلع  هک : دناهتشون  هتـسناد و  عیقب  ار ، وا  نفدم  رگید ، یخرب  دش و  هدرپس 

: ینعی اهاوثم  همضی  سدق  يا  يوثم  دعب  اهل  يریال  توث  اهارث و  یفعی  یفطصملا و  هعـضب  ارـس  نفدت  روم  الا  يالو  دوشن . هاگآ  يو  نفد 
، هو تسین . یهاگآ  شرازم  زا  ار  سکچیه  نکیلو  دش  هدرپس  كاخ  هب  يرآ ، دش !؟ هدرپس  كاخ  هب  هنابش  ربمایپ  نت  يهراپ  تهج ، هچ  زا 

ایند ناراتفرگ  يرآ  هدش ، ازفالالم  نم ، رب  ایند  هک  منیبیم ، : » همجرت [ 92 ! ] تسا هدیمرآ  كاخ  نآ  شوغآ  رد  یتسادق  تراهط و  هچ  هک 
زا هک  اهنآ ، دنکدنا  هچ  تسا و  لابند  هب  ییادج ، یناشیرپ  ار ، ناتـسود  يهمه  رطاخ  تیعمج  دنراتفرگ . لولم و  یگدـنز  زور  نیـسپاو  ات 

رادـیاپ یمدآ ، يارب  یتسود ، چـیه  هک  تسا ، لیلد  ادـخ ، ربمایپ  كوس  زا  دـعب  همطاف ، ییادـج  غاد  نم ، لد  رب  دنـشابن . لد  رب  غاد  قارف ،
مباوج نکیل  مهدیم ، مالـس  بوـبحم ، تبرت  رب  مرذـگیم و  ناـیرگ  نازیزع ، كاـخ  رب  هک  هدـش ، هچ  ارم  : » همجرت [ 93 .« ] دنام دهاوخن 
. دشاب هدروآ  یگتسخ  تلد  رب  ناتسود  تبحم  هک  دابم  مهدیمن ، ار  هدنناوخ  نیا  خساپ  هک  هدش ، هچ  بوبحم  تبرت  يا  ایا  دیوگیمن 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
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ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،

لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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