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يدیهش رفعج 

: یپاچ رشان 
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: یلاتیجید رشان 
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تسرهف
5تسرهف

مالسلاهیلع نیسحلا  نب  یلع  12یناگدنز 

باتک 12تاصخشم 

12همدقم

مالسلاهیلع ماما  اب  13ییانشآ 

ماما ياهبقل  باب  رد  13یحیضوت 

ماما 14ردام 

دنا هتشون  ماما  ردام  يارب  هک  15ییاهمان 

15ونابرهش

... بلاطلا و ةدمع  یفاک و  لوصا  تاجردلا و  رئاصب  تایاور  16دقن 

ماما ردام  21ماجنارس 

مالسلاهیلع ماما  22دلوت 

اه تیاور  22دقن 

تسا روهشم  رظن  ریاغم  هک  ییاه  22هنیرق 

رزین وبا  همشچ ي  دروم  رد  دربم  لماک  تیاور  24دقن 

مالسلاهیلع ماما  یناوجون  نارود  رد  نیشن  ناملسم  ياه  تلایا  25عضو 

25هراشا

نیسح ماما  هب  نایقارع  يراگن  28همان 

ناوراک اب  نیسحلا  نب  یلع  یهارمه  قارع و  هب  زاجح  زا  ناوراک  29تکرح 

مرحم 61 مهد  زور  29هثداح 

هفوک رد  نیسحلا  نب  یلع  30ماما 

دایز رسپ  اب  يربک  بنیز  ماما و  ياهوگتفگ  دایز و  رسپ  خاک  30رد 

هفوک رد  ماما  روضح  دروم  رد  ساسا  یب  ياهتیاور  31دقن 
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نانآ زا  ماما  خیبوت  مایق و  يارب  اهنآ  یگدامآ  راهظا  نایفوک و  ندش  32نامیشپ 

ماش هب  هفوک  زا  ناوراک  33ریسم 

33هراشا

مراهچ ماما  هب  بوسنم  ياهرعش  ناسیون و  لتقم  ضعب  هتفگ ي  33دقن 

ناریسا هرابرد ي  نانآ  رادنپ  ماش و  مدرم  هیحور ي  زا  34یلیلحت 

دیزی خاک  رد  مالسلامهیلع  ربمغیپ  35نادناخ 

ناریسا یضعب  ماما و  اب  دیزی  35يوگتفگ 

سلجم عضو  زا  35یلیلحت 

قشمد دجسم  رد  ماما  36هبطخ ي 

ناریسا ندنادرگزاب  عاضوا و  ندوب  میخو  هب  دیزی  ندش  37هجوتم 

هفوک رد  البرک  هثداح ي  38ساکعنا 

دایز رسپ  رب  فیفع  نب  هللادبع  38ضارتعا 

البرک هثداح ي  زا  ریبز  رسپ  ییوج  38دوس 

قشمد هب  ار  یهورگ  هنیدم  یلاو  38نداتسرف 

دیزی یناگدنز  زا  39یلیلحت 

یمالسا ياه  هزوح  هب  دیزی  ندوب  39انشآان 

یمالسا تیبرت  39نتشادن 

هنیدم هب  ناگدنیامن  نتشگرب  40یضاران 

هنیدم رد  40شروش 

هبقع نب  ملسم  دوس  هب  يریگرد  نایاپ  مِقاو و  هرح ي  رد  41يریگرد 

ماما اب  هبقع  نب  ملسم  41راتفر 

ناسیون خیرات  هتشون  41دقن 

هنیدم رد  هرح  هعقو ي  42راثآ 

هرود نآ  رد  مدرم  هیحور ي  زا  یلیلحت  زاجح و  مدرم  42توکس 

تسرهف
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سولپاچ 48نارعاش 

راد نید  49نارعاش 

عامتجا نانچ  ربارب  مراهچ  ماما  49عضو 

نامحرلا 50دابع 

هتسد نیا  هتسجرب ي  50هنومن ي 

زور نآ  عامتجا  زا  ماما  یلمع  51تیبرت 

مدرم نازینک و  نامالغ و  اب  وا  51راتفر 

مدرم هدید ي  رد  وا  52تمرح 

وا هدیصق ي  53قدزرف و 

قدزرف هرابرد ي  هاتوک  ینخس  هدیصق و  یبدا  یخیرات و  53دقن 

هار نیا  زا  نانآ  تیبرت  نانادان و  اب  دروخرب  رد  ماما  60يراوگرزب 

60هراشا

لیعامسا نب  ماشه  زا  ماما  61تشذگ 

هرخسم درم  اب  ماما  61راتفر 

نتشاذگ ورگ  هب  ار  ادر  هزرپ ي  نتفرگ و  61ماو 

ماما 62تدابع 

62هراشا

ماما اب  ینامی  سوواط  62يوگتفگ 

ماما هرابرد ي  بیسم  نب  دیعس  يرهز و  دیفم و  62هتفگ ي 

ماما ياه  63تاجانم 

ماما اب  وا  تاقالم  64هزمحوبا و 

؟ دمآ هفوک  هب  هنیدم  زا  ماما  64ایآ 

ماما 65ششخب 

65هراشا
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نادنمتسم هب  ماعطا  یناهنپ و  ياهششخب  هنیدم و  رد  ار  ییاه  هداوناخ  هنیزه  ندش  راد  65هدهع 

تامیالمان ربارب  66يرابدرب 

66هراشا

راکاطخ مالغ  هب  هعرزم  66ندیشخب 

تادوجوم همه ي  هب  ماما  ندناسرن  66رازآ 

تدابع یملع و  لئاسم  ریغ  هب  67نتخادرپن 

ماما هرابرد ي  نسح  نب  نسح  67هتفگ ي 

ماما هرابرد  بطاح  نب  دمحم  67هتفگ ي 

ناملاع هب  نداهن  67تمرح 

67هراشا

ار لکشم  نآ  ماما  ندوشگ  وا و  یهقف  لکشم  68يرهز و 

ماما هاتوک  68ياهراتفگ 

قوقح 70يهلاسر 

70هراشا

لاصخ رد  قودص  طبض  ربارب  هلاسر  71يهمجرت 

71هراشا

ادخ 72قح 

سفن 72قح 

نابز 72قح 

شوگ 72قح 

مشچ 73قح 

تسد 73قح 

اپ 73قح 

مکش 73قح 
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تروع 73قح 

زامن 73قح 

جح 73قح 

هزور 73قح 

هقدص 73قح 

ینابرق 74قح 

ناطلس 74قح 

ملعم 74قح 

یلوم 74قح 

تیعر 74قح 

ناملعتم 74قح 

نز 75قح 

كولمم 75قح 

ردام 75قح 

ردپ 75قح 

دنزرف 75قح 

ردارب 75قح 

یلوم 76قح 

هدنب 76قح 

وت راکوکین  76قح 

وگ ناذا  76قح 

زامنشیپ 76قح 

نیشنمه 76قح 

هیاسمه 77قح 
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قیفر 77قح 

کیرش 77قح 

لام 77قح 

هاوخ ماو  77قح 

رشاعم 77قح 

وت رب  مصخ  77قح 

مصخ رب  وت  78قح 

هاوخ يأر  78قح 

نز يأر  78قح 

هاوخ تحیصن  78قح 

وگ تحیصن  78قح 

گرزب 78قح 

کچوک 78قح 

هدنهاوخ 78قح 

لوؤسم 79قح 

وت هدننک  داش  79قح 

هدننک دب  79قح 

نانیدمه 79قح 

همذ لها  79قح 

نآ هرابرد ي  یثحب  هیداجس و  79هفیحص 

ناماما طخ  هب  روهشم  ياهنآرق  رب  يدقن  نیسحلا و  نب  یلع  ماما  طخ  هب  80نآرق 

ماما 83تلحر 

ماما 83نادنزرف 

84یقرواپ

تسرهف
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99مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف
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مالسلاهیلع نیسحلا  نب  یلع  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

گنهرف رـشن  رتفد  نارهت : رـشن : تاصخـشم  . 1386  - 1297 يدیهـش ، رفعج  ع /)  ) نیـسحلا نب  یلع  یناگدـنز  روآدـیدپ : ماـن  ناوـنع و 
پاچ  ) لایر  5500 متـشه ؛) پاچ   ) لایر  7500 9644305302 ؛  لایر : 5000 کـباش : 230 ص . يرهاظ : تاصخـشم  . 1374 یمالسا ،

؛) مهدراهچ پاـچ   ) لاـیر  23000 مهدزیـس ؛) پاچ   ) لاـیر 19000 مهدزاـی ؛) پاـچ   ) لاـیر  14000 مـهد ؛) پاـچ   ) لاـیر  6500 مـهن ؛)
پاچ تشاددای : . 1377 متـشه : پاچ  تشاددای : مهدزناش 978-964430-530-6 : پاچ  لاـیر :   28000 مهدزناپ ؛) پاچ  ) لایر 23000
پاچ تشادداـی : . 1385 مهدزیـس : پاـچ  تشادداـی : . 1382 مهدزاـی : پاـچ  تشادداـی : . 1380 مـهد : پاـچ  تشادداـی : . 1378 مـهن :

(، ع  ) نیسح نب  یلع  عوضوم : . 214 [ - 212 . ] ص همانباتک : تشاددای : . 1388 مهدزناش : پاچ  تشاددای : . 1386 مهدزناپ : مهدراهچ و 
297/954 ییوید : يدنب  هدر  BP43/ش9ز9 1374  هرگنک : يدنب  هدر  یمالسا  گنهرف  رشن  رتفد  هدوزفا : هسانش  94ق .  - 38 مراهچ ، ماما 

م6062-74 یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

ار دیدج  ياههسردـم  رد  ندـناوخ  سرد  قیفوت  یکدوک  نارود  رد  هدنـسیون  [. 1  ] هعـضاوم نع  ملکلا  نوـفرحی  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ای دشاب ، فسأتم  دمآشیپ  نانچ  زا  دیاب  هکنیا  زین  و  درادن . ار  یثحب  نینچ  يارب  یئاج  همدقم ، نیا  دوب ؟ هچ  بجوم  ارچ و  تسا . هتـشادن 

نداد دای  يارب  ار  یسرد  شیپ  لاس  تصش  هاجنپ ، یتلود  ياهناتسبد  دنادیمن  هجیتن  رد  تسا . هتشذگ  دوب  هچ  ره  درادن و  دروم  دونـشخ ،
اهیبتکم هچب  ام  دـشیم ؟ هتفگ  هنوگچ  اهسرد  نآ  تشاد  رگا  هن ؟ ای  تشاد  نید  ناـیاوشیپ  ندناسانـش و  بهذـم و  تاداـقتعا و  لوصا 

رتهب ای  میدناوخیم ، سرد  میدشیم و  عمج  عرذ  راهچ  ات  هس  رد  عرذ  تشه  یفقس  ریز  هلاس -  هدجیه  ات  هلاس  جنپ  زا  نت -  هاجنپ  ات  یس 
بتکم شارت ، گنـس  هابور ، گرگ و  نیدلاو ، قاع  لیبق  زا  یئاهباتک  نآرق و  زا  ییاههروس  ندـناوخ  نمـض  میدـنارذگیم . زور  میوگب 

میلعت مه  ار  بهذـم  نید و  لوصا  ملعلا ، رئب  رد  ناینج  اـب  مالـسلاهیلع  یلع  گـنج  نیعل ، لاـط  ناتـساد  نیـسح ، ماـما  نسح و  ماـما  نتفر 
هک بلاج  تسا  یناتـساد  میتفرگیم ؟ ارف  يدـح  هچ  رد  هنوگچ و  ار  اهـسرد  نیا  اما  میتخانـشیم . تسیاب  مه  ار  دوخ  ناماما  میتفرگیم .

ار راورخ  زا  یتشم  ای  کچوک ، ياهنومن  رضاح  باتک  يهمدقم  تبسانم  هب  اجنیا  رد  دزرایم . نآ  ندناوخ  هب  متـشون  متفای و  یتصرف  رگا 
رگا اما  یتافـص . دـیحوت  یتاذ و  دـیحوت  مسق : ود  رب  تسا - ؟ مسق  دـنچ  رب  دـیحوت  دـشیم - : زاـغآ  نینچ  نید  لوصا  سرد  مسیونیم .

نآ رب  نرق  مین  زا  شیب  تشذـگ  زا  سپ  میتسنادیمن . مادـک  چـیه  تسا ؟ مادـک  ود  نیا  قرف  تسیچ و  تافـص  تاذ و  دیـسرپیم  یـسک 
رب زا  ام  هچنآ  دادیم و  داـی  اـم  هب  هک  دوب  ناـمه  تسنادیم  ملعم  هچنآ  دوبن . ملعم  زا  رتمک  ملعتم  تاـمولعم  قمع  میوگب  دـیاب  راـگزور ،
يو نیشناج  ای  ملعم  میدادیم . ناحتما  ار  ینید  ياهسرد  دیاب  رابکی  ياهتفه  لقادح  تسنادیم . وا  هک  هحفص 4 ] . ] دوب نامه  میدرکیم 

میدوب هدرپس  رطاخ  هب  هتفگ  ای  هتـشون  يور  زا  هک  ار  اههلمج  نامه  ام  دیـسرپیم و  ام  کت  کت  زا  ار  اـهسرد  میتفگیم  هفیلخ  ار  وا  هک 
یکی ارچ  تسا - . یکی  تسا - ؟ ات  دـنچ  ادـخ  میدادیم - . سپ  ار  نامـسرد  هناخ ، بتکم  زور  نآ  حالطـصا  هب  اـی  میدرکیم و  وگزاـب 

ارچ دیـسرپیم  یـسک  رگا  زاب  و  تشک . دهاوخ  ار  ناوتان  يادخ  اناوت  يادخ  راچان  دنگنجیم و  مه  اب  دشاب  ادـخ  ود  رگا  نوج  تسا - ؟
ناماما ربمغیپ و  هب  تبون  یـسانشادخ ، ثحب  ناـیاپ  زا  سپ  داتـسا ! هن  تشاد و  یباوج  درگاـش  هن  دـننک . گـنج  مه  اـب  دـیاب  ادـخ  ود  نیا 

نیز ماما  مراهچ - ؟ ماما  ع - )  ) نیـسح ماما  موس - ؟ ماما  ع - )  ) نسح ماما  مود - ؟ ماـما  ع - )  ) یلع یـضترم  لوا - ؟ ماـما  دیـسریم - :
مه زا  ای  متفگیم و  ار  رامیب  يهملک  نوچ  نم  و  دوب . بجاو  مراهچ  ماما  مان  زا  سپ  رامیب ، يهملک  نتفگ  هکنیا  لثم  ع )  ) رامیب نیدـباعلا 

هجوتم منهذ  دراد ) ار  ینعم  نآ  حالطـصا  نیا  متـسناد  دـعب  ياهلاس  هتبلا  هک   ) یناـعم یعادـت  يهدـعاق  هب  مدینـشیم  دوخ  ياـهيدرگاش 
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مدوب هداتفا  رتسب  رد  رامیب و  ار  لاس  زا  یتمسق  یناوجون  یتح  یکدوک و  نارود  رد  نم  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناتـساد  دشیم . صاخ  یتلاح 
نیز ماما  مان  هب  نوچ  ناماما  مان  ندرمـشرب  ماگنه  نیاربانب  یندـشان . ادـج  مرانک  زا  زور  نآ  ياهمیکح  ياـهاود  هدـناشوج و  يهساـک  و 

هدرمژپ هدز و  مغ  ياهفایق  هتفاین ) نادنچ  یتعسو  لاس  تصـش  تشذگ  زا  سپ  مه  الاح  هک   ) مدودحم نهذ  رد  مدیـسریم  رامیب  نیدباعلا 
ناشوایـس و رپ  ناتـسپس و  بانع و  سولف و  ياهحدـق  یپردیپ  دزادـگیم و  بت  زوس و  زا  دـلانیم و  درد  تدـش  زا  هک  دـشیم . مسجم 

نیا متفاـی . هار  يراوگوس  ياـهسلجم  هب  و  مدـش ، رتگرزب  مکمک  دـشکیم . رـس  ار  کـسخ  راـخ  لـیلکا و  نیبـگنا و  زگ  يهدـناشوج 
هک یماگنه  دـننک . تکرـش  نآ  رد  دنتـسناوتیم  فلکتیب  هقبط  ره  زا  مدرم  و  تشادـن ، نابرد  بجاـح و  هک  دوب  یئاـج  اـهنت  اـهسلجم 

مـسجم رظن  رد  ار  اههنحـص  نامه  دمآیم . نایم  هب  رامیب  نیدباعلانیز  ماما  مان  دزیم و  البرک  يارحـص  هب  زیرگ  ناوخ ، هحون  ای  هدـنیوگ 
رب هکنآ  مود  دـشیمن . هتفرگ  ناگدنونـش  زا  یناحتما  الوا  هک  دوب  نیا  تشاد  ام  يهناخ  بتکم  سرد  اب  سرد  نیا  هک  یتواـفت  مدرکیم .

ماـما زا  دوب  يریوصت  نیا  دـیدرگیم . هفاـضا  هنوگ  نیا  هحفـص 5 ]  ] زا یئاهفصو  راوسرتش و  ریـسا  ندرگ ، رب  لغ  رامیب : ماـما  فاـصوا 
كدـنا كدـنا  دوب . هتـشاذگ  یقاب  نم  نوچ  ینادرگاش  نم و  نهذ  رد  ناناوخ ، هحون  تانیقلت  هناـخبتکم و  تاـمیلعت  هک  نیدـباعلانیز 
موحرم بدالا  ةوکـشم  ءاکبلا ، نافوط  یـسلجم و  نویعلا  ءالج  نوچ  یئاهباتک  متـشگ . انـشآ  هرکذت  خـیرات و  ياهباتک  اب  مدـش  رتگرزب 

قیقحت و سپـس  لوا و  تسد  دانـسا  ندناوخ  ماجنارـس  یبرع و  دیدج  میدق و  ياهنتم  دـعب  و  ازریم ... داهرف  جاح  موحرم  ماقمق  و  رهپس ،
یف شقنلا   » مکح دـناهدرپس و  اـم  نهذ  هب  یکدوـک  رد  اـهسرد  هنوـگ  نیا  زا  هچنآ  متـسناد  هک  دوـب  اـهلاس  نیا  رد  اهدنـس . نیا  یـسررب 

اب یئانـشآ  دـشاب . هداد  تسد  نم  نـالاسمه  همه  يارب  یتـصرف  نینچ  هـک  اـجک  زا  دوـش و  هدودز  دـیاب  یتـمحز  هـچ  اـب  هتفاـی  ار  رجحلا »
میعنوبا ءایلوالا  ۀـیلح  يزوج و  نبا  ةوفـصلا  ۀفـص  نوچ  یئاهباتک  یـسررب  و  هزمحوبا ، ياعد  دـنلب  یناعم  رد  تقد  و  هیداجـس ، يهفیحص 

یس و  داد ، ناشن  نم  هب  ار  راوگرزب  تیـصخش  نیا  عقاو  هب  کیدزن  يهرهچ  بوشآرهـش ، نبا  بقانم  یلبرا و  يهمغلا  فشک  یناهفـصا و 
يهرود رب  لاس  هاجنپ  نتشذگ  زا  سپ  نونکا  دش . رشتنم  متـشون و  کیرات ) يایند  رد  نشور  غارچ   ) مان هب  کچوک  ياهوزج  شیپ  لاس و 

ياهدنونش نهذ  رد  بولطمان  يرثا  تسا  نکمم  بولسا  نانچ  اب  یـشزومآ  میوگب : دیاب  اهلاس ، نآ  يراوگوس  ياهسلجم  هناخ و  بتکم 
يادخ و  دـنک . حیحـصت  ار  شیوخ  نهذ  رد  هتـشابنا  ياهاطخ  ات  دوشن  مهارف  يو  يارب  یلاجم  رگید  دروآ و  دـیدپ  تعاضبیب  نم  نوچ 

یس لباقم  رد  تسا -  دقتعم  نادب  هعیش  هک  تمصع  تماما و  خماش  ماقم  زا  رظن  عطق  راوگرزب -  یتیـصخش  هک  دوش  نآ  هجیتن  هتـساوخن 
نانخـس نتـسکش  ناهد  رد  ناتـسدریز ، نادنمتـسم و  هب  تفأر  ناگدنامرد ، زا  تنمیب  يریگتـسد  یلمع ، داشرا  یهقف ، لئاسم  میلعت  لاس 

جوا رد  ینانخـس  تغـالب و  تیاـهن  رد  يرثا  نتـشاذگ  ياـجب  هرخـالاب و  و  ناـهج ، راـگدرورپ  هاـگرد  هـب  عوـشخ  عوـضخ و  نارگمتس ،
یـششوک مروآ . مهارف  ار  باـتک  نیا  اـت  داد  تسد  یقیفوت  هک  نونکا  دریگب ! ار  راـمیب »  » بقل دوـخ  نارادتـسود  نایعیـش و  زا  تحاـصف ،

خیرات هک  تسا  يزیچ  ماهتـشون  هچنآ  اـهباتک  نیارد  نم  ساـسحا . هفطاـع و  رب  هن  منک  هیکت  كردـم  قطنم و  رب  هک  تفر  راـکب  ناوارف 
ام راگزور  مدرم  يارب  نآ  تیعقاو  كرد  هک  ماهتشونن ، يزیچ  دناهتفریذپ . ارنآ  ناناملسم ، ریغ  یتح  یمالـسا و  ناسانـش  هعماج  ناسیون و 

کیدزن ای  تسرد  خیرات  هک  ماهدیزگ  ار  نآ  اههتـشون  يهمه  نایم  زا  ددرگن ، بترتم  نآ  رب  یلمع  يهجیتن  رگید  يوس  زا  و  دشابن ، ناسآ 
ماـما نیا  رهاـظ  زا  ییامیـس  تسا  اهدنـس  رد  هچنآ  نداد  ناـشن  اـب  ماهدیـشوک  باـتک  نیا  رد  بیترت  نیدـب  تسا . هدرک  طبـض  تسرد  هب 

هکنانچ تسین و  نم  دـننام  یـسک  یئاناوت  رد  هک  تسا  ادـیپ  عقاو ، تقیقح و  يور  زا  وا  ماقم  كرد  میوگب  دـیاب  اما  مهد ، ناشن  راوگرزب 
گرزب يادــخ  زج  ار  ضحم  تـقیقح  تـسا ... ضحم  تـقیقح  ماهدرک  مـهارف  هـچنآ  میوـگیمن  ماهتــشون ، رگید  باـتک  يهمدــقم  رد 

هحفص 7]  ] هام 1364 ریت  يدیهش  رفعج  دیس  دنادیمن .

مالسلاهیلع ماما  اب  ییانشآ 

ماما ياهبقل  باب  رد  یحیضوت 
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شیرق و برع  زا  تسا ، هدیزگرب  ار  هریت  ود  دوخ  ناگدنب  زا  دنوادخ  [. 21  ] دحأ ۀمالا  هذه  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآب  ساقی  ال 
ماما [ 21  ] نیقتملا دیس  [ 21  ] نیدهازلا ةودق  [ 21  ] نیدباعلا دیس  [ 21  ] تانفثلاوذ [ 21  ] نیدباعلا نیز  هب  بقلم  [. 21  ] ار سراف  برع  زج  زا 

ياـهبقل میتـشون ، هک  بقل  دـنچ  نیا  زج  [ 21  ] نیتناقلا راـنم  [ 21  ] نیحلاـصلا نیز  [ 21  ] یکزلأ [ 21  ] داجـس [ 21  ] نیمـألا [ 21  ] نینمؤملا
رد تانفثلاوذ  دراد و  يرتشیب  ترهـش  نیدباعلا  نیز  داجـس و  اهبقل  نیا  زا  ءاکبلا . ۀـمالا ، ماما  لدـعلأ : نوچ : دـناهداد ، ودـب  زین  يرگید 
نب یلع  ماما  هب  هک  ار  اهبقل  نیا  [. 21  ] تانفثلا يذ  داجسلا  ةزمح و  رفعج و  نیـسحلا و  یلع و  راید  تسا : هدمآ  لبعد  هحفص 8 ]  ] هیئات

ییاهبقل نوچ  زین  دنهدیم . ودـب  يو  یکدوک  رد  ای  كدوک و  نداز  ماگنه  هب  برع  رد  هک  تسین  یئاهبقل  دـننام  دـناهداهن ، نیـسحلا 
روشک رد  يرجه  مهدراهچ  مهدزیس و  رد  هک  ییاهبقل  ای  و  تفای . جاور  یمالـسا  تموکح  ورملق  رد  يرجه  موس  يهدس  زا  هک  تسین 

ع)  ) ماـما نیا  هب  مدرم  ار  اـهبقل  نیا  تسا . هدروآ  [ 21  ] دوخ باتک  رد  ار  نآ  زا  یتسرهف  یعاـمتجا  نادـقتنم  زا  یکی  دـش و  لومعم  اـم 
رد هکنانآ  وج . ناسنا  نافراع  سانـشرهوگ و  نافارـص  ینعی  نآ ، یحالطـصا  يانعم  هب  هکلب  هملک ، نیا  يوغل  يانعم  هب  هن  مدرم  دـناهداد ،
یپ رد  رهش  درگ  غارچ  اب  نشور  زور  رد  دنمشناد  نآ  هک  دندید ، ار  یسک  وا  ندید  اب  دندوب و  هدش  لولم  دد  وید و  زا  کیرات  نارود  نآ 

ار وا  هن  دندوب و  هعیش  هن  دناهداد  ودب  ار  اهبقل  نیا  هک  یناسک  رتشیب  [. 21 « ] نمحرلا دابع   » زا لماک  یقادصم  تفاییمن . دیدرگیم و  وا 
يهدنهد ناشن  اهبقل  نیا  زا  کی  ره  دنریگب . هدیدن  دننیبیم  وا  رد  ار  هچنآ  دنتسناوتیمن  اما  دنتـسنادیم ، ادخ  بناج  زا  بوصنم  ماما و 

مدرم داقتعا  داـمتعا و  يهدـنراد ، ناـیب  و  تسا ، صـالخا  زا  ياهیاـپ  يوقت و  زا  ياهلحرم  و  ناـمیا ، زا  یتجرد  سفن و  لاـمک  زا  ياهبترم 
یناشیپ نارادهدنز و  بش  غارچ  ناحلاص ، رویز  نانمؤم ، ماما  ناراکزیهرپ ، رتهم  نادـهاز ، ياوشیپ  نادـباع ، دیـس  اهبقل : نیا  يهدـنرادب 

تینک دننآرب . یگمه  هک  تسا  ياهتفگ  نیا  و  تسا ، هدوب  اهتفـص  نیا  نایامن  رهظم  تقیقح  هب  وا  دناوخ  دـیهاوخ  هکنانچ  و  هتـسب . هنیپ 
رتخد ع ،)  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نیـسح  ماـما  شردـپ ، دناهتـشون . [ 21  ] نیـسحلاوبا و  [ 21  ] رکبوبا [ 21  ] نسحلاوـبا [ 21  ] دـمحموبا ار  وا 

موس درگدزی  رتخد  ونابرهـش  ، تسا هتفای  ترهـش  هکنانچ  وا  ردام  و  ناـهج ، نایعیـش  هحفـص 9 ]  ] ماما نیموس  ص .)  ) مالـسا ربمغیپ  يهداز 
. تسا یناساس  هلسلس  زا  ناریا  هاشداپ  نیرخآ 

ماما ردام 

تیشم : » دناهتشون [ 22  ] رصاعم ناسیون  همجرت  ضعب  هک  تسا  ياهجرد  هب  توق  رد  و  دراد ، هلاس  دصکی  رازه و  ياهشیر  ونابرهش  ترهش 
یهلا تیـشم  هکنانچ  دـنام ، راـنکرب  ینیدیب  رفک و  بیع  زا  دوش و  هدرورپ  كرـشم  یمدرم  ناـیم  رد  وناـب  نیا  هک  دوب  نیا  رب  راـگدرورپ 

ملـسم و نانچ  مومع ، رواب  رد  مراهچ ، ماما  يارب  درگدزی  رتخد  ونابرهـش  ندوب  رداـم  [. 23 « !! ] تشاد رانکرب  رفک  كرـش و  زا  ار  دـمحم 
نیا رد  تسا . هتشگ  رکنم  ار  تایرورض  زا  ییرورض  تباث و  یلصا  یئوگ  دنک ، دیدرت  نآ  نتفریذپ  رد  یسک  رگا  هک  تسا ، یهیدب  هکلب 

شوخ دریگب و  هدیدان  ار  تدم  زارد  ترهش  نیا  يرگـشهوژپ  رگا  اما  دوب . دهاوخ  خزود  رد  نادواج  ناهج  نآ  رد  نعل و  راوازـس  ناهج 
تقو رـس  هب  هکلب  دریذپن ، ارچ  نوچیب و  دناهتـشون ، موس  نرق  ناسیون  خیرات  ناثدحم و  ار  هچنآ  و  دـهن ، رانک  ار  ضحم  دامتعا  ای  يرواب 
يارب دجنس ، هب  یجراخ  ياههنیرق  اب  ار  اهدنس  نآ  نومضم  سپس  دزادرپب  اهدنـس  نآ  رد  قیقحت  هب  یملع  شور  اب  و  دور ، نانآ  ياهدنس 

ناتساد يرآ  [. 24 « ] هل لصأ  روهـشم ال  بر  : » هک تسا  يزات  لثم  نیا  زا  تسرد  یقادـصم  ونابرهـش  ناتـساد  هک  دـش  دـهاوخ  نشور  وا 
هرکذت هاگنآ  تسا . هدنام  ناهنپ  اههدید  زا  لایخ  ششوپ  رد  یجراخ  تیعقاو  سپـس  هدروآ ، دیدپ  اههناسفا  اهرادنپ و  تسخن  ار  ونابرهش 

یملع دـقن  روـخرد  ار  ناتـساد  هک  تهج  نادـب  دـیاش  دـناهتفریذپ -  ار  ناینیـشیپ  ياـههتفگ  وجتـسج  چـیهیب  دـعب ، ناـخروم  ناـسیون و 
وا رصع  ياهدادیور  ای  دنسیونب و  يزیچ  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  يهرابرد  دنهاوخیم  هک  یناسک  رتشیب  مه  زورما  دناهدیدیمن .

يرادنپ دریذپن . ار  تدم  زارد  ترهش  نیا  یسک  دنرادیمن  اور  زین  دننک . یـشهوژپ  هراب  نیا  رد  هک  دننیبیمن  یترورـض  دننک  یـسررب  ار 
دهاوخ یتمرحیب  ياهریت  تمشح  هب  ای  تفرگ ، دهاوخ  ار  هحفص 10 ]  ] تماما نادناخ  ناماد  یتصقنم  دشابن  تسرد  ونابرهش  ناتساد  رگا 
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رد ناتساد  نیا  هک  ییاهدنس  نوچ  منکیمن  رواب  ار  ونابرهش  ناتـساد  نم  تشون : دوشگ  ار  یثحب  نینچ  هک  شیپ  لاس  یـس  هدنـسیون  دش .
شزرا نادنچ  هدـش ، یـسررب  هک  تساهدنـس  نیا  رب  تدـمزارد  ترهـش  نینچ  يهیاپ  رگا  میوگیم  مه  نونکا  تسین . تسرد  هدـمآ  نآ 

. دـهد رارق  ناـققحم  تواـضق  ضرعم  رد  ارنآ  هک  تـسوا  رب  دـبایب ، دـیدرت  لـباق  ریغ  یعطق و  يدنـس  ياهدـنهوژپ  رگا  اـما  درادـن . یملع 
يهیاپ رب  دناهتشون -  ناسانش  قرش  ضعب  هچنآ  زج  هدش -  هتشون  ینمـض -  ای  تحارـص  هب  ونابرهـش -  يهرابرد  هچ  ره  نونکات  هنافـسأتم 
يهدـنب نیـسحلا  نب  یلع  دـنیوگیم : دـندرگ  هاگآ  دوخ  مراهچ  ماما  یناگدـنز  زا  اهنت  دـنهاوخیم ، هکیناـسک  اـما  تسا . توهـش  ناـمه 

بجاو ار  وا  تعاط  ادخ  هک  تسا  یماما  هرخالاب  و  دوخ ... رـصع  نایمـشاه  نیرتلضاف  یمالـسا ، تیبرت  يالعا  يهنومن  ادخ ، يهدیزگرب 
زا ام  هچنآ  رد  لباک  ناریسا  زا  ای  دشاب  یناریا  كزینک ، ای  دشاب  هدازهاش  رارح ، ای  هفالس ، ای  هلازغ ، ای  دشاب  ونابرهش  وا  ردام  تسا . هدومرف 

خیرات هاگدـید  زا  اما  تسا ، تسرد  باتک  ناگدـنناوخ  زا  هتـسد  نیا  هاگدـید  زا  رظن  نینچ  درادـن . يرثا  میهاوخیم  ماـما  نیا  یناگدـنز 
و ددرگ ، نشور  تقیقح  دیاش  درک  یسررب  هلباقم و  ار  دانسا  دیاب  نکمم  دح  ات  هکلب  داد . نایاپ  راصتخا  نیدب  ار  ثحب  ناوتیمن  یـسیون 

. تفگ دیاب  دشاب  هتشاد  ترورض  یشهوژپ  نینچ  رگا  [ 25  ] دوش زاب  ناگدنیآ  قیقحت  يارب  یهار  لقاال  ای 

دنا هتشون  ماما  ردام  يارب  هک  ییاهمان 

نانز هاش  [ 27  ] هیونابرهش [ 26  ] ونابرهش دوشیم : هدید  اهتروص  نیدب  مراهچ  ماما  ردام  مان  لوا  رصع  هب  کیدزن  لوا و  تسد  دانـسا  رد 
[37  ] رارح [ 36  ] همالس [ 35  ] هلازغ [ 34  ] هفالس [ 33  ] هرب [ 32  ] هلوخ [ 31  ] هیوناب هحفص 11 ]  ] ناهج [ 30  ] زانرهش [ 29  ] هاش ناهج  [ 28]
هک تساجنادـب  ات  ونابرهـش  ترهـش  تسا . رتروهـشم  همه  زا  ونابرهـش  دـش ، هتـشون  هک  مان  هدراهچ  نیا  ناـیم  زا  [. 39  ] همطاف [ 38  ] میرم

نیا ناگدـننک  ترایز  ناگدـنراد و  اپرب  تساپرب . وا  ماـن  هب  وا و  يارب  هوک  لد  رد  ير  رهـش  یکیدزن  رد  ونابرهـش  یبیب  ماـنب  مه  يرازم 
یکیدزن رد  تخات . ناریا  هب  هرـسکی  تسـشن و  حانجلاوذ  وا  بسا  رب  نیـسح  ماما  تداهـش  البرک و  يهثداح  زا  سپ  وناب  نیا  دنیوگ  رازم 

وا دش و  هتفاکش  هوک  ریگب ! ارم  هوک  يا  تفگ  ریگب ! ارم  وه )  ) يا دیوگب  تساوخ  ونابرهش  دوب . وا  یپ  رد  نمشد  دیسر و  هوک  نیدب  ير ،
دناهتشون و زیورپ ، رسپ  [ 41  ] هیوریش و  [ 40  ] ناسارخ مدرم  زا  ناجـشون  یناساس ، هاـشداپ  نیرخآ  درگدزی ، ار  وا  ردـپ  تفر . هوک  لد  رد 

. تسا درگدزی  مان  همه  زا  رتروهشم 

ونابرهش

ترجه ناریا  هب  اجنآ  زا  ارچ  تفر ، زاجح  هب  قارع  زا  رگا  ای  و  داتفا ؟ ناریا  هب  هنوگچ  دوب -  رـضاح  البرک  رد  دـنیوگ  هک  ونابرهـش -  اـما 
شنابز نکیل  دهاوخب  يرای  وه )  ) زا وا  و  دنک ؟ لابند  ار  وا  نمشد  دسرب و  نیمزرـس  نیدب  ات  دومیپ ، هچ  يارب  ار  زارد  ياههار  نیا  درک و 
نادـب دـیاب  نازادرپ  هناسفا  هک  تسا  یناتـساد  دزاس !؟ ناهنپ  دوخ  مکـش  رد  ار  وا  دوش و  زاب  مه  زا  هوک  دـیوگب و  هوک )  ) ار وه )  ) اطخ هب 
تسا رتهب  دوش  هاگآ  رازم  نیا  تقیقح  ناتـساد و  نیا  يهشیر  زا  دهاوخب  دنمقالع  یعبتتم  رگا  و  دننک . نشور  ارنآ  لقاال  ای  دنهد و  خساپ 
اههمان ترایز  رد  اهنت  یناساس ، درگدزی  رتخد  ونابرهـش  مان  اما  هحفص 12 ] . ] دنک عوجر  یخیرات  ياهیسررب  يهلجم  زا  هرامـش  نامه  هب 

، مدرم نیب  رد  اهنت  هن  دراد  هلاس  دصکی  رازه و  یترهش  مان  نیا  میتشون  هکنانچ  هدماین ، دنسیونیم  ناگدنونش  هجوت  يارب  هک  ییاههصق  و 
نیا ربارب  دید  دیاب  تسا  نینچ  هک  لاح  عیشت . ناهج  رد  روهـشم  گرزب و  ياهتیـصخش  هتـشون  خیرات ، لاجر و  هرکذت ، ياهباتک  رد  هکلب 

ءادهـشلادیس اب  وا  ییوشانز  هتفر و  هنیدـم  هب  زاـجح و  هب  ناریا  زا  هنوگچ  مالـسا -  زا  شیپ  ناریا  هاـشداپ  نیرخآ  درگدزی -  رتخد  دانـسا 
هتشون ارنآ  هقث  یثدحم  رگا  و  هن . ای  تسا  دامتعا  لباق  هدمآ ، اهنآ  رد  ناتـساد  نیا  هک  يدانـسا  و  تسا ؟ هدوب  ناسچ  ع )  ) یلع نب  نیـسح 

هک تسا  نیقی  و  درک ؟ تیاعر  اهناتساد  یملع  دقن  رد  ار  رصع  ناگدنهوژپ  يهویش  دیاب  ای  و  تفریذپ ؟ دیاب  تسبرد  ار  وا  يهتـشون  تسا 
. روآ مازلا  یمکح  هن  تسا ، یخیرات  ياهثداح  دوشیم ، ثحب  نآ  رد  هچنآ  اریز  دوب . دهاوخ  ناگمه  لوبق  دروم  مود  تروص 
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... بلاطلا و ةدمع  یفاک و  لوصا  تاجردلا و  رئاصب  تایاور  دقن 

هب ار  وا  دیدرگ و  ریسا  نایناریا  اب  ناناملـسم  گنج  رد  ونابرهـش  دیوگ  هک  تسا ) هدرک  وجتـسج  هدنـسیون  هک  اجنآ  ات   ) دنـس نیرت  هنیرید 
رتخد دیوگ  هک  تسا  يرمق  يرجه  لاس 290  يافوتم  یمق  رافص  نسح  نب  دمحم  فیلأت  تاجردلا  رئاصب  باتک  دندرب ، رمع  دزن  هنیدم ،

تیاور تسا و  رمـش  نبورمع  زا  لقن  ینیلک و  قیرط  تیاور  نیا  لقن  رد  وا  قیرط  نوچ  [ 42  ] دندروآ رمع  دزن  يریسا  هب  ار  موس  درگدزی 
نب دمحم  مالـسالا  ۀقث  هتـشون  یفاک  لوصا  باتک  نآ  زا  سپ  دوشیم ، يراددوخ  رئاصب  ترابع  نتـشون  زا  تسا  یکی  ود  ره  ینیلک  وا و 
رمع رب  ار  درگدزی  رتـخد  نوـچ  دـنک : تـیاور  نـینچ  هللادــبع  نـب  رباـج  زا  رمــش  نـب  ورمع  قـیرط  زا  ینیلک  [ 43  ] تـسا ینیلک  بوـقعی 
يو تسیرگن ، ودب  رمع  نوچ  دش . نشور  وا  رون  هب  دجسم  دمآرد ، دجـسم  هب  نوچ  دندمآ . وا  ياشامت  هب  هنیدم  ناگزیـشود  دندروآرد ،

. درک وا  نتـشک  دـصق  و  دـهدیم ، مانـشد  ارم  تفگ  رمع  زمره » داب  چوریبا  يواـسم  زمره  داـب  چوریب  فا   » تفگ دـناشوپ و  ار  دوخ  يور 
و هحفص 13 ] . ] دنک رایتخا  يرهوش  هب  ار  ناناملـسم  زا  یکی  ات  راذگب  ار  وا  يرادن ! یقح  نینچ  وت  دومرف : ار  وا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
. داـهن ع )  ) نیـسح رـس  رب  ار  دوخ  تسد  دـمایب و  وا  تشاذـگ . دازآ  ار  رتخد  رمع  هدـب . رارق  [ 44  ] ءیف لاـم  زا  ناملــسم  نآ  يهرهب  ار  وا 

يور نیرتهب  وا  هللادبعابأ  ای  تفگ  نیسح  هب  سپس  [. 45  ] ونابرهش هن . دومرف : ماما  هاش . ناهج  تفگ : تسیچ ؟ وت  مان  دیسرپ : نینمؤملاریما 
. درک دیدرت  ناوتیم  نآ  نتفریذپ  رد  لقاال  ای  تسین ، ینتفریذـپ  نتم  دنـس و  نینچ  اب  ثیدـح  نیا  اما  [. 46 . ] داز دـهاوخ  وت  يارب  ار  نیمز 

نب ورمع  ثیدح  يوار  میرگنب . ثیدح  رد  دنس  تهج  زا  تسخن  درادن . شزاس  نآ  اب  تشون -  میهاوخ  هکنانچ  یجراخ -  ياههنیرق  زین 
[47  ] دناهدرک حیرصت  وا  فعض  رب  هزیجو  لوقعلا و  ةآرم  بحاص  و  دناهتسناد . فیعض  رایسب  ار  وا  يرئاضغ  نبا  یشاجن و  هک  تسا  رمش 
( دش نشور  وا  رون  هب  دجسم  دمآ  رد  دجسم  هب  نوچ  . ) دیرگنب ترابع  نیا  رد  رگید  راب  تسا . یـسررب  روخ  رد  زین  نتم  تهج  زا  ثیدح 

میئوگب هک  تسین  یئوگ  زاجم  ياج  ماقم  دوب ؟ یهام  ای  یباتفآ  وا  ای  و  دنتخورفا ؟ وا  يارب  یلعـشم  دش ؟ نشور  دجـسم  ارچ  دیـسرپ  دـیاب 
هن تسا  عونـصم  ياهترابع  صاخ  اهریبعت  هنوگ  نیا  يدرک » ینارون  دوخ  لامج  هب  ار  اـم  سلجم   » دـنیوگب هک  تسا  ناـنچ  تراـبع  نیا 

نینچ اب  نوچ  یـسلجم  هک  تسا  نیمه  يارب  درادن . ییارـس  هحیدم  يزادرپ و  ترابع  دصق  ثیدـح  نیا  نایب  رد  ع )  ) قداص ماما  تیاور .
هحفص  ] ندید هب  نامدرم  ینعی  ودب ، سلجم  ندش  نشور  : » تسا هدرک  ریـسفت  هنوگ  نیدب  ار  ترابع  هدش  وربور  ثیدح ، رد  ظفل  تبارغ 

زا جئارخ  تیاور  رد  تاجردلا ، رئاصب  یفاک و  تیاور  زا  هتشذگ  تسا . هملک  رهاظ  فلاخم  ریسفت  نیا  اما  [ 48 « ] دندش نامداش  يو  [ 14
هب ار  وا  تساوخ  رمع  هک : مینیبیم  رباج ، لقن  هب  تیاور  نیا  لـیذ  رد  زاـب  و  [ 49  ] اههجو ءوضب  سلجملا  قرـشا   » تسا نینچ  هلمج  رباج ،

راذگب دوخ  رایتخا  هب  ار  وا  تخورف . ناوتیمن  دنـشاب  رفاک  هک  مه  دنچ  ره  ار  ناهاشداپ  نارتخد  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  دراذگب . هدیازم 
هب هتبلا   ) وگتفگ نیا  داهن و  وا  شود  رب  ار  دوخ  تسد  تفر و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  دزن  رتخد  درک و  نینچ  رمع  دـنک . باـختنا  ار  یکی  اـت 

. یتفگ یتسار  دوب - . نم  رهاوخ  نآ  هیوناب - . رهـش  هن  هاش - . ناهج  کجینک - ؟ يا  يراد  مان  هچ  داد - : يور  نانآ  نایم  يرد ) یـسراف 
نارتخد تخورف » ناوتیمن  دنـشاب ، رفاک  دـنچ  ره  ار  ناهاشداپ  نارتخد  . » تسا لـمات  يهتـسیاش  زین  ثیدـح  تراـبع  زا  رگید  هرقف  [. 50]

یظفل رهاظ  ای  ربمغیپ  زا  یتیاور  مومع  ای  دش ، عیرـشت  یمکح  نینچ  ادخ  لوسر  نامز  رد  ایآ  دندوب ؟ هتفای  اجک  زا  ار  زایتما  نیا  ناهاشداپ 
جوریبآ  ) تفگ ونابرهش  دیوگ  هک  تسا  نیا  دهدیم  ناشن  ار  ثیدح  ندوب  یگتخاس  هک  رگید  هلمج  دراد ؟ تلالد  مکح  نیا  رب  نآرق  زا 

، دناهتـشون هک  دـشاب  تروص  نادـب  ناتـساد  رگا   ) درک یتـمرحیب  ربـمغیپ  يهماـن  هب  هک  وا  دوش !؟ نیرفن  دـیاب  ارچ  زمره  [ 51 ( ] زمره داـب 
نیا هحفـص 15 ] . ] هدوب درگدزی  دـنزرف  ونابرهـش  رتخد  نآ  رگا  هدـمآرد و  هنیدـم  دجـسم  هب  يرتخد  رگا  تسا . زمره  رـسپ  زیورپ  ورـسخ 

نب یلع  میناوخیم : تیاور  لیذ  رد  زین  تسا . هدوب  هاگآ  یبوخ  هب  نانآ  رادرک  زا  هتخانشیم و  ار  دوخ  دج  ردپ و  هک  تسا  ملـسم  هزادنا 
ياـهتروص هب  ثیدـح  زا  هرقف  نیا   » سراـف مجع  زا  تسا و  مشاـه  برع  زا  ادـخ  يهدـیزگرب  اریز  دـنتفگیم ، نـیتریخلا  نـبا  ار  نیـسحلا 
ناگدیرفآ زا  ادخ  [. 52 . ] ار سراف  برع  زج  زا  شیرق و  برع  زا  تسا ، هدیزگرب  هریت  ود  شناگدـنب  زا  ادـخ  دوشیم »: هدـید  نوگانوگ 
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مـشاهینب شیرق ، ياج  هب  هدیزگرب  يهریت  اهتیاور  یـضعب  رد  و  [. 53  ] ار سراـف  مجع  زا  شیرق و  برع  زا  دـیزگرب  ار  فنـص  ود  دوخ 
هب تیاور  نیا  تسا . هدوب  نایـسابع  ندـمآ  راک  يور  نایوما و  نداتفارب  زا  سپ  مشاه  ینب  هب  شیرق  يهملک  ندرک  نوگرگد  ایوگ  تسا .

. داژن هن  تسا  هتسناد  يوقت  ار  تمارک  ببس  نآرق ، درادن ، يراگزاس  یمالسا  تعیرـش  حور  میرک و  نآرق  رهاظ  اب  دشاب  هک  نومـضم  ره 
هب ار  یکزینک  ارچ  هک  دنکیم  شنزرـس  ار  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  ناورم  کلملادبع  دناوخ ، دیهاوخ  باتک  نیا  رگید  ياج  رد  هکنانچ  و 

شیرق تفگ  ناوتیم  هنوگچ  تعیرش ، نینچ  رد  دزاسیم » وحم  مالسا  اب  ار  یتسپ  ره  دنوادخ   » دسیونیم خساپ  رد  وا  تسا و  هتفرگ  ینز 
بویاوبا هدابع ، نب  دعس  نب  سیق  زا  ادخ  دزن  ورمع  نب  لیهـس  دیزی و  هیواعم ، نایفـسوبا ، و  تسا ؟ رترب  اههفیاط  رگید  زا  مومع ) روط  هب  )
نادنزرف يهمه  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  هکلب  دنتسه ؟ رتیمارگ  یقیقح  ناناملسم  هنوگ  نیا  زا  رگید  نت  اهدص  یسراف و  ناملس  يراصنا ،

بلطملادبع نب  سابع  وا و  نارـسپ  يزعلادبع و  نب  بهلوبا  يهبتر  مکح  نیا  اب  دنرتزیزع و  نامدرم  رگید  زا  ادخ  دزن  فانمدبع  نب  مشاه 
نارگید و يراصنا و  خیش  دیفم و  و  یـسوط ، هحفـص 16 ]  ] نسح نب  دمحم  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  زا  ار  باذـک  رفعج  رانلا و  دـیز  و 

نب نیـسح  هب  ارچ  هک  هتفرگ  هدرخ  وا  رب  ع )  ) يرکـسع ماما  هدش و  لقن  یمق  يرعـشا  قاحـسا  نب  دمحا  زا  هک  تیاور  نآ  تسناد ؟ رتالاب 
داژن زا  نیـسح  نوـچ  هک  تسین  نیا  نآ  ینعم  و  تسا ، نایمـشاه  ربارب  نایمـشاه  ریغ  هفیظو  دروـم  رد  [ 54  ] تسا هدرک  یتـمرحیب  نسح 
ریرج نب  دمحم  زا  لقن  هب  رگید  یتیاور  راحب  رد  درک . دهاوخن  تذخاؤم  وا  زا  راگدورپ  تسا و  زیزع  ادخ  دزن  دنکب  دنچ  ره  تسا  مشاه 

ار ریـسا  نانز  دـهاوخیم  رمع  هدـش : لـقن  يرتشیب  باـت  بآ و  اـب  هتفرگ و  يرگید  گـنر  ناتـساد  تیاور  نیا  رد  مینیبیم . يربط  متـسر 
دنـشاب امـش  فلاخم  دنچ  ره  ار  موق  ناگرزب  هک  مدینـش  ربمغیپ  زا  دیوگیم  ودب  دوشیم و  عنام  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  دـشورفب ،

سپـس دـناهدش » ریـسا  هک  تسا  یناریا  ناـنز  همه  ناتـساد  تسین  اـهنت  ونابرهـش  ناتـساد  رگید  اـجنیا  مـینیبیم  هکناـنچ  . » دـیرادب یمارگ 
ام دنیوگیم  مه  راصنا  رجاهم و  میدیشخب . ار  دوخ  مهس  مه  ام  دنیوگیم  مشاهینب  مدیشخب . ناریسا  نیا  زا  ار  دوخ  مهـس  نم  دیامرفیم 

تیاور [ 55  ] ینکیم تفلاـخم  نم  اـب  ناـمجع  رطاـخب  ارچ  هک  دـنکیم  شاـخرپ  مالـسلاهیلع  یلع  هب  رمع  میدیـشخب . ار  دوـخ  مهـس  مه 
نانچ دناهدرک ، نآ  رد  هک  يراکتسد  يهمه  اب  اهتیاور  نومضم  تسا . نایامن  نآ  رد  یبوخ  هب  نایبوعـش  تخادرپ  راثآ  تسا و  ینالوط 
یلع نب  دمحا  دیس  دناهتساخرب . راکنا  هب  هتفرگ و  هدرخ  نآ  رب  نانادبسن  ناثدحم و  شیپ  لاس  اهدص  زا  هک  تسا  ینتفریذپان  تفگش و 

زین ثحب و  زا  تمـسق  نیا  لیمکت  يارب  هک  دراد  بلاج  يرظن  هراب  نیا  رد  بلاطیبا  لآ  باسنأ  یف  بلاطلا  ةدـمع  باـتک  فلؤم  يدواد 
هاشداپ زا  ربمغیپ  یگداز  دنزرف  هب  ار  نیسحلا  نب  یلع  دنوادخ  دیوگ : يو  تسین . هدئافیب  نآ  نتشون ، نیرید ، ياهثحب  يهویش  اب  ییانشآ 
تـسیاب دوب  فرـش  بجوم  یهاشداپ  رگا  تسا . هدـشن  دـلوتم  یمالـسا  تنـس  رب  هک  يرتخد  مهنآ  تسا ، هدومرف  زاـینیب  سوجم  یگداز 

تبسن نیدب  ناینیسح  زا  ياهتـسد  ماوع و  زا  یهورگ  هحفص 17 ] . ] دشاب هتشاد  تلیـضف  ناندع  ینب  رب  [ 56  ] ناـطحق ینب  برع و  رب  مجع 
ع)  ) یلع نب  نیسح  رتخد  همطاف  زین  تسا . ساسایب  ینخـس  نیا  دناهدرک . عمج  دوخ  رد  ار  یهاشداپ  توبن و  ناینیـسح  هک  دناهدرک  رخف 
زا تدـالو  رگا  سپ  [ 57  ] تسا نیـسحلا  نب  یلع  ردام  وا  ردام  دـنیوگیم  هکنانچ  تسا و  نسح  ماـما  دـنزرف  ینثم  نسح  نادـنزرف  رداـم 

بجاو نیسح  رب  وا  تعاط  ماما و  دوخ  ردارب  رب  ع )  ) یلع نب  نسح  زین  دنرادروخرب . تلیضف  نینچ  زا  زین  نسح  ینب  دوب  یتلیـضف  يرـسک 
نیا نتفریذپ  تروص  رد  هک  يرگید  لکـشم  [. 58  ] دنـشکب ناینیـسح  خر  هب  دنناوتیم  نسح  ماما  نادنزرف  هک  تسا  یتلیـضف  نیا  و  دوب .

رد ار  ناسارخ  تسا ، ناسارخ  ناریسا  ءزج  رگا  هدش ؟ ریسا  اجک  رد  لاس و  هچ  ونابرهـش  هک  تسا  نیا  دش ، میهاوخ  ورهبور  نآ  اب  تیاور 
. دوب دهاوخ  تسردان  رمع  اب  وا  يوگتفگ  هنیدم و  دجسم  هب  ونابرهـش  ندروآ  هجیتن  رد  سپ  رمع . تفالخ  رد  هن  دندوشگ  نامثع  يهرود 

تروص نیا  رد  هک  تسا . هدوب  دنواهن  ای  نئادم  هیـسداق ، ياهدربن  زا  یکی  رد  وا  يریـسا  دـشاب ، هدـش  ریـسا  رمع  تفالخ  دـهع  رد  رگا  و 
ینیشنبقع تکرح و  ناتساد  ناریا ، برع و  ياهگنج  حرش  ماگنه  ناسیون  خیرات  هکنیا  تسخن  تسین . ینتفریذپ  تهج  ود  زا  ناتـساد 

دربـن نادـیم  رد  هاـگچیه  وا  نادـناخ  درگدزی و  اـهشرازگ  نیا  بجوـم  هب  دناهتـشون . لیـصفت  هب  رگید  يهطقن  هب  ياهـطقن  زا  ار  درگدزی 
سپس تفر . ناولح  هب  دنسرب  نئادم  هب  ناناملسم  هکنآ  زا  شیپ  و  دوب ، نئادم  رد  درگدزی  دش ، زاغآ  هیسداق  گنج  هک  یماگنه  دناهدوبن .
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نادـنواشیوخ و ناـنز و  اـهنت  هن  درگدزی  اهینیـشن  بقع  نیا  رد  داـتفا . ورم  ناـمرک و  ناهفـصا و  هب  اـجنآ  زا  ناـشاک و  مق و  هب  ناولح  زا 
اجک رد  تقو و  هچ  وا  رتخد  سپ  [ 59 . ] دناهدوب يو  هارمه  زین  وا  نانابزوی  نارگشمار ، نازپشآ ، هکلب  تسا ، هتشاد  هارمه  ار  دوخ  يهنازخ 

رایتخا هب  هدش و  دلوتم  يرجه  متفه  یس و  لاس  رد  روهشم  ربانب  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هکنآ  رگید  تسا . هدش  ناناملـسم  ریـسا  هنوگچ  و 
موس تسیب و  لاس  رد  مینادیم  هکناـنچ  رمع  تسا . هحفـص 18 ]  ] ترجه زا  متفه  لهچ و  ای  مشـش و  لهچ و  لاس  رد  وا  تدالو  هدنب  نیا 

تسیب و  ) لاس نآ  زا  دناهدروآ  هنیدـم  هب  وا  دزن  رمع  یناگدـنز  ياهزور  نیرخآ  رد  ار  ونابرهـش  میئوگب  هک  ضرف  رب  دـش . هتـشک  يرجه 
هدنام ازان  تدم  نیا  رد  ونابرهش  هنوگچ  هتشذگ ، لاس  هدراهچ  تسا  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  تدالو  لاس  هک  متفه و  یـس و  لاس  ات  موس )

. تسا هدرک  تراشا  نادـب  هتفایرد و  یـسلجم  ار  داعبتـسا  ود  ره  نیا  دـیامنیم . دـیعب  رایـسب  اما  تسین ، لاحم  دـنچ  ره  هثداـح  نیا  تسا ؟
تهج کی  زا  اهنت  هن  مینیبیم  هکناـنچ  تسا و  دراو ، اهلاکـشا  نینچ  دربیم ، ماـن  وا  يراـتفرگ  ونابرهـش و  زا  هک  دنـس  نیتسخن  رب  [. 60]

زا ثیدـح  نیا  هک  تسا  تسرد  تسین . ینتفریذـپ  یثیدـح  نینچ  تفگ  ناوـتیم  سپ ، دـشابیم . هشقاـنم  روـخ  رد  تهج  دـنچ  زا  هـکلب 
باتکرد هدروآ  درگ  ياهثیدح  هک  دینادیم  اما  هدش ، هتـشون  یفاکلا  نوچ  فورعم  یباتک  رد  تیاور و  ینیلک  نوچ  راوگرزب  یثدـحم 

ای لاس  هاجنپ  تسیود و  ینیلک  رـصع  ات  هثداـح  ناـمز  زا  هکنیا  رگید  تسین . تحـص  یتسرد و  زا  هجرد  کـی  رد  همه  یفاـکلا )  ) فیرش
. دناهدرک نوگرگد  هک  اهتیاور  هچ  هتخاس و  اهثیدح  هچ  نوگانوگ  ياههلحن  ناوریپ  زارد  تدم  نیارد  دنادیم  ادخ  هتـشذگ و  رتشیب 

هدروآ مهارف  دوخ  باتک  رد  هتـسنادیم  دامتعا  لباق  وگتـسار و  ار  نآ  نایوار  هتخانـشیم و  دوخ  هک  ار  اهثیدـح  نآ  زا  يرایـسب  ینیلک 
تـشاد رود  رظن  زا  دیابن  اما  دناهتخادرپیمن . رگید  تاهج  هب  هدوب  يوار  تقاثو  ای  رابتعا و  نانآ  دزن  ثیدح  نتفریذپ  رایعم  نوچ  تسا و 

اهنآ رب  ناوتن  هک  دـنک  یفرعم  یناسک  اـی  یـسک و  ارنآ  يهدـنیوگ  اـت  دـشوکیم  دزادـنایم ، اـهنابز  رب  دزاـسیم و  یثیدـح  هک  سک  نآ 
نآ نتخاس  رب  و  دندرک ، لخاد  مالسلامهیلع  همئا  باحصا  ياهرتفد  رد  نادناعم  نافلاخم و  هک  ار  ثیدح  همه  نآ  ناتـساد  داهن ، تشگنا 
درک نیرفن  ار  دیعـس  نب  ةریغم  ع )  ) ماما هک  دینادیم  دیاهدینـش و  دیدرگ ، ثیدح  طبـض  رد  نانآ  تقد  باحـصا و  هبنت  بجوم  اهثیدح 

طیلخت لعج و  هحفص 19 ]  ] نیا هاوگ  اهتیاور  نیا  [ 61 . ] دوب هدومرفن  ار  نآ  ماما  هک  تشون  اهتیاور  شردپ  باحـصا  ياهباتک  رد  هک 
ینیلک و تقاثو  نماد  رب  يدرگ  مینک ، دـیدرت  نآ  نتفریذـپ  رد  ای  میریذـپن و  ار  یفاک  باتک  رد  هدـش  لقن  ثیدـح  ام  رگا  سپ  تسا . اـه 

زاسان نیمه  رطاخ  هب  ایوگ  تسا . هدرک  دوب  رودـقم  هک  ار  یـششوک  دوخ  رـصع  رد  راوگرزب  نآ  هچ  تسـشن ، دـهاوخن  وا  باتک  تمظع 
خیـش دناهتـشون . نافع  نب  نامثع  دهع  رد  ار  درگدزی  رتخد  يریـسا  ناسیون  خیرات  زا  رگید  ياهتـسد  هک  تسا  یناکم  ینامز و  ياهيراو 
امـش اـم و  تـفگ  ارم  ناـسارخ  رد  ع )  ) اـضر ماـما  تـسا : هدروآ  نـینچ  یناجـشون  مساـق  نـب  لهــس  زا  اـضرلا  راـبخا  نوـیع  رد  قودـص 

ود رب  دوشگ ، ار  ناسارخ  زیرک  نب  رماع  نب  هللادـبع  هک  یماگنه  دومرف - : تساـجک ؟ زا  يدـنواشیوخ  نیا  ریما  متفگ - : مینادـنواشیوخ !
ع)  ) نسح هب  ار  يرگید  و  ع )  ) نیسح هب  ار  رتخد  ود  زا  یکی  نامثع  داتـسرف . نافع  نب  نامثع  دزن  ار  ود  نآ  تفای و  تسد  درگدزی  رتخد 

یلع اما  تفرگ . هدهع  هب  شردپ  نازینک  زا  یکی  ار  نیسح  نب  یلع  يراتـسرپ  و  دنتـشذگرد ، لمح  عضو  ماگنه  هب  نز  ود  نیا  دیـشخب و 
دنتـشادنپ مدرم  داد . رهوش  ار  يو  تسوا  زینک  تسین و  وا  رداـم  هک  دـش  مولعم  يو  رب  نوچ  تسنادیم . دوخ  رداـم  ار  وا  ع )  ) نیـسح نب 

زا ار  ثیدح  نیا  هکنیا  زج  دـنامن  بلاطیبا  نادـناخ  زا  سکچیه  دـیوگ  مساق  نب  لهـس  تسا . هداد  رهوش  ار  دوخ  ردام  نیـسح  نب  یلع 
رد يربط  هدمآ ، دیدپ  ناسارخ  هب  رماع  رسپ  نتفر  ساسا  رب  لقن و  نیمه  يهیاپ  رب  ونابرهـش  ناتـساد  دوریم  نامگ  [. 62  ] تشون نم  نابز 
زا رتخد  ود  نانآ  و  درکن -  گنج  درک -  یتشآ  رهـشربا  مدرم  اب  زیرک  نب  رماع  نب  هللادـبع  دـسیون : يرجه  مود  یـس و  لاـس  ياـههثداح 

رماع رـسپ  دسیون : رانید  نب  تلـص  زا  يرگید  تیاور  رد  و  دنداد . ودـب  هنیمهت ) هنوباب و   ) جـنیمهط جـنوباب و  ياهمان  هب  يرـسک  نادـناخ 
مان هنوباب  هک  يرگید  داد و  ناجـشون  هب  ار  یکی  دروآ  تسدـب  يرـسک  نادـناخ  زا  رتخد  ود  وا  داتـسرف . سخرـس  هب  ار  مزاخ  نب  هللادـبع 

هب ار  درگدزی  رتخد  ود  زا  یکی  نامثع  هک : تسا  هدمآ  مساق  نب  لهس  ناتـساد  نمـض  رد  مینیبیم  هکنانچ  هحفص 20 ] [. ] 63  ] درم تشاد 
فلؤم ارچ  دید  دیاب  و  دشاب . هدش  یتیاور  نینچ  ندمآ  دیدپ  بجوم  ناینیـسح  اب  ناینـسح  یمـشچمه  هک  دـسریم  رظن  هب  داد  ع )  ) نسح
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نادناخ اب  یئوشانز  ترخافم  زا  ود  ره  ناینیـسسح  ناینـسح و  تسین . هلگ  ياج  دنادب  ات  تسا  هتفاین  تسد  ثیدـح  نیا  رب  بلاطلا  ةدـمع 
. تسنادیم دوخ  ردام  دوب  وا  راتسرپ  هک  ار  يزینک  نیسحلا  نب  یلع  ماما   » مساق نب  لهس  تیاور  ریخا  تمسق  دناهدوب ! رادروخرب  درگدزی 

راـختفا تسا  هتـساوخیمن  هک  يرگید  زادرپ  لاـیخ  تسا ... تقد  هجوت و  روـخ  رد  داد » رهوـش  ار  وا  تسین  وا  رداـم  دـش  موـلعم  نوـچ  و 
هب شیرق  تسا : هدروآرد  تروص  نیدب  هدرک و  يراکتسد  ار  ناتساد  دوش  یلع  نادنزرف  بیـصن  اهنت  ناریا ، رایرهـش  نادناخ  اب  یئوشانز 
نب یلع  دش : هدـیئاز  دـندوب  دوخ  نامز  مدرم  نیرتهب  هک  نت  هس  نازینک  نیا  زا  هکنآ  ات  تشادـن ، یئانتعا  دـندازیم  زینک  زا  هک  ینادـنزرف 

هب ار  درگدزی  رتخد  هس  رمع  تفالخ  رد  هک : تسا  نینچ  نانآ  ناتساد  رمع و  نب  هللادبع  نب  ملاس  و  رکبیبا ، نب  دمحم  نب  مساق  نیـسحلا ،
ار ناـنآ  ياـهب  دوخ  سپـس  دنـشورفیمن  ار  ناـهاشداپ  نارتـخد  دومرف  ع )  ) یلع دـشورفب  ار  ناـنآ  تساوخ  رمع  دـندروآ . وا  دزن  يریـسا 
زا [ 64  ] دندش دلوتم  رتخد  هس  نیا  زا  نت  هس  نآ  درک و  تمـسق  رمع  نب  هللادبع  رکبیبا و  نب  دمحم  یلع و  نب  نیـسح  نایم  و  تخادرپ ؟

، میتشون رمع  دـهع  رد  درگدزی  رتخد  يریـسا  ندوب  نکممان  دربن و  ياهنادـیم  رد  وا  نادـناخ  نتـشادن  روضح  درگدزی و  يهرابرد  هچنآ 
مینیبیم نومـضم  نیدـب  یتیاور  داشرا  رد  اما  درادـن . رتشیب  حیـضوت  هب  يزاین  نآ  نالطب  دوشیم و  نشور  زین  راتفگ  نیا  ندوب  ساـسایب 

تفرگ و يریسا  هب  ار  درگدزی  رتخد  ود  نیمزرس  نآ  زا  ثیرح  داتـسرف . قرـش  زا  یتمـسق  تموکح  هب  ار  یفنح  رباج  نب  ثیرح  ع )  ) یلع
هب ار  يرگید  و  دـش . دـلوتم  وا  زا  نیدـباعلا  نیز  داد و  نیـسح  هب  تشاد  مان  نانز  هاـش  هک  ار  یکی  ع )  ) یلع تخاـس . هناور  ع )  ) یلع دزن 

دـشیم هدـید  یفاک  تیاور  رد  هک  نامز  لکـشم  تیاور  هحفـص 21 ]  ] نیا اب  [ 65  ] دـیدرگ دـلوتم  وا  زا  مساـق  داد و  رکبیبا  نب  دـمحم 
مان هچ  دـسریمن ، رظن  هب  تسرد  زین  تیاور  نیا  اـما  تسا . هتفر  ناـیم  زا  زین  ع )  ) ماـما دـلوت  جاودزا و  يهلـصاف  داعبتـسا  هدـش و  فرطرب 
نب ةدعج  لمج  گنج  زا  تغارف  زا  سپ  ع )  ) یلع دسیون : یبوقعی  دوشیمن . هدید  مالسلاهیلع  یلع  نارازگراک  رامش  رد  رباج  نب  ثیرح 

طرـش تشون و  وا  يارب  ياهمان  هدـعج  تفر ، وا  دزن  ورم  نابزرم  هیوهاـم  داتـسرف . ناـسارخ  تموکح  هب  ار  یموزخملا  بهویبا  نب  ةربیه 
داتـسرف وا  دزن  تشاد  هدهع  هتـشذگ  رد  هچنآ  ربارب  یلام  هیوهام  دتـسرفب . دراد  هدهعرب  هک  ار  یجارخ  تفگ  ار  وا  داد و  ماجنا  ار  وا  ياه 

[68  ] ریثا نبا  و  [ 67  ] يربط اما  دسر ، درگدزی  رتخد  هب  ات  تسین  یـسک  نتفرگ  ریـسا  زا  یناشن  یبوقعی  يهتـشون  رد  مینیبیم  هکنانچ  [ 66]
هب وا  تشگزاب و  مالسلاهیلع  یلع  دزن  هدعج  دنتفریذپن . ار  هدعج  دندوب و  هدش  رفاک  اجنآ  مدرم  دیسر ، رهـش  ربا  هب  هدعج  نوچ  دناهتـشون :

نابزرم هیوهام  دسیون : يرذالب  و  دندرک . یتشآ  وا  اب  ات  درک  هرصاحم  ار  روباشین  مدرم  دیلخ  داتسرف . ار  یعوبری  يهرق  نب  دیلخ  يو  ياج 
ار هیزج  نارالاسهد  ناراوسا و  ناـناقهد و  هک  تشون  وا  يارب  یناـمرف  ع )  ) یلع دـمآ . هفوک  هب  وا  دزن  بلاـطیبا  نب  یلع  تفـالخ  رد  ورم 
دربن و شیپ  زا  يراـک  هدـعج  یلو  داتـسرف  اجنادـب  ار  یموزخم  يهریبه  نب  ةدـعج  ع )  ) یلع دـنتفریذپن . ناـیناسارخ  نکیل  دـنزادرپب . ودـب 

يالوم يزبا  نب  نمحرلادبع  ناسارخ  رد  یلع  لماع  نیتسخن  دیوگ  هدیبعوبا  دش . هتشک  مالـسلاهیلع  یلع  ات  دوب  هدیروش  هتـسویپ  ناسارخ 
رد هک  ار  یناسک  جارخ  دـشن و  دـندوب  هدز  زابرـس  تعاـطا  زا  هک  یناـسک  ضرعتم  هدـعج  دوب . بهو  نب  ةریبه  نب  ةدـعج  سپـس  هعازخ ،

درگدزی رتخد  تراـسا  زا  زین  دنـس  نیا  رد  مینیبیم  هکناـنچ  [ 69 . ] دوب ناسارخ  رد  لاسکی  کیدزن  اـی  لاـس  کـی  تفرگ و  دـندوب  یتشآ 
. هدرب رـسب  روباشین  رد  ار  دوخ  تیرومأم  تدم  هکنآ  ای  تسا  هدیـسر  ورم  هب  هدعج  هک  درادیمن  مولعم  زین  تسین و  یتراشا  هدعج  تسدب 

يهربیه نب  ةدـعج  تشگزاب  نیفـص  زا  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هحفص 22 ] : ] دسیون متفه  یـس و  لاس  ثداوح  رد  يربط  اما 
ع)  ) یلع دزن  هدعج  دنتفریذپن . ار  هدـعج  دـندوب و  هدـش  رفاک  رهـش  نآ  مدرم  دیـسر  رهـشربا  هب  يو  نوچ  داتـسرف  ناسارخ  هب  ار  یموزخم 
. دنتـشون همان  یتشآ  وا  اب  ات  تشاد  هاگن  هرـصاحم  رد  ار  روباشین  نادـنچ  دـیلخ  داتـسرف  اجنادـب  ار  یعوبری  يهرق  نب  دـیلخ  وا  تشگزاب و 
. داتـسرف یلع  دزن  داد و  ناما  ارنانآ  و  تفای . تسد  ناگداز  هاشداپ  زا  رتخد  ود  رب  اجنآ  رد  يو  دـندمآرد . یتشآ  رد  زا  وا  اب  زین  ورم  مدرم 

ناناقهد زا  یکی  تفریذپن . ع )  ) یلع هد ، ینزب  دوخ  رـسپ  ود  هب  ار  ام  دنتفگ  دهد . يوش  ار  نانآ  دنوش و  ناملـسم  ات  تساوخ  اهنآ  زا  یلع 
رـس هب  وا  دزن  نارتخد  داد . ناقهد  نادـب  ار  رتخد  ود  نآ  یلع  نم ، يهرابرد  تسا  یتمرکم  نیا  هدـب و  نم  هب  ار  اـهنآ  تفگ  دوب  اـجنآ  هک 

ثیرح اما  [. 70  ] دنتـشگزاب ناسارخ  هب  سپـس  دادیم . كاروخ  نانآ  هب  رز  دنوآ  رد  دنکفایم و  ریرح  یندرتسگ  نانآ  يارب  دـندربیم و 
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یلع باکر  رد  نیفص  گنج  رد  يو  تسا . هدشن  بوصنم  ناسارخ  تموکح  هب  مالسلاهیلع  یلع  بناج  زا  هاگچیه  ارهاظ  یفنح  رباج  نب 
دایز بناج  زا  ثیرح  مالسلاهیلع ، یلع  تداهـش  زا  سپ  [ 71  ] تشک ار  باطخ  نب  رمع  نب  هللادیبع  هک  دوب  وا  دـنیوگ  دوب و  مالـسلاهیلع 
نیفص گنج  رد  هک  ار  ياهنیک  مناوتیمن  نم  هچ  رادرب ، تموکح  زا  ار  ثیرح  تشون : دایز  هب  هیواعم  دش . رادهدهع  ار  نادمه  تموکح 
نادب نتفر  لاجم  هدیدرگ  یتمـس  نینچ  دزمان  مه  رگا  هتفرن و  ناسارخ  تموکح  هب  ثیرح  بیترت  نیدـب  [ 72  ] میادزب ماهتفرگ  لدـب  وا  زا 

ورهبور زیرک  نب  رماع  نب  هللادبع  تسدب  درگدزی  نارتخد  ندش  ریسا  ناتساد  اب  نوچ  ثیدح  نیا  ناگدنزادرپ  ایوگ  تسا . هتفاین  ار  تلایا 
ریـسا نایوما  لماع  برع و  يریما  تسدب  یناریا  ياهدازهاش  دناهتـساوخ  یمن  هچ  دناهدرک ، ضوع  رباج  نب  ثیرح  اب  ار  وا  ياج  دناهدش ،
یناسک اهدنـس  نیا  رد  يراب  ددرگن . هتـساک  رتخد  تمارک  زا  ات  دناهدروآ ، رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  لماع  تراسا  هب  ار  وا  دوش .

يرادروخرب نامز  تشذگ  اب  اما  رمع .) رکبوبا و  نارسپ   ) دنتسه يدعو  میت  يهریت  مشاهینب و  دنراد  دنویپ  ناریا  یهاشداپ  نادناخ  اب  هک 
یتیاور رگید  زادرپ  ناتـساد  دوشیمن و  رـصحنم  رمع  رکبوبا و  ص ،)  ) ربمغیپ نادـناخ  هب  ناریا  هاـشداپ  اـب  تلـصو  هحفـص 23 ]  ] زا برع 

دیزی هب  فورعم  يوما ، دـیلو  نب  دـیزی  رداـم  يهمع  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  رداـم  تسا : هدرک  طبـض  نینچ  ارنآ  ناـکلخ  نبا  هک  دزاـسیم 
تشک ار  درجدزی  نب  زوریف  دوشگ و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ناریا  ياهرهـش  نوچ  ناسارخ ، ریما  یلهاب  ملـسم  نب  ۀبیتق  اریز  تسا . صقان 

، تشاد ار  ناـسارخ  تموکح  وا  بناـج  زا  هبیتـق  و  دوب ، قارع  ریما  تقو  نیا  رد  جاـجح  داتـسرف . فسوی  نب  جاـجح  يارب  ار  وا  رتـخد  ود 
نیا دش . دـلوتم  صقان  دـیزی  وا  زا  و  داتـسرف . کلملادـبع  نب  دـیلو  يارب  ار  يرگید  تشاد و  هاگن  دوخ  يارب  ار  رتخد  ود  زا  یکی  جاجح 

هک نیمه  دوشیم . هتخاس  رگید  یناتـساد  يهیاـپ  رب  یناتـساد  هنوگچ  هک  دـینیبیم  [. 73 . ] تشاد مان  دـیرف  هاش  دوب  دـیزی  رداـم  هک  رتخد 
دناهتساوخن يدع  میت و  يهتسجرب  تیـصخش  ود  نارادتسود  تسا  هتفای  ترهـش  ع )  ) یلع نب  نیـسح  اب  وا  یئوشانز  ونابرهـش و  تایاور 

رتخد رکبوبا و  رـسپ  هب  ار  درگدزی  زا  يرتخد  راچان  دنـشاب ، رادروخرب  ناریا  ناراـی  رهـش  نادـناخ  اـب  یئوشاـنز  راـختفا  زا  مشاـهینب  اـهنت 
نادنزرف هک  دناهدرکن  راومه  دوخرب  هریت  نیا  ناراداوه  تسا  هدیسر  نایوما  هب  تموکح  نوچ  دناهدیـشخب . ومع  رـسپ  هب  ار  وا  زا  يرگید 

يوـما يهداز  هـفیلخ  يهناـخ  هـب  ار  وا  هتخاـس و  درگدزی  يارب  يرگید  رتـخد  تهجنیدـب  دـننامب ، بیـصنیب  یهلا  تبهوـم  نـیا  زا  هـیما 
یشیرق ای  یمشاه و  ای  یناریا  ینادناخ -  تمرح  زا  دهاوخیمن  نآ  زا  يریگهجیتن  ثحب و  نیا  زا  هدنسیون  هک  دنامن  هتفگ  ان  دناهداتـسرف !

ار ثحب  هک  دوب  نآ  رتهب  دناهداد . ودب  ار  یتیحالـص  ای  یقح  نینچ  هن  دراد و  ار  يدصق  نینچ  هن  دیازفیب ، ياهریت  تمـشح  رب  و  دهاکب ، - 
رگا دنناوخیم ، ار  هتشون  نیا  هک  یناگدنهوژپ  مریذپب . یسررب  نودب  دناهتشون ، ناینیـشیپ  ار  هچنآ  متـسناوتیمن  اما  مناسرن ، يزارد  نیدب 

نتسناد هب  نادنمقالع  يارب  نانچمه  هک  خیرات  زا  ياهشوگ  ات  دنهد  ناشن  تسا ، ترهـش  قفاوم  نآ و  فلاخم  هک  دنتفای  تسد  يدنـس  هب 
نب یلع  ماما  ردام  سپ  درادن ، یساسا  ونابرهش  ناتـساد  رگا  هکنیا  نتفگ  اهنت  تسناد  دیاب  اما  ددرگ . نشور  تسا  هدنام  کیرات  تقیقح ،

هحفص 24]  ] دوب دهاوخ  یفاک  دنـس  يارب  ترهـش  نامه  سپ  تسین ، هتخانـش  یتیـصخش  ونابرهـش  زج  نوچ  و  هدوب ؟ یـسک  هچ  نیـسحلا 
زاغآ ات  دـهدیم  ناشن  هک  میراد  تسد  رد  رگید  يدنـس  یخیرات  ياـه  طابنتـسا  نیا  زا  هتـشذگ  درادـن . یملع  یـشزرا  رظن  راـهظا  نینچ 

رفعجوبا هک  تسا  ياهماـن  دنـس  نیا  تسا . هدوبن  هتخانـش  یمـشاه  نادـناخ  رد  یناریا  مناـخ  هدازهاـش  اـی  ونابرهـش و  يرجه  مود  يهدـس 
تماما يوعد  هدناوخیم و  تما  يدهم  ار  دوخ  هک  دمحم  تسا . هتشون  هیکز  سفن  نسح  نب  هللادبع  نب  دمحم  خساپ  رد  یقیناود  روصنم 

دوـخ تعاـطا  هب  ار  روـصنم  ماجنارـس  درامـشیمرب و  ار  دوـخ  نادـناخ  تلیـضف  دـسیونیم و  روـصنم  هب  ياهماـن  تسا  هتـشاد  تفـالخ  و 
یلع زا  رتلضاف  ادخ  لوسر  گرم  زا  سپ  : » دیوگیم نآ  نمض  رد  هتشون و  زیمآدیدهت  ینالوط و  ياهمان  وا  خساپ  رد  روصنم  دناوخیم .

. درادیم اور  هللادبع  نب  دمحم  هب  روصنم  هک  تسا  يریقحت  دـلوما  نتـشون  [ 74  ] دوب دلوما  وا  ردام  دییازن و  امـش  نادناخ  رد  نیـسح  نب 
هتـشون ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  تلحر  زا  سپ  نرق  مین  هدروآ  يرجه  جـنپ  لهچ و  دـصکی و  لاس  ثداوح  رد  ارنآ  يربط  هک  همان  نیا 
دجسم هب  وا  ندروآ  ونابرهش و  ندش  ریسا  ناتساد  رگا  دناهدوب ، هدنز  دنامرکا ، لوسر  زا  سپ  مود  هقبط  رد  هک  نایمشاه  زا  يرایسب  هدش .

دوب هتشون  غورد  رگا  تشون و  یمن  ار  یترابع  نانچ  روصنم  دوب ، ناریا  هاشداپ  درگدزی  رتخد  نیسحلا  نب  یلع  ردام  رگا  و  تسرد ، هنیدم 
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يدنـس همان  نیا  زینک . هن  تسا  هدوب  هدازهاش  نیـسحلا  نب  یلع  ردام  هک  دادیم ، خساپ  ودب  تسکـشیم و  شناهد  رد  ار  شنخـس  دـمحم 
ياهتیاور نینچ  ساسا  رب  ونابرهـش  ناتـساد  متـشون  هک  نانچ  لاح  رهب  هدـش . هتـشون  ثحب  دروم  دانـسا  زا  شیپ  اـهنرق  هک  تسا  یمـسر 

یبعـش زا  دیعـس  نب  دلاجم  هکنانچ  دنـشاب ، هتفر  يریـسا  هب  یناکزینک  دنواهن  نئادم و  ياهحـتف  رد  هک  تسین  رود  چـیه  تسا . كانههبش 
ناتساد نیا  [. 75  ] تسا نانآ  زا  یکی  نم  ردام  هک  دنتفرگ  تراسا  هب  دنچ  ینت  يرـسک  نازینک  زا  ناناملـسم  نئادم  زور  رد  دـنک : تیاور 

قرـش ناسارخ و  ياهحتف  رد  هک  تسین  دیعب  چیه  زاب  هحفـص 25 ]  ] و تسا . هجوت  لباق  یبعـش  گرم  دلوت و  خیرات  نتفرگ  رظن  رد  اب  زین 
و دـشاب ، هدـناوخ  هدازهاش  ای  هداز  گرزب  ار  دوخ  فولأم  تداع  هب  نازینک  نیا  زا  یکی  هک  تسین  رود  و  دنـشاب . هدـش  ریـسا  ینانز  ناریا 

اما دشاب . هدش  دلوتم  وا  زا  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هتفرگ و  ینز  هب  ار  نارتخد  نیا  زا  یکی  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  هک  تسین  رود 
ياهداز گرزب  نز  نآ  و  باطخلا ، نب  رمع  تفالخ  رد  هن  تسا  هدوب  ناـفع  نب  ناـمثع  تفـالخ  رد  دـشاب ، هداد  خر  ياهثداـح  نینچ  رگا 

هک دـهدیم  ناشن  يدوعـسم  تراـبع  رهاـظ  و  تسا . مولعم  درگدزی  نارتخد  رامـش  هچ  ناریا . هاـشداپ  درگدزی  رتخد  هن  تسا  هدوب  یناریا 
دیامنیم مزال  زین  رگید  ياهتکن  رکذـت  ثحب  نیا  نایاپ  رد  [. 76 . ] تسا هدنام  ياجب  نانآ  زا  ینادنزرف  دناهدرب و  رـسب  ورم  رد  اهلاس  نانآ 

دناهدرک تیاور  تسا : هدمآ  [ 77 « ] مشاه برعلا  نم  هللا  ةریخف   » هدش دای  هلمج  نتشون  زا  سپ  یفاک  لوصا  فیرش  باتک  رد  هکنیا  نآ  و 
یتیصخش دوب ؟ هک  دوسالاوبا  [. 78  ] مئامتلا هیلع  تطین  نم  مرک  مشاه ال  يرسک و  نیب  امالغ  نا  و  تسا : هتفگ  هراب  نیا  رد  دوسالاوبا  هک 

نیسحلا نب  یلع  ماما  مشاه  يرـسک و  نایم  مالغ  زا  دوصقم  هکنیا  تیب و  نیدب  داهـشتسا  دوخ  اما  میرادن ، يراک  نادب  هن  ای  یقیقح  تسا 
دلجم دنمجرا  ححـصم  لضاف و  ققحم  هکنانچ  دوشیمن و  هدید  قدزرف  ناوید  رد  یتیب  نینچ  هکنادـب  دـسر  هچ  تسین  یفاک  دـشاب ، (ع )
هنیرید ایوگ  هدش و  هداد  تبسن  دوسالاوبا  هب  اهباتک  ضعب  رد  یئاهنت  هب  تیب  نیا  دناهتشون و  باتک  هیشاح ص 4  رد  راحب  مشش  لهچ و 

زا ریبعت  درادـن ، یبسانت  تماما  نادـناخ  دولوم  اب  زین  نآ  نومـضم  تیب و  کبـس  دـشاب . یفاک  لوصا  باتک  ناـمه  باـستنا ، ذـخآم  نیرت 
ملاعلا هللا  ماما و  نیموس  دنزرف  هب  ات  تسا  رتبسانم  یثوروم  ياهتنس  دنبياپ  نادناخ  اب  دولوم  نانچ  يارب  يدنب  ذیوعت 

ماما ردام  ماجنارس 

نآ ردام  تفای . نایاپ  هنوگچ  نیسحلا  هحفص 26 ]  ] نب یلع  ماما  ردام  تشونرـس  لاح  رهب  هک : میـسریم  بلطم  نیدب  ثحب  نیا  نایاپ  رد 
اههیزعت اهناتساد و  رد  مینادیم  تشذگرد ؟ یلاس  هچ  رد  دوخ ، ياج  هب  تسا ، هدوب  رارح  ای  هفالس و  هلازغ ، نانز ، هاش  ونابرهش ، ترضح 

ناریا هب  تسشن و  تشاد  مان  حانجلاوذ  هک  وا  بسا  رب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  زا  سپ  دوب و  رـضاح  البرک  رد  يو  دنیوگیم ،
ناریا هناور  ع )  ) نیسح ماما  بناج  زا  يرجه  متصش  لاس  رد  ار  ونابرهـش  يزادرپ ، هناسفا  ام  رـصع  رد  تفر . ورف  هوک  نیمه  نورد  دمآ و 

هدش لقتنم  یملع  ياههلجم  باتک و  هب  یهاکف  ياههلجم  زا  هناسفا  نیا  دزادنارب و  ار  هیواعم  تموکح  دروآ و  مهارف  یهاپـس  ات  دزاسیم 
ياهباتک رد  یـسررب  هب  میرذگب و  هناسفا  نیا  زا  رگا  يراب  دـیآ . باسح  هب  ناگدـنهوژپ  ياهدنـس  زا  یکی  هدـنیآ  رد  هک  تسین  رود  و 

نب یلع  ردام  ترضح ، نآ  يالوم  دییز  ع )  ) نیسح تداهش  زا  سپ  دسیون : دعـس  نبا  میـسریم : رتنشور  یبلطم  هب  میزادرپب  ربتعم  اتبـسن 
ردام دسیون : قودص  و  [. 79  ] تسا نیـسحلا  نب  یلع  يردام  ردارب  هللادبع  دش و  دلوتم  دییز  نب  هللادبع  وا  زا  تفرگ و  ینز  هب  ار  نیـسحلا 
ردام ار  وا  ع )  ) یلع تفرگ . هدـهع  هب  ار  یلع  تیبرت  شردـپ  نازینک  زا  يزینک  تشذـگرد و  وا  لمح  عضو  ماگنه  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع 
رهوش ار  دوخ  ردام  نیـسحلا  نب  یلع  دنتفگیم  مدرم  داد ، رهوش  ار  وا  تسین  وا  ردام  تسا و  زینک  نز  نآ  تسناد  نوچ  تسنادیم و  دوخ 

يریسا هب  درگدزی  رتخد  ود  دسریم ، یناجشون  مساق  نب  لهس  هب  نآ  دنس  هک  تیاور  نیا  ردص  رد  هک  تسا  تفگش  و  [. 80 . ] تسا هداد 
هب ار  يرگید  و  ع )  ) نسح هب  ار  رتخد  ود  زا  یکی  نامثع  دتـسرفیم و  نامثع  دزن  ار  ود  نآ  هللادبع  دنیآیمرد و  زیرک  نب  رماع  نب  هللادبع 
زور هثداح  زا  سپ  ونابرهش ، هک  تسا  نآ  رگید  یهورگ  روصت  دنریمیم . لمح  عضو  نیلوا  ماگنه  هب  رتخد  ود  ره  دشخبیم ، ع )  ) نیسح

یلاوح رد  ونابرهش  رازم  و  دسیون : نینچ  یخیرات  ياههناسفا  ناونع  لیذ  ینیوزق  موحرم  دش . قرغ  تخادنا و  بآ  رد  ار  دوخ  مرحم  مهد 
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رد هک  یلاح  [ 81  ] دومن قرغ  بآ  رد  نیـسح  لتق  زا  دعب  ار  دوخ  خیراوت )؟(  هحفـص 27 ]  ] رابخا و بتک  قبط  هب  يو  هکنیا  لاح  نارهت و 
هحفص 29] . ] دیامنیم تسردان  هکلب  دیعب  ياهثداح  نینچ  الوصا  و  دشن ، هدید  يزیچ  نینچ  دامتعا  دروم  خیرات  رابخا و  ياهباتک 

مالسلاهیلع ماما  دلوت 

اه تیاور  دقن 

دیفم و  [ 83  ] ینیلک نوچ  میدق ، ناثدحم  ناخروم و  مومع  [. 82 ( ] ع  ) نیـسحلا نب  یلع  نم  لضفأ  ص )  ) هللا لوسر  ةافو  دعب  مکیف  دلو  ام 
دعس نبا  و  [ 88  ] يریبز بعصم  و  هعیش ، زا  [ 87  ] تیبلا لها  دیلاوم  بحاص  و  [ 86  ] یلبرا یسیع  نب  یلع  و  [ 85  ] بوشآرهش نبا  و  [ 84]

تدالو تعامج ، تنس و  لها  زا  [ 93  ] ینالقسع رجح  نبا  نینچمه  و  [ 92  ] ناکلخ نبا  و  [ 91  ] يزوج نبا  طبس  و  [ 90  ] يرذالب و  [ 89]
تسا هدرک  عبتت  هدنسیون  هک  اجنآ  ات  دناهتسناد . ترجه  زا  متفه  یس و  ای  متشه و  یس و  لاس  هب  هنیدم و  رد  ار  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما 

، نیسحلا هحفص 30 ]  ] نب یلع  ماما  دنزرف  ع )  ) رقاب ماما  هدنیوگ  و  دناهتفریذپ ، ار  ترهـش  نیا  یگمه  دنچ  ینت  زج  نارخأتم  نامدقتم و  زا 
هب طوبرم  لـصف  ناـیاپ  رد  بقاـنم  بحاـص  نکیل  تسا . هدوب  هلاـس  راـهچ  رـضاح و  ـالبرک  يهثداـح  رد  يرجه  مکی  تصـش و  لاـس  رد 

و دوب ، هلاسیس  البرک  يهثداح  رد  نیسح  نب  یلع  تسا : هتـشون  رابخالا  حرـش  عدبلا و  باتک  بحاص  زا  لقن  هب  ع ،)  ) رقاب ماما  یناگدنز 
. تسناد ترجه  زا  مکی  یس و  ای  یس و  لاس  دیاب  ار  نیسح  نب  یلع  ماما  تدالو  دنس  نیا  قبط  [ 94  ] هلاس هدزناپ  رقاب  دمحم  وا  دنزرف 

تسا روهشم  رظن  ریاغم  هک  ییاه  هنیرق 

اههنیرق نآ  دزاسیم . دـیدرت  راـچد  ترهـش ، نیا  نتفریذـپ  رد  ار  اـم  تشاد ، رود  رظن  زا  ارنآ  دـیابن  لاـحرهب  هک  یجراـخ  ياـههنیرق  اـما 
نامث و ۀنـس  ۀـنیدملاب  نیـسحلا  نب  یلع  دـلوم  ناک  و  تسا : نینچ  دـیفم  ترابع  میزادرپیم . ماما  تدالو  لـحم  هب  تسخن   - 1 تسیچ ؟

زین نارگید  [ 96  ] نیتنس نینمؤملاریما  عم  ماقا  تسا  نیا  باشخ  نبا  ترابع  و  [. 95  ] نیتنس نینمؤملاریما  هدج  عم  یقیف  ةرجهلا  لبق  نیثالث 
زاغآ لاس  ود  تدم  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هک  تسا  نیا  هدج ) عم  یقب   ) ای هدج » عم  ماقا   » ینعم رهاظ  دناهتـشون . ار  ترابع  ود  نیمه  ریظن 

راگزاس یخیرات  تیعقاو  اب  ترابع  نیدـب  هلمج  نیا  و  تسا . هدـنارذگ  هنیدـم  رد  و  ع )  ) نینمؤملاریما شدـج  رانک  رد  ار  دوخ  یناگدـنز 
تفر قارع  هب  هنیدم  زا  ریبز ) هحلط و   ) نابلط یئادج  لابند  هب  يرجه  مشـش  یـس و  لاس  رد  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  مینادیم  ام  هچ  تسین 

زا مالسلاهیلع  یلع  تکرح  زاغآ  زا  ای  زین  مالـسلاهیلع  ءادهـشلا  دیـس  درب . رـسب  هفوک  رد  دوب  وا  تداهـش  لاس  هک  يرجه  ملهچ  لاس  ات  و 
. تسا هدربیم  رـسب  هفوک  رد  ملهچ  ات  متفه  یـس و  ياهلاس  رد  هچ  هدش ، قحلم  دب و  یمک  هلـصاف  هب  ای  هدوب و  وا  هارمه  قارع  هب  هنیدـم 

عم ماـقا   » يهلمج تسا ، هدوب  ترجه  هحفـص 31 ]  ] زا متفه  یـس و  ای  متـشه و  یـس و  لاس  هب  هنیدـم و  رد  نیـسحلا  نب  یلع  تدالو  رگا 
میهاوخ هکناـنچ  مینک ، ینعم  ندوب  رـصع  مه  نتـسیز و  قلطم  ار  هلمج  زا  دوصقم  رگا  دـیامنیمن و  تسرد  هدـج » عـم  یقب  اـی   » و هدـج »

رد ار  يرجه  ملهچ  ات  متفه  یس و  ياهلاس  ع )  ) یلع نب  نیسح  ماما  نامگیب  تسین . راگزاس  ۀنیدملاب » هدلوم  ناک  و   » يهلمج اب  تشون 
زا دوخ  دانسا  هب  وا  فنخموبا و  يهتفگ  زا  نیفص  ياهدربن  زا  یکی  فصو  رد  متفه  یس و  لاس  ثداوح  رد  يربط  تسا . هدرب  رـسب  هفوک 
وا يهناش  ندرگ و  نایم  زا  اهریت  هک  مدیدیم  نم  و  تفر ، رکـشل  يهرـسیم  هب  دوخ  نادـنزرف  هارمه  هب  یلع  دـسیون : نینچ  بهو  نب  دـیز 

یکی ای  نامثع و  يالوم  ای  نایفـسوبا  يالوم  هک  رمحا  رادوریگ  نیارد  دوب .. هدرک  وا  رپس  ار  دوخ  يو  نادـنزرف  زا  کی  ره  تشذـگیم و 
ربارب یلع  يالوم  ناسیک  یـشکب ، ارم  وت  ای  مشکن  ارت  رگا  دشکب  ارم  ادخ  هبعک ، راگدرورپ  هب  دنگوس  تفگ  دـید و  ار  وا  دوب ، هیماینب  زا 
دوـخ ندرگ  رب  ار  يو  سپـس  دیـشک ، ار  وا  دـنکفا و  وا  يهرز  ناـبیرگ  رد  تسد  دوـب  وا  بقارم  هک  یلع  تشک . ار  ناـسیک  وا  تفر و  وا 

وا يوزاب  ود  هناـش و  هکناـنچ  دـنکفا ، نیمز  رب  ار  وا  هاـگنآ  دوب . نازیوآ  یلع  ندرگ  رب  وا  ياـپ  ود  ناـسچ  هک  منیبیم  اـیوگ  و  تخادـنا .
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ناـشن يربط  يهتـشون  هکناـنچ  يریگرد  نیا  [. 97 ... ] دـندرب هلمح  وا  رب  دـمحم ) نیـسح و   ) یلع نارـسپ  ود  تقو  نـیا  رد  دـش . هتـسکش 
رد زین  و  تسا . هدوب  هفوک  رد  دوخ  ردـپ  اب  لاـس  نیا  زاـغآ  زا  ءادهـشلادیس  املـسم  سپ  هداد ، خر  متفه  یـس و  لاـس  رفـص  رد  دـهدیم ،
زا دـسیونیم ، هیواعم  اب  همان  یتشآ  باب  رد  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  اب  ار  هعیبر  نب  هللادـبع  يوگتفگ  هک  اـجنآ  متفه  یـس و  لاـس  ثداوح 
ود ره  هک  تسا  نآ  يهناشن  تراـشا  نیا  و  [ 98  ] یناردتبا دق  نیـسحلا ) نسحلا و  ینعی   ) نیذـه یلا  ترظنف  درآ : نینچ  ع )  ) یلع يهتفگ 

يرما شراوگرزب  ردپ  تداهش  ماگنه  هب  هفوک  رد  ع )  ) نیسح ندوب  رضاح  اما  و  دناهدوب . رضاح  وگتفگ  نآ  رد  نیـسح  نسح و  وا  دنزرف 
تماقا هنیدم  رد  ار  تدم  نیا  وا  نز  درب و  رـسب  هفوک  رد  ماما  هک  تفریذپ  ناوتیم  هنوگچ  لاح  دوشیم . هدید  دانـسا  رد  هک  ملـسم  تسا 

رد [. 99  ] دناهتشون مشـش  یـس و  هحفـص 32 ]  ] لاس ار  ترـضح  نآ  دلوت  یـضعب  هک  تسا  داعبتـسا  نیمه  رطاخ  هب  دـیاش  دـشاب ؟ هتـشاد 
ناوتیم لاکـشا  چیهیب  دـننکیم ) دـییأت  ارنآ  اههنیرق  ضعب  هکنانچ   ) مینادـب متـشه  لهچ و  لاس  ار  ترـضح  نآ  تدالو  رگا  هکیتروص 
روهـشم هکنانچ   ) مالـسلاهیلع ماما  تدالو  لاـس  يهراـبرد  ار  هدـننک  شهوژپ  هک  يرگید  يهنیرق   - 2 تسا . هدوب  هنیدـم  وا  دـلوم  تفگ 
نایهاپس هک  تسا  نیا  دنایامنیم ، دیعب  لقاال  ای  نکممان و  ار  يرجه  متشه  یـس و  لاس  ندرک  لوبق  دزاسیم و  دیدرت  راچد  دناهتفریذپ )،
هدیـسر غولب  نس  هب  هک  ار  نانآ  زا  یناسک  دنتفرگ . شیپ  دننکیم  یبرح  نارفاک  اب  هک  ار  يراتفر  ربمغیپ  هداز  رتخد  نادناخ  اب  دعـس  رـسپ 
دنناسرن لتق  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دش  ببـس  هچنآ  دـنیوگ  و  دـندرک . ریـسا  ار  لاسدرخ  ناکدوک  نانز و  دنتـشک و  دـندوب ،
نایهاپس زا  یکی  تسیرگن  نیـسح  نب  یلع  هب  نوچ  هللادیبع  دسیون : نینچ  دایز  رـسپ  سلجم  شرازگ  رد  يربط  [. 100 . ] دوب وا  یلاسدرخ 

نیا وت و  نایم  رگا  تفگ  نیـسحلا  نب  یلع  دـینزب ! ار  وا  ندرگ  تفگ  دایز  رـسپ  يرآ ! تفگ  وا  تسا ؟ هدـش  غلاب  رـسپ  نیا  نیبب  تفگ : ار 
ناـنآ هارمه  وت  تفگ  تسا ) هدـش  هدز  مرـش  ییوگ  هکناـنچ   ) داـیز رـسپ  تسرفب ! ناـنآ  اـب  ار  نیما  يدرم  سپ  تسا  يدـنواشیوخ  ناـنز 

نب دـیمح  يهتفگ  زا  زین  و  [. 102  ] دوب يرمحا  ذاعم  نب  يرم  داد  يروتـسد  نینچ  ودـب  داـیز  نبا  هکنآ  دـسیون  زین  و  [ 101 ! ] دوب یهاوخ 
هورگ اب  رمـش  ماگنه  نیا  رد  دوب . هداتفا  رتسب  رب  رامیب و  وا  متفر  رغـصالا  نیـسحلا  نب  یلع  دزن  اروشاع ) زور  رد   ) نم دسیون : نینچ  ملـسم 

كدوک نیا  دیشکیم ؟ مه  ار  ناکدوک  امش  ایآ  هللا  ناحبس  متفگ  نم  ار ) نیسح  نب  یلع  ( ؟ میشکب ار  نیا  دنتفگ  ار  وا  دش . کیدزن  دوخ 
ار رامیب  كدوک  نیا  دورن و  نانز  يهمیخ  هب  یسک  تفگ  و  دیـسر . دعـس  رمع  ات  متفگ  ار  نیمه  دش  کیدزن  ودب  سک  ره  سپـس  تسا !

نوچ هحفـص 33 ] : ] دـسیون يرذالب  و  [ 104  ] دـشن هتـشک  دندرمـش و  درخ  ار  نیـسحلا  نب  یلع  دـسیون و  زاب  و  [. 103  ] دـناسرن رازآ  مه 
تفگ يرآ ! دـنتفگ  تسا ؟ هدیـسر  غولب  نس  هب  وا  دـیرگنب  تفگ  تسیرگن و  نیـسح  نب  یلع  هب  دـندروآ  دایز  نبا  دزن  ار  نیـسح  ناسک 

زج تفاین ، یئاهر  یسک  وا  ناگداز  ردارب  نادنزرف و  نیسح و  نارای  زا  دسیون : لاوطلا  رابخا  فلؤم  يرونید  [. 105 !... ] دینزب ار  وا  ندرگ 
یلع نب  نیـسح  نب  دمحم  دسیون : دیرفلا  دقع  فلؤم  و  [ 106  ] تشاد لاس  راهچ  هک  رمع  زج  دوب و  غولب  کیدزن  هک  رغصا  یلع  وا  رـسپ 
دوخ هک  هعیشلا  قرف  فلؤم  و  [ 107  ] دوب نیسح  نب  یلع  ام  رتگرزب  میدمآرد و  دیزی  رب  هک  میدوب  كدوک  هدزاود  ام  تفگ  بلاطیبا  نب 
هفوک يوس  هب  یلع  نب  نیـسح  نوچ  درآ : نینچ  هتـشون  يرجه  موس  يهدـس  ناـیاپ  رد  ار  دوـخ  باـتک  تسا و  هعیـش  ياـملع  ناـگرزب  زا 

هک درک  شرافس  يو  هب  درپس و  ص )  ) ربمغیپ نز  هملـسما  هب  ار  رگید  ییاهزیچ  گنج و  رازفا  دوخ و  ياهباتک  تماما و  زار  دش  راپـسهر 
دیمح دسیون : داشرا  رد  دیفم  [. 108 . ] دراذـگاو دوب  لاسدرخ  ماگنه  نآ  رد  هک  ع )  ) نیـسح نب  یلع  هب  ار  اهنآ  ددرگزاب  هنیدـم  هب  نوچ 

وا هب  رمش  ناهارمه  دمآرد . دوب  هداتفا  رتسب  رد  رامیب و  تخس  هک  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  رب  ناگدایپ  زا  یهورگ  اب  رمـش  تفگ : ملـسم  نب 
دهاوخ اپ  زا  ار  وا  يرامیب  تسا و  یکدوک  نیا  دنـشکیم ؟ مه  ار  ناکدوک  ایآ  هللا  ناحبـس  متفگ - : نم  میـشکن ؟ ار  رامیب  نیا  دـنتفگ - :
سلجم هب  تیب  لـها  ندـمآرد  فصو  رد  ياـفوتم 568  یمزراوخ  و  [ 109  ] متـشاد زاب  وا  نتـشک  زا  ار  نانآ  اـت  متفگ  نادـنچ  دروآرد و 

ادخ ایآ  متسه - ! نیـسحلا  نب  یلع  هحفص 34 - ] [ ؟ یتسیک تفگ - : ار  وا  درک و  نیـسح  نب  یلع  هب  ور  دایز  رـسپ  دسیون : نینچ  هللادیبع 
و دیتشک ) ار  وا  امش  تفگ  هکنیا  ای   ) دنتشک ار  وا  مدرم  تشاد و  مان  یلع  متشاد ، يردارب  یـشوماخ - ؟ ارچ  تشکن ؟ ار  نیـسحلا  نب  یلع 
ام و  [ 110  ] اهتوم نیح  سفنألا  یفوتی  هللا  تفگ - : نیـسحلا  نب  یلع  تشک . ار  وا  ادخ  درک - . دـهاوخ  تساوخزاب  امـش  زا  تمایق  رد  وا 

www.noorfatemah.org

23 زندگى على بن الحسین علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


! يرآ تفگ  يرمحأ  ذاعم  نب  ناورم  هن ؟ ای  تسا  غلاب  دیرگنب  یتسه ! نانآ  زا  مه  وت  ادـخ  هب  [. - 111  ] هللا نذاب  الا  تومت  نأ  سفنل  ناک 
يوم ار  سک  ره  نایرکـشل  هچ  دنتـشکن . ار  وا  دوب  كدوک  نوچ  دوب . البرک  رد  شیوخ  ردـپ  اب  نیدـباعلا  نیز  دـسیون : يریمد  و  [. 112]
ماما اهدنس  نیا  رد  میدید  هکنانچ  [ 113  ] دننک رافک  نادنزرف  اب  هکنانچ  دنتشاذگیم . دوب  هدماینرب  يوم  هک  ارنآ  دنتشکیم و  دوب  هتـسر 
متشه یس و  ای  متفه و  یس و  لاس  رد  ماما  رگا  و  دناهتشون . هنوگ  نیا  زا  یتاریبعت  و  رغصالا »  » تفص اب  البرک  هثداح  رد  نیـسحلا  نب  یلع 

وا غولب  رد  دایز  رـسپ  سلجم  رد  و  دنتفگیمن ، كدوک  ار  وا  دوب ، هلاس  هس  تسیب و  ای  هلاس و  راهچ  تسیب و  هعقاو  نآ  رد  هدـش و  دـلوتم 
61  ) خیرات نیا  رد  ار  وا  کی و  یـس و  لاس  تسا ). هتـشون  بقانم  بحاص  هکنانچ   ) ار وا  تدالو  هک  نادب  دسر  هچ  ات  دـندرکیمن . کش 
لهچ و ای  متشه و  لهچ و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  تدالو  لاس  هک  دهدیم  ناشن  میدرمـشرب  هک  اههنیرق  نیا  مینادب . هلاس  یـس  ق ) ه .

زور ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  هک  تسا  تسرد  تسا . هدوب  هلاس  هدزیـس  ای  هلاس و  هدزاود  البرک  يهثداـح  رد  وا  و  تسا . ترجه  زا  مهن 
ار هلاس  دنا  تسیب و  ای  هلاس و  یس  یناوج  يروجنر ، يرامیب و  اما  تسا ، هدوب  روجنر  رامیب و  اروشاع  زا  سپ  زور  دنچ  ات  دیاش  اروشاع و 

ناسیون هریس  ناخروم و  يهتـشون  هک  ار  یترهـش  رگید  يوس  زا  هحفـص 35 ] . ] دوش هبتـشم  غلابان  یکدوک  اب  هک  دروآیمن  رد  اپ  زا  نانچ 
رد هک  ار  ربکالا  نیـسحلا  نب  یلع  تدـالو  لاـس  تفگ  ناوتیمن  اـیآ  تسیچ ؟ تقیقح  سپ  تفرگ  ناوت  یمن  هدـیدان  تسا  هدروآ  دـیدپ 

. تسا اناد  ادخ  دناهتفرگ ؟ مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  تدالو  لاس  تسا ، هدش  دیهش  اروشاع  زور 

رزین وبا  همشچ ي  دروم  رد  دربم  لماک  تیاور  دقن 

هب هجوت  اب  یناسک  تسا  نکمم  درب . رسب  هفوک  رد  رمع  نایاپ  ات  دش و  قارع  يهناور  يرجه  مشش  یس و  لاس  هب  ع )  ) نینمؤملاریما میتفگ 
نیب دـنهاوخب  بیترت  نیدـب  تسا و  هتـشگرب  زاـجح  هب  قارع  زا  تفـالخ  مود  لاـس  هب  نینمؤملاریما  دـننک ، روصت  دربـم ، تراـبع  رهاـظ و 

زا سپ  لاـس  ود  ع )  ) نینمؤملاریما هک  تسا  نیا  دربم  تراـبع  رهاـظ  هچ  دـنهد . يراـگزاس  یخیراـت  تیعقاو  و  [ 114  ] دیفم خیـش  ترابع 
ع)  ) نسح هب  دوخ  لاوما  فقو  يهرابرد  هنع ) هللا  یـضر   ) یلع هک  دناهدرک  تیاور  تسا : هدروآ  نینچ  يو  تسا . هدوب  هنیدم  رد  تفالخ 
هچ تساطخ  نیا  و  تسا . هغبیغب  رزینوبأ و  همـشچ  تافوقوم  نآ  يهلمج  زا  و  دنهد . رارق  نآ  رد  ار  شناگدـنب  زا  نت  هس  هک  درک  تیـصو 

یکی نادـنزرف  زا  رزین  وبا  درآ : نینچ  دوخ  دانـسا  رد  ماشه  نب  دـمحم  ملحم  وبا  تسوا . تفالخ  لاس  نیمود )؟(  رد  عضوم  ود  نیا  فقو 
لوسر دزن  درک و  تبغر  مالـسا  هب  یلاسدرخ  رد  تسا . یـشاجن  نادـنزرف  زا  وا  هک  تسا  نآ  نم  دزن  تسرد  و  تسا . مجع  ناـهاشداپ  زا 

رزین وبا  دربیم . رـسب  وا  نادـنزرف  همطاف و  دزن  تشذـگرد  ادـخ  لوسر  نوچ  دوبیم . وا  ياههناخ  رد  دـش و  ناملـسم  دـمآ و  ص )  ) ادـخ
روـخ رد  هـک  يزیچ  يراد - ؟ یندروـخ  دیـسرپ - : مدوـب  هـغبیغب  رزین و  وـبا  يهمـشچ  رد  نـم  دـمآ . نـم  دزن  بلاـطیبا  نـب  یلع  دـیوگ :

رـس سپـس  روایب ! ار  نامه  تسا - . رـضاح  هدـش  هدامآ  بوغرمان  ینغور  اب  هک  هعرزم  نیا  ياهودـک  زا  ییودـک  هن . دـشاب  نینمؤملاریما 
تسد رزینوبا  هحفـص 36 - ] : ] تفگ دروخ و  يوج  بآ  زا  فک ، ود  اـب  درک و  هزیکاـپ  تسـش و  ار  دوخ  ياـهتسد  تفر و  بآ  يوـج 

هب ادخ  زا  درب ، خزود  شتآ  هب  ار  يو  وا  مکـش  هکنآ  تفگ - : دـیلام و  دوخ  مکـش  رب  ار  بآ  تبوطر  يهدـنام  سپ  تسا . فرظ  نیرتهب 
زا ار  قرع  دـمآ و  نوریب  همـشچ  زا  سپ  دـمآیمن . بآ  دزیم و  نیمز  رب  ار  گنلک  تفر و  همـشچ  رب  تفرگب و  یگنلک  سپـس  داب ! رود 
دز رـس  رتش  ندرگ  نوچ  بآ  لاح  نیا  رد  درکیم  همهمه  دزیم و  نیمز  هب  گنلک  اب  تشگزاب و  همـشچ  هب  هرابود  درک و  كاپ  یناـشیپ 

ذخأم نیمه  زا  لقن  هب  حرش  نیا  [. 115 ( ] ناتساد نایاپ  ات   ) تسا هقدص  نیا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  تفگ : دمآ و  نوریب  باتش  هب  یلع 
رد و  همـشچ ، رفح  لاس  رکذ  نودـب  راصتخا و  هب  [ 116  ] افولا ءافو  رد  و  هغبیغب ، لـیذ  زین  رزینیبأ و  نیع  يهملک  لـیذ  نادـلبلا  مجعم  رد 

. دوشیم هدـید  [ 117  ] لاـجرلا سوماـق  رد  يروـن و  یجاـح  كردتـسم  زا  لـقن  هب  باـقلا  ینک و  رد  زین  رزینوـبا و  همجرت  لـیذ  هباـصالا 
دوب وا  تفالخ  مود  لاس  رد  همـشچ  نیا  فقو  دـیوگ  هک  تسا  نیا  دـنکیم  هجوت  بلج  نادـلبلا  مجعم  لماک و  تراـبع  رد  هک  ياهلمج 

داد خـساپ  يو  تساوخ  یندروخ  رزینوبا  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نوـچ  هک  تسا  هدـمآ  لاـجرلا  سوماـق  رد  زین  ذـخأم و  ود  نیا  رد  و  [ 118]
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اب تسا . هدرک  فقو  دوخ  تفالخ  رد  ار  همـشچ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  هک  تسا  ملـسم  سپ  مرادن . دشاب  نینمؤملاریما  روخ  رد  هک  يزیچ 
لاس رد  مالـسلاهیلع  یلع  تداهـش  ندوب  ملـسم  اب  زین  تفر و  قارع  هب  زاجح  زا  مشـش  یـس و  لاـس  رد  مالـسلاهیلع  یلع  مینادیم  هک  نیا 

رد تسا و  هدوب  تکرح  رد  قارع  زاـجح و  ناـیم  یپ  رد  یپ  مالـسلاهیلع  یلع  اـیآ  میریذـپب ، هنوگچ  ار  دنـس  نیا  هفوک ، رد  يرجه  ملهچ 
يهتشون رگا  تسین . ینتفریذپ  یضرف  نینچ  اعطق  تسا ؟ هدرک  فقو  ار  اهلام  نیا  هدربیم  رسب  هنیدم  رد  هک  یماگنه  شتفالخ  مود  لاس 

اریز تفـالخ ، مود  لاـس  رد  هن  اـما  تـسا  هدرک  فـقو  دوـخ  تفـالخ  رد  ار  همـشچ  ع )  ) نینمؤـملاریما تـفگ  دـیاب  دـشاب ، تـسرد  دربـم 
رد ار  تدم  نیا  يهمه  مالسلاهیلع  یلع  دهدیم  ناشن  يرجه  ملهچ  ات  مشش  یس و  لاس  ناراگن  هعقاو  هحفص 37 ]  ] یلیصفت ياهشرازگ 

نیتنسل « » هتفالخ نم  نیرهشل   » ترابع هک  تسا  نیا  دیامنیم ، کیدزن  عقاو  هب  هچنآ  تسا . هدوب  تالکشم  لح  ای  راکیپ  مرگرـس  قارع و 
لاس هجحلاوذ  نایاپ  هب  زور  جنپ  نینمؤملاریما  تعیب  اریز  دوب  دهاوخ  تسرد  ناتـساد  دشاب ، نینچ  رگا  تسا . هدـش  خاسنتـسا  هتفالخ » نم 

لوالا عیبر  رفص و  مرحم و  هام  سپ  تسا . هدش  قارع  مزاع  يرجه  مشش  یـس و  لاس  لوالا  عیبر  نایاپ  رد  ماما  هتفای و  ماجنا  مجنپ  یس و 
هحفص 39] . ] تسا هدرک  فقو  ار  همشچ  ود  نآ  هتفر و  رزین  یبا  دزن  رفص  هام  رد  المتحم  هدوب و  هنیدم  رد  ار 

مالسلاهیلع ماما  یناوجون  نارود  رد  نیشن  ناملسم  ياه  تلایا  عضو 

هراشا

لاس دننآرب  روهشم  هکنانچ  ار  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  تدالو  [. 119  ] ائیش هللا  رـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعأ و  یلع  متبلقنا 
دلوت لاس  ار  متـشه  لهچ و  ای  متفه و  لهچ و  لاس  میریذپب و  ار  هدش  هتـشون  ياههنیرق  ای  مینادب ، يرجه  متـشه  یـس و  ای  متفه و  یس و 

، زاجح ياهنارحب  و  قارع ، قانتخا  سپـس  یگتفـشآ و  هیواعم ، تموکح  اب  وا  یناوجون  اـی  یلاـسدرخ و  نارود  مینک ، ضرف  ترـضح  نآ 
زا ملهچ  لاس  ناضمر  هام  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  مینادیم  تسا . هدوب  فداصم  تعدب  ندمآ  دـیدپ  تنـس و  نتخیر  مهرد 
هک نانآ  يو و  نایعیـش  وا  گرم  زا  سپ  تشگ . دیهـش  هفوک  رد  دوب  هیواعم  اب  ددـجم  گنج  يارب  یگدامآ  راک  رد  هکیماـگنه  ترجه ،
نآ دوبن . یکی  ناشنابز  اب  ناگدننک  تعیب  رتشیب  لد  اما  دندرک . تعیب  تفالخ  هب  ع )  ) نسح ماما  شرـسپ  اب  دـندنایامن ، یم  هعیـش  ار  دوخ 

، درکیم گرم  يوزرآ  ناشیا  تسد  زا  اهراب  هک  دندرزآ  نانچنآ  ار  وا  دندربیم و  رسب  ع )  ) یلع رکـشل  رد  هفوک و  رد  هک  ینایامن  هعیش 
. دوب نوگانوگ  ياهلیامت  ساـکعنا  هنیئآ  ع )  ) یلع رمع  رخآ  ياـهلاس  رد  هفوک  دنـشاب . هتـشاد  ردـپ  زا  رتهب  يراـتفر  رـسپ  اـب  دوبن  نکمم 
. دنریگب هزات  يهفیلخ  زا  یبصنم  دنتـساوخیم ، هک  ینابلط  هاج  تخپیم . رـس  رد  یتسایر  ای  یتموکح و  يادوس  نانآ  کیره  هک  ینارتهم 
دنروآ و تسدب  يراک  ات  دندوب  هدناسر  تفالخ  زکرم  هب  ار  نتشیوخ  هدرک  اهر  ار  دوخ  رهـش  ناوارف  يوزرآ  دیما و  اب  هک  یناناملـسم  ون 

تأرج اراکشآ  نوچ  دندوب و  هتسب  نامیپ  برع  ياههلیبق  زا  یکی  اب  هک  [ 120  ] یلاوم مان  هب  ینابلط  تصرف  هحفص 40 ] . ] دنسرب یئاون  هب 
تیعمج يدنب  ناوختسا  حالطصا  هب  هک  دندوب  یئاههورگ  نانیا  دندشیم . ناهنپ  نانیا  رس  تشپ  دندیدیمن  دوخ  رد  ار  هئطوت  تردق  ای  و 

راکیپ نایماش  اب  هک  درک  تعیب  طرش  نادب  ع )  ) نسح ماما  اب  هدابع  رسپ  دعس  رـسپ  سیق  هک  يزور  زا  دندادیم . لیکـشت  ار  رهـش  زور  نآ 
نوچ درک ، یتشآ  ارچ  دش  هیواعم ، اب  یتشآ  زا  راچان  ماجنارـس  هک  دندروآ  دیدپ  شیوخ  ماما  راک  رد  يراوشد  نادنچ  اههورگ  نیا  دنک ،

تکرح يهداـمآ  یهاپـس  مه  رگا  داـتفایم و  هار  هب  یهاپـس  دادـعت  هچ  دوبن  مولعم  دادیم ، ار  هیواـعم  رکـشل  يوسب  يورـشیپ  ناـمرف  رگا 
و دننک . میلست  هیواعم  هب  ار  دوخ  يهدنامرف  ماما و  هک  دنداتسیایم  اجنآ  ات  و  دندنکفایم ، هقرفت  نانآ  نایم  وا ، رکـشل  ناراکتنایخ  دشیم .

 - 2 دندیـسرن . دارم  هب  دنتـشاد  ار  نایناندـع  نتخاس  تسدریز  راظتنا  اهلاس  هک  نایناطحق  میئوگب  رتهب  ای  راصنا -   - 1 هکنآ : یتشآ  هجیتن 
 - 3 [. 121 . ] دنتـشگ هدنکفارـس  ماش  لـباقم  رد  دوش ، لـقتنم  هفوک  هب  قشمد  زا  تفـالخ  زکرم  دنتـساوخیم  هک  قارع  ناگـشیپ  تساـیس 
نآ رد  اما  دـندش . رطاخ  هتفرگ  لد و  هدرـسفا  همه  زا  شیب  دوب ، لـطاب  رب  قح  يزوریپ  ناـشیوزرآ  اـهنت  هک  راد  نید  لدـکاپ و  ناناملـسم 
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ینت مه  رگا  و  دنادیم ، ادخ  دننادب ؟ دوب  هکنانچ  ار  نیـشیپ  ياهتسکـش  یتشآ و  نیا  تلع  راک و  تقیقح  هک  دـندوب  نت  دـنچ  راگزور 
یلع هک  زور  نآ  دندشیم ، تفای  یناسک  نینچ  رگا  هک  ارچ  سکچیه ، تفگ ، دیاب  دادیم ؟ شوگ  نانآ  دایرف  هب  یـسک  هچ  دندوب ، دنچ 

تیعقاو نداد  راعـش  نتـشادرب و  کناب  ياج  هب  دندادیم و  دوخ  ماما  نامرف  هب  شوگ  دیاب  دـناسرتیم ، هیواعم  گنرین  زا  ار  مدرم  نآ  (ع )
يهریت زا  شیرق ، زا  ياهداز  فارشا  هیما ، رسپ  رخص ، رسپ  نایفسوبا  رـسپ  هیواعم  دنداتـسیایم . دوخ  يهدنامرف  رـس  تشپ  دنتفاییمرد و  ار 

نیا هک  دهدیم  ناشن  دنتفرگ ، هحفـص 41 ]  ] شیپ شردپ  وا و  هک  یـشور  درم و  نیا  یناگدنز  رد  تقد  دوب . بلطهاج  يدرم  یناندـع و 
هن دنتخانشیم ، تردق  تسایر و  هب  ندیـسر  رازفا  ار  ناناملـسم  مالـسا و  دندش ، ناملـسم  هک  زور  نآ  زا  هیما  نادناخ  يهمه  هکلب  نت  ود 

نایهاپس هک  تفریذپ  ار  یناملـسم  نابز  هب  یماگنه  نایفـسوبا  تسب . راکب  ارنآ  ياهروتـسد  داهن و  ندرگ  نادب  دیاب  هک  ینامـسآ  یتعیرش 
ياههریت یـضعب  موزخم و  ینب  دننام  نایفـسوبا  نادناخ  دید . دوخ  رـس  زارف  رب  ار  رمع  يهدیـشک  ریـشمش  هکم و  يهزاورد  تشپ  ار  هنیدم 

نانآ ياههدازومع  و  دشاب ، مشاه  نادناخ  نآ  زا  يرتهم  هک  دنتفریذپیم -  يراوشد  هب  ای  و  دـندرکیمن -  راومه  دوخ  رب  هاگچیه  شیرق 
ضارتعا زا  ياهنومن  و  [ 122  ] مالسا خیرات  رد  لهجوبا  نابز  زا  ار  دسح  نیا  زا  ياهنومن  دننک . تسایر  ناشیا  رب  دنرادن  یتنکم  لام و  هک 

رگید ياج  رد  هدورـس  مشاه  ینب  هب  باطخ  وا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  ناـفع ، نب  ناـمثع  يرداـم  ردارب  هبقع  نب  دـیلو  هک  یئاهرعـش  رد  ار 
رد ار  لقتسم  هدرتسگ و  تموکح  يادوس  دش ، رادهدهع  ار  هریزج  هبش  زا  یتمسق  تسایر  رمع  بناج  زا  هکیزور  هیواعم  [. 123 . ] ماهتشون

هفیلخ هک  دنکن  يراک  دنادب و  تسا  هتفای  هک  ار  یبصنم  ردق  دیاب  هک  دندرک  شرافس  ودب  دنه  شردام  نایفـسوبا و  شردپ  تخپیم . رس 
رد دادیمن . تسد  زا  ار  یئوـج  يرتـهم  يوـخ  اـما  دوـمنیم ، هفیلخ  عـیطم  ار  دوـخ  رهاـظ  هـب  دـنچ  ره  وا  [. 124 . ] ددرگ دونــشخان  وا  زا 

رسب هنیدم  رد  هک  ییاهزور  دننام  رهش  نادب  دوخ  رفـس  رد  رمع  دناهتـشون  تخاس . هدامآ  هوکـشاب  یهاگتـسد  دوخ  يارب  قشمد  تموکح 
ودب نوچ  داتفا . شیپ  تخانش و  ار  وا  دید و  ار  رمع  تشذگیم ، شیوخ  يهبکوک  اب  هک  هیواعم  يزور  درکیم . راتفر  یگداس  هب  دربیم 
دوخ باکر  رد  هدایپ  یتخل  ار  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  رمع  داتفا . رمع  لابند  هب  دـیدرگزاب و  یتشذـگ  يو  زا  اـنتعایب  هک  دوب  هفیلخ  دـنتفگ :

هچ يارب  تسا - ! نینچ  نینمؤـملاریما  يرآ  ینکیم - ؟ لـطعم  دوـخ  يهناـخ  رد  تشپ  ار  ناـمدرم  ماهدینـش  هیواـعم ! دیـسرپ - : وا  زا  درب 
يراتفر دیاب  راچان  دنتسه . بقارم  اجنآ  رد  نمـشد  ناسوساج  هک  مینکیم  یگدنز  ینیمزرـس  رد  ام  نوچ  هحفص 42 - ] [ ؟ ینکیم نینچ 
تـسار رگا  هک - : درک  قیدـصت  ار  وا  يهتفگ  ناـبز  هب  اـما  دـیدنخ ، خـساپ  نیدـب  لد  رد  رمع  دنـسرتب . اـم  زا  نانمـشد  هک  میـشاب  هتـشاد 
باسح تخـس  رمع  زا  هیواعم  همه  نیا  اـب  [ 125  ] تسا ياهعدخ  هنادـنمدرخ  یئوگیم  غورد  رگا  تسا و  یخـساپ  هنادـنمدرخ  یئوگیم 

نوچ رمع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  دراذـگن . دوخ  رب  یـضارتعا  ياج  هک  تسارآیم  نانچ  ار  راک  رهاـظ  تسناوتیم  هک  اـجنآ  اـت  و  دربیم ،
. دندش کیدزن  دوخ  نیرید  يوزرآ  هب  رگید  یماگ  نایفسوبا  نادناخ  شیرق و  نارس  تشامگ ، تفالخ  هب  ار  نامثع  يرفن ، شش  ياروش 

زاب یلام  یئارجا و  روما  رد  ار  شیرق  نارـس  تسد  تفرگ و  تسدب  ار  هفیلخ  ياهراک  صاعلایبا ، نب  مکح  نب  ناورم  نامثع  تفالخ  رد 
وا زا  هک  دوب  یماقم  هن  تشاد و  یئاورپ  یسک  زا  هن  دوب ، قلطم  مکاح  ماش  رد  هیواعم  نامثع  يهلاس  هدزاود  تفالخ  رـسارس  رد  تشاذگ .

يرایتسد هب  داتسیایم  وا  لباقم  رذوبا -  نوچ  ادخ -  لوسر  تنـس  دنبياپ  هتـسش و  ناج  لام و  زا  تسد  یناملـسم  رگا  دنک . تساوخزاب 
لاس رد  نایشروش  تسدب  نامثع  ندش  هتشک  تخاسیم . مهارف  ار  وا  رازآ  دیعبت و  يهلیسو  دربیم  رـسب  هفیلخ  اب  هک  ناورم  نوچ  یناسک 

هدامآ هیواعم  يارب  يزیواتـسد  راـصنا ، نارجاـهم و  رگید  ناـنآ و  بناـج  زا  تفـالخ ، هب  مالـسلاهیلع  یلع  باـختنا  يرجه و  مجنپ  یس و 
رد ار -  ریبز  هحلط و  نابلط -  یئادـج  یناهنپ ، تسخن  يو  دزاس . هدامآ  یمالـسا  ورملق  رـسارس  رب  ار  دوخ  تموکح  تامدـقم  ات  تخاـس 

هدش هتشک  اوران  ناناملسم ، هفیلخ  نامثع  نوچ  هک  دوب  نیا  هیواعم  يهناهب  تخاس . اپرب  ار  نیفـص  گنج  سپـس  درک ، تیامح  لمج  دربن 
روطب گنج  دینادیم  هک  نانچ  ماجنارس  مراد . ار  یقح  نینچ  يدنواشیوخ  مکحب  نم  و  دنک . صاصق  ار  يو  ناگدنشک  دیاب  وا  هاوخنوخ 

تـسرد هیواعم  ایآ  دننیبب ، دنرگنب و  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  رد  دننیـشنب و  ماش  قارع و  هاپـس  يوس  زا  رواد  ود  ات  تفای ، نایاپ  تقوم 
بیرف [ 127  ] لدنجلا ۀـمود  رد  صاعلا  نب  ورمع  ماش  رواد  زا  يرعـشا  یـسوموبا  رواد  هکنآ  زا  سپ  هحفص 43 ] [. ] 126 . ] هن ای  دیوگیم 
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رد مالسلاهیلع  یلع  ندوب  اب  اما  دیسر ، قلطم ) تموکح   ) دوخ يوزرآ  هب  هیواعم  دناسانش ، ناناملسم  تفالخ  هب  ار  هیواعم  رمع و  دروخ و 
هب ار  نیمزرس  نیا  يزرم ، ياهرهش  هب  رگتراغ  ياههتسد  نداتسرف  هار  زا  هاگ  هاگ  اهنت  دزادنا . تسد  قارع  رب  میقتـسم  تسناوتیمن  هفوک 

امـسر ار  دوخ  يرجه  مکی  لهچ و  لاس  رد  يو  تشادرب . وا  ياپ  شیپ  زا  ار  عناـم  نیرخآ  مالـسلاهیلع  یلع  تداهـش  دـنکفایم . تشحو 
رب [ 128  ] هلیحن رد  هک  دوب  لاس  نیمه  رد  درک . شیوخ  یئاورنامرف  يهمیمض  ار  یمالـسا  قرـش  رـسارس  قارع و  دناوخ . ناناملـسم  هفیلخ 

هزور دـیناوخب و  زامن  هک  مدرکن  گنج  امـش  اـب  نم  دروآ - : ناـبز  رب  تشادیم  هتفهن  لد  رد  لاـس  دـنچ  نیا  رد  ار  هچنآ  تسـشن و  ربنم 
تموکح نیا  ادخ  منک . تموکح  امش  رب  ات  مدرک  گنج  امش  اب  نم  دینکیم  ار  اهراک  نیا  امش  دیهدب . تاکز  ای  دینک و  جح  ای  دیریگب ،

زا ار  نامدرم  و  دزاس ، راوتسا  رتشیب  هچ  ره  ار  دوخ  تموکح  هیاپ  هکنیا  يارب  هیواعم  [. 129 . ] دیرادیمن شوخ  ار  نآ  امش  داد و  نم  هب  ار 
تسرپ و هاـج  ناـمیایب ، یناـمکاح  رـصم  قارع و  زاـجح ، یمالـسا : گرزب  ياـهتلایا  يهرادا  يارب  دـناسرتب ، تخـس  شیوخ  تساـیس 

بلاطیبا نب  یلع  نایعیـش  رب  يریگتخـس  دـندرکیم ، تفایرد  قشمد  زا  ناـمکاح  نیا  هک  يروتـسد  نیرتمهم  درک . نیعم  رازآ  تسدریز 
تـشپ یگمه  هک  ناینامثع  دندوب . یلع  نایعیـش  نانیا  رتشیب  دوب و  هدـش  نایناطحق  میئوگب  رتهب  ای  ناینامی  هاگیاپ  هفوک  اهزور  نیا  رد  دوب .

تلع رـصتخم  شرازگ  نیا  اب  دندربیم  رـسب  قشمد  زاجح و  هرـصب ، رد  دندرکیم ، تیامح  نآ ، زا  هداتـسیا و  ماش  رد  رقتـسم  تردـق  رس 
اب ینامثع  يزوتهنیک  مشاه و  ینب  اب  هیواعم  یگداوناخ  ینمـشد  زا  هتـشذگ  دوشیم . نشور  رگیدـکی  ربارب  ماش  قارع و  ياهیئارآ  فص 
اب مالسا  روهظ  زا  شیپ  لاس  اهدص  زا  ماش  قارع و  هحفص 44 ] : ] درکیم رتتخـس  ار  یقارع  یماش و  يزوتهنیک  زین  يرگید  لماع  يولع 

تموکح مور و  ناروتارپما  عبات  دـش . سیـسأت  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  لامـش  رد  هک  یناسغ  تموکح  اهلاس  نآ  رد  دـندوب . راـکیپ  رد  مه 
ود نیا  نانکاس  ماش ) قارع و   ) لامش قرش و  رد  مالـسا  شرتسگ  اب  دوب . ناریا  ناهاشداپ  رادربنامرف  تشاد  رارقتـسا  قرـش  رد  هک  نایمخل 
رد گنج  هب  و  دنتفرگ . هدیدان  ارنآ  میئوگب  رتهب  ای  دندرک و  شومارف  ار  رگیدکی  هنیک  دندوب  هدـش  ياهزات  ياهگنج  مرگرـس  هک  هقطنم 

مالسلاهیلع یلع  يربهر  هب  ناناملسم  تفالخ  زکرم  هک  يزور  زا  اما  دنتساخرب . برع  داژن  زج  يداژن  اب  راکیپ  یمالسا و  ریغ  ياهنیمزرس 
. دندوشگ ون  زا  ار  یناسغ  یمخل و  ای  یماش  یقارع و  ياههزرابم  خیرات  هقطنم ، ناگشیپ  تسایـس  نآ ، رانک  رد  دیدرگ ، سیـسأت  هفوک  رد 

زاب یباسح  ماش  قارع و  مان  هب  اراکـشآ  دنتـسناوتیمن  نانیا  هک  دوب  هدنکفا  هیاس  نانچ  وا  یمالـسا  تلادـع  يوقت و  ع )  ) یلع تفالخ  رد 
مانب زین  نایماش  وس  نآ  زا  دـندرکیم . دربن  نایفـسوبا  لآ  اب  دـمحم  لآ  مانب  دنداتـسیایم و  ع )  ) یلع نایعیـش  رـس  تشپ  راـچان  هب  دـننک و 

: مینیبیم نانآ  ياههدورـس  يالهبال  رد  ار  یقارع  یماش و  یمـشچمه  همهنیا  اب  دـندرکیم ، راـکیپ  هیواـعم  يارب  مولظم  هفیلخ  یهاوخنوخ 
یقارع رعاش  و  [. 130  ] انیـضر دنه  نبا  انیـضر  انلقف  انیلع )؟  ) انل ماما  یلع  ولاق  انوهراک و  مهل  قارعلا  لهأ  قارعلا و  کلم  هرکت  ماشلا  يرأ 
يذـلا انیـضر  امدـقف  قارعلا  کلم  موقلا  هرکی  ناف  انوعنـصت ؟ اـمف  زاـجحلا  لـهأ  قارعلا و  لـهأب  یلع  مکاـتأ  دـهدیم : خـساپ  نینچ  ار  وا 

رد دنتسب و  نامیپ  وا  اب  دندناوخ  دوخ  رهـش  هب  هکم  زا  ار  ربمغیپ  دندوب ، یبونج  ياهبرع  زا  هک  راصنا )  ) یناطحق يهریت  [. 131  ] انوهرکت
داهن ندرگ  یناملسم  هب  هاوخانهاوخ  شیرق  دش و  هدوشگ  نایناندع  هاگیاپ  هکم  نارجاهم  زا  یهورگ  نانآ و  ششوک  هب  دنداتسیا ، وا  رانک 
رانک رد  دنتفرگ و  ار  وا  درگ  هفوک  رد  راصنا  قارع  هب  زاجح  زا  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  تکرح  نامثع و  ندش  هتـشک  زا  سپ  هحفص 45 ] ]

اب زورما  ات  دنتفگیم  شیرق  نایماش و  هب  و  [ 132 . ] دندوب وا  هارمه  زین  نیفص  دربن  رد  دنداد . نایاپ  وا  دوس  هب  ار  لمج  دربن  و  دنداتسیا ، وا 
رد زورید  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  ینعم  مینکیم . راکیپ  امـش  اب  نآ  لیوأت  رـس  رب  زورما  میدیگنجیم و  نآرق  لیزنت  رـس  رب  شیرق )  ) امش

ییاورناـمرف هب  ار  هیواـعم  دوب  اـهلاس  ماـش  نیمزرـس  مدرم  يوس  نآ  زا  میاهداتـسیا . وا  يومع  رـسپ  راـنک  رد  زورما  میدوـب و  ربـمغیپ  راـنک 
وا تعاط  رد  و  دندیگنجیم . وا  يارب  تسا  هتـساخرب  راکیپ  هب  نانآ ) نیرید  بیقر   ) یقارع اب  نونکا  يو  دندیدیم . نوچ  و  دنتخانـشیم ،
زا تسناد . تلاـیا  نیا  ندرک  بوکرـس  قارع و  رب  راـشف  لاـس  دـیاب  تقیقح  هـب  ار  يرجه  تصـش  اـت  کـی  لـهچ و  ياـهلاس  دـندوبیم .

هدوب دونـشخان  قارع  مدرم  زا  هزادنا  هچ  ات  يو  دوشیم  مولعم  دـنتفریم  وا  ندـید  هب  هاگهاگ  هک  هقطنم  نیا  نارـس  اب  هیواعم  ياهدروخرب 
تدـم دنتـشگ  ماش  نوبز  ماجنارـس  و  دـندروخ ، بیرف  نانچ  نآ  نیفـص  دربن  رد  هک  قارع  ناگـشیپ  تسایـس  هیواـعم  تموکح  رد  تسا .
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زا دیآ . تسدب  ياهزات  تصرف  تقو  هچ  ات  دندربیم  راظتنا  دندیچیپیم و  دوخ  رب  اما  دندیـشک ، رد  مد  دـندیزخ و  اههناخ  رد  لاس  تسیب 
یمن هلیبق  تیموق و  هب  دنتـشاد و  صلاـخ  یتـین  تسرد و  يداـقتعا  دـندوب و  هدـش  گرزب  یمالـسا  تیبرت  اـب  هک  یناناملـسم  رگید  يوس 

هچ دوبن ، هورگ  نآ  زا  رتمک  نانیا  جـنر  دـندربیم ، جـنر  دـباین  هار  یللخ  نانآ  نید  هب  هک  دوب  اـجنآ  اـت  دنتـسیرگنیم  رگا  اـی  دنتـسیرگن ،
یثوروم یهاشداپ  هب  تفالخ  میژر  دش . راکـشآ  تعدـب  دـیدرگ . دوبان  ربمغیپ  تنـس  هیواعم ، تموکح  هلاس  تسیب  نارود  رد  دـندیدیم 

لآ زا  یمالغ  عورشمان  دنزرف  دندرک . راکیپ  ناناملـسم  مالـسا و  اب  دنتـسناوت  ات  هک  دیـسر  ياهریت  هب  ناناملـسم  رب  تموکح  تشگ . لدبم 
ات دـندرامگ  مدرم  نایم  رد  ار  ناسوساج  نآرق  حیرـص  فالخ  رب  [ 133  ] دـش هدـناوخ  هیواعم  ردارب  شورفیم  يدرمریپ  یهاوگ  هب  فیقث 

هئطوت اب  دنتشک . دندوب  هداد  لماک  نانیمطا  ودب  هک  ار  يدع  نب  رجح  دش و  خوسنم  دنگوس  دهع و  هب  يافو  دنرامـشب ، ار  نانآ  ياهسفن 
هک رگید  ياهراک  اهدص  اههد و  و  داد . رهز  ار  هحفص 46 ]  ] دوخ رهوش  دوب  ع )  ) نسح ماما  نز  هک  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدعج  هیواعم 

تموکح زا  دوب  زاس  تشونرس  زکرم  ود  هک  قارع  ماش و  رد  هکنآ  هجیتن  تفرگ . ماجنا  دوب ، ربمغیپ  تنس  ای  ادخ و  باتک  حیرـص  فالخ 
نآ رب  اهتعدب  نیا  دیدرگ . هصالخ  تاکز  تخادرپ  انایحا  جح و  هزور و  زامن و  نوچ  یمسارم  رد  یناملسم  هقف  دنامن و  یناشن  یمالسا 
نآ رد  هیواعم  هچنآ  زا  ار  مالـسا  دـنناوتب  دـنروآ و  تسدـب  یلاجم  یک  ات  دندرمـشیم ، زور  زین  نانیا  داـتفایم . نارگ  یقیقح  ناراد  نید 

1 تسا : هدمآ  تسدب  دندوب  نآ  یپ  رد  هک  یتصرف  دنتـسناد  قارع ، رد  دنمورین  هتـسد  ود  ره  درم  هیواعم  هک  يزور  دنیادزب . هدروآ  دیدپ 
نایم زا  یهاشداپ  شور  تساوخیم  دربیم و  جنر  ربمغیپ  تنس  ندش  لامیاپ  زا  تشاد و  ار  یناملسم  مغ  یتسارب  هک  يرادنید  يهتـسد  - 

مه دنتشاد و  رس  رد  يرتهم  يادوس  مه  هک  یناگشیپ  تسایـس   - 2 ددرگرب . نیدشار  يافلخ  رصع  یگداس  هب  یمالـسا  تموکح  دورب و 
نتـسبآ قارع  هک  اـهزور  نآ  رد  دـنک . یئاورناـمرف  ماـش  رب  دوـش و  رـسیم  رگا  دـشابن و  ماـش  تـسد  ریز  نـیا  زا  شیب  قارع  دنتـساوخیم 

اب دربیم ، رـسب  [ 134  ] نیراوح رد  شردـپ  گرم  ماـگنه  هک  دـیزی  تشاد . يرگید  گـنر  اـهراک  ماـش  رد  دوـب ، نیگمهـس  ییاـههثداح 
شیوخ رطاخ  تساوخیم  یگدزباتش  اب  وا  دناوخ . ناناملسم  يهفیلخ  ار  دوخ  دمآ و  قشمد  هب  ماش  يهغوراد  سیق  نب  كاحض  شـشوک 
تـشون ياهمان  هنیدم  مکاح  هب  تسخن  ياهزور  نامه  رد  تهج  نیدب  دـنک . هدوسآ  تشاد  ار  نانآ  تفلاخم  میب  هک  یناسک  بناج  زا  ار 

تعیب ع )  ) نیسح هک  دوب  نشور  زاغآ  زا  دریگب . تعیب  رمع  رـسپ  هللادبع  ریبز و  رـسپ  هللادبع  یلع ، نب  نیـسح  زا  ات  تخاس  فظوم  ار  وا  و 
باسح هب  یسک  ومع  رسپ  هللادبع  دندرکیمن . یهجوت  ودب  نادنچ  مدرم  اما  تشاد  تفالخ  يوعد  دوخ  ریبز  رـسپ  تفریذپ . دهاوخن  ار  وا 

دیـسرتیم و وا  زا  دـیزی  هک  یتیـصخش  اهنت  دـناسریمن . ینایز  اـی  يدوس و  هزاـت  رادـمامز  هب  يو  ندرکن  اـی  ندرک و  تعیب  و  دـمآیمن ،
 - میتشون هکنانچ  هک -  قارع  وس  نآ  زا  دوب . مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـنک  نشور  يو  اـب  ار  دوخ  فیلکت  رتدوز  هچ  ره  تساوخیم 

رتخد رـسپ  زا  دـیاب  درک ؟ دـیاب  هچ  تشاد  یهاگآ  تشذـگیم  زاجح  ماش و  رد  هچنآ  زا  دربیم ، رـسب  تصرف  هحفـص 47 ]  ] یپ رد  اهلاس 
اهنت دنتسنادیم  هچ  دنتفای . شیوخ  لد  رد  يدیما  رون  رادنید  ناناملسم  باختنا ، نسح  نیا  اب  دریگب . هدهعب  ار  يربهر  ات  تساوخ  ربمغیپ 

تـسایس تسا . ع )  ) یلع نب  نیـسح  دزاس  هدـنز  ون  زا  ار  ص )  ) لوسر تنـس  دـیادزب و  ار  هلاس  نیدـنچ  ياهتعدـب  دـناوتیم  هک  یـسک 
تلالج رد  نادناخ ، فرش  بسن و  یگرزب  زا  هتشذگ  ع )  ) نیسح درک . بلج  ناوتیمن  ودب  زج  ار  نامدرم  لد  دندوب  نئمطم  زین  ناگشیپ 

تعیب هک  تسا  یگدامآ  نیمه  رطاخ  هب  تسا و  ناراکمتـس  ربارب  نداتـسیا  يهدامآ  وا  درادن . دـننامه  يراگزیهرپ ، سفن و  تمارک  ردـق ،
. تسا هتفریذپن  ار  دیزی 

نیسح ماما  هب  نایقارع  يراگن  همان 

قارع و هب  زاجح  زا  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  ندـناوخ  اهشـشوک  نآ  يهجیتن  و  دـش . زاغآ  هفوک  رد  اهيزاسسلجم  اهيدنبهتـسد و  يدوز  هب 
شیوخ يومع  رسپ  دوش ، قارع  هناور  هکنآ  زا  شیپ  ع )  ) نیسح مینادیم  هکنانچ  [ 135  ] دوب ماش  اب  راکیپ  يارب  هفوک  مدرم  ندومن  هدامآ 

يور نانچ  دنتفرگ و  ار  ملسم  درگ  نانچنآ  هفوک  مدرم  داتسرف . وا  اب  ار  مدرم  ياههمان  خساپ  و  تخاس ، هناور  هفوک  هب  ار  لیقع  رسپ  ملسم 
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نز ریـشمش  درم  رازه  دص  اجنیا  تشون  ع )  ) ماما هب  دوخ  همان  رد  يو  هک  دندز  يزابناج  يارب  یگدامآ  فال  يدحب  دندومن و  ودب  شوخ 
هچ یـسک  دـش  هداتـسرف  قشمد  هب  هفوک  زا  مه  ییاـههمان  اـهزور  ناـمه  رد  اـما  اـیب ! قارع  هب  رتدوز  هچ  ره  تسا . هداـمآ  وـت  يراـی  يارب 

رگا دنتشون : دیزی  هب  نانیا  دناهدوب ، اههمان  نیا  ناگدننک  اضما  رامـش  رد  دندرک و  تعیب  ملـسم  اب  هک  نانآ  زا  مه  یهورگ  دیاش  دنادیم ،
دوخ ای  تسناوتان  يدرم  ینونک  مکاح  ریشب  رسپ  نامعن  هچ  يرامگب ، رهش  نیا  رب  ار  اناوت  یمکاح  رتدوز  هچ  ره  دیاب  یهاوخیم  ار  هفوک 

نیدب هللادیبع  ندیسر  اب  داتـسرف ، هفوک  هب  ار  دایز  رـسپ  هللادیبع  نوجرـس ، دوخ  یمور  رواشم  دیدحالـص  هب  دیزی  دهدیم . ناشن  ناوتان  ار 
يوس زا  دندوشگ . هورع  رـسپ  یناه  يو  رادنامهم  وا و  نتـشک  رد  ار  دایز  رـسپ  تسد  دندرک و  اهر  ار  ملـسم  هاتوک  یتدم  رد  مدرم  رهش ،

تسام ثحب  دروم  هک  یتیصخش  رفس  نیا  رد  تشگ و  قارع  هناور  دوخ  نارادتسود  زا  دنچ  ینت  ناشیوخ و  اب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  رگید 
هحفص 49] . ] دوب ردپ  هارمه  مالسلاهیلع -  نیسحلا  نب  یلع  ماما  - 

ناوراک اب  نیسحلا  نب  یلع  یهارمه  قارع و  هب  زاجح  زا  ناوراک  تکرح 

حافص [ 137  ] میعنت ياهلزنم  رد  بیترت ، هب  هکم  رهش  زا  ندش  نوریب  زا  سپ  ناوراک  [. 136  ] مهعجاضم یلا  اوزربف  لتقلا  مهیلع  هللا  بتک 
[146  ] مسح وذ  [ 145  ] فارش [ 144  ] هبقع نطب  [ 143  ] هلابز [ 142  ] هیبلعث [ 141  ] دورز [ 140  ] همر نطب  زجاح  [ 139  ] قرع تاذ  [ 138]

تبـسانم هب  هاـگهاگ  زارد  تفاـسم  نیا  رد  تسا . هدـنکفا  راـب  يوـنین  رد  هدـمآ و  دورف  [ 148  ] لتاقم ینب  رـصق  [ 147  ] تاناجهلا بیذـع 
اما دـناهتفرگ ، رارق  ترـضح  نآ  يوگتفگ  فرط  ماما  نارای  نادـنواشیوخ و  زا  نت  دـنچ  هار ، نیب  ياهدروخرب  هفوک و  زا  راـبخا  ندیـسر 

ار ماما  هار ، ندومیپ  نیب  رد  لتاقم  ینب  رـصق  زا  نتـشذگ  زا  سپ  دوشیمن . هدید  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  زا  یمان  هجو  چیه  هب  هحفص 50 ] ]
باوخب دیوگیم  ماما  و  دسرپیم ، ببـس  وا  زا  ربکالا )  ) نیـسحلا نب  یلع  دنکیم ، عاجرتسا  يرادیب  زا  سپ  و  دـیابریم ، ياهنوگ  باوخ 

ای هدزاود و  رفـس  نیا  رد  داجـس  ماما  هک  تسین  رگید  ياهنیرق  زین  نیا  ایآ  دوریم . گرم  لابقتـسا  هب  ناوراک  نیا  تفگیم : یـسک  مدید 
؟ تسا هدوب  هلاس  هدزیس 

مرحم 61 مهد  زور  هثداح 

يربخ هک  تسا  مرحم  مهد  بش  زا  اهنت  تسین . مولعم  هدش  راتفرگ  يرامیب  هب  اهلزنم  نیا  زا  کیمادک  رد  ام  ثحب  دروم  تیصخش  يراب 
هک یلاح  رد  مردپ  دوب . نم  راتسرپ  بنیز  ماهمع  مدوب و  رامیب  نم  دش  هتـشک  مردپ  نآ  دادماب  هک  یبش  ناس : نیدب  میراد  تسد  رد  وا  زا 

لیتق و بحاص  بلاط و  نم  [. 149  ] لیصألا قارشالا و  یف  کل  مک  لیلخ  نم  کل  فا  رهد  ای  دمآ : نم  دزن  درکیم  همزمز  ار  اهتیب  نیا 
و متفایرد ، اهتیب  نیا  ندناوخ  زا  ار  وا  دوصقم  نم  [. 151  ] لیبس کلاس  یح  لک  لیلجلا و  یلا  رمألا  اهنا  و  [. 150  ] لیدبلاب عنقی  رهدلا ال 

تقاط دینش  ار  اهتیب  نوچ  بنیز  ماهمع  نکیل  تسا ، هدمآ  دورف  تبیصم  متسناد  و  متـشاد ، زاب  ار  دوخ  هیرگ  اما  تفرگ ، ار  میولگ  هیرگ 
رد ار  هچنآ  [. 153  ] دناوخ البرک  هب  دورو  مود  زور  ماما  ار  اهتیب  نیا  هک  دناهتشون  يرگید  يدنس  رد  اما  [ 152  ] تشادرب گناب  درواین و 

باتک هلـسلس  نیمه  ءزج  هک  ءادهـشلادیس  یناگدـنز  باتک  رد  تسا  هتفر  نانآ  نارادتـسود  ربمغیپ و  نادـناخ  رب  كاندرد  ياـهزور  نآ 
نانز و تقو  رـس  هب  دندیدن ، دوخ  يور  شیپ  یتمواقم  رگید  هفوک  ناگناوید  هکنآ  زا  سپ  مرحم  مهد  زور  نیـسپ  دناوخ . دـیهاوخ  تسا 

تـسا اهداديور  ینیع  نادـهاش  زا  هثداح و  ناسیون  شرازگ  زا  یکی  هک  ملـسم  نب  دـیمح  دـندوشگ . تراغ  هب  تسد  دـنتفر و  ناکدوک 
متفگ ودب  دشکب . ار  يو  تساوخ  رمش  دوب . هداتفا  رامیب  وا  دنتفر . ع )  ) نیسحلا نب  یلع  تقو  رس  هب  نایرکـشل  هحفص 51 ] : ] دیوگ ینینچ 
رامیب كدوک  نیا  و  دورن ، اهنز  رداچ  هب  یسک  تفگ  دیسر و  دعـس  نب  رمع  ماگنه  نیا  رد  دیـشکیم .؟ مه  ار  ناکدوک  امـش  هللا . ناحبس 
هدادن رثا  بیترت  وا  يهتفگ  ریخا  تمـسق  هب  یـسک  هک  تسادیپ  و  [ 154  ] دنادرگرب هدوبر  نانیا  لام  زا  يزیچ  هک  ره  دـناسرن ... بیـسآ  ار 

نم رس  زا  ار  يرش  وت  يهتفگ  اب  ادخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  ینیبب . ریخ  تفگ : نم  هب  ع )  ) نیسحلا نبا  یلع  دیوگ : ملسم  نب  دیمح  زین  تسا .
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ناسیون و خـیرات  [. 156  ] درک هناور  هفوک  هب  ناریـسا  هارمه  دوب  راـمیب  هک  ار  نیـسحلا  نب  یلع  دعـس  رمع  دـسیون  يربـط  [ 155  ] درک زاب 
، دناهدرکن تبث  هاتوک  ياههرقف  زج  هتفر ، مرحم  مهد  زور  هچنآ  اهوگتفگ و  زا  لوا ، تسد  دانـسا  ناگدنروآ  مهارف  هریـس و  ناگدنـسیون 

یناگدنز باتک  رد  ار  اهشرازگ  نیا  زا  یتمـسق  دوشیم . هدید  يرتشیب  ياهـشرازگ  یعیـش  ناسیونهرکذت  ناثدـحم و  ياههتـشون  رد  اما 
نب یلع  ماما  زا  ةرایزلا  لماک  رد  هیولوق  نبا  هک  تسا  نیا  دراد  تبـسانم  باتک  نیا  اـب  هچنآ  دـناوخ . دـیهاوخ  مالـسلاهیلع  ءادهـشلا  دـیس 

مدید دوخ -  ناسک  دوخ و  يریـسا  ات  نادـنواشیوخ ، ردـپ و  ندـش  هتـشک  زا  ار -  اروشاع  زور  ياهتبیـصم  نوچ  تسا : هدروآ  نیـسحلا 
. تسا هداتفا  نابایب  رد  نینچ  نیا  ام  ياههتشک  مشابن  نالان  ارچ  دوشیم - ؟ هچ  ار  وت  هداز  ردارب  دیـسرپ - : بنیز  ماهمع  دش . کنت  ماهنیس 

تردـپ رازم  رب  نانآ  دنـسرتیمن . دوخ  ياـهتموکح  زا  هک  دـنیآیم  یمدرم  يدوز  هب  هک  درک  تیاور  یثیدـح  نمیأ  ما  زا  بنیز  ماهمع 
. دندرک ناور  هفوک  هب  ار  ناریسا  يراب  [ 157  ] دوریمن نایم  زا  راگزور  تشذگ  اب  هک  درک  دنهاوخ  اپرب  یتمالع 

هفوک رد  نیسحلا  نب  یلع  ماما 

و دوب ، رامیب  نوچ  و  [ 159  ] دنداهن [ 158  ] هعماج لغ و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ندرگ  رب  هفوک  هب  البرک  زا  ناریـسا  ندرب  ماگنه  دناهتـشون 
یعازخ لبعد  زا  ریز  ياهتیب  رد  [. 160 . ] دنتسب رتش  مکش  رب  ار  وا  ياپ  هحفص 52 ]  ] ود ره  دراد  هاگن  رتش  تشپ  رب  ار  دوخ  تسناوتیمن 
دفصم هدیق و  یف  للغم  للعم و  نیسحلا  لجناذ  دج  ای  تسا : هتفر  نخـس  وا  ندوب  رامیب  زین  لغ و  رد  ماما  ندوب  هتـسب  زا  زین  روهـشم  رعاش 

وا نت  يرامیب  هک  ار  نیسحلا  نب  یلع  تسا : هتـشون  زین  یمزراوخ  [. 162  ] اودتهی مل  یمعلا  یف  ۀیماونب  هلاح و  اونری  هدـلاول و  اونری  [. 161]
رطاخ هب  نانیا  تفگ - : دننگیم ، هیرگ  هک  دید  ار  هفوک  مدرم  نوچ  دندروآرد . هفوک  هب  هتـسب  نهآ  هب  ندرگ  تسد و  دوب  هدرک  رغال  ار 

[. 163  ] تسا هتشک  ار  ام  یسک  هچ  سپ  دنیرگیم ؟ ام 

دایز رسپ  اب  يربک  بنیز  ماما و  ياهوگتفگ  دایز و  رسپ  خاک  رد 

ار وا  نوچ  دوب . هدرک  نیعم  ياهزیاج  نیـسحلا  نب  یلع  ندروآ  يارب  دایز  رـسپ  دـسیون : نینچ  دوخ  ياـهتیاور  زا  یکی  رد  يرذـالب  اـما 
وا متشاد  يردارب  تشکن - ؟ ار  نیسحلا  نب  یلع  ادخ  رگم  نیـسحلا - ؟ نب  یلع  تسیچ - ؟ تمان  دیـسرپ - : وا  زا  دندرب  يو  دزن  دنتفای و 
ام نوخ  زا  هچنآ  هک  دروآرب  گناب  بنیز  ماـگنه  نیا  رد  دیـشکب ! ار  نیا  تشک ! ار  وا  ادـخ  هن . دنتـشک - ! ار  وا  مدرم  دـنتفگیم . یلع  ار 

یمزراوخ [. 164  ] تشادزاـب وا  زا  تـسد  داـیز  رـسپ  شکب .! وا  اـب  مـه  ارم  یــشکب  ار  وا  یهاوـخیم  رگا  تـسا و  سب  وـت  يارب  یتـخیر 
نیسحلا نب  یلع  ادخ  رگم  ! - نیسحلا نب  یلع  یتسه - ؟ یک  هحفص 53 - ] : ] تفگ تسیرگن و  نیسحلا  نب  یلع  هب  دایز  رسپ  دسیونیم :

امش تفگ  هکنآ  ای   ) دنتـشک ار  وا  مدرم  دنتفگیم  یلع  ار  وا  هک  متـشاد  يردارب  یهدیمن - ؟ خساپ  ارچ  دنام - . تکاس  یلع  تشکن ؟ ار 
نیح سفنالا  یفوتی  هللا  دناوخ : خـساپ  رد  یلع  تشک ! ار  وا  ادـخ  هن  درک - . دـهاوخ  تساوخزاب  امـش  زا  زیخاتـسر  زور  و  دـیتشک .) ار  وا 
ذاعم نب  ناورم  تسا ؟ هدـش  غلاب  هک  دـیرگنب  یتسه . ناـنآ  زا  مه  وت  [. 165  ] الجؤم اباتک  هللا  نذاب  تومت  نأ  الا  سفنل  ناـک  اـم  و  اـهتوم .

تخیوآ ودب  ار  دوخ  بنیز  دنکیم و  یتسرپرس  یسک  هچ  ار  نانز  نیا  سپ  دیـسرپ ؟ تقو  نیا  رد  یلع  شکب  ار  وا  يرآ . تفگ : يرمحا 
ار وت  دایز  رسپ  تفگ : تخیوآ و  یلع  ندرگ  هب  و  يدشن ؟ ریس  ام  نوخ  زا  تسا . سب  وت  يارب  یتخیر  ام  زا  هک  ینوخ  دایز  رسپ  تفگ : و 

میوگب نخـس  وا  اب  نم  ات  شاـب  شوماـخ  همع  تفگ : نیـسحلا  نب  یلع  شکب . وا  اـب  زین  ارم  یـشکیم  ار  وا  رگا  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب 
ار وا  تفگ : دایز  رـسپ  تسا ؟ ام  تمارک  تداهـش  ام و  راعـش  ندش  هتـشک  هک  ینادیمن  یناسرتیم  نتـشک  زا  ارم  دایز  رـسپ  تفگ  سپس 
ارچ دیـسرپ  داـیز  رـسپ  دـنام  شوماـخ  یلع  تـسا : هدروآ  نـینچ  وـگتفگ  يهلاـبند  ریثا  نـبا  و  [. 166  ] دـشاب دوخ  ناـنز  هارمه  دـیراذگب 

هحفص [. ] 167 . ] دریمیمن ادخ  رما  هب  زج  یناسنا  چیه  دـشکیم . وا ، لجا  ندیـسر  ماگنه  هب  ار  یـسک  ره  ادـخ  تفگ - : يو  یـشوماخ ؟
يرآ تفگ  يرمحا  ذاعم  نب  يرم  تسا . هدش  يدرم  مراد  نامگ  هن  ای  تسا  غلاب  رسپ  نیا  دینیبب  یتسه  نانآ  زا  مه  وت  دنگوس  ادخ  هب  [ 54
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رگا تفگ  تخیوآ و  ودب  ار  دوخ  بنیز  و  دوب ؟ دهاوخ  نانز  تسرپرس  یسک  هچ  سپ  تفگ - : نیسحلا  نب  یلع  شکب ! ار  وا  تسا . غلاب 
نانآ هارمه  ار  يراگزیهرپ  درم  تسا  یـشیوخ  نانز  نیا  اب  ارت  رگا  تفگ - : یلع  و  یـشکب . وا  اب  ارم  مهاوخیم  وت  زا  يراد  نامیا  ادخ  هب 

وا اب  دراد  تسود  ادخ  هب  تسا ! يدنویپ  هچ  یشیوخ  دنویپ  تفگ : نینچ  تسیرگن و  یتخل  دایز  رسپ  دشاب . هتشاد  یناملسم  راتفر  هک  نک 
ار ناتـساد  تسا  هدش  دای  ياهدنـس  زا  رتمیدق  وا  يهتـشون  هک  يریبز  اما  [. 168  ] دشاب نانز  هارمه  دـیراذگب  ار  كدوک  نیا  دوش . هتـشک 

درک ناهنپ  ارم  نانآ  زا  يدرم  دوشن ، رامیب  نیا  ضرعتم  یسک  تفگ  دعس  رمع  هکنآ  زا  سپ  دیوگ : نیـسحلا  نب  یلع  تسا : هدروآ  نینچ 
نیا رد  تسه ، يریخ  یـسک  رد  رگا  متفگ  هک  نادـنچ  تسیرگیم ، دـشیم  نوریب  ای  دـمآیمرد و  نم  رب  هک  هاـگ  ره  تشاد و  یمارگ  و 
دزن درم  نیمه  میهدیم . مهرد  دصیس  ودب  دروایب : ار  نیـسحلا  نب  یلع  سک  ره  تشادرب : گناب  دایز  رـسپ  یچراج  هک  نیا  ات  تسا . درم 

دـصیس درب و  نانآ  دزن  هتـسب  ندرگ  هب  تسد  ارم  هاگنآ  مسرتیم . تفگیم  تسب و  مندرگ  هب  ارم  ياهتـسد  سپ  تسیرگیم . دمآ و  نم 
هک دراد  یتیاور  هراب  نیا  رد  یبهذ  دـمحم  نیدـلا  سمـش  و  [. 169 [ ...؟ تسیچ تمان  دیـسرپ  دـندرب . دایز  رـسپ  دزن  ارم  و  تفرگ . مهرد 
هب نم  دـناشوپ  فاحل  اب  ارم  درب و  دوخ  هناـخ  هب  دـید و  ار  اـم  يدرم  میدـمآرد  هفوک  هب  نوچ  دـیوگ : نیـسحلا  نب  یلع  تسا : یندـناوخ 
هچ ره  سپ  تسیرگ . دـید  ناـنچ  ار  اـم  نوچ  دـیزی  دـندرب . دـیزی  دزن  ار  اـم  سپ  درک . مرادـیب  هچوک  رد  ناراوس  گـناب  اـت  متفر  باوـخ 

شابم هارمه  نانآ  اب  وت  هرح ) ۀعقو   ) دز دنهاوخ  يراک  هب  تسد  وت  رهـش  مدرم  يدوز  هب  تفگ  هحفص 55 ]  ] ارم و  داد . ام  هب  میتساوخیم 
زین دـناهتفگ . زاب  هنوگ  دـنچ  هب  ار  يدادـیور  نارگ ، شرازگ  دـننادب  ناگدـنناوخ  هک  مروآیم  نآ  يارب  ار  ررکم  ياههتـشون  نیا  [. 170]

يدرم میدمآرد  هفوک  هب  نوچ  تفگ  نیسحلا  نب  یلع  . » تسا هدش  يراکتسد  يوما  نادناخ  دوس  هب  اهدنس  هنوگچ  نامز  لوط  رد  دننادب 
ریجنز و رد  شیاپ  هک  يریـسا  هنوگچ  هک  دیـشیدنا  یمن  نیدب  چیه  سیونهریـس  نیا  دیـشوپ » فاحل  اب  درب و  دوخ  يهناخ  هب  دـید و  ار  ام 
، دندوب هدرکن  ریجنز  ار  وا  میئوگب  هک  ضرف  رب  دباوخب . فاحل  ریز  اجنآ  رد  دورب و  یسک  يهناخ  هب  دناوتیم  تسا  هتسب  لغ  رد  شندرگ 

هنوگچ هتـشذگ  اهنیا  زا  دورب . دـهاوخیم  اجک  ره  ات  دـندادیم  تصخر  ودـب  هنوگچ  دـندمآ  هفوک  هب  ـالبرک  زا  هک  يو  هارمه  نارومأـم 
يدوز هب  : » تفگ هک  تسا  دیزی  یئوگ  بیغ  اهنیا  زا  رتکحضم  دنشاب . هدرب  دیزی  دزن  هرسکی  درم  نیا  يهناخ  زا  ار  ناریـسا  تسا  نکمم 

رگا دوب و  انـشآان  دوخ  روشک  يهنازور  تسایـس  راکب  يدرخبان  زا  دـیزی  شابم » ناـنآ  اـب  وت  دز  دـنهاوخ  يراـک  هب  تسد  وت  رهـش  مدرم 
ار دعب  لاس  يهثداح  هک  دسانشیم  نیبنشور  يرادمتـسایس  ار  وا  سیونهریـس  نیا  دزیمن ، هجیتنیب  ياهراک  نانچ  هب  تسد  دوبن  انـشآان 

. دنکیم ینیبشیپ  مه 

هفوک رد  ماما  روضح  دروم  رد  ساسا  یب  ياهتیاور  دقن 

ره هب  هفوک  رهـش  زا  يدرم  يهناخ  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ندش  ناهنپ  ناتـساد  دش ، تراشا  هکنانچ  نوگانوگ  ياهـشرازگ  نیا  نایم  زا 
رفاک يهرابرد  مالسا  مکح  هک  دندرک  يراک  ع )  ) نیسح ماما  نادناخ  اب  وا  نایهاپس  دعس و  رـسپ  اریز  تسین . ینتفریذپ  دشاب ، هک  تروص 

ماگنه هب  نانآ  درک . » دیاب  ریـسا  ار  نانآ  ناکدوک  نانز و  تشک و  دیاب  دناهدیـسر  غولب  دح  هب  هک  ار  یناسک  !: » تسا هتـشاد  ررقم  یبرح 
هب ار  نانآ  نانچمه  و  دزیرگب ، یسک  ادابم  دندرامگ . نانآ  رب  ار  نازابرس  دنداد و  چوک  هتـسب  ندرگ  تسد و  ار  ناریـسا  البرک  زا  تکرح 

، تسا هتفر  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  وا و  نایم  یهاتوک  يوگتفگ  ارهاظ  میتشون  هک  نانچ  دایز -  رسپ  سلجم  رد  دندرب . دایز  رـسپ  خاک 
زا هفوک و  رهـش  هب  ناریـسا  ندمآرد  ماگنه  هب  اما  دوشیم - . هدـید  تسین  ناسکی  نآ  تاملک  دـنچ  ره  دنـس -  دـنچ  رد  وگتفگ  نیا  اریز 

هراـب نیا  رد  نارگید  و  یبوقعی ، يربط ، نوچ  لوا  تسد  ياهدنـس  هداد  خر  یئاـههثداح  هحفص 56 ]  ] هچ دایز  رسپ  رـصق  ات  رهـش  لخدم 
نتـشون روخ  رد  هتـسنادیم و  یئزج  ار  اهدادیور  نیا  الوا  هچ  دوب ، عقوتم  دـیابن  نانآ  زا  مه  یتسار  هب  دـنهدیمن . ام  هب  یناوارف  تاعالطا 

هدش هتشون  ع )  ) یلع نادناخ  هب  نانآ  يریگتخس  تدش  نایـسابع و  تموکح  يهرود  رد  لوا  تسد  ياهخیرات  هکنیا  رگید  دناهدید ! یمن 
اب هک  تسا  یعیبـط  زین  دـشاب و  تموکح  تساوخ  قفاوم  هک  اـجنآ  رگم  تسا ، اـهوگتفگ  زا  يرایـسب  نتـشونان  يارب  یبـجوم  دوخ  نیا  و 
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شرازگ سواط  نب  دیس  يهتشون  فوهل  رد  ددرگ . شومارف  هدوب  هتـشابنا  نایوار  يهظفاح  رد  هک  اههثداح  يرایـسب  زارد  نایلاس  تشذگ 
[171  ] موثلکما سپس  يرغص  همطاف  سپ  ع )  ) بنیز تسخن  دندمآرد  هفوک  هب  ناریسا  نوچ  دسیون : نینچ  يو  دوشیم ، هدید  يرتلصفم 

یلع هاگنآ  دندرک  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  اهنز  دنداد و  رس  هلان  هیرگ و  نارضاح  هک  نانچ  دندرک ، داریا  رهش  مدرم  شنزرس  رد  ياهبطخ 
هکنآ دسانـشیم . دسانـشیم ، ارم  هکنآ  مدرم ! دومرف : نینچ  دـندش  شوماخ  نوچ  دـنوش و  شوماخ  هک  درک  هراـشا  مدرم  هب  نیـسحلا  نب 

دنتـسکش و مهرد  ار  شتمرح  هک  منآ  رـسپ  نم  مبلاط . یبا  نب  یلع  دنزرف  نیـسح  دنزرف  یلع  نم  مناسانـشیم . وا  هب  ار  دوخ  دسانـشیمن 
یسک هب  هن  هک  یلاح  رد  دندیرب ، رس  شتارف  رهن  رانک  رد  هک  منآ  رسپ  نم  دندرک . ریسا  ار  وا  ناسک  دندرب ... تراغ  هب  ار  وا  لام  تمعن و 

هب امـش  مدرم  تسا . گرزب  يرخف  ارم  نیا  دـندیرب و  رـس  افق  زا  ار  وا  هک  منآ  رـسپ  نم  دوب . هدرب  راک  هب  يرکم  یـسک  اـب  هن  هدرک و  متس 
دب هچ  و  يراک ! تشز  هچ  دـیتساخنرب ؟ وا  راکیپ  هب  و  دـیدادن ؟ شبیرف  و  دـیتسبن ؟ نامیپ  و  دـیدرکن ؟ تعیب  وا  اب  و  دـیتشونن ؟ همان  مردـپ 
هچ هب  دیتسین  نم  تما  زا  امـش  دیتسکـش ! مهرد  ارم  تمرح  و  دیتشک ! ارم  نادنزرف  دـیوگب : امـش  هب  ادـخ  لوسر  رگا  يرادرک . هشیدـنا و 

نیـسحلا نب  یلع  دـینادیمن . دـیدش و  هابت  دـنتفگ  ار  رگیدـکی  مدرم  تساخرب . گناب  وس  ره  زا  ناـهگان  تسیرگن ؟ دـیهاوخ  ودـب  ییور 
دیاب ام  تریـس  دریگ . شوگ  رد  میوگیم  هچنآ  لوسر  ادـخ و  رطاخ  هب  هحفـص 57 ]  ] دریذپب و ارم  دنپ  هک  ار  یـسک  دزرمایب  ادخ  تفگ :

وت زا  میراد ! اـفو  وت  هب  و  رادربناـمرف ، اونـش ، اـم  ربـمغیپ ! رـسپ  دـنتفگ : همه  تسا . تریـس  نیرتوکین  هک  دـشاب  ادـخ  لوسر  تریـس  نوـچ 
! میرازیب وت  رب  ناراکمتـس  زا  میریگیم و  ار  دـیزی  میربیم ! رـسب  یتشآ  رد  یهاوخ  هکنآ  اب  مینکیم و  راکیپ  یئوگ  هک  ره  اـب  میربیمن و 

مناردـپ اب  هک  دـینک  يراک  مه  نم  اب  دـیهاوخیم  زآ . توهـش و  ناریـسا  يا  زاـب . لـغد  ناراـکبیرف  يا  تاـهیه . تفگ : نیـسحلا  نب  یلع 
ریگولگ و اهمغ  نیا  یخلت  نازوس . مناردارب  ردپ و  گرم  غاد  زا  هنیـس  تسا و  ناشف  نوخ  دـیاهدز  هک  یمخز  زونه  ادـخ . هب  هن  دـیدرک ؟

دقل هخیشف  نیسحلا  لتق  یف  ورغال  و  دورس : ار  اهتیب  نیا  و  ام . رب  هن  دیـشاب و  ام  اب  هن  مهاوخیم  امـش  زا  تسا . ریذپان  نیکـست  نم  هودنا 
هءادف یحو  ررهنلا  طشل  لیتق  [. 173  ] امظعا ناک  هلتق  نم  هبانبـصا  يذلاف  ۀـفوک  لهأ  ای  اوحرفت  الف  [. 172  ] امرکأ نیـسح و  نم  اریخ  ناک 

هفوک و هب  ناوراک  ندـمآ  رد  هک  تسا  هدادیمن  تصخر  ناکم  ناـمز و  عضو  میتشون  هکناـنچ  یلو  [. 174  ] امنهج ران  هادرا  يذـلا  ءازج 
هک یمدرمان  نانآ ، زا  نایفوک  میب  تموکح و  نارومأم  یمحریب  يریگتخس و  زین  دوش ، هدناوخ  اههبطخ  نیا  رهش  مکاح  خاک  هب  ندیـسر 
رد وا  هبطخ  رد  هک  تسا  ییاههلمج  دـننامه  تسا  هتـشون  فوهل  بحاص  هچنآ  دزاسیم . راوشد  ار  شرازگ  نینچ  نتفریذـپ  دوب  نانآ  رد 

مدرم ماما و  نیب  رگا  لاح  رهب  دنـشاب . هتخیمآرد  مه  اب  ار  اههثداح  نایوار  نامز  تشذگ  اب  هک  تسین  رود  دوشیم ، هدـید  قشمد  دجـسم 
هدوب هفوک  مکاح  خاک  هب  نانآ  ندمآرد  رهش و  هب  ناریسا  ندمآ  هلصاف  رد  هاتوک و  ینانخـس  هدعاق ي  و  دشاب ، هداد  خر  یئوگتفگ  هفوک 
مدرم اـب  هک  هحفـص 58 ]  ] دـندادیمن يدازآ  هزادـنا  نآ  ناریـسا  رگید  وا و  هب  دـندوب  ناوراک  هارمه  هک  دعـس  رـسپ  نارومأـم  اریز  تسا ،
رتخد ات  دشاب  هدرک  مهارف  یلاجم  هتخاسیم  دنک  ار  ناریسا  ندرب  هار  هک  مدرم  یهوبنا  تسا  نکمم  و  دنـشاب . هتـشاد  ینالوط  ياهوگتفگ 

میاهتـشون و رهـش  نیا  ریذـپگنر  مدرم  هیحور  لیلحت  رد  اـهراب  هکناـنچ  يراـب  دـشاب . هتفگ  هفوک  مدرم  هب  ار  دوخ  نانخـس  نینمؤملاریما 
اب دنوشیم . مارآ  دوز  دنیآیم و  شورخ  هب  دوز  هک  دنتـسه  یمدرم  نانآ  و  دنقفتم ، نآ  رب  همه  زین  میدق  ناسانـشهعماج  ناسیون و  خیرات 
اب دندرک و  لابقتسا  یلع  نب  نیسح  يهدنیامن  زا  روش  نانچ  اب  نانآ  دنتفایم . تقر  هب  یتلاح  ندید  اب  دنوریم و  مشخ  رد  ینخـس  ندینش 

دعـس و رـسپ  ات  دنتـسشن  هدوسآ  دنتـسب و  دوخ  يور  هب  ار  اههناخ  رد  یتیمحیب  نانچ  اب  دـنداد و  دایز  رـسپ  تسد  هب  ار  وا  يدرمان  ناـنچ 
. دندروآرد اهرهش  هب  يریسا  هب  ار  يو  نادنزرف  نز و  نونکا  دنتشک و  ار  وا  نارای  نیسح و  وا  نایهاپس 

نانآ زا  ماما  خیبوت  مایق و  يارب  اهنآ  یگدامآ  راهظا  نایفوک و  ندش  نامیشپ 

رتالاب یگلاس و  یس  رد  هک  ینانز  دوب . هتشذگن  نینمؤملاریما  تداهش  زا  لاس  تسیب  زا  شیب  زونه  تخانشیم . ار  ع )  ) یلع نارتخد  هفوک 
يروآداـی هک  تسا  یعیبـط  دـندوب . هدـید  دوـخ  مشچ  اـب  ودـب  تبـسن  ار  ردـپ  تبحم  ناناملـسم و  يهدـید  رد  ار  بـنیز  تمـشح  دـندوب 
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، دنتـسه نانآ  يور  شیپ  ریـسا  تروص  هب  نونکا  هک  یلع  ربمغیپ و  نادناخ  اب  دایز  رـسپ  ياه  يراتفردـب  روصت  زین  هتـشذگ و  ياههثداح 
زا تفگ و  ار  دوخ  هاتوک  نانخس  داجس  دیس  نوچ  هک : دشاب  تسرد  ناسیون  لتقم  يهتشون  تسین  دیعب  چیه  دشاب و  هتخاس  رثأتم  ار  مدرم 

نامه زا  دنچ  ینت  هک  تسین  رود  و  تساخرب . مدرم  زا  هیرگ  گناب  درک  هوکش  دندرک  وا  ناسک  اهومع و  ردپ و  هب  هفوک  مدرم  هک  یمتس 
هک نیـسحلا  نب  یلع  و  میگنجیم ! ییوگب  سک  ره  اـب  مینکیم و  یئوگب  هچ  ره  میاوت . ناـمرف  رد  اـم  دنـشاب - : هتفگ  ریذـپ  گـنر  مدرم 

نانآ رب  یبیهن  اهنت  دنتسه ، ناوراک  هارمه  هک  نازابرس  نیمه  رگا  هک  دنادیم  نیقی  هب  هدید و  مشچ  هب  ار  مدرم  نیا  يدرمان  یئوگغورد و 
دیاهدز ام  رب  هک  یمخز  زونه  راکم . مدرم  يا  تاهیه  دشاب : هتفگ  دـیزخ  دـنهاوخ  شیوخ  ياههناخ  هب  تخیرگ و  دـنهاوخ  یگمه  دـننز 

زا تشون و  ماش  هب  ياهمان  تشاد و  هاگن  نادنز  رد  ار  ناریـسا  دایز  رـسپ  يراب  ام . رب  هن  دیـشاب  ام  اب  هن  مهاوخیم  امـش  زا  نم  هدماین . دـنب 
رد هچنآ  زا  ار  وا  داتسرف و  هحفص 59 ]  ] هنیدم مکاح  صاع  نب  دیعـس  رمع و  هب  مه  ياهمان  دنک . هچ  نانآ  اب  هک  تساوخ  يروتـسد  دیزی 
رب لغ  ار  نیسحلا  نب  یلع  هللادیبع  دتسرفب . ماش  هب  ار  ناگتشک  ياهرس  ناریـسا و  داد ، خساپ  هللادیبع  نب  دیزی  تخاس . هاگآ  تفر ، البرک 

هحفص 61] [. ] 175 . ] درک قشمد  هناور  هبلعث  نب  رفحم  هارمه  ناریسا  اب  داهن و  ندرگ 

ماش هب  هفوک  زا  ناوراک  ریسم 

هراشا

هب هکم  زا  ار  ناوراک  ریـس  طخ  میدـق ، ناسیون  خـیرات  هک  یلاح  رد  [. 176  ] ریـسأ دالبلا  یف  یناری  دـیزی  نکی  مل  یندـلت و  مل  یما  تیلایف 
رد قشمد  هب  نانآ  نتفر  یگنوگچ  زا  دناهدرک ، طبض  هداد  خر  نانآ  يارب  هار  نایم  هک  ار  ییاههثداح  رتشیب  و  هتشون ، لزنم  هب  لزنم  البرک 

هراـب نیا  رد  هک  تسا  فنخموبا  لـتقم  اـهنت  هدرک ، وجتـسج  هدنـسیون  هک  اـجنآ  اـت  تسین . تسد  رد  قیقد  یعـالطا  لوا  تسد  ياهدـنس 
هدش هتفرگ  ذخأم  نیا  زا  دناهتـشون ، رخأتم  ناسیون  هریـس  خـسان و  رد  رهپـس  ةداهـشلا و  رارـسا  رد  يدـنب  رد  هچنآ  ایوگ  و  دراد . یلیـصفت 

هخـسن تسین  مولعم  هدیدرگ و  شیازفا  شهاک و  شوختـسد  اهراب  هدـنام  یقاب  فنخموبا  لتقم  زا  هک  ياهخـسن  تفگ ، دـیاب  نکیل  تسا .
[177  ] ۀـصاصح یقرـش  هار  زا  ار  ناوراک  ذـخأم  نیا  قباطم  يراب  تسا . نخـس  ياـج  زین  نآ  فلؤم  يهراـبرد  تسا . هدوب  ناـسچ  یلـصا 

نیبیصن [ 183  ] راجنس [ 182  ] رفعأ لت  [ 181  ] هنیهج [ 180  ] لیحک [ 179  ] ابل ءانیمرا  هلخن ، يداو  اتیلص ، هورع ، رید  یمعا ، [ 178  ] تیرکت
[190  ] ةامح روبیس ، [ 189  ] باطرفک [ 188  ] رزیش [ 187  ] نامعنلا ةرعم  [ 186  ] نیرسنف تاوعد ، [ 185  ] دروـلا نیع  هحفص 62 ] [. ] 184]

تبیـصم رب  ناربخیب ، ادخ  زا  نآ  يریگتخـس  ینابهگن و  اب  زارد ، هار  نآ  رد  دناهدرب . قشمد  هب  [ 193  ] نارح [ 192  ] کبلعب [ 191  ] صمح
. دیاهدناوخ هدینش و  اهراب  هک  تسا  یناتساد  هتشذگ ؟ هچ  ناگدید 

مراهچ ماما  هب  بوسنم  ياهرعش  ناسیون و  لتقم  ضعب  هتفگ ي  دقن 

امف جولعلا  داس  دـناهداد . تبـسن  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  هب  هار  نایم  ياهلزنم  رد  ارنآ  ءاشنا  هک  دوشیم  هدـید  تیب  دـنچ  اـهلتقم  رد 
لآ [. 195  ] بجع هلثم  ام  يذـلا  بیجعلا  نم  هب  نامزلا  یتأـی  اـمل  لاـجرلل  اـی  [. 194  ] بنذلا ۀمالا  سأر  مدـقی  راص  برعلا و  اذـب  یـضرت 

ار اهتیب  نیا  [ 197  ] دنتـشاد بهار  رید  راـنک  رد  هک  یلزنم  رد  و  [. 196  ] بخن مهتحت  يرـسی  ناورم  لآ  ۀـیراع و  باتقالا  یلع  لوسرلا 
هفورص و انبذاجتاذ  مک  یلا  يرعـش  تیلف  [. 198  ] هبئاصم ینفت  مارکلا و ال  نع  هبئاجع  ینفت  امف  ناـمزلا  يوه  هحفص 63 ] : ] تسا هدورس 

هلاق املک  وأ  مهنیب  مورلا  يراسا  نم  انناک  [. 200  ] هبراغ هنع  یمحی  سیعلا  قئاس  ۀیراع و  باتقألا  یلع  انوریـسی  [. 199  ] هبذاجن مک ال  یلا 
نتفریذپ رد  ار  ام  نآ  یناعم  راعـشا و  کبـس  اما  [. 202  ] هبهاذم تقأض  دـق  ءوسلا  ۀـما  ای  مکلیو  هللا  لوسرب  مترفک  [. 201  ] هبذاک راتخملا 

و ع )  ) لوسر نادـناخ  رادتـسود  نارعاش  زا  یکی  تسین  دـیعب  دزاسیم . دـیدرت  راـچد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماـما  هب  اـهتیب  نیا  باـستنا 
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یموق هرخافم  يهیاپ  رب  رعش  هک  تسا  ینشور  هنیرق  تسخن  هعطق  رد  برعلا » هب  یضرت  امف   » هلمج دشاب . هدورس  ارنآ  نایفسوبا  لآ  نمشد 
هار لوط  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  دناهتـشون  هکنانچ  داعبتـسا ، نیا  زا  هتـشذگ  ینید ، يونعم و  تازاـیتما  ساـسا  رب  هن  تسا  يداژن  و 

هحفص 65] [. ] 203 . ] تسا هتفگن  نخس  یسک  اب  ماش  هب  هفوک 

ناریسا هرابرد ي  نانآ  رادنپ  ماش و  مدرم  هیحور ي  زا  یلیلحت 

رسپ هیواعم  دیلو و  رسپ  دلاخ  نوچ  ینایاورنامرف  دمآرد ، ناناملـسم  فرـصت  هب  هک  زور  نآ  زا  ماش  [. 204  ] هیدی یلع  ملاظلا  ضعی  موی  و 
زا دنچ  ینت  دنتـسنادیم . ار  وا  باحـصا  شور و  هن  دـندوب و  هتفایرد  ار  ربمغیپ  تبحـص  هن  نیمزرـس  نیا  مدرم  دـید . دوخ  هب  ار  نایفـسوبا 
رد دنتشادن . يذوفن  هماع  رد  رگیدکی و  زا  هدنکارپ  دندوب  ینامدرم  دنتسج ، تنوکس  دنتفر و  نیمزرس  نادب  هک  مه  ادخ  لوسر  يهباحص 
رب مور  ناروتارپما  میژر  لاس  اهدص  نوچ  و  دنتشادنپیم ، یناملسم  تنس  ار  وا  ناینوماریپ  نایفسوبا و  رسپ  هیواعم  رادرک  ماش  مدرم  هجیتن 

هحــص ناـنآ  ياـهراک  رب  دـندیدیم ، نیــشیپ  ياـهتموکح  زا  رتهنـالداع  ار  مالــسا  يهرود  ياـهتموکح  تریــس  و  دوـب ، مکاـح  ناـنآ 
رگنایامن یخیرات ، تیعقاو  اب  ات  تسا  رتدـننامه  زنط  اـب  دـنچ  ره  هک  تسا  هدروآ  دوخ  باـتک  رد  ار  یناتـساد  همعنلا  سرغ  دـندراذگیم .

ياهتلایا زا  یکی  ربخیب  عامتجا  زا  ياهشوگ  يهدـنهد  ناشن  هکنیا  رطاخ  هب  ار  ناتـساد  نیا  تسا . راـگزور  نآ  رد  ماـش  مدرم  تواـضق 
نایاناد نادنمرخ و  زا  نانیا  هک  داتـسرف  حافـس  دزن  ار  ماش  خیاشم  زا  یهورگ  یلع  نب  هللادبع  مروآیم : تسا  رـصع  نآ  رد  یمالـسا  مهم 

هکنآ ات  درب  ثاریم  وا  زا  هک  تسا  هتـشاد  يدنواشیوخ  هیماینب  زج  هللا  لوسر  میتسنادیمن  ام  دنروخیم ، دـنگوس  همه  دنانیمزرـس و  نیا 
رد يدرم  قشمد ، هب  ناریـسا  ندـمآرد  ماگنه  هب  میناوخب : اهلتقم  رد  هک  هک  تسین  هحفص 66 ]  ] تفگش نیاربانب  [ 205  ] دیدش ریما  امش 

درک و هدوسآ  ناترش  زا  ار  نامدرم  تخاس و  دوبان  تشک و  ار  امـش  هک  ار  یئادخ  ساپـس  تفگ - : داتـسیا و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  يور 
وا زا  سپـس  تخیر . نورب  تشاد  لد  رد  هچنآ  یماش  درم  ات  دنام  شوماخ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دینادرگ . زوریپ  امـش  رب  ار  نینمؤملاریما 

نیا و  يرآ - ! [. - 206 « ] یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجأ  هیلع  مکلئـسا  لق ال  « ؟ ياهدناوخ ار  هیآ  نیا  يرآ - ! ياهدناوخ - ؟ نآرق  دیـسرپ - :
[. 208 « ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  ار : هیآ  نیا  و  يرآ - ! [. - 207 « ] هقح یبرقلاذ  تآ  و  : » ار هیآ 

يهرابرد هچنآ  تسناد  خیـش  شیالآ . زا  هزیکاپ  تیب  لها  میئام  یبرقلا ، يوذ  میئام ، هدـش . لزان  اـم  قح  رد  اـههیآ  نیا  خیـش  يا  يرآ ! - 
زا نم  ایادخ  تفگ - : هدش و  نامیـشپ  دوب  هتفگ  هچنآ  زا  دـناربمغیپ و  نادـنزرف  دنتـسین  یجراخ  نانآ  تسین . تسرد  هدینـش  ناریـسا  نیا 
نب ۀحلط  دنزرف  میهاربا  دناهتشون : [. 209  ] مرازیب دمحم  لآ  دمحم و  نانمشد  زا  نم  منکیم . هبوت  وت  هب  متشاد  لد  رد  نانیا  زا  هک  یـضعب 
نب یلع  دیسرپ - : وا  زا  دید  ار  نیـسحلا  نب  یلع  نوچ  هحفص 67 ] . ] تفر ناوراک  زابشیپ  هب  دربیم ، رـسب  ماش  رد  ماگنه  نیا  هک  هللادیبع 

رد ریبز  هحلط و  مالـسلاهیلع و  یلع  نایهاپـس  نیب  هک  تسا  لـمج  دربن  هب  یتراـشا  نخـس  نیا  رد  تسا ؟ زوریپ  یـسک  هچ  ـالاح  نیـسحلا !
، تسا زوریپ  یـسک  هچ  ینادب  یهاوخیم  رگا  داد - : خساپ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دش . هتـشک  دربن  نآ  رد  میهاربا  ردـپ  هحلط و  تفرگ و 

یسک نیتسخن و  نارجاهم  زا  یکی  مالسا و  رد  ناقباس  زا  یکی  میهاربا  نیا  ردپ  هحلط  دینادیم  ایآ  [. 210  ] وگب هماقا  ناذا و  زامن ، ماگنه 
ات تشادرب  ار  ربمغیپ  دوب  یمخز  دوخ  هکنآ  اـب  دـحا  گـنج  رد  هک  تسا  یـسک  هحلط  تسا .؟ هدوب  هرـشبم  يهرـشع  زا  دـنیوگ  هک  تسا 
هب شرـسپ  دیـشک و  ریـشمش  دوب  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یماما  يور  هب  ربمغیپ  تلحر  زا  نرق  عبر  زا  سپ  اما  تسا . هدنز  وا  دـننادب  نایهاپس 

رجاهم و ناگداز  گرزب  یـضعب  هکنیا  نآ  و  دوشیم ، نشور  هتکن  کی  هحلط  رـسپ  هتفگ  زا  دیوگیم ! نینچ  ینخـس  یلع  يهداز  دـنزرف 
یگتـشذگ دوخ  زا  ربمغیپ ، نامز  ياهگنج  رد  نانآ  ناردپ  رگا  و  دـندوب ، هتخانـشن  دـیاب  هک  نانچ  ار  یناملـسم  هاگچیه  شیرق  فارـشا 

ادـخ يارب  یتسارب  نانآ  رگا  و  دـش . هدوشگ  نانآ  يور  هب  ماقم  لام و  هب  ندیـسر  يارب  ياهزاـت  رد  هک  دوب  نآ  يارب  دـیاش  دـنداد ، ناـشن 
البرک و هثداح  هکم و  حتف  ای  لمج و  دربن  تسا  نکمم  هنوگچ  هنرگ  و  دندیـسرن ، نامیا  زا  هجرد  نادب  نانآ ، نادـنزرف  يراب  دندیـشوک ،

تـسین هیما  يهریت  زا  هکنآ  اب  هداز  رجاهم  نیا  هنوگچ  و  تشاذـگ . هیماینب  مشاهینب و  يزوریپ  باسح  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهش 
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یلع دناهتشگ و  زوریپ  دش ، هتشک  نانآ  اب  دربن  رد  وا  ردپ  هک  نایمشاه  رب  نایوما  فطلا  موی  دربن  رد  ردب ، دربن  سکعرب  هک  تسا  نامداش 
ای مشاه  تسایر  رس  رب  هن  تسادخ  یگناگی  هب  رارقا  یناملسم و  ناذا  ریبکت و  گناب  رس  رب  لادج  هک  دهدیم  ار  وا  خساپ  ع )  ) نیسحلا نب 

هحفص 69] . ] هیما

دیزی خاک  رد  مالسلامهیلع  ربمغیپ  نادناخ 

ناریسا یضعب  ماما و  اب  دیزی  يوگتفگ 

نب یلع  تسا  هتـشون  یبهذ  دـندروآرد ، هیواعم  رـسپ  خاک  هب  ار  ناریـسا  [. 211  ] مهـسفنأل ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذـلا  نبـسحی  و ال 
هدزاود ام  هک  تسا  هتشون  [ 213  ] نیسح نب  دمحم  زا  دوخ  دانـسا  هب  ردبع  نبا  و  [ 212  ] دندرب دیزی  سلجم  هب  ندرگ  رب  لغ  ار  نیـسحلا 
نیصح رعش  هب  دندراذگ  دیزی  شیپ  ار  ءادهشلادیس  رس  نوچ  دوب  نیسحلا  نب  یلع  ام  رتگرزب  و  هتسب ، ندرگ  هب  ناماهتـسد  میدوب  كدوک 

دوب ناریسا  نایم  هک  نیـسحلا  نب  یلع  [. 214  ] املظأ قعأ و  اوناک  مه  انیلع و  ةزعأ  لاـجر  نم  اـماه  نقلفی  تسج : لـیثمت  يرم  ماـمح  نب 
کلذ نا  اهأربن  نأ  لبق  نم  باتک  یف  الا  مکسفنأ  یف  ضرألا و ال  یف  ۀبیصم  نم  باصأ  ام   » تسا رتراوازس  رعش  زا  نآرق  وت  يارب  تفگ :
شیر اب  دش و  مشخ  رد  دـیزی  [. 215 « ] روخف لاتخم  لک  بحی  هللاو ال  مکاتا  امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسأـت  ـالیکل  ریـسی . هللا  یلع 

امبف ۀبیصم  نم  مکباصأ  ام  و  تسا : هتفگ  ادخ  تسوت . ردپ  وت و  راوازس  ادخ ، باتک  زا  هیآ  نیا  زج  تفگ  سپـس  تخادرپ ، يزاب  هب  دوخ 
. هک تفگ  هنابدایب  یلثم  سلجم  ناسولپاچ  زا  یکی  منک ؟ هچ  نانیا  اـب  ماـش  مدرم  [ 216  ] ریثک نع  اوفعی  مکیدـیأ و  هحفص 70 ]  ] تبسک
هک نک  نانچ  تفگ : ریـشب  نب  نامعن  اما  تشاذگ ، اجب  دیابن  یتشک  هک  ار  یناسک  نادنزرف  هکنیا ، لثم  زا  دوصقم  تسین ، اور  نآ  نتـشون 

تردپ یلع ! تفگ - : نیسحلا  نب  یلع  هب  دیزی  دسیون : يو  تسا . هتشون  رگید  ياهنوگ  هب  ار  ناتـساد  يربط  [. 217 ! ] درکیم ادخ  لوسر 
نب یلع  [ 218  ] يدید هک  درک  نآ  ودب  ادخ  تساخرب  زیتس  هب  نم  اب  تردق  رـس  رب  تفرگ و  هدیدن  ارم  قح  دیرب و  ار  يدنواشیوخ  دـنویپ 
یلع کلذ  نا  اهأربن  نأ  لبق  نم  باتک  یف  الا  مکسفنأ  یف  ضرألا و ال  یف  ۀبیـصم  نم  باصأ  ام  دناوخ : ار  هیآ  نیا  وا  خساپ  رد  نیـسحلا 
امبف ۀبیصم  نم  مکباصأ  ام  و  دناوخرب : دیزی  دیوگب و  هچ  تسنادن  دلاخ  وگب ! ار  وا  خساپ  تفگ  ار  دلاخ  دوخ  رـسپ  دیزی  [. 219  ] ریسی هللا 

نأ اوعمطت  ال  تفگ : داتـسیا  دیزی  ربارب  نوچ  تفر و  شیپ  نیـسحلا  نب  یلع  دسیون : یمزراوخ  [. 220  ] ریثک نع  اوفعب  مکیدیأ و  تبـسک 
تفگ دیزی  [. 222  ] انوبحت مل  نا  مکنمولن  ـال  مکبحن و  ـال  اـنا  ملعی  هللااـف  [. 221  ] اـنوذؤت مکنع و  يذـالا  فـکن  نأ  مکمرکن و  اـنونیهت و 

تردپ یلع ! تفگ  سپس  تخیر . ار  ناشنوخ  تشک و  ار  نانآ  هک  ار  ادخ  ساپس  دنشاب . ریما  دنتساوخ  وت  دج  ردپ و  نکیل  یتفگ  تسار 
هک درک  هحفـص 71 ]  ] نانچ ودب  ادخ  تساخرب . عازن  هب  نم  اب  نم  تنطلـس  رد  تفرگ و  هدـیدان  ارم  قح  درکن و  تیاعر  ار  يدـنواشیوخ 

تفگ دوخ  رـسپ  دلاخ  هب  دیزی  باتک ... یف  الا  مکـسفنأ  یف  ضرالا و ال  یف  ۀبیـصم  نم  باصأ  ام  دـناوخ : ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  يدـید .
نب یلع  ریثک . نع  اوفعب  مکیدیأ و  تبـسک  امف  ۀبیـصم  نم  مکباصأ  ام  دناوخرب : دوخ  دـیزی  دـیوگ  هچ  تسنادـن  دـلاخ  هدـب ! ار  وا  خـساپ 
زور تسا . هدوب  نم  ناکاین  ردپ و  نآ  زا  تموکح  يربمغیپ و  ییایب  ایند  هب  وت  هکنآ  زا  شیپ  ارخص ، دنه و  هیواعم و  رـسپ  تفگ  نیـسحلا 
اذام دناوخ : سپـس  دنتـشاد  تسد  رد  ار  نارفاک  مچرپ  وت  دج  وت و  ردپ  دوب و  نم  ردپ  تسد  رد  ادخ  لوسر  مچرپ  بازحا  دحا و  ردـب و 

[. 224  ] مدباوجرـض مهنم  يراسا و  مهنم  يدـقتفم  دـعب  یلهأب  یترتعب و  [. 223  ] ممـالا رخآ  متنأ  متلعف و  اذاـم  مکل  یبنلا  لاـق  ذا  نولوقت 
یتخیرگیم و اههوک  هب  ياهدروآ  هچ  نم  نادناخ  اههدازومع و  ردارب و  ردـپ و  رـس  رب  ياهدرک و  هچ  یتسنادیم  رگا  دـیزی  تفگ  سپس 

امـش رهـش  رد  رب  تسادخ  لوسر  تعیدو  هک  همطاف  یلع و  دـنزرف  نیـسح  مردـپ  رـس  یتشادیمرب . دایرف  گناب و  یتفخیم و  اهگیر  رب 
! تشاد یهاوخن  ینامیشپ  يراوخ و  زج  وت  دنیآ  مهارف  نامدرم  هک  تمایق  زور  دشاب ؟ نازیوآ 
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نب یلع  ماـما  هچ  تسین  تسرد  تسا  [ 225  ] هدش هدـید  زین  مثعا  نبا  خـیرات  رد  هتـشون و  سلجم  نانچ  زا  یمزراوخ  هک  یـشرازگ  نکیل 
رد هعقاو  نیا  زا  سپ  اهلاس  هک  بهلیبا  نب  ۀبتع  نب  سابع  نب  لضف  رعـش  مه  نآ  دیوج ، لثمت  رعـش  هب  هک  دوبن  یتیعقوم  رد  ع )  ) نیـسحلا

تیب ود  نآ  دزیخرب . هرخافم  هب  دیزی  اب  هک  دیدیمن  دوخ  نأش  رد  تسا و  هدش  هدورس  نایمـشاه  شهوکن  نایوما و  کلملادبع و  شیاتس 
. تسا هدـش  هتفرگ  دـیزی  سلجم  رد  بنیز  يهبطخ  زا  نانخـس ، رخآ  تمـسق  دـناهداد و  تبـسن  دـنچ  ینت  هب  و  ع )  ) بنیز هـب  زین  ار  رگید 
هن تفگ - : دـیزی  يریـسا ؟ ربمغیپ و  نارتخد  دـیزی  تفگ - : دوب  رتگرزب  هنیکـس  زا  هک  نیـسح  رتخد  همطاف  دـسیون : ریثانبا  هحفص 72 ] ]

مهاوخ امش  هب  دناهتفرگ  امش  زا  هچنآ  زا  رتشیب  دنتشاذگن - . ام  يارب  مه  ياهراوشوگ  يهقلح  . - متـشادن شوخ  ار  راک  نیا  نم  هدازردارب 
یقح نینچ  وت  یتفگ  غورد  تفگ - : نیـسحلا  نب  یلع  دنلالح . ام  رب  نانز  نیا  تفگ  تساخرب و  یماش  يدرم  دسیون : يریبز  [. 226  ] داد
يراد تسود  رگا  تـفگ  ار  نیـسحلا  نـب  یلع  سپـس  تخادـنا ، شیپ  رد  رـس  یتـخل  دـیزی  يورب . نوریب  اـم  تـلم  زا  هـکنیا  رگم  يرادـن 

زا سپ  دـیوگ : هک  دـنامیم  تقیقح  هب  رتکیدزن  ریثا  نبا  يهتـشون  اما  [. 227 . ] متـسرفیم هنیدـم  هب  ارت  هن  رگا  ینامب و  اـم  دزن  یناوتیم 
: - تفگ بنیز  تخیوآ و  بنیز  يهماج  هب  همطاـف  شخب ! نم  هب  ار  رتخد  نیا  تفگ : دـیزی  هب  تساـخرب و  یماـش  يدرم  همطاـف  ناـنخس 
ادخ هب  یئوگیم  غورد  تفگ : دش و  مشخ  رد  دیزی  دـیزی . هن  يراد  یقح  نینچ  وت  هن  يدروآ ! نابز  رب  ینخـس  هیام  راوخ  یتفگ و  غورد 

يرگید نید  يورب و  نوریب  اـم  تلم  زا  هکنآ  رگم  تسا ، هدادـن  وت  هب  یقح  نینچ  ادـخ  زگره  منکیم - . مهاوخب  رگا  مراد و  ار  قح  نیا 
نم دـج  ردـپ و  نید  ادـخ و  نید  هب  تدـج  ردـپ و  وت  ! - دـنتفر نوریب  نید  زا  تردارب  ردـپ و  یئوـگیم ؟ نخـس  نینچ  نم  اـب  يریگب - !
مرش دیزی  ماجنارس  و  يزانیم ! یهاشداپ  تردق  هب  یهدیم و  مانشد  متـس  هب  يریما و  وت  ییوگیم ! غورد  ادخ  نمـشد  دیدش - ! تیاده 

دننامه دناهداد  تبـسن  دایز  رـسپ  دیزی و  هب  هک  ار  ینانخـس  یـضعب  وسکی  زا  دـینیبیم  هکنانچ  هحفص 73 ] [. ] 228  ] دـش شوماخ  درک و 
ناسکی راظتنا  دیابن  هتبلا  و  تسین ، ناسکی  اهترابع  رد  هداد  خر  دیزی  سلجم  رد  هچنآ  زا  ناسیون  خیرات  شرازگ  رگید  يوس  زا  و  تسا .

نانآ ریبعت  نارگید  هب  نتفگزاب  ماـگنه  دناهدینـش ، نارـضاح  زا  دـنچ  ینت  هدـش و  هتفگ  سلجم  ناـنچ  رد  هک  ینانخـس  تشاد . ارنآ  ندوب 
ار هچنآ  هن  هتـسنادیم  نآ  رد  ار  دوخ  تحلـصم  هک  هتفگ  يرگید  هب  ار  يزیچ  دیما  ای  میب و  يور  زا  کی  ره  هک  اسب  هچ  و  هدوبن ، ناسکی 
اـههلحن و هب  شیوـخ  یگتـسباو  بساـنت  هب  سیوـن  شرازگ  ره  زارد  ناـیلاس  لوـط  رد  هتـشذگ  نیا  زا  تسا . هدرک  وگزاـب  هداد  يور  هک 

. تسا هتسناد  اور  ار  یئاهلیدبت  رییغت و  هدیسر  ودب  ای  هدینش و  هچنآ  رد  اههدیقع 

قشمد دجسم  رد  ماما  هبطخ ي 

ناوراک دـیزی و  نایم  قشمد  خاـک  رد  هک  ییاـهوگتفگ  هک  تسا  نیا  دـشاب ، عقاو  هب  کـیدزن  یـسدح  دـیاش  دز و  سدـح  ناوتیم  هچنآ 
يارب هللادیبع  اریز  تسا . هتشگ  لدب  در و  نانآ  وا و  نایم  دایز و  رسپ  خاک  رد  هک  تسا  هدوب  ینانخس  زا  رتمیالم  هدمآ ، نایم  رد  ناریسا و 

. تشادـن یمیب  یـسک  زا  دـیزی  هک  یلاـح  درکیمن ، دوخ  سلجم  نارـضاح  ناریـسا و  زا  ياهظحـالم  چـیه  یتمدـخ  شوخ  یئاـمندوخ و 
ندینش املسم  و  [ 229 . ] تشاد مالعا  تشز  ریبعت  نادب  ار  ناریـسا  ندمآرد  دیـسر و  يو  خاک  لخدـم  هب  هبلعث  نب  رفحم  نوچ  دناهتـشون ،

: تفگ دنادرگرب و  ار  وا  نخس  تسا ، هدرک  گرزب  یهابتشا  هک  تسناد  دیزی  تخاس ، رفنتم  مه  دیاش  دونشخان و  ار  نارضاح  ترابع  نآ 
فیفخت ار  نارضاح  يدونشخان  تسا  هتساوخیم  نخس  نیا  اب  وا  هک  تسادیپ  [. 230 . ] تسا رتریرش  رتمیئل و  هدیئاز ، رفحم  ردام  هکنآ  - 

دهاوخیم ار  قشمد  بیطخ  دیزی  هک  تساهزور  نیمه  رد  و  دیوگب . نخس  يرتمک  تنوشخ  اب  ات  دشاب  هدیـشوک  هک  تسادیپ  زین  و  دهد .
ودب ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دهاوخیم  دیزی  هک  دنکیم  نانچ  بیطخ  درب . مان  یتشز  هب  ار  وا  ردپ  نیـسح و  دورب و  ربنم  هب  دیوگیم  ودب  و 
هدامآ خزود  رد  یئاج  دوخ  هحفـص 74 ]  ] يارب يدیرخ و  راگدیرفآ  مشخ  هب  ار  هدیرفآ  يدونـشخ  بیطخ ! يا  وت  رب  ياو  دنزیم : گناب 

ادخ يدونـشخ  بجوم  هک  دنچ  ینخـس  دوش و  ربنم  هب  دهاوخیم  دیزی  زا  هک  تسا  هدوب  يرگید  زور  ای  زور و  نیمه  رد  دیاش  و  يدرک .
! مدرم يا  دـیوگیم - : نینچ  دوشیم و  ربنم  رب  ماما  دـهدیم ... تصخر  ودـب  تسا ، هتـساوخیمن  هکنآ  اب  دـیزی  دـیوگب و  مدرم  هب  دـشاب 
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! میافص هورم و  رسپ  نم  میانم ! هکم و  رسپ  نم  مناسانشیم . ودب  ار  دوخ  دسانشیمن ، ارم  هک  یسک  و  دسانشیم ، دسانشیم  ارم  هک  یسک 
ةردس هب  هک  دیرپ  اجنآ  ات  ادخ  شرع  هب  تسا . نامسآ  وا  هاگنالوج  تسا و  ناهنپ  هن  وا  ردق )  ) هک منآ  رسپ  نم  میافطصم ! دمحم  رسپ  نم 
دجسم زا  دندناوخ و  زامن  شرس  تشپ  نامسآ  ناگتشرف  دیشک . یندأ ) وأ  نیسوق  باق   ) ماقم هب  تخر  تشذگ و  نآ  زا  و  دیسر . یهتنملا 

متس هب  ار  وا  هک  منآ  رسپ  نم  میاربک ! هجیدخ  رسپ  نم  و  میارهز ! همطاف  رسپ  نم  میاضترم ! یلع  رسپ  نم  دندرب . شیاصقا  دجسم  هب  مارح 
دندوبر ار  وا  يادر  همامع و  داتفا . البرک  كاخ  رب  وا  نت  داد و  ناج  هنشت  هک  منآ  رـسپ  نم  دندیرب . افق  زا  ار  شرـس  و  دندیـشک ، نوخ  رد 

رب ار  شرس  هک  منآ  رسپ  نم  دندوشگ . هدید  زا  بالیـس  اوه  رد  ناگدنرپ  نیمز و  رد  ناینج  دندوب . هیرگ  رد  نامـسآ  ناگتـشرف  هک  یلاح 
تلادـع و يراگتـسر ، دومزآ ، کین  ار  تیب  لها  ام  یلاـعت  يادـخ  مدرم ! دـندرب . يریـسا  هب  ماـش  هب  قارع  زا  ار  وا  ناـنز  دـندناشن و  هزین 

يرورـس نامدرم  رگید  رب  يرترب و  تلـصخ  شـش  هب  ار  ام  داد . ام  نانمـشد  هب  ار  تکاله  یهارمگ و  تیار  داهن و  ام  رد  ار  يراـگزیهرپ 
ناگتـشرف دش  دمآ  دومن . ام  تلزنم  یتسود و  هاگیاج  ار  نانمؤم  لد  و  دومرف . ینازرا  ام  هب  ار  شـشخب  يروالد و  شناد ، يرابدرب و  داد .

نب یلع  هللا ، الا  هلا  نأ ال  دهـشأ  تفگ : وگ  ناذا  هک  دوب  هتخادرپن  هبطخ  زا  زونه  و  تسام . يهناتـسآ  نآرق  هاگندمآ  دورف  ام و  يهناخ  رد 
هب ور  نیـسحلا  نب  یلع  هللا  لوسر  ادمحم  نأ  دهـشأ  تفگ  وگناذا  نوچ  و  مهدیم . یهاوگ  یهدیم  یهاوگ  هچنادـب  تفگ - : نیـسحلا 

مردپ ارچ  تسا ، نم  دج  یئوگ  رگا  ياهتفگ و  غورد  تسوت  دج  یئوگ  رگا  نم ؟ دج  ای  تسوت  دج  دمحم  دـیزی ! تفگ - : درک و  دـیزی 
رابکی هب  و  دشاب ؟ ادخ  لوسر  شدـج  ردـپ و  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  ایآ  مدرم ! دومرف : سپـس  یتفرگ ، ریـسا  ار  وا  نانز  و  یتشک ؟ ار 

ترذعم درک  تردپ  هچنآ  زا  و  دوش . ربنم  هب  تفگ  ار  وا  دیزی  دـسیون : یناهفـصا  جرفلاوبا  [. 231  ] تساخرب مدرم  هحفص 75 ]  ] زا نویش 
ودـب ار  دوـخ  دسانـشیمن  سک  ره  دسانـشیم و  دسانـشیم ، ارم  سک  ره  مدرم  تفگ - : تـفر و  ربـنم  رب  ع )  ) نیـسحلا نـب  یلع  هاوـخب !
غارچ رـسپ  نم  دـناوخیم . ادـخ  هب  ار  مدرم  ادـخ  نذا  هب  هک  منآ  رـسپ  نم  مریذـن . ریـشب  دـنزرف  نم  مانیـسح . نب  یلع  نـم  مناسانـشیم ،

خیراـت ار  هبطخ  نیا  [. 232 . ] مدروآیمن ار  نآ  دـننام  راـتفگ و  نیا  نخـس  ندـش  ینـالوط  يارب  هک  تسا  ینـالوط  هبطخ  نیا  و  مانشور .
ینانخس ماش  دجسم  رد  نیسحلا  نب  یلع  هکنیا  تسا  ملسم  هچنآ  یلو  دناهدرواین  دناهدوب  تموکح  هاگتسد  هب  يهتـسباو  اعبط  هک  ناسیون 
تسرد دناهدنکفا  اهنابز  رب  وا  نارازگراک  دیزی و  هچنآ  هک  تسا  هتفگ  اهنادب  هدناسانش و  مدرم  هب  ار  شیوخ  دج  ردپ و  دوخ و  هدومرف و 

هب و  قح ، يارب  وا  دزیگنارب ، هنتف  مالـسا  دالب  رد  و  دـنزب ، مهرب  ار  ناناملـسم  تیعمج  تسا  هتـساوخیمن  تسین و  یجراخ  وا  ردـپ  تسین .
. دناسرب دوخ  دج  رصع  تهازن  یگداس و  هب  دیادزب و  هدش  دیدپ  نآ  رد  هک  یئاهتعدب  زا  ار  نید  ات  تساخاپب  ناناملسم  توعد 

ناریسا ندنادرگزاب  عاضوا و  ندوب  میخو  هب  دیزی  ندش  هجوتم 

هداس و ار  ع )  ) نیسح ماما  مایق  نایقارع و  راک  تموکح ، زاغآ  زا  یگتخپان  یناوج و  زین  یهاوخدوخ و  يور  زا  دیزی  هک  تسا  نیا  یتسار 
تعیب نیـسح  زا  تساوخ  وا  زا  و  تشون ، هنیدـم  مکاح  هب  شیوخ  يرادـمامز  ياـهزور  نیتسخن  رد  هک  هماـن  نآ  تشادـنپیم . تیمهایب 
ربمغیپ نادناخ  نتـساوخ  رتهنادرخبان  نآ  زا  تسا . رادـنپ  نیا  يهناشن  دتـسرفب ، قشمد  هب  ار  وا  رـس  دـنز  زابرـس  تعیب  زا  يو  رگا  دریگب و 

زا سپ  اهنت  رتگرزب . ياـطخ  ماـش  هب  قارع  زا  ناـنآ  ندروآ  دوب و  یئاـطخ  دوخ  هفوک  هب  ناریـسا  ندرب  ماـش . هب  زیگنا  تقر  عضو  نادـب 
هحفـص 76] . ] تسین تسا ، هتـشادنپیم  هک  یگداس  نادـب  راـک  تسناد  هک  دوب  شارخلد  يهثداـح  نیا  شنکاو  زا  ییاهـشرازگ  ندیـسر 
، دندش هتـشک  قارع  رد  عیجف  عضو  نانچ  اب  هک  یناسک  دنتفایرد  نایماش  و  دـندرب . یپ  دـندرک  هچنآ  یتشز  هب  زین  نایقارع  كدـنا  كدـنا 

دنچ يریگهدرخ  زا  زین  شرازگ  ود  کی  دنکیم . تموکح  ناناملسم  رب  يو  مان  هب  دیزی  هک  دنتسه  یسک  نادناخ  نانآ  دندوبن . یـشروش 
هک دش  ببس  اهدمآ  شیپ  نیا  همه  تس . هدوبن ا  رثایب  وا  میب  ینارگن و  نتخاس  نوزفا  رد  هک  دناهتشون  يو  سلجم  رد  دیزی  رب  ناملـسمان 

نیا رب  دـیاب  زین  ار  رگید  يهتکن  کی  درادـن . هاگن  قشمد  رد  نیا  زا  شیب  ار  نانآ  دزیخرب و  ع )  ) نیـسح ناگدـنامزاب  زا  یئوجلد  هب  دـیزی 
دنیوگیم هک  نیـصح  نب  نارمع  تیب  نآ  دـباییم . تأـشن  ناـبایب  رد  یناگدـنز  ياهلیبـق و  يوخ  زا  هک  تسا  یتـیبصع  نآ  دوزفا و  هلمج 
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نیمه يهدـنیامن  املظأ  قعأ و  اوناک  مه  انیلع و  ةزعأ  لاجر  نم  اماه  نقلفی  دروآ : ناـبز  رب  دوخ  خاـک  هب  ناریـسا  ندـمآرد  ماـگنه  دـیزی 
دیشوک دیدیم . شیوخ  تموکح  ینوگنرس  ناهاوخ  دوخ و  لباقم  ار  وا  نوچ  دنیبب ، هدنز  ار  ع )  ) نیـسح تساوخیمن  وا  تسا . ساسحا 

هتفرگ ار  شیوخ  ناگتـشک  ردپ و  هنیک  دوخ  نامگ  هب  دناهدش و  ریـسا  وا  دـنزرف  نز و  هتـشک و  ار  يو  هک  نونکا  درادرب . نایم  زا  ار  وا  ات 
دنک تنعل  ادخ  تفگ - : دیبلط و  ار  نیـسحلا  نب  یلع  هک  تسا  نیمه  يارب  دشاب . زیتس  رـس  رب  نادـنواشیوخ  اب  هک  درادـن . يدروم  رگید 

ياهب هب  دنچ  ره  متشادیمزاب  وا  زا  ار  گرم  دوب  تروص  رهب  مدادیم و  تساوخیم  نم  زا  هچ  ره  مدوب  نیسح  اب  نم  رگا  ار . هناجرم  رسپ 
. دوشیم ماجنا  یهاوخیم  هچ  ره  سیونب  همان  نم  هب  تساوخ ، نینچ  ادـخ  ياضق  ینیبیم  هکنانچ  نکیل  دـشاب . منادـنزرف  یـضعب  يدوبان 

نب یلع  هب  تسا  هتـشون  يرذالب  [ 234  ] دـناوخیم دوخ  دزن  ار  وا  ماش  راهان و  ماگنه  هب  دوب  ماـش  رد  ماـما  هک  نادـنچ  سپ  نیا  زا  [. 233]
هنیدم هب  ار  يو  دیزی  درک و  رایتخا  ار  هنیدم  هب  نتفر  وا  اما  میهدیم  وت  هب  یهاوخب  هچ  ره  نامب  ام  دزن  يراد  تسود  رگا  تفگ : نیـسحلا 

رـسپ دسرپیم - : دسریم و  ودـب  قشمد  رازاب  رد  ورمع ، رـسپ  لاهنم  ماش ، رد  وا  فقوت  ياهزور  زا  یکی  رد  هحفص 77 ] [. ] 235  ] داتسرف
! لاهنم دنریگیم  هدرب  ار  ام  نانز  دنشکیم ، ار  ام  نادرم  میناینوعرف . نایم  لیئارساینب  نوچ  ام  دهدیم - : خساپ  وا  و  ینکیم ؟ هچ  ربمغیپ 

نادـناخ ام  تسا و  شیرق  زا  ص )  ) دـمحم هک  دـیلابیم  برع  رگید  رب  شیرق  تساهنآ . زا  ص )  ) دـمحم هک  دـیلابیم  برع  زج  رب  برع 
وگتفگ نیا  هک  تسا  نانچ  وا  هتشون  رهاظ  اما  هتشون ، ار  ناتساد  نیا  دوخ  دنس  هب  دعس  نبا  [ 236  ] میاهدش تراغ  لتق و  شوختسد  ربمغیپ 

هحفص 79] [. ] 237 . ] تسا هداد  خر  هنیدم  رد  داجس  ماما  يو و  نایم 

هفوک رد  البرک  هثداح ي  ساکعنا 

دایز رسپ  رب  فیفع  نب  هللادبع  ضارتعا 

هفوک هب  ناریـسا  ندـمآ  اب  تسخن  البرک  يهثداح  شنکاو  میدـید  هکنانچ  [. 238  ] سانلا يدـیأ  تبـسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داـسفلا  رهظ 
همین مدرم  نآ  زا  زاب  دـیزی ، اب  تفلاخم  زا  نامدرم  ندـناسرت  و  دوخ ، تموکح  يهزوح  رد  دایز  رـسپ  يریگتخـس  همه  اـب  دـیدرگ . دـیدپ 

ار وا  رابت  دیزی و  دوخ  ياههتفگ  نمـض  دناوخ و  هبطخ  دجـسم ، رد  دایز  رـسپ  هک  يزور  دـش . هدـید  يریگهدرخ  هدـنریذپ  متـس  و  هدرم ،
رد ار  نخـس  تساخرب و  دوب  اـنیبان  یلو  اـسراپ  يدرم  هک  دزأ  مدرم  زا  فیفع  نب  هللادـبع  داد ، مانـشد  ار  وا  ناردـپ  و  ع )  ) نیـسح دوتس و 

تلود نارومأـم  دـنادرگرب . تسا ، هتـشامگ  تموکح  هب  ار  وا  هکنآ  ودـب و  داد  ربمغیپ  نادـناخ  هب  هک  ار  یئاهمانـشد  تسکـش . وا  ناـهد 
ماجنارس يریگرد  نیا  دنچ  ره  [ 239  ] تفرگرد یگنج  دمآرد و  يو  تیامح  هب  دزا  هریت  دنزاس ، ریگتسد  شوماخ و  ار  هللادبع  دنتـساوخ 

. تشگ رگید  ياهضارتعا  يارب  ياهمدقم  لاح  ره  هب  یلو  تفای ، نایاپ  هللادیبع  دوس  هب 

البرک هثداح ي  زا  ریبز  رسپ  ییوج  دوس 

هتشک زا  نادونشخان  زا  یکی  ار  دوخ  رهاظ  هب  يراچان  يور  زا  دیزی  هک  اجنآ  ات  تشگ ، دیدپ  يدونـشخان  راثآ  میدید  هکنانچ  زین  ماش  رد 
هللادبع دوب . قارع  زا  رتشیب  زاجح  رد  هثداح  شنکاو  اما  دنکفا . دایز  رـسپ  هللادیبع  ندرگ  هب  ار  هانگ  و  داد ، ناشن  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  ندـش 

، دناوخیم دوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  و  دوب ، هتخاس  شیوخ  هاگیاپ  ار  رهش  نیا  هدیناسر  هکم  هب  ار  دوخ  دیزی  تموکح  زاغآ  زا  هک  ریبز  رـسپ 
دناوخ و مدرمان  نکـش و  نامیپ  ار  نایقارع  ياهبطخ  رد  يو  دـید . دـیزی  شهوکن  يارب  هحفص 80 ]  ] راوتسا يزیواتـسد  ار  مرحم  يهعجاف 

. دوتس تدابع  يوقت و  يراوگرزب و  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح 

قشمد هب  ار  یهورگ  هنیدم  یلاو  نداتسرف 
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یمارآان هرابرد  تسوا  شور  هکنانچ  يربط  دنامن ، شوماخ  دوب ، نایفـسوبا  نب  ۀـبتع  نب  دـیلو  يهرادا  رد  لاس  نیا  رد  هکنآ  اب  زین  هنیدـم 
رسپ تسا : هتشون  يربط  دهدیم . ناشن  ار  يداعریغ  عضو  لاس  ود  فرظ  رد  نآ  مکاح  هس  ندش  ضوع  اما  تسا . هتشونن  يزیچ  رهش  نیا 

، دیزی دتـسرفب و  اجنادب  وخمرن  یمکاح  ات  تساوخ  وا  زا  درک و  تیاکـش  دیزی  هب  هبتع -  نب  دـیلو  هنیدـم -  مکاح  یئوخ  تشرد  زا  ریبز 
دیزی اـب  یتیعقوم  ناـنچ  رد  ریبز  رـسپ  دـسریم  رظن  هب  دـیعب  اـما  [ 240  ] داتـسرف رهـش  نآ  تموکح  هب  ار  نایفـسوبا  نب  دـمحم  نب  ناـمثع 

ناهاشداپ يهویـش  هب  دیزی  هک  تسا  نیا  دیامنیم  رتکیدزن  تقیقح  هب  هچنآ  هنیدـم . مکاح  ندرک  ضوع  رـس  رب  مه  نآ  دـنک  يراگنهمان 
نانآ داتـسرفیم و  تموکح  هب  ار  سرون  ناناوج  تهج  نیدب  دراذـگب  راک  رـس  رب  ار  هدومزآراک  نادرم  تساوخیمن  ناوج  يهماک  دوخ 
راـک سرون و  یناوج  دـسیون  يربـط  هکناـنچ  ناـمثع  و  دـندنامیم . رد  تموکح  يهرادا  رد  دنتخانـشیمن ، دـیاب  هکناـنچ  ار  مدرم  نوـچ 

شیوخ نامگ  هب  نامثع  داتفین ، كرابم  رهـش  مدرم  وا و  رب  هزات  مکاح  مدـقم  تسا ، هدوب  هچ  ره  ببـس  لاح  ره  هب  [. 241 . ] دوب هدومزاین 
رجاهم و نادنزرف  زا  یهورگ  دزاس . مارآ  ار  تموکح  هزوح  دونـشخ و  دیزی  دوخ و  زا  ار  هنیدـم  ناگرزب  و  دـهد ، ناشن  یتیافک  تساوخ 

. دندرگ رادروخرب  يو  ياهتمحرم  اهششخب و  زا  دننیبب و  کیدزن  زا  ار  ناوج  يهفیلخ  ات  داتسرف و  قشمد  هب  ار  راصنا 

دیزی یناگدنز  زا  یلیلحت 

ردام رب  هک  یمشخ  رطاخ  هب  يو  یکدوک  رد  شردپ  دوب . هتفاین  تیبرت  تفگ  ناوتیم  هکلب  تشادن ، ینید  تیبرت  میاهتـشون  هکنانچ  دیزی 
هک دوـب  ناـمه  تخوـمآ  اـجنآ  رد  هـچنآ  دـش . گرزب  هـمیخ  نورد  هلیبـق و  رد  دـیزی  داتــسرف و  ناـبایب  هـب  ار  دـنزرف  رداـم و  تـفرگ ، وا 

لمجت رپ  هاگتسد  دیسر و  تموکح  هب  هکنآ  زا  سپ  نتفر . راکش  هب  ندورس و  وکین  رعـش  ینابز ، هداشگ  دنزومآیم ، برع  نانیـشنارحص 
زین راـمق  يراـسگیم و  تخادرپ . هحفـص 81 ]  ] هنیزوب زوی و  گس و  يرادـهاگن  هب  تامولعم  نتخودـنا  ياـجب  دـش ، بحاـص  ار  هیواـعم 

یلاخ ار  وا  درگ  هتخومآ  هبرجت  نادـنملاس  دـهاوخیم ، اهتموکح  نینچ  تعیبط  هکنانچ  اهبیع  نیا  زا  هتـشذگ  دوب . وا  رگید  یمرگرس 
اهدنـس رد  دندناوخیم . نیرفآ  وا  رب  درکیم  تفگیم و  هچنآ  هک  دنتفرگ  نایم  رد  ار  وا  زودنا  لام  سولپاچ و  ناوج  یهورگ  و  دندرک ،

یناملـسم مان  هک  ار  دـیزی  تموکح  ندـش  نوگژاو  ناهن ، رد  اسرت  درم  نیا  ایآ  تسا . هدـمآ  ناـیم  هب  یماـن  وا  یمور  رواـشم  نوجرـس  زا 
. دنادیم ادخ  درکیم ...؟ يزومآدب  نانچ  ار  وا  هک  تساوخیم ، تشاد 

یمالسا ياه  هزوح  هب  دیزی  ندوب  انشآان 

باتـش و نآ  تسا . هتـسنادیمن  يزیچ  یناملـسم  روانهپ  يهزوح  يهرادا  راک  زا  دیزی  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  رطاخ  نانیمطا  اب  هچنآ 
نتفرگ يریسا  هب  رتتشز  نآ  زا  کی  تصش و  لاس  مرحم  رد  شارخلد  يهعجاف  نآ  ربمغیپ ، رتخد  رـسپ  زا  نتفرگ  تعیب  رد  يریگتخس 

. دهدیم ناشن  ار  وا  يدرخبان  هکلب  یگتخپان  هک  تسا  يراتفر  اهنیا  همه  ماش ، هب  ندروآرد  هفوک و  هب  نانآ  ندرب  و  ص )  ) لوسر نادناخ 
زا یهورگ  یئوگ  هک  دش  هریذـپ  نانچ  ار  نانآ  دـیزی  داتـسرف  وا  دزن  ار  راصنا  رجاهم و  نادـنزرف  هنیدـم  مکاح  نوچ  هکنیا  همه ، زا  رتدـب 
وا دزن  هدومزآ  راک  ینارواشم  رگا  اـی  تشاد  يدرخ  كدـنا  رگا  وا  دـناهدروآ . وا  دزن  ار  شیکدوک  هرود  ناـیزابمه  اـی  دوخ و  نـالاسمه 

تسا یناملسم  نیئآ  فالخ  هچنآ  دشاب . هتشاد  هدیجنس  يراتفر  دنتسه  وا  ینامهم  رد  وا و  خاک  رد  نانامهم  هک  یتدم  رد  دیاب  دندوبیم ،
. ار مدرم  هن  تخانشیم  ار  نید  هن  وا  اما  دهد . ناشن  نید  دنبياپ  یناملسم  ار  دوخ  رهاظ  هب  هکلب  دنکن ،

یمالسا تیبرت  نتشادن 

تفالخ هاگیاپ  يرجه  مجنپ  یـس و  لاس  ات  ربمغیپ  زا  سپ  دش . یمالـسا  تموکح  زکرم  رهـش ، نادب  مالـسا  ربمغیپ  ترجه  زا  سپ  هنیدم 
مه زاب  هنیدـم  تخاـس ، دوخ  تموکح  رقم  ار  هفوک  مالـسلاهیلع  یلع  نوچ  دـندرب . رـسب  رهـش  نآ  رد  ار  دوخ  یناگدـنز  هفیلخ  هس  دوب و 
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ياج نانآ  نادنزرف  سپـس  و  دـندرم ، دنتـسیز و  اجنآ  رد  راصنا  رجاهم و  ناگرزب  زا  یهورگ  دادـن . تسد  زا  ار  دوخ  ینید  یملع و  قنور 
نیا تسیابیم  دیزی  [. 242 . ] دوب رادیاپ  نانچمه  مک  شیب و  تفرگارف و  ار  رهش  يراگزیهرپ  زا  یجوم  ترجه  زاغآ  زا  دنتفرگ . ار  ناشیا 

رب وا  ندرک  راوس  هنیزوـب و  رب  ندـیناشوپ  تخر  منادیمن  درکن . هحفص 82 ]  ] نینچ اما  دوش . راد  نتـشیوخ  دنچ  يزور  دسانـشب . ار  مدرم 
هکنانچ دهدیم . ناشن  ار  وا  يرسکبس  هک  تسا  یناتساد  لاح  ره  هب  هن ، ای  دوب و  اهزور  نیمه  رد  نابسا ، اب  وا  نداتسرف  هقباسم  هب  رخ و 

يرخ هنیزوب  نیا  دادیم . هیکت  شلاـب  رب  دـشیم و  رـضاح  وا  بارـش  سلجم  رد  هک  دـیلپ ، دوب  ياهنیزوب  ار  دـیزی  تسا  هتـشون  يدوعـسم 
شیپ دیزی  نابسا  زا  هنیزوب  رخ  و  دنداتسرف ، هقباسم  هب  نابسا  اب  دندناشن و  رخ  رب  ار  هنیزوب  يزور  دندوب . هدرک  يو  مار  هک  تشاد  یشحو 
نامض تطقس  نا  اهیلع  سیلف  اهنانع  لضفب  سیقابأ  کسمت  تسا : هتفگ  هراب  نیا  رد  ماش  نارعاش  زا  یکی  دیدرگ  هقباسم  يهدنرب  داتفا و 
نینچ دیاب  تسا و  هدورس  دوخ  دیزی  ار  اهرعـش  نیا  دناهتـشون  [. 244  ] ناتا نینمؤملاریما  دایج  هب  تقبـس  يذـلا  درقلا  يأر  نم  الأ  [. 243]

زا متفر  ناورم  دزن  نوچ  تفگ  دایز  دسیون : [ 245  ] یثراح دیبع  نب  دایز  هریبه و  نبا  يوگتفگ  ناتـساد  نایاپ  رد  همعنلا ، سرغ  هچ  دشاب 
تفگ دـیدنخ و  ناورم  نمیلا . اـی  تسا  سیقوبا  هنیزوب  يهینک  اـیآ  هکنیا  رد  متفگ  دوب ؟ هچ  رـس  رب  هریبـه  نبا  وت و  يوگتفگ  دیـسرپ  نم 

[. 246 ...« ] اهنانع لضفب  سیقابأ  کسمت   » تسا هتفگ  دیزی  نینمؤملاریما  هک  تسین  نیا  رگم  تسا  تسرد 

هنیدم هب  ناگدنیامن  نتشگرب  یضاران 

، دیـشخب مهرد  رازهدص  ریبز ) نب  رذنم   ) ناشیا زا  یکی  هب  درک و  ناوارف  شـشخب  نانآ  هب  داهن و  تمرح  ار  هنیدم  رهـش  ناگدنیامن  دـیزی 
دنتشادرب دایرف  ربمغیپ  دجسم  رد  دنتشگزاب  دوخ  رهش  هب  نوچ  نانآ  دنامن . هدیشوپ  نانامهم  يهدید  زا  وا  تشز  رادرک  تسپ و  تیبرت  اما 

.، دنکیم يزاب  گس  دزاونیم و  روبنط  دشونیم . یم  درادن ، نید  هک  میئآیم  یـسک  دزن  زا  ام  دنتفگ  دنتخادرپ و  دـیزی  زا  یئوگدـب  هب  و 
[. 247 . ] میدرک علخ  تفالخ  زا  ار  وا  هک  میریگیم  هاوگ  ار  امش  ام  دربیم . رسب  ناوخ  هزاوآ  ناکزینک  تسپ و  نامدرم  اب  ار  بش 

هنیدم رد  شروش 

، دیـسریم نت  رازه  هب  نانآ  رامـش  هک  هحفـص 83 ]  ] ار هیماینب  دـندرک و  تعیب  [ 248 ( ] هکئالملا لیـسغ   ) هلظنح نب  هللادبع  اب  رهـش  مدرم 
هللادبع دزن  ناورم  راد  ریگ و  رپ  ياهزور  نیا  رد  دندنار . نوریب  رهش  زا  سپس  دندنکفا ، هرـصاحم  هب  مکح  رـسپ  ناورم  يهناخ  رد  تسخن 

هب هانپ  دـش  سویأم  وا  تیامح  زا  نوچ  ناورم  تفریذـپن . هللادـبع  دراد ، هاگن  دوخ  دزن  ار  يو  يهداوناخ  اـت  تساوخ  وا  زا  تفر و  رمع  نب 
اب نیـسحلا  نب  یلع  دـشاب . وـت  يهداوناـخ  اـب  نم  يهداوناـخ  هـک  مهاوـخیم  ما ، وـت  دـنواشیوخ  نـم  تـفگ  درب و  ع )  ) نیـسحلا نـب  یلع 
زا هشیمه  ناورم  داتسرف و  [ 249  ] عبنی هب  دوخ  دنزرف  نز و  اب  هارمه  ار  ناورم  ناسک  دومرف و  لوبق  ار  وا  شهاوخ  دوخ  صاخ  يراوگرزب 

ناورم تسین . یساسا  رب  [ 250  ] تشاد یمیدق  یتسود  ناورم  اب  نیـسحلا  نب  یلع  تسا : هتـشون  يربط  هکنیا  دوب . رازگـساپس  تمارک  نیا 
دهاوـخیم يربـط  هدوـبن ، نیـسحلا  نب  یلع  اـب  وا  یتـسود  يارب  ییاـج  نیارباـنب  تسا . هدادـن  ناـشن  شوـخ  يور  مشاـهینب  هـب  هاـگچیه 

ربخ يراب  دراذگب . یصخش  یتسود  باسح  هب  ارنآ  دریگب و  هدیدان  دناهدوب  رادروخرب  نآ  يالعا  دح  زا  مشاه  نادناخ  هک  ار  يدرمناوج 
ریبز رسپ  یبوکرس  هکم و  راک  رهش و  نیا  راک  تساوخ  تسخن  تخاس . نیگمشخ  تخس  ار  دیزی  دیـسر و  قشمد  هب  هنیدم  مدرم  شروش 
هبعک تمرح  نتـسکش  نیـسح و  لتق  مناوتیمن  قساف  نیا  رطاخ  هب  تفگ  تفریذپن و  هللادیبع  اما  دراذگاو ، دایز  نب  هللادیبع  يهدهع  هب  ار 
دیاب هدروآ ، نابز  رب  ینخـس  نینچ  هللادیبع  یتسارب  و  دـشابن ، نایارـس  ناتـساد  ياههتخادرپ  زا  راتفگ  نیا  رگا  [. 251  ] مریگب ندرگ  رد  ار 
هدوبن یـسک  دیبع  هن  رگ  تسا و  کیدزن  ناینایفـس  تموکح  نایاپ  هک  تسنادیم  تشاد ، يرتشیب  یـشیدنا  رود  دـیزی  زا  نوچ  وا  تفگ ،

، دیبلط هنیدم  نیشیپ  مکاح  دیعس  نب  ورمع  زا  ار  ار  تیرومأم  ماجنا  دیزی  دهد . هار  دوخ  هب  یمیب  دشاب ) گرزب  دنچ  ره   ) هانگ زا  هک  تسا 
. دوش رادهدهع  ار  راک  نیا  تسا  هناگیب  هک  یسک  راذگب  منکیمن . هدولآ  شیرق  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  نم  تفگ  تفریذپن و  وا 
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هبقع نب  ملسم  دوس  هب  يریگرد  نایاپ  مِقاو و  هرح ي  رد  يریگرد 

درک هرصاحم  ار  رهش  ملسم  تخاس . هنیدم  يهناور  يرکشل  اب  دربیم  رسب  يرامیب  رد  دوب و  ناوتان  يریپ  هک  ار  هبقع  نب  ملسم  راچان  دیزی 
ار هنیدم  دیدش  میلـست  رگا  مهدیم  تلهم  زور  هس  ار  امـش  تفگ : تفر و  رهـش  هحفص 84 ]  ] مدرم رـس  رب  [ 252  ] مقاو يهرح  يوـس  زا  و 

تـسکش ماجنارـس  یلو  دـندرک  یگداتـسیا  رهـش  مدرم  دوـب . مهاوـخ  روذـعم  هنرگ  موریم و  هکم  هب  ریبز  نبا  تقو  رـس  هب  مراذـگیم و 
ار هنیدم  مدرم  سپس  دننکب . دنهاوخ  هچنآ  ات  تشاذگ  ماش  راوخنوخ  نایهاپس  رایتخا  هب  ار  رهـش  زور  هس  ملـسم  دندش . میلـست  دندروخ و 

یهورگ دنوش . هتشک   - 2 دراد . نانآ  يهرابرد  يرایتخا  ره  وا  دندیزی و  دیرخرز  يهدنب  هک  دننک  رارقا   - 1 تشاذگ : دازآ  زیچ  ود  نایم 
ع)  ) نیسحلا نب  یلع  دندنام  نمیا  يو  دنزگ  زا  طرش  نودب  هک  یناسک  اهنت  دنتفریذپ . زین  يرایسب  و  دندش ، هتشک  دنتفریذپن و  ار  وا  طرش 
رد دانسا  تفرگن ؟ تعیب  دوب  هتفگ  دوخ  هک  تروص  نادب  وا  زا  ای  تشکن ؟ ار  نیسحلا  نب  یلع  ملسم  ارچ  دندوب . سابع  هللادبع  نب  یلع  و 

. تسین گنهآ  مه  هراب  نیا 

ماما اب  هبقع  نب  ملسم  راتفر 

یتلاخد نایـشروش  راک  رد  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ : ودـب  داتـسرفیم  هنیدـم  هب  ار  هبقع  نب  ملـسم  دـیزی ، هک  یماـگنه  تسا  هتـشون  يربط 
الهأ و تفگ : ملـسم  تفر ، ملـسم  دزن  نیـسحلا  نب  یلع  نوچ  دـسیون  و  نک ! راتفر  یئوکین  هب  يو  اب  رادزاـب و  وا  زا  تسد  تسا ، هتـشادن 

شرافس نینمؤملاریما  مسرب . وت  راکب  دنتـشاذگن  هنیدم )! مدرم   ) اهثیبخ نیا  تفگ  دناشن و  دوخ  دنـسم  تخت و  رب  ار  يو  سپـس  ابحرم ،
داد روتـسد  ملـسم  يرآ ! تفگ  نیـسحلا  نب  یلع  دنـشاب ؟ هدیـسرت  وت  ناسک  دـیاش  تفگ : گنرد  یتخل  زا  سپ  تسا . هدرک  نم  هب  ار  وت 

نیسحلا نب  یلع  ملسم ، تسا : هتشون  زین  ۀمغلا  فشک  فلؤم  [. 253  ] دنادرگزاب هناخ  هب  درک و  راوس  ار  وا  دندرک و  نیز  ار  وا  ياپ  راهچ 
يهناخ زا  نوچ  تفگ و  ساپـس  ار  وا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  میدـیناسرت !؟ ارت  تفگ  درک و  نیز  وا  يارب  ار  شیوخ  رتسا  داهن و  تمرح  ار 

نبا [. 254  ] تسین يرـش  وا  رد  هک  تسا  يریخ  دراد  ادـخ  لوسر  اـب  هک  يدـنواشیوخ  رب  هوـالع  درم  نیا  تفگ : ملـسم  تفر ، نوریب  يو 
دوخ تخت  رب  درک و  تمرح  ار  وا  هک  نیـسحلا  نب  یلع  زج  دـندیزی ، يهدرب  هک  تفرگ  تعیب  هنیدـم  مدرم  زا  ملـسم  دـسیون : دـیدحلایبا 

ملـسم هک  دراد  هفاضا  تسا و  نینچ  زین  دیفم  خیـش  ترابع  هحفص 85 ] [. ] 255  ] تفرگ تعیب  وا  زا  نینمؤملاریما  ردارب  نوـچمه  دـناشن و 
ام تسد  رد  رگا  تفگ  ودـب  هک  تسا  هتـشون  زین  مزاس و  ادـج  نارگید  زا  ار  وت  باـسح  هک  تسا  هدرک  شرافـس  ارم  نینمؤملاریما  تفگ 

نیـسحلا نب  یلع  نوـچ  : » هک تـسا  هدروآ  رگید  تـیاور  رد  يربـط  اـما  [. 256  ] مدادیم هلـص  ار  وت  یتـسه  راوازـس  هکناـنچ  دوـب  يزیچ 
ناورم دـمآرد  ملـسم  رب  نوـچ  تـفر ، يو  دزن  داد و  رارق  دوـخ  يوـس  ود  رد  ار  ناورم  شردـپ  کلملادـبع و  دورب  ملــسم  دزن  تساوـخ 

زا تفگ - : ملـسم  تفرگ  تسد  رد  ار  فرظ  یلع  نوـچ  داد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هـب  ارنآ  سپـس  دیـشون  یکدـنا  تساوـخ و  یندیـشون 
نانآ وت  هطـساو  رگا  ادخ  هب  ياهدـمآ .؟ نت  ود  نیا  اب  تفگ - : ملـسم  تشاد ، هاگن  ار  حدـق  نازرل  نیـسحلا  نب  یلع  ماشایم ! ام  یندیـشون 

یهاوخیم رگا  لاـح  ياهتـشون ، هماـن  ودـب  وت  تفگ و  نم  هب  تسا و  هدرک  نم  هب  ار  وت  شرافـس  نینمؤملاریما  اـما  متـشکیم . ارت  دـندوب 
: تفگ ملسم  هب  نیسحلا  نب  یلع  هتـشون  یبوقعی  تسا . هتـشادرب  رگید  ذخأم  ای  ذخأم  نآ  زا  ار  تیاور  نیمه  زین  ریثا  نبا  و  [. 257  ] ماشایب

تعیب متـسه  وا  يهدرب  هک  منک  تعیب  یهاوـخیم  رگا  وـمع - ! رـسپ  رادرب و  تعیب  منک - ؟ تعیب  یطرـش  هچ  هب  وـت  اـب  دـهاوخیم  دـیزی 
تسادخ لوسر  دنزرف  هک  وا  دنتفگ  تفگ ، نینچ  نیـسحلا  نب  یلع  دندید  مدرم  نوچ  و  منکیمن ! وت  هب  ار  یفیلکت  نینچ  درک - ! مهاوخ 

[. 258  ] مینکن تعیب  طرش  نینچ  هب  وا  اب  ام  ارچ  دیوگیم  نینچ 

ناسیون خیرات  هتشون  دقن 
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هک هنیدم  ناگداز  گرزب  زا  یناسک  دـعب  اهلاس  الامتحا  تسا و  غورد  عطق  روط  هب  میتشون  يربط  زا  هک  رخآ  ياهشرازگ  شرازگ و  نیا 
هولج هجوم  نامدرم  دزن  ار  شیوخ  ناگتـشذگ  راک  ات  دـناهتخاس  رب  ارنآ  دـندرک  تعیب  یطرـش  نانچ  اـب  ملـسم  اـب  ناـج  میب  زا  ناشناردـپ 
دیزی صخش  هیماینب و  مشچ  زا  درک  ناورم  يهداوناخ  يهرابرد  نیسحلا  نب  یلع  هک  يراتفر  نوچ  تسا ؟ غورد  ارچ  دنهد . هحفص 86 ] ]
نایاپ نوچ  تشگن ، ناتسادمه  مدرم  اب  دیشک و  رانک  ار  دوخ  شروش  زاغآ  زا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  زین  دوبن . هدیـشوپ  ملـسم ، وا  رومأم  و 

هتـشذگ نآ  زا  دـنک . یئوکین  ودـب  تسا  هدوب  رومأم  هکلب  دـهد ، رازآ  ار  وا  هک  تسا  هتـشادن  روتـسد  ملـسم  نیارباـنب  تسنادیم . ار  راـک 
املـسم سپ  دزاـس . رتماندـب  ار  دوخ  تساوخیمن  هجوـچیهب  دوـب و  هدـش  نامیـشپ  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نتـشک  زا  دـیزی  میتـشون  هکناـنچ 

دناهتـشون دوخ  نیتسخن  تیاور  رد  يربط  بوشآ و  رهـش  نبا  دیفم و  هچنآ  نیاربانب  تسا . هدرک  شرافـس  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  يهرابرد 
زج دش . هتشک  تفریذپن  سک  ره  دنتسه و  دیزی  يهدرب  هک  تفرگ  تعیب  هنیدم  مدرم  زا  ملـسم  تسا : هتـشون  يدوعـسم  دیامنیم . تسرد 

ریمن نب  نیصح  دیسر  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  هب  تعیب  تبون  نوچ  دسیون : ریثانبا  [. 259  ] سابع نب  هللادبع  نب  یلع  نیسحلا و  نب  یلع 
ربمغیپ ربق  هب  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  تسا  هتشون  يدوعسم  زین  [. 260  ] دنک تعیب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دننام  دیاب  زین  ام  هداز  رهاوخ  تفگ 

یلع نوچ  تسجیم . يرازیب  شناردپ  وا و  زا  دوب و  نیگمـشخ  يو  رب  هک  دندرب  ملـسم  دزن  یلاح  رد  ار  وا  درکیم و  اعد  دوب و  هدرب  هانپ 
نب یلع  ار  سک  ره  و  هاوخب ، ار  دوخ  تجاح  تفگ  دناشن و  دوخ  دزن  ار  وا  تساخرب و  دـیزرل و  داتفا ، ودـب  ملـسم  مشچ  دـمآرد و  وا  رب 
نب یلع  تعافـش  هب  تسا  دـیعب  ملـسم  يراوـخنوخ  زا  هچ  دـسریمن  رظن  هب  تسرد  زین  هتفگ  نـیا  [ 261  ] تشکن درک  تعافش  نیـسحلا 

ار وا  هکلب  هدرکن  راوشد  یفیلکت  ار  ماما  اهنت  هن  دـیزی  روتـسد  هب  ملـسم  هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  دـشوپب . مشچ  یـسک  نتـشک  زا  نیـسحلا 
رکشل هدنامرف  وا  دربن  ناج  يرامیب  زا  ملسم  رگا  ات  تفریم  رکـشل  هارمه  دوب  هتفگ  دیزی  هکنانچ  ریمن  نب  نیـصح  اما  تسا . هداهن  تمرح 

هرح هثداح  رد  دناهتـشون  دشاب . هدش  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  یجنایم  يو  هک  تسین  رود  نیاربانب  دـش -  نینچ  مه  ماجنارـس  و  دـشاب - .
هنیزه دوب  هنیدم  رد  ملـسم  رکـشل  هک  یتقو  ات  تفرگ و  دوخ  تلافک  رد  ار  فانمدـبع  زا  يهداوناخ  دـصراهچ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما 

هحفص 87] [. ] 262  ] تخادرپیم ارنانآ 

هنیدم رد  هرح  هعقو ي  راثآ 

هرود نآ  رد  مدرم  هیحور ي  زا  یلیلحت  زاجح و  مدرم  توکس 

[. 263  ] ائیـش هللا  رـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعأ و  یلع  متبلقنا  لتق  وأ  تام  نافأ  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و 
رتفد رب  نایوما  هک  تسا  هایس  یگرب  و  تسناد ، مالسا  خیرات  رد  كانفسا  لاح  نیع  رد  تفگش و  ياههثداح  زا  یکی  دیاب  ار  هرح  يهعقاو 
لحم مالـسا و  تموکح  زکرم  و  وا ، نفدم  ربمغیپ ، رهـش  دهدیم  تصخر  دنادیم  ربمغیپ  نیـشناج  ار  دوخ  هک  يدرم  دندوزفا . دوخ  راک 

دنربب و دنهاوخیم  هچ  ره  ات  دریگ ، رارق  يو  تریـسوید  نایرکـشل  رایتخا  رد  زور  هس  تدم  يارب  رادهدـنز ، بش  اسراپ و  مدرم  تنوکس 
نآ زا  هک  اهیتمرحیب  هچ  تفر ، داب  رب  اهتمرح  هچ  دش ؟ هتـشک  زور  دـنچ  نآ  رد  راکزیهرپ  نادرم  هچ  دـننکب . دـنهاوخیم  هک  راک  ره 
نآ هنوگچ  زور  نآ  ناملـسم  يهعماج  یتسار  دوخ ، ياج  هب  رومأـم  ریما و  ینیدیب  دراد ، مرـش  نآ  نتـشون  زا  ملق  دز ، رـس  نایوخهدـنرد 

دیابن يدیدرت  نخـس  نیا  رد  تسنادیمن ، يزیچ  یناملـسم  زا  میتشون  هکنانچ  دیزی  دنام ؟ شوماخ  دـید و  ار  یمدرمان  هکلب  یناملـسمان و 
اما دنتسناد ، دوخ  تفم  دوب  نآ  رد  ار  هچنآ  رهش و  تسا  هدوشگ  ار  نانآ  تسد  یمازعا  يهدنامرف  دندینـش  هکنیمه  مه  وا  نازابرـس  درک ،

ناشن نیرفن  زج  یلمعلا  سکع  دـندروخن و  یناکت  قارع  رـصم و  ماش ، هنیدـم ، يهثداح  زا  سپ  دـندنام ؟ شوماخ  ارچ  فارطا  ناناملـسم 
زا دـعب  هقبط   ) نیعبات هحفـص 88 ]  ] زا رایـسب  یهورگ  ماش . نایهاپـس  تلود و  نارومأم  يهدید  زا  ناهنپ  رانک و  هشوگ و  رد  مهنآ  دـندادن 

هنیدم ناناملسم  يرای  هب  و  دندناروشن ؟ دیزی  رب  ار  مدرم  دنتساخنرب و  ارچ  نانیا  دندربیم ، رسب  هکم  رد  راصنا  رجاهم و  نارسپ  زا  هباحص )

www.noorfatemah.org

42 زندگى على بن الحسین علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


هزاجا دوخ  تاراـیتخا  قبط  رب  یمالـسا  تموکح  هک  میریگ  دنتـشادن ، ار  تموکح  هیلع  نتـساخرب  قح  هنیدـم  مدرم  هک  میریگ  دـندماین ؟
ربمغیپ گرم  زا  زونه  دنکیم ؟ قیبطت  یمالـسا  هقف  باوبا  زا  کیمادک  اب  رهـش  ماع  لتق  اما  دناشنب ، دوخ  ياج  رب  ار  نایـشروش  هک  هتـشاد 

تریس هدید و  ار  وا  رضحم  دندربیم  رسب  نیشن  ناملـسم  ياهرهـش  رد  هک  هلاس  داتفه  مدرم  زا  یهورگ  دوب ، هتـشذگن  لاس  هاجنپ  زا  شیب 
هب ناگلاس  یـس  دوب و  هتفرن  ناگلاس  هاجنپ  رطاخ  زا  يو  زا  سپ  نارادمامز  مشچ  رد  ربمغیپ  رهـش  تمرح  رونه  دنتـشاد . مشچ  شیپ  ار  وا 

و دـندید . لاس  نآ  رد  ار  هنیدـم  ماع  لتق  شیپ و  لاس  رد  ار  البرک  يهثداح  ارچ  نانیا  دـندوب . هدرکن  شومارف  ار  یلع  ياوقت  دـهز و  ـالاب 
ناـنز و يریـسا  ربـمغیپ و  يهداز  دـنزرف  نتـشک  دـهد ؟ خر  يرگید  زا  سپ  یکی  زیگنا  مغ  ياهدادـیور  نینچ  دـیاب  ارچ  دنتـسبورف ؟ بـل 

دیاش و  دسریم . نکممان  هکلب  تفگش و  رظن  هب  اههثداح  نیا  ناملـسم ، نارتخد  نانز و  هب  یتمرحیب  هنیدم و  نتخاس  ناریو  وا ، نادنزرف 
اما دنهد . ناشن  رتتشز  هچ  ره  ار  نایفسوبا  دنزرف  تموکح  يهرهچ  دناهتـساوخ  یـسابع  رـصع  ناسیون  خیرات  دنیوگب  هک  دنـشاب  یناسک 

شیپ یبرع  يهعماج  يوخ  تلصخ و  داد و  تسد  زا  ار  یناملسم  گنر  یمالسا  يهعماج  لاس  هاجنپ  نیا  تدم  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح 
[264  ] ماهتفگ رگید  باتک  رد  هکنانچ  ماهتشون و  لاس  هاجنپ  زا  سپ  باتک  رد  ارنآ  ياهتلع  ای  تلع  دش ؟ نینچ  ارچ  تفرگ . ار  مالسا  زا 

يارب اههثداح  نینچ  ندمآ  دـیدپ  هک  تشاذـگ  ياجب  ماش  قارع و  زاجح ، يهعماج  رد  ییاهرثا  ای  رثا  لاس  هاجنپ  لوط  رد  اههزیگنا  نیا  ، 
نآ تیاعر  هب  ار  دوخ  دنتـشاد  رگا  و  دنتـشادن ، یهاگآ  مالـسا  هقف  زا  کیچیه  رومأم  ریما و  یـشک  رکـشل  نیا  رد  دومنیم . یعیبط  مدرم 

دندادیم و ناشن  ناملـسم  ار  دوخ  رهاظ  هب  رگا  ادخ و  ماکحا  يارجا  نوناق  هن  دوب  تردق  رازفا  مدرم  نیا  يارب  مالـسا  دنتـسنادیمن . مزلم 
وت یگناگی  هب  تداهش  زا  سپ  ایادخ . : » تسا هتفگ  هنیدم  راک  نایاپ  زا  سپ  ملسم  دناهتشون  هکنیا  رتتفگش  دوب ، ناناملـسم  نتفیرف  يارب 

چیه دزم  هب  ترخآ  رد  مرادیمن و  تسود  هنیدـم  مدرم  راتـشک  يهزادـنا  هب  ماهدرک ، هک  ار  میاـهراک  زا  کـیچیه  ص )  ) دـمحم توبن  و 
بل شیاپ  حالطصا  هب  تشاد و  لاس  دنا  دون و  تیرومأم  نیا  رد  ملـسم  [. 265  ] تخود مهاوخن  مشچ  راک  نیا  هحفص 89 ]  ] نوچ یلمع 

هدنسب نآ  مان  هب  اهنت  یناملـسم  زا  هک  تسا  یناسک  زا  وا  درم . هدیـسران  هکم  هب  دناسرن و  نایاپ  هب  ار  دوخ  راک  هکنانچ  دوب ، هدیـسر  روگ 
هیواعم ناشیک  صالخا  زا  يو  دشاب . نانآ  يراک  تشز  يارب  يزوجم  ات  دننادرگیمرب  دوخ  دوس  هب  ار  ثیدح  نآرق و  رهاظ  و  دـناهدرک ،

: تسا هدومرف  ص )  ) ربغیپ هک  دوب  هدینـش  ار  ثیدـح  نیا  وا  ـالمتحم  [. 266 . ] تشاد هدـهع  رب  ار  وا  ناگداپ  یهدـنامرف  نیفـص  رد  دوب و 
و [ 267  ] وا رب  نامدرم  يهمه  ناگتـشرف و  ادـخ و  تنعل  ناسرتب و  ار  وا  دـناسرتب  ار  ناـنآ  دـنک و  متـس  هنیدـم  مدرم  رب  هک  یـسک  ایادـخ !
ای و  [ 268  ] راذگب بآ  رد  کمن  نوچمه  ار  وا  دنک ، دـب  يدـصق  رهـش  نیا  مدرم  يهرابرد  سک  ره  ایادـخ  و  دومرفیم : هنیدـم  يهرابرد 

رارق مرح  ار  هکم  میهاربا  ایادخ  راب  دومرف  هکنیا  ای  و  [ 269 ، ] درادن حالس  گنج  يارب  دشکن ، ار  یسک  یسک ، هنیدم  رد  هک  دومرف  هکنیا 
يارب زج  ارنآ  تخرد  گرب  دـنرادنرب و  رازفا  گنج  راـکیپ  يارب  دوشن و  هتخیر  نآ  رد  ینوخ  هک  مهدیم . رارق  مرح  ار  هنیدـم  نم  داد و 

دشکیم و ار  وا  دنزرف  دنادیم ، ربمغیپ  نیشناج  ار  دوخ  هک  یسک  دیدیم ، هک  یماگنه  یلو  دوب  هدینش  يرآ  [. 270 . ] دنزیرن ماد  ندروخ 
ملسم دهد ؟ هار  دوخ  هب  یمیب  ربمغیپ  رهـش  نتخاس  ناریو  زا  وا  ارچ  دریگیمن  هدرخ  وا  رب  یـسک  دنادرگیم و  اهرهـش  درگ  ار  وا  نارتخد 
هکنانچ و  درم . هار  نیب  رد  نکیل  دهد ، نایاپ  زین  ار  ریبز  رـسپ  راک  ات  داهن  هکم  هب  ور  بوشآ ، ندناشنورف  هنیدـم و  مدرم  یبوکرـس  زا  سپ 

دندرک و بصن  ار  اهقینجنم  درک . هرصاحم  ار  هکم  نیصح  تفرگ . هدهع  هب  ار  وا  رکشل  یهدنامرف  ریمن  نب  نیصح  دوب  هداد  روتسد  دیزی 
رد دناهتـشون . نوگاـنوگ  ار  يزوس  شتآ  نآ  تلع  داـتفا و  هبعک  يهناـخ  رد  شتآ  رادوریگ  نیا  رد  دـنتفرگ . گنـس  پاـترپ  ریز  ار  رهش 
هک ماش  هاپس  هدنامرف  دیـسر . ناگدننک  هرـصاحم  رهـش و  مدرم  هب  دیزی  ندرم  هحفص 90 ]  ] ربخ دربیم ، رـسب  هرـصاحم  رد  هکم  هک  یلاح 
ماش هب  وا  اب  هک  طرش  نادب  دریذپب ، ار  وا  تعیب  تسا  هدامآ  هک  تخادرپ ، وگتفگ  هب  ریبز  رسپ  اب  دگنجب ، دیاب  یسک  هچ  يارب  تسنادیمن 

دناشکب ماش  هب  ار  ریبز  رسپ  تساوخیم  يو  ایوگ  تشگزاب . ماش  هب  شیوخ  نایهاپس  اب  نیصح  تفریذپن ، ار  وا  طرـش  هللادبع  نوچ  دورب .
لصف نیا  نایاپ  رد  دنک . زاب  دوخ  رـس  زا  ار  یفلاخم  رـش  دنـشکب و  ار  وا  اجنآ  رد  هنرگ  دشاب و  يو  رانک  رد  تفای ، یناماس  وا  راک  رگا  ات 

نب دـیری  زا  بویاوبا  زا  بوبحم  نبا  قـیرط  زا  ثیدـح  نیا  مسیوـنب . تسا  هدروآ  یفاـک  هضور  زا  یـسلجم  هک  ار  یثیدـح  تسا  بساـنم 
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ار شیرق  زا  يدرم  اـجنآ  رد  تفر . هنیدـم  هب  جـح  رفـس  رد  هیواـعم  نب  دـیزی  دوـمرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  هیواـعم 
هب دیزی ! تفگ - : درم  مرادـهاگن ؟ هن  رگا  مشورفیم و  ارت  مهاوخب  رگا  یتسه ؟ نم  يهدـنب  هک  ینکیم  رارقا  ایآ  تفگ : ودـب  تساوخ و 

رارقا نینچ  هنوگچ  دوبن  رتیمارگ  نم  زا  مالـسا  رد  هچ  تیلهاج و  رد  هچ  زین  تردـپ  یتسین  رتفیرـش  نم  زا  شیرق  رد  وت  دـنگوس  ادـخ 
نب یلع  سپـس  داد . ار  وا  نتـشک  روتـسد  دیزی  تسین . رتمهم  نیـسح  نتـشک  زا  نم  نتـشک  تشک . مهاوخ  ار  وت  ینکن  رارقا  رگا  منک - ؟

یتشک زورما  هک  يدرم  دننام  ارم  منکن  رارقا  نانچ  رگا  داد - : خساپ  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ ، ار  نانخـس  نامه  وا  اب  دـیبلط و  ار  نیـسحلا 
تنوخ دوب  رتهب  وت  يارب  نیا  راد ! هاـگن  یهاوخیم  شورفب و  ارم  یهاوخیم  منکیم  رارقا  یهاوخیم  هکناـنچ  يرآ - ! تشک - ، یهاوخ 

نیا هکلب  تساـجب . ثحب  نیا  رد  دـیدرت  مینکن ، يدـیدرت  ینیلک  هـب  هـضور  باـستنا  رد  رگا  [. 271 . ] تساکن تتفارـش  زا  دـشن و  هتخیر 
زا درک و  تموکح  لاس  هس  تدم  دیزی  هحفص 91 ] . ] تسا هدرک  هجوت  نآ  فعض  يهطقن  هب  زین  یـسلجم  تسا . غورد  نامگیب  ثیدح 
رد نآ  دننام  ثیدـح و  نینچ  ندوب  دـسر . هچ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  اب  وا  يوگتفگ  هنیدـم و  هب  نتفر  جـح و  رفـس  هب  ات  تفرن  نوریب  ماش 
نآ دقن  هب  رتمک  دناهتـشاد و  هجوت  اهثیدح  یتیاور  دقن  هب  رتشیب  نانآ  هک  دهدیم  ناشن  ناثدـحم  زا  لوا  يهقبط  نادنمـشناد  ياهباتک 

نانچ هبقع  رسپ  اب  ناج  میب  زا  ناشناردپ  هک  دناهتخاس ، یناسک  نادنزرف  زین  ار  ثیدح  نیا  دسریم  رظن  هب  و  دناهتخادرپ . تیارد  تهج  زا 
تصـش و لاس  لوالاعیبر  رد  دـیزی  تسا . هدرک  ضوع  دـیزی  اب  ار  هبقع  نب  ملـسم  ياج  اوهـس  ای  ادـمع  نایوار  زا  یکی  اما  دـندرک  یتعیب 

يههام دنا  لاس و  هس  تموکح  يهمانراک  هک  یلاح  رد  تشذگرد ، نیراوح  رد  یگلاس  هن  یس و  ای  تشه  یس و  نس  رد  يرجه  مراهچ 
شرسپ اب  ماش  مدرم  دیزی  زا  سپ  دوب . هبعک  يهناخ  یناریو  هنیدم و  ماع  لتق  ادخ ، لوسر  نادناخ  ندرک  ریسا  ربمغیپ ، رتخد  رسپ  نتشک  وا 

. دـنامن رانک  رب  بوشآ  زا  زین  ماش  راب  نیا  تساخرب . شروش  ون  زا  هیواعم  گرم  اب  تفاین . یماود  وا  تموکح  اـما  دـندرک ، تعیب  هیواـعم 
نب لدجب  رتخد  نوسیم  دـیزی  ردام  [ 272 . ] دـیدرگ ینامی  یـسیق و  ياهیمـشچمه  ياهلیبق و  ياههزیتس  راتفرگ  دـیزی  گرم  زا  سپ  ماش 

گرم زا  سپ  دراذگ و  ار  دیزی  تموکح  يهیاپ  هیواعم  یناگدـنز  رد  هک  ماش  يهغوراد  سیق  نب  كاحـض  تسا . نایبلک  يهریت  زا  فینا 
رتهاتوک يهرود  دـیزی و  هاتوک  تفـالخ  يهرود  رد  تسا . یلامـش  ياـهبرع  زا  سیق و  يهریت  زا  دوب  راداـفو  يرازگتمدـخ  يو  يارب  وا 

سیق نب  كاحـض  رب  راک  نیا  دنتفرگ . تخـس  نایـسیق  رب  دـندرک و  تلاخد  تردـق  رد  كدـنا  كدـنا  نایبلک  هیواعم ، شرـسپ  تموکح 
نایبلک و يریگرد  اب  تسا . یناندع  ياهبرع  زا  ریبز  نب  هللادبع  دیدرگ . ریبز  رـسپ  تموکح  رادفرط  دیزی  گرم  زا  سپ  يو  داتفا . نارگ 

شتآ دمآ . دیدپ  نیمزرس  نیا  رد  یشمارآ  تسـشنورف و  ماش  بوشآ  ناورم ، تفالخ  نایـسیق و  يزوریپ  و  [ 273  ] طه ار  جرم  رد  نایسیق 
زا زین  قارع  رد  زاجح  زا  هتشذگ  دزیم . نماد  تسنادیم  هحفص 92 ]  ] هفیلخ ار  دوخ  هیواعم  گرم  زا  سپ  هک  ریبز  رـسپ  هللادبع  ار  زاجح 

یمرگ نانچ  اب  ار  وا  بیان  دـندناوخ و  دوخ  رهـش  هب  یپ  رد  یپ  ياههمان  اب  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هکنانآ  دـش . زاغآ  اهشوج  بنج و  ون 
دوخ تشز  يهدرک  زا  همه  ایآ  دندمآ . دوخ  هب  دندرک ، اهر  نمشد  گنچ  رد  يدرمان  نانچ  اب  ار  ع )  ) نیسح وا و  سپس  دندرک ، لابقتـسا 
راکب تسد  ون  زا  دیزی  گرم  زا  سپ  هک  یناسک  همه  یلو  تسا . تبثم  نانآ  زا  ياهتسد  يهرابرد  شسرپ  نیا  خساپ  دندوب ؟ هدش  نامیشپ 

تموکح زکرم  و  دوش ، هدودز  ماش  ربارب  قارع  یپردیپ  ياهینوبز  گنز  دنتساوخیم  هک  دندوب  مه  یهورگ  دنتـشادن . نید  درد  دندش ،
ياوشیپ دـندربن . شیپ  زا  يراک  اما  دنداتـسیا ، تموکح  لباقم  دنتـساخرب و  ناگـشیپ  تسایـس  نارادـنید و  لاح  ره  هب  ددرگزاب . قارع  هب 

يارب هک  تشاذگ  شیپ  ياپ  يدرم  اهراد  ریگ و  نیا  رد  اما  تخیـسگ ، مه  زا  هدمآ  درگ  رکـشل  و  دـش ، هتـشک  درـص  نب  نامیلـس  نایعیش 
ماـیق نیا  رد  وا  يهزیگنا  راـتخم و  يهراـبرد  یفقث . يهدـیبعوبا  رـسپ  راـتخم  تسا . هدرک  زاـب  دوـخ  يارب  یئاـج  عیـشت  خـیرات  رد  هـشیمه 

اما دـنرادن . يدـعاسم  رظن  وا  يهراـبرد  هعیـش  زا  مود  لوا و  هقبط  نادنمـشناد  یـضعب  هک  اـجنآ  اـت  تسا . هدـش  نوگاـنوگ  ياـهتواضق 
وا تخاـس . مهارف  ار  نایعیـش  نانامیـشپ ) سیئر   ) درـص نـب  نامیلـس  ماـجرفان  ماـیق  زا  سپ  راـتخم  دناهدوتـس . ییوـکین  هـب  ار  وا  نارخأـتم 

. دوش زاغآ  وا  مان  هب  شبنج  لقاال  ای  دنک  يربهر  ارنآ  ربمغیپ  نادناخ  زا  یکی  دیاب  دـسرب ، هجیتن  هب  هعیـش  شبنج  دـهاوخب  رگا  تسنادیم 
بلاطیبا نب  یلع  دنزرف  دمحم  دریذپن ؟ وا  رگا  و  دمحم -  لآ  دیهـش  دنزرف  نیـسحلا -  نب  یلع  تسا ؟ بسانم  راک  نیا  يارب  یـسک  هچ 

www.noorfatemah.org

44 زندگى على بن الحسین علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


دوب و هدید  ار  نانآ  يریذپ  گنر  نایقارع و  یئافویب  هک  نیسحلا  نب  یلع  ماما  تشون . همان  نت  ود  ره  هب  راتخم  نیـسحلا . نب  یلع  يومع 
ماگنه دـنهد و  ناماس  رـس و  نادـب  ار  دوخ  یناگدـنز  هک  دـنهاوخیم  اجنآ  اـت  ار  نید   » مدرم نیا  شراوگرزب  ردـپ  يهتفگ  هب  تسنادیم 

ار وا  رادرک  دـشیم . طوبرم  شردـپ  نالتاق  رفیک  اب  وا  راک  هک  اجنآ  ات  اهنت  دادـن و  دـعاسم  خـساپ  راتخم  هب  دـنهنیم » سپ  ياپ  شیامزآ 
يذلا دمحلا هللا  تفگ : تفر و  هدجس  هب  ماما  داتسرف  وا  دزن  ار  دعـس  نب  رمع  دایز و  نب  هللادیبع  رـس  راتخم  نوچ  هکنانچ  دومرف ، بیوصت 

نب یلع  دزن  ار  دایز  نب  هللادیبع  رـس  راتخم  دـسیون : یبوقعی  هحفص 93 ] [. ] 274  ] اریخ راتخملا  هللا  يزج  یئادـعأ و  نم  يراـث  یل  كردأ 
نوردب مدرم  دش و  هدوشگ  هناخ  رد  يدید  هک  نیمه  نیشنب ، وا  يهناخ  رد  رب  تفگ : ار  دوخ  يهداتـسرف  داتـسرف و  هنیدم  هب  ع )  ) نیـسحلا

يا تشادرب : گناب  دش  هناخ  لخاد  نوچ  و  درک ، نانچ  هداتـسرف  ورب ! هناخ  نورد  هب  مه  وت  تسوا ، ندروخ  اذغ  ماگنه  هک  نادـب  دـنتفر ،
دایز رسپ  رس  نیا  متسه و  هدیبعوبا  رسپ  راتخم  يهداتسرف  نم  یحو ! لزنم  ناگتـشرف و  هاگندمآ  دورف  تلاسر و  ندعم  توبن و  يهداوناخ 

وا ياج  خزود  تفگ  دید ، ار  هللادیبع  رس  ماما  نوچ  تساخرب و  مشاهینب  نانز  زا  دایرف  گناب ، نیا  ندینـش  اب  ماهدروآ . امـش  يارب  تسا ،
هللادیبع رس  تسا : هتشون  هیردبع  نبا  و  [. 275 . ] دندیدن نادنخ  زور  نآ  زج  شردپ  گرم  زا  سپ  ار  نیسحلا  نب  یلع  دناهتفگ  یضعب  داب !

ایند يهتفیرف  یسک  هللا ، ناحبـس  تفگ : دید  ار  رـس  نوچ  دروخیم . راهان  وا  دوب و  زور  مین  هک  دندروآ  نیـسحلا  نب  یلع  دزن  یماگنه  ار 
يدوعسم اما  [. 276 . ] دروخیم اذـغ  دـندروآ  داـیز  نبا  دزن  ار  مردـپ  رـس  یتقو  دـشابن  شندرگ  رد  ادـخ  تمعن  قح  هکنآ  رگم  دوشیمن 

زا دنک و  تعیب  ترضح  نآ  اب  ات  تساوخ  تسناد و  ماما  ار  وا  همان  نآ  رد  تشون . داجسلا  نیسحلا  نب  یلع  هب  ياهمان  راتخم  تسا  هتـشون 
ار وا  يهمان  تفریذپن و  ار  لام  نیسحلا  نب  یلع  داتـسرف . همان  اب  مه  ناوارف  یلام  دزاس . راکـشآ  ار  شیوخ  توعد  ات  تساوخ  تصخر  وا 

هچنآ یلو  دنـشاب ، هدوزفا  راـتخم  زا  نادونـشخان  ار  ریخا  تمـسق  تسا  نکمم  [ 277 . ] تفگ ازـسان  ار  وا  ربمغیپ  دجـسم  رد  دادن و  خـساپ 
ورمع نب  لاهنم  زا  هک  یتیاور  رد  [. 278 . ] تسا هدادن  ناشن  راتخم  هب  شوخ  يور  نایعیش ، يربهر  يارب  توعد  دروم  رد  ماما  تسا  ملسم 

هدنز هفوک  رد  ار  وا  دربیم - ؟ رـس  هب  هنوگچ  لهاک  نب  ۀلمرح  دیـسرپ : مدید . ار  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  متفر و  جح  هب  یلاس  دیوگ : تسا 
هفوک هب  نوچ  ناشچب ! ودـب  ار  شتآ  یمرگ  ایادـخ  ناـشچب ! ودـب  ار  نهآ  یمرگ  ایادـخ  تفگ : درب و  ـالاب  ار  دوخ  ياهتـسد  ماـما  مدـید .
راتخم [. 279 . ] دندنازوس شتآ  هب  ار  وا  سپس  دندیرب ، ار  وا  ياپ  تسد و  ات  دومرف  يو  دندروآ . راتخم  دزن  ار  هلمرح  مدیسر  هحفص 94 ] ]

ودـب ار  مدرم  اـت  تساوخ  تصخر  نینمؤملاریما  دـنزرف  هیفنح  نب  دـمحم  زا  دـش  سویأـم  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماـما  تدـعاسم  زا  نوـچ 
. دندش دیدپ  راگزور  نیا  رد  دنافورعم ، هیناسیک  مان  هب  مالسا  رد  هک  ياهقرف  دناوخ ، تما  يدهم  ار  وا  راتخم  تفریذپ و  دمحم  دناوخب ،

ندش هتشک  زا  سپ  تشاد . هاگن  دوخ  دزن  ار  لام  نآ  وا  داتسرف ، نیسحلا  نب  یلع  دزن  مهرد  رازه  دص  راتخم  تسا  هتشون  دعسنبا  [. 280]
قارع زاجح ، يارب  يرجه   66 ياهلاس 75 -  [. 281 . ] مداد وت  هب  ار  لام  نیا  نم  هک  داد  خساپ  وا  تشون و  کلملادـبع  هب  ار  ارجام  راتخم ،
راکیپ يهنحص  میتشون ، هکنانچ  ماش -  دندیدن . شمارآ  يور  اهتلایا ، نیا  لاس  هد  نیا  رـسارس  رد  دوب . بوشآ  تنحم و  ياهلاس  ماش  و 

ندش هتـشک  ماجنارـس  هکم و  رب  کلملادـبع  نایهاپـس  موجه  دـهاش  زاجح  دـش . یلامـش -  یبونج و  ياهبرع  نایـسیق -  نایبلک و  نینوخ 
نابیرگ ص )  ) ربمغیپ دنزرف  نیرفن  تفگ  دیاب  یتسار  دـید . ار  دوخ  یمدرمان  رفیک  تلایا  ود  نیا  زا  شیب  قارع  اما  دوب ، ریبز  رـسپ  هللادـبع 

عمج رادزاب ! نانآ  زا  ار  نیمز  ياهتکرب  نامـسآ و  ناراب  ایادخ  : » تفگ نینچ  نانآ  يهرابرد  ع )  ) نیـسح تفرگ . ار  نیمزرـس  نیا  مدرم 
رس دایز ، رسپ  يرجه  مکی  تصـش و  لاس  مرحم  رد  [ 282 ! ] نادرگم یـضار  نانآ  زا  ار  اهتموکح  هاگچیه  و  زاس ! هدنکارپ  مه  زا  ار  نانآ 

یلاس دش و  هداهن  راتخم  يور  شیپ  دایز  رـسپ  رـس  هک  تشذگن  شیب  لاس  جنپ  دش ، نامداش  دید و  دوخ  يور  شیپ  ار  ربمغیپ  رتخد  رـسپ 
رارق ناورم  نب  کلملادبع  يور  شیپ  بعـصم  رـس  هک  تشذگن  لاس  جـنپ  دـنداهن و  ریبز  رـسپ  بعـصم  ربارب  ار  راتخم  رـس  هک  تشذـگن 

هب تفگ  دنمـشوه  برع  يریپ ز  هرداـن  تسا : هدروآ  مظن  هب  نینچ  ناـبز  یـسراف  رعاـش  ار  یهلا  ماـقتنا  نیا  هحفص 95 ] [. ] 283 . ] تفرگ
هک تفر  اهچ  تفر و  دایز  نبا  هک ز  مدید  مدوب و  هاگیاج  نیا  دنـسم و  نیمه  يور  هاگراب  نیا  هبق و  نیمه  ریز  دـنپ  يور  زا  کلملادـبع 
ادخ لوسر  راتسد  بحاص  ادف  رسفا  رس و  شرازه  هک  رس  ناکچ  نوخ  يرـس  دیـشروخ  وچ  دوب  نامـسآ  رپس  نوچ  یقبط  رب  دابم  ممـشچ 
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هب بعصم  رس  نیا  دش  راتخم  رس  وا  شوختسد  دش  رادرـس  ورـس  بعـصم  وچ  زاب  رپس  يور  هب  راتخم  رب  دب  ریـس  دب  نآ  رـس  يدنچ  زا  دعب 
دوخ شدرگ  زا  کلف  هن  تسین  رادربخ  درد  زا  سک  چیه  تسین  رادـیب  يهدـید  کی  هک  هآ  راگزور ؟ وت  رـس  اب  دـنک  هچ  ات  راک  تازاجم 

تسد ماجنارس ، [. 284  ] تسکش ناوتن  هک  تسا  یمسلط  هچ  نیا  تسب  دنب و  نیرد  هک  منیمه  تام  دش  ریزارـس  قاط  نیا  مخ  هن  دش  ریس 
شوگ هب  هک  تفگ  نآ  دوب و  نانآ  يازـس  هک  درک  نآ  قارع  نامدرمان  اب  دـمآ و  نوریب  راوخنوخ  محریب و  يدرم  نیتسآ  زا  یهلا  ماـقتنا 
مدرم ماهراـک . هچ  تسناد  دـیهاوخ  مدـش  راـک  هب  تسد  یتقو  مسرتیمن . يزیچ  زا  نم  دیـسانشیم ! بوخ  ارم  : » تفریمورف کـین  ناـنآ 

دـنکیم و ینیگنـس  هخاـش  رب  هدیـسر  يهویم  نوچ  هک  منیبیم  ار  ییاهرـس  منیبیم . هدیـشک  ار  یئاـهندرگ  هتخود و  ار  یئاهمـشچ  هفوک !
! قافن اب  هتفرگ  وخ  نکفا و  هقرفت  مدرم  هتخاس . نیگنر  ار  اهشیر  نب  ات  همامع  يالاب  زا  هک  منیبیم  ار  یئاهنوخ  تساهنآ ، ندـیچ  ماـگنه 

مدرم فیلکت  نانخـس  نیا  و » دینک و ... دوخ  تسد  يزاب  ارم  هک  متـسین  یـسک  نم  مزرلب . داب  زا  هک  متـسین  يدیب  نم  قالخا ! دـساف  مدرم 
نانچ جاجح  دنتسه . انـشآ  نادب  هک  دیوگیم  نخـس  ینابز  اب  هدمآ  نانآ  تقو  رـس  هب  هکنآ  دنتـسناد ، همه  درک . نشور  ار  قارع  هفوک و 

زا هنتف  بوشآ و  لاـس  تسیب  هحفـص 96 ]  ] تدـم يارب  هک  تفرگ ، رازآ  تسدریز  زاون  تسدربز  ریذـپ  گـنر  مدرم  نآ  زا  یمـشچ  رهز 
اهتموکح نینچ  يهمزال  مینادیم  هکنانچ  اما  دش . مارآ  دوب  هدش  جراوخ  يارب  یهاگیاپ  هک  ناتسزوخ  یقرش و  هقطنم  تساخرب و  قارع 

رـسپ نارود  دننام  جاجح -  تموکح  رد  تسا . مدرم  نایم  سرت  شرتسگ  ناقفخ و  داجیا  نامدرم ، نتـشک  و  ندرک ، ینادـنز  يراکمتس ،
مزلتـسم ندـنکفا  نادـنز  هب  هاگ  هکلب  دـندنکفایم . نادـنز  هب  ای  دنتـشکیم و  دـندرکیم ، ریگتـسد  ار  ناـمدرم  یتمهت  كدـنا  اـب  داـیز - 

زا يریوصت  زور و  نآ  راکمتـس  عامتجا  زا  ياهشوگ  يهدنهد  ناشن  هک  ناتـساد  نیا  هب  دوبن . ینامرفان  ای  ینامگدـب و  ای  هانگ و  هنوگچیه 
سیل هنا  حون  ای  لاق  : » دیـسر هیآ  نیدب  نوچ  دـناوخیم  ار  دوه  يهروس  جاجح  دـیرگنب : تسا  هماکدوخ  ياهتموکح  رد  مدرم  یناگدـنز 
تئارق هک  روایب  ار  یسک  تفگ  ار  نانابهاگن  زا  یکی  [ 285  ] دهدب بارعا  هنوگچ  ار  لمع »  » هک تسنادن  حلاص » ریغ  لمع  هنا  کلهأ  نم 

ار وا  دـنکفا و  نادـنز  هب  ار  يراق  نابهاگن  دوب . هتفر  هتـساخرب و  دوخ  ياج  زا  جاجح  درک و  رـضاح  ار  يراق  نابهاگن  نوچ  دـنادب . نآرق 
هب ياهداتفا - ؟ نادنز  هب  هچ  يارب  دیـسرپ - : دیـسر و  درم  نادب  درکیم  یـسرزاب  ار  ناینادنز  جاجح  هک  هام  شـش  زا  سپ  درک . شومارف 

رتزارد وا  تموکح  ناـیلاس  هزادـنا  ره  [. 286 . ] داد ار  وا  يدازآ  روتـسد  تسا و  هدوب  هنوگچ  ناتـساد  تسناد  جاـجح  حوـن ! رـسپ  رطاـخ 
ربق ناگدننک  ترایز  هب  باطخ  دوخ  ياههبطخ  زا  یکی  رد  هک  اجنآ  ات  دوزفایم  نید  رب  یخاتـسگ  مالـسا و  هقف  زا  یـشکرس  رب  دـشیم ،

نینمؤـملاریما رــصق  دـنوریمن  ارچ  دـندرگیم ؟ دــنچ  ياهراـپ  بوـچ  كاـخ و  ياهتــشپ  درگ  ارچ  مدرم ! نـیا  رب  گرم  تـفگ : ربـمغیپ 
رد ار  وا  تمرح  ناـمکاح  رگید  نوـچ  و  [ 287  ] تسوا لوسر  زا  رتهب  صخـش  ره  يهفیلخ  دـننادیمن  رگم  دـننک ؟ فاوط  ار  کلملادـبع 

هحفـص  ] ناکیدزن ای  تقو و  يهفیلخ  دندید  هکنیمه  ماجنارـس  اما  دنتـسجیم  برقت  دنتفگیم و  قلمت  ودب  دنتـسیرگنیم ، هفیلخ  يهدـید 
ربنم هب  هکم  مکاح  يرـسق  هللادـبع  نب  دـلاخ  هعمج  ياهزور  زا  یکی  رد  دـنداد . رییغت  ار  دوخ  يهتفگ  دـنرادن  یـشوخ  رظن  يو  اب  وا  [ 97
دلاخ دوب  هداد  مانشد  ار  جاجح  هک  دیسر  ودب  کلملادبع  نب  نامیلس  همان  هبطخ ، نیا  زا  سپ  دنچ  يزور  دوتس . ناوارف  ار  جاجح  تفر و 

زا ار  وا  ناگتـشرف  هک  دادیم ، ناشن  ار  دوخ  تعاط  نانچ  تشاد و  رارق  ناگتـشرف  يهرمز  رد  سیلبا  تفگ : تفر و  ربنم  هب  رگید  يهعمج 
نیا اب  و  دنک ، هدجـس  ار  مدآ  ات  دومرف  ودب  دزاس  اوسر  ار  وا  تساوخ  نوچ  تسنادیم . ار  وا  دـیلپ  نورد  ادـخ  اما  دنتـسنادیم ، رترب  دوخ 

میدوب لیاق  یلضف  وا  يارب  ام  دادیم  ناشن  ار  نینمؤملاریما  تعاط  زین  جاجح  دش . راکشآ  دوب  هدیشوپ  ناگتـشرف  رب  سیلبا  زا  هچنآ  نامرف 
ار وا  ادـخ  دـینک ، نعل  ار  جاجح  مدرم  تخاس . اوسر  يو  تسد  رب  ار  وا  دوب و  هتخاـس  هاـگآ  وا  تشز  نورد  رب  ار  نینمؤملاریما  ادـخ  اـما 

دننام ینانخس  نانخس و  نیا  زا  هچنآ  و  داهن . سیلبا  يهبتر  رد  ار  جاجح  الاب و  ناگتشرف  ماقم  هب  ار  دوخ  راتفگ  نیدب  و  [ 288  ] دنک تنعل 
قلاخ هن  دـیآ  شوخ  ار  هفیلخ  هک  دـنیوگب  يزیچ  دندیـشوکیم  اهنامز  رتشیب  دـننام  رـصع  نیا  ياهتموکح  هک  تسا  نیا  میباییمرد  نآ 

هب رابود  دلاخ  هچ  تسا ، يرجه  جنپ  دون و  ات  هس  دون و  ياهلاس  نیب  نآ  خیرات  هدعاق ي  دـشاب  تسرد  همان  نینچ  ندیـسر  رگا  ار . هفیلخ 
دون و لاس  رگید  تسا . هدوب  کلملادـبع  تیانع  دروم  جاجح  اـهلاس  نیا  رد  تسا و  ات 86  لاس 81  تسخن  تسا . هدیـسر  هکم  تموکح 
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ات تشگرب  هنیدم  زا  ربمغیپ  لآ  ناگدنامزاب  هارمه  هب  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  المتحم  هک  يرجه  مود  تصـش و  لاس  زا  شـش . دون و  ات  هس 
تراما مان  هب  رگید  نت  راهچ  هیواعم  نب  دیزی  تموکح  لاس  ود  زج  تسا ، ترضح  نآ  تلحر  لاس  روهـشم ) رب  انب  هک   ) مجنپ دون و  لاس 

رسپ نامیلس  کلملادبع ، رسپ  دیلو  ناورم . رـسپ  کلملادبع  صاعلایبا ، نب  مکح  نب  ناورم  دناهدرک : تموکح  یمالـسا  ورملق  رب  نانمؤم 
ندرم تامدقم  [ 289  ] ماهتـشون رگید  ياج  رد  هکنانچ  دـندوب . نارذگـشوخ  ای  و  شیاسآ ، ای  و  تردـق ، بلاط  ینامدرم  هک  کلملادـبع 

ءوس هحفـص 98 ]  ] یتلود و ياهبصنم  رب  نایوما  شیرق و  يزادـناتسد  اـب  دـعب  هب  يرجه  مایـس  لاـس  زا  تعدـب  ندـش  هدـنز  تنس و 
رـصع رد  نکیل  دـمآ . دـیدپ  هیواعم  يرادـمامز  نارود  زا  یمالـسا  ماظن  ماکحا و  رد  یـساسا  ینوگرگد  و  دـش . زاـغآ  هنازخ  زا  هدافتـسا 

ون ربارب  هاگهگ ، دنتسیزیم  نیشن  ناملسم  ياهتلایا  رـسارس  رد  دندوب و  هدنز  ربمغیپ  يهباحـص  زا  يریگمـشچ  دادعت  زونه  نوچ  هیواعم 
تاقوا رتشیب  دـنچ  ره  دـندرکیمن  غیرد  اهتعدـب  شهوکن  زا  دنتـسناوتیم  هک  اجنآ  ات  زین  راد  نید  ياهقف  دنداتـسیا . یم  وا  ياـهيروآ 

ناـنآ ياـهيریگ  هدرخ  لـباقم  رد  هک  اـسب  دوـب . راد  مدرم  شیدـنارود و  يدرم  نوـچ  هیواـعم  درکیمن . رثا  تقو  مکاـح  هب  ناـنآ  نخس 
ندش هتـشک  زا  سپ  يو  دیدرگ . زاغآ  کلملادـبع  يهرود  زا  تموکح  رب  ضارتعا  هنوگ  ره  هار  نتـسب  تفگ  ناوتیم  دـنامیم . شوماخ 
نوـچ هن  و  ناـمثع )  ) هدـش راوـخ  يهفیلخ  نوـچ  هن  نم  هک : دـناوخ  ياهبطخ  هنیدـم  رد  و  مجنپ ) داـتفه و  لاـس   ) تفر هکم  هب  ریبز ، رـسپ 

ياهراک امش  منکیمن . نامرد  ریـشمش  اب  زج  ار  مدرم  نیا  نم  متـسه . دیزی )  ) درخ تسـس  يهفیلخ  نوچ  هن  و  هیواعم )  ) ریگناسآ يهفیلخ 
ادـخ هب  دـینکیم ! شومارف  دوخ  دـیناوخیم و  يراگزیهرپ  هب  ار  ام  دـینکیمن ! راتفر  نانآ  دـننام  اـما  دـیراد  رطاـخ  رد  ار  نیلوا  نارجاـهم 

هک تـفگ ، نآ  يارب  ار  ریخا  يهـلمج  [ 290  ] دز مهاوـخ  ار  وا  ندرگ  هکنیا  رگم  دـنکیمن . رما  يوـقت  هب  ارم  یـسک  سپ  نـیا  زا  دـنگوس 
هدژم کلملادـبع  هب  نوچ  دناهتـشون  دـندرکیم  زاغآ  زیهرپب » ادـخ  زا   » هللا قتا  اب  ار  دوخ  راـتفگ  هعمج  يهبطخ  ندـناوخ  ماـگنه  ناـبیطخ 

هک یسک  یتقو  [. 291 . ] تسام تاقالم  نیرخآ  نیا  تفگ  داهن و  مهرب  تشاد  ور  شیپ  هک  ار  ینآرق  تسا . هدیـسر  تفالخ  هب  هک  دنداد 
تسادیپ دنک  یخاتسگ  نانچ  يو  تنس  رب  دیوگب و  ینانخس  نانچ  وا  نفدم  رانک  ربمغیپ و  رهـش  رد  دناسانـشیم ، ربمغیپ  يهفیلخ  ار  دوخ 

82 ياهلاس 86 -  رد  هک  یموزخم  لیعامـسا  نب  ماشه  درک . دـنهاوخ  هچ  تفگ و  دـنهاوخ  هچ  هداتفارود  ياـهتلایا  رد  وا  نارومأـم  هک 
راک زا  ار  وا  دـش  راچان  یلد  نیگنـس  همه  اب  کلملادـبع  هک  داد  ناشرازآ  نانچ  نآ  تفرگ و  تخـس  مدرم  رب  نادـنچ  دوب ، هنیدـم  مکاح 

ساپـس ار  ادخ  تفگ  هحفـص 99 ]  ] تفر و ربنم  هب  درکیم  كرت  قارع  دـصق  هب  ار  هنیدـم  هک  یماگنه  فسوی  نب  جاجح  دـیامن . راـنکرب 
نینمؤملاریما اب  رتهدنگ و  مدرم  يهمه  زا  نآ  مدرم  رتدـیلپ و  اهرهـش  يهمه  زا  رهـش  نیا  دربیم ، نوریب  نیمزرـس  نیا  زا  ارم  هک  میوگیم 

زا رتـگرزب  ادـخ  دزن  هفیلخ  تساـپرب . تفـالخ  اـب  نامـسآ  نیمز و  تفگ : دوـخ  ياـههبطخ  زا  یکی  رد  نینچمه  و  [. 292  ] دـنرتراک لغد 
رد ار  وا  تشاداو و  وا  يهدجس  هب  ار  ناگتـشرف  دیرفآ و  دوخ  تسد  هب  ار  مدآ  ادخ  هک  ارچ  تسا . نیلـسرم  ناربمیپ و  برقم و  ناگتـشرف 
رد يرسق  هللادبع  نب  دلاخ  [. 293 . ] تخاس لوسر  ار  ناگتشرف  درک و  دوخ  يهفیلخ  دروآ و  دورف  نیمز  هب  ار  وا  سپـس  داد . ياج  تشهب 
ادخ تساوخ ! بآ  ادخ  زا  لیلخ  میهاربا  دـینادیمن  رگم  وا ؟ يهداتـسرف  ای  تسا  رتگرزب  درم  هفیلخ  مدرم ! تفگ : دـناوخ و  ياهبطخ  هکم 

هک دوب  کلملادبع  نب  دیلو  هفیلخ  زا  وا  دوصقم  داد و  ودـب  نیریـش  بآ  تساوخ  بآ  وا  زا  وا  يهفیلخ  نوچ  اما  دـیناشون  روش  بآ  وا  هب 
یناـمدرم نآ  ناگدـنیوگ  نوچ  تسا ، هدرک  طبـض  خـیرات  ار  نانخـس  نیا  [. 294 . ] دوـب نیریـش  نآ  بآ  دـنک و  هکم  نوـجح  رد  یهاـچ 
ياـههتفگ هناتخبـشوخ  دوب . هدـش  هدرپس  ناـنآ  تسدـب  یمالـسا  قرـش  ناریا و  قارع و  زاـجح  تشونرـس  هک  یناـسک  دـندوب . سانـشرس 

، روباـشین اـی  زاوـها  اـی  طـساو ، مکاـح  هک  میدـناوخیم  هنرگ  هدـشن و  طبـض  یتـلود  کـچوک  ياهتـسپ  نالوئـسم  ءزج و  ياـهتموکح 
تشز و ياـهراتفگ  ربارب  رد  یمالـسا  يهعماـج  دیـسرپب ، دـیاش  تسا . هدوتـس  ییادـخ  زا  رتـالاب  یئادـخ و  هـب  ار  دـیلو  اـی  کلملادـبع و 
زارد و نادـنچ  مه  نآ  خـساپ  اما  تساجب . یـشسرپ  درک ؟ هچ  نانآ  يهدـناشن  تسد  نامکاح  اـههفیلخ و  نیا  رتتشز  نآ  زا  ياـهرادرک 

بوخ ار  مدرم  کلملادبع  دنکیم . هشیمه  هک  يراک  نامه  تسا . هدرک  هشیمه  هک  يراک  نامه  نشور . هاتوک و  یخـساپ  تسین . راوشد 
. دش نشور  مدرم  فیلکت  نانخس  نآ  زا  سپ  [ 295 . ] دیتسین راکزیهرپ  دوخ  دیناوخیم و  يراگزیهرپ  هب  ار  ام  امـش  تفگ  هک  دوب  هتخانش 
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هکلب و  دندیرب . دنتشاد  لاملا  تیب  زا  مدرم  نیا  هک  ار  يررقم  تسخن  اهتموکح  دوب . كدنا  نانآ  رامـش  اما  دندوب  نید  دنبياپ  یهورگ 
لاس کی  دـیز  مایق  رطاخ  هب  ماشه  هکنانچ  دـندرکیم ، عطق  ار  رهـش  کی  ياـیاطع  نت  کـی  ياـهتفلاخم  رطاـخ  هب  هاـگ  هحفص 100 ] ]
هتشک ای  دنداتفایم و  نادنز  هب  دندیشکیمن . تفلاخم  زا  تسد  مه  زاب  قیرط  نیدب  رگا  و  [ 296 . ] درک عطق  ار  هنیدم  هکم و  مدرم  يهرهب 

هشیمه هک  یناسک  دیسر ، زور  نادرم  هب  تبون  هک  دوب  تقو  نآ  دنتـسشن . شوماخ  دندیـشک و  رانک  ار  دوخ  زین  رگید  یهورگ  دندشیم .
رد تاداقتعا  لوصا  هب  انـشآ  ياهتـسد  يرجه  لوا  يهدـس  نیتسخن  يهمین  نایاپ  رد  مینادیم  دـنرادیم . هاگن  مرگ  ار  اههکرعم  نیا  رازاـب 

نانآ زا  هریبک  ناهانگ  بکترم  دـنتفگیم  و  دنتـسنادیم ) نیتداهـش  نتفگ   ) نابز هب  رارقا  اهنت  ار  ناـمیا  هک  دـمآ  دـیدپ  یمالـسا  يهزوح 
نورخآ و   » دـنتفرگیم لـیلد  زین  ار  نآرق  تاـیآ  یـضعب  رهاـظ  درذـگیم . وا  هاـنگ  زا  ادـخ  دـنامب و  خزود  شتآ  رد  نادواـج  هک  تسین 

. دـنفورعم هئجرم »  » مان هب  یمالـسا  مالک  ملع  خـیرات  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنیا  [. 297 « ] مهیلع بوتی  وأ  مهبذـعی  اـما  هللا  رمـأل  نوجرم 
یتشز زا  دنتشاذگ و  هحص  نارادمامز  نیا  راک  رب  هتسنادن  ای  هتسناد  هک  دندوب  نانیا  دنتـسج و  ناوارف  دوس  ناملکتم ، هتـسد  نیا  زا  نایوما 

. دنتساک ناناملسم  يهدید  رد  نانآ  رادرک 

سولپاچ نارعاش 

هچنآ دنیاتسب و  دندنبب و  اهنادب  تسین  نارادمامز  نیا  رد  هچنآ  ات  دنتخادنا  نایم  هب  ار  دوخ  مه  هیامورف  تسرپ  مکش  رگشیاتس و  ياهتسد 
يدع یمراد ، نیکـسم  یمعا ، سابعلاوبا  یلولـس ، مامه  نب  هللادبع  یثیل ، لیعج ، نب  بعک  لطخأ ، نوچ  ینارعاش  دنیادزب . تساهنآ  رد  ار 

: تسا هتفگ  ناورم  شیاتس  رد  عرفم  نب  دیزی  دینک . هجوت  ياهفرح  نارگشیاتس  نیا  ياههدورس  زا  ییاههنومن  هب  غرفم . نب  دیزی  عاقر . نب 
[. 299  ] قازرألا ۀمـسق  سوفنلا و  ضیق  مکیلا  هلـالا  لـعج  اـمناکف  [. 298  ] قاوسـألا یف  ماـقت  ءاـنثلا  قوس  نکت  مل  ءاـنثلا و  قوـس  متمقأ  و 

هدورـس نینچ  دـندش  هدـنار  هنیدـم  زا  هرح  يریگرد  زا  شیپ  هک  يوما  نادـناخ  يهرابرد  یناجیابرذآ  لصا  یناریا  رعاش  یمعا  سابعلاوبا 
نیکسملاب ملعأ  انقلا و  رجتشت  نیح  یضمأ  زعأ و  هحفص 101 ] [. ] 300  ] تیربذـنم نیمولظم  ماشلا  یلا  اولمحت  یح  لثم  ابحرا  مل  و  تسا :

هدورس یلع  نایعیش  شهوکن  رد  یمعأ  سابعلاوبا  و  [. 302  ] تیمز مالکلا  تاروعب  ریصب  دیس  ماق  دیس  مهنم  تام  اذا  [. 301  ] تیبی ثیح 
رد قدزرف  [. 304  ] دوهیلا قحلا  نع  تلض  امک  بارتیبأ  بحب  اولـض  دقل  دیهـشلا  هللا  نافلتخمل و  [. 303  ] لـیفطابأ یننا و  كرمعل  تسا :

و [. 305  ] فقاو رغثلا  یلع  راشوأ  نیدلا  یلع  ایکاب  ناک  نم  جاجحلا  یلع  کبیل  تسا : هدورس  ینالوط  ياهدیصق  نمض  رد  جاجح  گرم 
ایحأ دیوگ : نینچ  ياهدیصق  نمـض  فسوی  نب  جاجح  حدم  رد  لطخأ  [. 306  ] فئالخلا سوفن  الا  هلثم  یلع  دمحم  دـعب  نانیع  تفرذ  ام 

جاجحلاب کیلعف  [. 308  ] روجت ةادهلا  اهب  داکت  ملظ  تجد  دـق  دالبلا و  انل  ءاضأ  رون  [. 307  ] روفغ بونذلل  ۀـیربلا  ریخ  هناف  مامالا  انل  هلالا 
ۀما نم  اهک  الو  ذا  هللا  دارأ  دقل  و  تسا : هدوتس  نینچ  ار  کلملادبع  نب  دیلو  عاقر  نب  يدع  [. 309  ] روما کیلع  تلزن  اذا  ادحأ  هب  لدعتال 
دیلو يهرابرد  صوحأ  و  [. 311  ] اهداسف موری  نم  اهنع  تیفن  و  تلقباف )؟  ) تلبقأـف نیملـسملا  ضرا  ترمعأ  [. 310  ] اهداشر اهحالصا و 
هیما ینب  ناورم و  نب  ریشب  لطخا  و  [. 312  ] املعأ سانلاب  هللا  ناک  ایلو و  هقلخل  دابعلا  بر  هریخت  هحفص 102 ] : ] تسا هتفگ  کلملادبع  نب 
کلت نم  فیخ  اذا  هب  یقتملا  لوم  اـملل  کـناو  [. 313  ] اهموشغ بهو  اهیف  اهـصل  یعـس  امدعب  ۀیربلا  هللا  كردأ  مکب  دیاتـسیم : نینچ  ار 

لک یلع  انیف  اهقح  یتأ  یتلا  ۀمصعلا  نومیملا و  دئاقلا  وه  دیاتسیم : نینچ  ار  کلملادبع  میشأ  نب  ریبز  نب  هللادبع  [. 314  ] اهمیظع رومألا 
هدورـس نینچ  کلملادبع  نب  ماشه  حدـم  رد  قدزرف  و  [. 316  ] لئاق لک  یلع  لضف  هل  يار  هملحل و  میوقلا  نیدـلا  اـنل  ماـقأ  [. 315  ] لطاب

ءاقرو لک  ایاده  شیرق  هل  ترحن  يذـلاو  ائیـش  شغلا  نم  [. 317  ] فراقأ مل  مکل  ینا  هباحـصأ  ادـمحم و  الا  سانلا  ریخ  نب  ماـشه  تسا :
رکنم مهل  لزی  مل  نورثکـألا و  نومرکـألا  مه  [. 319  ] فدانخلل ۀـموح  يذ  یـصح  لک  ةزع و  لـک  تهتنا  ناورم  لآ  یلا  [. 318  ] فراش

[. 320  ] فراع قحلل  ءارکنلا ،
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راد نید  نارعاش 

زا تقیقح  نایب  ادـخ و  ياـضر  يارب  هک  دـندوب  رعاـش  نت  ود  کـی  بلط ، اـیند  شورف  نید  نارگـشیاتس  يودرا  ربارب  هک  دـنامن  هتفگ  اـن 
رایسب ای  كدنا  یتلص  دنتساوخیم  نانآ  ناحودمم  یهاگ  رگا  و  دنتـشادن . غیرد  نایناورم  نایفـسوبا و  لآ  شهوکن  ربمغیپ و  لآ  شیاتس 
نانیا هتـسدرس  دیاب  تسا  فورعم  تایمـشاه  مان  هب  وا  ياههدیـصق  هلـسلس  هک  ار  يدـسا  دایز  نب  تیمک  دـنتفریذپیمن . دـنهدب  ناشیا  هب 
هکنانچ ای  دزو و  هتخادـگ  یخزود  رد  هک  دوب  کنخ  یمیـسن  نوچ  وهایه  گناب و  همه  نآ  نایم  رد  نارعاش  نیا  داـیرف  اـما  [ 321  ] درمش

« يزاغ لبط  يهرعن  اب  يزاجح  گنهآ  يهلباقم  : » دنک ریبعت  سراف  يارس  نخس  هحفص 103 ] ]

عامتجا نانچ  ربارب  مراهچ  ماما  عضو 

نادب ار  دوخ  یناگدنز  هک  دـنهاوخیم  اجنآ  ات  ار  نید  دـنیایند ، هدـنب  مدرم  هک : دومرف  فصو  نینچ  ار  زور  نآ  عامتجا  مراهچ  ماما  ردـپ 
نینچ یمالسا  ورملق  رـسارس  رد  یعامتجا  عضو  [. 322  ] دوب دنهاوخ  كدنا  ناراد  نید  دـیآ  نایم  هب  شیامزآ  نوچ  دـنهد و  ناماس  رس و 

یمومع داسف  قالخا و  یهابت  راتفرگ  دعب  هب  يرجه  مجنپ  تصـش و  ياهلاس  زا  هنیدم  هک  تسا  نیا  دوزفا ، دـیاب  هلمج  نیا  رب  هچنآ  دوب ،
زا ینالک  دمآرد  هک  شیرق  فارـشا  زا  یئاههداوناخ  يرجه  مایـس  لاس  زا  دوب . هدش  زاغآ  شیپ  ياهلاس  زا  نآ  تامدقم  هتبلا  تشگ و 

دیرخ تورث و  مقر  نتفر  ـالاب  دـنتخادرپ . يزودـنا  تورث  هب  دـنتفرگیم  هرهب  ناوارف  زین  اـفلخ  ياهشـشخب  زا  و  دنتـشاد ، تلود  يهنازخ 
یمـشچ مه  هب  رگیدـکی  اب  هراب  نیا  رد  و  دـناشک ، شیاـسآ  لـئاسو  رب  ندوزفا  لـمجت و  رپ  یناگدـنز  هب  ار  ناـنآ  تالغتـسم ، اـهکلم و 

مدرم رگید  كدنا  كدنا  دنشاب . هاگآ  یگدنناوخ  یقیسوم و  زا  هک  یناکزینک  صوصخ  هب  دندیرخ ، رایسب  نامالغ  نازینک و  دنتـساخرب ،
هقباس مالسا  ناهج  رد  زور  نآ  ات  هک  ناناملـسم  مرح  هب  زواجت  هرح و  يهعقو  رد  درم  نز و  ماع  لتق  دندرک . ادتقا  نانآ  هب  راک  نیا  رد  زین 

ندینـش يراسگیم و  هب  یمالـسا  قالخا  ینید و  ترارقم  هب  انتعایب  هتفوکرـس و  نادـنمتورث ، تخاس . نوگرگد  ار  رهـش  مدرم  تشادـن و 
ای نورد و  جـنر  زا  ار  دوخ  دنتـساوخیم  هک  دوب  نآ  يارب  تارکنم  نیدـب  ناـنآ  نتخادرپ  تفگ  ناوتیم  دـندروآ . يور  نارگاـینخ  زاوآ 

هنیدم هکم و  گرزب  رهش  ود  يرادنپ   » هک تسین  هغلابم  نادنچ  فیض  یقوش  يهتشون  رد  دنرادهاگن . ربخیب  درذگیم  ناشنوماریپ  هچنآ 
ناگدننک رما  لاح  نوچ  و  [ 323 « . ] دنتفریم نانآ  تقو  رس  هب  زین  نادهاز  ناهیقف و  ضعب  هک  اجنآ  ات  دندوب ، هتخادرپ  نارگاینخ  يارب  ار 

لیذ  » یناهفـصا جرفلاوبا  تسا . هدوب  هنوگچ  هک  درک  سایق  ناوت  ار  ناسک  رگید  لاح  دشاب ، نینچ  رکنم  زا  ناگدننک  یهن  و  فورعم ، هب 
نیا دـساف  عامتجا  زا  ياهشوگ  يهدـنهد  ناشن  هک  تسا  هدروآ  هحفص 104 ]  ] یناتـساد رـصع ) نآ  نارگاینخ  زا  یکی   ) هلیمج لاح  حرش 
جح دـصق  هب  تشاد ، لزنم  اجنآ  رد  هفاحقوبا  نب  رکبوبا  و  تسا ، هنیدـم  کیدزن  هک  حنـس  دوخ  لـحم  زا  هلیمج  هک  یماـگنه  تسا : رهش 
نب عفان  هشئاع ، نبا  کلام ، دبعم ، هللا ، ۀبه  همحر ، دنف ، یحـضلا ، ۀـمون  داؤفلا  درب  لالد ، سیوط ، تیه . نارگاینخ : ناگرزب  زا  دـش  نوریب 

، شیعلا ةذل  هلبلب  هعرف  هیسامش ، هلیقع ، هدیلخ ، همالـس ، هبابح ، ءالیملا ، ةزع  ههرف ، نانز : زا  و  نادرم ، زا  ریخلا ، عفان  حیلملا ، حیدب  هروبنط ،
ترهش هک  دنشیوخ  رـصع  نارگاینخ  ناگرزب  زا  تسا ، هدرب  مان  جرفلاوبا  هک  نت  دنچ  نیا  [. 324  ] دندرک تعیاشم  ار  وا  و  اقرز ، هدیعس و 
هتـشاد میلعت  تحت  هدـنزومآ  تسدرو و  درگاش و  نت  دـنچ  نانیا  زا  کی  ره  میریگب ، مظن  رد  رگا  دوب . هدـیچیپ  زور  نآ  ناـهج  رد  ناـنآ 
یمقر دنتفرن ، هلیمج  هقردب  هب  دـندنام و  رهـش  رد  هک  دـناهدوب  روهـشم  ناناد  یقیـسوم  زا  یهورگ  هک  میراپـسب  رطاخ  هب  رگا  زاب  و  تسا ،

نینچ هک  یمالسا  تموکح  سیسأت  زکرم  ناناملسم و  هاگهلبق  یعامتجا  عضو  دیامنیم . راوشد  نآ  ندرک  رواب  هک  دروآ  میهاوخ  تسدب 
زا نادباع  رادهدنز و  بش  نادهاز  دنچ  ینت  هتبلا  تسا . هدربیم  رسب  یلاح  هچ  رد  گرزب  ياهرهش  رگید  هرصب و  قشمد ، دید  دیاب  دشاب ،
نآ هچنآ  زا  و  دـندنارذگیم ، تدابع  هب  لوسر  ربق  رانک  اـی  ادـخ و  مرح  رد  ار  بش  تعاـط و  رد  ار  دوخ  زور  هک  دـندوب ، راـنک  هب  مدرم 
ود ره  راکب  يراک  دوب و  مرگرـس  هنازور  یناگدـنز  هب  هک  شوماخ  تیرثکا  زین  دـندربیم و  هانپ  ادـخ  هب  دـندوب و  رازیب  دـندرکیم  مدرم 
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. تسا هدـنارذگ  میتشون  ارنآ  فصو  زا  یکدـنا  هک  طیحم  نینچ  رد  ار  دوخ  یناگدـنز  مود  يهمین  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  تشادـن . هتـسد 
نیا رد  نانچ  و  دوش ، هدرب  یکین  هب  یمان  وا  نادـناخ  یلع و  لآ  زا  اداـبم  هکنآ  رب  تبظاوم  ماـش و  نارومأـم  تبقارم  ریز  وسکی  زا  یطیحم 

نیـسحلا نب  یلع  هک  اجنآ  ات  دـنوش ، مهتم  ادابم  دـنراد  هاگن  رود  ناـنآ  مشچ  زا  ار  دوخ  دندیـشوکیم  مدرم  هک  دـنتفرگیم  تخـس  راـک 
ياهرهـش متـشون  هکنانچ  رگید  يوس  زا  و  هحفص 105 ] [. ] 325  ] درادـب تسود  ار  اـم  هک  تسین  نت  تسیب  هنیدـم  هکم و  رد  دـیوگیم :

ادابم دـندوب ، هتـسب  ار  دوخ  ياهشوگ  مدرم  يهماع  یئوگ  تفریم  ورف  رتشیب  یعامتجا  داسف  قالخا و  یهابت  رد  زور  ره  نیـشن  ناملـسم 
يهفیحـص ماـن  هب  اـعد  زا  ياهعومجم  تروص  هب  هک  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماـما  ياـهشیاین  تفگ  ناوـتیم  دور . ورف  نآ  رد  قـح  نخس 

راتفگ رادرک و  زا  يرازیب  دـید . ناوتیم  نآ  رد  ار  هنیدـم -  صوصخم  زور -  نآ  عامتجا  ریوصت  هک  تسا  ياهنیآ  هدـمآ ، درگ  هیداـجس 
هزیکاپ نآرق و  نید و  تیبرت  وترپ  رد  تسرد  هار  ندومن  نشور  و  دونـشیم ، دنیبیم و  هچنآ  زا  ادـخ  هب  ندرب  هانپ  زور و  نآ  مدرم  تشز 

دربب و ناطیـش  زا  ار  مدرم  اعد  نابز  هب  تسا ، نکمم  هک  اجنآ  ات  دـهاوخیم  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  یئوگ  شیالآ . زا  اهناج و  نتخاس 
، منکن يرای  ار  وا  نم  دوش و  متس  یـسک  هب  نم  يور  شیپ  رد  هک  مهاوخیم  شزوپ  وت  زا  نم  ایادخ ! متـس : شهوکن  دهد . دنویپ  ادخ  هب 

يزیچ نم  زا  يدنمتجاح  ای  مریذپن . ار  وا  رذـع  دـهاوخ و  رذـع  نم  زا  يراکهانگ  ای  میوگن . ارنآ  ساپـس  ددرگ و  ینازرا  نم  هب  یتمعن  ای 
ار نآ  منیبب و  ار  ینامیا  اب  درم  بیع  ای  مرامـشن . گرزب  ارنآ  دـیآ و  مندرگ  رب  ینامیا  اـب  درم  قح  اـی  مرادـن . مدـقم  دوخ  رب  ار  وا  دـبلط و 
تسا و رترب  یثیدـح  ره  زا  تسهاوگ . دوخ  زا  شیپ  ياهباتک  یتسرد  یتسارب و  تسه و  ار  ینـشور  هک  وت  باـتک  نآرق : [. 326  ] مناشوپن

ماکحا نآ  لیـصفت  هب  شیوخ  ناگدـنب  يارب  یتخاس و  راکـشآ  نآ  رد  ار  تعیرـش  ماکحا  تسربهر . لطاب  زا  قح  نتـسناد  هب  ار  ناـمدرم 
[. 327 . ] تسر دناوت  يرامیب  زا  دریگ  شوگ  رد  ار  نآ  دـنپ  هک  ره  و  تسا . ربهر  ار  ام  یهارمگ  ینادان و  یکیرات  رد  هک  يرون  یتخادرپ .

رالاس هلفاق  تمحر و  ماما  تناگدنب ، زا  زاتمم  تناگدیرفآ و  زا  هدیزگ  و  یحو ، نیما  دمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ  ربمغیپ : هحفص 106 ] ]
ناسک اب  وت  هب  توعد  هار  رد  دیرخ . ناج  هب  ار  یئالب  ره  تمدـخ  نیا  هار  رد  دـیرب و  وت  یگدـنب  زج  زیچ  ره  زا  ار  دوخ  هک  تکرب  ریخ و 

زا ار  رود  ناکیدزن  دناوخ و  دوخ  هب  ار  تسود  نارود  دیرب ، نانآ  اب  ار  شیوخ  دنویپ  تساخرب و  هزیتس  هب  نادنواشیوخ  اب  دیگنج و  دوخ 
رب یناوتاـن  و  دــسح ، یگریچ  و  مـشخ ، يزیت  و  صرح ، ناـجیه  زا  مربیم  هاــنپ  وـت  هـب  اراــگدرورپ  سفن : بیذــهت  [. 328  ] دـنارب دوخ 

و ریخ ، هار  زا  ندـش  وسکی  هب  و  سفن ، ياوه  يوریپ  و  توخن ، یگدـنب  و  توهـش ، ندـیهیتس  و  قـلخ ، يدـب  و  تعاـنق ، تلق  ،و  یئاـبیکش
تیصعم و ندرمش  راوخ  و  اههانگ ، رب  رارصا  و  قح ، رب  لطاب  نتشاد  مدقم  و  دیاین ، راکب  هچنآ  رد  نداتفا  رد  و  تلفغ ، باوخ  هب  نتفرورف 

هحفص 107] [. ] 329 . ] تعاط ندرمش  گرزب 

نامحرلا دابع 

هتسد نیا  هتسجرب ي  هنومن ي 

نیدـلا و  امایق . ادجـس و  مهبرل  نوتیبی  نیدـلا  و  امالـس . اولاق  نولهاجلا  مهبطاـخ  اذا  اـنوه و  ضرـألا  یلع  نوشمی  نیذـلا  نمحرلا  داـبع  و 
کلذ نیب  ناک  اورتقی و  مل  اوفرـسی و  مل  اوقفنأ  اذا  اماقم . ارقتـسم و  تءاس  امارغ . ناک  اهباذـع  نا  منهج  باذـع  انع  فرـصا  انبر  نولوقی 

نیا رد  ادـخ  تسا . ناقرف  يهروس  نایاپ  رد  میتشون  هک  ییاـههیآ  [. 330  ] امارک اورم  وغللاب  اورم  اذا  روزلا و  نودهـشیال  نیدـلا  و  اماوق ...
لماک ناگدنب  هک  ار  ییاههناشن  همه  دینیبیم  دناوخ ، دیهاوخ  هدنیآ  ياهلصف  رد  هچنآ  زا  تسا . هدرمش  ار  هدیزگ  نانمؤم  تفـص  تایآ 

هب تیناسنا  ناگدـنیوج  يارب  کـیرات  يهرود  ناـنچ  رد  تسا . راکـشآ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  رد  هدـش  نیعم  نمحرلا » داـبع   » راـگدرورپ
اهلاس هک  یمدرم  و  درک . هدنز  ار  تلاسر  نادناخ  ردپ و  دج و  يهدش  شومارف  تریس  دوخ  راتفگ  راتفر و  اب  دوب . نشور  یغارچ  تقیقح 

. تضایر دح  ات  سفن  يهبساحم  یئوخ ، مرن  ادخ ، شتسرپ  دندید . دوخ  مشچ  هب  ار  یمالسا  تیبرت  يهنومن  دنتشاد  هلصاف  توبن  رـصع  اب 
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وا يهرابرد  هتشون  مشاهینب  لئاضف  رد  هک  ياهلاسر  رد  ظحاج  و ... يراگزیهرپ . ششخب ، نادنمتسم ، يریگتـسد  قح ، يارب  ینکـشدوخ 
یماع و نوچ  ار  یلزتعم  هحفص 108 ]  ] یلزتعم و نوچ  ار  هعیـش  هعیـش و  نوچ  ار  یجراخ  وا  يهرابرد  نیـسحلا ، نب  یلع  اما  تسا : هتفگ 

[. 331  ] دیوگ ینخس  وا  ندوب  مدقم  رد  ای  دشاب و  هتشاد  کش  وا  تلیضف  رد  هک  مدیدن  ار  یسک  مدید و  صاخ  نوچ  ار  یماع 

زور نآ  عامتجا  زا  ماما  یلمع  تیبرت 

تقفـش زین  هدـنامرد  نانمـشد  رب  هک  دوب  هجرد  نادـب  يو  ینابرهم  درکیم ، راتفر  هناراوگرزب  نایانـشآ ، ناتـسود ، ناشیوخ ، اب  اـهنت  هن  وا 
رد ماما  بناج  زا  يو  شهاوخ  ندش  هتفریذپ  ودب و  مکح  رـسپ  ناورم  ندرب  هانپ  ناتـساد  دـنکفایم . تمحرم  هیاس  ناروناج  رب  و  تشاد ،

هتـسخ و دوخ  هار  رـس  تشگزاب . ماش  هب  دیـسر ، ریمن  نب  نیـصح  هب  دیزی  گرم  ربخ  نوچ  تسا  هتـشون  يربط  دش . هتـشون  هتـشذگ  لصف 
[. 332  ] درک یئاریذپ  وا  زا  نیسحلا  نب  یلع  هنیدم  رد  رتناوتان . بسا  زا  راوس  ناوتان و  وا  بسا  دمآ . هنیدم  هب  نارگن  هتفوک و 

مدرم نازینک و  نامالغ و  اب  وا  راتفر 

ياهاطخ نیسحلا  نب  یلع  دیسریم و  ناضمر  هام  نوچ  هک  تسا  هدروآ  ع )  ) قداص ماما  زا  دوخ  دانسا  هب  وا  سواط و  نب  دیس  زا  یسلجم 
دروآیم مهارف  ار  نانآ  ناضمر  هام  بش  نیرخآ  رد  تسا . هدرک  نینچ  زینک  نالف  ای  مالغ  نـالف  هک  تشونیم  ار  دوخ  نازینک  ناـمالغ و 

نایم رد  دوخ  سپـس  تسا . تسرد  دنتفگیم  نانآ  مدرکن و  بیدأت  ار  وت  نم  يدرک و  نینچ  وت  هک  دناوخیم  ناشیارب  ار  نانآ  ناهانگ  و 
ناهانگ وت  راگدرورپ  ياهتشون  ار  ام  ناهانگ  وت  هکنانچ  نیسحلا ! نب  یلع  دیئوگب : دینک و  دنلب  ار  دوخ  گناب  تفگیم  داتـسیایم و  نانآ 
ناهانگ هکنانچ  دشاب . هدشن  هتشون  هک  ياهدرکن  نالک  ای  درخ  یهانگ  دیوگیم . نخس  قح  هب  هک  تسا  یباتک  ار  وا  و  تسا . هتشون  ار  وت 
شخبب ار  ام  يراد  ششخب  دیما  دوخ  راگدرورپ  زا  هکنانچ  تسا ، راکشآ  تراگدرورپ  رب  ياهدرک  وت  هک  هانگ  ره  تسا ، راکشآ  وت  رب  ام 

نب یلع  ینیبب ! دوخ  يهرابرد  ار  وا  تمحر  وفع و  ات  نک  وفع  ام  زا  دنک  وفع  ار  وت  ادـخ  يراد  تسود  هکنانچ  و  رذـگرد . ام  ياطخ  زا  و 
و شخبب ! نیسحلا ! نب  یلع  دنکیمن . متس  یلدرخ  يهزادنا  هب  هک  يراگدرورپ  رآدایب ! تراگدرورپ  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  يراوخ  نیسحلا !

نینچ نیا  [ 333 « ] مکل هللا  رفغی  نأ  نوبحت  ـالأ  اوحفـصیل  اوفعیل و  و   » دـیوگیم وا  هچ  درذـگرد  وت  زا  دـشخبب و  ار  وـت  ادـخ  اـت  رذـگرد 
ار اـم  اراـگدرورپ  تـفگیم  سپــس  دــندرکیم . رارکت  ار  وا  يهـتفگ  ناـنآ  درکیم و  هحوـن  تـسیرگیم و  هحفـص 109 ]  ] تـفگیم و
زا ار  هدـنهاوخ  ياهدومرف  يرتراوازـس . راک  نیدـب  اـم  زا  وت  میدرک و  نینچ  اـم  میـشخبب . تسا  هدرک  متـس  اـم  رب  هک  یـسک  رب  ياهدومرف 
ارت ياطع  میاهدـش و  وت  هاگرد  مزالم  میاهداتـسیا و  وت  يهناتـسآ  رب  میاهدـمآ و  وت  يهناخ  رد  هب  ادـگ  هدـنهاوخ و  ام  مینارن . دوخ  يهناخ 

ماعنا اهنادب  هک  روآرد  نانآ  يهرمز  رد  ارم  ایادـخ  يرتراوازـس . ام  زا  راک  نیدـب  وت  هک  زاسم  ناممورحم  راذـگ و  تنم  ام  رب  میهاوخیم .
؟ دیرذگیم رد  ماهدرک  امش  اب  هک  يدب  راتفر  زا  مه  امش  ایآ  متـشذگ . امـش  زا  نم  تفگیم  دوخ  نامالغ  نازینک و  هب  سپـس  ياهدومرف .

دب ام  هب  وت  ام  ياقآ  دـنتفگیم  ناـنآ  تسا . معنم  راـکوکین و  هدنـشخب و  نم  کـلام  هک  متـسه  يراکمتـس  تسپ  رادرکدـب و  کـلام  نم 
زا درک  دازآ  ار  ام  هکنانچ  رذگرد و  وا  زا  تشذگ  ام  زا  نیـسحلا  نب  یلع  هکنانچ  ایادخ  دیئوگب  تفگیم  میتشذـگ . وت  زا  ام  ياهدرکن و 

مدرک و دازآ  ادخ  هار  رد  ار  امش  يدازآ  ششخب و  دیما  هب  متـشذگ و  امـش  زا  نم  دیورب  نیمآ - ! دنتفگیم  نک - . شدازآ  خزود  شتآ 
هار رد  دوب  هدیرخ  هک  ار  زینک  ای  هدرب و  نت  تسیب  مک  تسد  ناضمر  ره  نایاپ  رد  دیـشخبیم . نارگ  شاداپ  اهنادب  دشیم  دیع  زور  نوچ 

[. 334  ] تخاـسیم دازآ  ار  وا  لاـس  همین  رد  هاـگ  تـشادیمن و  هاـگن  دوـخ  دزن  لاـسکی  زا  شیب  ار  یمداـخ  هکناـنچ  درکیم . دازآ  ادـخ 
ار هناـیزات  تفر و  هناـخ  هب  سپـس  دز ، هناـیزات  ار  دوخ  ناگدـنب  زا  یکی  يزور  نیـسحلا  نب  یلع  هک : تسا  هدروآ  دوخ  دنـس  هب  یـسلجم 

يزور [. 335  ] دیـشخب راـنید  هاـجنپ  ار  يو  وا  تفریذـپن و  مداـخ  ار . نیـسحلا  نب  یلع  نزب  تفگ  ار  مداـخ  درک و  هنهرب  ار  دوـخ  دروآ و 
تسشن دوخ  ياج  رب  مارآ  تشگزاب و  تفر  نورد  هب  ماما  دش . هدینش  ینویـش  گناب  هناخ  نورد  زا  دندوب ، هتـسشن  وا  سلجم  رد  یهورگ 
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لها ام  هحفص 110 - ] : ] تفگ ماما  دندنامرد . تفگش  هب  وا  یئابیکش  زا  دنداد و  تیلست  ودب  يرآ ! دوب - ؟ یتبیصم  دندیـسرپ : نارـضاح 
زا درم و  وا  زا  يدنزرف  [. 336  ] میئوگیم ساپـس  میرادیم  شوخان  هچنآ  رد  مینکیم و  تعاطا  میرادیم  تسود  هچنآ  رد  ار  ادخ  تیب ،

و گرم )  ) میدوب نآ  رظتنم  هک  دوب  يزیچ  تفگ  ماما  ینکیمن ! یعزج  ترـسپ  گرم  رد  هک  تسا  هنوگچ  دندیـسرپ  دندیدن  یعزج  يو 
[. 337  ] میتشادن شوخان  ارنآ  دیسر  رد  نوچ 

مدرم هدید ي  رد  وا  تمرح 

[338  ] باهش نبا  نوچ : دنتـسیزیم  هنیدم  رد  دندوب و  روهـشم  دهز  تهاقف و  هب  نیعبات  ناگرزب  زا  نت  دنچ  اهلاس  نآ  رد  میتشون  هکنانچ 
نب دیعـس  دـندرکیم . دزـشوگ  مدرم  هب  ار  نیـسحلا  نب  یلع  يراوگرزب  تلیـضف و  ناـنیا  يهمه  [ 340  ] مزاحوبا [ 339  ] بیـسم نب  دیعس 

[342  ] مدیدن نیسحلا  نب  یلع  زا  رتلضاف  ار  یمشاه  چیه  تفگیم  يرهز  [ 341  ] تسا نیدباعلا  دیس  نیسحلا  نب  یلع  تفگیم : بیسم 
هنیدم تموکح  اهلاس  نآ  رد  هک  زیزعلادـبع ، نب  رمع  سلجم  رد  يزور  [ 343  ] دناهدرک لقن  ار  فارتعا  نیمه  زین  مزاخ  نب  زیزعلادـبع  زا 

نارضاح تسیک ؟ مدرم  نیرتفیرش  دیـسرپ - : نارـضاح  زا  رمع  تفر  نوریب  سلجم  زا  تساخرب و  نوچ  دوب . رـضاح  تشاد  هدهع  هب  ار 
دنراد تسود  مدرم  يهمه  تفر  نوریب  نم  دزن  زا  نونکا  مه  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتفیرـش  تسا . نینچ  هن  یتـسه - ! وـت  دـنتفگ - :

و دندیدیم ، ار  وا  يرهاظ  تلیضف  اهنت  هک  تسا  یناسک  نانخـس  نیا  [. 344  ] دشاب هتسویپ  یسک  هب  درادن  تسود  وا  دنشاب و  هتـسویپ  ودب 
، دناهدوتس نینچ  نیا  هحفص 111 ]  ] ار وا  هک  نانیا  هک  نیا  رتهداس  دندوب . مورحم  وا  تیالو  ماقم  یئاسانش  يو و  يونعم  تمظع  كرد  زا 
ار یکزینک  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دـناهدوب . عضاخ  وا  یناسفن  تاکلم  ربارب  دـح  ات  هک  مینیبیم  و  دنتـسنادیمن ، ماـما  ار  نیـسحلا  نب  یلع 

تشون همان  ودب  تسناد . یصقن  يو  يارب  ار  راک  نیا  دش و  هاگآ  ارجام  زا  ناورم  رـسپ  کلملادبع  تفرگ . ینز  هب  ار  وا  سپـس  درک  دازآ 
میئل ره  هتخاس و  لماک  نآ  اب  ار  یـصقن  ره  و  تسا . هدرب  الاب  مالـسا  اب  ار  یتسپ  ره  دنوادخ  : » داد خـساپ  يو  هب  وا  يدرک ؟ نینچ  ارچ  هک 
يارب هچنآ  تفگ : دناوخ  ار  همان  نیا  نوچ  کلملادـبع  تفرگ . ینز  هب  ار  دوخ  يهدـنب  نز  زینک و  ادـخ  لوسر  هتخاس . میرک  مالـسا  اب  ار 
يراـک يارب  ار  دوـخ  ناگدـنب  زا  یکی  يزور  [. 345  ] تسا تعفر  ببـس  نیـسحلا  نب  یلع  يارب  تسا  تـلزنم  شهاـک  بجوـم  نارگید 

نوچ يدادن - ؟ ارم  خساپ  ارچ  ارچ - . يدینشن - ؟ ارم  زاوآ  مرسپ  دیسرپ - : وا  زا  ماجنارس  زین ، موس  مود و  راب  دادن و  خساپ  وا  تساوخ و 
: تفگ ینکیم ؟ رفـس  مدرم  اب  سانـشان  ارچ  دندیـسرپ  وا  زا  [. 346  ] دـسرتیمن نم  زا  نم  يهدـنب  هک  ار  ادـخ  ساپـس  مسرتیمن - . وت  زا 

ودب تشذگ  نایماذج  زا  یهورگ  رب  يزور  و  [. 347  ] مهدب ارنآ  دننام  مناوتن  هک  مریگب  يزیچ  ادخ  لوسر  اب  دنویپ  رطاخ  هب  مرادن  شوخ 
هحفص 112]  ] يارب یماعط  شرافس  تفر  هناخ  هب  نوچ  متـسشنیم . امـش  اب  مدوبن  هزور  رگا  تفگ - : روخب  راهن  ام  اب  نیـشنب و  دنتفگ - :

هقدص يدنمتسم  هب  تساوخیم  نوچ  [. 348  ] دروخ ماعط  نانآ  اب  تفر و  ناشدزن  دوخ  داتسرف و  ناشیا  يارب  دش  هدامآ  نوچ  داد و  نانآ 
 - هدـنب نیا  دزن  یمدرم و  دیـس  وت  تفگ : ار  وا  ریبج  نب  عفان  [. 349  ] دادیم ودب  تشاد  هارمه  هچنآ  سپس  دیـسوبیم ، ار  وا  تسخن  دهد 

: هک تسا  بقانم  زا  یسلجم  تیاور  رد  [ 350  ] درک لابند  ارنآ  دیاب  دشاب  اج  ره  ملع  تفگ - : ینیشنیم ؟ وا  اب  يوریم و  ملسا -  نب  دیز 
ناگدنب اب  ادخ  يدونشخ  بلط  ادخ و  يارب  وا  نوچ  و  [. 351  ] دشاب هتشاد  دوس  نم  نید  يارب  وا  ینیشنمه  هک  منیشنیم  یـسک  دزن  نم  - 
میدیدن یمدرم . نیرت  راکوکین  زا  وت  دنتفگ  ار  وا  دوزفایم . مدرم  لد  هدید و  رد  ار  وا  یگرزب  تمـشح و  ادخ  درکیم ، راتفر  نینچ  ادـخ 

يارب وا  [. 352  ] دـنک قاـع  ارم  دراد و  نادـب  مشچ  وا  هک  دوش  زارد  ياهمقل  هب  نم  تسد  مسرتیم  تفگ  يوش . كاروخ  مه  ترداـم  اـب 
يهدـید رد  ار  وا  تمـشح  تمرح و  ادـخ  و  درکیم ، راتفر  ینتورف  اب  نینچ  نیا  ادـخ ، ناگدـیرفآ  اب  راگدرورپ ، ياضر  لیـصحت  ادـخ و 

مغر هب  اما  دنـسانشن ،. ار  وا  مدرم  دنام و  ناهنپ  وا  ردق  دنتـساوخیم  تسا -  هتـشاد  ینمـشد  رگا  يو -  نانمـشد  دوزفایم . دوخ  ناگدـنب 
شوخ يوب  دنراد ، هاگن  هتـسب  یفرظ  رد  دنچ  ره  ار  کشم  دودـنا و  ناوتیمن  لگ  هب  ار  دیـشروخ  هک  تشگیم ، رتشیب  يو  ترهـش  نانآ 
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وا هدیصق ي  قدزرف و 

. تسا مولعم  مالسا  خیرات  اب  نایانشآ  يهمه  رب  دوسالارجح ، کیدزن  يو  يارب  مدرم  ندوشگ  هار  مارحلا و  دجسم  هب  وا  ندمآرد  ناتـساد 
حرـش رد  دنچ  ره  دـنراد ، قافتا  نآ  رب  نامز  رید  زا  هریـس  ناگدنـسیون  ناراگن و  خـیرات  تیرثکا  هک  تسا  ییاه  دادـیور  زا  ناتـساد  نیا 
فالخ تشون  مهاوخ  هکناـنچ  هحفـص 113 ]  ] زین هدیـصق  نیا  ياهتیب  يهرامـش  يهرابرد  دنچ  ره  دنتـسین و  گنهآ  مه  هثداح  تایئزج 

هب فاوط  رد  يزور  دـندوب . وا  هارمه  ماش  ناگرزب  زا  یهورگ  تفر و  جـح  هب  کلملادـبع  رـسپ  ماشه  یلاـس  هکنیا : نآ  يهصـالخ  تسا 
کیدزن نوچ  دمآ  فاوط  هب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  ماگنه  نیا  رد  دلامب . دوسالا  رجح  هب  ار  دوخ  تسد  تسناوتن  مدرم  یهوبنا  رطاخ 

نایماش يهدید  رد  دنداهن  ترـضح  نادب  مدرم  هک  یتمرح  دیاسب . نکر  رب  ار  دوخ  تسد  یناسآ  هب  وا  ات  دنتفر  رانک  هب  مدرم  دیـسر  نکر 
! منادیمن تفگ - : ماـشه  دـننکیم ؟ تیاـعر  ار  وا  نینچ  نیا  مدرم  هک  تـسیک  درم  نـیا  دندیـسرپ - . ماـشه  زا  دـمآ . تفگـش  گرزب و 

نیا دورس  وا  شیاتس  يو و  ندناسانش  رد  ار  یئاهتیب  لاح  نامه  رد  و  مسانـشیم . ار  وا  نم  اما  تفگ  دوب  عمج  نآ  رد  هک  رعاش  قدزرف 
لحلاو و هفرعی  تیبلا  هتأطو و  ءاحطبلا  فرعت  يذلا  اذه  تسا : نینچ  هدش  تبث  رداص  راد  پاچ  قدزرف  ناوید  رد  اریخا  هچنآ  قبط  اهتیب 

اومتخ دق  هللا  ءایبنأ  هدجب  هلهاج  تنک  نا  ۀمطاف  نبا  اذه  [. 354  ] ملعلا رهاطلا  یقنلا  یقتلا  اذه  مهلک  هللا  دابع  ریخ  نبا  اذـه  [. 353  ] مرحلا
امهورعی نافک و ال  وتـست  امهعفن  مع  ثایغ  هبدـی  اتلک  [. 356  ] مجعلاو ترکنأ  نم  فرعت  برعلأ  هرئاضب  اذـه  نم  کـلوق  سیل  و  [. 355]

ولحت لئامـشلا  اولح  اوحدتفأ  اذا  ماوقأ  لاقئأ  لامح  [. 358  ] میشلا قلخلا و  نسح  نانئأ  هنیزی  هرداوب  یـشخت  ۀقیلخلا ال  لهـس  [. 357  ] مدع
اهنع تعـشقناف  ناسحالاب  ۀـیربلا  مع  هحفص 114 ] [. ] 360  ] معن هأل  تناک  دهـشتلا  الول  هدهـشت  یف  الا  طـق  ـال  لاـق  اـم  [. 359  ] معن هدـنع 
امف هتباهم  نم  یضغی  ءایح و  یـضغی  [. 362  ] مرکلا یهتنی  اذـه  مراکم  یلا  اهلئاق  لاـق  شیرق  هتأر  اذا  [. 361  ] مدـعلاو قالمالا  بهایغلا و 

میطحلا نکر  هتحار  نافرع  هکسمی  داکی  [. 364  ] مسمـش هنینرع  یف  عورأ  فک  نم  قبع  هحیر  نارزیخ  هفکب  [. 363  ] متسبی نیح  الا  ملکی 
هلوأ اذه  ۀـیلوأل  مهباقر  یف  تسیل  قئالخلا  يأ  [. 366  ] ملقلا هحول  یف  هل  كاذی  يرج  همظع  امدـق و  هفرـش  هللا  [. 365  ] ملتـسی ءاج  ام  اذا 

نع فکالا و  اهنع  ترـصف  یتلا  نیدلا  ةورذ  یلا  یمتی  [. 368  ] ممألا هل  اناذه  تیب  نم  نیدلاف  اذ  ۀیلوأ  رکـشی  هللا  رکـشی  نم  [. 367  ] معن
میخلاو هسراغم  تباط  هتعبن  هللا  لوسر  نم  ۀقتشم  [. 370  ] ممألا هل  تناد  هتما  لضف  هل و  ءایبنألا  لضف  ناد  هدـج  نم  [. 369  ] مدقلا اهکاردا 

رفک و مهـضغب  نید و  مهبیح  رـشعم  نم  [. 372  ] ملظلا اهقارـشا  نع  باجنت  سمـشلاک  هترغ  رون  نع  یجدـلا  بوث  قشنی  [. 371  ] میشلا و 
لیق وأ  مهتمئأ  اوناک  یقتلا  لهأ  دع  نا  [. 374  ] ملکلا هب  موتخم  ءدب و  لک  یف  مهرکذ  هللا  رکذ  دعب  مدـقم  [. 373  ] مصتعم یجنم و  مهبرق 

ام اذا  ثویغلا  مه  [. 376  ] اومرک نا  موق و  مهینادی  مهدوج و ال  دعب  داوج  عیطتـسیال  هحفص 115 ] [. ] 375  ] مه لیق  ضرألا  لهأ  ریخ  نم 
[. 378  ] اومدـع نا  اورثا و  نا  کـلذ  نایـس  مهفکأ  نم  اطـسب  رـسعلا  صقنیـال  [. 377  ] مدتحم سأیلا  يرـشلا و  دـسا  دـسالا  تمزا و  ۀـمزأ 

[. 379  ] معنلا ناسحألا و  هب  برتسی  مهبحب و  يولیلا  رشلا و  عفدتسی 

قدزرف هرابرد ي  هاتوک  ینخس  هدیصق و  یبدا  یخیرات و  دقن 

نآ زا  ییاهتیب  لقاال  ای  هدیـصق و  نیا  ندورـس  بجوم  هک  ار  یناتـساد  ناسیونخیرات ، دـعب  هب  مراهچ  يهدـس  زا  تشون  میهاوخ  هکنانچ 
هک یسک  و  اهتیب ، رامش  رعاش ، يهرابرد  نکیل  هدشن . ناتساد  لصا  رکنم  تحارص  هب  یـسک  مه  خیرات  نآ  زا  سپـس  و  دناهدروآ ، هدش 

یضعب هک  دنس  نیرتمیدق  تسا ، هدرک  عبتت  هدنسیون  هک  اجنآ  ات  دنتسین . ناتسادمه  هدش  هدورـس  وا  يهرابرد  اهرعـش  یـضعب  ای  هدیـصق و 
يرجه ود  یـس و  تسیود و  يافوتم  یئاط  سوا  نب  بیبح  مامتوبا  يهدـیزگ  هسامح ، ناوید  دوشیم  هدـید  نآ  رد  هدیـصق  نیا  ياهتیب 

ناونع امزوق  يهعبطم  توریب  پاچ  رد  تسا . هدرک  طبـض  ار  و 11   - 13  - 12  - 15  - 13  - 10 ياهتیب 1 -  دوخ  بیترت  هب  هک  تسا .
راد توریب  پاچ  رد  و  [ 380  ] تسا قدزرف  زا  اهتیب  دناهتفگ  و  تسا » هدورس  نیسحلا  نب  یلع  حدم  رد  یثیل  نیزح  : » تسا نینچ  اهتیب 
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نیزح ار  رعـش  نیا  دـسیون : بیطخ  و  تسا » هتفگ  ینانک  نیزح   » دناهتـشون نینچ  ار  اهتیب  ناونع  هدـش  پاـچ  بیطخ  حرـش  اـب  هک  ملقلا 
وکین و ییور  دوب . ناـنآ  ناـفیرظ  زا  هیما و  ینب  نادرمناوـج  زا  هللادـبع  تسا . هدورـس  ناورم  نب  کلملادـبع  نب  هللادـبع  حدـم  رد  یناـنک 

نکیل تسا . بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  شیاتـس  رد  قدزرف  زا  اـهتیب  نیا  دـنرادنپیم  مدرم  [ 381  ] تشاد هدیدنسپ  یبهذم 
اهتیب نیدـب  هدـشن  هدـید  یـسک  رد  هک  هدـننک  هریخ  ياهتلیـضف  ناـنچ  اـب  ار  نیـسحلا  نب  یلع  دـننام  هـچ  تـسین . تـسرد  رادـنپ  نـیا 

. تسا شیرق  بسن  باـتک  رد  ق ). 156 ه .  - 236  ) يریبز بعصم  هللادبعوبا  يهتـشون  هسامح  زا  سپ  هحفص 116 ] [. ] 382 . ] دنیاتسیمن
هرهچ و یئابیز  هب  ار  وا  تسا و  دلوما  وا  ردام  کلملادبع . نب  هللادـبع  و  دـیوگ : ناورم  رـسپ  کلملادـبع  نادـنزرف  ندرمـشرب  ماگنه  يو 

یف ضیب  ارشن  نم  قبع  اهحیر  نارزیخ  هفک  یف  دیوگ : وا  يهرابرد  ریکب  نب  لئد  نیرکب  ونب  زا  یکی  ینانک  نیزح  دناهدوتس . وکین  بهذم 
ظحاج هب  بقلم  رحب  نب  ورمع  نامثعوبا  هتشون  وا  زا  سپ  و  [. 383  ] مستبی نیح  الا  ملکی  امف  هتباهم  نم  یضغی  ءایح و  یضغی  ممش  هنینرع 

زا یکی  يهراـبرد  نارعاـش  زا  یکی  دـسیون : هدوـشگ  فارـشا » میظعت  رد  رعـش   » ناوـنع اـب  هک  یلـصف  رد  يو  تسا . يرجه  يافوتم 255 
نیحالا ملکی  امف  هتباهم  نم  یـضغی  ءاـیح و  یـضغی  ممـش  هنینرع  یف  عورأ  فک  یف  قبع  هحیر  نارزیخ  هفک  یف  تسا : هدورـس  ناـیناورم 

مثق و ای  تاریخلا  مثق  ای  كوعدـی  ۀـفتاه  عاد و  نم  کب  فتاه  مک  ملکلا  تخاس  اموی  ملکت  نا  مهعیمج و  يوهی  امب  لاـق  لاـق  نا  مستبی 
ار اهتیب  نیا  قدزرف  دناهتشون ، بادآلارهز  فلؤم  یلاما و  رد  یضترم  دیس  هکنانچ  دیازفا : هیشاح  رد  باتک  ححـصم  نوراه  مالـسلادبع 

يهدورس ای  و  تسا . ناورم  نب  کلملادبع  شیاتس  رد  ینانک  نبزح  زا  هدمآ ، هسامح  رد  هکنانچ  ای  تسا ، هدورس  ماشه  شـسرپ  دروم  رد 
زا ای  تسا ، هدورس  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  يهرابرد  یمهس  ریثک  نب  ریثک  ار  نآ  ای  و  تسا ، نیسحلا  نب  یلع  شیاتـس  رد  يرقنم  نیعل 

یتسدبوچ سلاجم ، رد  هشیمه  افلخ  هکنآ  لیلد  دـسیون : رگید  ياج  رد  ظحاج  زین  و  [. 384 . ] سابع نب  مثق  قح  رد  تسا  ملس  نب  دواد 
فک نم  قبع  هحیر  نارزیخ  هفک  یف  تسافلخ : زا  یکی  هرابرد  رعاش  لوق  دـنتفرگیمرب  نامک  هزین و  لفاحم  رد  هکنانچ  دنتـشاد  دوخ  اـب 
هچنآ  » ناونع اب  هک  یلصف  رد  زین  و  هحفص 117 ] [. ] 385  ] مستبی نیحالا  ملکی  امف  هتلالج  نم  یضغی  ءایح و  یضغی  ممش  هنینرع  یف  عورأ 
يارب دـنداهنیمن و  تسد  زا  ار  یتسدـبوچ  مه  سلاجم  رد  یتح  ناهاشداپ  دـسیون : دـناهتفگ » نآ  زج  اهاصع و  اهیتسدـبوچ و  يهرابرد 
ملکی اـمف  هتباـهم  نم  یـضغی  ءاـیح و  یـضغی  ممـش  هنینرع  یف  عورأ  فـکب  قـبع  هحیر  نارزیخ  هفک  یف  دـیوگ : » رعاـش  هک  تسا  نیمه 
ملتـسی ءاج  ام  اذا  میطحلا  نکر  هتحار  نافرع  هکـسمی  داکی  ملکلا  تخاس  اموی  ملکت  نا  مهعیمج و  يوهی  امب  لاـق  لاـق  نا  مستبی  نیحـالا 
هتـشون لیذ  وا  حودـمم  رعاش و  يهرابرد  وا  رظن  تسا . يرمق  يرجه  لاس 256  يافوتم  راکب  ریبز  تیاور  ظـحاج  هتـشون  زا  سپ  [. 386]

ياهتیب 11 سپس  تسا ، هتفگن  رعش  نیا  زا  رتهب  تبیه  رد  یسک  دسیون : يرجه  يافوتم 270  هبیتقنبا  دمآ . دهاوخ  یطویس  نیدلا  لالج 
هدورس هیما  ینب  يافلخ  زا  یکی  شیاتس  رد  رعاش  هک  اهتیب  نیا  زا  رتعیدب  تسا : هدروآ  وا  هتفگ  زا  هبردبع  نبا  و  [ 387  ] هدروآ ار   12 - 

نینچ ار  ناتـساد  يافوتم 358  یناهفـصا  جرفلاوبا  [. 388  ] مستبی نیحالا  ملکی  الف  هتباـهم  نم  یـضغب  ءاـیح و  یـضغی  تسا : هدـشن  هتفگ 
جح يارب  لاس  نیمه  رد  زین  ناورم  نب  کلملادـبع  دیـسریم . لاس  داـتفه  هب  رفـس  نیا  رد  وا  رمع  تفر و  جـح  هب  قدزرف  یلاـس  دـسیون :

ینیچ يهنیئآ  نوـچمه  وا  يامیـس  هک  تسیک  ناوـج  نیا  دیـسرپ : دـید  ناـمدرم  هوـبنا  ناـیم  ار  نیـسحلا  نـب  یلع  فاوـط  رد  دوـب . هدـمآ 
: دورـس وا  شیاتـس  رد  قدزرف  و  تسا . نیـسحلا  نب  یلع  وا  دنتفگ  دننیبب ؟ نآ  رد  دوخ  راسخر  دنناوتیم  هلیبق  ناگزیـشود  دـشخردیم و 
ار  5  - 6  - 7  - 8  - 9  - 25 ياـهتیب 26 -  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدـید  قدزرف  ناوید  رد  هچنآ  اـب  هدرک  تبث  جرفلاوبا  هچنآ  فـالتخا 

نیا دیـسرپ : دننکیم  زاب  هار  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  يارب  مدرم  دید  ماشه  نوچ  هک  تسا  هحفـص 118 ]  ] هدروآ رگید  تیاور  رد  و  درادن .
ار دوخ  رعـش  قدزرف  و  تسیک ؟ مسانـشیم - . ار  وا  نم  اـما  تفگ - : قدزرف  و  مسانـشیمن . تفگ  دوب  رـضاح  هک  یبـلک  شربا  تسیک ؟

لبعد دسیون : یمهس  ریثک  نب  ریثک  يهمجرت  لیذ  فلتخملا  و  [ 390  ] فلتؤملا رد  ق  يافوتم 384 ه . يدمآ  رشب  نب  نسح  [. 389  ] دورس
تیبلاو هتأط  ءاحطبلا و  فرعت  يذلا  اذه  تسا : هدروآ  ریثک  زا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  يهمجرت  رد  دوخ ، باتک  رد  یلع  نب 

مرکلا و یهتنی  اذه  مراکم  یلا  اهلئاق  لاق  شیرق  هتأر  اذا  ملعلا  رهاطلا  یقنلا  یقتلا  اذه  مهلک  هللا  دابع  ریخ  نبا  اذـه  مرحلا  لحلا و  هفرعی و 
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و نارزیخ ... هفک  یف  تیب  ود  ینانک ، نیزح  يهمجرت  لیذ  فلؤم  نیمه  یلو  ملتـسی  ءاج  ام  اذا  میطحلا  نکر  هتحار  ناـفرع  هکـسمی  داـک 
قاحساوبا [. 391 . ] تسا هدرک  تبث  ناورم  نب  کلملادـبع  نب  هللادـبع  شیاتـس  رد  رعاـش  نیا  زا  رگید  تیب  ود  نمـض  ار  ءاـیح ... یـضغی 

هناـخ فاوط  ماـگنه  تفر . جـح  هب  وا  ردارب  دـیلو  اـی  کلملادـبع  نب  ماـشه  دـسیون : نینچ  يرمق  يرجه  يافوتم 413  یناوریق  يریـصح 
نب یلع  ماگنه  نیا  رد  تسشن . نآ  رب  دنداهن و  يربنم  وا  يارب  و  تسناوتن . مدرم  هوبنا  زا  اما  دلامب  دوسالارجح  هب  ار  دوخ  تسد  تساوخ 

،و رتعشاخ رتيوبـشوخ و  رتيورـشوخ و  مدرم  يهمه  زا  دمآرد  دوب ، هدیـشوپ  يرازا  ادر و  هک  یلاح  رد  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نیـسحلا 
رد ماشه  دـنتفر . رانک  هب  مدرم  وا  تمرح  تبیه و  زا  دـلام  دوسـالارجح  رب  تسد  تساوخ  نوچ  راکـشآ ، هدجـس  رثا  وا  يهدـید  ود  ناـیم 

هحفـص 119]  ] ماشه دنرادیم ؟ گرزب  دـنهنیم و  تمرح  نینچ  ار  وا  مدرم  هک  تسیک  نیا  دیـسرپ - : وا  زا  نایماش  زا  يدرم  دـش . مشخ 
دوخ باـتک  رد  يریـصح  هک  ییاـهتیب  دـناوخرب ... دوـب  رـضاح  هک  قدزرف  منادیمن . تفگ - : دـننادن  ار  وا  یگرزب  ناـیماش  هکنیا  يارب 

دمآرد و دوب  رـصم  ریما  هک  ناورم  نب  کلملادبع  نب  هللادـبع  رب  ینانک  نیزح  دـنیوگ  دـسیون : سپـس  تسا . تیب  هن  تسیب و  هدرک  طبض 
محدزت بابلا  دنع  موقلا  ۀجـض  قفترم و  وه  مالـسب و  هتییح  ملظلا  باجحلا و  تضرعت  دقو  یحـض  عومجلا  یف  هیلع  تفقو  امل  دـناوخرب :

نیا هک  دـنیوگ  مستبی و  نیح  الا  ملکی  الف  هتباهم  نم  یـضغی  ءایح و  یـضغی  ممـش  هنینرع  یف  عورأ  فک  یف  قبع  هحیر  نارزیخ  هفک  یف 
ار وا  تسا و  هدورس  نیسحلا  نب  یلع  يهرابرد  [ 392  ] يرفنش نیعل  ارنآ  دناهتفگ  و  سابع ، نب  مثق  شیاتس  رد  تسا  ملس  نب  دواد  زا  تیب 
يافوتم 413 دیفم  خیـش  [. 393 [ ؟ تسیک نیعل  نیا  دیـسرپ  رمع  دـناوخیم  رعـش  دـندوب  زاـمن  رد  مدرم  هک  یماـگنه  نوچ  دـناهتفگ  نیعل 
هب وا  لامج  زا  مدرم  درک  جـح  نیـسحلا  نب  یلع  دـسیون : دربیمن و  یمان  دجـسم  هب  ماشه  ندـمآ  هدیـصق و  نیا  ندورـس  تلع  يهراـبرد 

ییاهتیب دـناوخرب : ار  اهتیب  نیا  هک  دوب  اجنآ  قدزرف  تسیک و  نیا  دندیـسرپیم  وا  تمظع  يراوگرزب و  رطاخ  هب  دـندنامرد و  تفگش 
یناهفصا میعنوبا  [. 394  ] تاملک رد  فالتخا  كدـنا  اـب  تسا   10  - 16  - 15  - 11  - 13  - 2 ياههرامش 1 -  تسا  هتـشون  خیـش  هک 

هتشون یناوریق  قاحساوبا  هکنانچ  ار  نآ  ندورس  ببس  هدروآ و   11  - 4  - 3  - 23  - 10  - 14  - 1  - 2 ياهتیب : بیترت  هب  يافوتم 430 
ياهتیب سپس  هحفص 120 ]  ] هتشون دیفم  خیش  دننام  ار  اهتیب  ندورس  ببس  تسخن  يافوتم 436  یضترم  دیس  [. 395  ] تسا هدرک  تبث 

نایاپ رد  هتشون و  ار  ماشه  ناتساد  رگید  یتیاور  زا  و  تسا . هدرک  تبث  تاملک  رد  فالتخا  كدنا  اب   16  - 15  - 11  - 13  - 10  - 1  - 2
يروباشین لاتق  نب  دـمحم  [. 396 . ] تسا فورعم  نوـچ  مدرواـین  ارنآ  نکیل  میتـشون ، هک  تسا  نـیا  زا  شیب  قدزرف  ياـهتیب  دـیازفایم :

ار وا  درگ  ماش  مدرم  دنداهن و  يربنم  وا  يارب  تسناوتن ، دـشکب و  دوسالارجح  رب  تسد  تساوخ  ماشه  نوچ  دـسیون : لاس 508  هب  لوتقم 
رثا زا  وا  یناشیپ  نایم  مدرم و  نیرتوبـشوخ  نیرتابیز و  و  هدیـشوپ ، یئادر  يرازا و  دـمآ ، رد  نیـسحلا  نب  یلع  ماـگنه  نیا  رد  دـنتفرگارف .

هکنآ يارب  ماشه  تسیک ؟ دیسرپ  یماش  يدرم  دش  مشخ  رد  ماشه  دنتفر . رانک  هب  مدرم  دیـسر  رجح  کیدزن  نوچ  دوب . هتـسب  هنیپ  هدجس 
هچنآ [. 397  ] دناوخ ار  اهرعش  نیا  يو  تسیک ؟ دیسرپ  ماشه  مسانـشیم . نم  اما  تفگ  قدزرف  مسانـشیمن  تفگ  دوشن  لیام  ودب  نایماش 
هفاضا ار  تیب  هس  نیا  ضوع  رد  درادـن و  ار  مراـهچ  تیب  هکنآ  زج  تسا  هدیـصق  ياـهتیب  ناـمه  هدروآ ، نیظعاولا  ۀـضور  رد  لاـتف  نبا 

نا مهل  یبای  مزتعی  نیح  بیدا  ءانفلا  بحر  هتبیقن  نومیم  دعولا  فلخیال  ملظلا  يدتهت  ةاده  رونب  تسما  هدـلاو  هللا  لوسر  یلع  اذـه  دراد :
هدرک تبث  کی  لـهچ و  ار  اـهتیب  هرامـش  يافوتم 588  بوشآرهـشنبا  [. 398  ] مضه يدـنلاب  يدـیا  میرک و  میخ  مهتحاس  مذـلا  لـحی 

هتأط و ءاحطبلا و  فرعت  يذلا  اذه  اومدق  هبالط  اذا  نایب  يدنع  مرکلا  دوجلا و  لح  نیا  یلئاس  ای  تسا : نیا  هدیـصق  مامت  دسیون : و  [ 399]
ام یهلا  هیلع  یلـص  هدلاو  راتخملا  دمحا  يذلا  اذه  ملعلا  رهاطلا  یقنلا  یقتلا  اذه  مهلک  هللا  دابع  ریخ  نبا  اذه  مرحلا  لحلا و  هفرعی و  تیبلا 

ةاده رونب  تسما  هدـلاو  هللا  لوسر  یلع  اذـه  هحفـص 121 ]  ] مدـقلا یط  اـم و  هنم  مثلی  رخل  همثلی  ءاـج  دـق  نم  نکرلا  ملعی  وـل  ملقلا  يرج 
مقن هفیس  یف  يذلا  یـصولا  نبا  ۀمطاف و  ناوسنلا  ةدیـس  نبا  اذه  مسق  هبح  ثیل  ةزمح  لوتقمل  اورفعج  رایطلا  همع  يذلا  اذه  ممالا  يدتهت 
اذه نم  کلوق  سیل  ملتـسب و  ءاج  ام  اذا  میطحلا  نکر  هتحار  نافرع  هکـسمی  داکی  مرکلا  یهتنی  اذه  مراکم  یلا  اهلئاق  لاق  شیرق  هتأر  اذا 
نم یـضغی  ءایح و  یـضغی  مجعلا  مالـسالا و  برع  اهلین  نع  ترـصق  یتلا  زعلا  ةورذ  یلا  یمنی  مجعلا  ترکنأ و  نم  فرعت  برعلا  هرئاضب 
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فک نم  قبع  هحیر  نارزیخ  هفکب  ملظلا  اهقارـشا  نع  باجنی  سمـشلاک  هترغ  رون  نع  یجدلا  رون  باجنی  مستبی  نیحالا  ملکی  امف  هتباهم 
میشلا میخلا و  هرصانع و  تباط  هتعبن  هللا  لوسر  نم  ۀقتشم  معن  هءال  تناک  دهشتلا  الول  هدهـشت  یف  الا  طق  لاق ال  ام  ممـش  هنینرع  یف  عورا 

نا ۀمطاف  نبا  اذه  ملکلا  هناز  اموی  ملکت  نا  مهعیمج و  يوهی  امب  لاق  لاق  نا  معن  هدـنع  ولحت  لئامـشلا  اولح  اوحدـق  اذا  ماوقا  لاقثأ  لامح 
هتما لضف  هل و  ءایبنألا  لضف  ناد  هدج  نم  ملقلا  هحول  یف  هل  كاذب  يرج  هفرـش  امدق و  هلـضف  هللا  اومتخ  دـق  هللا  ءایبنا  هدـجب  هلهاج  تنک 
مدع امهورعی  نافک و ال  وتـست  امهعفن  مع  ثایغ  هیدی  اتلک  ملظلا  قالمالاو و  ۀیامعلا  اهنع  تعـشقنا  ناسحالاب و  ۀـیربلا  مع  ممالا  هل  تناد 
مهبح رشعم  نم  مرتعی  نیح  بیرا  ءانفلا  بحر  هتبیقن  انومیم  دعولا  فلخیال  مرکلا  ملحلا و  ناتلصخ  هنیزی  هرداوب  یـشخت  ۀقیلخلا ال  لهس 

یف مهرکذ  هللا  رکذ  دعب  مدقم  معنلا  ناسحالا و  هب  دازتسی  مهبحب و  يولبلاو  ءوسلا  عف  دتسی  مصتعم  یجنم و  مهبرق  رفک و  مهـضغب  نید و 
مهتیاـغ و ال دـعب  داوج  عیطتـسی  ـال  مه  لـیق  ضرـالا  لـها  ریخ  نم  لـیق  وا  مهتمئا  اوناـک  یقتلا  لهادـع  نا  ملکلا  هب  موتخم  ضرف و  لـک 

مذـلا لحی  نأ  مهل  یبای  مدـتحم  سابلا  يرـشلا و  دـسا  دـس  الا  تمزأ و  ۀـمزا  اـم  اذا  ثویغلا  مه  هحفـص 122 ]  ] اومرک نا  موق و  مهینادـی 
مهباقر یف  تسیل  لئابقلا  يا  اومدع  نا  اورثا و  نا  کلاذ  نایـس  مهفکأ  نم  اطـسب  رـسعلا  ضبقیال  مضه  يدنلاب  دـیاو  میرک  میخ  مهتحاس 
ملحلا دنع  تابئانلا و  یف  اهب  ءاضتـسی  شیرق  یف  مهتویب  ممالا  هلان  اذه  تیب  نم  نیدلاف  اذ  ۀیلوا  فرعی  هللا  فرعی  نم  معن  هلوا  اذه  ۀـیلوال 

ربیخ و اوملع و  دق  حتفلا  موی  ناقدنخلا و  دحا و  نم  بعشلا  دهاش و  هلردب  ملع  هدعب  یلع  دمحم و  اهتمزأ  یف  شیرق  نم  هدجف  اوملح  نا 
يافوتم 597 يزوجنبا  اومتک  امک  متکا  مل  ۀباحصلا  یلع  ۀبئان  لک  یف  تلع  دق  نطاوم  متق  ملیص  موی  ۀظیرق و  یف  هل و  نادهـشی  نینح و 
. تسا هتـشون  راصتخا  هب  ار  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  ندـمآ  دوسالارجح و  هب  وا  نتفاین  هار  ماشه و  ندرک  جـح  ناتـساد  هشئاـع  نبا  قیرط  زا 

یفوتم همغلا و  فشک  فلؤم  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  دوشیم . هدید  ءایلوالا  ۀیلح  رد  هک  تسا  نامه  [ 400  ] هدرک تبث  وا  هک  ار  یئاهتیب 
نتشون يارب  هک  یلـصف  رد  يو  نکیل  [ 401  ] تسا هدروآ  اهتیب  رد  فالتخا  یکدـنا  اب  تیب و  تسیب  رد  ار  هدیـصق  يرجه  لاس 693  هب 

نیسح دمآ . ترضح  نآ  دزن  [ 402  ] قوقش لزنم  رد  رعاش  قدزرف  دسیون : نینچ  تسا  هدوشگ  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  یناگدنز 
نانآ ياهریشمش  وت و  اب  نانآ  ياهلد  يدید - ؟ هنوگچ  ار  هفوک  مدرم  هفوک - . زا  یئآیم - ؟ اجک  زا  سارفوبا  دیسرپ - : وا  زا  مالسلاهیلع 

هحفـص  ] درک و عادو  ار  وا  سپـس  دنک . دهاوخ  هچنآ  ادخ  دیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  اضق  دـناهدنام . كدـنا  ناراد  نید  تسا . هیماینب  اب 
یلع و نب  نیسح  يرآ  تسا - ؟ یلع  نب  نیسح  نیا  سارفوبا ! تفگ - : دوب  عشاجم  ونب  زا  هک  وا  يومع  رسپ  دش . ناور  هکم  هار  هب  [ 123

هار نیمز  يور  رب  هک  تسا  یـسک  نیرتلـضاف  تسا و  مدرم  نیرتـهب  دـنزرف  وا  ادـخ  هب  تـسا  یفطـصم  دـمحم  رتـخد  ارهز  همطاـف  دـنزرف 
ياضر اهرعـش  نیا  ندورـس  رد  نم  ماهتفگ . وا  شیاتـس  رد  ییاهتیب  مشاب  هتـشاد  یئاـطع  تشاد  مشچ  هکنآیب  هتـشذگ  رد  نم  دوریم .

نینچ شدـج  ردـپ و  ردام و  وا و  يهرابرد  مونـشب - ! اـت  وگب  یناوتیم . يونـشب  ار  اـهتیب  نآ  یهاوخب  رگا  مهاوخیم  ار  تشهب  ادـخ و 
مهتویب ملقلا  هب  ایرجم  دلخلا  ۀنج  یف  اهترتع  ءارهزلا  ۀمطاف  نبا  اذه  ممالا  يدتهت  هاده  رونب  تسما  هدـلاو  هللا  لوسر  نیـسح  اذـه  ماهتفگ :

نینح ربـیخ و  ملع و  هدـعب  یلع  دـمحم و  اـهتمورأ  یف  شیرق  نم  هدـجف  اوـمکح  نا  مکحلا  دـنع  تاـبئانلا و  یف  اـهب  ءاضتـست  شیرق  یف 
4  - 3 ياه 2 -  تیب  لباقم  رد  مجعلا و  برعلا و  اهلمت  مل  اهراثآ  تمن  اهرادقا و  تلع  دق  نطاوم  متق  ملیص  موی  ۀظیرق  یف  هل و  نادهـشی 

رخآ یلا   ) هدوزفا اهتیب  رخآ  رد  هک  ياهلمج  زا  یلو  درادن  ار  هدیـصق   26  - 25  - 22  - 18  - 16  - 15  - 14  - 9  - 8  - 7  - 6  - 5 - 
تبث هک  ار  ییاه  تیب  تسا و  نکمم  هدرک و  تبث  يو  هک  تسا  هدوب  نآ  زا  شیب  اهتیب  هرامـش  یلبرا  رـصع  رد  هک  تسا  مولعم  مـالک )
دیما وا  يارب  ترخآ  رد  هک  دناهداد و  تبسن  یتمرکم  قدزرف  هب  دسیون : ق . لاس 768 ه . یفوتم  یعفای  [. 403 . ] دشاب اهتیب  نامه  هدرکن 

هب ار  دوخ  هک  دیشوک  فاوط  ماگنه  درازگ ، جح  دوخ  ردپ  راگزور  رد  کلملادبع  نب  ماشه  نوچ  هک  تسا  نانچ  نآ  و  دوریم . تمحر 
ناـمدرم هراـظن  هب  تسـشن و  نآ  رب  دـنداهن و  يربنم  وا  يارب  سپ  تسناوتن . تیعمج  هوبنا  زا  دـلامب ، نآ  رب  تسد  دـناسرب و  دوسـالارجح 

هللا ناوضر  بلاطیبا  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  ماگنه  نیا  رد  دـندوب . وا  اب  ماش  هحفـص 124 ]  ] ناگرزب زا  یهورگ  تخادرپ و 
و داهن . رد  مدرم  نیرتفیرـش  نیرتهزیکاپ و  میوگ  هکلب  اهوب ، نیرتشوخ  وا  يوب  اههرهچ و  نیرتابیز  زا  وا  هرهچ  دمآرد . نیعمجا  مهیلع 
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زا يدرم  دـیلام . رجح  رب  تسد  وا  ات  دـنتفر  رانک  هب  مدرم  دیـسر  دوسـالارجح  هب  نوچ  دـیدرگ و  هناـخ  درگ  سپ  عرف . لـصا و  تشرس و 
. منادیمن تفگ - : دننکن  تبغر  ودب  نایماش  هکنآ  میب  زا  ماشه  دنهنیم ؟ تمرح  ودب  نینچ  نیا  نامدرم  هک  تسیک  نیا  تفگ - : نایماش 

تبث یعفای  هک  ار  ییاهتیب  تفگ ... قدزرف  تسیک ؟ وا  سارفوبا  دیـسرپ - : یماش  مسانـشیم ! ار  وا  نم  تفگ - : دوب  رـضاح  هک  قدزرف 
نیا لباقم  رد  دوشیمن و  هدید   27  - 26  - 18 ياهتیب 15 -  هکنیا  زج  دوشیم ، هدید  قدزرف  ناوید  رد  هک  تسا  ییاهتیب  نامه  هدرک 

يدـیاو میرک  میخ  مهتحاس  مذـلا  لخی  نا  مهل  یبأی  مرتعی  نیح  بیرا  ءانفلا  بحر  هتبیقن  نومیم  دـعولا  فلخی  ال  دراد : هفاضا  ار  تیب  ود 
وا يارب  مهرد  رازه  هدزاود  نیدـباعلانیز  دـنکفا . نادـنز  هب  ار  قدزرف  دـش و  مشخ  رد  دینـش  ار  هدیـصق  نیا  ماـشه  نوـچ  مـضه  يدـنلاب 

میدیـشخب هـک  ار  يزیچ  تـیب  لـها  اـم  تـفگ - : نیدـباعلا  نـیز  مدوتـس ، ار  وا  ادـخ  يارب  نـم  تـفگ  دـنادرگرب و  ارنآ  قدزرف  داتـسرف .
و هتـشون ، قدزرف  لاح  حرـش  نمـض  ار  هدیـصق  اـی 808  ياـفوتم 806  ناـکلخ  نبا  [. 404  ] تفریذـپ ار  هیدــه  نآ  قدزرف  و  مـیریگیمن .

ناوید رد  هک  یبیترت  اب  رخأـت  مدـقت و  رد  اـهتیب  یـضعب  نکیل  تسا  تیب  تفه  تسیب و  ناـیعالا  تاـیفو  وا  باـتک  رد  اـهتیب  يهراـمش 
[. 405 . ] تسا هدـمآ  رگید  تـیب  ود  نآ  ياـج  هـب  دوـشیمن و  هدـید  نآ  رد  و 27  تیب 18  ود  زین  دراد . فـالتخا  دوـشیم  هدـید  قدزرف 

نیدب بهذـلا  ۀلـسلس  لوا  رتفد  رد  هدرک و  همجرت  ار  قدزرف  هدیـصق  ق ). 817 ه .  - 898  ) یماج نامحرلادبع  نیدـلا  رون  هحفص 125 ] ]
مالتـسا مرح  لها  ماحدزا  نکیل  مدق  هبعک  فاوط  ردنا  دزیم  ماش  یلاها  اب  دوب  مرح  رد  ماشه  مانب  کلملا  دبع  روپ  تسا : هدروآ  تروص 

میرح رب  رون  يهلح  اهب و  ءاسک  رد  یلع  نیسح  نب  دابع  نیز  یلو  یبن و  يهبخن  ناهگان  تسشنب  ياهشوگ  هراظن  رهب  تسد  شدادن  رجح 
رذگ هار  قلخ  یلاخ ز  تشگ  رجح  مالتسا  رهب  مدق  دز  فاکـش  داتفیم  قلخ  فص  رد  فاوط  رهب  تشذگیم  فرط  ره  روبع  دنکف  مرح 
تفگ درک  لـهاجت  شیئاسانـش  رد  درک  لـلعت  نآ  رد  تلاـهج  زا  لـالج ؟ لاـمج و  نینچ  نـیا  اـب  تـسیک  لاوئـس  ماـشه  زا  درک  یئماـش 

شمـسانشیم نم  تفگ  رـضاح  نایماش  عمج  رد  دوب  ردان  رونخـس  نآ  سارفوب  تسا  یکم  ای  ینامی  ای  یندم  تسیک  منادـن  شمـسانشن ،
نکر و تیب و  لح و  مرح و  انم  فیخ و  سیبقوب و  مزمز و  اـحطب  هکم و  هک  نیا  تسا  سکنآ  ور  نک  نم  يوس  هب  یـسرپ ؟ هچ  وز  وکین 
وا ماقم  ولع  رب  فراع  وا  ردق  هب  دـمآ  کی  ره  تارف  البرک و  هفوک  هبیط  تافرع  رجح ، افـص ، یعـس و  هورم ، میهاربا  ماقم  نادوان و  میطح 

نایم رد  ياج  دنک  نوچ  رارک  ردیح  غاد  يهلال  راتخم  دمحا  غاب  يهویم  تسارهز  يهحود  خاش  يهرهز  تسادهش  دیـس  نیعلا  ةرق  فقاو 
تـستلود لصاح  وا  لزنم  تستزع  يهورذ  مرک  لضف و  دیـسر  تیاهنب  میـش  هدوتـس  رورـس  نیدـب  هک  شیرق  ناـبز  رب  رخف  زا  دور  شیرق 

وا يور  زا  حیال  نیگن  شقن  تسایبنا  متاخ  نیکمت  دنـسمب  ار  وا  ادـج  رـصاق  دوب  مجع  مه  برع  مه  رهاظ  تلود  زع و  نینچ  اب  وا  لمحم 
قح تیاده  ردصم  وا  دج  زوس  تملظ  يازف و  یئانشور  زورفا  زور  باتفآ  شتعلط  هحفص 126 ]  ] افو میمش  وا  يوخ  زا  حئاف  يده  غورف 

دنناوتن هاگن  تباهم  زک  دنناباوخ  هدید  زین  وزا  قلخ  هدید  سک  يو  رب  دیاشگ  هک  هدیدنـسپ  شدیان  ایح  زا  قتـشم  هدش  يردـصم  نانچ  زا 
رگ روخ  وترپ  تفرگ  ملاع  همه  رورغم  یلفغم  شنادموگ  روهشم  دوب  مجع  رد  برع  رد  وا  ملکت  تقاط  ار  قلخ  وا  مسبت  تقبـسیب  تسین 

تبهوم ربا  وا  تسد  ناراکدب  ناتریـس و  وکنرب  كاب  هچ  هرهب  تفاین  وز  رگا  موب  كالفا  رب  باتفآ  دنلب  دـش  ررـض  هچ  وزا  دـیدن  يریرض 
قدص لیلد  ناشیا  بح  نییلع  جواز  هتـشذگ  هک  نیئآ  دنلب  رـشعم  نآ  زا  تسه  مک  ددرگنیمن  دزیرب  رگ  ملاع  همه  رب  ربا  نآ  ضیف  ناراب 

ياضر نابلاط  ار  يوقت  لها  دنرامش  رگ  لالـض  وتع و  يهیام  ناشدعب  لالج  ولع و  يهیام  ناشبرق  قافن  رفک و  ناشن  ناشیا  ضغب  قافو  و 
بکاوک نابزب  ضرألا  لها  رایخ  نم  یلیاس  ضرفلاب  نامسآ  دسرپب ز  رگ  دنشاب  اوشیپ  لیخ  نآ  ردنا  دنـشاب و  ادتقم  موق  نآ  ردنا  ار  الوم 

مان دـعب  تسه  ناشمان  يازفا  جاور  ار  همان  ره  رـس  اوبهن  اذا  يرـشلا  ثویل  مه  اوبهو  اذا  ادـنلا  ثویغ  مه  مهـالا  دـیاین  یظفل  چـیه  مجنا  و 
21  - 11  - 10  - 3 ياهتیب 1 -  اب  قبطنم  یماج  همجرت  دینیبیم  هکنانچ  قنور  ناشمان  نمی  زا  دـشاب  قحلا  ار  رثن  مظن و  ره  متخ  يادـخ 

 - 3  - 10  - 2 ياهتیب 1 -  سپس  هتشون ، ماشه  شسرپ  ار  هدیصق  ندورس  ببس  يافوتم 974  یمتیه  رجحنبا  تسا . هدیصق  23 و 25  - 
یضغی  » تیب لیذ  ینغم  دهاوش  حرـش  رد  يافوتم 911  یطویس  نیدلا  لالج  تسا . روهـشم  هدیـصق  دسیون  هدرک و  تبث  ار   24  - 21  - 4

تسا روهـشم  هکنانچ  هحفـص 127 ]  ] ار ماشه  جـح  ناتـساد  هشئاع  نبا  زا  يافوتم 571  رکاـسع  نبا  قیرط  زا  هتباـهم » نم  یـضغی  ءاـیح و 
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يافوتم راـکب  ریبز  قیرط  زا  نآ  لـیذ  رد  نکل  [. 406 . ] تسا هدرک  تبث  قدزرف  ماـن  هب  ار  هدیـصق  ياـهتیب  زا  تیب  هس  تـسیب و  هدروآ و 
رـسپ هک : تـسا  هدرک  تـیاور  هللادـبع  نـب  بعـصم  زا  تاـیقفوملا  باـتک  رد  راـکب  ریبز  مدـید  سپـس  دـسیون : نـینچ  يرمق  يرجه   256
يور يو  زا  ادابم  دراد  هدنزگ  ینابز  دمآ . دهاوخ  وت  دزن  هنیدم  رد  رعاش  نیزح  تفگ  ودـب  شردـپ  تفر . جـح  هب  ناورم  نب  کلملادـبع 

رد ینارزیخ  ياصع  هک  دید  دـید و  ار  وا  هرهچ  یئابیز  نوچ  تفر . وا  دزن  قدزرف  دـمآ و  هنیدـم  هب  ماشه  نک . دونـشخ  ار  وا  ینک . ناهنپ 
ریما هرهچ  مالسلا  کیلع  تفگ  هللا ، کمحر  مالسلا  تفگ  سپس  دنک  یتحارتسا  ات  داد  تلهم  ار  وا  هللادبع  داتـسیا . شوماخ  هتفرگ  تسد 

شومارف مدوب  هتفگ  هچنآ  مدید  ار  وت  ياهب  لامج و  مدش و  لخاد  وت  رب  وچ  متفگ  حدـم  يرعـش  هب  ار  وت  نم  هللا ، کحلـصا  منیبیم -  ار 
یف عورأ /  فک  نم  قبع  اهحیر  نارزیخ  هفک  یف  دـناوخرب . نیزح  و  تسا ؟ مادـک  تیب  ود  دیـسرپ - : ماهتفگ  ار  تیب  ود  اجنیا  رد  مدرک .

رد اهتیب ،) دادـعت  زا  رظن  عطق   ) دـش هتـشون  هچنآ  ربارب  [. 407 . ] مستبی نیح  الا  ملکی  الف  هتباهم  نم  یـضغی  ءاـیح و  یـضغی  ممـش  هنینرع 
مالسلاهیلع نیسحلا  نب  یلع  حدم  رد  [ 408  ] قدزرف دناهدرک : تبث  نینچ  ارنآ  حودمم  اهرعـش و  يهدنیوگ  مهد  هدس  ات  موس  هدس  دانـسا 

ریثک ع )  ) نیسحلا نب  یلع  [ 410  ] يرقنم نیعل  ناورم  رسپ  کلملادبع  [ 409  ] ینانک نب  زح  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  حدم  رد  قدزرف 
کلملادـبع نب  هللادـبع  ینانک : نبزح  ساـبع  نب  مئق  [ 411  ] ملـس نب  دواد  هحفـص 128 ]  ] نیـسحلا نب  یلع  نب  دـمحم  یمهـس : ریثک  نب 

ات [ 412  ] ود نیب  ار  اهتیب  رامش  میدید  هکنانچ  تسا . هدیـصق  ناحودمم  ناگدنیوگ و  رد  فالتخا  دننام  زین  اهتیب  هرامـش  رد  فالتخا 
ار اـهتیب  نیا  يهمه  اـیآ  دوـش . تفاـی  زین  هرامـش  نیا  زا  رتنوزفا  رخأـتم  ياهدنـس  رد  تسا  نکمم  دـناهدرک . تبث  [ 413  ] کی لـهچ و 
ای کلملادـبع و  نب  ماشه  هب  باطخ  دوسالارجح ، راـنک  رد  ار  ینـالوط  يهدیـصق  نیا  اـیآ  تسوا  زا  اـهتیب  همه  رگا  و  هدورـس ؟ قدزرف 

لماک ياهدیـصق  سپـس  هدناوخرب  ار  تیب  دـنچ  تسخن  ای  هتفگ ؟ دنـسانشب  ار  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  دناهتـساوخیم  هک  یمدرم  هب  باطخ 
نارادتسود بقانم -  بحاص  رـصع  يرجه -  مشـش  هدس  مود  يهمین  ات  تسخن  يهدس  مود  يهمین  زا   ) خیرات لوط  رد  ایآ  تسا ؟ هدورس 

و دناهتـشادن ، هیفاـق  نزو و  ناـمه  رد  ییاهرعــش  نارعاـش  رگید  اـیآ  دـناهدوزفین ؟ قدزرف  ياـهتیب  هـب  هتخاـسن و  یئاـهتیب  تـیب ، لـها 
، میجنسب یملع  دقن  اب  ار  عوضوم  نیا  میهاوخب  رگا  دناهدرکن .؟ تبث  قدزرف  مان  هب  ار  اهتیب  نآ  ناسیون  هرکذت  اهرعش و  ناگدنروآدرگ 

قازرلادبع دیـس  موحرم  نوچ  زین  میـشابن ، دـننک ، راکنا  دناهتـشون  تیب  لها  تلیـضف  يهرابرد  ار  هچ  ره  دنـشوکیم ، هک  یناسک  نوچ  و 
نارکنم نآ و  زکرم  زا  قح  ناگدننادرگ  تقیقح و  ناگدننک  بلق  قدزرف ، هب  ار  اهتیب  باستنا  رد  ناگدننک  دیدرت  [ 414  ] مرقم يوسوم 
قدزرف هب  اهتیب  نیا  یضعب  ای  همه  باستنا  رکنم  تسب  رد  دیلقت  يور  زا  میهاوخن  رگا  هصالخ  و  درک ؟ دیاب  هچ  مینادن  تیب  لها  تلیضف 

یتسار هن ؟ ای  میراد  هدننک  عناق  يدنـس  میهدب و  رظن  شخب  نانیمطا  لیلد  هب  دانتـسا  اب  میهاوخب  هکلب  مینادـب ، يو  زا  ارنآ  همه  ای  میوشب و 
اهتیب و نیا  هک  يزور  زا  تسا . راوشد  رایـسب  نداد  هراب  نیارد  حرج  لباق  ریغ  تسرد و  يرظن  نرق  هدزیـس  زا  شیب  تشذگ  زا  سپ  هک 

تبث ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  شیاتس  رد  قدزرف  مان  هب  ار  تیب  کی  لهچ و  ره  هک  يزور  ات  دناهدورـس ، ار  اهتیب  زا  تیب  دنچ  لقاال  ای 
روطب دشاب ، هتـشادن  هحفـص 129 ]  ] دوجو یتـقیقح  بلق  يارب  ياهزیگنا  هنوگچیه  هکیتروص  رد  تسا ، هتـشذگ  لاـس  دصـشش  دـناهدرک 

زا هک  تسا  نشور  سپ  زارد ، نایلاس  نینچ  هب  دسر  هچ  ات  دروآ  دیدپ  ینوگرگد  یناتساد ، لقن  رد  نرق  مین  تشذگ  تسا  نکمم  یعیبط 
طیارش میریگب : کمک  یجراخ  ياههنیرق  زا  دیاب  اجنیا  رد  راچان  میسریمن . یئاج  هب  اهتیاور  دنس و  هلسلس  رد  عبتت  دانسا و  یسررب  هار 

رعـش بلاق  يوتحم و  یـسررب  رعـش و  کبـس  رتمهم  همه  زا  رعاش و  قالخا  هیحور و  یماقم ، ياههنیرق  نآ ، ناکم  طیارـش  هحیدـم ، نامز 
مارحلا و دجـسم  ار  هدیـصق  نیا  ندورـس  ناکم  میدـید  هکنانچ  میرگنب : یناکم  ینامز و  طیارـش  هب  تسخن  ددرگ . ام  ياـمنهار  دـناوتیم 
رد ماشه  شـشوک  ارنآ  ببـس  و  دناهتـشون . یئاهنت  هب  داجـس  ماما  ندـمآ  فاوط و  يارب  دجـسم  هب  دوخ  ناسک  اب  ماشه  ندـمآ  ارنآ  نامز 

ودب دجسم  نارضاح  هک  یتیصخش  تسا  هدیسرپ  يرگید  ای  ماشه  دناهتفگ . ماش  مدرم  زا  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  خماش  ماقم  نتـشاد  ناهنپ 
زا ار  يدرم  تسا  هتـساوخ  رعاـش  تیعقوـم  نینچ  رد  يذـلا »... اذـه   » تسا هدورـس  خـساپ  رد  قدزرف  و  تسیک ؟ دـنهنیم  نینچ  یمارتـحا 

هدنهد خساپ  صخشم ، شسرپ  دناسانـشب . دننایامنیم ، اسانـشان  ار  دوخ  دنـسانشیم و  ای  دنـسانشیمن  ار  وا  هک  نارگید  هب  ربمغیپ  نادناخ 
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رعاش ماقم . اب  بسانتم  تغالب و  تیاـهن  رد   25  - 23  - 21  - 13  - 3  - 2 ياهتیب 1 -  و  تسا : دودـحم  ناکم  هاتوک و  ناـمز  مولعم ،
شیاجنگ نامز  هن  تسا . هدناجنگ  تیب  تفه  نیا  رد  ظفل  نیرتراوتـسا  ینعم و  نیرتاویـش  اب  هتخیر و  ترابع  بلاق  رد  دیوگب  دـیاب  هچنآ 

دنچ نیمه  هدـناوخ  هدورـس و  عمجم  نآ  رد  قدزرف  هک  ییاهتیب  يوق  لامتحا  هب  دـهدیم . یئوگزارد  تصخر  تغـالب  هن  دراد و  رتشیب 
نارعاش تسا  مسر  هکنانچ  هداتف و  اـهنابز  رد  اهرعـش  نیا  تسا . هتـسشن  اـهلد  رد  هتـساخرب و  لد  زا  هتفگ  هچنآ  نوچ  و  تسا . هدوب  تیب 

هدش تبث  قدزرف  مانب  اهتیب  نآ  يهمه  نامز  تشذگ  اب  سپس  دناهدورس . هیفاق  نزو و  نیدب  ییاهتیب  دوخ  ناحودمم  شیاتس  رد  رگید 
رد ار  دوخ  يهدیـصق  قارع  فورعم  رعاش  يرهاوج  يدـهم  دـمحم  هک  يزور  مراد  رطاخ  هب  بوخ  تسا ».. مسر  هک  نانچ   » میتفگ تسا .
هک نیسح  هط  رتکد  هلمج  زا  نارضاح و  شیاتـس  دروم  و  ابرتلا » اهدخ  حسما  ةرعملاب و  فق  : » دناوخرب يرعم  ألعلاوبا  تشادگرزب  سلجم 

نارعاش زا  یکی  دندرکیم و  زاغآ  فق »  » هملک اب  ار  دوخ  ياههدیـصق  قارع  نارعاش  زارد  یتدم  ات  تفرگ  رارق  دوب  هحفص 130 ]  ] رضاح
دوب املعلا » اهخیـش  نبأ  ۀعیرـشلاب  فق   » نآ زاغآ  هک  دـناوخ  ياهدیـصق  یمق  یئابطابط  نیـسح  اقآ  یجاح  هلا  تیآ  موحرم  ءاثر  رد  فجن 

زا يدیلقت  دشاب  نانآ  ناحودمم  شیاتس  رد  رگید و  نارعاش  زا  هدش  قحلم  هدیـصق  نیدب  هک  ییاهتیب  ضعب  رگا  هک  تسا  نیا  مدوصقم 
هدوزفا و نآ  رب  يرگید  ياـهتیب  سپـس  هدورـس و  ار  تیب  دـنچ  عـمج  نآ  رد  قدزرف  تفگ  ناوـتیم  هتبلا  تسا . هدوـب  قدزرف  ياـهتیب 

هدناسر تسا ) راحب  بقانم و  رد  هکنانچ   ) تیب کی  لهچ و  هب  ای  و  دوشیم ) هدید  وا  ناوید  رد  هکنانچ   ) تیب تفه  تسیب و  هب  ار  هدیصق 
بجوم هچنآ  دـنکیم . دـیدرت  راچد  قدزرف ، هب  اهتیب  همه  باستنا  رد  ار  ام  رعـش  کبـس  یـسررب  اهتیب و  نومـضم  رد  تقد  اما  تسا .

دندیسرپ و ماشه  زا  هک  دوب  نیا  دش ، اهتیب  نیا  ندورـس  ءاشنم  هک  ياهثداح  میدید  هکنانچ   - 1 تسا : نیا  هصالخ  روطب  دوشیم  دیدرت 
يارب قدزرف  ماشه . هدنهد  خـساپ  دـندوب و  مدرم  هدنـسرپ   » منادیمن تفگ  وا  تسیک ؟ دـنهنیم  تمرح  نینچ  نیا  ودـب  مدرم  هک  درم  نیا 
تیب میئوگب  میناوتیم  هنیرق  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  هدرک  نخـس  زاغآ  دناسریمن  ماما  ماقم  هب  ینایز  يو  نتخانـشان  دهد  ناشن  ودـب  هکنیا 

زا [. 416  ] اومدـق هب  الط  اذا  نایب  يدـنع  مرکلا  دوجلا و  لح  نیا  یلئاس  اـی  [. 415 . ] دوشیم هدـید  راحب  بقانم و  رد  هک  هدیـصق  نیتسخن 
رظن فرص  نوچ  ارچ ؟ تسا  هدوزفا  هدورس  اجنآ  رد  هک  ییاهتیب  هب  ادعب  هن  هدورـس و  دوسالارجح  رانک  ار  تیب  نیا  هن  وا  تسین . قدزرف 

قدزرف ياهتیب  زاغآ  رد  هتخاس و  اهدـعب  ار  تیب  نیا  تسا ؟ هدوشگراب  اجک  يدار  شـشخب و  دوب  هدیـسرپن  وا  زا  یـسک  تیب  یتسـس  زا 
تیب نیا  رد  رعاش  تسا . هدز  مهب  ار  ینعم  طبر  تیب  نیمه  ندوزفا  هک  یلاح  رد  دـشابن . علطم  نودـب  هدیـصق  نانآ  ناـمگ  هب  اـت  دـناهداهن 
سپس تسا » نم  دزن  نآ  نایب  دنیآ  شیپ  ناراتساوخ  رگا  تسا . هدوشگ  راب  اجک  يراوگرزب  ششخب و  یسرپیم  نم  زا  هک  يا   » دیوگیم

تسا و ششخب  زا  شسرپ   » دسانشیم ار  وا  مرح  نوریب  مرح و  هناخ و  دسانـشیم و  ار  وا  احطب  هک  تسا  یـسک  نیا  دیوگیم : هلـصافالب 
ینعم تقر  ظـفل و  تبالـص  نینچ  اـب  یتـیب  دوـخ  حودـمم  شـشخب  زا  ریبـعت  يارب  هـک  يرعاـش   - 2 هحفـص 131 ] .« ] یئاسانـش زا  خساپ 

مدع امهورعی  نافک و ال  وتـسی  امهعفن  مع  ثایغ  هیدـی  اتلک  مدـعلا  قالمألا و  بهایغلا و  اهنع  تعـشقناف  ناسحألاب  ۀـیربلا  مع  دیارـسیم :
مهد تیب  تسین ، یلصا  شسرپ  يوگخساپ  ظفل ، یتسس  زا  هتشذگ  هک  دهنیم ، دوخ  راتفگ  زاغآ  رد  ار  تسس  نانچ  یتیب  هنوگچ  [. 417]

ار هریت  نیا  ناسانـشرس  ناگرزب و  اعبط  شیرق  زا  اجنیا  رد  مرکلا  یهتنی  اذـه  مراکم  یلا  اهلئاق  لاق  شیرق  هتار  اذا  دـیرگنب : رگید  رابکی  ار 
راگزور رد  دـنتفریذپن . لدـب  زین  ار  یناملـسم  هکلب  دنتـشادن ، یبوخ  يهنایم  مشاهینب  اـب  هاـگچیه  مینادیم  هکناـنچ  ناـنآ  و  دـهاوخیم ،

دنچ ره  دوشیم -  یهتنم  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هب  یگرزب  دیوگیم  شیرق  يهدنیوگ  هنوگچ  ناورم ، لآ  يزوریپ  کلملادبع و  تموکح 
ناورم لآ  زا  یکی  شیاتـس  رد  ناـقلمتم  زا  یکی  ار  تیب  نیا  اـیوگ  دروآیمن  ناـبز  رب  ار  یقح  نینچ  زگره  شیرق  اـما  تسا  قـح  ینخس 
وبشوخ اصوصخم  و  نتفرگ ، تسد  رد  نارزیخ  تسا : لمأت  لباق  زین  مهدزاود  تیب   - 4 دناهدوزفا . هدیصق  نیدب  ارنآ  سپس  تسا ، هدورس 

دیلقت راوجمه  ياهروشک  ناهاشداپ  زا  راک  نیا  رد  هک  تسا  یسابع  سپـس  يوما و  ياههفیلخ  ینعی  نارابج  تایـصوصخ  زا  نآ  نتخاس 
ارنآ ات  تشاد . دولآ  کشم  نارزیخ  اجک  دناهداد ، بقل  تانفثلاوذ  ار  وا  هتسب و  هنیپ  هدجس  يرایسب  زا  شتـسد  هک  داجـس  ماما  دندرکیم .
نینچ اب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  نامز  مدرم  نیرتلـضاف  نیرتدـباع و  ماـقم  هک : دـیامنیم  تسرد  يزیربت  بیطخ  يهتفگ  دـنهنن . تسد  زا 
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نینچ ار  دوخ  حودـمم  هک  يرعاـش  تسا . هجوت  روخ  رد  زین  اـهتیب  ینعم  يدـنلب  یتـسپ و  رظن  زا  هدیـصق  کبـس   - 5 دوش . هدوتـس  یتیب 
هب وا  رب  يو  ندوـس  تسد  ماـگنه  هب  میطح  نـکر  [ ) هحفـص 132  ] ملتـسی ءاج  ام  اذا  میطحلا  نکر  هتحار  نافرع  هکـسمی  داکی  دیاتـسیم :

ضقن ار  دوخ  هتفگ  دیارـسیم و  ار  بویعم  تسـس و  تیب  نیا  تیب  دنچ  زا  سپ  هنوگچ  دراذگناو ) ار  وا  تسد  دهاوخیم  شماقم  رطاخ 
یقتلا اذه  مهلک  هللا  دابع  ریخ  نبا  اذـه  تیب : نیا  رد  رعاش  مدقلا 6 -  یطو  ام  هنم  متلی  رخل  هثلمی  ءاج  دق  نم  نکرلا  ملعی  ول  هک : دـنکیم 

دسانـشب و يو  يومع  هب  ار  وا  درادن  یموزل  راب  رگید  هدرک ) یفرعم  ادخ  لوسر   ) مدرم نیرتهب  دنزرف  ار  دوخ  حودمم  ملعلا  رهاطلا  یقنلا 
زا ، دوشیمن هدید  قدزرف  ناوید  رد  هدمآ و  راحب  بقانم و  رد  هک  اهتیب  یـضعب  ةزمح ... لوتقملا  رفعج و  رایطلا  همع  يذلا  اذه  دـیوگب :

هریس لیذ  رد  یلبرا  یسیع  نب  یلع  هچنآ  اب  رگید  یضعب  و  تسا . دوجوم  ناوید  رد  هک  تسا  یئاهتیب  زا  رتتسـس و  ینعم  ظغل و  تهج 
ياهدنس اما  دسریم . رظن  هب  بلاج  مهم و  رایسب  قدزرف  زا  همغلا  فشک  فلؤم  لقن  دیامنیم . رتبسانم  هتشون  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ماما 

هتشاد مالسلاهیلع  ءادهشلا  دیس  شیاتـس  رد  هیفاق  نزو و  نیمه  هب  ياهدیـصق  قدزرف  تفگ  ناوتیم  ایآ  دنکیمن و  دییات  ارنآ  يو  زا  شیپ 
اب سپـس  هدورـس  هیفاق  نزو و  نامه  هب  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  حدم  رد  ار  یتیب  دنچ  ماشه  هب  ییوگ  خـساپ  يارب  مارحلا  دجـسم  رد  سپس 
زا یکدنا  دشاب  هدورس  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هرابرد  ار  اهتیب  نیا  قدزرف  رگا  يراب  تسا ؟ هدش  یکی  هدیـصق  هعطق و  نآ  نامز  تشذگ 

هیواعم و حدـم  رعاـش  نیا  ناوید  رـسارس  هچ  تسا ، هتـساک  هتـشاد  ندرگ  هب  هک  ینیگنـس  ياـهمرج  زا  يدـح  اـت  هدرک و  ادا  ار  دوخ  نید 
شیب وا  ناوید  رد  اصوصخم  تسا و  فسوی  نب  جاجح  نوچ  نانآ  نالماع  کلملادبع و  نب  دیزی  اب  وا  رـسپ  دیلو  ناورم  رـسپ  کلملادبع 

رگا و  دناهداد ، تبسن  قدزرف  هب  یتمرکم  هک : دیامنیم  غیلب  رایسب  یعفای  هتشون  تفای . ناوتیم  وا  دنزرف  ماشه و  شیاتس  رد  هدیصق  هد  زا 
ياههنیرق یخیرات و  ییاههناشن  ساسا  رب  هدنهوژپ  رگا  هک  تسا  ملـسم  لاحره  هب  دوریم  ترخآ  رد  تمحر  دیما  وا  يارب  دـشاب  تسرد 

ماما ياهتلیضف  زا  یتلیضف  رکنم  هدنادرگن و  نآ  زکرم  زا  ار  قح  دنک  دیدرت  قدزرف  هب  اهتیب  نیا  زا  یـضعب  باستنا  رد  یماقم  یظفل و 
لها رگـشیاتس  يرعاش  ار  قدزرف  تیب  دـنچ  نیمه  رطاخ  هب  نارخأتم  ياـهباتک  هحفـص 133 ]  ] رد هک  تسا  تفگـش  تسا . هدشن  داجس 

هک مزاحوبا  بیسم و  نب  دیعس  يرهز  نوچ  ترضح  نآ  نارصاعم  دناهدناسانـش . [ 419 ( ] ع  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  رعاش  ای  و  [ 418  ] تیب
ار یقح  میئوگب  رتـهب  اـی  هدوتـس و  ار  ترـضح  نآ  غیلب  اویـش و  یئاـهترابع  اـب  دـناهدوب و  شیوخ  رـصع  نادـهاز  ناـهیقف و  زا  کـی  ره 

هحفص 135] . ] دراذگیمن تسا  ربمغیپ  لآ  نانمشد  رگید  جاجح و  کلملادبع ، هدنیاتس  هک  قدزرف  يارب  یلاجم  رگید  دناهتفگ ،

هار نیا  زا  نانآ  تیبرت  نانادان و  اب  دروخرب  رد  ماما  يراوگرزب 

هراشا

، دـنیوپ تملاسم  هار  نانآ  دـنیوگ ، تشز  نخـس  نادان  مدرم  دـننیبب  رگا  دـنانینچ ، ناـنمؤم  [. 420  ] امالـس ولاق  نولهاـجلا  مهبطاـخ  اذا  و 
ینابرهم اب  و  دـنزاتیمن ، نالهاج  رب  راگدرک ، يهتفریذـپ  تسا و  راوتـسا  نانآ  راتفگ  دـنهرب . ناشیا  رـش  زا  اـت  دـنهد ، خـساپ  هناراوگرزب 

هک دندرب و  ثاریم  دوخ  دج  زا  ار  بدا  نیا  لوسر  نادـناخ  و  نیا ، ربمغیپ  روتـسد  تسا و  نینچ  نآرق  بدا  دـنزاسیم . مارآ  ار  ناشنورد 
درذگب و نم  زا  ادخ  دیئوگیم  تسار  رگا  دومرف : دـنتفگیم  دـب  وا  زا  هک  تشذـگ  یمدرم  هب  يزور  [. 421 « ] میظع قلخ  یلعل  کـنا  «و 

هلمح درم  نآ  رب  ماما  نامداخ  داد . مانـشد  ودـب  دـید و  ار  وا  هناـخ  نورب  يدرم  يزور  [. 422 . ] درذگب امـش  زا  ادخ  دیئوگیم  غورد  رگا 
ایآ ینادیم . هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  هدنام  هدیشوپ  وت  رب  ام  زا  هچنآ  تفگ : ودب  سپس  دیراذگب . ار  وا  تفگ - : نیـسحلا  نب  یلع  دندرب - .
زا درم  هحفص 136 ] . ] دنهدب وا  هب  مهرد  رازه  دومرف  دنکفا و  وا  رب  تشاد  شود  رب  هک  ار  یمیلگ  ماما  دش و  هدنمرش  درم  يراد ؟ یتجاح 

و يرآ . تفگ - : يدـید ؟ ار  نیـسحلا  نـب  یلع  دندیـسرپ ، يرهز  زا  [. 423  ] يربـمغیپ دـنزرف  وت  هک  مهدیم  یهاوـگ  تفگیم  سپ  نآ 
- ؟ تسا نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  دشاب - . هتشاد  ینمشد  اراکشآ  رد  یتسود و  ناهن  رد  مدیدن  ادخ  هب  مدیدن . رتلـضاف  وا  زا  ار  یـسک 
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زیمآ تملاسم  شور  رطاخب  دوب  نمشد  وا  اب  یسک  رگا  دربیم و  دسح  وا  رب  يو  رایسب  تلیـضف  نتـسناد  زا  دوب ، وا  تسود  سک  ره  نوچ 
[. 424 . ] درکیمن راکشآ  ار  دوخ  ینمشد  يو 

لیعامسا نب  ماشه  زا  ماما  تشذگ 

يارب دش  ررقم  دندرک ، شرانک  رب  راک  زا  نوچ  درک  رایـسب  متـس  مدرم  رب  دوب  هنیدم  مکاح  کلملادـبع  بناج  زا  هک  لیعامـسا  نب  ماشه 
. مسرتیمن یسک  زا  نیسحلا  نب  یلع  زج  تفگیم  ماشه  دیوگب . ودب  دهاوخیم  هچ  ره  سک  ره  ات  دنرادب  اپرب  مدرم  ربارب  ار  وا  يو  هیبنت 

نب یلع  هنیدم  رد  دوخ  تموکح  تدم  رد  درم  نیا  دندوب و  نمشد  مشاهینب  اب  نامز  رید  زا  هریت  نیا  تسا و  موزخم  ینب  يهریت  زا  ماشه 
هب ادابم  تفگ : ار  دوخ  ناسک  ماما  وا  لزع  زور  تفگیم . تشز  نانخـس  ص )  ) ربمغیپ نادـناخ  هب  درکیم و  رازآ  ناوارف  ار  ع )  ) نیـسحلا

[. 426 [ ] 425 « ] هتلاسر لعجب  ثیح  ملعأ  هللا  : » تفگ ماشه  درک  مالس  يو  رب  دیسر  ودب  دوخ  نوچ  دیئوگب و  یخلت  نخس  ماشه 

هرخسم درم  اب  ماما  راتفر 

نخس نم  و  داد - : خساپ  ماما  و  ماوت ! اب  تفگ - : درم  تسیرگنن . ودب  دنام و  شوماخ  نیسحلا  نب  یلع  تفگ . مانـشد  ار  وا  يدرم  يزور 
ماما داد . مانـشد  ار  وا  تسناوت  هک  نادنچ  تفر و  يو  دزن  شنادنواشیوخ  زا  يدرم  يزور  هحفص 137 ] [. ] 427 ! ] مریگیم هدینشان  ار  وت 

نم اب  مهاوخیم  تفگ ؟ هچ  درم  نیا  دیدینش  تفگ - : دندوب  هتـسشن  وا  دزن  هک  یناسک  هب  تشگزاب  درم  نوچ  دنام  شوماخ  وا  خساپ  رد 
ار دوخ  نیلعن  اما  يدادیم . ار  وا  خـساپ  اج  نیمه  میتشادیم  تسود  میئآیم و  دـنتفگ - : دیونـشب ! مهدیم  ودـب  هک  ار  یخـساپ  دـیئایب و 

نخس ماما  دنتسناد  وا  ناهارمه  [ 428 « ] نینـسحملا بحی  هللا  سانلا و  نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلا  و  : » تفگیم داتفا و  هار  هب  دیـشوپ و 
هب ماما  تشاد  نیقی  دمآ و  نوریب  درم  تسا . نیسحلا  نب  یلع  دیئوگب  تفگ - : دیسر  يو  يهناخ  هب  نوچ  تفگ  دهاوخن  درم  نادب  یتشز 
ادخ یتفگ  تسار  رگا  یتفگ ! نانچ  نینچ و  يداتـسیا و  مردارب ! تفگ - : نیـسحلا  نب  یلع  دیـسر  وا  دزن  نوچ  تسا . هدمآ  وا  دزن  یفالت 
نآ زا  متفگ  وت  يهرابرد  هچنآ  تفگ - : دیـسوب و  ار  وا  مشچ  ود  نایم  تساـخرب و  درم  دزرماـیب . ارت  ادـخ  یتفگ  غورد  رگا  دزرماـیب . ارم 

مشخ نآ  زا  رتاراوگ  ار  یمشخ  چیه  تفگیم  [ 429  ] دوب نسحلا  نب  نسح  درم  نآ  دیوگ ، ثیدح  يوار  و  مراوازـس ! نادب  نم  یئاربم و 
اب تشاد و  یگرخـسم  يهشیپ  هـک  يدرم  [. 430  ] منکیمن ضوع  وم  خرـس  نارتش  اـب  ار  نآ  و  مدـیدن . دـشاب  یئابیکـش  نآ  لاـبند  هب  هک 
نم منادنخب و  ار  وا  مناوتیمن  منکیم  راک  ره  درک . زجاع  ارم  نیـسح  نب  یلع  تفگ : یهورگ  هب  دتـسیم  يزیچ  نانآ  زا  مدرم  ندنادنخ 
ياج رب  ماما  تشادرب . شـشود  زا  ار  ماما  يادر  تفر و  شیپ  درم  نآ  تفریم  یهار  هب  دوخ  يهدنب  ود  اب  ماما  يزور  منادنخب ! ار  وا  دیاب 
هحفص : ] دیـسرپ ماما  دندنادرگرب . دنتفرگ و  وا  زا  ار  ادر  دندیود و  هرخـسم  یپ  رد  وا  ناگدنب  تشادیمنرب . نیمز  زا  هدید  داتـسیا و  دوخ 

هک تسا  يزور  ار  ادخ  دیئوگب  ودب  دریگیم . يزیچ  نانآ  زا  دنادنخیم و  ار  مدرم  هک  تسا  ياهرخـسم  درم  دوب - ؟ هک  درم  نیا  [ - 138
[. 431 . ] تفگن يزیچ  نیا  زج  دنناراکنایز و  ناگشیپ  هرخسم  زور  نآ  رد 

نتشاذگ ورگ  هب  ار  ادر  هزرپ ي  نتفرگ و  ماو 

تفگ داد و  ودب  دنک و  دوخ  يادر  زا  ياهزرپ  نیـسحلا  نب  یلع  دیبلط . ناگورگ  درم  تساوخ . ماو  مهرد  رازه  هد  دوخ  یلاوم  زا  یکی  زا 
! وت هرارز - ؟ نب  بجاح  ای  متـسه  دوخ  يهتفگ  دـنب  ياپ  رتشیب  نم  دیـسرپ : نیـسحلا  نب  یلع  دیـشک . مهرد  هرهچ  درم  وت ! ناـگورگ  نیا 

افو دوخ  يهدـعو  هب  و  [ 432  ] دـهدیم ناگورگ  تسا و  یبوچ  هراپ  هک  ار  دوخ  نامک  هرارز  نب  بجاـح  نوچ  يرفاـک  هک  تسا  هنوگچ 
ار یماو  دمآ . دیدپ  ماما  راک  رد  یـشیاشگ  يدنچ  زا  سپ  داد  وا  هب  ار  لام  تفریذپ و  درم  منکیمن ؟ افو  دوخ  يهدـعو  هب  نم  دـنکیم و 

یقح تروص  نیا  رد  مدرک - ! مگ  ارنآ  موش  تیادـف  هدـب - ! ارم  ناگورگ  وت . بلط  نیا  تفگ - : درب و  درم  نآ  دزن  تشاد  هدـهع  هب  هک 
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نیسحلا نب  یلع  داد . ودب  دروآ و  نوریب  تشاد  هک  ياهقح  زا  ار  هزرپ  نآ  درم  يرامشیم - ؟ راوخ  ار  ینم  نوچ  يهمذ  ایآ  يرادن  نم  هب 
هحفص 139] [. ] 433  ] درپس ودب  ار  لام  تفرگ و  ار  هزرپ 

ماما تدابع 

هراشا

. دنتشاد صاخ  یمامتها  راگدرورپ  تدابع  رد  دوخ  رتهم  دیـس و  زا  يوریپ  هب  ربمغیپ  نادناخ  [. 434  ] امایق ادجـس و  مهبرل  نوتیبی  نیذلا  و 
رد نانچ  وا  و  [ 435  ] دناسرب دومحم  یماقم  هب  ار  وا  ادـخ  هکنآ  ات  دـنارذگب  زامن  هب  ار  بش  زا  یـساپ  هک  درک  رما  مالـسا  ربمغیپ  هب  نآرق 

ار دوخ  دج  تریس  نید  ناماما  وا  زا  سپ  [ 436  ] یقـشتل نآرقلا  کیلع  انلزنأ  ام  . » دمآ شیرادلد  هب  نآرق  هک  دیزرو  مامتها  تدابع  راک 
، تسا هتفای  صاخ  يزایتما  تدابع  ترثک  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  بلاطیبا و  نب  یلع  زا  هتـشذگ و  نانآ  نایم  رد  دنتـشاد و  هاگن  هدنز 

ادـخ تعاـط  زاـمن و  هب  ار  دوـخ  رمع  ياـهبش  رتـشیب  وا  تـسا . تاـنفثلاوذ  نیدـجاسلا و  دیـس  نیدـباعلا ، دیـس  وا  ياـهبقل  زا  هکناـنچ 
. هدینارذگ

ماما اب  ینامی  سوواط  يوگتفگ 

دید یلاخ  ار  دوخ  فارطا  نوچ  درک . تدابع  فاوط و  رحس  ات  هاگماش  زا  میدید  ار  وا  درآ : هیقف  سواط  زا  دوخ  دانسا  هب  بوشآرهش  نبا 
زاب ناگدنهاوخ  يور  هب  وت  ياهرد  دنتفخ . تناگدیرفآ  ياههدید  دنتفر و  ورف  تنامـسآ  ياههراتـس  ایادخ  تفگ  تسیرگن و  نامـسآ  هب 

سپـس یناـیامنب ! نم  هب  ار  ص )  ) دـمحم مدـج  يور  تماـیق  تاـصرع  رد  و  ینک ! تمحر  نم  رب  يزرماـیب و  ارم  اـت  مدـمآ  وـت  دزن  تسا !
لهاج وت  رفیک  هب  دـیدرت و  رد  وت  يهرابرد  متـشادن و  ارت  ینامرفان  دـصق  دوخ  تیـصعم  اب  دـنگوس  تلـالج  تزع و  هب  تفگ  تسیرگ و 

. داد يرای  نآ  رب  ارم  يدیـشک  نم  هانگ  رب  هک  ياهدرپ  درک و  هارمگ  ارم  هحفص 140 ]  ] نم سفن  اما  متـساوخیمن . ار  وت  تبوقع  و  مدوبن .
یتشز يادرف  هچ  منز ؟ تسد  یـسک  هچ  هتـشر  هب  يربب  نم  اب  ار  دوخ  دنویپ  يهتـشر  رگا  و  دناهریم ؟ وت  باذع  زا  ارم  یـسک  هچ  نونکا 

ایآ دیئآ ، دورف  دنیوگیم  ناراب  نیگنس  هب  دیرذگب و  دنیوگیم  ناراب  کبـس  هب  هک  يزور  متـسیاب ! وت  يور  شیپ  دیاب  هک  مراد  شیپ  رد 
ددرگیم و رتشیب  مناهانگ  دوشیم  رتزارد  مرمع  هچ  ره  نم  رب  ياو  دمآ ؟ مهاوخ  دورف  ناراب  نیگنس  اب  ای  تشذگ ؟ مهاوخ  نارابکبـس  اب 

یئاجر نیأف  ینملا  ۀیاغ  ای  رانلاب  ینقرحتأ  تفگ : تسیرگ و  سپس  منک . مرش  مراگزور  زا  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  ماگنه  ایآ  منکیمن  هبوت 
ینامرفان ارت  ایادـخ  كاـپ  تفگ : تسیرگ و  سپ  [. 437  ] یتیانجک ینج  قلخ  يرولا  یف  اـم  ۀـئیدر و  حاـبق  لاـمعأب  تیتأ  یتبحم  نیأ  مث 

هک ینکیم  یئوکن  نانچ  تناگدنب  اب  دناهدرکن . ینامرفان  ارت  یئوگ  هکنانچ  ینکیم  يرابدرب  وت  دننیبیمن و  ارت  ییوگ  هکنانچ  دننکیم ،
مداهن و دوخ  يوناز  رب  ار  شرـس  متفر  وا  دزن  نم  تفر . دجـسم  هب  سپـس  يزاـینیب  ناـنآ  زا  نم  دیـس  يا  وت  يدـنمزاین و  ناـنآ  هب  یئوگ 

نم درادیمزاب - ؟ راگدرورپ  دای  زا  ارم  هک  تسیک  تفگ  تسـشن و  تساـخرب و  دـش . ناور  شیاـههنوگ  رب  مکـشا  هک  متـسیرگ  نادـنچ 
ینامرفان تیانج و  تدابع ، ياج  هب  نکیل  مینک  يراز  نینچ  هک  تسا  ام  رب  تسیچ ؟ عزف  عزج و  نیا  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متـسه  سواط 

! سوواط تفگ - : تسیرگن و  نم  هب  تسادخ ! لوسر  تدج  تسارهز ! يهمطاف  تردام  تسا ! یلع  نب  نیـسح  تردـپ  میزاسیم . هشیپ 
يارب ار  شتآ  و  دشاب . یشبح  هدنب  هچ  رگا  هدیرفآ  ناراکوکین  نارادربنامرف و  يارب  ار  تشهب  ادخ  وگم ! مردام  ردپ و  زا  تاهیه . تاهیه 
مهنیب باسنأ  الف  روصلا  یف  خفن  اذاف   » هک ياهدینشن  ار  ادخ  مالک  رگم  دشاب . یشیرق  دیـس  دنچ  ره  هدیرفآ  دنک  ینامرفان  ار  وا  هک  یـسک 

[. 439 . ] درادن دوس  ار  وت  يزیچ  حلاص  لمع  زج  ادرف  ادخ  هب  [. 438 « ] نولئاستی و ال  هحفص 141 ]  ] ذئمؤی

ماما هرابرد ي  بیسم  نب  دیعس  يرهز و  دیفم و  هتفگ ي 
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هچ ار  وت  دـنتفگیم  ودـب  دـشیم . درز  شگنر  تفرگیم  وضو  نیـسحلا  نب  یلع  نوچ  دـنک : تیاور  یـشرق  دـمحم  نب  هللادـبع  زا  دـیفم 
اضق بش  رد  دوب  هدش  توف  وا  زا  زور  رد  هک  ار  ییاههلفان  [. 440 [ ؟ متسیاب اپرب  یسک  هچ  شیپ  مهاوخیم  دینادیم  تفگیم - : دوشیم 

. دـیهد همادا  ارنآ  دـینک و  تداـع  ریخ  راـک  رب  امـش  مراد  تسود  یلو  تسین  بجاو  امـش  رب  زاـمن  نیا  منادـنزرف ! دومرفیم - : درکیم و 
تـساخرب دهاوخ  نیـسحلا  نب  یلع  تقو  نآ  رد  دزیخرب . دوخ  نامز  نادباع  دیـس  دـنهدیم  ادـن  تمایق  زور  رد  تفگیم : يرهز  [. 441]

اب یتفگیم  يدوب  هدید  رگا  هن - ! يدـید - ؟ ار  نیـسحلا  نب  یلع  مدـیدن - ! نالف  زا  رتعرو  اب  تفگ : بیـسم  نب  دیعـس  هب  يدرم  [. 442]
نب یلع  نادباع  دیـس  تفگیم ، و  [ 444  ] نیدـباعلا نیز  تفگیم  تسیرگیم و  دـشیم  هدرب  وا  مان  هاـگ  ره  [. 443  ] مدـیدن وا  زا  رتعرو 

[. 445  ] تسا نیسحلا 

ماما ياه  تاجانم 

ات دوب  هدجـس  رد  نانچمه  وا  و  شتآ ! هحفـص 142 ] . ] شتآ هللا  لوسر  نب  ای  دنتفگ  ودـب  داتفا . شاهناخ  رد  شتآ  دوب ، هدجـس  رد  يزور 
داتفا هاچ  رد  وا  زا  یلفط  يزور  [. 446  ] ترخآ شتآ  درک - ؟ لوغـشم  دوخ  هب  شتآ  زا  ار  وت  زیچ  هچ  دنتفگ - : ودب  دش . شوماخ  شتآ 

یبوقعی و  [. 447  ] مدوب لوغـشم  تاجانم  هب  گرزب  يراگدرورپ  اب  هچ  مدشن ، هجوتم  نم  تفگ : دش  غراف  زامن  زا  نوچ  دوب ، زامن  رد  وا  و 
. مدش دلوتم  هنوگچ  نم  هک  منکیم  بجعت  تفگ : تشادن . رایسب  نادنزرف  تردپ  ارچ  دندیسرپ ، رقاب  ماما  زا  هک  تسا  نآ  روهشم  دسیون 
وا يارب  زور  رد  هن  مدرتسگ و  یباوخ  تخر  وا  يارب  بش  هن  دـیوگ  وا  يهمداخ  [. 448 . ] دناوخیم زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد  مردپ 

. داتـسیا زامن  هب  دـمآ و  رجح  هب  زین  نیـسحلا  نب  یلع  مدـش . لیعامـسا  رجح  لخاد  بش  هک : درآ  سواط  زا  دـیفم  [. 449  ] مداهن ياهرفس 
هدجــس رد  هـک  مدینــش  و  دــیوگیم . هـچ  مونــشب  تـسا . تـیب  لـها  نیرتـهب  زا  حــلاص  يدرم  مـتفگ  دوـخ  اـب  تـفر  هدجــس  هـب  نوـچ 

هناتسآ رد  وت  زا  هدنهاوخ  تسا . وت  هناتسآ  رد  وت  يادگ  تسا . وت  يهناتـسآ  رد  وت  دنمتـسم  تسا . وت  يهناتـسآ  رد  وت  کگدنب  : تفگیم
يهناخ درگ  یبش  دیوگ : یعمصا  [. 451 . ] دش فرطرب  هکنآ  رگم  مدناوخن  یهودنا  چـیه  رد  ار  اعد  نیا  دـیوگ  سواط  [. 450 . ] تسا وت 

هدمآ زارف  هب  اههراتس  هتفخ و  اههدید  ایادخ . تفگیم : دوب و  هدیبسچ  هبعک  يهدرپ  رب  هک  مدید  ار  تروص  وکین  یناوج  متـشگیم . هبعک 
هحفـص 143]  ] يور هب  وت  ياهرد  دـناهدرامگ و  اهرد  رب  ناـنابهگن  هتـسب و  ار  دوخ  ياـهرد  ناـهاشداپ  یمویق ! هدـنز و  هاـشداپ  وت  تسا .

اعد بیجی  نم  ای  تفگ : سپـس  یتسه ! نیمحارلا  محرأ  وت  هک  يرگنب  تمحر  يهدـید  هب  نم  رب  اـت  ماهدـمآ  تسا . هدوشگ  ناگدـنهاوخ 
[. 453  ] منت مل  مویق  ای  كدحو  تنأ  ۀـبطاق و  تیبلا  لوح  كدـفو  مان  دـق  [. 452  ] مقسلا عم  يولبلا  رـضلا و  فشاک  ای  ملظلا  یف  رطـضملا 

نیصاعلا و یلع  دوجی  نمف  فرس  وذ  هوجریال  كوفع  ناک  نا  [. 454  ] مرحلاو تیبلا  قحب  یئاکب  محراف  هب  ترمأ  دق  ءاعد  بر  كوعدأ 
زا شناگدید  و  هدمآرد ، درز  گنر  هب  رایـسب  يرادهدـنز  بش  زا  هک  دـید  ار  ردـپ  تفر . وا  دزن  رفعجوبا  شدـنزرف  يزور  [. 455  ] معنلاب

ار ردپ  نوچ  هدرک ، مرو  رایـسب  نداتـسیا  زا  شیاهاپ  هدیـشارخ و  هدجـس  زا  يو  ینیب  هتـسب . هنیپ  وا  یناشیپ  هدرک و  كرچ  ناوارف  يهیرگ 
بلاطیبا نب  یلع  لامعا  هک  ار  اههفیحـص  نآ  مدنزرف  تفگ - : تسیرگن و  ودب  ردپ  دراد . هاگن  ار  دوخ  هیرگ  تسناوتن  دـید  لاح  نیدـب 

نب یلع  تدابع  یئاناوت  یـسک  هچ  تفگ - : رطاخ  یگتفرگ  اب  تسیرگن و  نادب  یتخل  مداد  ودـب  ار  قاروا  هدـب ! نم  هب  هدـش  تبث  نآ  رد 
نارادتـسود امـش و  يارب  ار  تشهب  ادخ  ینادیمن  ادـخ . لوسر  دـنزرف  تفگ : تفر و  وا  ندـید  هب  رباج  يزور  [. 456  ] دراد ار  بلاطیبا 

یتخـس هب  نینچ  نیا  ار  دوـخ  و  ینکیم ؟ راوـمه  دوـخ  رب  هک  تسا  یجنر  هچ  نـیا  تـسا ؟ هدـیرفآ  امـش  نانمـشد  يارب  ار  خزود  اـمش و 
رد ار  دوخ  شـشوک  وا  همه  نیا  اب  دیـشخب  ار  ادـخ  لوسر  ناهانگ  راـگدرورپ  هک  ینادیمن  ادـخ  لوسر  يا  داد : خـساپ  ماـما  ینکفایم ؟

نیـسپاو نیـشیپ و  ناهانگ  ادخ  ینکیم و  نینچ  وت  دنتفگ  دروآ . مرو  وا  ياهقاس  هک  درک  تدابع  ار  ادخ  نادنچ  دادن و  تسد  زا  تدابع 
نیسحلا نب  یلع  نانخـس  نینچ  اب  دناوتیمن  دید  نوچ  رباج  مشابن ؟ يرازگـساپس  يهدنب  ایآ  هحفص 144 - ] : ] دومرف تسا  هدیـشخب  ار  وت 
دنزاسیم رود  دوخ  زا  ار  الب  اهنادب  مدرم  هک  یتسه  ینادناخ  زا  وت  نکم ! كاله  ار  دوخ  ربمغیپ  دنزرف  تفگ : درادزاب  تدابع  جـنر  زا  ار 
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دنک تیاور  شردپ  زا  وا  طابسا و  نب  فسوی  زا  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  [. 457 . ] موریم مناردپ  هار  هب  نم  دنبلطیم - !. تمحر  ادـخ  زا  و 
هدوـلآ كاـخ  نم  يهرهچ  هـک : تـفگیم  هدجـس  رد  درکیم و  تاـجانم  دوـخ  راـگدرورپ  اـب  یناوـج  مدـمآرد . هفوـک  دجـسم  هـب  هـک :

وا دزن  دیمد و  دادماب  يهدیپس  نوچ  دوب . ع )  ) نیسحلا نب  یلع  متفر  وا  دزن  دنک . نینچ  هک  تسا  راوازس  و  دنکیم ، هدجـس  ار  مراگدیرفآ 
نب ۀماسا  زا  تفگ  تسیرگ و  تسا ؟ هدیشخب  وت  هب  یتلیـضف  نینچ  دنوادخ  یهدیم و  باذع  ار  تدوخ  ادخ ! لوسر  دنزرف  متفگ  متفر و 

ياهدید دیرگب . ادخ  سرت  زا  هک  ياهدید  هدید : راهچ  رگم  تسا  نایرگ  اههدید  همه  زیخاتـسر  زور  هک  دنک  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  دـیز 
نیدب ادخ  دشاب . هدجـس  رد  رادیب و  ار  بش  هک  ياهدید  دشاب . هتـسیرگنن  هدرک  مارح  ادخ  هچنادب  هک  ياهدید  دوش . روک  ادخ  هار  رد  هک 

هاـگباوخ زا  تسا . نم  تعاـط  رد  وا  نت  نم و  دزن  وا  حور  دـیرگنب . نم  يهدـنب  هب  دـیوگیم : دـنکیم و  تاـهابم  ناگتـشرف  رب  ناگدـید 
طبـض نینچ  تیاور  نیا  دسیون : ثیدـح  نیا  لیذ  رد  یلبرا  سپ  دراد . نم  تمحر  رد  عمط  دـناوخیم و  ارم  نم  باذـع  میب  زا  هتـساخرب 

دوب نمشد  دنب  رد  دیسر  هفوک  هب  ردپ  تداهش  زا  سپ  نوچ  تفرن و  قارع  هب  دوخ  ردپ  هارمه  زج  نیسحلا  نب  یلع  نم  نامگ  هب  اما  هدش .
[. 458 . ] دناوخب زامن  اجنآ  رد  دور و  هفوک  دجسم  هب  تسناوتیمن  و 

ماما اب  وا  تاقالم  هزمحوبا و 

قیرط زا  یئاههمان  ترایز  اعد و  یـسوط  خیـش  دـجهتملا  حابـصم  و  سوواط ، نب  دیـس  فیلأت  يرغلا  ۀـحرف  رد  هلمج  زا  اعد  ياـهباتک  رد 
ندناوخ هک  تسا  هزمحوبا  هب  فورعم  ياعد  اهاعد ، نیا  نیرتروهـشم  تسا . هدـش  تیاور  هحفص 145 ]  ] داجـس ماما  زا  یلامث  يهزمحوبا 

فلؤم هکناـنچ  نکیل  تسا ، هدوب  هفوک  میقم  نادـهاز  زا  نیعباـت و  زا  یلاـمث  يهزمحوـبا  دراد . بابحتـسا  ناـضمر  هاـم  ياهرحـس  رد  نآ 
رهـش نآ  رد  هدمآ و  هفوک  هب  يرجه  مکی  تصـش و  لاس  زا  سپ  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  دوریمن  نامگ  [ 459  ] تسا هتشون  ۀمغلا  فشک 

هک دوب ، نیا  نیسحلا  نب  یلع  اب  نم  یئانـشآ  تسخن  هک : تسا  هدش  لقن  هزمحوبا  قیرط  زا  یثیدح  یفاک  يهضور  رد  دشاب . هدرک  تماقا 
يهناخ دزن  هوکرلا  رئب  ات  وا  لابند  هب  نم  دـناوخ . زامن  تعکر  راهچ  دـمآ  رد  هفوک ) دجـسم  ياهرد  زا  یکی   ) لـیفلا باـب  زا  يدرم  مدـید 

. مدش وا  کیدزن  تسا ! نیـسحلا  نب  یلع  تسیک - ؟ نیا  مدیـسرپ - : دوب . هایـس  یمالغ  اب  هتـسب  وناز  يرتش  اجنآ  رد  متفر  یلع  نب  حـلاص 
نیا رد  مدرک و  ترایز  ار  مردپ  تسا - ؟ هدـش  هتـشک  اجنآ  رد  تدـج  ردـپ و  هک  ياهدـمآ  يرهـش  هب  هچ  يارب  مدیـسرپ - : مدرک . مالس 

هقلطم ترایز  دنـس  رد  نانجلا  حـیتافم  رد  هک  تسا  ناـمه  ثیدـح  نیا  ارهاـظ  [. 460  ] متـسه هنیدم  مزاع  نونکا  مدـناوخ و  زامن  دجـسم 
. تسا هدش  لقن  يرتشیب  لیصفت  اب  يرغلا  ۀحرف  زا  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما 

؟ دمآ هفوک  هب  هنیدم  زا  ماما  ایآ 

نیـسحلا نب  یلع  مردـپ  هک : تسا  هدـمآ  ع )  ) رقاب دـمحم  ماما  زا  یفعج  رباج  قیرط  زا  یتیاور  مهدراهچ  باب  لوا  يرغلا  ۀـحرف  رد  زاب  و 
یف هللا  نیمأ  ای  کیلع  مالـسلأ  تفگ  تسیرگ و  داتـسیا و  اـجنآ  رد  و  تفر . هفوک  يهیحاـن  رد  زاـجم »  » هب نینمؤملاریما  ربق  تراـیز  يارب 

رد شردـپ  تداهـش  زا  سپ  نیـسحلا  نب  یلع  مردـپ  تفگ  رقاب  ماما  هک : دـنک  لقن  هرق  نبا  رازم  زا  دیـس  تیاور  نیا  يهلابند  رد  هضرأ و 
اهرفـس زا  یکی  رد  نم  و  تسنادیمن . یـسک  تفریم و  قارع  هب  دوخ  دج  ردپ و  ترایز  يارب  اجنآ  زا  تشارفارب و  نیئوم  ياهمیخ  هیداب 

ینیلک هب  هضور  باـستنا  رد  رگا  تسا . فورعم ) ياـهترایز  زا   ) هللا نـیما  تراـیز  هحفـص 146 ]  ] دنـس تیاور  نیا  و  [ 461  ] مدوب وا  اـب 
ياهلاس 74 نیب  ار  هفوک  هب  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  ندمآ  دیاب  مینادب  تسرد  دنـس  تهج  زا  ار  دیـس  ياهتیاور  رگا  مینکن و  يدیدرت 

ياهتموکح یتابثیب  يهرود  رهش و  نیا  رب  دلاخ  نب  هللادبع  ناورم و  نب  رـشب  هعیبر ، نب  ثراح  تموکح  ياهلاس  هک  مینک  ضرف   67 - 
دیزی يرادمامز  نایاپ  ات  ماش  زا  تشگزاب  زا  سپ  نیسحلا  نب  یلع  ماما   - 1 اریز : تسا  هدوب  اهتلایا  رب  قشمد  لماک  طلست  مدع  قارع و 
دیزی گرم  زا  سپ   - 2 داد . هانپ  رهش  مدرم  زا  ار  ییاهنادناخ  دوب و  رـضاح  هرح  يهعقاو  رد  میدید  هکنانچ  تسا و  هدرب  رـسب  هنیدم  رد 
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هکنانچ اریز  تسا  هدرب  رـسب  هنیدم  رد  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  مه  تدـم  نیا  رد  و  ( 64  - 67  ) دیدرگ بالقنا  بوشآ و  شوختـسد  هفوک 
يهرود رد   - 3 ددرگ . زاغآ  وا  مان  هب  توعد  ات  دـهد  تصخر  تساوخ  يو  زا  تشون و  همان  ودـب  هفوک  رب  طلـست  زا  سپ  راـتخم  میتشون 

وا و اب  جاجح  ینمشد  وسکی  زا  هچ  هدماین . رهش  نیدب  نیسحلا  نب  یلع  ماما  ارهاظ  ق ) 75 ه .  - 95  ) هفوک رب  جاجح  هلاس  تسیب  تموکح 
نب یلع  دوبن  نکمم  [ 462  ] تفرگ شیپ  هک  یماظتنا  تسایس  رهش و  رب  يو  قیقد  ياهتبقارم  اب  رگید  يوس  زا  تسا و  راکشآ  وا  نادناخ 

لامتحا دندربیم . جاجح  دزن  املـسم  دندیدیم  ار  وا  رگا  و  دنام . ناهنپ  جاجح  ناسوساج  يهدید  زا  وا  ندمآ  دیآرد و  هفوک  هب  نیـسحلا 
رد هزمحوبا  میئوـگب  هک  تسا  نیا  رتقـیقد  رتـهب و  ضرف  اـما  تسا  رـسیم   67 ياهلاس 74 -  هلـصاف  رد  اهنت  هفوک  هب  ترـضح  نآ  ندـمآ 

هحفـص ( ] هللا دنع  ملعلا  و   ) تسا هتخومآ  وا  زا  اجنآ  رد  ار  اهتیاور  اهاعد و  هتفای و  ار  ماما  تاقالم  فرـش  هنیدم  هب  دوخ  ررکم  ياهرفس 
[147

ماما ششخب 

هراشا

، نادنمتـسم هب  شـشخب  يهرابرد  اهراب  میرک  نآرق  [. 463  ] مکل ریخ  وهف  ءارقفلا  اـهوتؤت  اـهوفخت و  نا  یه و  اـمعنف  تاقدـصلا  ودـبت  نا 
تنم هک  دوشن  هداهن  یتنم  هقدـص  يهدـنریگرب  دـشاب . ادـخ  رطاخ  هب  دـیاب  شـشخب  نیا  هک  تسا  هداد  میلعت  ناناملـسم  هب  هدرک و  دـیکأت 
مشچ زا  ناهنپ  ار  هقدص  دیوگیم  تسا  لصف  نیا  ناونع  هک  ياهیآ  [. 464  ] دزاسیم عیاض  ار  هقدص  رجا  دنمتسم  ندرک  رازآ  ای  نداهن و 

ار یناهنپ  هقدص  ام  دنتفگیم : هک  مدینـش  هنیدـم  مدرم  زا  دـنک  تیاور  هشیاع  نبا  زا  یـسیع  نب  یلع  تسا . رتهب  امـش  يارب  نداد  نامدرم 
[. 465  ] تشذگ رد  نیسحلا  نب  یلع  هک  میداد  تسد  زا  یماگنه 

نادنمتسم هب  ماعطا  یناهنپ و  ياهششخب  هنیدم و  رد  ار  ییاه  هداوناخ  هنیزه  ندش  راد  هدهع 

یلع نوچ  تساجک . زا  دنتـسنادیمن  دیـسریم و  نانآ  شاعم  هک  دندوب  راوناخ  نیدنچ  هنیدم  رد  هک : دنک  تیاور  قاحـسا  نبا  زا  دیفم  و 
يهناخ هب  تشادیمرب و  دوخ  تشپ  رب  ار  نان  ياهنابنا  ماگنه  بش  [. 466  ] دش هدیرب  اهکمک  نآ  تفر  راگدرورپ  راوج  هب  نیسحلا  نب 

دوب هداهن  رثا  وا  تشپ  رب  اهنابنا  نیا  نتشادرب  دنکیم . شوماخ  ار  راگدرورپ  بضغ  شتآ  یناهنپ  هقدص  تفگیم : تفریم و  نادنمتـسم 
دعس نبا  [ 467  ] دندید وا  تشپ  رب  ار  اههناشن  نآ  ترـضح  هحفـص 148 ]  ] نآ يوش  تسـش و  ماگنه  هب  تفر  راگدرورپ  راوج  هب  نوچ  و 

هدـنهاوخ تسدـب  هکنآ  زا  شیپ  قدـص  : » تفگیم درکیم و  اور  ار  وا  تجاح  تساخیمرب و  دـمآیم ، وا  دزن  يدنمتـسم  نوچ  دـسیون :
. تخاس هداـمآ  يو  يارب  مهرد  رازه  شزرا  هب  ياهشوت  هنیکـس  شرهاوخ  درک . جـح  دـصق  یلاـس  [. 468 .« ] دسریم ادخ  تسدب  دـسرب ،

یلع تشاد ، دنمتسم  یئومع  رسپ  [. 469  ] دومرف شخپ  نادنمتـسم  رب  ارنآ  يهمه  ماما  و  دـندرب ، وا  دزن  ار  هشوت  نآ  دیـسر ، هرح  هب  نوچ 
نیسحلا نب  یلع  تفگیم : درم  نآ  دیشخبیم  ودب  رانید  دنچ  تفریم و  شدزن  دسانـشن ، ار  وا  يو  هکنانچ  ماگنه  بش  ع )  ) نیـسحلا نب 

نادـب ار  دوخ  درکیم و  يرابدرب  یئابیکـش و  دینـشیم و  ار  نانخـس  نیا  ماما  دـهد . ازـس  ار  وا  ادـخ  دـنکیمن ، ار  يدـنواشیوخ  تیاـعر 
نیـسحلا نب  یلع  راکوکین  درم  نآ  هک  تسناد  دش و  هدیرب  درم  نآ  زا  ناسحا  نآ  تفر و  ادخ  رادـید  هب  نوچ  دناسانـشیمن . دـنواشیوخ 

دنوادخ تفگ : درک و  تمسق  نادنمتـسم  اب  ار  دوخ  لام  راب  ود  دسیون : میعنوبا  [. 470 . ] درک هیرگ  تفر و  وا  رازم  رس  رب  سپ  تسا  هدوب 
هک دنتـسناد  تفر  قح  راوج  هب  نوچ  دنتـسنادیم و  لیخب  ار  وا  مدرم  دـسیون : و  [ 471  ] دراد تسود  ار  راک  هبوت  راـکهانگ  نمؤم  يهدـنب 

ترخآ هب  ارم  يهشوت  هک  یـسک  هب  اـبحرم  تفگیم  دـمآیم  وا  دزن  یئادـگ  نوـچ  [ 472  ] تسا هدوب  رادهدـهع  ار  راوناـخ  دـص  يهنیزه 
- ؟ ینکیم هیرگ  ارچ  دیـسرپ - : ماما  تسیرگیم  دوب و  گرم  رتسب  رد  دـمحم  تفر . هماـسا  نب  دـمحم  ندـید  هب  يزور  [. 473 . ] دربیم
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همذ رب  يزیچ  وـت  تسا و  نم  هدـهعرب  وـت  ماو  نکم  هیرگ  هحفـص 149 ] . ] مزادرپب ارنآ  مناوتیمن  مراد و  ندرگ  هب  ماو  راـنید  رازه  هدزناـپ 
يارب ار  فرظ  نیا  تفگیم  تفریم و  گید  رس  رصع  ماگنه  تشکیم . يدنفـسوگ  تفرگیم  هزور  هک  يزور  [. 474  ] تشاد یهاوخن 

دنک تیاور  يرهز  زا  هنییع  نب  نایفس  [. 475 . ] درکیم راطفا  امرخ  نان و  اب  دوخ  سپـس  دیربب . هناخ  نالف  يارب  ار  فرظ  نیا  هناخ و  نالف 
يرفس تسیچ - ؟ نیا  ادخ . لوسر  رسپ  متفگ - : تفریم  تشاد و  تشپ  رب  مزیه  درآ و  مدید  ار  نیسحلا  نب  یلع  یناراب  درس و  یبش  هک 

! هن مرادرب - ؟ ارنآ  مدوخ  هن - ! دروایب - ؟ وت  يارب  ارنآ  نم  مالغ  مراذـگب - . ینما  ياج  رد  ات  ماهدرک  هدامآ  ارنآ  يهشوت  مراد و  شیپ  رد 
راک یپ  راذگب و  ارم  ادـخ  هب  ارت  مرادـنرب  دوخ  ارچ  دزاسیم  شوخ  مرادـنامهم  رب  ارم  ندـمآ  رد  دـیآیم و  نم  راکب  رفـس  رد  هک  يزیچ 
رفـس رفـس  نآ  تسین . یتشادـنپیم  هکناـنچ  يرهز ! دـش ؟ هچ  یتشاد  شیپ  رد  هک  يرفـس  مدیـسرپ ؟ وا  زا  دـنچ  يزور  زا  سپ  ورب ! دوخ 
هحفص [. ] 476 . ] تسا کین  راک  شـشخب و  مارح و  زا  يرود  ندرم ، يارب  یگداـمآ  منکیم ، هداـمآ  ار  دوخ  نآ  يارب  نم  تسا و  گرم 

[151

تامیالمان ربارب  يرابدرب 

هراشا

تقفش ناراکاطخ و  ندوشخب  ندرکن ، هریچ  دوخ  رب  ار  دوخ  مشخ  [. 477 . ] نینسحملا بحی  هللا  سانلا و  نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلا  و 
[478  ] میظع قلخ  یلعل  کنا  دوتس و  وکین  يوخ  نیدب  ار  وا  نآرق  هک  اجنآ  ات  دوب ، ادخ  لوسر  يهتخانش  صاخ و  تلـصخ  زا  ناناوتان  رب 

یناسنا یلاع  تفـص  نیا  ناشخرد  يهرهچ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  و  دنرادروخرب ، تیزم  نیا  زا  دناتما ، نایاوشیپ  هک  وا  نادـنزرف  يهمه 
تخاـس دراو  ماـما  رب  یتـحارج  داـتفا و  شتـسد  زا  هباـتفآ  هاـگان  تخیریم . بآ  وا  تسد  رب  تشاد و  ياهباـتفآ  وا  كزینک  يزور  تسا .

وت زا  ادخ  دـنیاشخبیم - . مدرم  رب  و  مدروخورف - ! ار  دوخ  مشخ  دـنروخیم - ! ار  دوخ  مشخ  هکنانآ  دـیامرفیم  ادـخ  تفگ - : كزینک 
يو مداخ  دندوب . وا  نامهم  نت  دـنچ  يزور  [. 479  ] مدرک دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  وت  و  درادیم - ! تسود  ار  ناراکوکین  ادـخ  و  درذـگب - !
لفط داتفا و  دوب  هداتـسیا  ناکلپ  ریز  هک  ماما  زا  يدنزرف  رـس  رب  خیـس  دیزغل و  شیاپ  دـمآیم  باتـش  اب  تشاد و  تسد  رب  ار  یبابک  خـیس 
نفد هب  سپـس  يدازآ ! ادخ  هار  رد  وت  یتشادن ! يدـصق  راک  نیا  رد  وت  هحفص 152 - ] : ] تفگ ودب  ماما  دنام . همیسارس  مالغ  دش . هتـشک 

[. 480  ] تخادرپ لفط 

راکاطخ مالغ  هب  هعرزم  ندیشخب 

رد تسا . هدـناسر  یناوارف  ناـیز  هعرزم  نادـب  درم  نآ  تسناد  يدـنچ  زا  سپ  دوب . هدرپس  شناگدـنب  زا  یکی  هب  ار  دوخ  نآ  زا  ياهعرزم 
هنایزات هک  دید  ار  ماما  تفر  وا  دزن  يو  دـیبلط . ار  هدـنب  تشگزاب  هناخ  هب  نوچ  دز . وا  رب  تشاد  تسرد  رد  هک  ار  ياهنایزات  دـش و  مشخ 
يراـک مدرم ! يا  تفگ - : درک و  زارد  وا  يوـس  هب  تشادرب و  ار  هناـیزات  نیـسحلا  نب  یلع  دیـسرت . تخـس  تسا . هنهرب  دراد و  تسد  رب 
ناـمگ ادـخ  هب  تفگ - : هدـنب  نک ! صاـصق  نم  زا  ریگب و  ار  هناـیزات  نیا  نوـنکا  دز  رـس  نم  زا  یئاـطخ  ماهدرکن . نیا  زا  شیپ  هک  مدرک 

نم ادخ  رب  هانپ  نک - ! صاصق  شاب  دوز  منک - ؟ صاصق  وت  زا  هنوگچ  متـسه  تبوقع  راوازـس  نم  یهدـب  رفیک  ارم  یهاوخیم  مدرکیم 
[. 481  ] دشاب وت  يهقدص  هعرزم  نآ  تسا  نینچ  هک  لاح  دومرف - : تفریذپن  مالغ  دیشک و  زارد  هب  وگتفگ  نیا  نوچ  متشذگ  وت  زا 

تادوجوم همه ي  هب  ماما  ندناسرن  رازآ 

: - تفگ تسیرگ و  مالغ  دز  ودـب  ياهنایزات  مردـپ  تشگرب . رید  مالغ  دوب . هداتـسرف  يراک  یپ  ار  یمالغ  يزور  مردـپ  دـیوگ : رقاب  ماما 
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ادخ لوسر  ربق  دزن  مکرـسپ ! تفگ  داتفا و  هیرگ  هب  مردپ  ینزیم !؟ ارم  سپـس  یتسرفیم  يراک  یپ  ارم  سرتب ! ادخ  زا  نیـسحلا ! نب  یلع 
[482  ] يدازآ ادخ  هار  رد  وت  تفگ  مالغ  هب  سپس  شخبب  ار  نیسحلا  نب  یلع  هانگ  زیخاتسر  زور  ایادخ  وگب  نکب و  زامن  تعکر  ود  ورب !
ار رتش  نآ  هاگچیه  هار  نایم  رد  تفریم . هکم  هب  نآ  اب  هک  تشاد  يرتش  هحفص 153 ] . ] دوب نابرهم  زین  نارادناج  رب  اهناسنا ، رب  اهنت  هن  وا 
یلع و نب  میهاربا  زا  یسلجم  [. 484  ] دناسرن رازآ  ار  رتش  زگره  درک و  جـح  رتش  نآ  تشپ  رب  راب  ود  تسیب و  دـسیون : ینیلک  [. 483  ] دزن

سپـس دنزب  رتش  هب  هک  تشادرب  ار  یتسدبوچ  دنام ، هار  رد  وا  رتش  يزور  متفر . جح  هب  نیـسحلا  نب  یلع  اب  هک  دـنک  تیاور  شردـپ  زا  وا 
هحفص 155] [. ] 485  ] دوبیمن یصاصق  رگا  هآ  تفگ 

تدابع یملع و  لئاسم  ریغ  هب  نتخادرپن 

ماما هرابرد ي  نسح  نب  نسح  هتفگ ي 

نب نسح  تسا . راگتـسر  نانمؤم  تایـصوصخ  زا  هدوهیب ، راـک  اـی  نخـس ، هدوهیب  زا  ینادرگور  [. 486  ] نوضرعم وـغللا  نع  مه  نیذـلا  و 
هکنیا زج  متسشنن  وا  اب  یسلجم  چیه  منیشنب . نیسحلا  نب  یلع  دوخ  یئاد  اب  هک  دومرف  ارم  یلع  نب  نیسح  رتخد  همطاف  مردام  دیوگ : نسح 

[. 487  ] مدرب هرهب  وا  ملع  زا  ای  تسشن و  ملد  رد  ادخ  سرت  تشاد ، ادخ  زا  هک  یسرت  رطاخ  هب  ای  دیسر . نم  هب  يو  زا  ياهدیاف 

ماما هرابرد  بطاح  نب  دمحم  هتفگ ي 

دیسر نایاپ  هب  نانآ  نخس  نوچ  دندرب . مان  یتشز  هب  هباحـص  ضعب  زا  دندمآ و  يو  دزن  قارع  مدرم  زا  دنچ  ینت  دیوگ : بطاح  نب  دمحم 
دوخ لام  هناخ و  زا  وا  نید  وا و  ربمغیپ  يرای  ادـخ و  يدونـشخ  رطاخ  هب  هک  دـیتسه  نیلوا  نارجاـهم  زا  امـش  دـیئوگب  نم  هب  تفگ : ماـما 

مهیلا رجاه  نم  نوبحی  مهلبق  نم  نامیالا  رادلا و  ءوبت  نیذلا  و  دیامرف : ناشیا  يهرابرد  ادخ  هک  دیمدرم  نآ  زا  ایآ  هن ! دندیـشک - ؟ تسد 
هورگ ود  نیا  زا  امـش  هک  لاح  هن ! [. - 488  ] ۀصاصخ مهب  ناک  ول  مهـسفنأ و  یلع  نورثؤی  اوتوا و  امم  ۀجاح  مهرودـص  یف  نودـجیال  و 

انلرفغا و اـنبر  نولوقی  مهدـعب  نم  ؤاـج  نیذـلا  و  تسا : هدومرف  ناـنآ  هحفـص 156 ]  ] قـح رد  ادـخ  هک  دـیتسین  مه  هورگ  نآ  زا  دـیتسین ،
[. 490  ] دهدب ار  امـش  يازـس  ادخ  دیورب  نوریب  نم  شیپ  زا  [ 489  ] اونمآ نیذلل  الغ  انبولق  یف  لعجتال  نامیالاب و  انوقبـس  نیذـلا  انناوخأل 

هحفص 157] ]

ناملاع هب  نداهن  تمرح 

هراشا

ثاریم هب  شیوـخ  ناردـپ  زا  ار  نآ  دوـب و  وا  نادـناخ  رد  ملع  هکنآ  اـب  [. 491  ] تاـجرد ملعلا  اوتوا  نیذـلاو  مکنم  اونمآ  نیذـلا  هللا  عفری 
دیـس وت  تفگ - : ودب  ریبج  نب  عفان  يزور  داهنیم  تمرح  اهنادـب  تسـشنیم و  نانآ  اب  تفریم و  دنتـشاد  یملع  هک  یناسک  دزن  تشاد ،

[. 492  ] درک لابند  ارنآ  دیاب  دشاب  اجک  ره  ملع  تفگ - : ینیـشنیم ؟ ملـسا ) نب  دـیز   ) هدـنب نیا  دزن  ارچ  ینانآ  نیرتلضاف  رـصع و  مدرم 
یلع دیوگ : دحاو  ربخ  تابثا  هلاسر  رد  یعفاش  دیآیمن . رامـشب  هک  دناهتـشون و  اهتیاور  اهناتـساد و  وا  ملع  زا  هماع  ياهقف  دیوگ : دیفم 

روهـشم املع  نایم  هک  دناهدرک  طبـض  اهاعد  اهتظعوم و  وا  زا  و  درکیم . لمع  دحاو  ربخ  هب  دوب  هنیدـم  مدرم  نیرتهیقف  هک  نیـسحلا  نب 
زا ار  تغالب  راگدرورپ و  يهنازخ  زا  ار  ملع  تفاـی . شرورپ  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  رد  تشاد . ار  تماـما  خـماش  ماـقم  وا  [ 493  ] تسا

ار عبتتم  ره  هزمحوبا  هب  فورعم  ياعد  ياههرقف  نومضم  رد  تقد  هیداجـس و  يهفیحـص  هب  یهاگن  دوب  هدرب  ثرا  هب  رارک ، ردیح  شدج 
هحفص 158] . ] دوب یهقف  لئاسم  رد  ناگدنامرد  ياشگهرگ  وا  بقاث  يأر  دزاسیم . زاینیب  هراب  نیا  رد  ناوارف  يوجتسج  زا 
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ار لکشم  نآ  ماما  ندوشگ  وا و  یهقف  لکشم  يرهز و 

رد هک  دوب  نم  اب  ناوارف  یلام  متشاد و  یمالغ  مدرک . هنیدم  دصق  مدرب  رـسب  ناورم  نب  کلملادبع  دزن  یتدم  هکنآ  زا  سپ  دیوگ : يرهز 
يدوس مدـناسرت  متخاس و  راودـیما  دـیعو  هدـعو و  هب  مدرک و  مهتم  يدزد  هب  ار  مـالغ  نم  دـش و  مگ  هسیک  نآ  مدوب . هتـشاذگ  ياهسیک 
نکیل و  مشکب . ار  وا  متساوخیمن  اما  مدرشف  مداهن و  وا  يهنیس  رب  ار  دوخ  جنرآ  متسشن و  شاهنیـس  رب  مدنکفا و  نیمز  رب  ار  مالغ  تشادن 

دمحم و نب  مساق  ریبز و  نب  ةورع  نمحرلادبعوبا و  بیـسم و  نب  دیعـس  زا  مدمآ  هنیدـم  هب  نوچ  مدیـسرت . نم  درم . مالغ  راشف  نیا  رثا  رب 
دزن ار  وا  تفگ  دیسر  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ربخ  نوچ  تسین . هتفریذپ  وت  يهبوت  دنتفگ  همه  درک  دیاب  هچ  مدیـسرپ  [ 494  ] هللادبع نب  ملاس 

ینمؤم يهدنب  ریگب ! هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  دراد . هبوت  وت  هانگ  دومرف - : متفگ  شترـضح  هب  ار  دوخ  ناتـساد  متفر و  وا  دزن  دیروایب . نم 
نبا [ 496  ] تسرفب شناـسک  يارب  ار  وا  يهید  دوـمرف : هک  تسا  دعـس  نبا  تیاور  رد  و  [ 495  ] هدب ماعط  ار  دنمتسم  تصـش  نک ! دازآ  ار 
نوچ دـنتخادرپیم و  هرکاذـم  هب  دنتـسشنیم و  ربمغیپ  ربنم  ربـق و  ناـیم  نیـسحلا  نب  یلع  اـب  مدـید  ار  راـسینب  نامیلـس  دـیوگ  مزاـحیبا 

نب رباـج  نوچ  یهورگ  [. 497  ] دـندرکیم اعد  هروس  متخ  زا  سپ  دـناوخیم و  ار  ياهروس  هملـسیبا  نب  هللادـبع  دـنزیخرب  دنتـساوخیم 
نب لیعامـسا  نوع ، نب  مساق  یلباک ، دـلاخوبا  ریبج ، نب  دـمحم  ریبج ، نب  دیعـس  و  هباحـص ، زا  بیـسم ، نب  دیعـس  هلثاو ، نب  رماع  هللادـبع ،

هحفص 159] [. ] 498 . ] دنیوا نادرگاش  نیعبات  زا  رفعج  هللادبع 

ماما هاتوک  ياهراتفگ 

يهلاسر تسا و  روهشم  هک  هیداجس  يهفیحص  زج  نیسحلا ، نب  یلع  ماما  زا  [. 499  ] ۀبیط ةرجشک  ۀبیط  ۀملک  الثم  هللا  برض  فیک  رت  ملا 
رد رتشیب  هدنزومآ و  ینعم ، رپ  غیلب ، ناماما  رگید  راتفگ  نوچمه  نانخـس  نیا  تسا . هدنام  هاتوک  ینانخـس  دش ، دهاوخ  هتـشون  هک  قوقح 

ياهذـخأم زا  دـنچ  يراتفگ  اهنت  لصف  نیا  رد  دـیامنیمن . مزال  رـصتخم  نیا  رد  اهنآ  همه  نتـشون  تسا . یتیبرت  یقـالخا و  ياـهعوضوم 
يهنیـس رد  ار  هچنآ  دنتـسنادیم ، ار  ییوگ  تقیقح  هار  ییوج و  تقیقح  يهدـئاف  دـیاب  هکنانچ  مدرم  رگا  میاهدروآ : مهارف  ار  لوا  تسد 

یمن رگید  يزیچ  هب  هک  دنتـشگیم ، لوغـشم  دوخ  لاحب  ناـنچ  هدـش  لـصاح  ار  ناـنآ  هک  ینیقی  هب  دـندرکیم و  راکـشآ  دـلخیم  ناـنآ 
یگریت رد  ای  نامدرم  نکل  تسناد ، دـنناوتیم  ینالوط  نادـنچ  هن  يرکفت  اب  كدـنا و  ییاـهزور  رد  ار  تقیقح  نیا  هکنآ  اـب  دـنتخادرپ و 

يارب نتخومآ  لاجم  تشز  تداع  ای  هتـشادزاب و  تقیقح  نتفای  زا  ار  نانآ  سفن  ياوه  ای  دناهتفیرف و  ینیبدوخ  هب  ای  دناهتفر و  ورف  ینادان 
هک تسا  یسک  ادخ  دزن  امـش  نیرتبوبحم  [. 501  ] تسا راوخ  وا  دزن  ایند  دـناد  یمارگ  ار  دوخ  هک  یـسک  [. 500 . ] تسا هتشاذگن  نانآ 

( ادخ زا   ) هکنآ و  تسا . رتدنمجرا  ادخ  دزن  وا  رادرک  تسا  رتشیب  تسادخ  دزن  هچنادب  هحفص 160 ]  ] شتبغر هکنآ  دشاب و  رتهب  شرادرک 
دنزرف نز و  رب  تمعن  هکنآ  و  تسا . رتکیدزن  ادـخ  هب  تسا  رتيوخ  شوخ  هکنآ  و  دوش . هدـیناهر  رتدوز  ادـخ  باذـع  زا  دـسرت ، رتشیب 

ار دوخ  مشخ  نم ! كرسپ  [. 502  ] تسامش نیرت  راکزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرتیمارگ  تسا و  رتدونشوخ  وا  زا  ادخ  دراد  رتهدرتسگ  دوخ 
هدروخورف نامدرم  رب  ار  دوخ  مشخ  هک  دنکیمن  نامداش  نانچ  ار  تردپ  وم  خرس  نارتش  نتـشاد  هک  روخ ! ورف  كدنا  كدنا  نامدرم ، رب 

رد ار  یـسک  و  نکم . زواجت  نارگید  قوقح  هب  شاب . ابیکـش  الب  رب  نم  كرـسپ  [. 503  ] تسا دـنمورین  يروای  گرزب و  يرای  يراـبدرب  و 
اب [. 505  ] درک تیـصو  نینچ  ار  ع )  ) رقاب ماما  دوخ  دنزرف  [. 504 . ] تسوا يارب  نآ  دوس  زا  شیب  وت  يارب  نآ  نایز  هک  نکم  يرای  يراـک 

ياهمقل زا  رتـمک  اـی  ياهمقل  هب  ارت  وا  هچ  قساـف   - 1 دـننایک ؟ سک  جـنپ  نیا  شابم - . رفـسمه  وگم و  نخـس  نکم و  یتسود  سک  جـنپ 
وت زا  يدـنمزاین  تخـس  وا  لاـم  زا  هچنادـب  هک  لـیخب ،  - 2 دـشورفیم . ياهمقل  دـیما  هب  ار  وـت  تـسیچ - ؟ هـمقل  زا  رتـمک  دـشورفیم - .

دهاوخیم وا  هچ  قمحا ،  - 4 هحفص 161 ] . ] دزاسیم رود  وت  زا  ار  کیدزن  کیدزن و  وت  هب  ار  رود  هک  وگغورد ،  - 3 دنکیم . تقیاضم 
ار نارگید  قفانم  متفای . هدش  تنعل  دوخ  باتک  ياج  هس  رد  ار  وا  هچ  دنک ، محر  عطق  هک  یـسک   - 5 دناسریم . نایز  دناسر و  دوس  وت  هب 
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دور عوکر  هب  نوچ  و  دتسیایم . فلکت  هب  تساخرب  زامن  هب  نوچ  دربیمن . نامرف  دوخ  دنکیم و  رما  و  دتسیایمن . زاب  دوخ  درادیمزاب و 
رکف رد  هدـنامن  رادـیب  ار  بش  و  تسا . بش  ماـش  یپ  رد  هـتفرگن  هزور  درادیمرب ، رـس  دوز  دور  هدجـس  هـب  نوـچ  و  دـباوخیم . نـیمز  رب 
ودـب هک  يرـس  دـنام . ملاس  ات  دنیـشنیم  شوماخ  و  دزومایب ، هک  دنیـشنیم  و  دزیمآیم . رد  دوخ  ملح  اب  ار  دوخ  لـمع  نمؤم  و  تسباوخ .

زا و  دنکیمن . ایر  يارب  ار  يراک  چیه  درادیمن . هدیشوپ  ناگناگیب  قح  رد  ار  تداهش  و  دهنیمن . نایم  رد  گنرکی  ناتـسود  اب  دناهدرپس 
شزرمآ ادـخ  زا  دـننادیمن ، وا  زا  هـچنآ  زا  و  دــسرتیم . دــناهتفگ  وا  يهراـبرد  هـچنآ  زا  دنیاتــسب ، ار  وا  رگا  دراذــگیمناو . اـیح  يور 

زا دنک  تعانق  هدرک  وا  بیصن  ادخ  هچنادب  هک  یـسک  [. 506 . ] دوشیمن هدرزآ  دسانشن  ار  وا  قح  هتـسنادان  یـسک  هکنیا  زا  و  دهاوخیم .
، داـتفایم شفک  زا  دوب و  درم  نیا  فـک  رد  اـیند  رگا  دوـمرف : تسیرگیم  هک  دـید  ار  یئادـگ  يزور  [. 507 . ] تسا نامدرم  نیرتزاـینیب 

نوچ [. 509  ] دهنن يردق  ار  ایند  هک  یسک  تفگ : تسا ؟ همه  زا  رتردق  گرزب  یسک  هچ  دندیـسرپ : وا  زا  [. 508 . ] دنک هیرگ  تسیابیمن 
هب ناگتـشرف  سپ  دیورب . تشهب  هب  دنیوگیم  اهنادب  دـنزیخیمرب . مدرم  زا  یهورگ  دـنزیخرب . لضف  لها  دـنهدیم ، ادـن  دوش  تمایق  زور 

لضف لضف - . لها  دیتسه - ؟ هک  امش  يرآ - . باسح - ؟ زا  شیپ  تشهب - . هب  اجک - ؟ هب  دنـسرپیم - : هحفص 162 ]  ] دنسریم و نانآ 
ام رب  نوچ  میدیزرویم و  یئابیکـش  دندرکیم  متـس  ام  رب  نوچ  و  میدادیم . ناشن  يرابدرب  دندرکیم ، تهافـس  ام  اب  یتقو  تسیچ ؟ امش 
زا یهورگ  دنزیخرب ! نایابیکش  دنهدیم  ادن  سپس  [. 510  ] ناتراک شاداپ  تسوکین  هک  دیورب  تشهب  هب  میدیشخبیم - . دندرکیم  يدب 
هب دنتفگ  نیتسخن  هورگ  هب  هک  ینانخـس  دنـسریم و  اهنادب  ناگتـشرف  سپ  دـیورب ! تشهب  هب  دـنیوگیم - : نانآ  هب  دـنزیخیمرب . نامدرم 
زا متشاداو و  ادخ  تعاط  رد  ار  دوخ  سفن  دوب - ؟ هنوگچ  امش  یئابکیش  میتسه -  نایابیکش  ام  دنهدیم - : خساپ  نانآ  دنیوگیم و  نانآ 

ناگیاسمه دهدیم : ادن  سپـس  هحفـص 163 ] ! ] نانکراک شاداپ  تسوکین  هک  دـییآرد  تشهب  هب  میتشادزاب - . لجوزع  يادـخ  یناـمرفان 
نانآ ناگتـشرف  سپ  دیورب . تشهب  هب  دنیوگیم  اهنادب  دنتـسه . كدنا  نانآ  دنزیخیمرب و  مدرم  زا  یهورگ  دیزیخرب ! وا  يهناخ  رد  ادـخ 

ادخ يهناخ  رد  هنوگچ  و  [. - 511 : ] دنسرپیم دنیوگیم و  نانآ  هب  دنتفگ  نخـس  نیـشیپ  ياههورگ  اب  هک  هنوگنامه  دننکیم و  رادید  ار 
. - میدیشخبیم رگیدکی  هب  میتسشنیم و  رگیدکی  اب  میدرکیم و  ترایز  ار  رگیدکی  لجوزع  يادخ  رطاخ  هب  ام  دیدش - ؟ وا  يهیاسمه 

زگره دریگب  يزیچ  نآ  نتخومآ  رب  ای  دزوماین ) نارگید  هب   ) دراد ناهن  ار  یملع  هکنآ  نانکراک ! شاداـپ  تسا  کـین  هک  دـیورب  تشهب  هب 
دنزرف هب  [. 513 . ] تسین يریخ  دـتفارد  رتـخبت  هب  هک  ینت  رد  و  دـتفایم . رد  رتـخبت  هب  دوشن ، راـمیب  رگا  نت  [. 512  ] دـهدن دوبن  دوس  ار  وا 

رد وت  دوبن  روخ  رد  رگا  ياهدیـسر و  دـیاب  هچنادـب  دوب  نآ  روخ  رد  رگا  نکب ! دـهاوخب ، يزیچ  وت  زا  هک  سک  ره  دومرف : رقاب  ماـما  دوخ 
ریذپب ار  وا  شزوپ  تساوخ  شزوپ  وت  زا  تفر و  وت  پچ  بناج  هب  داد و  مانـشد  ار  وت  وت  تسار  بناج  زا  یـسک  رگا  و  ياهدوب . نآ  روخ 
راکب و  دـهد ، لاـمک  هب  تزع  نالوئـسم  تعاـطا  و  دـیازفا ، درخ  نتفرگارف  ار  ناـملاع  بدا  و  درآ ، حالـص  نتـسشن ، ناـحلاص  اـب  [. 514]

هیام و  درخ ، لامک  يهناشن  ندـناسرن  تیذا  و  تسا ، تمعن  ءاضق  دـهاوخ  یتروشم  وت  زا  هکنآ  ییامنهار  و  دوب ، تورم  زا  لاـم  نتخادـنا 
زا دومرف : تفگیم  ار  یسک  يدب  هک  يدرم  هب  [. 516  ] تسا تبرغ  ناتسود  نداد  تسد  زا  [. 515  ] ترخآ ایند و  شیاسآ  هحفص 164 ] ]
هک یـسک  دش و  هابت  دـشاب ، امنهار  ار  وا  ات  درادـن  یئاناد  هک  یـسک  [. 517  ] تسا تفـص  گس  ناـیمدآ  شروخناـن  نآ  هک  زیهرپب  تبیغ 
هب رما  هکنآ  [. 519  ] تسا نیقی  تاجرد  نیرتالاب  دنسپان  ياضق  هب  ندوب  یـضار  [. 518 . ] تشگ راوخ  دنک  يرای  ار  وا  ات  درادـن . یهیفس 
زا هکنیا  رگم  دنکن ) لمع  نادب   ) دـنکفا تشپ  سپ  زا  ار  ادـخ  باتک  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دـنکیم ، كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
[. 520  ] دناسر یمتس  ودب  ای  دنارذگرد و  دح  زا  هک  دسرتب  شکرـس  يراکمتـس  زا  هکنیا  تسا - ، هنوگچ  وا  هیقت  دنتفگ  دشاب  هیقت  يور 

تسا و تشگزاب  هبوت  [. 521  ] دزیهرپیمن نآ  یتشز  رطاخ  هب  هانگ  زا  دزیهرپیم و  نآ  نایز  رطاخ  هب  ماعط  زا  هک  متفگش  رد  سک  نآ  زا 
هانگ هحفص 165 ]  ] زا رتدب  هانگ  هب  ینامداش  هک  يوش  نامداش  ینکیم  هک  یهانگ  هب  ادابم  [. 522  ] تسین راتفگ  هب  هبوت  حلاص - )  ) لمع

ناناگرزاب شتـسرپ  نیا  دندیتسرپ و  تبغر  هب  یهورگ  و  تسا . ناگدنب  شتـسرپ  نیا  دـندیتسرپ ، ار  ادـخ  سرت  زا  یهورگ  [. 523  ] تسا
شرافس هدیدنسپ و  نم  يارب  ار  وت  دنوادخ  نم  كرـسپ  [. 524 . ] تسا ناگدازآ  تدابع  نیا  دـندیتسرپ و  رکـش  يور  زا  یهورگ  تسا و 
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هب ار  وا  یتسود ، هک  تسا  يردپ  رسپ  يارب  ناردپ  نیرتهب  هک  نادب  [. 525  ] تسا هدناسرت  وت  زا  هدیدنسپ و  وت  يارب  ارم  هدرک و  وت  هب  ارم 
هک مربیم  هانپ  وت  هب  ایادـخ  [. 526 . ] دسرن ینامرفان  دـح  هب  ات  يو  ریـصقت  هک  تسا  يرـسپ  نارـسپ  نیرتهب  دـناشکن و  يو  هرابرد  طیرفت 
مه زاب  مدرک  نانچ  رگا  يدومرف  یکین  مدرک و  دـب  هکنانچ  ایادـخ  یئامن . تشز  اهلد  ناهن  رد  ارم  نورد  یئاراـیب و  اههدـید  رد  ارم  نورب 
نم ایادخ  [. 527  ] مزاس دوخ  کیرش  ياهتفرگ  گنت  ناشیارب  هک  ار  نانآ  ياهدرک  مبیصن  هک  یشیاشگ  رد  ات  نک  يزور  ارم  و  نک . نینچ 

ار تایهاـشداپ  قـنور  نم  يرادرکدـب  دـیارآیمن و  ار  وـت  کـلم  نم  يراـکوکین  هک  دـنگوس  وـت  تزع  هب  ینک ؟ مشخ  نم  رب  هک  ماهـک 
یتسود و يور  زا  نامیا  اب  درم  نتـسیرگن  [. 528  ] دیازفایمن نآ  رب  نم  يدنمتـسم  دهاکیمن و  وت  يهنازخ  زا  نم  يزاینیب  و  دـیالآیمن .
رد و  تسادخ ، هانپ  رد  دشاب  نامیا  اب  درم  ره  رد  هک  تسا  زیچ  هس  [. 529  ] تسا هحفص 166 ]  ] تدابع دوخ  نمؤم  ردارب  هرهچ  هب  تدوم 
زا هچنآ  هک  یـسک  [. 530 : ] دومرف دـهاوخ  نمیا  گرزب  زور  میب  زا  داد و  دـهاوخ  ياج  دوخ  شرع  يهیاـس  رد  ار  وا  ادـخ  زیخاتـسر  زور 
وا ینامرفان  رد  ای  ادـخ  تعاط  رد  دـنادب  هکنآ  زج  دـهنن  يراک  رد  ار  دوخ  تسد  اپ و  هک  یـسک  دـهدن . اهنادـب  دـهاوخ  دوخ  يارب  مدرم 
هب نارگید  بیع  زا  هک  [ 531 . ] تسا سب  ار  یمدآ  دزاس و  رود  دوخ  زا  ار  بیع  نآ  هکنآ  زج  دریگن  بیع  ار  دوخ  ردارب  هک  یسک  تسا .

ادـخ رد  هک  متفگـش  رد  تخـس  یـسک  زا  و  رادرم . ادرف  دوب و  هفطن  زورید  هک  متفگـش  رد  هدـنزان  يربکتم  زا  دـشاب . لوغـشم  دوخ  بیع 
هک یسک  زا  دنیبیم و  ار  نیتسخن  شنیرفآ  دریذپیمن و  ار  تمایق )  ) رخآ شنیرفآ  هک  یـسک  زا  و  دنیبیم . ار  دوخ  شنیرفآ  دراد و  کش 

. مرادیم تسود  تخـس  ادخ  رطاخ  هب  ار  وت  نم  تفگ  ودب  يدرم  [. 532  ] دراذگیماو ار  ناهج  نآ  راک  دـنکیم و  راک  ناهج  نیا  يارب 
تفگ سپـس  يرادب . نمـشد  ارم  وت  دنرادب و  تسود  وت  رطاخ  هب  ارم  هک  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ  تفگ  سپ  دنکفا . ورف  ار  دوخ  رـس  ماما 

شنابز نتشادزاب   - 1 دـهدیم : تاجن  ار  نامیااب  درم  زیچ  هس  مرادیم . تسود  ار  وت  يرادیم  تسود  وا  رطاـخ  هب  ارم  وت  هکنآ  رطاـخ  هب 
نتسیرگ رایسب   - 3 دهدیم . دوس  ار  وا  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  هک  نتشاد  لوغشم  يزیچ  هب  ار  دوخ   - 2 هحفص 167 ]  ] مدرم تبیغ  زا 
تفگـش تسا ، هدش  كاله  هنوگچ  هک  تسین  تفگـش  دوش  كاله  هک  یـسک  تسا  هتفگ  يرـصب  نسح  دنتفگ  ار  وا  [. 533  ] ناهانگ رب 

نآ تفگش  دبای ، تاجن  یسک  هک  تسین  تفگش  میوگیم  نم  تفگ : ماما  تسا . هتفای  تاجن  هنوگچ  دباییم  تاجن  هک  یـسک  تسا  نآ 
هکنآ زج  دـیوگیمن و  ار  یـسک  یبوخ  هتـسنادن  سکچیه  [. 534 . ] ددرگ كاله  یـسک  هنوگچ  راـگدرورپ  تمحر  یخارف  اـب  هک  تسا 

یماگنه [. 536  ] تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  زا  یکدنا  ددـنخب  رابکی  هک  یـسک  [. 535  ] دیوگب مه  ار  وا  يدب  هتـسنادن  تسا  نکمم 
ار وـت  یتـشاد و  ینازرا  نم  هب  هک  تمعن  رایـسب  هچ  اراـگدرورپ ! دـناوخ : ار  اـعد  نیا  تسا . هداـهن  هنیدـم  هب  ور  هبقع  نب  ملـسم  دینـش  هک 

تمعن ربارب  نم  ساپس  هک  يا  متسناوتن . نآ  رد  یئابیکـش  دیاب  هکنانچ  يدومزآ و  نادب  ارم  هک  اهجنر  هچ  و  متفگن . نآ  روخ  رد  یـساپس 
يراکوکین يا  تخاسن ! راوخ  ارم  دوب و  كدنا  دومزآ  نادـب  ارم  هک  یجنر  رد  نم  یئابیکـش  هک  يا  و  درکن ! مورحم  ارم  دوب و  كدـنا  وا 

درم نیا  رش  تسرف و  تمحر  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دیآیمن ! رامش  هب  هک  یئاهتمعن  دنوادخ  يا  دوشیمن ! هدیرب  وت  یئوکین  زگره  هک 
تخس هچ  شیرق  تفگ : ودب  يدرم  هحفص 168 ] [. ] 537 . ] مربیم هانپ  وت  هب  وا  رـش  زا  مهاوخیم و  وت  زا  ار  وا  عفد  نادرگزاـب . نم  زا  ار 
هحفص [. ] 538  ] داهن گنن  غاد  هتسد  نیسپاو  رب  داتـسرف و  خزود  هب  ار  نانآ  يهتـسد  نیتسخن  وا  نوچ  تفگ : دنرادیم ! نمـشد  ار  تردپ 

[169

قوقح يهلاسر 

هراشا

هدنب نیا  هک  اجنآ  ات  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  داجـس  ماما  هب  بوسنم  رثأ  دنچ  زا  یکی  دوشیم ، هدناوخ  مان  نیدب  هک  ياهلاسر 
نب نیسح  نب  یلع  نب  نسح  زا  لوقعلا ، فحت   - 1 تسا : ریز  حرش  هب  هدمآ  نآ  رد  هلاسر  نیا  مان  هک  اهذخأم  نیرتمیدق  تسا  هدرک  عبتت 
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نم  - 3 ق . لاس 382 ه . هب  یفوتم  یمق  هیوباب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  زا  لاصخ ،  - 2 ق . لاس 381 ه . هب  یفوتم  ینارح  هبعش 
لاس 450 هب  یفوتم  یفوک  يدـسا  یـشاجن  دـمحا  نب  یلع  نب  دـمحا  يهتـشون  ذـخأم  هس  نیا  زا  سپ  فلؤم  نیمه  زا  هیقفلا ، هرـضحی  ـال 

یلع دسیون : نینچ  ار  دوخ  دنـس  لاصخ  رد  قودص  اما  تسا ، هدروآ  دنـس  نودـب  ار  هلاسر  نیا  لوقعلا  فحت  فلؤم  تسا . يرمق  يرجه 
زا یلبج  نامیلس  نب  یلع  نب  دمحا  زا  رهاد ، نب  ناریخ  زا  يرازف  کلام  نب  رفعج  زا  یفوک ، هللادبعیبا  نب  دمحم  زا  یـسوم ، نب  دمحا  نب 

هحفـص : ] دسیون و  تسا . لسرم  ثیدح  رـضحی  نم ال  رد  و  [ 539  ] یلامث يهزمحوبا  زا  لیـضف ، نب  دمحم  زا  یلع  نب  دمحم  زا  شردـپ ،
رضحی نم ال  رد  [. 540  ] مالسلامهیلع بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  دیس  زا  رانید  نب  تباث  زا  لضف  نب  لیعامـسا  [ 170
فحت رد  درادـن . تسا  هدـمآ  نآ  رد  لامجا  هب  قوقح  هک  ار  ياهمدـقم  دوشیم و  زاغآ  کیلع )... ربکـألا  هللا  قح  و  : ) تراـبع اـب  هلاـسر 

دوشیم هدید  يرتشیب  طسب  ترابع  رد  دراد : ناوارف  فالتخا  تسا  لاصخ  رد  هچنآ  اب  هلاسر  ترابع  اما  تسا . دوجوم  همدقم  نآ  لوقعلا 
هک دروم  ود  ره  رد  اهقح  هرامـش  تسناد . دیاب  ناخـسان  فرـصت  ارنآ  تلع  هک  تسا  موهفمان  ای  شوشغم و  مهبم ، تاملک  يدراوم  رد  و 

هاجنپ و اهقح  هرامش  قوقح ، لیـصفت  رد  رـضحی  نم ال  لاصخ و  رد  اما  تسا . قح  هاجنپ  لوقعلا  فحت  رد  هدش  دای  لیـصفت  لامجا و  هب 
جح زا  هدش  هدرمـش  لامجا  هب  اهقح  هک  لاصخ  يهمدقم  رد  نکیل  دوشیم . هدید  هزور ) زامن و  نیب   ) جـح مان  هب  یقح  تسا و  قح  کی 

، تسا راکـشآ  نآ  رد  تراـبع  تمدـق  يهناـشن  زین  هتـشون ، ادنـسم  ار  هلاـسر  تیاور  لاـصخ  رد  قودـص  نوچ  لاـح  ره  هب  تسین . یماـن 
اههقیلعت اهحرـش و  نآ  رب  هدش و  پاچ  زین  هناگادـج  اهراب  قوقح  هلاسر  هللادـنع . ملعلا  دـیزگرب و  همجرت  يارب  ار  لاصخ  نتم  هدنـسیون ،

هب هدامآ  یطخ  يهخسن  تاقیلعت . اب  يونهکل  نسحلا  طبس  دیس  موحرم  يهدنروآ  درگ  قوقح  هلاسر   - 1 تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دناهتشون 
اب هک  راتخم  يداهلادبع  يهدروآ  درگ  قوقح  هلاسر   - 2 مدید . فلؤم  دزن  شیپ  لاس  جنپ  یس و  دودح  رد  هدنسیون  ار  هلاسر  نیا  پاچ .
رد رهـشلا » باتک   » يهلـسلس رـشن  تأیه  سـسؤم  یتیبس  ریمالادـبع  بناـج  زا  هرامـش 6  هب  هام  ياـهباتک  يهلـسلس  ءزج  فلؤم  يهمدـقم 

فجن میقم  یکیکفلا ، قیفوت  نادقوقح ، دنمجرا و  لضاف  فیلأت  قوقح  هلاسر   - 3 دیسر . پاچ  هب  ردص  قداص  دیس  همدقم  اب  نیمظاک 
داجس نانخس   » مان هب  ياهلاسر  نمـض  هلاسر  نیا  زا  یئاههرقف   - 4 دوب . لوغشم  نآ  فیلأت  هب  فجن  رد  هدنسیون  فقوت  ماگنه  هک  فرـشا 

نتم يور  زا  قوقح  هلاسر  لـماک  همجرت   - 5 دش . رـشتنم  پاچ و  نارهت  رد  ش  لاس 1326 ه . هب  ینامزلا  بحاص  رتکد  ياقآ  يهلیـسو  هب 
نارهت 7 يالضف  زا  يرصان  موحرم  زا  قوقح  هلاسر   - 6 هحفص 171 ] . ] ياهرمک رقاب  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  مرتحم  لضاف  ملق  هب  لاصخ 

نتم اب  هک  یتنج  هللا  ۀیآ  ترضح  دنمجرا  دنمشناد  هلیسو  هب  قوقح  هلاسر  همجرت ي  يروفغ 8 -  هداز  لگ  یلع  ياقآ  زا  قوقح  هلاسر  - 
لـضاف زا  قوقح  هلاسر  يهمجرت   - 9 دیـسر . پاچ  هب  ق  لاس 1354 ه . هب  یمالسا  يهیملع  تاراشتنا  هسـسؤم  يهلیـسو  هب  لوقعلا  فحت 

، قوقح هلاسر   - 10 تسا . هدش  پاچ  هیمالسا  هیملع  تاراشتنا  هلیسو  هب  لاصخ  نتم  اب  هک  یناجنز  يرهف  دمحا  دیس  یجاح  ياقآ  مرتحم 
هدنسیون هک  تسه  زین  رگید  ياههمجرت  اهحرش و  انئمطم  يرمق و  يرجه  لاس 1402  نارهت  دیحوتلاراد ، تاراشتنا  زا  هاتوک  ياهمدقم  اب 

هحفص 173] . ] درادن یعالطا  نآ  زا 

لاصخ رد  قودص  طبض  ربارب  هلاسر  يهمجرت 

هراشا

نآ رد  هک  یئاج  ره  رد  ای  یتلاح  ای  یـشمارآ ، ای  یـشبنج  ره  رد  تسا  هتفرگارف  ار  وت  هک  تساهقح ، وت  رب  ار  لـجوزع  يادـخ  هک  نادـب 
یلاعت كرابت و  يادخ -  ياهقح  نیرتگرزب  سپ  ینک . فرـصت  نآ  رد  هک  يرازبا  ره  رد  ای  ینادرگب  ار  نآ  هک  يوضع  رد  ای  ییآ ، دورف 

اب تساپ ، هب  ات  رـس  زا  هتخاس ، بجاو  وت  يارب  وت  رب  هچنآ  سپ  تساهقح . لصا  نآ  هک  هتخاـس ، بجاو  دوخ  يارب  هک  تسا  نآ  وت ، رب  - 
يارب و  یقح ، وت  رب  وت  شوگ  يارب  تسا و  هداد  رارق  یقح  وت  رب  وت  نابز  يارب  لـجوزع -  يادـخ  سپ  تسارت . هک  نوگاـنوگ  ياهمادـنا 
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سپ یقح . وت  رب  تتروع  يارب  و  یقح ، وت  رب  تمکش  يارب  و  یقح ، وت  رب  تیاپ  يارب  و  یقح ، وت  رب  تتسد  يارب  و  یقح ، وت  رب  تاهدید 
تزامن يارب  تسا . هداهن  اهقح  وت  رب  وت ، ياهراک  يارب  لجوزع -  يادخ -  سپ  [. 541 . ] دمآ دیدپ  اهنآ  اب  اهراک  هک  دنمادنا  تفه  نیا 
نارگید ياهقح  سپـس  تساهقح  وت  رب  تیاهراک  يارب  و  یقح . تیناـبرق  يارب  و  یقح . تاهقدـص  يارب  و  یقح . تاهزور  يارب  یقح و 

. وت دـنواشیوخ  ياهقح  سپ  وت . تیعر  ياهقح  سپ  تسا . نایاوشیپ  ياهقح  وت  رب  نآ  نیرتبجاو  هحفص 174 ] . ] تسا بجاو  وت  رب  هک 

. دـنک هرادا  ورین  اب  ار  وت  هکنآ  قح  نآ  نیرتبجاو  تسا . قح  هس  وت  نایاوشیپ  قح  اما  دوشیم . ادـج  ییاهقح  نآ  زا  هک  تساـهقح  نیا 
هـس وت  تیعر  ياهقح  و  تساوشیپ . دشاب  وا  اب  راک  ریبدت  هک  سک  ره  و  دشاب . وت  کلام  هکنآ  قح  سپ  دهد . میلعت  ار  وت  هکنآ  قح  سپ 

هچ تسوت ، تیعر  نتخومآ  رد  هک  یـسک  قح  سپ  تسوت  تیعر  وت  تردـق  رطاـخ  هب  هک  یـسک  قح  وـت  رب  نآ  نیرتبجاو  تسا ، قـح 
هب تسا و  رایسب  وت  نادنواشیوخ  ياهقح  و  [. 542 . ] زینک ای  مالغ  ای  نز  يراد . یطلست  نآ  رب  هک  یـسک  قح  سپ  تساناد -  تیعر  نادان 
قح سپ  تدنزرف . قح  سپ  تردپ . قح  سپ  تسوت . ردام  قح  وت  رب  نآ  رتبجاو  و  يدنواشیوخ . دنویپ  یکیدزن  يهزادنا  هب  هتسویپ  مه 

هکنآ قح  سپ  دراد . تمعن  قح  وت  رب  هک  وت  يالوم  قح  سپس  رتراوازـس . سپ  رتراوازـس ، سپ  رتکیدزن ، سپ  رتکیدزن ، سپ  تردارب 
هب هکنآ  قح  سپ  تسا .). راکشآ  یبوخ  هب  لیـصفت  رد  هکنانچ  يراد . یتمعن  وا  رب  وت  هکنآ  قح  ارهاظ : . ) دهدیم تمعن  وت  هب  نونکا  مه 

سپ وت . يهیاسمه  قح  سپ  وت . نیـشنمه  قح  سپ  وت . زامنـشیپ  قح  سپ  دـیوگیم . ناذا  وت  زامن  يارب  هکنآ  قح  سپ  هدرک . یناسحا  وت 
سپ دراد . شزیمآ  وت  اب  هکنآ  قح  سپ  هحفص 175 ] [. ] 543  ] وت هاوخماو  قح  سپ  وت . لام  قح  سپ  وت . کیرـش  قح  سپ  وت . قیفر  قح 

هب ار  دوخ  يأر  هکنآ  قح  سپ  ینک . تروشم  وا  اـب  هکنآ  قح  سپ  يراد . یئاـعدا  وا  رب  وت  هکنآ  قح  سپ  دراد . یئاـعدا  وت  رب  هکنآ  قح 
وت زا  هکنآ  قح  سپ  تسا . رتگرزب  وت  زا  هکنآ  قح  سپ  دهد . زردنا  ار  وت  هکنآ  قح  سپ  یهاوخ . زردنا  وا  زا  هکنآ  قح  سپ  دـیوگ . وت 
وت هب  رادرک  هب  ای  راتفگ  هب  هکنآ  قح  سپ  یهاوخ . يزیچ  وا  زا  وت  هک  نآ  قح  سپ  دـهاوخ . يزیچ  وت  زا  هکنآ  قح  سپ  تسا . رتکچوک 
هب هک  ییاهقح  سپ  دنا ). ناناملـسم  هانپ  رد  هک   ) وت همذ  لها  قح  سپ  وت . نانیدمه  قح  سپ  دمع . نودب  ای  دـمع  يور  زا  هدرک -  يدـب 

بجاو وا  رب  هک  ییاهقح  ندرازگ  هب  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  لاح  هب  اـشوخ  دـیآیم . دـیدپ  فلتخم  ياهببـس  نوگاـنوگ و  ياـهبجوم 
[. 544 . ] درادب راوتسا  قفوم و  ار  وا  دنک و  يرای  هدومرف 

ادخ قح 

رب وت  يارب  يدرک  نینچ  صـالخا  يور  زا  نوچ  يزاـسن . وا  کیرـش  ار  يزیچ  و  یتـسرپب . ار  وا  هک  تسا  نآ  وت ، رب  ادـخ  گرزب  قح  اـما 
[. 545  ] دزاسب ار  تترخآ  ایند و  راک  هک  دهد ، رارق  دوخ 

سفن قح 

[. 546 . ] يرادب لجوزع -  يادخ -  تعاط  رد  ار  نآ  هک  تسا  نیا  وت  رب  وت  سفن  قح  و 

نابز قح 

یئوکین و  تسین . يدوس  نآ  رد  هچنآ  نتـشاذگاو  کین و  راتفگ )  ) رب نآ  نداد  يوخ  و  تشز . نخـس  زا  تسا  نآ  نتـشادزاب  نابز  قح  و 
[. 547  ] نتفگ هحفص 176 ]  ] نانآ هرابرد  کین  نخس  مدرم و  هب 

شوگ قح 

[. 548 . ] تسین اور  شندینش  هچنآ  تبیغ و  ندونش  زا  تسا  نآ  نتشادزاب  شوگ  قح  و 
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مشچ قح 

[. 549  ] يریگ دنپ  نادب  نتسیرگن  اب  و  یناشوپب . تسین  اور  وت  رب  هچنآ  زا  ار  نآ  هک  تسا  نیا  مشچ  قح  و 

تسد قح 

[. 550 . ] ییاشگن تسین  اور  وت  رب  هچنآ  رد  ار  نآ  هک  تسا  نآ  تسد  قح  و 

اپ قح 

ارت هک  رگنب  سپ  یتسیایم . طارـص  رب  هک  تساپ  ود  نیا  اب  هچ  يورن . تسین  اور  وت  رب  هک  اجنآ  رد  اهنادب  هک  تسا  نآ  وت  ياپ  ود  قح  و 
[. 551 . ] یتفیب شتآ  رد  هک  دننازغلن 

مکش قح 

[. 552 . ] يروخن يریس  زا  شیب  يزاسن و  مارح  فرظ  ار  نآ  هک  تسا  نیا  وت  مکش  قح 

تروع قح 

[. 553  ] یناشوپب اههدید  زا  ارنآ  يرادزاب و  انز  زا  ار  نآ  هک  تسا  نیا  وت  تروع  قح  و 

زامن قح 

ياهداتـسیا و لجوزع -  يادخ -  هحفـص 177 ]  ] شیپ زامن  رد  وت  و  تسادـخ . دزن  نتفر  یلوسر  هب  نآ  ینادـب  هک  تسا  نیا  زاـمن  قح  و 
اب راگدرک ، هدـنراد  گرزب  نک  يراز  رادـقم ، كدـنا  ناسرت  راودـیما ، ياـسراپ  راتـساوخ ، ریقح  راوخ  يهدـنب  دـننام  یتسناد ، نیا  نوچ 

[. 554 . ] يراذگیم ارنآ  قوقح  دودح و  يرادیم و  اپرب  لد  هب  ار  زامن  یتسیایم و  راقو  شمارآ و 

جح قح 

نآ اب  وت  يهبوت  تسا . وا  يوس  هب  وت  ناهانگ  زا  نتخیرگ  و  تسا . وت  راگدرورپ  دزن  نتفر  یلوسر  هب  نآ  ینادـب  هک  تسا  نیا  جـح  قح  و 
[. 555 . ] هتفای ماجنا  نآ  اب  هداهن  وت  يهدهع  رب  ادخ  هک  یبجاو  تسا و  هتفریذپ 

هزور قح 

شتآ زا  نادـب  ار  وت  ات  هداهن  وت  تروع  مکـش و  مشچ و  شوگ و  ناـبز و  رب  ادـخ  هک  تسا  ياهدرپ  نآ  ینادـب  هک  تسا  نیا  هزور  قح  و 
[. 556 . ] ياهدرک هراپ  ار  ادخ  يهدرپ  یتشاذگاو  ار  هزور  رگا  دناشوپب .

هقدص قح 

نآ رب  نتفرگ  هاوگ  هب  يزاـین  هک  ياهدرپـس  و  لـجوزع -  تسا -  وت  راـگدرورپ  دزن  وـت  يهریخذ  نآ  ینادـب  هک  تسا  نیا  هقدـص  قـح  و 
هک ینادیم  و  یهدیم . اراکـشآ  رد  هچنآ  ات  تسا  رتشیب  يراپـسیم  تناـما  هب  ناـهن  رد  هچنآدـب  تناـنیمطا  یتسناد ، ار  نیا  رگا  يرادـن .

www.noorfatemah.org

73 زندگى على بن الحسین علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 178] [. ] 557 . ] دناهریم تشتآ  زا  ناهج  نآ  رد  و  درادیمزاب ، وت  زا  ار  اهيرامیب  اهالب و  ناهج  نیا  رد  هقدص 

ینابرق قح 

حور تاجن  راگدرورپ و  تمحر  زج  و  ار . وا  ناگدـیرفآ  هن  یهاوخیم  ار  لجوزع -  يادـخ -  نادـب ، ینادـب  هک  تسا  نیا  ینابرق  قح  و 
[. 558  ] یهاوخیمن رادید ، زور  رد  وا  زا  دوخ 

ناطلس قح 

رب و  دوشیم ، هدومزآ  هداد  وت  رب  ار  يو  ادـخ  هک  یتردـق  اـب  وا  و  یتـسه . وا  شیاـمزآ  يهلیـسو  وت  ینادـب  هک  تسا  نیا  اورناـمرف  قـح  و 
. يوشن وا  کیرـش  دـنکیم  وت  هب  هک  يدـب  رد  يزادـنین و  تکاله  هب  ار  وا  دوخ  تسد  هب  و  يزاسن . وا  مشخ  راـتفرگ  ار  دوخ  هک  تسوت 

[. 559]

ملعم قح 

ودـب و  یهد . شوگ  وا  يهتفگ  هب  و  يرامـش . مرتـحم  ار  وا  سلجم  يراد و  گرزب  ار  وا  هک  تسا  نیا  تسوت  راـگزومآ  هکنآ  قح  اـما  و 
رد و  دـهد . خـساپ  دوخ  وا  ات  یهدـن  خـساپ  وت  دـنک  یـشسرپ  وا  زا  یـسک  رگا  ینکن و  دـنلب  وا  رـضحم  رد  ار  دوخ  گناب  و  يروآ . يور 
وا ياهبیع  و  ینک . عافد  يو  زا  دنیوگ  دب  وا  زا  وت  يور  شیپ  رگا  ینکن و  بیع  ار  یسک  وا  شیپ  یئوگن و  ینخـس  یـسک  اب  وا  رـضحم 
ادخ ناگتشرف  يدرک  نینچ  رگا  سپ  يریگن . نمشد  ار  وا  تسود  ینیشنن و  وا  نمشد  اب  و  يزاس . راکشآ  ار  وا  ياهیئوکن  یناشوپب و  ار 

هحفص 179] [. ] 560 . ] ياهتخومآ ملع  وا  زا  ياهتفر و  يو  دزن  مدرم -  يارب  هن  ادخ -  يارب  وت  هک  دنهد  یهاوگ 

یلوم قح 

هچ ینکن . وا  یناـمرفان  تسادـخ  مشخ  بجوـم  هچنآ  رد  زج  ینک و  تعاـطا  ار  وا  هک  تسا  نـیا  تسوـت -  کـلام  هـک  سک  نآ  قـح  و 
[. 561 . ] تسین اور  قلاخ  تیصعم  رد  قولخم  تعاطا 

تیعر قح 

تسا بجاو  سپ  دناوت . تیعر  وت  تردق  دوخ و  یناوتان  رطاخ  هب  نانآ  ینادب  هک  تسا  نیا  يراد  تردق  نانآ  رب  وت  هک  تیعر  قح  اما  و 
یتردق ره  ینکن و  باتـش  ناشرفیک  رد  یـشخبب و  ار  ناشینادان  و  یـشاب . نابرهم  يردپ  ناشیا  يارب  ینک و  راتفر  تلادـع  هب  نانآ  اب  هک 

[. 562 . ] یئوگ ساپس  ار  نآ  هدومرف  اطع  وت  هب  لجوزع  يادخ  هک 

ناملعتم قح 

وت هدوشگ ، وت  رب  هک  یئاههنیجنگ  هداد و  وت  هب  هک  یملع  اب  لجوزع  يادخ  ینادب  هک  تسا  نیا  دـناوت ، تیعر  ملع  رد  هک  نانآ  قح  اما  و 
لـضف هب  ادـخ  يریگن  مشخ  ناـشیا  رب  ینکن و  یتـشرد  ناـنآ  رب  یهد و  میلعت  وکین  ار  ناـمدرم  رگا  سپ  تسا . هدرک  ناـنآ  تسرپرـس  ار 

رب ینک . یتشرد  نانآ  اب  دـنهاوخیم  ملع  نتخومآ  وت  زا  هک  یماگنه  ای  يریگ  زاب  مدرم  زا  ار  دوخ  ملع  رگا  و  دـیازفیب . ار  وت  ملع  شیوخ 
[. 563 . ] دنک طقاس  اهلد  رد  ار  وت  يهبترم  دریگ و  زاب  وت  زا  ارنآ  لامج  ملع و  هک  تسادخ 
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نز قح 

رب ادخ  زا  تسا  یتمعن  نیا  هدرک و  هحفـص 180 ]  ] وت سنأ  شمارآ و  يهیام  ار  وا  لجوزع -  يادخ -  ینادب  هک  تسا  نیا  نز  قح  اما  و 
كاروخ و  يرآ . تمحر  وا  رب  هک  تسا  وت  رب  اما  تسا ، رتبجاو  وا  رب  وت  قح  هچ  رگا  و  ینک ! ارادم  وا  اب  يرادب و  یمارگ  ار  وا  سپ  وت .

[. 564 . ] تسا وت  راتفرگ  وا  هک  یشخبب  وا  رب  دنک  يراک  ینادان  يور  زا  رگا  يزاس و  هدامآ  ار  وا  كاشوپ  و 

كولمم قح 

وا کلام  وت  تسا . وت  نوخ  وت و  تشوگ  تسوت . ردام  ردپ و  دنزرف  و  وت ، راگدرورپ  يهدیرفآ  وا  ینادب  هک  تسا  نیا  كولمم  قح  اما  و 
زا ار  اهراک  نیا  لجوزع -  ادخ -  هکلب  یشاب . هداد  يزور  ار  وا  ای  و  یشاب . هدیرفآ  ار  وا  ياهمادنا  زا  یمادنا  ای  ار ، وا  هکنآ  هن  اما  ياهدش 

يارب ینکیم  وا  يهرابرد  هک  یکین  ره  ات  هدرپس  وت  هب  ار  وا  هتسناد و  وا  رب  نیما  ار  وت  و  هتخاس ، وت  رخـسم  ار  وا  سپـس  هدرک ، تیافک  وت 
ضوع ار  وا  یتشاد ، شوخان  ار  وا  رگا  و  نک ! یئوکین  هدـنب  نآ  قح  رد  وت  هدرک  یئوکین  وت  يهراـبرد  ادـخ  هکناـنچ  سپ  دراد . هاـگن  وت 

[. 565  ] هللااب الا  ةوق  و ال  یشاب . هدادن  رازآ  ار  ادخ  يهدیرفآ  ات  نک 

ردام قح 

یسک هک  هداد  وت  هب  دوخ  لد  يهویم  زا  و  درادیمنرب . ار  یـسک  یـسک  هک  هتـشادرب  یئاج  رد  ار  وت  وا  ینادب  هک  تسا  نیا  تردام  قح  و 
و دزاس . ریـس  ار  وت  دـنام و  هنـسرگ  دوخ  هک  تسا  هتـشادن  یکاب  و  هدرک ، ینابهاگن  دوخ  ياضعا  يهمه  هب  ار  وت  و  دـهدیمن . يرگید  هب 

وت رطاخ  هب  و  دراد . هاگن  هیاس  رد  ار  وت  دشاب و  باتفآ  رد  دوخ  و  دناشوپب . ار  وت  دـشاب و  هنهرب  و  دـنک . باریـس  ار  وت  دـنام و  هنـشت  دوخ 
یهاوخن رب  وا  ساپـس  هدهع  زا  وا  قیفوت  ادخ و  يرای  هب  زج  سپ  یـشاب . وا  يارب  وت  ات  دراد ، هاگن  امرـس  امرگ و  زا  ار  وت  دـشک و  يرادـیب 

هحفص 181] [. ] 566 . ] دمآ

ردپ قح 

نامداش ار  وت  هک  يدـید  يزیچ  دوخ  رد  هاگ  ره  سپ  يدوبیمن . وت  دوبن  وا  رگا  تسا و  وت  لصا  وا  ینادـب  هک  تسا  نیا  وت  ردـپ  قح  اـما 
الا ةوق  و ال   » يوگ وا  رکـش  یناوتیم  هک  هزادنا  نآ  يوگ و  ساپـس  نآ  رب  ار  ادخ  و  يراد . تردپ  زا  ار  تمعن  نآ  لصا  هک  نادب  تخاس 

[. 567 « . ] هللااب

دنزرف قح 

رد يراد  وا  رب  هک  یتیالو  مکح  هب  وت  و  وت . هب  هتـسویپ  ناهج  نیا  دب  کین و  رد  تسا و  وت  زا  وا  ینادـب  هک  تسا  نیا  وت  دـنزرف  قح  اما  و 
نوچمه وا  راک  رد  سپ  یتسه -  وا  لوئـسم  ادـخ  تعاطا  رب  يو  ندرک  کمک  و  لـجوزع -  ادـخ -  ندناسانـش  نتخومآ و  کـین  بادآ 

[. 568 . ] دنهدیم رفیک  ار  وا  يدب  رد  و  شاداپ ، ار  يو  یئوکین  رد  دنادیم  هک  شاب  یسک 

ردارب قح 

رب متس  يهلیسو  و  زاسم ! ادخ  ینامرفان  حالس  ار  وا  سپ  تسا . وت  توق  و  وت ، تزع  و  وت ، تسد  وا  ینادب  هک  تسا  نیا  تردارب  قح  اما  و 
و دشاب -  ادخ  نامرف  رد  رگا  ریگم - ! زاب  وا  زا  ار  دوخ  تحیـصن  و  نکم ! كرت  ار  وا  يرای  شنانمـشد  ربارب  و  هدم ! رارق  ادخ  ناگدـیرفآ 
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[. 569 « ] هللااب الا  ةوق  و ال   » نادب رتگرزب  وا  زا  ار  ادخ  هنرگ 

یلوم قح 

هب هدنار و  نآ  تشحو  یگدنب و  يراوخ  زا  ار  وت  هداد و  وت  هار  رد  ار  دوخ  لام  وا  ینادـب  هکنیا  هدرک ، دازآ  ار  وت  هک  وت  يالوم  قح  اما  و 
ار وت  هدروآ و  ردب  تنادنز  زا  و  هدوشگ ، وت  زا  ار  یگدنب  دـیق  هدـناهر و  تیکلم  هحفـص 182 ]  ] دنب زا  هدناسر . نآ  سنا  يدازآ و  تزع 
وت هب  سک  ره  زا  تگرم  یناگدـنز و  رد  هـک  ینادـب  و  تـسا . هدرک  رطاـخ  هدوـسآ  تراـگدرورپ  تداـبع  يارب  و  هتخاـس ، دوـخ  کـلام 

[. 570 « ] هللااب الا  ةوق  و ال  . » تسا بجاو  وت  رب  تسا  دنمزاین  وت  هب  هچنآ  رد  وا  يرای  رتکیدزن و 

هدنب قح 

هتخاس و دوخ  دزن  ياهلیـسو  ار  ندرک  دازآ  نیا  لـجوزع -  يادـخ -  ینادـب  هک  تسا  نیا  ياهدرک  ماـعنا  وا  رب  وت  هک  ییـالوم  قح  اـما  و 
زا وا  ثاریم  ناهج  نیا  رد  ياهداد  وا  ياهب  هب  هک  یلام  شاداپ  هب  دشابن ، يدـنواشیوخ  ار  وا  رگا  تسا . هداد  رارق  شتآ  وت و  نایم  ياهدرپ 

[. 571 . ] تشاد یهاوخ  تشهب  ترخآ  رد  و  تسا . وت  نآ 

وت راکوکین  قح 

. يرآ تسدب  کین  مان  وا  يارب  يراد و  دای  هب  ار  وا  یکین  و  یشاب . رازگـساپس  ار  وا  هک  تسا  نیا  هدرک ، یکین  وت  هب  هک  یـسک  قح  اما  و 
رگا هاگنآ  یشاب . هتفگ  وا  ساپـس  اراکـشآ  ناهن و  رد  يدرک  نینچ  هاگ  ره  یئوگ . اعد  هناصلاخ  ار  وا  لجوزع -  يادخ -  دوخ و  نایم  و 

[. 572 . ] یهد وکین  شاداپ  ار  وا  يزور  یناوت 

وگ ناذا  قح 

یبجاو ماجنا  رب  و  دـناوخیم . تبیـصن  هب  ار  وت  دروآیم و  تدای  هب  ار  لجوزع -  وت -  يادـخ  وا  ینادـب  هک  تسا  نیا  وگ  ناذا  قح  اما  و 
. یئوگیم ساپـس  ار  دوخ  رب  راـکوکین  هک  وگ  ساپـس  ناـنچ  راـک  نیا  رب  ار  هحفـص 183 ]  ] وا سپ  دـهدیم . يرای  هداـهن  وت  رب  ادـخ  هک 

[. 573]

زامنشیپ قح 

نخـس وت  بناـج  زا  وا  تسا  لـجوزع -  تراـگدرورپ -  وت و  ناـیم  یگدـنیامن  رادهدـهع  وا  ینادـب  هک  تسا  نآ  وت  زامنـشیپ  قـح  اـما  و 
 - يادـخ ربارب  ار  وت  نداتـسیا  مهم  و  ینکیمن . اعد  وا  يارب  وت  دـنکیم و  اعد  وت  يارب  وا  یئوگیمن . نخـس  وا  بناـج  زا  وت  دـیوگیم و 
وت دـشاب ، تسرد  رگا  و  وـت . رب  هن  تـسا  وا  رب  دـشاب  یـصقن  نآ  رد  رگا  سپ  ینکیمن . تیاـفک  وا  زا  وـت  دـنکیم و  تیاـفک  لـجوزع - 

. يوگـساپس هزادـنا  نیدـب  ار  وا  سپ  هدرک . وت  زاـمن  رپـس  ار  شزاـمن  وت و  رپـس  ار  دوخ  وا  تسین . يرترب  وت  رب  ار  وا  یتـسه و  وا  کـیرش 
[. 574]

نیشنمه قح 

اب زج  ياهتـسشن  هک  اـجنآ  زا  يور و  فاـصنا  هار  هب  يو  اـب  نتفگ  نخـس  رد  و  یـشاب . وخمرن  وا  اـب  هک  تسا  نیا  وت  نیـشنمه  قـح  اـما  و 
ظفح ار  وا  ياـهیبوخ  و  ینک . شومارف  ار  وا  شزغل  و  دزیخرب -  وت  تصخریب  هک  دـناوت  دنیـشن  وـت  دزن  هکنآ  و  يزیخنرب -  وا  تصخر 
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[. 575 . ] یئوگن وا  شوگ  هب  کین  نخس  زج  ینک و 

هیاسمه قح 

ار وا  بیع  هک  دـیاب  و  دـشاب . هدیدمتـس  رگا  وا  يراـی  ناـیع و  رد  تسوا  تشادـگرزب  ناـهن و  رد  تسا  وا  ظـفح  تاهیاـسمه ، قح  اـما  و 
و دنامب -  وا  وت و  نیب  هکنانچ  یهد -  زردنا  ار  وا  دریذـپیم  ار  وت  زردـنا  یتسناد  رگا  و  یناشوپب . ارنآ  يدـید  یتشز  وا  زا  رگا  و  ییوجن .

ةوق و ال   » ینک ترشاعم  هناراوگرزب  وا  اب  و  هحفص 184 ] . ] یشخبب ار  وا  هانگ  و  يرذگرد . وا  ياطخ  زا  و  ینکن . اهر  ار  وا  یتخـس  ماگنه 
[. 576 « ] هللااب الا 

قیفر قح 

وا رب  و  ینک . مارکا  ار  يو  دـنکیم  مارکا  ار  وت  وا  هکنانچ  و  یـشاب . هارمه  يراوگرزب  فاصنا و  اب  وا  اـب  هک  تسا  نیا  وت  قیفر  قح  اـما  و 
[. 577 « ] هللااب الا  ةوق  و ال   » باذع هن  یشاب  تمحر 

کیرش قح 

. ینکن یمکح  وا  فلاخم  یئامن و  تیاعر  ار  وا  دشاب  رضاح  رگا  و  ینک . تیافک  ار  وا  دشاب ، بیاغ  رگا  هک  تسا  نیا  کیرـش  قح  اما  و 
رگیدکی هب  کیرـش  ود  هک  مادام  هچ  يزرون . تنایخ  نآ  كدـنا  ای  رایـسب و  رد  ینک و  ینابهگن  ار  وا  لام  ینارن . يراک  وا  تروشمیب  و 

[. 578 « . ] هللااب الا  ةوق  و ال  . » تسا اهنآ  اب  ادخ  تسد  دننکن  تنایخ 

لام قح 

مدقم دوخ  رب  درادیمن  وت  ساپـس  هک  ار  یـسک  و  ینکن . جرخ  نآ  هار  رد  زج  و  يریگن . لالح  زا  زج  ارنآ  هک  تسا  نیا  وت  لام  قح  اما  و 
[. 579 « ] هللااب الا  ةوق  و ال  . » نک راک  راگدرورپ  تعاطا  هب  نآ  رد  سپ  يرادن .

هاوخ ماو  قح 

يزاس و یضار  ار  وا  وکین  نخس  اب  یتسدگنت  هحفـص 185 ]  ] رگا و  يزادرپب . ار  وا  ماو  يراد  لام  رگا  هک  تسا  نیا  وت  هاوخماو  قح  ام  و 
[. 580 . ] ینک زاب  دوخ  رس  زا  ار  وا  فطل  اب 

رشاعم قح 

یـسرتب یلاعت  كرابت و  يادـخ  زا  وا  راک  رد  يربن و  راکب  وا  اب  گنرین  و  ینزن . لوگ  و  یهدـن . بیرف  ار  يو  هک  تسا  نآ  رـشاعم  قح  و 
[. 581]

وت رب  مصخ  قح 

هب ار  وا  قح  و  ینکن . متـس  وا  رب  یـشاب و  دوخ  رب  وا  هاوگ  وت  دـشاب  تسرد  دـنک  يوعد  هچنآ  رگا  دراد . اـعدا  وـت  رب  هک  یمـصخ  قـح  و 
و . » يرواین مشخ  هب  ار  شیوخ  يادخ  وا  راک  رد  يریگن و  شیپ  ارادم  هار  زج  ینک و  ارادـم  وا  اب  دـنک ، لطاب  يوعد  رگا  یهدـب و  لامک 

[. 582 « . ] هللااب ةوق  ال 
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[. 582 « . ] هللااب ةوق  ال 

مصخ رب  وت  قح 

راکنا ار  وا  قح  و  یئوگ . نخس  يو  اب  يوکین  هب  یشاب ، وگتسار  دوخ  يوعد  رد  رگا  هک  تسا  نیا  يراد  يوعد  وا  رب  هک  وت  مصخ  قح  و 
[. 583 . ] يزاس اهر  ار  يوعد  ینک و  هبوت  وا  يوس  هب  و  يزیهرپب . لجوزع -  يادخ -  زا  ییوگغورد  دوخ  تبلاطم  رد  رگا  و  ینکن .

هاوخ يأر  قح 

دناد هک  سک  نآ  هب  ار  وا  هنرگ  و  ییوـگب . ینادیم  يزیچ  دـسرپ  هچنآ  رد  رگا  هک  تسا  نیا  دـنک  تروـشم  وـت  اـب  هـک  سک  نآ  قـح  و 
هحفص 186] [. ] 584 . ] ینک یئامنهار 

نز يأر  قح 

يادخ دیوگ  وت  قفاوم  رگا  و  يزاسن . مهتم  ار  يو  دـیوگن  وت  قفاوم  هچنآ  رد  هک  تسا  نیا  یهاوخ  تروشم  وا  زا  وت  هک  سک  نآ  قح  و 
[. 585 . ] یئوگ ساپس  نآ  رب  ار  لجوزع -  - 

هاوخ تحیصن  قح 

[. 586 . ] يریگ شیپ  ار  ودب  ینابرهم  ارادم و  هار  و  یهد . زردنا  ار  وا  هک  تسا  نیا  دهاوخ  تحیصن  وت  زا  هک  سک  نآ  قح  و 

وگ تحیصن  قح 

، دـنک تحیـصن  تسرد  رگا  یهد . ارف  شوگ  کـین  دـب و  و  یـشاب . وخمرن  وا  ربارب  هک  تسا  نیا  دـنک  تحیـصن  ار  وت  هک  سکنآ  قـح  و 
هدرک اطخ  وا  هک  ینادـب  و  ینکن . مهتم  ار  وا  و  يرآ . تمحر  ودـب  دـیوگن  وت  قفاوم  رگا  و  ییوگ . ساپـس  نادـب  ار  لـجوزع -  يادـخ - 

« هللااب الا  ةوق  و ال  . » نکم یئاـنتعا  كدـنا  وا  راـکب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  تمهت  قحتـسم  هکنآ  رگم  يریگن . وا  رب  اـطخ  نیا  رب  تسا و 
[. 587]

گرزب قح 

و یهن . تمرح  ار  وا  تسا  رتشیپ  وت  زا  یناملـسم  رد  نوچ  و  يراد . گرزب  يو  يدنملاس  رطاخب  ار  وا  هک  تسا  نیا  وت  زا  رتگرزب  قح  و 
، دنک تلاهج  وت  رب  وا  رگا  و  يزرون . تلاهج  وا  اب  یتفین و  شیپ  وا  زا  و  يریگن . یـشیپ  وا  رب  هار  رد  و  ینکن . تلباقم  وا  اب  تمـصاخم  رد 

[. 588 . ] یئامن مارکا  ار  وا  ینک و  لمحت  ارنآ  نآ  تمرح  مالسا و  رطاخ  هب 

کچوک قح 

[. 589  ] تسوا کمک  ودب و  ارادم  هحفص 187 ]  ] و یشوپهدرپ . و  يو . زا  تشذگ  و  وا ، نتخومآ  رد  وا  رب  تمحر  کچوک ، قح  و 

هدنهاوخ قح 

[. 590 . ] تسا زاین  رادقم  هب  ودب  نداد  هدنهاوخ ، قح  و 
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لوؤسم قح 

ار وا  رذع  دادـن  رگا  و  يریذـپ . وا ، لضف  زا  ینادردـق  ساپـس و  اب  وا  زا  داد ، رگا  هک  تسا  نیا  هدـش  هتـساوخ  وا  زا  يزیچ  هک  یـسک  قح 
[. 591  ] ینک لوبق 

وت هدننک  داش  قح 

. یـشاب رازگ  رکـش  ار  وا  سپـس  یئوگـساپس  ار  لجوزع -  يادخ -  تسخن  هک  تسا  نیا  دنک ، داش  ادخ  رطاخ  هب  ار  وت  هک  یـسک  قح  و 
[. 592]

هدننک دب  قح 

 - يادخ يریگب . وا  زا  ار  دوخ  داد  تسادب ، وا  ندیـشخب  هک  یتسناد  رگا  و  یـشخبب . وا  رب  هک  تسا  نیا  دنک  يدب  وت  هب  هک  یـسک  قح  و 
[. 593 . ] تسین یهانگ  دنک  یهاوخداد  دشاب و  هدیسر  متس  ودب  هک  یسک  رب  دیوگ  یلاعت -  كرابت و 

نانیدمه قح 

. ینک ارادم  نانآ  راکهانگ  اب  و  يروآ . تمحر  ناشیا  رب  و  یهاوخ . ار  نانآ  تمالـس  دوخ  ریمـض  رد  هک  تسا  نیا  وت  نانیدمه  قح  اما  و 
هچنآ و  يرادزاب . ناشیا  زا  ار  دوخ  رازآ  ییوگ و  ساپس  ار  نانآ  ناراکوکین  و  یـشوکب . ناشیا  راک  حالـصا  رد  و  يریگ . تفلا  نانآ  اب  و 

ار نانآ  ناریپ  يراد . شوخان  نانآ  يارب  يرادیم  شوخاـن  دوخ  يارب  هچنآ  و  یـشاب . هتـشاد  تسود  ناـنآ  يارب  يراد  تسود  دوخ  يارب 
باسح هب  دوخ  دـنزرف  ار  ناـکدوک  يرامـش و  دوخ  رداـم  ار  ناـشیا  ناـنزریپ  يراـگنا و  دوخ  ردارب  ار  ناـشناناوج  و  یناد . دوخ  نوچمه 

[. 594 . ] يرآ هحفص 188 ] ]

همذ لها  قح 

 - يادخ دهع  هب  هک  مادام  و  يریذـپب . دریذـپیم  نانآ  زا  لجوزع -  يادـخ -  هچنآ  هک  تسا  نیا  دـنا  ناناملـسم  هانپ  رد  هک  یناسک  قح 
هحفص 189] [. ] 595 . ] ینکن متس  ناشیارب  دنتسه  رادافو  لجوزع - 

نآ هرابرد ي  یثحب  هیداجس و  هفیحص 

هک ترـضح  نآ  ياهاعد  زا  تسا  ياهعومجم  میراد ، تسد  رد  داجـس  ماما  زا  هک  يرگید  رثا  [. 596  ] مکل بجتـسا  ینوعدا  مکبر  لاق  و 
هیداجس يهفیحص  دزاسیم . زاینیب  نآ  يهرابرد  یحیضوت  ره  زا  ار  هدنسیون  رثا ، نیا  ترهش  هدیدرگ . فورعم  هیداجس  يهفیحص  مان  هب 

نآ رب  حرـش  تصـش  زا  شیب  نونکاـت  تسا . اـعد  راـهچ  هاـجنپ و  لـماش  هتفرگ  بقل  ع )  ) تیب لـها  لـیجنا  و  ص )  ) دـمحم لآ  روـبز  هک 
هدرک و اهكاردتـسا  تسا ، لوادتم  هک  ياهفیحـص  رب  هعیـش  ياملع  هک  دنامن  هتفگان  هدش ، همجرت  یـسراف  نابز  هب  راب  دنچ  دناهتـشون و 

دسریم فرشلا  ءاهب  هب  تسا  ام  تسد  رد  زورما  هک  ياهفیحص  دنـس  دنچ  ره  [. 597 . ] دناهدروآ درگ  ار  متشه  ات  موس  مود ، ياههفیحص 
تـسرهف رد  تسا . دوجوم  هعیـش  ناـگرزب  ياـهباتک  رد  يو  زا  شیپ  اـهلاس  هفیحـص  ماـن  اـما  هتـسیزیم ، يرجه  مشـش  يهدـس  رد  وا  و 

رسپ ییحی  اب  وا  تاقالم  نوراه و  نب  لکوتم  نب  ریمع   ) ناتساد نیا  تسا : هدمآ  نینچ  نارهت ، هاگشناد  هب  ةوکشم  موحرم  یئادها  ياهباتک 
رد یـشاجن  رثألا و  ۀیافک  رد  زازخ  دمحم  نب  یلع  داشرا و  رد  دیفم  خیـش  دننام  دـناهدرک : لقن  ریمع  يهتفگ  زا  يرایـسب  ار  دیهـش ) دـیز 
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ات تسا  هدماین  هفیحص  زا  یمان  داشرا  رد  تسین . یساسا  رب  هحفص 190 ]  ] ارهاظ هتشون  نیا  اما  [ 598 ... ] تسرهف رد  یسوط  خیش  لاجر و 
تسد رد  ار  ةوکشم  موحرم  يهتشون  هیداجس  يهفیحص  يهمدقم  سیون ، تسرهف  ایوگ  دسر . هچ  نوراه  نب  لکوتم  نب  ریمع  ناتـساد  هب 

نیا تسا : نینچ  هدـمآ  ةوکـشم  موـحرم  ملق  هب  هفیحـص  همدـقم  رد  هچنآ  همجرت  تـسا . هدـیدرگ  اـطخ  راـچد  تراـبع  لـقن  رد  هتـشاد و 
املع ناگرزب  عجرم  هفیحص  هدشن ... دیدپ  یباتک  میرک ، نآرق  زج  نآ  زا  شیپ  مالسا  ناهج  رد  تسا  باتک  نیمود  هیداجـس ) يهفیحـص  )
زازخ دمحم  نب  یلع  وا  رصاعم  هدرک و  یتراشا  نادب  داجس  ماما  لاح  حرش  نایاپ  رد  نامعن  نب  دمحم  دیفم  خیـش  تسا . هدوب  نافنـصم  و 
دروم رد  ةوکشم  موحرم  ترابع  مینیبیم  هکنانچ  تسا . هدرک  حیرصت  دیز  رسپ  ییحی  اب  نوراه  نب  لکوتم  تاقالم  هفیحص و  مان  هب  یمق 
نینچ دیفم  ترابع  يهمجرت  و  تسین . هفیحص  زا  یمان  نیسحلا  نب  یلع  ماما  يهمجرت  لیذ  داشرا  رد  و  حیرـصت ، هن  تسا  تراشا )  ) دیفم

لالح و نآرق و  لئاضف  اهاعد و  اههظعوم و  و  دـیآیمن . رد  رامـش  هب  يرایـسب ، زا  هک  دـناهدرک  تیاور  وا  زا  اهملع  هماـع  ناـهیقف  تسا :
هفیحـص هب  ياهنوگ  تراـشا  اـهاعد )  ) يهملک تفگ  ناوتیم  [ 599  ] تسا روهـشم  املع  نایم  هک  دـناهدرک  طبـض  ماـیا  يزاـغم و  مارح و 

هک رگید  هفیحـص  و  تسیچ ؟ هلماک  يهملک  ینعم  تسا . هتفای  ترهـش  هلماـک  يهفیحـص  هب  هیداجـس  يهفیحـص  مینادیم  هکناـنچ  تسا .
يهمدقم هتشون و  يدنوخآ ) دمحم  خیش  پاچ   ) هیداجس يهفیحـص  رب  هک  ياهمدقم  رد  یـشعرم  یفجن  هللا  تیآ  تسا ؟ اجک  هدوب  صقان 
ینایکوک نیدلا  لامج  دیس  زا  هچنآ  قبط  رب  هلماک  هب  هفیحص  نیا  ندش  بقلم  ببس  دنسیون : نینچ  دناهدرک  كاردتسا  ار  ةوکشم  موحرم 

نیمه يارب  و  دـشابیم . هفیحـص  نیا  فصن  ربارب  تسا و  هیدـیز  تسد  رد  صقان  روطب  هفیحـص  نیا  تخـسن  هک  تسا  نیا  مدینـش  ینامی 
هچ درمـش ، ناوتیمن  تسرد  ارنآ  هکلب  تسین ، یفاک  اهنت  هن  لـیلعت  نیا  نکیل  [. 600 . ] تسا هدش  روهشم  هلماک  هب  هفیحـص  نیا  هک  تسا 

دوشیم و هدـهاشم  هحفـص 191 ] ، ] تسا هدـید  ار  دـیز  نب  ییحی  دوخ  هک  نوراـه  نب  لـکوتم  يهتفگ  زا  هفیحـص  دنـس  رد  هلماـک  ظـفل 
یهاوخیم تفگ  دیز  نب  ییحی  دیوگیم : لکوتم  زین  و  ۀـلماکلا . ۀفیحـصلا  ءاعد  نم  نیـسحلا  نب  یلع  هیبأ  ءاعد  نم  هنا  هربخأ  دـیوگیم 

قبط  ) تسا روهـشم  هیدیز  يهفیحـص  مان  هب  زورما  هک  ياهفیحـص  تقو  نآ  رد  هک  تسا  ملـسم  و  مهدب .؟ لماک  ياعد  زا  ياهفیحـص  ارت 
علطم نآ  صقن  زا  هک  دسر  هچ  ات  تسا ، هدوب  ربخیب  نآ  زا  لکوتم  هک  تسین  یکش  دوجو ، ضرف  رب  هتـشادن و  دوجو  ینابکوک ) يهتفگ 

ار دوخ  تاقالم  ناتـساد و  مدید و  ار  ع )  ) قداص ماما  متفر و  هنیدم  هب  هکنآ  زا  سپ  دیوگ : لکوتم  تیاور  نیمه  نمـض  رد  هاگنآ  دشاب .
منک و هلباقم  دوب . هداتسرف  شیوخ  ناگداز  ومع  يارب  هک  ییحی  يهخسن  اب  ار  ترضح  نآ  هخسن  هک  متـساوخ  هزاجا  متفگ ، ودب  ییحی  اب 

درومیب دـشاب  هیدـیز  هصقان  هفیحـص  ربارب  هلماک  ظفل  هکنیا  لامتحا  نیارباـنب  مدـیدن ، يرگید  فلاـخم  ار  یکی  زا  یفرح  هلباـقم  زا  سپ 
يهفیحص هتـسیزیم ، مشـش  نرق  رد  هک  فرـشلا  ءاهب  هدوبن و  نوراه  نب  لکوتم  زا  هفیحـص  دنـس  رد  هلماک  ظفل  میئوگب  هکنیا  زج  تسا .

هب هکنیا  رگید  تسین و  هتفریذـپ  وا  تهازن  يوقت و  ماـقم  اـب  مه  لاـمتحا  نیا  هتخاـس و  بقلم  نادـب  هیدـیز  يهفیحـص  لـباقم  رد  ار  دوخ 
تصش و دیوگ  هتفر و  يوار  رطاخ  زا  نآ  باب  هدزای  تسا و  هدوب  باب  تسا 75  ام  تسد  رد  هک  قداص  ماما  يهفیحص  لکوتم ، يهتفگ 

يهفیحص هب   ) هفیحـص نیا  نتفای  بقل  بیرقت  نیدب  سپ  تسا . اعد  هفیحـص 54  يهیعدا  عومجم  هک  یلاح  رد  مراد ، رب  زا  ارنآ  باب  دنچ 
ناتسآ يهناخباتک  رد  هدش و  هتشون  يرمق  يرجه  هدزناش  دصراهچ و  لاس  لاوش  رد  هک  هفیحـص  زا  ياهخـسن  رد  درادن . ینعم  زین  هلماک )

هعومجم نیا  ندوب  لماک  ارنآ  ببس  تسا و  دوجوم  لماک  ظفل  مراد ) رطاخ  هب  هک  اجنآ  ات   ) دلجم يهحفص  تشپ  رد  تسا  يوضر  سدق 
هکنیا تفرگ ) لیلد  ارنآ  ناوتیمن  تسا و  سدح  هتبلا  و   ) میئوگب میناوتیم  هراب  نیا  رد  سدـح  روط  هب  هچنآ  تسا . هتـشون  اعد  تهج  زا 

و دراوم ، رتشیب  رد  تسا . یلاعت  يادخ  زا  هدنب  تاجاح  تساوخرد  يارب  لماک  يروتسد  هک  دناهتفگ  هلماک  تهج  نآ  زا  ار  هعومجم  نیا 
رگید يهمئا  ياهاعد  لباقم  رد  هیعدا  نیا  هتفاین ، رودص  بیترت ، نیا  اب  نیموصعم  همئا  زا  اهاعد  نینچ  نوچ  و  اهیدنمزاین ، بلغا  يهرابرد 

هحفص 193] [. ] 601 . ] ملاعلا هللا  تسا و  هدش  بقلم  هلماک  هب 

ناماما طخ  هب  روهشم  ياهنآرق  رب  يدقن  نیسحلا و  نب  یلع  ماما  طخ  هب  نآرق 
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هتشون ار  اهنآ  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  دنیوگیم : هک  دراد  هتشاد و  دوجو  نآرق  زا  یئاهگرب  ای  ییاههخسن  ناریا  ياههناخباتک  ضعب  رد 
هک اجنآ  ات  درادـن . تقیقح  رگید ، ضعب  هب  تبـسن  دـیامنیم و  دـیعب  اههخـسن  نیا  زا  یخرب  هب  تبـسن  باـستنا  نیا  تحـص  نکیل  تسا ،

ترضح يهناخباتک  نآرق  ناهفصا 4 -  نآرق  نیوزق 3 -  يهیناطلس  نآرق   - 2 زاریش . نآرق   - 1 زا : دنترابع  اههخـسن  نیا  میاهتفای  عالطا 
یف رازالا  دش  دوخ  باتک  رد  يزاریش ، دینج  مساقلاوبا  نیدلا  نیعم  هک  تسا  یترابع  هب  رصحنم  زاریش  نآرق  يهرابرد  ام  عالطا  ع )  ) اضر
یلع نینمؤملاریما  طخ  هب  یئاهنآرق  زاریش ، رد  دیوگ : هدروآ و  تسا  هتـشون  زاریـش  ياهرازم  نوماریپ  رد  هک  رازملا  راوز  نع  رازوالا  طح 

زا لـضاف و  يدرم  هک  تدـحو  قداـص  موحرم  نیوزق ، هیناطلـس  نآرق  يهراـبرد  [ 602  ] تسا دوـجوم  ع )  ) نیـسحلا نـب  یلع  نیـسح و  و 
نیوزق يهیناطس  رد  یـسمش  لاس 1323  رد  هک  دندرک ، تیاکح  هدنـسیون ، يارب  دندوب ، یمیدق  خـسن  ( اصوصخم ، ) باتک هب  نادـنمقالع 

دناهدید و تسا ، هتشاد  ار  اجنآ  يهعمج  تماما  هک  يدیـس  لزنم  رد  وهآ  هحفـص 194 ]  ] تسوپ يور  رب  یفوک و  طخ  هب  نآرق  زا  یقاروا 
 - 1328  ) لاس هب  ناهفـصا  يهخـسن  اما  هدش . هتـشون  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  طخ  هب  قاروا  نآ  دندقتعم ، رگید  ياهدـع  نآ و  بحاص 

نآرق يهنیجنگ  ياـمنهار  باـتک  رد  هچنآ  قبط  هخـسن  نیا  تاصخـشم  دـش و  هدراذـگ  شیاـمن  ضرعم  هب  ناتـساب  ناریا  يهزوم  رد  ش )
نرق دودح  رد   ) ریرحت خیرات  لیـصا و  مقر  نودـب  ناهفـصا ) هزوم  يهعومجم  . ) تسا رارق  نیدـب  هدـش  هتـشون  ینایب  رتکد  موحرم  فیلأت 
رطس هحفـص 17  ره  اههحفـص 288 ، يهرامـش  يدوخن  یناهفـصا  ذغاک  يهیـشاح  هدش ، يزاس  باق  لودجم  يوهآ  تسوپ  ذغاک  موس )
رخآ هحفص  رد  رتمیلیم . رد 275  هزادنا 355  هب  ضایب  يرومیت  عطق  مهدزای ) نرق   ) بوکالط یبرض  جنرت  مین  جنرت و  یکـشم  نشیم  دلج 

ع)  ) اضر ترـضح  يهناخباتک  نآرق  تاصخـشم  اما  [ 603 . ] دراد ار  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  نیـسحلا  نب  یلع  هبیتک  یقاـحلا  مقر 
متخ هلمج  نیا  هب  تسا و  نآرق  نایاپ  عورـش و  هرقب  يهروس  يهیآ 180  لوا  زا  هدش و  هتـشون  وهآ  تسوپ  رب  نآرق  نیا   - 1 تسا . نینچ 

لاس 1294 ه رد   - 2 بلاطیبأ . نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  هدعوب  رظتنملا  هبتک  داعیملا  فلخی  هللا ال  نا  کلملا  هل  قحلا و  هلوق  دوشیم .
هداد و رارق  ذغاک  زا  ياهیشاح  نآ  تاحفص  يارب  تسا  نآرق  نیا  یفاحص  نیرخآ  لاس  هک  ناخ  دیعس  ازریم  موحرم  تیلوت  تباین  ماگنه 

هدیسر يوضر  هناتسآ  يهناخباتک  زا  هک  ياهمان  قبط  رب  دناهدرک . بیهذت  یشک و  لودج  فرجنش  دروجال و  الط و  اب  ار  نتم  ذغاک  رود 
للع هب  ای  یفاحـص  رثا  رب  هخـسن  نیا  هب  قلعتم  همانفقو  نیع  تسا ، ریبک  ساـبع  هاـش  رگید  نآرق  يهخـسن  دـنچ  هخـسن و  نیا  فقاو  تسا .

تسا هدش  هایس  يدمآ  شیپ  هچ  رثا  رب  و  تسین ، مولعم  نآرق  لوا  تاحفـص   - 3 دشابیم . دوجوم  رگید  خـسن  رد  یلو  هتفر ، نیب  زا  رگید 
رهب و ( 25  ) ضرعب رهب و  ( 32  ) لوط هب  هحفـص  ره  تسا و  گرب  ياراد 369  نآرق  نـیا   - 4 تسین . نکمم  تلوهـس  هب  نآ  ندناوخ  هک 
هس ود  یکی  يهلصاف  هب  اج  همه  رد  یلو  درادن  دوجو  یبیهذت  ای  یلـصاوف  اهنآرق  ریاس  دننام  تایآ ، نیب   - 5 هحفص 195 ] . ] تسا وم  ( 5)

اههطقن نیمه  ( 5  ) رطس سکع ص 186  رد  هکنانچ  تسا . دوجوم  دـهدیم  لیکـشت  ار  ياهریاد  هک  هطقن  دـنچ  هیآ  کی  رخآ  رد  هحفص 
عورـش رطـس  لوا  زا  هروـس  ره  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هکراـبم  يهیآ   - 6 تسا . هایـس  زمرق و  اههطقن  نیا  گـنر  دوشیم و  هدـهاشم 

نیا نوماریپ  رد  ام  عالطا  دوب  نیا  دشابیم . روطـس  یقاب  لصاوف  زا  شیب  یکدنا  رگید  يهروس  لوا  هروس و  رخآ  نیب  يهلـصاف  دوشیم و 
يهرابرد هک  مه  یئوجتـسج  میرادن و  یعالطا  خیرات ) نیا  رد   ) زاریـش نآرق  مدع  ای  دوجو  زا   - 1 هک : مینکیم  هفاضا  نایاپ  رد  اـهنآرق و 

. دشاب تسرد  هزادنا  هچ  ات  نیسحلا ، نب  یلع  ماما  هب  هخسن  نیا  باستنا  تسین  مولعم  نیاربانب  تسا ، هدیسرن  هجیتن  هب  نونکات  میاهدرک  نآ 
، هن ای  تسا ، هدوب  اضما  ياراد  هک  دنتشادن  رطاخ  هب  تسرد  دندوب و  هدید  نیوزق  يهیناطلـس  رد  تدحو  قداص  موحرم  هک  ار  ینآرق   - 2

نآ هچ  دـنکیم ، تباث  ار  نآرق  نیا  باستنا  مدـع  تسا ، دوجوم  ناهفـصا  يهخـسن  ناـیاپ  رد  هک  ياهلمج   - 3 دراد . ار  مکح  نـیمه  زین 
نآرق رخآ  هب  دوخ  زا  ار  هلمج  نیا  یبتاک  دنیوگب ، هکنیا  رگم  دروآمین ، ار  مالـسلاهیلع  يهلمج  نیدـباعلانیز و  بقل  دوخ  يارب  ترـضح 

لیلد لامتحا  نیا  یلو  دوریم ، نایم  زا  عوضوم  تبارغ  دنچ  ره  تروص  نیا  رد  تسا . هدوب  یلصا  يهدنسیون  یفرعم  وا  دوصقم  هدوزفا و 
یعطق نیسحلا  نب  یلع  ماما  هب  ار  نآ  باستنا  ياهدع  هک  ع )  ) اضر ترـضح  يهناخباتک  نآرق  دروم  رد   - 4 دوب . دهاوخن  باستنا  تحص 

هدوب و هنوگچ  طوطخ  لکش  ماما  نیا  نطوم  زاجح  رد  ترجه ، لوا  نرق  رد  هک : تخاس  مولعم  داد و  يرتشیب  تاحیـضوت  دیاب  دننادیم ،
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ثحب ود  رد  بلطم  نیا  تفرگ و  هجیتن  نآ  مدع  ای  هخسن و  نیا  باستنا  تحص  يارب  تامدقم  نیا  زا  و  دناهتشونیم ، هچ  يور  رب  ار  طخ 
تـسوپ مرچ و  زا  نتـشون  يارب  ترـضح ، نآ  ناـمز  رد  نینچمه  و  ص )  ) مالـسا ربـمغیپ  روهظ  زا  شیپ  ذـغاک : فـلا -  دوـشیم . هتـشون 

زا دعس  نبا  هکنانچ  دنیوگیم  [ 604  ] قر ار  نآ  هک  یتسوپ  هن  تسا  یلومعم  مرچ  نامه  اجنیا  رد  مرچ  زا  دوصقم  و  دناهدرکیم ، هدافتسا 
ام دزن  یبرع  میدوب ، لبالا  قوس  رد  فرطم  اب  هک  دنک  ثیدح  العلاوبا  زا  شیوخ  دانسا  هب  وا  يدسا و  میهاربا  هحفص 196 ]  ] نب لیعامسا 

نیا ناوخب  نم  يارب  ار  همان  نیا  تفگ : مناد . نم  متفگ  دناد ؟ ندناوخ  کیمادک  امـش  زا  تفگ : دروآیب و  کشم  ای  مرچ و  ياهراپ  دمآ و 
. هدـش هدافتـسا  نآ  زا  ولد  ریمعت  يارب  هک  تسا  هدوـب  ناـنچ  مرچ  نیا  تماخـض  و  [ 605  ] هتـشون نم  يارب  ص )  ) ربـمغیپ هک  تـسا  يزیچ 

نآ ناعمـس  تشاد و  هناور  هجـسوع  نب  هللادبع  اب  تشون و  هثراح ) ینب  زا   ) رمع نب  ناعمـس  هب  ياهمان  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنیوگ : نیخروم 
نومأم يهنازخ  رد  دیوگ : میدـننبا  [. 606  ] دـنتفگ عقارلا  ونب  راک  نیا  ببـس  هب  ار  هفئاـط  نیا  درب و  راـکب  دوخ  ولد  نتخود  يارب  ار  هماـن 

فراعملا ةرئاد  رد  [. 607 . ] دوب هتـشون  نآ  رب  هکم ، مدرم  زا  ار  دوخ  بلط  هک  تشاد  دوجو  مرچ ، يور  رب  بلطملادـبع  طخ  هب  ياهتـشون 
233  ) نآ تباتک  خیرات  هک  تسا  دوجوم  مرچ ) يور  رب   ) هنومن نیا  زا  دنـس  ود  رـصم  يویدخ  يهناخباتک  رد  هک : درآ  هسنارف )  ) یمالـسا

ناوختسا نینچمه  رتش و  يهدند  قاس و  ناوختسا  زا  دش و  عقاو  لامعتـسا  دروم  [ 609  ] بیسع مرچ ، زا  سپ  [. 608 . ] تسا 239 ه )  ) و ه )
تلود لئاوا  ات  و  دـش . لومعم  يرـصم  سوریپاپ  سپـس  دنتـشونیم  فزخ  يور  رب  ار  کـچوک  تاـعطق  و  دـندرکیم . هدافتـسا  زین  هناـش 

مود نرق  رخاوا  رد  ابیرقت  دوشیم . هدـیمان  ساطرق ) ذـغاک ، قرو ،  ) مان هب  هک  یلومعم  ذـغاک  دـندرکیم . هدافتـسا  هدام  نیا  زا  ساـبعینب 
، تسا 256 ه )  ) لاس خیرات  هب  تسا ، هدش  هتشون  ذغاک  يور  رب  هک  دوجوم  باتک  نیرتمیدق  هتفای و  جاور  یمالسا  ياهروشک  رد  يرجه 

نیا نـکیل  تـسا ، 265 ه )  ) هرهاق هناـخباتک  ( 6546  ) هرامـش يهخـسن  خـیرات  و  دـشاب . دادـغب  رهـش  نآ  تباتک  لحم  دوریم  لاـمتحا  هک 
هک وهآ  تسوپ  [. 610 . ] دشاب قشمد  رد  و  300 ه )  ) لاس نآ  یعطق  خیرات  هک  تسین  دیعب  دسریمن و  رظن  هب  ملـسم  خیرات  هحفص 197 ] ]

نیا اما  تسا . هدوب  كدنا  تیاغ  هب  نآ  لامعتـسا  هتفر و  راکب  دانـسا  نآرق و  نتـشون  يارب  دـننکیم ، ریبعت   -( 2 دـلج -  قر و   ) هب نآ  زا 
نآ زا  نآرق  نتشون  يارب  يرجه  موس  نرق  رد  هک  تسا  ملسم  ردق  نیمه  تسین ، مولعم  تسرد  هتفر ؟ راکب  نتشون  يارب  تقو  هچ  رد  هدام 

دبعلا نب  ۀفرط  يهقلعم  زا  تیب  کی  هدوب و  فورعم  برع  نیب  رد  زین  مالـسا  زا  شیپ  یتح  هدام  نیا  دنیوگ  نیققحم  ضعب  هدش . هدافتـسا 
تهباشم هجو  دـنیوگ ، هتفرگ و  لـیلد  هتفگ  نیا  رب  [. 611  ] درجت مل  هدق  ینامیلا  تبـسک  رفـشم  یماشلا و  ساطرقک  ذخ  و  دـیوگ : هک  ار 

هدوب لومعم  هطقن  نیا  رد  قر ، هچ  دـسریمن ، رظن  هب  دـیعب  اعدا  نیا  دـشابیم . نآ  ندوب  قارب  یکزان و  اجنیا  رد  یماش  ساـطرق  اـب  هنوگ 
هاشداپ  Eumene رطاـخب قر )  ) دـیوگ میدـق   Plin دـیوگ :  Parchomin هنیمچراـپ هملک  لـیذ  هـسنارف  گرزب  سورـال  رد  تـسا 
تسوپ زا  ار  نآ  تسا و   Pergame زا ذوخأم  یئاپورا Purchomin و  ياهنابز  رد  رـصم  ۀسئاطب  اریز  دمآ  دوجوب   Pergame
يدالیم متفه  نرق  رد  ینعی  اهدـعب  تافلؤم و  نتـشون  يارب  تسخن  هدام  نیا  دـنتخاسیم . هریغ  نزوگ و  كوخ ، هلاـسوگ ، زب ، دنفـسوگ ،

نکیل [. 612 . ] تـسا م )  - 677  ) رد موس   Thierry زا تسوپ  يور  رب  یتنطلـس  نامرف  نیرتمیدـق  تفریم . راک  هب  اـهنامرف  ریرحت  يارب 
بایمک و ذغاک  عون  نیا  املسم  تسا و  هتشاد  لماک  عویش  زاجح  رد  نآ  لامعتـسا  هک  تسین  لیلد  برع  نایم  رد  هدام  نیا  ندوب  فورعم 

میدننبا تسا . هدوب  لومعم  يرجه  لوا  نرق  رد  هک  یطوطخ  ب -  هتـشادن . ارنآ  لیـصحت  تعاطتـسا  سک  همه  هدوب و  نارگ  هداعلا  قوف 
زا هک  یئاههنومن  [. 613  ] یفوک طخ  يرـصب ، طخ  یندـم ، طخ  یکم . طخ  هحفـص 198 ] : ] درامـشیم نینچ  بیترت  هب  ار  یبرع  طوطخ 

نیا تسا  يزورما  خـسن  طخ  هب  هیبش  نیابم و  یفوک  طخ  اب  طـخ  نیا  هک  دـهدیم  ناـشن  تسا  تسد  رد  يرجه  لوا  نرق  رد  یبرع  طـخ 
طخ هکنیا  تلع  دیاش  هتشاد و  دوجو  هفوک  رهش  يانب  زا  شیپ  املسم  یفوک  طخ  اما  تسا . هدش  هتـشون  يرـصم  سوریپاپ  يور  رب  طوطخ 

تـسرد یلو  دیدرگ  لامعتـسا  خسن ، طخ  تازاوم  هب  نرق  جنپ  تدم  یفوک  طخ  دشاب . هفوک  رهـش  رد  نآ  جاور  هدش ، روهـشم  مان  نیا  هب 
یفوک طخ  اب  ار  اهنآرق  موس  نرق  رد  هک : تسا  نشور  هزادـنا  نیمه  تسا ، هتفای  صاصتخا  اهنآرق  نتـشون  يارب  تقو  هچ  زا  تسین  مولعم 
هرامش نآرق  هکنانچ  [. 614 . ] تسا یفوک  طخ  هب  یگمه  نآرق ) کی  يانثتـسا  هب   ) هدنام اجب  خـیرات  نیا  زا  هک  یئاهنآرق  دناهتـشونیم و 
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نآرق نیا  تسا  277 ه )  ) لاس هب  قلعتم  هدش  تبث  ( 33910  ) هرامـش هب  هک  هرهاق  نآرق  زا  یتاعطق  و  ( 229  ) لاس هب  قلعتم  سیراپ  ( 346)
هرهاق لماک  نآرق  نآ  تسا و  يرجه  مود  نرق  هب  قلعتم  نآرق  کی  اهنت  تسا  هدرک  ءادها  هرهاق )  ) رمع دجسم  هب  قشمد  مکاح  روجانا  ار 

یگتخاس دـئاوز  نودـب  هداس و  یطخ  ياراد  نآرق  نیا  دـشابیم . 186 ه )  ) خـیرات هب  نآرق  نیا  يهمانفقو  و  ( 387  ) نآ هرامـش  هک  تسا .
ود نیازا  [. 615 . ] تسا فرح  طـسو  رد  ریز و  رد  نآ  يهطقن  نکیل  لکـش  نیمه  هب  ف )  ) و ف )  ) تروـص هب  ق )  ) هخـسن نـیا  رد  تـسا 

هخسن نیا   - 1 تسناد . ملسم  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هب  زین  ار  هخـسن  نیا  باستنا  ناوتیمن  ریز  لئالد  هب  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  همدقم 
لوا نرق  هب  قلعتم  قاروا  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  دیعب  هدام  نیا  ینارگ  یبایمک و  هب  رظن  هدش و  هتشون  وهآ  تسوپ  يور  رب  میتفگ  هکنانچ 

هحفص 199]  ] يرجه ( 90  ) و ( 24  ) لاس هب  هک  یطوطخ  زا  هعطق  ود  اب  طخ  نیا  يهسیاـقم  زا   - 2 دشاب . ترضح  نآ  هب  طوبرم  يرجه و 
، تسا هدش  هتـشون  موس  نرق  رد  هک  روجانا  نآرق  طخ  اب  سکع  رب  هتـشادن و  تهابـش  اههنومن  نیا  اب  هک  مینکیم  هدـهاشم  هدـش ، هتـشون 

یملع لئاسو  اب  تسا  مزال  لماک  نانیمطا  يارب  دـش و  رکنم  ناوتیمن  عطق ) روط  هب   ) ارنآ باـستنا  یفرط  زا  نکیل  دراد . يرایـسب  تهاـبش 
هحفص 201] . ] دوش مولعم  هخسن  باتک  یعطق  خیرات  هجیتن  رد  ات  دیآ  لمع  هب  قیقد  شیامزآ  ذغاک  بکرم و  زا  زورما 

ماما تلحر 

رد فالتخا  هکلب  دنتسین ، ناتـسادمه  ناسیون  خیرات  زین  داجـس  ماما  تلحر  لاس  رد  [. 616  ] نیلماعلا رجأ  معنف  ءاشن  ثیح  ۀـنجلا  نم  أوبتن 
رد نیعبـس ) عبرا و   ) ترابع هتبلا  هک  يرجه ) مهد  دـصکی و  ات  مراهچ  داتفه و  . ) تسوا دـلوت  لاـس  رد  فـالتخا  زا  رتشیب  وا  تاـفو  لاـس 
لاس هب  ار  شترضح  تلحر  ناسیون  خیرات  ناثدحم و  رتشیب  دشاب . نیعست ) عبرا و   ) دیاب تسا و  هدنسیون  ملقلا  وهـس  [ 617  ] هدیزگ خیرات 

باسنا رد  يرذـالب  و  [ 619  ] فراـعملا رد  هبیتـق  نبا  [ 618  ] شیرق بـسن  رد  يریبز  تـسا : هـلمج  نآ  زا  دناهتـشون  يرجه  راـهچ  دوـن و 
ۀنس ار  يرجه  مراهچ  دون و  لاس  [ 622  ] همغلا فشک  رد  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  و  [ 621  ] ةوفصلا ۀفص  رد  يزوج  نبا  و  [ 620  ] فارشالا

ینیلک و  [ 623  ] داشرا رد  دیفم  اههتفگ  نیا  لباقم  رد  دنتفر . ناهج  زا  لاس  نیا  رد  هنیدم  ناهیقف  را  يرایسب  هورگ  نوچ  دناهدیمان  ءاهقفلا 
یکی رد  يرذالب  زین  دناهدرک . رایتخا  ار  جنپ  دون و  لاس  [ 626  ] خیرات رد  يربط  و  [ 625  ] دوخ لاوقا  زا  یکی  رد  یلبرا  و  [ 624  ] یفاک رد 

نیا نایم  زا  تشذگرد . ود  دون و  لاس  هب  يو  دناهتـشون  هحفص 202 ] [. ] 628  ] یلبرا یسیع  نب  یلع  نینچمه  [ 627  ] دوخ ياهتیاور  زا 
زور دسیون : حابـصم  رد  یمعفک  دیامنیم . رتشیب  مراهچ  دون و  لاس  لاوقا  توق  دراد و  ترهـش  مجنپ  دون و  مراهچ و  دون و  لاس  اههتفگ 

وا نفدم  [. 629  ] دش مومـسم  دـندناروخ  ودـب  کلملادـبع  نب  ماشه  روتـسد  هب  هک  يرهز  اب  مجنپ  دون و  لاس  مرحم  مود  تسیب و  يهبنش 
ماما دوخ  دنزرف  تفر  راگدرورپ  راوج  هب  نآ  دادـماب  هک  یبش  [. 630  ] تسا مالسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  شیومع  رانک  رد  عیقب  ناتـسربق 

زا سپ  تسا . رادرم  بآ  نیا  رد  مهاوـخیمن ، تـفگ : دـندروآ  ار  بآ  نوـچ  و  رواـیب ! نـم  يوـضو  يارب  یبآ  دوـمرف - : ار  رقاـب  دـمحم 
هعقاو و يهروس  دوـشگ  ار  دوـخ  مشچ  نوـچ  داد و  خر  وا  رب  یـشغ  گرم  ماـگنه  [. 631  ] تسا درم  بآ  رد  یـشوم  دش  مولعم  وجتـسج 
[632  ] نیلماعلا رجأ  معنف  ءاشن  ثیح  ۀنجلا  نم  أوبتن  ضرألا  انثروأ  هدعو و  انقدص  يذلا  دمحلا هللا  تفگ : سپـس  دناوخ و  ار  حتف  يهروس 

ربخ ار  یسک  وا  گرم  رد  هک  درک  تیصو  داجس  ماما  هک  تسا : هدروآ  ع )  ) رفعجوبا زا  دوخ  دنس  هب  دعسنبا  [. 633  ] دش شوماخ  هاگنآ 
نآ نفد  عییـشت و  ماـگنهب  نکیل  [ 634  ] دـنزیماین کـشم  وا  طوـنح  رد  دـنچیپب و  هبنپ  نـفک  رد  دنراپـسب و  كاـخ  هـب  دوز  ار  وا  دـننکن و 

هحفص 203] . ] دوب هدید  رتمک  ارنآ  دننام  هنیدم  هک  دمآ  مهارف  مدرم  زا  یهوبنا  راوگرزب 

ماما نادنزرف 

هک يریبز  تسا . فالتخا  ناسیون  هرکذت  ناخروم و  نایم  زین  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  نادنزرف  رامش  رد  [. 635 . ] ضعب نم  اهضعب  ۀیرذ 
هللادبع دمحم ، ربکا ، نیسح  درامـشیمرب : نینچ  ار  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  نادنزرف  تسا  دوجوم  ذخأم  نیرتمیدق  شیرق ) بسن   ) وا باتک 
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( دـندرم یلاسدرخ  رد   ) نمحرلادـبع یلع ، رمع ، دواد ، دـلوما » زا   » دـیز تسا ) بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نسح  رتخد  هللادـبعما  ناـنآ  رداـم  )
هب رـسپ  هد  وا  يارب  دعـس  نـبا  و  [. 636  ] نیـسحلا ما  هیلع ، همطاف ، موثلکما ، هدـبع ، هجیدـخ -  وا : نارتخد  مساق . نامیلـس ، رغـصا ، نیـسح 

ياهمان هب  نت  تفه  ار  وا  نارتخد  هتشون و  مساق  و  نامیلس ، رغصا ، نیسح  یلع ، دیز ، رمع ، هللادبع ، دمحم ، ربکا ، نیـسح ، نسح ، ياهمان :
، دمحم نسح ، ار : نارـسپ  هبیتق  نبا  و  [ 637 ( ] هنـسح  ) نسحلاما نیـسحلاما و  همطاف ، هکیلم ، موثلک ، هیلع ، هجیدـخ ، تسا : هدرک  تبث  ریز 
[. 638  ] دسیون موثلک  ما  نسحما ، یـسومما ، هجیدـخ ، ار : نارتخد  و  نادـیح ) مان  هب  يدـلو  ما  زا   ) دـیز رمع ، هللادـبعما )  ) زا هللادـبع  یلع ،

مثلک و نسحما ، یسومما ، هجیدخ ، ایلع ، ار : نارتخد  و  دیز ، رمع ، هللادبع ) ما  ، ) نیسح هللادبع ، دمحم ، ار : نارـسپ  يرذالب  هحفص 204 ] ]
ما زا  (. ) رقاب ماما   ) دـمحم نارـسپ : تسا : هتـشون  نت  هدزناپ  ار  ترـضح  نآ  نادـنزرف  داـشرا  رد  دـیفم  خیـش  و  [. 639  ] تسا هتـشون  هکیلم 

: نارتخد دندوب . دلوما  زا  یگمه  هک  رغـصا  دمحم . یلع . نامیلـس . نمحرلادبع . رغـصانیسح . رمع . دیز . نیـسح . نسح . هللادبع . هللادبع )
هتشون نت  هدزناپ  ار  وا  نادنزرف  دوخ  تایاور  زا  یکی  رد  همغلا  فشک  فلؤم  یلبرا  یسیع  نب  یلع  [. 640  ] موثلکما هیلع . همطاف . هجیدخ .

رتخد دوب و  رـسپ  هن  ار  وا  دناهتفگ  دسیون  تسین  وا  دامتعا  دروم  ایوگ  هک  يرگید  تیاور  زا  و  تسا ) هدروآ  دـیفم  هکنانچ  [ ) 641 . ] تسا
هتـشون نینچ  ار  ترـضح  نادنزرف  یبهذ  و  [. 643 . ] تشادـن يرتخد  دوب و  رـسپ  تشه  ار  وا  دنـسیون : رگید  یتـیاور  هب  و  [ 642  ] تشادن

مـساق ریغـص . نیـسح  نامحرلادـبع . طسوادـمحم ، یلع . رمع . دـیز . هللادـبع . رقابدـمحم . دـندرم . یلاسدرخ  رد  هک  نیـسح  نسح . تسا :
ردام  ) دمحم نارسپ : دراد . يرتلصفم  طبض  ترضح  نآ  نادنزرف  رامش  مان و  باب  رد  یسلدنا  دیعـس  نب  دمحا  نبا  یلع  مزحنبا  [. 644]

دمحم هک  هجیدخ  نارتخد : رمع . هللادبع ، نیـسح ، یلع ، هحفـص 205 ] ( ] دلو ما  زا   ) دیز بلاطیبا ) نب  یلع  نب  نسح  رتخد  هللادـبع  ما  وا 
نب یلع  هب  سپس  تفرگ  ار  وا  رفعج  نب  هللادبع  نب  هیواعم  نب  دمحم  تسخن  هک  هدبع  تفرگ . ینز  هب  ار  وا  بلاطیبا  نب  یلع  نب  رمع  نب 

نـسح نب  دواد  هک  موثلکما  دش . هحلط  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نب  حون  نز  وا  زا  سپ  و  درک . رهوش  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح 
. تفرگ ینز  هب  شرهاوخ  گرم  زا  سپ  ار  وا  دواد  هک  همطاف . ساـبع . نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  دواد  نز  نسحلاما . تفرگ . ار  وا  نسح  نب 
. نیسحلاما درک . رهوش  رفعج  نب  هللادبع  هیواعم  نب  هللادبع  هب  سپس  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نیـسح  نب  یلع  نز  تسخن  هک  هیلع .
( رقاب  ) دمحم ياهمان : هب  رسپ  هدزاود  وا  يارب  بوشآرهـشنبا  [. 645  ] مامالا میهاربا   ) سابع نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نز 
: دیوگ تسا و  هتـشون  یلع  رغـصا و  دمحم . هللادبع . ربکا ، نیـسح  نسح . نامیلـس . نمحرلادبع . رغـصا . نیـسح . رمع . دیز . رهاب . هللادـبع 
ار وا  نارسپ  دسیون : يرولا  مالعا  رد  یـسربط  و  [. 646  ] دندوب موثلک  ما  هیلع و  همطاف . وا  نارتخد  دـناهتفگ  دوبن و  يرتخد  ار  وا  دـناهتفگ 

نیـسح دلوما )  ) نیـسح نسح ، هللادبع ، دلوما ) نانآ  ردام   ) رمع دیز و  بلاطیبا ) نب  یلع  نب  نسح  رتخد  هللادـبعما  وا  ردام   ) رقاب دـمحم 
هکنانچ [. 647  ] دناموثلک ما  هیلع ، همطاف ، دلوما )  ) هجیدخ نارتخد : و  رغـصا . دمحم  دلوما )  ) یلع دلوما )  ) نامیلـس نامحرلادـبع ، رغـصا .

موثلکما و  هحفص 206 ]  ] هیلع نت : ود  مان  نارتخد  زا  یلع و  رمع و  هللادبع . دیهش . دیز  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  نت : جنپ  مان  نارسپ  زا  مینیبیم 
نیسح فرشا  رمع  دیهش  دیز  رقاب . دمحم  ماما  ار  مراهچ  ماما  باقعا  بلاطلا  ةدمع  فلؤم  دوشیم . هدید  دش  هتشون  هک  يدانـسا  همه  رد 

هیلع نیاربانب  [. 649  ] تسا هدرک  لقن  نآ  زا  هرارز  هک  دروآ  مهارف  یباـتک  هیلع  دـسیون : یمق  ثدـحم  [. 648  ] دسیون رغصا  یلع  رغـصا و 
رمع دسیون : و  [. 650  ] دنتفگیم رهاب  يو  یئابیز  رطاخ  هب  ار  هللادبع  دمحموبا  دسیون : زین  و  تسا . هدوب  ثیدح  نایوار  زا  لضاف و  ییوناب 
ماما ردـپ  زا  سپ  ار  وا  هعیـش  هک  رقاب  ماـما  زا  هتـشذگ  داجـس  ماـما  نادـنزرف  ناـیم  زا  [. 651 . ] دوب ادـخ  لوسر  تاقدـص  یلوتم  فرـشالا 
هفوک رد  یفقث  رمع  نب  فسوی  نانآ  مکاح  روتـسد  هب  نایوما  هیلع  مایق  رد  يو  تسا . روهـشم  يراوگرزب  يوقت و  ملع و  هب  دیز  دنادیم ،

. دیسر تداهش  هب  ق  لاس 122 ه . هب 

یقرواپ

یثیدح [ 3 (. ] هغالبلاجهن ج 1 ص 39 مالسلاهیلع . یلع  .) درک ناوتن  سایق  ص )  ) دمحم لآ  هب  ار  یـسک  تما  نیا  زا  [ 2 . ] 13 هدئاملا : [ 1]
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ءایلوالا ج 3 ص 133. ۀیلح  بقانم ج 4 ص 129 و 175  همغلا ج 2 ص 73 و 74 . فشک  ص 138 ، داشرا ج 2 ، [ 4 . ] هتخاسرب ارهاظ 
بقانم ج 4 ص 175 [ 6 . ] هغالبلاجهن ج 10 ص 79 حرش  عیارشلا ص 233  للع  همغلا ج 2 ص 74  فشک  بقانم ج 4 ص 175 . [ 5]
بقانم ج 4 ص همغلا ج 2 ص 73  فشک  [ 9 . ] همغلا ج 2 ص 73 فشک  [ 8 . ] همغلا ج 2 ص 73 فشک  [ 7 . ] همغلا ج 2 ص 74 فشک 
بقانم ج [ 13 . ] همغلا ج 2 ص 74 فشک  [ 12 . ] عیارشلا ص 232 للع  بقانم ج 4 ص 175  [ 11 . ] همغلا ج 2 ص 74 فشک  [ 10 . ] 175
[17 . ] ص 61 کیب ، میهاربا  همانرفـس  [ 16 . ] ناوید ص 131 [ 15 . ] بقانم ج 4 ص 175 ءایلوالا ج 3 ص 133  ۀیلح  [ 14 . ] 4 ص 175
تاقبط ج 5 ص [ 19 . ] همغلا ج 2 ص 105 فشک  ةوفصلا ج 2 ص 52 ، ۀفص  ج 2 ص 146 ، فارشالا ، باسنا  [ 18 . ] هیآ 63 ناقرف :
داشرا ج 2 ص شیرق ص 58 ، بسن  [ 21 . ] همغلا ج 2 ص 105 فشک  بقانم ج 4 ص 175 ، [ 20 . ] ةوفصلا ج 2 ص 52 ۀفص  ، 157
[25 . ] درادن هشیر  هک  يروهشم  رایـسب  هچ  [ 24 . ] باتک ص 10  [ 23 . ] نیدباعلا نیز  مامالا  باتک  رد  مرقم  قازرلادـبع  دیـس  [ 22 . ] 138

ضعب یناریا و  نادنمشناد  هجوت  دروم  ثحب  نیا  درک . رشتنم  ونابرهـش » يهابرد  یثحب   » ناونع اب  ياهوزج  هدنـسیون  شیپ  لاس  یـس  ابیرقت 
هرامش لاس 1967  ندنل  یقرش  يهنسلا  يهسردم  يهیرشن  رد  ياهلاقم  ناتسلگنا  نادنمشناد  زا  یئوناب  تفرگ . رارق  یجراخ  ناسانش  قرش 

یخیرات ياهیسررب  هلجم  رد  نارهت  هاگـشناد  داتـسا  يداوج  نسح  رتکد  ياقآ  هلیـسو  هب  نآ  يهمجرت  هک  درک  رـشتنم   30 ص 44 -   30
هلـسلس شیپ  لاس  ود  یکی  یلو  دوب . هدـنب  نیا  هتـشون  ونابرهـش  دروم  رد  وناب  نآ  يهلاقم  ساسا  دیـسر . پاچ  هب  مود  لاس  هرامش 3 و 4 

زا رگید و  دنس  دنچ  نداد  ناشن  اب  تسا  ونابرهش » يهرابرد  یثحب   » يهوزج تاجردنم  ابیرقت  هک  دش  رشتنم  ونابرهـش  يهرابرد  ییاههلاقم 
داشرا ج 2 ص 138. [ 27 . ] همغلا ج 2 ص 105 فشک  [ 26 !. ] رلشیرف تروک  یلیخت  ناتساد  زا  يروصنم  هللا  حیبذ  ياقآ  يهمجرت  هلمج 

يرولا مالعا  بقانم ج 4 ص 176 . ج 2 ص 74 . همغلا ، فشک  داشرا ج 2 ص 138 . [ 28 . ] يرولا ص 256 مالعا  بقانم ج 4 ص 176 .
یفاک ج 1 ص 467. لوصا  [ 29 (. ] راحب ص 14 ج 46  ) دناسانشیم هیوریـش  رتخد  ار  نانز  هاش  سورد  زا  یتیاور  رد  یـسلجم  ص 257 
بقانم ج 4 ص 176. [ 31 . ] صـصقلا ص 456 خیراوتلا و  لمجم  [ 30 . ] هعیـشلا ص 31 قرف  همجرت  راحب ص 11 ج 46  لقن  هب  جـیارخ 
فراعملا ص [ 34 . ] همغلا ج 2 ص 105 فشک  بقانم ج 4 ص 176 . [ 33 . ] بقانم ج 4 ص 176 ص 105 . همغلا ج 2  فـشک  [ 32]

نانجلا ةآرم  نایعالا ج 2 ص 429 . تایفو  فارشالا ص 102 و ص 146 . باسنا  بقانم ج 4 ص 176 . رابخالا ج 4 ص 8 . نویع  . 214
یبوقعی ص 219 فراعملا ص 214 . ةوفصلا ج 2 ص 52 . ۀفص  همغلا ج 2 ص 72 . فشک  تاقبط ج 5 ص 156  [ 35 . ] ج 1 ص 190
ع)  ) نیسح يهدنسیون  یبوقعی  یبوقعی ج 1 ص 219  خیرات  [ 37 . ] همغلا ج 2 ص 101 فشک  یفاک ج 1 ص 466 . لوصا  [ 36 . ] ج 1

نامه دلج  نامه  بقانم  [ 39 . ] داد ودب  ع )  ) نینمؤملاریما ار  مان  نیا  هک : دسیون  بقانم ج 4 ص 176 و  [ 38 . ] داد رییغت  هلازغ  هب  ار  وا  مان 
راحب ج 46 زا  لـقن  هب  [ 42 . ] بقانم ج 4 ص 176 [ 41 . ] همغلا ج 4 ص 105 فشک  بقانم ج 2 ص 176 . [ 40 . ] ربخ نامه  اب  هحفص 

هللادـبع نب  دعـس  هعیـشلا  قرف  یتخبون و  تالاقملا  قرفلا و  باتک  رد  [ 43 (. ] مرازگـساپس هلظدم  يریبش  ياقآ  ترـضح  رکذت  زا   ) ص 9
زا ناناملـسم  هک  تـسا  ياهرهب  یئیف  [ 44 . ] دوشیم هدـید  یفاـک  رد  هک  یلیـصفت  اـب  هن  نکیل  تسا  هدـمآ  درگدزی  رتخد  ماـن  زین  يرعـشا 

مانب هک  یباتک  رد  مرقم ، قازردبع  دیس  [ 45 . ] دناهداد نادب  زین  رگید  ینعم  خیرات  لوط  رد  سپـس  دندرکیم  تفایرد  یگنج  ياهتمینغ 
ع)  ) همطاف اب  بقل  رد  نز  نیا  اـت  درک  لیدـبت  ونابرهـش  هب  ار » ناـنز  هاـش  نینمؤملاریما  دـیاش  : » درآ نینچ  هتـشون  نیـسحلا » نب  یلع  ماـما  »

یسراف ناملـس  دناهتفگ   » تسا هدمآ  بحاصم  موحرم  فراعملا  ةرئاد  رد  باتک ) ص 14  ! ) تسا ءاسنلا  ةدیـس  همطاف  هچ  ددرگن . کیرش 
لاقملا ج 2 حیقنت  [ 47 . ] یفاک ج 1 ص 467 لوصا  [ 46 . ] تسیچ رظن  راهظا  نیا  ذـخأم  تسین  مولعم  دوب » فرط  ود  ياـههتفگ  مجرتم 

یلاعلا هلظ  دم  يریبش  ياقآ  ترـضح  [ 51 . ] باتک ص 11 ناـمه  [ 50 . ] باتک ص 10 ناـمه  [ 49 . ] ص 9 راـحب ج 46  [ 48 . ] ص 232
نامگ هدش . هتـشون  نمرها ) ( ) زمره  ) ياج هب  یـشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  رد  دوجوم  تاجردـلا  رئاصب  یطخ  هخـسن  رد  هک  دـنداد  رکذـت 
زمره ياجب  نمرها  ندوب  تسین  تسرد  رگید  ياهتهج  زا  ناتـساد  لـصا  تیعقاو  نوچ  لاـحرهب  تسا . هتفاـی  رییغت  نمرها  هب  زمره  مراد 

نایعالا ص 429 ج 2. تایفو   ) سراـف مجعلا  نم  شیرق و  برعلا  نم  هتریخف  ناـتریخ  هداـبع  نم  یلاـعت  هللا  [ 52 . ] دیاشگیمن ار  یلکشم 
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زندگانی علی بن الحسین علیهالسالم م

 مناقب ج 4 ص 167( ان اهللا من عبـاده خیرتین فخیرته من العرب قریش و من العجم فـارس )بحار ص 8 ج 46( ان اهللا خیر من خلقه
لاـمآلا ج 2 ص 267. یهتنم  [ 54 . ] 13 تارجحلا : [ 53 (. ] یخلب ص4 نبا  همانـسراف ي   ) سراـف مجعلا  نم  شیرق و  برعلا  نم  نـیفنص .

اجنآ رد  نایریمح  ابـس و  ناینیعم ، نامز  رید  زا  هک  دنتـسه  ناتـسبرع  بونج  نکاس  ياهبرع  نایناطحق ، [ 56 . ] راحب ج 46 ص 15 [ 55]
موـمع هکناـنچ  تسین و  یـساسا  رب  هتفگ  نیا  [ 57 . ] دندوب نیـشن  نابایب  یلامـش ) ياهبرع   ) نایناندـع هک  یلاح  رد  دناهتـشاد ، یهاشداپ 

[59 . ] 159 بلاطلا ص 160 -  ةدـمع  [ 58 . ] تسا هللادیبع  نب  ۀحلط  رتخد  قاحـسا  ما  همطاف  ردام  دناهتـشون  باسنا  هریـس و  ناگدنـسیون 
راحبلا ج 2 ۀنیفس  [ 61 . ] راحب ج 46 ص 10 [ 60 . ] یـسکع ج 1 ص 388 هخـسن  ممالا . براجت  هب  دینک  هاگن  و  نادلبلا ص 322 . حوتف 

يربط خیرات  [ 63 (. ] ج 4 ص 162  ) هماب جوزت  تسا : نینچ  بقانم  ترابع  اـما  . 126 اضرلا ج 2 ص 127 -  راـبخا  نویع  [ 62 . ] ص 338
خیرات هک  ینارتخد  تشاد  هجوت  دیاب  نایناساس ص 362 . نامز  رد  ناریا  بهذلا ج 1 ص 177 و  جورم  هب  دوش  عوجر  ج 5 ص 2887 .

یمان اهدنـس  نیا  رد  نانآ  ندـش  ریـسا  زا  تسا و  هدوب  دـنوادرم  و  نیهـش )  ) نیهاـش كردا ، ياـهمان  هب  دناهتـشون  درگدزی  يارب  ناـسیون 
هاگن يرولا ص 256 و  مـالعا  داشرا ج 2 ص 138 و  [ 65 . ] 112 یلم ص 113 -  يهناخباتک  یطخ  يهخـسن  راربـالا  عیبر  [ 64 . ] تسین

.3389 خیرات ج 6 ص 3390 -  [ 67 . ] یبوقعی ج 2 ص 160 [ 66 . ] نیظعاولا ص 201 ۀضور  91 و  همغلا ج 2 ص 92 -  فشک  هب  دینک 
[72 . ] هغالبلاجهن ج 5 ص 234 و 236 حرش  [ 71 . ] يربط ج 6 ص 3350 [ 70 . ] ص 505 نادلبلا ، حوتف  [ 69 . ] لماک ج 3 ص 326 [ 68]
نایعالا ج 2 ص 429 و تایفو  [ 73 . ] لاجرلا ج 3 ص 107 سوماق  هب  دـینک  هاگن  هغالبلاجهن ج 5 ص 241 و ج 16 ص 197 و  حرش 

حوتف [ 75 . ] دوش يرذالب ج 3 ص 101  فارشالا  باسنا  هب  عوجر  شخب 3 ص 213 و  يربط  [ 74 . ] لماکلا ج 4 ص 574 هب  دینک  هاگن 
یفاک ج 1 ص 467. لوصا  [ 78 . ] دشن هدید  مه  لصا  رد  باتک  هحفص و  هرامش  [ 77 . ] بهذلا 1 ص 177 جورم  [ 76 . ] نادبلا ص 323
[81 . ] 139 ص 140 -  و  ص 8  راـحب ج 46  هب  دـینک  هاـگن  ص 127 و  اـضرلا ج 2  راـبخا  نویع  [ 80 . ] ص 162 تاـقبط ج 5  [ 79]
رد نیسحلا  نب  یلع  زا  رتلـضاف  ص )  ) ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  [ 82 . ] راشفا ج 1 ص 85 جریا  ياقآ  شـشوک  هب  ینیوزق  ياهتشاددای 

[83 (. ] ثداوح 145 ص 212 ج 10 يربط  هیکز  سفن  هللادبع  نب  دمحم  هب  یقیناد  روصنم  يهمان  زا   ) تسا هدـشن  هدـیئاز  مشاهینب  امش 
راحب ج 46 [ 87 . ] همغلا ج 2 ص 73 فشک  [ 86 . ] بقانم ج 4 ص 175 [ 85 . ] داشرا ج 2 ص 138 [ 84 . ] یفاک ج 1 ص 466 لوصا 
ج 2 ص [ 92 . ] ةوفصلا ج 2 ص 52 ۀفص  [ 91 . ] فارشالا ص 146 باسنا  [ 90 . ] ج 5 ص 157 [ 89 . ] شیرق ص 58 بسن  [ 88 . ] ص 8
زا متـشه  یـس و  لاس  هب  هنیدم ، رد  نیـسحلا  نب  یلع  تدالو  [ 95 . ] بقانم ج 4 ص 174 [ 94 . ] ۀـقرحملا ص 201 قعاوصلا  [ 93 . ] 431

خیرات ج 6 ص [ 97 . ] دیلاوم زا  راحب ص 1 ج 46  [ 96 (. ] داشرا ص 138 ج 2  ) تسیز لاس  ود  نینمؤملاریما  دوخ  دـج  اب  و  دوب ، ترجه 
.204 ندیل ص 208 -  عبط  هدیزگ  خیرات  هب  دـینک  هاگن  [ 100 . ] راحب ج 46 ص 13 [ 99 . ] 3364 يربط ج 6 ص 3347 -  [ 98 . ] 3293
يربط ص [ 103 . ] یمزراوخ ج 2 ص 43 لتقم  ص 373 . [ 102 . ] 42 یمزراوخ ج 2 ص 43 -  لتقم  شخب 2 -  يربط ص 372  [ 101]

پاچ لاوطلا  راـبخا  [ 106 . ] ص 208 فارـشالا ج 3  باسنا  [ 105 . ] شخب 2 يربـط ص 387  [ 104 . ] لاـس 61 ثداوح  شخب 2   367
. تالاقملا قرفلا و  هب  دینک  هاگن  هعیشلا ص 60 و  قرف  همجرت  [ 108 . ] دیرفلا ج 5 ص 124 دقع  [ 107 . ] تداعس 1330 ص 256 هعبطم 
. تسا رغـصالا » نیـسحلا  نب  یلع   » تراـبع قرفلا  تیاور  رد  روکـشم ص 112  رتکد  ححـصم  یگنهرف ، یملع و  تاراـشتنا  زکرم  پاـچ 
: نارمع لآ  [ 111 . ] 42 رمزلا : [ 110 . ] يربط ج 7 ص 367 یمزراوخ ص 38 ج 2 و  لتقم  هب  دـینک  هاگن  داشرا ج 2 ص 117 و  [ 109]
ك ص ر . [ 114 . ] تداعـس 1330 هعبطم  پاچ  ص 247 ج 1  ناویحلا . ةوـیح  [ 113 . ] ج 2  42 یمزراوخ ص 43 -  لـتقم  [ 112 . ] 145
ار تاحفص  یپکوتف  هک  یناغماد  يودهم  رتکد  ياقآ  دنمشناد  تسود  زا   ) دعب هب   153 دربم ص 154 -  لماک  [ 115 . ] رضاح باتک   111
، نیرید هتـشذگ  هـب  [ 119 . ] هتفـالخ نم  نیتنـسل  [ 118 . ] ص 205 ج 10  [ 117 . ] ص 1271 [ 116 (. ] مرازگـساپس دـنداهن  مراـیتخا  رد 
هک برع  ریغ  یمدرم  [ 120 (. ] نارمع لآ  يهیآ 144 : زا   ) دناسریمن ینایز  ادخ  هب  ددرگزاب  دوخ  يهتـشذگ  هب  هک  یـسک  دـیتشگزاب و 

نانآ تضهن  یلاوم و  زا  عالطا  يارب  دندوب . هتسب  ياهلیبق  هب  ار  دوخ  یبرع  نیئآ  ربارب  دندمآ و  ناتسبرع  هب  دوخ  روشک  زا  هدش و  ناملسم 
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زندگانی علی بن الحسین علیهالسالم م

 رجوع به تاریخ تحلیلی اسالم ص 194. چاپ مرکز نشر دانشگاهی شود. ]121[ براي اطالع بیشتر رجوع به تحلیلی از تاریخ اسالم و 
نیز پس از پنجاه سال از نویسنده شود. ]122[ نگاه کنید به تاریخ تحلیلی اسالم ص 40. ]123[ نگاه کنید به زندگانی فاطمهي زهراء

دیرفلا ج 5 ص 107. دـقع  [ 125 . ] لاس ص 83 هاجنپ  زا  سپ  هب  دـینک  هاـگن  [ 124 . ] 177 یمالسا ص 178 -  گنهرف  رـشن  رتفد  پاچ 
یلزنم تفه  رد  قشمد و  هنیدـم و  نیب  یعـضوم  [ 127 . ] دوش مالـسا  خـیرات  زا  یلیلحت  هب  عوجر  نیمکح  تامدـقم  زا  عالطا  يارب  [ 126]

ماـش منیبیم  [ 130 . ] نیبلاـطلا ص 70 لــتاقم  [ 129 (. ] نادـلبلا مجعم   ) هفوـک کـیدزن  تـسا  یعـضوم  [ 128 (. ] نادـلبلا مجعم   ) قـشمد
دنه رـسپ  هب  اـم  میتـفگ  تسا  اـم  ياوشیپ  یلع  دـنتفگ و  و  دـنرادیم . شوخاـن  ار  اـم  قارع  مدرم  و  درادیم . شوخاـن  ار  قارع  تموـکح 

مدرم اب  یلع  [ 131 (. ] یمالـسالا ص 337 رمع  فیـض ، یقوش  یبرعلا ، بدالا  خیرات  بلقت ، مدرم  زا  لیعج  نب  بعک  . ) میراد يدنـسرخ 
شوخان امش  هچنادب  زاب  رید  زا  ات  دنرادیم و  شوخان  ار  قارع  تموکح  نایماش  رگا  دینکیم ؟ هچ  دمآ . امش  تقو  رـس  هب  زاجح  قارع و 

. دندوب هیواعم  اب  نایناطحق  زا  ییاههلیبق  و  ع )  ) یلع اب  نایناندع  زا  ییاههلیبق  گنج  نیا  رد  هک  دـنامن  هتفگان  [ 132 . ] میدنسرخ دیرادیم 
لیصفت يارب  [ 135 . ] رمدت یلزنم  ود  رد  قشمد  رمدت و  نیب  تسا  ياهیرق  مان  [ 134 . ] دوش مالسا ص 155  یلیلحت  خیرات  هب  عوجر  [ 133]

اههاـگباوخ هـب  سپ  دوـمرف ، ردـقم  ناـنآ  يارب  ار  ندـش  هتــشک  ادـخ  [ 136 . ] هدنــسیون زا  لاـس ، هاــجنپ  زا  سپ  هـب  دوـش  عوـجر  رتـشیب 
يدجـسم اجنآ  رد  مرح و  ياهنیمزرـس  زاغآ  رد  هکم ، هب  هنیدـم  هار  ناـیاپ  رد  تسا  یعـضوم  [ 137 . ] دندش نوریب  دوخ  )ي  اههاگنتـشک )

نیسح قدزرف  هک  دوب  لزنم  نیا  رد  دیآ و  هکم  هب  شاشم  زا  هکنآ  پچ  بناج  رب  مرح  باصنا  نینح و  نایم  تسا  یعـضوم  [ 138 . ] تسا
تـسا هماهت  دجن و  نیب  دـح  [ 139 (. ] نادلبلا مجعم  . ) قردـلا قمالیلا و  هیلع  حافـصلا  ضرأب  نیـسحلا  تیقل  دـیوگ : هکنانچ  دـید  ار  (ع )
نادلبلا مجعم   ) دنور هنیدم  هب  هک  ار  هرـصب  مدرم  تسا  یهاگلزنم  همر  نطب  و  ددرگ . بآ  عنام  هک  دوب  نآ  زجاح  [ 140 (. ] نادلبلا مجعم  )

هب هکم  هار  ياـهلزنم  زا  [ 142 (. ] نادـلبلا مجعم   ) هیمیزخ هیبـلعث و  ناـیم  دور ، ورف  نآ  رد  بآ  هک  تسا  يراز  گـیر  [ 141 (. ] همر لیذ 
ضوح رـصق و  هکرب و  اجنآ  رد  دورورف و  نآ  رد  بآ  هک  تسیراز  گیر  نادـلبلا ) مجعم   ) هیمیزخ زا  شیپ  قوقـش و  زا  سپ  تسا  هفوک 

هار رد  تسا  یلزنم  [ 144 (. ] نادلبلا مجعم   ) هیبلعث هصقاو و  نایم  تساهرازاب  نآ  رد  هک  نادابآ  تسا  یهد  [ 143 (. ] نادلبلا مجعم   ) تسا
مجعم  ) تسا گرزب  بآ  هاـچ  هس  نآ  رد  هک  ءاـعرق  هصقاو و  نیب  تسا  یعـضوم  [ 145 (. ] هبقع لیذ  نادلبلا ، مجعم   ) هصقاو زا  دـعب  هکم 
مجعم  ) هثیغم هیـسداق و  نیب  تـسا  یبآ  [ 147 . ] بشخوذ ذـخأم  ضعب  رد  تـسا و  ص 296 ) ج 7   ) يربط قباطم  طبـض  [ 146 (. ] نادلبلا

. تسا فنخموبا  يربط و  طبـض  قباطم  دـش  هتـشون  هک  يریـسم  نادـلبلا ) مجعم   ) ناسح نب  لتاقم  هب  بوسنم  تسیرـصق  [ 148 (. ] نادلبلا
هدـیتلغ نوخ  هب  يرای  يدـنموزرآ و  [ 150 . ] ناـهاگماش نادادـماب و  ره  دـنچ  اـت  یتسه !؟ یتسود  هدوتـسان  هچ  وت  رب  راـگزور  يا  [ 149]

یبوقعی ج [ 152 . ] دیامیپیم ار  گرم  هار  ياهدنز  ره  تسادخ و  تسدب  راک  [ 151 . ] دریذپیمن يرگید  ياجب  ار  یسک  راگزور  يراد ؟
لماک ج 4 ص 79. [ 154 . ] ءادهشلا ج 2 ص 169 دیس  تالاح  خیراوتلا ، خسان  هب  دوش  عوجر  [ 153 . ] يربط ص 323 ج 7 2 ص 217 .

تسا يدننام  قوط  هعماج  [ 158 . ] لامآلا ص 292 ج 1 یهتنم  [ 157 . ] يربط ج 7 ص 369 [ 156 . ] يربط ج 7 ص 367 خیرات  [ 155]
خسان ج 3 ص [ 160 . ] یمزراوخ ج 2 ص 40 لتقم  یسوط ج 1 ص 90  خیش  یلاما  [ 159 . ] دندنبیم مهب  نآ  اب  ار  ندرگ  اهتسد و  هک 

ندرگ رب  تسد  ریجنز  لغ و  رد  رامیب و  تسا ، نیـسح  دنزرف  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  هب  باطخ  ع )  ) بنیز يهتفگ  زا  . ) دج يا  [ 161 . ] 30
یعازخ لبعد  ناوید  . ) دنتـسه یهارمگ  يروک  رد  هیما  نادـنزرف  هک  یلاـح  درگنیم ، دوخ  لاـحب  ردـپ و  هب  مشچ  هشوگ  هب  [ 162 . ] هتسب
ماگنه هب  ار  اـهناج  ادـخ  [ 165 . ] ص 207 فارـشالا ج 3  باـسنا  [ 164 . ] یمزراوـخ ص لـتقم  [ 163 (. ] رتشا ص 329 رتـکد  حیحـصت 

هللا [ 167 . ] 42 لتقم ج 2 ص 43 -  [ 166 (. ] 145 نارمع : لآ   ) دریمیمن ادـخ  تزاجا  اب  زج  سک  چـیه  ( 42 رمزلا :  ) دناریمیم ناشگرم 
ریثا ج 4 ص 82 و نبا  لماک  [ 168 (. ] 145 نارمع : لآ   ) هللا نذا  هب  الا  تومت  نأ  سفنل  ناک  ام  و  ( 42 رمزلا :  ) اهتوم نیح  سفنالا  یفوتی 

رگا [ 171 . ] ءالبنلا ج 3 ص 217 مالعا  ریس  [ 170 . ] صاوخلا ص 258 ةرکذت  شیرق ص 58  بسن  [ 169 . ] فوهل ص 68 هب  دینک  هاگن 
هثداـح زا  شیپ  اـهلاس  يربـک  موثلکما  هچ  تسا ، هسیفن ) هدیـس   ) يرغـص موثلکما  دوصقم  دـشاب ، هدـناوخ  ياهبطخ  رهـش  نیا  رد  موثلکما 
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مدرم [ 173 . ] دوب رتیمارگ  رتهب و  وا  زا  شردپ  هچ  تسین  تفگـش  دـش  هتـشک  نیـسح  رگا  [ 172 . ] تسا هتفگ  دوردـب  ار  یگدـنز  البرک 
رفیک دش  هتـشک  تارف  رانک  رد  هک  وا  يادف  مناج  [ 174 . ] دوب گرزب  يرما  ام  يارب  يو  تبیصم  وا و  ندش  هتـشک  هک  دیـشابم  داش  هفوک 

دیدیمن ارم  دیزی  دوب و  هدازن  ارم  ردام  شاک  [ 176 . ] يربط ج 7 ص 375 [ 175 (. ] 66 فوهل ص 67 -   ) تسا خزود  شتآ  وا  يهدنشک 
داوس ياههدـکهد  زا  هصاصح .) ، ) داهـشلا رارـسا  لتقم و  رد  [ 177 ((. ] ع  ) نیـسحلا نب  یلع  ماـما  هب  بوـسنم   ) مدرگیم اهرهـش  درگ  هک 
یـس يهلـصاف  هب  لصوم ، دادغب و  نایم  روهـشم  تسا  یکرهـش  [ 178 (. ] نادـلبلا مجعم   ) هریبـه نبا  رـصق  کـیدزن  هفوک  عباوت  زا  تسا و 
رانک تسا  گرزب  يرهـش  [ 180 (. ] نادـلبلا مجعم   ) لصوم نیمزرـس  زا  تسا  رقع  دـلب و  نایم  [ 179 (. ] نادلبلا مجعم   ) دادغب زا  گنـسرف 

مجعم  ) هلجد راـنک  لـصوم  یحاوـن  زا  تـسا  گرزب  یهد  [ 181 (. ] نادـلبلا مجعم   ) یبرغ بناـج  زا  تیرکت  يـالاب  و  نیباز ، ناـیم  هـلجد 
لصوم نآ و  نیب  هریزج  یحاون  زا  تسا  روهشم  يرهش  [ 183 (. ] نادلبلا مجعم   ) لصوم راجنس و  نیب  تسا  ینیمز  هعلق و  [ 182 (. ] نادلبلا

[185 (. ] نادـلبلا مجعم   ) ماش هب  لصوم  ناوراـک  هار  رـس  هریزج  دـالب  زا  تسا  رومعم  يرهـش  [ 184 (. ] نادـلبلا مجعم   ) تسا هار  زور  هـس 
، لزنم کی  تفاسم  هب  صمح  بناج  زا  بلح  نآ و  ناـیم  تسا  هدوب  يرهـش  [ 186 (. ] نادلبلا مجعم   ) نیبیصن نارح و  نیب  تسا  یعـضوم 
[188 (. ] نادلبلا مجعم   ) ةامح بلح و  نیب  صمح ، لامعا  زا  گرزب  تسا  يرهـش  [ 187 (. ] نادلبلا مجعم   ) دش ناریو  نایمور  يهلمح  رد 

تسا یکرهش  [ 189 (. ] نادلبلا مجعم   ) تسا هار  زور  کی  ةامح  نآ و  نیب  نامعنلا ، ةرعم  کیدزن  ماش  رد  ياهدلب  رب  لمتشم  تسا  ياهعلق 
نیب زور و  مین  رزیش ، نآ و  نیب  رومعم  ياهرازاب  راوتـسا و  يوراب  ياراد  گرزب  تسا  يرهـش  [ 190 (. ] نادـلبلا مجعم   ) بلح ةرعم و  نیب 

يرهش [ 192 (. ] نادلبلا مجعم   ) بلح قشمد و  نایم  روهـشم  تسا  يرهـش  [ 191 (. ] نادـلبلا مجعم  . ) تسا تفاسم  زور  جـنپ  قشمد  نآ و 
یمیدق و رایـسب  تسا  يرهـش  [ 193 (. ] نادـلبلا مجعم   ) تسا هار  زور  هس  قـشمد  نآ و  نـیب  بـیجع  مـیظع و  راـثآ  ياراد  یمیدـق  تـسا 

رگید ناسیون  لتقم  میتشون  هکنانچ  تسا و  هدمآ  فنحموبا  هب  بوسنم  لتقم  باتک  رد  هک  تسا  یتیاور  ساسا  رب  ریـس  طخ  نیا  روهـشم .
هدوبن مزال  هتفریم  نیبیصن  هبرفعا  لت  زا  هک  یناوراک  هچ  تسناد ، یعطق  ار  اهلزنم  بیترت  ناوتیمن  نکیل  دناهدروآ . دوخ  ياهباتک  رد 

ةاـمح و هب  اـت  دـنک  یط  اـهلزنم  دـیاب  هتفریم  قشمد  هب  نارح  زا  هک  یناوراـک  سکعلاـب  دورب ، راجنـس  هب  دـنادرگرب و  ار  دوخ  هار  تسا 
هچنآ تسین . مولعم  هدوب ؟ زور  نآ  ورناوراک  هار  یئاـیفارغج و  عضو  هب  یئانـشآان  اـی  يراـگنا  لهـس  رثا  رد  اـهطیلخت  نیا  دـسرب . صمح 

. نیبیـصن رفعأ . لت  لـیحک . . اـبل لـصوم . تیرکت . دـشاب : هدومیپ  ریز  بیترت  هب  ار  اـهلزنم  ناوراـک  هک  تسا  نیا  دـسریم  رظن  هب  تسرد 
هتـشاد فقوت  زین  اهلزنم  نیا  نیب  ياهریگبآ  اههعلق و  رد  تسا  هدوب  راچان  اعبط  و  صمح . ةامح . باطرفک . رزیـش . ناـمعنلا . ةرعم  نارح .
نیدب برع  تفرگ و  یشیپ  رس  زا  مد  دنتفای و  يرتهم  اهبسن ، راوخ  [ 194 . ] دیامنیم رتبیرغ  همه  زا  کبلعب  رد  نتخاس  لزنم  اما  دشاب .
نادناخ نارتش و  تشپ  رب  هنهرب  ربمغیپ  نادناخ  [ 196 !. ] دروآیم شیپ  راگزور  هک  دننامیب  ياهیتفگش  نیا  زا  داد  [ 195 . ] دهدیمن اضر 

نیا نیـسحلا  نب  یلع  هک  تساهباتک  ضعب  رد  دسیون  یـسلجم  دشاب . نارح  لزنم  نیا  دـیاب  ارهاظ  [ 197 !. ] اهبنارگ نابـسا  رب  راوس  ناورم 
دـنامیم و نآ  ياهیتفگــش  درذــگیم و  راـگزور  [ 198 (. ] 126 ص 127 -  راـحب ج 45   ) هدورــس کــبلعب  یکیدزن  رد  ار  اــهتیب 

نادرگ ور  ام  زا  تقو  هچ  ات  دـناشکیم و  اجک  هب  یک و  ات  ار  اـم  نودرگ  شکمـشک  متـسنادیم  شاـک  [ 199 . ] دیاپیم نآ  ياهتبیـصم 
. دنرادیم هاگن  دنزگ  زا  ار  دوخ  نارتش  شود  تشپ و  بیجن ، نارتش  هدننار  هک  یلاح  دـنناریم  نارتش  تشپ  رب  هنهرب  ار  ام  [ 200 [ .؟ تسا
رب ار  راک  هک  رادرکدـب  مدرم  يا  امـش  رب  ياو  [ 202 . ] دـنرادنپیم غورد  هتفگ  ربمغیپ  ار  هچنآ  ای  مینایمور ، زا  نانآ  نایم  اـم  اـیوگ  [ 201]

خـسان لـتقم و  راـحب و  نیب  تاـملک  ضعب  طبـض  رد  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال  دـیتشگ . رفاـک  ادـخ  لوسر  هب  امـش  دـیدرک ! راوشد  دوـخ 
[205 (. ] 27 ناـقرفلا :  ) دـیاخیم ار  دوـخ  تسد  ود  راکمتـس  هک  يزور  [ 204 . ] ص 375 ج 7  يربـط ، [ 203 . ] دوشیم هدـید  یتافالتخا 
، نم ناـکیدزن  یتـسود  رگم  مهاوخیمن  امـش  زا  يدزم  تلاـسر  رب  وگب  [ 206 . ] ص 73 بهذـلا ج 2  جورم  ةرداـنلا ص 371 ، تاوفهلا 
ار امـش  دربب و  تیب  لها  امـش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخیم  ادـخ  انامه  [ 208 (. ] 26 ءارـسا : ! ) هدب ار  نادـنواشیوخ  قح  و  [ 207 (. ] 22 يروش : )
یسوط ج 2 ص خیش  یلاما  [ 210 . ] فوهل ص 74 . 61 یمزراوخ ج 2 ص 62 -  لتقم  [ 209 (. ] 33 بازحا :  ) ینتخاس كاپ  دزاس ، كاپ 
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مالعا ریس  [ 212 (. ] 178 نارمع : لآ   ) تسوکین نانآ  يارب  میراذـگیم  ورف  ار  ناشیا  هکنیا  دـندش  رفاک  هکنآ  اب  دـیرادنپم  و  [ 211 . ] 290
دنفاکشیم ار  ینادرم  ياهرس  اهریشمش ) [ ) 214 . ] تسا نسح  نب  دمحم  ارهاظ  دیرفلا ج 5 ص 124 و  دقع  [ 213 . ] ءالبنلا ج 3 ص 216

رگم دیـسرن  امـش  رب  ای  نیمز و  رد  یتبیـصم  چیه  [ 215 . ] دـندرک یتسدشیپ  يزوتهنیک  ینمـشد و  رد  نانآ  و  دنتـسه ، یمارگ  اـم  دزن  هک 
غیرد دـیاهداد  تسدزا  هچنآ  رب  رگم  اـت  تسا . ناـسآ  ادـخ  رب  نیا  اـنامه  مینیرفاـیب . ار  امـش  نیمز و  هکنآ  زا  شیپ  تسا  یباـتک  رد  هکنآ 
نامه دیدحلا )  22  - 23 . ) ار یهاوخدوخ  نز  فال  چـیه  درادیمن  تسود  ادـخ  دیـشابن و  داش  تسا  هداد  ار  امـش  هچنآدـب  و  دـیروخن ،

: يروش  ) درذگیم رد  يرایـسب  زا  ادخ  دیاهدرک و  بسک  دوخ  يارب  دوخ  تسدب  دسرب  امـش  هب  هک  یتبیـصم  ره  [ 216 . ] باتک ص 123
[220 . ] 22 دیدحلا : [ 219 . ] يرذالب ج 2 ص 220 كر  376 و  خیرات ج 7 ص 377 -  [ 218 . ] دیرفلا ج 5 ص 123 دقع  [ 217 (. ] 30

تـسد امـش  رازآ  زا  ام  دـیناسرب و  رازآ  ار  ام  امـش  میرادـب . یمارگ  ار  امـش  ام  دـینک و  راوخ  ار  اـم  هک  دـیرادم  عمط  [ 221 . ] 30 يروش :
هب ربمغیپ  رگا  [ 223 . ] مینکیمن ناتـشنزرس  دیرادن  تسود  ار  ام  امـش  رگا  میرادیمن و  تسود  ار  امـش  ام  دنادیم  ادخ  [ 222 . ] میرادزاب

نانآ زا  ياهتسد  هک  یلاح  دیئوگیم ؟ هچ  دیدرک ؟ هچ  نم  نادناخ  ناشیوخ و  هب  نم  زا  سپ  دیدوب  اهتما  نیـسپاو  هک  امـش  دیوگب  امش 
رتکد ياقآ  دنمشناد  تسود  زا  نارهت . هاگـشناد  يزکرم  هناخباتک  رد  دوجوم  یـسکع  هخـسن  [ 224 . ] دناهدولآ نوخ  رد  ياهتسد  ریـسا و 

ریثا ج 4 ص نبا  [ 226 . ] هحفص 86 مراهچ  دلج  ریثا  نبا  [ 225 . ] مرازگساپس دنتشاذگ ، مرایتخا  رد  ار  دوخ  یسکع  هخسن  هک  یقایس  ریبد 
هارمه ار  میئل  نارجاف  رَفْحِم  تفگ  تسا ، ربخ  هچ  دیسرپ  وا  زا  دیزی  [ 229 . ] ریثا ج 4 ص 86 نبا  [ 228 . ] شیرق ص 58 بسن  [ 227 . ] 86

 - یمزراوخ ج 2 ص 71 لتقم  هب  دـینک  هاگن  بقانم ج 4 ص 168 و  [ 231 . ] فوهل ص 78 [ 230 . ] يربط ج 7 ص 376 تسا . هدروآ 
( هاگـشناد يزکرم  يهناخباتک  یـسکع  يهخـسن   ) مثعا نبا  خیرات  رد  اههملک ، رد  رییغت  كدـنا  اب  هبطخ  نیا  هسلج و  نیا  شرازگ  زین  . 69
ص 217 و [ 235 . ] يربط ص 378 ج 7 [ 234 . ] 378 ج 7 يربط ص 379 -  [ 233 . ] نییبلاطلا ج 2 ص 121 لتاقم  [ 232 . ] دوشیم هدید 
رد یهابت  نامدرم  يراک  دـب  اب  [ 238 . ] تاقبط ج 5 ص 162 [ 237 . ] فوهل ص 81 [ 236 . ] یمزراوخ ص 74 ج 2 لتقم  هب  دـینک  هاگن 

ج 7 ص 402. [ 240 . ] 53 ج 2 لتقم ص 55 -  یمزراوخ   373 ج 7 ص 374 -  يربط ، [ 239 (. ] 41 مور : . ) دش راکشآ  ایرد  یکـشخ و 

. تفر ناـیم  زا  جـیردت  هب  تسادـق  نیا  هک  دوـب  دـعب  هب  کلملادـبع  تفـالخ  زا  هرح و  يهعقاو  زا  سپ  [ 242 . ] ص 402 شخب 2  [ 241]
رخ هدام  هک  تسا  هدید  ار  ياهنیزوب  یسک  هچ  [ 244 . ] تسین یناوات  رخ  رب  یتفیب  نآ  زا  رگا  هک  ریگب  مکحم  ار  رخ  راسفا  سیقوبا  [ 243]
زا لاس  هاجنپ  زا  سپ  هب ص 73 و 74  دینک  هاگن  [ 245 (. ] بهذلا ج 2 ص 94 جورم   ) دزادنا شیپ  نینمؤملاریما  نابـسا  زا  ارنآ  یـشحو ،

.131 هرداـنلا ص 132 -  تاوفهلاو  [ 246 . ] 181 اهباتک ص 182 -  هلـسلس  نیمه  زا  همطاف  ترـضح  یناگدـنز  باتک  هب  هدنـسیون و 
دحا گنج  رد  هلظنح  تفرگ . ادـخ  لوسر  زا  هلظنح  ار  بقل  نیا  ناگتـشرف . يهداد  وشتـسش  [ 248 . ] 402 يربط ج 7 ص 403 -  [ 247]

هوک تسار  بناج  زا  هنیدـم  کیدزن  تسا  يراس  همـشچ  [ 249 . ] دنداد وشتـسش  ناگتـشرف  ار  هلظنح  دومرف  وا  نز  هب  ربمغیپ  دش و  دـیهش 
خیرات [ 253 . ] هنیدم یقرش  بناج  ناتسگنس  [ 252 . ] يربط ج 7 ص 408 [ 251 . ] يربط ج 7 ص 409 [ 250 (. ] نادلبلا مجعم   ) يوضر

ج 4 [ 257 . ] داشرا ج 2 ص 152 [ 256 . ] هغالبلاجهن ج 3 ص 259 حرش  [ 255 . ] ۀمغلا ج 2 ص 89 فشک  [ 254 . ] يربط ج 7 ص 421
[262 . ] ج 2 ص 96 [ 261 . ] ج 4 ص 120 [ 260 . ] بهذـلا ج 2 ص 96 جورم  [ 259 . ] یبوقعی ج 2 ص 223 خـیرات  [ 258 . ] ص 419

يهتشذگ هب  امش  دوش  هتشک  ای  دریمب  رگا  دندوب . ناربمیپ  وا  زا  شیپ  هک  يربمغیپ  زج  تسین  دمحم  و  [ 263 . ] همغلا ج 2 ص 107 فشک 
مالسا ج یلیلحت  خیرات  [ 264 (. ] نارمع 144 لآ   ) دناسریمن ینایز  ار  ادخ  ددرگزاب  دوخ  يهتشذگ  هب  هک  یسک  و  دیدرگیم ؟ زاب  دوخ 
[268 . ] ثیدح 34884 لئاضف  باتک  لامعلا . زنک  [ 267 . ] 493 هباصالا ج 3 ص 494 -  [ 266 . ] لماک ج 4 ص 123 [ 265 . ] 2 ص 63
راحب ج [ 271 . ] راحبلا ج 2 ص 530 هنیفس  ص 90 . ءافولا ، ءافو  [ 270 . ] ثیدح 34811 ذخأم  نامه  [ 269 . ] ثیدح 34839 ذخأم  نامه 
زا خـیرات » تربع  يارب   » ناونع ریز  دـعب  هب  ارهز ص 168  همطاف  یناگدـنز  هب  دـینک  عوجر  [ 272 . ] یفاـک ص 235 هضور  ص 138 ،  46

لاجر [ 274 (. ] نادلبلا مجعم  زا   ) نآ قرشم  تمـس  رد  قشمد  يهطوغ  رد  تسا  ییاج  [ 273 . ] تساهباتک هلسلس  نیمه  ءزج  هک  هدنسیون 
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بهذلا ج 2 جورم  [ 277 . ] دیرفلا ج 5 ص 143 دقع  [ 276 . ] یبوقعی ج 2 ص 6 خیرات  [ 275 . ] یفقثلا ص 124 راتخملا  یشک ص 84 ،
[280 . ] بقانم ج 4 ص 133 [ 279 . ] دعب هب  مالـسا ص 173  یلیلحت  خـیرات  هب  دوش  عوجر  راتخم  لاـح  زا  عـالطا  يارب  [ 278 . ] ص 98
زا لاس  هاجنپ  زا  سپ  هب  دینک  هاگن  يربط ص 343 و  [ 282 . ] تاقبط ج 5 ص 158 [ 281 . ] مالسا ص 173 یلیلحت  خیرات  هب  دوش  عوجر 

نیا [ 284 . ] بهذلا ج 2 ص 121 جورم  مالسا ج 4 ص 85 ، ندمت  خیرات   198 هقرحلا ص 199 -  قعاوصلا  [ 283 . ] هدنسیون ص 194
هدنب هب  ارنآ  هخـسن  هک  يرـصان  تاداس  رتکد  ياقآ  مدنمـشناد  راکمه  زا  تسا . يرجه  هب  صلختم  یـشرفت  قداص  ازریم  زا  ارهاظ  اهتیب 

مهدزای لاس  هرامـش 6  ناغمرا  يهلجم  هب  عوجر  دوشیم . هدید  فالتخا  كدنا  اهتیب  ظافلا  رد  رگید  ياهذخأم  رد  مرازگـساپس  دـنداد 
هاگن ج 15 ص 242 و  هغالبلاجهن ، حرـش  [ 287 . ] ص 272 دیرفلا ج 5  دـقع  [ 286 [ .؟ نونم ای  دـناوخب  فاضم  ار  نآ  اـیآ  [ 285 . ] دوش

یلـصف ع )  ) همطاف یناگدنز  [ 289 . ] دیرفلا ج 5 ص 267 دـقع  [ 288 . ] بهذـلا ج 2 ص 44 جورم  ص 284  دیرفلا ج 5  دقع  هب  دـینک 
نبا یمالسا ج 4 ص 78 ، ندمت  خیرات  [ 290 . ] مالـسا ص 204 یلیلحت  خیرات  هب  دینک  عوجر  زین  و  ، 168 خیرات ص 185 -  تربع  يارب 

ادفلاوبا ج 1 خیرات  یمالـسا ج 4 ص 79  ندمت  خیرات  [ 291 . ] 244 نیبتلا ج 2 ص 245 -  نایبلا و  هب  دـینک  هاگن  ریثا ج 4 ص 391 و 
ندمت خیرات  زا  لقن  هب  ءادفلاوبا ص 205 ج 1  [ 293 . ] بدالا ج 2 ص 272 ةوکشم  [ 292 . ] یطویـس ص 217 ءافلخلا  خیرات  ص 205 ،

یمالسا ندمت  خیرات  یناغا ج 7 ص 22  [ 296 . ] رضاح باتک  ر ك ص 98  [ 295 . ] لماکلا ج 4 ص 536 [ 294 . ] یمالسا ج 4 ص 79
رازاب [ 298 (. ] 106 هبوت :  ) دشخبب نانآ  رب  ای  دـنک  باذـع  ار  نانآ  هک  دناهتـشاذگاو  ادـخ  مکح  هب  رگید  يهتـسد  و  [ 297 . ] ص 72 ج 4 

هدراذـگاو امـش  هب  ار  اهزور  شخپ  اهناج و  نتفرگ  ادـخ  ایوگ  [ 299 . ] تشادـن یئاج  اهرازاب  نایم  هک  دـیدرک ، اپرب  یماگنه  ار  شیاـتس 
یماگنه [ 301 . ] ماهدیدن دندش ، هداتـسرف  ماش  هب  هنامولظم  هک  مدرم  نآ  نوچ  ار  یمدرم  چیه  مدـش  هدـیرفآ  هک  زور  نآ  زا  [ 300 . ] تسا

[302 . ] دربیم رـسب  اجک  دنمتـسم  هک  دننادیم  رتهب  دـنرتيراک و  رتیمارگ و  نانآ  دوش ) زاغآ  راز  راک   ) دـیآرد رگیدـکی  رد  اههزین  هک 
فیض ج 2 یقوش  یمالسالا ، رصعلا  یبرعلا ، بدالا  خیرات   ) راقو اب  سانشنخس و  دریگیم ، ار  وا  ياج  يرتهم  دریمب  نانآ  زا  يرتهم  رگا 
. تسهاوگ نیا  رب  ادخ  میرگیدکی و  فلاخم  یعیـش ) رعاش  هلئاو  نب  رماع   ) لیفطوبا نم  هک  دـنگوس  وت  ناج  هب  [ 303 (. ] 338 ص 339 - 

رگا [ 305 (. ] ج 2 ص 339 یبرعلا -  بدالا  خـیرات   ) دنتـشگ هارمگ  قح  زا  نایدوهی  هکنانچ  دـندش ، هارمگ  یلع  یتسود  اب  ناـنآ  [ 304]
[306 !. ] دیرگب جاجح  رب  دیرگب ، دنکیم  نارگید  يادف  ار  دوخ  ناج  هداتـسیا و  نمـشد  زرم  رب  هک  یـسک  رب  ای  نید  رب  دهاوخیم  یـسک 
(. ناوید ج 2 ص 5 (. ) تسین جاجح  ياتمه  وا  يافلخ  دمحم و  زج  یسک   ) دیرگن جاجح  دننام  رب  یمشچ  ود  چیه  افلخ  دمحم و  زا  سپ 

اهرهش ام  يارب  هک  دوب  يرون  [ 308 . ] تسا ناهانگ  يهدنـشخب  ناگدیرفآ و  نیرتهب  وا  هک  دراد  هاگن  هدنز  ام  يارب  ار  جاجح  ادخ  [ 307]
هب دـیآ  دورف  وت  رب  اهالب  هاگ  ره  [ 309 . ] تفریم نایامن  هار  یهارمگ  میب  هک  دوب  هتفرگارف  نانچ  ارنآ  یکیراـت  هک  یلاـح  درک  نشور  ار 

ار ناـنآ  يراگتـسر  حالـصا و  تخاـس ، تما  یلاو  ار  وت  ادـخ  هک  یماـگنه  [ 310 (. ] ناوـید ص 74  ) رگید یـسک  هن  ورب  جاـجح  يوـس 
نآ زا  تساوخیم  ار  نیمزرس  نآ  یهابت  هک  ار  نآ  دروآ و  يور  نادب  تلود  ات  يدرک  نادابآ  ار  ناناملسم  نیمزرـس  [ 311 . ] تساوخیم

ار نامدرم  تحلصم  و  دیزگ . تیالو  هب  شناگدنب  يارب  ار  دیلو  ناگدنب ، راگدرورپ  [ 312 (. ] یبرعلا ج 2 ص 344 بدالا  خیرات   ) يدنار
هتخیگنا هنتف  داب  درک و  ار  دوخ  ششوک  تما  دزد  هکنآ  زا  سپ  [ 313 (. ] یبرعلا ج 2 ص 341 بدالا  خیرات   ) تسنادیم رتهب  راکنیا  رد 

وت دـنربیم و  هانپ  وت  هب  دـنوش  ناـسرت  گرزب  ياـهراک  زا  هک  یهاـگ  [ 314 . ] دروآرب امـش  يهلیـسو  هب  ار  ناگدیرفآ  تجاح  ادخ  دـش ،
درخ اب  وا  [ 316 . ] دربیم نایم  زا  ار  یلطاب  ره  وا  قح  هک  تسا  ینابهاگن  هدنخرف و  ربهر  وا  [ 315 (. ] ناوید ص 123  ) یتسه نانآ  نابیتشپ 

زا سپ  يا  ماـشه ! [ 317 . ] داجس دیـس  تالاح  ص 396 ) خـسان ج 5   ) تشاداـپرب اـم  يارب  ار  نید  دراد  رتشیب  ناـگمه  زا  هک  يراـبدرب  و 
ناوج نارتش  شیرق  هکنادب  دنگوس  مهدیمن . بیرف  ار  امش  میوگیمن ، غورد  امش  هب  [ 318 !. ] نامدرم نیرتهب  دنزرف  وا -  نارای  دمحم و 
نانآ [ 320 . ] دوشیم یهتنم  ناورم  هب  تسار ، فدنخ  يهریت  هک  یتیعمج  تمـشح و  تزع و  [ 319 . ] دنکیم رحن  وا  يارب  ار  لاسنالک  و 
ارهز همطاف  یناگدـنز  ك  ر . [ 321 (. ] ناوید ص 9 ج 2 . ) دنتسه یتشز  رکنم  قح و  ياسانـش  نانآ  هتـسویپ  و  دنددع . رایـسب  ناراوگرزب 
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 ص 191. ]322[ الناس عبیـد الـدنیا و الـدین لعق علی ألسـنتهم یحوطونه مادرت به معائشـهم فاذا محصوا بالبالء قل الـدیانون. ]323[
هغالبلاجهن ج 4 ص 104. حرش  [ 325 . ] جاسنلا ج 1 ص 212 مالعا  یناغا ج 8 ص 209 ، [ 324 . ] یبرعلا ج 2 ص 347 بدالا  خیرات 

یلا يدسأ  فورعم  نم  هرـصنأ و  ملف  یترـضحب  ملظ  مولظم  نم  کیلا  رذتعأ  ینا  مهللا  [ 326 . ] تاراغلا ص 573 راحب ج 46 ص 143 .
بیع نم  هرفوا و  ملف  نمؤمل  ینمزل  قح  يذ  قـح  نم  هرثوا و  ملف  ینلأـس  ۀـقاف  يذ  نم  هرذـعأ و  ملف  یلا  رذـتعا  یـسم  نم  و  هرکـشأ . ملف 
یلع هتلـضف  هتلزنأ و  باتک  لک  یلع  انمیهم  هتلعج  ارون و  هتلزنأ  يذـلا  کباتک  [ 327 (. ] متشه یـس و  ياعد  زا   ) هرتسا ملف  یلرهظ . نمؤم 

و الیصفت ... كدابعل  هتلصف  اباتک  کماکحأ و  عئارش  نع  هب  تبرعا  انارق  کمارح و  کلالح و  نیب  هب  تقرف  اناقرف  هتصصق و  ثیدح  لک 
[328 (. ] مود لهچ و  ياعد  زا   ) هعامتـسا یلا  قیدصتلا  مهفب  تصنأ  نمل  ءافـش  هعابتاب و  ۀـلاهجلاو . ۀلالـضلا  ملظ  نم  يدـتهن  ارون  هتلعج 

امک ۀکربلا  حاتفم  ریخلا و  دئاق  ۀمحرلا و  ماما  كدابع . نم  کیفـصو  کقلخ  نم  کبیجن  کیحو و  یلع  کنیمأ  دمحم  یلع  لصف  مهللا 
کنید ءایحا  یف  عطق  هترـسا و  كاضر  یف  براح  هتماخ و  کیلا  ءاعدلا  یف  فشاک  هندب و  هورکملل  کیف  ضرع  هسفن و  كرمال  بصن 

فعض دسحلا و  ۀبلغ  بضغلا و  ةروس  و  صرحلا . ناجیه  نم  کبذوعأ  ینا  مهللا  [ 329 (. ] مود ياعد  زا   ) نیدعبألا کیف  یلاو  و  همحر ...
ۀفلکلا و یطاعث  ۀلفغلا و  ۀنـس  يدهلا و  ۀفلاخم  يوهلا و  ۀعباتم  ۀیمحلا و  ۀـکلم  ةوهـشلا و  حاحلا  قلخلا و  ۀساکـش  ۀـعانقلا و  هلق  و  ربصلا .
رد هک  نامحر  ناگدنب  [ 330 (. ] متشه ياعد  زا   ) ۀعاطلا رابکتـسا  ۀیـصعملا و  راغـصتسا  مثآملا و  یلع  رارـصألا  قحلا و  یلع  لطابلا  راثیا 
رد ياپ و  رب  ار  بش  هکنانآ  و  دـنهد . خـساپ  اهنادـب  یئوکین  هب  دـنیوگ  نخـس  هنادرخبان  نانآ  اب  ناـنادان  نوچ  و  دـنوریم . هار  مارآ  نیمز 

هاگمارآ و دب  و  تسا ، ینتفاین  نایاپ  خزود  باذع  هک  نادرگب ! ام  زا  ار  خزود  باذع  اراگدرورپ  دنیوگیم  هکنانآ  و  دنربیم . رسب  هدجس 
هب هکنانآ  و  دننیزگیم ، ار  هنایم  دنریگیم و  گنت  دوخ  رب  هن  دننکیم و  فارـسا  هن  دننکیم ، قافنا  نوچ  هکنانآ  و  تسا . یتماقا  ياج  دب 

[332 . ] بلاطلا ص 160 ةدع  [ 331 (. ] 63 ناقرفلا 73 -   ) دنرذگیم نآ  زا  هناراوگرزب  دننیبب  يدنـسپان  نوچ  دـنهدیمن و  یهاوگ  غورد 
راحب ج 46 ص [ 334 (. ] 22 رون :  ) دزرمایب ار  امـش  ادخ  هک  دیرادن  تسود  ایآ  دنرذگرد  دنـشخبب و  [ 333 . ] يربط ج 7 ص 432 خیرات 
همغلا ج 2 ص فشک  هب  دینک  هاگن  بقانم ج 4 ص 166 و  ءایلوالا ج 3 ص 138 ، ۀیلح  [ 336 . ] راحب ج 46 ص 92 [ 335 . ] 103  - 105
لاس 94 ه.ق. يافوتم  [ 339 . ] ق لاس 124 ه . هب  یفوتم  يرهز  ملـسم  نب  دمحم  [ 338 . ] 102 همغلا ج 2 ص 103 -  فشک  [ 337 . ] 103

ییحی زا  شیرق ص 58  بسن  فارشالا ج 2 ص 146  باسنا  [ 342 . ] همغلا ج 2 ص 86 فشک  [ 341 . ] تسا نیعبات  زا  مزاـحوبا  [ 340]
دقع [ 345 . ] بقانم ج 4 ص 167 [ 344 . ] ءایلوالا ج 3 ص 141 ۀیلح  داشرا ج 2 ص 142 . [ 343 . ] عیارشلا ج 2 ص 232 للع  دیعس . نب 

داشرا ج 2 ص 147. [ 346 . ] فراعملا ص 215 هب  دینک  هاگن  رابخالا ج 4 ص 8 و  نویع  بقانم ج 4 ص 162 . دیرفلا ج 7 ص 121 - 
یفاک لوصا  [ 348 . ] همغلا ج 2 ص 108 فشک  [ 347 . ] 261 يرونا ص 262 -  مالعا  همغلا ج 2 ص 87  فشک  بقانم ج 4 ص 157 .

ج [ 351 . ] 78 همغلا ج 2 ص 79 -  فشک  [ 350 . ] ءایلوالا ج 3 ص 137 ۀیلح  [ 349 . ] نیـسحلا ص 345 نب  یلع  مامالا  ج 2 ص 123 .
ودـب مرح  نوریب  مرح و  تساسانـش و  ار  شیاـپ  ياـج  ءاـحطب  هک  تـسا  یـسک  نـیا  [ 353 . ] ص 162 بقاـنم ج 4  [ 352 . ] ص 31  46

وا یسانشیمن ! ار  وا  رگا  [ 355 . ] تسامنهار هناشن و  كاپ و  هدیزگ ، راگزیهرپ ، نیا  تسادخ . ناگدنب  نیرتهب  رسپ  نیا  [ 354 . ] تسانشآ
وت هک  ارنآ  دـناسریمن . ینایز  ودـب  تسیک ؟ نیا  یئوگ  هکنیا  [ 356 . ] تسا لوبق  رهم  ناربمیپ  يهفیحـص  رب  وا  دج  هک  تسا  لوتب  دـنزرف 

شـشخب دـنهاوخ و  شـشخب  نآ  زا  تسا  ناگمه  دوس  هب  هک  تسا  نازیر  ناراب  وا  تسد  ود  [ 357 . ] دناد مجع  برع و  یتفرگ  هتخانـشن 
تبیصم مدرم  [ 359 . ] هدیدنسپ يوخ  وکین و  قلخ  تسوا  تنیز  زیچ  ود  هدیـسرتن  وا  زا  یـسک  هک  تسا  ییوخ  مرن  [ 358 . ] تسا نایاپیب 

ماگنه زج  دراین  نابز  رب  ال )  ) ظـفل [ 360 . ] تسا راتفگ  نیرتنیریـش  وا  دزن  نتفگ  يرآ  هک  یتشرـس  وکین  تسا . راوخمغ  راـی و  ار  هدـید 
. دودز نانآ  زا  ار  يرادان  رقف و  یگریت  ات  دومرف  تیانع  لومـشم  ار  ناگدـیرفآ  [ 361 . ] دوب معن )  ) وا ي  ـال )  ) دوبن دهـشت  يارب  رگا  دوعق .

ورف مرـش  زا  هدید  وا  دـباوخ و  ورف  وا  تبیه  زا  اههدـید  [ 363 . ] دـیوپ هار  وا  هاگرد  اـت  يدرمناوج  دـیوگ : دـنیب ، ار  وا  شیرق  نوچ  [ 362]
نامد نآ  شوخ  يوب  هک  تسا  نارزیخ  زا  ییاصع  شتسد  هب  [ 364 . ] درآ بل  هب  دنخبل  هک  یهاگ  رگم  دنیوگن ، نخـس  وا  اب  دراد ،. هتفخ 
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اب دـیآ  دوسـالا ) رجح   ) میطح نکر  ندوس  يارب  نوچ  [ 365 . ] دراد هرهچ  رد  هک  یبساـنت  یئاـبیز و  زا  درآ ، تفگـش  هب  ار  هدـننیب  تسا .
نیا حول ، رد  ملق  هدـیرفآ و  گرزب  فیرـش و  ار  وا  ادـخ  ناـمز  رید  زا  [ 366 . ] دراذـگناو ار  وا  تسد  هک  دـهاوخ  دراد  ودـب  هک  یئاسانش 

ار ادخ  هک  یسک  [ 368 [ .؟ تسین شندرگ  رد  وا  ناردپ  اب  وا  تمعن  قوط  هک  تسا  ياهدـیرفآ  مادـک  [ 367 . ] هتشاگن ار  یگرزب  فرش و 
هک ددنویپیم  نید  زا  دنلب  ياهطقن  هب  [ 369 . ] تسا رارقرب  نادناخ  نیا  زا  نامدرم  نید  هک  تسا ، رازگـساپس  ار  وا  ناردپ  دیوگیم  ساپس 
وا تما  و  دنداهن ، ندرگ  ار  وا  دج  تلیضف  ناربمیپ  هک  تسا  یـسک  [ 370 . ] دییاس دناوتن  ار  نآ  هشیدنا  ياپ  دیـسر و  دناوتن  نادب  اهتسد 

يهدرپ [ 372 . ] تسا تریس  يوخ و  هزیکاپ  تسا و  داژن  كاپ  تسا ، توبن  ناتـسوب  زا  هتـسر  وا  لاهن  [ 371 . ] دـنداتفا شیپ  ناتما  رگید  زا 
تسا و نید  ناـنآ  یتسود  هک  ینادـناخ  زا  [ 373 . ] دربیم ار  اـهیکیرات  دیـشروخ  ندیـشخرد  هکناـنچ  دردیم ، وا  نیبج  رون  زا  تملظ ،

مان زا  سپ  تسا ، ناهد  رد  هک  ینخس  ره  نایاپ  زاغآ و  رد  [ 374 . ] یهابت رد  نداتفا  زا  هاگهانپ  اهنادب  یکیدزن  و  یهارمگ ، ناشیا  ینمشد 
دنیوگ دننایک  ناینیمز  نیرتهب  دنیوگب  رگا  دننارتهم ، ناشیا  رب  نانآ  دنرآ  رامـش  هب  ار  ناراکزیهرپ  رگا  [ 375 . ] تسا نادناخ  نیا  مان  ادخ 

رد [ 377 . ] دـناسر نانآ  هب  یگرزب  رد  ار  دوخ  هک  دوشن  رـسیم  ار  سک  چـیه  و  دـناوتن ، ناـنآ  اـب  يربارب  ياهدنـشخب  چـیه  [ 376 . ] دننانآ
، تسا ناسکی  نانآ  يارب  دنـشخبیم . یتسد  خارف  اب  یتسدگنت  رد  [ 378 . ] هدنرد ناریش  رازراک  نادیم  رد  دناهدنزیر و  ناراب  یلاسکـشخ 
[381 . ] ص 213 [ 380 . ] تمعن ناسحا و  تدایز  بجوم  تسا و  تمقن  رش و  هدنرادزاب  نانآ  یتسود  [ 379 . ] دنمتسم ای  دنشاب  زاینیب  هک 
شیرق ص 164. بـسن  [ 383 . ] ص 284 ج 2  [ 382 . ] تسا یکی  ود  ره  يوار  اـی  تسا . هتفرگ  يریبز  يهتـشون  زا  ار  تراـبع  نیا  اـیوگ 

نوراه مالسلادبع  رتکد  نیبتلا ج 1 ص 370 و  نایبلا و  [ 386 . ] 41 نیبتلا ج 3 ص 42 -  ناـیبلا و  [ 385 . ] ناویحلا ج 3 ص 133 [ 384]
ارعشلا رعشلا و  [ 387 . ] تسا هدروآ  هدش  هدورس  وا  يهرابرد  رعش  هک  یسک  رعاش و  يهرابرد  ار  هچنآ  هحفـص  نیمه  لیذ  باتک  ححـصم 

ق. یسدقلا 1354 ه . ۀبتکم  هرهاق . پاچ  ص 169  [ 390 . ] 376 یناغا ج 21 ص 377 -  [ 389 . ] دیرفلا ج 1 ص 27 دقع  [ 388 . ] ص 9
داشرا ج 2 ص [ 394 . ] 59 بادآلارهز ج 1 ص 62 -  [ 393 . ] يرقنم حیحـص  تسا و  نینچ  [ 392 . ] 88 باتک ص 89 -  ناـمه  [ 391]

هتشون اهتیب  ندورس  تلع  هرابرد  لاتق  نبا  هک  یحرش  [ 397 . ] ج 1  - 67 یلاما ص 9 -  [ 396 . ] ءایلوالا ج 3 ص 139 ۀیلح  [ 395 . ] 150
[400 . ] 169 بقانم ج 4 ص 172 -  [ 399 . ] 200 نیظعاولا ص 201 -  ۀضور  [ 398 . ] تسا هدمآ  بادآلارهز  رد  هک  تسا  نآ  دـننامه 

قدزرف هب  بوسنم  رعـش  رد  میتشون  هکناـنچ  لزنم  نیا  ماـن  [ 402 . ] 92 ص 93 -  همغلا ج 2  فـشک  [ 401 . ] ص 57 ةوفـصلا ج 2  ۀفص 
پاچ  239 نانجلا ج 1 ص 241 -  ةآرم  [ 404 . ] 43 همغلا ج 2 ص 44 -  فشک  [ 403 . ] باتک نیمه  تسا ر ك ص 49  هدـمآ  حافص 

دهاوش حرش  [ 407 . ] 732 ینغم ص 734 -  دهاوش  حرـش  [ 406 . ] 145 ص 146 -  نایعالا ج 5  تاـیفو  [ 405 . ] توریب یملعا  هسـسؤم 
نبزح مکحلاوبا  [ 409 (. ] ءابدالا مجعم   ) يرجه يافوتم 110  بلاغ  نب  مامه  [ 408 . ] تایقفوملا ص 634 رابخالا  . 734 ینغم ص 735 - 
يوما رصع  نارعاش  زا  هرم  نب  میمت  ینب  یلوم  [ 411 . ] رقنم ینب  زا  هعیبر  نب  لزانم  [ 410 . ] يرجه دون  لاس  دودح  يافوتم  یملید  نامیلس 

بوشآ ج 4 ص رهـش  نبا  بقانم  [ 413 . ] 41 نیبتلا ج 3 ص 42 -  ناـیبلا و  [ 412 (. ] ءاـبدالا مجعم   ) ق دودح 120 ه . يافوتم  یـسابع  و 
نم زا  هک  يا  [ 416 . ] 125 ج 46 راحب ص 127 -  بقانم ج 4 ص 127  [ 415 . ] نیدـباعلا نیز  ماما  باتک  فلؤم  [ 414 . ] 169  - 172

پاچ یناتـسبلا  مرک  هتـشون  قدزرف  ناوید  همدـقم  [ 418 . ] و 9 ياهتیب 5  [ 417 . ] تسا هدرک  لزنم  اـجک  تمارک  شـشخب و  یـسرپیم 
ص 158. بقاـنم ج 4  [ 422 . ] 62 ناقرفلا : [ 421 . ] 5 ملقلا : [ 420 . ] ص 190 تیبلا ج 3  لها  ۀـمئا  باـحر  یف  [ 419 . ] توریب داصراد 

تلاسر دنادیم  ادخ  [ 425 . ] عیارشلا ص 230 للع  [ 424 . ] هوفصلا ج 2 ص 56 ۀفص  هب  دینک و  هاگن  همغلا ج 2 ص 81 و  فشک  [ 423]
همغلا ج فشک  بقانم ج 4 ص 163 . تاقبط ج 5 ص 163  یبوقعی ج 3 ص 28 . خیرات  [ 426 . ] 124 ماعنا : دهدیم . رارق  اجک  ار  دوخ 

ورف و  [ 428 . ] هقرحملا 201 قعاوصلا  همغلا ج 2 ص 101  فشک  بقانم ج 4 ص 157 . [ 427 . ] يربط ج 8 ص 1184 خیرات  2 ص 100 
مالعا داشرا ج 2 ص 146 . [ 429 (. ] 134 ناورمع : لآ  . ) درادیم تسود  ار  ناراکوکین  ادـخ  و  مدرم . ناگدنـشخب  مشخ و  ناگدـنروخ 

، یسوط خیش  یلاما  زا  راحب ص 74 ج 46  [ 430 . ] ةوفصلا ج 2 ص 54 ۀفـص  بقانم ج 4 ص 157 و  هب  دـینک  هاگن  ص 261 و  يرولا 
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ورگ هارز و  نب  بجاـح  ناـمک  ناتـساد  [ 432 . ] قودـص یلاـما  زا  راـحب ص 68  [ 431 . ] تساـهبنارگ رایـسب  برع  دزن  وم  خرـس  نارتـش 
قارع ياـههاگارچ  هب  ندـمآرد  زا  ار  متمیت  ینب  ناوریـشونا  هک  تسا  ناـنچ  نآ  و  تـسا . هدـش  لـثم  برع  رد  يرـسک  دزن  نآ  ندراذـگ 

ناگورگ هب  يرسک  دزن  ار  شدوخ  نامک  دش و  دوخ  موق  نماض  بجاح  درک ، دنهاوخ  داسف  نیمزرس  نیا  رد  نانآ  تفگ  درک و  تعنامم 
بقانم ج 4 ص [ 433 . ] دوش همان  تغل  هب  عوجر  هلمج  زا  هرکذـت و  ياهباتک  رد  بجاح  لاح  حرـش  هب  عوجر  رتشیب  لیـصفت  يارب  داـهن .

لیللا نـم  و  [ 435 (. ] 64 ناقرفلا :  ) دـنربیم نایاپ  هب  ندرک  هدجـس  اـی  نداتـسیا و  هب  ار  بش  ادـخ  يدونـشخ  يارب  هک  ناـنآ  [ 434 . ] 131
شتآ هب  ارم  ایآ  نم  يوزرآ  تیاـهن  يا  [ 437 . ] 2 هط : [ 436 (. ] 17 ءارـسالا :  ) ادومحم اماقم  کبر  کثعبی  نأ  یـسع  کل  ۀلفان  هب  دجهتف 

نم نوچ  یتیانج  ناگدیرفآ  زا  سکچیه  مدرک . يدنـسپان  تشز و  ياهراک  هچ  تساجک ؟ نم  تبحم  و  هچ ؟ نم  دیما  سپ  ینازوسیم ؟
بقانم ج 4 [ 439 (. ] 101 نونمؤم :  ) دنـسرپن ار  رگیدکی  دشابن و  يدنویپ  نانآ  نایم  دوش ، هدیمد  روص  رد  هک  یهاگ  [ 438 . ] تسا هدرکن 

ۀیلح هوفصلا ج 2 ص 52 و  ۀفص  دیرفلادقع ج 3 ص 103 و  هب  دینک  هاگن  داشرا ج 2 ص 143 و  [ 440 . ] 81 راحب ص 82 -  ص 151 ،
هقرحلا ص 200 و قعاوصلا  عیارشلا ص 232 و  للع  لاصخ ص 616 و  هب  دـینک  هاگن  بقانم ج 4 ص 150 و  ءایلوالا ج 3 ص 133 و 
همغلا ج فشک  [ 443 . ] همغلا ج 2 ص 106 فشک  [ 442 . ] هوفصلا ج 2 ص 53 ۀفص  همغلا ج 2 ص 75 و  فشک  [ 441 . ] راحب ص 79
داشرا ج 2 ص 145. [ 445 . ] ص 76 همغلا ج 2  فـشک  [ 444 . ] ص 141 ءایلوالا ج 3  ۀـیلح  ص 56 . ةوفصلا ج 2  ۀفـص  ص 80 و   2
خیرات ج [ 448 . ] همغلا ج 2 ص 107 فشک  [ 447 . ] بقانم ج 4 ص 150 ةوفصلا ج 2 ص 52 . ۀفص  همغلا ج 2 ص 74 . فشک  [ 446]
. کئانفب كدیبع  [ 450 . ] راحب ص 67 عیارشلا ص 232 . للع  [ 449 . ] دیرفلا ج 3 ص 103 و ج 5 ص 125 دقع  . 219 2 ص 220 - 
ةوفصلا ج 2 ص ۀفص  همغلا ج 2 ص 80 ، فشک  داشرا ج 2 ص 144 ، [ 451 . ] کئانفب کلئاس  کئانفب . كریقف . کئانفب . کنیکـسم 

يهدنیادز يا  دـننکیم  اعد  یکیرات  رد  هک  ار  ناگدـنامرد  يریذـپیم  هک  يا  [ 452 . ] يرولا ص 261 مـالعا  ص 148 . بقاـنم ج 4   56
ارت [ 454 . ] دـننامیب ياـتکی  يا  یباوخیمن  وـت  دـناهدیباوخ و  وـت  يهناـخ  درگ  یگمه  وـت  ناـنامهم  [ 453 . ] دـنزگ يراـمیب و  یتـخس و 
وت شـشخب  زا  هانگ ، رد  هقرغ  دیما  رگا  [ 455 . ] رآ تمحر  نم  يهیرگ  رب  مرح  هناـخ و  قحب  راـگدرورپ  يا  ياهدومرف  هکناـنچ  مناوخیم 

یسوط ج خیش  یلاما  [ 457 . ] داشرا ج 2 ص 143 [ 456 (. ] بقانم ج 4 ص 150 ( ؟ دزیر تمحر  ناراب  ناراـکهانگ  رب  سک  هچ  دزیخرب 
ص 255 یفاـک . يهضور  [ 460 . ] ص 100 ج 2  [ 459 . ] ص 100 راحب ج 46  ، 99 ص 100 -  همغلا ج 2  فـشک  [ 458 . ] ص 250  2

هاگن [ 462 . ] يرتشوش ياقآ  ترضح  يهمان  زا  [ 461 . ] هتاکرب تماد  يرتشوش  یقت  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  بانج  مظعم  دنمـشناد  رکذت 
هب دـیراد و  شناهنپ  رگا  تسا و  کـین  تخـس  دـیهد  اراکـشآ  ار  اههقدـص  رگا  [ 463 . ] دـعب هب  مالـسا ص 182  یلیلحت  خیرات  هب  دـینک 

بقانم ج 4 ص ص 78 و ص 101 . همغلا ج 2  فـشک  [ 465 . ] 264 هرقب : [ 464 (. ] 271 هرقب :  ) تسا رتهب  امـش  يارب  دیهد  نادنمتـسم 
بقانم ج 4 ص 153 همغلا ج 2 ص 77 و ص 92 . فشک  هب  دینک  هاگن  داشرا ج 2 ص 148 و  [ 466 . ] ةوفصلا ج 2 ص 54 ۀفص  . 153
بقانم ج 4 همغلا ج 2 ص 77 . فشک  ءایلوالا ج 3 ص 136 . ۀیلح  [ 467 . ] يرولا ص 262 مـالعا  لاصخ ص 616 و  هب  دـینک  هاگن  و 
[469 . ] ص 160 تاـقبط ج 5  [ 468 . ] راـحب ص 90 عیارـشلا ص 231 . للع  لاـصخ ص 616  ص 154 . ةوفصلا ج 2  ۀفـص  ص 154 .

نامه [ 471 . ] ءایلوالا ج 3 ص 140 ۀـیلح  همغلا ج 2 ص 107 . فـشک  [ 470 . ] ص 54 ةوفصلا ج 2  ۀفـص  ص 78 . همغلا ج 2  فـشک 
تاقبط ءایلوالا ج 3 ص 136 . ۀیلح  ةوفصلا ج 2 ص 54  ۀفص  [ 472 . ] تاقبط ج 5 ص 162 شخب 3 ص 2482 . يربط  باتک ص 136 

داشرا ج 2 [ 474 . ] راحب ص 137 ءایلوالا ج 3 ص 136 . ۀیلح  بقانم ج 4 ص 154 . همغلا ج 2 ص 77 . فشک  [ 473 . ] ج 5 ص 164
راحب ص 137. ةوفصلا ج 2 ص 56 . ۀفص  ءایلوالا ج 3 ص 141 . ۀیلح  بقانم ج 4 ص 163  همغلا ج 2 ص 81 و 87 . فشک  ص 149 .

ادخ و  مدرم ، رب  ناگدنیاشخب  مشخ و  ناگدنروخورف  و  [ 477 . ] بقانم ج 4 ص 153 عیارشلا ص 231 . للع  [ 476 . ] راحب ص 72 [ 475]
ص 87. همغلا ج 2  فـشک  . 146 ص 147 -  داـشرا ج 2  [ 479 . ] 4 ملقلا : [ 478 (. ] 134 نارمع : لآ  . ) درادیم تـسود  ار  ناراـکوکین 
بقانم ج 4 ص 158. [ 481 . ] همغلا ج 2 ص 81 فشک  ةوفصلا ج 2 ص 56 . ۀفص  [ 480 . ] يرولا ص 262 مالعا  بقانم ج 4 ص 157 
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 ]482[ بحـار ص 92. ]483[ حلیـۀ االولیاء ج 3 ص 133. طبقات ج 5 ص 160. ]484[ اصول کـافی ج 1 ص 467. مناقب ج 4 ص
ص 141. داـشرا ج 2  [ 487 (. ] 3 نونمؤم : . ) دـننادرگور هدوهیب  زا  هکناـنآ  و  [ 486 . ] ص 155 بقاـنم ج 4  راـحب ص 46 . [ 485 . ] 155

ناشیا دزن  دـننک و  ترجه  هک  ار  یناسک  دـندروآ ، نامیا  دـنتفرگ و  ياج  ناـشیا  زا  شیپ  هک  ناـنآ  و  [ 488 . ] ص 84 همغلا ج 2  فـشک 
: دنرادیم مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  دنـشاب  تسدگنت  هچ  ره  دننیبیمن و  دنمزاین  هدش  هداد  نانآ  هب  هچنادب  ار  دوخ  دـنراد ، تسود  دـنورب 

دنتفرگ یـشیپ  ام  رب  نامیا  رد  هک  ار  ام  ناردارب  ار و  ام  اراگدرورپ . دنیوگیم  دـندمآ ، ناشیا  زا  سپ  هکنانآ  و  [ 489 (. ] 9 رشح : يهروس  )
ۀیلح ةوفصلا ج 2 ص 55 . ۀفص  همغلا ج 2 ص 78  فشک  [ 490 (. ] 10 رـشحلا : ! ) هدـم رارق  ار  نانمؤم  يهنیک  ام  ياهلد  رد  و  شخبب !

. دـنراد رتالاب  ياههیاپ  دـناهدش  هداد  شناد  هکنانآ  دربیم و  الاب  دـندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  امـش  زا  ادـخ  [ 491 . ] ص 137 ج 3  ءایلوالا 
ةوفصلا ج 2 ۀفص  ءایلوالا ج 3 ص 138 . ۀیلح  تاقبط ج 5 ص 160 . هب  دینک  هاگن  و  همغلا ج 2 ص 79 . فشک  [ 492 (. ] 11 هلداجملا : )

 - دیرفلا ج 5 ص 128 دقع  [ 495 . ] دناهدوب دوخ  رصع  رد  هنیدم  ناهیقف  نانیا  [ 494 . ] هغالبلاجهن ج 15 ص 274 حرش  [ 493 . ] ص 57
لها ۀمئا  باجر  یف  [ 498 . ] تاقبط ج 5 ص 160 [ 497 . ] بقانم ج 4 ص 159 هب  دـینک  عوجر  ص 158 و  تاقبط ج 5  [ 496 . ] 127

ناک ول  [ 500 (. ] 24 میهاربا -   ) هزیکاپ یتخرد  نوچمه  هزیکاپ  ياهملک  دز ! لثم  هنوگچ  ادـخ  ینیبیمن  اـیآ  [ 499 . ] تیبلا ج 3 ص 213
نم اودجول  و  مهرودص . یف  جلخت  ام  لک  نع  اوبرعأل  نییبتلا ، باوص  یف  لاحلا  ۀلمج  ۀنابتـسالا و  لضف  یف  لاحلا  ۀـلمج  نوفرعی  سانلا .

ةرکفلا و  ةدـعلا . ۀـلیلقلا  مایالا  یف  مهمدـعیال  ناک  کلذ  كرد  نأ  یلع  مهلاح و  يوس  لاح  لک  یلا  ۀـعزانملا  نع  مهینغی  اـم  نیقیلا  درب 
لـضف نع  ةداعلا  ءوسب  فورـصم  تبثتلا و  باب  نع  يوهلاب  لودعم  بجعلاب و  نوتفم  لهجلاب و  رومغم  نیب  نم  مهنکل  و  ةدـملا . ةریـصقلا 

هللا یلا  مـکبحأ  نا  [ 502 (. ] ص 318 فـحت -   ) ایندـلا هیلع  تناـه  هسفن  هیلع  تمرک  نم  [ 501 (. ] ص 84 نییبـتلا ج 1  ناـیبلا و  . ) ملعتلا
هللا نم  مکبرقأ  نا  و  ۀیشخ . مکدشأ  هللا  باذع  نم  مکاجنأ  نا  و  ۀبغر . هللادنع  امیف  مکمظعأ  المع  هللادنع  مکمظعأ  نا  و  المع . مکنـسحأ 

عرجتب کیلع  ینب  ای  [ 503 (. ] فحت ص 319  ) مکاقتأ هللا  یلع  مکمرکأ  نا  و  هلایع . یلع  مکغبسأ  هللادنع  مکاضرأ  نا  و  اقلخ . مکعـسوأ 
هغالبلاجهن حرش  . ) اددع رثکأ  ارـصان و  زعأ  ملحلا  معنلا و  رمح  لاجرلا  نم  ظیغلا  عرجت  نم  هبیـصنب  هرـسی  كابأ ال  ناف  لاجرلا  نم  ظیغلا 

هتعفنم نم  رثکأ  کیلع  هترـضم  يذلا  رمألا  یلا  كاخأ  بجت  و ال  قوقحلا . ضرعتت  ۀبئانلا و ال  یلع  ربصا  ینب  ای  [ 504 (. ] ج 16 ص 108
نب دمحم  رفعجیبأ  نع  [ 505 (. ] ءایلوالا ج 3 ص 138 ۀیلح  دیرفلادقع ج 3 ص 88 و  هب  دینک  هاگن  و  نییبتلا ج 2 ص 76 . نایبلا و  . ) هل

ءالؤه نم  تبأ  اـی  كادـف  تلعج  تلقف  قیرط . یف  مهقفارت  ـال  مهثداـحت و  ـال  ۀـسمخ و  نیحـصتال  ینب  اـی  لاـقف  یبأ  یناـصوأ  لاـق  یلع 
نم تبأ و  ای  تلق  لاق  اهلانیال  مثا  اهیف  عمطی  لاق  اهنودام ؟ تبأ و  ای  تلقف  اهنود  امف  ۀـلکأب  کعیبی  هناف  اقـساف  نیحـصتال  لاـق  ۀـسمخلا ؟

قمحأ نبحصت  لاق ال  عبارلا ؟ نم  تلقف و  لاق  دیعبلا . کنم  برقی  بیرقلا و  کنم  دعبی  بارسلا  ۀلزنمب  هناف  اباذک  نیحـصت  لاق ال  یناثلا ؟
ۀثالث یف  هللا  باتک  یف  انوعلم  هتدـجو  یناف  محرلا  عطاق  نبحـصتال  لاق  سماخلا ؟ نم  تبأ  ای  تلف  لاق  كرـضیف . کـعفنی  نأ  دـیری  هناـف 

هب دینک  هاگن  یسوط ج 2 ص 226 و  خیـش  یلاما  هب  دینک  هاگن  81 و  همغلا ج 2 ص 82 -  فشک  ةوفصلا ج 2 ص 57 . ۀفص   ) عضاوم
دجـس اذا  ضبر و  عکر  اذا  و  ضرتعا . ةالـصلا  یلا  ماق  اذا  یتأی . رمأی و ال  و  یهتنیال . یهنی و  قفاـنملا  نا  [ 506 (. ] لوقعلا ص 319 فحت 
ملـسیل تصنی  و  ملعیل . سلجی  هملحب . هلمع  طـلخ  نمؤـملا  و  رهـسی . مل  موـنلا و  همه  حبـصی و  و  مصی . مـل  ءاـشعلا و  هـمه . یـسمی و  رقن 

و نولوقی . امم  فاخ  یکز  نا  ءایح . هکرتی  ءائر و ال  قحلا  نم  ائیـش  لمعی  و ال  ءادعبلل ، ةداهـشلا  متکی  و ال  ءاقدـصالا . ۀـنامألاب  ثدـحیال 
ساـنلا ینغأ  نم  وهف  هل  هللا  مسق  اـمب  عـنق  نم  [ 507 (. ] 320 فحت ص 321 -  . ) هلهج نم  لهج  هرـضی  ـال  و  نوملعی . ـال  اـمل  هللا  رفغتـسی 
تطقـس مث  اذه  فک  یف  تناک  ایندلا  نأ  ول  [ 508 (. ] لوقعلا ص 318 فحت  ءایلوالا ج 3 ص 135 . ۀیلح  ۀمغلا ج 2 ص 102 . فشک 

ایندـلا ری  مل  نم  لاقف  ارطخ ؟ سانلا  مظعأ  نم  نیـسحلا : نب  یلعل  لیق  [ 509 (. ] همغلا ج 2 ص 106 فشک   ) یکبی نأ  یغبنی  ناـک  اـم  هنم 
يدان ۀـمایقلا  موی  ناک  اذا  [ 510 (. ] هغالبلاجهن ج 6 ص 233 حرـش  لوقعلا ص 318 . فـحت  راـبخالا ج 2 ص 33 . نویع  . ) هسفنل ارطخ 

لبق ۀـنجلا ؟ یلا  نولوقیف  نیأ ؟ یلا  نولوقیف  ۀـکئالملا  مهاقلتف  ۀـنجلا . یلا  اوقلطنا  لاـقیف  ساـنلا  نم  ساـن  موقیف  لـضفلا . لـهأ  مقیل  داـنم 
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اولاق انرفغ . انیلع  ییـسا  اذا  انربص و  انملظ  اذا  و  انملح . انیلع  لـهج  اذا  اـنک  مکلـضف ؟ ناـک  اـم  و  لـضفلا . لـهأ  متنأ ؟ نم  معن . باـسحلا ؟
مهاقلتف ۀـنجلا  یلا  اوقلطنا  مهل  لاقیف  سانلا  نم  سان  موقیف  ربصلا . لهأ  مقیل  يدانی  دانم  لوقی  مث  [ 511 . ] نیلماعلا رجأ  معنف  ۀنجلا  اولخدا 

ۀیصعم نع  اهانربص  هللا و  ۀعاط  یلع  انـسفنأ  انربص  اولاق  مکربص  ناک  ام  اولاق و  ربصلا . لهأ  نحن  نولوقیف  کلذ  لثم  مهل  لاقیف  ۀکئالملا 
وأ املع  متک  نم  [ 512 (. ] همغلا ج 2 ص 103 فشک   139 ءایلوالا ج 3 ص 140 -  ۀـیلح  . ) نیلماعلا رجأ  معنف  اولخدا  اولاق  لـجوزع  هللا 
ریخ رـشأ و ال  ضرمی  مل  اذا  دسجلا  نا  [ 513 (. ] ءایلوالا ج 3 ص 140 ۀیلح  همغلا ج 2 ص 103 . فشک   ) ادبأ هعفن  الف  ادفـص  هیلع  ذخأ 
لک یلا  ریخلا  لعفا  مالسلا : امهیلع  دمحم  هنبأل  لاق  و  [ 514 (. ] ءایلوالا ج 3 ص 134 ۀلیلح  همغلا ج 2 ص 102 و  فشک   ) رشأی دسج  یف 
یلا لوحت  مث  کنیمی  نع  لـجر  کمتـش  نا  هلهأ و  تنأ  تنک  لـهأب  نکی  مل  نا  هنـضوم و  تبـصأ  دـقف  هلهأ  ناـک  نأـف  کـنم  هبلط  نم 
یف ةدایز  ءاملعلا  بادآ  حالـصلا و  یلا  ۀـیعاد  نیحلاصلا  سلاجم  [ 515 (. ] لوقعلا ص 324 فحت   ) هرذـع لبقأف  کیلا  رذـتعا  كراسی و 

ۀحار هیف  لقعلا و  لامک  نم  يذألا  فک  ۀمعنلا و  قحل  ءاضق  ریشتسملا  داشرا  ةورعلا و  مامت  لاملا  ءامنتسا  مامت و  رمألا  ةالو  ۀعاط  لقعلا و 
ۀفص ءایلوالا ج 3 ص 134  ۀیلح  همغلا ح 2 ص 102  فشک   ) ۀبرغ ۀبحألا  دـقف  [ 516 (. ] لوقعلا ص 324 فحت   ) الجآ الجاع و  ندـبلل 

هغالبلاجهن ج 9 ص حرـش  كر  همغلا ج 2 ص 108 و  فشک  سانلا . بالک  مادا  اـهناف  ۀـبیغلاب  كاـیا و  [ 517 (. ] ص 53 ج 2  ةوفصلا 
یف  » لقنب همهملا  لوصف  رد  همغلا ج 2 ص 113 .) فشک   ) هدضعی دیفـس  هل  سیل  نم  لذ  هدشری و  میکح  هل  سیل  نم  کله  [ 518 (. ] 62

نویع . ) نیقیلا تاـجرد  عفرا  ءاـضقلا  هورکمب  اـضرلأ  [ 519 . ] تسا هدـمآ  ( لض ( ) کله  ) ياـجب ص 230 : تیبلا ج 2  لها  ۀـمئا  باـحر 
ام لیق و  ةاقت . یقتی  نأ  ـالا  هرهظ  ءارو  هللا  باـتک  ذـبانک  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـألا  كراـتلأ  [ 520 (. ] ص 374 ج 2  رابخالا 

نمل تیجع  [ 521 (. ] ص 140 ءایلوالا ج 3  ۀـیلح  ص 158 . تاقبط ج 5   ) یغطب نأ  وأ  هیلع  طرفی  نأ  ادـینع  ارابج  فاـخی  لاـق  هتاـقت ؟
رمألا و نع  عوجرلا  لمعلا و  ۀبوتلا  امنا  [ 522 (. ] رارسالا ج 2 ص 107 فشک   ) هترعمل بنذلا  نم  یمتحی  هترضمل و ال  ماعطلا  نم  یمتحی 
همغلا ج فشک   ) هبوکر نم  مظعأ  هب  جاهتبألا  نأف  بنذـلاب  جاهتبألا  كایا و  [ 523 (. ] همغلا ج 2 ص 101 فشک  . ) مالکلاب ۀـبوتلا  تسیل 

ارکـش اودـبع هللا  اموق  نا  راجتلا و  ةدابع  کلتف  ۀـبغر  هودـبع  نیرخآ  و  دـیبعلا . ةدابع  کلتف  ۀـبهر  اودـبع هللا  اموق  نا  [ 524 (. ] ص 108  2
مل هللا  نا  ینب  اـی  [ 525 (. ] ص 53 ةوفصلا ج 2  ۀفـص  ص 134 ، ءایلوالا ج 3  ۀـیلح  ص 75 . همغلا ج 2  فشک   ) رارحألا ةداـبع  کـلتف 

ءابالا ریخلا  نا  [ 526 (. ] لوقعلا ص 218 فـحت  ص 89 ، دـیرفلا ج 3  دـقع   ) کنم ینرذـحف  کل  یتیـضر  و  یب . كاصواف  یل  کضری 
[527 (. ] دیرفلا ج 3 ص 89 دقع  . ) هل قوقعلا  یلا  ریـصقتلا  هعدـی  مل  نم  ءابآلل  ءانبألا  ریخ  هیف و  طیرفتلا  یلا  ةدوملا  هعدـت  مل  نم  ءانبألل 

اذاف یلا  تنـسحأ  تأسأ و  امک  مهللأ  یتریرـس . بولقلا  تاـیفخ  یف  حـبقت  و  یتینـالع . نویعلا ، يأرم  یف  نسحت  نأ  کـبذوعأ  ینا  مهللا 
ءایلوالا ۀیلح  دیرفلا ج 3 ص 155 . دقع  همغلا ج 2 ص 75 ، فشک   ) یلع تعـسو  امب  هیلع  ترتق  نم  ةاساوم  ینقزرا  و  یلع ، دعف  تدـع 

هحبقی یناسحا و ال  ککلم . نیزی  اـم  کـتزع  وف  یلع ؟ بضغت  یتح  اـنأ  نم  مهللأ  [ 528 (. ] ةوفصلا ج 2 ص 153 ۀفـص  ج 3 ص 134 .
نمؤملا هیخأ  هجو  یف  نمؤـملا  رظن  [ 529 (. ] همغلا ج 2 ص 102 فشک   ) يرقف اهیف  دـیزی  یئانغ و ال  کـنئازخ  نم  صقنی  ـال  یتئاـسا و 

عزف نم  هنمآ  هشرع و  لظ  یف  ۀـمایقلا  موی  هللا  هلظأ  هللا و  فنک  یف  ناک  نینمؤملا  نم  هیف  نک  نم  ثالث  [ 530 . ] ةدابع هل  ۀبحملا  ةدوملل و 
اهمدق هللا  ۀعاط  یف  هنأ  ملعی  یتح  الجر  و ال  هتیـصعم . ادی  مدـقی  مل  لجر  و  هسفنل . مهلئاس  وه  ام  هسفن  نم  سانلا  یطعأ  نم  ربکألا : مویلا 
فحت  ) سانلا بویع  نع  هسفنل  هبیعب  الغـش  رملاب  یفک  هسفن و  نم  بیغلا  کلذ  كرتی  یتح  بیعب  هاـخأ  بعی  مل  لـجر  هتیـصعم و  یفوأ 

هللا و یف  ۀفیج . کش  نمل  بجعلا  لک  تبجع  و  ادـغ . وه  ۀـفطن و  سمألاب  ناک  يذـلا  روخفلا  ربکتملل  تبجع  [ 531 (. ] لوقعلا ص 323
ءانفلا و رادـل  لمع  نمل  بجعلا  لک  تبجع  یلوـالا و  ةأـشنلا  يری  وه  يرخـالا و  ةأـشنلا  رکنأ  نمل  بجعلا  لـک  تبجع  و  هقلخ . يری  وه 

هللا یف  کبحال  ینا  لجر  لاق  و  [ 532 . ] ةوفصلا ج 2 ص 53 ۀفـص  هب  دینک  هاگن  و  همغلا ج 2 ص 76 ) فشک   ) ءاقبلا رادـل  لمعلا  كرت 
. هیف ینبحت  يذـلل  کبحا  لاق  مث  ضغبم . یل  تنأ  کیف و  بحا  نأ  کبذوعأ  ینا  مهللا  لاـق . مث  هسأر  مالـسلا  هیلع  سکنف  ادـیدش . اـبح 
و هایند . هترخآل و  هسعفنی  امب  هسفن  هلاغـشا  و  مهبایتغا . سانلا و  نع  هناسل  فک  نمؤملل . تایجنم  ثالث  [ 533 (. ] لوقعلا ص 322 فحت  )
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کله و فیک  کله  نمم  بجعلا  سیل  لاق : يرـصبلا  نسحلا  نا  اموی  هل  لیق  [ 534 (. ] لوقعلا ص 323 فحت   ) هتئیطخ یلع  ءاـکبلا  لوط 
يرولا ص مالعا   ) هللا ۀـمحر  ۀعـس  عم  کله  نمم  بجعلا  امنا  اجن و  نمم  بجعلا  سیل  لوقا  انأ  لاقف  اـجن . فیک  اـجن  نمم  بجعلا  اـمنا 

نویع  ) ملعی ام ال  رـشلا  نم  هیف  لوقی  نأ  کشوا  الا  ملعیال  ام  ریخلا  نم  لـجرلا  لوقیـال  [ 535 (. ] یضترم ص 162 ج 1 دیـس  یلاما  . 261
[537 (. ] ءایلوالا ج 3 ص 134 ۀیلح  همغلا ج 2 ص 102 . فشک   ) ۀجم هلقع  نم  جم  ۀکحض  کحض  نم  [ 536 (. ] رابخالا ج 1 ص 275
، يرکش هتمعن  دنع  لق  نمایف  يربص . اهدنع  کل  لق  اهب  ینتیلتبا  ۀیلب  نم  مک  و  يرکش . اهدنع  کل  لق  یلع  اهب  تمعنأ  ۀمعن  نم  مک  بر 

یلـص اددع . یـصحت  یتلا ال  ءامعنلا  اذ  ای  ادبأ و  عطقنیال  يذـلا  فورعملا  اذ  ای  ینلذـخی ! ملف  يربص  هئالب  دـنع  لق  نم  ای  و  ینمرحی ! ملف 
لجر لاق  [ 538 (. ] همغلا ج 2 ص 89 فشک  . ) هرش نم  کب  ذیعتسا  هرحن و  یف  کب  أردأ  یناف  هرش  ینع  عفدا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع 
لاصخ [ 539 (. ] همغلا ج 2 ص 107 فشک   ) راعلا مهرخآ  مزلأ  رانلا و  مهل  ادروأ و  هنأل  لاق  کیبأل  شیرق  ضغب  دشأم  نیسحلا  نب  یلعل 

لک یف  کب  ۀـطیحم  اقوقح  کیلع  لـجوزع  هللل  نأ  ملعا  [ 541 . ] توریب بعص . راد  پاچ  هخـسن  ج 2 ص 376  [ 540 . ] ص 674 ج 2 
كرابت و هللا -  قوقح  ربکأف  اهیف . تفرـصت  ۀلآ  وأ  اهتبلق . ۀـحراج  وأ  اهتلزن . ۀـلزنم  وأ  اهتلح . لاجوأ  اهتنکـس . ۀنکـس  وأ  اهتکرحت . ۀـکرح 

یلا کنرق  نم  کسفنل  کیلع  لجوزع  هللا  بجوأ  ام  مث  قوقحلا . لـصأ  وه  يذـلا  هقح  نم  هسفنل ، کـیلع  بجوأ  اـم  کـیلع ، یلاـعت - 
كدـیلو اقح ، کیلع  كرـصبل  و  اقح ، کیلع  کعمـسل  و  اقح ، کیلع  کناسلل  لجوزع -  لعجف -  کحراوج . فـالتخا  یلع  کمدـق 

[542 . ] لاعفالا نوکت  اهب  یتلا  عبـسلا  حراوجلا  هذـهف  اقح ، کیلع  کجرفل  و  اقح ، کیلع  کنطبل  و  اقح ، کیلع  کلجرل  و  اقح ، کیلع 
کیدهل اقح . کیلع  کتقدـصل  و  اقح . کیلع  کموصل  و  اقح . کیلع  کتالـصل  لعجف  اقوقح . کیلع  کلاعفأل  لجوزع -  لعج -  مث 

قوقح کیلع  اهبجوأف  کیلع . هبجاولا  قوقحلا  يوذ  نم  كریغ ، یلا  کنم  قوقحلا  جرخی  مث  اقوقح . کـیلع  کـلاعفأل  و  اـقح . کـیلع 
کـسئاس قح  کیلع  اهبجوأ  ۀـثالث  کتمئأ  قوقحف  قوقح . اهنم  بعـشتت  قوقح  هذـهف  کمحر  قوقح  مث  کتیعر . قوقح  مث  کـتمئأ .

کتیعر قح  کیلع  اهبجوأ  ۀـثالث . کتیعر  قوقح  و  ماما . سئاس  لک  و  کلملاب . کـسئاس  قح  مث  ملعلاـب . کـسئاس  قح  مث  ناطلـسلاب .
قوقح و  [ 543 . ] نامیألا تکلم  ام  جاوزألا و  نم  کلملاب  کتیعر  قح  مث  ملاعلا . ۀـیعر  لهاجلا  نأف  ملعلأـب . کـتیعر  قح  مث  ناطلـسلاب .

مث كدلو . مث  کیبأ . قح  مث  کما . قح  کیلع  اهبجوأ  و  ۀـبارقلا . یف  محرلا  لاصتا  ردـقب  ۀلـصتم  ةریثک  کتیعر ) لصالا : یف   ) کمحر
ۀیراجلا ظ :  ) کیلع هتمعن  ۀـبراجلا  كالوم  قح  مث  کیلع . معنملا  كالوم  قح  مث  یلوالاف . یلوالا  برقـألاف و  برقـألا  مث  کـیخأ . قح 

قح مث  کتالص . یف  کماما  قح  مث  کتالصل . کنذؤم  قح  مث  کیدل . فورعملا  يوذ  قح  مث  لیـصفتلا .) یف  یتأی  امک  هیلع . کتمعن 
يذـلا کمیرغ  قح  مث  هبلاطت  يذـلا  کمیرغ  قح  مث  کلام . قح  مث  ککیرـش . قح  مث  کـبحاص . قح  مث  كراـج . قح  مث  کـسیلج .

قح مث  كریثتـسم . قح  مث  هیلع . یعدـت  يذـلا  کمـصخ  قح  مث  کیلع . یعدـملا  کمـصخ  قح  مث  کطیلخ . قح  مث  [ 544 . ] کبلاطی
مث کلئاس . قح  مث  کنم . رغـصأ  وه  نم  قح  مث  کنم . ربک  وه  نم  قح  مث  کل . حـصانلا  قح  مث  کحـصنتسم . قح  مث  کیلع . ریـشملا 

لهأ قح  مث  ۀماع . کتلم  لهأ  قح  مث  دمعت . ریغ  وأ  هنم  دـمعت  نع  لعف ، وأ  لوقب  ةءاسم  هیدـی  یلع  کل  يرج  نم  قح  مث  هتلأس . نم  قح 
هقفو و هقوقح و  نم  هیلع  بجوأ  ام  ءاضق  یلع  هللا  هناعأ  نمل  یبوطف  بابسألا . فرـصن  لاوحألا و  للع  ردقب  ۀیراجلا  قوقحلا  مث  کتمذ .

رمأ کیفکی  نأ  هسفن  یلع  کل  لعج  صالخألاب  تلعف  اذاف  ائیـش . هب  كرـشت  هدـبعت و ال  نأف  کیلع ، ربکـألا  هللا  قح  اـمأف  [ 545 . ] هددس
ریخلا و هدـیوعت  و  ینخلا . نع  همارکا  ناسللا  قح  و  [ 547 . ] لجوزع هللا  ۀعاطب  اهلمعـست  نأ  کیلع  کسفن  قح  و  [ 546 . ] ةرخآلا ایندلا و 

لحی ام ال  عامـس  ۀـبیغلا و  عامـس  نع  ههیزنت  عمـسلا  قح  و  [ 548 . ] مهیف لوقلا  نسح  و  ساـنلاب . ربلا  اـهل و  ةدـئاف  ـال  یتـلا  لوضفلا  كرت 
و [ 551 . ] کل لحی  ام ال  یلا  اهطسبت  نأ ال  كدی  قح  و  [ 550 . ] هیرظنلاب ربتعت  کل و  لحی  امع ال  هضغت  نأ  رصبلا  قح  و  [ 549 . ] هعامس

کنطب قح  و  [ 552 . ] رانلا یف  يدرتف  کب  لزت  نأ ال  رظنأف  طارصلا  یلع  فقت  امهبف  کل . لحت  ام ال  یلا  امهب  یـشمت  نا ال  کیلجر  قح 
قح و  [ 554 . ] هیلا رظنی  نأ  نم  هظفحت  و  اـنزلا . نع  هنـصخت  نأ  کـجرف  قـح  و  [ 553 . ] عبـشلا یلع  دـیزت  مارحلل و ال  ءاعو  هلعجت  ـال  نأ 

، لیلذـلا دـیعلا  ماقم  تمق  کلاذ  تملع  اذاف  لجوزع -  هللا -  يدـی  نیب  مئاق  اهیف  تنأ  و  لجوزع -  هللا -  یلا  ةدافو  اـهنأ  ملعت  نأ  ةالـصلا 
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اهمیقت کـبلقب و  اـهیلع  لـبقت  و  راـقولا -  نوکـسلاب و  هیدـی  نیب  ناـک  نمل  مظعملا  نیکتـسملا ، فئاـخلا  یجارلا  بهارلا  بغارلا ، ریقحلا 
هب کبونذ و  نم  هیلا  رارف  و  کبر . یلا  ةدافو  هنأ  ملعت  نأ  جـحلا  قح  و  [ 555 . ] دوشیمن هدید  فحت  رد  قح  نیا  اهقوقح - . اهدودـحب و 

کعمـس و کـناسل و  یلع  هللا  هبرـض  باـجح  هنأ  ملعت  نأ  موصلا  قـح  و  [ 556 . ] کیلع هللا  هبجوأ  يذـلا  ضرفلا  ءاـضق  کـتبوت و  لوبق 
داهـشالا یلا  جاتحتال  یتلا  کتعیدو  و  لجوزع -  کبر -  دنع  كرخذ  اهنأ  ملعت  نا  ۀـقدصلا  قح  و  [ 557 . ] کجرف کنطب و  كرصب و 

و ایندلا . یف  کنع  ماقـسالا  ایالبلا و  عفدت  اهنأ  ملعت  و  ۀـینالع . هعدوتـست  امب  کنم  قثوأ  ارـس  هعدوتـست  امب  تنک  کلذ  تملع  اذاف  اهیلع 
هللا و ۀمحرل  ضرعتلا  الا  هب  دیرت  و ال  هقلخ . هب  دیرت  لجوزع و ال  هللا  هجو  هب  دیرت  نأ  يدـهلا ، قح  و  [ 558 . ] ةرخآلا یف  رانلا  کنع  عفدت 

نم کیلع  هل  لجوزع -  هللا -  هلعج  اـمب  کـب  یلتبم  هنأ  ۀـنتف و  هل  تلعج  کـنأ  ملعت  نأ  ناطلـسلا  قح  و  [ 559 . ] هاقلت موی  کحور  ةاـجن 
کسئاس قح  و  [ 560 . ] ءوس نم  کیلا  یتأی  امیف  هل  اکیرش  نوکت  ۀکلهتلا و  یلا  كدیب  هقلتف  هطخسل  ضرعتال  نأ  کیلع  نأ  و  ناطلـسلا .

نع هلأسی  ادـحأ  بیجت  نأ ال  و  کتوص . هیلع  عفرت  نأ ال  و  هیلع . لاـبقألا  و  هیلا . عامتـسألا  نسح  و  هسلجمل . ریقوتلا  و  هل . میظعتلأ  ملعلاـب ،
رتست نأ  و  ءوسب . كدنع  رکذ  اذا  هنع  عفدت  نأ  و  ادحا . هدنع  باتغت  و ال  ادحأ . هسلجم  یف  ثدحت  بیجی و ال  يذلا  وه  نوکی  یتح  ئیش 

هملع هللا تملعت  هتدـصق و  کنأب  هللا  ۀـکئالم  کل  دهـش  کلذ  تلعف  اذأف  ایلو . هل  يداعت  و ال  اودـع . هل  سلاجت  هبقاـنم و ال  رهظت  هبویع و 
یف قولخمل  ۀـعاط  هناف ال  لجوزع  هللا  طخـسی  امیف  الا  هیـصعت  هعیطت و ال  نأف  کـلملای  کـسئاس  قح  اـمأ  و  [ 561 . ] سانلل ال  همـسا ، لج 
مهل نوکت  مهیف و  لدعت  نأ  بجیف  کتوق . مهفعضل و  کتیعر  اوراص  مهنأ  ملعت  نأف  ناطلسلاب ، کتیعر  قح  امأ  و  [ 562 . ] قلاخلا ۀیصعم 

قح اـمأ  و  [ 563 . ] مهیلع ةوـقلا  نم  كاـتآ  اـم  یلع  لـجوزع  هللا  رکـشت  و  ۀـبوقعلاب . مهلجاـعت  ـال  و  مهلهج . مهل  رفغت  و  میحرلا . دـلاولاک 
میلعت یف  تنـسحأ  ناف  هنئازخ . نم  کل  حـتف  ملعلا و  نم  كاتآ  امیف  مهل  امیق  کلعج  امنا  لجوزع -  هللا -  نأ  ملعت  نأـف  ملعلاـب  کـتیعر 
کنم ملعلا  مهبلط  دنع  مهب  تقرخ  وأ  کملع ، سانلا  تعنم  تنأ  نا  و  هلـضف . نم  هللا  كداز  مهیلع ، رجـضل  مل  مهب و  قرخت  مل  و  سانلا ،

لجوزع هللا  نأ  ملعت  نأف  ۀـجوزلا  قح  امأ  و  [ 564 . ] کلحم بولقلا  نم  طقـسی  هءاهب و  ملعلا و  کبلـسی  نأ  لجوزع  هللا -  یلع  اقح  ناـک 
نأ کیلع  اهل  ناف  بجوأ  اهیلع  کقح  ناک  نا  و  اهب ، قفرت  اهمرکتف و  کیلع . هللا  نم  ۀـمعن  کـلذ  نأ  ملعتف  اـسنأ . انکـس و  کـل  اـهلعج 

کیبأ نبا  و  کبر . قلخ  هنأ  ملعت  نأف  ککولمم ، قح  امأ  و  [ 565 . ] اهنع توفع  تلهج  اذاف  اهؤسکت . اهمعطت و  كریسأ و  اهنأل  اهمحرت ،
لجوزع هللا  نکل  و  اقزر . هل  تجرخا  هحراوج و ال  نم  ائیـش  تقلخ  و ال  هللا . نود  هتعنـص  کنأل  هکلمت  مل  کمد . کـمحل و  و  کـما . و 

و کیلا . هللا  نسحأ  امک  هیلا ، نسحأف  هیلا . ریخ  نم  هیتأت  ام  کل  ظفحیل  هایا  کعدوتـسا  هیلع و  کنمتئا  کل و  هرخـس  مث  کلذ . كاـفک 
دحا لمحت  ثیح ال  کتلمح  اـهنأ  ملعت  نأ  کـما  قح  و  [ 566 . ] هللااب الا  ةوق  ـال  لـجوزع و  هللا  قلخ  بذـعت  مل  و  هب . تلدبتـسا  هتهرک  نا 

و کیقتت . شطعت و  و  کمعطت . عوجت و  نأ  لابت  مل  و  اهحراوج . عیمجب  کتقو  و  ادحا . دحا  یطعیال  ام  اهبلق  ةرمث  نم  کتطعا  و  ادـحا .
یلاعت هللا  نوعب  الا  اهرکش  قیطتال  کناف  اهل . نوکتل  دربلا  رحلا و  کتقو  و  کلجأل . مونلا  رجهت  و  کلظت . یحضت و  كوسکت و  يرعت و 
كابا نأ  ملعاف  کبجعی ، امم  کسفن  یف  تیأر  امهمف  نکت . مل  هالول  کنأ  و  کلـصأ ، هنأ  ملعت  نأـف  کـیبأ  قح  اـمأ  و  [ 567 . ] هقیفوت و 
فاضم کنم و  هنأ  ملعت  نأف  كدـلو  قح  اـما  و  [ 568 . ] هللااب الا  ةوق  کلذ و ال  ردـق  یلع  هرکـشا  هللا و  دـمحا  هیف و  کیلع  ۀـمعنلا  لـصا 

هتعاط یلع  هل  ۀنوعملا  لجوزع و  هبر  یلع  ۀـلالدلا  بدالا و  نسح  نم  هتـسبل  امع و  لوئـسم  کنا  هرـش و  هریخب و  ایندـلا  لجاع  یف  کیلا 
كزع كدی و  هنأ  ملعت  نأف  کیخا  قح  اما  و  [ 569 . ] هیلا ةءاسالا  یلع  بقاعم  هیلا  ناسحالا  یلع  باثم  هنا  ملعی  نم  لمع  هرما  یف  لمعاف 

الا و  هللا . عاطا  ناف  هل ، ۀحیـصنلا  هودع و  یلع  هترـصن  عدت  ال )  ) هللا و قلخل  ملظلل  ةدـع  هللا و ال  ۀیـصعم  یلع  اجالـس  هذـختت  الف  کتوق  و 
لذ نم  کجرخأ  و  هلام . کیف  قفنأ  هنأ  ملعت  نأف  کیلع . معنملا  كالوم  قح  اـما  و  [ 570 . ] هللااب الا  ةوق  و ال  هنم . کـیلع  مرکأ  هللا  نکیلف 

. کسفن ککلم و  و  نجسلا . نم  کجرخأ  و  ۀیدوبعلا . دیق  کنع  کف  ۀکلملا و  رسا  نم  کقلطأف  اهسنا . ۀیرحلا و  زع  یلا  هتشحو  قرلا و 
و کنم . هیلا  جاتحا  ام  و  کسفنب . ۀـبجاو  کیلع  هترـصن  نا  و  کتوم . کتایح و  یف  کب  قلخلا  یلوا  هنأ  ملعت  و  کبر . ةدابعل  کـغرف  و 
و رانلا . نم  کل  اباجح  و  هیلا . ۀلیسو  هل  کقتع  لعج  لجوزع  هللا  نأ  ملعت  نأف  هیلع . تمعنأ  يذلا  كالوم  قح  اما  و  [ 571 . ] هللااب الا  ةوق  ال 
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فورعملا يذ  قـح  اـما  و  [ 572 . ] ۀـنجلا لـجآلا  یف  کـلام و  نم  تقفنأ  اـمب  ةاـفاکم  محر  هل  نکی  مل  اذا  هـثاریم  لـجاعلا  یف  کـباوث  نأ 
، کلذ تلعف  اذاف  لجوزع -  هللا -  نیب  کنیب و  امیف  ءاعدلا . هل  صلخت  و  ۀنـسحلا . ۀلاقملا  هبـسکت  و  هفورعم . رکذـت  هرکـشت و  نأف  کیلع :

لجوزع کبر -  کل  رکذم  هنأ  ملعت  نأ  نذؤملا  قح  اما  و  [ 573 . ] هتیفاک اموی  هتأفاکم  یلع  تردق  نا  مث  ۀینالع . ارس و  هترکش  دق  تنک 
کماما قح  اما  و  [ 574 . ] کیلا نسحملل  كرکـش  کلذ  یلع  هرکـشاف  کیلع . هللا  ضرف  ءاضق  یلع  کنوع  و  کظح . یلا  کل  عادو  - 

. هل عدت  مل  کل و  اعد  و  هنع . ملکتت  مل  کنع و  ملکت  و  لجوزع -  کبر -  نیب  کنیب و  امیف  ةرافسلا  دلقت  دق  هنأ  ملعت  نأف  کتالـص  یف 
کیلع هل  نکی  مل  و  هکیرـش . تنک  امامت  ناک  نا  کنود و  هب  ناک  صقن  هب  ناک  ناف  لـجوزع -  هللا -  يدـی  نیب  ماـقملا  لوه  كاـفک  و 

یف هفـصنت  کیبناج و  هل  نیلت  نأف  کسیلج  قح  اـما  و  [ 575 . ] کلذ ردق  یلع  هل  رکشتف  هتالـصب  کتالـص  هسفنب و  کسفن  یقوف  لضف .
هتاریخ و ال ظفحت  هتالز و  یـسنت  کنذا و  ریغب  کنع  مایقلا  هل  زوجی  کیلا  سلجی  نم  و  هنذاب . الا  کسلجم  نم  موقت  ظفللا و ال  ةاراـجم 

هیلع تملع  ناف  ةروع . هل  عبتتال  و  امولظم . ناـک  اذا  هترـصن  و  ادـهاش . همارکا  و  اـبئاغ . هظفحف  كراـج  قح  اـما  و  [ 576 . ] اریخ الا  هعمـست 
هبنذ و رفغت  و  هترثع . لیقت  و  ةدـیدش . دـنع  هیملـست  ـال  و  هنیب . کـنیب و  اـمیف  هتحـصن  کتحیـصن  لـبقی  هنأ  تملع  نا  و  هیلع . هترتس  اءوس 

نک کمرکی و  امک  همرکت  و  فاصنألا . لصفتلاب و  هبحـصت  نأـف  بحاـصلا ، قح  اـما  و  [ 577 . ] هللااب الا  ةوق  و ال  ۀمیرک . ةرـشاعم  هرـشاعت 
نود مکحت  و ال  هتیعر . رـضح  نا  و  هتیفک . باـغ  ناـف  کیرـشلا  قح  اـما  و  [ 578 . ] هللااب الا  ةوق  ـال  اباذـع و  هیلع  نکت  ـال  و  ۀـمحر . هیبلع 
یلع یلاعت -  كرابت و  هللادـی -  ناف  هرمأ . نم  ناـهوأ  زع  اـمیف  هنوخت  ـال  هلاـم و  هیلع  ظـفحت  هترظاـنم . نود  کـیأر  لـمعت  ـال  و  همکح .

نم کسفن  یلع  رثؤت  الو  ههجو . یف  الا  هقفنت  هلح . نم  الا  هذخأتال  نأف  کلام  قح  اما  و  [ 579 . ] هللااب الا  ةوق  و ال  انواختی . مل  ام  نیکیرشلا 
يذـلا کمیرغ  قح  اما  و  [ 580 . ] هللااب الا  ةوق  ۀعـسلا و ال  عم  ۀـمادنلا  ةرـسحلاب و  ءوبتف  هب  لخبت  کبر و ال  ۀـعاطب  هیف  لمعأف  كدـمحیال .

. هرغتال نأ  طیلخلا  قح  و  [ 581 . ] افیطل ادر  کسفن  نع  هتددرو  لوقلا  نسحب  هتیضرا  ارسعم  تنک  نا  و  هتیطعا . ارسوم  تنک  ناف  کبلاطی ،
اقح کیلع  یعدی  ام  ناک  ناف  کیلع . یعدـملا  مصخلا  قح  و  [ 582 . ] هرمأ یف  یلاعت -  كرابت و  هللا -  یقتت  و  هعدـختال . و  هشغت . ـال  و 

طخـست مل  و  قفرلا . ریغ  هرمأ  یف  تأت  مل  و  هب . تقفر  ـالطاب  یعدـی  اـم  ناـک  نا  هقح و  هتیفوأ  و  هملظت . مل  کـسفن و  یلع  هدـهاش  تنک 
. هقح دهجت  مل  هتلواقم و  تلمجأ  کتوعد ، یف  اقحم  تنک  نا  هیلع  یعدت  يذلا  کمـصخ  قح  و  [ 583 . ] هللااب الا  ةوق  هرمأ و ال  یف  کبر 

ترـشا ایأر  هل  نأ  تملع  نا  ریـشتسملا ، قح  و  [ 584 . ] يوعدـلا تکرت  هیلا و  تبت  لـجوزع و  هللا  تیقتا  کـیوعد  یف  ـالطبم  تنک  نا  و 
هللا تدـمح  کقفاو  ناف  هیأر . نم  کقفاوت  امیف ال  همهتت  ـال  نأ  کـیلع  ریـشملا  قح  و  [ 585 . ] ملعی نم  یلا  هتدـشرأ  ملعت  مل  نا  و  هـیلع .

کحانج هل  نیلت  نأ  حصانلا  قح  و  [ 587 . ] هب قفرلا  ۀمحرلا و  کبهذم  نکیل  و  ۀحیصنلا . هیلا  يدؤت  نأ  حصنتسملا  قح  و  [ 586 . ] لجوزع
هذخأوت مل  و  أطخأ . هنأ  تملع  و  همهتت . مل  هتمحر و  قفاوی ، مل  نا  و  لجوزع -  هللا -  تدمح  باوصلا ، یتأ  ناف  کعمـسب . هیلا  یغـصت  و 

هلالجا و  هنـسل . هریقوت  ریبکلا ، قح  و  [ 588 . ] هللااب الا  ةوق  و ال  لاح . یلع  هرمأ  نم  ئیـشب  ابعت  الف  ۀمهتلل . اقحتـسم  نوکت  نأ  الا  و  کلاذب ،
هتلمتحا و کیلع  لهج  نا  و  هلهجتـستال . و  همدقت -  و ال  قیرط . یلا  هقبـستال  ماصخلا و  دـنع  هتلباقم  كرت  و  کلبق . مالـسالا  یف  همدـقتل 

قح و  [ 590 . ] هل ۀـنوعملا  هب و  قفرلا  و  هیلع . رتسلاو  هنع . وفعلا  و  همیلعت . یف  هتمحر  ریغـصلا  قح  و  [ 589 . ] هتمرح مالسالا و  قحل  هتمرکأ 
قحو [ 592 . ] هرذع لبقاف  عنم  نا  و  هلضفب . ۀفرعملا  رکـشلاب و  هنم  لبقأف  یطعأ  نا  لؤسملا . قح  و  [ 591 . ] هتجاح ردق  یلع  هؤاطعا  لئاسلا 

، رـضی هنع  وفعلا  نأ  تملع  نا  و  هنع . وـفعت  نأ  كءاـسأ  نم  قـح  و  [ 593 . ] هرکـش مث  الوا  لجوزع  هللا  دـمحت  نأ  یلاـعت ، هللا  كرـس  نم 
رامـضا کتلم  لهأ  قح  و  [ 594 (. ] 41 يروش : « ) لیبس نم  مهیلع  ام  کئلواف  هملط  دـعب  رـصتنا  نمل  و   » یلاعت كرابت و  هللا  لاق  ترـصتنا 

. کسفنل بحت  ام  مهل  بحت  و  مهنع . يذألا  فک  و  مهنسحم . رکش  مهحالصتسا و  و  مهفلأت . و  مهئیسمب . قفرلا  و  مهل . ۀمحرلا  ۀمالسلا و 
ۀلزنمب راغـصلا  کما و  ۀـلزنمب  مهزئاجع  و  کتوخا ، ۀـلزنمب  مهبابـش  کیبأ . ۀـلزنمب  مهخویـش  نوکت  نأ  و  کسفنل . هرکت  ام  مهل  هرکت  و 

تفگ و  [ 596 . ] هدـهعب لـجوزع -  هللاوفو -  اـم  مهملظت  ـال  لـجوزع و  هللا  لـبق  اـم  مهنم  لـبقت  نأ  ۀـمذلا  لـهأ  قـح  و  [ 595 . ] كدالوأ
[598 . ] هیداجـس يهفیحـص  لیذ  حرـش و  يهملک  لیذ  هعیرذلا  [ 597 (. ] 60 نمؤم :  ) ار امـش  مهد  خـساپ  ات  دـیناوخب ، ارم  امـش  راگدرورپ 
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نیا [ 601 (. ] طک  ) هیداجس يهفیحص  همدقم  [ 600 . ] داشرا ج 2 ص 154 [ 599 . ] يوزنم ج 1 ص 153 یقن  یلع  هدروآ  درگ  تـسرهف .
دیـسر رظن  هب  اریخا  هدش و  هتـشون  سدق  ناتـسآ  دوجوم  هخـسن  دلجم  تشپ  رد  هچنآ  تشون و  شیپ  لاس  یـس  ابیرقت  هدـنراگن  ار  لامجا 

[Parchemin. [605 هنیمچراپ [ 604 . ] باتک  10 ص 11 -  [ 603 . ] ینیوزق موحرم  حیحصت  ص 288  [ 602 . ] تسا لامتحا  نیا  دیؤم 
رـصم 1353 ه. هبیتق ص 146 ط  نبا  فراـعملا  ج 2  دعـس ص 45  نبا  فیلأت  يربکلا  تاـقبطلا  [ 606 . ] ج 2 يربکلا ص 44  تاـقبطلا 

گرب هک  تسا  یخاش  ای  دنـشاب و  هدودز  ارنآ  گرب  هک  تسا  امرخ  خاش  بیـسع  [ 609 . ] ص 390 ج 1 [ 608 . ] تسرهفلا ص 8 [ 607]
ینامی مرچ  نوچ  ینابل  یماـش و  ساـطرق  دـننام  ياهنوگ  و  [ 611 . ] ج 1 هسنارف ص 390  یمالـسا  فراـعملا  ةرئاد  [ 610 . ] دشاب هدرواین 
ینامی مرچ  نوچ  ینابل  یماش و  ساطرق  دننام  ياهنوگ  و  [ 612 . ] هسنارف ج 5 ص 272 گرزب  سورال  دشاب . هدرتسن  نآ  يوم  هک  زمرق ) )
هسنارف یمالسا  فراعملا  ةرئاد  [ 614 . ] تسرهفلا ص 8 [ 613 . ] هسنارف ج 5 ص 272 گرزب  سورال  دـشاب . هدرتسن  نآ  يوم  هک  زمرق ) )

کین مهاوخیم و  هک  اج  ره  تشهب  زا  میریگیم  ياج  [ 616 . ] هسنارف ص 94 ج 1 یمالسا  فراعملا  ةرئاد  [ 615 . ] 393 ج 1 ص 394 - 
ج 2 [ 622 . ] ج 2 ص 57 [ 621 . ] ص 146 [ 620 . ] ص 215 [ 619 . ] ص 58 [ 618 . ] ج 1 ص 204 [ 617 (. ] 74 رمز :  ) نالماع دزم  تسا 
شخب 2 ص 1266. [ 626 . ] همغلا ج 2 ص 105 فشک  [ 625 . ] ج 1 ص 466 و 468 [ 624 . ] ص 139 ج 2 [ 623 . ] و 105 ص 101 

لوصا [ 631 . ] داشرا ج 2 ص 139 [ 630 . ] 152 راحب ج 46 ص 153 -  [ 629 . ] ص 101 همغلا ج 2  فـشک  [ 628 . ] ص 146 [ 627]
هک اج  ره  ات  درک  ام  ثاریم  ار  تشهب  دومرف و  تسار  اـم  يهراـبرد  شیوخ  يهدـعو  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  [ 632 . ] ص 468 ج 1  یفاک 

تاقبط ج 5 [ 634 . ] راحب 152 یفاک ج 1 ص 468  لوصا  [ 633 (. ] 74 رمزلا :  ) نالماع شاداپ  تسا  کین  هچ  سپ  میریگ . ياج  میهاوخ 
[639 . ] فراعملا ص 215 [ 638 . ] ص 156 تاقبط ج 5  [ 637 . ] 62 شیرق ص 63 -  بـسن  [ 636 . ] 34 نارمع : لآ  [ 635 . ] ص 163
ص 105 ج 2. [ 643 . ] ص 82 ج 2 [ 642 . ] ص 9 همغلا ج 2  فـشک  [ 641 . ] ص 154 داـشرا ج 2  [ 640 . ] فارـشالا ص 147 باسنا 
هب عوجر  و  فراعملا 1382 ص 52 . راد  نوراه . مالسلادبع  حیحـصت  برعلا . باسنا  ةرهمج  [ 645 . ] ءالبنلا 217 ج 3 مالعا  ریس  [ 644]

لامآلا ج 2 ص یهتنم  [ 649 . ] ص 160 [ 648 . ] يرولا ص 262 مالعا  [ 647 . ] بقانم ج 4 ص 176 [ 646 . ] 59 شیرق ص 62 -  بسن 
باتک ص 31. نامه  [ 651 . ] هحفص نامه  باتک ، نامه  [ 650 . ] 30
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