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یگدنز يوگلا  مالسلاهیلع  رقاب  ماما 

: هدنسیون

يدمحا هللا  بیبح 

: یپاچ رشان 

امیطاف

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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ترتع 19ریسفت 

20اهفارتعا

20هراشا

22رادشه

شناد 22يافرژ 

تدابع مولعلا و  23رقاب 

23هراشا

23زامن

ادخ 24مالس 

هللا لوسر  25مالس 

مالس 25غالبا 

ناگتشرف مولعلا و  26رقاب 

26هراشا

تسا بش  مادک  ردق  26بش 

توکلم ماما  کلم و  26ماما 

26هراشا

ریصبوبا ندش  27انیب 

یبیغ رانید  28مهرد و 

دوشیم یجاح  یسک  28هچ 
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هدنلاب 30هشیدنا 
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تشذگ 32يرادیاپ و 

34يرابدرب

یشرع ياههزومآ  مالسلاهیلع و  رقاب  35ماما 

ینیرفآ 35لاغتشا 

یباداش 36طاشن و 

راتفر ندرک  38فافش 

کشا 39شزرا 

39تشادهب

ادخ دای  40شقن 

تبحم 41شقن 

41هراشا

ینادمه 42ثراح 

میمصت رد  42تیعطاق 

اهرواب 43تسارح 

؟ میوریم اجک  گرم  زا  44سپ 

44هراشا

گرم زا  سپ  44یگدنز 

گرم 44يهظحل 

؟ دنیبیم هنوگچ  ار و  یناسک  45هچ 

گرم زا  دعب  45اههورگ 

رطخ روحم  46ود 

هفیظو 46ماجنا 

47اهتیفرظ

یگدنلاب روحم  47هس 

تسرهف
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47هراشا

ینید 48هشیدنا 

48هراشا

تسیچ 48تهاقف 

يرادیاپ 49ربص و 

49تیریدم

يرادیب 49گنز 

هشیدنا 50ینابزرم 

نآرق رد  حیحص  51تئارق 

یعامتجا ياهنایرج  مالسلاهیلع و  رقاب  51ماما 

یعامتجا 51ياهنایرج 

نامز اب  52ییانشآ 

هریس اب  52ییانشآ 

مولعلا رقاب  52نامز 

هینامثع بزح  53ياهيرگشلاچ 

یسایس یعامتجا و  53عاضوا 

53هراشا

هینامثع بزح  یفرعم  مولعلا و  54رقاب 

56يداصتقا

57یگنهرف

57هراشا

یگنهرف 57نارحب 

57هراشا

هللا لوسر  ثیدح  58عنم 

تسرهف
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58هراشا

ثیدح عنم  58يهزیگنا 

یلصا 59هزیگنا 

رظن 60دقن و 

ثیدح لقن  هللا و  60لوسر 

! هتشونان 61يهمان 

یگتخاس 61ثیداحا 

61هراشا

یگتخاس ثیداحا  61مجح 

؟ دش هتسب  غورد  یسک  هچ  62رب 

یگتخاس ثیداحا  63ياوتحم 

ثیدح لعج  عنم و  65ياهدمآیپ 

ثیداحا 65وحم 

اهتعدب 66يرادیدپ 

فالتخا 66داجیا 

ترتع راثآ  66وحم 

ترتع 66ياوزنا 

67يزاسهرهچ

69يزاسنید

69هراشا

رگید 69ياهبعک 

داسف 70موادت 

تشذگ هچنآ  رب  70يرگن 

هینامثع بزح  مغر  هب  ترتع  71يرگشلاچ 

تسرهف
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71یعامتجا

71هراشا

مولعلا رقاب  یعامتجا  71تیعقوم 

71هراشا

هعماج اب  72یهارمه 

جاجح اب  73هارمه 

ماش هب  ماما  73راضحا 

قارع 74ربمایپ 

هفوک قارع و  75مدرم 

عیشت هاگیاپ  76هفوک ؛

78ییادزتوغاط

78هراشا

79هشیدنا

80راتفر

ینیسح تضهن  81ییافوکش 

81اهتضهن

82هراشا

راتخم 82مایق 

یلع نب  دیز  82تضهن 

سابعینب 83هیماینب و 

یگنهرف 83یهدناماس 

وسمه لکشت  84تسارح 

گنهرف 84هقف و 

اهرطخ هب  85رادشه 

تسرهف
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85هراشا

هعیش ياهیگژیو  مولعلا و  86رقاب 

هعیش 88زایتما 

ترتع 90یفرعم 

90هراشا

باتفآ 90ریسفت 

ترتع 94ياهیگژیو 

نانیرفآ 95گنهرف 

95هراشا

يدسا 96تیمک 

كدف 97ندنادرگزاب 

ناراذگتعدب اب  98زیتس 

99اهنامتفگ

مولعلا رقاب  ترایز  100باوث 

مولعلا رقاب  همان  100ترایز 

101یقرواپ

107مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف
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یگدنز يوگلا  مالسلاهیلع  رقاب  ماما 

باتک تاصخشم 

تاصخشم . 1383 امیطاف ، مق : رشن : تاصخشم  . 1336 يدمحا - هللابیبح  هدنـسیون  یگدنز / يوگلا  (ع ) رقاب ماما  روآدیدپ : مان  ناونع و 
دلج تشپ  تشادداـی : یلبق  یـسیون  تسرهف  یـسیون : تـسرهف  تیعـضو  لاـیر  10500 کـباش : ( 7 امیطاـف : ) تسورف ص 272  يرهاـظ :

: تشاددای . Habib -o-llah Ahmadi. Imam Baqer (peace be up on him) the symbol of life یسیلگناهب :
هدر همانتشذگرس  57ق -- .  - 114 مجنپ ، ماما  (ع ،) یلع نبدـمحم  عوضوم : سیونریز  تروصهب  نینچمه  272 ؛ [ - 269 . ] ص همانباتک :

م3960-83 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/9552 ییوید : يدنب  هدر   8 فلا 3 فلا /BP44 هرگنک : يدنب 

راتفگشیپ

ترتع هریس 

ترتع تسا . نآرق  ياتمه  ترتع  هک  اریز  دراد . نآرق  حیـضوت  ریـسفت و  تیمها  ياتمه  یماـمتها  ترتع  راـتفر  هشیدـنا و  زا  يراـگنهریس 
کی هک  هنوگ  نامه  ناحبس  يادخ  تسا . ناسنا  ره  يوسارف  رد  نئمطم  يوگلا  شراتفر  هشیدنا و  هک  تسا  رطخیب  یحو ، نآرق  دننامه 

اهناسنا نیرترب  ناونع  هب  اهناسنا  نایم  زا  زین  ییاه  صخاش  تسا ، هدومن  رـشب  ینازرا  گنهرف ، هشیدـنا و  رد  نآرق »  » ماـن هب  دـیواج  نتم 
ناـگمه رب  زین  تجح  لاـح  نیع  رد  ددرگ و  راومه  ناـگمه  رب  لـماکت  هار  ندوـمیپ  اـت  تسا . هدـیزگرب  دنتـسه ، رطخ  ره  زا  نوـصم  هک 

هک دروآ  رذع  دناوتن  یـسک  ات  دریگب ؛ نایوجهناهب  تسد  زا  ار  هناهب  هنوگ  ره  هک  تسا  رطاخ  نیدب  شنیزگ  نیا  دوش . فافـش  راکـشآ و 
ناگهارژک فک  زا  زیوآتسد  نیا  نآرق ، نید و  زا  ترتع  راکـشآ  ریـسفت  نییبت و  اـب  نینچمه  تسین ! ناـسنا  ناوت  رد  لاـمک  هار  ندومیپ 

هیاریپیب و ار  نید  ترتع  تسا . نید  رـسفم  ترتع  اریز  دنیامن . لیمحت  هعماج  رب  نید ، ناونع  هب  ار  شیوخ  ياهرادـنپ  هک  دوشیم ، هداهن 
هحفص 12] . ] دزاسیم فافش  ناگمه  رب  ار  هار  هدومن و  ریسفت  لالز 

ترتع تخانش  هار 

دوخ راتفر  راـتفگ و  نآرق و  هار  زا  ترتع  بقاـنم  لـیاضف و  هب  ندیـسر  هشیدـنا و  هب  یـسرتسد  تسا ، نآرق  نوگمه  یحو و  نوچ  ترتع 
رطاخ نیدب  دوب . دـهاوخ  رـسیم  تساطخ ، زا  نوصم  یحو  هک  ترتع  نابز  زا  ترتع  ياهیگژیو  لیاضف و  نایب  تسا . ریذـپناکما  ترتع 

زیت يهدنرپ  چیه  نینمؤملا  ریما  ریبعت  هب  اریز  دوب . دـهاوخ  نکمم  ترتع  دوخ  زین  و  نآرق ، یحو  نابز  قیرط  زا  اهنت  ترتع  حیحـص  یفرعم 
نامه رطاخ  نیمه  هب  [ 1  ] ریطلا یقری  لیبسلا و ال  ینع  ردحنی  دیوگ ؛ نخـس  ترتع  بقانم  زا  دهاوخب  ات  دسر ، یمن  ترتع  جوا  هب  يزاورپ 

هار ینعی  دریگیم ؛ لکـش  ترتع  ناـبز  نآرق و  اـب  زین  ترتع  ریـسفت  تسا ، ریذـپناکما  ترتع  ناـبز  اـب  نآرق و  اـب  نآرق  ریـسفت  هک  هنوگ 
. تسا ترتع  نآرق و  ترتع ، تخانش 

ترتع يهریس  تیمها 

باتک نآرق  رگا  دـیامنیم . افیا  هعماج  هیکزت  یکاـپ و  رد  زین  ترتع  دراد ، هدـهع  هب  اـهراتفر  اـهرواب و  هیکزت  رد  نآرق  هک  یـشقن  ناـمه 
. دـیامنیم نیمأت  ار  شقن  نیمه  زین  تسا  نآرق  ياتمه  لدـع و  هک  ترتع  تسا ، يراتفر  یقالخا و  يداقتعا و  یگدولآ  عون  ره  زا  یکاـپ 
دـیحوت و دـعب  رد  ار  لـطاب  ياهرادـنپ  اـههلحن و  ماـمت  دـیامنیم . شیـالاپ  هـیاریپ  عوـن  ره  زا  ار  يدـیحوت  قـح  رواـب  اـهرواب ، رد  ترتـع 

12 امام باقر علیه السالم الگوى زندگى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ترتع دناوخیم . ارف  فافش  رواب  نیا  هب  زین  ار  نارگید  تسا ، فافش  لالز و  دیحوت  رب  دوخ  هک  هنوگ  نامه  دزاسیم . اوسر  یـسانشادخ 
دروم کـی  هک  ياهنوگ  هب  تسا . دـنمهرهب  میخف  گرتس و  هحفـص 13 ]  ] راتفر زا  تسا و  یهلا  یحو  اب  نوگمه  راـتفر  قـالخا و  يهولج 

. دشابیم يراجنهان  عون  ره  راجنه  یگهار و  ژک  ره  حالصا  ترتع  راتفر  قالخا و  هشیدنا و  درادن . هار  نآ  راتفر  رد  هغدغد  اطخ و 

امنناهج ماج  ترتع 

. دشابیم وگلا  نارگید  يارب  شراتفر  هشیدنا و  رطاخ  نیمه  هب  تسا . نوصم  رطخ  ره  زا  راتفر  رواب و  دعب  رد  قطان  یحو  ناونع  هب  ترتع 
شیپ ار  اوقت  لـماکت و  هار  ناـنآ  زا  يریگ  وگلا  اـب  نارگید  اـت  تسا ، هدومن  باـختنا  هدـیزگرب  دارفا  ناوـنع  هب  ناحبـس  يادـخ  ار  ترتـع 

ياهیتساک اهبیع و  ندودز  ناهاوخ  سک  ره  دشابیم . یناسنا  یهلا و  ياهشزرا  هنییآ  ترتع  راتفر  هشیدـنا و  رطاخ  نیمه  هب  دـنریگ .
اب ددرگ و  راکشآ  اهیصلاخان  اهترودک و  ات  دنک ، هضرع  رابغیب  فافـش و  هنییآ  نیا  رب  ار  دوخ  دیاب  تسا ، راتفر  هشیدنا و  رد  شیوخ 

فافـش و تروص  هب  ماج  نیا  تسا . ناگمه  يارب  امن » ناهج  ماج   » ترتع اریز  دـنادرگ . كاپ  وشتـسش و  ار  اهیگدولآ  اـهنآ  زا  یهاـگآ 
ار دوخ  بیع  هک  دشاب  نیبقح  نیبزیت و  مشچ  ار  یـسک  هچ  ات  دزاسیم . فافـش  ناگمه  يارب  ار  اهبیع  اهیتساک و  دـشخردیم و  لالز 

. دیآ رب  هراچ  هشیدنا  رد  هدید و 

ترتع يهریس  شهوژپ 

نوچ رطاخ  نیمه  هب  و  دـشخردب ، رابغیب  فافـش و  دـیاب  ماج  نیا  تسا ؛ ناـگمه  ياـمنناهج  ماـج  هک  ترتع  هریـس  تیمها  هب  هجوت  اـب 
تیولوا رد  مهم و  سب  يرما  ترتع  يهریـس  رد  شهوژپ  قیقحت و  دوش ؛ هتخیوآ  ناوارف  ياههیاریپ  ترتع  راتفر  هشیدنا و  هب  تسا  نکمم 

هدولآ دوخ  نوچ  دنهد . هولج  شودخم  ار  ترتع  كانبات  هرهچ  هک  دناهدوب  شالت  رد  هرامه  ترتع  نانمشد  هحفص 14 ] . ] دراد رارق  لوا 
رب لالز  ماج  نیا  نتسکش  ددص  رد  دننک ، وجتسج  ار  شیوخ  شقن  بیع و  ترتع  فافـش  هنییآ  زا  هک  نیا  ياج  هب  هدومن  شالت  دناهدوب ،

مهم سب  يرما  ترتـع ، زا  يراگنهریـس  رطاـخ  نیمه  هب  دـندیزای . تسد  نآ  هب  ياهدـع  هک  تـسا  يدرخباـن  یـسب  راـک  نـیا  و  دـناهدمآ .
اهرادـنپ و شهوژپ  فرژ  ملق  اب  ات  دوش . راکـشآ  تسا  تقیقح  دیـشروخ  هک  ترتع  كاـنبات  يهرهچ  دـیاب  قیقحت  ملق  اـب  اریز  دـشابیم .
هریت و ياهربا  نتفر  رانک  اب  دنوش . هدودز  دننیرفآیم ، یگریت  تلیضف  ياهدیـشروخ  ربارب  رد  ربا  ياههلاه  دننامه  هک  ناوارف  ياههتخیوآ 

ياتــسار رد  یلعج  یگتخاـس و  ثیداـحا  نارازه  هـک  تـسا  رطاـخ  نیدـب  ددرگیم . فافــش  ناـشخرد ، ياـههرهچ  رمثیب ، ناراـب و  یب 
اـهتشادرب و عاونا  زین  دـنزاس و  ناـهنپ  ار  تلیـضف  ياهدیـشروخ  اـت  دـنتخاس . رـشتنم  دـنتفاب و  ترتـع  هرهچ  ندومن  رگهوـلج  شودـخم 

نیا هدودز و  ار  اهرادـنپ  نیا  دـیاب  دـهعتم  ياهملق  هک  دـنتخاس ، رـشتنم  ترتع  زا  ترتع ، راتفر  هشیدـنا و  هب  طابترایب  جـک و  ياهلیلحت 
. دنیامن حالصا  ار  اهیگهارژک 

يراگنهریس دنیارف 

فافـش ترتع و  هریـس  شهوژپ  نایهاگـشناد ، نایوزوح و  یلاع  لحارم  ات  ناناوجون  ناکدوک و  زا  هک  هعماـج  حوطـس  تواـفت  ظاـحل  هب 
هدنـسب حطـس  کی  رد  ترتع  هریـس  نیبت  دیابن  هجو  چـیه  هب  تسا . هتـسیاب  ناگمه  رب  توافتم  حوطـس  رد  ترتع  راتفر  هشیدـنا و  نتخاس 

رد دیاب  زین  اهملق  رطاخ  نیمه  هب  دنشابیم . ترتع  راتفر  هشیدنا و  زا  يریگ  وگلا  دنمزاین  هحفص 15 ]  ] هعماج توافتم  ياههیال  اریز  دوش .
گنهرف رب  نینچمه  دیامن . وگتفگ  نانآ  اب  دریگب و  رظن  رد  ار  شیوخ  بطاخم  حطس  یملق  ره  دنیآ و  رد  شدرگ  هب  توافتم  حوطس  نیا 

هشیدـنا و زا  يریگهرهب  اب  دـنیامن . ینیرفآ  گنهرف  يزاسهمانرب و  توافتم  لحارم  رد  تسا ، هتـسیاب  هعماـج  یگنهرف  ياـهداهن  نازاـس و 
ناگمه ات  دنیامن . يزاسگنهرف  ار  نایهاگـشناد  نایوزوح و  زین  مدرم و  مومع  اهلاس و  نایم  ناناوج ، ناوجون و  ناکدوک و  ترتع ، راتفر 
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ره رد  دـنریگ . هرهب  كاـپ  راـتفر  لـالز و  هشیدـنا و  فراـعم و  رثوک  زا  دـنیامن و  يزاـیتسد  ترتع  راـتفر  هشیدـنا و  هب  ناـسآ  تحار و 
. تسا هتفرگ  ماجنا  شخب  راهچ  رد  دشابیم ، مالسلاهیلع  مولعلارقاب  راتفر  هشیدنا و  ینعی  هریس ؛ قیقحت  شراگن و  هک  راتـشون  نیا  تروص 

شخب رد  هتفرگ ؛ رارق  قیقحت  دروم  ترـضح  لیاضف  یخرب  مود  شخب  رد  هدـش ؛ ترـضح  یگدـنز  هب  هاـتوک  یهاـگن  تسخن  شخب  رد 
شخب نیرتهدمع  هک  مراهچ  شخب  رد  تسا و  هدش  ترضح  نادنمهقالع  میدقت  یسررب و  ترضح  یشرع  ياههزومآ  زا  یخرب  مه  موس 

دیما هب  تسا . هتفرگ  رارق  شهوژپ  دروم  یعامتجا  ياهنایرج  ربارب  رد  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  ياهيریگعضوم  دهدیم ، لکش  ار  راتشون 
دنلب كاپ و  حور  هب  میدقت  ار  راتشون  نیا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  همطاف و  هلالس  كاپ  راتفر  لالز و  هشیدنا  زا  يریگوگلا 

ملع ثراو  یلع  هللا  مالـس  دـمحلا و  و هللا  مییامنیم . نییبنلا ،» ملع  رقاـب  ، » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناربماـیپ و  شناد  ثراو 
هحفص 18]  ] نیرخالا نیلوالا و  نم  نییبنلا 

مالسلاهیلع رقاب  ماما  یگدنز  رد  يریس 

رثوک دهش 

هک تسا  ییوس  نآ  دـنمونت  تخرد  همطاـف  هک  اریز  دـشابیم . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رثوـک  زراـب  قادـصم  س )  ) همطاـف
ياههویم تخرد ، نیا  هتـشارفارب . دق  رون  تماق  يادنلب  هب  ییاه  هخاش  تخرد  نیا  دـناهدش . زارف  ییوس  نیا  یگدـنز  هب  نآ  ياهراسخاش 

ناگمه ماک  رب  نیریـش  دهـش  نآ  نادـنزرف  و  رثوک ، س )  ) همطاف دـماکچیم . ناـیوج  تقیقح  ماـک  هب  ار  نیریـش  توارط و  رپ  باداـش و 
اهلکا یتؤت  دنیشنیم ، رابب  باداش  نیریش و  ياه  هویم  نآ  زارفرپ  ياههخاش  زا  هرامه  دزارفایم و  هخاش  هرامه  هبیط  هرجش  نیا  دنشابیم .

ود نیا  دنـشابیم . ناگمه ، دـمآ  رـس  هک  دنتـسه ، مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسح نسح و  هبیط ، يهرجـش  نیا  دـنلب  راسخاش  ود  [. 2  ] نیح لـک 
یبسن نینچ  زا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  یلع ، نب  دمحم  دروآ ؟ دنهاوخ  رابب  ياهویم  هنوگچ  دندنویپیم ، رگیدکی  هب  هک  یماگنه  راسخاش 

رابب دمحم »  » مان هب  ياهویم  رابت ، ود  نیا  دنویپ  مالـسلاهیلع . نیـسح  كاپ  رابت  زا  ردپ  مالـسلاهیلع ، نسح  رابت  زا  ردام  تسا . روهرهب  كاپ 
شیور تلیـضف ، رثوک  راـسخاش  ود  هحفـص 19 ]  ] زا تسا  تلیـضف  شناد و  رثوک  دوخ  هک  مالـسلا ) اـمهیلع   ) یلع نب  دـمحم  دـناشنیم .
تیالو دنمونت  تخرد  زا  هک  دنـشابیم ، مالـسلاهیلع  یلع  نایاپیب  تاکرب  زا  و  س )  ) همطاف تکرب  رپ  نماد  ياههفوکـش  نانیا  دـیامنیم .

نیمادـک دومن !؟ وجتـسج  ناوتیم  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  لسن  زا  رتناشخرد  رتكاپ و  رتفافـش و  ار  لسن  نیمادـک  دـنا . هدومن  شیور 
!؟ دشابیم رثوک  نیریش  دهش  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دننامه  هویم 

تدالو

ار ترضح  تدالو  لاس  يدادغب  جلث  نبا  دنراگن . یم  يرجه  لاس 57  رد  ار  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  تدالو  ناخروم  ناراگنهریس و  رتشیب 
هک ار  بجر  هاـم  لوا  ناـخروم  زا  يرایـسب  تسا . ناوارف  هاگدـید  تواـفت  ترـضح  تدـالو  زور  دروـم  رد  اـما  [. 7  ] دـسیونیم لاس 58 

ار تدالو  زور  مه  یخرب  [ 7  ] دننادیم رفص  هام  موس  ار  ترضح  تدالو  خیرات  ناگدنـسیون  رتشیب  نکیل  [ 8 [ ؛ دنراگنیم تسا ، فورعم 
رد دشابیم . رفص  هام  موس  دروم  رد  اهلقن  نیرتشیب  نکیل  تسا ؛ بجر  هام  لوا  فورعم  هچرگ  اههاگدید  نیا  نایم  زا  [ 8  ] دننکیمن نایب 
زا شیپ  لاس  هس  لاس 57 ، ار  رقاب  ماما  تدالو  لاس  هحفـص 20 ]  ] قافتا هب  بیرق  ناخروم  هک  تسا ، نیا  هشدخ  لباق  ریغ  هتکن  لاح  نیع 

هکلب هدوبن ، ناوجون  البرک  هثداح  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هک  دـنکیم  تباـث  ار  تیعقاو  ناـمه  هتکن  نیا  دـنراگنیم . اروشاـع  هثداـح 
تهج نیا  زا  تسا . هتـشاد  مالـسلا ) امهیلع   ) رقاب ماما  دـننامه  يدـنمورب  دـنزرف  هدوب و  هدرک  جاودزا  هدوب و  هلاـس  تسیب  زا  شیب  یناوج 
تروص ره  رد  [. 7  ] تسا دودرم  تسا  هدوب  ناوجون  البرک  هثداح  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دنراگنیم  هک  ناگدنـسیون  یخرب  هاگدید 
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شوگ رد  و  ناذا »  » تسار شوگ  رد  هداد و  وشتـسش  ار  يو  ددرگیم . ارجا  يو  دروم  رد  تدالو  بادآ  كراـبم ، دولوم  تدـالو  زا  دـعب 
، دوب هدش  هقیقع  يو  يارب  هک  ار  يدنفـسوگ  نینچمه  دوشیم . تخادرپ  هقدص  هرقن  شرـس  ياهوم  نزو  رادـقم  هب  تئارق و  هماقا »  » پچ

[. 8  ] دنیامنیم میسقت  ارقف  نیب 

ردام

. تسا ناسنا  نیرترب  لیدبیب و  لیاضف  رد  هک  دشاب ، یم  مالسلا ) مهیلع   ) هللا لوسر  رابت  زا  نیـسحلا ، نب  یلع  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  ردپ 
امهیلع  ) یلع نب  دـمحم  رداـم  اـما  تسا . هدـش  هتـشاگن  دوخ  بساـنم  لـحم  رد  مالـسلاهیلع  نیدـجاسلا  دیـس  نوچ  يردـپ  هراـبرد  نخس 

يولع ردام  ردپ و  بناج  زا  هک  تسا  يولع  نیلوا  یلع  نب  دمحم  تسا . مالسلاهیلع  یبتجملا  نسح  رابت  زا  نسحلا  تنب  همطاف » (، » مالسلا
هحفـص  ] دنویپ س )  ) ارهز همطاف  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رثوک  هب  هطـساو  ود  اب  یلع  نب  دمحم  دـشابیم . بسن  یمطاف  و 

ینعی هقیدـص ،»  » ناونع اـب  نآ  زا  ترتـع  هک  تسا  هتفاـی  راـب  ياهلحرم  هب  یکاـپ  رد  تسا . لیدـبیب  كاـپ و  يدرف  رداـم  دروخ . یم  [ 21
هقیدص يو  [ » 9  ] اهلثم ةأرما  نسحلا  لآ  یف  كردت  مل  ۀـقیدص  تناک  درادـن ، دـننامه  هک  يرترب  یکاپ و  مه  نآ  دـننکیم . دای  وگتـسار 

نسح و تشهب ، يهناحیر  ود  رابت  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  دشابیمن ». يو  دننامه  ینز  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  رابت  رد  دشابیم .
ابیز بقل  نیا  اب  شیاتـس  [ 10  ] سانلا قدصا  ناک  نیـسحلا و  نسحلا و  ةدالو  هل  تعمتجا  نم  لوا  تسا ، اهناسنا  نیرتوگتـسار  نیـسح و 

یتوافت چیه  ود  نیا  شیاتـس  رد  [. 11  ] ۀقیدص هما  و  دـیامنیم ، س )  ) میرم ینعی  حیـسم ، كاپ  ردام  زا  نآرق  هک  تسا  ياشیاتـس  نامه 
تـسا هقیدص  زین  نسحلا  تنب  همطاف  دیامنیم ، دییأت  نآرق  ار  نآ  ییوگتـسار  یکاپ و  هک  تسا  كاپ  هقیدـص و  میرم  رگا  درادـن . دوجو 
نـسح راـبت  رد  هرهطم  يوناـب  نیا  دـننامه  هـک  يریگارف  شیاتـس  دـیامنیم . دـییأت  ار  نآ  ییوگتـسار  یکاـپ و  نآرق  ياـتمه  ترتـع  هـک 

راـب هللا » تیـالو   » ماـقم هب  اوقت  تراـهط و  يونعم و  دـشر  رد  رداـم  اـهلثم . ةأرما  نسحلا  لآ  یف  كردـت  مل  دوشیمن ، تفاـی  مالـسلاهیلع 
ترـضح هک  یماگنه  دزاسیم . رادیدپ  تمارک  دنوادخ  نذا  اب  هدومن و  يراذگریثأت  یتسه  ماظن  رد  ناسآ  یلیخ  هک  ياهنوگ  هب  دباییم .

تـسد اب  نمادكاپ  نز  نیا  دنونـشیم . همه  ار  نآ  نتخیر  ورف  بیهم  يادص  هتـشادرب و  فاکـش  راوید  دـندوب ، هتـسشن  يراوید  رانک  رد 
قلعم راوید  دنکن ، طوقس  هک  دهدیم  دنگوس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  هدومن و  هراشا  طوقـس  لاح  رد  راوید  هب  شیوخ 

تداشر و تهج  زا  ردام  نینچمه  [. 12  ] دنکیم طوقس  هاگ  نآ  هدومن ، روبع  اجنآ  زا  يو  ات  دنامیم  نامـسآ  نیمز و  هحفص 22 ]  ] نایم
كردی مل  تسا ، هتخاس  رادیدپ  ار  يو  مادـنا  راتخاس و  ابیز  ره  زا  رتابیز  تسا ؛ هدـش  رگهولج  يو  رد  یهلا  لامج  تسا . ریظنیب  ییابیز 

مادنا ییابیز  دشاب . یم  هقیدص  میرم  دـننامه  تسا ، یگدولآ  ره  زا  رهطم  كاپ و  هک  يونعم  یحور و  ییابیز  نآ  [. 13  ] اهلثم نسحلا  یف 
نیرت طاشنرپ  باداش و  نیرتابیز و  دوخ  لصا  هشیر و  دننامه  تساهییابیز  نیا  هویم  هک  يدنزرف  تسا . رتابیز  ییور  ابیز  ره  زا  زین ، يو 

. دوب دهاوخ 

يراذگمان

تهج نیا  ناکدوک  يارب  مان  شنیزگ  رد  هرامه  ینغ  گنهرف  اب  انـشآ  دارفا  تسا . رابرپ  ینغ و  یگنهرف  زا  هتـساخرب  کین  مان  دـیدرت  یب 
رد هماـقا  ناذا و  دـننام  ار  دازون  تدـالو  مسارم  هک  تسا  نیا  رب  مدرم  عون  گـنهرف  موسر و  بادآ و  نینچمه  دـنرادیمن . رود  رظن  زا  ار 

تـصرف اهنآ ، هب  مارتحا  نیع  رد  راک  نیا  دـنهدیم . ماجنا  نادـناخ  ياهرتگرزب  يهزاجا  اب  ار  مان  باـختنا  ندومن و  هقیقع  نتفگ و  شوگ 
. تسا رگهولج  رترب  یعون  هب  ناماما  ایبنا و  دـننام  ادـخ  ناگدـیزگرب  دروم  رد  تقیقح  نیا  دزاسیم . مهارف  ار  نانآ  گـنهرف  زا  يروهرهب 
رد ناماما  مان  هک  تسا  تیاور  هنوگ  نیا  ناماما  ياهمان  دروم  رد  دوشیم . باختنا  ناحبس  يادخ  بناج  زا  ناشدوخ  دننامه  زین  نانآ  مان 

همطاف رایتخا  رد  ار  حول  نآ  ترضح  دریگیم . رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رایتخا  رد  تشهب  زا  یتشهب  حول  هحفص 23 ] ]
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يو رایتخا  رد  شنادنزرف  مان  هک  تسا  بسانم  دشابیم . ردام  همطاف ، هک  تسا  رطاخ  نیدب  دیاش  مادـقا  نیا  دـهدیم . رارق  شرتخد  (س )
هدعب و نم  ۀمئالا  ءامـسا  هیف  و  س )  ) ۀـمطاف هاطعاف  تسا : هدـمآ  حول  نآ  رد  زین  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  یمان  مان  تروص  ره  رد  دریگ . رارق 

بناج زا  شتدالو  زا  شیپ  لاس  اههد  زین  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  یمارگ  ماـن  رطاـخ  نیمه  هب  [. 14  ] هیبا دـعب  مامالا  یلع  نب  دـمحم  هیف  ناک 
دنکیم لقن  هنع  هللا  یـضر  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هک  هنوگ  نامه  تسا . هدش  باختنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  طسوت  ادـخ ،

، دومن دهاوخ  تاقالم  ار  ترـضح  نادنزرف  زا  يدنزرف  يدوز ، هب  هک  دوب  هداد  تراشب  يو  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک 
نم یل  ادلو  یقلت  یتح  یقبت  نا  کشوی  دـشابیم ، مولعلا » رقاب   » يابیز بقل  هب  بقلم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مانمه  هک 

دمحم شمان  هک  ینک  تاقالم  ار  منیسح  نادنزرف  زا  یکی  ات  ینامب  هدنز  وت  تسا  دیما  [ » 15  ] ارقب نیدلا  ملع  رقبی  دمحم  هل  لاقی  نیسحلا 
شرع توکلم و  زا  زین  ناـشناشن  ماـن و  ینامـسآ  یتوکلم و  ياـهناسنا  هک  تسا  هنوـگ  نیا  دزاـسیم .» افوکـش  ار  نید  شناد  يو  تسا ،

زا مولعلا » رقاب   » راختفا رپ  ناشن  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناحبـس و  يادـخ  بناج  زا  دـمحم »  » يابیز ماـن  دـشابیم . یهلا 
هحفص 24] . ] دیامنیم راختفا  ترضح  هب  هک  مولعلا  رقاب  يابیز  ناشن  نامه  ددرگیم . س )  ) همطاف دنمورب  دنزرف  ینازرا  شرع ، بناج 

اههناشن مان و 

بقل تفه  ناگدنـسیون  [. 16  ] دـشابیم رفعجوبا »  » يو هینک  اهنت  و  دـمحم »  » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ماـنمه  ترـضح  ماـن 
رقاب رتفورعم  همه  زا  هیبش . دـهاش و  رباص ، نیما ، يداه ، رکاش ، ملعلا ، رقاـب  دـناهدومن ، ناونع  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دـمحم  يارب  فورعم 

[17  ] ملعلا رقابب  هفرع  دوشیم ، باختنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناحبـس و  يادـخ  بناج  زا  اـبیز  بقل  نیا  هک  تسا . ملعلا 
. دش هدیزگرب  ترضح  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  طسوت  ناحبـس  يادخ  بناج  زا  دمحم )  ) ترـضح مان  هک  هنوگ  نامه 
نید و ملع  هدننک  افوکـش  ینعی  ملعلا » رقاب   » ار يو  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  هتفای  راب  یماقم  هب  شناد  رظن  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دـمحم 

راختفا ناشن  نیا  تلع  دوشیم . س )  ) همطاف دنزرف  ینازرا  شناد  ملع و  أدبم  بناج  زا  راختفا  رپ  ناشن  نیا  دمانیم . شناد  هدنزاس  نایامن 
رد ابیز  بقل  نیا  هب  یتح  هک  دزاسیم . افوکـش  ار  نید  ملع  یلع  نب  دـمحم  ارقب . نید  ملع  رقبی  دـمحم  هک ، تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  زین 
«. دشابیم رقاب  هب  فورعم  ترـضح  تاروت  رد  [ » 18  ] رقاـبب ةاروتلا  یف  فورعملا  تسا ، هدوب  فورعم  نآرق  زا  شیپ  ینامـسآ  ياـهباتک 

هحفص 25] [. ] 19]

مادنا

رد هک  هنوگ  نامه  ناـنآ  دـنروهرهب . يداـع  ياـهناسنا  زا  رتارف  يونعم  یحور و  یمادـنا و  ياـههبذاج  زا  هراـمه  یهلا  هدـیزگرب  ناربهر 
بصنم هب  ناحبـس  يادخ  بناج  زا  یکاپ  شناد و  دننام  يونعم  ياهيرترب  نیمه  رطاخ  هب  دنراد و  يرترب  ناگمه  رب  یحور  ياهیگژیو 

مادنا دنـشابیم . دنمهرهب  بذاج ، لیکـش ، ابیز ، یمادنا  زا  زین  یمادـنا  یمـسج و  ياهیگژیو  تهج  زا  دـنوشیم ؛ هدـیزگرب  يربهر  مهم 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  نیکمن  لیکـش و  مادـنا  ناربمایپ  نایم  رد  تسا . نوزوم  بذاج و  ابیز و  ناربماـیپ  دـننام  ناـماما 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  درف  نیرتهیبش  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  موصعم ، ناماما  نایم  رد  دراد . يرترب  ناربمایپ  همه  رب  هک  دـشابیم ،
هنوگ نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  ندوب  دـننامه  رد  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  دروم  رد  زین  تسا . هدـش  ناوـنع  ملـس  هلآ و 

شمان هک  دومن  یهاوخ  هدـهاشم  ارم  رابت  زا  يدرف  يدوز  هب  وت  دومرف : رباـج  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک ، تسا  تیاور 
رقاب ینوگمه  [. 20  ] یلئامش هلئامش  یمسا و  همـسا  ینم  الجر  كردتـس  کنا  تسا ، نم  اب  نیرتنوگمه  شلیامـش  لکـش و  نم و  مانمه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  ندوب  دننامه  ینعی  هیبش »  » ناونع هک  تسا  رادقم  نآ  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  مولعلا 
اب ییانشآ  يارب  تسا . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دننامه  ترضح  لیامش  تسا . هدمآ  رامش  هب  ترضح  باقلا  زا  یکی  ملس  و 
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هحفص 26] [. ] 21  ] دوش هعجارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مادنا  ياهیگژیو  هب  ترضح  مادنا 

تیبرت

ار ناگتفای  تیبرت  هرامه  نایبرم  كاپ  ياهنماد  یشرع و  دنلب و  ياههشیدنا  دنیامنیم . افیا  دارفا  رد  يروحم  شقن  هتسیاش  قیال و  نایبرم 
دـشر لحارم  دریگیم . رارق  دـنرثوک ، زین  دوخ  هک  كاپ  ناگنازرف  نماد  رد  رثوک  دهـش  کنیا  و  دـنهدیم . جورع  یناسنا  جوا  لحارم  هب 
نارود لاس  هن  دودـح  مالـسلا ) اـمهیلع   ) یلع نب  دـمحم  دریگیم . لکـش  ناـگنازرف  شرورپ  دـهم  رد  مالـسلا ) اـمهیلع   ) یلع نب  دـمحم 

. دومن يرپس  ینایحو  لالز  يهشیدـنا  رثوک  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیـسح  راوج  رد  يردـپ ، رهم  رپ  هیاس  رب  نوزفا  ار  شیوخ  یکدوک 
نیـسح زوسمتـس  ناوراک  هارمه  ار  هلاـس  هس  كدوک  ریدـقت  تسد  تخومآ . یگرتس  يدازآ و  ترـضح  گرتس  راـتفر  زا  تدـم  نیا  رد 

ياهتبیـصم دومن ؛ هدهاشم  کیدزن  زا  ار  البرک  هثداح  هک  تسا  يدارفا  هرمز  رد  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  دـمحم  هدومن و  مالـسلاهیلع 
رد مهم  شقن  یکدوک  نارود  رد  مه  نآ  البرک  هثداح  تخومآ . يرادیاپ  سرد  تماقتـسا  هب  راوتـسا  تماق و  ورـس  دیرخ ؛ ناج  هب  ار  نآ 

دنمورب كدوک  نیا  نآ ، زا  سپ  هلاس و  هس  نارود  نیا  رد  تسا . هدش  رادهدهع  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  دـمحم  يزوس  متـس  یگرتس و 
هک شاهنازرف  هقیدـص و  نمادكاـپ و  رداـم  دراد . رارق  شنماد  كاـپ  گرتـس و  رداـم  مالـسلاهیلع و  نیدـجاسلا  دیـس  رهم  رپ  شوغآ  رد 

یلع نب  نیـسح  راگدای  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  دیـس  نوچ  يرهم  رپ  میرک و  ردپ  دراشفیم و  شوغآ  رد  ار  كدوک  تسا ، ناگمه  دمآرس 
ارف نومنهر ، مالعا  زا  يوریپ  هب  ار  دمحم  شیوخ  دنزرف  دزارفایم و  رب  يو  هار  يوسارف  رد  تیادـه  زا  یمچرپ  زور  ره  مالـسلا ) امهیلع  )

هاگـشیپ رد  تیدوبع  یکاـپ و  سفن ، تزع  یگرزب ، شنم و  تمواـقم ، یگرتـس و  یناـیحو ، لـالز  ياههشیدـنا  هحفـص 27 ] . ] دناوخ یم 
هشیدنا رد  دریگیم . ارف  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  دیـس  یحو  بتکم  زا  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  دمحم  هک  تسا  ییاه  سرد  لازیال ؛ يادخ 

هثداح چـیه  هک  تسا  مواقم  گرتس و  هنوگ  نآ  راتفر  رد  دـسریمن . نآ  يادـنلب  هب  يزاورپ  زیت  چـیه  تسا ، زاورپ  دـنلب  لالز و  هنوگ  نآ 
یناوجون یکدوک و  نارود  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دهدیمن . فارحنا  تسا ، میقتسم  طارص  ریسم  هک  شریسم  زا  ار  يو  يراوگان ، خلت و 

لکـشت لوسر و  لآ  ترتع  رب  ار  راـشف  وس  ره  زا  يوما  ناـمکاح  دـشابیم . يوما  رگمتـس  هایـس و  نارود  اـب  ناـمزمه  ترـضح  یناوج  و 
هک هینامثع  بزح  خـلت  نارود  دنتـسین . راذـگورف  نانآ  ناراداوه  یلع و  لآ  رب  تیانج  متـس و  چـیه  زا  هتخاس و  فعاـضم  ناـنآ  يوسمه 

هثداح دـننام  یخلت  ثداوح  ماـکح و  تنوشخ  تسا . يرگمتـس  توربج و  جوا  رد  دوریم  رامـش  هب  مالـسا  خـیرات  رد  نارود  نیرتهاـیس 
ریبز نب  هللادـبع  شروش  راهم  و  راتخم ، تضهن  نیباوت ، تضهن  نوچ  ییاه  بالقنا  ناـهاوخ و  يدازآ  بوکرـس  هنیدـم ، رد  هرح »  » نیگنن
یلع نادناخ  هژیو  هب  درف  ره  رب  ار  دوخ  شقن  نارود  نیا  دنریگیم . لکش  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  یناوج  یناوجون و  نارود  رد  یگمه  و ...

هب دارفا  تیوه  لکـش  رد  مهم  شقن  نیریـش  یخرب  خلت و  ثداوح  هنوگ  نیا  یعامتجا و  ياهنایرج  هنوگ  نیا  دیامنیم . افیا  مالـسلاهیلع 
اب یعامتجا  ياضف  زین  كاپ و  ردام  ردپ و  دج و  رهم  رپ  نماد  دیامنیم . افیا  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  دمحم  نوچ  یـسانشرس  دارفا  هژیو 

هحفص 28] . ] دنیامن یم  يراذگریثأت  ترضح  شرورپ  تیبرت و  رد  اهیگژیو  نیا 

نادنزرف

زا هک  دنربیم ، مان  رتخد  ود  رسپ و   5 رفن ، تفه  نایم  زا  دنراگنیم . رفن  تفه  ات  رفن  راهچ  زا  ار  مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب  دمحم  نادنزرف 
دمحم نب  رفعج  هللادـبعوبا  دـنرفن ، تفه  ترـضح  نادـنزرف  دـسیونیم : هراب  نیا  رد  دـیفم  خیـش  دـناهدمآ . اـیند  هب  زینک  ود  رـسمه و  ود 

بنیز یلع و  میکح . ما  زا  هللادیبع  میهاربا و  دناهدمآ . ایند  هب  رکبیبا  نب  دمحم  نب  مساق  رتخد  هورف  ما  زا  ود  نیا  هک  هللادبع  مالـسلاهیلع ،
هللادیبع و زینک . زا  بنیز  هملـس و  ما  یلع و  هورف ، ما  زا  هللادبع  مالـسلاهیلع و  رفعج  دـسیونیم ، بقانم  [ 22  ] زینک زا  زین  هملـس  ما  زینک . زا 

هملـس ما  زینک و  زا  بنیز  یلع و  میکح ، ما  زا  هللادیبع  میهاربا و  هورف ، ما  زا  هللادـبع  رفعج و  دـسیونیم ، یلبرا  [. 23  ] میکح ما  زا  میهاربا 
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نادنزرف مه  یخرب  [. 25  ] دنربیم مان  ار  رفن  شش  یلو  ناونع ، رفن  تفه  ار  ترضح  نادنزرف  دعس ، نب  دمحم  یسربط و  [ 24  ] زینک زا  زین 
دمحم نب  رفعج  نادـنزرف  نایم  زا  [ 27  ] دنرامـشیم رفن  راهچ  ار  ترـضح  نادنزرف  رگید  یخرب  [ 26  ] دنربیم مان  رفن  شـش  ار  ترـضح 

هحفص 29] . ] دشابیم رفعجوبا »  » ترضح بقل  اهنت  رطاخ  نیمه  هب  تسا و  ترضح  گرزب  دنزرف  مالسلاهیلع ،

تداهش

عبانم رد  زین  رگید  يرایسب  ياههاگدید  [ 28  ] دنراگنیم مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  تداهش  لاس  ار  لاس 114  ناگدنسیون  رتشیب  هک  یلاح  رد 
نآ رب  ناققحم  رتشیب  هک  فورعم  هاگدید  نامه  هب  ناوتیم  تسا  ناوارف  هاگدـید  توافت  هک  دراوم  هنوگ  نیا  رد  [ 29  ] دروخیم مشچ  هب 

نوچ دـشابیم . ترـضح  تداهـش  تلع  رگید  مهم  هتکن  دـشابیم . يرجه  نامه 114  ترـضح  تداهـش  لاس  هک  دومن ، داقتعا  دـنرواب ،
هیلع یگنهرف  یعامتجا و  نایرج  کی  يرادیدپ  رد  يروحم  شقن  نوچ  دندومنیم و  یهدـناماس  ار  تیب  لها  يوسمه  لکـشت  ترـضح 

. تشاد یپ  رد  ناوارف  ياهیماک  خلت  هینامثع  بزح  يارب  ترـضح  دوجو  ببـس  نیدب  دوب . هتخاس  رادـیدپ  هینامثع  بزح  يزاس  گنهرف 
نامز رد  ار  ترضح  ریوزت  هلیح و  اب  تیاهن  رد  و  هحفص 30 ]  ] دیباتیمن رب  ار  ترضح  یگنهرف  یعامتجا و  شقن  هاگ  چیه  یـسایس  ماظن 

رد ترضح ) یعامتجا  یگنهرف و  ياهتکرح   ) اهارجام نیا  حرش  هک  دناسریم . تداهش  هب  يوما  رگمتس  رادمامز  کلملادبع  نب  ماشه 
یخرب و  [ 30  ] دنهدیم تبسن  کلملادبع  نب  ماشه  هب  ار  ترضح  تیمومسم  یخرب  دناهدش . نییبت  لیلحت و  ناوت  رادقم  هب  راتـشون  نیمه 

ماشه يرادمامز  نامز  رد  ترـضح  تداهـش  نامز  هک  نیا  هب  هجوت  اب  [ 31  ] دننکیم یفرعم  تیانج  نیا  ببـس  ار  کلملادـبع  نب  میهاربا 
دـشاب هنوگ  نیا  دناوتیم  ود  نیا  یگنهامه  تسا ، هدوب  يرجه  لاس 126  رد  میهاربا  يرادـمامز  هاتوک  تدـم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هدوب و 

نب میهاربا  هب  تبـسن  ای  و  دشاب . هدش  ارجا  هنیدـم  رد  ماشه  نامز  رد  میهاربا  هلیـسو  هب  هسیـسد و  ماش  رد  ماشه  روتـسد  هب  تیانج  نیا  هک 
ردپ راوج  رد  ترضح  رهطم  كاپ و  ندب  زیهجت ، مسارم  ماجنا  زا  دعب  تروص  ره  رد  ملاعلا . وه  هناحبس  هللا  و  دشابیم . هابتشا  کلملادبع 

. دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  رد  مالسلاهیلع  نیدجاسلا  دیس  شراوگرزب 

تلحر زا  شیپ 

رانک رد  ناگتـسب  هک  دندش  رامیب  رادقم  نآ  يزور  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  مردپ  تسا : تیاور  هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نابز  زا 
هاگنآ درم . یهاوخن  يرامیب  نیا  رد  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  هتـشرف ) ود   ) رفن ود  دومرف ، درک و  یهاگن  نانآ  هب  ترـضح  دندش . نایرگ  يو 

نم هب  درک  ور  دشیمن ، هدهاشم  يو  رد  يرامیب  راثآ  هک  يرگید  زور  هحفص 31 ] . ] داد همادا  ار  شیوخ  یگدنز  تفای و  دوبهب  ترضح 
نالف زور و  نالف  رد  هک  دـنداد  عالطا  نم  هب  کـنیا  دـندوب ، هدـمآ  نم  دزن  يراـمیب  ناـمز  نآ  هک  هتـشرف )  ) رفن ود  نآ  مدـنزرف  دومرف : و 

. دندومن تلحر  زور  نامه  تعاس و  نامه  رد  دـش . دـندومن ، ییوگشیپ  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  هاگ  نآ  دومن . یهاوخ  تلحر  تعاس 
ار هنیدـم  مدرم  زا  ياهدـع  دـندومرف  نم  هب  دـندش  رامیب  مردـپ  هک  یماگنه  تسا ، تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نابز  زا  نینچمه  [. 32]
، رفعج مدنزرف  دومن : تیـصو  هنوگ  نیا  دندمآ ، ترـضح  دزن  ياهدع  هک  یماگنه  دنـشاب . نم  تیـصو  دهاش  دـنیآ و  نم  دزن  ات  نک  ربخ 

هللا یلـص  هللا  لوسر  دـیدید  رگا  يزاسیم و  هدامآ  ربق  نم  يارب  هاگ  نآ  ییامنیم ، نفک  هداد و  لسغ  ارم  مدومن  تلحر  نم  هک  یماگنه 
نیمز حطـس  زا  تشگنا  راهچ  رادقم  هب  ارم  ربق  دندومرف  هاگ  نآ  دینکیم . قیدـصت  تسا ، هتخاس  هدامآ  نم  يارب  دـحل  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هب ار  اهروتسد  نیا  مدرک  ضرع  مردپ  هب  دندش ، نوریب  مردپ  رضحم  زا  دارفا  نآ  هک  یماگنه  یـشاپیم . بآ  ربق  يور  رب  يروآیم و  الاب 
نا ال تدرا  لاقف  دیاین ، دیدپ  فالتخا  عازن و  متساوخیم  دندومرف  مردپ  دوبن . نادهاش  روضح  هب  يزاین  مدادیم ، ماجنا  يدومرفیم ، نم 

رون رسارس  هریس  زا  هک  يرگید  بلاج  هتکن  تسا . گرم  ماگنه  رد  تیصو  رب  دیکأت  تسا و  هدنزومآ  ماما  كانبات  هریس  نیا  [. 33  ] عزانت
دهاـش دوـخ  تیـصو  رب  دربیم . نیب  زا  شیپاـشیپ  ار  فـالتخا  عازن و  عوـن  ره  هنیمز  شور  نیا  هک  تسا  نیا  دـیآیم ، فـک  هـب  ترـضح 
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زا يرایـسب  دوش ، هجوت  ساـسح  تاـکن  نیا  هب  رگا  هک  دورب . نیب  زا  هدافتـسا  هحفـص 32 ]  ] ءوس هنوگ  ره  فـالتخا و  هنیمز  اـت  دریگیم ،
. تفر دهاوخ  نیب  زا  دیآیم ، دیدپ  یفوتم  ناثراو  نایم  رد  هک  تارجاشم  اه و  يریگرد 

نفک يهچراپ 

يارب ناـتک  هچراـپ  هک  تسا  تیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  تسا . دیفـس  گـنر  اـب  هبنپ  سنج  زا  هچراـپ  نفک  يارب  هچراـپ  نیرتـهب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  مولعلا  رقاب  [ 34  ] تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  يارب  ياهبنپ  هچراپ  لییارـساینب و 

مکاتوم هوسبلاف  دینک ، نفک  دیفـس  ياههچراپ  اب  زین  ار  دوخ  ناگدرم  سپ  درادن ، دوجو  سابل  يارب  دیفـس  هچراپ  زا  رتابیز  دـنکیم ، لقن 
زین [ 36  ] دـننک نفک  تسا ، هتـسب  مارحا  نآ  اب  هک  یـسابل  زین  هدـناوخیم و  زامن  نآ  اـب  هک  یـسابل  رد  ار  تیم  تسا  بحتـسم  زین  و  [. 35]

نافکا اودـیج  مالـسلاهیلع : قداص  ماما  تسا . اهنآ  نفک  تاوما  تنیز  هک  دوش ، باختنا  نفک  يارب  هچراپ  نیرتبوغرم  هک  تسا  تیاور 
، دوبن مهارف  رگا  درب ، لوا  تسا . هدـش  دـیکأت  نآ  رب  هک  تسا  ینامی » درب   » هچراپ ياهبنپ ، هچراپ  یتح  زا  رتهب  [. 37  ] مهتنیز اهناف  مکاتوم 
هحفـص 33]  ] درب هچراپ  تیولوا  زین  اهقف  ياوتف  [ 38 ، ] انطق هلک  هلعجاف  ادرب  نکی  مل  ناف  ادرب  نوکی  نفکلا  مالـسلاهیلع : قداص  ماـما  هبنپ .

یف نفکی  نا  یصوا  هنا  دوش ، نفک  دناوخیم ، زامن  نآ  اب  هک  ینهاریپ  رد  دومن  تیـصو  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تهج  نیمه  هب  [. 39  ] تسا
زین ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دوش  نفک  ینامی  درب  هچراپ  رد  دیامنیم  تیـصو  زین  و  [ 40  ] هیف یلـصی  ناک  يذلا  هصیمق 

رقاـب ماـما  ناـبز  زا  یـصخش ، تلحر  زا  سپ  دروم  رد  زین  و  [. 41  ] تسا هدوب  ینامی  درب  يرـساترس ) هچراـپ   ) شنفک ياـههچراپ  زا  یکی 
لص مهللا  درک : اعد  هنوگ  نیا  ربق  يالاب  هب  ترـضح  دندرپس  كاخ  هب  ار  نایعیـش  زا  یکی  هک  یماگنه  تسا ؛ لقن  هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع 

سرت و عمج و  هب  ار  يو  ییاـهنت  ایادـخ  [ » 42  ] كاوس نم  ۀمحر  نع  اهب  ینغتـسی  ام  کتمحر  نم  هیلا  نکـسا  هتـشحو و  سنآ  هتدحو و 
رقاب دـشاب .» زاینیب  وت  ریغ  تفأر  تمحر و  زا  اـت  زاـس ، دـنمهرهب  شیوخ  تمحر  هنوگ  نآ  زا  ار  يو  و  نادرگرب ، سنا  هب  ار  يو  تشحو 

رفعجوبا یصوا  دنیامنب ، يو  يارب  هبدن  يرادازع و  مسارم  ندومن  ریاد  هنیزه  ار  شیوخ  لاوما  زا  يرادقم  درک  تیصو  مالـسلاهیلع  مولعلا 
هتشذگرد يارب  دوشیم  اعد  يو  قح  رد  دوشیم و  نارفغ  بلط  تیم  يارب  هک  ازع  سلاجم  هتبلا  [ 43  ] همتامل مهرد  ةأم  نامثب  مالسلاهیلع 

نآ دزومآیم و  ار  مهم  هتکن  زین  تهج  نیا  رد  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دشابیم . زین  ناگدنامزاب  يارب  یلـست  هک  نیا  رب  نوزفا  تسا . دیفم 
ماما نابز  زا  دشاب . کسانم  ماجنا  يارب  هحفص 34 ]  ] جاجح روضح  ماگنه  انم  رد  يو  يرادازع  مسارم  دنکیم  تیـصو  ترـضح  هک  نیا 

، امنب انم  رد  لاس  هد  تدم  هب  نم  يرادازع  فرص  يرادقم  نم  لاوما  زا  دومرف  نم  هب  مردپ  هک  تسا  تیاور  هنوگ  نیا  مالسلاهیلع  قداص 
. تسا رادروخرب  مهم  یگژیو  زا  انم  تیعمج  انم و  مایا  [. 44  ] ینم مایا  ینمب  نینس  رـشع  ینوبدنت  بداونلل  اذک  اذک و  یلام  نم  یل  فقوا 
؛ دنشابیم هزنم  كاپ و  يدارفا  هداد و  ماجنا  ار  جح  کسانم  رتشیب  هک  دنتسه  جاجح  دننکیم  تکرش  مسارم  رد  هک  يدارفا  هک  نیا  یکی 

دـالب فاـنکا و  ماـمت  زا  جاـجح  زین  تسا . یهلا  نما  مرح  یحو و  نیمزرـس  اـنم  نیمزرـس  زین  و  تسا . رثؤم  يرگید  قح  رد  ناـنآ  ياـعد 
رقاب رطاخ  نیمه  هب  دننک . لقتنم  رگید  طاقن  هب  ار  نآ  رابخا  دنربب و  هرهب  مسوم  مهم  تاعامتجا  زا  دـنناوتیم  هک  دـنراد  روضح  یمالـسا 

نارگید رب  رگید  بناج  زا  دوشب . نآ  زا  یگنهرف  يونعم و  يرادربهرهب  نیرتشیب  هک  دهد  یم  تهج  يرادازع  مسارم  هب  مالسلاهیلع  مولعلا 
نیا رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  زا  دنیامن . مهارف  ماعط  نانآ  يارب  یتح  دننک ، ییوجلد  هدز  متام  هداوناخ  زا  هک  تسا  ناگیاسمه  دـننامه 

هحفص 36] [. ] 45  ] دییامن مهارف  اذغ  زور  هس  هتشذگ  رد  ناگدنامزاب  يارب  هدش : تیاور  هنوگ  نیا  هراب 

مالسلاهیلع رقاب  ماما  لیاضف  یخرب 

ترتع ریسفت 
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رد ناحبـس  يادخ  ناگدیزگرب  ترتع  دارفا  ببـس  نیمه  هب  تسا . هتفرگ  لکـش  ترتع  یگدـنز  رد  راتفر  نیرتكاپ  هشیدـنا و  نیرتلالز 
لیلحت ریسفت و  زا  زاینیب  ار  هعماج  تسا ، رون  نآرق  ترتع ، لدع  دننامه  ترتع  راتفر  هشیدنا و  رسارس  هک  لاح  نیع  رد  دنشابیم . هعماج 

ریسفت و هب  زاین  [، 46  ] هعم لزنا  يذلا  رون  اوعبتا  و  دمانیم ، رون  ار  نتشیوخ  تسا و  رون  رساترس  هک  نآرق  دزاسیمن . نانآ  راتفر  هشیدنا و 
لطاب هب  هتشغآ  ياهرادنپ  دناوتن  یسک  ددرگ . دودسم  يرادنپ  ياههتخیوآ  یلیمحت و  ياهيرواد  شیپ  ياه  هار  ات  دراد . حیحـص  لیلحت 

رد یگهارژک  لـطاب و  هنوگ  چـیه  هچرگ  تسا و  ضحم  رون  هچرگ  نآرق  دـننامه  زین  ترتـع  دـهد . تبـسن  آرق ن  تحاـس  هب  ار  شیوخ 
اهیگتخیوآ عون  ره  زا  هدش  شیاریپ  حیحص ، دیاب  تسا ، ناگمه  يوگلا  هک  ترتع  راتفر  هشیدنا و  نکیل  دباییمن ، هار  نآ  سدق  تحاس 

هب هجوت  اب  دنتـسه . ناوارف  ياهيأر  هب  ریـسفت  هحفـص 37 ]  ] فارحنا و رییغت و  رطخ  رد  اـهراتفر  اـهراتفگ و  هک  نیا  هژیوب  ددرگ . ریـسفت 
هب لین  رد  شلاـچ  نیرتگرزب  ار  ترتع  ياـهيریگههبج  نوچ  ارگلـطاب  ياهتسایـس  هدولآ و  ناتـسد  ترتع ، یعاـمتجا  تیعقوم  تیمها 

راهم ار  ترتع  راداوه  یعامتجا  ياهشزیخ  ات  هدومن  ناوارف  شالت  هتـساخرب و  اـهنآ  هب  هلباـقم  ددـص  رد  دـننیبیم ؛ شیوخ  موش  فادـها 
ترتع و راتفر  اههشیدنا و  هب  نتـسب  هیاریپ  همه  نیا  دنزاس . شودخم  اهیگدنیالآ  عاونا  اب  ار  رثوک  ياههمـشچرس  ات  دنـشوکیم  دـنیامن .

یلـص هللا  لوسر  نابز  هب  یگتخاس  ياهثیدح  ندرک  هدـنکارپ  يارب  شالت  همه  نیا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  یتح 
گرتس كاـپ و  رادرک  اـب  مأوت  لـالز و  فراـعم  رثوک  هک  ترتع  دریگیم . وس  تمـس و  تهج  نیمه  زا  ترتع ، ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

حرـش هک  یگتخاس  ثیدح  نارازه  هدش و  هتخیوآ  ترتع  راتفر  هشیدنا و  هب  هچنآ  دنکیمن . دیدهت  ار  شنماد  یگدولآ  هنوگ  چیه  تسا ،
زا ار  ناـنآ  اـت  تـسا . ترتـع  راـتفر  هشیدـنا و  نتخاـس  ناـیامن  شودـخم  ياتـسار  رد  یگمه  تـسا ، هدـش  هراـشا  راتــشون  نـیمه  رد  نآ 

رارق لوا  تیولوا  رد  هک  نآرق  ریـسفت  دننامه  تسا ، ییاه  هتـسیاب  زا  ترتع  راتفر  هشیدنا و  ریـسفت  ناس  نیدب  دـنیامن . طقاس  يریذـپوگلا 
ناهنپ ماهوا  زا  ياههلاه  رد  نومنهر ، تیاده و  ياهدیـشروخ  ات  دـنرامگ . تمه  مهم  نیا  هب  دـیاب  ناتـسدب  ملق  هژیوب  نادنمـشیدنا  دراد .
هدیقع رد  یناسنا  لیاضف  عبنم  ترتع  دنیامنن . يزودـنا  رابغ  نانآ ، نایامن  ناشخرد و  ياههرهچ  رب  لطاب  ياهرادـنپ  رابغ  درگ و  ددرگن و 
طارص نیا  دیابیم  تسا . دصقم  هب  میقتسم  طارص  دوخ  ترتع  تسا . میقتسم  هار  ندومیپ  رد  نومنهر  ياهصخاش  ترتع  تسا . راتفر  و 

ریـسفت لیلحت و  یگتـسیاب  ناـیب  نیا  اـب  دریگ . رارق  ناریذـپوگلا  ناوریپ و  هحفـص 38 ]  ] نومنهر اـت  ددرگ  ناـیامن  تسه  هک  هنوگ  ناـمه 
هچ هک  دوشیم  راکـشآ  زین  هتکن  نیا  ددرگیم . فافـش  یعاـمتجا  یتیبرت و  يدرف و  ياـهراتفر  هشیدـنا و  ياـههصرع  رد  ترتـع  يهریس 
هب ریـسفت  اهفیرحت و  و  دنزارفا . رب  دق  اهرطخ  مغر  هب  دیاب  قیقحت  ياهملق  هک  دیامنیم ، دیدهت  ار  ترتع  راتفر  هشیدـنا و  هار  ییاهرطخ 

. دوش نایامن  ناگمه  رب  نانآ  رطخیب  هار  ات  دنزاس ، اوسر  ار  اههتخیوآ  اهيأر و 

اهفارتعا

هراشا

مولعلا رقاب  ياهيرترب  لیاضف و  یخرب  ندومن  وگزاب  زا  شیپ  اـهفارتعا  یخرب  هب  هراـشا  ترتع ، ریـسفت  یگتـسیاب  ندـش  فافـش  زا  دـعب 
یخرب فارتعا  هک  نیا  رطاخ  هب  نکیل  دیازفایمن ، یشزرا  نارگید  فارتعا  ترتع ، سدق  تحاس  رد  هچرگ  دش . هدید  بسانم  مالـسلاهیلع 

ناونع نیلوا  رد  تسا ، راذگریثأت  دارفا  یخرب  رد  دناهدش ، اهيرترب  هب  فارتعا  زا  ریزگان  هک  ترتع  نانمشد  یخرب  زین  تلیضف و  نابحاص 
ياهقف رورـس  دمآرـس و  مالـسلا ) مهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دمحم  دیوگیم : دیدحلایبا  دوشیم . هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  مود  شخب 

، شدنزرف ناشیا و  زا  مدرم  ار  هقف  دیوگیم  هک  نخس  نیا  [ 47  ] دناهتخومآ رفعج  شدنزرف  ناشیا و  زا  مدرم  ار  هقف  ملع  دـشابیم . زاجح 
رامـش هب  گنهرف  هقف و  هزوح  رد  تنـس  لها  ققحم  کی  زا  یگرزب  فارتعا  دناهتخومآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  قداص 
تماما تسایر و  ییاـقآ و  لـضف و  هحفـص 39 ]  ] ملع و رد  مالـسلا ) مهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دـمحم  دـیوگیم : غابـص  نبا  دوریم .
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زا هک  نیا  اب  هدرک  مهارف  ناسحا  لضف و  هب  هرهـش  تسا . ریگارف  يو  شـشخب  هتفرگ و  ارف  ار  ماع  صاخ و  شدوج  اخـس و  تسا ، دمآرس 
شیوخ ناردارب  نیب  زا  مالسلا ) مهیلع   ) یلع نب  دمحم  رفعجوبا  دیوگیم : دیفم  خیش  [. 48  ] دندوب زین  دنملایع  دنمهرهب و  طسوتم  یگدنز 

درف نیرت  هبترم  دـنلب  دـندوب . هصاخ  هماع و  نایم  رد  صخـش  نیرتزراب  درف و  نیرت  زاسربخ  دوب . ییاقآ  دـهز و  يرترب و  شناد و  بحاص 
راگدای هب  بدا  نونف  هریـس و  نآرق و  تنـس و  ثاریم  نید و  ملع  ناشیا  دننامه  نیـسح  نسح و  نادنزرف  زا  يدرف  چیه  زا  دندوب . نادناخ 
ناگمه رب  دیوگیم : لاتف  [. 49  ] دوب هتفرگ  رارق  لثملا  برض  هک  دوب  فورعم  هنوگ  نآ  يرترب  تلیـضف  رد  دیوگیم : زین  و  تسا . هدنامن 

نیرتفورعم دوبن ، يو  دننامه  یسک  بادآ  نونف  نآرق و  شناد  رد  نیسح  نسح و  نادنزرف  نایم  رد  تشاد ، يرترب  تلیـضف  شناد و  رد 
تفارش ییاقآ و  زین  تخاس و  مهارف  دوخ  رد  ار  لمع  شناد و  تلیضف  هک  تسا  يدرف  يو  دیوگیم : یبهذ  [. 50  ] دوب هصاخ  هماع و  نیب 

يو دیوگیم : هبنع  نبا  [. 51  ] دوب مهارف  يو  رد  ینیشناج  یگتسیاش  رطاخ  نیمه  هب  و  دوب . هتخاس  مهارف  شیوخ  رد  ار  راقو  نانیمطا و  و 
هحفص [. ] 52  ] دوش هراـشا  نآ  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  شیراوگرزب  دوب . دـنمهرهب  ناوارف  يراـبدرب  هدرتسگ و  شناد  زا  ناـنیمطا و  دروم 

نب دمحم  [. 53  ] تسا هدومن  لقن  ناوارف  ثیداحا  دوب و  دنمهرهب  هدرتسگ  شناد  زا  نانیمطا و  دروم  يو  دـیوگیم : دعـس  نب  دـمحم  [ 40
مدرکیمن رکف  منیبب  ار  رقاـبلا  یلع  نب  دـمحم  هک  نیا  زا  شیپ  نم  دـیوگیم : [ 54  ] تسا تیب  لها  هب  دنمهقالع  ینـس و  ملاع  هک  ردـکنم 

ار نادنمـشناد  دیوگیم : اطع  نب  هللادبع  [. 55  ] دریگ رارق  اهيرترب  تلیـضف و  رد  يو  زارتمه  هک  دشاب ، ینیـشناج  نیـسحلا  نب  یلع  يارب 
هللا لوسر  دنزرف  درف  نیرتاناد  نیمز  نامـسآ و  نایم  رد  دیوگیم : یبلک  شربا  [. 56  ] مدیدن کچوک  رفعجوبا  دننامه  سک  چـیه  دزن  رد 

: دیوگیم دشابیم ، هرصب  رد  ماما  نامز  تنـس  لها  ءاهقف  زا  هک  هداتق  [. 57  ] دشابیم یلع ) نب  دمحم   ) ناشیا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نب ماـشه  [. 59  ] تـسا راوـگرزب  اـقآ و  گرزب و  دنمـشناد و  رقاـب ، ناـکلخ : نـبا  [ 58  ] مدوبن نازرل  وـت  دـننامه  يدنمـشناد  چـیه  دزن  رد 

شیرق یگرزب  تدایس و  بجوم  شیرق  نایم  رد  وت  دننامه  ندوب  دنکیم . راختفا  وت  لثم  هب  شیرق  مجع و  برع و  دیوگیم : کلملادبع 
نیرت و نمادكاپ  يو  هنیدم : رادناتسا  یلاو و  [. 61 . ] درادن دننامه  يو  دیوگیم : قاحسا  وبا  هحفص 41 ] [. ] 60 . ] تسا مجع  برع و  رب 
: دـیوگیم یثـیل  رمعم  نب  هللادـبع  [. 62 . ] تـسا نـیمز  يور  ناـسنا  نیرتدـباع  نیرتناـبرهم و  نیرتاـناد و  نیرتراـکزیهرپ و  نیرتدـهاز و 

يو دـیوگیم : یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  [. 63 . ] تسا مدرم  يارب  راب  گرب و  رپ  ینیریـش و  دهـش  عبنم  شناد و  هاگـشیور  امـش  ياـههنیس 
شرمع ياههظحل  تفارـش و  اب  يو  قالخا  كاپ و  يو  سفن  تسا . تاکرب  نزخم  شناد و  هدننک  راکـشآ  عبنم و  شناد و  هدننک  افوکش 

نیرتكاپ دـشابیم . راکـشآ  يو  رد  یهلا  تلزنم  هب  برقت  ياـههناشن  مدـق ، تباـث  يراـکزیهرپ  رد  تسا . هدـش  يرپس  ادـخ  تعاـطا  رد 
[. 64 . ] تسا هتفرگ  تفارـش  يو  زا  کین  تافـص  ناباتـش و  يو  يوس  هب  اهتلیـضف  هک  تسا  یتلیـضف  بحاـص  ناـمه  يو  ناگدـیزگرب ،

نسح و نادـنزرف  نایم  رد  تسا . مالـسلاهیلع  رقابلا  یلع  نب  دـمحم  مامالا  رخاـفم ، لـیاضف و  شیور  لـحم  دـیوگیم : فسوی  نب  دـمحا 
رقابلا یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  مدق ، تباث  نتورف و  ادـخ و  دای  هب  هشیمه  درف  دـیوگیم : میعنوبا  [. 65 . ] دوشیمن تفای  يو  دننامه  نیسح 

ننس و نید و  شناد  رد  مالسلاهیلع  رفعجوبا  هحفص 42 ]  ] دننامه نیسح  رابت  زا  يدرف  چیه  زا  دیوگیم : يدادغب  نیما  دمحم  [ 66 . ] تسا
نب دمحم  اوقت  شناد و  رد  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ثراو  دـیوگیم : رجح  نبا  [. 67 . ] تسا هدـشن  تفاـی  بدا  نونف و  هریس و 

، رقاب دیوگیم : نولوط  نبا  نیدلا  سمـش  [. 68 . ] تسا هدـش  راکـشآ  فئاطل  تمکح و  فراعم و  قیاقح و  ياهناهنپ  يو  زا  تسا . یلع 
يریمح [. 70 . ] عباتا هب و  یـضرت  يذلا  یـضرا  هبحا و  مامالا  تنا  رفعجابا  دیوگیم : هریرهوبا  [. 69 . ] دشابیم دنمـشناد  گرزب و  رورس ،

لها مه  بجو  ةولـصلا ال  لک  نم  سانلا  یل  هنا ع  ةولـصلا و  لثم  مهبح  برقتأ و  هب  امم  مهبح  دمحم و  لآ  بح  نع  ینوهنیأ  دـیوگیم :
ایآ [. » 71 . ] بهذم ۀیالولاب  مهنع  سانلا  نم  انمؤم  ناک  نمل  ام  تیب  لها  مه  اوبیط  ارط و  ساندالا  نم  اوفـصو  مهنع  سجرلا  بهذا  تیبلا 
ره زا  ناگمه  رب  زامن ، دننامه  نانآ  یتسود  تسادخ ، هب  برقت  ببـس  نانآ  یتسود  هک  یلاح  رد  دمحم ، لآ  یتسود  زا  دـیرادیم  زاب  ارم 

نانآ دندش . فافـش  كاپ و  اهیگدولآ  مامت  زا  هدش و  هدودز  نانآ  زا  يدیلپ  هنوگ  ره  هک  دنتـسه  ینادـناخ  نانآ  تسا . رتبجاو  يزامن 
ملعلا رقاب  ای  دیوگیم : یظرق  دهد .» رارق  شیوخ  شور  ار  نانآ  يربهر  دیاب  تسادخ  هب  نمؤم  هحفص 43 ]  ] سک ره  هک  دنتسه  ینادناخ 
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جوا لاـمک  ياـههلق  رب  هک  یـسک  نیرترب  يا  ناـکاپ و  يارب  شناد  هدـننک  افوکـش  يا  [. » 72 . ] لـبجالا یلعا  یبـل  نم  ریخ  یقتلا و  لـهال 
ياهفارتعا زا  یخرب  اهنیا  [. 73 . ] دشابیم نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  رفعجوبا  هک  شیوخ  ناج  هب  دنگوس  دـیوگیم : هعرزوبا  ياهتفرگ .»

. تسا هتخاس  راداو  فارتعا  رب  ار  ناگمه  ترتع ، صخاش  رترب  لیاضف  دشابیم . يو  قح  رد  ترضح  نانمشد  زا  یخرب  زین  ناگنازرف و 

رادشه

فارتعا هب  ار  ناگمه  اهيرترب  نیا  دـشابیم . ماـع  صاـخ و  دزناـبز  هک  تسا ، مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  رترب  تلیـضف  یملع و  تمظع  نیا 
هچ هعیش و  ناگمه ، هک  یلاح  رد  دشابیم . اوران  ترضح  تلزنم  نأش و  رد  اهيرظن  گنت  یخرب  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدومن  راداو 
يو قح  رد  یخرب  دنـشابیم ؛ شریذپ  دروم  دننکیم  لقن  ثیدح  يو  زا  هک  نانآ  زین  و  دنفرتعم . ترـضح  لیاضف  هب  تنـس  لها  ناققحم 

هب دنیوگیم : رکاسع  نبا  دـننام  يو  زا  دـعب  ناگدنـسیون  یخرب  زین  دعـس و  نب  دـمحم  دوشیم . هراشا  هنومن  ود  هب  هک  دناهتـشاد  اور  افج 
یلاح رد  نیا  [. 74 . ] هب جـتحی  نم  رقابلا  نع  يوری  سیل  دومن ، هحفـص 44 ]  ] دامتعا ناوتیمن  دننکیم  لقن  ثیدح  ناشیا  زا  هک  ینایوار 

ثیدـح ناـشیا  زا  دـلاخ  نب  ةرقو  حـیرج  نبا  یعازوا ، شمعا ، راـنید ، نب  ورمع  نوچ  ناثدـحم  زا  يدارفا  یبـهذ  لاـثما  لـقن  هب  هک  تسا 
يو هب  کـلام و ... و  [ 76  ] یمالـس بیطخ ، يرذالب ، يربط ، يرهز ، كراـبم ، نبا  نوچ  ناـخروم  زا  يدارفا  زین  و  [ 75 . ] دننکیم تیاور 

یبهذ و هک  نیا  مود  هتکن  دنـشابیمن !؟ تنـس  لـها  شریذـپ  دروم  هفینحوبا  يروث ، نایفـس  یعازوا ، نوچ  يدارفا  اـیآ  دـننکیم . داـمتعا 
زا رترب  ار  اهنآ  هدومن و  هسیاقم  باهـش  نبا  هداتق و  هعیبر و  دانز و  نبا  ریثک و  نبا  نوچ  ییاهقف  اب  ار  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  رگید ، یخرب 

الوصا هک  نیا  نآ  دنکیم و  هیقف  ره  زا  رترب  ار  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  هک  یتقیقح  زا  رظن  فرـص  [. 77 ! ] دننادیم مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب 
نکیل تسا . ینایحو  لالز  یندـل و  ملع  يو  شناد  دوش . هدیجنـس  اهقف  ریاس  اب  هک  تسین  ياهسردـم  مولع  داهتجا و  ساـسا  رب  يو  شناد 

مه هداتق  لاثما  نانآ  نیب  رد  یتح  هک  اهفارتعا  همه  نآ  اب  ایآ  تسا ، نیریاس  دـننامه  زین  يو  شناد  هک  دوب  رواـب  نیا  رب  یـسک  رگا  اـیآ 
مولعلا رقاب  قح  رد  افج  ترضح  زا  ار  هداتق  لاثما  نتـسناد  رترب  ایآ  دیامنیم ، فارتعا  هنوگ  نآ  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  قح  رد  دشابیم و 

یلومعم دارفا  زارتـمه  ار  ترتـع  هک  تسا ، حطـس  نیمه  رد  ترتـع ، زا  تنـس  لـها  ناـققحم  عون  تخانـش  سوسفا ؛ تسین !؟ مالـسلاهیلع 
هحفص 45] ! ] دنوشیم زین  یقطنم  ریغ  ییاه  یبایزرا  نینچ  راچد  هاگنآ  دنرادنپیم و 

شناد يافرژ 

دنمهرهب رتالاو  شزرا  زا  تسا ، روهرهب  رترب  شناد  زا  هک  یـسک  نآ  سپ  دشاب ، يو  شناد  هشیدنا و  رادـقم  هب  ناسنا  تمیق  شزرا و  رگا 
قمع افرژ و  زا  ترتع  شناد  تسا . نآ  يافرژ  یگدرتسگ و  یکی  دراد . مهم  یگژیو  ود  دنروهرهب  نآ  زا  ترتع  هک  یـشناد  دوب . دـهاوخ 

رابغ و هنوگ  چیه  ترتع  شناد  یهاگآ و  رد  تسا . نآ  تیفافـش  تیلالز و  يرگید  تسا . دنمهرهب  نایاپیب  هرتسگ  زا  یندـشان و  فصو 
هب تسا . هاگآ  ملاع و  يادخ  هاگشیپ  زا  میقتـسم  یندل و  نانآ  شناد  تسین . لوادتم  ياهسردم و  شناد  نانآ  شناد  اریز  درادن . هار  ماهبا 

مولعلا رقاب  يابیز  بقل  هک  تسا  قیمع  هدرتسگ و  رادـقم  نآ  شناد  يافرژ  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  تسا . رابغیب  لالز و  رطاـخ  نیمه 
هللا و ملع  نازخ  نحن  درادیم . رب  هدرپ  هنوگ  نیا  شیوخ  شناد  زا  مولعلا  رقاب  دریگیم . رارق  ترـضح  هدنبیز  شناد  هدـننک  افوکـش  ینعی 
ةوبنلا و ندعم  نحن  میتسه ». ادخ  باتک  نالماح  ادخ و  یحو  ناثراو  و  ادـخ ، شناد  ياههنیزخ  ام  [، » 78  ] هللا باتک  ۀلمح  هللا  یحو  ۀثرو 

هرس نونکم  نم  انصتخا  هؤانث  لج  هللا  نکل  دیامرفیم : میـشابیم ». تلاسر  لحم  يربمایپ و  توبن و  ندعم  ام  [، » 79 ، ] ۀلاسرلا عضوم  نحن 
.« تسا هتخاس  دـنمهرهب  ار ) ام  طقف   ) ار اـم  شیوخ  یناـهنپ  رارـسا  شیوخ و  شناد  نیرتـالز  زا  هبترم  دـنلب  يادـخ  [ » 80  ] هملع صلاـخ  و 
ارم شناد  لمحت  تیفرظ  هک  مبای  یمن  ار  یسک  نم  دومرف  هک  تسا  دح  نآ  ات  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نارکیب  شناد  يافرژ  هحفص 46 ] ]

تفص زا  ار  نید  عیارش  ماکحا و  فراعم و  مامت  متفاییم ، يدنمناوت  درف  رگا  دومرف  مراذگ . يو  رایتخا  رد  ار  دوخ  شناد  ات  دشاب ؛ هتشاد 
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یل و فیک  دمصلا و  نم  عیارشلا  نیدلا و  مالسالا و  دیحوتلا و  ترشنل  ۀلمح  یملعل  تدجو  ول  مدرکیم ، وگزاب  ناحبـس  يادخ  دمـص » »
« دمص  » زا ار  عیارـش  تاعورف  نید و  مالـسا و  دیحوت و  مامت  متفاییم  يدنمناوت  درف  رگا  [ » 81  ] هملعل ۀلمح  نینمؤملا  ریما  يدج  دـجی  مل 
هک شناد  ناـمه  دـهن .» يو  راـیتخا  رد  ار  شیوخ  شناد  اـت  تفاـین  ار  یـسک  زین  نم  دـج  نینمؤملا  ریما  سوسفا  نکیل  مدوـمنیم ، ریـسفت 

ماهنیس رد  شناد  ملع و  درک ، ضرع  ترضح  هب  دیباتیمن و  رب  ار  نآ  رباج  داد ، رارق  یفعج  رباج  رایتخا  رد  ار  نآ  زا  یکدنا  هک  یماگنه 
[. 82 ! ] منک وگزاب  یسک  هچ  هب  هنوگچ و  دنزیم ، جوم 

تدابع مولعلا و  رقاب 

هراشا

اب زین  تدابع  دشاب ، رتلالز  رتقیمع و  دوبعم  زا  تخانـش  رادقم  ره  دراد . دوبعم  زا  يو  تخانـش  هب  هتـسباو  صخـش  ره  تدابع  یگنوگچ 
تخانـش دش . دهاوخ  دنمهرهب  رترب  تیفیک  زا  زین  شتـسرپ  تدابع و  دشاب  رترب  تخانـش  رادـقم  ره  و  دوب . دـهاوخ  رتفافـش  رتتمظع و 

زا نوچ  هکلب  تسین . مه  تبوقع  سرت  زا  هک  هنوگ  نامه  تسین . تراجت  نانآ  تدابع  رطاخ  نیمه  هب  تسا . رترب  تخانش  ادخ ، زا  ناماما 
، دومرف مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دـننکیم ، تدابع  دـننادیم  تداـبع  هتـسیاش  ار  ادـخ  دـنراد و  تخانـش  ادـخ  تمظع  هحفص 47 ] ]

هاگآ یبوخ  هب  ادخ  هیلالج  هیلامج و  فاصوا  هب  نوچ  دراد و  حیحص  تخانـش  نوچ  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  [. 83  ] ةدابعلل الها  کتدجو 
ار ادخ  دتـسرپیم . ار  رظان  زیچ  همه  هب  رـضاح ، اج  همه  يادخ  دنادیم . تدابع  هتـسیاش  ار  نابرهم  فوؤر و  قزار ، قلاخ ، يادخ  تسا ؛

باطخ يو  هب  دنکیم ، ساسحا  شحور  بلق و  اب  هک  ییادخ  دبعن ، كایا  دنکیمن ، باطخ  ار  بیاغ  يادخ  دـنکیم . تدابع  دـنیبیم و 
تنک ام  منکیمن ، تدابع  منیبن  هک  ار  ییادخ  نم  هک  دومن  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  دوخ  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  هک  دبعن ، كایا  دـنکیم :

زا هتساخرب  تدابع  هک  اریز  دوب . دهاوخ  رگید  لکش  هب  زین  تدابع  دشاب ، هنوگ  نیا  ادخ  زا  تخانش  هک  یماگنه  [. 84  ] هرأ مل  ائیش  دبعال 
ار تدابع  عون  هچ  تخانش  هنوگ  نیا  دتسرپیم . ار  رظان  رضاح و  يادخ  هک  تسا  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  رترب  تخانش  نیا  تسا . تخانش 

. دوشیم هراشا  ترضح  تدابع  زا  ییاه  هشوگ  هب  تشاد ؟ دهاوخ  یپ  رد 

زامن

يادخ تلالج  تمظع و  ربارب  رد  ینتورف  شنرک و  زامن  دهدیم . لکـش  ار  صخـش  ره  يدابع  راتفر  رهظم  نیرتهوکـش  اب  نیرترب و  زامن 
تعکر زور 150  هنابش  رد  داد . یم  هحفص 48 ]  ] مامتها زامن  هب  دوخ  زا  شیپ  موصعم  ناماما  دننامه  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  تسا . ناحبس 

يارب زامن  [ 86  ] هنول رفـصا  ةولـصلا  یلا  لبقا  اذا  ناک  هنا  دـشیم ، گنر  هب  گنر  یهلا  فوخ  زا  زامن  ماگنه  رد  [ 85 . ] دادیم ماجنا  زامن 
ول دشیمن ، ادج  زامن  زا  هاگ  چیه  دنکیم ، تاجانم  یسک  هچ  اب  تسنادیم  رازگزامن  رگا  دومرف  هک  دوب  نیریش  دهش  هنوگ  نآ  ترـضح 
هک دومن  هیرگ  رادقم  نآ  تسادـخ ، ربارب  رد  هدـنب  شنرک  عوضخ و  تیاهن  هک  زامن  هدجـس  رد  [. 87  ] لتفنا ام  یجانی  نم  یلـصملا  ملعی 

ار مردـپ  رتسب  نم  دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تخاسیم : يراج  ناـبز  رب  هدجـس  رد  ار  اـهرکذ  نیا  [ 88 . ] دش رت  هدجـس  ياج 
مردـپ مدیـشک  راظتنا  رادـقم  ره  یبش  متفریم . دوخ  باوختخر  هب  هاگنآ  دریگ ، رارق  رتسب  رد  مردـپ  ات  مدـنامیم  رظتنم  متخاسیم  هدامآ 

، دیوگیم رکذ  تسا و  هداتفا  هدجس  هب  دجـسم  رد  اهنت  مردپ  دنتـسه . تحارتسا  لاح  رد  دناهتفر  مدرم  همه  مدید  متفر ، دجـسم  هب  دماین .
مهللا اقر  ادبعت و  بر  ای  کل  تدجس  اقح  اقح  یبر  تنا  مهللا  مهللا  کناحبس  تشاد : نابز  هب  ار  اههلمج  نیا  مدینش  متفر  کیدزن  یتقو 

رد وت  كاپ  يادخ  يا  [ » 89 . ] میحرلا باوتلا  تنا  کنا  یلع  بت  كدابع و  ثعبت  موی  کباذع  ینق  مهللا  یل . فعاضف  فیعض  یلمع  نا 
رب وت  تسا  فیعـض  نم  لمع  ادخ ، هحفـص 49 ]  ] يا . ممالغ هدنب و  دننامه  منکیم  هدجـس  وت  هب  نم  یتسه ، نم  هدـنهد  شرورپ  تقیقح 
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: دیوگیم ءاذح  هدیبعوبا  زین  و  یتسه .» ریذپ  هبوت  وت  هک  امن  تشگزاب  نم  يوس  هب  راد . زاب  دوخ  باذع  زا  ارم  ادخ ، يا  شخب  ینوزف  نآ 
ینتبساح تانسح و  یتائیس  تلدب  الا  دمحم  کبیبح  قحب  کلأسأ  تفگیم ، لوا  هدجـس  رد  هک  مدید  زامن  رد  ار  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب 

نم رب  یـسرباسح  رد  و  ییامن ، لیدبت  اهیکین  هب  ارم  ناهانگ  هک  مناوخیم  وت  بوبحم  دـمحم  ماقم  قح و  هب  ار  وت  ایادـخ  . » اریـسی اباسح 
ار وت  ایادخ  . » ۀنجلا نود  لوه  لک  ایندلا  ۀنوؤم  ینتیفک  الا  دمحم  کیبح  قحب  کلأسأ  تفگیم : مود  هدجس  رد  ینک .» یسرباسح  ناسآ 
رد یهد .» هانپ  تشهب  ات  ساره  لوه و  ره  زا  ارم  يریگ و  هدـهع  هب  دوخ  ارم  يایند  یگدـنز  هنیزه  مناوخیم ، وت  بوبحم  دـمحم  ماقم  هب 
هب ار  وت  ایادخ  . » ریـسیلا یلمع  نم  تلبق  لیلقلا و  بونذلا و  نم  ریثکلا  یل  ترفغ  امل  دمحم  کبیبح  قحب  کلأسأ  تفگیم : موس  هدـجس 

: تفگیم مراهچ  هدجس  رد  هاگنآ  يریذپب ». ارم  مک  کین  لامعا  یـشخبب و  ارم  مک  دایز و  ناهانگ  هک  مناوخیم  وت  بوبحم  دمحم  ماقم 
هلآ دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  کتمحرب و  رانلا  تاعفـس  نم  ینتیجن  اهناکـس  نم  ینتلعج  ۀـنجلا  ینتلخدا  امل  دـمحم  کبیبح  قحب  کلأسأ 

ياهدـمآ یپ  زا  یهد ، رارق  تشهب  هنکـس  زا  ارم  هدومن و  تشهب  دراو  ارم  هک  مناوخیم  وـت  بوـبحم  دـمحم  ماـقم  هب  ار  وـت  ایادـخ  [ » 90]
دراو هک  یماگنه  دوب ، هدش  فرشم  جح  هب  هک  یماگنه  رد  داب .» وت  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  یشخب . ییاهر  شیوخ  تمحر  اب  شتآ 

هتسهآ دنکیم ، ضرع  ترضح  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  یماگنه  دنکیم . هیرگ  دنلب  يادص  اب  دوش  یم  هحفص 50 ]  ] مارحلادجسم
راگتـسر ادرف  نم  و  دنک ، هاگن  نم  هب  تمحر  هاگن  اب  ادخ  دـیاش  هک  منکیم  هیرگ  دـنلب  يادـص  اب  نم  دـهدیم : خـساپ  ماما  دـینک ، هیرگ 

هب میهاربا  ماقم  تشپ  رد  دش ، غراف  فاوط  زا  هک  یماگنه  دومن . فاوط  هناخ  درگ  هب  هاگنآ  ادغ . اهب  زوفأف  ۀمحرب  یلا  رظنی  هللا  لعل  موش ،
ار جح  کسانم  رسارس  مامه  ماما  [ 91 . ] تسا هدش  رت  مشچ  کشا  زا  شاهدجـس  ياج  مدید  دش ، مامت  شزامن  هک  یماگنه  داتـسیا . زامن 
رد یتح  تسا . تینارون  زا  نخـس  هرامه  کسانم  ياـهاعد  رد  رطاـخ  نیمه  هب  دـنکیم . ینارون  ار  یجاـح  کـسانم  ماـجنا  دـنیبیم . رون 

موی ارون  ةرعش  لکب  ینطعا  مهللا  امن ، نم  بیصن  تینارون  ییوم  رات  ره  رب  ایادخ  هک  دنکیم ، اعد  هنوگ  نیا  رـس  ياهوم  ندیـشارت  ماگنه 
ای رجف ، عولط  زا  ارهاظ   ) باتفآ عولط  ات  درکیم  راداو  ار  شیوخ  هناخ  لها  دوب . لوغـشم  ادخ  دای  ادخ و  رکذ  هب  هرامه  ماما  [. 92  ] ۀمیقلا

شور نـیا  [. 93 . ] دـیوگب ادـخ  رکذ  دوـمرفیم  دـناوخیمن  نآرق  سک  ره  و  دنـشاب . لوغـشم  نآرق  تئارق  هب  باـتفآ ) عوـلط  اـت  رحـس  زا 
مامتها رادقم  هچ  ات  شیوخ  ناگتفای  تیبرت  هب  تبـسن  ماما  هک  دـناسریم  زین  ار  هتکن  نیا  تیمها  ادـخ ، رکذ  هب  مامتها  رب  نوزفا  ترـضح 

ادخ رکذ  لوغـشم  تسا  تاعاس  نیرتهب  زا  هحفـص 51 ]  ] هک نیعولط  نیب  رد  دـنکیم و  راداو  مامت  ینابرهم  اب  ار  هناخ  لها  دـندیزرویم .
، تسا مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  شتسرپ  تدابع و  شور  هب  هاتوک  هراشا  اهنیا  دنوشن . مورحم  ساسح  نامز  نیا  هژیو  ياهتکرب  زا  ات  دنشاب ،

يوگلا ترـضح  كاـپ  راـتفر  لـالز و  هشیدـنا  هک  دـشاب  دراد . یپ  رد  ار  عوشخ  عوضخ و  اـب  هارمه  تداـبع  هنوگ  نیا  رترب  تخانـش  نآ 
. دریگ رارق  تقیقح  ناوریپ 

ادخ مالس 

لد و نآ  يانعم  مه  راتخاس و  مه  هک  تسا  ییابیز  ياههژاو  زا  مالس  تکرب . تمحر و  ینعی  مالـس ؛ ادخ . دورد  یتمالـس و  ینعی  مالس ؛
ینعی مالس ؛ [. 94 . ] نمیهملا نمؤملا  مالسلا  دومن ، شیاتس  مان  نیا  هب  ار  دوخ  هک  تسادخ  كاپ  تاذ  مسا  مالـس  دشخبیم . افـص  ار  ناج 

مالسلا کل  مالسلا و  کنم  مالسلا و  تنا  مهللا  تسا . تکرب  یتمالـس و  تیفاع و  أشنم  ادخ  تسادخ . اهنیا  همه  أشنم  هک  تکرب  یکاپ و 
نیزاغآ مالـس  تسوت ». رب  زین  مالـس  تشگزاب  و  تسوت ، يارب  تسوت و  زا  مالـس  یتسه و  مالـس  وت  ایادخ  [ » 95 ، ] مالـسلا عجری  کیلا  و 

ماگنه [. 96 . ] مالـس اهیف  مهتیحت  دشابیم ، ارـس  نآ  رد  رگید ، نمؤم  هب  نمؤم  دـمآ  شوخ  تیحت و  زین  ارـس و  نیا  رد  ناملـسم  ره  نخس 
امیرک ارجا  مهلدعا  مالس و  هنوقلی  موی  مهتیحت  تسا ، مالـس  هحفـص 52 ]  ] مالک نیرت  نیـشنلد  ادخ ، اب  نمؤم  تاقالم  نیزاغآ  رد  تلحر 

هار ناگدنیوپ  رب  ادخ  زبس  دورد  نامه  مالس  و  [، 98  ] متربص امب  مکیلع  مالس  مدق ، تباث  نانمؤم  همه  هب  ادخ  زبس  مایپ  نامه  مالـس  [ 97]
مالس گرزب ، تلاسر  ماجنا  زا  شیاتس  رد  ناربمایپ  يهمه  رب  ادخ  نایاپیب  دورد  نامه  مالس  و  [ 99 . ] يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلا  و  قح ،
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ار نانآ  هک  ییاه  نامه  موصعم ، ناماما  شیوخ . هدـیزگرب  ياهناسنا  رب  ادـخ  دورد  مایپ و  نامه  مالـس  هصالخ  و  [. 100  ] نیلسرملا یلع 
هک نییبنلا  ملع  رقاب  یلع  نب  دمحم  رب  مالـس  و  [ 101 . ] یفطـصا نیذلا  هدابع  یلع  مالـس  تسا . هدیزگرب  هدومن و  نیچلگ  ناگمه  نایم  زا 

دورد مالـس و  هرامه  هنوگ  نیا  ناحبـس  يادخ  ار  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  ناگمه . ورـشیپ  اوشیپ و  و  تسادخ . يهدـیزگرب  زراب  قادـصم 
هحفص 54] [. ] 102 . ] دوشیم هراشا  یقرواپ  رد  رگید  هتکن  دنچ  هب  مالس  تیمها  ظاحل  هب  دناسریم .

هللا لوسر  مالس 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هصاخ  تاکرب  هژیو و  مالس  لومشم  هک  دوشیم  شبیـصن  راختفا  نیا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  کنیا 
حور و رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نابز  زا  تسادخ ، زبس  مایپ  تکرب و  هک  مالس  تسادخ ، مان  هک  مالـس  هک  دریگیم . رارق 
: درادیم تراشب  هنوگ  نیا  هللادـبع  نب  رباج  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوشیم . هناور  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  كاـپ  ناـج 

یهاوخ تاقالم  تسا  نم  دننامه  شلیامـش  لکـش و  تسا و  نم  مانمه  هک  ارم  رابت  زا  يدنزرف  هک  دومن  یهاوخ  رمع  رادـقم  نآ  وت  رباج 
[. 103  ] مالسلا ینم  هئرقأف  هتیقل  اذاف  امن . غالبا  يو  هب  ارم  مالس  يدومن  ترایز  ار  يو  هک  یماگنه  دومن .

مالس غالبا 

هب ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مالـس  دومن و  ینالوط  رمع  هک  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هباحـص  اهنت  رباج 
يو هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مالـس  دـش و  رباج  بیـصن  تلیـضف  نیا  هک  یماگنه  درک . غالبا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب 

هک یماگنه  ات  داب ، مالس  وت  رب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رب  درک : اعد  هنوگ  نیا  يو  قح  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دناسر ،
تغلب امب  رباج  ای  کیلع  ضرالا و  تاومسلا و  تماد  ام  مالسلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  تساج ، رب  نیمز  اهنامـسآ و 

نینچ زین  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  و  دیامنب ، ار  يو  تعافـش  تمایق  رد  هک  دومن ، هحفص 55 ]  ] اضاقت ترـضح  زا  رباج  زین  و  [ 104 . ] مالسلا
دوجو توافتم  لقن  ود  دومن ، غالبا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مالـس  هنوگچ  رباج  هک  نیا  اما  [. 105 . ] داد يو  هب  ياهدعو 

رد ار  يو  درک . هاگن  يو  يالاب  دـق و  هب  دوب . اـنیب  دـید ، یکدوک  رد  ار  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  هک  یماـگنه  رباـج  هک  نیا  تسخن  دراد .
. یشابیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دننامه  وت  تفگ  تفای و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دننامه  لیامـش ، لکش و 
هک دومن  لصاح  نیقی  تسا  مالسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  دنزرف  يو  تخانـش  هک  یماگنه  درک ، وجتـسج  يو  بسن  لصا و  زا  رباج 

دسوبب و ار  يو  درک  عورش  رطاخ  نیمه  هب  دنک . غالبا  يو  هب  دیاب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تناما  هک  تسا  دوعوم  نامه 
ود [. 106 . ] دیدرگ يو  بیصن  گرزب  تلیضف  نآ  مالس ، غالبا  خساپ  رد  هک  دیامن ، غالبا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مالس 
يو هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مالس  دومن و  تاقالم  ار  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دوب  انیبان  هک  یلاح  رد  رباج  هک  نیا  رگید 

، یتسه یسک  هچ  دیـسرپ  يو  دوب . انیبان  هک  یماگنه  رد  هدش  دراو  رباج  هب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  هک  تسا  هدمآ  هراب  نیا  رد  درک . غالبا 
نم هک  دسوبب  زین  ارم  ياپ  هک  تساوخ  دیـسوب و  ارم  تسد  متفر . يو  دزن  هب  ایب  نم  دزن  دومرف  هاگنآ  نیـسحلا ، نب  یلع  نب  دـمحم  دومرف 

گنهامه رگیدـکی  اـب  لـقن  ود  نیا  [. 107 . ] دـناسریم مالـس  وـت  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تـفگ ، هاـگنآ  مدـش ، عناـم 
لکـش و هدوب و  انیب  رباـج  هک  یناـمز  رد  یخرب  دـشاب  هداد  خر  تبون  نیدـنچ  رد  هحفص 56 ]  ] تسا نکمم  مالـس  غالبا  اریز  دنـشابیم .
زا لبق  دادـخر  نیا  دـیاش  . ) دومنیم قیبطت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لیامـش  اب  دـیدیم و  ار  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  لیامش 

مالس ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلحر  اهلاس  زا  دعب  تسا ، هدوب  هدش  انیبان  هک  یماگنه  رد  رگید  تسا ). هدوب  البرک  هثداح 
. تسا هدیدرگ  غالبا  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  هب  رباج ، شتلیضف ، اب  هباحص  طسوت  يو 
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ناگتشرف مولعلا و  رقاب 

هراشا

فلتخم ۀـلاسرلا و  عضوم  هوبنلا و  تیب  لـها  اـی  مکیلع  مالـسلا  مییوگیم : نخـس  هنوگ  نیا  ترتـع  هب  باـطخ  هریبـک  هعماـج  تراـیز  رد 
ناگتـشرف و دـمآ  تفر و  لحم  یناسرمایپ و  تلاسر و  هاـگیاج  ربماـیپ ، تیب  لـها  امـش  رب  ادـخ  دورد  [ » 108  ] یحولا طبهم  ۀـکئالملا و 

یهلا ناگتشرف  دشابیم . ناگتشرف  تفر  دمآ و  هاگیاج  یحو و  طبهم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  یحو .» لوزن  هاگیاج 
یناسرعالطا هدـنیآ  هتـشذگ و  زا  ار  ناـنآ  دـننکیم . انـشآ  یناـیحو  ياههشیدـنا  فراـعم و  اـب  ار  ناـنآ  دـنیآیم و  دورف  ناـنآ  رب  هراـمه 

تلحر اب  هچرگ  دنشابیم . نیما  لیئربج  هژیو  هب  شناد  ملع و  ناگتشرف  هاگیلجت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  دنیامنیم .
چیه یتسه  هدنیآ  هتشذگ و  زا  یناسر  عالطا  فراعم و  یحو  نکیل  تفریذپ ؛ نایاپ  هب  یلاسر  یحو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

همطاف رطاخ  نیمه  هب  دنشابیم . یبیغ  ياهشناد  روحم  هک  دنتـسه  نیمز  يور  رب  ادخ  هدیزگرب  ياهناسنا  هرامه  تسین . ریذپ  نایاپ  هاگ 
ناگتشرف لامآ  هحفص 57 ]  ] هبعک موصعم  ناماما  رطاخ  نیمه  هب  تسا . ناگتشرف  نخس  مه  و  هثدحم » ، » دشابیم ترتع  هرمز  زا  هک  (س )

هجوت دننکیم . راختفا  شیوخ  فاوط  نیا  رب  دنهدیم و  فاوط  نانآ  رود  هب  دنوشیم و  لزان  نانآ  رب  یهلا  يهدیزگرب  ناگتشرف  دنتـسه .
: دینک

تسا بش  مادک  ردق  بش 

هک تسا  یلاؤس  تسا ، ناضمر  هام  ياهبش  زا  بش  نیمادـک  ردـقلا  ۀـلیل  هک  هتکن  نیا  رد  تسا و  رایـسب  نخـس  ردـقلا  ۀـلیل  تلیـضف  رد 
ياه بش  نایم  رد  ردـق  بش  هک  تسا  مولعم  رادـقم  نیمه  اهنت  تسا . صخـشمان  ردـق  بش  مدرم  مومع  رب  اریز  تسین . ناسآ  نآ  باوج 

. دنهد صیخـشت  ار  ردق  بش  دنناوتب  هک  دـنبای  راب  تلزنم  زا  ياهجرد  نآ  هب  ترتع  نیتسار  ناوریپ  تسا  نکمم  هچرگ  تسا . ناضمر  هام 

. تسین هدیشوپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  ترتع  رب  ردق  بش  هک  نیا  نآ  تسا و  مولعم  زین  يرگید  هتکن  اتـسار  نیا  رد  نکیل 
نانآ رب  تسا  ترتع  رب  ناگتـشرف  دورف  بش  هک  بش  نآ  اریز  تسا . بش  مادک  ردق  بش  دنادیم  دشابیم و  تقیقح  نیا  هب  هاگآ  ترتع 

هدیـشوپ يو  رب  تسا ، ناگتـشرف  تفر  دمآ و  لحم  مامه  ماما  بش  نآ  رد  هک  ردـق  بش  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشاب . دـناوتیمن  هدیـشوپ 
اهیف حورلا  هکئالملا و  لزنت  دشابیم ، دـشاب ، شناد  هتـشرف  هک  هتـشرف  نیرت  هبترم  دـنلب  ناگتـشرف و  ندـمآ  دورف  بش  ردـق  بش  دـشاب !؟

، دنراد رایتخا  رد  ار  لاس  کی  تاردقم  شناد و  فراعم و  هک  ناگتشرف  دشابیم . نامز  ره  رد  موصعم  ماما  هب  ناگتشرف  لوزن  نیا  [ 109]
زا مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  کنیا  هحفص 58 ] . ] دنزاسیم دنمهرهب  یبیغ  ياهشناد  زا  ار  نانآ  دنوشیم و  لزان  نامز  ره  رد  موصعم  ماما  رب 
نآ رد  تسین . هدیـشوپ  ام  رب  ردـق  بش  دـیامرفیم : دزاسیم ، فافـش  هنوگ  نیا  ار  عوضوم  نیا  درادیم و  رب  هدرپ  هنوگ  نیا  تقیقح  نیا 
اهیف انب  نوفیطی  ۀکئالملا  نا  ردقلا  ۀلیل  انیلع  یفخی  هنا ال  لیذهلا  ابا  ای  دـنهدیم . فاوط  ام  درگ  هب  دـنوشیم و  لزان  ام  رب  ناگتـشرف  بش 

هتشرف ي نیرترب  میعز و  حور »  » هک نیا  زا  رترب  یتلیضف  هچ  تسا . ناگتـشرف  دمآ  تفر و  هاگیاج  درف  هک  نیا  زا  رترب  یتلیـضف  هچ  [ 110]
یتلزنم ماقم و  هچ  نیا  دـنهد ! فاوط  نانآ  رود  هب  هکلب  دنـشاب ، عضاوتم  نانآ  ربارب  رد  ناگتـشرف  اهنت  هن  مه  نآ  دوش . لزاـن  يو  رب  شناد 

!؟ دوشیم ترتع  بیـصن  هک  تسا  رترب  تلیـضف  هچ  نیا  و  دـنریگیم . رارق  ناگتـشرف  هاگ  هلبق  هک  تسا ، هتفای  راـب  نادـب  ترتع  هک  تسا 
[. 111]

توکلم ماما  کلم و  ماما 

هراشا
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يادخ هک  تسا  قح  رواب  نیا  رب  دـحوم  ناسنا  تسا .» هتخاس  دـنمناوت  مینک  هدارا  هچنآ  رب  ار  ام  ادـخ  [ » 112 . ] دیرن ام  یلع  انردـقا  هللا  نا 
نآ ینامز  هلـصاف  نودب  دنک  هدارا  ار  يزیچ  ره  و  دریگیم . لکـش  یهلا  ینیوکت  هدارا  اب  ادخ  راک  دشابیم . دنمناوت  يراک  ره  رب  ناحبس 
رد ساسا  نیا  رب  هحفـص 59 ] . ] دشابیمن فدهیب  ببـسیب و  فازگ و  تسا . تمکح  ساسا  رب  ادخ  هدارا  هتبلا  و  دـباییم . ققحت  هدارا 
ره هک  تسا  هنوگ  نیا  ادخ  نامرف  [ » 113 . ] نوکیف نک  هل  لوقی  نا  ائیـش  دارأ  اذا  هرما  امنا  تسا ، زاسراک  قح  هدارا  اهنت  یهلا  هدارا  ققحت 

مامز درادـن . ضرف  یهلا  هدارا  تردـق و  ربارب  رد  شلاچ  ناوت و  چـیه  دـشابیم ». شاـب ، دـیوگ  وا  هب  هک  نیمه  دـنک  هدارا  ار  يزیچ  هاـگ 
و [. 115 . ] یـش لـک  توکلم  هدـیب  تسا ، يو  تسد  هب  زین  توکلم  راـیتخا  [ 114  ] ضرالا تاومـسلا و  کـلم  هللا  تسوا ، تسد  هب  کـلم 

هللا نذا  هب  زین  يو  تروص  نیا  رد  دش . هللا  هدارا ي  رهظم  هک  تفای  راب  یهلا  تلزنم  هب  رادـقم  نآ  تفرگ ، جوا  نانچنآ  یـسک  رگا  کنیا 
ینیوکت هدارا  رهظم  هدش و  یهلا  تردق  رهظم  اریز  دباییم . ققحت  دـنک ، هدارا  ار  هچ  ره  دـنکیم و  فرـصت  یتسه  ماظن  رد  هدارا  کی  اب 

زا مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دزاسیم . دنمناوت  دنک  هدارا  صخـش  هک  يراک  ره  رب  ار  یـصخش  نینچ  ناحبـس  يادخ  تسا . هتفرگ  رارق  ادخ 
ول دیرن و  ام  یلع  انردقا  هللا  نا  تسا ، هتخاس  دنمناوت  مینک  هدارا  هچنآ  رب  ار  ام  ناحبـس  يادخ  دـهدیم : ربخ  هنوگ  نیا  ترتع  يدـنمناوت 

تمس و ره  هب  میهاوخب  رگا  تسا . هتخاس  دنمناوت  مینک  هدارا  هچنآ  رب  ار  ام  ناحبس  يادخ  [ » 116  ] اهانقسل اهتمزأب  ضرالا  قوسن  نا  انئش 
نیا تسین . توکلم  کلم و  ماما  زا  فازگ  ياعدا  نیا  تسام .» تسد  هب  نآ  روما  مامز  هک  اریز  میناوتیم ؛ میهد ، تکرح  ار  نیمز  ییوس 

هللا لوسر  ترتع  دننام  لماک  ياهناسنا  هک  هتـساوخ  هنوگ  نیا  یهلا  تمکح  ساسا  رب  ناحبـس  يادـخ  تسا . هحفص 60 ]  ] تقیقح اعدا 
ایحا و دنـشاب . رداـق  ینیوکت  یتسه و  ماـظن  رد  يراـک  ره  رب  دـنریگ و  رارق  هللا  هدارا ي  رهظم  لاـمک ، رثا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

راـهظا نینچ  نیا  ترتع  یفرعم  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  ددرگیم . رادـیدپ  ناـنآ  هدارا  هب  تکرب  ناراـب و  تداعـس ، تمالـس و  هتاـما ،
زا مدرم  درابیم و  ام  دوجو  هب  ناراب  دوشیم و  لزان  اـم  تکرب  هب  یهلا  تمحر  [ » 117  ] ثیغلا نوقـسی  انب  ۀمحرلا و  هللا  لزنی  انب  درادیم :

. دوب دهاوخ  نیرتناسآ  ندومن  انیب  ار  انیبان  ندرک ، هدنز  هدرم  تسادخ ، ینیوکت  هدارا  رهظم  هک  يدرف  نینچ  زا  دـندرگیم ». باریـس  نآ 
. مینیشنیم ترضح  تامارک  اهزاجعا و  زا  ییاه  هنومن  ياشامت  هب  تصرف  نیا  رد 

ریصبوبا ندش  انیب 

اب دوشیم . مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  رب  دراو  تسا . هدش  مورحم  ییانیب  تمعن  زا  يو  دـشابیم . ترتع  صاخ  باحـصا  نارای و  زا  ریـصبوبا 
! يرآ دیامرفیم  ماما  دیتسه ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیرذ  امـش  دنکیم : زاغآ  هنامیمـص  يوگتفگ  هنوگ  نیا  شیوخ ، ماما 

شناد مامت  امـش  دـیوگیم  ریـصبوبا  میـشابیم ! ناربمایپ  ياهشناد  مامت  ثراو  ام  يرآ ! دـیامرفیم  ماما  دیـشابیم ، ایبنا  مامت  ثراو  امش 
دنمناوت اه  هدرم  ندرک  هدنز  رب  امـش  دسرپیم  ریـصبوبا  يرآ . دیامرفیم  ماما  دـیاهدرب ، ثرا  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

هچ دنروخیم و  زیچ  هچ  ناشلزنم  رد  مدرم  دیهاگآ  امش  دیهدیم ، افش  ار  یـسیپ  يرامیب  و  دازردام ، يروک  دننام  ییاه  يرامیب  دیتسه و 
ار ترتـع  لـیاضف  زا  شخب  نیا  اـت  ریـصبوبا  مینادیم ! ار  اـهنیا  هللا  نذاـب  يرآ  دـیامرفیم  ماـما  دـناهدومن ، هحفـص 61 ]  ] هریخذ ییاهزیچ 
هب شاییانیب  دهاوخیم  يو  دراذگیمن . نایم  رد  ترضح  اب  اراکـشآ  ار  دوخ  تجاح  نکیل  دراد . یتجاح  هچ  هک  تسا  مولعم  دسرپیم ،
رب ار  شیوخ  تسد  دوشیم ، کیدزن  ترـضح  هب  یتقو  ایب . کیدزن  دـیوگیم  يو  هب  دـنکیم . زاغآ  دوخ  ماـما  هاـگ  نآ  ددرگ . زاـب  يو 

تسود دیامرفیم : يو  هب  ماما  هاگ  نآ  دنیبیم ! ار  اه  یندید  دنکیم و  زاب  ار  شیوخ  نامشچ  ریصبوبا  دشکیم ؛ ریـصبوبا  نامـشچ  يور 
تـسود ای  یـشاب ، یهدیم  ماجنا  مشچ  اب  هک  يراتفر  لامعا و  تمعن و  نیا  يوگخـساپ  دـیاب  تمایق  رد  هاگ  نآ  یـشاب ، هنوگ  نیا  يراد 

يو نامـشچ  هب  ار  دوخ  تسد  ترـضح  هراـبود  دـنیزگیم . رب  ار  یمود  يو  دـشاب . تشهب  وت  شاداـپ  يدرگزاـب و  یلبق  تلاـح  هب  يراد 
[. 118  ] تنک امک  تدعف  ینیع  یلع  حسمف  ددرگیم ، زاب  لوا  تلاح  هب  دشکیم ،

27 امام باقر علیه السالم الگوى زندگى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یبیغ رانید  مهرد و 

ام دزن  رد  دومرف  ماما  متخاس . حرطم  ار  دوخ  زاین  مدیـسر . مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  تمدخ  هب  مدـش  دـنمزاین  نم  دـیوگیم : دـیزی  نب  رباج 
هزاجا ماما  دیوگب ، رعـش  تیب  لها  تلزنم  رد  تساوخ  هزاجا  دش و  دراو  ع )  ) تیب لها  رعاش   ) يدسا تیمک  ماگنه  نیا  رد  تسین . يزیچ 
مهرد هسیک  کی  مداخ  دروایب . هلـص  يو  يارب  دوش و  قاتا  لخاد  داد ، نامرف  شیوخ  مداـخ  هب  ماـما  دـناوخ  ار  دوخ  هدیـصق  يو  دـنداد .

، دـهدیم هزاجا  ماما  دـناوخب ، ار  يرگید  هدیـصق  دـهاوخیم  هزاجا  ماما  زا  تیمک  هحفـص 62 ] . ] دنکیم تیمک  میدـقت  مهرد )  10000)
ار موس  هسیک  دـهدیم و  هزاجا  ترـضح  دـبلطیم ، رعـش  ندورـس  هزاجا  تیمک  موس  راب  يارب  دوشیم ، تیمک  بیـصن  مهرد  مود  هسیک 
هب ماما  دریذـپیمن . ار  اه  مهرد  متفگن و  رعـش  راـنید  مهرد و  يارب  نم  درادیم  راـهظا  تیمک  ماـگنه  نیا  رد  دزاـسیم . شیوخ  بیـصن 

شیوخ رد  نم  دـیوگیم ، رباج  دـنادرگیم . رب  ار  اـه  هسیک  يو  دـنادرگرب ، قاـتا  لـخاد  هب  ار  اـه  هسیک  دـهدیم  روتـسد  شیوخ  مداـخ 
! دـنداد هلـص  مهرد  تبون  هس  تیمک  هب  هک  یلاح  رد  دوشیمن ، تفاـی  مهرد  درک  راـهظا  نم  هب  ماـما  هنوگچ  هک  مدرک  یگنتلد  ساـسحا 

ترـضح متـشگ . زاب  ترـضح  دزن  هب  متفاین . يزیچ  مدش ، قاتا  نآ  دراو  یتقو  دـیوش  قاتا  دراو  رباج  دومرف ، ترـضح  مدرک  راهظا  یتقو 
يزیچ مدید  نم  دز ، نیمز  رب  ار  شیوخ  ياپ  درب ، قاتا  لخاد  هب  هتفرگ  ارم  تسد  ترـضح  هاگ  نآ  میتخاسن . ناهنپ  وت  زا  يزیچ  ام  دومرف 

نئمطم دارفا  زج  يدرف  چیه  نکیل  نیبب ، ار  قیاقح  نیا  نک ، هاگن  رباج  دومرف  نم  هب  هاگ  نآ  دمآ . نوریب  نیمز  زا  الط  رتش ، ندرگ  دننامه 
رایتخا مامز و  نادب  تسا و  هتخاس  دنمناوت  ار  ام  مینک  هدارا  ام  هچ  نآ  هب  ادخ  هک  نادب  زاسم و  ربخ  اب  هثداح  نیا  زا  ار  شیوخ  ناردارب  زا 

[. 119 . ] دیرن ام  یلع  انردقا  هللا  نا  تسام ، تسد  هب  نیمز 

دوشیم یجاح  یسک  هچ 

رد هک  یماگنه  دوریم . جح  هب  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  هارمه  هب  دشابیم  زین  انیبان  مالسلاهیلع و  مولعلا  رقاب  صاخ  باحصا  زا  هک  ریصبوبا 
ناوارف ياهادص  هحفـص 63 ]  ] هک ریـصبابا  دوشیم ، دـنلب  نانآ  هجـض ي  هیرگ و  يادـص  دـنوشیم و  عمج  جاجح  همه  تافرع  يارحص 

. جیجضلا مظعا  جیجحلا و  رثکا  ام  دننکیم ! هلان  هجض و  رادقم  هچ  دنتـسه و  دایز  جاجح  رادقم  هچ  تفگ  بجعت  اب  دینـشیم ، ار  جاجح 
ناگدـننک هجـض  رادـقم  هچ  جـیجحلا ، لقا  جیجـضلا و  رثکا  ام  لب  دومرف ، درک و  يور  يو  هب  دینـش  ار  ریـصبوبا  نخـس  هک  یماگنه  ماما 

هب یتسد  ترضح  هاگ  نآ  ینیبب ! دوخ  مشچ  اب  ار  ام  نخـس  ندوب  تسار  قدص و  یهاوخیم  ایآ  ریـصبوبا  دناكدنا . جاجح  یلو  ناوارف ،
ریصبوبا ینیبیم ! هچ  نک  هاگن  الاح  دومرف ، يو  هب  ماما  دش . راکشآ  ریصبوبا  نیب  قح  مشچ  درک ، تئارق  مه  ییاعد  دیشک و  يو  نامشچ 

هراتـس دننامه  هک  تسا ، كدنا  رایـسب  نانآ  نایم  رد  نمؤم  دنتـسه و  كوخ  نومیم و  تروص  هب  مدرم  رتشیب  مدید  مدرک  هاگن  دـیوگیم 
[. 120 ! ] دشخردیم ناشخرد 

ناگدنرپ نخس  مه 

يور رب  يرمق  هدنرپ ي  نابایب  رد  هک  میدرک ، یم  تکرح  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  هارمه  هب  جح  رفـس  رد  دـیوگیم  یفعج  دـیزی  نب  رباج 
تجاح مدرک  ضرع  نم  تسا . هدروآ  هانپ  ام  هب  يو  هک  داد  رادشه  نم  هب  ترضح  منک  رود  ار  نآ  متساوخ  نم  تسشن . ترضح  لمحم 

دـیآیم و يرام  لاـس  ره  منکیم . يراذـگ  هجوج  هک  تسا  لاـس  هس  تدـم  اـه  هوک  نیا  رد  دـیوگیم  يو  دـندومرف  ماـما  تسیچ ، يو 
زا دومن و  اعد  ماما  هاگ  نآ  دنک ، مک  شیاههجوج  زا  ار  رام  رش  ناحبـس  يادخ  ات  منک  اعد  هک  دهاوخیم  نم  زا  دعلبیم . ارم  ياههجوج 

. تفر هداج  رانک  هب  دش ، هدایپ  شیوخ  رتش  زا  ماما  هک  نیا  ات  میداد  همادا  دوخ  هار  هب  هک  دنکیم  هفاضا  نینچمه  دـندش . ناما  رد  يو  رش 
ام زاس و  مهارف  بآ  ام  يارب  ایادخ  دناوخیم . ار  اعد  نیا  دزیم  رانک  ار  اهلمر  هک  یلاح  هحفص 64 ]  ] رد تفرگ . رارق  یناتسلمر  رانک  رد 
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زا دومن . ششوج  یلالز  دیفس و  بآ  گنـس  ياج  زا  دنک ، اج  زا  ار  نآ  ماما  دش ، رادیدپ  يدیفـس  گنـس  ماگنه  نیا  رد  نادرگكاپ ، ار 
نآ زا  دومرف  درک و  ور  تخرد  هب  تفرگ . رارق  کشخ  يامرخ  تخرد  رانک  رد  هاگ  نآ  میدیشون . بآ  نآ  زا  ام  تفرگ و  وضو  بآ  نآ 

مولعلا رقاـب  نینچمه  [. 121 . ] میدوـمن لواـنت  نآ  زا  اـم  دروآ و  اـمرخ  کـشخ  تخرد  نک ، ماـعطا  اـم  هـب  هدوـمن  قـلخ  وـت  رد  ادـخ  هـچ 
ترـضح ریخ . دیوگیم ، يو  دنیوگیم ، هچ  یمهفیم  ایآ  دومرف ، هزمحوبا  هب  دینـش  ار  ناگدنرپ  هحیـص  يادص  هک  یماگنه  مالـسلاهیلع 

، درادیمرب هدرپ  نآ  زا  ماما  هک  تسا  یتقیقح  ناـمه  نیا  [ 122 . ] دنهاوخیم ار  شیوخ  يزور  ادخ  زا  دننکیم و  ادخ  حیبست  دـیامرفیم ،
ترتع ینیوکت  يدنمناوت  زا  ییاه  هنومن  اه  نیا  [ 123  ] ریطلا قطنم  انملع  انا  دنمهفیم ، ار  نانآ  قطن  دنتسه ؛ ناگدنرپ  نخس  مه  نانآ  هک 

. دیامنیم فرصت  یتسه  ماظن  رد  هللا  نذاب  هک  دشابیم ،

یگدنزاس شالت و 

. دشابیم يربهر  تیلوؤسم  تسا ، هدش  هداهن  مالسلامهیلع  موصعم  ناماما  شود  رب  ناحبس  يادخ  بناج  زا  هک  یعامتجا  مهم  تیلوؤسم 
ساسا رب  هک  ار  تیب  لها  دـننامه  یـسایس  یعامتجا و  يربهر  دوب . دـنهاوخ  شلاچ  رد  یعامتجا  مهم  عوضوم  نیا  اب  نابلط  اـیند  هک  هتبلا 

تهج نیمه  هب  دنباتیمن . رب  تسا ، هدش  هداهن  ناینب  يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف و  هعـسوت  هحفص 65 ]  ] یعامتجا و تلادع  تاواسم و 
هک ییاه  يزاستصرف  اب  بزح  نیا  دوب . ناـنآ  يوس  مه  لکـشت  ترتع و  مغر  هب  رگـشلاچ  یعاـمتجا  ناـیرج  نیرتگرزب  هیناـمثع  بزح 

مورحم گرزب  تیلوؤسم  نیا  زا  ار  ترتع  يوسمه  لکـشت  موصعم و  ناماما  تفرگ و  هدهع  هب  ار  یـسایس  تیریدم  يربهر و  داد ، لکش 
زاتهکی رادهصرع و  مالـسلاهیلع  یتبجم  ماما  زا  دعب  دوب ؛ هدـش  هداهن  انب  هیواعم  نامز  رد  نآ  ناینب  هک  يزاستصرف  زا  بزح  نیا  تخاس .

ماما رقاب و  ماما  مالـسلاهیلع و  داجـس  ماما  نامز  رد  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  نامز  رد  تصرف  نیا  هک  ياهنوگ  هب  دـش . تیریدـم  نادـیم 
هب نرق  کی  هب  کیدزن  هک  تدم  نیا  رد  دشن . مهارف  ترتع  يارب  دیماجنا ، هینامثع  بزح  نارود  نایاپ  هب  هک  مه  مالـسلا ) امهیلع   ) قداص

نخـس نیا  نکیل  دنامزاب ؛ یـسایس  تیریدم  ینعی  مهم  تیلوؤسم  زا  هچ  رگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  ترتع  دیماجنا ، لوط 
نوگانوگ ياهدـنیارف  رد  نارود  نیا  مامت  رد  هکلب  دـنیامنن . افیا  ار  شیوخ  يداـصتقا  یگنهرف و  مهم و  شقن  ناـنآ  هک  دوبن  اـنعم  نیدـب 

شالت و راک و  هب  يداصتقا  دـعب  رد  مالـسلاهیلع ، موصعم  ماما  اه  تصرف  نیا  رد  دـندومن . ینیرفآ  شقن  يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف و 
، تسا مورحم  هعماج  يداصتقا  متسیس  حالصا  يرگدابآ و  زا  ماما  دوشیم ، هدهاشم  رطاخ  نیمه  هب  دزاسیم . مهارف  تصرف  روراب ، دیلوت 

شیوخ يدرف  تیلوؤسم  هدودحم  رد  نکیل  دنیامن ؛ ینیرفآ  شقن  یمومع  يداصتقا  متـسیس  رد  هک  درادن  ار  یعامتجا  يدنمناوت  نآ  اریز 
فافـش هتکن  نیا  مامه  ماما  هریـس  زا  دهنیم . راگدای  هب  رادـیاپ  يوگلا  شیوخ  زا  هک  دزادرپیم ، یگدـنزاس  شالت و  راک و  هب  نانچ  نآ 

مالغ هدرب و  تصـش  ياراد  تلحر  ماـگنه  رد  هک  ياهنوگ  هب  دوب . هتـشامگ  تمه  شـالت  هحفـص 66 ]  ] دـیلوت و راک و  هب  ماما  هک  تسا ،
لیلد دنشابیم ، رگراک  تصش  دننامب  هک  هدرب  تصش  نتشاد  هارمه  [. 124 . ] دیامنیم يدازآ  هب  تیـصو  ار  اهنآ  موس  کی  هک  دشابیم ،
هدرب ناوارف  دادعت  ریغ  رامآ  نیا  هتبلا  دشیم . يرادیرخ  نتشامگ  تمدخ  راک و  يارب  اه  هدرب  اریز  تسا . ترضح  شالت  راک و  رب  نشور 
تسا هدمآ  ترضح  دروم  رد  هک  نانچ  دندرکیم . دازآ  یهورگ  ار  نانآ  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دنتـشاد . هارمه  ترـضح  هک  تسا ، رگید 

شالت و رب  يرگید  نشور  هاوگ  ترـضح ، ناوارف  ياهقافنا  نینچمه  [. 125 . ] دومن دازآ  ار  شیوخ  ناگرزب  زا  هدرب  هدزای  زور  کـی  رد 
ترـضح تمارک  زاجعا و  اب  هک  یلاوما  زا  تسا و  هدوبن  لاملا  تیب  یمومع و  لاوما  زا  اهنت  هن  اـه  قاـفنا  نیا  تسا . ترـضح  یگدـنزاس 

نیا مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نابز  زا  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دوخ  جنرتسد  زا  اه  قافنا  هکلب  تسا ؛ هدوبن  زین  دشاب ، هدمآ  دیدپ 
مه [. 126 . ] دومن میـسقت  نادنمتـسم  نیب  رد  ار  رانید  رازه  تشه  ترـضح  مدـش ، دراو  هنیدـم  رد  مردـپ  رب  يزور  هک  دوشیم  لقن  هنوگ 

هدمآ نآ  حرش  یگنهرف  شخب  رد  هک  يدسا و ... تیمک  دننام  تیب  لها  يارعش  نانیرفآ و  گنهرف  هب  ترضح  ياهششخب  لذب و  نینچ 
مهرد تمارک  زاجعا و  زا  نخس  اه  هلص  نیا  زا  دراوم  یخرب  رد  هچرگ  دراد . ترـضح  یگدنزاس  شالت و  راک و  رب  يرگید  هاوگ  تسا ،
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نآ هب  دوش  ساسحا  هحفـص 67 ]  ] زاین هک  یتروص  رد  هک  تسا  ناماما  يدروم  ياهشالت  تمارک  زاـجعا و  نکیل  [ 127 . ] تساهرانید و 
لاوما زا  موصعم  ماما  تسا . هتفرگیم  همـشچرس  دـیلوت  شالت و  راک و  لصاح  زا  يداع  تروص  هب  اه  قافنا  نیا  دـننزیم . تسد  لاـمعا 

يارب ریذـپوگلا  نانآ  هریـس  هک  تسا  تروص  نیا  رد  و  دـیرفآیم . ار  اه  شزرا  نیا  دـشابیم ، شیوخ  شالت  جـنرتسد  هک  دوخ  یـصخش 
رد ناتـسبات  مرگ  زور  رد  ترـضح  هک  ياهنوگ  هب  تسا . یگدنزاس  شالت و  راک و  اب  مأوت  ماما  یگدنز  اهنیا  رب  نوزفا  دـشابیم . نارگید 

ردـکنم نب  دـمحم  تـسا . شـالت  راـک و  رد  نازیر  قرع  دوـخ ، نارگراـک  ناـگدرب و  هارمه  هـب  شیوـخ  يدـیلوت  ياـهنیمز  ناتـسغاب و 
هک یماگنه  ات  دـهن ؛ ياجب  شدوخ  زا  لضفا  ای  شدوخ  دـننامه  يراگدای  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مدرکیمن  نامگ  نم  دـیوگیم ،
مرگ زور  کی  رد  دومن . هظعوم  ارم  يو  نکیل  منک ، هظعوم  ار  يو  متـساوخ  يزور  دمآ . مرواب  مدید  ار  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  دمحم 

لوغـشم زور  مرگ  امرگ  رد  نازیر  قرع  شیوخ  مالغ  ود  اب  مدـید  ار  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  دـمحم  مدوب . هتفر  هنیدـم  رهـش  فارطا  هب 
لاح نیا  رد  رگا  متفگ  هاگ  نآ  تساـیند ! بلط  رد  تلاـح  نیا  اـب  هظحل  نیا  رد  شیرق  ناـگرزب  زا  یگرزب  متفگ  متفر ، کـیدزن  دـنراک .

يارب ار  شالت  راک و  هک  نیا  تسخن  تسا . هتسجرب  هتکن  دنچ  ردکنم  نب  دمحم  راتفگ  رد  داد ! یهاوخ  خساپ  هنوگچ  دسر ، ارف  وت  گرم 
نیا درادنپیم  يو  هک  نیا  موس  هتکن  دنیبیم . ییارگایند  ار  شالت  راک و  هک  نیا  رگید  ود  درادنپیم . بیع  تیـصخش  اب  دارفا  ناگرزب و 

، ینک تلحر  ایند  زا  لاح  نیا  رد  رگا  دسرپیم  هک  درادـنپیم ! هانگ  ار  نآ  تهج  نیمه  هب  تسا و  یهلا  تیاضر  فالخ  رب  شالت  راک و 
هحفص 68] ! ] دوب یهاوخ  وگخساپ  هنوگچ 

هدنلاب هشیدنا 

زا یتعاـط  رد  مورب  اـیند  زا  لاـح  نیا  رد  رگا  دزاـسیم : فافـش  هنوـگ  نـیا  ار  ردـکنم  نـب  دـمحم  ياهرادـنپ  ماـمه  ماـما  هدـنلاب  هشیدـنا 
مدرم وت و  دننامه  هب  ات  منک  نیمأت  ار  شیوخ  یگدنز  ات  منکیم  شالت  نم  دومن . مهاوخ  راختفا  نآ  هب  ماهتفر و  ایند  زا  ادـخ  ياهتعاطا 

توملا فاخا  تنک  امنا  و  مشاب ، هانگ  ماجنا  لاح  رد  هک  منک  تلحر  یلاح  رد  هک  متـسه  كاـنمیب  گرم  هنوگ  نآ  زا  نم  موشن . جاـتحم 
هک دهدیم ؛ ناماس  ار  یگهارژک  مامت  هک  تسا  ینایحو  فافـش و  هنوگ  نآ  هشیدنا  [. 128 . ] هللا یصاعم  نم  ۀیـصعم  یلع  انا  ینئاج و  ول 

ناملـسم ره  راختفا  نارگید  زا  يزاینیب  شیوخ و  یگدـنز  نیمأت  يارب  شالت  تسین . هدـیهوکن  یهاوخاـیند  یگدـنزاس  شـالت و  راـک و 
زا ندـش  زاینیب  شیوخ و  شاعم  يارب  متـسه و  یگدـنزاس  شالت و  رد  هک  منک  تلحر  یلاح  رد  نم  هک  رتهب  نیا  زا  يراختفا  هچ  تسا .

گنن راع و  سک  چیه  يارب  شالت  راک و  هک  تسا  فافـش  ماما ، هریـس ي  هشیدـنا و  زا  هتـسجرب  هتکن ي  نیا  نینچمه  میامنیم . نارگید 
نیا تسا . راختفا  هکلب  تسین ، بیع  شالت  راک و  اهنت  هن  دـشاب ، مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  دـننامه  ياهتـسجرب  تیـصخش  رگا  یتح  تسین .

؛ دنتـسه دنمهرهب  رترب  یعامتجا  تیعقوم  زا  نوچ  ای  و  دنرادنپیم ، تیـصخش  ار  دوخ  نوچ  یخرب  هک  تساهیـشیدنا  ژک  حالـصا  هشیدنا 
ماما هحفـص 69 ] ! ] دنرادنپیم شیوخ  تیـصخش  اب  داضت  رد  ار  هنوگ  نیا  شالت  راک و  دنزاسیمن . راومه  دوخ  رب  ار  هنوگ  نیا  ياهراک 
نیا هک  ادابم  دـهدیم . رادـشه  ساسایب  ياهرادـنپ  هنوگ  نیا  زا  ار  شیوخ  ناوریپ  دـشکیم و  نالطب  طخ  طلغ ، ياهرادـنپ  نیا  رب  مامه 

يرورپنت و یتسـس و  زا  تسا . يرگدابآ  یگدـنزاس و  شالت و  رب  بیغرت  ماما  هدـنلاب  هشیدـنا  دـبای . هار  نانآ  یگدـنز  رد  اه  یگهارژک 
هشیدنا و نیا  و  مامه . ماما  هدنزاس  گرتس و  راتفر  هدنلاب و  هشیدنا  تسا  نیا  درادیم . رذح  رب  تسا  ناسنا  تداعـس  بیـسآ  هک  یتمهیب 
جح و هزور  زامن و  هب  اهنت  تدابع  هک  دنهن ؛ یم  راگدای  هب  دوخ  زا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف دنزرف  هک  دـشابیم  ماما  رترب  لیاضف  زا  هریس 

تلاح نآ  رد  سک  ره  هک  تسادخ ؛ تدابع  تلیـضف و  نیرتگرزب  يرگدابآ ، هدنزاس و  شالت  راک و  تسین . نآرق و ... توالت  هرمع و 
رد دسریم ، تداهش  هب  هک  یماگنه  هک  دربن  ههبج  هدنمزر  دننامه  تسا . راختفا  يو  يارب  هک  تسا  هدومن  تلحر  یلاح  رد  دنک ، تلحر 

لیبس یف  دهاجملاک  هلایع  یلع  داکلا  دشابیم ، هدنمزر  دهاجم  دننامه  هدنزاس  رگشالت  هک  تسا . هدرپس  ناج  نیرفآ  ناج  هب  راختفا  لاح 
[. 129 ! ] هللا
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نادنمزاین نیمأت 

ایآ دـنک ؛ ناحتما  ار  يو  ات  دزاسیم ، دـنمهرهب  ایند  لانم  لاـم و  زا  ار  ناـسنا  ناحبـس  يادـخ  تسا . یهلا  ياـهناحتما  دراوم  زا  اـیند  لاـم 
تیلوؤسم لام  ندرک  هنیزه  رد  ای  دـنام و  زاـب  شیوخ  ياـهتیلوؤسم  ماـجنا  زا  هک  ياهنوگ  هب  دوش ؛ یم  شیوخ  لاـم  هتخاـبلد  هتـسباو و 

هراومه ناماما  یگدـنز  هک  دروخیم  مشچ  هب  هتکن  نیا  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناـماما  یگدـنز  رد  دریگیم . شیپ  رد  ار  شیوخ  یهلا 
يرگدابآ يارب  هویـش  نیرتهب  هب  ایند  لام  زا  نکیل  دندوبن . تسدیهت  هحفـص 70 ]  ] يدارفا نانآ  تسا . هدوب  ییایند  تاناکما  زا  رادروخرب 
یگتـسباو تسا ، رطخ  ناسنا  يارب  هچنآ  دنتـشادن . نآ  هب  یگتـسباو  هنوگ  چیه  ایند ، لام  نتـشاد  نیع  رد  دـندربیم . هرهب  شیوخ  ترخآ 

هار رد  دوخ  لام  زا  دراذگن  یگتسباو  دراد . زاب  فیاظو  ماجنا  زا  ار  يو  یگتـسباو  هک  ياهنوگ  هب  دراد . شیوخ  يایند  هب  ناسنا  هک  تسا 
يارب یلغـش  ياـهتصرف  داـجیا  یگداـبآ و  یگدـنزاس و  هار  رد  شیوخ  لاوما  دراذـگن  دربب . هرهب  نادـنمزاین  هب  ندـناسر  يراـی  ادـخ و 

دز شوگ  هنوگ  نیا  ار  یهاوخ  رثاکت  رطخ  نآرق  هک  دشاب  هیامرس  ندرک  هتشابنا  یبلط و  نوزفا  رکف  هب  هرامه  هکلب  دریگ ؛ راک  هب  نارگید 
يارب فافـش  يوگلا  هدیهر و  اهرطخ  عون  نیا  زا  ترتع  تسا ». هتـشاد  زاب  ادـخ  دای  زا  ار  امـش  یبلطنوزف  [ » 130 ، ] رثاکتلا مکاهلا  دومن ،

راک هب  لاغتـشا  يو  نیمز  غاب و  رد  هدرب  رگراک و  اه  هد  تسا و  دنمهرهب  لاوما  زا  هک  لاح  نیع  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  تسا . نارگید 
ترهـش هصاخ  هماع و  نیب  قافنا  شـشخب و  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دربیم . هرهب  شیوخ  ترخآ  يزاسدابآ  يارب  ایند  لاـم  زا  دـنراد ،

زور کی  رد  [ 131  ] ۀـفاکلا یف  مرکلا  روهـشم  ۀـماعلا ، هصاخلا و  یف  دوجلا  رهاظ  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  يو  تواخـس  مرک و  تشاد .
ياـههنیزه يارب  نآ  مهـس  کـی  دومن ، میـسقت  مسق  هس  هب  ار  شیوـخ  لاوـما  [. 132 . ] دـیامنیم عیزوت  نادنمتـسم  نیب  راـنید  رازه  تشه 

زور کی  رد  [ 133  ] دـهدیم صاصتخا  نادنمتـسم  هب  ار  هدـنام  یقاب  موس  کی  ناـگیاسمه و  يارب  رگید  موس  کـی  لزنم ، هحفص 71 ] ]
هب هرامه  [. 135  ] دنشاب دازآ  ترـضح  هدرب  تصـش  زا  هدرب  تسیب  دنکیم  تیـصو  تلحر  ماگنه  رد  و  [ 134  ] دزاسیم دازآ  هدرب  هدزاـی 
هلص هیده و  شیوخ  نایعیش  ناتـسود و  هب  هراومه  زین  و  [ 136  ] دادیم هقدص  دراد ، يرتشیب  شاداپ  هقدـص  هک  هعمج  ياهزور  صوصخ 

یملس [ 138 . ] دادیم هلـص  هیده و  ام  هب  مهرد  رازه  مهرد و  دصتفه  مهرد ، دـصناپ  ترـضح  دـیوگیم  مرق  نب  نامیلـس  [ 137 . ] دادیم
ییاریذـپ نانآ  زا  ماعط  نیرتهب  اب  ترـضح  دـندمآ . یم  ترـضح  دزن  هب  ترـضح  ناراـی  باحـصا و  دـیوگیم : ترـضح  نازینک  زا  یکی 

( ریثـک نب  دوـسا  اـه  لـقن  یخرب  رد   ) یلع نـب  ناـیح  [. 139 . ] دوـمنیم هیدـه  مهارد  هارمه  هـب  ناـنآ  هـب  ار  اـه  ساـبل  نیرتـهب  و  درکیم ،
نآ دومرف : ترضح  مدومن . هوکش  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  هب  درکن . يرای  ارم  ینید  ناردارب  زا  سک  چیه  مدش  تسد  گنت  نم  دیوگیم :

دومرف دومن و  اطع  نم  هب  مهرد  دصتفه  هاگ  نآ  تسین . ردارب  دـنک ، اهر  ار  وت  یتسدیهت  ماگنه  رد  و  هارمه ، یتسدهداشگ  ماگنه  رد  هک 
دننام بقل  نیرتابیز  هب  ار  فرط  دـنمزاین ، نیمأت  ماگنه  رد  هحفص 72 ] [. ] 140 . ] ینملعاف تدفن  اذاف  نک ، هعجارم  يدش  دـنمزاین  زاب  رگا 

نانآ هب  بقل  نیرتابیز  هب  دومرفیم  دادیمن و  بقل  ریقف  نیکـسم و  ار  دنمزاین  درکیم . دروخرب  دـنک ، اطع  وت  هب  تکرب  ادـخ  ادـخ ، هدـنب 
هویـش نیا  اـب  تسا . ییاـیند  ياـهتمعن  يدادادـخ و  لاوما  زا  يریگهرهب  هویـش ي  نیا  [. 141 . ] مهئامـسأ نسحاب  مهومـس  دینک ، باطخ 

نیا رد  ددرگیم . نادـنمزاین  یگدـنز  نیمأت  نارگید و  هب  یناسر  يرای  ببـس  يراد  لام  هکلب  دوشیمن ؛ رجنم  يزودـنا  لام  هب  يرادـلام 
رتسب دزاسیم . مهارف  ار  ادخ  تدابع  رتسب  هکلب  تسا ؛ هدش  هدـیهوکن  هک  تسین  یگتـسباو  لماع  اهنت  هن  ییایند  هیامرـس  هک  تسا  طیارش 

. دروخیم مشچ  هب  ماما  هریـس  رد  هک  تسا  ییاـه  مادـقا  نیمه  سفن  ریهطت  هیکزت و  دراوم  زا  اریز  دزاـسیم . مهارف  ار  ناـسنا  يزاـسدوخ 
نآرق ار  هدـنزاس  قیمع و  هتکن  نیا  تسا . يزاـس  دوخ  هیکزت و  رتسب  نیرتـهب  زا  تسادـخ ، يارب  لاـم  زا  تشذـگ  هک  ادـخ  هار  رد  قاـفنا 

، ینادرگ كاپ  ار  نانآ  ناج  ات  ریگب  هقدص  نانمؤم )  ) اهنآ لام  زا  دیامرفیم  تسا ، هقدص  تخادرپ  زا  نخس  هک  یماگنه  دزاسیم . حرطم 
. دزاسیم مهارف  ار  ناسنا  یکاپ  رتسب  هک  لام  زا  تشذـگ  ینعی  ادـخ  هار  رد  قافنا  [ 142 ، ] اهب مهیکزت  مهرهطت و  ۀقدص  مهلاوما  نم  ذـخ 
زا یمیظع  شخب  دندومنیم . نیمأت  ار  نادنمزاین  راکشآ  ناهنپ و  زور ، بش و  هک  دشخردیم  فافش  رایـسب  ترتع  یگدنز  رد  هویـش  نیا 
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دارفا ریاس  دننامه  زین  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  بیـصن  تلیـضف  نیا  هک  دـندومنیم ، فرـص  ایریب  تنمیب و  اه  هار  نیا  رد  ار  شیوخ  لام 
هحفص 73] . ] تسا هدش  ترتع 

نونف اب  ییانشآ 

دز نابز  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  ياهيرترب  ماشه  نامز  رد  میربیم .» ثرا  ار  اه  يرترب  ام   » مالسلاهیلع مولعلا  رقاب  لامکلا . ثراوتن  نحن  انا 
رد هرامه  دز ، یم  جوم  يو  هنیـس  رد  ترتع  ضغب  هک  ماشه  دوب . هدـش  ماـشه  يزوتهنیک  ضغب و  ببـس  عوضوم  نیا  دوب . ماـع  صاـخ و 

نیگنن نیگنر و  تختیاپ  ماش ، هب  ار  ترـضح  روظنم  نیمه  هب  دوب و  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  یعامتجا  تیعقوم  هب  ندـناسر  بیـسآ  ددـص 
ماشه مادقا  کی  نونکا  اتـسار  نیا  رد  دـمآ . دـهاوخ  ماشه  رب  ماما  دورو  هوحن ي  یناوخارف و  یگنوگچ  رتشیب  حرـش  دـناوخ . ارف  شیوخ 

روـضح هب  ار  ناـهارمه  ترـضح و  زور  هس  ماـما ، یعاـمتجا  تیـصخش  هب  ندـناسر  بیـسآ  يارب  یناوـخارف  نیا  رد  تـسا . هجوـت  دروـم 
نیا رد  دندش . رـضاح  سلجم  رد  هیماینب  هژیو  هب  تموکح  ناراداوه  لیابق ، نارـس  دنتـسارآ . مزب  سلجم  داد  روتـسد  هاگ  نآ  تفریذـپن .
هراب نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  دـننک . ریاد  يزادـناریت  هقباـسم  هک  دوب  هدرک  ینیبشیپ  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  ریقحت  يارب  سلجم 

شیوخ موق  ناگرزب  اب  دـمحم ، ای  درک  مالعا  دیـشک ، دایرف  ماـشه  میدـش ، سلجم  دراو  مردـپ  هارمه  هک  یماـگنه  درادیم : راـهظا  نینچ 
دای دـنگوس  ماشه  رادـب ، فاعم  راک  نیا  زا  ارم  تسا . هتفر  الاب  منـس  نم  دومرف ، مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  نک . رازگرب  يزادـناریت  هقباـسم 

سوق هک  هیماینب  ناگرزب  زا  یکی  هب  درک  هراشا  ماگنه  نیا  رد  مرادیمن ! فاعم  درک ! زیزع  شربمایپ  نید و  هب  ار  ام  هک  ییادـخ  هب  درک ؛
هناشن ار  فدـه  داهن ، ناـمک  طـسو  رد  يریت  ماـما  هاـگ  نآ  درک . نینچ  زین  يو  دـهد . مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  تسد  هب  ار  دوخ  ناـمک  و 
فدـه قیقد  هنوگ  هب  مود  ریت  تفرگ ، فدـه  هرابود  هداهن ، لامک  رد  ار  ریت  نیمود  هحفص 74 ] . ] دز لبیـس )  ) لاخ طسو  تسرد  تفرگ ،

. دـنتفرگ رارق  فدـه  یلبق  ریت  طـسو  هب  ار  مادـک  ره  ریت ؛ هن  اـت  داد  همادا  ار  يزادـناریت  ماـما  درک . فـصن  طـسو  زا  ار  لوا  ریت  هک  تفرگ 
نارس روضح  رد  دید ، نارـضاح  روضح  رد  ار  ماما  لامک  تمظع  هک  ماشه  تشادن ! هقباس  ایند  رد  يزادناریت  چیه  يارب  هک  يریگفده 

وت تفگ  درک . فارتعا  نارضاح  روضح  رد  ترتع  ياهيرترب  رب  هاگآدوخان  هک  هنوگ  نآ  دش . ناریح  برطـضم و  هنیک  ضغب و  جوم  زا 
شیرق تسا ، شیرق  نایم  رد  وت  دننامه  ات  تفگ  يو  دیدرگ . هدنکفارـس  هدنمرـش و  شیوخ  رادرک  زا  هاگ  نآ  یتسه ، زادناریت  نیرترهام 

نآ کلثم . اهیف  مادام  شیرق  اهدوست  مجعلا  برعلا و  لازت  دـمحم ال  ای  دـیامنیم ، ییاقآ  تدایـس و  دراد و  يرترب  مجع  برع و  ماـمت  رب 
، دنادیم يزادناریت  وت  دـننامه  مه  رفعج  ایآ  ياهتفرگ . ارف  یـسک  هچ  دزن  رد  ار  يزادـناریت  رد  تراهم  نیا  دیـسرپ  ماما و  هب  درک  ور  هاگ 

فانم دبع  نادنزرف  زین  ام  تفگ ، نامز  توغاط  هاگ  نآ  لامکلا . ثراوتن  نحن  انا  میربیم ، ثرا  هب  ار  لامک  ام  تفگ : يو  خـساپ  رد  ماما 
، میتسه فانم  دبع  لسن  زا  مه  ام  يرآ  داد ، خساپ  ماما  تسا . هدشن  ام  بیصن  تالامک  نیا  هنوگچ  تسا ، یکی  امش  ام و  بسن  میشابیم .
، تسا هدادـن  هرهب  ار  سک  چـیه  هک  تسا  هتخاس  دـنمهرهب  هنوگ  نآ  ار  اـم  شیوخ  هژیو  شناد  شیوخ و  رارـسا  زا  ناحبـس  يادـخ  نکیل 

ماـما هنوگ  نیا  يرآ  هحفص 75 ] [. ] 143  ] انریغ ادـحا  هب  صخی  مل  امب  هملع  صلاـخ  هرـس و  نونکم  نم  انـصتخا  هللا  نکلو  کلذـک  نحن 
س)  ) همطاف دنزرف  هنوگ  نیا  دومن و  شرادرک  هدنمرـش  ار  نامز  یغاط  و  دـیرفآ ! تریح  يزادـناریت  اب  ماما  هنوگ  نیا  تسا . لامک  ثراو 

. تسا نیرترب  یناسنا  لیاضف  زا  تلیضف  ره  رد 

تشذگ يرادیاپ و 

اب شفیرـش  رمع  تدم  رد  ماما  دشابیم . يدرف  یعامتجا و  تامیالمان  ربارب  رد  تمواقم  يرادـیاپ و  هوسا  ناماما  ریاس  دـننامه  مامه  ماما 
ثداوح دروم  رد  یگداوناـخ . يدرف و  ياهدادـخر  مه  یعاـمتجا و  ياهيرگـشلاچ  اهدادـیور و  مه  دوب . ریگناـبیرگ  تاـمیالمان  عاونا 

رد يو  دوب . البرک  شارخلد  تایانج  دـهاش  نادیهـش ، رالاس  شدـج  ناوراک  هارمه  شیوخ  یکدوک  ياهزور  نیزاغآ  زا  ماما  یعاـمتجا 

32 امام باقر علیه السالم الگوى زندگى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نارگمتـس تسدب  هدش  ریـسا  ناکدوک  زا  یکی  دوخ  دوب و  رظان  دهاش و  ار  البرک  راوگان  ثداوح  دوب ، هلاس  راهچ  هس  یکدوک  هک  یلاح 
رادیرخ ناج  هب  ار  اه  هجنکـش  اه و  یتخـس  دومن و  تمواقم  يرادـیاپ و  نانآ  دـحیب  متـس  ملظ و  ربارب  رد  مامه  مواقم و  ماما  دوب . يوما 

اهراتـشک و و  هرح ، راب  تیانج  شارخلد و  هعجاف  نیباوت ، مایق  دـننام  گرزب  ياهدادخر  اـب  هارمه  ماـما  هعماـج  یناوجون  ماـگنه  رد  دـش .
ملظ عاونا  دهاش  مامه  ماما  ترـضح  هلاس  تسیب  تماما  نارود  رد  صوصخب  یناوج و  نامز  رد  دوب . نایریبز و ... اب  نایوما  ياهيریگرد 
هایـس متـس و  نارود  هک  نارود  نیا  دوب . دـش ، یم  لیمحت  هینامثع  بزح  بناج  زا  هک  تیب  لـها  يوسمه  لکـشت  ناراداوه  رب  اـه  متـس  و 

نب هللادـیبع  اه و  جاجح  دـناهتفرگ . شیپ  رد  نشخ  رایـسب  يراتفر  تیب  لـها  ناراـی  هحفـص 76 ]  ] اب يوما  نامکاح  تسا ؛ هیناـمثع  بزح 
یلع هعیش  بحم و  نارازه  دندوبن . راذگورف  یتیانج  چیه  زا  هینامثع  بزح  نامکاح  روتـسد  هب  دناهتفای و  هطلـس  زاجح  قارع و  رب  اهدایز 

. دندیشک هتخادگ  لیم  ترتع  ناراداوه  نیب  قح  نامـشچ  رب  دندروآ و  نوریب  هقدح  زا  اه  مشچ  دندیرب . اهاپ  تسد و  دندومن . ماع  لتق  ار 
كانتـشحو ياهنادنز  رد  ار  نارازه  دندناسر و  لتق  هب  ار  نانآ  يردم  رجح و  ره  رانک  رد  دنتفاییم ، تسد  ار  تیب  لها  نارای  هک  اج  ره 

. دیامنیم لمحت  ار  اه  متـس  نیا  مامت  دنکیم و  هشیپ  يرادیاپ  ربص و  یعامتجا  ياهيراجنهان  ربارب  رد  مامه  ماما  دـندرک . سبح  نایوما 
نارود رد  زین  دـشخبیم و  موادـت  ار  شیوخ  یـسایس  یعامتجا و  گنهرف و  مهم  تیلوؤسم  راوگان  ياههعرج  نیا  ندیـشون  اب  مامه  ماـما 

اه نیا  دیامنیم . لمحت  يوما  نامکاح  بناج  زا  شدوخ  هب  تبـسن  ار  اه  سبح  اهراضحا و  اهدیدهت ، تامیالمان ، عاونا  ترـضح  تماما 
هداشگ ییور  اب  زین ، مامه  ماما  هتـشاد و  نایرج  ماما  هعماج  رد  هینامثع  بزح  بناج  زا  اعون  هک  تسا  یعامتجا  تامیالمان  زا  ییاه  هنومن 

لکش نیرتابیز  هب  ار  خلت  ياهدادیور  زین  یصخش  یگدنز  رد  تسا . هتخاس  راومه  شیوخ  ناج  رب  ار  اه  یخلت  هدومن و  لابقتـسا  نانآ  زا 
ناسنا همه  يارب  هک  تسا ، هداد  خر  هدمآ  خیرات  رد  نآ  ياههنومن  هک  خلت  ياهيراوگان  یـصخش  یگدـنز  رد  دزاسیم . راومه  دوخ  رب 
نامالغ زا  یکی  دوب ، هتـسشن  شیوخ  باحـصا  زا  یخرب  اب  ماما  هک  یلاح  رد  هنومن : دنچ  دراد . هشیدـنا  ياج  ترـضح  ناوریپ  هژیو  هب  اه 

: دزاسیم يراج  نابز  هب  ار  نانخـس  نیا  ربخ  ندینـش  هحفـص 77 ]  ] زا دعب  ماما  دراذگیم . نایم  رد  ترـضح  اب  ار  يرـس  يربخ  ترـضح 
يرادـیاپ ربص و  اب  دـیراد ، زاـب  هیرگ  زا  ار  ناـنآ  تسا ، شدوخ  نآ  زا  تفرگ  ار  هچ  نآ  تشاد و  ینازرا  هک  یتمعن  رب  ار  يادـخ  ساـپس 

ار وت  دریگن . ارف  ار  وت  تشحو  شابم ، شیوخ  نارگن  دیسر . دهاوخن  وت  هب  یبیـسآ  چیه  دییوگب ، مه  زینک  نآ  هب  دیوش  تیم  زیهجت  هدامآ 
ماما زا  دـهدیم ! همادا  ار  شیوخ  تبحـص  نانخـس  نیا  زا  دـعب  عورلا . نم  کلخادـت  اـمل  هللا  هجول  ةرح  تنا  متخاـس ... دازآ  ادـخ  هار  رد 

نم تسا . هدرک  تلحر  تسا و  هداتفا  زینک  شود  زا  مکدوک  هک  دنکیم  وگزاب  ار  خلت  هثداح  ماما  هاگ  نآ  تسا . هدش  ربخ  هچ  دندیـسرپ 
زا یکی  هب  ماما  نینچمه  [. 144 . ] تامف هلمحت  تناک  ۀیراج  نم  طقـس  دق  هنا  متخاس ، دازآ  مه  ار  زینک  مداد و  ار  كدوک  زیهجت  روتـسد 

. درک دهاوخ  لمحت  ار  دادخر  نیا  هنوگچ  هک  دندیسرت  ماما  رب  دش ، رامیب  ماما  دنزرف  یتقو  هک  يروط  هب  دوب . دنمهقالع  رایسب  شنادنزرف 
نیا اب  هنوگچ  هک  دش  لاؤس  يو  زا  یتقو  تفرگ . مارآ  راظتنا  فالخرب  ماما  دنزرف  تلحر  زا  دعب  تفر . ایند  زا  ترـضح  دـنزرف  هک  نیا  ات 

، تشاد یهلا  تیـشم  هب  تیاضر  ناشن  هک  لماک  شمارآ  اب  نئمطم و  یبلق  اب  ماما  دـیتفرگ ؛ رارق  دـیتشاد ، دـنزرف  نیا  هب  هک  يدایز  هقـالع 
یقافتا رگا  نکیل  میهاوخیم . ادـخ  زا  درادیم  تسود  ادـخ  هچ  نآ  مینکیم و  اعد  میناوخیم و  ار  ادـخ  اـم  هک  تشاد  راـهظا  هنوگ  نیا 

[. 145  ] بحی امیف  هللا  فلاخن  مل  هرکن  ام  عقو  اذاف  بحی  امیف  هللا  وعدـن  اـنا  میتسه ، ادـخ  ياـضر  میلـست  میتشادـن  تسود  ار  نآ  هک  داـتفا 
ار تامیالمان  تسا . یهلا  تیشم  میلست  هنوگ  نیا  هک  تسا ، یصخش  یگدنز  رد  ماما  يرادیاپ  ربص و  زا  ییاه  هنومن  اه  نیا  هحفص 78 ] ]
. دراد تواخـس  تشذـگ و  هنوگ  نیا  یـصخش  دراوم  رد  دزاسیم . راومه  دوخ  رب  ار  اه  تبیـصم  دریگیم و  شوغآ  رد  هداشگ  ییور  اـب 

اهنت هن  نابرهم ، فوؤر و  ماما  نکیل  دـنیامن ، هیبنت  دریمب  دـتفایب و  يو  شود  زا  كدوک  هک  ار  زینک  يدراوم ، نینچ  رد  يداـع  دارفا  دـیاش 
ار زینک  تسخن  تسا ؛ هتفرگ  ارف  ار  زینک  هک  یبارطـضا  بعر و  ندناشن  ورف  يو و  یحور  شمارآ  ظفح  يارب  هکلب  دنکیمن ، هیبنت  ار  يو 

تـسا هنوگ  نیا  دوشیم !؟ تفای  يدارفا  هچ  یعامتجا  راتفر  رد  اه  هنومن  نیا  دزادرپیم ! شیوخ  دـنزرف  زیهجت  هب  هاگ  نآ  دزاسیم ، دازآ 
نانآ یصخش  یعامتجا و  ياهراتفر  هک  تسا  هنوگ  نیا  تسا . ینابرهم  تشذگ و  رسارس  ربص ، يرادیاپ و  سرد  رسارس  ناماما  راتفر  هک 
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. دشابیم اهنامز  هشیمه ي  يارب  رادیاپ  يوگلا 

يرابدرب

، دنکیم شیاتس  هنوگ  نیا  اوقت  اب  دارفا  زا  نآرق  دنشابیم . ناماما  نآ  درف  نیرتزراب  دراد ، یقیقح  نمؤم و  ناسنا  زا  نآرق  هک  شیاتـس  ره 
مشخ دنوشیم ، نیگمشخ  هک  نارگید  ياهیبدایب  ربارب  رد  راکزیهرپ  نمؤم و  ياهناسنا  [ 146 . ] سانلا نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلا  و 

رد هک  تسا ، راکزیهرپ  ناسنا  رادیاپ  تلـصخ  نیا  دننکیم . تشذـگ  نارگید  ياهشزغل  زا  دـنربیم و  ورف  اراوگ  هعرج  دـننامه  ار  دوخ 
ظفح ار  شیوخ  شمارآ  هحفص 79 ]  ] هکلب تسین . يزوتهنیک  ماقتنا و  ددص  رد  دنیبیم  ار  نارگید  ياه  ینابرهمان  یتقو  یعامتجا  طباور 

. دـیامنیم يرابدرب  يو  دروم  رد  دـنکیم و  لـمحت  تسخن  هلحرم  رد  شیوخ  قح  رد  ار  يرگید  شزغل  دربیم . ورف  ار  مشخ  دـنکیم و 
تیفرظ زا  نانآ  تسا . هتفای  یلجت  ناماما  یگدنز  رد  يرابدرب  نیا  زا  راکـشآ  ياههنومن  دـنکیم . تشذـگ  راک  شزغل  شزغل  زا  هاگ  نآ 

رد دـننکیم . تشذـگ  نانآ  ياطخ  زا  تیاهن  رد  دـنیامنیم . لمحت  ار  نـالهاج  یبدایب  تاـمیالمان و  دنـشابیم . دـنمهرهب  يرترب  رایـسب 
یفاصنا اب  ناسنا  چـیه  هک  دنتـسه  تیفرظ  اب  تشذـگ و  اب  هنوگ  نآ  یعامتجا ، ياهدروخرب  رد  دـننابرهم و  رادـقم  نآ  یقـالخا  ياـیاجس 

، انم سانلا  مقنی  ام  دنیامن ، ییوجبیع  ام  زا  دنناوتیمن  مدرم  درادیم  راهظا  ترـضح  دوخ  هک  نانچ  دنک . ییوجبیع  نانآ  زا  دـناوتیمن 
تیب لها  ام  دیآیمن ، ناشدب  ام  زا  مدرم  [ » 147  ] یحولا طبهم  ۀکئالملا و  عضوم  مکحلا و  ندعم  ةوبنلا و  ةرجش  ۀمحرلا و  تیب  لها  نحن 

فوؤر ماما  میتسه .» یحو  لوزن  لحم  ناگتشرف و  دمآ  تفر و  هاگیاج  یهلا و  مکح  نزخم  يربمایپ و  تخرد  میتسه و  ینابرهم  تمحر 
، دـنیامن نومنهر  تقیقح  هار  هب  ار  مدرم  دـنکیم  شالت  هراومه  هک  نیا  اب  دـنکیم . يرابدرب  اه  یناـبرهمان  رب  هک  تسا  راـبدرب  هنوگ  نآ 
هب تبـسن  مدرم  رما  دیامرفیم : دنکیم ، هیالگ  هیحور  نیا  زا  ماما  دنروآیمن . يور  نانآ  يوس  هب  دنـشابیم . مهم  نیا  هب  هجوتیب  ياهدع 

[148  ] اوبیجتـسی مل  مهانوعد  نا  ۀمیظع  انیلع  سانلا  ۀـیلب  دـننکیمن ، هجوت  نانآ  میناوخیم  ارف  قح  هب  ار  نانآ  ام  تسا . یگرزب  ناحتما  ام 
هب ینارصن  درف  هحفـص 80 ] . ] دـننامیمن زاب  شیوخ  يالاو  فدـه  يریگیپ  زا  دـنیامنیم و  هشیپ  يرابدرب  مدرم  ياـهینابرهمان  ربارب  رد 
درف مرقاـب ، نم  هن ، درک : راـهظا  يدرـسنوخ  لاـمک  اـب  ماـما  دومن ). هیبـشت  ناویح  هب  ار  ماـما  هللااـب  ذوعن  ، ) رقب تنا  تفگ ، درک و  ور  ماـما 

رد ماما  ۀـخابطلا . نبا  تنا  تسا ). هدرک  ییاونان  تردام  ، ) یتسه زپشآ  اـی  اوناـن  دـنزرف  وت  هک  تخاـس  حرطم  ار  يرگید  تبـسن  راـجنهان 
هایـس ناـمه  دـنزرف  وت  تفگ ، يو  هب  هدرک  هدافتـسا  ءوس  ماـما  يراـبدرب  زا  يو  هنافـسأتم  تسا . هدوب  شراـک  ییاوناـن  تفگ ، يو  باوج 

وت زا  ادخ  ییوگیم  غورد  وت  رگا  درذگ . رد  وا  هانگ  زا  ادـخ  ییوگیم  تسرد  وت  رگا  دومرف  شمارآ  اب  ماما  یتسه . يراتفگ  دـب  یگنز 
زینک هن  ترـضح  ردام  دـنرادن ، هنیمز  هنوگ  چـیه  دـهدیم  تبـسن  ترـضح  هب  هک  ییاهزیچ  هک  تسا  راجنهان  رادـقم  نآ  درف  درذـگرد .

نیرتابیز زا  یکی  ناگنازرف و  زا  یکی  ترـضح  ردام  تشذـگ  لوا  شخب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  هکلب  تسا . ناـبز  دـب  هن  تسا و  ییاـقیرفآ 
ردام هب  ار  اـه  تبـسن  هنوگ  نیا  راـجنهان ، درف  نکیل  تشادـن . دوجو  يو  دـننام  دوب و  بسن  يولع  بناـج  ود  زا  هک  دوب  مشاـهینب  ناـنز 

ياهيرترب هتفیش  دید  ار  ماما  يالاو  قالخا  هک  ینارصن  تروص  ره  رد  دنکیم ! لمحت  ار  يو  هنوگ  نیا  مه  ترـضح  دهدیم ! ترـضح 
ترضح سلجم  رد  هرامه  دزیم  جوم  يو  هنیس  رد  تیب  لها  هنیک  هک  نیا  اب  یماش  درف  [. 149 . ] ینارصنلا ملساف  دروآ ! مالسا  هدش ، ماما 

نم هقالع ي  رطاخ  هب  امش  هسلج  رد  نم  تکرش  درک  راهظا  ترضح  هب  يزور  دراد . ساپ  ار  شیوخ  یناهنپ  تسناوتن  يو  دشیم . رضاح 
نخس زا  ماما  تسا . هدرک  بذج  ارم  وت  قالخا  بدا و  ینخس و  نیریش  متـسه . تیب  لها  هب  تبـسن  درف  نیرت  زوتهنیک  نم  تسین . امـش  هب 

، هدش تقیقح  هجوتم  صخش  هحفص 81 ]  ] هک هاگ  نآ  ات  دیشخب ، ینوزف  يو  قح  رد  ار  دوخ  فطل  ینابرهم و  هکلب  دشن ، هتفـشآ  يو  دنت 
موـلعلا رقاـب  هک  درک  تیـصو  دیـسر ، ارف  شگرم  هک  یماـگنه  یتـح  يو  تـفرگ . رارق  ترـضح  ناتـسود  زا  هتـشادرب  ینمـشد  زا  تـسد 

هک تسا ، ترضح  يرابدرب  راتفر  زا  هدنزومآ  ایوگ و  ییاه  هنومن  اه  نیا  [. 150 . ] هیلع یلصی  نا  یصواف  دناوخب ، زامن  يو  رب  مالسلاهیلع 
يرگید يرادرک  ینابرهمان  هک  دهد  یم  روتـسد  نآ  هب  نآرق  هک  يراتفر  نامه  دنکیم . لیدبت  یتسود  هب  هتخاس و  لوحتم  ار  اه  ینمـشد 
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. میمح یلو  هناک  ةوادـع  هنیب  کنیب و  يذـلا  اذاف  نسحا  یه  یتلاب  عفدا  دـندرگ ، یمیمـص  تسود  اه  نمـشد  ات  دـیهد ؛ خـساپ  یکین  اب  ار 
«. دوشیم رادـیدپ  تیمیمـص  یتـسود و  دوب ، ینمـشد  هک  یـسک  نآ  وت و  نیب  هاـگ  نآ  هد ، خـساپ  یکین  هب  ار  يرگید  ياهيدـب  [ » 151]

هحفص 84] ]

یشرع ياههزومآ  مالسلاهیلع و  رقاب  ماما 

ینیرفآ لاغتشا 

رقاب راتفگ  زا  مأوت  هعیش  هژیو  هب  ینید  گنهرف  هقف و  هزوح  رسارس  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  ترضح  ياهيرترب  یخرب  لیاضف ، شخب  رد 
رقاب يرترب  نیا  هب  لیاضف  شخب  رد  مینکفایم . يرگن  ترضح  یشرع  ياههزومآ  زا  یخرب  هب  تصرف  نیا  رد  دشابیم ؛ مالسلاهیلع  مولعلا 

رد شالت  نیا  دـشابیم . ناماما  همه  هتـسجرب  تافـص  اهصخاش و  زا  یکی  نادـنمزاین  ياهزاین  نیمأـت  هک  دـش  هراـشا  مالـسلاهیلع  مولعلا 
نیمأت اریز  تسا . ینیرفآ  لاغتـشا  رتهتـسجرب  شالت  نکیل  تسا ؛ هتـسجرب  هچرگ  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یگدنز 
شالت راک و  هب  رداق  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دوش . فرط  رب  نارگید  تسد  اب  هرامه  يو  زاـین  هک  نیا  تسخن  تسا . هنوگ  ود  هب  دـنمزاین 
شالت ینعی  تسا . يو  نتخاس  زاینیب  دنمزاین ، نیمأت  رگید  عون  دنام . دهاوخ  یقاب  دـنمزاین  نارگید  دادـما  هب  هشیمه  يدرف  نینچ  دـشابن .

، تسا رورپنت  ای  هک  تسا  يدنمزاین  درف  هرابرد  دروم  نیا  دشابن . نارگید  دادما  هب  جاتحم  رگید  ات  دوش ، فرطرب  يو  يدنمزاین  هک  دوش 
هب ات  دـنوش  نومنهر  دـیاب  هورگ  نیا  دراد . تلفغ  شیوخ  يدـنمناوت  زا  نکیل  تسا ؛ دـنمناوت  يدرف  اـی  و  دـهدیمن . نت  شـالت  راـک و  هب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یگدـنز  يهریـس  رد  دـنزادرپب . شالت  راک و  هب  هحفـص 85 ]  ] دوخ دنوش . هاگآ  شیوخ  ياهيدنمناوت 
رب یگدـنز  دـنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  میزادرپیم . هنومن  دـنچ  حیـضوت  هب  هک  دـشخردیم  هتـسجرب  زارف  نیا  ناماما  ملس و 
هللا یلص  هللا  لوسر  دزن  هب  هک  دومن  داهنشیپ  يو  هب  يو  رسمه  دش . تخس  رایسب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصا  زا  یکی 

زا ار  هلمج  نیا  دوخ ، زاین  حرط  زا  شیپ  نکیل  دش ؛ بایفرـش  ترـضح  روضح  هب  يو  دزاس . حرطم  ار  دوخ  زاین  دور و  ملـس  هلآ و  هیلع و 
بلط ادـخ  زا  سک  ره  نکیل  مینکیم ؛ کمک  يو  هب  دـهاوخ  کمک  ام  زا  سک  ره  دینـش : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـبز 

رـضحم زا  هتـساوخ  حرط  نودب  دشابیم . يو  ترـضح  روظنم  هک  دز  سدح  صخـش  نآ  درک . دهاوخ  زاینیب  ار  يو  ادخ  دنک ، يزاینیب 
دننامه مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یتخاسن . حرطم  ار  دوخ  زاین  ارچ  درک  رارصا  شرسمه  دعب  تبون  دش . صخرم  ترضح 

هللا لوسر  دش . رارکت  شیپ  هثداح  نکیل  دش ؛ بایفرش  ترضح  رضحم  هب  هرابود  صخش  نآ  تسین ! ربخ  اب  ام  زاین  زا  تسا ، رـشب  نارگید 
تفر دش ، هبنتم  صخش  نآ  هاگنآ  دش . رارکت  راب  هس  هیضق  نیا  هک  نیا  ات  دندومن . راهظا  ار  یلبق  هلمج  نامه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
مزیه زور  نآ  يادرف  درب . لزنم  هب  درک ، مهارف  درآ  وـلیک  مین  تخورف و  دروآ و  مزیه  يرادـقم  هتفر  ناـبایب  هب  تـفرگ ، هیراـع  ربـت  کـی 

ود تسناوت  ات  داد  همادا  ار  راک  دزاـس . مهارف  ار  شراـک  رازبا  ریاـس  ربت و  تسناوت  اـت  داد  همادا  ار  راـک  نیا  هراومه  دروآ . مهارف  يرتشیب 
ترـضح تمدخ  هب  هاگنآ  داد . رارق  هنیدـم  نارگ  ناوت  زا  یکی  ار  درف  نیا  راکتـشپ  شالت و  دـنک . يرادـیرخ  مالغ  کی  کچوک و  رتش 

ادخ دنک  بلط  ادخ  زا  يزاین  یب  هحفص 86 ]  ] سک ره  متفگ  هک  نم  دومرف ، يو  هب  ترضح  دومن . وگزاب  ار  شایگدنز  ناتساد  دیسر و 
زا دناوتیم  هک  تخاس  هاگآ  شیوخ  يدنمناوت  هب  ار  صخش  ترـضح ، يهویـش  نیا  [. 152 . ] هللا هانغا  ینغتـسا  نم  و  دزاسیم . شزاینیب 

نامه نیا  دریگ . رارق  نارگناوت  زا  زین  دوخ  فرطرب و  ار  دوخ  زاین  اـت  دـنک ؛ عورـش  ار  هدـنزاس  شـالت  راـک و  هدرب و  هرهب  يدـنمناوت  نآ 
: دوشیم هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  یگدنز  رد  رگید  هنومن  دوب . لفاغ  نآ  زا  صخـش  هک  تسا  فرط  ياهيدـنمناوت  هب  دومنهر 

دروخیم ار  نآ  زا  همقل  کی  هک  دراد ، تسد  هب  ینان  هکت  دید  ار  یهایس  مالغ  هک  تشذگیم  یناتـسوب  رانک  زا  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما 
تبحم هنوگ  نیا  گس  نیا  هب  هک  هتخاس  راداو  ار  وت  زیچ  هچ  دیسرپیم  يو  زا  دهدیم . دراد  رارق  يو  ربارب  هک  یگـس  هب  ار  رگید  همقل  و 
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شاب اج  نیمه  دومرف  درک ، هدهاشم  يو  زا  ار  هیحور  نیا  هک  ماما  مهدن . گس  هب  مروخب و  مدوخ  مراد  مرش  نم  تفگ ، هایـس  مالغ  ینک .
مه ار  ناتسوب  دنتخاس و  دازآ  ار  مالغ  دندومن . يرادیرخ  يو  زا  ار  ناتسوب  زین  مالغ و  دنتفر ، هدرب  بحاص  شیپ  ترضح  مدرگرب . نم  ات 
وه يذلا  طئاحلا  يرتشا  هالوم و  نم  هارتشاف  نک ، هرادا  ار  دوخ  یگدـنز  نک و  راک  ناتـسوب  نیا  رد  دـندومرف  دنتـشاذگ و  يو  رایتخا  رد 

يادخ بناج  زا  یکین  ناسحا و  شاداپ  هک  نیا  تسخن  دوشیم . هدافتسا  نایرج  نیا  زا  هتـسجرب  هتکن  ود  [. 153 . ] هایا هکلم  هقتعا و  هیف و 
لومتم شدوخ و  يدازآ  نآ  شاداپ  درک ، ناـسحا  ناـن  همقل  دـنچ  ناویح  کـی  هب  هایـس  مـالغ  تسا . فعاـضم  ناـسحا  یکین و  ناـحبس 
مهارف ار  شیدازآ  ببس  مه  دید ، ار  يو  ناسحا  هک  یماگنه  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  هک  نیا  رگید  ود  هحفص 87 ] . ] تفرگ رارق  شندش 

هدش دازآ  نونکا  هک  یتسدیهت  هدرب  دـنک و  هرادا  ار  شایگدـنز  دوخ  شالت  راک و  اب  ات  تخاس ، مهارف  يو  يارب  هیامرـس  مه  تخاس و 
ماما زا  تسا : نیا  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  یگدنز  رد  هریس  نیا  هنومن  اما  تسا . ینیرفآ  لاغتشا  هب  مامتها  نامه  نیا  دشابن . نارگید  جاتحم 
هنوگ نیا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نابز  زا  ترـضح  درک . تخادرپ  ناوتیم  تاکز  رادقم  هچ  دنمزاین  درف  هب  دندیـسرپ  مالـسلاهیلع  قداص 
ینعی زاس ». زاینیب  ار  يو  يزادرپیم  تاکز  هک  یماـگنه  [ » 154 . ] هنغأف هتیطعا  اذا  مالـسلاهیلع  رفعجوبا  لاق  يزاینیب ، دـح  ات  درک ؛ لقن 

زا نخـس  دـنک ، نیمأت  ار  يو  لاس  کی  ات  هک  تسین  نیا  تیاور  نیا  نومـضم  دـشابن . دـنمزاین  رگید  هک  نک  تخادرپ  يو  هب  رادـقم  نآ 
نیا روظنم  زین  و  تسین ). دودرم  لامتحا  نیا  دـننکیم  ناونع  لاس  کی  ار  ریقف  نیمأت  تدـم  هک  یتاـیاور  هب  هجوت  اـب  هتبلا  . ) تسین تدـم 

نومضم هکلب  تسین . نید  هریـس  مادقا  نیا  اریز  دوش . زاینیب  رمع  رخآ  ات  نک  تخادرپ  يو  هب  ناگیار  لام  رادقم  نآ  هک  تسین  مه  هتکن 
يدنمزاین زا  دنک و  هرادا  ار  شیوخ  یگدنز  شالت  راک و  اب  هک  هدـب  رارق  يو  رایتخا  رد  هیامرـس  رادـقم  نآ  دـشاب ، دـناوتیم  نیا  تیاور 

ناماما يهریـس  رد  هک  تسا ، ینیرفآ  لاغتـشا  هب  مامتها  نامه  نیا  دـنکیم . زاینیب  ار  درف  هک  تسا  شالت  راک و  اریز  دـنک . مهارف  تاجن 
شـالت و رپ  هعماـج  ینید  هعماـج  ناـماما  هریـس  زا  يریگوگلا  اـب  دـندش . حرطم  هنومن  ناونع  هب  دراوم  نیا  دومن . وجتـسج  ناوتیم  ناوارف 

ناگیار هحفـص 88 ]  ] هدـش و رورپ  نت  راک ، هب  رداق  دارفا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  هاگ  چـیه  نادـنمزاین  ياهيدـنمزاین  نیمأت  تسا . باداش 
عنم هورگ  ود  هب  هقدـص  تخادرپ  زا  مالـسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نومنهر  رد  اریز  دـنریگب . تاناکما 

هب دنمزاین  نیمأت  [ 155 . ] يوس ةرم  يذـل  ینغل و ال  لحت  ۀـقدصلا ال  نا  راک ، هب  دـنمناوت  دارفا  يرگید  نکمتم . دارفا  زا  یکی  تسا ؛ هدـش 
اب دـناوتب  ات  دریگ ؛ رارق  يو  رایتخا  رد  راک  عورـش  هیامرـس  زاین  تروص  رد  دـبایب و  یهاگآ  دوخ  ياهيدـنمناوت  هب  دـنمزاین  هک  تسا  نیا 

لیلحت و دیاب  تاکن  هنوگ  نیا  ناماما  يراگن  هریـس  رد  دسریم  رظن  هب  دزاس . مهارف  ار  یتکرب  رپ  راب و  رپ  یگدـنز  دـیلوت  شالت و  راک و 
. دنریگ رارق  یعامتجا  يداصتقا و  مخ  چیپ  رپ و  تالکشم  زا  يرایسب  ياشگهار  ات  دنوش  هتسجرب 

یباداش طاشن و 

هزنم ایند  هب  شیارگ  زا  كاپ ، ناسنا  تسا . دهز  شیارگ  ربارب  رد  دزاسیم . مهارف  ار  ناسنا  ياهیگدولآ  زا  يرایسب  أشنم  ایند  هب  شیارگ 
. دـیآیم باسح  هب  رطخ  یعون  تیمورحم  اریز  تسا . مورحم  ییایند  لانم  لام و  زا  دـهاز  ناسنا  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  نخـس  نیا  تسا .
رب دهز  رد  هک  موصعم  ناماما  دشابن . هتـسباو  دنمهقالع و  نآ  هب  تسا  دنمهرهب  ایند  زا  هک  لاح  نیع  رد  هک  تسا  نیا  دـهز  زا  روظنم  هکلب 

نیع رد  دـهاز  درف  هک  ددرگیم  فافـش  زین  هتکن  نیا  حیـضوت  نـیا  اـب  دنتـشاد . هرهب  ناوارف  اـیند  تاـناکما  زا  دـناهتفرگ  تقبـس  ناـگمه 
هک تسین  هنوـگ  نیا  تسا . تاوارط  رپ  باداـش و  يدرف  لاـح  نیع  رد  دـشاب ، روهرهب  تاـناکما  زا  مه  تسا  نکمم  اـیند ، هب  یگقـالعیب 

دهز هب  هن  دراد ، تهابـش  شورف  دـهز  هب  رتشیب  اهتسژ  اـهتلاح و  نیا  دـشاب . هدرمژپ  هدـیلوژ و  يوزنم ، هحفـص 89 ]  ] يدرف دیاب  دهاز 
هب یکدنا  دشاب  شرایتخا  رد  مه  ایند  مامت  رگا  دروآیمن . یگتـسباو  يو  يارب  ایند  تسا . كرحت  رپ  باداش و  يدرف  دـهاز ، درف  ییارگ .
هاگ چیه  دهز  اب  یگدنز ، رد  یباداش  ظفح  یهلا و  ياهتمعن  زا  يروهرهب  ایند و  زا  دندوب  دـنمهرهب  ساسا  نیا  رب  دـنکیمن . شیارگ  نآ 
رد دنتـسه . زاسمه  مه  اب  الماک  ود  نیا  تسا ! راگزاسان  ییارگ  دهز  اب  ایند  زا  يروهرهب  هک  درادنپ  هنوگ  نیا  یـسک  ات  دشابیمن ؛ هناگیب 
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تاناکما زا  يروهرهب  نیع  رد  هک  دوشیم  هدهاشم  دوشیم . هدهاشم  يزاسمه  نیا  دندوب ، ایند  هب  دارفا  نیرتدهاز  هک  ناموصعم  یگدـنز 
نیزم قاتا  رد  ای  دنـشاب ، شیالآیب  نیلگ  هناخ  رد  تسا . ناسکی  نانآ  يارب  ریـصح  ای  دشاب  مشیربا  نانآ  شرف  دنتـسه . نیرتدهاز  ییایند 

هب دندنبیمن . لد  اهگنر  بآ و  نیا  هب  نانآ  هک  دوب . دـهاوخ  ناسمه  نیوج  نان  ای  گنراگنر  هرفـس  رد  دوب . دـهاوخ  تخاونکی  سورع 
فراخز هب  يدنمهقالع  یگتـسباو و  چیه  نودب  ماما  دوشیم . هدـهاشم  ود  نیا  يزاسمه  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  یگدـنز  رد  رطاخ  نیمه 

لاح نیع  رد  تسا . نیزم  شاهلجح  قاتا  [. 156 . ] اریصح هسلجم  یف  شرفی  اک  امنا  تسا ، ریصح  يو  ياپ  ریز  شرف  هک  لاح  نیع  رد  ایند 
ار نتـشیوخ  دزاس . نایامن  ار  شیوخ  يرهاظ  طاشن  دنکیم  شالت  تسا . شالت  رپ  طاشن و  اب  تسا ، مئاص  فکاع و  دـباع و  دـهاز و  هک 

دنچ هب  دیارآیم . ار  نتشیوخ  مه  دراد و  نیزم  قاتا  مه  شیوخ  رـسمه  ربارب  هحفص 90 ]  ] رد دزاسیم . هتـسارآ  الماک  نوریب  لزنم و  رد 
ياـهسابل اـب  نیزم و  قاـتا  رد  هک  یلاـح  رد  مدیـسر ؛ مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  روضح  هب  دـیوگیم  هبیتـع  نب  مکح  دـینک . هجوـت  هنوـمن 

هدهاشم ارم  ياههاگن  ماما  هک  یماگنه  منکفا ! هاگن  ترضح  لیامش  لکش و  قاتا و  راوید  رد و  هب  مدرک  عورش  دربیم . رس  هب  گنراگنر 
نیا اـم  دزن  رد  نکیل  میوگب . يزیچ  ناوتیمن  منیبیم  عضو  نیا  رد  ار  وت  هک  نم  متفگ  نم  تسیچ . هراـب  نیا  رد  تهاگدـید  دومرف  درک ،

نم مکح  ای  تسا ، هدرک  مارح  ادـخ  ناگدـنب  رب  یـسک  هچ  ار  ادـخ  ياهتمعن  اهتنیز و  تشاد  راهظا  ماما  تسا . ناناوج  يارب  اهتلاح 
قاتا الا  ماهدومن و  یسورع  هزات  يو  اب  تسا . نم  سورع  ون  رسمه  قاتا  نیا  هک  شاب  هتشاد  هجوت  نکیل  هدابعل ... جرخا  یتلا  هللا  ۀنیز  مرح 

[. 157 . ] فرعت يذلا  تیبلا  یتیب  سرعلاب و  دـهعلا  بیرق  انا  ةأرملا و  تیب  وهف  يرت  يذـلا  تیبلا  اذـه  اماف  یـسانشیم ، هک  تسا  نامه  نم 
هک نیا  تسخن  دنکیم : يروآدای  دوب ، هدرک  بجعت  ماما  عضو  زا  هک  مکح  هب  ار  هتکن  نیدـنچ  شیوخ  نیزم  سابل  قاتا و  دروم  رد  ماما 

رگید ود  درادن . دهز  اوقت و  تراهط و  اب  يراگزاسان  چیه  اهتمعن  زا  يروهرهب  هدیرفآ و  شناگدنب  يارب  ار  شیاهتمعن  ناحبس  يادخ 
طاشن و دـشاب . هتـشاد  هیارآ  نیزم و  دـیاب  هلجح  دوش . تیاعر  نآ  نوؤش  دـیاب  هک  تسا ، سورع  هزاـت  هب  طوبرم  نیزم  قاـتا  نیا  هک  نیا 

لصاح هحفـص 91 ]  ] ایند تنیز  فراخز و  هب  هقالع  یکدنا  ترـضح  هک  دشابن  رادـنپ  نیا  رب  فرط  هک  نیا  موس  دوش . ظفح  نآ  یباداش 
نیا دنتسین . راذگریثأت  نم  هیحور  رد  یکدنا  قرب  قرز و  نیا  ینعی  یسانشیم . هک  تسا  نامه  نم  یگدنز  قاتا  دیامرفیم ، يو  هب  هدرک 
يارب ناتـساد  نیمه  دـننامه  تسا . یهلا  ياـهتمعن  زا  يروهرهب  و  یباداـش ، طاـشن و  ظـفح  نیع  رد  تـسا ، نیرتدـهاز  درف  ینعی  شور 

اب نیزم و  یقاـتا  رد  ار  ترـضح  دنـسریم . ترـضح  روـضح  هب  شقیفر  اـب  تاـیز  نـسح  تـسا . هداـتفا  قاـفتا  ترـضح  رگید  باحـصا 
میتخاس و حرطم  میتشاد  هک  ییاهلاؤس  ام  دـیوگیم  يو  دـننیبیم . هدیـشک  همرـس  هدرک و  حالـصا  تروص  رـس و  بساـنم و  ياـهسابل 

یماگنه امتح . متفگ  ییآیم ، ام  لزنم  هب  شیوخ  قیفر  اـب  ادرف  دومرف  ترـضح  مینک  یظفاحادـخ  میتساوخ  هک  یماـگنه  میتفرگ . باوج 
نهاریپ مه  ترـضح  و  دوب . ریـصح  کی  نآ  شرف  اهنت  هک  میدرک  تاـقالم  یقاـتا  رد  ار  يو  میدیـسر  ترـضح  تمدـخ  هب  دـعب  زور  هک 

نآ رد  قاتا و  نآ  رد  ارم  دیدش  دراو  نم  رب  هک  زورید  نم ، يرـصب  ردارب  دندومرف  نم  قیفر  هب  دندرک  يور  هاگنآ  دندوب . هدیـشوپ  نشخ 
، دنکن روطخ  يزیچ  امش  نهذ  رد  تقو  کی  دشیم . طوبرم  يو  هب  مه  قاتا  تانییزت  مامت  دوب و  مرسمه  قاتا  اجنآ  دیدید ، سابل  لاح و 
زا صخـش  هک  تسین  نیا  دهز  هک  نیا  تسخن  دنزومآ : یم  ار  یـشرع  مهم  تاکن  شور  نیا  اب  مامه  ماما  [ 158 . ] ءیش کبلق  لخدی  الف 

نیا يارب  موس  دیامنیم . بترم  هتخاس و  نیزم  الماک  شرـسمه  يارب  ار  شیوخ  ترـضح  هک  نیا  رگید  ود  دشاب . هرهبیب  ایند  ياهتمعن 
نانآ بسانم  تصرف  هحفص 92 ]  ] رد دیامنن ، ترـضح  راتفر  رد  یگناگ  ود  ساسحا  درواین و  شیپ  فرط  نهذ  رد  يرادنپ  راتفر  نیا  هک 

بیـسآ نانآ  هب  یناطیـش  ياهرادـنپ  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  راتفر  نیا  دزاسیم . فافـش  نانآ  هراـبرد  ار  شیوخ  راـتفر  دـناوخیم و  ارف  ار 
: تسا هدـمآ  هنوـگ  نیا  رگید  تـیاور  رد  مود  هـتکن  دروـم  رد  [. 159 . ] تسا هدـمآ  راتـشون  نیا  رد  يرتشیب  حرـش  هراـب  نیا  رد  دـناسرن .

تسود ار  مرـسمه  نم  دومرف  اهنآ  هب  هدرک ، گنر  ار  شیوخ  ياهوم  ترـضح  دندید  دندیـسر ؛ ترـضح  روضح  هب  ياهدع  هک  یماگنه 
. تسا یگدنز  رد  طاشن  یباداش و  ظفح  نامه  نیا  [ 160 . ] نهل غبـصتأ  انا  ءاسنلا و  بحا  لجر  ینا  منکیم ، باضخ  نآ  يارب  مرادیم و 
، دوشیم هدهاشم  هنوگ  نیا  ترـضح  یگدنز  رد  رگید  دروم  تسایند . ياهتنیز  فراخز و  هب  درف  نیرتدهاز  صخـش  هک  لاح  نیع  رد 
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اب سامت  رثا  رد  ناتشگنا  دندرکیم . هدافتسا  [ 161 « ] هرون  » زا شیوخ  ندب  ندرک  زیمت  يارب  دنتفریم  مامح  هب  هک  یماگنه  ترـضح  هک 
؛ دنداهن انح  شیوخ  ياهنخان  ناتـشگنا و  هب  دـنیایب  نوریب  تلاح  نیا  زا  هک  نیا  يارب  ترـضح  دـندرکیم . ادـیپ  يرظنم  دـب  تلاح  هرون 

ماجنا ار  راک  نیا  زین  امش  دشابن ، هدرم  ياهنخان  دننامه  میاهنخان  ات  مهدیم  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  دندومرف : مکح  هب  هراب  نیا  رد  هاگنآ 
ناوارف تایاور  رد  اـههنومن  نیا  زا  [. 162  ] ءانحلاب اهریغف  یتوملا  ریفاظأ  هبـشت  یتح  اهتریغ  هرونلا  اهتباصا  اذا  ریفاظالا  نا  مکح  اـی  دـیهد ،

هک نیا  هحفص 93 ]  ] دننام دنزومآیم ، یساسا  تاکن  دراوم  نیا  دشابیم . ياهدنزرا  رایسب  تاکن  يایوگ  رادقم  نیمه  نکیل  دراد . دوجو 
ییامن دهاز  شیوخ  فادها  هب  ندیـسر  يارب  بلط  ایند  درف  هک  تسا  نآ  یـشورف  دهز  تسا . توافتم  الماک  یـشورف  دهز  اب  ییارگدهز 
نازیرگ یهلا  ياه  تمعن  زا  ایند  عاتم  هب  یگقالعیب  نیع  رد  صخـش  هک  تسا  نآ  ییارگ  دهز  اما  دـنیزگیم . رب  نارگید  بیرف  يارب  ار 

. دیامنیم يروهرهب  دروم  هب  یهلا  ياهتمعن  زا  ایند  هب  هقالعیب  نیع  رد  درادن . یبیرف  ماوع  هب  زاین  شیوخ  تیعقوم  تیبثت  يارب  تسین و 
يرهاظ تسپ و  یگدنز  دنک . ظفح  ار  دوخ  یباداش  طاشن و  دیاب  ییارگدهاز ، نیع  رد  دـهاز  نمؤم و  درف  هک  دزومآیم  شور  نیا  زین  و 

رد دهاز  ناسنا  دناسریم . ار  امن  دهاز  درف  یگراچیب  یشورف و  دهز  اهتلاح ، نیا  درادن . دهز  هب  یطابترا  چیه  هدیچیپ ، مه  رد  هدیلوژ و 
. تسا دنمهرهب  هتسارآ  يرهاظ  زا  تسا و  توارط  رپ  باداش و  طاشن و  اب  ایند ، هب  یگقالعیب  نیع 

راتفر ندرک  فافش 

نآ اسب  هچ  تسین . لمحت  لباق  نارگید  يارب  هک  دنکیم  هدافتسا  ینکسم  بکرم و  ای  سابل و  زا  دریگیم ؛ رارق  یتیعقوم  رد  ناسنا  یهاگ 
رد طلغ  رادـنپ  تسا . مهبم  يو  يارب  راتفر  تلع  نوچ  دـنکیم . هدـهاشم  ار  راتفر  نیا  هک  یـسک  نکیل  دـشابن ، عورـشم  ریغ  يراک  راتفر 

هدومنیم دمآ  شیپ  زین  ناماما  ینید و  ناربهر  يارب  دراوم  هنوگ  نیا  دوشیم . نیبدب  درف  نآ  هب  تبـسن  اسب  هچ  دـنکیم و  ذوفن  يو  نهذ 
، ار نانآ  راتفر  یخرب  هک  هداـتفایم  قاـفتا  یهاـگ  دنتـشاد ، شیـالآیب  فافـش و  يراـتفر  لـالز و  هشیدـنا  ناـنآ  هک  لاـح  نیع  رد  تسا .

ماجنا یمادـقا  هحفـص 94 ]  ] هچ دراوـم  هنوـگ  نیا  رد  ناـماما  امـش  رظن  هب  اـیآ  دـننک . تشادرب  یگناـگ  ود  یعوـن  و  دـنباتن ؛ رب  ناگدـننیب 
هارمه هب  تاـیز  نسح  مینکفایم . رگن  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  راـتفر  زا  هنوـمن  کـی  هب  لاؤـس  نیا  خـساپ  ندروآ  مهارف  يارب  دـندادیم ؟
الماک زین  ترـضح  يور  رـس و  اهسابل و  دوب و  نیزم  هتـسارآ و  یقاتا  رد  ترـضح  هک  یلاح  رد  دندیـسر . ترـضح  تمدـخ  هب  شقیفر 
یلاؤس نانآ  يارب  ماما  عاـضوا  لاـح و  هک  نیا  لـثم  نکیل  دـنتفرگ . خـساپ  هدومن و  حرطم  دنتـشاد  یتـالاؤس  ناـنآ  دوب . بترم  هتـسارآ و 

یظفاحادـخ ماـگنه  رطاـخ  نیمه  هب  دوبن . بساـنم  مه  ییادزههبـش  يارب  تصرف  زین  و  دوـبن . نآ  حرط  تصرف  هک  تخاـس  مهارف  یناـهنپ 
دندش بایفرـش  ماما  روضح  هب  هک  ادرف  تفریذپ . زین  يو  دـییایب . نم  لزنم  هب  ادرف  دوخ  قیفر  هارمه  هب  دـندومرف  تایز  نسح  هب  ترـضح 

اب ماما  هاگنآ  تسا . هدیـشوپ  نشخ  سابل  ترـضح  هک  دـندرک  هدـهاشم  زین  و  دـندید . يریـصح  شرف  کی  اب  شیالآیب  یقاـتا  رد  ار  يو 
دوب اجنآ  رد  هچنآ  مامت  دوب و  نم  دیدج  رـسمه  نآ  زا  قاتا  نآ  دیدرک ، هدـهاشم  عضو  نآ  اب  ارم  هک  زورید  دومرف  دـنتفگ و  نخـس  نانآ 

نم یلومعم  یگدنز  مدوب . هتسارآ  يو  يارب  ار  دوخ  زین  نم  دوب ، هتسارآ  نم  يارب  ار  شیوخ  مرسمه  نوچ  و  دشابیم . مرسمه  نآ  زا  مه 
زیچ نم  بلق  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  تاـیز  نسح  قـیفر  هاـگنآ  دـنکن . روـطخ  يزیچ  امـش  نهذ  رد  دـینکیم . هدـهاشم  هک  تسا  نیا 

مدیمهف دش و  كاپ  نم  نهذ  یلک  روط  هب  مدینـش  ار  تاحیـضوت  نیا  مدرک و  هدهاشم  ار  عضو  نیا  هک  نونکا  نکیل  درک . روطخ  يرگید 
هزنم كاـپ و  شراـتفر  هچرگ  ماـما  هک  تسا ، نیا  راـتفر  نیا  هدـنزومآ  هتکن  [. 163 . ] تلق اـمیف  قحلا  نا  تملع  ییوگیم ، قـح  امـش  هک 

نآ رد  هدوب و  زیگنالاؤس  فرط  يارب  شراتفر  نوچ  نکیل  تسا ؛ هدومن  لالح  يروهرهب  ادـخ  ياهتمعن  زا  تسا و  هانگ  زا  هحفص 95 ] ]
زا ار  ههبـش  هداد و  حیـضوت  ار  شیوخ  راتفر  هدـناوخارف و  بسانم  تصرف  رد  ار  نانآ  ماما  تسا ، هدوبن  مهارف  ییادزههبـش  تصرف  ماگنه 

راتفر اـنایحا  رگا  و  دـشاب . فافـش  ياهنوگ  هب  یعاـمتجا  يدرف و  ياـهراتفر  رد  دـیاب  ناـسنا  ینعی  ماـما  راـتفر  نیا  دـیادزیم . ناـنآ  نهذ 
شیپ رد  مهبم  شور  راتفر و  دیامن . ییادزههبش  دزاس و  فافـش  ار  شیوخ  راتفر  بسانم  تصرف  رد  دیاب  دنزیم  رـس  يو  زا  يزیگناههبش 
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درف هک  تسا ؛ نیرفآ  تیلوؤسم  زین  رگید  تهج  کی  زا  راتفر  نیا  دوش . نارگید  نابطاخم و  يارب  لاؤس  رادـنپ و  داـجیا  ثعاـب  هک  دریگن 
نیبدب دنهاوخیم  نارگید  ماهدرک ، لمع  دوخ  هفیظو  هب  نم  هک  دشاب  رادنپ  نیا  رب  هک  نیا  هن  دزاس ، فافش  ار  شیوخ  هناگ  ود  راتفر  دیاب 

. دروآ مهارف  دیابن  ار  نارگید  ینیبدب  هنیمز  درف  هک  دزومآیم  راتفر  نیا  دنوشن ! نیبدب  ای  دنوشب 

کشا شزرا 

بحاص ره  هک  تسا  مشچ  يرهاظ  شزرا  شزرا ، نیا  نکیل  دـنهاگآ . نآ  شزرا  هب  اهناسنا  همه  هک  تسا  ییاـه  تمعن  زا  ناـسنا  مشچ 
یم راکـشآ  رتشیب  نآ  شزرا  دوش ، بیـسآ  راچد  ای  دریگ و  رارق  دیدهت  رطخ  رد  تمعن  نیا  هک  یماگنه  هژیو  هب  تسا . نآ  نادردق  مشچ 
نآ باـیزرا  هکلب  دنـشابیمن . مشچ  ناـبحاص  نآ  رازگشزرا  هک  تسا  حرطم  مشچ  يارب  زین  يرگید  شزرا  شزرا ، نیا  راـنک  رد  دوـش .

تسا و دـنمهرهب  تمیق  شزرا و  زا  مشچ  مادـک  هک  دـنکیم  يرواد  تسا  قیاـقح  هب  هاـگآ  هک  یحو  مـالک  تسا . ترتـع  یحو و  مـالک 
زا تسا : هدیـسر  نخـس  هنوـگ  نیا  هراـب  نـیا  رد  هحفـص 96 ]  ] ملـس هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  زا  تـسا . شزرایب  مـشچ  مادـک 

کشا ادخ  تیشخ  زا  هک  یمشچ  [ 164 . ] نیعلا دومج  ءاقشلا  تامالع  نم  دشابیم ، يو  کشخ  نامـشچ  درف  ره  یتخب  نوگن  ياههناشن 
زا هک  تسا  نآ  شزرا  اب  مشچ  اما  تسا . شزرایب  یحو  هاگدـید  زا  مشچ  هنوگ  نیا  تسا . مشچ  بحاص  یتبقاع  دـب  ناشن  دـشابن ، دولآ 

نایرگ دنتـسه  نایرگ  اـهمشچ  همه  هک  تماـیق  رد  ادـخ  فوخ  زا  ناـیرگ  مشچ  هک  هنوگ  نآ  دـشاب . نازیرکـشا  ناـیرگ و  یهلا  فوخ 
نع تضغ  نیع  هللا و  ۀیشخ  نم  تکب  نیع  نیعا ، ۀثالث  الا  ۀمیقلا  موی  ۀیکاب  نیع  لک  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوب ، دهاوخن 

نایرگ ادـخ  سرت  زا  هک  یمـشچ  دـننایرگ ، تمایق  رد  مشچ  هس  زج  هب  یمـشچ  ره  [ » 165 . ] هللا لیبس  یف  ةرهاس  تتاـب  نیع  هللا و  مراـحم 
هنوگ نیا  ار  تقیقح  نیا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دشاب .» رادیب  بش  ادخ  هار  رد  هک  یمـشچ  دشاب و  هدیـشوپ  مارح  زا  هک  یمـشچ  دشاب و 

ادخ دزن  رد  ياهرطق  چـیه  [ » 166 . ] هللا نم  ۀـفاخم  لـیللا  داوس  یف  عوـمد  ةرطق  نم  لـجوزع  هللا  یلا  بحا  ةرطق  نم  اـم  دزاـسیم ، فاـفش 
ار یکشا  شزرا  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نینچمه  درادن .» دوجو  دوش ، هتخیر  ادخ  سرت  زا  بش  یکیرات  رد  هک  یکـشا  هرطق  زا  رتبوبحم 

دوش يراج  ادخ  فوخ  زا  هک  یکشا  دزاسیم : راکـشآ  هنوگ  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نابز  زا  دشاب ، ادخ  سرت  زا  هک 
مولعلا رقاـب  ناـبز  زا  هک  نیا  رگید  هحفص 97 ] [. ] 167 . ] لاـقثم اـهل  سیل  هناـف  هللا  فوخ  نم  ۀـعمد  و  داـهن ، ناوـتن  تمیق  شزرا و  نآ  هب 

، دنوشیم هدیـشوپ  ناهانگ  زا  اهایرد  مشچ  کشا  اب  هک  مشچ  کشا  رگم  دراد ، شاداپ  يزیچ  ره  هک  تسا  تیاور  هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع 
مشچ و نآ  دوش ، دولآ  کـشا  ادـخ  فوخ  زا  هک  یمـشچ  هدیـسر ، ترـضح  ناـبز  زا  نینچمه  [. 168 . ] ایاطخلا روحب  اـهب  رفکی  هللا  ناـف 
اب دریگیمن  ارف  ار  يو  هاگ  چـیه  يراوخ  تلذ و  دوش ، يراج  صخـش  ياههنوگ  هب  کشا  رگا  و  دـنوشیمن . هدـنکفا  شتآ  هب  شبحاـص 
هللا مرحل  دوشیم . مارح  تما  نآ  رب  شتآ  دشاب ، نایرگ  تما  کی  نایم  رد  رفن  کی  دنوشیم . هدیشخب  ناهانگ  زا  ییاهایرد  مشچ  کشا 

زا شزرا  نیا  و  دزاـسیم . فافـش  ار  نآ  یحو  ناـبز  هک  تسا ، مـشچ  کـشا  شزرا  ناـیب  لـیلحت و  نـیا  [. 169 . ] رانلا یلع  ۀـمالا  کـلت 
یـسرتسد اجنآ  هب  دناوتیمن  یکرد  مهف و  چیه  و  درادـن . زاورپ  يداو  نآ  هب  یحو  لالز  هشیدـنا  زج  هک  تسا ، یـشرع  يالاو  ياهشزرا 

. دزاس فافش  ار  قیاقح  نیا  هدومن و  لصاح 

تشادهب

نیدلل کهجو  مقاف  دهدیم ، لکـش  اهناسنا  ترطف  ار  ینید  ياهرواب  ساسا  تسا . هدـش  داهن  اهیکاپ  ترطف و  ساسا  رب  ینامـسآ  نید 
هیاـپ ترطف  ساـسا  رب  هک  یگهارژک  نودـب  میقتـسم و  ینید  يوس  هب  ار  دوخ  درک  يور  [ » 170 . ] اهیلع ساـنلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  اـفینح 
رواب رد  یکاپ  ناهاوخ  ترطف ، ظاحل  هب  ناسنا  هحفص 98 ] «. ] زاس هجوتم  تسا ، هدیرفآ  نآ  ناینب  رب  ار  مدرم  ناحبـس  يادخ  هدش و  هداهن 

. ددنـسپیمن ار  شیوخ  نوؤش  زا  کی  چیه  رب  یگدنیالآ  هنوگ  چـیه  ناسنا  تسا . شیوخ  ناج  ندـب و  سابل ، اذـغ و  راتفر و  قالخا و  و 
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اذـغ و ماعط و  یگدـنز ، سابل  یگدـنز ، لحم  یگدـنز ، نوؤش  ياهیگدولآ  زین  ددنـسپیمن ؛ ناج  رب  تسا  ناج  یگدـنیالآ  هک  ار  هانگ 
يزیچ نآ  يرطف ، نید  ساسا  نیمه  رب  درادیمن . اور  شیوخ  رب  بکرم و ... نکـسم و  دننام  تسا ، طابترا  رد  نآ  اب  هک  يزیچ  ره  ندب و 
يونعم یکیزیف و  یگدنز  ياهروحم  زا  روحم  ره  رد  یگدولآ  ثعاب  هک  يزیچ  نآ  تسا . هدرمـش  زاجم  ناسنا  رب  تسا ؛ زیمت  كاپ و  هک 

تحلـصم یکاپ و  تمکح  ساسا  رب  ادخ  لالح  [ 171 . ] ثئابخلا مهیلع  مرحی  تابیطلا و  مهل  لحی  دـنادیمن ، اور  ناـسنا  رب  دوش ، ناـسنا 
عون زا  دیاب  تسا  دنمزاین  یگدنز  رد  ناسنا  هچنآ  تسا . هدش  هداهن  ناینب  داسف  یگدولآ و  ساسا  رب  زین  ادخ  مارح  تسا . هدـش  هداهن  هیاپ 
دیاب نید  ناوریپ  رطاخ  نیدـب  ددرگیم . يو  یناج  یمـسج و  یگدولآ  ثعاب  تخاس  مهارف  مارح  عون  زا  رگا  دـنک . مهارف  كاپ  لالح و 

. دنکن ادیپ  هار  نانآ  یگدنز  هب  مارح  لام  هاگ  چیه  ات  دننک  شالت  دـیاب  دـننک . زیهرپ  شیوخ  یگدـنز  دـنیارف  رد  یگدـنیالآ  هنوگ  ره  زا 
مـسق هس  هب  ار  اهیگدـنیالآ  دنـشاب . رذـحرب  مارح  هدولآ و  تاـناکما  ریاـس  بکرم و  نکـسم و  اذـغ و  عون  ره  زا  هک  دـنیامن  یعـس  دـیاب 

ناوریپ هب  روحم  هس  ره  رد  یحو  ياـههزومآ  یتشادـهبریغ  ياـهیگدولآ  ریاـس  اـهسجن . اـهیکاپان و  اـهمارح ، دوـمن : میـسقت  ناوـتیم 
هـس ره  رد  یگدولآ  ره  زا  رودب  مارح و  زا  هزنم  مالـسلاهیلع  موصعم  ماما  یگدـنز  دنـشاب . رود  هب  یگدـنایالآ  زا  هک  دـنزومآیم  شیوخ 

ظاحل زا  نانآ  سابل  ماعط و  یگدنز ، ندوب  كاپ  لالح و  رب  نوزفا  تسا . یگدنز  نیرتكاپ  اهنآ  یگدـنز  دـشابیم . شخب  هحفص 99 ] ]
ترضح میدش . مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نامهم  دیوگیم ، یلباک  دلاخوبا  دشاب . یم  اهیگدولآ  عون  ره  زا  رودب  یتشادهب  الماک  زین ، موس 
تلکاف ءادغلاب  اعدف  مالـسلاهیلع  رفعجیبا  یلع  تلخد  دومن ، ییاریذپ  ارم  متـشادن  رطاخ  هب  زور  نآ  ات  هک  ماعط  نیرتزیمت  نیرتذیذل و  اب 

رگید هنومن  تسا . هنومن  یتشادهب و  لالح و  كاپ و  زین  نانآ  ياذغ  ماعط و  [ 172 . ] بیطا هنم و ال  فظنا  طق  اماعط  تلکأ  ام  اماعط  هعم 
ارف اذغ  ندروخ  هب  ار  ام  هک  میدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دزن  رد  ياهدع  دـیوگیم  هزمحوبا  تسا . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  راتفر  نیا 

یگدنز هک  تسا  يرگید  هزومآ  زین  نیا  [ 173 . ] ابیط ةذاذل و  هلثمب  دهع  انل  ام  میتشادن ، رطاخ  هب  يزیمت  يذیذل و  نآ  هب  ییاذـغ  دـناوخ .
زا رود  هب  بترم و  كاپ ، هرامه  یندب  عضو  رس و  بکرم ، نکـسم ، اذغ ، سابل ، رد  دیاب  ناسنا  دزومآیم . ناگمه  رب  ناماما  زیمت  كاپ و 

. دشاب یگدولآ  ره 

ادخ دای  شقن 

ره زا  نئمطم  هاگهانپ  نما و  نمأم  اهنت  دریگ . رارق  ناما  رد  اهرطخ  زا  هک  دـهدیم ، رارق  ینما  نمأم  رد  ار  نتـشیوخ  ادـخ ، هب  نمؤم  ناسنا 
. دوب دـهاوخ  يو  هاگهانپ  نیرتنمیا  ناحبـس  يادـخ  درپس  ادـخ  هب  ار  نتـشیوخ  دروآ و  نامیا  ادـخ  هب  سک  ره  تسادـخ . هب  نامیا  رطخ 
«. یباییمن ینما  هاگهانپ  ادخ  زا  ریغ  [ » 174 . ] ادحتلم هنود  نم  دجت  نل  و  درادن ، دوجو  ناحبس  هحفص 100 ]  ] يادخ زج  ینئمطم  هاگهانپ 

اهبارطـضا و ماـمت  هک  دـسرب  ییـالاو  هلحرم  نآ  هب  اـت  دراد . بتارم  زین  ادـخ  هاـگهانپ  رد  تینما  دراد ، بـتارم  ناـمیا  هـک  هنوـگ  ناـمه 
هورگ نآ  هکلب  دنتـسین . دنمهرهب  نمؤم  ياهناسنا  همه  شمارآ  تینما و  هلحرم  نیا  زا  دزاس . رقتـسم  لماک  شمارآ  دـیادزب و  ار  اهینماان 

دنهاوخ رارق  لماک  شمارآ  رد  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  نانآ  یگدنز  مامت  ادخ ، مان  دای و  هک  نانآ  دناهدش ، دـنمهرهب  الاو  هلحرم  نامیا  زا  هک 
ادخ دای  اب  [ » 175  ] بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا  دوب ، دهاوخ  نانآ  يارب  رطخ  ره  زا  تینما  ادخ  دای  تسا . نمیا  هاگهانپ  ادـخ  رکذ  تفرگ .

ار يو  یبیسآ  چیه  دشاب  ادخ  دای  هب  هک  يدوجوم  تسا ؛ هدش  لیلحت  هنوگ  نیا  ترتع  نخـس  رد  تقیقح  نیا  دنریگیم ». شمارآ  اهبلق 
. دشاب هدش  لفاغ  ادخ  دای  زا  هک  دتفایم  دایص  ماد  رد  هاگنآ  ناویح  هک  تسا ، هدیسر  هنوگ  نیا  تاناویح  دروم  رد  یتح  دنکیمن . دیدهت 
[176 . ] حیبستلا هکرتب  الا  داطصی  ریط  نم  ام  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دریگیمن . رارق  دایـص  ماد  رد  تسادخ  دای  هب  هک  یناویح 

ماما تسادخ . دای  شقن  نیا  هک  دـشاب ». هدرک  تلفغ  ادـخ  دای  حـیبست و  زا  هک  ینامز  رگم  دـتفایمن ، رارق  دایـص  ماد  رد  ياهدـنرپ  چـیه  »
، دوش مدهنم  يو  يور  رب  راوآ  دوش ، قرغ  دریمب . تسا  نکمم  گرم  هنوگ  ره  هب  نمؤم  ناسنا  دیامرفیم ، هراب  نیا  رد  مالسلاهیلع  قداص 
و ال دـنکیمن ، تباصا  ثداوح  نیا  ادـخ ، رکاذ  ناسنا  هب  نکیل  دریگب ، ار  نآ  قرب  دـعر و  هقعاص و  دردـب ، هحفـص 101 ]  ] ار يو  هدنرد 
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هک تسا ، هتفای  یلجت  هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  یـشرع  لـالز و  هشیدـنا  رد  تقیقح  نیا  کـنیا  [. 177 . ] یلاعت هللا  رکاذ  بیـصت 
دورف تسادـخ  دای  هب  هک  یـسک  ینعی  رکاذ  ناسنا  رب  نکیل  دـیآ ، دورف  تسا  نکمم  نمؤم  ناسنا  رب  هقعاص  دـننام  راوگان  خـلت و  ثداوح 

. رکاذـلا بیـصت  نمؤملا و ال  ریغ  نمؤملا و  بیـصت  قعاوصلا  تسادـخ ، دای  شقن  نیا  تسا . ناـما  رد  هقعاـص  زا  رکاذ  ناـسنا  دـیآیمن .
هجوت یساسا  هتکن  نیا  هب  ار  شیوخ  هداوناخ  دننام  دادعتسا  اب  تیفرظ و  اب  دارفا  درکیم  شالت  ترضح  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  [. 178]

نیرتهب زا  زیچ  هس  دنکیم  هفاضا  دزاسیم و  فافـش  ار  نآ  تیمها  زین  هشیدنا  رد  دومنیم . ادخ  دای  رکذ و  هب  راداو  ار  نانآ  هرامه  دـهد .
زا زیچ  هـس  [ » 179 . ] خالا ةاساوم  کسفن و  نم  کفاصنا  لاـح و  لـک  یلع  هللا  رکذ  ۀـثالث ، لاـمعالا  دـشا  تساـهتدابع ، نیرتتخـس  و 

راـتفر نیا  هب  راداو  ار  شیوخ  هناـخ  لـها  ماـما  ندوـمن .» دروـخرب  ربارب  ناـسکی و  نتـشاد ، فاـصنا  ادـخ ، داـی  تسا ، لاـمعا  نیرتتخس 
( تسا هللا  رکذ  زین  نآ  هـک   ) نآرق تـئارق  هـب  راداو  درکیم و  عـمج  مـه  رود  ار  اـم  مردـپ  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  درکیم ،
[180  ] سمـشلا علطت  یتح  رکذلاب  انرمأی  دـشیم ، لوغـشم  باتفآ  عولط  ات  رگید  ياهرکذ  هب  درکیمن  توالت  نآرق  سک  ره  و  دومنیم .
زا زین  نیا  دشاب . ادخ  دای  هب  هرامه  ناسنا  هک  تسا  لد  حور و  هب  هحفـص 102 ]  ] ادخ دای  هیاپ  ساسا و  تسا . بل  رب  ادخ  دای  نیا  هتبلا  هک 

. تخومآ ناوتیم  ترتع  راتفر  هشیدنا و  زا  هک  تسا  یشرع  ياههزومآ 

تبحم شقن 

هراشا

رگا دوشیم . رگهولج  قشاـع  هب  هک  تسا  قوشعم  ياـهییابیز  تبحم  هزیگنا  تسا . قوشعم  بوبحم و  هب  بحم  قـشع  شیارگ و  تبحم 
رترب ییابیز  رادـقم  ره  دراد . لحارم  اهییابیز  تشاد . دـهاوخن  تبحم  يو  هب  تبـسن  هاگ  چـیه  دـنیبن ، شیوخ  قوشعم  رد  ییابیز  قشاـع 

دزاسیم دوخ  بوذجم  رادقم  نآ  ار  بحم  دندش ، افوکش  اهییابیز  بوبحم  هار  رد  رگا  و  دوش . یم  رتشیب  بوبحم  هبذاج  دوش ، رگهولج 
زا بحم  يوریپ  تبحم ، دـمآیپ  دـنکیم ». رک  روـک و  يزیچ ، هب  تبحم  ، » مصی یمعی و  یـشلا  بـح  دـنیبیم ، اـبیز  زین  ار  اـهیتشز  هـک 

نکمم هدوب و  قوشعم  هتخابلد  قشاع  اریز  دیامن . دیدرت  دیاب  قشع  ققحت  رد  دـنکن  يوریپ  دوخ  بوبحم  زا  هک  یـسک  نآ  تسا . بوبحم 
( ربماـیپ  ) ارم دـیرادیم  تسود  ار  ادـخ  رگا  [ » 181 . ] هللا مکببحی  ینوعبتاـف  هللا  نوبحت  متنک  نا  دـنک ، یچیپرـس  قوـشعم  ناـمرف  زا  تسین 

ادخ بوبحم  امـش  مه  و  تسامـش ، بوبحم  ادـخ  مه  تسا . هبناج  ود  تبحم  تشاد ». دـهاوخ  تسود  ار  امـش  ادـخ  هاگنآ  دـینک ، يوریپ 
تکرح قوشعم  یپ  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  قشاع  تسا . قوشعم  لاصو  هب  ندیـسر  ات  قوشعم  بوبحم و  زا  يوریپ  تبحم  شقن  دـیتسه .

يوس هب  ار  قشاع  هک  تسا  ناوت  رپ  روتوم  دننامه  تبحم  رطاخ  نیدب  دوش . بایماک  شیوخ  قوشعم  زا  دسرب و  شیوخ  لاصو  هب  ات  دنک 
هب راداو  ار  ناسنا  هچنآ  ساسا  نیا  رب  دوب . دهاوخ  رتشیب  تکرح  تعرـس  رتشیب ، تبحم  رادـقم  ره  دـهدیم . قوس  قوشعم  هحفص 103 ] ]

قشاع و رواب  نید  ناسنا  تسا . تبحم  دشاب ، هتشاد  قح  اب  نوگمه  راتفر  راتفر ، رد  دشیدنایب و  قح  هشیدنا ، رد  هک  دنکیم  قح  زا  يوریپ 
هدرپ هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  تقیقح  نیا  زا  دنکیم . بوبحم  زا  يوریپ  هب  راداو  ار  بحم  هک  تسا  تبحم  دـشابیم . قح  بحم 
تارذ لد  رد  تبحم  تسا و  ریگارف  تقیقح  نیا  تـسین .» يرگید  زیچ  تـبحم  زج  ناـمیا  [ » 182 . ] بحلا الا  نامیالا  له  تسا : هتـشادرب 
بناج هب  روما  تشگزاب  [ » 183 . ] رومالا ریصت  هللا  یلا  تسا ، تکرح  رد  شیوخ  بوبحم  يوس  هب  يدوجوم  ره  تسا . هتفرگ  ياج  یتسه 
لاصو هب  تیاهن  رد  يدامج  ره  یتح  ناسنا  ره  [ 184 . ] هدمحب حبسی  الا  ءیش  نم  نا  دنیارسیم ، قشع  دورـس  تادوجوم  همه  تسادخ ».
ناسارخ دالب  زا  هک  يدرف  دیوگیم  هیواعم  نب  دیرب  دنکیم : نایب  نینچ  ار  تقیقح  نیا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دسریم . شیوخ  بوبحم 

هدروخ و كرت  ياهاپ  تسشن  ترضح  رضحم  رد  هک  یماگنه  دیسر . مالسلاهیلع  رفعجوبا  روضح  هب  دوب ، هدمآ  ترضح  ترایز  هب  هدایپ 
رگا دومرف : مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  تسا ! هدـناشک  اجنیا  هب  ارم  تیب  لها  امـش  تبحم  تفگ : داد و  ناشن  ترـضح  هب  ار  شیوخ  رادمخز 
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رجح انبحا  ول  هللا  و  تسین ، يرگید  زیچ  تبحم  زج  نید  هحفص 104 ] . ] دومن دهاوخ  روشحم  ام  اب  ار  نآ  ادخ  درادب ، تسود  ار  ام  یگنس 
قوشعم و لاـصو  هب  بحم  قشاـع و  هک  دـیآیم  فک  هب  مهم  هتکن  نیا  یـشرع  راـتفگ  زا  [ 185 . ] بحلا الا  نیدـلا  له  انعم و  هللا  هرـشح 

تادوجوم همه  ریگارف  هکلب  تسین ؛ اهناسنا  نایم  رد  اهنت  قشع  تبحم و  هک  دزاسیم  راکشآ  راتفگ  نیا  دیـسر . دهاوخ  شیوخ  بوبحم 
. دینک هجوت  اتسار  نیمه  رد  ینادمه  ثراح  اب  مالسلاهیلع  یلع  نایرج  هب  تسا .

ینادمه ثراح 

ترضح روضح  هب  نایعیـش  زا  ياهدع  هارمه  هب  نانز  اصع  يزور  دشابیم . مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  صاخ  باحـصا  زا  ینادمه  ثراح 
هس هب  وت  يربهر  هب  تبسن  مدرم  تسا . هدش  ترارح  رپ  اهینمـشد  اهیتسود و  درادیم ، راهظا  يو  دسرپیم . يو  لاح  زا  ماما  دنـسریم .
!... دـندیدرت کـش و  رد  مه  یهورگ  دنـشابیم و  یتسود  رد  لدـتعم  یهورگ  دـنراد ، طارفا  یتسود  رد  یهورگ  دـناهدش : میـسقت  هورگ 

هک دزاسیم  نشور  ار  لطاب  زا  قح  تخانـش  رایعم  يو  خساپ  رد  ماما  دنک . فافـش  ار  عوضوم  دـنکیم  تساوخرد  ماما  زا  ثراح  هاگنآ 
ناوریپ هاگنآ  تخانـش  ار  قح  تسخن  دیاب  تخانـش . قح  ياههناشن  زا  دیاب  هکلب  دروآ ، فک  هب  نآ  ناوریپ  راتفر  زا  ناوتن  ار  لطاب  قح و 

تراـشب ثراـح  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  هاـگنآ  هلها ... فرعت  قحلا  فرعاـف  قـحلا ، ۀـیآب  لـب  لاـجرلاب  فرعی  ـال  هللا  نید  نا  ار . نآ 
ماگنه رد  رثوک ، ضوح  دزن  رد  طارـص ، زا  روبع  ماگنه  رد  گرم ، ماگنه  رد  تخانـش : یهاوخ  بوخ  ارم  فقوم  راـهچ  رد  هک  دـهدیم 

هبترم هس  زین  و  دنتـسه . نم  هارمه  هب  نم  نایعیـش  تماـیق  زور  هک  داد  ربخ  يو  هب  ترـضح  هاـگنآ  منهج . تشهب و  میـسقت  هحفص 105 ] ]
هدـش ژراش  باداـش و  ماـما  نانخـس  زا  هک  ثراـح  تببحا . نم  عم  تنا  دوب ، یهاوخ  هارمه  روشحم و  دوخ  بوبحم  اـب  وت  هک  درک  رارکت 
ینری تمی  نم  نادمه  ثراح  ای  دیوگیم : اتـسار  نیمه  رد  يریمح  دیـس  مرادن ! گرم  زا  یـساره  چیه  دعب  هب  ماگنه  نیا  زا  تفگ : دوب ،
[. 187 « ] دید دهاوخ  گرم  ماگنه  رد  ارم  قفانم ، هچ  نمؤم و  هچ  دریمیم  هک  ره  ینادمه  ثراح  يا  [. » 186 . ] البق قفانم  وا  نمؤم  نم 

میمصت رد  تیعطاق 

. دنهد يرترب  اهتیعقاو  یمومع و  حـلاصم  هب  ار  شیوخ  یـصخش  یهورگ و  عفانم  ات  دـنیآیم  یعامتجا  ياهتیـصخش  درگ  دارفا  یخرب 
نوماریپ رد  هراومه  هک  تسا  یمومع  نایرج  کی  تروص  هب  شور  نیا  دنـشابیم . نارگید  ناونع  ماـن و  زا  يروهرهب  ددـص  رد  دارفا  نیا 
ياههرهچ ندومن  شودخم  یعامتجا ، ياهيراجنهان  رب  نوزفا  اهيروهرهب  عون  نیا  دمآیپ  دشابیم . نایرج  رد  یعامتجا  ياهتیصخش 

نیا عقوم  هب  میمـصت  يرایـشوه و  اب  دنربیم . نیب  زا  ار  يروهرهب  ءوس  هنوگ  نیا  هنیمز  هنازرف  كریز و  دارفا  دـشابیم . یعامتجا  هتـسجرب 
راجزنا زاربا  نتشیوخ  هب  تبسن  نانآ  یگتـسباو  زا  دنیوجیم و  يرازیب  نانآ  هحفـص 106 ]  ] تشز رادرک  زا  هدومن و  اوسر  ار  دارفا  هنوگ 

هب مدرم ، ندش  ناملـسم  هب  توعد  مالـسا و  غیلبت  يارب  ار  ییاه  هورگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هکم  حتف  زا  دـعب  دـننکیم .
اهنیا دندش . مازعا  هکم  فارطا  هب  هیمذج » ینب   » هلیبق غیلبت  يارب  دیلو » نب  دـلاخ   » تیلوؤسم اب  اههورگ  نیا  زا  یکی  دومنیم . مازعا  فارطا 
نامز زا  ار  هلیبق  نیا  هنیک  هک  دلاخ  دنتـشادن . سک  چیه  اب  لاتق  گنج و  روتـسد  دـننک . توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم  طقف  دنتـشاد  تیرومأم 

همه هدرک و  طوقـس  هکم  هک  درک  غالبا  نانآ  هب  دید . عافد  هدامآ  حلـسم و  ار  همه  دـش  دراو  هلیبق  هب  هک  یماگنه  تشاد ، لد  هب  تیلهاج 
. دومن هئطوت  ساسحا  مدحج »  » مان هب  یـصخش  نایم  نیا  رد  دیوش . میلـست  هتـشاذگ  نیمز  ار  شیوخ  ياهحالـس  دـناهدش . ناملـسم  مدرم 

هجوت يو  رادـشه  هب  هلیبـق  نارـس  نکیل  میوشیم ! هتـشک  میوش  میلـست  رگا  تسا . دـلاخ  ناـنیا  هدـنامرف  اریز  موشیمن ، میلـست  نم  تفگ 
ار يدادعت  تشک و  ار  نانآ  زا  يدادعت  هاگنآ  دنتسب  ار  نانآ  ناتسد  داد  روتسد  دلاخ  دندش . میلـست  دنتفریذپ و  ار  دلاخ  داهنـشیپ  دندرکن 

ناربج يارب  دندش و  تحاران  تخس  ترضح  دیسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  تیانج  نیا  ربخ  هک  یماگنه  تخاس ! دازآ 
ياهب نوخ  تاراسخ و  مامت  اـت  دومن ، مازعا  ار  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  نیا  تسخن  دـندومن . گرزب  مادـقا  ود  دـلاخ  تاـیانج 

42 امام باقر علیه السالم الگوى زندگى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مالسا و مان  هب  ار  شیوخ  راب  تیانج  راتفر  نیا  دلاخ  هک ، نیا  رگید  ود  دیامن . ییوجلد  نانآ  زا  هدومن و  تخادرپ  ار  نانآ  ياههدش  هتشک 
هلبق هب  ور  صاخ  تافیرشت  اب  یمومع  ألم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوب . هدرک  مامت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

ثالث دـیلولا  نب  دـلاخ  عنـص  امم  کیلا  أربا  ینا  مهللا  هحفـص 107 ] ، ] دومن يرازیب  نالعا  دـلاخ  راتفر  زا  اسر  يادـص  اب  راب  هس  داتـسیا ،
مالسلاهیلع مولعلارقاب  وریپ  هعیش و  ار  دوخ  هتـسناد و  ع )  ) تیب لها  هب  هتـسباو  ار  دوخ  هک  دارفا  یخرب  زا  راتفر  نیمه  هنومن  [. 188 . ] تارم
مالـسلاهیلع مولعلا  رقاب  هب  هتـسباو  ار  دوخ  شیوخ  هدیهوکن  راتفر  اب  دنتفرگ  مان  تالغ »  » هک هورگ  نیا  تفرگ . تروص  دندومنیم  یفرعم 

زاربا نانآ  راتفر  زا  تخاـس و  اوسر  ار  ناـنآ  دـنک ، يریگولج  تـالغ  يروهرهب  ءوس  زا  هک  نیا  يارب  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  دـنداد . هولج 
اروعاب معلب  دـننامه  دیعـس  نب  ةریغم  هک  دروآرب  داـیرف  دـندومن و  نیرفن  نعل و  ار  تـالغ »  » نارـس نارگید  روضح  رد  ماـما  دومن . يرازیب 

. احلاص ادبع  ناک  نیسحلا  نب  یلع  یبا  نا  دهشا  مالسلاهیلع  یبا  یلع  بذکی  هللا  ۀنعل  انانب  نا  نابتلا  نانب  [ 189 . ] معلب لثم  هلثم  لاق  تسا ،
هدـنب مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  مردـپ  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  تسبیم ، غورد  مردـپ  رب  داب  يو  رب  ادـخ  تنعل  هک  ناـنب  [ » 190]

دنتخاسیم حرطم  هک  ییاهغورد  و  دـش . نانآ  ییاوسر  ثعاب  تـالغ  ربارب  رد  ترـضح  تیعطاـق  ماـما و  يریگههبج  دوب .» ادـخ  هتـسیاش 
نانآ هرهچ  دنیامن و  يروهرهب  ءوس  نارگید  یعامتجا  ياهتیعقوم  زا  دنناوتن  بلط  تصرف  دارفا  دوشیم  ثعاب  راتفر  نیا  تشگ . راکشآ 
يراک هظحالم  اب  دیابن  یعامتجا  ياهتیعقوم  اب  دارفا  دزومآیم . ناگمه  رب  ار  میمصت  رد  تیعطاق  ترضح  راتفر  نیا  دنناسرب . بیسآ  ار 

هحفص 108] . ] دنزاس مهارف  ار  نارگید  ياهيراجنهان  هنیمز  یتسیاب  رد  ور  و 

اهرواب تسارح 

قح ياهرواب  رارقتـسا  تهج  رد  ار  شالت  عافد و  نیرتشیب  ترتع  دشابیم . قح  ياهرواب  رب  يراشفاپ  ترتع ، رمتـسم  مهم و  ياهشالت  زا 
ياهروحم يربهر ، تماما و  دننام  يداقتعا  ياهناینب  هب  مدرم  درکیور  داعم و  تخانـش  يدیحوت و  ياهرواب  رارقتـسا  دنداد . لکـش  یهلا 

ینیشناج هژیو  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نانیشناج  يربهر  زا  عافد  رد  ترتع  شالت  دهدیم . لکش  ار  ترتع  شالت  یلـصا 
نینمؤملا ریما  تماما  حرط  رد  یتصرف  چـیه  زا  موصعم  ناماما  تسا . ناـیامن  هتـسجرب و  ساـسح و  رایـسب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 

هب دنتخاسیم . حرطم  مالـسلاهیلع » یلع   » تیروحم هب  ار  هعماج  يربهر  هلئـسم  هرامه  بسانم  ياهتیفرظ  رد  دندرکن . تلفغ  مالـسلاهیلع 
ترتع لیاضف  ییوگزاب  ترتع و  یفرعم  الوصا  دـندیزرویم . مامتها  یـصخش  یگدـنز  رد  هچ  یعاـمتجا و  یگدـنز  رد  هچ  عوضوم  نیا 

تصرف نیا  رد  تسا . هدمآ  یگنهرف  شخب  رد  راتشون  نیمه  رد  نآ  حرش  هک  دشابیم . هصرع  نیا  رد  ناماما  يروحم  ياهشالت  زا  یکی 
يرسمه مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دوشیم . هراشا  قح  ياهرواب  زا  تسارح  ياتسار  رد  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  شالت  زا  زراب  يهنومن  کی  هب 

تخس دادیور  نیا  زا  دنداد ! قالط  ار  شرـسمه  دنتـشاد  يو  هب  رایـسب  هقالع  هک  نیا  اب  دندوب . دنمهقالع  رایـسب  يو  هب  دندومن و  باختنا 
ضرع يو  هب  متسه . كانهودنا  مرسمه  قالط  رطاخ  هب  دندومرف  دندش ، ایوج  ار  ترـضح  هودنا  تلع  باحـصا  یتقو  دندش . كانهودنا 
خـساپ رد  ترـضح  دیداد . قالط  ار  يو  ارچ  ياهدش ؛ كانمغ  هنوگ  نیا  يو  قالط  زا  ياهدوب و  ترـسمه  هب  دنمهقالع  هک  امـش  دـندرک 

هحفـص 109]  ] نوچ نم  دندومن و  ییوجبیع  ترـضح  زا  يو  دـش . مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  یلع  زا  نخـس  مرـسمه  دزن  رد  دـندومرف :
رمج نم  ةرمج  قصلا  نا  تهرکف  هتـصقنتف  مالـسلاهیلع  ایلع  ترکذ  ینا  مداد ، قالط  ار  يو  دـشاب ، مرانک  رد  شتآ  زا  ياهعطق  متـساوخن 

ییوجبیع مالـسلاهیلع  یلع  زا  درادن و  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  شرـسمه  دندرک  هدهاشم  یتقو  ماما  [. 191 . ] يدلجب منهج 
هب مامتها  لامک  نیا  دندومنن . لمحت  ار  يو  مه  بش  کی  یتح  دنداد ؛ قالط  اروف  دنتـشاد  يو  هب  مه  دـیدش  هقالع  هک  نیا  اب  دـیامنیم ،

شیوخ زا  ار  شتآ  نیا  گنردیب  ترـضح  تسا و  نازوس  شتآ  شناـیاپ  مالـسلاهیلع  یلع  زا  ییوجبیع  هک  تسا ، ینید  قح  ياـهرواب 
قح ياهرواب  زا  عافد  رد  ینعی  شور  نیا  دندش . كانهودنا  رایـسب  قالط  زا  دعب  هک  دندوب  دنمهقالع  رادقم  نآ  هک  نیا  اب  دنزاسیم . رود 
قح تیالو و  هک  دزومآیم  هریس  نیا  دومن . تسارح  ار  قح  رواب  هدیقع و  ات  تسـش . تسد  هقالع  دروم  هتـسباو و  زیچ  ره  دارفا و  زا  دیاب 

43 امام باقر علیه السالم الگوى زندگى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دومن مادقا  دیاب  نآ  زا  عافد  تسارح و  هب  طیارش  ره  رد  دراد و  مامتها  رادقم  هچ  ات  ترتع ، يرادم 

؟ میوریم اجک  گرم  زا  سپ 

هراشا

شناد سرتسد  رد  هک  تسین  يزیچ  نآ  تایـصوصخ  گرم و  زا  سپ  ملاع  تسا . نکمم  یحو  نابز  زا  اهنت  گرم  زا  سپ  ملاع  زا  عالطا 
ارـس نآ  یگدنز  یگنوگچ  زا  ات  داهن ، نیمز  هب  وناز  یحو ، بتکم  ياپ  دـیاب  ترخآ  ناهج  زا  یهاگآ  يارب  لیلد  نیمه  هب  دـشاب . يرـشب 

هقالع نینچ  زا  هک  زین  یمارگ  هدـنناوخ  امـش  میـشابیم ، یگدـنز  نآ  ياهیگژیو  زا  یهاـگآ  قاتـشم  همه  نوچ  و  دروآ . فک  هب  عـالطا 
. میوش دـنمهرهب  اتـسار  نیا  رد  ترـضح  نایاپیب  شناد  زا  ات  مربب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  رـضحم  هب  ار  وت  ات  ایب  نم  هارمه  یتسه ، راـشرس 

هحفص 110] ]

گرم زا  سپ  یگدنز 

. دننادیمن ایند  نیا  رد  رصحنم  ار  ناسنا  یگدنز  دنراد . رواب  گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  يرـشب  هعماج  تیرثکا  تسا و  راکـشآ  بلطم  نیا 
تمایق و ياههنحـص  زین  گرم و  زا  سپ  ملاع  تایـصوصخ  دندومن  شالت  هدومن و  يراشفاپ  ياهیاپ  رواب  نیا  رب  انثتـسا  نودـب  یهلا  ءایبنا 

ادخ یلک  روط  هب  هک  دنشاب  هعماج  نایم  رد  تسا  نکمم  هرامه  زین  دحلم  يدادعت  هتبلا  دنزاس . فافـش  یناسنا  هعماج  رب  ار  تمایق  زا  سپ 
ینارون ياضف  رد  هک  دننامیم  ییاه  هرپبش  دننامه  نانیا  دنتـسین . هجوت  لباق  نانیا  هک  دنـشاب ؛ رکنم  ار  يداقتعا  ياهرواب  ریاس  داعم و  و 

ياـپ نآ  هب  ینامـسآ  ياـهباتک  هـک  تـسا  هعماـج  تیرثـکا  رواـب  ترخآ  یگدـنز  داـعم و  رواـب  لـصا  دـننکیم . راـکنا  ار  نآ  باـتفآ ،
. دنیامنیم ریسفت  حیضوت و  ار  نآ  زا  سپ  گرم و  ياههظحل  تایصوصخ  و  دنراشفیم .

گرم يهظحل 

. تسا نداد  ناج  لاح  رد  یگدـنز و  نیا  زا  لاحترا  لاح  رد  درف  هک  تسا  یماـگنه  نآ  و  دـنربیم . ماـن  راـضتحا »  » هظحل گرم  هظحل  زا 
گرم ماگنه  دهدیم : ربخ  هنوگ  نیا  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  هظحل  نیا  زا  تسا . هداهن  رگید  يارس  رد  ار  رگید  ياپ  ایند و  نیا  رد  اپ  کی 

زا یتشاد  وزرآ  ایند  زا  هچنآ  دیوگیم : يو  هب  دوشیم و  رضاح  رـضتحم ، دزن  رد  گرم  هتـشرف  دسریم ، ولگ  هب  ناتناج  هک  نانمؤم ، امش 
دنناـم وگتـسار ، ناینیـشیپ  وت  يور  شیپ  رد  تسوت . يور  شیپ  رد  نونکا  يراد ، رگید  ناـهج  زا  وزرآ  هچنآ  و  تسا ؛ هدـش  هداـهن  فـک 
قداص رقاب و  ماما  ود  زا  هک  رگید  ثیدح  رد  [. 192 . ] دنراد رارق  مالسلا ) امهیلع   ) میهاربا یلع و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  هظحل  نآ  رد  هک  نیا  رگم  دوشیمن  ادج  نمؤم  دسج  زا  یحور  چیه  تسا : هحفص 111 ]  ] هدیسر مالسلا ) امهیلع  )
موـلعلا رقاـب  هب  دـیوگیم : درف  نینچمه  [. 193  ] دوـشیم لاحـشوخ  دـنیبیم و  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) نیـسح نـسح و  یلع و  ملـس و  هـلآ و 

، دریمب ینمشد  نآ  هب  دراد و  نمشد  ارم  سک  ره  تسا ، هدومرف  مالسلاهیلع  یلع  هک  تسا  هدیسر  ثیدح  نم  هب  مدرک  ضرع  مالـسلاهیلع 
موـلعلا رقاـب  دـید . دـهاوخ  ارم  گرم  ماـگنه  رد  دریمب  نم  یتـسود  رب  درادـب و  تسود  ارم  سک  ره  و  دـید . دـهاوخ  ارم  گرم  هظحل  رد 

یلص هللا  لوسر  معن  دراد ، رارق  يو  تسار  تمس  رد  هک  دنیبیم  زین  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يرآ  دندومرف  مالـسلاهیلع 
زا یکی  نیلاب  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تسا ، تیاور  هنوگ  نیا  ترضح  زا  نینچمه  [. 194 . ] نیمیلاب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

، تفگ خساپ  رد  هتـشرف  نک . ارادم  نم  قیفر  نمؤم و  نیا  اب  دـندومرف ، لیئارزع )  ) گرم هتـشرف  هب  دـندش و  رـضاح  شگرم  ماگنه  راصنا 
هنوگ نیا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نابز  زا  [. 195 . ] قیفـش قیفر  نمؤم  لکب  یناـف  دوب ، مهاوخ  ناـبرهم  نمؤم ، ره  رب  نم  هک  مهدیم  هدژم 
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اهییاوسر يزخ و  هب  راکهبت  دارفا  دنوشیم  هداد  هدژم  گرم  ماگنه  رد  اهتمعن  اهینشور و  مشچ  هب  نمؤم  ياهناسنا  هک  تسا  تیاور 
يو هـب  گرم  هتـشرف  دـسریم ، ارف  هعیـش )  ) نمؤـم گرم  هـک  یماـگنه  دـیامرفیم : يرگید  ثیدـح  رد  [. 196 . ] دـنوشیم هداد  تراـشب 

هحفـص  ] شهاگیاج يوسب  يرد  هاـگنآ  یـشابیم . تینما  رد  یـساره ، رد  نآ  زا  هچنآ  دوشیم و  هداد  وت  هب  يراد  وزرآ  هچنآ  دـیوگیم 
یلع و ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر   ) ار دوخ  ناهارمه  زین  و  دنکیم . هاگن  هاگیاج  نآ  هب  دوشیم و  هدوشگ  تشهب  رد  [ 112

مهل نوقتی  اوناک  اونمآ و  نیذـلا  تسا : هکراـبم  هیآ  ياـنعم  نیا  و  دـنکیم . هدـهاشم  شیوخ  فارطا  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) نیـسح نسح و 
هدژم ترخآ  ایند و  رد  ناـنآ  يارب  دـناهتخاس ، هشیپ  اوقت  هراـمه  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  [ » 197 . ] ةرخالا ایندـلا و  ةویحلا  یف  يرـشبلا 
ماگنه نمؤم  ياـههناشن  تسا . هدـش  تیاور  زین  هنوگ  نیا  نمؤم  گرم  ياـههظحل  ياـههناشن  دروم  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  زا  تسا .»

. ددرگیم يراج  شنامـشچ  زا  کشا  دـننامه  دـنکیم و  قرع  يو  یناـشیپ  دوشیم ، دیفـس  نشور و  يو  تروص  هک  تسا  نیا  راـضتحا 
ینازرا يو  هب  هک  هیده ، نیلوا  دریگ  یم  رارق  شیوخ  ربق  رد  نمؤم  هک  یماگنه  هک  تسا  لقن  ثیدح  هنوگ  نیا  ترضح  زا  زین  و  [. 198]

[. 199 . ] ۀنجلا کئابح  لوا  نا  تسا ، تشهب  هدژم  دوشیم ،

؟ دنیبیم هنوگچ  ار و  یناسک  هچ 

مهم هتکن  دنچ  دنسریم ، نیقی  رتاوت و  دح  هب  تفگ  ناوتیم  تسا ؛ هدیـسر  زین  ناماما  رگید  نابز  زا  ناوارف  ياههنومن  هک  تایاور  نیا  زا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نوچ  ار  يدارفا  رفاک  قفانم و  هچ  نمؤم و  هچ  رـضتحم  ناسنا  راـضتحا  ماـگنه  رد  - 1 دوشیم : هدافتسا 
. مهتیرذ نم  ۀـمئالا  و  دـنیبیم ، دـناهدش ، هفاضا  زین  ناماما  ریاس  تایاور  یخرب  رد  و  مالـسلا ) مهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، ملس ،
هب ار  گرم  هتـشرف  هک  هنوگ  ناـمه  دـننکیم . هدـهاشم  هرهچ  نیرتاـبیز  هب  ار  دارفا  نیا  هعیـش  نمؤـم و  ناـسنا  - 2 هحفـص 113 ] [. ] 200]

نیا مالسلاهیلع  یلع  نابز  زا  دنیبیم . هرهچ  نیرتكانسرت  نیرترظنم و  دب  ار  اههنحص  نیا  راکهبت  قفانم و  ناسنا  دننیبیم . هرهچ  نیرتابیز 
يزروهنیک نم  اب  سک  ره  دـید و  دـهاوخ  گرم  ماـگنه  رد  ارم  هنوگ  ناـمه  هب  دـشاب  هتـشاد  تسود  ارم  سک  ره  هک  تسا  تیاور  هنوگ 

هب ار  گرم  ناگتـشرف  هک  هنوگنامه  [ 201 . ] هرکی ثیحب  هتامم  دنع  یندجو  ینـضغبا  نم  و  دید ... دـهاوخ  ارم  دـب  هرهچ  نامه  هب  دـنک ،
هللا لوسر  ناگتشرف و  ندید  - 3 [. 202 . ] هوجولا حبقا  رظانملا و  عظفاب  مهاتا  دـننک ... یم  هدـهاشم  هرظنم  نیرت  عیظف  هرهچ و  نیرت  تشز 
زین رـضتحم  نایفارطا  رب  ندید  نیا  تروص  نیا  رد  اریز  تسین ؛ ییایند  مشچ  نیا  اب  گرم  ماگنه  رد  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـنوشیم و  لثمتم  يو  رب  ناگتـشرف  ینعی  تسا . یلاثم  مشچ  اب  دارفا  نیا  ندـید  دـشیم . مهارف 
رد یناسک  رگا  دوب و  میرم  ترـضح  يارب  لثمت  هک  دـش ، لثمتم  میرم  ترـضح  رب  هتـشرف  هنوگ  ناـمه  دـنوش . یم  لـثمتم  يو  رب  ناـماما 

نـشور هتکن  نیا  زا  يرگید  بـلطم  - 4 [. 203 . ] ایوس ارـشب  اهل  لـثمتف  دـننیبب ، ار  هتـشرف  زین  ناـنآ  هک  دوبن  هنوگ  نیا  دـندوب ، يو  فارطا 
هک تسا  لثمت  یگژیو  رطاخ  هب  درادن . دوجو  تیدودحم  ناماما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناگتـشرف و  لثمت  رد  هک  دوشیم 

ياهنییآ دـننامه  دوش . لثمتم  ناوارف  ياهناسنا  هحفـص 114 ]  ] نیلاب رب  رامـشیب  ددـعتم و  ياهناکم  رد  تسا  نکمم  هظحل  کی  رد  درف 
. دزاس نایامن  نامزمه  ار  ددعتم  ياهریوصت  هک 

گرم زا  دعب  اههورگ 

هب خزرب  ملاع  رد  گرم  زا  دـعب  دارفا  هک  نیا  تفرگ ، ناوتیم  هرهب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  رگید  تایاور  تایاور و  نیا  زا  هک  رگید  هتکن 
. تسا هورگ  ود  هب  يدنبمیـسقت  زا  نخـس  تایاور  یخرب  رد  دـنوشیم . میـسقت  هورگ  هس  هب  رگید  تایاور  یخرب  ساسا  رب  اـی  هورگ و  ود 

اما ربـقلا  دریگیم ، رارق  شتآ  زا  یلادوگ  رد  راـکهبت  رفاـک و  و  دریگیم . رارق  یتـشهب  ياـهغاب  زا  یغاـب  رد  نمؤم  رفاـک ، نمؤم و  دـننام 
ماجنا هورگ  هس  هب  يدنبمیـسقت  تفگ  ناوتیم  تایاور  يدنبعمج  رد  نکیل  [. 204 . ] نارینلا رفح  نم  ةرفح  اما  ۀنجلا و  ضایر  نم  ۀـضور 
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رما دریگیم . ماجنا  خزرب  ملاـع  رد  باوج  لاؤس  لوا  هورگ  ود  زا  لـطاب . قح و  هب  بوشم  دارفا  صلاـخ ، رفاـک  صلاـخ ، نمؤم  دریگیم ؛
کلذ يوس  امأ  اضحم و  رفکلا  ناـمیالا و  ضحم  نم  هربق  یف  لاـسی  اـمنا  مالـسلاهیلع : رقاـب  ماـما  دوشیم . راذـگاو  تماـیق  هب  موس  هورگ 
نوهلی نورخالا  اضحم و  رفکلا  ضحم  وا  اضحم  ناـمیالا  ضحم  نم  ـالا  ربقلا  یف  لأـسی  ـال  مالـسلاهیلع : قداـص  ماـما  [ 205 . ] هنع یهلیف 

مالسلاهیلع قداص  ماما  .« » دنوشیم اهر  نارگید  دوشیم ، لاؤس  صلاخ  رفک  صلاخ و  نامیا  زا  ربق  رد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  [ » 206 . ] مهنع
هنوگ نیا  زین  نینمؤـملا  ریما  زا  [. 207 «. ] دـنوشیم اهر  مدرم  ریاس  دوشیم و  لاؤس  هحفـص 115 ]  ] صلاخ رفک  صلاخ و  نامیا  زا  ربق  رد 

نزح و موس  هورگ  يارب  تسا و  يدبا  باذع  هب  هدژم  یخرب  يارب  تسا و  دـیواج  ياهتمعن  هب  تراشب  یخرب  يارب  گرم  تسا ، تیاور 
موس هورگ  ام ، نانمـشد  مود  هورگ  دنتـسه ، ام  ناتـسود  لوا  هورگ  دش . دنهاوخ  قحلم  هورگ  مادک  هب  دـننادیمن  هک  تسا ، ساره  لوه و 

راـنلا نم  هجرخی  نکل  دـبای . تاـجن  اـم  تعافـش  اـب  تیاـهن  رد  تسا  نکمم  زین  نیا  تسا . هدرک  متـس  نتـشیوخ  هب  هک  يراـکهبت  نمؤـم 
هحفص 116] [. ] 209 . ] دنشابیم موس  هورگ  هرمز  زا  داقتعا و ... رد  نیفعضتسم  دننام  يرگید  هورگ  هتبلا  [ 208 . ] انتعافشب

رطخ روحم  ود 

ياهعماج هدش ؛ ناینب  یهلا  یحو  رب  هک  ياهعماج  دشابیم . ناماما  ناربمایپ و  تلاسر  یناینب  ياهتیلوؤسم  زا  اوقت  تراهط و  هب  یناوخارف 
يداقتعا و نوگانوگ  داعبا  رد  هعماج  نیا  تسا . هدـش  يراذـگهیاپ  هدیدنـسپ  راتفر  همیرک و  قـالخا  قح و  ياـهرواب  ساـسا  رب  هک  تسا 

يارب نهربم  فافش و  ار  يدیحوت  قح  ياهرواب  اهرواب ، دعب  رد  یهلا  ناربهر  دشاب . یگدنیالآ  ره  زا  هزنم  كاپ و  دیاب  يراتفر  یقالخا و 
راتفر دعب  رد  دنداد . هجوت  ینایحو  هدیدنـسپ  دـنلب و  قالخا  هب  ار  هعماج  شیوخ  راتفر  راتفگ و  اب  قالخا  شخب  رد  دـندومن . وگزاب  مدرم 

رطخ روحم  ود  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دنزاسیم . راکـشآ  ار  بیـسآ  عضاوم  اهرطخ و  دنهدیم . زیهرپ  راجنهان  ياهراتفر  هنوگ  ره  زا  زین 
لام هب  يزایتسد  تهج  رد  ییایند  ياههتـساوخ  یکی  رطخ  روحم  ود  نیا  دهدیم . رادشه  دـنراد ، تشگزاب  ود  نآ  هب  اهرطخ  ریاس  هک  ار 
زیارغ نیمأت  تهج  رد  یناسفن  ياهشهاوخ  يرگید  دشابیم . تسا ، ریذـپاننایاپ  نآ  یبلط  نوزف  هک  عورـشم ، ریغ  ياههار  زا  ایند  لانم  و 

بیـسآ روـحم  ود  نیا  زا  دارفا  ینمادـکاپ  تداعـس  دنـشابیم . اـهناسنا  شزگ  عـضوم  ود ، نـیا  دنـسپان . هدـیهوکن و  ياـههار  زا  یـسنج 
نیرترب دـنک ، لرتنک  روحم  ود  نیا  رد  ار  شیوخ  یناـسفن  ياـهشهاوخ  دـناوتب  دـیامن و  تسارح  ار  عضوم  ود  نیا  رگا  ناـسنا  دـننیبیم .

مکش یکاپ  زا  رترب  یتدابع  چیه  دیامرفیم : هک  تسا  هنوگ  نیا  اتسار  نیا  رد  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نومنهر  تسا . هداد  ماجنا  ار  تدابع 
رقاب زا  ناوارف  تایاور  رد  ریبعت  نیا  [ 210 . ] جرف نطب و  ۀفع  نم  هللادنع  لضفا  هحفص 117 ]  ] ةدابع نم  ام  تسین ، یناسفن  ياهشهاوخ  و 

رادشه تسا ؛ ساسح  رطخ  عضوم  نوچ  دروخیم . مشچ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زین  رگید و  ناماما  مالسلاهیلع و  مولعلا 
. دوشن شتراهط  اوقت و  هجوتم  بیسآ  ات  دنک ، يرادساپ  تسارح و  ار  روحم  ود  نیا  دیاب  هراومه  نمؤم  ناسنا  تسا . ناوارف  اتسار  نیا  رد 

هفیظو ماجنا 

هب دـنهد . ماجنا  تسا ، نانآ  ینید  هفیظو  هچنآ  دـندومنیم  شالت  نوگانوگ  طیارـش  رد  نانآ  هک  تسا  فافـش  هتکن  نیا  ناـماما  راـتفر  زا 
زا هک  دوبن  هنوگ  نیا  دندومنیم ، هدهاشم  ییاج  رد  يراجنهان  رگا  دندومنیمن . هجوت  دارفا  ياجیب  ياهرادشه  اهيزاسوج ، اهداهنشیپ و 

. دنیامن حالـصا  ار  اهیگهارژک  اهفعـض و  هطقن  هدیـشخب و  راجنه  ار  اهيراجنهان  دندرکیم  شالت  هکلب  دـنرذگب ؛ توافتیب  نآ  رانک 
هب هجوـت  راـجنهان  دارفا  اـی  دـنتفرگیم و  رارق  شهوـکن  دروـم  هار  نیا  رد  رگا  دوـب . هفیظو  هب  لـمع  تشاد ، تـیمها  ناـماما  يارب  هـچنآ 

هزانج عییـشت  رد  اطع  مالـسلاهیلع و  رقاب  ماما  هارمه  دـیوگیم  هرارز  تشادیمن . رب  شیوخ  هفیظو  زا  تسد  ماما  دـندومنیمن ، اهنومنهر 
عیـشت رد  ام  یهدـب  همادا  رگا  ای  شکن و  دایرف  ای  تفگ  يو  هب  اطع  دزیم . هحیـص  دایرف و  یلیخ  يدرف  میدومن . تکرـش  شیرق  زا  يدرف 

، مدرک ضرع  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هب  نم  تفر . دش و  فرـصنم  هزانج  عییـشت  همادا  زا  اطع  درکن ، هجوت  درف  نآ  نوچ  مینکیمن . تکرش 
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یمن هحفـص 118 ]  ] مینامب زاب  قح  مادـقا  زا  لطاب  کی  رطاخ  هب  رگا  درک  راهظا  ماما  متفگ . ار  نآ  تلع  ارچ ، دیـسرپ  ماما  تشگرب ؛ اـطع 
ازع بحاص  دش . هدناوخ  زامن  تیم  رب  هک  نیا  ات  تفای . همادا  عییـشت  دیوگیم  هرارز  هدـب . همادا  ار  تهار  مینک . ادا  ار  نارگید  قح  میناوت 

بحاص نوچ  مدرک  ضرع  ترضح  هب  مه  نم  دیدرگرب . شیوخ  لزنم  هب  دیاهدش  هتـسخ  نوچ  امـش  هک  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هب  درک  ور 
هب ام  دندومرف  دـنداد و  همادا  عییـشت  هب  هدرکن و  هجوت  ماما  نکیل  مزاس ! حرطم  مهاوخیم  مراد ، یلاؤس  زین  نم  دـیدرگرب ، هداد  هزاجا  ازع 

عییـشت رد  هک  يرادـقم  هب  میاهدـمآ . یترخآ  شاداپ  رجا و  يارب  ام  مینک . كرت  ار  عییـشت  ناشیا  هزاجا  هب  اـت  میاهدـماین  ازع  بحاـص  نذا 
ماجنا هب  لمع  ماما ، راتفر  رد  هک  نیا  دـیآیم  تسدـب  ترـضح  راتفر  زا  هک  بلاج  ابیز و  هتکن  دوشیم . اـم  بیـصن  شاداـپ  مینک  تکرش 

. تسین مهم  نارگید  ياههتـساوخ  درک  لمع  هفیظو  نامه  هب  دهاوخیم . ناسنا  زا  ادخ  ار  يراتفر  هچ  دید  دیاب  تسا . مهم  یعرـش  هفیظو 
یهلا ینید و  هفیظو  راتفر  مادـک  هک  تسا  نیا  كالم  دنتـسین . كالم  اهنیا  دـنجنرب ، اجیب  قح  هب  راـتفر  زا  اـی  دـشاب  دـنیاشوخ  ار  نارگید 

. دومن راتفر  دیاب  هفیظو  نامه  هب  تسا ، صخش 

اهتیفرظ

اهرواب فراعم و  شیوخ  بطاخم  تیفرظ  كرد و  بسانت  هب  زین  ترتع  تسا . لحارم  بتارم و  ياراد  دوشیم  ترتع  ینازرا  هک  یفراعم 
دروم رد  هک  هنوگ  نامه  دنراذگ . نایم  رد  ار  یتفرعم  نخـس و  هنوگ  ره  سک  ره  اب  هک  تسین  هنوگ  نیا  دـنراذگیم . نارگید  رایتخا  رد 

[211 . ] مهلوقع ردق  یلع  سانلا  ملکتن  نا  انرما  ءایبنالا  رـشاعم  انا  دنیوگیم ، نخـس  شیوخ  نابطاخم  كرد  رادـقم  هب  هک  هدـمآ  ناربمایپ 
عطق روط  هب  دـنیوگیم . نخـس  هاگنآ  دـنریگیم ، رظن  رد  ار  دارفا  تیفرظ  شیوخ  هحفـص 119 ]  ] نابطاخم اب  نتفگ  نخـس  رد  زین  ترتع 

دنشابیم و اهتیفرظ  اهبلق ، دیامرفیم : مالسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  دنتسین . ناسکی  مهف  كرد و  رد  مدرم  دنتوافتم . رگیدکی  اب  اهتیفرظ 
ام نخس  دیامرفیم : اتسار  نیا  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  [. 212 . ] اهاعوا اهریخف  ۀیعوا  بولقلا  هذه  نا  تساهنآ ، نیرتعیـسو  اهنآ  نیرترب 

هتـشاد ناگتـشرف  ربمایپ و  تیفرظ  رادـقم  هب  تیفرظ  دـیاب  یخرب  درادـن . ار  ام  نانخـس  زا  نخـس  ره  لـمحت  تیفرظ  سک  ره  دراد . بتارم 
برقم کلم  وا  لسرم  یبن  الا  هللا  هلمتحیال و  درجا  رعو  ناوکذ  درما  بصعتسم  بعص  انثیدح  نا  رباج  ای  دنبات ، رب  ار  ام  فراعم  ات  دنشاب ،

ناربمایپ دنباتیم : رب  هورگ  هس  ار  ام  نانخس  تسا . فافش  هدرپیب و  لاح  نیع  رد  تسا . تخـس  زا  رتتخـس  ام  نخـس  ، » نحتمم نمؤم  وا 
ادخ دیتشاد ، ار  نآ  كرد  تیفرظ  دیدینش و  ام  زا  ینخس  رگا  دومرف  هاگنآ  هتفای .» نومزآ  نانمؤم  ادخ و  هاگرد  برقم  ناگتـشرف  لسرم ،
انیلا هودرف  دییامن ، راذگاو  ام  هب  ار  نآ  ملع  دینکن ، راکنا  دیشاب  بقارم  دیتشادن  ار  نآ  تیفرظ  رگا  و  دیشاب . رازگ  ساپـس  تمعن  نیا  هب  ار 

دیامرفیم همادا  رد  هاگنآ  [ 214 . ] لزانم یلع  نینمؤملا  نا  دـنتوافتم ، مه  اب  نانمؤم  ياهتیفرظ  دـیامرفیم : نینچمه  [. 213 . ] تیبلا لها 
ناوتیمن دراد ، ار  مود  هلحرم  ناوت  هک  یسک  تشاد و  يو  زا  ار  مود  هلحرم  ششک  راظتنا  ناوتیمن  دراد ، ار  لوا  هلحرم  ناوت  هک  یـسک 

فراعم هحفـص 120 ]  ] هک یماگنه  دنتـسه و  تواـفتم  اـهتیفرظ  یتقو  هک  دزومآیم  شور  نیا  تشاد ... ار  موس  هلحرم  شـشک  راـظتنا 
رظن رد  دـیاب  ار  شیوخ  بطاخم  حطـس  مهف و  كرد و  هراومه  ملق  بحاص  زین  نخـس و  بحاص  دنـشابیم ، بتارم  لحارم و  رب  لمتـشم 

؛ تسا هتـشاد  ساپ  ار  فراعم  شزرا  هن  هدومن و  ار  بطاخم  شزرا  تیاعر  هن  تروص  نیا  ریغ  رد  دـیوگ . نخـس  نآ  حطـس  رد  و  دریگب .
ینک غیرد  شلها  زا  رگا  ياهدومن و  متـس  تمکح  هب  يراپـسب  شلها  ریغ  هب  رگا  ار  تفرعم  تمکح و  دومرف  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک 

[. 215 . ] مهوملظتف اهلها  اهوعنمت  الف  ياهتشاد ، اور  متس  نانآ  هب 

یگدنلاب روحم  هس 

هراشا
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؛ يرادیاپ ربص و  رگید  نید ؛ مهف  تسخن  تسا . روحم  هس  رد  لامک  یگدنلاب و  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  رابرهوگ ، ینخـس  رد 
روحم دروم  هس  نیا  زا  دسریم  رظن  هب  [. 216 . ] ۀشیعملا ریدقت  ۀبئانلا و  یلع  ربصلا  نیدلا و  یف  هقفتلا  لامکلا  لک  لامکلا  تیریدم ، موس 

هشیدنا و یگدنلاب  یلصا  روحم  نید  حیحـص  مهف  ینعی  دنیامنیم ؛ نآ  هب  تشگزاب  رگید  روحم  ود  هک  دشاب  تسخن  روحم  نامه  ياهیاپ 
هحفص 121] . ] دومن لیلحت  ناوتیم  هدرشف  تروص  هب  ار  روحم  هس  تروص ، ره  رد  دیامنیم . نیمأت  زین  ار  رگید  دروم  ود  هک  تسا  راتفر 

ینید هشیدنا 

هراشا

کی زا  هک  دنتسه  رثوک  ود  عبنم  ود  نیا  تسا . ریذپناکما  عبنم  عبنم  ود  هک  نید  یحو  هشیدنا  اب  ندش  گنرمه  ینعی  ینید  لالز  هشیدنا 
، دـباین ناـیاپ  نآرق  ترتـع و  هب  رگا  ترتـع  ریغ  زا  نید  تخانـش  یلجت . ود  هب  دـنتقیقح  کـی  عـقاو  رد  و  دـنریگیم . همـشچرس  تـقیقح 
راتفگ و ترتع ، راثآ  زین  و  دمهفب ، تسرد  حیحـص و  ار  نآرق  دیاب  دشاب ، سانـش  نید  دـهاوخیم  یـسک  رگا  دوب . دـهاوخن  نید  تخانش 

هچنآ ره  دوب . دهاوخن  نکمم  يو  رب  نید  حیحص  مهف  تروص  نیا  ریغ  رد  دبای . یهاگآ  فرژ  قیمع و  تروص  هب  ار  ترتع  راتفر  هریس و 
تلاسر يربهر و  داعم و  رواب  دیحوت و  ینعی  يداقتعا ؛ ياهروحم  رد  نید  حیحـص  مهف  دوب . دهاوخن  شیب  يرادنپ  دزومایب  نید  ناونع  هب 

، یسایس یگداوناخ ، یعامتجا ، يدرف ، توافتم  داعبا  رد  نید  مهف  ینعی  نید ؛ حیحـص  مهف  يراتفر . یقالخا و  يا ، هیاپ  ياهروحم  ریاس  و 
مامت ینعی  نید ؛ حیحـص  مهف  دریگیم . ارف  ار  ناسنا  یترخآ  ییایند و  یگدـنز  نوؤش  مامت  تسا ؛ ریگارف  نید  اریز  يداـصتقا . یگنهرف و 

یگدـنلاب و هنیمز  دـش ، مهارف  هعماـج  يارب  یـشزرا  نینچ  رگا  ندومن . میظنت  نید  طـباوض  ساـسا  رب  یعاـمتجا  طـباور  یقوقح و  نوؤش 
ندمت ینغ و  یلاعتم ، گنهرف  ایوپ و  هعماج  ترتع  نآرق و  ینایحو  لالز  ياههشیدنا  ساسا  رب  هعماج  تسا . مهارف  هعماج  نآ  یگدـنیوپ 

رد شـالترپ  لقتـسم و  هعماـج  تسا . ریذـپان  هطلـس  دنلبرـس و  دـنمتزع و  هعماـج  ترتـع  نآرق و  یحو  ساـسا  رب  هعماـج  تسا . نـیرفآ 
هحفص 122] . ] دوب دهاوخ  یسایس  یعامتجا و  يداصتقا و  یگنهرف و  ياهدنیارف 

تسیچ تهاقف 

زا ار  ینید  لئاسم  طابنتـسا  ناوت  یـسک  هک  تسین  نیا  اهنت  ندش ؛ هیقف  ینعی  هقفت  زا  روظنم  هک  دشاب ، رود  اهـشرگن  زا  دـیابن  زین  هتکن  نیا 
لکـش يداقتعا  فرژ  رواب  ار  نآ  رگید  ياهیاپ  روحم  دراد ، ینید  شناد  رب  هیکت  هک  هنوگ  نامه  تهاـقف  اریز  دـشاب . هدومن  مهارف  عباـنم 
نخـس رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  تسا . یبلق  دـنویپ  رواب و  نآ  رگید  هیال  تسا . تهاقف  يهیال  کی  نید  حیحـص  قیمع و  مهف  دـهدیم .

، دنک راتفر  ربمایپ  تنس  هب  دنمهقالع و  ترخآ  هب  تبـسن  هقالعیب و  ایند  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  نآ  هیقف  دنکیم . ریـسفت  ار  هیقف  رگید 
دنویپ تهاـقف  [. 217 . ] ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  ۀنـسب  کـسمتملا  ةرخـالا  یف  بغارلا  ایندـلا ، یف  دـهازلا  هیقفلا  قـح  هـیقفلا  نا 
تـسا یـسک  نآ  هیقف  هک  تسا ، هدمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیاور  رد  هک  هتکن  نامه  دراد . داقتعا  رواب و  اب  گنتاگنت 

هب نآرق  تساوخ  يو  زا  دیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رضحم  هب  يدرف  دنک . رواب  ار  نید  هکلب  دسانشب ، ار  نید  طقف  هن  هک 
لمعی نم  هری و  اریخ  ةرذ  لاـقثم  لـمعی  نمف  دیـسر ، هیآ  نیا  هب  هک  یماـگنه  تخومآیم ، يو  هب  ار  لازلز  هروـس  ترـضح  دزوماـیب . يو 
ماجنا دب  راک  هرذ  رادقم  هب  سک  ره  و  دید ، دهاوخ  ترخآ  رد  دهد  ماجنا  يریخ  راک  هرذ  رادقم  هب  سک  ره  [ » 218 ، ] هری ارش  ةرذ  لاقثم 

: دندومرف ترـضح  تفریم . تشاد  هک  یماگنه  درک ، كرت  ار  هسلج  تسا ، یفاک  نیمه  نم  يارب  تفگ  صخـش  نآ  دید ». دهاوخ  دهد 
هیقف ار  صخـش  هک  تسا  نید  رواـب  یبلق و  قیمع  هحفص 123 ]  ] دنویپ [ 219 . ] هیقف وه  لجرلا و  فرـصنا  تفر ، دـش و  هیقف  صخـش  نیا 

. دنکیم
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يرادیاپ ربص و 

هنوگ نیا  ناسنا  یگدنز  زا  ناحبـس  يادخ  تساهيراومهان . اهجنر و  اب  مأوت  یعامتجا  دـعب  رد  هچ  يدرف و  دـعب  رد  هچ  ناسنا  یگدـنز 
نیا يدام  یگدنز  هارمه  يراوگان  جـنر و  میاهدـیرفآ ». جـنر  یتخـس و  رد  ار  ناسنا  [ » 220 . ] دبک یف  ناسنالا  انقلخ  دـقل  دـنکیم ، ریبعت 
يارب ار  نادـیم  عقاو  رد  دزابب ، ار  دوخ  هعماج  ای  درف  يراومهاـن  ربارب  رد  رگا  دومن . دروخرب  ناوتیم  هنوگچ  اـهيراوگان  اـب  تسا . ییوس 

ياهنومزآ دشابیم . يراوگان  ربارب  رد  يرادیاپ  تسا ، یگدنز  رد  يدنلبرس  يدنمرفظ و  ثعاب  هچنآ  تسا . هدومن  یلاخ  شیوخ  بیقر 
ةرم ماع  لک  یف  نونتفی  مهنا  نوری  أ و ال  دریگیم ، ار  ناسنا  نابیرگ  تبون  ود  ای  تبون  کی  لاس  ره  هک  هنالاس  ياهنومزآ  زین  هرمزور و 
مهم ياهنومزآ  هب  شرگن  هیآ  دـنوشیم ». نومزآ  هبترم  ود  اـی  هبترم  کـی  لاـس  ره  رد  هک  دنـستین ، هجوتم  ناـنآ  اـیآ  [ » 221 . ] نیترم وا 

يدرف یگدنز  رد  ییایوپ  یگدنلاب و  هیاپ  يرادیاپ  دیآ . نوریب  دنلب  رس  تامیالمان  ربارب  رد  هک  دشاب  لمحت  يرادیاپ و  دیاب  تسا . هنالاس 
ءارـضلا اسأبلا و  یف  نیرباصلا  دـنکیم : یناسر  مایپ  هنوگ  نیا  نید  دزومآیم . هعماج  درف و  هب  نید  ار  يرادـیاپ  ربص و  تسا . یعامتجا  و 

هحفـص 124]  ] اونمآ نیذلا  اهیا  ای  دیامرفیم : زین  و  گنج ». یتخـس و  جـنر و  هحوبحب  رد  اهدوبمک و  اهیتخـس و  زا  نامدـقتباث  [ » 222]
هدوارم هطبار و  رگیدکی  اب  دینک و  يرادیاپ  مه  اب  دیـشاب و  مدق  تباث  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  [ » 223  ] اوطبار اورباص و  اوربصا و 

. تساهیتخس ربارب  رد  يرادیاپ  اههزومآ  نیا  مایپ  دیشاب ». هتشاد 

تیریدم

هاگآ ربدـم و  حیحـص و  تیریدـم  يربهر و  زا  هک  ياهعماج  تسا . هعماج  یگدـنیوپ  یگدـنلاب و  رگید  روحم  هعماج  دـمآراک  تیریدـم 
میظنت دـننامه  یـشقن  حیحـص  تیریدـم  دروآیم . شدرگ  هب  ار  یگدـنلاب  یعاـمتجا و  ياـه  خرچ  ماـمت  حیحـص  ریبدـت  دـشاب ، دـنمهرهب 

رگا نکیل  دوب . دـهاوخ  نکمم  نآ  كرحت  شدرگ و  دـشاب  باسح  هب  اهنآ  شنیچ  رگا  هک  تسا  لیبموتا  روتوم  کی  تاـعطق  کـیناگرا 
ایوپ و هعماج  دشابن ؛ دنمهرهب  یـشیدنا  تبقاع  شیدنا و  رود  حیحـص و  تیریدم  زا  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا و  یـسایس و  تیریدـم 

. دزاسیم نومنهر  نانآ  هب  هاتوک  راتفگ  نیا  رد  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  هک  تسا  یگدنلاب  روحم  هس  نیا  دوشیمن . یهدناماس  راوتسا 

يرادیب گنز 

ییامن نامه  ناسنا  راتفر  تلکـسا  دشابیم . حور  تلکـسا و  رب  لمتـشم  يراتفر  ره  دهدیم . لکـش  ار  ناسنا  راتفر  رهوج  میمـصت  تین و 
شزرا ینید  راثآ  رد  دراد . يو  ینورد  تین  هب  تشگزاب  راتفر  تقیقح  رهوج و  نکیل  دوشیم . هدـهاشم  ناسنا  دوجو  نوریب  رد  هک  تسا 

راتفر لاـمعا و  [ » هحفص 125 [. ] 224 . ] تاینلاب لامعالا  امنا  دراد ؛ تشگزاـب  تسا ، راـتفر  تقیقح  هک  میمـصت  تین و  هب  راـتفر  راـبتعا  و 
نیا مایپ  دـشابیم ». شراتفر  زا  رتهب  نمؤم  ناـسنا  میمـصت  تین و  [ » 225 . ] هلمع نم  ریخ  نمؤملا  ۀـین  دـنکیم ». یهدـناماس  تین  ار  ناسنا 

شقن راک  ره  رب  میمـصت  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  دـهدیم . لکـش  يو  تین  ار  ناسنا  راتفر  رهوج  تقیقح و  هک  دـشاب  دـناوتیم  نیا  تایاور 
ار یگدرسفا  یگدرمژپ و  طاشن و  یباداش و  ددرگیم . ناسنا  دوجو  مامت  رد  راذگریثأت  تین  دزاسیم . رادیدپ  صخش  دوجو  رد  يروحم 
. دیامنیم ینیرفآ  شقن  تین  زین  ار  ناسنا  يرادیب  باوخ و  تسا . زاسراک  تین  ار  راک  زا  نداتـسیا  زاب  راک و  ماجنا  دزاسیم . رادیدپ  تین 

رادیب يارب  دباوخب  دهاوخیم  هک  یماگنه  ادـخ  هدـنب  دـنکیم : نایب  هنوگ  نیا  ار  ناسنا  مزع  تین و  يروحم  شقن  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب 
رفعجیبا نع  دـننک ، شرادـیب  ات  دزاسیم  رومأم  ار  شیوخ  ناگتـشرف  ناحبـس  يادـخ  ماـگنه  ناـمه  دـنک ، هدارا  هک  ياهظحل  ره  ندـش ،

تین ياهدنب  چیه  [ » 226 . ] ۀعاسلا کلت  هناکرحی  نیکلم  هب  لک  الا و  هنم  کلذ  هللا  ملعف  يون  ۀعاس  ۀـیأ  موقی  نأ  دـبع  يون  ام  مالـسلاهیلع 
تین هک  ياهظحل  نامه  رد  ات  دزاسیم  رومأم  ار  هتـشرف  ود  ناحبـس  يادخ  هک  نیا  رگم  دوش  رادیب  باوخ  زا  نیعم  تقو  رد  هک  دـنکیمن 
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دراد میمـصت  هک  یناسنا  هک  هدش  هفاضا  هتکن  نیا  ترتع  رگید  ياهنومنهر  رد  دننک .» شرادـیب  باوخ  زا  دـنهد و  تکرح  ار  يو  هدرک 
هدیـسر هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نابز  زا  دـنک . تئارق  باوخ  ماگنه  رد  ار  فهک  هروس  هیآ  نیرخآ  دوش  رادـیب  هظحل  نـالف  رد 

ماگنه نامه  رد  هک  هحفـص 126 ]  ] نیا رگم  دنک ، تئارق  ندیباوخ  ماگنه  ار  فهک  هروس  هیآ  نیرخآ  هک  تسین  ياهدـنب  چـیه  هک  تسا 
مولعلا رقاب  دومنهر  رد  اما  [ 227 . ] دیری یتلا  ۀعاسلا  یف  ظقیت  الا  فهکلا  رخآ  ءرقی  دبع  نم  ام  دـش ، دـهاوخ  رادـیب  تسا  هدومن  تین  هک 
دهاوخ رادیب  دوش ، رادیب  هظحل  نالف  رد  هک  دنک  تین  ناسنا  هک  تسا ، ناسنا  تین  نخـس  روحم  هکلب  درادن ، دوجو  هتکن  نیا  مالـسلاهیلع 

هک ممـصم  كاپ و  ياهناسنا  تین  یگژیو  نیا  هکلب  تسین . ناسنا  ره  تین  يارب  یگژیو  نیا  هک  دشاب  ناهنپ  دیابن  زین  هتکن  نیا  هتبلا  دش .
دیاش و  هدارایب . تسـس و  ناشیرپ و  ناسنا  ره  هن  دشابیم . دنتـسه ، رودب  اهیگتفـشآ  زا  دـنراد و  فارـشا  الماک  شیوخ  ياههشیدـنا  رب 

دناوتیم زاسراک  هنوگ  نیا  يو  تین  هک  تسادخ  هتـسیاش  هدنب  دبع و  يدرف  هک  دشاب  هراشا  هتکن  نیمه  هب  مه  تیاور  رد  دـبع »  » هب ریبعت 
هظحل نامه  دشاب ، هدومن  تین  هک  هظحل  ره  هک  دـشابیم ، يو  يرادـیب  گنز  دـننامه  ادـخ  صاخ  هدـنب  هتـسیاش و  ناسنا  تین  هک  دـشاب .

. دش دهاوخ  رادیب 

هشیدنا ینابزرم 

. دوشیمن هدهاشم  ینابزرم  راصح و  هنوگ  چیه  هزوح  نیا  رب  هک  اریز  دشابیم . هشیدـنا  گنهرف و  هزوح  يرـشب ، ياههزوح  نیرتهدـیچیپ 
هک نیا  نآ ، زا  رترابفسأت  درادیم و  هضرع  رمثم  دروآ  تسد  ناونع  هب  ار  دوخ  ياهشیدـنا  ياـه  هدروآرف  هشیدـنا  بحاـص  صخـش  ره 

گنهرف هشیدنا  رب  نانیا  دنرادیم ! هضرع  روراب ، هشیدنا  ناونع  اب  ار  شیوخ  ياهرادنپ  دـنرادن  ياهرهب  گنهرف  هشیدـنا و  زا  هک  يرایـسب 
. دیامنیم دـیدهت  ار  حیحـص  ياههشیدـنا  هرامه  هیاپیب  ياهمارم  اهرادـنپ و  موجه  رطاخ  نیمه  هب  دـنزاتیم . بناج  ره  زا  یناسنا  هعماج 
زا اهنآ  یهدناماس  صیخشت و  هک  دنوشیم ، ناهنپ  لطاب  ياهرادنپ  هوبنا  نایم  رد  اسب  هچ  حیحص  ياههشیدنا  ساسا  نیا  رب  هحفص 127 ] ]

تیمها زیاح  هتکن  دـنراد . رارق  اهموجه  نیا  رطخ  رد  نارگید  زا  شیب  اپون  لسن  هژیو  هب  هعماج  نییاپ  ياههیال  دـیآیمن . رب  همه  يهدـهع 
هـشیدنا يهزوح  هب  لطاب  ياههتفاب  اهرادـنپ و  دورو  زا  ات  دـشاب  ینابزرم  گنهرف  هشیدـنا و  هزوح  يارب  دـیاب  هک  تسا  نیا  اتـسار  نیا  رد 

اهرادـنپ و ریگاـپ و  تسد و  تاـفارخ  زا  هشیدـنا  گـنهرف و  يهزوـح  هـک  تـسا  دنمـشیدنا  ناـگتخیهرف  یناـبزرم  اـب  دـیامن . يریگوـلج 
رد هک  یگداـمآ  هنیمز و  ظاـحل  هـب  هعماـج  ياـپون  لـسن  ددرگیم . افوکـش  لـالز  ياههشیدـنا  دوـشیم و  شیـالاپ  هدوـهیب  ياـهشیارگ 
هب ار  رادـشه  نیا  ترتع  رطاـخ  نیمه  هب  دـشابیم . هیاـپیب  ياهکلـسم  اـهمارم و  رطخ  ضرعم  رد  نارگید  زا  رتشیب  دراد ، يریذـپگنر 

اورداب دـنبایرد ، دـنناشکب  یگهارژک  هب  لـطاب  ياهکلـسم  هک  نیا  زا  شیپ  ار  شیوخ  ياـپون  لـسن  ياههشیدـنا  هک  تسا  هداد  ناـگمه 
هشیدنا گنهرف و  بقارم  دیاب  ناسنا  هک  دزاسیم  افوکش  ار  یشرع  هزومآ  نیا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  کنیا  [. 228 . ] ثیدحلاب مکثادحا 

هک همیرک  هیآ  ریـسفت  رد  دوش . يو  هشیدـنا  هزوح  دراو  یگنهرف  یحور و  ياذـغ  یمارم  ره  عـبنم و  ره  زا  دـهدن  هزاـجا  دـشاب . شیوـخ 
؛] 229 . ] هماعط یلا  ناسنالا  رظنیلف  دوش ، نئمطم  نآ  یتمالـس  یکاپ و  زا  ات  دـنکفا ، رگن  شیوخ  ياذـغ  ماعط و  هب  دـیاب  ناسنا  دـیامرفیم 

هملع لاق  دریگیم ، عبنم  مادک  زا  هک  دـشاب  بقارم  هحفص 128 ] ( ] شناد  ) ار شحور  ماعط  دیاب  ناسنا  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب 
مارم ره  ات  دشاب . نابزرم  بقارم و  هشیدنا  گنهرف و  هزوح  يارب  دیاب  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دومنهر  ساسا  رب  [. 230 . ] هذخأی نمع  يذلا 
رایعم نیرتهب  دهد . رارق  یگدولآ  فارحنا و  رطخ  رد  ار  هعماج  دیامن و  هعماج  هشیدنا  هزوح  دراو  ار  شیوخ  ياهرادنپ  دـناوتن  کلـسم  و 
دشاب یناوخمه  ینایحو  ياهرایعم  اب  رگا  دوش  هضرع  اهنآ  هب  دیاب  دراوم  رگید  هک  تسا  ترتع  نآرق و  ینایحو  ياههزومآ  اتـسار  نیا  رد 

ياهشیدنا یعامتجا و  ياهيدازآ  ندومن  دودـحم  يانعم  هب  نخـس  نیا  هتبلا  دوب . دـهاوخ  دودرم  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ، شریذـپ  لباق 
. تسا رایسب  توافت  ود  نیا  نایم  هک  تسا  هشیدنا  گنهرف و  يهزوح  دنیارف  ندومن  دنمهطباض  یهدناماس و  تقیقح  رد  هکلب  تسین .
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نآرق رد  حیحص  تئارق 

زا یکی  تسا .» هدمآ  دورف  ادخ  کی  دزن  زا  هک  تسا  تقیقح  کی  نآرق  . » مالـسلاهیلع مولعلا  رقاب  دـحاو . دـنع  نم  لزن  دـحاو  نآرقلا  نا 
، نوگانوگ ياهتئارق  ایآ  هک  تسا . میرک  نآرق  زا  توافتم  ياهتئارق  عوضوم  ناملـسم ، ياهقف  نارـسفم و  يوگتفگ  دروم  تاعوضوم 
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلحر  زا  شیپ  یتح  مالـسا  ردص  زا  عوضوم  نیا  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  نآرق  رد  [ 231 ، ] عبس ءارق  تئارق  دننام 
. دوریم رامش  هب  زیگناثحب  هحفص 129 ]  ] تاعوضوم زا  یکی  یملع  زکارم  رد  و  تسا . هدوب  حرطم  ناملـسم  مدرم  نایم  رد  ملـس  هلآ و 

ینآرق مولع  مهم  ياهروحم  زا  یکی  دراد . دوجو  هعیـش  ياملع  زین  تنـس و  لها  ياملع  نایم  ناوارف  ياههاگدید  توافت  عوضوم  نیا  رد 
تروص هب  ناوتیم  ار  ینآرق  مولع  قیقحت  کی  هجیتن  نکیل  دـشابیمن . يراگنهریـس  اب  بساـنم  نآ ، هب  ندـش  دراو  رطاـخ  نیمه  هب  هدوب ،

ءارق تئارق  هب  یتـح  نوگاـنوگ  ياـهتئارق  هب  نآرق  تئارق  هک  تسا  نـیا  هجیتـن  نآ  دوـمن . میدـقت  مرتـحم  ناگدـنناوخ  تمدـخ  هدرـشف 
اوتحم ظاحل  زا  دنربتعم ؛ دنس  تهج  زا  هن  تسا ، هدش  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  دشابیمن . حیحـص  هناگتفه 

همئا ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نامز  رد  هجو  چیه  هب  اهتئارق  نیا  دنرادن . هناگتفه  ءارق  تئارق  هب  یطابترا  هنوگ  چیه  زین 
تئارق عون  کی  بارعا و  کی  ظفلت  لوزن و  راب  کی  تسا . هدـشن  لزان  رتشیب  راب  کی  ءورقم  ظوفلم و  نآرق  نوچ  دـناهدوبن . حرطم  (ع )
کلام اهنت  [ 232  ] نیدلا موی  کلام  هیآ  لثم  رد  تسین . حیحـص  نآرق  زا  رتشیب  تئارق  کی  رطاخ  نیمه  هب  دشاب . دناوتیمن  لمحتم  رتشیب 
نرَهّطَی تسا ؛ حیحـص  نرُهطَی  اـهنت  [ 233  ] نرُهطَی یتح  هیآ  لـثم  رد  تسین . حیحـص  نیدـلا  موی  کـلم  تسا ؛ حیحـص  تئارق  نیدـلا  موی 

زین ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ثیداحا  رطاخ  نیمه  هب  دنیآیم . رامش  هب  فیرحت  یعون  نوگانوگ  ياهتئارق  تسین و ... حیحص 
. دـناهدش نومنهر  نآرق  یمومع  حیحـص و  تئارق  نامه  هب  ار  مدرم  دناهتـشارفارب و  دـق  اهتئارق  توافت  نیا  ربارب  رد  ع )  ) موصعم ناـماما 

کی رب  مدرم  مومع  [ 234 . ] سانلا أرقی  امک  أرقا  دینک ، هحفص 130 ]  ] تئارق دنناوخیم  مدرم  مومع  هک  هنوگ  نامه  ار  نآرق  هک  دندومرف 
یشرع مهم  هتکن  نیمه  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  کنیا  و  دنرادن . ییانـشآ  مدرم  مومع  ار  نوگانوگ  ياهتئارق  دنناوخیم . ار  نآرق  تئارق 

لزن دحاو  نآرقلا  نا  تسا ، هدش  لزان  ادخ  کی  بناج  زا  هک  درادن  شیب  تئارق  کی  تسا ، یکی  نآرق  هک  دزاسیم  حرطم  هنوگ  نیا  ار 
اه و توافت  تسا . هدش  لزان  ادـخ  کی  بناج  زا  تسا و  زیچ  کی  نآرق  [ » 235 . ] ةاورلا لبق  نم  ءیجی  فالتخالا  نکلو  دحاو  دـنع  نم 
دـیامنیم و شهوکن  ار  اهفالتخا  هک  تسا  تقیقح  نیمه  زا  تسارح  ثیداحا  عون  نیا  تسا ». هدـمآ  دـیدپ  تاور  هیحان  زا  اهفالتخا 
. دـناوخیم ارف  تسا  نآرق  حیحـص  تئارق  نامه  هک  تئارق  کی  هب  ار  مدرم  و  دـنادیم . نآرق  تقیقح  زا  جراـخ  ار  اـهفالتخا  هاگتـساخ 

نآ نوماریپ  ياـهلاؤس  هوبنا  رب  دریگ و  رارق  شهوژپ  دروـم  هدرتـسگ  تروـص  هب  شدوـخ  ياـج  رد  دـیاب  زیگنا ، ثحب  عوـضوم  نیا  هتبلا 
كدنا یخرب  دراوم  نیا  [. 236 . ] دنیامن هعجارم  نآرق  مولع  رد  یشهوژپ  عوضوم  هب  دنناوتیم  نادنمهقالع  هک  دوش  مهارف  حیحـص  خساپ 

. دشاب هتفرگ  رارق  ترتع  نادنمهقالع  هجوت  دروم  هک  نآ  دـیما  دـندش . حرطم  هک  دوب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  رایـسب  یـشرع  ياههزومآ  زا 
هحفص 132] ]

یعامتجا ياهنایرج  مالسلاهیلع و  رقاب  ماما 

یعامتجا ياهنایرج 

نیا ربانب  دـباییم . موادـت  هتفرگ و  لکـش  هعماج  زا  یمیظع  فیط  نایم  رد  هک  تسا  ییاه  نامرآ  هدـیا و  یعامتجا  ياـهنایرج  زا  روظنم 
هب یعامتجا  نایرج  یتح  دشابیم . هتسسگ  مه  زا  یگنهرف  لئاسم  زا  ریغ  زین  و  تسا . یعطقم  یـسایس  ياهنایرج  زا  ریغ  یعامتجا  نایرج 
رد هتفای ، رارقتـسا  هعماجرد  هک  نیا  رب  نوزفا  هک  يرکف  نایرج  هکلب  درادـن ؛ دربراک  ناـمز  زا  ياههرب  رد  هدـیا  مارم و  کـی  يریگلـکش 

یکی دنوشیم . میـسقت  هدمع  عون  ود  هب  یعامتجا  ياهنایرج  دوشیم . هدیمان  یعامتجا » ياهنایرج  ، » دباییم موادت  زین  يدعب  ياهلسن 
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اهشیارگ اب  یعامتجا  ياه  نایرج  يرگید  دـنرادم . قح  یعامتجا  ياهنایرج  عقاو  رد  تسا و  قح  نانآ  هاگیاپ  هدـیا و  هک  ییاه  نایرج 
یعامتجا نایرج  عون  ود  ره  تسا  نکمم  هعماـج  کـی  رد  هک  [، 237  ] تسا هدش  قیقحت  شیپ  ياهراتـشون  رد  هتکن  نیا  لطاب . فادـها  و 

ماع و ناونع  نیا  دربراک  تسا ، هعماج  کی  یعامتجا  ياهنایرج  زا  نخس  یتقو  رطاخ  نیدب  دنـشاب . رگیدکی  شلاچ  رد  دنریگب و  لکش 
یعامتجا ياهنایرج  مه  رادـمقح و  یعامتجا  ياـهنایرج  مه  دریگ . یم  هحفـص 133 ]  ] رب رد  ار  اه  ناـیرج  زا  مسق  ود  ره  تسا  لـماش 

. دهدیم ششوپ  ار  ارگلطاب 

نامز اب  ییانشآ 

ياهنایرج اـب  لـماک  لـماعت  طـبارت و  بزح ، هورگ و  کـی  زین  هتـسجرب و  درف  کـی  یعاـمتجا  ياـهيریگعضوم  اـهراتفر و  اـب  ییانـشآ 
هب دـیاب  دـنک ، مهارف  عالطا  نایرج  کی  ای  درف  کی  یعاـمتجا  ياـهيریگعضوم  زا  تساوخ  یـسک  رگا  ینعی  دراد . ناـمز  نآ  یعاـمتجا 

لیلحت ناـمز  کـی ، یعاـمتجا  عاـضوا  زا  لـماک  ییانــشآ  نودــب  دــشاب . هتــشاد  فارــشا  ییانــشآ و  ناـمز  نآ  یعاـمتجا  ياـهنایرج 
اب ییانـشآ  هـک  تـسا  رطاـخ  نـیمه  هـب  دوـب . دـهاوخ  نکمماـن  يرما  تـسا ، هتـسیزیم  ناـمز  نآ  رد  هـک  يدرف  کـی  ياـهيریگعضوم 
یم ناماما  نامز  توافتم  یعامتجا  ياهنایرج  رب  فارـشا  نانآ و  نامز  عاضوا  زا  تخانـش  هب  هتـسباو  ناماما  یعامتجا  ياـهيریگعضوم 

ره رگلیلحت  نینچمه  دـشابیم . یندـشان  يرما  ناماما  ياهيریگعضوم  زا  حیحـص  ياهلیلحت  اـهنایرج ، نیا  اـب  ییانـشآ  نودـب  دـشاب .
، اهتیعقاو اب  قباطم  حیحـص و  ار  نانآ  ياـهيریگعضوم  دـناوتیم  رتهب  دـشاب ، انـشآ  رتهب  ناـماما  ناـمز  یعاـمتجا  ياـهروحم  هب  رادـقم 

ییانشآ نودب  هک  يروط  هب  دش ؛ دهاوخ  رتساسایب  زین  اهلیلحت  دشاب ، فیعـض  فارـشا  ییانـشآ و  رادقم  ره  دیامن و  لیلحت  شهوژپ و 
هحفص 134] . ] دمآ دهاوخ  باسح  هب  موهوم  يرادنپ و  يرما  اهيریگعضوم  زا  لیلحت  هعماج ، کی  یعامتجا  ياهناینب  هب 

هریس اب  ییانشآ 

زا دیاب  تسا . روهرهب  قیمع  يافرژ  زا  تیمها و  اب  یـسب  ناماما  هریـس  رد  قیقحت  هک  ددرگیم  فافـش  زین  يراگن  هریـس  تیمها  ور  نیا  زا 
نودب داد . هئارا  حیحص  لیلحت  ناماما  یعامتجا  ياهراتفر  هریس و  زا  ناوتب  ات  دریگ ، لکـش  یفاک  حیحـص و  شهوژپ  ناماما  نامز  عاضوا 

دهاوخن نکمم  یعامتجا  ياهتیعقاو  رب  هدش  هداهن  هیاپ  حیحص و  لیلحت  هاگ  چیه  ناماما  یعامتجا  ياهنایرج  عاضوا و  زا  عیسو  قیقحت 
تعیرـش ماکحا  نایب  انایحا  زین  ییاسراپ و  دهز و  هب  يوزنم ، يدارفا  دـندوب و  رودـب  یعامتجا  ياهنایرج  زا  ناماما  هک  تشادرب  نیا  دوب .

شقن نیرتشیب  نانآ  هک  اریز  تسا . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  ترتع  رب  دنـسپان  یمتـس  اوران و  تشادرب  دناهتخادرپ ، یم  یهلا 
شلاچ رد  ارگلطاب  یعامتجا  ياهنایرج  اب  هرامه  نانآ  دنتـشاد . هدـهع  هب  رادـم ، قح  یعامتجا  ياهنایرج  ندروآ  رد  تکرح  هب  رد  ار 

زا دعب  نیا  دسریم  رظن  هب  تسا . هدوب  یعامتجا  ياهنایرج  نتخاس  رادـیدپ  زین  ینیرفآ و  شقن  اب  هرامه  ترتع ، رمث  رپ  یگدـنز  دـندوب .
نانآ هک  یماگنه  تسا . هتفرگ  رارق  نارگـشهوژپ  هجوت  دروم  رتمک  تسا ، دـنمهرهب  ناوارف  ماـمتها  زا  هک  نیا  اـب  ناـنآ ، راـتفر  یگدـنز و 
نامز دیاب  دراد . ناماما  نامز  زا  ییانشآ  هب  هتـسباو  نانآ  یعامتجا  ياهيریگعضوم  لیلحت  دنـشاب ، یعامتجا  ياهنایرج  ناگدنروآدیدپ 
ناوت ات  دریگ ؛ رارق  تقد  قیقحت و  دروم  اهدـنیارف  نیمه  یعامتجا  ياهنایرج  یـسایس و  يداصتقا ، یعاـمتجا ، یگنهرف ، ظاـحل  زا  ناـنآ 

ره ياه  نامز  اـب  ییانـشآ  هتکن  نیا  ددرگ . مهارف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  ترتع  نوچ  یناربهر  ياـهيریگعضوم  لـیلحت 
هحفص 135] . ] دیامنیم هتسیاب  ماما  نآ  ياهيریگعضوم  لیلحت  رد  ار  ماما 

مولعلا رقاب  نامز 

تیمکاح رادتقا  نارود  اب  نامز  مه  لاس 114 ) ات  لاس 94  زا   ) مالـسلاهیلع مولعلا  رقاب  تماما  يربهر و  نامز  صوصخ  هب  یگدنز  نارود 
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جوا دشابیم ، زین  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  تماما  نارود  اب  مه  نآ  رتشیب  هک  نامز  نیا  دـشابیم . هیماینب  ینعی  هینامثع » بزح  »
هتفرگ ارف  ار  یمالسا  روانهپ  روشک  رـساترس  بزح  نیا  تیمکاح  تردق  نامز  نیا  رد  تسا . هینامثع  بزح  یناوخزجر  هوکـش و  رادتقا و 

زاـجح و رد  ریبز  نب  هللادـبع  تموـکح  ههد  کـی  بـیرق  زج  هـب  رگـشلاچ  ضراـعم و  یتـموکح  چـیه  یمالـسا  عیـسو  هعماـج  رد  تـسا .
اب لماک  رادتقا  اب  بزح  نیا  تسا و  هدرک  ادیپ  هرتسگ  هینامثع  بزح  هطلس  نامز  نیا  رد  تسا . هتفرگن  لکـش  قارع  رد  راتخم  ییاورنامرف 

راشف نیرتشیب  نارود  نیا  رد  تسا  یعیبط  تسا . هتخادرپ  يراد  تموکح  هب  شیوخ  يارگمه  وسمه و  یعامتجا  ياـهنایرج  زا  تیاـمح 
داجـس ماـما  ناـمز  هباـشم  ناـمز  نیا  نوچ  و  دوـب . دـهاوخ  هیناـمثع  بزح  رگـشلاچ  فلاـخم و  ياـهنایرج  هجوـتم  یعاـمتجا  یـسایس و 

نیا رد  تسا ؛ هدمآ  مهارف  ییانـشآ  يردق  نامز  نآ  عاضوا  اب  یگدـنز » يوگلا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما   » راتـشون رد  و  تسا ، مالـسلاهیلع 
رتشیب یسررب  هب  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  ياهيریگعضوم  هب  فارشا  یهاگآ و  يارب  مه  عاضوا و  نآ  زا  رتلماک  ییانـشآ  يارب  مه  تصرف ،

ترضح یعامتجا  ياهيریگعضوم  لیلحت  يارب  هار  ات  میزادرپیم ، یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ، ياهدنیارف  رد  ترـضح  نامز  عاضوا 
روحم دریگیم . لکش  روحم  ود  رد  يو  زا  شیپ  ناماما  دننامه  زین  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  یعامتجا  ياهنایرج  یـسررب  ددرگ . رتراومه 

زا هک  تسا  یعامتجا  گرزب  نایرج  اهنآ  نیرتهدمع  هک  مالـسلا ؛) مهیلع   ) تیب لها  هحفص 136 ]  ] فلاخم یعامتجا  ياهنایرج  تسخن 
یعامتجا نایرج  نیا  زا  تفای . موادـت  هیماینب  نارود  لوط  رد  و  دـش ، یهدـناماس  هیواعم  تسد  هب  تفرگ و  لکـش  نامثع  تفالخ  ناـمز 

هب هینامثع  بزح  رگـشلاچ  دـنمناوت و  زین  اهنآ  هک  یعامتجا  ياهنایرج  مود  روحم  درب . مان  هیناـمثع » بزح   » تیمکاـح ناونع  اـب  ناوتیم 
( مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  يوسمه  لکـشت  دش و  رادیدپ  ترتع  تمه  هب  هک  تسا  یعامتجا  نایرج  مه  اهنیا  نیرتهدمع  دـنتفریم . رامش 

ناوتیم شخب  ود  رد  ار  مهم  عوضوم  نیا  دنهد . هعـسوت  تسارح و  ار  نایرج  نیا  دندرک  شالت  ناماما  زا  مادک  ره  دومن و  یهدناماس  ار 
یعامتجا و ياهمادقا  مود  شخب  ترتع ؛ یحو و  گنهرف  هیلع  هینامثع  بزح  يرگـشلاچ  اهمادقا و  تسخن  شخب  دومن ؛ لیلحت  قیقحت و 

. تسخن شخب  قیقحت  کنیا  هینامثع . بزح  ربارب  رد  ع )  ) تیب لها  يرگشلاچ  ترتع و  یگنهرف 

هینامثع بزح  ياهيرگشلاچ 

یسایس یعامتجا و  عاضوا 

هراشا

. دوب هینامثع  بزح  تیمکاح  تفرگ ، لکـش  هیماینب  دوس  هب  نامثع  تفالخ  نامز  زا  هکلب  هیواعم  نامز  زا  هک  یعامتجا  نایرج  نیرتگرزب 
بیرق تیمکاح  نیا  تشاد . لابند  هب  ار  هیماینب  یـسایس  تیمکاح  هک  تسا  هینامثع » بزح   » لکـشت نامثع  دولآ  ضیعبت  تفالخ  دمآیپ 
نادـیم نیا  رد  نوچ  و  دوب . یمالـسا  تما  رب  يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف و  تیمکاح  نآ ، يروحم  ياههزیگنا  تفاـی . موادـت  نرق  کـی 

، دیدیم تیب  لها  يوسمه  لکـشت  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  ترتع  هحفص 137 ]  ] ار شیوخ  رگـشلاچ  بیقر  نیرتگرزب 
فادها هب  لین  رد  هینامثع  بزح  تخاسیم . هجوتم  ترتع ، هارمه  یعامتجا  نایرج  ترتع و  مغر  هب  بناج  ره  زا  ار  راشف  مکارت  نیرتشیب 

، ناـنآ یتموکح  ماـظن  ياـهرایعم  رطاـخ  نیمه  هب  دادیم . صیخـشت  هویـش ، رازبا و  نیرتـهب  ار  يزاـسگنهرف  تنوشخ و  تیمکاـح  دوخ 
یلـصا ياهروحم  یهابت  داـسف و  نارگـشلاچ ، اـب  تنوشخ  يربارباـن و  ضیعبت و  هکلب  تشادـن ؛ یقـالخا  ینید و  ياـهرایعم  اـب  یناوخمه 

زا شیوخ  فادـها  هب  لین  يارب  هک  تشاد ، يرازبا  شزرا  اهنت  ینید  رهاظم  نانآ  یتموکح  ماظن  رد  دادیم . لکـش  ار  نانآ  يرادـتموکح 
نامکاح راتفر  زا  عضوم  نیا  دـنرادن . يوما  نامکاح  دزن  رد  دوخ  زا  يرابتعا  شزرا و  هنوگ  چـیه  ینید  ياـهرایعم  دـندربیم ! هرهب  اـهنآ 

. دوب دجسم  رد  هراومه  نوچ  تشاد . بقل  دجـسم » رتوبک  ، » ندیـسر تموکح  هب  زا  لبق  ناورم  کلملادبع  تسا . فافـش  یبوخ  هب  يوما 
ناـمه زا  يو  دـنداد . يو  هب  دوـب  يو  يراد  تموـکح  هدژم  اـب  هارمه  هک  ار  شردـپ  گرم  ربـخ  دوـب  نآرق  تئارق  لوغـشم  هـک  یماـگنه 
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ییادج نآرق  نم و  نیب  هظحل  نیا  زا  تفگ  تسب و  ار  نآرق  تشاد ، تسد  هب  نآرق  هک  یلاح  رد  يرادتموکح  عورـش  ياههظحل  نیزاغآ 
تموکح لاـس  تسیب  دودـح  هک  تسا  يوما  ناـمکاح  زا  یکی  يو  [ 238 ! ] کنیب ینیب و  قارف  اذه  دومن ، یظفاحادـخ  نآرق  اب  دـتفایم .

نیزاغآ نامه  زا  هحفـص 138 ]  ] نکیل دناوخیم . زامن  هبطخ و  مدرم  رب  نید  مانب  درادـنپیم و  ناناملـسم  هفیلخ  ار  دوخ  دـنکیم و  يراد 
دناوخیم هبطخ  هنیدم  رد  ریبز  نب  هللادبع  رب  يزوریپ  زا  سپ  کلملادبع  دـنکیم ! یظفاحادـخ  ینید  ياهرایعم  نآرق و  اب  شتموکح  زور 

هعماج ياهدرد  مامت  نم  هکلب  متسه ؛ هیواعم  راک  هحلاصم  هفیلخ  دننامه  هن  و  نامثع ، فیعض  تسـس و  هفیلخ  دننامه  هن  نم  دیوگیم : و 
يو مکتانق . یل  میقتست  یتح  فویسلاب  الا  ۀمالا  هذه  ءاودأ  يوادا  ینا ال  و  دیهن ! ندرگ  نامرف  هب  ناگمه  ات  منکیم ، حالصا  ریشمش  اب  ار 
هللا يوقتب  دحا  ینرمأی  ال  دز ، مهاوخ  ار  شندرگ  دناوخارف  اوقت  هب  ارم  سک  ره  دنک . تحیـصن  ارم  درادـن  قح  سک  چـیه  درادیم  راهظا 

دـناسر و لتق  هب  گنرین  اـب  دوب ، هدرک  راذـگاو  بصنم  يو  هب  ناورم  هک  ار  دیعـس  نب  ورمع  يو  [ 239 . ] هقنع تبرـض  الا  اذه  یماقم  دعب 
داقتنا کلملادبع  [. 240  ] تسا نیا  شراک  ماجرف  دشابن ، دنیاشوخ  ام  يارب  سک  ره  دوجو  هک  داد ، رارق  نارگید  تربع  ببس  ار  يو  لتق 
وگتفگ يو  اب  ات  تساوخ  ناما  يو  زا  یصخش  دومن . يریگولج  فورعم  هب  رما  ماجنا  زا  دومن . عونمم  ار  هفیلخ  اب  نتفگ  نخس  هفیلخ و  زا 
هدیـسر وت  هب  مدرم  ناگربخ  يأر  هب  ای  مدرم و  يأر  ای  ادخ  لوسر  ای  ادخ  روتـسد  هب  بصنم  نیا  ایآ  دیـسرپ  يو  زا  داد . ناما  يو  هب  دنک ،

ار شیوـخ  ارچ  دیـسرپ  هاـگنآ  يرآ ! تـفگ  ياهدـش . طلـسم  مدرم  تشونرـس  رب  روز  اـب  وـت  تـفگ  صخـش  نآ  ریخ . تـفگ  يو  تـسا ،
هب يو  دروخرب  هحفـص 139 ]  ] زا هک  کلملادبع  دناهدومنن ! باختنا  ار  وت  ناناملـسم  ربمایپ و  ادخ و  هک  یلاح  رد  یمانیم  نینمؤملاریما » »
هب کلملادـبع  [. 241 ! ] دـناسر مهاوـخ  لـتق  هب  ار  وـت  يورن  نوریب  نم  تموـکح  ورملق  زا  رگا  تـفگ  صخـش  نآ  هـب  دوـب ، هدـمآ  هوـتس 
هب دنگوس  يرآ ، تفگ  يو  یـشونیم  بارـش  تدابع  زا  دـعب  مدینـش  دیـسرپ ؛ يو  زا  ءادرد  ما  هک  یماگنه  دـنکیم . راختفا  يراوخنوخ 

نینمؤـملا ریما  دـنتخیر و  ناوارف  نوـخ  يراد ، تموـکح  ناـمز  رد  هیماینب  [. 242 . ] اهتبرـش ءامدـلا  هللا و  يا و  ، مماـشآیم زین  نوخ  ادـخ 
و دنتخاس . هدـنکارپ  دالب  رـسارس  رد  ار  يو  ناوریپ  دـشیم و  هتـشک  درکیمن  نعل  ار  یلع  سک  ره  دـندومن . نیرفن  نعل و  ار  مالـسلاهیلع 

هیلع هللا  یلص  لوسر  لآ  هعمج ، زور  ره  هنیدم  رادناتسا  یموزخم  ماشه  نب  میهاربا  [. 243 . ] دنداد همادا  ار  شور  نیا  هام  رازه  هب  کیدزن 
یلع [ 244  ] دـیامنیم بس  نعل و  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ناگمه  روضح  رد  هاگنآ  دروآیم . درگ  ربنم  رانک  رد  دجـسم  رد  ار  ملـس  هلآ و  و 

رد دـشابیم ، ناناملـسم  يارب  سدـقم  زور  ناملـسم و  مدرم  تاعامتجا  زور  هک  هعمج  زور  ترتع  صخاـش  ناـسنا و  نیرترب  مالـسلاهیلع 
هعمج زور  باختنا  دوشیم ! نیرفن  نعل و  مالسلاهیلع  یلع  لآ  لوسر و  لآ  روضح  رد  يوبن  هضور  ربنم و  رانک  رد  فیرـش  يوبن  دجـسم 

رد هعمج ، زامن  یمومع  مسارم  رد  راـتفر  نیا  تفگ  ناوتیم  ناـنیمطا  اـب  تسا . هعمج  هوکـش  اـب  زاـمن  زور  هعمج  هک  تسا  رطاـخ  نیدـب 
. تسا هتفرگیم  لکـش  هعمج ، رازگزاـمن  هوبنا  تیعمج  روضح  رد  دـندشیم و  هدروآ  مسارم  هب  روز  هب  هک  مالـسلاهیلع  یلع  لآ  روضح 
. دنتفرگ شیپ  ار  شور  نیمه  نامیلـس  دیلو و  دـننام  زین  يو  كافـس  نانیـشناج  هکلب  تسین . کلملادـبع  زا  اهنت  شور  نیا  هحفص 140 ] ]

هدرک شرافـس  اهنآ  هب  کلملادبع  هک  تشذگیم . غیت  مد  زا  دومنیم  يرگـشلاچ  سک  ره  دـندناوخیم ، ارف  شیوخ  اب  تعیب  هب  ار  مدرم 
[245 . ] اذکه کفیسب  لقف  اذکه  هسأرب  نمف  هعیبلا ، یلا  سانلا  عدا  دشاب . ریشمش  اب  شراک  رـس و  دیاب  درک ، عانتما  تعیب  زا  سک  ره  دوب 
اج ره  ار  هعیـش  هیماینب  نامز  رد  دـنکیم  لقن  دـیدحلایبا  نک .» دروخرب  ریـشمش  اب  درک ، تفلاخم  سک  ره  ناوخارف ، تعیب  هب  ار  مدرم  »
رب دندیـشکیم ؛ هتخادـگ  لـیم  ناـنآ  نامـشچ  رب  دـندیربیم ؛ ار  ناـنآ  ياـهاپ  تـسد و  دنتـشکیم ؛ ردـم  رجح و  ره  راـنک  رد  دـنتفاییم 

وکین هچ  کنیا  [ 246 . ] قارعلا نع  مهدرـش  مهدرط و  دنتخاسیم ، دالب  هدـنکارپ  ار  نانآ  دـنتخیوآیم و  راد  هب  امرخ  ناتخرد  ياههخاش 
. میونشب مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دوخ  نابز  زا  ار  یعامتجا  یسایس و  عاضوا  لیلحت  هک  تسا 

هینامثع بزح  یفرعم  مولعلا و  رقاب 

. میدوب مالـسلاهیلع  رفعجوبا  دزن  رد  دـیوگیم  یفعج )  ) رباج دـنکیم : حرـش  هنوگ  نیا  ار  شیوخ  ناـمز  عاـضوا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب 
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ماشه دشیم . هتـشک  درکیم  تفلاخم  ماشه  اب  سک  ره  دندومرف  نامز  عاضوا  دروم  رد  ترـضح  دـمآ . شیپ  هیماینب  تموکح  زا  نخس 
، دش نیهوت  يو  روضح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یتح  هک  مدرک  هدهاشم  يو  رانک  رد  نم  دومن و  ینارمکح  لاس  تسیب 

مل هدنع و  بسی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اماشه و  تدهش  ینا  دادن ، ناشن  دوخ  زا  یـشنکاو  هنوگ  چیه  ماشه  هحفص 141 ] ]
دیسر و يو  روضح  هب  يدرف  هک  میدوب  مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب  دمحم  دزن  رد  دیوگیم  رمع  نب  لاهنم  [. 247 ... ] هریغی مل  کلذ و  رکنی 

یهاگآ زونه  ایآ  دندومرف : خساپ  رد  ترضح  تسا ، هنوگچ  امش  رب  راگزور  دیسرپ  ترضح  زا  دنداد . مالس  باوج  ترضح  درک ، مالس 
ناشنانز دندشیم و  هتشک  نانآ  رسپ  نادنزرف  هک  تسا  لیئارـساینب  تما  یگدنز  دننامه  ام  یگدنز  تسا ! هنوگچ  ام  راگزور  هک  دیتفاین 

یلـص هللا  لوسر  دنیوگیم  دنـشکیم و  نارگید  خر  رب  ار  دوخ  يرترب  هیماینب )  ) اهنیا دندشیم . هتـشاد  هاگن  يرامگتمدخ و )... يارب  )
يرترب برع  ریاـس  رب  شیرق  هک  دنـشکیم  خر  هب  زین  دراد و  يرترب  مجع  رب  برع  رطاـخ  نیدـب  تسا . هدوـب  برع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

اریز تسام . نآ  زا  اهيرترب  نیا  سپ  دشاب ، تسرد  اهيرترب  نیا  رگا  تسا ، شیرق  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  اریز  دراد ،
نیا رد  میشابیم ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رارـسا  مرحم  ام  اریز  مینک . راختفا  اهيرترب  نیا  رب  دیاب  ام  میتسه . ربمایپ  هیرذ  ام 

زا نم  تفگ  درف  نآ  هاگنآ  انریغ . کلذ  یف  هکرـشی  هترتع ال  ۀصاخ و  هتیب  لها  دـمحم و  ۀـیرذ  انال  تسین ، ام  هارمه  سک  چـیه  اهيرترب 
هاگنآ ابابلج . ءالبلل  ذـختاف  زاسهدامآ ، اهیتخـس  اـهنومزآ و  يارب  ار  دوخ  تروص  نیا  رد  دـندومرف  ترـضح  متـسه . امـش  نادـنمهقالع 

نیا رد  [ 248 . ] دـشابیم اهنابایب  رد  لیـس  ندـش  يراج  زا  رتعیرـس  رتشیب و  ام  ناوریپ  ام و  يارب  نومزآ  ـالب و  ندـمآ  دورف  درک ، هفاـضا 
تیب لها  ناوریپ  اب  صوصخ  هحفص 142 ]  ] هب مدرم ، اب  ار  نانآ  یعامتجا  ياهدروخرب  هیماینب و  تموکح  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  لیلحت 

نیا ار  هیماینب  نامز  عاضوا  رگید  يراتفگ  رد  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دنادیم . لیئارساینب  تما  اب  نوعرف  ياهدروخرب  دننامه  مالسلاهیلع 
ربخ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  یلاح  رد  میدرک . لمحت  شیرق  زا  ناوارف  ياهمتـس  ام  نایعیـش  ام و  دنکیم : لیلحت  هنوگ 

هب نانآ  دندرب . نوریب  شرادم  زا  ار  يربهر  ریـسم  دندرک و  مجاهت  شیرق  میتسه . يربهر  رما  هب  مدرم  نیرتراوازـس  رترب و  ام  هک  دوب  هداد 
هاگنآ ات  افلخ ) نامز   ) دش تسد  هب  تسد  نانآ  دزن  رد  يربهر  دـنتفرگ . هدـهع  هب  ار  يربهر  راصنا ، نارگید و  رب  شیرق  يرترب  ياههناهب 

روهلعـش يو  مغ  رب  اه  گنج  دنتـسکش و  ار  یلع  اب  تعیب  ناـمیپ  هاـگنآ  مالـسلاهیلع .) یلع  يرادـتموکح  ناـمز   ) دیـسر اـم  تسد  هب  هک 
یلع نب  نسح  شدـنزرف  هب  يربهر  و  دـش . هتـشک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنیا  اـت  دـنداد . رارق  جـنر  رپ  دوعـص  رد  ار  يو  و  دـندومن .

دنتخاس و رادمخز  ار  يو  دندروآ ؛ موجه  يو  رب  دنداد . گنرین  بیرف و  نکیل  دنتـسب ، نامیپ  تعیب و  يو  اب  دش . لقتنم  مالـسلا ) امهیلع  )
هاگنآ دـنام . اهنت  نیرتاهنت  یلع  نب  نسح  و  دومن ، هحلاصم  هیواعم  اب  اهناج  ظـفح  يارب  يو  هک  اـجنآ  اـت  دـندومن ... تراـغ  ار  شهاـپس 
هرامه دـندناسر . لتق  هب  ار  يو  ناـیاپ  رد  دـندرک . ینکـشنامیپ  زین  ناـنآ  دـندومن . تعیب  مالـسلاهیلع  نیـسح  اـب  قارع  زا  رفن  رازه  تسیب 
تینما دنتـسشن . يرواد  ياه  بصنم  رب  روج  تاضق  و  دـندش . طلـسم  ام  رب  رگمتـس  نایاورنامرف  تفای و  ینوزف  اـم  ناراـی  اـم و  رب  اـهمتس 

ام رب  ار  مدرم  ات  دـندومن ، ناونع  هتفگن  نانخـس  هرامه  ام  زا  تفای و  شرتسگ  نیغورد  ثیداـحا  لـعج  يزاـس و  گـنهرف  تسبرب . تخر 
ناـمز رد  یگنهرف ، همجه  يزاـس و  گـنهرف  نیا  جوا  هحفـص 143 ] (. ] دمآ دهاوخ  راتـشون  نیمه  رد  اهروحم  نیا  حرـش  . ) دننک نیبدـب 

یتح ار  سک  ره  و  دناسر ! لتق  هب  تفای ، هعیـش  اج  ره  هیواعم  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نسح  ندش  هتـشک  زا  دـعب  تفرگ . لکـش  هیواعم 
، دـشیم ینادـنز  تفگیم  ار  اـم  ياـهيرترب  لـیاضف و  سک ، ره  درکیم ! عـطق  ار  يو  ياـپ  تسد و  تسا ، هعیـش  دربیم  ناـمگ  نـظ و 
هک جاجح  راب  تنوشخ  نامز  زین  دیـسر و  ارف  دایز  نب  هللادیبع  تخـس  نامز  هاگنآ  دشیم . بیرخت  شاهناخ  تفریم و  تراغ  هب  شلاوما 
هک دونشب  هک  نیا  زا  دوب  رتراومه  شیارب  تسا ، قیدنز  دحلم و  صخش  دینشیم ، جاجح  رگا  هک  دناسریم . لتق  هب  ار  دارفا  ینامگ  ره  هب 

عاـضوا نیا  تسا و  یـسایس  راـب  تنوشخ  عاـضوا  نیا  [. 249 ... ] یلع ۀعیـش  لاـقی  نا  نم  هیلا  بـحا  تـسا ، مالـسلاهیلع  یلع  رادتـسود 
رب یعامتجا  روما  ریاس  ییاضق و  یماظن و  ياهداهن  يریگ  لکـش  اضف  نیا  رد  تسا ! مالـسلا  هیلع  مولعلا  رقاـب  هیما و  ینب  ناـمز  یعاـمتجا 

میسرت مالسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  فافش  نانخـس  هژیو  هب  رادومن  نیا  دشاب . یم  تیب  لها  يوسمه  لکـشت  مغر  هب  هینامثع  مکاح  بزح  دوس 
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زا ندش  ینالوط  زا  زیهرپ  يارب  تسا . ناوارف  اتسار  نیا  رد  دهاوش  تسا . شیوخ  نامز  یعامتجا  یـسایس و  عاضوا  زا  يراکـشآ  لیلحت  و 
یخرب هک  نیا  رب  نوزفا  دنیامن . یم  میسرت  ار  نامز  نآ  عاضوا  ایوگ  فافش و  رایسب  رادقم  نیمه  دوش . یم  يراددوخ  دراوم  همه  ندروآ 
راختفا يراوخ  نوخ  هب  هک  جاجح  تیانج  دننامه  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یگدنز  يوگلا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  راتشون  رد  دراوم 

هک يدارفا  اهنت  و  [ 250 . ] تسا نوخ  نتخیر  نم  تذل  نیرتهب  هک  درک  فارتعا  دوخ  درب ، یم  تذـل  نامولظم  نوخ  نتخیر  زا  دومن و  یم 
، دوبن راذـگ  ورف  یتیانج  چـیه  زا  يو  [ 251 . ] دـندوب رفن  رازه  زا 120  شیب  دـندش ، هتـشک  يو  تسد  هب  هحفـص 144 ]  ] اهگنج ریغ  رد 
ام دنک و  رـضاح  ار  شیوخ  دارفا  نیرتثیبخ  ياهفیاط  ره  دشاب  رارق  رگا  تفگ  زیزعلادبع  نب  رمع  [ 252 . ] دوشن بکترم  هک  دوبن  یهانگ 

[. 253 ! ] میریگیم یشیپ  ناگمه  رب  مینک  رضاح  ار  جاجح 

يداصتقا

یعامتجا یسایس و  تیریدم  اب  يداصتقا  ياهمرها  نوچ  دش و  هراشا  زین  يداصتقا  تاکن  یخرب  یعامتجا  یسایس  عاضوا  دراوم  لالخ  رد 
نامز رد  دـهدیم ؛ تهج  وس  تمـس و  نآ  هب  زین  ار  يداصتقا  ياهمره  دریگ  لکـش  یعامتجا  تیریدـم  هک  یتهج  ره  دنتـسه ، لـماعت  رد 
مامت هداد و  شدرگ  ار  يداصتقا  ياهروحم  یسایس  تیریدم  تسا . فافش  یلیخ  شدرگ  نیا  هینامثع  بزح  نرق ) کی  دودح   ) تیمکاح

زا یبلطنوزف  رثاـکت و  هدـش ، ریزارـس  ناـنآ  دوس  هب  یمومع  لاوما  تسا . شدرگ  رد  مکاـح  ناراداوه  تمـس  هب  يداـصتقا  ياـههاگولگ 
هدیسر تیاهن  هب  يوما  بزح  نارگشلاچ  رگید  تیب و  لها  يوسمه  لکـشت  يارب  یتسدیهت  رقف و  هدیـسر ، جوا  هب  مکاح  بزح  بناج 
امـسر هیواـعم  دروآیم . جـنر  هب  ار  فصنم  ناـسنا  ره  هک  تسا  ناـهنپ  اتـسار  نیا  رد  خـیرات  هنیـس  رد  هدـنهد  ناـکت  ياـهفارتعا  تسا .

و ناویدلا ... نم  هوحماف  دنزاس ، ناریو  ار  نانآ  ياههناخ  دـنیامن . فذـح  لاملاتیب  هیمهـس  تسیل  زا  ار  یلع  نایعیـش  هک  دومن  همانشخب 
دالب رـس  ات  رـس  رد  ار  تایانج  نیا  هیواـعم  لاـمع  دـنریذپن . ياهمکحم  چـیه  رد  ار  ناـنآ  تداهـش  و  [ 254 . ] هراد اومادـها  هحفص 145 ] ]

موق و شردـپ و  شدوخ و  مسا  تسا ، هتفریذـپ  ار  نامثع  بقانم  سک  ره  دـهدیم  روتـسد  هیواعم  رگید  بناج  زا  دـنداد . ماجنا  یمالـسا 
ار یمومع  لاوما  ياهنیمز  يایاطق  باسحیب و  يایاطع  هداد و  رارق  هاگرد  برقم  ار  نانآ  مامت  يو  دننک . لاسرا  هیواعم  هب  ار  شاهریشع 

هژیو هب  تاقبط  مومع  شود  رب  یمومع  لاوما  نیمأـت  يارب  نیگنـس  ياـهتایلام  [. 255  ] دـهدیم رارق  باتک  باسحیب و  نانآ  راـیتخا  رد 
رد داد  روتـسد  کلملادـبع  نب  نامیلـس  دوشیم . ناگتـسباو  نآ  زا  اوران  ياهيروهرهب  اهلیم و  فیح و  دـیامنیم . ینیگنـس  نارگـشلاچ 
نآ ار  ریش  [ » 256 . ] اجنلا مدلا و  بلحا  عطقنا  اذاف  ردلا  بلحا  دیشکب ، ار  نانآ  هریـش  ات  دیریگب  تخـس  رادقم  نآ  مدرم  زا  تایلام  نتفرگ 

، دریگ لکـش  هعماج  رد  هک  یماگنه  يداصتقا  يرباربان  دنور  نیا  دیـشودب !» ار  نوخ  دش ، مخز  هک  هاگنآ  دوش و  مامت  ات  دیـشودب  رادقم 
مومع يوج  متسیس و  نینچ  رد  داد ! دهاوخ  قوس  ییوس  تمس و  هچ  هب  ار  هعماج  تشاد و  دهاوخ  لابند  هب  ییاهدمآیپ  هچ  تسا  مولعم 

هاگتسد هب  ناگتسباو  دنوشیم . رتفیعـض  هرامه  يداصتقا  ياهراشف  لمحت  رثا  رد  دنتـسین ، تموکح  ناراداوه  هک  یناسک  هژیو  هب  مدرم 
ماـمت هدـش و  ریزارـس  ناگتـسباو  يوس  هب  یمومع  لاوما  هک  یماـگنه  ددرگیم . رتشیب  ناـنآ  هنوگ  راـمیب  يداـصتقا  هعـسوت  رتدـنمناوت و 
هیمهـس رگید  بناج  زا  دریگ ؛ لکـش  هویـش  نیا  هب  مه  تایلام  تفایرد  زین  دـشاب و  ناـنآ  راـیتخا  رد  يداـصتقا  ياـههژورپ  هحفص 146 ] ]
طیارش نیا  رد  رامـشیب . نامورحم  باسحیب ، نالومتم  هدش ، یبطق  ود  هعماج  يداصتقا  عضو  ددرگ ؛ عطق  زین  ترتع  ناراداوه  لاملاتیب 

نینمؤملا ریما  نابز  رب  هک  یتقیقح  نامه  نیا  درشف . دهاوخ  ار  ع )  ) تیب لها  نابحم  هعیش و  نابیرگ  يداصتقا  ناماسبان  عضو  یتسدیهت و 
دعیلف تیبلا  لها  انبحا  نم  دزاس ، هداـمآ  یتسدیهت  يارب  ار  دوخ  دـیاب  تسا ، تیب  لـها  رادتسود  سک  ره  هک  دـش . يراـج  مالـسلاهیلع 

دناشوپب ار  ندـب  مامت  هک  ياهچراپ  هب  بابلج  دـشاب ». هدامآ  ریگارف  رقف  هب  دـیاب  تسا  تیب  لـها  رادتسود  سک  ره  [ » 257 . ] ابابلج رقفلل 
رادقم نآ  ناملسم  نز  هک  دشاب  هتکن  نیا  هب  هراشا  مه  دیاش  و  دریگیم . ارف  یتسدیهت  ار  يو  یگدنز  رسارس  ینعی  دوشیم . هتفگ  رازإ ) )
مکاح بزح  يداصتقا  ماظن  يریگتهج  نیا  دزاس ! مهارف  دـناشوپب  ار  شندـب  هک  ياهچراـپ  دـناوتیم  تمحز  هب  هک  دوشیم ، تسدیهت 
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تسدیهت و تیعمج  هوبنا  نآ  رانک  رد  و  هفرم ، لومتم  ینعی  رباربان  بطق  ود  هب  ار  هعماـج  هک  دـشابیم  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  ناـمز  رد 
. دهدیم قوس  راتفرگ 

یگنهرف

هراشا

هدـهع هب  ياهیاپ  شقن  یگنهرف  لئاسم  رطاخ  نیمه  هب  تسا . هعماـج  يداـصتقا  یـسایس و  یعاـمتجا و  ياـههیاپ  زاـسهنیمز  یگنهرف  روما 
هحفـص . ] دسریم رظن  هب  هدیچیپ  سب  يرما  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  نامز  یگنهرف  عاضوا  تسیرگن . اهنآ  هب  فرژ  يرگن  اب  دیاب  هک  دـنراد 

مالـسلاهیلع رقاـب  ماـما  ناـمز  یگنهرف  ياـهتیعقاو  اـت  تشگرب  شیپ  نارود  هب  يردـق  دـیاب  مهم  عوضوم  نیا  ندومن  فافـش  يارب  [ 147
زا شیپ  یگنهرف  عاضوا  هب  ییانـشآ  نودب  اسب  هچ  ددرگ . رادیدپ  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  یگنهرف  ياهمادقا  تیمها  هاگنآ  هدـش ، فافش 

راچان هب  رطاخ  نیدب  ددرگن . راکشآ  یلیخ  مالسلاهیلع  مولعلارقاب  ینید  گنهرف  ییافوکـش  ایحا و  تیمها  ترـضح ، نامز  زین  نامز و  نآ 
هللا یلص  هللا  لوسر  تلحر  زا  دعب  نامز  رد  یمالسا  هعماج  یگنهرف  ناینب  ياهتخاس  ریز  یگنهرف و  عاضوا  هتشگ و  زاب  بقع  هب  یکدنا 

یگنهرف عاضوا  ات  میهدیم  رارق  رگن  دروم  هینامثع  بزح  تیمکاح  رادـتقا  جوا  نامز  صوصخ  هب  افلخ و  ناـمز  ینعی  ملـس  هلآ و  هیلع و 
مولعلا رقاب  یگنهرف  ياهمادـقا  یـسررب و  يارب  هار  اهروحم  نیا  یـسررب  اب  دوش . فافـش  یکدـنا  مکاح  بزح  یعاـمتجا  گرزب  ناـیرج 

. تشگ دهاوخ  راومه  زین  مالسلاهیلع 

یگنهرف نارحب 

هراشا

؛ دوریم رامش  هب  یمالسا  هعماج  یگنهرف  روما  نارحب  نامز  تفگ  ناوتیم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلحر  زا  دعب  نامز 
زا دوشیم . عونمم  تیمکاح  هاگتـسد  بناج  زا  یهاو  ياههناهب  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راتفگ  لقن  بناج  کی  زا  اریز 

یگتخاس یگتفاب و  لوتفم و  ثیداـحا  دنتـسناوت  اـت  هدرمـش ، تمینغ  ار  تصرف  بلط ، اـیند  نازادرپ  غورد  نازاسثیدـح و  رگید  بناـج 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  یتقیقح  نآ  دنتخیوآ ! ترتع  زین  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نابز  هب  دـنتخاس و  مهارف 

دنهاوخ دایز  نم  رب  نازادرپ  غورد  [ » 258 . ] ۀـباذکلا یلع  ترثک  دـق  سانلا  اهیا  هک : تفای  ققحت  دوب  هدومن  ییوگشیپ  ینیبشیپ و  ملس 
صیرح ام ، هب  نتـسب  غورد  رد  مدرم  [ » 259 . ] انیلع بذکلا  اوعلوا  سانلا  نا  دـیامرف : یم  هحفص 148 ]  ] زین مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دش ».

سک ره  [ » 260 ، ] هدعب نم  هیلع  بذک  مث  رانلا  نم  هدعقم  ءوبتیلف  ادمعتم  یلع  بذـک  نمف  داد ، رادـشه  ار  راک  نیا  ماجرف  زین  و  دنتـسه ».
ماجنا هدرتسگ  حطـس  رد  يزادرپ  غورد  نیا  تسا ؛ شتآ  شهاـگیاج  ددـنبب  غورد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر   ) نم رب  ادـمع 

نفد بناج  کی  زا  اریز  تسا ؛ یگنهرف  نارحب  نارود  نارود ، نیا  تفرگ . لکش  مود  نرق  لوا  همین  زین  لوا و  نرق  رد  مادقا  نیا  تفرگ ».
بناج زا  دریگیم ! لکـش  اهناتـسربق  رد  اههنیـس  زا  هاگنآ  اههنیـس و  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  ثیدح  اهدـص  ندرک 
جاور یعامتجا  ینید و  تیعقوم  ناـبحاص  یخرب  ناـبز  زا  مه  یهاـگ  ترتع و  ترـضح و  ناـبز  زا  یگتخاـس  ثیدـح  نارازه  رـشن  رگید 

شیوخ نید  هب  هک  یمدرم  دوشیم . مدرم  ناهذا  رب  کیرات  ياهربا  ندـناشوپ  ماهبا و  زا  ياهلاـه  بجوم  ازنارحب  روحم  ود  نیا  دـباییم .
هنیزگ و ود  نیا  یـسررب  اب  دنیآیم . باسح  هب  نیرفآ  رطخ  نانآ  گنهرف  هب  یناسر  بیـسآ  رد  اههسیـسد  هنوگ  نیا  دندوب ، دـهعلا  بیرق 
هب ترتع  هتسجرب  شقن  و  دیسر . دهاوخ  ارف  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  یگنهرف  ینیرفآ  شقن  یسررب  هب  تبون  عوضوم ، ود  نیا  ندش  فافش 
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روحم هس  ساسا  نیا  رب  دش . دهاوخ  فافش  ناگدنناوخ  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  قداص  مولعلا و  رقاب  ماما ، ود  صوصخ 
هللا یلص  هللا  لوسر  تلحر  زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ثیداحا  لقن  تیعونمم  تسخن  دوش ؛ قیقحت  یسررب و  دیاب  مهم 
لآ ترتع  یگنهرف  ياهمادقا  موس  نآ . يراذگریثأت  باتزاب و  یگتخاس و  ثیداحا  رـشن  رگید  ود  نآ . ياهدمآ  یپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و 

مامه ماما  ود  ياهشالت  صوصخ  هب  نارحب ؛ نیا  هحفص 149 ]  ] لاگنچ زا  ینید  گنهرف  تاجن  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
مالـسلاهیلع رقاب  ماـما  یگنهرف  تامادـقا  هب  اـهنت  راتـشون  نیا  رد  هتبلا  هک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  قداـص  مولعلا و  رقاـب  )

. دنهدیم لکش  ار  راتشون  نیا  مراهچ  شخب  يهیقب  تمسق ، هس  نیا  عومجم  تخادرپ . میهاوخ 

هللا لوسر  ثیدح  عنم 

هراشا

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  ثیداحا  لقن  تفرگ ، لکش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلحر  زا  دعب  هک  یگنهرف  دض  ياهمادقا  زا 
نخـس ثیدح و  يو  زا  هدید و  ار  ترـضح  هک  هباحـص  نارازه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  دعب  دـش . عونمم  ملـس  هلآ و  و 

ماظن بناج  زا  یهاو  ياههناهب  هب  دوب ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  راتفگ  ياـهبنارگ  ياـهرهوگ  زا  ولمم  اههنیـس  دـندوب و  هدـینش 
نامز ات  يو  زا  دعب  يافلخ  نامز  رد  تفرگ و  لکـش  رکبوبا  لوا  هفیلخ  نامز  رد  مادـقا  نیا  یخیرات  دـهاوش  ساسا  رب  دـش . عونمم  مکاح 

زا ناینیـشیپ  شور  قبط  رب  ار  ثیدح  لقن  هیواعم  دـش . مرگ  لابقتـسا  نآ  زا  هیواعم  صوصخ  هب  هیماینب ، نامز  رد  نامثع  زا  دـعب  نامثع و 
نع نوثدـحت  مکنا  هدـمآ : هنوگ  نیا  رکبوبا  نابز  زا  تفای ! موادـت  یگنهرف  همجه  نیا  زیزعلادـبع  نب  رمع  نامز  اـت  تخاـس  عونمم  دوخ ،

لوسر زا  امش  . » ائیش ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  اوثدحت  الف  اهیف  نوفلتخی  ثیداحا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  يزیچ  دینکیم ، فالتخا  اهنآ  دروم  رد  دینکیم . لقن  ثیداحا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

اهمارح نامه  درادیم  راهظا  رکبوبا  دنهد ، باوج  هنوگچ  دوشیم  لاؤس  اهنآ  زا  یمکح  رگا  هک  لاؤس  نیا  ربارب  رد  هاگنآ  دییامنن ». لقن 
[261 . ] همارح اومرح  هلالح و  اولحتـساف  هللا  باتک  کنیب  اننیب و  اولوقف  مکلئـس  نمف  دـنکیم ، تیافک  هدـمآ  نآرق  رد  هک  ییاه  لـالح  و 

مارح ار  نآ  ياهمارح  لالح و  ار  نآ  ياهلالح  تسا ، سرتسد  رد  ادخ  باتک  دییوگب  هحفص 150 ]  ] دوش لالح  مارح و  زا  یلاؤس  رگا  »
ار نآرق  [ » 262 ، ] مککیرش انا  هللا و  لوسر  نع  ۀیاورلا  اولقا  نآرقلا و  اودرج  تسا ، هنوگ  نیا  هراب  نیا  رد  مود  هفیلخ  رمع  روتسد  دینادب .»

رمع نا  دیوگیم : یبهذ  متـسه .» امـش  هارمه  مه  نم  دینک  مک  ار  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  دینک و  تسارح  اهنت 
[263  ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ثیدحلا  مترثکا  دقل  لاقف  يراصنالا  دوعـسم  ابا  ءادردلا و  ابا  دوعـسم ، نبا  ۀثالث  سبح 

ثیدـح دایز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  تفگ  اهنآ  هب  دوعـسم ) اـبا  ءادرداـبا ، دوعـسم ، نبا  . ) درک نادـنز  ار  رفن  هس  رمع  »
[. 264 ! ] ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  مییوگب  میتشادن  تأرج  رمع  تلحر  زا  شیپ  ام  دیوگیم : هریرهوبا  دینکیم ». تیاور 

هدینـش رمع  رکبوبا و  نامز  رد  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثیداحا  درادن  قح  سک  چیه  دیوگیم : هراب  نیا  رد  نامثع 
نیا زا  هیواعم  [. 265 . ] رمع دهعال  رکبیبا و  دـهع  یف  هب  عمـسی  مل  هللا  لوسر  نع  اثیدـح  يوری  دـحال  لحیال  دـنک ، تیاور  تسا  هدـشن 
جاور رمع  رکبوبا و  دهع  رد  هک  یثیداحا  اهنت  دنکیم  رداص  روتسد  اتسار  نیا  رد  دنکیم ، لابقتسا  نآ  زا  دنسروخ و  رایسب  يریگعضوم 

فاخا دـق  ناک  هناف  رمع  دـهع  یف  ناک  امب  ثیدـحلا  نم  مکیلع  تخاس ، كانمیب  ثیدـح  لقن  زا  ار  مدرم  رمع  اریز  دوش ، هدنـسب  هتـشاد 
هحفص 151] [. ] 266 . ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  ثیدحلا  یف  سانلا 

ثیدح عنم  يهزیگنا 
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بجوـم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ثیداـحا  هک  تسا  نیا  هدـش ، ناوـنع  ثیدـح  عـنم  ناوـنع  هب  راـتفگ  نیا  رد  هک  ياهتکن 
تیافک نآرق  فراعم  ماـکحا  هب  ییوگخـساپ  يارب  زین  دـنیامنیم . يریگولج  ثیدـح  لـقن  زا  رطاـخ  نیدـب  دوشیم . هعزاـنم  فـالتخا و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  حیحـص  ثیداحا  اریز  تسا . ریذپبیـسآ  هتکن  ود  ره  نکیل  تسین ! يوبن  ثیداحا  هب  يزاـین  دـنکیم 
یلـص هللا  لوسر  راتفگ  رد  تایقالخا  ماکحا و  مکح و  فراعم و  زا  يرایـسب  زین  و  دنوشیمن . فالتخا  أشنم  عزانت و  دروم  هاگ  چیه  ملس 
عبنم ثیداحا  زا  هعماج  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  دـشابیمن . اهنآ  زا  زاینیب  هاـگ  چـیه  هعماـج  هک  تسا . هتفاـی  یلجت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
لقن هک  نیا  دـننامه  دوشیم . ناونع  اتـسار  نیا  رد  زین  يرگید  ياههزیگنا  دوشیم !؟ زاینیب  تسا  تعیرـش  نید و  نیبم  هک  یلاـسر  یحو 

مک و ثعاب  دوش و  هبتشم  نآرق  اب  ثیدح  هاگنآ  هدش ، نآرق  ظافلا  اب  هابتشا  ثعاب  اسب  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ثیداحا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نانخس  تسا و  زاجعا  دح  رد  نآرق  ظافلا  اریز  تسا . ساسایب  زین  نخس  نیا  ددرگ ! نآرق  ندش  دایز  ای 

هابتـشا نآرق  نتم  اب  ثیدح  نتم  درادن  ناکما  ساسا  نیا  رب  تسین . زاجعا  دـح  رد  نخـس  راتخاس  ظافلا و  نکیل  تسا ، یحو  هچرگ  ملس 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ثیداحا  هچ  تسا ، ظوفحم  بیسآ  هنوگ  ره  زا  یهلا  هدعو  هب  نآرق  دوش . نآرق  هب  یناسر  بیسآ  ثعاب  هدش و 

میدرک و لزان  ار  نآرق  ام  [ » 267 . ] نوظفاحل هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا  هک : تسادخ  هدعو  اریز  دنوش . عونمم  هچ  دنوشب و  لقن  ملـس  و 
هک تسا  هتفرگ  رارق  یناسک  يارب  زیوآ  تسد  لیلد و  هدـمع  هک  مراـهچ  هتکن  هحفص 152 ] «. ] مییامنیم تسارح  بیـسآ  ره  زا  ار  نآ  ام 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخ  نابز  زا  هک  تسا  یثیداحا  دناهدومن ؛ عنم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  ثیدح  لقن 
تسا يردخ  دیعسوبا  ثیدح  هتفرگ ، رارق  زیواتسد  هک  ثیدح  نیرتهب  تسا . هدش  عنم  ثیدح  لقن  ثیداحا  نآ  رد  هک  تسا  هدیسر  ملس 

دـیراگنن و نم  زا  يرگید  زیچ  نآرق  زا  ریغ  [ » 268 . ] هحمیلف نآرقلا  ریغ  ائیـش  ینع  بتک  نمف  ائیـش  ینع  اوبتکتال  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک 
رد ثیداحا  نیرتهب  اریز  دنشابیمن . ربتعم  زین  تنس  لها  قیرط  زا  یتح  ثیداحا  نیا  نکیل  دیامن .» وحم  دیاب  تسا  هتـشون  يزیچ  سک  ره 

عوفرم ثیدح  نیا  یتح  دنرادن . دنس  اهنآ  زا  مادک  چیه  و  دش . هدروآ  هک  ثیدح  نیا  هژیو  هب  تسا . يردخ  دیعسوبا  ثیداحا  اتـسار  نیا 
ریاس نینچ  مه  و  [ 269 . ] هب جاجتحالا  حصی  الف  فوقوم  اذه  دیعسوبا  ثیدح  نا  تسین ، حیحـص  نآ  هب  دانتـسا  دیوگیم  يراخب  تسا و 

ساسایب هیاپیب و  تنـس  لها  دزن  رد  یتح  یگمه  دـناهدش ، لقن  تباث  نب  دـیز  هریرهوبا و  نابز  زا  هک  یثیداحا  زین  دیعـسوبا و  ثیداـحا 
[. 270 . ] دنشابیم

یلصا هزیگنا 

عنم نالماع  زا  یخرب  يارب  تفگ  ناوتیم  دنا و  هدش  حرطم  ثیدح  عنم  هزیگنا  فدـه و  ناونع  هب  هچرگ  دروم ) مراهچ   ) هدـش دای  دراوم 
زا هدرپ  هیواعم  تسا . هدش  فافش  هیواعم  راتفر  راتفگ و  رد  یلـصا  هزیگنا  نکیل  دشاب ، هدومن  داجیا  هزیگنا  اهرادنپ  نیمه  اسب  هچ  ثیدح 

راتفر راتفگ و  رد  یلصا  هزیگنا  هحفص 153 ] . ] تسا هتخاس  راکشآ  ار  گرزب  مادقا  نیا  یلصا  هزیگنا  هتشادرب و  رادتهج  مادقا  نیا  يور 
هللا یلص  هللا  لوسر  نابز  زا  ترتع  يالاو  تیعقوم  لیاضف و  دروم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ثیداحا  هک  تسا  نیا  هیواعم 
درگ ترتع  رود  دنیامنن و  مهارف  یهاگآ  اهنآ  نأش  ماقم و  بقانم و  زا  مدرم  ات  دنوشن . وگزاب  لقن و  تسا ، هدش  رداص  ملـس  هلآ و  هیلع و 

لکـش هینامثع  بزح  دوس  هب  یعامتجا  نایرج  کـی  و  درک . دـهاوخن  تیاـمح  هیماینب  ياـهنامرآ  زا  یـسک  تروص  نیا  رد  هک  دـنیاین ،
زا یکی  هب  تسا  یفاـک  اتـسار  نیا  رد  دـش . دـنهاوخن  یمالـسا  هعماـج  تیریدـم  تسایـس و  نادـیم  زاـت  هکی  هـیماینب  تـفرگ و  دـهاوخن 

یـسک هب  تبـسن  يدهعت  چیه  نم  دیوگیم  يو  ددرگ . فافـش  یگنهرف  مادقا  نیا  يوس  تمـس و  ات  دوش  هدنکفا  رگن  هیواعم  ياهراتفگ 
، هتیب لها  بارت و  یبا  لضف  نم  ائیش  يور  نمم  ۀمذلا  تئرب  ینا  مرادن ، دنک  لقن  نخس  یلع  تیب  لها  مالسلاهیلع و  یلع  تلیـضف  رد  هک 

کی زا  نیا  تشادرب ! ناشورـس  تماق  زا  ار  اهنآ  رـس  دومن و  دروخرب  تیب  لها  مالـسلاهیلع و  یلع  ناراداوه  اب  لماک  تنوشخ  اـب  هیواـعم 
لقن یثیدح  يو  تلیضف  رد  تسا و  نامثع  نارادتسود  زا  سک  ره  دومنیم ، رداص  همان  شخب  یمسر و  روتـسد  رگید  بناج  زا  تهج .
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، دنک لقن  یثیدح  نامثع  لضف  رد  سک  ره  تساوخ  یمـسر  روط  هب  یتح  دییامن . روشرپ  ار  اهنآ  لفاحم  دینک . لابقتـسا  نانآ  زا  دـنکیم 
اهبنارگ يایاده  نیمز و  يایاطق  هلـص و  اهنآ  زا  مادـک  ره  يارب  هاگنآ  دـننک ؛ لاسرا  يو  يارب  ار  شاهفیاط  هلیبق و  شردـپ و  مان  شمان و 

مهسلاجم و اونداف  هبقانم  هلئاضف و  نووری  نیذلا  هتیالو و  لها  هیبحم و  نامثع و  هعیش  نم  مکلبق  نم  اورظنا  نا  مهیلا  بتک  و  دومن ، لاسرا 
ره دومن  هفاـضا  نینچمه  هتریـشع . هیبا و  مسا  همـسا و  مهنم  لـجر  لـک  هحفـص 154 ]  ] يوری اـم  لـکب  یل  اوبتکا  مهومرکا و  مهوـبرق و 

افلخ لیاضف  رد  دیراد  ناوت  رد  ات  دیزاس  رـشتنم  ار  ثیدح  نآ  دض  فلاخم و  ات  دینک  شالت  هدش ، رـشتنم  شلآ  یلع و  بقانم  زا  یثیدح 
نیملسملا نم  دحا  هیوری  اربخ  اوکرتت  نیلوالا و ال  ءافلخلا  هباحصلا و  لئاضف  یف  هیاورلا  یلا  سانلا  اوعداف  دیزاس ، رشتنم  نخس  هباحـص  و 

هک دش  نآ  يریگتهج  نیا  هجیتن  دندومن . هدایپ  ار  فادـها  نیا  شالت  مامت  اب  هیواعم  لامع  هاگنآ  هل . ضقانمب  ینوتآ  الا و  بارتیبا  یف 
اشف رثک و  دق  نامثع  یف  ثیدحلا  نا  دش ، رشتنم  هباحص  افلخ و  لیاضف  رد  دنتشادن ، تقیقح  هک  ناوارف  یگتخاس  ثیداحا  بناج  کی  زا 

زا يرایسب  رگید  بناج  زا  دش »! رشتنم  يراید  رهـش و  ره  رد  ناوارف و  نامثع  تلیـضف  رد  ثیدح  [ » 271 . ] ۀیحان لک  یف  رـصم و  لک  یف 
هک تسا  یلـصا  هزیگنا  نیا  تفر ! نیب  زا  ترتع  بقانم  هژیو  هب  نوگانوگ ، ياههنیمز  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثیداـحا 

هیماینب فادها  يوسمه  هک  ياهباحـص  نامثع و  صوصخ  هب  افلخ  لضف  نأش و  رد  یگتخاس  ثیداحا  لقن  زین  يوبن و  ثیداحا  عنم  يارب 
حرطم ترتع  لیاضف  رگا  اریز  دوشیم . يراـشفاپ  نآ  رب  دـشاب ، نیا  شایلـصا  فدـه  هزیگنا و  هک  یماـگنه  درک . ناـیب  ناوتیم  دـندوب ،

. دومن یم  شدرگ  زین  هعماج  یسایس  تیریدم و  عاضوا  دشیم .

رظن دقن و 

یلص هللا  لوسر  راتفگ  زا  زاینیب  هعماج  هن  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  اریز  دنـشابیم . شودخم  ثیدح  عنم  دروم  رد  هدش  دای  دراوم  مامت 
زا هحفص 155 ]  ] هک یثیداحا  هن  دنوش و  هابتشا  نآرق  ظافلا  اب  هک  دنتسه  نآرق  زارتمه  ثیداحا  ظافلا  هن  دوشیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  هک  یثیداحا  هن  دنتـسه و  فالتخا  ثعاب  دوشیم ، لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـبز 
دوجو راکنا  لباق  ریغ  دـهاوش  ناوارف و  تایاور  نیا  رب  نوزفا  دـنراد . ساسا  هیاـپ و  دـیراگنن ، ثیدـح  نم  زا  هک  هدـش ، هداد  تبـسن  ملس 

یلص هللا  لوسر  زا  دعب  و  دندومن . یم  يراشفاپ  دیکأت و  ثیدح  لقن  ثیدح و  نتشون  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دراد ،
. دنتشاد يراشفاپ  شور  نیمه  رب  زین  مالسلا ) مهیلع   ) لوسر لآ  ترتع  يو  نانیشناج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

ثیدح لقن  هللا و  لوسر 

رد دیراگنب ». ار  ملع  نیا  [ » 272 . ] ملعلا اذه  اوبتکا  دهدیم ، شناد  شراگن  هب  روتـسد  یثیدح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
، دنـسیونب يو  يارب  هک  داد  روتـسد  ترـضح  دـنراگنب  يو  يارب  ار  ترـضح  شیامرف  هک  دومن  تساوخرد  ةاشوبا  یتقو  هکم  حـتف  ماگنه 

مینک ظـفح  میناوتیمن  هک  یبلاـطم  دـسرپیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  زا  رمع  نب  هللادـبع  زین  و  [ 273 . ] ةاشلا یبـال  اوبتکا 
نوریب قح  زج  نم  ناهد  زا  دیامرفیم  رمع  نب  هللادبع  هب  ترضح  نینچمه  [. 274 . ] اهوبتکا یلب  يرآ ، دهدیم  باوج  میسیونب ، میناوتیم 

الما نم  هچنآ  دیامرفیم : نینمؤملا  ریما  هب  رگید  ثیدـح  رد  [ 275 . ] قحلا الا  ینم  جرخ  ام  هدیب  یـسفن  يذلا  وف  بتکا  سیونب ، دیآیمن ،
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  ناوارف  ثیداحا  اهنیا  رب  هوـالع  هحفص 156 ] [. ] 276 . ] کیلع یلمأ  ام  بتکا  یلع  ای  سیونب ، امـش  منکیم 
زا یشخب  شدوخ  نارازگراک  هب  اهروشک و  نارس  هب  ترضح  ياههمان  هک  دناهدنام . یقاب  هدش و  هتشون  شایگدنز  ماگنه  رد  ملس  هلآ و 

اهنآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  تسا ، هدش  هئارا  دنتسم  يهمان  دادعت 185  لوسرلا  بیتاکم  هدنزرا  زا  قیقحت  رد  تساهنآ .
تاروتـسد فراـعم و  ماـکحا و  زا  وـلمم  هک  ترـضح  ياـههمان  [ 277  ] تـسا هتـشاگن  شنارازگراـک  ارما و  زین  اـهروشک و  نارــس  هـب  ار 

نآرقلا و سانلا  ملعی  دراگنیم ، نارجن  رادناتـسا  مزح  نب  ورمع  هب  ياهمان  رد  دـنراد !؟ يوبن  ثیداحا  اب  یتوافت  هچ  دنـشابیم ، یتموکح 
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وـضولا غابـساب  سانلا  رمأی  هدمآ ، وضو  دروم  رد  رگید  همان  رد  [. 278 . ] رهاط وه  الا و  نآرقلا  دـحا  سمی  الف  ساـنلا  یهنی  هیف و  مههقفی 
باصن نمی  رادناتـسا  هب  رگید  همان  رد  [ 279 . ] هللا رما  امک  مهـسوؤر  اوسمی  نا  نیبعکلا و  یلا  مهلجرا  قفارملا و  یلا  مهیدـیا  مههوجو و 

[. 280 . ] دنکیم نایب  حورشم  ار  تاکز 

! هتشونان يهمان 

میوـگیم یبـلطم  دـندومرف  دنتـساوخ و  تاود  ملق و  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  رمع  قیاـقد  نـیرخآ  رد  نـینچمه 
باتکب ینوتئا  لاق  هعجو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاب  دتـشا  امل  سابع  نبا  نع  دیوشن ، هدناشک  ههاریب  هب  نآ  زا  دعب  هک  دـیراگنب 

يزیچ ات  دـیزاس  هدامآ  رازفا  تشون  دومرف  هحفص 157 ] [ ؛ دش دیدش  ترـضح  درد  هک  یماگنه  [ » 281 . ] هدعب اولـضتال  اباتک  مکل  بتکأ 
زا دیورن .» ههاریب  هب  نآ  زا  دعب  هک  دسیونب ) دهاوخب  ترضح  دوخ  هک  نیا  هن  تسا  یـشنم  طسوت  نتـشون  بلطم و  الما  روظنم  ، ) مسیونب

جیار رما  کی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راتفگ  نتـشون  هک  تسا  راکـشآ  بلطم  نیا  هتـشونان ، هماـن  نیا  زا  زین  اـههمان و  نیا 
يریگولج نآ  نتشون  زا  هسیسد  تسد  هک  دهنب ، راگدای  هب  دوخ  زا  بوتکم  دنکیم  تساوخرد  ترضح  مه  گرم  ماگنه  رد  یتح  هدوب ،

عونمم ترـضح  زا  يزیچ  نتـشون  دوشیم  هنوگچ  تسا . هدیـسر  تبث  هب  ترـضح  زا  هماـن  دروم  زا 180  شیب  تروـص  ره  رد  دـیامنیم !
دوشیم هداد  تبـسن  ترـضح  هب  هک  یثیداحا  هک  دنتـسه  ییایوگ  هاوگ  زین  اههمان  نیا  دنراگنب !؟ يو  نابز  زا  همان  همه  نیا  هاگنآ  دـشاب .

. دنشابیم هیاپیب  دیراگنن ؛ ینخس  نم  زا  هک 

یگتخاس ثیداحا 

هراشا

، دراد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلحر  زا  دعب  هب  تشگزاب  نآ  زاغآ  هک  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  نامز  یگنهرف  نارحب  رگید  دعب 
، دوش مهارف  ییانشآ  قیقحت و  نآ  نوماریپ  یکدنا  تسا  یفاک  اهنت  تسا و  هدرتسگ  قیمع و  رایسب  نارحب  نیا  تسا . يزاس  ثیدح  نارحب 
هچ و  دنتخاس ؟ رادیدپ  ینارحب  هچ  زاس  تصرف  بلطتصرف و  ناراک  بیرف  هک  ددرگیم  راکـشآ  ددرگیم و  تریح  تهب و  بجوم  هک 

ياههشیدنا هک  دندرک  شالت  رادـقم  هچ  دـنتخیوآ و  نارگید  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نابز  هب  یگتخاس  ثیدـح  رادـقم 
یگتخاس راتفگ  ثیدـح و  لعج  نارحب  دـسریم  رظن  هب  دـنناشوپب !؟ تافارخ  زا  ياهلاه  رد  ار  ترتع  نآرق و  ینغ  گنهرف  یحو و  لـالز 

. تسا هدشن  رادیدپ  ترتع  و  هحفص 158 ]  ] نآرق یحو و  گنهرف  يارب  نیرفآ  رطخ  يهمجه  نینچ  يرـصع  چیه  رد  درادن . لیدب  ریظن و 
رادیدپ ینید  ياپون  گنهرف  رب  نیگمهـس  بیـسآ  دومنیمن ؛ هتـشارفا  دق  نآ  ربارب  رد  ترتع  یگنهرف  ياهمادـقا  هلباقم و  رگا  هک  ینارحب 

هچ نابز  هب  ثیداحا  نیا  رگید  ود  یگتخاس ، ثیداحا  مجح  تسخن  دریگیم . رارق  شهوژپ  دروم  تهج  دنچ  زا  عوضوم  نیا  تخاسیم .
؟ تسا هدوب  ییوس  تمس و  هچ  هب  هک  یگتخاس  ثیداحا  ياوتحم  تهج و  موس  دناهدشیم ، هتخیوآ  یناسک 

یگتخاس ثیداحا  مجح 

یگتخاس ثیداحا  مجح  تسا . يرگید  رما  تیعقاو  نکیل  دنرامـش . تشگنا  كدنا و  یگتخاس  ثیداحا  دادعت  هک  دـنرادنپ  نیا  رب  یخرب 
یتموکح هاگتسد  تیامح  اب  يزاس و  تصرف  اب  یگنهرف  نازاس  تصرف  دراد . ینوزف  سرتسد ، رد  دنتسم  حیحص و  ثیداحا  زا  ربارب  اههد 
نیغورد ثیدح  نارازه  هکلب  اههد  زادرپ  غورد  دارفا  زا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  دناهداد . نالوج  دنتـسناوت  ات  هدش و  هنحـص  نیا  راد  نادیم 

رازه تسیب  ات  ثیدح  تسیب  دادعت  زا  نانآ  نازادرپ ، غورد  زا  هدش  هئارا  تاقیقحت  رد  دـناهتخیوآ . ینید  ياهتیـصخش  نابز  هب  هتخاس و 
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مادک ره  سنوی  دمحم  يودع و  نب  نسح  هتخاس ، ثیدـح  رکاش 20  نب  ورمع  هک  نانچ  دناهتخاس . رـشتنم  لعج و  زین  رتشیب  ای  ثیدـح و 
مـسقم نب  نامثع  ثیدح ! رازه  هد  کی  ره  یطاریق  دـمحا  نب  حـلاص  يزورم ، دـمحم  نب  دـمحا  يرابیوج ، دـمحا  یلعوبا  ثیدـح ، رازه 
تـشه دصراهچ و  عومجم  رد  زادرپ  غورد  رفن  زا 42  اهنت  هصالخ  ثیدح ! رازه  یـس  يدقاو  رمع  نب  دمحم  ثیدح ! رازه  جـنپ  تسیب و 

هک دباییم . ینوزف  زین  اهمقر  نیا  زا  ماقرا  یخرب  دناهتخاس ! رشتنم  لعج و  هحفص 159 ] [. ] 282  ] ثیدح راهچ  داتشه و  دصشش و  رازه و 
دنکیم طبض  ثیدح  رازه  دص  هلابز  نبا  زا  دمحا  نب  ظفاح  [ 283 . ] دیامنیم رشتنم  هتخاس و  ثیدح  رازه  داتفه  یخلب  نوراه  نب  ورمع 
نافلؤم هک  یماقرا  راـمآ  نینچمه  [. 284 . ] دـنکیم اهر  ار  اهنآ  تسا ، ثیدـح  لـعاج  زادرپ و  غورد  يو  دوشیم  هجوتم  هک  یماـگنه  و 
ثیدح دادعت  هچ  نایم  زا  نانآ ، رظن  هب  حیحـص  ثیدـح  رادـقم  نیا  هک  يراخب و ... ملـسم ، دـننام  دـننکیم . فارتعا  یثیدـح  ياهباتک 

نم دیوگیم  ننـس ) فلؤم   ) دوواد وبا  دـشاب : یم  هنوگ  نیا  نانآ  ياهفارتعا  دـشابیم . اعدـم  نیا  رب  يرگید  هاوگ  تسا ، هدـش  باختنا 
رازه و ود  دادـعت  دـیوگیم  يراخب ) حیحـص  فلؤم   ) يراخب ماهدـیزگرب . ثیدـح  رازه  هاـجنپ  ناـیم  زا  ار  ثیدـح  دصتـشه  رازه  راـهچ 

يو هاگدید  زا  رازه  تصـش  هیقب  ینعی  دناهدومن . باختنا  ثیدح  رازه  تصـش  نایم  زا  ار  يرارکت  ریغ  ثیدح  کی  تصـش و  دصتفه و 
یس نایم  زا  ار  ملـسم  حیحـص  ثیدح  رازه  راهچ  دیوگیم  ملـسم ) حیحـص  فلؤم   ) ملـسم نب  نیـسح  زین  و  دناهدوب ! یگتخاس  لوعجم و 

ثیدـح رازه  هاجنپ  دـصتفه و  نایم  زا  ار  ثیدـح  رازه  یـس  دـیوگیم  دنـسم ) فلؤم   ) لـبنح نب  دـمحا  ماهدومن . باـختنا  ثیدـح  رازه 
. ماهدومن باختنا  ثیدح  رازه  دصناپ  نویلیم و  کی  نایم  زا  ار  یهقف  يریـسفت و  ثیدح  رازه  دصیـس  دیوگیم  یفوک  تارف  ماهدیزگرب .

یگنهرف ینیرفآ  نارحب  یگنهرف و  مجاـهت  هحفـص 160 ]  ] مجح رگناشن  رامآ  نیا  ایآ  تسین !؟ روآ  رادـشه  ماقرا  رامآ و  نیا  اـیآ  [. 285]
نآرق ینغ  گنهرف  هک  تسین  نیا  یگنهرف  دض  يهدیدپ  نیا  فده  ایآ  دشابیمن !؟ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلحر  زا  دعب 
رگید هللا و  لوـسر  ناـبز  زا  هدرتـسگ  مجح  نیا  رد  يزادرپ  غورد  اـیآ  و  دـهد !؟ رارق  مجاـهت  دروـم  هدز و  رود  بناـج  ره  زا  ار  ترتـعو 

ار یفادـها  هچ  همجه  نیا  زا  هینامثع  بزح  صوصخ  هب  تسایـس  تسد  تسا !؟ نکمم  مکاح  ماـظن  تیاـمح  نودـب  ینید  ياهتیـصخش 
!؟ تسا هدومنیم  لابند 

؟ دش هتسب  غورد  یسک  هچ  رب 

هدـش يزادرپ  غورد  یـسک  هچ  هب  و  دـناهدش . هتخیوآ  یـسک  هچ  نابز  رب  هدرتسگ  مجح  نیا  اب  ثیداحا  هک ، نیا  مامتها  لـباق  رگید  هتکن 
ندومن شودـخم  نید و  فیرحت  يارب  يزاس  تصرف  نیا  هزیگنا  تسا . راکـشآ  يزاستصرف  نیا  ياههزیگنا  زا  لاؤس  نیا  خـساپ  تسا ؟
یفرعم نآرق  ياتمه  ار  نانآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  ترتع  يهرهچ  زین  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يهرهچ 
هتخیوآ شترتـع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ناـبز  هب  رتـشیب  زین  یگتخاـس  ثیداـحا  هک  تسا  موـلعم  دـشابیم . دوـب  هدرک 

. ناگمه شریذپ  دروم  تسا و  نید  نخس  يو  نخس  تسا . مالـسا  يوگنخـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نابز  هک  دوشیم .
ریبعت دزاسیم . کیدزن  شموش  فادها  هب  ار  زادرپ  غورد  دوب . دهاوخ  راذگریثأت  هعماج  رد  دوش ، هتخیوآ  ترـضح  نابز  هب  یغورد  رگا 

رازه هک  ینابیش  هللادبع  نب  دمحا  هک  نیا  دننام  دناهدادیم . تبسن  ترـضح  نابز  هب  ار  یگتخاس  ياهثیدح  هک  تسا  نیا  ناققحم  رتشیب 
نوچ هحفـص 161 ] . ] یگتخاس ثیداحا  ریاـس  زین  و  [ 286 . ] دـهدیم تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  دزاسیم  ثیدـح 
یلـص قداص  ماما  نابز  زا  هک  نانچ  دنتخاسیم . یخرب  تلزنم  رد  زین  ترتع  نابز  زا  ار  غورد  نخـس  دوب ، شریذـپ  دروم  زین  ترتع  نخس 

وت تفگ  داـتفا ، هفینحوـبا  هب  ترـضح  هاـگن  هک  یماـگنه  هک  هدـش  تیاور  غورد  هب  هنوـگ  نیا  هفینحوـبا  دروـم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
! تسردنا ام  دعب  يدج  ۀنس  یحت  تنا  تسا ، هدش  شومارف  شیاهتنس  هکنآ  زا  دعب  یشابیم ؛ ربمایپ  مدج  تنـس  هدننک  هدنز  هفینحوبا ) )

مل ام  هلقن و  مل  ام  انع  اوور  دـندومن ، لقن  هدرکان  ياهرادرک  هتفگان و  ياـهراتفگ  ترتع )  ) اـم زا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  ریبعت  هب  [. 287]
نیا زج  يرگید  تیلوؤسم  ییوگ  دنتسنادیم . مزال  نتشیوخ  رب  ار  ام  رب  نتسب  غورد  اهنیا  دومرف : زین  مالسلاهیلع  قداص  ماما  [ 288 . ] هلعفن
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دیعس نب  يهریغم  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زین  و  [ 289 . ] هریغ مهنم  دیریال  مهیلع  ضرتفا  هللا  ناک  انیلع  بذکلاب  اوعلوا  سانلا  نا  دنتـشادن ،
یف سد  هللا » هنعل   » دیعـس نب  ةریغم  ناف  تسا . هتخیوآ  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نابز  هب  غورد ، ثیداحا  هک  نیا  رطاـخ  هب  دـنکیم  نیرفن  ار 

قداـص ماـما  روـضح  هب  ياهدـع  دـیوگیم  هللادـبع  نب  نوـمیم  هک  نیا  دـننام  [. 290 . ] یبا اـهب  ثدـحی  مل  ثیداـحا  یبا  باحـصا  بـتک 
نانآ زا  یکی  دیاهدینـش ، ثیدح  یـسک  زا  نونک  ات  دیـسرپ  نانآ  زا  ماما  دندومن . ثیدـح  تساوخرد  ترـضح  زا  دندیـسر و  مالـسلاهیلع 
یلع نب  دمحم  هک  تسا  هدومن  ثیدح  نم  هب  يروث  نایفـس  تفگ  يو  دنک . وگزاب  ار  دوخ  ياههدینـش  تساوخ  يو  زا  ماما  يرآ . تفگ 

! تسا رازگ  تعدب  دنکن ، حـسم  دوخ  شفک  يور  رب  سک  ره  تسا ! مارح  هحفص 162 ]  ] يذیبن عون  ره  دومرف : مالـسلاهیلع ) مولعلا  رقاب  )
مالـسلاهیلع یلع  اریز  تسا . هارمگ  دروخن  ار  باتک ) لها   ) همذ لها  حیابذ  تخپ و  تسد  سک  ره  دیـشکیم . حسم  هنوگ  نیا  رمع  نوچ 

رترب نم  زا  ار  رمع  رکبوبا و  سک  ره  تفگ  ربنم  زارف  رب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دومن  ثیدـح  يروث  نایفـس  دروخیم !... اـهتشوگ  نیا  زا 
نامیا و رمع  رکبوبا و  هب  تبحم  دـنکیم : لـقن  ثیدـح  ع ))  ) دـمحم نب  رفعج   ) رفعج زا  يروث  نایفـس  دز . مهاوخ  هناـیزات  ار  يو  دـنادب 
رد شاـک  هدوـمرف  مالـسلاهیلع  یلع  هک  تسا  ثیدـح  هنوـگ  نیا  مالـسلا ) اـمهیلع   ) دـمحم نـب  رفعج  زا  زین  و  تـسا ! رفک  اـهنآ  هـب  ضغب 

یلع نب  نسح  هب  دید  ار  لمج  گنج  ياههتشک  یتقو  یلع  مدرکیمن . تکرش  ناورهن  لمج و  گنج  رد  مدنامیم و  هنیدم  ياهناتسلخن 
دنکیم تیاور  مالسلا ) امهیلع   ) دمحم نب  رفعج  زا  يروث  نایفس  دباییم . نایاپ  اجنیا  هب  گنج  ماجنا  متسنادیمن  تفگ  مالـسلا ) امهیلع  )

يو زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  و ... دـنک ! روشحم  امـش  اب  ارم  مهاوخیم  ادـخ  زا  تفگ  نیفـص  رد  هیواعم  ياههتـشک  هب  باـطخ  یلع  هک 
لوسر زا  ترـضح  هاگنآ  ریخ . تفگ  ياهدید ؛ نونکات  ینکیم ، لقن  ثیدح  يو  زا  هک  ع ))  ) یلع نب  دمحم   ) ار یـصخش  نیا  وت  دیـسرپ 

لها ترتع و  رب  سک  ره  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دومن  لـقن  ثیدـح  هنوگ  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
موی هللا  هرـشح  تیبلا  لها  انیلع  بذک  نم  دومن ، دهاوخ  روشحم  يدوهی  روک و  تمایق  رد  ار  يو  ادـخ  دـهد ، تبـسن  غورد  ثیدـح  تیب 

هب يروث  نایفس  دننام  سانشرس  دارفا  هنوگ  نیا  زا  اهاوتحم  عون  نیا  اب  ثیدح  هنوگ  نیا  يرآ  هحفص 163 ] [. ] 291 . ] ایدوهی یمعا  ۀمیقلا 
هفیلخ هک  وت  تفگ  رکبوبا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نابز  زا  نینچمه  دوشیم . هتخیوآ  ترتع  نابز 

ار س )  ) همطاف مالـسلاهیلع ، نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هاوگ  یعطق  خـیرات  هکنآ  لاح  و  یناوخب ! زامن  س )  ) همطاف رب  دـیاب  یتسه  ناناملـسم 
هک دنکیم  لقن  هشیاع  زا  یتح  درکن . عالطا  اب  ار  سک  چیه  درپس . كاخ  هب  دندوب  يو  هارمه  هک  لضف  سابع و  دـننام  رفن  دـنچ  اب  هنابش 

یعامتجا و تیعقوم  اب  دارفا  نابز  زا  ثیدح  نینچمه  [. 292 ! ] دشن ربخ  اب  يو  تلحر  زا  رکبوبا  دش و  هدرپس  كاخ  هب  هنابـش  س )  ) همطاف
ای و  يروث و ... نایفـس  هفینحوبا و  زین  سنا و  نب  کلام  لبنح و  نب  دـمحا  یعفاش ، سیردا  نب  دـمحم  نوچ  اههقرف  نارـس  دـننام  یبهذـم 

. دندومن رشتنم  هتخاس و  و ... [ 293  ] سابع نب  هللادبع  دننام  لوبق  دروم  دارفا 

یگتخاس ثیداحا  ياوتحم 

یگتخاس ثیداحا  ياههنومن  زا  لاؤس  نیا  خساپ  تسا ؟ هدوب  ییوس  تمـس و  هچ  هب  یگتخاس ، ثیدح  نارازه  تهج  اوتحم و  هک  نیا  اما 
هب دـندیبات . یمن  رب  ار  ترتع  زاتمم  تیعقوم  نانآ  دـنتفرگیم . یپ  ار  یـسایس  یعامتجا و  فادـها  نازاس  تصرف  تسا . فافـش  یبوخ  هب 

كانبات يهرهچ  ات  دندرک  ناوارف  شالت  تسا . هدوب  ترتع  زاتمم  تیعقوم  اب  ندومن  هلباقم  یگتخاس  ياهثیدح  تهج  کی  رطاخ  نیمه 
بناج زا  هحفـص 164 ] . ] بناج کی  زا  نیا  دـنیامن . ناهنپ  اههتخیوآ  ماهوا و  اهربا و  زا  ياـههلاه  رد  ار  تلیـضف  ياهدیـشروخ  ترتع و 

یگتخاس ثیداحا  نیا  رد  تشادـن  تیعقاو  هک  یلیاـضف  تشادـن و  دوجو  هک  ییاـه  تیعقاو  اـفلخ  يارب  اـت  دـندومن  ناوارف  شـالت  رگید 
هیماینب يارب  نآ  نیا و  نابز  زا  ار  زاتمم  هرـصحنم و  لیاضف  دننک . اپ  تسد و  زاتمم  یتیعقوم  هیماینب  يارب  دـندومن  شالت  دـنزاس ! حرطم 

ناـنآ يارب  اـت  هدومن  ملع  ترتـع  ربارب  رد  ار  هفینحوبا  نوـچ  يدارفا  ترتـع  مغر  هب  يرگـشلاچ  يارب  زین  دـنزاس و  مهارف  هیواـعم  هژیو  هب 
رد ناوارف  ثیداحا  نتخاس  زا  دعب  دشاب . یم  اعدم  نیا  هاوگ  یگتخاس  ياهراتفگ  نیا  زا  ییاه  هنومن  يروآ  دای  دننک . اپ  تسد و  تلیضف 
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یم یبهذ  تسا . هتفرگ  لکش  نینمؤملا  ریما  مالسلاهیلع  یلع  هیلع  یگتخاس  ثیدح  نیرتشیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دروم 
ۀمالا نم  هیلع  بذک  نم  رثکا  تسا ، هدـش  هتخاس  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هیلع  رب  یمالـسا  تما  نایم  رد  ثیداحا  نیرتشیب  دـیوگ :

هار رد  دهاجم  نیلوا  ناملـسم و  نیلوا  هرهچ  هک  دنتخات  شیپ  اجنآ  ات  نابلط  تصرف  [ 294 . ] بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملا  ریما  وه  ۀیمالـسالا 
رمع مالسالا ، جات  رکبوبا  دننام : افلخ  دروم  رد  ناوارف  یگتخاس  ثیداحا  نینچمه  دندومن . رگهولج  ناناملسم  ریغ  ار ، مالسا  نید  رارقتسا 

ۀصاخ یبن  لکل  دننام : و  [ 295 . ] تسا غورد  ثیدح  نیا  دیوگیم  یبهذ  هک  مالسالا ، بیبط  یلع  مالسالا و  لیلکا  نامثع  مالسالا و  ۀلح 
«. دنـشابیم رمع  رکبوـبا و  نم  رارـسا  مرحم  تسا ، رارـسا  مرحم  يربماـیپ  ره  يارب  [ » 296 . ] رمع رکبوـبا و  یتـما  نم  یتصاـخ  هتما و  نـم 

یلا دمغی  مل  فیـسلا و  کلذ  درج  لتق  اذاف  ایح  نامثع  ماد  ام  هدمغ  یف  ادومغم  افیـس  یلاعت  نا هللا  دننام : هیماینب  دروم  رد  هحفص 165 ] ]
هک یماگنه  زا  دوب ، هدشن  هتشک  نامثع  هک  ینامز  ات  هدوب  فالغ  رد  هراومه  هک  تسا  يریشمش  ناحبـس  يادخ  يارب  [ » 297 . ] ۀمیقلا موی 
انا ینم و  هیواعم  ای  تنا  دننام : و  تفرگ »! دهاوخن  رارق  فالغ  نورد  رد  مه  تمایق  ات  تسا و  هدش  راکشآ  ریـشمش  نیا  دش  هتـشک  نامثع 

. یـسرکلا ۀیآ  هب  بتکتل  شرعلا  قوف  نم  کبر  کیلا  هادها  ملق  اذـه  دـننام : و  مشابیم »! وت  زا  نم  ینم و  زا  هیواعم  يا  وت  [ » 298 . ] کنم
نا دـننام : نینچمه  يراگنب !» ار  یـسرکلاۀیآ  ات  تسا ، هدـش  هیدـه  هیواـعم  وت  هب  ادـخ  يوس  زا  شرع  زارف  زا  هک  تسا  یملق  نیا  [ » 299]
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  [ » 300 . ] نیما هناف  هبتکتسا  لاقف  هیواعم  باتکتسا  یف  لیئربج  راشتسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
زین و  نک »! شباختنا  تسا  نیما  يو  هک  درک  دییأت  لیئربج  درک و  تروشم  لیئربج  اب  یحو ، نتشون  يارب  هیواعم  باختنا  دروم  رد  ملس  و 

و ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر   ) نم دنرفن ، هس  ادخ  دزن  رد  نیما  دارفا  [ » 301 ، ] هیواعم لیئربج و  انا و  هثالث  هللادنع  ءانمالا  دننام :
: دندروم تفه  اهنیما  [ » 302 . ] هیواعم دمحم و  لیئربج و  لیئاکیم و  لیفارـسا و  ملقلا و  حوللا و  ۀعبـس ، ءانمالا  دننام : و  هیواعم » لیئربج و 

هتسیاش شايرادتناما  نامیا و  ظاحل  هب  هیواعم  یگتخاس  ثیداحا  نیا  ساسا  رب  هیواعم ». دمحم و  لیئربج ، لیئاکیم ، لیفارـسا ، ملق ، حول ،
شبقانم رد  حیحـص  ثیدح  کی  تنـس  لها  ناققحم  دوخ  ریبعت  هب  هک  هیواعم  هحفص 166 ] ! ] دوش باختنا  یحو  هدنـسیون  ات  تسا ، هدوب 

! ثیدح هیواعم  لضف  یف  حصیال  درادن ، دوجو  هیواعم  لضف  رد  حیحـص  تیاور  کی  دیوگیم  یلظنح  نب  میهاربا  هچنانچ  درادـن ، دوجو 
متـشه لاس  رد  هک  هیواعم  [. 304 . ] بذـک اهلک  دنتـسه ، یگتخاس  یگمه  هیواعم  لـضف  رد  ثیداـحا  دـیوگیم  هیمیت  نبا  یتح  و  [ 303]
كرد ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یگدنز  نامز  لاس  ود  اهنت  هداتسیا و  ناناملسم  فص  رد  هارکا  هب  هکم  حتف  زا  دعب  يرجه 
شرع زا  ملق  یحو ، نتـشون  يارب  دوشیم ! هتخاـس  شندوـب  یحو  هدنـسیون  تلزنم و  نأـش و  رد  یگتخاـس  ثیدـح  همه  نیا  تسا ، هدرک 
دندوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مزالم  هارمه و  هک  بعک  نب  یبا  دوعسم و  نب  هللادبع  لاثما  نکیل  دوشیم ! هیده  يو  هب  یهلا 
مهارف یتخـس  هب  هک  ییادـتبا  رازبا  اب  اـهبوچ و  هتخت  تاـناویح ، تسوپ  فاـتکا و  حاولا و  رد  ار  نآرق  ناـنیا  دنتـشون ، ار  نآرق  يهمه  و 

رهج نم  لوا  وـه  و  [ 305 . ] دنک تئارق  اراکشآ  ار  نآرق  درک  عورـش  هکم  رد  هک  یـسک  نیلوا  دوعـسم  نب  هللادبع  دنتـشونیم ! دندرکیم 
نآ يو  [ 306 . ] تسا هدش  ناملسم  هک  دوب  رفن  نیمـشش  تسا . هدوب  رمع  زا  شیپ  لاس  نیدنچ  یتح  شندش  ناملـسم  يو  ۀکمب ، نآرقلاب 
رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  ثیداحا  نیا  زا  یکی  هدـش  روطچ  تسا ، هدـیرخ  شیوخ  ناج  هب  نآرق  هار  رد  اـهرطخ  همه 

[307 « ] يراـصنا بعک  نب  یبا   » نوچ نآرق  نوؤش  هب  درف  نیرتانـشآ  هک  تسا  هنوگچ  نینچمه  هحفص 167 ] [ !؟ دوشیمن رداص  يو  قح 
هک تسا  يرفن  هس  داتفه و  هرمز  زا  و  تسا ؛ هدرک  تکرش  جح  مسوم  رد  هک  تسا  يرفن  دصناپ  وزج  زین  نادهاجم و  ناماگشیپ  وزج  هک 

تسا یـسک  نیلوا  يو  تسب . يرادافو  نامیا و  هب  تعیب  نامیپ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اب  هبقع  هرمج  یکیدزن  رد  انم  رد 
نیا هنوگچ  تشوـن . ار  نآرق  ماـمت  و  [ 308  ] یحوـلا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسرل  بتک  نم  لوا  تشوـن ، نآرق  هنیدـم  رد  هک 

اب هتفرگ و  رارق  ناناملـسم  فص  رد  هارکا  هب  رخآ  لاس  ود  هک  هیواـعم  اـما  دوش !؟ یمن  دراو  یبا  نوچ  یتلیـضف  اـب  درف  نأـش  رد  ثیداـحا 
يو و  دوشیم ! هیده  یهلا  شرع  زا  ملق  يو  يارب  دوش ؛ دادملق  یحو  هدنسیون  ات  هتخاس ، کیدزن  ترـضح  هب  ار  دوخ  رادقم  نآ  هسیـسد 

روحم [. 309 ! ] تفر دهاوخن  ایند  زا  مالـسا  نید  هب  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  يدرف  دریگیم ! رارق  یحو  نیما 
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یقت لجر  وه  هفینح و  یباب  رختفا  انا  دـننام : دـشاب . یم  یعفاش و ... هفینحوبا و  دـننام  بهاذـم  ياسؤر  دروم  رد  یگتخاس  ثیداحا  رگید 
رد راکزیهرپ  يدرف  يو  منکیم  راختفا  هفینحوبا  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر   ) نم [ » 310 . ] ملعلا نم  لبج  هناک  یبر و  دنع 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  رتاناد  ار  يو  یگتخاس  ثیداحا  یتح  دنامیم ». ملع  زا  یهوک  دننامه  يو  تسا . نم  يادخ  دزن 

هحفص  ] یعازوا و هنییع و  نب  نایفس  هک  يدرف  [ 311 . ] ءاضقلاب ملعا  هفینحوبا  ناک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  دنرادنپیم ،
نیا یعفاش  هرابرد  اـی  و  [. 312 ! ] تسا هدشن  دـلوتم  يو  زا  رتدـب  يدولوم  ناناملـسم  نایم  رد  دـنیوگیم : يو  هرابرد  يروث  نایفـس  [ 168

ارم تبحم  سک  ره  [ » 313  ] هنم انا  ینم و  هناف  یعفاشلا  سیردا  نب  دـمحم  هیلعف  یتنـس  یتبحم و  دارا  نم  هک : هدـش  هتخاس  ثیدـح  هنوگ 
هرابرد متـسه .» وا  زا  نم  نم و  زا  وا  دنک ، هعجارم  سیردا  نب  دمحم  هب  دـهاوخیم  ارم  شور  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  )
دمحا اذه  تسا ». راکزیهرپ  عرو و  اب  وکین و  هیقف  لبنح  دـمحا  [ » 314 . ] دهازلا عرولا  هیقفلا  معنف  لبنح  نب  دمحا  هدمآ : لبنح  نب  دـمحا 

!« دشابیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ادخ و  یعقاو  تسود  هک  تسا  دمحا  نیا  [ » 315  ] ۀقیقحلا یلع  هللا  لوسر  یلو  هللا و  یلو 
یعفاـش زا  نم  نم و  زا  یعفاـش  تسا و  هتـشاگن  ار  شناد  کـلام  [ » 316  ] یلا ینمف و  یعفاشلا  اما  ملعلا و  بتک  دـقف  کـلام  اـما  دـننام : و 

هللا لوسر  ترتع  كانبات  هرهچ  ندرک  شودـخم  تسخن  دـننکیم ، شخرچ  روحم  ود  رد  یگتخاس  ثیداـحا  عون  ساـسا  نیا  رب  متـسه .»
رگـشلاچ ياهتیـصخش  بهاذـم و  نارـس  یخرب  هیماینب و  يارب  يرترب  لـیاضف و  ندروآ  مهارف  رگید  ود  ملـس ، هلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

هحفص 169] . ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  ترتع 

ثیدح لعج  عنم و  ياهدمآیپ 

ثیداحا وحم 

رد ار  یگنهرف  نارحب  غورد ، ثیداحا  لعج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  ثیدـح  لقن  شراگن و  عنم  باتزاب  اهدـمآیپ و 
؛ دندرکیم تفایرد  لالز  همـشچرس  عبنم و  ود  زا  ار  مالـسا  مالـسا ، هب  دهعلا  بیرق  مدرم  اریز  دزاسیم . رادـیدپ  ناناملـسم  ياپون  هعماج 

هللا لوسر  زا  ثیدح  اهدـص  يدوبان  ثعاب  ثیدـح  عنم  ترتع . ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ياههدومرف  يرگید  نآرق  یکی 
. تسا هدـش  یهلا  ماـکحا  فراـعم و  همـشچرس  زا  تیرـشب  هعماـج و  ندرک  مورحم  ثیدـح  عنم  تسا . هدـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مومع دنتشاد . هنیس  هب  ترضح  زا  ثیدح  اهدص  ترضح  یباحص  زا  یخرب  تشاد  یباحص  نارازه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
، قـالخا ماـکحا ، فراـعم ، نوگاـنوگ  ياهدـنیارف  رد  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ثیداـحا  زا  وـلمم  ناشیاههنیــس  هباـحص 

هدرپس اهناتـسربق  هب  هاگنآ  سبح ، اههنیـس  رد  ثیداحا  دوش ، عونمم  ثیدـح  شراگن  ثیدـح و  لقن  هک  یماـگنه  دوب . تاـیعامتجا و ...
نیا زا  هک  یماگنه  دوشیم ، تسد  هب  تسد  اههنیس  اهنابز و  رد  رتشیب  نآ  فراعم  ماکحا  دناهدش و  انشآ  هزات  نید  اب  هک  یمدرم  دندش !

شخب زا  ار  هعماج  دیآیم . دیدپ  ماکحا  فراعم و  گنهرف و  هجوتم  ریذپان  ناربج  بیـسآ  هچ  تسا  مولعم  دـنوش ؛ مورحم  گرزب  تکرب 
ماکحا هب  تبـسن  مدرم  هجیتن  رد  تسا . ثیدح  لقن  تیعونمم  موش  ياهدـمآیپ  زا  یکی  نیا  دـیامنیم . مورحم  یحو  گنهرف  زا  یمیظع 

زا يرایـسب  اریز  دـنوشیم ؛ هاگآان  شیوخ  زاـین  دروم  لوادـتم و  ماـکحا  هب  تبـسن  یتح  هک  دـندش  هناـگیب  کـیرات و  هنوگ  نآ  فراـعم 
يارب هرصب  رد  سابع  نبا  هک  یماگنه  هحفص 170 ] . ] دیآیم تسد  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثیداحا  زا  ماکحا  تاعورف 

عالطایب هرطف  تاکز  زا  هرـصب  مدرم  دـیزادرپب  ار  شیوخ  هزور  هقدـص  دـیوگیم  اهنآ  هب  دـنکیم و  حرطم  ار  هرطف  تاـکز  هلئـسم  مدرم 
نیرتمک مدرم  [ 317 . ] ائیـش ۀـبجاولا  ةرطفلا  ةاکز  نم  نولمعی  مهناف ال  مکموص  ۀـقدص  اوجرخا  تسیچ ، هرطف  تاـکز  دـننادیمن  دنتـسه !
ماکحا هک  دـنارتسگیم  ماهب  زا  ياهلاـه  عوضوم  نیا  [. 318 . ] هقفلل ۀـفرعملا  مهفلا و  لیلق  عقاولا  یف  بعـشلا  ناک  دـنراد ، هقف  زا  یهاـگآ 

رد دنراد  راک  رس و  نآ  اب  زور  هنابش  رد  هک  یمسر  تادابع  کسانم و  ماجنا  رد  مدرم  [ 319  ] دوشیم ناهنپ  مدرم  رب  جح  کسانم  زامن و 
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يزیچ دنکیم  فارتعا  کلام  نب  سنا  هک  هنوگ  نامه  دنوشیم . هتخیمآ  اههتخیوآ  اهرادنپ و  اب  لالز  فراعم  ماکحا و  دـننامیم . ناریح 
دهع یلع  ناک  امم  ائیـش  فرعا  ام  دـیداد ، ماـجنا  نآ  دروم  رد  دـیتساوخ  هچنآ  زاـمن  دروم  رد  یتح  اریز  دـنامیمن ، یقاـب  فیرحت  نودـب 

[. 320 . ] اهیف متعنص  ام  متعنص  سیلأ  لاق  ةولصلا  لیق  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

اهتعدب يرادیدپ 

هللا لوسر  راتفگ  دننام  ینایحو  لالز  همـشچرس  زا  مدرم  هک  یماگنه  دـشابیم . اهتعدـب  ندـش  رادـیدپ  ثیدـح  عنم  رگید  مهم  دـمآیپ 
هلحن يارب  نادیم  دـنروآیم . يور  دنـشابیم  تلاهج  یهارمگ و  تلالـض و  هک  اهتعدـب  هب  دـنوش ، مورحم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یهلا ماکحا  زا  اهفارحنا  عاونا  دوشیم و  هتخیوآ  يداقتعا  ياههیاپ  لوصا و  رد  اهفارحنا  عاونا  دوشیم . زاب  نارازگتعدـب  ناـنیرفآ و 

رادنادـیم ههبـشم و ... همـسجم ، تالغ ، جراوخ ، هئجرم ، ساـیق ، باحـصا  دـننام  نوگاـنوگ  ياـههقرف  ددرگ . یم  هحفـص 171 ]  ] رادیدپ
تعدـب اـب  عورف  لوصا و  ددرگیم . رادـیدپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینیـشناج  يربـهر و  لـصا  رد  یگهاریب  دـنوشیم .

تعدب زا  زامن  یتح  یعرف  چیه  کلام  نب  سنا  يهتفگ  هب  و  دزاسیم . رثأتم  ار  نوؤش  مامت  تعدـب  هک  ياهنوگ  هب  دوش ، یم  يزیمآگنر 
[. 321 . ] دنامیمن ناما  رد 

فالتخا داجیا 

، دـندوب ماکحا  فراعم و  عبنم  هک  ثیداحا  زا  يرایـسب  يدوبان  وحم و  رب  نوزفا  یگتخاـس  ثیداـحا  راـشتنا  ثیدـح و  عنم  رگید  دـمآیپ 
نابز زا  هک  یگتخاس  ثیداحا  دشابیم . روثأم  ثیداحا  مهف  رد  یمگردرس  زین  دنتـسم و  ثیداحا  نیب  فالتخا  ضراعت و  ضقانت و  داجیا 
مهف رد  ار  دارفا  هدش و  تالـضعم  هنوگ  نیا  يرادیدپ  ثعاب  تسا ، هدش  هداد  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  نآ  نیا و 

رد یگتخاس  ثیداحا  اریز  تسا ؛ هدومن  یمگردرـس  راچد  ثیداـحا ، دـصاقم  میهاـفم و  بلاـطم و  مهف  حیحـصان و  زا  حیحـص  ثیداـحا 
. دنتشادن یناوخمه  حیحص  ثیداحا  اب  دراوم  يرایسب 

ترتع راثآ  وحم 

دندرک شالت  زین  ار  ترتع  ثیداحا  هکلب  دش ؛ یمن  هدنـسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثیداحا  هب  نوچ  ثیدح  عنم  نینچمه 
هچنانچ دـشابیم . ترتع  ياهصخاش  ریاس  مالـسلاهیلع و  یلع  نابز  زا  ثیداـحا  وحم  موش ، مادـقا  نیا  ياهدـمآیپ  زا  یکی  دـنیامن ، عنم 

مدرم نایم  رد  يدامتم  ياهلاس  هک  نیا  اب  مالسلاهیلع  نادیهـش  رالاس  دننام  مالـسلاهیلع و  یبتجم  ماما  دننام  یـصخش  زا  دوشیم  هدهاشم 
دودح هک  مالسلاهیلع  نیدجاسلا  هحفص 172 ]  ] دیس دننامه  یصخش  نینچمه  تسا . سرتسد  رد  كدنا  رایـسب  ثیداحا  دندومن ، یگدنز 
رایـسب ترـضح  زا  هدـش  لقن  ثیداحا  قوقح  هلاسر  هکرابم و  هفیحـص  ياـهاعد  زا  ریغ  هب  تشاد  شود  هب  ار  تماـما  تیلوؤسم  لاـس   34

زا هبطخ  ثیدح و  نارازه  اسب  هچ  دوش ، یمن  هدنـسب  رادـقم  نیا  هب  عطق  روط  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  راثآ  یتح  و  دـشابیم . كدـنا 
، هدـش لقن  ثیدـح  نارازه  هک  مالـسلا ) امهیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  نینچمه  و  تسا . هتفر  تسد  زا  موش ، مادـقا  نیا  رثا  رد  ناـشیا 

. دشابیم مادقا  نیا  باتزاب  اهدمایپ  نیا  مامت  تسا . سرتسد  رد  کنیا  اهنآ  زا  یکدنا  دصرد 

ترتع ياوزنا 

یلص هللا  لوسر  هب  تبسن  ترتع  ینیـشناج  هژیو  هب  ترتع  تبقنم  نأش و  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثیداحا  عنم  روحم  زا 
ثیدـح عنم  موـش  ياهدـمآیپ  زا  یکی  هک  دوـشیم  نشور  هتکن  نیا  یگتخاـس  ثیداـحا  يوـس  تمـس و  زا  زین  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ثیداحا  عنم  هک  ياهنوگ  هب  تسا . هدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  ترتع  مغر  هب  يرگشلاچ 
ماهبا و يهلاه  رد  ار  ترتع  هرهچ ي  ترـضح ، ناـبز  رب  نیغورد  ثیداـحا  نتخیوآ  نتخاـس و  ربارب  رد  ترتع و  تیعقوم  نأـش و  رد  ملس 
رد زین  نانآ  یلصا  بیقر  دندومن و  يرگشلاچ  ترتع  مغر  هب  هیماینب  دیامنیم . فیعضت  ار  ترتع  یعامتجا  تیعقوم  هدرب و  ورف  یکیرات 

نتخاس يوزنم  ترتع و  نوماریپ  زا  مدرم  ندومن  هدـنکارپ  يارب  نانآ  شالت  رطاـخ  نیمه  هب  دوب . ترتع  يوسمه  لکـشت  ترتع و  هعماـج 
نایم رد  ترتع  تلزنم  ماقم و  ترتع ، لیاضف  حرط  تیعونمم  لابند  هب  اریز  دور . یم  رامش  هب  نانآ  یلـصا  ياههزیگنا  فادها و  زا  ترتع 

هحفـص 173] . ] ددرگیم ترتع  ياوزنا  بجوم  و  شودخم ، ترتع  هرهچ  نیغورد  ياهثیدح  نتخاس  هب  مادقا  اب  هدـش و  لوهجم  هعماج 
لکـش ترتع  هارمه  یلکـشت  تیامح و  هنوگ  چیه  تخانـشیمن و  هعماج  رد  یـسک  ار  ترتع  هک  تسین  نیا  ترتع  ياوزنا  زا  روظنم  هتبلا 

کی یعامتجا و  گرزب  ناـیرج  کـی  هراـمه  هدیـسر ، تاـبثا  هب  حرطم و  هتکن  نیا  ددـعتم  دراوم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  اریز  دـشاب . هتفرگن 
نیا تسخن  تسا . تهج  ود  رد  اوزنا  ترتع  ياوزنا  زا  روظنم  هکلب  دومنیم . ینابیتشپ  ترتع  زا  هرامه  ترتع  ياهنامرآ  يوسمه  لکشت 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  نابز  زا  هک  یثیداحا  نامه  دوب و  هک  هنوگ  نامه  ترتع  لیاضف  دشیمن و  هتفرگ  راک  هب  اههسیسد  نیا  رگا  هک 
تفرگیم و ارف  ار  یمالسا  هدرتسگ  هعماج  رـسارس  ترتع  لیاضف  دندشیم ؛ حرطم  هنادازآ  هدوب ، هدش  يراج  ترتع  دروم  رد  ملـس  هلآ و 
ود دـشابیم . ترتع  ياهنامرآ  زا  یعامتجا  گرزب  لکـشت  کـی  يراداوه  زا  ریغ  نیا  دـشیم . ریگارف  ترتع  یعاـمتجا  يـالاو  تیعقوم 

. درکیم شدرگ  زین  هعماج  یعامتجا  یـسایس و  تیریدم  ترتع ، يوس  تمـس و  هب  اهـشرگن  هجوت  ترتع و  لیاضف  حرط  اب  هک  نیا  رگید 
نانآ تیمکاح  نرق  کی  ات  دشیمن و  يزاستصرف  رادقم  نیا  رگید  دندشیمن . تیریدم  تسایـس و  نادـیم  زاتهکی  هیماینب  رگید  هاگنآ 

هللا لوسر  هک  يربهر  تیریدـم و  نامه  هکلب  درکیمن . شدرگ  سابعینب  يوس  هب  هیماینب  زا  یـسایس  تالداعم  یتح  تفاییمن و  موادـت 
فارتـعا نادـب  هیماینب  ناـمکاح  یخرب  هک  یتـقیقح  ناـمه  دـشیم . رقتـسم  دوـب ، هدوـمن  نییعت  ینیبشیپ و  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

زا هاگ  چـیه  دـندشیم ، ربخاب  ترتع  ياهیگتـسیاش  اهيرترب و  زا  مدرم  رگا  دـشیم و  حرطم  هعماج  رد  ترتع  لیاضف  رگا  هک  دـندومن ؛
هب هنیدم ، یلاو  زیزعلادـبع  نب  رمع  ردـپ  زیزعلادـبع  هحفـص 174 ] . ] دـندروآیمن يور  هیماینب  رود  هـب  دـندشیمن و  رود  ترتـع  فارطا 

دندروآیمن يور  ام  يوس  هب  رگید  دنتسنادیم ، مدرم  مینادیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یلع  لآ  زا  ام  هچنآ  رگا  تفگ : رمع  شدنزرف 
هجوت نآ  هب  ـالماک  هیناـمثع  بزح  هک  تسا  تقیقح  ناـمه  نیا  [. 322 . ] دـندمآیم درگ  مالـسلاهیلع  یلع  لآ  يوس  تمـس و  هب  مدرم  و 

اههسیسد نیا  داد . دهاوخ  خر  هعماج  رد  یلوحت  هچ  دشاب ، دازآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثیداحا  لقن  رگا  دنادیم  دراد و 
اهنیا تروص  ره  رد  دنوش . تسایـس  تیریدم و  رادنادیم  هیماینب  نامکاح  دور ؛ ورف  ماهبا  زا  ياهلاه  رد  ترتع  تلزنم  ردق  هک  دش  ثعاب 

نیا دش . رادیدپ  یمالـسا  ياپون  هعماج  رد  هک  دشابیم ، نیغورد  ثیدـح  لعج  ثیدـح و  عنم  ياهباتزاب  اوران و  ياهدـمآیپ  زا  یخرب 
هدومن غورد ، ثیدـح  نارازه  راچد  مورحم و  يوبن ، ثیداحا  زا  ار  مدرم  هدـش و  یمالـسا  هعماج  رد  یگنهرف  نارحب  کی  ثعاب  اهمادـقا 

زین اهنآ  هک  دراد ، دوجو  زین  يرگید  رگن  لباق  ياـهشخب  دوشیمن ، هصـالخ  اـهروحم  نیا  رد  هیناـمثع  بزح  يزاـسگنهرف  هتبلا  تسا .
يرگشلاچ ترتع و  ینیرفآ  گنهرف  شقن  زین  ددرگ و  راکـشآ  رتشیب  هینامثع  بزح  يزاسگنهرف  داعبا  ات  دندرگ ، لیلحت  یـسررب و  دیاب 

. ددرگ رتفافش  ترتع  يوس  زا  يزاسگنهرف ، نیا  مغر  هب 

يزاسهرهچ

هک هنوگ  نامه  تسا . هتخاـس  نکمم  گـنهرف  هزوح  رد  ار  اـهنکممان  هک  هدرک  لـمع  دـنمناوت  هنوگ  نآ  هیناـمثع  بزح  يزاـسگنهرف 
هب دشابیم . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  ترتع  هرهچ  ندرک  شودـخم ، يزاسگنهرف  یلـصا  ياهروحم  زا  یکی  هدـش  هراشا 

فادها ربارب  رد  شلاچ  نیرتگرزب  دشابیم ، دـنمهرهب  نآ  هحفـص 175 ]  ] زا ترتع  هک  یعامتجا  تیعقوم  ترتع و  نایاپیب  لیاضف  ظاحل 
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یگنهرف و یمادـقا  چـیه  زا  میظع  دـس  نـیا  نتـسکش  يارب  تـهج  نـیمه  هـب  تـفریم . رامـش  هـب  ترتـع  ياـهشالت  لـیاضف و  هـیماینب 
هب نانآ  قح  رد  ار  تنوشخ  دنداد . رارق  انگنت  رد  ار  نآ  ناوریپ  ترتع و  دنتسناوت  ات  یعامتجا  دعب  رد  دندومنیمن . راذگ  ورف  یگنهرفریغ 
ریز رد  ار  اههرهچ  نیرتفافـش  هک  اجنآ  ات  دندومن . همجه  ترتع  لیاضف  هیلع  هدرتسگ  تروص  هب  مه  یگنهرف  دعب  رد  دـندناسر . تیاهن 

زا رترب  مالـسلاهیلع  یلع  يهرهچ  دوب . دهاوخ  هنیمز  نیا  رد  ییایوگ  هاوگ  هنومن  کی  نایب  هک  دنزاسیم ، ناهنپ  يزاسگنهرف  اهتمهت و 
نیلوا ناملسم ، درف  نیلوا  یلع  دنسانشیم . ناشخرد  هقباس و  اب  فافش و  ياهرهچ  یلع  زا  ناناملسم  قرف  مامت  دراد . شـشخرد  دیـشروخ 

چیه رد  یلع  دکچیم . شریـشمش  زا  برع  ناروالد  ناکرـشم و  نوخ  هک  مالـسا  عفادـم  دـهاجم و  نیلوا  هللا و  لوسر  رانک  رد  رازگزامن 
ههبج مدـقم  فـص  رد  اـهههبج  ماـمت  رد  هشیمه  دوـبن . بیاـغ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ناـمز  مالـسا  ردـص  نینوـخ  دربـن 
یلع ياپمه  سک  چـیه  يرادـیاپ ، ربص و  شناد ، ملع و  تواخـس ، تفوطع و  یناـبرهم و  تعاجـش و  یناـسنا ، لـیاضف  رد  دیـشورخیم .

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نابز  زا  ناوارف  ثیداحا  رطاخ  نیمه  هب  درادن و  اتمه  یناسنا  لیاضف  رد  یلع  ناگمه  فارتعا  هب  تسین .
زا هینامثع  بزح  یگنهرف  مجاهت  کنیا  دنراد . رواب  شلیاضف  رب  دنریذپیم ، ار  ثیداحا  قرف  همه  هک  دوشیم ، رداص  یلع  دروم  رد  ملس 

ربنم زارف  رب  ماش  دجـسم  رد  ار  نامثع  نینوخ  نهاریپ  دـنکیم ! یفرعم  نامثع  لتاق  ار  یلع  هینامثع  بزح  دزاسیم ؟ هچ  كانبات  هرهچ  نیا 
هفیلخ نوخ  ماقتنا  ات  دندنبیم ، هیواعم  اب  نوخ  نامیپ  دننکیم و  تکرش  هیواعم  هحفص 176 ]  ] ینارنخس ياپ  رد  رفن  نارازه  دربیم و  ارف 

هـسیسد نیقرام  نیثکاـن و  گـنج  دـننام  مالـسلاهیلع  یلع  مغر  هب  ياـهشلاچ  رد  هیناـمثع  بزح  [. 323 . ] دنناتـسب مالـسلاهیلع  یلع  زا  ار 
گنج رفن  نارازه  جیـسب  اب  هینامثع  بزح  دزاسیم . رادـیدپ  یلخاد  ياههنتف  دزیگنایم و  رب  یلع  هیلع  رب  ار  بلط  تصرف  دارفا  دـنیامنیم .

تـسکش یمدق  دنچ  رد  ار  دوخ  هک  یماگنه  دهدیم و  گرم  ماک  هب  ار  ناناملـسم  زا  رفن  نارازه  دنکیم و  یهدناماس  ار  نیفـص  نینوخ 
مالـسلاهیلع یلع  هاپـس  رب  مکح  تیمکح و  لـیمحت  اـب  هدوـمن و  یهدـناماس  ار  تیمکح  ندرک و  هزین  هب  نآرق  هئطوـت  دـنکیم ، هدـهاشم 

يهفیلخ ناونع  هب  هسیسد  اب  ار  هیواعم  هینامثع ، بزح  دربیم . ماجنا  هب  شیوخ  دوس  هب  دوب . نآ  تسکـش  ماجرف  رد  هک  ار  نیفـص  ياغوغ 
رواب یمـسر  هفیلخ  ار  هیواعم  دریذپن و  ار  نآ  يرواد  سک  ره  هک  دوشیم  نیا  تیمکح  دمآیپ  هاگنآ  دـیامنیم ! یفرعم  یمالـسا  هعماج 

ار هیواعم  یهاشداپ  تموکح و  دراد و  يراتفر  نینچ  نوچ  مالـسلاهیلع  یلع  دوشیم . یفرعم  رفاـک  یلاو و  رب  رگناـیغط  ناونع  هب  دـنکن ،
هریاد زا  هک  يدرف  ناونع  هب  یلع  هعماـج  رد  دزاـسیم و  ناملـسمان ، يهرهچ  رازگزاـمن  نیلوا  ناملـسم و  نیلوا  هرهچ  زا  دـنکیمن ، دـییأت 
هرهچ هک  دـندرگیم ، ریگارف  هنوگ  نآ  اهیکیرات  دوش و  یم  شودـخم  هنوگ  نآ  یگنهرف  عاضوا  ددرگیم ! یفرعم  هدـش  جراـخ  مالـسا 

هب هرظانم  يارب  هنیدم  رد  قرزا  عفان  نب  هللادبع  دنراد . ار  راتفر  نیمه  زین  جراوخ  ناشیدنا  جک  دـننکیمن . شودـخم  هیما  ینب  اهنت  ار  یلع 
فافـش نم  يارب  ار  یلع  راتفر  هک  متفاییم  ار  یـسک  هحفـص 177 ]  ] رگا هک  درادیم  راهظا  يو  دسریم . مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  تمدخ 

هرظانم و تساوخرد  هک  یماگنه  يو  مونـشب . ار  يو  نخـس  مدوب  رـضاح  تسا ، هدرکن  متـس  جراوخ و ... اـب  شراـتفر  رد  هک  تخاـسیم 
زا سک  ره  دننکیم  باطخ  اهنآ  هب  دنکیم و  عمج  ار  راصنا  نیرجاهم و  ناگدنامزاب  ماما ، دنکیم  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  اب  وگتفگ 

، دراد عفان  نبا  هک  یتینهذ  نکیل  ، دننکیم ناونع  مالـسلاهیلع  یلع  لیاضف  رد  ناوارف  ثیداحا  نارـضاح  دـنک . نایب  دـناد  یم  یلیاضف  یلع 
مامت ینعی  تسا . هدش  رفاک  نیفص )  ) تیمکح يرواد  زا  دعب  یلع  نکیل  منادیم ، ماهدینـش و  یلع  دروم  رد  ار  ثیداحا  نیا  نم  دیوگیم 

تیمکح و شریذپ  هک  تسا  رادنپ  نیا  رب  صخـش  نیا  نیمکحلا . همیکحت  دعب  رفکلا  یلع  ثدحا  تسا ! هدش  هداهن  فک  زا  یلع  لیاضف 
مچرپ ادرف  دومرف  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ربیخ  ثیدح  رد  هک  دزاسیم  حرطم  ار  ربیخ  ثیدـح  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هاگنآ  تسا . رفک  رواد 

تیمکح و دروم  رد  یلع  راتفر  زا  ادخ  دسرپیم  عفان  نبا  زا  دنرادیم . تسود  ار  يو  شربمایپ  ادخ و  هک  داد ، مهاوخ  یـسک  تسد  هب  ار 
ادخ تعاطا  ساسا  رب  یلع  راتفر  نیا  دسرپیم  دوب . ربخاب  دیوگب  هک  دوشیم  روبجم  ناشیا  تشادـن ! ربخ  ای  دوب  ربخ  اب  جراوخ  نتـشک  ای 

لیاضف هب  زین  تلیـضف و  نیا  هب  عفان  نبا  هدش و  نشور  ههبـش  خساپ  تروص  نیدب  ادخ . تعاطا  دیوگیم  يو  ادخ ، نایـصع  ای  تسا  هدوب 
. هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  هک  دزاسیم  يراج  نابز  هب  ار  هلمج  نیا  يو  دنکیم . كرت  ار  هسلج  هدومن ، فارتعا  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب 
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رب هتخاس و  زیمآرفک  هرهچ  هینامثع  بزح  یگنهرف  همجه  مالسلاهیلع  یلع  كانبات  هرهچ  زا  هک  تسا  ساسح  هتکن  نیا  رد  نخـس  [. 324]
رد هک  دنالطاب ، رادنپ  نیا  رب  شیدـناجک  جراوخ  زین  و  تسا !؟ هدـمآ  رواب  اهرادـنپ  نیا  زین  ار  مدرم  هحفـص 178 ]  ] هدرک و یفرعم  مدرم 

مغر هب  هیماینب  یگنهرف  همجه  هینامثع و  بزح  يزاسهرهچ  زا  يرگید  يهنومن  زین  نیا  دـننکیم ! داـجیا  دـیدرت  مالـسلاهیلع  یلع  مالـسا 
. دشابیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  ترتع 

يزاسنید

هراشا

هک یماگنه  هک  دوب ، هدومن  هینامثع  بزح  تیمکاح  دروم  رد  ار  ییوگشیپ  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ـالغد  هللا  نید  و 
صاصتخا دوخ  هب  ار  لاملاتیب  لاوما  يداصتقا  ظاحل  زا  دنزاسیم . رادـیدپ  يراجنهان  روحم  هس  رد  دنـسرب  تموکح  هب  صاع  نادـنزرف 

الجر نیثالث  صاـعلا  دـلو  غلب  اذا  تخاـس ، دـنهاوخ  شیوخ  هدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب  هداد و  رارق  بیرف  زیوآتسد  ار  ادـخ  نید  دـنهدیم ،
تسد ار  ادخ  لام  دنسرب ، رفن  یـس  هب  مکح )  ) صاع نادنزرف  هک  یماگنه  [ » 325 . ] الوخ هللا  دابع  الغد و  هللا  نید  الود و  هللا  لام  اوذـختا 

نیا داد .» دنهاوخ  رارق  شیوخ  هدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب  دـنهدیم و  رارق  بیرف  زیوآ  تسد  ار  ادـخ  نید  دـننکیم و  دوخ  شیپ  رد  تسدـب 
یخرب نید  نداد  رارق  هچیزاب  دروم  رد  زین  و  دـش . هدروآ  يداصتقا  یعامتجا و  شخب  رد  نآ  روحم  ود  حیـضوت  تفاـی  ققحت  ییوگشیپ 
ثیدـح نارازه  هنوگچ  دومن و  لابقتـسا  هنوگچ  یگتخاس  ثیداحا  عوضوم  زا  هینامثع  بزح  هک  دـش ، هراشا  راتـشون  نیمه  رد  اـهشخب 

هحفص  ] رادیدپ نید  نورد  هب  ار  اهتعدب  عاونا  ات  دنتخیوآ ، نارگید  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نابز  هب  نید  مان  هب  نیغورد 
رتشیب يارب  [. 326 . ] تسا هدمآ  یگدنز  يوگلا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  راتشون  رد  زین  ییایوگ  تاحیضوت  اتـسار  نیمه  رد  دنتخاس . [ 179

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  ییوگشیپ  ینعی  تقیقح ؛ نیا  ات  دوشیم ، هراشا  اـهروحم  یخرب  هب  زین  شخب  نیا  رد  عوضوم  ندـش  فاـفش 
رد ار  ینید  رئاعـش  دـنتخادرپ و  يزاسنید  هب  اراکـشآ  دـنداد و  رارق  هچیزاـب  ار  نید  هنوگچ  هیماینب  هک  ددرگ ، راکـشآ  رتهب  ملـس  هلآ و 

. دندومن ملع  شیوخ  فادها  ياتسار 

رگید ياهبعک 

تموکح زاجح  رب  ههد  کی  بیرق  ریبز  نب  هللادـبع  دوب . هتفرگ  لکـش  زاجح  رد  اهيریبز  تیمکاح  کلملادـبع ، يرادـتموکح  نامز  رد 
دومن و ناـینب  وـن  زا  ار  نآ  ادـخ  هناـخ  بیرخت  اـب  دروآ و  دـیدپ  هبعک  ناـمتخاس  رد  زین  یتارییغت  شايرادـتموکح  تدـم  رد  يو  دوـمن .

هکم هب  جـح  ماجنا  يارب  یمالـسا  دـالب  زا  هک  ار  يدارفا  دربیم . یـسایس  هرهب  جـح  مسوم  هبعک و  زا  ریبز  نبا  درک . هفاـضا  زین  یتافیرـشت 
شیوخ تعیب  رب  زین  ار  هفینح  دمحم  سابع و  نب  هللادبع  دننام  شیرق  ناگرزب  یتح  تخاسیم . راداو  شیوخ  تعیب  هب  دندشیم ، راپـسهر 

جح ماـجنا  يارب  ماـش  زا  هک  ار  يدارفا  دادیم . ماـجنا  ماـش  مدرم  دروـم  رد  ار  مادـقا  نیمه  يو  [ 327 . ] دـشن قفوم  هچرگ  تخاـس ؛ راداو 
نتفر زا  ار  مدرم  يو  دومن . ییوجهراچ  لکشم  نیا  لح  يارب  يوما  مکاح  کلملادبع  [. 328 ! ] دومنیم راداو  شیوخ  تعیب  هب  دندمآیم 
نانآ خساپ  رد  دنکیم ، يریگولج  بجاو  ماجنا  زا  ارچ  هک  دش ، هحفص 180 ]  ] وربور مدرم  داقتنا  اب  هک  یماگنه  تخاس و  عونمم  جح  هب 

هس ترایز  هب  اهنت  رفس  راب  هک  دزاس ، رـشتنم  ار  فورعم  ثیدح  نیا  يرهز  باهـش  نبا  داد  روتـسد  يو  دومن . یبیجع  هقباسیب و  یمادقا 
مارحلادجسم و دجاسم  ۀثالث  یلا  الا  لاحرلا  دشت  ال  سدقملاتیب ، دجسم  فیرش و  يوبن  دجسم  مارحلادجـسم و  دوشیم ؛ هتـسب  دجـسم 

ياتمه تلیـضف  رظن  زا  سدقملاتیب  دجـسم  هک  دومن  يرادربهرهب  هنوگ  نیا  ثیدح  نیا  زا  يو  [. 329 . ] سدقملاتیب دجسم  يدجسم و 
يو دنورب ! سدقملاتیب  دجـسم  ترایز  هب  دـنناوتیم  دـنورب  هبعک  مارحلادجـسم و  ترایز  هب  هک  نیا  ياج  هب  مدرم  تسا ! مارحلادجـسم 
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جورع جارعم  هب  سدـقملاتیب  رد  نآ  يور  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  دوـشیم  هتفگ  هک  يا  هرخـص  يور  رب  داد  روتـسد 
رود هب  هبعک  رود  فاوط  ياجب  تخاس  راداو  ار  مدرم  دنهد ! رارق  هبعک  هلزنم  هب  ار  نآ  دنناشوپب و  ار  نآ  يور  دـننک و  انب  ياهبق  دـندومن ،
لوا مدق  رد  شیوخ  مادـقا  يارب  کلملادـبع  هکنیا  تسخن  تسا . مامتها  زیاح  تهج  دـنچ  زا  مادـقا  نیا  [ 330 ! ] دننک فاوط  هرخـص  نآ 

امـسر هک  نـیا  رگید  ود  دزاـس . رـشتنم  سدـقملاتیب  تلیـضف  دروـم  رد  ار  یثیدـح  يرهز  دـننامه  داد  روتـسد  دوـمن و  يزاـس  گـنهرف 
جح کسانم  ماجنا  مدرم و  نید  يارب  يرگید  هبعک  عقاو  رد  دومن . هبعک  مارحلادجـسم و  نیزگیاج  ار  هدـش  داـی  هرخـص  سدـقملاتیب و 

يزاـس و گـنهرف  ینعی  مادـقا ، نیا  ینید ! رهاـظم  کـسانم و  نداد  رارق  هچیزاـب  ینعی  راکـشآ ؛ يزاـس  نید  ینعی  نیا  دومن ! اـپ  تسد و 
کـسانم دوـشیم و  هتخاـس  هبعک  ربارب  رد  يرگید  هبعک  اراکـشآ  هک  تسا  هتفاـی  شرتـسگ  رادـقم  نآ  اـت  ینیرفآ  هحفـص 181 ]  ] تصرف

هک دـنکیم ؛ فافـش  اسر  ایوگ و  ار  هینامثع  بزح  تیمکاح  نامز  یگنهرف  عاضوا  هتکن  نیا  ددرگیم ! جـح  کسانم  نیزگیاـج  يرگید 
! دنداد رارق  شیوخ  یعامتجا  یسایس و  فادها  يهچیزاب  ار  ادخ  نید  رادقم  هچ  ات  دندرک و  يزاس  گنهرف  رادقم  هچ  ات  هیماینب 

داسف موادت 

یگنهرف مادقا  نیا  دوب . یهابت  داسف و  گنهرف  موادت  جاور و  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  نامز  عاضوا  یگنهرف  رگید  دعب  یهابت  داسف و  موادـت 
مهم رهش  ود  ياهنوگ  هب  دیسر . دوخ  جوا  هب  مالسلا ) امهیلع   ) رقاب ماما  داجـس و  ماما  نامز  رد  دوب ، هدش  زاغآ  ماش  رد  هیواعم  نامز  زا  هک 

نارگاینخ دنتفرگ . رارق  وهل  سلاجم  انغ و  زکرم  یسدق  هاگیاپ  ود  نیا  دندنامن . ناما  رد  نآ  ياهدمآیپ  زا  زین  هکم  هنیدم و  یحو  هاگیاپ 
نز و طالتخا  یناوخهزاوآ و  صقر و  مسارم  تفای و  جاور  انغ  شزومآ  ياه  هاگـشزومآ  دـنداد . جاور  ار  وهل  لطاب و  سلاـجم  لذارا ، و 

هدولآ اه  یهاـبت  نیا  هب  زین  هکم » هنیدـم و   » یهلا یحو  زکرم  ود  هکلب  تفرگ ؛ ارف  ار  اهرهـش  ریاـس  و  ماـش ، متـس  تخت  ياـپ  اـهنت  هن  درم ،
ياه هراونـشج  دـندش . مرگرـس  یهابت  وهل و  هب  شیوخ  یعاـمتجا  تشونرـس  هب  هجوت  تیونعم و  هب  درکیور  ياـج  هب  مدرم  هدوت  تشگ !

لاذـتبا هب  جـح  کسانم  ماجنا  ياج  هب  هکم )  ) یـسدق هاگیاپ  رد  مدرم  و  دـشیم . هداد  بیترت  جـح  ناوراـک  ماـن  هب  یتح  یگنهرف  لذـتبم 
یناوـخهزاوآ و جاور  شزوـمآ و  يارب  تفگنه  ياـههنیزه  فرـص  ناراد و  تموـکح  ياهشـشخب  لذـب و  نـینچمه  دـندشیم . مرگرس 
هابت و دـساف و  دارفا  بیج  هب  یمومع  لاـملاتیب و  ياههیامرـس  درک و  ادـیپ  جاور  هحفـص 182 ]  ] صقر سلاجم  ندرک  ریاد  يرگاـینخ و 

رگید دش ؛ شهوژپ  یگدنز  يوگلا  مالسلاهیلع  داجس  ماما  راتشون  رد  اهیهابت  نیا  زا  یشخب  ماقرا  رامآ و  دش . ریزارس  تموکح  يوگانث 
داجـس ماما  نامز  رد  هک  دوب  یهابت  عون  نامه  جـیورت  شور و  نامه  موادـت  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نامز  اریز  تسین . اهنآ  رارکت  هب  زاـین 

ياهشالت يهدـمع  ياـهروحم  دراوم  نیا  [ 331 . ] تسا هتفرگ  تروص  راتـشون  نآ  رد  یفاـک  یـشهوژپ  و  دـش ، هداـهن  هیاـپ  مالـسلاهیلع 
. دشابیم مالسلاهیلع  رقاب  ماما  نامز  رد  هینامثع  بزح  یگنهرف 

تشذگ هچنآ  رب  يرگن 

سب یتاکن  قیقحت  نیا  اب  دش . شهوژپ  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  نامز  یگنهرف  یسایس و  زین  يداصتقا و  یعامتجا و  هدمع  ياهروحم  نونکات 
متـس تنوشخ و  هب  مکاح  بزح  يرادتموکح  درکیور  - 1 درک : هراشا  ناوتیم  هنوگ  نیا  نآ  یلـصا  ياهروحم  هب  هک  دـش  فافـش  مهم 

« هینامثع بزح   » تیمکاح ناونع  اب  نآ  زا  اهراتـشون  نیا  رد  هک  یعامتجا  گرزب  نایرج  کی  نتخاس  مادت  رادیدپ و  اب  تموکح  - 2 دوب .
تـصرف یگنهرف  يداصتقا و  یعاـمتجا و  ظاـحل  زا  دروم  نیا  رد  - 3 دیـشخب . موادت  نرق  کی  دودـح  ات  ار  تنوشخ  تیمکاح  دـش ، دای 

یهابت و داـسف و  گـنهرف  جاور  اـب  تصرف  نیا  رد  - 4 تفرگ . لکـش  یتموکح  ياـههیاپ  تیبثت  میکحت و  تهج  رد  يریگمـشچ  يزاـس 
-5 هحفـص 183 ] . ] تفرگ لکـش  ترتع  نآرق و  ياپون  ینغ و  گنهرف  مغر  هب  یگنهرف  هبناج  همه  مجاهت  کی  یگتخاس  ثیداحا  جاور 
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نارادهیامرـس بطق  ود  هب  هعماج  يداصتقا  ظاحل  زا  هینامثع  بزح  فادـها  یماـح  یعاـمتجا  ناـیرج  کـی  يزادـناهار  اـب  تصرف  نیا  رد 
زا رتریگارف  يداصتقا و  زین  و  یعامتجا ، یـسایس -  تهج  زا  مه  راـشف  مکارت  اـضف  نیا  رد  - 6 دش . میـسقت  مورحم  تیعمج  هوبنا  نالک و 

نیرتشیب تصرف  نیا  رد  - 7 تفرگ . لکش  دشاب ، ترتع  يوسمه  لکشت  نامه  هک  ترتع  ناراداوه  ترتع و  مغر  هب  یگنهرف  مجاهت  همه 
ياـضف رد  - 8 تفریذـپ . تروص  ترتـع  يوـسمه  لکـشت  ندـناشک  اوزنا  هب  ترتـع و  تیعقوـم  ندوـمن  راـهم  دودـحم و  يارب  تنوـشخ 

ربارب رد  راکـشآ  تروص  هب  تفرگ و  رارق  ناراد  تموکح  یعامتجا  یـسایس و  ياههسیـسد  زیوآتسد  نید  هینامثع  بزح  يرادـتموکح 
نایرج کی  یلصا  ياهروحم  عقاو  رد  دشابیم . یعامتجا  ياهنایرج  تسخن  شخب  يروحم  ياهناونع  دراوم  نیا  دش . يزاسنید  نید ،

ياهروحم یـسررب  تصرف  کنیا  اهروحم  نیا  یـسررب  اب  دـشابیم . هینامثع  بزح  نامه  ینعی  ترتع ؛ یحو و  گنهرف  مغر  هب  یعامتجا 
یعامتجا ياهروحم  ینعی  مود ، شخب  یسررب  دیسریم . ارف  هینامثع  بزح  ربارب  رد  ترتع  گنهرف  یعامتجا  ياهمادقا  ینعی  مود ؛ شخب 

هحفص 184] . ] هینامثع بزح  یعامتجا  نایرج  مغر  هب  رگید  یعامتجا  نایرج  کی  یگنهرف  و 

هینامثع بزح  مغر  هب  ترتع  يرگشلاچ 

یعامتجا

هراشا

دای نوگانوگ  داعبا  رد  ترتع  رمث  رپ  ياـهشالت  تفگ  ناوت  یم  لاـح  نیع  رد  هیناـمثع ، بزح  یگنهرف  یعاـمتجا و  ياـهشالت  همه  اـب 
ار ترتع  يوسمه  لکـشت  نید و  ترتع ، يرادیاپ  يدنمـشوه و  تخاس . ماکان  شیوخ  فادها  هب  يزای  تسد  زا  ار  هینامثع  بزح  هدش ،

ناوـنع هب  يرکف  ناـیرج  نیا  دوـمن . تـسارح  ار  شیوـخ  تیوـه  لکـشت  نـیا  داد . روـبع  یگنهرف  یعاـمتجا و  یـسایس و  ياـهنارحب  زا 
رقاب نامز  رد  هدش  دای  ياهروحم  یخرب  حرش  هب  تصرف  نیا  رد  دش . رادیدپ  هینامثع  مکاح  بزح  رگشلاچ  یعامتجا  نایرج  نیرتگرزب 

یـسایس و یعامتجا و  نوگانوگ  ياهدـنیآرف  رد  ترتع  صخاش  کی  ناونع  هب  ترـضح  ینیرفآشقن  اـت  میزادرپیم ؛ مالـسلاهیلع  مولعلا 
هژیو هب  یعامتجا و  یسایس ، داعبا  رد  هینامثع  بزح  مغر  هب  يرگشلاچ  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  عضوم  ددرگ . فافـش  شیپ  زا  شیب  یگنهرف 

هب ندیـسر  رد  ار  هینامثع  بزح  دزیخیم و  رب  مکاح  بزح  ياهنامرآ  زیتس  هب  قطنم  ریبدت و  اب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دشابیم . یگنهرف 
لکـشت تسارح  ظـفح و  یکی  دوشیم ، زکرمتم  روـحم  ود  رد  اتـسار  نیا  رد  مالـسلاهیلع  موـلعلا  رقاـب  شـالت  دزاـسیم . ماـکان  شفادـها 

ار لکـشت  نیا  تدحو  تیوه و  شیوخ  یعامتجا  یگنهرف و  رمثرپ  شالت  اب  یعامتجا و  يالاو  تیعقوم  اب  ترـضح  هک  ترتع ، يوسمه 
مالسلاهیلع مولعلا  رقاب  نخـس  رگید  هب  هینامثع . بزح  رگید  ياهنامرآ  ربارب  رد  يرگـشلاچ  رگید  ود  داد . روبع  اهنارحب  زا  یهدناماس و 

. دوب هتفرگ  لکـش  نیـشیپ  ناـماما  ناـمز  زا  هک  ترتع  يوسمه  لکـشت  تیوه  موادـت  تسارح و  یکی  تخادرپ ، شـالت  هب  نادـیم  ود  رد 
هحفص  ] نالک و فادها  هب  ندیـسر  رد  نانآ  نتخاس  ماکان  يوما و  مکاح  بزح  ربارب  رد  يریگعضوم  لکـشت ، نیا  یهدناماس  اب  يرگید 

. مینکیم زاغآ  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  یعامتجا  تیعقوم  حیضوت  اب  ار  شخب  ود  نیا  دنتشاد . هک  یموش  [ 185

مولعلا رقاب  یعامتجا  تیعقوم 

هراشا

زا ار  نانآ  تسناوتن  هاـگ  چـیه  ناراـک  هسیـسد  شـالت  نکیل  دـندش ، مورحم  یـسایس  تیمکاـح  زا  هسیـسد  رثا  رد  هچرگ  موصعم  ناـماما 
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نانآ يوس  هب  ار  ناگمه  رگن  هک  دیشخردیم  مدرم  نایم  رد  هنوگ  نآ  نانآ  یناسنا  لیاضف  اریز  دزاس . مورحم  شیوخ  یعامتجا  تیعقوم 
زاتمم تیعقوم  اهتیدودـحم ، اهتیمورحم و  همه  اب  ناـماما  یعاـمتجا  یگنهرف و  رمثرپ  ياـهشالت  رگید  بناـج  زا  تخاـسیم . هجوتم 
نایرج نیا  دوب . هتخاس  رقتـسم  یعامتجا  گرزب  نایرج  کـی  تروص  هب  ناـنآ  ياـهرواب  هدـیا و  هدیـشخب و  شرتسگ  ار  ناـنآ  یعاـمتجا 

ار ناوارف  ياـهدورف  زارف و  دوب ، هتفرگ  لکـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلحر  ياـهزور  نیزاـغآ  زا  هک  یعاـمتجا  گرزب 
هیلع رگـشلاچ  يههبج  کـی  تروص  هب  هدومن و  تسارح  ار  شیوخ  تیوه  هراومه  ناـماما  رمثرپ  شـالت  يدنمـشوه و  اـب  نکیل  دوـمیپ ،

روهرهب یعامتجا  زاتمم  تیعقوم  زا  موصعم  ناماما  مامت  ساسا  نیا  رب  دومن . هتـشارفارب  دـق  سابعینب  بزح  هاگنآ  هینامثع  بزح  فادـها 
نایعیش و دوب . دنمهرهب  الاو  سب  یعامتجا  یگنهرف و  یملع  تیعقوم  زا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دننامه  زین  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دندوب .
هب ترـضح  ياهنامرآ  زا  لکـشت  نیا  دـندوب و  ترـضح  ماگمه  هارمه و  تیب ، لـها  يوسمه  لکـشت  کـی  ناونع  هب  نادـنمهقالع  رگید 

یعامتجا و یگنهرف ، ياهشالت  يهنیمز  یعاـمتجا ، يـالاو  تیعقوم  يریگلکـش  دـندومنیم . يوریپ  عاـفد و  هتـسیاب  هتـسیاش و  تروص 
تیمکاح هیلع  رگـشلاچ ، نایرج  نیرتگرزب  ناونع  هحفـص 186 ]  ] هب ماما  هارمه  لکـشت  هک  ياهنوگ  هب  دوب . هتخاس  مهارف  ار  ماما  یـسایس 

نیا هب  تبـسن  ناوارف  تیـساسح  مکاح  بزح  هک  دوب  هدـش  ثعاـب  عوضوم  نیمه  تفریم . رامـش  هب  هیناـمثع  بزح  هژیو  هب  اـهروتاتکید 
رب ناوارف  شالت  يداصتقا  زین  یگنهرف و  یـسایس و  یعامتجا و  ظاحل  زا  دـیآرب و  نآ  اـب  زیتس  ددـص  رد  هراومه  و  دـشاب ؛ هتـشاد  لکـشت 

ياهشالت دربیم و  رس  هب  تشحو  رد  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تیعقوم  زا  هراومه  هینامثع  بزح  رطاخ  نیمه  هب  دیامنب . نآ  نتخاس  دودحم 
ماما و خر  هب  ار  شیوخ  رادـتقا  ات  دـناوخارف ، شیوخ  رادـتقا  تختیاپ  هب  ار  ماما  یتح  تشاد و  رظن  ریز  ار  ترـضح  یعاـمتجا  یگنهرف و 

ماما هارمه  هرامه  هک  یهوبنا  تیعمج  نینچمه  دراد . رذـح  رب  شیوخ  یعامتجا  ياهشالت  ماجرف  زا  ار  نانآ  دزاس و  نایامن  شناـهارمه 
ترـضح یعامتجا  تیعقوم  رب  رگید  هاوگ  زین  نیا  هک  دوب ، هتـشاد  فوطعم  مالـسلاهیلع  ماـما  يوس  تمـس و  هب  ار  یناوارف  ياـهرگن  دوب ،

. میزادرپیم هدش  دای  ياهروحم  یخرب  هب  تصرف  نیا  رد  هک  دشابیم ،

هعماج اب  یهارمه 

نادـنمهقالع و ددرت  لحم  هراـمه  ناـماما ، تماـقا  لزنم  دوشیم . دارفا  دزن  هب  مدرم  تفر  دـمآ و  مدرم و  هجوت  ثعاـب  یعاـمتجا  تیعقوم 
نب مکح  تسا . هدوب  دـندمآیم  ترـضح  تمدـخ  هب  شیوخ  ياهلاؤس  هب  نتفای  خـساپ  تالکـشم و  لح  اـی  هرظاـنم و  يارب  هک  نارگید 

هیکت شیوخ  ياـصع  رب  هک  يدرف  دوب . تیعمج  زا  ولمم  لزنم  هک  یلاـح  رد  میدوب  مالـسلاهیلع  موـلعلا  رقاـب  رـضحم  رد  دـیوگیم : هبیتـع 
هنتف دروم  رد  نم  نزح  دوـمرف : هحفـص 187 ]  ] يو خساپ  رد  ترـضح  دیـسرپ . ار  ترـضح  ندوب  نوزحم  تلع  دـش و  لزنم  دراو  دزیم ،

تیعمج زا  ولمم  ترـضح  لزنم  هک  تسا  تیاور  زارف  نیا  روظنم  داد . ماجنا  ترـضح  اب  ینالوط  يوگتفگ  هاـگنآ  تسا ، ریبز  نب  هللادـبع 
زا ترـضح  زاتمم  تیعقوم  دـشابیم . ترـضح  یعاـمتجا  تیعقوم  رب  لـیلد  هک  [ 332 . ] ٌْخیَـش َلَْـبقَأ  ْذِإ  ِِهلْهَأـِب  ٌّصاَـغ  ُْتیَْبلا  و  تسا ، هدوب 
درگ جـح ، مسوم  رد  صوصخ  هب  دـندمآیم  هنیدـم  هب  هک  یناسک  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، هتخاـس  يروهـشم  فورعم و  تیـصخش  ترـضح 

یبـنلا دجـسم  هنیدـم و  دراو  هفوـک  زا  یـصخش  دـنتفرگ . یم  ارف  ترـضح  زا  ار  شیوـخ  کـسانم  فراـعم و  دـندشیم . عـمج  ترـضح 
هچ يو  اب  دسرپیم  هزمحوبا  دریگیم ، ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  غارـس  يو  زا  دنکیم . دروخرب  یلامث  هزمحوبا  اب  هدش ، مالـسلاهیلع 

دراو مالـسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  ماگنه ، نیا  رد  مریگب ! باوج  هدومن ؛ لاؤس  يو  زا  هک  ماهدرک  هدامآ  هلئـسم  لهچ  دیوگیم  يراد ، راک 
خـساپ اهنآ  هب  ترـضح  دنـسرپیم و  جح  کسانم  زا  دننکیم ، یهارمه  ار  ترـضح  نارگید  ناسارخ و  زا  يا  هدع  هک  یلاح  رد  دوشیم 
یماگنه دنیشنیم ، يرانک  رد  مه  صخش  نیا  دننکیم . عامتجا  ترضح  فارطا  همه  دنتسشن  يرانک  رد  دورو  زا  دعب  ترـضح  دهدیم .
يرـصب هماعد  نب  هداتق  نم  دیوگیم ، يو  یتسیک ، وت  دسرپیم ، هدرک  ور  صخـش  نیا  هب  دنهدیم  ار  همه  ياهلاؤس  خساپ  ترـضح  هک 
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راهظا دوشیم  برطـضم  هک  یلاـح  رد  هداـتق  دـهدیم . خـساپ  ار  يو  ياـهلاؤس  دزادرپیم و  وگتفگ  هب  يو  اـب  ترـضح  هاـگنآ  متـسه .
هحفص  ] نارگن وت  رـضحم  رد  هک  مدوب ، هدشن  برطـضم  هنوگ  نیا  سابع  نب  هللادبع  دننام  یتح  اهقف  زا  کی  چیه  روضح  رد  نم  درادیم 
يادخ هک  يراد  رارق  ياهناخ  رد  یتسه ! یسک  هچ  هاگـشیپ  رد  ياهتفرگ و  رارق  اجک  ینادیم  ایآ  دومرف : يو  باوج  رد  ماما  مدش . [ 188

ودغلاب و اهیف  هل  حبـسی  همـسا  اهیف  رکذـی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  تسا ، هدوتـس  ار  هناخ  نآ  نادرم  هداد و  رارق  هبترم  دـنلب  عیفر و  ناحبس 
هیآ رد  هک  میتسه  ینادرم  نامه  ام  کئلوا ، نحن  [ 333 . ] ةاکزلا ءاتیا  ةولصلا و  ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیب  ةراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  لاصالا 

یتمظع نینچ  زا  هکلب  دنتـسین ، لـگ  گنـس و  اـهنت  اـههناخ  نیا  ییوگیم . تسار  وت  هک  دـنکیم  فارتـعا  هداـتق  هاـگنآ  دـناهدش . هدوتس 
هدامآ هلئـسم  لهچ  هک  نیا  زا  تسا و  ترـضح  نامز  مان  هب  ياهقف  زا  هداتق  [. 334 . ] نیطال ةراجح و  تویب  یه  ام  هللا  و  دنتـسه ، دنمهرهب 

ربخ ترتع  یگنازرف  زا  هداتق  نکیل  تسا . رگقیقحت  رگوجتسج و  يدرف  هک  دوشیم  صخشم  دنیشنب ، وگتفگ  هب  ماما  رضحم  رد  ات  هتخاس 
هبترم و  دزاسیم . برطـضم  ار  يو  ترـضح  تهبا  دریگیم  رارق  ترـضح  رـضحم  رد  هک  یماگنه  دسانـشیمن . ار  ترتع  درادـن ، یفاـک 
هوـبنا تیعمج  هک  تسا  نیا  مهم  هـتکن  دـنکیم . فارتـعا  ترـضح  زاـتمم  تیعقوـم  لـیاضف و  هـب  هتخاـس ، ناریح  ار  يو  ترـضح  شناد 
ناشن هک  دریگیم . ارف  ترـضح  زا  ار  فراـعم  کـسانم و  هراـمه  تسا و  هدز  هقلح  یبنلا  دجـسم  رد  صوصخ  هب  هنیدـم  رد  ار  ترـضح 

. دشابیم ترضح  یعامتجا  یملع و  زاتمم  تیعقوم 

جاجح اب  هارمه 

فرـشم مرح  هب  کـسانم  ماـجنا  يارب  ترـضح  هک  یماـگنه  تـسا . رگهوـلج  هـکم  رد  جـح  کـسانم  ماـجنا  ماـگنه  رد  تیعقوـم  نـیمه 
خساپ رد  ترضح  تخومآیم و  ترـضح  زا  ار  شیوخ  کسانم  لئاسم و  درکیم . هطاحا  ار  يو  تیعمج  هحفص 189 ]  ] هوبنا دندشیم ،

تیعقوم شناد و  ملع و  ناـنآ  يارب  دنتخانـشیمن  ار  ترـضح  هک  یخرب  تخاـسیم . شیوـخ  توـهبم  ار  ناگدنونـش  مدرم ، تـالاؤس  هب 
مهنید و روما  نع  هنولأسی  مهکـسانم و  نع  هنوتفتـسی  مه  هیلع و  اومحدزا  جیجحلا و  هب  فتحا  دق  ةرم و  جـح  دوب ، روآتفگـش  ترـضح 

جاجح هدش  فرشم  جح  هب  ترـضح  هک  یماگنه  [ » 335 . ] هنع اضعب  لأسی  مهـضعب  ذخا  یتح  همولع  ۀعـس  نم  سانلا  رهب  مهبیجی و  مامالا 
هک ياهنوگ  هب  دندادیم . ار  اهنآ  خساپ  زین  ترـضح  هدومن و  لاؤس  ترـضح  زا  دوخ  ینید  لئاسم  کسانم و  زا  هدمآ  درگ  ترـضح  رود 

. دهدیم یهاوگ  ار  ترـضح  یعامتجا  رترب  تیعقوم  زا  يرگید  هنومن  زین  نیا  دـنتفریم ». ورف  تریح  رد  ترـضح  نداد  باوج  زا  یخرب 
! دنتریح رد  ترضح  شناد  يافرژ  زا  و  دنربیم . ار  هرهب  نیرتشیب  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نایاپیب  ملع  زا  مدرم 

ماش هب  ماما  راضحا 

مسوم رد  جاجح  دزنابز  ماما  تیعقوم  دوش . یم  کلملادبع  نب  ماشه  جح  رفـس  اب  نامزمه  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  جح  ياهرفـس  زا  یکی 
اریز دنک ؛ ناروف  ماشه  يزوتهنیک  دوشیم  ببـس  هتکن  نیا  دهدیم . رارق  عاعـشلاتحت  ار  هفیلخ  تیـصخش  هک  ياهنوگ  هب  دشابیم . جـح 

هحفـص 190]  ] يو زا  دراگنیم و  هنیدم  رادـنامرف  هب  ياهمان  ماش  هب  تشگزاب  زا  سپ  يو  تشاد . ترتع  زا  هنیک  رپ  ياهنیـس  هرامه  ماشه 
ارجا ار  روتـسد  هنیدم  رادنامرف  دنک . مازعا  ماش  هب  مالـسلا ) امهیلع   ) دمحم نب  رفعج  شدنزرف  هارمه  هب  ار  یلع  نب  دمحم  هک  دـهاوخ  یم 

روـضح هب  ار  ناـنآ  زور  هس  ترـضح ، ریقحت  يارب  ماـشه  دـنوشیم . مازعا  ماـش  هب  شدـنزرف  هارمه  هـب  ترـضح  هـک  یماـگنه  دـنکیم .
دراو ار  شهارمه  ماـما و  تسا ، هدومن  توعد  ار  تموکح  نارـس  هتـشامگ و  ناـنابهگن  دوب و  هتـسارآ  سلجم  هک  موـس  زور  دریذـپیمن .

نارضاح روضح  رد  ترضح  ریقحت  يارب  ماشه  دنوشیم . لوغـشم  يزادناریت  هقباسم  هب  رهام  نازادناریت  دورو  ماگنه  رد  دنکیم . سلجم 
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ماما دزرویم . رارصا  دراد  دیلپ  فادها  هک  ماشه  نکیل  دروآیم ، رذع  مالـسلاهیلع  ماما  دنک . تکرـش  هقباسم  رد  دهاوخیم  ترـضح  زا 
رگیدـکی هب  ار  ریت  هن  هداد و  رارق  فدـه  لوا  ریت  هب  ار  مود  ریت  دـنکفایم . فدـه  طسو  هب  يریت  دریگیم  ناـنابهگن  زا  یکی  زا  ار  ناـمک 

نخس متـس ، تختیاپ  زا  ياج  ره  دریگیم . ارف  ار  اج  همه  ماما  تیعقوم  دوشیم . هدنکفارـس  هدش  نادرگرـس  ناریح و  هک  ماشه  دزودیم .
اه مشچ  دننک . یم  عامتجا  ترضح  رود  هک  دندرگیم  ترـضح  هتفیـش  ياهنوگ  هب  ماش  مدرم  دوشیم . مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  لیاضف  زا 

مالـسلاهیلع و مامالا  یلع  ماشلا  لها  مهدزا  و  دندرگیم ، ناریح  ترـضح  نایاپ  یب  شناد  زا  اه  شرگن  هدـش و  هریخ  ترـضح  لیاضف  هب 
نامکاح اـحیولت  هبطخ  رد  دـنکیم و  داریا  هبطخ  ماـش  مدرم  عاـمتجا  ناـیم  رد  هدرب  هرهب  تصرف  زا  ماـما  بارت . یبا  نبا  اذـه  نولوقی  مه 
رذحرب یلع  رب  ازهتـسا  نیرفن و  زا  ار  مدرم  دـیوگیم و  نخـس  مالـسلاهیلع  یلع  لیاضف  زا  اتحارـص  دـنکیم و  شهوکن  ار  هینامثع  بزح 

هوبنا روضح  رد  ینارـصن  ملاع  اب  هرظاـنم ي  رد  ماـما  نینچمه  دـیامنیم . وگزاـب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  رامـشیب  لـیاضف  یخرب  و  درادیم .
هب دـنکیم ، ینیگنـس  رایـسب  ماشه  رب  عاضوا  دزاسیم . ناریح  ار  همه  ترـضح  يرترب  هحفـص 191 ]  ] شناد و دنکیم ، تکرـش  تیعمج 

هناور دازآ و  ار  ترـضح  یتدم  زا  دـعب  هاگنآ  دـننکیم  ینادـنز  تشادزاب و  ار  ماما  دـهدیم  روتـسد  دـنک ، لمحت  دـناوتیمن  هک  يروط 
رد ات  هداتسرف ، کیپ  شیپ  زا  دیاین ، دوجو  هب  هار  ریـسم  رد  دمآ ، دیدپ  ماش  رد  هک  ییاضف  هک  نیا  سرت  زا  ماشه  [. 336 . ] دیامنیم هنیدم 

هنوگ نیا  ماما  روبع  ریـسم  لوط  رد  اهرهـش  رد  شیپاشیپ  ماشه  کیپ  درادیم . رذـح  رب  ماما  اب  نتفرگ  سامت  زا  ار  مدرم  ماـما  ریـسم  لوط 
دـشورفب يزیچ  اهنآ  هب  هک  نیا  قح  یتح  هدوارم و  قح  یـسک  تسا . عونمم  اهنیا  اب  سامت  دـناهدش . جراخ  نید  زا  ناـنیا  دـننکیم : غیلبت 

نیمه رد  نینچمه  [. 337 . ] ددرگیم زاب  هنیدـم  هب  ات  دوشیم  وربور  ناوارف  ياهدوبمک  اهیتخـس و  اب  هار  ریـسم  رد  ماما  ناوراک  درادـن .
هدـنز ماشه  ات  دریگیم  نامیپ  دـهعت و  ماما  زا  ماشه  ددرگیم ، راکـشآ  ناگمه  رب  ماما  لیاضف  هک  یماـگنه  ماـشه  اـب  ییوگتفگ  رد  رفس 
يارب ترضح  دنسریم . نیدم »  » رهش هب  هک  یماگنه  ماش  زا  ماما  تشگزاب  رد  [. 338 . ] دیامنن وگزاب  یسک  يارب  ار  لفحم  بلاطم  تسا ،
مکاح بزح  يزاس  گنهرف  رثا  رد  مدرم  نکیل  دنتـسرفیم . رهـش  يوس  هب  ار  شیوخ  نارازگتمدخ  نایاپراهچ  يارب  هفولع  ماعط و  هیهت 

تخادرپ لابق  رد  دـنوشیمن  رـضاح  هدومن و  باطخ  يراصن  دوهی و  زا  رتدـب  هب  ار  نانآ  یتح  هدـیزرو و  عانتما  رهـش  ياهرد  ندوشگ  زا 
نیا رد  ماما  دننکیمن ! يراکمه  هنوگ  چیه  نانآ  نکیل  دزادرپیم  وگتفگ  هب  نانآ  اب  مامه  هحفص 192 ]  ] ماما دننک . كرادت  ار  اهنآ  هجو 

هک یماگنه  ددرگیم . راکـشآ  ازنافوط  ياهداب  شزو  راثآ  هک  دنکیم ، توالت  ار  نآرق  تایآ  زا  یـشخب  هتفر و  یهوک  يالاب  رب  ماگنه 
زا هک  یماگنه  ماشه  دنیامنیم . نایاش  لابقتسا  ناهارمه  مامه و  ماما  زا  دنیاشگیم . ار  اهرد  دننکیم ، هدهاشم  ار  باذع  راثآ  رهش  مدرم 

[339 . ] دنناسرب لتق  هب  دنیاشگب  ار  اهرد  هداد  روتسد  هک  ار  مادقا  نیا  لماع  دهدیم  روتـسد  نیدم  رادنامرف  هب  دوشیم ، ربخ  اب  هثداح  نیا 
تیعقوم دـنزاسیم . فافـش  اهنایرج  نیا  هک  یمهم  هتکن  دـش . شنیزگ  نآ  ياـهزارف  زا  یـشخب  دراد . ناوارف  ياـهيراک  هزیر  ناتـساد ،

رد دنکیم و  راضحا  ماش  هب  ار  ماما  دباتیمن . رب  ار  نآ  ماشه  هک  دریگیم ، الاب  هنوگ  نآ  جح  مسوم  رد  هک  تسا ، ماما  یملع  یعامتجا و 
هجیتـن هکلب  دوشیمن . قفوم  نکیل  دراد ، ار  ماـما  یعاـمتجا  تیعقوـم  نتـسکش  ریقحت و  هب  شـالت  هنوـگ  نآ  سلجم  نتـسارآ  اـب  مه  ماـش 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  ترتع  لیاضف  اب  رتمک  هک  ماش  مدرم  رب  صوصخ  هب  ناگمه  رب  ماما  تیعقوم  هک  دریگیم  سوکعم 
تـشگزاب روتـسد  تسین  لمحت  لباق  تیعـضو  تموکح  يارب  هک  دچیپیم  مه  رد  ياهنوگب  عاضوا  ددرگیم ! راکـشآ  دنتـشاد ، ییانـشآ 

! درادیم رذح  رب  ماما  اب  سامت  زا  ار  مدرم  ماما ، تکرح  ریـسم  لوط  رد  مدرم  اب  ماما  سامت  تشحو  زا  دنکیم . رداص  ار  ترـضح  يروف 
یـسک يارب  ار  لفحم  بلاطم  تسا ، هدـنز  ماشه  اـت  دریگیم  ناـمیپ  ماـما  زا  هک  تسا  تشحو  رد  رادـقم  نآ  ماـما  لـیاضف  حرط  زا  یتح 

هحفص 193] . ] مامه ماما  يالاو  تیعقوم  رترب و  لیاضف  تسا  نیا  يرآ  دیامنن . وگزاب 

قارع ربمایپ 
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مامت رد  زاتمم  تیعقوم  کی  ترتع  زا  ترتع ، درف  هب  رصحنم  لیاضف  هکلب  دوشیمن . جح  مسوم  زاجح و  هنیدم و  هب  دودحم  تیعقوم  نیا 
ینعی لوسرلا ؛ هنیدـم  يوس  هب  تیلهاج  متـس و  تختیاپ  ماـش  زا  یتح  وس ، تمـس و  ره  زا  ار  اـه  شرگن  تسا . هداد  لکـش  مالـسا  ناـهج 

مالسلاهیلع مولعلا  رقاب  يوس  هب  یمتس  ره  زا  مالسلاهیلع  تیب  لها  يوسمه  لکـشت  شرگن  هژیو  هب  اهـشرگن  تسا . هتـشاد  فوطعم  ترتع 
« همصاع  » هفوک رد  هژیو  هب  قارع  رد  تقیقح  نیا  تسا . ترتع  نخس  زور ، نخـس  یمالـسا  روانهپ  روشک  ياج  ياج  رد  تسا . هدش  هریخ 
رد مالـسلاهیلع  یلع  هلاس  جنپ  روضح  تکرب  زا  تسا . هتفای  یلجت  هنیدم  زاجح و  زا  رترب  یتح  اج  همه  زا  رتشیب  مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما 

بلاطیبا نب  یلع  يزاس  گنهرف  اههبطخ و  نانچ  نآ  تخاس و  مهارف  زاتمم  تیعقوم  ناـنچ  نآ  ترـضح  تشاد ، هک  یگتـسیاش  اـب  هفوک 
زکرم قارع ، زکرم  هفوک  تسا . هدـنام  رارقرب  یقاب و  يدامتم  ياهنرق  نآ  رثا  هک  درک ، ذوفن  ناـنآ  ترطف  ناـج و  قاـمعا  رد  مالـسلاهیلع 
ترتع گرتس  ناراداوه  هاـگیاپ  مالـسلاهیلع ، یلع  همـصاع  زکرم  هفوک  دوشیم . ترتـع  ناـگتخاب  لد  ناـگتخیهرف و  زکرم  يولع ، عیـشت 
مولعلا رقاب  تیعقوم  ور  نیا  زا  دادـن . ماجنا  يراید  رهـش و  چـیه  دومن ، هیدـه  ترتع  ياهنامرآ  ققحت  ياپ  هب  هفوک  هک  ییاه  نوخ  تسا .
هرامه هفوک  مدرم  دندومن . ترتع  زا  ار  تیامح  نیرتشیب  هرامه  هفوک  مدرم  تسا . رترب  یمالسا  روشک  ياج  همه  زا  هفوک  رد  مالـسلاهیلع 

هژیو هب  قارع  مدرم  نایم  رد  هنوگ  نآ  ترتع  گنهرف  دـندرب . اههرهب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  هلمج  زا  ترتع  رـضحم  زا  هنیدـم  هب  رفـس  اـب 
. تفریم رامش  هب  ترتع  ياهصخاش  یعامتجا  یگنهرف و  ياهتیعقوم  رد  نانآ  یلـصا  ربهر  هک  تسا ، هحفص 194 ]  ] هدرک ذوفن  هفوک 
هب يراداـفو  هقـالع و  راـهظا  رادـقم  نآ  هفوک  مدرم  تسا . فافـش  رایـسب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  یعاـمتجا  يـالاب  تیعقوـم  زا  هتکن  نیا 

رقاب زا  تیب ، لها  يوسمه  لکشت  مالسلاهیلع و  مولعلا  رقاب  نارگ  شلاچ  هک  دوب ، حرطم  هعماج  رد  هنوگ  نآ  مهم  نیا  دنتـشاد و  ترـضح 
هوبنا ماـحدزا  یبـلک  شربا  هک  یماـگنه  دـننکیم ! داـی  هفوک » قارع و  مدرم  ربماـیپ   » ناونع هب  یتـح  ربـهر و  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  موـلعلا 
هنوگ نیا  هک  تسیک  درف  نیا  دسرپیم  ماشه  زا  مامت ، تریح  یتفگـش و  اب  دـنکیم ، هدـهاشم  جـح  مسوم  رد  ماما  فارطا  رد  ار  تیعمج 
ربمایپ نیا  دـیوگیم  هنیک  ضغب و  لامک  اب  ماشه  هنولئـسی ! قارعلا  لـها  هتـشوتحا  يذـلا  اذـه  نم  دـناهدز ... هقلح  قارع  مدرم  ار  يو  رود 

... تسا نآرق  رسفم  مولعلا و  رقاب  دنکیم  رکف  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دنزرف  دنکیم  رکف  يو  تسا و  هفوک  مدرم 
هنوگ نیا  تیعقوـم  [. 340 ... ] نآرقلا رـسفم  ملعلا و  رقاـب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نبا  هنا  معزی  وـه  هفوـکلا و  یبـن  اذـه 

زین ینید و  روما  کـسانم و  یتـفرعم و  یملع و  لکـشم  ره  تسا . قارع  مدرم  هجوت  دروـم  ربماـیپ  دـننامه  ماـما  هک  تسـالاو ، هدرتـسگ و 
هنوگچ رترب  نیا  زا  یعاـمتجا  تیعقوم  دـنریگیم . هرهب  ترـضح  ياـهنومنهر  زا  دـنزومآیم . ترـضح  زا  ار  شیوخ  یعاـمتجا  لـئاسم 

هب هنوـگ  نیا  هدرک ، تیاـمح  ترـضح  زا  هنوـگ  نیا  رطاـخ  نـیمه  هـب  دنـشابیم و  تـیب  لـها  هتفیـش  هفوـک  هژیو  هـب  قارع  مدرم  تـسا !؟
ترتع نابز  هحفـص 195 ]  ] زا شهوکن  همه  نآ  هک  یمدرم  هک  دشاب ، روآتفگـش  یخرب  يارب  اسب  هچ  دنتـسه . دـنبیاپ  يو  ياهنومنهر 

یلع ینید  يرادتموکح  تاکرب  هک  نیا  يارب  هتکن و  نیا  ندش  فافش  يارب  دراد ! ترتع  زا  تیامح  همه  نیا  هنوگچ  تسا ، نانآ  هرابرد 
هژیو هب  قارع  مدرم  عاضوا  هب  یکدنا  تخاس ؟ رادیدپ  یگنهرف  لوحت  هچ  هاتوک  تدـم  رد  هک  دوش ، نشور  رتهب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب 

. میزادرپیم هفوک 

هفوک قارع و  مدرم 

هابـشا اـی  دروخیم . مشچ  هب  یخیراـت  ییاور و  راـثآ  رد  هفوک  مدرم  دروم  رد  ترتـع  نانخـس  رد  ییاـه  شهوـکن  اههوکـش و  دـیدرت  یب 
يربک بنیز  ياهدایرف  زین  مالـسلاهیلع و  نیدجاسلا  دیـس  شهوکن  تسا . هدـش  رداص  هفوک  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  [ 341  ] لاجرلا

نیا رانک  رد  نکیل  [. 342  ] دـنکیم باطخ  گنرین  هلیح و  لها  ار  نانآ  هک  تسا  هفوک  مدرم  هب  باـطخ  يرجه  لاس 61  مرحم  رد  (س )
تهج ار  اهشهوکن  هک  تسا  رادیاپ  گرتس و  هنوگ  نآ  مدرم  نیا  راتفر  زین  تسا و  تمظع  اب  فرژ و  هنوگ  نآ  اهشیاتس ، اهشهوکن ،
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بزح ناراداوـه   ) مدرم نیا  زا  یخرب  هب  طوـبرم  اـهشهوکن  هکلب  تسین . مدرم  موـمع  هیحور  هـب  تشگزاـب  اـه  شهوـکن  هـک  دـهدیم ؛
ینیـشنبقع ناـمکاح ، تشحو  باـعرا و  تدـش  زا  دراوـم  یخرب  رد  نارحب  طیارـش  رثا  رد  هـک  یـصاخ  ياـهتصرف  رد  زین  و  هیناـمثع )
ياهتصرف رد  هفوک  مدرم  مومع  راتفر  هیحور و  هب  طوبرم  دراد . تشگزاب  صاخ  ياهتیفرظ  نامز و  هب  اـهشهوکن  دـشابیم . دـندومن 

يولع گـنهرف  هفوک ، مدرم  یمومع  گـنهرف  هرهچ  هیحور و  دـسریم  رظن  هب  دـشاب . دـناوتیمن  ترتـع  یگدـنز  خـیرات  لوط  رد  ناوارف 
. دشابیم يو  يرادـتموکح  لاس  جـنپ  تدـم  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  روضح  هحفـص 196 ]  ] تاکرب گنهرف ، نیا  هاگتـساخ  تسا .

تیب لها  فادـها  ياتـسار  رد  راوتـسا  رایـسب  ناـنآ  راـتفر  قیمع و  فرژ و  رایـسب  مالـسلاهیلع ، يولع  گـنهرف  زا  هتفرگ  تأـشن  گـنهرف 
تارثا لاس  ياهلاس  تخاس ، رادیدپ  هفوک  هژیو  هب  قارع  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یگنهرف  میظع  نایرج  دشابیم و  مالـسلاهیلع 

. دش راگدنام  نآ 

عیشت هاگیاپ  هفوک ؛

ریما تهج  نیمه  هب  تشگزاب . هنیدـم  هب  دـیزگرب و  شیوخ  هاگیاپ  ناونع  هب  ار  هفوک  لمج »  » هلئاـغ زا  دـعب  نینمؤملا  ریما  رطاـخ  نیمه  هب 
ناوخالا متبجأف  متیعد  متعطا و  متعمس و  دقف  دنکیم ... یفرعم  یهلا  نید  رارقتـسا  هار  رد  شیوخ  ناروای  نیرتهب  ار  هفوک  مدرم  نینمؤملا 
رارقتسا رد  نارای  ناردارب و  نیرتهب  امش  رطاخ  نیمه  هب  دیدرک ، يوریپ  دیدینش و  ار  ام  یناوخارف  امـش  [ » 343  ] متنا قحلا  یلع  ناوعالا  و 
فقوتم ار  شیوخ  هاپـس  هفوک  کیدزن  راق » يذ   » هقطنم رد  هرـصب  يوس  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  تمیزع  ماـگنه  رد  دیـشابیم .» قح 

هفوک مدرم  زا  ات  دندومن ، مازعا  هفوک  هب  ار  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نسح  سابع و  نب  هللادبع  شیوخ  هاپـس  زیهجت  يارب  ترـضح  دومن .
ورین رازه  تفه  دودـح  اهلقن  یخرب  ساسا  رب  دـنداد . یبسانم  خـساپ  مالـسلاهیلع  ماـمه  ماـما  تساوخرد  هب  هفوک  مدرم  دـننک . دادمتـسا 

راغ يذ  رد  ماما  هب  هفوک  هاپـس  هک  یماگنه  دـندومن . جیـسب  مالـسلاهیلع  یلع  يرای  يارب  ورین  [ 345  ] رازه هدزاود  رگید  یخرب  و  [ 344]
مهدـصقا نیملـسملا و  مرکا  نم  مکنا  هفوکلا  لـها  اـی  هحفـص 197 ] : ] دـندومرف هفوک  مدرم  تیامح  زا  ینادردـق  رطاـخ  هب  ماـما  تسویپ ،

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  یبنلل  دو  برعلا  دشا  متنا  اباصن . ابکرم و  برعلا  یف  مهدوجا  مالسالا و  یف  امهس  مهلضفا  ۀنـس و  مهلدعا  امیوقت و 
اهشزرا نیرتاهب  رپ  امش  دیشابیم ، ناناملسم  نیرتیمارگ  امش  هفوک  مدرم  يا  [ » 346 ... ] مکب هللادعب  ۀـقث  مکتئج  امنا  هتیب و  لهال  ملس و 

. دیراد برع  نایم  رد  ار  هاگشیور  نیرتهب  امش  دیراد . مالسا  رد  ار  مهـس  نیرترب  امـش  و  دیرادروخرب ، لدتعم  یـشور  زا  امـش  دیـشابیم ،
ور امـش  هب  متـشاد  نانیمطا  امـش  هب  ادخ  زا  دـعب  نوچ  نم  دـیراد ، ربمایپ  تیب  لها  ربمایپ و  هب  ار  تبحم  هقالع و  نیرتشیب  هفوک  مدرم  امش 
دش جیسب  هفوک  زا  طاباس  رد  هیواعم  اب  ییورایور  رد  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  میظع  هاپس  تهج  نیمه  هب  مدیبلط .» کمک  امـش  زا  مدز و 

قارع هب  ار  ترـضح  دنتـشاگن و  هماـن  مالـسلا ) اـمهیلع   ) یلع نب  نیـسح  هب  هفوـک  زا  تیب  لـها  راداـفو  رفن  نارازه  تهج  نیمه  و  [ 347]
نیمه هب  تفرگ . لکـش  هفوک  رد  داد ، ینابرق  نارازه  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زا  دعب  نیباوت  تضهن  تهج  نیمه  هب  دندناوخارف .

هک یلع  نب  دیز  نینوخ  مایق  تهج  نیمه  هب  دـندش . يو  هارمه  هفوک  زا  راتخم  نارای  تفرگ و  رارق  هفوک  راتخم  تضهن  هاگتـساخ  تهج 
لکـش هفوک  رد  مالـسلا ) اـمهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  زا  تیاـمح  تهج  نیمه  هب  دوـب . هفوـک  شهاـگیاپ  دوـمن ، یهدـناماس  ورین  رازه   40

، نانمـشد يوس  زا  هک  تسا  دـنمهرهب  تیعقوم  ناـنچ  نآ  زا  هفوک  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  یلع  نب  دـمحم  کـنیا  و  [ 348  ] تفرگیم
نیا ع )  ) تیب لـها  هک  تسا ، هفوـک  مدرم  صوـصخ  هب  قارع  ياـهیگژیو  رطاـخ  هب  هحفـص 198 ] ! ] دوشیم دادـملق  هفوک  مدرم  ربمایپ » »
لها الا  اهلبقی  ملف  راصمالا  لها  یلع  انتیالو  ضرع  لجوزع  هللا  نا  مالسلاهیلع ، قداص  ماما  دنیامنیم : یفرعم  يولع  عیشت  هاگیاپ  ار  ناکم 

رادقم هب  يرهـش  چیه  مدرم  دیامرفیم ، زین  و  دـنتفریذپ . ار  نآ  هفوک  مدرم  اهنت  نکیل  دـش ، حرطم  راید  همه  رب  ام  يربهر  [ » 349 . ] هفوکلا
: دیامرفیم مالسلاهیلع  قداص  ماما  نینچمه  [. 350 . ] هفوکلا لها  نم  انل  ابحم  رثکا  نادلبلا  لها  نم  ام  دنتسین ، تیب  لها  بحم  هفوک  مدرم 
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و سانلا ، انـضغباو  انومتبجاف  سانلا  هلهج  رمال  مکیده  هللا  نا  هفوکلا  لها  نم  انل  ابحم  رثکا  راصمالا  نم  رـصم  نادـلبلا و  نم  دـلب  سیل  هنا 
هقطنم و چـیه  مدرم  [ » 351 . ] انتامم مکتامم  انایحم و  مکایحم  یلاعت  هللا  لـعجف  ساـنلا  اـنفلاخ  اـنومتعبتا و  ساـنلا و  انبذـک  انومتقدـص و 
ان نآ  هب  تبسن  مدرم  هک  یعوضوم  هب  ار  امش  ناحبس  يادخ  دناهدوبن . ع ))  ) تیب لها   ) ام رادتسود  بحم و  هفوک  مدرم  رادقم  هب  يرهش 

، دیداد خساپ  ار  ام  یناوخارف  دندرکیم ، يزوتهنیک  ام  هب  مدرم  هک  یماگنه  امـش  تیب ،) لها  تیالو  يربهر و   ) تخاس نومنهر  دـنهاگآ 
يوریپ ام  زا  امش  دندوب ، هتساخرب  شلاچ  هب  ام  اب  نارگید  هک  یماگنه  دیدومن ؛ قیدصت  امـش  دندرکیم ، بیذکت  ار  ام  مدرم  هک  یماگنه 
دوشیم هتفگ  مولعلا  رقاب  رضحم  نینچمه  دهد .» رارق  ام  گرم  دننامه  ار  امش  گرم  دهد و  رارق  ام  یگدنز  ار  امش  یگدنز  ادخ  دیدرک ،

كوعاطال و مهترما  هحفـص 199 ]  ] ولف ةریثک  ۀعامجل  هفوکلاب  انباحـصا  نا  رفعج  یبال  لیق  دنرایـسب ، دـنترتع  وریپ  هفوک  رد  هک  ینایعیش 
هـشیدنا هاگیاپ  نآ  نوماریپ  هفوک و  هک  دراد ، يدامتم  ياهلاس  رد  هقطنم  نیا  نتفرگ  رارق  هاگیاپ  زا  ناشن  تاراـهظا  نیا  [ 352 . ] كوعبتا

هفوک درذگیم ، مالسلاهیلع  یلع  يرادتموکح  نامز  زا  نرق  کی  هب  کیدزن  هک  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نامز  رد  تسا . هدوب  عیـشت  لالز 
يو راکتمدـخ  دـنکیم ، هدـهاشم  ار  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  هک  یماگنه  جـح  مسوم  رد  ماشه  دوریم . رامـش  هب  ترتع  ناراداوه  هاگیاپ 

قارع مدرم  هک  تسا  یـصخش  ناـمه  نیا  [ 353 . ] قارعلا لها  هب  نوتفملا  دـیوگیم : ماشه  تسا . یلع  نب  دـمحم  صخـش  نیا  دـیوگیم 
خساپ رد  تسیک ، درم  نیا  دنسرپیم  ياهدع  دوشیم . یبنلا  دجسم  دراو  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دناهتفرگ . رارق  نومزآ  دروم  يو و  هتفیش 

مدرم ماـما  هب  فورعم  نکیل  تسا ، هنیدـم  رد  ماـما  [ 354 . ] هفوکلا لها  ماـما  مهل  لـیقف  تسا ، هفوک  مدرم  ياوشیپ  ماـما و  نیا  دـنیوگیم 
هرارز یفقث ، ملسم  نب  دمحم  یفعج ، دیزی  نب  رباج  دننام ، دندوب . هفوک  زا  مه  هنیدم  رد  ماما  نادرگاش  رتشیب  رطاخ  نیمه  هب  تسا . هفوک 

... يدـسا و تیمک  یلامث ، هزمحوبا  رانید ، نب  تباث  محازم ، نب  رـصن  ینابیـش ، نیعا  نب  ریکب  ینابیـش ، نیعا  نب  نارمح  ینابیـش ، نیعا  نب 
هللا یلص  هللا  لوسر  لآ  شناد  ترتع و  هاگیاپ  هک  دوب . هتفرگ  لکش  هزاوآرپ  ياهسردم  هفوک  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نامز  رد  [. 355]

زا نم  درادیم  راهظا  يو  تسا ، هدمآ  هتکن  نیا  اشو ، دایز  هحفص 200 ]  ] نب یلع  نب  نیسح  لاح  حرش  رد  [ 356 . ] دوب ملس  هلآ و  هیلع و 
. دندوب مالسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  هزوح ، نینچ  راذگ  هیاپ  هک  [ 357 . ] دمحم نب  رفعج  ینثدح  دنتفگیم  همه  هک  مدینش  ملاع  رفن  دصهن 
زا ار  هفوک  مدرم  يوما  مکاح  ماظن  دندومن ؛ یم  يوریپ  ترتع  ياهنامرآ  زا  دـندوب و  ترتع  هب  دـنمهقالع  هفوک  مدرم  هک  رطاخ  نیمه  هب 
يو دزن  رد  هفینحوبا  هک  یماگنه  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دـنکیم . عنم  جـح  مسوم  رد  هنیدـم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دـمحم  اـب  تاـقالم 

متیهن دق  مکناف  قارعلا  اخا  ای  انیلا  دعقت  ال  دناهدش ، عونمم  راک  نیا  زا  قارع  مدرم  اریز  نیـشنن  ام  دزن  رد  دنکیم  باطخ  يو  هب  دنیـشنیم 
نأش و رد  یباتک  هللادبع ، نب  دعـس  دننام  باحـصا  زا  یخرب  هک  دندوب  دح  نآ  رد  يرترب  لضف و  رد  هفوک  مدرم  [. 358 . ] انیلا دوعقلا  نع 

تیب لها  هب  هک  هنوگ  نامه  هک  دوب  راوتسا  خسار و  رادقم  نآ  نانآ  داقتعا  رواب و  [. 359 . ] دراگنیم هفوک  مق و  عیشت ، هاگیاپ  ود  تلیضف 
رد افلخ  زا  دادیمن  دوخ  هب  تأرج  یـسک  هک  ياهنوگ  هب  دندوب . ساسح  ادیدش  زین  لباقم  فرط  هب  تبـسن  دندرکیم ، زاربا  دیدش  هقالع 
دای یکین  هب  نامثع  زا  هفوک  رد  دورب و  هفوک  هب  دشابیم ، ندش  هتشک  بلاط  سک  ره  دنسیونیم  ناخروم  یخرب  دنک . دای  یکین  هب  هفوک 
ندش هحفص 201 ]  ] هتـشک ندرک ، دای  یکین  هب  نامثع  زا  [ 360 . ] نامثع یلع  محرتی  ۀفوکلاب  خیطبلا  راد  لخدیلف  ةداهـشلا  دارا  نم  دـنک ،

هب یفنح  هقرف  هیقف  دوشیم و  رادروخرب  هفوک  رد  ییـالاب  تیعقوـم  زا  هک  هفینحوـبا  دـننام  یـصخش  اـهنت  تسا . هتـشاد  لاـبند  هب  ار  فرط 
[362 . ] دندادیم لکش  نایعیـش  رتشیب  ار  هفوک  هوبنا  تیعمج  [. 361 . ] دنک دای  یکین  هب  نامثع  زا  تسا ، هدرکیم  تأرج  دـیآیم  باسح 

هفوک قارع و  هقطنم  هب  هینامثع  بزح  بناج  زا  تیـساسح  نیرتشیب  و  تسا . هدوب  عیـشت  ياهتضهن  هاگیاپ  هراومه  هفوک  رطاـخ  نیمه  هب 
هار رد  هک  ترتع  نایئادـف  نیرتشیب  تسا و  هدـش  هداد  اور  هفوک  مدرم  هب  هیماینب  تموکح  بناـج  زا  يروتاـتکید  تنوشخ و  رتشیب  دوب و 
نم ةرثکل  هفوکلا  لها  ذئنیح  ءالب  سانلا  دشا  ناک  و  دراگنیم ، هراب  نیا  رد  دیدحلایبا  دندوب . هفوک  مدرم  دنداد  نوخ  ترتع  ياهنامرآ 

لمس لجرالا و  يدیالا و  عطق  مهفاخا و  ردم و  رجح و  لک  تحت  مهلتقف  هیمـس  نب  دایز  مهیلع  لمعتـساف  مالـسلاهیلع  یلع  ۀعیـش  نم  اهب 
رطاخ هب  دندوب  التبم  اهيراتفرگ  نیرتتخـس  هب  هفوک  مدرم  [ » 363 . ] قارعلا نع  مهدرش  مهدرط و  لخنلا و  عوزج  یلع  مهبلـص  نویعلا و 
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ار نانآ  تشکیم و  تفاییم  هک  یخولک  گنـس و  ره  ریز  ار  نایعیـش  هیمـس  نب  دایز  دوب ، دایز  اـجنآ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هعیـش  هک  نیا 
دیشک و یم  راد  هب  ار  نانآ  امرخ  ناتخرد  رب  و  دیشکیم ، هتخادگ  لیم  نانآ  نامـشچ  رب  دیربیم ! ار  نانآ  ياپ  تسد و  دومنیم و  باعرا 

ملع دق  دناهدادن ، نوخ  مشاهینب  فارطا  رد  هفوک  مدرم  رادقم  هب  یمدرم  چیه  دـسیونیم  يرگید  تخاسیم .» هدـنکارپ  قارع  زا  ار  نانآ 
برغ قرـش و ال  یف  مشاهینب  نم  دحا  لتق  ام  هفوکلا و  الا  مشاهینب  هحفـص 202 ]  ] بح یلع  هلها  عمجا  دلب  ضرالا  یف  سیل  هنا  سانلا 

رادیدپ هفوک  مدرم  دننامه  مشاهینب  یتسود  رب  اجک  چیه  هک  دـنهاگآ  مدرم  [ » 364 . ] همدـب مهئامد  طلتخت  هفوکلا  لها  نم  یلتق  هلوح  الا 
. دشیم هدهاشم  هفوک  مدرم  زا  یناگتـشک  يو  فارطا  رد  هک  نیا  الا  دشن ، هتـشک  مشاهینب  زا  کی  چیه  ملاع  برغ  قرـش و  رد  دـندوبن .

عاضوا رگا  تسا . يرگن  وسکی  زا  یشان  هفوک  مدرم  هب  ییافویب »  » تبسن ساسا  نیا  رب  دشیم .» هتشغآ  نایفوک  نوخ  اب  یمشاه  نوخ  هک 
هب مدرم  نیرترادافو  هفوک  هژیو  هب  قارع  مدرم  هک  دوشیم ، فافش  یبوخ  هب  هتکن  نیا  دوش ، قیقحت  حیحـص  يولع  هاگیاپ  راتفر  هشیدنا و 

، دـشیم هتـشک  دومنیم و  شروش  متـس  هیلع  رب  درکیم و  ماـیق  رگید  ياـج  رد  ترتع  زا  یـسک  رگا  یتـح  دـندوب و  ترتـع  ياـهنامرآ 
نامز رد  هک  هتکن  نیا  رطاخ  نیمه  هب  تسا . هدشیم  هتخیمآ  هفوک  مدرم  نوخ  اب  يو  نوخ  دندادیم . لکـش  هفوک  مدرم  ار  يو  ناراداوه 

همه رگا  تسا . هفوک  مدرم  راتفر  گنهرف و  هب  يرگن  هبناج  کی  زا  یشان  دنامب ! اهنت  یلع  میتسین  هفوک  لها  ام  هک ، هدش  یمومع  راعش  ام 
تیامح مالـسلاهیلع  یلع  ترتع و  فادـها  اهنامرآ و  زا  هفوک  مدرم  دـننامه  زین  اـم  شاـک  يا  تفگ  دـیاب  هاـگنآ  دوش ، یـسررب  بناوج 

رد مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  زین  ترتع و  يالاو  سب  تیعقوم  تسا ، راکـشآ  یبوخ  هب  قیقحت  نیا  ناـیم  زا  هچنآ  تروص  ره  رد  میدرکیم !
هنوگ نیا  هحفـص 203 ] . ] تسا هدـش  دای  قارع  مدرم  ربمایپ  ماما و  ناونع  هب  ترـضح  زا  هک  دـشابیم  هفوک  صوصخ  هب  قارع  مدرم  نایم 

، یگنهرف تالداعم  رد  دوب  دهاوخ  دـنمناوت  تیعقوم  اب  درف  دزاسیم . رادـیدپ  هعماج  رد  نخـس  ذوفن  هک  تسا ؛ ریگارف  یعامتجا  تیعقوم 
هک اریز  تسا . یعامتجا  تیعقوم  نیمه  یعامتجا  یگنهرف و  ياهشالت  هاگتـساخ  دیامن . افیا  رثؤم  شقن  یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا و 

، دمآ دهاوخ  لابند  هب  هک  هدش  دای  ياههصرع  رد  مامه  ماما  ياهینیرفآ  شقن  تشاد . دـهاوخن  ینیرفآ  شقن  ناوت  هاگ  چـیه  يوزنم  درف 
یهدناماس ار  لکشت  نیا  دنکیم و  تسارح  ترتع  يوس  مه  لکـشت  زا  هک  تسا  یعامتجا  تیعقوم  نیا  دشابیم . رادیدپ  تیعقوم  نیا  زا 

. دهدیم روبع  اهنارحب  اهرطخ و  زا  دیامنیم و  یعامتجا  یگنهرف و 

ییادزتوغاط

هراشا

چیه رد  یماما  چـیه  دـشابیم . توغاط  نامکاح  صوصخ  هب  نارگمتـس ، ربارب  رد  يریگعضوم  ترتع  فافـش  ياـهراتفر  اههشیدـنا و  زا 
يهویـش ار  نارگمتـس  اب  هزرابم  يزیتسملظ و  نانآ  هکلب  دومنن . دـییأت  ار  رگمتـس  عضوم  یکدـنا  درواین و  دورف  رـس  متـس  ربارب  رد  یناـمز 
هشیدنا تسا . هدش  اور  نانآ  رب  ملاظ  نامکاح  بناج  زا  متـس  عاونا  نارگمتـس ، اب  نانآ  يرگ  شلاچ  رطاخ  هب  دندیزگرب . شیوخ  یگدنز 

ار هشیدنا  نیا  ترضح  تسا . نارگمتس  متـس و  ربارب  رد  يریگعضوم  ترتع  ياهصخاش  ریاس  دننامه  زین  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  راتفر  و 
نیا دهد . ماجنا  نارگمتـس  اب  ندش  وسمه  تهج  رد  تکرح  نیرتکچوک  دیابن  و  هدوب ، ریذپ  متـس  دیابن  نمؤم  ناسنا  هک  تخاس  هدـنلاب 

گنج نادـیم  هک  تسین  نیا  اـهنت  متـس  اـب  هزراـبم  هک  تسا  راکـشآ  هتبلا  دـشابیم . ترـضح  یعاـمتجا  يریگ  هـهبج  زا  يرگید  دـعب  زین 
هنوگ نیا  هشیمه  دوشیم . مهارف  صاخ  طیارـش  رد  يریگعضوم  نیا  هک  دیامن ؛ هتـشارفارب  دـق  رگمتـس  ربارب  رد  هتـسارآ و  هحفص 204 ] ]
يارب يریگعضوم  عون  نیا  موصعم  ناماما  نامز  رد  ددرگ . راکـشآ  گـنج  ياـه  نادـیم  رد  رگـشلاچ  ناـیرج  ود  يریگعضوم  هک  تسین 
داجـس ماـما  ناـمز  زا  تسا . هدـش  مهارف  مالـسلا ) مـهیلع   ) یلع نـب  نیـسح  زین  یبـتجم و  ماـما  بلاـطیبا و  نـب  یلع  دـننام  ناـنآ  زا  یخرب 
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نیا نکیل  تسا . هدوبن  مهارف  رگید  ناماما  يارب  ییورایور  دربن و  هک  تسا  هتفای  رییغت  توافتم  ياههنوگ  هب  یعامتجا  عاضوا  مالـسلاهیلع 
هب نایتوغاط  مغر  هب  يرگ  شلاچ  هکلب  درادرب . تسد  رگمتـس  ناـمکاح  متـس و  اـب  هزراـبم  زا  ترتع  هک  هدـشن  ببـس  هاـگ  چـیه  طـیارش 

ار ترتع  يوس  مه  لکشت  شیوخ و  ناوریپ  ياههشیدنا  ندومن  روراب  يزاس و  گنهرف  اب  هتسناوت  ترتع  هتفرگ و  لکش  رگید  ياهشور 
، دـبایب رارقتـسا  هعماج  رد  هک  یماگنه  هشیدـنا  نیا  دـننک . جیـسب  نارگمتـس  تیمکاح  مغر  هب  یعامتجا  گرزب  ناـیرج  کـی  تروص  هب 
یعاـمتجا و گرزب  ياـهتکرح  رطاـخ ، نیمه  هب  دومن . دـهاوخ  يربهر  مکاـح ، نارگمتـس  مغر  هب  ار  اـهبالقنا  اـهتمواقم و  نیرتشیب 
، دنکیم یگدنز  ینامز  کی  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دناهتفرگ . ماهلا  ترتع  راتفر  هشیدـنا و  تکرب  زا  ادزتوغاط  روشرپ  ياهبالقنا 

بوکرـس نانآ  مغر  هب  ياهبالقنا  اهشروش و  هک  هینامثع  بزح  تیمکاح  رادـتقا  نامز  تسا . هدیـسر  دوخ  جوا  هب  متـس  تیمکاح  هک 
هک البرک  هثداح  رد  نارگمتس  يرهاظ  يزوریپ  تسا . هتفرگ  لکش  یمالسا  روانهپ  روشک  رـساترس  رد  يوما  تسد  کی  تموکح  هدش و 

نامز رد  مالسلاهیلع  نیسح  تداهش  زا  دعب  ترتع  ناراداوه  دیدش  بوکرس  زین  دیماجنا و  شنارای  مالسلاهیلع و  نیسح  تداهش  ماجرف  هب 
رد دوب . هتخاس  گنرمک  ار  توغاط  نارگمتـس  اب  ترتع  ییورایور  هنیمز  مالـسلاهیلع ، رقاب  ماـما  مالـسلاهیلع و  داجـس  هحفص 205 ]  ] ماما

لکـش اهشزرا  دـض  تیمکاح  متـس و  مغر  هب  ار  یعامتجا  گرزب  ناـیرج  کـی  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ترتع  راـتفر  هشیدـنا و  لاـح  نیع 
اتسار نیا  رد  ترضح  راتفر  هشیدنا و  یـسررب  هب  تصرف  نیا  رد  دهدیم . رادشه  نارگمتـس  اب  ندش  هارمه  زا  ار  شیوخ  ناوریپ  دهدیم .

. میزادرپیم

هشیدنا

هللا یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  هئابآ  نع  دمحم  نب  رفعج  دزاسیم ، افوکـش  روراب و  ار  نارگمتـس  اب  زیتس  يهشیدـنا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب 
مهورـشحاف ملق  ةدـم  هل  دـم  وا  اسیک  طبر  وا  اتاود و  مهل  قال  نم  ۀـملظلا و  ناوعا  نیا  دانم  يداـن  ۀـمیقلا  موی  ناـک  اذا  ملـس  هلآ و  هیلع و 

مهارف تاود  نارگمتس  يارب  سک  ره  دنتـسه ، اجک  نارگمتـس  ناروای  داد  دهاوخ  ادن  يدانم  دوش  اپرب  تمایق  هک  یماگنه  [ » 365 . ] مهعم
ماما راتفگ  نیا  رد  دش ». دنهاوخ  روشحم  نارگمتـس  اب  هتخاس ؛ مهارف  نانآ  يارب  ار  یملق  ای  هتخاس ، هدامآ  نانآ  يارب  ار  ياهسیک  ای  هدومن 
راتفگ رد  دزاسیم . فافـش  ار  رگمتـس  اب  ندش  وسمه  خلت  ماجرف  دهدیم . رادشه  ار  نارگمتـس  اب  يرایمه  يراکمه و  هنوگ  ره  زا  مامه 

ناطلسلا باوبا  مکایا و  دننکیم : لقن  هنوگ  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  مالـسلا ) امهیلع   ) قداص ماما  مولعلا و  رقاب  رگید 
، نانآ ناینوماریپ  ماکح و  هب  هعجارم  زا  دـیزیهرپب  [ » 366 . ] لجوزع هللا  نم  مکدعبا  اهیشاوح  ناطلسلا و  باوبا  نم  مکبرقا  ناف  اهیـشاوح  و 
رد هحفـص 206 ] «. ] دوب دـهاوخ  رود  لجوزع  يادـخ  زا  رادـقم  نامه  هب  دـشاب ، کیدزن  رئاج  ناطلـس  رابرد  هب  هک  يرادـقم  هب  سک  ره 

نعل و يهدژم  يو  هب  گرم  هتشرف  دیامن ، یناسردادما  يو  هب  ای  دریگ و  هدهع  هب  ار  ملاظ  متس و  يرگمتس و  سک  ره  هدمآ : رگید  راتفگ 
زا هچرگ  رگید  یخرب  تایاور و  نیا  [ 368 . ] دراد دوجو  زین  رگید  ناوارف  تایاور  نومـضم  نیا  هب  [ 367 . ] دهدیم منهج  شتآ  نیرفن و 

لوسر نابز  زا  مالسلاهیلع ، مولعلا  رقاب  هلمج  زا  نیشیپ  ناماما  نابز  زا  نکیل  دنشابیم ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  قداص  نابز 
. دـنکیم ناونع  اسر  راکـشآ و  ار  هعماـج  يربهر  اهتیریدـم و  طیارـش  رگید  راـتفگ  رد  دـناهدش . ناـیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

نامکاح دنتسین و  مهارف  يوما  نامکاح  رد  طیارش  نیا  هک  دومن  دهاوخ  كرد  ار  هتکن  نیا  دنک ، هجوت  اهنآ  هب  دنمـشوه  ره  هک  یطیارش 
ملح مراحملا و  نع  هزجحی  عرو  لاصخ  ثالث  هیف  لجرل  الا  حلـصت  ۀمامالا ال  نا  دـنرادن ، ار  هعماج  يربهر  بصنم  ماقم و  هتـسیاش  يوما 

هک نیا  رگم  تسین  هتسیاش  یـسک  يارب  يربهار  [ » 369 . ] میحرلا دلاولاک  هل  نوکی  یتح  یلو  نم  یلع  ۀـفالخلا  نسح  هبـضغ و  هب  کلمی 
تیریدـم و  دـبای ، طلـست  شیوـخ  بضغ  رب  هک  يراـبدرب  دـنیزگ ، يرود  یهلا  مارح  زا  هک  ییاوـقت  دـشاب ، هتخاـس  مهارف  ار  یگژیو  هـس 

ماما الب  هسفن  اهیف  دهجی  هللا  ةدابعب  هللا  ناد  نم  نا  دیامرفیم : نینچمه  شدنزرف .» هب  تبـسن  نابرهم  ردپ  کی  دننامه  یمیمـص  حـیحص و 
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تقیقح نیا  تسا ». هدوهیب  يو  شالت  دیوج  برقت  ادخ  هب  لداع  ماما  نومنهر  نودب  سک  ره  [ » 370 . ] لوبقم ریغ  هیعس  ناف  هللا  نم  لداع 
ۀتیم تام  ماما  هیلع  سیل  تام و  نم  تسا ، تیلهاـج  گرم  نآ  ماـجرف  یهلا  يربهر  نودـب  یگدـنز  هک  هحفص 207 ]  ] تخاس فافـش  ار 
یلع مالـسالا  ینب  دـیامنیم ، ناونع  ماـکحا  يارجا  تیریدـم و  رد  روحم  ار  ترتـع  يربـهر  تیـالو و  رگید  نخـس  رد  [. 371 . ] ۀیلهاجلا

تاکز و زامن و  يهیاپ  جنپ  رب  مالسا  [ » 372  ] ۀیالولاب يدون  امک  ءیشب  دانی  مل  ۀیالولا و  جحلا و  موصلا و  ةاکزلا و  ةولـصلا و  یلع  سمخ 
راـتفگ عون  نیا  رد  تسا .» هدـشن  یناوخارف  يربهر »  » رادـقم هب  ناـنیا  زا  کـی  چـیه  رب  تسا و  هدـش  هداـهن  ناـینب  يربهر  جـح و  هزور و 

اهنآ متـس  هب  هک  یلکـش  ره  هب  نارگمتـس  بناج  زا  تیلوؤسم  شریذـپ  یناسر و  دادـما  هنوگ  ره  زا  ار  شیوخ  ناوریپ  مامه  ماما  ینارون ،
نارگمتـس تیعقوم  تیبثت  ياتـسار  رد  یتکرح  نیرتکچوک  یـسک  دـهدیمن  هزاجا  هجو  چـیه  هب  ماـما  دـهد . یم  رادـشه  دوش  کـمک 

. دهد تروص 

راتفر

هنیمز طیارـش و  اریز  تسین . يوما  نامکاح  دـض  رب  راکـشآ  مایق  يریگ و  ههبج  ولو  شیوخ  یگدـنز  نارود  لوط  رد  مامه  ماما  راتفر  اما 
دراوم رد  دزاسیم و  راکشآ  يوما  متس  ماظن  هیلع  ار  شیوخ  عضوم  ترـضح  هک  تسا  ياهنوگب  راتفر  نکیل  تسین . مهارف  مادقا  عون  نآ 
یبوخ هب  درادن  تیعورشم  هنوگ  چیه  هدوب و  نایغط  متـس و  ساسا  رب  نایوما  تیمکاح  هک  ار  هتکن  نیا  دوخ  ناراداوه  نارای و  هب  بسانم 
يارب هک  دوب  نیا  نامز  نآ  یعامتجا  تیریدم  ياهشور  زا  یکی  میزادرپیم . اتـسار  نیا  رد  ماما  راتفر  زا  هنومن  دنچ  هب  دزاسیم . فافش 

باختنا تموکح  بناج  زا  سیئر  لوؤسم و  ینعی  فیرع »  » ناونع هب  هفیاط  ناگرزب  زا  یکی  نوگاـنوگ  فیاوط  روما  هحفص 208 ]  ] هرادا
هک دنکیم  لاؤس  ماما  زا  ریـشب » نب  هبقع   » مان هب  نایعیـش  زا  يدرف  کنیا  تفریم . رامـش  هب  یتموکح  تمـس  کی  ناونع  نیا  هک  دـشیم 

ماما مریگ ، هدهع  هب  ار  یتیلوؤسم  نینچ  هک  تساور  ایآ  مریذـپب . ار  تیلوؤسم  نیا  هک  دناهتـساوخ  نم  زا  تسا ، هتفر  ایند  زا  ام  موق  فیرع 
کیرـش نانآ  ياه  متـس  رد  ریذپب و  ار  تیلوؤسم  نیا  يورب  منهج  هب  یهاوخیم  يرادن و  تسود  ار  تشهب  رگا  دیامرفیم  يو  خساپ  رد 
تیمکاح هک  دزاـسیم  فافـش  ـالماک  يریگعضوم  نیا  رد  ماـما  [. 373 . ] کـموق یلع  فرعتف  اهـضغبت  ۀـنجلا و  هرکت  تنک  ناـف  شاـب ،

شریذپ دریذپب . نانآ  بناج  زا  یتیلوؤسم  هنوگ  چیه  تسین  اور  یـسک  رب  تسین . عورـشم  هدش و  هداهن  هیاپ  متـس  ملظ و  ساسا  رب  هیماینب 
لزنم رانک  رد  دیوگیم : ملـسم  نب  دمحم  درادـن . یپ  رد  شتآ  یهابت و  زج  یماجرف  نانآ  فص  رد  نداتـسیا  نانآ و  بناج  زا  تیلوؤسم 
ماما دننک . یم  دمآ  تفر و  اههچوک  رد  هورگ  هورگ  مدرم  دندومن  هدهاشم  ماما  هک  میدوب ، هداتسیا  ترضح  هارمه  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب 

ناشیا روضح  هب  کیربت  ضرع  يارب  مدرم  تسا ، هدش  ضوع  هنیدـم  رادناتـسا  دـنداد  خـساپ  تسا ، هداد  خر  یقافتا  هچ  دیـسرپ  یخرب  زا 
فافش يریگعضوم  ماما  نخس  نیا  [. 374 . ] رانلا باوبأ  نم  باب  هنا  و  تسا ، شتآ  ياهرد  زا  يرد  مدرم  راتفر  نیا  دومرف : ماما  دنوریم .

شتآ زج  هحفـص 209 ]  ] یماـجرف ناـنآ  تموکح  هب  تیاـضر  ندـش و  هارمه  تسا . هیماینب  ناـمکاح  ربارب  رد  شیوخ  ناراـی  عـمج  رد 
دیابن دـیوگ و  کیربت  نانآ  هب  ار  ناـنآ  يرادـتموکح  دـیابن  یـسک  دـنرادن و  تیعورـشم  يوما  ناـمکاح  ینعی  يریگعضوم  نیا  درادـن .

يوگتفگ هک  دـندوب  مارحلادجـسم  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دـهد . ماجنا  تسا  ناـنآ  تیعقوم  تیبثت  میکحت و  تهج  رد  هک  ار  یمادـقا 
رب ترضح  ات  دنک ، ترـضح  بیـصن  ار  يرادتموکح  ادخ  هک  دومن  يراودیما  راهظا  ماما  باحـصا  زا  یکی  دندومن . ار  هیماینب  تموکح 
هب هاگچیه  نم  دنتسین ، نم  ناهارمه  هیماینب  دومرف : هدومن  يرازیب  راهظا  هیماینب  زا  ماما  دنک ! تموکح  هیماینب  هلمج  زا  دوخ  ناهارمه 

. انزلا دـالوا  مهباحـصا  نا  مهبحاـص  نوکا  نا  ینرـسی  ـال  و  دنـشابیم ... كاـپان  يدارفا  هیماینب  ناراـی  میتسین . دونـشوخ  هیماینب  یهارمه 
!؟ دوشیم هنوگچ  رتفافش  رتهب و  نیا  زا  هینامثع  مکاح  بزح  نتخاس  اوسر  يرازیب و  راهظا  [ 375]
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ینیسح تضهن  ییافوکش 

يرکف و ناـیرج  کـی  هک  تضهن  نیا  دوب . هیناـمثع  بزح  تیمکاـح  مغر  هب  یعاـمتجا  گرزب  مادـقا  کـی  مالـسلاهیلع  ینیـسح  تضهن 
موصعم ناماما  تخاس . رادیدپ  يوما  نامکاح  يارب  ار  رطخ  نیرتشیب  تخاس ؛ روراب  ار  يزیتس  متس  گنهرف  کی  دروآ و  دیدپ  یعامتجا 

زا ار  ماما  فادها  ماما ، نامرآ  دای و  اب  دنراد و  هگن  هدنز  هرامه  ار  اروشاع  تضهن  دنتشاد  شالت  مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیـسح  زا  دعب 
فادها رارقتسا  هحفص 210 ]  ] اروشاع و گنهرف  نتخاس  افوکش  ترتع  يروحم  ياهشالت  زا  یکی  دنزاس . فافـش  شهوکـش  اب  تضهن 

. نارگمتس هیلع  شروش  ینعی  مالسلاهیلع  نیسح  فادها  ندرک  هدنز  ینعی  نیسح  دای  مان و  ندرک  هدنز  دوب . مالـسلاهیلع  ینیـسح  تضهن 
نوگانوگ ياههویـش  اب  دناهدومن  شالت  ترتع  همه  تسا . هدـش  لابند  ترتع  طسوت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تضهن  زا  دـعب  گنهرف  نیا 

هرامه تشاد و  رطاخ  هب  ار  نآ  خلت  ثداوح  دهاش و  ار  اروشاع  هثداح  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  صخـش  دنـشخب . موادت  ار  ینیـسح  تضهن 
رقاب [. 376 ! ] مراد رطاخ  هب  ار  ثداوح  نآ  مدوب  هلاس  راهچ  نامز  نآ  رد  نم  هک  دننکیم  لقن  هنوگ  نیا  ترـضح  نابز  زا  درکیم . وگزاب 
هریح مزاع  هک  مدوب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  هارمه  دـیوگیم : دـیزی  نب  رباـج  دـنکیم : شـالت  هنوگ  نیا  هراـب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا 
منهج رفح  نم  ةرفح و  انتعیـشل و  انل و  ۀـنجلا  ضایر  نم  ۀـضور  هذـه  دـندومرف : میدیـسر  البرک  هب  هک  یماگنه  هار  نیب  رد  دوب . فجن ) )

.« دشابیم ام  نانمشد  يارب  منهج  ياهلادوگ  زا  یلادوگ  و  ام ، نایعیـش  ام و  يارب  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  البرک )  ) اجنیا [ » 377  ] انئادعال
البرک رد  هک  ياههبج  نآ  ینعی  يریگ ؛ عضوم  نیا  دـنا . هدومن  يرگـشلاچ  مه  اب  لطاب  قح و  ههبج  ود  البرک  رد  ینعی  يریگعضوم ؛ نیا 

رد دراد . موادت  هراومه  نایرج  نیا  هک  دشابیم ، ینیسح  ناراداوه  مالسلاهیلع و  نیـسح  تضهن  تسا ؛ هدیـسر  يزوریپ  کین و  ماجرف  هب 
نیسح ترایز  هک  دنورب ، مالسلاهیلع  نیسح  ترایز  هب  دیهد  روتسد  ار  ام  نایعیش  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  نیـسح  ترایز  هب  بیغرت  دروم 

نیـسحلل رقا  نم  یلع  ۀضورفم  هترایز  یلع و  نب  نیـسحلا  ةرایزب  انتعیـش  اورم  تسا ، مزال  دنادیم  ماما  ار  يو  هک  سک  ره  رب  مالـسلاهیلع 
ماما ار  نیسح  هک  یناسک  رب  مالسلاهیلع  نیـسح  ترایز  اریز  دیزاس ، راداو  هحفص 211 ]  ] نیسح ترایز  هب  ار  ام  نایعیش  [ » 378 . ] ۀمامالاب

نانمـشد رطاخ  نیمه  هب  مالـسلاهیلع . نیـسح  فادـها  اهنامرآ و  ندرک  هدـنز  ینعی  نتفر ، نیـسح  ترایز  تسا ». مزال  دـننادیم  شیوخ 
يازع دای و  مسارم و  ییاپ  رب  رد  ماما  دـنزاسیم . مورحم  مالـسلاهیلع  نیـسح  تراـیز  زا  ار  مدرم  دـننکیم ، مهارف  تصرف  هاـگ  ره  ترتع 
ياثر رد  هک  یسک  [ » 379 . ] هبونذ هل  هللارفغ  هضوعبلا  حانج  لثم  ول  نیسحلا و  باصم  یلع  هانیع  تفرذ  نم  دیامرفیم : مالسلاهیلع  نیـسح 
ینعی نخـس  نیا  تسا ». هدیـشخب  شناهانگ  دوش ، دولآ  کشا  هشپ  کی  رادـقم  هب  ای  دوش و  ناور  شنامـشچ  کـشا  مالـسلاهیلع  نیـسح 

ربق ةرایز  یف  بغریلف  ابحم  انل  ناک  نم  مالسلاهیلع . ینیسح  تضهن  يزوس  متس  گنهرف  ندرک  هدنز  ینعی  مالسلاهیلع ، نیـسح  هار  موادت 
ترایز هب  دیاب  تسا  دنمهقالع  ترتع  هب  سک  ره  [ » 380 . ] تیبلا لها  انل  بحلاب  هانفرع  اراوز  ابحم  نیسحلل  ناک  نمف  مالسلاهیلع  نیسحلا 

«. تسا مالـسلاهیلع  نیـسح  ترایز  هب  يدـنمهقالع  نیـسح و  هب  تبحم  تیب  لها  هب  تبحم  رایعم  هک  دـشاب  دـنمهقالع  مالـسلاهیلع  نیـسح 
دعت هربق و ال  دنع  ءاعدلا  ۀباجا  هتبرت و  یف  ءافـشلا  هتیرذ و  نم  ۀمامالا  نا  هلتق  نم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ضوع  هللا  نا  دیامرفیم : نینچمه 

ار تماما  دومن ؛ اطع  يو  هب  زیچ  راهچ  مالسلاهیلع  نیسح  يراکادف  ضوع  رد  ناحبس  يادخ  [ » 381 . ] هرمع نم  اعجار  ایئاج و  هیرئاز  مایا 
فرـص مالـسلاهیلع  نیـسح  رئاز  هک  یتقو  رادـقم  داد ، رارق  يو  هبق  ریز  ار  اعد  تباجا  داـهن ، يو  تبرت  رد  ار  افـش  داد . رارق  يو  هیرذ  رد 
انروبق اوروزف  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  رقاب  ماـما  هحفـص 212 ] «. ] دروآیمن باـسح  هـب  يو  رمع  زا  دـنکیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  تراـیز 

هار موادت  يزاسهسامح و  هب  بیقرت  نیـسح  ترایز  هب  بیغرت  هک  دـینک ». ترایز  البرک )  ) هیرـضاغ رد  ار  ام  ياهرازم  [ » 382 . ] ۀیرضاغلاب
. دشابیم ترضح  یعامتجا  ياهشالت  يرگید  دعب  زین  شالت  نیا  دشابیم . مالسلاهیلع  نیسح 

اهتضهن
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هراشا

دیدـپ قارع  رد  صوصخ  هب  یمالـسا  هعماج  رد  یناوارف  نینوخ  ياهمایق  تضهن و  مالـسلاهیلع  ینیـسح  ياروشاع  گرزب  تضهن  زا  دـعب 
زا مادک  ره  و ... خف » دیهش   » یلع نب  نیسح  تضهن  زین  و  نیـسحلا ، نب  یلع  نب  دیز  تضهن  راتخم ، تضهن  نیباوت ، تضهن  دننام  دندمآ .

. تفرگیم رارق  تیامح  دروم  ترتع  يوس  زا  تفرگیم ، لکـش  تیب  لها  ياهنامرآ  رارقتـسا  يارب  دوب و  ادـخ  يارب  هک  اـهتضهن  نیا 
. تفرگیم لکش  توافتم  ياههزیگنا  اب  هیماینب  نامکاح  مغر  هب  اهتضهن  زا  تیامح 

راتخم مایق 

هب ار  البرک  يادهـش  نالتاق  زا  يدایز  يهدع  مه  يو  دـش . کیدزن  دوخ  فادـها  هب  هک  تسا  یـساسا  ياهمادـقا  نیا  زا  یکی  راتخم  مایق 
اریز دوشیمن . هدهاشم  ناماما  بناج  زا  راکـشآ  دییأت  راتخم  مایق  دروم  رد  دـیماجنا . قارع  رد  راتخم  ینارمکح  هب  مه  دـناسر و  تکاله 

هب ار  فارطا  هفوک و  تیمکاح  یبسن ، تیقفوم  زا  دـعب  راـتخم  هک  یماـگنه  رطاـخ  نیمه  هب  دوبن . ترتع  يوس  هب  یناوخارف  ماـیق  فادـها 
هحفـص 213]  ] مهم رایـسب  راتخم  مایق  ياهدروآتسد  یخرب  نکیل  درکن . یهجوت  هنوگ  چیه  ترتع  هب  يربهر  عوضوم  رد  تفرگ ، هدهع 

راتخم مادقا  نیا  زا  ترتع  دندوب . هتساوخرب  مالسلاهیلع  نیسح  س )  ) همطاف دنزرف  اب  گنج  هب  هک  يراکهبت  دارفا  نتشک  اهنآ  زا  یکی  دوب .
رد مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  يریگعضوم  اـهنت  تصرف  نیا  رد  [. 383 . ] دش یسررب  عوضوم  نیا  داجـس  ماما  راتـشون  رد  هک  دومن . ینادردق 

ماما راتفگ  زا  يرایـسب  هچرگ  تسا . هدومنن  راتخم  مایق  فادـها  مایق و  زا  دـییأت  راکـشآ  تروص  هب  ترـضح  هک  دوشیم ، هراشا  هراب  نیا 
هناف راتخملا  اوبست  ال  دیامرفیم : ترضح  هک  نیا  دننام  تسا . هدومن  شیاتس  الماک  راتخم  مادقا  درواتـسد  زا  نکیل  دنراد . یتشادرب  نینچ 

تشک ار  ترتع )  ) ام نالتاق  يو  اریز  دیهدن  مانشد  ار  راتخم  [ » 384 . ] ةرـسعلا یلع  لاملا  انیف  مسق  انلمارا و  جوز  انراث و  بلط  انتلتق و  لتق 
«. دومن میسقت  هعیش  نیب  ار  لاوما  یتسدگنت  نامز  رد  تخاس و  مهارف  ار  هعیـش  يهویب  نانز  جاودزا  هنیمز  تساخرب . ام  یهاوخنوخ  هب  و 
ار نایعیـش  ياههناخ  يو  دیامرفیم  دنکیم ؛ لیلجت  راتخم  مایق  ياهدروآتسد  نیمه  زا  ترـضح  هک  هدـمآ  زین  نیمه  دـننامه  راتفگ  رد 
هک دنکیمن  دـییأت  ار  هتکن  نیا  تسا . طوبرم  راتخم  مادـقا  دروآ  تسد  هب  اهشیاتـس  نیا  [ 385 . ] دنک تمحر  ار  يو  ادـخ  تخاس ، دابآ 

هحفص 214] . ] دشاب هدومن  مایق  ترتع  هب  يربهر  ندنادرگرب  يارب  راتخم 

یلع نب  دیز  تضهن 

، تخاس هجوتم  يوما  مکاح  بزح  رکیپ  رب  تخس  بیسآ  هک  یلع  نب  دیز  قح  هب  تضهن  مایق و  زا  شیپاشیپ  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  ماما 
یلع نب  دـیز  یخا  نا  دـنکیم ، نیرفن  نعل و  ار  يو  نالتاق  نافلاخم و  دـنکیم . دای  قح  هار  هتـشک  ناونع  هب  يو  زا  ماما  دـنکیم . لیلجت 

مالسلاهیلع یلع  نب  دیز  مردارب  [ » 386 . ] هلتاق نمل  لیولا  هبراح و  نمل  لیولا  و  هلذخ ، نمل  لیولاف  قحلا ، یلع  لوتقمف  جراخ  مالـسلاهیلع 
هک یسک  نآ  رب  ياو  دزیتسب . يو  اب  دناسر و  بیسآ  يو  رب  هک  یسک  نآ  هب  ياو  دوشیم . هتـشک  قح  هار  رد  دیامنیم و  شروش  متـس  رب 
هب و  داد . ماجنا  یتکرح  ترتع  فادـها  ندیـشخب  رارقتـسا  يارب  تشاد . سدـقم  یفادـها  شیوخ  تضهن  زا  دـیز  دـناسر .» لتق  هب  ار  يو 

اهمایق عون  نیا  دییأت  و  تفرگ . رارق  مالسلاهیلع  دمحم  لآ  قداص  شدنزرف  مالـسلاهیلع و  مولعلا  رقاب  دییأت  دروم  يو  تضهن  رطاخ  نیمه 
. هیماینب هینامثع و  بزح  مغر  هب  يرگشلاچ  ینعی  اه  تکرح  و 
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سابعینب هیماینب و 

هک لاح  نیع  رد  نایرج  ود  نیا  دندروآ . مهارف  تیمکاح  یمالسا  هعماج  رد  ترتع  مغر  هب  یعامتجا  نایرج  ود  ترتع  یگدنز  نامز  رد 
یعامتجا نایرج  ود  نیا  دندوب . رادروخرب  شور  تسایس و  کی  زا  ترتع  هب  تبسن  دوخ  ياهيریگعضوم  رد  دنتـشاد  مه  اب  ییاهتوافت 

هیماینب طوقـس  اب  هک  دوب  سابعینب  یعامتجا  نایرج  يرگید  دـیماجنا . لوط  هب  نرق  کی  دودـح  هک  دوب  هیماینب  یعامتجا  ناـیرج  یکی 
نانآ هک  دمآ  مهارف  ییانـشآ  يردق  ترتع ، اب  هیماینب  دروخرب  شور  اب  تفای . موادت  نانآ  تیمکاح  نرق  جنپ  دودح  ات  تفای و  تیمکاح 

ياهراشف دنتـسناوت  ات  ناـنآ  يوسمه  هحفـص 215 ]  ] لکـشت ترتع و  رب  یـسایس  یعامتجا و  يداـصتقا و  یگنهرف و  نوگاـنوگ  داـعبا  رد 
اهیگدرزآ ناولا  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نایعیـش  هراومه  دـنتخاس . دودـحم  ار  شناراداوه  ترتع و  هراومه  دـنتخاس . مکارتـم  ار  شیوخ 

هرامه ترتع  یـسایس  یعامتجا و  یگنهرف و  ياهتیلاعف  دندناسر . لتق  هب  ار  نارازه  دندرک و  ینادـنز  ار  نانآ  زا  رفن  نارازه  دـندرزآ و 
سابعینب راتفر  دنتفرگیم . رظن  ریز  ار  نانآ  يرس  لئاسم  نانآ و  ياههناخ  یتح  دندرکیم و  تبقارم  اهنآ  زا  تقد  هب  دوب و  نانآ  رظن  ریز 

لوصا رد  یعاـمتجا  ناـیرج  ود  نیا  ربارب  رد  زین  ترتـع  يریگعـضوم  رطاـخ  نیمه  هب  دـشابیم . هیماینب  راـتفر  دـننامه  ترتـع  هب  تبـسن 
نامه زین  سابعینب  ربارب  رد  تشاد ؛ هینامثع  بزح  ینعی  يوما  بزح  ياهتسایـس  ربارب  رد  هک  يریگعضوم  نامه  ترتع  تسا . ناـسکی 

سابعینب زونه  تسا . هینامثع  بزح  نآ  زا  تیمکاح  زونه  تسا  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نامز  کنیا  دیامنیم . زاربا  ار  يریگعضوم  هنوگ 
هنوگ نامه  تسا . هیماینب  دننام  مه ، سابعینب  دروم  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  رظن  راهظا  نکیل  دـناهدرکن . مهارف  يرادـتموکح  تصرف 
يارب زین  سابعینب  دنداهن ، شیوخ  تیمکاح  رب  شوپرس  هناهب و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینیشناج  تفالخ و  هیماینب  هک 

دـنوشیم و بکترم  هعماـج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نانیـشناج  ناوـنع  هب  ار  اهمتـس  عاوـنا  دوـخ  تیعقوـم  زا  تسارح 
يرادتموکح شور  سابعینب و  دروم  رد  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  شور  دنهدیم . شدرگ  شیوخ  نایم  رد  يزاب  پوت  دننامه  ار  تموکح 

ینعی هفیلخ  ار  دوخ  رگا  داد . دنهاوخ  شدرگ  شیوخ  نایم  رد  يزاب  پوت  دـننامه  ار  يرادـتموکح  زین  نانآ  تسا . شور  نیمه  زین  نانآ 
هحفص 216] . ] دشابیم فادها  هب  ندیسر  يارب  ششوپ  اهنت  رازبا  نیوانع و  نیا  دنناوخب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نیـشناج 

هیماینب لثم  امش  دومن و  دیهاوخ  بحاصت  هیماینب  دننامه  ار  تموکح  امش  دومرف : سابعینب  زا  ياهدع  هب  باطخ  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب 
. ةرکلا نایبصلا  فقلت  امک  مکنم  نایبصلا  اهفقلتیل  و  دومن ، دـیهاوخ  تسد  هب  تسد  شیوخ  نیب  اـههچب ، يزاـب  پوت  دـننامه  ار  تموکح 
، دـنکیم نایب  فافـش  روط  هب  سابعینب  هیماینب و  ینعی  يرادـتموکح ، نایرج  ود  دروم  رد  ار  شیوخ  عضوم  ماـما  هلمج  نیا  رد  [. 387]

هکلب دناهتـشادن . قح  هب  عورـشم و  تیمکاح  نایرج  ود  زا  مادک  چیه  دـنداد . رارق  شیوخ  فادـها  هچیزاب  ار  تموکح  نایرج  ود  ره  هک 
ماما رظن  راهظا  دندومن . يروهرهب  شیوخ  یـسایس  رادتقا  زا  ییایند ، ياههزیگنا  هب  ندیـسر  مدرم و  رب  هطلـس  يرادتموکح و  يارب  ود  ره 
ماما راتفر  هشیدنا و  ياهروحم  زا  یخرب  اهنیا  دزاسیم . نشور  اهنرق  لوط  رد  ار  يرادتموکح  نایرج  ود  تیهام  نکیل  تسا ، هلمج  کی 

متس ياهراتفر  هن  تسا و  رادقم  نیا  هب  ماما  راتفگ  هن  هتبلا  دش . یسررب  قیقحت و  ییادز  توغاط  متس و  اب  هزرابم  ياتسار  رد  هک  دشابیم ،
زا یخرب  دراوـم  نـیا  دــیزای . تـسد  ناوـتیم  زین  يرگید  دراوـم  هـب  رتــشیب  شهوژپ  اــب  دوـشیم . دراوـم  نـیا  هـب  دودــحم  ماــما  زیتــس 

، شیوـخ تماـما  نارود  رد  ماـما  رگید  بناـج  زا  دــشابیم . هیناـمثع  بزح  تیمکاـح  مـغر  هـب  ترــضح  یعاـمتجا  ياــهيریگعضوم 
لکش ترتع و ... يهرهچ  یفرعم  ینید و  گنهرف  هقف و  نتخاس  افوکش  زین  هینامثع و  بزح  فادها  مغر  هب  هدرتسگ  یگنهرف  ياهتیلاعف 

زا یخرب  هب  تصرف  نـیا  رد  دوـب . هـیماینب  تیمکاـح  يارب  يدـج  رطخ  زین ، رمثرپ  هحفـص 217 ]  ] ریگارف و رایـسب  شالت  نیا  هک  دـنداد ،
. میزادرپیم مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  یگنهرف  ياهشالت  ياهروحم 

یگنهرف یهدناماس 
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وسمه لکشت  تسارح 

لکـش ع )  ) تیب لها  يوسمه  لکـشت  یـشاپورف  تهج  رد  هینامثع  بزح  يوس  زا  راـشف  مکارت  نیرتشیب  دـش ، يروآداـی  هک  هنوگ  ناـمه 
ترتع رمتـسم  رمث و  رپ  ياهشالت  رطاخ  نیمه  هب  دوب . هیماینب  تیمکاح  هجوتم  لکـشت  نیا  بناـج  زا  رطخ  نیرتشیب  هک  اریز  تفرگیم .

رد بسانتم  ياهریبدـت  ناشدوخ  نامز  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب  ناماما  زا  مادـک  ره  دـشابیم . فوطعم  نایرج  نیا  موادـت  تسارح و  يارب 
زا ار  لکـشت  هدوـمن و  تسارح  لکـشت  تیوـه  زا  دناهتـسناوت  اهریبدـت  نآ  دربراـک  اـب  هدیـشیدنا و  ناـفلاخم  ياهدـنفرت  هیلع  يرگـشلاچ 

هاوگ دش ، هراشا  نیـشیپ  شخب  رد  هک  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  یعامتجا  تیعقوم  ییافوکـش  دـنهد . روبع  یگنهرف  یعامتجا و  ياهنارحب 
ینید هاگیاپ  یلـصا  زکرم  ود  هک  قارع  زین  زاجح و  رد  هک  دندوب ، دنمهرهب  رترب  تیعقوم  هنوگ  نآ  زا  ماما  دشابیم . یعدم  نیا  رب  یقداص 

هچ دشیم ، راکشآ  هک  یعامتجا  ره  رد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  دوب . ترتع  نآ  زا  تیعقوم  نیرتهب  دندادیم ؛ لکش  ار  ناناملسم  یعامتجا  و 
هرهب ترـضح  لضف  شناد و  زا  دـندرکیم و  هطاحا  ار  ماما  رود  ناگتفیـش  هوبنا  یهابت ، تختیاپ  ماش  رد  یتح  هکم و  رد  هچ  هنیدـم و  رد 

ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راگدای  قطانم  رگید  زاجح و  رد  دوب . فورعم  قارع  مدرم  ماما  ربمایپ و  قارع  رد  ماما  دندربیم .
زا تسارح  يارب  مامه  ماما  دسریم  رظن  هب  هحفص 218 ] . ] تشاد بقل  مولعلا  رقاب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شناد  ثراو 

یگنهرف ياههیاپ  میکحت  هب  ار  هجوت  نیرتشیب  دومنیم ، يرگشلاچ  مکاح  بزح  مغر  هب  هک  یعامتجا  گرزب  نایرج  موادت  لکشت و  نیا 
رتهوکـش اب  ار  ترتع  نآرق و  گنهرف  هک  یـسرادم  سیـسأت  ماکحا و  فراعم ، گنهرف ، نتخاس  ینغ  تسا . هتـشاد  فوطعم  لکـشت  نیا 

ار اهشالت  نیرتگرزب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  يروحم  لیاضف  نایب  رامـش ، یب  ناگنازرف  نادرگاش و  تیبرت  دزاس ، روراب 
اهتعدـب و ندـش  راکـشآ  ینعی  یگنهرف ؛ نارحب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  ناـمز  رد  نارحب  نیرت  نیرفآرطخ  دـهدیم . لکـش  اتـسار  نیا  رد 
، رثوک ینغ  گنهرف  اـب  اـهنآ  ربارب  رد  ماـما  هک  دوب ، یهاـبت  گـنهرف  جـیورت  ترتع و  مغر  هب  يزاـس  هرهچ  یگتخاـس و  ثیداـحا  راـشتنا 

رظن زا  ار  لکـشت  نیا  نادرگاـش ، تیبرت  گـنهرف و  هقف و  ياـه  هزوح  ندومن  ریاد  اـب  ماـما  تساـخرب . شلاـچ  هب  ترتع  نآرق و  فراـعم 
یهدـناماس تسارح و  نامه  نیا  دـشن . راذـگریثأت  نآ  رد  نمـشد ، یگنهرف  ياهمجاهت  ناـفوط  هک  ياهنوگ  هب  تخاـس . رادـیاپ  یگنهرف 

. دریگیم لکش  ماما  بناج  زا  هک  تسا ، ترتع  يوسمه  لکشت 

گنهرف هقف و 

هب یگنهرف  ییافوکـش  ياهروحم  زا  ناسارخ و ... ير ، مق ، هفوک ، هنیدم ، رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نامز  رد  یملع  سرادـم  ندومن  ریاد 
زا ثیدـح  نارازه  دـندرب . اـههرهب  ناربماـیپ ، شناد  يهدـننک  افوکـش  شناد  زا  ناـگنازرف ، زا  رفن  اـه  هد  سرادـم  نـیا  رد  دوریم . راـمش 

هعـسوت ناراذـگ  هیاپ  زا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دـش . يراج  اهنابز  رب  ترـضح  نابز  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثیداـحا 
زا ثیدـح  لقن  هک  نامز  نآ  یگژیو  ظاـحل  هب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  ناـمز  رد  هحفـص 219 ] . ] دـشابیم هعیـش  فراعم  هقف و  یگنهرف 

، تصرف نیا  زا  مامه  ماما  دمآ . مهارف  یگنهرف  یهقف و  ياههزوح  ندومن  ریاد  تصرف  دـش ؛ دازآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
اههرهب مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  رـضحم  زا  دندوب و  هدمآ  درگ  اهنآ  رد  ناوارف  هنازرف  دارفا  هک  ددعتم  ياههزوح  دندومن و  يروهرهب  لامک 

ینید کسانم  یهلا و  مولع  يریگارف  يارب  قطانم  نیرترود  زا  هک  هنیدم  هزوح  دننام  یگنهرف  یهقف و  ياههزوح  دـندش . ریاد  دـندربیم ،
رداص نوگانوگ  ياههنیمز  رد  هنیدم  رد  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نابز  زا  مالـسلاهیلع » رقابلا  لاق   » تیاور اهدص  دندشیم . هناور  اجنآ  هب  هب 

دندینـش و ثیدح  نارازه  هک  اهیفعج  دـیزی  نب  رباج  اهبلغت ، نب  نابا  اههرارز ، اهملـسم ، نب  دـمحم  نوچ  ياهنازرف  مانب و  ياهقف  دـش .
مالـسلاهیلع مولعلا  رقاـب  نماد  رد  رـسفم ... ملکتم و  هیقف و  درگاـش  اهدـص  دـندرب . هرهب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  رـضحم  زا  دـندومن ، لـقن 

ندروآ مهارف  يارب  يو  هک  دنکیم ، تیاور  یـسیع  نب  دمحم  زا  دایز ، نب  یلع  نب  نسح  لاح  حرـش  رد  یـشاجن  [. 388 . ] دنتفای شرورپ 
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ثیدـح لـقن  يارب  ار  یتـیاور  ياـهباتک  یخرب  ياـضاقت  يو  زا  دـنکیم . دروخرب  یلع  نب  نسح  هب  هفوک  رد  دوریم . هفوک  هب  ثیدـح 
نم مدرکیم ، مهارف  رتشیب  دندمآیم  ثیداحا  نیا  لابند  هب  متـسنادیم  رگا  دـیوگیم  هاگنآ  دراذـگیم . وا  رایتخا  رد  يو  هک  دـیامنیم ،

تسا مولعم  [ 389 . ] دمحم نب  رفعج  ینثدـح  دـنتفگیم ، همه  هک  مدینـشیم  ثیدـح  ملاع  رفن  دـصهن  زا  هفوک ) دجـسم   ) دجـسم نیا  رد 
ریاد مالسلا ) امهیلع   ) یلع هحفص 220 ]  ] نب دمحم  شردپ  نامز  رد  هک  تسا  یهقف  یگنهرف و  هزوح  نامه  هدنهد  همادا  دمحم  نب  رفعج 

قفوم ملـسم  نب  دمحم  دنوشیم . تیبرت  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  رـضحم  رد  یفعج  رباج  ملـسم و  نب  دمحم  دـننام  یناگنازرف  تسا . هدـش 
. دیامن لقن  طبـض و  مالـسلاهیلع  دمحم  لآ  قداص  زا  ثیدح  رازه  هدزناش  مالـسلاهیلع و  مولعلا  رقاب  زا  ثیدـح  رازه  یـس  دادـعت  دوشیم 

هللا یلص  هللا  لوسر  نابز  زا  مالسلاهیلع و  رقاب  ماما  زا  ماکحا  فراعم و  ياتـسار  رد  ثیدح  رازه  داتفه  دوشیم  قفوم  یفعج  رباج  [. 390]
زا ثیدح  رازه  داتفه  ای  هاجنپ و  ای  یس  رباج  دیوگیم : رباج  نابز  زا  ملـسم  حیحـص  یتح  و  [ 391 . ] دنک لقن  طبض و  ملـس  هلآ و  هیلع و 

نیثالث نم  ثدحی  ارباج  تعمـس  لاق  نایفـس  انثدح  دـنکیم ، لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نابز  زا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب 
نع ثیدح  فلا  نوعبـس  يدنع  لوقی  ارباج  تعمـس  یبنلا ، نع  ثیدـح  فلا  نوسمخ  يدـنع  لوقی  یفعجلا  رباج  تعمـس  ثیدـح ، فلا 

ناـمز لوط  رد  اههسیـسد  اریز  دـشابن . ناـگمه  سرتسد  رد  نونکا  ثیدـح  نارازه  نیا  هچرگ  [. 392 . ] حیحـص اـهلک  یبنلا  نع  رفعجیبا 
ار نارگید  يارب  ییوگزاب  قح  رباج  لاثما  هک  تسا ، هدوب  يرارسا  فراعم و  زا  مه  اهنآ  زا  یخرب  و  تسا . هدش  اهنآ  يرایـسب  وحم  ثعاب 

رقاب ماما  منک ! راک  هچ  منک  ناهنپ  ار  اهنآ  مرادـن  ناوت  دـنزیم ؛ جوم  مولع  نیا  زا  ماهنیـس  درادیم  راهظا  ماما  هب  رباج  هک  نانچ  دنتـشادن .
رد ثیداـحا  نیا  زا  يرایـسب  زین  نوـنکا  هتبلا  [. 393 . ] نک وگزاـب  اـجنآ  نک و  رفح  یلادوگ  ورب  ارحـص  هب  دـیامرفیم  يو  هب  مالـسلاهیلع 

رقاـب ماـما  نارود  هب  تشگزاـب  یهلا ، فراـعم  ياـههیاپ  میکحت  مالـسلاهیلع و  يدـمحم  هقف  هحفـص 221 ]  ] ییافوکـش و  تسا ، سرتـسد 
شقن هتفرگیم ، همـشچرس  ترتع  نآرق و  فراعم  رثوک  زا  هک  حیحـص  ثیداـحا  زا  مجح  نیا  راـشتنا  هک  نیا  رب  نوزفا  دراد . مالـسلاهیلع 

دوب هدرتسگ  ياهمادـقا  هنوگ  نیا  تسا . هدومن  افیا  هدوب ، هدـمآ  دـیدپ  هینامثع  بزح  بناج  زا  هک  یگنهرف  نارحب  نارود  نآ  رد  ار  دوخ 
هنوگ نیا  تسا . مالسلاهیلع  قداصلا  لاق  مالـسلاهیلع و  رقابلا  لاق  زا  نخـس  فراعم  هقف و  رـسارس  رد  دومن و  ایحا  ار  ماکحا  فراعم و  هک 

وا اقرـش  تسا . تیب  لها  ام  تکرب  زا  دشاب  حیحـص  نخـس  اج  ره  ملاع  برغ  قرـش و  رد  دندومرف  دوخ  هک  تسا ، یگنهرف  ینیرفآ  شقن 
تـسرد شناد  نخـس و  اج  ره  دیورب  ملاع  برغ  قرـش و  هب  [ » 394 . ] تیبلا لها  اندنع  نم  جرخ  ائیـش  الا  احیحـص  املع  نادـجت  الف  ابرغ 
ماکحا یهلا و  فراعم  زا  نخس  اج  ره  تسا  تلیضف  زا  نخـس  اج  ره  تسا .» هدش  رداص  تیب ) لها   ) ام دزن  زا  تلیـضف  نآ  دینادب  دیتفای ،

یگنهرف مجاهت  ربارب  رد  شیوخ  یگنهرف  رمث  رپ  شالت  اب  ترتع  اریز  تسا . ترتع  تکرب  هب  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم 
ياج ره  تفگ  ناوتیم  رتعیـسو  عاعـش  کی  رد  هک  هنوگ  نامه  تخاس . يراج  ملاع  برغ  قرـش و  رد  ار  فراعم  رثوک  تشارفارب و  دـق 

دنزرف مالـسلاهیلع و  مولعلا  رقاـب  یگنهرف  تضهن  تسا . ناربماـیپ  بتکم  یحو و  تکرب  زا  دوش ، تفاـی  تسرد  تفرعم  نخـس و  هک  اـیند 
ماما ود  نیا  راثآ  تایاور و  گنهرف  هقف و  هزوح  رد  رگا  هک  تسا ، رادقم  نآ  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  قداص  شدنمورب 

هحفص 222] . ] دنامیمن یقاب  یگنهرف  هقف و  دشابن ،

اهرطخ هب  رادشه 

هراشا

یگهاریب رامشیب  تسین ، شیب  هارگرزب  کی  هک  میقتسم  طارص  رانک  رد  دیامنیم . دیدهت  ار  میقتسم  طارـص  هرامه  اهیگهارژک  رطخ 
هاگنآ دـهد . رارق  میقتـسم  طارـص  ریـسم  رد  ار  دوخ  دـنک  شـالت  تسخن  هلحرم  رد  هک  تسا  نآ  هنازرف  ناـسنا  دراد . دوجو  یگهارژک  و 
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رد اریز  دیامنن . لصاح  فارحنا  دناسریم  دصقم  هب  ار  يو  هک  یهار  زا  دشاب . تکرح  رد  میقتسم  طارـص  رد  هرامه  ات  دیامن  مود  شالت 
هب ار  ریسم  نآ ، زا  فارحنا  یکدنا  تلفغ و  هظحل  کی  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا . طرش  میقتسم  طارص  ندومیپ  موادت  دصقم  هب  ندیـسر 
زا کی  ره  زا  ندیرب  دنناسریم . دصقم  هب  ار  شیوخ  ناوریپ  هک  دنتـسه ، میقتـسم  طارـص  کی  ترتع  نآرق و  دناشک . دهاوخ  یگهاریب 
رد ترتع  تسا . میقتـسم  طارـص  نییبت  ترتـع  نومنهر  اـهرطخ  نیا  زا  تینوصم  يارب  دراد . یپ  رد  اـهرطخ  هک  تسا  یگهاریب  ود ، نیا 

. دهد رادشه  اهیگهارژک  رطخ  زا  ار  عیشت  دیامن و  یگنهرف  یهدناماس  ار  ترتع  يوسمه  لکشت  هدیـشوک  شیوخ  یگنهرف  شالت  لوط 
هار ندومیپ  ساسا  نیا  رب  تسا . هتخاس  راب  رپ  ینغ و  ار  شیوخ  ناراداوه  یگنهرف  توافتم  ياههصرع  نوگانوگ و  ياهدنیارف  رد  ترتع 

سک ره  دراد . طبـضنم  هژیو و  سب  طیارـش  هکلب  دشاب . یعدم  نابز  اب  سک  ره  هک  تسین ، ناسآ  هنوگ  نآ  ندش  ترتع  راداوه  ترتع و 
بوسنم ار  دوخ  هک  فرحنم  ياههورگ  زا  هک  تسا  ترتع  ياسر  دایرف  دوب . دـهاوخن  ترتع  ناوریپ  هرمز  زا  دـهن  نوریب  ياـپ  هریاد  نآ  زا 
هتـسیاب دوـخ  ناوریپ  رب  دـنهدیم . رارق  طیارـش  طـباوض و  تحت  رد  ار  ترتـع  يوـسمه  لکـشت  دـنیوجیم . يرازیب  دـننادیم  ترتـع  هب 

ترتع وریپ  هعیـش و  ار  نتـشیوخ  دیابن  دوشن ، مهارف  اهیگژیو  نآ  ات  دنزاس و  مهارف  ار  اهیگژیو  و  هحفص 223 ]  ] طیارش نآ  ات  دننکیم 
، تسا هدش  يزاسگنهرف  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نابز  زا  هک  هعیـش  ترتع و  ناراداوه  ياهیگژیو  یخرب  تصرف  نیا  رد  دنیامن . دادملق 

نانیمطا میقتسم ، هار  ندومیپ  رد  ات  دریگ ؛ رارق  ناگمه  يورارف  رد  یلعشم  ترضح ، ینایحو  ياهنومنهر  زا  يریگوگلا  اب  ات  میزادرپیم 
ناراداوه اهیگژیو  نیا  دیامنیم . نوصم  اهرطخ  زا  ار  راتفر  هدـنلاب و  ار  اههشیدـنا  يزاسگنهرف  نیا  هب  هجوت  ددرگ . مهارف  يراوتـسا  و 

رقاب یگنهرف  ینیرفآ  شقن  هک  لاـح  نیع  رد  دزاـسیم . نومنهر  دـصقم  هب  ناـنیمطا  اـب  هغدـغدیب و  دنـشابیم  قح  راداوه  هک  ار  ترتع 
. دزاسیم فافش  فراعم  گنهرف و  هزوح  رد  یبوخ  هب  ار  مالسلاهیلع  مولعلا 

هعیش ياهیگژیو  مولعلا و  رقاب 

نآ دناهدش . ناونع  راکشآ  تروص  هب  ناوریپ  ياهیگژیو  ترتع  ياهنومنهر  رد  مالسلاهیلع . مولعلا  رقاب  هللا ؛ عاطا  نم  الا  انتعیش  ام  هللاوف 
رد دشیدنایب و  ترتع  دننامه  هشیدـنا ، ظاحل  زا  دزاس . نوگمه  ترتع  راتفر  هشیدـنا و  اب  ار  دوخ  هک  دوریم  رامـش  هب  ترتع  وریپ  یـسک 

ترتع ناوریپ  تسا . قح  اب  نوگمه  يراتفر  نانآ  راتفر  رادیاپ و  روحم و  قح  ترتع  هشیدنا  دـنیزگ . شیوخ  يوگلا  ار  نانآ  راتفر  راتفر ،
. میتسه ام  قح  هب  نومنهر  روحم  دیامرفیم  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  هشیدنا ؛ فلا : دنشاب . ترتع  نوگمه  دیاب  راتفر  هشیدنا و  روحم  ود  رد 

مل مهانکرت  نا  دنتـسین ، نومنهر  نارگید  ياـه  نومنهر  اریز  دـسریمن . دـصقم  هب  دـیامنن  وجتـسج  اـم  نومنهر  هشیدـنا و  زا  یـسک  رگا 
لکـش ار  ناسنا  یگدنز  ساسا  هیاپ و  هشیدنا  دیـسر ». دنهاوخن  دصقم  هب  میزاس  اهر  ار  نانآ  هحفص 224 ]  ] ام رگا  [ » 395 . ] انریغب اودتهی 

هب مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  رگن  زا  رطاخ  نیمه  هب  دهدیم . تهج  ار  راتفر  هک  تسا  هشیدنا  دشاب . هدـنیاپ  هدـنلاب و  دـیاب  هشیدـنا  دـهدیم .
. دـباع فلا  نم  ریخ  هملعب  عفتنی  ملاع  تساـهشزرا ، نیرترب  دنمـشیدنا  هشیدـنا و  شزرا  هک  تسا  ماـمتها  فافـش ، حیحـص و  يهشیدـنا 
ار هشیدنا  شناد و  شزرا  رگید  نخس  رد  تسا ». رترب  دباع  ناسنا  رازه  زا  دنربیم  هرهب  يو  شناد  زا  مدرم  هک  يدنمـشیدنا  ملاع  [ » 396]

ایندلا نم  ریخ  قداص  نع  هذخات  مارح  لالح و  یف  دحا  ثیدحل و  هدیب  یسفن  يذلاوف  ملعلا  بلط  یف  اوعراس  دزاسیم ، فافش  هنوگ  نیا 
کی شزرا  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دیـشاب  شالت  رپ  شناد  ندروآ  مهارف  رد  [ » 397 . ] ۀضف بهذ و  نم  تلمح  ام  و 
ییاج ات  دراد ». دوجو  ایند  رد  هرقن  الط و  زا  هچنآ  ایند و  زا  تسا  رترب  ینک ، تفاـیرد  نئمطم  درف  زا  هک  مارح  لـالح و  دروم  رد  ثیدـح 
ناونع نید  مهف  هشیدـنا و  ار ، دـناهدش  هداهن  انب  نآ  يور  رب  اـهشزرا  ریاـس  هک  یناـسنا  لاـمک  هیاـپ  راـیعم و  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  هک 
رایعم هک  تسخن  نوتس  هب  نآ  رگید  هیاپ  ود  هک  تسا ، هدش  هداهن  هیاپ  نوتس  هس  هب  لامک  رایعم  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  راتفگ  رد  دنکیم .
لامک [ » 398 . ] ۀشیعملا ریدقت  هبئانلا و  یلع  ربصلا  نیدلا و  یف  هقفتلا  لامکلا  لک  لامکلا  رفعجیبا ، نع  دـنکیم ، تشگزاب  تسا  یلـصا 
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يرادیاپ تسا . یسانشنید  ندش و  هیقف  هشیدنا و  یلصا  روحم  تسا ». هدش  هداهن  انب  حیحص  تیریدم  يرادیاپ و  یسانشنید و  رد  ناسنا 
دیاب ترتع  وریپ  زین  راتفر  رد  راتفر ؛ ب : تسا . هدش  ناینب  نید  حیحـص  مهف  هب  مه  حیحـص  تیریدم  و  هحفص 225 ]  ] تامیالمان ربارب  رد 
کی رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  تسین . نکمم  ترتع  زا  يوریپ  نید  اب  ینوگمه  نودـب  دـشاب . هتـشاد  ترتع  نید و  اب  گـنهامه  يراـتفر 

نیا لیلحت  هک  دننکیم ». يوریپ  ادخ  زا  هک  دننانآ  اهنت  ام ، ناوریپ  [ » 399 . ] هللا عاطا  نم  الا  انتعیش  ام  هللاوف  دیامرفیم : ایوگ  هاتوک و  هلمج 
اهنآ زا  یخرب  حیـضوت  هب  هـک  تـسا ، هدـش  ناوـنع  تـسا  ترتـع  ناوریپ  ياـهیگژیو  ناـیب  هـک  ترـضح  رگید  راـتفگ  رد  هاـتوک  هـلمج 

تلزنم ماقم و  هب  هک  دینک  مالعا  ام  ناتـسود  هب  [ » 400 ، ] لمعلاب الا  هللادـنع  ام  اولانی  مل  مهنا  مهملعا  مالـسلا و  انم  انیلاوم  غلبا  میزادرپیم .
یـسک داسف  یهابت و  ماجنا  اب  دشاب . نمادکاپ  فیفع و  يدرف  دـیاب  ترتع  وریپ  ینماد : كاپ  فافع و  کین .» راتفر  اب  زج  دنـسریمن ، الاو 
ناوریپ تسا .» ینمادـکاپ  تفع و  ادـخ ، تداـبع  نیرترب  [ » 401  ] جرفلا نطبلا و  ۀـفع  ةدابعلا  لضفا  دـنادب ، ترتع  هعیـش  ار  شیوخ  دـیابن 

اذا نمؤملا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دنتـسه ، یمیمـص  رگیدـکی  اب  دـنراد . فطاعت  طبارت و  مه  اب  دنتـسین . هدـیرب  هتخیـسگ و  مه  زا  ترتع 
ناهانگ دنوشیم  ادج  مه  زا  هک  یماگنه  دهد ، یم  نمؤم  تسد  رد  تسد  هک  یماگنه  نمؤم  [ » 402 . ] بنذ ریغ  نم  اقرفت  نمؤملا  حفاص 

زا نمؤم  اـب  نمؤم  یتسود  [ » 403 . ] ناـمیالا بعـش  مظعا  نم  هللا  یف  نمؤـملا  دو  هحفـص 226 ] : ] دیامرفیم و  تسا ». هدش  هدیـشخب  نانآ 
ناتیاههناخ رد  ار  رگیدـکی  [ » 404 . ] انرمال ةاـیح  کـلذ  ناـف  مکتویب  یف  اوروازت  دـیامرفیم : زین  و  تسا ». ناـمیا  ياههتـشر  نیرتگرزب 
دیامرفیم هک  تسا ، ترتع  گنهرف  ندش  هدنز  هب  مه  نوؤش  ندش  هدـنز  دوش . هدـنز  ام  نوؤش  دوشیم  ثعاب  راک  نیا  هک  دـینک  ترایز 

هداشگ ییور  اب  تسا . دروخرب  شوخ  ورشوخ و  ترتع  هعیش  [. 405 . ] بولقلا ییحی  انثیدح  نا  دنکیم ، هدنز  ار  اهلد  ام  نخس  گنهرف و 
نمؤم نیرتلماک  نک .» دروخرب  تاقالم و  هداشگ  ییور  اب  ار  شیوخ  ردارب  [ » 406 . ] طسبنم هجوب  كاخأ  قلا  دوشیم ، وربور  نارگید  اب 
رادـقم نآ  ات  ار  ندوب  دروخرب  شوخ  یتح  [ 407 . ] اقلخ مهنـسحا  انامیا  نمؤملا  لمکا  نا  دشاب ، هتـشاد  رتوکین  قلخ  هک  تسا  یـسک  نآ 
يدوهی اب  رگا  [ » 408 . ] هتسلاجم نسحاف  يدوهی  کسلاج  نا  یشاب ، هتشاد  کین  راتفر  دیاب  يدوهی  اب  یتح  سک  ره  اب  هک  دهدیم  هعسوت 

انیلاوم نم  تیقل  نم  غلب  دـناجنریمن ، ار  يرگید  دوخ  نابز  اب  هدوب  ناـبز  نیریـش  ترتع  وریپ  شاـب .» هتـشاد  وکین  راـتفر  يدـش  نیـشنمه 
رد هچنآ  دـننک ». ظفح  دنـسپ  ان  راتفگ  زا  ار  شیوخ  نابز  دـییوگب  دـیناسرب و  مالـس  نم  ناتـسود  رب  [ » 409 . ] مکتنسلا اوظفحاف  مالـسلا ...

لاقی نا  نوبحت  ام  نسحا  سانلل  اولوق  دییوگب ، ار  نآ  زا  رتوکن  رتهب و  يرگید  هب  دوش ، هتفگ  دـیراد  تسود  ناتدوخ  دروم  هحفص 227 ] ]
اوناک ام  هعاطا و  هللا و  یقتا  نم  الا  انتعیـش  اـم  هللاوف  دـننکیمن ، تناـیخ  تناـما  رد  دنـشابیم . رادتناـما  تیب  لـها  ناوریپ  [. 410 . ] مکیف

ام نایعیش  دننک . يوریپ  ادخ  زا  هتشاد و  اوقت  هک  دننانآ  ام  ناوریپ  دنگوس  ادخ  هب  [ » 411 . ] ۀنامالا عشختلا و  عضاوتلاب و  الا  رباج  ای  نوفرعی 
نم یلا  ۀـنامالا  ءادا  ثیدـحلا و  قدـص  داـهتجالا و  عرولاـب و  مـکیلع  يرادتناـما .» ییوـخمرن و  ینتورف و  هـب  رگم  دـنوشیمن ، هتخاـنش 

يارب دیشاب و  راکزیهرپ  دیـشوکب  [ » 412 . ] هیلا اهتیدال  ۀـناما  یلع  یننمتئا  بلاطیبا  نب  یلع  لتاق  نا  ولف  ارجاـف  وا  ناـک  ارب  اـهیلع  مکنمتئا 
قـساف هچ  دـشاب و  کین  هچ  هتـسناد ، نیما  ار  امـش  هک  یـسک  هب  تبـسن  و  دیـشاب ، راتفگ  تسار  دـینک  شـالت  دـینک . شـالت  يراـکزیهرپ 

مارح لام  زا  ترتع  وریپ  منکیم .» يرادتناما  نآ  هب  تبسن  دراپسب  تناما  نم  هب  مه  مالسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  لتاق  رگا  دیشاب . رادتناما 
[413 . ] ةرمع یف  جح و ال  یف  ۀقدص و ال  یف  ةاکز و ال  یف  هنم  لبقی  مل  ۀقرـس  وا  ۀنایخ  وا  ابر  وا  لولغ  نم  الام  باصا  نم  دنکیم ، زیهرپ 

هتفریذپ شا  هرمع  جح و  هقدص و  تاکز و  دننامه  شیاه  تدابع  دنک  مهارف  لام  يدزد  ای  تنایخ و  ای  ابر  ای  بیرف  هار  زا  هک  یـسک  ره  »
بتک ۀملک  رطـشب  ملـسم  یلع  ناعا  نم  تسا . هدید  متـس  روای  هشیمه  دریگیمن  رارق  رگمتـس  روای  ترتع  وریپ  هحفص 228 ] .« ] دوشیمن

ود نیب  رد  هلمج  نیا  تمایق  زور  رد  دنک  کمک  ار  یملاظ  یناملـسم  هیلع  رب  سک  ره  . » هللا ۀـمحر  نم  سیآ  [ 414 ، ] ۀمیقلا موی  هنیع  نیب 
راجنهان ياهراک  ماجنا  زا  دنکیم و  ظفح  ار  وسمه  لکـشت  رارـسا  ترتع  وریپ  تسا .» سویأم  ادخ  تمحر  زا  دوشیم : هتـشون  يو  مشچ 

دارفا . » انقانعا یلع  سانلا  اولمحت  انرارـسا و ال  اومتکا  مکفیعـض و  مکیوق  نعیل  دیامنیم ، زیهرپ  ددرگیم  رارـسا  ندش  راکـشآ  ثعاب  هک 
رگیدکی هب  ترتع  وریپ  دیناروشن .» ام  رب  ار ) هعیـش  ریغ   ) ار مدرم  دینک  ظفح  دیاب  ار  ام  رارـسا  دننک ، دادما  ار  اهریذپ  بیـسآ  دیاب  دنمناوت 
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تـشادرب دراد  زاین  رادـقم  ره  يرگید  قودنـص  زا  یکی  دـنراد  نانیمطا  مه  زا  رادـقم  نآ  ات  دنـشابیم . یمیمـص  مه  اب  دـنراد و  نانیمطا 
شتسد امش  زا  یکی  هک  دیاهدیـسر  نانیمطا  زا  هلحرم  نیا  هب  امـش  ایآ  [ » 415  ] دیری ام  هنم  ذخأی  هبحاص  مک  یف  مکدحا  لخدی  دـنکیم ،

سئب دزاسیمن ، اهر  اهنت  ار  يو  دربیمن و  فرط  زا  اهیتخـس  رد  ع )  ) تیب لها  وریپ  درادرب »؟ شزاین  رادـقم  هب  دـنک و  يرگید  بیج  رد 
«. دراذگ اهنت  یتسد  یهت  لاح  رد  دشاب  هارمه  يدـنمناوت  لاح  رد  تسین  نآ  ینید  ردارب  [ » 416 . ] اریقف کعطقی  اینغ و  كاعری  خا  خـالا ،

انتیـالو یف  نولذاـبتملا  یلع  ۀعیـش  اـمنا  دوب ، دـهاوخ  ریذـپ  تیلوؤـسم  دـشاب . دـناوتیمن  تواـفتیب  راـگنا و  لهـس  درف  تیب  لـها  يوریپ 
دوش و رقتـسم  هعماج  ترتع  فادها  تسا  شالت  رد  تیب  لها  وریپ  [. 417 . ] انرما ءایحال  نوروازتملا  هحفص 229 ]  ] انتدوم یف  نوباحتملا 

هللا هقطنا  انودـع  یلع  هناسلب  اـنناعا  نم  [ 419  ] اـنرما ءاـیحا  ارما  هللا  محر  [ 418 ، ] انرما ءایحال  نوروازتملا  ددرگ ، افوکـش  ترتع  گـنهرف 
زاب و ینابز  اـب  تماـیق  زور  رد  دـناسر ، يراـی  نانمـشد  ربارب  رد  شناـبز  اـب  ار  اـم  سک  ره  [ » 420  ] لـجوزع هیدـی  نیب  هفقوم  موی  هتجحب 
هب تبـسن  ترتع  هعیـش  زین  و  تسا . ناـبرهم  دـهعتم و  شیوخ  رداـم  ردـپ و  هب  تبـسن  ترتـع  هعیـش  دتـسیایم .» ادـخ  هاگـشیپرد  زارفارس 

نیمراغلا ۀنکـسملا و  لـها  ءارقفلا و  نم  ناریجلل  دـهاعتملا  نیدـلاولاب و  ربلا  و  تسا . دـهعتم  شیوخ  ناـگیاسمه  هعماـج و  ناریذپبیـسآ 
[422  ] دیهـش فلا  رجأ  هل  هللا  بتک  ربصف  ءـالبب  انتعیـش  نم  یلب  نم  تسا ، مواـقم  رادـیاپ و  يدرف  ترتـع  وریپ  هعیـش و  [. 421 ... ] ماتیالاو
هب تبـسن  ترتع  ناوریپ  دراد .» ار  دیهـش  رازه  باوث  دـیامن  هشیپ  ربص  نآ  رب  دوش و  راتفرگ  تبیـصم  هب  ام  نایعیـش  زا  یکی  هک  یماـگنه  »

ندوب هعیش  [. 423 . ] ائیـش مهروجا  نم  کئلوا  صقنی  هب و ال  لمع  نم  رجأ  هلف  يده  باب  ملع  نم  دندهعتم ، نارگید  شزومآ  یگدنلاب و 
هللا نیب  اننیب و  ۀبارق  هنا ال  مهملعا  مالسلا و  ینم  یتعیش  غلبا  هحفص 230 ]  ] رباج ای  تسا . راتفر  رواب و  هب  ندوب  هعیش  تسین ، ناشن  مان و  هب 

مالس نم  نایعیش  هب  رباج  [ » 424 . ] انبح هعفنی  مل  هللا  یصع  نم  انیلو و  وهف  انبحا  هللا و  عاطا  نم  رباج  ای  ۀعاطلاب  الا  هللا  برقتی  لجوزع و ال 
. تسادخ زا  يوریپ  هب  اهنت  ادخ  هب  برقت  درادن ، دوجو  يدنواشیوخ  هنوگ  چـیه  لجوزع  يادـخ  ام و  نیب  هک  زاس  هاگآ  ار  نانآ  ناسرب و 
ام تبحم  دنک  ینامرفان  ار  ادخ  یسک  رگا  دوب . دهاوخ  ام  تسود  یسک  نینچ  درادب ، تسود  ار  ام  دیامن و  يوریپ  ار  ادخ  سک  ره  رباج ،
هن تسا ، راتفر  داقتعا و  هب  ندوب  هعیش  هک  دزاسیم  حرطم  ار  شدوخ  عضوم  فافش  ماما  راتفگ  نیا  رد  تشاد ». دهاوخن  يدوس  يو  يارب 

نانآ ندب  ریغتم ، نانآ  هرهچ  گنر  مالسلاهیلع ، یلع  نایعیـش  دیامرفیم : رگید  ینخـس  رد  تسا ! هعیـش  هک  دنک  شوخ  لد  یـسک  هک  نیا 
ناوارف هداهن ، كاـخ  رب  هراومه  ار  اـهتروص  ناـنآ  ناـنآ ، شرف  نیمز  هتفر ، وت  اهمکـش  هدیکـشخ ، اـهبل  قنوریب ، ندـب  تسوپ  رغـال ،
سانلا حرفی  دنکانهودنا . نانآ  رادیاپ ) ریغ  تابثیب و  نامداش   ) دننامداش مدرم  هک  یلاح  رد  دنزیریم . کشا  دـننکیم و  هیرگ  هدـجس و 

؛ هعیـش تسا . هدرمـشرب  ار  دهز  ياههناشن  یخرب  دشابیم . اوقتاب  دهاز و  يدرف  هعیـش  هک  تسا  نیا  ثیدح  روظنم  [ 425 . ] نونزحی مه  و 
، ءاملحلا مالسلاهیلع  یلع  ۀعیش  امنا  دیامرف : یمزین  و  دنزور ». ناریـش  بش و  نارادهدنز  بش  نایعیـش  [ » 426 ، ] راهنلاب دـسا  لیلاب و  نابهر 

نانآ ياـهبل  شیدـنا ، هحفـص 231 ]  ] فرژ راـبدرب ، يدارفا  نایعیــش  [ » 427 ، ] مههوـجو یلع  ۀـینابهرلا  فرعت  هافـشلا ، لبذـلا  ءاـملعلا ،
«. تسا راکشآ  نانآ  زا  يرادهدنزبش  ياههناشن  هدیکشخ ،

هعیش زایتما 

هاـگنآ دـندش ، ترتع  نوگمه  راـتفر  هشیدـنا و  رد  دـناهدش و  یهدـناماس  ترتع  ناوریپ  دـش و  مهارف  اـهیگژیو  هنوگ  نیا  هک  یماـگنه 
یگژیو نینچ  ندمآ  مهارف  اب  تشاد . دـهاوخ  توافت  نارگید  اب  نانآ  عمج  تشاد . دـهاوخ  زایتما  نارگید  زا  نانآ ، لفحم  نانآ ، تیعمج 

، نارگید اب  نانآ  لکـشت  تفرگ . دـنهاوخ  رارق  نید  ساـسا  هیاـپ و  دـنریگیم و  رارق  تیب  لـها  يارب  راـختفا  فرـش و  ترتع  ناوریپ  اـه ،
قداص ماما  دـیامنیم : لیلحت  هنوگ  نیا  ار  یعیـش  لکـشت  هعیـش و  عمج  تازایتما  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  تشاد . دـهاوخ  ناوارف  تواـفت 

عمج رد  ار  نتـشیوخ  دندومن ، هدهاشم  ار  نایعیـش  عمج  مردپ  هک  یماگنه  میدـش  یبنلادجـسم  دراو  مردـپ  هارمه  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع 
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کلذ یلع  ینونیعأف  مکحاورا  مکحایر و  بحال  هللا  ینا و  لاق  مث  مهیلع  ملـسف  دـندومرف : نخـس  هنوگ  نیا  نانآ  هرابرد  هداد ، رارق  ناـنآ 
اوقت و اب  ارم  قح ، ریـسم  رد  امـش  مرادیم . تسود  ار  امـش  حاورا  نم  مراد و  تسود  ار  امـش  میـسن  نم  ادخ  هب  دـنگوس  ، » داهتجا عروب و 

یف نوقباسلا  ایندـلا و  یف  نوقباسلا  نورخالا و  نوقباسلا  نولوالا و  نوقباسلا  متنا  هللا و  راصنا  متنا  هللا و  ۀعیـش  متنا  دـیناسر » يرای  شـالت 
امش دیتسه . ناینیسپ  ناماگشیپ  ناینیـشیپ و  ناماگـشیپ  امـش  دیـشابیم ، ادخ  ناروای  امـش  دیـشابیم . ادخ  ناوریپ  امـش  . » ۀنجلا یلا  ةرخالا 

لجوزع و هللا  نامـضب  ۀنجلا  مکل  انمـض  دـق  هحفـص 232 ] «. ] دوب دـیهاوخ  ارـس  نآ  رد  تشهب  يوس  هب  ناماگـشیپ  ارـس و  نیا  ناماگـشیپ 
نوبیطلا و متنا  تاجردلا ، لیاضف  یف  اوسفانتف  کنم  احاورا  رثکا  ۀنجلا  ۀجرد  یلع  ام  هللا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نامض 

تنامـض امـش  يارب  ار  تشهب  هللا ، لوسر  ادخ و  هب  دامتعا  نامـض و  هب  ام  . » قیدص نمؤم  لک  ءانیع و  ءاروح  ۀنمؤم  لک  تابیطلا  مکؤاسن 
تقبـس رگیدـکی  زا  لیاضف  ندروآ  مهارف  رد  سپ  دـیتسه . حاورا  نیرتشیب  امـش  تشهب  تاجرد  لحارم و  رد  ادـخ  هب  دـنگوس  مینکیم ،

وگتـسار امـش  نمؤم  نادرم  خارف و  مشچ  نایروح  دننامه  امـش  نمؤم  نانز  دنتـسه . بیط  كاپ و  امـش  نانز  كاپ و  امـش  نادرم  دیریگب .
نینمؤملا ریما  لاق  دـهدیم : همادا  ار  نخـس  هعیـش  ياهزایتما  دروم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نابز  زا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  هاگنآ  دنـشابیم ».

لکل نا  الا و  ۀعیـش ، الا  طخاس  هتما  یلع  وه  و  ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تامدقل  هللاوف  رـشبتسا  رـشب و  رـشبأ و  ربنق  ای  ربنقل 
ناوالا ۀعیشلا ، مالسالا  ةورذ  ةورذ و  ءیش  لکل  ناوالا  ۀعیشلا  مالـسالا  ۀماعد  ۀماعد و  ءیـش  لکل  ناوالا  ۀعیـشلا  مالـسالا  زع  ازع و  ءیش 

ربنق هب  مالسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  ... » ۀعیشلا سلاجم  سلاجملا  دیس  ادیس و  ءیـش  لکل  ناوالا  ۀعیـشلا  مالـسالا  فرـش  افرـش و  ءیـش  لکل 
تما زا  هک  دندومن  تلحر  یلاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  هدـب  تراشب  زین  نارگید  رب  داب و  تراشب  وت  رب  دـندومرف :
يارب شاب  هاگآ  تسا . هعیش  مالسا  يزارفارس  تسا و  يزارفارس  يزیچ  ره  يارب  شاب  هاگآ  دنتـشادن ! رطاخ  تیاضر  هعیـش  زج  هب  شیوخ 
هاگآ تسا . هعیش  مالسا  دمآرـس  تسا و  جات  دمآرـس و  يزیچ  ره  يارب  شاب  هاگآ  تسا . هعیـش  مالـسا  نوتـس  تسا و  ینوتـس  يزیچ  ره 

هحفـص 233] ، ] تسا رورـس  یلفحم  ره  يارب  شاب  هاگآ  تسا . هعیـش  مالـسا  يدنمجرا  تسا ، تفارـش  يدنمجرا و  يزیچ  ره  يارب  شاب 
تسا یطاقن  نیمز  هرک  ياوشیپ  تسا و  ییاوشیپ  نیمزرس  ره  يارب  هک  دهدیم  همادا  هاگنآ  تسا ». هعیـش  سلاجم  سلاجم ، رورـس  دیس و 
ناحبس يادخ  دیدوبن  امش  رگا  درکیمن . شیور  ياهنیزبس  چیه  دیدوبن  نیمز  يور  رب  نایعیش  امش  رگا  دنکیم . یگدنز  نآ  رد  هعیش  هک 

ره دـنیوگیم . نخـس  هشیدـنایب  هعیـش ، نافلاخم  دـنیوگیم ، نخـس  ادـخ  رون  اـب  اـم  ناوریپ  درکیمن . ینازرا  ار  یتمعن  چـیه  نارگید  هب 
هتفای نایاپ  شرمع  رگا  درادیم . یمارگ  كرابم و  ار  نآ  دربیم و  نامـسآ  هب  ار  شحور  لـجوزع  يادـخ  دوریم  باوخ  هب  هک  ياهعیش 

رد ار  يو  ادخ  ناگتـشرف  تسا ، هدیـسرن  ارف  يو  لجا  رگا  دهدیم . ياج  ار  نآ  شدوخ  شرع  هیاس  رد  تشهب و  ياهغاب  ياههنیجنگ  رد 
. دنشابیم لجوزع  يادخ  ناگدیزگرب  امـش  نارازگ  هرمع  نایعیـش و  امـش  جاجح  دنگوس  ادخ  هب  دننادرگیم . زاب  شندب  هب  لماک  تینما 

امش هدناوخ و  ارف  ار  امش  ادخ  هک  دیتسه  يدارفا  هرمز  زا  امش  مامت  دنتسه و  عناق  دارفا  امش  اینغا  دنتسه ، اهزاینیب  دننام  امش  ناتـسد  یهت 
نخـس هنوگ  نیا  نایعیـش  يرترب  دروم  رد  رگید  يراتفگ  رد  هاگنآ  [. 428  ] هتباجا لها  هتوعد و  لهال  مکلک  مکنا  و  دـیا . هدومن  تباـجا 

ام حور  زا  ار  نایعیـش  امـش  دیرفآ . شیوخ  تمحر  زا  ار  ام  دروآ و  دیدپ  شیوخ  تمظع  رون  زا  ار  ام  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دـیوگیم :
رباج هب  ترـضح  [ 429 . ] اـنیلا نوـنحت  متنا  مکیلا و  نحن  نحنف  دـیروآیم ، يور  اـم  هب  زین  امـش  میناـبرهم و  امـش  رب  اـم  دـیدروآ . دـیدپ 
یلـص هللا  لوسر  نابز  زا  زین  و  میاهدش ». هدیرفآ  تشرـس  کی  زا  ام  نارادتسود  ام و  [ » 430 . ] ةدحاو ۀنیط  نم  انوبحم  نحن و  دـندومرف :

موی نوزئافلا  مه  انتعیش  نا  [ 431 . ] نوزئافلا مه  هتعیش  ایلع و  نا  دنناراگتسر ، یلع  ناوریپ  دیامرف : یم  هحفص 234 ]  ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا 
ار ترتع  تیالو  هک  یسک  [ » 433 ، ] رمالا اذه  فصو  ادحاو  رانلا  معطت  ال  دومرف : زین  و  دنراگتسر ». تمایق  رد  ام  نایعیـش  [ » 432 . ] ۀمیقلا

هطبغ هعیـش  ماقم  هب  ادخ  هتـسیاش  ناگدنب  ادهـش ، ناگتـشرف ، ناربمایپ ، تمایق  زور  رد  دیـشچ .» دهاوخن  ار  شتآ  معط  دـشاب ، هتـشاد  رواب 
نیا دراد ، نایعیـش  هب  تبـسن  ترتع  هک  ياهژیو  تیاـنع  دروم  رد  [ 434 . ] نوحلاصلا ءادهـشلا و  ۀکئالملا و  نویبنلا و  مهطبغی  دـنزرویم ،

هک میهدیم ». رارق  دوخ  نایعیش  رایتخا  رد  ار  هژیو  ياهشناد  ام  [ » 435 . ] انملع رما  نم  ءاشن  ام  انتعیش  یطعن  نحن  دیوگیم ، نخـس  هنوگ 
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هب ار  اهنآ  تشادن  هزاجا  دوب و  هتفرگ  ارف  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نابز  زا  ار  ثیدح  نارازه  هک  دش  هدروآ  یفعج  رباج  دروم  رد  نآ  هنومن 
دـسریم رظن  هب  [. 436 ! ] منک راـک  هچ  تسا  هتفرگ  ارم  رارق  دـنزیم و  جوم  هنیـس  رد  اـهشناد  درک  ضرع  ماـما  هب  دـنک  وگزاـب  نارگید 

هنوگ نیا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دـش . هدروآ  ینالوط  یکدـنا  رطاخ  نیمه  هب  تسا . هدـنزرا  یـشرع و  رایـسب  اتـسار  نیا  رد  ماما  ناـنخس 
يدارفا هنوگ  نیا  دزاسیم و  هدنلاب  ار  اههشیدنا  هنوگ  نیا  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دیامنیم . یگنهرف  یهدناماس  ار  ترتع  يوسمه  لکشت 

زا هحفص 235 ] . ] دزاسیم روراب  هنوگ  نیا  ار  وسمه  لکـشت  گنهرف  و  دهدیم . شرورپ  شالت  رپ  راوتـسا و  ارگعقاو و  دمآراک ، نیما و 
گنهرف نانآ  گنهرف  دنـشابیم . ناما  رد  فارحنا  رطخ  هنوگ  ره  زا  هک  تسا . ترتع  ناوریپ  هشیدنا  لالز ، هدـنلاب و  هشیدـنا  هشیدـنا  رظن 

مولعلا رقاب  ياهنومنهر  اهيزاس و  گنهرف  زا  کچوک  شخب  اهروحم  نیا  دـشابیم . یحو  اب  نوگمه  يراتفر  ناـنآ  راـتفر  تسا . یحو 
راتفگ تسا ، یهلا  یحو  نیرخآ  اب  نوگمه  تعیرـش و  هقف  نامه  هک  ار  هعیـش  هقف  ساسا  اههیاپ و  هک  نیا  رب  نوزفا  دشابیم . مالـسلاهیلع 

یعاـمتجا و دـیابن  دـیاب و  ناـیب  قوقح و  ناـیب  ینعی  هقف ؛ دـهدیم . لکـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  قداـص  مولعلا و  رقاـب 
ياهتیعقاو اب  نوگمه  حیحص و  یقوقح  يانبم  رگا  تسا ، نآ  یقوقح  ینابم  ساسا  رب  هعماج  یگدنز  شخرچ  يداصتقا و  یگداوناخ و 
مالـسلاهیلع مولعلا  رقاب  شقن  تسا و  قوقح  هقف و  ساسا  رب  هعماج  یهد  ناماس  دـباییمن . ناماس  هعماج  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یعاـمتجا 

. تسا عیسو  نادیم  نیا  رد  لوا  شقن 

ترتع یفرعم 

هراشا

ناهنپ ماهبا  زا  ياههلاه  رد  نمشد  تاغیلبت  رثا  رد  ترتع  كانبات  هرهچ  هک  اریز  تسا ، ترتع  ریـسفت  ترتع  یگنهرف  ياهمادقا  رگید  دعب 
زا دوب ! هدـش  یفرعم  ناملـسمان  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترتع  هناوتـسا  هیاپ و  صخاش و  نامیا و  هولج  نیرتكانبات  یتح  دوب . هدـش 

تیب لها  يهرهچ  ترتع ، تیعقوم  ریـسفت  يزاس و  گنهرف  اب  دـیامن و  يزاـس  تصرف  اـت  دراد ، شود  هب  گرزب  تیلوؤسم  ترتع  ور  نیا 
ات هتشاد ، ناوارف  ششوک  هتشارفارب و  تمه  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دوشیم  هدهاشم  رطاخ  نیمه  هب  دیامن . یفرعم  لالز  فافـش و  ار  (ع )

هحفـص . ] دریگیم رارق  رگن  دروم  ترـضح  ياهمادـقا  یخرب  هک  دزاس ، راکـشآ  ار  ترتع  شقن  ترتع و  لـیاضف  بساـنم  تصرف  ره  رد 
[236

باتفآ ریسفت 

هک ترتع  ریسفت  دروم  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  تسا . ترتع  يالاو  تیعقوم  يزاس  فافـش  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  ياهیاپ  ياهمادقا  زا 
نحن دیوگیم : نخس  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  مینیشنیم . اشامت  هب  ار  نانخس  نیا  زا  یشخب  دراد . ناوارف  نخـس  تسا ، باتفآ  ریـسفت  نامه 

تخرد ام  میتسه . ینابرهم  تیب  لـها  اـم ، [ » 437  ] یحولا طبهم  ۀکئالملا و  عضوم  ۀـمکحلا و  ندـعم  ةوبنلا و  ةرجـش  ۀـمحرلا و  تیب  لها 
. رکذلا لها  نحن  میتسه ، یحو  ندـمآ  دورف  هاگیاج  ناگتـشرف و  لحم  ام  میتسه و  یهلا  ياه  تمکح  لحم  ندـعم و  ام  میتسه ، يربمایپ 
[439 . ] تباث اهلصا  یلاعت  هللا  لاق  یتلا  ةرجـشلا  نحن  [ 438 . ] رکذلا لها  اولئـساف  میتسه ، ام  دننک  عوجر  اهنآ  هب  دـیاب  مدرم  هک  رکذ  لها 

یلع هللا  ۀمحر  نم  نحن  هللا و  لبح  نحن  هللا  بنج  نحن  تساجرباپ .» تباث و  شاهشیر  دومرف  ناحبـس  يادخ  هک  میتسه  یتخرد  نامه  ام  »
نحن ایندلا  لهال  عوفرملا  ملعلا  نحن  يدهلا و  نحن  یجدلا و  حـیباصم  يدـهلا و  ۀـمئا  نحن  متخی ، انب  هللا و  حـتفی  انب  نیذـلا  نحن  هقلخ و 
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طارـصلا قیرطلا و  نحن  هللا و  مرح  نحن  نیلجحملا  رغ  ةداق  نحن  قرغ  انع  فلخت  نم  قحل و  انب  کـسمت  نم  نورخـالا  نحن  نوقباـسلا و 
ام میتسه . هللا  لبح  ام  مییادـخ ، هاگراب  رد  ام  [ » هحفص 237 [. ] 440 . ] مظعالا مانسلا  نحن  نیدلا ، لوصا  نحن  ةوبنلا  ندعم  نحن  میقتـسملا 
ام دـباییم . نایاپ  ام  اب  اهماجنا  دوشیم و  عورـش  ام  اب  اهزاغآ  هک  میتسه  ییاـه  ناـمه  اـم  میـشاب . یم  ادـخ  قلخ  رب  هژیو  ياـهتمحر  زا 

. میشابیم ناسنا  يارب  هتشارفارب  ياهمچرپ  ام  میتسه و  هتفای  نومنهر  ام  میـشابیم . اهیکیرات  رد  نشور  ياهلعـشم  نومنهر و  نایاوشیپ 

. ددرگیم قرغ  دوش  ادج  ام  زا  سک  ره  و  دسر ، یم  دصقم  هب  دورگ  ام  هب  سک  ره  میتسه . ناینیسپ  زین  ناینیـشیپ و  ياههتفرگ  تقبـس  ام 
ياهزارف و  مییام . نید  ساسا  میتسه و  يربمایپ  هاگتـساخ  ام  مییام ، میقتـسم  هار  میـشابیم . ادخ  مرح  ام  میتسه ، نادیفـس  ور  نایاوشیپ  ام 

ام رب  ردق  بش  [ » 441 . ] اهیف انب  نوفیطی  ۀکئالملا  نا  ردـقلا  ۀـلیل  انیلع  یفخیال  هنا  لیذـهلا  ابا  ای  دـیامرفیم : و  مییام .» نید  دـنلب  گرزب و 
ۀلمح هللا  یحو  ۀثرو  هللا و  ملع  نازخ  هللارما  ةالو  نحن  دیامرفیم : زین  و  دـنهدیم ». فاوط  ام  رود  هب  ناگتـشرف  بش  نآ  رد  تسین ، ناهنپ 
ناوت هک  میتسه  یناسک  نآ  ام  مییادـخ و  یحو  ناثراو  مییادـخ و  شناد  رادهنازخ  اـم  مییادـخ و  ناـمرف  رادراـیتخا  اـم  [ » 442  ] هللا باتک 

لآ [ » 443 . ] ۀمیقلا موی  یلا  اهیلع  لئالدلا  اهیلا و  ةداقلا  ۀنجلا و  یلا  ةاعدـلا  هلیبس و  هللا و  باوبا  دـمحم  لآ  میراد .» ار  ادـخ  باتک  لمحت 
ات و  دـننکیم . يربـهر  نآ  بناـج  هب  ار  مدرم  دـنناوخیم و  ارف  تشهب  يوس  هب  هک  ناـنآ  دـنیادخ  يوس  هب  هدـش  هدوشگ  ياـهرد  دـمحم 

شناد و نابحاص  اـم  [ » 444  ] لیزنتلا لـیوأتلا و  ندـعم  نحن  ملعلا  هحفـص 238 ]  ] لها نحن  دنـشابیم ». تشهب  بناج  هب  نومنهر  تماـیق 
لقاعم مکحلا و  باوبا  ملعلا و  يرع  اندـنع  لانأ و  سانلا و  یف  لانأ  هللا  لوسر  نا  مالـسلاهیلع  رفعجوبا  لاق  میتسه .» لیزنت  لیوأت و  نزخم 

. هلمع هنم  لبقی  مل  ملع و  اـم  هتفرعمب  هللا  هعفنی  مل  اـنفرعی  مل  نم  هلمع و  هنم  لـبق  هتفرعم و  هتعفن  اـنفرع  نمف  هیخاوا  رمـالا و  ءایـض  ملعلا و 
هانپ ياج  اـهتمکح و  ياـهرد  تسا و  شناد  ياههریگتـسد  اـم  دزن  رد  دـناسر ، مدرم  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  [ » 445]

هتفریذـپ ادـخ  دزن  رد  شلامعا  دوب ، دـنمدوس  يو  رب  وا  شناد  تخانـش ، ار  اـم  سک  ره  میتسه ، اـم  نآ  دـصقم  روما و  ییانـشور  شناد و 
رادـقم نآ  زا  ترتـع  شناد  دوـب .» دـهاوخن  هتفریذـپ  شلاـمعا  دوـشیمن و  روآدوـس  شیارب  يو  شناد  تخانـشن ، ار  اـم  سک  ره  تـسا ،

ترـشنل ۀلمح  یملعل  تدـجو  ول  دـیامرفیم : دـنرادن . ار  نانآ  شناد  يافرژ  تیفرظ  كدـنا  زج  دارفا  هک  تسا ، دـنمهرهب  افرژ  هدرتسگ و 
يارب رگا  [ » 446 . ] هملعل ۀلمح  مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  يدج  دجی  مل  یل و  فیک  دمـصلا  نم  عیارـشلا  نیدـلا و  مالـسالا و  دـیحوتلا و 

نآ نم  طقف  هن  مدومنیم . ریسفت  حیضوت و  دمـص »  » زا ار  نوگانوگ  ياهتعیرـش  نید  مالـسا و  دیحوت و  متفاییم  یتیفرظ  شیوخ  شناد 
رد دیوگیم : دیعـس  نب  دوسا  هحفـص 239 ] !« ] تفاین دبات  رب  ار  يو  شناد  دناوتب  هک  يدـنمناوت  دوب ، مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  مدـج  هک 

ةالو نحن  هقلخ و  یف  هللا  نیع  نحن  هللا و  هجو  نحن  هللا و  ۀـجح  نحن  دومرف : درک و  نخـس  زاغآ  دوخ  میدوب ، مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  دزن 
رد ادخ  مشچ  ام  میتسه و  هللا  هجو  ام  میتسه  ادـخ  تجح  ام  [ » 447 . ] ءانبلا ارت  لثم  ارت  ضرا  لک  نیب  اننیب و  نا  لاـق  مث  هداـبع  یف  هللا  رما 

هدنهد دنویپ  دننامه  ياهدنهد  دنویپ  ینیمزرس  ره  ام و  نایم  میشابیم . ادخ  ناگدنب  نایم  رد  ادخ  نایاور  نامرف  ام  میـشابیم و  مدرم  نایم 
ءایبنالا و ثیراوم  عدوتـسم  نحن  هتریخ و  نحن  هللا و  ةوفـص  نحن  هللا و  بنج  نحن  دـیامرف : یم  دراد .» دوجو  نامتخاس ) طالم   ) نامتخاس
. متخی انب  حتفی و  انب  هقلخ  یلع  هللا  ۀمحر  نم  نحن  مالسالا و  مئاعد  نحن  نامیالا و  ناکرا  نحن  هللا و  ۀجح  نحن  لجوزع و  هللا  ءانما  نحن 

لجوزع يادـخ  دامتعا  دروم  ام  میناربمایپ ، ناثراو  اهتناما و  ام  میتسه ، اهنیرترب  ام  مییادـخ و  ناگدـیزگرب  ام  مییادـخ  هاـگراب  رد  اـم  »
اب ماجنا  زاغآ و  هک  میتسه  مدرم  رب  ادخ  تمحر  نامه  ام  مییام . مالسا  ياههناوتسا  ناما و  ياهنوتس  ناکرا و  مییام ، ادخ  تجح  میتسه .

نورخالا و نحن  نولوالا و  نوقباسلا  نحن  يدهلا و  رانم  نحن  یجدلا و  حیباصم  نحن  يدهلا و  ۀمئا  نحن  دیامرف : یم  دریگیم .» ماجنا  ام 
هتـشارفا ياهزارف  ام  مییام . اهیکیرات  رد  اهغارچ  تیادـه ، ناربهار  . » قرغ انع  رخأت  نم  قحل و  انب  کـسمت  نم  قحلل  عوفرملا  ملعلا  نحن 

دـصقم هب  دشاب  ام  اب  سک  ره  میقح ، هتـشارفارب  ياهمچرپ  ام  میـشابیم . ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  رد  اههدـنریگ  تقبـس  ام  و  میتسه . نومنهر 
قیرطلا نحن  هللا و  ةریخ  نحن  نـیلجحملا و  رغلا  ةداـق  نـحن  دـش ». دـهاوخ  هحفـص 240 ]  ] قرغ دوش  ادـج  ام  زا  سک  ره  دیـسر ؛ دـهاوخ 

. ۀلاسرلا عضوم  نحن  ةوبنلا و  ندعم  نحن  جاهنملا و  نحن  هقلخ و  یلع  لجوزع  هللا  ۀمعن  نم  نحن  هللا و  یلا  میقتـسملا  طارـصلا  حـضاولا و 
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رب هژیو  ياهتمعن  زا  ام  مییام ، ادخ  يوس  هب  هارگرزب  مییام و  راکشآ  فافـش و  هار  مییام ، ادخ  ناگدیزگرب  مییام و  نادیفـسور  ناربهر  »
نمل جارـسلا  نحن  ۀـکئالملا و  فلتخم  نیذـلا  نحن  و  میتسه .» ام  تلاسر  يربماـیپ و  هاـگیاج  و  میتسه ، میقتـسم  هار  اـم  و  مییادـخ ، قلخ 

مل اهیلع  یـضم  نم  ریطانقلا  روسجلا و  نحن  مالـسالا و  يرع  نحن  ۀـنجلا و  یلا  ةادـهلا  نحن  انب و  يدـتقا  نمل  لیبسلا  نحن  اـنب و  ءاضتـسا 
دنتـسه نومنهر  لابندـب  هک  يدارفا  يارب  نکفا  وـترپ  غارچ و  اـم  میناگتـشرف و  دـمآ  تفر و  لـحم  اـم  . » قـحم اـهنع  فـلخت  نم  قبـسی و 

مدرم هدنهد  روبع  ياهلپ  نید و  ياههریگتـسد  ام  میتشهب . يوس  هب  امنهار  ام  دیآ . ام  لابند  هب  هک  یـسک  يارب  میاهتفای  هار  ام  میـشابیم .
هللا لزنی  انب  نیذـلا  نحن  مظعالا و  مانـسلا  نحن  و  دوشیم .» هاـبت  دوش  ادـج  سک  ره  دـتفایمن و  ور  هب  دـنک  روبع  اـم  اـب  سک  ره  میتسه .

ام [ » 448  ] انیلا انم و  وهف  انرماب  انقح  فرع  انرـصبا و  انفرع و  نمف  باذـعلا . مکنع  فرـصی  انب  نیذـلا  نحن  ثیغلا و  نوقـسی  انب  ۀـمحرلا و 
باریـس ناراب  هطـساو  هب  دـنکیم ؛ لزان  ام  هطـساو  هب  ار  شیوخ  تمحر  ادـخ  هک  میتسه  نانآ  مه  اـم  میدـنلب . ياـهزارف  اهیگتـسجرب و 

دشاب هتشاد  تخانش  ام  هب  سک  ره  دزاسیم . رود  امـش  زا  ار  باذع  ام  تکرب  هحفـص 241 ]  ] هب ادخ  هک  میتسه  یناسک  نامه  ام  دنکیم .
یف انبحم  رفک  انـضغب  نامیا و  انبح  ۀـضیرف و  انتعاط  دـیامرف : یم  تسام .» يوس  هب  تسام و  زا  دسانـشب  ار  ام  قح  دـبای ، یهاـگآ  اـم  رب  و 

رد ام  ناتـسود  تسا . رفک  ام  اب  يزوتهنیک  تسا . نامیا  ام  هب  تبحم  تسا ، هتـسیاب  ناگمه  رب  ام  زا  يوریپ  [ » 449 . ] رانلا یف  انضغبم  ۀنجلا 
هحاتفم و همانس و  رمالا و  ةورذ  [ 450  ] مکرخآ متخی  انب  مکلوا و  هللا  يده  انب  دوب .» دنهاوخ  شتآ  رد  دـنزوتهنیک  ام  رب  هک  نانآ  تشهب ؛

تیاضر تالکـشم و  ياشگهار  راک و  ماـمز  راـیتخا و  [ » 451 . ] هتفرعم دـعب  مامالل  ۀـعاطلا  یلاعت  كرابت و  نمحرلا  اضر  ءایـشالا و  باـب 
. مکرخآ متخ  انب  مکلوا و  هللا  يده  انب  مکب  داری  نیا  نوبهذت و  نیأ  سانلا  اهیا  تسا ». ام  زا  يوریپ  ام و  تخانـش  یلاعت  كرابت و  يادـخ 

ناینیسپ ناینیشیپ و  ناحبـس  يادخ  دینکیم !؟ وجتـسج  اجک  زا  شیوخ  دوصقم  و  دیروآیم ؟ يور  وس  تمـس و  نیمادک  هب  مدرم  [ » 452]
هتخانش مالسا  ام  هطساو  هب  میتسه و  ام  مالـسا  [ » 453 ، ] مالسالا عئارش  فرع  انم  مالـسا و  نحن  تسا .» هتخاس  نومنهر  ام  هطـساوب  ار  امش 

تسا راوازس  [ » 454 . ] هللا یلع  ءالدالا  نحن  انک  ثیح  انوقلی  نا  هاـیا و  هللا  میظعتل  هومظعی  تیبلا و  اذـه  اوجحی  نا  ساـنلل  یغبنی  دوشیم ».
ام اریز  دـننک ، تاقالم  ار  ترتع )  ) ام هاـگنآ  هحفـص 242 ] ، ] دنرادب گرزب  هتـشاد ، شگرزب  ادـخ  هک  ار  هبعک  دـنهد و  ماجنا  جـح  مدرم 
رب ار  ام  ناحبس  يادخ  [ » 455 . ] اهانقـسل اهتمزاب  ضرالا  قوسن  نا  انئـش  ول  دیرن و  ام  یلع  انردقا  هللا  نا  میتسه .» ادـخ  يوس  هب  نایامنهار 

یقح نخس  اج  ره  میهدیم .» شدرگ  میهاوخب  هنوگ  ره  تسام ؛ هدهع  رب  نیمز  تیریدم  تسا ، هتخاس  دنمناوت  مینک ، هدارا  هک  يراک  ره 
ملاع برغ  هب  ای  ملاع  قرش  رب  [ » 456 . ] تیبلا لها  اندنع  نم  جرخ  ائیش  الا  احیحص  املع  نادجت  الف  ابرغ  اقرـش و  دشابیم . ام  دزن  زا  دیبایب 

ره [ » 457 . ] لطاب وهف  تیبلا  اذه  نم  جرخی  مل  ءیش  لک  تسا ». هدش  جراخ  ام  دزن  زا  دیتفای  یقح  نومنهر  حیحـص ، نخـس  اج  ره  دیورب 
ار نانآ  رگا  [ » 458 . ] انریغب اودـتهی  مل  مهانکرت  نا  و  تسا ». یهارمگ  لطاب و  دوشن ، جراخ  تیب ) لـها  هناـخ   ) هناـخ نیا  زا  هک  ینومنهر 
کشعن و انب  هللا و  مکذـقنا  هللا  انب و  [ 459  ] هللا رکذ  نم  انرکذ  نا  تسادخ ، مان  فیدر  رد  ترتع  مان  دـش .» دـنهاوخن  نومنهر  میزاس  اهر 

يادخ دنگوس  ادـخ  هب  [ » 460 . ] مکیلع اندروا  ام  انیلع  اودرت  اـنیهن و ال  اـنرمأ و  دـنع  اوفقف  مکبر  یلع  مکلاـنللد  هللا  نحن و  مکادـه و  اـنب 
نومنهر ناتراگدرورپ  يوس  هب  ار  امش  ام  دزاسیم . نومنهر  دنادرگیم و  وکین  رترب و  ار  امش  دهدیم . تاجن  ار  امش  ام  هطـساوب  ناحبس 

دنمدرم و نایاوشیپ  نانآ  هک  تساه ، يرترب  نیا  اب  دینزن ». هحفص 243 ]  ] در تسد  ار  ام  ياهنامرف  دینک . يوریپ  ام  تاروتـسد  زا  میتسه .
ال دیجنـس ، نآ  اب  ناوتیمن  ار  سک  چـیه  یتح  تسین و  ناـنآ  زارتمه  تلیـضف  لاـمک و  رد  سک  چـیه  دـنزاتمم . نارگید  زا  تهج  ره  زا 

فرع هللا و  فرع  نم  هدـبعی  لجوزع و  هللا  فرعی  امنا  مالـسلاهیلع : رقاب  ماما  دوشیمن .» هدیجنـس  ام  اب  سک  چـیه  [ » 461 ، ] دحا انب  ساقی 
لئس دومن .» دهاوخ  شتـسرپ  تخانـش و  دهاوخ  ار  ادخ  دسانـشب ، تیب  لها  ام  زا  ار  شربهر  هک  یـسک  نآ  [ » 462 ، ] تیبلا لها  انم  هماـما 

ۀمیقلا موی  یلا  نینمؤملا  عیمج  رما  ۀـصاخ  ینع  اـنایا  مکنم ، رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوـعیطا  هللا و  اوـعیطا  لـجوزع  هللا  لوـق  نع  مالـسلاهیلع 
ترـضح دنتـسه ، یناـسک  هچ  رمـالا  یلوا  زا  روـظنم  هک  دندیـسرپ  هللا ... اوـعیطا  هـیآ  دروـم  رد  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  زا  [ » 463 . ] انتعاطب

ناکرا لجوزع  هللا  مهلعج  تسا .» هداد  نامرف  ام  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  تمایق  زور  ات  ناحبـس  يادخ  میتسه ، ام  طقف  هیآ  روظنم  دـندومرف ،
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رارق دنشابیم  نیمز  شمارآ  ثعاب  هک  نیمز  راوتـسا  ياهنوتـس  ار  همئا  ناحبـس  يادخ  [ » 464 . ] مالـسالا دمع  اهلهاب و  دـیمت  نا  ضرالا 
[465 . ] سجرلا مهنع  هللا  عفر  موق  فصوی  فیک  فصون و  انا ال  تسا .» هداد  رارق  مالـسا  ياه  نوتـس  ار  همئا  ناحبـس  يادـخ  تسا . هداد 
هحفص 244] [ »!؟ درک فصو  تسا ، هدش  هدودز  نانآ  زا  يدیلپ  هنوگ  ره  هک  ار  يدارفا  ناوتیم  هنوگچ  میریذپان ، فصو  تیب ) لها   ) ام »

فارـشا رد  سک  ره  [ » 466  ] رانلا لخد  مهودع  ۀـیالو  یف  لخد  نم  ۀـنجلا و  لخد  دـمحم  لآ  ۀـیالو  یف  لخد  نم  مالـسلاهیلع : رقاب  ماما 
رقاب ماما  دوشیم .» شتآ  دراو  دریذپب  ار  نانآ  نانمشد  يربهر  تیالو و  سک  ره  دوشیم ؛ تشهب  دراو  دشاب  دمحم  لآ  يربهر  تیالو و 

نکلو مالسلاهیلع : رقاب  ماما  دنوشیم .» هدیشخب  امـش  ناهانگ  ام  تبحم  تکرب  هب  [ » 467 . ] بونذلا مکل  رفغت  انبحب  ةرجش ، ای  مالـسلاهیلع :
زا ار  ام  ریذپان ، فصو  هبترم و  دـنلب  يادـخ  [ » 468 . ] انریغ هب  ادـحا  صخی  مل  امب  هملع  صلاخ  هرـس و  نونکم  نم  انـصتخا  هؤانث  لـج  هللا 

لها نحن  مالـسلاهیلع : رقاب  ماما  تسا .» هتخاس  روهرهب  درادـن ، هرهب  نآ  زا  سک  چـیه  هک  ياهژیو  شناد  زا  هاـگآ و  شناـهنپ  ياـهیناهنپ 
تمعن و هناخ  تمحر و  تیب  لها  اـم  [ » 469 . ] مالـسالا يرع  انتعیـش  ناینب و  ضرالا  یف  نحن  و  ۀکربلا ، تیب  ۀـمعنلا و  تیب  همحرلا ، تیب 

سانلا برقا  نا  مالسلاهیلع : رقاب  ماما  دنتسه .» مالسا  مکحم  ياهزیوآتسد  ام  نایعیش  میشابیم ، نیمز  ناینب  ساسا و  ام  میشابیم . تکرب 
انیـسح و کلذب  ینعا  اوقراف  نم  اوقراف  اولخد و  نیا  اولخداف  مالـسلا ) مهیلع   ) ۀمئالا دمحم و  سانلاب  مهفأرأ  مهملعا و  لجوزع و  هللا  یلا 

دمحم مدرم  هب  دارفا  نیرتنابرهم  مدرم و  نیب  رد  دارفا  نیرتاناد  ادـخ و  هب  هحفص 245 ]  ] دارفا نیرتبرقم  [ » 470 ... ] مهیف قحلا  ناف  هدلو 
يوریپ زین  امش  دناهتفرگ ، شیپ  رد  نانآ  هک  یـشور  ره  تساهنآ . اب  هراومه  قح  هک  نیـسح  نادنزرف  نیـسح و  ینعی  دنـشابیم ؛ ناماما  و 

یلع هضرا ال  هئامـس و  یف  هللا  نازخل  انا  هللا  و  مالـسلاهیلع : مولعلا  رقاب  دینک .» يرود  زین  امـش  دندومن  يرود  هک  يدرف  هورگ و  زا  دینک و 
رقاب ماما  میتسه .» نیمز  نامـسآ و  رد  ادخ  شناد  ياههنیزخ  تیب ) لها   ) ام دـنگوس  ادـخ  هب  [ » 471 . ] هملع یلع  الا  ۀـضف  یلع  بهذ و ال 

رفک و ۀتیم  تام  ۀلاحلا  هذه  یلع  تام  نا  و  اهئات ، الاض  حبصا  لداع  رهاط  لجوزع  هللا  نم  هل  ماما  ۀمالا ال  هذه  نم  حبصا  نم  مالـسلاهیلع 
یهارمگ و رد  دـنیزگنرب ، ادـخ  بناـج  زا  لداـع  كاـپ و  يربـهر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تما  زا  سک  ره  [ » 472 . ] قافن

مکیبن تیب  لها  نا  ساـنلا  اـهیا  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  تسا .» هدرم  قاـفن  رفک و  گرم  رب  دور  اـیند  زا  تلاـح  نیا  رد  رگا  تسا و  ناریح 
هیلع ءادهش  هنیدل  دامع  مهف  هبیغ  یلع  هملع  مهعدوا  مهظفحتسا و  هملعب و  مهلضف  هنیدل و  مهـصتخا  هادهب و  مهزعا  هتمارکب و  هللا  مهفرش 

اب تسا . هدیـشخب  يدـنمجرا  تفارـش و  شیوخ  مرک  اب  ناحبـس  يادـخ  ار ، امـش  ربماـیپ  تیب  لـها  مدرم  ... » هرماـب ماوق  هضرا  یف  داـتوا  و 
ار نانآ  تسا ، هحفـص 246 ]  ] هداد يرترب  دوخ  شناد  اب  و  هدیزگرب ، شیوخ  نید  يارب  نانآ  تسا ، هدومن  دنمتزع  نانآ  شیوخ  نومنهر 
نیمز و رد  میخف  ياههناوتـسا  دنتـسه و  ادـخ  نید  ياهنوتـس  نانآ  تسا . هداهن  هعیدو  ناـنآ  دزن  ار  شیوخ  بیغ  شناد  هدومن و  تبقارم 

ةرـسالا مالعالا و  موجنلا  ماکحلا و  ةاضقلا  ۀیداهلا و  ةداقلا  ةاعدلا و  ۀـمئالا  مهف  دنـشابیم .» ادـخ  ياهنامرف  هب  تبـسن  دارفا  نیرترادـیاپ 
هب هک  دنتسه  یناربهر  نانآ  ... » ءایبنالا ۀثرو  ءابجنلا و  ۀنیز  موقالا ، لیبسلا  ملعالا و  طارـصلا  یطـسولا و  ۀمالا  ةرهطملا و  ةرتعلا  ةریختملا و 

هارگرزب لدتعم و  تما  یکاپ و  تیب  لها  هدیزگرب و  نادناخ  راکشآ و  ناگراتس  و  دنمدرم ، نارمکح  نارواد  دنناوخیم و  ارف  ادخ  يوس 
هاتأ نم  هب ، یلتبملا  بابلا  مه  قحال و  مهل  مزاللا  قرام و  مهنم  بغارلا  و  دنناربمایپ .» ثراو  ناگدـیزگرب و  تنیز  نئمطم ، هار  راکـشآ و 

قح رادم  زا  دندیباترب  يور  نانآ  زا  هک  یناسک  . » نودـشری هتایآب  نومکحی و  هباتکب  نولمعی و  هرماب  نوعدـی و  هللا  یلا  يوه  هابأ  نم  اجن 
ره دنوش . یم  نومزآ  نادب  مدرم  هک  دنتـسه  يدورو  لحم  نامه  نانآ  دندیـسر . دصقم  هب  دندش  هارمه  نانآ  اب  هک  يدارفا  دـندش  جراخ 
ادخ نامرف  هب  دنناوخیم و  ارف  ادخ  يوس  هب  دنکیم . طوقس  دباترب  يور  نآ  زا  سک  ره  دباییم و  تاجن  دش ، دراو  يدورو  نآ  زا  سک 

ۀبیطلا و عورفلا  مهف  دـننکیم .» ییامنهار  ار  مدرم  ادـخ  ياهنومنهر  تایآ و  اب  دـنیامنیم . يرواد  ادـخ  باتک  ساسا  رب  دـننکیم  راتفر 
بهذا ۀکربلا  ۀمحرلا و  تیب  لها  مهف  ۀکئالملا  فلتخم  ۀلاسرلا و  عضوم  ملحلا و  هحفص 247 ]  ] یهتنم ملعلا و  ندعم  ۀکرابملا و  ةرجشلا 

نانآ دـنايرابدرب ، شناد و  نزخم  دـنتکرب و  اب  تخرد  دنتـسه و  كاپ  ياـهراسخاش  ناـنآ  [ » 473 . ] اریهطت مـهرهط  سجرلا و  مـهنع  هللا 
هنوگ ره  ناحبـس  يادخ  هک  يدارفا  نامه  دنتـسه ، ادخ  تکرب  تمحر و  نادناخ  نانآ  دنناگتـشرف . دمآ  تفر و  لحم  يربمایپ و  هاگیاج 
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ترتع رنه  اـهنت  هیماینب  تیمکاـح  هدولآ  ياـضف  رد  ترتع  هرهچ  يزاـس  فافـش  هنوگ  نیا  تسا .» هدودز  ناـنآ  زا  ار  یگدولآ  يدـیلپ و 
يهرهچ دنشابیم ، یناسنا  تمارک  ره  ناینب  تلیضف و  ره  هشیر  هک  ترتع  یناینب  لیاضف  حرط  اب  ترتع  تیعقوم  نتخاس  راکـشآ  اب  تسا .
هیماینب هک  ییاه  یکیرات  هب  هک  تسا  يریگعضوم  نیا  دیادزیم . تیاده  باتفآ  ربارب  زا  ار  هریت  ياهربا  دناسانشیم . هعماج  هب  ار  ترتع 

ریز رد  هک  نانآ  راتفگ  زا  رایـسب  هچ  تسا . ترتع  یفرعم  رد  ترـضح  راتفگ  زا  ییاه  هنومن  اهنیا  تفگ  ناوتیم  دزاتیم . دناهدروآ  دیدپ 
ماظن رد  ار  ترتع  شقن  دزاسیم . رادیاپ  فافـش و  ار  ترتع  تیعقوم  زین  رادقم  نیمه  هچرگ  دندش . ناهنپ  اههتخیوآ  اهرادـنپ و  اهراورخ 
ترتع هک  دنایامنیم ، راکـشآ  یبوخ  هب  ناسنا ، يزاس  گنهرف  هعماج و  يربهر  رد  ار  ترتع  شقن  زین  اهتمعن و  ندـش  ینازرا  یتسه و 

هقف و يروراب  رد  ار  شیوخ  يروحم  شقن  مه  و  دزاسیم ؛ فافـش  ناگمه  رب  ار  شیوخ  هرهچ  مه  ترتع ، یفرعم  يزاـس و  گـنهرف  اـب 
ار نید  دیامنیم . اوسر  دنتخیوآ  یم  نید  نماد  رب  هک  ياههتخیوآ  اهتعدب و  ترتع  یگنهرف  ياهشالت  دیامنیم . نشور  ینید  گنهرف 

هنیمز دیادزیم . نید  هرهچ  زا  ار  ماهبا  ياههلاه  ریسفت و  فافـش  لالز و  ار  نید  ترتع  دناهریم . یگهارژک  عاونا  هحفص 248 ]  ] رطخ زا 
یم ریـسفت  ار  باتفآ  هنوگ  نیا  باتفآ  هک  دـشابیم . ترتع  یحو ، گـنهرف  نید و  هیقبم »  » تلع عقاو  رد  دزاـسیم ، مهارف  ار  نید  موادـت 

. دیامن

ترتع ياهیگژیو 

هراشا ناوتیم  هنوگ  نیا  اهیگژیو  نیا  هب  دوشیم . فافـش  ترتع  ياهیگتـسجرب  اهیگژیو و  یخرب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  نانخـس  زا 
نیا ياهسردم و  دودـحم و  شناد  کی  ترتع  شناد  دـشابیم . یـشرع  فراعم  یهلا و  مولع  نزخم  یهاگآ  شناد و  رد  ترتع  - 1 درک .

دنمهرهب لـالز  فافـش و  ریگارف و  یـشناد  زا  تسا ، لـصتم  یهلا  نارکیب  شناد  عبنم  یحو و  عـبنم  هب  ترتـع  نوـچ  هکلب  تسین . ییوـس 
ار نآ  لـمحت  ناوت  دارفا ، هک  تسا  دـنمهرهب  تعـسو  هرتسگ و  رادـقم  نآ  زا  ترتـع  شناد  - 2 تسا . یندـل  ملع  ترتع  شناد  دـشابیم .
هک دـسریم ، ارف  یناـمز  رد  ترتـع  شناد  لـمحت  دـنباتیمن . رب  ار  ترتـع  شناد  ياـفرژ  زا  یــشخب  مـه  نآ  كدـنا  دارفا  زج  دـنرادن و 
هب ور  یناسنا  هعماج  هشیدنا  دنور  هک  دنکیم  دییأت  ار  هتکن  نیا  بلطم  نیا  دنـشاب . هتفای  هعـسوت  اه  تیفرظ  دنـشاب و  هدش  روراب  اههشیدنا 

مهارف ار  ترتع  ملع  تیفرظ  هعماج  دنوشیم ، راکـشآ  اهتیفرظ  نیا  جـع )  ) يدـهم ترـضح  نامز  دـننام  ینامز  کی  رد  تسا و  لماکت 
فرژ و مدرم  مهف  شناد و  ات  ینعی  دزاسیم . مهارف  ار  ریگارف  لدع  رارقتسا  هنیمز  ریگارف ، ياهتیفرظ  نیا  ندش  راکشآ  هاگنآ  دزاسیم .
. تسا رخآ  نخس  لصف و  لوق  رطاخ  نیمه  هب  ترتع  نخس  يرواد و  - 3 هحفص 249 ] . ] دوب دنهاوخن  اریذپ  ار  ریگارف  لدع  دوشن ، ریگارف 

يو نخس  اریز  تسا . نید  یحو و  قداص  يوگنخس  ترتع  رطاخ ، نیمه  هب  درادنپ . قح  ار  ینخس  دناوتیمن  ترتع  نخس  ربارب  رد  یسک 
ترتع تراهط  اوقت و  یکاپ و  - 4 دشاب . عقاو  اب  فالخ  یهاگ  هک  تسین  ياهسردم  ییوس و  نیا  نخـس  دننامه  تسا . لالز  قح  یحو و 

مامت رد  ترتع  دوشیمن . هدـهاشم  دنـسپان  راتفر  کی  یحور و  یگدولآ  دروم  کـی  ترتع  یگدـنز  رـساترس  رد  هک  تسا ، ياهلحرم  رد 
دوخ یشرع  يالاو  ماقم  ظاحل  هب  ترتع  - 5 تسا . هدومن  یگدنز  اوقتاب  كاپ و  راتفر ، رد  فافـش و  لالز و  هشیدنا ، رد  یگدنز  لحارم 

هب دـنزاسیم . هاگآ  یبیغ  ضویف  زا  ار  نانآ  دـنوشیم و  لزان  اهنآ  رب  هرامه  ناگتـشرف  تسا . یهلا  ناگتـشرف  دـمآ  تفر و  لـحم  هراومه 
رارق ترتع  رایتخا  رد  ار  لاس  کی  تاردـقم  فراعم ، مولع و  رب  نوزفا  دـنوشیم و  لزاـن  ترتع  رب  ادـخ  ناگتـشرف  ردـق  ياـه  بش  هژیو 
نآرق دننامه  ترتع  درادن . هار  نآ  رد  لطاب  تسا ، نآرق  دـننامه  نوچ  ترتع  راتفر ، هشیدـنا و  رد  تسا . روحم  قح  ترتع  - 6 دنهدیم .
میخف ياهنوتس  مکحم و  ياههیاپ  - 7 تسا . هغدغدیب  نئمطم و  ترتع  هار  ندومیپ  رطاخ  نیمه  هب  تسا . راوتـسا  هار  میقتـسم و  طارص 
يونعم ماقم  ظاـحل  هب  ترتع  - 8 دش . دهاوخن  اجرب  اپ  هک  تسا  نوتـس  نودـب  يهمیخ  دـننامه  ترتع  نودـب  نید  دنـشابیم . ترتع  نید 
رادیدپ زاجعا  تمارک و  دـنک و  فرـصت  یتسه  ماظن  رد  هللا  نذا  هب  دـهاوخب  دروم  ره  رد  هک  يروط  هب  دـشابیم . یهلا  هدارا  رهظم  هژیو ،
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دارا اذا  دروآیم ، دـیدپ  هدارا  اب  ار  يروظنم  ره  هک  تسادـخ  يهدارا  هحفـص 250 ]  ] رهظم هللا  نذا  هب  ترتع  هدارا  تسا . دـنمناوت  دزاس ،
نیمز زبس  شیور  ترتع و  تکرب  هب  قح  تمحر  ناراب  تسا . یتسه  ماظن  رد  یهلا  ضیف  هطـساو  ترتع  - 9 نوکیف . نک  هل  لوقی  نا  ائیش 
يارب فراعم  مولع و  رد  یهلا  ضیف  هطـساو  ترتع  - 10 دـنروهرهب . یهلا  ياـهتمعن  زا  نارگید  ترتع  تکرب  هب  تسا . ترتع  تکرب  هب 
یتسه أدـبم  زا  هک  ضیف  روبع  لاناک  ینعی  دـشابیم . ترتع  نآ  هطـساو  دوشیم ، نارگید  بیـصن  هک  یتفرعم  تمعن و  ره  تسا . نارگید 

مه نآ  هک  ترتع  ناوریپ  نایعیـش و  يارب  دراد . لحارم  تطاسو  نیا  هتبلا  دـشابیم . ترتع  دـسریم ، رگید  تادوجوم  هب  ناحبـس  يادـخ 
مهارف ار  رترب  يروهرهب  تقاـیل  دروآ ، مهارف  یگتـسیاش  رادـقم  ره  سک  ره  دـنکیم . تواـفت  ترتـع ، تطاـسو  دراد ؛ یبـتارم  لـحارم و 

هـسیاقم دیجنـس . ناـنآ  اـب  ناوتیمن  ار  سک  چـیه  هک  تسا ، هتفاـی  راـب  ياهلحرم  نآ  هب  یناـسنا  لـیاضف  رد  ترتع  - 11 تخاس . دـهاوخ 
میقتسم طارص  کی  ود  ره  دنتـسه . نومنهر  هارگرزب  کی  ود  ره  ترتع  نآرق و  - 12 تساطخ . بسانتیب و  یـشجنس  ترتع ، اب  نارگید 
هارگرزب کی  ترتع  نآرق و  هک  یماـگنه  - 13 درادـن . دوجو  ود ، نیا  نیب  رد  یگناگ  ود  دـنناسریم . دـصقم  هب  ار  ورهر  هک  دنـشابیم ،

ترتـع هار  هب  رگا  هک  تسا ، یگهاریب  رگید  ياهکلـسم  اـهمارم و  تـسا ، نآرق  هار  ناـمه  هـک  ترتـع  هار  زا  ریغ  هـب  دنـشاب ، نوـمنهر 
رهظم ترتع  نوچ  تسا . درف  ره  نامیا  راـیعم  ترتع  هب  تبحم  - 14 هحفـص 251 ] . ] دناسر دنهاوخن  دصقم  هب  ار  ورهر  دیامنن ، تشگزاب 
ناـشن ترتـع  رب  يزوـتهنیک  هک  هنوـگ  ناـمه  تسا . ناوـضر  تشهب  نآ  ماـجرف  قـح و  رهاـظم  هب  تبحم  ترتـع  هـب  تـبحم  تـسا . قـح 

نومنهر و هب  درف  یتبقاع  شوخ  - 15 تشاد . دهاوخن  يرگید  زیچ  يراتفرگ  باذـع و  زج  یماجرف  تسا و  قح  اب  تجاجل  یتخبنوگن و 
ترتع و هار  ندومیپ  اب  ناگدـنب  يدابع  راـتفر  لاـمعا و  - 16 دـباییم . تاـجن  باذـع  زا  صخـش  ترتع  تکرب  هب  تسا . ترتع  تکرب  هب 

نیا دناوتن  رگا  تسا و  هتفریذپ  شلامعا  دنک  مهارف  ار  اهرایعم  نیا  یسک  رگا  دریگیم . رارق  ادخ  شریذپ  دروم  ترتع  تخانـش  تبحم و 
يراج هعماـج  رد  ار  یگدـنز  ترتع ، زا  يوریپ  - 17 تفرگ . دـهاوخن  رارق  شریذـپ  دروم  زین  يو  رگید  لامعا  دزاـس ، مهارف  ار  اـهرایعم 
ماکان هدرمژپ و  حوریب و  ار  هعماج  ترتع  ياهنومنهر  زا  ندـیباترب  ینامرفان و  دزاسیم . روراـب  كرحترپ  باداـش و  ياهعماـج  هدومن و 
ناوضر يدونـشوخ و  ارـس  نآ  یگدنز  تشاد و  دهاوخ  یپ  رد  شوخ  یماجرف  گرم و  ترتع  یگدـنز  اب  ندـش  نوگمه  - 18 دنکیم .

-19 تشاد . دهاوخ  لابند  هب  نوگن  خـلت و  یماجرف  ترتع  هریـس  زا  ندـیبات  رب  هک  هنوگ  نامه  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  ار  ناحبـس  يادـخ 
يوس زا  ترتع  رطاخ  نیمه  هب  دشابیم . هعماج  يربهر  هتسیاش  دراد ، هک  یتمصع  تراهط  اوقت و  زین  یملع و  یگتـسیاش  ظاحل  هب  ترتع 
ناونع هب  ادخ  بناج  زا  ترتع  شنیزگ  ظاحل  هب  - 20 دناهدش . هدیزگرب  قح  نارادمچرپ  نومنهر و  نارادلعشم  ناونع  هب  ناحبس  يادخ 
تروص نیا  رد  هک  دهن  اپ  هحفص 252 ]  ] ریز ار  ترتع  روتسد  تسین  اور  سک  چیه  رب  تسا . هتـسیاب  ناگمه  رب  ترتع  زا  يوریپ  يربهر ،

. تسا هدومن  لام  دگل  ار  شیوخ  یماجرف  کین 

نانیرفآ گنهرف 

هراشا

. دناهعماج ره  یگنهرف  ناراذگ  هیاپ  زا  دـهعتم  نارعاش  ناملاع و  دنـشابیم . هعماج  ندـمت  گنهرف و  رد  راذـگریثأت  هرامه  هتخیهرف  دارفا 
یگدنیاپ یگدـنلاب و  هشیدـنا و  زا  ار  هعماج  دـنزاسیم . ایوپ  افوکـش و  ار  اهگنهرف  روراب و  ار  اهرواب  شیوخ  رنه  اب  دـهعتم  نادنمـشناد 

دوجو نامز  ره  رد  دـهعتم  نارعاش  دـنهدیم . ییاهر  یگهارژک  يدومخ و  ییاتـسیا و  زا  ار  هعماج  نانیرفآ ، گـنهرف  دـنزاسیم . روهرهب 
رد ار  ناگنازرف  نیا  زا  ییاه  هنومن  دنزاسیم . لوحتم  ار  اهگنهرف  دوخ ، نیـشنلد  اسر و  ایوگ و  ینغ و  رابرپ و  ياهرعـش  اب  هک  دـنراد ،
زا هک  يریمح  يدسا و  تیمک  دننام  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نامز  رد  و  لبعد ، قدزرف ، ناسح ، دننام  درک . هدـهاشم  ناوتیم  ترتع  نامز 
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نابز هب  نابز  دراد ، هک  حیحص  ینغ و  ياوتحم  ییابیز و  ظاحل  هب  نانآ  رعش  تیب  دنچ  اسب  هچ  دنـشابیم . دنمهرهب  ییالاو  رایـسب  تیعقوم 
شخب تنیز  هتخاس و  افوکش  ار  ریدغ  گنهرف  مخریدغ ، نأش  رد  ناسح  راعـشا  دنکیم . ینیرفآ  شقن  دیامنیم و  شدرگ  مدرم  نایم  رد 

هدش جرد  نیققحم  ياهباتک  رد  مالسلاهیلع  نیدجاسلادیس  و  ع )  ) تیب لها  نأش  رد  قدزرف ، دنلب  هدیـصق  تسا . هدش  اهباتک  تاحفص 
نیـسح ياـثر  رد  زین  ترتـع و  بقاـنم  رد  هـک  اهيدـسا  تـیمک  اـهيریمح و  لاـثما  کـنیا  دـشابیم . شدرگ  رد  ناـبز  هـب  ناـبز  تـسا ،
تمـس هب  ار  اـه  شرگن  دـنتخاسیم ؛ افوکـش  ار  ترتـع  لـئاضف  نید و  گـنهرف  دندورـسیم ، اـبیز  ینغ و  يهدیـصق  نارازه  مالـسلاهیلع 

هحفص 253] . ] دنتخاسیم هجوتم  ترتع ، نازورف  دیشروخ 

يدسا تیمک 

رظن ریز  تموکح  فرط  زا  دورـسیم . رعـش  ترتع  بقانم  رد  هک  يدـسا  تیمک  دـندوب . ترتع  قیوشت  تیانع و  دروم  نارعاـش  هنوگ  نیا 
رادـیاپ يزاـسگنهرف  هار  رد  ار  يو  شیوخ ، بیغرت  اـب  دـهدیم و  رارق  شیوخ  هژیو  تاـیانع  دروم  ار  يو  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  دوب .

يزیچ تشاد  راهظا  ترضح  مدرک . کمک  تساوخرد  يو  زا  مدیسر ، مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  رضحم  هب  دیوگیم : یفعج  رباج  دزاسیم .
هزاجا ماما  دـناوخب ؛ ياهدیـصق  تفرگ  هزاجا  ماما  زا  دـش . دراو  يدـسا  تیمک  ماگنه  نیا  رد  منک . کمک  امـش  هب  ات  تسین  مهارف  نونکا 

ار مود  هدیصق  تفرگ  هزاجا  تیمک  هاگنآ  دنک . اطع  هزیاج  مهرد ) رازه  هد   ) مهرد هسیک  يو  هب  داد  روتسد  شرازگ  تمدخ  هب  ماما  داد .
رادقم هک  دنداد ، يو  هب  هزیاج  موس  راب  يارب  دناوخ  هک  ار  موس  يهدیـصق  تیمک  دـننک . اطع  يو  هب  مود  هزیاج  داد  روتـسد  ماما  دـناوخ .
اهرعش نیا  ندورس  اب  متـساوخیم  ماهتفگن  هزیاج  يارب  ار  راعـشا  نیا  نم  تفگ  نایاپ  رد  تیمک  نکیل  دیـسر . مهرد  رازه  هاجنپ  هب  هزیاج 

. مالسلاهیلع رفعجوبا  هلاعدف  درک ، اعد  يو  قح  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  هاگنآ  میوج . برقت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب 
دهاوخیم هزاجا  دوشیم . مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  رب  دراو  انم  رد  قیرـشت  مایا  رد  يو  هک  تسا ، هدمآ  تیمک  هرابرد  رگید  لقن  رد  [. 474]

هک یماگنه  تیمک  دیوگب . رعش  هک  دنکیم  تقفاوم  ماما  تیمک  رارـصا  اب  نکیل  شاب . لوغـشم  ادخ  رکذ  هب  دیامرفیم  ماما  دیارـسب  رعش 
رفغا مهللا  دیوگیم : يو  قح  رد  دنکیم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  كرابم  ياهتسد  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دنکیم  مامت  ار  دوخ  هدیـصق 
هبترم هس  داتـسیا و  هبعک  فرط  هب  ماما  دورـس ، رعـش  هبعک  رانک  رد  هک  تسا ، هدـمآ  تیمک  هرابرد  زین  و  هحفص 254 ] [. ] 475 . ] تیمکلل

گنهرف زا  هک  تیمک  ماهدرک . مهارف  وـت  يارب  ار  رازه  دـص  نیا  دوـمرف  هدرک  يور  يو  هب  هاـگنآ  هل . رفغا  تیمکلا و  محرا  مهللا  تفگ :
دوخ ياهنهاریپ  زا  یکی  طقف  امش  تفرگ . مهاوخ  ار  شیوخ  شاداپ  ادخ  زا  نم  زگره ! دنکیم ، ضرع  دوب  رادروخرب  رترب  الاب و  رایـسب 

رضاح شیوخ  ياههدورـس  ربارب  رد  هک  تسا  دهعتم  هنوگ  نآ  تیمک  [. 476 . ] دنکیم اطع  يو  هب  ینهاریپ  زین  ماما  دینک . هیدـه  نم  هب  ار 
اعد زین  هنوگ  نیا  تیمک  قح  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دهدیم . يرترب  زیچ  همه  رب  ار  ماما  كربتم  نهاریپ  دنک ، تفایرد  یمهرد  تسین 

هب دیوم  هراومه  [ » 478 . ] انیف لوقت  تمد  اـم  رگید  لـقن  رد  [ 477  ] انیف تلق  دـق  کناسلب و  انترـصن  ام  سدـقلا  حورب  ادـیوم  لازت  ال  درک :
ناسحل هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  ام  کل  هدمآ : زین  رگید  ياعد  رد  ییامنیم ». يرای  ار  ام  دوخ  نابز  اب  هک  یـشاب ، سدقلا  حور 

نیا درف  تسا . مالـسلاهیلع  موـلعلا  رقاـب  دزن  رد  ینیرفآ  گـنهرف  شزرا  نیا  [. 479 . ] انع تببذ  ام  سدـقلا  حور  کـعم  لازی  نل  تباـث  نب 
رارق شیوخ  تیاـنع  دروم  ار  يو  نکمم  تروص  ره  هب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  دریگیم و  رارق  ترتـع  ریخ  ياـعد  تیاـنع و  دروم  هنوگ 
نیسح ياثر  رد  تیمک  ياههدیصق  زا  ياهنومن  کنیا  هحفـص 255 ] . ] دهدیم رارق  یهلا  تکرب  عون  ره  نیرق  ار  يو  یگدنز  و  دهدیم .

یناکبأ و رهدلا و  ینکحضا  دوشیم . يروآدای  تسا  هدش  داشنا  انم  رد  قیرشت  مایارد  هک  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  رـضحم  رد  مالـسلاهیلع 
موقی یتم  ناسرف ...  ریخ  لیقع  ینب  مهب  يراجتیال  ۀتـس  نافکا و  نهر  اعیمج  اوراص  اوردوغ  دق  فطلاب  ۀعـستل  ناولا  فرـص و  وذ  رهدـلا 

. دراد گنراگنر  توافتم و  ياهدرکیور  راگزور  دزاسیم . نایرگ  نادـنخ و  هرامه  ارم  راگزور   » یناـثلا مکیدـهم  موقی  یتم  مکیف  قحلا 
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لیقع نادـنزرف  زا  رگید  نت  شـش  دـندش و  نفک  نانآ  یگمه  دـنتفرگ و  رارق  گنرین  دروم  البرک )  ) فط رد  هک  يرفن  هن  نآ  يارب  هیرگ 
امهیلع  ) قداص ماما  شدنزرف  رقاب و  ماما  راعشا ، نیا  ندناوخ  اب  دندوب .» ناراکراوس  نیرتهب  دناهتفرگ و  تقبـس  ناگمه  رب  تمارک  رد  هک 

هب شمـشچ  زا  ام  یثارم  يروآدای  ماگنه  رد  ای  دنک و  دای  ار  ام  سک  ره  دـندومرف : مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  هاگنآ  دـندرک . هیرگ  مالـسلا )
تشهب رد  ياهناخ  يو  يارب  داد و  دهاوخ  رارق  شتآ  زا  باجح  عنام و  ار  کشا  نیا  ناحبـس  يادخ  دیآ ، نوریب  کشا  سگم  لاب  رادقم 

دهاوخ مایق  ینامز  هچ  رد  نوخ  نیا  ماقتنا  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  يدهم  هک  دهدیم  همادا  تیمک  هاگنآ  دنکیم . انب 
ناـیم هب  نخـس  جـع )  ) دـمحم لآ  يدـهم  زا  هک  تیمک  رخآ  تیب  دروم  رد  دـنادرگ . زاـب  تسا  قح  روحم  هک  ترتـع  هب  ار  قح  اـت  دومن ،

وه انمئاق  نا  دوب ، دهاوخ  مالسلاهیلع  نیسح  رابت  هحفص 256 ]  ] زا مهن  دنزرف  جع )  ) دمحم لآ  مئاق  هک  دنداد ، حیـضوت  مامه  ماما  دروآ ،
هیماینب تخاس و  رشتنم  تفگ و  رعش  ترتع  بقانم  رد  رمع  کی  هک  دوب  ترتع  هتفیـش  هنوگ  نآ  تیمک  [. 480 . ] نیسحلا دلو  نم  عساتلا 

رد تفرگ  هزاجا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  زا  دنتفرگ ؛ تخـس  يو  رب  هک  یماگنه  یتح  دـنناسر . بیـسآ  يو  رب  ات  دـندوب  ددـص  رد  هراومه 
تنوشخ ياهریـشمش  ناـیاپ  رد  نکیل  [ 481 . ] داد يو  هب  ار  هزاـجا  نیا  ماـما  هک  دـیوگب ، رعـش  دوخ  نوخ  ظـفح  يارب  مه  هیماینب  دروـم 

. درپس ناج  دوب  هتـشغآ  شیوخ  نوخ  هب  هک  یماگنه  رد  هک  دندرک  نینوخ  هنوگ  نآ  ار  تیمک  ندب  دـندمآ و  دورف  يو  ندـب  رب  هیماینب ،
مهللا تفگیم : دوب و  شنابز  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  همزمز  هیماینب  نامیخژد  ياهریـشمش  ریز  تداهـش  ماگنه  رد  يو 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  ترتع  هژیو  تیانع  دروم  هک  دوب  نیرفآ  گنهرف  هنوگ  نیا  تیمک  [. 482 . ] دمحم لآ  مهللا  دمحم  لآ 
. دوشیم هتفگ  نخـس  يو  قح  رد  مالـسلا  هیلع  دمحم  لآ  قداص  شدنزرف  مالـسلاهیلع و  مولعلا  رقاب  نابز  زا  همه  نیا  دریگیم . رارق  ملس 

هژیو هب  هعماج  دراد . شزرا  هنوگ  نیا  ترتع  رگن  زا  دـشابیم ، هعماج  یعاـمتجا  ياـهشدرگ  روحم  هک  یگنهرف  نیداـینب  ياـهراک  يرآ 
هک یماگنه  دـننک ! ینادردـق  هنوگچ  هعماج  ناـنیرفآ  گـنهرف  یگنهرف و  ياـهورین  زا  هک  دـنزومایب ، ترتع  راـتفر  زا  دـیاب  ترتع  ناوریپ 

. تفرگ دهاوخ  ارف  ار  هعماج  ندمت  گنهرف و  دش و  دنهاوخ  رقتـسم  هعماج  رد  اهشزرا  دهن ، ردـق  یهلا  یگنهرف و  ياهشزرا  هب  هعماج 
نانیرفآ گنهرف  دوشن و  ینادردـق  اـهشزرا  هحفـص 257 ]  ] زا رگا  هک  تسا  راکـشآ  تفای . دهاوخ  هعـسوت  هعماج  رد  یگدـنلاب  دـشر و 

هب كاـپ  ناوج و  ياـهورین  صوـصخ  هب  هعماـج  هتفاـی و  جاور  یگنهرفیب  لاذـتبا و  یگیاـمورف و  دـنریگن ، رارق  بیغرت  تیاـنع و  دروـم 
اهترطف دنیامنیم و  افوکش  ار  ناناوج  كاپ  ياهترطف  هک  نانآ  دنزاسیم ، روراب  ار  هعماج  گنهرف  هک  نانآ  تفر . دنهاوخ  یگهاریب 

، هعماج گنهرف  يزاسینغ  اب  هک  نانآ  دنرادیم . ینازرا  هعماج  هب  ار  توارط  یباداش و  دـنزاسیم ؛ نوگمه  ترتع  یحو و  گنهرف  اب  ار 
. دومن صخـشم  زرم  دـح و  نآ  يارب  ناوتیمن  هک  دـنروهرهب  شزرا  ردـق و  رادـقم  نآ  زا  دـنروآیم . ناغمرا  هب  هعماـج  يارب  ار  یگدـنز 
ار اهترطف  اهلد و  ترتع  گنهرف  هک  اریز  دنزاس . رادیاپ  هدنز و  باداش و  ترتع  گنهرف  اب  ار  اههشیدـنا  دنـشالت ، رد  هک  نانآ  نینچمه 
«. دنایوریم هدـنز  ار  اهلد  ام  راتفگ  [ » 483 . ] بولقلا ییحی  انثیدح  نا  دومرف : لیـضف  هب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دزاسیم . افوکـش  هدـنز و 
هک نانآ  هژیو  هب  ترتع  ناوریپ  دوش و  ینادردق  دیاب  ییاه  شزرا  هچ  زا  اهروحم و  هچ  زا  هک  دزومآیم  اراکـشآ  یبوخ و  هب  ترتع  راتفر 

، ترتع راتفر  هشیدنا و  زا  ندش  هاگآ  اب  دننکفا و  رگن  رتشیب  ترـضح  راتفر  هب  دیاب  دـناهتفرگ ، هدـهع  هب  تیلوؤسم  یگنهرف  ياهتسپ  رد 
مولعلا رقاب  رگید  یگنهرف  مادـقا  نانیرفآ  گنهرف  زا  بیغرت  تروص  ره  رد  دـنریگب . وگلا  نانآ  هدـنلاب  كاـپ و  راـتفر  لـالز و  هشیدـنا  زا 

. دشابیم

كدف ندنادرگزاب 

یگنهرف مهم  ياهمادقا  زا  یکی  تفرگ . لکش  تموکح  بناج  زا  ياهتـسیاش  ياهمادقا  زیزعلادبع ، نب  رمع  يرادتموکح  هاتوک  نامز  رد 
رد ردـپ  هک  یماـگنه  هنیدـم  رد  شردـپ  تیـالو  نارود  رد  يو  تخاـس . عوـنمم  ار  مالـسلاهیلع  یلع  رب  بس  هک  هحفـص 258 ]  ] دوب نیا 

یمدرم دیوگیم : باوج  رد  ردپ  تسیچ . مالسلاهیلع  یلع  رب  نعل  ببـس  دیـسرپ  يو  زا  دومنیم ! نیرفن  ار  مالـسلاهیلع  یلع  شیاههبطخ ،
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نیا دنتفریم . مالسلاهیلع  یلع  دالوا  تمس  هب  هدنکارپ و  ام  درگ  زا  دنتـسنادیم ، مینادیم  یلع  زا  ام  هچنآ  رگا  دنتـسه ، ام  فارطا  رد  هک 
نینچمه [. 484 . ] دومن رداص  ار  مالسلاهیلع  یلع  بس  عنم  روتسد  دیـسر ، تموکح  هب  هک  یماگنه  ات  دادیم ، رازآ  ار  يو  هراومه  هرطاخ 

هک يرگید  هتسیاش  مادقا  [. 485 . ] دنزادرپب اهنآ  هب  دوب  هدش  عطق  هیماینب  نامکاح  يوس  زا  هک  ار  مشاهینب  هیمهـس  قوقح و  داد  روتـسد 
هدمآ هنیدـم  هب  ترایز  يارب  يو  هک  یماگنه  دوب . [ 486 « ] كدف  » ندـنادرگرب داد ، ماجنا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  تساوخرد  یپ  رد  يو 

زا دـعب  داد . ماـجنا  ینـالوط  حـیاصن  وگتفگ و  يو  اـب  و  دیـسر ، يو  روضح  هب  دومن و  يروهرهب  تصرف  زا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب  دوـب ،
ار كدف  تما  نارس  روضح  رد  دنوش ، رضاح  تما  نارس  داد  روتسد  تساوخ و  ذغاک  ملق و  زیزعلادبع  نب  رمع  ترضح ، نانخـس  ندینش 
ات ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نابز  زا  ثیدـح  لقن  نینچمه  [. 487 . ] داد تشگزاب  مولعلا  رقاب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دـمحم  هب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راثآ  ندـش  شومارف  ثعاب  هک  افلخ  مادـقا  زا  فسأت  راهظا  اب  يو  دوب . عونمم  زیزعلادـبع  نب  رمع  ناـمز 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثیداحا  اـت  تساوخ  هحفـص 259 ]  ] نادنمـشناد زا  دومن و  همانشخب  یمـسر  روط  هب  دندوب ، هدش  ملس 

[. 488 . ] هلها باهذ  ملعلا و  سورد  تفخ  یناف  هللا  لوسر  ثیدح  اورظنا  دنیامن : لقن  ار  ملس 

ناراذگتعدب اب  زیتس 

یگنهرف رگید  ياهمادـقا  زا  دـندوب ؛ هتفای  جاور  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نامز  رد  هک  ناراذـگتعدب  نازاـس و  هلحن  یگهارژک و  اـب  زیتس 
مولعلا رقاب  نامز  رد  دندوب . تهاقف  هقف و  ياههصرع  رادنادیم  سایق  يار و  باحصا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  نامز  رد  دشابیم . ترـضح 
تحارص اب  مامه  ماما  دندوب . هدش  راکـشآ  دندومنیم ، دادملق  زین  تیب  لها  هب  هتـسباو  ار  دوخ  یخرب  هک  فرحنم  ياههورگ  مالـسلاهیلع 

درط ترتـع  نوـماریپ  زا  ار  تـالغ  و  دـیامنیم . یفرعم  تناـید  نید و  زا  رود  يدارفا  ار  ناراذـگتعدب  دزاـسیم . اوـسر  ار  ناـنآ  لـماک 
نم هک : تسا  هنوگ  نیا  ترـضح  لالز  هشیدـنا  تعدـب ، دروم  رد  دزاسیم . اوسر  ار  فرحنم  ياه  هورگ  ياه  یگهارژک  ریاـس  دـنکیم .

ناگتشرف دهد ، اوتف  نومنهر  یهاگآ و  نودب  سک  ره  [ » 489 . ] باذعلا ۀکئالم  ۀمحرلا و  ۀکئالملا  هتنعل  يدـه  ملع و ال  ریغب  سانلا  یتفا 
عدتبت نا  كرشلا  یندا  دنکیم ، یفرعم  كرشم  ار  يراذگتعدب  رگید  راتفگ  رد  دومن ». دنهاوخ  نیرفن  تنعل و  ار  يو  باذع  تمحر و 
روحم ار  نآ  دنک و  يراذگتعدب  ار  یهاگدید  یـسک  هک  تسا  نیا  كرـش  هلحرم  نیرتنییاپ  [ » 490 . ] ضغبی هیلع و  بحیف  ایأر  لجرلا 

ریدس دزاس . یم  هحفـص 260 ]  ] اوسر یفرعم و  ار  نارازگتعدب  فافـش  روط  هب  ترـضح  مه  راتفر  رد  دهد .» رارق  اهینمـشد  یتسود و 
دراو دـهاوخیم  مالـسلاهیلع  موـلعلا  رقاـب  مدرک  هدـهاشم  هک  مدوـب  مارحلادجـسم  زا  ندـمآ  نوریب  لاـح  رد  نم  دـنکیم ، تیاور  یفریص 
تمس هب  مدرم  هک  تسا  روتسد  ادخ  بناج  زا  ریدس ، يا  ، دومرف دومن و  هبعک  يوس  هب  ور  تفرگ  ارم  تسد  ترـضح  دوش . مارحلادجـسم 

ادخ هار  دس  هک  يدارفا  دومرف  هاگنآ  دننک . هضرع  ام  رب  ار  شیوخ  تبحم  یتسود و  دـنیآ و  ام  دزن  هب  دـنهد و  فاوط  دـنیآیب و  هناخ  نیا 
درگ نانآ  رود  هب  ياهدع  هک  یلاح  رد  دجـسم  رد  هک  يروث  نایفـس  هفینحوبا و  هب  درک  یهاگن  ترـضح  منک . یفرعم  امـش  رب  ار  دنتـسه 
دیلپ دارفا  نیا  رگا  دنیوگیم . نخس  مدرم  اب  ناحبس  يادخ  بناج  زا  نومنهر  نودب  نانیا  دنتـسه . ادخ  هار  دس  نانیا  دومرف : دندوب ، هدمآ 
نانآ ام  دندمآیم و  ام  يوس  هب  دندوب ، تقیقح  يوجتـسج  رد  هک  یمدرم  دـنتخاسیمن ، هارمگ  ار  مدرم  دنتـسشنیم و  دوخ  ياههناخ  رد 

مولعلا رقاب  فافش  راتفگ  نیا  رد  [ 491 . ] هلوسر نع  یلاعت  كرابت و  هللا  نع  مهربخنف  انوتأی  یتح  میتخاسیم ، ربخ  اـب  لوسر  ادـخ و  زا  ار 
نانب دیعس و  نب  ةریغم  دننام  نانآ  هارمگ  نارس  زا  فافش  حیرص و  تالغ  دروم  رد  دزاسیم . اوسر  اراکـشآ  ار  نارازگتعدب  مالـسلاهیلع 
هنعل انانب  نا  نابتلا و  نانب  هللا  نعل  تسا ». هارمگ  معلب  دـننامه  هریغم )  ) لثم [ » 492 . ] معلب لثم  ةریغم )  ) هلثم دیوجیم ، يرازیب  زاربا  نابت  نب 
ردپ رب  نانب  ار ، نابت  نانب  دنک  تنعل  ادـخ  [ » 493 . ] احلاص ادبع  ناک  نیسحلا  نب  یلع  یبا  نا  دهـشا  مالـسلاهیلع  یبا  یلع  بذکی  ناک  هللا 

مالسلاهیلع یلع  دروم  رد  هک  تالغ  ياهرادنپ  دوب ». ادخ  هتـسیاش  هدنب  مردپ  هک  هحفص 261 ]  ] مهدیم تداهش  نم  تفابیم ، غورد  نم 
هعفر ام  قوف  هوعفرتال  هللا و  هعضو  ام  نود  ایلع  اوعضت  ال  دیامنیم ، دقن  دنرادنپیم . رتارف  قولخم  رـشب و  دح  زا  ار  ترـضح  هدومن و  ولغ 
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اونوک دمحم  لا  ۀعیـش  هعیـشلا  رـشعم  ای  دیهدن .» رارق  هداد  رارق  ادـخ  هک  نآ  زا  رترب  هداد و  رارق  ادـخ  هک  نآ  زا  رتمک  ار  یلع  [ » 494  ] هللا
اهوردنت ات  دیریگ ، شیپ  ار  لادتعا  هار  دمحم ، لآ  ناوریپ  نایعیـش و  يا  [ » 495 . ] یلاتلا مکب  قحلی  یلاغلا و  مکیلا  عجری  یطـسولا  ۀقرمنلا 

ایادخ [ » 496 . ] ةرخالا ایندلا و  یف  انؤادـعا  مهناف  ۀـئجرملا  نعلا  مهللا  دـبلطیم ، يرازیب  هئجرم  زا  دـنوش .» قحلم  امـش  هب  اههدـناماو  زین  و 
یبیسآ هانگ  نامیا ، داقتعا و  اب  هک  دنتسه  طلغ  رادنپ  نیا  رب  هئجرم  دنشابیم ». ترخآ  ایند و  رد  ام  نانمـشد  نانآ  هک  نک  تنعل  ار  هئجرم 

ار ربج  هک  ار  هرعاشا  يهدیا  دننادیم . تین  زا  دعب  هبتر  ظاحل  زا  ار  لمع  زین  درادن و  يرمث  هتسیاش  راتفر  رفک ، اب  هنوگ  نامه  دناسریمن !
ضوفی مل  لجوزع  هللا  ناف  ضیوفتلاب  لوقت  نا  كایا  دنکیم : دـقن  هنوگ  نیا  دـناهدومن ، باختنا  ار  ضیوفت  هک  ار  هلزتعم  دـناهدیزگرب و 

رطاخ هب  ار  راک  لجوزع  يادـخ  اریز  ضیوفت ، هب  داـقتعا  زا  زیهرپب  [ » 497 . ] املظ هیـصاعم  یلع  مهربجا  افعـض و ال  انهو و  هقلخ  یلا  رمالا 
هک همـسجم  ربارب  رد  هحفـص 262 ] «. ] تسا هتخاسن  روبجم  ناـهانگ  هب  ار  ناـنآ  زین  تسا و  هدومنن  راذـگاو  شقلخ  هب  یگتـسخ  یتسس و 

هیبـشت تاـقولخم  هب  ار  دـننامهیب  يادـخ  هک  ههبـشم  ربارب  رد  زین  و  دوـشیم ، رادـیدپ  مسج  تروـص  هب  تماـیق  رد  ادـخ  هک  دـنرادنپیم 
ناک فیک و ال  هنوکل  ناک  ناک و ال  هل  نکی  مل  فیک و  الب  ایح  لزی  مل  ناک  یلاـعت  كراـبت و  یبر  نا  دـیامنیم : يرگنشور  دـننکیم 

اهتلاح و فیک و  زا  تسا  هدوب  هدنز  هرامه  ناحبس  يادخ  [ » 498 . ] ءیش یلع  ناک  ءیـش و  یف  ناک  نیا و ال  هل  ناک  فیک و ال  هنوکب 
كدنا یشخب  اهنیا  هک  درادن ». رارق  يرگید  زیچ  يور  رب  ماسجا و  دننامه  تسین ، يزیچ  لخاد  رد  ادخ  تسین . رادروخرب  ناکم  نامز و 

. دشابیم ارگلطاب  ياههورگ  نارازگتعدب و  اب  هلباقم  ياتسار  رد  ترضح  ياهيرگنشور  زا 

اهنامتفگ

زین بهاذـم و  ياسؤر  نادنمـشناد و  اب  ترـضح  هک  تسا  ییاه  نامتفگ  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  یگنهرف  ياهشالت  داـعبا  زا  رگید  یکی 
هب زین  یهاگ  دـشیم و  هداد  بیترت  يوما  نامکاح  بناج  زا  موش ، فادـها  یخرب  يارب  یهاگ  اههرظانم  نیا  دنتـشاد . فرحنم  ياههورگ 

بولغم لباقم  ياهفرط  اهوگتفگ  نیا  رد  دندومنیم . تکرش  نآ  رد  هداد و  بیترت  ار  لفاحم  نینچ  ترـضح  دوخ  یگنهرف  ياههزیگنا 
نیا اـب  ماـمه  ماـما  دـشیم . فافـش  ناـگمه  رب  مه  لـباقم و  فرط  رب  مه  ماـما  ياـه  يریگعضوم  تیناـقح  دـندشیم و  ترـضح  شناد 

ياهيریگعضوم فرحنم و  ياههورگ  ياهرادـنپ  تخاسیم و  حرطم  ار  فراعم  یهقف و  عورف  زین  عیـشت و  يروحم  ياهرواب  اـهنامتفگ 
دیسریم تابثا  هب  دشیم و  راکشآ  ناگمه  رب  ترـضح  شناد  هحفـص 263 ]  ] يهرتسگ اهنامتفگ ، نیا  رد  دومنیم . اوسر  ار  نانآ  لطاب 
ضیوفت رب  دقتعم  هک  يرصب  نسح  اب  شیوخ  نامتفگ  هرظانم و  رد  دشابیم . ترـضح  يهدنبیز  مالـسلاهیلع » مولعلا  رقاب   » يابیز بقل  هک 

رد جراوخ  ناوریپ  زا  عفان  نب  هللادـبع  نینچمه  [. 499 . ] تخاس راکـشآ  ار  يو  ياهرادنپ  یگیاپیب  دوب ، ناسنا ) هب  ناسنا  راک  يراذگاو  )
ارف ار  راصنا  نیرجاهم و  نادـنزرف  ماما  دـسرپیم . يو  زا  جراوخ  اـب  مالـسلاهیلع  یلع  راـتفر  هراـبرد  دـسریم . ترـضح  روضح  هب  هنیدـم 

راکشآ ار  يو  ییارگ  لطاب  ناشیا و  طلغ  ياهرادنپ  يو  اب  وگتفگ  رد  ماما  دوشیم . رضاح  تیعمج  هوبنا  عمج  رد  دوخ  هاگنآ  دناوخیم ،
، جراوخ ناراداوه  زا  قرزا  نب  عفان  اب  ناـمتفگ  رد  نینچمه  [. 500 . ] دزاسیم نهربم  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  قح  عضوم  و  دزاسیم .
هب يو  اب  ماما  دسریم ، هنیدـم  رد  ماما  روضح  هب  لاؤس  اب 40  هرصب  زا  هداتق  هک  یماگنه  [ 501 . ] دزاس یم  فافـش  ار  شیوخ  قح  عضوم 

هنوگ نیا  نونکات  سک  چـیه  دزن  رد  دـنکیم  فارتعا  هک  دریگیم ، رارق  ماـما  تمظع  عاعـشلا  تحت  ناـنچ  نآ  هداـتق  دزادرپیم . وگتفگ 
، تسین لگ  گنـس و  اهنت  هناخ  نیا  دـیوگیم  هداتق  دزاسیم ، راکـشآ  ار  ترتع  تمظع  ماما  هک  یماگنه  مدوب . هدرکن  تراقح  ساـسحا 
[. 502 . ] همـسا اهیف  رکذـی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تسا ، هدومن  هزاوآ  دـنلب  هبترم و  دـنلب  ار  هناخ  نآ  ناحبـس  يادـخ  هک  تسا  ياهناـخ  ناـمه 

گرزب فقسا  هک  دوب  هدش  هداد  بیترت  نایحیسم  بناج  زا  یگرزب  لفحم  دندومن ، راضحا  ماش  هب  ار  ترضح  هک  یماگنه  هحفص 264 ] ]
سیسق دنک . یم  تکرش  دندوب ، رضاح  نآ  رد  یحیسم  تیعمج  هوبنا  هک  هوکش  اب  لحم  نینچ  رد  ماما  تشاد . تکرـش  نآ  رد  نایحیـسم 

هک دـسرپیم  ماما  زا  تاعوضوم  ریاس  ربمایپ و  ریزع »  » هرابرد زین  نانآ و  یگدـنز  تیفیک  نایتشهب و  ياهیکراوخ  زا  توافتم  ياـهلاؤس 
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اهنیا دشابیم . مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  یگنهرف  ياهشالت  زا  یخرب  زین  دراوم  نیا  [ 503 . ] دراد یم  او  یتفگـش  هب  ار  يو  ماما  ياهباوج 
هب ترـضح  یگنهرف  ياهشالت  هن  هتبلا  تفرگ . رارق  شهوژپ  دروم  هک  تسا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  یگنهرف  ياهشالت  دراوم  زا  یخرب 

كدنا ییاه  هنومن  اهروحم  نیا  هکلب  تفرگ . رارق  قیقحت  دروم  نیـشیپ  شخب  رد  هک  یعامتجا ؛ ياهشالت  هن  تسا و  هدنـسب  رادـقم  نیا 
، ریسم نیا  ندومیپ  رد  ات  دشاب  نادنمـشیدنا  ناققحم و  يارب  فافـش  نشور و  يزاغآ  اشگهار و  دیاش  و  دشابیم . هدرتسگ  نادیم  نیا  رد 

ناگمه رب  رتفافـش  ترتع  راتفر  هشیدنا و  ات  تسا ، دنمزاین  باتک  دـلج  نیدـنچ  نتـشاگن  تصرف  هب  عماج  قیقحت  دـنرامگ . رتشیب  تمه 
ناشکاپ و حاورا  رب  ناکاپ  همه  ادـخ و  ناگتـشرف  ادـخ و  مالـس  دنـشاب . ناشناگتفیـش  يراتفر  يوگلا  ترتع  ياهصخاش  دوش و  ناـیامن 

هحفص 265] . ] ناشهار ناورهر  رب  یهلا  نایاپیب  دورد 

مولعلا رقاب  ترایز  باوث 

هب تبـسن  دـیاب  ناناملـسم  تسا . هتخاس  هجوتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیرذ  ترتع و  تمـس  هب  هرامه  ار  اه  شرگن  نآرق 
هب [ » 504 . ] یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  دـنریگب ، وگلا  مایپ و  نانآ  راـتفر  هشیدـنا و  زا  هتـشاد و  تدوم  تبحم و  ترتع 

يراشفاپ مهم  نیا  رب  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  میامنیمن ». هبلاطم  ار  یبرقلاوذ »  » هب تدوم  زج  تلاسر  دزم  نم  وگب  مدرم 
تـشگزاب مدرم  دوخ  هب  زین  درکیور  نیا  هجیتن  تسا . هدـناوخارف  شیوخ  ترتـع  هیرذ و  يوس  تمـس و  هب  هراـمه  ار  مدرم  تسا و  هدومن 

. درادن نانآ  یگدنز  نامز  هب  صاصتخا  ترتع  هب  هجوت  هک  نیا  رگید  تیمها  زیاح  هتکن  دـنوشیم . دـنمهرهب  ترتع  نومنهر  زا  هک  دراد ،
ار ناناملـسم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مهم ، نیا  رب  تسا . نادـنمهقالع  هجوت  دروم  نانآ  رازم  زین  نانآ  تلحر  زا  دـعب  هکلب 

هللا لوسر  هیرذ  زا  مادک  ره  ترایز  باوث  دننک . شومارف  ار  ناشیا  دیابن  نانآ  ناوریپ  زین ، ع )  ) تیب لها  تلحر  زا  دعب  هک  دندومن  بیغرت 
قداـص ماـما  دـناهدومن . ناـیب  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تراـیز  باوـث  دـننامه  ار  ترتـع )  ) ملـس هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

امش زا  یکی  ترایز  هب  هک  یسک  يارب  [ » 505 . ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راز  نمک  لاق  مکنم  ادحا  راز  نمل  ام  مالـسلاهیلع :
رقاب نابز  زا  ملـس .» هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترایز  شاداپ  دندومرف ، خساپ  رد  ماما  تسا ؛ هدـش  روظنم  یـشاداپ  هچ  دوش ، قفوم 
ادحا راز  وا  ینراز  نم  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  تسا ، هدمآ  تیاور  هنوگ  نیا  هراب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  مولعلا 

ار وا  تماـیق  رد  نم  دـنک ، تراـیز  ترتـع )  ) ارم هـیرذ  زا  یکی  اـی  ارم  سک  ره  [ » 506 . ] اـهلاوها نم  هتذـقناف  ۀـمیقلا  موی  هترز  یتیرذ  نم 
هحفص 266] «. ] داد مهاوخ  تاجن  تمایق  ياهساره  زا  ار  يو  دومن و  مهاوخ  ترایز 

مولعلا رقاب  همان  ترایز 

كرتشم همانترایز  مود  ماما ؛ ره  صوصخم  ياههمان  ترایز  یکی  تسا . حرطم  ع )  ) موصعم ناماما  هرابرد  همانترایز  عون  ود  عبانم  رد 
، يوقتلا لها  مکیلع  مالسلا  يدهلا ، ۀمئا  مکیلع  مالـسلا  میامنیم . بلج  عیقب  رد  نوفدم  همئا  كرتشم  همانترایز  هب  ار  نازیزع  هجوت  هک 
، يوجنلا لها  مکیلع  مالسلا  ةوفصلا ، لها  مکیلع  مالسلا  طسقلاب ، ۀیربلا  یف  ماوقلا  مکیلع  مالـسلا  ایندلا ، لها  یلع  ۀجحلا  مکیلع  مالـسلا 

مکتعاط نا  نویدهملا و  نودشارلا  ۀمئالا  مکنا  دهـشا  مکیلا و  ییـسا  متبذـک و  هللا و  تاذ  یف  متربص  متحـصن و  متغلب و  دـق  مکنا  دهـشا 
هللا نیعب  ولازت  مل  ضرالا  ناکرا  نیدـلا و  مهئاعد  مکنا  اوعاطت و  مل  مهترما و  اوباجت و  ملف  متوعد  مکنا  قدـصلا و  مکلوق  نا  هضورفم و 
اوقت امـش  رب  ادخ  دورد  نومنهر ، ناربهر  امـش  رب  ادخ  دورد  [. » 507 ... ] تارهطملا ماحرا  نم  مکلقنی  رهطم و  لک  بالـصا  یف  مکخـسنی 

رادـیاپ مدرم  نایم  رد  ار  لدـع  طسق و  هک  امـش  رب  ادـخ  دورد  دیـشابیم . مدرم  رب  ادـخ  لـیلد  تجح و  هک  امـش  رب  ادـخ  دورد  ناگـشیپ ،
تلاـسر امـش  هک  مهدیم  یهاوگ  دیـشابیم . ادـخ  ياـهزارمه  امـش  دـیتسه . یهلا  ناگدـیزگرب  امـش  هک  مهدیم  یهاوـگ  نم  دـیتخاس .

، دیدومن يرادیاپ  ادخ  نید  رارقتسا  هار  رد  امش  دیدومن . یهاوخریخ  مدرم  رب  امش  دیدناسر . ماجنا  هحفص 267 ]  ] هب ار  شیوخ  تیلوؤسم 
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یگدنلاب دشر و  تمـس  هب  ناربهار  هتفای و  هر  دوخ  امـش  هک  مهدیم  یهاوگ  دنتـشاد . اور  افج  امـش  رب  دنتفریذپن و  ار  امـش  یخرب  هچرگ 
یخرب هچرگ  دیدناوخ . ارف  اهیکین  هب  ار  مدرم  امش  تسا . قدص  تقیقح و  امش  راتفگ  تسا . هتسیاب  ناگمه  رب  امش  زا  يوریپ  دیـشابیم .

نیمز رادیاپ  ياهنکر  هک  دیتسه  نید  راوتسا  ياهنوتس  ترتع )  ) امـش مهدیم  یهاوگ  دنتـشاگنا ! هدیدان  ار  امـش  نامرف  دندادن و  خساپ 
. تخاس رادیدپ  نمادكاپ  نانز  كاپ و  نادرم  رابت  زا  ناحبس  يادخ  ار  امش  دیشابیم .

یقرواپ

هعومجم  ) هعیشلا راسم  [ 4 (. ] ص 10 هسیفن ، هعومجم  زا  لـقن   ) ص 9 همئالا ، خیرات  [ 3 . ] 25 میهاربا ، [ 2 . ] ص 9 خ 3 ، هغالبلاجهن ، [ 1]
ةرکذت ج 2 ص 17 ، ۀمغلا ، فشک  [ 5 . ] ج 1 ص 498 يرولا ، مالعا  ج 4 ص 227 ، بقانم ، ص 555 ، دجهتملا ، حابصم  ص 69 ) هسیفن ،

ۀضور ص 879 ، ج 2 ، ۀـمهملا ، لوصف  ص 100 ، ج 2 ، لوؤـسلا ، بلاـطم  ص 174 ، ج 4 ، ناـیعالا ، تاـیفو  ص 124 ، ج 1  ظاـفحلا ،
لوصا [ 6 . ] ص 691 یمعفک ، حابصم  ص 279 ، فارـشالا ، بحب  فاحتالا  رازملا ، باتک  ص 12 ، ج 2 ، سورد ، ص 207 ، نیظعاولا ،

جات ص 414 ،) هسیفن ، هعومجم   ) داجتسملا ص 175 ، بلاطلا ، ةدمع  ص 158 ، ج 2 ، داشرا ، رفعجیبا ، دلوم  باب  هجحلا ، باتک  یفاک ،
ص 22 یگدـنز ، يوگلا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  باـتک  هب  بلطم ، نیا  رتشیب  حیـضوت  يارب  [ 7 (. ] ص 116 هسیفن ، هعوـمجم   ) دـیلاوملا

فشک نامه ، [ 10 . ] لوا ثیدـح  مالـسلاهیلع ، رفعجیبا  دـلوم  باب  یفاک ، لوصا  [ 9 . ] ص 40 ج 7 ، ۀـیادهلا ، مالعا  [ 8 . ] دوش هعجارم 
ص 217. همامالا ، لـیالد  [ 13 . ] ثیدح 1 مالـسلاهیلع ، رفعجیبا  دـلوم  باب  یفاک ، لوصا  [ 12 . ] 75 ةدئام ، [ 11 . ] ص 117 ج 2  ۀمغلا ،
[16 . ] ص 882 ج 2 ، همهملا ، لوصف  ص 415 ) هسیفن ، هعومجم   ) داجتـسملا ص 159 ، ج 2 ، داشرا ، [ 15 . ] ج 2 ص 159 داـشرا ، [ 14]
ج 4، بقانم ، ص 216 ، همامالا ، لیالد  ص 100 ، ج 2 ، لوؤسلا ، بلاطم  ص 881 ، ج 2 ، همهملا ، لوصف  ص 117 ، ج 2 ، همغلا ، فشک 
ص 100، ج 2 ، لوؤسلا ، بلاطم  ص 881 ، ج 2 ، همهملا ، لوصف  ص 273 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ص 159 ، ج 2 ، داشرا ، [ 17 . ] ص 227
ص ج 2 ، داشرا ، [ 18 . ] ص 41 ج 7 ، هیادهلا ، مالعا  ص 336 ، صاوخلا ، ةرکذت  ص 243 ، ج 4 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  ص 222 ، ج 46 ، راحب ،

هدجس رطاخب  هک  نیا  نآ  و  تسا ؛ هدش  ناونع  رقاب  يابیز  بقل  هب  يراذگمان  رد  زین  رگید  هتکن  [ 19 . ] ص 273 ج 1 ، عیارشلا ، للع  ، 159
[20 . ] دـشابیم نیرتبساـنم  هدـش  هدروآ  نتم  رد  هک  ياهتکن  نکیل  ص 336 ، صاوـخلا ، ةرکذـت  تسا . هدـش  نیزم  بقل  نیا  هـب  ناوارف 
[22 . ] ص 69 یگدـنز ، يوگلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  [ 21 . ] ثیدح 2 مالـسلاهیلع ، رفعجیبا  دـلوم  باب  یفاک ، لوصا 
ص ج 5 ، تاقبط ، ص 511 ، يرولا ، مالعا  [ 25 . ] ص 343 ج 2 ، همغلا ، فشک  [ 24 . ] ص 228 ج 4 ، بقانم ، [ 23 . ] ج 2 ص 176 داشرا ،
ج 2، لوؤسلا ، بلاطم  [ 27 . ] ص 905 ج 2 ، همهملا ، لوصف  ص 341 ، صاوخلا ، ةرکذت  ص 288 ، فارشالا ، بحب  فاحتالا  [ 26 . ] 156
ص هسیفن ، هعومجم   ) داجتـسملا ص 117 .) هسیفن ، هعومجم   ) دـیلاوملا جاـت  ص 10 ،) هسیفن ، هعوـمجم   ) همئـالا خـیرات  [ 28 . ] ص 106
ص ج 2 ، سورد ، ص 107 ، ج 2 ، لوؤسلا ، بلاطم  ص 158 ، ج 5 ، تاقبط ، رفعجیبا ، دلوم  باب  یفاک  ص 158 ، ج 2 ، داشرا ، (، 416

حرش ص 258 ، فارـشالا ، بحب  فاـحتالا  ص 175 ، بلاطلا ، ةدـمع  ص 207 ، نیظعاولا ، ۀـضور  ص 498 ، ج 1 ، يرولا ، مـالعا  ، 12
نبا خیرات  دننام  دنراگنیم . ار 113  ترضح  تداهش  لاس  عبانم  نیا  زا  یخرب  [ 29 . ] ص 340 صاوخلا ، ةرکذت  ص 288 ، ج 2 ، رابخالا ،

، دنراگنیم لاـس 117  رگید  یخرب  ص 173 ، ج 4 ، نایعالا ، تاـیفو  ص 86 ، ج 23 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  ص 272 ، ج 54 ، رکاسع ،
ص 340، صاوخلا ، ةرکذت  ص 86 ، ج 23 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 119 ، ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 902 ، ج 2 ، همهملا ، لوصف  دننام 
ص ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  دـننام ، دنـسیونیم  ار  لاـس 118  مه  یخرب  و  ص 248 . ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  ص 174 ، ج 4 ، نایعالا ، تاـیفو 

خیرات رصتخم  ص 272 ، ج 54 ، رکاسع ، نبا  خیرات  دـننامه  دناهتـشاگن ، زین  ار  لاـس 124  یتح  زین  و  ص 340 . صاوخلا ، ةرکذـت  ، 439
رئاصب [ 32 . ] ص 216 همامالا ، لـیالد  ص 905 ، ج 1 ، همهملا ، لوـصف  [ 31 . ] ص 691 یمعفک ، حابـصم  [ 30 . ] ص 86 ج 23 ، قشمد ،

ص 166 و ج 3 ، یفاک ، غورف  [ 33 . ] ص 213 ج 46 ، راحب ، ص 231 ، همامالا ، لیالد  ثیدح 2 ، باب 9 ، ص 481 ، ج 10 ، تاجردلا ،
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امام باق

 ص 200، وسائل، ج 2، ص 836. ]34[ همان، ص 149. ]35[ همان، ص 148. ]36[ وسائل، ج 2، ص 733. ]37[ همان. ]38[ همان،ص 

149. ]39[ مسـتمسک العروة الوثقی، ج 4، ص 150، تحریر الوسـیله، ج 1، ص 75. ]40[ طبقات، ج 5، ص 157. ]41[ همان.
ج 3، نامه ، [ 45 . ] ص 117 ج 5 ، نامه ، [ 44 . ] ص 890 ج 2 ، لئاسو ، ص 217 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  [ 43 . ] ص 862 ج 2 ، لئاسو ، [ 42]
[49 . ] ص 892 ج 2 ، همهملا ، لوـصف  [ 48 . ] ص 23 ج 7 ، هیادـهلا ، مالعا  [ 47 . ] 157 فارعا ، [ 46 . ] ص 889 ج 2 ، لـئاسو ، ص 217 ،
[53 . ] ص 175 بلاطلا ، ةدمع  [ 52 . ] ص 402 ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریـس  [ 51 . ] ص 202 نیظعاولا ، ۀضور  [ 50 . ] ص 157 ج 2 ، داشرا ،
ص ج 4 ، بقانم ، ص 284 ، فارشالا ، بحب  فاحتالا  [ 55 . ] هرامش 733 ثیدح  ص 390 ، یشک ، لاجر  [ 54 . ] ص 158 ج 5 ، تاقبط ،

تایفو [ 59 . ] ص 256 و 257 ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 58 . ] ص 215 ج 4 ، بقانم ، [ 57 . ] ص 79 ج 23 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  [ 56 . ] 220
، هیادهلا مالعا  [ 62 . ] ص 337 ج 2 ، همغلا ، فشک  [ 61 . ] ص 307 ج 46 ، راحب ، ص 234 ، همامالا ، لیالد  [ 60 . ] ص 174 ج 4 ، نایعالا ،

ۀیلح [ 66 . ] ص 111 لودـلا ، رابخا  [ 65 . ] ص 100 ج 2 ، لوؤسلا ، بلاـطم  [ 64 . ] ص 653 ج 1 ، هعیـشلا ، نایعا  [ 63 . ] ص 22 ج 7 ،
ص رشعانثا ، همئألا  [ 69 . ] ص 305 هقرحملا ، قعاوصلا  [ 68 . ] ص 74 بهذلا ، کئابس  [ 67 . ] ص 180 ج 3 ، ءایفصالا ، تاقبط  ءایلوالا و 
[74 . ] ص 203 نیظعاولا ، ۀـضور  [ 73 . ] ص 157 ج 2 ، داشرا ، [ 72 . ] ص 226 ج 4 ، بقاـنم ، [ 71 . ] ص 230 ج 4 ، بقاـنم ، [ 70 . ] 81
ص 655. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  [ 76 . ] ص 124 ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  [ 75 . ] ص 272 ج 54 ، رکاسع ، نبا  خیرات  ص 158 ، ج 5 ، تاقبط ،
ج 46، راحب ، [ 80 . ] ثیدح 523 ص 253 ، نیطمسلا ، دئارف  [ 79 . ] ص 223 ج 4 ، بقانم ، [ 78 . ] ص 402 ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریـس  [ 77]
ص ج 41 ، راحب ، [ 83 . ] ص 194 یشک ، لاجر  [ 82 . ] ص 196 ج 1 ، ةرطقلا ، ص 225 ، ج 3 ، راحب ، ص 93 ، دیحوتلا ، [ 81 . ] ص 307

نبا خیرات  ص 125 ، ج 1 ، ظافحلا ، رکذت  [ 85 . ] ص 80 ج 23 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  ص 282 ، ج 54 ، رکاسع ، نبا  خـیرات  [ 84 . ] 14
ج ةوفصلا ، ةوفص  [ 88 . ] ثیدح 636 هرامش  ص 135  ج 1 ، هیقفلا ، [ 87 . ] ص 33 ج 7 ، هیادهلا ، مالعا  [ 86 . ] ص 280 ج 54 ، رکاسع ،
ص 280. ج 54 ، رکاسع ، نبا  خـیرات  ص 329 ، ج 2 ، همغلا ، فـشک  ص 885 ، ج 2 ، همهملا ، لوـصف  ص 280 ، راـصبالا ، رون  ، 110 ، 2
ج همهملا ، لوصف  ص 130 ، راصبالا ، رون  ص 110 ، ج 2 ، ةوفصلا ، ۀفص  [ 91 . ] ص 322 نامه ، [ 90 . ] ص 323 ج 3 ، یفاک ، عورف  [ 89]
ص ج 7 ، هیادهلا ، مالعا  [ 93 . ] ص 190 ج 10 ، لئاسو ، [ 92 . ] ص 339 صاوخلا ، ةرکذت  ص 117 ، ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 885 ، ، 2
، تافاص [ 100 . ] 47 هط ، [ 99 . ] 24 دعر ، [ 98 . ] 44 بازحا ، [ 97 . ] 10 سنوی ، [ 96 . ] ص 257 ج 5 ، لئاسو ، [ 95 . ] 23 رشح ، [ 94 . ] 34

دروخرب رد  نمؤم  تسا . نمؤم  ناسنا  ياههناشن  زا  عضاوت و  ینتورف و  ناشن  مالس  مالس  تیمها  هتکن : دنچ  [ 102 . ] 59 لمن ، [ 101 . ] 181
ینعی تسا ؛ هدش  ناوارف  دیکأت  یعامتجا  ياهدروخرب  رد  ندرک  مالـس  رب  دـشابیم . مالـس  شنخـس  نیزاغآ  مالک  ره  زا  شیپ  يرگید  اب 

دروخرب رد  یتح  هک  تشاد  يراشفاپ  نآ  هب  هنوگنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دننک . مالس  تسخن  نخـس  زاغآ  زا  شیپ  دارفا 
ج لئاسو ، . ) يدعب نم  ۀنـس  نوکتل  نایبصلا  یلع  میلـستلا  و  نهعدأ ... سمخ ال  تفرگیم . یـشیپ  مالـس  راهظا  رد  ناگمه  زا  ناکدوک  اب 
زا نآ  هنسح  هک 69  تسا . هدش  روظنم  هنسح  داتفه  مالس  يارب  هک  تسا ، هدیـسر  نومنهر  هنوگ  نیا  مالـس  باوث  دروم  رد  ص 441 ) ، 8

. دارلل ةدحاو  يدتبملل و  نوعست  ۀعست و  ۀنسح  نوعبس  مالسلا  دهدیم : ار  مالس  باوج  هک  تسا  یسک  نآ  زا  هنـسح ، کی  هدننک و  مالس 
فرط هک  نیا  زا  شیپ  دریگب . تقبـس  نارگید  رب  ناسنا  دوش  شـالت  هدـش  دـیکأت  مالـس  بادآ  رد  مالـس  بادآ  ص 11 .) ج 73  راحب ، )

زین و  دـشاب . هدومن  راتفر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  کین  تنـس  هب  ات  دـنک ، مالـس  هب  تردابم  يو  دـنک  مالـس  يو  هب  لباقم 
و دنک ، مالس  دایز  هورگ  هب  مک  هورگ  دننکیم ، دروخرب  رگیدکی  اب  هک  هورگ  ود  دننک . مالس  اهرتگرزب  هب  رتکچوک  دارفا  تسا  بسانم 
ص 12) ج 73 ، راحب ، ، ) مالسلاب قحا  بکارلا  دنک . مالس  هدایپ  رب  هراوس  ص 449 ) ج 8 ، لئاسو ، . ) دنک مالس  هتسشن  درف  رب  رباع  درف  زین 
و دنک ، مالس  هتسشن  رب  هداتسیا  ص 449 .) ج 8 ، لئاسو ، . ) دنک مالس  هدش  دراو  اهنآ  رب  هک  یناسک  رب  دوشیم  دراو  نارگید  رب  هک  یسک 

رتفیعـض بکرم  هک  نانآ  رب  دنراد  رترب  بکرم  هک  نانآ  ثیدح 4 ) مالـسلاب ، أدبی  نا  بجی  نم  باب  یفاک ، لوصا  . ) دعاقلا یلع  مئاقلا 
ناما رد  رطخ  نیا  زا  هک  نیا  يارب  دزاسیم . مهارف  ار  ربکت  رتخبت و  هنیمز  رترب  بکرم  تسا و  عضاوت  ناشن  مالـس  هک  دننک ، مالـس  دنراد 
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مالـس هدایپ  رب  هراوس  هدـش ، نییبت  هنوگ  نیا  تیاور  رد  تقیقح  نیا  دـنک . مالـس  رتفیعـض  بکرم  بکار  رب  رترب  بکرم  بحاص  دـشاب 
ثیدح 2 مالـسلاب ، أدبی  بجی  نم  باب  یفاک ، لوصا  . ) دنک مالـس  راوس  غالا  رب  راوس  رطاق  دنک و  مالـس  راوس  رطاق  رب  راوس  بسا  دـنک .

مالس زا  يدراوم  رد  دراد  هک  یتلیـضف  همه  اب  مالـس  بادآ  تیاعر  رد  درک : مالـس  دیابن  دراوم  نیا  رد  ص 449 و 450 .) ج 8 ، لئاسو ،
: درک مالـس  دـیابن  دـنوشیم  هدرب  مان  هک  يدارفا  رب  هک  تسا ، تیاور  هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  زا  تسا . هدـش  هداد  زیهرپ  ندومن 
ص 8) ج 73 ، راحب ،  ) نازاس همسجم  دننکیم ، يزاب  درن  جنرطش و  هک  يدارفا  ناراسگیم ، ناتـسرپتب ، نایـسوجم ، نایحیـسم ، نایدوهی ،
ج لئاسو ، ، ) دنهدیم شوگ  مارح  زاس  مارح و  انغ  یقیـسوم و  هک  يدارفا  ص 9 ) ج 73 ، راحب ، ، ) دنکیم ینابزدب  شردام  هب  هک  یـسک 
، ناراوخ ابر  دنیارسیم ، لطاب  رعـش  هک  ینارعاش  امن ، نز  نادرم  ص 452 ) ج 8 ، لئاسو ، ، ) ناوج نز  رب  درم  ندرک  مالـس  ص 454 ) ، 8

تسا زامن  لاح  رد  هک  یسک  دنکیم . هانگ  اراکشآ  هک  یسک  و  تسا . مامح  رد  هک  یسک  تسا . تلاوت )  ) ییوشتـسد لاح  رد  هک  یـسک 
لوصا ص 458 ، نیظعاولا ، ۀـضور  . ) دـنکیم تکرح  هزانج  لاـبند  رد  هک  یـسک  تسا و  هعمج  زاـمن  هب  نتفر  لاـح  رد  هک  یـسک  زین  و 

دلوم باب  یفاک ، عورف  [ 103 (. ] ص 331 ج 1 ، لاصخ ، ص 9 ، ج 73 ، راحب ، ص 446 ، ج 8 ، لئاسو ، ثیدح 11 ، میلستلا ، باب  یفاک ،
نبا خیرات  ص 106 ، ج 2 ، لوؤسلا ، بلاـطم  ص 882 ، ج 2 ، همهملا ، لوـصف  ص 159 ، ج 2 ، داشرا ، ثیدح 2 ، مالـسلاهیلع ، رفعجیبا 

[106 . ] 43 یشک ، لاجر  [ 105 . ] ص 273 ج 1 ، عیارشلا ، للع  [ 104 . ] ص 78 ج 23 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  ص 276 ، ج 54 ، رکاسع ،
ص 41، یـشک ، لاـجر  ص 273 ، ج 1 ، عیارـشلا ، لـلع  ص 353 ، قودـص ، یلاـما  ثیدـح 2 ، مالـسلاهیلع ، رفعجیبا  دـلوم  باب  یفاک ،
[107 . ] ص 78 ج 23 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  ص 206 ، نیظعاولا ، ۀـضور  ص 106 ، ج 2 ، لوؤسلا ، بلاـطم  ص 62 ، دـیفم ، صاصتخا 

فشک [ 110 . ] 4 ردق ، [ 109 . ] ص 270 ج 2 ، هیقفلا ، [ 108 . ] یـسوط یلاما  زا  لقن  ص 221 ، ج 46 ، راحب ، ص 202 ، نیظعاولا ، ۀضور 
تلیـضف نیمه  یلبرا ، حتفلاوبا  ققحم  بانج  همغلا ، فشک  فلؤم  يارب  [ 111 . ] ص 248 ج 4 ، ءاضیبلا ، ۀجحملا  ص 352 ، ج 2 ، همغلا ،

مهیلع  ) تیب لها  تلیضف ، رد  ار  تیاور  کی  نیمه  زج  تشادن  همغلا  فشک  رگا  هتشاگن . تیب  لها  تلیـضف  رد  ار  یتیاور  نینچ  هک  سب 
[114 . ] 81 سی ، [ 113 . ] ص 272 صاصتخا ، ص 226 ، همامالا ، لئالد  [ 112 . ] دومنیم تیافک  يو  تداعـس  یگدنلاب و  يارب  مالـسلا )
ص 223، ج 4 ، بقانم ، ثیدح 522 ، ص 253 ، نیطمسلا ، دیارف  [ 117 . ] ص 272 صاصتخا ، [ 116 . ] 82 سی ، [ 115 . ] 181 نارمع ، لآ 

لئالد ص 504 ، يرولا ، مـالعا  ص 355 ، ج 2 ، همغلا ، فـشک  [ 118 . ] دمآ دـهاوخ  رتشیب  حیـضوت  باتفآ  ریـسفت  شخب  رد  هراب  نیا  رد 
لئالد ص 272 ، صاصتخا ، [ 119 . ] ج 46،ص 249 راحب ، ص 200 ، ج 4 ، بقانم ، ص 897 ، ج 2 ، همهملا ، لوصف  ص 226 ، همامالا ،

ص 200. ج 4 ، بقانم ، [ 122 . ] ص 248 ج 46 ، راحب ، [ 121 . ] ص 261 ج 46 ، راحب ، ص 200 ، ج 4 ، بقانم ، [ 120 . ] ص 224 همامالا ،
ص هیفاش ، حرش  [ 126 . ] ص 302 ج 46 ، راحب ، [ 125 . ] ص 589 سارف ، یبا  هیفاش  حرـش  [ 124 . ] ص 294 ج 46 ، راحب ، نامه ، [ 123]
ص 337. ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 888 ، ج 2 ، همهملا ، لوصف  ص 161 و 162 ، ج 2 ، داشرا ، [ 128 . ] ص 272 صاصتخا ، [ 127 . ] 589

عورف [ 133 . ] ص 589 سارفیبا ، هیفاش  حرـش  [ 132 . ] ص 166 ج 2 ، داـشرا ، [ 131 . ] 1 رثاکت ، [ 130 . ] ص 43 ج 12 ، لـئاسو ، [ 129]
. نامه [ 137 . ] ص 30 ج 7 ، هیادهلا ، مالعا  [ 136 . ] ص 589 هیفاش ، حرش  [ 135 . ] ص 302 ج 46 ، راحب ، [ 134 . ] ص 499 ج 4 ، یفاک ،
ص 105. ج 2 ، لوؤسلا ، بلاطم  ص 166 ، ج 2 ، داشرا ، [ 140 . ] ص 105 ج 2 ، لوؤسلا ، بلاطم  [ 139 . ] ص 167 ج 2 ، داشرا ، [ 138]
ص همامالا ، لیالد  [ 143 . ] 103 هبوت ، [ 142 . ] ص 291 ج 46 ، راحب ، ص 320 ، ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 651 ، ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  [ 141]

رابخالا نویع  ص 294 ، ج 54 ، قشمد ، خیرات  [ 145 . ] ص 28 ج 7 ، هیادهلا ، مالعا  ص 218 ، راثآلا ، نونف  راـبخالا و  نویع  [ 144 . ] 234
[149 . ] نامه [ 148 . ] ص 168 ج 2 ، داـشرا ، [ 147 . ] 134 نارمع ، لآ  [ 146 . ] ص 28 ج 7 ، هیادـهلا ، مالعا  ص 57 ، ج 3 ، هبیتـق ، نبا 
هیادبلا و [ 153 . ] ثیدح 7 ۀعانقلا ، باب  یفاک ، لوصا  [ 152 . ] تلصف 34 [ 151 . ] ص 233 ج 46 ، راحب ، [ 150 . ] ص 224 ج 4 ، بقانم ،
، مالسالا مئاعد  [ 156 . ] ص 66 ج 93 ، راحب ، ص 262 ، رابخالا ، یناعم  [ 155 . ] ص 548 ج 3 ، یفاک ، عورف  [ 154 . ] ص 42 ج 8 ، هیاهنلا ،
ص [ 159 . ] ص 448 ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 158 . ] ص 446 ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 157 . ] ص 35 ج 7 ، هیادهلا ، مالعا  زا  لقن  ص 158 ، ج 2 ،
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امام با

 93. ]160[ فروع کـافی، ج 6، ص 480. ]161[ مـوادي که براي ازاله مو به کـار گرفته میشـده است. ]162[ فروع کـافی، ج 6، ص
ص 177. ج 11 ، لئاسو ، [ 165 . ] ثیدـح 6 هناکرا ، رفکلا و  لوصا  باب  یفاک ، لوصا  [ 164 . ] ص 448 ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 163 . ] 480
[170 . ] ص 102 ج 2 ، لوؤسلا ، بلاطم  [ 169 . ] ص 886 ج 2 ، همهملا ، لوصف  [ 168 . ] ص 177 نامه ، [ 167 . ] نامه و ص 179 [ 166]

عورف [ 176 . ] 28 دعر ، [ 175 . ] 27 فهک ، [ 174 . ] نامه [ 173 . ] ص 280 ج 6 ، یفاـک ، عورف  [ 172 . ] 157 فارعا ، [ 171 . ] 30 مور ،
ص 181. ءایلوالا ، ۀیلح  ص 101 ، ج 2 ، لوؤسلا ، بلاطم  [ 178 . ] ص 112 ج 3 ، یفاک ، عورف  [ 177 . ] ثیدح 18 ص 505  ج 3 ، یفاک ،

یف ناهربلا  [ 182 . ] 31 نارمع ، لآ  [ 181 . ] ص 651 نامه ، [ 180 . ] ص 345 ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 653 ، ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  [ 179]
، دیفم یلاما  [ 186 . ] ص 22 ج 2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  [ 185 . ] 44 ءارسا ، [ 184 . ] 42 يروش ، [ 183 . ] ص 22 ج 2 ، نآرقلا ، ریسفت 

هدمآ میوریم » اجک  گرم  زا  سپ   » ناونع لیذ  رد  قفانم  ندید  یگنوگچ  دروم  رد  رتشیب  حیـضوت  [ 187 . ] ص 178 ج 6 ، راحب ، ص 3 ،
ص ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 191 . ] ص 297 ج 25 ، راحب ، [ 190 . ] ص 227 یشک ، لاجر  [ 189 . ] ص 96 ج 5 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 188 . ] تسا
ص 136. نامه ، [ 195 . ] ج 3،ص 132 یفاـک ، عورف  [ 194 . ] ح 37 ص 191 ، ناـمه ، [ 193 . ] ح 6 ص 190 ، ج 6 ، راـحب ، [ 192 . ] 55
ص 134. ج 3 ، یفاک ، عورف  [ 198 . ] ص 177 ج 6 ، راحب ، ص 134 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  [ 197 . ] 188 ح 26 ص ، ج 6 ، راحب ، [ 196]
ج 25. ص 188 ، ج 6 ، راحب ، [ 201 . ] ص 196 ح 49 ج 6 ، راحب ، ص 128 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  [ 200 . ] ص 820 ج 2 ، لئاسو ، [ 199]
ص 260. ج 6 ، راـحب ، ص 235 ، ج 3 ، یفاـک ، عورف  [ 205 . ] ص 275 ج 6 ، راـحب ، [ 204 . ] 17 میرم ، [ 203 . ] ص 190 ناـمه ، [ 202]

تیاور نیا  رد  خزرب ؟ ملاع  رد  تعافش  [ 209 . ] ح 2 ص 288 ، رابخالا ، یناعم  [ 208 . ] ح 52 ص 235 ، ج 6 ، راحب ، [ 207 . ] نامه [ 206]
تعافـش خزرب  ملاع  رد  هک  تسا  نیا  اهنآ  موهفم  هک  یتایاور  یخرب  اب  هتکن  نیا  دشابیم . ترتع  تعافـش  هب  موس  هورگ  تاجن  زا  نخس 

نیا روظنم  تسا  نکمم  هکلب  دوشیم . دنمهرهب  تعافش  زا  خزرب  ملاع  رد  هک  تسین  نیا  تیاور  نیا  دافم  اریز  درادن . يراگزاسان  تسین ،
یتایاور اب  يراگزاسان  هتکن  نیا  نیاربانب ، دورب . تشهب  هب  ترتع ، دـننام  نیعفاـش  تعافـش  تکرب  هب  راـک  ناـیاپ  رد  تماـیق  رد  هک  دـشاب 

نکمم خزرب  زا  دعب  مراد . میب  خزرب  ملاع  زا  دوخ  نایعیش  رب  نم  مالـسلاهیلع : قداص  ماما  تسین ، تعافـش  خزرب  رد  دنیامرفیم  هک  درادن 
نع ص 214 .) ج 6 ، راحب ، . ) مکب یلوا  نحنف  انیلا  رمـالا  راـص  اذا  اـماف  خزربلا ، ـالا  مکیلع  فاـخا  اـم  هللا  و  میهد ، تاـجن  ار  ناـنآ  تسا 

تمایق ات  گرم  ماـگنه  زا  خزرب  ( » ص 218 ج 6 ، راحب ، ، ) ةرخالا ایندـلا و  نیب  باـقعلا  باوثلا و  وه  ربقلا و  خزربلا  مالـسلاهیلع  قداـصلا 
رب نکیل  دنورب ، تشهب  هب  نایعیش  همه  ربمایپ  نانیشناج  ای  ربمایپ  تعافش  تکرب  هب  تسا  نکمم  تمایق  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا .»

نیا يانعم  ص 267 ). ج 6 ، راحب ، ص 342 ، ج 3 ، یفاک ، غورف  . ) خزربلا یف  مکیلع  فوختا  هللا  ینکلو و  متسه ، كانساره  خزرب  زا  امش 
باتک یفاک ، لوصا  [ 211 . ] ثیدح 8 ۀـفعلا ، باب  یفاک ، لوصا  [ 210 . ] تسین تعافـش  خزرب  ملاـع  رد  هک  تسا  نیا  تاـیاور  زا  هورگ 
باتک یفاـک ، لوصا  [ 214 . ] ص 194 یـشک ، لاجر  [ 213 . ] ص 387 تمکح 147 ، هغالبلاجـهن ، [ 212 . ] ثیدـح 15 لهجلا ، لقعلا و 

، هلضف ملعلا و  ۀفص  باب  یفاک ، لوصا  [ 216 . ] ثیدح 4 ملعلا ، لذب  باب  یفاک ، لوصا  [ 215 . ] ثیدح 3 هنم ، رخآ  باب  رفکلا ، نامیالا و 
ص 107. ج 89 ، راحب ، [ 219 . ] 7 لازلز ، [ 218 . ] ثیدح 8 دهاوشلا ، هنـسلاب و  ذـخالا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  یفاک ، [ 217 . ] ثیدح 4
، لئاسو [ 226 . ] نامه [ 225 . ] ص 35 ج 1 ، لئاسو ، [ 224 . ] 200 نارمع ، لآ  [ 223 . ] 177 هرقب ، [ 222 . ] 126 هبوت ، [ 221 . ] 4 دلب ، [ 220]
ص 44. ج 18 ، لئاسو ، [ 230 . ] 24 سبع ، [ 229 . ] ص 196 ج 15 ، لئاسو ، [ 228 . ] ص 316 ج 3 ، نیلقثلا ، رون  [ 227 . ] ص 279 ج 5 ،

نب عفان  بیبح ، نب  ةزمح  ءالعلا ، نب  نابز  هلدـهب ، نب  مصاـع  ریثک ، نب  هللادـبع  رماـع ، نب  هللادـبع  زا : دـنترابع  هناـگتفه  ءارق  ماـن  [ 231]
ثیدـح رداونلا ، باب  نآرقلا ، لضف  باتک  یفاک ، لوصا  [ 234 . ] 222 هرقب ، [ 233 . ] 4 دمح ، [ 232 . ] یئاسک هزمح  نب  یلع  نمحرلادـبع ،

مالسلاهیلع نیسح  ماما  [ 237 . ] ص 108 نآرق ، رد  رتاوتم  تئارق  شخب  نآرق ، موـلع  رد  یـشهوژپ  [ 236 . ] ثیدح 12 نامه ، [ 235 . ] 23
ص 335. ج 46 ، راحب ، [ 241 . ] نامه [ 240 . ] ص 260 ءافلخلا ، خیرات  [ 239 . ] ص 93 ناویحلا ، ةاـیح  [ 238 . ] ص 89 یگدنز ، يوگلا 
ج 2، داشرا ، [ 244 . ] ص 274 ج 46 ، راحب ، [ 243 . ] مقر 210 ناورم ، کلملادبع  همجرت  ص 231 ، ج 15 ، قشمد ، رصتخم  خیرات  [ 242]
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ج 8، یفاک ، عورف  [ 247 . ] ص 43 ج 11 ، هبطخ 203 ، لیذ  دیدحلایبا ، هغالبلاجهن  حرش  [ 246 . ] ص 93 ناویحلا ، ةایح  [ 245 . ] ص 174
، هبطخ لیذ  دیدحلا ، یبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 249 . ] ص 146 ج 2 ، یفطصملا ، ةراشب  ص 154 ، یسوط ، یلاما  [ 248 . ] ص 395 هضور ،) )

بیذهت ص 226 ، ج 3 ، لماکلا ، ص 166 ، ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 251 . ] ص 153 ج 9 ، هیاهنلا ، ۀـیادبلا و  [ 250 . ] ص 43 ج 11 ، ، 203
ص 334. ج 21 ، برألا ، هیاـهن  ص 153 ، ج 9 ، هیاهنلا ، هیادـبلا و  ص 133 ، ج 9 ، ریثک ، نبا  خـیرات  [ 252 . ] ص 185 ج 2 ، بیذهتلا ،

باتک [ 256 . ] نامه [ 255 . ] ص 43 ج 11 ، هبطخ 203 ، لیذ  دـیدحلایبا ، هغالبلاجـهن  [ 254 . ] ص 334 ج 21 ، برـألا ، هیاـهن  [ 253]
، ثیدـحلا فالتخا  باب  ملعلا ، لضف  باـتک  یفاـک ، لوصا  [ 258 . ] ص 283 ج 1 ، ریثا ، نـبا  هیاـهن  [ 257 . ] ص 37 باـتکلا ، ءارزوـلا و 
، ثیدـحلا فالتخا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  یفاـک ، لوصا  [ 260 . ] ص 136 یـشک ، لاجر  [ 259 . ] ص 15 رهملا ، یف  ۀــلاسر  ثیدح 1 ،
، هفیرشلا ۀنسلا  نیودت  [ 264 . ] ص 7 ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  [ 263 . ] ص 7 نامه ، [ 262 . ] ص 2 ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  [ 261 . ] ثیدح 1

ةرکذت [ 266 . ] دعـس نبا  تاـقبط  زا  لـقن  هب  ص 472 ، هفیرـشلا ، هنـسلا  نیودت  [ 265 . ] ریثـک نبا  هیاـهنلا  هیادـبلا و  زا  لـقن  هب  ص 487 ،
ص نامه ، [ 270 . ] ص 290 هفیرشلا ، ۀنسلا  نیودت  [ 269 . ] ص 30 ص 29 ، ملعلا ، دییقت  [ 268 . ] 9 رجح ، [ 267 . ] ص 7 ج 1 ، ظافحلا ،

دییقت [ 273 . ] ص 262 ج 10 ، لاـمعلا ، لزنک  [ 272 . ] ص 43 ج 11 ، هبطخ 203 ، لیذ  هغالبلاجـهن ، حرـش  [ 271 . ] و 301 و 297   295
ص 81 و 88، ملعلا ، دـییقت  [ 275 . ] ص 74 ملعلا ، دـییقت  [ 274 . ] ص 106 ج 4 ، باعیتسا ، ص 224 ، ج 5 ، هباغلا ، دـسا  ص 86 ، ملعلا ،
[278 . ] ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  بیتاکم  [ 277 . ] سلجم 63 ص 401 ، قودص ، یلاما  [ 276 . ] ص 164 ج 2 ، دمحا ، دنسم 
ثیدح 4، ملعلا ، باتک  ص 39 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  [ 281 . ] ص 224 نامه ، [ 280 . ] ص 204 نامه ، [ 279 . ] ص 197 ج 1 ، نامه ،
ص نامه ، [ 284 . ] ص 248 نامه ، [ 283 . ] ص 290 ج 5 ، ریدغلا ، [ 282 . ] ص 618 ج 3 ، لوسرلا ، بیتاـکم  ص 370  ج 2 ، تاقبط ،
ص 43. ج 11 ، ، 203 هبطخ ، لیذ  دیدحلایبا ، حرش  [ 288 . ] ص 279 نامه ، [ 287 . ] نامه [ 286 . ] ص 292 و 293 نامه ، [ 285 . ] 272

لاح حرش  ص 396 و 397 ، یـشک ، لاجر  [ 291 . ] هرامش 401 ثیدح  ص 224 ، یـشک ، لاجر  [ 290 . ] ص 136 یـشک ، لاجر  [ 289]
زا لقن  ص 77 ، ج 1 ، ظافحلا ، تاقبط  [ 294 . ] ص 283 نامه ، [ 293 . ] ص 350 ج 5 ، ریدغلا ، [ 292 . ] ثیدح 741 هرامش  يروث ، نایفس 

ص نامه ، [ 299 . ] ص 314 نامه ، [ 298 . ] ص 304 نامه ، [ 297 . ] نامه [ 296 . ] ص 314 ج 5 ، ریدغلا ، [ 295 . ] ص 330 ج 5 ، ریدغلا ،
، هباغلا دسا  [ 305 . ] نامه [ 304 . ] ص 330 نامه ، [ 303 . ] ص 308 نامه ، [ 302 . ] ص 306 نامه ، [ 301 . ] ص 305 نامه ، [ 300 . ] 304
ج تاقبط ، نامه ، [ 308 . ] ص 79 ج 1 ، هباغلادسا ، [ 307 . ] ص 369 ج 2 ، هباصالا ، [ 306 . ] ص 111 ج 3 ، باعیتسالا ، ص 394 ، ج 3 ،
ص ج 5 ، ریدغلا ، [ 310 . ] ص 134 ج 5 ، فارشا ، باسنا  [ 309 . ] ص 162 باعیتسا ج 1 ، ص 303 ، ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 106 ، ، 1
[316 . ] ص 199 ناـمه ، [ 315 . ] نامه [ 314 . ] ص 283 ناـمه ، [ 313 . ] و 281 ص 280  ناـمه ، [ 312 . ] ص 280 ناـمه ، [ 311 . ] 279

یف هماع  هرظن  [ 318 . ] ص 295 يرکف ، تایح  زا  لـقن  ص 31 ، ج 2 ، ماکحالا ، لوصالا و  یف  ماـکحألا  [ 317 . ] ص 283 و 284 نامه ،
تایح زا  لقن  ص 56 ، عامجالا ، ۀـیجح  یف  عاـنقلا  فشک  [ 319 . ] ص 295 يرکف ،... تاـیح  زا  لـقن  ص 110 ، یمالـسالا ، هقفلا  خیرات 

ص ج 3 ، لماکلا ، [ 322 . ] نامه [ 321 . ] ص 295 يرکف ، تایح  زا  لـقن  ص 386 ، ج 1 ، مالسالا ، یحـض  [ 320 . ] ص 295 يرکف ،...
ج كردتسم ، ص 117 ، ج 11 ، لامعلا ، زنک  [ 325 . ] ص 350 و 351 هضور ) ، ) ج 8 یفاک ، عورف  [ 324 . ] 168 ج 4 ، يربط ، [ 323 . ] 256
ص 178. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 327 . ] 114 یگدنز ، يوگلا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  [ 326 . ] ص 64 ج 5 ، فارشا ، باسنا  ص 480 ، ، 4
ص 169. یگدنز ، يوگلا  مالسلاهیلع  داجس  ماما  [ 331 . ] ص 177 و 178 نامه ، [ 330 . ] ص 178 نامه ، [ 329 . ] ص 177 نامه ، [ 328]
ص همامالا ، لیالد  [ 335 . ] ص 256 و 257 ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 334 . ] 37 رون ، [ 333 . ] ثیدح 30 ص 76 ، هضور ، ج 8 ، یفاک ، [ 332]
ص ج 46 ، راحب ، [ 338 . ] ات 313 و 316 ص 306  ج 46 ، راحب ، ص 240 ، همامالا ، لیالد  [ 337 . ] ص 318 ج 46 ، راحب ، [ 336 . ] 239
[341 . ] و 356 ص 355  ج 46 ، راـحب ، [ 340 . ] ص 241 هماـمالا ، لـئالد  ثیدـح 5 ، رفعجیبا ، دـلوم  باب  یفاـک ، لوصا  [ 339 . ] 316
ص 293. لمجلا ، [ 344 . ] ص 3 نیفـصلا ، ۀعقو  ص 404 ، لمجلا ، [ 343 . ] ص 109 ج 45 ، راحب ، [ 342 . ] ص 28 خ 27 ، هغالبلاجهن ،
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ص 491. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ص 115 ، ج 32 ، راحب ، ص 249 ، ج 1 ، داشرا ، ص 266 ، لمجلا ، [ 346 . ] ص 216 ج 4 ، يربط ، [ 345]

ص 43. ج 11 ، دیدحلایبا ، هغالبلاجهن  ص 141 ، یگدنز ، يوگلا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  [ 348 . ] ص 293 ج 3 ، فارشا ، باسنا  [ 347]
یلاما [ 351 . ] ص 135 ج 2 ، یفطصملا ، ةراشب  [ 350 . ] ۀـیالولا باوبا  نم  رداونلا  باب  ص ص 76 و 77  ج 2 ، تاجردلا ، رئاصب  [ 349]

[353 . ] ص 425 ج 3 ، هعیـشلا ، لئاسو  [ 352 . ] ص 491 ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفـس  ص 165 ، ج 27 ، راـحب ، سلجم 37 ، ص 678 ، یسوط ،
، همغلا فشک  ص 280 ، ج 3 ، رابخالا ، حرش  ص 405 ، ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 890 ، ج 2 ، همهملا ، لوصف  ص 163 ، ج 2 ، داشرا ،

رصتخم [ 356 . ] دوشیم هعجارم  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  باحـصا  لاح  حرـش  [ 355 . ] ص 429 ج 6 ، یفاـک ، عورف  [ 354 . ] ص 338 ج 2 ،
ص یشاجن ، لاجر  [ 359 . ] ص 83 ج 23 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  [ 358 . ] ص 28 یشاجن ، لاجر  [ 357 . ] ص 79 ج 23 ، قشمد ، خیرات 
[362 . ] ص 145 ج 2 ، بهاذملا ، خـیرات  [ 361 . ] ص 26 عیـشت ، خـیرات  زا  لقن  ص 294 ، ج 3 ، نیعم ، نـب  ییحی  خـیرات  [ 360 . ] 126

رابخا [ 364 . ] ص 43 ج 11 ، هبطخ 203 ، لیذ  هغالبلاجهن ، حرش  [ 363 . ] ص 26 عیشت ، خیرات  زا  لقن  ص 806، ج 2 ، خیراتلا ، ۀفرعملا و 
[368 . ] ص 131 ناـمه ، [ 367 . ] نامه [ 366 . ] ص 130 ج 12 ، لـئاسو ، [ 365 . ] ص 26 ج 1 ، عیـشت ، خـیرات  زا  لقن  ص 30 ، نادلبلا ،
ص 18. ج 2 ، یفاک ، عورف  [ 372 . ] نامه [ 371 . ] ص 86 ج 23 ، راحب ، ص 92 ، نساحم ، [ 370 . ] ص 116 ج 1 ، لاصخ ، [ 369 . ] نامه
(، هضور ، ) ج 8 یفاک ، عورف  [ 375 . ] ص 135 ج 12 ، لئاسو ، ص 107 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 374 . ] ص 203 و 204 یشک ، لاجر  [ 373]

، تارایزلا لماک  [ 378 . ] ص 199 ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 221 ، همامالا ، لئالد  [ 377 . ] ص 248 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 376 . ] ص 341
[382 . ] ص 329 ج 10 ، لئاسو ، [ 381 . ] ص 336 ج 10 ، لئاسو ، [ 380 . ] ص 193 ج 44 ، راحب ، [ 379 . ] لوا ثیدح  باب 43 ، ص 236 ،
ص نامه ، [ 385 . ] ص 125 یـشک ، لاجر  [ 384 . ] ص 252 یگدنز ، يوگلا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  [ 383 . ] ص 452 تارایزلا ، لـماک 

هجحملا ص 896 ، ج 2 ، همهملا ، لوـصف  ص 210 ، هضور ،) ، ) ج 8 یفاـک ، عورف  [ 387 . ] ص 127 ج 2 ، یمزراوخ ، لـتقم  [ 386 . ] 126
ص 102 و یسوط ، لاجر  هلمج  زا  یلاجر  ياهباتک  هب  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  باحصا  اب  ییانشآ  يارب  [ 388 . ] ص 249 ج 4 ، ءاضیبلا ،
ص 28 و 29. دایز ، نب  یلع  نب  نسح  لاح  حرـش  یـشاجن ، لاجر  [ 389 . ] دوش هعجارم  ص 655  ج 1 ، هعیـشلا ، نایعا  دننام  لاح ، حرش 
ص ج 1 ، ملسم ، حیحص  [ 392 . ] ص 66 صاصتخا ، ص 194 ، یشک ، لاجر  [ 391 . ] ص 201 صاصتخا ، ص 163 ، یشک ، لاجر  [ 390]

نم جرخ  الا  سانلا  دی  یف  قحلا  نم  یئیش  سیل  هنا  باب  یفاک ، لوصا  [ 394 . ] ص 194 یشک ، لاجر  [ 393 . ] ص 194 یشک ، لاجر  ، 15
عماج ص 70 ، ، 18 لـئاسو ، [ 397 . ] ص 888 ج 2 ، هـمهملا ، لوـصف  [ 396 . ] ص 168 ج 2 ، داـشرا ، [ 395 . ] ثیدـح 3 همئالا ، دـنع 

، رفکلا نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  [ 399 . ] ثیدح 4 هلضف ، ملعلا و  تفص  باب  یفاک ، لوصا  [ 398 . ] ص 51 ج 1 ، هعیشلا ، ثیداحالا 
ثیدح هفعلا ، باب  یفاک ، لوصا  [ 401 . ] ص 55 ج 65 ، راحب ، [ 400 . ] ص 888 ج 2 ، همهملا ، لوصف  ثیدح 1 ، يوقتلا ، هعاطلا و  باب 
ضغبلا هللا و  یف  بحلا  باب  یفاـک ، لوصا  [ 403 . ] ص 22 ج 1 ، لاصخ ، [ 402 . ] ص 197 ج 11 ، هفعلا ، بوجو  باب  هعیـشلا ، لئاسو  ، 2

باب نامه ، [ 407 . ] ثیدـح 3 رـشبلا  نسح  باب  یفاک ، لوصا  [ 406 . ] نامه [ 405 . ] ص 22 ج 1 ، لاـصخ ، [ 404 . ] ثیدـح 3 هللا ، یف 
لوصا [ 410 . ] ثیدح 22 ص 536 ، ج 8 ، لئاسو ، [ 409 . ] ثیدح 10 سلجم 23 ، ص 185 ، دیفم ، یلاما  [ 408 . ] ثیدح 1 قلخلا ، نسح 

[413 . ] ص 299 فحت ، [ 412 . ] ثیدح 3 يوقتلا ، ۀعاطلا و  باب  یفاک ، لوصا  [ 411 . ] ثیدح 10 نیملسملا ، روماب  مامتهالا  باب  یفاک ،
ج 2، راحب ، ص 231 ، سلجم 9 ، یسوط ، یلاما  [ 415 . ] ص 149 ج 72 ، راحب ، [ 414 . ] ثیدح 4 سلجم 68 ، ص 442 ، قودص ، یلاما 
، یفاک [ 419 . ] نامه [ 418 . ] ثیدح 24 هتامالع ، نمؤملا و  باب  یفاک ، لوصا  [ 417 . ] ص 105 ج 2 ، لوؤسلا ، بلاطم  [ 416 . ] ص 235
هعاطلا و باب  رفکلا ، نامیالا و  باـتک  یفاـک ، لوصا  [ 421 . ] ثیدح 7 سلجم 4 ، ص 33 ، دـیفم ، یلاما  [ 420 . ] ص 80 هضور ،)  ) ج 8
[424 . ] ثیدح 4 ملعتملا ، ملاعلا و  باوث  باب  ملعلا ، لضف  باتک  یفاک ، لوصا  [ 423 . ] ص 905 ج 2 ، لئاسو ، [ 422 . ] ثیدح 3 يوقتلا ،
ج راحب ، ، 235 ج 2 ، یفاک ، عورف  [ 427 . ] ص 180 ج 65 ، راحب ، [ 426 . ] 444 ج 2 ، لاصخ ، [ 425 . ] ص 291 ج 5 ، یفطصملا ، ةراشب 
ص 216. صاـصتخا ، [ 429 . ] ص 35 ج 1 ، یفطـصملا ، ةراشب  توافت  اـب  ص 212 ، هـضور ) ، ) ج 8 یفاـک ، عورف  [ 428 . ] ص 189 ، 65
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 ]430[ بحار، ج 65، ص 42. ]431[ ارشاد، ج 1، ص 41. ]432[ بحار، ج 19، ص 129. ]433[ بحار، ج 65، ص 119. ]434[ بحار، ج
ص 223. ج 4 ، بقاـنم ، ص 168 ، ج 2 ، داـشرا ، [ 437 . ] ص 194 یـشک ، لاجر  [ 436 . ] ص 209 ج 4 ، بقاـنم ، [ 435 . ] ص 68 ، 65

فشک [ 441 . ] ص 223 ج 4 ، بقاـنم ، [ 440 . ] ص 266 ج 46 ، راـحب ، ص 209 ، ج 4 ، بقاـنم ، [ 439 . ] ص 162 ج 2 ، داـشرا ، [ 438]
[445 . ] ص 194 ج 4 ، بقاـنم ، [ 444 . ] ص 9 ج 18 ، هعیـشلا ، لئاسو  [ 443 . ] ص 223 ج 4 ، بقاـنم ، [ 442 . ] ص 352 ج 2 ، هـمغلا ،
ص ج 25 ، راـحب ، [ 447 . ] ص 196 ج 1 ، ةرتعلا ، یبـنلا و  بقاـنم  راـحب  نم  ةرطقلا  ص 93 ، قودص ، دـیحوتلا ، [ 446 . ] 309 صاصتخا ،

لوصا [ 450 . ] ص 223 ج 4 ، بقاـنم ، [ 449 . ] هرامـش 523 ثیدح  ص 253 ، نیطمـسلا ، دئارف  [ 448 . ] ص 258 ج 2 ، ةرطقلا ،... ، 384
رفعجیبا دـلوم  باب  ناـمه ، [ 452 . ] ح 1 همئـالا ، هعاـط  ضرف  باـب  ناـمه ، [ 451 . ] ثیدـح 5 مالـسلاهیلع  رفعجیبا  دـلوم  باب  یفاک ،

ج 1، یفاـک ، [ 456 . ] ص 272 صاـصتخا ، [ 455 . ] ص 86 ج 65 ، راـحب ، [ 454 . ] ص 58 ج 65 ، راـحب ، [ 453 . ] ثیدح 5 مالسلاهیلع ،
، یفاک لوصا  [ 459 . ] ص 168 ج 2 ، داشرا ، [ 458 . ] ص 94 ج 18 ، لئاسو ، [ 457 . ] ثیدح 3 قحلا ،... نم  ءیـش  لک  باب  هجحلا  باتک 
، هجحلا باتک  یفاک ، لوصا  [ 462 . ] ص 278 ج 46 ، راحب ، [ 461 . ] ص 278 ج 46 ، راحب ، [ 460 . ] ثیدـح 2 هللا  رکذ  نم  بجی  ام  باب 

ناکرا همئالا  نا  باـب  ناـمه ، [ 464 . ] ثیدـح 1 مامالا ، فرعی  مالـسلاهیلع  مامالا  نا  باـب  ناـمه ، [ 463 . ] ثیدـح 4 مامالا ، هفرعم  باـب 
یلاما [ 467 . ] ص 348 ج 8 ، راـحب ، [ 466 . ] ثیدـح 16 هحفاصملا ، باب  رفکلا ، ناـمیالا و  باـتک  ناـمه ، [ 465 . ] ثیدـح 3 ضرالا ،

ج 51، نامه ، [ 470 . ] ص 35 ج 65 ، نامه ، [ 469 . ] ص 307 ج 46 ، راحب ، [ 468 . ] ص 116 ج 65 ، راحب ، ص 65 ، سلجم 16 ، یسوط ،
، راحب [ 473 . ] ثیدح 8 مامالا ، يهفرعم  باب  نامه ، [ 472 . ] ثیدح 2 هللارما ، ةالو  ع )  ) همئالا باب  هجحلا ، باتک  یفاک ، [ 471 . ] ص 136
ص ج 4 ، بقانم ، [ 476 . ] ص 192 ج 2 ، ریدغلا ، [ 475 . ] ص 262 ج 46 ، راحب ، ص 271 و 272 ، صاصتخالا ، [ 474 . ] ص 255 ج 26 ،

عورف [ 479 . ] ص 208 یشک ، لاجر  [ 478 . ] ص 207 یشک ، لاجر  ص 509 و 510 ، يرولا ، مالعا  [ 477 . ] ص 333 ج 46 ، راحب ، ، 214
هنیفس ص 202 و 203 ، ج 2 ، ریدغلا ، [ 480 . ] ص 415 ج 1 ، راحبلا ، هنیفـس  ص 207 ، یـشک ، لاجر  ص 102 ، هـضور ) ، ) ج 8 یفاک ،

ص ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 484 . ] ص 62 ج 18 ، لئاسو ، [ 483 . ] ص 211 نامه ، [ 482 . ] ص 200 نامه ، [ 481 . ] ص 415 ج 1 ، راحبلا ،
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دوب  ربیخ  رد  دوهی  میانغ  كالما و  زا  یـشخب  كدف  [ 486 . ] نامه [ 485 . ] ص 256 ج 3 ، لماکلا ، ، 184
ص هفیرشلا . هنسلا  نیودت  [ 488 . ] ص 270 ج 3 ، لماکلا ، ص 225 ، ج 4 ، بقانم ، [ 487 . ] دوب هدرک  راذگاو  س )  ) همطاف هب  ملـس  هلآ و 
ام دـعب  سانلا  یلع  بجاولا  نا  باب  هجحلا ، باـتک  یفاـک ، لوصا  [ 491 . ] ص 205 نساـحم ، [ 490 . ] ص 9 ج 18 ، لـئاسو ، [ 489 . ] 16

سلجم 38، ص 216 ، قودص ، یلاما  [ 494 . ] ص 296 و 297 ج 25 ، راحب ، [ 493 . ] ص 227 یشک ، لاجر  [ 492 . ] ثیدح 3 نوضقی ،...
[497 . ] ص 291 ج 46 ، راحب ، ص 276 ، هضور ) ، ) ج 8 یفاک ، [ 496 . ] ثیدح 6 يوقتلا ، هعاطلا و  باب  یفاک ، لوصا  [ 495 . ] ثیدح 4

عورف [ 500 . ] ص 113 و 184 ج 2 ، جاجتحالا ، [ 499 . ] ثیدـح 3 ناکملا ، نوکلا و  باب  یفاک ، لوصا  [ 498 . ] ص 327 ج 2 ، جاجتحا ،
، همامالا لئالد  [ 503 . ] ص 256 و 257 ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 502 . ] ص 653 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  [ 501 . ] ص 350 هضور )  ) ج 8 یفاک ،
[507 . ] ص 259 ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 40 ، تارایزلا ، لماک  [ 506 . ] ص 426 ج 10 ، لئاسر ، [ 505 . ] 23 يروش ، [ 504 . ] ص 237

. یناهارف تاراشتنا  ص 28 ، ج 2 ، مالسلا ،) مهیلع   ) مهترایز باب  ماکحالا ، بیذهت 

107 امام باقر علیه السالم الگوى زندگى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


108 امام باقر علیه السالم الگوى زندگى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	امام باقر عليهالسلام الگوي زندگي
	مشخصات كتاب
	پيشگفتار
	سيره عترت
	راه شناخت عترت
	اهميت سيرهي عترت
	عترت جام جهاننما
	پژوهش سيرهي عترت
	فرايند سيرهنگاري

	سيري در زندگي امام باقر عليهالسلام
	شهد كوثر
	ولادت
	مادر
	نامگذاري
	نام و نشانهها
	اندام
	تربيت
	فرزندان
	شهادت
	پيش از رحلت
	پارچهي كفن

	برخي فضايل امام باقر عليهالسلام
	تفسير عترت
	اعترافها
	اشاره
	هشدار

	ژرفاي دانش
	باقر العلوم و عبادت
	اشاره
	نماز

	سلام خدا
	سلام رسول الله
	ابلاغ سلام
	باقر العلوم و فرشتگان
	اشاره
	شب قدر كدام شب است

	امام ملك و امام ملكوت
	اشاره
	بينا شدن ابوبصير
	درهم و دينار غيبي
	چه كسي حاجي ميشود
	هم سخن پرندگان

	تلاش و سازندگي
	انديشه بالنده
	تأمين نيازمندان
	آشنايي با فنون
	پايداري و گذشت
	بردباري

	امام باقر عليهالسلام و آموزههاي عرشي
	اشتغال آفريني
	نشاط و شادابي
	شفاف كردن رفتار
	ارزش اشك
	بهداشت
	نقش ياد خدا
	نقش محبت
	اشاره
	حارث همداني

	قاطعيت در تصميم
	حراست باورها
	پس از مرگ كجا ميرويم؟
	اشاره
	زندگي پس از مرگ
	لحظهي مرگ
	چه كساني را و چگونه ميبيند؟
	گروهها بعد از مرگ

	دو محور خطر
	انجام وظيفه
	ظرفيتها
	سه محور بالندگي
	اشاره
	انديشه ديني
	اشاره
	فقاهت چيست

	صبر و پايداري
	مديريت

	زنگ بيداري
	مرزباني انديشه
	قرائت صحيح در قرآن

	امام باقر عليهالسلام و جريانهاي اجتماعي
	جريانهاي اجتماعي
	آشنايي با زمان
	آشنايي با سيره
	زمان باقر العلوم
	چالشگريهاي حزب عثمانيه
	اوضاع اجتماعي و سياسي
	اشاره
	باقر العلوم و معرفي حزب عثمانيه

	اقتصادي
	فرهنگي
	اشاره
	بحران فرهنگي
	اشاره
	منع حديث رسول الله
	اشاره
	انگيزهي منع حديث
	انگيزه اصلي
	نقد و نظر
	رسول الله و نقل حديث
	نامهي نانوشته!

	احاديث ساختگي
	اشاره
	حجم احاديث ساختگي
	بر چه كسي دروغ بسته شد؟
	محتواي احاديث ساختگي

	پيآمدهاي منع و جعل حديث
	محو احاديث
	پديداري بدعتها
	ايجاد اختلاف
	محو آثار عترت
	انزواي عترت

	چهرهسازي
	دينسازي
	اشاره
	كعبهاي ديگر

	تداوم فساد


	نگري بر آنچه گذشت

	چالشگري عترت به رغم حزب عثمانيه
	اجتماعي
	اشاره
	موقعيت اجتماعي باقر العلوم
	اشاره
	همراهي با جامعه
	همراه با حجاج
	احضار امام به شام
	پيامبر عراق
	مردم عراق و كوفه
	كوفه؛ پايگاه تشيع

	طاغوتزدايي
	اشاره
	انديشه
	رفتار

	شكوفايي نهضت حسيني
	نهضتها
	اشاره
	قيام مختار
	نهضت زيد بن علي

	بنياميه و بنيعباس

	ساماندهي فرهنگي
	حراست تشكل همسو
	فقه و فرهنگ
	هشدار به خطرها
	اشاره
	باقر العلوم و ويژگيهاي شيعه
	امتياز شيعه

	معرفي عترت
	اشاره
	تفسير آفتاب
	ويژگيهاي عترت

	فرهنگ آفرينان
	اشاره
	كميت اسدي

	بازگرداندن فدك
	ستيز با بدعتگذاران
	گفتمانها


	ثواب زيارت باقر العلوم
	زيارت نامه باقر العلوم

	پاورقي




