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مالسلاهیلع قداص  ماما  همانسرد 

باتک تاصخشم 

راـثآ همجرت  هورگ  رظن  ریز  نیودـت  1320 ؛ يزاریـشینیسح ، قداص  فلوم  مالـسلاهیلع / )  ) قداص ماما  همانـسرد  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
-8185-964 لایر : 7000 کباش : 216 ص . يرهاظ : تاصخشم  . 1385( س ،   ) ارهز سای  مق : رشن : تاصخشم  يزاریـشیمظعلاهللاتیآ .

تروص هب  همانباتک  تشادداـی : تشهبیدرا 1386 . موس : پاـچ  تشادداـی :  9-85-8185-964-979 موس : پاچ  لاـیر :  15000 85-9 ؛
: هرگنک يدنب  هدر  ص )  ) مرکا لوسر  هسسوم  هدوزفا : هسانش  ثیداحا  148ق .  - 83 مشش ، ماما  (ع ،) دمحم نبرفعج  عوضوم : سیونریز .

1049438 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/9553 ییوید : يدنب  هدر  BP45/ح5د4 1385 

راتفگشیپ

نایعیش يارب  یمهم  رایسب  ياههیصوت  هک  تسا  هدمآ  [ 2  ] راونالاراحب یفاو و  [، 1  ] یفاک ياهباتک  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ياهمان 
هنا هللادـبعیبأ  نع  . » تسا هتـسناد  ربتعم  ار  دنـس  هس  ره  یـسلجم  همالع  هدرک و  رکذ  دنـس  هس  اب  ار  هلاـسر  نیا  ینیلک  موحرم  دراد . ربرد 
همان نتم  هب  نتخادرپ  زا  لبق  مامه  ماما  نآ  اهب .» لمعلا  و  اهدهاعت ، و  اهیف ، رظنلا  و  اهتـسرادمب ، مهرمأ  هباحـصأ و  یلا  ۀلاسرلا  هذـهب  بتک 

رگیدکی يارب  ینعی  تسرادم ،» . » لمع و  دـهاعت ، رظن ، تسرادـم ، زا : دـنترابع  هک  دـنهدیم ، نایعیـش  هب  همان  نیا  دروم  رد  روتـسد  راهچ 
ندرک و دـهع  دـیدجت  رارکت و  ینعی  دـهاعت » « ؛ تسا نآ  رد  ندیـشیدنا  تاملک و  کیاکی  رد  لمأت  يانعم  هب  اج  نیا  رد  رظن » « ؛ ندـناوخ

نارگید دوخ و  يارب  اهراب  ار  هلاسر  نیا  بلاطم  هک  دـننکیم  شرافـس  نایعیـش  هب  مالـسلاهیلع  ماما  يرآ ، تسا . مولعم  مه  لمع »  » يانعم
رب نینچ  نیا  نایعیش  ربهر  هک  تسا  مهم  يردق  هب  هفیرـش  يهمان  نیا  رد  روکذم  تاکن  دننک . لمع  نادب  دنیامن و  لمأت  نآ  رد  دنناوخب و 
یف اهنوعـضی  اوناکف  : » دندرک نینچ  اههیـصوت  نیا  ربارب  رد  زین  نامز  نآ  نایعیـش  دننکیم . دیکأت  نآ  هب  لمع  ندناوخ و  رارکت و  ظفح و 

دـندادیم و رارق  دوخ  ياهلزنم  هناخزامن  رد  ار  ماـما  يهماـن  هحفـص 12 ]  ] تشونور اهیف ؛ اورظن  ةالـصلا  نم  اوغرف  اذاف  مهتویب ، دـجاسم 
تسا بحتسم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  شرافـس  ساسارب  دندرکیم .» لمأت  نآ  نیماضم  رد  دندشیم  غراف  زامن  زا  یتقو 
هدمآ خیرات  تایاور و  رد  لاثم ، ناونع  هب  دناهدرکیم ؛ تیاعر  ار  هلئسم  نیا  راهطا  همئا  دوش . نیعم  هناخزامن  ناونع  هب  ییاج  هناخ  رد  هک 

رد ترـضح  نآ  هک  دناسریم  نیا  دـنداد و  لاقتنا  ناشلزنم  يالـصم  هب  ار  ناشیا  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  ندروخ  تبرـض  ماگنه  تسا 
ناشیاههناخ رد  دوخ ، نایاوشیپ  هب  یـسأت  اب  زین  نایعیـش  راگزور ، نآ  رد  دـناهدوب . هداد  صاصتخا  روظنم  نیدـب  ار  ییاـج  شیوخ ، هناـخ 

ملق دوبمک  مغر  یلع  هک  دوب  ياهزادنا  هب  اهنآ  يارب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  يهمان  تیمها  دندرکیم . نییعت  هناخزامن  ناونع  هب  ار  ییاج 
ناج لد و  اب  نینچ  نیا  دندرکیم و  هعلاطم  ار  نآ  زامن  زا  دعب  دنداهنیم و  هناخزامن  رد  ار  همان  نیا  زا  ياهخسن  راگزور ، نآ  رد  ذغاک  و 

. مینک لمع  شترـضح  ياهشرافـس  هب  میناوتب  میتسه  مامه  ماما  نآ  وریپ  هک  مه  ام  تسا  دـیما  دـندرکیم . تعاطا  شیوخ  يالوم  رما  زا 
هحفص 13] ]

همان زاغآ 

هراشا

زا نابرهم . هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب  3 ؛]  ] ۀنیکـسلا راـقولا و  ۀـعدلاب و  مکیلع  ۀـیفاعلا و  مکبر  اولئـساف  دـعب  اـما  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مـسب 
، لمأت ياـج  فیرـش  يهماـن  نیا  يهملک  هملک  هک  تسا  نیا  تیعقاو  شمارآ . راـقو و  هنینأـمط و  داـب  امـش  رب  دـیبلطب و  تیفاـع  دـنوادخ 
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. دنناشوپب لمع  يهماج  دوخ  ماما  ياهشرافس  هب  دوجو  مامت  اب  دنک و  خوسر  نانمؤم  لد  ناج و  رد  نآ  نیماضم  ات  دراد ، ربدت  حیضوت و 
نیشام تسود ، نیمز ، سابل ، لثم  تسا ؛ سونأم  اهنآ  اب  هشیمه  دنامیم و  ناسنا  هرطاخ  دای و  رد  هشیمه  دارفا  ءایشا و  لئاسم و  زا  یـضعب 

دای هب  سک  ره  زیچ و  ره  زا  لبق  دراد ، زاین  نارگید  کمک  هب  نآ  لح  يارب  هدمآ و  شیپ  شیارب  یلکـشم  هک  یـسک  لاثم  ناونع  هب  و ؛...
دای مان و  اب  ار  دوخ  نخس  زین  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دهاوخب . کمک  نانآ  زا  دور و  اهنآ  شیپ  هک  دریگیم  میمصت  دتفایم و  شناتـسود 

«. دیهاوخب ادخ  زا  سک ، ره  زیچ و  ره  زا  لبق  ار  تیفاع  : » دنیامرفیم نآ  زا  سپ  دننکیم . زاغآ  ناشدزن  رد  زیچ  نیرتزیزع  نیرتسونأم و 
هحفص 14] . ] دوریم راک  هب  زین  يدب  ره  زا  يرود  یلک  يانعم  رد  اعسوت  اما  تسا ، یندب  تمالس  يانعم  هب  لصا  رد  تیفاع  يهملک 

هاگهانپ نیلوا  ادخ ،

هب مالسلاهیلع ، ماما  شیامرف  قبط  يرآ ، تسا . لاح  همه  رد  ادخ  هب  هجوت  میزومآیم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  يهمان  زا  هک  یـسرد  نیلوا 
هار کمک و  وا  زا  تفر و  ادـخ  غارـس  هب  دـیاب  ادـتبا  دوش ، هتـساوخ  کمک  نارگید  زا  هک  نآ  زا  لبق  یتحاران  درد و  يراتفرگ و  ماـگنه 
هک یـسک  لاثم  يارب  تساوخ ؛ هراچ  وا  زا  تفر و  ادـخ  هناخ  رد  دـیاب  لوا  تسه ، يدوبمک  ای  يرامیب و  يراکهدـب ، رگا  تساوخ . هراچ 

بابسا قیرط  زا  وا  يرامیب  هک  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  هک  دنادب  هار  نیب  رد  و  دیامن ، هعجارم  کشزپ  هب  سپـس  دنک ، اعد  لوا  تسا  رامیب 
زا يانعم  دناوخب ! رایط  رفعج  زامن  دراذگب و  دوخ  لاح  هب  ار  شايرامیب  دیابن  یـسک  نینچ  دوش . نامرد  کشزپ  هب  هعجارم  دـننام  یعیبط 

یبر مکب  اؤبعی  ام  لق  . » دوش عورـش  ادخ  زا  اهراک  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  دوشن ، هدومیپ  اههار  يداع  ریـسم  هک  تسین  نیا  نتـساوخ  ادخ 
سرد ای  دناوخب ، سرد  دهاوخیم  هک  یسک  دنکیمن ». امش  هب  ییانتعا  چیه  مراگدرورپ  دشابن ، امـش  ياعد  رگا  وگب : 4 ؛]  ] مکؤآعد الول 
نیدـب دـهاوخب . کمک  قلطم  تردـق  اتمهیب و  قلاخ  زا  دـنک و  اعد  دوخ  يارب  عورـش  زا  لبق  دـیاب  دزادرپب ، هباطخ  ظعو و  هب  ای  دـهدب ،
لهجا ملظا و  وا  ملظا  لزا و  وا  لزا  لضا و  وا  لضا  نأ  کبذوعأ  ینا  مهللا  : » دوشیم زاغآ  هرقف  نیا  اب  هک  تسا  هدش  دراو  ییاعد  روظنم 

ای منک  هارمگ  هک  نیا  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادـخ ، راب  5 ؛]  ] كریغ هلا  كؤانث و ال  لج  كؤامـسأ  تسدـقت  كراج و  زع  یلع ، لهجی  وا 
هانپ ایادخ ] راب  . ] دوش هتشاد  اور  لهج  نم  هب  تبسن ]  ] ای مزرو  لهج  مریگ ، رارق  متس  دروم  ای  مراد  اور  متس  مزغلب ، ای  منازغلب  موش ، هارمگ 

زا لبق  ار  اعد  نیا  تسا  بوخ  تسین ». وت  زج  ییادـخ  تسا و  گرزب  تشیاتـس  سدـقم ، تیاهمان  راوتـسا ، ناهاوخ ] هانپ  يارب   ] وت هاگ ] ]
رداق كرابم  مان  اب  هدـش ، دراو  مالـسلامهیلع  همئا  بناج  زا  هک  ییاهترایز  اـهاعد و  ماـمت  دـنوشن . مهف  ءوس  راـچد  اـت  دـنناوخب  هعلاـطم 

. دراد وا  يارب  یگرزب  ررض  هک  نآ  لاح  تسوا ، تحلـصم  هب  زیچ  نالف  دنکیم  لایخ  ناسنا  هاگ  تسا . هحفص 15 ]  ] هدش زاغآ  اتمهیب ،
« ۀعد «. » ۀنیکـسلا راقولا و  ۀعدلاب و  مکیلع  و  . » دراد ار  اهررـض  ندرب  نیب  زا  راهم و  تردق  هک  تسوا  طقف  دـنادیم و  ادـخ  طقف  ار  نیا  و 

دنادیم هک  ییاهزیچ  زا  ناسنا  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  دـناهتفگ و  نآ  يارب  زین  يرتعیـسو  يانعم  اما  تسا  هنینأـمط  ياـنعم  هب  هچ  رگ 
هدیمهف رطخ  ياههاگیاج  زا  زیهرپ  طایتحا و  یعون  هعد  زا  نیاربانب  دیامن ؛ يرود  دشاب  هتشاد  ررض  دهدیم  لامتحا  ای  دراد  ررـض  شیارب 

ربق رد  ادرف  رگا  ات  دیـشیدنیب  دوخ  اب  هظحل  کی  دیاب  يراک ، نداد  ماجنا  ای  ندز  فرح  ماگنه  ناسنا  دومرفیم : [ 6  ] دلاو موحرم  دوشیم .
دهاوخ روذعم  هک  تشاد  کش  رگا  اما  دهد ، ماجنا  دراد  باوج  دید  رگا  دشاب ؛ هتـشاد  یباوج  دندرک  لاؤس  هراب  نیا  رد  وا  زا  دـیباوخ و 

. تسا هعد »  » قیداصم زا  هرمزور  لامعا  دروم  رد  ندرک  رکف  هنوگ  نیا  دهدن . ماجنا  هن ، ای  دوب 

هنیکس راقو و  يانعم 

هار وگ ، تفگ و  ندروخ ، اذـغ  ماـگنه  رد  هک  یـسک  هب  تسوا . نورد  نطاـب و  هب  طوبرم  هنیکـس »  » تسا و یمدآ  رهاـظ  هب  قلعتم  راـقو » »
اضعا راقو  يهدافتسا  دروم  سپ  تسا . يراقو  اب  صخش  دنیوگیم  دشاب و  هتـشاد  هنینأمط  شمارآ و  ندرک و ... هاگن  نداد ، شوگ  نتفر ،
نوکس يهدام  زا  هنیکـس  ظفل  تسا . لد  شمارآ  راقو و  هنیکـس ، عقاو  رد  و  دنیوگیم ، هنیکـس  ار  لد  رارق  شمارآ و  اما  تسا . حراوج  و 
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ناسنا رهاظ  تسین  انب  هک  ارچ  درادن ؛ بسانت  رهاظ  اب  نوکـس  رگید  ترابع  هب  ندـب . رهاظ و  يارب  ات  تسا  لد  يارب  رتشیب  نوکـس  تسا و 
شیپ دروخب و  ناـکت  دـیابن  هک  دراد  ار  ینیگنـس  يهنزو  مکح  لد  اـما  تسا . شوج  بنج و  رد  بترم  روط  هب  ناـسنا  رهاـظ  دـشاب . مارآ 

شیوخ يوربآ  ظفح  يارب  ناسنا  تشاد . رگیدمه  اب  دیاب  ار  ود  نیا  تسا و  راقو  لمکم  هنیکس  دنازرلب . ار  نآ  راوگان  تخس و  ياهدمآ 
هحفـص 16]  ] هک ددرگ  مکاح  راقو  شمارآ و  مه  شلد  رد  دنک  یعـس  دیاب  درک  ادیپ  يرهاظ  راقو  یتقو  دشاب . هتـشاد  راقو  دنکیم  یعس 

فرط زا  داد . دهاوخ  تسد  زا  زین  ار  شايرهاظ  راقو  دروآ ، رد  دوخ  فرصت  تحت  ار  شلد  دناوتن  ناسنا  رگا  تسا . هنیکـس »  » نامه نیا 
مادک چیه  زا  دیابن  دنراد و  رثأت  ریثأت و  رگیدکی  رد  ود  نیا  سپ  تشاد . دهاوخن  دوجو  زین  لد  يهنیکـس  دـشابن ، يرهاظ  راقو  رگا  رگید 

تاحفص یلع  هللا  هرهظأ  الا و  ائیش  مکدحأ  رمضأ  ام  : » دنیامرفیم هک  تسا  هدش  لقن  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  زا  یتیاور  دنام . لفاغ  اهنآ 
.« ددرگیم رهاظ  شاهرهچ  رد  ای  شلمأتیب  نانخـس  رد  هک  نآ  رگم  دنکیمن  ناهن  لد  رد  ار  يزیچ  سک  چـیه  7 ؛]  ] هناسل تاتلف  ههجو و 
هک ییاهنآ  یتح  دـنوشیم . ربخاب  نآ  زا  همه  دوشیم و  رهاظ  نآ  تاریثأـت  ماجنارـس  دریگ  تسد  هب  ار  دوخ  لد  راـهم  دـناوتن  ناـسنا  رگا 

« اومزلا  » يانعم هب  لـعف و  مسا  مکیلع » . » نارگید زا  رترید  اـما  ددرگیم ، راکـشآ  ناـشنورد  تیاـهن  رد  زین  دنتـسه  هدارا  اـب  سفنلا و  يوق 
نیرمت و اهروتـسد  نیا  نتـسب  راک  هب  هتبلا  دنـشاب و  هتـشاد  شمارآ  دوخ  نطاب  رهاظ و  رد  هک  دنهاوخیم  نایعیـش  زا  اج  نیا  رد  اما  تسا .

دیارایب راقو  شمارآ و  تفـص  هب  ار  دوخ  نوریب  نورد و  دهاوخیم  هک  یـسک  سپ  تسا . مزال  نیرمت  يراک  ره  رد  دهاوخیم و  تیدج 
. دهد جرخ  هب  یناوارف  تماقتسا  شالت و  دنک و  نیرمت  رایسب  دیاب 

سفن هبساحم 

سیل : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  هک  سب  نیمه  راک  نیا  تیمها  رد  تسا . هنیکـس  راقو و  بسک  يارب  اـهنیرمت  نیرتهب  زا  سفن  يهبـساحم 
نیرمت و اـب  و  تسین .» تیبلـها  اـم  ناوریپ  زا  دـنکن  هبـساحم  ار  دوـخ  سفن  زور  ره  هـک  نآ  8 ؛]  ] موی لـک  یف  هسفن  بساـحی  مل  نم  اـنم 

لها دـنکیم . امرفمکح  شیوخ  دوجو  رد  ار  نوکـس  هدیـشخب ، شمارآ  ار  دوخ  نطاب  رهاـظ و  دوشیم و  هتخپ  ناـسنا  هک  تسا  رارمتـسا 
ءامصلا ةرخصلا  یف  هرارکتب ، لبحلا  يرت  هحفص 17 ]  ] اما : » دنیوگیم دنراد ؛ قیقحت  هعلاطم و  رد  تماقتسا  رارکت و  موزل  يارب  یلاثم  ملع 

زا نآ  اب  هک  يولد  تسا »؟ هدرک  رثا  اراخ  گنس  رد  رایسب ، تفر  دمآ و  رارکت و  رثا  رب  تسامرخ  فیل  زا  هک  یبانط  ینیبیمن  ایآ  ارثأ ؛ دق 
يور رب  ردـق  نآ  مرن  بانط  نیمه  اما  تسا ، مرن  رایـسب  بانط  و  گنـس ، سنج  زا  هاچ  هبل  تسا ، لصو  بانط  کی  هب  دنـشکیم  بآ  هاچ 

نآ زا  ملع  دـنیوگیم  دـنکیم . داجیا  یگدـییاس  گنـس  اب  دوخ  سامت  لحم  رد  هک  دوریم  نییاـپ  ـالاب و  دوشیم و  هدیـشک  گنـس  نیا 
شناد دنوش . ملاع  دـنناوتیم  همه  تسرامم  رارکت و  اب  سپ  تسین . رتتخـس  گنـس  نآ  زا  زین  هوژپ  شناد  نهذ  تسین و  رتفیطل  بانط 

زین یقالخا  بوخ  تافص  ندرک  هنیداهن  يارب  دنزاس . هکلم  شیوخ  دوجو  رد  رارکت ، رثا  رب  دننک و  هعلاطم  اهراب  ار  اهسرد  دیاب  ناهوژپ 
قداـص ماـما  ترـضح  دـیآرد . هکلم  تروـص  هـب  نآ  رد  یتفـص  اـت  داد  نـیرمت  ار  نآ  دـیاب  ردـق  نآ  درک . ار  راـک  نـیمه  سفن  اـب  دـیاب 

شیپ زا  يراک  میمـصت  فرـص  هب  درک . لمع  تفرگ و  میمـصت  دیاب  دناهتکن . نیمه  نایب  ددصرد  مکیلع »  » ترابع نایب  اب  زین  مالـسلاهیلع 
غراـف زاـمن  زا  هک  راـب  ره  دـندادیم و  رارق  دوـخ  ياـههناخ  يالـصم  رد  ار  هماـن  نیا  نایعیـش  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  نیمه  رد  دوریمن .

و [ 9  ] ملـسم نب  دـمحم  و  ریمعیبا ، نبا  نوچمه  یناگرزب  هک  تسا  اهشرافـس  نیا  هب  لمع  رثا  رب  دـندرکیم . هعلاـطم  ار  نآ  دـندشیم ،
دوخ دوجو  رد  هدیدنسپ  تافص  داجیا  ندش و  مدآ  هک  درک  نیقلت  دوخ  هب  دیاب  و  دیسرت ، راک  یتخـس  زا  دیابن  دنباییم . شرورپ  نارگید 
راک یتخـس  دیآیمن . تسد  هب  یتیقفوم  تروص  نیا  رد  اریز  دـبای ؛ هار  ناسنا  هب  يدـیماان  ساسحا  دـیابن  يراک  چـیه  رد  تسین . نکممان 

ياههلق رب  دناهتـسناوت  یناسک  هک  دهدیم  یهاوگ  خیرات  اما  دنتـسناوتیمن ، مه  نارگید  دوبن  نکمم  رگا  دزادنا ، ساره  هب  ار  ناسنا  دیابن 
بیذـهت ناکما  رب  لیلد  نیرتالاب  دوخ ، نیا  دـنوش . نآ  يالعا  دـح  رد  یمالـسا  راتفر  قالخا و  بحاص  هحفـص 18 ]  ] دنهن و مدق  راختفا 

. تسا یقالخا  لیاضف  بسک  سفن و 
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تیاکح

هدرزآ رگیدمه  زا  دندرک و  ادیپ  فالتخا  مه  اب  ياهلئـسم  رـس  رب  دنتـشاد ، رگیدکی  اب  ياهنیرید  یتسود  هقباس  هک  رفن  ود  البرک  رهـش  رد 
شاهدیجنر تسود  ندـید  اب  زور  نآ  يادرف  دریگ . رـس  زا  ار  دوخ  یتسود  دـنک و  یتشآ  يرگید  اب  تفرگ  میمـصت  اهنآ  زا  یکی  دـندش .

هام شش  هک  نآ  ات  تشذگ  لاونم  نیا  رب  زین  رگید  ياهزور  ادرف و  دنادرگرب . وا  زا  ار  دوخ  يور  شتسود  دینشن و  یباوج  اما  درک ، مالس 
کی دینشیمن . یباوج  اما  درکیم ، مالـس  دیدیم  ار  دوخ  رطاخ  هدیجنر  تسود  تقو  ره  هام ، شـش  نیا  لوط  رد  تشذگ . ارجام  نیا  زا 

؛ مالسلا مکیلع  داد : خساپ  تفکش و  شتـسود  بل  زا  لگ  تشادن ، باوج  ندینـش  راظتنا  درک و  مالـس  شتـسود  هب  لومعم  قبط  هک  زور 
نامهلاس دنچ  نیدنچ و  یتسود  رب  هک  ار  ینمشد  رهق و  مسلط  مهاوخیم  منکیم و  لمع  ماهفیظو  هب  نم  تفگ : یتسین ؟ رادرب  تسد  ارچ 

دندیـشک و شوغآ  رد  ار  رگیدمه  نآ  زا  سپ  مناشنب . ار  یتسود  افـص و  فطل و  هرابود  نآ  ياج  هب  منکـش و  مهرد  هدـیدرگ ، یلوتـسم 
ار وا  ددرگ و  هریچ  دوخ  شکرـس  سفن  رب  تسرامم  نیرمت و  اب  دناوتیم  ناسنا  يرآ ، دندوب . یبوخ  ناتـسود  رگیدکی  يارب  لاس  نایلاس 

. دشک دنب  رد 

کین ماجنارس 

ۀیحانلا نم  مالسلاب  فرشت  [ » هحفص 19  ] راحبلا هنیفس  كردتسم  رد  [ 11  ] يزامن موحرم  هتفگ  هب  انب  هک  تسا  یـسک  [ 10  ] نیق نب  ریهز 
یجنم ملاع ، رخف  يرآ  نیقلا .» نب  ریهز  یلع  مالـسلا  : » هدـمآ تسا  رـصع  یلو  ترـضح  هب  بوسنم  هک  هیحان  ترایز  رد  ینعی  ۀـسدقملا »

گنج و مالسلامهیلع  تیبلها  اب  دوب و  ینامثع  وا  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  دوب ؟ هک  ریهز  رگم  دتسرفیم . دورد  نیق  نب  ریهز  رب  تیرشب 
هک دوب  هدیقع  نیا  رب  نآ  ساسا  دش و  لیکشت  هیواعم  یگدرکرس  هب  نامثع  ندش  هتـشک  زا  سپ  هک  دوب  ینایرج  هینامثع  تشاد . ینمـشد 

اهنت هن  نانآ  دنتـشک . ار  نامثع  هک  دـندوب  یلع  نایفارطا  دنتـشاد  اعدا  اهینامثع  تسا . هدوب  بلاطیبا  نب  یلع  نامثع ، ندـش  هتـشک  ببس 
باحصا زکرم  ینعی  هفوک  رد  ریهز  دنتـشاد . مه  ینمـشد  گنج و  شناوریپ  ترـضح و  نآ  اب  هک  دنتـسنادیمن  ماما  ار  بلاطیبا  نب  یلع 

هب ینامثع  سیق  نب  ریهز  نیمه  یلو  تشاد . ینمشد  نانآ  اب  لاح  نیا  اب  اما  درکیم ، یگدنز  ترضح  نآ  راوگرزب  نادنزرف  نانمؤمریما و 
. دتسرفیم مالس  وا  رب  نایعیش  بیاغ  ماما  هک  دسریم  ياهبترم  ماقم و 

یشایع تیاکح 

شوخ رایـسب  ملق و  لها  ینـس و  یملاـع  یـشایع  تسا . [ 12  ] یـشایع تسویپ  تیبلـها  نارادتـسود  هگرج  هب  هک  یناـسک  زا  رگید  یکی 
دادغب رد  دش و  هعیـش  یتدـم  زا  سپ  اما  تشون ، نانآ  تیناقح  و  نامثع ) رمع ، رکبوبا ،  ) افلخ لیاضف  باب  رد  باتک  هس  هک  دوب  دادعتـسا 
یلاـجر ود  [، 14  ] یـشاجن هحفـص 20 ] [. ] 13  ] یـشک یـشایع ، نادرگاش  زا  داد . شرورپ  يرایـسب  زربم  نادرگاـش  داـهن و  اـنب  ياهسردـم 

لاجر یـشک و  لاجر  رگا  تسا و  هدش  نایعیـش  تایاور  میکحت  قیثوت و  ثعاب  لاجر  رد  نانآ  ياهباتک  هک  درب  مان  ناوتیم  ار  فورعم 
قیثوت عبنم  اهنت  هدـشن و  دای  رگید  ياج  رد  تایاور  نیا  نایوار  زا  اریز  دـشیم ؛ رابتعایب  هعیـش  تاـیاور  زا  تیاور  نارازه  دوبن ، یـشاجن 

هحفص 21] . ] تسا یشاجن  یشک و  لاجر  نانآ 

ناحلاص زا  يوریپ  ایح و 

هراشا
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هک ییاهزیچ  زا  يرود  اـیح و  هب  ار  امـش  15 ؛]  ] لطابلا لها  ۀـلماجمب  مکیلع  مکلبق و  نوحلاـصلا  هنع  هزنت  اـمع  هزنتلا  ءاـیحلاب و  مکیلع  و 
، ینورد تسا  یتفص  ایح  منکیم . شرافس  لطاب  لها  اب  ارادم  يراتفر و  شوخ  زین  و  دنتشاد ؛ رود  نآ  زا  ار  دوخ  امش  زا  شیپ  ناگتسیاش 

لماعت ماقم  رد  ناسنا  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  ایح ، تسین . لوجخ  ناسنا  يانعم  هب  ایح  اب  ناسنا  ددرگیم . صخـشم  رهاظ  رد  شراـثآ  هک 
رگا تسا و  يداددخ  ایح  زا  يرادقم  تسه . همه  دوجو  رد  ياهزادنا  ات  هدیدنسپ  تفص  نیا  دیوگ و  نخس  قالخا  اب  بسانتم  نارگید  اب 

نارای زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  زین  زارف  نیا  رد  تسناوت . دهاوخ  باستکا  هار  زا  دیازفیب  دوخ  دوجو  رد  ار  نآ  دهاوخب  یصخش 
ار ییانعم  نینچ  ماما  رگا  هک  ارچ  دـنیوج ؛ هرهب  شیوخ  یتاذ  يایح  زا  هک  نآ  هن  دـنیازفیب ، شیوخ  یتاذ  ياـیح  رب  هک  دـنهاوخیم ؛ دوخ 
، تسه دوخ  هب  دوخ  ام  دوجو  رد  هدومرف و  اطع  ام  هب  ادخ  هک  يزیچ  دنتفرگیمن . هرهب  مکیلع »  » هملک زا  ناونع  چـیه  هب  دـندرکیم  هدارا 

رظن هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ماما  شیامرف  رد  مکیلع »  » ظفل سپ  تسا . ینعمیب  نآ  لیـصحت  هب  رما  و  دـهاوخیمن ، مازلا  و  مکیلع »  » رگید
عنام ایحیب ] ي   ] ایح 16 ؛]  ] قزرلا عنمی  ءایحلا   » هک تسا  هدمآ  تایاور  رد  هتبلا ، یتاذ . هن  تسا ، هتفرگ  قلعت  یباستکا  يایح  رب  ناشکرابم 

ار دوخ  هچنآ  شزرا  یلو  دورب  ناسنا  تسد  زا  اهزیچ  یـضعب  دوشیم  ثعاب  ایح  بجح و  یهاـگ  ددرگیم .» يزور  هحفص 22 ]  ] قزر و
دناهتفگیم مدرم  يارب  ار  اهتیعقاو  هشیمه  مالسلامهیلع  همئا  دهدیم . تسد  زا  هک  تسا  يزیچ  زا  رتشیب  رایـسب  تسا  هدومن  نیزم  نآ  هب 

، دوشیم لامیاپ  ایح  اب  ناسنا  قح  دناهتسشن ، يدایز  يهدع  هک  ياهرفس  رس  دنبیرفب . هللااب » ذایعلا   » ار مدرم  دناهدرکن  یعس  ناونع  چیه  هب  و 
ازریم هللاتیآ  ناکیدزن  زا  یکی  تسین . فطل  زا  یلاخ  ياهیضق  رکذ  هراب  نیا  رد  دوشیم . هتشاذگ  شرایتخا  رد  قزر  زا  رتمهم  يزیچ  اما 

مرح زور  نآ  مدوب . ترایز  لوغشم  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  مرح  رد  يزور  : » درکیم لقن  دوب  ییاوقت  اب  رایسب  درمریپ  هک  يزاریش ، يدهم 
متساوخ داتفا . نم  يهناش  يور  اهنآ  زا  یکی  هک  [ 17  ] درک شخپ  يرانید  جنپ  مرح  رد  دمآ و  يدنه  يدرم  ترایز  نیح  رد  دوب . تولخ 
یصخش ناهگان  هک  هن ، ای  تسا  یتسرد  راک  لمع  نیا  ترضح  رـضحم  رد  ایآ  مدرک  رکف  دوخ  اب  هظحل  کی  یلو  مرادرب ، هلجع  اب  ار  نآ 

تـسا يزیچ  زا  رتشیب  ایح  شزرا  لاح  نیا  اب  اما  تسا ، يزور  قزر و  عنام  ایح  یهاگ  تشادرب »! نم  يهناش  يور  زا  ار  نآ  مرـس  تشپ  زا 
یگدـنز امـش  زا  لـبق  هک  یحلاـص  ياـهناسنا  دـینیبب  دـنیامرفیم : دوـخ  ناوریپ  هـب  باـطخ  هـمادا  رد  ترـضح  مـیهدیم . تـسد  زا  هـک 

رارق یگدنز  قشمرس  ار  هتسیاش  ياهناسنا  لامعا  دینک . يرود  لامعا  نآ  زا  مه  امـش  دناهدرکیم ، يراددوخ  یلامعا  هچ  زا  دناهدرکیم ،
حرش یگدنز و  خیرات  هعلاطم  هب  دیاب  نانمؤم  ترضح ، نآ  رابرهگ  نانخس  زا  شخب  نیا  وریپ  دینک . لمأت  نانآ  راتفر  قالخا و  رد  هداد و 

ادخ تاقولخم  نیرتهتـسیاش  یهلا و  يایلوا  نیرتحلاص  دبـسرس و  لگ  دـننک . يوریپ  نانآ  زا  ناشلامعا  رد  و  دـنزادرپب ، یهلا  يایلوا  لاح 
مولع ياملع  زین  ناراوگرزب و  نآ  نارای  باحصا و  يدعب  يهبترم  رد  دنتسه . مالـسلامهیلع  موصعم  هدراهچ  دوش ، یـسأت  اهنآ  هب  دیاب  هک 
هظحل ره  زور و  ره  تسا  یعیبط  دـیامن ، زاغآ  ار  نید  يایلوا  ناگرزب و  ناگتـشذگ و  لاوحا  رد  هعلاطم  یـسک  رگا  دـنراد . رارق  تیبلها 
فرظ دبای  همادا  راک  نیا  رگا  و  دباییم ، رد  يرتهزات  تاکن  دروخ و  دـهاوخ  شمـشچ  هب  هدوبن ، سونأم  اهنآ  اب  البق  هک  يرتشیب ، بلاطم 
یکـش دروآرد ، ارجا  هب  تسا  هدـناوخ  ار  هچنآ  رگا  دزاییم و  تسد  یهلا  فراعم  زا  ییایرد  هب  ینـالوط ، نادـنچ  هن  هحفص 23 ]  ] یتدم

تیمها تسا . رگید  یناحلاص  تیبرت  يهیاـم  دوخ  ناـحلاص ، لاـمعا  هب  یـسأت  تسویپ . دـهاوخ  ناـحلاص  يهگرج  هب  زین  دوخ  هک  تسین 
زج يزیچ  نآ  يانعم  دـناهدرک و  نایب  اومزلا »  » يانعم هب  مکیلع »  » ترابع اب  ار  نآ  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  شرافس 

. تسین ترضح  نآ  ناوریپ  يوس  زا  لمع  نیا  ماجنا  موزل 

درک يرود  اهنآ  زا  دیاب  هک  يروما 

هک میروخیم  رب  لاثم  قادـصم و  اهدـص  هکلب  اـههد ، هب  مینک ، هعجارم  خـیرات  هب  درک  يرود  اـهنآ  زا  دـیاب  هک  يروما  نتـسناد  يارب  رگا 
يرگید تسا و  ییاقآ  تسایر و  یکی  دبلطیم : يرتشیب  هجوت  يرایشوه و  قادصم ، ود  نایم  نیا  رد  اما  دناهدرک . يرود  اهنآ  زا  ناگرزب 

، تسا يورهدایپ  لاـح  رد  راومه  نیمز  يور  هک  یـصخش  دوشیم . ملع  لـها  ریگنماد  سک  ره  زا  رتشیب  تفآ ، ود  نیا  اـضق  زا  هک  لوپ ،
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هک درَوَنهوک  کی  املسم  دنیبب . بیسآ  شندب  زا  ییاج  دروخب و  نیمز  هب  تسا  نکمم  دنکن  هاگن  ار  دوخ  ياپ  شیپ  دشابن و  بظاوم  رگا 
لها لثم  دربن . رد  هب  ملاس  ناج  یتح  تسا  نکمم  دیامن ، طوقـس  رگا  تسا و  رطخ  ضرعم  رد  رتشیب  تسا ، هوک  زا  ندـمآ  نییاپ  لاح  رد 
مرکا یبن  فصو  رد  حابص  ياعد  زا  یشخب  دشابیم . نآ  كانلوه  عافترا  هوک و  لثم  اهنآ  تسایر  لوپ و  تسا و  درونهوک  لثم  زین ، ملع 
لبحب کبابـسأ  نم  کساملا  و  لیلألا ، لیللا  یف  کیلا  لیلدـلا  یلع  مهللا  لص  : » دـیامرفیم هک  اج  نآ  تسا ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تربمایپ رب  ایادـخ ، 18 ؛]  ] لوالا نمزلا  یف  اهفیلاحز  یلع  مدـقلا  تباثلا  لـبعألا و  لـهاکلا  ةورذ  یف  بسحلا  عصاـنلا  و  لوطـألا ، فرـشلا 
هک  ] تفارـش نامـسیر  نیرتدـنلب  هب  تلئاسو  بابـسا و  زا  و  درک ، ییاـمنهار  کـیرات  رایـسب  بش  رد  وت  يوس  هب  ار  قلخ  هک  تسرف  دورد 

لوا نامز  هحفـص 24 ]  ] رد تشاد و  رارق  نادرم  نیرتماقم  دنلب  يهناش  رب  شبـسن  بسح و  هک  یلوسر  نامه  تسج ؛ کسمت  دشاب ] نآرق 
نداد ناشن  يارب  فیلاحز »  » هملک هک  تسا  اج  نیا  رد  اعد  زا  هرقف  نیا  رکذ  تلع  دوب .» اجرب  اپ  مدق و  تباث  اهشزغل  رب  تیلهاج ) يهرود  )

ندروخ و زیل  ندروخ و  رـس  ياج  ینعی  هفولحز »  » عمج فیلاحز » . » تسا ایوگ  فیطل و  رایـسب  نانآ  لاـح  فصو  اـملع و  ریطخ  هاـگیاج 
درذگب نغور  زا  هدنکآ  یبیشارس  کی  زا  دشاب  هتشاد  میمصت  لاح  نامه  رد  دشاب و  فاص  ناسنا  شفک  فک  هکنیا  دننام  تسا ؛ ندیزغل 

رد نارگید  زا  رتشیب  تسایر ، لوپ و  باب  رد  اصوصخم  دـناهدش ، هرـصاحم  فیلاحز  نایم  رد  املع  يرآ ، دـنیوگ . هفولحز  ار  ییاج  نینچ 
زا شیب  ماقم  لوپ و  هک  اـج  نآ  زا  تسا و  نادـنچ  ود  ناـنآ  يارب  تساـیر  لوپ و  تاـفآ  زا  يرود  تیمها  سپ  دـنراد . رارق  رطخ  ضرعم 

ار اهنآ  تساـیر  لوپ و  هک  یناـملاع  دنرایـسب  هچ  درب . رد  هب  هار  زا  ار  اـهنآ  زیچ  ود  نیا  دـنراذگب  دـیابن  دروآیم ، يور  ناـنآ  هب  نارگید 
زا دیاب  هتشذگ ، ناحلاص  هریس  زا  نتفرگ  دنپ  مالسلاهیلع و  قداص  ماما  همان  دافم  هب  ندرک  لمع  يارب  يرآ ، دندش . راتفرگ  درک و  ضوع 
هک یباحصا  درک ؛ عورش  ناراوگرزب  نآ  باحـصا  سپـس  مالـسلامهیلع و  راهطا  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاوحا  هعلاطم 

. دناهدرک رون  بسک  تماما  توبن و  ناشخرد  دیشروخ  رانک  رد  دناهدوب و  ملع  لها 

تموکح یلع و  ماما 

سابعنبا دنسرب . ناشیا  روضح  هب  يراک  يارب  دنتساوخیم  اسؤر  زا  ياهدع  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  ناحلاص ، دیـس  تموکح  مایا  رد 
هک ترضح  دنراد . ار  امش  روضح  هب  یبایفرش  دصق  اسؤر  زا  ياهدع  نانمؤمریما ، ای  درک : ضرع  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  هلجع  اب  [ 19]
نم یلا  بحا  یهل  هللا  و  : » دومرف نآ  یشزرایب  تموکح و  فصو  رد  دزیم ، هلصو  ار  شیاهـشفک  هک  یلاح  رد  دید ، ار  سابعنبا  عضو 
نم دزن  امـش ، رب  تسایر  تراـما و  زا  هنهک  ياـهشفک  هحفـص 25 ]  ] نیا دنگوس  ادخ  هب  20 ؛]  ] الطاب عفدأ  وأ  اـقح  میقأ  نأ  ـالا  مکترما 

نیرتگرزب و سیئر  هک  دروآ  نابز  رب  ار  هلمج  نیا  ینامز  ترضح  نآ  مربب .» نیب  زا  ار  یلطاب  مناتسب و  ار  یقح  هکنآ  رگم  تسا  رتزیزع 
نیرتگرزب و سأر  رد  هک  تسا  یـسک  راوگرزب  نآ  تسا . ریظن  مک  خـیرات  رد  يزیچ  نینچ  دوب . نیمز  يهرک  يور  تموـکح  نیرتمهم 

تـسرد اـمرخ  فـیل  زا  هک  تسا  ییاـهشفک  ندز  هنیپ  لوغـشم  لاـح  نیع  رد  دراد و  رارق  نیمز  يهرک  يور  تموـکح  نیرتتیعمج  رپ 
نیا دنتشاد . زینک  مالغ و  للجم ، ياههناخ  هرقن ، الط ، ریرح ، دندوب و  نیمز  يور  دارفا  نیرتدنمتورث  نامز  نآ  رد  ناناملسم ، تسا . هدرک 
دیاب دنازغلن . دنکن و  نوگرگد  ار  وا  تورث ، ماقم و  تسایر ، هک  دسرب  ییاج  هب  دیاب  ناسنا  دشابیم . مکلبق » نوحلاصلا   » قیداصم زا  یکی 

هک یلامعا  باب  رد  دـشیمن . هیـصوت  نایعیـش  هب  دوبن  نکمم  رگا  اریز  تسا ؛ نکمم  راک  نیا  و  دوش ، شزرایب  ناـسنا  سفن  رد  تساـیر 
؛] 21  ] کلذ یلع  نوردقت  مکنا ال  الأ و  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تسا ، تخـس  یلومعم  ياهناسنا  يارب  اهنآ  نداد  ماجنا 

ناسنا يارب  اهنآ  بسک  هک  تشاد  یتایصوصخ  ریما  ترضح  هتبلا  تسا . تیعقاو  کی  نیا  دینک ». نینچ  هک  تسین  نآ  يارای  ار  امـش  هتبلا 
دق مکماما  نا  دیامرفیم ؛: دوخ  ترـضح  دشاب ؟ هتـشاد  سابل  تسد  کی  طقف  هک  دراد  دوجو  دهاز  مادـک  خـیرات  رد  تسا . لاحم  يداع 
نان صرق  ود  هب  شکاروخ  زا  هنهک و  هماج  ود  هب  دوخ  ياـیند  زا  امـش  ياوشیپ  23 ؛]  ] هیصرقب همعط  نم  و  [ 22  ] هیرمطب هایند  نم  یفتکا 

و دروخب ، یلاخ  نان  طقف  اـما  دـشاب ، هتـشاد  ناوارف  ياهاذـغ  هیهت  ناوت  ترـضح  نوچمه  هک  دراد  دوجو  یـسک  اـیآ  تسا .» هدرک  اـفتکا 
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هب دـنک ؟ افتکا  هماج  هنهک  ود  هب  طقف  دـنک  هیهت  تمیق  هحفـص 26 ]  ] نارگ ياهسابل  دناوتیم  هک  نیا  اب  دـشخبب و  ار  دوخ  لاوما  يهمه 
یقرف دجـسم  رد  مزامن  اب  هناخ  رد  مزامن  هک  مناوخیم  تعاـمج  زاـمن  یتقو  نم  تفگ : يوشیمن ؟ تعاـمج  ماـما  ارچ  دـنتفگ : یـصخش 

نآ يهماقا  تسا و  ياهدیدنـسپ  بوخ و  راک  تعامج  زامن  هتبلا  میامن . داجیا  یتلاـح  نینچ  دوخ  رد  ماهتـسناوتن  زونه  اـما  دـشاب . هتـشادن 
تین بلق و  روضح  نتـشاد  هک  تسا  حضاو  تسین . رورغ  زج  يزیچ  نآ  دنک و  یم  ادـیپ  محازم  کی  تاقوا  یهاگ  اما  تسا ، مزال  رایـسب 

تخرد دهد . یهاک  ار  سفن  ياهشهاوخ  دوخ ، هب  نیقلت  اب  دنک  یعس  دیاب  ناسنا  تسا . رتمهم  نآ  ندناوخ  تعامج  هب  زا  زامن  رد  ملاس 
مالـسلاهیلع یلع  نانمؤمریما  ترـضح  دروآرد . هشیر  زا  ار  نآ  دوشیم  نامز  رورم  اب  مک و  مک  اـما  دـنک ، اـج  زا  ناوتیمن  هعفد  کـی  ار 

بح ات  تفر ، شیپ  هنوگ  نیا  دـیاب  هد .» بیرف  ار  وا  زین  وت  دـهدیم ] بیرف  ار  وت  سفن  هک  روط  نامه  [ ؛] 24  ] کسفن عداخ  : » دنیامرفیم
دوب و هیبش  شردپ  هب  رایـسب  رکبوبا  رتخد  هشیاع  ددرگ . فیعـض  مک  مک  هدـناود ، هشیر  اهناسنا  تشوگ  تسوپ و  نوخ و  رد  هک  تسایر 

نینچ هک  دوب  يدـح  هب  نایقتم  يالوم  يونعم  تردـق  نانمؤمریما . لباقم  رد  لمج و  گنج  رد  رگم  درکیمن ، فعـض  راـهظا  تقو  چـیه 
هک گنج  حـتاف  لمج ، گنج  زا  سپ  دومن . فارتعا  دوخ  ینوبز  فعـض و  هب  اج  نآ  رد  دوب ، هدرکن  فعـض  راهظا  تقو  چـیه  هک  يدرف 

: دومرف ناکرـشم  نارـس  هب  هکم  حتف  زور  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  یـسأت  رد  دوب  نانمؤم  ماما  ناناملـسم و  يهفیلخ 
نانمؤمریما هک  نیا  اب  هشیاع  دومن . سبح  ار  یـسک  هن  درک و  مادـعا  ار  یـسک  هن  دـیناگدش » دازآ  امـش  هک  دـیورب  ءاقلطلا ؛ متنأـف  اوبهذا  »
نانمؤمریما يرآ ، درک . فارتعا  شیوخ  ینوبز  فعض و  هب  تسین ، وا  هجوتم  يرطخ  چیه  تسنادیم  تخانـشیم و  بوخ  ار  مالـسلاهیلع 

چیه هک  دنگوس  ادخ  هب  25 ؛]  ] ۀبذک تبذک  ۀمش و ال  تمتک و  ام  هللا  و  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  یلع  دوب . یتبالص  تردق و  نینچ  ياراد 
سأر رد  مالسلاهیلع  یلع  دنموصعم و  ناماما  هک  دندقتعم  نایعیش  ماهتفگن .» مه  غورد  کی  یتح  متـشادن و  ناهنپ  ار  هحفص 27 ]  ] ینخس
دیابن یتیـصخش  نینچ  لباقم  رد  ایآ  تسا . هتفگن  مه  غورد  کی  یتح  یلع  هک  دناهتفگ  زین  نایدوهی  نایحیـسم و  اما  دراد ، رارق  اهنآ  همئا 

دوب نآ  ياهبیسآ  بظاوم  دیاب  هک  يرگید  هلئسم  داد ؟ رارق  دوخ  لامعا  يهحولرـس  ار  وا  راتفر  دیابن  ایآ  داد ؟ جرخ  هب  ار  ینتورف  لامک 
. تسا مهم  ملع  لها  يارب  اصوصخ  همه ، يارب  لوپ  ياهتفآ  هب  هجوت  تسا . لوپ  هلئـسم  درک ، يرود  نآ  زا  تسا  نکمم  هک  ییاج  اـت  و 

يارب هک  نانآ  لاح  هب  ياو  دـنک . لعج  تیاور  کی  ات  تفرگ  هیواـعم  زا  مهرد  رازه  دـصراهچ  هک  دوب  یـصخش  [ 26  ] بدنج نب  ةرمس 
. دنشورفیم ار  دوخ  نید  مهرد  ود  یکی 

ریمعیبا نبا 

تورث لوپ و  يهتفیرف  تیعضو  نیرتتخـس  رد  دربن و  رد  هب  هار  زا  ار  وا  لوپ  هک  تسا  ریمعیبا  نبا  مکلبق » نوحلاصلا   » قیداصم زا  یکی 
. دوـب هدروآ  تسد  هب  يداـیز  تورث  هار  نیمه  زا  درکیم و  هرادا  هلماـعم  بسک و  هار  زا  ار  شایگدـنز  هـک  دوـب  ینید  یملاـع  وا  دـشن .
هب سبح ، رب  هوالع  دنارذگ . نادنز  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاس  هدفه  تدم  دنکفا و  نادنز  هب  همئا  زا  يرادفرط  مرج  هب  ار  وا  دیـشرلا  نوراه 

ماگنه ریمعیبا  نبا  هک  دـنکیم  لقن  ماکحألا  بیذـهت  رد  یـسوط  خیـش  دـش . هرداـصم  زین  شلاوما  یماـمت  نوراـه  هحفص 28 ]  ] روتـسد
ضرق یغلبم  یـصخش  هب  دتفا  نادنز  هب  هک  نآ  زا  لبق  وا  متـسه . مهرد  کی  جاتحم  یتح  نونکا  مسق  ادخ  هب  تفگیم : نادنز  زا  يدازآ 

نبا هک  دیمهف  راکهدب  صخش  نادنز ، زا  يدازآ  زا  سپ  دوب . راکهدب  وا  هب  صخش  نیا  دربیم ، رس  هب  نادنز  رد  هک  ییاهلاس  یط  داد و 
هبلاطم ریمعیبا  نبا  دنادرگرب . ار  ریمعیبا  نبا  لوپ  ات  تخورف  ار  شاهناخ  دنارذگیم . راگزور  یتخس  هب  هدش و  دازآ  نادنز  زا  ریمعیبا 

رد دوب ، هدروآ  تسد  هب  هناخ  شورف  زا  هک  ار  ییاهلوپ  دیامن . ادا  ار  دوخ  نید  ات  تخورف  ار  شاهناخ  تخوس و  شلد  وا  اما  دوب ، هدرکن 
تباب تفگ  هچ ؟ تباب  دیـسرپ : ریمعیبا  نبا  تسوت . نآ  زا  اهلوپ  نیا  تفگ : دمآ . ریمعیبا  نبا  يهناخ  رد  هب  تشاذـگ و  ياهسیک  نایم 
خساپ تسا ؟ هداد  هیده  وت  هب  یـسک  دیـسرپ : هن . داد : خساپ  ياهتخورف ؟ ار  دوخ  كالما  يدروآ ؟ اجک  زا  ار  اهلوپ  نیا  دیـسرپ  مایهدب .

مسق ادخ  هب  تفگ : هلمج  نیا  ندینش  اب  ریمعیبا  نبا  ماهتخورف . ار  ماهناخ  تفگ : [. 27  ] يدروآ اجک  زا  ار  اهلوپ  نیا  سپ  تفگ ، هن ، داد :
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و میامن ، لوبق  ار  اهلوپ  نیا  زا  مهرد  کی  یتح  متـسین  رـضاح  اما  ، مراد زاـین  زین  مهرد  کـی  هب  یتح  هک  مربیم  رـس  هب  یتیعـضو  رد  نم 
نودب تیاضر و  اب  دوخ  راکهدب  رگا  هک  ارچ  تشادن . یلاکـشا  چیه  یعرـش  تهج  زا  تفرگیم  ار  اهلوپ  ریمعیبا  نبا  رگا  درکن . لوبق 

ریما ترضح  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  هتکن  کی  طقف  درادن . یلاکـشا  وا  زا  لوپ  نتفرگ  درک ، نینچ  دشاب ، راک  رد  يرابجا  هک  نآ 
، زین يرگید  يارب  يدنـسپیم  دوـخ  يارب  هچنآ  28 ؛]  ] اهل هرکت  ام  هل  هرکا  کسفنل و  بحت  اـم  كریغل  ببحأـف  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع 

راکهدـب هب  تفرگن و  هحفـص 29 ]  ] ار اـهلوپ  ریمعیبا  نبا  لاـح  ره  هب  هاوـخم .» زین  وا  يارب  يرادیم  دنـسپان  دوـخ  يارب  هچنآ  دنـسپب و 
رد دنـس  دـنچ  اب  لـئاسو  بحاـص  بیذـهت و  رد  یـسوط  خیـش  ار  تیاور  نیا  نک . خـسف  ار  هلماـعم  ریگب و  سپ  ار  تاهناـخ  ورب و  تفگ :

لبق ناحلاص  لامعا  تسا : هدومرف  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  دش  هتفگ  دناهدرک . لقن  نیدـلاو » ضرقلا  باتک   » هلمج زا  فلتخم  ياهاج 
ردارب تسین  رـضاح  یگدـنامرد  رقف و  نـیع  رد  هـک  يدرف  تـسا ؛ ناـحلاص  نـیا  زا  یکی  ریمعیبا  نـبا  دـیهد . رارق  قشمرـس  ار ، دوـخ  زا 

. دوب لفاغ  نآ  زا  دیابن  تسا و  مهم  هزادنایب  تورث  لام و  هلئسم  دشورفب . نید  يادا  يارب  ار  دوخ  نکسم  هناخ و  شنمؤم ،

تیاکح

نداد ماجنا  ربارب  رد  یتبـسانم و  هب  دوب . هدمآرد  تواضق  توسک  هب  تفر ، ایند  زا  شیپ  لاس  لهچ  دودح  هک  یقارع  ياهدـنوخآ  زا  یکی 
هب رما  تحیـصن و  باب  زا  دوب و  هدرک  ادـیپ  عـالطا  ارجاـم  زا  یثلاـث  صخـش  دوب . هتفرگ  ینـالک  لوپ  یـصخش ، يارب  ینوناـق  ریغ  يراـک 

باوج رد  ياهتفرگ ؟ ار  اـهلوپ  نیا  ارچ  دراد ، دوـجو  مه  یمارح  لـالح و  یتـسه ، دـنوخآ  وـت  دوـب : هتفگ  وا  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
مه بیدا  رهاظلا  یلع  اقآ  نیا  تسا .» لـالح  شیارب  دروآ ، تسد  هب  دـناوتب  ناـسنا  هچ  ره  ینعی  فکلا ؛ یف  لـح  اـم  لـالحلا  : » دوب هتفگ 

، دنتسه هدام  کی  زا  هکنیا  اب  لح »  » و لالح »  » هک ارچ  تسا ، هدرک  هدافتـسا  سانج  تعنـص  زا  یغالب ، نونف  رظن  زا  اج  نیا  رد  نوچ  هدوب 
یـضاق نیا  تسا . ییاج  رد  نتفرگ  رارق  يانعم  هب  و  لولح »  » يهدام زا  لح »  » تسا و یعرـش  يانعم  نامه  هب  لالح  دـنتوافتم . انعم  رد  اما 

نینچ هب  تبقارم  رارمتـسا و  اب  ریخ ، تسا ؟ هدوب  نینچ  لوا  زور  زا  ریمعیبا  نبا  ایآ  دـنوخآ ! کی  مه  ریمعیبا  نبا  تسا و  دـنوخآ  کـی 
نیا رد  هعلاطم  اب  تسا و  رایـسب  نخـس  فارحنا  عاونا  زا  يرود  لوپ و  تسایر و  باب  رد  تسا . هتفای  تسد  ياهبترم  ماـقم و  تیـصخش و 

هب ار  هحفص 30 ]  ] اهتیاکح نیا  يهدنزومآ  ياهسرد  اهمایپ و  هلصوح ، ربص و  تقد و  اب  دیاب  تفای . يرایـسب  ياههنومن  ناوتیم  هنیمز 
و [ 32  ] یلیبدرا سدـقم  [، 31  ] مولعلارحب دیـس  [، 30  ] یسوط خیـش  [، 29  ] یـضترم دیـس  نوچمه  یناـگرزب  لاوحا  رد  دـیاب  تسب . راـک 
ام و قشمرـس  ناشراتفر  دـیاب  هک  دنتـسه  یناـحلاص  همه  اـهنیا  درک . هعلاـطم  دـناهتفای ، تیبرت  عیـشت  راـب  رپ  بتکم  رد  هک  رگید  يرایـسب 

ییاهانثتسا ار  مالسلامهیلع  موصعم  ناماما  طقف  دنوادخ  تسین . رصحنم  یـصاخ  يهدع  هب  هجو  چیه  هب  ندوب  بوخ  دریگ . رارق  ناگدنیآ 
حـضاو تسا . هدادن  رارق  درف  هب  رـصحنم  ار ، رگید  ناگرزب  تلزنم  ماقم و  اما  تفای . تسد  ناشدـنلب  ماقم  هب  ناوتیمن  هک  تسا  هداد  رارق 

درذگیم ریمعیبا  نبا  گرم  زا  لاس  تسیود  رازه و  زا  شیب  دنبای . تسد  ریمعیبا  نبا  تلزنم  ماقم و  هب  دنناوتیم  زین  نارگید  هک  تسا 
دنلب نامرآ  زا  تسد  هظحل  کی  یتح  هک  تسا  ینادرم  يهسامح  ریمعیبا ، نبا  يارجام  تسا . راختفا  هیاـم  نایعیـش  يارب  وا  يارجاـم  اـما 

نوچمه یناگرزب  زین  رـصاعم  نارود  رد  تسین . ریمعیبا  نبا  هب  رـصحنم  هعیـش  تاراختفا  هتبلا  دنتـشادن . رب  مالـسلامهیلع  لوسر  نادـناخ 
جاح راکتمدخ  دنراختفا . يهیام  هعیش  يارب  یمق  نیسح  اقآ  هحفص 31 ]  ] جاح يزاریش و  یقتدمحم  ازریم  [، 33  ] يرئاح میرکلادبع  خیش 
چیه هکلب  نم ، اهنت  هن  مدینشن . وا  زا  غورد  کی  یتح  مدوب ، راوگرزب  نیا  تمدخ  رد  هک  ینایلاس  لوط  رد  نم  دوب : هتفگ  یمق  نیـسح  اقآ 

هب دنیبیم و  ار  ابیز  تشز و  الومعم  دراد و  اقآ  اب  ار  تبحاصم  دروخرب و  نیرتشیب  راکتمدخ  الوصا  تسا . هدینـشن  یغورد  ناشیا  زا  سک 
هب ات  نم  دوب : هتفگ  یمق  نیسح  اقآ  جاح  راکتمدخ  لاح  نیا  اب  دمهفیم . سک  ره  زا  رتدوز  دشاب  هتـشاد  يداریا  بیع و  اقآ  رگا  لاح  ره 

لضف و زا  ياهجرد  هب  اما  هدوبن  مالـسلامهیلع  موصعم  ناماما  رـصاعم  ریمعیبا  نبا  دـننام  یمق  نیـسح  اـقآ  ماهدینـشن . یغورد  وا  زا  لاـح 
مالـسلاهیلع موصعم  ماـما  دنـشاب ؟ نینچ  دـنناوتیم ، زین  نارگید  اـیآ  تسا . هدینـشن  یغورد  وا  زا  سک  چـیه  هک  هدیـسر  تناـید  لاـمک و 
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هب يرگید  تسا و  هدرک  تداع  بوخ  ياهراک  هب  یکی  تسا .» هتـسب  تداع  هب  ود  ره  رـش  ریخ و  ةداـع ؛ رـشلا  ةداـع و  ریخلا  : » دـناهدومرف
ایند زا  يرود  دـهز و  هب  يرگید  دزاـس ، هدروآرب  ار  دوـخ  سفن  ياـهشهاوخ  هک  تسا  هدرک  تداـع  یکی  ینیرفآرـش . رـش و  ياـهراک 

تورث تسایر و  دـش  هتفگ  هک  روطناـمه  دوشیم . تداـع  هکلم و  وا  يارب  دـنک ، رارکت  ار  نآ  ناـسنا  هک  یلمع  ره  تسا . هدرک  تداـع 
تسایر و بح  دـیاب  دـنوشیم . ناحتما  زیچ  ود  نیا  اـب  نارگید  زا  رتشیب  هورگ  نیا  تسا و  ملع  لـها  يـالتبا  دروم  اـهزیچ  رگید  زا  رتشیب 
هب هک  ياهلدا  بسح  رب  دوخ ، يادخ  دوخ و  دزن  دـیاب  لوئـسم  صخـش  طیرفت . طارفا و  زا  رود  هب  هتبلا  دـیبوک . مه  رد  سفن  رد  ار  تورث 

. دیامن يراددوخ  تسایر  لامعا  زا  دوبن  حالص  اج  ره  دیامن و  لامعا  ار  شتسایر  دوب  حالص  اج  ره  تسا ، هاگآ  اهنآ 

لطاب لها  اب  يراتفر  شوخ 

ار اهنآ  رازآ  ملظ و  دـیئامن و  راتفر  ارادـم  يراتفر و  شوخ  اب  لـطاب  لـها  اـب  34 ؛]  ] مهنم میـضلا  اولمحت  لطابلا ، لها  ۀـلماجمب  مکیلع  «و 
اما دـشاب ؛ یفرط  ود  هک  هحفـص 32 ]  ] دوشیم لامعتـسا  ییاهراک  يارب  لصا  رد  و  تسا . هلعافم  باب  زا  هچ  رگ  هلماجم » «. » دـینک لـمحت 

لیمجت يانعم  هب  هلماجم  اج  نیا  رد  دـیآیم . زین  لیعفت  يانعم  هب  هاگ  هلعافم  باب  هک  نآ  هلمج  زا  دراد . زین  يرگید  ياهدربراک  باب  نیا 
نمشد دنک ، راتفر  یکین  هب  نمـشد  اب  ناسنا  رگا  هک  دوشیم  تفایرد  هلماجم  ندوب  ینیفرط  زا  ندرک . دروخرب  ابیز  ینعی  لیمجت  و  تسا ،

زا طقف  هفرط و  کی  بوخ  قالخا  راک ، يادـتبا  رد  دـیاش  هتبلا  دـهدیم . قیبطت  يو  اب  ار  دوخ  دروخرب  دوشیم و  مرن  شلد  ماجنارـس  زین 
تـساوخرد نیا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  دوشیم . هفرط  ود  نمـشد ، نتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  اب  تیاهن  رد  اما  دشاب ، نمؤم  بناج 

يرآ دنـشاب . هتـشاد  یبوخ  یناسنا و  دروخرب  لطاب  لها  اب  هک  دنـشاب  مزتلم  دیاب  نانمؤم  ینعی  دناهدومرف ؛ نایب  مکیلع »  » ترابع اب  ار  دوخ 
. ددرگیم یلمع  رتهب  رایـسب  ابیز ، قالخا  اب  مهم  نیا  تسین و  ناـهارمگ  تیادـه  زا  ریغ  يزیچ  بتک ، لازنا  اـیبنا و  لاـسرا  یلـصا  فدـه 

فورعم هب  رما  لیطعت  زاوج  رب  لمح  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  شیامرف  نیا  ياهدع  تسا  نکمم  هک  دنامن  هتفگان 
دروم رایـسب  دش ، هتفگ  نآ  يانعم  هک  هلماجم  تسا ؛ رایـسب  قرف  هنهادم »  » و هلماجم »  » نیب اما  دننک . هنهادم »  » یترابع هب  ای  رکنم  زا  یهن  و 

هارمگ و ياهناسنا  اب  هلماجم  مه  نآ  تسا  هدناوخارف  روتـسد  نیا  رب  يدنبیاپ  هب  ار  نانمؤم  مکیلع »  » ظفل اب  اما  تسا و  هتفرگ  رارق  دـیکأت 
اب دنکیم ، شرافـس  لطاب  لها  اب  هلماجم  هب  ار  ام  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  یتقو  دـنراد . دوخ  ياج  هک  ینید  ناردارب  نانمؤم و  لطاب ، لها 

تاخاؤم و هکلب  هلماجم -  بناج  اهنآ  اـب  لـطاب  لـها  زا  رتشیب  دـیاب  مینک و  راـتفر  نینچ  دـیاب  یلوا  قیرط  هب  يداـع  مدرم  یتح  ناـنمؤم و 
ياهناسنا يهرابرد  ترـضح  نآ  شرافـس  هک  تسا  نیا  دراد ، يرتشیب  تیمها  ماما  شیامرف  رد  هچنآ  میراد . هاگن  ار  ناسحا -  تمدـخ و 

. دنشاب دنبیاپ  نآ  هب  ات  دنسانشیمن  هلماجم  هدیدنسپ و  قالخا  مان  هب  يزیچ  دنراد و  لطاب  بهذم  هک  تسا ، رفاک  كرـشم و  دحلم و  دب و 
هحفـص  ] هفرط کی  وکین  قالخا  ینابرهم و  راک  يادـتبا  رد  املـسم  و  تشاد ، دـنهاوخن  یتسرد  دروخرب  کین  قالخا  نیا  لباقم  رد  اـهنآ 

و  » باـب زا  هکلب  دـشابیمن ، تسا »؟ یکین  زج  یکین  شاداـپ  اـیآ  35 ؛]  ] ناسحالا ـالا  ناـسحالا  ءآزج  لـه   » باـب زا  رگید  نیا  تسا . [ 33
، یئابیز نیا  دهدیم . وکین  باوج  نمؤم  اما  دنکیم ، يدب  رفاک  دـشابیم . دـنیادزیم » یکین  اب  ار  يدـب  و  36 ؛]  ] ۀئیسلا ۀنسحلاب  نوءردی 

دیدپ یمخز  ناسنا ، ندب  رد  هک  هاگ  نآ  تسا . نداد  جرخ  هب  شمرن  يانعم  هب  نهد و  زا  هنهادم »  » یلو تسا . مالسا  يابیز  تاذ  زا  یشان 
لهأ ۀنهادم  . » درک هنهادم  نیهدـت و  دـنیوگیم : دـنک  لطاب  نت  رب  ار  قح  سابل  هک  یـسک  هب  نینچمه  دـننکیم . یلام  نغور  ار  نآ  دـیآ 

هب لاعتم  يادـخ  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  تسا . يروفنم  مومذـم و  رایـسب  راـک  هک  ندرک ، هیجوت  ار  لـطاب  لـها  ياـهراک  ینعی  لـطابلا »
: درک ضرع  دنرارـشا . زا  اهنآ  زا  رفن  رازه  لـهچ  هک  منکیم  دوباـن  ار  وت  تما  زا  رفن  رازه  دـص  درک : یحو  مالـسلاهیلع  بیعـش  ترـضح 

هیجوت ار  ناراکهانگ  لمع  نانآ  اریز  دومرف : لاعتم  يادخ  دـنریمب ؟ رگید  رفن  رازه  تصـش  ارچ  دـنراک ، هانگ  رفن  رازه  لهچ  اراگدرورپ ،
هیجوت ار  ناشیاهراک  دـندنام و  تکاس  رفن  رازه  لهچ  نآ  هانگ  لـباقم  رد  اـما  دـندوبن ، راـکهانگ  رفن  رازه  تصـش  نیا  [. 37 «. ] دننکیم

زین میرک  نآرق  رد  تاهیجوت ... لیبق  نیا  زا  تسا و  ضیرم  تسا ، راتفرگ  تسا ، ناوج  دنکیم  هانگ  هک  ینالف  دنتفگیم  الثم  دـندرکیم .
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هب شمرن  اهنآ  هانگ  لباقم  رد  دـنراد  تسود  ناراکهانگ ] ادـخ ، لوسر  يا  [ ؛] 38  ] نونهدیف نهدت  ول  اودو  : » تسا هدـش  هراشا  نیهدـت  هب 
مهل تنل  هللا  نم  ۀـمحر  امبف  : » دـیامرفیم دوخ  لوسر  هب  باطخ  لاعتم  رداق  هک  اج  نآ  اما  دـنهد .» جرخ  هب  شمرن  زین  اهنآ  اـت  یهد  جرخ 

رد مهل »  » زا دارم  تسا و  هلماجم  هکلب  تسین ، نیهدـت »  » رگید تنل » « ؛» يدـش رهم  رپ  وخمرن و  نانآ  اب  یهلا  تمحر  تکرب  هب  سپ  [39 ؛]
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  باـطخ  لاـعتم  يادـخ  تسا . نارفاـک  ناـقفانم و  هکلب  هحفـص 34 ] ، ] تسین نانمؤم  اـج  نیا 
راتفر اهنآ  اب  امـش  اما  دندرکیم ، يدب  دندوب و  دـب  اهنیا  دـینکیم . راتفر  یمرن  هب  اهنیا  اب  امـش  هک  تسادـخ  تمحر  ببـس  هب  دـیامرفیم :

، يرآ دیدرکیم . اعد  ناشیارب  امـش  اما  دندرکیم ، نیرفن  امـش  هب  اهنآ  دـیتشاد ؛ وکین  تین  امـش  اما  دنتـشاد ، دـب  تین  اهنآ  دـیتشاد ؛ وکین 
تناها وا  هب  دـننزیم و  گنـس  ار  وا  هک  یموق  قح  رد  ادـخ  لوسر  هک  دوشیم  رولبتم  اج  نآ  ناـهارمگ  قح  رد  یکین  هلماـجم و  تیاـهن 

«. دننادان اهنآ  هک  ارچ  نک  تیاده  ارم  موق  ایادـخ  40 ؛]  ] نوملعی مهناف ال  یموق  دها  مهللا  : » دیامرفیم دنکیم و  تیادـه  بلط  دـننکیم ،
[41  ] نوملعی ـال  اـم  عفر   » باـب زا  ترـضح  راـتفگ  رد  نوملعی » ـال   » نیا رگید  تراـبع  هب  دـنروذعم ؛ هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  نوـملعی » ـال  »

دروخرب نیمه  اب  مه ، يرایـسب  دـننامن . يدـب  رد  ات  هد  تاجن  ارم  موق  ایادـخ ، ینعی  تسا . رزو  باب  زا  و  روزوم »  » ياـنعم هب  هکلب  تسین ؛ »
دنوش تیاده  دیاب  دننامب . لطاب  رد  رمع  رخآ  ات  دیابن  لطاب  لها  دندروآ . نامیا  دندش و  حالصا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

. راب اههد  هکلب  راب ، ود  راب و  کی  هن  مه  نآ  تسا . نانآ  اب  حالصا  لها  نانمؤم و  بوخ  دروخرب  نانآ  تیاده  يارب  هار  نیرتهب  و 

هلماجم يوگلا  نیرتهب  ربمایپ ،

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رایتخا  رد  يرایـسب  دارفا  لاوما و  دوب و  هتـشاذگ  ینوزف  هب  ور  ناناملـسم  تردق  هک  نامز  نآ  رد 
اهنآ زا  یکی  دش  ربخ  اب  یتقو  دیـسرپیم . ار  شلاوحا  درکیم و  مالـس  وا  هب  درکیم  روبع  يدوهی  کی  رانک  زا  هک  یماگنه  تشاد ، رارق 

زا رتشیب  نایدوهی  هک  نآ  لاح  تفر ، ایند  زا  نامیا  اب  يدوهی  نآ  ماجنارـس  تفر و  شتدایع  هب  دش و  شلاوحا  يایوج  تسا ، هدـش  ضیرم 
نیا زا  دراد  یبقاوع  نانمؤم  يارب  هلماجم  نیا  اما  درک  هلماجم  لطاب  لها  اب  دـیاب  دـندمآیم . رب  ترـضح  نآ  تلاسر  راکنا  ماقم  رد  اراصن 

ملظ و ینعی  میـض » .« » دـینک لمحت  ار  نانآ  تیذا  رازآ و  مهنم ؛ میـضلا  اولمحت  و  [ » هحفص 35 : ] دیامرفیم مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  ور 
تـسرد بوخ  دروخرب  کی  اب  هارمگ  ناسنا  دـنیامن . لمحت  ار  لطاب  لها  تیذا  ملظ و  دـیاب  نانمؤم  مالـسلاهیلع  ماما  هدومرف  هب  انب  تیذا .
تفاطل شمرن و  نارفاک  یخاتسگ  یشک و  ندرگ  لباقم  رد  اهراب  اهراب و  دیاب  دوشیمن . راهب  لگ  کی  اب  فورعم  لوق  هب  تسین و  یندش 

: دـنیوگیم هک  تسا  فورعم  اـملع  نیب  دـنرادرب . یـشکرس  نایـصع و  زا  تسد  دـنیایب و  هار  هب  اـهشمرن  نیا  رثا  رب  دـیاش  داد ، جرخ  هـب 
هللا نا  : » دیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  میریگیم : هرهب  یلاثم  زا  حالطصا  نیا  ندش  نشور  يارب  مومعلا .» دیفی  قلعتملا  فذح  »

فذح ناسحا  قلعتم  هفیرش  يهیآ  نیا  رد  دنکیم ». رما  ناسحا  لدع و  تیاعر  هب  ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ  42 ؛]  ] ناسحالا لدعلاب و  رمأی 
رب رد  ار  اـهناسحا  همه  هدـش ، شرافـس  ناـسحا  تروص ، نیا  رد  سپ  تسین . مولعم  دـنهد  ماـجنا  دـیاب  ناگدـنب  هک  یناـسحا  عون  هدـش و 

قداـص ماـما  راـبرهگ  شیاـمرف  نیا  رد  دوـب . دـهاوخ  ریگارف  مکح  دـشابن ، نشور  هدـش  هتـساوخ  مکح  عوـن  قـلعتم و  رگا  سپ  دریگیم .
. تسا ماما  بولطم  هلماجم  عاونا  همه  هک  دهدیم  ناشن  هدش و  فذح  هلماجم  قلعتم  زین  مالسلاهیلع 

هلماجم لوصا 

اهنت هن  ناسنا  هک  نیا  ینعی  تین ، رد  هلماجم  لمع . رد  هلماجم  . 3 لوق ؛ رد  هلماجم  . 2 تین ؛ رد  هلماجم  . 1 تسا : زیچ  هس  رد  هلماجم  لوصا 
رد [ 43  ] یـسلجم يهمـالع  موحرم  دـشاب . هتـشاد  ریخ  تین  لـطاب ، لـها  يارب  یتـح  رـشب  ياـنبا  يهمه  يارب  هکلب  ناـنمؤم ، دوـخ و  يارب 
اب يردق ، بش  : » دنکیم لقن  [ 44  ] سوواط نب  دیس  زا  نومضم  نیا  هحفص 36 ]  ] هب یبلطم  ردق  بش  لامعا  باب  رد  راحب ، رخآ  ياهدلج 
ایآ دـشاب . لضفا  اهاعد  يهمه  زا  هک  منک  ییاعد  هچ  دـشاب و  رتالاب  اـهتدابع  يهمه  زا  هک  مهد  ماـجنا  یتداـبع  لـمع و  هچ  متفگ  دوخ 
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دوخ رقف  اـب  ارقف ، مدـید  دـیامن ؟ هدروآرب  ار  ناـنمؤم  جـئاوح  مهاوخب  ادـخ  زا  اـی  مهاوخب ؟ افـش  اـهضیرم  يارب  اـی  منک ؟ اـعد  ارقف  يارب 
نامیا رهوگ  زا  زین  نانمؤم  داد . دهاوخ  افـش  ار  اهنآ  ادخ  دنناحتما و  لاح  رد  زین  اهضیرم  تسین . یگـشیمه  مه  ناشرقف  و  دـننارذگیم ،

هب ناهگان  تسین . مهم  دنشاب  هتـشاد  يرگید  تجاح  ره  سپ  تسا . هدومرف  اطع  اهنآ  هب  ادخ  هک  تسا  یتمعن  نیرتالاب  نیا  دنرادروخرب و 
ناشرمع ندـمآ  رـس  اب  اهنآ  هک  ارچ  دنناکرـشم ؛ نارفاک و  دـنراد  جایتحا  بش  نیا  رد  نم  ياعد  هب  همه  زا  شیب  هک  ییاهنآ  دیـسر  منهذ 

ادخ زا  مدـش و  لوغـشم  ناکرـشم  تیادـه  يارب  اعد  هب  سپ  درادـن . ناکما  ناشیارب  نآ  زا  یـصالخ  هک  دـندرگیم  يدـبا  یباذـع  راچد 
ییاج ات  تسا  ردقلا  لیلج  رایسب  سوواط  نب  دیس  دنوش ». نمؤم  ات  دهد  قیفوت  اهنآ  هب  دنک و  تیاده  ار  نارفاک  ناکرـشم و  هک  متـساوخ 

كردم و چیه  ناراوگرزب  نیا  هتفگ  زا  ریغ  هب  دناهدرک ، لقن  [ 45  ] سارف یبا  نب  مارو  ناشيردام ، دج  ناشیا و  هک  یلئاسم  زا  یضعب  هک 
كردـم هلزنم  هب  ار  نانآ  يهدومرف  دناهتـشاد ، ناراوگرزب  نیا  هب  هعیـش  ياملع  اهقف و  هک  يدامتعا  نانیمطا و  لـیلد  هب  اـما  درادـن ، یلیلد 
اهتیاور زا  ار  ندرک  اـعد  وحن  نیا  سوواـط  نب  دیـس  تسا  نکمم  لاـح  ره  هب  دـناهدرک . رداـص  اوـتف  نآ  ساـسارب  هدرک و  یقلت  یعرش 

ار ترضح  نآ  دندز و  گنس  ار  مرکا  ربمایپ  هکم ، ناکرشم  هک  يزور  تسا  هدش  لقن  دشاب . بحتسم  اعقاو  یلمع  نینچ  دشاب و  هتفرگارف 
نک تیاده  ارم  موق  ایادخ  46 ؛]  ] نوملعی مهناف ال  یموق  دـها  مهللا  : » دومرف درک و  یهلا  هاگرد  هب  ور  ربمایپ  دـندرک ، لابند  هحفص 37 ] ]

هب اهنآ  هیحان  زا  یتح  دنک و  تیاده  ار  هکم  ناکرـشم  نارفاک و  هک  تساوخ  ادخ  زا  رازآ ، تیذا و  همه  نیا  باوج  رد  دـننادان .» هک  ارچ 
نکمم دـشاب . یعقاو  لهج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دارم  تسین  مولعم  نوملعی .» مهنا ال  : » دومرف دروآ و  رذـع  دـنوادخ  هاگرد 

دننکیم راکنا  ار  ربمایپ  47 ؛]  ] مهـسفنأ اهتنقیتسا  اهب و  اودـحج  و  : » هیآ دـننام  دـشاب  لهاجت  اج  نیا  رد  لهج  و  نوملعی » ال   » يانعم تسا 
اپ شیوخ  لطاب  رب  لاح  نیا  اب  انعم و  نیدـب  تسین  بکرم  لـهج  يروصق و  لـهج  نوملعی » ـال   » ياـنعم دـنراد ». نیقی  لد  رد  هکنآ  لاـح 

تایآ رد  دهاوخیم  ار  يدارفا  نینچ  تیاده  ادخ  زا  دنکیم و  اعد  یناسک  نینچ  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنکیم . يراشف 
ذا  » لثم یئاهاج  رد  دیاش  هکلب  دشاب ، یعقاو  نتـسنادن  يانعم  هب  لهج  هک  تسین  مولعم  تسا . هدـش  ریبعت  لهج  هب  هفـس »  » زا زین  تایاور  و 

بکترم اهنآ  هک  دشاب  نآ  دوصقم  هدـش -  هداد  فسوی  ناردارب  هب  لهج  تبـسن  نآ  رد  هک  دـیدوب - » نادان  هک  یتقو  48 ؛]  ] نولهج متنأ 
ابیز تین  لطاب  لها  يارب  لد  رد  دـیاب  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، تین  رد  هلماـجم  هلماـجم ، عون  کـی  هک  نیا  هصـالخ  دـندش . هنـالهاج  راـک 

دـنناسنا و زین  اهنیا  هک  نوچ  دـنک ، اعد  فرحنم  طوطخ  نایدا و  لطاب و  بهاذـم  ناوریپ  يارب  دـیاب  نمؤم  درک . اعد  اهنآ  يارب  تشاد و 
نانآ هب  وت  راـگدرورپ  هک  یناـسک  رگم  49 ؛]  ] مهقلخ کلذـل  کبر و  محر  نم  الا  . » تسا هدرک  قلخ  ندـش  تیادـه  يارب  ار  اـهنآ  ادـخ 

لوق و رد  هلماجم  اما  تسا ، یناـسفن  يرما  نوچ  دـهاوخیمن  لـمحت  تین  رد  هلماـجم  تسا .» هدـیرفآ  ار  ناـنآ  نیمه  يارب  و  هدرک ، محر 
هلماجم اب  لمع  لوق و  رد  لطاب ، لها  دنـسپان  تشز و  راتفر  ربارب  رد  هلـصوح  ربص و  اب  دـیاب  ناـنمؤم  نآ  یط  دـهاوخیم و  لـمحت  لـمع 

هچ هک  دـیامن  هدروآرب  ار  یناسک  هحفـص 38 ]  ] تجاح دیاب  نمؤم  هلحرم  نیا  رد  تسا . یلمع  هلماجم  يهلحرم  نیرتتخـس  دننک . راتفر 
ییالاب رایسب  یحور  یگدامآ  تسا و  ییاسرف  تقاط  لکشم و  رایسب  راک  نیا ، دناهدرک . داجیا  لکشم  شیارب  هدومن و  ینمشد  يو  اب  اسب 

نیمه اب  ار  ناهارمگ  زا  يرایـسب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مالـسلامهیلع و  راهطا  همئا  هژیو  هب  نید  ناـگرزب  دـهاوخیم .
نامز نآ  رد  درب . یتشز  هب  ار  ترضح  نآ  ردام  مان  هللااب  ذایعلا  تفگ و  ازسان  مالسلاهیلع  رقاب  ترـضح  هب  یـصخش  دندرک . تیاده  شور 

، داتفایم هار  هب  ییاهمانشد  نینچ  رس  رب  هک  اهراتشک  تشک و  رایسب  هچ  دوب و  لتق  شیازـس  دادیم ، نارگید  هب  یـشحف  نینچ  یـسک  رگا 
نامیا دـش و  هاگآ  نامیـشپ و  زین  درف  نآ  دـنتفرگ . هدـیدان  ار  وا  تناها  دـنداد و  ار  وا  باوج  تفاطل  یمرن و  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماـما  اـما 

نب رح  دورب ؟ منهج  هب  یحایر  دـیزی  نب  رح  هک  دوبن  فیح  ایآ  ددرگ ؟ منهج  یهار  دوشن و  ناملـسم  ناسنا  نیا  هک  دوبن  فیح  ایآ  دروآ .
ای میناوتیمن  دـنیوگیم  هک  یناسک  يارب  وا  درذـگب . زیچ  همه  زا  دـناوتیم  رخآ  يهظحل  رد  ناسنا  هک  درک  تباـث  اـیند  هب  یحاـیر  دـیزی 
اما تشاد  يرایـسب  مارتحا  تقو  هفیلخ  دزن  یعامتجا  ماقم  تورث و  رظن  زا  هکلب  دوبن ، يداع  یناسنا  رح  تسا . تجح  مینک  هبوت  میتسناوتن 
هب يرگید  سک  رگا  اعقاو  تشذگ . زیچ  همه  زا  هراب  کی  هب  داد -  دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  تیعقوم  لاوما و  هک  تسنادیم  هک  نآ  اب  - 
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ریسا ار  ام  هتشذگ و  راک  زا  راک  هک  لاح  تفگیم : دیاش  دادیم ؟ یباوج  هچ  رح  یهاوخرذع  لباقم  رد  دوب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ياج 
دراو ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـناخ  رب  تبیـصم  همه  نیا  يدـش  ثعاب  هک  لاح  تسا ؟ هبوت  ياج  هچ  رگید  ياهدرک ،

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیبلها  دوب  هدش  ثعاب  وا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوب -  هدرکن  هبوت  رح  رگا  دراد ؟ ياهدیاف  هچ  هبوت  رگید  دیآ ،
. دنریگ رارق  قشمرـس  اهراتفر  نیا  دیاب  دوب . نارگید  زا  رتنیگنـس  رایـسب  شهانگ  راب  نیقی ، هب  دنتفیب -  دـیزی  رکـشل  گنچ  هب  ملـس  هلآ و 

؟ مینک هچ  نانآ  یهاوخرذع  نارگید و  دنسپان  راک  ربارب  رد  هک  میشیدنیب  دوخ  اب  دیاب 

تشذگ هلماجم و  يوگلا  رتشا ، کلام 

يهدـنامرف یعخن ، رتشا  کلام  يزور  تسا : هدـش  لقن  یعخن  رتشا  کلام  هراـبرد  حرـش  نیب  ییارجاـم  سارف  یبا  نب  مارو  يهعومجم  رد 
شنهاریپ يهچراپ  هیقب  زا  ياهمامع  تشاد و  نت  رب  ساـبرک  زا  ینهاریپ  هحفـص 39 ]  ] هک یلاح  رد  نیمز ، يور  روشک  نیرتگرزب  شترا 

وا فرط  هب  هقدنب )  ) یگیر ای  امرخ  هتـسه  کی  هدنخ  حیرفت و  نارگید و  دماشوخ  يارب  یـصخش  تشذـگیم . ییاج  زا  دوب  هتـسب  رـس  رب 
يدیمهف ایآ  دنتفگ : صخش  نآ  هب  مدرم  کلام  نتفر  زا  سپ  داد . همادا  شهار  هب  درکن و  یهجوت  اما  دید ، ار  وا  رتشا  کلام  درک ، باترپ 

نیا ارچ  تلاـح ! هب  ياو  تسا . مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما  رواـی  راـی و  مالـسا و  شترا  يهدـنامرف  وا  دـنتفگ : هـن . تـفگ : دوـب ؟ هـک  وا 
لاح رد  دجسم  رد  ار  وا  هک  نآ  ات  دیود  کلام  لابند  هب  داتفا و  درم  نآ  مادنا  رب  هزرل  نخـس  نیا  ندینـش  اب  يدش ؟ بکترم  ار  یتمرحیب 

هتخانـشن ار  وا  هک  درک  یهاوخ  ترذعم  هداتفا  وا  ياپ  هب  نآ  زا  سپ  دش . مامت  رتشا  کلام  زامن  ات  دـنام  رظتنم  ياهشوگ  رد  دـید . تدابع 
رتشا کلام  تشاد  هجوت  دـیاب  منک . اـعد  وت  يارب  متـساوخ  هک  نیا  رگم  مدـماین ، دجـسم  هب  نم  هک  درک  داـی  دـنگوس  رتشا  کـلام  تسا .
روبع رازاب  زا  ياهداس  سابل  نینچ  اـب  یناـمز  ناناملـسم ، هفیلخ  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  رکـشل  عاجـش  روـالد و  يهدـنامرف  یعخن ،

بتارم هب  یتراسج  یـسک  رگا  دننکیم و  میظعت  رفن  اهدص  شلباقم  رد  دطلغیم و  رز  جابید و  رد  هیواعم  رکـشل  يهدـنامرف  هک  دـنکیم 
اب ابیز و  هچ  یخاتـسگ  نیا  لباقم  رد  کلام  نوچ  راوگرزب  تمظع و  اب  ياهدنامرف  دوب . مادعا  شیازـس  درکیم ، وا  قح  رد  نیا ، زا  رتمک 

ياج هب  يرگید  رگا  تسا . هنوگ  نیا  لمع  رد  هلماجم  دـنکیم . دروخرب  وا  اـب  يراوگرزب  تشذـگ و  اـب  نینچ  دـهدیم و  خـساپ  تفاـطل 
تناها مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  هب  ادرف  درک ، تناها  کلام  هب  زورما  هک  نیا  دروآ . راب  تیبرتیب  ار  مدرم  دـیابن  تفگیم : دوب  رتشا  کلام 

یلک لصا  هتبلا ، تسین . رمع  هیواعم و  طخ  زج  يزیچ  اهرکف  اهفرح و  نیا  اما  دنریگب . تربع  نارگید  ات  درک  نانچ  نینچ و  دیاب  دـنکیم .
دراوم نآ  رد  هک  درک  لمع  لصا  نیا  فالخ  تسا  مزال  یهاگ  اما  دـنک  راتفر  هلماجم  اب  نادان  دارفا  اـب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  ماـقم  نیا  رد 
ثیدح ترضح  نآ  زا  هدرک و  كرد  ار  ادخ  ربمایپ  ناخروم ، هتفگ  هب  رتشا  کلام  دوب . مالسلامهیلع  تیبلها  روتسد  عبات  دیاب  زین  كدنا 

گنج رد  دیتسه و  نییردب »  » زا امـش  زا  نت  دص  دودـح  دومرف : مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  رکـشل  هب  باطخ  اهگنج  زا  یکی  رد  دوب ؛ هدـینش 
و دهز ، لمع ، درم  دمآیم . رامش  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  هحفص 40 ]  ] لوسر يهباحص  زا  کلام  اذل  و  دیتشاد . تکرـش  ردب 

دنناوتیم نایعیـش  تسا . لطاب  لها  اب  وا  هلماجم  زا  ياهنومن  ناتـساد ، نیا  درکیم و  هلماجم  لطاب  لها  اب  يدـنمورین  نیع  رد  دوب و  داـهج 
. دـنیامن راختفا  وا  هب  دـننک و  یفرعم  اـیند  هب  هتفاـی  شرورپ  مالـسلامهیلع  تیبلـها  بتکم  رد  هک  یلماـک  ناـسنا  ناونع  هب  ار  رتشا  کـلام 

اهنآ زا  یکی  هک  تفرگیم  رب  رد  ار  زورما  روشک  هاـجنپ  دودـح  درکیم  تموکح  نآ  رب  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  ترـضح  هک  يروـشک 
مالـسا روشک  وزج  همه  همه و  اقیرفآ  طسو  ات  اپورا  بلق  زا  و  اپورا ، بلق  اـت  هتفرگ  نیچ  زرم  زا  رـصم ، نمی ، زاـجح ، قارع ، تسا . ناریا 

نیا هک  دروخ  مسق  کلام  دنکیم . راتفر  هناراوگرزب  هنوگ  نیا  خاتسگ  يدرف  اب  يروانهپ  روشک  نینچ  شترا  يهدنامرف  يرآ  تسا . هدوب 
يدرک هایس  ار  دوخ  لامعا  يهمان  يدرک و  يدب  راک  وت  منک . رافغتسا  اعد و  وت  تیاده  يارب  میایب و  دجـسم  هب  نم  دیدرگ  ثعاب  وت  راک 

میزوماین ار  دنلب  میلاعت  نیا  ات  اریز  تخومآ ؛ دـیاب  ار  اهراتفر  نیا  درذـگب . وت  زا  ادـخ  متـشذگ ، وت  زا  نم  يدوزفا . تناهانگ  هب  یهانگ  و 
هحفص 41] . ] تشاد میهاوخن  مه  ار  اهنآ  نتسب  راک  هب  ناوت 
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نآ هاگیاج  اوقت و 

هراشا

يانعم هب  هیاقو »  » زا اوقت  دیراد . زاب  کین  نخـس  زا  زج  ار  دوخ  نابز  دـینک و  هشیپ  ییاسراپ  50 ؛]  ] ریخ نم  الا  مکتنـسلأ  اوفک  هللا و  اوقتاف 
یموزل نادنچ  دیاش  تسا  يرطخیب  ياج  رد  نتفر  هار  لاح  رد  هک  یصخش  لاثم  يارب  تسا . هدمآ  طایتحا  نتسج و  يرود  ندرک ، رذح 

غولش نابایخ  رد  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دشاب ، هتشاد  هیاقو »  » طایتحا و دیاب  تسا  یگدننار  لوغشم  هک  نآ  اما  دنک . طایتحا  هک  دشاب  هتشادن 
وا رانک  زا  هک  ییاهنیشام  دنیبب  مه  دنک و  تبحص  مه  یگدننار ، لاح  رد  دهاوخب  یـسک  رگا  فاصوا  نیا  اب  دنک . یگدننار  يددرت  رپ  و 
راب اهنت  هکنآ  تسا ، نینچ  زین  يورخا  روما  رد  دریگیم . رارق  تکاله  ضرعم  رد  یناـسآ  هب  دنتـسه ، یلدـم  عون و  هچ  زا  دـننکیم  روبع 

رب هوالع  هکنآ  ام  تسا . يورهدایپ  لاح  رد  هک  تسا  یصخش  دننام  دنکیم ، قیرط  یط  ترخآ  هار  رد  دراد و  شود  رب  ار  دوخ  تیلوئسم 
. دـشاب هتـشاد  يرتشیب  ياوقت  دـنک و  طایتحا  رتشیب  دـیاب  تسا  يرتشیب  ياهتمعن  بحاص  دراد و  هدـهع  رب  زین  ار  نارگید  تیلوئـسم  دوخ ،

ياـههبنج تیوقت  ندرک و  هشیپ  اوقت  اـب  زج  ینیـشنمه  نیا  ددرگ ، نیـشنمه  اـیبنا  ءاـیلوا و  اـب  تشهب  رد  هک  تسا  نآ  رـشب  تقلخ  هفـسلف 
هحفص 42] . ] ددرگیمن رسیم  رشب ، دوجو  رد  يونعم 

داهتجا اوقت و  ياهيراوشد 

ماقم نیا  هب  یمک  يهدع  اهنآ  نیب  زا  یلو  دنسرب  داهتجا  يهبترم  هب  ات  دننکیم  شـشوک  رفن  نارازه  دراد . یبتارم  [ 51  ] داهتجا دننام  اوقت 
ادخ دناهدش . قفوم  یکدنا  رامش  طقف  لاح  هتشذگ و  رد  دنـسرب  تیملعا  ماقم  هب  دندیـشوک  هک  زین  دهتجم  اهدص  نیب  زا  دنباییم . تسد 

مهارف ار  تیملعا  طورـش  دنتـسناوتن  ناوارف  ياهـشالت  دوجو  اب  يرایـسب  دراد . دوجو  تیملعا  ماـقم  هب  ندیـسر  يارب  یعناوم  هچ  دـنادیم 
رد ناسنا  تسا  نکمم  دندشن . قفوم  دنام و  ناشهار  رـس  رب  عنام  کی  عنام ، رازه  نیب  زا  اما  دندرک  مهارف  ار  نآ  طورـش  يرایـسب  دـننک و 

ماجنا هب  قفوم  هک  یمیمـصت  ره  ربارب  رد  لاس  لوط  رد  رگا  دـنام . زاب  اهنآ  نداد  ماجنا  زا  یلیالد  هب  اـما  دریگب ، میمـصت  اـههد  لاـس  لوط 
هک تسا  ياهملک  زین  اوقت  میوش . هجاوم  هایس  رـسارس  يذغاک  اب  لاس  نایاپ  رد  دیاش  میراذگب ، ذغاک  يور  رب  هطقن  کی  میوشن  نآ  نداد 

اوقت دنراد  تسود  مدرم  زا  يرایسب  تسا . ییاسرفتقاط  راوشد و  رایسب  راک  لمع  رد  یلو  داد  نخـس  داد  نآ  هرابرد  ناوتیم  یگداس  هب 
اریز دنوشیم ؛ نآ  لیصحت  هب  قفوم  يرتمک  رایسب  هدع  نایم  نیا  زا  دننکیم و  شالت  نآ  لیصحت  يارب  یمک  هدع  طقف  یلو  دنشاب  هتشاد 

یعناوم هچ  اب  هار  نیا  رد  دننادیمن  یتسرد  هب  دـننکیم ، مزج  هار  نیا  رد  ار  ناشمزع  دنـشاب و  اوقت  اب  دـنهاوخیم  هک  یناسک  زا  يرایـسب 
عناوم دـیاب  مکحم ، هدارا  الاب و  تمه  یعقاو ، میمـصت  رب  هوالع  اوقت  بسک  يارب  دـنراد . ور  شیپ  رد  یتالکـشم  هچ  دـننکیم و  دروخرب 

تقیقح رد  دنـشاب . راک  کمک  رای و  هار  نیا  رد  ار  ام  میهاوخب  مالـسلامهیلع  تیبلها  لاعتم و  يادـخ  زا  میـسانشب و  زین  ار  نآ  لیـصحت 
ات زین  یهلا  قیفوت  هتبلا  تسا . اوقت  طورـش  هدـننک  لماک  دراد و  ار  ییاهن  ياضما  رهم و  مکح  مالـسلامهیلع  تیبلها  تیانع  یهلا و  قیفوت 
هک دوشیم  دایز  ردـق  نآ  یگدـنز  لوط  رد  هایـس  ياههطقن  تروص  نیا  ریغ  رد  دراد . ام  بناج  زا  یهلا  رماوا  تعاطا  هب  یگتـسب  يدـح 

نیذلا ۀبقع  ناک  مث  [ » هحفص 43 : ] تسا هدومرف  دنوادخ  دوشیم ، بوخ  ياهراک  نتفر  رده  ثعاب  دناشکیم و  یهابت  هب  ار  رمع  رـسارس 
تایآ هک  ارچ ] [ ؛ دوب رتدب  یـسب ]  ] دندرک يدب  هک  یناسک  ماجرف  هاگنآ  52 ؛]  ] نوءزهتـسی اهب  اوناک  هللا و  تایأب  اوبذک  نأ  يأوسلا  اؤاسأ 

.« دنتفرگیم دنخشیر  هب  ار  اهنآ  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ 

لامعا یسررب 

ترارح تسا و  رتگرزب  نیمز  يهرک  زا  راب  نارازه  هک  نیا  اب  دیشروخ  تسا . ریذپانهشدخ  ایند  مظن  قیقد و  رایـسب  ایند  باتک  باسح و 
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. تسا هدرکن  بورغ  عولط و  رترید  ای  رتدوز  هیناث  کـی  لاـس  رازه  نارازه  لوط  رد  دـسریم ، دارگیتناـس  يهجرد  رازه  هد  زا  شیب  هب  نآ 
اب تمظع و  نیا  اب  ایند  یلو  میدنایور .» نآ  رد  ياهدیجنـس  زیچ  ره  زا  و  53 ؛]  ] نوزوم ءیـش  لک  نم  اهیف  انتبنأ  و  : » دیامرفیم میرک  نآرق 
هب ادخ  دزن  رد  ایند  54 ؛]  ] ۀضوعب حانج  هللادنع  يواست  ایندلا ال  نا   » درادن شزرا  هشپ  لاب  کی  يهزادنا  هب  دنوادخ  دزن  ماظتنا ، مظن و  نیا 

دوخ درد  هب  هشپ  لاب  ود  هک  ارچ  درادن ؛ شزرا  هشپ  لاب  ود  يهزادنا  هب  ایند  هک  هدشن  هتفگ  ترابع  نیا  رد  درادن .» شزرا  ياهشپ  لاب  ردق 
يایند نیا  هک  لاعتم  يادخ  ایآ  درادن . شزرا  لاعتم  يادـخ  دزن  هشپ  لاب  کی  هزادـنا  هب  یتح  ایند  دـنکیم  زاورپ  اهنآ  اب  دروخیم و  هشپ 

يرایـسب ربدت  لمأت و  هک  یتایآ  زا  یکی  دـهدیمن ؟ جرخ  هب  تقد  ترخآ  راک  رد  دـنکیم ، هرادا  تقد  مظن و  اب  دـح  نیا  ات  ار  شزرایب 
ناـشیارب ادـخ  بناـج  زا  دـندرکیمن ، ار ] ش   ] روصت هچنآ  و  55 ؛]  ] نوبـستحی اوـنوکی  مل  اـم  هللا  نم  مهلادـب  و  : » تسا هیآ  نیا  دـبلطیم 

ترخآ ناهج  دراو  دنریمیم و  اهناسنا  یتقو  هک  تسا  نیا  دـیآیم  رب  هیآ  نیا  زا  دـعب  لبق و  تایآ  ریـسافت و  زا  هچنآ  ددرگیم .» راکـشآ 
نیا هب  ات  اهنآ  لامعا  باتک  باسح و  ترخآ و  دندرکیمن ، نامگ  زگره  هک  ارچ  دننامیم ، تریح  رد  دننیبیم  ار  اجنآ  تقد  دـنوشیم و 

هدرک و لالح  ار  اهزیچ  هحفص 44 ]  ] زا یـضعب  لاعتم  يادخ  نآ . مارح  هب  دسر  هچ  دراد ، باسح  ایند  لالح  ترخآ  رد  دشاب . قیقد  دح ،
رد اما  دراد ، باتک  باسح و  زین  لالح  هکلب  درادن ؛ باتک  باسح و  هک  تسین  نیا  هزاجا  يانعم  اما  تسا ، هداد  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا  هزاجا 
زا دـیاب  هک  دـناهتفگ  ام  هب  یهلا  يایلوا  مالـسلامهیلع و  راهطا  همئا  داد . باوج  دـیاب  هملک  هب  هملک  و  تسین ، رازآ  تیذا و  نآ  يهبـساحم 

يارب هار  اهنت  تسین . نآ  يارای  ار  سک  چیه  دوش ، نایامن  ترخآ  رد  یهلا  لدع  رگا  اما  دنکیمن  ملظ  هاگ  چیه  ادخ  میـسرتب . ادخ  لدـع 
اب مادـک  ره  هک  دراد  هجرد  نارازه  هک  تسا  یتـقیقح  اوقت  تسا . اـیند  رد  ندرک  هشیپ  اوقت  ترخآ ، باذـع  زا  اـهناسنا  ندـنام  ناـما  رد 

ناوت نیـشام  ات  دـشاب ، هتـسویپ  مه  هب  ءزج  طرـش و  اهدـص  دـیاب  يراوس ، نیـشام  کی  رد  تسا . توافتم  ینوگاـنوگ  تاـهج  زا  يرگید 
. دشاب هدش  بارخ  یتوافتم  تلع  هب  مادک  ره  دوشیم  بارخ  هک  نیشام  نارازه  زا  تسا  نکمم  دنک . راک  تسرد  دشاب و  هتـشاد  تکرح 

نانمؤمریما نیشنمه  ناوتیم  نآ  هطساو  هب  هک  اوقت  نوچ  یمهم  رما  دشاب ، هتشاد  طورش  ازجا و  همه  نیا  نیـشام  نوچ  ياهداس  زیچ  یتقو 
؛] 56  ] نورخآلا رـسخ  موق و  اهیف  حبر  قوس  ایندلا  : » دـنیامرفیم مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دراد . دوخ  ياج  دـش ، مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  و 

دناهدیرخ نف  لها  تروشم  اب  ار  دوخ  سانجا  هک  اهنآ  دننکیم .» ررض  رگید  ياهدع  دنربیم و  دوس  نآ  رد  ياهدع  هک  تسا  يرازاب  ایند 
ارف شوگ  دـنایهلا  يایلوا  ایبنا و  هک  رازاب ، نیا  ناگربخ  ياههیـصوت  هب  ایند  رازاب  رد  دـیاب  دـننکیم . دوس  رتشیب  دـننیبیم و  يرتمک  نایز 
زا تسا و  باتک  باسح و  ساسارب  مه  نآ  هک  دراد  دوجو  ایند  رد  ییاهانثتسا  هتبلا ، میدرگن . يورخا  نایز  راچد  ات  مینک  هشیپ  اوقت  داد و 

مهتیرذ و مهب  انقحلأ  نمیاب  مهتیرذ  مهتعبتا  اونماء و  نیذلا  و  : » دیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  دـنکیم . يوریپ  دوخ  صاخ  مظن 
هب ار  ناشنادنزرف  دـناهدرک  يوریپ  ناشیا  زا  نامیا  رد  ناشنادـنزرف  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  و  57 ؛]  ] ءیـش نم  مهلمع  نم  مهنتلأ  آم 

یبرق یهلا  هاگرد  هب  وا  ناکیدزن  دادـجا و  ای  ردام  ردـپ و  نوچ  يدرف  تسا  نکمم  میهاکیمن .» ناشلمع  زا  يزیچ  میزاس و  قحلم  ناشیا 
یلئاسم نینچ  اما  دشاب . هدش  وا  بیـصن  دادجا  کین  لمع  رثا  رب  تیقفوم  نیا  دنک و  ادیپ  یتیقفوم  دـناهدرک  ییاعد  هحفص 45 ]  ] ای هتشاد 

ماما زا  یترایز  تسین .» وا  شـالت  لـصاح  زج  ناـسنا  يارب  58 ؛]  ] یعـس ام  الا  ناـسنالل  سیل  نأ  و  : » تسا نیا  یلک  نوناـق  تسا و  انثتـسا 
سابع خیش  موحرم  تسا و  بحتسم  ریدغ  دیع  زور  رد  نآ  ندناوخ  هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  هب  باطخ  مالـسلاهیلع  يداه 

زا رتـشیب  تراـیز  نیا  مجح  تسا . هدروآ  ریدـغ  زور  رد  ریما  ترـضح  يهصوصخم  تراـیز  ناونع  تحت  ناـنجلا  حـیتافم  رد  ار  نآ  یمق 
دق : » دـیامرفیم ترـضح  نآ  میاهتفگن . یفازگ  نخـس  میناوخب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  فراعملا  ةریاد  ار  نآ  رگا  تسا و  لیمک  ياعد 

مدرم 59 ؛]  ] نیدـلا یف  هل  ۀـجیرح  نم ال  اهتـصرف  زهتنی  نیعلا و  يأر  اهعدـیف  هللا  يوقت  نم  زجاح  اهنود  ۀـلیحلا و  هجو  بلقلا  لوحلا  يری 
هار و هک  نآ  اب  نانیا  تسا . اهنآ  هار  دس  ادـخ  یهن  رما و  یلو  دـنزاس ، تلیح  هچ  يراک  ره  رد  دـننادیم  هک  دنتـسه  یکریز  هداتفا و  راک 

رظتنم هراومه  تسین ، ناشیاورپ  یهاـنگ  چـیه  زا  هک  یناـسک  اـهنت  دـندرگیمن . نآ  درگ  دـنیاناوت ، نآ  رب  دـنناد و  یم  ار  يرگهلیح  مسر 
لامعتـسا مه  اب  حالطـصا  نیا  ءزج  ود  هشیمه  تسا . یبرع  صاخ  حالطـصا  یکی  بلقلا » لوح  .« » دنرب راک  هب  یتلیح  راک  رد  ات  دنتـصرف 
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هلیح و يانعم  هب  و  لوح »  » هدام زا  لوح »  » هملک دـشاب . هدـش  رکذ  ییاـهنت  هب  بلق »  » اـی لوح »  » هک دوشن  ادـیپ  ییاـج  دـیاش  تسا و  هدـش 
ار هلیح  مه  هک  دـنربیم  راک  هب  یـسک  هراـبرد  ار  حالطـصا  نیا  تسا و  ندـنادرگ  و  بلق »  » هداـم زا  زین  بلق »  » هملک تسا . یـشیدناهراچ 

هنوگچ دراذگب و  هالک  مدرم  رـس  هنوگچ  هک  دنادیم  یـسک  اسب  هچ  دیامرفیم  ترـضح  دمهفیم . ار  روما  بلقت  مه  تسا و  دـلب  بوخ 
نیا دـنز و  رـس  وا  زا  یلمع  نینچ  دراذـگیمن  هک  تسا  وا  لباقم  رد  یمکحم  راوید  اما  دـیامن ، شیوخ  هتفیرف  ار  مدرم  هک  دـنک  تبحص 

سرت اما  دیامن ، هدروآرب  ار  دوخ  یناوهـش  ییایند و  دصاقم  دـناوتیم  یبوخ  هب  یـسک  نینچ  تسین . یهلا  ياوقت  زج  يزیچ  مکحم  راوید 
اهر ار  نآ  اـما  دوریم  شتـسد  زا  يوـیند  عماـطم  دـنیبیم  هک  نیا  اـب  نیعلا » هحفـص 46 ]  ] يأر اهعدـیف  . » تسا وا  رادولج  ادـخ  لدـع  زا 

يهرابرد هکنآ  لثم  تسا ؛ تریـصب  مشچ  اب  ندید  ندز و  سدح  يانعم  هب  هکلب  تسین ، مشچ  اب  ندید  يانعم  هب  نیعلا  يأر  نیا  دـنکیم .
قافتا نیا  زونه  یتلاح  نینچ  رد  تسا . هداتفا  تخرد  يور  زا  هک  مینیبیم  دـنیوگیم  دربیم  ار  دوخ  ياپ  ریز  يهخاش  دراد  هک  یـصخش 

نم ال اهتصرف  زهتنی  و  . » تسا مشچ  اب  ندید  مکح  رد  هک  تسا  يوق  نامگ  سدح و  نیا  ردق  نآ  دتفایم و  هک  دنادیم  ناسنا  اما  هداتفین ،
طورشم تفالخ  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  دنکیم . لابند  ار  اوران  راک  نآ  درادن  یتسرپادخ  نید و  درد  هک  یـسک  اما  نیدلا » یف  هل  ۀجیرح 

ملظ و گنرین و  بیرف و  دراد  نید  هک  نآ  تسا . هدـش  ارجام  هدـنرب  هک  درک  لایخ  تفرگ و  ار  نآ  لاـبند  ناـمثع  اـما  [ 60 . ] درک اهر  ار 
. دهدیم رارق  دوخ  يویند  فادها  هب  ندیسر  هلیسو  ار  نید  تسین  شیب  ياهچیزاب  شیارب  نید  هک  نآ  اما  دنکیم ، كرت  ار  متس 

اوقت یلع و  ماما 

مه تفالخ  تشادن و  ار  ناناملسم  تفالخ  تقایل  ترضح  نآ  دننام  سک  چیه  هک  نیا  اب  تخومآ . مالسلاهیلع  نانمؤمریما  زا  دیاب  ار  اوقت 
یتقو دـشاب . رود  یهلا  ياوقت  زا  هظحل  کـی  یتح  تساوخیمن  هک  ارچ  دـنام ، رود  تفـالخ  زا  لاـس   25 دوب ، هدروآ  ور  ترـضح  نآ  هب 

هک مینکیم  تعیب  وت  اب  یطرش  هب  61 ؛]  ] نیخیشلا ةریس  هلوسر و  ۀنس  هللا و  باتک  یلع  کعیابا  : » تفگ ترضح  هب  فوع  نب  نمحرلادبع 
هللا و باتک  یلع  لب  : » دندومرف دنتسنادیم  لطاب  ار  نیخیش  يهریس  ماما  نوچ  ینک ،» لمع  نیخیش  يهریس  لوسر و  تنس  ادخ و  باتک  هب 
ار نیخیـش  يهریـس  اما  مریذـپیم ، ار  ادـخ  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  62 ؛]  ] ییأر داـهتجا  ملـس و  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هلوـسر  ۀـنس 
، تسا رتگرزب  رتالاب و  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  زا  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  هحفـص 47 ] «. ] منکیم لمع  دوخ  داهتجا  هب  مریذـپیمن و 

رتگرزب هشپ  زا  دـیلقت  عجرم  نالف  مییوگب  هک  تسا  نآ  دـننام  تسرد  تسا . ترـضح  نآ  سدـقم  تحاس  هب  تراـسج  ساـیق  نیا  هکلب 
نانمؤمریما سایق  ددرگیم . یقلت  نیهوت  تسین و  راگزاس  دیلقت  عجرم  نآ  نأش  اب  یـسایق  نینچ  دراد ، تقیقح  نخـس  نیا  دنچ  ره  تسا !

نآ میتشاد  غارـس  رتالاب  يزیچ  نآ  ياهتمعن  ایند و  زا  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ ام  تامولعم  یمک  تلع  هب  طقف  شیاهتمعن  مامت  اب  ایند و  اـب 
هاچ يزرواشک و  فرـص  ار  دوخ  فیرـش  رمع  زا  لاس   25 هعماج ، يربهر  تقایل  نیع  رد  هک  یـسک  میدرکیم ؛ سایق  نآ  هب  ار  ترـضح 

نیمه تشادن ، دوجو  ادـخ  دزن  ایند  یـشزرایب  رب  یلیلد  چـیه  ترـضح  نآ  یگدـنز  يارجام  زج  رگا  یتسار  هب  درک . ندز  لیب  ندـنک و 
شناگدنب نیرتالاب  يارب  ایند  تشادیم ، شزرا  یهلا  سدقا  تاذ  يارب  ایند  رگا  دوب . یفاک  ادخ  دزن  ایند  یشزرایب  تابثا  يارب  لیلد  کی 

رد مه  نآ  دومرفیم  لیم  تشوگ  راب  کی  طقف  لاس  لوط  رد  هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  لاوحا  رد  دشیمن . يرپس  تمحز  اب  نینچ 
نیا زا  دشاب . يواسم  ناناملسم  نیرتفیعض  اب  یتشیعم  روما  رد  دیاب  ناناملسم  سیئر  هک  دوب  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  قطنم  نابرق . دیع  زور 
خرـس رگج  يو  هب  دندش و  لزنم  دراو  نانمؤمریما  يزور  دندروخیم . تشوگ  دشیم  ناشبیـصن  تشوگ  همه  هک  نابرق  دـیع  زور  رد  ور 

تشوگ يردق  هدرک و  رحن  يرتش  امش  نارسمه  زا  یکی  ناگتسب  دندرک : ضرع  تسیچ ؟ نیا  دندیسرپ : دیـسر . ناشکرابم  ماشم  هب  هدرک 
ار یقیقح  ياوقت  جوا  دنهاوخیم  هک  نانآ  داب . اراوگ  دندومرف  تناتم  لامک  اب  ترضح  دناهداتـسرف . هیده  ناترـسمه  يارب  ار  نآ  رگج  و 

تشوگ رتشیب  راب  کی  لاس  رد  هک  دندوب  هدرک  مزلم  ار  نتشیوخ  هک  نآ  اب  ناشیا  دنرگنب . تسا  قلطم  قح  هک  مالسلاهیلع  یلع  هب  دنرگنب 
ادتقا ترـضح  نآ  هب  ناشیا  رـسمه  رگا  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  دندرکیمن . لیمحت  ناشناگتـسب  نیرتکیدزن  رب  یتح  ار  رما  نیا  دـنروخن ،
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لابند هب  داب . اراوگ  دومرفیم : هکلب  دروآیمن ، راشف  درکیمن و  رما  صوصخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  اما  دوب ، ياهدیدنـسپ  راک  درکیم 
یقتم هحفـص 48 ] . ] دشن راتفرگ  یلومعم  درد  رـس  هب  مه  راب  کی  یتح  دـشن و  ضیرم  تقو  چـیه  دوب  هدـنز  ات  ناشرـسمه  شیامرف ، نیا 

راک اـسب  هچ  یقیقح  ياوقت  تخانـش  نودـب  تروص و  نیا  ریغ  رد  دـنراهطا . همئا  اوقت  كـالم  دراد و  یهاـگآ  شزومآ و  هب  زاـین  ندـش 
رگید دریگ ، رارق  ام  يوگلا  ناراوگرزب  نآ  لامعا  رگا  اما  دـنک . هولج  ياهدیدنـسپ  يهماج  رد  يدنـسپان  راک  ای  دوش  هتـشادنپ  دـب  یبوخ 

رد دننکیم . ادتقا  يو  هب  زین  وا  بتکم  نادرگاش  دیامن . تیعبت  وا  زا  هک  دنکیمن  روبجم  ار  یسک  ماما  داد . دهاوخن  خر  یتاهابتـشا  نینچ 
شناکیدزن هناخ و  لها  رب  هاگ  چـیه  اما  هدرکیم ، یگدـنز  اوقت  دـهز و  لامک  رد  شدوخ  هک  تسا  هدـمآ  دـهاز  ياملع  زا  یکی  تالاح 

تابجاو وزج  هک  يزیچ  رد  اما  درکیم ، یتحیصن  تاقوا  یهاگ  دیاش  تسا . هدرکیمن  لیمحت  اهنآ  رب  ار  يراک  چیه  هتفرگیمن و  تخس 
یعرـش هلئـسم  کی  دوخ  نیا  دیامن . مازلا  دیابن  مه  ادخ  هدـنب  هدرکن ، مازلا  ادـخ  هک  ییاج  رد  درکیمن . مازلا  رارـصا و  هاگ  چـیه  تسین ،

ماجنا درادن  قح  سک  چیه  دنزومایب . هدماین ، هیلمع  ياههلاسر  رد  دـنچ  ره  ار  هلئـسم  نیا  دـنفظوم  دـنیالتبم و  نآ  هب  مدرم  مومع  تسا و 
رما يهمدـقم  بجاو ، ریغ  يراـک  هب  مازلا  رگا  سپ  تیبرت . باـب  زا  رگم  دـنک ، مازلا  دوـخ  ناـیفارطا  رب  ار  تاـهورکم  كرت  تابحتـسم و 

ای هلیفغ و  زامن  ای  بش  زامن  ندناوخ  هب  روبجم  دوخ  دنزرف  درادـن  قح  یـسک  تسین . زیاج  الا  تسا و  زیاج  دـشاب  تیبرت  نوچمه  یبجاو 
یهاگ مدوخ  نم  تفگیم : یـصخش  درادـن . قح  مه  یخلت  تاقوا  کی  يهزادـنا  هب  یتح  هنیمز  نیا  رد  دـیامن . یبحتـسم  يهزور  نتفرگ 

ایآ ماهدرک . رهق  اهنآ  اب  ور  نیمه  زا  دـننکیمن  یهجوت  اهنآ  اما  منکیم ، قیوشت  راک  نیا  هب  زین  ار  منادـنزرف  مریگیم و  یبحتـسم  يهزور 
ءیـش لکل  لعج  و  : » تسا هدمآ  تیاور  رد  دنک . بجاو  هدرکن  بجاو  ادخ  هک  ار  يزیچ  درادن ، قح  ادخ  هدـنب  تسا ؟ زیاج  يرهق  نینچ 
تسا هداد  رارق  يدودح  دح و  يزیچ  ره  يارب  دنوادخ  63 ؛]  ] ادح دحلا  کلذ  يدعت  نم  یلع  لعج  هیلع و  لدی  الیلد  هیلع  لعج  ادـح و 
قالش هبرض  داتـشه  دشاب  رارق  رگا  هک  تسا  قیقد  ردق  نآ  مالـسا  نید  دراد .» ینیعم  رفیک  دح و  زین  دنک  زواجت  دودح  نیا  زا  سک  ره  و 

دنهاوخ شدوخ  هب  ار  هفاضا  يهبرض  کی  نآ  دنک  نینچ  یـسک  رگا  درک و  لیدبت  هبرـض  هب 81  ار  نآ  هحفص 49 ]  ] دیابن دننزب  یسک  هب 
دهاوخ صاصق  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب و  هنوگ  نیا  دـیاب  دـننک  يراج  دـح  دـنریگب و  نآ  طسو  زا  ار  قالـش  تسا  مزال  هک  ییاج  دز .

رد مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  ترایز  هب  البرک  زا  زور  ره  ناشیا  تسا . رـضاح  رـصع  دـیلقت  عجارم  زا  یمق  نیـسح  اقآ  جاح  موحرم  تشاد .
رهطم نحـص  رد  ار  یمق  نیـسح  اـقآ  جاـح  دوـب ، ناـمز  نآ  فورعم  ياـهربنم  زا  هـک  یناـسارخ  دـمحم  خیـش  يزور  دنتفاتـشیم ، فـجن 

هب دشاب  هتشاد  تناها  دصق  هک  نآ  نودب  دوب ، رتگرزب  یمق  نیـسح  اقآ  جاح  زا  ینـس  ظاحل  زا  هک  راوگرزب  نآ  درک . تاقالم  يوضترم 
هدومرف زین  یمق  نیـسح  اقآ  جاح  موحرم  دـییایب . فجن  هب  راب  کی  زور  دـنچ  ره  هک  تسین  نیا  امـش  هفیظو  اقآ ، دوب : هدومرف  نیـسح  اقآ 

دودح و تیاعر  تسین . نیا  زج  يزیچ  اوقت  دـنزیم . یتسرد  فرح  دوب  هدـید  هک  ارچ  دوب ؛ هدرک  لمع  ناشیا  تحیـصن  هب  و  مشچ ، دوب :
نامیا تمعن  نانمؤم  هب  هدرک و  فطل  لاعتم  يادخ  تسا . مزال  تماقتسا  سفن و  يهبساحم  اوقت  بسک  هار  رد  هتبلا ، تسا . اوقت  فیاظو ،

همئا تمعن  هداهن و  تنم  نایعیش  رب  ادخ  دنریگب . هلصاف  ناطیـش  زا  يرادقم  زور  ره  دنـشوکب  دیاب  ضوع  رد  زین  اهنآ  تسا . هدرک  ینازرا 
رـس رب  نایعیـش  دـنراد ؟ هچ  تافارخ  یتشم  زج  نارگید  دـنتیاده . لعـشم  رون و  هچراپ  کی  هک  تسا  هداد  اهنآ  هب  ار  مالـسلامهیلع  راهطا 
رگا هک  یتمعن  تسا ، هتـشاد  ینازرا  اهنآ  هب  ادـخ  هک  تسا  یتمعن  نیرتگرزب  نیا  دوب و  دـنهاوخ  نامهم  مالـسلامهیلع  تیبلـها  ضوح 

شزرا و دنتـسناوتیمن  نانچ  مه  دنتـشونیم  سنا  نج و  دشیم و  بکرم  اهایرد  بآ  مامت  و  ملق ، هب  لیدبت  نیمز  يور  ياهتخرد  همه 
. دنرادن مه  ار  نایعیش  تاراختفا  مرازه  کی  یتح  نایدا  رگید  یتح  دنسیونب . ار  نآ  رادقم 

تاروت رد  اوح  مدآ و  تیاکح 

تشهب هب  ار  اوح  مدآ و  ترضح  ادخ  تسا : هدش  لقن  نینچ  اوح  مدآ و  ترضح  هصق  تسا ، ایند  نایدوهی  ینامـسآ  باتک  هک  تاروت  رد 
اروـف دـیروخب  تخرد  نیا  يهرمث  زا  رگا  دـینک . يرود  تخرد  نیا  زا  طـقف  دـینک و  هدافتـسا  اـجنیا  ياـهتمعن  زا  تفگ : اـهنآ  هب  درب و 
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تخرد نـیا  يهرمث  زا  ارچ  تـفگ : تـفر و  اـهنآ  دزن  ناطیــش  دــعب  اـما  دــندروخن ، تـخرد  نآ  زا  ادــتبا  اـهنآ  هحفـص 50 ] . ] دیریمیم
هدرک عنم  تخرد  نیا  هرمث  ندروخ  زا  ار  امـش  ادـخ  ارچ  دـینادیم  اـیآ  تفگ : دـیروخن . تسا  هدومرف  ادـخ  نوچ  دـنتفگ : دـیروخیمن ؟

تفرعم تخرد  تخرد ، نیا  تسین . نینچ  ریخ ، تفگ : ناطیـش  دیریمیم . دـیروخب  تخرد  نیا  هرمث  زا  رگا  هدومرف  ادـخ  دـنتفگ : تسا ؟
هدادن ار  تخرد  نیا  ياههویم  ندروخ  يهزاجا  امش  هب  دننک ، ادیپ  تفرعم  نارگید  دهاوخیمن  دراد و  تفرعم  شدوخ  نوچ  ادخ  تسا و 

نیا يهویم  زا  رگا  دیمهفیمن . دیرادن  تفرعم  نوچ  اما  تسا ، بیع  نیا  تسا و  ادیپ  امـش  تروع  دـیتسه  روع  تخل و  امـش  نونکا  تسا .
نینچ نیا  ام  ارچ  دـنتفگ : دـندرک و  هاگن  رگیدـکی  هب  نآ  زا  سپ  دـندروخ و  تخرد  نآ  يهویم  زا  زین  اـهنآ  دـیمهفیم . دـیروخب  تخرد 

دیدروخ تخرد  نآ  يهرمث  زا  هک  لاح  دومرف : زین  ادخ  دندرک . ادیپ  تفرعم  كرد و  بیترت  نیدـب  و  تسا ؟ ادـیپ  نامتروع  ارچ  میتسه ؟
ادخ تفگ . تسار  ناطیش  اما  تفگ ، غورد  اوح  مدآ و  هب  ادخ  هللااب  ذایعلا  هک  تسا  نیا  ناتساد  نیا  هجیتن  تسین . امـش  ياج  رگید  تشهب 

! تخاس نشور  اهنآ  يارب  ار  تقیقح  ناطیـش  اما  دننک ، ادیپ  تفرعم  تساوخیمن  تسا و  بیع  ندوب  تخل  هک  دنمهفب  اهنآ  تساوخیمن 
هحفص 51] . ] تسا حرطم  ایند  رد  نید  ناونع  هب  رضاح  لاح  رد  اهتعدب  اهفرح و  نیا 

اهناسنا تواقش  تداعس و  رد  نابز  شقن 

هراشا

ینمـشد هانگ و  تمهت و  غورد و  راتفگ  هب  ار  ناـتنابز  اداـبم  [. 64  ] ناودـعلا مثالا و  ناتهبلا و  روزلا و  لوقب  مکتنـسلأ  اوقلذـت  نأ  مکایا  و 
يا دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  ترـضح  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ ریذـحت  هکلب  تسین  یهن  تیاور  نیا  رد  مکاـیا » . » دـیزاس هدولآ 

رایشوه هشیمه  دیاب  تسا و  یشومارف  هابتشا و  ضرعم  رد  ناسنا  هک  ارچ  دوشن  هانگ  بکترم  دزغلن و  امش  نابز  هک  دیشاب  بظاوم  نانمؤم ،
، دشاب اوقلزت »  » رگا مکایا »  » زا دـعب  ترابع  تسا . شزغل  يانعم  هب  تقالز »  » يروآ و نابز  تحاصف و  يانعم  هب  تقالذ » . » دـشاب بظاوم  و 

رگا اـما  دـینک ، رذـح  ددرگ  يراـج  نآ  رب  ناـتهب  روز و  لوـق  و  ددرگ ، راـچد  شزغل  هب  ناـتنابز  هک  نیا  زا  هک  تسا  نیا  تراـبع  ياـنعم 
هب تبـسن  تسا  بآ  دـننام  اوقت  هب  تبـسن  ناـبز  لرتـنک  دـیهدن . رارق  ناـتهب  روز و  لوق  رد  ار  ناـتیاهینابز  شوخ  ینعی  دـشاب ، اوقلذـت » »

رگا تسین . نکمم  اوقت  هکلم  ندروآ  تسد  هب  هانگ  زا  نابز  نتـشادزاب  نودب  تسا  نکممان  یگدنز  بآ  نودـب  هک  روط  نامه  یگدـنز .
اب دـننکیم  هانگ  دوخ  شوگ  مشچ و  اپ و  تسد و  اب  هک  روط  نامه  اهناسنا  دوشیم . هتفرگ  ناهانگ  زا  يرایـسب  ولج  ددرگ  لرتنک  ناـبز 

ماما دوشیمن . ناـبز  ناـهانگ  يهزادـنا  هب  دـننک  عمج  مه  اـب  ار  ندـب  ياـضعا  ناـهانگ  ماـمت  رگا  اـما  دـنوشیم ، هاـنگ  بکترم  زین  ناـبز 
متحبـصأ فیک  لوقیف  هحفـص 52 ]  ] حابـص لـک  هحراوج  عیمج  یلع  فرـشی  مدآ  نبا  ناـسل  نا  دـیامرفیم : مالـسلامهیلع  نیدـباعلانیز 

وت رگا  هک  دنهدیم  باوج  اهنآ  تسا ؟ روطچ  امـش  لاح  دسرپیم : ندب  ياضعا  زا  نابز  حبـص  زور  ره  65 ؛] ... ] انتکرت نا  ریخب  نولوقیف 
قح ینوگرگد  ثعاب  تسا  نکمم  نابز  تسا . تمهت  تبیغ و  غورد ، نوچ  یگرزب  ناهانگ  أشنم  نابز  تسا »... بوخ  ام  لاـح  يراذـگب 

هفیلخ هیواعم  نب  دـیزی  ددرگیم  ثعاب  هک  تسا  ناـبز  نیا  دـناشوپ . لـطاب  نت  رب  قح  ساـبل  دـهد و  هولج  لـطاب  ار  قح  و  دوش ، لـطاب  و 
. ددرگ یفرعم  شکرس  یجراخ و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  و  هدش ، هتخانش  ناناملسم 

مالسا هیماینب و 

ار مالـسا  طاـسب  زاـغآ ، ناـمه  رد  هیماینب  دوبن ، رگا  هک  تسا  یـسک  یلع و  ارهز و  دـنزرف  ربماـیپ ، طبـس  بلاـطیبا ، نب  یلع  نب  نیـسح 
دوخ هلئسم  نیا  درکیمن . يراج  نابز  رب  ار  نیتداهـش  یـسک  و  تشادن ، دوجو  یناملـسم  مالـسا و  زا  یمان  رگید  هزورما  دندوب و  هدیچرب 

اما تسین ، بسانم  نآ  هب  نتخادرپ  يارب  لاقم  نیا  هک  دراد ، دوجو  نآ  دروم  رد  ینوگانوگ  بلاطم  تاـیاور و  دـبلطیم و  يرایـسب  ثحب 
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تمدخ یمالـس  زامن  ره  زا  لبق  دیلقت  عجارم  زا  یکی  دوبن . یناشن  مالـسا  زا  هزورما  دوبن ، مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  هک  مینادـب  ردـق  نیمه 
تسا و مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  نوخ  تکرب  زا  همه  میناوخیم  ام  هک  ییاـهزامن  نیا  تفگیم : درکیم و  ضرع  مالـسلاهیلع  هللادـبعیبا 

هدنامن خیرات  هنیس  رد  اهنآ  زا  یضعب  مسا  یتح  هک  دشیم  يرگید  ربمایپ  نارازه  دننام  زین  نامزلارخآ  ربمایپ  دوبن  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا 
هدمآ خیرات  رد  نت  دـنچ  مان  طقف  همه  نیا  زا  اما  تسا ، هداتـسرف  ربمایپ  رازه  رـشب 124  يانبا  تیاده  يارب  لاعتم  يادخ  دنیوگیم  تسا .
فقلت اهوفقلت  : » تفگیم هتـسویپ  نایفـسوبا  دنرواین . نامیا  ربمایپ  مالـسا و  هب  مه  هظحل  کی  یتح  شدج  هن  ردـپ و  هن  دـیزی و  هن  تسا .

ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  دـیزی  ردـپ  هیواعم  دـییابرب .» نارگید  تسد  زا  يوگ  نوچ  ار  تموکح  66 ؛]  ] ةرکلا
نوفدم یلک  هب  هریت  كاخ  لد  رد  ناش  دنلب ]  ] مان هک  منکیم  يراک  مسق  ادـخ  هب  67 ؛]  ] انفد انفد  : » تفگیم هحفص 53 ]  ] امئاد مشاهینب 

[. 68  ] لزن یحو  ءاـج و ال  ربخ  ـالف  کـلملاب  مشاـه  تبعل  : » تفگیم دـیزی  دوخ  و  داد .» مهاوخن  تیاـضر  راـک  نیا  زا  رتمک  هب  ددرگ و 
[«. تسین شیب  یغورد  نانخـس  نیا  همه  هکلب   ] تسا راک  رد  ییحو  هن  هدـمآ و  ایند  نآ  زا  يربخ  هن  دـندرک . يزاب  تموکح  اب  مشاـهینب 

. دناهدرک هرس  کی  ار  مالسا  راک  هدیشخب و  ققحت  ار  دوخ  ماخ  لایخ  دندرکیم  نامگ  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  اب  هیماینب 
دبا ات  نامزلارخآ  ربمایپ  مان  دوش و  روراب  مالسا  تخرد  ترضح  نآ  نوخ  ندش  هتخیر  اب  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  لاعتم  يادخ  يهدارا  اما 

. دنامب یقاب  تسا ، رود  هب  ناتهب  روز و  لوق  ره  زا  هک  شایمارگ  نادنزرف  وا و  نییآ  هار و  دنک و  یناشفارون  راگزور  هحفص  رب 

تماقتسا میمصت و 

تماقتـسا میمـصت و  ییاهاج  نینچ  رد  نابز  راهم  نتفرگ  تسد  هب  دنوشیم و  هجاوم  يدنلب  یتسپ و  نارازه  اب  یگدـنز  لوط  رد  اهناسنا 
هباطخ ظعو و  لوغشم  هتـسشن و  ربنم  يور  هک  نآ  دوشن . جراخ  نامناهد  زا  ینخـس  ره  هک  میهد  تداع  ار  دوخ  مک  مک  دیاب  دهاوخیم .

ات دـنکیم  عمج  گناد  شـش  ار  دوخ  ساوح  هک  یظعاو  دـننام  دـیاب  زین  اهناسنا  دـیوگب . یتسردان  فرح  ادابم  اـت  دـنکیم  تقد  تسا ،
میمـصت یگدـنز  رد  دـیاب  ددرگن . يراج  ناشنابز  رب  ییاوران  مالک  ات  دنـشاب  شوه  هب  هتـسویپ  دوشن ، جراـخ  شناـهد  زا  یتسرداـن  نخس 

رارق ار  تمهت  غورد و  زا  يراددوخ  تردـق  اـهناسنا  همه  دوـجو  رد  لاـعتم  يادـخ  میوـشن . هدوـلآ  تمهت  غورد و  هب  زگره  هک  میریگب 
هحفـص 54] . ] تسا میمـصت  يراک  ره  يهرهوج  دـهاوخیم و  تماقتـسا  هدارا و  میمـصت و  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  راـک  نیا  اـما  هداد ،

تسد نآ  زا  یشخب  هب  ای  دسریم  نآ  هب  ای  دهاوخب  هچ  ره  ناسنا  69 ؛]  ] هضعب وأ  هلان  ائیش  بلط  نم  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
یتلاح نینچ  رد  دناوخ . مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  یعقاو  وریپ  ار  وا  ناوتیم  هک  دسریم  ییاج  هب  ناسنا  تماقتـسا  میمـصت و  اب  دـباییم .»

: ددرگیم ثراو  ترایز  زا  هرقف  نیا  قادـصم  دـنکیمن و  تفلاخم  ناراوگرزب  نآ  شیامرف  اب  زگره  هک  تسا  هدیـسر  ياهجرد  هب  ناسنا 
رتکیدزن نامیا  هلق  هب  دور و  رتالاب  ناسنا  ملع  كرد و  ردق  ره  میامـش .» عیطم  ینامرفان ، چـیه  نودـب  70 ؛]  ] مکیلع فالخلل  كراتلا  «و 

نینچ رد  رگید ، يوس  زا  دـباییم . يرتشیب  تیمها  شراک  دراد ، هگن  ار  دوخ  عافترا  نآ  رد  تسناوت  رگا  دـباییم و  يرتشیب  شزرا  دوش ،
یهارمگ ملاع ، یهارمگ  71 ؛]  ] ملاوع دسفت  ملاعلا  ۀلز  : » تسا هدمآ  تیاور  رد  تسا . رتدب  رتكانرطخ و  رایسب  زین  شیاهشزغل  یتیعقوم 

نیـسح ماما  هیلع  ار  مدرم  یـسک  هچ  دیامن . كاله  ار  اهنآ  دناوتیم  ددرگ  مدرم  تاجن  ثعاب  دـناوتیم  ملاع  هک  روط  نامه  تسا .» ملاع 
زا مدرم  بلغا  تسا . مدلارودهم  ترـضح  نآ  هک  دـنداد  اوتف  یـضاق  حیرـش  دـننام  تسپ  شورف و  دوخ  ياملع  درک ؟ جیـسب  مالـسلاهیلع 

ار رفن  اهنویلیم  دناوتیم  ملاع  نابز  دوش . نومنهر  يدب  ای  یکین  يوس  هب  ار  مدرم  دناوتیم  هک  تسا  ملاع  نیا  دـننکیم و  يوریپ  ناملاع 
؛ دـندرک هیرگ  دـنلب  يادـص  اب  گنج ، مرگ  امرگ  رد  اروشاع ، زور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزاس . منهج  یهار  اـی  دـهد  تاـجن  منهج  زا 

يراک نینچ  هبراحم  نادیم  رد  مادـک  چـیه  شردـپ  هن  ردارب و  هن  وا و  هن  دوب . هدادـن  ماجنا  نیـشیپ  ياهگنج  رد  ترـضح  نآ  هک  يراک 
تسین و هدوبن و  موـسرم  يراـک  نینچ  درک ، هیرگ  دـنلب  يادـص  اـب  گـنج  يهکرعم  رد  ترـضح  نآ  سدـقم  دوـجو  اـما  دـندوب ، هدرکن 

لاح هب  ماما  هک  دـناهتفگ  ياهدـع  اما  تسا ، هدـماین  شـسرپ  نیا  باوج  تایاور  رد  دـندرک ؟ هیرگ  ارچ  اما  تسا . گنج  نیناوق  فالخرب 
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ای یهاگآان  رـس  زا  مدرم  زا  يدایز  هحفـص 55 ]  ] يهدع هک  دیدیم  راوگرزب  نآ  دندرک . هیرگ  دـنورب  منهج  هب  دوب  انب  هک  دوخ  نانمـشد 
رکـشل نیا  رـس  رب  یهابت  تلفغ و  ردـق  نآ  دـندرک . هیرگ  نانآ  لاح  هب  دنتـسه و  منهج  یهار  ییایند  زیچان  عماطم  ندروآ  تسد  هب  يارب 

نآ هک  یماگنه  دـسرب و  ناگمه  شوگ  هب  ادـخ  لوسر  يهشوگ  رگج  ياهتحیـصن  دنتـشاذگن  یتح  هک  دوب  هدـنکفا  هیاس  لیلذ  نوبز و 
دندیبوک لبط  رب  ياهدع  دننک ، مامت  ار  تجح  دنیامن و  وگزاب  ار  دوخ  نخس  نیرخآ  دنتساوخ  دنداتـسیا و  هفوک  لها  لباقم  رد  ترـضح 

رد هظحل  نامه  رد  دندرک و  هبوت  ترضح  نآ  نانخس  ندینش  اب  ياهدع  لاح  نیع  رد  اما  دنونشب . ار  ترـضح  نآ  نانخـس  دنناوتن  مدرم  ات 
. دندومن ادف  ار  دوخ  ناج  مالسلاهیلع  ءادهشلا  دیس  باکر 

ناودع مثا و 

مه اب  هک  ییاـهاج  نآ  رد  اـما  [ 73  ] دـناهدش رکذ  مه  اـب  هاـگ  و  [ 72  ] ییاـهنت هب  هاـگ  نآرق  رد  هک  دنتـسه  ياهژاو  ود  ناودـع »  » و مـثا » »
دح زا  و  ناودع ، هانگ و  ینعی  مثا ، هک  ارچ  تسا ؛ ریـسفت  فطع  تسا ، اهنآ  نیب  هک  یفطع  دـناهداد  لامتحا  نارـسفم  زا  یـضعب  دـناهدمآ 
هانگ يانعم  هب  دـیایب  مثا  يهدام  زا  سپ  ناودـع  رگا  هک  دـناهداد  لامتحا  زین  یخرب  [ 74 . ] تسه مه  ناودع  یمثا  ره  نیاربانب ، نتـشذگ .

اپ کی  رگا  هک  ارچ  دـینک ؛ كرت  ار  ناودـع »  » و مثا »  » دـیامرفیم دوخ  نانخـس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا . هزادـنایب 
رتتحار موس  مود و  تیـصعم  باکترا  اما  دهدیم ، ماجنا  زرل  سرت و  اب  ار  لوا  تیـصعم  ناسنا  دزغلیم . یتحار  هب  زین  رگید  ياپ  دـیزغل 

هحفص 57] . ] دوشن تحاران  تیصعم  باکترا  زا  زگره  هک  دسریم  ییاج  هب  شراک  دهد  همادا  نانچ  مه  رگا  تسا و 

زیهجت هاگرذگ  توکس ،

هراشا

هب طوبرم  هک  ییاهراک  رد  رگم  دینک  رایتخا  توکـس  75 ؛]  ] هیلع مکرجأی  مکترخآ و  رمأ  نم  هب  هللا  مکعفنی  امیف  ـالا  تمـصلاب  مکیلع  و 
هک دهدیم  روتسد  نایعیـش  هب  شیوخ  نانخـس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دهد . شاداپ  امـش  هب  اهنآ  ببـس  هب  ادخ  دشاب و  ترخآ 
رد ار  يویند  دـیاوف  یتح  ینعی  دـشاب ؛ هتـشادرب  رد  یعفن  امـش  ترخآ  يارب  هک  يروما  رد  رگم  دـییوگم ، نخـس  دـیدنبب و  ار  دوخ  ناهد 

ناوارف تمحز  تسا و  لکـشم  رایـسب  روتـسد  نیا  هب  لـمع  دـیوش . يویند  روما  دراو  ترخآ  يهریاد  زا  دـیرگنب و  ترخآ  بوـچ  راـهچ 
عفن چـیه  هک  دـباییم  رد  هدـنیوگ  نآ  زا  سپ  دـیآیم و  نوریب  ناسنا  ناهد  زا  هک  اهنخـس  رایـسب  هچ  تسین . نکمم  ریغ  اـما  دـهاوخیم 
نایم رد  رجا  يورخا و  رما  ياپ  هک  ییاج  رد  زج  هک  دـنیامرفیم  شرافـس  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . هتـشادنرب  رد  شیارب  يورخا  اـی  يویند 

هطساو و اب  ای  دنتـسه و  يورخا  امیقتـسم  ندناوخ ، زامن  دننام  ای  دناهنوگ : ود  هب  يورخا  روما  هک  تسناد  دیاب  دینک . هشیپ  توکـس  تسا ،
تیاور رد  لاثم  ناونع  هب  دناییایند . تاروما  زا  دنشاب  طوبرم  ترخآ  هب  هک  نآ  زا  لبق  دنوشیم و  طوبرم  ترخآ  هب  میقتـسم  ریغ  وحن  هب 
هتوهشب هحفـص 58 ]  ] هلهأ لکأی  قفانملا  هلهأ و  ةوهـشب  لکأی  نمؤملا  : » دندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ 

نیا نمؤم  تامالع  زا  یکی  دـنروخیم .» اذـغ  وا  لیم  قبط  شاهداوناخ  رفاک  یلو  دروخیم ، اذـغ  شاهداوناخ  لـیم  ساـسارب  نمؤم  [76 ؛]
زا راـک  نیا  هک  ارچ  درک ؛ یهن  رما و  هداوناـخ  هب  اذـغ  هب  طوبرم  روما  رد  دـیابن  دروخب . اذـغ  شاهداوناـخ  لـیم  قـبط  دـشوکیم  هک  تسا 
رس هب  وا  هناخ  رد  دنراد و  رارق  صخش  لفکت  تحت  هک  دوشیم  قالطا  یناسک  هب  یبرع  نابز  رد  لها »  » هملک تسا . ناقفانم  ياهتلصخ 
هک تسا  هدـش  لقن  ییاد . رـسپ  ومع و  رـسپ  یتح  ردارب و  رهاوخ ، ردام ، ردـپ ، ریظن  رترود  ناگتـسب  ای  دنـشاب  هچب  نز و  هاوخ  دـندربیم ،

نز و هدع  هک  نآ  لاح  رفن ، دصناپ  دندومرف : ماما  تسا ؟ رفن  دنچ  امش  هلئاع  دیسرپ : مالسلاهیلع  مظاک  ترـضح  زا  يزور  یـسابع  نوراه 
. دروآ باسح  هب  زین  ار  دوخ  لفکت  تحت  ناگتـسب  اهتفلک و  اهرکون و  ترـضح  اما ، دوب . مقر  نیا  زا  رتمک  رایـسب  مامه  ماما  نآ  يهچب 
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زا یکی  طـقف  یـسنج  يهزیرغ  هـکلب  تـسین ، یـسنج  يهزیرغ  ياـنعم  هـب  نآ ، یـسراف  ياـنعم  فـالخرب  تـیاور  نـیا  رد  توهــش  هـملک 
رمتلا لکأ  نم  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  دوشیم . قالطا  توهـش  سفن  ياههتـساوخ  همه  هب  یبرع  ناـبز  رد  تسا ، توهـش  ياهقادـصم 

، دروخب امرخ  تشاد  تسود  ار  امرخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  یـسک  رگا  77 ؛]  ] هرضی مل  هایا  هللا  لوسر  ةوهـش  یلع 
لیم قبط  دیاب  نمؤم  لاح  ره  هب  تسا . هدـمآ  نتـشاد  تسود  اهتـشا و  يانعم  هب  اج  نیا  رد  توهـش  درادیم .» رب  وا  زا  ار  امرخ  نایز  ادـخ 

يهمان رد  دیامنیم  لیم  اذغ  هک  یلاح  نیع  رد  صخـش  هک  تسا  وکین  هچ  دراد و  مه  باوث  ندروخ ، اذغ  عون  نیا  دروخب و  اذغ  هداوناخ 
نیع رد  نمؤم  دندرگیم و  یهتنم  يورخا  رما  هب  میقتسم  ریغ  هطساو و  اب  ییایند  روما  ییاهاج ، نینچ  رد  سپ  ددرگ . تبث  باوث  شلامعا 

هحفص 59] . ] دربیم مه  باوث  دروخیم ، امرخ  ای  اذغ  هک ، لاح 

نتفگ نخس  توکس و 

نتفگ نخــس  دـنک . وـگ  تـفگ و  نارگید  اـب  دراد  تـسود  هـک  يروـما  هراـبرد  دـیوگب و  نخــس  دراد  تـسود  یعیبـط  روـط  هـب  ناـسنا 
ییاج رد  دومن و  هدافتسا  تسرد  تهج  رد  هوق  نیا  زا  دیاب  اما  تسا ، نانآ  تالیامت  اهناسنا و  تیصخش  یفرعم  يارب  رازبا  نیرتدمآراک 

تبحص دراوم  یخرب  رد  اما  تسا ، ياهدیدنسپ  راک  یناکم  ینامز و  تامزالم  زا  رظن  عطق  اب  توکـس  تسب . راک  هب  ار  نآ  تسا  مزال  هک 
دیاب تسین و  توکـس  ياج  رگید  اج  نیا  دننادیمن ، نارگید  هک  دنادیم  یبلطم  یـسک  یملع  عمج  کی  رد  رگا  الثم  تسا ؛ مزال  ندرک 
یهاگ تسا و  راک  مزاول  زا  ندرک  تبحـص  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـب  رد  نینچ  مه  دـنیامن . هدافتـسا  نارگید  اـت  تفگ  نخس 

توکـس هکلب  درادن ، یلاکـشا  نتفگ  نخـس  اهنت  هن  ییاهاج  نینچ  رد  دباییمن . ققحت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نتفگ  نخـس  نودب 
ار یمولظم  یناشن  ناسنا  زا  یملاظ  رگا  لاـثم  يارب  دوشیم . بجاو  ندرک  توکـس  یهاـگ  روطناـمه  تسا . بجاو  نتفگ  نخـس  مارح و 
مالسلاهیلع و رفعج  نب  یسوم  ماما  نارای  زا  ریمعیبا  نب  دمحم  دنامب . ظوفحم  مولظم  ناج  ات  دوش  رایتخا  توکـس  تسا  بجاو  دهاوخب ،

رمع زا  لاس  هدفه  دیشرلا  نوراه  روتسد  هب  وا  دش . ینادنز  هجنکش و  یتخس  هب  دیشرلا  نوراه  نامز  رد  هک  دوب  هیماما  گرزب  ناثدحم  زا 
هقباس سابعلاینب  خـیرات  لوط  رد  دـمآ  ریمعیبا  نبا  رـس  رب  هک  ییاهالب  دـیدرگ . هرداصم  شلاوما  مامت  درک و  يرپس  نادـنز  رد  ار  دوخ 

زا وا  یلو  تساوخیم  ار  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ناراـی  مسا  وا  زا  نوراـه  هک  دوـب  نآ  يارب  اههجنکـش  نیا  ماـمت  درادـن .
: دیوگیم ریمعیبا  نبا  دوخ  دوش . هتشک  صخش  نآ  ات  دیوگب  ار  یـسک  مسا  ریمعیبا  نبا  دوب  یفاک  درکیم . يراددوخ  نانآ  مان  ياشفا 

نب سنوـی  نب  دـمحم  هعفد  کـی  مروآ ، ناـبز  رب  ار  نایعیـش  ماـن  دوـب  کـیدزن  هک  مدوـب  هدـمآ  گـنت  هـب  يردـق  هـب  هجنکـش  ریز  يزور 
هب ار  يزور  ریمعیبا ، نب  دمحم  يا  هللا ؛ يدی  نیب  کفقوم  رکذأ  ریمعیبأ ، نب  دمحم  ای  : » تفگیم نم  هب  هک  مدید  ار  [ 78  ] نمحرلادبع

درک و لمحت  ار  هجنکش  هحفـص 60 ]  ] ریمعیبا نبا  يرآ  مدرکن . رارقا  متفرگ و  ورین  نخـس  نیا  زا  یتسیاب .» ادخ  ربارب  رد  دیاب  هک  رآدای 
نایم هب  يرتمهم  هلئسم  ياپ  رگا  اما  تسا ، هدیدنـسپ  توکـس  سفن  هک  نیا  رـصتخم  دوب . بجاو  اجنآ  رد  توکـس  هک  ارچ  درواین ؛ رب  مد 

بجاو توکـس  هن  هک  ییاهاج  رد  دراوم و  نیا  ریغ  رد  اما  دوشیم ، بجاو  یهاگ  و  مارح ، توکـس  یهاگ  دوشیم و  ضوع  مکح  دـمآ 
نتفگ نخـس  زا  فدـه  یهاگ  داد . ردـه  يورخا  يهدافتـسا  نودـب  ار  مـالک  دـیابن  تسا . هدیدنـسپ  توکـس  ندرک ، تبحـص  هن  تسا و 
يارب يدنمـشناد  یهاـگ  تسا . رتيوـق  یـسنج  توهـش  زا  بتارم  هب  نخـس  توهـش  تسا . نتفگ  نخـس  توهـش  ياـضرا  ییاـمندوخ و 

شبیصن ناوارف  یگتسخ  زا  سپ  هک  باوث  وج  کی  زا  اغیرد  اما  دهدیم ، نخس  داد  دزادرپیم و  ياهلئسم  رد  نتفگ  نخس  هب  یشورفرخف 
رب مهاوخیم  هک  نخـس  نیا  ایآ  میـسرپب : نامدوخ  زا  مینک و  لمأت  هیناث  کی  دـیاب  یهاگ  تسین . ریگتقو  نتفگ ، نخـس  رد  لمأت  ددرگ .

ینطاب لیم  مغر  یلع  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  دـندومرفیم و  تیاـعر  ار  هتکن  نیا  اـم  ناـگرزب  هن ؟ اـی  دروخیم  مترخآ  درد  هب  مروآ ، ناـبز 
نآ رد  دوب . هتفر  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم  هب  [ 79  ] یمق سابع  خیـش  ردپ  هک  تسا  هدـش  لقن  دـندرکیم . رایتخا  توکس 

دارفا دناوخیم و  مدرم  يارب  باتک  يور  زا  ار  یمق  سابع  خیش  يهتشون  ةرخآلا ، لزانم  باتک  ياهناتساد  تفریم و  ربنم  یظعاو  دجسم 
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يرکـسع نسح  ماما  دجـسم  رد  هک  ظعاو  نالف  نیبب  دـیوگیم : خیـش  هب  سابع  خیـش  ردـپ  يزور  دـندشیم . رـضاح  وا  ربنم  ياپ  يداـیز 
دیوگیمن يزیچ  یمق  سابع  خیش  يورب . ربنم  وا  لثم  نک  یعس  ریگب و  دای  وا  زا  زین  وت  دنکیم ، هظعوم  ابیز  هچ  دوریم ، ربنم  مالسلاهیلع 

هب يوشیم ، رـضاح  شربنم  ياپ  رد  وت  هک  نآ  تفگن  مه  راب  کی  یتح  خیـش  موحرم  دنکیم . رارکت  ار  نخـس  نیا  راب  نیدنچ  شردپ  و 
هحفص 61] . ] تسا هتفرگ  یقنور  نینچ  شربنم  نم  باتک  ندناوخ  ببس 

توکس يراوشد 

نآ زا  رتتخس  بتارم  هب  یتلاح  نینچ  رد  ندرک  رایتخا  توکس  تسا . رتتخس  یـسنج  توهـش  لرتنک  زا  نتفگ ، نخـس  توهـش  لرتنک 
هبرجت اب  هک  تسا  يزیچ  نخس  نیا  دنک . راهم  ار  دوخ  توهش  دنـشاب و  مه  اب  تولخ  قاتا  کی  رد  ییابیز  نز  اب  يدرجم  ناوج  هک  تسا 

ربنم اهنآ  لزنم  رد  ات  دـناهدرکیم  توعد  ار  وا  عجارم  ناگرزب و  یهاگ  اما  تسا ، هدوبن  يربنم  یمق  ساـبع  خیـش  موحرم  دوشیم . تباـث 
نایرج زا  لبق  هک  درب  ماـن  ار  [ 80  ] یمق نیـسح  جاح  موحرم  ناوتیم  دـناهدرکیم  توعد  ربنم  يارب  ار  خیـش  اهراب  هک  یعجارم  زا  دورب .

هدوب و الاب  رایـسب  ساـبع  خیـش  يونعم  ماـقم  دورب . ربنم  وا  لزنم  رد  اـت  درکیم  توعد  خیـش  زا  1313 ش )  ) دهـشم رد  باجح و  فشک 
ربنم ياپ  هک  دندرکیم  لقن  هدنب  يارب  [ 81  ] یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  موحرم  تسا . هتشاد  یبیجع  ریثأت  ناگدنونش  رد  وا  نانخس 

اوبـسحا دنیامرفیم ؛: مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دندرکیم . هیرگ  ملع  لها  دندرکیم و  تبحـص  ناشیا  مدـید  مدوب . هتـسشن  سابع  خـیش 
لامعا همان  رد  ملظ  انز و  جح ، هزور ، هک  روط  نامه  ینعی  دیروآ » باسح  هب  ناتلامعا  ءزج  ار  دوخ  نانخـس  82 ؛]  ] مکلامعأ نم  مکمالک 

و هانگ ، ام  لمع  يهمان  رد  ازـسان  لباقم  رد  تسا . لامعا  ءزج  زین  نابز  بوخ  ودب  دیآیم ، رامـش  هب  ناسنا  لامعا  زا  و  دوشیم ، هتـشون  ام 
: دندومرفیم هرـس ] سدق  يزاریـش  يدهم  ازریم  هللاتیآ   ] دـلاو موحرم  هحفـص 62 ] . ] دوشیم هتـشون  باوث  نارگید  يهظعوم  لـباقم  رد 

نآ ساپ  هب  ایآ  ربق ، ییاهنت  دینامیم و  امش  دنراذگیم و  ربق  رد  ار  امش  هک  یتقو  دینیبب  دیریگب ، يراک  ماجنا  هب  میمصت  دیهاوخیم  یتقو 
ریغ رد  دیهد و  ماجنا  ار  نآ  دیوشیم ، نیـسحت  راک  نآ  نداد  ماجنا  يارب  ربق  ییاهنت  رد  دـیدید  رگا  هن . ای  دـنیوگیم  نیرفآ  امـش  هب  راک 

ياهتکرب دوب و  اشگراک  دنمـشزرا و  رایـسب  نم  يارب  یگدـنز ، ياـهمخ  چـیپ و  رد  هلمج  نیا  اـعقاو  دـیهدن . ماـجنا  ار  نآ  تروص  نیا 
یگشیمه نودب  حودمم  رب  دوش و  اج  هب  ان  توکس  ثعاب  دیابن  اج  نیا  رد  توکـس  هب  توعد  دنامن  هتفگان  تشاد . لابند  هب  میارب  يدایز 

اران و مکیلهأ  مکـسفنأ و  اوق  اونماء  نیذلا  اهیأای  : » دیامرفیم میرک  نآرق  دـنک . تحیـصن  ار  شاهداوناخ  دـیاب  نمؤم  دوش . لمح  توکس 
تسا اهگنـس  مدرم و  نآ ، تخوس  هک  یـشتآ  زا  ار  ناتناسک  ناتدوخ و  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  83 ؛]  ] ةراجحلا سانلا و  اهدوق 

یمالسا قالخا  بادآ و  ماکحا و  مینک و  وگ  تفگ و  یگداس  هب  اهنآ  اب  دیاب  دنتـسین . فراع  دیلقت و  عجرم  مدآ  هچب  نز و  دینک .» ظفح 
، شاهداوناخ اب  درم  يوگ  تفگ و  ربارب  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  مییامن . ناـیب  لـیثمت  هصق و  بلاـق  رد  ناـنآ  يارب  ار 

تارم مالکلا  ةرثک  یلع  ۀمادنلا  نم  ریخ  ةدحاو  ةرم  تمـصلا  لوط  یلع  ۀمادنلا  : » تسا هدمآ  تیاور  رد  دـسیونیم . حـیبست  باوث  شیارب 
: تفگیم يدرمریپ  دوش .» نامیـشپ  ینخـس  رپ  زا  اهراب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دوش  نامیـشپ  ياهتفگن  نخـس  رب  راـب  کـی  یمدآ  رگا  [84 ؛]

شیارب تقو  ره  لاس ، هاـجنپ  زا  سپ  نونکا  مداد . یتشز  یلیخ  باوج  نم  تفگ و  يزیچ  وا  مدرک . هرجاـشم  ملاـیع  اـب  شیپ  لاـس  هاـجنپ 
درمریپ نآ  يدز . ار  فرح  نـالف  شیپ  لاـس  هاـجنپ  هک  یتـسه  يدرم  ناـمه  وـت  هـک  دـنکیم  دـنلب  ار  شیادـص  دـیآیم ، شیپ  یتحاراـن 

هب ینامیشپ  اما  دنوش ، ینامیشپ  راچد  توکس  لابند  هب  اهناسنا  تسا  نکمم  مدروآیمن . نابز  رب  ینخـس  نینچ  لاس  نآ  شاک  تفگیم :
. نخس کی  ندروآ  نابز  رب  لیلد  هب  ینامیشپ  ات  دتفایم  قافتا  رتمک  رایسب  توکس  هحفص 63 ]  ] لیلد

تیاکح

اب ار  ییاههصق  مالسلاراد  باتک  ینایاپ  تمسق  رد  تسا  هدوب  [ 86  ] يراصنا خیش  زربم  نادرگاش  زا  هک  [ 85  ] یقارع دومحم  خیش  موحرم 
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اهارجام نیا  زا  یکی  تسا . [ 87  ] یقارن دمحا  الم  يراصنا و  خیش  اهنآ  زا  یضعب  دنـس  هک  تسا  هدروآ  املع  اهقف و  لاوحا  رد  دنـس  رکذ 
يازریم تسا و  يرمق  دلوتم 1214  يراصنا  خیش  هک  ارچ  تسا ؛ هدرک  كرد  ار  وا  رصع  يراصنا  خیـش  هک  تسا  یمق  يازریم  هب  طوبرم 

هب هصق  نیا  دوب . هلاس  هدـفه  یناوج  خیـش  درک ، تلحر  یمق  يازریم  یتقو  رگید  ترابع  هب  تسبورف ؛ ناهج  زا  مشچ  لاس 1231  هب  یمق 
ور نآ  زا  هدروآ  تسد  هب  هک  یتامارک  زا  يرایـسب  یمق  يازریم  دـنیوگیم  هک  اج  نآ  زا  اما  درادـن ، طابترا  نادـنچ  ثحب  دروم  عوضوم 
هک تسا  هدروآ  مالـسلاراد  باـتک  رد  یقارع  دوـمحم  خیـش  تسین . هدـیاف  زا  یلاـخ  نآ  رکذ  تسا ، هدادـن  لاـب  رپ و  شناـبز  هب  هک  هدوـب 

هحفص  ] زا ردقچ  هک  درکیم  هبساحم  تشاد  دوب و  هدروآرد  ار  دوخ  لوپ  نایمه  هار  نیب  رد  دوب . جح  مزاع  نامع  يایرد  هار  زا  یصخش 
دنچ دـیاپیم . ار  وا  یتشک  يالاب  هقبط  زا  یـصخش  هک  دوشیم  هجوتم  لاح  نیمه  رد  تسا . هدـنام  ردـقچ  هدـش و  جرخ  شیاـهلوپ  [ 64

ار وج  سرپ و  دـمآ و  یتشک  سیلپ  دـندیدزد ، ارم  لوپ  نایمه  هک  درک  دایرف  داد و  هب  عورـش  یتشک  يـالاب  زا  صخـش  ناـمه  دـعب  هظحل 
نآ لخاد  لوپ  رادـقم  نیا  تسا و  نینچ  شگنر  هک  داد ، اـهنآ  هب  ار  مارحلا  هللا  تیب  رئاز  نیا  ناـیمه  تاصخـشم  یناـشن و  وا  درک . زاـغآ 

، ایادخ تفگ : دوخ  اب  دروآ . گنچ  هب  ار  شیاهلوپ  قیرط  نیا  زا  دهاوخیم  دهدیم و  ار  وا  نایمه  تاصخـشم  اقیقد  دید  رئاز  نآ  تسا .
هک دوب  نیا  مسرب . تازاجم  هب  اسب  هچ  مهدب و  تسد  زا  زین  ار  میاهلوپ  دـننک و  ریگتـسد  يدزد  مرج  هب  ارم  هک  تسا  نآلا  منک ؟ راک  هچ 
وا دیسر . وا  هب  تبون  ات  دنتشگ  ار  همه  اهرومأم  تخادنا  ایرد  هب  ار  اهلوپ  و  دشاب ، تناما  امش  دزن  نم  ياهلوپ  نیا  نانمؤمریما ، ای  تفگ :
هب تسا  هدز  تمهت  هک  نیا  مرج  هب  دوب  یتشک  یناقوف  هقبط  رد  هک  ار  یـصخش  ور  نیا  زا  دندرکن . ادـیپ  يزیچ  اما  دـندرک ، شیتفت  زین  ار 
هب یتخبدب  رازه  اب  دوب . هداد  تسد  زا  ار  شیاهلوپ  اریز  تشادن ؛ اونیب  رئاز  نیا  لاح  هب  ياهدیاف  چیه  وا  تازاجم  اما  دندناسر . تازاجم 

. میراد داقتعا  امش  هب  ام  نانمؤمریما ، ای  درک : ضرع  تفر و  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  مرح  فرشا و  فجن  هب  تشگزاب ، هار  رد  تفر و  جح 
ایؤر ملاع  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  بش  مهاوخیم . امـش  زا  ار  نآ  مه  نونکا  مدرپس و  امـش  هب  تناما  مسر  هب  ار  دوخ  نایمه  نم 
فرط هب  اما  تخانـشیمن ، ار  یمق  يازریم  دش . رادیب  باوخ  زا  ریگب . یمق  يازریم  زا  ار  دوخ  تناما  ورب و  مق  هب  دندومرف : وا  هب  هک  دـید 

تسا و دـیلقت  عجرم  دـنتفگ : تساجک ؟ شاهناخ  تسیک و  یمق  يازریم  هک  درک  وج  سرپ و  مدرم  زا  دیـسر ، هک  مق  هب  درک . تکرح  مق 
شیابع ریز  زا  ار  ناـیمه  ناـمه  زین  یمق  يازریم  درک . لـقن  شیارب  ار  ارجاـم  دیـسر و  ازریم  تمدـخ  دراد . رارق  هلحم  نـالف  رد  شاهناـخ 

اب اما  دوب ، یلومعم  یناـسنا  نارگید ، لـثم  زین  یمق  يازریم  تسا . هدروخن  تسد  اـهلوپ  دـید  درک ، زاـب  ار  نآ  یتقو  داد . وا  هب  دروآرد و 
هدوب نابز  نتشاد  هگن  توکـس و  هار  زا  دوب ، هدروآ  تسد  هب  هک  ییاهزیچ  زا  یلیخ  دناهتفگ  دوب . هدیـسر  ماقم  نیا  هب  راکتـشپ  تمحز و 

نز تسد  رد  مدرم  بلغا  نابز  راهم  هنافسأتم  دریگب . تسد  هب  ار  شنابز  راهم  دنک و  بسک  ار  نابز  نتشاد  هگن  تردق  دیاب  ناسنا  تسا .
هب هک  یمق  يازریم  دریگب . شدوخ  تسد  رد  ار  شنابز  راهم  نیرمت  اب  دیاب  ناسنا  تسا و  هحفص 65 ]  ] يرتشم رهاوخ و  ردارب و  هچب و  و 

. تسا هدوبن  شناهد  رد  مه  گیر  و  هدرکیم ، ثحب  هتفگیم ، سرد  ازریم  هکلب  دیوگن . نخس  الصا  هک  دوبن  نینچ  دوب ، هدیسر  ماقم  نیا 
تـسین مزال  دـشاب . داشگ  يهرهچ  ياراد  ینعی  شب »  » و شه »  » دـیاب ناسنا  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  تسا . ناـسنا  لـقع  ناـهد ، گـیر 

بوخ تاقوا  یهاگ  مه  ایند  دروم  رد  ندرک  تبحص  هتبلا  دروخب . ترخآ  درد  هب  شنانخس  هک  دنک  يراک  دیاب  اما  دشاب ، تکاس  هشیمه 
بسک تفای . طابترا  نارگید  اب  تفگ و  نخـس  دیاب  شاعم  لیـصحت  يارب  دراد . رب  رد  زین  يورخا  عفانم  ییایند ، تعفنم  رب  هوالع  تسا و 

دهد ماجنا  ار  راک  نیا  ینمؤم  رگا  دراد و  باوث  تسا و  لیاضف  زا  دنکن  زارد  زاین  تسد  نارگید  لباقم  رد  ناسنا  هک  ياهزادـنا  هب  يزور 
: دندومرف ترـضح  مراد . تسود  ار  ایند  نم  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  یـصخش  تسا . ترخآ  بلط  هکلب  تسین ، ایند  بلط 

مهد هقدص  منک ، محر  هلص  لوپ  اب  مهاوخیم  هللا ، لوسر  نبای  تفگ : يراد ؟ تسود  ار  نآ  یهاوخیم و  هچ  يارب  ار  لوپ  يویند و  روما 
لئاسم بسک  [. 88  ] تسا ترخآ  بسک  هکلب  تسین ، ایند  بسک  ندروآرد  لوپ  نیا  دـندومرف : ترـضح  میامن . ظـفح  ار  دوخ  يوربآ  و 

سفن هیکزت  يارب  ییاهنت  هب  هظعوم  تسا و  ینیع  بجاو  سفن  هیکزت  دراد . زاـین  شـشوک  نیرمت و  هب  ییاـیند  ياـهراک  دـننام  زین  يونعم 
هحفص 67] . ] تسا بجاو  بجاو ، همدقم  مینادیم  هک  نانچ  مه  تسیرگن و  بجاو  همدقم  ناونع  هب  دیاب  هظعوم  هب  هتبلا ، تسین . یفاک 
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نآ عاونا  رکذ و 

هراشا

غلبی هردق و ال  ردقی و  يذلا ال  ریخلا  نم  هدـنع  امیف  ۀـبغرلا  هیلا و  عرـضتلا  هللا و  یلع  ءانثلا  حـیبستلا و  سیدـقتلا و  لیلهتلا و  نم  اورثکا  و 
شهاگرد هب  دینک و  ششیاتس  دییوگ و  شحیبست  دییاتسب و  یکاپ  یگناگی و  هب  رایسب  ار  ادخ  89 ؛]  ] کلذب مکتنسلأ  اولغشاف  دحأ  ههنک 

« اورثکا . » دیهاوخب ناوارف  دـسرن  شتقیقح  هب  یـسک  تسد  دـنادن و  سک  شردـق  تسوا و  دزن  رد  هک  یبوخ  ریخ و  نآ  زا  دـینک و  يراز 
سیدـقت و لیلهت و  دـنکیم . قرف  عقاوم  دارفا و  هب  تبـسن  تسا و  ککـشم  رما  کی  راک  نداد  ماجنا  داـیز  راـثکا و  دـییوگب . داـیز  ینعی 
رد امـسا  نیا  زا  مسا  رازه  تسا . دنوادخ  حدـم  یهلا ، يانـسح  ءامـسا  ندروآ  نابز  رب  ندرک . يراج  ار  ادـخ  رکذ  نابز  رب  ینعی  حـیبست ،

نـشوج ياعد  رد  نآ  يات  رازه  هک  دراد  مسا  کی  رازه و  لاعتم  دنوادخ  دـنیوگیم ، هک  تسا  فورعم  تسا . هدـمآ  ریبک  نشوج  ياعد 
هک ارچ  دسریمن . رظن  هب  حیحص  يرصح  نینچ  اما  تسا . یفخم  مدرم  بلاغ  زا  دشاب  مظعا  مسا  نامه  هک  رگید ، مسا  کی  هدمآ و  ریبک 

. تسین ریبک  نشوج  ياعد  رد  هک  تسا ، هدـمآ  یهلا  يانـسح  ءامـسا  زا  يرگید  ياـهمسا  ریبک  نشوج  ياـعد  زا  ریغ  رگید ، ياـهاعد  رد 
یلو دناهتـسناد ، ندرک  يراز  ياـنعم  هب  ار  عرـضت  یخرب  تـسین . موـلعم  یلیخ  [ 90 « ] عرـضت  » یـسراف لداعم  قیقد و  يانعم  هحفص 68 ] ]

ناسنا تاقوا  یهاگ  جایتحا . ساسحا  اب  تنکسم و  اب  نتـساوخ  ینعی  عرـضت ، تسا . عرـضت  مزاول  زا  يراز  دراد و  توافت  يراز  اب  عرـضت 
رگا دوریم ، دش  مهارف  تامدقم  رگا  دورب ، ترفاسم  دهاوخیم  الثم  تسین  زاستشونرس  يرورض و  شیارب  نادنچ  هک  دراد  ياهتـساوخ 

هک دراد  یمهم  هتـساوخ  تسا و  انگنت  یتخـس و  رد  ناسنا  یهاگ  لباقم ، رد  درادـن . تیمها  شیارب  یلیخ  نتفرن  نیا  دوریمن و  دـشن  مه 
هب تسد  هرابود  تسین و  رادرب  تسد  دریگن  هجیتن  وپاـکت  شـالت و  مغر  یلع  رگا  تیعـضو ، نیا  رد  دوشیم  هراـچیب  دوشن ، هدروآرب  رگا 

نایعیـش زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دنیوگیم . عرـضت  یتلاح  نینچ  هب  دسرب . شاهتـساوخ  هب  ات  دـنکیم  يراشفاپ  شالت و  دوشیم و  راک 
دراد دوجو  اتمهیب  میرک  دزن  رد  هک  ییاهریخ  هب  دیاب  نانمؤم  و  ریخلا » نم  هدنع  امیف  ۀبغرلا  و  . » دنیامن عرـضت  یهلا  هاگرد  هب  دهاوخیم 

هنک قمع و  هب  دناوتیمن  یـسک  دحأ .» ههنک  غلبی  هردق و ال  ردقی  يذلا ال  : » دراد دوجو  دنوادخ  دزن  ییاهزیچ  هچ  اما  دنهد . ناشن  تبغر 
زین اـیبنا  یتح  دـشاب . مولعم  نآ  داـعبا  هک  تسین  ییاـیند  روما  زا  رگید  نیا  هک  ارچ  دربب ؛ یپ  دراد  دوجو  لاـعتم  يادـخ  دزن  هک  ییاـهریخ 
یف راونألا  حـیباصم  باتک  رد  [ 91  ] ربش هللادبع  دیـس  موحرم  تسا . ردـقچ  دراد  دوجو  دـنوادخ  دزن  هک  ییاهریخ  قمع  هنک و  دـننادیمن 

ردـقچ تسا  ادـخ  دزن  هک  يریخ  دودـح  دـح و  دندیـسرپ : مالـسلامهیلع  نیموصعم  زا  یکی  زا  هک  تسا  هدروآ  رابخألا ، تالکـشم  لـح 
. دنادیمن يدحا  دندومرف : ترضح  تسا ؟

رکذ باوث 

هب وا  زا  دعب  لبق و  سک  چیه  دوبن . جراخ  شتردق  يهرطیـس  زا  زیچ  چـیه  هک  دوب  یتموکح  بحاص  شیوخ  رـصع  رد  نامیلـس  ترـضح 
نینچ و  درکیم ، تموکح  نیطایـش  هنجا و  یـشحو ، تاـناویح  ناگدـنرپ ، رـشب ، رب  نامیلـس  دیـسر . دـهاوخن  هدیـسرن و  یتـموکح  نینچ 

بر : » تساوخ هحفـص 69 ]  ] نینچ لاعتم  يادـخ  زا  وا  هک  ارچ  دیـسر ؛ دـهاوخن  سک  چـیه  هب  نامیلـس ، ترـضح  دوخ  لوق  هب  یتموکح 
نم زا  سپ  ار  سک  چـیه  هک  راد  ینازرا  نم  هب  یکلم  اـشخبب و  ارم  اراـگدرورپ  92 ؛]  ] يدـعب نم  دـحأل  یغبنی  اکلم ال  یل  به  یلرفغا و 

روبع ییاج  زا  نامیلس  يزور  دش . شوزج  مه  نآ  هک  دوب  جراخ  أبس  نیمزرس  طقف  نامیلس ، یهاشداپ  کلم و  يهریاد  زا  دشابن .» راوازس 
ییادص داب  ناهگان  تسا . هداهن  مرایتخا  رد  تعـسو  نیا  اب  یتموکح  هک  هدرک  نم  قح  رد  یگرزب  فطل  دنوادخ  تفگ : دوخ  اب  درکیم .
دوشیم مولعم  اج  نیا  زا  تسا . رتشیب  وت  تموکح  نیا  مامت  زا  نتفگ  هللا » ناحبـس   » کی باوث  تفگیم : هک  دناسر  نامیلـس  شوگ  هب  ار 

هچ دـناهدرکن ؛ رپ  هللا  ناحبـس  نتفگ  ادـخ و  دای  اب  ار  دوخ  تغارف  تاقوا  هک  دوشیم  ییاهناسنا  ریگنابیرگ  یترـسح  هچ  ترخآ  رد  هک 
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: دیامرفیم مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دراد . یپ  رد  باوج  لاؤس و  هک  دنـشاب  هدرک  هدولآ  ییاهزیچ  هب  نابز  هدرکان  يادخ  هک  نیا  هب  دـسر 
یتقو 93 ؛]  ] شرعلا نودام  هعم  حبـس  هللا  ناحبـس  دبعلا  لاق  اذا  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  نینچ  مه  دـینک ، لوغـشم  حـیبست  هب  ار  دوخ  نابز 

«. دنیوگیم حیبست  وا  اب  همه  شرع  نودام  دیوگیم  حیبست  ياهدنب 

تادوجوم حیبست 

همه همه و  سورخ ، غرم ، یهام ، راـم ، اـیرد ، همـشچ ، هوک ، گنـس ، دزغلیم ، ذـغاک  يور  رب  هک  یملق  تسا ، اـهناسنا  نت  رب  هک  یـسابل 
اهنامسآ نیمز و  رد  هچنآ  94 ؛]  ] ضرألا یف  ام  تاومسلا و  یف  ام  حبسی هللا  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  دنیاتمهیب . راگدرورپ  يوگحیبست 

، حیبست نیا  دـناهتفگ  هدرک و  لیوأت  ار  نومـضم  نیا  اب  طبترم  تیاور  اهدـص  هیآ و  نیا  افرع  زا  یخرب  دـنیوگیم .» حـیبست  ار  ادـخ  تسا 
تسا و نشور  الماک  هلئـسم  اجنیا ، اما  مینکیمن ، یفن  یلک  روط  هب  هتبلا ، تسا . تایاور  رهاظ  فالخ  یلیوأت  نینچ  تسا . ینیوکت  حیبست 
هحفـص 70]  ] ار قح  ترـضح  حـیبست  ناـجیب  هچ  رادـناج و  هچ  تادوـجوم  همه  هک  تسا  نآ  هیآ ، نیا  زا  دارم  تسین . لـیوأت  هب  يزاـین 

حیبست شیاتـس ، لاح  رد  هک  نیا  رگم  تسین ، زیچ  چیه  و  95 ؛]  ] مهحیبست نوهقفت  نکل ال  هدمحب و  حبسی  الا  ءیـش  نم  نا  و  : » دنیوگیم
رد دـنچ  ره  دوشیم . يزیچ  ره  لماش  تغل  رظن  زا  هک  تسا  یماع  ظـفل  ءیـش » «. » دـیباییمن رد  ار  اـهنآ  حـیبست  امـش  یلو  دـیوگیم ، وا 

نیا رد  هک  هیفان  نا »  » اب هژیو  هب  دراد . يرتشیب  تیمومع  ءیـش  ارهاظ  اما  تسا ، ءیـش  زا  رتماع  رما »  » هک تسا  هدمآ  هللادـبع  الم  يهیـشاح 
« صخ دق  الا و  ماع  نم  ام   » نوناق لومشم  دشاب و  هدروخن  صیصخت  هک  دشاب  ییاهماع  نآ  زا  هیآ  نیا  دیاش  تسا ، هدمآ  ءیش  هارمه  هیآ 
رد تسا » اناوت  يراک  ره  رب  ادـخ  97 ؛]  ] ریدق ءیش  لک  یلع  هللا  نا   » لثم دناهدروخن ؛ صیصخت  هک  دنتـسه  اهماع  زا  یـضعب  دشابن . [ 96]

چیه نیا  دیوگیم و  ادخ  حیبست  مه  ناطیش  یتح  تسا . هدشن  صیصخت  هک  میراد  یماع  مکح  زین  هدمحب » حبسی  الا  ءیـش  نم  نا  و   » هیآ
رد اما  دنراد ، فارتعا  وا  تیکلام  رب  دنسانشیم و  ار  ناشیالوم  هک  دنتسه  ناگدنب  زا  يرایـسب  هک  ارچ  درادن ؛ ناطیـش  ندوب  دب  اب  یتافانم 

ار نانآ  حیبست  اهناسنا  اما  نوهقفت ،» نکلو ال  ، » دنیوگیم حـیبست  تاقولخم  تادوجوم و  همه  دـننکیم . یچیپرـس  شنامرف  زا  لاح  نیع 
یقیقح حـیبست  حـیبست ، نیا  دـینکیمن . مهف  ار  نانآ  حـیبست  امـش  ینعی  نوهقفت » ال  . » تسا هدـمآ  مهف  يانعم  هب  تغل  رد  هقف  دـنمهفیمن .
ضرألا یف  ام  تاومسلا و  یف  ام  حبـسی هللا  . » دنباییمن رد  ار  اهنآ  نتفگ  حیبست  اهناسنا  اما  هللا ،» ناحبـس  : » دنیوگیم عقاو  رد  ینعی  تسا ؛

، تسا هنازرف  دـنمجرا  كاـپ  کـلام  هک  ار  ییادـخ  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  98 ؛]  ] میکحلا زیزعلا  سودـقلا  کلملا 
رتشیب 99 ؛]  ] بارتلا ددع  نم  رثکا  : » دندومرف ترضح  تسا ؟ ردقچ  هکئالم  دادعت  دندیسرپ : مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دنیوگیم .» حیبست 

. تسا نوریب  رامش  زا  هک  نیمز  ياهكاخ  مامت  تارذ  هب  دسر  هچ  تسا ، دایز  رایـسب  كاخ  تشم  کی  ياههناد  دادعت  كاخ .» تارذ  زا 
رد لاح و  ره  رد  دنیوگب . حیبست  دیاب  زین  اهناسنا  دنیوگیم . ار  دنوادخ  حیبست  ناگتشرف  كاخ و  تارذ  هحفص 71 ]  ] نیا مامت  تقو  نآ 

يادخ میوگب . ار  وت  رکذ  منکیم  ایح  اهاج  یـضعب  رد  ادنوادخ ، درک : ضرع  ادخ  هب  یـسوم  ترـضح  تسا . بوخ  نتفگ  حیبست  اج  ره 
مه اج  نآ  رد  ادـخ  رکذ  اما  دربب ، ییوشتـسد  دوخ  اب  ار  نآرق  تسا  هورکم  دـناهتفگ : اـهقف  [ 100  ] نک دای  ارم  لاـح  ره  رد  دومرف : لاـعتم 
رکذ يارب  یبسانم  تصرف  زین  باوختخر  ییوشتـسد و  رد  روضح  تاعاس  یتح  داد ، تسد  زا  ار  تصرف  دـیابن  هاگ  چـیه  تسا . بحتـسم 

ال  » هشیمه ینعی  دوب ؛» هدیبسچ  ناهد  فقس  هب  شنابز  مدیدیم  ار  مردپ  هاگره  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  تسا . نتفگ 
نآ نتفگ  ماگنه  رد  دراد و  مال  راهچ  هللا » الا  هلا  ال  . » دـیآیمن مه  يور  اهبل  هللا » الا  هلا  ال   » يهلمج يادا  تقو  رد  تفگیم . هللا » الا  هلا 
رگا دسرب  تشهب  ياهتمعن  هب  دهاوخیم  هک  یـسک  لاح  دوشیم . کشخ  ناهد  دوش  رارکت  دایز  رکذ  نیا  رگا  دبـسچیم . ماک  هب  نابز 
یهلا شرع  ریز  لاح  دنیوگیم ، حیبست  تسا  یهلا  شرع  ریز  رد  هچنآ  دراد . یلاکشا  هچ  دوش  کشخ  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دننام  شنابز 
شرع ریز  ییاهزیچ  هچ  هک  دبایرد  دناوتیمن  دـنک  قیقحت  مه  لاس  دـص  یـسک  رگا  دـنادیم و  ادـخ  دوخ  طقف  دراد  رارق  یتادوجوم  هچ 

دنوادـخ تسا و  ادـخ  قوـلخم  نیرتـالاب  نیرتگرزب و  هک  نیا  اـب  تسا و  کـچوک  فیعـض و  يدوـجوم  یتـسار  هب  ناـسنا  تـسا . یهلا 
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لاح نیع  رد  اما  تسا ،» ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  ادخ  رب  داب  نیرفآ  101 ؛]  ] نیقلخلا نسحأ  هللا  كرابتف  : » تسا هدومرف  وا  تقلخ  يهرابرد 
. تسا کچوک  رایسب  یهلا  هاگتسد  هب  تبسن 

رکذ راثآ 

ادـخ و دای  هب  هشیمه  رگا  اما  دـنراد ، رطاخ  قلعت  اـیند  هب  اـهناسنا  تسا . اـیند  زا  ناـسنا  حور  لاـصفنا  عاـطقنا و  مئاد ، رکذ  راـثآ  زا  یکی 
هدـمآ نآرق  رد  تسین . شیب  یناـحتما  اـیند  نیا  تسین و  یندـنام  مئاد و  اـیند  نیا  ياـهتمعن  هک  دنـسریم  كرد  نیا  هب  دنـشاب ، تماـیق 

ییادـج ردارب  ردارب و  دـنزرف ، ردـپ و  نیب  تماـیق  زور  دـنوشیم » هدـنکارپ  مدرم ]  ] زور نآ  102 ؛]  ] نوقرفتی ذـئموی  : » تسا هحفص 72 ] ]
یناسکی يانعم  مه  تایاور  رد  هدش و  انعم  نوگانوگ  لاکـشا  قرط و  هب  هللا » الا  هلا  ال   » هلمج تسین . يرگید  رکف  هب  سک  چیه  دتفایم و 

، هانپ دوبعم ، يانعم  هب  دراد و  يددعتم  يانعم  زین  هلا »  » ظفل دوخ  تسا . ییانعم  فلتخم  داعبا  ياراد  هملک  نیا  هک  ارچ  تسا ، هدماین  نآ  زا 
. دننکیم تلفغ  انعم  نیا  زا  اهناسنا  اما  تسا . اهتلع  مامت  ساسا  و  هاگهانپ ، اجلم و  اهنت  ناگمه ، هاگهانپ  دـنوادخ  تسا . هدـمآ  دـیما  و 
هب اما  هللا ، الا  هلا  دـیوگیم ال  نابز  اب  مدآ  : » دومرفیم تفگیم . نخـس  هللا  الا  هلا  ـال  هملک  دروم  رد  یبش  یبعک  ارهزلادـبع  خیـش  موحرم 

رگم دـهاوخیم  کمک  همه  زا  دـنک ، ادا  ار  شـضرق  دـهاوخیم  یتقو  ضورقم  مدآ  ادـخ . رگم  دوریم  همه  غارـس  هب  يراتفرگ ، ماگنه 
، هن ای  یتفر  مه  ادـخ  يهناخ  رد  ایآ  دـنیوگیم : وا  هب  هک  یماگنه  اما  دراد ، نامیا  دـنوادخ  هب  تسا و  نمؤم  یـسک  نینچ  لاـعتم . يادـخ 
ار صخـش  مک  تسد  هکلب  تسین  یبسانم  تجح  هناهب و  اـهنت  هن  ادـخ  ندرب  داـی  زا  تسا ؟ هدوبن  ادـخ  داـی  هب  ارچ  دوبن . مداـی  دـیوگیم :
رب ار  نیا  رگا  تفگ : دوبن . مدای  تفگ : يریگیمن ؟ ام  زا  یغارـس  ارچ  ینالف ، هک  درک  هلگ  شتـسود  زا  یـصخش  دزاسیم . باتع  راوازس 

دنرکذـلا مئاد  هک  ییاهنآ  یتح  تفریمن . تداـی  ـالا  و  مرادـن ، ییاـج  وت  لد  رد  نم  دوشیم  مولعم  هک  ارچ  دوب ؛ رتهب  يدروآیمن  ناـبز 
لوغـشم یلد  اب  نآ  يات  هن  دون و  دیوگیم ، هک  رکذ  دص  زا  و  دنکیم ، ریـس  يرگید  ياج  لد  اما  دـیوگیم ، رکذ  ناشنابز  تاقوا  یهاگ 

نآ مرح  هب  زور  لهچ  دش . لسوتم  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  نآ  لح  يارب  هک  تشاد  یلکـشم  یملاع  هک  هدـش  لقن  دوشیم . هتفگ 
زا دـمآ و  مدرم  هماع  زا  یـصخش  هاگان  هک  دوب  هتـسشن  مرح  رد  ملهچ  زور  دـشن ، هدروآرب  شتجاـح  اـما  دـش ، لـسوتم  تفر و  ترـضح 

بـش تفر . هناخ  هب  درکن و  هلگ  اـما  دـش ، تحاراـن  ملاـع  نآ  دـش . هدروآرب  شتجاـح  اروف  تساوخ ، یتجاـح  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
رد هک  تسا  زور  لهچ  نانمؤمریما ، ای  تفگ  یهاوخیم ؟ هحفص 73 ]  ] هچ دندیسرپ : وا  زا  ترضح  دید . [ 103  ] باوخ رد  ار  نانمؤمریما 

روضح دیمهف  دش و  رادیب  باوخ  زا  مدید . ار  وت  زورما  طقف  زور ، لهچ  نیا  نیب  زا  نم  دومرف : ترضح  میآیم . امـش  مرح  هب  یتجاح  یپ 
. تسا هتشادن  بلق 

بلق روضح 

ياج شلد  اما  دنکیم ، اعد  نابز  اب  هک  یناسنا  تسا : هدمآ  تیاور  رد  درک . تساوخرد  مالـسلامهیلع  همئا  ادخ و  زا  بلق  روضح  اب  دـیاب 
زامن یـصخش  نینچ  منکیم ! هداـمآ  ار  ربنم  بلاـطم  زاـمن  رد  نم  تفگیم : اـملع  زا  یکی  ددرگیمن . باجتـسم  شیاـعد  تسا ، يرگید 
دیاب مک  تسد  تسا  لوغشم  هدجـس  عوکر و  رکذ  هب  ای  دیوگیم  ربکا » هللا   » یتقو ناسنا  تسا . ربنم  بات  بت و  رد  شلد  یلو  دناوخیم ،

نید و هار  زا  ار  دارفا  زا  يرایسب  دراد و  يدایز  ياههبرح  ناطیـش  دشکب . ساوسو  هب  راک  هک  تشاذگ  دیابن  هتبلا  دشاب . نآ  يانعم  هجوتم 
ار ناطیش  ایؤر  ملاع  رد  ملاع  نیا  تسود  دوب . ناطیش  دض  یباتک  نتـشون  لوغـشم  یملاع  هک  تسا  هدش  لقن  دربیم . رد  هب  هار  زا  طایتحا 

اوسر وت  باتک  نیا  ندش  مامت  اب  دـنک . الم  رب  ار  وت  ياههلیح  مامت  دـسیونب و  وت  هرابرد  یباتک  دـهاوخیم  سک  نالف  تفگ  وا  هب  دـید و 
. تسا وـت  هیلع  باـتک  نیا  تسا ؟ نکمم  روـطچ  تفگ : دـسیونب ! ار  باـتک  نیا  ماهتفگ  وا  هب  مدوـخ  تفگ : دـیدنخ و  ناطیـش  يوـشیم .

تسا يداوس  اب  الم و  مدآ  هک  مدروآ  شنهذ  هب  ار  هشیدنا  نیا  هک  نیا  ات  متـسناوتن ، مرب  رد  هب  هار  زا  ار  وا  هک  مدرک  يراک  ره  نم  تفگ :
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. دنک یفرعم  ار  شدوخ  دناوتیم  قیرط  نیا  زا  درب و  دنهاوخ  یپ  وا  ملع  هب  ناگمه  دسیونب  یباتک  وا  ياهيدـب  ناطیـش و  دروم  رد  رگا  و 
ملع هار  نیا  زا  میهاوخب  دنکن  ات  میسیونن ، باتک  مه  امش  نم و  دوشیمن  لیلد  نیا  هتبلا  درک . زاغآ  ار  باتک  نتشون  اهنیقلت  نیا  اب  مه  وا 
رود لیاضف  زا  نیدیب و  هار  نیا  زا  ار  ياهدـع  ناطیـش  دـناهدومرف : [ 104  ] یقثولا ةورع  بحاـص  موحرم  میهد . ناـشن  نارگید  هب  ار  دوخ 

ناشیا شیپ  هک  ینامز  هدنب ، ناداتسا  زا  یکی  دنـشاب . هتـشاد  يدب  تین  دنکن  هک  هناهب  نیا  هب  مه  ار  يرگید  هحفص 74 ]  ] هدع دزاسیم و 
هرجح رد  تفرن و  تعامج  زامن  هب  مدید  دش  هک  رهظ  مدیسر . شتمدخ  زور  کی  درکیم . ینیشنهرجح  دوب و  درجم  میدناوخیم ، سرد 
فجن رد  زور  نآ  مسانـشیمن . ار  تعامج  همئا  یهاوخب  ار  شتـسار  تفگ : دـیوریمن ؟ تعامج  زامن  ارچ  امـش  مدیـسرپ : دـناوخ . زاـمن 

زامن قیفوت  زا  ار  ادـخ  هدـنب  نیا  ناطیـش  اما  دوب ، یعطق  اهنآ  زا  ياهدـع  تلادـع  هک  تشاد  دوجو  لداع  تعاـمج  ماـما  اهدـص  مک  تسد 
هک هناهب  نیا  اب  دنهدن ، ماجنا  رگید  دیفم  ياهتیلاعف  دنـسیونن و  باتک  هک  دـنکیم  راداو  ار  ياهدـع  ناطیـش  دوب . هدرک  مورحم  تعامج 

روضح هجوت و  اب  هک  دربیم  الاب  ار  ناسنا  ماقم  يرکذ  یلو  درک ، دهاوخ  کمک  نانمؤم  هب  رایـسب  نتفگ  رکذ  دشاب . بارخ  ناشتین  دـنکن 
. دشاب هارمه  بلق 

رکذ دئاوف 

هدرک لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  وا  مالـسلاهیلع و  قداص  ماما  ترـضح  زا  دوخ  حیحـص  رد  [ 105  ] جارد نب  لیمج 
راک یهاگ  دـناهرقن . ـالط و  ياـهتشخ  زا  یللجم  ياـههناخ  نتخاـس  لوغـشم  هک  مدـید  ار  کـئالم  زا  ياهدـع  جارعم  بش  رد  هک  تسا 

یحلاصم مدیسرپ : مینامیم . حلاصم  رظتنم  دنتفگ : دیشکیم ؟ راک  زا  تسد  ارچ  مدیـسرپ : اهنآ  زا  دنرادیم . هگن  تسد  یهاگ  دننکیم و 
یناسک يارب  اههناخ  نیا  و  ربکا .» هللا  هللا و  الا  هلا  ال  هللادـمحلا ، هللا ، ناحبـس   » رکذ دـنتفگ : تسیچ ؟ دـیزاسیم  ار  اهرـصق  نیا  اهنآ  اـب  هک 

ام هب  حـلاصم  هرابود  ات  مینامیم  رظتنم  میرادیم و  هگن  تسد  ام  دـسریمن ، حـلاصم  یتقو  دـنیوگیم . ار  اهرکذ  نیا  هک  دوشیم  هتخاـس 
هحفص 75] . ] دنیوگب رکذ  رایسب  دننک و  راثکا  نتفگ  رکذ  رد  هک  دننکیم  رما  نایعیش  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  دسرب .

تیاکح

هزنم ادخ  هک  نیا  ینعی  هللا  ناحبـس  و ... دوشیم ! راوس  غالا  رب  دراد ! نز  دراد ! رـسپ  ادـخ  دـناهتفگ : هدـش  فیرحت  نایدا  زا  یخرب  ناوریپ 
رکذلا الخ  ام  هللا  نع  ینولئسا  تسا : هتفگ  ربنم  يور  يزوج  نبا  هک  تسا  هدش  لقن  دندنبیم . ودب  هک  تسیاشان  ياهتبـسن  نیا  زا  تسا 

زا ادخ ، ياپ  زا  ادخ ، مشچ  زا  دیـسرپب ، نم  زا  دیهاوخیم  هچ  ره  دـنوادخ  ياضعا  رگید  زا  شیر  یلـسانت و  تلآ  زا  ریغ  ینعی  ۀـیحللا ، و 
زین یلقعیب  زا  یکاح  بدا  هئاسا  رب  هوالع  اهاعدا ، اهییوگهوای و  نیا  اعقاو  متـسین . دـلب  ار  ود  نیا  طـقف  ادـخ و ،... ینیب  زا  ادـخ ، نادـند 

. دیازفایم اهناسنا  تمیق  رب  ادـخ  رکذ  تسا . رود  اهيدـیلپ  يهمه  زا  ادـخ  ینعی  سودـق ، تسا . هزنم  اهتبـسن  نیا  زا  دـنوادخ  تسه و 
نیا رد  هک  دـنکیم  هدـنز  ناسنا  رد  ار  تلادـع  حور  دراد و  تیلخدـم  سفن  هیکزت  رد  نآ  عون  کی  تسا ، عون  ود  زین  راثکا  ادـخ و  رکذ 
راک کی  ناونع  هب  ناسنا  یهاگ  اما  دننک . قح  شریذپ  هدامآ  هشیمه  ار  دوخ  لد  دننک  یعـس  دـیاب  دارفا  اریز  تسا ؛ ینیع  بجاو  تروص 

لخادـت و يرتمهم  راک  اب  رگا  نتفگ ، رکذ  دـنامن  هتفگان  تسا . مزـال  هدیدنـسپ و  رایـسب  راـک  نیا  هک  دـیوگب  رکذ  دـهاوخیم  یبحتـسم 
اضر ماما  زا  تلصابا  دنراد . يرتشیب  تلیضف  نتفگ  رکذ  زا  ملع ، بسک  دننام  اهراک  زا  یـضعب  هک  ارچ  تسا ؛ بوخ  دشاب  هتـشادن  محازت 
رکذ ملع و  بلط  نیب  رما  رگا  نیاربانب  تسا . نارگید  هب  نآ  نتخومآ  ام و  مولع  نتفرگ  دای  لامعا  نیرتهب  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلاهیلع 

تایاور رد  دراد . يرتشیب  تیمها  تدابع  رکذ و  زا  زین  يزور  قزر و  بلط  تاقوا  یهاگ  تسا . مدـقم  ملع  بلط  املـسم  دـش ، رئاد  نتفگ 
هدش و بوخ  شایبساک  عضو  دـنتفگ : تساجک ؟ ینالف  دـندومرف : دندیـسرپ و  ار  یـسک  لاوحا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدـمآ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد  بش  ات  حبص  شدوخ  هتشاذگ و  هزاغم  رد  يدرگاش  دتسیاب ، هزاغم  رد  شدوخ  درادن  جایتحا 
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اب درادن  جایتحا  شدوخ  رگا  دنک . یبساک  ددرگرب و  شراک  بسک و  رس  دییوگب  وا  هب  دندومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دناوخیم . زامن 
اب : » تسا هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  تـسا . رتـهب  راـک  نـیا  دـنک و  کـمک  ناریقف  هـب  دـنک و  مـحر  هلـص  دوـخ  لاوـما 

، تابحتـسم هب  ندیـسر  يارب  دیابن  ناسنا  هک  نیا  ضرغ  تسا .» یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  ندـناوخ  زامن  يارب  اهناکم  نیرتتلیـضف 
هحفص 77] . ] دهدب تسد  زا  ار  رتمهم  ياهراک  تابجاو و 

صرح زا  ندرک  يرود 

هراشا

ۀـنجلا و نیب  هنیب و  هللا  لاح  ایندـلا  یف  انهاه  هیلع  هللا  مرح  ام  کهتنا  نم  هناـف  مکیلع  هللا  مرح  اـمم  ءیـش  یلا  مکـسفنأ  هرـشت  نأ  مکاـیا  و 
اریز تسا ؛ هدرک  مارح  امش  رب  ادخ  هک  دیوش  يزیچ  هتفیش  ادابم  106 ؛]  ] نیدبآلا دبأ  ۀنجلا  لهأل  ۀمئادلا  ۀمئاقلا  اهتمارک  اهتذل و  اهمیعن و 

هک اج  نآ  هتسویپ  رادیاپ و  دنمجرا و  ماقم  یـشوخ و  اهتمعن و  تشهب و  وا و  نایم  ادخ  دردب  ایند  نیا  رد  ار  ادخ  تمرح  هدرپ  سک  ره 
صرح و ياـنعم  هب  هرـش » . » دـینک يرود  دـینک ، رذـح  دـیزیهرپب ، ینعی  مکاـیا » . » دـنکفایم ییادـج  هشیمه  يارب  هدـش  ررقم  شلها  يارب 
. دناهدرک نایب  صرحلا » ءوسا   » و صرحلا » ةدش   » نوچمه یفلتخم  ياهترابع  هرش  ریسفت  رد  یـسلجم  همالع  تسا . نآ  زا  رتالاب  ياهبترم 

نآ ندروآ  تسد  هب  لابند  هب  دوشیم ، ادیپ  زیچ  نآ  هب  تبـسن  یتبغر  ناسنا  نورد  رد  دنکیم و  هبلاطم  ار  دوخ  هاوخلد  ناسنا  سفن  یتقو 
رتدیدش وا  صرح  دهد  همادا  تیعـضو  نیا  هب  دـشاب و  سفن  هتـساوخ  عیطم  رگا  تسا و  هدـش  صرح  راچد  ناسنا  تلاح  نیا  رد  دوریم .

هک نیا  ینعی  صرح  دوخ  هنرگ  دنصرح و  موزلم  ای  مزال و  ببسم ، ببس ، یهاگ  ریباعت  ریسافت و  نیا  هتبلا ، دوشیم . هرـش  هب  لیدبت  هدش ،
ياهعومجم اب  ار  ناسنا  دوجو  لاعتم  يادخ  دنامن  هتفگان  هحفص 78 ] . ] دهاوخب نتشیوخ  يارب  زاین  دح  زا  رتشیب  ار  یهلا  ياهتمعن  ناسنا 

نیا دریگیم . رارق  وا  يور  ارف  ییاههتـساوخ  اـتعیبط  ناـسنا ، نورد  رد  توهـش  دوجو  تلع  هب  تسا . هتخیمآ  رد  تیناـحور  تاوهـش و  زا 
، كاروخ توهـش  هک  ارچ  تسین . صرح  دشاب ، هتـشاد  یگتـسب  اهنآ  هب  یگدـنز  ماوق  دنـشاب و  یقطنم  لومعم و  دـح  رد  رگا  اههتـساوخ 

اذغ هک  یسک  دراد و  یگتسب  اهنیا  هب  رشب  لسن  ياقب  دنتایح و  همادا  مزاول  زا  لیبق  نیا  زا  ییاهتوهش  یسنج و  توهش  شیاسآ ، توهش 
رد ار  دوخ  توهش  دنکن و  اضرا  ار  شایـسنج  هزیرغ  هک  یـسک  دوب . دهاوخن  شراظتنا  رد  گرم  زج  یماجنارـس  دماشاین ، بآ  دروخن و 

یگدنز نوناق  تایرورض  زا  هکلب  تسین ، صرح  هزادنا  دح و  نیا  رد  سفن  ياههتـساوخ  ددرگیم . يرامیب  راچد  دنکن  عابـشا  هنیمز  نیا 
. تسا هدرک  دییات  لوقعم  دح  رد  ار  اهزاین  نیا  ياضرا  زین  سدقم  عراش  تسا .

دنوادخ ياهتمعن 

: تسا هدمآ  تیاور  رد  لاثم  ناونع  هب  میروخیم ؛ رب  گرزب  يادخ  ياهتمعن  زا  هدافتسا  یگنوگچ  هرابرد  یبلاطم  هب  تایاور  رد  یهاگ 
امرخ ررـض  دروـخب ، اـمرخ  تشاد  تـسود  اـمرخ  ربماـیپ  نوـچ  سک  ره  107 ؛]  ] هرـضی مـل  هاـیا  هللا  لوـسر  ةوهـش  یلع  رمتلا  لـکأ  نـم  »
لوط رد  هک  يربمایپ  دنتـشادیم . تسود  ار  امرخ  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  يرآ ، دـش .» دـهاوخن  وا  ریگنابیرگ 
هدمآ زین  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هرابرد  دنتـشاد . تسود  ار  امرخ  دندرکن ، ریـس  اذـغ  زا  ار  دوخ  مکـش  مه  راب  کی  یتح  شیوخ  رمع 
یعیبط ياهزاین  ندروآرب  لاح  ره  هب  دـیآ . زاب  ناشندـب  هتفر  لیلحت  ياوق  ات  دـندومرفیم  لیم  نآ  زا  دنتـشاد و  تسود  ار  اـمرخ  هک  تسا 

هب تلاح  نیا  رد  ناسنا  ینعی  تسا ؛ هدـش  ریبعت  تعانق  هب  نآ  زا  تایاور  رد  هکلب  تسین ، صرح  اهنت  هن  يرورـض  مزـال و  دـح  رد  ناـسنا 
وا دوخ  لام  هک  تسین  نیا  شیانعم  دسریم  ناسنا  تسد  هب  هک  يزیچ  ره  : » دیوگیم قالخا  ياملع  زا  یکی  تسا . عناق  زاین  دروم  رادقم 

همه دسریم  وا  تسد  هب  هک  ییاهتمعن  رگید  اذغ و  هحفص 79 ]  ] لوپ و دیابن  ناسنا  دهد .» رارق  هدافتـسا  دروم  ار  نآ  دیاب  امتح  تسا و 
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دوشیم و يراوگان  بقاوع  همـضاه و  ءوس  راچد  دروخب  ییاهنت  هب  دراد  هچنآ  ره  دهاوخب  یـسک  رگا  دنک . فرـصم  ییاهنت  هب  ار  همه  و 
تـسا یمدآ  رایتخا  رد  نونکا  هک  رگید  ياهتمعن  كاروخ و  لوپ و  تسوا . لاـم  دراد  راـیتخا  رد  لوپ  هچ  ره  دـنک  رکف  دـیابن  دریمیم .

يارب ار  همه  ایآ  دنکیم و  هدافتسا  هنوگچ  هدومرف  اطع  ناسنا  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  تزع و  نیا  زا  دوش  مولعم  دیاب  تسین . شیب  یناحتما 
وا زاین  رادـقم  ترورـض و  زا  رگا  هتفرگ  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  هک  یتاـناکما  اـهتمعن و  تسه . زین  ناـعونمه  رکف  هب  اـی  دـهاوخیم  دوخ 

لیدبت هرش »  » هب مک  مک  دوشن  راهم  دبای و  همادا  رگا  صرح  نیا  تسا . هدیدرگ  صرح  راچد  دیامن  دوخ  فرص  طقف  ار  نآ  دشاب و  رتشیب 
لعف ءیش .» یلا  مکـسفنأ  هرـشت  نأ  مکایا  : » دناهدومرف هتـشاد و  زاب  هرـش  زا  ار  نانمؤم  ناشکرابم  همان  زا  شخب  نیا  رد  ترـضح  دوشیم .
مالک رد  تسا . هدش  يدعتم  یلا »  » اب اهاج  رتشیب  رد  و  یلع ،»  » اب لعف  نیا  یهاگ  تایاور  رد  تسا . هدش  يدعتم  یلا »  » اب اج  نیا  رد  هرشت ،

يانعم تروص  نیا  رد  ةرـصبلا .» یلا  ۀـفوکلا  نم  ترـس  : » تسا هلمج  نیا  نآ  فورعم  لاثم  دـنکیم و  تلالد  تیاغ  ياـهتنا  رب  یلا »  » غیلب
تلاح رد  هک  دشاب  تهج  نیا  هب  دیاش  دوش ، يدعتم  یلع  اب  رگا  اما  تسا . هرش  یبلطهدایز  صرح و  تیاغ  تیاهن و  هک  تسا  نیا  تیاور 

رد دروخب  اذغ  مرگ  دصتفه  ای  دصشش  شندب ، زاین  دروم  ياذغ  مرگ  دصناپ  ياج  هب  هک  یـسک  تسا . هتفخ  توطـس  هطلـس و  یعون  هرش 
، تشاد دـهاوخن  انعم  یلع »  » زا هدافتـسا  دراد ، صاصتخا  یلا »  » هب هک  ییاج  رد  تسا . یهاوخ  یگریچ  یبلطهطلـس و  یعون  هب  ـالتبم  عقاو 

رگید رهـش  هب  يرهـش  زا  هک  یـصخش  نوچ  داهن ؛ یلع » «، » یلا  » ياج هب  ناوتیمن  ةرـصبلا » یلا  ۀفوکلا  نم  ترـس   » هلمج رد  هک  نانچمه 
تسا عنامالب  یلع »  » زا هدافتسا  دشاب ، هرصب  مکاح  دوریم  هرصب  هب  هفوک  زا  هک  صخش  نیمه  رگا  اما  درادن . طلست  رهـش  نآ  رب  دوریم ،

. تسا هدش  هداد  تبسن  سفن  هب  هرش »  » لعف و  مکسفنأ » هرـشت  نأ  : » تسا هدمآ  ینارون  مالک  نیا  رد  دوشیم . يدعتم  یلع »  » اب ترـس »  » و
نیب رظن  نیا  زا  دنتسین و  ناما  رد  هرش  زا  هحفص 80 ]  ] الومعم اهناسنا  عون  دزادنایم . هرـش  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  هراما  سفن  نیا  عقاو  رد 

لح ار  لکـشم  نیا  دـیاب  و  تسین ، ناما  رد  هلئـسم  نیا  زا  تسا  یملع  يالاب  تاـجرد  ياراد  هک  نآ  یتح  تسین . یقرف  ملاـع  ریغ  ملاـع و 
رد یکی  نآ  و  ندروخ ، اذغ  رد  يرگید  دراد ، هرـش  یـسنج  هزیرغ  رد  یکی  دباییم : دومن  توافتم  ياههنوگ  هب  اهناسنا  رد  هرـش  دیامن .

، راونالاراحب نیقتملا و  ۀـیلح  نوچمه  یقالخا  ییاور و  ياهباتک  رد  تسا . توافتم  نوگانوگ  دارفا  رد  تفـص  نیا  تحارتسا . باوخ و 
رتارف ندب  یعیبط  زاین  دح  زا  اپ  رگا  هزیرغ  ره  رد  تفگ  ناوتیم  یلک  روط  هب  تسا . هدش  نایب  لیصفت  هب  زیارغ  نیا  زا  کی  ره  زرم  دح و 
ناسنا ترخآ  ایند و  زین  هرش  دوشیم . یهتنم  هرش  هب  دبای  تدش  دوشن و  راهم  صرح  نیا  رگا  ددرگیم و  صرح  راچد  ناسنا  دوش ، هداهن 
یمحلا الخ  ام  ۀـمختلا  نم  ءاد  لک  : » تسا هدـمآ  تایاور  رد  دـماجنایم . لجا  ندـش  کیدزن  رمع و  ندـش  هاتوک  هب  و  دـنکیم ، فلت  ار 

، هدـشن مضه  یلبق  ياذـغ  زونه  دـننکیم و  يروخ  رپ  هک  یناسک  تسا ». همـضاه  ءوس  يروخ و  رپ  زا  بت  زج  هب  اـهيرامیب  همه  [108 ؛]
. دندرگیم راچد  سردوز  گرم  هب  نآ  زا  یشان  ياهضرم  همـضاه و  ءوس  يهجیتن  رد  دننکیم ، لیمحت  دوخ  هدعم  هب  ار  يرگید  ياذغ 

دوب یحلاـص  بوخ و  ناـسنا  هک  درکیم  یگدـنز  اـم  یگیاـسمه  رد  یناوج  ددرگیم . نونج  هب  یهتنم  یـسنج  هزیرغ  رد  طارفا  نینچمه 
ناگدنب تشاد . مه  یبوخ  ردام  ردپ و  اضق  زا  دیـشک . نونج  هب  شراک  دـش و  یترپ  ساوح  راچد  مک  مک  راک ، نیا  رثا  رب  هنافـسأتم  یلو 

هتفگ هک  هنوگ  نامه  درم . درواین و  تقاط  اما  دندربیم . ینوگانوگ  تاحیرفت  هب  دوبهب  اوه و  بآ و  ندرک  ضوع  يارب  ار  ناشناوج  ادخ 
مکایا . » درک يورهدایز  نوگانوگ  تاوهـش  زیارغ و  ندرک  هدروآرب  رد  دیابن  و  تسا . هدش  نیعم  تایاور  رد  اههزیرغ  مامت  زرم  دح و  دش 

دنچ ره  دنکیم ، مومع  هدافا  تسا و  یفن  قایس  رد  هرکن  هلمج  نیا  رد  ءیـش »  » هملک مکیلع .» هللا  مرح  امم  ءیـش  یلا  مکـسفنأ  هرـشت  نأ 
هک یلامعا  باکترا  زا  اورذـحا ؛»  » ینعی مکایا » . » تسا یفنم  يانعم  هلمج ، ياـنعم  یلو  تسا ؛ هتفرگن  رارق  نآ  زا  لـبق  یفن  حیرـص  تادا 

هناف . » دنک راداو  مارح  لامعا  باکترا  هب  ار  امـش  هرـش  تیاهن  رد  عمط و  هحفـص 81 ]  ] صرح و ادابم  دییامن . يرود  هدرک  مارح  دنوادخ 
«. نیدبآلا دبأ  ۀنجلا  لهأل  ۀمئادلا  ۀمئاقلا  اهتمارک  اهتذل و  اهیمعن و  ۀنجلا و  نیب  هنیب و  هللا  لاح  ایندلا  یف  انهاه  هیلع  هللا  مرح  ام  کهتنا  نم 

روبع هک  تسین  راوید  دودح  دح و  نیا  تسا . هداد  رارق  ییاههدرپ  دودـح و  اهناسنا  نوماریپ  دـنوادخ  هدرپ . ندرک  هراپ  ینعی  كاهتنا ،» »
هاگن دینک ، يرود  یهلا  تامرحم  باکترا  زا  دنیامرفیم  مالـسلاهیلع  ماما  شخب  نیا  رد  دنتـسه  هدرپ  دننام  هکلب  دشاب ، نکمم  ریغ  نآ  زا 

www.noorfatemah.org

39 درسنامه امام صادق علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


. دوش کیدزن  اهنیا  زا  کی  چیه  هب  ناسنا  دیابن  هک  دنتـسه  ییاهمیرح  همه  همه و  مارح ، رکف  مارح ، سمل  مارح ، هب  نداد  شوگ  مارح ،
اههدرپ نیا  دیابن  نمؤم  هک  دناهدش  هیبشت  هدرپ  هب  یهلا  تامرحم  اجنیا  رد  دـناهدرک . رکذ  ار  اهنیا  مامت  بساکم  رد  يراصنا  خیـش  موحرم 

رامـش هب  زاـجم  ماـسقا  زا  مادختـسا  و  تسا ، مادختـسا  یعون  تیاور ، نیا  رد  كاـهتنا  هملک  زا  هدافتـسا  ددرگ . مارح  بکترم  دردـب و  ار 
هک یـسک  داد . دهاوخ  رارق  يریذپانذوفن  راوید  تشهب  وا و  نیب  دنوادخ  دـنکیم  يردهدرپ  دوشیم و  تامرحم  بکترم  هک  نآ  دوریم .

راوید تشهب  وا و  نیب  دـنوادخ  تمایق  زور  رد  درادـن ، هاگن  تمرح  دنکـشب و  ار  یهلا  دودـح  يدادادـخ  رایتخا  تردـق و  زا  هدافتـسا  اـب 
زا ار  دوخ  دـناوتیم  ناـسنا  دوشیم .» هدز  يراوید  اـهنآ  ناـیم  ماـگنه  نیا  رد  109 ؛]  ] روسب مهنیب  برـضف  : » دنکیم داجیا  يریذـپانذوفن 

بکترم ار  يراک  نینچ  هک  تسا  هتفگ  وا  هب  عرـش  اما  دراد ، ینیوکت  تردـق  راک  نیا  يارب  دزادـنایب و  نییاپ  هقبط  تسیب  جرب  کی  يالاب 
هدـش رکذ  تشهب  يارب  فصو  هس  تیاور  نیا  رد  تسا . هداد  رارق  ياهدرپ  هدرک و  داجیا  عنام  بلطم  نیا  نتفگ  اـب  عراـش  اـج  نیا  دوشن .

بوحـصم هارمه و  تذـل  دروآیم و  تذـل  یتشهب  ياهتمعن  تمارک . تذـل ، میعن ، دوشیم : اـهنآ  نداد  تسد  زا  ثعاـب  هرـش  هک  تسا 
نامیلـس ترـضح  یتح  تسا . هتـشادن  اج  کـی  ار  زاـیتما  هس  نیا  اـیند  رد  لاـح  هب  اـت  سک  چـیه  تسین و  نینچ  اـیند  یلو  تسا . تمارک 

، دوب وا  رایتخا  رد  هک  ییاهتمعن  تردق و  تسا ، هدادن  رارق  هحفص 82 ]  ] وا يارب  ییاتمه  هداد و  رارق  انثتسا  ار  وا  دنوادخ  هک  مالسلاهیلع 
، تحـص دننام  ایند  نیا  ياهتمعن  تسین . هسیاقم  لباق  ناهج  نآ  نادواج  میعن  اب  ناهج  نیا  ياهتمعن  هک  ارچ  تشادـن ؛ ار  فاصوا  نیا 
رد هک  دینک  روصت  ار  یـصخش  لاثم  ناونع  هب  دنتـسین ؛ هارمه  تذل  اب  اما  دـنراد ، دوجو  تاقوا  یهاگ  حـیرفت ، اراوگ و  ذـیذل و  ياهاذـغ 

لاـح رد  یـسک  نینچ  دراد . ور  شیپ  هک  تسا  یهاـگداد  لوغـشم  شرکف  اـما  تسا ، اهاذـغ  نیرتهزمـشوخ  نیرتـهب و  ندرک  لـیم  لاـح 
زا ملع  لـها  تفگیم  گرزب  راـجت  زا  یکی  دربیمن . یتذـل  نیرتمک  اـهتمعن  نیا  زا  اـما  تسا ، ییاـیند  ياـهتمعن  نیرتـهب  زا  هدافتـسا 
زیم اما  دـنربیم ، مه  تذـل  دـنروخیم و  ياهداس  نیریـش  ياچ  رینپ و  نان و  حبـص  نوچ  دـنربیم ، اـم  هب  تبـسن  يرتشیب  تذـل  ناـشیایند 
شش زیم  نامه  رـس  میهاوخب  رگا  مینک . لیم  اهنآ  زا  کی  مادک  زا  مینادیمن  هک  تسا  عونتم  ياهاذغ  ياراد  غولـش و  ردق  نآ  ام  هناحبص 

زین ام  ياهیلوغـشم  لد  حبـص  لوا  هک  ارچ  میربیمن ؛ تذل  هناحبـص  ندروخ  زا  تقو  چیه  اما  میناوتیم ، میهدـب  اج  هدـعم  رد  اذـغ  ولیک 
. میهدیم شوگ  هناحبـص  ندروخ  لاح  رد  مه  ام  دنکیم و  مالعا  ار  سانجا  تمیق  هناحبـص  تقو  اب  نامزمه  ویدار  نوچ  دوشیم . عورش 

هتخورف ار  سنج  ملق  نیا  زورید  شاک ، يا  میدرک . ررـض  ردقچ  ياو ! يا  مییوگیم  دوخ  اب  ام  درک  طوقـس  زیچ  نالف  تمیق  دیوگیم  ات 
اما دربیمن ، یتذـل  اهنآ  نتـشاد  زا  ناسنا  یهاگ  تسا و  نینچ  نیا  اـیند  ياـهتمعن  يرآ ، میتسه . لاـیخ  رکف و  لاـح  رد  بترم  و  میدوب !
ایند هزور  راهچ  تذـل  اب  ار  يدـبا  ياهتمعن  نآ  تسین  فیح  ایآ  تسا . هارمه  اهتذـل  نیرتلماک  اـب  تسین و  نینچ  تشهب  ياـهتمعن 

تسا نکمم  یهاگ  تسه . زین  تمارک  تذل ، تمعن و  رب  هوالع  تشهب  رد  تشهب ! لاس  اهدرایلیم  لباقم  رد  ایند  زور  راهچ  مینک ؟ ضوع 
ناـسنا عقاو  رد  اـی  لاـح  دـشاب ، هتـشادن  مارتحا  شزرا و  هعماـج  رد  اـما  دـشاب ، رادروخرب  اـهتمعن  نیرتـهب  تمالـس و  زا  ناـسنا  اـیند  رد 

. دنکیمن رپ  ار  شیاج  زیچ  چیه  هک  تسا  يزایتما  تمارک  دشابن . لئاق  مارتحا  وا  يارب  داد  رارق  نآ  رد  هک  یطیحم  ای  دـشاب و  یـشزرایب 
هارمه تمارک  تذل و  اب  شیاهتمعن  تشهب  یلو  تسین ، دیواج  دوشیم و  مامت  يزور  ییایند ، تمارک  و  تذـل ، تمعن ، هتـشذگ  نیا  زا 
يارب یصخش  دیدرگن . مورحم  يدبا  ياهتمعن  نیا  زا  ات  دینکن  ادیپ  هرـش  دنیامرفیم  ترـضح  هحفـص 83 ] . ] تسین یندش  مامت  تسا و 

فورعم ياهيربنم  زا  هک  یلح  حلاص  دیس  هلمج  زا  يدایز  دارفا  قارع  رد  یسایس  تیصخش  نالف  هرفـس  رـس  يزور  هک  درکیم  لقن  نم 
ار تشوگ  مارح  ناویح  نالف  تشوگبآ  نابزیم ، يارب  اما  تشاد  رارق  يذـیذل  نوگانوگ و  ياهاذـغ  هرفـس  نیا  يور  دـندوب . نامهم  دوب ،

ياهاذـغ نیا  تفگ : يروخیم ؟ ییاذـغ  نینچ  ارچ  دیـسرپ : حـلاص  دیـس  اقآ  کمن . ینـشاچ و  هیودا و  چـیه  نودـب  یتشوگبآ  دـندروآ ؛
. منک هدافتسا  اذغ  نیا  زا  دیاب  طقف  مراد  هک  ییاهيرامیب  رطاخ  هب  تسین و  راگزاس  نم  عبط  اب  مادک  چیه  تسا  هرفـس  رـس  هک  نوگانوگ 

بآ يریپ  مایا  رد  اما  درکیم ، یگدـنز  تکالف  رقف و  اب  یناوج  رد  یـصخش  دـنرادن . رب  رد  یتذـل  شیاهتمعن  یهاـگ  تسا  نیمه  اـیند 
وج و نان  متشادن و  هتشرب  نان  متشاد ، نادند  هک  یتقو  نآ  نم  تفگیم : شدوخ  اب  دوب . هدروآ  تسد  هب  یتورث  دوب و  هتفر  شتـسوپ  يال 

www.noorfatemah.org

40 درسنامه امام صادق علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


قداـص ماـما  هدوـمرف  هب  اـنب  دراذـگ  رتارف  دوـخ  دـح  زا  ار  اـپ  هک  نآ  مروـخب . مناوـتیمن  مراد  هتـشرب  ناـن  هک  نوـنکا  مدروـخیم ، ریمخ 
. رمتسم ینعی  ۀمئادلا » . » دنکیم داجیا  لیاح  تسا  ایهم  مئاد و  هک  تشهب  تمارک  اهتذل و  اهتمعن و  وا و  نیب  لاعتم  يادخ  مالـسلاهیلع 

ناونع هب  یـسک  رگا  ایند  رد  دنراد . همادا  مه  رـس  تشپ  دنـسرتسد و  رد  هظحل  ره  یتشهب  ياهتمعن  ینعی  رـضاح . هدامآ و  ینعی  ۀمئاقلا ،» »
هب ات  دـنک  لمحت  ار  رفـس  جـنر  هتفه  کی  تسا  مزال  یهاگ  دـنیبب ، ار  هرظنم  نآ  دـهاوخب  هرابود  دـشاب و  هدـید  ییابیز  هرظنم  ییاج  لاثم 
هب طوبرم  تایاور  یهاـگ  دارفا  تسا  مزـال  تسا . اـیهم  سرتسد و  رد  هشیمه  نادـیواج و  تشهب  ياـهتمعن  اـما  دـسرب ، شیوخ  دوصقم 
ایند نادهلابز  قالتاب و  رد  اهنآ  ندز  اپ  تسد و  زا  عنام  ببـس ، ءزج  کی  ناونع  هب  تشهب  قوش  اـت  دـنناوخب ، ار  نآ  ياـهتمعن  تشهب و 

: هک تسا  هدمآ  تیاور  رد  دنراگدنام . منهج  رد  دبا  ات  زین  منهج  لها  تسا و  تشهب  لها  سرتسد  رد  دـیواج و  تشهب  ياهتمعن  دوش .
ییاج هب  ار  ناویح  نیا  تسا . گرم  نیا  دـنیوگیم  اهنآ  هب  دـننکیم و  مسجم  تماـیق  لـها  يارب  یناویح  لکـش  هب  ار  گرم  تماـیق  زور 

نایتشهب و هحفـص 84 ]  ] هب و  دـنربیم . رـس  ار  نآ  منهج  تشهب و  نیب  هاگ  نآ  دـننیبب و  ار  وا  خزود  لها  تشهب و  لها  ماـمت  هک  دـنربیم 
لها هودنا و  تدـش  زا  تشهب  لها  تشاد  دوجو  گرم  رگا  یتیاور : نومـضم  قبط  [. 110  ] تسین گرم  رگید  دوشیم ، مالعا  ناـیخزود 

زا دوب و  دنهاوخ  باذع  رد  دبا  ات  زین  منهج  لها  تسا و  يدبا  نایتشهب  يارب  تشهب  ياهتمعن  هک  ارچ  [ 111  ] دندرمیم ینامداش  زا  منهج 
ناگدرم تسد  زا  دیلک  نیا  تسا . ام  تسد  رد  رـضاح  لاح  رد  یتخبدب  یتخبـشوخ و  نیا  دـیلک  دـنرادن . یـصالخ  كاندرد  باذـع  نآ 

هحفص 85] . ] تسا زاب  زونه  ناشیاه  هدنورپ  دنتایح  دیق  رد  هک  اهنآ  اما  تسا ، هدش  هتسب  ناشیاه  هدنورپ  هدش و  هتفرگ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قالخا  ناناملسم و 

هراشا

نیحلاصلا یلع  لخد  يذـلا  لثم  مکیلع  لخدـی  یتح  رمألا  متی  هناـف ال  هب ، مکاـطعأ  اـم  مکل  هللا  متأ  نا  ۀـیجانلا  ۀـباصعلا  اـهتیا  هللا  اوقتاـف 
تسا هداد  امش  هب  هک  ار  یتمعن  ادخ  رگا  هتفای  تاجن  هورگ  يا  دیـسرتب  ادخ  زا  سپ  112 ؛]  ] مکلاومأ مکسفنأ و  یف  اولتبت  یتح  و  مکلبق ،

. دیوش هدومزآ  ناتلام  ناج و  اب  دسرب و  زین  امش  هب  دیسر  نیشیپ  ناحلاص  هب  هچنآ  هک  نیا  رگم  ددرگن  لماک  راک  نیا  هک  ارچ  دنک ؛ لماک 

. تسا موسرم  هیداب  ياهبرع  زا  یضعب  نیب  رد  راک  نیا  زین  زورما  دنیوگیم . هباصع  دندنبیم  یناشیپ  هب  هک  یلامتـسد  هب  یبرع  نابز  رد 
نیا رد  هباصع  زا  دارم  اما  نآ ، لاثما  بازحا و  لثم  دنـشاب ، هتـشاد  ياهژیو  رکفت  شور و  هک  دـنیوگیم  یهورگ  هب  حالطـصا  رد  هباـصع 
اوقت دنهاوخیم  نایعیـش  زا  ادتبا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  اج  نیا  رد  تسا . هدوبن  ناوارف  ناشرامـش  زور  نآ  هک  دننایعیـش  فیرـش  ترابع 

ناوریپ نایعیش و  ترـضح ، دننادب . رظان  رـضاح و  ناشیاهراک  رد  ار  لاعتم  يادخ  نانمؤم  هک  تسا  نیا  نتـشاد  اوقت  هناشن  دنـشاب . هتـشاد 
حرطم هیجان  هقرف  يهرابرد  هک  یناوارف  ثحابم  هب  اج  نیا  رد  دنکیم . باطخ  تاجن  لها  هورگ  ای  هیجان  هباصع  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها 

هک نیا  هلمج  هحفص 86 ]  ] زا دوشیم ؛ هدافتسا  يرایسب  بلاطم  اج  نیا  رد  ترابع  قالطا  زا  هک  مینکیم  هراشا  طقف  میرادن ، يراک  تسا 
نوگاـنوگ عباـنم  رد  هب » مکاـطعا  اـم   » تراـبع رد  هب »  » دروم رد  تسا . بتارم  راودا و  ماـمت  رد  نایعیـش  ماـمت  هب  باـطخ  ترـضح  مـالک 

ود اج  نیا  رد  هب »  » لاح ره  هب  دناهدرکن . ریـسفت  ار  هملک  نیا  لوقعلا  ةآرم  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  اما  تسا ، هدـمآ  یفلتخم  تالامتحا 
هتفرگ تروص  یظفل  مادختسا  تروص  نیا  رد  هک  ددرگرب  هیجان  هباصع  هب  هب »  » رد ریمـض  هک  نیا  لوا ، دشاب : هتـشاد  تسا  نکمم  تلاح 

: دـسریم رظن  هب  رتـهب  تهج  ود  زا  لوا  لاـمتحا  دـشاب . اوقت  هب »  » رد ریمـض  عـجرم  هک  تسا  نآ  مود  لاـمتحا  تسا . یغـالب  تاـکن  زا  و 
رد هدـعاق  نیا  هتبلا ، دـشاب . هتـشادن  يدایز  هلـصاف  ریمـض  اب  عجرم  هک  تسا  نآ  لصا  تسا و  رتکیدزن  ریمـض  هب  هباصع  هک  نیا  تسخن 

اوقت دـیاب  تروص  نیا  رد  ددرگ  رب  اوقت  هب  رگا  هک  تسا  نآ  مود ، تهج  دـشابن . تیبرقا  زا  رتيوـق  ياهنیرق  مـالک  رد  هک  تسا  یتروـص 
اوقت هن  دـناهدروآ ، باسح  هب  ققحتلا  ضورفم  ار  تاجن  شیوخ  مالک  رد  ترـضح  هک  نآ  لاح  دـشاب و  هدـش  بوسحم  ققحتلا  ضورفم 
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هچ هب  دید  دیاب  لاح  دیامن . لماک  تاجن )  ) هداد اهنآ  هب  هچنآ  لاعتم  يادخ  هک  نآ  طرش  هب  دنتاجن ، لها  نایعیش  دنیامرفیم : ترضح  ار .
یف اولتبت  یتح  مکلبق و  نیحلاصلا  یلع  لـخد  يذـلا  لـثم  مکیلع  لخدـی  یتح  رمـألا  متی  ـال  هناـف  . » ددرگیم لـماک  نایعیـش  تاـجن  زیچ 

سفنا لاوما و  رد  دوخ  زا  لبق  ناحلاص  دـننامه  زین  نانآ  هک  نآ  رگم  ددرگیمن  لماک  نایعیـش  يارب  تاـجن  تمعن  مکلاومأ ؛ مکـسفنأ و 
ترـضح دنتـسین . ناراوگرزب  نآ  باحـصا  مالـسلامهیلع و  راهطا  همئا  زج  یناسک  نیـشیپ  ناحلاص  کشیب  دـنریگ ،» رارق  ناـحتما  دروم 

؟ دندشیم ناحتما  ياهلیسو  هچ  اب  هنوگچ و  ناراوگرزب  نیا  باحصا  مالـسلامهیلع و  موصعم  ناماما  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
هحفص 87] . ] دوشیمن لماک  ناشتاجن  دنهدن  سپ  ار  تاناحتما  نیا  ات  زین  نانآ  ناوریپ  نایعیش و 

ناگتشذگ تائالتبا  زا  ياهنومن 

درک اضاقت  تساوخ و  ناما  اهنآ  زا  تفر و  ياهناخ  هب  یـسک  رگا  هک  هدوب  نیا  رب  مسر  مالـسا ، زا  دعب  هچ  لبق و  هچ  برع  لئابق  نایم  رد 
دشاب تسود  هدنهانپ  صخش  هچ  دننکیم ، ایهم  ار  وا  شمارآ  لیاسو  رگید  اذغ و  اج و  دنهدیم و  هانپ  ناما و  وا  هب  دنهد و  هانپ  وا  هب  هک 
رتشیب قباس  رد  هلئسم  نیا  دندرکیم . مارتحا  ار  وا  اسب  هچ  دندادیم و  هانپ  وا  هب  دربیم  هانپ  لوتقم  هداوناخ  هب  یلتاق  رگا  یتح  نمـشد . هچ 
یسک هک  تسا  یگرزب  رایسب  بیع  برع  يارب  ماهدینش . هدرک و  هدهاشم  ار  هلئـسم  نیا  اهراب  قارع  رد  مدوخ  هدنب  تسا . هدشیم  تیاعر 

ياهدنهانپ هب  و  دهد ، ماجنا  يراک  نینچ  یـسک  رگا  دنک و  يراک  نینچ  تسین  رـضاح  یبرع  چیه  دهدن . هانپ  وا  هب  اما  دهاوخب ، هانپ  وا  زا 
ضرعی مسوملا  یف  جرخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا   » هک تسا  هدمآ  راونالاراحب  رد  دوشیم . یقلت  گنن  دهد ، یفنم  خساپ 
ترایز يارب  هک  برع  لیابق  رب  ار  دوخ  جح  کسانم  يرازگرب  مایا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  [ 113 « ] لئابقلا یلع  هسفن 

ایآ دومرفیم : تفریم و  اهنآ  دزن  ربمایپ  دمآیم ، اج  نادب  هک  ياهریشع  هلیبق و  ره  هک  انعم  نیا  هب  درکیم ؛ هضرع  دندوب  هدمآ  ادخ  هناخ 
موـمع هداـفا  تسا و  یفن  قایـس  رد  يهرکن  دـحا ، هملک  [ 114 « ] مهنم دـحأ  هلبقی  ملف  « ؟ منک تبحـص  ناتیارب  منیـشنب و  دـیهدیم  هزاـجا 
هدروآ راشف  برع  لیابق  رب  هکم  ناکرشم  اریز  دادیمن ؛ ار  يراک  نینچ  هزاجا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  يدحا  ینعی  دنکیم .

زا ریغ  و  تسا ، هدـش  دروخرب  نینچ  وا  اب  هک  تسا  رفن  کی  طقف  برعلا  ةریزج  خـیرات  مامت  رد  دـننکن . وگ  تفگ و  ربماـیپ  اـب  هک  دـندوب 
مه نالتاق  دروم  رد  یتح  هک  یمارم  مسر و  تسا . هدوبن  هدـشن و  تبث  خـیرات  رد  يرگید  دروم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

تحالم و ینارون و  باذج و  يامیـس  نآ  اب  مالـسا ، ربمایپ  ناحلاص ، دیـس  هک  یماگنه  دـش و  كرت  ناشیا  صوصخ  رد  دـشیمن ، كرت 
رد دندزیم . شاهنیس  رب  در  تسد  دنهد ، شوگ  ترـضح  نآ  نانخـس  هب  هک  دندرکیم  توعد  برع  لیابق  زا  جح  مایا  رد  مالک ، ییابیز 

ربماـیپ هب  هللااـب ، ذوعن  [ 115 « ] اـنع ضما  باذـک  اولاـق  مهاـتأ  اذاـف  برعلا  لـئابق  یلع  هسفن  ضرعی  لـعجف   » هـک هدـمآ  هحفـص 88 ]  ] راحب
دـشیم و هدرمـش  دنـسپان  رایـسب  برع  دزن  هک  دوب  تنـس  نتـسکش  تداع و  قرخ  راک  نیا  وش .» در  ام  راـنک  زا  ییوگغورد  : » دـنتفگیم

یلـص ادـخ  لوسر  دـندرکن . ابا  تناها  یتمرحیب و  نیا  زا  مرکا  ربمایپ  دروم  رد  اما  دـندرکیمن ، يراتفر  نینچ  لتاق  کی  اب  یتح  اهبرع 
نیا اب  لیابق و  همه  نیا  نایم  زا  دنتشادن . رب  غیلبت  زا  تسد  اهتناها  نیا  همه  دوجو  اب  دندوب  ایح  اب  رایـسب  هک  نآ  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

هک يزیچ  مودـعملاک ؛ ردانلا   » دـندوب و ردان  رایـسب  یناسک  نینچ  اما  دـندروآ . نامیا  رامـش  تشگنا  ياهدـع  طقف  ندروخ  لد  نوخ  همه 
نانچمه ربمایپ  دوب ، هدش  رما  شلوسر  هب  ادخ  فرط  زا  راک  نیا  هک  اج  نآ  زا  اما  تسا .» دوبن  لثم  شدوجو  تسین و  ایوگ  تسا ، بایمک 

رد دروآیمن . مالـسا  سک  چـیه  اهلاس  زا  یـضعب  دـندیورگیم و  مالـسا  هب  يردان  دارفا  طقف  لاس  ره  دـندرکیم . لـمع  دوخ  هفیظو  هب 
ربمایپ دندوب . هدمآ  هکم  هب  ادخ  يهناخ  [ 116  ] ترایز ندروآ  اج  هب  يارب  هنیدم  زا  جرزخ  يهلیبق  ناکرشم  زا  ياهدع  اهلاس  نیا  زا  یکی 
ربمایپ نک . تبحص  ایب  یلب ، دنتفگ : منک ؟ تبحص  امش  يارب  دیهدیم  هزاجا  ایآ  دومرف : تفر و  اهنآ  دزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

. دندروآ نامیا  ربمایپ  نانخس  هب  نداد  شوگ  اب  اهنآ  تفگ و  هناگی  دنوادخ  مالسا و  نید  زا  اهنآ  يارب  زین 
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نوعظم نب  نامثع  ندروآ  مالسا 

نامثع تسا . هاگترایز  عیقب  ناتـسربق  هحفـص 89 ]  ] رد وا  ربق  هزورما  هک  دوب  ربماـیپ  هتـسیاش  باحـصا  زا  یکی  [ 117  ] نوعظم نب  ناـمثع 
نم هب  دندید و  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  مدوب . هکم  رد  : » دنکیم فیرعت  نینچ  ار  دوخ  ندروآ  مالـسا  يارجام 

یفنم باوج  نانچ  مه  دـندومرف و  رارکت  ار  هلمج  نامه  ادـخ  لوسر  رگید  زور  هن . متفگ : يروایب ؟ نامیا  یهاوخیمن  ناـمثع  دـندومرف :
نآ تسین . رادرب  تسد  تاهداز  ردارب  نیا  متفگ : متفر و  بلاطوبا  دزن  يزور  هک  نیا  ات  دش ، رارکت  ادخ  لوسر  راک  نیا  راب  نیدنچ  مداد .

هدرک داهنشیپ  وت  هب  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  وا  نامثع ، تفگ : نم  هب  بلاطوبا  مشکیم . تلاجخ  رگید  هک  روایب  نامیا  تفگ  نم  هب  ردق 
یلص ادخ  لوسر  باحصا  يهلمج  زا  دش و  رقتسم  وا  رد  نامیا  مک  مک  اما  دوب ، ایح  مرش و  يور  زا  ادتبا  نوعظم  نب  نامثع  نامیا  تسا .»

يهناشن دوخ  نیا  و  [ 118  ] دز هسوب  شکرابم  رکیپ  رب  نامثع  تافو  زا  دعب  مرکا  ربمایپ  هک  دیسر  ییاج  هب  دیدرگ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ار تائالتبا  عاونا  مالـسا  نید  غیلبت  هار  رد  دنتـشاد ، هک  ياهفیظو  ربانب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تسا . ناـمثع  يراوگرزب 

دقل : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  تسا . ترـضح  نآ  تامحز  رجز و  هجیتن  دنناوخیم  هزورما  ناناملـسم  هک  يزامن  نیا  دـندرکیم و  لمحت 
ادخ لوسر  قالخا  دیاب  نانمؤم  تسا .» وکین  یقـشمرس  ادـخ  لوسر  هب ] ادـتقا   ] رد امـش  يارب  اعطق  119 ؛]  ] ةوسأ هللا  لوسر  یف  مکل  ناـک 

هحفـص 90]  ] هک نیا  ولو  دـننک ، قیوشت  هدیدنـسپ  کین و  لامعا  هب  ار  نارگید  دـیاب  دـنهد . رارق  قشمرـس  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هدیرفآ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دوجو  تکرب  زا  شنیرفآ  مامت  دراذـگب . ار  مزال  ریثأت  ناشنانخـس  ات  دـشکب  لوط  اهلاس 

هب رـشب  يانبا  مامت  درک و  قلخ  ار  اوح  مدآ و  ترـضح  دناشوپب ، شنیرفآ  سابل  دوخ  ربمایپ  رب  تساوخیم  نوچ  لاعتم  يادخ  تسا . هدش 
دنوادخ دزن  نینچ  نیا  هک  ربمایپ  نیمه  هاگنآ  دندش . هدـیرفآ  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  وا  نادـناخ  مرکا و  لوسر  سدـقم  دوجو  لیفط 

ییحی ۀنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  : » دـهدیم ار  باوج  هفیرـش  هیآ  نیا  ارچ ؟ دریگیم . رارق  شیامزآ  دروم  هنوگ  نیا  تسا  برقم  لاعتم 
حضاو یلیلد  اب  دوش ، هدنز  دیاب ]  ] هک یـسک  و  ددرگ ، كاله  نشور  یلیلد  اب  دوش ، كاله  دیاب ]  ] هک یـسک  ات  120 ؛]  ] ۀنیب نع  یح  نم 

رد دننک و  زاغآ  ناشدوخ  هچب  نز و  زا  تسا  بوخ  هچ  دـنناسرب و  نارگید  هب  ار  نید  عورف  لوصا و  دـنراد  هفیظو  نانمؤم  دـنامب ». هدـنز 
هب ولو  دنناوخ  ارف  یتسار  اوقت و  هب  دسریم ، ناشیادص  دنناوتیم و  هک  ییاج  ات  ار  انـشآ  تسود و  يدرگاش ، مه  هیاسمه ، يدـعب  لحارم 

نیمه اب  مالـسا  اریز  درک ؛ تماقتـسا  هار  نیا  رد  دیاب  تسا و  يدـج  مهم و  رایـسب  هلئـسم  نیا  تنرتنیا . باتک و  نویزیولت ، ویدار ، هطـساو 
نانمؤم هفیظو  زا  يزیچ  نیا  میهاوخیمن . دـنیوگب  اهنآ  ولو  دـیناسر ، مدرم  هب  ار  تابحتـسم  تاـبجاو و  دـیاب  دـش . راگدـنام  اهتماقتـسا 

نم هب  هک  دروآیم  لیلد  ادخ  رضحم  رد  مونـشب ، مهاوخیمن  دیوگیم  هک  صخـش  نیمه  تمایق  يادرف  دنیوگن ، رگا  هک  ارچ  دهاکیمن ؛
ناکرـشم نیا  دنتـسنادیمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ایآ  مینک . تماقتـسا  ادخ  مایپ  غیلبت  هار  رد  دیاب  نیاربانب ، دـشن . هتفگ 

ربمایپ توبن  يهفیظو  دـنیوگیم : ياهدـع  دنتـشادنرب . شالت  زا  تسد  اما  دنتـسنادیم ، دـنروآیمن ؟ نامیا  ناشیا  ياهشـشوک  مغر  یلع 
بحاص تسا : هدـمآ  فلتخم  ياهباتک  رد  یبنلا  صیاصخ  هک  لیلد  نیا  هب  تسا  هناماوع  لالدتـسا  نیا  اما  تسا ! هدرکیم  اـضتقا  نینچ 
مالکلا رهاوج  رد  ار  صیاصخ  نیا  زین ، [ 123  ] رهاوج بحاص  و  هدرک ، رکذ  [ 122  ] تلصخ هحفص 91 ]  ] هدزناپ ات  ار  اهنآ  [ 121  ] عیارش

نیا هب  ناراوگرزب  نآ  زا  کی  چیه  اما  دناهدرک ، هراشا  صیاصخ  نیا  هب  دوخ  ياهباتک  رد  يرگید  ياملع  نینچمه  تسا . هدروآ  [ 124]
يوس زا  دیاب  دوشیم و  هیآ  نیا  مکح  لومشم  دشابن . ترـضح  نآ  صیاصخ  زا  هچ  ره  هک  تسا  نیمه  زین  لصا  دناهدرکن . هراشا  هلئـسم 

هچ ره  ناـنمؤم ، يا  هب ؛ اودـتقا  هللا ، لوسرب  اوسأـت   » ینعی [ 125 « ] ۀنـسح ةوسأ  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دـقل  . » دریگ رارق  قشمرـس  ناـنمؤم 
تسا و ترضح  نآ  ياهیگژیو  زا  اهزیچ  یضعب  هتبلا ، دیهد » ماجنا  دیاب  زین  امش  دنهدیم  ماجنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

مزال مرکا  ربمایپ  لعف  لوق و  دراوم ، نیا  زا  ریغ  اما  تسا . هدـش  دای  اهنآ  زا  یبنلا  صیاصخ  ناونع  اب  هک  هدوب  بجاو  ترـضح  نآ  رب  طـقف 
. دریگ رارق  ترـضح  نآ  ناوریپ  قشمرـس  دـیاب  هک  تسا  ترـضح  نآ  ياـهراک  زا  یکی  زین  لـئابقلا » یلع  سفنلا  ضرع   » تسا و عاـبتالا 

مود راب  و  دندرکیم ، لقن  اهنآ  يارب  ار  مالسا  لئاسم  ماکحا و  هک  دوب  اجنآ  لوا  راب  دنتشاد ، وگ  تفگ و  برع  ياههلیبق  اب  راب  ود  ناشیا 
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رد مه  مود ، يوگ  تفگ و  نیا  دندوب . ناشیا  نتشک  يارب  یتصرف  رظتنم  دندوب و  هتسشن  ترضح  نآ  نیمک  رد  ناکرشم  هک  دوب  یماگنه 
هحفـص . ] دننک عافد  ناشیا  زا  ات  دنتـساوخ  برع  ياههلیبق  زا  ناکرـشم ، میمـصت  نیا  لابند  هب  زین  ربمایپ  داتفا . قافتا  هنیدـم  رد  مه  هکم و 

[92

یعرش هلئسم 

فورعم و هب  رمآ  ینعی  تسا ؛ ریثأتلا  زیوجت  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  طیارـش  زا  یکی  اهقف ، قافتا  هب  بیرق  رثکا  ياوتف  ربانب 
مزال رکنم  زا  یهن  دـشاب  یفتنم  یلاـمتحا  نینچ  رگا  هن  رگ  دـنکیم و  لـمع  وا  هتفگ  هب  بطاـخم  هک  دـهدب  لاـمتحا  دـیاب  رکنم  زا  یهاـن 

، تسا هدـمآ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  باـب  رد  زورما  یهقف  ياـهباتک  اـت  هـتفرگ  [ 126  ] دـیفم خیـش  يهعنقم  زا  اوـتف  نیا  تسین .
رد اج  چـیه  اما  هدـش  رکذ  دـیق  نیا  ضایرلا ، هعمل ، حرـش  یقارن ، هعیـشلا  دنتـسم  رد  هک  نیا  لوا  تسا : ینتفگ  بلطم  ود  دـیق  نیا  هرابرد 

لیلد کی  اهنت  درادـن و  یعرـش  لیلد  ریثأتلا  زیوجت  ای  ریثأتلا  لامتحا  نیاربانب  تسا . هدـماین  ریثأت  دـیق  فورعملاـب » نرمأـتل   » قـالطا لـباقم 
میکح عراش  روتـسد  یفرط  زا  درادن و  ریثأت  ناوخب  زامن  دنیوگب : ةالـصلا  كرات  کی  هب  رگا  هک  انعم  نیدب  دشاب ؛ تیوغل  هک  دراد  یلقع 

نآ مود  بلطم  تسین . زیاج  یلقع  ظاحل  زا  یهن  رما و  نتفگ و  درادن ، رثا  فورعم  هب  رما  هک  اج  نآ  ددرگ . لمح  ینالقع  بولسا  رب  دیاب 
باب رد  ریثأتلا  زیوجت  يارب  یعرش  لیلد  دوجو  تدش  هب  نآ ، رد  هک  دراد  هتفر  دای  زا  ود  مان  هب  یباتک  یمالسا  یلعسابع  خیـش  موحرم  هک 

فورعم هب  رما  هلیـسو  هب  دیاب  لاح  ره  هب  تسا . یلقع  لیلد  دیق ، نیا  لیلد  اهنت  دیامرفیم  دـننکیم و  در  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
كاله نشور  یلیلد  اب  دوش  كاله  دیاب ]  ] هک یسک  ات  127 ؛]  ] ۀـنیب نع  کله  نم  کلهیل  . » دوش مامت  ناگمه  رب  تجح  رکنم  زا  یهن  و 

مدرم نید  ساسا  هلئـسم  هزورما  تسا . هتـساوخ  نینچ  دنوادخ  مینادیمن  مهم  ار  نآ  ام  رگا  تسا . یمهم  بلطم  دوخ  تجح  مامتا  دوش .»
زامن ندوب  بجاو  هب  داقتعا  تسا . هدـش  فیعـض  برغ  قرـش و  یناطیـش  تاـغیلبت  یپ  رد  اـما  دراد  اـهنآ  دوجو  رد  هشیر  هک  ینید  تسا ؛

اهنآ نید  رکنم  هحفـص 93 ]  ] زا یهن  فورعم و  هب  رما  اب  تسا . هدش  تسـس  اهنآ  ياهلد  رد  نامیا  ساسا  دـنناوخیمن و  زامن  اما  دـنراد ،
هب راک  دوش و  هتفرگ  نتفگ  نخس  يهزاجا  هلیبق  دص  زا  تسین  مزال  رگید  درادن . دوجو  ربمایپ  نامز  ياهیتخس  هزورما  دوشیم . رتمکحم 

ناحلاص قادـصم  نیرتیلاـع  هک  ار  ادـخ  لوسر  دـیاب  دوش  نمؤم  ریگنماد  هار  نیا  رد  یتناـها  یتخـس و  رگا  هتبلا ، تسا . رتناـسآ  بتارم 
هحفـص . ] دنداتـسیایمن زاب  ادخ  مایپ  غالبا  زا  دـندادیم و  همادا  نانچ  مه  یلو  دـمآیم ، ناشرـس  رب  اهالب  نیا  مامت  هک  دروآ  دای  هب  تسا 

[95

مالسا رد  ربص  هاگیاج 

هراشا

لاق و مث  [ 128 ( ] مهل لجعتـست  لسرلا و ال  نم  مزعلا  اولوأ  ربص  امک  ربصاف   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مکیبنل  لجوزع  هللا  لوق  متعمس 
عم اوذوأ  هلبق و  نم  لسرلا  هللا و  یبن  بذـک  دـقف  [ 129 ( ] اوذوأ اوبذک و  ام  یلع  اوربصف  کلبق ، نم  لسر  تبذـک  دـقف  كوبذـکی  نا  (و 
نم لصألا و  یف  هل  مهقلخی  نأ  هللا  ملع  یف  قبـس  يذلا  رفکلا  نم  لصألا  یف  هل  مهقلخ  يذـلا  مهیف  هللا  رمأ  مکرـس  ناف  قحلاب ، بیذـکتلا 

اذه و لهجی  نم  هناف  هولهجت  هولقعا و ال  اذـه و  اوربدـتف  [ 130 ( ] رانلا یلا  نوعدی  ۀمئأ  مهنلعج  و   ) هلوق یف  هباتک  یف  هللا  مهامـس  نیذـلا 
یلع هللا  هبکأف  هللا  طخـس  بجوتـساف  هیـصاعم ، بکر  هللا و  نید  كرت  هنع ، یهن  هب و  هللا  رمأ  اـمم  هباـتک  یف  هیلع  هللا  ضرتفا  اـمم  ههابـشأ 

ربص دـندرک ، ربص  مزعلاولوا  ناربمایپ  هک  نانچ  مه  : » دومرف ناتربمایپ  هب  هک  دیاهدینـش  ار  لاعتم  يادـخ  هتفگ  نیا  131 ؛]  ] رانلا یف  ههجو 
نانآ دندرمـش و  وگغورد  ار  یناربمایپ  زین  وت  زا  شیپ  دندرک ، بیذکت  ار  وت  رگا  : » دومرف نآ  زا  سپ  و  نکم » باتـش  ناشیا  هرابرد  نک و 
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دـندش و عقاو  مدرم  بیذـکت  دروم  وا  زا  شیپ  ناربماـیپ  ادـخ و  هحفـص 96 ]  ] ربمغیپ بیترت  نیدب  دندرک .» ییابیکـش  رازآ  بیذـکت و  رب 
يارب ار  نانآ  لصا  رد  هک  يرما  نامه  دیوشیم -  رورـسم  نانآ  هرابرد  ادخ  رما  زا  رگا  سپ  دـندید . رازآ  قح  هار  رد  بیذـکت ، رب  هوالع 

مان نانآ  زا  نآرق  رد  هک  یناسک  نامه   ) دـنیرفایب نآ  يارب  لصا  رد  ار  نارگید  هک  تشذـگ  ادـخ  ملع  رد  هک  يرفک  ربارب  رد  دـیرفآ ، نآ 
ار نآ  دـینک و  هشیدـنا  ریبدـت و  میتـفگ  هچنآ  رد  سپ  دـننکیم - ) يربـهر  رفک  يوس  هب  هک  میداد  رارق  اوشیپ  ار  ناـشیا  و  دوـمرف : درب و 
، دریگب هدـیدان  تسا  هدومرف  یهن  رما و  نادـب  شباتک  رد  لاعتم  يادـخ  هک  ار  ییاـهزیچ  رگید  رما و  نیا  سک  ره  اریز  دـیریگن ؛ هتـسنادن 

نا  » رد نا  دنکفا . خزود  شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  ادخ  تسا و  هدـش  ادـخ  مشخ  راوازـس  هدـیچیپ و  رـس  وا  نامرف  زا  هداهن و  ورف  ار  ادـخ  نید 
ربدت و دـنکیم  دونـشخ  ار  امـش  ایبنا  دروم  رد  دـنوادخ  رما  رگا  ینعی  تسا ؛ طرـش  يازج  باوج و  اوربدـتف »  » رد ف »  » هیطرـش و مکرس »
دنکیم و يروآدای  ینآرق  تایآ  زا  هدافتسا  اب  ار  [ 132  ] مزعلاولوا ناربمایپ  ربص  ناتساد  ادتبا  مالسلاهیلع  ماما  دیشابن . هیفـس  دینک و  لقعت 
ار امـش  ناـگرزب ، نیا  ربص  رگا  دـیامرفیم : ناـنمؤم  هب  سپـس ، دـندرکیم . هشیپ  ربص  ادـخ  ناـمرف  غیلبت  هار  رد  ناـگرزب  نیا  دـیامرفیم :
. دوب دـهاوخ  ناـتراظتنا  رد  یهلا  باذـع  تروص  نیا  رد  هک  دـینزن  تلاـهج  هب  ار  دوـخ  دـینک و  هشیپ  لـقعت  ربدـت و  دـنکیم ، لاحـشوخ 
ار اهیتخـس  نید  غیلبت  هار  رد  هنوگچ  ناراوگرزب  نیا  مینیبب  مینک و  لمأت  گرزب  ناربمایپ  یگدنز  ناتـساد  رد  دیاب  ماما  شیامرف  ساسارب 
هک مینادب  مینک و  كرد  ار  یسیع  یسوم و  میهاربا ، حون ، ربص  ات  مینک  هعلاطم  ار  مزعلاولوا  ناربمایپ  تشذگرس  دیاب  دندیرخیم . ناج  هب 

هتبلا دننکیم . رما  لهج  زا  يرود  لقعت و  ربدت ، هب  ار  نایعیش  همادا ، رد  دندرکیم . لمحت  ار  نادان  ناتـسود  نانمـشد و  هزادنا  هچ  ات  اهنیا 
صخـش دـنکن . لمع  شیوخ  ملع  هب  اما  دـنادب ، ار  يزیچ  ناسنا  ینعی  تسا ، هفـس  يانعم  هب  هکلب  تسین ، ملع  لباقم  رد  اج  نیا  رد  لـهج 

رد هدوب و  لومعم  لهج  ظفل  زا  هفـس  ياـنعم  يهدارا  هحفـص 97 ] . ] دـیآیم رب  هیفـس  زا  طقف  راک  نیا  هکلب  دـنکیمن ، يراک  نینچ  لقاع 
هچ رگ  یشاب .» نانادان  زا  ادابم  هک  مهدیم  زردنا  وت  هب  133 ؛]  ] نیلهجلا نم  نوکت  نأ  کظعأ  ینا  : » دننام تسا . هدمآ  نآ  ریظن  زین  نآرق 
اج نیا  رد  لهج  [ 134 « ] ةراج ای  یعمسا  ینعأ و  كایا  : » اهبرع لوق  هب  دنرظن . دروم  نارگید  عقاو  رد  یلو  تسا  ادخ  لوسر  هیآ  بطاخم 
ار یهورگ  ینادان  هب  ادابم  135 ؛]  ] ۀلهجب اموق  اوبیصت  نأ  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  رگید  يهیآ  رد  نینچ  مه  تسا . هنالهاج  راک  ینعم  هب 

ترـضح تسا . هدرک  هراشا  انعم  نیا  هب  لئاسر  رد  زین  يراصنا  خیـش  موحرم  دراد و  دوجو  باب  نیا  رد  زین  رگید  تایآ  دیناسرب .» بیـسآ 
ربص و زین  دوخ  هتـسج ، یـسأت  ناراوگرزب  نآ  هب  تیاهن  رد  دنیامن و  لمأت  لقعت و  دنروآ و  دای  هب  ار  اهارجام  نیا  دـنهاوخیم  نایعیـش  زا 

ماما [. 136  ] مییامن یعـس  نامناوت  هزادـنا  هب  دـیاب  یلو  دـیآیمن ، رب  ام  زا  دـندادیم  جرخ  هب  ناربمایپ  هک  يربص  هتبلا  دـننک . هشیپ  لـمحت 
تسناد دیاب  دنکیم . ریبعت  بوجو  ضرف و  هب  نمشد ، لباقم  رد  غیلبت  ماقم  رد  ربص  زا  اجنیا  و  هباتک » یف  هیلع  هللا  ضرتفا  امم  : » دیامرفیم
میـسقت حابم  بحتـسم و  هورکم ، لالح ، مارح ، هناگ  جـنپ  ماکحا  هب  هکلب  تسین ، بجاو  اـج  همه  رد  یقـالخا  یتلیـضف  ناونع  هب  ربص  هک 

فرط رب  تجح  ماـمتا  دـح  رد  ربص  ماـکحا ، نید و  غیلبت  رما  رد  لاـثم  ناونع  هب  ددرگیم . بجاو  ربص  تاـقوا  یهاـگ  نیارباـنب  دوشیم .
غیلبت هار  رد  هک  ییاهالب  لباقم  رد  نمـشد ، لباقم  رد  ربص  نیاربانب ، تسا . بجاو  دوجو ، همدـقم  ناونع  هب  ربص  نیا  تسا . بجاو  لـباقم 
یسک رگا  دراد و  ار  هضیرف  مکح  تسا و  بجاو  دنراذگیم ، خرچ  يال  بوچ  هک  ینادان  ناتسود  لباقم  رد  زین  و  دیآیم ، ناسنا  رـس  رب 

، جح زامن ، هک  روط  نامه  تسا . هدش  جراخ  نید  زا  هدرک و  ادخ  نید  كرت  ادخ ، لوسر  دنزرف  شیامرف  قبط  دنکن  هشیپ  ربص  دح  نیا  ات 
یهلا مشخ  بجوتـسم  دوـش  بکترم  سک  ره  تسا و  هاـنگ  ربـص  كرت  تسا . نـید  ءزج  زین  ربـص  تـسا ، نـید  ءزج  نآ  دـننام  سمخ و 

دهاوـخ شتآ  رد  تروـص  اـب  ار  وا  دـنوادخ  راـنلا ؛ یف  ههجو  هحفـص 98 ]  ] یلع هللا  هبکاـف  : » دوـب دـهاوخ  نینچ  وا  ماجنارـس  ددرگیم و 
داد و یخلت و  ناشیا  اب  ادخ  لوسر  نارسمه  زا  یکی  يزور  هک  تسا  هدش  لقن  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  نومـضم  نیا  هب  یتیاور  تخادنا ».

هاـگن وت  تروص  هب  تقو  چـیه  رگید  ادـبأ ؛ کـهجو  یف  رظنا  ـال   » تفگ ادـخ  لوسر  هب  هک  دـیناسر  ییاـج  هب  ار  یخاتـسگ  درک و  دادـیب 
رد نم  هک  ییاـج  اـت  تسا . یخاتـسگ  نیا  لـباقم  رد  ملاـع ، رخف  نآ  ادـخ ، لوسر  دروخرب  نتـسناد  ارجاـم ، نیا  رکذ  زا  روظنم  منکیمن »

ادـخ لوسر  يرآ ، دـندادن . ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  چـیه  ربمایپ  تفای و  همتاخ  اج  نامه  هیـضق  ماهدرک ، یـسررب  ییاور  ياـهباتک 
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ات ناشیا  يرابدرب  يدمحم و  شوخ  قلخ  دوب . هدش  لزان  ناشیا  رب  هیآ  نیا  هک  ارچ  دندوب  دـلب  ار  [ 137 « ] نهوبرضا  » ار رسمه  ندز  مکح 
دشابیم و دوهشم  ادخ  لوسر  قالخا  رد  يرگید  سک  ره  زا  رتهب  تجح ، مامتا  يارب  ربص  تسا . قشمرس  اهناسنا  مامت  يارب  تمایق  زور 

. تسا ناناملسم  يارب  هوسا  نیرتهب  ناشیا 

تیاکح

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ردب ، گنج  رد  تسین . فطل  زا  یلاخ  نآ  رکذ  هک  تسا  هدش  لقن  یتیاکح  ییاور  ياهباتک  اهریـسفت و  رد 
چیه دندومرف و  میسقت  ار  همه  همه و  رهاوج ، الط ، بسا ، سابل ، هحلسا ، ناشیا  دندرک . میسقت  مالسا  رکشل  نیب  ار  میانغ  مامت  ملس  هلآ و 

گنج رد  هک  اهناملسم  زا  یکی  دش . مگ  مئانغ  زا  گنر  خرس  يهفیطق  کی  میسقت ، راد  ریگ و  رد  [ 138  ] دنتشادن رب  ناشدوخ  يارب  زیچ 
هب ربمایپ  ناتسود  زا  یکی  هصالخ  و  تشاد ، روضح  ترضح  نآ  سلاجم  رد  دناوخیم ، زامن  ادخ  لوسر  رـس  تشپ  و  دوب ، هدرک  تکرش 
ود ثعاب  و  هدیشک ، کیراب  ياهاج  هب  هلئسم  تسا . هدیدزد  ار  هفیطق  نآ  ربمایپ  دوخ  هک  درک  عیاش  ادخ  لوسر  رـس  تشپ  دمآیم ، رامش 

يرگید دنپ  چیه  رگا  اعقاو  دندرکن . شیاوسر  هدز ، ار  فرح  نیا  یسک  هچ  دنتسنادیم  هک  نآ  اب  ادخ  لوسر  دش . ناناملسم  نیب  یگتسد 
ناگدنناوخ هب  هحفـص 99 ]  ] اج نیا  رد  نم  درکیم . تیافک  ارجاـم  نیمه  دـنداشرا  و  ریبدـت ، ملع ، لـها  هک  ناـنآ  يارب  تشادـن ، دوجو 

یقالخا ياهتیـصوصخ  نایم  رد  دـننک . تقد  نآ  رد  و  [ 139  ] هعلاطم لصفم  وحن  هب  ار  یخیرات  يارجاـم  نیا  اـمتح  هک  منکیم  هیـصوت 
اهناملسم زا  یکی  دوب . رتهتسجرب  ناشیا  ياهیگژیو  رگید  زا  ششوک ، زا  ندشن  سویأم  هتسخ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یخرب هب  یتقو  یمارگ  ربمایپ  مدروآ . مالـسا  مدیـشک و  تلاـجخ  ناـشیا  يور  زا  نم  درک ، رارـصا  نم  هب  سب  زا  ربماـیپ  دـیوگیم : [ 140]
. دـندرکیم در  ار  ترـضح  نآ  داهنـشیپ  اهراب  اهراب و  دارفا  یـضعب  اما  دـندروآیم ، مالـسا  گـنردیب  دـندرکیم  هضرع  ار  مالـسا  دارفا 

لاعتم دنوادخ  دنتـسین . مه  لثم  دارفا  همه  دندروآیم . مالـسا  رهاظ  هب  ناشیا ، ریذپانیگتـسخ  ریگیپ و  ياهشـشوک  مغر  هب  زین  ياهدع 
هک يدارفا  تسا . نینچ  زین  سفن  هیکزت  ددرگیم . لصاح  يزوریپ  ییابیکش  ربص و  اب  تسا . هداهن  رشب  ناحتما  يارب  ار  اههنحص  نیا  مامت 
راب ود  راب و  کی  اب  هدیدنسپ  تافـص  هک  تسا  تسرد  يرآ ، تسا . یگتـسخ  ببـس  هب  ناشـسأی  دندرگیم ، سویأم  دوخ  سفن  هیکزت  زا 

ياملع دوشیم . لصاح  تیقفوم  ماجنارـس  رایـسب  نیرمت  رثا  رب  دـنیآیم ! تسد  هب  راب ، رازه  راب و  دـص  اب  اـما  دـنیآیمن ، تسد  هب  نیرمت 
امش نم و  تسد  هب  ات  دنتشونیم ، باتک  ندروخ ، لد  نوخ  هچ  اب  دنتفرگیم و  دای  یبلطم  یتخس  هب  دندرکیم ، هعلاطم  یتخس  اب  هتشذگ 

اـهتمحز و نیا  زا  يرایـسب  دراوم  ماهتـشاد و  هعلاـطم  عوضوم  نیا  رد  شیب  اـمک  ماـیالا  میدـق  زا  یـصخش  هقـالع  لـیلد  هب  هدـنب  دـسرب .
؟ تسا هدوب  هچ  تمحز  همه  نیا  هناوتشپ  ماهدناوخ . دندشیم  لمحتم  املع  هک  ار  اهترارم 

هراب نیا  رد  یناتساد 

سیفن و ياهباتک  هک  تسا  مالـسا  گرزب  ياملع  زا  یکی  ناـشیا  دوب . هدـنب  دـلاو  موحرم  ناداتـسا  زا  [ 141  ] یغالب داوج  خیـش  موحرم 
هتـشر هب  تیحیـسم  دوـهی و  نییآ  در  رد  ار  [ 142  ] یفطـصملا نید  هحفـص 100 ]  ] یلا يدهلا  ۀیـسردملا و  ۀلحرلا  نوچمه  يردـق ، نارگ 
لیجنا تاروت و  ياهفیرحت  هب  اهباتک  نیا  رد  تسا . اهباتک  نیرتهب  هلمج  زا  هنیمز  نیا  رد  ناـشیا  ياـهباتک  تسا . هدروآ  رد  ریرحت 
تابثا هب  یلـصا  لیجنا  تاروت و  اب  ار  یلعف  هدش  فیرحت  خسن  فالتخا  هداهن و  مه  رانک  ار  نیدهع  تاضقانت  موحرم  نآ  هدش و  هتخادرپ 
لیالد بلاطم و  دـیراذگب  دوخ  لباقم  رد  ار  اهباتک  نیا  زا  هحفـص  کی  رگا  دراد . شزرا  هداعلاقوف  ناـشیا  ياـهباتک  تسا . هدـناسر 

جرخ تمحز  هب  دوب و  ریقف  رایسب  یغالب  داوج  خیش  تفای . دیهاوخ  نآ  رد  یحیسم  ای  يدوهی  صخـش  کی  ندروآ  مالـسا  يارب  يرایـسب 
یتیاکح دوخ  تشون  ار  اهباتک  نیا  روطچ  هک  نیا  اما  درم . لس  يرامیب  رثا  رب  ماجنارس  ور  نیمه  زا  دروآیم . تسد  هب  ار  دوخ  یگدنز 

هب زاین  اهباتک  نیا  نتـشون  يارب  ناشیا  هک  تسا  هدـش  لقن  [، 143 [ ] يزاریـش يدهم  ازریم  هللاۀیآ   ] دلاو موحرم  زا  تسا . هدنزومآ  رایـسب 
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ار ناـبز  نیا  هک  دوبن  یهاگـشناد  زورما  دـننام  ناـمز  نآ  تسا و  يربع  ناـبز  هب  لـیجنا  تاروت و  هک  ارچ  دنتـشاد ؛ يربـع  تغل  يریگارف 
یقرف اهباتک  لصا  اب  یـسراف  یبرع و  ياههمجرت  دننادب  هکنآ  يارب  ناشیا  هجیتن  رد  دـننک . همجرت  قیقد  ار  اهباتک  نیا  دـنهد و  شزومآ 

رد هلمج  زا  ناهج  ياج  همه  رد  اهيدوهی  تشادن و  دوجو  لیئارسا  نامز  نآ  رد  دنزومایب . ار  يربع  تغل  دنریگیم  میمـصت  هن ، ای  دنراد 
ینعی ناشيردام  نابز  هب  نآ  رد  ناشیاههچب  اهيدوهی و  هک  دوهیلا ، قوس  مان  هب  تشاد  دوجو  يرازاب  رهش  نیا  رد  دندوب . هدنکارپ  ارماس 

؛ دـندادیمن شزومآ  اهنآ  یلو  دـنریگب ، دای  دوهی  ياملع  ناگرزب و  زا  ار  يربع  دنتـساوخیم  ادـتبا  ناشیا  دـندرکیم . وگ  تفگ و  يربع 
خیـش هب  يربع  نابز  شزومآ  زا  زین  راجت  نایرازاب و  تسا . تیدوهی  هیلع  نآ  زا  هدافتـسا  يربع ، يریگدای  زا  خیـش  فدـه  دوب  مولعم  اریز 

يامرگ نآ  رد  سک  چیه  هک  رهظ  رـس  دشیم  روبجم  هملک  کی  يانعم  ندیمهف  يارب  تاقوا  یهاگ  یغالب  موحرم  دندرکیم . يراددوخ 
تابن بآ  شماش  راهن و  لوپ  اب  دورب و  اهيدوهی  يهلحم  هب  دندوب ، تحارتسا  لوغشم  اهبادرـس  رد  همه  دمآیمن و  نوریب  قارع  نازوس 

تاروت باتک  زا  هملک  کی  ات  دادیم  دندوب  هدـنام  نوریب  یلقع  هحفص 101 ]  ] مک رس  زا  هک  اهيدوهی  هچب  نیا  زا  یـضعب  هب  دیرخیم و 
نییرکـسع مرح  رد  یتح  و  دنـشاب ، یکنخ  طیحم  رد  ات  دـنتفریم  نیمز  ریز  هلپ  یـس  تسیب ، مدرم  همه  اـمرگ  نآ  رد  دـننک . اـنعم  شیارب 

ناشبل هک  نآ  يارب  ياهدع  دز . هسوب  نآ  رب  دـشیمن  هک  ییاج  ات  دـشیم  غاد  حیرـض  امرگ  زا  دـشیمن و  ادـیپ  یـسک  مه  مالـسلاامهیلع 
تسا نآرق  ربارب  ود  هک  ار  تاروت  یتیعضو  نینچ  رد  یغالب  موحرم  دندیسوبیم . ار  ابع  يور  دنتـشاذگیم و  حیرـض  يور  ار  ابع  دزوسن 

تفگن دوخ  اب  یغالب  موحرم  تفرگ . دای  ار  يربع  تغل  لکـش  نیا  هب  دیـسرپیم و  ار  نآ  تاملک  يانعم  اـههچب  زا  تفرگیم و  لـغب  ریز 
قداص ترـضح  هک  يربدت  لقعت و  اب  هکلب  مراد . امرگ  تقاط  هن  مراد و  یلوپ  هن  مریگب ، دای  يربع  هک  دراد  دوجو  یهاگـشناد  هن  ایادخ ،
يربع تفرگ . دای  هملک  هملک  دریگب و  داـی  يدوهی  ياـههچب  زا  دورب  یتسد  یهت  مغر  هب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـیامرفیم ، مالـسلاهیلع 

ردق هچ  تسین . ناسآ  نآ  نتخومآ  درادن و  یبرع  هب  يدایز  تهابـش  تسا ، هشیر  مه  دنواشیوخ و  یبرع  نابز  اب  دـنچ  ره  هک  تسا  یتغل 
نیا مییایب  ام  تقو  نآ  دوش . لصاح  طلست  نابز  نیا  رب  دنتـسه ، هچب  هک  یناملعم  قیرط  زا  ات  تسا  مزال  ریذپان  یگتـسخ  شـشوک  ربص و 

هلحرلا يدهلا و  ياهباتک  ییاسرف  تقاط  ياهتقشم  نینچ  اب  راوگرزب  نآ  تسین . سایق  لباق  الـصا  مینک ، هسیاقم  دوخ ، ربص  اب  ار  ربص 
هک زین  نارگید  تسا و  ناـققحم  يارب  یعجرم  باـتک  ود  نیا  اـعقاو  اـما  ماهدـید ، نیدـهع  باـتک  هشقاـنم  رد  باـتک  اـههد  نم  تشون . ار 

داوج خیش  رانک  ار  ام  تمایق ، زور  لاح  تسا . غیلبت  رد  ربص  يانعم  نیا  دناهدرک . هدافتسا  اهنآ  زا  دنسیونب  باتک  هنیمز  نیا  رد  دناهتساوخ 
ربص رد  ندشن  هتسخ  زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  میرادن . ار  ناشیا  اب  ندش  هسیاقم  یگتسیاش  زگره  ام  لاثما  دنراذگیم ؟! یغالب 
همه ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوخ  و  یسیع ، یـسوم ، میهاربا ، حون ، ترـضح  يارجام  دناهدرک . ریبعت  ادخ  نید  هب  غیلبت ، و 

زین وت  زا  لبق  مزعلاولوا  ناربمایپ  دـیامرفیم : ربماـیپ  هب  نآرق  ياـج  نیدـنچ  رد  لاـعتم  يادـخ  تسا . دـنپ  زا  هدـنکآ  قشمرـس و  رـشب  يارب 
نیا زا  یـضعب  رد  دـندرک .» ربص  سپ  دـندش  بیذـکت  یناربمایپ  وت  زا  شیپ  144 ؛]  ] اوربصف کلبق  نم  لسر  تبذک  : » دـندشیم بیذـکت 

رب نآ  تلالد  تسا و  مومع  ياههغیـص  هلمج  زا  مال  فلا و  هب  يـالحم  عمج  هک  تسا  هدـمآ  لأ »  » اـب لـسر » [ » هحفص 102  ] هملک تایآ 
نیا دـش  هراشا  هک  نانچ  مه  هتبلا  دـندشیم . بیذـکت  انثتـسا  نودـب  ناربمایپ ، ماـمت  ینعی  تسا . رتریگارف  مومع  ياههغیـص  هیقب  زا  مومع 

بطاخم اما  تسا ، ادـخ  لوسر  تاـیآ ، نیا  بطاـخم  هک  تسا  تسرد  تسا . [ 145 « ] ةراج ای  یعمـسا  ینعا و  كایا   » باب زا  اـهشرافس 
ربص تفرگ و  میمصت  یسک  رگا  دهاوخیم . میمصت  زین  ربص  دیشاب  هتشاد  ربص  دیاب  اهناسنا ، يا  ینعی  دنـشابیم . اهناسنا  یمامت  یلـصا 
نیا رد  دـهدیم . رارق  يدوباـن  ضرعم  رد  ار  دوخ  هکلب  دوشیمن ، قفوم  اـهنت  هن  درکن ، ربـص  رگا  اـما  دـش ، دـهاوخ  قـفوم  درک ، هشیپ  زین 
غیلبت رما  رد  دیوشیم . یهلا  باذع  راچد  دینکن  هشیپ  ربص  رگا  تسا : هدومرف  هدرک و  یهلا  مشخ  هب  دـیدهت  ترـضح  زین ، همان  زا  تمـسق 

زا شزغم  و  دسانـشیمن ، ار  امـش  هک  يرفاـک  دوـش  ماـمت  لـباقم  فرط  رب  تجح  اـت  داد  جرخ  هب  ربـص  دـیاب  تسا و  بجاو  همدـقم  ربـص 
، همئا ناربمایپ ، دریذپیمن . ار  امـش  هتفگ  دوشیمن و  ناملـسم  ندرک  توعد  راب  کی  اب  انئمطم  تسا ، هدنکآ  یفارحنا  لطاب و  ياههشیدنا 

هدرک يروآدای  اهراب  اهراب و  ار  بلطم  کی  یهاگ  زین  نآرق  دوخ  دـناهداد . رکذـت  اهراب  ار  بلطم  کی  هتـشذگ  يایقتا  املع و  ناحلاص ،
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رگا لاح  دوش . عناق  لـباقم  فرط  هک  درک  رارکت  راوتـسا ، هنادـنمدرخ و  نیهارب  اههویـش و  عاونا  اـب  يردـق  هب  ار  بلطم  کـی  دـیاب  تسا .
ماقم تسا . هداد  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  زین  هدنیوگ  تسا و  هدش  مامت  وا  رب  تجح  مک  تسد  تفریذـپن  رگا  و  هدـش ، تیادـه  تفریذـپ و 

و دیامن ، ادیپ  داقتعا  امش  نخس  یتسرد  هب  دریگ و  رارق  یهار  ود  رس  رب  بطاخم  هک  درک  يراک  دیاب  تسا . مهم  رایسب  غیلبت  رما  رد  تابثا 
زا دنتـشاد  نیقی  هک  یلاـح  رد  و  146 ؛]  ] مهـسفنأ آهتنقیتسا  اهب و  اودـجح  و  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  هک  دوش  هنوگ  ناـمه 

اهراب دیاب  دسرب  اج  نیا  هب  دهاوخب  ات  اما  درادن ، ياهفیظو  رگید  ناسنا  دش ، مامت  تجح  رگا  يرآ ، دندرک .» شراکنا  نایغط  متس و  يور 
زا لبق  قفوم  ظاعو  اهيربنم و  زا  يرایـسب  هحفـص 103 ] . ] تسا مزال  تمکح  هظعوم و  هنادنمدرخ و  راتفگ  نخـس و  یمرن  دنک و  رارکت 

ار تیاور  دـنیوگب ؟ ناتـساد  لوا  ای  دـنناوخب  هیآ  لوا  دنیـشنب . عمتـسم  لد  رب  ناشراتفگ  ات  دـنیوگب  نخـس  هنوگچ  هک  دـننکیم  رکف  ربنم 
ربنم البرک  رد  یظعاو  شیپ  لاس  لهچ  هک  درکیم  لقن  هدـنب  يارب  یـصخش  دـنهد ؟ ناماس  هنوگچ  ار  بلاطم  دـنناجنگب ؟ نخـس  ياـجک 
ناوخ بش  زامن  هسلج  نآ  لها  یمامت  بش  هد  نآ  زا  سپ  دنک . ینارنخس  بش  زامن  تلیضف  هرابرد  بش  هد  دوب  هتفرگ  میمـصت  تفریم .

مه زاب  رگا  و  رگید ، بش  دوبن  رگراک  ربنم  بش  کی  رگا  دراد . دوجو  يرایـسب  ياههصق  تایاور و  تاـیآ ، بش  زاـمن  دروم  رد  دـندش .
رد ربص  دهد ؛ رارق  دوخ  یگدنز  ءزج  ار  ربص  دیاب  ناسنا  دیامن . ناوخ  بش  زامن  ار  یصخش  دنک و  رثا  ماجنارس  ات  رگید  بش  داتفین  رثؤم 

. درک هشیپ  ربص  دـیاب  تسا . یگدـنز  يهمزال  همه  اهنیا  رهاوخ . ردارب و  لباقم  رد  ربص  هچب ، نز و  لـباقم  رد  ربص  رداـم ، ردـپ و  لـباقم 
ام دابعلا  یلع  ةرـسح  ای  . » درک هشیپ  ربص  دـیاب  لاح  ره  هب  دـنیوگیم ، ازـسان  نانآ  هب  یهاـگ  دـنریگیم ، هرخـس  هب  ار  نید  ناـغلبم  یهاـگ 
«. دندرکیم دنخشیر  ار  وا  هک  نیا  رگم  دماین  نانآ  رب  یلوسر  چیه  ناگدنب ! نیا  رب  اغیرد  147 ؛]  ] نوءزهتسی هب  اوناک  الا  لوسر  نم  مهیتأی 

راک نیا  زا  عیرشت  رد  یلو  دننک ، دنخشیر  ار  ناربمایپ  هک  دنشاب  هتشاد  ار  تردق  رایتخا و  نیا  دارفا  هک  هداد  رارق  نینچ  ار  نیوکت  دنوادخ 
هحفص 105] . ] تسا هداد  نامرف  ربص  هب  مه  ار  ناربمایپ  هدرک و  یهن 

اعد راثآ 

هراشا

موی نینمؤملا  ءاعد  ریصم  هللا  ۀباجتسالاب و  نینمؤملا  هدابع  دعو  دق  هوعدی و  نأ  نینمؤملا  هدابع  نم  بحی  هللا  ناف  هللا  اوعدت  نأ  نم  اورثکأ 
هب شنامیا  اب  ناگدنب  هک  دراد  تسود  ادخ  اریز  دینک ؛ اعد  ناوارف  لاعتم  يادـخ  هاگرد  هب  148 ؛]  ] ۀنجلا یف  هب  مهدیزی  المع  مهل  ۀمایقلا 
رد نآ  اب  هک  دروآیم  رد  یلمع  تروص  هب  تمایق  زور  رد  ار  نانمؤم  ياعد  ادخ  تسا . هداد  تباجا  هدـعو  اهنآ  هب  دـننک و  اعد  وا  هاگرد 
رب راک  ود  نیا  زا  مادـک  چـیه  تسا . اـهوزرآ  فادـها و  هب  ندیـسر  هار  ود  شـشوک  اـعد و  دـیازفایم . ناـشهاگیاج  شاداـپ و  رب  تشهب 

نـشور ار  پمال  رگیدکی  اب  هک  میـس  هتـشر  ود  دـننام  تسرد  دـناسریم ، هاوخلد  هجیتن  هب  ار  ناسنا  مه  اب  ود  ره  درادـن و  يرترب  يرگید 
هیعس نأ  و   » و تسین » وا  شالت  لصاح  زج  ناسنا  يارب  149 ؛]  ] یعس ام  الا  ناسنالل  سیل  نأ  و  : » تسا هدومرف  هک  ییادخ  نامه  دننکیم .

مکؤآعد الول  یبر  مکب  اؤبعی  ام  لـق  : » دـیامرفیم رگید  ياـج  رد  دـش ،» دـهاوخ  هدـید  يدوز  هب  وا  شـشوک  هجیتن ] [ ؛] 150  ] يری فوس 
يرگید دوجو  نودب  ییاهنت و  هب  ود  نیا  زا  مادک  چیه  دنکیمن .» امـش  هب  ییانتعا  چـیه  مراگدرورپ  دـشابن ، امـش  ياعد  رگا  وگب  [151 ؛]
دهاوخن هارمه  هب  ياهدیاف  زین  ششوک  یعس و  نودب  اعد  درادن ، هجیتن  اعد  نودب  ششوک  هحفص 106 ]  ] هک روط  نامه  تسین . شخبرمث 

زین مالسلامهیلع  نیموصعم  هریس  رد  دنـشاب . هتـشاد  رثا  رگیدکی  اب  ود  نیا  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  اتکی  قلاخ  يهدارا  هک  ارچ  تشاد ؛
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنـشاب . هدرک  شرافـس  يرگید  نودب  ار  راک  ود  نیا  زا  یکی  ناراوگرزب  نآ  سدقم  دوجو  هک  تسین  ییاج 
اب مدـیرفآیمن ،» ار  كالفا  يدوبن  وت  رگا  152 ؛]  ] كالفالا تقلخ  امل  كالول  : » تسا هدومرف  ناـشیا  فصو  رد  دـنوادخ  هک  ملـس  هلآ و 

غیلبت لوغشم  هراومه  دنتـشادیمن و  رب  زین  شالت  زا  تسد  دندیبلط ، یم  دادمتـسا  دنوادخ  زا  دندوب و  اعد  هب  تسد  هشیمه  هک  نیا  دوجو 
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هلاسر زا  شخب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  دـندوب . ناکرـشم  ربارب  رد  یگداتـسیا  يارب  ناناملـسم  يزاـس  هداـمآ  مالـسا و 
اعد دـیامن و  اعد  یعورـشم  هتـساوخ  ره  يارب  دـیاب  ناسنا  دـناوخیم . ارف  راک  نیا  رد  رارمتـسا  ندرک و  اعد  داـیز  هب  ار  نایعیـش  شیوخ ،

هک دنک  رواب  دوخ  ناسنا  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  ندرک  اعد  دـنکیم . اعد  دایز  دـنیوگب : هک  يوحن  هب  دـشاب ، هتـشاد  رارمتـسا  شندرک 
اعد قـلعتم  هللا » اوعدـت  نا  نم  اورثـکا   » هلمج رد  تسا . هدرکن  یهاـتوک  رما  نیا  رد  هداد و  ماـجنا  ار  اـعد  يهجرد  نیرتنییاـپ  مـک  تـسد 

يارب ندرک  اعد  درک ، اعد  دیابن  هک  ییاج  اهنت  درک . اعد  زیچ  همه  رد  دیاب  ینعی  دنکیم ؛ مومع  هدافا  قلعتم  فذح  تسا و  هدـش  فذـح 
نیا دروم  رد  یسلجم  همالع  موحرم  نینمؤملا ،»... هدابع  نم  بحی  هللا  ناف  . » تسا ياهدیدنسپ  راک  اعد  دروم ، نیا  ریغ  رد  تسا . تامرحم 

هن دراد ، تسود  ار  اهنآ  ندرک  اعد  دنهدیم  ماجنا  وا  نمؤم  ناگدـنب  هک  یلامعا  نیب  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دارم  تسا : هدومرف  ترابع 
درادن نآ  اب  تافانم  نیا  هتبلا ، دناسریم . ار  ناشیا  ریظن  زین  ترابع  رهاظ  دراد . تسود  دـنکیم  اعد  هک  ار  ياهدـنب  دـنوادخ  طقف  هک  نیا 

اعد دـنوادخ  هک  تفگ  ناوتیم  دـح  نیمه  رد  تسا و  صخاـش  کـی  نیا  یلو  دـشاب ، هتـشاد  تسود  زین  ار  يرگید  لاـمعا  دـنوادخ  هک 
هحفص 107] . ] دراد تسود  ار  نانمؤم  ندرک 

اعد تباجتسا  یگنوگچ 

اهاعد نیا  دنیامرفیم : هلئسم  نیا  هب  هراشا  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسا . هدشن  باجتسم  نامیاعد  میاهدرک ، اعد  ردق  ره  تاقوا  یهاگ 
ياعد دـنوادخ  تسین . تمایق  زج  زور ، نآ  دـنوشیم ، باجتـسم  تسا ، رتشیب  امـش  جایتحا  هک  يزور  رد  دـنامیم و  یقاـب  هتفرن و  نیب  زا 

دینک ضرف  داد . دـهاوخ  اـهنآ  هب  تشهب  رد  دنتـشاد  عقوت  دـندرکیم و  رکف  هچنآ  زا  رتشیب  درادیم و  هگن  ار  ناـنمؤم  يهدـشن  باجتـسم 
یترورـض تسین و  یتایح  لوپ  نیا  هب  وا  جایتحا  دیوش  هجوتم  امـش  اما  دـهاوخب  یلوپ  امـش  زا  رارطـضا  جایتحا و  رـس  زا  یـصخش  يزور 

صخـش نآ  هک  يزور  ات  دینکیم  زیراو  تسوا  مان  هب  هک  یباسح  هب  ار  وا  رظن  دروم  غلبم  هظحل  نامه  اما  دیهدب ، وا  هب  ار  لوپ  نیا  درادـن 
يارجام مهدب . امش  هب  هک  مدوب  هتشاد  هگن  يزور  نینچ  يارب  ار  لوپ  نیا  نم  دییوگب  دیهدب و  وا  هب  ار  نآ  درک  ادیپ  لوپ  هب  يدیدش  زاین 

نآ رد  ات  ددرگ  مهارف  شیارب  ياههام  کی  ترفاسم  بابسا  دهاوخب  دنوادخ  زا  ياهدنب  تسا  نکمم  تسا . نینچ  زین  نآ  تباجتسا  اعد و 
هب تشهب  رد  ینارذگشوخ  لاس  رازه  کی  دنوادخ  هام ، کی  ياج  هب  ضوع  رد  اما  دوشن ، باجتسم  اعد  نیا  دیاش  دشاب . شوخ  هام  کی 

ياهنوـگ هب  تماـیق  زور  تسا  هدـشن  باجتـسم  اـیند  نیا  رد  هک  ییاـهاعد  اـهوزرآ و  هـک  تـسا  هدـمآ  تـیاور  رد  درک . دـهاوخ  اـطع  وا 
نیا هب  شیب  مک و  نایعیـش  دشیمن . باجتـسم  ایند  رد  میاهاعد  زا  مادک  چیه  شاک  يا  هک  دـنکیم  وزرآ  ناسنا  هک  دـنوشیم  باجتـسم 

راونالاراحب رد  هک  تسا  هدش  لقن  یعادلا  ةدع  رد  [ 153  ] یلح دهف  نبا  زا  یتیاور  تسا . مهم  رایسب  نآ  ندیمهف  اما  دنراد ، هدیقع  لیاسم 
امنا هتبجأ و  یناعد  نم  و  هیتطعأ ، ینلئس  نم  هتیفک و  یلا  عطقنا  نم  دوواد : یلا  هللا  یحوأ  امیف  : » تسا هدمآ  زین  راحبلا  ۀنیفس  كردتسم  و 

دق کتوعد و  رخؤا  امنا  مولظملل  لـق  لأـس . اـم  تذـفنأ  یئاـضق  مت  اذاـف  یئاـضق ، متی  یتح  هل  اهتبجتـسا  دـق  و  هقلعم ، یه  هتوعد و  رخؤا 
اعدف الجر  تملظ  دـق  نوکت  نأ  اما  نیمکاحلا . مکحأ  هحفص 108 ]  ] انا و  کنع ، تباغ  ةریثک  بورـضل  کملظ  نم  یلع  کل  اهتبجتـسا 

ره دوب : نیا  دومرف  یحو  مالـسلاهیلع  دوواد  ترـضح  هب  ادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  154 ؛]  ] کیلع کل و ال  هذهب ال  هذـه  نوکتف  کیلع 
ره منکیم ، تباجا  دناوخب  ارم  سک  ره  منکیم و  اطع  وا  هب  دهاوخب  نم  زا  سک  ره  منک و  زاینیب  ار  وا  دنک ، دـیما  عطق  نم  ریغ  زا  سک 

. مشوپ ققحت  يهماج  ار  شاهتساوخ  دیآرـس  هب  ردقم  نامز  نوچ  مزادنا و  ریخأت  هب  ماهدرک  ردقم  هک  نامز  نآ  ات  ار  وا  ياعد  تباجا  دنچ 
رگراـک وا  هیلع  يرادـن ، ربـخ  هک  ینوگاـنوگ  لاکـشا  هب  مزادـنایم و  ریخأـت  هب  ملاـظ  هیلع  ار  وـت  نـیرفن  اـعد و  تباـجا  وـگب  موـلظم  هـب 

وت ياعد  تروص  نآ  رد  دشاب . هدرک  نیرفن  ار  وت  ياهدرک و  متس  یـصخش  هب  اسب  هچ  منارتسگداد . نارواد و  نیرتوکین  نم  منادرگیم و 
نیع رد  صخـش  تسا  نکمم  تاـقوا  یهاـگ  تناـیز .» هب  هن  دوشیم و  باجتـسم  يزیچ  تدوس  هب  هن  دوشیم و  یثنخ  وا  ياـعد  ربارب  رد 
هدش لقن  دشاب . هدرک  ییاعد  لد  يادیوس  زا  زین  وا  دنـشاب و  هدرک  ملظ  یـسک  هب  يرگید  ياج  رد  شناتـسد  ریز  تسا ، مولظم  هک  یلاح 
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ناشیاعد اما  دندیبلطیم ، دادمتـسا  دـنوادخ  زا  دـندرکیم و  اعد  دوب  هدـش  دراو  اهنآ  هب  هک  یملظ  عفر  يارب  نانمؤم  زا  ياهدـع  هک  تسا 
: دندوب هدومرف  هک  دوب  هدید  ار  مالسلامهیلع  نیموصعم  زا  یکی  هفشاکم  ملاع  رد  ادخ  صاخ  ناگدنب  داهز و  زا  یکی  دشیمن . باجتـسم 

باجتـسم امـش  ياهاعد  ور  نیا  زا  دندوب . هدرک  اعد  امـش  هیلع  هک  دیدوب  هدش  بکترم  یملظ  البق  امـش  ینعی  ۀباجتـسم » ةوعد  مکتقبـس  »
هب دیابن  ردام  ردپ و  دنک ، ملظ  درگاش  هب  تبسن  دیابن  داتسا  دوشن . بکترم  یملظ  یگدنز  رد  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  ناسنا  دوشیمن .
رد تسا ، مزال  تقد  لوپ  ندرک  جرخ  هلماعم و  رد  هک  روط  ناـمه  تشاد  هجوت  عوضوم  نیا  هب  دـیاب  طـباور  ماـمت  رد  دـننک . ملظ  دـنزرف 

و : » تسا هدمآ  نیشیپ  تیاور  همادا  رد  دنز . رس  ام  زا  یملظ  ادابم  ات  میشاب  دوخ  رادرک  بظاوم  مامت ، تقد  اب  دیاب  زین  نارگید  اب  ترشاعم 
رد هک  دـشاب  هدـش  ررقم  تشهب  رد  تیارب  ياهجرد  اسب  هچ  و  155 ؛]  ] کل هملظب  الا  يدنع  اهغلبت  ۀـنجلا ال  یف  ۀـجرد  کل  نوکت  نأ  اما 

زاـمن و هب  طوبرم  تشهب  تاـجرد  زا  یکچوک  تمـسق  اـهنت  يوش .» عقاو  مولظم  هک  نیا  رگم  یباـین  تسد  هحفـص 109 ]  ] نآ هب  نم  دزن 
رد یسک  تلزنم  رگا  ددرگیم . لمحتم  ایند  رد  ناسنا  هک  تسا  ییاهیتخـس  اهراشف و  لباقم  رد  نآ  مظعا  تمـسق  تسا و  تدابع  هزور و 

ساپ هب  نآ  هجرد  تسیود  و  تاریخ ، ببـس  هب  هجرد  دص  تدابع ، ببـس  هب  هجرد  هاجنپ  تسا  نکمم  دشاب ، هجرد  ياراد 1800  تشهب 
یف يدابع  ربتخأ  ینأل  : » دـیامرفیم تیاور  نیمه  هلاـبند  رد  تسا . اـیند  رد  تیمولظم  راـشف و  لـیلد  هب  هجرد  رازه  اـما  دـشاب ، قلخ  نسح 

«. منکیم نومزآ  ناشناج  لام و  رد  ار  مناگدنب  نم  اریز  مهسفنأ ؛ مهلاومأ و 

اعد تباجتسا  طورش 

تیاور مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  156 ؛]  ] ۀنـس نوعبرأ  نوعرف  ذـخا  نأ  نیب  امکتوعد و  تبیجا  دـق  هلوق  نیب  ناک  لاق : هللادـبعیبأ ، نع  »
لاعتم يادخ  دیشک .» لوط  لاس  لهچ  نوعرف  گرم  و  دش ، باجتـسم  امـش  ياعد  دومرف : هک  ادخ  هتفگ  نیا  نیب  دندومرف : هک  تسا  هدش 
یبنلا یتا  الجر  نا  . » دیشک لوط  لاس  لهچ  تباجتسا  نیا  اما  دش ،» باجتـسم  امـش  ياعد  : » دیامرفیم مالـسلاامهیلع  نوراه  یـسوم و  هب 

ادخ لوسر  تمدـخ  يدرم  157 ؛]  ] کبـسک بطأف  کلذ  تدرأ  اذا  لاقف  یئاـعد  بیجتـسی  نأ  هللا  عدا  لاـقف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یهاوخیم رگا  دندومرف : ادخ  لوسر  ددرگ . باجتسم  وا  ياعد  دهاوخب  ادخ  زا  ات  تساوخ  ناشیا  زا  دیسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. تسا اعد  تباجتـسا  طورـش  زا  یکی  نیا  نکن ». شغ  لغ و  هعماج  رد  نک و  هزیکاپ  ار  دوخ  بسک  دـیامن ، باجتـسم  ار  وت  ياـعد  ادـخ 
الجر يأر  یسوم  نأ  يور  [ » هحفص 110 . ] دهد بیرف  هلماعم  رد  ار  نارگید  دیابن  ددرگ  باجتسم  شیاعد  دهاوخیم  هک  یسک  نیاربانب 
تخس هک  دید  ار  یصخش  مالسلاهیلع  یسوم  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  158 ؛]  ] لهتبی هیدی و  اعفار  اوعدی  امیظع و  اعرضت  عرـضتی 

اهنآ زا  یکی  دراد . یعاونا  لاهتبا  دنکیم .» اعد  ادـخ  هاگرد  هب  يراز  اب  هدرک ، دـنلب  ار  شیاهتسد  هک  یلاح  رد  تسا و  عرـضت  لاح  رد 
یصخش یسوم  ترضح  دیامن . اعد  هدرک ، زاب  رگیدکی  زا  ار  اهنآ  دیامن و  دنلب  لاعتم  يادخ  يوس  هب  ار  شیاهتسد  ناسنا  هک  تسا  نیا 

نأل هئاعد ، تبجتسا  امل  اذک  اذک و  لعف  ول  : » هک دش  یحو  یسوم  ترـضح  هب  درکیم  اعد  لاعتم  يادخ  هاگرد  هب  لاح  نیا  اب  هک  دید  ار 
شسابل هک  ارچ  درک  مهاوخن  باجتسم  ار  وا  ياعد  دنک  اعد  ردق  ره  درم  نیا  159 ؛]  ] امارح هتیب  یف  امارح و  هرهظ  یلع  و  امارح ، هنطب  یف 
هدادیم ماجنا  مارح  راک  شنز  ای  تسا  يدزد  شاهناـخ  لـیاسو  هک  نیا  زا  هیاـنک  تسا .» مارح  زین  شاهناـخ  رد  مارح و  شکاروخ  مارح ،

ضرغ درادن . تبوقع  دـشاب  هتـشادن  یـشقن  مارح  رد  رگا  الا  و  تسا ، لوئـسم  نآ  ربارب  رد  ناسنا  هک  تسا  یمارح  دارم  لاح  ره  هب  تسا .
اب اسب  هچ  دـنک ، جاودزا  دـهاوخیم  هک  یـسک  دراد . يدویق  طورـش و  ام  هرمزور  ياـهراک  زا  يرایـسب  دـننام  زین  اـعد  تباجتـسا  هک  نیا 

یطورش طرش و  يراک  ره  دنکیم . هلماعم  طورش  طرش و  اب  دنک  هلماعم  ياهناخ  دهاوخیم  هک  نآ  دراذگیم ، طورش  طرش و  شرسمه 
بحی هللا  نا  : » دندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  تسین . نوریب  هدعاق  نیا  زا  زین  اعد  تباجتـسا  دراد و 

يراشفاپ و دنوادخ  ناگدنب  درادیم ». تسود  دـنکیم ، يراشفاپ  دوخ  شهاوخ  رد  هک  ار  ياهدـنب  لاعتم  يادـخ  160 ؛]  ] حوحللا لئاسلا 
هوتس هب  دننیبب  ار  لباقم  فرط  ناوارف  رارصا  یلو  دشاب ، یفنم  ناشخـساپ  دهاوخب و  اهنآ  زا  يزیچ  یـسک  رگا  دنرادن و  تسود  ار  رارـصا 
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ود راب ، کی  دیتساوخ و  ادخ  زا  يزیچ  رگا  سپ  دراد . تسود  ار  دوخ  ناگدنب  حاحلا  رارـصا و  تسین و  نینچ  لاعتم  يادخ  اما  دـنیآیم .
زا یکی  رارکت  هک  ارچ  دـیهاوخب ؛ ادـخ  زا  هرابود  و  هحفـص 111 ]  ] دیوشن هتـسخ  دشن ، هدروآرب  دیتفگ و  راب  دـص  ای  راب ، هد  راب ، هس  راب ،
هللا یلع  نمؤم  دبع  حلی  هللا ال  و  : » دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  هنیمز  نیمه  رد  تسا . اعد  تباجتسا  طورش 

هدروآرب ار  تجاح  نآ  ادـخ  دـهاوخب و  یتجاح  لاعتم  يادـخ  زا  رارـصا  اب  هک  تسین  ینمؤم  هدـنب  چـیه  161 ؛]  ] هل اهاضق  الا  ۀـجاح  یف 
«. دنکن

اعد تباجتسا  عناوم 

ینوعدا : » دیامرفیم هک  لاعتم  دنوادخ  لوق  هرابرد  یـصخش  هبطخ  نایم  رد  دندوب . ياهبطخ  ندـناوخ  لوغـشم  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
اعد ام  ارچ  163 ؛]  ] باجی الف  وعدن  انلاب  امف  : » درک ضرع  ترضح  هب  دیسرپ و  ار » امـش  منک  تباجا  ات  ارم  دیناوخب  162 ؛]  ] مکل بجتسأ 
عنام هک  تسا  زیچ  تشه  لاصخ ؛ نامثب  تناخ  مکبولق  نا  : » دندومرف صخش  نآ  باوج  رد  ترضح  دوشیمن »؟ باجتسم  یلو  مینکیم ،

ار ادخ  هکنیا  لوا  ائیش ؛ مکتفرعم  مکنع  تنغأ  امف  مکیلع  بجوأ  امک  هقح  اودؤت  ملف  هللا  متفرع  مکنا  اهلوأ  : » تسا امـش  ياعد  تباجتـسا 
شومارف دنکیم ، ناسحا  ام  هب  هک  یـصخش  دناسرن ». امـش  هب  يدوس  تخانـش  نیا  ور  نیا  زا  دیدرکن . ادا  ار  وا  تفرعم  قح  اما  دـیتخانش ،

بناج زا  میراد  هچنآ  هدرک و  ناسحا  رایسب  ام  هب  میرک  يادخ  مینک  ناربج  ار  وا  ناسحا  ناوت ، دح  رد  مینکیم  یعـس  هشیمه  مینکیمن و 
نوچ یفلتخم  ریباعت  اب  نآرق  رد  ادخ  دهاوخیم . ربدت  لمأت و  راک  نیا  میـشاب و  ناربج  رکف  هب  نتـشیوخ  ناوت  دح  رد  دـیاب  سپ  تسا . وا 

مث هلوسرب ، متنمآ  مکنا  هیناـثلا  و  . » تسا هدـناوخارف  رتـشیب  لـقعت  ربدـت و  هب  ار  مدرم  نوـلقعی » ـالفا   » و نورکفتی ،» ـالفا  «، » نوربدـتی ـالفا  »
دیتخادرپ و وا  اب  تفلاخم  هب  سپـس  دیدروآ ، نامیا  ادـخ  لوسر  هب  ادـتبا  هک  نیا  مود  مکنامیا ؛ ةرمث  نیأف  هتعیرـش ، متمأ  و  هتنـس ، متفلاخ 

مالـسا ربمایپ  تنـس  اب  ار  دوخ  دیاب  اهناسنا  هحفـص 112 ] [ »؟ تسا هدوب  هچ  امـش  نامیا  هدیاف  سپ  دـیدرب ، نیب  زا  ار  ترـضح  نآ  تعیرش 
متأرق مکنا  ۀثلاثلا  و  « ؟ تسا هدنز  اهنآ  دوجو  رد  تعیرـش  زا  دصرد  دنچ  هک  دـنیامن  هظحالم  دـنهد و  قیبطت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

لمع نآ  هب  اما  دـیدرک ، تئارق  ار  ادـخ  باتک  تایآ  هکنیا  موس  متفلاـخ ؛ مث  اـنعطأ ، انعمـس و  متلق  هب و  اولمعت  ملف  مکیلع ، لزنملا  هباـتک 
نیأف مکیـصاعمب ، اهیلا  نومدـقت  تقو  لک  یف  متنأ  رانلا و  نم  نوفاخت  مکنا  متلق  ۀـعبارلا  و  .« » دـیتساخرب نآرق  اـب  تفلاـخم  هب  دـیدرکن و 

ناتـسرت سپ  دـیوریم . شیپ  نآ  يوـس  هب  هاـنگ  باـکترا  اـب  هـشیمه  اـما  دیـسرتیم ، خزود  شتآ  زا  دـیتفگ  هـک  نـیا  مراـهچ  مکفوـخ ؛
هک نیا  مجنپ  اهیف ؛ مکتبغر  نیأف  اهنم  مکدعابی  ام  نولعفت  تقو  لک  یف  متنأ  ۀنجلا و  یف  نوبغرت  مکنا  متلق  مکنا  ۀـسماخلا  و  « »؟ تساجک

تـشهب هب  امـش  هقـالع  سپ  دـنکیم . رود  تشهب  زا  ار  امـش  هـک  دـیوشیم  یلاـمعا  بـکترم  هـشیمه  اـما  دـیهاوخیم  ار  تـشهب  دـیتفگ 
شاهزاغم هقیقد  هدزناپ  طقف  زور  رد  هک  یبساک  درف  دوش . ملاع  دـهاوخیمن  دـنراذگیم  هدوهیب  ار  شتاقوا  رتشیب  هک  ياهبلط  تساـجک »؟

شیوخ ترخآ  يارب  یلمع  اما  تسا ، تشهب  ناهاوخ  هک  یـسک  دـنک  یبساـک  دـهاوخیمن  تقیقح  رد  تسین و  بساـک  دـنکیم  زاـب  ار 
زا هکنیا  مشـش  اـهیلع ؛ اورکـشت  مل  یلوـملا و  ۀـمعن  متلکأ  مکنا  ۀـسداسلا  و  . » دـبای هار  تشهب  هب  دـهاوخیمن  عـقاو  رد  دـهدیمن ، ماـجنا 

یهلا ياـهتمعن  ار  اـهناسنا  دوجو  یتح  امـش و  فارطا  ماـمت  دـیروآیمن ». اـج  هب  ار  نآ  رکـش  اـما  دـینکیم ، هدافتـسا  یهلا  ياـهتمعن 
تمعن نداد  تسد  زا  ماگنه  رد  اهنت  تسین و  اهتمعن  هجوتم  يداع  تلاح  رد  ناسنا  اپ و ... تسد ، شوگ ، ناـبز ، تمعن  تسا : هتفرگارف 

. دونشب دناوتیمن  درادن ، شوگ  هک  یسک  دنک . میهفت  ار  شیاههتـساوخ  دناوتیمن  درادن ، نابز  هک  یـسک  دمهفیم . ار  نآ  ردق  هک  تسا 
يرهاظ ياهتمعن  طـقف  هک  تسا  ینیب  هاـتوک  يرکف و  هاـتوک  نیا  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  دنتـسه . ادـخ  ياـهتمعن  ندـب  ياـضعا 

هحفص [، ] 164 ( ] اودع هوذختاف  ودع  مکل  نطیـشلا  نا  : ) لاق ناطیـشلا و  ةوادـعب  مکرمأ  هللا  نأ  ۀـعباسلا  و  . » میروآ باسح  هب  ار  دـنوادخ 
: دومرف داد و  نامرف  ناطیش  اب  ینمـشد  هب  ار  امـش  ادخ  هک  نآ  متفه  ۀفلاخملاب ؛]  ] ۀفلاخم الب  هومتیلاو  و  لوقلاب ]  ] لوق الب  هومتیداعف  [ 113
هب نمـشد  ار  ناطیـش  هک  دیتفگ  نابز  اب  دیدمآرد . یتسود  رد  زا  وا  اب  امـش  یلو  دـیرادب .» نمـشد  ار  وا  سپ  تسا  امـش  نمـشد  ناطیـش  »
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؛ مکروهظ ءارو  مکبویع  مکنویع و  بصن  سانلا  بویع  متلعج  مکنأ  ۀـنماثلا  و  . » دـیتسه وا  تسود  تشز  لامعا  اب  اما  دـیروآیم ، باسح 
ءاعد يأف  هنم  موللاب  قحأ  تنأ  نم  نومولت  «. » دیداد رارق  دوخ  رس  تشپ  رد  ار  دوخ  ياهبیع  ور و  شیپ  ار  مدرم  ياهبیع  هک  نآ  متشه 

عاضوا و نیا  اب  دیرتراوازـس  وا  زا  تمالم  يارب  دوخ  هک  دینکیم  تمالم  ار  یـسک  هقرط ؛ هباوبأ و  متددـس  دـق  اذـه و  عم  مکل  باجتـسی 
هتشاد ار  اهبیع  نیا  زا  یکی  یسک  رگا  ددرگ »؟ باجتسم  ناتیاهاعد  دیراد  راظتنا  روطچ  رگید  دیاهتـسب  ار  تباجتـسا  ياهرد  هک  لاوحا 

زا ندش  نوریب  هار  همادا ، رد  ترضح  دشاب . نادنچ  ود  شناهانگ  تالکشم و  هک  نیا  هب  دسر  هچ  تسا ، لکشم  شیاعد  تباجتسا  دشاب ،
بیجتسیف رکنملا  نع  اوهنا  فورعملاب و  اورمأ  مکرئارس و  اوصلخأ  مکلامعا و  اوحلصأ  هللا و  اوقتاف  : » دننکیم ریوصت  نینچ  ار  لکشم  نیا 

ادـخ ات  دـیروآ  اج  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـینک و  صلاخ  ار  دوخ  نورد  حالـصا ، ار  دوخ  لاـمعا  165 ؛]  ] مکئاعد مکل  هللا 
ءاوهلا ملظت  ءاعدلا و  درت  یتلا  : » دنیامرفیم اعد  تباجتسا  عناوم  هرابرد  یثیدح  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دنک .» باجتسم  ار  امـش  ياعد 

ینعم هب  قوقع  تسا » نیدـلاو  یناـمرفان  دوشیم  اوـه  یگریت  اـعد و  ندـش  دودرم  ثعاـب  هک  ییاـهراک  هلمج  زا  166 ؛]  ] نیدلاولا قوقع 
طقف نیدلاو  قاع  يانعم  دنکیم . رود  الب  زا  ار  وا  هک  دنیوگیم  هقیقع »  » دنربیم رـس  هچب  يارب  هک  يدنفـسوگ  هب  ور  نآ  زا  تسا . كرت 

دنکیم و داجیا  هلـصاف  اهنآ  نیب  زین ، ردام  ردپ و  لیم  فالخرب  يراک  نداد  ماجنا  دنیامن . قاع  ار  دوخ  دنزرف  ردام ، ردپ و  هک  تسین  نیا 
: دـیامرفیم نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  تسا . مهم  رایـسب  نانآ  ياههتـساوخ  نیمأـت  رداـم و  ردـپ و  مارتحا  ددرگیم . اـعد  تباجتـسا  زا  عناـم 
ار وت  رگا  و  167 ؛]  ] افورعم ایندـلا  یف  امهبحاص  امهعطت و  الف  ملع  هب  کـل  سیل  اـم  یب  كرـشت  نأ  یلع  كادـهاج  نا  و  [ » هحفص 114 ]

ترـشاعم نانآ  اب  یبوخ  هب  ایند  رد  یل ] ربم و[ نامرف  نانآ  زا  يزرو ، كرـش  نم  هب  تسین  یـشناد  نادب  ار  وت  هک  يزیچ  هرابرد  ات  دنراداو 
هک یسک  تسا . مزال  اهنآ  رظن  نیمأت  دراوم  هیقب  رد  تسین . مزال  اهنآ  زا  تعاطا  دننکیم  كرـش  هب  رما  ار  دنزرف  هک  ییاج  رد  طقف  نک .»

یحوأ هللا  نا  لاق : مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  نع  فون  نع  . » دوشیمن باجتـسم  دوریمن و  الاب  شیاعد  دنکیم ، يدنت  شردام  ردپ و  اب 
نب یسیع  هب  دنوادخ  168 ؛]  ] ۀملظم هلبق  یقلخ  نم  دـحأل  ةوعد و  مکنم  دـحأل  بیجتـسم  ریغ  ینا  اوملعا  مهل  لق  میرم ... نب  یـسیع  یلا 

باجتـسم یـسک  ياعد  دـشاب  یقاب  ملظ  هک  ینامز  اـت  دـنک  ملظ  يدارفا  هب  یـسک  رگا  وگب : لیئارـساینب  هب  یـسیع ، يا  دـیامرفیم : میرم 
، فون يا  169 ؛]  ] افیرع وأ  ایطرش  وأ  ارعاش  وأ  اراشع  نوکت  نأ  كایا  فون ، ای  : » دنیامرفیم ترـضح  ثیدح  نیمه  هلابند  رد  دوشیمن .»

لطاب لها  حدم  هک  دنشاب  ینارعاش  اج  نیا  رد  رعاش  زا  روظنم  دیاش  یشاب ». ملاظ  هدنیامن  ای  نابـساپ ، رعاش ، تایلام ، ندناتـس  رومأم  ادابم 
ات دندادیم  هزیاج  اهنآ  هب  دندرکیم و  بیغرت  بوخ  ياهرعش  ندورس  هب  ار  ارعش  مالسلامهیلع  همئا  دنیارسیم . رعـش  غورد  هب  دننکیم و 

ۀیما یلا  ترص  نالاف  تسا : امش  زا  رعش  نیا  دندومرف : مالسلاهیلع  ماما  دوب  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  دزن  [ 170  ] يرعاش دنیارسب . بوخ  رعش 
هحفص 115]  ] تفالخ دیوگیم : هک  تسا  یینالوط  رعـش  هدومرف  هراشا  نآ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  رعـش  نیا  [. 171  ] رئاصم یلا  رومألا  و 

روز رز و  بابرا  ایند  شزرایب  لام  ربارب  رد  دب  نارعاش  دنتفالخ . راوازـس  هدش و  تسرد  تفالخ  يارب  هیماینب  دیـسر و  هیماینب  هب  زورما 
« هطرش  » دنکیم و یفرعم  ملاظ  دزن  ار  مدرم  هک  یسک  ینعی  فیرع » . » درک دهاوخن  باجتسم  ار  ینارعاش  نینچ  ياعد  ادخ  دنیاتـسیم . ار 

الا ةوعد  اهیف  درت  یتلا ال  ۀـعاسلا  اهنا  لاقف  ءامـسلا  یلا  رظنف  ۀـلیل  تاذ  جرخ  دواد  هللا  یبن  ناـف  . » دـنکیم بلج  ار  مولظم  هک  تسا  یـسک 
ناـگمه ياـعد  بش  نیا  رد  تفگ  درک و  هاـگن  نامـسآ  هـب  یبـش  دوواد  ترـضح  172 ؛]  ] رـشاع ةوعد  وأ  رعاـش  ةوعد  وأ  فـیرع  ةوـعد 

نودب لمع  لمع و  نودب  ياعد  دشاب و  هارمه  لمع  اب  دیاب  اعد  هک  نیا  رصتخم  رشاع .» رعاش و  فیرع و  ياعد  الا  دش  دهاوخ  باجتـسم 
، دوشیم رادلوپ  ای  ملاع  هک  یصخش  تسا . هدومرف  اطع  ناسنا  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  يدنلب  رایـسب  ماقم  اعد  ماقم  درادن . ياهدیاف  اعد 
. دـننک اعد  هک  تسا  هداد  هزاجا  اهناسنا  هب  تسا ، یتسه  همه  کلام  هک  گرزب  يادـخ  اما  دـهدیمن ، هار  دوخ  تاـقالم  هب  ار  مدرم  رگید 

ناسنا هب  دنوادخ  هک  ماقم  نیا  اما  تشاد ؟ دوجو  دنوادخ  اب  طابترا  يارب  یهار  هچ  دادیمن ، اهناسنا  هب  ار  ندرک  اعد  تصخر  ادـخ  رگا 
عناوم نآ  رد  دـسیونب و  یباـتک  دـناوتب  یـسک  رگا  تسا و  یلکـشم  راـک  اـهنآ  ندروآ  ياـج  هب  هک  دراد  يددـعتم  ياهطرـش  هدرک ، اـطع 

یلامعا هچ  ببس  هب  دنمهفب  مدرم  هک  دوشیم  ثعاب  راک  نیا  تسا . هداد  ماجنا  ياهدیدنـسپ  رایـسب  هک  دنک  يروآدرگ  ار  اعد  تباجتـسا 
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نأ : » تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  اعد  تباجتسا  طورش  زا  یکی  تاوعدلا  جهم  رد  سوواط  نب  دیس  موحرم  ددرگیمن . باجتسم  اهنآ  ياعد 
نانآ يارب  ندیـشارت  رذع  ناملاظ و  راک  هیجوت  دـشابن .» نارگمتـس  متـس  هدـننک  هیجوت  هک  نیا  173 ؛]  ] هملظ یلع  ملاظل  ارذاـع  نوکی  ـال 

هحفص 117] . ] ددرگن باجتسم  ناسنا  ياعد  هک  دوشیم  ثعاب 

نتشیوخ هب  ناسحا 

هراشا

یکین رگیدکی  هب  دیناوتیم  ات  174 ؛]  ] سانلا اولماج  اهلف و  متأسا  نا  مکسفنأل و  متنسحأ  متنسحأ  ناف  متعطتسا ، ام  مکسفنأ  یلا  اونسحأ  و 
مان هب  یحالطـصا  تغالب ، ياهباتک  رد  دیاهدرک . يدب  ناتدوخ  هب  دینک  يدـب  رگا  دـیاهدرک و  دوخ  هب  دـینک  یبوخ  هچ  ره  اریز  دـینک ؛
نیا هلمج  يانعم  مهباود » موقلا  عاب   » دوشیم هتفگ  یتقو  الثم  دـشاب ، هتـشاد  درف  لـک  رد  روهظ  هلمج  ینعی  تسا ، هدـمآ  نیعمج » لـباقت  »

نآ دنـشاب ، هدرک  عمج  ار  ناشتاناویح  مامت  موق  همه  هک  نیا  هن  دنتخورف ، ار  دوخ  تاناویح  هناگادج  روط  هب  مادک  ره  موق  دارفا  هک  تسا 
نیا هب  تسا . عمج  لباقت  قادصم  اج  نیا  رد  زین  مالسلاهیلع  ماما  ياهبنارگ  شیامرف  دنـشاب . هتخورف  اج  کی  ار  همه  هلماعم  کی  رد  هاگ 

، منک یکین  دوخ  سفن  هب  نم  ینعی  دیامن ، یکین  نتـشیوخ  سفن  قح  رد  دیاب  نایعیـش  زا  مادک  ره  هک  تسا  هدوب  نیا  ناشروظنم  هک  انعم 
هب هک  دنهاوخیم  نایعیـش  زا  شیوخ  نانخـس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  مدرم . همه  روط  نیمه  و  دـینک ، یکین  دوخ  سفن  هب  امش 

نتفگ هب  زاین  تسا و  نشور  بلطم  نیا  دـنک  روصت  ناسنا  رما  يادـتبا  رد  دـیاش  تسیچ ؟ یکین  ناسحا و  زا  روظنم  اما  دـننک . یکین  دوخ 
متنـسحأ متنـسحأ  نا  : » دنکیم نشور  ناسحا  زا  ار  ناشیا  روظنم  يدودـح  ات  هک  دـنناوخیم  ار  ياهیآ  تیاور  هلابند  رد  ماما  یلو  درادـن .

بکترم ار  يدب  راک  رگا  دـیاهدرک و  یبوخ  دوخ  قح  رد  دـیهد ، ماجنا  بوخ  راک  رگا  175 ؛]  ] اهلف هحفص 118 ]  ] متأسأ نا  مکـسفنأل و 
یبوخ دوخ  قح  رد  دیناوتیم  هزادنا  ره  دـنیامرفیم  هیآ  نیا  رکذ  زا  لبق  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  دـیاهدرک .» يدـب  دوخ  قح  رد  دـیدش ،
دراوم رد  دنراد و  توافت  انعم  ظاحل  زا  تئـش » تعطتـسا و   » هملک ود  تایآ  تایاور و  رد  دنربیم . راک  هب  ار  متعطتـسا » ام   » ریبعت دینک و 
ماجنا یناوتیم  ردق  ره  ات  هک  تسا  انعم  نیا  هب  ددرگ ، رکذ  اج  ره  تسا و  یمهم  مزال و  رما  هب  رظان  تعطتسا ، دناهدش . لامعتسا  یفلتخم 

ییاج ات  176 ؛]  ] متعطتـسا ام  هللا  اوقتاف  : » تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  یهد . ماجنا  ار  نآ  دیاب  تسا  مزال  راک  کی  هک  ینامز  ات  ینعی  هدـب ،
رگید اجنآ  رد  هک  دیناوتیمن ، هک  ییاج  رد  رگم  دیـشاب ، هتـشاد  اوقت  دیناوتیم  هک  ردقچ  ره  ینعی  دینک » هشیپ  یهلا  ياوقت  دیناوتیم  هک 

« تسا بجاو  دناوتیم  هک  یـسک  رب  ادخ  يارب  هناخ  نیا  جـح  177 ؛]  ] عاطتـسا نم  تیبلا  جح  سانلا  یلع  و هللا   » و تسا . لصفنم  يانثتـسا 
هدرک لقن  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا  یتیاور  بساکم  رد  خیـش  لاثم  يارب  تسا ؛ يرایتخا  هاوخلد و  روما  يارب  تئـش » ، » لباقم رد  یلو 

نید يارب  یناوتیم  هچ  ره  سپ  تسا  وـت  نید  وـت  ردارب  178 ؛]  ] تئـش امب  کنیدل  طتحاف  کنید  كوخأ  : » دـنیامرفیم نآ  رد  هک  تسا 
« تئـش  » هملک نیارباـنب  دوش . زیهرپ  نآ  زا  تسا  رتهب  سنج ، اـی  تسا  كاـپ  دـنادیمن  ناـسنا  تسا و  هبتـشم  هک  یبآ  نک ،» طاـیتحا  دوخ 
رد هدـب . ماجنا  ار  راک  نیا  یهاوخیم  هک  هزادـنا  ره  هک  تسا  نآ  يهدـنهد  ناشن  دـش  رکذ  ییاج  رد  رگا  هکلب  تسین ، مزال  رما  نمـضتم 

ییاضتقا روما  رد  نوناق  نیا  دـنامن  هتفگان  تسا . مزال  رما  نمـضتم  هک  تسا  هدـش  هدافتـسا  تعطتـسا »  » ظفل زا  زین  هلاـسر  زا  تمـسق  نیا 
ناتلد هک  ییاج  ات  ینعی  متئـش ؛» ام  : » دـناهدومرفن اجنیا  رد  ماما  تروص  ره  رد  دـناسریم . ار  بابحتـسا  ییاـضتقا  ریغ  روما  رد  و  بوجو ،
غیرد نآ  زا  دـیابن  اهناسنا  ناکما  تروص  رد  هک  دیاهتـسناد  مزـال  يرما  ار  نتـشیوخ  هب  ناـسحا  هکلب  دـینک ، ناـسحا  دوخ  هب  دـهاوخیم 

دهدیم ناشن  هک  دناهدروآ  دهاش  ار  نآرق  زا  ياهیآ  شیوخ ، مالک  رتهب  ندش  نشور  يارب  ترضح  هحفص 119 ] . ] دننامب لفاغ  دنزرو و 
یـسک هب  نم  : » دـندومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  زا  یتیاور  تسا . هدرک  یکین  دوخ  هب  تقیقح  رد  دـنک  یکین  هک  ره 

دیاهدرک و ناسحا  همه  هب  شیوخ  رمع  لوط  رد  امش  نانمؤمریما ، ای  دش : ضرع  تسا .» هدرکن  يدب  نم  قح  رد  یـسک  ماهدرکن و  ناسحا 
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هب هدرک  يدـب  نم  هب  یـسک  ره  و  ماهدرک ، دوخ  هب  ماهدرک  ناسحا  هچ  ره  : » دـندومرف ترـضح  دـناهدرک . بدا  هئاـسا  امـش  هب  زین  يدارفا 
هدرک یکین  شدوخ  هب  عقاو  رد  دنکیم  یکین  کمک و  نارگید  هب  هک  یماگنه  دشاب  هتـشاد  رواب  دـیاب  ناسنا  تسا .» هدرک  يدـب  شدوخ 

، دزومآیم سرد  ام  زا  هک  نآ  رهاظ  رد  دوشیم . ام  دوخ  بیـصن  يرتشیب  دوس  اما  دربیم ، يدوس  ام  یکین  زا  لـباقم  فرط  هچ  رگ  تسا .
زا رتشیب  بتارم  هب  ددرگیم ، تبث  ام  لامعا  همان  رد  هک  یباوث  اـما  دوشیم ، لـح  شلکـشم  دـهاوخیم  لوپ  اـم  زا  هک  نآ  دوشیم ، ملاـع 

نیا رد  طقف  لوپ  دربراک  اما  دـیآیم ، راک  هب  دراد و  رادـیرخ  اهیکین  نیا  ترخآ  رد  هک  ارچ  دـناهدرب . ام  یکین  زا  اهنآ  هک  تسا  يدوس 
، هدرکن ناسحا  وا  هب  دهدیم ، ناشن  دوخ  زا  ییابیکش  دنکیم و  يرابدرب  شنمؤم  ردارب  ییوخدنت  لباقم  رد  هک  یـسک  تسا . یناف  يایند 
رد یتسدگنت ، يرگناوت و  رد  یگدنز ، راودا  مامت  رد  دیاب  دوش . هکلم  ام  رد  نارگید  هب  یکین  دیاب  تسا . هدرک  ناسحا  نتـشیوخ  هب  هکلب 

نیا زا  ترضح  دارم  دینک .» ناسحا  دوخ  هب  مکسفنا ؛ یلا  اونـسحا  و  : » دشاب ام  نهذ  رد  هلمج  نیا  هودنا ، يداش و  رد  یناسآ ، يراتفرگ و 
نارگید يدب  لباقم  رد  دیامرفیم  هکلب  دینک ، تحارتسا  بوخ  ای  و  دینک ، عمج  يرتشیب  لوپ  دیروخب ، بوخ  ياذـغ  هک  تسین  نیا  هلمج 

[179  ] هرـس سدـق  يدرجورب  یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  هک  تسا  هدـش  لقن  تسا . ناتدوخ  هب  ناسحا  يرابدرب  نیا  هک  ارچ  دیـشاب ؛ رابدرب 
هام رخآ  ات  هام  لوا  زا  هک  نیا  زا  : » دندوب هدومرف  دوب  ناشیا  يهدهع  رب  اهیتخس  اهتیلوئسم و  همه  نآ  اب  هیملع  هزوح  تماعز  هک  ینامز 

دیاب اتدعاق  دندادیم و  ار  بالط  هیرهش  لوپ  نآ  اب  ناشیا  هک  نیا  اب  دوشیم »! هتـسخ  مناتـسد  منک ، رهم  ار  اهضبق  مریگب و  لوپ  مدرم  زا 
هجاوم لکـشم  اـب  دـندرکیم و  ضرق  هحفـص 120 ]  ] دـیاب دیـسریمن  اـهلوپ  نیا  رگا  هک  ارچ  دـشیم ؛ لاحـشوخ  هوـجو  نیا  لوـصو  زا 

ار یتیلوئـسم  دریگیم ، ار  لوپ  یتـقو  ناـسنا  تسا . نتفرگ  لوپ  زا  رتناـسآ  نم  يارب  نداد  لوپ  دـندوب ، هدومرف  لاـح  نیع  رد  دـندشیم .
. دوشیم کبس  شراب  دباییم و  ییاهر  تیلوئسم  زا  دهدیم  طباوض ، تیاعر  اب  هتبلا  ار ، لوپ  نآ  یتقو  تسا و  هتفریذپ 

ترخآ قلخ و  هب  تمدخ 

زاب امـش  هب  اج  نآ  رد  دربب و  اج  نآ  هب  دوخ  اب  ار  امـش  ترخآ  ملاع  زاین  هک  دـیتفای  ار  یـسک  رگا  هک : تسا  هدـمآ  يددـعتم  تاـیاور  رد 
، نتفر ربنم  ندرک ، تاریخ  نداد ، هقدـص  یقالخا ، شوخ  زج  يزیچ  ترخآ  زاین  هشوت و  داز و  دـینک . هدروآرب  ار  وا  جایتحا  اروف  دـنادرگ 

اهرادلوپ يارب  و  دـنکیم ، اهراک  یلیخ  ایند  رد  لوپ  تسین . نارگید  تجاـح  ندروآرب  قلخ و  هب  تمدـخ  نداد ، هیدـه  ندرک ، سیردـت 
لوپ سپ  دـننک . ضرق  لوپ  دـنزادنیب و  ور  نآ  نیا و  هب  تسین  مزـال  رگید  جاـیتحا ، يراـتفرگ و  ماـگنه  هب  هک  ارچ  تسا ؛ یـشوخ  یعون 
يارب يریخ  راک  یتقو  هک  دنالوبق  سفن  هب  دیاب  اما  تسا . یقطنم  الماک  دراد و  لوبق  ار  بلطم  نیا  لقع  تسا . زایتما  کی  ایند  رد  نتـشاد 
نیمأـت ار  دوخ  ترخآ  هجدوب  دـنکیم و  عـمج  لوـپ  شدوـخ  يارب  ریخ  نآ  لـعاف  هک  تسا  نآ  دـننام  عـقاو  رد  دوـشیم ، ماـجنا  نارگید 

تسا نیا  دوشیم . زاب  شیاهراک  زا  هرگ  اهدص  ترخآ  رد  درک ، لح  ار  یلکـشم  دوشگ و  یـسک  راک  زا  هرگ  ایند  رد  رگا  سپ  دنکیم ،
قلخ هب  تمدخ  ترخآ و  فرـص  هچنآ  طقف  لوپ  ایند و  زا  دباوخب . تحار  ای  دروخب ، بوخ  ناسنا  هک  نیا  هن  نتـشیوخ ، هب  ناسحا  يانعم 

ار يروامـس  بآ  سانکـسا  ندنازوس  اب  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  یمیدق  ياهباتک  رد  تسا . ررـض  شاهیقب  دراد و  شزرا  دوشیم  ادخ 
هدـنازوس هک  ییاهلوپ  نآ  اب  هک  ارچ  دراد ؛ صخـش  یلقعیب  زا  تیاکح  هک  تسا  یـشزرایب  هنالهاج و  راک  راک ، نیا  دروآیم . شوج 

، هک يرمع  دشونب . ياچ  ناکتسا  اهنویلیم  اهلوپ  نآ  زا  یکدنا  رادقم  اب  تسناوتیم  هک  نآ  لاح  تسا و  هدش  شبیصن  ياچ  ناکتسا  ود 
طقف رمع  مامت  زا  دوشیم . فرصم  روامس  ندمآ  شوج  هب  يارب  هک  تسا  ییاهسانکـسا  نامه  تیاکح  دوشیم  ینارذگ  شوخ  فرص 

ياهبنارگ هیامرـس  ندرک  هابت  شاهیقب  دوش و  مهارف  رگید  ناهج  جاتحیام  نآ  اب  ددرگ و  ترخآ  نیمأت  فرـص  هک  دراد  شزرا  یتاـظحل 
، تسا رتشیب  رمع  ندش  فلت  ررـض  هکلب  دنکیمن ، سانکـسا  ندنازوس  اب  یقرف  چیه  رمع  ندرک  فلت  تسا . هحفص 121 ]  ] یناوج رمع و 
رد هیامرـس  نیرتاهبرپ  ندرک  دوبان  ینارذـگ  شوخ  یـشایع و  رد  رمع  فرـص  درک و  داـبآ  ار  ترخآ  ناوتیم  رمع  يهیامرـس  اـب  هک  ارچ 

بتارم هب  دنکیم  روامس  مزیه  ار  دوخ  لوپ  هک  یسک  زا  دهدیم  داب  رب  ار  دوخ  یناوج  رمع و  هیامرس  هک  یـسک  تسا . شزرایب  ياههار 
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یصخش مینک  ضرف  یعرش . هن  تسا ، یلقع  طرش  کی  نتسناوت ، ینعی  تعاطتسا  متعطتـسا » ام  مکـسفنأ  یلا  اونـسحأ  و  . » تسا رتدرخیب 
دوخ ضیرم  دنک و  ضرق  یسک  زا  یلوپ  هتسناوتیم  صخـش  نآ  دشاب . هتـشادن  وا  ياوادم  يارب  یلوپ  هدش و  ضیرم  شناکیدزن  زا  یکی 

ضیرم نآ  اب  ینک و  ضرق  لوپ  یتسناوتیمن  ایآ  دنـسرپب : وا  زا  رگا  تسا . هتـشذگ  رد  وا  رامیب  هدرکن و  ار  راک  نیا  اـما  دـهد ، تاـجن  ار 
یبساک دوخ  شاعم  رارما  يارب  هک  یـسک  تسا . تعاطتـسا  يانعم  نیا  متـسناوتیم . ارچ  تفگ : دهاوخ  باوج  رد  ییامن ؟ اوادـم  ار  دوخ 

مه امـش  هجیتن  رد  ماهدرکن ، یبساک  زورما  نم  دیوگب : دوخ  لایع  لها و  هب  دـیایب ، هناخ  هب  دـنکن و  یبساک  الـصا  زور  کی  رگا  دـنکیم 
نیموـصعم درک ؟ دـنهاوخ  لوـبق  ار  ینخـس  نـینچ  ملاـع  يـالقع  اـیآ  تـسا ؟ ینتفریذـپ  هـلمج  نـیا  اـیآ  دـیرادن ، ندروـخ  يارب  ییاذـغ 

. مینک دابآ  ار  شیوخ  ترخآ  میراد  هک  یتعاطتسا  اب  دناهتساوخ  ام  زا  مالسلامهیلع 

يزاینیب هقدص و 

متسه و ریقف  نم  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  دیسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد 
هقدص زین  وا  هدب . هقدص  و  نک ، ضرق  دندومرف : ترـضح  مرادن . هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  هدب . هقدص  دندومرف : ترـضح  مرادن . يزیچ 

ار ریخ  راک  هتبلا ، درک . هریخذ  ترخآ  يارب  یباوث  مه  دـش و  فرط  رب  شیایند  لکـشم  مه  راک  نیا  اب  دـش . هدوشگ  شراک  زا  هرگ  داد و 
تنم نارگید  رب  هک  تسا  تسرد  ایآ  دنک  زادنا  سپ  کناب  رد  شدوخ  يارب  یتفگنه  لوپ  یـسک  رگا  درب . نیب  زا  نتـشاذگ  تنم  اب  دیابن 

، دراذگیم تنم  اهنآ  رب  نآ  لابند  هب  دـهدیم و  ماجنا  يریخ  راک  نارگید  يارب  هک  نآ  تسا . یکحـضم  روآهدـنخ و  راک  نیا  دراذـگ ؟
دیاب دراد ، ناوارف  رارکت  هب  زاین  ناسنا  دوجو  هحفص 122 ]  ] رد هکلم  داجیا  دش  هراشا  اهراب  هک  نانچ  مه  تسا . هداد  ماجنا  یکحضم  راک 
یلو دنکیم ، یشکرس  دوریم و  شدای  یهاگ  دش  مار  هک  نآ  زا  دعب  یتح  تسا و  شکرس  رایـسب  سفن  دوش  مار  ات  دروآ  راشف  سفن  رب 

. دوشن بارخ  راک  دش  اهر  شراسفا  راب  کی  رگا  ات  دروآ  راشف  نآ  هب  دیاب 

اعد عیرس  تباجتسا 

ماجنا یلسوت  متشاد و  یتجاح  يزور  تفگیم : درکیم . فیرعت  ار  شتجاح  ندش  هدروآرب  یگنوگچ  بات  بآ و  اب  هدنب  يارب  یصخش 
تجاح ندش  هدروآرب  دوز  درکیم . یلاحـشوخ  زاربا  دوب  هداتفا  قافتا  شیپ  اهلاس  هک  ارجام  نیا  زا  وا  دـش . هدروآرب  متجاح  اروف  مداد ،

رکذ دـشاب . جاردتـسا  ینعم  هب  ناـشیاعد  عیرـس  تباجتـسا  اداـبم  هک  دنتـشاد  ار  نیا  سرت  ناـگرزب ، زا  يرایـسب  یلو  تسا . بوـخ  رایـسب 
نبای درک : ضرع  دیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  باحـصا  زا  یکی  تسین . فطل  زا  یلاخ  باب  نیا  رد  یتیاکح 
متـسد هب  مهرد  رازه  دهدب ، مهرد  رازه  نم  هب  ادخ  مدرک  اعد  مدش ؛ رادهناخ  اروف  دـهدب ، ياهناخ  نم  هب  ادـخ  هک  مدرک  اعد  هللا ، لوسر 
مهرد تسیود  یتباین  جـح  کی  تسا . هدوب  یتباین  جـح  جـنپ  لداعم  نآ  شزرا  هدوب و  یتفگنه  لوپ  راـگزور  نآ  رد  مهرد  رازه   ) دیـسر

هک ار  اهزیچ  نیا  مسرتیم  هللا ، لوسر  نبای  درک : ضرع  مدـش . دـبع  مداخ و  بحاـص  دـهدب  مداـخ  نم  هب  ادـخ  مدرک ، اـعد  تسا ؛) هدوب 
ار یـسک  ادـخ  رگا  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  دـنیوگیم . جرد »  » هلپ هب  یبرع  رد  دـشاب . جاردتـسا  باـب  زا  تسا  هداد  نم  هـب  دـنوادخ 

يدب هب  ار  وا  هلپ  هلپ  ینعی  دنکیم ؛ جاردتـسا  ار  وا  دـیامن ، نیـشنمه  ناحلاص  ایلوا و  اب  ار  وا  ترخآ  رد  دـهاوخن  دـشاب و  هتـشادن  تسود 
. دوشیم دب  هتسهآ  هتـسهآ  صخـش  نآ  و  دهدیم ، رارق  شرایتخا  رد  ار  نآ  بابـسا  هکلب  دنک ، دب  ار  وا  ارابجا  هک  نیا  هن  هتبلا  دناسریم .

ترـضح دشاب . هدرک  التبم  جاردتـسا  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  ادابم  هک  دندیـسرتیم  دـشیم  هدروآرب  ناشتاجاح  یتقو  یهلا  يایلوا  ور  نیا  زا 
ادخ هللا ، لوسر  نبای  درک : ضرع  ینکیم ؟ راک  هچ  یشاب  جردتسم  یـسرتیم  هک  لاح  دندومرف : صخـش  نآ  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

وت هک  تسا  هللادمحلا »  » نیا زا  رتکچوک  لوپ  هناخ و  نآ  دندومرف : ترضح  مرادن . یلکشم  متـسین و  یـسک  جاتحم  هک  منکیم  رکـش  ار 
شدوخ اب  هشیمه  درادـن . هک  ییاهزیچ  هن  دراد ، هک  دـشاب  ییاهزیچ  نآ  رکف  هب  هشیمه  دـیاب  یگدـنز  رد  ناـسنا  ییوگیم  هحفص 123 ] ]
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هک ارچ  مرادن ؛ نم  هک  دراد  يزیچ  ینالف  هک  دشاب  نآ  رکف  هب  هک  نیا  هن  مراد ، رایتخا  رد  یناوارف  ياهتمعن  نم  هک  هللادـمحلا » : » دـیوگب
ییاج هب  هار  ناسنا  دوبن ، مالـسلامهیلع ، نیموصعم  لاـعفا  لاوقا و  رگا  یتسار  هب  تسا . ییاـیند  تاـجاح  زا  رتشیب  رایـسب  يورخا  تاـجاح 

. دریگیم همشچرس  اهنآ  زا  زین  اهیبوخ  همه  تسا و  مالسلامهیلع  همئا  رادرک  راتفگ و  اهیبوخ  مامت  خنرس  دربیمن .

دنمزاین داجس و  ماما 

ياهزاـت بوخ و  روگنا  دـید  درکیم . روبع  رازاـب  زا  ناـشیا  ناراکتمدـخ  زا  یکی  دـمآیم . ناشـشوخ  روـگنا  زا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما 
ترضح داهن . ترضح  نآ  لباقم  رد  راطفا  ماگنه  هب  دیرخ و  روگنا  يرادقم  دوخ  لوپ  اب  دهد ، ربخ  ترضح  هب  هک  نیا  نودب  دناهدروآ .

هک دنراذگب  ناشکرابم  ناهد  رد  ار  روگنا  زا  ياهناد  ات  دندرک  زارد  تسد  تسا ، هدمآ  ناششوخ  روگنا  زا  هک  دوب  مولعم  دندرک . یمسبت 
نیا دوـمرف : راکتمدـخ  نآ  هب  ترـضح  دـیهدب . نم  هب  ییاذـغ  ماهنـسرگ ، نم  تـسا و  راـطفا  تـقو  درک : ضرع  دز و  رد  يریقف  ناـهگان 
نیا زا  يرادـقم  درادـن ، مزال  ار  اهروگنا  همه  صخـش  نآ  هللا ، لوسر  نباـی  درک : ضرع  راکتمدـخ  دـیهدب . وا  هب  دـیرادرب و  ار  اـهروگنا 
نیا ترـضح  رما  هب  زین  راکتمدخ  هدب . وا  هب  رادرب و  ار  يهمه  دـندومرف : ترـضح  دـینک . لیم  ناتدوخ  ار  هیقب  دـیهدب و  وا  هب  ار  اهروگنا 

زا تفر و  رازاب  هب  اددجم  راکتمدخ  دندوب . رادهزور  ماما  هرابود  زین  زور  نآ  يادرف  دندرک . راطفا  يرگید  ياذـغ  اب  ناشیا  درک و  ار  راک 
دننک راطفا  روگنا  اب  دنتـساوخ  دندرک و  يدنـسرخ  راهظا  اددجم  زین  ترـضح  داهن  ناشیا  لباقم  رد  راطفا  ماگنه  هب  دیرخ و  روگنا  نامه 

راکتمدخ زین  موس  زور  دهدب . ریقف  هب  هک  دنداد  راکتمدخ  هب  ار  روگنا  مامت  اددجم  ماما  تساوخ . اذـغ  دز و  رد  يرگید  ریقف  اددـجم  هک 
مامت رگید  راب  ماما  تساوخ  اذـغ  دز و  رد  يریقف  اددـجم  داـهن  ماـما  لـباقم  رد  ار  روگنا  راـطفا  تقو  رد  دـیرخ و  روگنا  تفر و  رازاـب  هب 

يریقف هحفـص 124 ]  ] بش نآ  داد ، رارق  ماما  لباقم  رد  راطفا  ماگنه  رد  دـیرخ و  روگنا  زین  مراـهچ  زور  راکتمدـخ  داد . ریقف  هب  ار  روگنا 
. تسا نیمه  تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  تایاور  نآرق و  رد  هک  سفن  هب  ناسحا  [ 180  ] دندرک لیم  روگنا  نآ  زا  ترـضح  دماین و 

يادخ زا  دـیاب  مینک و  سفن  هیکزت  میناوتیمن  میراد و  یمک  يورین  ام  هک  ارچ  دـهاوخیم ؛ میمـصت  زا  لبق  ياعد  زین  میمـصت و  راک  نیا 
دنرایـسب مینک . اعد  زین  يورخا  روما  رد  دـیاب  مینک  اعد  ییایند  روما  يارب  هک  روط  نامه  دـنک . کمک  ام  هب  هار  نیا  رد  ات  میهاوخب  لاعتم 

ار اروشاع  ترایز  زور  لهچ  دـیابن  ایآ  دوش . هدروآرب  ناشتجاح  ات  دـنناوخیم  بلق  روضح  اب  ار  اروشاع  تراـیز  زور  لـهچ  هک  یناـسک 
فرطرب رگا  یتح  دنوشیم و  فرط  رب  دنـشاب  هچ  ره  ایند  ياهيراتفرگ  دنک ؟ ادیپ  سفن  هیکزت  قیفوت  دنک و  کمک  وا  هب  ادخ  ات  دناوخب 
فرطرب دـنراد و  همادا  رتشیب  رتـشیب و  هکلب  لاـس ، رازه  لاـس ، دـص  تسین . یندـش  لـح  هک  يورخا  تالکـشم  اـما  تسین ، یکاـب  دـنوشن 

یتقو مدوب و  روشحم  مدرم  اب  رتمک  موش ، دیلقت  عجرم  هک  نیا  زا  لبق  درکیم : لقن  هدـنب  يارب  هتـشذگ  دـیلقت  عجارم  زا  یکی  دـنوشیمن .
دوخ اب  ناشیا  تسا ، لکشم  میمصت  نتسب  راک  هب  عقوت . هن  مشاب و  هتشاد  ياهلگ  یسک  زا  هن  متفرگ  میمـصت  مدش  تیعجرم  روما  يدصتم 

نم دنکن و  هلگ  وا  زا  دشن  رضاح  شتعامج  زامن  رد  رگید  تقافر  اهلاس  زا  دعب  یـسک  رگا  الثم  دنکن ؛ هلگ  یـسک  زا  هک  دوب  هدرک  دهع 
الومعم ناسنا  تسا . ینورد  لمع  کی  نیا  دشاب . هتشادن  یعقوت  یسک  زا  هک  دوب  هدرک  دهع  زین  دنک . هوکـش  یـسک  زا  مدیدن  تقو  چیه 

مه هب  ار  شباـصعا  ینورد  عـقوت  نآ  یلو  دـیوگیمن . دـتفین  نارگید  مـشچ  زا  دوـشن و  راوـخ  هـک  نـیا  يارب  اـما  دراد ، عـقوت  نارگید  زا 
همان ندرک  راب  رپ  لاح  رد  عقاو  رد  دـهدیم ، ماجنا  ریخ  راک  دـهدیم ، لوپ  دـنکیم ، تمدـخ  نارگید  هب  هک  یـسک  لاح  ره  هب  دزیریم .

هحفـص . ] تسا لکـشم  نآ  كرد  دیاین  تسد  هب  ماقم  نیا  ات  دوش . هکلم  ات  دـنک  رارکت  ردـق  نآ  دـیاب  ار  راک  نیا  تسا و  شیوخ  لامعا 
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ربص و نمب  هللا  عنـصی  نل  و  هرک ، بحأ و  ام  یلع  هب  عنـص  هیلا و  هللا  عنـص  اـمیف  هللا  نع  یـضری  یتح  هدـیبع  نم  دـبع  نمؤی  نل  هنأ  اوملعا 
دسریمن لماک ]  ] نامیا ماقم  هب  زگره  ناگدنب  زا  کی  چیه  هک  دینادب  181 ؛]  ] هرک بحأ و  امم  هل  ریخ  وه  هلهأ و  وه  ام  الا  هللا  نع  یضر 

رباص و ناگدنب  هب  تبـسن  زگره  لاعتم  يادخ  دشابن . هچ  دشاب و  وا  دنـسپ  دروم  هچ  دشاب ، یـضار  یهلا  تاردـقم  هب  تبـسن  هک  نیا  رگم 
ادخ هدنب  نامیا  تسا . رتهب  ناشیارب  دندنسپیمن  دندنسپیم و  هچنآ  زا  وا  تاردقم  دهدیمن و  ماجنا  تسا  نانآ  هتسیاش  هچنآ  زج  یـضار 

نامیا يالاب  تاجرد  اج  نیا  رد  نامیا  زا  روظنم  دـشاب . هتـشاد  تیاـضر  هدرک  ردـقم  وا  يارب  ادـخ  هچنآ  هب  هک  نآ  رگم  دوشیمن  لـماک 
وا نامیا  و  درادـن ، رارق  نامیا  يالاب  هجرد  رد  دـشاب  هتـشادن  تیاضر  یهلا  تاردـقم  هب  یـسک  رگا  دراد و  یتاجرد  نامیا  هک  ارچ  تسا ؛

« دـیبع . » دـیآیم تسد  هب  اهنآ  هسیاقم  تیاور و  نیا  رانک  رد  رگید  تاـیاور  تاـیآ و  نداد  رارق  اـب  اـنعم  نیا  هتبلا ، تسین . یلماـک  ناـمیا 
دابع هملک  فالخ  هب  دشاب  هتـشاد  یفنم  راب  هک  دوشیم  لامعتـسا  ییاهاج  رد  هشیمه  دیبع  هملک  تسا . دـبع »  » هملک عمج  دابع »  » دـننامه

؛ دـیامرفیم نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  لاثم  ناونع  هب  دوشیم ؛ لامعتـسا  انعم  ود  ره  هب  ینعی  تسا  تبثم  یفنم و  یناعم  رد  نآ  لامعتـسا  هک 
ملظ زا  ثحب  نوچ  هلمج  نیا  رد  درادـن .» اور  متـس  دوخ ]  ] ناگدـنب هب  زگره  هحفـص 126 ]  ] وت راگدرورپ  182 ؛]  ] دـیبعلل ملظب  کبر  ام  »

رد هدمآ و  اهراب  نآرق  رد  هلمج  نیا  تسا . هدشن  هدافتـسا  دابع  زا  هدـش و  هدرب  راک  هب  دـیبع »  » هملک تسا ، دنـسپان  ياهلوقم  ملظ  تسا و 
دنرـصقم اهنآ  دوخ  عقاو  رد  دیآیم ، ادخ  ناگدنب  رـس  هب  ییالب  رگا  تسا : نینچ  هیآ  نیا  يانعم  تسا . هتفر  راک  هب  دیبع  ظفل  دراوم  مامت 

نیا رد  دنکیم . هدافا  ار  يدبا  نامیا  بلـس  هلمج ، رد  نل »  » زا هدافتـسا  اب  ترـضح  اج  نیا  رد  تسا . هدرکن  یهاتوک  اهنآ  قح  رد  ادـخ  و 
، نز تورث ، ینـالوط ، رمع  ملع ، مدرم  همه  دوش . ینوگاـنوگ  عاـضوا  شوختـسد  فـلتخم ، راودا  رد  تسا  نکمم  سک  ره  یناـف  ياـیند 

مالـسلاهیلع ماـما  درادـن . تـسود  ار  تیموـلظم  يراـمیب و  رقف و  لـباقم ، رد  دـنراد و  تـسود  ار  تیقفوـم  یعاـمتجا و  هاـگیاج  دـنزرف ،،
رقف و لاح  رد  هچ  و  تمالـس ، يدـنمتورث و  یـشوخ و  لاح  رد  هچ  ینعی  دـشاب . یـضار  اهنیا  همه  هب  هک  تسا  یـسک  نمؤم  دـنیامرفیم :

هجیتن ایند  رد  بولطماـن  روما  هک  تسا ، نآ  هتفگ  شیپ  هیآ  رد  لـمات  ناـیاش  بلطم  دـشاب . یـضار  یهلا  تاردـقم  هب  یتخبدـب  يراـمیب و 
دوخ بناج  زا  اطخ  فلخت و  تروص  ره  رد  رصقم ، هچ  دشاب و  رصاق  هچ  تسوا و  دوخ  یلصا  ثعاب  تسا و  ناسنا  دوخ  بسانمان  لامعا 
رییغت ار  لعف  ياـنعم  فرح  کـی  یهاـگ  ناـبز  نیا  رد  لاـثم  ناونع  هب  دراد ؛ دوجو  يداـیز  ياـهتفارظ  یبرع  تغل  مـالک و  رد  تسا . وا 

« یلا  » اب رگا  عنص »  » هدام تسا . هدش  يدعتم  ب »  » فرح اب  رگید  راب  و  یلا »  » اب راب  کی  عنص »  » ظفل تیاور  زا  تمـسق  نیمه  رد  دهدیم .
ناونع هب  تسا . دنیاشوخان  روما  يدب و  يانعم  هب  دـشاب  هدـش  يدـعتم  ب »  » فرح اب  رگا  اما  تسا ، یبوخ  یکین و  يانعم  هب  دـشاب  هدـمآ 

هب ار  وا  دشاب و  هدرک  بلس  یسک  زا  ار  یتمالـس  رگا  و  ۀیفاعلا » هیلا  هللا  عنـص  : » دنیوگیم دشاب  هداد  یتمالـس  یـسک  هب  دنوادخ  رگا  لاثم 
تعنص رب  لمتـشم  هرک » بحأ و  ام  یلع  هب  عنـص  هیلا و  هللا  عنـص  امیف   » هلمج ضرملا .» هب  هللا  عنـص  : » دنیوگیم دشاب  هدرک  راچد  يرامیب 

هک دنالوبقب  شدوخ  هب  دیاب  ناسنا  تسا . هرک »  » هب طوبرم  هب » عنص   » و بحأ ،» ام   » هب طوبرم  هیلا » هللا  عنص   » ینعی تسا ؛ بترم  رشن  فل و 
تیعـضو زا  ددنـسپیمن و  ار  عاضوا  روما و  زا  یخرب  رگا  تسا . یهلا  تاردـقم  قباطم  وا و  تحلـصم  هب  دراد ، رارق  نآ  رد  هک  یتیعـضو 

تسرد متسه . وا  ياضر  هب  یضار  زین  نم  سپ  تسا ، هداد  رارق  نم  يارب  ار  تیعضو  نیا  ادخ  دیوگب : دوخ  اب  درادن ، یشوخ  لد  شیوخ 
وکین دـسر  تسود  زا  هچره  مراد . تیاضر  نم  هتـساوخ  نینچ  ادـخ  نوچ  اما  تسین  نم  دـنیاشوخ  تیعـضو  نیا  هک  تسا  هحفص 127 ] ]

. تسا

ادخ ریدقت  هب  تیاضر 

راتفر دوخ  ناگدـنب  اب  شیوخ  تحلـصم  ساسارب  میکح  دـنوادخ  دوریم . راک  هب  يدـبا  یفن  هدافا  يارب  نل » ، » دـش هتفگ  هک  روط  ناـمه 
نیرتتخـس دـهدیم . قوس  شیوخ  تحلـصم  حالـص و  فرط  هب  ار  ناـنآ  مدـق  هب  مدـق  هدرک ، قـلخ  ار  اـهنآ  هک  لوا  زور  زا  دـنکیم و 

تحلصم نوچ  اما  دندرک  لمحت  يرایسب  ياهيراوشد  ربمایپ  لآ  نآ  یط  هک  دوب  مالسلاهیلع  ادهشلا  دیس  تبیصم  هدش  عقاو  هک  یتبیـصم 
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هکلب تسین ، ناـسنا  تحلـصم  اـیند  یتـحار  فرـص  تفرگ . قـلعت  اهتبیـصم  نیا  عوـقو  رب  دـنوادخ  هدارا  دوـب ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماـما 
اهنیا همه  ساـسارب  سپـس ، دریگ . رارق  رظن  دـم  وا  ترخآ  اـیند و  دوش و  هدیجنـس  ناـسنا  لاوـحا  عاـضوا و  ماـمت  هک  تسا  نآ  تحلـصم 

هب ار  تاظحالم  نیا  شیوخ  يایند  ياهراک  رد  دنفقاو و  رما  نیا  رب  شیوخ  مهف  لقع و  دـح  رد  زین  اهناسنا  دوش . صخـشم  وا  تحلـصم 
زادناسپ هب  دراد ، شیپ  رد  جاودزا  نوچمه  يریخ  رما  ای  ینالوط  رفـس  اما  هتخودنا ، يدایز  لوپ  هک  یـسک  لاثم  ناونع  هب  دندنبیم ؛ راک 

يادـخ ياهراک  تسا . شیدـنا  تحلـصم  شیوخ  مهف  لقع و  دـح  رد  سک  ره  نیارباـنب ، دـنکیمن . جرخ  ار  نآ  دـنزیمن و  تسد  دوخ 
دیآیم ناگدـنب  رـس  رب  هچنآ  دـیامنیم . راتفر  وا  تحلـصم  قبط  ياهدـنب  ره  اب  شایبوبر  ماقم  تسا و  راوتـسا  ساسا  نیمه  رب  زین  میکح 

تسا ناسنا  و  دهدیم ، قوس  شتحلصم  فرط  هب  ار  یـسک  ره  نانم  دزیا  دنـشابن . هچ  دنـشاب  قفاوم  نآ  اب  هچ  تسا ، اهنآ  حالـص  هب  اعطق 
. دشاب یهلا  ياضر  هب  یضار  دهد و  جرخ  هب  يرابدرب  تسین  وا  دنیاشوخ  هک  یلحارم  فقاوم و  رد  دیاب  هک 

اضر ربص و  توافت 

هلگ دـنوادخ  زا  ياهدـنب  تاـقوا  یهاـگ  تسا . یتواـفتم  تاـجرد  ياراد  هلوقم  ود  نیا  دوخ  دراد و  دوـجو  تواـفت  تیاـضر  ربـص و  نیب 
هدنب یهاگ  اما  یـضار . هن  تسا و  رباص  هن  ياهدنب  نینچ  ارچ . ارچ و  يدرک و  نم  قح  رد  ار  راک  نالف  ارچ  تسا و  نینچ  ارچ  هک  دنکیم 

تسین مه  یـضار  لاح  نیع  رد  اما  تسا ، وا  لمحت  مهف و  لقع و  زا  یـشان  زین  وا  توکـس  نیا  دنکیمن و  هلگ  دنوادخ  هحفص 128 ]  ] زا
هدـنب هک  تسا  نیا  تسا ، نامه  تیاضر  زا  زین  ترـضح  دارم  هک  رتالاب  هلحرم  اـما  تسین . یـضار  تسا ، رباـص  هک  نیا  اـب  ياهدـنب  نینچ 

تیاضر ماقم  یماقم  نینچ  دـیوگیم . هللادـمحلا »  » دروآیم و اج  هب  زین  ار  ادـخ  رکـش  دربیمن ، هوکـش  ادـخ  هناخ  رد  هب  هک  نیا  رب  هوالع 
نآ لمحت  هک  مدوب  هدش  يزیچیب  رقف و  راچد  نانچ  هک : درکیم  لقن  یمرتحم  صخـش  دنیوگ . یـضار  رباص و  ار  ياهدـنب  نینچ  تسا و 

يزیچ هک  دـنمهفب  نارگید  دـهد و  ضرق  نم  هب  يزیچ  یـسک  متـساوخیمن  مدرکیم و  يرادوربآ  لاـح  نیع  رد  اـما  دوـب ، راوـشد  میارب 
اهزور نامه  رد  درکیم  لقن  دنـشاب . هتـشاد  عالطا  اهنآ  رقف  زا  نارگید  دنهاوخیمن  دنـساسح و  لئاسم  نیا  هب  هک  دنتـسه  ياهدع  مرادن .
لباقم رد  مناوخب ، ترایز  ای  منک  مالس  هک  نآ  نودب  متفر و  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  ترضح  حیرض  کیدزن  متشادرب و  ار  نآرق  راب  کی 

وذ قازرلا  وه  هللا  نا  : » مدناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  دیراد . ملع  دیونـشیم و  امـش  نانمؤمریما ، ای  مدرک : ضرع  مدرک و  زاب  ار  نآرق  حـیرض 
موهفم نم  مسق  ادخ  هب  نانمؤمریما ، ای  متفگ : نآ  زا  سپ  و  تسا » راوتـسا  دـنمورین  شخبيزور  دوخ  هک  تسا  ادـخ  183 ؛]  ] نیتملا ةوقلا 

ات عـقوم  نآ  زا  داد و  نم  هب  لوـپ  يرادـقم  هک  مدـید  ار  یـصخش  نحـص  رد  مدـمآ . نوریب  مرح  زا  متفگ و  ار  نیا  ممهفیمن . ار  هیآ  نـیا 
هک لاح  نیع  رد  دوش و  تیعضو  نیمه  راچد  يرگید  درف  تسا  نکمم  اما  درکن ، ربص  صخش  نیا  ماهدشن . لوپ  جاتحم  تقو  چیه  زورما 

رخآ هلمج  هب  مدیـسر  ات  مدناوخیم . ار  یلامث  هزمحوبا  ياعد  تفگیم : یـصخش  دهدن . ماجنا  ار  راک  نیا  تقو  چـیه  تسین  مه  یـضار 
، مدناوخن ار  نآ  نادرگ ». یـضار  ياهدرک  متمـسق  هچ  ره  هب  یناگدنز  رد  ارم  و  یل ؛ تمـسق  امب  شیعلا  نم  ینـضر  و   » دـیامرفیم هک  نآ 
زا دیوگیم و  هللادمحلا »  » نانچ مه  دیایب  شرس  رب  اهیتخس  نیا  همه  رگا  تسا  یضار  رباص و  هک  یناسنا  تسا . یتخس  هلمج  مدید  نوچ 

تیاضر ماقم  ندروآ  تسد  هب  دوشیم . ریبعت  تیاضر  هب  نآ  زا  هک  تسا  ریخا  تلاح  نیا  رب  مالـسلاهیلع  ماما  دیکأت  تسا . یـضار  لد  هت 
؛] 184  ] یعـس ام  الا  ناسنالل  سیل  . » دبای تسد  ماقم  نیا  هب  دـناوتیمن  یتحار  هب  ناسنا  و  هحفـص 129 ]  ] تسین ياهداس  راک  هجو  چیه  هب 
زین يونعم  روما  رد  تسا ، مزال  تالکشم  عفر  اذغ و  ندروآ  تسد  هب  يارب  یعـس  هک  نانچ  مه  تسین .» وا  شالت  لصاح  زج  ناسنا  يارب 
دبا یفن  يارب  هک  نل »  » هملک زا  راب  ود  تمـسق  نیا  رد  ماما  تسا . یندش  اما  دراد ، مزال  مزج  مزع  اهراک  تسد  نیا  زا  هچ  دراد ، ترورض 

يراک دنوادخ  هک  اشاح  دنیامرفیم : ادخ  هب  تبسن  ادخ . هب  تبسن  راب  کی  ادخ و  ناگدنب  هب  تبسن  راب  کی  تسا : هدرک  هدافتـسا  تسا ،
دنکیم زاین  رذن و  ردق  نآ  يرگید  دیآیمن و  رب  اهنآ  جراخم  هدهع  زا  هک  دهدیم  دنزرف  ردق  نآ  یکی  هب  دهد . ماجنا  تحلـصم  فالخ 

. تسین ناسکی  صخش  ود  نیا  تحلصم  املسم  دوشیمن . رادهچب  اما  دوش ، هچب  بحاص  هک 
www.noorfatemah.org

58 درسنامه امام صادق علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


تیاکح

زا هـک  دوـب  يداـیز  ياـهزور  متـشاد . رارق  يدـیدش  ياـنگنت  رد  یلاـم  ثـیح  زا  مدوـب و  راولاـیع  شیپ  اـهلاس  دوـمرفیم : اـملع  زا  یکی 
. متفر نوریب  هناخ  زا  متـشادرب و  یلیبنز  میامن ، هیهت  یکاروخ  میاههچب  يارب  هک  نآ  دصق  هب  زور  کی  مدرکیم . دـیرخ  هیـسن  اهرادهزاغم 
. دـندرکیم هیهت  زور  ناـمه  ار  زور  ره  كاروخ  هکلب  تشاد . هگن  هناـخ  رد  ار  زور  دـنچ  كاروـخ  ناوـتب  هک  دوـبن  لاـچخی  ماـیا  نآ  رد 
ار یـسک  مدروآ  راـشف  منهذ  هب  هچ  ره  مریگب . هیـسن  تسا  نکمم  راد  هزاـغم  مادـک  زا  مدرک  رکف  مدیـسر  هک  هچوک  طـسو  هب  تفگیم :

هتفگن نم  هب  يزیچ  هتبلا  مدوب . هتفرگ  هیـسن  شیب  مک و  اهنآ  همه  زا  لاقب ، اونان و  ات  هتفرگ  باصق  زا  مشاب . هدرواـین  هیـسن  وا  زا  هک  متفاـین 
نآ زین  اهنآ  زا  مدید  مریگب . ضرق  لوپ  اقفر  زا  مورب  تسا  رتهب  متفگ : دوخ  اب  مرخب . هیـسن  اهنآ  زا  هرابود  مدیـشکیم  تلاجخ  اما  دـندوب ،

مدوب و هداتـسیا  هچوک  رد  راکفا  نیمه  اب  زونه  نم  تشذگ و  یتدـم  منکب . ضرق  ياضاقت  هرابود  مناوتیمن  هک  ماهدرک  ضرق  لوپ  ردـق 
لفکت دـق  یلاـعت  هللا  نا  : » درک روطخ  هحفـص 130 ]  ] منهذ هب  ثیدـح  نیا  ناـهگان  منک . ادـیپ  یهار  متـسناوتیمن  مدرکیم  رکف  هـچ  ره 

مدرک یهاگن  نامـسآ  يوس  هب  تسا » هدش  لفکتم  دوخ  ار  ملع  بلاط  يزور  دنوادخ  185 ؛]  ] هریغل هنمض  امع  ۀصاخ  هقزرب  ملعلا  بلاطل 
اب متفگ و  ار  نیا  مناوتیمن . رگید  اما  مدـنارذگ ، راگزور  هیـسن  ضرق و  اـب  مدرک و  ضرق  متـسناوتیم  هک  ییاـج  اـت  نم  ایادـخ ، متفگ  و 

یمناخ تفگ : دز و  ادص  ارم  هسردم  مداخ  ناهگان  تشذگ  هک  یتدم  مدش . هعلاطم  لوغشم  مداتفا و  هار  هب  هسردم  فرط  هب  یلاخ  لیبنز 
اب دندمآیمن . هسردم  هب  دندرکیمن و  ار  راک  نیا  يداع  عقاوم  رد  اهنز  نوچ  مدش ؛ نارگن  یلیخ  دراد . راک  امش  اب  هدمآ و  امش  لزنم  زا 
رد تشپ  مدید  دمآ . منهذ  هب  رکف  کی  رازه و  مدیـسر ، هسردم  رد  هب  یتقو  ات  مدیرپ و  اج  زا  دشاب . هداتفا  يدـب  قافتا  دـنکن  متفگ : دوخ 

دروخیم یماش  ای  راهان  درکیم ، نم  ياههچب  هب  هک  یکمک  لباقم  رد  دمآیم و  ام  لزنم  هب  یهاگ  هک  تسا  هداتـسیا  ینز  نامه  هسردم 
يروف راک  امـش  اب  دنیبب و  ار  امـش  دـهاوخیم  هیاسمه  نالف  تفگ : درکیم . کمک  دـمآیم و  تاقوا  یهاگ  اما  دوبن ، تفلک  تفریم . و 

میاههچب مدیسر ، هک  هناخ  هب  مداتفا . هار  هب  هناخ  فرط  هب  متشادرب و  ار  مایلاخ  لیبنز  تسین و  یمهم  هلئسم  هک  مدرک  رکش  ار  ادخ  دراد .
اهزور نآ  دراد . رفـس  مزع  هک  تسا  یمناخ  مدید  متفر . هیاسمه  غارـس  هب  مرخیم و  ادعب  متفگ : ياهدـیرخن ؟ يزیچ  ارچ  دـندرک : لاوئس 

هب مهاوخیم  تفگ : مناخ  دنتشاذگیم . تناما  هب  ینیما  صخش  دزن  ار  دوخ  ياهلوپ  دنتفریم  ترفاسم  هب  هک  یصاخشا  دوب  نیا  رب  مسر 
تناما هب  امـش  دزن  ار  اهنآ  مهاوخیم  هک  مراد  [ 186  ] هیپور يرادقم  دماجنیب ، لوط  هب  هام  شـش  زا  شیب  رفـس  نیا  دیاش  مورب و  ترفاسم 

هلب تفگ : میامن ؟ فرـصت  اهلوپ  نیا  رد  مدش  جاتحم  رگا  یهدیم  هزاجا  متفگ : متفرگ . ار  اهنآ  نم  داد و  نم  هب  لوپ  يرادقم  مراذـگب .
ماـمت متــشادرب و  ار  اــهلوپ  نآ  زا  هـیپور  دــنچ  مدرک و  یظفاحادــخ  يروـخیمن . ارم  لاــم  یتـسه و  ینیما  درف  وـت  درادــن . یلاکــشا 

نآ لـثم  یـضار . مه  تسا و  هدوـب  رباـص  مه  اـقآ ، نیا  مدرب . هناـخ  هب  مدرک و  هیهت  يرتـهب  ياذـغ  زور  نآ  مدرک . ادا  ار  میاهيراکهدـب 
رنه تسین . ياهداس  راک  ماقم  نیا  هب  ندیسر  هحفص 131 ] . ] دورب مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  درادرب و  ار  نآرق  هک  تسا  هدوبن  صخش 

؛ تسین ریذپناکما  ناسنا  دوخ  یعـس  ادخ و  کمک  نودب  نیا  دنکن و  هوکـش  یلو  دشاب  هتـشاد  ندرک  هلگ  تردـق  ناسنا  هک  دـهاوخیم 
ره دنوشیمن ، عقاو  شخبرمث  نادنچ  دنوش  ماجنا  لسوت  تناعتسایب و  رگا  هک  يروما  دنرایسب  دشاب . هارمه  اعد  اب  دیاب  شـشوک  هک  ارچ 
رد یلو  دبای  تسد  تیعجرم  داهتجا و  ماقم  هب  تمحز ، لاس  هاجنپ  ای  لهچ  زا  سپ  يدهتجم  اسب  هچ  دنشاب . مأوت  ناوارف  شـشوک  اب  دنچ 

تامدقم و ادـخ  اجک ؟ ادـخ  مکح  مهف  اجک و  ام  مالـسلامهیلع  تیبلها  ادـخ و  زا  تناعتـسایب  تسا . مادـک  ادـخ  مکح  هک  دـنادن  رخآ 
کی رد  شرهوش  ردام  اب  اهلاس  دنتفگیم  هک  دوب  ینمؤم  حلاص و  نز  ام  نابوسنم  زا  یکی  دوش . ناحتما  ناسنا  ات  دنکیم  مهارف  ار  یبابسا 

هناخ کی  رد  رهوش  ردام  کی  سورع و  کی  هک  تسا  مهم  یلیخ  دناهتشادن . یلکـشم  مه  اب  تقو  چیه  اما  تسا ، هدرکیم  یگدنز  هناخ 
هدـید و باوخ  رد  ار  وا  تفر ، ایند  زا  ادـخ  هدـنب  نیا  هک  شیپ  لاس  لهچ  دـنورب . تشهب  هب  زین  ود  ره  تیاهن  رد  دـننک و  یگدـنز  مه  اـب 
. منیبیم يرآ  دوب : هتفگ  ینیبیم ؟ ار  [ 187  ] تاهمع ایآ  دندوب : هدیسرپ  تسا . بوخ  ملاح  دوب  هتفگ  تسا ؟ روطچ  تلاح  دندوب : هدیسرپ 
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، دیایب نم  ندید  هب  دناوتیم  دنکیم و  هدارا  وا  تاقوا  یهاگ  تسا . رتالاب  نم  زا  وا  هجرد  دوب : هتفگ  تسا ؟ روطچ  شلاح  دندوب : هدیسرپ 
. تسا هداد  رارق  نیرباـص »  » هجرد رد  ارم  و  هللا » ءاـضقب  نیـضار   » يهـجرد رد  ار  وا  لاـعتم  يادـخ  مورب . وا  ندـید  هـب  مناوـتیمن  نـم  اـما 

ینعی دراد ؛ تینینثا  رد  روهظ  واو »  » دناهتفگ املع  یضر .» ربص و  نمب  : » دناهدومرف هدروآ و  مه  یپ  رد  ار  اضر  ربص و  اج  نیا  رد  ترضح 
نمب هللا  عنـصی  نل  و   » تسا ربص  زا  ریغ  اضر  هک  دـنکیم  تلالد  واو »  » نیا زیچ . کی  هن  دـنزیچ ، ود  لاـح  ره  هب  هیلع  فوطعم  فوطعم و 

شباوخ هک  نیا  اب  دوشیم و  رادیب  رحس  هک  یناسنا  ددرگیم ، رب  نم »  » هب ترابع  نیا  رد  وه »  » ارهاظ هلهأ » وه  ام  الا  هللا  نع  یضر  ربص و 
هدـیباوخ و هک  یـسک  اـب  صخـش  نیا  تسا  هتـشاذگ  شیوخ  سفن  يور  اـپ  عقاو  رد  دوشیم ، تداـبع  لوغـشم  دریگیم و  وضو  دـیآیم 

هحفص 132] . ] تسین ناسکی  ادخ  دزن  رد  رفن  ود  نیا  شاداپ  انئمطم  و  دنکیم ، قرف  هدادن  ماجنا  یتدابع 

اهالب أشنم 

هدـمآ راتفرگ  هصمخم  نیا  رد  ارچ  دـنادیمن  دـیآیم  شرـس  هب  ییالب  هک  ینامز  دـهدیمن و  یتیمها  اهيراتفرگ  أشنم  هب  ـالومعم  ناـسنا 
ییاور ياهباتک  رد  رگا  تسا . هدرکن  تماقتسا  ساسح  تاظحل  رد  اسب  هچ  تسین و  ببـسیب  روما  نیا  زا  کی  چیه  هک  نآ  لاح  تسا .

ایلوا و ایبنا و  دنکیم . ادیپ  باتک  کی  هزادنا  هب  یمجح  میراذگب ، مه  رانک  تسا  هدمآ  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یتایاور  مینک و  وج  تسج و 
خساپ میاهداتفا ؟ زور  نیا  هب  هک  هدز  رس  ام  زا  ییاطخ  ایآ  ایادخ ، دندیسرپیم : دنوادخ  زا  دمآیم  ناشرس  رب  ییالب  هک  یماگنه  نیقیدص 

ترضح ندش  مگ  تسا . اهنآ  یهاتوک  هجیتن  دیآیم  نانمؤم  رـس  رب  هک  ییاهالب  رتشیب  تسا . یفنم  یهاگ  تبثم و  یهاگ  یـشسرپ  نینچ 
فسوی غارف  رد  وا  تشادیم . تسود  رایسب  ار  فسوی  هک  ارچ  دوب ؛ كاندرد  تخس و  رایـسب  بوقعی  ترـضح  يارب  مالـسلاهیلع  فسوی 

در ار  ياهنـسرگ  مالـسلاهیلع  بوقعی  ترـضح  هک  دوب  ببـس  نادب  طقف  باذـع  نیا  داد . تسد  زا  ار  شناگدـید  هک  درک  هیرگ  ردـق  نآ 
تسا بوخ  تسا . تقد  يور  زا  نانم  دزیا  ياهراک  همه  دوریمن . شدای  زا  زیچ  چیه  تسا و  قیقد  رایسب  راگدرورپ  صیخشت  دوب . هدرک 

هک تسا  نیا  رد  ناربمایپ  اب  یلومعم  ياهناسنا  قرف  طقف  تسا . ناشدوخ  لامعا  هجیتن  دـیآیم ، ناشرـس  هک  ییاهالب  دـننادب  زین  نارگید 
ییاهزیچ هچ  هک  تسا  هدش  رکذ  رتاوتم ، تایاور  رد  هتبلا  تسا . هدمآ  ناشرس  هب  اهالب  نیا  ور  هچ  زا  دننادیمن  دنرادن و  ار  ایبنا  ملع  اهنآ 
کباصأ آم  هللا و  نمف  ۀنـسح  نم  کباصأ  آم  : » دـیامرفیم لاعتم  يادـخ  تسا . اهناسنا  دوخ  بناج  زا  ییاهالب  هچ  دـنوادخ و  بناـج  زا 

بـسح رب  تسا .» وت  دوخ  زا  دسریم  وت  هب  هک  يدب  ره  تسا و  ادخ  بناج  زا  دسریم  وت  هب  یبوخ  هچ  ره  188 ؛]  ] کسفن نمف  ۀئیس  نم 
نیا دـیدرگ ، ـالتبم  يراـتفرگ  رقف و  هب  لاـح  نیا  اـب  درک و  لـمع  دوخ  فیاـظو  هب  ناـسنا  رگا  هک  تسا  نیا  كـالم  ثیداـحا  تاـیاور و 

هجیتن دیآیم  هحفـص 133 ]  ] شرـس رب  هک  ییاـهالب  درک ، یهاـتوک  شیوخ  فیاـظو  يادا  رد  رگا  اـما  تسا ، یهلا  ناـحتما  اـهيراتفرگ 
لیـصحت راک و  بسک و  لابند  هک  نآ  یکی  دنکیمن : باجتـسم  ار  رفن  ود  ياعد  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  تسوا . دوخ  لامعا 

لابند هک  یـضیرم  يرگید  ناسرب ، ارم  يزور  سپ  یقازر ، وت  ایادخ ، دیوگیم  لاح  نیا  اب  تسین و  تمحز  راک و  لها  دوریمن و  يزور 
باطخ نک . مجالع  ایادخ ، درک : ضرع  دنوادخ  هب  مالسلاهیلع  یسوم  ترضح  دهد . افش  ار  وا  هک  دهاوخیم  ادخ  زا  اما  دوریمن ، اوادم 

ادـیپ افـش  اما  میتفر ، نامرد  وراد و  بیبط و  لابند  هب  ناکما  ناوت و  دـح  رد  رگا  نک . هجلاعم  نامرد  وراد و  اـب  ورب و  بیبط  دزن  هک  دـمآ 
ار ملظ  ربارب  رد  نتـشیوخ  زا  عافد  ناوت  هک  یـصخش  تسا . نیا  یهلا  نوناق  میهاوخب . افـش  لاعتم  يادـخ  زا  دـیاب  رگید  اـج  نیا  میدرکن ،

مالـسلااهیلع ارهز  ترـضح  مالـسلاهیلع و  نانمؤمریما  تیمولظم  يارجام  دوشیمن . باجتـسم  شیاعد  دـنکیمن ، عاـفد  دوخ  زا  اـما  دراد ،
ار بیاصم  نیا  دنتـشاد ، هدـهع  رب  هک  یـصاخ  يهفیظو  يادا  مالـسا و  ياقب  روظنم  هب  ترـضح  نآ  تشاد . یـصاخ  لـیلد  تسا و  انثتـسا 

هدرک تعیب  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  اب  هک  یناسک  دهد . ناشن  لمعلاسکع  تسناوتیم  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هنرگ  دندومن و  لمحت 
هدش لقن  ینس  هعیش و  قیرط  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  يددعتم  ياهتیاور  دندادیم . سپ  ناحتما  تسیابیم  دندوب 

زین هعیش  هعبرا  بتک  تنس و  لها  هتس  حاحص  رد  دناهدناوخ . مالـسا  کحم  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  مالـسا  ربمایپ  اهنآ  رد  هک  تسا 
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ناشیا توکـس  دادیمن . سپ  ناحتما  ربمایپ  تما  دـندربیم  ریـشمش  هب  تسد  نامز  نآ  رد  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  رگا  هک  تسا  هدـمآ 
. دوب مزال  مالسا  ياقب  يارب  و  صاخ ، ياهفیظو 

نایفسوبا اب  بارتوبا  تیاکح 

هک یمایا  رد  تسا . یندناوخ  هک  دمآ  شیپ  نایفـسوبا  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  نیب  ییارجام  رکبوبا ، يوس  زا  تفالخ  بصغ  زا  سپ 
میض یلع  میقی  و ال  دناوخ : ترضح  نآ  شنزرس  يارب  ار  راعشا  نیا  دمآ و  نایفـسوبا  يزور  دندوب  نیـشنهناخ  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 

تیلهاج بارعا  [. 189  ] دحأ هل  یثری  الف  جشی  اذ  هتمرب و  طوبرم  فسخلا  یلع  اذـه  هحفـص 134 ]  ] دتولا یحلا و  ریع  نالذألا  الا  هب  داری 
غالا زا  ریغ  تسا : نینچ  راعشا  يانعم  دندناوخیم . ار  راعشا  نیا  دنک  مایق  ات  دنروایب  شوج  هب  ار  یسک  تریغ  نوخ و  دنتـساوخیم  یتقو 

نآ هدـش و  هتـسب  نیمز  رب  مامت  يراوخ  هب  کی  نیا  دنیـشنیمن . شوماخ  ملظ  لـباقم  رد  یـسک  دـنیاهزیچ  نیرتلـیلذ  هک  خـیم  هریـشع و 
هچ دسرب ، هار  زا  سک  ره  هدش و  هتسب  هناخ  رد  رب  هشیمه  هک  یغالا  ینعی  هریشع  خیش  غالا  درادن . ییوگهیثرم  هتـسکش و  شرـس  يرگید 

تروص هب  ار  ناویح  نیا  هصالخ  دـنکیمن  یقرف  دـشاب  هک  یـسک  ره  تقو و  ره  دوشیم ، شراوس  هیاسمه  هناخ و  لها  اـی  دـشاب  ناـمهم 
طقف هتـشاد و  سک  ره  نامز  نآ  رد  هک  تسا  یغالا  زا  ریغ  نیا  دوش و  راوس  تساوخ  سک  ره  ات  دـنرادیم  هگن  هناخ  رد  رب  يزورهناـبش 
لعفا هغیص  تسا . هدمآ  مال  فلا و  شرس  رب  هک  تسا  لیضفتلا  لعفا  هغیـص  زین  نالذا »  » ملظ و ینعی  میـض » . » تسا هدشیم  راوس  شدوخ 
ینعی لضفألا ؛» دیز  : » دننام دـیایب ؛ مال  فلا و  اب  هک  تسا  ینامز  نآ  هجو  نیرتيوق  هک  دوریم  راک  هب  نوگانوگ  ياهتروص  هب  لیـضفتلا 

رد ای  نم و  رورجم  رد  ای  نآ  يرترب  يهریاد  دوشیم  موتخم  هفاضا  هب  ای  و  نم »  » هب ای  لیضفتلا  لعفا  هغیص  تسین . دیز  زا  رتالاب  سک  چیه 
ار يزیچ  نیا  زا  شیب  هلمج  نیا  تسا و  رتشیب  ورمع  زا  دـیز  تلیـضف  ینعی  ورمع » نم  لـضفا  دـیز  : » دـنیوگیم یتـقو  تسا . هیلا  فاـضم 

دـش هراشا  هک  روط  نامه  اما  تسا ، لضفا  رهـش  نیا  ياملع  زا  دیز  ینعی  دلبلا » اذه  ءاملع  لضفأ  دیز  : » دنیوگیم مه  یهاگ  دـناسریمن .
« همر . » خیم ینعی  دتو » . » تسا لیـضفتلا  لعفا  عون  نیرتيوق  نیا  تسین و  دیز  زا  رتالاب  سک  چـیه  ینعی  لضفألا ،» دـیز   » دـنیوگیم یتقو 
ام رگم  تفگ : دـناوخ و  ار  رعـش  تیب  ود  نیا  دـمآ و  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  نایفـسوبا  دـندنبیم . ار  ناویح  نآ  اب  هک  يدـنب  ینعی 

نادرم ناراوس و  زا  رپ  ار  هنیدـم  وت  زا  ینابیتشپ  هب  الجر ؛ الیخ و  کل  اهنألمأل  . » نک ماـیق  زیخ و  اـپ  هب  تسا ؟ هتفر  ناـمدای  ریدـغ  يهعقاو 
نایفـسوبا هک  یهاپـس  نآ  هک  دنتـسنادیم  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  نک . عاـفد  تقح  زا  ریگب و  تسد  هب  ریـشمش  زیخرب و  مـنکیم .» یگنج 

روتسد نایفسوبا  گنج ، مرگ  امرگ  رد  هحفص 135 ]  ] تسا نکمم  تسا و  نایفـسوبا  عیطم  هکلب  تسین ، ناشیا  عیطم  دهدیم  ار  شاهدعو 
. دناوخب یتسرپتب  هب  ار  مدرم  رگید ، راب  دنیشنب و  روما  دنسم  رب  دوخ  دنک و  رداص  رگیدمه  اب  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  رکبوبا و  لتق 

تیاعر مالـسا  رهاوظ  نامه  تسیابیم  دـنهدب . ماجنا  يراک  دـندوبن  رومأـم  دنتـشاد و  یـصاخ  يهفیظو  ترـضح  ساـسح ، عطقم  نآ  رد 
يرثا هزورما  رگید  دوب و  هتفر  نیب  زا  اهزیچ  نیا  همه  تروص ، نیا  ریغ  رد  دسرب . يدعب  ياهلسن  هب  مالسا  دنامب و  اجرب  اپ  نید  ات  دشیم 

ياج رب  مه  یمان  اهنآ  ناربمایپ  رتشیب  زا  دنتفر و  نیب  زا  نیـشیپ  نایدا  اهتما و  رتشیب  هک  نانچ  مه  دوبن . ینیلک  خیـش  یلیبدرا و  سدقم  زا 
مان یهاوخیم  رگا  هک  دندومرف  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  هک  تسا  یـشیامرف  بلطم ، نیا  دیؤم  تسا . هدنامن 

باجتسم شیاعد  دنکن ، عافد  شیوخ  قح  زا  اما  دشاب ، هتشاد  ار  دوخ  زا  عافد  ناوت  مولظم  ناسنا  رگا  الا  و  نک ، لمحت  دنامب  یقاب  تردپ 
تمـسق هب  ياضر  دندوب . مه  یـضار  هتبلا  دندرک و  هشیپ  ربص  دنتـشاد  هک  ياهفیظو  ساسارب  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  همه  دش . دـهاوخن 
تیاضر یهلا  تمـسق  هب  هاگ  نآ  داد ، ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  هفیظو  تسخن  دـیاب  هکلب  میهدـن . ماـجنا  ار  ناـمهفیظو  هک  تسین  نیا  یهلا 

نیا رد  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  [. 190 « ] هرک بحأ و  امم  هل  ریخ  وه  هلهأ و  وه  اـم  ـالا  هللا  نع  یـضر  ربص و  نمب  هللا  عنـصی  نل  و  . » داد
لباقم رد  نمؤم  هک  نآ  رب  هوالع  ینعی  دناوخیم ، ارف  یهلا  ریدقت  ربارب  رد  اضر  ربص و  هب  ار  نایعیش  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  همان ، زا  هرقف 
تسا ییاهزیچ  زا  رتهب  دنزیم  مقر  یضار  رباص و  صخـش  يارب  ادخ  هک  یتاردقم  دشاب . زین  یـضار  دیاب  دنکیم ، هشیپ  ربص  یهلا  ریدقت 
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، ذیذل ياذغ  لاثم ، ناونع  هب  دراد . ترفن  مه  ییاهزیچ  زا  تسود و  ار  اهزیچ  زا  یـضعب  ناسنا  دیآیم . شدـب  ای  دراد  تسود  وا  دوخ  هک 
ناگمه رفنت  دروم  يرامیب  ندینـش و  ازـسان  یتخبدب و  رقف و  دنراد و  تسود  ناگمه  ار  ییایند  ياهتذل  رگید  یتمالـس و  گرزب ، هناخ 

، انغ رقف و  مغ ، يداش و  زا  معا  دـتفایم ، قافتا  یـضار  رباص و  ناـسنا  يارب  هچنآ  دـیامرفیم  اـج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تسا .
دای هللا » مسق  امب  اـضرلا   » هب هحفـص 136 ]  ] انعم نیا  يرگید  تیاور  رد  تسا . وا  حالـص  هب  همه  همه و  لاغتـشا ، غارف و  دوبهب ، يراـمیب و 

ماجنا نم  يارب  ار  راک  نالف  وت  هک  دهد  نیمـضت  یـصخش  هب  يرادلوپ  درف  مینک  ضرف  تسا . رتصاخ  هللا » نع  اضرلا   » زا هک  تسا  هدـش 
هدوسآ صخـش  نآ  لاـیخ  تروص  نیا  رد  مهدیم . وت  هب  ار  نآ  تراـسخ  ربارب  جـنپ  نم  دـمآ ، شیپ  وت  يارب  یقاـفتا  ره  ضوع  رد  هدـب ،

دص ياج  هب  دنادیم  دشاب ، ناموت  رازه  دص  شتسد  نامرد  جراخم  رگا  هک  ارچ  تسا ، یضار  دنکشب  شتسد  راک  نیب  رد  رگا  دوشیم و 
شتـسد دـشاب  هتـشادن  تسود  دـیاش  مه  نیمـضت  نیا  زا  سپ  یتح  یـصخش  نینچ  دیـسر . دـهاوخ  وا  هب  ناموت  رازه  دـصناپ  ناموت  رازه 

ار تیاـضر  موهفم  هک  میدروآ  ور  نآ  زا  ار  لاـثم  نیا  درخیم . ناـج  هب  ار  نآ  دراد  یپ  رد  شیارب  یبوخ  هجیتـن  نوچ  یلو  دـنیبب  بیـسآ 
وا شاداپ  لاعتم  يادخ  دنکیمن و  نایز  لاح  چیه  رد  تسا  یضار  رباص و  یهلا  تاردقم  هب  تبـسن  هک  یـسک  مینادب  مینک و  كرد  رتهب 

تایونعم اریز  دراد ؛ یتاجرد  بتارم و  زین  دوخ  هک  دنچ  ره  تسا ، هجرد  ماقم و  نیرتالاب  یهلا  ریدقت  هب  اضر  ماقم  دنکیم . نادنچ  ود  ار 
کـبر ال ـالف و  : » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  دـنراد . یفلتخم  تاـجرد  بتارم و  مادـک  ره  ترخآ ، اـیند و  خزود ، تشهب و  تاـیدام ، و 
هب تـسین ، نـینچ  191 ؛]  ] امیلـست اوملـسی  تیـضق و  اـمم  اـجرح  مهـسفنأ  یف  اودـجی  ـال  مث  مهنیب  رجـش  اـمیف  كوـمکحی  یتـح  نوـنمؤی 

دنوشن ریگلد  وت  تواضق  زا  دنناوخب و  يرواد  هب  ار  وت  شیوخ  تافالتخا  رد  هک  نآ  رگم  دنروآیمن  نامیا  اهنآ  هک  دنگوس  تراگدرورپ 
لاعتم دنوادخ  دش . دهاوخ  موکحم  نانآ  زا  یکی  مک  تسد  دنراد ، فالتخا  مه  اب  هک  مصاختم  فرط  ود  نایم  زا  دنشاب .» میلست  الماک  و 

هرجاشم فالتخا و  ماگنه  هب  هک  نآ  رگم  دنباییمن ، تسد  نامیا  يالاب  تاجرد  هب  نانمؤم  هک  تسا  هدرک  دای  مسق  هفیرـش  يهیآ  نیا  رد 
رد هچ  و  دـشاب ، هتـشاد  تیاضر  تسا ، هدـش  رداص  وا  هیلع  مکح  هک  نآ  درک ، مکح  يرگید  هیلع  یکی و  عفن  هب  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  و 

رـسیم یگداس  هب  اـضر  ماـقم  دـیامنن . یتخـس  جرح و  ساـسحا  شیوخ  سفن  رد  دـشابن و  یتیاـضران  زا  یناـشن  وا  نطاـب  رد  هچ  رهاـظ و 
نیمأـت ار  يورخا  تداعـس  هک  تـسا  یهلا  تمـسق  هـب  هحفـص 137 ]  ] اضر طـقف  هک  ارچ  درادـن ؛ يرگید  يهراـچ  ناـسنا  اـما  ددرگیمن .

نآ درادن ، ار  وا  جرخ  یلو  دراد ، دنزرف  يرگید  درادن ، دنزرف  یکی  دنراد . ییاهیتساک  مک و  شیوخ  یگدنز  رد  اهناسنا  عون  دـنکیم .
نیا ربارب  رد  ناـسنا  اـیآ  اـما  تسا ، ور  هب  ور  يدـنیاشوخان  روـما  اـب  یگدـنز  رد  یـسک  ره  یلک  روـط  هب  تـسا . حـلاصان  شدـنزرف  یکی 

. دـنهدیم تیاضر  نتـشاد  ببـس  هب  ار  الاو  ياهشاداپ  تاـماقم و  یلو  تسین ، هداـس  تیاـضر  بسک  هن ؟ اـی  دراد  تیاـضر  اـهيراوگان 
ياضر لباقم  رد  دـنهدیم ، قلخ  نسح  هب  هک  ياهرمن  تسا . زاـمن  رد  دوجوم  تیاـضر  يهزادـنا  هب  دـنهدیم ، رازگزاـمن  هب  هک  یـشاداپ 

هدوب و تمسق  هداتفا  قافتا  هتشذگ  رد  هچنآ  تشاد . تیاضر  تسا  هدرک  ناسنا  تمـسق  میکح  دنوادخ  هچنآ  هب  دیاب  تسا . نآ  رد  هتفهن 
مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  ناشیمارگ  دنزرف  هب  باطخ  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  دوب . دهاوخ  تمـسق  دتفایم ، قافتا  هدنیآ  رد  هچنآ 

شیامرف نیا  هک  تسا  تسرد  تسا .» هدرک  ناهنپ  يزیچ  هچ  تیارب  ایند  ینادیمن  وت  رهدلا ؛ کل  أبخ  اذام  ملعت  کنا ال  ینب  : » دنیامرفیم
. دنشابیم اهناسنا  مامت  نخس  نیا  بطاخم  عقاو  رد  اما  تسا ، مالسلاهیلع  نسح  ماما  هب  باطخ  نایقتم  يالوم 

ریدقت تمسق و  رد  اهناسنا  توافت 

يرگید دـباوخن ، حبـص  ات  بش  ازـسان  کی  ندینـش  اب  یـصخش  تسا  نکمم  تسا . توافتم  رگیدـکی  اب  اـهناسنا  تاـیحور  اـهیگژیو و 
هک 170 یـصخش  دنکیم . قرف  مه  اب  اهدادعتـسا  تایحور و  دـباوخب . هدوسآ  لایخ  اب  حبـص  ات  دونـشب  مه  ازـسان  دـص  رگا  تسا  نکمم 

يرتشیب رادـقم  هب  تسا  رتمیتناس  وا 190  دـق  هک  یـصخش  دراد و  مزال  سابل  تخود  يارب  هچراپ  یـصخشم  هزادـنا  دراد  دـق  رتمیتناـس 
اب زین  تاردقم  تایحور و  اهیگژیو و  باب  رد  دنراد ، یـصخشم  هزادنا  سابل  ضرع  لوط و  رد  هک  روط  نامه  اهناسنا  دراد . زاین  هچراپ 
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هک مرادروخرب  یتمعن  زا  نم  تفگیم  یـصخش  دنکن . هوکـش  ادخ  زا  دشاب و  یـضار  دوخ  تاردـقم  زا  دـیاب  ناسنا  دـنتوافتم . رگیدـکی 
یلیخ ار  اههیانک  هشوگ و  ممهفیم و  دوز  ار  زیچ  همه  نم  تفگیم : مربیم . جنر  نآ  نتشاد  زا  اما  دنراد ، ار  نآ  نتـشاد  يوزرآ  ناگمه 

نیا یلو  دوشیم  لاحـشوخ  هحفـص 138 ]  ] دـمهفب ار  زیچ  همه  رگا  ناسنا  الومعم  مباذـع . رد  رایـسب  تباب  نیا  زا  منکیم و  كرد  عیرس 
ناگدنب رگید  اب  توافتم  يردق  اضق و  اهنآ  کیاکی  يارب  شیوخ  ناگدـنب  قلخ  زا  سپ  لاعتم  يادـخ  دوبن . دونـشخ  تباب  نیا  زا  صخش 

. دروآیم لمع  هب  ناحتما  اهنآ  زا  امئاد  هتفرگ و  رظن  رد 

تیاکح

رد راب  کی  یلو  تسا ، بوخ  ملاح  تفگ  تسا ؟ روطچ  تلاح  دندیسرپ : وا  زا  دندید و  [ 192  ] باوخ رد  گرم  زا  سپ  ار  داهز  زا  یکی 
هک دوب  دب  رگید  ياهزور  رگم  دنیوگیم : نم  هب  مراتفرگ . هک  تسا  یتدـم  نخـس  نیا  رفیک  هب  تسا . یبوخ  زور  زورما ، مدوب : هتفگ  ایند 

ییاهنآ هقف ، لوصا  ملع  رد  دـننکیم . كرد  یبوخ  هب  ار  اهنخـس  موهفم  ترخآ  نیرومأـم  کـئالم و  تسا . یبوخ  زور  زور ، نآ  یتفگ 
تیلع هطبار  موهفم  بقل و  نیرتهداس  ترابع  هب  دـنکیمن ، یمئاد  فشک  درادـن و  موهفم  امئاد  ینعی  درادـن ، موهفم  بقل  دـنیوگیم  هک 

زور مادک  دندوب : هتفگ  وا  هب  هاگداد  رد  تسا . رارقرب  تیلولعم  تیلع و  هطبار  ود ، نیا  نیب  هک  نآ  موهفم  طرـش و  فالخرب  تسین  رارقرب 
تفای یلومعم  ياهناسنا  نیب  رد  هک  دبلطیم  ار  ییالاب  هبترم  ماقم و  اهلاؤس  نیا  ندیـسرپ  هتبلا  تسا . بوخ  زور  نآ  یتفگ  هک  دوب  دـب  ام 

رگا دوشیم . دروخرب  شمهف  كرد و  لاح و  روخارف  هب  یـسک  ره  اب  اریز  دوشن ؛ یلاؤس  نینچ  نم  لاـثما  نم و  زا  تسا  نکمم  دوشیمن .
ییاچ تبرش و  گنر  زا  شرف  گنر  هک  ارچ  دوشیمن ؛ هجوتم  یسک  دنزیرب  تسا  ردک  شگنر  هک  یشرف  يور  ياچ ، تبرـش و  ناویل  هد 
کنیع هشیـش  يور  هحفـص 139 ]  ] مدزاـب رد  دوجوم  راـخب  میـشکب ، سفن  میریگب  ناـمناهد  ولج  ار  کـنیع  هشیـش  رگا  اـما  تسا . رتهریت 
لیاضف ساسارب  دوشیم  هدیسرپ  اهناسنا  زا  تمایق  رد  هک  یتالاؤس  تسا . فافش  کنیع  هشیش  هک  ارچ  دوشیم ؛ ردک  هشیش  دنیـشنیم و 

. تسا رـسیم  ناگمه  يارب  اهنآ  ندروآ  تسد  هب  یباستکا و  لیاضف ، تاماقم و  نیا  ماـمت  هتبلا ، دـناهدروآ . تسد  هب  هک  تسا  یتاـماقم  و 
دروم رد  ناراگن  خـیرات  دـبای . تسد  رتالاب  جرادـم  هب  درب و  ـالاب  ار  دوخ  جـیردت  هب  دـناوتیم  دراد ، رارق  نییاـپ  یلیخ  بتارم  رد  هک  نآ 

تیبلها وزج  هک  نآ  ات  تفر  الاب  جیردت  هب  هندرگرـس  دزد  نیا  تسا . هدوب  هندرگرـس  دزد  مالـسا ، زا  لبق  هک  دناهتـشون ، رذوبا  ترـضح 
زا وت  رذوبا ، يا  193 ؛]  ] تیبلا لها  انم  تنأ  کنا  رذابا  ای  : » دومرف وا  دروم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دش و  مالـسلامهیلع 

تیاور نیا  رد  تسا . هدش  رارکت  رذابا » ای   » ظفل راب  هاجنپ  دص و  زا  شیب  نآ  رد  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  هلمج  نیا  یتسه .» تیبلها  ام 
. دناهدرک حرـش  ار  تیاور  نیا  زا  يرادقم  یـسلجم  همالع  موحرم  دراد . دوجو  قالخا  نید و  عورف  نید ، لوصا  دروم  رد  یناوارف  بلاطم 

یلع ترضح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زج  هب  یسک  دجسم  رد  مدید  متفر و  دجـسم  هب  يزور  دیامرفیم : رذوبا  ترـضح 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دییامرف ، تحیـصن  ارم  هللا ، لوسر  ای  مدرک : ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تسین . مالـسلاهیلع 

رذوبا هک  تسین  انعم  نیا  هب  ربمایپ  شیامرف  یتسه .» تیبلها  ام  زا  وت  رذوبا  يا  : » دـندومرف نانخـس  نیا  نیب  رد  دـندومرف و  یحیاـصن  ملس 
: دوش هتفگ  دنراد ، تسود  رایسب  ار  رگیدمه  دراد و  يدایز  یتسود  تقافر و  هداوناخ  کی  اب  هک  یـسک  هب  دینک  ضرف  تسا . موصعم  مه 

بـسانت رگیدـکی  اب  ام  حور  هک  تسا  انعم  نیا  هب  نخـس  نیا  هکلب  یتسه . ام  لیماف  وزج  وت  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  ياـنعم  ییاـم . زا  وت 
. دراد رذوبا  يارب  يدنلب  رایـسب  ماقم  زا  ناشن  اما  درادن ، تمـصع  هب  یطبر  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  نیا  دراد .

راک نیا  دروآ . نابز  رب  ياهلمج  نینچ  وا  دروم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دور  ـالاب  ردـق  نآ  ناـسنا  دوشیم  يرآ ،
هحفص 140] . ] تفای تسد  ماقم  نیا  هب  ناوتیم  جیردت  هب  تسا و  یندش 

اهناسنا رد  اضر  بتارم 
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رد روضح  يارب  اهنآ  زا  مادک  ره  تسا  نکمم  دننیـشنب ، ياهرفـس  رـس  رب  دنورب و  ینامهم  هب  رگیدمه  قافتا  هب  هداوناخ  کی  ياضعا  رگا 
ياهزمشوخ راهان  ینیریش و  تبرش و  هک  تسا  هدمآ  ینامهم  هب  ور  نیا  زا  رتکچوک  دنزرف  دنشاب . هتـشاد  یـصاخ  يهزیگنا  ینامهم  نیا 

هب طقف  تایونعم  زا  لـفط  نیا  دـننام  زین  اـهناسنا  زا  یلیخ  دـنروآیم . راـهان  ینیریـش و  عقوم  هچ  هک  تسا  رکف  نیا  رد  هتـسویپ  دروخب و 
هب تسا و  ياهبترم  دوخ  هبون  هب  مه  نیا  هتبلا ، دـنوشیم . یـضار  دـنبای  تسد  تایونعم  يویند  دـیاوف  هب  یتقو  دـننآ و  يدام  دـیاوف  لابند 

ینامهم هب  دنیبب  اجنآ  ار  سک  نالف  هک  نیا  دیما  هب  رتگرزب  ردارب  دـشاب . یقلت  رخآ  هلپ  دـیابن  اما  تسا ، لوبق  دروم  یقرت  لوا  هلپ  ناونع 
. دریذپیمن هدنیآ  ینامهم  يارب  ار  وا  توعد  زین  هناخ  بحاص  دیاین ، ینامهم  هب  رگا  دـنادیم  هک  هدـمآ  ور  نیا  زا  هداوناخ  ردام  دـیآیم ،
وا زا  دناوتب  هدنیآ  رد  ات  دوش  انـشآ  تسا  هدش  رـضاح  ینامهم  رد  هک  رادـلوپ  نالف  اب  تسا  نآ  لابند  هب  ینامهم  نیا  رد  زین  هداوناخ  ردـپ 

ینامهم نآ  رد  دراد ، تسود  ار  نمؤم  توعد  تباجا  ادخ  نوچ  هک  دوش  ادیپ  هداوناخ  نیب  زا  مه  رفن  کی  تسا  نکمم  دـهاوخب . کمک 
تلیضف دراد . توافت  يرگید  اب  یسک  ره  ماقم  فده و  اما  دناهدرب ، هدافتسا  ینامهم  نیا  زا  هداوناخ  نیا  ياضعا  مامت  دشاب . هدش  رـضاح 

. دراد يونعم  تلاح  نیا  زا  ياهرهب  دوخ ، هبترم  كرد و  روخارف  هب  سک  ره  دراد و  نوگانوگ  بتارم  اهناسنا  نایم  رد  زین  اضر 

یهلا هاگداد  رد  هبساحم 

ناـشن ار  بلق  تکرح  نیرتکـچوک  هک  بلق  راون  هاگتـسد  دـننام  تسرد  دـیآیم ، باـسح  هب  زین  [ 194 « ] ةرذ لاـقثم   » یهلا هاگتـسد  رد 
مک و یپ  رد  اهراب  اهراب و  تسا  نکمم  ندرک  تبحص  لاح  رد  تسا . رتقیقد  زین  بلق  راون  هاگتسد  زا  یتح  یهلا  لدع  هاگتسد  دهدیم .
رد هکلب  نتفگ ، هحفـص 141 ]  ] نخـس ماگنه  رد  اهنت  هن  دورب . نییاپ  الاب و  تیاضر  شجنـس  هاگتـسد  رگناشن  تیاضر ، نازیم  ندش  دایز 
هب نتفر  زا  ناشیا  یلو  دورب ، ترایز  هب  دنتـساوخ  یملاع  زا  تسا . رارقرب  نوناق  نیا  هلماعم  و  زامن ، ترایز ، ندرک ، رکف  دـننام  عقاوم  مامت 

همانترایز مهاوخب  رگا  تسا . ریـس  ممکـش  ماهدروخ و  راهان  هزات  نوچ  دوب : هتفگ  دـندوب  هدـش  ایوج  هک  ار  تلع  درک . يراددوخ  ترایز 
یلاح هچ  اب  دیاب  هک  تسا  هدرک  كرد  اقآ  نیا  تسین . بسانم  ترایز  يارب  تلاح  نیا  مشکب و  سفن  کی  هملک  ره  زا  دعب  دـیاب  مناوخب 

یناسک دروم  رد  دنزادرپب . ترایز  تدابع و  هب  دیاب  یتلاح  هچ  اب  هک  دننکیمن  كرد  مه  رمع  رخآ  ات  مدرم  زا  يرایـسب  اما  تفر . ترایز 
، يرآ دنزادرپیم . یلامعا  نینچ  هب  دننکیمن و  انتعا  یلو  دنهاگآ  هلئـسم  نیا  زا  دارفا  یخرب  تاقوا  یهاگ  اما  تسین ، یفرح  دنرـصاق  هک 

هدمآ تایاور  رد  دـسریم . لاقثم  اهدرایلیم  هب  دوشیم و  عمج  تمایق  رد  هک  تسا  دایز  رایـسب  ام  لامعا  يالهبال  رد  اه ، هرذ » لاقثم   » نیا
شیور رگا  اما  دنکیم ، لابقا  وا  هب  زین  ادخ  دشاب  هتشاد  هجوت  ادخ  هب  شبلق  هک  ینامز  ات  تسا ، زامن  ندناوخ  لاح  رد  هک  یصخش  تسا :

تمحر و دنکیم و  لابقا  وا  هب  هرابود  ادخ  دروآ  يور  ادخ  هب  مود  راب  رگا  دنادرگیم . رب  وا  زا  ار  شیور  مه  ادخ  دنادرگرب ، ادـخ  زا  ار 
وا هب  اددـجم  ادـخ  درک ، ور  ادـخ  يوس  هب  اددـجم  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  هجوت  راب  راهچ  اـت  رگا  دـنادرگیم و  وا  بیـصن  ار  دوخ  ضیف 
راب لهچ  زامن  رد  دتفایم  قافتا  یهاگ  تقو  نآ  دنکیمن . هجوت  وا  هب  رگید  ادخ  دـنادرگرب ، ار  شیور  هک  مراهچ  راب  اما  دـنکیم . هجوت 

دنکن ادـخ  دـشابن . يرگید  ياج  شرکف  زامن  لوا  زا  رگا  هتبلا ، تسا . يرگید  ياهاج  لوغـشم  شرکف  دوشیم و  یهجوتیب  راچد  ناسنا 
ماگنه یظفل  هوجو  هب  نتخادرپ  مالک و  يرنه  ياـقلا  تسا . هدوب  نینچ  وا  ندـناوخ  سرد  زاـمن و  هک  دوش  هجوتم  تماـیق  زور  ناـسنا  هک 

لوق هب  تسا و  يزاس  ناسنا  همدقم  ریثأت ، هک  ارچ  تسا ؛ بجاو  مه  یهاگ  تسا و  ياهدیدنـسپ  راک  رایـسب  يراذگ ، ریثأت  يارب  ینارنخس 
هک تسا  موسرم  ربنم  لها  نیب  رد  دـنکیم ؟ ریـس  اجک  نارنخـس  رکف  نهذ و  دـید  دـیاب  لاح  نیع  رد  اما  تسا . دوجو  همدـقم  ریثأـت  اـملع 

ربکت و ایر و  تسا . هابتـشا  اعقاو  فرح  نیا  دـشابن . ریگمـشچ  یلیخ  هک  درک  مامت  هتـسکش  اـپ  تسد و  ار  شربنم  سک  نـالف  دـنیوگیم :
نیموصعم و راتفگ  رد  لمأت  هحفـص 142 ]  ] اب ناوتیم  ار  راک  نیا  كالم  تسا . تسردان  مه  راک  نیا  اما  تسین ، بوخ  یظفل  يرگهولج 

نیرتابیز هب  ار  دوخ  مالک  هک  دید  دیهاوخ  دوش ، تقد  مالـسلامهیلع  نیموصعم  زغم  رپ  زغن و  تانایب  رد  رگا  دروآ  تسد  هب  نید  نایاوشیپ 
نایب هویـش  نیرت  هنادنمرنه  ظافلا و  نیرتابیز  اب  ار  نآ  دـنروآ ، نابز  رب  یمالک  دناهتـساوخیم  یتقو  نید  نایاوشیپ  دـندرکیم . نایب  لکش 
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تاکن دـندناوخ  دجـسم  رد  هک  ياهبطخ  رد  تمظع ، لالج و  همه  نآ  اب  تمـصع و  ماقم  نآ  اـب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دـندرکیم .
سلجم راضح  زا  يرایسب  كرد  زا  سلجم  نآ  رد  ترـضح  نآ  شیامرف  دندومرف . نایب  يزغن  ابیز و  اسر و  تارابع  اب  ار  یقیقد  فیرظ و 

ماـقم رد  دوب . یفطاـع  یملع و  ترـضح  نآ  ثحب  تشاذـگ . رثا  ناـشیاهلد  نهآ  رد  داـتفا و  رثؤم  ترـضح  نآ  مرگ  سفن  دوـب . رتـالاب 
اهنآ و  يروآعمج ، دنراذگ  ریثأت  هک  ار  یبلاطم  دیاب  درک . نایب  نیتم  ابیز و  ار  مالک  دوشیم  هک  ییاج  ات  درک  یعس  دیاب  اهناسنا  تیاده 

. تسا يراذگ  ریثأت  ربنم  زا  فده  هک  ارچ  دومن ؛ نایب  ظافلا  زا  ییابیز  هماج  رد  ار 

اضر ماقم  ارهز و  ترضح 

ناسنا تسا . اضر  ینابز  رهاظم  اههناشن و  زا  ادـخ  زا  ندرکن  هلگ  نابز و  اب  رکـش  دراد ، ییاههناشن  رهاظ  رد  یلو  تسا  ینورد  يرما  اضر 
رباص ناسنا  درخیم . ناج  هب  ار  ترجه  نامرح و  سبح و  ملظ و  تسا و  میلست  یهلا  ریدقت  لباقم  رد  زین  یلمع  رظن  زا  ریدقت ، هب  یـضار 

رابدرب دیآیم  وا  رس  رب  ادخ  بناج  زا  هک  یبیاصم  رد  دراد و  لماک  تیاضر  یهلا  ریدقت  زا  اما  تسین ، یـضار  شدوخ  سفن  زا  یـضار  و 
رد نخس  هنیس  کی  هک  تسا  یلصفم  خیرات  دوخ  و  بیش ، زارف و  تالکشم و  زا  رپ  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  یگدنز  تسا . دونـشخ  و 

. دوب هدنام  یقاب  ترضح  نآ  ندب  رب  زور  لهچ  ات  هنیس  يدوبک  تحارج و  رثا  دندرکن ...! هک  اههچ  ترضح  نآ  نانمـشد  تسا . هتفهن  نآ 
دوجو دنوادخ  زا  تیاکش  هملک  کی  یتح  دندنار  نابز  رب  اهزور  نیا  رد  ترـضح  نآ  هک  ینانخـس  نیب  رد  تالکـشم ، همه  نیا  مغر  هب 
ناشیا تسا . نانم  دنوادخ  دمح  نیشتآ  هبطخ  نآ  رـسارس  دروآ . نابز  هب  ياهلگ  دهاوخب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  راوگرزب  نآ  ماقم  درادن .

شومارف هحفص 143 ]  ] ار يادخ  ساپـس  دمح و  اما  دندومرف ، جاجتحا  راصنا  رجاهم و  ياهنز  رب  دندرک  مامت  رمع  رکبوبا و  رب  ار  تجح 
دای زا  ار  دـنوادخ  يانث  دـمح و  يراتفرگ  ماگنه  هب  ناناملـسم ، يا  هک  دـننامهفب  ام  هب  دنتـساوخیم  راک  نیا  اب  ترـضح  اـیوگ  دـندرکن ؛

بـضغیل یلاعت  كرابت و  هللا  نا  ۀـمطاف  ای  : » دـندومرف هک  هدـش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  يرتاوتم  تاـیاور  دـیربن .
زین دوشیم .» یـضار  وت  تیاضر  اب  و  كانبـضغ ، وت  بضغ  اب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  همطاـف ، يا  195 ؛]  ] كاضرل یضری  کبـضغل و 

، دشاب یـضار  وا  زا  همطاف  مرتخد  سک  ره  هک  نادـب  یلع ، ای  196 ؛]  ] ۀمطاف یتنبا  هنع  تیـضر  نمع  ضار  ینا  یلع  ای  ملعا  و  دـندومرف ؛:
ناوارف مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالک  رد  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  مایـضار .» وا  زا  زین  نم 

دوخ تیاضر  ادخ  یلو  دنشاب . یـضار  ادخ  تاردقم  هب  دیاب  ناگمه  هک  تسا  نیا  دوشیم  تفایرد  تایاور  نیا  زا  هک  یمهم  هتکن  تسا .
لاعتم يادخ  تسا و  ادخ  ياضر  مزالم  شیاضر  هک  تسا  ارهز  ترضح  طقف  تسا . هدز  دنویپ  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تیاضر  هب  ار 

. تسا هدمآ  [ 197 « ] ءاروحلا ۀیـسنالا   » ریبعت مالـسلااهیلع  ارهز  دروم  رد  طقف  دوشیم . نیگمـشخ  وا  مشخ  هب  و  دونـشخ ، وا  يدونـشخ  هب 
ارهز ترـضح  هدرک و  اهناسنا  لاـح  لـماش  ار  دوخ  لـضف  دـنوادخ  دـیامرفیم  تیاور  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 

وا هب  تبـسن  دنریگب و  دای  مالـسلااهیلع  ارهز  زا  نارگید  هتـساوخ  ادخ  اما  دنتـسین ، یناهج  نیا  ناشیا  تسا . هدروآ  ایند  هب  ار  مالـسلااهیلع 
دنوادخ فرط  زا  بلس ، باجیا و  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  لوق  لعف و  تسا . هدیرفآ  ار  ناشیا  اذل  دنـشاب و  هتـشاد  یلوت  و  تبحم ،

زا یکی  هب  و  مکانمشخ » امـش  رب  نم  دیدرک و  كانبـضغ  ارم  امـش  : » دندومرف رفن  ود  نآ  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تسا . هدش  اضما 
؟ دشاب یـضار  مه  ادخ  هک  تسا  یـضار  ایآ  هن ؟ ای  تسا  یـضار  ام  زا  ترـضح  ایآ  منکیم .» نیرفن  ار  وت  زامن  ره  رد  نم  : » دندومرف اهنآ 
، میناوخب هملک  هحفـص 144 ]  ] هب هملک  ار  ناـشیا  هبطخ  رگا  یـضاران ؟ يزیچ  هچ  زا  دنتـسه و  یـضار  يزیچ  هـچ  زا  ترـضح  دـید  دـیاب 

هداد رارق  هدنب  ياضر  رد  ار  دوخ  ياضر  دوشیمن ، سایق  قولخم  اب  تسا و  قلاخ  هک  ییادخ  دنتسین . یضار  يزیچ  هچ  زا  دیمهف  میهاوخ 
، دناهتفای تسد  نآ  هب  کئالم  ءایبنا و  هک  تسا  تمـصع  نامه  نیا  تسا . مالـسلااهیلع  همطاف  ياضر  مزالم  نورقم و  ادـخ  ياضر  تسا .
. دوشیم یضار  زین  ادخ  دنوش ، یضار  هک  ره  زا  یهلا  يایبنا  هک  هدماین  یتیاور  هیآ و  چیه  تسین . هجرد  هبترم و  نیا  رد  اهنآ  تمصع  اما 
هب مالسلاهیلع  نسح  ماما  ترضح  تخومآ . مالـسلااهیلع  ارهز  زا  دیاب  ار  هدیقع  قالخا  ود ، نیا  زا  رتالاب  و  يدابع ، قالخا  یلمع ، قالخا 
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دنکیمن ییاعد  دنکن ، یلاؤس  هاگ  چیه  دشاب و  یـضار  دـنوادخ  زا  لد  رد  یـسک  رگا  منکیم  تنامـض  نم  : » دـندومرف رفعج  نب  هللادـبع 
تسد هب  اما  تسه ، زین  يداع  ياهناسنا  يارب  هکلب  تسین ، مالـسلامهیلع  نیموصعم  صوصخم  زایتما  نیا  ددرگ .» باجتـسم  هک  نآ  رگم 

، نیا زا  رتالاب  یلو  ددرگ ، باجتسم  شیاعد  هک  دشاب  دنوادخ  زا  تیاضر  یپ  رد  ور  نآ  زا  یسک  تسا  نکمم  تسا . لکـشم  نآ  ندروآ 
رد یهلا  تامعن  راثآ و  يردـق  هب  دـشاب  یـضار  ادـخ  زا  هک  یـسک  تسا . رتـالاب  زیچ  همه  زا  هللا  نع  ياـضر  تسا . هللا  نع  ياـضر  ماـقم 

يراب زا  شیاهتساوخرد  هک  دـسرب  ياهلحرم  هب  دـهاوخن و  يزیچ  دـنکن و  یلاؤس  ادـخ  زا  تقو  چـیه  اسب  هچ  هک  دـنیبیم  دوخ  فارطا 
رتخد ناشرـسمه ، هارمه  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  هدش  لقن  دنکن . ییایند  تساوخرد  دشاب و  ترخآ  دروم  رد  همه  یلاعت ،

هب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  موس  زور  دندروخیمن . يزیچ  دندیـشخبیم و  ار  دوخ  ياذغ  هک  دوب  زور  هس  ادـخ ، لوسر  یمارگ 
ربمایپ دناهدروخن .» يزیچ  هناخ  نیا  لها  تسا  زور  هس  هللا ، لوسر  ای  : » دندومرف مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دـندروآ . فیرـشت  اهنآ  لزنم 

ار نآ  اما  دنتـشاد ، اذغ  ناراوگرزب  نیا  تسا . هدروخن  يزیچ  هک  تسا  زور  هس  زین  تردپ  مرتخد ، دومرف : زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
راطفا ماگنه  هب  دریگب ، هزور  يرحـس  ندروخ  نودب  ار  ناضمر  كرابم  هام  زا  زور  کی  يرادهزور  رگا  دـندرکیم . راثیا  دندیـشخبیم و 
راطفا يرحـس و  نودـب  زور  هس  رگا  لاح  منک . راطفا  لوا  هک  نآ  رگم  مروآ ، ياـج  هب  بلق  روضح  اـب  ار  مزاـمن  مناوتیمن  نم  دـیوگیم 

: دندومرف هحفـص 145 ]  ] دندروآ و ياج  هب  زامن  تعکر  ود  دنتفر و  هاگ  هدجـس  هب  ادخ  لوسر  یمارگ  تخد  دوشیم ؟ هچ  دریگب ، هزور 
ادخ ناگدنب  نیرتهب  دش . هداتـسرف  اذغ  ناشیارب  دنوادخ  بناج  زا  هاگ  نآ  میرادن .» ییاذغ  ام  هدمآ و  ام  ینامهم  هب  وت  ربمایپ  ایادـخ ، راب  »

، هتبلا دادیم . اهنآ  هب  دـنوادخ  دنتـساوخیم ، رگا  هک  یتروص  رد  دنتـساوخن ، دـنوادخ  زا  يزیچ  اما  دـندرک  لمحت  ار  یگنـسرگ  زور  هس 
نیا تسا  موصعم  تلزنم  دح و  زا  رتنییاپ  ییاهناحتما  نینچ  دنک . ناحتما  یگنسرگ  اب  ار  ناراوگرزب  نیا  هک  تسا  هتساوخن  مه  دنوادخ 

اهبنارگ سب  ياهبترم  اضر  دنزاس . شیوخ  يوگلا  ار  اهنآ  دـنیامن و  ادـتقا  ناراوگرزب  نیا  هب  اهناسنا  هک  تسا  نآ  يارب  کچوک  ناحتما 
راک هب  دـشاب  ایند  لها  رگا  دروخیم و  شترخآ  درد  هب  دـشاب  ترخآ  لها  رگا  هک  ارچ  دـشاب ؛ نآ  بسک  لابند  هب  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا 

یتمیق هب  شزرا  رپ  یعاتم  نتخورف  نازرا  ایند ، لیـصحت  يارب  اضر  بسک  دـنچ  ره  دوشیم . شدـیاع  يرایـسب  دـئاوف  دـیآیم و  شیاـیند 
نآ لثم  ای  دـنزادرپب  نان  صرق  کی  لـباقم  رد  ناـموت  اـهنویلیم  یطحق ، رد  هن  ناـن و  روفو  ناـمز  رد  هک  نآ  دـننام  تسرد  تسا . زیچاـن 

هحفص 147] . ] درپسیم شتآ  ياههلعش  هب  ار  یناوارف  ياهسانکسا  روامس  بآ  ندروآ  شوج  هب  يارب  هک  صخش 

تیقفوم هار  اهنت  تعاطا ،

هراشا

اودهتجاف هل ، مهتعاط  الا  مهلک  هقلخ  نم  کلذ  نود  نم  لسرم و ال  یبن  برقم و ال  کلم  هقلخ  نم  دحأ  نیب  هللا و  نیب  سیل  هنأ  اوملعا  و 
هتـشرف هچ  شناگدنب -  زا  کی  چیه  ادخ و  نایم  هک  دـینادب  198 ؛]  ] هللااب الا  ةوق  اقح و ال  اقح  نینمؤم  اونوکت  نا  مکرـس  نا  هللا  ۀـعاط  یف 
یقیقح یقیقح  نمؤم  هک  دـیراد  تسود  یتسار  هب  رگا  سپ  تسین . تعاـطا  زج  يزیچ  رتورف -  ياهدـنب  اـی  لـسرم  یبـن  اـی  دـشاب ، برقم 

شیامرف زا  شخب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسین . ادخ  ددم  هب  زج  ییورین  چـیه  هک ] دـینادب   ] دیـشوکب و ادـخ  تعاطا  رد  دیـشاب ،
یبن و کلم و  میب  هار  نیا  رد  تسا و  دـنوادخ  تعاط  مه  نآ  درادـن . دوجو  رتشیب  هار  کـی  وا  ناگدـنب  دـنوادخ و  نیب  دـیامرفیم ، دوخ 

هرکن قوف  ترابع  رد  دحأ » . » تسین یقرف  بساک  ای  دشاب  داتسا  ظعاو ، ای  دشاب  دیلقت  عجرم  لهاج ، ای  دشاب  ملاع  يرگید ، يهدیرفآ  چیه 
یهار ادخ  اب  طابترا  يارب  همه  همه و  درادن ، دوجو  ییانثتسا  ینعی  دوشیم ؛ هدافتسا  سیل »  » هملک زا  زین  یفن  يانعم  تسا . یفن  قایـس  رد 

هک لاح  تسا . ادـخ  زا  تعاـطا  اـهنآ  هار  ندومیپ  هک  تسا  ور  نیا  زا  زین  ناـماما  ربماـیپ و  زا  تعاـطا  يوریپ و  یتح  دـنرادن . تعاـط  زج 
یلاعت يراب  زا  تعاـطا  زج  هب  یهار  یقیقح  نمؤم  دـیریگ . هحفـص 148 ]  ] راک هب  ار  دوخ  شالت  مامت  هار  نیا  رد  تسا  هار  اـهنت  تعاـطا 
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تسا و هتفرگ  همشچرس  دنوادخ  زا  هک  نآ  رگم  درادن ، دوجو  ییورین  تردق و  چیه  هللااب .» الا  ةوق  ال  : » دنیامرفیم ترضح  سپـس  درادن .
تردق یهلا  کمک  نودب  تسا و  لاعتم  يادخ  تناعتـسا  اب  ناشـشوک  شالت و  زین  دننکیم  شـشوک  دنوادخ  تعاطا  هار  رد  هک  یناسک 

یشان موصعم  ماما  میب  سرت و  دندیـسرتیم . ترخآ  زا  دنتـشاد ، هک  یقدص  تعاط و  همه  نآ  اب  ایلوا  ایبنا و  دنرادن . ار  یلمع  نینچ  ماجنا 
. تسا تعاطا  ادخ  اب  طابترا  هار  اهنت  دنادیم  هک  تسا  نیا  زا 

تدابع تعاط و 

تعاط و يارب  يرتشیب  تبغر  قوش و  هک  تسه  يریباعت  تایاور  رد  دـنراد و  يرترب  رگید  ياههام  رب  ناـضمر  نابعـش و  بجر ، ياـههام 
رگید هام  هن  ات  نآ  رثا  هک  درک  تیوقت  يونعم  ظاحل  زا  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  ناوتیم  اههام  نیا  رد  دروآیم  دوجو  هب  اههام  نیا  رد  تدابع 
ناسنا هب  یگرزب  هبرض  اههام  نیا  رد  یلهاک  دومن و  هریخذ  ورین  ناکما  ردق  هب  لاس  هیقب  يارب  هام  هس  نیا  رد  ناوتیم  دنامب . ياج  رب  لاس 

ار دوخ  سفن  رد  199 ؛]  ] اباب حتفی  ناطیـشلا ال  ناف  کباب  قلغأ  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  هدـش  لقن  یتیاور  راحب  یفاک و  رد  دز . دـهاوخ 
رگا اما  دوشیمن ، دراو  هتـسب  رد  زا  دزد  و  نامیا -  دزد  هتبلا ، تسا -  دزد  کـی  ناطیـش  دـیاشگیمن .» ار  ياهتـسب  رد  ناطیـش  اریز  دـنبب ؛

تـسا زاب  نآ  رد  هک  ياهناـخ  هب  دزد  دورو  تروص  رد  دوشیم و  دراو  دزد  تشاذـگ  زاـب  ار  رد  درک و  تلفغ  هناـخ  رد  نتـسب  زا  یـسک 
مهارف ار  دزد  دورو  بابسا  هک  تسا  هناخبحاص  اما  تسین ، ریصقتیب  مه  دزد  هتبلا  دنک . تمالم  ار  شدوخ  زج  هب  یـسک  دیابن  هناخبحاص 

هس نیا  رد  تسا . مالسلامهیلع  تیبلها  بان  میلاعت  رگید  دنمـشزرا و  شرافـس  نیا  ققحت  يارب  یبسانم  تصرف  هام  هس  نیا  تسا . هتخاس 
تقو هب  تسا و  حودـمم  لاس  مایا  همه  رد  تدابع  تعاط و  تسا . ایهم  لاس  رگید  ماـیا  زا  رتشیب  يزاـسدوخ  تداـبع و  يارب  تصرف  هاـم 

شورف دـیرخ و  بسک و  هب  لاس  لوط  رد  بساک  تسا . رتغاد  تداـبع  رازاـب  اـههام  هحفـص 149 ]  ] نیا رد  اما  درادن ، صاصتخا  یـصاخ 
رازاب امرـس  لصف  ناتـسمز و  رد  دربیم . يرتشیب  دوس  تسا ، رتغاد  شورف  دـیرخ و  رازاب  هک  اههام  مایا و  زا  یـضعب  رد  اما  دراد ، لاغتـشا 
بجر هام  هس  دنراد . یلصف  مادک  ره  رگید  سانجا  روط  نیمه  دراد و  قنور  یناتسبات  ياهسنج  رازاب  ناتسبات  رد  و  یناتـسمز ، ياهسابل 

رب اههام  نیا  زا  کی  مادک  هک  نیا  ناضمر و  بجر و  هام  تلیضف  رگید  ياهباتک  راحب و  رد  تسا . تدابع  لصف  زین  ناضمر  نابعش و  و 
اب بجر  هاـم  هدـش  هداد  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  هک  یتیاور  رد  تسا . هدـش  یـسررب  دراد  يرتشیب  تلیـضف  يرگید 

دراو لاس  ياههام  رگید  هب  تبـسن  ناضمر  هام  ندوب  لضفا  رب  ینبم  تیاور  [ 200  ] نیدنچ رگید  فرط  زا  هدش و  یفرعم  هام  نیرتتلیـضف 
ناسنا تسا . اههام  نیا  رد  تصرف  ندرمـش  تمینغ  مهم  تسین . مهم  تسا  لضفا  اههام  نیا  زا  کی  مادک  هک  ثحب  نیا  لصا  تسا . هدـش 

. تسین یناسآ  راک  نیا  دیامن و  تعاطا  هدامآ  شیپ  زا  شیب  ار  دوخ  ییالط ، تصرف  نیا  رد  اههام و  نیا  رد  دیاب 

منهج ات  تقافر 

ات نم  دندوب : هدومرف  وا  خساپ  رد  ناشیا  تشاد . یلوقعم  ریغ  تساوخرد  ناشیا  زا  یصخش  هک  تسا  هدش  لقن  عجارم  زا  یکی  تالاح  رد 
هب وت  اب  تقافر  يهطـساو  هب  مهاوخیمن  هک  نیا  زا  هیانک  متـسین ! تسود  امـش  اب  منهج  لخاد  رد  رگید  اما  متـسه ، قیفر  امـش  اب  منهج  رد 
هب ردق  نآ  تدابع  ندادن  ماجنا  يارب  یهاگ  دـیامن . تیادـه  منهج  لخاد  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  يارب  ناطیـش  شالت  مامت  مورب . منهج 

تاهورکم تابحتـسم و  لوغـشم  ناـنچ  ار  وا  زین  یهاـگ  دوشیم و  رازیب  ندرک  تداـبع  زا  هللااـب ، ذاـیعلا  ناـسنا  هک  دروآیم  راـشف  ناـسنا 
وا زا  هچ  ره  سک  ره  هک  دـننکیم  لقن  املع  زا  یکی  تالاح  رد  دوشیم . منهج  هب  یهتنم  هار  ود  ره  و  دـنام ، زاب  تابجاو  زا  هک  دـنکیم 
نآ هب  هک  يراک  نداد  ماجنا  هب  ار  وا  تسناوتیمن  سک  چـیه  لاـح  نیع  رد  یلو  تفگیمن ، هن »  » تقو چـیه  دادیم و  ماـجنا  تساوخیم 

ات دوب  بظاوم  دـیاب  دنـشاب . هنوگ  نیا  دـننک  یعـس  دـیاب  زین  نارگید  تسا و  وگلا  کی  نیا  دزاـس . روبجم  تشادـن  هحفص 150 ]  ] داقتعا
یـشزرا چـیه  منهج ، هب  نتفر  لباقم  رد  ایند  مامت  تیکلام  نوچ  دوشن ؛ منهج  یهار  ناسنا  دوشن و  هلماعم  تشهب  اب  ایند  ییاـقآ  تساـیر و 
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. درادن

دنلب تمه 

تمدخ رد  هک  تسا  لاس  ياهلاس  هللا ، لوسر  نبای  درک : ضرع  دیسر و  ناشیا  تمدخ  يزور  مالسلامهیلع  نیموصعم  باحـصا  زا  یکی 
هچ منک  رکف  ات  موریم  درک : ضرع  هاوخب . یتجاح  ام  زا  درادـن ، یبیع  دومرف  ترـضح  ماهتـساوخن . امـش  زا  يزیچ  نونکات  متـسه و  امش 

میارب ار  تشهب  مهاوخیم  امـش  زا  نم  هللا ، لوسر  نبای  درک : ضرع  دیـسر و  ترـضح  نآ  تمدخ  یتدم  زا  سپ  مهاوخب . امـش  زا  يزیچ 
تجاح رگا  دـندومرف : سپـس  منکیم . تنامـض  تیارب  ار  تشهب  نم  دـندومرف : دـعب  دـندرک و  لمأت  يرادـقم  ترـضح  دـینک . تناـمض 

نآ ماجنارس  مهاوخب ، لوپ  امش  زا  رگا  مدید  مدرک . رکف  رایـسب  ماهتـساوخ  دروم  رد  نم  هللا ، لوسر  نبای  درک : ضرع  وگب . يراد  يرگید 
ار ترخآ  هک  متفرگ  میمـصت  نیاربانب ، تسا . گرم  همه  ماجنارـس  مهاوخب ، رمع  لوط  رگا  مریمیم . مراذـگیم و  ياج  رب  ایند  نیا  رد  ار 

. مهاوخب امش  زا 

باوج رد  لمأت 

يارب يدایز  تالامتحا  دـهدیم ، جرخ  هب  لمأت  نارگید  لاؤس  هب  نداد  باوج  يارب  یموصعم  نآ  رد  هک  دنـسریم  یتیاور  هب  اـملع  یتقو 
یصاخ لیلد  گنرد  توکس و  نیا  سپ  دراد . هطاحا  لئاسم  مامت  رب  دنادیم و  ار  زیچ  همه  ماما  هک  تسین  یکش  دننکیم . نایب  لمأت  نیا 

؟ دیهدیم خساپ  گنرد  نودـب  دنـسرپیم ، امـش  زا  هچ  ره  هک  تسا  هنوگچ  دیـسرپ : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا  یـصخش  تسا . هتـشاد 
خساپ يارب  يرادقم  ارچ  دندومرف : ترضح  ات . جنپ  داد : باوج  اروف  تسا ؟ ات  دنچ  نم  تسد  ناتشگنا  دندیسرپ : صخش  نآ  زا  ترـضح 
دادعت دننام  تسرد  نم  يارب  لئاسم  همه  دندومرف : ترـضح  تسا . حـضاو  رایـسب  خـساپ  نانمؤمریما ، ای  درک : ضرع  يدرکن ؟ رکف  نداد 

لمأت يرادـقم  ناـشیا  دندیـسرپ . یلاؤس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  يزور  هحفص 151 ] . ] تسا نشور  تسد  ناتـشگنا 
ار درم  نیا  لاؤس  خساپ  رگم  هللا ، لوسر  ای  دندیـسرپ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـنداد  باوج  لاؤس  نآ  هب  سپـس  و  دـندرک .

. تسا نینچ  تمکح  همزال  دندومرف : ادخ  لوسر  دیدرک ؟ لمأت  دیدادن و  باوج  اروف  ارچ  دیتسنادیمن ؟

باوج هنوگ  ود  لاؤس و  کی 

هجرد نیا  هب  ات  دناهدرک  لمحت  ار  یناوارف  ياهراشف  دناهدید و  يرایسب  ياهنیرمت  دناهدش . قلخ  اهناسنا  زا  لبق  مالـسلامهیلع ، نیموصعم 
هب سک  ره  اب  دنراد و  ددعتم  ياهفیلکت  هکلب  دنشاب . هتشاد  فیلکت  کی  طقف  هک  دنتـسین  هام  دیـشروخ و  دننام  اهنآ  دناهدیـسر . ماقم  و 

ۀیواعم يزور  دندوب . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نارای  زا  ود  ره  رباج  نب  لیعامـسا  رامع و  نب  ۀیواعم  دـننکیم . راتفر  شدوخ  لاح  روخارف 
زا دـعب  یناوتیم . يرآ ، دـنداد : خـساپ  ماما  میامن ؟ اضق  بش  رد  ار  زور  زامن  مناوتیم  ایآ  هللا ، لوسر  نبای  دیـسرپ : ترـضح  زا  رامع  نب 

نبای درک : ضرع  یناوتیمن . دنداد : خساپ  ماما  دیـسرپ . ترـضح  زا  ار  لاؤس  نامه  دیـسر و  ترـضح  تمدـخ  رباج  نب  لیعامـسا  یتدـم 
؛] 201  ] قیطت تنأ ال  قیطی و  كاذ  نا  : » دندومرف ترـضح  دیداد ؟ یفنم  باوج  نم  هب  تبثم و  خـساپ  رامع  نب  ۀـیواعم  هب  ارچ  هللا ، لوسر 

«. یناوتیمن وت  اما  دناوتیم ، وا 

تبیغ رصع  ياهيراوشد 

هطاحا بیغ  ملاع  رب  هک  دندوب  ینایامنهار  اهنآ  هک  ارچ  دشیم ؛ لح  ناشیارب  لئاسم  دندیسریم  مالـسلامهیلع  همئا  تمدخ  هب  هک  یناسک 
رگا تسا . يرگید  روط  عضو  مالـسلاهیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  اـما  دـندرکیم . صخـشم  ینـشور  هب  ار  هدـننک  هعجارم  فیلکت  دنتـشاد و 
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هک یماکحا  نیا  ایآ  هک  دسرپب  مولعلارحب  دیـس  ای  يراصنا و  خیـش  رهاوج ، بحاص  نوچمه  هحفص 152 ]  ] دیلقت گرزب  عجارم  زا  یـسک 
. تسا ادخ  مکح  میاهتفگ  هچنآ  هک  میدقتعم  میاهداد و  صیخـشت  هنوگ  نیا  ام  هن ، داد : دـنهاوخ  خـساپ  تسا ؟ ادـخ  مکح  دـیاهتفگ  امش 
زج هب  یهار  دیروذعم و  دوب  یعقاو  ماکحا  فلاخم  رگا  اما  بوخ ، رایسب  هک  دمآرد  عقاو  اب  قباطم  دیدرک و  لمع  ماکحا  نیا  هب  امش  رگا 
هب دـیاب  سپ  میرادـن . نآ  رد  یتلاـخد  اـم  تسا و  یهلا  ریدـقت  هلئـسم  نیا  تسا . یگرزب  تبیـصم  نیب  رد  ماـما  نادـقف  درادـن . دوجو  نیا 

دـندمآیم و تابتع  البرک و  هب  شیپ ) لاس  لهچ   ) اهتقو نآ  هک  دوب  بوخ  ياهيربنم  زا  یناـسارخ  ققحم  موحرم  مینک . لـمع  فیلکت 
تبیغ نامز  رد  هک  نیا  زا  دندومرف  دنتفر و  ربنم  هیمیمص  هسردم  رد  یبش  مدربیم . هرهب  ناشیا  ياهربنم  زا  یهاگ  مه  نم  دنتفریم و  ربنم 

دیناوتیمن دوخ  ینید  تالکشم  لح  يارب  نامز  نیا  رد  دیاهداد . تسد  زا  ار  یگرزب  رایـسب  تمعن  هچرگ  دیروخن ، فسأت  یلیخ  دیتسه ،
قباطم مینکیم  طابنتـسا  هک  یماکحا  مینادیمن  ام  تفگ : دنهاوخ  زین  اهنآ  دیـسرپب . دیلقت  عجارم  زا  دـیاب  دـینک و  هعجارم  موصعم  ماما  هب 

راک دـیدرکیم ، یهاتوک  تابجاو  يادا  رد  دـیدوب و  موصعم  ناـمز  رد  رگا  اـما  میهدیم . ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  طـقف  و  هن ، اـی  تسا  عقاو 
تبیغ نامز  رد  هک  یسک  زا  تسا  رتدب  رایسب  ناشعضو  دندرکن  هدافتـسا  اما  دندوب  موصعم  نامز  رد  هک  یناسک  دشیم . رتلکـشم  رایـسب 

. تسا هدش  بکترم  یهانگ  هدرک و  یگدنز 

ماما یبن و  ادخ و  تفرعم 

رد دروآ . تسد  هب  هدـش  هک  مه  ترایز  اعد و  اب  دـنچ  ره  ار  نآ  دـیاب  تسا و  ادـخ  زا  يوریپ  مزاول  هلمج  زا  ماما  یبن و  ادـخ و  تخاـنش 
زا روظنم  ۀنـسلا . ۀباصا  زین  و  ماما ، یبن و  تفرعم  ادخ ، تفرعم  تسا : زیچ  هس  دنوادخ  تعاط  مزاول  هک  تسا  هدمآ  یثیدـح  ياههعومجم 

امیپاوه نف  دـننامه  تسا  ینف  یحالطـصا  نافرع  یحالطـصا . نافرع  هن  تسا ، هدـش  دراو  تایاور  رد  هک  تسا  ینافرع  ناـفرع ، تفرعم و 
هحفص 153] . ] تسا مدرم  هب  تمدخ  یعون  دنکیمن و  هدرکن و  رود  میقتسم  هار  زا  ار  یـسک  يزاس  امیپاوه  نف  هک  توافت  نیا  اب  يزاس ،

مالسلامهیلع تیبلها  زا  ادج  يزیچ  ساسا  زا  نوچ  یحالطصا  نافرع  اما  دزاسیمن . رود  دنوادخ  زا  ار  ناسنا  تقو  چیه  مدرم  هب  تمدخ 
نارگید دوخ و  تاداقتعا  حیحـصت  تفرعم و  نامه  تسا ، هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  یناـفرع  تسا . هتخاـس  هارمگ  ار  مدرم  زا  يرایـسب  هدوب 

هدامآ ار  ناسنا  هدـش  دراو  ناضمر  نابعـش و  بجر ، ياههام  رد  هک  ییاهاعد  تسا . اهتدابع  نیرتمهم  زا  لـمع  تسرد و  داـقتعا  تسا .
و ماکان ، دیآرد  وت  ریغ  رب  هک  یسک  202 ؛]  ] کل الا  نوضرعتملا  رسخ  كریغ و  یلع  نودفاولا  باخ  : » دیامنیم تعاط  ضئارف و  هب  لمع 

داقتعا حیحصت  يارب  دنک . حیحـصت  ار  دوخ  تاداقتعا  ات  دزاسیم  هدامآ  ار  ناسنا  بلاطم ، نیا  تسا .» راکنایز  دنک  ور  وت  ریغ  هب  هک  نآ 
يادـف ار  ضئارف  تابجاو و  دـیابن  ناسنا  دـنک . يزاسزاب  ار  دوخ  تاداقتعا  ات  دـننکیم  يراـی  ار  ناـسنا  اـهاعد  نیا  تسا و  مزـال  کـمک 

رگا 203 ؛]  ] ضئارفلاـب ترـضأ  اذا  لـفاونلاب  ۀـبرق  ـال  : » دـیامرفیم هغالبلاجـهن  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دـنک . لـفاون  تابحتــسم و 
ضئارفلاـب لـفاونلا  ترـضأ  اذا  : » تسا هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  دوـشیمن .» ادـخ  هب  برقت  ثعاـب  دـناسر ، ناـیز  تاـبجاو  هب  تابحتـسم 

تاـبجاو و تاـیاور ، تاداـقتعا ، مظعا  تمـسق  دـینک .» اـهر  ار  تابحتـسم  دـناسر ، ناـیز  تاـبجاو  هب  تابحتـسم  رگا  204 ؛]  ] اهوضفراف
بـش زامن  لاس  اهنویلیم  یـسوط  خیـش  رگا  تسا . هدیـسر  اـم  تسد  هب  ینیلک  خیـش  و  یـسوط ، خیـش  قودـص ، خیـش  قیرط  زا  تاـمرحم 
زامن تلیضف  رد  مرامشب . مک  ار  بش  زامن  باوث  مهاوخیمن  دربیمن . باوث  هدرب ، باوث  رجا و  باتک  نتشون  اب  هک  هزادنا  نیا  دناوخیم ،

هچ دنادیمن  سک  چـیه  205 ؛]  ] نیعأ ةرق  نم  مهل  یفخأ  اـم  سفن  ملعت  ـالف  : » دـیامرفیم نآرق  رد  لاـعتم  يادـخ  هـک  سب  نـیمه  بـش 
نیا قیرط  زا  نآ  ماکحا  هدمع  بش  زامن  نیمه  دوخ  تسا .» هدش  هتخودنا  نانآ  يارب  تسا  ناگدید  شخبینـشور  هک  یمهم  ياهشاداپ 

هحفص 154] . ] تسا هدیسر  ام  تسد  هب  راوگرزب  هس 

لامعا يدوبان 
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الثم دـنکیمن ؛ هدـهاشم  شیوخ  لامعا  همان  رد  هداد ، ماجنا  ایند  رد  ناـسنا  هک  یلاـمعا  زا  يرایـسب  تماـیق  زور  تسا : هدـمآ  تاـیاور  رد 
هک دـباییم  رد  ینامز  ار  بلطم  نیا  و  هدـشن ، تبث  شلاـمعا  هماـن  رد  هدروآ  اـج  هب  هک  ياهزور  زاـمن و  اـی  هتخادرپ  هک  یـسمخ  دـنیبیم 

مزاول رگید  اذغ و  هک  ارچ  دربب ؛ دوخ  اب  لوپ  طقف  ترفاسم  رد  دریگب  میمصت  یصخش  دینک  روصت  دراد . لامعا  نیا  هب  ار  جایتحا  نیرتشیب 
هن رگید  يوس  زا  تسا ؛ هدرک  مگ  ای  هدرواین  ار  شیاهلوپ  دوشیم  هجوتم  دسریم  دـصقم  هب  یتقو  اما  درک ، هیهت  لوپ  اب  دوشیم  ار  رفس 

ددرگرب و بقع  هب  یمک  ناسنا  تسا  بوخ  هچ  دـنکیم ؟ ادـیپ  یلاـح  هچ  يرفاـسم  نینچ  تسا . دـلب  ار  ییاـج  هن  دسانـشیم و  ار  یـسک 
خیـش موحرم  دیامن . ینیبزاب  ار  هلدا  تسا  دـهتجم  رگا  دـنیبب و  ار  هیلمع  هلاسر  تسا  دـلقم  رگا  دریگب . دای  ون  زا  ار  دوخ  تابجاو  لامعا و 
جرخ هب  لمأت  تقد و  رگا  دشاب . هلدا ] ینیبزاب  شهوژپ و  نودب  ینعی   ] هنیـس هب  هنیـس  ملع  ملاع ، ملع  دنکن  دـندومرفیم : یمق  میحرلادـبع 

؛] 206  ] نوربدـتی الفأ  : » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  اهراب  دراد . دوجو  نامیاههتخومآ  رد  يدایز  تاهابتـشا  هک  دوش  مولعم  اسب  هچ  میهد 
، فورعم هب  رما  زج  ياهفیظو  نامناگتسب  هداوناخ و  ياهاطخ  ربارب  رد  هک  مینکیم  نامگ  ام  زا  يرایسب  لاثم  يارب  دننکیمن »؟ هشیدنا  ایآ 
؛] 207  ] ةراجحلا سانلا و  اهدوقو  اران  مکیلهأ  مکـسفنأ و  اوق  : » دـیامرفیم لاعتم  يادـخ  هک  نآ  لاح  میرادـن ؛ یناـبز ، تروص  هب  مه  نآ 
هب رما  دیاب  هک  تسا  هدمآ  نآرق  نوگانوگ  ياهاج  رد  دینک .» ظفح  تسا  اهگنس  مدرم و  نآ  تخوس  هک  یشتآ  زا  ار  ناتناسک  ناتدوخ و 
هب رما  هتفگن  دنتسه ، ناسنا  لفکت  تحت  هک  یناسک  هرابرد  نآرق  تسا . یفاک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فرص  ایآ  اما  درک ، فورعم 
هب رما  اـب  هحفـص 155 ]  ] فدـه نیا  زا  یتمـسق  دـنوش . بوخ  اـهنیا  هک  دـینک  يراـک  اوق ؛» : » هدومرف هکلب  دـینک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و 

يوگلا لمع  اب  دـنک و  لمع  ناسنا  دوخ  دـیاب  دوشیم . نیمأت  ندرک  لمع  اب  رگید  تمـسق  اما  دـیآیم ، تسد  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
دح رد  دـنوادخ  هک  تسین  یکـش  دـنریگیم . دای  وا  زا  ار  ییوگتـسار  زین  هناخ  لها  دـیوگن  غورد  ناـسنا  دوخ  رگا  دـشاب . اـهرتکچوک 

هدرک اطع  ناسنا  هب  زین  ار  ندرک  شـشوک  تردـق  فرط  نآ  زا  اما  دزاـس ، رود  منهج  شتآ  زا  ار  دوخ  اـت  دراد  عقوت  وا  زا  ناـسنا  تردـق 
ینکیم ررض  زورما  هک  ینادیم  ایآ  دنسرپب : بساک  کی  زا  تقو  لوا  حبص ، رگا  دریگب . دای  اهبساک  زا  ار  راک  تشپ  دیاب  نمؤم  تسا .

بـسک لاـبند  هب  ارچ  تسه  ررـض  لاـمتحا  هک  لاـح  دنـسرپب : رگا  منک . ررـض  تسا  نـکمم  مـنادیمن . هـن  دـیوگیم : يربیم ؟ دوـس  اـی 
هدرک هعجارم  نم  دوخ  هب  یناسک  اهراب  منکیم . دوس  رگید  زور  منکیم و  ررـض  زور  کی  تسین ، نیا  زج  ياهراچ  دـیوگیم : يوریم ؟

نکمم میهدـب . سمخ  میهاوخیم  میاهدرک و  یبوخ  دوس  لاسما  اـما  میدوب ، هدربن  دوس  یلاـس  تشه  ـالثم  میتسه و  بساـک  دـناهتفگ : و 
لیدبت لمع  هب  اهنتفگ  نیا  يزور  هک  نیا  دـیما  هب  دـیاب  اما  دـنیبن ، دوخ  دـنزرف  رد  يرثا  نتفگ  راب  هد  نتفگ و  راب  کی  اب  یـصخش  تسا 

رگم تسین  یماع  چـیه  صخ ؛ دـق  الا و  ماع  نم  ام   » هک نیا  رب  ینبم  تسه  یفورعم  ریبعت  هزوح  ياهباتک  رد  دـهد . همادا  نانچ  مه  دوش 
دوجو ییاهماع  هک  ارچ  تسا ؛ هدروخ  صیـصخت  زین  ماع  نیا  دوخ  هک  تسا  هدمآ  [ 208  ] ملاعم باتک  رد  دشاب .» هتشاد  ییانثتـسا  هک  نآ 

صیـصخت هک  تسا  یماع  نیا  تسا .» اناوت  زیچ  همه  رب  ادخ  و  209 ؛]  ] ریدق ءیش  لک  یلع  هللا  نا  : » لثم دناهدروخن ؛ صیـصخت  هک  دراد 
. دشاب نوریب  وا  تردق  هریاد  زا  هک  تسین  يزیچ  دراد و  تردق  تادوجوم  همه  رب  دنوادخ  تسا . زیچ  همه  قوفام  یهلا  تردق  هدروخن و 

تادوجوم رتشیب ، دیکأت  يارب  همادا  رد  دعب  و  درادن ، تعاط  تدابع و  زج  هب  یهار  سک  چیه  دنیامرفیم : ترـضح  هلاسر  زا  هرقف  نیا  رد 
یتامومع هحفـص 156 ]  ] هتـسد نآ  زا  زین  ماما  شیاـمرف  نیا  دناهتـسناد . ماـع  مکح  نیا  لومـشم  زین  ار  یلو  یبن و  نوچمه  ياهبترم  ـالا  و 

. تسا هدروخن  صیصخت  هک  تسا 

تعاط ماقم  ششوک و 

رد زاین  دروم  لئاسم  مامت  هتبلا ، دـناوخب . ار  هیلمع  هلاـسر  دـیاب  تسین  دـهتجم  هک  نآ  تسا . مزـال  شـشوک  وج و  تسج و  تعاـط ، يارب 
دای دیـسرپ و  ار  لئاسم  لیبق  نیا  دیاب  تسین  هیلمع  ياههلاسر  رد  هک  دراد  دوجو  التبا  دروم  هلئـسم  نارازه  تسا . هدماین  هیلمع  ياههلاسر 

يورخا رفیک  نایز و  دشاب  رصقم  لئاسم  يریگدای  رد  صخش  رگا  دنوشیمن . فشک  ناسنا  يارب  دوخ  يدوخ  هب  لئاسم  نیا  اریز  تفرگ ؛
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، دهد ماجنا  ياهلماعم  ای  دورب  رفـس  هب  دهاوخیم  هک  یـسک  دش . دهاوخ  ینامیـشپ  ترـسح و  راچد  دشاب  رـصاق  رگا  هدیرخ و  ناج  هب  ار 
دهاوخیم هک  تسا  نآ  اهندیـسرپ  نیا  زا  فدـه  دریگب . دای  دـنادیمن  هک  ییاهزیچ  ات  دـسرپیم  نآ  نیا و  زا  تسین  هربخ  شدوخ  نوچ 

. میزومایب ار  دوخ  زاین  دروم  لئاسم  دیاب  يورخا  ررض  زا  يریگولج  يارب  تسین و  نوریب  هدعاق  نیا  زا  زین  یعرش  لئاسم  دوشن . ررضتم 

نامیا هناشن  طایتحا ،

ات دناوخیم  زور  رد  راب  ود  ار  شیاهزامن  تسا و  ینمؤم  بوخ و  رایسب  ناسنا  صخش  نالف  هک  دندرک  ضرع  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب 
ود زین  ار  شلاوما  تاکز  ایآ  210 ؛]  ] نیترم اهیطعیف  ةاکزلا  یف  کشی  له  : » دندومرف ترضح  دشاب . هتـشاد  ییاهیتساک  شیاهزامن  ادابم 
دـص ای  هاجنپ  تیاهن  رد  شـسمخ  دوبن و  رادـلوپ  هتبلا ، دادیم . هبترم  دـنچ  ار  شلام  سمخ  هک  دوب  البرک  رد  یـصخش  دـهدیم »؟ هبترم 

ار دوخ  لاوما  سمخ  هرابود  و  هن ، ای  تسا  هدرک  باسح  ار  زیچ  نالف  اـیآ  هک  درکیم  کـش  دادیم ، سمخ  هک  راـب  کـی  دـشیم . سلف 
هحفص 157] . ] درکیم باسح 

« هوجرا نم  ای   » ياعد

حبـص رد  ار  اعد  نیا  تسا  هدمآ  تیاور  رد  دوش . هدناوخ  زامن  ره  زا  دعب  ریخ » لکل  هوجرأ  نم  ای   » ياعد بجر  هام  رد  هک  تسا  فورعم 
هک نم »  » نیا هک  دشیدنیب  دـناوخب و  لمأت  اب  ار  اعد  نیا  راب  کی  زورهنابـش  رد  ناسنا  تسا  بوخ  [ 211  ] دیناوخب اهزامن  زا  دـعب  ماش و  و 

دیاب تسا ، نارگید  هب  نامدیما  رگا  نارگید ؟ لایع و  لها و  لوپ و  داتسا و  هب  ای  تسا  ادخ  هب  ام  دیما  یتسار  هب  ایآ  تسیک ؟ هدمآ  اعد  رد 
ینیع بجاو  هیکزت  و  هیکزت ، دوجو  همدـقم  اعد  نیا  رد  لمأت  مییامن . نارگید  هب  دـیما  نیزگیاج  ار  ادـخ  هب  دـیما  مینک و  حالـصا  ار  دوخ 

. تسا بحتسم  يداع  لاح  رد  اعد  نیا  ندناوخ  هک  دنچ  ره  تسا ،

ناطیش ياهگنرین 

. تسا رگید  راک  نارازه  نداد  ماجنا  مزلتـسم  راک ، نیا  ندروآ  اج  هب  اما  دـیورن ، منهج  هک  دـینک  يراک  هک  تسا  هتفگ  هملک  کـی  نآرق 
فرط هب  ار  وا  دزادنایم و  یمدآ  ندرگ  رب  ناطیش  هک  یمکحم  ياهریجنز  ینهآ و  ياهبالق  تسا ؛ یناطیش  ياههلت  زا  رپ  ناسنا  فارطا 

، ناطیش ناسنا 25  بلق  رد  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  دراد . دوجو  يرایسب  نیطایش  اهناسنا  زا  کی  ره  فارطا  رد  دنکیم . تیاده  منهج 
اطع يرتشیب  يورین  ناسنا  هب  میکح  يادخ  دننکیم . لمع  ناسنا  زا  رتعیرس  رایسب  نیطایش  نیا  دراد . دوجو  هتشرف  زین 25  اهنآ  رانک  رد  و 

اهناسنا اما  دـننکیمن ، فرـص  یتقو  اهراک  نیا  تباب  دـنرادن و  كاروخ  باوخ و  اهنآ  دـشاب . هتـشاد  ار  اـهنآ  اـب  هلباـقم  ناوت  اـت  هدومرف 
شزومآ جاتحم  اهگنرین  تخانش  ناطیش و  اب  هزرابم  رد  ناسنا  یلو  دنراد  صصخت  دوخ  راک  رد  نیطایش  دنراد . يددعتم  ياهيراتفرگ 

زا یصالخ  دنراد . راک  رفن  کی  اب  طقف  نیطایش  اما  دنشاب ، هتشاد  راک  رـس و  رفن  اهدص  اب  زور  یط  رد  اسب  هچ  اهناسنا  تسا . يروآدای  و 
مهرثکأ : » تسا هدمآ  اهراب  اهراب و  میرک  نآرق  رد  هحفص 158 ] . ] تسا ییاسرفتقاط  لکشم و  رایسب  راک  فاصوا  نیا  اب  ناطیـش  تسد 

یهاگ تسا ، سانخلا  ساوسو  ناطیـش  دـننادیمن .» نانآ  رتشیب  213 ؛]  ] نوملعی مهرثکأ ال  «، » دنـشیدنایمن ناـنآ  رتشیب  212 ؛]  ] نولقعی ال 
دوب و هتـسشن  ضوح  بل  هک  مدـید  ار  یـسک  مدوخ  مشچ  اب  نم  دـنک . داجیا  ههبـش  کش و  وا  يارب  ات  دزادـنایم  ناسنا  لد  رد  ار  یبلطم 
. دوب ساوسو  راچد  یلو  دیوشب ، ار  دوخ  تسد  تساوخیم  ادخ  هدـنب  دروآیم . نوریب  دربیم و  بآ  لخاد  ار  شتـسد  راب  داتفه  زا  شیب 

تـسا یمنهج  ریجنز  نامه  نیا  دنکیم و  تیاده  ار  وا  ناطیـش  عقاو  رد  اما  تسا ، لامعا  رد  تقد  يراک  نینچ  درکیم  رکف  صخـش  نیا 
هدش راوس  اهنآ  رب  ناطیـش  عقاو  رد  اما  دننکیم  تدابع  دنرادنپیم  هک  يدارفا  نینچ  هرابرد  میرک  نآرق  دزادنایم . اهناسنا  ندرگ  رب  هک 

ار ناـنآ  نینچمه  دـنهدیم .» ماـجنا  بوخ  راـک  هک  دـنرادنپیم  دوخ  و  214 ؛]  ] اعنـص نونـسحی  مهنأ  نوبـسحی  مه  و  : » دـیامرفیم تسا ،
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فلا اب  رگا  دیآیم و  مال  فلا و  اب  ای  و  نع »  » اب ای  نم »  » اب ای  لیـضفتلا  لعفا  تسا . هدناوخ  مدرم » نیرتراکنایز  215 ؛]  ] المعأ نیرسخألا  »
لاثما اهناسنا و  نیمه  نیب  رد  نیرـسخا » . » تسا هدمآ  مال  فلا و  اب  نیرـسخا »  » هیآ نیا  رد  دراد . يرتشیب  لومـش  تیمومع و  دیایب  مال  و 
تشپ لاس  هس  تسیب و  دنتسشن و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربنم  ياپ  لاس  هس  تسیب و  هک  دندوب  یسک  دنتـسه . امـش  نم و 

مالسلاهیلع نانمؤمریما  مچرپ  ریز  لمج  گنج  نیفص و  گنج  رد  رمش  دندش . نیرـساخ  زا  ماجنارـس  اما  دندناوخ ، زامن  ترـضح  نآ  رس 
؟ دش هچ  شتبقاع  اما  دیگنجیم ،

تربع تلفغ و 

نازیم هب  هتـسب  زین  ملع  لها  ام  دنـشاب . هتـشاد  نارگید  هب  تبـسن  يرتدب  عضو  یخرب  اسب  هچ  دـنکیم و  قرف  بتارم  زین  نیرـسخا  نایم  رد 
ناشعـضو زور  دـنچ  ات  دـننیبب  ياهدرم  رگا  يداـع  ياـهناسنا  میرگنب . دوخ  نوماریپ  هب  تربع  مشچ  هب  دـیاب  مینارـسخ و  راـچد  ناـمتلفغ 

یبجاو راک  هک  ارچ  دوشن ، تناها  اهروشهدرم  هب  هتبلا ، تسا . يداع  شیارب  هدرک و  تداـع  روشهدرم  اـما  دوشیم ، هحفص 159 ]  ] لوحتم
اهندینـش اهنتفگ و  نیا  اما  دنونـشب ، هظعوم  دنیوگب و  هظعوم  دـناهدرک  تداع  زین  اهناسنا  دـننکیم . لمع  فیلکت  هب  دـنهدیم و  ماجنا 

ناسنا دیابن  تسا ، اهترایز  اهاعد و  نیمه  هیکزت  ساسا  درادن . شلاح  هب  يریثأت  هدرم  ندید  هک  يروشهدرم  دـننام  درادـن . يریثأت  چـیه 
اریخ یتریرس  لعجا  و  « ؛ تسا هدمآ  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  ياهترایز  زا  یکی  رد  دنک . لمأت  اهنآ  رد  دیاب  هکلب  دوش ، در  دناوخب و  طقف 

نآ زا  رتهب  نم  نطاب  دراد  غارس  نم  زا  یبوخ  کی  رهاظ  رد  یسک  رگا  هک   ) هد رارق  مراکشآ  زا  رتهب  ارم  ناهن  ایادخ ، 216 ؛]  ] یتینالع نم 
هدـش هک  مه  راب  کی  یتح  رمع  لوط  رد  ناسنا  تسا  بوخ  هچ  و  تسا ، هدـمآ  اهترایز  نیا  رد  ییاـهرهوگ  هچ  هک  یتسار  هب  دـشاب .»)

هحفص 161] . ] دراد ییوب  یلگ  ره  هک  ارچ  دناوخب ؛ ار  اهاعد  نیا  مامت 

نید رد  میلست 

هراشا

ینعی مالسا  هک  دینادب  و  217 ؛]  ] هل مالسا  الف  ملسی  مل  نم  و  ملسا ، دقف  ملس  نمف  مالسالا ، وه  میلستلا  میلستلا و  وه  مالـسالا  نا  اوملعا  و 
ریمض ندرک  رهاظ  یبدا  رظن  زا  تسین . ناملسم  دشن  میلست  هک  نآ  تسا و  ناملسم  دش  میلست  هک  یسک  سپ  مالسا . ینعی  میلست  میلست و 
هلاسر زا  تمسق  نیا  رد  [ 218  ] دناسریم ار  رصح  تسا  لصف  ریمض  هک  وه » «، » رعاشلا وه  دیز  : » دنتفگ رگا  دراد . رصح  رب  تلالد  لصف 

رد ّنا  ربخ  مسا و  هک  ارچ  دوب ؛ صخشم  انعم  میلـستلا » مالـسالا  نا  : » دندومرفیم رگا  میلـستلا .» وه  مالـسالا  : » دناهدومرف مالـسلاهیلع  ماما 
نتشاد نودب  مالسا  میلاعت  ماکحا و  هب  لمع  ینعی  تسا ؛ هدش  میلست  رد  رصحنم  مالسا  ود ، نیا  نیب  وه  ندروآ  اب  اما  دنربخ . ادتبم و  عقاو 

يارب رارکت  نیا  مالـسالا .» وه  میلـستلا  و  : » دنیامرفیم همادا  رد  تسین . لماک  تسرد و  مالـسا  یمالـسا ، نینچ  و  درادن ، ياهدـیاف  میلـست 
دوب ادخ  یعیرـشت  ینیوکت و  ماکحا  میلـست  سک  ره  تسا . دیکأت  زا  سپ  دـیکأت  تمـسق  نیا  ملـسا » دـقف  ملـس  نمف  . » تسا رتشیب  دـیکأت 

طیارش ازجا و  هکلب  تسین ، لمع  کی  رد  رصحنم  مالسا  تسین . ناملسم  دشن  میلست  هک  نآ  هل ،» مالسا  الف  ملسی  مل  نم  و  . » تسا ناملسم 
هحفـص 162]  ] زیچ همه  اما  تسا ، نکر  مالـسا  رد  زامن  دـنزاسیم . ار  مالـسا  هعومجم  رگیدـمه  اـب  اـهنآ  همه  هک  دراد  يرایـسب  عناوم  و 

يارب امیپاوه  درک . هیبشت  امیپاوه  هب  ار  مالـسا  يهعومجم  ناوتب  دیاش  دنتـسین . مالـسا  يهمه  اما  دـننکر ، جـح  هزور و  روط  نیمه  تسین .
هب تیعضو  نآ  اب  رگا  تشاد و  دهاوخن  زاورپ  تردق  طیارش ، ازجا و  نیا  زا  کی  ره  دوبن  اب  دراد و  یصاخ  يازجا  طیارش و  هب  زاین  زاورپ 

تداهـش هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  اروشاـع  زور  هک  یناـسک  دـنوریم . نیب  زا  نآ  نانیـشنرس  دـیآرد ، زاورپ 
هچ دندیروش ، مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رب  ناورهن  نیفـص و  لمج ، گنج  رد  هک  اهنآ  و  دندوب ، جح  هزور و  زامن و  لها  دندیناسر ،
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مث مهنیب  رجش  امیف  كومکحی  یتح  نونمؤی  کبر ال  الف و  : » هفیرش يهیآ  لیذ  یشایع  دنتخادرپیم . هزور  زامن و  هب  نارگید  زا  شیب  اسب 
وت هک  نآ  رگم  دنروآیمن  نامیا  هک  مسق  تراگدرورپ  هب  تسین ، نینچ  219 ؛]  ] امیلست اوملسی  تیضق و  امم  اجرح  مهسفنأ  یف  اودجی  ال 

«. دنروآ دورف  میلست  رس  الماک  دننکن و  یتحاران  ساسحا  ناشیاهلد  رد  ياهدرک  هک  یمکح  زا  سپـس  دننک ، رواد  دوخ  تافالتخا  رد  ار 
ةاکزلا و اوتآ  ةالـصلا و  اوماقأ  هل و  کیرـش  هدحو ال  هللا  اودبع  اموق  نأ  ول  : » تسا نینچ  هک  تسا  هدرک  لقن  زازخ  بویایبا  زا  ار  یتیاور 

عنص يذلا  فالخ  عنص  الأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هعنص  وأ  هللا  هعنص  ءیـشل  اولاق  مث  ناضمر ، رهـش  اوماص  تیبلا و  اوجح 
تاکز دـنراد و  اپ  هب  زامن  دـننک و  شتـسرپ  ییاـتکی  هب  ار  ادـخ  یموق  رگا  220 ؛]  ] نیکرـشم کلذـب  اوناکل  مهبولق  یف  کلذ  اودـجو  وأ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ای  ادخ و  هک  ییاهراک  زا  یکی  هب  تبـسن  یلو  دنریگب  هزور  ار  ناضمر  هام  دنرآ و  اج  هب  جح  دنزادرپب و 
كرشم دنکرشم .» ضارتعا  نیا  ببس  هب  دشاب  يزیچ  نینچ  ناشلد  رد  ای  هدرک ؟ نینچ  ارچ  دنیوگب : دننک و  ضارتعا  دناهداد  ماجنا  ملس  و 

زا هبترم  کـی  طـقف  داـحلا  رفک و  هکلب  دوشیم ، هدرمـش  تاـساجن  وزج  دراد و  ياهژیو  یهقف  ماـکحا  هک  دوشیمن  هتفگ  دـحلم  هب  طـقف 
دتسرپیم و ار  هناخ  دنزرف و  نز ، لوپ ، سفن ، مان  هب  يرگید  نایادخ  لمع  رد  اما  دراد ، داقتعا  ادخ  یگناگی  هب  هک  یـسک  تسا و  كرش 

اما ماهدیرخ ، سک  نالف  زا  ياهناخ  تفگیم : دوب و  هدمآ  نم  دزن  یصخش  تسا . هتفرگ  رارق  كرـش  زا  ياهبترم  رد  زین  دنکیم ، شیاتس 
. منادیم تفگ : هدوب ؟ بصاغ  هدنشورف  نیا  هک  ینادیم  متفگ : وا  هب  هدرک . رارف  زین  هدنشورف  تسا و  یبصغ  هناخ  نیا  هک  دش  مولعم  دعب 

؟ دوشیم هچ  ماهداد  هک  یلوپ  سپ  تفگیم : بترم  ینادرگرب . یلصا  بحاص  هب  ار  هناخ  دیاب  سپ  هحفص 163 ] : ] متفگ

بدنج نب  ةرمس  یشورف  نید 

یبلاج حالطـصا  ماوع  نیب  رد  دوریم . راـظتنا  شتیعقوم  لاـح و  روخارف  هب  سک  ره  زا  دراد و  یبتارم  میلـست  دـش ، هتفگ  هک  روط  ناـمه 
هک یتمیق  دنشورفیم . ار  دوخ  نید  مدرم  زا  يرایـسب  دراد و  تقیقح  حالطـصا  نیا  درک . یـشورف  نید  ینالف  دنیوگیم : هک  دراد  دوجو 
ای مهرد  دـصراهچ  هب  ار  دوخ  نید  بدـنج  نب  ةرمـس  تسا . فلتخم  ناگدنـشورف ، لاح  بسانت  هب  دنـشورفیم ، ار  دوخ  نید  نآ  اب  مدرم 
ار لوپ  همه  نیا  تسا . بان  يالط  مین  نت و  کی  لداعم  دـشاب  راـنید  رگا  و  ـالط ، مرگولیک  لداعم 150  دـشاب  مهرد  رگا  تخورف . رانید 
ایآ اما  دیرخ . نیمز  غاب و  هناخ و  نآ ، اب  زین  وا  داد و  وا  هب  ار  لوپ  نیا  هیواعم  داد . تبـسن  ربمایپ  هب  هک  تفرگ ، غورد  کی  لباقم  رد  طقف 

. درم زین  هرمـس  دش و  مامت  اهلوپ  دوب  هچ  ره  اما  درک ، یبوخ  یگدنز  اهلوپ  نآ  اب  دـشورفب ؟ ار  دوخ  نید  هک  تشاد  ار  نآ  شزرا  اعقاو 
. دوب دهاوخ  راتفرگ  تمایق  ات  و  هدوب ، راتفرگ  هتشذگ  نرق  نیدنچ  هک  زورما  هب  ات  وا  ندرم  زور  نیلوا  زا 

میلست يراوشد 

میلـست زج  هب  یهار  ددرگ  ایلوا  ایبنا و  نیـشنمه  ایند  نآ  رد  دـهاوخیم  هک  یـسک  تسین . نآ  زج  ياهراچ  اما  تسین ، ياهداس  راک  میلـست 
امش ردپ  تسود  نم  تفگ : باوج  رد  صخش  نآ  دندرکیم . تحیصن  ار  یـسک  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  درادن .
نب یسوم  نیـشنمه  تمایق  زور  لامعا  نیا  اب  ینکیم  لایخ  وت  دنتفگ : وا  خساپ  رد  ماما  دنکیمن . اهر  ارم  امـش  ردپ  مرفعج و  نب  یـسوم 
دینک روـصت  تسا . هدـش  ملظ  رفعج  نب  یـسوم  هب  هک  دـشاب  نینچ  رگا  دراد ؟ ادـخ  هب  برق  عرو و  اوـقت و  هـمه  نآ  هـک  يوـشیم  رفعج 

هک يرگید  صخش  دنکیم . یگدنز  یگتسارآ  تفاظن و  تیاهن  اب  هناخ  نیا  رد  دراد و  یهوکش  اب  زیمت و  رایسب  يهناخ  یمرتحم  صخش 
رگا دربب ؟ هزیکاپ  صخـش  نآ  دزن  ار  هدـیلوژ  نیا  دوشیم  رـضاح  یـسک  ایآ  دـنکیم ، هقـالع  راـهظا  اـقآ  نیا  هب  تسا  یگدولآ  اـپ  اـت  رس 

میلست عیرـشت  نیوکت و  لباقم  رد  دیاب  ناسنا  هحفـص 164 ] . ] دیامن نت  رب  بسانم  سابل  دنک و  زیمت  ار  شدوخ  دیاب  دورب  وا  دزن  دـهاوخب 
سمخ و تخادرپ  مکح  لباقم  رد  دیاب  دراد  لوپ  هک  یسک  اما  تسین ، تاکز  سمخ و  لباقم  رد  میلست  راتفرگ  درادن  لوپ  هک  نآ  دشاب .

تخادرپ ار  تلاوما  سمخ  دندوب : هتفگ  يدنمتورث  هب  تسا . رتلکـشم  میلـست  دشاب  هتـشاد  يرتشیب  لوپ  ردـق  ره  و  دـشاب ، میلـست  تاکز 
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تسا و هنوگ  نیا  داـیز  لوپ  مهدـب ؟ لوپ  دـیاب  ردـقچ  ینادیم  مهدـب  سمخ  مهاوخب  رگا  نم  ییوگیم ؟ هچ  یمهفیم  دوـب : هتفگ  نک ،
دهدن هولج  لالح  ار  مارح  و  مارح ، ار  لالح  هک  تسا  نآ  زین  ینید  عجرم  ملاع و  میلست  تسا . یلکشم  راک  تورث  ماگنه  هب  ندش  میلست 

. دنک نینچ  ایند  ياهتورث  مامت  لباقم  رد  یتح  دشابن  رضاح  و 

ینئاطب یلع  تشذگرس 

مظاک ماما  ندـش  ینادـنز  مایا  رد  دوب . مالـسلاامهیلع  مظاـک  ماـما  قداـص و  ماـما  لـیکو  اوتف و  لـها  نید و  ملاـع  ینئاـطب  هزمح  نب  یلع 
ماما تداهـش  زا  سپ  دش . عمج  وا  دزن  رد  رتش  دنفـسوگ و  يرادقم  نینچ  مه  رانید و  مهرد و  رازه  دنچ  [، 221  ] هیراج یس  مالسلاهیلع ،

درک و در  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تماما  هجیتن  رد  دـنک . مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  میلـست  ار  لاوما  نیا  دـماین  شلد  مالـسلاهیلع  مظاک 
بالک  » ترابع اب  هیفقاو  زا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دندش . فرحنم  رفن  نارازه  وا  راک  نیا  اب  درک و  تسرد  هیفقاو  مان  هب  یبهذم  دوخ  يارب 

. دنکیم رتسجن  ار  گس  اما  دـنکیم ، كاپ  ار  زیچ  همه  ناراب  تسا . هدـش  سیخ  ناراب  ریز  هک  یگـس  ینعی  هدرک ، دای  [ 222 « ] ةروطمم
یمادام تساجن  دنک . سجن  ار  وا  دهد و  ناکت  ار  دوخ  گس  ادابم  ات  درذـگیم  هلجع  اب  دـنک  روبع  سیخ  گس  کی  رانک  زا  هک  یـسک 

رقازعلایبا نبا  دـنکیم . تیارـس  شتـساجن  دـسرب  نآ  هب  تبوطر  ات  اـما  دـنکیمن ، سجن  دـسرب  ساـبل  اـی  ندـب  هب  رگا  تسا  کـشخ  هک 
هجرف یلاعت  هللا  لجع   ) رـصع یلو  ترـضح  دـش و  شزغل  راچد  اج  کی  رد  اما  دوب ، یلاـعت  قح  میلـست  يرایـسب  تدـم  هک  دوب  یـصخش 

زا دیـشاب  رذـح  رب  223 ؛]  ] عنـصتملا یفوـصلا  اورذـحا  : » تسا هدـمآ  ناراذـگتعدب  نیمه  زا  یکی  هراـبرد  درک . تـنعل  ار  وا  فیرـشلا )
تسد عفانم  زا  دیاب  عقاوم  یضعب  هک  تساج  نآ  لکشم  تسا . ناسآ  رایسب  یتخـس  نیع  رد  مالـسا  هحفص 165 ] «. ] راذگتعدب نایفوص 
یضار نکن و  مه  تیاکش  يدش ، میلست  هک  نآ  رب  هوالع  دیوگیم  هکلب  شاب ، میلـست  طقف  هک  دیوگیمن  نآرق  دیدرگ . میلـست  تسش و 

دننکیم دای  مسق  هبترم  هس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مدرکیم . نانچ  نینچ و  ار  سک  نالف  الا  هتـسب و  ار  متـسد  مالـسا  ییوگب  دیابن  شاب .
. دراد ینوگانوگ  بتارم  كرش  هتبلا  تسا . كرشم  ددرگ  جرح  راچد  دوخ  سفن  رد  اما  دشاب ، هتشاد  لمع  یسک  رگا  هک 

هانگ زا  سرت  دهاز و 

رد رگا  دوشیم . زور  رازه  تسیب  دودح  لاس  تصـش  نیا  منکیم . یگدـنز  تسا  لاس  تصـش  نم  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  يزور  يدرمریپ 
مناوتیم ار  کی  مادـک  مهاوخب و  رذـع  ادـخ  زا  کی  مادـک  تباب  هانگ . رازه  تسیب  دوشیم  مشاب  هدـش  بکترم  هانگ  کی  طقف  زور  ره 

اهیلیخ ایند  رد  دومن . میلـست  نیرفآناج  هب  ناج  درک و  هتکـس  یتحاراـن  تدـش  زا  ناـهگان  هک  دوب  روهطوغ  راـکفا  نیا  رد  مهد . باوج 
یگداوناخ فالتخا  ببس  هب  يرگید  دریمیم ، دنکیم و  هتکـس  اهتمیق  نتفر  الاب  نییاپ و  لابند  هب  رهـش  نالف  رد  ینالف  دننکیم : هتکس 

دبلاک زا  شقاتشم  ناج  درواین و  بات  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  نابز  زا  نیقتم  تافص  ندینش  زا  سپ  زین  مامه  دنکیم . هتکس  ثرا  میسقت  ای 
گرم ربخ  ناتـسود  زا  یکی  داد .» ناج  دیـشک و  يداـیرف  ماـمه  224 ؛]  ] اهیف هسفن  تناک  ۀقعـص  ماـمه  قعـصف  . » تفر نوریب  یکاـخ  نت 

لوپ يرادقم  شردپ  تایح  نامز  رد  اقآ  نیا  طقف  چیه ، تفگ : دـش ؟ وا  گرم  تلع  یـضرم  هچ  مدیـسرپ : وا  زا  دروآ . میارب  ار  یـصخش 
ظاحل نم  مهـس  رد  مه  لوپ  نآ  دیاب  ثرالا  مهـس  رب  هوالع  تفگ : رگید  ثراو  هب  ردپ ، توف  زا  سپ  دوب . هدرک  وا  ینوکـسم  هناخ  جرخ 
هتسشن یلدنص  يور  هک  یلاح  رد  دعب  هظحل  دنچ  دش و  هرجاشم  اهنآ  نیب  تفگ  هک  ار  نیا  دوش . مبیصن  نارگید  زا  يرتشیب  مهـس  دوش و 

هحفص 167] . ] درم درک و  ياهلان  دوب 

سفن هب  ناسحا 

هراشا
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اهوبکرت نأ  هللا  یصاعم  مکایا و  و  ناسحالا ، یف  هسفن  یلا  غلبأ  دقف  هللا  عاطأ  نم  هناف  هللا  عطیلف  ناسحالا  یف  هسفن  یلا  غلبی  نأ  هرـس  نم  و 
ۀنجلا مهبر  دنع  ناسحالا  لهألف  ۀلزنم ، ةءاسالا  ناسحالا و  نیب  سیل  هسفن و  یلا  ةءاسالا  یف  غلبأ  دقف  اهبکرف  هللا  یـصاعم  کهتنا  نم  هناف 

اریز دنک ؛ يرادربنامرف  ار  ادخ  دیاب  دسر ، ییاهن  دح  هب  نتـشیوخ  هب  یکین  رد  دراد  شوخ  هک  ره  225 ؛]  ] رانلا مهبر  دنع  ةءاسالا  لهأل  و 
بکترم دردب و  ادخ  ینامرفان  هدرپ  هک  ره  اریز  دینک ؛ ینامرفان  ار  ادخ  ادابم  دیسر . ییاهن  دح  هب  دوخ  هب  یکین  رد  درب  ادخ  نامرف  هک  ره 

يارب و  تشهب ، ادـخ  دزن  ناراکوکین  يارب  تسین  یموس  هاگیاج  يدـب  یکین و  نایم  هدرک و  دوخ  قح  رد  ار  يدـب  تیاهن  دوش ، تیـصعم 
، هفرم یگدـنز  نتـشاد  يارب  لوـپ  ندروآ  تسد  هب  لیـصحت ، تسا . تواـفتم  سفن  هب  ناـسحا  بتارم  تسا . هدـش  ررقم  خزود  ناراکدـب 
ناهد و تشادهب  تیاعر  يرامیب ، همضاه و  ءوس  زا  يریگولج  يارب  ندروخ  هزادنا  هب  اهنآ ، هب  نتشاذگ  مارتحا  مدرم و  اب  يراتفر  شوخ 

شیاسآ ندروآ  تسد  هب  اهنآ  نداد  ماجنا  زا  فدـه  و  سفن ، هب  ناسحا  یگدـنز  لوط  رد  اـهناسنا  ياـهراک  زا  رگید  يرایـسب  نادـند و 
هتـسناد و سفن  هب  ناسحا  نیرتغیلب  نیرتالاب و  ار  دنوادخ  تعاط  شیوخ ، شیامرف  زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  یلو  تسا .

لوعفم تسا  يدعتم  لعف  غلبی » . » تسا هدرمـش  سفن  هب  ملظ  نیرتدیدش  ار  لاعتم  يادخ  هحفص 168 ]  ] ینامرفان ندرک و  هانگ  لباقم ، رد 
يانعم هدـشن و  رکذ  لوعفم  زین  اج  نیا  رد  دـنکیم . مومع  هدافا  قلعتم  فذـح  رگید  يوس  زا  ۀـیلاع .» ۀـجرد  غلبی   » ینعی تسا ؛ ردـقم  نآ 

« هسفن یلا  . » دروآ اج  هب  ار  ادـخ  تعاط  دـهاوخیم  ار  اهنآ  نیرتـالاب  سفن و  هب  ناـسحا  تاـجرد  ماـمت  هک  یـسک  ره  تسا : نینچ  مـالک 
یف هسفن  یلا  غـلبأ  دـقف   » هلمج هسفن .» یلا  ناـسحالا  یف  غـلبی  نأ  : » تسا تروـص  نـیا  هـب  مـالک  ریدـقت  ور  نـیا  زا  و  ناـسحا ، هـب  قـلعتم 

ترـضح دـناسریم . ار  دـیکأت  رارکت  تسا و  مهم  بلطم  هک  ارچ  تسا ؛ یغالب  راب  ياراد  هدـش و  رارکت  راب  ود  ماما  مالک  رد  ناـسحالا »
ندروآ تسد  هب  لباقم  رد  دـشاب ، راوشد  رایـسب  دـنچ  ره  رقف ، جـنر و  رمع  کـی  تسا . سفن  یتحار  هار  نیرتهب  ادـخ  تعاـط  دـیامرفیم 

اهنیا لاثما  هریشع و  دنزرف و  یتمالس و  لوپ و  اب  ایند  رد  سفن  هب  ناسحا  دش  هراشا  هک  روط  نامه  تسین . ياهلئـسم  ترخآ  دیواج  تمعن 
رادروخرب اهزایتما  نیا  زا  دیاب  راچان  هب  دنک ، یگدنز  مارتحا  يدنلبرس و  تزع و  اب  ایند  بوچراچ  رد  دهاوخب  یسک  رگا  دوشیم و  رسیم 

یلو دوشیم . مامت  زیچ  همه  دش  ادج  ندب  زا  حور  هک  نیمه  و  تسا ، هدنز  ناسنا  هک  دنراد  دوجو  یتقو  ات  اهزایتما  نیا  يهمه  اما  دـشاب .
ات تسا  مزال  رکفت  لمأت و  یمک  هتبلا ، تسا . دـنوادخ  تعاط  هار  اـهنت  دـشاب ، هدوسآ  زین  ترخآ  رد  اـیند ، رب  هوـالع  دـهاوخب  ناـسنا  رگا 

ناسنا یلو  دراد ، دوجو  ایند  رد  يرایـسب  عناوم  تینهذ  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـنکیم و  هارمگ  ار  ناسنا  تلفغ  دـسرب . هجیتن  نیا  هب  ناسنا 
 - ترخآ رد  ار  دوخ  شیاسآ  شمارآ و  لئاسو  دنکیم  یعس  يریگهجیتن  نیا  زا  سپ  دیـسر و  دهاوخ  هجیتن  نیا  هب  تروص  ره  رد  لقاع 

جراخ ناسنا  هدهع  زا  نآ  ياهتمعن  ترخآ و  تعـسو  كرد  دزاس . مهارف  تسین -  یندش  هسیاقم  ایند  اب  نآ  ياهباذـع  اهتمعن و  هک 
: تسا هدـمآ  تیاور  رد  مینادیمن . تسیچ ، ترخآ  هک  نیا  اما  تسا ، هروثأم  تایاور  نیمه  هب  رـصحنم  ترخآ ، زا  ام  ياـهیهاگآ  تسا و 
؛ دـنکیمن كرد  ار  نآ  دوشن  هجاوم  ترخآ  اب  اـت  ناـسنا  تسا .» هدرکن  روطخ  يرـشب  رکف  هب  زگره  و  226 ؛]  ] رـشب بلق  یلع  رطخ  «و ال 

تمعن هچ  دنوادخ  هحفـص 169 ]  ] اعقاو دمهفیم  هک  تسا  تقو  نآ  و  دوشیم ، هجاوم  لاح  دـب  ضیرم  کی  اب  هک  یـسک  دـننام  تسرد 
هب تاـقوا  یهاـگ  دروآ . نـهذ  هـب  ار  هـمه  ناوـتیمن  دـیآیمن و  رامـش  هـب  یهلا  ياـهتمعن  تـسا . هداد  وا  هـب  یتمالــس  ماـن  هـب  یگرزب 

ار وا  لاـح  متفر و  یـضیرم  تداـیع  هب  شیپ  یتدـم  میراد . مه  یتمعن  نینچ  میتـسنادیمن  هظحل  نآ  اـت  هک  مینکیم  دروخرب  ییاـهتمعن 
بآ رگا  درادن و  ار  بآ  ندرک  عفد  تردق  نم  ندب  اریز  مشاب ؛ هنـشت  دـیاب  رمع  رخآ  ات  هک  ماهدـش  التبم  یـضرم  هب  : » تفگ مدـش . ایوج 

هدیکـشخ مناهد  هدیبسچ و  ماک  هب  منابز  هشیمه  ور  نیا  زا  منک . جراخ  مندـب  زا  ار  بآ  فلتخم  ياهوراد  اب  دـیاب  دوشیمن و  عفد  مروخب 
نیا دتفایم  قافتا  ام  يارب  هک  يزیچ  تیاهن  تسا . تمعن  کی  بآ  ندروخ  ناکما  هک  دـنکن  روطخ  نهذ  هب  تقو  چـیه  اسب ، هچ  تسا .»!
بآ زور  ره  ربارب  ود  راـطفا  ماـگنه  هـب  بـش  مـینکیم و  لـمحت  ار  یگنـشت  بـش  اـت  میـشاب  هزور  رگا  ناتـسبات  زور  کـی  رد  هـک  تـسا 

ییاـهزیچ هچ  هتـسنادیمن و  ییاـهزیچ  هچ  دوشیم  هجوتم  ناـسنا  هک  ارچ  تسه ، زین  تـالوهجم  بسک  یعون  هب  ملع  بسک  میروـخیم .
ياهتمعن فیلکت  مینکن ، كرد  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  دشاب و  هنوگ  نیا  ییایند  ياهتمعن  كرد  مهف و  هب  تبـسن  ام  لاح  یتقو  دنادیمن .
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. تسا مولعم  يورخا 

لوقعم قیاقح 

يداع شیارب  هک  ارچ  دریگیمن ، تربع  هدرم  ندـید  زا  تقو  چـیه  روشهدرم  دـنلوقعم . هکلب  دنتـسین ، سوسحم  نآ  ياـهتمعن  ترخآ و 
ار اـههدرم  ياـهفرح  اـهروشهدرم  رگا  تسا : هدـمآ  تیاور  رد  دراد . هگن  تلفغ  تداـع و  زا  ار  دوـخ  نـیقلت ، اـب  هـک  نـیا  رگم  دوـشیم ،
ول : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  دروشب . ار  اـههدرم  دـشیمن  رـضاح  سک  چـیه  تشادیم و  رب  ار  اـهنآ  تشحو  دندینـشیم ،

دیدرکیم یباتیب  دیدیدیم ، دناهدید  گرم  زا  سپ  امش  ناگدرم  هچنآ  رگا  227 ؛]  ] متلهو متعزجل و  مکنم  تام  نم  نیاع  دق  ام  متنیاع 
هب ات  اهبش  هک  دـناهدرک  لقن  [ 228  ] یناگیاپلگ نیدلا  لامج  دیـس  موحرم  لاوحا  رد  اذل  هحفص 170 ] «. ] دشیم هریچ  امـش  رب  ساره  و 

. هدیدیم ییاهزیچ  هفشاکم  ملاع  رد  هک  دوب  داتوا  زا  هتسراو و  یناسنا  وا  درکیم . تدابع  ناهفصا  دالوف  تخت  ناتسربق  رد  حبص 

ترسح ترخآ و 

اهدرایلیم دنیبیم  هک  ارچ  دریگیم ؛ ار  شنابیرگ  مئاد  یترـسح  هدـمآ و  شرـس  هب  ییالب  هچ  هک  دوشیم  هجوتم  ترخآ  هب  دورو  اب  ناسنا 
بلطم نیا  مهف  یلو  تسا . هتخودنین  شدوخ  يارب  ياهشوت  چیه  هدادن و  ماجنا  شدوخ  يارب  يراک  چیه  یلو  دنامب ، اج  نآ  رد  دیاب  لاس 

طقف دنهد  ناشن  هچب  کی  هب  هدش  هتشون  نآ  يور  ناموت  اهدرایلیم  هک  ار  گنراگنر  هدش  اضما  ياهکچ  رگا  تسا . لکشم  ایند  نیا  رد 
دنک مگ  یـشزرا  اب  یتمیق و  رهوگ  ياهچب  رگا  دنکیمن . كرد  ار  اهنآ  شزرا  یلو  دیایب  شـشوخ  اهنآ  گنراگنر  شقن  زا  تسا  نکمم 

اب رهوگ  یکدوـک  رد  دـنیوگب  وا  هب  رگا  دـش  گرزب  هک  نآ  زا  سپ  یلو  هتـسنادیمن ، ار  نآ  شزرا  هدوـب و  لـهاج  هک  ارچ  تسا ، رـصاق 
تسکـشیم و متـسد  شاک  يا  دیوگیم : دروخیم و  ترـسح  رمع  رخآ  ات  تسا ، هدرک  مگ  دوب ، ناموت  اهنویلیم  نآ  تمیق  هک  یـشزرا 

يریـصقت هک  منادیم  دـیوگیم : يدـیمهفیمن . يدوـب و  هـچب  یتشادـن  يریـصقت  هـک  وـت  دـنیوگیم  وا  هـب  متـشادیمن ! رب  ار  رهوـگ  نآ 
ردقچ لوپ  یمک  رادقم  ندروآ  تسد  هب  يارب  دنادیم  هدـش و  گرزب  رگید  زورما  اریز  متـشکیم . ار  مدوخ  مدوب  رـصقم  رگا  ماهتـشادن .

اهناسنا منک . ور  ریز و  ار  دوخ  یگدنز  متسناوتیم  نآ  لوپ  اب  متـشاد ، ار  رهوگ  نآ  رگا  دیوگیم  دوخ  اب  دشکب . ترارم  تمحز و  دیاب 
دندرم یتقو  دـنربیم ، رـس  هب  باوخ  رد  مدرم  229 ؛]  ] اوهبتنا اوتام  اذاـف  ماـین  ساـنلا  : » دـنوشیم رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  گرم  زا  سپ  زین 

و هحفـص 171 ]  ] رامـشیب ییاهتمعن  ای  كاندرد  تخـس و  یباذع  دنرادن و  ار  يراک  چیه  تصرف  رگید  زور  نآ  رد  دـنوشیم .» رادـیب 
رد هک  یناسک  ات  دـنکیم ، بلـس  اهنآ  زا  ار  تشهب  لها  كرد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  دـش . دـهاوخ  ناشبیـصن  دـیواج 

، نیاربانب دشابن . یباذع  جنر و  تشهب  رد  دندرگن و  ینامیـشپ  ترـسح و  راچد  دننکن و  كرد  ار  رتالاب  بتارم  دنراد  رارق  رتنییاپ  بتارم 
دیآیم و شدب  يوقم  ذیذل و  رایسب  ياذغ  کی  زا  یصخش  هک  نآ  دننام  تسرد  دنرادن . ار  رتالاب  ماقم  نتشاد  يوزرآ  هاگ  چیه  نایتشهب 

. دنکیمن ار  نآ  نتشاد  يوزرآ  تقو  چیه  دروخیمن و  دنهدب  وا  هب  ناگیار  ار  نآ  رگا  یتح 

حور تذل 

زا يرادروخرب  ماگنه  دراد . صاصتخا  حور  هب  زین  تذـل  دـناشخب و  تذـل  رگید  بوخ  ياهزیچ  یگدوسآ و  داـیز ، لوپ  ذـیذل ، ياذـغ 
اهناسنا لاح  روخارف  هب  زین  ادـخ  تعاـط  هتبلا ، دـنکیم . نیمأـت  ار  حور  تذـل  دـنوادخ  تعاـط  دربیم و  تذـل  هک  تسا  حور  اـهتمعن 

عون کی  ملاس  درف  تسا  توافتم  فلتخم  دارفا  هب  تبسن  زین  تعاط  بتارم  دنتسه ، تاعوضوم  عبات  ماکحا  هک  روط  نامه  تسا . توافتم 
. رگید هنوگ  هب  ریقف  تعاطا  تسا و  ياهنوگ  هب  دنمتورث  تعاطا  يرگید . روط  ضیرم  دنکیم و  تعاط 
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تفرعم تعاط و  زکرم  بلق ،

هینابعـش تاولـص  رد  تسا . بلق  اهنیا  مامت  زکرم  یلو  تاکز و ... جـح ، هزور ، زامن ، دـننام  تسا ، ناـمیا  رهاـظم  ءزج  لاـمعا  زا  يرایـسب 
اما دـنامیم ، هدـنز  ناسنا  دوش  عطق  ناسنا  ياپ  ود  ره  رگا  نک .» داـبآ  دوخ  تعاـط  هب  ارم  بلق  230 ؛]  ] کـتعاطب یبلق  رمعاو   » میناوخیم

تاعاط فراعم و  مامت  لصا  یلو  تسا ، تدابع  هزور ، سمخ ، جح ، دوشیم . مامت  یگدنز  دـنک  ادـیپ  ياهلئـسم  نیرتکچوک  بلق  رگا 
دوش و رادیب  ات  دنکیم  راداو  ار  ناسنا  اهحبـص  هک  تسا  بلق  نیا  دنرما . رهاظ  رگید  لامعا  تسا و  بلق  اهتدابع  همه  هشیر  تسا . بلق 

ناـمه درک . هدافتـسا  نآ  زا  دوشیمن  هک  تسا  هحفـص 172 ]  ] هدیدنگ ياهویم  دننام  دشاب  هتـشادن  تعاط  شبلق  هک  یـسک  دناوخب . زامن 
خوسر ناسنا  لـقع  رد  تعاـط  رگا  و  تسا ، دـنوادخ  تعاـط  سفن ، هب  ناـسحا  هجرد  نیرتـالاب  دـنیامرفیم  ترـضح  دـش  هتفگ  هک  روط 

رد رفـس  يادوس  هک  نآ  دوریم . نآ  لابند  هب  شتردق  يهزادـنا  هب  ناسنا  دـهاوخب  يزیچ  لد  رگا  دوشیم . ناسآ  نآ  نداد  ماجنا  دـیامن ،
مه حبص  دنکیمن . ساسحا  ار  یگتسخ  الصا  دهدیم و  ماجنا  ار  شیاهراک  حبص  هب  ات  بش  دراد  شیپ  رد  هک  يرفس  قوش  زا  دراد ، رس 

رادیب باوخ  زا  رید  حبـص  دشاب  هدیباوخ  ار  بش  مامت  دنچ  ره  دـشاب ، هتـشادن  یقوذ  قوش و  رگا  اما  دوشیم . رادـیب  طاشن  اب  هدـنز و  رس 
. درادن ار  يراک  چیه  هلصوح  دوشیم و 

راثیا ینامسآ و  ياذغ 

يارب يزیچ  اما  دوب ، لوپ  دش . یطحق  ناهفصا  رد  یتدم  دناوخیم . سرد  ناهفصا  رد  ینیوزق ، مظاک  خیـش  مان  هب  دهـشم  ياملع  زا  یکی 
ار يرتش  رهـش  فارطا  رد  دینـش  دنک . ریـس  ار  دوخ  مکـش  نآ  اب  دروآ و  تسد  هب  يزیچ  هک  دوب  نیا  لابند  یتدم  تشادن . دوجو  ندیرخ 

شیابع ریز  ار  تشوگ  یلاحـشوخ  اب  دروایب . دوخ  اب  درخب و  تشوگ  نآ  زا  يرادقم  تسناوت  دـیناسر و  اج  نآ  هب  ار  دوخ  دـناهدرک . رحن 
رانک هک  داتفا  يدرم  هب  شمـشچ  هار  نیب  رد  دروآیم . راـشف  وا  هب  یگنـسرگ  هک  یلاـح  رد  داـتفا ، هار  هب  هسردـم  فرط  هب  درک و  ناـهنپ 

زا خیش  ندید  اب  درم  نآ  دوب . هتشاذگ  وناز  يور  دنتـشادن  شیب  یناج  همین  هک  ار  شیاههچب  رـس  هدرک و  هیکت  يراوید  رب  لاحیب  نابایخ 
رظن رد  ار  ادخ  ینعی  هک  درک  هراشا  نامسآ  هب  دنهدیم . ناج  دنراد  یگنسرگ  زا  ینعی  هک  درک  هراشا  شیاههچب  هب  تساوخ و  کمک  وا 

یقمر رگید  هدش و  درز  اههچب  يور  گنر و  دید  تشگزاب . اهنآ  دزن  تخپ و  تشوگ  يرادقم  تفر و  هسردم  هب  اروف  خیش  شاب . هتـشاد 
ناـشدوخ نوچ  درکیم ؛ اـهنآ  ناـهد  دراو  راـشف  اـب  ار  همقل  درکیم و  زاـب  ار  اـههچب  ناـهد  مه  وا  داد و  درم  نآ  هب  ار  تشوـگ  دـنرادن .

زا داد . اهنآ  هب  مه  ار  تشوگ  هیقب  دندمآ . لاح  هب  دش و  زاب  اههچب  مشچ  يردق  دـعب  هظحل  دـنچ  دـنراذگب . ناهد  رد  همقل  دنتـسناوتیمن 
زا زین  دوخ  هک  یلاـح  رد  درک . رکـش  هحفـص 173 ]  ] ار ادخ  دش و  لاحـشوخ  دـناهدش  لاح  رـس  هتفای و  ياهزات  ناج  اههچب  دـید  هک  نیا 

دروآ و ياهچقب  دیدن ، مه  ادعب  دوب و  هدیدن  ار  وا  زگره  نیا  زا  شیپ  هک  يدرمریپ  ناهگان  تشگرب . هرجح  هب  تشادـن  یقمر  یگنـسرگ 
زا ینعی  درک ؛ نامـسآ  هب  یهاگن  درمریپ  یـسک ؟ هچ  فرط  زا  دیـسرپ : تسا . امـش  لام  هچقب  نیا  تفگ  تشاذـگ و  نیمز  رب  وا  لباقم  رد 

شناتـسود اب  درب و  ار  اهنان  تسه . مرگ  رطعم و  هدز  نغور  ناـن  يدادـعت  نآ  نورد  دـید  درک ، زاـب  ار  هچقب  تفر . و  تسا ، ادـخ  فرط 
رد ار  اهیکین  باوج  ادخ  و  تسین ، نینچ  الومعم  هتبلا  دوب . هدروخن  ياهزمـشوخ  ياذغ  نینچ  تقو  چـیه  رمع  لوط  رد  تفگیم  دروخ .

ندرک یکین  رگید  هک  دسرب  شتسد  هب  ناسنا  یکین  باوج  اروف  رگا  دنوش . ناحتما  دیاب  اهناسنا  هک  ارچ  دهدیمن ؛ گنردیب  ایند و  نیا 
. تسین رنه 

هئاسا ناسحا و 

باکترا تسا ، سفن  هب  ناسحا  هجرد  نیرتالاب  تعاط  هک  روط  ناـمه  هسفن » یلا  ةءاـسالا  یف  غلبأ  دـقف  اـهبکرف  هللا  یـصاعم  کـهتنا  نم  »
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ای سک  ره  درادن . دوجو  یلصاف  دح  زین  ود  نیا  نیب  ۀلزنم .» ةءاسالا  ناسحالا و  نیب  سیل  و  . » تسا سفن  هب  هئاسا  عون  نیرتدب  زین  یصاعم 
هدـشن قلخ  اهناسنا  يارب  یموس  ياج  تسا . هدـیزگرب  ار  یکی  منهج  تشهب و  نایم  زا  و  سفن ، هب  هئاـسا  اـی  تسا  سفن  هب  ناـسحا  لـها 

هحفص 175] [. ] 231  ] تسا

ناهانگ زا  بانتجا 

هراشا

هعفنت نأ  هرـس  نمف  کلذ ، نود  نم  و ال  لـسرم ، یبن  ـال  و  برقم ، کـلم  ـال  ائیـش ، هقلخ  نم  دـحأ  هللا  نم  مکنع  ینغی  سیل  هنأ  اوملعا  و 
هن تسین ، هتخاس  يراک  ادخ  ربارب  رد  امـش  يارب  سک  چیه  زا  هک  دـینادب  232 ؛]  ] هنع یـضری  نأ  هللا  یلا  بلطیلف  هللادنع  نیعفاشلا  ۀعافش 

دیاب دناسرب ، یعفن  وا  هب  نارگتعافش  تعافش  دهاوخیم  هک  یسک  دنتسه . اهنآ  زا  رتنییاپ  هک  یناگدنب  هن  لسرم و  یبن  هن  برقم و  کلم 
ماما روظنم  هک  دهدیم  ناشن  هدش و  رارکت  قلخ »  » هملک ماما ، يهمان  زا  يدـعب  هرقف  اج و  نیا  رد  دـشاب . یـضار  وا  زا  ات  دـهاوخب  ادـخ  زا 

لوسر و ادخ و  زا  تعاطا  رد  رـصحنم  تعاط  ادخ ، لوسر  دنزرف  نخـس  ربانب  تسا . یهلا  تاقولخم  مامت  هکلب  ناسنا ، اهنت  هن  مالـسلاهیلع 
دنوادـخ هچنآ  زا  دـنهدیم و  ماـجنا  دـهاوخیم  ادـخ  هچنآ  دـنهاوخیمن ، ادـخ  ياـضر  زج  هب  يزیچ  اـهنیا  تسا و  مالـسلامهیلع  ناـماما 

سپـس تامرحم و  تابجاو و  هب  ملع  ادـتبا  تعاـط  نداد  ماـجنا  يارب  تسین . يزیچ  نیا  زج  زین  تعاـط  و  دـنیوجیم ، يرود  دـهاوخیمن 
. تسا تعاط  رد  رصحنم  ادخ  تیاضر  تسا و  مزال  اهنآ  هب  لمع 

ناضمر هام  رد  لامعا  نیرتهب 

مدرم يارب  هحفـص 176 ]  ] دـنتفریم و هام  نیا  لابقتـسا  هب  ناضمر ، كرابم  هام  زا  لبق  لاـس  ره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هلـص نید ، ماکحا  باب  رد  يرایـسب  بلاطم  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  نآ  يوار  هک  اههبطخ  نیا  زا  یکی  رد  دـندناوخیم . هبطخ 

ای [ » 233 : ] دنـسرپیم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  رخآ  رد  تسا و  هدـمآ  رگید  لئاسم  محر و 
خساپ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسیچ »؟ هام  نیا  رد  لامعا  نیرتهب  ادخ ، لوسر  يا  رهشلا ؛ اذه  یف  لامعألا  لضفأ  ام  هللا ، لوسر 

. داد ماجنا  هام  نیا  رد  ناوتیم  هک  تسا  یلمع  نیرتهب  مارح  زا  نتـسج  يرود  یهلا .» مراـحم  زا  زیهرپ  234 ؛]  ] هللا مراحم  نع  عرولا  : » داد
، تسا يزاسدوخ  هام  هک  ناضمر  هام  دـبلطیم . ناوارف  یگدامآ  رایـسب و  تقد  نآ ، هب  لـمع  تسا ، کـچوک  رایـسب  هک  نآ  اـب  هلمج  نیا 

دنوادـخ هام  نیا  رد  : » دـنیامرفیم هبطخ  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . یگدامآ  نیا  داجیا  يارب  یبسانم  تصرف 
زین لمع  هکلب  ددرگیمن ، رـسیم  نابز  اب  نتـساوخ  نیا  و  دنکن » زاب  ار  ریجنز  نآ  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  سپ  دنکیم . ریجنز  لغ و  ار  ناطیش 

، ملاع نامه  روضح  رد  دشن و  عناق  هدـننک  لاؤس  یلو  داد ، يرـصتخم  باوج  ملاع  نآ  دیـسرپ . ياهلئـسم  یملاع  زا  یـصخش  دـهاوخیم .
رایـسب هظفاح  تفگ : یلوا  ملاع  داد . ياهدـننک  عناق  خـساپ  درک و  نایب  لیـصفت  هب  ار  هلئـسم  مود  ملاع  دیـسرپ . رگید  یملاـع  زا  ار  هلئـسم 

مه رایـسب  شـالت  يوـق  هظفاـح  رب  هوـالع  یباوـج  نینچ  داد : خـساپ  مود  ملاـع  يداد . حرـش  ینـشور  نیا  هـب  ار  هلئـسم  هـک  يراد  یبوـخ 
. دهاوخیم

اضر ماما  نحص  رد  ندیدنخ 

وا یفرب  درس و  ياوه  رد  یـصخش  هحفص 177 ] : ] دنیوگیم وا  لاوحا  رد  دوب . هتـسراو  ياملع  زا  [ 235  ] یناهفصا یلعنسح  خیش  موحرم 
. تسا هدش  هتـشابنا  وا  رمک  يور  فرب  تسا و  عوکر  لاح  رد  زونه  خیـش  دید  تشگزاب  هک  تعاس  راهچ  زا  سپ  دید . عوکر  لاح  رد  ار 
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: دندوب هدیـسرپ  هدید و  ار  وا  هفـشاکم  ملاع  رد  داد . ناج  یتخـس  هب  رخآ  تاظحل  رد  هک  تسا  هدش  لقن  يو  نایفارطا  زا  لاح  نیا  اب  یلو 
اب مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  مرح  رد  راـب  ود  نم  دوب : هتفگ  يدـنارذگ ؟ یتخـس  هب  ار  رخآ  هظحل  نآ  ارچ  سپ  يدوب ، یبوـخ  ناـسنا  هک  وـت 

شسابل زا  ياهشوگ  رگا  یتح  غلاب ، درف  اما  يدش ، سلجم  دراو  فیثک  ياپ  اب  ارچ  هک  دنسرپیمن  هچب  زا  تقو  چیه  مدیدنخ . دنلب  يادص 
[236  ] تسا هدرک  دای  علطملا » لوه   » ریبعت اب  راضتحا  لاح  يراوشد  زا  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  دوشیم . تساوخزاـب  دـشاب  فیثک 

ندیـشک اب  دننکیم و  راهم  ار  نیـشام  ریجنز  اب  هک  یناناولهپ  میرادن . هظحل  نآ  اب  ییورایور  يارب  یگدامآ  هنوگ  چیه  هک  مینک  رواب  دیاب 
. دنهد ماجنا  ار  راک  نیا  هظحل  دنچ  يارب  دنناوتب  ات  دناهدرک  نیرمت  ردقچ  دنادیم  ادخ  دنوشیم ، نآ  تکرح  عنام  دوخ ، فرط  هب  ریجنز 

. دنکیم منهج  رعق  یهار  ار  ناسنا  شریجنز  دشابن ، نیرمت  رگا  درادن و  فراعت  مه  یسک  اب  تسا و  رتيوق  رایسب  نیشام  زا  ناطیش 

ایند لها  كالم 

یسک ره  دنداد .» رارق  دوخ  راک  كالم  ار  ناطیش  ایند  لها  237 ؛]  ] اکالم مهرمأل  ناطیشلا  اوذختا  : » دنیامرفیم مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
ندـب تضاـیر  یکی  نآ  يارب  ملع و  یگدـنز  يارب  شکـالم  يرگید  تسا ، لوپ  یکی  كـالم  دراد . یکـالم  دوـخ  يارب  ياهفرح  ره  رد 
ناونع هب  اهنآ  زا  دنکیم و  اوغا  ار  اهنآ  زین  ناطیش  هک  دنیامرفیم  دزشوگ  همادا  رد  ترضح  تسا . ناطیش  ناتسرپایند ، كالم  یلو  تسا ،
شیاپ هب  یخن  هک  ار  يرتوبک  رتوبک  راکش  يارب  تخاس .» دوخ  ماد  ار  نانآ  زین  ناطیش  و  اکارـشأ ؛ هل  مهذختا  و  : » دنکیم هدافتـسا  همعط 
ناطیش دننک . دیص  ار  يرگید  ياهرتوبک  نآ ، هلیسو  هب  ات  دنروآیم  رد  زاورپ  هب  تسا ، دایص  تسد  هحفص 178 ]  ] رد خن  رس  هدش و  هتسب 

نیا ار  یناسک  نینچ  خلت  ماجنارـس  ترـضح  دهدیم . بیرف  اهنآ  هار  زا  ار  نارگید  دـنکیم و  هدافتـسا  همعط  ناونع  هب  ناتـسرپایند  زا  زین 
«. دروآرب هجوج  تشاذگ و  مخت  ناشیاههنیس  رد  سپ  238 ؛]  ] مهروجح یف  جرد  بد و  مهرودص و  یف  خرف  : » دنیامرفیم ریوصت  هنوگ 

. دشاب هتشاد  هارمه  هب  نایز  اهنآ  يارب  ملع  اسب  هچ  دنراتفرگ و  زین  ملع  لها  هکلب  دنتسین ، اههمعط  نیا  راتفرگ  داوسیب  دارفا  اهنت 

دش شایهارمگ  ثعاب  ملع  هک  یملاع 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نب  رفعج  هک  درک  اعدا  دش ، دایز  شلمع  هک  یتقو  دوب . مالسلاهیلع  قداص  ماما  نادرگاش  زا  یکی  باطخوبا 
هب هک  تسا  هدـش  لـقن  راونـالاراحب  رد  دـندرک . يوریپ  يو  زا  زین  ياهدـع  متفر . جارعم  هب  وا  اـب  میوا و  ربماـیپ  زین  نم  تسا و  ادـخ  ملس ،

دنداتفا و هیرگ  هب  نخـس  نیا  ندینـش  اب  ترـضح  دیوگیم . کیبل  امـش  هب  جح  لامعا  رد  باطخوبا  دنتفگ : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 
مامت تسا و  وت  يهدنب  زین  مردپ  ماوت و  يهدنب  نم  ایادخ ، دـنکیم . اعدا  نم  يهرابرد  وا  هچنآ  زا  میوجیم  تئارب  نم  ایادـخ ، : » دـندومرف

( هکنیا ات  ...، ) تخیریم و کشا  دومرفیم و  ار  هلمج  نیا  ماما  دیوگیم : یـسرن  نب  دـیز  تسا .» وت  یگدـنب  زا  راشرـس  محراوج  اضعا و 
، کیبل مهللا  کیبل  تسا : نیا  نم  يهیبلت  تسین ، هنوگ  نیا  زین  نم  يهیبلت  تسا و  هدوبن  هنوگ  نیا  نیلـسرم  ءایبنا و  يهیبلت  زگره  : » دومرف

يربق یف  رقتـسأل  متـسج ) تئارب  دیوگیم  باطخلاوبا  هچنآ  زا   ) متفگ وت  هب  ار  اهنیا  نم  دیز ، يا  دومرف ) سپـس  ، ) کل کیرـش  کیبل ال 
زا رتهب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  درادـن و  ناشیا  هب  یطبر  باطخوبا  هانگ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  مشاب » هتـشاد  شمارآ  مربق  رد  اـت  [239 ؛]

ار يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  240 ؛]  ] يرخأ رزو  ةرزاو  رزت  و ال  : » تسا هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  سک  ره  زا  رتهب  دسانـشیم و  ار  نآرق  همه 
هحفص 179] «. ] دریگیمن شود  رب 

میرم نب  یسیع  زا  تساوخزاب 

دوشیم لاؤس  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  زا  تمایق  زور  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد  تسا . ادخ  رسپ  یسیع  هک  تسا  نآ  رب  هدقع  ار  ياهدع 
ياـج هب  ادـخ  ود  نوچمه  ار  مرداـم  نم و  یتـفگ : مدرم  هب  وت  اـیآ  241 ؛]  ] هللا نود  نم  نیهلا  یمأ  ینوذـختا و  ساـنلل  تلق  تـنأء  : » هـک
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ار نآ  اعطق  مدوب  هتفگ  ار  نآ  رگا  ایادـخ ] [ ؛ هتملع دـقف  هتلق  تنک  نا  : » دـهدیم خـساپ  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  دـیتسرپب »؟ دـنوادخ 
هدرکن ییاعدا  نینچ  یـسیع  ترـضح  دنادیم  دوخ  هک  دسرپیم  میرم  نب  یـسیع  زا  یلاؤس  نینچ  یلاح  رد  ناحبـس  يادـخ  یتسنادیم .»
عرـضت هیرگ و  نـیا  اـب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دروآ . ناـبز  رب  دوـخ  باحـصا  لـباقم  رد  ار  نخـس  نـیا  یـسیع  دـهاوخیم  اـما  تـسا ،

دننام دنچ  ره  تفرگ . دای  مالسلامهیلع  همئا  زا  ار  تعاط  تدابع و  دیاب  يرآ ، دوش . تساوخ  زاب  ایند  نآ  رد  زین  دح  نیا  رد  تساوخیمن 
هام و   » دـینک يرای  دوخ  عرو  اب  ارم  242 ؛]  ] عروب ینونیعأ  : » دنیامرفیم مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  اما  دیآیمن ، رب  ام  هدهع  زا  ندـش  اهنآ 
هک روط  نامه  زین  نآ  همدـقم  تسا و  تابجاو  يادا  تامرحم و  كرت  عرو  هلحرم  نیلوا  تسا . عرو  نیرمت  يارب  تصرف  نیرتهب  ناـضمر 

یتح دنکیم و  یگدنز  ایند  رد  هک  یلاح  رد  دـنکب و  لد  ایند  زا  هک  دـنک  نیرمت  دـیاب  ناسنا  سپ  تسا . اهنآ  يود  ره  هب  ملع  دـش  هتفگ 
هار ات  مینک  نیرمت  ردق  نآ  دیاب  دریگب  دای  نتفر  هار  دهاوخیم  هک  ياهچب  دننام  ار  اهنیا  دـشابن . هتـسبلد  هتـسباو و  لوپ  هب  تسا ، دـنمتورث 

یکی دوشیم ، رـضاح  یهلا  لدـع  رـضحم  رد  شلامعا  هارمه  هب  ناسنا  تسا و  رذـگ  لحم  ایند  میوشن . هتـسخ  ندروخ  نیمز  زا  و  میتفیب ،
. دوشیم داتوا  ثیدـح و  تاقث  هلمج  زا  باطخ  نب  نیـسح  شدـنزرف  دـننام  يرگید  دریگیم و  رارق  ناـماما  نعل  دروم  باـطخوبا  دـننام 

هحفص 181] ]

ادخ ياهنامرف  زا  يوریپ 

هراشا

و مهیلع ، هللا  تاولـص  دـمحم  لآ  نم  هرمأ  ةـالو  ۀـعاط  هلوسر و  ۀـعاط  هتعاـطب و  ـالا  هللا  اـضر  بصی  مل  هللا  قـلخ  نم  ادـحأ  نا  اوـملعا  و 
اب رگم  دوشیمن ، لئان  ادخ  ياضر  بسک  هب  سک  چیه  هک  دینادب  و  243 ؛]  ] رغص وأ  مظع  الضف  مهل  رکنی  مل  و  هللا ، ۀیصعم  نم  مهتیصعم 

و  ] دنـشابیم مهیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  نادـناخ  زا  هک  وا  نارازگراک  زا  يرادربنامرف  وا و  ربمایپ  زا  يرادربنامرف  ادـخ و  زا  يرادربناـمرف 
« ادحأ . » دوش رکنم  گرزب -  ای  دـشاب  کچوک  ار -  نانآ  لیاضف  زا  کی  چـیه  دـیابن  تسا و  ادـخ  ینامرفان  زین  اهنآ  ینامرفان  هک ] دـینادب 

نینچ هرقف  نیا  يانعم  درادـن . انثتـسا  هدـشن و  صیـصخت  هک  تسا  ییاهماع  هلمج  زا  و  تسا ، مومع  هدـنهد  ناشن  و  یفن ، قایـس  رد  هرکن 
هـس نیا  رگا  دروآ . تسد  هب  ار  ادخ  تیاضر  دناوتیمن  دنیوا  نادناخ  زا  هک  رمالا  یلوا  شلوسر و  ادـخ و  زا  يوریپیب  سک  چـیه  تسا :

بلج ار  ادـخ  تیاضر  هللا » اضرب  باصا   » دـش عمج  یـسک  رد  تیبلها ) زا  تعاطا  و  لوسر ، زا  تعاـطا  ادـخ ، زا  تعاـطا  ینعی   ) یگژیو
یسک ره  درک . لوبق  لوسر  نودب  ار  نآرق  ناوتیمن  دوشیمن . لصاح  زین  یلاعت  قح  ياضر  دشابن  تایصوصخ  نیا  زا  یکی  رگا  هدرک و 
هحفـص  ] لوسر نابیان  هب  نامیا  نودب  زین  نآرق  لوسر و  نتفریذپ  دریذپب و  زین  ار  لوسر  دیاب  راچان  هب  دیامن ، لمع  نآرق  ساسارب  دهاوخب 

ار وا  دشابن  یـضار  یـسک  زا  دنچ  ره  ادـخ  تسا  نکمم  دراد . توافت  یبوبر  ماقم  وفع  اب  یهلا  ياضر  بسک  هتبلا ، تسا . هدـیافیب  [ 182
هب تسا ، هتـشون  ترابع  نیا  رد  نم » . » دیامن هدنز  دوخ  رد  ار  یگژیو  هس  نیا  دیاب  تسا ، ادخ  ياضر  بسک  لابند  هب  هک  نآ  اما  دیاشخبب 

. دوشیم یشان  ادخ  تیصعم  زا  عقاو  رد  رما ، يایلوا  لوسر و  تیصعم  ینعی  هللا » ۀیصعم  نم  مهتیصعم   » ترابع هک  انعم  نیا 

ادخ ياضر  همئا و  لیاضف  راکنا 

، ادـخ ياضر  بسک  يارب  نیارباـنب ، رغـص .» وأ  مظع  الـضف  مهل  رکنی  مل  : » هک تسا  نیا  ادـخ  تیاـضر  ندروآ  تسد  هب  طورـش  زا  یکی 
يوریپ وا  رما  نایلاو  لوسر و  ادخ و  زا  هک  یـسک  سپ ، دش . رکنم  ار  اهنآ  لیاضف  دیابن  وا ، رما  نایلاو  لوسر و  ادـخ و  زا  يوریپ  رب  هوالع 

ای گرزب  تلیضف  نیا  دنکیمن  یقرف  دبای ، تسد  ادخ  ياضر  هب  دناوتیمن  دنک  راکنا  ار  اهنآ  لیاضف  زا  یـضعب  رگید  يوس  زا  یلو  دنک ،
هریبک هانگ  مالسلامهیلع  همئا  لیاضف  راکنا  دوشیم ، بوسحم  هریبک  زین ، هریغص  رب  رارـصا  هریبک ، ای  دناهریغـص  ای  ناهانگ  دشاب . کچوک 
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بسک ورگ  رد  هک  تسا  تعاط  ادخ و  ياضر  بسک  هلئـسم ، هک  ارچ  دنک . راکنا  ار  نانآ  لیاضف  زا  یکچوک  تلیـضف  هک  نیا  ولو  تسا 
هوذخف و لوسرلا  مکتاء  آم  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادـخ  تسا . عوضوم  تعاط  لومحم و  ادـخ  ياضر  عقاو  رد  دـشابیم . یگژیو  هس  نآ 

هیآ نیا  ساـسارب  دـینک .» يراددوـخ  تسا  هدرک  یهن  هچنآ  زا  دـیریگرب و  داد  امـش  هب  ادـخ  لوـسر  هـچنآ  244 ؛]  ] اوهتناـف هنع  مکهن  اـم 
یترتع هللا و  باتک   » و [ 245 « ] یلع عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع   » تسا و نآرق  هیآ  مکح  رد  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف 

هحفص 183] . ] تسا نآرق  يهیآ  دننام  زین  اهنخس  نیا  نیاربانب ، تسا . ادخ  لوسر  نخس  [ 246 « ] یتیب لهأ 

روثأم ياعد  رد  فرصت 

بولقلا بلقم  ای  : » دـیوگب هک  نآ  ياج  هب  دـناوخ و  ناشیا  دزن  دوب  هداد  داـی  وا  هب  ترـضح  هک  ار  ییاـعد  يزور  [ 247  ] نانس نب  هللادبع 
ترـضح راصبألا .» بولقلا و  بلقم  اـی  : » تفگ نادرگ » تباـث  دوخ  نید  رب  ارم  بلق  اـهلد  هدـننادرگ  يا  248 ؛]  ] کـنید یلع  یبلق  تبث 

لمع میاهتفگ  ام  هک  هنوگ  نامه  ناوخب و  راصبألا »  » هملک نودـب  ار  اـعد  نیا  یلو  تسه ، راـصبألا » بولقلا و  بلقم   » دـنوادخ دـندومرف :
زا هک  ییاهاعد  يراکتـسد  یلو  دـنیامن  بلط  ادـخ  زا  دـنهاوخیم  هک  ینابز  ره  اب  ار  دوخ  تاجاح  دـنناوتیم  اهناسنا  اعرـش  يرآ ، نک .

یتیاور باب  نیا  رد  دناهتـسناد و  مارح  ار  اعد  نتخاس  یـضعب  یتح  تسا . مارح  اهقف  زا  ياهدع  رظن  ربانب  هدیـسر  مالـسلامهیلع  نیموصعم 
نم هللا ، لوسر  نبای  درک : ضرع  دیـسر و  ناشیا  تمدـخ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  یکی  يزور  هک  نیا  رب  ینبم  دـناهدرک  لقن 

کی یـصخش  تسا  نکمم  یهاگ  هتبلا ، نک » اهر  ار  دوخ  هتخاـس  249 ؛]  ] کعارتخا نم  ینعد  : » دومرف ترـضح  ماهدرک . عارتخا  ییاعد 
نب نیـسح  تسا . هدش  بکترم  یمارح  راک  دنک  دایز  مک و  ار  اعد  رگا  اما  درادن ، لاکـشا  نیا  دناوخب ، دـنک و  باختنا  ار  ییاعد  زا  هرقف 
دزن نایعیش  زا  یکی  دعب  زور  دنچ  دندرک . لقن  مدرم  يارب  ییاعد  يزور  تسا  ارغص  تبیغ  نامز  رد  جع )  ) رصع یلو  موس  بئان  هک  حور 

، دیوگب يزیچ  هک  نیا  زا  لبق  تسا . هدرک  لقن  ماما  زا  ای  هتخاس  شدوخ  ار  اعد  نیا  حور  نب  نیـسح  ایآ  هک  دـسرپب  تساوخیم  تفر . وا 
هللا نید  یف  لوقأ  نأ  نم  یلا  بحأ  قیحـس  ناـکم  یف  حـیرلا  یب  يوهت  وأ  ریطلا  ینفطختف  ءامـسلا  نم  رخأ  نـال  تفگ ؛ : حور  نب  نیـسح 
رود هب  ارم  داب  ای  دنیابرب  ارم  ناگدـنرپ  منک و  طوقـس  نامـسآ  زا  رگا  250 ؛]  ] لصألا نع  کلذ  لب  یـسفن  دـنع  نم  ییأرب و  هرکذ  یلاعت 

تبسن لاعتم  يادخ  نید  ماما و  هب  غورد  هب  ار  یبلطم  مهاوخب  هک  تسا  نآ  زا  رتینتشاد  تسود  رتهب و  میارب  بتارم  هب  دزادنایب ، اهتسد 
هحفص 184] «. ] میوگب ینخس  دوخ  شیپ  زا  مهد و 

ماکحا لقن  رد  یتقدیب 

وا هب  نم  دـیامرفیم : ترـضح  تایاور  نیا  زا  یکی  رد  تسا . هدرک  نعل  ار  باـطخیبا  نبا  فلتخم  ياـهاج  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
. دنکیم قرف  برغم  اب  بورغ  [ 252 « ] موجنلا کبتـشت  یتح   » دیزادنایب ریخات  هب  ار  زامن  هتفگ  وا  یلو  [ 251 « ] الیلق برغملاب  اوسم   » متفگ

نیب تسا . برغم  تشذگرس  يالاب  زا  هیقرشم  يهرمح  یتقو  دعب  هقیقد  دنچ  دشابیم و  بورغ  دوش  دیدپان  قفا  رد  دیـشروخ  هک  یماگنه 
تعاس مین  دودح  رد  موجنلا » کبتشت   » اما تسا . برغم  نامه  راطفا  زامن و  ندناوخ  تقو  تسین و  بورغ  برغم ، هک  تسا  روهـشم  اهقف 

فیرحت ادخ و  مکح  نداد  رییغت  ببس  هب  ار  وا  ماما  اما  درادن ، یعنام  تقو  نیا  ات  زامن  نتخادنا  ریخأت  یعرـش  رظن  زا  تسا . برغم  زا  دعب 
يرتشیب تلیـضف  هشیمه  تقو  لوا  رد  ندناوخ  زامن  253 ؛]  ] لضفأ ادبأ  تقولا  لوا  : » تسا هدـمآ  تایاور  رد  دـنکیم . نعل  موصعم ، لوق 

هک بورغ  ماهتفگ : وا  هب  نم  دومرف : ماما  درک . لقن  هابتشا  ار  نآ  داد و  رییغت  ار  یعرش  مکح  دوخ  نخس  نیا  اب  باطخیبا  نبا  یلو  دراد .»
«. موجنلا کبتشت  یتح   » هتفگ وا  اما  دیناوخب . زامن  هاگنآ  دوش ، کیرات  يرادقم  اوه  دینک  ربص  دش ،

نید ندرمش  کبس 
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ترـضح تسیچ ؟ غورد  نیا  مکح  تسا ، هداـتفا  نغور  بـلح  کـی  رد  هدرم  شوـم  کـی  دیـسرپ : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  یـصخش 
ندوب اهلجأ ؛ نم  یماعط  كرتأ  نأ  نم  یلع  نوهأ  ةراـفلا  نا  : » درک ضرع  يزیرب . رود  ار  نآ  دـیاب  تسا و  سجن  نغور  ماـمت  دـندومرف :

نیب رد  یعرش  هحفص 185 ]  ] مکح ياپ  هک  نیا  هلئـسم و  تیمها  لیلد  هب  ماما  مزیرب .» رود  ار  نغور  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نغور  رد  شوم 
دوخ نید  رد  هکلب  یتـسین ، راگنالهـس  شوـم  هب  تبـسن  وـت  254 ؛]  ] کنیدـب تففختـسا  امنا  ةراـفلاب و  فختـست  مل  کـنا  : » دومرف دوب ،

؛ درک كرت  ار  تامرحم  داد و  ماجنا  ار  یهلا  رماوا  دیاب  درادن ، دایز  مک و  تسا و  ادـخ  مکح  ندوب  سجن  يراک .» هحماسم  راگنالهس و 
همئا قیرط  زا  ای  هدش و  هتفگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  لیئربج  قیرط  زا  ای  هدمآ و  نآرق  رد  ای  هک  تسا  یلئاسم  اهنیا  هک  ارچ 
لقن اهنآ  زا  یکی  زا  هک  ینخـس  تسا و  رگیدمه  قباطم  ناشیاههتفگ  كاپ  رون  هدراهچ  نیا  ام  داقتعا  ربانب  تسا . هدش  لقن  مالـسلامهیلع 
مازتلا هلئسم  زین  اج  نیا  رد  رگید . یبلطم  اهنآ  هب  لمع  تسا و  بلطم  کی  نانخـس  نیا  هب  مازتلا  هتبلا  تسا . ادخ  مکح  عقاو  رد  دشاب  هدش 

ره دشاب .» هدماین  یمکح  نآ  هرابرد  نید  هیحان  زا  هک  تسین  یعوضوم  چیه  255 ؛]  ] مکح اهیف  الا و هللا  ۀثداح  نم  ام   » هکلب تسا . حرطم 
لئاسم تامرحم و  تابجاو و  اهدـص  هنازور  سک  ره  فارطا  رد  دریگ . ارف  ار  دوخ  يرورـض  ماکحا  دراد  هک  ینأـش  ساـسارب  دـیاب  سک 

هحفص 187] . ] تفرگ دای  دیسرپ و  دیاب  ار  یعرش  لئاسم  دزومایب . دیاب  هک  تسه  هب  التبم 

زامن ندرمش  کبس  سفن و 

هراشا

ةرخالا یف  هللادنع  ۀبقاع  ریخ  هتیالوب  رما  نم  ۀیالو  هتیالو و  هللا و  ۀعاط  یف  ةدشلا  اهیف و  ءالبلا  عباتت  ناف  ایندلا  یف  ءالبلا  یلع  سفنلا  اوربص 
الب ندیسر  یپ  رد  یپ  اریز  دیزاس ؛ ابیکش  الب  رب  ایند  رد  ار  دوخ  256 ؛]  ] اهشیع ةراضغ  اهترهز و  اهمیعن و  عباتت  لاط  نا  ایندلا و  کلم  نم 

زا رتهب  ادخ  دزن  ترخآ  رد  نآ  ماجنارس  هداد ، نامرف  نانآ  تیالو  هب  ادخ  هک  یناسک  تیالو  وا و  تیالو  ادخ و  تعاطا  هار  رد  یتخـس  و 
ربـص ماـن  هب  يزیچ  دوـخ ، يدوـخ  هب  سفن  دـشک . ازارد  هب  نآ  ماـک  هوـلج و  یمرخ و  تمعن و  دـنچ  ره  تسا ، اـیند  یهاـشداپ  ییاراد و 

بسا نیا  ندرک  راهم  تردق  لقع  تسین . شیاههتساوخ  رادولج  لقع  زج  زیچ  چیه  هک  تسا  شک  هنابز  روهلعش و  یـشتآ  دسانـشیمن و 
سفنلا نا   » هک یتسار  هب  هدرک و  یمنهج  ار  ناسنا  اـهنویلیم  نونکاـت  سفن  يرآ ، دزادـنایم . نآ  ندرگ  رب  ربص  قوط  دراد و  ار  شک  رس 

. تسا دـیکأت  دـیفم  زین  نا  تسا . مسق  مال  نآ ، مال  هغلابم و  هغیـص  هراما ، دـنکیم .» رما  يدـب  هب  رایـسب  سفن  اـعطق  257 ؛]  ] ءوسلاب ةرامأل 
لقع يورین  زا  اهناسنا  هک  نآ  طرش  هب  هتبلا  دراد . ار  نآ  اب  هلباقم  تردق  هک  تسا  لقع  اهنت  تسا و  رتيوق  ندب  ياضعا  يهمه  زا  سفن 
ماما دوب . دهاوخن  ناسنا  راظتنا  رد  كاله  یهابت و  زج  هب  یتشونرـس  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنهد . وا  تسد  هب  ار  روما  راهم  هدرک ؛ هدافتـسا 

اطع امـش  هب  نابرهم  يادخ  هک  لقع  يورین  زا  ینعی  سفنلا » اوربص  : » دـنیامرفیم هلاسر  زا  هرقف  هحفص 188 ]  ] نیا رد  مالـسلاهیلع  قداص 
. دیراداو ربص  هب  ار  دوخ  سفن  دینک و  هدافتسا  هدرک 

الب زا  هدنکآ  يایند  هتشابنا و  ياهتوهش 

هب ار  دوخ  راسفا  دنک و  لیدـعت  ار  اههتـساوخ  نیا  دـیاب  نمؤم  تسا . درف  ینورد  ياههتـساوخ  نوگانوگ و  ياهتوهـش  زا  لکـشتم  سفن 
تسا و تمعن  نالف  زایتما و  نالف  وا  تساوخ  یهاـگ  دراد . نوگاـنوگ  ياـهتروص  سفن  ياـهشهاوخ  تـالمح و  دـهدن . سفن  تسد 

اهناسنا هک  ییایند  تسناد ، دیاب  دنکیم . راداو  عرـش  فالخ  لامعا  هب  ار  وا  هدرک ، باتیب  ار  نمؤم  يویند  ياهتبیـصم  ربارب  رد  یهاگ 
مه تسا و  هدش  رارکت  یناف  راد  نیا  رد  ناک  امک  شیامزآ  ناتساد  تسا و  رمتـسم  یهانتمان و  ياهالب  زا  هدنکآ  دننکیم  یگدنز  نآ  رد 

هتـسهآ هتـسهآ  شیوخ  نورد  رد  ار  اهشهاوخ  يزیت  يدنت و  ثیداحا ، یحو و  مالک  هب  نداد  شوگ  اب  دـیاب  نمؤم  اما  دراد . همادا  نانچ 
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زین ار  ود  ره  رایتخا  هتبلا  هتـشاذگ و  هعیدو  هب  ناسنا  داهن  رد  امأوت  ار  يرابدرب  یباتیب و  ینعی  داضتم  يورین  ود  میکح  دنوادخ  دـنک . مک 
تامیالمان ربارب  رد  ربص  ماقم  بسک  فوطعم  ار  دوخ  یعس  رایـسب ، شالت  نیرمت و  اب  دیاب  هک  تسا  ناسنا  تسا و  هداهن  ناسنا  تسد  رد 

ایند ياهالب  دـش  هراـشا  هک  روط  ناـمه  درازگ . رکـش  یتمعن  نینچ  نتـشاد  ساـپ  هب  ار  يادـخ  تسا  رادروخرب  ماـقم  نیا  زا  رگا  دزاـس و 
یف ءالبلا  عباتت   » ترابع اب  ار  تلاح  نیا  ماما  و  دـید ، دـهاوخن  هدوسآ  الب  یپ  رد  یپ  ياهریت  زا  ار  دوخ  ناسنا  هاگ  چـیه  تسا و  یهاـنتمان 

شکرس بکرم  هب  ار  دوخ  رایتخا  یخرب  راد  ریگ و  نیا  رد  تسا . هدرک  توعد  ایالب  نیا  ربارب  رد  ربص  هب  ار  نایعیش  هدومرف و  نایب  ایندلا »
يرگید مئاد و  خزود  یکی  دوصقم  لزنم  یلو  دنوریم ، ترخآ  يوس  هب  ود  ره  دـنراد و  لقع  تسد  رد  نانع  یـضعب  دـناهدرپس و  سفن 

بیرف ادـخ و  زا  ینامرفان  اـب  دـنچ  ره  اـت  دـننزیم  اـپ  تسد و  دناهتـشگ ، سفن  عیطم  هک  ناـنآ  تسا . تمحر  تمعن و  زا  راشرـس  یتشهب 
هحفـص 189] ، ] هدرک هـشیپ  ربـص  دناهتـسب  دـیما  مـشچ  دوـصقم  لزنم  رـس  هـب  هـک  ناـنآ  یلو  دنــشخب ، ییاـهر  اـیالب  زا  ار  دوـخ  نارگید 

رگید یلکـش  هب  اددـجم و  هکلب  دوشیمن ، عفر  یلک  روط  هب  ییالب  چـیه  دـنادب  دـیاب  نمؤم  دـننکیم . لـمحت  ار  یپ  رد  یپ  ياهتبیـصم 
تابجاو يادا  هک  ارچ  دوشیم ؛ تدش  یتخس و  راچد  ماما  ریبعت  هب  دزرو ، رارصا  یهلا  تعاط  رب  دهاوخب  رگا  دش و  دهاوخ  وا  ریگنابیرگ 

تسناد و دوخ  کلام  یلو و  ار  ادـخ  دـیاب  رگید  هک  تسا  اج  نیا  تسا . نیجع  ناوارف  تالکـشم  یتخـس و  اب  هراومه  تاـمرحم  كرت  و 
. تشاد مدقم  تاقولخم  مامت  رب  ار  قلاخ 

سفن تیالو  یهلا و  تیالو 

راوشد و ياهالب  هب  اتمهیب ، دوبعم  ياضر  بسک  يارب  درادیم و  مدـقم  دوخ  تیـالو  رب  ار  یقیقح  یلو  تیـالو  نمؤم  هک  تسا  اـج  نیا 
« ةرخآلا یف  هللادنع  ۀبقاع  ریخ   » ماج هداد ، رارق  نیعلا  بصن  ار  نید  يایلوا  نامرف  هک  دراد  نآ  رب  یعـس  هشیمه  دهنیم و  ندرگ  یپ  رد  یپ 

شیاسآ یتخـس ، یحابـص  دنچ  لمحت  لباقم  رد  دراد و  يرایـسب  ياهب  ترخآ  رازاب  رد  ربص  میلـست و  عاتم  هک  دنادیم  نمؤم  دـشونب . ار 
. تسا توافتم  مادـک  ره  تیعقوم  لاح و  بسانت  هب  هک  دنتـسه  ییاهزیچ  کـلام  اـیند  رد  اـهناسنا  عون  دروآ . دـهاوخ  تسد  هب  نادواـج 

تنکم تردق و  زا  يرگید  صخش  دراد و  يرتشیب  كرد  مهف و  يرگید  تسا ، هدرک  زادناسپ  لوپ  مه  یمک  یکی  نآ  دراد ، هناخ  یکی 
. دوشیم ترخآ  رفس  مزاع  یلاخ  تسد  اب  ناسنا  دنامیم و  ياج  رب  تنکم  کلم و  سابل و  لوپ و  ماجنارس  اما  تسا ، رادروخرب 

نوراه يهناخ 

سک چـیه  هک  دوـب  لـماک  يردـق  هب  هناـخ  نیا  تـفریم . رامـش  هـب  ناـمز  نآ  رد  اـههناخ  نیرتلـماک  هـک  دوـب  هتخاـس  ياهناـخ  نوراـه 
زور کی  اما  دندوتـسیم . ياهناـخ  نینچ  نتخاـس  يارب  ار  وا  دـندرکیم و  فیرعت  وا  يهناـخ  زا  همه  دراد . یبیع  دـنک  اـعدا  تسناوتیمن 

ییوگیم هک  بیع  نیا  تفگ : بجعت  اب  نوراه  تسا . بویعم  هناخ  نیا  تفگ : نوراـه  هب  دروخ و  شمـشچ  هب  یگرزب  بیع  يرذـگهر 
ترمع يوریم و  نوریب  هناخ  زا  ای  ییآیمن ، نوریب  رگید  هحفـص 190 ]  ] يریمیم و يوریم و  هناخ  نیا  نورد  هب  وت  ای  تفگ : تسیچ ؟

. رادرب نایم  زا  ار  بیع  نیا  یناوتیم  رگا  يدرگیمن . رب  هناخ  نیا  هب  رگید  دیآیم و  رس 

تیقفوم زمر  میمصت ،

دنچ ره  دوشیم ، مامت  يزور  ایند  ینعی  اهـشیع » ةراضغ  اهترهز و  اهمیعن و  عباتت  لاط  نا  و  : » دنیامرفیم همادا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
میمصت مینادیم  هک  نانچ  مه  راک  نیا  و  داهن ، ترخآ  ياهتمعن  بسک  ورگ  رد  لد  دیاب  سپ  دشکب . لوط  نآ  شون  شیع و  یگدنز و 

اب یـسک  هک  میاهدید  اهراب  تسه . هدوب و  تیقفوم  دیلک  میمـصت  هشیمه  يورخا ، روما  رد  هچ  يویند و  روما  رد  هچ  دبلطیم  مزج  مزع  و 
یقافتا نینچ  ارچ  دـنک . يرادـیرخ  هناـخ  هتـسناوتن  وا  ربارب  دـنچ  يدـمآرد  اـب  يرگید  اـما  دوش ، رادهناـخ  تسا  هتـسناوت  دـمآرد  یکدـنا 
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یبناـج ياـههنیزه  ور  نـیا  زا  درخب . هناــخ  هـک  هدرک  مزج  ار  دوـخ  مزع  دراد ، یمک  دــمآرد  هاــم  رد  هـک  نآ  تـسا : نـشور  دــتفایم ؟
تـسا هتـسناوت  ریبادـت  نیا  اـب  دوش . رتمک  شکاـشوپ  كاروخ و  جرخ  تسا  هدرک  یعـس  هتفرن و  ترفاـسم  هداد ، شهاـک  ار  شایگدـنز 

یبوخ دمآرد  زا  اتبسن  هک  نآ  یلو  دنک . يرادیرخ  هناخ  ضرق ، يرادقم  اب  هتبلا  زادناسپ و  نیا  اب  مک  مک  دنک و  زادناسپ  لوپ  يرادقم 
تسین و جراخم  نتساک  زادناسپ و  رکف  هب  الصا  هجیتن  رد  درخب . هناخ  هتشادن  میمصت  تقیقح ، رد  تسین ، رادهناخ  یلو  تسا  رادروخرب 
رد هویـش  نیا  یتقو  ات  درادـن و  نکـسم  دـیرخ  تردـق  تدـم  زارد  رد  يدرف ، نینچ  هک  تسا  نشور  دـنکیم . جرخ  دروآیم ، رد  هچ  ره 

. تسین نکمم  هناخ  دیرخ  دشاب ، هتشاد  همادا  وا  یگدنز 

تیعجرم يارجام  مظعا و  خیش 

يراصنا مظعا  خیـش  تمدـخ  ناگرزب  زا  ياهدـع  ناشیا  شرافـس  هراـشا و  اـب  و  رهاوج ، بحاـص  موحرم  تاـفو  زا  سپ  تسا  هدـش  لـقن 
نیا لیلد  ناشیا  زا  داد . یفنم  باوج  خیـش  اما  دوش ، دیلقت  عجرم  دریگب و  هدهع  رب  ار  ناناملـسم  روما  دـندرک  اضاقت  ناشیا  زا  دندیـسر و 

ار بـلطم  هحفـص 191 ]  ] نـم زا  رتـهب  یکی  میاـهيدرگاش ، مـه  نـیب  زا  میدـناوخیم ، سرد  هـک  ییاـهزور  دوـمرف  دندیـسرپ . ار  عاـنتما 
وا غارس  هب  دراد . لاغتشا  مدرم  روما  قتف  قتر و  هب  اج  نآ  رد  دنکیم و  یگدنز  ناریا  لامـش  رد  نونکا  وا  تسا . ملعا  نم  زا  وا  دیمهفیم .

وگزاب شیارب  ار  ارجام  یتقو  دنتفای . ار  ملاع  نآ  دـندش و  لامـش  یهار  ناگرزب  دـیراذگب . وا  يهدـهع  رب  ار  ریطخ  يهفیظو  نیا  دـیورب و 
يریگهرانک ثحب  سرد و  ياضف  زا  هک  تسا  یتدـم  نونکا  یلو  ماهدـناوخ ، سرد  رتهب  ناشیا  زا  نم  تسا . خیـش  اب  قح  تفگ : دـندرک ،

ار تیلوئـسم  نیا  هدوسآ  لایخ  اب  تسا و  وا  هدـنبیز  طقف  ساـبل  نیا  دـییامرفب  خیـش  هب  سپ  مرادـن . ار  خیـش  نهذ  روضح  اـعطق  ماهدرک و 
ملع و لها  گرزب و  ياهداوناخ  زا  یکی  ، دناهداهن ملع  بسک  هصرع  رد  ياپ  نامز  مه  رفن  ود  هک  تسا  هدمآ  شیپ  اهراب  اهراب و  دریذـپب .

ارچ تسا . هتفای  تسد  یملع  يالاب  جرادم  هب  هدرک و  دشر  رتهب  یمود  ینامز  تدم  تشذگ  زا  سپ  یلو  یلومعم ، يهداوناخ  زا  يرگید 
. تسا هدناوخارف  يرابدرب  هب  ار  دوخ  سفن  هداد و  رارق  نیعلا  بصن  ار  ربص  هک 

یگداتفا بقع  يهیام  فافختسا ،

لقن [ 258  ] هیربرب هدـیمح  زا  ریـصبوبا  نید . رما  رد  مه  تسا و  راـبنایز  يوـیند  روـما  رد  مه  اـهراک  ندرمـش  کبـس  راکتـشپ و  نتـشادن 
. دنیامن تیصو  ترضح  نآ  ات  دنوش  رضاح  ناشنادنواشیوخ  مامت  دنداد  روتسد  تداهش  زا  لبق  یتاظحل  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دنکیم :

دارفا هب  یهاگن  دندرک . زاب  ار  دوخ  مشچ  ترضح  دندش  عمج  همه  یتقو  میدناوخ . ارف  ار  ترضح  نآ  ناگتـسب  يهمه  دیوگیم : هدیمح 
ام تعافش  هب  درامـشب  کبـس  ار  زامن  هک  یـسک  259 ؛]  ] ةالـصلاب فختـسا  نم  انتعافـش  لانی  ال  : » دندومرف دـندومن و  سلجم  رد  رـضاح 

دیاب دندومن . میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  نآ ، زا  سپ  و  دش ، جراخ  ماما  نآ  كرابم  ناهد  زا  هک  دوب  ینخـس  نیرخآ  هلمج  نیا  دسریمن »
رامـش هب  نید  ناگرزب  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  دـندوب و  یبوخ  ياهناسنا  اعون  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ماوقا  هک  درک  هراـشا  زین  هتکن  نیا  هب 
هحفص  ] نیا ناوریپ  مامت  شوگ  هب  ار  هلمج  نیا  دنتساوخیم  ترـضح  هکلب  دندوبن ، نارـضاح  طقف  نخـس  نیا  بطاخم  نیاربانب  دنیآیم .
هارمه ناسنا  یماکان  اب  هشیمه  يراک  ره  ندرمش  کبس  هک  دوب  نیا  تیاور  نیا  رکذ  زا  ضرغ  دنـشاب . هدناسر  ناناملـسم  بتکم و  [ 192

اهناسنا یبایماک  اهراک و  رد  تفرـشیپ  ثعاب  نتخادنین ، ادرف  هب  ار  زورما  راک  فورعم  لوق  هب  شالت و  تقد و  راکتـشپ و  نتـشاد  تسا و 
. تسا

تبیغ هسلج  کی  سرد و  لاس  هدزیس 

نیا رد  ناشیا  دشیم . رضاح  یقارع  موحرم  سرد  رد  لاس  هدزیس  هک  تسا  هدش  لقن  یقارع  نیدلا  ءایض  اقآ  نادرگاش  زا  یکی  لاوحا  رد 
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نامز نیا  لثم  زین  اهزور  نآ  ياهسرد  تسا . هدـش  رکذ  زین  تبیغ  نیا  لیلد  دـشن  رـضاح  ناشیا  سرد  رد  هسلج  کـی  طـقف  لاـس  هدزیس 
سرد هشیمه  اهرهـش  رگید  البرک و  فجن ، رد  تشادن . یلیطعت  دوب و  رارقرب  اهسرد  لاس  لوط  مامت  رد  دشاب . لیطعت  ناتـسبات  هک  هدوبن 

رب ار  نآ  هدادیم و  تیمها  سرد  هب  یلو  تسا ، هتشاد  هنازور  ياهيراتفرگ  هچب و  نز و  نارگید  لثم  مه  راوگرزب  نیا  املسم  دوب . رارقرب 
. تسا هتسنادیم  مدقم  اهراک  مامت 

زامن ندرمش  کبس  بتارم 

رد لماک  یتعکر  ود  زامن  کی  دنیبب  درگنب ، دوخ  لامعا  همان  هب  یتقو  تمایق  زور  ناسنا  اسب  هچ  دومرفیم : یمق  میحرلادبع  خیـش  موحرم 
رد فافختسا  هتبلا ، دناوخب . رخآ  ات  لوا  زا  عمج  ساوح  بلق و  روضح  اب  ار  زامن  تعکر  ود  هتـسناوتن  هاگ  چیه  هک  ارچ  درادن ؛ دوجو  نآ 

تیمها ردق  نآ  حبـص  زامن  ندـش  اضق  يارب  ناسنا  تسا  نکمم  یهاگ  تسا . توافتم  هلئـسم  نیا  رد  اهناسنا  تلاح  دراد و  یبتارم  زامن 
کی مه  نیا  تسا . هدرک  نایز  رایسب  دنک  ساسحا  دشاب و  نیگهودنا  زور  نآ  نایاپ  ات  دوش  اضق  شحبص  زامن  يزور  رگا  هک  دشاب  لئاق 

دیوگب مارحالا  ةریبکت  ات  یلو  دوش ، رضاح  تعامج  زامن  رد  تقو  لوا  هشیمه  يرگید  صخش  تسا  نکمم  اما  تسا . فافختسا  زا  هبترم 
ناسنا تسد  هب  لامعا  همان  هک  یماـگنه  تماـیق ، زور  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  دوش . زاـغآ  شاهرمزور  تالکـشم  هراـبرد  وا  قیمع  رکفت 

کی زا  طقف  یهاگ  هحفـص 193 ]  ] و تعکر ، کی  برغم  زامن  هدـش ، تبث  تعکر  ود  شرهظ  زامن  دـنیبیم  درگنیم ، نآ  رد  دـسریم و 
رگا لاح  تسا . هدـناوخ  بلق  روضح  هجوت و  اب  ار  زامن  زا  تمـسق  نآ  طقف  اریز  تسا ؛ هدـش  تبث  لامعا  همان  رد  هدجـس  رکذ  کی  زاـمن 

. تسا فافختـسا  زا  هبترم  کی  مه  نیا  دوشیمن . تبث  مه  هملک  کی  یتح  یهاگ  اما  تسه ، يدیما  دشاب ، هدش  تبث  زامن  ثلث  ای  فصن 
ارچ دـیتشاد . شیپ  رد  میظع  یتبیـصم  نانمؤم  الا  و  تسا ، گرزب  سب  یتمعن  دوخ  نیا  دوشیمن و  نآ  نالطب  بجوم  زامن  رد  یهجوتیب 

نتفرگ و وضو  ماگنه  مالـسلاهیلع ، یبتجم  نسح  ماما  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  تسا . زامن  زا  ینییاـپ  هبترم  لاـح  ره  هب  اـهزامن  نیا  هک 
ره هک  دینادب  اماما ؛ مومأم  لکل  نا  الأ و  . » دشیم درز  ترضح  نآ  هرهچ  درکیم و  رییغت  ناشکرابم  راسخر  گنر  زامن ، يارب  ندش  ایهم 
ات دناوتب  ات  دهاکب  فافختـسا  هجرد  زا  هتـسهآ  هتـسهآ  ناسنا  دیاب  دریگ .» دای  وا  زا  ار  دوخ  لامعا  دنک و  ادتقا  دوخ  ماما  هب  دـیاب  یمومأم 

یلوبق هدـش و  ریبعت  [ 260 « ] نیدـلا دومع   » ناونع هب  نآ  زا  تایاور  رد  تسا و  نید  نوتـس  زامن  درب . الاب  ار  دوخ  لاـمعا  حطـس  ياهزادـنا 
یهلا و تعاط  رد  تیدـج  يرآ ، تسا . هدـش  نشور  ماما  شیامرف  نیا  رد  زین  زامن  یلوبق  خنرـس  تسا . زامن  یلوبق  هب  هتـسب  لاـمعا  رگید 

. دوشیم یلاعت  قح  هاگرد  رد  زامن  یلوبق  ثعاب  هار  نیا  رد  تماقتسا 

ناطیش اب  گنج 

گنج ناکم  يانعم  هب  ناکم و  مسا  هملک  نیا  دوشیم . هدـناوخ  زامن  نآ ، رد  هک  دوشیم  قالطا  ییاـج  هب  یمالـسا  گـنهرف  رد  بارحم 
عورـش هدش ، راک  هب  تسد  زین  وا  دومن ، زاغآ  ار  دوخ  زامن  نمؤم  هک  نیا  درجم  هب  دوشیم و  هدامآ  ناطیـش  زامن  ماگنه  هب  هک  ارچ  تسا ؛

وا یبلق  هجوت  عنام  راک  نیا  اب  دـنکیم و  یعادـت  رازگزاـمن  نهذ  رد  ینوگاـنوگ  ياههشیدـنا  هک  تروص  نیا  هب  دـنکیم ، يزادـناریت  هب 
هحفص 195] . ] دگنجیم ناطیش  اب  دنکیم و  عافد  دوخ  زا  ناطیش  تائاقلا  هب  یهجوتیب  اب  زین  نمؤم  فرط  نآ  زا  دوشیم .

ادخ تعاط  هار  رد  شالت 

هراشا

یف مهداهتجا هللا  مهئافو و  مهقدص و  هللا و  مراحم  نع  مهعرو  و  مهعـشخت ، مهملح و  مهتنیکـس و  مهراقو و  نیحلاصلا و  يدهب  مکیلع  و 
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راقو و ناـحلاص و  مسر  هار و  هب  ار  امـش  261 ؛]  ] مکلبق نیحلاصلا  ۀـلزنم  مکبر  دـنع  اولزنت  مل  کلذ ، اولعفت  مل  نا  مکناف  هتعاطب ، لـمعلا 
شرافـس ادخ  تعاط  يارب  نانآ  شـشوک  يرادافو و  یتسار و  ادـخ و  تامرحم  زا  ناشيراگزیهرپ  نانآ و  ینتورف  يرابدرب و  شمارآ و 

هریس و ینعی  نیحلاصلا ، يده  تفای . دیهاوخن  تسد  دنتشاد  ادخ  دزن  امش  زا  شیپ  ناحلاص  هک  یتلزنم  هب  دینکن  نینچ  رگا  اریز  منکیم ؛
. دنشابیم یصاخ  شور  هار و  ياراد  زین ، یهلا  يایلوا  ناحلاص و  دنراد و  یمسر  هار و  دوخ  يارب  یهورگ  هقرف و  ره  ناراگتسر . كولس 

ماما درک . رکذ  ناوتیم  ار  ادـخ  تعاط  هار  رد  شـشوک  افو و  قدـص ، مراـحم ، زا  يرود  هنیکـس ، راـقو ، عرو ، هورگ  نیا  ياـهیگژیو  زا 
نامه دنوش . ناحلاص  قالخا  هب  قلختم  ات  هتساوخ  اهنآ  زا  هدناوخارف و  ناحلاص  مسر  هار و  نتفرگ  شیپ  هب  ار  نانمؤم  مالـسلاهیلع  قداص 

اهنآ ینورد  تایـصوصخ  زا  شمارآ  هنیکـس و  و  اهناسنا ، رهاظ  هب  طوبرم  راقو  دـنتوافتم . مه  اب  هنیکـس  راـقو و  دـش  هتفگ  ـالبق  هک  روط 
هحفص 196] . ] تسا هدش  دای  هناگادج  روط  هب  تفص  ود  نیا  زا  ماما  مالک  رد  ور  نیا  زا  تسا ،

ناحلاص راقو 

، دنراد راقو  همه  نانمؤم ، راجت و  ناهاشداپ ، دـنراد . راقو  یعون  ناشیعامتجا  تیعقوم  بسانت  هب  لاح و  روخارف  هب  اهناسنا  زا  مادـک  ره 
. تسا نانمؤم  ناحلاص و  راقو  زا  ثحب  دنکیم . ادیپ  دومن  تسا  مکاح  ناشدوجو  رب  هک  يرکفت  زرط  لاح و  ياضتقا  هب  کی  ره  راقو  اما 

لاعتم يادـخ  دای  هب  نمؤم  ندـید  اب  اهناسنا  نیاربانب  تسا ، یهلا  ياهنامرف  ساسارب  وا و  ناـمیا  بناـج  زا  شلاـعفا  لاوقا و  ماـمت  نمؤم 
تاـکرح و ماـمت  دروآیم .» ناـتدای  هب  ار  ادـخ  وا  رادـید  262 ؛]  ] هتیؤر هللا  مکرکذـت  : » مالـسلاهیلع حیـسم  ترـضح  هتفگ  هب  دـنتفایم و 

اهنیا همه  همه و  نتفگ ، نخـس  عون  ندیـشوپ ، سابل  لکـش  نتفر ، هار  عون  ندرک ، هاگن  زرط  تسا : توافتم  نمؤم  ریغ  اـب  نمؤم  تاـنکس 
یلـصفم ثحب  دوخ  ياـج  رد  عوضوم  نیا  تسه و  يرایـسب  قرف  ربـکت  راـقو و  نیب  دـنامن  هتفگاـن  تسا . وا  يونعم  تیـصخش  اـب  قباـطم 

حـضاو و رایـسب  بآ  موهفم  هک  نیا  اب  تسا . یلکـشم  راـک  تاـموهفم  نیب  زییمت  هک  ارچ  تسا ؛ لکـشم  ود  نیا  نیب  زییمت  یلو  دـبلطیم ،
تایاور رد  هن . ای  دـنوریم  رامـش  هب  بآ  [ 264  ] هیتیربک و  [ 263  ] هیجاز ياـهبآ  اـیآ  هک  تسا  حرطم  ثحب  نیا  اـهقف  نیب  تسا  نشور 

دندرکیم و وا  هجوتم  ار  دوخ  تروص  مامت  دننک  هاگن  یـسک  هب  دنتـساوخیم  یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا  هدمآ 
، دندرکیمن ار  راک  نیا  تشگنا  اب  هاگ  چیه  دننک  هراشا  یسک  هب  دنتـساوخیم  رگا  دندناخرچیم . دوخ  بطاخم  فرط  هب  ار  كرابم  رس 

دراذـگیمن دـنکیم و  راهم  ار  شنورد  ياغوغ  راقو ، اب  ناسنا  عقاو  رد  تسا . راقو  رهاظم  زا  نیا  و  دـندرکیم ، هراشا  تسد  مامت  اب  هکلب 
رد شهودـنا  وا و  هرهچ  رد  نمؤم  يداش  265 ؛]  ] هبلق یف  هنزح  ههجو و  یف  هرـشب  نمؤملا  ، » دزاس ناشیرپ  ار  شرهاـظ  وا  نورد  يوهاـیه 

هحفص 197] «. ] تسا وا  بلق 

ملح ربص و 

هک تسا  يرامیب  رقف و  نوچ  يروما  ینیوکت  ياـهيراوگان  زا  روظنم  ، ) دـنیوگ ربص  ار  ینیوکت ، ياـهيراوگان  ربارب  رد  يراد  نتـشیوخ 
هک  ) ار نارگید  دنیاشوخان  لامعا  ربارب  رد  ربص  هکلب  تسین  هنوگ  نیا  ملح  اما  درادن .) اهنآ  رد  ار  هاوخلد  فرصت  تلاخد و  تردق  ناسنا 

یبتجم نسح  ماما  ترـضح  هب  یبارعا  کی  هک  تسا  لـقن  نارگید ، یکاـته  ربارب  رد  ربص  لـثم  دـنیوگ ؛ ملح  دراد ) زین  هراـچ  هار  اـضق  زا 
؛] 266  ] كانوسک انایرع  تنک  نا  كانعبشأ  اعئاج  تنک  نا  : » دندومرف وا  یخاتـسگ  ربارب  رد  ترـضح  یلو  درک ، یمارتحایب  مالـسلاهیلع 

یصخش دنداد . ناشن  ملح  دوخ  زا  اج  نیا  ماما  عقاو  رد  میهدیم .» سابل  وت  هب  يرادن  سابل  رگا  درک و  میهاوخ  ریس  ار  وت  ياهنـسرگ  رگا 
نک و هیهت  هناودنه  يرادـقم  : » دـندومرف ناشراک  تمدـخ  هب  زین  ازریم  موحرم  تشون . يزاریـش  يازریم  هب  يدـنت  رایـسب  يهمان  ارماس  رد 

. تسا ملح  زا  قادصم  کی  مه  نیا  هدش .»! شایمرگ  ادخ  هدنب  نیا  تسرفب . اقآ  نیا  يارب 
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ناحلاص عوشخ 

یهاگ تسا . شیوخ  رب  يراک  لیمحت  يزاس و  رهاظ  عنـصت و  لعفت  باب  یناعم  زا  یکی  مینادیم  هک  نانچ  تسا و  لـعفت  باـب  زا  عشخت 
نیمه رب  تسا  هنسح  تافـص  زا  یکی  هک  ملح  هب  رهاظت  ینعی  زین  ملحت  دیامنیم . ربص  هب  رهاظت  ینعی  ربصت ؛ یهاگ  دنکیم و  ربص  ناسنا 

رد دیاب  شیوخ . ندرمش  ریقح  للذت و  ینعی  عوشخ ، نتـشیوخ . رب  نآ  ندرک  لیمحت  عوشخ و  هب  رهاظت  زا  تسا  ترابع  زین  عشخت  سایق 
دوجوم نم  دـیوگب : دوخ  اـب  درادـنپ و  ریقح  یهلا  سدـقا  تاذ  ربارب  رد  ار  دوخ  ناـسنا  هک  تروص  نیا  هب  دوـمن ، للذـت  دـنوادخ  لـباقم 

هب هار  ملحت ، هک  نیا  هصالخ  دزاسیم . روراب  یمدآ  دوجو  رد  ار  عوشخ  تخرد  هتـسهآ  هتـسهآ  اـهنیقلت  نیا  متـسه . يزیچاـن  فیعض و 
دیاب ياهدیدنسپ  تفص  ره  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسا . عوشخ  هب  ندش  هتـسارآ  هار  عشخت  و  ربص ، بسک  هار  ربصت  ملح ، ندروآ  تسد 

. دنراد ار  تفص  نآ  هک  میزاس  یناسک  دننام  ار  دوخ  رهاظ  هحفص 198 ]  ] ادتبا

مراحم زا  يرود 

مارح يدرف ، مارح  باکترا  زا  دـنزومایب و  ناحلاص  زا  ار  هانگ  زا  يرود  دـیاب  نانمؤم  تسا . اـهنآ  عرو  ناراگتـسر  تافـص  زا  رگید  یکی 
ینامرفان اهنآ  زا  زواجت  هک  هداد  رارق  يدودـح  اهناسنا  يارب  میکح  يادـخ  دـننک . يراددوخ  اهمارح  عاونا  يداصتقا و  مارح  یعاـمتجا ،

هک نانچ  مه  دراد . رارق  شیاهوزرآ  لامآ و  مامت  سأر  رد  نآ  ندروآ  تسد  هب  هک  دراد  تیمها  حلاص  ناسنا  يارب  يردق  هب  عرو  تسا .
ار شنهذ  رکف و  زین  حـلاص  ناسنا  دـنکیمن ، غیرد  یـششوک  چـیه  زا  هار  نیا  رد  تسا و  دوس  دـمآرد و  بسک  لاـبند  هب  هشیمه  بساـک 

تالکـشم ياراد  بیـشن و  زارف و  زا  رپ  زین  هار  نیا  هتبلا ، دـهنن . مدـق  تمرح  يهریاد  رد  اـت  تسا  بظاوم  هشیمه  هتخاـس و  عرو  فوطعم 
، دز رس  یتلفغ  نینچ  وا  زا  ارچ  هک  تسا  رکف  نیا  رد  هتسویپ  دوش  بکترم  یهانگ  دزغلب و  یحلاص  ناسنا  ياپ  يزور  رگا  تسا . رامـشیب 

دننام تسرد  دـتفیب ، هانگ  رد  هرابود  اداـبم  هک  تسا  بظاوم  یـسک  نینچ  تسا . شیوخ  يهدرک  ناربج  رکف  هب  و  داد ، هاـنگ  نیا  هب  نت  و 
تسا نیا  هدمآ  تمسق  نیا  رد  هک  یفیرظ  يهتکن  دنکن . ررض  رگید  ات  هدرک  عمج  ار  دوخ  ساوح  گناد  شش  هدرک و  ررـض  هک  یبساک 

هک دـینک  باـنتجا  مارح  زا  هنوـگ  نآ  ینعی  هللا ؛» مراـحم  نع  مهعرو  : » دـناهدومرف هکلب  هللا ،» مراـحم  نـع  عروـلا  : » دـناهدومرفن ماـما  هـک 
همادا رد  و  نیحلاـصلا » يدـهب  مکیلع  : » دومرف ادـتبا  هک  تروص  نیا  هب  تسا ، لاـمجا  زا  سپ  لیـصفت  ناـیب  عوـن  نیا  دـننکیم . ناـحلاص 

. تسا یهلا  مراحم  زا  عرو  اهنآ  زا  یکی  هک  دننکیم  رکذ  ار  تایئزج 

افو قدص و 

: هدش هتفگ  لاح  نیا  اب  یلو  تسا  هارمه  ییاهررـض  اب  ایند  رد  هاگ  قدص  نتـشاد  تسا . اهنآ  يافو  قدـص و  ناحلاص  رگید  تایـصوصخ 
، دشاب هارمه  ییاهررـض  اب  تسا ، نکمم  قدـص  نوچمه  زین  افو  هحفص 199 ] «. ] تسا ییوگتـسار  رد  ییاهر  267 ؛]  ] قدصلا یف  ةاجنلا  »
، تسین مهم  دشاب  یسک  ره  زین  شدهع  فرط  دنکیم . افو  شیوخ  دهع  هب  نمؤم  تسا . ناحلاص  زراب  تایـصوصخ  زا  دهع  هب  يافو  یلو 
هب دـنامهم و  شیارب  همه  کـچوک ، گرزب و  نمـشد ، تسود و  مرحماـن ، مرحم و  قوـلخم ، قلاـخ و  تسا . هتـسب  هک  تسا  یناـمیپ  مهم 
هب ار  سنج  نالف  دـمآ و  یـصخش  يزور  هک  درکیم  لقن  هدـنب  يارب  مرتحم  ياهبساک  زا  یکی  تسا . دـنبیاپ  هتـسب  اهنآ  اـب  هک  يدـهع 
نم زا  تشادـن  سنج  نآ  يرادـهگن  يارب  ییاج  هک  نوچ  یلو  دروایب ، لوپ  هلماعم  زا  سپ  هاـم  ود  دـش  رارق  دـیرخ . نم  زا  هیـسن  تروص 

وا هب  تساوخیم . سنج  نامه  زا  هک  دش  ادـیپ  يرگید  يرتشم  دـعب  زور  دـنچ  مراد . هگن  تناما  تروص  هب  ماهزاغم  رد  ار  نآ  ات  تساوخ 
ار نآ  تسین ، لام  متفگ  يراد !؟ هزاغم  رد  ار  سنج  نیا  هک  وت  تفگ : دش . یتناما  نآ  دوجو  هجوتم  دز و  يدـید  ار  هزاغم  مرادـن . متفگ :
ایآ دیـسرپ : مراد . هگن  شیارب  ار  نآ  تناـما  ناونع  هب  تساوخ  نم  زا  شبحاـص  متفگ : تسا ؟ اـج  نیا  زوـنه  ارچ  سپ  دیـسرپ : ماهتخورف .
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ار سنج  نیا  يرتـهب  تمیق  اـب  مراد و  دـقن  لوـپ  نم  تفگ : درواـیب . رگید  هاـم  ود  تسا  رارق  هن ، متفگ : تسا ؟ هداد  ار  وـت  لوـپ  رادـیرخ 
. تسا مدرم  لام  ماهتخورف و  ار  سنج  نیا  نم  ردارب ، هن  متفگ : مهدیم . مه  رتشیب  نم  هداد  وا  هچ  ره  مرخیم .

ناحلاص تعاطا 

. تسا هدـمآ  لسک  دارفا  دروم  رد  يدـنت  ریباـعت  تاـیاور ، زا  یـضعب  رد  هک  ییاـج  اـت  درادیمن ، تسود  ار  لـبنت  ناگدـنب  لاـعتم  يادـخ 
نآ نودب  درگنیم  ار  یباتک  ناسنا  یهاگ  تسا . تایونعم  باب  رد  هچ  تایدام و  باب  رد  هچ  تفرشیپ  طرش  یلبنت  زا  بانتجا  شـشوک و 

، راونالاراحب نوچمه : روطق  ياهباتک  مامت  هک  تسا  نآ  تقیقح  اما  دشیدنیب ، هدـش  هدیـشک  باتک  نیا  نتـشون  يارب  هک  یتمحز  هب  هک 
رانک اب  میظع  ياهباتک  نیا  دـناهدش . هتـشون  فرح  هب  فرح  همه  همه و  رگید ، ياههعوسوم  راحبلا و  ۀنیفـس  كردتـسم  راحبلا ، هنیفس 

هدیشکن هک  ییاهجنر  هچ  هدروخن و  هدنسیون  هک  ییاهلد  نوخ  هچ  و  دناهدمآ ، رد  ریرحت  يهتـشر  هب  كدنا  كدنا  فورح و  نداهن  مه 
ییامندوخ اههتـشون  نیا  تشپ  زا  هچنآ  دننک . هدافتـسا  نآ  زا  ناگمه  هک  دروآ  دیدپ  یمیظع  يایرد  اههرذ ، ندنابـسچ  مه  هب  زا  ات  تسا 

رایسب ششوک  هکرعم  نیا  رد  درک و  یهاتوک  دیابن  یهلا  تعاط  رد  يرآ ، تسا . هدنسیون  یپایپ  رارمتـسا  شالت و  هحفص 200 ]  ] دنکیم
هک يردـق  هب  مزال و  يهزادـنا  هب  تیلاعف ، رانک  رد  دـیاب  هکلب  تسین . كاروخ  باوخ و  زا  نتـسش  تسد  يانعم  هب  نیا  هتبلا ، تسا . مزـال 

هملک رد  دـیهد .» بـیرف  ار  دوـخ  سفن  268 ؛]  ] کسفن عداخ  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما  درک . تحارتسا  دراد  مزـال  ندـب 
زا يراک  دشاب و  نایم  رد  لباقتم  هیوس و  ود  یلعف  هک  دنربیم  راک  هب  ییاج  ار  هلعافم  باب  هک  نیا  نآ  و  تسا ، هتفهن  يزغن  هتکن  عداخ » »

مادک ره  دنرگیدکی و  اب  هبراحم  لاح  رد  رمع  دیز و  ینعی  رمع » دـیز و  التاق   » دـنیوگیم یتقو  لاثم  ناونع  هب  دوش ؛ ماجنا  رفن  ود  بناج 
بیرف نیا  ربارب  رد  دنیامرفیم : ترضح  تسا . ناسنا  هب  ندز  گنرین  لاح  رد  امئاد  سفن  مینادیم  هک  نانچ  دناهتسب . يرگید  لتق  هب  رمک 

. دناهتفای تسد  یماقم  نینچ  هب  هار  نیا  زا  دنتـسه ، هنئمطم  سفن  بحاص  هک  نانآ  دیهد . بیرف  ار  دوخ  سفن  دـینک و  لثم  هب  هلباقم  سفن 
ندش بوخ  تیلباق  یلو  تسین ، یبوخ  رصنع  سفن  دنشاب . هتشاد  هنئمطم  سفن  دناهتـسناوت  ات  دناهدرک  گنرین  دوخ  سفن  اب  ردق  نآ  نانآ 

تافـص نیا  کت  کت  دـیاب  دـهن ، تداعـس  هار  رد  مدـق  دـهاوخیم  هک  نآ  دراد . ار  تیلباق  نیا  مه  ناطیـش  دوخ  هک  روط  نامه  دراد . ار 
نالف راب  کی  ای  دوشیم ، هچ  دعب  منیبب  ات  میوگیم  تسار  راب ، کی  نیا  لاح  دـیوگب : دوخ  اب  دزاس . هکلم  شدوخ  رد  مک  مک  ار  هنـسح 

؛ ۀقشملا ردق  یلع  رجألا  . » دنیبن ینامرفان  يارب  یتبغر  دوخ  رد  رگید  هک  اج  نآ  ات  دهد  همادا  روط  نیمه  موشیمن و  بکترم  ار  مارح  لعف 
تـسا رتكرحت  رپ  هک  نآ  تروـص  ره  رد  یلو  تسا ، راوـشد  هدیدنـسپ  لاـمعا  هب  رهاـظت  تسا .» اـهيراوشد  لـمحت  هزادـنا  هـب  شاداـپ 

. دسریم دوصقم  لزنم  رس  هب  رتدوز  رتتحار و 

؟ تسیچ تعاط 

یسک دزرمایب  ادخ  انرمأ ؛ ایحأ  ادبع  هللا  محر  : » دومرف مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدش  لقن  يوره  تلـصابا  زا  ياهحیحـص  تیاور  رد 
ملعتی : » دندومرف ترـضح  مینک ؟ هدنز  ار  امـش  رما  هنوگچ  هللا ، لوسر  نبای  هحفص 201 ] : ] دیـسرپ تلـصابا  دنکیم » هدنز  ار  ام  رما  هک  ار 

يدارفا نینچ  ادخ  دننکیم .» ایحا  ار  ام  رما  دنزومآیم ، زین  نارگید  هب  دـنریگیم و  ارف  ار  ام  مولع  هک  نانآ  [ 269  ] سانلا اهملعی  انمولع و 
ورگ رد  یهلا  تعاط  دوشیم . باجتـسم  اعطق  نانآ  قح  رد  ادخ  لوسر  دنزرف  ياعد  اریز  دهدیم ؛ رارق  شیوخ  تمحر  فطل و  دروم  ار 
الثم دـیامن ، مزتـلم  یلمع  هب  ار  دوـخ  ناـسنا  یتـقو  تسا . نیرمت  شـالت و  نیهر  زین  تافـص  نیا  بسک  تسا و  هدیدنـسپ  تافـص  بسک 
تقو نآ  دنکن ، یقلخدب  شاهناخ  رد  هتفه  کی  ای  و  دوشن ، لیطعت  شسرد  لاس  کی  دوشن ، كرت  وا  بش  زامن  بش  لهچ  دریگب  میمصت 

راهچ و هدـند  اب  هشیمه  دـنکیم  تکرح  تلافـسآ  هداج  رد  هک  ینیـشام  تسین . ناـسآ  یقـالخا  لـیاضف  بسک  دوشیم  هجوتم  هک  تسا 
خیم تسا  نکمم  زین  یهاگ  دوشیم . مک  شتعرـس  راچان  دروخیم و  رب  زادـناتسد  هب  یهاگ  هکلب  دـنکیمن ، تکرح  فاص  هداج  يور 
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. دنکیم دروخرب  یعناوم  اب  یهاگ  زین  یهلا  تعاط  هب  لمع  دزاس . فقوتم  ار  نآ  تکرح  و  رچنپ ، ار  نیشام  خرچ  ياهشیش  ای 

تیاکح

حبص ناذا  ات  مدشیم  هعلاطم  لوغشم  هک  بش  لوا  تاقوا  زا  يرایسب  دندومرفیم : يدرجورب  یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  هک  تسا  هدش  لقن 
نیا تسین . یناسآ  راک  ندرک  تحارتسا  یتاظحل  هتـسخ  يرکف  اب  دـعب  ندروآ و  راـشف  دوخ  زغم  هب  ندـیباوخن و  حبـص  اـت  مدـیباوخیمن .
مادک چیه  هک  درکیم  رکذ  لح ، هار  جنپ  اب  دـندوب  زجاع  نآ  لح  رد  نارگید  هک  ار  هلئـسم  کی  دـش ، يدرجورب  هک  درکیم  لمع  نینچ 

املع و زا  سلجم  لها  دنتساخرب . وا  مارتحا  هب  همه  دش و  يدقع  سلجم  دراو  املع  زا  یکی  تشادن . دوجو  یمیدق  ياهباتک  رد  اهنآ  زا 
دنتفریذپن ناشیا  اما  دنیشنب ، سلجم  يالاب  هک  دنتساوخ  ناشیا  زا  نارضاح  دوب . ياهدش  هتخانش  درف  ناگرزب  نیب  رد  زین  وا  دندوب و  عجارم 

. دـندرک ضوع  ار  دوخ  ياج  دـنتفریذپ و  ناشیا  دـنورب . سلجم  يالاب  هب  تساوخ  ناـشیا  زا  هناـخبحاص  دـعب  یتاـظحل  دنتـسشن . رد  مد  و 
ناشیا داد : باوخ  هناخبحاص  دـندرکن ؟ ار  راک  نیا  دنتـساوخ  ناشیا  زا  سلجم  لـها  هک  لوا  راـب  ارچ  دندیـسرپ : نارـضاح  هحفص 202 ] ]

رما لاثتما  باب  زا  متـساوخ ، وا  زا  نم  هک  مود  راب  دوب . راک  نیا  بابحتـسا  لیلد  هب  تسـشن  اج  نآ  هک  لوا  راـب  تسا . يدـبعتم  درف  رایـسب 
. تسا هدرک  خوسر  ناشدوپ  رات و  رد  تعاط  ییاهناسنا  نینچ  يرآ ، درک . ضوع  ار  شیاج  تسا  بحتسم  يراک  هک  هناخبحاص 

تدابع تعاط و 

دیاب دوش . شآ  زا  رتغاد  هساک  هک  دـسرن  ییاج  هب  شراک  ناسنا  دـشاب و  ادـخ  يارب  هک  تسا  لوبقم  یتروص  رد  تعاط  هار  رد  شـشوک 
یـضیرم ندـید  هب  ياهدـع  هارمه  هب  ناضمر  هام  رد  يزور  تسا . یقیقد  هتکن  دوخ  نیا  و  هدـنب ، تساوخ  هن  دـشاب  ادـخ  تساوخ  كالم ،

رجا امـش  يارب  اهیتخـس  نیا  لمحت  هللا ، ءاش  نا  تفگ : ناگدـننک  تداـیع  زا  یکی  دریگب . هزور  تسناوتیمن  يراـمیب  تلع  هب  هک  میتفر 
نانخـس لیبق  نیا  مریگب !؟ هزور  مناوتب  دیابن  نم  ارچ  مهاوخیم ! رجآ  مهاوخیمن  رجا  نم  تفگ : دش و  ینابـصع  رامیب  نآ  دـشاب . هتـشاد 

لاح رهظ  زامن  رد  هک  یـصخش  دوشیمن  دـشاب . ادـخ  يهدارا  تساوخ و  بوچراـچ  رد  دـیاب  تعاـط  شـشوک و  هک  ارچ  درادـن ، یهجو 
لاح مهد  مالـس  ار  مزامن  مراهچ  تعکر  رد  رگا  مدـید  دـیوگب  دـناوخب و  زامن  تعکر  جـنپ  تعکر ، راـهچ  ياـج  هب  هدرک  ادـیپ  یـشوخ 

موحرم دشاب . ادـخ  تساوخ  بوچراچ  رد  دـیاب  یلو  تسا ، نآ  یلوبق  طرـش  زامن  رد  لابقا  هک  تسا  تسرد  مهدیم . تسد  زا  ار  مشوخ 
بوخ صالخا  تدابع و  تفگ  دیاب  ماهدناوخن .» زامن  ممیت  اب  هاگ  چیه  مرمع  لوط  رد  نم  هک  درکیم  اعدا  یـصخش  : » دومرفیم ام  دـلاو 

شاهفیظو هب  هدرکن و  يرنه  هک  دشاب  ممیت  شاهفیظو  هک  هدماین  شیپ  شیارب  یتعیـضو  تقو  چیه  شرمع  لوط  رد  رگا  اقآ  نیا  اما  تسا ،
لاح نیا  اب  یلو  دشاب ، هتشاد  ررض  شیارب  لسغ  هک  نآ  لثم   ) دشاب هدرکن  ممیت  یلو  هدمآ  شیپ  شیارب  یتلاح  نینچ  رگا  اما  هدرک ، لمع 

، دراذـگب دـح  نیا  زا  رتارف  ار  شیاپ  یـسک  رگا  تسا و  ادـخ  تساوخ  تعاط ، رد  كالم  تسا . هدـش  بکترم  یمارح  راک  دـنکن ،) ممیت 
: مدیـسرپ مهدیمن . ماجنا  ار  ریخ  راک  نالف  رگید  نم  تفگیم : یـصخش  داد . ماجنا  هللا » یلا  ۀـبرق   » ار اهراک  دـیاب  تسا . هدرک  تفلاـخم 
: متفگ دسانشیمن . ارم  دوب  هتفگ  شیپ  زور  دنچ  مدادیم ، ماجنا  ار  راک  هحفص 203 ]  ] نیا اقآ  نالف  اب  هک  لاس  لهچ  زا  دعب  تفگ : ارچ ؟

نیا تسد  زا  هک  لاح  مسانـشیمن . ار  ینالف  نم  هتفگن  هک  ادخ  هدوب ؟ ادـخ  ياضر  يارب  ای  يدادیم  ماجنا  اقآ  نآ  يارب  ار  ریخ  راک  امش 
ماما ترضح  رادنرب . تسد  ریخ  راک  زا  یلو  نک ، ضوع  ار  تراکمه  نک . يراکمه  يرگید  صخـش  اب  رادرب و  تسد  وا  زا  یتحاران  اقآ 

ناـیاپ رد  تـسا . هدرمـش  رب  زین  ار  ناـحلاص  ياـهیگژیو  هدـناوخارف و  ناـحلاص  يادـتقا  هـب  ار  نایعیـش  هرقف  نـیا  رد  مالـسلاهیلع  قداـص 
، دـنتفای ادـخ  دزن  رد  امـش  زا  لبق  ناحلاص  هک  یتلزنم  ماقم و  هب  دـینکن ، ادـتقا  ناحلاص  هب  لاـمعا  نیا  ندروآ  اـج  هب  رد  رگا  دـنیامرفیم :

هحفص 205] . ] تفای دیهاوخن  تسد 
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نآ شزرا  ایند و 

هراشا

هیلع هبلق  دقعی  مل  اذا  هیلع و  هبلق  دقعی  مل  قح  هناسل  یلع  يرج  ناف  اجرح ، اقیض  هردص  ناک  هسفن و  یلا  هلک  اریخ و  دبعب  هللا  دری  مل  اذا  و 
هناسل یلع  يرج  ام  راص  و  نیقفانملا ، نم  هللادـنع  ناک  لاحلا  کلت  یلع  وه  تومی و  یتح  هیلع  کلذ  عمتجا  اذاـف  هب ، لـمعلا  هللا  هطعی  مل 

هب ار  وا  دـهاوخن  ار  ياهدـنب  ریخ  ادـخ  هاـگ  ره  270 ؛]  ] هیلع ۀـجح  هب  لـمعلا  هطعی  مل  هیلع و  هبلق  دـقعی  نأ  هللا  هطعی  مل  يذـلا  قـحلا  نـم 
ددنبیمن و نادب  لد  دوش  يراج  شنابز  رب  یقح  نخـس  رگا  لاح  نیا  رد  دوشیم . ناشیرپ  هتفرگ و  شاهنیـس  دنکیم و  راذـگاو  شدوخ 

دریمب لاح  نامه  رب  دوش و  داجیا  وا  رد  عضو  نیا  نوچ  دهدیمن . وا  هب  ار  نخـس  نآ  هب  ندرک  لمع  قیفوت  ادخ  ددنبیمن  لد  نادـب  نوچ 
نآ دنیشنب و  شلد  رب  هک  هدادن  وا  هب  قیفوت  ادخ  یلو  هدش  يراج  شنابز  رب  هک  یقح  نخس  نآ  دوب و  دهاوخ  ناقفانم  زا  ادخ  هاگـشیپ  رد 

. ددرگیم یتجح  وا  هیلع  ددنب ، راک  هب  ار 

یلع ماما  هاگن  زا  ایند  شزرا 

یسک ناشیا  زا  لبق  ماهدرک  هحفص 206 ]  ] هعلاطم اهباتک  رد  هک  ییاج  ات  هک  دناهدرب  راک  هب  یهیبشت  ایند  هرابرد  مالسلاهیلع  نانمؤمریما 
و : » دنیامرفیم ترضح  دنراد . يرایسب  يراکتبا  بلاطم  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  نانمؤمریما و  هتبلا  تسا . هدربن  راک  هب  ار  هیبشت  عون  نیا 

يهراپ زا  رتجرایب  نم  مشچ  رد  امش  يایند  هک  دنگوس  ادخ  هب  271 ؛]  ] موذجم دی  یف  ریزنخ  قارع  نم  ینیع  یف  نوهأ  هذه  مکایندل  هللا 
یسلجم همالع  و  تسا ، هدش  تبث  نیع  رـسک  اب  قارع  هملک  هغالبلاجهن  رد  دشاب ». یماذج  صخـش  تسد  رد  هک  تسا  یکوخ  ناوختـسا 

يدیلپ ياهتنم  رد  ود  ره  یـسلجم  موحرم  لوق  هب  دراد و  یـصاخ  يانعم  مادک  ره  هک  دـناهدرک  رکذ  ار  قارع ) قارع و   ) هجو ود  راحب  رد 
ترـضح يارب  ایند  نوچ  مکایند » : » دـنیامرفیم ترـضح  دـنیوگیم . كوخ  مکـش  هدور  هب  قارع  تشوگیب و  ناوختـسا  هب  قارع  تسا .

ایند زا  ترـضح  دهدیمن . شقالط  یلو  دراد  يدب  نز  هک  یـسک  دننام  دهدن ؛ شقالط  اما  دیایب  شدب  ایند  زا  یـسک  تسا  نکمم  تسین .
ایند نیا  رد  مه  لالح  هکلب  تسین ، تامرحم  طقف  ایند  هتبلا ، تسین . عوجر  لباق  هقالط  هس  نز  دـناهدرک و  هقالط  هس  ار  نآ  دـندش و  ادـج 

هک تسا  یکوخ  ناوختـسا  قارع  رگید . ياهلئـسم  یگتـسبلد  نودب  اهتمعن  زا  يدـنم  هرهب  تسا و  ياهلئـسم  یگتـسبلد  اما  دراد ، دوجو 
هب شلاح  زین  نآ  روصت  زا  ناسنا  هک  كوخ  مکـش  نورد  هدور  مه  نآ  هدور . ینعی  دشاب ، قارع  رگا  دـناهدروخ . ار  نآ  تشوگ  تاناویح 

ناسنا تسد  رد  مه  نآ  كوخ ، هبمکـش  هب  دـسر  هچ  دـننکیم  يرود  تشوگ  لالح  تاناویح  هبمکـش  ندـید  زا  اهناسنا  دروخیم . مه 
تـسد رد  اذغ  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دنزیرگیم ، نآ  زا  مدرم  تسا  هدش  هتـشاذگ  یماذج  صخـش  ولج  رد  اذـغ  ینیـس  کی  رگا  یماذـج .

فاصوا نیا  اب  تقو  نآ  دینک  رارف  یماذج  صخـش  زا  دینکیم  رارف  ریـش  زا  هک  روط  نامه  تسا  هدش  شرافـس  مالـسا  رد  دشاب . یماذج 
میرک نآرق  تسین . هریغ  یمادـنا و  شوخ  تسایر ، یناوج ، لوپ ، طقف  ایند  نیا  تسا . رتتسپ  مه  نیا  زا  امـش  ياـیند  دـندومرف : ترـضح 
ماما ترـضح  تسا  هدـمآ  لامآلا  یهتنم  رد  تسا . ایند  رهاظم  زا  یکی  طقف  لوپ  تسا . هدرک  رکذ  هریغ  رخافت و  دـالوا و  ار  اـیند  زا  یئزج 
دشاب هتشادن  اپ  رگا  ناسنا  درادن . شلاح  هب  ياهدیاف  نارگید  ظعو  دشاب  هتـشادن  ظعاو  شدوخ  زا  ناسنا  رگا  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  رقاب 

هب مادقا  شدوخ  ناسنا  دیاب  دورب . هار  اصع  کمک  هب  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  اپ  دیاب  دورب ، هار  دـناوتیمن  هحفـص 207 ]  ] مه اصع  ات  دص  اب 
شیوخ هب  ار  وا  ادخ  ینعی  دـش ، هسفن » یلا  هللا  هلک  و   » ناسنا هک  یتقو  دـشاب . دـنمدوس  شیارب  نارگید  ياههظعوم  ات  دـنک  سفن  حالـصا 

اب هک  دوب  نیا  داد  ماجنا  ملـسم  ترـضح  هب  تبـسن  دایز  نبا  هک  ییاهراک  زا  یکی  دشکیم . مه  مدآ  نآ  دـننام  لوپ و  يارب  درک  راذـگاو 
ار یمچرپ  تفگ  داد و  لوپ  یناـسک  هب  وا  درک . لـیمحت  ترـضح  نآ  رب  ار  یبـیرغ  راوـشد و  تیعـضو  لوـپ  هلمج  زا  فـلتخم  ياـههلیح 

يرگید هدع  تسایر و  اب  ار  ياهدع  نینچمه  وا  دوب . دهاوخ  ماما  رد  وا  لام  ناج و  دریگ  رارق  مچرپ  ریز  سک  ره  دینک  مالعا  دـیرادرب و 
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ناتـسود هک  دـش  ناـنچ  عضو  تیاـهن  رد  دـنک . هداـیپ  ار  دوخ  هشقن  اـت  درک  میـسقت  تمـسق  نیدـنچ  هب  ار  هفوک  درک و  عیمطت  لوپ  اـب  ار 
كوخ ناوختـسا  زا  دنیامرفیم  نآ  هرابرد  ام  ماما  هک  تسا  ییایند  نامه  نیا  دندش . هدـنکارپ  وا  فارطا  زا  مه  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح 

[272  ] رامع نب  قاحسا  دننادیمن . ار  تابجاو  تامرحم و  زا  یضعب  نم  لاثما  زا  یلیخ  تسا . رتشزرایب  هروخ  هب  التبم  صخش  ناهد  رد 
لها تسا  نکمم  اـهیلیخ  منزب »؟ ار  وا  هک  مراد  قح  ردـقچ  دـنکیم . تیذا  هک  مراد  ياهچب  هللا ، لوـسر  نباـی  : » درک ضرع  ترـضح  هب 

: تفگ ینزیم ؟ ار  وا  ردقچ  دندومرف : ترـضح  دنک ؟ هیبنت  ار  شاهچب  دراد  قح  يدح  هچ  ات  ردپ  هک  دـننادیمن  اما  دنـشاب ، هزور  زامن و 
؟ منزب ردـقچ  هللا ، لوسر  نبای  درک : ضرع  تسین . زیاـج  هن ، دـندومرف : ترـضح  منزب . ار  وا  هبترم  دـص  يزور  دـیاش  تسا  ناطیـش  یلیخ 
ود زا  شیب  ار  وا  دنادب  رگا  مسق ، ادخ  هب  هللا ، لوسر  نبای  درک : ضرع  هبترم . ود  دندومرف : درادـن . هدـیاف  درک : ضرع  هبترم . کی  تفگ :
هک دـننکیم  لقن  درادـن . هدـیاف  هللا ، لوسر  نبای  تفگ : نزب . هبترم  هس  دـندومرف : ترـضح  درک . دـهاوخ  هابت  ار  مایگدـنز  منزیمن  راـب 
«. نک لمع  تدوخ  ورب و  يدلب  ار  ادخ  مکح  رگا  : » دندومرف دش و  رهاظ  ناشکرابم  تروص  رد  بضغ  دـش و  خرـس  ناشتروص  ترـضح 
زا دنامیم . زاب  ینید  يونعم و  روما  زا  ددرگیم و  شـسابل  كاروخ و  فوطعم  شرکذ  رکف و  مامت  دـش  هسفن » یلا  هللا  هلک  و   » رگا ناسنا 

اهقف دـسرب ، اـیند  هـب  هـک  دـنکیمن  ادـیپ  تـقو  یلیخ  تـسیچ  تاـمرحم  و  هحفـص 208 ]  ] تاـبجاو هـک  دـنادب  دـهاوخب  رگا  رگید  يوـس 
الثم تسا  ملظ  دـنک ، قدـص  نآ  رب  ملظ  افرع  هک  يزیچ  ره  تسیچ ؟ ملظ  مینادـب  دـیاب  نآ  زا  لبق  اما  تسا . مارح  اقلطم  ملظ  دـنیامرفیم :

تـسا ملظ  دیوگیم  فرع  رگا  تسا  ملظ  مه  نیا  دوش ، مهارف  ردپ  حیرفت  تابجوم  قرط  نیا  هب  ات  دناسرتب  ار  شکچوک  هچب  يردپ  رگا 
دـسرتیم و هچب  نیا  تسا . مارح  دـشاب  ملظ  قادـصم  تبحم  رگا  اـما  دـهدب ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  تبحم  زا  دـیاش  هتبلا ، تـسا . مارح  نـیا 

مدرم لاـم  اـهنت  ملظ  تسین ؟ ملظ  نیا  دـسرتیم  وا  دـنکیم و  باـترپ  اوه  هب  ار  شاهچب  ناـسنا  تسین ؟ ملظ  نیا  دوشیم  يراـج  شکـشا 
مهارف ار  اریخ » دـبعب  هللا  دری  مل   » هنیمز هک  تسا  ناـسنا  دوـخ  نیا  تقو  نآ  تـسا . مـلظ  قیداـصم  مـه  اـهنیا  تـسین ، تاوهـش  ندروـخ و 

هب هرذ  زا  هک  مدیدن  نآرق  زا  ریغ  ییاج  رد  نم  دنکیمن .» متس  یسک  هب  ياهرذ  هزادنا  هب  ادخ  273 ؛]  ] ةرذ لاقثم  ملظی  هللا ال  نا  . » دنکیم
دنک هدارا  شدوخ  دنوادخ  هک  تسین  روط  نیا  مینک ؟ باسح  میهاوخب  مه  ار  نآ  نزو  هک  تسا  رادـقم  هچ  هرذ  دـشاب . هدـش  ریبعت  لاقثم 

رد نآ  دـیلک  میتسه و  ام  دوخ  نآ  زاسهنیمز  تسا و  نیمه  وا  لاـمعا  هجیتن  ناـسنا و  نیا  يازج  هکلب  دراذـگاو ، دوخ  سفن  هب  ار  ياهدـنب 
هحفص 209] . ] تسا ام  تسد 

ادخ یتسود 

متنک نا  لق  : ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هیبنل  لـجوزع  هللا  لوق  عمـسی  ملأ  اـنعبتیل  هللا و  ۀـعاطب  لـمعیلف  هبحی  هللا  نا  ملعی  نا  هرـس  نم  و 
رد دیاب  هن ، ای  دراد  تسود  ار  وا  ادخ  دنادب  هک  دراد  تسود  هک  ره  275 ؛] [ ] 274 ( ] مکبونذ مکل  رفغی  هللا و  مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت 
زا دییادخ  رادتـسود  رگا  وگب  دومرف : شربمایپ  هب  هک  دیاهدینـشن  ار  لاعتم  يادخ  هتفگ  نیا  ایآ  دنک . يوریپ  ام  زا  دـشوکب و  ادـخ  تعاط 

تسود ار  وا  ادخ  دنادب  دهاوخیم  هک  یسک  دنیامرفیم : دوخ  يهمان  شخب  نیرخآ  رد  ترضح  درادب . ناتتسود  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم 
هک یـسک  تسا . زیچ  ود  نیا  ادخ  یتسود  تمالع  دیامن . يوریپ  مالـسلامهیلع  تیبلها  زا  دنک و  تعاطا  ادخ  نامرف  زا  دـیاب  هن ، ای  دراد ،

داهشتسا هفیرش  يهیآ  هب  ترضح  سپس  درادیم . تسود  ار  وا  ادخ  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  شیامرف  ربانب  دهد . ماجنا  ار  راک  ود  نیا 
نآرق یسک  یهاگ  تسه . عامس »  » کی و  عامتسا »  » کی یبرع  نابز  رد  تسا ؟ هدروخن  امش  شوگ  هب  هیآ  نیا  ایآ  دنیامرفیم : دننکیم و 

الثم تسا و  يراک  لوغشم  ناسنا  یتقو  اما  دنیوگیم ، عامتسا »  » ار امش  راک  نیا  دیراپسیم  ناج  شوگ  نآ  هب  هجوت ، اب  امـش  دناوخیم و 
فالتخا اهقف  نیب  دنیوگیم . عامس »  » ار نیا  دروخیم  شـشوگ  هحفـص 210 ]  ] هب ادص  نیا  نامزمه  و  دنکیم ، هعلاطم  ای  دسیونیم  دراد 

عامتسا رگا  تسا . بجاو  هدنونش  رب  هدجس  ایآ  عامتسا ، هن  درک  عامـس  يرگید  دناوخ و  ار  بجاو  يهدجـس  يهیآ  یـسک  رگا  هک  تسه 
هدجس مه  عامـس  رد  ایآ  اما  تسین ، یفالتخا  عرف ، نیا  رد  و  تسا . بجاو  هدجـس  هک  دنراد  عامجا  اهقف  دادیم  ارف  شوگ  ینعی  درکیم ،
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عامـس ریبعت  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  هماـن  رد  تسا . بوجو  مدـع  رب  رگید  يهدـع  رظن  بوجو و  رب  اـملع  زا  ياهدـع  ياوتف  هن ؟ اـی  تسا 
نیا هب  تسین  مزال  تسا ؟ هدروخن  ششوگ  هب  هیآ  نیا  ایآ  ینعی  عمـسی ؛» ملأ  : » دندومرف هکلب  عمتـسی ،» ملأ  : » دندومرفن عامتـسا . هن  هدمآ ،
ملأ . » تسا یفاک  راک  ود  نآ  اب  یهلا  بح  هطبار  كرد  يارب  دشاب  هدروخ  شـشوگ  هب  هک  ردق  نیمه  هکلب  دشاب ، هدرپس  ناج  شوگ  هیآ 

شربماـیپ هب  هک  دیاهدینـشن  ار  لاـعتم  يادـخ  هتفگ  نیا  اـیآ  هللا ؛ مکببحی  ینوعبتاـف  هللا  نوبحت  متنک  نا  لـق  هیبنل : لـجوزع  هللا  لوق  عمـسی 
هحفص 211] «. ] درادب ناتتسود  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دییادخ  رادتسود  رگا  وگب  دومرف :

ریدغ هعقاو  نوماریپ 

هراشا

نیا هل  مظعم  اذل  هدوب ، ریدغ  دـیع  زور  اب  فداصم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  قداص  ماما  يهمان  رخآ  زارف  حرـش  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
نیموصعم شیامرف  هب  يزور  نینچ  تسا و  ریدغ  زور  زورما  راتـساریو .) . ) دـناهدومرف نایب  بلطم  همادا  رد  ریدـغ  دـیع  يهرابرد  ار  راتفگ 

هعقاو ریدغ  [. 276  ] تسا هدمآ  ریدغ  يارجام  ییاور  ياهباتک  نآرق و  ریـسافت  رتشیب  رد  تسا . مالـسا  رد  دیع  نیرتمیظع  مالـسلامهیلع 
تیعمج زا  يرایـسب  هک  مینادب  دیاب  اما  دناهدینـش . ار  ریدغ  مسا  اهناسنا  شیب  مک و  تسا . ادـخ  ربمایپ  خـیرات  رد  یمهم  زاس و  تشونرس 

زا تسا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  باحـصا  ناـبوخ  زا  هک  یطنزب  دـننادیمن . ار  ریدـغ  يارجاـم  و  دناهدینـشن ، ار  ریدـغ  مسا  زوـنه  ناـهج 
رـشع موی  لک  یف  ۀـکئالملا  مهتحفاصل  هتقیقحب  مویلا  اذـه  لضف  سانلا  فرع  ول  : » دـندومرف هک  دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح 

«. دـندرکیم هحفاصم  نانآ  اب  راب  هد  هنازور  ناگتـشرف  هنیآ  ره  دنتخانـشیم ، دـیاب  هک  نانچ  ار  زور  نیا  تقیقح  مدرم  رگا  277 ؛]  ] تارم
يزور یتبسانم  هب  هکئالم  هک  میرادن  يرگید  تیاور  دننک . هحفاصم  اهناسنا  اب  هکئالم  هک  تسین  یتبسانم  ای  ییاج  رد  ریدغ  زور  زا  ریغ 

ال : » تسا هدومرف  هکئالم  يهرابرد  نآرق  و  دنتـسین . یلومعم  تادوجوم  هکئالم  ریدـغ . هلئـسم  رد  رگم  دـننک ، هحفاـصم  ناـسنا  اـب  راـب  هد 
هبترم زا  رتنییاپ  اهنآ  تمـصع  هبترم  یلو  دنراد ، تمـصع  هکئالم  هحفص 212 ] «. ] دنوشیمن ادخ  تیـصعم  بکترم  278 ؛]  ] هللا نوصعی 
لیلجت نانآ  زا  و  هحفاصم ، ناسانش  ریدغ  اب  هانگ ، يدیلپ و  زا  رود  هب  تادوجوم  نیا  هک  نیا  تسا . مالسلامهیلع  موصعم  هدراهچ  تمصع 

رد یتح  ای  راب  کی  یلاس  ای  راب  کی  یهام  ام  يارب  قافتا  نیا  رگا  دـننک . مـالعا  ناـنآ  هب  ار  دوخ  تبحم  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  دـننکیم 
امش ندید  هب  راب  کی  یلاس  دیاش  ناگتسب  ماحرا و  راب . هد  يزور  هب  دسر  هچ  تسا ، راختفا  یسب  هیام  دتفیب ، راب  کی  طقف  نامرمع  لوط 

يزور دشاب  رتشیب  یلیخ  هقالع  رگا  تیاهن  رد  و  راب ، کی  ياهتفه  راب ، کی  یهام  دشاب  رتشیب  هقالع  رگا  دننک . هحفاصم  امـش  اب  دـنیایب و 
زا دنیوگب . تیحت  ار  ناسانش  ریدغ  نایریدغ و  راب  هد  يزور  ات  درادیماو  ار  ناگتـشرف  هک  تسا  ياهداعلاقوف  هقالع  هچ  نیا  اما  راب ؛ کی 

. دریگیم تروص  ریدغ  تلیضف  جرا و  نتـسناد  تفرعم و  یعون  ساپ  هب  هکلب  تسین  لمع  ربارب  رد  تشادگرزب  میرکت و  نیا  رگید  يوس 
صخـش هک  نیا  يارب  میراذـگیم ؟ مارتحا  دـیلقت  عجرم  هب  ارچ  ام  تسا . لمع  يهمدـقم  نیا  دریگیم . رارق  تفرعم  زا  دـعب  يهبترم  لمع 

اههمانترایز زا  یـضعب  رد  دراد . شزرا  تسا  نید  ملاع  نوچ  میـشابن ، وا  دـلقم  میـشاب و  هتـشادن  جایتحا  وا  هب  دـنچ  ره  دراد . شزرا  ملاع 
راب هد  يزور  مه  نآ  هکئالم  هحفاصم  اما  دننکیم ، هحفاصم  صخش  نآ  اب  ءایبنا  حاورا  دنک  ترایز  ار  نیـسح  ماما  هک  یـسک  تسا  هدمآ 

مالسلاهیلع اضر  ترضح  میناریما .» ار  نخـس  کلم ]  ] ام 279 ؛]  ] مالکلا ءارمأل  انا  و  : » دندومرف مالسلاهیلع  ریما  ترضح  تسا . انثتـسا  کی 
فرح ول »  » دـنیوگیم تایبدا  ياهباتک  رد  سانلا .» فرع  ول  : » دـندومرف هکلب  سانلا ،» فرع  اذا   » ای سانلا » فرع  نا  : » دـناهدومرفن اجنیا 
هدمآ ترضح  مالک  رد  زین  هتقیقحب »  » دیق نینچ  مه  میشاب . هتـشاد  عطق  طرـش  ءافتنا  هب  تبـسن  هک  دوریم  راک  هب  ییاج  رد  تسا و  طرش 

یهاگآ ریدـغ  دـنلب  تقیقح  زا  دـهاوخب  ادـخ  هک  یناسک  ادـخ و  زج  دـیاش  تسا و  فرژ  هداعلاقوف  تقیقح  کی  ریدـغ  تلیـضف  تسا .
هدمآ تیاور  رد  لاثم  هحفص 213 ]  ] ناونع هب  دوش . رتنشور  ریدغ  يانعم  ات  مینکیم  عمج  رگید  تایاور  اب  ار  تیاور  نیا  دنشاب . هتـشادن 
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دننک راک  تسرد  ناشکرابم  رمع  زا  لاس  یس  نیا  رد  دنتـسناوتیم  ترـضح  نآ  و  دندشیمن ، مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  عنام  رگا  هک  تسا 
تـسا ةالـصلا » اومیقأ   » ادخ باتک  زا  ءزج  کی  تشادیم .» اپرب  ار  قح  مامت  ادخ و  باتک  مامت  280 ؛]  ] هلک قحلا  هلک و  هللا  باتک  ماـقأ  »

يور هچنآ  مامت  281 ؛]  ] اعیمج ضرألا  یف  ام  مکل  قلخ   » مه تمسق  کی  تسا و  جح  نآ  تمسق  کی  تسا . ةاکزلا » وتآ   » نآ ءزج  کی 
نم مهقوف و  نم  اولکأل  : » تسا هدمآ  هفیرـش  هیآ  رد  دندرکیم . هماقا  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  ار  اهنیا  همه  دـیرفآ .» امـش  يارب  تسا  نیمز 

کی یتـح  نیمز  يهرک  يور  رگید  تقو  نآ  دـندروخیم .» يزور  ناـشیاهاپ  ریز  رـس و  يور  زا  تروـص  نآ  رد  282 ؛]  ] مهلجرأ تحت 
رد راک  نیا  اـب  دـندرک و  نیـشنهناخ  تسا  وا  هب  قلعتم  ریدـغ  هک  ار  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  لاـس   25 دـشیمن . ادـیپ  هراچیب  ای  هنـسرگ و 
هک دنتفای  تیرومأم  ادخ  بناج  زا  ریدغ  زور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنتـسب . مدرم  رب  ار  نامـسآ  نیمز و  ياههنیجنگ 

، لوسر يا  283 ؛]  ] کبر نم  کیلا  لزنأ  آـم  غلب  لوسرلا  اـهیأای  : » دـننک یفرعم  مدرم  يـالوم  ناونع  هب  ار  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 
تـسا خیرات  ملظ  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  نداهن  رانک  ناسرب ». همه  شوگ  هب  ار  ریدغ ) هلئـسم  ینعی   ) هدش لزان  وت  رب  ادخ  بناج  زا  هچنآ 

نانچ مه  ملظ  نآ  هک  تسا  نآ  يارب  دناسر  حبص  هب  هنسرگ  ار  بش  رفن  کی  رگا  دراد . همادا  زورما  هب  ات  هدش و  عورـش  ریدغ  زور  زا  هک 
دوشیم مولعم  دوش  هسیاقم  يزورما  ياهتموکح  اب  لاس  راهچ  نآ  رگا  درک و  تموکح  لاس  راهچ  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دراد . همادا 

هتـشک هاـنگیب  رفن  نارازه  یلو  دـنهدیم ، يدازآ  راعـش  غورد  هب  برغ  قرـش و  ياـیند  رد  هزورما  تـسیک . یلع  تـسیچ و  تلادـع  هـک 
تلع دـنرامیب . هنـسرگ و  هنـشت و  ناسنا  اهنویلیم  دنریـسا و  نانچ  مه  یهانگ  چـیهیب  نامکاح  ياهنادـنز  رد  رفن  اهنویلیم  دـنوشیم و 

دزن جراوخ  زا  یکی  هحفـص 214 ] . ] دش ضوع  شیپ  لاس  رد 1400  ریدـغ  ریـسم  هک  تسا  نآ  اهیناشیرپ  اهیناماسبان و  نیا  همه  للعلا 
نامز نآ  رد  يریمیم .» يزور  هک  ارچ  سرتب ، ادخ  زا  284 ؛]  ] تیم کناف  هللا  قتا  : » درک ضرع  ترضح  هب  دمآ و  مالسلاهیلع  نانمؤمریما 

ار بان  هزومآ  نیا  درکیم . دروخرب  ینابرهم  اب  ناضرتعم  لیبق  نیا  اب  یلو  دوب ، اراد  ار  روشک  نیرتگرزب  تساـیر  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
ار شندرگ  هللا » قتا  : » دـیوگب نم  هب  یـسک  رگا  درک  مالعا  اـفلخ  زا  یکی  درک . هسیاـقم  زورما  ناـمکاح  ياـهراجنه  اـهشزرا و  اـب  دـیاب 
رد هزورما  دننآرق . دـض  اهنآ  یلو  تسا  نآرقلا » عم   » ریما ترـضح  دـندرکیم . لمع  مدرم  اب  هنوگ  نیا  ادـخ  لوسر  هفیلخ  مان  هب  منزیم !
هک دوشیم  عضو  ینوناق  ایند  رد  گرزب ؟ لوئسم  هب  دسرب  هچ  دیوگب ، کچوک  لوئسم  کی  هب  ار  ینخـس  نینچ  دناوتیم  یـسک  هچ  ایند 

هلصاف شور  ود  نیا  نیب  نامسآ  ات  نیمز  زا  اجک ؟ ترضح  كولـس  شور و  نآ  اجک و  اهنیا  دراد . مرج  دندرک  تناها  سک  نالف  هب  رگا 
لمع نآ  هب  همه  هک  تسه  نآرق  زا  ییاهتمـسق  تسا . هتفهن  بلطم  اـیند  کـی  هـلک »  » يهـملک نـیا  رد  هـلک » هللا  باـتک  ماـقال  . » تـسه
نمؤن : » دـنتفگ هک  لـیلد  نیا  هب  ار  اـهيدوهی  نآرق  تسا . هتفرگ  رارق  يرهمیب  لاـمها و  دروم  نآ  زا  ییاـهشخب  لـباقم ، رد  دـننکیم و 

معا ناسنا ، نیا  ندب  يازجا  همه  یتقو  تسا . هدرک  شهوکن  میریذپیمن .» ار  یـضعب  میریذپیم  ار  یـضعب  285 ؛]  ] ضعبب رفکن  ضعبب و 
دیفم طقف  هن  دشاب  ملاس  ندب  يازجا  زا  یـضعب  رگا  اما  دـنک ، راک  دورب و  هار  دـناوتیم  ناسنا  دـشاب  ملاس  هریغ  باصعا و  نوخ ، بلق ، زا 

یمـشچ دوشیم . دساف  زور  ود  زا  دـعب  دـنراذگب  يزیم  يور  ار  نآ  دـنروآرد و  ار  یملاس  ابیز و  مشچ  رگا  تسه . مه  لابو  هکلب  تسین 
نید زا  ناوتیم  ینامز  تسا . نینچ  زین  ادخ  نید  دشاب  حور  ياراد  باصعا و  هب  لصتم  مادـنا و  هعومجم  نمـض  هک  تسا  دـیفم  بوخ و 

هکنیا اب  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دریگ . رارق  هدافتسا  دروم  بکرم ) لک   ) لماک يهعومجم  کی  ناونع  هب  نآ  همه  هک  درب  ار  هرهب  تیاهن 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یعقوم  تسا  هدمآ  خیرات  رد  تسا . مالـسا  ربمایپ  ضحم  عبات  لاح  نیع  رد  تسا  ادخ  لوسر  هفیلخ 
اب نانمؤمریما  تشاد . هلصو  هدزیس  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  رداچ  دوب  وا  هفیلخ  مالـسلاهیلع  یلع  تشاد و  ار  ناناملـسم  هماع  تسایر  ملس 

رگید لاس  هب  یلاس  زا  ار  هحفص 215 ]  ] مدرم لاوما  رمع  یلو  درکیم ، راتفر  ادخ  لوسر  هک  درک ، راتفر  هنوگ  نامه  ناناملـسم  لاملاتیب 
اهنویلیم دـیاش  هک  غلبم  نیا  زا  داد . ناورم  هب  اج  کی  ار  همه  نامثع  دـندروآ  هک  ار  اـقیرفآ  سمخ  دناهتـشون  خـیرات  رد  تشادیم . هگن 

هب ار  رذوبا  نآ  یپ  رد  هک  دـش  عقاو  رامع  رذوبا و  ضارتعا  دروم  راک  نیا  و  دیـسرن . رگید  ناناملـسم  تسد  هب  يزیچ  هدوب  رانید  مهرد و 
ناشوج همـشچ  ریدغ  دوشیم . مولعم  اج  نیا  ریدغ  ریغ  ریدغ و  قرف  دش . ضیرم  ات  دنداد  هجنکـش  ردق  نآ  ار  رامع  دندرک و  دیعبت  هذبر 
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لمع هیآ  نیا  هب  تسا  هتفگ  ازـسان  وا  هب  هک  یـصخش  صوـصخ  رد  تسا ، قـح  كـالم  دوـخ  هک  مالـسلاهیلع  یلع  تـسا . تلادـع  رهم و 
«. دینک يدعت  هنوگ  نامه  وا  رب  درک  زواجت  امـش  هب  سک  ره  286 ؛]  ] مکیلع يدتعا  ام  لثمب  هیلع  اودتعاف  مکیلع  يدتعا  نمف  : » دـنکیمن

نآرق شرافس  هب  انب  هکلب  متسه ، رمالا  یلوا  نم  نوچ  تسا ، هدش  نیهوت  ربمایپ  مالسا و  هب  هجیتن  رد  هدش و  نیهوت  نم  هب  دیوگیمن  یلع 
لاس یـس  ربمایپ  زا  دـعب  نانمؤمریما  رگا  تسا .» رتکیدزن  اوقت  هب  دـینک  وفع  رگا  287 ؛]  ] يوقتلل برقأ  اوفعت  نأ  و  . » دـنکیم وـفع  ار  وا 

راتفرگ زورما  ام  درکیم و  ادیپ  جاور  نامکاح  قالخا  ناونع  هب  قالخا  نیا  تفرگیم ، تسد  هب  ار  ناناملـسم  ییامنهار  دـشیم و  مکاح 
رفعج نب  یـسوم  ماما  نارتخد  هک  یلاـح  رد  دوب ، عبرم  رتمولیک  هدزناـش  یـسابع  نوراـه  هناـخ  تحاـسم  دناهتـشون  میدوبن . ناـمکاح  نیا 
زامن یکی  یکی  دندرکیم و  ربص  دیاب  دنتشادن و  رتشیب  زامن  رداچ  کی  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نارتخد  مالـسلاامهیلع ،

هناخ دنداد . ناشن  ار  نانمؤمریما  يهناخ  تسا ؟ یسک  هچ  امش  سیئر  تفگ : اهناملسم  زا  یکی  هب  دمآ و  هفوک  هب  یـصخش  دندناوخیم .
مداتسرف هناخ  نآ  هب  ار  رگید  ياهثاثا  دندومرف : ماما  تسا ؟ نیمه  امش  هناخ  ثاثا و  تفگ : دید  کیدزن  زا  هک  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 

تسا نیمه  شاهناخ  درادن . يرگید  يهناخ  دنتفگ : تسا ؟ اجک  نانمؤمریما  رگید  هناخ  دیـسرپ : مدرم  زا  دمآ و  نوریب  صخـش  نآ  [ 288]
یلو تسا . ترخآ  يهناخ  شدوصقم  دنتفگ : مداتسرف . رگید  هحفـص 216 ]  ] هناخ هب  ار  هیثاثا  لئاسو و  دومرف : شدوخ  تفگ : يدید . هک 

. تشاد هناخ  باب  هس  درم  هک  یتقو  رکبوبا  هک  تسا  هدمآ  هدش ، هتشون  يربط  زا  لبق  هک  [، 289  ] هنیدم خیرات  رد 

غورد ملظ و  یفن  ریدغ و 

اب هناخ  بتکم  ناکدوک  زا  ياهدع  هک  دندرکیم  روبع  ياهلحم  زا  ناشتموکح  نامز  رد  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
: دومرف تسا ؟ رتابیز  اهنیا  زا  کی  مادک  نانمؤمریما ، ای  دنتفگ : دنداد و  ناشن  ترضح  هب  ار  دوخ  ياههتـشون  و  دندرک ، دروخرب  ترـضح 

يرواد رد  ندرک  متس  دننام  نآ  رد  ندرک  متس  تسا و  تواضق  راک  نیا  انامه  290 ؛]  ] مکحلا یف  روجلاک  اهیف  روجلا  ۀموکح و  اهنا  امأ  »
ادابم ات  میشاب  شوگ  هب  هظحالم و  اب  لداع  یضاق  کی  دننام  مینکیم ، تواضق  كدوک  ود  نیب  یتقو  هک  دهاوخیم  ام  زا  ترضح  تسا .

، تسا رتابیز  کی  مادک  دیوگب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  اقآ  دنتـساوخیم  طقف  اههچب  نآ  ریدغ . قطنم  تسا  نیا  میراذگ . رتارف  قح  زا  اپ 
ار مدرم  لاس  یـس  یـسک  نینچ  رگا  تشاد . رظن  رد  ار  ادخ  درک و  تقد  نآ  رد  دـیاب  تسا و  هاگداد  لثم  نیا  دـنیامرفیم : ترـضح  یلو 

. تشاد يرگید  عضو  ایند  دنتشاذگیم  زاب  ار  شتسد  درکیم و  تیبرت 

ام تیلوئسم  ریدغ و 

ییافک بجاو  هارمگ  داشرا  تسا و  داشرا  کی  نیا  و  میناسانـشب ؛ اـیند  هب  ار  ریدـغ  هک  نآ  یکی  میراد : ریدـغ  ربارب  رد  تیلوئـسم  ود  اـم 
، هتبلا دوـشیم . لیدـبت  ینیع  بجاو  هب  تسا و  همه  ندرگ  هب  دوـبن  رگا  یلو  دوـشیم ، طـقاس  نارگید  زا  دوـب  هیاـفکلا  هیف  نم  رگا  تسا ،
اب نآرق و  میلاعت  اب  ار  دوخ  دـنک  یعـس  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رگید  تیلوئـسم  دوش . هتخانـش  اـج  همه  رد  ریدـغ  اـت  دـهاوخیم  راـک  یلیخ 

. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  دهد . قیبطت  ریدغ  حور  اب  مالسلاهیلع و  نانمؤمریما 

یقرواپ

هللاتیآ [ 6 . ] ج 2 ص 62 راونألاراحب ، [ 5 . ] هیآ 77 ناقرف ، [ 4 . ] همان نتم  [ 3 . ] ص 210 ج 75 ، راونالاراحب ، [ 2 . ] ص 2 ج 8 ، یفاک ، [ 1]
باهش نب  هللادبع  نب  ملسم  نب  دمحم  [ 9 . ] ص 453 ج 2 ، یفاک ، [ 8 . ] ص 316 ج 65 ، راونألاراحب ، [ 7 . ] هرس سدق  يزاریش  يدهم  ازریم 

زا يرگید  عمج  هنییع و  نب  نایفس  يروث ، نایفـس  سنا ، نب  کلام  تسا . هدوب  نیعبات  نیثدحم و  اهقف و  نایعا  زا  58 ق )  - 124  ) يرهزلا
زا ار  وا  لاجر  ياملع  زا  یضعب  تسا . هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  زا  يرایسب  ثیداحا  يو  دناهدرک ، تیاور  يو  زا  نیثدحم 
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یسک نیلوا  ار  وا  یطویس  نیدلا  لالج  دناهدوتس و  ار  وا  هزادنا  زا  شیب  تنس  لها  ياملع  دناهدرمش . زین  مالسلاهیلع  قداص  ماما  باحصا 
نیسح ماما  باحـصا  هلمج  زا  نیق  نب  ریهز  [ 10 .(. ] ص 398 و 399 ج 2 ، بدالا ، ۀناحیر  . ) تسا هدومن  نیودت  ار  ثیدـح  هک  دـنادیم 

ریهز درک . يرای  بلط  وا  زا  داتسرف و  ریهز  يودرا  هب  يریفس  البرک  يارحص  رد  ملسم  تداهش  ربخ  ندینش  زا  دعب  ماما  تسا ، مالسلاهیلع 
1363  ) يدورهاش يزامن  یلع  [ 11 . ] دندیشون تداهش  دهش  ماجنارس  دنتفاتش و  ماما  يرای  هب  ود  ره  شنز  قیوشت  اب  یلو  درک  عانتما  ادتبا 

ترجاهم دهـشم  هب  شردـپ ، دزن  تامدـقم  يریگارف  زا  سپ  دـمآ  ایند  هب  دورهاش  رد  ملکتم . ثدـحم و  هیقف ، ینید ، ملاـع  1293 ش ،) - 
دنمهرهب یناهفـصا  يورغ  يدـهم  ازریم  رـضحم  زا  قالخا  فراـعم و  رد  تفرگ . ارف  دهـشم  ناداتـسا  دزن  ار  حطـس  یلاـع  جرادـم  دومن و 

كردتسم ناوتیم  يو  راثآ  زا  تشاد . لاغتشا  زین  فینصت  فیلأت و  راک  هب  دهـشم  دجاسم  زا  یکی  تعامج  تماما  رب  هوالع  يو  تشگ .
تیالو تابثا  نامجلا ، یهتنم  تسرهف  مالسا ، رد  ترتع  نآرق و  ماقم  نید ، ناکرا  فوصت ، هفـسلف و  خیرات  تمحر ، باوبا  راحبلا ، ۀنیفس 

[12 .(. ] ص 64 ج 6 ، یـسمش ، لاس 1300  اـت  زاـغآ  زا  ناریا  یگنهرف  ناروآ  ماـن  همانیگدـنز  ناـنیرفآ : رثا  . ) درب ماـن  ار  يرگید  راـثآ  و 
نب دمحم  دهع  رد  هعیش  نایعا  زا  و  ثدحم ، رسفم ، بیدا ، لضاف ، یـشایع ؛ هب  فورعم  شایع ، نب  دمحم  نب  دوعـسم  نب  دمحم  رـضنلاوبا 

ۀناحیر . ) تسا یـشایع  ریـسفت  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  يو  هب  باتک  میدـن 157  نبا  تسرهف  رد  تسا . ینیلک  بوـقعی 
زا تسا . هیماما  نیثدحم  املع و  تاقث  زا  دودح 340 ق ) م :  ) زیزعلادبع نب  رمع  نب  دمحم  ورمعوبا  [ 13 (. ] ص 220 و 221 ج 4 ، بدالا ،

، تسا فورعم  وا  لاجر  باتک  تشاد و  رحبت  لاجر  ملع  رد  يو  تسا . هدومن  تیاور  يو  زا  هدوب و  یـشایع  دوعـسم  نب  دمحم  نادرگاش 
هدش و صیخلت  یسوط  خیش  تسد  هب  یشک  لاجر  تسا . نیقداصلا  ۀمئألا  نع  نیلقانلا  ۀفرعم  ای  لاجرلا  رابخا  ۀفرعم  باتک  نیا  یلـصا  مان 

یلوق ربانب  يو  باـتک  لـصا  تسا و  هصـالخ  نیمه  تسا  شرتسد  رد  زورما  هچنآ  تسا  هدـش  هدـیمان  یـشکلا  راـیتخا  اـی  لاـجرلا  راـیتخا 
يدـسا یـشاجن  دـمحا  نب  یلع  نب  دـمحا  سابعلاوبا )  ) نسحلاوبا ریخلاوبا  [ 14 .(. ] 62 ص 63 -  بدـالا ج 5 ، ۀـناحیر  . ) تسین دوجوم 
یـسوم نب  نوراه  دـیفم ، خیـش  زا  تسا و  یـضترم  دیـس  نادرگاش  زا  مجنپ ، نرق  رد  هیماـما  ياـملع  زا  روهـشم ، لاـجر  بحاـص  یفوک ،

. درب ماـن  ار  يو  لاـجر  ناوـتیم  يو  راـثآ  زا  تسا  هدرک  تیاور  يرئاـضغلا  نبا  نیـسح  نب  دـمحا  یفاریـس و  حوـن  نب  دـمحا  يربـکعلت ،
راوز زا  ياهدـع  [ 17 . ] ح 5473 ص 257 ، مـلکلاررد ، مـکحلاررغ و  [ 16 . ] هماـن نتم  [ 15 .(. ] و 135 ص 134  ج 6 ، بدالا ، ۀـناحیر  )

نب بلطم  نب  ساـبع  نب  هللادـبع  [ 19 . ] ص 339 ج 84 ، راونـألاراحب ، [ 18 . ] دـننکیم شخپ  مرح  رد  ار  یلاوما  رذـن  ای  داـقتعا  ساـسارب 
نادرگاش زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يهباحص  رباکا  زا  سابعنبا ، هب  فورعم  68 ق ) ترجه -  زا  لبق  لاس  هس  ، ) مشاه

[21 . ] ص 76 ج 32 ، راونــالاراحب ، هـبطخ 33 ؛ هغالبلاجـهن ، [ 20 . ] درک اـعد  وا  قـح  رد  اـهراب  ادـخ  لوـسر  دوـب و  ناـنمؤمریما  صاـخ 
زا نآ  رگید  فصن  دـناشوپیم و  ار  رمک  ات  هناش  زا  نآ  يهکت  کـی  هک  دوشیم  ياهکت  ود  ساـبل  هب  نیرمط  [ 22 . ] همان 45 هغالبلاجهن ،

هبطخ نامه ، [ 25 . ] همان 69 نامه ، [ 24 . ] همان 45 هغالبلاجهن ، [ 23 . ] دوشیم هتفگ  شوپهدنژ  هب  رامطم  دـناشوپیم . ار  اهاپ  قاس  ات  رمک 
يرشی نم  سانلا  نم  و   » يهیآ لوزن  نأش  نارسفم  زا  يرایسب  تسا . هیماینب  رصع  ناراکتیانج  زا  60 ق ) م :  ) بدنج نب  ةرمس  [ 26 . ] 16

یلع ترـضح  نأـش  رد  هیآ  هک  دـننآرب  دـننادیم و  تیبملا  ۀـلیل  يهثداـح  ار  ( » هرقب 207  ) داـبعلاب فوءر  هللا  هللا و  تاـضرم  ءاـغتبا  هـسفن 
دـش رـضاح  مهرد  رازه  دصراهچ  نتفرگ  اب  بدنج  نب  ةرمـس  اما  هدش  لزان  ادخ  لوسر  ترجه  بش  رد  ناشیا  یناشفناج  مالـسلاهیلع و 

مجلم نب  نامحرلادبع  هرابرد  هیآ  هک  دـیوگب  یمومع  یعمجم  رد  دـنک و  راکنا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  يهرابرد  ار  هیآ  نیا  لوزن  هک 
طوبرم تسا  ناقفانم  يهرابرد  هک  ار  يرگید  يهیآ  هکلب  درک ، راکنا  مالسلاهیلع  یلع  يهرابرد  ار  هیآ  لوزن  اهنت  هن  يو  تسا . هدش  لزان 

دلأ وه  هبلق و  یف  ام  یلع  هللا  دهشی  ایندلا و  ةویحلا  یف  هلوق  کبجعی  نم  سانلا  نم  و  : » تسا نیا  هدش  دای  هیآ  تسناد . مالسلاهیلع  یلع  هب 
لد رد  هچنآ  رب  ار  ادخ  و  درادیم ، او  بجعت  هب  ار  وت  شنخـس  ایند  نیا  یگدنز  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نایم  زا  و  هرقب 204 ؛)  ) ماصخلا

دوب و هرصب  رادنامرف  قارع ، رد  دایز »  » يرادناتسا نارود  رد  نوعلم  نآ  تسا ». نانمشد  نیرتتخـس  وا  هکنآ  لاح  و  دریگیم ، هاوگ  دراد 
وا زا  دایز  یتقو  تشک . مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  اـب  یتسود  تیـالو و  مرج  هب  ار  رفن  رازه  تشه  ربماـیپ ، نادـناخ  اـب  ینمـشد  ببـس  هب 
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یمرشیب لامک  اب  دشاب ، یهانگیب  نانآ  نایم  رد  درکن  روصت  چیه  تسا و  هتشک  ار  مدآ  همه  نیا  یتئرج  هچ  هب  ارچ و  هک  درک  ییوجزاب 
ص 73؛ ج 4 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  .« ) متـشادن یکاب  زین  نانآ  ربارب  ود  نتـشک  زا  نم  تیـشخ ؛ ام  مهلثم  تلتق  ول  : » داد خساپ 

تفایرد راکهدـب  زا  ار  دوخ  یهدـب  تقو  راـکبلط ، صخـش  تسا  بحتـسم  [ 27 (. ] يرجه مهاـجنپ  لاـس  ثداوح  ج 2 ، يربط ، خـیرات 
یتح هکلب  دوش ، لصاح  نانیمطا  لوپ  ندوب  لالح  زا  هک  تسین  ور  نآ  زا  بلطم  نیا  تسا  هدروآ  اجک  زا  ار  لوپ  هک  دسرپب  وا  زا  دنکیم 
يارب ار  شایگدـنز  تایرورـض  راکهدـب  ددرگ  نئمطم  ات  دـنک  لاؤس  تسا  بحتـسم  هدوب  لالح  هار  زا  دـشاب  هتـشاد  نیقی  راـکبلط  رگا 

هب بقلم  یضترم و  دیـس  هب  فورعم  355 ق ،)  - 436  ) نیسح نب  یلع  [ 29 . ] يهمان 31 هغالبلاجهن ، [ 28 . ] تسا هتخورفن  نید  تخادرپ 
، دیفم خیـش  ناوتیم  يو  ناداتـسا  زا  دـسریم ، مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  هب  شبـسن  يدـهلا ، ملع  نینماثملاوبا و  نیناثملاوذ ، نینامث 

نب رالس  یکجارک و  حتفلاوبا  یبلح ، حالصلاوبا  جارب ، نبا  یـضاق  یـسوط ، خیـش  درب . مان  ار  هیوباب  نب  نیـسح  خیـش  و  هتابن ، نبا  بیطخ 
خیـش هب  فورعم  یلع  نب  نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  [ 30 .(. ] 183 ص 190 -  ج 4 ، بدالا ، ۀناحیر  . ) دناهدوب يو  نادرگاش  زا  زیزعلادـبع 

. تسا فـجن  هیملع  هزوـح  راذـگناینب  راصبتـسا و  بیذـهت و  ماـن  هب  نایعیـش  هعبرا  بتک  زا  باـتک  ود  فـلؤم  385 ق )  - 460  ) یسوط
يدرجورب ییابطابط  يدهم  دمحم  دیس  [ 31 (. ] ص 379 و 389 موس ، ج  نانیرفآ ، رثا  . ) تسا هتشاد  هماع  نایعیش و  زا  يرایـسب  نادرگاش 

هجرد هب  یگلاس  هدزناپ  رد  تسا  ینارحب  فسوی  خیش  یناهبهب و  دیحو  نادرگاش  زا  و  دهتجم ، رسفم ، ثدحم ، هیقف ، 1155 ق )  - 1212)
فورعم دمحم  نب  دمحا  الم  [ 32 (. ] ص 35 ج 2 ، نانیرفآ ، رثا   ) درب مان  ار  ۀیهبلا  ةردلا  حابـصم و  ناوتیم  يو  راثآ  زا  دمآ . لئان  داهتجا 

هب هعیش  تیعجرم  یناث  دیهش  زا  سپ  دیدرگ و  دنمهرهب  یناث  دیهش  نوچمه  يدیتاسا  رـضحم  زا  993 ق ) م :  ) یلیبدرا ققحم  سدقم و  هب 
ضیف ریما  ملاعم و  بحاص  ناوتیم  وا  نادرگاش  زا  تسا . هدوب  لاجر  بحاص  يدابآ  رتسا  دمحم  ازریم  یئاهبخیش و  رصاعم  وا  دیسر  يو 

(. ص 270 ج 5 ، نانیرفآ ، رثا   ) درب مان  ار  نآرقلا  ماکحأ  تایآ  نیهارب  یف  نایبلا  ةدبز  ۀعیشلا ، ۀقیدح  ناوتیم  يو  راثآ  زا  و  یـشرفت ، هللا 
یئابطابط دمحم  دیس  نوچمه  یناداتـسا  رـضحم  زا  مق ، هیملع  هزوح  راذگناینب  1275 ق ،)  - 1355  ) يدزی يرئاح  میرکلادبع  خیـش  [ 33]

هزوح دنکفا و  تماقا  لحر  مق  رد  املع  رارـصا  اب  و  دیدرگ . دنمهرهب  یناسارخ  مظاک  دمحم  الم  يزاریـش و  یقتدمحم  هللاتیآ  یکراشف ،
ج نانیرفآ ، رثا   ) درب مان  ار  یناگیاپلگ  يرادمتعیرش و  یشعرم ، ماظع  تایآ  ناوتیم ، يو  نادرگاش  زا  دراذگ ، ناینب  ار  رهش  نیا  يهیملع 

رفعجیبأ نـع  : » ص 146 ج 16 ، هعیـشلا ، لـئاسو  [ 37 . ] هیآ 22 دـعر ، [ 36 . ] يهیآ 60 نـمحر ، [ 35 . ] هماـن نتم  [ 34 (. ] ص 259 ، 2
نیتس مهرارـش و  نم  افلأ  نیعبرا  فلا ، ةأم  کموق  نم  بذعم  ینا  مالـسلاهیلع  یبنلا  بیعـش  یلا  هللا  یحوأ  لاق : ثیدح ) یف   ) مالـسلاهیلع

اوبضغی مل  یـصاعملا و  لها  اونهاد  هیلا : لجوزع  هللا  یحوأف  رایخألا ؟ لاب  امف  رارـشألا ، ءالؤه  بر ، ای  مالـسلاهیلع : لاقف  مهرایخ ، نم  افلأ 
[42 . ] ص 369 ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 41 . ] ص 298 ج 11 ، راونالاراحب ، [ 40 . ] هیآ 159 نارمع ، لآ  [ 39 . ] هیآ 9 ملق ، [ 38 .«. ] یبضغل

نوچمه یناداتسا  رضحم  زا  یماما ، گرزب  هیقف  ثدحم و  1037 ق ،)  - 1110  ) یسلجم یقتدمحم  نب  رقابدمحم  [ 43 . ] يهیآ 90 لحن ،
ملع هب  یلقع  مولع  يریگارف  زا  سپ  دـیدرگ . دـنمهرهب  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  یلماـعلبج و  یلع  خیـش  یلمآ ، رباـج  نب  هللادـبع  خـیش 

ات مود  سابع  هاش  نامز  زا  دروآرد . ریرحت  هتـشر  هب  راونالاراحب  میظع  باتک  هلمج  نم  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  راثآ  دروآ و  يور  ثیدـح 
یضر [ 44 . ] دیدرگ اطع  يو  هب  يوفص  نیطالس  بناج  زا  یمالسالا  خیـش  ناونع  دوب و  ینید  تردق  ماقم و  ياراد  نیـسح  ناطلـس  نامز 
رتخد شردام  خروم ، ثدـحم و  ملکتم ، هیقف ، سوواط ، نب  دیـس  هب  فورعم  589 ق )  - 664  ) رفعج نب  یـسوم  نب  یلع  مساقلاوبا  نیدلا 

اهنآ اب  هدوب و  رصاعم  مصعتـسم  رـصنتسم و  یـسابع  هفیلخ  ود  اب  تسا ، یـسوط  خیـش  رتخد  شردپ  ردام  یلح و  سارف  یبا  نب  مارو  خیش 
نایولع تباقن  ماقم  داد . ماجنا  یناریو  زا  يریگولج  تهج  یناوارف  شالت  نالوغم  طسوت  قارع  فرصت  زا  سپ  تسا . هتـشاد  یبوخ  هطبار 

سارف یبا  نب  دوعسم  [ 45 (. ] ص 54 و 55 ج 2 ، یمالـسا ، گرزب  فراعملا  ةریاد  . ) دوب ماقم  نیا  رد  رمع  رخآ  ات  درک و  لوبق  هارکا  اب  ار 
هیبنت باتک  تسا  سوواط  نب  دیـس  يردام  دـج  دـسریم و  یعخن  رتشا  کلام  هب  شبـسن  یماـما ، ثدـحم  هیقف و  يافوتم 605 ق  مارو ) )

ج راونالاراحب ، [ 46 (. ] ص 313 و 314 ج 6 ، بدالا ، ۀناحیر  . ) تسوا راثآ  زا  هتفای  ترهـش  مارو  هعومجم  هب  هک  رظاونلا  ۀهزن  رطاوخلا و 
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طابنتسا تردق  حالطصا ، رد  [ 51 . ] همان نتم  [ 50 . ] يهیآ 119 دوه ، [ 49 . ] يهیآ 89 فسوی ، [ 48 . ] يهیآ 14 لمن ، [ 47 . ] ص 298 ، 11
[55 . ] ص 148 ج 79 ، راونألاراحب ، [ 54 . ] يهیآ 19 رجح ، [ 53 . ] يهیآ 10 مور ، [ 52 . ] دـنیوگ داهتجا  ار  اهنآ  يهلدا  زا  یعرـش  ماکحا 

ریما ترـضح  هصوصخم  ترایز  [ 59 . ] يهیآ 39 مـجن ، [ 58 . ] هیآ 21 روـط ، [ 57 . ] ص 366 ج 75 ، راونـألاراحب ، [ 56 . ] هـیآ 47 رمز ،
لیکشت يو  روتسد  هب  ورمع  زا  دعب  هک  یئاروش  رد  [ 60 . ] مق نیلقثلاراد ، پاچ  ص 608 ، نانجلا ، حیتافم  ریدغ ، دیع  زور  رد  مالسلاهیلع 

تعیب وت  اب  ام  رمع  رکبوبا و  يهریـس  ربمایپ و  تنـس  ادخ و  باتک  هب  لمع  تروص  رد  هک  دش  داهنـشیپ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  دـش 
لمع مدوخ  داـهتجا  يأر و  هب  مریذـپیمن و  هن  ار  ود  نآ  يهریـس  اـما  مراد  لوبق  ار  ربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  دومرف  ترـضح  مینکیم 

نتم . ) تسا هدمآ  اوقلزت  اههخسن  زا  یضعب  رد  [ 64 . ] ص 59 ج 1 ، یفاک ، [ 63 . ] نامه [ 62 . ] ص 398 ج 31 ، راونالاراحب ، [ 61 . ] منکیم
باب ص 169 ، ج 33 ، نامه ، [ 67 . ] ص 197 ج 31 ، راونالاراحب ، [ 66 . ] ناسللا ظفح  تمصلا و  باب  ص 115 ، ج 2 ، یفاک ، [ 65 (. ] همان

[70 . ] تمکح 386 هغالبلاجـهن ، [ 69 . ] بلاـطیبا نب  یلع  تـنب  بـنیز  جاـجتحا  ص 307 ، ج 2 ، جاـجتحا ، [ 68 . ] هیواـعم یف  درو  اـم 
غاب و ال ریغ  رطضا  نمف  هنومن : يارب  [ 72 . ] ص 47 مکحلاررغ ، [ 71 . ] ص 719 دجهتملا ، حابصم  ص 199 و 262 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ،

هیآ ءاسن ،  ) املظ اناودـع و  کلذ  لـعفی  نم  و  هیآ 203 ؛) هرقب ،  ) هیلع مثا  ـالف  نیموی  یف  لـجعت  نمف  هیآ 173 ؛) هرقب ،  ) هیلع مثا  الف  داـع 
ناودعلا مثالا و  یف  نوعراسی  مهنم  اریثک  يرت  و  هیآ 8 ؛) هلداجم ،  ) لوسرلا ۀیصعم  ناودعلا و  مثالاب و  نوجانتی  و  هنومن : يارب  [ 73 (. ] 30

انئاک مرجلا  مثالا  نا  ناودعلا  مثالا و  نیب  قرفلا  : » تسا هدروآ  هدئام  يهروس  زا  هیآ 62  ریسفت  رد  یسربط  موحرم  [ 74 (. ] هیآ 62 هدئام ، )
هتفگ ملظ  هب  ناودـع  اـما  دـنیوگیم ، مثا  ار  یمرج  ره  باـکترا  هک  تسا  نیا  ناودـع  مـثا و  نـیب  قرف  ینعی  مـلظلا » ناودـعلا  ناـک و  اـم 

لئاسو مهیلع ؛ عسوتلا  لایعلا و  ۀـیافک  باب  ص 12 ، ج 4 ، یفاک ، [ 76 . ] همان نتم  [ 75 (. ] ص 334 ج 3 ، نایبلا ، عمجم  ریـسفت  . ) دوشیم
دنزرف یمق  سابع  خیش  [ 79 . ] 591 ص 592 -  لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  [ 78 . ] ص 140 ج 63 ، راونالاراحب ، [ 77 . ] ص 542 ج 12 ، هعیشلا ،

یـشزرا رپ  رایـسب  راـثآ  ياراد  دوب و  يرون  نیـسح  ازریم  ناـمز  ـالم  نادرگاـش و  زا  1359 ق ) م :  ) یمق ثدـحم  هـب  فورعم  اضردـمحم 
لامآلا یهتنم  ةرخآلا ، لزانم  باقلألا ، ینکلا و  راثآلا ، مکحلا و  ۀنیدم  راحبلا و  ۀنیفـس  ناوسنلا ، ةدیـس  بئاصم  یف  نازحألا  تیب  نوچمه :
دنزرف یمق  یئابطابط  نیسح  دیـس  [ 80 (. ] و 488 ص 487  ج 4 ، بدالا ، ۀـناحیر   ) دـشابیم نانجلا  حـیتافم  لآلا و  یبنلا و  بئاـصم  یف 

ارماس هب  دوخ ، هاگداز  رد  حطس  يهرود  تامدقم و  يریگارف  زا  سپ  دمآ . ایند  هب  مق  رد  دیلقت ، عجرم  هیقف و  1282 ق )  - 1366  ) دومحم
یناداتـسا دزن  تفر و  نارهت  هـب  لاس 1306 ق  دـیدرگ . دـنمهرهب  لاـس  هس  تدـم  هب  يزاریـش  گرزب  يازریم  رـضحم  زا  دومن و  تمیزع 

ازریم نوچمه  یناگدـنز  سرد  رد  دـیدرگ و  فـجن  یهار  لاـس 1311 ق  دومن . ذـملت  یناـیتشآ  نسح  هولج و  نسحلاوبا  ازریم  نوچمه 
عجرم ناونع  هب  دوخ  زا  سپ  ار  وا  زین  يزاریـش  يازریم  دش و  رـضاح  يزاریـش  یقتدمحم  ازریم  دیـس  یناسارخ ، دـنوخآ  یتشر ، هللابیبح 

رد داد . لیکـشت  ثحب  سرد و  هزوح  تیعجرم ، ندش  رادهدـهع  رب  هوالع  اج  نآ  رد  تفر و  دهـشم  هب  لاس 1331 ق  دومن . یفرعم  دیلقت 
ترایز دـصق  هب  لاس 1321 ش  دـیماجنا . لوط  هب  لاس  هد  دـیعبت  نیا  هک  دـش  دـیعبت  قارع  هب  اـج  نآ  زا  دـمآ و  نارهت  هب  لاس 1314 ش 

البرک هب  ارجام  نیا  زا  سپ  دـشخب ، تیمـسر  ار  ناریا  رد  باـجح  يدازآ  دـش  قفوم  هک  دوب  ناـمز  نیا  رد  دـیدرگ و  ناریا  مزاـع  دهـشم 
نیدلا باهش  دیـس  [ 81 (. ] ص 358 ج 4 ، ش ، لاس 1300  ات  زاغآ  زا  ناریا  یگنهرف  ناروآماـن  هماـن  یگدـنز  ناـنیرفآ : رثا   ) تشگزاـب

، راونألاراحب [ 82 . ] دندوب دیلقت  عجارم  زا  هک  رـصاعم  خروم  بیدا و  یلاجر ، ثدحم ، هیقف ، یلوصا ، 1279 ش )  - 1369  ) یفجن یشعرم 
هب فورعم  دومحم ، دنزرف  یقارع  دومحم  خیش  [ 85 . ] ص 186 ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 84 . ] هیآ 6 میرحت ، [ 83 ،. ] باب 7 ص 98 ، ج 10 ،
لاس رد  تامدـقم  يریگارف  زا  سپ  وا  دوب . يرجه  مهدراهچ  نرق  لئاوا  رد  هیماـما  ياـملع  رباـکا  زا  نارهت ) 1310 ق ، م :  ) عماوق بحاص 

ناجیابرذآ دهـشم و  نارهت ، دابآناطلـس ، ياهرهـش  هب  لاس  هد  تدم  هب  نآ  زا  سپ  دیدرگ . درجورب  مزاع  لیـصحت  همادا  تهج  1255 ق 
تماقا نادمه  رد  دـمآ و  ناریا  هب  خیـش  تافو  اب  دـش . رـضاح  يراصنا  یـضترم  خیـش  سرد  رد  تفر و  فجن  هب  تبقاع  درک و  ترفاسم 

. دش هداد  لاقتنا  فرـشا  فجن  هب  يو  يهزانج  درک و  تلحر  زین  اج  نامه  درب و  رـس  هب  نارهت  رد  ار  شیوخ  رمع  ینایاپ  ياهلاس  دیزگ .
www.noorfatemah.org

97 درسنامه امام صادق علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


متاـخ مظعا و  خیـش  هب  فورعم  هیماـما و  گرزب  یلوصا  هیقف و  1281 ق ) م :  ) يرتشوش نیما  دمحم  دنزرف  يراصنا  یـضترم  خیـش  [ 86]
هب ردپ  هارمه  هب  لاس 1232 ق  تخادرپ . لیصحت  هب  شیوخ  يومع  ردپ و  دزن  ادتبا  دش و  دلوتم  لوفزد  رد  وا  دوب . نیدهتجملا  ءاهقفلا و 

تفر فجن  هب  نآ  زا  سپ  دناوخ . سرد  یناردنزام  ياملعلا  فیرش  دهاجم و  دمحم  دیـس  دزن  لاس  راهچ  تدم  هب  تفر و  تایلاع  تابتع 
دمحا الم  زا  دـنکفا و  تماقا  لحر  شهاـگداز  هب  هعجارم  زا  سپ  لاس 1240 ق  دومن . ذملت  ءاطغلا  فشاک  رفعج  نب  یـسوم  خیـش  دزن  و 

لاس 1266 ق رد  رهاوج  بحاص  موحرم  توف  زا  سپ  دـش و  قارع  دراو  لاس 1250  مود  راب  يارب  دومن . تفایرد  داهتجا  يهزاـجا  یقارن 
الم [ 87 (. ] ص 320 ج 1 ، لاس 1300 ش ، ات  زاغآ  زا  ناریا  یگنهرف  ناروآمان  همان  یگدنز  نانیرفآ : رثا  . ) دـیدرگ نایعیـش  دـیلقت  عجرم 

، نادیـضایر مجنم ، یلاـجر ، ثدـحم ، یلوصا ، هیقف ، هیماـما ، ياـملع  لوحف  زا  اـی 1245 ق )  1244 م :  ) يدـهم الم  دـنزرف  یقارن  دـمحا 
تیاور ءاطغلا  فشاک  خیـش  مولعلارحب و  دیـس  دوخ و  ردپ  زا  دوب و  يراصنا  یـضترم  خیـش  داتـسا  وا  دـشابیم . رعاش  فوسلیف و  میکح ،
يانعم هب  عرضت  [ 90 . ] همان نتم  [ 89 . ] ص 18 ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 88 (. ] 160 ص 162 -  ج 6 ، بدالا ، ۀناحیر  . ) تسا هدرکیم 

نیثدحم زا  1242 ق ) م :  ) اضردمحم دنزرف  ربش  هللادبع  دیس  [ 91 . ] تسا هدمآ  زین  شنرک  ینتورف و  يانعم  هب  یتح  هاگ  يراز و  عضاوت و 
هیآ 44. ءارسا ، [ 95 . ] هیآ 1 هعمج ، [ 94 . ] ص 166 ج 90 ، راونألاراحب ، [ 93 . ] هیآ 35 ص ، [ 92 . ] دوب نیمظاک  رد  هیماما  گرزب  ياهقف  و 
[99 . ] هیآ 1 هعمج ، [ 98 . ] هیآ 106 هرقب ، [ 97 . ] دراد یتائانثتسا  یلک  ینوناق  ره  دوشیم ، صیـصخت  هک  نیا  رگم  تسین  یماع  چیه  [ 96]
هب باوخ  [ 103 . ] هیآ 14 مور ، [ 102 . ] هیآ 14 نونمؤم ، [ 101 . ] ص 28 ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 100 . ] ص 210 ج 24 ، راونألاراحب ،

باوخ عون  ود  لـک  رد  و  تسا ، تسرد  دـشاب  جراـخ  اـب  قبطنم  باوـخ  رگا  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  اـما  تسین ، تجح  دوـخ  يدوـخ 
مظاک دمحم  دیس  [ 104 (. ] يزاریش . ) دشاب قفاوم  تایاور ، هلدا و  اب  هک  یباوخ  يرگید  دراد و  قابطنا  جراخ  اب  هک  یباوخ  تسا : حیحص 
هدوب مالسلاامهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  باحـصا  زا  هیماما و  هقث  نیثدحم  زا  یعخن  هللادبع  نب  جارد  نب  لیمج  یلعوبا  [ 105 . ] يدزی
اـضر ماما  دهع  رد  يو  تسا . ةأمعبرا  لوصا  زا  یکی  ارهاظ  هک  دراد  زین  یباتک  تسا . هدرکیم  تیاور  هطـساو  نودب  ناراوگرزب  نآ  زا  و 

ج راونألاراحب ، [ 108 . ] ص 140 ج 63 ، راونالاراحب ، [ 107 . ] همان نتم  [ 106 (. ] ص 516 ج 7 ، بدالا ، ۀناحیر   ) تفای تافو  مالـسلاهیلع 
ج 19، راونالاراحب ، [ 113 . ] همان نتم  [ 112 . ] نامه [ 111 . ] ص 345 ج 8 ، راونألاراحب ، [ 110 . ] يهیآ 13 دیدح ، [ 109 . ] ص 336 ، 63
، نامه [ 115 . ] ص 6 نامه ، [ 114 ...(. ] لئابقلا و یلع  هسفن  ضرع  ةرجهلا و  یلا  هدـعب  يرج  ام  بعـشلا و  هلوخد  باـب   ) باب 5 ص 23 ،
زا لبق  ناکرـشم  تسا . هدوب  موسرم  اهبرع  نایم  رد  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  نامز  زا  مالـسا و  زا  لـبق  جـح  مسارم  [ 116 . ] ص 18

[117 (. ] يزاریش . ) دندشیم یتشز  لامعا  بکترم  فاوط  نیح  رد  اما  دندرکیم ، فاوط  ار  ادخ  هناخ  دندروآیم و  اج  هب  جح  زین  مالسا 
. دوب برع  يامکح  زا  مالـسا  زا  لبق  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یباحـص  یحمجلا ، بهو  نب  بیبح  نب  نوعظم  نب  نامثع 

يرجه مود  لاـس  هب  دـش و  رـضاح  ردـب  گـنج  رد  هدوـمن ، ترجاـهم  هشبح  هـب  راـبود  دروآ و  مالـسا  هـک  تـسا  يدرم  نیمهدزیـس  يو 
دیدیم دوخ  نامشچ  اب  اما  دوب . ناما  رد  نمشد  رازآ  زا  دیدرگ و  هکم  دراو  هریغم  نب  دیلو  هانپ  رد  هشبح  زا  تشگزاب  زا  سپ  تشذگرد .
یمومع یعمجم  رد  هک  تساوخ  دیلو  زا  اذل  دوب . تحاران  تخـس  دـندربیم و  رـس  هب  شیرق  هجنکـش  ریز  رازآ و  رد  ناناملـسم  ریاس  هک 

نیا زا  هک  درک  مالعا  زین  دـیلو  دـشاب . ناناملـسم  رگید  دـننام  زین  وا  ات  تسین  وا  هانپ  رد  رگید  نامثع  دـعب  هب  هظحل  نیا  زا  هک  دـنک  مالعا 
رونخـس رعاش و  هک  تشذگن  يزیچ  منکیم  قیدصت  تفگ ، دنلب  يادص  اب  زین  نامثع  تسین . نم  هانپ  رد  نوعظم  نب  نامثع  دـعب  هب  هظحل 

يدوجوم ره  لطاب ؛ هللا  الخ  ام  ءیش  لک  الأ  : » دومن دوخ  فورعم  هدیصق  ندناوخ  هب  عورـش  دش و  دراو  عمج  نآ  رب  دیبل »  » برع فورعم 
؛ لئاز ۀلاحم  میعن ال  لک  و   » دـناوخ ار  مود  عارـصم  دـیبل  یتفگ .» تسار  : » تفگ دـنلب  يادـص  اب  نامثع  تسا .» ساسایب  چوپ و  ادـخ  زج 
، نامثع ضارتعا  تسین . رادیاپان  رگید  يارس  ياهتمعن  ینکیم ، هابتشا  تفگ  تفـشآ و  رب  نامثع  تسا .» رادیاپان  یهلا  ياهتمعن  مامت 
ام نییآ  زا  هلبا  نیا  تفگ : راـضح  زا  رفن  کـی  تسیک ؟ درف  نیا  تسا . هدـش  ضوـع  امـش  عـضو  شیرق ، يا  تفگ  دـمآ و  نارگ  دـیبل  رب 

و تخاون . وا  تروص  هب  یمکحم  یلیس  تساخرب و  سپس  هدن . وا  نخس  هب  شوگ  دنکیم . يوریپ  شدوخ  لثم  یـصخش  زا  هتفر و  نوریب 
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هانپ رد  تفگ : نامثع  دیـسریمن . وت  هب  یبیـسآ  نینچ  زگره  يدنامیم  یقاب  نم  هانپ  رد  رگا  تفگ : هریغم  نب  دیلو  درک . هایـس  ار  وا  هرهچ 
زا ییاهزارف  ادـخهد ؛ همان  تغل  . ) تفریذـپ مهاوخن  زگره  تفگ : مهد . هانپ  وت  هب  رگید  راب  مرـضاح  تفگ ، دـیلو  متـسه ، گرزب  يادـخ 

[121 . ] هیآ 42 لافنا ، [ 120 . ] هیآ 21 بازحا ، [ 119 . ] ص 337 ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 118 (. ] ص 135 و 136 مالسا ، ربمایپ  خیرات 
نرق رد  هیماما  ياملع  لوحف  زا  602 ق )  - 676  ) یلح ققحم  هب  فورعم  یلح ، یلذه  نب  ییحی  نب  نیسح  نب  رفعج  مساقلاوبا  نیدلا  مجن 
هدوب هرهز  نبا  دیـس  يوسوم و  دعم  نب  راخف  دیـس  زین  دوخ و  دج  ردـپ و  نادرگاش  زا  تسا . هدوب  یـسوط  ریـصن  هجاوخ  رـصاعم  متفه و 

لوصولا جهن  مارحلا و  لالحلا و  لئاسم  یف  مالسالا  عئارش  تسرهفلا ، صیخلت  قارعلا ، لهال  رسایتلا  بابحتسا  ناوتیم  يو  راثآ  زا  تسا .
ص 319 و 320. ج 2 ، مالسالا ، عئارش  [ 122 (. ] ادـخهد همان  تغل  ص 231 و 236 ؛ بدالا ج 5 ، ۀـناحیر   ) درب مان  ار  لوصـالا  ملع  یلا 

بحاص یلماع  داوج  دیـس  نادرگاـش  زا  هیماـما  ياـملع  لوحف  زا  ای 1268 ق )  1264 م :  ) یناهفـصا فیرـش  رقاب  نب  نسح  دـمحم  [ 123]
یف مالکلا  رهاوج   ) يو فورعم  باتک  تبسن  دشابیم  ءاطغلا  فشاک  یسوم  خیش  شرسپ  ءاطغلا و  فشاک  رفعج  خیـش  همارکلا ، حابـصم 
هقف عورف  باتک  نیا  رد  وا  مالسلامهیلع . تیبلها  رابخا  هب  تسا  یسلجم  راونالاراحب  تبـسن  دننام  يرفعج ، هقف  هب  مالـسالا ) عئارـش  حرش 

ص 357 و بدالا ج 3 ، ۀناحیر   ) تسا هدیماجنا  لوط  هب  لاس  یـس  زا  رتشیب  فیرـش  باتک  نیا  فیلأت  تسا . هدروآ  اهنآ  هلدا  هارمه  هب  ار 
413 م :  ) دیفم خیش  هب  فورعم  نامعن ، نب  دمحم  هللادبعوبا  [ 126 . ] هیآ 21 بازحا ، [ 125 . ] ص 21 ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  [ 124 (. ] 358

نب دمحم  نب  دمحا  يزار ، بلاغوبا  قودص ، خیـش  هیولوق ، دـمحم  نب  رفعج  نادرگاش  زا  ملکتم و  یلاجر و  ثدـحم ، یلوصا ، هیقف ، ق )
نادرگاش زا  یملید ، زیزعلادبع  نب  رالس  یسوط و  خیش  یکجارک ، حتفلاوبا  خیش  یضترم ، دیـس  یـضر ، دیـس  تسا . هدوب  دیلو  نب  نسح 

، دابعلا یلع  هللا  جـجح  هفرعم  یف  داـشرالا  صاـصتخالا ، لـمجلا ، لـهأ  ماـکحا  هلمج : زا  رایـسب  تاـفیلأت  ياراد  يو  دـناهدوب . خیـش  زربم 
 - ص 365 بدالا ج 5 ، ۀـناحیر  . ) دـشابیم هعنقملا  سابتلالا ، فشک  دـیهمتلا ، راصتنالا ، رابخألا ، نم  یعفاشلا  هعمج  اـم  یف  راصبتـسالا 

، ماعنا هروس  هب  طوبرم  نآ  لیذ  هیآ 4 و  رطاف ، هروس  هب  طوبرم  هیآ  ردص  [ 129 . ] يهیآ 35 فاقحا ، [ 128 . ] هیآ 42 لافنا ، [ 127 (. ] 361
[132 . ] همان نتم  [ 131 . ] يهیآ 41 صصق ، [ 130 . ] دـشاب روهـشم  تئارق  زا  ریغ  يرگید  تئارق  ماـما ، تئارق  تسا  نکمم  تسا . هیآ 34 
[134 . ] يهیآ 46 دوه ، [ 133 . ] مهیلع هللا  تاولص  دمحم  ترضح  و  یسیع ، ترضح  یسوم ، ترـضح  میهاربا ، ترـضح  حون ، ترـضح 

ناوتن رگا  ار  ایرد  بآ  [ 136 . ] يهیآ 6 تارجح ، [ 135 «. ] دونشب راوید  ات  دیوگیم  رد  هب  : » نآ یـسراف  لداعم  تسا ، یبرع  یلثملا  برض 
چیه هک  دوب  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تداع  [ 138 . ] هیآ 34 ءاسن ، [ 137 . ] دیشچ دیاب  یگنـشت  ردق  هب  مه  دیـشک 

. نوعظم نب  نامثع  [ 140 . ] يربکلا ردب  ةوزغ  باب  ص 202 ، ج 19 ، راونالاراحب ، [ 139 . ] دنتـشادیمن رب  دوخ  يارب  مئانغ  زا  يزیچ  تقو 
هللاۀـیآ داتـسا  یناسارخ و  مظاک  الم  هط ، دـمحم  خیـش  ینادـمه ، اضر  اقآ  نادرگاـش  زا  1283 ق )  - 1352  ) یغالب داوج  دـمحم  [ 141]

. دنراد یمـسا  هباشت  هتفگ  شیپ  باتک  اب  هک  دنراد  زین  يدـهلا  حـئاصن  يدـهلا و  راونا  ریظن  يرگید  ياهباتک  ناشیا  [ 142 . ] دوب ییوخ 

. تسا لثملا  برض  بارعا  نیب  رد  [ 145 . ] هیآ 34 ماعنا ، [ 144 . ] یغالب موحرم  درگاش  يزاریش و  قداص  دیس  یمظعلا  هللاۀیآ  ردپ  [ 143]
[152 . ] هیآ 77 ناقرف ، [ 151 . ] هیآ 40 مجن ، [ 150 . ] هیآ 39 مجن ، [ 149 . ] همان نتم  [ 148 . ] هیآ 30 سی ، [ 147 . ] هیآ 14 لـمن ، [ 146]

یلح دهف  نب  دمحم  نب  دـمحا  [ 153 . ] ص 216 ج 1 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  ص 430 ؛ تایآلا ، لیوأت  ص 405 ؛ ج 16 ، راونالاراحب ،
ج لئاسولا ، كردتسم  [ 157 . ] ص 140 ج 13 ، راونالاراحب ، [ 156 . ] نامه [ 155 . ] ص 42 ج 14 ، راونالاراحب ، [ 154 (. ] 757 ق  - 841)
، رفاغ [ 162 . ] ص 193 ج 5 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 161 . ] ص 60 ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 160 . ] نامه [ 159 . ] نامه [ 158 . ] ص 217 ، 5

كردتسم [ 165 . ] يهیآ 6 رطاـف ، [ 164 . ] بونذـلا یعادـلا  كرت  بوجو  باـب  ص 268 ، ج 5 ، لـئاسولا ، كردتـسم  [ 163 . ] هیآ 60
. نامه [ 169 . ] ص 401 ج 74 ، راونـالاراحب ، [ 168 . ] هیآ 15 ناـمقل ، [ 167 . ] ص 448 ج 2 ، یفاـک ، [ 166 . ] ص 269 ج 5 ، لئاسولا ،

یخیرات نوتم  زا  یـضعب  رد  تسا . بوخ  نارعاش  زا  مالـسلامهیلع و  تیبلـها  ناگدنیاتـس  زا  هک  تسا  دـیز  نب  تیمک  رعاـش  نیا  [ 170]
ار نآ  نم  هلب  ۀـیقتلا ؛ یلع  هتلق  ینکلو  لاومل  مکل  ینا  ینامیا و  نع  تعجر  اـم  هللاوف  کـلذ  تلق  دـق  : » داد باوج  رعاـش  هک  تسا  هدـمآ 
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زا ماهتفگ  رعش ) نیا  رد   ) ار هچنآ  و  میامش ، نایلاوم  ناوریپ و  زا  هتبلا  و  ماهتشگن ، رب  امش  هب  تبسن  ماهدیقع  زا  مسق  ادخ  هب  یلو  ماهدورس ،
[173 . ] ص 401 ج 74 ، راونالاراحب ، [ 172 . ] ص 127 ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 171 («. ] هدـیقع يور  زا  هن  و   ) تسا هدوب  هیقت  يور 
، هعیشلا لئاسو  [ 178 . ] هیآ 97 نارمع ، لآ  [ 177 . ] هیآ 16 نباغت ، [ 176 . ] هیآ 7 ءارسا ، [ 175 . ] همان نتم  [ 174 . ] ص 351 ج 90 ، نامه ،
ناـملاع و هلمج  زا  1252 ش )  - 1340  ) يدرجورب یئابطابط  نیسح  دمحم  دیـس  [ 179 . ] ص 258 ج 2 ، راونالاراحب ، ص 167 ؛ ج 27 ،
. تسا هدرک  ناناملسم  مالسا و  هب  ار  تامدخ  نیرتشیب  نیرتگرزب و  دوخ  تکرب  اب  رمع  رد  هک  تسا  عیـشت  ملاع  ریظن  مک  گرزب  عجارم 

ۀینم [ 185 . ] هیآ 39 مـجن ، [ 184 . ] هیآ 58 تاـیراذ ، [ 183 . ] هیآ 46 تلـصف ، [ 182 . ] هماـن نتم  [ 181 . ] ص 350 ج 6 ، یفاـک ، [ 180]
همع رهوش ، رداـم  هب  قارع  رد  رهوـش ؛ رداـم  [ 187 . ] تسا هدوـب  جـیار  لوـپ  هیپور »  » قارع رد  راـگزور  نآ  رد  [ 186 . ] ص 160 دیرملا ،

. تسا سملتم »  » راعـشا هدنیوگ  ص 328 ، ج 28 ، راونـألاراحب ، [ 189 . ] هیآ 79 ءاـسن ، [ 188 . ] دـشابن ردـپ  رهاوخ  هکنیا  ولو  دـنیوگیم 
رب هیعرـش و  هلدا  رب  ای  جراخ  اب  قبطنم  هک  یتروص  رد  رگم  درادـن ، یعرـش  تیجح  باوخ  [ 192 . ] هیآ 65 ءاسن ، [ 191 . ] همان نتم  [ 190]

يرادقم زین  زور  نامه  دیـسر و  شتـسد  یلوپ  هک  دید  باوخ  رد  یـسک  رگا  الثم  دـنراد ، ربخ  بیغ  زا  هک  دـشاب  یناسک  شیامرف  بسح 
هقداص يایؤر  شیایؤر ، هک  دوشیم  مولعم  دش  فرشم  جح  هب  زین  لاس  نامه  رد  هتفر و  جح  هب  هک  دید  باوخ  ای  دیسر ، شتـسد  هب  لوپ 

شیایؤر دید  تشهب  رد  ار  یسراف  ناملس  ای  منهج  رد  ار  دیزی  باوخ  رد  یـسک  رگا  ای  تسا ، هدوب  قبطنم  جراخ  اب  شباوخ  هک  ارچ  هدوب 
یـسک باوخ  رگم  درادن ، یتیجح  باوخ  دروم  ود  نیا  زا  ریغ  تسا  نید  ناگرزب  شیامرف  هلدا و  قباطم  باوخ  نیا  هک  ارچ  تسا  قداص 

ياهباوخ زا  تسا و  هدش  هراشا  هقداص  ریغ  هقداص و  يایؤر  هب  میرک  نآرق  رد  تسا . مه  دننام  شايرادیب  باوخ و  دراد و  تمصع  هک 
نیا و  تسا . هدمآ  رذابا  هب  هللا  لوسر  تیصو  نمـض  رد  هلمج  نیا  ص 76 ، ج 74 ، راونالاراحب ، [ 193 . ] تسا هدش  ریبعت  ایؤر »  » هب هقداص 

اب یباتک  تروص  هب  شیاریو  شراگن و  زا  سپ  جارختسا و  راون  زا  هدش و  سیردت  يزاریش  قداص  دیس  ياقآ  ترضح  يوس  زا  همانتیصو 
ص 22. ج 43 ، راونـالاراحب ، [ 195 . ] و 8 تاـیآ 7  هلزلز ، [ 194 (. ] راتـساریو . ) تسا هدیـسر  پاـچ  هب  شاـب » هنوگ  نیا  رذوبا  يا   » ناونع
ص ج 73 ، راونالاراحب ، ص 532 ؛ ج 6 ، یفاک ، [ 199 . ] همان نتم  [ 198 . ] ص 384 ج 92 ، نامه ، [ 197 . ] ص 484 ج 22 ، نامه ، [ 196]
ج عیارشلا ، للع  ص 362 ؛ زین ج 87 ، ص 376 و  ج 55 ، راونالاراحب ، ص 313 ؛ ج 10 ، هعیـشلا ، لئاسو  کن : هنیمز  نیا  رد  [ 200 . ] 177

شضئارف هب  راک  نیا  اب  هک  دنک  اضق  بش  رد  ار  زور  لفاون  تساوخیم  رباج  نب  لیعامـسا  دیامرفیم : یـسوط  خیـش  [ 201 . ] ص 268 ، 1
[203 . ] ص 389 ج 95 ، راونالاراحب ، [ 202 (. ] ص 16 ج 2 ، ماکحالا ، بیذهت   ) دنتشاد رذح  رب  راک  نیا  زا  ار  وا  ماما  و  دروخیم ، همدص 

هیآ میرحت ، [ 207 . ] هیآ 24 دمحم ، هیآ 82 ؛ ءاسن ، [ 206 . ] هیآ 17 هدجس ، [ 205 . ] تمکح 279 نامه ، [ 204 . ] تمکح 39 هغالبلاجهن ،
باـتک نیلوا  ناونع  هب  ینید  موـلع  بـالط  تسا و  لوـصا  ملع  نآ  عوـضوم  هک  هیملع  ياـههزوح  یـسرد  ياـهباتک  زا  یکی  [ 208 . ] 6

[211 . ] ص 248 ج 8 ، هعیـشلا ، لئاسو  [ 210 . ] رگید ياــهاج  زین  و  و 106 ؛ تاـیآ 20  هرقب ، [ 209 . ] دـنناوخیم ار  نآ  لوصا ، یـسرد 
[216 . ] هیآ 103 نامه ، [ 215 . ] هیآ 104 فهک ، [ 214 . ] هیآ 37 ماـعنا ، [ 213 . ] هیآ 103 هدـئام ، [ 212 . ] ص 390 ج 95 ، راونألاراحب ،

رصحنم هللا  رد  تیدحا  نآ  رد  هک  دحا » هللا  وه  لق  : » دیحوت هکرابم  هروس  دننام  [ 218 . ] همان نتم  [ 217 . ] ص 69 ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت 
ج لئاسولا ، كردتسم  [ 223 . ] ص 93 نیدلا ، لامک  [ 222 . ] زینک [ 221 . ] ص 390 ج 1 ، یفاک ، [ 220 . ] هیآ 65 ءاسن ، [ 219 . ] تسا هدش 
[227 . ] ص 295 ج 1 ، هـیقفلا ، هرـضحی  ـال  نـم  [ 226 . ] هماـن نـتم  [ 225 (. ] ماـمه هـبطخ   ) خ 193 هغالبلاجــهن ، [ 224 . ] ص 318 ، 12

سرد فجن  ناهفـصا و  رد  دـش و  دـلوتم  ناگیاپلگ  رد  یناگیاپلگ  نیدـلا  لامج  دیـس  نیکلاـسلا ، لاـمج  [ 228 . ] هبطخ 20 هغالبلاجـهن ،
ج 84، نامه ، [ 230 . ] ص 43 ج 4 ، راونالاراحب ، [ 229 . ] تسا ییاقـشق  ناخ  ریگناهج  فراع  میکح  مان  هب  نادرگاش  هلمج  زا  دـناوخ و 

فطل زا  یلاـخ  دـنک  عمج  منهج  تشهب و  نیب  تساوخیم  دوـخ  ناـمگ  هب  هک  هریرهوـبا  زا  یتیاـکح  رکذ  هطبار  نیا  رد  [ 231 . ] ص 68
و دشیم ، هرفسمه  هیواعم  اب  اذغ  ندروخ  تقو  رد  و  دناوخیم ، مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  رـس  تشپ  ار  شزامن  نیفـص  گنج  رد  تسین .
و ملسأ ،» لتلا  یلع  فوقو  مثکأ و  ۀیواعم  عم  ۀمقللا  متأ و  یلع  فلخ  ةولـصلا   » تفگیم داتـسیایم و  يدنلب  کی  يور  گنج  ماگنه  رد 
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ج 10، راونألاراحب ، یلع .» عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع   » دوب هدینش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  اهراب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
دق هینملع  ملع  لک  و  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  یلع  فصو  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  [ 233 . ] همان نتم  [ 232 . ] ص 432

، ادـخ لوسر  زا  ماقم  نیا  رد  لاؤس  ندیـسرپ  اذـل  ماهداد .» دای  یلع  هب  زین  نم  هداد ، دای  نم  هب  ادـخ  هچ  ره  ص 350 ؛) نیقیلا ،  ) ایلع هتملع 
زا وا  فده  دسرپب و  دیلقت  عجرم  کی  زا  یبلطم  عمج  روضح  رد  یملاع  هک  نآ  لثم  دسرپیم ؛ نارگید  مهف  يارب  هک  تسا  یفراع  لاؤس 

ص 314. ج 10 ، هعیـشلا ، لئاسو  [ 234 (. ] يزاریـش  ) تسا فقاو  هلئـسم  نآ  رب  دوخ  دـنریگب و  دای  يزیچ  نارـضاح  هک  دـشاب  نیا  لاؤس 
الم ازریم  جاح  تراظن  تحت  یکدوک  زا  دش و  دـلوتم  ناهفـصا  رد  لاس 1241  رد  یکدوخن  هب  فورعم  یناهفصا  یلعنـسح  خیـش  [ 235]
نیا زا  دعب  تخومآ و  نافرع  تمکح و  هفـسلف و  یناشاک  دمحم  الم  یهلا  میکح  دزن  رد  سپـس  تخادرپ . ملع  لیـصحت  هب  قداصدمحم 

تماقا لحر  سدقم  دهشم  رد  فجن  زا  تعجارم  زا  سپ  تخادرپ ، لیصحت  همادا  هب  يریمشک  یـضترم  دیـس  دزن  تفر و  فجن  هب  هلحرم 
ج هعیشلا ، لئاسو  [ 236 . ] دیـشک كاخ  باقن  رد  خر  لاس 1320 ش  رد  ماجنارـس  تسج و  هرهب  یمق  نیـسح  اقآ  جاح  رـضحم  زا  دنکفا 

نآرق ياج  راـهچ  رد  هلمج  نیا  [ 240 . ] ص 378 ج 47 ، راونالاراحب ، [ 239 . ] نامه [ 238 . ] هبطخ 7 هغالبلاجهن ، [ 237 . ] ص 131 ، 11
همان 45. هغالبلاجهن ، [ 242 . ] هیآ 116 هدئام ، [ 241 . ] هیآ 7 رمز ، هیآ 18 ؛ رطاف ، هیآ 15 ؛ ءارسا ، هیآ 164 ؛ ماعنا ، ياههروس  تسا : هدمآ 
[247 . ] ص 415 ج 2 ، یفاک ، [ 246 . ] ص 431 ج 10 ، راونالاراحب ، ص 177 ؛ ج 3 ، ریدغلا ، [ 245 . ] هیآ 7 رشح ، [ 244 . ] همان نتم  [ 243]
ص ج 3 ، یفاک ، [ 249 . ] ص 148 ج 52 ، راونالاراحب ، [ 248 . ] دنهدیم تبسن  رصیق  میحرلادبع  هب  ار  هلئـسم  نیا  اهتیاور  زا  یـضعب  رد 
، بیذهت [ 254 . ] ص 274 ج 3 ، یفاک ، [ 253 . ] نامه [ 252 . ] ج 2،ص 259 بیذهت ، [ 251 . ] ص 274 ج 44 ، راونالاراحب ، [ 250 . ] 476

نیع رد  زینک و  هیربرب  هدـیمح  [ 258 . ] هیآ 53 فسوی ، [ 257 . ] همان نتم  [ 256 . ] ص 52 ج 27 ، هعیـشلا ، لئاسو  [ 255 . ] ص 420 ج 1 ،
ص 270. ج 3 ، یفاک ، [ 259 . ] تسا مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ردام  وا  دوب . مالـسلامهیلع  تیبلها  نادناخ  دنمـشناد  نانز  زا  لاح 

فاص ار  الط  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  ياهدام  [ 263 . ] ص 84 ج 97 ، راونالاراحب ، [ 262 . ] همان نتم  [ 261 . ] ص 237 ج 2 ، بیذهت ، [ 260]
هدافتسا درگوگ  تعنـص  رد  هک  تسا  بآ  یعون  [ 264 . ] تسا کیرتین  دیـسا  نامه  هک  دنیوگ  ار  بآ  عون  کی  حالطـصا  رد  دننکیم و 

همان هغالبلاجهن ، [ 268 . ] ص 13 ج 70 ، راونالاراحب ، [ 267 . ] ص 344 ج 43 ، نامه ، [ 266 . ] ص 305 ج 64 ، ناـمه ، [ 265 . ] دوشیم
، ءاسن [ 273 . ] تسا تاقث  هلمج  زا  [ 272 . ] مالک 236 هغالبلاجهن ، [ 271 . ] همان نتم  [ 270 . ] ص 141 ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 269 . ] 69

هدمآ ریدغ  هلئسم  تنس  لها  هتس  حاحص  هیقب  رد  يراخب ، حیحـص  زا  ریغ  هب  [ 276 . ] هیآ 31 نارمع ، لآ  [ 275 . ] همان نتم  [ 274 . ] هیآ 40
ص ج 20 ، هعیـشلا ، لئاسو  [ 280 . ] هبطخ 233 هغالبلاجـهن ، [ 279 . ] هیآ 6 مـیرحت ، [ 278 . ] ص 118 ج 94 ، راونـالاراحب ، [ 277 . ] تسا
هیآ 150. ءاسن ، [ 285 . ] ص 195 ج 42 ، راونألاراحب ، [ 284 . ] هیآ 67 هدئام ، [ 283 . ] هیآ 66 هدئام ، [ 282 . ] هـیآ 29 هرقب ، [ 281 . ] 397
دشابیم و هبشنبا » ، » هنیدم خیرات  فلؤم  [ 289 . ] دوب ترخآ  هناخ  ترضح  دوصقم  [ 288 . ] هیآ 237 هرقب ، [ 287 . ] هیآ 194 هرقب ، [ 286]

ص 268. ج 7 ، یفاک ، [ 290 . ] تسا يربط  داتسا 
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